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سرهفلا
٢..............................ةمدقم

٢..................لوصفةعبرأاهيفو:ةمدقملا
٢..................بتاكلايف:لوألالصفلا
٣...اهناكموسقرمليجنإةباتكنامزيف:يناثلالصفلا
٣هتراشبيفهبتكامبسقرمملعردصميف:ثلاثلالصفلا
٣..........سقرمةراشبصاوخيف:عبارلالصفلا

٤.........................لوألاحاحصألا
ىلإ١عنمهميلعتونادمعملاانحوي

٤................)م.ب٢٧و٢٦ةنس(٨
٦......)م.ب٢٧ةنس(١١ىلإ٩ععوسيةيدومعم
٦....................١٣و١٢ععوسيةبرجت
٧..........١٥و١٤عديدجلاتوكلملابعوسيةزارك
٧..........٢٠ىلإ١٦عذيمالتةعبرأحيسملاةوعد
٨.......٢٨ىلإ٢١عموحانرفكيفهريغونونجمءافش
٩..........٣٤ىلإ٢٩عاهريغوسرطبةامحءاربإ
١٠)م.ب٢٨ةنس(٣٩ىلإ٣٥عليلجلايفحيسملانالوج
١١.................٤٥ىلإ٤٠عصربألاءافش

١٢.........................يناثلاحاحصألا
١٢...........١٢ىلإ١عموحانرفكيفجولفملاءافش
نييسيرفلاوةبتكللاهيفعوسيميلعتوهتميلووىّتمةوعد

١٤......................١٧ىلإ١٣ع
مهايإهتبواجموحيسملانييسيرفلاوانحويذيمالتلاؤس

١٤.......................٢٢ىلإ١٨ع

كلذيفحيسملامالكوتبسلايفلبانسلاذيمالتلافطق
١٥.......................٢٨ىلإ٢٣ع

١٦.........................ثلاثلاحاحصألا
عوسيىلعءادعألاةرماؤموديلاسبايءافش

١٦........................٦ىلإ١ع
هلزتعميفسانلاماحدزاوعوسيتيصراشتنا

١٧.......................١٢ىلإ٧ع
١٨........١٩ىلإ١٣عًالوسررشعينثاحيسملانييعت
ريشبتلانمهوعنمينأهئادعاضعبوهباحصأضعبداهتجا

١٨......................٣٠ىلإ٢٠ع
٢٠............٣٥ىلإ٣١عهيلإعوسيءابرقأنايتإ

٢٠..........................عبارلاحاحصألا
٢٠....................٩ىلإ١ععرازلالثم
٢١..١٢ىلإ١٠عضعبلاىلعهؤافخإوضعبللقحلاراهظإ

٢١................٢٠ىلإ١٣ععرازلالثمحرش
هنماهيلعاولصحيتلاةفرعملانولمعتسيفيكهذيمالتحيسملاميلعت

٢١.......................٢٥ىلإ٢١ع
٢٢.............٢٩ىلإ٢٦عةيفخعرزلاومنلثم
٢٥...............٣٤ىلإ٣٠علدرخلاةبحلثم
٢٥..........٤١ىلإ٣٥عرحبلاوحيرلاعوسينيكست

٢٧........................سماخلاحاحصألا
٢٧........٢١ىلإ١عنييردجلاةروكيفنونجملاءافش
٢٩.....٤٣ىلإ٢١عسوريآيةنباةماقإومدلاةفزانءافش

٣٢........................سداسلاحاحصألا
٣٢...........٦ىلإ١عحيسملابةرصانلالهأنواهت
٣٣..........١٣ىلإ٧عريشبتللرشعينثالاهلاسرإ

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا
يدإميلوروتكدلل
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ةيناثلاةنسلايأم.ب٢٩ةنس(٢٩ىلإ١٤عنادمعملاانحويلتق
٣٤................)هتفيظوحيسملاةسراممل

٣٥..٤٤ىلإ٣٠عفالآةسمخعابشإورشعينثالاعوجر
٣٧............٥٢ىلإ٤٥عءاملاىلععوسيىشم
تراسينجلهسيفةفلتخمضارمأءافشىلعهتردقحيسملاراهظإ

٣٧......................٥٦ىلإ٥٣ع
٣٨........................عباسلاحاحصألا

ةيقيقحلاةراهطلاحيسملانييبتوةراهطلايفنييسيرفلاديلقت
٣٨.......................٢٣ىلإ١ع

٤١...........٣٠ىلإ٢٤عةيناعنكلاةأرملاةنباءافش
٤٢...............٣٧ىلإ٣١عدقعأّمصأءاربإ

٤٣.........................نماثلاحاحصألا
٤٣.)م.ب٢٨ةنس(١٠ىلإ١عفالآةعبرأعوسيعابشإ
٤٤.......١٣ىلإ١١عءامسلانمةيآنييسيرفلابلط
سدوريهونييسيرفلاريمخنمهذيمالتحيسملاريذحت

٤٤......................٢١ىلإ١٤ع
٤٥..........٢٦ىلإ٢٢عاديصتيبيفىمعأءاربإ
٤٦.........٣٠ىلإ٢٧عحيسملابهناميإبسرطبرارقإ
بيلصلالمحينأبوجووهتمايقوهتومبلوألاحيسملاءابنإ

٤٧..٩:١صىلإ٨:٣١صنمهذيمالتنملك
٤٨..................٢عنمعساتلاحاحصألا

٤٨...........٨ىلإ٢عهتمايقبهؤابنإوحيسملايلجت
٤٨.............١٣ىلإ١١عايليإءيجمىلعمالك
٤٩...............٢٩ىلإ١٤عنونجملادلولاءاربإ
٥١..........٣٢ىلإ٣٠عهتمايقوهتومبعوسيءابنإ

ةيقيقحلاةمظعلامهايإهميلعتومظعأمّهيأيفذيمالتلاةرواحم
٥١.....................٣٧ىلإ٣٣ع
رهاظلايفهعابتأنموهسيلوحيسملامَدخنمةضراعممدع

٥٢......................٤١ىلإ٣٨ع
٥٣................٥٠ىلإ٤٢عرثاعملايفمالك

٥٥.........................رشاعلاحاحصألا
قالطلايفهميلعتوةيريبيفحيسملاةمدخةءادب

٥٥.............)م.ب٢٩ةنس(١٢ىلإ١ع
٥٦...١٦ىلإ١٣عمهايإهتكرابموحيسملاىلإدالوأميدقت
٥٦.................٢٢ىلإ١٧عينغلاباشلا
٥٧...............٢٧ىلإ٢٣عىنغلايفباطخ
٥٧...٣١ىلإ٢٨عحيسملالجألتاذلاراكنإىلعباوثلا
٥٨.....٣٤ىلإ٣٢عهتمايقوهتومبثلاثلاحيسملاءابنإ
يقيقحلافرشلاعوسينييبتوفرشلايتبترميدبزينبابلط

٥٨......................٤٥ىلإ٣٥ع
٥٩.....٥٢ىلإ٤٦عىمعلانمسواميترابعوسيءاربإ

٦٠....................رشعيداحلاحاحصألا
٦٠.......١١ىلإ١عميلشروأىلإكلمكحيسملالوخد
٦٠...............١٤ىلإ١٢عرمثتمليتلاةنيتلا
٦١..............١٩ىلإ١٥عيناثلاليكهلاريهطت
٦٢..................٢٦ىلإ٢٠عةنيتلاسابيإ
٦٢..٣٣ىلإ٢٧ععوسيناطلسنعدوهيلاءاسؤرلاؤس

٦٣.....................رشعيناثلاحاحصألا
٦٣................١٢ىلإ١عءايدرألانوماركلا
باوجورصيقلةيزجلاءاطعإنعمهلاؤسبنييسيرفلاركم

٦٣................١٧ىلإ١٣عمهلعوسي

مهلحيسملاباوجوةمايقلايفنييقودصلالاؤس
٦٣......................٢٧ىلإ١٨ع
٦٤....٣٤ىلإ٢٨عىمظعلاةيصولانعيسومانلالاؤس
هبرودوادنباحيسملانوكنعهءادعأعوسيلاؤس

٦٤......................٣٧ىلإ٣٥ع
٦٥..٤٠ىلإ٣٨عمهنمبعشلاريذحتوةبتكلاعوسيراذنإ
٦٥................٤٤ىلإ٤١عناسلفلاوةلمرألا

٦٦.....................رشعثلاثلاحاحصألا
يناثلاهئيجمبوميلشروأبارخبعوسيءابنإ

٦٦...................١٣صملاعلاةياهنبو
٦٧............٤ىلإ١عءابنإلاكلذنيحلاوحألا
٦٧......٨ىلإ٥عةبذاكتامالعبعادخلانمريذحتلا
٦٧..............١٣ىلإ٩عحيسملاذيمالتدئادش
٦٨..٢٣ىلإ١٤عميلشروأبارخدنعنييحيسمللحئاصن
ملاعلاةياهنلبقويناثلاحيسملاءيجملبقثداوحبءابنإ

٦٨......................٣١ىلإ٢٤ع
٦٨..........٣٣و٣٢عيناثلاحيسملاءيجمهللامتك
٦٩..................٣٧ىلإ٣٤عرفاسملالثَم

٧٠......................رشععبارلاحاحصألا
٧٠.............٢و١عريبكلادوهيلاسلجمعامتجا
٧٠..٩ىلإ٣عبيطلابعوسينهدواينعتيبيفةميلولا
٧١.............١١و١٠عيطويرخسالااذوهيةنايخ
٧١................١٦ىلإ١٢عحصفللدادعتسالا
ينابرلاءاشعلامسروميلستلابءابنإلاوحصفلالكأ

٧٢.......................٢٦ىلإ١٧ع
٧٢..............٣١ىلإ٢٧عسرطبراكنإبءابنإ
٧٢.........٤٢ىلإ٣٢عيناميسثجيفحيسملابائتكا
٧٣..........٥٠ىلإ٤٣عهيلعضبقلاوعوسيميلست
٧٣...................٥٢و٥١عرزتئملاباشلا
٦٥.٧٤ىلإ٥٣عنيعبسلاسلجموافايقمامأعوسيراضحإ
٧٤.............٧٢ىلإ٦٦عحيسمللسرطبراكنإ

٧٥....................رشعسماخلاحاحصألا
٧٥..................١عةيناثسلجملاعامتجا

٧٥...........٥ىلإ٢عسطاليبمامأعوسيةمكاحم
عوسيسطاليبميلستوعوسيىلعسابارابدوهيلاليضفت

٧٦.......................١٥ىلإ٦ع
٧٦..............١٩ىلإ١٦ععوسيبركسعلاُءزه
٧٧..................٢٦ىلإ٢٠ععوسيبلص
٧٨...................٤٧ىلإ٤٢ععوسينفد

٧٩....................رشعسداسلاحاحصألا
٧٩.......................٨ىلإ١عةمايقلا
٨٠............١١ىلإ٩عةيلدجملاميرملعوسيروهظ
ًالوسررشعدحأللمثنيذيملتللحيسملاروهظ

٨١.......................١٨ىلإ١٢ع
٨٤............٢٠و١٩عءامسلاىلإحيسملادوعص



ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
ةعومجميبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفدجوتالهنأ
رودنأنممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفت
يحيسملابدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلا
قمعبزاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددع
ملرودلاهذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلا
عمجمعفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقت
بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلا
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنألانانبلوايروسسدونيسمركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةعبرأاهيفو:ةمدقملا

بتاكلايف:لوألالصفلا
سقرمنيمسابديدجلادهعلايفلجنإلااذهبتاكركذ
لوقليلدب)يدوهيمساوهو(انحويو)ينيتالمساوهو(
ملٱاَّـنَحوُيِّـمُأَمَيْرَمِتْيَبَىلِإٌهِبَتْنُمَوُهَوَءاَجَّـمُث«اقول

ِبَّـقَلُْ
:١٥و١٢:٢٥لامعأيفهلوقهلثمو١٢:١٢لامعأ»َسُقْرَم

رثكأنأليناربعلامسالاىلعينيتاللامسالابلغو٣٧
٤:١١سطيت٢و٤:١٠يسولوكممألانيبناكهتمدخ
يناربعلاهمساريغتو.٥:١٣سرطب١و٢٤عنوميلفو
انحوينيمسالابهيلعمالكلالوأيفيمُسفجيردتلاب
كلذدعباوعجرمث١٥:٣٧و٢٥و١٢:١٢لامعأسقرمو
:١٥لامعأسقرمىلإاوداعمث١٣و١٣:٥لامعأانحويىلإ

.٤:١٠وكو٣٩
ناكو.لواشنمسلوبلدبكانحوينمسقرملدبف
.ميلشروأيفدلوهنأحجرألاولصألايفًايدوهيسقرم
يفةنكاستناكةيحيسمةأرمايهوميرمهمأمساناكو
.١٢:١٢لامعأةالصللةوخإلاعمتجماهتيبناكوميلشروأ
ةبسنلاباهيخأكةينغتناكاهنأنورسفملاجتنتساكلذنمو
:٤يسولوكابانربتخأنباناكو.ذئموينينمؤملارئاسىلإ

كلذكنكيملنإهمأىلإةبسنلابيوالطبسنموهف.١٠
ملعنالو٥:١٣سرطب١هنباسرطبهاعدو.هيبأىلإةبسنلاب
نألمتحيو.ةيحورةبسنلمأكلذكهاعدةيدسجةبارقلَأ
ًانباهاعدوأًايحورًابأهلناكفحيسملاىلإهدشرأسرطب
نمابهذمويابانربوسلوبعمبهذو.هايإهتبحملًاراهظإ
يفًامداخامهقفارو١٢:٢٥لامعأةيكاطنأىلإميلشروأ
هنكل١٣:٥لامعأم.ب٤٨ةنسريشبتلللوالاامهرفس
.١٣:١٣لامعأملعُتملةلعلهتيبىلإداعوةجربيفامهكرت
نأابانربدارأريشبتللرفسلاىلعابانربوسلوبمزعاملو
رفسلايفامهكرتهنألكلذسلوبىبأوهعمسقرمذخأي
امهلاصفناةلعكلذناكو٤٠-١٥:٣٧لامعألوألا
دعبناكوم.ب٥٢ةنسسربقىلإابانربقفارف.ذئموي
.٥:١٣سرطب١لبابيفسرطبعمنينسينامثبكلذ
سلوبعمم.ب٦٤ةنسيأنينسعبرأبكلذدعبناكو
ناكو٤:٢٤يبليفو٤:١٠يسولوكةيموريفهنجسلوأيف
دعبناكو٤:١٠يسولوكيسولوكىلإباهذلاىلعًامزاع
سسفأيفسواثوميتعمم.ب٦٦ةنسيأنيتنسبكلذ
ْذُخ«سواثوميتلهلوقنمرهظيامكهنعًايضارسلوبناكو
لِلِيلٌعِفاَنُهَّـنَألَكَعَمُهِْرضْحَأَوَسُقْرَم

ْ
سواثوميت٢(»ِةَمْدِخ

٤:١١(.

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوصفةعبرأاهيفو:ةمدقملا

٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



تاموةيردنكسإلاىلإكلذدعببهذهنأمهضعبنظو
ةنيدملاىلإكلذدعبلقُنهدسجنأوكانهنفُدوًاديهش
.ايلاطيإيفةيقدنفلا

سقرمليجنإةباتكنامزيف:يناثلالصفلا
اهناكمو

هنأملعننكلليجنإلاةباتكنمزقيقحتلةطساوال
دقتناكاهنأىلإهيفةراشإالذإميلشروأبارخلبقبتُك
٦٨ةنسوم.ب٦٣ةنسنيببتُكهنأحجرألاو.تبرخُأ

يفبتكهنأنظو.هتباتكناكمىلعليلدالو.م.ب
لبابيفوأةيردنكسإلايفبتكهنأمهريغنظوةيكاطنأ
.ةيرصملا

سقرمملعردصميف:ثلاثلالصفلا
هتراشبيفهبتكامب

هنألهتراشبءابنأسقرمذخأنيأنمملعلاقحملعُيمل
ةدملالكيفحيسملاذيمالتنيبهمساركذُيملولوسربسيل
دحاوهنأضعبلانظو.ضرألاىلعحيسملااهيفناكيتلا
مهلمحيذلاوريشبتللحيسملامهلسرأنيذلانيعبسلانم
.نيعدهاشكثداوحلاركذيفهقيقدتنظلاكلذىلع
بتكسقرمنأىلعنولوألانويحيسملانوخرؤملاحّجرو
قيفرناكهنأكلذقفاويو.لوسرلاسرطبداشرإبهتراشب
.٥:١٣سرطب١لبابيفىلوألاهتلاسربتكمويسرطب
هنأنمدبالف.ًانباهايإهتوعدليلدبهيدلًابوبحمناكهنأو
لهسف.ةريثكًارارمهظعاوموحيسملايفسرطبمالكعمس
سقرمهبتكامنألسرطبنمهعمسامةباتكسقرمىلع
هينذأبهعمسوهينيعبركذامرظننّمعهلقنهنأنمدبال
.سرطبوههنعلقنيذلانألقعلاىلإبرقلالكبرقيف
َنوُرَّـكَذَتَتيِجوُرُخَدْعَباوُنوُكَتْنَأًاضْيَأُدِهَتْجَأ«سرطبلوقو
هبٍنيِحَّـلُك ْذِإًةَعَّـنَصُمٍتاَفاَرُخْعَبْتَنَْملاَنَّـنَأل.ِروُمُألٱِهِذِٰ
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَّـوُقِبْمُكاَنْفَّـرَع

١:١٥سرطب٢(»ِهِئيَِجمَوِحيِسَْ
.سقرملمعلثميفكرتشاهنأهدصقىلعلدي)١٦و
نمدبالفًانامزسلوبقيفرناكسقرمنأمولعملانمو
سقرمناككلذىلعوهظعاوموحيسملايفهمالكعمسهنأ
.سلوبممألالوسروسرطبدوهيلالوسرنمًاملعتم
هريشبتيفسرطبميلعترصتخمسقرمليجنإنأحجرألاو
.ةماعلاهظعاومو

سقرمةراشبصاوخيف:عبارلالصفلا
نيينامورلاءارقلتبتُكةراشبلاكلتنأحجرألا:لوألا·

:ةلدأةتسكلذىلعوةينانويلاةغللابتبتكاهنأعم

دوهيللتبتكولوميدقلادهعلانماهيفسبتقاامةّلق.١
.كلذفالخرمألاناكل

.اقولىتميفامكحيسمللبسنلودجدوجومدع.٢
هطسبوةينانويلاىلإةينايرسلاوةيناربعلاتاملكلاةمجرت.٣

رهنندرألانأهنييبتلثمةيدوهيلانكامألاىلعمالكلا
دئاوعلاهليصفتولكيهلاهاجتناكنوتيزلالبجنأو
.ةيدوهيلا

دوقنلاهركذوةينيتاللاظافلألانمًاريثكهلامعتسا.٤
.اهريغنودةينامورلا

نيينامورللنسحيبولسأبهلامعأوحيسملامالكهركذ.٥
حيسملانعربعف.ناطلسلاورصنلابحتةمأمهو
عقوتيوهرمألملاعلاعضخيةيهلإةوقيذورصتنمكلمب
.تاقولخملالكىلعطلستينأ

ص(سفوروردنكساوبأهنأيناوريقلاناعمسيفهلوق.٦
ةيمور(ةيموريفنينكاساناكنايحيسمامهو)١٥:٢١
نكيملنيينامورلاىلإهليجنإبتكيملولو.)١٦:١٣
.نيلجرلاكنيذركذىلإعادنم

اهيفركذيملعبرألارئاشبلارصقأةراشبلاكلتنأ:يناثلا·
امالإريشبتلايفهعورشلبقحيسملاءابنأنمًائيش
عستىوسركذيملو.نادمعملاانحويبهئابنإبقلعتي
يتلانيثالثلاوعبسلاتازجعملانمةزجعمةرشع
دحأنملاثمأةينامثركذيملو.رئاشبلايفتركذ
.كلذكتركُذًالثمنيثالثو
ملهنأبرئاشبلاةيقبنعزاتمتةراشبلاهذهنأ:ثلاثلا·
امىلإةبسنلابحيسملاظعاومنمليلقىوساهيفركذُي
ليجنإعابرأةثالثوانحويليجنإرثكأف.اهنمهريغهركذ
يفهمالكفصنفسقرمامأو.حيسملاميلاعتنمىّتم
يفركذيناكو.هلامعأيفرخآلاهفصنوحيسملاميلعت
هدهنتوههجوترامإوهتاراشإحيسملالامعأبهئابنأ
هئابنأيفركذامًاريثكو.لمعلاءانثأيفهتالاعفناو
نمدهاوشلاركذلزتعاو.اهنيعحيسملاظافلأهميلعتب
.ردنامالإميدقلادهعلا
لذببرئاشبلاراسنعتزاتماةراشبلاهذهنأ:عبارلا·

نكامألاوصاخشألاءامسأنايبيفهتيانعاهبتاك
هركذامروصتينأئراقلانكمتيىتحددعلاوةنمزالاو
ىتمهركذاممُارمأركذيملو.همامأثدحهنأكسقرم
ملهنأىلعليلداذهو.ًاليصفتوًاحاضيإهدازالإاقولو
.نيريشبلارئاسنعهءابنألقني
امهركذيملنيتزجعمبءابنأةراشبلاهذهيفنأ:سماخلا·

ءاربإوسرخألامصألاءافشامهونييليجنإلانمهريغ
ركذُيملةيآنورشعوعبرأاهيفف.اديصتيبيفىمعألا

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوصفةعبرأاهيفو:ةمدقملا

٤
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ملنالثمًاضيأاهيفو.اقولوىتميتراشبيفاهانعم
ص(ةيفخعرزييذلاعرزلالثمامهدحأهريغامهركذي
اهيفو.)١٣:٣٤ص(تيبلابرلثمرخآلاو)٤:٢٦
سرطبراكنإءانثأيفنيترمكيدلاحايصركُذاهدحو
.عوسيل
اممرثكأثداوحلانامزبيترتباهيفىنتعاهنأ:سداسلا·

ثداوحلاامعمجامهنإفاقولوىّتميتراشبيفهبىنتعا
.اهثودحتقونعرظنلاعطقبةهباشتملا
نأباقولوىّتمةراشبلاهذهيفهباشسقرمنأ:عباسلا·

نمركذيملوليلجلايفهظعاوموحيسملالامعأركذ
هغولبنيباهنمناكامالإةيدوهيلايفهظعاوموهلامعأ
.اهيفهتوموةيدوهيلاىلإريخألا

اقولوىّتمهبتكاممًائيشلقنسقرمنأىلعليلدالو
ًالقتسمناكهنأىلعليلدلانكلوهنممدقأوهاممالو
.ةينيتاللابًالوأهتراشببتكهنأىلعناهربالو.هتباتكب

لوألاحاحصألا

٢٦ةنس(٨ىلإ١عنمهميلعتونادمعملاانحوي
)م.ب٢٧و

ملٱَعوُسَيِليِجْنِإُءْدَب«١
»ِهللاٱِنْبٱِحيِسَْ

١:٣٤انحويو١:٣٥اقولو١٤:٣٣ىّتم

ةراشبلاهذهناونعهلكددعلااذه
ةقلعتملاةيلزألاهللادصاقموهيلصألاليجنإلاءدبُءْدَب
هنباتومةطساوبطوقسلادعبهئادفوناسنإلاقلخب
طوقسمويليجنإلاراهظإءدبناكو.حيسملاعوسيناسنإلا
.يدافلابلوألادعولاهدعووهباقعنعهللافقوتوناسنإلا
عوسييدافلاداليمليجنإلاءدبلعجينأبتاكلانكميو
نأسقرمراتخاف.ةينلعلاهتمدخهتسرامملوأوأحيسملا

ركذبأدتباهنإفىتمفالخبريخألارمألاليجنإلاءدبلعجي
حيسملاداليمركذبأدتباهنإفاقولفالخبوحيسملابسن
ءاشنإلبقةيلزألاةملكلاركذبأدتباهنإفانحويفالخبو
.ملاعلا

دهعلايفةرمنيعبسوًاسمخةظفللاهذهتدروِليِجْنِإ
ليجنإلاءاجو.ّراسربخيأةراشبيلصألااهانعموديدجلا
:ٍناعمةثالثلرارملاكلتيف
:٤ىتم(ضرألاىلعهللاتوكلمبراسلاربخلا:لوألا·

.)١:١٤سقرمو٢٣

ـةبـاـتكوـًاهـاـفشءادــفلاهــلمـعوعـوسـيربـخ:ينـاـثلا·
.)٢:٨سواثوميت٢(
)١٥:١سوثنروك١(هلكحيسملانيد:ثلاثلا·

)١:٢١ىتم(صلخميأَعوُسَي
)١:١ىتم(حوسمملايأِحيِسَْملٱ
وهعوسينأمهلّنيبفدوهيلاىلإىّتمبتكِهللاٱِنْبٱ

ًاسمخسابتقابميدقلادهعلاتاءوبنيفدوعوملاحيسملا
عوسينأمهلنيبينأهيلعناكف.هبتمتةءوبننيعبسو
سقرمامأو.تاءوبنلاكلتبجومبميهاربإنباودوادنبا
كلذكهامسوهللانباعوسينأنيبيذخأفممألاىلإبتكف
هرهظأاميفةعيبطلاةقراخلاعوسيلامعأبكلذىلعنهربو
نوكبدارملاسيلو.ءادعألاىلعراصتنالاوةمحرلانم
هنأوأنايحألاضعبدروامكقولخمهنإهللانباحيسملا

نأيأةيلزألاةبسنلاهبدارملالبىلاعتهيلإبوبحمدرجم
دجملاوةردقلايفهلٍواسمهنأوبآلارهوجوهنبالارهوج
.)٥:١٨انحويو٣:١٧ىّتم(

يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك٢«٢،٣ َماَمَأُلِسْرُأاَنَأاَه:ِءاَيِبْنَألٱِ
ُتْوَص٣.َكَماَّـدُقَكَقيِرَطُئِّـيَُهييِذَّـلٱ،يِكَالَمَكِهْجَو
يفٍخِراَص لٱِ

ْ
ُهَلُبُساوُعَنْصٱ،ِّـبَّـرلٱَقيِرَطاوُّدِعَأ:ِةَّـيِّـَرب

.»ًةَميِقَتْسُم
٤٠:٣ءايعشإ،٧:٢٧اقولو١١:١ىّتمو٣:١يخالم
٢٣و١:١٥انحويو٣:٤اقولو٣:٣ىّتمو

يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك ءدبانهسقرمقلعِءاَيِبْنَألٱِ
رخآةداهشنرقو.ميدقلادهعلاةياهنبحيسملاعوسيليجنإ
عبرأوحنامهنيبناكهنأعمحيسملاقباسةداهشبءايبنألا
يلصألاامهردصمو.دحاونيتداهشلابهلدوهشملاوةنسةئم
نألمهتاءوبنباتكانهءايبنألابدارملاو.هللاحوروهودحاو
٣:١يخالم(ءايعشإويخالمامهومهنمنينثانمةداهشلا
نأعمةدحاوةداهشنيذهيتداهشعمجف)٤٠:٣ءايعشإو
ةدحوكلذةلعوةنس٣٦٠وحنبرخآلالبقناكامهدحأ
.عوضوملا

.بآلاهللالوقاذهُلِسْرُأاَنَأاَه
يمسيذلاحيسملاعوسيانهبطاخملاَكِهْجَوَماَمَأ
.لكيهلابرودهعلاكالميخالمةءوبنيف

حيسملالاقامكنادمعملاانحويوهويلوسريأيِكَالَم
.)١١:١٠ىتم(

.)٤و٣:٣ىّتمحرشرظنا(َكَماَّـدُقَكَقيِرَطُئِّـيَُهي
دهعكالملوبقلًادعتسمنكيملكلذلفدسفملاعلانإ

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا

٥
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هلدعيلراذنإلاوحيبوتلاكالمًالوأهتأيملامةيهلإلاةمحرلا
.قيرطلا

يفُدِّـمَعُياَّـنَحوُيَناَك«٤ لٱِ
ْ
ِةَبْوَّـتلٱِةَّـيِدوُمْعَمِبُزِرْكَيَوِةَّـيِّـَرب

ِمل
َ

خلٱِةَرِفْغ
ْ

.»اَياََط
٣:٢٣انحويو٣:٣اقولو٣:١ىّتم

نيتءوبنللًاممتمانحويسقرمركذاَّـنَحوُيَناَك
ليجنإلةمدقمنادمعملاانحويةزاركلعجونيتقباسلا
.هنمًاءزجوعوسي

ةراشإةيدومعملاتناكيتلاهتمدخسرامييأُدِّـمَعُي
.اهلًامتخواهيلإ

يف .)٣:١ىّتم(اذوهيةيربيأِةَّـيِّـَربْلٱِ
ىلإسانلاوعديوةبوتلاةيدومعمبيدانييأُزِرْكَيَو
.اهلوبق

ةراشإصخشلاىلعءاملاعضويهِةَبْوَّـتلٱِةَّـيِدوُمْعَمِب
ريهطتلاو.هتريسحالصإواهايإههركوةئيطخلانعهتبوتىلإ
الو.ةريسلايفوبلقلايفبجاولاريهطتلاىلإزمرءاملاب
حورلابةيدومعملااهبنرتقتملامناسنإلاةيدومعملاهذهعفنت
.سدقلا

ِمل
َ
ةئيطخلاهبجوتيتلاصاصقلاعفريأاَياَطَْخلٱِةَرِفْغ
نمهبلقريهطتوهيلعءاليتسالانماهعنموناسنإلانع
ةرفغملالاونلدادعتساةبوتلاو.)٢٦:٢٨ىّتم(اهسند
انحويلمعناكامكو.اهايإحيسملاحنمليرورضلاطرشلاو
.ةيحيسملاةيدومعمللًادادعتسا

اودانينأهذيمالتلّكوتوملانمماقامدعبحيسملاو
.)٢٤:٤٧اقول(انحويهبزركامبضرألاممألكل

لٱِةَروُكُعيَِمجِهْيَلِإَجَرَخَو«٥
ْ
َميِلَشُروُأُلْهَأَوِةَّـيِدوُهَي

يفُهْنِمْمُهُعيَِمجاوُدَمَتْعٱَو .»ْمُهاَياَطَخِبَنيِِفَرتْعُم،ِّـنُدْرُألٱِرَْهنِ
٦و٣:٥ىّتم

نيبيذخأاهتيهاموانحويةزاركلحمسقرمركذنأدعب
.سانلااهلبقفيك

.)٣:٥ىتم(اهناكسلكيٰأِةَّـيِدوُهَيْلٱِةَروُكُعيَِمج
نمةلمجنموةريثكعومجهيلإىتأنأكلذنمانلحضتيو
نوراشعلاو)٣:٧ىّتم(نويقودصلاونويسيرفلاهيلإجرخ
.)٣:١٠اقول(ءارقفوءاينغأو)٣:١٢اقول(

يف ةلدألانمرهنندرألانأسقرمنييبتِّـنُدْرُألٱِرَْهنِ
ربكأندرألاو.دوهيللالنيينامورلاىلإهليجنإبتكهنأىلع
لبجيأ(نومرحلبجضيضحيفهعبنمنيطسلفيفرهن
)ةلوحلاةريحبيأ(موريمةريحبنيتريحبيفرمي)خيشلا

ةئمثالثوحنهلوط.طولرحبيفهبصموةيربطةريحبو
هيداوونايرجلاعيرسءاملاقيمعجيراعتلاريثكوهوليم
باهذةلعنأحجرألاو.طسوتملارحبلاحطسنمضفخأ
نمءامهيفناكمبرقأهنوكاودمتعيلندرألاىلإسانلا
نمريثكىلإعومجلاكلتجايتحاواهيفزركيناكيتلاةيربلا
ىلعليلدبوهسيلفمهباودمزاولومهمزاولبمايقللءاملا
.انحويةيدومعمةيفيك

لَياَّـنَحوُيَناَكَو«٦
ْ
لِجْنِمًةَقَطْنِمَو،ِلِبِإلٱَرَبَوُسَب

ْ
َىلَعٍد

.»اّيِّـرَبًالَسَعَوًاداَرَجُلُكْأَيَو،ِهْيَوَقَح
١١:٢٢نييوال٣:٤ىّتم

ىتمهركذامكهلوكأموانحويسوبلمانهسقرمركذ
ةبوتلاىلإسانلاهتوعدلًابسانمامهالكناكو.)٣:٤ىّتم(
.ايليإهيبشهنوكلو

ىَوْقَأَوُهْنَميِدْعَبِيتْأَي:ًالِئاَقُزِرْكَيَناَكَو٧«٧،٨
اَنَأ٨.ِهِئاَذِحَروُيُسَّـلُحَأَوَيِنَحْنَأْنَأًالْهَأُتْسَليِذَّـلٱ،يِّـنِم
ملٱِبْمُكُتْدَّـمَع

لٱِحوُّرلٱِبْمُكُدِّـمَعُيَسَفَوُهاَّـمَأَو،ِءاَْ
ْ

.»ِسُدُق
١:٥لامعأ،١٣:٢٥لامعأو١:٢٧انحويو٣:١١ىّتم
٢:٤لامعأو٢:٢٨انحويو٤٤:٣ءايعشإ،١٩:٤و١١:١٦و
.١٢:١٣سوثنروك١و١٦و١١:١٥و١٠:٤٥و

همالكناكفانحويةادانمةصالخىلعسقرمرصتقا
)١٠-٣:٧ىّتم(هيلعىّتممالكنمرصقأكلذىلع
كلتنومضمو.)١٥-٣:٧اقول(اقولمالكنمرصقأو
.نارمأةصالخلا
نكيملهنأيأحيسملاماقمنودانحويماقمّنأ:لوألا·

حيسملاعوسينيبوهنيبقرفلانأودبعلالبديسلا
.هديبعىندأوديسلانيبقرفلانممظعأ
حيسملاةمدخلًادادعتساتناكانحويةمدخّنأ:يناثلاو·

لامعأبامهدحألامعأةلباقمبكلذرهظيواهنودو
ةّداموهوءاملابسانلاداسجأدمعانحوينإف.رخآلا
سوفندّمعفعوسيامأو.اهعنمىلعةوقالبوةايحالب
.ةردقلايفدودحمريغٍيحمحوربسانلا

ريبعتنمانلرهظيِهِئاَذِحَروُيُسَّـلُحَأَوَيِنَحْنَأ
حاضيإلابينتعيناكهنأنادمعملاانحويمالكنعسقرم
انحويلوقهركذبىفتكاىتمنإفنيريشبلارئاسنمرثكأ
هلوقبانحويواقولنملكىفتكاو»هءاذحلمحا«نادمعملا
هءانحناكلذقوفركذسقرمنكلو.»هئاذحرويسلحأ«
لمحييذلامداخلانألمهلاوقأيفةافانمالو.رويسلالحيل
نأنمدبالرفسنممداقلامودخملاءاذحتيبلايف
.هرويسلحيوًالوأينحني

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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)م.ب٢٧ةنس(١١ىلإ٩ععوسيةيدومعم

يفَو«٩ لِتِ
ْ

جلٱِةَِرصاَنْنِمُعوُسَيَءاَجِماَّـيَألٱَك
ْ

َدَمَتْعٱَوِليَِل
يفاَّـنَحوُيْنِم .»ِّـنُدْرُألٱِ
٣:٢١اقولو٣:١٣ىّتم

يف كاذنأحجرألاو.انحويةمدخمايأيأِماَّـيَألٱَكْلِتِ
ذنئيححيسملاناكوةمدخلاكلتةءادبنمرهشأةتسدعب
هيفلخديذلانسلاوهو)٣:٣٣اقول(نيثالثلانسيف
قرفلانألم.ب٢٧ةنسكلذناكومهتمدخىلإنويواللا
امكنينسعبرأحيحصلاباسحلاوداتعملاباسحلانيب
.٢:١ىتميفهيلعمالكلاقبس
ليلجلاةعيطقنمءاجهنأىتمركذِليِلَْجلٱِةَِرصاَن
داويفيهواهنمعوسيىتأيتلاةيرقلانيعسقرمنكلو
رماعنباجرموهيذلاليعرزيلهسيلامشلالتهبطيحي
ندرألاوًابرغمورلارحبنيبةفاسملافصتنمىلعيهو

:١اقول(عوسيداليملبقميرموفسوياهيفنكس.ًاقرش
:٢ىّتم(رصمنمامهئيجمدعباهيلإاعجرو.)٢٧و٢٦
٢٣(.

مالكلاىلإانحويةمدخىلعمالكلانمسقرملقتنا
لامعأمظعأوهوهلانحويديمعتهركذبعوسيةمدخىلع
.هتفيظوىلإعوسيلاخدإديمعتلاكلذناكو.نادمعملا

ليجنإيفةيدومعملاهذهةياغىلعمالكلارمَدَمَتْعٱَو
:رومأةتساهتصالخو١٥و٣:١٤ىتم
.هتمدخوانحويلرابتعالا:لوألا·
قباسلوألانأبحيسملاىلإانحويةبسننايب:يناثلا·

.لصألايناثلاو
ىتأسانلانمدحاوكهسفنحيسملالعج:ثلاثلا·
اهبفرتعيملوةئيطخلافرعيالناكهنأىوسمهصلخيل
.)١:٢١ىتم(
.)٣:١٥ىتم(سومانللهعوضخوحيسملاعاضتا:عبارلا·
ةيدومعملابهتفيظوةسرامملةينالعحيسملامسر:سماخلا·

.كلذرثأيفهيلعسدقلاحورلالولحبو
نأبعومجللوانحويليوامسلانالعإللةصرف:سداسلا·
.هللانباحيسملاوهعوسي

لِلَو«١٠
ْ

ملٱَنِمٌدِعاَصَوُهَوِتْقَو
ِدَقِتاَواَمَّـسلٱىَأَرِءاَْ

.»ِهْيَلَعًالِزاَنٍةَماََمحَلْثِمَحوُّرلٱَو،ْتَّـقَشْنٱ
.١:٣٢انحويو٣:١٦ىتم

يفهركذوًاريثكظفللااذهسقرملمعتساِتْقَوْلِلَو
نيعبرأوةدحإهتراشبلكيفوتارمعستلوألاحاحصألا
.ةرم

حورلالوزنناكو)٣:١٦ىتمحرشرظنا(ٍةَمَاَمحَلْثِم
هللاةرسمبةداهشوحيسملاوهعوسينأًانالعإةمامحلثم
عوسيكلذىأريذلانأىلعلديسقرملوقو.هلمعب
ققحتنادمعملاانحويلةمالعناكهنإلاقلوسرلاانحوينكل
.)٣٣و١:٣٢انحوي(حيسملاوهعوسينأاهب

حلٱيِنْبٱَتْنَأ:ِتاَواَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَناَكَو«١١
ْ
ُبيَِب

.»!ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱ
.٣:٣٥انحويو٩:٧صو٣:١٧ىّتمو٢:٧رومزم

:توصلاكلذناك)٣:١٧ىّتمحرشرظنا(
.هللانباحيسملاوهعوسينأًاماعًانالعإ.١
.لزألاذنمتناكةميظعةبحمهنبابآلاةبحملًاراهظإ.٢
ملاعللًاصلخمعوسينايتإبماتلابآلاىضرلًاراهظإ.٣

ثالثلاهفئاظويفًاطيسوحيسملاىلاعتهلوبقوكلاهلا
.ًاكلموًانهاكوًايبنهنوكيفيأ

١٣و١٢ععوسيةبرجت

لِلَو١٢«١٢،١٣
ْ

لٱَىلِإُحوُّرلٱُهَجَرْخَأِتْقَو
ْ
َناَكَو١٣،ِةَّـيِّـَرب

يفَكاَنُه لٱِ
ْ
َعَمَناَكَو.ِناَطْيَّـشلٱَنِمُبَّـرَُجيًامْوَيَنيِعَبْرَأِةَّـيِّـَرب

لٱ
ْ

ملٱِتَراَصَو.ِشوُحُو
َختُةَكِئَالَْ

ْ
.»ُهُمِد

٤:١١ىّتم،٤:١اقولو٤:١ىّتم

.١١-٤:١ىتمحرشيفعوسيةبرجتىلعمالكلاقبس
ىتموًالامجإةبرجتلاثداوحركذىلعرصتقاسقرمنكلو
ًادادعتسااهنوكيفةيدومعملاكةبرجتلاهذهو.ًاليصفتاهركذ
كلتنمًاءزجبسحتنأحصيهنأعمةينلعلاحيسملاةمدخل
.ةمدخلا

حيسملاأجلأسدقلاحورلانأىلعلدياذهُهَجَرْخَأ
.ةبرجتلالحمىلإعارسإلاىلع

وأانحويرشبيناكثيحاذوهيةيربامإهذهِةَّـيِّـَربْلٱَىلِإ
:٢٤جورخ(ًاموينيعبرأايليإوىسومماصثيحهيتلاةيرب

.)١٩:٨كولم١و١٨
مالكنمرهظيِناَطْيَّـشلٱَنِمُبَّـرَُجيًامْوَيَنيِعَبْرَأ
تيقبةبرجتلانأ)٤:٢اقول(اقولمالكنموانهسقرم
تثدحاهنأكةبرجتلاىتمركذو.اهلكنيعبرألامايألاةدم
رصتقاىتمنألمهنيبةافانمالنكلةدملاكلتةياهندنع
يفاهريغنعتزاتماحيسملابراجتنمثالثركذىلع

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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ناطيشلاهاتأامعرظنلاعطقبنايعللبرجملاروهظوةدشلا
.امهنملككلذىنعفاقولوسقرمامأسواسولانم

.سانلاوهللاودعوهومواقملاوأمصخلايأِناَطْيَّـشلٱ
وكشيهنأليكتشملافذاقلايأسيلبإاقولوىتمهامسو
هللاىلإسانلاوكشيو.)٥-٣:١نيوكت(سانلاىلإهللا
.)١٢:١٠ايؤرو١١-١:٩بويأ(

نييليجنإلانمدحأكلذركذيملِشوُحُوْلٱَعَمَناَكَو
.ذئمويًامئاصناكحيسملانأركذيملوهوسقرمىوس
ءزجيفناكحيسملانأىلعلديشوحولاعمناكهلوقو
ةدعاسملاوسانلانكاسمنعًاديعبةيربلاكلتنمشحو
ناكامبروًابائذوًابابدأوًارامنشوحولاكلتلعلو.ةيرشبلا
يتلاةيربلاكلتلوهرهظيلاذهسقرمركذو.دوسأكلانه
نيبيلوأحيسملابلغينأاهبهيلعلهسيهنأناطيشلانظ
.شوحولاىلعيناثلامدآناطلس

َختُةَكِئَالَْملٱ
ْ
هموصدعبماعطلاهايإمهئاطعإبُهُمِد

اقول(ًاموينيعبرأةدمًائيشلكأيملهنأل)٤:١ىتم(ليوطلا
هنألناطيشلابراجتلضرعملكلةيزعتكلذيفو.)٤:٢
.ةكئالملاةمدخىلعلصحينألباق

١٥و١٤عديدجلاتوكلملابعوسيةزارك

جلٱَىلِإُعوُسَيَءاَجاَّـنَحوُيَمِلْسُأاَمَدْعَبَو«١٤
ْ

ُزِرْكَيِليَِل
.»ِهللاٱِتوُكَلَمِةَراَشِبِب
٢٣و٤:١٢ىّتم

مالكلاّرمدقو.سدوريهرمأبنجُسيأاَّـنَحوُيَمِلْسُأ
سقرمحّملو.)١٤:٣ىّتم(ىتمةراشبحرشيفكلذىلع
.٢٠-٦:١٧صيفهبابسأركذوانهانحوينجسب

ًالوإىتأ)١٣و٤:١٢ىتم(ِليِلَْجلٱَىلِإُعوُسَيَءاَج
ةيدوهيلاهكرتةلعتناكوموحانرفكىلإمثةرصانلاىلإ
ليمةدايزوهايإةيدوهيلايسيرفةمواقمليلجلاىلإهئيجمو
ىلإنييدوهيلاليمىلعهمالكعمسوهلوبقىلإنييليلجلا
.كلذ

حيسملاكلمنأبراسلاربخلايأهللاٱِتوُكَلَمِةَراَشِب
.أدبدقًاليوطًانمزرظتنملا

اوُبوُتَف،ِهللاٱُتوُكَلَمََبَرتْقٱَوُناَمَزّلٱَلَمَكْدَق:ُلوُقَيَو«١٥
.»ِليِجْنِإلٱِباوُنِمآَو
٣:٢ىّتم،١:١٠سسفأو٤:٤ةيطالغو٩:٢٥لايناد
٤:١٧و

ُءْلِمَءاَجاَّـَمل«سلوبلوققفواذهُناَمَزّلٱَلَمَكْدَق
.)١:١٠سسفأ(»ِةَنِمْزَألٱِءْلِم«و)٤:٤ةيطالغ(»ِناَمَّـزلٱ
هبأبنأويلزألاهئاضقبهللاهنيعيذلاحيسملاءيجمنامزوهو
يناثلاحيسملاءيجمو.)٢٧-٩:٢٤لايناد(لاينادهيبنمفب
.كاذىتأامكيتأينأنمدبالولوألاهئيجمكّنيعم

بلاغلايفتوكلملاكلذىتمىمسوهللاٱُتوُكَلَم
.هدجموهللاناطلسراهظإلحمىلإةراشإتاومسلاتوكلم
.حيسملاكلموهدحاوىنعمبامهالكو

هذهىلعهللالسرلكقفتا)أ٤:٧ىتم(اوُبوُتَف
.حونمايأذنمةوعدلا

ىتملوقىلعاذهسقرمدازِليِجْنِإلٱِباوُنِمآَو
لكىلعبجيليجنإلاتايرهوجنمناميإلاوةبوتلاو
ىلعناكيذلاوامهباودانينأريشبتلايفحيسملاءافلخ
ىتأو»ُناَمَزّلٱَلَمَكْدَق«هنأوهذنئيحهباونمؤينأسانلا
.هبدوعوملاحيسملا

٢٠ىلإ١٦عذيمالتةعبرأحيسملاةوعد

جلٱِرْحَبَدْنِعِيشْمَيَوُهاَميِفَو١٦«١٨-١٦
ْ

ََرصْبَأِليَِل
لُيُهاَخَأَسُواَرَدْنَأَوَناَعْمِس

ْ
يفًةَكَبَشِناَيِق لٱِ

ْ
اَناَكاَمَُّـهنِإَف،ِرْحَب

َهلَلاَقَف١٧.ِنْيَداَّـيَص
ُ

اَمُكُلَعْجَأَفيِئاَرَوَّـمُلَه:ُعوُسَياَم
لِلَف١٨.ِساَّـنلٱِيَداَّـيَصِناَريِصَت

ْ
.»ُهاَعِبَتَواَمُهَكاَبِشاَكَرَتِتْقَو

٥:١١اقولو١٩:٢٧ىّتم،٥:٤اقولو٤:١٨ىّتم

يفسواردنأوسرطبناعمسةوعدىلعمالكلارم
.٢٢-٤:١٨ىّتمحرش

نمانلنيبتيو.ليجنإلابنيرشبميأِساَّـنلٱِيَداَّـيَص
رشبملكلةيرورضتافصعبرأهلمعنموانهحيسملالوق
.ليجنإلاب
نمناذهيعُدامكهللانمًاوعدمنوكينأ:ىلوألا·

ةملكبرشبينألًالهأسيلفكلذكعدُيملنمو.حيسملا
.خلا»اَمُكُلَعْجَأَفيِئاَرَوَّـمُلَه«هلوقليلدبهللا
ملاعلانمسانلابيتأيلداهتجاوةريغاذنوكينأ:ةيناثلا·

اوتأينأنودايصلادهتجيامكصالخلاوةسينكلاىلإ
.ةكبشلاىلإرحبلانمكمسلاب
لعجتيتلاتافصلاسوفنلاديصيفهلنوكينأ:ةثلاثلا·

امدئاوعبهتفرعمككمسلاديصيفًاحجاندايصلا
هربصوبعتللهدادعتساوديصلايفهتمكحوهداطصي
.هلمعيفهتابثوحاجنلاهلمأورطخلاىلعهمادقإو
رثكأًادهتجمًانيمأناكاذإهلمعحاجنققحتينأ:ةعبارلا·

ديصيفمهباعتأدشأنمكمسلاودايصققحتيامم
.)١٥:٥٨سوثنروك١و٥٥:١١ءايعشإ(كمسلا

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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َنْبَبوُقْعَيىَأَرَفًاليِلَقَكاَنُهْنِمَزاَتْجٱَّـمُث١٩«١٩،٢٠
يفاَُمهَو،ُهاَخَأاَّـنَحوُيَويِدْبَز ٢٠.َكاَبِّـشلٱِناَحِلْصُيِةَنيِفَّـسلٱِ
لِلاَُمهاَعَدَف

ْ
يفيِدْبَزاَُمهاَبَأاََكَرتَف.ِتْقَو ىَرْجَألٱَعَمِةَنيِفَّـسلٱِ

.»هَءاَرَواَبَهَذَو
٤:٢١ىّتم

بوقعيوانحوينأهركذىلعىتمرصتقاىَرْجَألٱَعَم
امهنأكلذىلعسقرمدازو.حيسملااعبتويدبزامهابأاكرت
هوكرتلبامهيلإجايتحالالاحيفوهوهدحوهاكرتيمل
وأةواسقلامهابأاكرتيملامهنأىلعلدياذهو.ءارجأهدنعو
.ةريقفنكتملامهتلئاعنأىلعوهلامهتابجاوبثارتكامدع

اوناكةعبرألاذيمالتلاكئلوأنارابتعالاقحتسياممو
ةمدخىلإحيسملامهاعدامدنعةينمزلامهتنهميفنيدهتجم
.ةيحورةيماس

٢٨ىلإ٢١عموحانرفكيفهريغونونجمءافش

لِلَو،َموُحاَنَرْفَكاوُلَخَدَّـمُث«٢١
ْ

ملٱَلَخَدِتْقَو
يفَعَمْجَْ ِ

لَعُيَراَصَوِتْبَّـسلٱ
ِّـ

.»ُم
٤:٣١اقولو٤:١٣ىّتم

هتفيظوسراميأدتباعوسينأرماميفسقرمركذ
تبثأامركذيذخأمث.هلًالسراونوكيلةعبرأهباختناب
بيجعلاميلعتلابلبطقفلوقلابسيلهاوعدهبحيسملا
دحاومويثداوحركذكلذلًاحاضيإو.زجعملالمعلاو
هركذليصفتلابسقرمهركذامو.اهلاثمأنمريثكلًاسايقم
.)٢٥-٤:٢٣ىّتم(لامجإلابىّتم

ئطاشىلعليلجلاندممظعأنميهَموُحاَنَرْفَك
.)٤:١٣ىتم(ةيربطةريحب

.)٤:٢٣ىتمحرشرظنا(َعَمْجَْملٱ
ةءارقدعبوعديعمجملاسيئرناكُمِّـلَعُيَراَصَو

بعشلابطاخينأنيدلابةفرعموذهنأرهظينمسومانلا
.)١٣:١٥لامعأ(ةنهكلانمنكيملنإو

لوألالاثملاذئمويعمجملايفهذيمالتحيسملاىرأو
.هبمهناميإهلامعأبتبثأوسانلاديصةيفيكل

لَعُيَناَكُهَّـنَألِهِميِلْعَتْنِماوُتِهُبَف«٢٢
ِّـ

لُسُهَلْنَمَكْمُهُم
ْ

ٌناَط
لٱَكَسْيَلَو

ْ
.»ِةَبَتَك

٢٩و٧:٢٨ىّتم

هيملعتدرجممهبجعتةّلعنكتملِهِميِلْعَتْنِماوُتِهُبَف
قحتسياممو.هبهدروأيذلاحورلاوهايإهداريإقيرطلب
.ًامئادبجعتلاىلعنيعماسلالمحيناكحيسملانألمأتلا

.٢٩و٧:٢٨ىّتمحرشرظناٌناَطْلُسُهَلْنَمَك
.)٧:٥ارزع(ارزعءافلخمهو)٥:٢٠ىتم(ِةَبَتَكْلٱَك
٢٣:٢ىتم(بعشلاوملعممهنأليجنإلايفركذامًاريثكو
.)١١:٥٢اقولو٥-

يفَناَكَو«٢٣ .»َخََرصَف،ٌسِجَنٌحوُرِهِبٌلُجَرْمِهِعَمَْجمِ
٤:٣٣اقول

ةيهلإلاهتوقراهظإبيوامسملعمهنأىلعحيسملانهرب
نيتزجعمسقرمركذو.هريثأتوهميلعتومسىلعةوالع
ًاتابثإهتمدخلوأيفاهعنصيتلاةريثكلاهتازجعمةلمجنم
عمجملايفامهادحإعنص.هيلإسانلابولقلًابذجوهاوعدل
.٣١-٢٩عتيبيفىرخألاو.٢٨-٢٣ععومجلامامأ

لحميفنيعمتجملانيبناكٌسِجَنٌحوُرِهِبٌلُجَر
ةكئالملادحأهلقعوهدسجىلعطلستلجرةدابعلا
امكحيسملامايأيفكلذلثمثدحامًاريثكو.نيطقاسلا
كلذنأحجرألاو.)٨:٢٤ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفّنيُب
يفةدابعلاروضحهنكميىتحًانايحأوحصيناكنونجملا
ملهيفناكيذلاسجنلاحورلانأّنيبلانمو.عمجملا

-٥:٢صيفسقرمهركذيذلانونجملاكًاشحوتمهلعجي
٥.

اذهولجرلامفهمادختسابكلذوناطيشلايأَخََرصَف
بلسدحىلإلجرلاكلذىلعطلستناطيشلانأّنيبي
.هلتالآهاوقلعجوهتيرح

َتْيَتَأ!ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَياَيَكَلَواَنَلاَم!ِهآ:ًالِئاَق«٢٤
.»!ِهللاٱُسوُّدُق،َتْنَأْنَمَكُفِرْعَأاَنَأ!اَنَكِلْهُتِل
٨:٢٩ىّتم

ضارتعااذه.)٨:٢٩ىّتمحرشرظنا(َكَلَواَنَلاَم
ًايعدموهمواقيحيسملانأًانقيتمناكهنأىلعلدسيلبإنم
لمعتساو.ناسنإلاكلذىلعًاطلستمىقبينأهلقحيهنأ

نمهلثمنيريثكنعةباين»انل«هلوقيفعمجلاريمض
نآلاىلإلازيالناطيشلاو.مهوبذعيلسانلااولخدةسلابألا
لواحاذإهتدارإلهرسأوهيلعطلستئطاخلكمواقي
.هللاىلإعوجرلا

٢:٢٣ىّتم(هلةناهإكلذبهادانُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي
.)١:٤٦انحويو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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ةميظعلاةسادقلاوذيأ)٩:٢٤لايناد(ِهللاٱُسوُّدُق
.هتعيبطىلإالهتفيظوىلإةراشإهيفو.هللاهلسرأيذلا

ضرمللقعلالتخمنكيمللجرلاكلذنأققحياممو
نألاحملانمهنألةداهشلاكلتهتيدأتنونجللبيداع
هنأوهللاسودقهنأعوسيلهتدهاشملوأيففرعيًاضيرم
الكالهةلعنوكيءافشلاكلذنأوهيفشينأىلعمزاع
.ناطيشهيفنكيملاذإهلرفم

.»!ُهْنِمْجُرْخٱَوْسَرْخٱ:ًالِئاَقُعوُسَيُهَرَهَتْنٱَف«٢٥
٣٤ع

لوبقدريملهنألسجنلاحورلارهتنايأُعوُسَيُهَرَهَتْنٱَف
٣٤عًامئادهبأدناكامكاذهكريرشردصمنمةداهش
)١٨-١٦:١٦لامعأعماذهلباق(٤:٤١اقولو٣:١٢صو
طلستلاقحهئاعداضفروهتحاقوىلعهخيبوتدارأهنألو
قحلابدهشيالناطيشلانأيفبيرالو.لجرلاكلذىلع
ةيدأتبدصقسجنلاحورلاكلذلعلو.ةريرشةياغلالإ
سيئركيرشعوسينأبعشلاماهيإعوسيلهتداهش
ىلع)٣:٢٢ص(كلذدعبنويسيرفلاهمهتاامكنيطايشلا
قلميامًاريثكو.٣:١١صهلمهتداهشنيطايشلاةيدأترثأ
ىّتم(حيسملاهحدميفناطيشلاةياغكةياغلرايخألارارشألا

٢٢:١٦(.
ىلإهئجلتةوقبًانرتقمناكرمألااذهنأدبالْسَرْخٱ

.توكسلا
.ةيعيبطلاهلاحيفهكرتاوهنعدعبأيأُهْنِمْجُرْخٱَو
.دحاودسجيفنيصخشدوجوققحيلوقلااذهو

َجَرَخَوٍميِظَعٍتْوَصِبَحاَصَوُسِجَّـنلٱُحوُّرلٱُهَعََرصَف«٢٦
.»ُهْنِم

٩:٢٠ص

نمعرصلالاحلثميفهعقوأيأُحوُّرلٱُهَعََرصَف
.تالاعفنالاوأملألاةدشنمءاضعألابارطضاوجنشتلا
نمجرخيهنأرطضمسجنحورلعفنمعقوتيامماذهو
.هنمهحورخدنعهرارضإيفدهجلالذبيفبغريناسنإ
هتراشبيفاقولدافأامكمئادررضكلذنمجتنيملنكلو
.)٤:٣٥اقول(

هزجعوهظيغنمكلذىتأٍميِظَعٍتْوَصِبَحاَصَو
.ملكتلانمهعنمحيسملارمأنألظفلالبتوصكلذناكو

حيسملاتازجعمنمىتماهركذيتلاىلوألاةزجعملا
سقرماهركذيتلاىلوألاو)٤-٨:١ىّتم(صربأءافش
:٤اقول(اقولةراشبيفوانهدروامكناطيشجارخإاقولو

ًارمخءاملاليوحتانحوياهركذيتلاىلوألاو.)٣٧-٣٣
.)١١-٢:١انحوي(

اَم:َنيِلِئاَقًاضْعَبْمُهُضْعَبَلَأَسىَّـتَح،ْمُهُّلُكاُوَّـريَحَتَف«٢٧
جلٱُميِلْعَّـتلٱاَذٰهَوُهاَم؟اَذٰه

ْ
لُسِبُهَّـنَأل؟ُديَِد

ْ
ىَّـتَحُرُمْأَيٍناَط

»!ُهُعيِطُتَفَةَسِجَّـنلٱَحاَوْرَألٱ

.ةزجعملااودهاشنيذلامهةريحلامهتذخأنيذلااوَُّـريََحت
مهلًالماحناكلببجعتلاىلعًاروصقممهرثأتنكيملو
لعفحيسملانأللمعلاكلذةلعنعلاؤسلاولمأتلاىلع
هلثمًائيشاودهاشيملوهناطلسوهمسابطقفةملكبهلعفام
.ًالبق

نمهاندهاشامحيسملالعفناطلسيأبيأاَذٰهاَم
.لجرلاكلذنمسجنلاحورلاجارخإ

هلاقامميلعتلااذهناكُديِدَْجلٱُميِلْعَّـتلٱاَذٰهَوُهاَم
دقوهلًاتابثإتعنصاهنأكةزجعملابهوقلعمهوعمجملايف
.كلذباوباصأ

لِلُُهَربَخَجَرَخَف«٢٨
ْ

يفِتْقَو لٱِّـلُكِ
ْ

ملٱِةَروُك
ِةَطيِحُْ

جلٱِب
ْ

.»ِليَِل

لثمةريثكتازجعمريثأتنمىتمهبأبنأامقفاوياذه
تازجعملاكلتنألو.٢٥و٤:٢٤ىّتمحيسملااهعنصهذه
نيدهاشملايفترثأتافآلاومالآلاوضارمألاةلازإلتناك
لأسيلقافآلايفهربخاوعاشأوهمالكعمسىلإاولامىتح
.هميلعتنعوهنعسانلا

٣٤ىلإ٢٩عاهريغوسرطبةامحءاربإ

ملٱَنِماوُجَرَخاَّـَملَو«٢٩
لِلاوُءاَجِعَمْجَْ

ْ
ِتْيَبَىلِإِتْقَو

.»اَّـنَحوُيَوَبوُقْعَيَعَمَسُواَرَدْنَأَوَناَعْمِس
٤:٣٨اقولو٨:١٤ىّتم

يتلاةريثكلاتازجعملانمةدحاوسقرمركذنأدعب
باحصألامامأاهعنصاممةدحاوركذًانلععوسياهعنص
ىتمةراشبحرشيفكلذىلعمالكلارمدقو.ةصاخ
.)١٥و٨:١٤ىتم(

هيفانكسيذلاامهتيبناكَسُواَرَدْنَأَوَناَعْمِسِتْيَب
.)١:٤٥انحوي(اديصتيبيفادلوامهنكلوموحانرفكيف
ًاجوزتمناكسرطبنأىلعانّلديذلاوهانهركذامو
مايأهلًانكسمهتيبذختاحيسملانأحجرألاو.تيببرو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلالوألاحاحصألا
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سرطبةامحءافشبهئابنأيفسقرمركذو.ليلجلابهتماقإ
اقفارانحويوبوقعينأيأاقولالوىتماهركذيملليصافت
كلتضرمبهربخأضعبلانأوتيبلاىلإعمجملانمحيسملا
نأواهديباهايإًاكساماهماقأواهيلإمدقتحيسملانأوةامحلا
.بابلاىلعتعمتجااهلكةنيدملا

لِلَف،ًةَموُمَْحمًةَعِجَطْضُمَناَعْمِسُةاََمحْتَناَكَو«٣٠
ْ

ِتْقَو
.»اَهْنَعُهُوَربْخَأ

:٤اقول(ةديدشىمحاهتذخأهنأاقوللاقًةَموُمَْحم
٣٨(.
الاهيلإتافتلالابلطهايإمهرابخإبدارملاناكُهوَُربْخَأ

.اهباصأامهتدافإ
وأباحصألااندقفوأضارمألاانتباصأاذإانلسيلف
عوسيىلإبهذننأالإسأيلايفانعقووألاومألاانرخس
.انبئاصمبهربخنوكئلوأبهذامك

حلٱاَهْتََكَرتَف،اَهِدَيِبًاكِساَماَهَماَقَأَوَمَّـدَقَتَف«٣١
ْ

ًالاَحىَّـُم
َختْتَراَصَو

ْ
.»ْمُهُمِد

الإَاضيرميفشينأىبأحيسملانأطقأرقنملَمَّـدَقَتَف
ًاناحتماةيناعنكلاةأرملاتنبءافشنعًاليلقفقوتهنأ
ةلئاعنمةدحاويفشينأبأيملهنأيفبيرالفاهناميإل
اهيلإباهذلااّمإمدقتهلوقنمدوصقملاو.بوبحملاهلوسر
.اهعدخميفوهواهيلإوندلااّمإوتيبلايفرخآىلإعدخمنم

ءافشلاةوقنألنايبوهنمفطلاذهاَهِدَيِبًاكِساَم
.هنم

.ًاجيردتالةعفديأًالاَحىَّـمُْحلٱاَهْتَكَرَت
َختْتَراَصَو

ْ
ةصلاختناكاهنأىلعليلداذهوْمُهُمِد

ىلعةرداقتناكو.ةداعىمحلابقعييذلافعضلانم
.اهفويضلماعطلادادعإ

ملٱَراَصاَّـَملَو«٣٢
ِهْيَلِإاوُمَّـدَق،ُسْمَّـشلٱِتَبَرَغْذِإ،ُءاَسَْ

ملٱَوِءاَمَقُّسلٱَعيَِمج
.»َنيِناَجَْ

٤:٤٠اقولو٨:١٦ىّتم

نعسانلاعنتمافتبسلاءاسميأُءاَسَْملٱَراَصاَّـَمل
هللاةيصولةعاطإسمشلاتبرغىتحءافشللنايتإلا
.١٣:١٩عءايقتألاضعببءادتقاو)٢٣:٣٢نييوال(

ملٱِتَناَكَو«٣٣
لٱَىلَعًةَعِمَتُْجماَهُّلُكُةَنيِدَْ

ْ
.»باَب

نوريثكسانأاهبداريةيحالطصاةغلابماَهُّلُكُةَنيِدَْملٱ
ةدافإلضعبلاوةدهاشملادرجملمهضعبىتأو.ناكسلانم
.مهباحصأومهسفنأ

.بابلامادقيتلاةحاسلاوأقاقزلايفيأباَبْلٱَىلَع
دهاشمصخشيوربخلايفققديهنأسقرمهبصتخااممو
.ثداوحلا

َجَرْخَأَو،ٍةَفِلَتُْخمٍضاَرْمَأِبىَضْرَماوُناَكَنِيريِثَكىَفَشَف«٣٤
.»ُهوُفَرَعْمَُّـهنَألَنوُمَّـلَكَتَيَنيِطاَيَّـشلٱِعَدَيَْملَو،ًَةريِثَكَنيِطاَيَش
١٨و١٦:١٧لامعأو٤:٤١اقولو٣:١٢صو٢٥ع

ملومهتداهشدريملهنألَنوُمَّـلَكَتَيَنيِطاَيَّـشلٱِعَدَيَْمل
ريغي«امدنعناطيشلانوكياملوهأو٢٥عاهيلإجتحي
.»رونكلمهبشىلإهلكش

٢٨ةنس(٣٩ىلإ٣٥عليلجلايفحيسملانالوج
)م.ب

يفَو«٣٥ ٍعِضْوَمَىلِإىَضَمَوَجَرَخَوَماَقًاّدِجًارِكاَبِحْبُّصلٱِ
.»َكاَنُهِّـيلَصُيَناَكَو،ٍءَالَخ
٤:٤٢اقول

مونلانمهتعنمريغلانازحألاقثألعلًاّدِجًارِكاَب
.هتفيظورمأبهمامتهاوأ.ًاركابماقف)٨:١٧ىتم(

نوكينأةيغبعضوملااذهىلإجرخٍءَالَخٍعِضْوَمَىلِإ
كلذناكو.هعمسيوأهرظنيدحأالنأوةالصللةصرفهل
ًاريثككلذلثملعفيناكوريشبتلادصقنالوجللًادادعتسا
اقول(ّىلجتاملكلذكو.)٣:٢١اقول(يلصيناكدمتعااملو
ًالوسررشعينثألاهباختنالبقليللالكىلصو)٩:٢٩
ًاكلمهولعجيوهوكسمينأسانلادارأاملو.)٦:١٢اقول(
يفىلصبلصاملبقو)١٤:٢٣ىّتم(ةالصللدرفنا
.)٢٢:٤١اقول(يناميسثجناتسب

.»ُهَعَمَنيِذَّـلٱَوُناَعْمِسُهَعِبَتَف«٣٦

هالمحسرطبتيببسانلاماحدزاوليوطلاهبايغ
سرطبءارغإو.عوسينعشيتفتلاىلعذيمالتلاضعبو
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هاندهعامقفودارفنالاديريوهوحيسملاىلإهبهنايتإوهريغ
.هديسىلعهتءارجنم

جلٱَّـنِإ:ُهَلاوُلاَقُهوُدَجَواَّـَملَو«٣٧
ْ

طَيَعيَِم
ْ

.»َكَنوُبُل

هعاجرإلةلعوهايإمهبلطلًارذعهنعسانلالاؤساوذختا
اقوللوقهيلإريشيامككانههتماقإوموحانرفكىلإ
كلذمهبلطو.)٤:٤٢اقول(»ْمُهْنَعَبَهْذَيَّـالَئِلُهوُكَسْمَأَو«
رهظأوعومجلاءاضرإهتابجاونمّنأمهنظنابأحيسملاىلإ
.هئيجمنمحيسملاةياغمهلهج

َهلَلاَقَف«٣٨
ُ

لٱَىلِإْبَهْذَنِل:ْم
ْ

ملٱىَرُق
َكاَنُهَزِرْكَألِةَرِواَجُْ

.»ُتْجَرَخاَذِٰهلِّـينَأل،ًاضْيَأ
١٧:٤و١٦:٢٨انحويو٦١:١ءايعشإ،٤:٤٣اقول

زفتسيمل.موحانرفكلةرواجملايأِةَرِواَجُْملٱىَرُقْلٱَىلِإ
سانلاهربتعيثيحىلإعجريىتحهلعومجلاحدمحيسملا
بهذينألضفلبليجنإلابمهرشبومهاضرمىفشهنأل
ىلعهذيمالتمليملو.مهريغاهيفديفيرخأنكامأىلإ
لبهلالقتسابمهلهحيرصتباهلحمريغيفتناكنإومهتحيصن
كلتيفًاضيأةريغصلاىرقلاهترايزبوجومهلحضوأ
.ضرألا

ىوساونوكيملوذئنيحنوزركيلسرلانكيملَزِرْكَأل
.ةعبرأ

ِهل
ٰ

٨:٤٢انحوي(ءامسلانمتلزنيأُتْجَرَخاَذ
نأ»اذهل«هلوقبحيسملاّنيبو.)٣٠و٢٨و٦:٢٧و١٣:٣و
ةدافإوسانلالكلهليجنإبةادانملاملاعلاىلإهنايتإنمهتياغ
وأةحارلابعتمتللءاجامف.هيلإلوصولاعاطتسانملك
لكعفنلباهدحوموحانرفكعفنلوأهلسانلاةمدخب
.)١٦:٢٨انحويو٤:٤٣اقول(ضرألاكلتناكس
اهذختاهنأبونيرشبملاةفيظوماقمكلذبحيسملاعفرف
هنأعمهتومنيحىلإةعاسومويلكاهسرامو.هلةفيظو
تبذجيتلاةياغلاو.دوادكلمامككلمينأعيطتسيناك
لمعاملكىلعهتثحوضرألاىلإءامسلانمحيسملا
ةزاركلايفهتاوطخءافتقايفانبّغرُتنألةيفاكلمتحاو
.هليجنإب

يفُزِرْكَيَناَكَف«٣٩ يفْمِهِعِماََجمِ جلٱِّـلُكِ
ْ

ُجِرُْخيَوِليَِل
.»َنيِطاَيَّـشلٱ
٤:٤٤اقولو٤:٢٣ىّتم

اذهو.ةقباسلاةيآلايفهلوقلزاجنإاذهُزِرْكَيَناَكَف
.)٤:٢٣ىتم(ريشبتللحيسملاهاتأنالوجلوأ

يف يفهريشبتلوأيفحيسمللًاحابمناكْمِهِعِماََجمِ
ءاسؤرتاياكشنألاهيفملعيوعماجملالخدينأليللا
)٤:١انحوي(ذئمويليلجلالهأغلبتملميلشروأيفةنهكلا
ةينالعهومواقينأكلانهعماجملاءاسؤروةنهكلامزعيملو
.هميلعتعمسنعبعشلااوعنميو

يف ريشبتهدصقبمهايإهئابنإىلعدازاذهِليِلَْجلٱِّـلُكِ
سوفيسويلاقو.)٤:٢٣ىّتم(موحانرفكلةرواجملاىرقلا
.ىرقلاوندملانم٢٤٠ليلجلايفنأ

.)٤:٢٤ىّتم(َنيِطاَيَّـشلٱُجِرُْخيَو
ةمحروهميلعتةحصلًاتابثإاهريغوةزجعملاهذهتناك
.ناطيشلاناطلسلًاضقنونيباصملل

٤٥ىلإ٤٠عصربألاءافش

طَيُصَرْبَأِهْيَلِإىَتَأَف«٤٠
ْ

ْنِإ:ُهَلًالِئاَقَوًايِثاَجِهْيَلِإُبُل
»!ِينَرِّـهَطُتْنَأْرِدْقَتَتْدَرَأ
٥:١٢اقولو٨:٢ىّتم

حيسملاىلإصربألااذهءيجمىلعمالكلارمُصَرْبَأ
.)٤-٨:٢ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفهئادىلعمالكلاو
.ًايثاجهيلإبلطصربألانأىتمهلاقامىلعسقرمدازو
قفواذهوعضاوتلاوءافشلايفهتبغرىلعةلدألانمكلذو
.)٥:١٢اقول(»ِهْيَلِإَبَلَطَوِهِهْجَوَىلَعَّـرَخ«هنأاقوللوق
هريغىلعضرملااذهحيسملاةلازإركذراتخاسقرملعلو
ىوقلاهنعرصقتءافشلارسعهنوكلسانلاهنمىفشامم
ةوقىلعليلدكلذلثمهؤاربإف.)٥:٢٧كولم٢(ةيرشبلا
كلذحيسملاءافشناكةئيطخلاىلإًازمرصربلانوكلوةيهلإ
ضرمءافشيأمظعألاهلمعىلإًازمريدسجلاضرملا
.ةئيطخلاوهيذلاسفنلا

طٱَف،ُديِرُأ:ُهَلَلاَقَوُهَسََملَوُهَدَيَّـدَمَوُعوُسَيَنَّـنَحَتَف«٤١
ْ

»ْرُه

ركذيملوةزجعملاهذهةثالثلانوريشبلاركذَنَّـنَحَتَف
هنأواذئتقوحيسملاتالاعفناسقرمىوسمهنمدحا
درجمالةزجعملالمعىلعحيسملالمحيذلاف.»ننحت«
بئاصمبرعشيًاناسنإهنوكنايبلبهلإهنأىلعناهربلا
سانلاىلعننحتينآلاىلإلازيالو.مهنازحألنزحيوسانلا
.ةيحورلاوةيدسجلامهضارمأيف
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لِلَف«٤٢
ْ

لٱُهْنَعَبَهَذُمَّـلَكَتَيَوُهَوِتْقَو
ْ
»َرَهَطَوَُصَرب

امانركذيانهليقاموةلاعفاهلكحيسملالاوقأتناك
»َراَصَفَرَمَأَوُه.َناَكَفَلاَق«هنأنمةقيلخلاهللالمعيفليق
.)٣٣:٩رومزم(

٤٣«٤٣،٤٤ لِلُهَلَسْرَأَوُهَرَهَتْنٱَف
ْ

،ِتْقَو ٤٤ ،ْرُظْنٱ:ُهَلَلاَقَو
لِلَكَسْفَنِرَأْبَهْذٱِلَب،ًائْيَشٍدَحَألْلُقَتَال

ْ
ْنَعْمِّـدَقَوِنِهاَك

طَت
ْ

َهلًةَداَهَش،ىَسوُمِهِبَرَمَأاَمَِكريِه
ُ

.»ْم
٥:١٤اقولو٨:٤ىّتمو١٠و٤و١٤:٣نييوال

)٨:٤ىّتمحرشلارظنا(
هّفكدارأحيسملالعلو.ربخلاةعاذإنعهفكيأُهَرَهَتْنٱ
ليمكتبحيسملارمأعيطينأهيفهنكميًاريصقًاتقوكلذنع
فرعينألبقريهطتلاةداهشىلعلصحيلةيعرشلاهتابجاو
.هافشنمنهاكلا

خلٱُعيِذُيَوًاريِثَكيِداَنُيَأَدَتْبٱَوَجَرَخَفَوُهاَّـمَأَو«٤٥
ْ
َ،ََرب

ًاجِراَخَناَكْلَب،ًارِهاَظًةَنيِدَمَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيْدُعَيَْملىَّـتَح
يف .»ٍةَيِحاَنِّـلُكْنِمِهْيَلِإَنوُتْأَياوُناَكَو،ٍةَيِلاَخَعِضاَوَمِ
٢:١٣ص،٥:١٥اقول

هرمأحيسملانأهنظكلذببسلعلورمألاعطيمل
رهظينأركشلاتابجاونمناكهنأوًاعضاوتتوكسلاب
تسيلحيسمللةريغلانكلوهئافشإبنبيدانيوهفورعم
رمأاوصعينأقحنييحيسمللسيلو.هرمأةفلاخملرذعب
.ةطساولارربتالةياغلافهلةمدخهنأمهلرهظياملحيسملا

لخدينأردقيدعيملًةَنيِدَمَلُخْدَيْنَأُرِدْقَيْدُعَيَْمل
ندملانمةنيدمحيسملالوخدةبوعصيفةغلابمهذهةنيدم
ءافشبصربألاةادانمةجيتنتناكف.هيلعسانلاماحدزال
نأليحورلاهلمعنمهلًاعنموحيسمللًابعتهايإحيسملا
ةصرفهلاوكرتيملفةيدسجلاعفانملاةيغبهيلعاومحدزاسانلا
ظيغاوجيهوةيحورلادئاوفلاةيغبهودصقنيذلاةبطاخمل
.هايإمهتمواقموهيلعءاسؤرلا

يف عرزُتملونكسُتملضارأيأٍةَيِلاَخَعِضاَوَمِ
.يشاومللٍعارماهنأحجرألاو

نكامألانمهيلإسانلاكئلوأباهذةيحانلكنم
يفمهتبغرىلعليلدةيلاخلانكامألاكلتيفوهوةديعبلا
عومجللًافالخهيلإمهتجاحبمهروعشوةيحورلاهدئاوف
ةدهاشميفةبغرىرقلاوندملايفهيلعنومحدزياوناكنيذلا
.ةبيرغلاهلامعأ

يناثلاحاحصألا

١٢ىلإ١عموحانرفكيفجولفملاءافش

يفُهَّـنَأَعِمُسَف،ٍماَّـيَأَدْعَبًاضْيَأَموُحاَنَرْفَكَلَخَدَّـمُث«١ ِ
.»ٍتْيَب
٥:١٨اقولو٩:١ىّتم

ةدمصاخلاهنكسمةنيدملاهذهتناكَموُحاَنَرْفَك
.)٩:١ىّتم(ليلجلايفهريشبت

يفُهَّـنَأَعِمُسَف ةنيدملالخدهنأىلعانلدياذهٍتْيَبِ
عاذأفتيبيفهآرمهضعبنأوهيلعسانلامحدزيالئلةيفخ
هنأحجرألاو.تيبلاكلذبحاصمساركذيملو.ربخلا
.سرطب

لِلَو«٢
ْ

اَمَالَوُعَسَيْدُعَيَْملىَّـتَحَنُوريِثَكَعَمَتْجٱِتْقَو
لٱَلْوَح

ْ
لٱِبْمُهُبِطاَُخيَناَكَف.ِباَب

ْ
.»ِةَمِلَك

نيريثكلاكئلوأنيبناكهنأاقوللاقَنوُريِثَكَعَمَتْجٱ
لَعُمَوَنوُّيِسيِّـرَف«

ِّـ
ِّـلُكْنِماْوَتَأْدَقْمُهَوَنيِسِلاَجِسوُماَّـنلِلَنوُم

جلٱَنِمٍةَيْرَق
ْ

لٱَوِليَِل
ْ
.)٥:١٧اقول(»َميِلَشُروُأَوِةَّـيِدوُهَي

:١صيفقبسيذلاهلوقبيأةَمِلَكْلٱِبْمُهُبِطاَُخي
ةروصحمليجنإلابةادانملانوكتنأيرورضلانمسيلف.١٥
ةصرفلكمنتغننأبجيلب.برلاموييفودباعملايف
ةيربلايفولبجلاىلعرشبيذلاحيسملابءادتقاكلذلةبسانم
ملنيحوأًافولأنوعماسلاناكنيحةنيفسلايفوتيبلايفو
رئبدنعناكامكةدحاوةأرماىوسهعمسينممنكي
.ةرماسلابرقبوقعي

.»ٌةَعَبْرَأُهُلِمَْحيًاجوُلْفَمَنيِمِّـدَقُمِهْيَلِإاوُءاَجَو«٣

.)٨:٦ىّتم(جلافلاضرمىلعمالكلاعجارًاجوُلْفَم
.)٨-٩:٢ىتم(ىتمةراشبحرشيفهئافشىلعمالكلاو

دازوسقرمىوسةلمحلاددعركذيملٌةَعَبْرَأُهُلِمَْحي
نأىلعلدياذهوشارفىلعهنولمحياوناكمهنأاقولوىتم
.ةكرحعطتسيملفهدسجلكمعجلافلا
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جلٱِلْجَأْنِمِهْيَلِإاوُِبَرتْقَيْنَأاوُرِدْقَيَْملْذِإَو«٤
ْ

اوُفَشَك،ِعَْم
َناَكيِذَّـلٱَرِيَّـرسلٱاُوَّـلَدُهوُبَقَناَمَدْعَبَو.َناَكُثْيَحَفْقَّـسلٱ
ملٱ
.»ِهْيَلَعًاعِجَطْضُمُجوُلْفَْ

عيفركُذامكلذةلعوِهْيَلِإاوُِبَرتْقَيْنَأاوُرِدْقَيَْمل
٢.

جراخنماّمإحطسلاىلعاودعصَفْقَّـسلٱاوُفَشَك
كلذلعلو.)٥:١٩اقول(ناريجلادحأتيبنموأتيبلا
سمشعنملةلظناكهنأورادلاةحاسفقسناكفقسلا
وهوهنمىلدُيًاغارفهكرتلفاكوهامهنماوعفرففيصلا
لوصحيفمهتبغرةدشىلعليلدهوتأامو.هشارفىلع
ةدشوةريثكلاعناوملابمهثارتكامدعوءافشلاىلعمهجولفم
رهظننأانيلعف.ءافشلاحنملهدادعتساوحيسملاةوقبمهناميإ
يحورلاءافشلايفناميإلاكلذلثمعمةبغرلاهذهلثم
.انباحصألوانل

لِلَلاَق،ْمَُهناَميِإُعوُسَيىَأَراَّـمَلَف«٥
ْ

،َّـيَنُباَي:ِجوُلْفَم
»َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَم

هباحصأناميإوجولفملاناميإملعيأْمَُهناَميِإىَأَر
اوهافمهنأىلعليلدالذإمهبولقهتفرعمنمومهلامعأنم
.ةملكب

ةالصسانلاكئلوألامعأحيسملاربتعاِجوُلْفَمْلِلَلاَق
.هيلإنوأجلينيذلاةدعاسملهدادعتساكلذبرهظأفهل

نمجولفملاكلذضرمناكَكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَم
ةرفغمهلاونوحيسملاىلإهبّرقتةّلعناكهنألهلتاكربلاريخ
كلذذنمهريغنوريثكو.دبألاىلإهسفنءافشوهاياطخ
ىلإاهبمهبارتقالمهلتاكربمهبئاصماودجونآلاىلإمويلا
.حيسملا

مزلفضرملكةلعةئيطخلانأكلذبحيسملارهظأو
ًاجاتحمجولفملاناكو.ببسملاعفرلببسلاعفرةرورضلاب
جولفملاامأ.سفنلاءافشودسجلاءافشنيئافشىلإ
حيسملالوقنيعقوتمهدسجءافشبنيمتهماوناكفهباحصأو
ءادلاءافشىلإمهراكفألوحفحيسملاامأو.كضرميفُش
نلعينأًاضيأدارأو.»َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَم«لاقومظعألا
.هئادعأمادقاياطخلاةرفغمىلعهناطلس

لٱَنِمٌمْوَقَناَكَو٦«٦،٧
ْ

يفَنوُرِّـكَفُيَنيِسِلاَجَكاَنُهِةَبَتَك ِ
هبوُلُق ِمل٧:ِْمِ

َ
ْنَأُرِدْقَيْنَم؟َفيِداَجَتِباَذَكٰهاَذٰهُمَّـلَكَتَياَذا

»؟ُهَدْحَوُهللاٱَّـالِإاَياَطَخَرِفْغَي
٤٣:٢٥ءايعشإو١٤:٤بويا

ًادسحمهبولقتألتمانممةيدوهيلانممهِةَبَتَكْلٱ
.)٥:١٧اقول(حيسمللًاضغبو

ببسلاىلعىتمةراشبحرشيفمالكلارمَفيِداَجَتِب
.)٩:٣ىتم(ًافيدجتحيسملامالكهباوبسحيذلا

لِلَف«٨
ْ

يفاَذَكٰهَنوُرِّـكَفُيْمَُّـهنَأِهِحوُرِبُعوُسَيَرَعَشِتْقَو ِ
َهلَلاَقَف،ْمِهِسُفْنَأ

ُ
ِمل:ْم

َ
هبَنوُرِّـكَفُتاَذا يفاَذِٰ »؟ْمُكِبوُلُقِ

٩:٤ىّتم

ةيهلإلاهتوقبمهراكفأفرعيأِهِحوُرِبُعوُسَيَرَعَش
.بولقلاصحافهنأل

ِمل
َ
ِمل«مهبولقيفاوركفمهَنوُرِّـكَفُتاَذا

َ
اَذٰهُمَّـلَكَتَياَذا

ِمل«هلوقبمهراكفأىلعمهباجأف.)٧و٦ع(»اَذَكٰه
َ
اَذا

هبَنوُرِّـكَفُت رارسأهتفرعمنماوبجعتمهنأنمدبالو»اَذِٰ
مهتريحلوأهللاقوقحمهرابتعالمهريكفتنكيملو.مهبولق
.هايإمهضغبومهدسحللبعوسيناطلسمهلهجنم

لِلَلاَقُيْنَأ:َُرسْيَأاَمُّيَأ«٩
ْ

،َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَمِجوُلْفَم
»؟ِشْمٱَوَكَرِيَرسْلِْمحٱَوْمُق:َلاَقُيْنَأْمَأ
٩:٥ىّتم

حيسملاىعَّـدا.٦-٩:٤ىّتمةراشبحرشرظنا
ضارمألاءافشناطلسواياطخلاةرفعمناطلسنيناطلس
رسيأناكًاعداخناكولف.ةلوهسلايفهدنعنايسامهو
دحأالنألةرفغملاىلعناطلسلاهئاعداىلعرصتقينأهيلع
.الوأجولفملااياطخترفغلهملعينأردقيسانلانم

لُسِناَسْنِإلٱِنْبٱلَّـنَأاوُمَلْعَتْيَكِلْنِكٰلَو١٠«١٠،١١
ْ

ًاناَط
خلٱَرِفْغَيْنَأِضْرَألٱَىلَع

ْ
لِلَلاَق-اَياََط

ْ
ْمُقُلوُقَأَكَل١١:ِجوُلْفَم

.»َكِتْيَبَىلِإْبَهْذٱَوَكَرِيَرسْلِْمحٱَو

سانلانظلًاعفدعداخلاىلعبعصأوهامحيسملاراتخا
كلذبرهظيعادخلانألضرملايفشينأوهوعداخهنأ
هتردقناهربدسجلايفةرهاظلاةزجعملاىلعهتردقو.ًالاح
ةدعاقلاهذهكلذنمانلف.سفنلايفةنطابلاةزجعملاىلع
عفروماثآلاةرفغمىلعناطلسلايعّدييذلانأوهو
ةحصنهربينأهيلعبجيهقحتستيذلايدبألاصاصقلا
.دسجلايفةروظنملاةيتقولامثإلاةجيتنةلازإبهاوعد
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لِلَماَقَف«١٢
ْ

لٱَماَّـدُقَجَرَخَوَرِيَّـرسلٱَلََمحَوِتْقَو
ْ

ىَّـتَح،ِّـلُك
جلٱَِتُهب

ْ
.»!ُّطَقاَذٰهَلْثِماَنْيَأَراَم:َنيِلِئاَقَهللاٱاوُدَّـَجمَوُعيَِم

٩:٧ىّتمةراشبحرشرظنا
.هسفنءافشىلعًاناهربهدسجءافشناكوَماَقَف
ةبتكلاىوسنودهاشملامههللااودجمنيذلاَهللاٱاوُدَّـَجم

.رومأةعبرأكلذنمانلو
اذهو.بآلاهللاديجمتوهحيسملاةوقسانلانقيتنأ.١

جلٱَمِرْكُيْيَكِل«هلوققفو
ْ

َنوُمِرْكُياَمَكَنْبٱلٱُعيَِم
»ُهَلَسْرَأيِذَّـلٱَبآلٱُمِرْكُيَالَنْبٱلٱُمِرْكُيَالْنَم.َبآلٱ
.)٥:٢٣انحوي(

مللسرلانإف.هلسرلامعأوحيسملالامعأنيبقرفلا.٢
اماذهبلباق(اياطخلاةرفغمىلعناطلسلاطقاوعدي
.)٢٤-٨:٢٢لامعأيفسرطبلاق

هنإفةبتكلاهخيبوتبوجولفملاهتيزعتبحيسملافطل.٣
.بولسأفطلأبمهخبو

نمئطاخلاصالخىلإزمرضيرملاكلذءافشنإ.٤
:رومأةثالثنيرمألانيبهبشلاهجووةئيطخلا

زجعاّمأورهاظفجولفملازجعامأ.امهزجع:لوألا·
:٦انحويو٤٠:٣٠ءايعشإ(هباتكيفهللاهنّيبفئطاخلا

.)١٥:٥و٤٤
يفعناوملابثارتكالامدعوناميإلابوجو:يناثلاو·

.حيسملاىلإنايتإلا
ئطاخلاوموقيلجولفملاهللااهحنميتلاةوقلا:ثلاثلاو·
.)٤:١٣يبليف(نمؤيوبوتيل

ةبتكللاهيفعوسيميلعتوهتميلووىّتمةوعد
١٧ىلإ١٣عنييسيرفلاو

لٱَىلِإًاضْيَأَجَرَخَّـمُث١٣«١٣،١٤
ْ
ُّلُكِهْيَلِإىَتَأَو،ِرْحَب

جلٱ
ْ

لَحَنْبَيِوَالىَأَرٌزاَتُْجمَوُهاَميِفَو١٤.ْمُهَمَّـلَعَفِعَْم
ْ

ىَف
جلٱِناَكَمَدْنِعًاسِلاَج

ْ
.»ُهَعِبَتَوَماَقَف.يِنْعَبْتٱ:ُهَلَلاَقَف،ِةَياَبِ

٢٨و٥:٢٧اقولو٩:٩ىّتم

-٩:٩ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفكلذىلعمالكلارم
١٣(.

هاعد.ًالوسررشعينثالانمدحاوىّتموهوَيِوَال
انباوانحويوسرطبناكامكهتفيظويفدهتجموهوحيسملا
توصبحيسملاهاعدامدنعو.مهتنهميفنيدهتجميدبز
ناكو.عاطأفهسفنًابطاخمسدقلاحورلاهاعدعومسم

ةكربوديدجلادهعلايفرفسلوأبتاكوًالوسرراصفًاراشع
.ملاعلل

يفٌئِكَّـتُمَوُهاَميِفَو«١٥ لٱَنِمَنُوريِثَكَناَكِهِتْيَبِ
ْ

َنيِراَّـشَع
خلٱَو
ْ

َنِيريِثَكاوُناَكْمَُّـهنَأل،ِهِذيِمَالَتَوَعوُسَيَعَمَنوُئِكَّـتَيِةاَُط
»ُهوُعِبَتَو
٩:١٠ىّتم

يف عوسيناكو.)٥:٢٩اقول(ىّتمتيبيأِهِتْيَبِ
لمعصرفلًازاهتنالبماعطلايفةبغرالمئالولاىلإبهذي
.مهتطلاخمبهيلإمهبولقبذجوسانلاميلعتوريخلا

دوهيلانيبنيراشعلاةلزنمىلعمالكلارمَنيِراَّـشَعْلٱ
٥:٤٦ىّتمعجار.ىّتمةراشبحرشيف

لٱاَّـمَأَو١٦«١٦،١٧
ْ

لٱَوُةَبَتَك
ْ

َعَمُلُكْأَيُهْوَأَراَّـمَلَفَنوُّيِسيِّـرَف
لٱ
ْ

خلٱَوَنيِراَّـشَع
ْ

َعَمُبَْرشَيَوُلُكْأَيُهُلاَباَم:ِهِذيِمَالَتِلاوُلاَق،ِةاَُط
لٱ
ْ

خلٱَوَنيِراَّـشَع
ْ

َهلَلاَقُعوُسَيَعِمَساَّـمَلَف١٧؟ِةاَُط
ُ

ُجاَتَْحيَال:ْم
ملٱِلَبٍبيِبَطَىلِإُءاَّـحِصَألٱ

ْلَبًاراَرْبَأَوُعْدَألِتآَْمل.ىَضْرَْ
.»ِةَبْوَّـتلٱَىلِإًةاَطُخ
١٩:١٠و٣٢و٥:٣١اقولو١٨:١١و١٣و٩:١٢ىّتم
١:١٥سواثوميت١و

رومأةعبرأنيددعلانيذهيف
.تيمملاسفنلاضرمةئيطخلانأحيسملاميلعت:لوألا·
ةجلاعملهللاهنيعيذلابيبطلاوهحيسملانإ:يناثلا·

.جالعلاوضرملافرعيهنإف.مثإلاءادبةباصملاسوفنلا
وهو.هؤاددتشاامهمضرمءافشنعزجعيالوهو
ةباجإلدعتسموهوعدينملكىلإبيرقنونحقوفش
يفرابتخالالكهلو.هباجأالإدحأهعديملوةوعدلا
ًاضيأضرميالهجلاعنمو.ًاناجمجلاعيو.جالعلا
.هاوسسفنللبيبطالو.توملل
مهنأنونظيمثإلاءادبنيباصملانمنيريثكنإ:ثلاثلا·

.ءاحصأ
نيذلامهةيحورلامهضارمأبنورعشينيذلانإ:عبارلا·
.مهريغالءافشلاهنمنولاني

هتبواجموحيسملانييسيرفلاوانحويذيمالتلاؤس
٢٢ىلإ١٨عمهايإ

لٱَواَّـنَحوُيُذيِمَالَتَناَكَو«١٨
ْ

اوُءاَجَف،َنوُموُصَيَنيِّـيِسيِّـرَف
ِمل:ُهَلاوُلاَقَو

َ
لٱَواَّـنَحوُيُذيِمَالَتُموُصَياَذا

ْ
اَّـمَأَو،َنيِّـيِسيِّـرَف
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»؟َنوُموُصَيَالَفَكُذيِمَالَت
٥:٢٣اقولو٩:١٤ىّتم

ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفباطخلااذهىلعمالكلارم
ظفحىلعًادجنيرويغانحويذيمالتناكو.)١٧-٩:١٤

كلذباوهبشأفةيدوهيلادئاوعلاوةيسقطلاىسومةعيرش
باتعلانمٌبرضحيسمللاذهمهلاؤسيفو.نييسيرفلا
.سوقطلاكلتظفحبءانتعالابهذيمالتصويملهنألهيلع

َهلَلاَقَف١٩«٢٢-١٩
ُ

لٱوُنَبُعيِطَتْسَيْلَه:ُعوُسَيْم
ْ

ِسْرُع
لٱَواوُموُصَيْنَأ

ْ
لٱَماَداَم؟ْمُهَعَمُسيِرَع

ْ
َالْمُهَعَمُسيِرَع

ُعَفْرُيَنيِحٌماَّـيَأِيتْأَتَسْنِكٰلَو٢٠.اوُموُصَيْنَأَنوُعيِطَتْسَي
لٱ
ْ

يفَنوُموُصَيٍذِئَنيِحَف،ْمُهْنَعُسيِرَع لِتِ
ْ

ٌدَحَأَسْيَل٢١ِماَّـيَألٱَك
طِقْنِمًةَعْقُرُطِيَخي

ْ
ملٰاَفَّـالِإَوٍ،قيِتَعٍبْوَثَىلَعٍةَديِدَجٍةَع

ْ
ُءْلِ

جلٰا
ْ

لٰاَنِمُذُخْأَيُديَِد
ْ

خلٰاُريِصَيَفِقيِتَع
ْ

ٌدَحَأَسْيَلَو٢٢.َأَدْرَأُقَْر
يفًةَديِدَجًارَْمخُلَعَْجي خلٰاَّـقُشَتَّـالَئِل،ٍةَقيِتَعٍقاَقِزِ

ْ
جلٰاُرَْم

ْ
ُةَديَِد

خلٰاَف،َقاَقِزّلٰا
ْ

ًارَْمخَنوُلَعَْجيْلَب.ُفَلْتَتُقاَقِزّلٰاَوُّبَصْنَتُرَْم
يفًةَديِدَج .»ةَديِدَجٍقاَقِزِ

.سرعلادئاوعنملوألاهيباشتةثالثبحيسملامهباجأ
سانلادئاوعنمثلاثلاو.ةطايخلاتاحلطصمنميناثلاو
رصحنتنأنكميالهنأكلذةصالخو.رمخلاظفحيف
ةميدقلاةيدوهيلاةعيرشلاسوقطيفةديدجلاةيليجنإلاةنايدلا
ةيحورةنايدةديدجلاةنايدلانألنويسيرفلااهسراميامك
نوكتنأاهنكميالفةايحلاوةيرحلاوومنلاةنايديهوةماع
.قيضيسقطماظنةيدوبعيف

حيسملامالكوتبسلايفلبانسلاذيمالتلافطق
٢٨ىلإ٢٣عكلذيف

يفَزاَتْجٱَو٢٣«٢٣،٢٤ َأَدَتْبٱَف،ِعوُرُزّلٱَْنيَبِتْبَّـسلٱِ
ُهَلَلاَقَف٢٤.َنوُرِئاَسْمُهَوَلِباَنَّـسلٱَنوُفِطْقَيُهُذيِمَالَت
لٱ
ْ

ِمل.ْرُظْنٱ:َنوُّيِسيِّـرَف
َ
يفَنوُلَعْفَياَذا »؟ُِّلَحيَالاَمِتْبَّـسلٱِ

٦:١اقولو١٢:١ىّتمو٢٣:٢٥ةينثت

ىلعوتبسلامويلبانسلاذيمالتلافطقىلعمالكلاّرم
ةراشبحرشيفليجنإلادهعيفةحارلامويظفحبقلعتيام
ةريصقبتسيلةّدمتّرمهّلعلو.)٨-١٢:١ىتم(ىتم
نيعجاراوناكذيمالتلالعلو.ةثداحلاهذهوىتمةوعدنيب
اللبانسلانألميلشروأيفحصفلاديعبلافتحالانمذئموي
ملو.حصفلادعبنيعوبسأوأعوبسأوحندعبالإاهبحلكؤي

امتحابأةعيرشلانألةقرسلابذيمالتلانويسيرفلامهتي
يفكلذمهنايتإىلعمهوماللب)٢٣:٢٥ةينثت(هولعف
.تبسلا

َهلَلاَقَف٢٥«٢٥،٢٦
ُ

َنيِحُدُواَدُهَلَعَفاَمُّطَقْمُتْأَرَقاَمَأ:ْم
يفِهللاٱَتْيَبَلَخَدَفْيَك٢٦،ُهَعَمَنيِذَّـلٱَوَوُهَعاَجَوَجاَتْحٱ ِ
لٱِسيِئَرَراَثاَيِبَأِماَّـيَأ

ْ
ُِّلَحيَاليِذَّـلٱِةَمِدْقَّـتلٱَزْبُخَلَكَأَو،ِةَنَهَك

لِلَّـالِإُهُلْكَأ
ْ

»؟ًاضْيَأُهَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱىَطْعَأَو،ِةَنَهَك
٢٤:٩نييوالو٣٣و٢٩:٣٢جورخ،٢١:٦ليئومص١

نأنييسيرفللحيسملاباوجنمملعتنْمُتْأَرَقاَمَأ
اوبواُجينأنيدلايفنيضرتعملاتاهبشعفدلقيرطلضفأ
.يهلإلاباتكلاصوصنب

يفةثداحلاهذهتركُذِةَنَهَكْلٱِسيِئَرَراَثاَيِبَأ
.ةنهكلاسيئركلاميخأنأكانهو٩-٢١:١ليئومص١
:٢٢ليئومص١كلاميخأنباراثآيبأنأرخآعضوميفءاجو
ةميخراثآيبأمايأيفلخددوادنأحيسملاركذف.٢٠
راصهنألةنهكلاسيئربهتعنوًانهاكراصنألبقةداهشلا
رصعيفدوهيلادنعبقللااذهبرهتشاوهيبأدعبةنهكسيئر
انبالعفيناكامكةميخلايفهيبأعممدخهلعلو.حيسملا
اذهلوةمدقتلازبخدوادلوانيذلاوهامبرو.نهاكلايلاع
مهنظلعلومهضعبنظو.هيبأركذىلعهركذحيسملارثآ

راثآيبأامهونامساهدلاوودلاولانملكلناكهنأحيحص
راثآيبأنباكلاميخأنأءاجهنأكلذىلعلديو.كلاميخأو
كلاميخأنأانلققحياذهو٢٤:٦مايأ١و٨:١٧ليئومص٢
.ًاضيأراثآيبأبىمسيناك

َهلَلاَقَّـمُث«٢٧
ُ

َال،ِناَسْنِإلٱِلْجَألَلِعُجاَمَّـنِإُتْبَّـسلٱ:ُم
»ِتْبَّـسلٱِلْجَألُناَسْنِإلٱ

اذهسقرمركذِناَسْنِإلٱِلْجَألَلِعُجاَمَّـنِإُتْبَّـسلٱ
مويءاقبىلعلديوهو.نيريشبلانمهريغنودلوقلا
كلذو.ضرألاىلعناسنإلامادامهظفحبوجووةحارلا
:نببسلبوجولا
لبطقفدوهيللَّـنيعيملهنأل.مويلاكلذمومع:لوألا·
ةيحورلاوةيدسجلارشبلاةعيبطةجاحلمدآلسنلكل
.هيلإ
عفنلسودرفلايفهنيعهللانإف.هنييعتةياغ:يناثلاو·

ىلعًارينالانيسروطيفنييعتلاكلذددجوناسنإلا
هظفحبوجووبرلامويهنوكوهف.مهلةكربلبسانلا

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايناثلاحاحصألا
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ناسنإلامويهنوكنملخيملهماركإلوبرلارمألةعاطإ
وهو.لابقتسالاولاحلايفًاسفنوًادسجهريخوهتداعسل
.)٤:٩نييناربع(ةيدبألاةحارلاىلإزمر

ةعيرش)٨-١٢:١ىّتم(ىّتمةراشبيفحيسملاحضوأو
هيفزوجيهنأنابأوحاضيإنسحأنييحيسملادنعةحارلاموي
يناثلاو.ةيرورضلالامعألالوألا،لامعألانمعاونأةثالث
.هللاةدابعاهيضتقتيتلالامعألاثلاثلاوةمحرلالامعأ

نيعمثًالوأناسنإلاقلخِتْبَّـسلٱِلْجَألُناَسْنِإلٱَال
نييعتنمهللاةياغف.)٢-٢:١نيوكت(هريخلتبسلا
كلذىلإةليسوهسيدقتوناسنإلاعفنيهامنإتبسلا
مرحيامبهظفحبةرمآلاةيصولاريسفتزوجيالف.عفنلا
سيدقتاولعجنييسيرفلانكلو.يقيقحلاهريخناسنإلا
نأناسنإلاىلعاوبجوأفاهيلإةليسولاالةياغلانيعتبسلا
كلذسيدقتعمهيلعلوصحلانكميملاذإهريخسودي
ةحارلاموينأنممزليالو.هللاةدارإلفانماذهو.مويلا
هناحبسهللاو.ءاشيامكهيففّرصتلازاوجناسنإلالجأل
حيرتسينأهرمأمظعألاهريخبةيانعوناسنإللًابحىلاعتو
ةيويندلاتاهزنتلاوةيرورضلاريغلامعألانممويلاكلذيف
نمو.ةيحورلاتابجاولابمايقلابمويلاكلذلغتشينأو
تمرحيتلالامعألابهلغشينأعفنلاالناسنإللررضلا
.هيف

»اضْيَأِتْبَّـسلٱُّبَرَوُهِناَسْنِإلٱُنْبٱًاذِإ«٢٨
١٢:٨ىّتم

رشبلاصلخمناكاذإهنإف.عوسييأِناَسْنِإلٱُنْبٱ
نألو.ناسنإلابصتخياملكىلعناطلسلاهلقح
نيعةرخآلاوايندلايفهلعفنةحارلامويناسنإلاسيدقت
مهلبهيوهنوسدقينيذلاتبثيلمويلاكلذلًابرناسنإلانبا
ىلعو.هسندينملكبقاعيوةيوامسلاتاكربلالضفأ
.برلامويبةحارلامويىمسينأحصكلذ

ثلاثلاحاحصألا

عوسيىلعءادعألاةرماؤموديلاسبايءافش
٦ىلإ١ع

ملٱَىلِإًاضْيَأَلَخَدَّـمُث١«٦-١
ٌلُجَرَكاَنُهَناَكَو،ِعَمْجَْ

يفِهيِفْشَيْلَه:ُهَنوُبِقاَرُياوُراَصَف٢.ٌةَسِباَيُهُدَي ْيَكِل؟ِتْبَّـسلٱِ
لٱُهَليِذَّـلٱِلُجَّـرلِلَلاَقَف٣.ِهْيَلَعاوُكَتْشَي

ْ
لٱُدَي

ْ
يفْمُق:ُةَسِباَي ِ

لٱ
ْ

َهلَلاَقَّـمُث!ِطَسَو
ُ

يفُِّلَحيْلَه:٤ْم خلٱُلْعِفِتْبَّـسلٱِ
ْ
ْوَأَِْري

َخت؟ِّـَّـرشلٱُلْعِف
ْ
ُهَلْوَحَرَظَنَف٥.اوُتَكَسَف.؟ٌلْتَقْوَأٍسْفَنُصيِل

هبوُلُقِةَظَالِغَىلَعًانيِزَح،ٍبَضَغِبْمِهْيَلِإ َّـدُم:ِلُجَّـرلِلَلاَقَو،ِْمِ

َجَرَخَف٦.ىَرْخُألٱَكًةَحيِحَصُهُدَيْتَداَعَف،اَهَّـدَمَف.َكَدَي
لٱ
ْ

لِلَنوُّيِسيِّـرَف
ْ

هلٱَعَمِتْقَو
ْ
ْيَكِلِهْيَلَعاوُرَواَشَتَوَنيِّـيِسُدُوريِ

.»ُهوُكِلُْهي
٢٢:١٦و١٢:١٤ىّتم،خلا٦:٦ولوخلا١٢:٩ىّتم

عمجملايفناسنإلاكلذحيسملاءافشىلعمالكلارم
حرشيفنيمواقملاهيضغبمنويعمامأةملكبتبسلاموي
هركذامانهسقرمكرتو.)٤-١٢:٩ىّتم(ىتمةراشب
ملامركذو.ةرفحيفتبسلايففورخلاطوقسنمىتم
بضغبهيلإهلوحرظنهنأوهونأشلااذهيفىتمهركذي
نيسيرفلااوقفاونييسدوريهلانأو.مهبولقةظالغىلعًانيزح
.حيسملاىلعةرماؤملايف
وهوزئاجبضغلاعاونأضعبنأكلذنمانلٍبَضَغِب

ىلعةقفشلاونزحلابًاجوزممناكاذإةئيطخلاىلعبضغلا
الومهيلعبضغنمىذأهبضغبدريملحيسملاف.ئطاخلا
.مهنمماقتنالا

نممهرثأتمدعبةظالغلاكلتاورهظأِْمِهبوُلُقِةَظَالِغ
ةئطختبمهروعشمدعوهتوهالةحصىلعةعطاقلانيهاربلا
ةبحملاةوعدلمههابتنامدعوهلتقمهدصقوهايإمهضعب
ىلعرارمتسالاوهظلغيويسقييذلاو.ةنونيدلاتاراذنإو
نمبلقلاةظالغف.سدقلاحورلاوريمضلاةمواقموةئيطخلا
لكاهنمسرتحننأبجيفاهبحاصىلعراطخألادشأ
.سارتحالا

هيفنأل٢٢:١٦ىّتمةراشبحرشعجارَنيِّـيِسُدوُريِْهلٱ
يهانهةروكذملاةزجعملاو.مهيلعمالكلانميفكيام
تركُذامىلوألا.تبسلايفحيسملااهعنصعبسىدحإ
ةثلاثلاو.١:٢١صموحانرفكيفنونجملاءافشةيناثلاو.انه
تيبيفناسنإءافشةعبارلاو.١:٢٩سرطبةامحءافش
اهبةأرماءافشةسماخلاو.٥:٩انحويميلشروأيفادسح
ءاربإةسداسلاو.١٣:١٤اقولةنسةرشعينامثفعضحور
دلُوناسنإينيعحتفةعباسلاو.١٤:٢اقولقستسمناسنإ
يفتازجعملاكلتحيسملاعنصو.٩:١٤انحويىمعأ
ضرُموزئاجمويلاكلذيفةمحرلالمعنأرهظيلتبسلا
نمهبسانلااودبعتساامىلعنييسيرفلاخبويلوهللا
.مويلاكلذبةقلعتملامهتاديلقت

مهوسودقعوسينألكلذاودصقُهوُكِلُْهيْيَكِل
مهتئيطخىلعمهلًامئادًاخيبوتتناكهتسادقنألوةاطخ
مهديلاقتيفانياممّلعهنألومهئايرنعباجحلافشكهنألو
مهايإسانلارابتعاوسانلاىلعمهناطلسصقنكلذبو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا

١٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



كرتىلعمهخبوملتقاولضفف.بعشلامادقمهمحفأو
نييسيرفلانويسدوريهلاقفاوو.اهيلعمهخبويتلامهماثآ
مهبصعتومهدسحىلعةوالعةيسايستاياغلهلتقىلع
نمهريغوأسابيتنأسدوريهنوكينأاودارأمهنأل.ينيدلا
نمًالدبةرماسلاوةيدوهيلاىلعًاكلمةيسدوريهلاةلئاعلا
نممهعنمتكلملاحيسملاةوعدنأاوفاخف.يلاولاسطاليب
.مهتيغبلاون

نويقودصمهنألنييسيرفللءادعأنويسدوريهلاناكو
مّرحونيينامورللءاضرإرصيقلةيزجلاءاطعإاوزاجأو
حيسملاىلعناقيرفلاقفتاكلذعمو.كلذنويسيرفلا
نأنكميالنكلورخآبذكوبذكنيبقافتالاناكمإل
ىوسامهنيبسيلهنألبذكلاوقحلانيبقافتانوكي
.ةمئادلابرحلا

هلزتعميفسانلاماحدزاوعوسيتيصراشتنا
١٢ىلإ٧ع

لٱَىلِإِهِذيِمَالَتَعَمُعوُسَيَفََرصْنٱَف«٧
ْ
ٌعَْمجُهَعِبَتَو،ِرْحَب

جلٱَنِمٌريِثَك
ْ

لٱَنِمَوِليَِل
ْ
»ِةَّـيِدوُهَي

ةرواجملايراربلاانهدارملاوليلجلارحبيأرحبلادنع
هئادعأةبقارمنعًايراوتحيسملااهدصقورحبلاكلذل
هبنجتناكوىتأدقنكيملهتومتقونألهيلعمهتارماؤمو
.ةمكحلابابنمرطخلا

ىّتمةراشبحرشيفاذهىلعمالكلارمِليِلَْجلٱَنِم
.)٢:٢٢ىّتم(

.ةسدقملاضرألانميبونجلاءزجلايهِةَّـيِدوُهَيْلٱ

نُدْرُألٱِْربَعْنِمَوَةَّـيِموُدَأْنِمَوَميِلَشُروُأْنِمَو«٨
َنيِذَّـلٱَو.ِّـ

»ِهْيَلِإاْوَتَأَعَنَصْمَكاوُعِمَسْذِإٌ،ريِثَكٌعَْمج،َءاَدْيَصَوَروُصَلْوَح
٥و٢:٤ةينثتو٢١و٣٦:٨و٣٢:٣و٢٥:٣نيوكت
:١١و٤:٢٥ىّتم،٣٤:٥و٢١:١١ءايعشإو٢٤:٤عوشيو
٢١

نيبيلةيدوهيلانماهنأعماهصوصخباهركذَميِلَشُروُأ
نملبطقفىرقلانماونوكيملحيسملاىلإاوتأنيذلانأ
.ةطلسلاوىنغلاوملعلازكرميهواهنيعدالبلاةدعاق

يبونجونيطسلفنميقرشلابونجلاىلإيهَةَّـيِموُدَأ
.اهنمسدوريهةلئاعتناكو.)٢٥:٣٠نيوكت(بآومدالب
سدوريهيمحثراحلامكحتحتحيسملامايأيفتناكو
.ىلوألاهتجوزيبأيأسابيتنأ

نُدْرُألٱِْربَع
يفىمستوندرألايقرشيهوةيريبيأِّـ

اوناكليجانألاةبتكنألندرألاربعبًابلاغسدقملاباتكلا
.ُهيبرغنينكاس

:١١ىّتم(ىّتمةراشبحرشرظناَءاَدْيَصَوَروُصَلْوَح
نماونوكيملحيسملاىلإاوتأنيذلانأكلذنمنيبتيو.)٢١
يفسقرمنابأو.ممألانممهضعبناكلبطقفدوهيلا
غلبدعبيأىلإنيريشبلارئاسنمرثكأنيددعلانيذه
.هيلإتتأيتلاعومجلاكلتفونصوحيسملاتيص

ِبَبَسِلٌَةريِغَصٌةَنيِفَسُهَمِزَالُتْنَأِهِذيِمَالَتِلَلاَقَف«٩
جلٱ
ْ

»ُهوَُمحْزَيَالْيَك،ِعَْم

ضعبلتناكةنيفسلاهذهنأحجرألاٌةَنيِفَسُهَمِزَالُت
مهبطاخييكلبعشلانعًاليلقاهيفدعبيلاهبلطهذيمالت
امدعبالإكلذتأيملهنأرهاظلاو.هيلعاومحدزينأنودب
يفشيومهملعيوهوًاليوطمهماحدزاةّقشملمتحا
.مهاضرم

لَيِلِهْيَلَعَعَقَوىَّـتَح،َنِيريِثَكىَفَشْدَقَناَكُهَّـنَأل«١٠
ْ

ُهَسِم
.»ٌءاَدِهيِفْنَمُّلُك

مهمّلعولفهيلعمهماحدزاةلعلًانايباذهريشبلاركذ
ىفشهنكلماحدزاالبهوعمسينأاوفتكالنيينابرلارئاسك
هلاوقأاوعمسيلكلانهاوقباوفشنيذلاو.ًاضيأمهاضرم
هنماونديلمهعسويفامنولذبياوناكذئنيحاوفشيملنيذلاو
الوميلعتللةصرفقبتملكلذىلعوءافشلايفةبغر
.ءافشلل

لانيالهنأمهداقتعالكلذاوتأمهنأرهاظلاُهَسِمْلَيِل
.هبماتلالاصتالابالإءافشلا

.ضرملاقلطمانهءادلابدارملاٌءاَد

ْتَخََرصَوُهَلْتَّـرَخُهْتَرَظَناَمَنيِحُةَسِجَّـنلٱُحاَوْرَألٱَو«١١
»!ِهللاٱُنْبٱَتْنَأَكَّـنِإ:ًةَلِئاَق

٢٤و١:١صو١٤:٢٣ىّتم،٤:٤١اقولو٢٤و١:٢٣ص

مـهــتلـخدنـيذـلاسـاـنلايأُةـَسـِجـَّـنـلٱُحاَوْرَألٱَو
.نيطايشلا

نيذلاءاضعأاذهلنيطايشلامدختساخلاُهَلْتَّـرَخ
ةريرشتناككلذنممهتياغنأيفبيرالو.مهونكس
لعفيسيلبإكيرشحيسملانأمهماهيإوسانلاعادخاهلعلو
.هتطساوبهتازجعم
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.»ُهوُرِهْظُيَالْنَأًاريِثَكْمُهاَصْوَأَو«١٢
٣٤و١:٢٥صو١٢:١٦ىّتم

مهنأملعننكلونيناجملاءالؤهءافشانهسقرمركذيمل
ىّتم(»ًاعيَِمج)ىضرملايأ(ْمُهاَفَشَف«ىتملوقنماوفش
مهاصوأنيذلانمانهسقرممالكنمرهظيملو.)١٢:١٥
نإفاوفشنيذلامأةسجنلاحاورألاهورهظيالنأبحيسملا
نمجتنييذلاررضلاعنمهتيصوبهدصقفحاورألااوناك
نمهللانباهنأاوفرعومهافشنيذلااوناكنإومهتداهش
هتيصرشتنيالنأهدصقفهتوقمهرابتخاونيطايشلاةداهش
ناكهنأليحورلاهلمعنعقاعيالئلضارمألاءاربإيف
اهتابثإيفبغرياممرثكأهمالكبهاوعدتابثإيفبغري
.هلامعأب

١٩ىلإ١٣عًالوسررشعينثاحيسملانييعت

جلٱَىلِإَدِعَصَّـمُث١٣«١٥-١٣
ْ
ْمُهَداَرَأَنيِذَّـلٱاَعَدَوِلََب

لَو،ُهَعَماوُنوُكَيِلََرشَعْيَنْثٱَماَقَأَو١٤.ِهْيَلِإاوُبَهَذَف
ْ
ْمُهَلِسْرُي

َهلَنوُكَيَو١٥،اوُزِرْكَيِل
ُ

لُسْم
ْ

ِجاَرْخِإَوِضاَرْمَألٱِءاَفِشَىلَعٌناَط
.»ِنيِطاَيَّـشلٱ
خلا١٠:١ىّتم،٩:١و٦:١٢اقولو١٠:١ىّتم

ىّتم(ىّتمليجنإحرشيفلسرلانييعتىلعمالكلارم
نييعتلااذهلبقيتلاةليللاعوسيلغشو.)٤-١٠:١
.ةدمبريشبتللمهلاسرإلبقاونيعو.)٦:١٢اقول(ةالصلاب
.دحاوربخيفلاسرإلاونييعتلاعمجىّتمنكلو

:رومأةثالثرشعينثالسرلالعجةلعََرشَعْيَنْثٱ
.ليئارسإطابسأددعلةقفاوملا.١
لكبةماتلاةداهشلاةيدأتلًايفاكمهددعنوكينأ.٢

دعبهتمايقبوهتمدخةدمةيرهوجلاهلامعأوهميلاعت
.هتوم

هليجنإرشنوةفلتخمتاهجىلإباهذللةافكاونوكينأ.٣
ميظنتوذئمويةفورعمتناكيتلاةنوكسملالكيف
لكنيبمثًالوأدوهيلانيبملاعلايفديدجلاهتوكلم
.سانلا

ىلعاوفقيلهتمدخلوأيفلسرلاكئلوأحيسملاراتخاو
ركذو.ءاشامكمهفقثيلوهلامعألكاودهاشيوهميلاعتلك
.مهايإحيسملاباختنالبابسأةثالثسقرم
.)هنماوملعتينأيأ(هعماونوكينأ:لوألا·
.ةزاركللمهلسرينأ:يناثلاو·

اهنمركذلابصخو.تازجعملااوعنصينأ:ثلاثلاو·
.هتوهالوهتردقىلعةلدألاحضوأهنأكنيطايشلاجارخإ

طُبَمْسٱَناَعْمِسِلَلَعَجَو١٦«١٩-١٦
ْ

َبوُقْعَيَو١٧.َسُر
َهلَلَعَجَو،َبوُقْعَياَخَأاَّـنَحوُيَويِدْبَزَنْب

ُ
َسِجْرَناَوُبَمْسٱاَم

،َسُواََملوُثْرَبَو،َسُّبُليِفَو،َسُواَرَدْنَأَو١٨.)ِدْعَّـرلٱِيَنْبٱِيَأ(
لَحَنْبَبوُقْعَيَو،اَموُتَو،ىَّـتَمَو

ْ
َناَعْمِسَو،َسُواَّـدَتَو،ىَف

لٱ
ْ

َىلِإاْوَتَأَّـمُث.ُهَمَلْسَأيِذَّـلٱَّـيِطوُيْرَخْسِإلٱاَذوَُهيَو١٩،َّـيِوَناَق
.»ٍتْيَب
:١٠ىّتم،٩:٥٤اقولو١٠:٣٧و٩:٣٨ص١:٤٢انحوي
٤

١٠:٢ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفلسرلاىلعمالكلاّرم
-٤(.

ىوسهركذيملدعرلاانباهانعمينايرسمساَسِجْرَناَوُب
نيذيملتلاكنيذهبىمسحيسملانأحجرألاو.سقرم
كلذتامالعوةدحلاوةريغلانمامهتعيبطيفامىلإةراشإ
اذهو.٩:٥٤اقولو١٠:٣٧و٩:٣٨صيفامهيفترهظ
نأانحويولسرلانيبلوألاديهشلانوكيلبوقعيدعأام
كلذباهامسحيسملانأمهضعبنظو.ايؤرلارفسبتكي
ىلعةردقلاوةحاصفلانمامهنمرهظيسامىلإءاميإ
.ظعولا

موحانرفكيفهنكسمىلإعجريأٍتْيَبَىلِإىتَأَّـمُث
دعصهنأذئدعبركُذو٧عرحبلاراوجيفناكهنأًالبقركُذ
.نكسملاىلإعجرهناانهركُذو١٣علبجلاىلإ

هوعنمينأهئادعاضعبوهباحصأضعبداهتجا
٣٠ىلإ٢٠عريشبتلانم

ِلْكَأَىلَعَالَواوُرِدْقَيَْملىَّـتَحٌعَْمجًاضْيَأَعَمَتْجٱَف«٢٠
.»ٍزْبُخ

٦:٣١ص

امكموحانرفكىلإهعوجردنعهيلعسانلامحدزا
همالكعمسيفمهتبغرةدشو.٢و٢:١صًالبقاومحدزا
حيسملاتقولكتلغشهتازجعمةدهاشموءافشلالاونو
لوقنممزليالو.ماعطلالوانتلةصرفهلقبتملىتح
اوقوذيملمهنأ»ٍزْبُخِلْكَأَىلَعَالَواوُرِدْقَيَْملىَّـتَح«ليجنإلا
يفسانلاةداعكبيترتلابلكألااوعيطتسيملمهنألبًاماعط
.سانلاةرثكلشوشتتيبلاماظننألمهتويب
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كلتوحنيفترجةريثكثداوحءابنأانهسقرمكرتو
لبجلاىلعهظعوذئنيحظعوحيسملانأحجرألاو.ةدملا
.لسرلاهباختنادعبناككلذنأل

ُهَّـنِإ:اوُلاَقْمَُّـهنَأل،ُهوُكِسْمُيِلاوُجَرَخُهُؤاَبِرْقَأَعِمَساَّـَملَو«٢١
.»!ٌّلَتُْخم
١٠:٢٠و٧:٥انحوي

هيملعتوهتازجعموهرافسأءابنأمهتغلبيأَعِمَس
.هيلعسانلاماحدزاو

اذهيفركذهنألهمأوهتوخإمهنأحجرألاُهُؤاَبِرْقَأ
٣١عهيلإمهنايتإحاحصألا

وهوعوسيىلإمهلوصوركُذو.ةرصانلانميأاوُجَرَخ
راشتناريثأتاذهلبقسقرمركذو.٣١عيفموحانرفكيف
هريثأتو٨و٧عةريثكدالبيفسانلاةماعيفحيسملاتيص
.هءابرقأيفكلذريثأتانهركذيذخأو.٦عةنهكلايف
ةرصانلاىلإمهعمهوعجرُينأكلذباودصقُهوُكِسْمُيِل
نيذلاةنهكلاءاسؤرنميمتحيوهباعتأنمحيرتسييكل
هوبسحهءابرقأنأىلعلديهوكسميلهلوقو.هيلعاورمآت
هلسيلنمكهولماعوهتايحوهتحصبمامتهالانعًارصاق
.زييمت

هاوقلكتلغشةيهلإلاتايلجتلااونظمهّلعلٌّلَتُْخم
.ةيدسجلاتايرورضلانعلهذىتحاهتبلغوةليقعلا
اَييِذَْهتَتْنَأ«هلوقبسلوبىلإكلذلثمسوستفبسنو
لٱ!ُسُلوُب

ْ
لٱُبُتُك

ْ
هلٱَىلِإَكُلِّـوَُحتَُةريِثَك

َْ
:٢٦لامعأ(»ِناَيَذ

ْنِإاَنَّـنَأل«هلوقبهسفنىلإكلذلثمبسنهنيعسلوبو.)٢٤
لَتُْخماَنِْرص

ِّـ
لاقاممملعنو.)٥:١٣سوثنروك٢(»هلِلَفَني

.)٧:٥انحوي(هبنينمؤمذئموياونوكيملهءابرقأنأانحوي
اودهعامعًاريثكًافالتخافلتختكذيفعوسيةريستناكو
نايبلمهلقبيملف.مهعماهيفنكسةنسنيثالثةدمهنم
لهألازيالو.لالتخالاكلذبلوقلاىوسفالتخالاكلذ
ةيداعةريغهللانوريغينيذلاءايقتألانونظينآلاىلإملاعلا
.نيلتخممهريغسوفنصالخومهسوفنصالخل

لٱاَّـمَأَو«٢٢
ْ

ُهَعَمَّـنِإ:اوُلاَقَفَميِلَشُروُأْنِماوُلَزَنَنيِذَّـلٱُةَبَتَك
.»َنيِطاَيَّـشلٱُجِرُْخيِنيِطاَيَّـشلٱِسيِئَرِبُهَّـنِإَو،َلوُبَزَلْعَب
٨:٤٨و٧:٢٠انحويو١١:١٥اقولو١٠:٢٥و٩:٣٤ىّتم
١٠:٢٢و٥٢و

ريثأتىلعقباسلاددعلايفيليجنإلاملكتُةَبَتَكْلٱاَّـمَأَو
متيملوهتمدخةسراممنعهوعنميلمهنايتإوهئابرقأيفهتيص
ملكتيذخأو.حاحصألارخآىلإهاقبألبرثألاىلعكلذأبن

رمو.كلذنعهايإمهعنمنمعوسيءادعأهبىتأامىلع
.)٢٣و١٢:٢٢ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفكلذىلعمالكلا
ّنيبو.نيسيرفلانماوناكانههومواقنيذلانأىتملاقو
.ميلشروأنماولوزنمهنأوةبتكلامهومهنمةقرفمهنأسقرم
انحويلأستةنجلميلشروأيفبعشلاءاسؤرلسرأو
ىلإىرخأةنجلاولسرأو)١:١٩انحوي(هرمأنعنادمعملا
هميلعتريثأتعنمتوهبقارتللبهرمأنعلأستلالعوسي
.ةثيبخلامهمهتومهمئامنبهتازجعمو

عطتسيملَنيِطاَيَّـشلٱُجِرُْخيِنيِطاَيَّـشلٱِسيِئَرِب
نأامإوهونيرمأدحأالإمهلقبيملفهتازجعمراكنإةبتكلا
ىلإهوبسنيامإوتازجعملاكلتىلعءانبهاوعدةحصباورقي
.ريخألااوراتخافةسجنلاحاورألا

ءاسؤروًالتخمهوبسحهءابرقأنأحيسملارمأناكاذإف
عقينأبيرغلانمفأنيطايشلاكيرشهنأبهومهتانيدلا
ءاقدصالانمةناهإلاوموللامويلاهذيمالتضعبىلع
.ءادعألاو

َهلَلاَقَوْمُهاَعَدَف٢٣«٢٦-٢٣
ُ

ُرِدْقَيَفْيَك:ٍلاَثْمَأِبْم
هتاَذَىلَعٌةَكَلَْممْتَمَسَقْنٱِنِإَو٢٤؟ًاناَطْيَشَجِرُْخيْنَأٌناَطْيَش اَِ
لِتُرِدْقَتَال

ْ
ملٱَك
َىلَعٌتْيَبَمَسَقْنٱِنِإَو٢٥.َتُبْثَتْنَأُةَكَلْمَْ

لٱَكِلٰذُرِدْقَيَالِهِتاَذ
ْ
ُناَطْيَّـشلٱَماَقْنِإَو٢٦.َتُبْثَيْنَأُتْيَب

.»ٌءاَضِقْنٱُهَلُنوُكَيْلَب،َتُبْثَيْنَأُرِدْقَيَالَمَسَقْنٱَوِهِتاَذَىلَع
خلا١٢:٢٥ىّتم

ةنابإوةبتكلاةمهتعفديفحيسملابولسأىلعمالكلارم
.)٣٠-١٢:٢٤ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفاهنالطب

نمسانلاهداتعااممتراعتسابهدارمّنيبيأٍلاَثْمَأِب
لعفةلاحتساتبثأو.صخشلاوةلئاعلاوةكلمملارمأ
هلعفسانلالزتعيام)تاقولخملاليحأوهيذلا(ناطيشلا
بارخلابلجياممكلذنأمهنيقيلةروكذملاةثالثلارومألايف
.صخشلاوةلئاعلاوةكلمملاىلع

َبَهْنَيَوٍّيِوَقَتْيَبَلُخْدَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيَال«٢٧
لٱِطِبْرَيَْملْنِإ،ُهَتَعِتْمَأ

ْ
.»ُهَتْيَبُبَهْنَيٍذِئَنيِحَو،ًالَوَّـأَّـيِوَق

١٢:٢٩ىّتمو٤٩:٢٤ءايعشإ

١٢:٢٩ىّتمةراشبحرشرظنا

حلَا٢٨«٣٠-٢٨
ْ

خلٱَعيَِمجَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ْ

ُرَفْغُتاَياََط
لٱيِنَبِل

ْ
ْنَمْنِكٰلَو٢٩.اََهنوُفِّـدَُجييِتَّـلٱَفيِداَجَّـتلٱَوِ،َرشَب

لٱِحوُّرلٱَىلَعَفَّـدَج
ْ

َوُهْلَب،ِدَبَألٱَىلِإٌةَرِفْغَمُهَلَسْيَلَفِسُدُق
ًاحوُرُهَعَمَّـنِإ:اوُلاَقْمَُّـهنَأل٣٠.ًةَّـيِدَبَأًةَنوُنْيَدٌبِجْوَتْسُم

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاثلاثلاحاحصألا

٢٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.»ًاسِجَن
٥:١٦انحوي١و١٢:١٠اقولو١٢:٣١ىّتم

رهظأ.)٣٢و١٢:٣١ىّتم(ىّتمةراشبحرشرظنا
هذهبهومهتانيذلاسانلاةئيطخدادعألاهذهيفحيسملا
مهنأمهلحضوأوهوبجوتسايذلاباقعلاةمظعوةمهتلا
نيطايشلاىلإاوبسنمهنألسدقلاحورلاىلعاوفدج
اوتأمهنألوسدقلاحورلاةوقبحيسملااهعنصيتلاتازجعملا
.ًالهجوأًاوهسالمهضغبومهدسحلًادمعكلذ

رئاسنعفلتخترفغُتاليتلاةئيطخلانأاذهنمانلو
ًادانعهللانعدادتراوًادمعقحلاضفراهنأباياطخلا
هلككلذنإف.ليجنإللًاهركرئامضلاولوقعلاةمواقمو
اهعانقإوبولقلاةرانإهتفيظويذلاسدقلاحورللةمواقم
حورلالعفلةيفانمتناكةبتكلاكئلوألامعأف.قحلاب
ىلإلوخدلانمرونلاعنميفمهدهجاوغرفأمهنألسدقلا
.هنماهلخدامءافطإيفوسانلابولق

٣٥ىلإ٣١عهيلإعوسيءابرقأنايتإ

ًاجِراَخاوُفَقَوَوُهُّمُأَوُهُتَوْخِإٍذِئَنيِحْتَءاَجَف٣١«٣٥-٣١
جلٱَناَكَو٣٢.ُهَنوُعْدَيِهْيَلِإاوُلَسْرَأَو

ْ
اوُلاَقَف،ُهَلْوَحًاسِلاَجُعَْم

طَيًاجِراَخَكُتَوْخِإَوَكُّمُأاَذَوُه:ُهَل
ْ

ْنَم:ْمَُهباَجَأَف٣٣.َكَنوُبُل
جلٱَىلِإُهَلْوَحَرَظَنَّـمُث٣٤؟ِيتَوْخِإَويِّـمُأ

ْ
يِّـمُأاَه:َلاَقَوَنيِسِلَا

يِتْخُأَويِخَأَوُهِهللاٱَةَئيِشَمُعَنْصَيْنَمَّـنَأل٣٥،ِيتَوْخِإَو
.»يِّـمُأَو
٨:١٩اقولو١٢:٤٦ىّتم

-١٢:٤٦ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفكلذريسفتعجار
٥٠(.
يسويوبوقعيمهومهءامسأىتمركذُهُتَوْخِإ
ىتملاقو.)٦:٣سقرمو١٣:٥٥ىتم(اذوهيوناعمسو
يمأاه«لاقنيحهذيمالتىلإهديبراشأحيسملانأ
كلذلاقنيحمهيلإهلوحرظنهنأسقرملاقو»يتوخإو
امهيلوقيفوهيلإراشملانييعتوهودحاونيريشبلادصقو
نايبلصفلااذهيفو.هبتكامبامهنملكلالقتسانايب
يذلاباوثلاةمظعونيعئاطلاذيمالتللماركإلاةمظع
مهبحلجألمهؤاقدصأمهكرتينملةيزعتريخهيفو.هنولانيس
نألبحاصالباوسيلباحصألامهكرتنإومهفحيسملا
.هتلئاعنممهبسحيومهبينتعيومهبحيهسفنعوسي
ْدَقيِّـمُأَوِيبَأَّـنِإ«يبنلادوادعماولوقينأنوعيطتسيف
ريذحتًاضيأهيفو.)٢٧:١٠رومزم(»يِنُّمُضَيُّبَّـرلٱَوِيناَكَرَت
ءاضعأنودهطضيمهنألحيسملاذيمالتيدهطضملراذنإو

َّـنَأ«ميكحلاناميلسلوقمهيلعقدصيوكولملاكلمةلئاع
.)٢٣:١١لاثمأ(»َكْيَلَعْمُهاَوْعَدُميِقُيَوُه.ٌّيِوَقْمُهَّـيِلَو

عبارلاحاحصألا

٩ىلإ١ععرازلالثم

لَعُيًاضْيَأَأَدَتْبٱَو«١
ِّـ

لٱَدْنِعُم
ْ
ٌريِثَكٌعَْمجِهْيَلِإَعَمَتْجٱَف،ِرْحَب

لٱَىلَعَسَلَجَوَةَنيِفَّـسلٱَلَخَدُهَّـنِإىَّـتَح
ْ
جلٱَو،ِرْحَب

ْ
َناَكُهُّلُكُعَْم

لٱَدْنِع
ْ
.»ِضْرَألٱَىلَعِرْحَب
٨:٤اقولو١٣:١ىّتم

عومجلانإف٣:٩صًالبقثدحاملثمانهثدح
ةنيفسلاىلإلزنينأىلإرطضافهيلعتمحدزاةريثكلا
ىنبهنأيفبيرالو.ئطاشلاىلعمهواهنممهبطاخيو
سانلاءاروناكهنأنمدبالوهبةطيحملارظانملاىلعهلاثمأ
نيبناكامبرو.رورمللكلاسماهنيبةعورزملوقحكلانه
هريغىلعًاعفترملدرخلاتابنضعبوناوزوكوشاهعورز
ضعبلاعرزوةرجحمهتبرتنألًاليلقلاحملاضعبعرزناكو
:١٣ىّتم(اهقوفريطترويطلانمبارسأوهتبرتبصخلًاريثك
.)٢و١

لَعُيَناَكَف٢«٩-٢
ِّـ

َهلَلاَقَو.ٍلاَثْمَأِبًاريِثَكْمُهُم
ُ

يفْم ِ
اَميِفَو٤،َعَرْزَيِلَجَرَخْدَقُعِراَزّلٱاَذَوُه.اوُعَمْسٱ٣:ِهِميِلْعَت
ِءاَمَّـسلٱُروُيُطْتَءاَجَفِ،قيِرَّـطلٱَىلَعٌضْعَبَطَقَسُعَرْزَيَوُه
ُهَلْنُكَتَْملُثْيَح،ٍرِجُْحمٍناَكَمَىلَعُرَخآَطَقَسَو٥.ُهْتَلَكَأَو
اَّـَملْنِكٰلَو٦.ٍضْرَأُقْمُعُهَلْنُكَيَْملْذِإًالاَحَتَبَنَف،ٌَةريِثَكٌةَبْرُت
٧.َّـفَجٌلْصَأُهَلْنُكَيَْملْذِإَو،ََقَرتْحٱُسْمَّـشلٱِتَقَْرشَأ
يفُرَخآَطَقَسَو مثِطْعُيْمَلَفُهَقَنَخَوُكْوَّـشلٱَعَلَطَف،ِكْوَّـشلٱِ

ََ
.ًار

يفُرَخآَطَقَسَو٨ جلٱِضْرَألٱِ
ْ

مثىَطْعَأَف،ِةَدِّـَي
ََ

،وُمْنَيَوُدَعْصَيًار
َلاَقَّـمُث٩.ٍةَئِمِبُرَخآَوَنيِّـتِسِبُرَخآَوَنيِثَالَثِبٌدِحاَوىَتَأَف
َهل
ُ

لَفِعْمَّـسلِلِناَنُذُأُهَلْنَم:ْم
ْ
.»!ْعَمْسَي

١:٦يسولوكو١٥:٥انحوي،١٢:٣٨ص

نأىوس.)٩-١٣:٣ىّتم(ىّتمهلاقامقفاواذه
ركذامكعرزلاهقنخوكوشلاعولطركذنأدعبسقرم
مثِطْعُيْمَلَف«هلوقدازىتم

ََ
عقويذلاعزرلايفهلوقو٧ع»ًار

.٨ع»وُمْنَيَوُدَعْصَي«ةديجلاضرألاىلع
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ضعبلاىلعهؤافخإوضعبللقحلاراهظإ
١٢ىلإ١٠ع

ََرشَعْيَنْثٱلٱَعَمُهَلْوَحَنيِذَّـلٱُهَلَأَسُهَدْحَوَناَكاَّـَملَو«١٠
ملٱِنَع

.»ِلَثَْ
خلا٨:٩اقولو١٣:١ىّتم

.عومجلافارصنادعبهذيمالتعمًادرفنميأُهَدْحَو

َهلَلاَقَف١١«١١،١٢
ُ

َّـِرساوُفِرْعَتْنَأْمُكَلَيِطْعُأْدَق:ْم
َهلُنوُكَيِلاَثْمَألٱِبَفٍجِراَخْنِمْمُهَنيِذَّـلٱاَّـمَأَو.ِهللاٱِتوُكَلَم

ُ
ْم

اوُعَمْسَيَو،اوُرُظْنَيَالَوَنيِِرصْبُماوُِرصْبُيْيَكِل١٢،ٍْءَيشُّلُك
َهلَرَفْغُتَفاوُعِجْرَيَّـالَئِل،اوُمَهْفَيَالَوَنيِعِماَس

ُ
.»ْمُهاَياَطَخْم

٤:١٢يكينولاست١و٤:٥يسولوكو٥:١٢سوثنروك١
:٨اقولو١٣:١٤ىّتمو٦:٩ءايعشإ،٣:٧سواثوميتاو
.١١:٨ةيمورو٢٨:٢٦لامعأو١٢:٤٠انحويو١٠

)١٧-١٣:١٠ىّتم(ىّتمليجنإحرشرظنا
حيسملاهنلعأنملّالإموتكملاقحلايأِهللاٱِتوُكَلَمَّـِرس

صالخلارسلااذهعوضومو.سدقلاحورلامهرانأومهل
.حيسملاعوسيب

ممألااومسينأدوهيلاداتعاٍجِراَخْنِمْمُهَنيِذَّـلٱ
مهنوكةلعوهذيمالتنماوسيلنيذلاحيسملاهبدارأوكلذب
هبناميإلانمًادحأعنميملحيسملانألمهتدارإجراخنم
١٣و٥:١٢سوثنروك١(نينمؤملاةرئادلخادنوكيل
.)٣:٧سواثوميتاو٤:١٢يكينولاستاو

ءايعشإةءوبننماذهخلاَنيِِرصْبُماوُِرصْبُيْيَكِل
رصعدوهييفمامتلاضعباذهمتو)١٠و٦:٩ءايعشإ(
يفمامتلالكمتوهمالكلوبقنعمهبولقاوقلغأنيذلايبنلا
ةلعلًانايبةوبنلاهذهحيسملادروأو.حيسملارصعدوهي
قحلاراهظإنارمأيهولاثمأبسانلاكئلوأهتبطاخم
ءافخإلاوهنمنيديفتسملاوقحلايبحملراهظإلاف،هؤافخإو
هتوكلمةعيرشكلذبنلعأو.هيضفاروقحلايضغبمىلع
ةدايزيههتعاطوهلوبقوقحلاىلإءاغصإلاةباثإنأيهو
.لمكألانالعإلاولضفالاكاردإلاوىلضفلاةفرعملاوةرانإلا
رونلاةلازإوههتمواقموقحلانعنويعلاضامغإباقعنأو
اهوراتخايتلاةملظلايفسانلاكرتوصرفلاعنمو
.كالهلامهكردينأىلإةواسقمهبولقدادزتنأبحامسلاو
ةواسقلهللاءاضقنمهضعبوًاعبطهضعبيتأيباقعلااذهو
.بولقلاكلت

٢٠ىلإ١٣ععرازلالثمحرش

َهلَلاَقَّـمُث١٣«٢٠-١٣
ُ

ملٱاَذٰهَنوُمَلْعَتاَمَأ:ْم
َفْيَكَف؟َلَثَْ

لٱُعَرْزَيُعِراَزّلَا١٤؟ِلاَثْمَألٱَعيَِمجَنوُفِرْعَت
ْ

ِءَالُؤٰهَو١٥.َةَمِلَك
لٱُعَرْزُتُثْيَحِ:قيِرَّـطلٱَىلَعَنيِذَّـلٱُمُه

ْ
اَمَنيِحَو،ُةَمِلَك

لِلُناَطْيَّـشلٱِيتْأَيَنوُعَمْسَي
ْ

لٱُعِزْنَيَوِتْقَو
ْ

ملٱَةَمِلَك
يفَةَعوُرْزَْ ِ

هبوُلُق ِنِكاَمَألٱَىلَعاوُعِرُزَنيِذَّـلٱُمُهَكِلٰذَكِءَالُؤٰهَو١٦.ِْمِ
ملٱ
لٱَنوُعَمْسَياَمَنيِحَنيِذَّـلٱ:ِةَرِجْحُْ

ْ
لِلاََهنوُلَبْقَيَةَمِلَك

ْ
ِتْقَو

َهلَسْيَلْنِكٰلَو١٧،ٍحَرَفِب
ُ

يفٌلْصَأْم هتاَوَذِ َىلِإْمُهْلَب،ِْمِ
ِلْجَأْنِمٌداَهِطْضٱِوَأٌقيِضَثَدَحاَذِإَكِلٰذَدْعَبَف.ٍنيِح
لٱ
ْ

لِلَفِةَمِلَك
ْ

َْنيَباوُعِرُزَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰهَو١٨.َنوُرُثْعَيِتْقَو
لٱَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه:ِكْوَّـشلٱ

ْ
اَذٰهُموُُمهَو١٩،َةَمِلَك

لٱ
ْ

لٱُروُرُغَوَِملاَع
ْ

َختَوُلُخْدَتِءاَيْشَألٱِرِئاَسُتاَوَهَشَوىَنِغ
ْ
ُقُن

لٱ
ْ

مثَالِبُريِصَتَفَةَمِلَك
ََ

َىلَعاوُعِرُزَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰهَو٢٠.ٍر
جلٱِضْرَألٱ

ْ
لٱَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱ:ِةَدِّـَي

ْ
َنوُرِمْثُيَو،اََهنوُلَبْقَيَوَةَمِلَك

.»ًةَئِمُرَخآَوَنيِّـتِسُرَخآَوَنيِثَالَثٌدِحاَو
١٧و٦:٩سواثوميت١٣:١٩،١ىّتم

-١٣:١٨ىّتم(ىّتمليجنإحرشيفكلذنايبعجار
٢٣(.
ًاعقوتمناكبصخلارادقمنألثملااذهنمديفتسن
ًانيمأعرازلاولكلايفًاديجناكعرزلانألةبرتلاةيفيكىلع
عقيرطملاولكلاىلعقرشتسمشلاتناكوهلمعيف
بولقلادادعتساىلعفقوتيليجنإلاريثأتكلذك.كلذك
هبحيوقحلالبقييذلابلقلايهةديجلاضرألاف.هلوبقىلإ
قرطو.هسفنيفليجنإلاريثأتببلاطمناسنإلكوهعيطيو
عمسامأو.انهاهنمثالثركُذةريثكةدئافالبقحلاعمس
ةبوتللرمثبيتأتنأوهوةدحاوقيرطهلفعفنللقحلا
.ةبحملاوةسادقلاوعضاوتلاوناميإلاو

ةفرعملانولمعتسيفيكهذيمالتحيسملاميلعت
٢٥ىلإ٢١عهنماهيلعاولصحيتلا

َهلَلاَقَّـمُث«٢١
ُ

َحتَعَضوُيِلٍجاَِرسِبىَتْؤُيْلَه:ْم
ْ

ملٱَت
ْ
ِلاَيْكِ

َحتْوَأ
ْ

ملٱَىلَعَعَضوُيِلَسْيَلَأ؟ِرِيَّـرسلٱَت
»؟ِةَراَنَْ

١١:٣٣و٨:١٦اقولو٥:١٥ىّتم

ريغلصفلااذهيفركُذامضعببملكتحيسملانأرهظي
.لبجلاىلعهظعويفدرولاوقألاهذهضعبو.ةرم

٥:١٤ىّتم(ىّتمليجنإحرشرظناٍجاَِرسِبىَتْؤُيْلَه
.)١٥و
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لدياذهو.ملظمعضوميفجارسبهميلعتحيسملاهبش
الوهيبلاطنعقحلاءافخإلاثمألابهميعلتبدصقيملهنأىلع
حرشحيسملانمذيمالتلاعمس.كلذكنولعفيهذيمالتنأ
مهنأمهلنيبينأهيبشتلاكلذبهدصقواورانتساوهلاثمأ
مهمهوتنممهرذحيو.هتعاذإورونلاكلذةءاضإبنوفّلكم
مهعفنلكلذنأدارفناىلعمهايإهميلعتنعأشنييذلا
بجياذكهو.ةرهجمهاومعليلةيفخوهمهمّلعف.صاخلا
.رينُيمثرانُينأيحيسملكىلع

َّـالِإًاموُتْكَمَراَصَالَو،ُرَهْظُيَالٌّيِفَخٌْءَيشَسْيَلُهَّـنَأل«٢٢

.»َنَلْعُيِل
١٢:٢اقولو١٠:٢٦ىّتم

رظنا.قباسلاددعلايفيذلازاجملاىنعمةقيقحاذه
.)١٠:٢٦ىّتم(ىّتمليجنإحرش
اونيهُأنإومهنأنايبلذيمالتللًاقباساذهحيسملالاقو
نأبوجولًاراهظإانههلاقو.نوحدمُيوًاريخأنورربتيةدم
ىلإًاداشرإومهلةرانإسانللهنمهوملعتاملكاونلعي
.صالخلا

هلاثمأريسفتىلإاذهبراشأًاموُتْكَم...ٌّيِفَخ
ًايتقوناكنامتكلاوءافخإلاكلذنمًالكنأوهذيمالتل
ةينثولاممألاةنهكناك.ةعاذإرثكأمهبهتعاذإلةليسوو
نمهومتكاممهايإمهميلعتبسانلادارفأضعبنوزيمي
.حيسملاهلعفاملًافالخةماعلانعنيدلارارسأ

لَفِعْمَّـسلِلِناَنُذُأٍدَحَألَناَكْنِإ«٢٣
ْ
»!ْعَمْسَي

٩عو١١:١٥ىّتم

هحرشرموهميلعتيفةريثكًارارمهيبنتلااذهبحيسملاىتأ
.)١١:١٥ىّتم(ىّتمةراشبحرشيف

َهلَلاَقَو«٢٤
ُ

لٱِب!َنوُعَمْسَتاَماوُرُظْنٱ:ُم
ْ

ِهِبيِذَّـلٱِلْيَك
.»َنوُعِماَّـسلٱاَُّهيَأْمُكَلُداَزُيَوْمُكَلُلاَكُيَنوُليِكَت
٦:٣٨اقولو٧:٢ىّتم

هلوقأاملهابتنالالكاوهبتنايأَنوُعَمْسَتاَماوُرُظْنٱ
ىلعنيرداقاونوكتومكسفنأاوديفتليأاوعفنتواوعَفنُتِلمكل
تابثإدعبهلاقامو.انهمظعألابولطملاوهومكريغةدافإ
ةدافإللصرفلالكزاهتنايفدهجلالذببوجوليأاذهل
.ةيحورلا

.٧:٢ىّتميفلوقلااذهريسفتقبسخلاِلْيَكْلٱِب
مكحيهنأيفيأريغلاىلعمراصلامكحلايفكانهدروو

ميلعتنأشيفانهدروهنكلوانريغىلعهبمكحنامبانيلع
حيسملامالكىلإيغصنامردقىلعانأىنعملاو.حيسملا
نوناقلااذهو.انلدازهانززعأوميلعتلاانربتعااملكفديفتسن
ريغلاميلعتيفانداهتجاردقىلعانإفانريغانميلعتيفربتعُي
.ةفرعمديزن

ُهَدْنِعيِذَّـلٱَفُهَلَسْيَلْنَماَّـمَأَو،ىَطْعُيَسُهَلْنَمَّـنَأل«٢٥
.»ُهْنِمُذَخْؤُيَس
١٩:٢٦و٨:١٨اقولو٢٥:٢٩و١٣:١٢ىّتم

انههداريإبحيسملادارمو.١٣:١٢ىّتميفهحرشَّـرم
وأتايحورلابانتفرعمديزيهللانأ:لوألانيرمأىلإءاميإلا
يفكلذكرمألانأ:يناثلاو.ديفستنامردقىلعاهصقنُي
تـاــيـحورــلاىلــعرـاـجنـوـنـاــقـلااذــهو.ـاـنريــغـاــنـتدـاـفإ
لَا«ميكحلاناميلسلاق.تايدسجلاو

ْ
ٍةَوْخَرٍدَيِبُلِماَع

ملٱُدَياَّـمَأ،ُرِقَتْفَي
لاقو.)١٠:٤لاثمأ(»يِنْغُتَفَنيِدِهَتْجُْ

ِقِئَّـاللٱَنِمَرَثْكَأُكِسْمُيْنَمَو،ًاضْيَأُداَدْزَيَفُقِّـرَفُيْنَمُدَجوُي«
لٱَىلِإاَمَّـنِإَو

ْ
ملٱَو،ُنَّـمَسُتُةَّـيِخَّـسلٱُسْفَّـنلٱ.ِرْقَف

ًاضْيَأَوُهيِوْرُْ
انريغانميلعتبملعتنانإف.)٢٥و١١:٢٤لاثمأ(»ىَوْرُي
.اهيلإريغلاعفريفانداهتجابءامسلادعصميفيقترنو

٢٩ىلإ٢٦عةيفخعرزلاومنلثم

لُيًاناَسْنِإَّـنَأَك:ِهللاٱُتوُكَلَماَذَكٰه:َلاَقَو«٢٦
ْ

لٱيِق
ْ
َراَذِب

.»ِضْرَألٱَىلَع
١٣:٢٤ىّتم

وهوهلكعمجلللثملااذهلاقحيسملانأحجرألا
لمجامهنيباموعساتلاددعلاعباتوهوةنيفسلانممهبطاخي
اذهو.نتملابحرشلالصيلكلذكسقرمهبىتأوةضرتعم
هجوموهو.سقرمىوسنييليجنإلانمدحأهركذيمللثملا
مهبعتنمحاجنلامهلدكؤيلبرلامركيفةلعفلاىلإرثكألاب
ةكربىلعفقوتمحاجنلااذهنأمهملعيومركلاكلذيف
اَنَأ«سلوبلوقيفاملثملادافمو.مهبعتىلعالهللا
َسْيَلًاذِإ.يِمْنُيَناَكَهللاٱَّـنِكٰل،ىَقَسُسوُّلُبَأَوُتْسَرَغ
لٱ
ْ

سوثنروك١(»يِمْنُييِذَّـلٱُهللاٱِلَب،يِقاَّـسلٱَالَوًائْيَشُسِراَغ
هعرزينأدعبعرزلاومنيامكهنأىنعملاو.)٧و٣:٦
ةملكومنتةيرشبلالامعألانعلزعمبضرألايفناسنإلا
نعةيراوتمهلمعنعةلقتسماهبرشبملاظفلتدعبليجنإلا
٥٥:١٠ءايعشإ(هللاحورةوقيهوهتوقريغةوقلعفبهرظن
.)٢٥-١:٢٣سرطب١و٨و٥:٧بوقعيو١١و
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يفهبدصقامكحيسملاانهناسنإلابدصقيملًاناَسْنِإ
بسنينأحصيالهنال.١٣:٣٧ىّتمليجنإيفعرازلالثم
حصيالويحورلاعرزلاومني»فيكملعيال«هنأحيسملاىلإ
هنأل»ًاراهنوًاليلموقيومانيو«هتاذلعرزلاكرتيهنألاقينأ
.اهومنكرابيوًاليلوًاراهناهيلعرهسيًامئادهتسينكيفوه
ناسنإللريعتسانيحالفلانمحالفناسنإلابدوصقملاف
.ليجنإلابرشبملا

لٱَو،ًاراََهنَوًالْيَلُموُقَيَوُماَنَيَو«٢٧
ْ
طَيُراَذِب

ْ
َالَوُهَو،وُمْنَيَوُعُل

.»َفْيَكُمَلْعَي

عرزدعبنيحالفلاةداعكًاراََهنَوًالْيَلُموُقَيَوُماَنَيَو
موقيفعرزلاومنببلاطمريغهنألكلذيتأيولوقحلا
ومنيعرزلانأهنانئمطالًاليلوًاراهنرخآلمعىلإبهذيو
رشبملاىلعكلذك.هئانتعاوهبعتنودبداصحلايتأيو
نأمهبولقوسانلاناذآيفقحلاعرزيامدعبةيهلإلاةملكلاب
ىلاعتهلعجيوعرزلاكلذييُحييكلربصبهللاىلعلكتي
ًاعوزجنوكيالنأناسنإلاىلعبجيف.ءاشيامكًارمثم
.لاحلايفجئاتنلاهلرهظتملنإًاسيآ

نوكينأدعبًاتابنريصييأوُمْنَيَوُعُلْطَيُراَذِبْلٱَو
ًاديجراذبلاناكاذإهنأوهوًاعبطهدهعناماذهوًابح
ذخأومايأدعبةايحلاتامالعهيفترهظةقفاوملاوحألاو
قحلاكلذك.لابيملمأهبمتهارهسيملمأعرازلارهسوومني
ةبوتلاجتنيليجنإلايفهأرقيواناسنإلاهعمسييذلا
.سدقلاحورلالعفبةسادقلاوناميإلاو

نعتبجحيتلارارسألانمومنلاَفْيَكُمَلْعَيَال
مجحلاّريغتنمثدحيامفرعيناسنإلانكلرشبلاكاردإ
رطملاكطئاسولابالإموقيالتابنلاومننأولامكلاوهب
لهجيوهوهناطلسيفتسيلهذهواهترارحوسمشلاءوضو
رزبلائدتبييتلاةقيقدلاملعيالوتاتابنلاضعبومنةلع
وأكلذلكلهجو.ةايحلاةقيقحنايبنعزجعيواهيفومني
رمألاكلذكو.هلجؤيالوهفرعيالوومنلالجعيالهتفرعم
ىرنامنإةسادقلايفومنلاةيفيكلهجنانإفتايحورلايف
ناحتماوةالصلاكطئاسوبموقيومنلااذهنأملعنوةجيتنلا
كلذموقيفيكملعنالانكنإوهللاباتكسردوسفنلا
ُّبَُهتُحيِّـرلَا«حيسملالوققفواذهو.طئاسولاكلتبومنلا
َالَوِيتْأَتَنْيَأْنِمُمَلْعَتَالَكَّـنِكٰل،اََهتْوَصُعَمْسَتَو،ُءاَشَتُثْيَح
:٣انحوي(»ِحوُّرلٱَنِمَدِلُوْنَمُّلُكاَذَكٰه.ُبَهْذَتَنْيَأَىلِإ
ضعبلايفهريثأتةلقوضعبلايفقحلاريثأتةلعلهجنو.)٨
ومنمدعوعناوملاةرثكعمةسادقلايفضعبلاومنةلعو
.ةبسانملاطئاسولاةريثكعمضعبلا

هتاَذْنِمَضْرَألٱَّـنَأل«٢٨ َّـمُث،ًاتاَبَنًالَوَأ.ٍرَمَثِبِيتْأَتاَِ
يفَنآلَمًاحْمَقَّـمُث،ًالُبْنُس .»ِلُبْنُّسلٱِ

لمعىلإةجاحالبيأٍرَمَثِبِيتْأَتاَِهتاَذْنِمَضْرَألٱ
ضرألاةحالفىلعروصقمهلمعف.ناسنإلالامعأنم
اذهولاحلاهتضتقانإاهيقسواهيفراذبلاحرطواهتمدخو
ناسنإلاهاريالامهللالعفياذهدعبو.هيلعامةياهن
.لامكلاىلإهيّمنُتوهُتبنُتوراذبلاييُحتضرألالعجيل
يقيقحلالعافلاويلقعزاجمضرالاىلإرمثبنايتإلادانسإو
.كلذىلعةوقالوةدارإنمضراللسيلهنألهللاوه
نمءيشبتأينأعيطتسياليرشبلابلقلاكلذكو
هللااهنيعيتلاطئاسولاذختااذإهنكلهتاذنمةسادقلا
هدحوهللاىتأهريغبلقوأهبلقيفاهومنوةسادقلاءوشنل
لوققفواذهو.اهتفرعمعيطتسنالقيرطيفةجيتنلاب
َناَكَهللاٱَّـنِكٰل،ىَقَسُسوُّلُبَأَوُتْسَرَغاَنَأ«لوسرلاسلوب
داهتجابوجويفانيالوهو.)٣:٦سوثنروك١(»يِمْنُي
يحورلاداصحلاىلعلوصحلللئاسولاذاختايفناسنإلا
سلوبكلذىلإراشأو.يداملاداصحلاكلذيضتقيامك
.)٢:١٢يبليف(»ٍةَدْعِرَوٍفْوَخِبْمُكَصَالَخاوُمِّـمَت«هلوقب
يفاوُمْنٱ«سرطبلوقو يفَوِةَمْعِّـنلٱِ لَُخمَواَنِّـبَرِةَفِرْعَمِ

ِّـ
اَنِص

ملٱَعوُسَي
هللانوكيفانيالهلكاذهو)٣:١٨سرطب٢(ِ»حيِسَْ
اهتنسعئارشبسحيحورلاملاعلاويعيبطلاملاعلايفًالماع
تاريبعتلاةفرعمناسنإلاعيطتسيىتحةيلزألاهتمكح
.هتيهاموعولبلاتقووةيلاوتملا

لوأيأءطشلامثخرفلاانهتابنلابدارأاتاَبَنًالَوأ
ةايحنايبهيفوضرألاقوفقاروألاروهظورزبلاقاقشنا
.راذبلا

لبانسكرمثلاهيفتبنلانمءزجوهلبنسلاًالُبْنُس
.اهرمثنمحمقلاةتبنانههبدارملاوامهريغوريعشلاوةطنحلا

ثالثلاتاجردلاهذهلو.داصحللًادعميأخلاًاحْمَق
.نمؤملايفيحورلاومنلايفاهقفاويامتانبلاومنيف
هعمسدنعهرطخوهتئيطخيفًائيشهروعش:ىلوألا·

هناميإوهتبوتمثناميإلاوةبوتلاىلإهايإحيسملاةوعد
هللاًانباذنئيحنوكيف.صالخللحيسملاىلعهلاكتاو
.ةيحيسملالئاضفلايففيعضهنكلتوملانمًاماقم
ىلعهراصتناوةرهاظلاوةنطابلابراجتلاهتمواقم:ةيناثلا·

ناميإلاوةبحملايفهتيوقتوناطيشلاوةوهشلاوملاعلا
.هتسينكوحيسملاةمدخيفهتريغوةعاطلاو
هتذلوهللاةدارإلعوضخلاوعضاوتلايفهمدقت:ةثلاثلا·

ةيحيسملاتابجاولالكوةالصلاوسدقملاهباتكةوالتب
نأهروعشونيدلايفكوكشلالكىلعهراصتناو
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هلوحنمىلعهنمةسادقلاحورراشتناوهنطوءامسلا
نألهدادعتساوتوملانمهفوخلاوزوهتريسوهمالكب
لٱِعْفَرَك«برلاءارهأىلإلقني

ْ
يفِسْدُك :٥بويأ(»ِهِناَوَأِ

التايداملايفةيلاوتملاوحأتاجردلاكلتو.)٢٦
حمقلاعقوتيالف.ةيناثلاةثلاثلاالوىلوألاةيناثلاقبست
ةماتلاةسادقلارظتنيالكلذكو.خرفينألبقغلابلا
ةطنحلاو.هناميإلوأيفيحيسملانملماكلارابتخالاو
.يحورلارمثلاكلذكوةدحاوةعفداهلبانسيفجضنتال
نمرابتخالاوسدقلاحورلاميلعتىلإناسنإلاجاتحيو
هناميإناحتماوبئاصملانمبيدأتلاوةبرجتلاةبراحم
نمةيامحللحالفلاةيانعىلإجاتحيتابنلاو.هربصو
يفَنآلَمًاحْمَق«جتنيىتحهلتاراضلا .»ِلُبْنُّسلٱِ
ميلعتلاىلإجاتحيةيحورلاهتايحلوأيفيحيسملااذكهو
ةالصوةيزعتلاوطيشنتلاونيمدقتملاهتوخإةحيصنو
.هلجأنمةسينكلا

رامثأكلذكوةرهاظهجئاتننكلروظنمريغهسفنومنلاو
يفرامثألاكلتتركُذو.هدّدجترظنُيملنإوةرهاظيحيسملا
.٢٣و٥:٢٢ةيطالغلهأىلإلوسرلاسلوبةلاسر

ةثالثلاتابنلاومنتاجردنيبةهباشملاتقدصامكو
ومنىلعقدصتنييحيسملانمدرفلاىلعةيحورلاةايحلاو
تقونمتناكىلوألاةجردلاو.هلكملاعلايفةسينكلا
نايدأللةديدشلااهتمواقموةيحيسملاةسينكلاسيسأت
ةيلخادلابراجتلااهتبراحمةيناثلاو.اهيلعاهراصتناوةلطابلا
اهيلعاهراصتناورفكلانموءايربكلانموملاعلارورغنم
روهظةثلاثلاو.حيسملادجموليجنإلاراشتنالجألاهتريغو
ةلثامملااهتروصوةسدقملااهئاضعأةريسيفاهلامكواهدجم
:٥٤ءايعشإ(هللانماهدالوألكمُّلعتويهلإلااهسأرةروصل

طَغُتاَمَكِّـبَّـرلٱِدَْجمِةَفِرْعَم«نمضرألاءالتماو.)١٣
ِّـ

ي
ملٱ
ْ
لٱُهاَيِ

ْ
.)٢:١٤قوقبح(»َرْحَب

لِلَفُرَمَّـثلٱَكَرْدَأىَتَماَّـمَأَو«٢٩
ْ

ملٱُلِسْرُيِتْقَو
ْ
َّـنَألَلَجْنِ

حلٱ
ْ

.»ََرضَحْدَقَداََص
١٤:١٥ايؤر

هيلعو.دصحيعرزييذلانأحمقلاداصحيفةداعلا
الإكلذبدصقيملهنأرهاظلاو.انهلثملايفحيسملاىرج
دعبالإةيناثئدتبيالعرزلايفناسنإلابعتنإهركذ
دصقو.هللادييفداصحلاوعرزلانيباملكوداصحلا
ومنيفهللالعفوناسنإلالعفنيبزييمتلاانميلعتكلذب
ةملكعرزيناسنإلاف.ملاعلايفهراشتناويحيسملانيدلا
اذإنكلو.سوفنلاصالخةرمثمةلاعفاهلعجيهللاوقحلا

باوجلاانلقريخألايحورلاداصحلادصحييذلاوهنمليق
نبامهلسرينيذلاةكئالملامهنيداصحلانأوهوليجنإلايف
امدنعملاعلاةياهنداصحلاكلذتقوو.داصحلابرناسنإلا
ميظعلاداصحلااذهو.)١٣:٣٩ىّتم(ةنونيدللحيسملايتأي
ايؤر(ملاعلاروصعيفيحورداصحلكوعرزلالكةصالخ
دعتسميحيسمدرفلكداصحامأو.)١٥و١٤:١٤
كالمدييفلجنملاعضيهللاو.هتايحةياهنيفوهفءامسلل
.هلجأنمنمؤملادصحيلتوملا

ميلعتانهحيسملاضرغنأنيرسفملاضعبنظو
لَبقُيهبلقديدجتهلامعأبناسنإلارهظيامدنعهنأهذيمالت
رضاحلايفيحورلاداصحلاُيرُهيهيتلاةسينكلايفًاوضع
وهةملكلاعرزييذلارشبملانأريسفتلااذهىلعنوكيف
دقو.ةسينكلايفنمؤملالوبقبيحورلارمثلاينجييذلا
١٢٦:٦رومزم(يهلإلاباتكلايفرشبملاىلإكلذبسُن
هنأيفبيرالو.)٣٨-٤:٣٥انحويو٣٨و٩:٣٧ىّتمو
قحلابنينمؤملالكمضيفداهتجالانيدلاةمدخىلعبجي
انهكلذدصقحيسملانأىلعةلدألانكل.ةسينكلاىلإ

لِلَفُرَمَّـثلٱَكَرْدَأىَتَم«حيسملالوقنممزليالو.ةفيعض
ْ

ِتْقَو
ملٱُلِسْرُي

ْ
ىتمءامسلاىلإيحيسملكلقنيهللانإ»َلَجْنِ

كلذدعبهمدختسينأدارأامبرهنألكلذلًادعتسمهآر
١:٢٣يبليف(سلوببلعفامكًايحهكرتيفضرألاىلعةدم
كرتيونودعتسيامدنعنينمؤملاضعبذخأيهللااف.)٢٤و
.)٢١:٢٢انحوي(ةدمضعبلا

:رومأةتسيحورلاداصحلايفلثملااذهميلعتةصالخو
عرزتملامناسنإلابلقيفةسادقلاومنرّذعتيهّنإ.١

اهتاذنمجتنتالضرألانأامكهنأل.ةيهلإلاةملكلا
نمجتنيالناسنإلابلقكلذككسحوكوشىوس
.ًارورشالإهتاذ

قحلاةملكعرزوهوبرلالقحيفًالمعناسنإللّنإ.٢
اذهوهللاعمًالماعكلذبنوكيفليجنإلابريشبتلايأ
:٣سوثنروك١(هتابجاولوأوناسنإللفرشمظعأ
٩(.

هعرزدعبهتجيتنرظتنتنأقحييناحورلاعرزلانإ.٣
رظتنينأقحيامكغولبلاوومنلاوةيحورلاةايحلاروهظب
.ةداملاملاعيفداصحلا

ىلعفقوتيالوصاخلاهللالمعوهيحورلاومنلانإ.٤
يتلاقيرطلايفهللاهيتأيوهمامتهاوأناسنإلابعت
١١و٥٥:١٠ءايعشإ(ءاشييذلاتقولاواهراتخي
:١سرطب١و٨و٥:٧بوقعيو٩-٣:٦سوثنروك١و

حورلاةفيظونميهلإلالمعلااذهو.)٢٥-٢٣
.سدقلا

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا

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



ءودهبًارسناسنإلابلقيفهلمعيرُجيهللانإ.٥
.يحيسملالامكلاةجيتنلانوكتىتحجيردتو

مهدُّدجتلوأيفضرألانمنينمؤملالقنيالهللانإ.٦
ماتلامهومنلًايفاكًانامزضرألاىلعمهكرتيهنكل
مهنأجتنتسننأانلقحمهلقنىتمولامكلامهغولبو
يفالإًادحأىفوتيالهللانأوءامسللنيدعتسماوراص
نأنمدبالو.وهسالوكلذيفضرعالفهلجأ
دقانحوييخأبوقعيونادمعملاانحوينملكنوكي
يفكلذناكنإوهيلإهللاامهاعدامدنعءامسللادعتسا
.هايإامهتمدخلوأ

٣٤ىلإ٣٠علدرخلاةبحلثم

»؟ُهُلِّـثَمُنٍلَثَمِّـيَأِبْوَأِهللاٱَتوُكَلَمُهِّـبَشُناَذاَمِب:َلاَقَو«٣٠
٥:١٤و٤:٤و٢:٤١لامعأو١٣:١٨اقولو١٣:٣١ىّتم
١٩:٢٠و

انههللاتوكلمبدارملاِهللاٱَتوُكَلَمُهِّـبَشُناَذاَمِب
اذهيفو.١٣:٣١و٣:٢ىّتميفدروامكيحيسملانيدلا
ردقىلعسانلابطاخينأبهمامتهاحيسملارهظألاؤسلا
ىلعبجيف.مهبولقيفرثؤتًالاثمأوهيباشتدجينأبومهلوقع
اذهبدصقحيسملالعلو.كلذلثمبمتهينأرشبملك
عقوامكهمالكنميتأيامىلإسانلالوقعهبنينألاؤسلا
.١١:١٦ىّتميف

يفْتَعِرُزىَتَم،ٍلَدْرَخِةَّـبَحُلْثِم٣١«٣١،٣٢ ِضْرَألٱِ
لٱِعيَِمجُرَغْصَأَيِهَف

ْ
ىَتَمْنِكٰلَو٣٢.ِضْرَألٱَىلَعيِتَّـلٱِروُزُب

طَتْتَعِرُز
ْ

لٱِعيَِمجََربْكَأُريِصَتَوُعُل
ْ
،ًَةريِبَكًاناَصْغَأُعَنْصَتَو،ِلوُقُب

َحتىَوآَتَتْنَأِءاَمَّـسلٱُروُيُطَعيِطَتْسَتىَّـتَح
ْ

لِظَت
ِّـ

.»اَه

نمهالقناميفقرفالو.٣٢و١٣:٣١ىّتمحرشرظنا
ناصغألافصويفهلوقدازسقرمنأىوسحيسملامالك
»اهناصغأيفىوآتتءامسلارويطنأ«لاقىّتمنأو»ةريبك«
َحتىَوآَتَت«اهنألاقسقرمنأو

ْ
لِظَت

ِّـ
.»اَه

لَكُيَناَكِهِذٰهِلْثِمٍَةريِثَكٍلاَثْمَأِبَو«٣٣
ِّـ

اوُناَكاَمَبْسَحْمُهُم
.»اوُعَمْسَيْنَأَنوُعيِطَتْسَي
١٦:١٢انحويو١٣:٣٤ىّتم

نملاثمأةثالثىوسسقرمركذيملٍةَريِثَكٍلاَثْمَأِبَو
ةعبسركذفىّتمامأو.ذئنيححيسملااهبملكتيتلالاثمألا
.هليجنإنمرشعثلاثلاحاحصألايفاهلكواهنم

.٣٤ددعلاهيلعلديامكعومجلاملكييأْمُهُمِّـلَكُي
مهموهفردقىلعيأخلاَنوُعيِطَتْسَياوُناَكاَمَبْسَح
مهغلبحيسملاو.نذألابكاردإلادرجمسيلانهعمسلاف
يفاهريثأتوةيحورلاهتوكلمتافصةطيسبهيباشتبًاجيردت
حيسملانأىنعملاوأ.مهتريسوتوكلملااذهيعباتبولق
مهلومالكللهلرفوتتيتلاصرفلاردقىلعسانلاملكيناك
.هنععجاروهيلإتآنيبعمسلل

لَكُيْنُكَيَْملٍلَثَمِنوُدِبَو«٣٤
ِّـ

َناَكَفٍداَرِفْنٱَىلَعاَّـمَأَو.ْمُهُم
.»ٍْءَيشَّـلُكِهِذيِمَالَتِلُِّـرسَفُي

:١٣ىّتمحرشرظنا(ْمُهُمِّـلَكُيْنُكَيَْملٍلَثَمِنوُدِبَو
وهدحاوعوضوموريصقتقوىلعًاروصقمكلذناك)٣٤
مهئارآلةداضملاميلاعتللًاديهمتاذهىتأو.هتوكلمتافص
هيبحملقحلاحاضيإكلذبدصقو.مهبصعتلًافيطلتوةيدوهيلا
.هيلعهبنوكتشيامةباصإنمقحلاءادعأعنمو

.عمجلانعلزعمبيأٍداَرِفْنٱَىلَع
لاثمألايناعمنمهومهفيملاملكحضوييأُِّـرسَفُي

يفاهتصالخنكلوانهبتكُتملريسافتلاكلتوةيحورلا
سقرمءابنأىهتنمانهو.اهلكلئاسرلاولسرلالامعأ
اهدحأعمركذلاثمأةثالثىوسركذيملوحيسملالاثمأب
.٣٢-٢٦عريسفتالبنينثالاو٢٥-١عهريسفت

٤١ىلإ٣٥عرحبلاوحيرلاعوسينيكست

َهلَلاَقَو«٣٥
ُ

يفْم لٱَكِلٰذِ
ْ
ملٱَناَكاَّـَملِمْوَي

َىلِإْزَتْجَنِل:ُءاَسَْ
لٱ
ْ

.ِ»ْربَع
خلا٨:٢٢اقولوخلا٢٣و٨:١٨ىّتم

ىلإعجرحيسملالاثمأىلعهمالكنمسقرمغرفامدعب
ىلعحيسملاناطلسًالبقاهنمهركذامناكو.هتازجعمركذ
ملاعىلعحيسملاناطلسركذيانهذخأو.ضارمألاءافش
نم٢٧-٨:٢٣صيفةثداحلاهذهىتمركذو.ةداملا
اننكمتيهوىتماهبتأيملليصافتبسقرمءاجو.هتراشب
اهنأهلاقامممهفنف.انمامأترجاهنأكةثداحلاروصتننأنم
حيسملالوزننأوةروكذملالاثمألابهملكتمويتثدح
ةنيفسلاىلإةتغباولزنمهنأوءاسمناكرحبلاىلإهذيمالتو
تداكىتحةديدشتناكحيرلانأورخأنفسمهتقفارو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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يفًامئانحيسملاناكبارطضالاةدشيفو.ةنيفسلاقرغت
ىلعذيمالتلاهبتاعىتحةداسوىلعهسأروةنيفسلارخؤم
.ذيمالتلاخبوورحبلاوحيرلارهتناهنأو.كلذ

يف هلأسامدعبوهلاثمألمكأامدعبيأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.)٨:٢٢ىّتم(هايإمهعابتابمهلنذؤينأضعبلا

يناثلاورصعلالوألا.ناءاسمدوهيلادنعناكُءاَسَْملٱ
.يناثلاانهدارملانأحجرألاوبورغلادعبنم

اوناكمهنالرحبلانميقرشلابناجلاىلإيأِْربَعْلٱَىلِإ
مظعمو.٣:١٩صموحانرفكبرقيبرغلائطاشلاىلع
.ةحارتسالاكلذنمحيسملاةياغ

جلٱاوُفََرصَف«٣٦
ْ

يفَناَكاَمَكُهوُذَخَأَوَعَْم .ِةَنيِفَّـسلٱِ
.»ٌَةريِغَصىَرْخُأٌنُفُسًاضْيَأُهَعَمْتَناَكَو

ىلعكلذناكودادعتساالوةلهمنودبيأَناَكاَمَك
نإو.)١ع(ةنيفسلايفذئنيحناكوميلعتلانمهغرافرثأ
.)٦٢-٩:٥٧اقول(اهيلإعجردقفئطاشلاىلإدعصناك

ةدهاشموهميلعتعمسيفعومجلاةبغرىَرْخُأٌنُفُس
مهضعبتلمحًاربهيلعماحدزالاىلعمهتلمحيتلاهتازجعم
ءالؤهنفسنأحجرألاو.ربعلاىلإًارحبهوعبتينأىلع
.رحبلابارطضاوحيرلادادتشاتقوهنعتعجر

َىلِإُبِْرضَتُجاَوْمَألٱِتَناَكَف،ٌميِظَعٍحيِرُءْوَنَثَدَحَف«٣٧
.»ُئِلَتْمَتْتَراَصىَّـتَحِةَنيِفَّـسلٱ

تسوحنضفخنمليلجلارحبحطسٌميِظَعٍحيِرُءْوَن
كلذلوةيلاعهبةطيحملاضرألاومورلارحبنعمدقةئم
ةطباهلاحايرلافصقةدشنمةميظعتابرطضالضّرُع
ًاميظعًاجييهتةجللاجيهتتفةعفترملاضرألاكلتنماهيلع
.رطخللهيفنورفاسملاهبضّرعُي

.)٨:٢٤ىّتم(ىّتمليجنإحرشرظناُئِلَتْمَتْتَراَص

يفَوُهَناَكَو«٣٨ ملٱِ
ُهوُظَقْيَأَف.ًامِئاَنٍةَداَسِوَىلَعِرَّـخَؤُْ

لَعُماَي:ُهَلاوُلاَقَو
ِّـ

»؟ُكِلَْهناَنَّـنَأَكُّمَُهياَمَأ،ُم

يفًابلاغعضوتةنيفسلاتاّدخمنمةّدخميهٍةَداَسِو
.رخؤملا

امأوذيمالتلاضعبلوقاذهُكِلَْهناَنَّـنَأَكُّمَُهياَمَأ
.)٨:٢٥ىّتم(»ُكِلَْهناَنَّـنِإَفاَنِّـجَن،ُدِّـيَساَي«اولاقفضعبلا
لَعُماَي«مهريغلاقو

ِّـ
كلذلكو.)٨:٢٤اقول(»ُكِلَْهناَنَّـنِإ،ُم

مههيجوتومهعرضتومهزجعوذيمالتلافوخىلعلدي
انهمهمالكنمسقرمهلقنامو.مهملعمىلإباتعلاضعب
مهتبتاعمىلعومهناميإفعضىلعةلالدهريغنمحضوأ
.مهبيلابيالهنأكحيسملا

لِلَلاَقَو،َحيِّـرلٱَرَهَتْنٱَوَماَقَف«٣٩
ْ
.ْمَكْبِا.ْتُكْسٱ:ِرْحَب

.»ٌميِظَعٌءوُدُهَراَصَوُحيِّـرلٱِتَنَكَسَف

بطاخْمَكْبِا.ْتُكْسٱٍرْحَبْلِلَلاَقَو،َحيِّـرلٱَرَهَتْنٱ
.هلعوضخلاىلعناروبجمهديبعنمامهنأكرحبلاوحيرلا

ىلعلديحيرلانوكسعمجاومألانوكسٌميِظَعٌءوُدُه
.هللاوهعوسينأوًاضرعالةزجعمناكءودهلاكلذنأ

َهلَلاَقَو«٤٠
ُ

َناَميِإَالَفْيَك؟اَذَكٰهَنيِفِئاَخْمُكُلاَباَم:ْم
.»؟ْمُكَل

هذيمالتلحيسملاخيبوتىّتمركذَنيِفِئاَخْمُكُلاَباَم
لبقناكخيبوتلانألقيملهنكلرحبللهنيكستركذنألبق
نيكستلادعبخيبوتلااقولوسقرمركذو.نيكستلا
رطخلايفناكنمنأل.عقاولاوهامهلوقنأحجرألاو
لاقهلعلو.هبعفتنيالوخيبوتىلإتفتليالمهلثمديدشلا
نأحجرألاو.مهمالمثرحبلانكسواوفاختالًالوأذيمالتلل
ىلعىتمرصتقالمجةدعناكةمالملاونيمأتلايفهباطخ
)٨:٢٦ىّتم(»ِناَميِإلٱِيليِلَقاَيَنيِفِئاَخْمُكُلاَباَم«هلوقركذ
هلوقىلعاقولرصتقاو.انههركذامىلعسقرمرصتقاو
مهنمدحأهدصقيملمهلعلو.)٨:٢٥اقول(»ْمُكُناَميِإَنْيَأ«
.هانعمةصالخلبهظفلبحيسملامالك

ىلإةبسنلابمدعلاكمهناميإناكْمُكَلَناَميِإَالَفْيَك
امك(ليلقلاناميإلانممهلناكامو.مهيلعبجيناكام
نممهيقينألًايفاكنكيمل)حيسملابمهتثاغتسانمرهظ
.سأيلاوفوخلا

َوُهْنَم:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَباوُلاَقَو،ًاميِظَعًافْوَخاوُفاَخَف«٤١
لٱَوًاضْيَأَحيِّـرلٱَّـنِإَف؟اَذٰه

ْ
»!ِهِناَعيِطُيَرْحَب

ةوقنمفوخلارثكأانهاوفاخوءونلانمًالبقاوفاخ
ىلعرطخيملوًالبقهنماهلثماودهاشيمليتلاةقئافلاحيسملا
.مهلًاديدجًانالعإتناكفةوقلاكلتلثمهلنأمهلاب

:دئاوفتسكلذنمانلو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعبارلاحاحصألا
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اهلكرصانعلانألةعيبطلاملاعبروهعوسيّنإ:ىلوألا·
هنألماتهلإوهامكماتناسنإهنأو.هناطلسلةعضاخ
.مونلاةحارىلإجاتحاوبعت
عوقوعنميالهبنينمؤملانيبحيسملاروضحّنإ:ةيناثلا·

نألاونئمطينأبجيكلذعمنكل.ةبرجتلاورطخلا
.يقيقحررضلكمهنععفديمهعمهروضحبحيسملا
تقويفحيسملللوقننأقحانلسيلهنإ:ةثلاثلا·

ًالاحانايإهذاقنإمدعّنأل»كلهناننأكمهيامأ«انبئاصم
.انبهمامتهامدعىلعليلدبسيل
امىلعسأيلاوفوخلاىلإانسفنأانملسىتمانإ:ةعبارلا·
انتمأبوأانتسينكبوأاندالوأبوأانببئاصملانممّلي
.»اَذَكٰهَنيِفِئاَخْمُكُلاَباَم«هلوقبانبتاعينأحيسمللقح
لكيفهبانتثاغتسانمظاتغيالحيسملانإ:ةسماخلا·

امنإ.ًافيعضانناميإناكنإوانتالصضفريالونيح
.رطخلايفهبةقثلامدعوههظيغياممظعأ
قيضلاتقويفاندعاسينأئطبيحيسملانإ:ةسداسلا·

٦:٤٨سقرمًاريخأانيجنينأنمدبالهنكلومئانهنأك
.٤٣و١١:٦انحويو

سماخلاحاحصألا

٢١ىلإ١عنييردجلاةروكيفنونجملاءافش

لٱِْربَعَىلِإاوُءاَجَو١«١،٢
ْ
جلٱِةَروُكَىلِإِرْحَب

ْ
اَّـَملَو٢.َنيِّـيِرََد

لِلِةَنيِفَّـسلٱَنِمَجَرَخ
ْ

لٱَنِمُهَلَبْقَتْسٱِتْقَو
ْ

ٌحوُرِهِبٌناَسْنِإِروُبُق
.»سِجَن
خلا٨:٢٦اقولوخلا٨:٢٨ىّتم

ليجنإحرشيفناسنإلااذهءافشىلعمالكلارمدق
سقرمهركذيملامىتمركذو.)٣٤-٨:٢٨ىّتم(ىّتم
انهسقرمهركذيذلانونجملاعمرخآنونجمناكهنأاهنم
راصتقالببسلاناكامبرو.)٨:٢٧اقول(هليجنإيفاقولو
.يناثلانمرهشأهنألامهنمدحاوركذىلعاقولوسقرم
سقرمنألاقولوسقرملوقوىّتملوقنيبةافانمالو
ىلعسقرمدازو.دحاونونجمىوسنكيملالوقيملاقولو
شحولاكناكنونجملانأكلذوأبنلاهبحضويامىتملوق
ناكهنأولسالسبالوهطبرينأدحأردقياليراضلا
ىأرهنأوةراجحلابهدسجحرجيولابجلاىلعًادرفنمحيصي
امدنعلاعتوصبخرصهنأوهيلإىرجوديعبنمعوسي
نيطايشلاةبغرةدشوهبذعيالنأهللاابهفلحتساوهيلإلصو

ريزانخلاددعناكهنأوةروكلاكلتنممهدرطيالنأيف
لبقنونجملاهيلعناكامنيبميظعلاقرفلاونيفلأكانه
تاذلابحيسملاعبتينأهلاؤسوهدعبهيلإراصاموهئافش
عويشةرثكوهلناكامعربخيوبهذينأهايإحيسملارمأو
.دالبلاكلتيفربخلا

.يقرشلابناجلاىلإيأِرْحَبْلٱِْربَعَىلِإ
ًاقرشليلجلاةلابُقةروكلاهذهتناكَنيِّـيِرَدَْجلٱِةَروُك
نيتنيدملاىلإةبسنلابنامساامهلناكو)٨:٢٦اقول(
ةروكبًانايحأتيمسفةردجوةسجرجامهواهيفنيتروهشملا
.انهامكنييردجلاةروكبًانايحأو)٧:٢٤ىّتم(نييسجرجلا
رحبنميقرشلابونجلاىلعةّيريبدالبةدعاقيهةردجو
نوليلقسانأاهيفوسيقمأمويلااهبرخىمستوليلجلا
.كلانهةعساورياغميفنونكسي

.)٨:٢٨ىّتم(هعمرخآًاناسنإىتمركذٌناَسْنِإ
.امهرهشأوهسقرمهركذيذلانأحجرألاو

سجنلاحورلابدارأهنألنيطايشيأسِجَنٌحوُر
حجرألاو.ةرشعةيناثلاةيآلانمرهظيامكدرفلاالسنجلا
.)٨:٢٧اقول(ةردجةنيدمنمناسنإلاكلذنأ

يفُهُنَكْسَمَناَك٣«٥-٣ لٱِ
ْ

ْنَأٌدَحَأْرِدْقَيَْملَو،ِروُبُق
َلِسَالَسَوٍدوُيُقِبًاريِثَكَطِبُرْدَقُهَّـنَأل٤،َلِسَالَسِبَالَوُهَطِبْرَي
لٱََّـرسَكَوَلِسَالَّـسلٱَعَّـطَقَف

ْ
٥.َُِّـهللاَذُيْنَأٌدَحَأْرِدْقَيْمَلَف،َدوُيُق

يفًاراََهنَوًالْيَلًامِئاَدَناَكَو جلٱِ
ْ
يفَوِلاَبِ لٱِ

ْ
ُحِّـرَُجيَوُحيِصَي،ِروُبُق

حلٱِبُهَسْفَن
ْ
.»ِةَراَجِ

هضرعتوهجايهكلذةلعنأىّتمركذًاريِثَكَطِبُرْدَق
.)٨:٢٨ىّتم(ىذألابنيراملل

مهنمرهظتنيناجملانأروهشملانمَلِسَالَّـسلٱَعَّـطَقَف
.ءالقعلايفةداتعمريغةّوقبلاغلايف

هنأوليوطنمزذنمّنُجهنأىلعلدياذهًامِئاَدَناَك
امكهتيبىلإدوعينأعطتسيملىتحًارمتسمهنونجناك
.ًانايحأنيناجملاضعبلأيهتي

.مونلاهمرحهنونجنأىلعلدياذهوًاراََهنَوًالْيَل
بيذعتةدشنمهحايصناكُهَسْفَنُحِّـرَُجيَوُحيِصَي

هذهو.هدسجحّرجينأىلعهولمحمهوهلنيطايشلا
ناكهنأويداعريغناكهنونجنأىلعليلداهلكلاوحألا
نعاوزجعمثرمالالوأيفهنوديقياوناكمهنألةدشدادزي
ةمظعّنيبيلرومألاهذهلكسقرمركذو.ًاريخأكلذ
.نونجملاكلذءافشيفحيسملاةزجعم

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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٧،ُهَلَدَجَسَوَضَكَرٍديِعَبْنِمَعوُسَيىَأَراَّـمَلَف٦«٨-٦
لٱِهللاٱَنْبٱُعوُسَياَيَكَلَوِيلاَمٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَخََرصَو

ْ
!ِّـِيلَع

َنِمْجُرْخٱ:ُهَلَلاَقُهَّـنَأل٨!يِنَبِّـذَعُتَالْنَأِهللاٱِبَكُفِلْحَتْسَأ
.»ُسِجَّـنلٱُحوُّرلٱاَُّهيَأاَيِناَسْنِإلٱ

٢٦ىلإ١:٢٣ص

انهةروكذملالاعفألايأفرعينأئراقلاىلعرسعي
.نيطايشللاهيأوناسنإلل

وهوهيلإىرجوعوسيىأرنونجملانأدبالٍديِعَبْنِم
ةنيفسلانمجرخامدنعهلبقتساهنألاقىّتمنألرحبلايف
.هيفنيذلانيطايشلانمحيسملافرعو.)٨:٢٨ىّتم(

ىلإلعفلااذهبسنننأبجيُهَلَدَجَسَوَضَكَر
حيسملانعدعبلانولضفيمهنألنيطايشلاىلإالنونجملا
نيطايشلاةرثكعمنونجملانأرهاظلاو.هنمبرقلاىلع
.هتيرحوهرايتخاضعبًاكلاملزيملهيفنيذلا

مهنإفنيطايشلالعفخارصلااذهناكَخََرصَو
نأمهايإحيسملارمأهتّلعوناسنإلاكلذقطناومدختسا

.هنماوجرخي
امهاتأنيذللادوجسلاويرجلاناكخلاَكَلَوِيلاَم

خارصلاتاملكامأو.نيطايشلانمهبةثاغتساللناسنإلا
ضرعتنممهظيغلًانايباهوتأنيطايشلاتاملكتناكفانه
يذلاو.هيلعمهاميفمهايإهكرتيفمهتبغرومهلحيسملا
.مهرئاسنعبانتاملكلاكلتبنيطايشلانمملكت

ِأ
َ
اذهبفيدجتلانيطايشلادصقيملهللاٱِبَكُفِلْحَتْس

مهبذعيملحيسملانأىلععرضتلاةدشلبفالحتسالا
ىلعاوقبينأمهلنذأذإهبمهيلعهللامكحاممدشأةمارصب
.ميحجلايفاودَّـيقُينألبقًانامزضرألا

اَنَّـنَأل،ُنوُئَِجليِمْسٱ:َباَجَأَف؟َكُمْسٱاَم:ُهَلَأَسَو«٩
.»َنُوريِثَك

١٦:٩ص

ناسنإلاناكنإف.انهبطاخملانَمرهظيملَكُمْسٱاَم
نإو.همساهركذتبهنادجوىلإهعجرُينأحيسملادارمناك
لباهايإهلهجلمهئامسأنعمهلأسيملوهفنيطايشلاناك
هتردقةمظعونونجملاكلذيفةلزانلالوهنيرضاحللرهظيل
.ةسجنلاحاورألاجارخإىلع

ركاسعلانمةقرفمساوهوشيجيأُنوُئَِجل
ريثكددعانههبينُع٦٠٠٠لماكلااهددعنيينامورلا
.دانجألاب٢:١٥يسولوكو٦:١٢سسفأيفمجرُتو

لٱِجِراَخَىلِإْمُهَلِسْرُيَالْنَأًاريِثَكِهْيَلِإَبَلَطَو«١٠
ْ

.»ِةَروُك

.عيمجلانعةباينلابدحاوناطيشيأَبَلَطَو
مهامىلعمهكرتينألوألانيرمأاوبلطْمُهَلِسْرُيَال
حمسيملنإةروكلاكلتيفمهيقبينأيناثلاو.)٧ع(هيف
.)١٢ع(يفبلطلااذهمامتونونجملايفمهيقبينأ

حمسهللانأكلذنمانلو.نييردجلادالبيأِةَروُكْلٱ
اوبّرجينأبوملاعلااذهيفنالوجلايفةيرحلاضعببنيطايشلل
ركذو.لبقتسملايفمهبيذعتومهنجسنمزنوكينأوسانلا
.)٨:٢٩ىّتم(تقولالبقمهبذعيلىتألههولأسمهنأىتم
:٨اقول(ةيواهلاىلإمهلسريالنأهولأسمهنأاقولركذو
٣١(.

سانلاداسجأىلعناطلسنيطايشلليقبلهملعنالو
مثإللانتبرجتىلعًاناطلسمهلنأنقيتننكل.نآلامهلوقعو
َسيِلْبِإَّـنَأ«سرطبلوقليلدبانتاوهشوانراكفأةطساوب
لُمُلوَُجي،ٍرِئاَزٍدَسَأَكْمُكَمْصَخ

ْ
١(»َوُهُهُعِلَتْبَيْنَمًاسِمَت

مهنمسرتحنوفاخننأبجيكلذلف.)٥:٨سرطب
نمانجنلبةبرجتلايفانلخدتالانلوقبًامئادهللاىلإأجلنو
.ريرشلا

جلٱَدْنِعَكاَنُهَناَكَو١١«١٣-١١
ْ
َنِمٌريِبَكٌعيِطَقِلاَبِ

خلٱ
ْ

لِسْرَأ:َنيِلِئاَقِنيِطاَيَّـشلٱُّلُكِهْيَلِإَبَلَطَف١٢،ىَعْرَيِريِزاََن
ْ
اَن

خلٱَىلِإ
ْ

َهلَنِذَأَف١٣.اَهيِفَلُخْدَنِلِريِزاََن
ُ

لِلُعوُسَيْم
ْ

.ِتْقَو
يفْتَلَخَدَوُةَسِجَّـنلٱُحاَوْرَألٱِتَجَرَخَف خلٱِ

ْ
َعَفَدْنٱَف،ِريِزاََن

لٱ
ْ

جلٱَىلَعْنِمُعيِطَق
ْ

لٱَىلِإِفُْر
ْ
لَأَوْحَنَناَكَو-ِرْحَب

ْ
،ِْنيَف

يفَقَنَتْخٱَف لٱِ
ْ
.»رْحَب

دزيمل.)٣٢و٨:٣١ىّتم،ىّتمليجنإحرشرظنا(
نيذلاو.ريزانخلاددعهنييعتىوسىتملاقامىلعسقرم
انهنونجلانأوسانلايفةسجنلاحاورألالوخدنوركني
عرصلاوهوأغامدلاىوقيفيضرملالتخاىوسسيل
مهيلعفةماعلافرعلًاقفوًانونجهامسحيسملانأوفورعملا
.ةثداحلاهذهيفريزانخلاكالهببساورسفينأ

خلٱُةاَعُراَّـمَأَو١٤«١٦-١٤
ْ

يفاُوَربْخَأَواوُبَرَهَفِريِزاََن ملٱِ
ِةَنيِدَْ

يفَو َعوُسَيَىلِإاوُءاَجَو١٥.ىَرَجاَماْوَرَيِلاوُجَرَخَف،ِعاَيِّـضلٱِ
ملٱاوُرَظَنَف

ًاسِبَالَوًاسِلاَجُنوُئِجَّـللٱِهيِفَناَكيِذَّـلٱَنوُنْجَْ
ىَرَجَفْيَكاْوَأَرَنيِذَّـلٱُمُهَثَّـدَحَف١٦.اوُفاَخَف،ًالِقاَعَو
لِل
ْ

خلٱِنَعَوِنوُنْجَم
ْ

.»ِريِزاََن

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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يف اوربخأةاعرلاف.ةسجرجوأةردجيفيأِةَنيِدَْملٱِ
عمتجاىتحليبسلاءانبأوىرقلالهأوةنيدملالهأرمألاب
.»ةنيدملالك«هلوقبنيعمتجملاةرثكىتمنابأوريثكقلخ

.نونجملارمأنمثدحاميأىَرَجاَم
اوفرعيذلايأُنوُئِجَّـللٱِهيِفَناَكيِذَّـلٱَنوُنْجَْملٱ

.نيطايشلاهنكساملًانونجمناكهنا
سولجلاو.لابجلايفنالوجلانمهتداعريغىلعًاسِلاَج

دنعًاسلاجناكهنأاقوللاق.ةحارلاوءودهلاىلعةلالد
.هيفاشلهتبحموهركشلًانايبعوسييمدق

سبليالناك«هنألاقاقولنإفهتداعريغىلعًاسِبَال
»ًابوث

.هتاكرحوهتئيهنمكلذمهلرهظًالِقاَع
ةوقتامالعنممهداقتعالهوأراممكلذواوُفاَخَف

لكنممظعأهنأمهداقتعالعوسياوباهفةيداعلاريغحيسملا
.ناسنإ

ةاعرلاريغمهوةزجعملااودهاشنيذلامهاْوَأَرَنيِذَّـلٱ
هلبقناكاماوملعوريزانخلاقرغىوساوريملنيذلا
.عامسلاب

طَياوُأَدَتْبٱَف«١٧
ْ

.»ْمِهِموُُختْنِمَِيضْمَيْنَأِهْيَلِإَنوُبُل
١٦:٢٩لامعأو٨:٣٤ىّتم

ملكلانهسانلانإ.)٨:٣٤ىّتمليجنإحرشرظنا(
يقبنإاهلاثمأنمًاريثكاوفاخومهتراسخىلإالإاوتفتلي
نونجمللحيسملاةمحرىلإاوتفتليملو.مهضرأيفحيسملا
ةمحرلالامعأنمكلذلاثمأيفاوركتفيملو.هايإهئافشب
.مهنيباهلمعينأهنكمييتلا

نودمهبولقباوبأنوقلغيسانلانمنوريثككلذكو
.مهبولقهلوخدنمةيويندةراسخمهقحلتنأةفيخحيسملا

ْنَأًانوُنَْجمَناَكيِذَّـلٱِهْيَلِإَبَلَطَةَنيِفَّـسلٱَلَخَداَّـَملَو«١٨
.»ُهَعَمَنوُكَي
٨:٣٨اقول

.هنمبرقلايفةبغروحيسمللةبحموًاركشكلذبلط

َىلِإَوَكِتْيَبَىلِإْبَهْذٱ:ُهَلَلاَقْلَب،ُعوُسَيُهْعَدَيْمَلَف«١٩
.»َكَِمحَرَوَكِبُّبَّـرلٱَعَنَصْمَكْمُْهِربْخَأَو،َكِلْهَأ

ناكيذلابلطةباجإىبأحيسملالعلُهْعَدَيْمَلَف
هنأو.هعمهباهذنمريخهدالبيفهءاقبنأهملعلًانونجم

هعابتابهدجمياممرثكأهلهأنيبهلهتداهشبحيسملادجمي
بسحموختلاكلتنمجرخينألبقحيسملانإف.هايإ
يذلاوهوهنعبونيًارشبماهيفكرتهنكلناكسلابلط
.هافش

هيلعاونزحوهباومتهاهلهأنأحيسملاملعَكِلْهَأَىلِإ
نملكو.ًالقاعًاميلسهايإمهتدهاشمبمهتيزعتدارأفًاريثك
نأهيلعبجيةئيطخلاضرمنمهسفنءافشحيسملانملان
.هتدوجويناحورلابيبطلاةوقبًالوأهءاقدصأوهلهأربخي
كلذكلظيوهتيبيفًالوأحيسمللدهشينأيحيسملاىلعف
َّـلُكاَيْمَُكِربْخُأَفاوُعَمْسٱَّـمُلَه«دوادلوقلًاقفوهتايحرخآىلإ
خلٱ
ْ
.)٦٦:١٦رومزم(»ِيسْفَنِلَعَنَصاَمِبَهللاٱَنيِفِئَا
ةعاذإنممهافشنيذلاحيسملاعنمامًاريثكْمُهِْربْخَأَو
رطخنكيملهنألةادانملابهافشيذلانونجملارمأهنكلهربخ
ليلجلالهأدارأامكًاكلمهولعجيلةّيريبلهأموقينأنم
.هيلعسانلاماحدزانمفوخالو

يفيِداَنُيَأَدَتْبٱَوىَضَمَف«٢٠ لٱِ
ْ

ملٱِْرشَع
ِهِبَعَنَصْمَكِنُدُْ

جلٱَبَّـجَعَتَف.ُعوُسَي
ْ

.»ُعيَِم

يف ققحتيملوةّيريبيفندملارهشأيهِنُدُْملٱِْرشَعْلٱِ
اهربكأيهوسلوباثيكساهنأحجرألاو.اهئامسألك
الحفمويلاىمسُتوَّـالبو.ةسرجوأةسجرجو.ةردجو
بارختقونويحيسملااهيلإبرهيتلاةنيدملايهو
.قشمدو.اثانكو.ايفلدالفو.نويدو.سوّبهوميلشروأ
ىتمليجنإحرشيفندملارشعلاىلعمالكلارمو.ةنافارو
.هيلإعجراف٤:٢٥

ًانكسمًالبقناكهنإفناسنإلاكلذّريغتمظعأامو
ًاذيملتراصفهناريجلكلًالوهوهبذعتةريثكنيطايشل
.ءاقدصألاوناريجلاليجنإلابًارشبمًاديعسًانمؤمعوسيل
نـمًاريـثـأتلـقـأبتـسـيلموـيلاةــيحورـلاتارـاصــتنالاو
.مايألاكلتيفتاراصتنالا

٤٣ىلإ٢١عسوريآيةنباةماقإومدلاةفزانءافش

يفُعوُسَيَزاَتْجٱاَّـَملَو«٢١ لٱَىلِإًاضْيَأِةَنيِفَّـسلٱِ
ْ

َعَمَتْجٱِْربَع
لٱَدْنِعَناَكَوٌ،ريِثَكٌعَْمجِهْيَلِإ

ْ
.»ِرْحَب

٨:٤٠اقولو٩:١ىّتم

يذلالحملاو.رحبلانميبرغلابناجلايأِْربَعْلٱَىلِإ
.هتنيدمتيمُسو)٩:١ىّتم(موحانرفكوههيلإزاتجا
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نأىتمةراشبيفءاجاممملعنِرْحَبْلٱَدْنِعَناَكَو
ىتمتيبيفةميلويفليلقبسريايلوصولبقناكحيسملا

نأكلذنمانلو.نادمعملاانحويذيمالتونييسيرفلارواحي
نمجرخحيسملانأوأرحبلائطاشىلعناكىتمتيب
.ئطاشلاىلإبهذوهتيب

ملٱِءاَسَؤُرْنِمٌدِحاَواَذِإَو٢٢«٢٤-٢٢
ُسُرِياَيُهُمْسٱِعَمْجَْ

:ًالِئاَقًاريِثَكِهْيَلِإَبَلَطَو٢٣،ِهْيَمَدَقَدْنِعَّـرَخُهآَراَّـَملَو.َءاَج
اَهْيَلَعَكَدَيُعَضَتَوِيتْأَتَكَتْيَل.ٍةَمَسَنِرِخآَىلَعَُةريِغَّـصلٱيِتَنْبٱ
اوُناَكَوٌريِثَكٌعَْمجُهَعِبَتَوُهَعَمىَضَمَف٢٤.اَيْحَتَفىَفْشُتِل
.»ُهَنوَُمحْزَي
٨:٤١اقولو٩:١٨ىّتم

٩:١٨ىّتم(حرشلايفنيتزجعملانيتاهىلعمالكلارم
سيئرلامسانأسيئرلاةنباربخيفسقرمدازو.)٢٦-
نأوةمسنرخآىلعاهنأوةريغصتناكهتنبانأوسرياي
تيبىلإنوبهاذمهوهذيمالتوعوسيقفارًاريثكًاعمج
ءابطأنمًاريثكتملأتاهنأمدلاةفزانربخيفدازو.سرياي
امدنعاهنأوًالطابءافشلاةيغباهلاملكتقفنأاهنأونيريثك
اهيلإةحصلاعوجربترعشاهنأواهمدعوبنيفجتيفش
ةأرملانأوهسملنمىريلهلوحرظنوتفتلاحيسملانأو
اهنمناكاملكبتفرتعاوهلتدجسوةدعترمهيلإتند
هنوربخيسريايتيبنمكلذءانثأيفلسرلاىتأهنأو
حمسيملسيئرلاتيبىلإلصواملحيسملانأوهتنباتومب
.بوقعيوانحويوسرطبوتنبلايدلاوىوسللوخدلاب
ركذو.نيمدانلاونيحئانلاجيجضبولسأحضوأبّنيبو
ةنبالانأو»يموقاثيلاط«هلوقيهواهنيعبحيسملاتاملك
نأوةرشعةيناثلانسيفتناكاهنأوًالاحتشموتماق
مدعبًاريثكاهيدلاوىصوأهنأوماعطاهلمدقينأبرمأحيسملا
.سقرمهركذامضعبركذفاقولامأو.ةزجعملاربخةعاشإ
.نورّمزمكلانهناكهنأىتمىوسهركذيملاممو

ةاضقو٣٢:٤١ددع(يناربعلايفريئايلثماذهُسُرِياَي
١٠:٣(.
٨:٤٢اقولةديحولاهتنبااهنأاقولليجنإيفليقيِتَنْبٱ
لقنفىتمامأ.ةنسةرشعيتنثاةنبااهنأ٤٢عيفليقو
.هظفلبهلقنفسقرمامأوىنعملابربخلا

قبيملهنأهبهدارموسريايلوقاذهٍةَمَسَنِرِخآَىلَع
لبقاهتوملامتحانظىتحًادجليلقالإتوملانيبواهنيب
حيسملللوقينأىلعهلمحيذلااذهوعوسيىلإهلوصو
.)٩:١٨ىّتم(»ْتَتاَمَنآلٱيِتَنْبٱَّـنِإ«

هوعبتيوحيسملالوحاوعمتجينأسانلاداتعاٌريِثَكٌعَْمج
سريايمسالانهمهعامتجادازنكلوهتازجعمةدهاشمل

مهروعشوهلمهتريغاورهظينأيفاوبغرفهماقمةعفرو
.حيسملاىلإهئاجتلاةجيتنبمهمامتهاوهباصمب

٢٦،ًةَنَسَةَْرشَعْيَتَنْثٱُذْنُمٍمَدِفْزَنِبٌةَأَرْمٱَو٢٥«٢٥،٢٦
اَهَدْنِعاَمَّـلُكْتَقَفْنَأَو،َنِيريِثَكَءاَّـبِطَأْنِمًاريِثَكْتََّـملَأَتْدَقَو
»َأَدْرَأٍلاَحَىلِإْتَراَصْلَب،ًائْيَشْعِفَتْنَتَْملَو
٩:٢٠ىّتمو١٥:٢٥نييوال

اهضرمةدشىلعليلدذهَءاَّـبِطَأْنِمًاريِثَكْتََّـملَأَت
اهلاوفصومهلعلوًائيشاهوعفنيملبطلايربتخممظعأنإف
رشيفتناكاذإف.اهمالآتدازريثأتلاةديدشةريثكةيودأ
ةعيرشلانيعيفاهسجنواهتوقفلتأاهضرمنأللاح
ترقتفاوةريثكنينسكلذكتيقبو)٢٦و١٥:٢٥نييوال(
ةدايزىوسلبقتسملايفعقوتتملوجالعلكنمتسئيو
.توملامثضرملا

يفْتَءاَج،َعوُسَيِبْتَعِمَساَّـَمل٢٧«٢٩-٢٧ جلٱِ
ْ

ْنِمِعَْم
ُهَباَيِثْوَلَوُتْسَسَمْنِإ:ْتَلاَقاََّـهنَأل٢٨،ُهَبْوَثْتَّـسَمَو،ٍءاَرَو
لِلَف٢٩.ُتيِفُش

ْ
يفْتَمِلَعَو،اَهِمَدُعوُبْنَيَّـفَجِتْقَو اَهِمْسِجِ

.»ِءاَّـدلٱَنِمْتَئِرَبْدَقاََّـهنَأ

.)٢١و٩:٢٠ىّتمحرشلارظنا(
.ءافشلاتازجعمنمهاتأامبيأَعوُسَيِبْتَعِمَس

ناكنإواهناميإةحصانلرهظتايآلاهذهيفركُذاممو
سدقملابدهلاسملبءافشلااهداقتعاكلذتبثُيوًافيعض
:٢٢ةينثتو٤٠-١٥:٣٧ددع(ميظعلايبنلاكلذبوثنم
١٢(.

.اهلدحأهبتنياليكلٍءاَرَوْنِم
اهنإفحيسملابوثيفءافشلاةّوقنكتملُهَبْوَثْتَّـسَمَو
اهمهوو.مالكىلعالوسملىلعفقوتتالف.هتئيشميف
نأكلذنمانلو.اهئاربإنمحيسملاعنميملاهناميإبجزتمملا
ةيوقتًانايحأسانلالوقعنمماهوألاةلازإلقيرطلضفأ
دقاهنإفًاسأراهتمواقمالحيسملاىلإراكفألاهيجوتوناميإلا
.اهتاذنمكلذبلوزت

لِلَف«٣٠
ْ

لٱِتْقَو
ْ
جلٱَْنيَبُعوُسَيَتَفَت

ْ
يفًارِعاَشِعَْم ِهِسْفَنِ

لٱِب
ْ

»؟ِيباَيِثَسََملْنَم:َلاَقَو،ُهْنِمْتَجَرَخيِتَّـلٱِةَوُّق
٨:٤٦و٦:١٩اقول

لبهسملنمهلهجلكلذلأسيملِيباَيِثَسََملْنَم
ةزجعملانلعيلوهباهناميإبرارقإلاىلعةسماللالمحيل
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اهبهويتلاءافشلاةكربنملضفأةكرباهلبهيلواهريغل
اهحنميذلاوهواهباصمفرعحيسملانأيفبيرالو.اهل
.هبوثتسملنيحءافشلاىلعهتوقلمعتساوناميإلا

جلٱُرُظْنَتَتْنَأ:ُهُذيِمَالَتُهَلَلاَقَف«٣١
ْ

ُلوُقَتَو،َكَُمحْزَيَعَْم
»؟يِنَسََملْنَم

اقول(مهنعةباينسرطبناسلبيأُهُذيِمَالَتُهَلَلاَقَف
الوةأرمللثدحاماوفرعيملمهنألكلذاولاقو.)٨:٤٥
مهداقتعاللاؤسلاكلذاوبرغتساو.هلاؤسنمحيسملاةياغ
امأو.ةهجلكنمهمحزيبعشلاوداتعملاسمللادصقهنأ
.هلانوءافشلاةيغبهسملنمعلأسفوه

.»اَذٰهْتَلَعَفيِتَّـلٱىَرَيِلُهَلْوَحُرُظْنَيَناَكَو«٣٢

نعشيتفتلاةيغبكلذتأيملُهَلْوَحُرُظْنَيَناَكَو
هرظننمهدوصقمتفرعيهو.ةسماللاىريللبلوهجم
امبرارقإلاوهنموندلاىلإةوعداهتذختاو)٨:٤٧اقول(اهيلإ
ةقرلااهلرهظأاهيلإهترظنبحيسملانأنمدبالو.ثدح
ناكو.هيلإمدقتلاىلعاهعورضعبكلذبنكسفةقفشلاو
الءافشلااهلاوندعبركّذامىلإاهاعدهنأحيسملافطلنم
.هلبق

ملٱاَّـمَأَو«٣٣
ِملاَع،ٌةَدِعَتْرُمَوٌةَفِئاَخَيِهَوْتَءاَجَفُةَأْرَْ

َ
اَمِبًة

َهلَلَصَح
َ

حلٱُهَلْتَلاَقَوْتَّـرَخَف،ا
ْ

َهلَلاَقَف٣٤.ُهَّـلُكَّـَق
َ

اَي:ا
ْنِمًةَحيِحَصِينوُكَوٍمَالَسِبيِبَهْذٱ.ِكاَفَشْدَقِكُناَميِإ،ُةَنْبٱ
.»ِكِئاَد
١٤:٩لامعو١٠:٥٢صو٩:٢٢ىّتم

تيعدةأرمااهنألًاعبطكلذاهارتعاٌةَدِعَتْرُمَوٌةَفِئاَخ
اهضرمنوكاهفوخدازو.لاجرلانمةريثكةعامجمامأ
اهنألعمجلاوحيسملامولاهعقوتوًاسجنمهدنعًابوسحم
.مهنماهبارتقابمهتسند

حيسملاناعبرألارئاشبلانمةراشبيفركذيملُةَنْبٱاَي
ةظفللاكلتنأيفبيرالو.ةنباةظفلبهذهريغةأرمااعد
ىزعكلذدعبهلاقامو.فوخلانماهارعاملكتلازأ
اهئافشماوداهلدكأوًارسهتلانامًانلعاهلتبثأواهبلق
اهلصالخلاحناملاوهليضرملااهناميإحدمو.هلامكو
.)٢:٨سسفأ(

ِسيِئَرِراَدْنِماوُءاَجُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو٣٥«٣٥،٣٦
ملٱ
ِمل.ْتَتاَمَكُتَنْبٱ:َنيِلِئاَقِعَمْجَْ

َ
ملٱُبِعْتُتاَذا

لَعُْ
ِّـ

٣٦»؟ُدْعَبَم
لٱِهِتْقَوِلُعوُسَيَعِمَسَف

ْ
ِسيِئَرِلَلاَقَف،ْتَليِقيِتَّـلٱَةَمِلَك

ملٱ
.»ْطَقَفْنِمآ.ْفََختَال:ِعَمْجَْ
٨:٩اقول

ِمل«مهلوقّلدو.ءالؤهءيجمىتمركذيملَنيِلِئاَق
َ
اَذا

ملٱُبِعْتُت
لَعُْ

ِّـ
بعتينأنوديريالوحيسملانوربتعينمممهنأ»َم

ةنبالانألحيسملاباهذنمعفنلكنماوسئيمهنأوًاثبع
دعبًائيشةنبالاكلتعفنتالحيسملاةوقنأمهداقتعاوتتام
ملعيملف.اهلبقًاتيممقُيملحيسملانألاهيلعتوملاطلست
اقولركذيملو.توملانمةماقإلاىلعًاناطلسهلنأسانلا
سيئرلارادنمدحاولوسرريغةثداحلاهذهىلعهمالكيف
.هعمهريغباهذيفنيالدحاولاسرإركذنكلو

اوربخأنيربخملانأكلذنمرهظيُعوُسَيَعِمَسَف
.عوسيعمسينأنيدصاقريغهدحوسرياي

عيطتسينألبقهناميإةيوقتىلإعوسيعرسأَلاَقَف
.هسأيوأهنزحراهظإ

ةيحكيلإكتنباعجرتنأقّدصيأْطَقَفْنِمآ
ءافشىلعيلامكىتوملاةماقإىلعًاناطلسيلنأوةحيحص
لامعتسالًايرورضًاطرشسريايناميإناكو.ءايحألا
ىوقتدقناكهناميإنأبيرالو.ناطلسلاكلذحيسملا
امناكنإوقيرطلايفمدلاةفزانءافشرمأنمهدهاشامب
.هناميإلةبرجتكلذيفقئاوعلانمهللصح

طُبَّـالِإُهُعَبْتَيًادَحَأْعَدَيَْملَو«٣٧
ْ

اَّـنَحوُيَو،َبوُقْعَيَوَسُر
.»َبوُقْعَياَخَأ

ًادحأعديملعوسينكلوتيبلاغلبىتحعمجلاهعبت
)٨:٥١اقول(لسرلانمةثالثواهيدلاوىوسهعملخدي
اونوكيلرشعينثالانممهبختنانيذلامهةثالثلاءالؤهو
٩:٢صهبائتكاتقويناميسثجيفويلجتلالبجيفهعم
١٤:٣٣و

ملٱِسيِئَرِتْيَبَىلِإَءاَجَف٣٨«٣٨،٣٩
ىَأَرَوِعَمْجَْ

لَوُيَوَنوُكْبَي.ًاجيِجَض
ْ

َهلَلاَقَوَلَخَدَف٣٩.ًاريِثَكَنوُلِو
ُ

ِمل:ْم
َ
اَذا

.»ٌةَمِئاَناَهَّـنِكٰلُةَّـيِبَّـصلٱِتُمَتَْمل؟َنوُكْبَتَوَنوُّجِضَت
١١:١١انحوي

رثكاسقرمتفتلا.٢٤و٩:٢٣ىّتمحرشلارظنا
ىتمهركذامركذيملومهتلولوونيحئانلاجيجضىلإتافتلا

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسماخلاحاحصألا
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ءاكبلانعمهايإحيسملاعنمنممزليالو.نيرمزملارمأنم
ريغيفناكهنألذئتقوهنعمهعنمهنألنزحلايفهايإهميرحت
.هلحم

جلٱَجَرْخَأَفَوُهاَّـمَأ.ِهْيَلَعاوُكِحَضَف٤٠«٤٢-٤٠
ْ

،َعيَِم
ِتَناَكُثْيَحَلَخَدَوُهَعَمَنيِذَّـلٱَواَهَّـمُأَوِةَّـيِبَّـصلٱاَبَأَذَخَأَو
َهلَلاَقَوِةَّـيِبَّـصلٱِدَيِبَكَسْمَأَو٤١،ًةَعِجَطْضُمُةَّـيِبَّـصلٱ

َ
،اَثيِلَط:ا

٤٢.)يِموُقُلوُقَأِكَل،ُةَّـيِبَصاَي:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(.يِموُق
لِلَو
ْ

َةَْرشَعْيَتَنْثٱَةَنْبٱِتَناَكاََّـهنَأل،ْتَشَمَوُةَّـيِبَّـصلٱِتَماَقِتْقَو
.»ًاميِظَعًاتََهباوُتِهُبَف.ًةَنَس
٩:٢٥ىّتمحرشلارظنا

حمسهنأسريايناميإىلعلديَعيِمَْجلٱَجَرْخَأَف
.نيبدانلافرصوةحانملالاطبإب

مايأيفاهلمعتسيناكةينايرسةرابعهذهيِموُقاَثيِلَط
تناكو.ةداتعملامهتاثداحميفنيطسلفلهأضعبحيسملا
ىلإاهايإسقرمةمجرتو.ًاعويشرثكألاةغللاذئمويةينانويلا
نيينامورلاءارقللهليجنإبتكهنأىلعةلدألانمةينانويلا
هتمجرتكلذلثموذئتقوةينانويلابنولمكتياوناكنيذلا
ص»اثفإ«و٧:١١ص»نابرق«و٣:١٧ص»سجرناوب«
.١٤:٦٣ص»ابأ«و١٤:٣٥ص»خلاإيليإيليإ«و٧:٣٤

تداعو.ًالاحاهيلإةايحلاتعجريأِتَماَقِتْقَوْلِلَو
هللاهايحأيذلايبصلارمأنمناكامكالةعفدةايحلااهيلإ
.٣٥و٤:٣٤كولم٢يبنلاعشيلأةالصب

.اهمامتباهتحصدوعلًاقيقحتكلذناكفْتَشَمَو
يفتسيلاهنأًانايبكلذركذًةَنَسَةَْرشَعْيَتَنْثٱَةَنْبٱ

.ةميلستناكاذإيشملاهيفعيطتستنسيفلبةيلوفطلا
مهنألاوريحتينأمهلقحوًابجعاوشهديأاوُِتُهب
ملو)٨:٥٣ول(ةيحتداعاهتوماوققحتيتلااودهاش
.كلذلثماودهعي

ْنَأَلاَقَو.َكِلٰذِبٌدَحَأَمَلْعَيَالْنَأًاريِثَكْمُهاَصْوَأَف«٤٣
.»َلُكْأَتِلىَطْعُت
:٥اقولو٣:١٢صو١٧:٩و١٢:١٦و٩:٣٠و٨:٤ىّتم
١٤

:٩ىّتمحرشلايفركُذاملثمامهايإهتيصوتببسلعل
ةقاعوءاسؤرلادسحوسانلاجيهتلازتعاكلذنمو.٣٠
.همتكنكميالةزجعملاهذهلثمنكلو.يحورلاهلمع
خلٱَكِلٰذَجَرَخَف«هنأىّتمركذدقو

ْ
لِتَىلِإََُرب

ْ
لُكِضْرَألٱَك

ِّـ
»اَه

.)٩:٢٦ىّتم(

امكةيقيقحلاةايحلاىلإاهتدوعلًاتابثإكلذبرمأَلُكْأَتِل
:٢١و٢٠:٢٧انحويو٢٤:٣٠اقولهسفنيفكلذلثمىتأ

نأوماعطلاىلإةجاتحمةنبالانأبهملعكلذةلعلعلو.١٣
الف.اهتايحةدوعبامهحرفةدشلاهماعطإنوسنياهيدلاو
ةدلاولابلقنمةقفشرثكأوهوحيسملابلقنمقرأبلق
ةعيبطلاةقراخطئاسوباهماقأحيسملاّنإمعن.اهدلوىلع
.ةيعيبططئاسوبتاتقتنأدارأهنكلو

لوخدنمسريايتيبيفثدحيذلاّريغتلامظعأام
تاوصأبنزحلاتاوصألدبتةعرسدشأاموهيلإحيسملا
مويلاانتويبلوخدلًادعتسملازيالصلخملاكلذو.حرفلا
نممظعأةيحورتاكرباندالوألوانلبهيوهانوعداذإ
.يحورلاتوملانمسوفنلاةماقإيهويدسجلاءايحإلا
امهيلإةنبالاعوجربذئمويتيبلاكلذيفنيدلاولاحرفو
مهافوتنمبمهعامتجابةمايقلاموينييحيسملاحرفنوبرع
.نيحلاصلامهدالوأنمهللا

انعطقاذإثالثىتوملاةماقإيفحيسملاتازجعمنإ
رثأىلعسريايتنبةماقإاهلوأ.هسفنهتماقإنعرظنلا
نباباشلاةماقإامهيناثو.نيليلقمادقاهعنصواهتوم
مادقًاراهجكلذىتأوتاعاسبهتومدعبنييانيفةلمرألا
عقوتومايأةعبرأبهتومدعبرزاعلةماقإامهثلاثو.نيريثك
باحصألانمنيريثكمامأهماقأودسجلاداسفةءادب
ىوسةالصنودبهرمأبتيملاماقأاهنملكيفو.ءادعألاو
قلطملاهناطلسرهظأكلذبو.رزاعلربقدنعركشلاميدقت
ءاوسحيسملارمأبهارسأقلطُينأربجُأتوملانألتوملاىلع
نويحيسملاىشخياذاملف.ًاثيدحمهرسأمأًاميدقمهرسأ
.حيسملادييفةايحلاوتوملاحاتفموتوملا

سداسلاحاحصألا

٦ىلإ١عحيسملابةرصانلالهأنواهت

.»ُهُذيِمَالَتُهَعِبَتَوِهِنَطَوَىلِإَءاَجَوَكاَنُهْنِمَجَرَخَو«١
٤:١٦اقولو١٣:٥٤ىّتم

.موحانرفكنميأَكاَنُهْنِم
هعوجرموينمهنطوتناكوةرصانلاىلإيأِهِنَطَوَىلِإ
ةيناثلاهترايزهذهو.ليجنإلابيدانيأدتبانأىلإرصمنم
ضفرواهيلإهنايتإىلعمالكلارمدقو.ةدملاكلتدعباهيلإ
ىلوألاهترايزامأو.٥٨-١٣:٥٤ىتمحرشلايفهايإاهلهأ
اودارأذإةوسقلابهودرطو٣٠-٤:١٤اقولاهركذفاهايإ

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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اهنمبهذفةنيدملارواجيلبجةّمقنمهوحرطينأذئتقو
.٤:٣١اقولموحانرفكىلإ

لَعُيَأَدَتْبٱُتْبَّـسلٱَناَكاَّـَملَو٢«٢،٣
ِّـ

يفُم ملٱِ
.ِعَمْجَْ

ِهِذٰهاَمَو؟ِهِذٰهاَذِٰهلَنْيَأْنِم:َنيِلِئاَقاوُِتُهباوُعِمَسْذِإَنُوريِثَكَو
حلٱ
ْ
َجتىَّـتَحُهَلْتَيِطْعُأيِتَّـلٱُةَمْكِ

ْ
ُلْثِمٌتاَوُّقِهْيَدَيَىلَعَيِر

َبوُقْعَياَخَأَو،َمَيْرَمَنْبٱَراَّـجَّـنلٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ٣؟ِهِذٰه
اوُناَكَف؟اَنَدْنِعاَنُهٰهُهُتاَوَخَأْتَسْيَلَوَأ؟َناَعْمِسَواَذوَُهيَوِيسوُيَو
.»ِهِبَنوُرُثْعَي
١١:٦ىّتم،١:١٩ةيطالغو١٢:٤٦ىّتم،٦:٤٢انحوي

ناكعوسينأىوسىّتمهلاقامىلعسقرمدزيمل
نوكينأةبارغلانمسيلوراجننباهنأىتملاقو.ًاراجن
.هلًابأبسُحيذلافسويةعانصبلغتشا

.ىّتمهركذيملامماذهوهلسريأهُذيِمَالَت
يتلاتازجعملاىلإكلذبراشأِهِذٰهُلْثِمٌتاَوُّق

ىمس.٥عهنمةزجعماودهاشيملمهنألريغلااهبمهربخأ
:ءامسأةعبرأبقراوخلانمحيسملاهاتأامنويليجنإلا
يفـاهريـثـأتىلإةرـاشإكـلذـكـاهـومـسوبـئـاجـع.١

.نيدهاشملا
ةلدأاهنأكلذواهتياغىلإةراشإكلذكاهومسوتايآ.٢

.هللانملسرماهلعفييذلانأىلع
ىلإةبسنلاباهتمظعىلإةراشإكلذكاهومسوتاوق.٣

.رشبلالامعأ
انحوي(عبارلامسالاانحويراتخاوهللالامعأيألامعأ.٤

.)٣٨و٣٢و١٠:٢٥و٧:٢١و٦:٢٨

٤«٤،٥ َهلَلاَقَف
ُ

يفَّـالِإٍةَماَرَكَالِبٌّيِبَنَسْيَل:ُعوُسَيْم ِ
يفَوِهِئاَبِرْقَأَْنيَبَوِهِنَطَو َالَوَكاَنُهَعَنْصَيْنَأْرِدْقَيَْملَو٥.ِهِتْيَبِ
َنيِليِلَقىَضْرَمَىلَعِهْيَدَيَعَضَوُهَّـنَأَْريَغ،ًةَدِحاَوًةَوُّق
.»ْمُهاَفَشَف
٣٢:٢٥و١٩:٢٢نيوكت،٤:٤٤انحويو١٣:٥٧ىّتم
٩:٢٣و١٣:٥٨ىّتمو

يفهعاطتساامعكانهزجعهنأكلذبنعيملْرِدْقَيَْملَو
نوناقلاظفحعمكلذعطتسيملهنأهانعملبرخآعضوم
الإةزجعملاعنصيالنأوهوبئارغلالمعلهعضويذلا
نأكلذبابسأنمو.مظعألاببسلااذه.ناميإلاثيح
مهناميإمدعلمهنألكلذلةصرفهلاوكرتيملةرصانلالهأ
.هءافشنوغتبيضيرمبهيلإاوتأيملهتوقب

هلوقبىّتمهركذاماذهبسقرمحضوأخلاِهْيَدَيَعَضَو
.)١٣:٥٨ىّتم(»ًَةريِثَكٍتاَّـوُقَكاَنُهْعَنْصَيَْملَو«

هناَميِإِمَدَعْنِمَبَّـجَعَتَو«٦ لٱُفوُطَيَراَصَو.ِْمِ
ْ

ىَرُق
ملٱ
لَعُيَةَطيِحُْ

ِّـ
.»ُم

١٣:٢٢اقولو٩:٣٥ىّتم،٥٩:١٦ءايعشإ

يفةئملادئاقناميإنمًاقباسحيسملابَجعتَبَّـجَعَتَو
.ةرصانلالهأناميإمدعنمبجعتانهوموحانرفك
امكًايقيقحًاناسنإناكهنألهتوهاليفانيالحيسملابُجعتو
عوجينأنممظعأبجعتينأنمةبارغالف.قحهلإهنأ
نأمعن.هلاثمأنمكلذريغىلإبتعيويكبيوشطعيو
.كلذلكنعهّزنمهتوهال

١٣ىلإ٧عريشبتللرشعينثالاهلاسرإ

٧«١١-٧ ،ِْنيَنْثٱِْنيَنْثٱُمُهُلِسْرُيَأَدَتْبٱَوََرشَعْيَنْثٱلٱاَعَدَو
لُسْمُهاَطْعَأَو

ْ
َالْنَأْمُهاَصْوَأَو٨،ِةَسِجَّـنلٱِحاَوْرَألٱَىلَعًاناَط

ْريَغِقيِرَّـطلِلًائْيَشاوُلِمَْحي
َالَوًازْبُخَالَوًادَوْزِمَال،ْطَقَفًاصَعَ

يفًاساَحُن ملٱِ
ْ
َالَو،ٍلاَعِنِبَنيِدوُدْشَماوُنوُكَيْلَب٩.ِةَقَطْنِ

لَي
ْ
َهلَلاَقَو١٠.ِْنيَبْوَثاوُسَب

ُ
لَخَداَمُثْيَح:ْم

ْ
ِهيِفاوُميِقَأَفًاتْيَبْمُت

َختىَّـتَح
ْ
ُعَمْسَيَالَوْمُكُلَبْقَيَالْنَمُّلُكَو١١.َكاَنُهْنِماوُجُر

َحتيِذَّـلٱَبَاُّرتلٱاوُضُفْنٱَوَكاَنُهْنِماوُجُرْخٱَف،ْمُكَل
ْ

َت
حلَا.ْمِهْيَلَعًةَداَهَشْمُكِلُجْرَأ

ْ
ِضْرَألُنوُكَتَس:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

ممًالاَمِتْحٱُرَثْكَأٌةَلاَحِنيِّـدلٱَمْوَيَةَروُمَعَوَموُدَس لِتِلاَّـِ
ْ

َك
ملٱ
.»ِةَنيِدَْ
لامعأ،خلا٩:١اقولو١٤و٣:١٣صوخلا١٠:١ىّتم
١٠:١٤ىّتم،٨و١٠:٧و٩:٤اقولو١٠:١١ىّتم،١٢:٨
١٨:٦و١٣:٥١لامعأ،١٠:١اقولو

ىّتم(ًالسرمهايإهُنييعتوهلسرلحيسملاةوعدىتمركذ
هلاقامىلعةدايزمهلحيسملارماوأركذهنكلو.)١٥-١٠:١
.همالكالحيسملالامعأنييبتسقرمةياغنألسقرم
اهبىتأحئاصنوميلاعتدحاولحميفىتمعمجامبرلو
باطخلاالإركذيملسقرموةفلتخمنكامأيفهلسرلحيسملا
نمسقرمهكرتاممو.مهلذئنيححيسملاهبملكتيذلا
ىلإباهذلانعهلسرحيسملايهنىتماهركذيتلالاوقألا
ولفممأللهليجنإبتكسقرمنألنييرماسلاىلإوممألا
حيسملانأوًاتوقومناككلذنأمهلهجلمهرثعألكلذركذ
.ليجنإلاهتباتكلبقوهدعبهفالخبرمأ

ريشبتلاةرئادعيسوتمهايإحيسملالاسرإةياغُمُهُلِسْرُي
هدارفناوًاقرفمهايإهلاسرإبهنأل.هتوكلمءادتباوهئيجمب

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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ةدحاوةعامجاونوكينأنمًالدبقرفعبساوراصلمعلل
.دحاوناكميفرشبت

لمعلاويأرلايفرخآلاامهدحأنيعيلِْنيَنْثٱِْنيَنْثٱ
نمحيسملاهدصقاممو.٤:٩ةعماجلايفميكحلالوقلًاقفو
.امهترسموريغلاامهعفنكلذ

هتازجعمتناكامكمهتداهشلًاتابثإًاناَطْلُسْمُهاَطْعَأَو
.هتداهشلًاتابثإ

هنألاذهىلعسقرمرصتقاِةَسِجَّـنلٱِحاَوْرَألٱَىلَع
رئاسعاطتساهعاطتسانمفتازجعملامظعأهربتعا
.١٣عتازجعملا

»ًاصعالو...اونتقتال«ىتملاقْطَقَفًاصَعَْريَغ
اهذخأيلفًاصعهليذلافريشبتلاىلإعارسإلانيلوقلاىنعمو
.اهئانتقابتقولالغشيالهلسيليذلاو

.»اوُبوُتَيْنَأَنوُزِرْكَياوُراَصَواوُجَرَخَف«١٢

ليلجلاىرقلكيفاولاجوحيسملارمألةعاطإكلذاوتأ
.)٩:٦اقول(

انحويهبحتتفاامبمهريشبتمالكاوحتتفااوُبوُتَيْنَأ
صًاضيأحيسملالعفامكو١:٤صهريشبتمالكنادمعملا
١:١٥.

ىَضْرَمٍتْيَزِباوُنَهَدَو،ًَةريِثَكَنيِطاَيَشاوُجَرْخَأَو«١٣
.»ْمُهْوَفَشَفَنِيريِثَك
٥:١٤بوقعي

.مهميلاعتةحصلًاتابثإهلككلذناك
ةزجعملاهذهسقرممدقًةَريِثَكَنيِطاَيَشاوُجَرْخَأَو
.لكلانممظعأاهنأكتازجعملانمهركذاملكىلع

نيريشبلانمدحأاذهركذيملىَضْرَمٍتْيَزِباوُنَهَدَو
امكًاجالعتيزلابنهدلالسرلاذختيملو.سقرمالإ
ةمالعكلذاوتألب)١٠:٣٤اقولو١:٦ءايعشإ(دوهيلاداتعا
يفاشلاوضيرملانيبةقالعلاىلإةراشإوءافشلةيجراخ
.ىمعألاينيعىلعنيطلاعوسيعضووأيدايألاعضوك
يذلاجاهتبالانهدىلإًازمرناككلذنأيفببرالو
حورلاةمعنىلإو)٦١:٣ءايعشإ(هبعشهبهللاحسمي
.)٨:١٢نييوال(كولملاوةنهكلاحسمهيلإراشأامكسدقلا
دنعهبىضرملانهدبوجوىلعلديامكلذنمسيلو
نعتوملاعفدمهتدارإدنعهباونهدلسرلانألتوملا
ةليسوهنوذختيمويلاهبنونهدينيذلاامأوىضرملاداسجأ

يتلاةدملاانهريشبلاّنيعيملو.تومللسفنلادادعتسا
.عيباسأةعضباهنأحجرملاوريشبتللمهنالوجبلسرلااهلغش

م.ب٢٩ةنس(٢٩ىلإ١٤عنادمعملاانحويلتق
)هتفيظوحيسملاةسرامملةيناثلاةنسلايأ

ملٱُسُدُوريِهَعِمَسَف١٤«٢٠-١٤
َراَصُهَمْسٱَّـنَأل،ُكِلَْ

ملٱاَّـنَحوُيَّـنِإ:َلاَقَو.ًاروُهْشَم
َكِلٰذِلَوِتاَوْمَألٱَنِمَماَقَناَدَمْعَْ

لٱِهِبُلَمْعُت
ْ

ُهَّـنِإ:َنوُرَخآَلاَقَو١٥.اَّـيِليِإُهَّـنِإ:َنوُرَخآَلاَق.ُتاَوُّق
:َلاَقُسُدُوريِهَعِمَساَّـَملْنِكٰلَو١٦.ِءاَيِبْنَألٱِدَحَأَكْوَأٌّيِبَن
!ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُهَّـنِإ.ُهَسْأَراَنَأُتْعَطَقيِذَّـلٱاَّـنَحوُيَوُهاَذٰه
ُهَقَثْوَأَواَّـنَحوُيَكَسْمَأَوَلَسْرَأْدَقَناَكُهَسْفَنَسُدُوريِهَّـنَأل١٧
يف ْدَقَناَكْذِإ،ِهيِخَأَسُّبُليِفِةَأَرْمٱاَّـيِدُوريِهِلْجَأْنِمِنْجِّـسلٱِ
هبَجَوَّـزَت ْنَأُِّلَحيَال:َسُدُوريِِهلُلوُقَيَناَكاَّـنَحوُيَّـنَأل١٨.اَِ
ْتَداَرَأَو،ِهْيَلَعاَّـيِدُوريِهْتَقِنَحَف١٩!َكيِخَأُةَأَرْمٱَكَلَنوُكَت
ًاِملاَعاَّـنَحوُيُباََهيَناَكَسُدُوريِهَّـنَأل٢٠،ْرِدْقَتَْملَوُهَلُتْقَتْنَأ
،ًاريِثَكَلَعَف،ُهَعِمَسْذِإَو.ُهُظَفَْحيَناَكَو،ٌسيِّـدِقَوٌّراَبٌلُجَرُهَّـنَأ
.»ٍروُُرسِبُهَعِمَسَو
ىّتم،٨:٢٨صو١٦:١٤ىّتم،٩:٧اقولو١٤:١ىّتم
:١٤ىّتم،٢٠:٢١و١٨:١٦نييوال،خلا٣:١٩اقولو١٤:٢
٣٣:٣٢لايقزح،٥

:١٤ىّتمحرشلايفنادمعملاانحويلتقىلعمالكلارم
ةّلعيهايدوريهنأىّتمهبأبنأامىلعسقرمدازو١٢-١
رمألالوأيفانحويلتقينأىبأسدوريهنأوهنجس
ملنذإفهلهمارتحاوهوىتمهركذيذلاريغرخآببسل
لاقامكبعشلانمهفوخوهايإهمارتحانيببسلًالوأهلتقي
.ىّتم

دالوأنمدحاوسابيتنأسدوريهوهُسُدوُريِه
ةيريبوةيروطيأىلععبرلاسيئرناكيذلاريبكلاسدوريه
.)١٤:١ىّتم(

.ًاماركإكلذبيعدامنإًايقيقحًاكلمنكيملُكِلَْملٱ
وههبىتأامهترهشةّلعوًاروُهْشَمَراَصُهَمْسٱ
.هطالبوسدوريههربخغولبهرمأحاجنةمالعو.هلسرو

يفاهفالتخاولاوقألاعويشىلعلديهذهَنوُرَخآَلاَق
.هيفسدوريهلوقركذبىتمىفتكاو.حيسملا

.حيسملاءيجملبقايليإنايتإدوهيلاعقوتاَّـيِليِإ
.حيسملاوهسيلوهللانممهلمرشبيأٌّيِبَن
اوعنصنممامهريغوايليإوليئومصكِءاَيِبْنَألٱِدَحَأَك

.تازجعملا
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ىلعءانبيأرلايفهريغسدوريهفلاخَلاَقُسُدوُريِه
انحويهلتقلهايإهريمضخيبوتىلعوهملظنمهركذام
.رابلا

اهنألواهلعفمّرحهنألهيلعًاقنحُهَلُتْقَتْنَأْتَداَرَأ
.لوألااهجوزىلإاهدريوسدوريهعنقينأتفاخ

.يتآلاددعلايفكلذةّلعْرِدْقَتَْملَو
هللانمهتيلسرموهتوبنوهتسادقهداقتعالاَّـنَحوُيُباََهي

ةخسارةبيهلاكلتنكتملو.مثإلاىلعهخيبوتىلعهتءارجلو
هلتقلزتعيكلذىلعةوالعناكوريثأتلاةمئادالوهبلقيف
.ىّتمركذامكبعشلانمهفوخوهويسايسببسل

عهلتقتدارأيتلاايدوريهنمهيقييأُهُظَفَْحيَناَكَو
١٩.
ىوسنكيملكلذنكلهيلعانحويهثحاممًاريِثَكَلَعَف
.يبلقاليجراخحالص

الهلامعأحلصأهنأىلعليلدكلذٍروُُرسِبُهَعِمَس
قّدصهريمضنألوانحويميلعتيفةبغرلبفوخلادرجمل
مهيلإراشأنممكلذبسدوريهناكف.رابلاكلذهلاقامهل
نيذلامهو«ةرجحملاضرألايفعزرلابعرازلالثميفحيسملا
لصأمهلسيلنكلوحرفباهنولبقيًالاحوةملكلانوعمسي
همثإنعبتيملهنأكلذليلدو.)١٣:٢٠ىتم(»مهتاوذيف
.يمولاسلءاضرإانحويلتقوايدوريهقلطيملو

يفُسُدُوريِهَعَنَصاَّـَملٌ،قِفاوُمٌمْوَيَناَكْذِإَو٢١«٢٩-٢١ ِ
جلٱِهوُجُوَوِفوُلُألٱِداَّـوُقَوِهِئاَمَظُعِلًءاَشَعِهِدِلْوَم

ْ
٢٢،ِليَِل

ملٱَوَسُدُوريِهْتَّـَرسَف،ْتَصَقَرَواَّـيِدُوريِهُةَنْبٱِتَلَخَد
َنيِئِكَّـتُْ

ملٱَلاَقَف.ُهَعَم
طٱِتْدَرَأاَمْهَم:ِةَّـيِبَّـصلِلُكِلَْ

ْ
يِّـنِميِبُل

َهلَمَسْقَأَو٢٣.ِكَيِطْعُأَف
َ

ِكَّـنَيِطْعُأليِّـنِمِتْبَلَطاَمْهَمْنَأا
اَذاَم:اَهِّـمُألْتَلاَقَوْتَجَرَخَف٢٤.يِتَكَلَْممَفْصِنىَّـتَح
طَأ
ْ

ملٱاَّـنَحوُيَسْأَر:ْتَلاَقَف؟ُبُل
لِلْتَلَخَدَف٢٥.ِناَدَمْعَْ

ْ
ِتْقَو

ملٱَىلِإٍةَعُْرسِب
َسْأَرًالاَحيِنَيِطْعُتْنَأُديِرُأ:ًةَلِئاَقْتَبَلَطَوِكِلَْ

ملٱاَّـنَحوُي
ملٱَنِزَحَف٢٦ٍ.قَبَطَىلَعِناَدَمْعَْ

ِلْجَألَو.ًاّدِجُكِلَْ
ملٱَوِماَسْقَألٱ

لِلَف٢٧.اَهَّـدُرَيْنَأْدِرُيَْملَنيِئِكَّـتُْ
ْ

ملٱَلَسْرَأِتْقَو
ُكِلَْ

يفُهَسْأَرَعَطَقَوىَضَمَف٢٨.ِهِسْأَرِبىَتْؤُيْنَأَرَمَأَوًافاَّـيَس ِ
ُةَّـيِبَّـصلٱَو،ِةَّـيِبَّـصلِلُهاَطْعَأَوٍقَبَطَىلَعِهِسْأَرِبىَتَأَو.ِنْجِّـسلٱ
ُهَتَّـثُجاوُعَفَرَواوُءاَجُهُذيِمَالَتَعِمَساَّـَملَو٢٩.اَهِّـمُألُهْتَطْعَأ
يفاَهوُعَضَوَو .ٍ»ْربَقِ
ىّتم،٧:٢و٦و٥:٣ريتسأ،١٤:٦ىّتمو٤٠:٢٠نيوكت

١٢و١٤:٩

تناكاهنألةميلوللالايدوريهدارمزاجنإلٌقِفاوُمٌمْوَي
قفوةيداليملاةميلولاكلتتأرفانحويلتقلةصرفعقوتت
يمولاساهتنباتلسرأاهنأةنيرقلانمجتنتسنو.اهبولطم

اهتفرعملكلذنمناكامةعقوتمسدوريهمامأصقرتل
.هركسدنعهلاعفأاهدهعوسدوريهقالخأ

.هطالبءارزويأِهِئاَمَظُعِل
سقرمريغركذيملو.هشيجءاسؤريأِفوُلُألٱِداَّـوُق

.نيوعدملاماسقأ
.اهئاينغأوهدالبنايعأيأِليِلَْجلٱِهوُجُو
سوفيسويلوقىلعيمولاساهمساواَّـيِدوُريِهُةَنْبٱ

.خرؤملا
دوعوملاردقنييعتلالكلذلاقيِتَكَلَْممَفْصِنىَتح

فصندحأبلطينأعقوتيالهنأل.دعولاميظعتللبهب
شوريوشحأكلمللةلثاممكلذلاقهلعلو.لوؤسملاةكلمم
ةريغصتناكسدوريهةكلممنأعمريتساةكلمللهدعويف
هبهويذلاو.)٧:١٢و٥:٣ريتسأ(كاذةكلممىلإةبسنلاب
كلهأهنألهتكلممفصننممظعأناكيمولاسلسدوريه
.كلذبهسفن

.هرماوأنوذفنينيذلاهسرحدحأوهًافاَّـيَس
يفسطاليبلثمسدوريهناكِهِسْأَرِبىَتْؤُيْنَأَرَمَأَو

ًابلقتممزعلافيعضناكهنأوةديجلادصاقملاضعبهلنأ
ًاماركإهليمفالخىلعتوملاىلإنادمعملاانحويملسف
ءاضرإهتدارإفالخىلعحيسملاسطاليبملسامكايدوريهل
.دوهيلاءاسؤرل

نوفوتسيالنيحلاصلانانادمعملاانحويربخنمانلو
ىوسنكسمرابلاكلذلنكيملفايندلاهذهيفمهرجأ
سوبلملاىندأنمناكامالإماعطالوسابلالوةيربلا
.هتبيبشناعيريفًاليتقتاموقحريغبنجسولوكأملاو
ءايبنألامظعأهنأبحيسملادهشنمبيصنكلذناكنإو
باوثعقوتنالوانلهللامسقامبنحنعنتقننأبجيف
.ضرألاهذهيفانتمدخ

ىلإ٣٠عفالآةسمخعابشإورشعينثالاعوجر
٤٤

ِّـلُك،ٍْءَيشِّـلُكِبُهُوَربْخَأَوَعوُسَيَىلِإُلُسُّرلٱَعَمَتْجٱَو«٣٠
.»اوُمَّـلَعاَمِّـلُكَواوُلَعَفاَم
٩:١٠اقول

ثيحليلجلانماوعجرنأدعبُلُسُّرلٱَعَمَتْجٱَو
انحويلتقنأبسقرمحرصيملو.ريشبتللعوسيمهلسرأ
كلتلاونزحمهنأنمبجعالنكلومهعوجرةلعناك
.اهيفاورظنيواهبعوسياوثدحيلاوعجروةثداحلا

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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َهلَلاَقَف«٣١
ُ

ٍءَالَخٍعِضْوَمَىلِإَنيِدِرَفْنُمْمُتْنَأاْوَلاَعَت:ْم
لٱَّـنَأل.ًاليِلَقاوُِحيَرتْسٱَو

ْ
َْملَو،َنِيريِثَكاوُناَكَنيِبِهاَّـذلٱَوَنيِمِداَق

َهلَّْـرسَيَتَت
ُ

ألِلٌةَصْرُفْم
َ
.»ِلْك

١٤:١٣ىّتم

حيسملالعجانحوينجسربخَنيِدِرَفْنُمْمُتْنَأاْوَلاَعَت
لتقمأبنو.١:١٤صليلجلاىلإبهذيوةيدوهيلاكرتي
:١٤ىّتم(ةيربلاىلإباهذلاوليلجلاكرتىلعهلمحانحوي

١٣(
دعبةحارلاىلإنيجاتحمذيمالتلاناكاوُِحيَرتْسٱَو
ةحارللةصرفلاهذهمنغتساحيسملالعلو.ريبشتللمهنالوج
ًايبنهنوربتعياوناكمهنألانحويلتقببعشلاناجيهلًالازتعا
لأسو.كلذبًاريثكاورثأتمهنأيفبيرالوًاريثكهنومركيو
.هسفنلالمهلةحارلا

نملسرلادجواملنايباذهخلاَنيِبِهاَّـذلٱَوَنيِمِداَقْلٱ
نعًادرفنمنكيملهنإ.هيلإمهعوجردنعحيسملالاوحأ
نيدهاشملانمةريثكعومجبًاطاحمناكلبًاحيرتسمسانلا
لاجهنأىتمركذورشللهايإنيبقارملاوهيلإنيجاتحملاوهتايآ
كلذبابسأنملعلو.)١١:١ىّتم(مهاولاجامكرشبي
مهوهيلإنوتأيسانلاناكفحصفلاديعبارتقاماحدزالا
)٦:١انحوي(ميلشروأىلإنوبهاذ

ألِلٌةَصْرُف
َ
ةصرفلقأنوزهتنياوناكف.ةداعلاكِلْك

.مهعوجلًانيكستةمقلاوذخأيل

يفاْوَضَمَف«٣٢ .»َنيِدِرَفْنُمٍءَالَخٍعِضْوَمَىلِإِةَنيِفَّـسلٱِ

ناكعضوملاكلذنأاقولنمانلرهظيٍءَالَخٍعِضْوَم
)٩:١٠اقول(ةيربطةريحبيقرشاديصتيبضرأنم
.ةحيطبلالهسةميدقلابتكلايفضرألاكلتتيمسو

.قافتالابسحالهدصققفوَنيِدِرَفْنُم

جلٱُمُهآَرَف«٣٣
ْ

اوُضَكَاَرتَف.َنُوريِثَكُهَفَرَعَو،َنيِقِلَطْنُمُعوُُم
ملٱِعيَِمجْنِمَكاَنُهَىلِإ

.»ِهْيَلِإاوُعَمَتْجٱَوْمُهوُقَبَسَو،ًةاَشُمِنُدُْ

.١٤:١٣ىّتمحرشلارظنا
دزتملاهلعلوةليوطةفاسملانكتملَكاَنُهَىلِإاوُضَكاَرَت
.تاعاسثالثىلع

سفنكانهىلإاولصوامدنعاودجوِهْيَلِإاوُعَمَتْجٱَو
.هنماوبرهيذلارمألا

ْذِإْمِهْيَلَعَنَّـنَحَتَف،ًاريِثَكًاعَْمجىَأَرُعوُسَيَجَرَخاَّـمَلَف«٣٤
َهلَيِعاَرَالٍفاَرِخَكاوُناَك

َ
لَعُيَأَدَتْبٱَف،ا

ِّـ
.»ًاريِثَكْمُهُم

٩:١١اقول،١٤:١٤و٩:٣٦ىّتم

ناكجورخلااذهنأوهونيينعملمتحياذهَجَرَخاَّـَمل
وهيناثلاو.ةيربلايفدارفنالالحمنموأةنيفسلانم
َعَفَرَف...ٍلَبَجَىلِإُعوُسَيَدِعَصَف«انحويلوقلحيحصلا
٦:٣انحوي(»ِهْيَلِإٌلِبْقُمًاريِثَكًاعَْمجَّـنَأَرَظَنَوِهْيَنْيَعُعوُسَي
سانلانأوًابيرقناكديعلاتقونأكلذىلعدازو.)٥و
.كلذلجألميلشروأىلإنودعصياوناك

.١٤:١٤ىّتمحرشلارظنا
:٩ىّتم(ًاقباسّونحلااذهلثمبحيسملارعشَنَّـنَحَتَف
٣٦(.
يفىضرملاىفشحيسملانأىتملاقْمُهُمِّـلَعُيَأَدَتْبٱ

ىلعميلعتلاركذرثآو»مهملعيأدتبا«سقرملاقو.عمجلا
.مّلعوىفشهنأنيلوقلانمانلو.مهألاهنألءافشلاركذ

ُهُذيِمَالَتِهْيَلِإَمَّـدَقَتٍَةريِثَكٍتاَعاَسَدْعَبَو٣٥«٤٤-٣٥
ملٱ:َنيِلِئاَق

لٱَوٌءَالَخُعِضْوَْ
ْ

ْيَكِلْمُهْفِْرصِا٣٦.ىَضَمُتْقَو
لٱَوِعاَيِّـضلٱَىلِإاوُضْمَي

ْ
َهلاوُعاَتْبَيَواَنْيَلاَوَحىَرُق

ُ
ْنَأل،ًازْبُخْم

.اوُلُكْأَيِلْمُتْنَأْمُهوُطْعَأ:َباَجَأَف٣٧.َنوُلُكْأَياَمْمُهَدْنِعَسْيَل
؟اوُلُكْأَيِلْمُهيِطْعُنَوٍراَنيِدْيَتَئِمِبًازْبُخُعاَتْبَنَوِيضْمَنَأ:ُهَلاوُلاَقَف

َهلَلاَقَف٣٨
ُ

اَّـَملَو.اوُرُظْنٱَواوُبَهْذٱ؟ْمُكَدْنِعًافيِغَرْمَك:ْم
جلٱاوُلَعَْجيْنَأْمُهَرَمَأَف٣٩.ِناَتَكَمَسَوٌةَسَْمخ:اوُلاَقاوُمِلَع

ْ
َعيَِم

لٱَىلَعًاقاَفِرًاقاَفِرَنوُئِكَّـتَي
ْ

ًافوُفُصاوُأَكَّـتاَف٤٠.َِرضْخَألٱِبْشُع
َةَفِغْرَألٱَذَخَأَف٤١.َنيِسَْمخَنيِسَْمخَوًةَئِمًةَئِم:ًافوُفُص
خلٱ
ْ

َّـمُثَكَراَبَو،ِءاَمَّـسلٱَوْحَنُهَرَظَنَعَفَرَو،ِْنيَتَكَمَّـسلٱَوَةَسَْم
َمَّـسَقَو،ْمِهْيَلِإاوُمِّـدَقُيِلُهَذيِمَالَتىَطْعَأَو،َةَفِغْرَألٱََّـرسَك
لِلِْنيَتَكَمَّـسلٱ

ْ
جلٱَلَكَأَف٤٢،ِعيِمَج

ْ
اوُعَفَرَّـمُث٤٣،اوُعِبَشَوُعيَِم

لٱَنِم
ْ

فُقَةَْرشَعْيَتَنْثٱَِرسِك
َناَكَو٤٤.ِكَمَّـسلٱَنِمَو،ًةَوُّلَْممًةَّـ

.»لُجَرِفَالآِةَسَْمخَوْحَنِةَفِغْرَألٱَنِماوُلَكَأَنيِذَّـلٱ
٤:٤٣كولم٢و٢٢و١١:١٣ددع،٩:١٢اقولو١٤:١٥ىّتم
،٦:٩انحويو٩:١٣اقولو١٤:١٧ىّتمخلا٦:٣انحويو
٢٦:٢٦ىّتمو٩:١٣ليئومص١

.٢١-١٤:١٥ىّتمحرشلارظنا
نيريشبلانملكاهركذيتلاةديحولاةزجعملاهذه
كلذنمرهظيو.هريغنمرثكأاهيلعمالكلاانحويلاطأو
يفديدشريثاتاهلناكوميظعنأشتاذاهوأرمهنأ
.بعشلا

نعفونياموأشرغ٩٠٠وحنياٍراَنيِدْيَتَئِمِب
موييتئميفلعافلاةرجأناكاذهو.ةيزيلكناتاريلتس

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاسداسلاحاحصألا
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كلذب(ٌزْبُخْمِهيِفْكَيَال«سبليفلاق.)١٣و٩و٢٠:٢ىّتم(
»ًاريِسَيًائْيَشْمُهْنِمٍدِحاَوُّلُكَذُخْأَيِلٍراَنيِدْيَتَئِمِب)غلبملا
يفهدوجولريناندلانمردقلااذهركذُيملو.)٦:٧انحوي(
فرصامهلوقةيرورضنايبللبهذيمالتوحيسملاهنازخ
ناكو.هيلإنوجاتحيامىرقلايفاوعاتبييكلعومجلا
دارأورمألاكلذيفلسرلاوحيسملانيبسبليفملكتملا
.)٦:٦انحوي(هلهلاقامبهناميإناحتماحيسملا

هنألالمهدنعًافيغرمكاوريلمهلسرأاوُرُظْنٱَواوُبَهْذٱ
نأنممهريغومهعنميامذيمالتلاديفيللبكلذملعيمل
ناكمإلةزجعمنكيملكلذنأعمجلاعابشإدعباولوقي
.زبخلانمةرفاوةنوؤممهدنعناكهنأمهمهوت

ىتأريعشلاقيقدنمةفغرألاتناكِنيَتَكَمَسَوٌةَسَْمخ
.)٦:٩انحوي(نيتكمسلابواهبدلو

.زبخلاعيزوتلًاليهستكاذىتأًاقاَفِرًاقاَفِر
ديعنأليلدبعيبرلاناكهنألَِرضْخَألٱِبْشُعْلٱَىلَع

.)٦:٤انحوي(ناسينيف)ًابيرقذئمويناكيذلا(حصفلا
عيزوتركذفليصفتلاسقرمبحأِْنيَتَكَمَّـسلٱَمَّـسَق

.هريغنودنيتكمسلا
ريغناكهنأكلذىلعىتمدازٍلُجَرِفَالآِةَسَْمخ
.دالوأوءاسنءالؤه

٥٢ىلإ٤٥عءاملاىلععوسيىشم
-١٤:٢٢ىّتمحرشلايفًاليصفتهلككلذريسفتقبس
٣٣.

لِلَو«٤٥
ْ

لَأِتْقَو
ْ

اوُقِبْسَيَوَةَنيِفَّـسلٱاوُلُخْدَيْنَأُهَذيِمَالَتَمَز
لٱَىلِإ

ْ
جلٱَفََرصْدَقَنوُكَيىَّـتَح،اَدْيَصِتْيَبَىلِإِْربَع

ْ
.»َعَْم

٦:١٧انحويو١٤:٢٢ىّتم

ىلعهلمحيذلاَةَنيِفَّـسلٱاوُلُخْدَيْنَأُهَذيِمَالَتَمَزْلَأ
هاوعدةحصبةزجعملااودهاشنيذلاسانلاعانتقاكلذ
:٦انحوي(همغرىلعًاكلمهولعجينأيفمهتبغروةيهلإلا

.كلذيفمهوقفاولسرلالعلو.)١٥
ةهجيفًارحباوريسينأمهرمأيأاَدْيَصِتْيَبَىلِإ
:٩اقول(اهلةعباتضرأيفاهيقرشذئتقواوناكوةدلبلاكلت

هوذخأيواديصتيبيفعوسياوقالينأاوعقوتمهلعلو)١٠
:٦انحوي(يبرغلاةيربطرحبئطاشىلعموحانرفكىلإمهعم
ءاروامىلإحيرلامهتقاسذإمهدصقماوغلبيملمهنكل)١٧
.اديصتيب

جلٱَىلِإىَضَمْمُهَعَّـدَواَمَدْعَبَو٤٦«٥٢-٤٦
ْ
.َِّـيلَصُيِلِلََب

ملٱَراَصاَّـَملَو٤٧
يفُةَنيِفَّـسلٱِتَناَكُءاَسَْ لٱِطَسَوِ

ْ
َىلَعَوُهَو،ِرْحَب

لٱ
ْ
يفَنيِبَّـذَعُمْمُهآَرَو٤٨.ُهَدْحَوِّـَرب جلٱِ

ْ
ْتَناَكَحيِّـرلٱَّـنَأل،ِفَْذ

هلٱَوْحَنَو.ْمُهَّـدِض
َْ

َىلَعًايِشاَمْمُهاَتَأِلْيَّـللٱَنِمِعِباَّـرلٱِعيِز
لٱ
ْ
لٱَىلَعًايِشاَمُهْوَأَراَّـمَلَف٤٩.ْمُهَزَواَجَتَيْنَأَداَرَأَو،ِرْحَب

ْ
ِرْحَب

جلٱَّـنَأل٥٠،اوُخََرصَف،ًالاَيَخُهوُّنَظ
ْ

.اوُبَرَطْضٱَوُهْوَأَرَعيَِم
لِلَف
ْ

َهلَلاَقِتْقَو
ُ

ْمِهْيَلِإَدِعَصَف٥١.اوُفاََختَال.َوُهاَنَأ.اوُقِث:ْم
يفاوُبَّـجَعَتَواوُتِهُبَف،ُحيِّـرلٱِتَنَكَسَفِةَنيِفَّـسلٱَىلِإ ًاّدِجْمِهِسُفْنَأِ
لٱَىلِإ

ْ
ْمُُهبوُلُقْتَناَكْذِإِةَفِغْرَألٱِباوُمَهْفَيَْملْمَُّـهنَأل٥٢،ِةَياَغ
.»ًةَظيِلَغ
٨:١٧ص٢٤:٢٨اقول،١٧و٦:١٦انحويو١٤:٢٣ىّتم
١٦:١٤و٣:٥ص١٨و

دعبيناثلاءاسملاوهو)٤٧ع(ُءاَسَْملٱَراَصاَّـَملَو
.برغملا

يفُةَنيِفَّـسلٱِتَناَك نوكتنأنمًالدبِرْحَبْلٱِطَسَوِ
رحبلاجايهوحيرلاةدشلذئنيحتناكواديصتيبأفرميف
لَغَنيِثَالَثْوَأَنِيْرشِعَوٍسَْمخَوْحَن«دمأىلع

ْ
:٦انحوي(»ًةَو

.)١٩و١٨
هءارومهكرتينأيأ)٤٨ع(ْمُهَزَواَجَتَيْنَأَداَرَأَو
.ءاملاىلعيشميوهومهنمًابرتقمهوأراملمهنمّنظاذهو
ذإذئنيحسرطبرمأنمىتمهركذامانهسقرمكرتو
سقرمةباتككلذببسلعلوعوسيةاقالملرحبلاىلإلزن
بتكينأهلحسميملسرطبنأوسرطبداشرإبهليجنإ
.حيسملالامعأىلإةبسنلابهلامعأةيمهأمدعلكلذ

ًانايبكلذركذ)٥٢ع(ِةَفِغْرَألٱِباوُمَهْفَيَْملْمَُّـهنَأل
نماوجتنتسينأمهيلعبجيناكو.مهبجعتةبارغببسل
ىلعيشملاكزجعملكىلعرداقحيسملانأةفغرألاةزجعم
بارطضارطخنممهذاقنإىلعوتازجعملانمهريغوءاملا
.حيرلانيكستىلعورحبلا

هودهاشاممةلوهسبرثأتتمليأًةَظيِلَغْمُُهبوُلُقْتَناَك
لاحلاهذهنكلو.هميلعتنمهوعمسوحيسملاتازجعمنم
.مهيعسدقلاحورلالولحدعبتلدبت

يفةفلتخمضارمأءافشىلعهتردقحيسملاراهظإ
٥٦ىلإ٥٣عتراسينجلهس

.»اْوَسْرَأَوَتَراَسيِّـنَجِضْرَأَىلِإاوُءاَجاُوَربَعاَّـمَلَف«٥٣
١٤:٣٤ىّتم

تناك.١٤:٣٤ىتمحرشلارظناَتَراَسيِّـنَجِضْرَأ
انحويركذكلذلوضرألاكلتراوجيفموحانرفكةنيدم
.٢٥و٦:٢٤انحوي(اهيلإاوتأمهنأ
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لِلِةَنيِفَّـسلٱَنِماوُجَرَخاَّـَملَو٥٤«٥٦-٥٤
ْ

٥٥،ُهوُفَرَعِتْقَو
لِتَعيَِمجاوُفاَطَف

ْ
لٱَك

ْ
ملٱِةَروُك

ملٱَنوُلِمَْحياوُأَدَتْبٱَو،ِةَطيِحُْ
ىَضْرَْ

َىلِإَلَخَداَمُثْيَحَو٥٦.َكاَنُهُهَّـنَأاوُعِمَسُثْيَحَىلِإٍةَّـِرسَأَىلَع
ملٱاوُعَضَو،ٍعاَيِضْوَأٍنُدُمْوَأًىرُق

يفىَضْرَْ اوُبَلَطَو،ِقاَوْسَألٱِ
لَيْنَأِهْيَلِإ

ْ
»!َيِفُشُهَسََملْنَمُّلُكَو.ِهِبْوَثَبْدُهْوَلَواوُسِم

١٩:١٢لامعأو٢٨و٥:٢٧صو٩:٢٠ىّتم

٣٦و١٤:٣٥ىّتمحرشلارظنا
حيسملاناكريصقبسيلًانمزتلغشانهةروكذملارومألا
ىلعسقرمدازو.نيريثكىضرميفشيًابيآًابهاذهيفلوجي
ىلإمهبيتُأوةرسأىلعاولُمحىضرملانأىتمهركذام
يكلاهبرميناكيتلاقاوسألايفاوعضُومهنأوحيسملا
حيسملاةوقىلعةعطاقةلدأكلذنمانلو.مهبينتعيومهاري
نكيملو.هبةريثكلاعومجلاناميإوبيرغلاهونحوةبيجعلا
حيسملاسملنأاونظذإماهوألانمًايلاخناميإلااذه

نممهمرحتملماهوألاكلتنكلوهنمءافشلالاونليرورض
.حيسملانمعفنلاكاردإ

عباسلاحاحصألا

حيسملانييبتوةراهطلايفنييسيرفلاديلقت
٢٣ىلإ١عةيقيقحلاةراهطلا

ةايحنمةريخألاةنسلاثداوحأدتبمحاحصألااذهو
.هتاداهطضاةنسيهةيضرألاحيسملا

لٱِهْيَلِإَعَمَتْجٱَو«١
ْ

لٱَنِمٌمْوَقَوَنوُّيِسيِّـرَف
ْ

ْنِمَنيِمِداَقِةَبَتَك
.»َميِلَشُروُأ
١٥:١ىّتم

ًالبقسقرمركذخلاَنوُّيِسيِّـرَفْلٱِهْيَلِإَعَمَتْجٱَو
ةبغروتراسينجلهسيفةميظعلاةريثكلاحيسملاتازجعم
ةيفيكوهايإنييسيرفلاةمواقمنيبيانهذخأوهيفسانلا
:٣صيفاهركذيتلاةمواقملاربخعباتاذهو.اهايإهعفد
٢٢.
ةديدجةنجلاوناكمهنأحجرألاَميِلَشُروُأْنِمَنيِمِداَق

عوسيتازجعمرابخأنمهوعمساملموحانرفكىلإتلسرأ
اهلبقىرخأةنجلاولسرأاوناكو.هيفسانلاةبغروةميظعلا
.)٥:١٧اقول(تبسلارمأيفهتلداج

ىلإحاحصألااذهنملوألاددعلانمركُذاملكو
-١٥:١ىّتمحرشلايفهريسفتّرمنيرشعلاوثلاثلاددعلا

نألوألاددعلايفىتمربخىلعسقرمدازو.٢٠

سلجمنأحجرألاو.ميلشروأنماوتأنيمواقملانييسيرفلا
يفلعفامكرابخإلاوصحفللمهلسرأيذلاوهنيعبسلا
.)١:١٩انحوي(نادمعملاانحويرمأ

،ٍةَسِنَدٍدْيَأِبًازْبُخَنوُلُكْأَيِهِذيِمَالَتْنِمًاضْعَباْوَأَراَّـَملَو«٢
.»اوُمَال،ٍةَلوُسْغَمِْريَغْيَأ

مهنأحيسملاذيمالتلنييسيرفلاةبقارمةدشىلعلديامم
.عمسلاباوفتكيملونولكأيمهومهوبقار

نالًايقيقحالًايسقطسندلااذهناكٍةَسِنَدٍدْيَأِب
بسحلكألالبقاهولسغيملمهنأالإةفيظنتناكمهيديأ
.نييسيرفلاديلقت

هنألةلوسغمريغبةسندسقرمّرسفٍةَلوُسْغَمِْريَغ
.ممأللهليجنإبتك

لٱَّـنَأل٣«٣،٤
ْ

لٱَّـلُكَوَنيِّـيِسيِّـرَف
ْ
ْمَُهيِدْيَأاوُلِسْغَيَْملْنِإِدوُهَي

َنِمَو٤.ِخوُيُّشلٱِديِلْقَتِبَنيِكِّـسَمَتُم،َنوُلُكْأَيَالٍءاَنِتْعٱِب
ٌَةريِثَكىَرْخُأُءاَيْشَأَو.َنوُلُكْأَيَالاوُلِسَتْغَيَْملْنِإِقوُّسلٱ
هبِكُّسَمَّـتلِلاَهوُمَّـلَسَت ِةَيِنآَوَقيِراَبَأَوٍسوُؤُكِلْسَغْنِم،اَِ
.»ٍةَّـِرسَأَوٍساَحُن

يسقطلالسغلايفدوهيلادئاوعنايبنيددعلانيذهيف
ىلإنوجاتحيالمهودوهيللهليجنإبتكهنألىتماهركذيملو
هتراشبسقرمبتكنيذلانوينامورلاهيلإجاتحيامكاهنايب
.مهيلإ

رفسيفيسقطلالسغلانمفونصبىسومرمأ
ىلإزمرلالبةفاظنلااهبدصقيمل١٥ص-١٢صنييواللا
هبرمأيذلالسغلاامأو.ةئيطخلاسندنمبلقلاريهطت
نمهيفسيلوهللاهبرمأاممسيلفلكألالبقنويسيرفلا
لئاضفتايجراخلامهرابتعاباولضف.يحوررمأىلإةراشإ
.هيلإريشتيتلاىنعملانعرظنلاعطقب

ىتمنولستغياوناكمهنأكلذلمتحيِقوُّسلٱَنِمَو
.قوسلانمهنورتشيامنولسغيمهنأوأقوسلانماوعجر
مهئاعداوةدئازلامهئايربكةجيتنلسغلابةيانعلاكلتلكو
ناكمإاونظاملكبارتقااولزتعامهنأىتحةبيجعلاةراهطلا
.مهايإهسيندت

دقنوكينأنمًافوخخلاَقيِراَبَأَوٍسوُؤُكِلْسَغ
.اهنملكأوأبرشوأّيمأاهسمل

ةيشخاهولسغولكألادنعهيلعأكتياميهوٍةَّـِرسَأَو
.ممألانمدحأاهيلعسلجهنأنم
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ةظفللانأوهورابتعالاقحتسيرمأنيتيآلانيتاهيفو
ةيساحنلاةينآلاوسوؤكلالسغنعاهبربعملاةينانويلا
سيلف.ةيدومعملانعاهبربعملاةظفللانيعيهةرسألاو
نمبرقيالهنألسيطغتلابديمعتلارصحينأىتحدحأل
ىنعمقدصيف.مهدئاومومهترسأنوسطغياوناكمهنألقعلا
.سيطغتلاوبصلاوشرلانملكىلعةملكلاكلت
نمانلو.ةيدومعملايفقرطلاهذهدحأنيعيملحيسملاو
تايرهوجنمسيلدامعلايفءاملالامعتساةيفيكنأكلذ
.نيدلا

لٱُهَلَأَسَّـمُث٥«٨-٥
ْ

لٱَوَنوُّيِسيِّـرَف
ْ

ِمل:ُةَبَتَك
َ
ُكُلْسَيَالاَذا

ِْريَغٍدْيَأِبًازْبُخَنوُلُكْأَيْلَب،ِخوُيُّشلٱِديِلْقَتَبَسَحَكُذيِمَالَت
ملٱُمُتْنَأْمُكْنَعُءاَيْعَشِإَأَّـبَنَتًانَسَح:َباَجَأَف٦؟ٍةَلوُسْغَم

،َنيِئاَرُْ
لَقاَّـمَأَو،ِهْيَتَفَشِبيِنُمِرْكُيُبْعَّـشلٱاَذٰه:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك

ْ
ُهُب

لَعُيْمُهَويِنَنوُدُبْعَيًالِطاَبَو٧،ًاديِعَبيِّـنَعٌدِعَتْبُمَف
ِّـ

َميِلاَعَتَنوُم
َنوُكَّـسَمَتَتَوِهللاٱَةَّـيِصَوْمُتْكَرَتْمُكَّـنَأل٨.ِساَّـنلٱاَياَصَوَيِه
لٱَوِقيِراَبَألٱَلْسَغ:ِساَّـنلٱِديِلْقَتِب

ْ
ًَةريِثَكَرَخُأًاروُمُأَو،ِسوُؤُك

.»َنوُلَعْفَتِهِذٰهَلْثِم
١٥:٨ىّتمو٢٩:١٣ءايعشإ،١٥:٢ىّتم

اذهومكديلاقتنوداهومتلعجيأِهللاٱَةَّـيِصَوْمُتْكَرَت
.عساتلاددعلايفركذامكةيصولامهضفرلدادعتسا

َهلَلاَقَّـمُث٩«١٣-٩
ُ

ِهللاٱَةَّـيِصَوْمُتْضَفَر!ًانَسَح:ْم
،َكَّـمُأَوَكاَبَأْمِرْكَأ:َلاَقىَسوُمَّـنَأل١٠.ْمُكَديِلْقَتاوُظَفْحَتِل
لَفًاّمُأْوَأًابَأُمِتْشَيْنَمَو

ْ
ْنِإ:َنوُلوُقَتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو١١.ًاتْوَمْتُمَي

ِهِبُعِفَتْنَتيِذَّـلٱَوُه،ٌةَّـيِدَهْيَأ،ٌناَبْرُق:ِهِّـمُأْوَأِهيِبَألٌناَسْنِإَلاَق
يفُهَنوُعَدَتَالَف١٢يِّـنِم ١٣.ِهِّـمُأْوَأِهيِبَألًائْيَشُلَعْفَيُدْعَباَمِ
ًَةريِثَكًاروُمُأَو.ُهوُمُتْمَّـلَسيِذَّـلٱُمُكِديِلْقَتِبِهللاٱَمَالَكَنيِلِطْبُم
.»َنوُلَعْفَتِهِذٰهَلْثِم
٢١:١٧جورخ،١٥:٤ىّتمو٥:١٦ةينثتو٢٠:١٢جورخ
٢٣:١٨و١٥:٥ىّتم،٢٠:٢٠لاثمأو٢٠:٩نييوالو

ءايعشإةوبنلًاماتًاقفوناكمكضفريأْمُتْضَفَرًانَسَح
ءايعشإأبنتًانسح«هلوقيهوسداسلاددعلايفةروكذملا
.»مكنع

ديلقتلاررضىلعناهربلااذهنمحضوأىلإةجاحالو
٩عاهلضفرو٨عهللاةيصولٌكرتهبكسمتلانأوهو
.١٣عاهللاطبإو

ةدافإةيدهلابنابرقلاسقرمرسفٌةَّـيِدَهْيَأٌناَبْرُق
.نيينامورلاءارقلل

نمًالعفهنوعنميمهنأىنعملاسيلُهَنوُعَدَتَالَف
ةباثمبيهميلعتلاكلذةجيتنّنإلبهيدلاوىلإناسحإلا
.هيلعهللاباتكوهريمضاهبجوييتلاةيلوؤسملااهعفرلعنملا
ىلإناسحإلانممزلألكيهللنابرقلاّنإاولاقنيذلاو
مظعأمهمالكلونيدلاءاسؤرمهةجاحلادنعنيدلاولا
نيذلادالوألاءالؤهلثمةسماخلاةيصولافلاخيو.ريثأت
نيذلاو.ةينابهرلانولخديومهيلإنيجاتحملامهيدلاونوكرتي
.ةئيطخلايفمهنوكراشيةينابهرلاىلعمهنوثحي

جلٱَّـلُكاَعَدَّـمُث«١٤
ْ

َهلَلاَقَوِعَْم
ُ

ْمُكُّلُكيِّـنِماوُعَمْسٱ:ُم
.»اوُمَهْفٱَو
١٥:١٠ىّتم

قباسلاباطخلانأاذهنمرهظيِعْمَْجلٱَّـلُكاَعَدَّـمُث
ميلشروأنماوتأنيذلانييسيرفلاىلإرثكألابًاهجومناك
ىلإمههبنوعمجلانمهبنيطيحملالكىلإتفتلافانهامأو
.مهبولقيفهنونزخيومهسفنألباطخلااوذختينأ

ِهيِفَلَخَداَذِإِناَسْنِإلٱِجِراَخْنِمٌْءَيشَسْيَل١٥«١٥،١٦
َختيِتَّـلٱَءاَيْشَألٱَّـنِكٰل،ُهَسِّـجَنُيْنَأُرِدْقَي

ْ
يِتَّـلٱَيِهُهْنِمُجُر

لَفِعْمَّـسلِلِناَنْذُأٍدَحَألَناَكْنِإ١٦.َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُت
ْ
.»ْعَمْسَي

١١:١٥ىّتم

١٥:١١ىّتمحرشلارظنا
رمأيفماهوألاوديلاقتلانالطبقبساميفّنيب

.هللاةيصوىلعديلقتلاليضفتيفأطخلاويسقطلالاستغالا
مهديلقتىلعقدصيلسغلاىلعقدصامنأّنيبيعرشو
امأو.ةمعطألانمسجنلاورهاطلانيبزييمتلارمأيف
ةينثتو٧صنييوال(تالوكأملانيبةيوسوملاةعيرشلازييمت

رئاسنعةيدوهيلاةمألالصفىوسهتياغنكتملف)١٤ص
ًايرهوجتوقوملايسقطلازييمتلااذهدوهيلاربتعاو.ممألا
.كلذيفمهأطخحيسملاّنيبفًايدبأًايبدأ

جلٱِدْنِعْنِمَلَخَداَّـَملَو«١٧
ْ

لٱَىلِإِعَْم
ْ
ُهُذيِمَالَتُهَلَأَس،ِتْيَب

ملٱِنَع
.»ِلَثَْ
١٥:١٥ىّتم

ماقأيذلاتيبلاهنأحجرألا.١٥:١٢ىّتمِتْيَبْلٱَىلِإ
لمكأامدعبعوسينأكلذنمرهاظلاو.موحانرفكيفهب
هذيمالتعممهنعبهذعمجلارئاسونييسيرفللهباطخ
نيقابلابئانهتداعكسرطبناكولثملانعذيمالتلاهلأسو
لاعفنانمىتمهركذامسقرمركذيملو.لاؤسلايف
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مهميلعتةجيتنىلعهلاقاموعوسيميلعتنمنييسيرفلا
.)١٤-١٥:١٢ىتم(دسافلا

لاطبإتايسقطلاىلعتايحورلاانهحيسملاليضفتيفو
نيبةميدقلابرحلانألضرألانايدأنمميظعبناجل
الةيسقطلاةنايدلاوةيبلقلاةنايدلانيبوديلقتلاوهللامالك
يفنيبغارسانلالازيالوقاسومدقىلعةمئاقلازت
.رهوجلانعنيضرعموضرعلا

َهلَلاَقَف«١٨
ُ

اَمَأ؟َنيِِمهاَفُْريَغاَذَكٰهًاضْيَأْمُتْنَأَفَأ:ْم
ْنَأُرِدْقَيَالٍجِراَخْنِمَناَسْنِإلٱُلُخْدَياَمَّـلُكَّـنَأَنوُمَهْفَت
.»ُهَسِّـجَنُي

يفماهفإلاوئيطبرصعلكيفمهلكسانلا.١٥:١٦ىّتم
نأانيلعف.نيملعملالضفأاهايإمهمّلعنإوتايحورلا
ةفرعملايفمدقتنيكلسدقلاحورلاريونتًامويفًامويلأسن
رومزم(كضئارفانملعنيلئاقدوادكهللايلصنوةيحورلا

١١٩:٦٤(.

لَقَىلِإُلُخْدَيَالُهَّـنَأل«١٩
ْ
جلٱَىلِإْلَبِهِب

ْ
َىلِإُجُرَْخيَّـمُث،ِفَْو

خلٱ
ْ

طَألٱَّـلُكُرِّـهَطُيَكِلٰذَو،ِءََال
ْ

.»ِةَمِع

نميحورلاءزجلاوأسفنلاانهبلقلاىنعمِهِبْلَق
.ناسنإلا

انهحيسملامالكلصاحوءاعمألاوةدعملايأِفْوَْجلٱ
بسنييذلايحورلاءزجلانيبيأدسجلاوسفنلانيبنأ
سجنتيورهطتييذلايدسجلاءزجلاوةئيطخلاوةسادقلاهيلإ
.لاصفنالامامتماعطلاب

يمضهلازاهجلاوهرهطُييذلاِةَمِعْطَألٱَّـلُكُرِّـهَطُي
هبترامىلإاذهبحيسملاراشأف.قبساميفهضعبركُذيذلا
عفدوليثمتلاومضهلابناسنإلادسجنأنمةمكحلابهللا
هيذغيامبعفتنيوهسجنياملكنمصلختيلوضفلا
امنأىلعنيليلدحيسملامامأو.هتراهطوهتحصظفحيو
ماعطلانألوألا.سفنلاسنديالماعطلانممفلالخدي
يذلايمضهلازاهجلانأيناثلاو.ةتبلاسفنلاىلإلصيال
ندبلاسندينأنكمياملكعفديناسنإللهللاهعنص
.ًارهاطهدسجىقبيف

ةيمور(هلئاسرضعبيفعوضوملااذهيفسلوبملكتو
.٨سوثنروك١و١٤و٣و١٤:٢

ُسِّـجَنُيَكِلٰذِناَسْنِإلٱَنِمُجُرَْخييِذَّـلٱَّـنِإ:َلاَقَّـمُث«٢٠
.»َناَسْنِإلٱ

ًايبدأناسنإلاسجنيالماعطلانأعوسيحضوأامدعب
يأهنمجرخياموهوةقيقحهسنديامدجويهنأنيبيذخأ
.هبلقراكفاىلعلدتيتلاهلامعأوهتريسوهمالك

الهللاينيعيفًاهوركمهلعجييأَناَسْنِإلٱُسِّـجَنُي
.ىلاعتهنموندينأقحتسي

َخت،ِساَّـنلٱِبوُلُقْنِم،ِلِخاَّـدلٱَنِمُهَّـنَأل٢١«٢٣-٢١
ْ
ُجُر

،ٌثْبُخ،ٌعَمَط،ٌةَقِْرس٢٢،ٌلْتَقٌ،قْسِف،ًىنِز:ُةَريِّـِّـرشلٱُراَكْفَألٱ
َجت،ٌةَريِّـِرشٌْنيَع،ٌةَراَهَع،ٌرْكَم

ْ
ُعيَِمج٢٣.ٌلْهَج،ُءاَِيْربِك،ٌفيِد

َختِروُُّرشلٱِهِذٰه
ْ
.»َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُتَوِلِخاَّـدلٱَنِمُجُر

١٥:١٩ىّتمو٨:٢١و٦:٥نيوكت

٢٠و١٥:١٩ىّتمحرشلارظنا
لمتشملامهنميحورلاءزجلايأِساَّـنلٱِبوُلُقْنِم
نمرثكأسقرمحضوأدقف.لاعفنالاوليملاونهذلاىلع
ميلعتف.ناسنإلايفرشوحالصلكعوبنيبلقلانأىتم
يسرافلاينامذيمالتاهبكسمتيتلاةلالضلايفانيحيسملا
ةئيطخلالصأدسجلانأيهوداليمللثلاثلانرقلايف
هذهو.هلايمأةتامإودسجلارهقبرّهطتسفنلانأواهزكرمو
ضعباهنمُلخيملونيينثولانمنيريثكدنعتناكةلالضلا
ذألوقبلاوموحللانيبمهزييمتلنييحيسمنومسينيذلا

عيباسأضعبوعوبسألامايأضعبيفموحللانومّرحي
ةعيظفاياطخعبسحيسملامالكةياوريفىتمركذو.ةنسلا
ًاعبسىتمهركذامىلعدازوةرشعثالثسقرمركذو
لاملاةبحميأعمطلايهعبسلاو.ةدحاوهركذاممكرتو
يأثبخلاو.هشغوهريغملظىلإاهبحاصدوقتيتلاةدئازلا
لكوهوركملاو.هررضدصقوريغلاىلعريرشلالاعفنالا

.تاوهشلانانعقالطإيهوةراهعلاو.عادخلافونص
ريخلنزحلاوهو)٢٠:١٥ىّتم(دسحلايهوةريرشلانيعلاو
جيهتيتلارومألاةدهاشمىلإليملاىلعًاضيأقلطتو.ريغلا
باجعإيهوءايربكلاو.)٥:٢٩ىّتم(ةئيدرلاةوهشلا
مامأهسفنرربيوسانلانمهريغرقتحيىتحهسفنبناسنإلا
ناسنإلازيمتيتلاىوقلالامعتسامدعوهولهجلاو.هللا
.ريمضلاةعاطإوهللافوخنودبفرصتلاوةميهبلاىلع
مدعاهتياهنوةريرشلاراكفألاةعيظفلاةمئاقلاهذهةءادبو
يتلاو.لاثتمالامدعةلعةيناثلاويدعتلاةلعىلوألاوركفلا
ركذحيسملالعلو.روزلاةداهشىتمهركذاممسقرماهكرت
.هدصققفاوامريشبلكلقنو.ًاضيأاياطخلاهذهريغ
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:٥ةيطالغو٣١-١:٢٩ةيموريفركُذامبانهركُذاملباق
٢١-١٩.

الناسنإلارورشةرفوهتفرعموحيسملاةراهططرفو
هذقنيلهبلطىلعهنالمحيلبهنعدعبيوهنمرفنيهنالعجي
.امهيفةئيطخلاهيقلتنيذللاكالهلاوءاقشلانم

:دئاوفعبرأانهحيسملاميلعتنمانلو
يفهداسفةلعنألةديدجلاةدالولاىلإناسنإلاجايتحا.١

.جراخنمالهلخاد
نألطلغيةيجراخلالامعألاىلإمثإلابسنينمنإ.٢

الامبرةيبلقاياطخانهحيسملااهركذيتلااياطخلارثكأ
ةلدأيهةروكذملاةريرشلالاعفألاو.ًالعفسانللرهظت
.لئاهلانطابلارشلاىلع

ةمئاقةئيطخلانمةاجنلانأنومهوتينيذلالهج.٣
سيلناسنإلاىلعرطخمظعأنألسانلانعدارفنالاب
.ةيلخادلانملبةيجراخلابراجتلانم

يفانلنلعأهنأىلعىلاعتهللاركشلامظعأبوجو.٤
مدنأوهوةئيطخلاسيندتنمةاجنللًاقيرطهليجنإ
سدقلاحورلانأوةئيطخلكنمانرهطيحيسملاعوسي
.اهسيدقتوانبولقديدجتلدعتسم

٣٠ىلإ٢٤عةيناعنكلاةأرملاةنباءافش

،َءاَدْيَصَوَروُصِموُُختَىلِإىَضَمَوَكاَنُهْنِمَماَقَّـمُث«٢٤
ْنَأْرِدْقَيْمَلَف،ٌدَحَأَمَلْعَيَالْنَأُديِرُيَوُهَوًاتْيَبَلَخَدَو
.»َيِفَتَْخي
١٥:٢١ىّتم

تراسينجلهسوموحانرفكراوجنميأَكاَنُهْنِم
.٦:١٧انحويو٥٦-٦:٥٣ص
رمأيفهميلعتنمًاريثكنويسيرفلاظاتغاىَضَمَو

هنعلأسو.)١٥:٢ىّتم(هرارضإاودصقوسيندتلا
كلذلو.)٩:٩اقول(ريخلهلاؤسنكيملوسابيتنأسدوريه
كلذهلازتعاباهيلإجاتحيناكيتلاةحارلاونمألابلط
هيلإأجتلايذلالحملاوههيلإأجليذلالحملاو.ًاليلقناكملا
.)٢٤-١٧:١٥كولم١(هقيضتقويفايليإ

.١٥:٢١ىّتمحرشلارظناَءاَدْيَصَوَروُصِموُُخت
نيتنيدملاكنيتلةرواجملادالبلاموختلاكلتىنعمو
.نيتيقينيفلا

نكلوكلانهىلإهئيجمراهتشانمًارارفًاتْيَبَلَخَد
.٣:٨صو٤:٢٤ىّتمهلوصوقبسهربخ

وأهتدهاشملامإسانلاهدصقَيِفَتَْخيْنَأْرِدْقَيْمَلَف
.ىضرملامهفراعملوأمهلءافشلايفمهتبغرل

ْتَتَأَف،ِهِبْتَعِمَسٌسِجَنٌحوُراَهِتَنْبٱِبَناَكًةَأَرْمٱَّـنَأل«٢٥
.»ِهْيَمَدَقَدْنِعْتَّـرَخَو

تناكةيناعنكلاةأرملانأنمىتمهركذامسقرمكرت
نأواهيلإتفتليملهنأوتيبلالخدنألبقهءاروخرصت
ًاضيأكرتو.)٢٤و١٥:٢٢ىّتم(ًاثبعاهلاوطسوتلسرلا
ليئارسإتيبفارخىلإالإلسرأمل«هذيمالتلحيسملالوق
هليجنإبتكهنألوقلاكلذهكرتببسلعلو.»ةلاضلا
صالخلاةراشبنأممألانظيالئلهركذينأفاخوممألل
هتادانمىوسكلذبدصقيملحيسملانأىلعطقفدوهيلل
.ضرألاىلعوهوةيصخشلا

ملٱْتَناَكَو«٢٦
يفَو،ًةَّـِيَممُأُةَأْرَْ -ًةَّـيِروُسًةَّـيِقيِنيِفاَهِسْنِجِ

.»اَهِتَنْبٱِنِمَناَطْيَّـشلٱَجِرُْخيْنَأُهْتَلَأَسَف

هذهتقلطأوةينانوييأ»سنيلأ«لصألايفيهوًةَّـيَِممُأ
اهنيدىلإةيممأهلوقبراشأفًايدوهينكيملنملكىلعةبسنلا
.ةينثواهنأىلإيأ

هلوقدازواهنطومىلإةبسنهذهًةَّـيِروُسًةَّـيِقيِنيِف
لامشيفيتلاةيقينيفنعانهةروكذملاةيقينيفلًازييمتةيروس
كلتفصوىلعىّتمدازو.ةيبيلةيقينيفبفرعتوةيقيرفأ
اهدرطيتلاممألانماهلصأنأىلإةراشإةيناعنكاهنأةأرملا
.ةيدوهيلايفمهدالبنمليئارسإونب

َهلَلاَقَفُعوُسَياَّـمَأَو٢٧«٢٩-٢٧
َ

لٱيِعَد:ا
ْ
ًالَّـوَأَنيِنَب

لٱُزْبُخَذَخْؤُيْنَأًانَسَحَسْيَلُهَّـنَأل،َنوُعَبْشَي
ْ
طُيَوَنيِنَب

ْ
َحَر

لِل
ْ

لٱَو!ُدِّـيَساَيْمَعَن:ْتَباَجَأَف٢٨.ِبَالِك
ْ

َحتًاضْيَأُبَالِك
ْ

َت
ملٱ
لٱِتاَتُفْنِمُلُكْأَتِةَدِئاَْ

ْ
َهلَلاَقَف٢٩.َنيِنَب

َ
ِهِذٰهِلْجَأل:ا

لٱ
ْ

.»ِكِتَنْبٱِنِمُناَطْيَّـشلٱَجَرَخْدَق.يِبَهْذٱِةَمِلَك

.٢٩-١٥:٢٥ىّتمحرشلارظنا
اهركذيملةرابعلاهذهَنوُعَبْشَيًالَّـوَأَنيِنَبْلٱيِعَد
دوهيللمدقتنأدعبحيسملابهاومنأبدعواهيفوىتم
مدعببسلنايباهيفوًاضيأممأللمدقتراتخملابعشلا
لسرلاملعينأدارأهنألةأرملاةبلطللاحلايفحيسملاةباجإ
نأًاضيأدصقو.ىتأدقنكيملممألاريشبتتقونأ
ناميإلابوجوانملعينأو.اهتوبثوةأرملاناميإنحتمي
.انتاولصةبوجألاونلتابثلاو
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،َجَرَخْدَقَناَطْيَّـشلٱِتَدَجَوَواَهِتْيَبَىلِإْتَبَهَذَف«٣٠
طَمَةَنْبٱلٱَو

ْ
لٱَىلَعًةَحوُر

ْ
.»ِشاَرِف

تغلباملتققحتيأَجَرَخْدَقَناَطْيَّـشلٱِتَدَجَوَو
.حيحصحيسملالوقاهتيب

.مالسلاوةحارلالاحيفيأِشاَرِفْلٱَىلَعًةَحوُرْطَم
نأامكةحصلاعوجروناطيشلاجورخىلعليلداذهو
.٥:٥صاهيفهئاقبىلعًاليلدنوكتةحارلامدع

٣٧ىلإ٣١عدقعأّمصأءاربإ

َىلِإَءاَجَو،َءاَدْيَصَوَروُصِموُُختْنِمًاضْيَأَجَرَخَّـمُث«٣١
جلٱِرْحَب

ْ
يفِليَِل ملٱِدوُدُحِطْسَوِ

لٱِنُدُْ
ْ

.ِ»ْرشَع
١٥:٢٩ىّتم

يفرمحيسملانأينانويلالصألايفمالكلااذهلمتحي
ركذنمجتنتسنو.هقيرطيفاهلةعباتلاضرألاوأاديص
راسهنأحيسملارفسىلعمالكلايفاديصلبقروصسقرم
نمدبالوقرشلاىلإرادمثلامشلاىلإبونجلانم
رشعلاندملاىلإهباهذىلعوةرودلاكلتىلعهتلمحبابسأ
٤:٢٥ىتمةيربطرحبنميقرشلابناجلاىلعيهيتلا
نونجملانمنوئجللاجرخأدالبلاكلتيفو٥:٢٠سقرمو
:٥صمهموختنعفرصنينأكانهناكسلاضعبهلأسو
.١٧و١٥

ُهَدَيَعَضَيْنَأِهْيَلِإاوُبَلَطَو،َدَقْعَأَّـمَصَأِبِهْيَلِإاوُءاَجَو«٣٢
.»ِهْيَلَع
١١:١٤اقولو٩:٣٢ىّتم

ةروكلاكلتيفةريثكتازجعمعنصحيسملانأىّتملاق
١٥:٢٩ىتمهئادعأنمةاجنلاوةحارلاةيغباهدصقهنأعم
رصتقاو.نوملكتيسرخلالعجهنأتازجعملاكلتنمو
.اهصوصخبهريغاهركذيملاهنمةدحاوركذىلعسقرم
هداتعاامعاهيفءافشلاقيرطفالتخاكلذببسلعلو
.عوسي

هيلإاوءاجنيذلامهنمسقرمركذيملِهْيَلِإاوُءاَجَو
هيلإهباوتأو.باصُملاباحصأمهنأىلعلدتةنيرقلانكلو
هلهلعفينأحيسملاردقييذلاامفرعينأعطتسيملهنأل
.هتيلبلًارظنهسفنلًائيشبلطينأعطتسيملو

هدقعببسلعلوسرخأشرطأيأَدَقْعَأَّـمَصَأِب
توصيناكهنأدعبمالكلانمرهظيهنألهممصدرجم
.٣٥عمهفُتالًاتاوصأ

كلذدقعألاباحصألأسِهْيَلَعُهَدَيَعَضَيْنَأ
كلذاوجتنتساوسمللاىلعفقوتيءافشلانأمهداقتعال
عضونمهوداتعااممامإوًالبقحيسملانماودهاشاممامإ
نمءربلاعقوتيصربألانامعنناككلذلثمو.ةكربللديلا
امكهءاربإنسحتسيملحيسملانكل.٥:١١كولم٢ايليإ
.هولأس

جلٱِْنيَبْنِمُهَذَخَأَف«٣٣
ْ

ُهَعِباَصَأَعَضَوَو،ٍةَيِحاَنَىلَعِعَْم
يف .»ُهَناَسِلَسََملَوَلَفَتَوِهْيَنُذُأِ
٩:٦انحويو٨:٢٣ص

ًاقرطذختالبءافشللدحاوقيرطىلعحيسملارصتقيمل
دارفنابضعبلاىفشوعومجلانيبضعبلاىفشوةفلتخم
ضعبلاوسمللابضعبلاوةملكلابضعبلاأربأومهنع
ةعفدىضرملارثكأىفشواهنملستغيةكربىلإهلاسرإب
حيسملاكلسو.٢٥-٨:٢٣صًايجيردتاهضعبوةدحاو
وأنيباصملاجايتحانمهفرعاملءافشللةفلتخمًاقرط
هيلعينبيًاساسأعضييكلومهناميإهيبنتىلإنيدهاشملا
.ًايحورًاميلعت

هجوييكلعمجلانعدقعألابحيسملادرفناٍةَيِحاَنَىلَع
امًاريثكو.ريثأتلالككلذبرثأتيلوحيسملالمعىلإهاوقلك
قاوسأنمضارمألابسانلاضعببمويلاحيسملادرفني
.اهضارمأيفشيومهسوفنملكيللامعألاعراوشوةراجتلا
لوأنوكينأدقعألامصألاكلذبدارفنالابدارأامبرو
.عمجلاتاوصأالهبرتوصهعمسيتوص
ةثالثلالامعألاهذهخلاَسََملَوَلَفَتَو...ُهَعِباَصَأ

نيعناماناكهدقعوهممصنألءافشللطئاسوالتراشإ
نمًالدبتاراشإلاحيسملالمعتساف.مالكلابهميلعتنم
سملو.حيسملابهناميإوةكربلالاونهءاجرهبنييكلظفللا
لحيونذألاحتفيهنأىلإءاميإطوبرملاهناسلوةدودسملاهنذأ
الدقعألاناسلىلعهناسلقيرنمًائيشعضوو.ناسللا
.هنمءافشلاةوقنأنايبللبءاودقيرلاكلذنوكل
هعبصإبهقيرحيسملاذخأانهلفتلابىنعملانأحجرألاو
.دقعألاكلذناسلىلعهعضوو

ِيَأ.اَثَّـفِإ:ُهَلَلاَقَوَّـنَأَوِءاَمَّـسلٱَوْحَنُهَرَظَنَعَفَرَو«٣٤
.»ْحِتَفْنٱ

٣٨و١١:٣٣انحوي،١٧:١و١١:٤١انحويو٦:٤١ص

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاعباسلاحاحصألا
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ةالصلاىلعًابلاغلدياذهِءاَمَّـسلٱَوْحَنُهَرَظَنَعَفَرَو
٢و١٢١:١رومزمءامسلايفىمسألاهدجمةرضحىذلاهللا
تازجعملالمعيناكحيسملانأبيرالو.٦:٤١صو
يفبآلابهداحتالًانايبءامسلاىلإانهرظنهنكلهناطلسب
.١٤:١٩ىتميفامكلمعلاوروعشلا

راهظإللبباصملاميلعتلكلذعوسيلعفيملامبرَّـنَأَو
وهيذلاناسنإلاكلذءالبىلعنيزحهنأوهبلقتالاعفنا
سنجلالكبئاصمهرّكذكلذنأوةئيطخلاجئاتنىدحإ
انحويرزاعلربقىلعهئاكبوهبارطضاكانههنينأو.يرشبلا
يف«وهف١١:٣٣ .)٦٣:٩ءايعشإ(َ»قَياَضَتْمِهِقيِضِّـلُكِ

هملعأامكهنيعحيسملاظفلانهسقرمركذاَثَّـفِإ
ةدافإلسقرماهمجرتو.هنذأبحيسملاعمسيذلاسرطب
ةدودسمًانذأكلذبحيسملارمأو.نيينامورلاهليجنإءارق
.حتفنتيكل

لِلَو«٣٥
ْ

َمَّـلَكَتَو،ِهِناَسِلُطاَبِرَّـلَحْنٱَو،ُهاَنْذُأْتَحَتَفْنٱِتْقَو
.»ًاميِقَتْسُم
١١:٥ىّتمو٦و٣٥:٥ءايعشإ

١٣:١٦اقوليفامكزاجماذهِهِناَسِلُطاَبِرَّـلَحْنٱَو
كلذناكو.سانلارئاسكهملكتلعناوملالاوزهبديرأ
نمنامزوناكملكيفحيسملاهلمعيامىلإًازمرلمعلا
ةنسلألالحوهللامالكعمسنعةدودسملاناذآلاحتف
ٍذِئَنيِح«ءايعشإلوقلًامامتإىلاعتهلحيبستلانعةدوقعملا
لٱُنوُيُعُحَّـتَفَتَت

ْ
٣٥:٥ءايعشإ(»ُحَّـتَفَتَتِّـمُّصلٱُناَذآَوِ،يْمُع

.)١٣:١٦ىّتمو

اَمِرْدَقَىلَعْنِكٰلَو.ٍدَحَألاوُلوُقَيَالْنَأْمُهاَصْوَأَف«٣٦
.»ًاريِثَكَرَثْكَأَنوُداَنُياوُناَكْمُهاَصْوَأ

٥:٤٣ص

اوكرتنيذلاهافشيذلاباحصأىصوأيأْمُهاَصْوَأ
لثممهايإهئاصيإبابسأوةزجعملاةدهاشملاودرفناوعيمجلا
.)٩:٣٠ىّتم(ًالبقركُذام

لٱَىلِإاوُِتُهبَو«٣٧
ْ

!ًانَسَحٍْءَيشَّـلُكَلِمَعُهَّـنِإ:َنيِلِئاَقِةَياَغ
خلٱَوَنوُعَمْسَيَّـمُّصلٱَلَعَج

ْ
»!َنوُمَّـلَكَتَيَسُْر

حيسملالامعألكىلعقدصيًانَسَحٍءَْيشَّـلُكَلِمَع
:١نيوكت(ملاعلاعدبيفهللالمعىلعليقامضرألاىلع
دجملاقحتسيةيحورلاةديدجلاةقيلخلاعدابحيسملاف.)٣١
فونصنمهلثمرهظأهنأليداملاملاعلاعدبمهقحتسايذلا

نيينثولاندمرشعلاناكسةداهشوةدوجلاوةمكحلاوةوقلا
لكىلعقدصتءافشلاتايآنمهودهاشامىلعءانب
.ءامسلاوضرألايفحيسملالامعأ

حيسملانأىلعلدياذهخلاَنوُعَمْسَيَّـمُّصلٱَلَعَج
.ًافنآةروكذملاريغةريثكتازجعمعنص

نماثلاحاحصألا

١٠ىلإ١عفالآةعبرأعوسيعابشإ
)م.ب٢٨ةنس(

يف١«٩-١ لِتِ
ْ

جلٱَناَكْذِإِماَّـيَألٱَك
ْ

َْملَو،ًاّدِجًاريِثَكُعَْم
َهلْنُكَي

ُ
َهلَلاَقَوُهَذيِمَالَتُعوُسَياَعَد،َنوُلُكْأَياَمْم

ُ
ِّـينِإ٢:ْم

جلٱَىلَعُقِفْشُأ
ْ

َهلَنآلٱَّـنَأل،ِعَْم
ُ

يِعَمَنوُثُكْمَيٍماَّـيَأَةَثَالَثْم
َهلَسْيَلَو

ُ
هتوُيُبَىلِإْمُهُتْفََرصْنِإَو٣.َنوُلُكْأَياَمْم َنيِمِئاَصِْمِ

يفَنوُرِوَّـُخي ٤.ٍديِعَبْنِماوُءاَجْمُهْنِمًامْوَقَّـنَألِ،قيِرَّـطلٱِ
ِءَالُؤٰهَعِبْشُيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيَنْيَأْنِم:ُهُذيِمَالَتُهَباَجَأَف
يفاَنُهًازْبُخ لٱِ

ْ
َهلَأَسَف٥؟ِةَّـيِّـَرب

ُ
خلٱَنِمْمُكَدْنِعْمَك:ْم

ْ
:اوُلاَقَف؟ِزُْب

جلٱَرَمَأَف٦.ٌةَعْبَس
ْ

َعْبَّـسلٱَذَخَأَو،ِضْرَألٱَىلَعاوُئِكَّـتَيْنَأَعَْم
َىلِإاوُمَّـدَقَف،اوُمِّـدَقُيِلُهَذيِمَالَتىَطْعَأَوََرسَكَوَرَكَشَوٍتاَزْبُخ
جلٱ
ْ

َلاَقَوَكَراَبَف،ِكَمَّـسلٱِراَغِصْنِمٌليِلَقْمُهَعَمَناَكَو٧.ِعَْم
ِتَالَضَفاوُعَفَرَّـمُث،اوُعِبَشَواوُلَكَأَف٨.ًاضْيَأِهِذٰهاوُمِّـدَقُيْنَأ
لٱ
ْ

َّـمُث.ٍفَالآِةَعَبْرَأَوْحَنَنوُلِكآلٱَناَكَو٩.ٍلَالِسَةَعْبَسِ:َرسِك
.»ْمُهَفََرص
١٤:١٩ىّتم،٦:٣٨صو١٥:٣٤ىّتم،١٥:٣٢ىّتم
٦:٤١صو

ىّتمربخوانهةروكذملاةزجعملابسقرمربخنيبقرفال
عومجلاماعطإيهوةزجعملاهذهو.)٣٨-١٥:٣٢ىّتم(اهب
وهاذهو.سقرموىّتمالإنيريشبلانماهركذيملةيناث
نيتزجعمركذهنألهجهنمسقرمهيفّريغيذلاديحولارمألا
لكنمةدحاوةزجعمركذهتداعنمنألدحاوعوننم
.عون

يف ىّتم(ليلجلاعوسيلازتعاةدميفيأِماَّـيَألٱَكْلِتِ
يفةروكذملاةزجعملاهيفعنصيذلاتقولاسفنال)١٥:٢١
ةيلبجلاضرألايفذئنيحناكهنأموهفملاو.قباسلاحاحصألا

يتلاةزيجولاةرابعلاو.ندملارشعلايحاونيفندرألايقرش
اوُءاَجْمُهْنِمًامْوَقَّـنَإ«هلوقىتمهركذامىلعسقرماهداز
َءاَسِّـنلٱاَدَعاَم«هلوقىتمهركذاممكرتو»ٍديِعَبْنِم
.)١٥:٣٨ىّتم(»َدَالْوَألٱَو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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لِلَو«١٠
ْ

يِحاَوَنَىلِإَءاَجَوِهِذيِمَالَتَعَمَةَنيِفَّـسلٱَلَخَدِتْقَو
ملَد
.»َةَثوُناَْ
١٥:٣٩ىّتم

انهالإسدقملاباتكلايفةملكلاهذهلركذالَةَثوُناَْملَد
برقيبرغلاةيربطرحبئطاشىلعةريغصةيرقاهنأنونظملاو
ىمسيامدنعتناكضعبلااهنظواهلةعباتوًالامشلدجم
.لدجمنمةعاسثلثدمأىلعيهوةدرابلانيعلابمويلا
.دحاونينثالاىنعمفلدجمموختىلإءاجهنأىتملاقو

١٣ىلإ١١عءامسلانمةيآنييسيرفلابلط

لٱَجَرَخَف«١١
ْ

ًةَيآُهْنِمَنيِبِلاَطُهَنوُرِواَُحياوُأَدَتْبٱَوَنوُّيِسيِّـرَف
.»ُهوُبِّـرَُجيْيَكِل،ِءاَمَّـسلٱَنِم
٦:٣٠انحويو١٦:١و١٢:٣٨ىّتم

نأمهلقحالاممهلاؤسواذهنييسيرفلاعامتجا
يتلاتايآلاةداهشمهكرتوءامسلانمةيآوهوهولأسي

ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفاهيلعمالكلارمحيسملااهعنص
٤-١٦:١(.
هنوبقارياوناكمهنأىلعلدياذهَنوُّيِسيِّـرَفْلٱَجَرَخَف
دازو.ًانلعهلاودصتواورهظذنئيحمهنأوسيساوجلاكًارس
ىلعنييسيرفلاعماوقفتانييقودصلانأسقرمىلعىتم
ىلإاوقبسنيذلامهنييسيرفلانكلوةيآلاكلتهولأسينأ
نودقتعيالةرفكمهنألءايرنويقودصلامهاطاوولاؤسلا
.ءامسلانمةيآبنايتإلاناكمإ

ِمل:َلاَقَوِهِحوُرِبَدَّـهَنَتَف«١٢
َ
طَياَذا

ْ
جلٱاَذٰهُبُل

ْ
حلَا؟ًةَيآُليِ

ْ
َّـَق

جلٱاَذٰهىَطْعُيْنَل:ْمُكَلُلوُقَأ
ْ
»!ًةَيآُليِ

حيسملاهجوتارامإركذينأسقرمداتعاَدَّـهَنَتَف
ةراشإحيسملادهنتانهركذاذهىلعو.هتالاعفناتامالعو
كلذومهيلعةئيطخلاطلستومهدانعومهرفكىلعهنزحىلإ
.٧:٣٤صيدسجلاهباصملدقعألامصالاىلعهنزحك
مهضفربءاقشلانممهسفنأاوبلجاملمهيلعًاضيأنزحو
.هايإ

نمةيآىطعُياليأًةَيآُليِْجلٱاَذٰهىَطْعُيْنَل
ىسومةيآلثماوبلطمهنإف)١٦:١ىّتم(اوبلطامكءامسلا
رمقلاوسمشلافيقوتيفعوشيةيآلثمونملالازنإيف
ايليإةيآوداصحلامايأيفَدربلاورطملاعاقيإيفليئومصةيآو
يفكلملاايقزحلتناكيتلاةيآلاوبطحلاىلعرانلالازنإيف
.ةيسمشلاةعاسلاتاجردنمتاجردرشعلظلاعيجرت

نانويةيآالإنوطعيالمهنأمهللاقحيسملانأىتملاقو
ةيآلاتسيلنانويةيآنألسقرملوقضقانيالوهويبنلا
مهبلطلةباجإذئنيحاهايإحيسملامهطعيملواهوبلطيتلا
.تقولاكلذلبقةنس٨٩٠ذنمتناكاهنأل

.ةعبارلاةرملاةبلطلاكلتنييسيرفلابلطذئنيحغلبو
)٢:١٨انحوي(ًالوألكيهلانمةعابلادرطدعباهالوأ
اهثلاثو.)٦:٣٠انحوي(فالآلاةسمخلاعابشإدعباهيناثو
.انهةعبارلاو.)١٢:٣٨ىّتم(عورزلانيبهرورمدعب

لٱَىلِإىَضَمَوَةَنيِفَّـسلٱًاضْيَأَلَخَدَوْمُهَكَرَتَّـمُث«١٣
ْ

.ِ»ْربَع

نمسأيلاومهبحيسملاةرسممدعىلعلدياذهْمُهَكَرَت
ملمهايإهكرتو.ليلجلايفهتمدخةياهنىلعوهميلعتبمهتدافإ
مهايإهؤاقبإلبهيفاوناكيذلالحملانعباهذلادرجمنكي
.هتلازإىجرُتاليذلاءاقشلالاحيف

ةيقابتناكواهيفىتأيتلاةنيفسلايهاهلعلَةَنيِفَّـسلٱ
.١٠صهبلطل

عجريملوةيربطرحبنميقرشلابناجلايأِْربَعْلٱَىلِإ
ىلعيراوتلالواحيوهوةدحاوةرمالإليلجلاىلإكلذدعب
.٩:٣صناكمإلاردق

نييسيرفلاريمخنمهذيمالتحيسملاريذحت
٢١ىلإ١٤عسدوريهو

يفْمُهَعَمْنُكَيَْملَو،ًازْبُخاوُذُخْأَيْنَأاوُسَنَو«١٤ ِةَنيِفَّـسلٱِ
.»ٌدِحاَوٌفيِغَرَّـالِإ
خلا١٦:٥ىّتم

ًالامجإىتمهلاقامسقرمحضوأٌدِحاَوٌفيِغَرَّـالِإ
.)١٦:٥ىّتم(»ًازْبُخاوُذُخْأَيْنَأاْوَسَن«هلوقب

.دحاوفيغرىوسمهعمنكيملهنأمهنايسنىلعلديو
.ًالبقهوذخأامممهدنعًايقابناكفيغرلاكلذنأحجرألاو
ركذو.مهرفسيفًاديدجًازبخاوذخأدقاونوكيملاذهىلعو
.هقيقدتوسرطبةركاذةدوجىلعلديفيغرلااذهسقرم

لٱِريَِمخْنِماوُزَّـرََحتَواوُرُظْنٱ:ًالِئاَقْمُهاَصْوَأَو«١٥
ْ

َنيِّـيِسيِّـرَف
.»َسُدُوريِهِريَِمخَو
١٢:١اقول

ريمخىتمركذيملَسُدوُريِهِريَِمخَوَنيِّـيِسيِّـرَفْلٱِريَِمخ
هركذيمليذلانييقودصلاريمخهنمًالدبركذوسدوريه

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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ةثالثلانملكريمخنممهرذححيسملانأحجرألاوسقرم
انهريمخلابدارملاوهوءايرلايفنيكرتشمًاعيمجاوناكمهنأل
مهتريسومهميلاعتتهبشأفهنودقتعيملامباورهاظتمهنإف
ةريمخلارثؤتامكةرثؤمتناكوةيفخدتمتتناكاهنألريمخلا
.اهلثمهرُّيصتونيجعلايف

رومأيفنويسودوريهلاونويقودصلاونويسيرفلافلتخاو
ءايرلايفًاعيمجاوقفتامهنكلميلاعتلاوتادقتعملانمةريثك
ركُذامريغنييسدوريهلاريمخنمناكو.عوسيةمواقميفو
.مهاوسنممرثكأملاعلاةبحم

اَنَدْنِعَسْيَل:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَنيِلِئاَقاوُرَّـكَفَف١٦«٢١-١٦
َهلَلاَقَوُعوُسَيَمِلَعَف١٧.ٌزْبُخ

ُ
ِمل:ْم

َ
َسْيَلْنَأَنوُرِّـكَفُتاَذا

َنآلٱىَّـتَحَأ؟َنوُمَهْفَتَالَوُدْعَبَنوُرُعْشَتَالَأ؟ٌزْبُخْمُكَدْنِع
َالَوٌناَذآْمُكَلَو،َنوُِرصْبُتَالَوٌُنيْعَأْمُكَلَأ١٨؟ٌةَظيِلَغْمُكُبوُلُق
خلٱَةَفِغْرَألٱُتَّْـرسَكَنيِح١٩؟َنوُرُكْذَتَالَو،َنوُعَمْسَت

ْ
َةَسَْم

لِل
ْ
ْيَتَنْثٱ:ُهَلاوُلاَق؟ْمُتْعَفَرًاَرسِكًةَوُّلَْممًةَّـفُقْمَك،ِفَالآلٱِةَسْمَخ
ألِلِةَعْبَّـسلٱَنيِحَو٢٠.َةَْرشَع

َ
ٍَرسِكَّـلَسْمَك،ِفَالآلٱِةَعَبْر

َهلَلاَقَف٢١.ًةَعْبَس:اوُلاَق؟ْمُتْعَفَرًاوُّلَْمم
ُ

»؟َنوُمَهْفَتَالَفْيَك:ْم
انحويو٩:١٧اقولو٦:٤٣صو١٤:٢٠ىّتم،٦:٥٢ص
١٧عو٦:٥٢ص٨عو١٥:٣٧ىّتم،٦:١٣

هركذيذلاخيبوتلا.١٢-١٦:٧ىّتمحرشلارظنا
ىتمنمرثكأحضوأوىّتمهركذيمل١٦عيفسقرم
ددعنعهلاؤسىلعمهباوجولسرللحيسملاباطخ
يتزجعمنملكدعبزبخلانماهوعفريتلالالسلاو
.عابشإلا

٢٦ىلإ٢٢عاديصتيبيفىمعأءاربإ

ِهْيَلِإاوُبَلَطَوىَمْعَأِهْيَلِإاوُمَّـدَقَف،اَدْيَصِتْيَبَىلِإَءاَجَو«٢٢
لَيْنَأ

ْ
.»ُهَسِم

بصمدنعةيربطرحبيلامشةنيدماَدْيَصِتْيَب
:١انحويسبليفوسرطبوسواردنأدلوميهواهيفندرألا

نيبتيهنألرهنلايبناجىلعتناكاهنأحجرألاو.١٢:٢١و٤٤
نمو.رهنلانميبرغلابناجلاىلعتناكاهنأ٤٦عنمانل
ضارأيفيقرشلاهبناجىلعتناكاهنأ١٠:٩اقولةراشب
ةنيدملاهذهعبرلاسيئرسبليفعسوو.اديصتيببصتخت
سطسغوأتنبايلوجلًاماركإسايلوجاهامسوًاريثكاهنازو
تيبنأحجرملاو.سيفنربقيفسبليفكلانهنفدو.رصيق

بناجىلعتناك٨:٢٢صيفسقرماهركذيتلااديص

اهيلإةثوناملدنمهذيمالتعمربعحيسملانأليقرشلاندرألا
نأرهاظلاو.١٠عيبرغلاهبناجىلعتناكةثوناملدو١٣ع
ندرألانميبرغلابناجلاىلعناكاديصتيبمظعم
بناجلاىلعاهنمًاريغصًامسقو١:٤٤انحويةنيدملاهوربتعاو
.٢٣عةيرقهوربتعايقرشلا

ملةزجعملاهذهوىمعألاءاقدصأهومدقنيذلااوُمَّـدَقَف
.سقرمىوسنيريشبلانمدحأاهركذي

.ءاربإلليرورضسمللااومهوتُهَسِمْلَيْنَأ

لٱِجِراَخَىلِإُهَجَرْخَأَوىَمْعَألٱِدَيِبَذَخَأَف«٢٣
ْ

َلَفَتَو،ِةَيْرَق
يف »؟ًائْيَشََرصْبَأْلَهُهَلَأَسَوِهْيَلَعِهْيَدَيَعَضَوَو،ِهْيَنْيَعِ
٧:٣٣ص

ةقرةمالعىمعألاديبعوسيذخأىَمْعَألٱِدَيِبَذَخَأَف
هنأنمحيسملابىمعألاةقثرهظتوهعاضتاوحيسملابلق
.ءاشثيحهدوقينأبيرغوهوهلحمس

ءادعألاةبقارموةرهشللًالازتعاكلذىتأُهَجَرْخَأَو
دقعألامصالاءاربإيفلعفامكًاناميإىمعألاديزييكلو

هينيعحتفدعبهرظنيءيشلوأنأدارأهلعلو.٧:٣٣ص
.سانلاعومجالهبرهجونوكي

يفَلَفَتَو سيلكلذوِهْيَلَعِهْيَدَيَعَضَوَو،ِهْيَنْيَعِ
ضعبلعلو.حيسملايفءافشلاةوقنأىلإةراشإىوس
تيزلاىلإهوبسنامكقيرلاىلإريثأتلااوبسنذئمويسانلا

جالعيفةعئاشلاةمالعلاحيسملالمعتساف.٦:١٣ص
ىلإةراشإقيرلاذاختاقفاويو.ءافشلاتازجعميفىضرملا
ىلعو.داوملاضعببيوذتلًاحلاصهنوكىمعألاينيعخف
هدايتقاوىمعألاديبهذخأنمعوسيهاتأامنألاحلك
لامعألانمكلذريغىلإهينيعهسملوةيرقلاجراخىلإهايإ
ىلإرظنلادرجمبهديفتسينأهريغنكميامهديفيلناك
ءايحإوهبهفطلقيقحتكلذبهتدافإتناكو.حيسملاهجو
.هناميإ

ناباهريغىلعةزجعملاهذهتزاتماًائْيَشََرصْبَأْلَه
ًايرورضناككلذلعلو.ةعفدالًاجيردتاهلمعحيسملا
ريسيلبناميإلاقبسيالءافشلانألىمعألاناميإءاشنإل
.ناميإلالامكعملمكيوهعم

.»َنوُشْمَيٍراَجْشَأَكَساَّـنلٱُِرصْبُأ:َلاَقَوَعَّـلَطَتَف«٢٤

.رصبلانمهيلعلصحامنحتميذخأَعَّـلَطَتَف
زّيميلًالماكهرصبنكيملَنوُشْمَيٍراَجْشَأَكَساَّـنلٱ
اهربكنماهنظًاحابشأرظنفضعبنمتايئرملاضعب

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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كردينأهنكميناكفسانأاهنأققحتاهتاكرحنموًاراجشأ
اذهوتائيهلازيمينأعطتسيملهنكلومارجألارصبلاب
هيفشينأىلعرداقحيسملانأىمعأللدكأيئزجلاءافشلا
قيرطلالثميفف.كلذيفهيلعلكتيهلعجوءافشلامامت
اذهنميدسجلاىمعلاةلازإلحيسملااهيفكلسيتلا
نميحورلاىمعلاةلازإلسدقلاحورلاكلسيىمعألا
مهتالالضتاملظنمًايجيردتمهايإهدايتقابسانلابولق
ديلاىوسنكميالهنألةيقنلاليجنإلاراونأىلإمهماهوأو
.بصعتلاولهجلاعقاربنمعقربدعبًاعقربليزينأةيهلإلا
هنمءربلامامتوضرألاىلعهلكلوزياليحورلاىمعلاو
ئطاخلايضرينأءربلاكلذلاونةءادبو.ءامسلايفنوكي
ءطببطنقيالنأورونلاىلإةملظلانمهايإحيسملادايتقا
ةبقاعو.ًائيشفَائيشكلذىلإمدقتيهنأبرمذتيالوءافشلا
اَمَنآلٱَتْنَأُمَلْعَتَتْسَل«هلوققفوماتلارصبلاحيسملالمع
قفوو.)١٣:٧انحوي(»ُدْعَباَميِفُمَهْفَتَسَكَّـنِكٰلَو،ُعَنْصَأاَنَأ
يفَنآلٱُرُظْنَناَنَّـنِإَف«لوسرلالوق يفٍةآْرِمِ ٍذِئَنيِحْنِكٰل،ٍزْغُلِ
.)١٣و١٣:١٢سوثنروك١(»خلاٍهْجَوِلًاهْجَو

َداَعَف.ُعَّـلَطَتَيُهَلَعَجَو،ِهْيَنْيَعَىلَعًاضْيَأِهْيَدَيَعَضَوَّـمُث«٢٥
.»ًاّيِلَجٍناَسْنِإَّـلُكََرصْبَأَوًاحيِحَص

عاطتسافةيناثىمعألاينيعحيسملاسملبءافشلامت
نأدصقحيسملالعلوهريغنعتاروظنملانمًالكزيمينأ
يأةقلطمءافشلاىلعهتوقنأانههلعفامبهذيمالتملعي
نعهلمعزاتميكلذبوتاقوألاوأطئاسولابةديقمريغ
.ةيعادخلاةرحسلالامعأ

لٱِلُخْدَتَال:ًالِئاَقِهِتْيَبَىلِإُهَلَسْرَأَف«٢٦
ْ

ْلُقَتَالَو،َةَيْرَق
يفٍدَحَأل لٱِ

ْ
.»ِةَيْرَق

٥:٤٣صو٨:٤ىّتم

لعلوةيرقلالخدتالوهلوقلوألانايهنددعلااذهيف
دارفنالاىلإجاتحيهنأىأرحيسملانأليهنملاعفنهنمةياغلا
ىلإجاتحاامكءافشلادعبةيحورلاةدئافللبعشلانع
ناكيذلااذهنأكلذنمجتنتسنو.ءافشلالبقدارفنالا
اهيلإهبيتُألباديصتيبناكسنمنكيملىمعأ
ةياغلاوةيرقلانمدحأللقتالهلوقيناثلايهنلاو.ءافشلل
دسحجيهييذلاهتيصراشتنانمحيسملاصلختهنم
.يدسجلاءافشلاةيغبهيلعسانلاماحدزاونييسيرفلا

٣٠ىلإ٢٧عحيسملابهناميإبسرطبرارقإ

ِةَّـيَِرصْيَقىَرُقَىلِإُهُذيِمَالَتَوُعوُسَيَجَرَخَّـمُث٢٧«٢٩-٢٧
يفَو.َسُّبُليِف نلٱُلوُقَيْنَم:ُهَذيِمَالَتَلَأَسِقيِرَّـطلٱِ

؟اَنَأِّـينِإُساَّـ
ملٱاَّـنَحوُي:اوُباَجَأَف٢٨

ٌدِحاَوَنوُرَخآَو،اَّـيِليِإَنوُرَخآَو،ُناَدَمْعَْ
َهلَلاَقَف٢٩.ِءاَيِبْنَألٱَنِم

ُ
؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَتْنَم،ْمُتْنَأَو:ْم

طُبَباَجَأَف
ْ

ملٱَتْنَأ:ُسُر
»!ُحيِسَْ

:٦انحويو١٦:١٦و١٤:٢ىّتم،٩:١٨اقولو١٦:١٣ىّتم
١١:١٧و٦٩

.٢٠-١٦:١٣ىّتمحرشلايفاذهىلعمالكلارم
نمبهذفنييسيرفلاةمواقمبليلجلانمحيسملاجرخأ
.نيطسلفيلامشىلإاديصتيبراوج

تناكوساينابنآلاىمستيتلايهَسُّبُليِفِةَّـيَِرصْيَق
قبسامكةاعرلاهلإنابةدابعبًاميدقترهتشاةينثوةنيدم
.)١٦:١٣ىّتم(حرشلايف

حلأينانويلايفانهلأسةظفللصأُهَذيِمَالَتَلَأَس
نمزناحهنأىأرحيسملانأكو.قيقدتبلاؤسلارركو
الهنأمهلنيبينأدصقحيسملانإفهذيمالتناميإهناحتما
مهداقتعانعمهلأسكلذلًادادعتساتوميوملأتينأنمدب
ىلعهذيمالتبطاخهنأاقوللاق.حيسملاهنأهاوعدنأشيف
هجوو.)٩:١٨اقول(ةالصلابًاتقولغشنأدعبدارفنا
عيمجلانعسرطبهباجأفذيمالتلالكىلإهلاؤسحيسملا
ىلإجاتحيالمولعمرمأككلذكرتسقرمنكلوهتداعك
ريغلاهقبسلهايإهحدموسرطبلحيسملاةبواجمركذيملونايب
داشرإبهتراشببتكسقرمناكاذإف.رارقإلاكلذىلإ
عضاوتىلعةلالدحدملاكلذكرتفحجرملاوهامكسرطب
لوقنمقلعتيامىّتمهركذاممًاضيأسقرمكرتو.سرطب
يفيرهوجلاعوضوملانأىلعليلداذهوةسينكلابحيسملا
رارقإبوجووهتوموهمالآبءابنإلاذئنيححيسملاباطخ
.هبهذيمالت

.»ُهْنَعٍدَحَألاوُلوُقَيَالْيَكْمُهَرَهَتْنٱَف«٣٠
١٦:٢٠ىّتم

:١٦ىّتم(حيسملاهنأوههراهظإنعمهاهنيذلارمألا
دصقوكلذبماعلانالعإلاتقوناحدقنكيملهنأل.)٢٠
.هاوعدةحصىلعناهربنسحأتوملانمهتمايقنوكتنأ
رارقإنوكينأنمدبالًاذإفلسرلاعيمجلناكراهتنالاو
.عيمجلارارقإوهسرطب

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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نأبوجووهتمايقوهتومبلوألاحيسملاءابنإ
٨:٣١صنمهذيمالتنملكبيلصلالمحي

٩:١صىلإ

لَعُيَأَدَتْبٱَو٣١«٣٣-٣١
ِّـ

ْنَأيِغَبْنَيِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأْمُهُم
لٱِءاَسَؤُرَوِخوُيُّشلٱَنِمَضَفْرُيَو،ًاريِثَكََّـملَأَتَي

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
،ِةَبَتَك

لٱَلاَقَو٣٢.ُموُقَيٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبَو،َلَتْقُيَو
ْ

ُهَذَخَأَف،ًةَيِنَالَعَلْوَق
طُب
ْ

لٱَف٣٣.ُهُرِهَتْنَيَأَدَتْبٱَوِهْيَلِإُسُر
ْ
،ُهَذيِمَالَتََرصْبَأَوَتَفَت

طُبَرَهَتْنٱَف
ْ

ُّمَتَْهتَالَكَّـنَأل،ُناَطْيَشاَييِّـنَعْبَهْذٱ:ًالِئاَقَسُر
.»ِساَّـنلِلاَمِبْنِكٰلِِهللااَمِب
٩:٢٢اقولو١٧:٢٢و١٦:٢١ىّتم

سرطبةضراعموهتمايقوهتومبلوألاعوسيءابنإاذه
لكىلعمالكلاّرمدقو.هلعوسيخيبوتوكلذببسبهايإ
يفسقرمبصتخيامو.٢٣-١٦:٢١ىّتمحرشلايفكلذ
.أبنلااذه

لكعماسمىلعيأ»ةينالعلوقلالاق«عوسينإ)١(
لعفيناكامكزاغلأوألاثمأبهدارمدرويوأنودعمجلا
-٦:٤٧و١٦-٣:١٢و٢:١٩انحويو٩:١٥ىّتم(كلذلبق
٥١.

هدحوسرطبالمهلكهذيمالترصبأوتفتلاهنإ)٢(
بلطبسحهريغنودسرطببدرفنيملهنأىلعلدياذهو
سرطبعماوكرتشامهنأكعيمجلامامأهخبولبهنيعسرطب
.خيبوتلانمءيشمهقحلوهلاوقأوهراكفأيف

جلٱاَعَدَو٣٤«٣٧-٣٤
ْ

َهلَلاَقَوِهِذيِمَالَتَعَمَعَْم
ُ

ْنَم:ْم
لَفيِئاَرَوَِيتْأَيْنَأَداَرَأ

ْ
.يِنْعَبْتَيَوُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُي

لَُخيْنَأَداَرَأْنَمَّـنِإَف٣٥
ِّـ

ُهَسْفَنُكِلُْهيْنَمَو،اَهُكِلُْهيُهَسْفَنَص
لَُخيَوُهَفِليِجْنِإلٱِلْجَأْنِمَوِيلْجَأْنِم

ِّـ
اَذاَمُهَّـنَأل٣٦.اَهُص

لٱَحِبَرْوَلُناَسْنِإلٱُعِفَتْنَي
ْ

اَذاَمْوَأ٣٧؟ُهَسْفَنَِرسَخَوُهَّـلُكََملاَع
»؟ِهِسْفَنْنَعًءاَدِفُناَسْنِإلٱيِطْعُي
١٢:٢٥انحوي،١٤:٢٧و٩:٢٣اقولو١٦:٢٤و١٠:٣٨ىّتم

امىلعسقرمدازو.٢٨-١٦:٢٤ىّتمحرشلارظنا
راكنإبوجويفملكتنألبقعمجلااعدهنأىتمهركذ
نأدارأنملكلماعطرشكلذنأكبيلصلالمحوتاذلا
نأىتملاقو.نامزوناكملكيفهللاتوكلملخدي
دازف»اهصلخييلجأنمهسفنكلهييذلا«لاقحيسملا
راكنإنأيأ»ليجنإلالجأنم«هلوقكلذىلعسقرم
الهذيمالتنمحيسملااهبلطييتلاةبحملاوةريغلاوتاذلا
ءامسلانملزنيتلاةراشبلللبطقفهصخشلًاماركإنوكت
انلدياذهو.)١٨:٣٧انحوي(اهلًاديهشتوميواهبدهشيل

هلاقيذلاو.ةدحاوةوعدهليجنإوحيسملاةوعدنأىلع
اقولو١٠:٣٩ىّتم(رخُأتارمثالثهلاق٣٥عيفحيسملا

.)١٢:٢٥انحويو١٧:٣٣

يفيِمَالَكِبَوِيبىَحَتْسٱِنَمَّـنَأل«٣٨ جلٱاَذٰهِ
ْ
لٱِليِ

ْ
ِقِساَف

خلٱ
ْ
ِهيِبَأِدْجَمِبَءاَجىَتَمِهِبيِحَتْسَيِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإَفِئِطَا
ملٱَعَم

لٱِةَكِئَالَْ
ْ

.»َنيِسيِّـدِق
١:١٦ةيمورو١٢:٩و٩:٢٦اقولو١٠:٢٣ىّتم
٢:١٢و١:٨سواثوميت٢و

حيسملالوقنمىتمهركذامليصفتددعلااذهيف
ببسو.)١٦:٢٧ىّتم(»ِهِلَمَعَبَسَحٍدِحاَوَّـلُكيِزاَُجي«
ىتم(رخآناكميفهلثمبىتأهنأىنعملااذهىتمراصتخا

ركذىتمنأنيينعملاظافلأنيبقرفللو.)٣٣و١٠:٣٢
يذلابلقلالاعفناركذسقرموحيسملاراكنإوهولعفلا
.هبءايحتسالاوهوراكنإلاىلعلمح

حيسملاراكنإلةضرعناسنإلكفدحاولكياِنَم
.سفنلاكالهو

برلاوحيسملاينأبفرتعينألجخيأِيبىَحَتْسٱ
:١١و٢:١١نييناربع(كلذكينأياوعدراكنإلثمكلذو
نمّيفرهظيامويرقفويعاضتاءايحتسالاةلعو.)١٦
.يذيمالتةلقويايإنيدلاءاسؤرةمواقموفعضلا

ناسنإلابلقءايربكلداضملايميلعتبيأيِمَالَكِبَو
.ضرألانايدأرثكألويتاذلاهربلو

عوسيفصو.١٢:٣٩ىّتمِئِطاَْخلٱِقِساَفْلٱِليِْجلٱ
ىلعقدصيوًالامجإمهيلعقدصيهنألكلذبهرصعدوهي
ةبحملابهللامهدوهعثكنزاجملاةقالعوًازاجموةقيقحمهرثكأ
حيسملابءايحتسالاببسو.)٣١:٣٢ايمرإ(ةعاطلاو
.اذهكليجءارآبمامتهالا

نيذلالماعيحيسملاِهِبيِحَتْسَيِناَسْنِإلٱَنْبٱ
ضفريهنأكلذةقيقحو.مهبيحتسيهنأكهبنوحتسي
هولماعامكهيبأيسركمامأمهلماعيوهتصاخنممهنوك
الدجملاتوكلمنممهدرطكلذةبقاعوضرألالهأمامأ
عنتقانمف.اوقحتساامبسحمهتازاجمبلبماقتنالاحورب
وأًافوخواءايحهداقتعاىفخأوهليجنإوحيسملانيدةحصب
هسفنضّرعوًاعيظفًامثإبكتراهناميإبفرتعيملوًاعمط
.ديدشباقعل

الةيناثحيسملايتأيفوسِهيِبَأِدْجَمِبَءاَجىَتَم
نباهنوكرابتعابلبةرصانلايفًاراجنالومحلتيبيفًالفط
هبناميإلاباوفرتعانيذلاهءاقدصأبيثيلدجموراقويفهللا
ذئنيحو.يدبألاباقعلالحمىلإهءادعأهترضحنمدرطيو
ًادجمموهنوكيفهباوحتسانيذلالاحوحيسملالاحلدبتت

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلانماثلاحاحصألا
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يحتسينم«ذئنيحلأسيالو.نيناهممهنونوكيو
ريسفتقبسدقو.»مهبحيسملايحتسينم«لب»حيسملاب
.)١٦:٢٧ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفهيبأدجمبهلوق

َهلَلاَقَو«)٩:١ص(
ُ

حلٱ:ُم
ْ

لٱَنِمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ْ

ِماَيِق
ملٱَنوُقوُذَيَالًامْوَقاَنُهٰه

ىَتَأْدَقِهللاٱَتوُكَلَماْوَرَيىَّـتَحَتْوَْ
»ٍةَوُّقِب
٢٢:١٨و٩:٢٧اقولو٢٥:٣١و٢٤:٣و١٦:٢٨ىّتم

ىّتميفهريسفتّرمونماثلاحاحصأللعباتددعلااذه
دصقءيجميفىّتمهلاقامىلعهيفسقرمدازو١٦:٢٨
نمهتوكلموحيسمللامراهظإوهوهتراشبةباتكنمسقرم
.حيسملانيديفنيينامورلابغريامماذهو.ىمظعلاةوقلا

نأشيذرمأيفعورشللةمدقماذهْمُكَلُلوُقَأَّـقَْحلٱ
سقرمهركذو.ةرمنيثالثوىدحإهتراشبيفىتمهركذ
نيرشعوًاسمخانحويوتارمعبساقولو.ةرمةرشعثالث
.ةرم

٢عنمعساتلاحاحصألا

٨ىلإ٢عهتمايقبهؤابنإوحيسملايلجت

طُبُعوُسَيَذَخَأٍماَّـيَأِةَّـتِسَدْعَبَو٢«٨-٢
ْ

َبوُقْعَيَوَسُر
هبَدِعَصَو،اَّـنَحوُيَو .ْمُهَدْحَوَنيِدِرَفْنُمٍلاَعٍلَبَجَىلِإِْمِ
لَتُهُباَيِثْتَراَصَو٣،ْمُهَماَّـدُقُهُتَئْيَهَْتَّـريَغَتَو

ْ
ًاّدِجَءاَضْيَبُعَم

لَّـثلٱَك
ْ

٤.َكِلٰذَلْثِمَضِّـيَبُيْنَأِضْرَألٱَىلَعٌراَّـصَقُرِدْقَيَال،ِج
َهلَرَهَظَو

ُ
٥.َعوُسَيَعَمِناَمَّـلَكَتَياَناَكَو،ىَسوُمَعَماَّـيِليِإْم

طُبَلَعَجَف
ْ

.اَنُهٰهَنوُكَنْنَأٌدِّـيَج،يِدِّـيَساَي:َعوُسَيِلُلوقَيُسُر
لَف
ْ
ِملَوًةَدِحاَوَكَل،َّـلاَظَمَثَالَثْعَنْصَن

ُ
اَّـيِليِِإلَوًةَدِحاَوىَسو

.َنيِبِعَتْرُماوُناَكْذِإِهِبُمَّـلَكَتَياَمُمَلْعَيْنُكَيَْملُهَّـنَأل٦.ًةَدِحاَو
لَظُتٌةَباَحَسْتَناَكَو٧

ِّـ
:ًالِئاَقِةَباَحَّـسلٱَنِمٌتْوَصَءاَجَف.ْمُهُل

حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه
ْ
َهلْوَحاوُرَظَنَف٨.اوُعَمْسٱُهَل.ُبيَِب

ُ
َْملَوًةَتْغَبْم

»مُهَعَمُهَدْحَوَعوُسَيَْريَغًادَحَأاْوَرَي
٢٨:٣ىتمو٧:٩لايناد،٢٩و٩:٢٨اقولو١٧:١ىّتم

ىّتمةراشبحرشيفريسفتلاويلجتلاىلعمالكلارم
.)٩-١٧:١ىّتم(

توكلمنممايأةتسرورمدعبيأٍماَّـيَأِةَّـتِسَدْعَبَو
ةبطاخمقفاوياذهو»ةوقب«يتأيتوكلملاكلذنأحيسملا
.ةوقبهتوكلمءيجميفوهبءايحتسالايفهذيمالتحيسملا
ةضقانمالو.مايأةينامثوحنهلوقبةدملاهذهنعاقولّربعو

حيسملامهبطاخيذلامويلابسحاقولنأانبسحاذإامهنيب
ىتمنأونماثلاهيلجتمويوةدملاكلتنملوألامويلاهيف
لعلو.نيمويلاكنيذنيبيتلامايألاةتسلاابسحسقرمو
يوقيوبيرقتلاهجوبهركذفتقولايفقيقدتلادصقيملاقول
الاقامهنإفسقرموىتملًافالخ»مايأةينامثوحنب«هلوقكلذ
.وحنةظفلالب»مايأةتسدعب«

لبجوهونومرحىلعفصولااذهقدصيٍلاَعٍلَبَج
روباتىلعقدصيالومدق١٠٠٠٠وحنهعافترانألخيشلا
.مدقفلأغلبيالهعافترانأل

ىلعاودرفنينأهذيمالتوحيسمللنكممريغَنيِدِرَفْنُم
ةعلقباهلكةلوغشمتناكلبجلاكلذةنقنألروباتلبج
.نيينامورلاركاسعلانمنوريثكاهيفةينامور

يفىتمهلاقامىلعانهسقرمدازُهُباَيِثْتَراَص
َءاَضْيَبُعَمْلَتُهُباَيِث«نأيلجتلادنعحيسملابوثضايب
َضِّـيَبُيْنَأِضْرَألٱَىلَعٌراَّـصَقُرِدْقَيَال،ِجْلَّـثلٱَكًاّدِج
وهامبهايإههيبشتبحيسملابوثضايبرهظأف>»َكِلٰذَلْثِم
يفكلذكوهاميفوةيعيبطلاداوملايفًاضايبرثكأ
سرطبنأسداسلاددعلايفًاضيأدازو.سانلاتاعوضوم
امنيحةتغبلانماثلاددعلايفو.هبملكتيامملعينكيمل
الوىسوماوريملومهلوحاورظنوةّرينلاةباحسلامهتللظ
.ايليإ

جلٱَنِمَنوُلِزاَنْمُهاَميِفَو٩«٩،١٠
ْ
َالْنَأْمُهاَصْوَأ،ِلََب

َنِمِناَسْنِإلٱُنْبٱَماَقىَتَمَّـالِإ،اوَُرصْبَأاَمِبًادَحَأاوُثِّـدَُحي
لٱاوُظِفَحَف١٠.ِتاَوْمَألٱ

ْ
َوُهاَم:َنوُلَءاَسَتَيْمِهِسُفْنَألَةَمِلَك

لٱ
ْ

»؟ِتاَوْمَألٱَنِمُماَيِق
١٧:٩ىّتم

.١٧:٩ىّتمحرشلارظنا
امكيلجتلارمأاورسأيأْمِهِسُفْنَألَةَمِلَكْلٱاوُظِفَحَف

.حيسملامهرمأ
يتلاحيسملاةمايقيأِتاَوْمَألٱَنِمُماَيِقْلٱَوُهاَم
اماوملعيملمهنأببسو.يلجتلانعمهتوكسلًادحاهلعج
ةمايقلااودقتعامهنألتوميهنأمهقيدصتمدعوهيه
الولف.)٢٣:٨لامعأو١١:٢٤انحوي(دوهيلارئاسكةماعلا
.اولءاستامهتوممهقيدصتمدع

١٣ىلإ١١عايليإءيجمىلعمالك

ِمل:ُهوُلَأَسَف١١«١٣-١١
َ
لٱُلوُقَياَذا

ْ
ْنَأيِغَبْنَياَّـيِليِإَّـنِإُةَبَتَك

.ٍْءَيشَّـلُكُّدُرَيَوًالَّـوَأِيتْأَياَّـيِليِإَّـنِإ:َباَجَأَف١٢؟ًالَّـوَأَِيتْأَي
.َلَذْرُيَوًاريِثَكََّـملَأَتَيْنَأِناَسْنِإلٱِنْبٱِنَعٌبوُتْكَمَوُهَفْيَكَو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا٢عنمعساتلاحاحصألا
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اَمَّـلُكِهِباوُلِمَعَو،ىَتَأْدَقًاضْيَأاَّـيِليِإَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأْنِكٰل13
.»ُهْنَعٌبوُتْكَمَوُهاَمَك،اوُداَرَأ
٥٣:٢ءايعشإو٢٢:٦رومزم،١٧:١٠ىّتمو٤:٥يخالم
١١:١٤ىّتم،٢:٧يبليفو٢٣:١١اقولو٩:٢٦لاينادوخلا
١:١٧اقولو١٧:١٢و

.١٣-١٧:١٠ىّتمحرشلارظنا
ءانثأيفءاجاماذهِناَسْنِإلٱِنْبٱِنَعٌبوُتْكَم

نإفكلذنأشيفلسرللباوجالايليإءيجمىلعمالكلا
ءيجمبةقلعتملاتاءوبنلاىنعمنعحيسملااولأسلسرلا
ةقلعتملاتاءوبنلامهلرسفيذخأمثمهلاؤسىلعمهباجأفايليإ
كلذبمهبطاخهلعلو.توملاىتحملأتيهنأنمهسفنب
وهوهيفنولءاتسياوناكامةفرعمىلإاولصوتيوهيفاولمأتيل
.هنممايقلامثتوملاهنكميفيكهنأ

٢٩ىلإ١٤عنونجملادلولاءاربإ

َهلْوَحًاريِثَكًاعَْمجىَأَرِذيِمَالَّـتلٱَىلِإَءاَجاَّـَملَو«١٤
ُ

ًةَبَتَكَوْم
.»ْمَُهنوُرِواَُحي
خلا٩:٣٧اقولوخلا١٧:١٤ىّتم

-١٧:١٤ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفكلذريسفترم
٩:٣٧اقول(اقولةراشبيفًاضيأةزجعملاهذهُأبنءاجو.)٢١
رثأىلعتثدحاهنأركذةثالثلانيريشبلانملكو.)٤٢-
نابأهنألهريغنمرثكأاهرمأسقرمحضوأو.يلجتلا
نيبةبطاخملاوهالإدحأركذيملو.ليصفتلابدلولاعاجوأ
.)٢١:٢٤ع(دلولايبأوعوسي

يفلبجلانمةثالثلاذيمالتلاعمعوسييأَءاَجاَّـَملَو
.)٩:٣٧اقول(يلجتلادغ

.ضيضحلادنعاوقبيذلاةعستلامهِذيِمَالَّـتلٱَىلِإ
نأحجرألاو.مهوسبرعييكلمهنولأسيْمَُهنوُرِواَُحي
مهوّريعمهلعلو.حيسملاهنأعوسيىوعدمهترواحمعوضوم
ىوعدنالطبكلذنماوجتنتساودلولاءاربإنعمهزجعب
.ًارييعتمهدازفمهملعم

لِلَو«١٥
ْ

جلٱُّلُكِتْقَو
ْ

اوُمَّـلَسَواوُضَكَرَو،اُوَّـريََحتُهْوَأَراَّـَملِعَْم
.»ِهْيَلَع

نظ.مهتريحببسانهمالكلانمرهظيالاوَُّـريََحت
يقبامكيلجتلادجمراثآحيسملاهجوىلعيقبهنأضعبلا
٣٤:٢٩جورخ(ءانيسروطنملزننيحىسومهجوىلع

هئيجممهعقوتدعبةتغبهوأرمهنأكلذببسلعلو.)٣٠و
لادجلابمهراكفألاغتشالمهيلإهمودقىلإاوتفتليملوةدم
.ذيمالتلاضعبوةبتكلانيب

ىلعليلدالو.ًالمعهبُابيحرتوهمودقبًاحرفاوُضَكَرَو
كلذاوتأنيذلانأنمدبالنكلوكلذلعفعمجلالكنأ
.نيريثكاوناك

لٱَلَأَسَف«١٦
ْ

»؟ْمَُهنوُرِواَُحتاَذاَمِب:َةَبَتَك

نعلادجلاعفرينألاؤسلااذهنمحيسملاةياغ
ةبتكلانأىلإحيملتهلاؤسيفو.مهنعبواجيوهذيمالت
.هيفمهلقحالامبهذيمالتنورواحي

جلٱَنِمٌدِحاَوَباَجَأَف«١٧
ْ

لَعُماَي:ِعَْم
ِّـ

َكْيَلِإُتْمَّـدَقْدَق،ُم
.»ُسَرْخَأٌحوُرِهِبيِنْبٱ
٩:٣٨اقولو١٧:١٤ىّتم

مهلجخلامإقباسلاددعلايفهلاؤسىلعةبتكلاهبجيمل
يذلاو.باوجللةصرفمهلنوكيلربصيملدلولاابأنألامإو
جارخإىلعحيسملاةردقةرواحملاعوضومنأهلوقنمرهظ
ردقكلذىلعردقاذإهنأنييسيرفلاةمهتوأسجنلاحورلا
.نيطايشلاسيئرةرزاومب

ىتأاملحيسملادصقهنأكلذنمّنيبيَكْيَلِإُتْمَّـدَق
.ًابئاغناكهنأفرعيملوهدلوب

.)٩:٣٨اقول(هيبألديحونباوهويِنْبٱ
ىنكسجئاتنىدحإسرخلاناكُسَرْخَأٌحوُرِهِب

ملهنكلوخرصينأعيطتسيدلولاناكو.هيفناطيشلا
.)٩:٣٩اقول(ملكتينأعطتسي

.ُسَبْيَيَوِهِناَنْسَأِبُِّرصَيَوُدِبْزُيَفُهْقِزَّـمُيُهَكَرْدَأاَمُثْيَحَو«١٨
لُقَف
ْ

.»اوُرِدْقَيْمَلَفُهوُجِرُْخيْنَأَكِذيِمَالَتِلُت

تاوبنلةضرعناكدلولانأكلذانلديُهَكَرْدَأاَمُثْيَحَو
.ةطقنلاءادبةماعلادنعفورعملاعرصلاتابونكةديدش

تداكيتلاةملؤملادلولاتاجنشتىلعليلداذهُهْقِزَّـمُي
.اهتدشلهلصافمعلخت

دلاولاهركذامناكُسَبْيَيَوِهِناَنْسَأِبُِّرصَيَوُدِبْزُيَف
ملفهدلولعفنمانههركذاموناطيشلالعفنماذهلبق
ىلعسيلبإطلستلامكىلعلدياذهو.نيلعفلانيبزّيمي
هتوقءانفإضراوعلالكةجيتننأسبييهلوقلدو.دلولا
.هيلعءامغإلاو
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.كدجأملاملَكِذيِمَالَتِلُتْلُقَف
:١٧ىّتم(كلذاونحتمانأدعبهوفشينأاوُرِدْقَيْمَلَف

١٦(.

َهلَلاَقَف«١٩
ُ

جلٱاَُّهيَأ:ْم
ْ
ملٱُْريَغُليِ

ُنوُكَأىَتَمَىلِإ،ِنِمْؤُْ
.»!َّـَيلِإُهوُمِّـدَق؟ْمُكُلِمَتْحَأىَتَمَىلِإ؟ْمُكَعَم
١٧:١٧ىّتم

لِلُهآَراَّـمَلَف.ِهْيَلِإُهوُمَّـدَقَف«٢٠
ْ

َعَقَوَف،ُحوُّرلٱُهَعََرصِتْقَو
.»ُدِبْزُيَوُغَّـرَمَتَيِضْرَألٱَىلَع

٩:٤٢اقولو١:٢٦ص

هنأحيسملانمسجنلاحورلابارتقانمةجيتنلوأناك
ىوسهلقبيملهنأبرعشهنألًاريثكهجعزأودلولاماليإداز
.هبيذعتلريصقتقو

؟اَذٰهُهَباَصَأُذْنُمِناَمَزّلٱَنِمْمَك:ُهاَبَأَلَأَسَف٢١«٢١،٢٢
لَأاَمًاريِثَكَو٢٢.ُهاَبِصُذْنُم:َلاَقَف

ْ
يفُهاَق يفَوِراَّـنلٱِ ملٱِ

ِءاَْ
.»اَّـنِعَأَواَنْيَلَعْنَّـنَحَتَفًائْيَشُعيِطَتْسَتَتْنُكْنِإْنِكٰل.ُهَكِلْهُيِل

هبلقبارطضانّكسينأدلاولاهتبطاخميفحيسملاةياغ
ونحكيرحتدلاولاباوجةياغو.هتوقبهناميإددجييكلو
هدلوىلعطلستيتلاةدملالوطهركذبهيلعحيسملا
.ةلزانلاكلتنماهلةضرعناكيتلارطاخملاواهيفناطيشلا

نأىلعليلداذهًائْيَشُعيِطَتْسَتَتْنُكْنِإْنِكٰل
حيسملاةردقهلهجلًادجًافيعضناكهنكلشالتيملهناميإ
.ةعستلاذيمالتلازجعنمرهظاملو

ةأرملانمناكامكهلةبيصمهدلوةبيصملعجاَّـنِعَأ
.)١٥:٢٥ىتم(ةيقينيفلا

ُّلُكَف،َنِمْؤُتْنَأُعيِطَتْسَتَتْنُكْنِإ:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف«٢٣
لِلٌعاَطَتْسُمٍْءَيش

ْ
.»ِنِمْؤُم

١١:٤٠انحويو١٧:٦اقولو١١:٢٣صو١٧:٢٠ىّتم

ةردقبءافشلادلاولاقّلعَنِمْؤُتْنَأُعيِطَتْسَتَتْنُكْنِإ
راهظإقّلعهنكلوًابيرهتوقيفنأحيسملامّلسيملفحيسملا
ًايرورضًاطرشناميإلاناكف.دلاولاناميإبءافشلاىلعهتوق
ىلعدلاولاكلذلخيبوتلانمحيسملالوقُلخيملو.ءافشلل
يفهيلعةيلوؤسملاىقلأمث.هتوقيفكشلانمهرهظأام
جاتحياممقبيملوةروفومءافشلاىلعةوقلانألهدلوءافش

هلوقبهناميإىوقو.هيلعةيلوؤسملاتيقبفهناميإىوسهيلإ
لِلٌعاَطَتْسُمٍْءَيشُّلُكَف«

ْ
كسمتيناميإلابهنأل»ِنِمْؤُم

نأحيسملاةداعنمو.ءيشلكىلعرداقلاةردقبناسنإلا
ناميإانهلبقوهئافشلًاطرشباصملانمناميإلالأسي
يذلاناميإلاو.دلولاىلعكلذرّذعتلهدلونمًالدبدلاولا
هيتأيئطاخلكنمنآلاهلأسيدلاولاكلذحيسملاهلأس
.ناميإنودبصالخلادحألانيالوصالخلايفةبغر

لِلَف«٢٤
ْ

لٱوُبَأَخََرصِتْقَو
ْ

،ُدِّـيَساَيُنِموُأ:َلاَقَوٍعوُمُدِبِدَلَو
.»ِيناَميِإَمَدَعْنِعَأَف

ملوهبناميإلانمهلامحيسمللدكؤيلكلذىتأَخََرص
.نيئزاهلانيلداجملاةبتكلادوجوكلذنمهعنمي

.هحاحلإوهعضاوتوهتبوتةمالععومدلاهذهوٍعوُمُدِب
رداقكنأويناميإفعضبرعشأينكلينتلأسامكُنِموُأ

.هيلإجاتحأامينحنمتنأ
هفعضطرفلمدعلاكهناميإبسحِيناَميِإَمَدَعْنِعَأَف
الكلذك.هنباءافشهيضتقيامبيفيلهلامكإوهتيوقتبلطو
يفاكلاناميإلانمؤينأحيسملاةنوعمالبئطاخلاعيطتسي
.صالخلالاونل

جلٱَّـنَأُعوُسَيىَأَراَّـمَلَف«٢٥
ْ

َحوُّرلٱَرَهَتْنٱ،َنوُضَكَاَرتَيَعَْم
:َكُرُمآاَنَأ،ُّمَصَألٱُسَرْخَألٱُحوُّرلٱاَُّهيَأ:ُهَلًالِئاَقَسِجَّـنلٱ
لُخْدَتَالَوُهْنِمْجُرْخٱ

ْ
»!ًاضْيَأُه

نعحيسملافقوتيملءافشلاطرشوهوناميإلالصحامل
.ءاربإلا

عهيلعاوضكرعمجلانأًالبقركذَنوُضَكاََرتَيَعْمَْجلٱ
ةعرسبقبساممرثكأهيلعاومحدزامهنأانهىنعملانوكيف١٥
.ًاثيدحاوتأنمممهريغاوضكارتنيذلانأوأ

.ةيبدأحورلااذهةساجنَسِجَّـنلٱَحوُّرلٱ
دلولاباصمحيسملابسنُّمَصَألٱُسَرْخَألٱُحوُّرلٱ
.امهتلعهنألسجنلاحورلاىلإمصلاوسرخلاب

ردقتاليذلارونلاتوكلمسيئرينأرابتعابَكُرُمآاَنَأ
.هتيصعمىلعرساجتيالوهيصعتنأ

لواحيالئلًاضيأهلوخدنعهاهنًاضْيَأُهْلُخْدَتَالَو
.)١٢:٤٥ىّتم(ًانايحأثدحامككلذ

ىَّـتَح،ٍتْيَمَكَراَصَف،َجَرَخَوًاديِدَشُهَعََرصَوَخََرصَف«٢٦
.»َتاَمُهَّـنِإ:َنُوريِثَكَلاَق

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا٢عنمعساتلاحاحصألا

٥١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يذلادلولامفبسجنلاحورلالعفخارصلااذهَخََرصَف
.هجورخدنعهظيغةدشلةمالعناكوهيلعىلوتسا

هعاطتسااملكلعفهنأوهثبخرهظأًاديِدَشُهَعََرصَو
توكلممدقتاملكهنأكلذك.هجورخلبقرارضألانم
.هتمواقملناطيشلاجاهحيسملا

ىلإهايإناطيشلاعرصةدشللصويأٍتْيَمَكَراَص
.فلتلالاح

٢٨.َماَقَف،ُهَماَقَأَوِهِدَيِبُعوُسَيُهَكَسْمَأَف٢٧«٢٩-٢٧
ِمل:ٍداَرِفْنٱَىلَعُهُذيِمَالَتُهَلَأَسًاتْيَبَلَخَداَّـَملَو

َ
ُنْحَنْرِدْقَنَْملاَذا

َهلَلاَقَف٢٩؟ُهَجِرْخُنْنَأ
ُ

جلٱاَذٰه:ْم
ْ
َجُرَْخيْنَأُنِكْمُيَالُسْنِ

.»ِمْوَّـصلٱَوِةَالَّـصلٱِبَّـالِإٍءَْيشِب
١٧:١٩ىّتم

هكسمعوسينأوتامدلولانأمهضعبلوقركذيمل
ةعستلاذيمالتلالاؤسىلعمالكلاو.سقرمىوسهماقأو
يفّرمدلولانمناطيشلاجارخإنعمهزجعنععوسيل
.)٢١-١٧:١٩ىّتم(حرشلا

٣٢ىلإ٣٠عهتمايقوهتومبعوسيءابنإ

جلٱاوُزاَتْجٱَوَكاَنُهْنِماوُجَرَخَو٣٠«٣٢-٣٠
ْ

َْملَو،َليَِل
لَعُيَناَكُهَّـنَأل٣١،ٌدَحَأَمَلْعَيْنَأْدِرُي

ِّـ
َهلُلوُقَيَوُهَذيِمَالَتُم

ُ
َّـنِإْم

َلَتْقُيْنَأَدْعَبَو،ُهَنوُلُتْقَيَفِساَّـنلٱيِدْيَأَىلِإُمَّـلَسُيِناَسْنِإلٱَنْبٱ
يفُموُقَي لٱِ

ْ
لٱاوُمَهْفَيْمَلَفْمُهاَّـمَأَو٣٢.ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ْ
اوُفاَخَو،َلْوَق

.»ُهوُلَأْسَيْنَأ
٩:٤٤اقولو١٧:٢٢ىّتم

دقوحاضيإبهتمايقوهتوموهمالآبيناثلاعوسيءابنأاذه
.)٢٣و١٧:٢٢ىّتم(حرشلايفهيلعمالكلارم

يهوةيرصيقراوجنميأَكاَنُهْنِماوُجَرَخَو
.خيشلالبجضيضحدنعسايناب

جلٱاوُزاَتْجٱَو
ْ

.اهلهتارايزرخآكلذناكَليَِل
ردقبًارسرورملاكلذناكًاذإفٌدَحَأَمَلْعَيْنَأْدِرُيَْملَو

ناكملكيفكلانههنوبقارياوناكهءادعأنألهتعاطتسا
بعشلاتاجيهتلكوعومجلاماحدزالازتعاءاشهنألو
هذيمالتميلعتلةبسانمةصرفهلنوكتنأيفبغرهنألو
.٣١عنمجتنتسيامك

ملحيسملانأىلعانلدياذهخلاُهَذيِمَالَتُمِّـلَعُيَناَك
راصتخالاهجوبهتمايقوهتومبمهئابنإىلعرصتقينأبفتكي
.ليوطباطخعوضومكلذلعجلب

يفوهتمايقوهتومىلعهمالكيأَلْوَقْلٱاوُمَهْفَيْمَلَف
دارممهمهفمدعببسو.ىتمهلاقامىلعةدايزاذه
نأشيفةميدقلامهءارآنألبهمالكماهبإسيلحيسملا
ىلعهمالكذخأنعمهتعنمهئيجمرظتنملادوهيلاكلمحيسملا
.ةقيقحالًازاجمهونظمهنأحجرألاو.هانعمرهاظ

مهمارتحاكلذبابسأنمُهوُلَأْسَيْنَأاوُفاَخَو
لاؤسنألهتومنعهولأسينأمهلازتعااهنموهايإمهريقوتو
لاوحألايفولوةيرشبلاةعيبطلاهابأتاممهتومنعناسنإلا
وهيقيقحلاىنعملانوكينأمهفوخاهنمو.هيضتقتيتلا
.ًايزاجمىنعمهيلإاوبسنينأاولضفمهودوصقملا

مهايإهميلعتومظعأمّهيأيفذيمالتلاةرواحم
٣٧ىلإ٣٣عةيقيقحلاةمظعلا

يفَناَكْذِإَو.َموُحاَنِرْفَكَىلِإَءاَجَو«٣٣ لٱِ
ْ
َهلَأَسِتْيَب

ُ
:ْم

يفَنوَُملاَكَتَتْمُتْنُكاَذاَمِب يفْمُكَنْيَباَمِ »ِ؟قيِرَّـطلٱِ
١٧:٢٤ىّتم

عزوتموهنكسمتناكيتلاةنيدملايهَموُحاَنِرْفَكَىلِإ
.ليلجلايفهريشبت

يف .سرطبتيبهنأحجرألاِتْيَبْلٱِ
َهلَأَس
ُ

املةمدقممهباوجلعجيللبرمألالهجهنألالْم
.مهلهنايبدارأ

يف ملينأنونظتمتنأوينعمكدارفنايفيأْمُكَنْيَباَمِ
.رارسألاملعيهلإهنأكلذبنابأوملعأ

يفاوُّجاََحتْمَُّـهنَأل،اوُتَكَسَف«٣٤ ٍضْعَبَعَمْمُهُضْعَبِقيِرَّـطلٱِ
يف .»ُمَظْعَأَوُهْنَمِ
٢٢:٢٤و٩:٤٦اقولو١٨:٢ىّتم

مهرئامضتيكبتلومهملعمنممهلجخلاوُتَكَسَف
.هنعهئافخإيفاودهتجاامهملعنممهتريحلو

نأدعبذيمالتلانأاذهنمانلرهظيُمَظْعَأَوُهْنَم
ًايضرأًاكلمنوكينأنوعقوتياولازيملهتومبعوسيمهربخأ
:١٨ىّتمحرشلارظنا(ةفلتخملابتارملاهذيمالتلمسقينأو
خلامظعألاوهنمحيسملااولأسمهنأىتمركذو.)١٥-١
سقرمهركذامرثأىلعهايإمهلاؤسنمهركذامنوكيف
كرتشيملهنألمتحيومهطسويفدلولاحيسملاماقأنألبقو
اوتكسمهنمنيبنذملانأوةرواحملاكلتيفذيمالتلالك
نيرخآلانأوسقرملاقامكعوسيمهلأسامدنعًالجخ
.ةرواحملاعوضوموهوىتمهركذيذلالاؤسلاهولأس

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا٢عنمعساتلاحاحصألا

٥٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َهلَلاَقَوََرشَعْيَنْثٱلٱىَداَنَوَسَلَجَف«٣٥
ُ

ٌدَحَأَداَرَأاَذِإ:ْم
لٱَرِخآُنوُكَيَفًالَّـوَأَنوُكَيْنَأ

ْ
لِلًامِداَخَوِّـلُك

ْ
.»ِّـلُك

١٠:٤٣صو٢٧و٢٠:٢٦ىّتم

.ناطلسلاوفرشلاوماقملايفلسرلامظعأيأًالَّـوَأ
.حصنامإوراذنإامإاذهِّـلُكْلِلًامِداَخَوِّـلُكْلٱَرِخآ
نأهصاصقنألتاذلاةبحموءايربكلاهدصقنملراذنإوهف
سكعكلذولكلانمًارابتعالقأوًاناهمنوكيفهلمأبيخي
نأنمدبالوضرألايفهلثمثدحيامًاريثكاذهو.هدارم
هدصقنملحصنوهو.ملاعلاةياهنيفركذامهنمجتني
.ريغلاعفنيفوةسادقلايفًالوأنوكينأيفبغروحالصلا
نأراتخينأكلذهغولبةطساونأحيسملانابأاذهلثملو
.كلذلاحلاتضتقااذإماقملايفلكلارخآنوكي

ريغلاىلعطلستلابموقتملاعلالهأدنعةمظعلاو
حيسملادنعيهو.مهنمايادهلاورابتعالالاونومهمادختساو
نوجاتحياممهؤاطعإوريغلاةمدخوةبحملاوعضاوتلاراهظإ
.هيلإ

يفُهَماَقَأَوًادَلَوَذَخَأَف٣٦«٣٦،٣٧ ُهَنَضَتْحٱَّـمُثْمِهِطَسَوِ
َهلَلاَقَو

ُ
يِمْسٱِباَذٰهَلْثِمٍدَالْوَأْنِمًادِحاَوَلِبَقْنَم٣٧:ْم

.»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱِلَباَنَأيِنُلَبْقَيَسْيَلَفيِنَلِبَقْنَمَو،يِنُلَبْقَي
٩:٤٨اقولو١٠:٤٠ىّتم،١٠:١٦صو١٨:٢ىّتم

.)٣٦و٢٥:٣٥و٦-١٨:٢و١٠:٤٠ىّتمحرشلارظنا(
.دلولانضتحاعوسينأىّتملاقامىلعانهسقرمداز

يأهمسابنوكتنأبةمدخلاباوثحيسملادّيقيِمْسٱِب
ءايفصأوأةسينكلاوأةفئاطلامدخنماذإف.هلًاماركإوًابح
يذلاباوثلاعقوتينأهلقحيالمهدحومهلًابحهباحصأ
.انهحيسملاهبدعو

نموهسيلوحيسملامَدخنمةضراعممدع
٤١ىلإ٣٨عرهاظلايفهعابتأ

لَعُماَي:اَّـنَحوُيَلاَقَو«٣٨
ِّـ

َنيِطاَيَشُجِرُْخيًادِحاَواَنْيَأَر،ُم
.»اَنُعَبْتَيَسْيَلُهَّـنَألُهاَنْعَنَمَف،اَنُعَبْتَيَسْيَلَوُهَوَكِمْسٱِب
١:١٨يبليفو٩:٤٩اقولو١١:٦٨ددع

نيبةقالعلاةفرعمئراقلاىلعبعصياَّـنَحوُيَلاَقَو
رعشانحويلعلوريغصلادلولانأشيفهلبقامومالكلااذه
لوقلعلوأ.يتأياميفدلولاكلذتافصرهظيملهنأ
جرخيهآريذلاناسنإلاهرّكذ)٣٧ع(»يمساب«حيسملا
.عوسيمسابنيطايشلا

لوجيوهوذيمالتلانمهريغعمكلذىأرهلعلاَنْيَأَر
.ريشبتلل

رشعينثالانمسيلكلذلعفيذلاَنيِطاَيَشُجِرُْخي
نكلونيرشبمعوسيمهلسرأنيذلانيعبسلانمالوًالوسر
لمعينأعاطتساىتححيسملابًانمؤمناكهنأنمدبال
ةئيطخلانمناسنإلاذاقنإيفريخلالعفهنأوتازجعملا
.باذعلاو

حاورألاجارخإدنعكمسابظفلتيهنأيأَكِمْسٱِب
هلامعتساناكالإوًانمؤمناكهنأىلعّلدياذهو.ةسجنلا
ةعبسلااواكسدالوأرمأنمناكامكًاثبععوسيمسا
.)١٤و١٩:١٣لامعأ(

.كعبتيسيلانحويلقيملاَنُعَبْتَيَسْيَلُهَّـنَألُهاَنْعَنَم
يفهكشلةلعالذإيفئاطلاهبصعتىلعكلذكلذلدف

وهيتلاةعامجلانمسيلهنأىوسناسنإلاكلذقدص
نألناسنإلاهلعفييذلاربخلاىلإانحويتفتليملو.اهنم
انركذياذهوةعامجلاكلتىلإهلمعباعجريملرابتعالاوحدملا
ةلحملايفنائّبنتياناكنيذلاداديمودادلأربخيفعوشيلوق
نموانحوينأرهاظلاو.)٢٩-١١:٢٧ددع(ةميخلادنعال
ناسنإلاكلذمهعبتينأبجاولانماوأرذيمالتلانمهعم
.نيطايشلاجارخإنععنتمينأوأهصخشب

ًةَوُّقُعَنْصَيٌدَحَأَسْيَلُهَّـنَأل،ُهوُعَنْمَتَال:ُعوُسَيَلاَقَف«٣٩
.»ًاَّرشَّـَيلَعَلوُقَيْنَأًاعِيَرسُعيِطَتْسَيَويِمْسٱِب
١٢:٣سوثنروك١

.هلثمعنموأهعنملاذهدعباوضرعتتاليأُهوُعَنْمَتَال
قيرطلاأطخأهنكلبرللةريغكلذيفرهظأانحويّنإمعن
ىلعءامسلانمرانطقستنأدارأنيحًاضيأأطخأامك
هذيمالتنأحيسملادريملو.)٩:٥٢اقول(ةيرماسلاةيرقلا
نممهذاقنإوسانلاعفنيفهلامعألثمنعًادحأنوعنمي
عوشيلىسومباوجناككلذلثمو.ناطيشلاناطلس
:١١ددع(ليئارسإةلحميفنيئبنتملاعدرينأهلأسامدنع
مسابةادانملابهحرفيفسلوبلوقحيسملالوقلثمو.)٢٩
.)١٨-١:١٦يبليف(حيسملا

يايإهضغبرهظيويلودعكملكتييأًاَّرشَّـَيلَعَلوُقَي
نأنمهعنميكلذويبهناميإناهربتازجعملاهلمعنأل
ءادعأنمًادحأنّكمينأهللااشاحو.ًارشّيلعلوقي
ةطساوحيسملامساذختينأةرحسلانمًادحأوأحيسملا
نمىوقأًاناهربناكةزجعملالجرلاكلذعنصو.عادخلل
.هبهللاةرسموحيسمللهتقادصىلعمهايإهعابتا
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.»اَنَعَمَوُهَفاَنْيَلَعَسْيَلْنَمَّـنَأل«٤٠
١٢:٣٠ىّتم

نمسيلوقباسلاددعلاىلعةينبمةماعةقيقحهذه
َسْيَلْنَم«رخآناكميفحيسملالوقنيبواهنيبفالخ
ةدحاونيلوقلاةجيتننأل.)١٢:٣٠ىّتم(»َّـَيلَعَوُهَفيِعَم
امإناسنإلكفةليحتسمحيسملانأشيفةدايحلانأيهو
ةقادصلاةمالعو.هودعامإوهبحاصامإيأهيلعامإوهعم
مدعنوكيًانايحأو.انهءاجامكةمواقملامدعنوكتًانايحأ
.ىتملوقيفركذامكةوادعلاةمالعلمعلايفكارتشالا
يفحيسمللًاكراشمنيطايشلاجرخأيذلاناسنإلاناكو
.ناطيشلالامعأضقنيناكوهبًانمؤملمعلاودصقلا
يذلاامأو.ًارهاظالًالعفحيسملاعمكلذلكيفناكو
َوُهَفيِعَمَسْيَلْنَم«ىتمةراشيفهلوقبحيسملاهيلإراشأ
الوًالعفالوًانطابالةتبلاحيسملاكراشيملنموهف»َّـَيلَع
ىلعوناطيشلاعمكرتشاونطابلايفحيسملاّداضوًارارقإ
.»َّـَيلَعَوُهَف«حيسملالوققدصكلذ

.دحاومهايإووههنأكهعمهذيمالتحيسملاعمجاَنَعَم
يفانعاوفلتخاًاسانأانيأراذإهنأةيآلاهذهنمديفتسنو
نودانيوحيسملابنونمؤيمهوةدابعلاموسروةسينكلاةسايس
انعمءاكرشونييقيقحنييحيسممهربتعننأانيلعبجوهب
لمعلانممهعنمنالنأوةوخإوءاقدصأوحيسملاةمدخيف
.هبرسنلب

لِلْمُكَّـنَأليِمْسٱِبٍءاَمَسْأَكْمُكاَقَسْنَمَّـنَأل«٤١
ْ

ِحيِسَم
حلٱَف
ْ

.»ُهَرْجَأُعيِضُيَالُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَّـَق
١٠:٤٢ىّتم

.)١٠:٤٢ىّتمحرشلاعجار(
لكفةمدخدهزأنعةيانكاذهيِمْسٱِبٍءاَمَسْأَك
.اهلةرجأنمدبالفةديهزتناكامهمحيسملامسابةمدخ
جرخأيذلالمعيفةليضفىرينأانحويىلعبعص
قحتست)لامعألامظعأنموهو(حيسملامسابنيطايشلا
وهاهنسحتسايتلاقيرطلايفكلذلعفيملهنألباوثلا
همسابلامعألادهزأيفىرينأهيلعلهسعوسينكلو
.باوثلاقحتستةليضف

نوكينأردنيهنألانلةميظعةيزعتانهحيسملالوقيفو
يفعيطتسنانكلحيسمللًاماركإةميظعلالامعأللصرفانل
حيسملالاثميفامكةديهزًالامعألمعننأةعاسلك
لمعينملباوثلابدعولانأانهملعننأبجيو.روكذملا
ىلعةقفشلادرجملريخلالمعينملالهلًابححيسملامساب
.باصملا

اذهريغيفركذُيملذيمالتلافصواذهِحيِسَمْلِل
٨:٩ةيمور(لئاسرلايفركُذهنكلرئاشبلانمعضوملا
.)١:١٢سوثنروك١و

٥٠ىلإ٤٢عرثاعملايفمالك

ملٱِراَغِّـصلٱَدَحَأَرَثْعَأْنَمَو«٤٢
َقِوُّطْوَلُهَلٌْريَخَفِيبَنيِنِمْؤُْ

يفَحِرُطَوىًحَرِرَجَحِبُهُقُنُع لٱِ
ْ
.»ِرْحَب

١٧:١اقولو١٨:٦ىّتم

اذإهنأةيآلاهذهىنعم.)١٨:٦ىّتمحرشلاعلاط(
حيسملاذيمالتدحأرثعينأرايتخالاىلإناسنإلارطضا
وهو(رحبلايفحرطُينأوأهبجوتسييذلاباقعلالمحيو
هنألرحبلايفحرطُينأراتخينأهلريخف)ةاجنلمأيال
.نيرشلارغصأ

َلُخْدَتْنَأَكَلٌْريَخ.اَهْعَطْقٱَفَكُدَيَكْتَرَثْعَأْنِإَو«٤٣
حلٱ
ْ

َىلِإ،َمَّـنَهَجَىلِإَِيضْمَتَوِناَدَيَكَلَنوُكَتْنَأْنِمَعَطْقَأَةاََي
طُتَاليِتَّـلٱِراَّـنلٱ

ْ
.»ُأَف

١٨:٨و٥:٢٩ىّتمو١٣:٦ةينثت

هظعويفحيسملاهلاقامراركت٤٧و٤٥عيفامواذه
:١٨ىّتم(يفًاضيأهلاقامو.)٣٠و٥:٢٩ىّتم(لبجلاىلع
يفهنعّربعيذلاو.امهلحميفهيلعحرشلاّرمو)٩و٨
نأًانايبأفطتاليتلارانلابانههنعّربعمنهجبىّتمةراشب
.يدبأرارشالاباقع

طُتَالُراَّـنلٱَوُتوُمَيَالْمُهُدوُدُثْيَح٤٤«٤٨-٤٤
ْ

.ُأَف
حلٱَلُخْدَتْنَأَكَلٌْريَخ.اَهْعَطْقٱَفَكُلْجِرَكْتَرَثْعَأْنِإَو٤٥

ْ
َةاََي

طُتَوِنَالْجِرَكَلَنوُكَتْنَأْنِمَجَرْعَأ
ْ

يفَحَر يفَمَّـنَهَجِ ِراَّـنلٱِ
طُتَاليِتَّـلٱ

ْ
طُتَالُراَّـنلٱَوُتوُمَيَالْمُهُدوُدُثْيَح٤٦،ُأَف

ْ
٤٧.ُأَف

ِهللاٱَتوُكَلَمَلُخْدَتْنَأَكَلٌْريَخ.اَهْعَلْقٱَفَكُنْيَعَكْتَرَثْعَأْنِإَو
طُتَوِناَنْيَعَكَلَنوُكَتْنَأْنِمَرَوْعَأ

ْ
يفَحَر ٤٨،ِراَّـنلٱَمَّـنَهَجِ

طُتَالُراَّـنلٱَوُتوُمَيَالْمُهُدوُدُثْيَح
ْ

.»ُأَف
٦٦:٢٤ءايعشإ

نوعبرألاوةعبارلايهو(تايآلاهذهنمثالث
ةراشبريغيفدرتمل)نوعبرألاوةنماثلاونوعبرألاوةسداسلاو
.ةيمهألاةمظعلتابثإوديكوتراركتلانماهيفامو.سقرم
ءايعشإ(ءايعشإةؤبننمسبتقمةيقابلاثالثلايفرركملاو
نامزيفدوهيلاهدمتعاامىلعينبمزاجموهو.)٦٦:٢٤
يداويفمئاهبلاثثجوحئابذلاتايافنءاقلإنمءايعشإ

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا٢عنمعساتلاحاحصألا
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١٨:١٦عوشي(رانلارخآلاينفيواضهعبينفيثيحمونه
ةرثكبءايعشإأبنتو.)٣٠:٣٣ءايعشإو٢٣:١٠كولم٢و
كلذيفمهثثجحرطوبرحلايفنولتقينيذلابرلاءادعأ
ذخأف.مهبيصيفوسيذلالئاهلاكالهلاىلإةراشإيداولا
تاخيبوتىلعرارشألاءاقشىلإًازمرةءوبنلاكلتمالكعوسي
لجخلاوضغبلاودسحلانمةديدشلاتالاعفنالاوريمضلا
اموةمحرلاصرُفنمكرتامراكذتف.سأيلاوبضغلاو
يفدودلالعفوهسفنلايفلعفتيتلااياطخلانمبكترا
كلذنوكيوةاطخلاىلعهللابضغًاضيأنمضتيو.دسجلا
توميوًاليلقايحييداعلادودلاّنإ.ةلكآرانكبضغلا
خيبوتيأمنهجدودنكلئفطنتوًاليلقدقوتتةيداعلارانلاو
.أفطتالاهيفبضغلارانوتوميالةرخآلايفريمضلا

برهنفانرّذحيلانلًابحةبيهرلاتاملكلاهذهبهللاملكتو
عوسيبانمامأعوضوملاءاجرلابكسمتنويتآلابضغلانم
.انبرحيسملا

ُحَّـلَمُتٍةَحيِبَذَّـلُكَو،ٍراَنِبُحَّـلَمُيٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأل«٤٩
لِمِب
ْ

.ٍ»ح
٤٣:٢٤لايقزحو٢:١٣نييوال

الإمهفلاةرسعةيآلاهذهٍراَنِبُحَّـلَمُيٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأل
كلذعيطتسنالو.ةنيرقلانعرظنلاعطقباهريسفتاندرأاذإ
اذامبةفرعملاقحفرعيملو.»نأل«هلوقباهلبقامباهقلعتل
ليلعتةرابعلاكلتلهفليلعتلامالوهورجلافرحقلعتي
ديلاعطقنمليقاملليلعتوأاهلنايبوأفطُتاليتلارانلل
فالتخابىنعملافلتختيهف.نيعلاعلقولجرلاوأ
.ءارآةثالثاهيفنيرسفمللو.اهقلعتم
دحاولكباقعةيدبأنايباهبدصقحيسملانإ:لوألا·

َالُراَّـنلٱَوُتوُمَيَالْمُهُدوُد«هلوقلًاريسفتنيكلاهلانم
طُت
ْ

.تارمتس)منهجرانيهو(رانلاكلذرركو»ُأَف
.هيفعقتاملكيشالتوينفُتاهنأرانلاريثأتنمدوهعملاو
كلذدازف.نيكلاهلايشالتمنهجراننأمهوياذهو
قوفمنهجرانلنأاهيفّنيبذإمهولااذهلًاعفدلوقلا

داسفلانمظفحلايهوحلملاةفصةدوهعملارانلاتافص
نأكلذةصالخو.اهقارحإعميشالتلانمظفحتيهف
.دبألاىلإٍشالتالبمنهجرانيفءاقبلاوهرانلابحلمتلا
نودنيحلاصلالاحنايبةرابعلاكلتبدارملانإ:يناثلاو·

دئادشباونحتمينأمهلّنيعهللانأوهو.مهريغ
نمبهذلاوةضفلارانلايقنتامكمهيقنتبئاصمو
سدقلاحورلالمعباوقنُينأًاضيأمهلّنيعو.ثبخلا
كلذىلعف.)٣:١١ىّتم(يفركُذامكرانلاىقنتامك
انهحيسملالوقنوكيوةيقنتلاىلإةراشإرانلانوكت

ْنِإَو...اَهْعَطْقٱَفَكُدَيَكْتَرَثْعَأْنِإ«ًالبقهلوقلًاليلعت
»اَهْعَلْقٱَفَكُنْيَعَكْتَرَثْعَأْنِإَو...اَهْعَطْقٱَفَكُلْجِرَكْتَرَثْعَأ
.اهتيقنتةيقنمورانلاماليإةملؤمرومألاهذهنإف
.رارشألاوراربألاالككلذبدصقحيسملانإ:ثلاثلاو·
نوركنينيذلالوألاسانلانمنيعونًالبقركذهنإف
مهيدايإنوعطقينمكرثعملكنعمهعانتمابمهسفنأ
كلذكاوسيليناثلاو.نوصلخيومهنويعنوعلقيو
ريخسفنلاراكنإنأبحرصو.منهجيفنوحرطُيف
نيرانىدحإبحلمينأدبالدحاولكنألناسنإلل
١:٧سرطب١(ةيقنتلارانبًارايتخاحلمينأامإهنأيأ
ناسنإللريخف.كالهلارانبًارابجإحلمينأامإو)٤:١٢و
هسفنضّرعنإوةئيطخلاكرتوتاذلاراكنإراتخينأ
نأنمءامسللًالهأنوكيورّهطُيكلذبوتاداهطضالل
ىلإهللاةمقنرانبحّلميوةيدسجلاتاذللاومثإلاراتخي
رانلاراتخينأناسنإلللضفأهنأكلذةصالخو.دبألا
يأةيدبألارانلاىلعتاذلاراكنإودئادشلانمةيتقولا
حلمُينأنمصالخللةسادقلارانبحلمُينأوهللاةمقن
ةثالثلاءارآلاهذهو.يدبألامثإلايفمئادلاباذعلارانب
ًىنعمحضوأريخألالعلواهنملكىلعضارتعالاةلباق
.ضارتعالانعدعبأو

حئابذللةماعةعيرشهذهٍحْلِمِبُحَّـلَمُتٍةَحيِبَذَّـلُكَو
ملٱِبَكِمِداَقَتْنِمٍناَبْرُقُّلُكَو«هلوقليلدبةيوسوملا

ْ
لِ
ْ

لَمُتِح
ِّـ

،ُهُح
ُختَالَو

ْ
لِمْنِمَكَتَمِدْقَتِل

ْ
َكِنيِباَرَقِعيَِمجَىلَع.َكِٰهلِإِدْهَعِح

لِمُبِّـرَقُت
ْ

ةياقولاوةواقنلاىلإزمرحلملاو.)٢:١٣نييوال(»ًاح
مومعاهلبقيتلاوةرابعلاهذهنيبةقالعلالعلوداسفلانم
يفحئابذلاحيلمتّنيعهللانأامكهنأيأامهيفةعيرشلا
دهعلايفّنيعكلذكةيرورضةماعةعيرشميدقلادهعلا
ةيهلإرانبنحتمُيًاريرشوأناكًارابناسنإلكنأديدجلا
صاصتخالااهلعلوأ.ةمقنلارانامإوةيقنتلارانامإيهو
لكحلمُتنأبجوامكهنأىنعملانوكيفنييحيسملاب
لكحلمينأبجواذكهيدوهيلالكيهلايفبرقتةحيبذ
»ةيحةحيبذ«هنوكرابتعابةيهلإلاةمعنلاحلمبيحيسم
هللاةمحردهعىلإةراشإحلملانأىلعءانب)١٢:١ةيمور(
نمنويحيسملاظفُحيهبهنإفداسفلامدعوةراهطلاىلإو
انهلوقلايفف.دبألاىلإنوصلخيويدبألاتوملاطلست
يحيسملانأكاذيفنإفقباسلالوقلايفامىلعةدايز
حلمبكلذقوفحلمُيهنأانهودئادشلاوناحتمالارانبحلمُي
نكلوًاقحميلعتلاانهنوكينأدبالو.سدقلاحورلاةمعن
لوألاريسفتلانأحجرألاو.انههدصقحيسملانأنقيتنمل
.حيسملادصقنايبوه

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا٢عنمعساتلاحاحصألا
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ملَا«٥٠
ْ
لِ
ْ

ملٱَراَصاَذِإْنِكٰلَو.ٌدِّـيَجُح
ْ
لِ
ْ

اَذاَمِبَف،ٍةَحوُلُمَالِبُح
يفْمُكَلْنُكَيِل؟ُهَنوُحِلْصُت لِمْمُكِسُفْنَأِ

ْ
ِملاَسَو،ٌح

ُ
ْمُكُضْعَباو

.»ًاضْعَب
،٤:٦يسولوكو٤:٢٩سسفأ،١٤:٣٤اقولو٥:١٣ىّتم
:١٢نييناربعو١٣:١١سوثنروك٢و١٤:١٩و١٢:١٨ةيمور
١٤

هبشحيسملانإف)٥:١٣ىتم(حرشلارظناٌدِّـيَجُحْلِْملَا
هايإمهظفحبملاعلاعفنىلإةليسومهنألحلملابهذيمالتكلانه
حورلاةمعنىلإةراشإانهحلملاذختاهنكلداسفلانم
ةراهطلاببسةمعنلاهذهو.هذيمالتبولقيفسدقلا
نممهظفحتيهوتاذلاراكنإوةيحورلاقاوشألاوةيلخادلا
.ملاعلاحلماونوكينألمهدعتوداسفلا

ّربعهنألديجحلملانأبةيآلاهذهيفحرصحيسملالعلو
.هنعهبّربعينأداتعاامفالخنعاهلبقيتلاةيآلايفهب
يدبألاباذعلايفرارشألاءاقبىلإكلانههبزمرهنإف
.حلملانمدوهعملاوهامكحلاصوهاملانههراعتساو

ىلإاذهبراشأ.)٥:١٣ىّتمحرشلارظنا(ٍةَحوُلُمَالِب
ءالؤهلثملسيلذإةقيقحلابالمسالابهذيمالتمهنيذلا
.تاذلاراكنإوةيحورةمعنويبدأحالصيأةحولم

تافصلاكلتنعضاتعيءيشيأبفيأاَذاَمِبَف
نألاحملانمهنأهانعميراكنإماهفتسالااذهوةيرورضلا

تاذللنيركنماوسيلوةمعنالبمهنيذلاذيمالتلاصلخي
ةمقنلارانباوحلمينأالإمهلقبيملفملاعلااوديقينأوأ
.يدبألادوقولاوهيتلامهاياطخبةمرطضملاةيهلإلا

حورىلعاوصلختنأاودهتجايأٌحْلِم...ْمُكَلْنُكَيِل
ةسادقلائدابموةيدسجلاتاوهشلاةتامإوتاذلاراكنإ
نممكظفحتوحلملاكمكيفرثؤتيتلاسدقلاحورلاةمعنو
ءاقشلابلجتوهللاظيغتيتلاةيلخادلاوةيجراخلابراجتلا
حلمنأل.هريغهتدافإنمناسنإلاعنمتوسوفنلاىلع
ةمئادلاةداعسلاوةيدبألاةايحللمكظفحيةسادقلاوةمعنلا
نايدلامكحىضتقمبةيدبألارانلاباوحلمُتنأنممكيقيو
.لداعلا

ِملاَسَو
ُ
عفنلامكنملكبلطيليأًاضْعَبْمُكُضْعَباو

متلعفامكهريغىلعةسائرلاومدقتلالكلأسيالورخآلل
الو)٣٣ع(باطخلااذهيفذخألاىلعينومتلمحوًالوأ
الوهويمسابتازجعملاعنصيوينمدخينماودسحت
ةيطالغ(حورلارامثأنممالسلاوةبحملاف.)٣٩ع(مكقفاري
نيفصتملانأىلعةلدأرامثألاكلتو.)٥:٩سسفأو٥:٢٢
.ةيهلإلاةمعنلابنوحلمماهب

رشاعلاحاحصألا

عقالطلايفهميلعتوةيريبيفحيسملاةمدخةءادب
)م.ب٢٩ةنس(١٢ىلإ١

لٱِموُُختَىلِإَءاَجَوَكاَنُهْنِمَماَقَو«١
ْ
ِْربَعْنِمِةَّـيِدوُهَي

ًاضْيَأَناَكِهِتَداَعَكَو،ًاضْيَأٌعوُُمجِهْيَلِإَعَمَتْجٱَف،ِّـنُدْرُألٱ
لَعُي

ِّـ
.»ْمُهُم
١١:٧و١٠:٤٠انحويو١٩:١ىّتم

كلتىلإعجريملوليلجلانميأَكاَنُهْنِمَماَقَو
.هتمايقدعبالإدالبلا

نُدْرُألٱِْربَعْنِمِةَّـيِدوُهَيْلٱِموُُختَىلِإَءاَجَو
يفسيلِّـ

رودتقيرطيفلبةرماسلايفرمتيتلاةميقتسملاقيرطلا
نمرفسلااذهيفلغشو.ةّيريبضرأيفندرألايقرش
اذهيفءاجامو.رهشأةتسوحنميلشروأىلإليلجلا
اهركذو.ةيريبيفوهوترجيتلاثداوحلاضعبحاحصألا
حاحصألاىلإهليجنإنمرشاعلاحاحصألانمليصفتلاباقول
.رشعنماثلا

ىّتم(مهافشحيسملانأكلذىلعىتمدازوْمُهُمِّـلَعُي
.يدسجلامهجالعويحورلامهجالعنيبعمجف)١٩:٢
لثموملاظلايضاقلالثمهنموميلعتلاكلذضعباقولركذو
.لاضلانبالالثموراشعلاويسيرفلا

لٱَمَّـدَقَتَف٢«١٢-٢
ْ

ْنَأِلُجَّـرلِلُِّلَحيْلَه:ُهوُلَأَسَوَنوُّيِسيِّـرَف
لَطُي

ِّـ
٤؟ىَسوُمْمُكاَصْوَأاَذاَمِب:َباَجَأَف٣.ُهوُبِّـرَجُيِل؟ُهَتَأَرْمٱَق
٥ُ.قَّـلَطُتَف،ٍقَالَطُباَتِكَبَتْكُيْنَأَنِذَأىَسوُم:اوُلاَقَف
ِهِذٰهْمُكَلَبَتَكْمُكِبوُلُقِةَواَسَقِلْجَأْنِم:ُعوُسَيَباَجَأَف
لٱ
ْ

خلٱِءْدَبْنِمْنِكٰلَو٦،َةَّـيِصَو
ْ

.ُهللاٱاَمُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذِةَقيَِل
لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَياَذٰهِلْجَأْنِم٧

ْ
٨،ِهِتَأَرْمٱِبُقِصَت

ٌدَسَجْلَبِْنيَنْثٱُدْعَباَسْيَلًاذِإ.ًادِحاَوًادَسَجِناَنْثٱلٱُنوُكَيَو
يفَّـمُث١٠.ٌناَسْنِإُهْقِّـرَفُيَالُهللاٱُهَعََمجيِذَّـلٱَف٩.ٌدِحاَو لٱِ

ْ
ِتْيَب

َهلَلاَقَف١١،َكِلٰذْنَعًاضْيَأُهُذيِمَالَتُهَلَأَس
ُ

ُهَتَأَرْمٱَقَّـلَطْنَم:ْم
اَهَجْوَزٌةَأَرْمٱِتَقَّـلَطْنِإَو١٢.اَهْيَلَعِينْزَيىَرْخُأِبَجَوَّـزَتَو
.»ِينْزَتَرَخآِبْتَجَوَّـزَتَو
:١نيوكت،١٩:٧و٥:٣١ىّتمو٢٤:١ةينثت،٩:٣ىّتم

:٥سسفأو٦:١٦سوثنروك١و٢:٢٤نيوكت،٥:٢و٢٧
٧:٣ةيمورو١٦:١٨اقولو١٩:٩و٥:٣٢ىّتم،٣١
١١و٧:١٠يسولوكو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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قالطلانأشيفعوسيلنييسيرفلالاؤسىلعمالكلارم
نمضو.)١٢-١٩:٣ىّتم(حرشلايفهيلعمهلهباوجو
١١عيفسقرمهركذامنييسيرفللحيسملاباوجيفىتم
.ةصاخذيمالتللهلاقهنأنم١٢و

رفسيفلوقلااذهءاج)٧ع(خلااَذٰهِلْجَأْنِم
هنأىتمةراشبيفءاجو.٢:٢٤نيوكتمدآناسلبنيوكتلا
ضقانتالوعوسيمالكهنأانهوهو١٩:٤ىّتمهللامالك
.هللاوهعوسينألوهللانمماهلإبكلذبملكتمدآنأل

هذهىتمركذيمل)١٢ع(اَهَجْوَزٌةَأَرْمٱِتَقَّـلَطْنِإَو
٢٤:١ةينثتكلذيفنذؤيامىسومةعيرشيفسيلوةرابعلا
نأىوسدوهيلااهداتعايتلارومألانموهسيلو.٤-
سابيتنأسدوريهتجوزتوسبليفاهجوزتقلطايدوريه
ةينانويلاةعيرشلاكلذيفتنذأامنإ.)١٤:٤ىّتم(
ميلعتةصالخو)٧:١٣سوثنروك١(ةينامورلاةعيرشلاو
:يهوةدحاوسقرموىتمهركذاميفحيسملا

.ىنزلايهوةدحاوةلعلَّـالإكفنيالةجيزلاطابرنإ)١(
الإنكيملقالطلايفنييلئارسإللىسومنذأنإ)٢(
ىلإالإنكيملهنأعممظعأّرشبانتجالومهبولقةواسقل
.نيح

ىلإ١٣عمهايإهتكرابموحيسملاىلإدالوأميدقت
١٦

لَيْيَكِلًادَالْوَأِهْيَلِإاوُمَّـدَقَو١٣«١٦-١٣
ْ

اَّـمَأَو.ْمُهَسِم
َكِلٰذُعوُسَيىَأَراَّـمَلَف١٤.ْمُهوُمَّـدَقَنيِذَّـلٱاوُرَهَتْنٱَفُذيِمَالَّـتلٱ
َهلَلاَقَوَظاَتْغٱ

ُ
َّـنَأل،ْمُهوُعَنْمَتَالَوَّـَيلِإَنوُتْأَيَدَالْوَألٱاوُعَد:ْم

حلَا١٥.ِهللاٱَتوُكَلَمِءَالُؤٰهِلْثِِمل
ْ

ُلَبْقَيَالْنَم:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
َعَضَوَوْمُهَنَضَتْحٱَف١٦.ُهَلُخْدَيْنَلَفٍدَلَوَلْثِمِهللاٱَتوُكَلَم
.»ْمُهَكَراَبَوْمِهْيَلَعِهْيَدَي
:٢سرطب١و١٤:٢٠سوثنروك١٨:١٥،١اقولو١٩:١٣ىّتم
١٨:٣ىّتم،٢

-١٩:١٣ىّتم(حرشلايفكلذىلعمالكلاىفوتسا
١٥(.
امكةكربللةمالعمهيلعهديعضييأْمُهَسِمْلَيْيَكِل
.)٤٨:٤نيوكت(فسوييدلوكرابامدنعبوقعيلعف

ركذيملو.ههجوىلعظيغلاةمالعترهظامبرَظاَتْغٱ
ةدشلالإهنعدالوألاعنمنمعوسيظاتغاامو.كلذىتم
نايتإلاكلذنعنآلامهنوعنمينيذلاف.هيلإمهنايتإيفهتبغر
.هاضرنولانيهيلإمهبنوتأينيذلاوهنوظيغي

هئابنإيفةرابعلاهذهىتمركذيملخلاُلَبْقَيَالْنَم
انيبدقو)٤و١٨:٣ىتم(كلذلبقاهركذهنألةثداحلاهذهب

دالوألانويحيسملالثامينأيغبنيتافصلايأيفكلانه
ميدقتبوجوىلعةوالعكلذنمديفتسنو.راغصلا
دالوألاكاونوكينأنيغلابلاىلعبجيهنأحيسملاىلإدالوألا
.هللاتوكلماولخدييكل

.ىتمهلاقامىلعاذهسقرمدازْمُهَنَضَتْحٱَف
نأىلعلديوهودالوأللهتبحموهبلقةقراذهبرهظأحيسملاو
.)١٨:١٥اقول(ًالافطأوأًاراغصاوناكدالوألا

٢٢ىلإ١٧عينغلاباشلا

ٌدِحاَوَضَكَرِ،قيِرَّـطلٱَىلِإٌجِراَخَوُهاَميِفَو١٧«٢٢-١٧
ملٱاَُّهيَأ:ُهَلَأَسَوُهَلاَثَجَو

لَعُْ
ِّـ

حلٱَثِرَألُلَمْعَأاَذاَم،ُحِلاَّـصلٱُم
ْ

َةاََي
ِمل:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف١٨؟َةَّـيِدَبَألٱ

َ
ٌدَحَأَسْيَل؟ًاِحلاَصِينوُعْدَتاَذا

لٱُفِرْعَتَتْنَأ١٩.ُهللاٱَوُهَوٌدِحاَوَّـالِإًاِحلاَص
ْ

.ِنْزَتَال:اَياَصَو
َكاَبَأْمِرْكَأ.ْبِلْسَتَال.ِروُزّلٱِبْدَهْشَتَال.ِْقْرسَتَال.ْلُتْقَتَال
لَعُماَي:َباَجَأَف٢٠.َكَّـمُأَو

ِّـ
ُذْنُماَهُتْظِفَحاَهُّلُكِهِذٰه،ُم

ٌْءَيشَكُزِوْعُي:ُهَلَلاَقَو،ُهَّـبَحَأَوُعوُسَيِهْيَلِإَرَظَنَف٢١.يِتَثاَدَح
لٱِطْعَأَوَكَلاَمَّـلُكْعِبْبَهْذِا.ٌدِحاَو

ْ
ٌزْنَكَكَلَنوُكَيَف،َءاَرَقُف

يف َىلَعَّـمَتْغٱَف٢٢.َبيِلَّـصلٱًالِماَحيِنْعَبْتٱَلاَعَتَو،ِءاَمَّـسلٱِ
لٱ
ْ

.»ٍَةريِثَكٍلاَوْمَأاَذَناَكُهَّـنَأل،ًانيِزَحىَضَمَوِلْوَق
ىّتم،١٣:٩ةيمورو٢٠جورخ،١٨:١٨اقولو١٩:١٦ىّتم
١٦:٩و١٢:٣٣اقولو٢٠،١٩:٢١و٦:١٩

ىّتم(حرشلايفباشلاكلذإبنىلعليصفتلابانملكت
هنأبنايبلاقيقدتىلإهليمسقرمرهظأو.)٢٢-١٩:١٦
هدصقمبمامتهاللًاضكارىتأباشلاكلذنأركذهدحو
لعفهنأو.هلًارابتعاعوسيلاثجهنأو.هتباصإيفهتبغرو
.هعضاوتىلعًاليلدكلذناكفعمجملامامأقيرطلايفكلذ
باوجنممتغاهنأو.هبحأهيلإرظننيحعوسينأو
.ًانيزحىضموهلحيسملا

ِمل
َ
كلذلبقينأعوسيىبأ)١٨ع(ًاِحلاَصِينوُعْدَتاَذا

حيسملانأباشلاكلذداقتعاىلعءانبباشلانمبقّللا
.ىقتلاوةمكحلابسانلارئاسنملضفأناسنإىوسسيل

لاقهنأكاذهُهللاٱَوُهَوٌدِحاَوَّـالِإًاِحلاَصٌدَحَأَسْيَل
تسلانأفهللاتسلتنكنإوهللاانأفًاحلاصتنكاذإ
.حلاصب

.دحاوبآلاووهًاذإفحلاصعوسينأملعننحن
نييوال(نييواللارفسنمسبتقماذه)١٩(ْبِلْسَتَال

نألةرشاعلاةيصولاوةعساتلاةيصولارصتخموهو)١٩:١٣
ةطساوبهلاونيفدهجلالذبلًاعبطدوقيريغلالامءاهتشا
.شغلاوبذكلا
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ىلعترهظامبر)٢١ع(ُهَّـبَحَأَوُعوُسَيِهْيَلِإَرَظَنَف
.هصيلختيفةبغرلاوباشلاىلعةقفشلاتارامإعوسيهجو
ةبحملاكلبصاخلاهبعشلهتبحمكهبحيملعوسينكلو
ةريسلايفًارهاظىوقتلاوبادآلابنيقلختمللةداتعملا
بحأامكحيسملابحيملهنأليلدبنيدلاضورفةسراممو
.هعبتيملولاملا

ىلعباشللحيسملاباوجاذهٌدِحاَوٌءَْيشَكُزِوْعُي
ناكو)١٩:٢٠ىّتم(»ُدْعَبِينُزِوْعُياَذاَم«هلوقوهوهايإهلاؤس
نأولاملانمرثكأهللابحيهنأىلعلديامهزوعييذلا
امأ.ةيقيقحةيلخادلبةيسقطةيجراختسيلهللاهتعاط
هسفنصالخهيضتقياملكلعفينأدعتسمهنأنظفوه
هنأهلرهظفءارقفلاىلعهلامعيزوتبهرمأنأبعوسيهنحتماف
.هللااللاملاهدوبعمناك

اذهيفةرابعلاهذهركذيملَبيِلَّـصلٱًالِماَحيِنْعَبْتٱ
صحرشيفهانعمىلعمالكلاّرمدقوسقرمىوسإبنلا
٨:٣٤.

عوسينمهعمسدنعههجوتارامإبكلذرهظأَّـمَتْغٱَف
باشلاكلذهابأيذلاو.هلبقينأدعتسيملوهعقوتيملًاباوج
اوُناَكَنيِذَّـلٱَّـلُكَّـنَأل«رهشأةعضبدعبنوريثكهاتأذئتقو
-٤:٣٤لامعأ(»اََهنوُعيِبَياوُناَكٍتوُيُبْوَأٍلوُقُحَباَحْصَأ

٣٧(.

٢٧ىلإ٢٣عىنغلايفباطخ

اَم:ِهِذيِمَالَتِلَلاَقَوُهَلْوَحُعوُسَيَرَظَنَف٢٣«٢٧-٢٣
ََّـريَحَتَف٢٤>!ِهللاٱِتوُكَلَمَىلِإِلاَوْمَألٱيِوَذَلوُخُدََرسْعَأ
ََرسْعَأاَم،َّـيِنَباَي:ًاضْيَأُعوُسَيَلاَقَف.ِهِمَالَكْنِمُذيِمَالَّـتلٱ
ملٱَلوُخُد

ٍلََمجُروُرُم٢٥!ِهللاٱِتوُكَلَمَىلِإِلاَوْمَألٱَىلَعَنيِلِكَّـتُْ
٢٦!ِهللاٱِتوُكَلَمَىلِإٌّيِنَغَلُخْدَيْنَأْنِمَُرسْيَأٍةَرْبِإِبْقَثْنِم
لٱَىلِإاوُتِهُبَف

ْ
ْنَأُعيِطَتْسَيْنَمَف:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَنيِلِئاَقِةَياَغ

ُْريَغِساَّـنلٱَدْنِع:َلاَقَوُعوُسَيْمِهْيَلِإَرَظَنَف٢٧؟َصُلَْخي
َدْنِعٌعاَطَتْسُمٍْءَيشَّـلُكَّـنَأل،ِهللاٱَدْنِعَسْيَلْنِكٰلَو،ٍعاَطَتْسُم
.»ِهللاٱ
٥٢:٧رومزمو٣١:٢٤بويأ،١٨:٢٤اقولو١٩:٢٣ىّتم
١٩:٢٦ىّتمو٣٢:١٧ايمرإ،٦:١٧سواثوميتاو٦٢:١٠و
١:٣٧اقولو

:١٩ىّتم(ىّتمةراشبريسفتيفباطخلااذهحرشقبس
٢٦-٢٣(.
كلترظنامدنعهنأيفبيرالُهَلْوَحُعوُسَيَرَظَنَف

البباشلاباهذلفسألاتامالعههجوىلعتناكةرظنلا
.ةدئاف

هلاقزازعإلاوةدوملاىلإريشيظفلاذه)٢٤ع(َّـيِنَباَي
نمناكاملًافيطلتوهمالكنمذيمالتلاةريحلًاعفدحيسملا
خيبوتلانمًائيشكلذبدارأهلعلو.هانعمرهاظيفةمارصلا
يوذَلوُخُدََرسْعَأاَم«هلوقىنعممهكاردإمدعىلعمهل
يفدالوألاةلزنمكلذبمهلزنأف»ِهللاٱِتوُكَلَمَىلِإِلاَوْمَألٱ
.مهفلا

يفبيرلكعفديمالكلااذهِلاَوْمَألٱَىلَعَنيِلِكَّـتُْملٱ
هلوقبىّتمهركذاميفوةقباسلاةيآلايفحيسملالوقىنعم
مثإلاسيلهنأركُذاممانلو.٢٤و١٩:٢٣ىّتم(كلذ
ىرنامًاريثكانكلو.هيلعلاكتالالبلاملاىلعلوصحلا
.هيلعلاكتالابةنرتقملاملاةرثكٰينينرتقمنيرمألا

اذهيفروكذملاثلاثلارظنلااذه)٢٧ع(ْمِهْيَلِإَرَظَنَف
ىلإنزحلارظنيناثلاو.باشلاىلإىضرلارظنلوألا.ربخلا
ثلاثلاو.ةدئافالبهنعباشلاكلذباهذدنعهلوحام
ذإمهلامآلةيوقتوهذيمالتلةيزعتعوسيهاتأو.انهروكذملا
هتمعنوهللاةردقبراصتنالامهنكميهنأباطخلابمهلنابأ
.يوامسلاتوكلملالوخدنمعناوملالكىلعةيهانتملاريغ
ىلعلاكتالانمةياقوللةمعنلاكلتىلإنوجاتحمانلكنحنو
.توكلملاكلذىلإلوخدلانمانعنمتيتلاةيويندلارومألا

٣١ىلإ٢٨عحيسملالجألتاذلاراكنإىلعباوثلا

٢٨«٣١-٢٨ طُبَأَدَتْبٱَو
ْ

اَنْكَرَتْدَقُنْحَناَه:ُهَلُلوُقَيُسُر
حلٱ:ُعوُسَيَباَجَأَف٢٩.َكاَنْعِبَتَوٍْءَيشَّـلُك

ْ
،ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

ًةَأَرْمٱِوَأًاّمُأْوَأًابَأْوَأٍتاَوَخَأْوَأًةَوْخِإْوَأًاتْيَبَكَرَتٌدَحَأَسْيَل
ُذُخْأَيَوَّـالِإ٣٠،ِليِجْنِإلٱِلْجَألَوِيلْجَأل،ًالوُقُحْوَأًادَالْوَأْوَأ
يفَنآلٱٍفْعِضَةَئِم ٍتاَوَخَأَوًةَوْخِإَوًاتوُيُب،ِناَمَزّلٱاَذٰهِ
يفَو،ٍتاَداَهِطْضٱَعَم،ًالوُقُحَوًادَالْوَأَوٍتاَهَّـمُأَو ِيتآلٱِرْهَّـدلٱِ
حلٱ
ْ

،َنيِرِخآَنوُنوُكَيَنوُلَوَّـأَنُوريِثَكْنِكٰلَو٣١.َةَّـيِدَبَألٱَةاََي
.»َنيِلَوَّـأَنوُرِخآلٱَو
،١٦:١٣ةيمورو٢٣:٩ىّتم،١٨:٢٨اقولو١٩:٢٧ىّتم
:١٩ىّتم،٣٠و١٨:٢٩اقولو٦:٣٣ىّتمو٢٥:٩مايأ٢

٢٠:١٦و٣٠

.٣٠-١٩:٢٧ىّتمحرشلارظنا
هركذامىلعةدايزاذه)٢٩ع(ِليِجْنِإلٱِلْجَألَو
نانثالاو»ِيلْجَأل...ًاتْيَبَكَرَتٌدَحَأَسْيَل«هلوقنمىّتم
يذلاكحيسملاليجنإلجأنمكرتُيامنأل.دحاوىنعمب
.هلكليجنإلاةياغوههنألحيسملالجألكرتُي

ةقيقحيلثملاضوعلاكلذبداريال)٣٠ع(ٍفْعِضَةَئِم
لجأنملذُبامىلعديزييذلايحورلاضوعلالب
نأعماذه.)٢٣-٣:٢١سوثنروك١(فعضةئمحيسملا
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َهلْذِإ،ٍْءَيشِّـلُكِلٌةَعِفاَنىَوْقَّـتلٱ«
َ

حلٱُدِعْوَما
ْ

حلٱِةاََي
ْ
ِةَِرضَا

لٱَو
ْ

.)٤:٨سواثوميت١(»ِةَديِتَع
ضوعلاركذيفراركتلااذهخلاٍتاَوَخَأَوًةَوْخِإَوًاتوُيُب

لجألةراسخالنأنييبتلاةيغبكلذوسقرمريغهتأيمل
ركذامعضوعلايفءابآلاركذكرتو.حبراهلباقيالإحيسملا
:٢٣ىّتم(يوامسلابآلاكلذنمضوعلانألكورتملانم
يفناسنإلاباسنألكنألكلذكتاجوزلاركذكرتو)٩
نمتاكربلاهذهبحيسملادعيملو.ةيدسجالةيحورءامسلا
لجألوهلجألكلذنولعفينيذلالبباوثلايفةبغرهعبتي
.هليجنإ

يفَنآلٱ .ًانمضلبًاحيرصىتمهركذيملِناَمَزّلٱاَذٰهِ
ةئيطخلاةرفغموهباوثلانمنآلاحيسملاذيمالتليذلاو
ةعاسيفنانئمطالاوقيضلايفةيزعتلاوريمضلاةحارو
نيذلانمًالدبءاقدصأونويحيسمةوخإًاضيأمهلوتوملا

.حيسملالجأنممهنورسخي
نمًائيشهذيمالتنعحيسملاِفخيملٍتاَداَهِطْضٱَعَم

راقتحااوعقوتينأبجوفهنوعبتيمهومهكردتيتلالزاونلا
تايزعتّنكلومهتنايدلجألهنمةيدسجلامالآلاومهايإملاعلا
تاداهطضالاهذهربصلاباولمتحينأمهنكمتهديعاوموهللا
:٤سرطب١و٥:٤١لامعأو٥:١٢ىّتم(ًاضيأاهباورسينأو
لثمبحاحصألااذهنم٣١عىّتمحضوأو.)١٣و١٢
.)١٦-٢٠:١ىّتم(مركلايفةلعفلا

٣٤ىلإ٣٢عهتمايقوهتومبثلاثلاحيسملاءابنإ

يفاوُناَكَو٣٢«٣٤-٣٢ َميِلَشُروُأَىلِإَنيِدِعاَصِقيِرَّـطلٱِ
اوُناَكَنوُعَبْتَيْمُهاَميِفَو.َنُوَّـريَحَتَياوُناَكَو،ُعوُسَيْمُهُمَّـدَقَتَيَو
َهلُلوُقَيَأَدَتْبٱَوًاضْيَأََرشَعْيَنْثٱلٱَذَخَأَف.َنوُفاََخي

ُ
اَّـمَعْم

ُنْبٱَو،َميِلَشُروُأَىلِإَنوُدِعاَصُنْحَناَه٣٣:ُهَلُثُدْحَيَس
لٱِءاَسَؤُرَىلِإُمَّـلَسُيِناَسْنِإلٱ

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
ِهْيَلَعَنوُمُكْحَيَف،ِةَبَتَك

ملٱِب
لَسُيَو،ِتْوَْ

ِّـ
ُهَنوُدِلَْجيَوِهِبَنوُأَزْهَيَف٣٤،ِمَمُألٱَىلِإُهَنوُم

يفَو،ُهَنوُلُتْقَيَوِهْيَلَعَنوُلُفْتَيَو لٱِ
ْ
.»ُموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

:٩اقولو٩:٣١و٨:٣١ص،١٨:٣١اقولو٢٠:١٧ىّتم
١٨:٣١و٢٢

يف ىلإندرألايقرشنمةماعلاقيرطلايأِقيِرَّـطلٱِ
اهيفنيرئاسلاعومجلاقفارحيسملانأحجرألاو.ميلشروأ
وحنهيلعىضقتنأدعبديعلااورضحيلميلشروأىلإذئنيح
.برقدقهتومتقوناكوةيريبيفرهشأةتسوأةسمخ

.ةّيريبيفاهيلإنيرفاسميأَميِلَشُروُأَىلِإَنيِدِعاَص
هريسفتّرمهتمايقوهتوموهمالآةهجنمانهحيسملاهلاقامو
.)١٩-١٠:١٧ىّتم(ىّتمةراشبحرشيف

هسفنضّرعيشيجدئاقوأسيئركُعوُسَيْمُهُمَّـدَقَتَي
رهظيناكهنأحجرألاو.هذيمالتنودتوملاورطخلاىلإ
ًاديدشًامزعوهريسميفةدئازةبغرو.ةيداعريغةعاجش
ىلعترهظكلذتامالعلعلو.هلدعأامةاقالمىلع
ميلشروأىلإعارسإلايفهتبغرنمنوريحتياوناكو.ههجو
٣٢و١٩و٧:١انحوي(كانههعقوتتيتلارطاخملابمهملعل
هلنييسيرفلاةوادعةدايزمهققحتلو)٣٩و١٠:٣١و٨:٥٩و
.)١١:٥٣انحوي(توملانمرزاعيلأهتماقإب

نييسيرفلانأنمةديدشةيلبمهعقوتلَنوُفاََخياوُناَك
ّنيبيملسقرمنأعماذه.حيسملالتقبمهدصقمنوذفني
لثمينأبىفتكاومهتريحومهفوخنمهركذامبابسأ
ىلإداهتجاوةعرسبحيسملامدقتوهوبيرغلارمألاءارقلل
.هوعبتينأىلعنورساجتيالنوداكيهذيمالتوتوملا

تمتدقو.ىتمهركذيملاذه)٣٤ع(هْيَلَعَنوُلُفْتَيَِو
.١٥:١٩صةراشبلاهذهبحاصهركذاملعةوبنلاهذه

يف ةثالثدعب«أبنلااذهيفىتملاقِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
امهدحألامعتسادوهيلاداتعاو.دحاونيلوقلاىنعمو»مايأ
اذهو)٩:٣١صعم٨:٣١صلباق(رخآلاناكميف
دارفناىلعرشعينثاللهنلعأو.هتومبثلاثلاحيسملاءابنإ
َكِلٰذْنِماوُمَهْفَيَْمل«مهنأاقوللاقو.)١٩و٢٠:١٨ىّتم(
اقول(»َليِقاَماوُمَلْعَيَْملَو،ْمُهْنَعًىفُْخمُرْمَألٱاَذٰهَناَكَو،ًائْيَش
كلذىلعحيسملامالكاوبسحمهنأحجرألاو.)١٨:٣٤
رثأىلعيدبزينبابلطهانعممهكاردإمدعدكؤيو.ًازاجم
.ضرألاهتوكلميفةيماسلاةبترلاكلذ

عوسينييبتوفرشلايتبترميدبزينبابلط
٤٥ىلإ٣٥عيقيقحلافرشلا

يِدْبَزاَنْبٱاَّـنَحوُيَوُبوُقْعَيِهْيَلِإَمَّـدَقَتَو٣٥«٤٠-٣٥
لَعُماَي:ِنْيَلِئاَق

ِّـ
٣٦.اَنْبَلَطاَمَّـلُكاَنَلَلَعْفَتْنَأُديِرُن،ُم

َهلَأَسَف
ُ

اَنِطْعَأ:ُهَلَالاَقَف٣٧؟اَمُكَلَلَعْفَأْنَأِناَديِرُتاَذاَم:اَم
يفَكِراَسَيْنَعُرَخآلٱَوَكِنيِمَيْنَعٌدِحاَوَسِلْجَنْنَأ .َكِدَْجمِ

َهلَلاَقَف٣٨
ُ

طَتاَمِناَمَلْعَتاَمُتْسَل:ُعوُسَياَم
ْ

.ِناَبُل
لٱاَبَْرشَتْنَأِناَعيِطَتْسَتَأ

ْ
اَغِبَطْصَتْنَأَو،اَنَأاَُهبَْرشَأيِتَّـلٱَسْأَك

هبُغِبَطْصَأيِتَّـلٱِةَغْبِّـصلٱِب َلاَقَف٣٩.ُعيِطَتْسَن:ُهَلَالاَقَف؟اَنَأاَِ
َهل
ُ

لٱاَّـمَأ:ُعوُسَياَم
ْ

هناَبَْرشَتَفاَنَأاَُهبَْرشَأيِتَّـلٱُسْأَك ِةَغْبِّـصلاَبَو،اَِ
هبُغِبَطْصَأيِتَّـلٱ جلٱاَّـمَأَو٤٠.ِناَغِبَطْصَتاَنَأاَِ

ْ
يِنيِمَيْنَعُسوُُل

َهلَّـدِعُأَنيِذَّـلِلَّـالِإُهَيِطْعُأْنَأِيلَسْيَلَفيِراَسَيْنَعَو
ُ

.»ْم
خلا٢٠:٢٠ىّتم

ىّتم(ىّتمةراشبحرشيفةبلطلاهذهىلعمالكلامدقت
٢٣-٢٠:٢٠(.

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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امهمأنأىتملاقاَّـنَحوُيَوُبوُقْعَيِهْيَلِإَمَّـدَقَتَو
ةيثاجيهوهادارأامعوسيىلإتبلطوامهعمتتأيمولاس
ملكتواهنمالامهنمناكبلطلالصأنأنمدبالوهمامأ
.لصألاقفاوامبسقرم

الحمهراسيوكلملانيميَكِراَسَيْنَع...َكِنيِمَيْنَع
فرشلابهذيمالتدعيملحيسملانكلوىمسألافرشلا
.اوبلطامكيويندلا

لٱَعِمَساَّـَملَو٤١«٤٥-٤١
ْ

ْنِمَنوُظاَتْغَياوُأَدَتْبٱُةََرشَع
َهلَلاَقَوُعوُسَيْمُهاَعَدَف٤٢.اَّـنَحوُيَوَبوُقْعَيِلْجَأ

ُ
ْمُتْنَأ«:ْم

َّـنَأَو،ْمَُهنوُدوُسَيِمَمُألٱَءاَسَؤُرَنوُبَسُْحيَنيِذَّـلٱَّـنَأَنوُمَلْعَت
ْلَب.ْمُكيِفاَذَكٰهُنوُكَيَالَف٤٣.ْمِهْيَلَعَنوُطَّـلَسَتَيْمُهَءاَمَظُع
ْنَمَو٤٤،ًامِداَخْمُكَلُنوُكَيًاميِظَعْمُكيِفَريِصَيْنَأَداَرَأْنَم
لِلُنوُكَيًالَوَّـأْمُكيِفَريِصَيْنَأَداَرَأ

ْ
َنْبٱَّـنَأل٤٥.ًادْبَعِعيِمَج

ًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَوَمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْملًاضْيَأِناَسْنِإلٱ
.»َنِيريِثَكْنَع
٩:٣٥صو٢٨و٢٠:٢٦ىّتم،٢٢:٢٥اقول،٢٠:٢٤ىّتم
٢٠:٢٨ىّتم،٢:٧يبليفو١٣:١٤انحوي،٩:٤٨اقولو
٢:١٤سطيتو٢:٦سواثوميت١و

.)٢٨-٢٠:٢٤ىّتم(ىّتمةراشبعجار

٥٢ىلإ٤٦عىمعلانمسواميترابعوسيءاربإ

ْنِمٌجِراَخَوُهاَميِفَو.اَحيِرَأَىلِإاوُءاَجَو٤٦«٤٦،٤٧
ُنْبٱىَمْعَألٱُسُواَميِتْراَبَناَكٍ،ريِفَغٍعَْمجَوِهِذيِمَالَتَعَماَحيِرَأ
ُهَّـنَأَعِمَساَّـمَلَف٤٧.يِطْعَتْسَيِقيِرَّـطلٱَىلَعًاسِلاَجَسُواَميِت
،َدُواَدَنْبٱُعوُسَياَي«:ُلوُقَيَوُخُْرصَيَأَدَتْبٱ،ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي
»!يِنَْمحْرٱ
١٨:٣٥اقولو٢٠:٢٩ىّتم

ىّتمليجنإحرشيفليصفتلابىمعألااذهءاربإركُذ
.)٣٤-٢٠:٢٩ىّتم(

مويءاسمناككلذنأحجرألااَحيِرَأَىلِإاوُءاَجَو
.يدوهيلاباسحلاىلعناسيننمعباسلايفسيمخلا

هلامعتسارثكونباةينايرسلايفرابىنعموُسُواَميِتْراَب
انويرابوسابارابوسواملترابكسانلامالعإيفدوهيلادنع
.ابانربوعوشيرابو

امهنمًادحأمسيملونييمعأةثداحلاهذهيفىّتمركذو
كلذببسنأحجرألاو.امهدحأركذىلعسقرمرصتقاو
الدحاولاهركذو.هدعبوأهئافشلبقاّمإكاذنمرهشأهنأ
.نيريشبلايربخنيبةافانمالفرخآلايفني

نييعتىلعىّتمعمسقرمقفتاٌجِراَخَوُهاَميِفَو
هذيمالتوحيسملاجورختقوهنأوهوةزجعملاهذهتقو
.ةعمجلاحابصيفناككلذنأحجرألاواحيرأنم

هلعلوطقف»عوسي«مهلوقىتمركذُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي
عوسي«رخآلالاقو»عوسي«ضعبلالاقف.دحاوريغهبطاخ
يبنلاقهنأكفنييعتلليرصانلاهلوقدازامبرلو»يرصانلا
وهيذلالاقهنأكةناهإللكلذدازامبرلو.فورعملاةرصانلا
عومجلاباوجنيبميظعقرفلاو.ليلجلايفةيرقرغصأنم
.دوادنباايسواميترابخارصو

:ًاريِثَكَرَثْكَأَخََرصَف،َتُكْسَيِلَنُوريِثَكُهَرَهَتْنٱَف٤٨«٤٨،٤٩
.ىَداَنُيْنَأَرَمَأَوُعوُسَيَفَقَوَف٤٩.يِنَْمحْرٱ،َدُواَدَنْبٱاَي
.»َكيِداَنُياَذَوُه.ْمُقْ.قِث:ُهَلَنيِلِئاَقىَمْعَألٱاُوَداَنَف

نيذلامهمهلعلوعومجلانماوداننيذلاناكاُوَداَنَف
باطخنمقئاعهخارصنامهنظلرمألالوأيفهورهتنا
هنعلأسحيسملااوأرامدنعمهمالكاوريغمهنكلوحيسملا
.هيرهتنمرهتناكلذبوىدانينأبرمأو

.سقرمىوسهوداننيذلاباطخركذيملْمُقْقِث

٥١.َعوُسَيَىلِإَءاَجَوَماَقَوُهَءاَدِرَحَرَطَف٥٠«٥٢-٥٠
اَي:ىَمْعَألٱُهَلَلاَقَف؟َكِبَلَعْفَأْنَأُديِرُتاَذاَم«:ُعوُسَيُهَلَأَسَف
ْدَقَكُناَميِإ.ْبَهْذٱ:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف٥٢.َِرصْبُأْنَأ،يِدِّـيَس
لِلَف.َكاَفَش

ْ
يفَعوُسَيَعِبَتَو،ََرصْبَأِتْقَو .ِ»قيِرَّـطلٱِ

٥:٣٤صو٩:٢٢ىّتم

ىلعةلدألاضعبونيعدهاشمالكاذهُهَءاَدِرَحَرَط
سواميترابلعفو.سرطبنعهتراشبذخأسقرمنأ
نعهقيعيالئلءادرلاحرطف.ءربلاهئاجربًاجاهتباكلذك

ةيرماسلاةأرملاهلعفلثمتلعفو.عوسيىلإهباهذةعرس
اهتنيدملهأربختنأيفةبغررئبلادنعاهترجتكرتنأب
.عوسيرمأب

٢٠:١٦انحوييفامك»ينوبر«لصألايفويِدِّـيَساَي
ىّتم(ينوبرويبروبريهيتلاةثالثلاباقلألافرشأوهو

٢٣:٧(.
يفَعوُسَيَعِبَتَو عوسيقفارهنأحجرألاوِقيِرَّـطلٱِ
فيضعوسيناكو.ديعلااورضحيلميلشروأىلإنيرئاسلاو
كانهو.)١٠-١٩:١اقول(احيرأيفهتماقإةدمراشعلااّكز

هتوكلمنأهذيمالتماهوأةلازإهتياغوءانمألالثمبرض
باهذدعبو.)٢٧-١٩:١١اقول(ماتلادجملايفًالاحرهظي

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشاعلاحاحصألا
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َلْبَق«ةعمجلامويءاسماينعتيبىلإلصواحيرأنمعوسي
لٱ
ْ

تِسِبِحْصِف
.)١٢:١انحوي(»ٍماَّـيَأِةَّـ

رشعيداحلاحاحصألا

١١ىلإ١عميلشروأىلإكلمكحيسملالوخد

ِتْيَبَويِجاَفِتْيَبَىلِإَميِلَشُروُأْنِماوُبُرَقاَّـَملَو١«١١-١
َلاَقَو٢ِهِذيِمَالَتْنِمِْنيَنْثٱَلَسْرَأ،ِنوُتْيَزّلٱِلَبَجَدْنِع،اَيْنَع
َهل
ُ

لٱَىلِإاَبَهْذٱ:اَم
ْ

لِلَف،اَمُكَماَمَأيِتَّـلٱِةَيْرَق
ْ

ِنَالِخاَداَمُتْنَأَوِتْقَو
.ِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأِهْيَلَعْسِلَْجيَْملًاطوُبْرَمًاشْحَجِناَدَِجتاَهْيَلِإ
ِمل:ٌدَحَأاَمُكَلَلاَقْنِإَو٣.ِهِباَيِتْأَوُهَّـالُحَف

َ
؟اَذٰهِنَالَعْفَتاَذا

لِلَف.ِهْيَلِإٌجاَتُْحمُّبَّـرلٱ:َالوُقَف
ْ

اَيَضَمَف٤.اَنُهَىلِإُهُلِسْرُيِتْقَو
جلٱاَدَجَوَو

ْ
لٱَدْنِعًاطوُبْرَمَشَْح

ْ
ِ،قيِرَّـطلٱَىلَعًاجِراَخِباَب

َهلَلاَقَف٥.ُهَّـالَحَف
ُ

لٱَنِمٌمْوَقاَم
ْ

،ِنَالَعْفَتاَذاَم:َكاَنُهِماَيِق
جلٱِنَّـالَُحت

ْ
َهلَالاَقَف٦؟َشَْح

ُ
٧.اَُمهوَُكَرتَف.ُعوُسَيىَصْوَأاَمَكْم

جلٱِباَيَتَأَف
ْ

لَأَو،َعوُسَيَىلِإِشَْح
ْ

.ِهْيَلَعَسَلَجَفاَمَُهباَيِثِهْيَلَعاَيَق
يفْمَُهباَيِثاوُشَرَفَنُوريِثَكَو٨ ًاناَصْغَأاوُعَطَقَنوُرَخآَوِ،قيِرَّـطلٱِ
يفاَهوُشَرَفَوِرَجَّـشلٱَنِم َنيِذَّـلٱَواوُمَّـدَقَتَنيِذَّـلٱَو٩ِ.قيِرَّـطلٱِ
ِمْسٱِبِيتآلٱٌكَراَبُم!اَّـنَصوُأ:َنيِلِئاَقَنوُخُْرصَياوُناَكاوُعِبَت
اَّـنَصوُأ!ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبُةَيِتآلٱَدُواَداَنيِبَأُةَكَلَْممٌةَكَراَبُم١٠!ِّـبَّـرلٱ
يف هلٱَوَميِلَشُروُأُعوُسَيَلَخَدَف١١.»!ِيلاَعَألٱِ

َْ
َرَظَناَّـَملَو،َلَكْي

لٱَناَكْذِإٍْءَيشِّـلُكَىلِإُهَلْوَح
ْ

ِتْيَبَىلِإَجَرَخ،ىَسْمَأْدَقُتْقَو
.»ََرشَعْيَنْثٱلٱَعَماَيْنَع
رومزم،٢١:٨ىّتم،١٢:١٤انحويو٩:٢٩اقولو٢١:١ىّتم

٢١:١٢ىّتم،١٤٨:١رومزم،١١٨:٢٦

يفميلشروأىلإلافتحالابعوسيلوخدىلعمالكلامدقت
ثدحهنأحجرألاو.)١٧-٢١:١ىتم(ىتمليجنإحرش
حيسملاو.ناسيننمرشاعلامويلاوهيذلادحألامويكلذ
اهبهوفتلانعهذيمالتعنموكلمهنأهاوعدكاذلبقرهظيمل
تتأهنألكلمهنأبًاراهجاودانينأيفذئنيحمهلنذأهنكلو
.كلذنالعإلةعاسلا

ميلشوأيقرشناتيرقامهاَيْنَعِتْيَبَويِجاَفِتْيَب
ةبيرقامهادحإنأحجرألاويقرشلانوتيزلالبجحفسىلع
برقأيجافتيبنأىتممالكنمجتنتسنوىرخألانم
ميلشروأنيبةفاسملاتناكواينعتيبنمميلشروأىلإ
.ةولغةرشعسمخاينعتيبو

شحجلااذهمأنأىّتملاق)٢ع(ًاطوُبْرَمًاشْحَج
.هعمتتأ

مهنأًاريثكةداعلاترجٌدَحَأِهْيَلَعْسِلَْجيَْمل
هلقبسيملامةينيدلارومأللمئاهبلانمنومدختسي
:٦ليئومص١و٢١:٣ةينثتو١٩:٢ددعامريغلمادختسا
٧.

ةدايزاذه)٤ع(ِقيِرَّـطلٱَىلَعًاجِراَخِباَبْلٱَدْنِع
جراخًاطوبرمناكشحجلانأرهاظلاوىتمهلاقامىلع
اذهنملدتسنو.قيرطلاهاجتبابلادنعهبحاصتيب
هنأورامحلابايتأنيذللانينثالادحأناكسرطبنأقيقدتلا
.كلذبسقرمربخأ

:١٩اقول(شحجلاباحصأمه)٥ع(ِماَيِقْلٱَنِمٌمْوَق
.عوسيهعقوتاموهوًاعبطهنمدبالناكمهلاؤسو)٢٣
.هبحيسملاامهرمأامبناذيملتلاامهباجأو

يفالإذئمويليخلابوكرردن)٦ع(ِهْيَلَعَسَلَجَف
تقويفريمحلابوكرىلعسانلاداتعاو.برحلامايأ
ىلعحيسملابوكرو.ءافرشلانسحأاهبكريناكوملسلا
كلمهنأرابتعابىتأهنأىلعةمالعناكشحجلاكلذ
.)٩:٩ايركز(ايركزةءوبنكاذبمتهنأىتمنابأو.مالسلا

نوعقوتياوناكيذلاحيسملاةكلمميأَدُواَداَنيِبَأُةَكَلَْمم
قباسلااهدجممظعأىلإةكلمملاكلتلصوأدوادناكوهئيجم
كلملانولفتحملاكرابف.دجملاكلذاهيلإّدريحيسملانأاجرف
ىلإًازمرهتكلمموحيسملاىلإًازمردوادناكو.ةكلمملاو
.هتوكلم

الإددعلااذهيفاممًائيشركذيمل)١١ع(ُهَلْوَحَرَظَن
موييفًائيشلمعيملحيسملانأهنمانملعدقوسقرم
تاسندملكدهاشولكيهلاوةنيدملالخدهنأىوسدحألا
ذئدعبعجرهنأو.دغلايفاهحرطيتلاسدقملاعضوملاكلذ
ةالصلاصرفزاهتنالونمأللكانهتابواينعتيبىلإ
.هذيمالتميلعتو

١٤ىلإ١٢عرمثتمليتلاةنيتلا

يفَو١٢«١٤-١٢ لٱِ
ْ

١٣،َعاَجاَيْنَعِتْيَبْنِماوُجَرَخاَّـَملِدَغ
اَهيِفُِدَجيُهَّـلَعَلَءاَجَو،ٌقَرَواَهْيَلَعٍديِعَبْنِمٍنيِتَةَرَجَشَرَظَنَف
َتْقَوْنُكَيَْملُهَّـنَأل،ًاقَرَوَّـالِإًائْيَشِْدَجيَْملاَهْيَلِإَءاَجاَّـمَلَف.ًائْيَش
َهلُعوُسَيَلاَقَف١٤.ِنيِّـتلٱ

َ
مثِكْنِمٌدَحَأْلُكْأَيَال:ا

ََ
َىلِإُدْعَبًار

.»َنوُعَمْسَيُهُذيِمَالَتَناَكَو.ِدَبَألٱ
خلا٢١:١٨ىّتم

-٢١:١٨ىّتمليجنإحرشيفةنيتلاكلتىلعمالكلارم
ىلإمهباهذيفنينثالاحابصةثداحلاكلتتناكو.٢٠
أبنوةنيتلانعلأبنىتمعمجو.لكيهلاريهطتلبقميلشروأ
مويناكاهنعلنأعمدحاوربخيفةسباياهايإمهتدهاشم

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا
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دعبنيرمألاأبنركذو.ءاثالثلامويةسباياهتدهاشمونينثالا
نأداتعاهنإفىتمةداعنمدهعاماذهولكيهلاريهطت
رظنلاعطقبةقالعاهنيبيتلاوأةهباشتملاثداوحلاءابنأعمجي
رظنحيسملانأىتمهركذامىلعسقرمدازو.اهتاقوأنع
.اهيلإنولبقممهوديعبنمنيتلاةرجش

:تاضارتعاةثالثةنيتلارمأيفمهضعبضرتعاو
نأةنيتلاكلتىلإهلوصولبقعوسيملعيملفيك:لوألا·
نمدحأركذيملهنأباوجلاو.رمثنماهيلعسيل
ملعينأدصقهنكل.كلذلهجعوسينأنيريشبلا
رئاسكفرصتفةرجشلاكلتةطساوبمهديفيامهذيمالت
يفهلعفامكانههلعفناكو.لاحلاكلتلثميفسانلا
دعبأناكمىلإقلطنمهنأككلانهرهاظتهنإفساومع
.)٢٤:٢٨اقول(
ةنيتلاكلتنمرمثلارظتنينأهلقحفيكهنأ:يناثلا·
تقولانكيملهنأباوجلاو.»نيتلاتقونكيملذإ«
نكلمولعمرمأكةنيتلكىلعرمثلاهيفعقوتييذلا
امكةقباسلارمثلاةروكابهيفرظتنياممناكتقولاكلذ
لكتجرخأةنيتيفاميسالونيتلايفدوهعملاوه
قبسياهقاريإقبسيتلاةنيتلانأةداعلانألاهقاروأ
.اهرامثإ
كلتىلعبضغينأحيسملادنعنسحفيك:ثلاثلا·

نأىلعليلدنمسيلهنأباوجلاو.اهنعليوةرجشلا
نونعليونوبضغيسانلانأمعن.اهيلعبضغحيسملا
ملوبضغالبسابيإلابةنيتلاىلعمكححيسملانكلو
نكتملوملألابرعشتالةرجشلانألًاملظكلذيفتأي
ملوليبسلاءانبالةحابمتناكاهنألسانلانمَّـنيعمل
رابتعابعوسيوًاميقعتناكاهنألاهسابيإنمدحأّرضُي
ىتأو.ءايحألانمهقلخامتيمينأقحلاهلًاهلإهنوك
يتأيامبةءؤبنوسوسحملاثمبهذيمالتميلعتلكلذلك
قاروألاةريثكةرجشتهبشأيتلاةيدوهيلاةمألانم
كلتيفهلعفاممناكو.كلذىلإزمرورمثلانمةيلاخ
بيرقوهفهللارمثالبناكنمهنأسانللماعميلعتةنيتلا
.كالهلانم

١٩ىلإ١٥عيناثلاليكهلاريهطت

ُعوُسَيَلَخَداَّـَملَو.َميِلَشُروُأَىلِإاوُءاَجَو١٥«١٨-١٥
هلٱ
َْ

يفَنُوَرتْشَيَوَنوُعيِبَياوُناَكَنيِذَّـلٱُجِرُْخيَأَدَتْبٱَلَكْي هلٱِ
َْ

،ِلَكْي
حلٱِةَعاَبَّـِيساَرَكَوِةَفِراَيَّـصلٱَدِئاَوَمَبَّـلَقَو

ْ
ْعَدَيَْملَو١٦.ِماََم

هلٱُزاَتَْجيًادَحَأ
َْ

لَعُيَناَكَو١٧.ٍعاَتَمِبَلَكْي
ِّـ

َهلًالِئاَقُم
ُ

َسْيَلَأ:ْم
ِجلىَعْدُيٍةَالَصَتْيَبيِتْيَب:ًابوُتْكَم

َ
ْمُتْنَأَو؟ِمَمُألٱِعيِم

لَعَج
ْ
لٱَعِمَسَو١٨.ٍصوُصُلَةَراَغَمُهوُمُت

ْ
لٱُءاَسَؤُرَوُةَبَتَك

ْ
ِةَنَهَك

جلٱَِتُهبْذِإ،ُهوُفاَخْمَُّـهنَأل،ُهَنوُكِلُْهيَفْيَكاوُبَلَطَف
ْ

ْنِمُهُّلُكُعَْم
.»ِهِميِلْعَت
،٥٦:٧ءايعشإ،٢:١٤انحويو١٩:٤٥اقولو٢١:١٢ىّتم
٧:٢٨ىّتم،١٩:٤٧اقولو٤٦و٢١:٤٥ىّتم،٧:١١ايمرإ
٤:٣٢اقولو١:٢٢صو

مويريهطتلاكلذناكو.١٣و٢١:١٢ىّتميفاذهحرش
ريهطتلاىتأو.هبىنتعايذلايناثلاريهطتلاوهونينثالا
٢:١٣انحوي(نينسثالثبكاذلبقهتمدخةءادبيفلوألا
-١٧(.

هنأرابتعابهناطلسراهظإريهطتلاكلذنمهتياغتناكو
سدقملاناكملاكلذسيندتىلعدوهيلاخبوينأوحيسملاوه
يهيتلاسوفنلاريهطتوهومظعألاهلعفىلإريشينأو
.ةيحلكايه

ْهلٱُزاَتَْجي
َ

سيلوسقرمالإاذهركذيملٍعاَتَمِبَلَكْي
رودأيفةسدقملاةينآلااولمحينأةنهكللنذأيملهنأهانعم
ةسدقملارودألاكلتاولعجينأسانللحمسيملهنكللكيهلا
.مهتويباهنومدختسياممةيداعلايناوألاهيفلمحتقوسلثم
بناجنمرورمللةرصتخمًاقرطلكيهلارودأاوذختامهلعلو
.رخآلاىلإةنيدملا

عفنلبتكهنألكلذسقرمداز)١٧ع(ِمَمُألٱِعيِمَِجل
)٥٦:٧ءايعشإ(ءايعشإةءوبنقفوانهحيسملالوقو.ممألا
ةنايدلامومعىلإريشيوهو.)٧:١١ايمرإ(ايمرإةءوبنو
لبميلشروأليكهبًاديقمنوكيالكلذمامتإو.ةيحيسملا
انحوي(قحلاوحورلابهللادبعينماهيلعضرألكيفنوكي
٤:٢١(.

هوقفارنيذلاسانلانممهفوخناك)١٨ع(ُهوُفاَخ
راقولاوةبيهلانمهتئيهىلعًارهاظناكهلعلو.ًايبنهوبسحو
ىلعمهرئامضمهتتكبو.هريغنمسانلاهدهعيملام
مهنأعمةينالعهومواقينأاوفاخكلذلولكيهلامهسيندت
.بعشلاىلعمهتطلسهميلعتبلوزتالئلهلتقاودصق

ملٱَراَصاَّـَملَو«١٩
ملٱِجِراَخَىلِإَجَرَخُءاَسَْ

.»ِةَنيِدَْ

اينعتيبىلإبهذحيسملانأحجرألاِةَنيِدَْملٱِجِراَخ
.)٣٨و٢١:٣٧اقول(اثرموميرمورزاعلتيبىلإ
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٢٦ىلإ٢٠عةنيتلاسابيإ

يفَو«٢٠ ْتَسِبَيْدَقَةَنيِّـتلٱاُوَأَرَنيِزاَتُْجماوُناَكْذِإِحاَبَّـصلٱِ
.»ِلوُصُألٱَنِم
٢١:١٩ىّتم

يفَو .ناسيننمرشعيناثلاءاثالثلاحابصيأِحاَبَّـصلٱِ
ِهْيَلِإَنوُرِّـكَبُيِبْعَّـشلٱُّلُكَناَك«هنألميلشورأىلإًاركاببهذو
يف هلٱِ

َْ
.)٢١:٣٨اقول(»ُهوُعَمْسَيِلِلَكْي
.ميلشروأىلإاينعتيبنممهريسيفَنيِزاَتُْجم
موييفقاروألاتسبيهلعلِلوُصُألٱَنِمْتَسِبَي

اذهاودهاشذيمالتلالعلواهسابيإبحيسملارمأنيحنينثالا
اهسبيًايلجرهظءاثالثلاموييفو.)٢١:١٩ىّتم(هتقويف
.قورعلاىلإقاروألانم

طُبَرَّـكَذَتَف«٢١
ْ

يِتَّـلٱُةَنيِّـتلَا،ْرُظْنٱيِدِّـيَساَي:ُهَلَلاَقَوُسُر
»!ْتَسِبَيْدَقاَهَتْنَعَل

نأرهاظلاو.ذيمالتلارئاسنعوهسفننعسرطبملكت
ةثداحلاكلتنميزمرلاىنعمللنطفذيمالتلانمدحأال
ةرجشلاةايحىلعحيسملاناطلسنمعيمجلابجعلب
.اوعقوتامممظعأهنأك

ةمالع)٢١:٢٠ىّتميف(ىتمهركذيذلامهبجعتو
كلذلوحيسملاتاملكةوقبمهناميإمدعىلعةحضاو
.ناميإلابوجويفحيسملامهبطاخ

٢٣.ِهللاٱِبٌناَميِإْمُكَلْنُكَيِل:ُعوُسَيَباَجَأَف٢٢«٢٤-٢٢
حلٱِّـينَأل

ْ
جلٱاَذِٰهلَلاَقْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

ْ
ْحِرَطْنٱَوْلِقَتْنٱ،ِلََب

يف لٱِ
ْ
يفُّكُشَيَالَو،ِرْحَب لَقِ

ْ
،ُنوُكَيُهُلوُقَياَمَّـنَأُنِمْؤُيْلَب،ِهِب

طَتاَمُّلُك:ْمُكَلُلوُقَأَكِلٰذِل٢٤.ُهَلُنوُكَيَلاَقاَمْهَمَف
ْ

ُهَنوُبُل
.»ْمُكَلَنوُكَيَف،ُهوُلاَنَتْنَأاوُنِمآَف،َنوُّلَصُتاَمَنيِح
١١:٩اقولو٧:٧ىّتم،١٧:٦اقولو٢١:٢١و١٧:٢٠ىّتم
٦و١:٥بوقعيو١٦:٢٤و١٥:٧و١٤:١٣انحويو

.٢١:٢٢ىّتمحرشلارظنا
لكردصمهنأبقيدصتيأِهللاٱِبٌناَميِإْمُكَلْنُكَيِل
ةقاطلانعجراخهنأسانللرهظياملعفىلعرداقهنأوةوق
يفدعولانأةنيرقلاانلدتو.ةملكبةرجشلاسابيإكةيرشبلا
نيحلكيفنييحيسملالكلسيلنيرشعلاوةعبارلاةيآلا
.نيدللًاتابثإتازجعملااولمعيللسرلللب

ْمُكَلَناَكْنِإاوُرِفْغٱَفَنوُّلَصُتْمُتْفَقَوىَتَمَو٢٥«٢٥،٢٦
يفيِذَّـلٱُمُكوُبَأًاضْيَأْمُكَلَرِفْغَيْيَكِل،ٌْءَيشٍدَحَأَىلَع ِ
ُمُكوُبَأْرِفْغَيَالْمُتْنَأاوُرِفْغَتَْملْنِإَو٢٦.ْمُكِتَّـالَزِتاَواَمَّـسلٱ
يفيِذَّـلٱ .»ْمُكِتَّـالَزًاضْيَأِتاَواَمَّـسلٱِ
١٨:٣٥ىّتم،٣:١٣يسولوكو٦:١٤ىّتم

نأحجرألاو.ةنيتلاربخيفنيتيآلانيتاهىّتمركذيمل
كانهامهحرشرظنافرخآعضوميفامهانعمهركذكلذةلع
.)١٥و٦:١٢ىّتم(

يفذئمويسانلاهداتعااممفوقولاناكَنوُّلَصُتْمُتْفَقَو
١:٢٦ليئومص١(قرشلايفمويلاداتعملاوهامكةالصلا
ربتعياممرثكأبلقلالاحربتعيهللاو.)١٣و١٨:١١اقولو
ةئيهلاكلتنوكتنأقيلينكلوهتدابعيفدسجلاةئيه
هللاابقئاللارابتعالارهظننأوانبولقلاوحألةقفاوم
نودهاشينيذلاعفنلوانعفنلكلذو.ةداتعملاتامالعلاب
.انتدابع

ًاراهظإًاعكارىلصمهضعبنأسدقملاباتكلايفءاجو
:٦لاينادو٨:٥٤كولم١(هلراقولاوهللامامأعضاوتلاةدايزل

مهضعبو.)٢٢:٤١اقول(سفنلاقيضةدشلًاراهظإو.)١٠
.)١٨:٤٢كولم١و٧:٦عوشي(ههجوىلعًاطقاسىلص
تناكءاوسًاقلطمةالصلاةباجإطرشةرفغملااوُرِفْغٱَف
نألاحملانمهنألهريغبلطمأتازجعملاءارجإبلط
وأبضغلانميفشتللهبلطينملتازجعملالمعهللابهي
ةلاعفلاةالصلاتايرورضنمفيلهجلابصعتللوأماقتنالل
ةبحملاحورالبناميإلاىوقأو.ةرفغملاوناميإلاحورباهنارتقا
هبلقصحفيلفهتالصلةباجإىريالنمف.هلريثأتالةرفغملاو
سبييملهنأىلعليلدانهحيسملالوقو.هنمعناملالعل
.ًابضغةنيتلا

٣٣ىلإ٢٧ععوسيناطلسنعدوهيلاءاسؤرلاؤس

َوُهاَميِفَو.َميِلَشُروُأَىلِإًاضْيَأاوُءاَجَو٢٧«٣٣-٢٧
يفِيشْمَي هلٱِ

َْ
لٱُءاَسَؤُرِهْيَلِإَلَبْقَأِلَكْي

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
،ُخوُيُّشلٱَوُةَبَتَك

لُسِّـيَأِب:ُهَلاوُلاَقَو٢٨
ْ

اَذٰهَكاَطْعَأْنَمَو،اَذٰهُلَعْفَتٍناَط
لُّسلٱ

ْ
ًاضْيَأاَنَأَو:ُعوُسَيَباَجَأَف٢٩؟اَذٰهَلَعْفَتىَّـتَحَناَط

لُسِّـيَأِبْمُكَلَلوُقَأَف،ِينوُبيِجَأ.ًةَدِحاَوًةَمِلَكْمُكُلَأْسَأ
ْ

ٍناَط
َنِمْمَأْتَناَكِءاَمَّـسلٱَنِم:اَّـنَحوُيُةَّـيِدوُمْعَم٣٠:اَذٰهُلَعْفَأ
يفاوُرَّـكَفَف٣١.ِينوُبيِجَأ؟ِساَّـنلٱ لُقْنِإ:َنيِلِئاَقْمِهِسُفْنَأِ

ْ
َنِماَن

لُقْنِإَو٣٢؟ِهِباوُنِمْؤُتَْملاَذاَمِلَف:ُلوُقَي،ِءاَمَّـسلٱ
ْ
.ِساَّـنلٱَنِماَن

جلٱَدْنِعَناَكاَّـنَحوُيَّـنَأل.َبْعَّـشلٱاوُفاَخَف
ْ

حلٱِبُهَّـنَأِعيَِم
ْ

ِةَقيَِق
ْمُكَلُلوُقَأاَنَأَالَو:ُعوُسَيَلاَقَف.ُمَلْعَنَال:اوُباَجَأَف٣٣.ٌّيِبَن

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيداحلاحاحصألا

٦٣
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لُسِّـيَأِب
ْ

»اَذٰهُلَعْفَأٍناَط
٦:٢٠صو١٤:٥و٣:٥ىّتم،٢٠:١اقولو٢١:٢٣ىّتم

ىّتم(ىّتمةراشبيفقبسامعًاليلققرفيانهمالكلا
.حرشلاعجارف)٢٧-٢١:٢٣
اودجولكلذنععوسياوباجأول)٢٩ع(ِينوُبيِجَأ
مهللاقهنأكف.مهايإهلاؤسباوجنمضهايإمهلاؤسباوج
متيبأنإفمكلاؤسىلعباوجيهيلنادمعملاانحويةداهش
نأىبآانأفهللانملسرملايبنلاكلذةداهشاولبقتنأ
باوجلثممهلهباوجناكو.مكلاؤسىلعاهريغببيجأ
ىَسوُمْنِمَنوُعَمْسَيَالاوُناَكْنِإ«هلوقبينغللميهاربإ
:١٦اقول(»َنوُقِّـدَصُيِتاَوْمَألٱَنِمٌدِحاَوَماَقْنِإَالَو،ِءاَيِبْنَألٱَو
يفنييسيرفلاءايرلاؤسلاكلذبحيسملافشكو.)٣١
هاوعدحيسملاىنبءيشيأىلعاوملعيملمهنأبمهرهاظت
ةحصلًاتابثإتازجعملانمهلعفاماوريملمهنأوناطلسلا
.هاوعد

رشعيناثلاحاحصألا

١٢ىلإ١عءايدرألانوماركلا

َهلُلوُقَيَأَدَتْبٱَو١«١٢-١
ُ

ًامْرَكَسَرَغٌناَسْنِإ:ٍلاَثْمَأِبْم
ُهَمَّـلَسَو،ًاجْرُبىَنَبَو،ٍةََرصْعَمَضْوَحَرَفَحَو،ٍجاَيِسِبُهَطاَحَأَو
لٱَىلِإَلَسْرَأَّـمُث٢.َرَفاَسَوَنيِماَّـرَكَىلِإ

ْ
يفَنيِماَّـرَك لٱِ

ْ
ًادْبَعِتْقَو

لٱَنِمَذُخْأَيِل
ْ

مثْنِمَنيِماَّـرَك
ََ

لٱِر
ْ

ُهوُدَلَجَوُهوُذَخَأَف٣،ِمْرَك
ُهوَُمجَرَف،َرَخآًادْبَعًاضْيَأْمِهْيَلِإَلَسْرَأَّـمُث٤.ًاغِراَفُهوُلَسْرَأَو
َّـمُث.ُهوُلَتَقَف،َرَخآًاضْيَأَلَسْرَأَّـمُث٥.ًاناَهُمُهوُلَسْرَأَوُهوُّجَشَو
َناَكْذِإَف٦.ًاضْعَباوُلَتَقَوًاضْعَبْمُهْنِماوُدَلَجَف،َنِيريِثَكَنيِرَخآ
،ًاريِخَأْمِهْيَلِإًاضْيَأُهَلَسْرَأ،ِهْيَلِإٌبيِبَحٌدِحاَوٌنْبٱًاضْيَأُهَل
لٱَكِئَلوُأَّـنِكٰلَو٧.يِنْبٱَنوُباََهيْمَُّـهنِإ:ًالِئاَق

ْ
اَميِفاوُلاَقَنيِماَّـرَك

لٱَوُهاَذٰه:ْمُهَنْيَب
ْ

لُتْقَناوُّمُلَه!ُثِراَو
ْ

ملٱاَنَلَنوُكَيَفُه
ْ
٨!ُثَاريِ

لٱَجِراَخُهوُجَرْخَأَوُهوُلَتَقَوُهوُذَخَأَف
ْ

ُلَعْفَياَذاَمَف٩.ِمْرَك
لٱُبِحاَص

ْ
لٱُكِلُْهيَوِيتْأَي؟ِمْرَك

ْ
لٱيِطْعُيَو،َنيِماَّـرَك

ْ
َىلِإَمْرَك

ملٱاَذٰهْمُتْأَرَقاَمَأ١٠.َنيِرَخآ
حلٱ:َبوُتْكَْ

ْ
ُهَضَفَريِذَّـلٱُرََج

لٱ
ْ
َناَكِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِم١١،ِةَيِواَزّلٱَسْأَرَراَصْدَقَوُهَنوُؤاَّـنَب
يفٌبيِجَعَوُهَو،اَذٰه ْمُهَّـنِكٰلَو،ُهوُكِسْمُيْنَأاوُبَلَطَف١٢!اَنِنُيْعَأِ
جلٱَنِماوُفاَخ

ْ
ملٱَلاَقُهَّـنَأاوُفَرَعْمَُّـهنَأل،ِعَْم

ُهوَُكَرتَف.ْمِهْيَلَعَلَثَْ
.»اْوَضَمَو
:٢١ىّتم،٢٣و١١٨:٢٢رومزم،٢٠:٩اقولو٢١:٣٣ىّتم
٤٤و٣٠و٧:٢٥انحويو١١:١٨صو٤٦و٤٥

٣٦-٢١:٣٣ىّتمةراشبعجار

نألهبىتمءابنأنعًاليلققرفياذهبسقرمءابنأ
كلذوهتداعكليصفتلاضعبىوسىتمىلعدزيملسقرم
هلسرأيذلانبالانأنايبسقرمهدازاممو:٥و٤عيفامك
لوقامهنيبقرفلانمو.٦عهلًاديحوناكًاريخأماركلا
كئلوأىلعقحيذلاباقعلاباوحرصنييسيرفلانأىتم
باقعلاكلذبحرصحيسملانأسقرملوقونيماركلا
امرركعوسينأوهبحرصدقنيقيرفلانملكنوكيف

.هباوحرص

رصيقلةيزجلاءاطعإنعمهلاؤسبنييسيرفلاركم
١٧ىلإ١٣عمهلعوسيباوجو

لٱَنِمًامْوَقِهْيَلِإاوُلَسْرَأَّـمُث١٣«١٧-١٣
ْ

َنيِّـيِسيِّـرَف
هلٱَو
ْ
اوُلاَقاوُءاَجاَّـمَلَف١٤.ٍةَمِلَكِبُهوُداَطْصَيْيَكِلَنيِّـيِسُدُوريِ
لَعُماَي:ُهَل

ِّـ
ُرُظْنَتَالَكَّـنَأل،ٍدَحَأِبِيلاَبُتَالَوٌقِداَصَكَّـنَأُمَلْعَن،ُم

حلٱِبْلَب،ِساَّـنلٱِهوُجُوَىلِإ
ْ

لَعُتِّـَق
ِّـ

ْنَأُزوَُجيَأ.ِهللاٱَقيِرَطُم
َمِلَعَف١٥؟يِطْعُنَالْمَأيِطْعُن؟َالْمَأََرصْيَقِلٌةَيْزِجىَطْعُت
َهلَلاَقَو،ْمُهَءاَيِر

ُ
ِمل:ْم

َ
١٦.ُهَرُظْنَألٍراَنيِدِبِينوُتيِا؟يِنَنوُبِّـرَُجتاَذا

َهلَلاَقَف.ِهِباْوَتَأَف
ُ

ِمل:ْم
َ

لٱَوُةَروُّصلٱِهِذٰهْن
ْ

:ُهَلاوُلاَقَف؟ُةَباَتِك
ِِهللااَمَوََرصْيَقِلََرصْيَقِلاَماوُطْعَأ:١٧ُعوُسَيَباَجَأَف.ََرصْيَقِل
.»هْنِماوُبَّـجَعَتَف.ِِهللا
٢٠:٢٠اقولو٢٢:١٥ىّتم

لوقنيبقرفال.)٢٢-٢٢:١٥ىّتمحرشلاعجار(
لاقفلاؤسلارركسقرمنأالإاذهيفىّتملوقوسقرم
.»يطعنالمأيطعن«»خلازوجيأ«هلوقدعب

مهلحيسملاباوجوةمايقلايفنييقودصلالاؤس
٢٧ىلإ١٨ع

َنيِذَّـلٱ،َنيِّـيِقوُّدَّـصلٱَنِمٌمْوَقِهْيَلِإَءاَجَو١٨«٢٧-١٨
لَعُماَي١٩:ُهوُلَأَسَو،ٌةَماَيِقَسْيَلَنوُلوُقَي

ِّـ
:ىَسوُماَنَلَبَتَك،ُم

لَُخيَْملَوًةَأَرْمٱَكَرَتَو،ٌخَأٍدَحَألَتاَمْنِإ
ِّـ

َذُخْأَيْنَأ،ًادَالْوَأْف
.ٍةَوْخِإُةَعْبَسَناَكَف٢٠.ِهيِخَألًالْسَنَميِقُيَو،ُهَتَأَرْمٱُهوُخَأ
ِيناَّـثلٱاَهَذَخَأَف٢١.ًالْسَنُْكْرتَيَْملَو،َتاَمَوًةَأَرْمٱُلَّـوَألٱَذَخَأ
اَهَذَخَأَف٢٢.ُثِلاَّـثلٱاَذَكٰهَو.ًالْسَنًاضْيَأَوُهُْكْرتَيَْملَو،َتاَمَو
لٱَرِخآَو.ًالْسَناوُُكْرتَيَْملَو،ُةَعْبَّـسلٱ

ْ
ملٱِتَتاَمِّـلُك

٢٣.ًاضْيَأُةَأْرَْ
لٱيِفَف

ْ
ِمل،اوُماَقىَتَم،ِةَماَيِق

َ
ْتَناَكاََّـهنَأل؟ًةَجْوَزُنوُكَتْمُهْنِمْن

َالْذِإ،َنوُّلِضَتاَذِٰهلَسْيَلَأ:ُعوُسَيَباَجَأَف٢٤.ِةَعْبَّـسلِلًةَجْوَز
لٱَنوُفِرْعَت

ْ
َنِماوُماَقىَتَمْمَُّـهنَأل٢٥؟ِهللاٱَةَوُّقَالَوَبُتُك

يفٍةَكِئَالَمَكَنوُنوُكَيْلَب،َنوُجَوَّـزُيَالَوَنوُجِوَّـزُيَالِتاَوْمَألٱ ِ
اَمَفَأ:َنوُموُقَيْمَُّـهنِإِتاَوْمَألٱِةَهِجْنِماَّـمَأَو٢٦.ِتاَواَمَّـسلٱ
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يفْمُتْأَرَق يف،ىَسوُمِباَتِكِ لٱِرْمَأِ
ْ

ُهللاٱُهَمَّـلَكَفْيَك،ِةَقْيَّـلُع
َوُهَسْيَل٢٧؟َبوُقْعَيُهٰلِإَوَقاَحْسِإُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإاَنَأ:ًالِئاَق
.»ًاريِثَكَنوُّلِضَتًاذِإْمُتْنَأَف.ٍءاَيْحَأُهٰلِإْلَبٍتاَوْمَأَهٰلِإ
،٢٥:٥ةينثت،٢٣:٨لامعأو٢٠:٢٧اقولو٢٢:٢٣ىّتم
٣:٦جورخ،٥٢و٤٩و٤٤و١٥:٤٢سوثنروك١

٣٣-٢٢:٢٣ىّتمليجنإحرشعجار

٣٤ىلإ٢٨عىمظعلاةيصولانعيسومانلالاؤس

لٱَنِمٌدِحاَوَءاَجَف٢٨«٣٤-٢٨
ْ

ْمُهَعِمَسَوِةَبَتَك
َيِهٍةَّـيِصَوُةَّـيَأ:ُهَلَأَس،ًانَسَحْمَُهباَجَأُهَّـنَأىَأَراَّـمَلَف،َنوُرَواَحَتَي
لٱُلَوَّـأ

ْ
لٱِّـلُكَلَوَّـأَّـنِإ:ُعوُسَيُهَباَجَأَف٢٩؟ِّـلُك

ْ
:َيِهاَياَصَو

ٰهلِإُّبَّـرلٱ.ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسٱ
ُ

َّـبَّـرلٱُّبُِحتَو٣٠.ٌدِحاَوٌّبَراَن
ٰهلِإ
َ

لَقِّـلُكْنِمَك
ْ
،َكِرْكِفِّـلُكْنِمَو،َكِسْفَنِّـلُكْنِمَو،َكِب

لٱَيِهِهِذٰه.َكِتَرْدُقِّـلُكْنِمَو
ْ

اَهُلْثِمٌةَيِناَثَو٣١.َىلوُألٱُةَّـيِصَو
ْنِمَمَظْعَأىَرْخُأٌةَّـيِصَوَسْيَل.َكِسْفَنَكَكَبيِرَقُّبُِحت:َيِه
لٱُهَلَلاَقَف٣٢.ِْنيَتاَه

ْ
لَعُماَيًادِّـيَج:ُبِتاَك

ِّـ
حلٱِب.ُم

ْ
لُقِّـَق

ْ
،َت

لٱِّـلُكْنِمُهُتَّـبََحمَو٣٣.ُهاَوِسُرَخآَسْيَلَوٌدِحاَوُهللاٱُهَّـنَأل
ْ

لَق
ْ

،ِب
لٱِّـلُكْنِمَو

ْ
لٱِّـلُكْنِمَو،ِسْفَّـنلٱِّـلُكْنِمَوِ،مْهَف

ْ
ُةَّـبََحمَو،ِةَرْدُق

لٱ
ْ

ملٱِعيَِمجْنِمُلَضْفَأَيِه،ِسْفَّـنلٱَكِبيِرَق
ِ.حِئاَبَّـذلٱَوِتاَقَرْحُْ

ْنَعًاديِعَبَتْسَل:ُهَلَلاَقٍلْقَعِبَباَجَأُهَّـنَأُعوُسَيُهآَراَّـمَلَف٣٤
»!ُهَلَأْسَيْنَأَكِلٰذَدْعَبٌدَحَأُْرسَْجيَْملَو.ِهللاٱِتوُكَلَم
١٩:١٨نييوال،١٠:٢٧اقولو٦:٤ةينثت،خلا٢٢:٣٥ىّتم
:٢بوقعيو٥:١٤ةيطالغو١٣:٩ةيمروو٢٢:٣٩ىّتمو
ليئومص١و٤٦:٩و١٤و٤٥:٦ءايعشإو٤:٣٩ةينثتو٨
٢٢:٤٦ىّتم،٨و٧و٦:٦اخيمو٦:٦عشوهو١٥:٢٢

٤٠-٢٢:٣٤ىّتمةراشبعجار
هركذيملاماذهيفىتمركذِةَبَتَكْلٱَنِمٌدِحاَو
ىتم(هبرجيللجرلاكلذاولسرأنييسيرفلانأوهوسقرم
مهكراشيملهنأومهلةلآىوسنكيملهنأرهظيف.)٢٢:٣٥
لوأيفمهكراشدقناكنإو.هميلاعتلوعوسيلمهضغبيف
باوجعمسامدنعتريغتهراكفأنأيفبيرالفرمألا
.عوسي

ةينثت(ةينثتلارفسنمسبتقماذهُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسٱ
ىمسو.»ليئارسإايعمسا«هلوقىتمسبتقيمل.)٦:٤
ةملكلوأب٣٠و٢٩عوهوانهسبتقملامالكلالكدوهيلا
نيترمهولتينأيدوهيلكىلعناكو.»عمسا«يهوهنم
باوجىتمركذيملو.سودرفلاىلإلوخدلاةليسومويلايف
عهايإحيسملاحدمالو٣٢عسقرمهركذيذلابتاكلا

رئاسقافبتاكلاكلذنأباوجلاكلذنمرهظيو.٢٤

ةبحمنأوهويحورلاةعيرشلاىنعمكاردإيفنييسيرفلا
هللاانتدابعنأوةيجراخلاسومانلاةعاطنملضفأبلقلا

انتبحمنأوءيشلكىلعةلضفموةصلاخنوكتنأبجي
بيرقللوهللاةبحملانأو.ةدابعلاكلتنمءزجسانلل
ميلاعتلفانماذهو.ةيوسوملاةعيرشلاحئابذلكنمىمسأ
ةوقىلعليلدهببتاكلارارقإو.ةافانملامامتدوهيلاءاسؤر
.هتعاجش
تنأيأ)٣٤ع(هللاٱِتوُكَلَمْنَعًاديِعَبَتْسَل
ملو.سانلاىنعمةقيقحككاردإبليجنإلالوبقلدعتسم
ملولوبقلاكلذنعينغيدادعتسالاكلذنأحيسملالقي
نمانلو.صلخونمآبتاكلاكلذنأسقرمالووهلقي
:دئاوفعبرأهتصق
الوتاومسلاتوكلمنمبرتقيدقناسنإلانإ:ىلوألا·
كالهللةضرعتوكلملاباببوهنوكيوهلخدي
.بابلاكلذنعنيديعبلاك
ًابيرقناسنإلانالعجيهناسحتساوقحلاةفرعمنإ:ةيناثلا·

ىلإةليسوامهذختااذإهناعفنيويوامسلاتوكلملانم
.الفالإوتوكلملاكلذلوخد
يذلاوهللاتوكلمنمبيرقلانيبقرفلانإ:ةثلاثلا·

لوألاوهعبتوحيسملابنمآوباتيناثلانأوههلخاد
.ميلستلادرجمبىفتكاوقحلابملس
هلوخدمدععمءامسلانمناسنإلابرقنإ:ةعبارلا·
.)٤:١نييناربع(دبألاىلإًافسآوًامثإهديزي

هداطصييكلُهَلَأْسَيْنَأَكِلٰذَدْعَبٌدَحَأُْرسَْجيَْملَو
ومسلهلهافخأيذلاخفلايفعقينأنمًافوخةملكب
.)٢٢:٤٦ىّتم(نيمواقملاتاضارتعاعفديفحيسملاةمكح

هبرودوادنباحيسملانوكنعهءادعأعوسيلاؤس
٣٧ىلإ٣٥ع

لَعُيَوُهَوُعوُسَيَلَأَسَّـمُث٣٥«٣٧-٣٥
ِّـ

يفُم هلٱِ
َْ

:ِلَكْي
لٱُلوُقَيَفْيَك

ْ
ملٱَّـنِإُةَبَتَك

ُهَسْفَنَدُواَدَّـنَأل٣٦؟َدُواَدُنْبٱَحيِسَْ
لٱِحوُّرلٱِبَلاَق

ْ
،يِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ:ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق:ِسُدُق

ُهوُعْدَيُهُسْفَنُدُواَدَف٣٧.َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَح
جلٱَناَكَو؟ُهُنْبٱَوُهَنْيَأْنِمَف.ًاّبَر

ْ
لٱُعَْم

ْ
.»ٍروُُرسِبُهُعَمْسَيُريِثَك

رومزم،٢٣:٢ليئومص٢٠:٤١،٢اقولوخلا٢٢:٤١ىّتم
١١٠:١

٤٦-٢٢:٤١ىّتمليجنإحرشعجار
نأبحيسملانمةداهشاذه)٣٦ع(ِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِب

.هللايحوميدقلادهعلا
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ناك)٣٧ع(ٍروُُرسِبُهُعَمْسَيُريِثَكْلٱُعْمَْجلٱَناَكَو
يفهريثأتفالخسانلاةماعبولقيفحيسملاميلعتريثأت
حيسملالاوقأباورسبعشلاةماعلعلونييسيرفلابولق
.مهتمكبأونيربكتملانييسيرفلاتلجخأاهنأل

مهنمبعشلاريذحتوةبتكلاعوسيراذنإ
٤٠ىلإ٣٨ع

َهلَلاَقَو٣٨«٤٠-٣٨
ُ

يفْم لٱَنِماوُزَّـرََحت:ِهِميِلْعَتِ
ْ

،ِةَبَتَك
ملٱَنوُبَغْرَيَنيِذَّـلٱ

يشَْ
ْ

يفِتاَّـيِحَّـتلٱَو،ِةَسِلاَيَّـطلٱَِب ٣٩،ِقاَوْسَألٱِ
ملٱَو
يفَىلوُألٱَسِلاَجَْ ملٱِ

ملٱَو،ِعِماَجَْ
يفَىلوُألٱِتآَكَّـتُْ لٱِ

ْ
ِ.مِئَالَو

.ِتاَوَلَّـصلٱَنوُليِطُيٍةَّـلِعِلَو،ِلِماَرَألٱَتوُيُبَنوُلُكْأَيَنيِذَّـلٱ٤٠
.»َمَظْعَأًةَنوُنْيَدَنوُذُخْأَيِءَالُؤٰه

،٢٠:٤٦و١١:٤٣اقولوخلا٢٣:١ىّتم،٣٥عو٤:٢ص
٢٣:١٤ىّتم

١٤و٦و٢٣:٥ىّتمحرشلاعجار
َهلَلاَقَو

ُ
يفْم ءزجانهبتكامّنأليلداذهِهِميِلْعَتِ

كلذنميقبامضعبنألعقاولااذهوليوطباطخنم
ةراشبنمنورشعلاوثلاثلاحاحصألالكلغشباطخلا
.ىتم

نيمدقلاىلإليوطءادروهوناسليطعمجِةَسِلاَيَّـطلٱِب
مهتسادقومهتسائرىلإةراشإةبتكلاوةنهكلاوكولملاهسبل
ناكوبعشلانمماركإلاليصحتلومهاوسىلعزايتماللو
.)٢٨:٢جورخ(يتونهكلانورهءادركلذلثم

:يهاهنمهذيمالتحيسملارذحيتلاةبتكلااياطخو
عاهتقيقحواهرهوجنوداهسابلوىوقتلاةروصرابتعا.١

٣٨.
ىضرىلإتافتلالامدععمسانلانمماركإلابلط.٢

.٣٨عهللا
٣٩عسانلانممهريغىلعمهربكت.٣
٤٠عةسادقلاءادرتحتعمطلاءافخإ.٤

٤٤ىلإ٤١عناسلفلاوةلمرألا

خلٱَهاَُجتُعوُسَيَسَلَجَو«٤١
ْ
لُيَفْيَكَرَظَنَو،ِةَناَزِ

ْ
جلٱيِق

ْ
ُعَْم

يفًاساَحُن خلٱِ
ْ
لُيَنُوريِثَكُءاَيِنْغَأَناَكَو.ِةَناَزِ

ْ
.»ًاريِثَكَنوُق

٢١:١اقولو١٢:٩كولم١٠:٩،٢ىّتم

.ةأرملاهذهأبنىّتمركذيمل
نألمتحيهنألانهةنازخلابدارملاامققحتيملِةَناَزِْخلٱ
يتلارشعةثالثلاةيساحنلاقيدانصلادحأىلإةراشإنوكت

تناكوبعشلانيبارقاهيفعضويلءاسنلاراديفتعضو
تائيهكتناكاههاوفأنألقاوبألابىمستقيدانصلاكلت
عمجيامنزخبصتخمعدخمىلإةراشإاهنألمتحيو.قاوبألا
نمغارفلادعبةسدقملالكيهلاةينآعمنيبارقلانم
ىنعملاوانهدوصقملاوهلوألاىنعملانأحجرألاو.اهلامعتسا
.٨:٢٠انحوييفدوصقملاوهيناثلا

حيسملالازيالو.رظنلامادأينانويلالصألايفوَرَظَنَو
هلمهتبحمققحتيلةسينكلايفهبعشتامدقتىلإرظنينآلا
تامدقتلاءاقلإعضومنأانهليقاممرهظيو.)١:١٣ايؤر(
ردقوتامدقتلابيتأينمنوبقارملاملعيىتحلكللنلعم
.اهنملك

حصفلاديعىلإنوتأياوناكوءارقفلاوءاينغألايأُعْمَْجلٱ
تأيملهنأحجرألاو.ةيعربتلاتامدقتلاوةضورفملانيبارقلاب
:١٦ةينثتو٣٤:٢٠و٢٣:١٥جورخ(هللارمأقفوًاغرافدخأ

١٦(.
هريغلامعتساقبسًادوقنندعملااذهلامعتساًاساَحُن
دوقنلانمعونلكنعذئمويسانلاهبىنكفنداعملانم
.ندعملانعرظنلاعطقب

.ةسيفنلاتامدقتلانميأًاريِثَكَنوُقْلُي...ُءاَيِنْغَأ
ديعلااورضحيلدعبلاوبرقلانمءاينغألاكئلوأىتأو
.مهنيبارقاومدقيو

لَأَوٌَةريِقَفٌةَلَمْرَأْتَءاَجَف«٤٢
ْ

لَفْتَق
ْ
.»ٌعْبُراَمُهُتَميِق،ِنْيَس

٥:٢٦ىّتم

نيتملكبةأرملاهذهلاحءوسريشبلانابأةَريِقَفٌةَلَمْرَأ
ةبتكلانأحيسملاركذيتاوللانميهو»ةريقف«و»ةلمرأ«
.٤٠عّنهتويبنولكأياوناك

دوقنلالقأوهواتبلينانويلايفسلفلالصأوِنْيَسْلَف
عبرأةلمرألاةمدقتنوكتفناترابهتميقو.ةميقةينانويلا
.تاراب

سنردوكيهةينامورةملكبنيوتبللاسقرمرسفٌعْبُر
quadransسآلاعبريهوعبريأasرشعوهوينامورلا

.١٥عيفركُذdenarرانيد

َهلَلاَقَوُهَذيِمَالَتاَعَدَف«٤٣
ُ

حلٱ:ُم
ْ

ِهِذٰهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
لٱَةَلَمْرَألٱ

ْ
لَأْدَقََةريِقَف

ْ
لَأَنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأْتَق

ْ
يفاْوَق ِ

خلٱ
ْ
.»ِةَناَزِ
٨:١٢سوثنروك٢

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعيناثلاحاحصألا
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لبةلمرألالعفهرظنبحيسملافتكيملُهَذيِمَالَتاَعَدَف
تفتليملهنأرهاظلاواهنماوملعتيوهذيمالتهظحالينأدارأ
.اهيلإحيسملاريغدحأ

مالكلااذهىلعحيسملاحلطصاْمُكَلُلوُقَأَّـقَْحلٱ
.مهملابيجعلارمألاىلعةمدقم

رثكأةلمرألاةمدقتتناكاْوَقْلَأَنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأ
اهبلقةبحمنألومهلامىلإاهلامةبسنبعيمجلاتامدقتنم
نويعيفديهزاهنابرقنإمعن.ةميقتاذاهتلعجواهتكرح
ةمدقتلاىلإرظنياليذلاهللانيعيفميظعهنكلسانلا
َناَكْنِإُهَّـنَأل«ًاضيأاهبنرتقملاتاذلاراكنإىلإلباهدحو
َىلَعَال،ِناَسْنِإلِلاَمِبَسَحَىلَعٌلوُبْقَمَوُهَفًادوُجْوَمُطاَشَّـنلٱ
يتلاةبحملاو)٨:١٢سوثنروك٢(»ُهَلَسْيَلاَمِبَسَح
يفتلعجيتلايهةميظعةميقتاذةلمرألايسلفتلعج
هلاهتمدقيتلانيدرانلاةروراقلةميظعةميقحيسملاينيع
ةبحملاف.رانيدةئمثالثىلعفينتاهتميقنأعمميرم
ةمدقتنأعمنيتيواستمنيتمدقتلانملكةميقتلعج
ىلعو.ةلمرألاةمدقتلثمنمًافلارشعينثاتناكميرم
حيسملاذيمالتدحأيقسُتدرابءامسأكةميقنوكتكلذ
طينحتىلعتقفنُأيتلابايطألاةميقكىلاعتهمساب
.حيسملا

سيندتلانمهءاساممًاريثكلكيهلايفحيسملارظن
كلذهعنميملونييسيرفلانمهلةوادعلاوءايرلاوءايربكلاو
ةبسنلابتناكيتلاةأرملاكلتيفحلاصامىلإرظنلانع
.هلكرديبلاةفاصعيفةطنحلانمةدحاوةبحكمهيلإ

جلٱَّـنَأل«٤٤
ْ

لَأْمِهِتَلْضَفْنِمَعيَِم
ْ

ْنِمَفِهِذٰهاَّـمَأَو.اْوَق
لَأاَهِزاَوْعِإ

ْ
»اَهِتَشيِعَمَّـلُك،اَهَدْنِعاَمَّـلُكْتَق

٣:١٧انحوي١و٢٤:٦ةينثت

.٤١عيفاوركُذنيذلاءاينغألاعيمجلابدصقَعيِمَْجلٱ
مهنيبارقبًاقاقحتساوأمهايإهمولدصقحيسملامهركذيملو
هتقحتسااملًاراهظإةلمرألالمعبمهلامعألباقينأدارألب
.حدملاةدايزنم

.ريثكمهليقبنكلوًاريثكاوطعأمهْمِهِتَلْضَفْنِم
مهنيبارقتناكاذهلوتاذلاراكنإنمءيشمهلمعيفسيلو
.هللاينيعيفةميقلقأ

ةيطعلاةميقّنإ.ًاجايتحاتدازكلذبواَهِزاَوْعِإْنِمَف
اذهبواهيطعملاهدعبيقبامىلإرظنلابفرعُتهللاينيعيف
.ةفلكلانمهلمحامّنيبتييقابلا

اهشاعمىلعهقفنتنأاهنكمياملكيأاَهِتَشيِعَمَّـلُك
اهلمعدرجمنمفرعُيملكلذو.كلذىلعهقافنإتدصقول

ميلعءيشلكبوهوهللاهنوكرابتعابهملعحيسملانكل
.)٤:١٨انحوي(

يطعينأالإعيطتسيالنملكلةيزعتةصقلاهذهيفو
:انلدئاوفةدعاهيفوًاليلقهللا
هلامنمهللامركينأانملكىلعبجيهنأ:ىلوألا·

ضرفكلذو.هللاانلاملكوءالكولبًاكّالُمانسلاننأل
.راغصلاورابكلاوءارقفلاوءاينغألاىلع
مهميدقتتقويفنييحيسملاىلعبرلاينيعنإ:ةيناثلا·

.مهحيباستومهتاولصتقومهيلعامهامكمهاياطع
يزجيوحدميلمهرظنيواياطعلاكلتبهايإمهتبحمسيقيو
.مهنمنيقحتسملا
ةميقلقأبتسيلديدجلادهعلايفاياطعلانإ:ةثلاثلا·

.ميدقلادهعلايفاهنم
نإف.اهيطعمةياغىلإةيطعلكيفرظنيهللانإ:ةعبارلا·

الإوةلوبقمهتمدقتفىلاعتهللاهتبحمراهظإهتياغتناك
.الف
ءاطعلاىلعناسنإلكةردقفرعيهللانإ:ةسماخلا·

.هتلقوأءاطعلاةرثكبالاهبهايأهتبحمسيقيو
يذلاوههللاهتمدقتيفهتاذركنأنمنإ:ةسداسلا·
انسفنأركنننأبجيكلذىلعو.ىضرلالكهيضري
.اناياطعبهللايضرننأعيطتسنل
ةلمرألانمترهظيتلاكهللاةيانعبةقثلانإ:ةعباسلا·

.ًاضيأهللارسيامميهاهتشيعملكاهميدقتب
.ةديهزتناكامهمةمدقتلارقتحيالهللانإ:ةنماثلا·
يسلفب«هللاهتمدقتيمسينأدحألقحيالهنإ:ةعساتلا·

ملاماهباوثلثمعقوتيواهتليضفلثميعديو»ةلمرألا
.هتشيعملكهتمدقتنكت

رشعثلاثلاحاحصألا

يناثلاهئيجمبوميلشروأبارخبعوسيءابنإ
١٣صملاعلاةياهنبو

ةراشبحرشيفحاحصألااذهتاؤبنىلعمالكلاقبس
ىتممهونيريشبلانمةثالثاذهركذو.٢٤صىتم
.هريغنمرثكأهيلعمالكلاىتمىفوتساواقولوسقرمو
.سقرمأبنأامبسحيتآلاهليصفتو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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٤ىلإ١عءابنإلاكلذنيحلاوحألا

هلٱَنِمٌجِراَخَوُهاَميِفَو١«٤-١
َْ

ْنِمٌدِحاَوُهَلَلاَقِلَكْي
لَعُماَي:ِهِذيِمَالَت

ِّـ
حلٱِهِذٰهاَمْرُظْنٱ،ُم

ْ
٢؟ُةَيِنْبَألٱِهِذٰهَوُةَراَجِ

لٱَةَيِنْبَألٱِهِذٰهُرُظْنَتَأ:ُعوُسَيَباَجَأَف
ْ

ٌرَجَحَُكْرتُيَال؟َةَميِظَع
ِلَبَجَىلَعٌسِلاَجَوُهاَميِفَو٣.ُضَقْنُيَالٍرَجَحَىلَع
هلٱَهاَُجت،ِنوُتْيَزّلٱ

َْ
طُبُهَلَأَس،ِلَكْي

ْ
اَّـنَحوُيَوُبوُقْعَيَوُسُر

َيِهاَمَو،اَذٰهُنوُكَيىَتَماَنَلْلُق٤:ٍداَرِفْنٱَىلَعُسُواَرَدْنَأَو
لٱ
ْ

»؟اَذٰهُعيَِمجُّمِتَياَمَدْنِعُةَمَالَع
اقولو٢٤:٣ىّتم،١٩:٤٤اقول،٢١:٥اقولو٢٤:١ىّتم
٢١:٧

٣-٢٤:١ىّتمحرشلارظنا
لكيهلانمريخألاحيسملاجورخاذهٌجِراَخَوُهاَميِف
.نوتيزلالبجونوردقيداوىلإًاقرشهدعببهذو

ْهلٱَنِم
َ

لكيهلابلكيهلااذهىمسينأحصيِلَكْي
وحنيفهلمكأونينسعبسيفناميلسهانبلوألاف.ثلاثلا
هدجموهلامجوهانغيفًابيجعناكو.داليملالبق١٠٠٥ةنس
لبابكلمرصنذخوبنهمدهمثةنسةئمعبرأًامئاقيقبو
ساسأىلعلبابرزهانبيناثلالكيهلاو.م.ق٥٨٦ةنس
هبهنو.م.ق٥٢٠ةنسوحنيسرافلاشروقرمأبلوألا
سوساركهبهنمث.م.ق١٧٠ةنسسينافيبأسوخويطنأ
٢٠٠٠٠٠٠هتميقامهنمذخأوم.ق٥٤ةنسينامورلادئاقلا
لكيهلاعّسويوحّلصيريبكلاسدوريهذخأو.ةيزيلكنإةريل
همّمتونينس٨يفهمظعملمكأوم.ق١٧ةنسيفيناثلا
كلذةمظعلوداليملل٦٤ةنسيناثلاسابيرغأسدوريه
همدهاذهو.ثلاثلالكيهلابىّمسُينأقحتسيراصرييغتلا
.م.ب٧٠ةنسينامورلاسطيت

دحاوىلإباطخلاسقرمبسنِهِذيِمَالَتْنِمٌدِحاَو
لوقنمرهظيامكةيقبلانعًابئانناكهنألذيمالتلانم
.نأشلااذهيفىتم

.ذيمالتلانعالبعشلانعيأ)٣ع(ٍداَرِفْنٱَىلَع
وهلبهولأسنيذلاةعبرألاىلعًاروصقمهمالكنكيملو
.)٢٤:٣ىّتم(رشعينثالل

نأىتممالكنمرهظي)٤ع(اَذٰهُنوُكَيىَتَم
ميلشروأبارخيهورومأةثالثنعهولأسذيمالتلا
.ملاعلاةياهنويناثلاهئيجمتامالعو

٨ىلإ٥عةبذاكتامالعبعادخلانمريذحتلا

٦.ٌدَحَأْمُكُّلِضُيَال!اوُرُظْنٱ:ُعوُسَيْمَُهباَجَأَف٥«٨-٥
َنوُّلِضُيَو.َوُهاَنَأِّـينِإ:َنيِلِئاَقيِمْسٱِبَنوُتْأَيَسَنِيريِثَكَّـنِإَف

،اوُعاَتْرَتَالَفٍبوُرُحِراَبْخَأِبَوٍبوُرُحِبْمُتْعِمَساَذِإَف٧.َنِيريِثَك
ملٱَسْيَلْنِكٰلَو،َنوُكَتْنَأَّـدُبَالاََّـهنَأل

ُموُقَتُهَّـنَأل٨.ُدْعَبىَهَتْنُْ
يفُلِزَالَزُنوُكَتَو،ٍةَكَلَْممَىلَعٌةَكَلَْممَو،ٍةَّـمُأَىلَعٌةَّـمُأ ،َنِكاَمَأِ
.»ِعاَجْوَألٱُأَدَتْبُمِهِذٰه.ٌتاَباَرِطْضٱَوٌتاَعاََجمُنوُكَتَو
:٢٤ىّتم،٢:٣يكينولاست٢و٥:٦سسفأو٢٩:٨ايمرإ
٨

٨-٢٤:٤ىّتمةراشبحرشرظنا
هتوكلمنأاوعقوتهذيمالتنأحيسملاريذحتنمرهظي
نمءيشهبملينأنودبلاحلايفدجملاوةوقلابموقي
حيسملاحصنو.هيلعهللااهبىضقيتلارئامضلاوداهطضالا
.ةالصلاوتوبثلاورهسلاورذحلايهورومأةعبرأبذيمالت
:يهوةبذاكلاتامالعلانمًاعبرأركذو

بورحرابخأ)٢(وةبذكلاءايبنألا)١(
تاعاجملا)٤(ولزالزلاثودح)٣(

١٣ىلإ٩عحيسملاذيمالتدئادش

لَسُيَسْمَُّـهنَأل.ْمُكِسوُفُنَىلِإاوُرُظْنٱَف٩«١٣-٩
ِّـ

َىلِإْمُكَنوُم
ُجتَو،َسِلاََجم

ْ
يفَنوُدَل ْنِم،ٍكوُلُمَوٍةَالُوَماَمَأَنوُفَقوُتَو،َعِماََجمِ

َهلًةَداَهَش،ِيلْجَأ
ُ

يفِليِجْنِإلٱِبًالَّـوَأَزَرْكُيْنَأيِغَبْنَيَو١٠.ْم ِ
لَسُيِلْمُكوُقاَسىَتَمَف١١.ِمَمُألٱِعيَِمج

ِّـ
ْنِماوُنَتْعَتَالَف،ْمُكوُم

يفْمُتيِطْعُأاَمْهَمْلَب،اوُّمَتَْهتَالَوَنوُمَّـلَكَتَتاَمِبُلْبَق لِتِ
ْ

َك
ملٱُمُتْنَأْمُتْسَلْنَأل،اوُمَّـلَكَتَكِلٰذِبَفِةَعاَّـسلٱ

لَكَتُْ
ِّـ

ُحوُّرلٱِلَبَنيِم
لٱ
ْ

ملٱَىلِإُهاَخَأُخَألٱُمِلْسُيَسَو١٢.ُسُدُق
،ُهَدَلَوُبَألٱَو،ِتْوَْ

َنيِضَغْبُمَنوُنوُكَتَو١٣.ْمَُهنوُلُتْقَيَوِْمهيِدِلاَوَىلَعُدَالْوَألٱُموُقَيَو
جلٱَنِم

ْ
ملٱَىلِإُِربْصَييِذَّـلٱَّـنِكٰلَو.يِمْسٱِلْجَأْنِمِعيَِم

ىَهَتْنُْ
.»ُصُلَْخياَذٰهَف
ىّتم،٢٤:١٤ىّتم،٢:١٠ايؤرو٢٤:٩و١٨و١٠:١٧ىّتم
،٣١و٤:٨و٢:٤لامعأو٢١:١٤و١٢:١١اقولو١٠:١٩
:٢٤ىّتم،٢١:١٦اقولو٢٤:١٠و١٠:٢١ىّتمو٧:٦اخيم
٢٤:١٣و١٠:٢٢ىّتمو١٢:١٢لايناد،٢١:١٧اقولو٩
٢:١٠ايؤرو

١٣-٢٤:٩ىّتمةراشبحرشعجار
ىلعيتأتةصوصخمتاداهطضابانهحيسملاأبنأ

ءادعألانماهضعبميلشروأبارخلبقنييحيسملا
مهازعهنكلومهئابرقأومهئاقدصأنماهضعبونييجراخلا
.مهربصومهتوبثىلعًاريخأصالخلابمهتبثيهنأهدعوب

نماوبرهييكلالكلذْمُكِسوُفُنَىلِإاوُرُظْنٱَف
ملو.حيسملااوركنيالئلهلاودعتسيوهوعقوتيللبداهطضالا

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعثلاثلاحاحصألا
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ةعساتلاةيآلايفهيفسقرمهركذامأبنلااذهيفىتمركذي
.)١٠:١٨ىتم(ًالبقهركذىتمنالةرشعةيداحلاةيآلاو

يفِليِجْنِإلٱِبًالَّـوَأَزَرْكُي هذه)١٠ع(ِمَمُألٱِعيَِمجِ
يهواهيلإذيمالتلاىعسينأحيسملادارأيتلايهةياغلا
ةيناثهنايتإلطرشعيزوتلااذهوضرألايفهليجنإعيزوت
دئادشويتأيالحيسملانأيأةسينكلادئادشةياهنلو
.ضرألالكيفليجنإلاراشتنادعبالإيهتنتالهتسنيك
ةعيرذنييحيسملابئاصمنأىلإحيملتحيسملامالكيفو
ةسينكلاراذبءادهشلامدنألصالخلاىرشبثبىلإ
.ليجنإلادوهشلضفأءادهشلاو

ميلشروأبارخدنعنييحيسمللحئاصن
٢٣ىلإ١٤ع

خلٱَةَسْجِر«ْمُتْرَظَنىَتَمَف١٤«٢٣-١٤
ْ

َلاَقيِتَّـلٱ»ِباََر
لٱِمَهْفَيِل-يِغَبْنَيَالُثْيَحًةَمِئاَق،ُّيِبَّـنلٱُلآيِناَداَهْنَع

ْ
-ُئِراَق

يفَنيِذَّـلٱِبُرْهَيِلٍذِئَنيِحَف لٱِ
ْ
جلٱَىلِإِةَّـيِدوُهَي

ْ
َىلَعيِذَّـلٱَو١٥،ِلاَبِ

طَّـسلٱ
ْ

لٱَىلِإْلِزْنَيَالَفِح
ْ
،ًائْيَشِهِتْيَبْنِمَذُخْأَيِلْلُخْدَيَالَوِتْيَب

يفيِذَّـلٱَو١٦ حلٱِ
ْ

لٱَىلِإْعِجْرَيَالَفِلَْق
ْ

١٧.ُهَبْوَثَذُخْأَيِلِءاَرَو
لِلٌلْيَوَو

ْ
ملٱَوَىلاَبَح

يفِتاَعِضْرُْ لِتِ
ْ

َالْيَكِلاوُّلَصَو١٨.ِماَّـيَألٱَك
يفْمُكُبَرَهَنوُكَي يفُنوُكَيُهَّـنَأل١٩.ٍءاَتِشِ لِتِ

ْ
َْملٌقيِضِماَّـيَألٱَك

خلٱِءاَدِتْبٱُذْنُمُهُلْثِمْنُكَي
ْ

ْنَلَو،َنآلٱَىلِإُهللاٱاَهَقَلَخيِتَّـلٱِةَقيَِل
ِّـرصَقُيَْملْوَلَو٢٠.َنوُكَي

رلٱِ
لِتُّبَّـ

ْ
.ٌدَسَجْصُلَْخيَْملَماَّـيَألٱَك

ملٱِلْجَألْنِكٰلَو
٢١.َماَّـيَألٱََّـرصَقْمُهَراَتْخٱَنيِذَّـلٱَنيِراَتْخُْ

ملٱاَذَوُه:ٌدَحَأْمُكَلَلاَقْنِإٍذِئَنيِح
َالَفَكاَنُهاَذَوُهْوَأاَنُهُحيِسَْ

،ٌةَبَذَكُءاَيِبْنَأَوٌةَبَذَكُءاَحَسُمُموُقَيَسُهَّـنَأل٢٢.اوُقِّـدَصُت
ملٱ-َنَكْمَأْوَل-اوُّلِضُيْيَكِل،َبِئاَجَعَوٍتاَيآَنوُطْعُيَو

َنيِراَتْخُْ
ِّـلُكِبْمُكُْتَربْخَأَوُتْقَبَسْدَقاَنَأاَه.ْمُتْنَأاوُرُظْنٱَف٢٣.ًاضْيَأ

.»ٍْءَيش
٢٩:٢٣اقول،٢١:٢١اقول،٢٤:١٥ىّتمو٩:٢٧لايناد
،٢٤:٢١ىّتمو٢:٢ليؤيو١٢:١و٩:٢٦لايناد،٢٣:٢١و
٣:١٧سرطب٢١:٨،٢و١٧:٢٣اقولو٢٤:٢٣ىّتم

نأشلااذهيفىّتمءابنإوسقرمءابنإنيبقرفال
.)٢٥-٢٤:١٥ىّتم(كلذيفىّتمليجنإحرشعجارف

ةياهنلبقويناثلاحيسملاءيجملبقثداوحبءابنإ
٣١ىلإ٢٤عملاعلا

يفاَّـمَأَو٢٤«٣١-٢٤ لِتِ
ْ

،ِقيِّـضلٱَكِلٰذَدْعَبِماَّـيَألٱَك
لٱَو،ُمِلْظُتُسْمَّـشلٱَف

ْ
ِءاَمَّـسلٱُموُجُنَو٢٥،ُهَءْوَضيِطْعُيَالُرَمَق

لٱَو،ُطَقاَسَتَت
ْ

يفيِتَّـلٱُتاَوُّق ٍذِئَنيِحَو٢٦.ُعَزْعَزَتَتِتاَواَمَّـسلٱِ

يفًايِتآِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُي ٢٧،ٍدَْجمَوٍَةريِثَكٍةَوُّقِبٍباَحَسِ
ْنِم،ِحاَيِّـرلٱِعَبْرَألٱَنِمِهيِراَتُْخمُعَمَْجيَوُهَتَكِئَالَمٍذِئَنيِحُلِسْرُيَف
ِنيِّـتلٱِةَرَجَشْنِمَف٢٨.ِءاَمَّـسلٱِءاَصْقَأَىلِإِضْرَألٱِءاَصْقَأ
ملٱاوُمَّـلَعَت

،ًاقاَرْوَأْتَجَرْخَأَوًاصْخَراَهُنْصُغَراَصىَتَم:َلَثَْ
ْمُتْيَأَرىَتَم،ًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰه٢٩.ٌبيِرَقَفْيَّـصلٱَّـنَأَنوُمَلْعَت
٣٠.ِباَوْبَألٱَىلَعٌبيِرَقُهَّـنَأاوُمَلْعٱَف،ًةَرِئاَصَءاَيْشَألٱِهِذٰه
حلَا
ْ

جلٱاَذٰهِيضْمَيَال:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ْ
.ُهُّلُكاَذٰهَنوُكَيىَّـتَحُليِ

.»ُلوُزَيَاليِمَالَكَّـنِكٰلَو،ِنَالوُزَتُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلَا٣١
اقولوخلا٢٤:٢٩ىتمو١:١٥اينفصو١٢:١و٧:١٠لايناد
صو٢٤:٣و١٦:٢٧ىّتمو١٤و٧:١٣لايناد،٢١:٢٥
:١يكينولاست٢و٤:١٦يكينولاست١و١:١١لامعأو١٤:٦٢
ءايعشإ،خلا٢١:٢٩اقولو٢٤:٣٢ىّتم،١:٧ايؤرو١٠و٧
٤٠:٨

يف لبقامبةروصحمتسيلمايألاهذهِماَّـيَألٱَكْلِتِ
لبقيذلانامزلالكىلعلمتشتلبميلشروأبارخ
.يناثلاحيسملاءيجم

وحنيفيأةؤبنلانأعوسيلاقُليِْجلٱاَذٰهِيضْمَيَال
مظعألاولمكألااهزاجنىلإًازمرنوكيكلذوةنسنيعبرأ
.نيعُيمللبليوطنامزدعب

٣٣و٣٢عيناثلاحيسملاءيجمهللامتك

لٱَكِلٰذاَّـمَأَو٣٢«٣٢،٣٣
ْ
لِتَوُمْوَي

ْ
ُمَلْعَيَالَفُةَعاَّـسلٱَك

هب ملٱَالَو،ٌدَحَأاَِمِ
يفَنيِذَّـلٱُةَكِئَالَْ َّـالِإ،ُنْبٱلٱَالَو،ِءاَمَّـسلٱِ

ىَتَمَنوُمَلْعَتَالْمُكَّـنَأل،اوُّلَصَواوُرَهْسِا!اوُرُظْنُا٣٣.ُبآلٱ
لٱُنوُكَي

ْ
.»ُتْقَو

:١٣ةيمورو٢١:٣٤و١٢:٤٠اقولو٢٥:١٣و٢٤:٤٢ىّتم
٥:٦يكينولاست١و١١

مويلاوهوملاعلاةياهنويناثلاءيجملاموييأُمْوَيْلٱَكِلٰذ
.٢٧-٢٤عيفروكذملا

قحالهتكئالملهللاهنلعيمليذلافُةَكِئَالَْملٱَالَو
.هتفرعماوعقوتينأذيمالتلل

رساهيفوسقرمىوسةرابعلاهذهركذيملُنْبٱلٱَالَو
ةقيقحبنوملسينمف.يهلإلادسجتلاةقيقحوهميظع
اماهيفنوريالةيهلإلاهتعيبطبةيرشبلاحيسملاةعيبطداحتا
ةمكحلابومنيناكحيسملانإ«اقوللوقكوهف.مهرثعي
.)٨:١٠ىّتم(»بجعتي«ناكهناو.)٢:٥٢اقول(»ةماقلاو
.)٥:٨نييناربع(»ةعاطلاملعتو«مانوعاجوىكبهنأو
نأنهربتانركذامماهريغككلتف.)١١-٤:١ىّتم(بّرجتو
ةراتوهوماتهلإهنأامكماتناسنإهنأيأنيتعيبطحيسملل
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هلوقبرزاعلتومدنعملكتامكًاناسنإهنوكرابتعابملكتي
هللاهنوكرابتعابًاروطو.)١١:٣٤انحوي(»هومتعضونيأ«
:١١انحوي(»ًاجراخمله«هلوقبرزاعلةماقإدنعملكتامك

.ًاناسنإهنوكرابتعابناك»نبالاالو«هلوقًاذإف.)٤٣
عبرأحاحصألااذهيفرمألااذهحيسملارّركاوُرُظْنُا
ضّرعييتلابراجتلالوهىلعليلدريركتلااذهوتارم
.اهنممهيلعرطخلاةدشواهلذيمالتلا

.)٢٤:٤٢ىّتمحرشرظنا(اوُّلَصَواوُرَهْسِا
حيسملاءيجمتقوذيمالتلالهجَنوُمَلْعَتَالْمُكَّـنَأل
مهلمحينأبجيلبهلدادعتسالالامهإمهلغّوسيملةيناث
نكميهثودحتقولهجامنأل.عقوتلاوهابتنالاةدايزىلع
ءيجملاكلذنوكينألمتحيو.ناكتقويأيفثدحينأ
بيرلانمناكامهمو.تناكةعاسيأيفوناكموييأيف
نأبجيف.هنيعءيجملايفةتبلابيرالفهئيجمنمزيف
ملٱَءاَجَّـرلٱَنيِرِظَتْنُم«نوكن

لٱِهللاٱِدَْجمَروُهُظَوَكَراَبُْ
ْ

ِميِظَع
لَُخمَو

ِّـ
ملٱَعوُسَياَنِص

بجيكلذىلعو.)٢:١٣سطيت(ِ»حيِسَْ
يفهعقوتننأالوهئيجمنمزىضملوقنالنأانيلع
نأيغبنيلبءيجملاكلذةنسنيعننأالوديعبلالبقتسملا
.نيحلكناميإلابهرظتنن

٣٧ىلإ٣٤عرفاسملالثَم

ىَطْعَأَو،ُهَتْيَبَكَرَتٌرِفاَسُمٌناَسْنِإاَمَّـنَأَك٣٤«٣٧-٣٤
لُّسلٱُهَديِبَع

ْ
لٱىَصْوَأَو،ُهَلَمَعٍدِحاَوِّـلُكِلَو،َناَط

ْ
ْنَأَباَوَّـب

ُّبَرِيتْأَيىَتَمَنوُمَلْعَتَالْمُكَّـنَألًاذِإاوُرَهْسِا٣٥.َرَهْسَي
لٱ
ْ
ْمَأ،ِكيِّـدلٱَحاَيِصْمَأ،ِلْيَّـللٱَفْصِنْمَأ،ًءاَسَمَأ،ِتْيَب
ْمُكَلُهُلوُقَأاَمَو٣٧!ًاماَيِنْمُكَدِجَيَفًةَتْغَبَِيتْأَيَّـالَئِل٣٦.ًاحاَبَص
لِلُهُلوُقَأ

ْ
»اوُرَهْسٱ:ِعيِمَج

٤٤و٢٤:٤٢ىّتم،٢٥:١٤و٢٤:٤٥ىّتم

.٤٢-٢٤:٣٧ىّتمةراشبريسفترظنا
ذيمالتلاهيبنتانهسقرمركذامىلعةوالعىّتمركذ
مايأيفنافوطلاناكامكةتغبنوكيحيسملاءيجمنأىلع
.دادعتسالاىلعمهضيرحتوًاليلقراسلاءيجملثمو.حون
ىلعملكتوتانزولالثموىراذعلالثمركذكلذىلعو
باقعوناّيدلانيميىلعنيذلاةباثإو.نيدلامويثداوح
.هراسيىلعنيذلا

نمةسينكلالاحىلإةراشإاذهٌرِفاَسُمٌناَسْنِإاَمَّـنَأَك
رهاظريغاهبرنأليناثلاهئيجمتقوىلإحيسملادوعصتقو
.اهنعرفاسمهنأكفاهينيعل

.ةسينكلاانههبدارملاُهَتْيَب
ةطلسلاهلسرلبهويأَناَطْلُّسلٱُهَديِبَعىَطْعَأَو

نيذلاةسينكلامدخلمث.ضرألاىلعهتسينكءاشنإلةيفاكلا
نماهيفهكرتامقفوةسينكلاكلترومأاورجينأمهدعب
ملحيسملانألًاقلطمًاناطلسسيلناطلسلاكلذو.هرماوأ
ةسينكلاسوسيوههنكلضرألاىلعهنعبونينمهلمقي
.هحوربوهمالكباهيربدمواهيملعمدشريو

يفدحأالنأكلذنمرهظيُهَلَمَعٍدِحاَوِّـلُكِل
وأناطلساذناكءاوسةمدخلانمًىفعمحيسملاةسينك
هيلعو.ًاريقفوأًاينغًاريغصوأناكًاريبكناطلستحتناك
.)١٩:١٣اقول(ديسلايتأينأىلإالإلمعلاكرتيالنأ
.ملاعلايفرونكءيضيوهللادجمينأوههبفلكملالمعلاو
ًادهاشنوكينأو.ةريثكرامثأبيتأينأو.هيفحلملاكنوكيو
ىلعهلمعلمكينأدعبهنأو.ًالعفوًالوقحيسمللًانيمأ
:٧ايؤر(ًاليلوًاراهنيوامسلاهلكيهيفهللامدخيضرألا

١٥(.
نودرهسلابهتيبباوبرفاسملارمأَباَوَّـبْلٱىَصْوَأَو
ىلإيتأينمبقرتينأةصاخلاهتفيظونألمدخلانمهريغ
نيبزييمتلااذهو.هديسمودقبقرتينأاهنمنوكيفتيبلا
نيذلانأليقيقحلاتيبلايفيرورضلثملايفوهامكمدخلا
جراخنوكياماوبقارينأمهنكميالتيبلالخادنولمعي
حيسملاةسينكوهيذلايزاجملاتيبلامدخامأو.تيبلا
مهعنميالرهسلاو.ةمدخلاورهسلايأنالمعلامهتفيظوف
رهسلاوحيسملاراظتنانعمهعنميالةمدخلاوةمدخلانع
.همودقل

ْمَأ،ِكيِّـدلٱَحاَيِصْمَأ،ِلْيَّـللٱَفْصِنْمَأ،ًءاَسَمَأ
اوناكمهنإفليللنيينامورلاميسقتقفواذهًاحاَبَص
ءاسملاامأ.تاعاسثالثعيزهلكعُزُهةعبرأىلإهنومسقي
فصنامأو.هنمةثلاثلاةعاسلاةياهنىلإبرغملانموهف
ثالثوهفكيدلاحايصامأو.يناثلاعيزهلاةياهنوهفليللا
حايصةياهننمفحابصلاامأو.ليللافصندعبتاعاس
يفامأو.ةماعلاتاحلطصمنماذهو.حابصلاىلإكيدلا
لوألاعيزهلابماسقألاكلتنعربعيفرسكعلاحلطصم
هذيمالتةيآلاهذهيفحيسملابطاخو.خلايناثلاعيزهلاو
رثآامنإو.هلاممهيلإلّكودقنيذلاهتيبمَدخةقيقحمهنأك
لامعألاولئاضفلانمهريغنودرهسلابمهرمأينأحيسملا
نمفلقعلاىوقودسجلاىوقلكهابتنايضتقيرهسلانأل
.هتابجاورئاسنعلفغيالرهس

ىلعحيرصصناذهِعيِمَجْلِلُهُلوُقَأْمُكَلُهُلوُقَأاَمَو
لكلوهلبذيمالتلاىلعروصقمريغحيسملامالكنأ
.يتأينأىلإناكمونامزلكيفيحيسم
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نييحيسملالكرمأيحيسملانااذهنمّنيبتياوُرَهْسٱ
الئلرهسلابمهاصوأولمعللمدخلاكونيباوبلاكاونوكينأب
مهدجيويتأيفمونلاىلعحيسملاءيجمتقومهلهجمهلمحي
.ًاماين

نايسنوتابجاولالامهإانهدوصقملامونلانمضتيو
.ديسلاكلذةناهإوةيناثءيجملابهدعوبيذكتورماوألا
ايندلااذهريثأتودسجلاءاوهألميلستلاةجيتنوهمونلاكلذو
.يتآلاملاعلاريثأتنود

عقوتينأيحيسملكىلعهنأ)١(لثملااذهةصالخو
هنأبناميإلاةجيتنعقوتلااذهوةنونيدللةيناثحيسملاءيجم
.دعوامبقداصهنأوٌيح

يفهيلإلكُواملمعمامتإيفًادهتجمنوكينأ)٢(
نيمألامداخلالثميفليقامكلذتبثُيو.حيسملابايغ
رشعلالثمو.)٥١-٢٤:٤٥ىّتم(نيمألاريغمداخلاو
صىّتم(نيدلامويلاوحأبءابنإلاوتانزولالثموىراذعلا
:لوقيوًامئادانبطاخيحيسملانأكلذنمانلو.)٥
.اهنوملعتالةعاسيفيتأيبرلانأل»اوُرَهْسٱ«.١
.نورهاسمأمتنأماينأىريلمكبقاريهنأل»اوُرَهْسٱ«.٢
ةريثكمكءادعأنألةبرجتيفاولخدتالئل»اوُرَهْسٱ«.٣

.جراخنمولخادنمراطخأمكيلعوةرهاسو
ةسينكيفنأشتاذةيلوؤسممكيلعهنأل»اوُرَهْسٱ«.٤

:٢٠لامعأ(ةفطاخلابائذلانمهتيعرةياقويهوهللا
٢٩(.

ةحارمكلنوكيرهسلانمليلقدعبهنأل»اوُرَهْسٱ«.٥
.باوثونمأو

ردقىلعيحيسملكباسحلمويّنيُعهنأل»اوُرَهْسٱ«.٦
.ضرألاىلعوهوهرهس

اندنعلوهجمانتومةعاسءيجموألجألالولحنألو
امكتومللدعتسننأبجيفبرلاءيجممويلهجنامك
.ءيجملاكلذلهبتنننأمزلي

رشععبارلاحاحصألا

٢و١عريبكلادوهيلاسلجمعامتجا

لٱَناَكَو١«١،٢
ْ

لٱُماَّـيَأَوُحْصِف
ْ

َناَكَو.ِْنيَمْوَيَدْعَبِريِطَف
لٱُءاَسَؤُر

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
طَيُةَبَتَك

ْ
ٍرْكَمِبُهَنوُكِسْمُيَفْيَكَنوُبُل

يفَسْيَل:اوُلاَقْمُهَّـنِكٰلَو٢،ُهَنوُلُتْقَيَو لٱِ
ْ

ٌبَغَشَنوُكَيَّـالَئِل،ِديِع
يف .»ِبْعَّـشلٱِ
١٣:١و١١:٥٥انحويوخلا٢٢:١اقولوخلا٢٦:٢ىّتم

٥-٢٦:١ىّتمليجنإحرشرظنا
لوأيفيأءاثالثلاءاسمناكعامتجالاكلذنأحجرألا
نوكينيمويدعب«ىتملوقلقفاومكلذوءاعبرألاموي
دعبالإحيسملااوكسميالنأذنئيحاودصقو.»حصفلا
اذوهيةنايخنكلو.هيفهوكسماذإنجسلانمةفيخديعلا
.ديعلايفهكسمىلإمزعلاكلذنعمهتنث

بيطلابعوسينهدواينعتيبيفةميلولا
٩ىلإ٣ع

يفَوُهاَميِفَو٣«٩-٣ يفاَيْنَعِتْيَبِ َناَعْمِسِتْيَبِ
ِبيِطُةَروُراَقاَهَعَمٌةَأَرْمٱِتَءاَج،ٌئِكَّـتُمَوُهَو،ِصَرْبَألٱ
ثلٱِريِثَكٍصِلاَخٍنيِدِراَن

لٱِتََرسَكَف.ِنَمَّـ
ْ

َىلَعُهْتَبَكَسَوَةَروُراَق
يفَنيِظاَتْغُمٌمْوَقَناَكَو٤.ِهِسْأَر ِمل:اوُلاَقَف،ْمِهِسُفْنَأِ

َ
َناَكاَذا

طلٱُفَلَت
ِّـ

ْنِمَرَثْكَأِباَذٰهَعاَبُيْنَأُنِكْمُيَناَكُهَّـنَأل٥؟اَذٰهِبي
لِلىَطْعُيَوٍراَنيِدِةَئِِمثَالَث

ْ
ُعوُسَياَّـمَأ٦.اََهنوُبِّـنَؤُياوُناَكَو.ِءاَرَقُف

ِمل!اَهوُكُرْتٱ:َلاَقَف
َ
.ًانَسَحًالَمَعِيبْتَلِمَعْدَق؟اََهنوُجِعْزُتاَذا

لٱَّـنَأل٧
ْ

يفْمُكَعَمَءاَرَقُف ْنَأَنوُرِدْقَتْمُتْدَرَأىَتَمَو،ٍنيِحِّـلُكِ
هباوُلَمْعَت يفْمُكَعَمُتْسَلَفاَنَأاَّـمَأَو.ًاْريَخِْمِ ٨.ٍنيِحِّـلُكِ
طلٱِبْتَنَهَدَوْتَقَبَسْدَق.اَهَدْنِعاَمْتَلِمَع

ِّـ
يِدَسَجِبي

حلَا٩.ِنيِفْكَّـتلِل
ْ

هبْزَرْكُياَمُثْيَح:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق يفِليِجْنِإلٱاَذِٰ ِ
لٱِّـلُك

ْ
َهلًاراَكْذَت،ِهِذٰهُهْتَلَعَفاَمِبًاضْيَأَْربُْخيِ،َملاَع

َ
.»ا

،١٨:٢٨ىّتم،٢و١٢:١انحويو٧:٣٧اقولو٢٦:٦ىّتم
١٥:١١ةينثت

.١٣-٢٦:٦ىّتمليجنإريسفتعجار
ىلعرصتقافءاشعلاتقوركذيملهنأيفىّتمكسقرم

حرصانحوينكلو.»انيعتيبيفوهاميف«ثدحكلذنأ
ةياهندعبدحألاةليليأمايأةتسبحصفلالبقكلذناكهنأ
ركذىلعسقرموىتملمحيذلاو.)١٢:٢انحوي(تبسلا
ءاعبرألاةليليأءاثالثلاءاسمثداوحنيبءاشعلاكلذ
نمناكةليللاكلتثداوحضعبنألاذوهيةنايخبهقلعت
نيمويدعبهنأ«ىتملوقو.هملسياذوهيتلعجيتلاللعلا
.حصفللدادعتسالاوسلجملاعامتجابقلعتم»حصفلانوكي

يف ىلإناعمسةبسنملعُتملِصَرْبَألٱَناَعْمِسِتْيَبِ
ًابوسنمتيبلايقبوًاتيموأًايحناكلهّنيبتيملورزاعل
مزلًارضاحوًايحذنئيحناكهنأضرفىلعو.هيلإ
نوطلاخيالءاملسلانألهصربنمهأربأحيسملانأةرورضلاب
.صربلا

َختاَثْرَمْتَناَك«نأانحويلاقٌئِكَّـتُمَوُهَو
ْ

ُرَزاَعِلاَّـمَأَوُمِد
ملٱَدَحَأَناَكَف

.)١٢:٢انحوي(»ُهَعَمَنيِئِكَّـتُْ

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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اثرمتخأيأ»ميرم«ةأرملاكلتنأانحويلاقٌةَأَرْمٱ
يفعوسيتنهديتلاةلوهجملاةأرملاتسيليهورزاعلو
:٧اقول(اقولركذامكيسيرفلاناعمستيبيفموحانرفك

٥٠-٣٦(.
ركذىلعرصتقاهنألىتمهلاقامىلعةدايزاذهٍنيِدِراَن

يأةروراقلاترسكميرمنأًاضيأسقرمدازو.»بيط«هنأ
.اهقنعوأاهمتخ

لوقنمانلو»هيمدق«تنهداهنأانحويلاقِهِسْأَرَىلَع
.نيمدقلاوسأرلاتنهداهنأنينثالا

مهامسنيذلااوُلاَقَف...َنيِظاَتْغُمٌمْوَقَناَكَو
ظيغلاانحويبسنو.هذيمالتىتممهاعدًاموقسقرم
الكنأكلذنمجتنتسنو.يطويرخسالااذوهيىلإلوقلاو
أدتبايذلانأوهريغنعًالقتسمبتكنيريشبلانم
هوقفاونيقابلانأوروكذملااذوهيوهظيغلاراهظإورمذتلاب
لوقكلذيفلكلاكارتشاققحيو.ًالوقوًاركفكلذىلع
.٦و٥ع»اهوكرتا«عوسيلوقو»اهنوبنؤياوناك«سقرم

تاريلرشعوتاريلعستنيبيه)٥ع(ِةَئِِمثَالَث
.ةنسلايفلعافلالمعمايأةرجألدعيكلذناكوةيزيلكنا

الوىتمهلاقامىلعةدايزاذهواهنومولييأاََهنوُبِّـنَؤُي
.كلذنمتجعزناميرمنأيفبير

امتلمعاهنأيأ)٨ع(اَهَدْنِعاَمْتَلِمَع
هتماقإىلعهلاهركشوحيسمللاهماركإرهظتلتعاطتسا
.توملانماهيخأ

هنأاهنقيتلًادصقكلذتتأيأِنيِفْكَّـتلِل...ْتَنَهَدَو
.هتدصقاهنأكهلبقحيسملاورخآدصقلكلذتتأوأتومي
اهلمعةجيتننأكلذنمانلو.حجرألاوهريخألالوقلاو
.تنظامممظعأتناك

١١و١٠عيطويرخسالااذوهيةنايخ

١٠«١٠،١١ ْيَنْثٱلٱَنِمًادِحاَو،َّـيِطوُيْرَخْسِإلٱاَذوَُهيَّـنِإَّـمُث
لٱِءاَسَؤُرَىلِإىَضَم،ََرشَع

ْ
لَسُيِلِةَنَهَك

ِّـ
اوُعِمَساَّـَملَو١١.ْمِهْيَلِإُهَم

طَيَناَكَو.ًةَّـضِفُهوُطْعُيْنَأُهوُدَعَوَو،اوُحِرَف
ْ

لَسُيَفْيَكُبُل
ِّـ

ُهُم
يف .»ٍةَقِفاوُمٍةَصْرُفِ
٤و٢٢:٣اقولو٢٦:١٤ىّتم

.١٦-٢٦:١٤ىّتمحرشلارظنا
اقولةراشبيفوىّتمليجنإيفليقاموانهليقامممهفن
حيسملاخبويذلاخيبوتلانأ١٢:١٠انحويليجنإو٢٢:٣
اذوهيتلمحيتلارومألانمناكهبيطويرخسالااذوهي
يفةرماؤمللةنهكلاءاسؤرىلإذئنيحبهذينأىلعروكذملا

هميلستلةصرفلوأزهتنيهنأبمهايإهدعووعوسيميلست
.مهيلإ

البحيسملالتقىلإكلذباولصوتمهنأاوأرمهنألاوُحِرَف
مهرئامضنأىلعليلدالو.بعشلاناجيهنمفوخ
نعاوفقوتيملو.ةليسولاكلتلثمذاختاىلعمهتكبتتناك
روزدوهشراجئتساوةبذاكلاةياكشلاوةنايخلامادختسا
.مهضغبومهظيغءافشلءيربلامدلاكفسو

.هبيطويرخسالاءاسؤرلادعوامردقسقرمركذيملو
ثالثوحنيأةضفلانمنيثالثناكهنأبهنّيعىتمنكلو
.ةيزيلكنإتاريل

١٦ىلإ١٢عحصفللدادعتسالا

يفَو١٢«١٦-١٢ لٱِ
ْ
لٱَنِمِلَوَّـألٱِمْوَي

ْ
اوُناَكَنيِحِ.ريِطَف

لٱَنوُحَبْذَي
ْ

َّـدِعُنَوَِيضْمَنْنَأُديِرُتَنْيَأ:ُهُذيِمَالَتُهَلَلاَق،َحْصِف

لٱَلُكْأَتِل
ْ

َهلَلاَقَوِهِذيِمَالَتْنِمِْنيَنْثٱَلَسْرَأَف١٣؟َحْصِف
ُ

:اَم
ملٱَىلِإاَبَهْذٱ

.ُهاَعَبْتِا.ٍءاَمَةَّـرَجٌلِماَحٌناَسْنِإاَمُكَيِقَالُيَف،ِةَنيِدَْ
لٱِّـبَرِلَالوُقَفْلُخْدَياَمُثْيَحَو١٤

ْ
ملٱَّـنِإ:ِتْيَب

لَعُْ
ِّـ

َنْيَأ:ُلوُقَيَم
ملٱ
لٱُلُكآُثْيَحُلِزْنَْ

ْ
لِعاَمُكيِرُيَوُهَف١٥؟يِذيِمَالَتَعَمَحْصِف

ِّـ
ًةَّـي

لِتَجَرَخَف١٦.اَنَلاَّـدِعَأَكاَنُه.ًةَّـدَعُمًةَشوُرْفَمًَةريِبَك
ْ

ُهاَذيِم
ملٱَىلِإاَيَتَأَو

َهلَلاَقاَمَكاَدَجَوَو،ِةَنيِدَْ
ُ

لٱاَّـدَعَأَف.اَم
ْ

.»َحْصِف
٢٢:٧اقولو٢٦:١٧ىّتم

.١٩-٢٦:١٧ىّتمةراشبىّتمحرشرظنا
ءاعبرألاموياينعتيبيفهذيمالتوعوسيىلعىّضقت
نايبنمحضوأانهسقرمنايبفسيمخلامويضعبوهلك
.ىتم

ملوحصفلااودعيلذيمالتلالسرأحيسملانأىّتملاق
نينثالسرأهنأسقرملاقو.ءامسألاالوددعلاّنيعي
.٢٢:٧اقولانحويوسرطبلسرأهنأاقوللاقو.مهنم

يفَو سيمخلاموييأِريِطَفْلٱَنِمِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
هيفاوعزنمهنألهلًادادعتساناكهنألريطفلامايأنمبسُحو
اوحبذمهنألحصفللًادادعتساناكو.تويبلانمريمخلك
دنعأدتبايقيقحلاحصفلاديعنكلو.حصفلافورخهيف
.راهنلاكلذبرغم

لوقركذىلعىتمرصتقاٍءاَمَةَّـرَجٌلِماَحٌناَسْنِإ
اهنابأيتلاةمالعلاسقرمركذو»نالفىلإاوبهذا«حيسملا
مداخهنأحجرألا(ناسنإامهيقالينأيهوهتفرعملعوسي

ىلإهاعبتينأامهرمأو.ءامةرجلماح)تيبلابحاص
.ةلاسرلاهناغلبيفتيبلابحاصنادجيكانهولخديثيح

لبقثداوحلابهئابنأنميهلإلاهملعحيسملارهظأو
-١١:١صيجافتيبيفشحجلارمأيفلعفامكاهعوقو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا
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هلثدحياملكبلواشربخأهللاماهلإبليئومصاذكو.6
.)٧-١٠:٢ليئومص١(هتيبىلإهنعهباهذدعبقيرطلايف

كلتلثماودعينأميلشروأيفةداعلاتناكًةَّـيِّـلِع
اوناكوكانهديعلاظفحةيغبجراخلانمنوتأينيذللةيلعلا
.ًابلاغاهنورجؤي

حصفلاتايضتقملكاهيفدعميأًةَّـدَعُمًةَشوُرْفَم
ةرسأودئاوموحننمكلذوهيفبرشُيولكؤُيامىوس
.)٢٣:٦ىّتم(فشانمولسغموماعطللةينآو

َهلَلاَقاَمَكاَدَجَوَو
ُ

نأيفبيرال)١٦ع(اَم
.هبامهناميإتّوقهبحيسملاامهأبنأامامهتدهاشم

هحبذنأىلإالصوتوفورخلاايرتشايأَحْصِفْلٱاَّـدَعَأَف
اموةرملاباشعألااعاتباوتيبلايفخبُطولكيهلايفةنهكلا
.ريطفلازبخورمخلاواهعملكؤي

ينابرلاءاشعلامسروميلستلابءابنإلاوحصفلالكأ
٢٦ىلإ١٧ع

ملٱَناَكاَّـَملَو١٧«٢٦-١٧
١٨.ََرشَعْيَنْثٱلٱَعَمَءاَجُءاَسَْ

حلٱ:ُعوُسَيَلاَق،َنوُلُكْأَيَنوُئِكَّـتُمْمُهاَميِفَو
ْ

َّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
لَسُيْمُكْنِمًادِحاَو

ِّـ
،َنوُنَزَْحياوُأَدَتْبٱَف١٩!يِعَمُلِكآلَا.يِنُم

٢٠؟اَنَأْلَه:ُرَخآَو؟اَنَأْلَه:ًادِحاَوَفًادِحاَوُهَلَنوُلوُقَيَو
يفيِعَمُسِمْغَييِذَّـلٱ،ََرشَعْيَنْثٱلٱَنِمٌدِحاَوَوُه:َباَجَأَف ِ
،ُهْنَعٌبوُتْكَمَوُهاَمَكٍضاَمِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإ٢١.ِةَفْحَّـصلٱ
َناَك.ِناَسْنِإلٱُنْبٱُمَّـلَسُيِهِبيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱَكِلٰذِلٌلْيَوْنِكٰلَو
َذَخَأ،َنوُلُكْأَيْمُهاَميِفَو٢٢.!ْدَلوُيَْملْوَلِلُجَّـرلٱَكِلٰذِلًاْريَخ
اَذٰه،اوُلُكاوُذُخ:َلاَقَوْمُهاَطْعَأَو،ََّـرسَكَوَكَراَبَوًازْبُخُعوُسَي
لٱَذَخَأَّـمُث٢٣.يِدَسَجَوُه

ْ
اوُِبَرشَف،ْمُهاَطْعَأَوَرَكَشَوَسْأَك

َهلَلاَقَو٢٤.ْمُهُّلُكاَهْنِم
ُ

لِليِذَّـلٱيِمَدَوُهاَذٰه:ْم
ْ

جلٱِدْهَع
ْ

،ِديَِد
حلَا٢٥.َنِيريِثَكِلْجَأْنِمُكَفْسُييِذَّـلٱ

ْ
َالِّـينِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

لٱِجاَتِنْنِمُدْعَبُبَْرشَأ
ْ

لٱَكِلٰذَىلِإِةَمْرَك
ْ
ُهُبَْرشَأاَمَنيِحِمْوَي

يفًاديِدَج ِلَبَجَىلِإاوُجَرَخَو٢٦اوُحَّـبَسَّـمُث.ِهللاٱِتوُكَلَمِ
.»ِنوُتْيَزّلٱ
:٢٦ىّتم،١٣:١٨انحويو٤١:٩رومزم،خلا٢٦:٢٠ىّتم
سوثنروك١و٢٢:١٩اقولو٢٦:٢٦ىّتم،٢٢:٢٢اقولو٢٤
٢٦:٣٠ىّتم،١١:٢٣

.٣٠-٢٦:٢٠ىّتمحرشلاعجار
لسرلانيبةرجاشمتثدحهنأانهليقامىلعاقولداز
لجرألسغنأىتمركذو.)٢٢:٢٤اقول(اوأكتاامدنع
َّـنِإ«لاقعوسينأىّتمركذو.)٢٠-١٣:١انحوي(لسرلا
لَسُيْمُكْنِمًادِحاَو

ِّـ
ُلِكآلَا«هلوقكلذىلعسقرمدازو.»يِنُم

نألةعاظفيطويرخسالاةنايخدازاذهو.١٨ع»يِعَم

كلذيفناكو.ةنامألاوةقادصلاةمالعرخآلاعملكألا
.)١٣:١٨انحويو٤١:٩رومزم(ةءوبنمامتإ

كلذنمجتنيال)٢٣ع(ْمُهُّلُكاَهْنِماوُبَِرشَف
نيذلانألببرشومهعمًارضاحناكاذوهينأةرورضلاب
.مهلكاوبرشنيرضاحاوناك

٣١ىلإ٢٧عسرطبراكنإبءابنإ

َهلَلاَقَو٢٧«٣١-٢٧
ُ

يفَنوُّكُشَتْمُكَّـلُكَّـنِإ:ُعوُسَيْم يفَّـِ ِ
ُدَّـدَبَتَتَفَيِعاَّـرلٱُبِْرضَأِّـينَأ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،ِةَلْيَّـللٱِهِذٰه
خلٱ
ْ
جلٱَىلِإْمُكُقِبْسَأيِماَيِقَدْعَبْنِكٰلَو٢٨.ُفاَرِ

ْ
َلاَقَف٢٩.ِليَِل

طُبُهَل
ْ

جلٱَّـكَشْنِإَو:ُسُر
ْ

ُهَلَلاَقَف٣٠!ُّكُشَأَالاَنَأَفُعيَِم
حلٱ:ُعوُسَي

ْ
لٱَكَّـنِإ،َكَلُلوُقَأَّـَق

ْ
يفَمْوَي ْنَأَلْبَق،ِةَلْيَّـللٱِهِذٰهِ

ِرَثْكَأِبَلاَقَف٣١.ٍتاَّـرَمَثَالَثِينُرِكْنُت،ِْنيَتَّـرَمُكيِّـدلٱَحيِصَي
اَذَكٰهَو.َكُرِكْنُأَالَكَعَمَتوُمَأْنَأُتْرِرُطْضٱِوَلَو:ٍديِدْشَت
جلٱًاضْيَأَلاَق

ْ
.»ُعيَِم

٣٤و٢٦:٣٣ىّتم،١٦:٧ص١٣:٧ايركز،٢٦:٣١ىّتم
٣٨و١٣:٣٧انحويو٣٤و٢٢:٣٣اقولو

٣٥-٢٦:٣١ىّتمريسفتعجار
هرذحوحيسملاركنينأنمسرطبلناثريذحتاذه

لثمىلإحيسملاقبسو.يناميسثجىلإنوبهاذمهوحيسملا
-١٢:٣٦انحويو٣٢و٢٢:٣١اقول(حصفلالكألبقكلذ

٣٨(.

٤٢ىلإ٣٢عيناميسثجيفحيسملابائتكا

َلاَقَف،ِيناَمْيَسْثَجاَهُمْسٱٍةَعْيَضَىلِإاوُءاَجَو٣٢«٤٢-٣٢
ُهَعَمَذَخَأَّـمُث٣٣.َِّـيلَصُأىَّـتَحاَنُهٰهاوُسِلْجٱ:ِهِذيِمَالَتِل
طُب
ْ

َلاَقَف٣٤.ُبِئَتْكَيَوُشَهْدَيَأَدَتْبٱَو،اَّـنَحوُيَوَبوُقْعَيَوَسُر
َهل
ُ

ملٱىَّـتَحًاّدِجٌةَنيِزَحِيسْفَن:ْم
.اوُرَهْسٱَواَنُهاوُثُكْمُا!ِتْوَْ

َُربْعَتْيَكِلِّـيلَصُيَناَكَو،ِضْرَألٱَىلَعَّـرَخَوًاليِلَقَمَّـدَقَتَّـمُث٣٥
ٍْءَيشُّلُك،ُبآلٱاَبَأاَي:َلاَقَو٣٦.َنَكْمَأْنِإُةَعاَّـسلٱُهْنَع
لٱِهِذٰهيِّـنَعْزِجَأَف،َكَلٌعاَطَتْسُم

ْ
اَمَالْنُكَيِلْنِكٰلَو.َسْأَك

َلاَقَف،ًاماَيِنْمُهَدَجَوَوَءاَجَّـمُث٣٧.َتْنَأُديِرُتاَمْلَب،اَنَأُديِرُأ
طُبِل
ْ

ًةَعاَسَرَهْسَتْنَأَتْرَدَقاَمَأ!ٌمِئاَنَتْنَأ،ُناَعْمِساَي:َسُر
يفاوُلُخْدَتَّـالَئِلاوُّلَصَواوُرَهْسِا٣٨؟ًةَدِحاَو َجتِ

ْ
ُحوُّرلٱاَّـمَأ.ٍةَبِر

جلٱاَّـمَأَو،ٌطيِشَنَف
ْ
َّـىلَصَوًاضْيَأىَضَمَو٣٩.ٌفيِعَضَفُدََس

لٱَكِلٰذًالِئاَق
ْ

،ًاماَيِنًاضْيَأْمُهَدَجَوَوَعَجَرَّـمُث٤٠.ِهِنْيَعِبَمَالَك
َءاَجَّـمُث٤١.ُهَنوُبِيُجياَذاَمِباوُمَلْعَيْمَلَف،ًةَليِقَثْمُهُنُيْعَأْتَناَكْذِإ
َهلَلاَقَوًةَثِلاَث

ُ
ِتَتَأْدَق!يِفْكَي!اوُِحيَرتْسٱَوَنآلٱاوُماَن:ْم

خلٱيِدْيَأَىلِإُمَّـلَسُيِناَسْنِإلٱُنْبٱاَذَوُه!ُةَعاَّـسلٱ
ْ

اوُموُق٤٢.ِةاَُط

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشععبارلاحاحصألا

٧٣
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لَسُييِذَّـلٱاَذَوُه.َبَهْذَنِل
ِّـ

.»ََبَرتْقٱِدَقيِنُم
،١٢:٢٧انحوي،١٨:١انحويو٢٢:٣٩اقولو٢٦:٣٦ىّتم
٥:٣٠انحوي،٥:٧نييناربع،٤:٦ةيطالغو٨:١٥ةيمور
،٥:١٧ةيطالغو٧:٢٣ةيمور،١٥:٣ةيمروو٦:٣٨و
٢و١٨:١انحويو٢٦:٤٦ىّتم،١٣:١انحوي

.)٤٦-٢٦:٣٦ىّتم،ىّتمةراشبحرشرظنا(
ىّتمنأةثداحلاهذهبسقرمءابنأوىّتمءابنأنيبقرفلا
أدتبالاقسقرموبئتكيونزحيأدتباحيسملانألاق
هنأعمحيسملانأىلعانلدياذهو٣٢عبئتكيوشهدي
هايإهرابتخابهعوقوتقوشهدبائتكالاكلذثودحعقوت
نمههجوىلعدهوشاممذيمالتلاهجتنتساكلذنأوأ
نكمأنإ«حيسملالوقركذىتمو.بارطضالاتارامإ
ربعتيكلىلصهنألاقسقرمو»سأكلاهذهينعربعتلف
سأكلانملكبدارملاو.٣٥عنكمأنإةعاسلاهنع
نأًاعمزمناكيتلاحيسملامالآوهودحاوانهةعاسلاو
ىلعةوالعنمضتتيهوسانلاماثآنعًاريفكتاهلمتحي
اياطخهلمحوهنعبآلاهجوبجحوهباحصأكرتتوملا
ملكتو.سانلاىلعمثإلاهبجوأيذلاهللابضغوملاعلا
ملمالآلاكلتيفبغرولوًاناسنإهنوكرابتعابكلذبحيسملا
رابتعابملسو.ملألانمرفنتةيرشبلاةعيبطلانألًاناسنإنكي
اهنألمالآلاكلتلمتحينأةعاطوعوضخلكبًاناسنإهنوك
ايحيسملالوقىّتمركذو.رشبلاصالخلةديحولاةطساولا
مهلبتكنملهمجرتوهنيعبحيسملاظفلركذسقرمو»هاتبأ«
وهو»بآلا«وحيسملاظفلوهو»ابأاي«هلوقوهوممألانم
سقرمركذو.»كلعاطتسمءيشلك«هلوقدازو.هتمجرت
خبوًاماينةثالثلاذيمالتلادجووحيسملاعجرامدنعهنأ
امككلذو٣٧عناعمسيأميدقلاهمسابهادانوسرطب
هتعيبططلستوهفعضىلعهايإهخيبوتتقويفتارملعف
هتراشببتكسقرمنأىلعةلدألانماذهو.هيلعةقيتعلا
عجراملهنأًاضيأىتمىلعسقرمدازو.سرطبداشرإب
اذامباوملعيملًاماينذيمالتلاكئلوأدجووةيناثحيسملا

.٤٠عمهمونىلعهبنوجتحيًارذعاودجيملهنايأهنوبيجي
اولصتواورهستنأىلإةجاحقبيمليأ)٤١ع(يِفْكَي
.ةالصلاورهسلانميلةدئافنمقبيملذإيعم

٥٠ىلإ٤٣عهيلعضبقلاوعوسيميلست

لِلَو٤٣«٥٠-٤٣
ْ

ٌدِحاَو،اَذوَُهيَلَبْقَأُمَّـلَكَتَيَوُهاَميِفِتْقَو
ِدْنِعْنِمٍِّيصِعَوٍفوُيُسِبٌريِثَكٌعَْمجُهَعَمَو،ََرشَعْيَنْثٱلٱَنِم
لٱِءاَسَؤُر

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
لَسُمَناَكَو٤٤.ِخوُيُّشلٱَوِةَبَتَك

ِّـ
ْدَقُهُم

اوُضْمٱَو،ُهوُكِسْمَأ.َوُهَوُهُهُلِّـبَقُأيِذَّـلٱ:ًالِئاَقًةَمَالَعْمُهاَطْعَأ

لِلَءاَجَف٤٥.ٍصْرِحِبِهِب
ْ

اَي،يِدِّـيَساَي:ًالِئاَقِهْيَلِإَمَّـدَقَتَوِتْقَو
لَأَف٤٦.ُهَلَّـبَقَو!يِدِّـيَس

ْ
َّـلَتْسٱَف٤٧.ُهوُكَسْمَأَوِهْيَلَعْمَُهيِدْيَأاْوَق

حلٱَنِمٌدِحاَو
ْ
لٱِسيِئَرَدْبَعَبََرضَو،َفْيَّـسلٱَنيِِرضَا

ْ
ِةَنَهَك

ٍفوُيُسِبْمُتْجَرَخٍّصِلَىلَعُهَّـنَأَك:ُعوُسَيَلاَقَف٤٨.ُهَنْذُأَعَطَقَف
يفْمُكَعَمُتْنُكٍمْوَيَّـلُك٤٩!ِينوُذُخْأَتِلٍِّيصِعَو هلٱِ

َْ
لَعُأِلَكْي

ِّـ
ُم

لٱَلَمْكُتْيَكِلْنِكٰلَو!ِينوُكِسْمُتَْملَو
ْ

جلٱُهََكَرتَف٥٠.ُبُتُك
ْ

ُعيَِم
.»اوُبَرَهَو
٢٦:٥٥ىّتم،١٨:٣انحويو٢٢:٤٧اقولو٢٦:٤٧ىّتم
:٢٢اقولوخلا٥٣:٧ءايعشإو٢٢:٦رومزم،٢٢:٥٢اقولو

٢٧عو٨٨:٨رومزم،٢٤:٤٤و٣٧

.)٥٦-٢٦:٤٧ىّتمحرشلارظنا(
هيلإىتأاملاذوهينأىّتمهركذامىلعةدايزسقرمركذ
ةرمىوسكلذهلوقركذيملىّتمونيترم»يديساي«لاق
حيسملامارتحاةدايزلاذوهينمكلذراركتناكو.ةدحاو
.»صرحبهباوضما«اذوهيلوقىّتمهركذيملاممركذو.ءاير
.برهلاوأةمواقملاحيسملانمعقوتاذوهينأىلعلدياذهو

اوكرتينأكلذلبقرسكعلاعوسيلأس)٥٠ع(اوُبَرَهَو
.)١٨:٨انحوي(مهنأشوذيمالتلا

٥٢و٥١عرزتئملاباشلا

ُهَكَسْمَأَف،ِهِيْرُعَىلَعًاراَزِإًاسِبَالٌّباَشُهَعِبَتَو٥١«٥١،٥٢
.»ًاناَيْرُعْمُهْنِمَبَرَهَوَراَزِإلٱََكَرتَف٥٢،ُناَّـبُّشلٱ

ىوسنيريشبلانمٌدحأباشلااذهركذيملٌّباَش
نمسيلهنأمولعملانمو.همساركذيملوهوسقرم
نأالإهربخركذلةرهاظةلعالو.مهلكاوبرهمهنأللسرلا
ىلعباشلاكلذوهةراشبلاهذهبتاكهسفنسقرمنكي
يذلاو.ًابدأتوًاعاضتاهمساركذيملهنأومهضعبنظام
تبةبريهوميلشروأيفهمأعمنكسهنأنظلااذهحجري
ناسبلايفناكهنأنمبجعالف)١٢:١٢لامعأ(كلانه
.ذنئيح

فنصلالجوسنملانمعونلمساانهرازإلاًاراَزِإًاسِبَال
سوبلمناكهنأحجرألاو.هتئيهوهلكشرابتعابسوبلملانم
ىلعوأناتسبلاتيبيفًامئانناكهنأرهاظلاو.داتعملاليللا
بهذوماقوركسعلاتاوصأنمظقيتساهنأوهنمبرقلا
امإوهلًابحامإحيسملاعبتوثدحامىريلمونلابوثب
.دحأهضراعينأعقوتمريغةدهاشملايفةبغر

رسكعلانمامإنابشلاكئلوأناكُناَّـبُّشلٱُهَكَسْمَأَف
مهضعبنظو.همادخوألكيهلاسارحنمامإوينامورلا
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ذيمالتلااوكرتنابشلانألرزاعلناكباشلاكلذنأ
رزاعلىلعاوضبقينأنوبحياوناكةنهكلانألهوكسمأو
حازمللهكاسمإاودارأمهلعلو.)١٢:١٠انحوي(هولتقيو
.حيسملاىلعونحلارهظأهنألوأ.مونلاسابلبناكهنوكل

نيعبسلاسلجموافايقمامأعوسيراضحإ
٦٥ىلإ٥٣ع

لٱِسيِئَرَىلِإَعوُسَيِباْوَضَمَف٥٣«٦٥-٥٣
ْ

َعَمَتْجٱَف،ِةَنَهَك
لٱِءاَسَؤُرُعيَِمجُهَعَم

ْ
لٱَوُخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك

ْ
طُبَناَكَو٥٤.ُةَبَتَك

ْ
ُسُر

لٱِسيِئَرِراَدِلِخاَدَىلِإٍديِعَبْنِمُهَعِبَتْدَق
ْ

ًاسِلاَجَناَكَو،ِةَنَهَك
خلٱَْنيَب

ْ
لٱُءاَسَؤُرَناَكَو٥٥.ِراَّـنلٱَدْنِعُئِفْدَتْسَيِماَّـُد

ْ
ِةَنَهَك

ملٱَو
طَيُهُّلُكُعَمْجَْ

ْ
،اوُِدَجيْمَلَفُهوُلُتْقَيِلَعوُسَيَىلَعًةَداَهَشَنوُبُل

َّـمُث٥٧.ْمُُهتاَداَهَشْقِفَّـتَتَْملَو،ًاروُزِهْيَلَعاوُدِهَشَنِيريِثَكَّـنَأل٥٦
:ُلوُقَيُهاَنْعِمَسُنْحَن٥٨:َنيِلِئاَقًاروُزِهْيَلَعاوُدِهَشَوٌمْوَقَماَق
هلٱاَذٰهُضُقْنَأِّـينِإ

َْ
ملٱَلَكْي

يفَو،يِداَيَألٱِبَعوُنْصَْ يِنْبَأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
هبَالَو٥٩.ٍداَيَأِبٍعوُنْصَمَْريَغَرَخآ ُ.قِفَّـتَتْمُُهتَداَهَشْتَناَكاَذِٰ

لٱُسيِئَرَماَقَف٦٠
ْ

يفِةَنَهَك لٱِ
ْ

ُبيُِجتاَمَأ:َعوُسَيَلَأَسَوِطَسَو
ًاتِكاَسَناَكَفَوُهاَّـمَأ٦١؟َكْيَلَعِءَالُؤٰهِهِبُدَهْشَياَذاَم؟ٍءَْيشِب
لٱُسيِئَرُهَلَأَسَف.ٍءَْيشِبِْبُجيَْملَو

ْ
ملٱَتْنَأَأ:ًاضْيَأِةَنَهَك

ُحيِسَْ
ملٱُنْبٱ

َنْبٱَنوُِرصْبُتَفْوَسَو.َوُهاَنَأ:ُعوُسَيَلاَقَف٦٢؟ِكَراَبُْ
لٱِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱ

ْ
يفًايِتآَو،ِةَوُّق .ِءاَمَّـسلٱِباَحَسِ

لٱُسيِئَرَقَزَّـمَف٦٣
ْ

َىلِإُدْعَباَنُتَجاَحاَم:َلاَقَوُهَباَيِثِةَنَهَك
جلٱَف؟ْمُكُيْأَراَم!َفيِداَجَّـتلٱُمُتْعِمَسْدَق٦٤؟ٍدوُهُش

ْ
ُعيَِم

ملٱُبِجْوَتْسُمُهَّـنَأِهْيَلَعاوُمَكَح
َنوُقُصْبَيٌمْوَقَأَدَتْبٱَف٦٥.ِتْوَْ

لَيَوُهَهْجَوَنوُّطَغُيَو،ِهْيَلَع
ْ

َناَكَو.ْأَّـبَنَت:ُهَلَنوُلوُقَيَوُهَنوُمُك
خلٱ
ْ

لَيُماَّـُد
ْ

.»ُهَنوُمِط
٢٦:٥٩ىّتم،١٨:١٣انحويو٢٢:٥٤اقولو٢٦:٥٧ىّتم
،٥٣:٧ءايعشإ،٢٦:٦٢ىّتم،٢:١٩انحويو١٥:٢٩ص
٢٢:٦٩اقولو٢٦:٦٤و٢٤:٣٠ىّتم،٢٦:٦٣ىّتم

.)٥٨و٢٦:٥٧ىّتم(حرشلاعجار
ًالوأفقوحيسملانأسقرمركذيملِةَنَهَكْلٱُسيِئَر

ذئمويشيوشتلاىلإتفتليملو)١٨:٢٤انحوي(نانحمامأ
الةيوسوملاةعيرشلاىضتقمبهنألةهنكلاسيئرةفيظويف
هتايحةدمهتفيظويفىقبيدحاوةنهكسيئرالإنوكي
مهريغةماقإوءاسؤرلالزعلنيينامورلاضرعتبهنكلو.اهلك
مساىلعاوقبواولزُعءاسؤرةدعذنئيحميلشروأيفناك
فرشيفيقبلزُعامدعبهنإفنانحءالؤهنمو.ةفيظولا
.افايقهرهصلتناكاهنيعةفيظولانكلو.اهتوقوةفيظولا
اميفاهبىتمءابنأوةمكاحملاكلتبسقرمءابنأنيبقرفلاو
موقماق«سقرملاقو.»روزادهاشمدقت«ىتملاق.يتأي

ببسكلذىلعةدايزسقرمنابأو.»ًاروزهيلعاودهشو
ىتملاقو.»مهتداهشقفتتمل«هلوقوهومهتداهشلوبقمدع
هللالكيهضقنأنأردقأّينإلاقاذه«الاقنيدهاشلانأ
هللالكيهضقنأينألوقيهانعمسنحن«سقرملاقو»خلا
ةثالثيفوهللاليكه«نيدهاشلانعًالقنىّتملاقو.»خلا
عونصملالكيهلا«موقلانعًالقنسقرملاقو.»هينبأمايا
ركذو.»دايأبعونصمريغرخآينبأمايأةثالثيفويدايألاب
طسولايفماقةنهكلاسيئرنأىمهركذيملاممسقرم
عمجلاطسوىلإهيسركنمهمدقتو.٦٢ععوسيبطاخيل
فالحتساباجأعوسينأىتملاقو.هتدحىلعليلد
لاقو.»تلقتنأ«لوقبهللانباوهلههايإةنهكلاسيئر
اليظفلفالتخالاف.»وهانأ«هلوقبهباجأهنأسقرم
.يونعم

»هللانباتنأله«هلوقىتميفةنهكلاسيئرلاؤسو
نباهلوقف.»كرابملانباحيسملاتنأأ«هلوقسقرميفو
امكىنعملااذهبمهدنعفرُعهنألهللانباهلوقككرابملا
سيئردصقو.»ىلاعتوهناحبس«انلوقبيرابلاىلإمويلإراشُي
عوسيباوجىلعو.هلإكنأيعدتتنأأهنأهلاؤسبةنهكلا
ىوعدةحصىلعنيهاربلاو.فيدجتلابهيلعهمكحىنب
:يتأيامهللانباهنأعوسي
٥:٢٥و١٨و٣:١٧انحوي(كلذكهنأبًاحيرصهلوق.١

.مكاحيوهوهلاقامو)١١:٤و١٠:٣٦و٩:٣٥و
٥٠و١:٣٤انحويو١٦:١٦ىّتم(هبنينمؤملاةداهش.٢

.)٢٠:٣١و١١:٢٧و٦:٩٦و
٦٥و٢٦:٦٣ىّتم(هللانباوههنأهلوقبدوهيلاةداهش.٣

.)٢٢:٧٠اقولو١٩:٧انحويو٤٣و٢٧:٤٠و
:٣سقرمو٨:٢٩و٦و٤:٣ىّتم(نيطايشلاةداهش.٤

.)٤:٤١اقولو١١
،)١٤:٣٣ىّتم(نوحالملامهنم.نيفلتخمسانأةداهش.٥

.)١٥:٣٩سقرمو٢٧:٥٤ىّتم(ةئملادئاقمهنمو

٧٢ىلإ٦٦عحيسمللسرطبراكنإ

طُبَناَكاَمَنْيَبَو٦٦«٧٢-٦٦
ْ

يفُسُر ْتَءاَجَلَفْسَأِراَّـدلٱِ
لٱِسيِئَريِراَوَجىَدْحِإ

ْ
طُبْتَأَراَّـمَلَف٦٧.ِةَنَهَك

ْ
َسُر

َعوُسَيَعَمَتْنُكَتْنَأَو:ْتَلاَقَوِهْيَلِإْتَرَظَن،ُئِفْدَتْسَي
!َنيِلوُقَتاَمُمَهْفَأَالَويِرْدَأُتْسَل:ًالِئاَقَرَكْنَأَف٦٨!ِّـيِِرصاَّـنلٱ
جلٱُهْتَأَرَف٦٩.ُكيِّـدلٱَحاَصَف،ِزيِلْهِّـدلٱَىلِإًاجِراَخَجَرَخَو

ْ
ُةَيِرَا

لِلُلوُقَتْتَأَدَتْبٱَوًاضْيَأ
ْ

َرَكْنَأَف٧٠!ْمُهْنِماَذٰهَّـنِإ:َنيِِرضاَح
حلٱَلاَقًاضْيَأٍليِلَقَدْعَبَو.ًاضْيَأ

ْ
طُبِلَنوُِرضَا

ْ
َتْنَأًاّقَح:َسُر

َأَدَتْبٱَف٧١.ْمُهَتَغُلُهِبْشُتَكُتَغُلَوًاضْيَأٌِّيليِلَجَكَّـنَأل،ْمُهْنِم
لَي
ْ

!ُهْنَعَنوُلوُقَتيِذَّـلٱَلُجَّـرلٱاَذٰهُفِرْعَأَالِّـينِإ:ُفِلَْحيَوُنَع
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طُبَرَّـكَذَتَف،ًةَيِناَثُكيِّـدلٱَحاَصَو72
ْ

لٱُسُر
ْ

ُهَلُهَلاَقيِذَّـلٱَلْوَق
َثَالَثِينُرِكْنُت،ِْنيَتَّـرَمُكيِّـدلٱَحيِصَيْنَأَلْبَقَكَّـنِإ:ُعوُسَي
.»ىَكَبِهِبَرَّـكَفَتاَّـمَلَف.ٍتاَّـرَم
:٢٦ىّتم،١٨:١٦انحويو٢٢:٥٦اقولو٦٩و٢٦:٥٨ىّتم
:٢٢اقولو٢٦:٧٣ىّتم،١٨:٢٥انحويو٢٢:٥٨اقولو٧١
٢٦:٧٥ىّتم،٢:٧لامعأ،١٨:٢٦انحويو٥٩

.)٧٥-٢٦:٦٩ىّتم(حرشلاعجار
يف يفترجةمكاحملانأكلذنمنيبيَلَفْسَأِراَّـدلٱِ

.رادلاةحاسنعةعفترمةعاقيفوأعفترمناويإ
اذهلوليللايفكلذناكُئِفْدَتْسَيَسُرْطُبْتَأَراَّـمَلَف
ءوضعقوفاهنمسرطباندفرانلااودقوأفدربلابمدخلارعش
هنأهيلإرظنلانمةيراجلاتفرعىتحههجوىلعرانلا
عمتنك«سرطبلتلاقةيراجلانأىتملقنو.بيرغ
عوسيعمتنك«اهلوقسقرملقنو.»يليلجلاعوسي
.»يرصانلا

ًادامتعاسقرمالإاذهركذيمل)٦٨ع(ُكيِّـدلٱَحاَصَف
ذئنيحتقولاناكوهيلعىرجرمألانألسرطبةركاذىلع
.ليللافصنوحن

سقرممالكنمجتنتسن)٦٩ع(ًاضْيَأُةَيِراَْجلٱُهْتَأَرَف
لاقىّتمنكلوًالوأسرطبتملكيتلايهةيراجلاهذهنأ
ىلوألانأبةهبشلاهذهعقدُتو.ىرخأةيراجهتملكيتلانأ
لوقتةيناثلاتذخأفسرطبيفاهنظبةيناثلاتربخأ
هاتأيذلافلحلاسقرمركذيملو.»مهنماذه«نيرضاحلل
.ىّتمهبأبنأامىلعةيناثهراكنإيفسرطب

رثكأنأنورضاحلافرع)٧٠ع(ًاضْيَأٌِّيليِلَجَكَّـنَأل
هتغلنميليلجهنأسرطباوفرعوليلجلانمعوسيذيمالت
.عوسيذيمالتدحأهنأكلذنماوجتنتساو

كيدلاحايصسرطبريمضهّبنيملًةَيِناَثُكيِّـدلٱَحاَص
لعفيناثلاحايصلادنعههبنيذلانأيفبيرالو.ًالوأ
هحايصدعبيناثلاكيدلاحايصتقوناكو.سدقلاحورلا
نمسقرمىوسركذيملو.تاعاسثالثوحنبلوألا
حايصاوذخأنيقابلالعلو.نيترمكيدلاحايصنيريشبلا
هبسحهنإفسقرمفالخبًامومععيزهلاىنعمبكيدلا

فالخلارهاظىلعضرتعمضرتعااذإف.ًالعفكيدلاحايص
عفديفكيفسرطبراكنإيفةثالثلانييليجنإلاءابنأنيب
ركنأسرطبنألوقلاىلعاوقفتامهلكمهنأضارتعالاكلذ
نأمهمالكنمّنيبيملو.نييعتلاىلعتاعفدثالثحيسملا
نمرثكأاهنأرهاظلالبثالثىوسنكتملهيلعتاياكشلا
.رخآلاهركذامريغمهضعبركذوكلذ

تاريذحتركذتنيحيأ)٧٢ع(ىَكَبِهِبَرَّـكَفَتاَّـمَلَف
ىلعوهوةريثكلاهتاراكنإوتوبثلابعوسيلهدعووهايإعوسي
.ىكبهمثإةعاظفيفلمأتوهنمىأرم

رشعسماخلاحاحصألا

١عةيناثسلجملاعامتجا

لِلَو«١
ْ

يفِتْقَو لٱُءاَسَؤُرَرَواَشَتِحاَبَّـصلٱِ
ْ

ُخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك
لٱَو
ْ

ملٱَوُةَبَتَك
َىلِإُهوُمَلْسَأَوِهِباْوَضَمَوَعوُسَياوُقَثْوَأَف،ُهُّلُكُعَمْجَْ

.»َسُطَاليِب
:١٨انحويو٢٣:١و٢٢:٦٦اقولو٢٧:١ىّتمو٢:٢رومزم

٤:٢٦و٣:١٣لامعأو٢٨

ةعيرشللًاقفاوممهمكحلعجلةيناثسلجملاعمتجا
امتيبثتلوًاليلتوملابدحأىلعمكحلاتعنماهنألةيدوهيلا
كلذدرجمركذىلعسقرمرصتقاو.ًاقباسهباومكح
اذهىتمكلسو.هثداوحنايبىلإتفتليملوعامتجالا
ًاليصفتكلذّنيباقولنكلو.)٢٧:١ىّتم(ًاضيأكلسملا
هللانباهنأبحيسملاحرصكلذدنعو.)٧١-٢٢:٦٦اقول(
هنأبهيلعمهمكحسلجملاررككلذكو.ًالبقحرصامك
.فدجم

٥ىلإ٢عسطاليبمامأعوسيةمكاحم

لٱُكِلَمَتْنَأَأ:ُسُطَاليِبُهَلَأَسَف٢«٥-٢
ْ
:َباَجَأَف؟ِدوُهَي

لٱُءاَسَؤُرَناَكَو٣.ُلوُقَتَتْنَأ
ْ

٤.ًاريِثَكِهْيَلَعَنوُكَتْشَيِةَنَهَك
َنوُدَهْشَيْمَكْرُظْنُا؟ٍءَْيشِبُبيُِجتاَمَأ:ًاضْيَأُسُطَاليِبُهَلَأَسَف
َبَّـجَعَتىَّـتَحٍءَْيشِبًاضْيَأُعوُسَيِْبُجيْمَلَف٥!َكْيَلَع
.»ُسُطَاليِب
١٩:٩انحويو٥٣:٧ءايعشإ،٢٧:١١ىّتم

.)١٤-٢٧:١١ىّتم(حرشلاعجار
ركذيملو.ىتممالكنمرصقأكلذىلعسقرممالك
رمألسطاليبةأرماضُّرعتالو.يطويرخسالااذوهيتوم
همد«دوهيلالوقالو.هيديسطاليبلسغالو.حيسملا
ةئربتهلوقًارارمسطاليبراركتالو.»اندالوأىلعوانيلع
ىلإعوسيسطاليبلاسرإنماقولهركذامالو.حيسملا
هيلعنوكتشيةنهكلاءاسؤرناكهنأىلعرصتقاو.سدوريه
.ليصفتلابتاياكشلاكلتنيرشبملانمهريغركذو.ًاريثك
سطاليباولمحينأيفاودهتجاءاسؤرلانأسقرمركذيملو
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بهذفهبنذاونيبينأنودبتوملابعوسيىلعمكحينأىلع
سطاليبلاؤسو.)٣١و١٨:٢٩انحوي(ًاثبعداهتجالاكلذ
ةياكشتناكاذامرهظأ»دوهيلاكلمتنأ«هلوقوهوعوسي
ًادحأعوسيبجيملف«سقرملوقو.هيلعدوهيلاءاسؤر
نيبةثداحملانأشيفانحويلوقيفانيال)٥ع(»ءيشب
هركذذامنأل.)٣٨-١٨:٣٤انحوي(سطاليبوحيسملا
هتثداحمامأو.عومجلامامأناكهتوكسنمسقرم
.رصقلالخادهبهدارفنادنعتناكفسطاليبل

ميلستوعوسيىلعسابارابدوهيلاليضفت
١٥ىلإ٦ععوسيسطاليب

طُيَناَكَو٦«١٥-٦
ْ

َهلُقِل
ُ

يفْم ْنَمًادِحاَوًاريِسَأٍديِعِّـلُكِ
ملٱَناَكَو٧.ُهوُبَلَط

يفِهِئاَقَفُرَعَمًاقَثوُمَساَباَراَبىَّـمَسُْ لٱِ
ْ

،ِةَنْتِف
يفَنيِذَّـلٱ لٱِ

ْ
جلٱَخََرصَف٨.ًالْتَقاوُلَعَفِةَنْتِف

ْ
طَياوُأَدَتْبٱَوُعَْم

ْ
َنوُبُل

َهلُلَعْفَيًامِئاَدَناَكاَمَكَلَعْفَيْنَأ
ُ

:ُسُطَاليِبْمَُهباَجَأَف٩.ْم
طُأْنَأَنوُديِرُتَأ

ْ
لٱَكِلَمْمُكَلَقِل

ْ
َّـنَأَفَرَعُهَّـنَأل١٠.؟ِدوُهَي

لٱَءاَسَؤُر
ْ

ُءاَسَؤُرَجَّـيَهَف١١.ًادَسَحُهوُمَلْسَأْدَقاوُناَكِةَنَهَك
لٱ
ْ

جلٱِةَنَهَك
ْ

طُيْيَكِلَعَْم
ْ

َهلَقِل
ُ

حلٱِبْم
ْ

َلَأَسَف١٢.َساَباَراَبِّـيَِر
َكِلَمُهَنوُعْدَتيِذَّـلٱِبَلَعْفَأْنَأَنوُديِرُتاَذاَمَف:ُسُطَاليِب
لٱ
ْ
َهلَأَسَف١٤!ُهْبِلْصٱ:ًاضْيَأاوُخََرصَف١٣؟ِدوُهَي

ُ
:ُسُطَاليِبْم

ُسُطَاليِبَف١٥!ُهْبِلْصٱ:ًاخاَُرصًاّدِجاوُداَدْزٱَف؟َلِمَعٍَّرشَّـيَأَو
لِلَلَمْعَيْنَأُديِرُيَناَكْذِإ

ْ
طَأ،ْمِهيِضْرُياَمِعْمَج

ْ
َهلَقَل

ُ
ْم

.»َبَلْصُيِلُهَدَلَجاَمَدْعَبَعوُسَيَمَلْسَأَو،َساَباَراَب
٢٧:٢٠ىّتم،١٨:٣٩انحويو٢٣:١٧اقولو٢٧:١٥ىّتم
١٦و١٩:١انحويو٢٧:٢٦ىّتم،٣:١٤لامعأو

.)٢٦-٢٧:١٥ىّتم(حرشلارظنا
سطاليبنأاننظلسقرمةراشبىوسانلنكيملول

ذاقنإىلإةليسوريسأقالطإدوهيلابلطةصرفمنغتسا
أبنأامممهفننكلو.رابهنأققحتامدنعبغشالبعوسي
يأاوراتخينأعمجلاىلعضرعسطاليبنأهبىتم
نوراتخيمهنأنظيناكو.مهلهقلطيسابارابوعوسينينثالا
ملهنكل.هرشرهتشاناسنإىلعهنولضفيوعوسيقالطإ
ملو.هايإمهدسحوحيسمللءاسؤرلاضغبةدشيفركفي
هتمواقمدرجملًاريرشسابارابربتعيالبعشلانأبسحي
دوهيلاهآرةليذرسطاليبهآريذلافينامورلامكحلل
.ةليضف

تناكانهةروكذملاهتفرعمو)١٠ع(خلافَرَعُهَّـنَأل
عوسيرمألّوحهّنأوًاريثكهيفرّثؤتملدوهيلاتاياكشنأةّلع
.داسحلاءاسؤرلانمصّلختيلبعشلاىلإ

نإف.يناموروهلبًايدوهيًاباقعبلصلانكيملُهْبِلْصٱ
وهوهمجراولأسيملوحيسملابلصدوهيلابلطاذاملليق
عوسيىلعمهسلجممكحدقومهدنعفيدجتلاباقع
بلصلابهيلعمكحسابارابنأكلذباوجف.فيدجتلاب
ةلزنمبعوسيسطاليبلعجوةينامورلاةعيرشلاىضتقمب
ةبقاعموعوسيقالطإبعشلاراتخيناءاجرساباراب
امعوسيىلععقوفهئاجرفالخاوراتخامهنكل.ساباراب
عوسيراصف.هيلعهبمكُحوسابارابهقحتسادقناك
.)٢١:٢٣ةينثتو٣:١٣ةيطالغ(»انلجأنمةنعل«هبلصب
نيبوهنيبةهباشمللًامامتإرسكلانمهماظعتظفُحو
.)١٩:٣٦انحويو١٢:٤٦جورخ(حصفلافورخ

فاخ)١٥ع(ْمِهيِضْرُياَمِعْمَجْلِلَلَمْعَيْنَأُديِرُي
عوسيملسينأرثآفرصيقىلإدوهيلاهيكتشينأسطاليب
ليقنإف.مهظيغيولدعلابمكحينأىلعمهلءاضرإحيسملا
ّريغتلاكلذحيسملايفبعشلاراكفأريغتتنأنكمأفيك
دحألاموينوفتهياوناكمهنإفمايأةسمخوحنيفميظعلا
١١:٩سقرم(»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبِيتآلٱٌكَراَبُم!اَّـنَصوُأ«نيلئاق
.»هبلصاهبلصا«نيلئاقةعمجلاموياوخرصو.)١٠و
بلطيذلاعمجلانألمتحملانمهنأكلذىلعباوجلاف

كلذوميلشروأهلوخدبلفتحايذلاعمجلاوهسيلهبلص
عومجاهدصقدقوميلشروأكةريبكةنيدميفتانكمملانم
عمجلانأضرفىلعو.ديعلابلافتحاللراطقألانمةريثك
هراكفأريغتتنأنمعدباليناثلاعمجلانيعوهلوألا
ةمكاحمدنعناكيذلاكناجيهوبغشتقويفةلوهسب
نأاودارأنيذلانإفةرتسليفكلذلثمثدحدقو.عوسي
ناسنإرشكليلقدعبهومجرءامسلانمهلإكسلوباودبعي
اولفتحامهنأنظلاحجرأو.اهنمعزنُينأبجيضرألاىلع
نممهايإهذاقنإاورظتنايضرأكلمهناءاجردحألامويهب
مواقيملهودهاشاملكلذنماوسئياملف.نيينامورلامكح
مظعأنمفدجمعداخكهيلعمكحلانموهيلعاوضبقنم
هبمهبيحرتىلعمهسفنأاومالومهراكفأتريغتمهتمأسلجم
.هبلصانيلئاقاوخرصوءاسؤرلاهبمهرمأامباوملسو

نودلجياوناكمهنإفنيينامورلاةداعبسحكلذُهَدَلَج
دقسطاليبناكو.هبلصلبقبلصلابهيلعموكحملا
بلصلانمًالدبهدلجينأدوهيلاىلعرمألالوأيفضرع
هنكلوفاكباقعكلذنأىلعءانب)٢٣:١٦اقول(هقلطيو
.بلصلاىلعدلجلاًاريخأداز

١٩ىلإ١٦ععوسيبركسعلاُءزه

لٱِهِبىَضَمَف١٦«١٩-١٦
ْ

يِتَّـلٱِراَّـدلٱِلِخاَدَىلِإُرَكْسَع
لٱُراَدَيِه

ْ
لٱَّـلُكاوُعََمجَو،ِةَيَالِو

ْ
لَأَو١٧.ِةَبيِتَك

ْ
،ًاناوُجْرُأُهوُسَب
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اوُأَدَتْبٱَو١٨،ِهْيَلَعُهوُعَضَوَوٍكْوَشْنِمًاليِلْكِإاوُرَفَضَو
لَسُي

ِّـ
لٱَكِلَماَيُمَالَّـسلٱ:َنيِلِئاَقِهْيَلَعَنوُم

ْ
اوُناَكَو١٩!ِدوُهَي

ُهَلَنوُدُجْسَيَّـمُث،ِهْيَلَعَنوُقُصْبَيَو،ٍةَبَصَقِبِهِسْأَرَىلَعُهَنوُبِْرضَي
.»مِهِبَكُرَىلَعَنيِثاَج
٢٧:٢٧ىّتم

-٢٧:٢٧ىّتم(حرشلايفكلذىلعمالكلاّرمدق
٣١(.
.دحاوىنعملاوًايزمرقءادركلذىّتمىمسًاناوُجْرُأ
ركسعلاهسبلأفهسبلكولملاداتعااممزمرقلاوناوجرألاو
.دوهيلاكلمهنأبًاءزهعوسي

يتأينيحينامورلايلاولانكسمرادلاهذهتناكِراَّـدلٱ
فرطلاىلعريبكلاسدوريههانبرصقيهوميلشروأ
لكيهلارادلكىلعًافرشمناكفنويهصلبجنميلامشلا
هاوعدلحيسملابًالبقنوأزهيدوهيلاناكو.رسجبهبًالصتمو
.كلمهنأهاوعدلانههبركسعلائزهو١٤:٦٥صيبنهنأ

٢٦ىلإ٢٠ععوسيبلص

َناوُجْرُألٱُهْنَعاوُعَزَن،ِهِباوُأَزْهَتْسٱاَمَدْعَبَو٢٠«٢٦-٢٠
لَأَو
ْ
ًالُجَراوُرَّـخَسَف٢١.ُهوُبِلْصَيِلِهِباوُجَرَخَّـمُث،ُهَباَيِثُهوُسَب
حلٱَنِمًايِتآَناَكًازاَتُْجم

ْ
لٱُناَعْمِسَوُهَو،ِلَْق

ْ
ِيناََوْريَق

ُّ
وُبَأ

َىلِإِهِباوُءاَجَو٢٢.ُهَبيِلَصَلِمْحَيِلَسُفوُرَوَسُرَدْنَسْكَلَأ
لُج«ِعِضْوَم

ْ
٢٣.»ٍةَمُجُْمج«ُعِضْوَمُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ»َةَثُج

ُهوُبَلَصاَّـَملَو٢٤.ْلَبْقَيْمَلَفَبَْرشَيِلٍّرُمِبًةَجوُزَْممًارَْمخُهْوَطْعَأَو
٢٥؟ٍدِحاَوُّلُكُذُخْأَياَذاَم:اَهْيَلَعَنيِِعَرتْقُمُهَباَيِثاوُمَسَتْقٱ
ًابوُتْكَمِهِتَّـلِعُناَوْنُعَناَكَو٢٦.ُهوُبَلَصَفُةَثِلاَّـثلٱُةَعاَّـسلٱِتَناَكَو
لٱُكِلَم«

ْ
.»ِدوُهَي

٢٣:٣٣اقولو٢٧:٢٣ىّتم،٢٣:٢٦اقولو٢٧:٣٢ىّتم
:٢٣اقولو٢٢:١٨رومزم،٢٧:٣٤ىّتم،١٩:١٧انحويو

انحويو٢٣:٤٤اقولو٢٧:٤٥ىّتم،١٩:٢٣انحويو٣٤
١٩:١٩انحويو٢٧:٣٧ىّتم،١٩:١٤

.)٣٧-٢٧:٣٢ىّتم(حرشلارظنا
.ميلشروأنماوُجَرَخ
سوردنكساوبأهنأبسقرمهفصو)٢١ع(ُناَعْمِس

مهيلإبتكنمدنعنافورعمنيصخشلانيذهنأكسفورو
.هتراشب

هيلعاوضرعيأ)٢٣ع(ٍّرُمِبًةَجوُزَْممًارَْمخُهْوَطْعَأ
الو»ةرارمبًاجوزممًالخ«كلذنمًالدبىتملاقو.كلذ
ةضماحًارمخبرشيناكركسعلانألنيريشبلانيبةافانم
عمًارمخىمسُتنأّحصامكًالخىمسُتنأّحصي

ّحصكلذلومعطلاّرمنكسموأردخمراقعرملاو.اهتضومح
.ةرارملابهنعربعُينأ

رهظلالبقوسمشلاقورشدعبُةَثِلاَّـثلٱُةَعاَّـسلٱ
باسحريغهنكلوىتملوققفوكلذو.تاعاسثالثب
حجرألاو)٢٧:٤٥ىتم(حرشلايفمالكلاقبسامكانحوي
يدوهيلاحالطصالابسحراهنلاابسحسقرموىتمنأ
برغملانممويلانأوهو.مويلايقرشلاباسحلاوهوذئموي
ذئمويينامورلاباسحلاىلعىرجانحوينأوبرغملاىلإ
ىلإليللافصننممويلانأوهومويلايبرغلاباسحلاوهو
فرحلالدببطلغانحويليجنإخساننأوأ.ليللافصن
لكةروصنألةتسلاىلعلادلافرحلابةثالثلاىلعلادلا
.ًاريثكرخآلاةروصنمبرقتنيفرحلانم

اذه«لاقو»هتلع«هلوقىلعىتمرصتقاِهِتَّـلِعُناَوْنُع
هلوقوهورصخأسقرمهبتكيذلاو.»دوهيلاكلمعوسيوه
لعلفتاغلثالثببتُكناونعلانكلو.»دوهيلاكلم«
.ىرخأنعرخآلاواهدحأنملقنوأمجرتامهدحأ

َرَخآَوِهِنيِمَيْنَعًادِحاَو،ِنْيَّـصِلُهَعَماوُبَلَصَو٢٧«٢٧،٢٨
لٱَّـمَتَف٢٨.ِهِراَسَيْنَع

ْ
لٱُباَتِك

ْ
مثَأَعَمَِيصْحُأَو:ُلِئاَق

ََ
.»ٍة

٢٢:٣٧اقولو٥٣:١٢ءايعشإ،٢٧:٣٨ىّتم

)٢٧:٣٨ىتم(حرشلاعجار
هنأوةنتفلايفسابارابءاقفرنمامهنأحجرألاِنْيَّـصِل
ذخأهنأامبوبلصلابسابارابمهدحأةثالثىلعمكُح
.بقوُعولهناكمبلُصفسابارابنمًالدبعوسي

)٥٢:١٢ءايعشإ(ءايعشإةءوبنتمتيأُباَتِكْلٱَّـمَتَف
اهبدهشتسيملةءوبنلاهذهو.»ةمثأعميصحأ«هلوقيهو
دارملاسيلو.)٢٢:٣٧اقول(ًاضيأاقولاهبدهشتساوىتم
وهاملكيفكلذكهلماعهنكلًاميثأهبسحهللانأ

ًاميثأهوربتعاسانلانأو.رشبلااياطخنعريفكتلليرورض
يفكلذبهيلعاومكحوميثأهنأىوعدبهوكشءاسؤرلانأل
كلذلكيفو.ةاطخلارارشأعمتوملاببقوعومهسلجم
تحتفاذهبو»ةمثألالجأنمرابلانأ«وهوءادفلارسناك
عمىَصُحتيكلةمثألاعميصحأهنألنينمؤمللءامسلا
.نيسيدقلاوراربألا

ملٱَناَكَو٢٩«٤١-٢٩
َنوُزَُّهيْمُهَو،ِهْيَلَعَنوُفِّـدَُجيَنوُزاَتْجُْ

هلٱَضِقاَناَيِهآ:َنيِلِئاَقْمُهَسوُؤُر
َْ

يفُهَيِناَبَوِلَكْي ٣٠!ٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
لَخ
ِّـ

ُءاَسَؤُرَكِلٰذَكَو٣١!ِبيِلَّـصلٱِنَعْلِزْنٱَوَكَسْفَنْص
لٱ
ْ

لٱَعَمْمُهَنْيَباَميِفَنوُئِزْهَتْسُمْمُهَوِةَنَهَك
ْ

َصَّـلَخ:اوُلاَقِةَبَتَك
لَُخيْنَأُرِدْقَياَمَفُهُسْفَناَّـمَأَوَنيِرَخآ

ِّـ
َنآلٱِلِزْنَيِل٣٢.اَهَص

ملٱ
ِناَذَّـللٱَو.َنِمْؤُنَوىَرَنِل،ِبيِلَّـصلٱِنَعَليِئاَْرسِإُكِلَمُحيِسَْ
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ُةَسِداَّـسلٱُةَعاَّـسلٱِتَناَكاَّـَملَو٣٣.ِهِنَاِّـريَعُياَناَكُهَعَماَبِلُص
لُظْتَناَك

ْ
لُكِضْرَألٱَىلَعٌةَم

ِّـ
يفَو٣٤.ِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَىلِإاَه ِ

يِوُلِإيِوُلِإ:ًالِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِبُعوُسَيَخََرصِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱ
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ:ُهُريِسْفَتيِذَّـلَا(؟يِنَتْقَبَشاََمل

َ
٣٥)؟يِنَتْكَرَتاَذا

حلٱَنِمٌمْوَقَلاَقَف
ْ
٣٦.اَّـيِليِإيِداَنُياَذَوُه:اوُعِمَساَّـَملَنيِِرضَا

ألَمَوٌدِحاَوَضَكَرَف
ََ

الَخًةَجْنِفْسِإ


ُهاَقَسَوٍةَبَصَقَىلَعاَهَلَعَجَو
ُعوُسَيَخََرصَف٣٧!ُهَلِزْنُيِلاَّـيِليِإِيتْأَيْلَهَرَنِل.اوُكُرْتٱ:ًالِئاَق
هلٱُباَجِحَّـقَشْنٱَو٣٨.َحوُّرلٱَمَلْسَأَوٍميِظَعٍتْوَصِب

َْ
َىلِإِلَكْي

ملٱُدِئاَقىَأَراَّـَملَو٣٩.ُلَفْسَأَىلِإُقْوَفْنِم،ِْنيَنْثٱ
ْ
لٱِةَئِ

ْ
ُفِقاَو

اَذٰهَناَكًاّقَح:َلاَق،َحوُّرلٱَمَلْسَأَواَذَكٰهَخََرصُهَّـنَأُهَلِباَقُم
،ٍديِعَبْنِمَنْرُظْنَيٌءاَسِنًاضْيَأْتَناَكَو٤٠!ِهللاٱَنْبٱُناَسْنِإلٱ
ملٱُمَيْرَمَّـنُهَنْيَب

،ِيسوُيَوِريِغَّـصلٱَبوُقْعَيُّمُأُمَيْرَمَو،ُةَّـيِلَدْجَْ
يفَناَكَنيِحُهَنْمَدَخَوُهَنْعِبَتًاضْيَأِيتاَوَّـللٱ٤١،ُةَموُلاَسَو ِ
جلٱ
ْ

.»َميِلَشُروُأَىلِإُهَعَمَنْدِعَصِيتاَوَّـللٱٌتَاريِثَكُرَخُأَو.ِليَِل
٢٧:٤٤ىّتم،٢:١٩انحويو٤:٥٨ص٢٢:٧رومزم
٢٢:١رومزم،٢٣:٤٤اقولو٢٧:٤٥ىّتم،٢٣:٣٩اقولو
:١٩انحويو٢٧:٤٨ىّتمو٦٩:٢١رومزم،٢٧:٤٦ىّتمو
:٢٧ىّتم،١٩:٣٠انحويو٢٣:٤٦اقولو٢٧:٥١ىّتم،٢٩
اقولو٥٥و٢٧:٥٤ىّتمو٣٨:١١رومزم،٢٣:٤٥اقولو٥١
،٢٠:٢٠ىّتم،١٣:٥٥ىّتم،١٩:٢٥انحوي،٤٩-٢٣:٤٧
٣و٨:٢اقول

٥٦-٣٩ىّتمحرشلاعجار
نمسبتقمينايرسظفلاذه)٣٤ع(يِوُلِإيِوُلِإ
ةعبسلاحيسملالاوقأنمهريغسقرمركذيملو٢٢:١رومزم
.بيلصلاىلع

ليجنإيفو»كرتا«ىّتمليجنإيفو)٣٦ع(اوُكُرْتٱ
لعلو.»هصلخي«ىتمليجنإيفو»هلزنيل«اذهدعبسقرم
ضعبمالكلقننيريشبلادحأنأقرفلااذهةلع
ملهنألقعلانمبرقيالهنأل.رخآمالكرخآلاونيدهاشملا
.عمجلاكلذلكنمدحاوناسنإىوسملكتي

وهخارصلاكلذيفهلاقامنأحجرألا)٣٧ع(َخََرصَف
.)١٩:٣٠انحوي(»لمكأدق«

ْهلٱُباَجِحَّـقَشْنٱَو
َ

باجحلاكلذناك)٣٨ع(ِلَكْي
هضرعوًامدق٣٠هلوطميبوراكلاروصبًازرطمًاسيفنًاليمج
رسُفو.سادقألاسدقوسدقلانيبلصفيًامدق٢٠
:٩نييناربع(نييناربعلاىلإةلاسرلايفهقاقشنانمدوصقملا
ناكاقوللوقةلعقاقشنالاكلذلعلو.)١٠:١٩و٣
لٱَنِمٌريِثَكٌروُهُْمج«

ْ
.)٦:٧لامعأ(»َناَميِإلٱَنوُعيِطُيِةَنَهَك

ناكيأ)٣٩ع(ِهللاٱَنْبٱُناَسْنِإلٱاَذٰهَناَكًاّقَح
حيسملاىلعسطاليبمكحيمل.١٩:٧انحويىعداامك
كلمهنأةوعدىلعلبهللانباهنأهاوعدىلعتوملاب

بيلصلاىلعناونعلابهحضوأامكرصيققوقحسلتخم
ببسلادوهيلانمعمسدئاقلالعلو.حيسملاسأرقوف
ينثولادئاقلاناكنإف.توملاىلإهايإمهميلستليقيقحلا
نمهدهاشامبهللانباهنأحيسملاىوعدةحصبعنتقا
انملعلةوعدلاكلتةحصبملسننأانيلعبجيمكفهتازجعم
ىلعديزيامدوهيلاضفرهللانأتازجعملاكلتةفرعمقوف
.اهلجأنمهايإمهلتقوىوعدلاكلتمهضفرلًانرقرشعةينامث
.حيسملاةءوبنلًامامتإثدحكلذلكو

سقرمركذةرملواهذه)٤٠ع(ُةَّـيِلَدْجَْملٱُمَيْرَم
.اهمسا

بتاكوهوابولكوأيفلحنباوهِريِغَّـصلٱَبوُقْعَي
نببوقعينعهلًازييمتريغصلاببقُلوهيلإةبوسنملاةلاسرلا
.)١٠:٩ىّتم(يدبز

.يدبزينبامأاهنألاقلباهمساىتمركذيملُةَموُلاَس
فرعُتمل)٤١ع(ُهَعَمَنْدِعَصِيتاَوَّـللٱٌتاَريِثَكُرَخُأَو

ماقأيتلانييانةلمرأنهنيبناكامبروءاسنلاكئلوأىدحإ
مدلافزنبةباصمتناكيتلاةأرملاوتوملانماهنباحيسملا
.اينعتيبنمرزاعليتخأاثرموميرمو.موحانرفكيف

٤٧ىلإ٤٢ععوسينفد

ملٱَناَكاَّـَملَو٤٢«٤٧-٤٢
ْيَأ-ُداَدْعِتْسٱلٱَناَكْذِإ،ُءاَسَْ

ٌريِشُم،ِةَماَّـرلٱَنِميِذَّـلٱُفُسوُيَءاَج٤٣-ِتْبَّـسلٱَلْبَقاَم
َلَخَدَوََرساَجَتَف،ِهللاٱَتوُكَلَمًارِظَتْنُمًاضْيَأَوُهَناَكَو،ٌفِيَرش
ُهَّـنَأُسُطَاليِبَبَّـجَعَتَف٤٤.َعوُسَيَدَسَجَبَلَطَوَسُطَاليِبَىلِإ
ملٱَدِئاَقاَعَدَف.ًاعِيَرساَذَكَتاَم

ْ
ْدَقٌناَمَزُهَلْلَه:ُهَلَأَسَوِةَئِ

ملٱِدِئاَقْنِمَفَرَعاَّـَملَو٤٥؟َتاَم
ْ
جلٱَبَهَو،ِةَئِ

ْ
.َفُسوُيِلَدََس

لٱِبُهَنَّـفَكَوُهَلَزْنَأَف،ًاناَّـتَكَىَرتْشٱَف٤٦
ْ

يفُهَعَضَوَو،ِناَّـتَك َناَكٍْربَقِ
يفًاتوُحْنَم لٱِباَبَىلَعًارَجَحَجَرْحَدَو،ٍةَرْخَصِ

ْ
٤٧ِ.ْربَق

ملٱُمَيْرَمْتَناَكَو
.»َعِضُوَنْيَأِناَرُظْنَتِيسوُيُّمُأُمَيْرَمَوُةَّـيِلَدْجَْ

٢:٢٥اقول،١٩:٣٨انحويو٢٣:٥٠اقولو٢٧:٥٧ىّتم
١٩:٤٠انحويو٢٣:٥٣اقولو٦٠و٢٧:٥٩ىّتم،٣٨و

.٦١-٢٧:٥٧ىّتمحرشلارظنا
دارملاوبرغملاوةعساتلاةعاسلانيبتقولاوهُءاَسَْملٱ
.تقولااذهلوأانه

رسفامك(دوهيلادنعةعمجمويلكلٌمَلَعُداَدْعِتْسٱلٱ
مهنأل)هرسفامدوهيلابتكولونيينامورللهانعمسقرم
تبسلانألو.تبسلامويهيلإجاتحياملكلهيفنودعتسي
ىضتقاعوبسألاكلذمايأمظعأحصفلاديععوبسأيف
ًامَلعدادعتسالانوكلهابتنالامدعو.يداعريغًادادعتسا
ليجنإيفوانهدادعتسالاهنظبضعبلاطلغةعمجلامويل
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نأبوحصفلافورخلكألدادعتسالاوه١٩:٣١انحوي
نمرشععبارلايفيأمويبهتقولبقحصفلالكأعوسي
امضقانيلوقلااذهو.هنمرشعسماخلانمًالدبناسين
لكأيذلاتقولانأشيفًاحيرصاقولوسقرموىتمهلاق
عوسينأانملعكلذىلعةوالعانلو.حصفلاهيفعوسي
حصفلالكأولف.ًالماكًاظفحيوسوملاسومانلاظفحيناك
نأوًاضيأهنوضقنيهذيمالتلعجوسومانلاضقنلهتقولبق
همدنوشريوهتقوريغيفحصفلافورخنوحبذيالةنهكلا
.ذئنيحهولكأيلذيمالتلاىلإهنوملسيوحبذملالوح

نمناكهنألجرلااذهرمأنمفرعن)٤٣ع(ُفُسوُي
هنأو)٢٧:٥٧ىتم(عوسيلذيملتهنأوينغهنأوةمارلا
هنأو٤٣عهللاتوكلمًارظتنمناكهنأو.فيرشريشم
مهلمعوءاسؤرلايأرلًاقفاومنكيملهنأو.ٌرابحلاصلجر
.)٥١و٢٣:٥٠اقول(

٢:٢٥اقول(ناعمسلثموهفِهللاٱَتوُكَلَمًارِظَتْنُم
.)٢:٣٦اقول(ةّنحلثمو

رطخلاوةناهإللهسفنضّرعهنأىلعلدياذهََرساَجَتَف
ةنايخلايفحيسمللًاكيرشكلذبهنوبسحينيينامورلانأل
لاقو.عوسيمهضغبلهنوضغبيدوهيلاومهاوعدكرصيقل
ًافالخةيفخحيسمللًاذيملتهرمألوأيفناكهنأهيفانحوي
دحأبرضوهفيسلسورمألالوأيفرساجتيذلاسرطبل
بلصدنعًائيشهرمأنمعمسنملوةنهكلاسيئرمدخ
ًابناجفوخلاحرطنآلافسوينأرهاظلاو.هنفدوعوسي
هضيرعتىلعةوالعو.لسرلانمدحأهنلعيملامنلعأو
بيلصلانععوسيدسجهليزنتبًاعرشسجنتركذاملهسفن
سقرمركذيملو.ديعلاعوبسأتالافتحانمهسفنمرحو
لمعلاكلذيفهكراشسوميدوقيننأانحويهركذام
عممونهيداويفعوسيدسجحرُطامهالولف.حودمملا
.نيصللايدسج
نأهنمالإعمسيملهنأل)٤٤ع(ُسُطَاليِبَبَّـجَعَت
لقأهتومىلإهبلصنمّرميذلاتقولانألوتامعوسي
وحنًايحىقبيناكنيبولصملاضعبنألداتعملاتقولانم
لقأببلصلادعبنيبولصملادحأتامنأردنو.مايأةثالث
.ةعاسنيثالثوتسنم

نيريشبلانمسقرمريغركذيملِةَئِْملٱَدِئاَقاَعَدَف
هلكويذلاوهدئاقلااذهناكو.دئاقللسطاليبلاؤس
.عوسيبلصبسطاليب

تومةقيقحبرخآدهاشدئاقلااذه)٤٥ع(َفَرَعاَّـَملَو
.عوسي

وأنيبولصملالهأناكَفُسوُيِلَدَسَْجلٱَبَهَو
يفنذإلاىلعاولصحيلًانايحأًاريثكًالامنولذبيمهباحصأ
فسويلبهوسطاليبنكلو.نفدللمهداسجأذخأ

ًافيفختكلذىتأسطاليبلعلو.ءيشالبحيسملادسج
.عوسيبهلعفامىلعهايإهريمضخيبوتل

دازو.ءاينغألاىوسناتكلابنفكيدحأنكيملًاناَّـتَك
ٌلِماَحَوُهَو«ًاضيأسوميدوقينءاجهنأكلذىلعانحوي
حجرألاو.)١٩:٣٩انحوي(»ًانَمِةَئِمَوْحَنٍدوُعَوٍّرُمَجيِزَم
هوفلوناتكلالخادعوسيدسجىلعبايطألااعضوامهنأ
اذهىلعو.ًابيرقناكتبسلانألةعرسلاةيغبكلذوهب
يفُهوُعَجْضَأَو«كلملااسآاوطنحبولسألا ًاّوُلَْممَناَكٍرِيَرسِ
طَأ
ْ

لٱِةَعاَنِصَبَسَحًةَرِطَعًافاَنْصَأَوًاباَي
ْ

:١٦مايأ٢(»ِةَراَطِع
١٤(.

عقوتنالثيحهدصاقمذافنإلًاسانأميقيهللانإ
سلجملاكلذءاضعأدحأنأنظيناكنمف.مهدوجو
يفهداهتجاىلإعيمجلاقبسيتوملابعوسيىلعمكحيذلا
ةراسجلكرهظُيوهتايضتقملكبحيسمللنفدمدادعإ
.ًافئاخًالبقناكهّنأعمكلذل

يف يفًاتوُحْنَمَناَكٍْربَقِ ىلعانحويواقولدازٍةَرْخَصِ
يفبيرىقبياليكلكلذو.»طقدحأهيفعضويمل«كلذ
.ةمايقلادنعهنمماقيذلاوهنمهنأ

ناكرجحلاكلذنأىّتملاقِْربَقْلٱِباَبَىلَعًارَجَح
.)٢٧:٦٠ىّتم(ًاريبك

نابقارتاتناكطقفنيتأرماسقرمركذ)٤٧ع(ِناَرُظْنَت
رخُأءاسنكانهناكهنأاقولركذو.رجحلاعضوونفدلا
.)٢٣:٥٥اقول(

رشعسداسلاحاحصألا

٨ىلإ١عةمايقلا

ملٱُمَيْرَمَْتَرتْشٱ،ُتْبَّـسلٱىَضَماَمَدْعَبَو١«٨-١
ُةَّـيِلَدْجَْ

ًارِكاَبَو٢.ُهَّـنَهْدَيَوَنيِتْأَيِلًاطوُنَح،ُةَموُلاَسَوَبوُقْعَيُّمُأُمَيْرَمَو
يفًاّدِج لٱَىلِإَْنيَتَأِعوُبْسُألٱِلَوَّـأِ

ْ
٣.ُسْمَّـشلٱِتَعَلَطْذِإِْربَق

لُقَيَّـنُكَو
ْ

حلٱاَنَلُجِرْحَدُيْنَم:َّـنُهَنْيَباَميِفَن
ْ
ِباَبْنَعَرََج

لٱ
ْ

حلٱَّـنَأَنْيَأَرَوَنْعَّـلَطَتَف٤ِ؟ْربَق
ْ
َناَكُهَّـنَأل!َجِرْحُدْدَقَرََج

لَخَداَّـَملَو٥.ًاّدِجًاميِظَع
ْ

لٱَن
ْ

ِنَعًاسِلاَجًاّباَشَنْيَأَرَْربَق
لٱ
ْ
َهلَلاَقَف٦.َنْشَهَدْنٱَف،َءاَضْيَبًةَّـلُحًاسِبَالِنيِمَي

ُ
َال:َّـن

طَتَّـنُتْنَأ!َنْشِهَدْنَت
ْ

ملٱَّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيَنْبُل
!َماَقْدَق.َبوُلْصَْ

ملٱاَذَوُه.اَنُهٰهَوُهَسْيَل
ِنِكٰل٧.ِهيِفُهوُعَضَويِذَّـلٱُعِضْوَْ

لُقَوَنْبَهْذٱ
ْ

طُبِلَوِهِذيِمَالَتِلَن
ْ

جلٱَىلِإْمُكُقِبْسَيُهَّـنِإَسُر
ْ

.ِليَِل
َنِمَنْبَرَهَوًاعِيَرسَنْجَرَخَف٨.ْمُكَلَلاَقاَمَكُهَنْوَرَتَكاَنُه
لٱ
ْ

حلٱَوَةَدْعِّـرلٱَّـنَألِ،ْربَق
ْ
لُقَيَْملَو.َّـنُهاَتَذَخَأََةَْري

ْ
ًائْيَشٍدَحَألَن

.»ٍتاَفِئاَخَّـنُكَّـنَُّـهنَأل
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اقول،٢٣:٥٦اقول،٢٠:١انحويو٢٤:١اقولو٢٨:١ىّتم
ىّتم،١٢و٢٠:١١انحويو٢٤:٤اقول،٢٠:١انحويو٢٤:١
خلا٢٤:٩اقولوخلا٢٨:٨ىّتم،١٤:٢٨صو٢٦:٣٢

.٨-٢٨:١ىّتمحرشلارظنا
يتلاطئاسولاركذهدصقنأةمايقلابسقرمإبننمرهظ

تدعأوحيسملاةمايقةهجنمذيمالتلاكوكشاهبتلاز
ةيلسرملاهنماوذخأينأوًاكلموًاصلخمحيسملالوبقلمهبولق
:عبرأطئاسولاكلتو.هليجنإبريشبتلل
.٨-١عءاسنلاهاوفأبمهغلبيذلاربخلا:ىلوألا·
.١١-٩عةيلدجملاميرممفبمهلصويذلاربخلا:ةيناثلاو·
ابهذنيذللانيذيملتلانمهوعمسيذلاأبنلا:ةثلاثلاو·

.١٣و١٢عاعجروساومعىلإ
.١٤عًانايعمهلعوسيروهظ:ةعبارلاو·

وهيذلاريشبتلابمهايإحيسملارمأبهمالكمتخمث
.هدوعصبوةّيلسرملاضرغ

ربقلايفوهوعوسيىلعّرمُتْبَّـسلٱىَضَماَمَدْعَبَو
ةليلوتبسلاراهنوتبسلاةليلوةعمجلاموينمريغصمسق
حالطصابسحمايأةثالثكلذوهحابصنمءيشودحألا
:١٢ىّتمو١٢و١٠:٥مايأ٢و١٣و٣٠:١٢ليئومص١(دوهيلا

.٢:١٩انحويو٦٤و٢٧:٦٣و٤٠
سمشبورغدعبناكءارشلانألمتحيْتََرتْشٱ

ربقلاىلإتايتآلاوتايرتشملانأسقرمركذو.تبسلا
يهاهركذيمليتلاوامهنمنيتنثاىتمركذو.ثالث
نهدلطونحلابربقلاندصقّنهنأسقرمركذو.ةمولاس
نهتبحمةمالعاذهو.كلذركذيملىّتموعوسيدسج
ةعامجاقولركذو.هتمايقنعقوتيملنهنأىلعليلدوحيسملل
موياهترتشاطونحبىلوألادعبتتأءاسنلانمىرخأ
بايطألاوطونحلابءاسنلاكئلوأتتأوبرغملالبقةعمجلا
عوسيدسجىلعسوميدوقينوفسويهعضوامىلعةدايز
.)٢٤:١و٢٣:٥٦اقول(

»ٍقاَبُمَالَّـظلٱَوًارِكاَب«انحويلاق)٢ع(ًاّدِجًارِكاَب
ةنيدملايفنهتويبنمنجرخنهنأحجرألاو.)٢٠:١انحوي(
.سمشلاعولطدنعربقلانلصووقابمالظلاو

دحأكلذركذيمل)٣ع(َرَجَْحلٱاَنَلُجِرْحَدُيْنَم
ةجرحدبتامتهمنكنهنأىلعلديوهوسقرمىوس
نأنفرعيملنهنأرهاظلاو.هنمتابرطضمورجحلاكلذ
ًاركسعمهاطعأهنأوسطاليبىلإاوبهذةنهكلاءاسؤر
نكيملفرجحلااومتخمهنأنهغلبيملوربقلااوسرحيل
.رجحلاكلذةجرحدىوسبنهمامتها

تاقرطمربقلاىلإنيشمنهلعل)٤ع(َنْيَأَرَوَنْعَّـلَطَتَف
نهسؤرنعفرفربقلانمنبرقىتحنزحلانمنهارعامل
ميرمنأةمايقلابنييليجنألاءابنأقفاويو.ربقلاىلإنرظنو
ةعرسماهدحوتعجرًاحوتفمربقلاتأراملاحةيلدجملا
ربقلادنعتيقبوامهءاروتعجرمثانحويوسرطبتربخأو
٢٠:١٤انحوي(ناتسبلايفحيسملاتأرذئنيحوابهذامدعب
.)١٥و

لوقوهولاؤسلابقلعتماذهًاّدِجًاميِظَعَناَكُهَّـنَأل
.نهلاؤسةلعوهو»خلاجرحدينم«ءاسنلا

٢٨:١ىّتم(باشةئيهبّنهلرهظكالموه)٥ع(اّباَش
.)٥و

كالملانأىتملوقيفانيالاذهنيِمَيْلٱِنَعًاسِلاَج
حلٱَجَرْحَد«

ْ
لٱِنَعَرََج

ْ
نأل)٢٨:٢ىّتم(»ِهْيَلَعَسَلَجَو،ِباَب

ىلإهلاقتنانمعنميالرمألالوأيفرجحلاىلعهسولج
لَخَداَّـَمل«سقرملوقنممزليالو.رخآعضوم

ْ
لٱَن
ْ

َنْيَأَرَْربَق
لٱِنَعًاسِلاَجًاّباَش

ْ
هلامتحالربقلالخادناكهنأ»ِنيِمَي

نيمينعًاسلاجربقلانهلوخددعبهايإءاسنلاةدهاشم
ربقلالخادناكهنأىلعكلذنميعطقليلدالف.لخدملا
.هجراخوأ

نييوامسلاسوبلملثميهَءاَضْيَبًةَّـلُحًاسِبَال
.)١٣و٧:٩ايؤر(انحويمهآرنيذلا

لاؤسىلعنهباجأمثًالوأنهفوخنكسَنْشِهَدْنَتَال
.»ماقدق«عوسينأهلوقبنههاوفأبهنرهظأنألبقنهبولق

راشأنيتللانيتملكلاكالملانرقَبوُلْصَْملٱَّـيِِرصاَّـنلٱ
نيتملكب»ماقدق«هلوقوهوعوسيعافتراةمظعىلإامهب
.»بولصملايرصانلا«هلوقوهوهعاضتاطرفىلعامهبلد

يأةدعرلانهتذخأ)٨ع(َّـنُهاَتَذَخَأَةَْريَْحلٱَوَةَدْعِّـرلٱ
نمهبنهربخأاممةريحلاو.كالملانهتدهاشمنمفوخلا
.حيسملاةمايق

ملءاسنلانااذهنممزليالًائْيَشٍدَحَألَنْلُقَيَْملَو
نلقيملامنإ.٧عكالملاامهرمأامكرشعدحألانربخب
نودبمهنربخأولسرلاىلإنعرسأنهنكلوقيرطلانمدحأل
نمرهظيو.)١٠و٢٤:٩اقول(قيرطلايففوقووأةقاع
.)٢٨:٩ىّتم(تاعجارنهوّنهاقالعوسينأىتمربخ

١١ىلإ٩عةيلدجملاميرملعوسيروهظ

يفًارِكاَبَماَقاَمَدْعَبَو٩«١١-٩ ًالَّـوَأَرَهَظِعوُبْسُألٱِلَّـوَأِ
ِمل
َ
ملٱَمَيْر

١٠.َنيِطاَيَشَةَعْبَساَهْنِمَجَرْخَأْدَقَناَكيِتَّـلٱ،ِةَّـيِلَدْجَْ
َنوُحوُنَيْمُهَوُهَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱَِتَربْخَأَوِهِذٰهْتَبَهَذَف
َْمل،ُهْتَرَظَنْدَقَو،ٌّيَحُهَّـنَأَكِئٰلوُأَعِمَساَّـمَلَف١١.َنوُكْبَيَو
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.»اوُقِّـدَصُي
١٨و٢٠:١٤انحويو٨:٢اقول

روهظحاحصألااذهلوأيفسقرمركذَماَقاَمَدْعَب
دنعدعبهلاقاملةمدقمكلذوحيسملاةمايقبًارشبمكالملا
.هسفنحيسملاروهظ

ِملًالَّـوَأَرَهَظ
َ
اهنأاقولوسقرموىتمركذِةَّـيِلَدْجَْملٱَمَيْر

نمجتنتسنو.بيطلابحيسملانهدتلءاسنلارئاسعمتتأ
تبهذوًاحوتفمربقلاتأراملءاسنلارئاستكرتاهنأنيربخلا
اهلرهظاهعوجردعبو.تعجرمثانحويوسرطبربختل
ليصفتلابانحويهركذامكوانهركُذامكاهدحوعوسي
.)١٨-٢٠:١١انحوي(

رهظ«هلوقبدصقسقرمنأبعطقننأانيلعبعصيو
تاّرمنمانههركذاملّوأوأروهظلكلّوأ»ميرملًالوأ
ًاريخأ«هلوقلثموهفيناثلادارملاناكنإو.ثالثلاهروهظ
رخآكلانهدصقيملهنأملعنانأل١٤ع»رشعدحأللرهظ
ةئمسمخنمرثكألكلذدعبرهظهنألحيسمللرهظلك
.)٨-١٥:٥سوثنروك١(ليلجلايفخأ

ليجنإيفربخلااذهءاجَنيِطاَيَشَةَعْبَساَهْنِمَجَرْخَأ
نأإطخلانمو.ليصفتالبنيعضوملاالكيفوهو٨:٢اقول
يفعوسييمدقتنهديتلاةئطاخلاةأرملانيبواهنيبزيمنال
تخأميرمنيبواهنيبقرفنالنأو.يسيرفلاناعمستيب
إبنيفاهلحيسملاعينصركذلعلو.هنيفكتلهتنهديتلارزاعل
ِهّنمبعوسيلًافارتعارثكأتناكاهنأةلعنايبيهةمايقلا
.هتمايقبًاحرفوهتومىلعًانزحدشأوهتمدخيفةريغرفوأو

حيملتاذهيفو.حيسملاذيمالتيأُهَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱ
تامهنألهلاوقبيملمهنأو.هنماوسئيدقاوناكمهنأىلإ
.هعممهءاجرتامو

يضقتفيكاذهنمّنيبيَنوُكْبَيَوَنوُحوُنَيْمُهَو
اوناكمهنإفهئاقدصأوهذيمالتىلعحيسملاتومدعبتقولا
اوفرعولو.هيلعةينبملامهلامآةبيخىلعنوفسأيوهنوبدني
.اونزحينانمًالدباوحرفاوناكلعقاولاةقيقح

:٢٤اقول(هذهكةراسًارابخأاوعقوتيملمهنألاوُقِّـدَصُيَْمل
١١(.

مهتداهشبانتقثيوقيحيسملاةمايقبرمألالوأيفمهكشو
اذهو.ًادبأكشناليكلًاريصقًاتقواوكش.مهنقيتدعباهب
قفوماهوألالهأنماونوكيمللسرلانأىلعانلدي
لٌزَتملمهكوكشنأو.مهلامآلةقفاوملاتاليختلاالومهضارغأ
.ةعطاقلانيهاربلايلاوتىلعًائيشفًائيشالإ

عًالوسررشعدحأللمثنيذيملتللحيسملاروهظ
١٨ىلإ١٢

هبَرَهَظَكِلٰذَدْعَبَو«١٢ اَُمهَو،ْمُهْنِمِْنيَنْثٱلىَرْخُأٍةَئْيَِ
لٱَىلِإِْنيَقِلَطْنُمِناَيِشْمَي

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

خلا٢٤:١٣اقول

.٩عةيلدجملاميرملحيسملاروهظدعبيأَكِلٰذَدْعَبَو
هركذامىلعيناثلاروهظلااذهىَرْخُأٍةَئْيَِهبَرَهَظ
ّرمدقو.)٣٥-٢٤:١٣اقول(ليصفتلاباقولهنيبوسقرم
حرشلايفهتمايقدعبحيسملاروهظتارملكىلعمالكلا
.)٢٨:١٧ىتم(

هنعّربع»ىرخأةئيهب«هلوقبانهسقرمهنعّربعيذلاو
.)٢٤:١٦اقول(»ِهِتَفِرْعَمْنَعاَمُهُنُيْعَأْتَكِسْمُأ«هلوقباقول
امعًاليلقتريغتحيسملاةئيهنأكلذنمهمهفنيذلاو
لوأيفهتفرعمنعرظانلافقوتيىتحهبلصلبقتناك
.رمألا

لوهجمرخآلاوابولكامهدحأوهوعبتنيذلانميأْمُهْنِم
.)٢٤:١٨اقول(

نمنارئاسامهوعوسيامهلرهظِناَيِشْمَياَُمهَو
امهنكلامهعمهريسلوأيفهافرعيملوساومعىلإميلشروأ
.)٢٤:٣٥اقول(امهعمزبخلاهرسكدنعهرخآيفهافرع

لٱَاَربْخَأَوِناَذٰهَبَهَذَو«١٣
ْ
َالَواوُقِّـدَصُيْمَلَف،َنيِقاَب

.»ِنْيَذٰه

اناكو١٢عيفناروكذملاناذيملتلايأِناَذٰهَبَهَذَو
.ميلشروأىلإساومعنمنيعجار

يفحيسملاذيمالتنممهريغولسرلامهنيِقاَبْلٱ
.ميلشروأ

لمحيذلاو.١١عيفلوقلاكاذهاوُقِّـدَصُيْمَلَف
نأنايبحيسملاروهظتارمنمهركذامركذىلعسقرم
مهكوكشنأورمألالوأيفحيسملاةمايقاوقدصيملذيمالتلا
اممنيبتيو.ةريثكلانيهاربلايلاوتوةبوعصلابالإتلازام
هلوبقمدعلموللاقحتسمناكهدحواموتسيلنأانهليق
لوأيفاوعقومهلكنألبحيسملاةمايقبةحيرصلاةداهشلا
وهًابيرمهدازيذلالعلو.اهنيعةنونيدلاكلتيفرمألا
هؤافتخامثةفلتخملاحميفنيفلتخمسانألةتغبحيسملاروهظ
وأايؤرلاملاعيفروهظلاكلذنوكينأنيباوريحتف.كلذك
.ةقيقحلاملاعيف
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ألِلَرَهَظًاريِخَأ«١٤
َ
َمَدَعَخَّـبَوَو،َنوُئِكَّـتُمْمُهَوََرشَعَدَح

هناَميِإ هبوُلُقَةَواَسَقَوِْمِ ْدَقُهوُرَظَنَنيِذَّـلٱاوُقِّـدَصُيَْملْمَُّـهنَأل،ِْمِ
.»َماَق
١٥:٥سوثنروك١و٢٠:١٩انحويوخلا٢٤:٣٦اقول

اهركذيتلاثالثلانمةريخألاةرملاحيسملاروهظاذه
.بيرالبهلوبقللسرلادادعإناتقباسلانانثالاوسقرم
حيسملانأيفنيالثالثلاهذهركذىلعسقرمراصتقاو
يفهدوعصلبقةريثكًارارمارهظهنأحجرألاذإاهريغرهظ
.هتمايقدعبضرألاىلعاهيفيقبيتلاًاموينيعبرألا

ملمهنأىلعلدياذهونولكأيمهويأَنوُئِكَّـتُمْمُهَو
عمةدحاوةدئامنملكأتةدحاوةباصعاوقبلباوقرفتي
روهظلاناكامبرو.هعوجرنماهسأيواهنعاهسيئرباهذ
صيفاقولهركذيذلاروهظلانيعانهسقرمهركذيذلا

٤٣-٢٤:٣٦.
اونمؤيملمهنأىلعمهخبويأِْمِهناَميِإَمَدَعَخَّـبَو

ةريثكءابنأمهلناكهنألخيبوتلاكلذمهيلعقحو.هتمايقب
نيذلاةكئالملاةداهشو.هناسلنماوعمساميهواهب
ميرمةداهشو.٨عءاسنلاةداهشو.٦و٥عمهيلإاولسرأ
نيذيملتلاةداهشو.١١عهتومدعبًايحهتأراهنأبةيلدجملا
ملكلذلكعمو.١٣عساومعىلإنيبهاذاناكنيذللا
.طقفاموتالكلذيفًاعيمجاوأطخأف.ماقهنأباوعنتقي
.نزحلابلببضغلابنرتقيملمهلحيسملاخيبوتنأحجرألاو

ملاذإناسنإلابلقىلإةواسقلابسنُتِْمِهبوُلُقَةَواَسَق
هداتعااممًابلاغنوكيكلذنأل.ةيفاكلانيهاربلابعنتقي
هوعمساملو.٨:١٧صةقباسلاءارآلاوئدابملانمناسنإلا

.مهتواسقومهبيريفاوقبينأمهنكميملهتجهلبمهبطاخي
مهقيدصتمدعىلعحيسملامهخبواوُقِّـدَصُيَْملْمَُّـهنَأل
ةقيقحىلعنيهاربلاةحصوهتمايقبتاداهشلاةرفوعم
.اهعوقو

َهلَلاَقَو«١٥
ُ

لٱَىلِإاوُبَهْذٱ:ُم
ْ

ِليِجْنِإلٱِباوُزِرْكٱَوَعَْمجَأَِملاَع
لِل
ْ
لُكِةَقيِلَخ

ِّـ
.»اَه

١:٢٣يسولوك،١٥:١٦انحويو٢٨:١٩ىّتم

َهلَلاَقَو
ُ

عامتجالاريغعامتجايفكلذمهللاقامبرُم
يتلاةميظعلاةيلسرملايههذهو.قباسلاددعلايفروكذملا
رخآيفىّتماهركذو.هتمايقدعبهذيمالتحيسملااهبىصوأ
.)٢٠-٢٨:١٦ىّتم(هتراشب

تقووهسقرماهركذيتلاةيصولاتقونأققحتيملو
هركذامنأىتملوقنممولعملاو.ىتماهركذيتلاةيصولا
نأنمبجعالو.عضوملانيعيملسقرموليلجلايفليق

لكلهلاقمثذيمالتلاضعبلميلشروأيفكلذلاقحيسملا
كلتبءابنألارصتخاسقرمو.كلذدعبليلجلايفذيمالتلا
نظو.اهناكمواهنامزنعرظنلاعطقبىمظعلاةيلسرملا
ةثالثيفحيسملاهلاقامنومضمانهعمجسقرمنأضعبلا
-٢٤:٣٦ىّتم(رشعدحألابعامتجالايهوتاعامتجا

-٢٨:١٦ىّتم(ليلجلايفلبجلاىلععامتجالاو.)٣٩
ركُذيذلاوهوءامسلاىلإهدوعصتقوعامتجالاو.)٢٠
حاحصألايفاقولةراشبرخآيفو١٩عحاحصألااذهيف
.لامعألارفسنملوألا

١٣:٣٨ىّتمحرشلارظناَعَْمجَأَِملاَعْلٱَىلِإاوُبَهْذٱ
.٢٨:١٩و

مهيلعناكف»لسرلاىلإاوبهذا«هلوقًالوأحيسملاهجو
نكامألانمهيلإلوصولانوعيطتسيامدعبأىلإاوبهذينأ
نأالإمهتقاطيفنكيملهنأامبنكلو.ليجنإلابريشبتلل
نأامبوةريصقلامهتدميفضرألانمًاريغصًاءزجاوغلبي
رمألاكلذناكرصعلكيفليجنإلاىلإجاتحمهلكملاعلا
دقو.رصعلكيفةسينكلالكىلإةيناثًاهجومةرورضلاب
نوكتنأهتسينكةسينكلابرةدارإنأكلذنمرهظ
لوأنماهايإةبساحوصالخلاىرشببةمئاقةيلسرمةسينك
.اهتابجاو

نأيفكيالهنأ»اوزركاو...اوبهذا«هلوقنمجتنتسنو
نأانيلعبجيلبداشرإلانيبلاطانيلإنوتأينيذلارشبن
مهملعنوصالخلاقيرطنيلهاجلاونيلاضلانعشتفن
.مهدشرنو

نأيهوةراسلاةراشبلاباودانيأِليِجْنِإلٱِباوُزِرْكٱ
نأدعتسمويحوهوتوملانمماقدقبلُصيذلاعوسي
هلوقك»ليجنإلاباوزركا«هلوقو.هيلإيتأينملكصلخي
مزليو.ةذملتللةديحولاةطساولاوهليجنإلانأل»اوذملت«
كشىندأقبيملهنأةزاركلاكلتبهذيمالتحيسملارمأنم
.ماتنيقينعالإنكتملمهتادانمو.هتمايقيف
فونصلالكنمسانلاعيمجليأاَهِّـلُكِةَقيِلَخْلِل
مهندـمـتومـهدالـبومهناـولأومـهــبترنـعـرظــنلاعـطــقب
لوقنممعأ»اهلكةقيلخلل«سقرملوقو.مهروصعو
لوأيفهذيمالتلحيسملارمأنممعأوهو»ممألاعيمج«ىتم
تيبفارخىلإالإذئمويمهلسريملهنال.ريشبتللمهلاسرإ
سنجلاريشبتبمهرمأيانهامأو)١٠:٦ىّتم(ةلاضلاليئارسإ
.لاضلايرشبلا

.رشبلافونصلكقفاويماعنيدكلذلبقنلعيملو
.ًانكمكلذنظسانلانمًادحأنأىلعليلدالو

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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.»ْنَدُيْنِمْؤُيَْملْنَمَو،َصَلَخَدَمَتْعٱَوَنَمآْنَم«١٦
ةيمورو٣٢ىلإ١٦:٣٠و٢:٣٨لامعأو٣٦و٣:١٨انحوي

١٢:٤٨انحوي،٣:٢١سرطب١و١٠:٩

صالخلانأوهويرهوجلاميلعتلابحيسملانالعإاذه
دعولابليجنإلابريشبتلابرمألاحيسملانرقو.ناميإلاب
وهوتالزانلارشبديعولاو.صالخلاوهوتاكربلالضفأب
نأدحأعيطتسيالف.رشبلكىلعطرشكلذلكوكالهلا
امإوةايحللةايحةحئارامإهلنوكينأبالإليجنإلاعمسي
.تومللتومةحئار

هللانباوهيرصانلاعوسينأقدصنميأَنَمآْنَم
نملكصيلختىلعًارداقراصوماقبولصملااذهنأو
حيسملابناميإلاكليجنإلابناميإلاف.ًاصلخمهلبقيوهبنمؤي
صالخلالبقيوهللانمهنأوقحليجنإلانأبنمؤييذلاف
ةداهشلاليجنإلاةصالخنألحيسملالبقيهيفهبىدانملا
امبىتمنابأو.)١٣-٥:٩انحوي١و٤:٢٤ةيمور(عوسيل
هلوقوهوناميإلابنرتقتيتلالامعألاحيسملانعهلقن
لَعَو«

ِّـ
:٢٨ىّتم(»ِهِبْمُكُتْيَصْوَأاَمَعيَِمجاوُظَفَْحيْنَأْمُهوُم

٢٠(.
.٢٨:١٩ىّتمحرشلارظناَدَمَتْعٱَو
.بلقلاناميإبينلعرارقإهنألدامعلابوجوانهركذو
.صلخيسانلامادقهناميإبرقيويبنمؤييذلالاقهنأكف
يذرمأكاهيلإرظنينأبجوةيدومعملابرمأحيسملانألو
بولسألااذهىلعحيسملابرقينأىحتسانمو.نأش
اَذٰهِبَف،يِمَالَكِبَوِيبىَحَتْسٱِنَمَّـنَأل«ىلاعتهلوقركذيلف
ملٱَوِبآلٱِدَْجمَوِهِدْجَمِبَءاَجىَتَمِناَسْنِإلٱُنْبٱيِحَتْسَي

ِةَكِئَالَْ
لٱ
ْ

يفبغريحيسملابنمؤييذلاف.)٩:٢٦اقول(»َنيِسيِّـدِق
رمألااذهلامهإو.برلارماوأرئاسورمألااذهعيطينأ
نأليقيقحلاناميإلامدعىلعلديهبمايقلاةعاطتسانيح
دامعلاعيطتسيالنيحو.ًادبأةعاطلاىلإدوقيناميإلااذه
نمآصللانإفهدحوناميإلالبقيناميإلادوجوعم
ىلإبهذكلذعمودمتعيملوبيلصلاىلعحيسملاب
.اودمتعينألبقاولتقءادهشلانمنوريثكوسودرفلا
بلقلاديدجتيأحورلاةيدومعمىلإةراشإءاملاةيدومعمف
يهو.)٣:٣انحوي(هللاتوكلمدحأىريالهنودبيذلا
وهيذلاناتخلالحمتلحفنينمؤملاعمهللادهعمتخًاضيأ
.)١١و١٧:٩نيوكت(هلسنوميهاربإعمدهعلاكلذمتخ

.اهباقعوةنونيدلاةطلسومثإلانماجنيأَصَلَخ
ةلعبذاكهنأبداقتعاللليجنإلاضفرْنِمْؤُيَْملْنَمَو

هريغبسيليذلاحيسملاضفرهنأليدبألاكالهلا
١٥:٢٢و١٩و٣:١٨انحوييفليقامقفواذهو.صالخلا
ىلعليقامدامعلامدعىلعانهلقيملو.٢:٣نييناربعو

دامعلامدعنكلوًادبأكلهيناميإلامدعف.ناميإلامدع
.ناميإلادجُونإصالخلانمعنميالوكلذكسيلٍعنامل

:٢٥و٢٤:٥١ىتمحرشلايفكلذريسفتقبسْنَدُي
اليذلائطاخلانأىنعملاو.٤٩-٩:٤٣سقرمو٤٦و٣٠
الوهاياطخلجألهيلعقحتيتلاةنونيدللكرتُينمؤي
.همدبحيسملاهارتشايذلاصالخلايفكرتشي

ملٱُعَبْتَتُتاَيآلٱِهِذٰهَو«١٧
َنيِطاَيَّـشلٱَنوُجِرُْخي:َنيِنِمْؤُْ

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَيَو،يِمْسٱِب
ْ
.»ٍةَديِدَجٍةَنِس

،١٩:١٢و١٦:١٨و٨:٧و٥:١٦لامعأو١٠:١٧اقول
٢٨و١٢:١٠سوثنروك١و١٩:٦و١٠:٤٦و٢:٤لامعأ

.ًاليصفتانهسقرمهلاقًالامجإنيريشبلارئاسهلاقام
حيسملادعوامنأنيبتةلدألالكُعَبْتَتُتاَيآلٱِهِذٰهَو

لعفيملهنأوهتسينكسيسأتتقوىلعًاروصقمناكانههب
تسسُأامدعبتازجعملانمًائيشنينمؤملانمدحأ
.ملعلامامتملعُتملتازجعملاتقوةياهننكلو.ةسينكلا
يفيقببئاجعلاعنصىلعناطلسلانأىلعناهربالو
كلتنايبىلعمالكلاءاجو.لوألانرقلادعبةسينكلا
٣٠و٤:٢٩لسرلالامعأو١٤:١٢انحويليجنإيفتايآلا
ىلإجاتحتالمويلاةسينكلاو.٢:٤نييناربعلاىلإةلاسرلايفو
ىلعًاناهربمظعأملاعلايفحيسملانيدحاجننألتازجعملا

.تازجعملالكنمهتحص
رصقيملتازجعملالمعنأاذهنمنيبتيَنيِنِمْؤُْملٱ
تابثإلجألًاضيأنينمؤملانممهريغلناكلبلسرلاىلع
لكنأًاضيأهنمرهظيو.هتسينكسيسأتوحيسملانيد
عنصةوقمهلتبهُوهنألقحللًادوهشنونوكينينمؤملا
لكنأانهلوقلانممزليالو.مهتداهشلًاتابثإبئاجعلا
يفتركُذيتلاتازجعملالكاوعنصينأنوعيطتسينينمؤملا
رخآلاواهضعبلعفيدحاولانأىنعملانكلو.حاحصألااذه
.ةداهشلاتابثإىلإةجاحلابسحهريغ

يمسابّنيمسممكنوكبويناطلسويتوقبيأيِمْسٱِب
يرمأبهنولعفتامنولعفتمكنأنيعدمويتنوعمنيلئاسو
:٥و١٦و٣:٦لامعأو١٠:١٧اقوليفليقاملقفاوماذهو
.١٠-١٤:٣و٤٠و٣٥-٩:٣٢و١٣-٨:٥و١٢

هتراشبلكيفسقرمذختاَنيِطاَيَّـشلٱَنوُجِرُْخي
وهعوسينأىلعنيهاربلامظعأنيطايشللحيسملاجارخإ
نمعونىلإدتممهناطلسنأىلعليلدكلذنألهللانبا
يرشبلاسنجلانمالوضرألالهأنماوسيلقئالخلا
يفيلجكلذوذيمالتللهدعوحيسملازجنأو.)١٢:٢٨ىّتم(
١٩:١١و١٨-١٦:١٦و٨:٧و٥:١٦لامعأ(لامعألارفس
.)١٢و

سقرمليجنإ:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلارشعسداسلاحاحصألا
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اهوفرعيملتاغلبيأٍةَديِدَجٍةَنِسْلَأِبَنوُمَّـلَكَتَيَو
ةيآهنوكقوفةراشبلاعيزوتلةطساوكلذو.اهبملكتلالبق
هريغونيسمخلاموييفكلذمتدقو.مهتيلسرمةحصىلع
١٤:٥و٣٠و٢٨و١٢:١٠سوثنروك١و١٠:٤٦و٢:٤لامعأ(
.)٢٦و٢٢و٦و

،ْمُهُُّرضَيَالًاتِيُممًائْيَشاوُِبَرشْنِإَو،ٍتاَّـيَحَنوُلِمَْحي«١٨
ملٱَىلَعْمَُهيِدْيَأَنوُعَضَيَو

.»َنوَُأْربَيَفىَضْرَْ
٩:١٧و١٦و٥:١٥لامعأ،٢٨:٥لامعأو١٠:١٩اقول
١٥و٥:١٤بوقعيو٢٨:٨و

إبننمءاجاميفدعولااذهزجنٍتاَّـيَحَنوُلِمَْحي
يفءاجامبكلذلباق(٥-٢٨:٣لامعألوسرلاسلوب
.)١٠:١٩اقول

ليجنإلايفسيلْمُهُُّرضَيَالًاتِيُممًائْيَشاوُبَِرشْنِإَو
ًالاثمميدقلادهعلايفنكل(دعولااذهزاجنإلةلثمأنم
ثدحهنأبيرغلانمسيلو)٤:٤١كولم٢كلذلًادحاو
ةرصتخملوألانرقلايفةسينكلارابخأنألهبربخُنملوًالعف
ءادعألانيبمهتالوجيفاوناكلسرلانأيفبيرالو.ًادج
ةيويندلاخيراوتلانمملعنو.رطخلانمةفلتخمعاونألةضرع
ءافخإمهءادعأاوّمسينأاوداتعارصعلاكلذيفسانلانأ
.مهرشل

ديدجلادهعلايفةريثككلذةلثمأخلاْمَُهيِدْيَأَنوُعَضَيَو
٢٨:٨و٣:٧لامعأ(عضاوملاهذهيفامكلذنم
لامعتساىلإةراشإبوقعيةلاسريفو.)١٢:٩سوثنروك١و
لسرللحيسملابهوو.)١٥و٥:١٤بوقعي(ناطلسلااذه
.٩:١٣صمهايإهلاسرإءدبيفةوقلاهذه

٢٠و١٩عءامسلاىلإحيسملادوعص

،ِءاَمَّـسلٱَىلِإَعَفَتْرٱُمُهَمَّـلَكاَمَدْعَبَّـبَّـرلٱَّـنِإَّـمُث«١٩
.»ِهللاٱِنيِمَيْنَعَسَلَجَو
:٧لامعأو١١٠:١رومزم،٢٤:٥١اقول،٣و١:٢لامعأ

٥٥

هذهةمتاخءادتبايفعقاوءادتبافرحانه»مث«َّـمُث
.ةراشبلا

لبقهبسقرميفهمسيملوحيسملاعوسيوهَّـبَّـرلٱ
انهاهلمعتساو.١١:١٣صهذيمالتلعوسيرمأيفالإكلذ
هقاقحتساتتبثأحيسملاةمايقنألماركإلاوميظعتلاةدايزل
.ةيبوبرلا

مهلهدعوومهتيلسرمبقلعتملامالكلابُمُهَمَّـلَكاَمَدْعَب
سقرمهركذيملرخآمالكبوًافنآركُذامكةيهلإلاةنوعملاب
لامعأو٥٠-٤٦و٢٤:٤٥اقول(نيريشبلانمهريغاهركذو
حيسملاةمايقنيبةدملاركذسقرمكرتو.)٨-١:٤
.هنمدعصيذلاعضوملاركذيملو.ءامسلاىلإهدوعصو
ةيناثلسرللحيسملادعوالوةتبلادوعصلاركذيملىّتمو
ًاموينيعبرأدعبحيسملادوعصناكو.تازجعملاوتايآلاب
ةقلعتملاحيسملاتازجعمرخآوهو)١:٣لامعأ(هتمايقنم
وههنمدعصيذلاعضوملاو.ضرألاىلعروظنملاهروضحب
.)٢٤:٥اقول(اهنمبرقلايفوأاينعتيبيفنوتيزلالبج

.١١و١:٩لامعأو٢٤:٥١اقولَعَفَتْرٱ
هروضحهللارهظُيثيحىنسألالحملايأِءاَمَّـسلٱ
ديجملاحيسملادسجنآلاهيفو.ةكئالملاونيسيدقللهلالجو
.)٣:٢١لامعأ(يناثلاهئيجمىلإكانهىقبيو

ناطلسلاوةمظعلاعضوميأِهللاٱِنيِمَيْنَعَسَلَجَو
بتكهنألسقرمىوساذهركذيملو)٢:٣٣لامعأ(
هنوكويكلملاهدجموهناطلسوعوسيراقورهظيلهليجنإ
.مهدوجسوةكئالملاوسانلاحيبستعوضوم

لمكأنأدعبو.هتمايقةمتتءامسلاىلإحيسملادوعصو
توكلمبلغوةاطخلاءادفليرورضوهاملكحيسملا
هدسجتلبقهلناكيذلادجملاىلإعجرتوملاوةملظلا
٣:١٣و١:١٨انحوي(ءادفلالمعلجألهسفنىلخأو
ىلعديدجماركإبءالعلايفبيثاو.)٨و٢:٧يبليفو
١١٠:١رومزمو١٢:٣٦ص(هتعاطويرايتخالاهعاضتا
٨:١و٦:٢٠و٤:١٤و١٣و١:٣نييناربعو٣:١يسولوكو
.)٣:٢١ايؤرو٣:٢٢سرطب١و١٢:٢و١٠:١٢و٩:٢٤و

وهوهلعفيامديدجلادهعلارافسأضعبيفركُذدقو
٦:٥٦و٢:٣٣لامعأو١٩:٣انحوي(هللانيميىلع
.)٣:١يسولوكو١:٢٠سسفأو

نييحيسملالكةمايقنوبرعهدوعصوحيسملاةمايقو
ًاقفوءاضعألاكانهسأرلاثيحهنألءامسلاىلإمهعافتراو
»يِمِداَخُنوُكَيًاضْيَأَكاَنُهاَنَأُنوُكَأُثْيَح«حيسملالوقل
.)١٢:٢٦انحوي(

يفاوُزَرَكَواوُجَرَخَفْمُهاَّـمَأَو«٢٠ ُّبَّـرلٱَو،ٍناَكَمِّـلُكِ
لٱُتِّـبَثُيَوْمُهَعَمُلَمْعَي

ْ
.»َنيِمآِةَعِباَّـتلٱِتاَيآلٱِبَمَالَك

٢:٤نييناربعو٥و٢:٤سوثنروك١و١٤:٣و٥:١٢لامعأ

ًالوأميلشروأنممهجورخناكولسرلايأاوُجَرَخَف
ًاجورخكلذبسقرمدصقيملو.عمجأملاعلاىلإاوبهذو
لسرلالامعأبًاماعأبنينعهنكل.دحاوتقويفًاصوصخم
قُرفتومهيلعسدقلاحورلالولحدعبتقولاكلذنم
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قفوجورخلاكلذو.مهتايحةياهنىلإميلشروأةسينكءاضعأ
.)١:٤لامعأو٢٤:٤٩اقول(حيسملارمأ

ةمايقيفمهكوكشلكتلازدقذئنيحلسرلاناك
تاذةيلسرملااولبقوةيهلإلاهاوعدةحصاوققحتوحيسملا
ًاتابثإتازجعملاعنصىلعةديدجةوقوهنمنأشلا
مهرمأامنوزجنياوذخأتقولاكلذنمو.مهتيلوسرل
.ًاريخأهبحيسملا

يف يفليجنإلاعيزوتةعرسىلعاذهلديٍناَكَمِّـلُكِ
لسرلالامعأيفعيزوتلاكلذءابنأليصفتو.هدهعلوأ
بتكنيحصالخلاىرشبتدتماو.لئاسرلايفهضعبو
.لقألاىلعًاقرشلبابىلإًابرغةيمورنمهليجنإسقرم
ةكلمملايصاقأحيسملادوعصنمةنسنيثالثدعبتغلبو
.ذئمويةنوكسملالكوحنكلذوةينامورلا

ىلإةراشإ١٩عيفهبهامسامككلذانههامسُّبَّـرلٱ
.دجمتودعصوماقهنأ

هلوقلةقفاومو١٨و١٧عيفهدعوبسحْمُهَعَمُلَمْعَي
.)٢٨:٢٠ىّتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَه«
مهعمهروضحالإمهرسخيمللسرلانعحيسملادوعصف
يحورلاهروضحرهظأوحورلابمهعميقبهنألدسجلاب
ملاعلاىلإهنايتإبحيسملاهأدتبالمعلاو.تازجعملاءارجإب
كلذلبقةنسنيثالثوثالثىلعفينيامذنمًالفط
يقباهنمةنسفصنوةنسنيثالثوحنًاراهجهتسرامو
مويلاىلإهسراميلزيملوًالوألسرلايديأىلعهسرامي
.ءانمألاهمدخةطساوب

ليجنإلاوههتحصوهقدصّنيبيأهتبثيذلاُتِّـبَثُي
.هباودانيذلا

.١٨و١٧عيفةروكذملاتازجعملايأِةَعِباَّـتلٱِتاَيآلٱِب
نوكتنأنسحيةلمجلاهذهو.كلذنكيليأَنيِمآ
صالخلاىرشبعيزوتبهرمأدنعاهبرلةسينكلاباوج
.اهعمهروضحبهدعوو

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany

www.call-of-hope.com
contact-ara@call-of-hope.com
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