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سرهفلا
٣...............................ةمدقم
٣.......................بويأرفسةمدقم
ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٤........................ُلَّـو

ألَا
َ

٧........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٩.......................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

١٠........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٢......................ُسِمَا
ألَا
َ

١٤......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

١٥.......................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

١٧........................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

١٨.......................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٢١.......................ُِرشاَع
ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٢٢...................ََرشَعيِداَْ

ألَا
َ

٢٣....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٢٥...................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٢٦....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٢٧..................ََرشَعُسِمَا
ألَا
َ

٢٩..................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٣١...................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٣٢...................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٣٣...................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٣٦......................َنوُْرشِع
ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
٣٨...............َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٤٠................َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٤٢...............َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

٤٣................َنوُْرشِع
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

٤٥..............َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٤٥..............َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٤٦...............َنوُْرشِع
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ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٤٨................َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

٤٩................َنوُْرشِع
ألَا
َ

٥١......................َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٥٣................َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

ألَا
َ

٥٥.................َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٥٦................َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٥٨.................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٦١...............َنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا

ألَا
َ

٦٢...............َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٦٤................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٦٥................َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٦٨................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ

٧٠......................َنوُعَبْر
ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
٧١...............َنوُعَبْر

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

٧٣.................َنوُعَبْر



ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

بويأرفسةمدقم

:ماسقأةثالثىلإرفسلااذهمسقي
.ةمدقم.١

.هللابويأباوجوهللامالكوهباحصأوبويأبطُخ.٢
.ةمتاخ.٣

بطخلاويخيراترثننمناتفلؤمةمتاخلاوةمدقملانإ
تافلؤملاعيمجيفلثمهلسيلحيصفقينأرعشنمةفلؤم
.ةميدقلا

ملكتيف.بيترتنسحأةبترمهباحصأوبويأةرواحمو
هنإفرفوصادعامتارمثالثةثالثلاتاحاحصألانملك
.بطخلانملكنعبويأبواجو.طقفنيترمملكت
الإملأتيالهنإولداعهللانأتاحاحصألامالكةصالخو
ةميظعاياطخأطخأدقبويأنأاوجتنتسافهيلإأطخأنم
هذهضفرفبويأامأوةميظعلاايالبلاكلتهبصتملالإو
امدعبوهيلإةبوسنملااياطخلافرتقيملهنأحّرصوةجيتنلا
هللاىلإهقايتشابحّرصهراكفأةريحوةديدشلاهمالآفصو
ُفِرْعَيُهَّـنَأل!ِهِّـيِسْرُكَىلِإَِيتآَفُهَدِجَأْنَأيِنيِطْعُيْنَم«لاقو
دعبو.)١٠و٢٣:٣(»ِبَهَّـذلٱَكُجُرْخَأيِنَبَّـرَجاَذِإ.يِقيِرَط
مالكلاضعبراركتعمووهيلأمدقتةثالثلاباحصألامالك
.اهببدؤملاريخاهتياغًابيدأتنوكتدقمالآلانأّنيبقباسلا
مالكبالوبويأباحصأمالكباللُحيملفلكشلاامأو
ردقيالناسنإلانألهذهانمايأىلإّلحالبلزيملوبرلا
نإةدحاولاةهجلانمفرعناننإفبرلاقرطلكمهفينأ
نمفرعنوناسنإلابحيوءيشلكىلعرداقولداعهللا
نوملأتيهللابعشوملاعلايفةئيطخلانأىرخألاةهجلا
ىلعفنيرمألانيبقفوننأردقنالونوملظُيونودهطضُيو
هيلعلكتيفًانسحءيشلكربديهللانأقدصينأناسنإلا
هيلإهللابرتقااملهسفنلةحارلابويأدجوو.هتدارإلملسيو
.ناميإلاوةبوتلابهللاىلإوهبرتقاو

:ركذنرفسلااذهدئاوفنمو
.نوملأتيامًاريثكراربألانإ.١
يفهريغقافدقاهبملأتملانأىلعلدتالمالآلانإ.٢

.ءاطخلا
هعيطيلبرجأيفًاعمطهللايقتياليقيقحلارابلانإ.٣

.بئاصملامغرىلعهيلعلكتيو
.برلاقرطعيمجمهفينأردقيالناسنإلانإ.٤
دوجومهللانأبناميإلاوهلكاشملللحنسحأنإ.٥

اهريديوًادارفأسانلارومأوملاعلارومألكربديهنإو
.ةمكحلاوةردقلاةياغب

دهعلايفامىلعةدايزديدجلادهعلانمملعتناممو
:ميدقلا
ملأتاذإبجعالفةئيطخالبهنأعمملأتعوسينإ.١

.هبنونمؤملا
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يأةحصلاولاملانملضفأتاريخانلنلعأعوسينإ.٢
ملوةراهطلاوقدصلاوربصلاوةبحملاكةيحورلالئاضفلا
نيكاسملابّوطلبءايوقألاوءاينغألاحيسملابّوطي
.ربلالجألنيدورطملاوىنازحلاوحورلاب

بدؤيفطقفًايضاقسيلوبأهللانأانملععوسينإ.٣
.مهريخلجألنيبوبحملاهءانبأ

انرمأيهتنيالوةيدبألاةايحلاوةمايقلاانلرانأعوسينإ.٤
لٱاَنِتَقيِضَةَّـفِخ«و.دسجلاتومدنع

ْ
اَنَلُئِشْنُتَةَّـيِتْقَو

ِبَسَحِبَنوَُّـملَأَتَيَنيِذَّـلٱ،ًاذِإَفًاّيِدَبَأٍدَْجمَلَقِثَرَثْكَأَفَرَثْكَأ
لَفِهللاٱِةَئيِشَم

ْ
ِخلاَمَكْمُهَسُفْنَأاوُعِدْوَتْسَي

َ
يفٍنيِمَأٍقِلا ِ

خلٱِلَمَع
ْ

.)٤:١٩سرطب١و٤:١٧سوثنروك٢(ِ»َْري

ركذكيقيقحخيراتهنأىلعلديامبويأرفسيفنإ
ىلإةريثكلاتاراشإلاومهدالبمساوهباحصأوبويأءامسأ
اذهىلعةوالعوكلذديؤيدوهيلاديلقتو.ناكملاونامزلا
لايقزح(ةسدقملارافسألاضعبيفهباصأاموبويأركُذدق

.)٥:١١بوقعيو٢٠و١٦و١٤:١٤
ركُذهنإ)١(ةيخيراتةياوررفسلااذهنأىلعلدياممو

:٢و١٢-١:٦(ناطيشلاوبرلانيبءامسلايفراصامهيف
اهلكوعباتتلاببئاصملاعوقويفبيجعلاقافتالاركُذ)٧-١
دادعألاتركُذ)٣()١٩-١:١٣(دحاوموييفتلصح
منغلانمفالآةعبسوتانبثالثونينبةعبسكةلماكلا
:١(ناتأةئمسمخورقبنادفةئمسمخولمجفالآةثالثو
ًافعاضمهرسخاممهضّوعبويأةرخآيفهللانإ)٤()٣و٢
لبإلانمفالآةتسومنغلانمًافلأرشعةعبرأيأًامامت
امكتانبلاونينبلانموناتأفلأورقبلانمنادففلأو
هينبسوفننألكلذوًاضيأفعضهانعماذهوًامامتهلناك
بيترت)٥(دولخلاةقيقحلنايباذهيفوةدلاخربتعُتنيلوألا
نوكينأرظتنملانمسيلهنإفمالكلاةحاصفوبطخلا
وهوًانقتمًاغيلبًامظنمًارعشهباحصأوبويأنيبهلكراوحلا
.رعشلانسحأنممويلاىتحربتعم

يأةيقيقحةثداحبويأرفسساسأنإسوريثوللاق
بئاصمهتباصأوحلاصلجروهوبويأهمسالجرناكهنأ
مث.نيباصملاعيمجلًالاثمراصفربصباهلمتحاوركُذامك
ةثداحلاهذهنممظنوهنامزالوهمسافرعنالرعاشماق
.تاياورلاورعشلانيناوقبسحةبترمةيرعشةياورةيقيقحلا
ةينوناقلاةسدقملارافسألادحأكنآلااهربتعنةياورلاكلتو
.فلؤملامسافرعنالانكنإو

رفسلافيلأتنامزامأوةميدقبويأةثداحنأرهاظلاو
ةيوسوملادعاوقلاوعئارشلاماظنلبقناكهنأمهضعبنظيف
تاقرحمركذامنإوتونهكلاودبعملاركذهيفدريملهنأل
امكهتيبىلعًانهاكناكهنأكهدالوأنعبويأاهدعصأ

رثكأنظيو.مهنامزيفبوقعيوقاحسإوميهاربإلعف
ناميلسمايأدعبناكرفسلافيلأتنأنيثدحملانيرسفملا
يفركذُيالاموركذُيامىلعءانبكلذولبابيبسلبقو
١٢:١٧(كلاممبالقناوكولموةاضقونيريشمركذكرفسلا
ةكلممطوقسىلإبالقنالااذهبةراشإلالعلو.)٢١-
امنإتاناويحلاوراجشألانمةريثكعاونأركذو.نييروشألا
يفًاصاخًامامتهاتلانيتلاةيعيبطلامولعلاةفرعمىلإريشي
لبابيبسركذمدعو.)٤:٣٣كولم١(ناميلسنامز
الإهوهيمسالالامعتسامدعولكيهلاوميلشروأبارخو
.يبسلالبقناكرفسلافيلأتىلإريشيامماذهلكًاردان

رفسيفتدروتايآهبشتةريثكتايآبويأرفسيفو
نيرسفملاضعبجتنتسيفءايعشإرفسوريمازملارفسولاثمألا
.روصعلاكلتيفناكبويأرفسفلؤمنأكلذنم
اذوهيكولمنامزيفهللابعشلاوحأقفاويرفسلاعوضومو
بئاصمبنيباصماوناكنامزلاكلذيفءايقتألانإفرارشألا
ىوسسيلركذامو.مهبهتيانعوهللاةدوجبنيباترموةريثك
اذهفيلأتنامزتبثتةعطاقنيهاربسيلونظوجاتنتسا
.رفسلا

ةيزيلكنإريسافتضعبانلمعتساباتكلااذهفيلأتيفو
:ىّمسملاريسفتلااميسالو

Cambridge Bible for Schools and Colleges, by
A.B. Davidson and H.C.O. Lanchester.

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

يفٌلُجَرَناَك«١ اَذٰهَناَكَو.ُبوُّيَأُهُمْسٱَصوُعِضْرَأِ
.»ِّـَّـرشلٱِنَعُدِيَحيَوَهللاٱيِقَّـتَيًاميِقَتْسُمَوًالِماَكُلُجَّـرلٱ
٢٠و١٤:١٤لايقزح٤:٢١ايمرإيثارمو٢٥:٢٠ايمرإ
نيوكت١٨:١٣ةينثتو١٧:١و٦:٩نيوكت٥:١١بوقعيو

٢٨:٢٨ص١٨:٢١جورخو٤٢:١٨و٢٢:١٢

ناكبويأنإلوقلا)١(اهعقومىلعلدياممَصوُع
ةليبقمهو)١:١٥(نييئبسلاركذ)٢(قرشملاينبلكمظعأ

نيذلا)١:١٧(نيينادلكلاركذ)٣(برعلادالباونكس
ركذ)٤(تارفلارهنوايروسنيبقرشلايفمهضرأتناك
مودأضرأنمًامسقناميتتناكو)٢:١١(يناميتلازافيلأ
مودأنمًامسقءاميتناكو)٦:١٩(ءاميتلفاوقركذ)٥(
طِا«)٤:٢١يثارم(ايمرإلوق)٦(

ْ
َموُدَأَتْنِباَييِحَرْفٱَوِيبَر

.مودأدودحىلعصوعتناكيأ»ٍصوُعَةَنِكاَساَي
مودأيلامشتناكصوعنأدهاوشلاهذهنملدتسنف
نعدعبتيتلاةيلاحلافوجلااهنأحجرألاوايروسيقرشو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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اهيفةبصخمةعساوضرأيهوًاقرشلايمأ٢١٠وحنناعم
.ًافلأنيعبرأوحناهناكسددعوةريثكعيباني

دقتعيو.سدقملاباتكلايفمسالااذهبهريغسيلُبوُّيَأ
ىنعمبًابابإوًابوأبُؤيبآنمقتشممسالانأمهضعب
.باتوعجر

هتأرماهلتدهشو)١:٨(لماكهنأبهلهللادهشًالِماَك
نأناطيشلاردقيملو)٢٧:٥(هسفنلبويأدهشو)٢:٩(
هللانأنيبيهنإفبتاكلادصققفاوياذهو.كلذركني
.مهيفدجمتيلمهنحتميومهّربرهظُييكلراربألابدؤي
ًاقلطمةئيطخالبناكبويأنأمالكلااذهبدارملاسيلو
يفُمَدْنَأ«)٤٢:٦(لاقهسفنبويأو هنكلو»ِداَمَّـرلٱَوِبَاُّرتلٱِ
بكتريملامنإو)٢٨و٣١:٢٦(هاوسلسيلوهللادجس
.هلهباحصأاهبسنيتلاةميسجلااياطخلا

ناطبترمنيرمألانيذهنإِّـَّـرشلٱِنَعُديَِحيَوَهللاٱيِقَّـتَي
اهعيمجةحلاصلالامعألاوةرهاطلاراكفألانإفرخآلابامهدحأ
ناميإلاوىوقتلاىلعةسسؤملايهةديفملاةايحلاوهللانم
.هللااب

ْتَناَكَو٣.ٍتاَنَبُثَالَثَوَنيِنَبُةَعْبَسُهَلَدِلُوَو«٢،٣
لٱَنِمٍفَالآَةَعْبَسِهيِشاَوَم

ْ
ِةَئِمَسَْمخَوٍلََمجِفَالآَةَثَالَثَوِمَنَغ

اَذٰهَناَكَف.ًاّدِجَنِيريِثَكُهُمَدَخَو،ٍناَتَأِةَئِمَسَْمخَوٍرَقَبِجْوَز
ملٱيِنَبِّـلُكَمَظْعَأُلُجَّـرلٱ

.»ِِقْرشَْ
٣١:٣٧و٢٩:٢٥ص٤٢:١٢ص٤٢:١٣ص

ىنغلانإءامدقلانممهريغوبويأباحصأئدابمنم
ةقفاوملانمفرارشأللتسيلوراربألليهرورسلاوةحارلاو
نكلو.ًاكرابموًاينغيقتولماكلجروهوبويأنوكينأ
بسحرابلاملأتيفءانثتسائدابملاهذهلنأمّلعيرفسلااذه
تاريخحوضورثكأبنلعيديدجلادهعلاو.هللاةئيشم
ىلضفلاتاريخلاهذهوةيدسجلاتاريخلانملضفأءايقتألل
.مالآلاوةراسخلاةطساوبناسنإلايتأتامًاريثك

ةلماكًادادعأربتعتتناكسمخوثالثوعبسماقرألانإ
ًاققدمًاخيراتسيلرفسلااذهنأىلعليلدانهاهلامعتساو
ددعديزينينبلاددعو.يقيقحخيراتىلعةينبمةياورلب
راكفأبسحتانبلانمرثكأًارابتعانينبللنألتانبلا
.ءامدقلا

طقفهانغنمهتمظعنكتملوِقِْرشَْملٱيِنَبِّـلُكَمَظْعَأ
.)٢٩ص(هتمكحوهحالصنمًاضيألب

يفًةَميِلَوَنوُلَمْعَيَوَنوُبَهْذَيُهوُنَبَناَكَو٤«٤،٥ ِّـلُكِتْيَبِ
يفْمُهْنِمٍدِحاَو هتاَوَخَأَنوُعْدَتْسَيَوَنوُلِسْرُيَو،ِهِمْوَيِ َثَالَّـثلٱِِمِ
لُكْأَيِل
ْ

لٱُماَّـيَأْتَراَداَّـَملَناَكَو٥.ْمُهَعَمَنْبَْرشَيَوَن
ْ

َّـنَأِةَميِلَو

يفَرَّـكَبَو،ْمُهَسَّـدَقَفَلَسْرَأَبوُّيَأ لٱِ
ْ

َىلَعٍتاَقَرُْحمَدَعْصَأَوِدَغ
لُكْمِهِدَدَع

ِّـ
َىلَعاوُفَّـدَجَوَّـيِنَبَأَطْخَأاَمَّـبُر:َلاَقَبوُّيَأَّـنَأل،ْمِه

يفِهللاٱ هبوُلُقِ .»ِماَّـيَألٱَّـلُكُلَعْفَيُبوُّيَأَناَكاَذَكٰه.ِْمِ
٨:٤ص٤٢:٨ص

تيبيفّنكتانبلاوصاختيبنينبلانملكلناك
ىلعةبوانملابنينبلاتويبيفمويلكةميلوناكو.نهيبأ
اهيفنونبلاعمتجينينبلاددعبسحمايأةعبسةدم
مهاعدتساةعبسلامايألارخآيفواهيلإمهتاقيقشنوعديو
كلذهبشأاموبايثلالسغسيدقتلاومهسدقوبويأ
)١٩:١٠جورخو٣٥:٢نيوكت(تاقرحملاداعصإلًادادعتسا
تونهكلاعضولبقلاحلاتناكامكهتيبلًانهاكبألاناكو
.يدوهيلا

يأركنأبفدجلعفلامهضعبمجرتيِهللاٱَىلَعاوُفَّـدَج
مهاطعأنمهدالوأىسنيالئلاذهبويألعف»هللااوركنأ«
.ةئيطخلاهذهلةضرعءاينغألانأل.ةريثكلامهتاريخ

،ِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُلُثْمَيِلِهللاٱوُنَبَءاَجُهَّـنَأٍمْوَيَتاَذَناَكَو«٦
يفًاضْيَأُناَطْيَّـشلٱَءاَجَو .»ْمِهِطَسَوِ

رعاشلاسوريموهاميسالوءارعشلانمنيريثكنإ
مهنكلوءامسلايفثدحياموهللااوروصينأاولواحينانويلا

امأوفعضلاوبويعلانمنولخيالسانلاكةهلآلااونظ
.هبقيليامبالإهللافصيملفبويأرفسبتاك

نبالاحيسملاكهللاينباوسيلمهوةكئالملايأِهللاٱوُنَب
ىلعءانبهللادالوأنوعدُينيذلانينمؤملاكالوديحولا
مظعأوهللاتاقولخممهنوكلهللاونبمهلبحيسملابمهداحتا
.هقئالخلك

يلصألاىنعملاو)٢٣-٢٢:١٩كولم١رظنا(ُناَطْيَّـشلٱ
رمأتحتناطيشلانإ.)٢٢:١٢ددع(مواقملاناطيشةظفلل
ملنإًائيشلمعينأردقيالناطيشلانأىنعملاسيلوهللا
بآخأنألبآخأيوغينأهلحمسامكهبهللاهلحمسي
قحلانمرثكأبذكلاّبحأوءايبنألادهطضاوهللاكرتدق
.هربصوهناميإرهظيلبويأبّرجينأناطيشللهللاحمسو

؟َتْئِجَنْيَأْنِم:ِناَطْيَّـشلِلُّبَّـرلٱَلاَقَف٧«١٢-٧
جلٱْنِم:ُناَطْيَّـشلٱَباَجَأَف

ْ
يفِنَالََو ِّـيشَمَّـتلٱَنِمَوِضْرَألٱِ

لَعَجْلَه:ِناَطْيَّـشلِلُّبَّـرلٱَلاَقَف٨.اَهيِف
ْ

لَقَت
ْ

يِدْبَعَىلَعَكَب
يفُهُلْثِمَسْيَلُهَّـنَأل؟َبوُّيَأ ٌميِقَتْسُمَوٌلِماَكٌلُجَر.ِضْرَألٱِ
ًاناَّـَجمْلَه:ُناَطْيَّـشلٱَباَجَأَف٩.ِّـَّـرشلٱِنَعُدِيَحيَوَهللاٱيِقَّـتَي
ِهِتْيَبَلْوَحَوُهَلْوَحَتْجَّـيَسَكَّـنَأَسْيَلَأ١٠؟َهللاٱُبوُّيَأيِقَّـتَي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ِهْيَدَيَلاَمْعَأَتْكَراَب؟ٍةَيِحاَنِّـلُكْنِمُهَلاَمِّـلُكَلْوَحَو
يفِهيِشاَوَمْتََرشَتْنٱَف َنآلٱَكَدَيْطِسْبٱِنِكٰلَو١١!ِضْرَألٱِ
يفُهَّـنِإَف،ُهَلاَمَّـلُكَّـسَمَو َلاَقَف١٢.َكْيَلَعُفِّـدَُجيَكِهْجَوِ
يفُهَلاَمُّلُكاَذَوُه:ِناَطْيَّـشلِلُّبَّـرلٱ َّـدُمَتَالِهْيَلِإاَمَّـنِإَو،َكِدَيِ

.»ِّـبَّـرلٱِهْجَوِماَمَأْنِمُناَطْيَّـشلٱَجَرَخَّـمُث.َكَدَي
٤٢:٧صو٧و١:٢عوشيو١٢:٧ددع٥:٨سرطب١
٣١:٢٥صو٣ع٣١:٢٥ص٦-٢٩:٢ص١ع٨و
١٩:٢١ص٢:٥ص

بويأحمطمنأناطيشلاحّرص)٩ع(ًاناَّـَجمْلَه
ةياغلاهذهلينلطقفةليسوهاوقتنإوةيدسجلاتاريخلا
نهربيلتاريخلاهذهبويأنمعزنينأناطيشللهللاحمسو
اهنألاهلعفلبرجألالانيلتاحلاصلالمعيملبويأنأ
اذهنمركذاف.رسخولواهلمعينأدبالناكوتابجاو
حيسملااوعبتوبرلااوعاطأنيذلالسرلاوءايبنألاليبقلا

البرلانأكبرللةناهإناطيشلالوقيفو.توملاىتح
الرارشألانأامب.ةيّرسلامهتاياغوسانلابولقفرعي
ةبحملاهذهدوجونوركنيبرللةبحملاصولخنوفرعي
.نوؤارمءايقتألاعيمجنأنونظيو

َنوُلُكْأَيُهُتاَنَبَوُهُؤاَنْبَأَوٍمْوَيَتاَذَناَكَو١٣«٢٢-١٣
يفًارَْمخَنوُبَْرشَيَو َىلِإَءاَجًالوُسَرَّـنَأ١٤َِربْكَألٱِمِهيِخَأِتْيَبِ
لٱ:َلاَقَوَبوُّيَأ

ْ
َحتْتَناَكُرَقَب

ْ
١٥،اَهِبِناَجِبىَعْرَتُنُتُألٱَوُثُر

لٱاوُبََرضَو،اَهوُذَخَأَوَنوُّيِئَبَّـسلٱاَهْيَلَعَطَقَسَف
ْ

لِغ
ْ

ِّـدَحِبَناَم

ُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو١٦.ََكِربْخُأليِدْحَواَنَأُتْوَجَنَو،ِفْيَّـسلٱ
ِتَقَرْحَأَفِءاَمَّـسلٱَنِمْتَطَقَسِهللاٱُراَن:َلاَقَوُرَخآَءاَجْذِإ
لٱ
ْ

لٱَوَمَنَغ
ْ

لِغ
ْ

١٧.ََكِربْخُأليِدْحَواَنَأُتْوَجَنَو،ْمُهْتَلَكَأَوَناَم
لٱ:َلاَقَوُرَخآَءاَجْذِإُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو

ْ
لِك
ْ

َثَالَثاوُنَّـيَعَنوُّيِناَد
جلٱَىلَعاوُمَجَهَفٍقَرِف

ْ
لٱاوُبََرضَو،اَهوُذَخَأَوِلاَمِ

ْ
لِغ
ْ

ِّـدَحِبَناَم

ُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو١٨.ََكِربْخُأليِدْحَواَنَأُتْوَجَنَو،ِفْيَّـسلٱ
ًارَْمخَنوُبَْرشَيَوَنوُلُكْأَياوُناَكَكُتاَنَبَوَكوُنَب:َلاَقَوُرَخآَءاَجْذِإ

يف ِْربَعْنِمْتَءاَجٌةَديِدَشٌحيِراَذِإَو١٩ِ،َربْكَألٱِمِهيِخَأِتْيَبِ
لٱ
ْ

لٱاَياَوَزْتَمَدَصَوِرْفَق
ْ
لٱَىلَعَطَقَسَف،َعَبْرَألٱِتْيَب

ْ
لِغ
ْ

ِناَم
َقَّـزَمَوُبوُّيَأَماَقَف٢٠.ََكِربْخُأليِدْحَواَنَأُتْوَجَنَو،اوُتاَمَف
:َلاَقَو٢١َدَجَسَوِضْرَألٱَىلَعَّـرَخَوِهِسْأَرَرْعَشَّـزَجَوُهَتَّـبُج
طَبْنِمُتْجَرَخًاناَيْرُع

ْ
ُّبَّـرلٱ.َكاَنُهَىلِإُدوُعَأًاناَيْرُعَويِّـمُأِن

لَفَذَخَأُّبَّـرلٱَوىَطْعَأ
ْ

يف٢٢.ًاكَراَبُمِّـبَّـرلٱُمْسٱِنُكَي ِّـلُكِ
.»ًةَلاَهَجِِهللاْبِسْنَيَْملَوُبوُّيَأْئِطُْخيَْملاَذٰه
٣-١١:١ددعو١٠:٢نييوالو١٩:٢٤نيوكت٦:١٩ص

٧:٦عوشيو٣٤و٣٧:٢٩نيوكت٣١و١١:٢٨نيوكت
٢:١٠ص٨و٢:٧ليئومص١و٢:١٠ص٥:١٥ةعماج

خألاةميلوموييفاهلكتعقوةميظعلابئاصملاهذهنإ
لسرأبويأناكهحابصيفيذلامويلاو)١٢ع(ربكألا
)٥ع(مهلكمهددعىلعتاقرحمدعصأوهءانبأسدقو
عاطقناالبىرخألادعبةدحاولاتابرضلاهيلعتلاوتو
.دالوألاولاملانمهلاملكرسخىتح

برعلايلامشيفةنكاستناكةليبق)١٥ع(َنوُّيِئَبَّـسلٱ
برعلادالبيبونجيفنينكاساوناكنيذلاامأوةازغاوناكو
.)٦:١٩(ًاراجتاوناكف

نعاوعفادامبرءالؤهوةاعرلاونوحالفلاَناَمْلِغْلٱ
.اولتُقفمهديسكالمأ

ملةيناطيشلاهتمكحبناطيشلانإُمَّـلَكَتَيَوُهاَمَنْيَبَو
ىتحىلوألاةبيصملانعىزعتيوحيرتسيلةصرفبويألكرتي
.ةيناثلاهتباصأ

١:١٠كولم٢و١٨:٣٨كولم١رظنا()١٦ع(ِهللاٱُراَن
سانلانمالهللانمةبرضلاهذهنأبويألرهظو)١٢و
.تاقرحمدعصأناكاهنميتلامنغلاىلعتعقواهنإو

نيبضرألايفنولوجتياوناكلئابق)١٧ع(َنوُّيِناَدْلِكْلٱ
.لبابىلعاولوتسااملبقكلذوتارفلاوندرألايقرش
تاهجثالثنمبويأناملغىلعاومجهٍقَرِفَثَالَث
.دحاوتقويف

تمدصفاهريسيفرودتحيريهوةعبوزٌةَديِدَشٌحيِر
عيمجتوميهوةبرضلاهذهمظعأامف.عبرألاتيبلااياوز
باصملابويأنكيملهنأىرنو.ةدحاوةعفدبويأدالوأ
نأيفكشالوهناملغوةرشعلاهدالوأًاضيألبهدحو
ةعستمتناكبويأكالمأنألنيريثكاوناكناملغلا
اننكلوهللاهلمعياملكمهفننأردقنالو.ةليبقكالمأك
.هلامعألكيفلداعهنأملعن

يفنزحلاوديدشلانزحلاةمالع)٢٠ع(ُهَتَّـبُجَقَّـزَم
ىكببوقعينإف.يعيبطرمألكثلااميسالوبئاصملا
رزاعلىلععوسيىكبومولاشبأىكبدوادوفسويىلع
ميلستلاعمنوكينأبجينزحلانأريغميلشروأىلعو
.مهلءاجراليذلانزحكسيلوهللاةئيشمل

.)٧:٢٩ايمرإ(نزحللىرخأةمالعِهِسْأَرَرْعَشَّـزَج
:٧عوشي(دوجسلاوعاضتالاىلإةراشإِضْرَألٱَىلَعَّـرَخ

هللاىلعفدجيوفقيبويأنأرظتنادقناطيشلاناكو)٦
.)١:١١(ههجوب

هنأىنعملاوةقيقحكلذنكميال)٢١ع(َكاَنُهَىلِإُدوُعَأ
لوقيوءيشهلسيلودلُوامكًائيشهعمذخأيالوتوميس
نّوُكيتلاضرألاىلإدوعيسهنأاذهيفةراشإلانإمهضعب
٦:٧سواثوميت١(يحلكلمأكيهفلوألامدآاهنم
.)١٢:٧ةعماجو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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نيذلاءاينغألانمنيريثككبويأنكيملىَطْعَأُّبَّـرلٱ
نوسنيومهتمكحومهتوقباهولصحمهنأكمهلاومأبنورختفي
.هللا

ناطيشلاالونوينادلكلاالونويئبسلاسيلَذَخَأُّبَّـرلٱ
وههنألءاشينيحءاشيامذخأينأقحهليذلابرلالب
.ىطعأ

دئاوف
ةينمزلاتاريخلالاوزبعزعزتياليقيقحلاناميإلانإ.١

.اهيلعًاسسؤمسيلهنأل
سانلانمتناكنإويهفًاقافتاثدحتالبئاصملانإ.٢

.اهيفهللاديفةيعيبطلاةوقلاوأ
يهفهللانمةعيدوانلاومأربتعننأانيلعبجيهنإ.٣

.ءاشىتماهذخأينأقحهلوانلتسيل
اننكلوانبهللاهلمعياملكمهفننأاننكميالهنإ.٤

نوبحينيذللريخللًاعملمعتءايشألالك«نأبنمؤن
.»هللا

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َماَمَأاوُلُثْمَيِلِهللاٱوُنَبَءاَجُهَّـنَأٍمْوَيَتاَذَناَكَو١«١،٢
يفًاضْيَأُناَطْيَّـشلٱَءاَجَو،ِّـبَّـرلٱ .ِّـبَّـرلٱَماَمَأَلُثْمَيِلْمِهِطَسَوِ
:ُناَطْيَّـشلٱَباَجَأَف؟َتْئِجَنْيَأْنِم:ِناَطْيَّـشلِلُّبَّـرلٱَلاَقَف٢
جلٱَنِم

ْ
يفِنَالََو .»اَهيِفِّـيشَمَّـتلٱَنِمَوِضْرَألٱِ
٨-١:٦ص

لوثمنيبىضمتقولانممكفرعنالٍمْوَيَتاَذَناَك
نكلو.ةرميناثهلوثموةرملوأبرلامامأناطيشلا
نمةيمارآلايرحلابوأةينادلكلاخسنللماعمسا(موجرتلا
-١:٦(ةنسةدملاّنيعي)اهحورشوةسدقملاةيناربعلابتكلا

٨(.

لَعَجْلَه:ِناَطْيَّـشلِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٣
ْ

لَقَت
ْ

يِدْبَعَىلَعَكَب
يفُهُلْثِمَسْيَلُهَّـنَأل،َبوُّيَأ ٌميِقَتْسُمَوٌلِماَكٌلُجَر!ِضْرَألٱِ
،ِهِلاَمَكِبٌكِّـسَمَتُمَوُهَنآلٱَىلِإَو.ِّـَّـرشلٱِنَعُدِيَحيَوَهللاٱيِقَّـتَي
.»ٍبَبَسَالِبُهَعِلَتْبَألِهْيَلَعيِنَتْجَّـيَهْدَقَو

لأسيبرلالزيملوبرلادبعبويألزيملَبوُّيَأيِدْبَع
.هبينتعيوهنع

ءامسلايفًاسلجمرّوصرعاشلانإِهْيَلَعيِنَتْجَّـيَهْدَقَو
ناطيشلاوبرلانيبًامالكوضرألاىلعسلجمبًاهيبش
.همادخدحأوكلمنيبلصحيمالكك

برلاقتيملبويأنإناحتمالارهظدقهنألٍبَبَسَالِب
.ناطيشلانظامكرجأيفًاعمط

لِج:ُناَطْيَّـشلٱَباَجَأَف٤«٦-٤
ْ

لِجِبٌد
ْ

اَمُّلُكَو،ٍد
َكَدَيَنآلٱِطِسْبٱِنِكٰلَو٥.ِهِسْفَنِلْجَألِهيِطْعُيِناَسْنِإلِل
يفُهَّـنِإَف،ُهَْمَحلَوُهَمْظَعَّـسَمَو َلاَقَف٦.َكْيَلَعُفِّـدَُجيَكِهْجَوِ
يفَوُهاَه:ِناَطْيَّـشلِلُّبَّـرلٱ .»ُهَسْفَنْظَفْحٱِنِكٰلَوَكِدَيِ

١:١١ص

ناسنإللاملك«يأيتأيامكىنعملاوٍدْلِجِبٌدْلِج
نمجتنتسملاىنعملانكلو»هسفنلجألهيطعينأنكمي
برقأصيمقلا«هتمجرتلثمةيناملألاةغللايف.مهبملثملا
سمياممهدنعمهأهسفنناسنإلاسمياميأ»ةبجلانم
.هتايحظفحلجألهلاملكناسنإلايطعيفطقفهلاومأ
وأةبجكيهولاومألايأنيينعملمحت»دلج«ةظفللعلو
يلخاددلجوأصيمقكوهوهسفنناسنإلاويجراخدلج
نإ)١(مهفينأردقيالًاريرشهنوكلريرشلانكلو.يقيقح
ءايحأهدالوأىقبيفوهتومينأنكمأولديريهلعلبويأ
اننأريغ.هللاركنينأىلعتوملالضفيناكبويأنإ)٢(
هللاابناميإلاوةيدسجلاةحصلانيبةقالعلارابتخالابفرعن
.دسجلافعضاذإناميإلافعضيامًاريثكو

ًاديقمناطيشلالزيمل)هتايحيأ(ُهَسْفَنْظَفْحٱِنِكٰلَو
بويأةايحتناكفديقلاةلسلسلاطأدقبرلاناكنإو
.ناطيشلاديبالبرلاديب

َبََرضَوِّـبَّـرلٱِةَْرضَحْنِمُناَطْيَّـشلٱَجَرَخَف٧«١٠-٧
َذَخَأَف٨.ِهِتَماَهَىلِإِهِمَدَقِنِطاَبْنِمٍءيِدَرٍحْرُقِبَبوُّيَأ
هبَّـكَتْحَيِلًةَفْقَشِهِسْفَنِل يفٌسِلاَجَوُهَواَِ ٩.ِداَمَّـرلٱِطَسَوِ
َىلَعْفِّـدَج!َكِلاَمَكِبُدْعَبٌكِّـسَمَتُمَتْنَأ:ُهُتَأَرْمٱُهَلْتَلاَقَف
َهلَلاَقَف١٠!ْتُمَوِهللاٱ

َ
جلٱىَدْحِإَكًامَالَكَنيِمَّـلَكَتَت:ا

ْ
!ِتَالِهَا

خلٱَأ
ْ

يف؟ُلَبْقَنَالَّـَّـرشلٱَوِهللاٱِدْنِعْنِمُلَبْقَنََْري َْملاَذٰهِّـلُكِ
.»ِهْيَتَفَشِبُبوُّيَأْئِطُْخي
ص٢٨:٣٥ةينثتو٣٠و١٨و٣٠:١٧و١٣:٢٨و٧:٥ص
١:٢٢ص١:٢١ص٣:٦نانويو٦:٢٦ايمرإو٤٢:٦

ماذجلاوههيلإراشملاضرملانأحجرألاىلعٍءيِدَرٍحْرُق
طّمتيوًابلاغهجولايف»ٌرَجُعثدحت«ضرملااذهيفليقو
ةدشنماهطوقسوءاضعألالكآتىلإيهتنيونافجألارعش
ىلعاهمجهلدسألاءادًاضيأةلعلاهذهللاقيو.حّرقتلا

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ءادًاضيأاهللاقيوةسيرفلاىلعدسألامجهيامكاهبحاص
.ليفلامئاوقناهبشتنيتمراولاباصملايلجِرنألليفلا

نإ)٢:٨(ةكحلا:يتأيامبويأضرمضارعأنمو
حورقلانكلودّودهمحلنإ)٢:١٢(تريغتههجوةئيه
حيقلااهنمجرخيوقشنتًانايحأوبارتلاردماهبقصليًانايحأ
:٧(سفنتينأردقيالهنإ)٧:١٤(ةعيرممالحأ)٧:٥(

دالوألاكحضف)١٣:٢٧(هتداعكيشمينأردقيالهنإ)١٥
هماظعيفةرارحلا)١٩:١٧(ةهيركةحئار)١٩:١٨(هيلع
)٣٠:٣٠(.

يفٌسِلاَج ةمجرتلابسحةلبزملايفسلاجِداَمَّـرلٱِطَسَوِ
لبزلاودامرلاحرطُيثيحةيرقلاجراخيأةينيعبسلا
.ةيافنلاو

نإموجرتلالوقي.انهروكذملاالإاهنعفرعنالُهُتَأَرْمٱ
روكذملااهمالكىلعًاريثكديزتةينيعبسلاةمجرتلاوةنيداهمسا
مهضعبوناطيشلاةنيعماهنإسونيتسغوأسيدقلالاق.انه
اهلهباوجيفبويألاقو.اهلجرتبّرجاهنألءاوحباهنوهبشي
بويأبئاصممظعأنمف.تالهاجلاىدحإكنيملكتت
هئازرأنامزيفهبقصتليوهعمرعشينمدوجومدع
.يقيقحقيدصك

»كرب«ةيناربعلاةملكلا)هللاكراب(ِهللاٱَىلَعْفِّـدَج
نوثجيسانلانأامبو»اثج«يلصألاةملكلاهذهىنعمو
ًانايحأو.ءاعدلاىنعم»كرب«يففةالصلايفهللامامأ
تاكربمهريغلومهسفنألنوثاجلابلطيفريخللءاعدلانوكي
ىلعةنعللاهللانمنوبلطيفرشللنوكيًانايحأوهللانم
نمنوبلطيفقارفلاتقويفءاعدلانوكيًانايحأو.ءادعألا
:٤٧نيوكت(»ةمالسلاعم«لوقلاكنيرفاسملاىلعهتكربهللا

لوقيفروفنلاوكرتلاىنعمبيتأيًانايحأو)٨:٦٦كولم١و١٠
نأحجرألاو.هتيبنمهدرطدصقينمل»ةمالسلاعم«ءرملا
يأ)٢:٥و١١و١:٥(يفوانهدوصقملاوهريخألاىنعملااذه
.اهريغوةيزيلكنإلاةمجرتلايفهانعماذهو»تُموهللاركنا«
.»هللاىلعفّدج«ةيبرعلاةيعوسيلاةمجرتلايفو

امكوهملظيملوهبدأهللانأبويأدقتعاُلَبْقَنَالَّـَّـرشلٱَو
تاسوبلملاوتالوكأملاكتاريخلاهيبأنملبقيدلولانأ
بجياذكهعجوملابيدأتلاوةبعتملاةمدخلاًاضيأهنملبقيو
.طقفتاريخلاسيلوبرلابيدأتلبقينأناسنإلاىلع

ّنظامكهللاركنيملفِهْيَتَفَشِبُبوُّيَأْئِطُْخيَْمل
.ناطيشلا

ِّـَّـرشلٱِّـلُكِبُةَثَالَّـثلٱَبوُّيَأُباَحْصَأَعِمَساَّـمَلَف١١«١٣-١١
ِيناَمْيَّـتلٱُزاَفيِلَأ:ِهِناَكَمْنِمٍدِحاَوُّلُكاوُءاَج،ِهْيَلَعىَتَأيِذَّـلٱ

ُّ

لِبَو
ْ

ُهَلاوُثْرَيِلاوُتْأَيْنَأاوُدَعاَوَتَو،ُِّيتاَمْعَّـنلٱُرَفوُصَوُّيِحوُّشلٱُدَد
اوُعَفَرَف،ُهوُفِرْعَيَْملَوٍديِعَبْنِمْمُهَنُيْعَأاوُعَفَرَو١٢.ُهوُّزَعُيَو

َقْوَفًاباَرُتاوُّرَذَوُهَتَّـبُجٍدِحاَوُّلُكَقَّـزَمَو،اْوَكَبَوْمَُهتاَوْصَأ
َةَعْبَسِضْرَألٱَىلَعُهَعَماوُدَعَقَو١٣،ِءاَمَّـسلٱَوْحَنْمِهِسوُؤُر
لَكُيَْملَو،ٍلاَيَلَعْبَسَوٍماَّـيَأ

ِّـ
ُهَتَبآَكَّـنَأاْوَأَرْمَُّـهنَألٍةَمِلَكِبٌدَحَأُهْم

.»ًاّدِجًةَميِظَعْتَناَك
لايقزح٢:١٠يثارمو٧:٦عوشي١:٢٠ص٦:١٩ص

٣:١٥

بويأباحصأةرايزوةروكذملاثداوحلانيبنامزىضم
مهيلإبويأبئاصمربخلوصووةديعبدالبنماوتأمهنأل
.ًاضيأتقوىلإجاتحيمهرفسوتقوىلإرقتفي

ِيناَمْيَّـتلٱُزاَفيِلَأ
ُّ

زافيلأنباوزافيلأهمسانباوسيعلناك
همسابهانكسدالبتمستو)١١و٣٦:١٠نيوكت(ناميت
:٤٩ايمرإ(ةمكحلاباهلهأرهتشاومودأيقرشتناكوناميت
٧(.

حوشهمساةروطقنمنباميهاربإلناكُّيِحوُّشلٱُدَدْلِب
.اهنميقرشلالامشلايفبرعلادالبيفهلسنووهنكس

.لوهجمهناكمُِّيتاَمْعَّـنلٱُرَفوُص
٢٠٠وحناورفاسفًاعماوبهذينأىلعاوقفتايأاوُدَعاَوَت

مهرابتعاىلعًاليلدكلذناكورطخموشحومرفقيفليم
.بويألمهتبحمو

وهةلبزملاىلعسلاجلاموذجملانأاوقدصيملُهوُفِرْعَيَْمل
دجملاوىنغلابكلمكهموقدنعناكيذلابويأمهبحاص
.)٥٢:١٤ءايعشإ(

نأًالوأهيلعفهريغةيزعتدصقينملكوُهَعَماوُدَعَقَو
.هعمباصمهنأكباصملاناكميفهسفنلعجي

رثكأيزعيامًاريثكقيدصلادوجودّرجمٌدَحَأُهْمِّـلَكُيَْمل
.همالكنم

دئاوف
ةدحاولاةبرجتلانمصلخنالفانكرتيالناطيشلانإ.١

.نيحلكيلصنورهسننأانيلعفىرخأانيتأيىتح
.هللانعاندعبينأةبرجتلكيفناطيشلاةياغنإ.٢
نموءيشلكةياهنتوملانأناطيشلابيذاكأنمهنإ.٣

.)٩ع(حيرتسيهسفنلتق
ىلخأوءامسلانمىتأهنأليقيقحلاانقيدصعوسينإ.٤

لكيفانعموهوءيشلكيفانلثمبرجتوهسفن
.انتاقيض

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َذَخَأَو٢ُهَمْوَيَّـبَسَوُهاَفُبوُّيَأَحَتَفاَذٰهَدْعَب١«١٠-١
لٱَكَلَهُهَتْيَل٣:َلاَقَفُمَّـلَكَتَي

ْ
ُلْيَّـللٱَو،ِهيِفُتْدِلُويِذَّـلٱُمْوَي

لٱَكِلٰذْنُكَيِل٤!ٍلُجَرِبَلِبُحْدَقَلاَقيِذَّـلٱ
ْ

َال.ًامَالَظُمْوَي
ُمَالَّـظلٱُهْكِلْمَيِل٥.ٌراََهنِهْيَلَعِْقْرشُيَالَوُقْوَفْنِمُهللاٱِهِبِنَتْعَي
ملٱُّلِظَو

تافساكُهْبِْعُرتِل.ٌباَحَسِهْيَلَعَّـلُحَيِل.ِتْوَْ
لَفُلْيَّـللٱَكِلٰذاَّـمَأ٦.ِراَهَّـنلٱ)ُتاَمُلُظ(

ْ
َالَو،ىَجُّدلٱُهْكِسْمُي

يفَّـنَلُخْدَيَالَو،ِةَنَّـسلٱِماَّـيَأَْنيَبْحَرْفَي اَذَوُه٧.ِروُهُّشلٱِدَدَعِ
لَيِل٨.ٌفاَتُهِهيِفْعَمْسُيَال!ًارِقاَعْنُكَيِلُلْيَّـللٱَكِلٰذ

ْ
وُنِعَالُهْنَع

لٱ
ْ

ملٱِمْوَي
.ِهِئاَشِعُموُجُنْمِلْظُتِل٩.ِنيِّـنِّـتلٱِظاَقيِإلَنوُّدِعَتْسُْ

ْقِلْغُيَْملُهَّـنَأل١٠ِ،حْبُّصلٱَبْدُهَرَيَالَو،ْنُكَيَالَوَروُّنلٱِرِظَتْنَيِل
طَبَباَوْبَأ

ْ
.»َّـيَنْيَعْنَعَةَواَقَّـشلٱُِرتْسَيَْملَويِّـمُأِن

٤١:١٨ص٤١:٢٥ص١٨-٢٠:١٤ايمرإ

ملهنألاهيفروذعمهنكلوهلاوقألكيفبويأّرربنال
بسحوةميظعلاهبئاصمبجوتسياملمعدقهنأبرعشي
.ةرضاحلامالآلانزاوتالةقباسلاهتايححارفألكنأ

رعشهلكمالكلا)٤٢ص(يفرفسلاةمتاخىلإانهنمو
مظنلاامأوهباحصأوبويأنموههنومضمنأنونظملاو
يفرعشلانعفلتخييناربعلارعشلاو.رفسلابتاكنمف
ةثالثوأنيتيبلكلبنزوالوةيفاقهلسيلهنإفتاغلريغ
ةيفاقهلامفالخبةمجرتلابهلامجرهظيفىنعملابهباشتتهنم
.)باتكلاسوماقيف»رعش«بلطا(نزوو

صخشهنأكمويلارّوصرعاشلا)٣ع(ُمْوَيْلٱَكَلَهُهَتْيَل
لاقاملورئازكرهشلكةرموأةنسلكةرمبهذيويتأي
وأةنسلامايأنيبّدعُيالمويلاكلذنابلطمويلاكلههتيل
توميامكتامهنأكدوجوهلنوكيالو)٦ع(رهشلامايأ
.ليللانعهلوقاذكهوناسنإلا

سمشلافوسك)٥ع(ِراَهَّـنلٱ)ُتاَمُلُظ(تافساك
.)٨عرظنا(

رقُعلاهلبلطوًاصخشليللارّوص)٧ع(ًارِقاَعْنُكَيِل
.هلثمليلهبقعيالوليللاكلذمدعيفدولومبحرفلامدعو

نيذلاةرحسلاىلإةراشإ)٨ع(ِمْوَيْلٱوُنِعَالُهْنَعْلَيِل
رومألاةفرعموةيعيبطلاتاوقلاوحاورألاىلعةطلسلااوعّدا
زوجيالهونعليأموؤشمهنأموينعاولاقاذإفةلبقتسملا
فوسكلاةلعاوفرعيملءامدقلانأامبو.هيفلمعلا
سمشلاعلبيناكًايمهوًاناويحيأًانينتنأاونظفوسخلاو
نإوةميظعةيحكهيلعهفافتلابهيطغيناكهنأوأرمقلاوأ

امنيحهنونكسيوأهنوظقويفنينتلاىلعةطلسةرحسلل
.نوءاشي

نينيعلارافشأرعشبدهلا)٩ع(ِحْبُّصلٱَبْدُهَرَيَالَو
سمشلاةعشأاهنيبنمجرختيتلابحسلاحبصلابدهو

.ًاحابص

مل١١«١٩-١١ َنِمُتْجَرَخاَمَدْنِع؟ِمِحَّـرلٱَنِمْتُمَأَْملَِ
لٱ
ْ
طَب
ْ

ملِن ِمل١٢؟َحوُّرلٱِمِلْسُأَْملَِ
َ
ملَو،ُبَكُّرلٱيِنْتَناَعَأاَذا ُّيِدُّثلٱَِ

.ًانِكاَسًاعِجَطْضُمَنآلٱُتْنُكْدَقِّـينَأل١٣؟َعَضْرَأىَّـتَح
ِضْرَألٱيِريِشُمَوٍكوُلُمَعَم١٤ًاِحيَرتْسُمُتْمِنُتْنُكٍذِئَنيِح
َهلَءاَسَؤُرَعَمْوَأ١٥،ْمِهِسُفْنَألًاماَرْهَأاْوَنَبَنيِذَّـلٱ

ُ
ٌبَهَذْم

ملٱ
طَمٍطْقِسَكْوَأ١٦،ًةَّـضِفْمَُهتوُيُبَنيِئِلاَْ

ْ
َْملٍةَّـنِجَأَك،ْنُكَأْمَلَفٍروُم

ملٱُّفُكَيَكاَنُه١٧.ًاروُناْوَرَي
َكاَنُهَوِبَغَّـشلٱِنَعَنوُقِفاَنُْ

ملٱُحِيَرتْسَي
طَيىَْرسَألٱ١٨.نوُبَعْتُْ

ْ
َنوُعَمْسَيَال.ًاعيَِمجَنوُّنِئَم

ملٱَتْوَص
لٱاَمَكُريِغَّـصلٱ١٩.ِرِّـخَسُْ

ْ
لٱَو،َكاَنُهُريِبَك

ْ
ْنِمٌّرُحُدْبَع

.»ِهِدِّـيَس
صو٢١و١٠-٧:٨صو١٩-١٣ع١٩و١٠:١٨ص
١٦-١٧:١٣و١٦:٢٢و٢٢-٢٠و١٥-١٤:١٠و٢٢و١٠:٢١
٦و٢٦:٥و٢٠و٢٤:١٩و٢٦-٢٣و٢١:١٣و٢٧-١٩:٢٥و
ءايعشإو١٥:٢٨ص١٢:١٧ص١٢:١٨ص٣٤:٢٢و

١٧:١٦ص١٧و٢٧:١٦ص١٢:٢١ص٥٨:١٢

:٦٦ءايعشإو٥٠:٢٣نيوكت()١٢ع(ُبَكُّرلٱيِنْتَناَعَأ
ىلعليلدهيبأيتبكرىلعديدجلادولوملاعضو)١٢
.هبهتيلوؤسم

هبشيسدقملاباتكلا)١٣ع(ًاِحيَرتْسُمُتْمِنُتْنُك
:٧لامعأ١١:١١انحويو١٢:٢لايناد(مونلابنينمؤملاتوم

نوظقيتسيمثمهباعتأنمنوحيرتسيتوملادنعمهنأل)٦٠
دعبناسنإلاةلاحاوفرعيملفءامدقلاامأ.لضفأةايحل
ةيواهلالهأنأاونظلبديدجلادهعلايفتنلعُأامتوملا
)خلا٨٨:٣رومزمرظنا(ةايحلاحارفأالبوداسجأالبةليخأ
هلٱَىلِإِيتاَيَح«

َْ
ملٱَلْثِمُتْبِسُحْتَنَدِةَيِوا

َىلِإَنيِرِدَحْنُْ
جلٱ
ْ

.اوُعَطَقْنٱَكِدَيْنِمْمُهَو،ُدْعَبْمُهُرُكْذَتَالَنيِذَّـلٱ...ِّـُب
يفيِنَتْعَضَو جلٱِ

ْ
يف،ِلَفْسَألٱِّـُب يف،ٍتاَمُلُظِ ...ٍقاَمْعَأِ

ألِلَكَّـلَعَلَفَأ
َ

.»َكُدِّـجَمُتُموُقَتُةَليِخَألٱِمَأ،َبِئاَجَعُعَنْصَتِتاَوْم
مالكو)خلا١٤:١٠(لبابكلميفءايعشإمالكًاضيأرظنا

نإوبويأامأو)٢٠-٣٨:٩ءايعشإ(حلاصلاكلملاايقزح
لضفدقفءامدقلانمهريغراكفأكةرخآلابهراكفأتناك
امىلإةبسنلابةحارةيواهلانأبسحوةايحلاىلعتوملا
.)٢٢و١٠:٢١(ملاعلااذهيفبعتلانمهيلعناك

روبقيهورصممارهأىلإراشأهلعل)١٤ع(ًاماَرْهَأ
١٣هتدعاقةحاسوًامدق٤١٩ريبكلامرهلاولعنإ.كولم

ألَا
َ
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طيوحتلىفكلةماقهولعطئاحاهنمينُبولهتراجحوًانادف
ةرسأوأطقفدحاولجرربقميظعلامرهلااذهواسنرفةكلمم
.هسفنلهتبحموهينابءايربكىلعلديمرهلاوةدحاو

لبسانلانيبقرفالربقلايفهنأبويأمالكةصالخو
نومولظملاونوملاظلاولافطألاوءاملعلاوءارقفلاوءاينغألا
نمو.ةدحاوةلاحبًاعيمجدوسملاوديسلاوريبكلاوريغصلاو
ىنازحلاونيبعتملانمنوريثكىّزعتهذهانمايأىلإبويأمايأ
امكمهباعتأنمصالخلانوهتشيمهنألةليمجلاظافلألاهذهب
يحيسملادنعتوملانكلو.مونلابةحارلابعتملايهتشي
.ةديدجةايحوحرفوهلبطقفبعتلانمةحارلاسيل
رارشألاف)٤:٩نييناربع(هللابعشلالإتسيلةايحلاهذهو
.)١٥و٢٢:١٤ايؤر(توملابمهرورشبقاوعنمنوصلخيال

مل٢٠«٢٦-٢٠ ِملٌةاَيَحَو،ٌروُنٍّيِقَشِلىَطْعُيَِ
ُ

؟ِسْفَّـنلٱيِّـر
ملٱَنوُرِظَتْنَيَنيِذَّـلٱ٢١

َنِمَرَثْكَأِهْيَلَعَنوُرُفَْحيَوَوُهَسْيَلَوَتْوَْ
لٱ
ْ

ملٱ٢٢،ِزوُنُك
لٱ،اوُجِهَتْبَيْنَأَىلِإَنيِروُْرسَْ

ْ
اَمَدْنِعَنيِحِرَف

ُهللاٱَجَّـيَسْدَقَوُهُقيِرَطِهْيَلَعَيِفَخْدَقٍلُجَرِل٢٣.ًاْربَقَنوُدَِج
ملٱَلْثِمَويِنيِنَأِيتْأَييِزْبُخَلْثِمُهَّـنَأل٢٤.ُهَلْوَح

ْ
ُبِكَسْنَتِهاَيِ

ُهْنِمُتْعِزَفيِذَّـلٱَو،ِيناَتَأَفُتْبَعَتْرٱًاباَعِتْرٱِّـينَأل٢٥،ِيتَرْفَز
طَأَْمل٢٦.َّـَيلَعَءاَج

ْ
َءاَجْدَقَوِْحَرتْسَأَْملَوْنُكْسَأَْملَوَّـنِئَم

لٱ
ْ

.»ُبَضَغ
٦:٧ص٨٨:٨رومزمو١٩:٨ص١٢و٨و١٩:٦ص
٣٠:١٥و٩:٢٨ص٤٢:٤رومزمو٣:١٦ص٣٣:٢٠و
١٤و٧:١٣ص

اهلكةايحنملضفأدوجولامدعنإهمالكةصالخ
تاقشماهلكنكتملهتايحنألةغلابمهمالكيفوتاقشم
ىلإرظنولفليوطنامزءانثأيفةريثكتاريخهلناكلب

يفهلدعبنمآوةقباسلاهللامحارمىلإًاضيأرظنواهلكهتايح
.طقدلويملولهلريخناكلقيملتقولاكلذ

يفعوسيلاق)٢٠ع(ِزوُنُكْلٱَنِمَرَثْكَأِهْيَلَعَنوُرُفَْحي
لقحيفًازنكدجويذلاناسنإلانإ)١٣:٤٤ىّتم(لثملا
نإبويألاقو.لقحلاكلذىرتشاوهلناكاملكعاب
ناسنإلاكلذبلطامكةسامحبتوملانوبلطينيبعتملا
.توملانوهتشينيذللةايحلاىطعُتاذاملفزنكلا

ردقيالبئاصمهتباصأيأ)٢٣ع(ُهُقيِرَطِهْيَلَعَيِفَخ
.اهمهفينأ

راصفديريامكلمعينأردقياليأُهَلْوَحُهللاٱَجَّـيَس
ًاباوجالوهلكاشملًالحدجينأردقيالونيجسلثم
.هتالاؤسل

ًاحابصمويلكلكأيناكامك)٢٤ع(يِزْبُخَلْثِم
.عاطقناالبهنينأناكاذكهءاسموًارهظو

امىلإراشأهلعل)٢٦و٢٥ع(خلاُهْنِمُتْعِزَفيِذَّـلٱَو
نأرداونلانمهنألهتحارمايأيففوخلانمهبلقيفناك
يفِّـينِإ«لاق٢٩:١٨يفنكلو.ًاحارفأاهلكةايحلانوكت ِ
لَسُأيِرْكَو

ِّـ
رظتنيمليأ»ًاماَّـيَأُرِّـثَكُأِلَدْنَمَّـسلٱَلْثِمَو،َحوُّرلٱُم

يأعراضملاةغيصبلاعفألانومجرتيمهضعبو.هباصأاممًائيش
...حيرتسا...نكسا...نئمطا...عزفا...بعترا«
.»يتأي

ريبدتلميلستلامدعوربصلاةلقرهظأاذههمالكببويأو
ًاعوضومهباحصأمامأطسبفهلدعىلعضارتعالاوهللا
.ثحبلايفرفسلانميقابلالغشي

دئاوف
هنإهللاباتكوهسدقملاباتكلانأىلعلدياممهنإ.١

.حيسملاالإلماكسلو.نينمؤملاتافعضركذي
يفانكولو.»طقسيالنأرظنيلفمئاقهنأنظينم«نإ.٢

.هنمرثكأمالكلايفانأطخأانكلبويأناكم
الواهديزييكشتلاليبسىلعبئاصملاركذنإ.٣

.ىلوأولضفأتوكسلاوربصلافاهضفّخي
ةيدبألاةايحلانإفدلوُأملينتيللوقينأدحألسيلنإ.٤

اهلبقينملكلنيدولومللةدعماهتاريخعيمجو
.)٢٢:٤ىّتمرظنا(حيسملابناميإلاب

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

هبجعت)١(هتصالخولوألازافيلأباطخ٥و٤صيف
لامعأبةفرعملاوربصلاهنمرظتناناكهنألبويأمالكنم
رّذحةفيطلوةحيصفتارابعب)٢()١١-١ع(ةلداعلاهللا
لداعلاوسودقلاوقلاخلاوهوهللاىلعرمذتلانمبويأ
يفناكولهنإ)٧-٥:٢ص(هظيغهلتقييبغهمواقينمو
ريدقلابيدأتضفريالوهللاىلإبلطيناكلبويأناكم
.)٢٧-٥:٨ص(هيجنيف

ِيناَمْيَّـتلٱُزاَفيِلَأَباَجَأَف١«١،٢
ُّ

ًةَمِلَكٌدَحَأَنَحَتْمٱِنِإ٢:
ِنَعَعاَنِتْمالٱُعيِطَتْسَيْنَمْنِكٰلَو؟ُءاَتْسَتْلَهَفَكَعَم
لٱ
ْ

.»!ِمَالَك
٢٠-٣٢:١٨ص

ًالوأملكتفرفوصوددلبنمًارمعربكأناكزافيلألعل
لبةينالعبويأخبويملفةمكحلاوةقرلاهباطخيفرهظأو
نأنكمأوللضفناكوةفيطلةقيرطبهتئيطخىلإحمل
.هقيدصرّدكيالفتكسي

ألَا
َ
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َيِداَيَأَتْدَّـدَشَوَنِيريِثَكَتْدَشْرَأْدَقَتْنَأاَه٣«٣،٤
لٱَكُمَالَكَماَقَأْدَق٤.ًةَيَِختْرُم

ْ
ملٱَبَكُّرلٱَّـتَّـبَثَوَرِثاَع

.»َةَشِعَتْرُْ
٢٥و٢١و١٦و٢٩:١٥صو٤و٣ع

نمىضماميفبويأكولسلةنسحةداهشمالكلااذه
شعيملومهتبثومهددشونيريثكدشرأناكهنإفهتايح
مّدقلبءاينغألاةداعكهلامنمناسحإلابىفتكاالوهسفنل
بكرلاوةيخترملايدايألاو.نيجاتحمللةيحورةمدخبهسفن
زافيلأةياغامأو.مزعلاوناميإلابءافعضلاىلإريشتةشعترملا
ددشناكامدعببويأنألهخيبوتلببويأحدمتسيلف
.شعتراهريغتّبثناكامدعبوىختراهريغ

.»َتْعَتْرٱَكَّـسَمْذِإ!َتْرِجَضَكْيَلَعَءاَجْذِإَنآلٱَو«٥
١٩:٢١ص٦:١٤ص

بئاصمعيمجىلإهبريشأفلوهجملعافلاَكْيَلَعَءاَج
.ليصفتلاباهركذزافيلأدريمليتلابويأ

َلاَمَكَكُؤاَجَرَوَكَدَمَتْعُمَيِهَكاَوْقَتْتَسْيَلَأ٦«١١-٦
َديِبُأَنْيَأَو،ٌءيِرَبَوُهَوَكَلَهْنَمْرُكْذُا٧؟َكِقُرُط
ملٱ
حلٱَّـنَأَتْيَأَرْدَقاَمَك٨؟َنوُميِقَتْسُْ

ْ
مثِإَنيِثِرَا

ْ
َنيِعِراَّـزلٱَوًا

ِهِفْنَأِحيِرِبَوَنوُديِبَيِهللاٱِةَمَسَنِب٩.اَمَُهنوُدُصَْحيًةَواَقَش
ِلاَبْشَألٱُباَيْنَأَوِريِئَّـزلٱُتْوَصَوِدَسَألٱُةَرَْجمَز١٠.َنْوَنْفَي
لٱِمَدَعِلٌكِلاَهُثْيَّـللَا١١.ْتََّـرسَكَت

ْ
ِةَوْبَّـللٱُلاَبْشَأَوِةَسيِرَف

.»ْتَدَّـدَبَت
:١٥ص٣٧:٢٥رومزمو٧و٣٦:٦و٨:٢٠ص١:١ص
ص٦:٧ةيطالغو١:١٣عشوهو٢٢:٨لاثمأو٣٥و٣١
ص٢:٨يكينولاست٢و٣٠:٣٣و١١:٤ءايعشإو١٥:٣٠
ص٢٩:١٧ص٥٨:٦رومزمو٥:١٥ص١٣-٤٠:١١
٢٧:١٤و٢٠:١٠و٥:٤

ًايقتناكبويأنأركنُيالَكَدَمَتْعُمَيِهَكاَوْقَتْتَسْيَلَأ
السانلانمهريغىلإةبسنلابلماكهنكلوةلماكهقرطو
.)١٧ع(هللاىلإةبسنلاب

ليلدبويأبئاصمنإيأ)٧ع(ٌءيِرَبَوُهَوَكَلَهْنَم
.هللامامأةلماكهقرطالوءربلالكًائيربنكيملهنأىلع
رفغيلهللابيدأتلميلستلاوةبوتلاىلعهثحينأزافيلأةياغو
رخآيفةياغلاهذهترهظو.هدئادشنمهيجنيوهاياطخهل

.)خلا٥:١٧ص(هباطخ
لوألامسقلاو.نيمسقسانلامسق)٨ع(ًاْمثِإَنيِثِراَْحلٱ

هللابيدأتنمنوديفتسيونوبوتيونوئطخينيذلامه
نوكرتينيذلامهيناثلامسقلاو.نوصلخيوهيلإنوعجريو

ةواقشنوعرازلاوًامثإنوثراحلامهونوبوتيالوهللا
دوسألايفيتآلازافيلأمالكبمهيلإراشملامهواهنودصحيف
نوبوتينيذلايألوألامسقلانمنوكيبويأنأهؤاجرو
هللاريبدتةمواقمودرمتلاىلعّرصأاذإهنكلونوصلخيو
.نيكلاهلانمنوكي

يهودسأللاهمزالياموءامسأةسمخ)١١و١٠ع(انهو
ىنعمبظافلألاراركتوةوبللاوثيللاولابشألاوريئزلاودسألا
زافيلأهبشو.يناربعلارعشلاتاحالطصانماذهودحاو
ضعبلااوددبومهضعباولتقسانأمهاتأدوسأبرارشألا
مهتسارشومهتوقيفدوسألانوهبشيرارشألاورخآلا
.مهكالهو

ًازكراَهْنِمِينُذُأْتَلِبَقَفٌةَمِلَكْتَلَّـلَسَتَّـَيلِإَّـمُث١٢«٢١-١٢
يف١٣.)ًاسَْمه( هلٱِ

َْ
ٍتاَبُسِعوُقُوَدْنِعِلْيَّـللٱىَؤُرْنِمِسِجاَو

.يِماَظِعُّلُكْتَفَجَرَف،ٌةَدْعَرَوٌبْعُريِنَباَصَأ١٤ِساَّـنلٱَىلَع
١٦.يِدَسَجُرْعَشَّـرَعَشْقٱ.يِهْجَوَىلَعٌحوُرْتَّـرَمَف١٥
ُتْعِمَس.َّـيَنْيَعَماَّـدُقٌهْبِش.اَهَرَظْنَمْفِرْعَأَْمليِّـنِكٰلَوْتَفَقَو

طَأُلُجَّـرلٱِمَأ،ِهللاٱَنِمُّرَبَأُناَسْنِإلٱَأ١٧:ًاضِفَخْنُمًاتْوَص
ْ

ُرَه
ُبِسْنَيِهِتَكِئَالَمَىلِإَوْمُهُنِمَتْأَيَالُهُديِبَعاَذَوُه١٨؟ِهِقِلاَخْنِم
حلٱِبْمَكَف١٩.ًةَقاََمح

ْ
َنيِذَّـلٱٍنيِطْنِمٍتوُيُبُناَّـكُسِّـيَِر

يفْمُهُساَسَأ لٱَلْثِمَنوُقَحْسُيَوِبَاُّرتلٱِ
ْ

ِحاَبَّـصلٱَْنيَب٢٠؟ِّـثُع
ملٱَو
٢١.َنوُديِبَيِدَبَألٱَىلِإْمِهْيَلِإٍهِبَتْنُمِنوُدِب.َنوُمَّـطَُحيِءاَسَْ
.»ٍةَمْكِحَالِبَنوُتوُمَي؟)ْمِهِماَيِخ(مهبنطُلاَبِحْتَعِزُتْنٱاَمَأ
:٢٥و٩:٢ص٢٦:١٤ص١٨-٣٣:١٥صو١٧-١٢ع
ص١٥:١٥ص٣٦:٣و٣٥:١٠و٣٢:٢٢و٣١:١٥ص٤

:١٤ص٣:١٩و٢:٧نيوكتو٢٢:١٦ص٣٣:٦و١٠:٩
٣٦:١٢و١٨:٢١ص٨:٢٢ص٢٠:٧و١٤:٢٠ص٢

-١٢:٥ص(هباطخنمديدجلصفىلإزافيلأمدقت
مالكلانأهلرّوصوهللاىلعرمذتلانمبويأرّذحيهيفو)٧
اممرثكأنيعماسلانمهريغوبويأدنعرابتعاهلفايؤربهاتأ
.زافيلأتايدنعنمناكول

.يفخلاتوصلا)ًاسَْمه(ًازكر
لثمهردصيفهبهسفنناسنإلاثدحيامِسِجاَوَه

.ىؤرلاولمأتللمئالمتقوليللاوساوسولا
سفنكسفنلاديفتةيلصألاةملكلا)١٥ع(ٌحوُرْتَّـرَمَف

سفنكروظنمريغءيشبرعشزافيلألعلوةمسنوأناسنإلا
هينيعمادقًاحبشىأرمثههجوىلعتّرمةمسنوأناسنإ
رعشقادقكشالو.ًاضفخنمًاتوصعمسولايخهنأك
.هنمنوعماسلا

سيلفيراكنإماهفتسا)١٧ع(ِهللاٱَنِمُّرَبَأُناَسْنِإلٱَأ
الوهللاىلعمكحينأهلزوجيالكلذلهللانمّربأناسنإلا

ألَا
َ
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هعمسيذلامالكلانأمهضعبنظي.هتيانعنمرمذتينأ
.حاحصألاةياهنبيهتنيهنأحجرألاو.انهىهتنادقزافيلأ

نمريخألاتيبلايفامكةكئالملايأ)١٨ع(ُهُديِبَع
هللاىلإةبسنلابفهللاقئالخمظعأوراهطأمهنأعمو.نيتيبلا

.مدآينبةفرعميرحلابمكفةقامحمهتفرعمبسحت
ءاينغألاتويبنعاهلًازييمت)١٩ع(ٍنيِطْنِمٍتوُيُب

داسجأيهنيطنمتويبلاو.ةتوحنمةراجحنمةينبملا
يفاهساسأونيطنميهيتلاتويبلا.ةينافلاسانلا
هلاوزةعرسويدسجلاناسنإلافعضىلعليلدبارتلا
.هتفرعمديدحتو

ةايحرصقىلإريشي)٢٠ع(ِءاَسَْملٱَوِحاَبَّـصلٱَْنيَب
.طقفراهناهنأكناسنإلا

زافيلأةياغو.ثعلاديبيامكنوديبيْمِهْيَلِإٍهِبَتْنُمِنوُدِب
الوناسنإلاربكتيالفهقئالخنيبوهللانيبدعبلامظعينأ
هنألناسنإلاىلعظفاحيهللانكلو.هقلاخىلعضرتعي

ةالصلاعمسيوهصالخلجألهنبالذبوهتروصىلعهقلخ
.رشبلاينبنمدرفلكبينتعيو

ةميخبهّبشمناسنإلا)٢١ع()ْمِهِماَيِخ(مهبنطُلاَبِح
مهنممهبنطتعزتنااذإو.اهلاقتناواهبنطعزنبلّثميهتومو
ُتْيَبَضِقُنْنِإ«)٥:١سوثنروك٢رظنا(ةميخالباوحبصأ

.»خلاُِّيضْرَألٱاَنِتَمْيَخ
نأردقيالضرألاىلعناسنإلامايأةلقلةَمْكِحَالٍِب

مايأنأانلنلعيديدجلادهعلاو.ةمكحلايفًاريثكمدقتي
لبقملاملاعلايفوطقفهتايحةيادبملاعلااذهيفناسنإلا
.ةياهنالبةمكحلاوةفرعملابمدقتي

دئاوف
.انسفنأانراذنإنمنوهأانريغانراذنإنإ.١
.هللاىلعمكحلاوهرمذتلانإ.٢
نمتبثأهللانمًامالكسدقملاباتكلايفانلنإ.٣

.ليللاىؤر
ةيدسجلاهتافعضىلإرظنيامدنععضّتيناسنإلانإ.٤

.هلجألوهيفةلماعلاهللاةمعنىلإرظنيامدنععفتريو
.ديبعونصمريغًايدبأًاتيبانلنإ.٥

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

زافيلأباطخةلمكت

ِّـيَأَىلِإَو!ٍبيُِجمْنِمَكَلْلَهَف.َنآلٱُعْدُا١«٧-١
لٱ
ْ

لَتَنيِسيِّـدِق
ْ

لٱَّـنَأل٢؟ُتِفَت
ْ

لٱُلُتْقَيَظْيَغ
ْ

لٱَوَّـيِبَغ
ْ

ُتيِمُتََةْريَغ

لٱُتْيَأَرِّـينِإ٣َ.قَْمحَألٱ
ْ

٤.ُهَضِبْرَمُتْنَعَلًةَتْغَبَوُلَّـصَأَتَيَّـيِبَغ
يفاوُمَّـطََحتْدَقَو،ِنْمَألٱِنَعَنوُديِعَبُهوُنَب لٱِ

ْ
٥.َذِقْنُمَالَوِباَب

جلٱُلُكْأَيَنيِذَّـلٱ
ْ

،ِكْوَّـشلٱَنِمىَّـتَحُهُذُخْأَيَوْمُهَديِصَحُناَعَْو
لٱَّـنِإ٦.ْمَُهتَوْرَثُنآْمَّـظلٱُّفَتْشَيَو

ْ
َختَالَةَّـيِلَب

ْ
ِبَاُّرتلٱَنِمُجُر

ٌدوُلْوَمَناَسْنِإلٱَّـنِكٰلَو٧،ِضْرَألٱَنِمُتُبْنَتَالَةَواَقَّـشلٱَو
لِل
ْ

جلٱَّـنَأاَمَكِةَّـقَشَم
ْ

جلٱِعاَفِتْرالَحِراََو
ْ

.»ِحاََن
٢٤:١٨ص١٢:٢ايمرإ٢٧:٣و١٢:١٦لاثمأ١٥:١٥ص
١٥:٣٥ص٢٢:١٠و١٠-١٨:٨ص٤:١١ص٣١:٣٠و
١٤:١ص

ناكفهيفدلُويذلامويلانعلبويأناكَنآلٱُعْدُا
نوسيدقلاو.ةايحلاهاطعأيذلاهللاىلعضارتعاكهمالك
هديبعمهنكلوهللارمأبسانلانومدخيةكئالملايأ
.سودقلامهديسىلعًاضارتعانوعمسيالفنوسيدقلا

يكتشينموهتريغةريغلاوهللاظيغوه)٢ع(َظْيَغْلٱ
هلتقيًاظيغهسفنىلعبلجيلبًائيشعفتنيالهللاىلع
لاثمأ(بدألاوةمكحلارقتحينموهيبغلاو.هتيمتةريغو
يهةوابغمظعأو)١٢:١٦لاثمأ(هبضغرهظينمو)١:٧
نمزافيلأو.ئطاخلاوهسدقملاباتكلابيبغلاوةئيطخلا
هرذتحيلهباصأاموًايبغركذيلبًايبغبويأوعديالهفطل
.بويأ

ةتغبوًايتقوًاحاجنيبغلاحجن)٣ع(ُهَضِبْرَمُتْنَعَل
هنعليمليأنوعلمهنإهيفلاقهضبرمزافيلأىأراملوطقس
.هنعلفطقسلبطقسف

يفِءاَبآلٱَبوُنُذُدِقَتْفَأ«)٢٠:٥جورخ(يف)٤ع(ُهوُنَب ِ
ِمْثِإْنِمُلِمَْحيَالُنْبالَا«)١٨:٢٠لايقزح(يفو»ِءاَنْبَألٱ
يفرثؤتبألااياطخنأنيتيآلانيتاهنمرهظيف»ِبَألٱ
النكلولاملاوتيصلاوةحصلاكةينمزلامهرومأيفءانبألا
.مهاياطخببسبالإمهسوفنكلهت

يفاوُمَّـطََحت بابلاناكةميدقلاندملايف)٤ع(ِباَبْلٱِ
٢٩:٧رظنا(ةمكاحملاوعامتجالاوسولجلاورورملاناكم
لاقامكوءافعضمهنألاوملُظاومطحتو)١٢٧:٥رومزم
لٱُبِحاَصاَّـمَأ«)٢٢:٨(بويأ

ْ
رظنا(»ُضْرَألٱُهَلَفِةَّـوُق

.)٥:١٢سوماع
الجايسلانأىنعملاوجايسلايأ)٥ع(ِكْوَّـشلٱَنِم

نمكلذولكأيورمثلافطقينأدارأنملكلوخدعنمي
مهتورثيهتشينملكيأنآمظلاو.لقحلابحاصفعض
.اهلكاهذخأييأاهّفتشي

َختَال
ْ

ببسالبيتأتاليأ)٦ع(ِضْرَألٱَنِم...ُجُر
البضرألانمناجرخينيذللابعشلاوكوشلاكسيلو
.عراز

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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النأناسنإلاىلعبجيواهنمدبالفِةَّـقَشَمْلِلٌدوُلْوَم
ناسنإلاةعيبطىلإًاضيأراشأو.اهثودحنمبجعتي
.ةقشمللهسفنضرعيفهرغصنمئطخيهنإفةدسافلا
ةئيطخلانمةيلبلانإولداعهللانأهباطخبزافيلأتبثف
.هاتأامهاتأفأطخأدقناكبويأنأىلإحّملو

طَأُتْنُكْنِكٰل٨«١٦-٨
ْ

ُلَعْجَأِهللاٱَىلَعَوِهللاٱَىلِإُبُل
لٱ٩.يِرْمَأ

ْ
١٠.ُّدَعُتَالَبِئاَجَعَوُصَحْفُتَالَمِئاَظَعِلِعاَف

ملٱ
ملٱَوِضْرَألٱِهْجَوَىلَعًارَطَمِلِزْنُْ

ملٱِلِسْرُْ
ْ
لٱَىلَعَهاَيِ

ْ
١١.ِّـيِرَاَرب

جلٱ
ْ

ملٱِلِعَا
يفَنيِعِضاَوَتُْ لٱِ

ْ
ملٱُعِفَتْرَيَفَىلُع

١٢.ٍنْمَأَىلِإَنوُنوُزْحَْ
ملٱ
ملٱَراَكْفَأِلِطْبُْ

ُجتَالَفَنيِلاَتْحُْ
ْ

ِذِخآلٱ١٣.ًادْصَقِْمهيِدْيَأيِر
حلٱ
ْ

ملٱُةَروُشَمُرَّـوَهَتَتَفْمِهِتَليِحِبَءاَمَُك
يف١٤.َنيِرِكاَْ ِراَهَّـنلٱِ

يفَنوُسَّـمَلَتَيَو،ًامَالَظَنوُمِدْصَي يفاَمَكَِةريِهَّـظلٱِ ١٥.ِلْيَّـللٱِ
ملٱ
لٱَيِّـجَنُْ

ْ
لٱِدَيْنِمَوْمِهِمَفْنِم،ِفْيَّـسلٱَنِمَسِئاَب

ْ
١٦.ِّـيِوَق

خلٱُّدُسَتَوٌءاَجَرِليِلَّـذلِلُنوُكَيَف
ْ

.»اَهاَفُةَّـيَِط
:٣٦ص٤٢:٣و١٦و٣٧:١٤و٩:١٠ص٣و١٣:٢ص
٣٦:٧و٢٢:٢٩ص٣٨:٢٦و١١-٣٧:٦و٢٩-٢٧
:١٢ص٣:١٩سوثنروك١و٣٧:٢٤ص٣٣:١٠رومزم

١١و٤:١٠ص٢٤:١٣و٢٠:٢٦و١٨:١٨و١٥:٣٠و٢٥
:٣٨و١٥و٣٦:٦و٣٤:٢٨و٢٩:١٧ص٣٥:١رومزمو

١٠٧:٤٢رومزم١٥

ناكميفناكولهنإلاق.زافيلأباطخنمرخآلصف
نسحُملاوهلامعأيفميظعلاوهوهللاىلإبلطيناكلبويأ
هللاىلإبويأعجراذإفنيمولظملافصنموهقئالخعيمجىلإ
.برلاهكرابيةبوتلاب

ُجتَالَف
ْ

»مهليحمهيديأممتُتال«)١٢ع(ًادْصَقِْمهيِدْيَأيِر
.)اهودصقيتلا(

يف .رونلادوجوعمنومدصي)١٤ع(َنوُمِدْصَيِراَهَّـنلٱِ
ةيفاكلئاسوسانلايطعيهللانإفمهبولقهمعنعةيانك
نمرثكأةملظلانوبحيمهنكلو)٢٢-١:٢٠ةيمور(هوفرعيل
َنوُكَتِلَّـَيلِإاوُتْأَتْنَأَنوُديِرُتَال«دوهيللعوسيلاقامكرونلا
.)٥:٤٠انحوي(»ٌةاَيَحْمُكَل

ةيانكمفلاو.ءايوقألارارشألامفنم)١٥ع(ْمِهِمَفْنِم
نيملاظلاةسارشنعوأبذاكلاوعجوملامالكلانعامإ
.نيكاسملانوعلبيمهنأك

ْضُفْرَتَالَف.ُهللاٱُهُبِّـدَؤُيٍلُجَرِلىَبوُطاَذَوُه١٧«٢٧-١٧
لٱَبيِدْأَت

ْ
ُهاَدَيَوُقَحْسَي.ُبِصْعَيَوُحَرَْجيَوُهُهَّـنَأل١٨.ِريِدَق

يف١٩.ِناَيِفْشَت يفَوَكيِّـجَنُيَدِئاَدَشِّـتِسِ َكُّسَمَيَالٍعْبَسِ
يف٢٠.ٌءوُس جلٱِ

ْ
ملٱَنِمَكيِدْفَيِعُو

يفَوِتْوَْ حلٱِ
ْ

ِّـدَحْنِمِبَْر

للٱِطْوَسْنِم٢١.ِفْيَّـسلٱ
ِّـ

ُختِناَس
ْ
خلٱَنِمُفاََختَالَفُأَبَت

ْ
ِباََر

خلٱَىلَعُكَحْضَت٢٢.َءاَجاَذِإ
ْ

ملٱَوِباََر
َختَالَوِةَعاَجَْ

ْ
ىَش

حلٱِةَراَجِحَعَمُهَّـنَأل٢٣.ِضْرَألٱَشوُحُو
ْ

ُشوُحُوَوَكُدْهَعِلَْق
لٱ
ْ

ِملاَسُتِةَّـيِّـَرب
ُ

َكَضِبْرَمُدَّـهَعَتَتَوٌةَنِمآَكَتَمْيَخَّـنَأُمَلْعَتَف٢٤.َك
ِبْشُعَكَكَتَّـيِّـرُذَوٌريِثَكَكَعْرَزَّـنَأُمَلْعَتَو٢٥.ًائْيَشُدِقْفَتَالَو
ملٱُلُخْدَت٢٦.ِضْرَألٱ

يفَنَفْدَْ لٱِعْفَرَكٍةَخوُخْيَشِ
ْ

يفِسْدُك ِ
ْمَلْعٱَوُهْعَمْسٱَف.َوُهاَذَك.ُهْنَعاَنْثَحَبْدَقاَذَّـنِإاَه٢٧.ِهِناَوَأ
.»َكِسْفَنِلَتْنَأ

نييناربعو٣:١١لاثمأو١٦و٣٦:١٥ص٩٤:١٢رومزم
:٣٠ءايعشإو٢:٦ليئومص١و٣٢:٣٩ةينثت١١-١٢:٥
١٤٤:١٠رومزم٣٧:١٩و٣٣:١٩رومزم٦:١عشوهو٢٦
رومزم٨:٢١ص٦و٩١:٥رومزم٣١:٢٠رومزمو١٥ع
٩-١١:٦ءايعشإ٢:١٨عشوهو٣٤:٢٥لايقزحو٩١:١٣
:٤٨و٤و٤٤:٣ءايعشإ١١٢:٢رومزم٨:٦ص٦٥:٢٥و

٤٢:١٧ص١٩

ديدجلادهعلاميلعتكاذهُهللاٱُهُبِّـدَؤُيٍلُجَرِلىَبوُط
:٣لاثمأو٩٤:١٢رومزمًاضيأرظنا()١٣-١٢:٥نييناربع(
بطخيفاملمجألصفلااذهنإنيرسفملادحألاق.)١١
.بويأباحصأ

ءافشلاهتياغوحرجيحاّرجك)١٨ع(ُبِصْعَيَوُحَرَْجي
.)٦:١عشوه(

)٦:١٦لاثمأ(ديكأتلادوصقملا)١٩ع(ٍعْبَسَو...ِّـتِس
ملٱَنِمَكيِدْفَي«)٢٠ع(لاقامدعب

يفَوِتْوَْ حلٱِ
ْ

ِّـدَحْنِمِبَْر

رارشألاناسلنأل»ناسللاطوس«)٢١ع(ركذ»ِفْيَّـسلٱ
:١٨(ايمرإيمواقملوقرظنا)٥٧:٤رومزم(ٍضامفيسك

بذكلايأناسللاحورجو.»ناسللابهبرضنفمّله«)١٨
.فيسلاحورجنمرشةميمنلاومتشلاو

)٢٢-٨:١٩ةيمور()٢٣ع(َكُدْهَعِلْقَْحلٱِةَراَجِحَعَم
مالكلايفوهيذؤتالشوحولاوةحالفلانعهقوعتالةراجحلا
.رعشلايفةزئاجةغلابم

هنكسمةهجنمراكفألاةحارىلعليلد)٢٤ع(ُمَلْعَتَف
دقفيالولقحلايفهلغشنموأرفسنمهعجريهنألهترسأو
بويأاهنكسيتلادالبلايفليلقبسيلرمألااذهوًائيش
ةرثك)٢٥ع(تاكربلامظعأنم)٥-٣٠:١ليئومص١(
.)٢٦و٢٥ع(ةايحلالوطودالوألا

بويألزوجيالفءاملعلاعيمجوزافيلأ)٢٧ع(اَنْثَحَبْدَق
.مهمكحىلعضرتعينأ

امكرعشيململكتملانكلوفيطلوحيصفزافيلأمالكنإ
نوكيايالبلانمريثكهباصأنمنإ«همكحوبويأعمبجي
.طلغ»اياطخلانمًاريثكبكترادق

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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دئاوف
لاوحأنمتسيلو)٧و٦ع(ًاقافتاايالبلايتأتال.١

لبداصحلاوءاوهلاةلاحوضرألاكةيجراخلاناسنإلا
حالصإوهبولطملاحالصإلافهسفنناسنإلانميه
.هلاوحأحالصإمثًالوأناسنإلا

هتحصيفناسنإلاعفنياممبرللميلستلاوركشلانإ.٢
يفوهدسجيفهّرضياممرمذتلاناامكهلامعأيفو
.)٢٧-١٧(هلاوحأ

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

مزلتستهبئاصمةمظعنإ)١(زافيلأباوجهنومضم
ناكنيذلاهئاقدصأيفهئاجرةبيخ)٢()١٣-١(ىوكشلا
هبئاصمنمهاوكشةداعإ)٣()٣٠-١٤(ةيزعتلامهنموجري
.)٧ص(ىلوألاهاوكشنمدشأيهو

يِتَبيِصُمَوَنِزُوِيبْرَكَتْيَل٢:ُبوُّيَأَباَجَأَف١«٧-١
يفْتَعِفُر ملٱِ

ِلْمَرْنِمُلَقْثَأَنآلٱاََّـهنَأل٣.اَهَعيَِمجِنيِزاَوَْ
لٱ
ْ
لٱَماَهِسَّـنَأل٤.يِمَالَكاَغَلَكِلٰذِلْجَأْنِم.ِرْحَب

ْ
يفِريِدَق ،َّـِ

ْلَه٥.يِّـدِضٌةَّـفَطْصُمِهللاٱُلاَوْهَأ.اَهَّـمُسيِحوُرُبَْرشَت
لٱُقَهْنَي

ْ
لٱَىلَعُءاَرَف

ْ
ْلَه٦؟ِهِفَلَعَىلَعُرْوَّـثلٱُروَُخيْوَأِبْشُع

ملٱُلَكْؤُي
لِمَالِبُخيِسَْ

ْ
يفٌمْعَطُدَجوُيْوَأٍ،ح لٱِقَرَمِ

ْ
٧؟ِةَلْقَب

لٱَيِزْبُخْتَراَصَف،اَهَّـسَمَتْنَأِيسْفَنْتَفاَع
ْ

.»!ِهيِرَك
ص٣٨:٢رومزمو١٦:١٣ص٢٣:٢ص٣١:٦ص
٣:٢٤ص٨-٣٩:٥ص٣٠:١٥ص٢١:٢٠و٢٠:١٦
٣٣:٢٠و

:٤(»ترجض«بويأللاقزافيلأناك)٣ع(يِمَالَكاَغَل
لٱ«ًاضيأهللاقو)٥

ْ
لٱُلُتْقَيَظْيَغ

ْ
لٱَوَّـيِبَغ

ْ
َ»قَْمحَألٱُتيِمُتََةْريَغ

يفهمالكرثأفقمحأويبغوهبويأنأىلإحّملو)٥:٢(
يأهمالكاغلهراكفأبارطضانموبويأريحتفًادجبويأ

لقثأ.بيترتالبوةدشلاوةغلابملابًالطابًالوقلاقوأطخ
)٣٢:١٢نيوكت(دعُيالامنعةيانك)٣ع(رحبلالمرنم
.)٣٣:٢٢ايمرإ(ىصُحيالامو)٢٧:٣لاثمأ(نزويالامو

تاقيضلاونازحألاوعاجوألايهو)٤ع(ِريِدَقْلٱَماَهِس
اهنأبويأبئاصميفءيشمظعأوسانلاهللابدؤياهبيتلا
ىلعوهوعوسيلوقرظنا.نظامكهبضغةمالعوهللانم
ةمحكةمحماهسلايفو.»ينتكرتاذامليهلإيهلإ«بيلصلا
مدبرشيشحوكهحورةبراشماهسلاهذهوبراقع
.هسرتفادقناويح

ةفطصملاءادعألاشويجبهبئاصمهّبشيِّـدِضٌةَّـفَطْصُم
ببسالبروخيالروثلاوقهنيال)٥ع(ارفلا.لاتقلالجأل
ببسالولهنإبويألوقوةدحولاوأشطعلاوأعوجلاك
ةلقبلاقرمو)٦ع(خيسملاكهبئاصمو.ىّكشتاملفاك
هلسيلويمويلاهزبخهلتراصفهسفنتفاعاممامهريغو
مالكهّبشبويأنأمهضعبنظيو.هيركلاماعطلااذهالإ
.ةدئافالبمالكيأةلقبلاةقرموخيسملابزافيلأ

لِطَتْيَلاَي٨«١٣-٨
ْ

٩!يِئاَجَرُهللاٱَيِنيِطْعُيَوِيتْأَتيِتَب
طُيَويِنَقَحْسَيْنَأِبُهللاٱىَضْرَيْنَأ

ْ
َالَف١٠.يِنَعَطْقَيَفُهَدَيَقِل

يفيِجاَهِتْبٱَويِتَيِزْعَتُلاَزَت ْدَحْجَأَْملِّـينَأُقِفْشُيَالٍباَذَعِ
لٱَمَالَك

ْ
هنَيِهاَمَو،َرِظَتْنَأىَّـتَحِيتَّـوُقَيِهاَم١١.ِسوُّدُق يِتَياَِ

حلٱُةَّـوُقِيتَّـوُقْلَه١٢؟ِيسْفَنَِّـربَصُأىَّـتَح
ْ
يِْمَحلْلَه؟ِةَراَجِ

يفْتَسْيَلُهَّـنِإَالَأ١٣؟ٌساَحُن ملٱَو،يِتَنوُعَمَّـِ
طَمُةَدَعاَسُْ

ْ
ٌةَدوُر

.»!يِّـنَع
ص٩:١٤كولم١و١١:١٥ددعو١:١و٩:٢١و٧:١٦ص
٢٦:٣ص٢٦:٢ص٢١:٤ص١٢و٢٣:١١و٢٢:٢٢

.همالآنمحيرتسيفتومينأهؤاجروبويأةبلطتناك
ناطيشلاديكسمألوألابهللاناك)٩ع(ُهَدَيَقِلْطُيَو
نأهللانمبويأبلطنآلاو)٢:٦(هلتقينأهلحمسيملو
ركتفيملو.تومينأبويألحمسيوناطيشلاديقلطُي
.هللاهرمأمّلسلبراحتنالاببويأ

هّبشوجيسنلابناسنإلاةايحوكئاحبهللاهّبشيِنَعَطْقَيَف
.ناسنإلاتومبرونلانمهعفروحيسنلاعطق

مالكدحجيملذإهلدعتسمهنأبرعشهنألتوملابلطو
مهفو.هللادحجيملهنأيهتوملايفهتيزعتيأسودقلا
َمَالَكْدَحْجَأَْملِّـينِإ«لوقلاوتوملايهبويأةيزعتنأمهضعب
لٱ
ْ

:١٩كولم١(توملابلطايليإنإ.ةضرتعمةلمج»ِسوُّدُق
امهلبجتسيملفهللاامأو)٨و٤:٣(نانويكلذكو)٤
ةياهندعبوهللادنعيذلاتقولايفالإنوكيالتوملانأل
هتابجاوةلمكتلناسنإللقلاخلااهاطعأيتلاةصرفلا
.تومللدادعتسالاو

بويأفرعيمل)١١ع(ِيسْفَنَِّـربَصُأىَّـتَحيِتَياَِهنَيِهاَم
ًالسنهلميقيوهلاومأهلدريوهضرمنمهيفشيلهللاةوق
ةنوعملاهنمنإوقيضلايفهعمهللانأيسنهنأكوًاديدج
.)٤٦:١رومزم(ةدعاسملاو

ملٱُّقَح١٤«٢٣-١٤
َكَرَتْنِإَوِهِبِحاَصْنِمٌفوُرْعَمِنوُزْحَْ

لٱَةَيْشَخ
ْ

لٱَلْثِماوُرَدَغْدَقَفِيناَوْخِإاَّـمَأ١٥.ِريِدَق
ْ

َلْثِم.ِريِدَغ
لٱِةَيِقاَس

ْ
لٱَنِمٌةَرِكَعَيِهيِتَّـلٱ١٦.َنُوُربْعَيِناَيْدِو

ْ
يِفَتَْخيَوَِدَرب

جلٱاَهيِف
ْ

ْنِمْتَّـفَجْتَيَِمحاَذِإ.ْتَعَطَقْنٱِتَرَجاَذِإ١٧.ُديَِل

ألَا
َ
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هناَكَم لٱُديَِحت١٨.اَِ
ْ

.ُكِلْهَتَفَهيِّـتلٱُلُخْدَت،اَهِقيِرَطْنَعُلِفاَوَق
يفاوُزَخ٢٠.اَهْوَجَرٍإَبَسُبِكاَوَم.َءاَمْيَتُلِفاَوَقْتَرَظَن١٩ ِ
طُماوُناَكاَم

ْ
ْمُتِْرصْدَقَنآلٱَف٢١.اوُلِجَخَفاَهْيَلِإاوُءاَج.َنيِّـنِئَم

لُقْلَه٢٢.ْمُتْعِزَفَفًةَبَْرضْمُتْيَأَر.اَهَلْثِم
ْ

ْوَأ،ًائْيَشِينوُطْعَأ:ُت
خلٱِدَيْنِمِينوُّجَنْوَأ٢٣،ِيلْجَأْنِماوُشْرٱُمُكِلاَمْنِم

ْ
ْوَأِ،مَْص

لٱِدَيْنِم
ْ

.»؟ِينوُدْفٱِةاَتُع
٢٤:١٩ص١٥:١٨ايمرإ١٥:٤و١:٥ص٤:٥ص

١:١٥ص٢٥:٢٣ايمرإو٢١:١٤ءايعشإو٢٥:١٥نيوكت
١٤:٣ايمرإ

مهنمرظتنيناكنيذلاهئاقدصأيفبويأءاجرةبيخ
.ةيزعتلا

كرتبويأنأىلإحّملدقزافيلأناك)١٤ع(َكَرَتْنِإَو
انهبويألاقو.ةميظعلابئاصملاهذههتباصأاملالإوهللا
هلاونيبينأهباحصأىلعناكهللاكرتدقهنأمّلسنإوهنإ

ُقيِدَّـصلَا«نألقحلاىلإهنودريمهلعلهبمهمامتهاومهتبحم
يفُِّبُحي :١٧لاثمأ(»ُدَلوُيِةَّـدِّـشلِلَفُخَألٱاَّـمَأ،ٍتْقَوِّـلُكِ
١٧(.

يفيرجيولابجلانملزنييوتشرهنوه)١٥ع(ِريِدَغْلٱ
ردغيوهوفيصلامايأيفهناكمنمفجيورطملامايأ
نودجيالفهنماوبرشينأنيجارًافيصهنوتأيمهنألسانلاب
مهقيرطنعاوداحبرعلادالبيفابسوءاميتلفاوقو.ءام
يفءامهيفاودجواوناكناكمبمهتفرعملءاوتراللهودصقو
مهلقبتملفءامهيفنآلااودجيملمهنكلوةقباسلامهرافسأ
نماوكلهفةيمومعلامهقيرطىلإاوعجريلةوقمهلامجلو
مهنمًارظتنمهباحصأىلإتفتلابويأاذكهو.شطعلا
.دجيملفهتداعكةيزعت

نعسانلادعبيامك)٢١ع(ْمُتْعِزَفَفًةَبَْرضْمُتْيَأَر
ٌسِجَن:يِداَنُي«صربألاو)٤٦و١٣:٤٥نييوال(صربألا
ملٱَجِراَخ.ُهَدْحَوُميِقُي...ٌسِجَن

اذكه»ُهُماَقَمُنوُكَيِةَّـلَحَْ
هللانأاودقتعاوهللانمًاباصمهوربتعابويأباحصأ
.هنودوعينيذلاىلعبضغي

هباحصأىلعلقثيمل)٢٢ع(ًائْيَشِينوُطْعَأُتْلُقْلَه
بلطلبهلجأنمةيدفلاوأةوشرلاوأمهنملاملابلطب
الإهنوقلطُيالوًاناسنإنورسأيصوصلةاتعلاو.طقفةيزعتلا
.ةيدفعفدب

لَع٢٤«٣٠-٢٤
ِّـ

يفِينوُمِّـهَفَو،ُتُكْسَأاَنَأَفِينوُم ٍْءَيشِّـيَأِ
لَلَض
ْ

لٱَّـدَشَأاَم٢٥.ُت
ْ

ملٱَمَالَك
ْمُكْنِمُخيِبْوَّـتلٱاَّـمَأَو،َميِقَتْسُْ

َحتْلَه٢٦؟ُنِْهَربُياَذاَمَىلَعَف
ْ

،ٍتاَمِلَكاوُخِّـبَوُتْنَأَنوُبِس
لٱُمَالَكَو

ْ
لُتْلَب٢٧!ِحيِّـرلِلِسِئاَي

ْ
لٱَىلَعَنوُق

ْ
َحتَوِميِتَي

ْ
َنوُرُف

يفاوُسَّـرَفَتَنآلٱَو٢٨!ْمُكِبِحاَصِلًةَرْفُح َالْمُكِهوُجُوَىلَعِّـينِإَف،َّـِ

لُظَّـنَنوُكَيَال.اوُعِجْرِا٢٩.ُبِذْكَأ
ْ

ِهيِف.ًاضْيَأاوُعِجْرِا.ٌم
يفْلَه٣٠.يِّـقَح لُظِيناَسِلِ

ْ
.»؟ًاداَسَفُزِّـيَمُيَاليِكَنَحْمَأٌم

ص٣:١٠موحانو٣:٣ليئوي١٦:٣و١٥:٢و٨:٢ص
٣٣:٣و٢٧:٤ص٢:٣سرطب٢و٩و٢٤:٣و٢٢:٩
٣٤:٥و٦و٢٧:٥و٢٣:١٠و١٩:٦و١٣:١٨ص٣٦:٤و
١٢:١١ص٦-٤٢:١و

.تكسأوعنتقأفةئيطخىلعينوتكب)٢٤ع(ِينوُمِّـلَع
نكلو)١٤١:٥رومزم(لوبقمصلخمقيدصنمخيبوتلا

اوسنوهمالكىلعاوددنوهظافلأىلإاورظنبويأباحصأ
مالككهمالكنوكيوةغلابموةدشبملكتيدققياضتملانأ
لبةقدبهيلعمكحلازوجياليأ)٢٦ع(حيرللسئايلا
.رظنلاضغوةقفشلايعدتسي

نيدملاتاماذإنونئادلاناك)٢٧ع(ِميِتَيْلٱَىلَعَنوُقْلُت
يضقيفًادبعنوكيمهنمنملاوريلميتيلاهنباىلعةعرقنوقلي
.ةنايخوةءاندىلعليلدقيدصللةرفحرفحوهيبأنيد
ةقفشلاومداعوبولقلاةاسقمهنألهباحصأبويأهّبشو
.ةنامألاو

يفاوُسَّـرَفَت اذهسيل.مهيفسّرفتيًاضيأوهو)٢٨ع(َّـِ
بذكينيذلايفسّرفتينأردقيالباذكلانألبذكلوق
.مهيلع

ديدنتلاىلعاورباثيالنأمهنمبلطي)٢٩ع(اوُعِجْرِا
ىلإهئاتلاعجريامكاوعجرينألببنذمكهيلعمكحلاو
.ًايقيقحًاثحبعوضوملايفنوثحبيذنئيحوقيرطلا

ةعيظفاياطخباقعتسيلهبئاصمنأدقتعايِّـقَحِهيِف
هللانأنظهللالامعأبهتفرعمةلقلوهباحصأنظامك
بلطو.هباحصأمالكمغرىلعهداقتعايفتبثف.هملظ
.ىوعدلايفهعمقحلانأيأهقحاوريلهاوعدةعجارم

يفةروصحمةمكحلاتسيل)٣٠ع(ًاداَسَفُزِّـيَمُييِكَنَح
.داسفلاوقحلانيبزّيمينأردقيًاضيأوهلبهباحصأ

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

نمةديدشىوكشيهوزافيلألبويأباوجةلمكت
.هبئاصم

،ِضْرَألٱَىلَعًاداَهِجِناَسْنِإلٱُةاَيَحْتَسْيَلَأ١«١٠-١
لٱُقَّـوَشَتَياَمَك٢؟ُهُماَّـيَأِريِجَألٱِماَّـيَأَكَو

ْ
اَمَكَو،ِّـلِّـظلٱَىلِإُدْبَع

ِيلاَيَلَو،ٍءوُسُرُهْشَأِيلََّـنيَعَتاَذَكٰه٣،ُهَتَرْجُأُريِجَألٱىَّـَجَرتَي
ُلْيَّـللٱ.ُموُقَأىَتَمُلوُقَأُتْعَجَطْضٱاَذِإ٤.ِيلْتَمِسُقٍءاَقَش
َعَمُدوُّدلٱَيِْمَحلَسِبَل٥ِ.حْبُّصلٱىَّـتَحًاقَلَقُعَبْشَأَوُلوُطَي
طلٱ

ِّـ
لِج.ِني

ْ
ملٱَنِمُعَْرسَأيِماَّـيَأ٦.َحَّـيَقَتَوَقَّـقَشَتيِد

،ِكوُّكَْ

ألَا
َ
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يِنْيَعَوٌحيِرَيِهاَمَّـنِإِيتاَيَحَّـنَأْرُكْذُا٧.ٍءاَجَرِْريَغِبيِهَتْنَتَو
َّـَيلَعَكاَنْيَع.يِرِظاَنُْنيَعِيناَرَتَال٨.ًاْريَخىَرَتُدوُعَتَال
ُلِزْنَييِذَّـلٱاَذَكٰه.ُلوُزَيَوُّلِحَمْضَيُباَحَّـسلٱ٩!اَنَأُتْسَلَو
هلٱَىلِإ

َْ
ُهُفِرْعَيَالَوِهِتْيَبَىلِإُدْعَبُعِجْرَيَال١٠.ُدَعْصَيَالِةَيِوا

.»ُدْعَبُهُناَكَم
ع١٦:٧ص١٤:٦ص١٤و١٤:١و١٠:١٧و٥:٧ص
١٣:١٥ص٩:٢٥ص٢:٧ص٢٨:٦٧ةينثتو١٤و١٣
:٨ص٩:٢٥ص١٦ع١٩:١٠و١٦و١٧:١٥و١٤:١٩و

ص١٩-٣:١٣صرظنا٣٠:١٠ص٢١ع٢٠:٩و١٨
٢٧:٢١و٢٠:٩و٨:١٨ص١٦و١٧:١٣و١٤:١٣و١١:٨
٢٣و

.يدنجداهجوهداهجلاو.ًامومعسانلاتاقشمركذ
:٤٠ءايعشإو١٤:١٤(يفامكةقاشةمدخلكنألامجإلابو
مكحتحتيدنجلاكريجألاوبعتمايأيهريجألامايأو)٢
لظلاىلإقوشتيريجألاو.ةيرابجإةمدخهتمدخوقلطم
ةايحكو.راهنلاباعتأيهتنتذإسمشلابورغىلإيأ
حرفريبكاهيفسيلذإناسنإلاةايحاذكهيدنجلاوريجألا
حيرتسيفًاعيرسيضمتمايألاهذهنأهينامأمظعأوةحاروأ

ةغلابملاهصئاصخنمرعشانهمالكلانأركذنلو.ربقلايف
نألبقوميدقلادهعلانامزيفناكبويأنأًاضيأركذنلو
.دولخلاوةايحلاعوسيرانأ

دبعوأيدنجكرمألاتحتناك)٣ع(ِيلََّـنيَعَت
ريشي»ءوسرهشأ«هلوقو.هسفنلراتخاامكهتايحتسيلو
يلايلو.طقفمايأةدمسيلورهشأةدمهضرملوطىلإ
.ليللايفتدتشاهمالآنأىلإاهبريشيءاقش

يف«)٢٨:٦٧ةينثت(يف)٤ع(ِحْبُّصلٱىَّـتَحًاقَلَق ِ
ملٱُهَتْيَلاَي:ُلوُقَتِحاَبَّـصلٱ

يفَو!ُءاَسَْ ملٱِ
ُهَتْيَلاَي:ُلوُقَتِءاَسَْ

مدعنمو.هضرمضارعأضعبركذ)٥ع(يفو.»ُحاَبَّـصلٱ
ةرشقوًادودتدلووهحورقتدسفةيبطلالئاسولاوةمدخلا
.لاسوحيقلاخاسوبارتلاردمكتراصحورجلا

ةعيشوباههبشوهتايحرصقنموكشي)١٠ىلإ٦ع(يفو
تناكامكةديعسةايحهبولطموباحسلاوحيرلاوكئاحلا

:٦(اهنملضفأتوملافةرضاحلاهتايحامأو.لوألايفهتايح
ةريصقوةديعسةايحامهونيرمأنموكشيناسنإلاو)٩و٨
هللاملكي)٧ع(»ركذا«هلوقيفو.ةليوطوةسعاتةايحو
.هللانيع)٨ع(»يرظاننيع«و

ْهلٱ
َ

.)٢٢و١٠:٢١وهريسفتو٣:١٣رظنا()٩ع(ِةَيِوا
.ضرألاىلعةايحلاىلإعجريالُدَعْصَيَال

.يِحوُرِقيِضِبُمَّـلَكَتَأ.يِمَفُعَنْمَأَالًاضْيَأاَنَأ١١«٢١-١١
لَعَجىَّـتَحٌنيِّـنِتْمَأاَنَأٌرْحَبَأ١٢.ِيسْفَنِةَراَرَمِبوُكْشَأ

ْ
َّـَيلَعَت

لُقْنِإ١٣؟ًاسِراَح
ْ

يِتَبْرُكُعِزْنَييِعَجْضَم،يِنيِّـزَعُيِيشاَرِف:ُت
ِيسْفَنْتَراَتْخٱَف١٥،ىًؤُرِبيِنُبِهْرُتَوِمَالْحَألٱِبيِنُعيِرُت١٤
خلٱ
ْ

ملٱَوَقَْن
ِدَبَألٱَىلِإَال.ُتْبُذْدَق١٦.ِهِذٰهيِماَظِعَىلَعَتْوَْ

ىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهاَم١٧!ٌةَخْفَنيِماَّـيَأَّـنَأليِّـنَعَّـفُك.اَيْحَأ
لَقِهْيَلَعَعَضَتىَّـتَحَوَُهِربَتْعَت

ْ
َّـلُكَو،ٍحاَبَصَّـلُكُهَدَّـهَعَتَتَو١٨،َكَب

لَتَالىَتَمىَّـتَح١٩!ُهُنِحَتْمَتٍةَْظَحل
ْ

يِنيِخْرُتَالَويِّـنَعُتِفَت
َبيِقَراَيَكَلُلَعْفَأاَذاَم؟ُتْأَطْخَأَأ٢٠؟يِقيِرُعَلْبَأاَمَثْيَر
ِمل!ِساَّـنلٱ

َ
لَعَجاَذا

ْ
!ًالِْمحِيسْفَنَىلَعَنوُكَأىَّـتَحَكَلًافَدَهيِنَت

ِملَو٢١
َ
مثِإُليِزُتَالَويِبْنَذُرِفْغَتَالاَذا

ْ
يفُعِجَطْضَأَنآلٱِّـينَأليِ ِ

طَت؟ِبَاُّرتلٱ
ْ

.»!ُنوُكَأَالَفيِنُبُل
رومزمو٤ع٣و٣٢:٢لايقزح٢٣:٢و٢١:٤و١٠:١ص

:٨رومزمو٢٢:٢ص٧ع١٠:١و٩:٢١و٦:٩ص٦:٦
١٠:٢٠و٩:١٨ص١٤:٣ص٢:٦نييناربعو١٤٤:٣و٤
٩:٢٨ص١٤:١٢و١٠:١٤ص٦و٣٥:٣ص١٤:٦و
٨ع١٠:٩ص١٠:١٤و

وأهبئاصميفًاريثكلمأتينأناسنإللًاديجسيل
همالكببويأنأىرنو.دادزتورثكتاذهباهنألاهنعثدحتي
.مارتحاةلقبهللاىلعملكتورساجتىتحهسفنجّيهاذه
هيلعىّوقتبويألهتعراصملوأيفناطيشلانأًاضيأىرنو
يِّـيِلَوَّـنَأُتْمِلَعْدَق«لاقورخآلايفهيلعرصتنابويأنكلو
.)١٩:٢٥(»ٌّيَح

ةسبايلابطيحيميظعنينتك)١٢ع(رحبلاءامدقلارّوص
هلماقأوهادعتيالًادحهلهللالعجفاهعلتبينأديريو
مختانهوىدعتتالويتأتانهىلإلاقوعيراصموقيلاغم
رخآًانينتًاضيأاوروصو)٥:٢٢ايمرإو٣٨:٨(كججلءايربك
بويألوقىنعمو.ةيوامسلامارجألاعلتبينأديريوجلايف
ًاسراحّيلعلعجتلّوجلانينتوأرحبلانينتكينربتعتله
ينمواقتللزانتتاذاملفرمقلاوسمشلاوأضرألاعلتبأالئل
.اذكه

.صربلانظُيامكوهوهضرمضارعأفصومث
الإقبيملهمسجفعضنم)١٥ع(ِهِذٰهيِماَظِع

نإلاقةلاحلاهذهبوهوهسفنىلإرظناملودلجلاوماظعلا
اذكههماظعنوكتنأىلعتوملايأقنخلاتراتخاهسفن

يسفنرثؤتىتح«ةيعوسيلاةمجرتلايفواهلىثرُيةلاحيف
.»توملايماظعوقنخلا

تراتخا«)١٥ع(يفلاق)١٦ع(اَيْحَأِدَبَألٱَىلِإَال
)١٢و٦:١١(لاقوًاعيرستوملابلطو»توملا...يسفن
هنَيِهاَمَو،َرِظَتْنَأىَّـتَحِيتَّـوُقَيِهاَم« َِّـربَصُأىَّـتَحيِتَياَِ
حلٱُةَّـوُقِيتَّـوُقْلَه؟ِيسْفَن

ْ
لوسرلاسلوبلوقرظنا.»ِةَراَجِ

َعَمَنوُكَأَوَقِلَطْنَأْنَأٌءاَهِتْشٱَِيل«)٢٤و١:٢٣يبليف(

ألَا
َ
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ملٱ
يفىَقْبَأْنَأْنِكٰلَو.ًاّدِجُلَضْفَأَكاَذِ.حيِسَْ جلٱِ

ْ
لَأِدََس

ْ
ُمَز

.»ْمُكِلْجَأْنِم
ىتحهبيدأتنعفكينأهنمبلطوهللامّلكيِّـنَعَّـفُك

.مالسلابهلةيقابلاةليلقلامايألايضقي
ْنَمَف«)٨:٤رومزم(دوادلاق)١٧ع(ُناَسْنِإلٱَوُهاَم

دجملاناسنإلاقحتسياليأ»ُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُه
هنإ)١٨و١٧ع(هلوقىنعمفبويأامأو.هبهللاهللكيذلا
ًاققدمًابيذعتًافيعضًاناسنإبّذعيللزانتينأهللاابقيليال
.ًالصاوتم

.نامزلانمًاليلقيأ)١٩ع(يِقيِرُعَلْبَأاَمَثْيَر
ضرفىلعنكلوأطخأدقهنأمّلسيمل)٢٠ع(ُتْأَطْخَأَأ

الفيعضلاناسنإلانأيأهللارضتهتئيطخلهفأطخأهنأ
.ًارشمأناكًاريخءيشبهللاّرضينأردقي

لوقلاكريخللبقاريدقبيقرلاِساَّـنلٱَبيِقَراَي
َّـالَئِل.ٍةَْظَحلَّـلُكاَهيِقْسَأ.اَهُسِراَحُّبَّـرلٱاَنَأ«)٢٧:٣ءايعشإ(

هبَعَقوُي سفنيه»سراحب«ةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو»اَِ
هبقارهللانأنظبويأنكلو.انه»بيقرب«ةمجرتملاةملكلا
.هيلعمكحيلهبويعنعشتفورشلل

محِيسْفَنَىلَعَنوُكَأىَّـتَح دقفبنزحلالمحهيلعناكًالِْ
كشلالمحهيلعوةديدشلامالآلالمحهيلعوهلاومأوهدالوأ

نألةدحولالمحهيلعوهتمكحوهتبحموهللاةدوجيف
.ئطاخهنأكهيلعاومكحلبهرمأاومهفيملهباحصأ
امأوةليقثًالامحألمحيويشمينأردقيمسجلاحيحصلاو
.هسفنلِمحلََمحدهجلابفبويأ

بويأنإفةرثؤمةلمجهذه)٢١ع(ُنوُكَأَالَفيِنُبُلْطَت
.هللاهكرابوتاقرحمهللادعصأاهيفيتلاةميدقلامايألاركذت
ملوهلًاقيدصبلطوعجرمثًانامزباغناسنإبهللاهّبشو
.يفوتدقهنألهدجي

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةازاجميفهللاّربتّبثهبو.ددلبباطخهنومضم
ءامكحلالاوقأبدهشتساورارشألاةبقاعمونيحلاصلا
مالكيفىتأاممرثكأةواسقوةنوشخهمالكيفو.ءامدقلا
.زافيلأ

لِبَباَجَأَف١«٧-١
ْ

اَذٰهُلوُقَتىَتَمَىلِإ٢:ُّيِحوُّشلٱُدَد
لٱُجِّـوَعُيُهللاٱِلَه٣!ًةَديِدَشًاحيِرَكُلاَوْقَأُنوُكَتَو

ْ
ِوَأَءاَضَق

لٱ
ْ

حلٱُسِكْعَيُريِدَق
ْ

ِدَيَىلِإْمُهَعَفَدَكوُنَبِهْيَلِإَأَطْخَأْذِإ٤؟َّـَق
لٱَىلِإَتْعَّـَرضَتَوِهللاٱَىلِإَتْنَأَتْرَّـكَبْنِإَف٥.ْمِهِتَيِصْعَم

ْ
ِريِدَق

ُمِلْسُيَوَكَلُهَّـبَنَتَيَنآلٱُهَّـنِإَف،ًاميِقَتْسُمًاّيِكَزَتْنَأَتْنُكْنِإ٦
ُرُثْكَتَكُتَرِخآَفًَةريِغَصَكَالوُأْنُكَتْنِإَو٧.َكِّـرِبَنَكْسَم

.»ًاّدِج
نيوكتو٣٧:٢٣و٣٦:٢٣و١٢و٣٤:١٠ص٦:٢٦ص
١:٥ص٣:٥ةيمورو١٩:٧مايأ٢و٣٢:٤ةينثتو١٨:٢٥
رومزمو٣٤:٢٨و٢٢:٢٧ص٢٧-٥:١٧ص١٩و١٨و
٤٢:١٢ص٥:٢٤ص٧:٦

ةدحبليقهنألةديدشحيرب)٢ع(بويأمالكهّبش
.)٦:٢٦رظنا(غرافمالكهنألو

بسنناكبويأنأىلإددلبحّمل)٣ع(ُجِّـوَعُيُهللاٱِلَه
٢و٧:١و٦:٢٩رظنا(قحلابلقوءاضقلاجيوعتهللاىلإ
.)٢١-١٢و

ءانبأنأىلإراشأةنوشخلاب)٤ع(َكوُنَبِهْيَلِإَأَطْخَأْذِإ
ىلإيأمهتيصعمديىلإهللامهعفدفاوأطخأاوناكبويأ
نعًائيشفرعيملهلعلومهتيصعمهتبجوتسايذلاباقعلا
ّنيبو.اوأطخأدقمهنأمهتبيصمنمجتنتسالببويأءانبأ
نإ)٣و٩:٢انحويو٥-١٣:١اقول(يفهمالكبعوسي
ةيدايتعاريغاياطخاوبكترادقنيباصملانأتّبثتالبئاصملا
.نيباصملايفهللالامعارهظتنأبئاصملاةياغنإلب

نألبويأىلإهمالكهّجو)٧-٥ع(َتْنَأَتْرَّـكَبْنِإَف
ىلعهضّرحومهتهجنمءاجرسيلفاوتاماوناكهدالوأ
.هيلإهللاهبتنيلةماقتسالاوةوكزلاوهللاىلإعوجرلاوةبوتلا
ناكبويأنكسمنأىلإراشأ»كربنكسمملسُي«هلوقبو
لمعوهيلإعجراذإهللاهملسُينكلوةيصعمنكسملوألاب
.ربنكسمهنكسم

ةليلقيهفةنسحتناكنإوهالوأو)٧ع(َكُتَرِخآَف
.هترخآىلإةبسنلاب

لٱِلَأْسِا٨«١٠-٨
ْ

٩.ْمِهِئاَبآَثِحاَبَمْدَّـكَأَتَوَىلوُألٱَنوُرُق
.ٌّلِظِضْرَألٱَىلَعاَنَماَّـيَأَّـنَأل،ُمَلْعَنَالَوٍسْمَأْنِمُنْحَناَنَّـنَأل
هبوُلُقْنِمَوَكَلَنوُلوُقَي.َكَنوُمِلْعُيَّـالَهَف١٠ ًالاَوْقَأَنوُجِرُْخيِْمِ
.»َنيِلِئاَق
١٤:٢ص٢٢:٧و٤:٣٢ةينثتو٢٠:٤و١٥:١٨ص

ًاجيردتسانلارامعأترصقنافوطلادعبَىلوُألٱَنوُرُقْلٱ
.مويلايهامكتراصفرصمىلإليئارسإينبلوزنىتح
يرصاعمنمرثكأاوشاعءامدقلانأامبهنإددلبلوقو
.رثكأمهرابتخاومهتفرعمتناكهباحصأوبويأ

يقيقحدوجوهلسيلاموأًاعيرسلوزيام)٩ع(ٌّلِظ
.)٨:١٣و٦:١٢ةعماجو١٤٤:٤و١٠٢:١١رومزمو١٤:٢(

ألَا
َ
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.لمأتالبوروفلاىلعسيلو)١٠ع(ِْمِهبوُلُقْنِم

لٱوُمْنَيْلَه١١«١٣-١١
ْ

يفُّيِْدَرب ملٱِْريَغِ
ُتُبْنَتْوَأ،ِعَقْنَتْسُْ

حلٱ
ْ

َل
ْ

يفُدْعَبَوُهَو١٢؟ٍءاَمَالِبُءاَف َلْبَقُسَبْيَيْعَطْقُيَْملِهِتَراَضَنِ
لٱِّـلُك

ْ
ُءاَجَرَو،َهللاٱَنيِساَّـنلٱِّـلُكُلُبُساَذَكٰه١٣.ِبْشُع

لٱ
ْ

.»ُبِيَخيِرِجاَف
:٢٧و٢٠:٥و١٥:٢٤و١٣:١٦و١١:٢٠ص٩:١٧رومزم
٨

لاوقأنمسبتقم)١٩-١١ع(يفنمضتملامالكلالعل
رابتخاىلعفددلبامأوايؤرىلعهمالكزافيلأدنسأ.ءامدقلا
.رصميفاوناكمهيلإراشملاءامدقلالعلو.ءابآلا

سوريبابىمسُيولينلايداويفومنيتابنُّيِدَْربْلٱ
:٢جورخ(ةفيفخبراوقوًالالسوًاقروهنمنولمعياوناكو
تاعقنتسميفومنيتابنءافلحلاو)١٨:٢ءايعشإو٣
.لينلا

دعبناكنإوًالاحسبيهنعءاملاعطقنااذإيأْعَطْقُيَْمل
.عوطقمريغوهتراضنيف

ءاملانمهتايحيذلايدربلاكناسنإلا)١٣ع(اَذَكٰه
سبيءاملاهنععطقنااذإيذلايدربلاكهللانوسنينيذلاو
هنععطُقاذإهنإفيدربللءاملاكناسنإللهللاةمعنو.ًالاح
.ًاعيرسكلهي

لٱُتْيَبُهُلَكَّـتُمَو،ُهُداَمِتْعٱُعِطَقْنَيَف١٤«١٤،١٥
ْ

١٥!ِتوُبَكْنَع
.»ُموُقَيَالَفِهِبُكَّـسَمَتَي.ُتُبْثَيَالَفِهِتْيَبَىلِإُدِنَتْسَي
٤٩:١١رومزمو٢٧:١٨صو٢٢ع٦و٥٩:٥ءايعشإ

ةنيتمةراجحنمناكنإورجافلاتيبنإرخآهيبشت
وهفدبألاىلإهيفنونكسيهلسنووههنأبءاجرهبحاصلو
.توبكنعلاتيبكهللادنع

طَرَوُه١٦«١٩-١٦
ْ

ُتُبْنَتِهِتَّـنَجَىلَعَوِسْمَّـشلٱَهاَُجتٌب
يفٌةَكِبَتْشُمُهُلوُصُأَو١٧.ُهُناَصْغَأ حلٱَّـلََحمَىَرتَفِةَْمجُّرلٱِ

ْ
.ِةَراَجِ

َوُهاَذٰه١٩.َكُتْيَأَراَم:ًالِئاَقُهُدَحَْجيِهِناَكَمْنِمُهَعَلَتْقٱِنِإ١٨
.»ُرَخآُتُبْنَيِبَاُّرتلٱَنِمَوِهِقيِرَطُحَرَف
٧:١٠ص٨٠:١١رومزم١١:١٦ايمرإو٣٧:٣٥رومزم
٢:٥ص٧:٨رظنا

ضّرعمناكميفنانويةنيطقيبًاضيأهبشيرجافلاو
يأةمجرلايفةكبتشماهلوصأوءاماهيفةنجبوسمشلل
سبيتفهللااهعلقيكلذعموعلقُتالرهاظلابسحوةنكمم
.رثأاهلىقبيالو

.طقفمويحرفهتايححرفيأ)١٩ع(ُحَرَفَوُهاَذٰه
هريغموقيوتوميمثةليلقًامايأشيعيهنإفرجافلاكلذكو
.هناكميف

لٱُضُفْرَيَالُهللاٱاَذَوُه٢٠«٢٢-٢٠
ْ

ِدَيِبُذُخْأَيَالَوَلِماَك
ألْمَياَمَدْنِع٢١.ِّـَّـرشلٱِيلِعاَف

ُ
،ًافاَتُهَكْيَتَفَشَوًاكِحَضَكَمَف

لَي٢٢
ْ

.»ُنوُكَتَالَفِراَْرشَألٱُةَمْيَخاَّـمَأ.ًايْزِخَكوُضِغْبُمُسِب
٢و١٢٦:١رومزمو٥:٢٢ص٢١:٣٠ص٤:٧ص
:١٨و١٥:٣٤صو١٥ع١٣٢:١٨رومزم١٣٢:١٦رومزم

٢١:٢٨و١٤

الهللانأءامدقلاميلعتةصالخنإماتخلايفددلبلاق
مهدعاسياليأرارشألاديبذخأيالولماكلاضفري
قدغيفهللاىلإعوجرلابويأىلعف)٤٢:٦و٤١:١٣ءايعشإ(
نزحلانعًاضوعفاتهلاوكحضلاورورسلابابسأهيلع
هتلاحىلإهعوجرنوريامدنعهوضغبميزخيورمذتلاو
مهرورشىلعنوّرصينيذلايأرارشألاامأو.ىلوألا
دالوألاثريفءامدقلاةمكحرابتعابجيهنإو.نوكلهيف
ميلعتلارابتعاًاضيأبجيولاملانوثريامكمهئابآنمةمكح
.هوحلصيوهونسحيوهوثروامىلعدالوألاديزييكلديدجلا

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

بويأباوجرشاعلاحاحصألاوعساتلاحاحصألايف
مالكةصالخو.زافيلأباطخىلإريشيامًاضيأهيفوددلبل
نأناسنإلانكميالوفوخملاوريدقلاوههللانأبويأ

نإوصحفلانعةديعبهللاماكحأنإو)٩ص(هجاحي
.)١٠ص(هللاةلماعمكاردإنمسئيبويأ

.اَذَكُهَّـنَأُتْمِلَعْدَق.ٌحيِحَص٢:ُبوُّيَأَلاَقَف١«١٠-١
ُهُبِيُجيَالُهَّـجاَُحيْنَأَءاَشْنِإ٣؟ِهللاٱَدْنِعُناَسْنِإلٱُرَّـَربَتَيَفْيَكَف
لَأْنِمٍدِحاَوْنَع

ْ
لٱُميِكَحَوُه٤.ٍف

ْ
لَق
ْ

لٱُديِدَشَوِب
ْ

ْنَم.ِةَّـوُق
ملٱ٥؟َمِلَسَفِهْيَلَعَبَّـلَصَت

جلٱُحِزْحَزُْ
ْ
يِذَّـلٱ.ُمَلْعَتَالَوَلاَبِ

يفاَهُبِلْقَي ملٱ٦،ِهِبَضَغِ
لَزَتَتَفاَهِّـرَقَمْنِمَضْرَألٱُعِزْعَزُْ

ْ
ُلَز

٨.ِموُجُّنلٱَىلَعُمِتَْخيَوُِقْرشُتَالَفَسْمَّـشلٱُرِمآلٱ٧،اَُهتَدِمْعَأ
لٱ
ْ
ملٱَوُهَدْحَوِتاَواَمَّـسلٱُطِساَب

لٱِيلاَعَأَىلَعِيشاَْ
ْ
٩.ِرْحَب

جلٱَوِشْعَّـنلٱُعِناَص
ْ

جلٱِعِداََخمَواَّـيَرُّثلٱَوِراَّـَب
ْ

ُلِعاَف١٠.ِبوَُن
.»ُّدَعُتَالَبِئاَجَعَوُصَحْفُتَالَمِئاَظَع
ع٤٠:٢و٢٣:٦و١٣:١٩و١٠:٢ص٢٥:٤و٤:١٧ص
ع٣٧و٣٨:٣٦و٢٨:٢٣و١٢:١٣و١١:٦ص٣٢و١٥
١٠-٥ع٢٩:١لاثمأو١٣:١٢مايأ٢و٢٣:٦صو١٩
١٣:١٣و٢١و٢:١٩ءايعشإ٤١:١١و١٤-٢٦:٦صو

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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:٣٢لايقزحو١٣:١٠ءايعشإ٧٥:٣رومزم٢:٦يجحو
ءايعشإو١٠٤:٢رومزمو١:١نيوكتو٣٧:١٨ص٨و٧

٣٢و٣٨:٣١ص٧٧:١٩رومزمو٣٨:١٦ص٤٠:٢٢
٥:٩ص٣٧:٩ص٥:٨سوماعو

ىلإبويأراشأامبر)٢ع(اَذَكُهَّـنَأُتْمِلَعْدَقٌحيِحَص
نأمّلسو)٤:١٧(»ِهللاٱَنِمُّرَبَأُناَسْنِإلٱَأ«زافيلألوق
ناسنإلارربتيفيك«لأسهنكلوهللانمربأسيلناسنإلا
هلاؤسبدصقبويأنأمالكلاقايسنمرهظيو»هللامامأ
ميكحهللانألهللادنعرربتينأردقيالناسنإلانأنايبلا
ةوقلاديدشومالكلابهجاحينأناسنإلانكميالفبلقلا
نإوناسنإلانأًاضيأبويأدقتعاوهمواقينأنكميالف
.هللامامأهربتبثيوبواجينأردقيالًارابناك

هللابيجينأناسنإلاردقيال)٣ع(ٍفْلَأْنِمٍدِحاَو
ريغهللاةمكحىلعًاليلد.فلأنمدحاولاؤسنع
.ةدودحملا

هللانألملسيالحماجروثك)٤ع(ِهْيَلَعَبَّـلَصَتْنَم
.هنمىوقأ

ةتغبتحزحزتيأملعتاللابجلا)٥ع(ُمَلْعَتَالَو
.)٥٠:٢٤ايمرإو٣٥:٨رومزم(

.هتدمعأهدنستتيببةهبشمضرألا)٦ع(اَُهتَدِمْعَأ
سمشللميغلابجحىلإراشأ)٧ع(ُقِْرشُتَالَف

نأىلإًاضيأراشأهلعلوفوسكلاىلإوأ)٢٧:٢٠لامعأ(
.هللارمأبريستموجنلاوبيغتوقرشتسمشلا

ددعبجرخي«)٤٠:٢٦ءايعشإ(يفِموُجُّنلٱَىلَعُمِتَْخيَو
ءاسماهجرخيفةنازخيفةعوضومموجنلانأك»اهدنج
.اهجرخينأهريغردقيالفاهيلعمتخيوًاحابصاهدريو

.ةميظعلاهجاومأ)٨ع(ِرْحَبْلٱِيلاَعَأ
ةاعرءامدقلانييقرشلارثكأناك)٩ع(كلفلاجوربركذ
اودصرينأةصرفمهلراصفليللايفمهتيعرنوسرحياوناكو
امبو)امهريغو١٩و٨رومزم(اهيفاولمأتيوةيكلفلامارجألا
ىلإرهاوظلاعيمجاوبسنةيعيبطلاسيماونلااوفرعيملمهنأ
.ةيعيبطلئاسوالبهللالمع

الموجنوجوربيبونجلاةركلافصنيفِبوُنَْجلٱِعِداََخم
اهيلإراشأبويألعلويبونجلابيلصلاكلامشلايفىرُت
اميسالوهلامعأنمهللاةمظعرهظتو»بونجلاعداخمب«
بويأنكلو)٥:٩(زافيلألاقامكةيوامسلامارجألانم
.رشبلانعهداعتباهتمظعنمجتنتسا

.ِهِبُرُعْشَأَالَفُزاَتَْجيَو،ُهاَرَأَالَوَّـَيلَعُّرُمَياَذَوُه١١«٢٠-١١
ُهللاٱ١٣؟ُلَعْفَتاَذاَم:ُهَلُلوُقَيْنَمَو،ُهُّدُرَيْنَمَفَفَطَخاَذِإ١٢
َحتيِنَحْنَي.ُهَبَضَغُّدُرَيَال

ْ
اَنَأِّـلَقَألٱِبْمَك١٤.َبَهَرُناَوْعَأُهَت

،ُبِواَجُأَالُتْرَّـَربَتْنِإَوِّـينَأل١٥.ُهَعَميِمَالَكُراَتْخَأَوُهُبِواَجُأ
ُهَّـنَأِبُتْنَمآاََملِيلَباَجَتْسٱَفُتْوَعَدْوَل١٦.ِيناَّـيَدُمِْحَرتْسَأْلَب

لٱِبيِنُقَحْسَييِذَّـلٱَكاَذ١٧.ِيتْوَصَعِمَس
ْ

ُرِثْكُيَوِةَفِصاَع
ْنِكٰلَو،ِيسَفَنُذُخآيِنُعَدَيَال١٨.ٍبَبَسَالِبيِحوُرُج
لٱِةَّـوُقِةَهِجْنِمَناَكْنِإ١٩.َرِئاَرَميِنُعِبْشُي

ْ
:ُلوُقَيِّـيِوَق

لٱِةَهِجْنِمَناَكْنِإَو.اَذَنَئَه
ْ

٢٠؟يِنُمِكاَُحيْنَم:ُلوُقَيِءاَضَق
.»يِنُبِنْذَتْسَيًالِماَكُتْنُكْنِإَو؟يِمَفَّـَيلَعُمُكَْحيُتْرَّـَربَتْنِإ

٤٥:٩ءايعشإ١١:١٠و١٠:٧ص٣٥:١٤و٩و٢٣:٨ص
٣ع٥١:٩و٣٠:٧ءايعشإو٨٩:١٠رومزمو٢٦:١٢ص
١٤و١٦:١٢ص٨:٥ص١٠:١٥صو٢١و٢٠ع٣٢و
عرظنا٢٧:٢و١٣:٢٦ص١٠:٢٠و٧:١٩ص٣٠:٢٢و
١٥:٦صو٢٩ع١٥ع٤

ىلإمدقتةقطانلاريغهللاقئالخيفهمالكدعببويأنإ
رعشيالوهاريالناسنإلانإلاقفناسنإلاعمهلامعأركذ
.بساُحيالولعفيومواقيالولمعيهللانكلوهب

امبوءايربكةيلصألاةملكلاىنعم)١٣ع(َبَهَرُناَوْعَأ
ضعبيفةبيهرةملكتراصرصمىلإةبوسنمءايربكلانأ
:٣٠ءايعشإو٨٩:١و٨٧:٤رومزم(رصمىنعمبتايبألا

لٱِتْنَأِتْسَلَأ«)٥١:٩ءايعشإ(يفو)٧
ْ

،َبَهَرَةَعِطاَق
ىلعقلطُأمسالالعلونينتلايهبهرف»َنيِّـنِّـتلٱَةَنِعاَّـطلٱ
يفحاسمتلاوأنينتلادوجولًايناثواهئايربكلًالوأرصم
لٱَتْقَقَشَتْنَأ«)١٤و٧٤:١٣رومزم(يفو.لينلا

ْ
َرْحَب

ملٱَىلَعِنيِناَنَّـتلٱَسوُؤُرَتَْرسَك.َكِتَّـوُقِب
ْ
َتْضَضَرَتْنَأ.ِهاَيِ

جئاهلارحبلاىلإبوسنمبهرمسالاو.»َناَثاَيِوَلَسوُؤُر
لٱُجِعْزُيِهِتَّـوُقِب«)٢٦:١٢(يفامكهئايربكل

ْ
ُقَحْسَيِهِمْهَفِبَوَرْحَب

جعتةديدشحايرنمجئاهلارحبلارظننملكو»َبَهَر
ةيباوصمهفياهقوفمئاحلاميغلامجاهتاهنأكولعتوهجاومأ
.رحبلابهللاءادعأهيبشت

هتطلسوةقيلخلايفةرهاظلاهللاةمظعيفلمأتلادعبو
انألقألابمك«بويألاقةيعيبطلاىوقلاعيمجورحبلاىلع
بويأناكنإويأ)١٥ع(»ترربتنإو«)١٤ع(»هبواجأ
همحرتسيلبهّربتبثيلهللابواجينأردقيالةئيطخالب
.بنذمك

هللانأبويأدقتعا)١٦ع(ِيتْوَصَعِمَسُهَّـنَأِبُتْنَمآاََمل
كلذبوهمالكىلإتافتلانودءاشيامكلمعيومكحي
.ًالداعًايضاقسيلوًاقلطمًامكاحهللانوكي

هللاميلستلامدعىلعلديمالكاذه)١٧ع(ٍبَبَسَالِب
.حورجلاقحتسياملمعدقهنأبفرتعيملبويأنأل

يفهللادجببويأملكتاذإ)٢٠ع(يِمَفَّـَيلَعُمُكَْحي
.هبهبنذتسيامهمالك

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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لَذَر.ِيسْفَنِبِيلاَبُأَال.اَنَأٌلِماَك٢١«٢٤-٢١
ْ

.ِيتاَيَحُت
لُقَكِلٰذِل.ٌةَدِحاَوَيِه٢٢

ْ
لٱَّـنِإُت

ْ
.اَمِهيِنْفُيَوُهَريِّـِّـرشلٱَوَلِماَك

٢٤.ِءاَيِرْبَألٱِةَبِرْجَتِبُئِزْهَتْسَيًةَتْغَبُطْوَّـسلٱَلَتَقاَذِإ٢٣
يشَغُي.ِريِّـِّـرشلٱِدَيِلٌةَمَّـلَسُمُضْرَألٱ

ِّـ
هتاَضُقَهوُجُو َْملْنِإَو.اَِ

»؟ْنَمًاذِإَف،َوُهْنُكَي
ص٨و١٠:٧ص٧:١٦ص١٣:١٨و١٢:٤و١:١ص
١٢:١٧ص١٦:١١و١٢:٦و١٠:٣ص٢٤:١٢

عموهللاهبنذتسا.هضراعوهللامامأفقوهنأكملكت
»يسفنبيلابأال«لاقو»انألماك«هلوقىلعبويأّرصأكلذ
ُّتميدنعناّيس»يتايحتلذر«ينإفدارأاذإينكلهيليأ

.ًايحتيقبوأ
اَذاَم«)٧:٢٠(يفهلاقامىلإراشأ)٢٢ع(ُتْلُقَكِلٰذِل

عيمجلابنذتسيهللانإيأ»ِساَّـنلٱَبيِقَراَيَكَلُلَعْفَأ
ددلبهلاقامضراعاذههلوقبوًارارشأاوناكمأنيلماكاوناكأ
لٱُضُفْرَيَالُهللاٱ«)٨:٢٠(

ْ
ِيلِعاَفِدَيِبُذُخْأَيَالَوَلِماَك

.»ِّـَّـرشلٱ
ءايربألاةبرجتىريهنألئزهتسيهللا)٢٣ع(ُئِزْهَتْسَي
.اهنممهصلخيالو

بويألرهظاذكه)٢٤ع(ِريِّـِّـرشلٱِدَيِلٌةَمَّـلَسُمُضْرَألٱ
يفنكامألاضعبيفرهظياذكهو)٥:١٩انحوي١(انحويلو
اذهانملاعانلباقاذإوهلكملاعلاىلإانرظناذإنكلوهذهانمايأ
ةنسةئمةدمنمهيلعناكامبهانلباقاذإوميدقلاملاعلاب
مالسلاوةبحملاولدعلاوًاجيردتلقيملظلانأىرنطقف
لاق.ًاديورًاديورملاعلاصلخيوهتوكلمدميهللانإفدادزت
لٱَلْثِمًاطِقاَسَناَطْيَّـشلٱُتْيَأَر«)١٠:١٨اقول(عوسي

ْ
َنِمِْقَرب

ُتْبَلَغْدَقاَنَأ:اوُقِث«)١٦:٣٣انحوي(يفلاقو»ِءاَمَّـسلٱ
لٱ
ْ

.َ»َملاَع
.قحلانوريالونايمعكنوريصيفاَِهتاَضُقَهوُجُوِّـيشَغُي
قلاخلاوههللانأل.هللاىلإلمعلااذهبسنبويأو
.هملعبالإءيشنوكيالفمكاحلاو

.ًاْريَخىَرَتَالَوُّرِفَت،ٍءاَّـدَعْنِمُعَْرسَأيِماَّـيَأ٢٥«٣٥-٢٥
لٱِنُفُسَعَمُّرُمَت٢٦

ْ
ْنِإ٢٧.ِهِدْيَصَىلِإُّضَقْنَيٍْرسَنَك.ِّـيِْدَرب

لُق
ْ

طُأ.يِتَبْرُكىَسْنَأ:ُت
ْ

ْنِمُفاَخَأ٢٨ُمِسَتْبَأَويِهْجَوُقِل
اَذاَمِلَف،ٌبَنْذَتْسُماَنَأ٢٩.يِنُئِّـَربُتَالَكَّـنَأًاِملاَعيِعاَجْوَأِّـلُك
لَسَتْغٱِوَلَو٣٠؟ًاثَبَعُبَعْتَأ

ْ
يفُت لَّـثلٱِ

ْ
َّـيَدَيُتْفَّـظَنَوِج

يفَكَّـنِإَف٣١،ِناَنْشَألٱِب .ِيباَيِثيِنَهَرْكَتىَّـتَحيِنُسِمْغَتِعْقَّـنلٱِ
َىلِإًاعيَِمجِيتْأَنَفُهَبِواَجُأَفِيلْثِمًاناَسْنِإَوُهَسْيَلُهَّـنَأل٣٢

ملٱ
٣٤!اَنْيَلِكَىلَعُهَدَيُعَضَيٌحِلاَصُماَنَنْيَبَسْيَل٣٣.ِةَمَكاَحُْ
َالَوُمَّـلَكَتَأًاذِإ٣٥.ُهُبْعُريِنْتَغْبَيَالَوُهاَصَعيِّـنَعْعَفْرَيِل
.»ِيسْفَنَدْنِعاَذَكٰهُتْسَلِّـينَأل.ُهُفاَخَأ

قوقبحو٣٩:٢٩ص١٨:٢ءايعشإ٧:٧ص٧:٦ص
ص١٠:١٤و٧:٢١ص٣:٢٥ص٧:١١صرظنا١:٨

صرظنا٣١:٧ص٢:٢٢ايمرإ٣٧:٣٣رومزمو١٠:٢
ص١:١٨ءايعشإو٢:٢٥ليئومص١و١٩ع٣ع٧:١٧

١٣:٢٢ص١٣:٢١

وأماعلاديربلالمحييذلاكعيرسلايعاسلاوهٍءاَّـدَع
.)٨:١٠ريتسأ(كلملالئاسر

ةعيرسلاوةفيفخلابراوقلا)٢٦ع(ِّـيِدَْربْلٱِنُفُس
.)١٨:٢ءايعشإ(لينلارهنيفةلمعتسملا

قالطإكنزحلانمهجولاقالطإ)٢٧ع(يِهْجَوُقِلْطُأ
جاهتبالاىلعمزعاذإبويأنكلو.نجسلانمريسألا
هئربيالهللانأهملعلاذهمامتإىلعردقيالةشاشبلاو
بعتياذاملفلمعامهمولاقامهمًابنذمبويأنوكيف
.ًاثبع

ضمحلاقيرحنمذختيءيشيلقلا)٣٠ع(ِناَنْشَألٱِب
خسولادكارلاءاملاوهعقنتسملاوعقنلاولسغلايفلمعتسيو
الهنمعلطوهيفدحأسمتغااذإوةهيركةحئارجرختهنمو
بويأدصقوهبةقصاللاخاسوألاةرثكلهبايثسبلينأردقي
.ًابنذمهللاهبسحيداهتجابهسفنرّهطولوهنأهمالكب

مكحنمسيل«ةيعوسيلاةمجرتلايف)٣٣ع(ٌحِلاَصُم
.امهنملكهمكحلملسيفنيقيرفلاىلعمكحينميأ»اننيب
هللاىلعمكحينمسيلهنأل»حلاصمسيل«بويألاقو
.فاخيالوبويأملكتيفهاصعهنععفديل

ةيعوسيلاةمجرتلا)٣٥ع(ِيسْفَنَدْنِعاَذَكٰهُتْسَلِّـينَأل
بنذمهنأبرعشيمليأ»يسفنيفمهُتلاكلتلثمدجأال«
.ةمكاحملانمفاخيل

يقيقحلاحلاصملاوهوحيسملاعوسيىلإبويأرظنيملو
.حلاصُمىلإهقايتشانعّربعهلوقبهنكلوناسنإلاوهللانيب
هللادنعهّربتبثيلبويأبلطامكًاحلاصمحيسملاسيلو
نوقحتسيمهنأباوفرتعيلمهاياطخىلعسانلاتكبيهنأل
نممهرهطيلميركلاهمدكفسحيسملاوهللابضغ
وهو)٢١و٥:٢٠سوثنروك٢(هيفهللارباوريصيلمهاياطخ
ِةَمْعِّـنلٱِشْرَعَىلِإٍةَقِثِبْمَّـدَقَتَن«هبوناسنإلاوهللانيبطيسولا
يفًانْوَعًةَمْعِنَدِجَنَوًةَْمحَرَلاَنَنْيَكِل :٤نييناربع(»ِهِنيِحِ

ملٱ«وهحيسملاعوسيو.)١٦
لٱَنِمُقَْرشُْ

ْ
َىلَعَءِيضُيِل.ِءَالَع

جلٱ
ْ

يفَنيِسِلَا لُّظلٱِ
ْ

ملٱِلَالِظَوِةَم
يفاَنَماَدْقَأَيِدَْهيْيَكِل،ِتْوَْ ِ

هلنكيملفبويأامأو)٧٩و١:٧٨اقول(»ِمَالَّـسلٱِقيِرَط
هناميإعزعزيلناطيشلاهبّرجومالسلااذهالورونلااذه
ناطيشلانمكيرحتببويأمالكضعبناكونكمأولهللااب
.بويأةطساوبهللامواقناطيشلانأكناكف

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

هقلاخهنأهللابويأركذو.ددلبلبويأباوجةلمكت
ةايحهحنمذإهمايألكهبهللاةيانعركذوهاديهتنّوكو
هكالهوهباذعًارسدصقهقلخاملهللانأهنظركذوةمحرو
ناكهنألوألاهمالكرّركماتخلابوهبلقيفكلذمتكهنكلو
.دلويملولهلريخ

.َياَوْكَشُبِّـيَسُأ.ِيتاَيَحِيسْفَنْتَهِرَكْدَق١«٧-١
يفُمَّـلَكَتَأ ِمليِنْمِّـهَف.يِنْبِنْذَتْسَتَال:ِِهللاًالِئاَق٢ِيسْفَنِةَراَرَمِ

َ
اَذا

َلَمَعَلُذْرَتْنَأ،َمِلْظَتْنَأَكَدْنِعٌنَسَحَأ٣!يِنُمِصاَُخت
ْمَأٍ،َرشَباَنْيَعَكَلَأ٤؟ِراَْرشَألٱِةَروُشَمَىلَعَِقْرشُتَو،َكْيَدَي
َكوُنِسْمَأ،ِناَسْنِإلٱِماَّـيَأَكَكُماَّـيَأَأ٥؟ُرُظْنَتِناَسْنِإلٱِرَظَنَك
مثِإْنَعَثَحْبَتىَّـتَح٦ِلُجَّـرلٱِماَّـيَأَك

ْ
؟يِتَّـيِطَخَىلَعَشِّـتَفُتَويِ

يف٧ لِعِ
ْ

.»َكِدَيْنِمَذِقْنُمَالَو،ًابِنْذُمُتْسَلِّـينَأَكِم
-٩:٢٢ص٩:٢٩ص٧:١١صرظنا٧:١٦صرظنا

رومزمو١٤:١٥صو٨ع٢٨:٢و١٩:٦و١٦:١١و٣٤
٢٨:٢٤ص٢٢:١٨و٢١:١٦ص٦٤:٨ءايعشإو١٣٨:٨
ص١٤:١٦ص٣٦:٢٦ص١٦:٧ليئومص١و٣٤:٢١و
٢٧:٢٢و٢٣:١٣و٩:١٢ص١٣:١٨و٩:٢١

بويأنإفقلطملامكحلادرجمب)٢ع(يِنْبِنْذَتْسَتَال
اذهردصدقوهيلعهللامكحيهاهسفنبئاصملانأدقتعا
.هتبجوتسايتلااياطخلانايبالبمكحلا

راربألاسيلوهللايديلمعرارشألا)٣ع(َكْيَدَيَلَمَع
مهبحيومهبهللاينتعيةماركللٍناوأراربألانكلوطقف
.)٢:٢٠سواثوميت٢(ناوهللٍناوأرارشألاو

ىلإسانلارظنيامكهللارظنيله)٤ع(ٍَرشَباَنْيَع
سانلاطلغيامكطلغيفيدسجلاويجراخلارظنملا
.)١٦:٧ليئومص١(

املكيفةعرسلاناسنإلاىلعف)٥ع(ِناَسْنِإلٱِماَّـيَأ
ىلعةعرسلابمكحينأهمزليالودبألاىلإفهللاامأوهلمعي
.بويأ

سيلو)٢ع(ينمصاختاذاملف)٧ع(ًابِنْذُمُتْسَلِّـينَأ
.ةعرسلابمكحتاذاملفكدينمذقنم

.ًاعيَِمجِّـيلُكِيناَتَعَنَصَوِيناَتَنَّـوَكَكاَدَي٨«٢٢-٨
لَبَجَكَّـنَأْرُكْذُا٩؟يِنُعِلَتْبَتَفَأ

ْ
طلٱَكيِنَت

ِّـ
َىلِإِينُديِعُتَفَأ.ِني

جلٱَكيِنَتْرَّـثَخَوِنَبَّـللٱَكيِنَّـبُصَتَْملَأ١٠؟ِبَاُّرتلٱ
ْ

يِنَتْوَسَك١١؟ِنُْب
لِج
ْ

ًةاَيَحيِنَتْحَنَم١٢.ٍبَصَعَوٍماَظِعِبيِنَتْجَسَنَفًاْمَحلَوًاد
يفِهِذٰهَتْمَتَكَكَّـنِكٰل١٣.يِحوُرَكُتَياَنِعْتَظِفَحَوًةَْمحَرَو ِ

لَق
ْ

َالَويِنُظِحَالُتُتْأَطْخَأْنِإ١٤.َكَدْنِعاَذٰهَّـنَأُتْمِلَع.َكِب
مثِإْنِميِنُِئْربُت

ْ
ُعَفْرَأَالُتْرَّـَربَتْنِإَو.ِيلٌلْيَوَفُتْبَنْذَأْنِإ١٥.يِ

ِيسْأَرَعَفَتْرٱِنِإَو١٦.يِتَّـلَذَمٌرِظاَنَوًاناَوَهُناَعْبَشِّـينِإ.ِيسْأَر
َكَدوُهُشُدِّـدَُجت١٧!َّـَيلَعَُّـربَجَتَتَوُدوُعَتَّـمُث،ٍدَسَأَكِينُداَطْصَت

١٨.يِّـدِضٌشْيَجَوُبِئاَصَم.َّـَيلَعَكَبَضَغُديِزَتَويِهاَُجت
َْملَوَحوُّرلٱُتْمَلْسَأْدَقُتْنُك؟ِمِحَّـرلٱَنِميِنَتْجَرْخَأاَذاَمِلَف
لٱَىلِإِمِحَّـرلٱَنِمَداَقُأَفْنُكَأَْملِّـينَأَكُتْنُكَف١٩!ٌْنيَعِينَرَت

ْ
ِ.ْربَق

٢١ًاليِلَقُمِسَتْبَأَفيِّـنَعَّـفُك!ْكُرْتٱ؟ًةَليِلَقيِماَّـيَأْتَسْيَلَأ٢٠
لُظِضْرَأَىلِإ.َدوُعَأَالَوَبَهْذَأْنَأَلْبَق

ْ
ملٱِّـلِظَوٍةَم

٢٢،ِتْوَْ
ملٱِّـلِظىَجُدِلْثِمٍمَالَظِضْرَأ

اَهُقاَْرشِإَو،ٍبيِتْرَتَالِبَوِتْوَْ
.»ىَجُّدلٱَك
٣٣:٦و٤:١٩ص٩:٢٢ص١١٩:٧٣رومزمو٣عرظنا
ص٧:٢٠صرظنا٢٣:١٣ص٣٣:٤ص٧:٢١ص

٣٨:١٣ءايعشإ٦:٢٩صرظنا٧ع٩:٢٨و٧:٢١
١٦:٨ص٥:٩ص١٣:٧عشوهو٣:١٠يثارمو
١٤:١ص١٣-٣:١١ص٧:١صرظنا١:٢١ثوعارو
صرظنا١٦:٢٢و١٩-٣:١٣صرظنا٧:١٩صرظنا

١٢:٢٣ليئومص٢و١٦:٢٢و١٩-٣:١٣صرظنا٧:١٩
٣٨:١٧و٣٤:٢٢صو٢٢ع

نأكهكلهيهنأبجعلانمفهيفهلمعنقتأوهنّوكهللانإ
.هرسكيلءانإعنصيراخفلا

نسىلإهبلبُحنيحنم)١٢-١٠ع(هنيوكتركذ
هتمحروهبهللاةيانعركذو)١٦-١٣٩:١٣رومزم(غولبلا
.ركشلاباهركذهنأيفكشالوهرورسوهتحارمايأو

هللانأبويأدقتعاوبويأبئاصميأ)١٣ع(ِهِذٰه
يف»اذه«ةملكو.هبلقيفاهمتكولوألاذنماهدصقناك
امكموتكملاهللادصقىلإريشت)١٣ع(نمةيناثلاةرقفلا

»كدنعاذهنإ«هلوقحاضيإ)١٧-١٤ع(يفوبويأنظ
.خلاهمثإنمهئربيالوأطخأاذإظحالينأهللادصقنإيأ

.هرربيالهللانأل)١٥ع(ِيسْأَرُعَفْرَأَال
.هسأريأ)١٦ع(َعَفَتْرٱِنِإَو
هبئاصميهبويأىلعهللادوهش)١٧ع(َكَدوُهُشُدِّـدَُجت
.هاياطخالولهبصتملاهنأل

شيجلاددجتيفةعباتتمبَوُنٌشْيَجَو)بَوُن(ُبِئاَصَم
ةعباتتملاهبئاصموهبويأبراحييذلاشيجلاوماودلاىلع
.ةروكذملا

ِمل
َ
-١٣:١١رظنا()١٩و١٨ع(ِمِحَّـرلٱَنِميِنَتْجَرْخَأاَذا

٢٦(.
:٣٩رومزمو٧:١٦رظنا()٢٠ع(ًةَليِلَقيِماَّـيَأْتَسْيَلَأ

١٣(.

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ءامدقلادنعةيواهلانإ)٢٢و٢١ع(خلاٍةَمْلُظِضْرَأ
ناكمونيحلاصلاناكم.نامسقيهوتاومألاناكم
مالظضرأمهدنعةيواهلاتناكمهتفرعمةلقنمورارشألا
ناكفىجدلاكاهروناهقارشإوبيترتالبوتوملالظىجدو
اودقتعادوهيلاو.اهنمنوفاخيءايقتأاوناكنإوسانلاعيمج
ةليلقمهتفرعمنكلوةيواهلانمءايقتألاةاجنوةمايقلاب
نييأرنيببويأحجرتو.ديدجلادهعلاميلعتىلإةبسنلاب
ةوقىلعلديامملاعلانيوكتوناسنإلانيوكتيفىأرهنإف
لوأنمةصاخلاهبهللاةيانعركذتوهتدوجوهتمكحوهللا

ًادهتجمناكهنأعمهنازحأوهمالآىلإًاضيأرظنهنكلوهتايح
نمجتنتساوهتايحلكةيبدألاوةينيدلاهتابجاولكمامتإيف
ًاريخأو.هبذعيلبويأقلخهنإورشلابحرفيهللانأكلذ
:١٩(لداعوحلاصهللانأيألوألايأرلاهدنعحّجرت

٢٥(.

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ةرثكىلعبويأرفوصخّبو)١(رفوصباطخهنومضم
هللاةفرعمفصو)٢()٦-٢ع(ربلابهئاعداوهفلصوهمالك
)٣()١٢-٧(هيلإهبتنيومثإلارصبيوهوةدودحملاريغ
ةديدعتاكرببهدعوومثإلاهنعدعبُينأىلعبويأضّرح
)١٠ص(ريخألابويأمالكناكو)٢٠-١٣(اذهلعفاذإ
ًاضيأرفوصمالكناكوهّربتبثينألواحذإهلبقاممدشأ
.بويأةئيطختابثإيفددلبوزافيلأمالكنمدشأ

لٱُةَرْثَكَأ٢:ُِّيتاَمْعَّـنلٱُرَفوُصَباَجَأَف١«٦-١
ْ

َالِمَالَك
ْمَأ،َساَّـنلٱُمِحْفُيَكُفَلَصَأ٣؟ُرَّـَربَتَيٌراَذْهِمٌلُجَرْمَأ،ُبَواَُجي
لَت
ْ

ٌّراَباَنَأَوٌّيِكَزيِميِلْعَت:ُلوُقَتْذِإ٤؟َكيِزُْخيْنَمَسْيَلَووُغ
يف ٦َكَعَمِهْيَتَفَشُحَتْفَيَوُمَّـلَكَتَيَهللاٱَتْيَلاَيْنِكٰلَو٥.َكْيَنْيَعِ
حلٱِتاَّـيِفَخَكَلُنِلْعُيَو

ْ
لٱُةَفَعاَضُماََّـهنِإ!ِةَمْكِ

ْ
َّـنَأَمَلْعَتَفِ،مْهَف

مثِإْنِمَّـلَقَأِبَكُمِّـرَغُيَهللاٱ
ْ
.»َكِ

٦:١٠ص٢١:٣و١٧:٢ص١٨:٢و١٥:٢و٨:٢ص
٢٢:٥و١٥:٥ص٩:٤صرظنا١٠:٧ص

مثهمالكنمبويأىهتناامدعبًاليلقتكسرفوصلعل
لجربويأيفهلوقبواذههتمزلأبويأمالكةرثكنأكملكت
.ًاغرافًامالكناكبويأمالكنأىلإراشأراذهم

.بويأمالكنملصاحلااذه)٤ع(ٌّيِكَزيِميِلْعَت
بويأىلعرفوصضرتعا)١٠:٧و٩:٢١رظنا(ٌّراَباَنَأَو
نأنهربتالفراربألابيصتبئاصملاتناكنإولاقو
.هريغنمرثكأئطاخاهبباصملا

ايرفوصلاقو)٩:٣٢(هللاّجاحينأبلطبويأناك
الملكتاذإهللانأرفوصركفناكو)٥ع(ملكتيهللاتيل
.هيلعمكحيلببويأرربي

اهتايفخوةدودحمريغهللاةمكح)٦ع(ِةَمْكِْحلٱِتاَّـيِفَخ
.ءاصقتسالانعةديعبلااهقمعواهلوطواهضرعيه

الواهمهفينأناسنإلاردقياليأِمْهَفْلٱُةَفَعاَضُم
نوكيف»ةريثكيواطمهلوحل«ةيعوسيلاةمجرتلابو.اهفصي
.ةمكحلاعاونألكهللانألةعونتمهللاةمكحنأىنعملا

اهببويأباحصأملكتةملكلقثأهذهوَكِْمثِإْنِمَّـلَقَأ
انهلاقفرفوصامأوهبئاصمةمظعنماوبجعتاوناكمهنإف
.ًاضيأاهنمرثكأوبئاصملاهذهبجوتساهمثإنإ

هنَىلِإْمَأ،ُلِصَّـتَتِهللاٱِقْمُعَىلِإَأ٧«١٢-٧ لٱِةَياَِ
ْ

ِريِدَق
؟َلَعْفَتْنَأَكاَسَعاَذاَمَف،ِتاَواَمَّـسلٱَنِمَىلْعَأَوُه٨؟يِهَتْنَت
هلٱَنِمُقَمْعَأ

َْ
طَأ٩؟يِرْدَتاَذاَمَف،ِةَيِوا

ْ
ُهُلوُطِضْرَألٱَنِمُلَو

لٱَنِمُضَرْعَأَو
ْ
ْنَمَف،َعَّـَمجْوَأَقَلْغَأْوَأَشَطَبْنِإ١٠.ِرْحَب

َالْلَهَف،َمْثِإلٱُِرصْبُيَوِءوُّسلٱَساَنُأُمَلْعَيَوُهُهَّـنَأل١١؟ُهُّدُرَي
لٱُميِدَعٌغِراَفَفُلُجَّـرلٱاَّـمَأ١٢؟ُهِبَتْنَي

ْ
لٱِشْحَجَكَوِ،مْهَف

ْ
ُدَلوُياَرَف

.»ُناَسْنِإلٱ
:٣٥و٢٢:١٢ص٢٣و٣٧:٥و٣٦:٢٦و١٣و٣٣:١٢ص

ص٢٣-٣٤:٢١ص٩:١٢ص٣٨:١٧و٢٦:٦ص٥
:١٤٤و٦٢:٩و١١و٣٩:٥رومزم٣١:٤و٢٨:٢٤و٢٤:٢٣
٣٩:٥ص١١:١و١:٢ةعماجو٤

نأرفوصدصقو.هتمكحاميسالوهللاتافصفصو
بويألاياطخدوجونمدبالهنإبويأباحصألوقتبثي

.بئاصملاهتأتملاياطخلاهذهالولوهبئاصمتببس
هذخأوهكسميلبنذملاىلعمجه)١٠ع(َشَطَب
.ةوطسلاوفنعلاب

.نجسلابهيلعقلغأَقَلْغَأ
.ةمكاحملااوعمسيلسانلاعّمجَعَّـَمج
.ةمكاحملايفهمواقينأردقيدحأالُهُّدُرَيْنَم
هبىنكُيفضكرلاعيرسودينع)١٢ع(اَرَفْلٱِشْحَجّنإ

نعداعتبالاونايصعلاىلإليميهرغصنمهنإفناسنإلانع
ارفلاشحجولهاجلالقعتيكلذب«ةيعوسيلاةمجرتلابو.هللا
ناكنإولهاجلالقعتيهللاىلإميلستلابيأ»ًاناسنإريصي
امكهنأمهضعبنظيو.ًالقاعًاناسنإريصيءارفلاشحجك
لهاجلانأليحتسملانماذكهًاناسنإريصيالشحجلانأ
.لقعتي

لَقَتْنَأَتْدَدْعَأْنِإ١٣«٢٠-١٣
ْ

طَسَبَوَكَب
ْ

ِهْيَلِإَت
يفيِذَّـلٱَمْثِإلٱَتْدَعْبَأْنِإ١٤.َكْيَدَي لُّظلٱُنُكْسَيَالَوَكِدَيِ

ْ
ُم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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يف ًاتِباَثُنوُكَتَوٍبْيَعَالِبَكَهْجَوُعَفْرَتٍذِئَنيِح١٥،َكِتَمْيَخِ
ملٱىَسْنَتَكَّـنَأل١٦.ُفاََختَالَو

.اَهُرُكْذَتَْتَربَعٍهاَيِمَك.َةَّـقَشَْ
١٨.ًاحاَبَصُلَّـوَحَتَيُمَالَّـظلٱ.َكُّظَحُموُقَيَِةريِهَّـظلٱَقْوَفَو١٧
طَتَو
ْ

.ًانِمآُعِجَطْضَتَوَكَلْوَحُسَّـسَجَتَت.ٌءاَجَرُدَجوُيُهَّـنَألُّنِئَم
.َنُوريِثَكَكِهْجَوَىلِإُعَّـَرضَتَيَو،ُجِعْزُيْنَمَسْيَلَوُضِبْرَتَو١٩
لَمَوُفَلْتَتَفِراَْرشَألٱُنوُيُعاَّـمَأ٢٠

ْ
ُميِلْسَتْمُهُؤاَجَرَو،ُديِبَيْمُهُأَج

.»ِسْفَّـنلٱ
٢٢:٢٧ص٧٨:٨رومزم٢٧-٥:١٧صو٢٠-١٣ع
رومزم٢٢:٢٦ص٢٢:٢٣ص١٤٣:٦و٨٨:٩رومزمو

٢٢:٢٦ص٢٢:١١ص٦٥:١٦ءايعشإ٤٦:٢و٢٧:٣
٤:٤اخيمو٣:١٣اينفصو١٧:٢ءايعشإو٢٦:٦نييوال
٢٧:٢٢ص٢٨:٦٥ةينثتو١٧:٥ص٤٥:١٤ءايعشإ
٦:٩ص٨:١٣صرظنا٣٤:٢٢و

.تاكرببهدعووةبوتلاىلعبويأرفوصضّح
مهفلامداعلاوغرافلالجرلاىلعًازييمتَتْنَأَتْدَدْعَأْنِإ

مداعهاعدرفوصنألبضغهباوجيفبويأنكلو)١٢ع(
دعُينأناسنإلكىلعو)١٢:٣(»هلثممهفيل«لاقومهفلا
.هللاىلإعجريوهكولسحلصُيوةالصلابهيديطسبيوهبلق

يفيِذَّـلٱَمْثِإلٱ أطخأبويأنأبهعانتقارهظأ)١٤ع(َكِدَيِ
لهأيفمثهيفًالوأنوكينأبجيحالصإلافهدالوأووه
.هتيب

:١٠(بويألوقىلإراشأ)١٥ع(َكَهْجَوُعَفْرَتٍذِئَنيِح
.»ًاناَوَهُناَعْبَشِّـينِإ.ِيسْأَرُعَفْرَأَال«)١٥

)٢٨و٩:٢٧(هئارآيفًاتباثبويأنكيملًاتِباَثُنوُكَتَو
.»ينئربتالكنإ...فاخأ«

يفنامألاةلقىلإةراشإ)١٨ع(َكَلْوَحُسَّـسَجَتَت
هلعلعجطضياملبقسسجتيناسنإلانإفًاميدققرشلا

.هلًانماكًاودعدجي
مهلنوكيالوًاريخنوهتشي)٢٠ع(ِراَْرشَألٱُنوُيُعاَّـمَأ
.توملاالإمهلىقبيالومهؤاجربيخيفةنوعمنوجريو

توملانوجريمهتاقيضةرثكنمِسْفَّـنلٱُميِلْسَتْمُهُؤاَجَر
.كلذىلعهخيبوتدصقرفوصلعلوهوجريبويأناكامك

قيفوتلايهاهيفهئاقدصأوبويأثحبيتلاةلكشملانإ
بويأريمضنإفهللاماكحأوناسنإلاريمضماكحأنيب

بويأنأاونظامكوهفهللامكُحامأوئطخيملهنأمكح
تسيلهللاماكحأنأل)١(هؤاقدصأوبويأطلغو.ئطاخ
.ةيحورلاناسنإلاةدئافلاهضعبلبةئيطخللًاباقعاهلك
ُءاَجَّـرلٱَو،ًءاَجَرُةَيِكْزَّـتلٱَو،ًةَيِكْزَتُْربَّـصلٱَو،ًاْربَصُئِشْنُيَقيِّـضلٱ«
يفْتَبَكَسْنٱِدَقِهللاٱَةَّـبََحمَّـنَأل،يِزُْخيَال ٥:٣ةيمور(»اَنِبوُلُقِ
١١-١:٣سوثنروك٢و٣٩-٨:٣١ةيمورًاضيأرظنا٥-
ريمضنأل)٢()١٢:١٣-١١:٣٢نييناربعو١٨-٤:٧و

البهنإلاقبويأنإفهماكحأعيمجيفبيصيالناسنإلا
رظنيامكرظنيالهللانكلوةئيطخبرعشيملهنألةئيطخ
بلطيوتاينلاوراكفألاوبلقلاىلإرظنيلبناسنإلا
مهلهجنمةجتانسانلابئاصمضعبنأل)٣(لامكلا
ضارمألاضعبنإفاهلهابتنالامدعلوأةيعيبطلاسيماونلل

ةحلاصسيماونلاهذهو.خلااهباحصأةلفغنملصحت
.نوكلاتابثوناسنإلاةمالسلجألهللااهمظنةمزالو
سانلافشكنموهةيداملارومألاببيجعلاملاعلامّدقتو
.ريخللاهايإمهلامعتساوسيماونلاهذه

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

دقو.رفوصلبويأباوجنمضتت١٤-١٢تاحاحصألا
نمهيفاملهبضغأوًاديدشًاريثأتبويأيفرفوصمالكرثأ

لضفلاىعدارفوصناكوهللااميفةفرعملامدعومهفلاءوس
ًاجاتحمًابنذمهتلعجبويأبئاصمنأًابساحةفرعملاومسو
ْمُتْنَأْمُكَّـنِإٌحيِحَص«ًامكهتبويألاقفراذنإلاوخيبوتلاىلإ
حلٱُتوُمَتْمُكَعَمَوٌبْعَش

ْ
َنوُتُمْصَتْمُكَتْيَل«و)١٢:٢(»ُةَمْكِ

،ٍداَمَرُلاَثْمَأْمُكُبَطُخ«و»ًةَمْكِحْمُكَلَكِلٰذُنوُكَي.ًاتْمَص
.)١٣:١٢(»ٍنيِطْنِمٌنوُصُحْمُكُنوُصُحَو

هباحصأءاعداهضفر)١(ماسقأةثالثبويأمالكلو
عفر)٢()١٢ص(هللاماكحأيفةفرعملاةهجنملضفلا
هلبجتسيملهللانألسأيلا)٣()١٣ص(هللاىلإهاوعد
َىلِإُقاَتْشَت.َكُبيِجُأاَنَأَفوُعْدَت«لاقذإرونةحملهسأييفو
.)١٤:١٥(»َكِدَيِلَمَع

ْمُكَعَمَوٌبْعَشْمُتْنَأْمُكَّـنِإٌحيِحَص٢:ُبوُّيَأَلاَقَف١«٦-١
حلٱُتوُمَت

ْ
.ْمُكَنوُداَنَأُتْسَل.ْمُكَلْثِمٌمْهَفِيلُهَّـنَأَْريَغ٣!ُةَمْكِ

ِهِبِحاَصِلٌةَكوُحْضُأًالُجَر٤؟ِهِذٰهُلْثِمُهَدْنِعَسْيَلْنَمَو
لٱُقيِّـدِّـصلٱَوُهٌةَكوُحْضُأ.ُهَباَجَتْسٱَفَهللاٱاَعَد.ُتِْرص

ْ
.ُلِماَك

لِل٥
ْ

يفٌناَوَهِيلَتْبُم ملٱِراَكْفَأِ
طُْ
ْ

ِملٌأَّـيَهُم،ِّـنِئَم
َ

٦.ُهُمَدَقْتَّـلَزْن
ملٱُماَيِخ

طُمَهللاٱَنوُظيِغُيَنيِذَّـلٱَو،ٌةَِحيَرتْسُمَنيِبِّـرَخُْ
ْ

،َنوُّنِئَم
يفْمِهِٰهلِإِبَنوُتْأَيَنيِذَّـلٱ .»!ْمِهِدَيِ
١٧:٦ص١٣:٢ص١٧:١٠و٢و١٦:١صو٣و٢ع
:٢١و٩:٢٤ص٦:٢٩صرظنا٣٤:٧و١٠و٩و٣٠:١و
٢٢:١٨ص٢٤:٢٣ص٩

نأكاوملكتمهنألهباحصأىلعبويأمّكهتٌبْعَشْمُتْنَأ
ةباينلاباوملكتوسانلاعيمجدنعقدصموفورعممهمالك
.بعشلانع

رفوصمالكىلإراشأ)٣ع(ِهِذٰهُلْثِمُهَدْنِعَسْيَلْنَم
همالكنإيأ»خلالصتتهللاقمعىلإأ«)١٢-١١:٧(يف

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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دنعوبويأدنعموهفموفورعمهلكنكلوحيحصهلك
.سانلاعيمج

هللااعدناكيذلاوهبويأ)٤ع(ُهَباَجَتْسٱَفَهللاٱاَعَد
هباحصألةرخسراصيذلالماكلاقيّدصلاوهوهباجتساف
ةفرعملامداعًالجرهولعجمهراذنإوكيكرلامهمالكبمهنإف
.رابتعاالبو

سايقملاوهحاجنلانأبويأىأر)٥ع(ٌناَوَهِيلَتْبُمْلِل
ًارابناكنإويلتبمللناوهلافهيلعسانلاساقُيديحولا
بويأىأرو.هللانوظيغينيذلاونيبرخمللنانئمطالاو
.هنوظيغييذلايقيهللانإيأةضقانمكلذب

يفْمِهِٰهلِإ ىلعوأةيوقلامهديىلعمهلاكتا)٦ع(ْمِهِدَيِ
.)١٦و١:١١قوقبح(ةلآوأفيسكمهديبام

لٱِلَأْسٱَف٧«١٢-٧
ْ
لَعُتَفَمِئاَهَب

ِّـ
ِءاَمَّـسلٱَروُيُطَوَكَم

لَكْوَأ٨.ََكِربْخُتَف
ِّـ

لَعُتَفَضْرَألٱِم
ِّـ

لٱُكَمَسَكَثِّـدَُحيَوَكَم
ْ
.ِرْحَب

١٠!اَذٰهْتَعَنَصِّـبَّـرلٱَدَيَّـنَأِءَالُؤٰهِّـلُكْنِمُمَلْعَيَالْنَم٩
لٱِّـلُكُحوُرَوٍّيَحِّـلُكُسَفَنِهِدَيِبيِذَّـلٱ

ْ
ِتَسْيَلَفَأ١١ِ.َرشَب

حلٱَّـنَأاَمَكَلاَوْقَألٱُنِحَتْمَتُنُذُألٱ
ْ

طَتْسَيَكََن
ْ

١٢؟ُهَماَعَطُمِع
.»ٌمْهَفِماَّـيَألٱُلوُطَو،ٌةَمْكِحِبْيَّـشلٱَدْنِع
ص٣٣:٤و٢٧:٣ص١٧:٢٨لامعأ٤١:٢٠ءايعشإ

٣٢:٧و١٥:١٠ص٣٤:٣

ىلعءايوقألاقّوفتوسانللهللاةلماعميفهمالكدعب
هتلماعمكةقطانلاريغهقئالخلهللاةلماعمنأركذءافعضلا
نميرجياملكهنمويحلكسفنهدييفنألسانلل
سارتفاوبارخلاوناينبلاوتوملاوةايحلانمورشلاوريخلا
.خلاظيقلاونايغطلاوءافعضللءايوقألا

الإبويأرفسيف»برلا«مسالاتأيمل)٩ع(ِّـبَّـرلٱَدَي
وأباّتكلادحأنأمهضعبنظيكلذلو)٢٨:٢٨(يفوانه
.ًاوهسهلخدأدقخاسنلا

امركذةقيلخلاىلإرظنلابسانلاهملعتيامركذامدعب
امو)١٢و١١ع(ءامكحلالاوقأنمنذألاةطساوبهنوملعتي
يفنيريثكرابتخانألرظنلابهملعتناممعسوأنذألابهملعتن
نأامكو.طقفدحاورابتخانمعسوأةريثكلايجأ
مهفوأقوذهلاذكهديفملاماعطلاهبزّيميًاكنحناسنإلل

.لطبلانعقحلازّيميلةيحورلاوةيبدألارومألايف

حلٱُهَدْنِع١٣«٢٥-١٣
ْ
لٱَوُةَمْكِ

ْ
ملٱُهَل.ُةَرْدُق

ُةَروُشَْ
لٱَو
ْ

طِف
ْ

َالَفٍناَسْنِإَىلَعُقِلْغُي.ىَنْبُيَالَفُمِدَْهياَذَوُه١٤.ُةَن
ملٱُعَنْمَي١٥.ُحَتْفُي

ْ
طُي.ُسَبْيَتَفَهاَيِ

ْ
١٦.َضْرَألٱُبِلْقَتَفاَهُقِل

لٱُهَدْنِع
ْ

لٱَوُّزِع
ْ

ملٱُهَل.ُمْهَف
ملٱَوُّلِضُْ

ملٱِبُبَهْذَي١٧.ُّلَضُْ
َنيِريِشُْ

لٱُقِّـمَُحيَوىَْرسَأ
ْ

ملٱَقِطاَنَمُّلَُحي١٨.َةاَضُق
ُّدُشَيَوِكوُلُْ

لٱِبُبَهْذَي١٩.ٍقاَثِوِبْمُهَءاَقْحَأ
ْ

.َءاَيِوْقَألٱُبِلْقَيَوىَْرسَأِةَنَهَك
لُي٢١.ِخوُيُّشلٱَقْوَذُعِزْنَيَوِءاَنَمُألٱَمَالَكُعَطْقَي٢٠

ْ
ًاناَوَهيِق

لٱُفِشْكَي٢٢.ِءاَّـدِشَألٱَةَقَطْنِميِخْرُيَوِءاَفَُّرشلٱَىلَع
ْ

َقِئاَمَع
ملٱَّـلِظُجِرُْخيَو،ِمَالَّـظلٱَنِم

َّـمُثَمَمُألٱُرِّـثَكُي٢٣.ِروُّنلٱَىلِإِتْوَْ
ألِلُعِّـسَوُي.اَهُديِبُي

ُ
ِءاَسَؤُرَلوُقُعُعِزْنَي٢٤.اهُتِّـتَشُيَّـمُثِمَم

يفْمُهُّلِضُيَوِضْرَألٱِبْعَش يفَنوُسَّـمَلَتَي٢٥ٍ.قيِرَطَالِبٍهيِتِ ِ
.»ِناَرْكَّـسلٱَلْثِمْمُهُحِّـنَرُيَوٌروُنَسْيَلَوِمَالَّـظلٱ
٣٢:٨و٢٦:١٢و١١:٦ص٩:٤صرظنا٩:٤صرظنا
٣٧:٧ص٢٥:٢ءايعشإو١٩:١٠ص٣٨:٣٦و٣٦:٥و
٢٤-٧:١١نيوكت١٧:١و٨:٣٥كولم١و١١:١٧ةينثت
رومزم٩:٢٤ص١٩:٩ص٣:١٤ص٩و١٣:٧ص
:٣٥و٢٨-٣٤:٢٤و٢٤:٢٢و٢٢:٨و٢١:٧ص١١٦:١٦

١٨ع١٠٧:٤٠رومزمو٣٤:١٩ص٣٢:٩و١٧:٤ص٩
ع٢٦:١٥و٩:٣ءايعشإ٤:٥سوثنروك١و٢:٢٢لايناد

٢٤:٢٠ءايعشإ٥:١٤صرظنا٢٠

ع(»مهفمايألالوط«لاق.هللادنعيأُةَمْكِْحلٱُهَدْنِع
.ةياهنالوةءادبهلسيليذلاهللايرحلابمكف)١٢

.ةنصحملاندملا)١٤ع(ُمِدَْهي
.)٣٠-٢٢:٢٤ايمرإ(نجسلايفٍناَسْنِإَىلَعُقِلْغُي
:١٧كولم١(ايليإمايأيفامكرطملا)١٥ع(َهاَيِْملٱُعَنْمَي

١(.
مولظملاوهلضملاوملاظلامكاحلاوه)١٦ع(ُّلِضُْملٱ
نورقتحيودحاولانوفاخيفرخآلانعدحاولانوزيميسانلاو
.)٢٢:٢لاثمأ(هللاديبامهالكنكلورخآلا

.ةوقلاةمالعةدودشملاةقطنملا)١٨ع(ِكوُلُْملٱَقِطاَنَم
مهءاقحأدشيومهتوقعزنييأكولملاقطانملحيهللاو
.ةيدوبعلاوأنجسلاقاثويأقاثوب

كولمللامكرابتعا)١٩ع(ميدقلايفةنهكللناك
.عادايوهيويلاعونورثيوقداصيكلمك

:١٥ليئومص٢(لفوتيخأك)٢٠ع(ِخوُيُّشلٱَقْوَذُعِزْنَي
٣١(.

مهدصاقموسانلاراكفأ)٢٢ع(َقِئاَمَعْلٱُفِشْكَي
ةقئافلاهللارومأًاضيأقئامعلاو)٢٩:١٥ءايعشإ(ةيّرسلا
.)٢٧-١٦:٢٥ةيمور(سانلالوقع

مثمهموختممأللعسوي)٢٣ع()اهيلُجي(اهُتِّـتَشُيَّـمُث
مالكنمرهظيو.ءاشيامكمهبلمعيفاهقّيضييأاهيلجي
.ملاعلاخيراتبةعساولاهتفرعمبويأ

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةفرعمنودتسيلهتفرعمنإبويألوق)١(هنومضم
)٣(هنأشبشغباوملكتوهللاهجواوباحمهنإ)٢(هئاقدصأ
)٤(همادقهقرطيكزيفهلتقنإوهللامّلكينأىلعهمزع
هللانألهسأي)٥(هتئيطخهملعُينأهللانمبويأبلط
.هنعههجوبجح

.ِهِبْتَنِطَفَوِينُذُأُهْتَعِمَس.يِنْيَعُهْتَأَرُهُّلُكاَذٰه١«١٢-١
ُديِرُأيِّـنِكٰلَو٣.ْمُكَنوُدُتْسَل.ًاضْيَأاَنَأُهُتْفَرَعُهَنوُفِرْعَتاَم٢
لَكُأْنَأ

ِّـ
لٱَم
ْ

وُقِّـفَلُمَفْمُتْنَأاَّـمَأ٤.ِهللاٱَىلِإَمَكاَحُأْنَأَوَريِدَق
.ًاتْمَصَنوُتُمْصَتْمُكَتْيَل٥.ْمُكُّلُكَنوُلاَّـطَبُءاَّـبِطَأ.ٍبِذَك
َىلِإاوُغْصٱَويِتَّـجُحَنآلٱاوُعَمْسِا٦.ًةَمْكِحْمُكَلَكِلٰذُنوُكَي
لُظِهللاٱِلْجَألَنوُلوُقَتَأ٧.َّـيَتَفَشيِواَعَد

ْ
ٍّشِغِبَنوُمَّـلَكَتَتَوًام

ْمُكَلٌْريَخَأ٩؟َنوُمِصاَُختِهللاٱِنَعْمَأ،ُهَهْجَوَنوُباَُحتَأ٨؟ِهِلْجَأل
ًاخيِبْوَت١٠؟ُناَسْنِإلٱُلَتاَُخياَمَكُهَنوُلِتاَُختْمَأ،ْمُكَصَحْفَيْنَأ
لٱُمُتْيَباَحْنِإْمُكُخِّـبَوُي

ْ
ُهُلَالَجْمُكُبِهْرُيَّـالَهَف١١.ًةَيْفُخَهوُجُو

ْمُكُنوُصُحَو،ٍداَمَرُلاَثْمَأْمُكُبَطُخ١٢!ُهُبْعُرْمُكْيَلَعُطُقْسَيَو
»!ٍنيِطْنِمٌنوُصُح
:١١٩رومزم١٥ع٢٣:٤صو٢٢ع١٢:٣ص١٢:٩ص
رظنا٢٧:٤ص٢١:٥صو١٣ع٢٣:٣٢ايمرإ٦٩
٣٤:١٩و٣٢:٢١صو٨ع١٢:١٦ص١٩:١٥نييوال
٢٩:١و٢٧:١ص٣١:٢٣ص

املكبويأىأر)٣ع(َريِدَقْلٱَمِّـلَكُأْنَأُديِرُأيِّـنِكٰلَو
نطفوءامدقلالاوقأنمهوعمساملكعمسوهباحصأهآر
لُحيملهلكشمنألكلذبفتكيملهنكلوًامامتهمهفوهب
يفهللاعمملكتلاانهدارملاسيلو)٣٥-٩:٣٢(دعب
يفراصامكعومسمتوصبلبءايقتألاةداعكةالصلا
يزاجممالكلانأنونظيمهضعبنأريغ)خلا٣٨:١(رخآلا
ًامامتهرمأفرعيهللانأبةقثبويألناكو)١١:٥(يرعشو
.يوبأونحهلولدعلابهمكحنوكيو

ىلعةينبممهججحوطيلاغأمهلاوقأ)٤ع(ٍبِذَكوُقِّـفَلُم
ىلعليلدةليقثلابويأبئاصمنأاومكحمهنإفطلغلا

.ًايئارمهوربتعأاهركنأبويأنأامبوهاياطخ
هرمأاومهفيملمهنكلوبويأاوزعيلاوتأَنوُلاَّـطَبُءاَّـبِطَأ
ضرمصيخشتنوفرعيالءابطأكاوناكفهقفاويملمهمالكو
.طلغهلكمهتالعنوكيوضيرملا

اممهدنعسيلنألًالوأ)٥ع(َنوُتُمْصَتْمُكَتْيَل
لاثمأًاميكحبسُحيتكساذإقمحألالب(هبنوملكتي

.بويأمالكاوعمسيلًايناثو.)١٧:٢٨

ًاججحنومدقينيذلامه)٨ع(هللاهجونوباحينيذلا
طقسججحلاتطقساذإفنيدلانعةاماحملايفةفيعض

كلذةلثمأو.هتابثإاودصقاماوطقسأدقنونوكيفنيدلا
ريسفتقفاوتملاذإةيعيبطلامولعلاةمواقموةّيسنكلاتافارخلا
قيقدتلاباوصحفينأنيدلامادختابجاونمو.ةسينكلا
هيلعتاضارتعالاًاضيأاوصحفيونيدلاتبثتيتلاتانيبلا
.ًاعنقموًالداعمهمكحنوكيل

امأومهنوقدصيسانلالعل)٩ع(ُناَسْنِإلٱُلَتاَُخياَمَك
النأنيدلاماّدخىلعبجيو.ءيشلكصحفيفهللا
نأمهيلعلبرخآًاميلعتلاهجلاوًاميلعتءاملعلااوملعي
يفةضقانمىرنو.طقفقفاويامبنيمتهمريغقحلااوملعي
)١٧-١٠:١٣(ملظلاهللاىلإبسنناكهنألبويأمالك
هلوقنأكشالو.ملظلاهركيوقحلابحيهللانإانهلاقو
.يقيقحلاهداقتعاوهانه

:٨(ددلباهركذيتلاءامدقلالاوقأ)١٢ع(ٍداَمَرُلاَثْمَأ
.ماعطلابلطينملدامركةدئافالوةذلالبيه)٨
-٤١:٢١ءايعشإ(ةوقالبيأنيطنمنوصحكمهججحو

٢٤(.

لَواَنَأ،َمَّـلَكَتَأَفيِّـنَعاوُتُكْسُا١٣«١٩-١٣
ْ

اَمْهَميِنْبِصُي
ِمل١٤.َباَصَأ

َ
يفِيسْفَنُعَضَأَوِيناَنْسَأِبيِْمَحلُذُخآاَذا ؟يِّـفَكِ

.ُهَماَّـدُقيِقيِرَطيِّـكَزُأْطَقَف.ًائْيَشُرِظَتْنَأَال.يِنُلُتْقَياَذَوُه١٥
لٱَّـنَأِيصَالَخَىلِإُدوُعَياَذٰهَف١٦

ْ
١٧.ُهَماَّـدُقِيتْأَيَالَرِجاَف

ْدَقاَذَنَئَه١٨.ْمُكِعِماَسَمِبِيحيِْرصَتَوِيلاَوْقَأاوُعَمْسٱًاعْمَس
يِذَّـلٱَوُهْنَم١٩.ُرَّـَربَتَأِّـينَأُمَلْعَأ.ىَوْعَّـدلٱُتْنَسْحَأ

.»؟َحوُّرلٱَمِلْسُأَوَنآلٱَتُمْصَأىَّـتَحيِنُمِصاَُخي
-٣٤:٢١ص٢٣:٧ص٢٧:٥ص٧:٦صرظنا٥ع

:٧ص١٢:٤و١٠:٧و٩:٢١ص٢٣:٤و٦:٢٩ص٢٣
١٠:٨و٢١

.هللاىلإهمالكهّجووهباحصأعممالكلاكرت
ىلعتلخداملريتسألوقكَباَصَأاَمْهَميِنْبِصُيْلَو

.)٤:١٦ريتسأ(»تكلهتكلهاذإ«ةنسلافالخبكلملا
رطاخأاذاملوهوحضاوةيناثلاةلمجلاىنعم)١٤ع(
هجاواملهديبهسفندوادعضو)١٩:٥ليئومص١(يسفنب
نإيأةيناثلاكىلوألاةلمجلاىنعمنأحجرألاوينيطسلفلا

.سرتفمشحونانسأيفةسيرفكرطخلايفهتايحوأهمحل
نأدكأتهنألهتايحبلمأهلسيل)١٥ع(ًائْيَشُرِظَتْنَأَال

.همادقهقيرطيكزينأىلعّرصأهنكلوهمّلكاذإهلتقيهللا
هضرمنإ»ينلتقياذوه«هلوقبدصقبويأنإمهضعبلوقيو
هتومنمدبالهنألهللاىلإمدقتينأرساجتيالفءافشالب
.ناكهجويأىلع

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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ناكولهنألةمكاحملادنعرهظيسهربنأبنقيت)١٦ع(
دقهرمأنأكهباحصأملكو.ةمكاحملايفهللاهجاواملًارجاف
لاقو)١٨عىوعدلاتنسحأدق(هاوعدحبردقوىهتنا
نأردقيدحأناكاذإتوميوتمصينأدعتسمهنأًاضيأ

ْنَم«حيسملابنمؤملاةقثهبشتهذههتقثو.همصاخي
.)٨:٣٣ةيمور(»؟ِهللاٱيِراَتُْخمَىلَعيِكَتْشَيَس

يِفَتْخَأَالٍذِئَنيِحَفِيبْلَعْفَتَالِنْيَرْمَأاَمَّـنِإ٢٠«٢٨-٢٠
يِنُبِعْرُتَكَتَبْيَهْعَدَتَالَويِّـنَعَكْيَدَيْدِعْبَأ٢١.َكِتَْرضَحْنِم

َنِمِيلْمَك٢٣.يِنُبِواَجُتَفُمَّـلَكَتَأْوَأُبيِجُأاَنَأَفُعْدٱَّـمُث٢٢
خلٱَوِماَثآلٱ

ْ
ِمل٢٤.يِتَّـيِطَخَويِبْنَذيِنْمِلْعَأ.اَياََط

َ
َحتاَذا

ْ
ُبُج

َحتَوَكَهْجَو
ْ

ُدِراَطُتَوًةَعَفَدْنُمًةَقَرَوُبِعْرُتَأ٢٥؟َكَلًاّوُدَعيِنُبِس
َماَثآيِنَتْثَّـرَوَوًةَّـرُمًاروُمُأَّـَيلَعَتْبَتَكَكَّـنَأل٢٦!ًاسِباَيًاّشَق

لَعَجَف٢٧،َياَبِص
ْ

يفَّـَيلْجِرَت ملٱِ
ْ
َعيَِمجَتْظَحَالَوِةَرَطْقِ

ٍسِّـوَسَتُمَكاَنَأَو٢٨.َتْشَبَنَّـَيلْجِرِلوُصُأَىلَعَو،يِكِلاَسَم
لٱُهَلَكَأٍبْوَثَك،َىلْبَي

ْ
.»ُّثُع

٧:٢١ص١٤:١٥و٩:١٦ص٣٩:١٠رومزمو٩:٣٤ص
٣٣:١٠و١٩:١١ص٨٨:١٤و٤٤:٢٤و١٣:١رومزم
رظنا٣٣:١١ص٩:١٨ص٢١:١٨ص٢٦:٣٦نييوال
٢:٧ص

عفرييأهنعهديدعبيهللانإلوألاامه)٢٠ع(ِنْيَرْمَأ
البهاوعدمدقيفهبعرتهللاةبيهعديالهنإيناثلاوهمالآهنع
.)٣٥و٩:٣٤(فوخ

نأوأهيلعىعّدمكبيجينأدعتسمهنإلاق)٢٢ع(
.عّدمكملكتي

فرعينأًالوأبلطهتجحيف)٢٣ع(ِماَثآلٱَنِمِيلْمَك
جتحاهنكلو)»يابصماثآ«٢٦ع(يطاخهنأركنيملو.هبنذ
ةمظعنماوجتنتساوهباحصأنظامكتسيلهاياطخنأب
.هبئاصم

ِمل
َ
َحتاَذا

ْ
يتلاهبئاصمىلإراشأ)٢٤ع(َكَهْجَوُبُج

هنععزنيأهنعههجوبجحهللانأىلعًاليلدتناك
.هاضر

قيليالهنأبسحوميشهبوةقروبهسفنهبش)٢٥ع(
.ًافيعضًاناسنإدراطينأريدقلاب

.ةكمحملايفمكحليبسىلع)٢٦ع(َّـَيلَعَتْبَتَك
هابصماثآلبهتيلوجرماثآركذيالَياَبِصَماَثآيِنَتْثَّـرَو
نامزنمتناكوبابشلاةداعكلهجنعتردصاهنأل
بآلانيدبسُحياكاهثروفهيلعاهبسحهللانكلوليوط
.هدالوأىلع

ةبقارملاتحتوةرطقِملايفبنذمبهسفنهّبش)٢٧ع(
.)١٦:٢٤لامعأو٢٠:٢ايمرإ(

طخت«ةيعوسيلاةمجرتلابوَتْشَبَنَّـَيلْجِرِلوُصُأَىلَعَو
ىلعةمالعمّلعوأشبنهللانإيأ»يمدقنطابلوح
ةرئادلانمجورخلانعهاهنوفقاووهوهلوحضرألا
ههجوبجح)١(جيردتلابهيلعهللابضغركذو.ةموسرملا
هثّرو)٤(ةّرمًارومأهيلعبتك)٣(ًاودعهبسح)٢(هنع
.ًايساقًانجسهنجس)٥(هابصماثآ

.)٢٥ع(يفامكيدسجلاهفعضىلإراشأ)٢٨ع(

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

بويأباطخةلمكت

ملٱُدوُلْوَمُناَسْنِإلَا١«٦-١
.ًابَعَتُناَعْبَشَوِماَّـيَألٱُليِلَقِةَأْرَْ

َىلَعَف٣.ُفِقَيَالَوِّـلِّـظلٱَكَُحْربَيَو،يِوْذَيَّـمُثِرْهَّـزلٱَكُجُرَْخي٢
ملٱَىلِإَتَْرضْحَأَياَّـيِإَو،َكْيَنْيَعَتْقَّـدَحاَذٰهِلْثِم

ِةَمَكاَحُْ
ْنِإ٥!ٌدَحَأَال؟ِسِجَّـنلٱَنِمَرِهاَّـطلٱُجِرُْخيْنَم٤.َكَعَم
ُهَلَجَأَتْنَّـيَعْدَقَوَكَدْنِعِهِرُهْشَأُدَدَعَوًةَدوُدَْحمُهُماَّـيَأْتَناَك
ِريِجَألٱَكَّـَرسُيْنَأَىلِإ،َحِيَرتْسَيِلُهْنَعِْرصْقَأَف٦،ُهُزَواَجَتَيَالَف
.»ِهِمْوَيِءاَهِتْنٱِب
٤٠:٦ءايعشإو١٠٣:١٥و٦و٩٠:٥رومزم٥:٧صرظنا
٢٥:٤و١٥:١٤ص١٤٤:٣و٨:٤رومزم٨:٩ص٧و
٧:١٩صرظنا٢١:٢١ص

.ِكِلَبَحَباَعْتَأُرِّـثَكُأًاريِثْكَت«)٣:١٦نيوكت(ِةَأْرَْملٱُدوُلْوَم
لٱِب
ْ

ءافعضاهدالوأنوكيةجيتنلابف»ًادَالْوَأَنيِدِلَتِعَجَو
.باعتألايريثكو

ًاريغصناكنإوًابنذهيفدجيل)٣ع(َكْيَنْيَعَتْقَّـدَح
ًاناسنإةمكاحملاىلإرضُحينأريدقلابقيليالوهّصاقيف

.ًافيعض
سجنهلكسنجلا)٤ع(ِسِجَّـنلٱَنِمَرِهاَّـطلٱُجِرُْخيْنَم
هللانألدعلانمسيلفهنمرهاطجرخينأنكميالو
.لامكلاهنمبلطي

دحاومويكةريصقناسنإلاةايحنإ)٦ع(ِريِجَألٱَك
رثكأورورسلانمليلقالإاهيفسيلوريجأمويكةبعتمو

رصقينأهللانمبويأبلطيفهمويءاهتنايفريجألارورس
.ليلقلارورسلااذهنعهعنميالوناسنإلانع

ُختْتَعِطُقْنِإ.ًءاَجَرِةَرَجَّـشلِلَّـنَأل٧«١٢-٧
ْ

ًاضْيَأْفِل
يفَمُدَقْوَلَو٨.اَُهناَصْغَأُمَدْعُتَالَو يفَتاَمَواَهُلْصَأِضْرَألٱِ ِ
ملٱِةَحِئاَرْنِمَف٩،اَهُعْذِجِبَاُّرتلٱ

ًاعوُرُفُتِبْنُتَوُخِرْفُتِءاَْ
لٱَك
ْ

ُمِلْسُيُناَسْنِإلٱ.َىلْبَيَوُتوُمَيَفُلُجَّـرلٱاَّـمَأ١٠.ِسْرَغ
ملٱُدَفْنَتْدَق١١!َوُهَنْيَأَف،َحوُّرلٱ

ْ
لٱَنِمُهاَيِ

ْ
ُفَشْنَيُرْهَّـنلٱَو،ِرْحَب

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ىَّـتَحَنوُظِقْيَتْسَيَال.ُموُقَيَالَوُعِجَطْضَيُناَسْنِإلٱَو١٢،ُِّفَجيَو
.»ْمِهِمْوَنْنِمَنوُهِبَتْنَيَالَوُتاَواَمَّـسلٱىَقْبَتَال
١٩:٥ءايعشإ١٣:١٩ص٣:١٣صرظناو١٥-١٠ع
٣:١٣ص

يقسلجألءاتشلالصفءامعومجم)١١ع(ِرْحَبْلٱ
ًاديورءاملااذهّلقيففيصلالصفيفمئاهبلاوأضرألا
.ناسنإلاةايحاذكهوًامامتذفنيىتحًاديور

نوظقيتسياليأ)١٢ع(ُتاَواَمَّـسلٱىَقْبَتَالىَّـتَح
.ًادبأ

يفيِنيِراوُتَكَتْيَل١٣«١٧-١٣ هلٱِ
َْ

ُختَوِةَيِوا
ْ

ْنَأَىلِإيِنيِف
َتاَمْنِإ١٤.ِينَرُكْذَتَفًالَجَأِيلُِّـنيَعُتَو،َكُبَضَغَفَِرصْنَي
١٥.ِيلَدَبَِيتْأَيْنَأَىلِإُِربْصَأيِداَهِجِماَّـيَأَّـلُك؟اَيْحَيَفَأٌلُجَر
َنآلٱاَّـمَأ١٦.َكِدَيِلَمَعَىلِإُقاَتْشَت.َكُبيِجُأاَنَأَفوُعْدَت
يِتَيِصْعَم١٧.يِتَّـيِطَخَىلَعُظِفاَُحتَالَأ!ِيتاَوُطُخِيصْحُتَف

يفاَهْيَلَعٌموُتَْخم مثِإَقْوَفَّـَيلَعُقِّـفَلُتَو،ٍةَّـُرصِ
ْ
.»يِ

:٣١ص١٠:٣صرظنا٢٦:٢٠ءايعشإ٣:١٣صرظنا
٣٤-٣٢:٣٢ةينثت١٠:٦ص٣٤:٢١و٤

النييناربعلاداقتعابسحَكُبَضَغَفَِرصْنَيْنَأَىلِإ
نكلوةيواهلاىلإهسفنلزنتلبتوملادنعناسنإلاىشالتي
عمةكرشاهلسيلنألةيقيقحةايحسيلاذهاهؤاقب
نكلو)٣٨:١٨ءايعشإ(هللاعمالوضرألاىلعءايحألا
رّوصتوهللاىلإوءاقبلاىلإقاتشينأناسنإلاةعيبطنم
كاذذإهللاهركذيفهبضغفارصنادعبهيلإهللاعوجربويأ
ناسنإلاقاتشيامكهيديلمعىلإقاتشيوهبيجيفهوعديو
ىأرلمأتامدعبهنكلوبويأتاروصتنمكلذوهقلاخىلإ
)١٤ع(»ايحيفألجرتامنإ«لاقفليحتسمرمأاذهنا
طقفانأامأ«لاقوهكوكشىلعهناميإبلغرخآلابنكلو
.)٢٧-١٩:٢٥(»يحييلونإتملع

)٧٣:٢٤و٤٩:١٥و١٦:١٠(ريمازملاضعبيفىرناننإ
مهتكرشنأنوجرياوناكءايقتألانإ)٢٦:١٩ءايعشإ(يفو
عمهتكرشنأنظفبويأامأوتوملادنععطقنتالهللاعم
هيلعهللابضغةمالعكهبئاصمربتعاهنألةعوطقمهللا
اذهىلعءانبوةيواهلايفنامزهيلعىضمناكامدعب
لدبُتىتحيأ)١٤ع(»يلدبيتأينأىلإربصا«لاقءاجرلا

يهتنتامكهداهجيهتنيفاهنمنسحأوهامبةرضاحلاهتلاح
.هلدبيتأيامدنعسراحلابون

اهيفمهاردلاهمثإوةّرصبهسفنهّبش)١٧ع(َّـَيلَعُقِّـفَلُت
لكىلعهبساحهنإيأًاضيأاهقفلوةّرصلاىلعمتخهللاو

.هبيلاطمنمًائيشكرتيملوءيش

جلٱَّـنِإ١٨«٢٢-١٨
ْ

ُحَزْحَزُيَرْخَّـصلٱَو،ُرِثَتْنَيَطِقاَّـسلٱَلََب
حلٱ١٩.ِهِناَكَمْنِم

ْ
ملٱاَهيِلْبَتُةَراَجِ

ْ
َجتَو،ُهاَيِ

ْ
ُهلوُيُسُفُر

َ
َباَرُتا

ِهْيَلَعَُّـربَجَتَت٢٠.ِناَسْنِإلٱَءاَجَرُديِبُتَتْنَأَكِلٰذَكَو.ِضْرَألٱ
طَتَوُهَهْجَو)ُهِّـوَشُت(ّريغت.ُبَهْذَيَفًادَبَأ

ْ
َالَوُهوُنَبُمَرْكُي٢١.ُهُدُر

هبُمَهْفَيَالَوَنوُرِغْصَيْوَأ،ُمَلْعَي ُعَّـجَوَتَيِهِتاَذَىلَعاَمَّـنِإ٢٢.ِْمِ
هتاَذَىلَعَوُهُْمَحل .»ُهُسْفَنُحوُنَتاَِ
٢٠:٧و٤:٢٠ص٧:٦صرظنا

كلذعمونوكلايفنوكيامتبثأروخصلاولابجلا
يرحلابمكفليوطنامزىلعمئادلااهلعفبهايملااهيلبت
بلغيرثتنيةظفللاو.ةلصاوتملاهللاتابرضبىلبيناسنإلا
لحنيلبجلانأانهىنعملاوراجشألاقاروألاهلامعتسا
لبجلاطوقسو.راجشألانمقاروألاطوقسكهبارتطقسيو
كلذكوًاضيأموقيالهنأامبقاروألاطوقسنعفلتخي
راجشألاكتاقولخملاضعبنإ.ءاجرهلسيلفناسنإلا
توملادعبناسنإللةايحىلعحملياذهبوتعطُقاذإخرفت
توملادعبةايحلامدعىلإحمليهايملااهيلبتيتلاةراجحلابو
باتكلايفهللانالعإبالإنكميالتوملادعبةايحلاتابثإو
.سدقملا

مواقينأناسنإلانكميال)٢٠ع(ًادَبَأِهْيَلَعَُّـربَجَتَت
.توملابهيلعهللامكح

نيحناسنإلاهجوّريغتىلإةراشإُهَهْجَو)ُهِّـوَشُت(ّريغت
.توملاوضرملا

نمعوندالوألاةماركب)٦و٩:٥ةعماج(ُهوُنَبُمَرْكُي
نألناسنإللةيزعتكلذيفسيلنكلونيدلاوللدولخلا
ثدحيامنوملعيالمهوءايحأللثدحيامملعيالتيملا
نإ)١(لوقلااذهنومضمو.حونيوهتاذىلعوهعجوتيفهل
)٦٦:٢٤ءايعشإ(داسفلاعاجوأبرعشيربقلايفدسجلا
وهفربقلايفناكنإودسجلانإ)٢(ةدحولابرعشتسفنلاو
الفهتاذناسنإلايهسفنلاوسفنلاعمًادحتملازيال
دسجلانألاقيالفهتاذناسنإلايهسفنلادسجلانإلاقي
بسحكلذو.ربقلايفهتاذناسنإلالبربقلايفهدحو
اوناكحيسملابمهتفرعمةلقلءامدقلانأىرنو.ءامدقلاراكفأ
.مهصالخرمأيفددرتلاوسأيلاوطونقللةضرع

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يأبطخلانميناثلارودلا٢١صىلإ١٥صنم
يفو.مهنملكلهباوجوبويأباحصأنملكباطخ
ىلعبويأاوضرحوهللاتافصاوركذاوناكىلوألابطخلا
هلوقىلعّرصأفبويأامأو.هللاعوضخلاوهتئيطخبفارتعالا
مهنأهباحصأمهتاوهسفنهللاىلإهاوعدفنأتساوهتءاربب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ملومالكلابولسأاوريغينااومزتلافهللاهجواوباحوهوملظ
يفوريرشلااميسالوناسنإلايفلبهللايفًاريثكاوملكتي
يفبويأناكو.هللاةازاجمةهجنمرابتخالاوخيراتلاميلعت
هتئارببنوفرتعيوهمالكنمنوعنتقيهباحصأنأوجريلوألا
ْدَق«سفنةرارمبخرصهوقدصيملمهنأهبطخنممهفاملو
ىلعّدرريخألاهباطخيفو)١٩:١٣(»ِيتَوْخِإيِّـنَعَدَعْبَأ

.)٢١ص(مهججح

ِيناَمْيَّـتلٱُزاَفيِلَأَباَجَأَف١«٦-١
ُّ

حلٱَّـلَعَلَأ٢:
ْ

ُبِيُجيَميَِك
ألْمَيَوٍةَلِطاَبٍةَفِرْعَمْنَع

ُ
طَب
ْ

َّـجَتْحَيَف٣،ٍةَّـيِقَْرشٍحيِرْنِمُهَن
هبُعِفَتْنَيَالَثيِداَحَأِبَوُديِفُيَالٍمَالَكِب يفاَنُتَفَتْنَأاَّـمَأ٤!اَِ ِ
ملٱ
مثِإُعيِذُيَكَمَفَّـنَأل٥.ِهللاٱىَدَلىَوْقَّـتلٱُضِقاَنُتَوَةَفاَخَْ

َْ
َك

َختَو
ْ
ملٱَناَسِلُراَت

،اَنَأَال،َكُبِنْذَتْسَيَكَمَفَّـنِإ٦.َنيِلاَتْحُْ
.»َكْيَلَعِناَدَهْشَتَكاَتَفَشَو
١٨:٧ص١٣و٥:١٢ص٢٢:٥ص٦:٢٦صرظنا

همالكىلعبويأخبوهمالكةءادبيفوًالوأزافيلأملكت
حيرلاببويأمالكهبشوهللاىدلىوقتللضقانملاولطابلا
ملكتينأميكحبقيليالامموعفنالبوديدشهنألةيقرشلا
رابتعالاهلمدقيملهنألبويأىلعبتعدقزافيلألعلو.هب
.هماقموهنسلبجاولا

يفاَنُت ُماَيِخ«)١٢:٦(هلوقبهللاةفاخميأ)٤ع(َةَفاَخَْملٱِ
ملٱ
طُمَهللاٱَنوُظيِغُيَنيِذَّـلٱَو،ٌةَِحيَرتْسُمَنيِبِّـرَخُْ

ْ
ناكاذإف»َنوُّنِئَم

ءيشالورورشلانمسانلاعنميءيشالكلذكرمألا
هسفنبنذتسااذههمالكببويأنأكفىوقتلاىلعمهلمحي
.هيلعدهشينملةجاحنمسيلو

٨!ِلَالِّـتلٱَلْبَقَتْئِدْبُأْمَأِساَّـنلٱَلَّـوَأَتْرِّـوُصَأ٧«١١-٧
يفَتْيَغْصَأْلَه حلٱَتَْرصَقْوَأ،ِهللاٱِسِلَْجمِ

ْ
!َكِسْفَنَىلَعَةَمْكِ

؟اَنَدْنِعَوُهَسْيَلَوُمَهْفَتاَذاَمَو،ُنْحَنُهُفِرْعَنَالَوُهُفِرْعَتاَذاَم٩
ٌةَليِلَقَأ١١.َكيِبَأْنِمًاماَّـيَأَُربْكَأ،ُبَيْشَألٱَوُخْيَّـشلٱاَنَدْنِع١٠
لٱَوِهللاٱُتاَيِزْعَتَكَدْنِع

ْ
.»ِ!قْفِّـرلٱِبَكَعَمُمَالَك

١٢:٣ص١١:٣٤ةيمورو٢٩:٤ص٢١و٣٨:٤ص
٣٦:١٥و١٩-٥:١٧ص٧و٣٢:٦و١٢:١٢ص١٣:٢و
٢٣:١٢و٦:١٠ص١٦و

ناكلوألاناسنإلانأاوبسحِساَّـنلٱَلَّـوَأَتْرِّـوُصَأ
الهللانمهتمكحوةديدجةقيلخهنألهللاقئالخلضفأ
يتلاةيهلإلامكحلاىلإزافيلأراشأامبرو.سانلاميلعتنم
لٱُذْنُم،ِهِلاَمْعَأِلْبَقْنِم،ِهِقيِرَطَلَّـوَأ«برلااهانق

ْ
...ِمَدِق

جلٱِتَرَّـرَقَتْنَأِلْبَقْنِم
ْ
:٨لاثمأ(»ُتْئِدْبُأِلَالِّـتلٱَلْبَق،ُلاَبِ

.هللاةمكحتنأأًامكهتبويأللاقزافيلأنأك)٢٥-٢٢

يفَتْيَغْصَأْلَه تنأتنكلهيأ)٨ع(ِهللاٱِسِلَْجمِ
ينبلكهفرعياممرثكأتفرعىتحسلجملاكلذيفًاعماس
.رشبلا

زافيلأنأرهاظلاوهسفنىلإراشأ)١٠ع(ُخْيَّـشلٱاَنَدْنِع
.ةغلابم»كيبأنمربكأ«هلوقلعلوبويأنمًانسربكأناك

اومدقهقيفرووههنأزافيلألوق)١١ع(َكَدْنِعٌةَليِلَقَأ
.لبقيملوهوقفرلابهعماوملكتوهللاتايزعتبويأل

ِمل١٢«١٦-١٢
َ
لَقَكُذُخْأَياَذا

ْ
ِملَو،َكُب

َ
َختاَذا

ْ
١٣َكاَنْيَعُجِلَت

ُختَوِهللاٱَىلَعَّـدُرَتىَّـتَح
ْ

َوُهْنَم١٤؟ًالاَوْقَأَكِمَفْنِمَجِر
ملٱُدوُلْوَمْوَأوُكْزَيىَّـتَحُناَسْنِإلٱ

اَذَوُه١٥؟َرَّـَربَتَيىَّـتَحِةَأْرَْ
١٦ِهْيَنْيَعِبٍةَرِهاَطُْريَغُتاَواَمَّـسلٱَو،ْمُهُنِمَتْأَيَالُهوُسيِّـدِق
حلٱِبَف
ْ

ملٱَكَمْثِإلٱُبِراَّـشلٱُناَسْنِإلٱٌدِساَفَوٌهوُرْكَمِّـيَِر
.»!ِءاَْ

ص٥:١ص٢٥:٤ص١٤:٤ص٣٦:١٣و١١:١٣ص
٣٤:٧ص١٤:١رومزم٢٥:٥

نأزوجيالامىلعجئاهلاكبلقكلعجيَكُبْلَقَكُذُخْأَي
.هلوقت

َخت
ْ
.بضغلاوبارطضالاةمالعَكاَنْيَعُجِلَت
:٤(قباسلاهمالكىلإراشأ)١٤ع(ُناَسْنِإلٱَوُهْنَم

١٧(.
ةبسنلابسيلنكلوراهطأمهوةكئالملا)١٥ع(ُهوُسيِّـدِق

.هللاةسادقىلإ
:٢٤جورخ(كلفلايأةروظنملاتاومسلاُتاَواَمَّـسلٱَو

.)١:٢٢لايقزح١٠
ناسنإلاسنجنعهلوق)١٦ع(ِءاَْملٱَكَمْثِإلٱُبِراَّـشلٱ
ةئيطخلاىلإليميناسنإلانأيأطقفبويأنعسيلو
.ءاملابرشىلإناشطعلاك

.ُهُتْيَأَراَمِبَثِّـدَحُأَفِيلْعَمْسٱ.َكَلُِّـنيَبُأ١٧«٣٥-١٧
َهلَنيِذَّـلٱ١٩.ُهوُمُتْكَيْمَلَفْمِهِئاَبآْنَعُءاَمَكُحِهِبََربْخَأاَم١٨

ُ
ْم

ُريِّـِّـرشلٱ٢٠.ٌبيِرَغْمُهَنْيَبُْربْعَيَْملَوُضْرَألٱِتَيِطْعُأْمُهَدْحَو
ملٱَنيِنِّـسلٱِدَدَعَّـلُكَوِهِماَّـيَأَّـلُكىَّـوَلَتَيَوُه

لِلِةَدوُدْعَْ
ْ

٢١.ِيتاَع
يفٍبوُعُرُتْوَص يف.ِهْيَنُذُأِ ملٱِهيِتْأَيٍمَالَسِةَعاَسِ

َال٢٢.ُبِّـرَخُْ
لُّظلٱَنِمَعوُجُّرلٱُلُمْأَي

ْ
َوُهٌهِئاَت٢٣.ِفْيَّـسلِلٌبَقَتْرُمَوُهَوِةَم

خلٱِلْجَأل
ْ

لُّظلٱَمْوَيَّـنَأُمَلْعَيَو،ُهُِدَجياَمُثْيَحِزُْب
ْ

َْنيَبٌأَّـيَهُمِةَم
ٍّدِعَتْسُمٍكِلَمَكِهْيَلَعِنَاَّـربَجَتَيُ.قيِّـضلٱَوُُّّرضلٱُهُبِهْرُي٢٤.ِهْيَدَي

لِل
ْ

لٱَىلَعَو،ُهَدَيِهللاٱَىلَعَّـدَمُهَّـنَأل٢٥.ىَغَو
ْ

٢٦ََّـربََجتِريِدَق
لَصَتُم،ِهْيَلَعًاِمجاَه

ِّـ
لٱُب
ْ

لٱِهِسُوُرتِبِقُنُع
ْ

ْدَقُهَّـنَأل٢٧.ِةَظيِلَغ
لُكَىلَعًامْحَشىَّـبَرَوًانْمَسُهَهْجَواَسَك

ْ
ًانُدُمُنُكْسَيَف٢٨ِهْيَتَي

َال٢٩.ًاَمجُرَريِصَتْنَأًةَديِتَعٍةَنوُكْسَمَْريَغًاتوُيُب،ًةَبِرَخ
يفُّدَتْمَيَالَوُهُتَوْرَثُتُبْثَتَالَويِنْغَتْسَي َال٣٠.ُهاَنَتْقُمِضْرَألٱِ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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لُّظلٱُهْنَعُلوُزَت
ْ

ِهِمَفِةَخْفَنِبَو،ُموُمُّسلٱاَهُسِّـبَيُتُهُناَصْغَأ.ُةَم
ُنوُكَيَءوُّسلٱَّـنَأل.ُّلِضَي.ِءوُّسلٱَىلَعْلِكَّـتَيَال٣١.ُلوُزَي
ُطِقاَسُي٣٣.َُّرضَْخيَالُهُفَعَسَو،َّـىفَوَتُيِهِمْوَيَلْبَق٣٢.ُهَتَرْجُأ
لٱَك
ْ

َةَعاََمجَّـنَأل٣٤.ُهُرْهَزِنوُتْيَّـزلٱَكُرُثْنَيَو،ُهَمِْرصِحِةَمْرَك
لٱ
ْ

ًةَواَقَشَلِبَح٣٥.ِةَوْشَّـرلٱَماَيِخُلُكْأَتُراَّـنلٱَو،ٌرِقاَعِراَّـجُف
مثِإَدَلَوَو

ْ
طَبَو،ًا

ْ
.»ًاّشِغَأَشْنَأُهُن

٨:١١صو٢٤ع٢٧:١٣و٢٤:١ص٢٠:٤و٨:٨ص
:٥يكينولاست١و٢٠:٢١ص٢٧:٢٠و٢٤:١٧و٢٠:٢٥و
٢٢ع٣٦:١٢و٣٣:١٨و٢٧:١٤و١٩:٢٩ص٣٠ع٣
:٣ص١١٩:٧٠و٧٣:٧و١٧:١٠رومزم٣٦:٩ص٣٠و

٥:١٤رظناو٢٢ع١٧و٢٧:١٦ص٩و٥:٨ءايعشإو١٤
:٣٥ص٤:٩ص٣١:١٢و٢٢:٢٠و٢٠:٢٦صو٣٤ع

١٨:١٦ص٧:١٧ةعماجو٢٢:١٦ص٥٩:٤ءايعشإو١٣
٧:١٤رومزم٨:٢٢صرظنا٨:١٣صرظنا١٤:٢ص
٥٩:٤ءايعشإو

ةفاخميفانتيتلابويأئدابمركذهباطخنميقابلايف
لوقئدابملاهذهنمو)٤ع(هللاىدلىوقتلاضقانتوهللا
لٱ«نإ)٩:٢٢(بويأ

ْ
:١٢(و»خلااَمِهيِنْفُيَوُهَريِّـِّـرشلٱَوَلِماَك

ملٱُماَيِخ«)٦
.»خلاٌةَِحيَرتْسُمَنيِبِّـرَخُْ

يفوبويأنملضفأهنأكملكت)كيلإيحوا(َكَلُِّـنيَبُأ
.هلملعمةلزنم

ءايشأةثالثيفنورختفيبرعلانإليق)١٩و١٨ع(
ءافرشلاءامدقلاىلإزافيلأراشأومهبسنومهفيسومهناسل
لكهيأربسحوءابرغلاعماوطلتخيملوبسنمهلنيذلا
.دسافميلعتوهبيرغنميتأياملكوديدجميلعت

يهريرشلاعاجوأوةدلاولاكعاجوألاب)٢٠ع(ىَّـوَلَتَي
.هاياطخلًاباقعهبيصتةيدسجبئاصمادعامهريمضنم
ىلعًاينبمسيلويملعويلقعلوقوهاذهزافيلألوقو
ًانايحأ)١٢:٦(بويألاقامكرارشألانألرابتخالا
.نوفاخيالونوهبتنيالونوحيرتسي

وجريالواهعقوتيريرشلافايالبلايه)٢٢ع(ِةَمْلُّظلٱ
.اهنمصالخلا

مويوهكالمألكرسخيهنأريرشلاروصت)٢٣ع(ٌهِئاَت
.هيتأيرظتنمريغتقويفوهنمبيرقوهوهلأيهمةملظلا

ناجملافاقوأ)٢٦ع()ِهناجمفاقوأب(ِةَظيِلَغْلٱِهِسوُُرتِب
ناجملاوههبشوديدحوأنرقنمسرتلاةفاحبريدتسيام
اهبيتلاريرشلاناجميهانهناجملاوسرتلاوهونجمعمج
.هللامواقي

رومزمو٣٢:١٥ةينثت(رارشأللبوسنم)٢٧ع(ًانْمَس
البةرثكلابهللاتاريخنولانينيذلاىلإاذهبريشيو)٧٣:٧
.ةيناويحلاتاوهشلامهيلعطلستتوركش

احيرأكةمرحمندمىلإراشأهلعل)٢٨ع(ًةَبِرَخًانُدُم
اهنكسيواهينبينمنإو)١٦:٣٤كولم١و٦:٢٦عوشي(
.هللاابيردزي

مومسلاو)٢٣ع(يفامكايالبلايه)٣٠ع(ُةَمْلُّظلٱ
دصقو)٤:٩(يفامكهللامفةخفنهمفةخفنوةراحلاحيرلا
الىّوقتونمسوىنغتسانإوريرشلانأنيبينأزافيلأ
.هرورشباقعنموجني

يفومثإلاىلوألاةلمجلايفءوسلاىنعم)٣١ع(ِءوُّسلٱ
هباطخيفلاق.مثإلاةرجأايالبلايأايالبلاةيناثلاةلمجلا
مثإلايأءوسلاواهنودصحيةواقشنوعرازلا)٤:٨(لوألا
ةطساوبحجنيهنأنظينأريرشللسيلفناسنإلالضي
.ةريرشلاهلامعأ

ال)٥٥:٢٣رومزمو٢٢:١٦()٣٢ع(َّـىفَوَتُيِهِمْوَيَلْبَق
.ناسنإلاةايحلنيعملا.يعيبطلالجألالمكي

الإدليملفةكربوريخلكةهجنم)٣٤ع(ٌرِقاَع
ةياغو.ملظلاعاونألكنعةيانكةوشرلاو.مثإلاوةواقشلا
هاياطخبقاوعنمبويأرّذحينأريرشلانعهمالكبزافيلأ
.هللاعوضخلاوةعاطلاىلإعجريواهكرتيل

دئاوف
.قحلاوملكتملاّرضتديفياليذلامالكلابةجاحملانإ.١
.ةجحلانهوىلعليلدةجاحملايفءافجلانإ.٢
خيبوتنمبذعتيهنألريرشلادسحنالنأبجي.٣

ةيحورلاةايحلادقفيوهلامعأباقعفاخيوهريمض
.اهحارفأعيمجو

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

باوجرشععباسلاحاحصألاوحاحصألااذهنومضم
.زافيلألبويأ

هملعينأهللانمبلطوهتءاربىلعّرصأبويأناك
بسحوهنعههجوبجحفهللاامأوًابنذهيفدجواذإهبنذ
نإوبويأةئيطخىلعناهربهللاباوجمدعنأزافيلأ
َخت«ةليحهللاىلإهاوعدلبويأفانئتسا

ْ
ملٱَناَسِلُراَت

»َنيِلاَتْحُْ
بعصتسافهوكرتدقسانلاوهللانأبويأىأرف)١٥:٥(
َقبيملفرابتعالاوةبحملانمهلناكاملًارظنًادجرمألااذه
يفةءاربلابهؤاجرعطقناهنأامبوهتءارببكسمتلاالإهل

هللانمو)١٨ع(همديطغتالنأضرألانمبلطهتايح
.هتومدعبهتءاربرهظتيكل)١٧:٣(هنماضنوكينأ

ألَا
َ
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.اَذٰهَلْثِمًاريِثَكُتْعِمَسْدَق٢:ُبوُّيَأَلاَقَف١«٥-١
هنْنِمْلَه٣!ْمُكُّلُكَنوُبِعْتُمَنوُّزَعُم اَذاَمْوَأ.ٍغِراَفٍمَالَكِلٍةَياَِ
ْوَلْمُكَلْثِمَمَّـلَكَتَأْنَأُعيِطَتْسَأًاضْيَأاَنَأ٤؟َبِواَُجتىَّـتَحَكُجِّـيَُهي
َّـزُهَأَوًالاَوْقَأْمُكْيَلَعَدُْرسَأْنَأَو،ِيسْفَنَناَكَمْمُكُسُفْنَأْتَناَك
َّـيَتَفَشُةَيِزْعَتَو،يِمَفِبْمُكُدِّـدَشُأُتْنُكْلَب٥.ْمُكْيَلِإِيسْأَر
.»ْمُكُكِسْمُت
١٠٩:٢٥و٢٢:٧رومزم٦:٢٦ص٢١:٣٤و١٣:٤ص
٢٧:٣٩ىّتمو٢:١٥اينفصو

اوناكوغرافلاهئاقدصأمالكنمّلمهنأبويألاق
بلطوًاباعتأهباعتأىلعاودازمهمالكبمهنألنيبعتمنيزعم
سفنبنوملكتياورمتسامهنكلو)١٣:٥(اوتمصينأمهنم
يفاوناكولمهيلعملكتينأردقيهنأبويألاقو.مالكلا

نيتفشلاومفلامالكيأغرافمالكبهوزعاممهيزعيوهتلاح
بويأىنعمنأنودقتعيمهضعبنأريغ.بلقلانمسيلو
ناكومهيضرتةيقيقحةيزعتمهازعناكهتلاحيفاوناكولهنأ
.)ةيعوسيلاةمجرتلا(»مهبقفر«

.اهقايسديجُأيأ)٤ع(ًالاَوْقَأْمُكْيَلَعَدُْرسَأ

ُّتَكَسْنِإَو.يِتَبآَكْعِنَتْمَتَْملُتْمَّـلَكَتْنِإ٦«١٧-٦

َّـلُكَتْبَّـرَخ.ِينَرَّـجَضَنآلٱُهَّـنِإ٧؟يِّـنَعُبَهْذَياَذاَمَف
ِيلاَزُهَّـَيلَعَماَق.ٌدِهاَشَدِجُو.َّـَيلَعَتْضَبَق٨.يِتَعاََمج
يفُبِواَُجي َقَّـرَح.ِينَدَهَطْضٱَويِنََسَرتْفٱُهُبَضَغ٩.يِهْجَوِ
َّـَيلَعاوُرَغَف١٠.َّـَيلَعِهْيَنْيَعُدِّـدَُحييِّـوُدَع.ُهَناَنْسَأَّـَيلَع
١١.ًاعيَِمجَّـَيلَعاوُنَواَعَت.ًاريِيْعَتيِّـكَفَىلَعِينوُمَطَل.ْمُهَهاَوْفَأ
ملاَّـظلٱَىلِإُهللاٱَيِنَعَفَد يفَوِ،ِ ُتْنُك١٢.يِنَحَرَطِراَْرشَألٱيِدْيَأِ
ُهَليِنَبَصَنَو،يِنَمَّـطَحَفَياَفَقِبَكَسْمَأَو،يِنَعَزْعَزَفًاِحيَرتْسُم
لُكَّـقَش.ِهِماَهِسُةاَمُرِيبْتَطاَحَأ١٣.ًافَدَه

ْ
ْ.قِفْشُيَْملَوَّـيَتَي

َىلَعًاماَحِتْقٱيِنُمِحَتْقَي١٤.ِضْرَألٱَىلَعِيتَراَرَمَكَفَس
طِخ١٥.ٍراَّـبَجَكَّـَيلَعُمِجَْهي.ٍماَحِتْقٱ

ْ
لِجَىلَعًاحْسِمُت

ْ
يِد

يفُتْسَسَدَو لٱَنِميِهْجَوَّـرَْمحِا١٦.ِينْرَقِبَاُّرتلٱِ
ْ
َىلَعَو،ِءاَكُب

ملٱُّلِظِيبْدُه
لُظَالُهَّـنَأَعَم١٧.ِتْوَْ

ْ
يفَم ِيتَالَصَويِدَيِ

.»ٌةَصِلاَخ
ص١٥-١٩:١٣صو٢٠ع٧:٣ص٢٨و٩:٢٧ص
عشوهو١٩:١١ص١٠٩:٢٤رومزمو١٩:٢٠ص١٠:١٧
:١٣ص٧:٥٤لامعأو٢:١٦يثارمو٣٥:١٦رومزم٦:١

٣:٣٠يثارمو٥٠:٦ءايعشإ٢٢:١٣رومزم٣٣:١٠و٢٤
:٩صرظنا٣٥:١٥رومزمو٣٠:١٢ص٢٣:٢لامعأو

٢٥:٣و١٩:١٢و٦:٤ص٣:١٢يثارمو٧:٢٠ص١٧
:٣٧نيوكتو٢:٨ص٢:٧ليئوي٩:١٧ص٢:٢٥ص
ص٢٠ع٢:٣يثارمو١٩:٩صخلا٦٩:١١رومزمو٣٤
٢٧:٤ص٣:٨نانويو٥٩:٦ءايعشإ٢٤:١٧

نماورثأتالوهمالكمهعنقيملهباحصأنأبويأدجو
.هسفنلباطخكوهيتآلامالكلاوهتوكس

.هرّجضهللايأ)٧ع(ِينَرَّـجَض
.هللابطاخيَتْبَّـرَخ
١٩:١٣(هبراقأوهباحصأعيمجوةثالثلاهؤاقدصأيِتَعاََمج

.)خلا
وههضرموهبئاصمبهيلعضبقهللاَّـَيلَعَتْضَبَق

هضفروئطاخهنأههجويفبواجهلازهوهيلعدهاشلا
.هللا

سرتفمشحوبهللابضغهبش)٩ع(يِنَسََرتْفٱُهُبَضَغ
نأدصقيذلاناطيشلاريثأتبويأمالكيفىرنف)١٠:١٦(

ّودعبةبحملاهلإهبشف)٢:٥(هللاىلعفيدجتلاىلعهلمحي
ةعولابيفًايتقوبويأقرغو.سرتفمشحوبسودقلاو
.سأيلا

سيلوهيمواقمعيمجركذ)١٠ع(ْمُهَهاَوْفَأَّـَيلَعاوُرَغَف
.طقفةثالثلاهباحصأ

اوبحأمهنألهطوقسباوحرفوهوناهأوهوريعشابوألانإ
.لماكلاهكولسبدعبمهلجُخيالفمهنمدحاوكنوكينأ
.مهيديألهعفدناكيذلاوههللاو

.هبئاصمهتتأراظتناريغىلع)١٢ع(َياَفَقِبَكَسْمَأ
اورجأنيذلامهوهللاةامر)١٣ع(ِهِماَهِسُةاَمُر

نمةرارملاوناتيلكلاو.نيينادلكلاونييئبسلاكهدصاقم
تلصووتقرخةامرلاماهسنأكفةيلخادلادسجلاءاضعأ
.ةايحلازكرمىلإ

ةنصحمةنيدموأةعلقىلعموجهك)١٤ع(يِنُمِحَتْقَي
.طقستىتحماحتقاىلعًاماحتقا

وهودوسأرعشنمءاسكحسِملا)١٥ع(ًاحْسِمُتْطِخ
هسابلهلراصهنألهدلجىلعهطاخبويأونزحلاةمالع
.مئادلا

نرقلاّسدو)٥و٧٥:٤رومزم(ةعفرلاةمالعنرقلاِينْرَق
.طاطحنالاولذلاةمالعبارتلايف

َنِميِنْيَعْتَّـلَك«)١٧:٧(يفهلوقرظنا)١٦ع(ِءاَكُبْلٱ
حلٱ
ْ

.»ِنُْز
همسجفعضنموءاكبلانمنينيعلالالكِتْوَْملٱُّلِظ

.لالحنالاىلعةلالديمومعلا
يفَمْلُظَال نظامكبويأئطخيمل)١٧ع(يِدَيِ

هنألةصلاخهتالصو.ءارقفلاملظوعمطلايفهؤاقدصأ
.نيترهاطنيديوةصلُخمةينبهللاىلإبرتقا

طَغُتَالُضْرَأاَي١٨«٢٢-١٨
ِّـ

ٌناَكَمْنُكَيَالَو،يِمَدي
يفاَذَوُهَنآلٱًاضْيَأ١٩.يِخاَُرصِل يِديِهَشِتاَواَمَّـسلٱِ
يفيِدِهاَشَو ملٱ٢٠.ِيلاَعَألٱِ

ِِهللا.ِيباَحْصَأْمُهِيبَنوُئِزْهَتْسُْ

ألَا
َ
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ىَدَلَمَدآِنْبٱَكِهللاٱَدْنِعَناَسْنِإلٱَمِكاَُحيْيَكِل٢١يِنْيَعُرُطْقَت
يفُكُلْسَأٌةَليِلَقَنوُنِسْتَضَماَذِإ٢٢.ِهِبِحاَص ُدوُعَأَالٍقيِرَطِ
.»اَهْنِم
٣١:٢ص١:٨يبليفو٣١:٥٠نيوكتو٢٧-١٩:٢٥ص

٣:١٣صرظنا١٧:٧ص٧عرظنا

هتايحلوأيفهلهللاةدوجلباق١٠صيفبويأناك
ةقباسلاهللاةدوجنأنظورضاحلانامزلايفهيلعهبضغب
مث)١٠:١٣(هكالههبلقيفمتكهللانإوطقفرهاظلابتناك
هللابضغنإوهو)خلا١٤:١٣(رخآركفهلابيفرطخ
نإبويأىأرو.هبيجيفهوعديوهديلمعىلإقاتشيفرصني
ىلعتوملانكلوهتومنمدبالنإوليحتسمهضرمءافش
سانلاهرقتحيفهضفردقهللانأىلعًاليلدنوكيعونلااذه
هللانأمّلسيملوةهاركلالككلذَهِرَكفهنمنوزئمشيو
نأهؤاجرفدبألاىلإهئربيالواذكهءيربلاهدبعلماعي
.هتومدعبنوكتهتئربت

مدكيقيقحمدكفسنمسيلويزاجممالكاذهيِمَد
اليكهتئربتهللانمبلطتلضرألاىعدتساو.ليباه
٢٤:٧لايقزحو٢٦:٢١ءايعشإ(بنذمتومكهتومنوكي
.ةمقنلابلطيوهللاىلإخرصيىطغملاريغمدلانإ)٨و

اليأهيفحيرتسيلناكميِخاَُرصِلٌناَكَمْنُكَيَالَو
.هيلإهللارظنيىتحخارصلايهتني

ةمجرتملاةيلصألاةملكلا)١٩ع(يِدِهاَشَويِديِهَش
ةيمارآةملكيدهاشبةمجرتملاوةيناربعةملكيديهشب
نيمألادهاشلاوهديهشلاةيبرعلاةغللابو)٣١:٤٧نيوكت(
نإبويألاقو.هناميإكرتىلعلتقلارثؤينموهتداهشيف

.هتءاربتبثيوهلدهشيسوهتئاربفرعيهنإيأهديهشهللا
يفهلةيقابلانينسلانألًاعيرسهرربينأبرلانمبلطو
.ةليلقملاعلااذه

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

.زافيلألبويأباوجةلمكت

لٱاَمَّـنِإ.ْتَأَفَطْنٱيِماَّـيَأ.ْتَفِلَتيِحوُر١«٩-١
ْ

.ِيلُروُبُق
ملٱَالْوَل٢

هتاَرَجاَشُمَىلَعُتيِبَتيِنْيَعَويِدْنِعَنوُلِتاَخُْ ٣.ِْمِ
٤؟يِدَيُقِّـفَصُييِذَّـلٱَوُهْنَم.َكِسْفَنَدْنِعيِنِماَضْنُك
لَقَتْعَنَمَكَّـنَأل

ْ
لٱِنَعْمُهَب

ْ
طِف
ْ

٥.ُمُهُعَفْرَتَالَكِلٰذِلْجَأل.ِةَن
لَسُييِذَّـلٱ

ِّـ
لَّـسلِلَباَحْصَألٱُم

ْ
يِنَفَقْوَأ٦.ِهيِنَبُنوُيُعُفَلْتَتِب

لِلُتِْرصَوِبوُعُّشلِلًالَثَم
ْ

يفِقْصَب لٱِ
ْ

َنِميِنْيَعْتَّـلَك٧.ِهْجَو
حلٱ
ْ

ملٱُبَّـجَعَتَي٨.ِّـلِّـظلٱَكاَهُّلُكيِئاَضْعَأَوِنُْز
ْنِمَنوُميِقَتْسُْ

لٱَواَذٰه
ْ

لٱَىلَعُموُقَيُءِيَرب
ْ

ُكِسْمَتْسَيَفُقيِّـدِّـصلٱاَّـمَأ٩.ِرِجاَف

لٱُرِهاَّـطلٱَوِهِقيِرَطِب
ْ

.»ًةَّـوُقُداَدْزَيِنْيَدَي
١١٩:١٢٢رومزم٤و٨٨:٣رومزمو١٢:٤صو٦ع
ص١٦و١٩:١٣نييوال١٢:٢٠صرظنا٣٨:١٤ءايعشإو
٢٢:١٩ص١٦:٨ص١٦:١٦ص٣:١٠ص٢ع١١:٢٠
٣١:٧و٢٢:٣٠ص٤:١٨لاثمأ

ناكمىنعمب»روبق«عمجلاو.ةيدسجلاهتايحيِحوُر
.ةربقملايأروبقلا

لعلوةلماكريغةلمج)٢ع(يِدْنِعَنوُلِتاَخُْملٱَالْوَل
امأوةحيرتسمتيبتينيعتناكيدنعنولتاخملاالولىنعملا
مهنألنيلتاخمبويأباحصأنإو.مكتارجاشمىلعفنآلا
فرتعاوباتاذإهللاىلإعوجرلاوهتايحلوطبهودعو
.قحللوبويألمهتمواقميهمهتارجاشمو.هتئيطخب

يفهرربينأهللانمبويأبلط)٣ع(يِنِماَضْنُك
انهو.رضاحلانامزلايفكلذبهنماضنوكيولبقتسملا
نمبلطبويأنألتوهاللايفيناثلامونقألاىلإحيملت
ُعوُسَيَراَص«)٧:٢٢نييناربع(هللادنعهنماضنوكينأهللا

.»َلَضْفَأٍدْهَعِلًانِماَض
لاثمأ(ةقباسلاةلمجلايفامينماضنوكييِدَيُقِّـفَصُي

َكَّـفَكَتْقَّـفَصْنِإ،َكَبِحاَصَتْنِمَضْنِإ،يِنْبٱاَي«)٦:١
.»ٍبيِرَغِل

نأيأبويألاؤسباوجاذه)٤ع(َتْعَنَمَكَّـنَأل
هنكلو«ةنطفلانعمهعنمهللانألهنونمضيالهباحصأ
.)١:٥بوقعي(»ةصلخمةينباهبلطينملكلاهيطعي

.)٨و٤٢:٧(مهلبقتالُمُهُعَفْرَتَال
راشأوةيمومعةظوحلم)٥ع(َباَحْصَألٱُمِّـلَسُييِذَّـلٱ

بويأمهبحاصاوملسنيذلاهئاقدصأىلإًاصوصخاهب
.هتيصاوبلسمهنأكراقتحالاورييعتلل

.هفقوأهللا)٦ع(يِنَفَقْوَأ
اومهففسانلاعيمجنيبهبئاصمربخعاذِبوُعُّشلِلًالَثَم

.هاياطخببسبهضفرهللانإاهنم
.لازهلانم)٧ع(ِّـلِّـظلٱَك
امدنعهلنوبزحتيمهنأوجريناك)٨ع(َنوُميِقَتْسُْملٱ

.رجافلاىلعءيربلاضهتنيوهربخنوعمسي
رارشألاناكنإوهقيرطبكسمتي)٩ع(ُقيِّـدِّـصلٱاَّـمَأ

هلهللاةلماعممهفيالناكنإونوبعتيراربألاونوحجني
لاوقأيفسيلو.هناميإناحتماةطساوبةوقًاضيأدادزيو
هللاابتباثلاهناميإىلإريشياذهنمىلعأوحضاولوقبويأ
.رطامومئاغموييفنامزلانمةظحلسمشلاروهظوهو

ْمُكيِفُدِجَأَالَفاْوَلاَعَتَوْمُكُّلُكاوُعِجْرٱِنِكٰلَو١٠«١٦-١٠
لَقُثْرِإ،يِدِصاَقَم.َْتَربَعْدَقيِماَّـيَأ١١.ًاميِكَح

ْ
ِدَقيِب

ألَا
َ
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لُّظلِلًابيِرَقًاروُن،ًاراََهنَلْيَّـللٱَنوُلَعَْجي١٢.ْتَعَزَتْنٱ
ْ

اَذِإ١٣.ِةَم
هلٱُتْوَجَر

َْ
يفَوِيلًاتْيَبَةَيِوا لُقَو١٤،ِيشاَرِفُتْدَّـهَمِمَالَّـظلٱِ

ْ
ُت

لِل
ْ

؟ِيلاَمآًاذِإَنْيَأَف١٥يِتْخُأَويِّـمُأَتْنَأ:ِدوُّدلِلَوِيبَأَتْنَأِ:ْربَق
هلٱِقيِلاَغَمَىلِإُطِبَْهت١٦!اَهُنِياَعُيْنَمِيلاَمآ

َْ
ًاعَمُحاَتْرَتْذِإِةَيِوا

يف .»ِبَاُّرتلٱِ
١٣:٢٨و٧:٥ص٣:١٣صرظنا٧:٦رظنا١٢:٢ص
:٣ص٧:٦صرظنا٢٥:٦و٢١:٢٦ص٣٠و٣٠:١٨و

٢١:٣٣و١٧

نإوءيشبهنوديفيهباحصأنأُجريملْمُكُّلُكاوُعِجْرٱ
.مالكلاىلإاوعجر

تعزتناوةايحلايفهؤاجرعطقنا)١١ع(ْتََربَعْدَقيِماَّـيَأ
يهوهبلقنمةجراخدصاقميأهبلقثرإيهوهدصاقم
.ءابآلانمةثورومكالمأكةزيزع

اولعجينأهباحصألواح)١٢ع(ًاراََهنَلْيَّـللٱَنوُلَعَْجي
رونلانأبُهودعوةبذاكلامهلاوقأبوحرفراهنتاقيضلاليل
.بيرقنعهيتأيجرفلانإيأاهيفوهيتلاةملظللبيرق

نإفديدشتلليلامآةظفلرّرك)١٥ع(ِيلاَمآًاذِإَنْيَأَف
ىلإعجريهنأمهلامآنإفهباحصألامآكتسيلبويألامآ
يتلاتاريخلاهلدريوهيفشيوهيلإهللاعجريفةبوتلابهللا

.مالظلاوةيواهلاالإتسيلفبويألامآامأواهرسخ
اهبهباحصأهدعويتلاتاريخلانياعينماَهُنِياَعُيْنَم

.ًادبأزجنتالديعاوملاهذهنإيأ
ْهلٱِقيِلاَغَمَىلِإُطِبَْهت

َ
ةيواهلاباوبأقيلاغم)١٦ع(ِةَيِوا

لامآفاهنمٌدحأعجريالورشبلكلخدياهنميتلا
ةيواهلاىلإلزنناسنإكمدعللنوكتةبذاكلابويأباحصأ
.دعصينأنكميالو

ىلإيعملزنت«هانعمامةينيعبسلاةمجرتلايفًاعَمُحاَتْرَت
.»بارتلا

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

بويأىلعًالوأضرتعيهبويناثلاددلبباطخهنومضم
مثهباحصألهرابتعامدعوهئايربكلولضملاهمالكةرثكل
وهبويأنأىلإحمليوريرشلاتابكنةعذالظافلأبروصي
الهمالكيفو.ةلئاهلاتابكنلاهذهقحتسييذلاريرشلا

يفىرنو.هريغبئاصمبّرسهنأكةقفشلاوةمحرلانمءيش
بطُخيفامأورونلاوحنةملظلانمًامدقتبويأمالك
.ظيغلاوةواسقلاةدايزاهيفىرنفهباحصأ

لِبَباَجَأَف١«٤-١
ْ

َنوُعَضَتىَتَمَىلِإ٢:ُّيِحوُّشلٱُدَد
لِلًاكاَْرشَأ

ْ
ِمل٣.ُمَّـلَكَتَنُدْعَبَواوُلَّـقَعَت؟ِمَالَك

َ
لٱَكاَنْبِسُحاَذا

ْ
ِةَميِهَب

يفاَنْسَّـجَنَتَو ملٱاَُّهيَأاَي٤؟ْمُكِنوُيُعِ
يفُهَسْفَنُِسَرتْفُْ ْلَه،ِهِظْيَغِ

ُختَكِلْجَأل
ْ

.»؟ِهِناَكَمْنِمُرْخَّـصلٱُحَزْحَزُيْوَأ،ُضْرَألٱَىل
٧٣:٢٢رومزم

ناكهنإوماهبإلاوليحلابويأىلإبسنِمَالَكْلِلًاكاَْرشَأ
اومهفيملبويأباحصألعلونيعماسلالضينأاهبدصقي
.مهلوقعومهرابتخاةقئافتناكهراكفأنألهلكهمالك

رمألاركذوهسفنطبضينأبويأنمبلطاوُلَّـقَعَت
:١٧(بويألوقىلإاذهبراشأهلعلو»اولقعت«عمجلاةغيصب
هبزحنمنيميقتسملاعيمجنأىعّداناكبويأنأل)٨
.اولقعتينأمهنموهنمددلببلطف

لَقَتْعَنَم«بويألوقىلإراشأ)٣ع(ِةَميِهَبْلٱَك
ْ

ِنَعْمُهَب
لٱ
ْ

طِف
ْ

لٱُرِهاَّـطلٱ«هلوقو)١٧:٤(»ِةَن
ْ

نأك)١٧:٩(»ِنْيَدَي
.نيسجناوناكهباحصأ

مدعوهظيغبهسفنسرتفابويأ)٤ع(ُهَسْفَنُِسَرتْفُْملٱ
.)١٦:٩(لاقامكهللاهسرتفيملوهللاهميلست

ُختَكِلْجَألْلَه
ْ

َْمل«)٤٥:١٨ءايعشإرظنا(ُضْرَألٱَىل
.بويألجألىلختالف»اَهَرَّـوَصِنَكَّـسلِل.ًالِطاَباَهْقُلَْخي

ءاغلإيأليحتسمرمأنعةيانكُرْخَّـصلٱُحَزْحَزُيْوَأ
طَغُتَالُضْرَأاَي«بويألوقىلإراشأونوكلاسيماون

ِّـ
ي

.)١٦:١٨(»يِمَد

ُبيَِهلُءِيضُيَالَوُئِفَطْنَيِراَْرشَألٱُروُن!ْمَعَن٥«١١-٥
يفُمِلْظُيُروُّنلٱ٦.ِهِراَن ٧.ُئِفَطْنَيُهَقْوَفُهُجاَِرسَو،ِهِتَمْيَخِ
ِهِناَعَفْدَتِهْيَلْجِرَّـنَأل٨.ُهُتَروُشَمُهُعَْرصَتَوِهِتَّـوُقُتاَوَطَخُُرصْقَت

يف لٱِ
ْ

لٱُكِسْمُي٩.ٍةَكَبَشَىلِإِيشْمَيَفِّـخَف
ْ

ُنَّـكَمَتَتَوِهِبِقَعِبُّخَف
طَمٌلْبَح١٠.ُكََّـرشلٱُهْنِم

ْ
يفُهَلٌروُم يفُهُتَدَيْصِمَو،ِضْرَألٱِ ِ

.»ِهْيَلْجِرَدْنِعُهُرَعْذَتَوِهِلْوَحْنِمٌلاَوْهَأُهُبِهْرُت١١.ِليِبَّـسلٱ
١٢:٢٥ص٢٤:٢٠و٢٠:٢٠و١٣:٩لاثمأو٢١:١٧ص
ءايعشإو٣٥:٨و٩:١٥رومزمو٢٢:١٠ص١٥:٦ص
٢٠:٨صو١٨ع١٥:٢١صرظنا١٨و٢٤:١٧

يفطنيونوكلاسيماونتيقببويألاوقأمغرىلعْمَعَن
برخييأمهدقوميفرانلادمهتورارشألاتيبيفرونلا
.مهتيب

ناكميفعوضوموأقلعمجارس)٦ع(ُهَقْوَفُهُجاَِرسَو
.)٢٩:٣(ةميخلايفلاع

هتاوطخرصقيفيعضلاونيزحلا)٧ع(ُتاَوَطَخُُرصْقَت
كسمتيتلاةروشملاواهعسويناحرفلاويوقلانأامك
يفِهِناَعَفْدَتِهْيَلْجِر«لوقلاوهقياضتوأهعرصتاهبريرشلا لٱِ

ْ
ِّـخَف

هرورشوهلهجنمهنأيأىنعملاسفنديفي)٨ع(»خلا
.هسفنرضيامىلإمدقتي

ألَا
َ
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هبتنيهنكلولوألايفهتلاحىلإهبتنيمل)١١ع(ُهُبِهْرُت
.كسمُأدقنوكيامدعب

براهوهوهيلجردنعلاوهألاهقحلتهْيَلْجِرَدْنِعُهُرَعْذَت
.اهنم

لٱَوًةَعِئاَجُهُتَّـوُقُنوُكَت١٢«١٥-١٢
ْ
١٣.ِهِبِناَجِبٌأَّـيَهُمُراَوَب

ملٱُرْكِبُهَءاَضْعَأُلُكْأَي.ِهِدَسَجَءاَضْعَأُلُكْأَي
ُعِطَقْنَي١٤.ِتْوَْ

١٥.ِلاَوْهَألٱِكِلَمَىلِإُقاَسُيَو،ِهِداَمِتْعٱِنَع،ِهِتَمْيَخْنَع
يفُنُكْسَي .»ٌتِيْربِكِهِضِبْرَمَىلَعُّرَذُي.ُهَلَسْيَلْنَمِهِتَمْيَخِ
٢٧:١٨و٨:٢٢صرظنا٦ع١٤:١٢ايركز٨:٢١ءايعشإ
١١:٦رومزم١٥:٢١صرظنا

مدعنمناسنإفعضيامكهتوقفعضتًةَعِئاَجُهُتَّـوُق
.ماعطلا

مهسيئرومهاوقأوهدالوألانمركبلا)١٣ع(ِتْوَْملٱُرْكِب
هابأفلخيوثاريملايفنينثابيصنهلوًالوأدلُويذلاو
راكبأ)١٤:٣٠ءايعشإ(يفو)٢١:١٧ةينثتو٤٩:٣نيوكت(
ضارمألاىوقأانهتوملاركبوًارقفمهدشأمهنيكاسملا
.ةتيمملا

نمفنعبذخؤي)١٤ع(خلاِهِتَمْيَخْنَعُعِطَقْنَي
نكسيهنأهؤاجرناكيأهدامتعاهيلعناكيذلاهنكسم
كلمو.مكاحلاىلإبنذمكقاسُيوهمايألكًانئمطمهيف
)٢:١٥نييناربع(لاوهألامظعأتوملانألتوملاوهلاوهألا
ملٱَنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱ«

هتاَيَحَّـلُكًاعيَِمجاوُناَكِتْوَْ َحتِْمِ
ْ

َت
لٱ
ْ

.»ِةَّـيِدوُبُع
يفنونكسينونبهلنوكيال)١٥ع(ُهَلَسْيَلْنَم

اهيلعرذُيءابرغللهتميخنكتملاذإو.هتومدعبهتميخ
عطقنيلاوحألالكىلعفةرومعومودسللصحامكتيربك
.اهنع

َحتْنِم١٦«٢١-١٦
ْ

ُعَطْقُيُقْوَفْنِمَوُهُلوُصُأُسَبْيَتُت
ِهْجَوَىلَعُهَلَمْسٱَالَو،ِضْرَألٱَنِمُديِبَيُهُرْكِذ١٧.ُهُعْرَف
لٱ
ْ

لُّظلٱَىلِإِروُّنلٱَنِمُعَفْدُي١٨.ِّـَرب
ْ

ملٱَنِمَو،ِةَم
طُيِةَنوُكْسَْ

ْ
.ُدَر

يفٍقاَبَالَو،ِهِبْعَشَْنيَبُهَلَةَّـيِّـرُذَالَوَلْسَنَال١٩ ٢٠.ِهِلِزاَنَمِ
ملٱِهِمْوَيْنِمُبَّـجَعَتَي

لِتاَمَّـنِإ٢١.َنوُمَدْقَألٱُّرِعَشْقَيَوَنوُرِّـخَأَتُْ
ْ

َك
.»َهللاٱُفِرْعَيَالْنَمُماَقَماَذٰهَو،ِّـَّـرشلٱِيلِعاَفُنِكاَسَم
٤:١يخالمو٢:٩سوماعو٩:١٦عشوهو٥:٢٤ءايعشإ
:١٠لاثمأو٣٤:١٦رومزمو٢٤:٢٠ص٣٢و١٥:٣٠ص

ص٥:١٤صرظنا٢٠:٨و١٥:٣٠و٨:٢١ءايعشإ٧
:٣٧رومزم١٤:٢٢ءايعشإو١٥و٢٧:١٤ص٢٣-٢٧:٢١
٢١:٢٨ص١٢ايدبوعو٥٠:٢٧ايمرإو١٣

َحتْنِم
ْ

عورفاهلةرجشبهبشمتيبلاُهُلوُصُأُسَبْيَتُت
تيبلاسيئرقوفنميأتحتنملوصأوقوفنم
املكتحتنموهؤاسنوهراهصأوهدافحأوهدالوأو
نملكلاعطقنيفنامألاوةحصلاوكالمألاكهيلعاودنتسا
.)خلا٨:١١(تحتنموقوف

.توملاةملظىلإةايحلاروننم)١٨ع(ِروُّنلٱَنِم
درطُيلبمالسبلقتنيالفهتومعونىلإةراشإُدَرْطُي

.ةماركالبنفدُيوهاياطخلجأللتقُيوبنذمك
.هطوقسموي)٢٠ع(ِهِمْوَيْنِمُبَّـجَعَتَي
نونوكينيذلامهنورخأتملاَنوُمَدْقَألٱ...َنوُرِّـخَأَتُْملٱ
مهنومدقألاوديعبلالبقتسملايفروكذملاريرشلامايأدعب
لكيفسانلاعيمجيأبيرقلالبقتسملايفنونوكينيذلا
هموينمشهدنتف«ةيعوسيلاةمجرتلايفو.ةمداقلالايجألا
ةينيعبسلاةمجرتلاهتنعاماذهو»قراشملارعشقتوبراغملا
.نوريثكنورسفمو

ىلإوبويأىلإحّمل)٢١ع(َهللاٱُفِرْعَيَالْنَمُماَقَماَذٰهَو
ددلبلوقو.)١٧:٦(»ِبوُعُّشلِلًالَثَميِنَفَقْوَأ«بويألوق
.»بوعشللًالثمترصكنألكلوقحص«بويأليساقلا

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

.ددلبلبويأباوجهنومضم
همالكلعجوهرورشةبقاعوريرشلاهباطخيفددلبرّوص

ريرشلاوهبويأنإًاحيرصلقيملوبويأقفاوتةئيهىلع
ضرميأ»ِهِدَسَجَءاَضْعَأُلُكْأَي«)١٨:١٣يفهلوقرظنا(
تطقسيتلاهللارانوه)١٨:١٥(تيربكلاو.صربلا
ىلإةراشإقوفنموتحتنمةرجشلاعقو.منغلاتقرحأو
)١٨:٢٠(نيمدقألارارعشقاو.هتيببارخوهدالوأتوم
.سانلاعيمجنمةهاركلانمبويأباصأامنعةرابع
ضفررشععساتلاحاحصألايفهباطخلوأيفبويأو

)٧ع(ذئدعبوهباحصأمالكنمهرجضركذوددلبمالك
هنعدعبأوهكرتوهيلعبضغناكيذلاهللاىلإهراكفأهجو
ةباتكبلطولبقتسملاىلإرظن)٢٣ع(مثهفراعموهتوخإ
ماتخلايفوهرربيهللانأبينيقيلاهءاجرًاضيأركذوهمالك
.مهمالكباقعنمهباحصأرّذح

ِيسْفَنَنوُبِّـذَعُتىَتَمىَّـتَح٢ُبوُّيَأَلاَقَف١«٦-١
لٱِبيِنَنوُقَحْسَتَو

ْ
َْمل.ِينوُمُتْيَزْخَأٍتاَّـرَمََرشَعِهِذٰه٣.ِمَالَك

َخت
ْ

لَلَضيِنْبَهَو٤.ِينوُفِّـنَعُتْنَأْنِماوُلَج
ْ

ُّرِقَتْسَتَّـَيلَع.ًاّقَحُت
حلٱِبْمُتْنُكْنِإ٥!يِتَلَالَض

ْ
َّـَيلَعاوُتِّـبَثَف،َّـَيلَعَنُوِربْكَتْسَتِّـَق

َّـَيلَعَّـفَلَويِنَجَّـوَعْدَقَهللاٱَّـنَأًاذِإاوُمَلْعٱَف٦.يِراَع
.»ُهَتَلوُبْحُأ

ألَا
َ
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-١٨:٨ص٢٧:٢و١٦:١١ص٣٨:١٦و٣٥:٢٦رومزم
١:١٣يثارمو٦٦:١١رومزمو١٠

.هيفهريثأتوهتدشومهمالكةرثكىلإراشأيِنَنوُقَحْسَت
ددعو٣١:٧نيوكت(ةريثكتارم)٣ع(ٍتاَّـرَمََرشَع

١٤:٢٢(.
هرمأيفةلخادملاهباحصألسيل)٤ع(ُتْلَلَضيِنْبَهَو

ءيربهنأل)٢(لالضكلانهناكاذإهيلعهلالضنأل)١(
)٦ع(هللانمهبئاصمنأل)٣(.)٥ع(راعهيلعتبثيملو
ملوهتكبشيأهتلوبحأبهّفلهللانإفهاياطخةجيتنتسيلاهنإ
.)١٨:٨(ددلبلاقامكةكبشلاىلإوهٍشمي

لُظُخُْرصَأِّـينِإاَه٧«١٢-٧
ْ

وُعْدَأ.ُباَجَتْسُأَالَفًام
ِيلُبُسَىلَعَوُ،ُربْعَأَالَفيِقيِرَطَطَّـوَحْدَق٨.ٌمْكُحَسْيَلَو
١٠.ِيسْأَرَجاَتَعَزَنَويِتَماَرَكيِّـنَعَلاَزَأ٩.ًامَالَظَلَعَج
١١،يِئاَجَرٍةَرَجَشَلْثِمَعَلَقَو،ُتْبَهَذَفٍةَهِجِّـلُكْنِميِنَمَدَه
ُهُتاَزُغْتَءاَجًاعَم١٢.ِهِئاَدْعَأَكيِنَبِسَحَوُهَبَضَغَّـَيلَعَمَْرضَأَو
.»يِتَمْيَخَلْوَحاوُّلَحَوْمُهَقيِرَطَّـَيلَعاوُّدَعَأَو
٣:٢٣ص١:٢قوقبحو٢٤و٣٠:٢٠و٩:٢٤ص
رومزمو١٩و١٢:١٧ص٣٠:٢٦ص٩و٣:٧يثارمو

ص٥:١٦يثارمو٨٩:٣٩رومزمو١٦:١٥ص٨٩:٤٤
١٣:٢٤ص١٦:٩ص٧:٦رظنا٢٤:٢٠ص١٢:١٤
٣٠:١٢ص١٦:١٣ص٣٣:١٠و

عفروهللاىلإهمالكهّجوهباحصألزيجولاهمالكدعب
هبجتسيملفهللاىلإخرصدقهنإ)١(اهتصالخهيلإهاوكش
)٣()٦و٣:٥يثارم(هقيرطهللاطّوح)٢()١:٢قوقبح(
جاتعزن)٥(هتماركهنعلازأ)٤(ًامالظلعجهلبسىلع
لكنمتيبمدهكهمده)٦()٢٩:١٤(ربلاجاتيأهسأر
هلوقوهضرمنمتاميأبهذفًامامتهمدخيأةهج
علقناوةايحلابهؤاجرعطقنادقهنأليضاملاب»تبهذ«
.ةرجشك

ةنيدمبهتميخوهسفنهّبش)١٢ع(ُهُتاَزُغْتَءاَجًاعَم
هللاشيجيأةازغلاءالؤهوهللاةازغبهبئاصموةروصحم
.ةنصحمةنيدماهنأكةريقحلابويأةميخلوحاولح

يفِراَعَمَو.ِيتَوْخِإيِّـنَعَدَعْبَأْدَق١٣«٢٠-١٣ .يِّـنَعاوُغاَزِ
يِتْيَبُءَالَزُن١٥.ِينْوَسَنِينوُفَرَعَنيِذَّـلٱَوِينوُلَذَخْدَقِيبِراَقَأ١٤
يفُتِْرص.ًاّيِبَنْجَأيِنَنوُبِسَْحييِئاَمِإَو ١٦.ًابيِرَغْمِهِنُيْعَأِ
يِتَهْكَن١٧.ِهْيَلِإُتْعَّـَرضَتيِمَفِب.ِْبُجيْمَلَفُتْوَعَديِدْبَع
ُدَالْوَألَا١٨.يِئاَشْحَأِءاَنْبَأَدْنِعٌةَنِتْنُمَو،ِيتَأَرْمٱَدْنِعٌةَهوُرْكَم
ُّلُكيِنَهِرَك١٩.َّـَيلَعَنوُمَّـلَكَتَيُتْمُقاَذِإ.ِينوُلَذَرْدَقًاضْيَأ

َقِصَلْدَقيِمْظَع٢٠.َّـَيلَعاوُبَلَقْنٱُمُهُتْبَبْحَأَنيِذَّـلٱَو،ِيلاَجِر
لِجِب
ْ

لِجِبُتْوَجَنَو،يِْمَحلَويِد
ْ

.»ِيناَنْسَأِد
١٨و٨٩:٨رومزمو١٦:٢٠ص٦٩:٨رومزمو١٦:٧ص
١٦:٨ص٥٥:١٣و٣٨:١١رومزم١٢:٤صرظنا١٩ع
٤:٨سقرمو١٠٢:٥رومزمو٣٣:٢١و

ةيدسجلامالآلالمتحينأهنكميناكيِّـنَعَدَعْبَأْدَق
عيمجوهبراقأوهفراعموهتوخإداعتبانكلوكالمألاةراسخو
رعشهنألاميسالوهبئاصممظعأنمناكهنعسانلا
.هتءاربب

نماولكأوهيلعاولزننيذلافويضلا)١٥ع(يِتْيَبُءَالَزُن
.هتاريخ

هديوحنهديبعنويعتناك)١٦ع(ُتْوَعَديِدْبَع
نآلااورادمهنكلوهنمرمألانورظتنممهو)١٢٣:٢رومزم(
.مهيلإعرضتينأمزتلافمهافقهل

نظُيفاوتامدقبويأدالوأناك)١٧ع(يِئاَشْحَأِءاَنْبَأ
.هتوخإمههئاشحأءانبأوهمأءاشحأ»يئاشحأب«ىنعهنأ

موقينأردقيالناكهضرمريثأتنم)١٨ع(ُتْمُقاَذِإ
.هنولذريدالوألاناكفةبوعصلابالإ

»يّرسءانمأ«ةيعوسيلاةمجرتلابو)١٩ع(ِيلاَجِرُّلُك
هوهركنيذلاةثالثلاهباحصأيأءازعألاهؤاقدصأمهءالؤه
رومزم(ةواسقلابهيلعاوملكتوبنذمكهيلعاومكحمهنأل

َحتْتَناَكُهَعَميِذَّـلٱ«)٥٥:١٤
ْ

لٱاَنَلوُل
ْ

.»ُةَْرشِع
ءيشهانعمٌلَثَملوقلانأرهاظلا)٢٠ع(ِيناَنْسَأِدْلِجِب

هنأدوصقملاوًاقلطمدلجاهلسيلنانسألانألًادجديهز
سوماع(ءيشلكرسخامدعبطقفهتايحباجنهنكلواجن

للاوهنانسألادلجنإمهضعبلوقي)٣:١٢
ِّـ

بويألوقوةث
.ضرملانمهنانسأدقفامدعبتيقبهنانسأةثلنأ

َدَيَّـنَأل،ِيباَحْصَأاَيَّـَيلَعْمُتْنَأاوُفَءاَرَت!اوُفَءاَرَت٢١«٢١،٢٢
ِمل٢٢.يِنْتَّـسَمْدَقِهللاٱ

َ
َنوُعَبْشَتَالَو،ُهللاٱاَمَكيِنَنوُدِراَطُتاَذا

.»؟يِْمَحلْنِم
رومزمو٢٥و١٣:٢٤صو٦ع٣٨:٢رومزمو١:١١ص
٦٩:٢٦و١٦:١١

هباحصأىلإءاجتلالاىلإداعفهللانمدورطمهنأبرعش
.اذهكمالكنمرثأتيالنموهيلعنوفأرتيمهلعل

هباحصأللاقف)٩:١٧(هدراطهللاناك)٢٢ع(ُهللاٱاَمَك
مكسفنأنولعجتاذاملوأهلمعهللاناكامىلعنوديزتاذامل
.ّيلعنومكحتذإهللاناكميف

هانعمزاجمناسنإلامحللكأيِمَْحلْنِمَنوُعَبْشَتَالَو
سرتفيشحوكهمصختيصفلتُيمامنلانإفةميمنلا

ألَا
َ
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.ينفيمحلنإفيلازهىلإاورظنايأرخآىنعمهلو.همحل
.مالآلانمهتلمتحااممكيفكيالأ

ْتَمِسُراَهَتْيَلاَي.ُبَتْكُتَنآلٱِيتاَمِلَكَتْيَل٢٣«٢٣،٢٤
يف يفِدَبَألٱَىلِإْتَرِقُنَو٢٤ٍرْفِسِ ٍديِدَحِمَلَقِبِرْخَّـصلٱِ
.»ٍصاَصَرِبَو
٣٦:٢ايمرإو٣٠:٨ءايعشإ

تابثإيهبتكُتنأدارأيتلاتاملكلاِيتاَمِلَكَتْيَل
هنوقدصيةمداقلالايجألانأًالمأبتكُتاهنأدارأوهتءارب
وأرجحلاىلعشقنتىلوألاتاباتكلاتناك.هنورربيو
فورحلاىلعًاروهصمًاصاصرنوبصياوناكامبرو.ديمرقلا
ملقبصاصرلاحاولأىلعنوبتكيوأرجحلاىلعةشوقنملا

بلطوةباتكلليدربلاقرووقوقرلاًاضيأاولمعتساوديدح
ىقبتيكلصاصرلاوأرجحلاىلعشقنتهتاملكنأبويأ
.دبألاىلإ

َرِخآلٱَوٌّيَحيِّـيِلَوَّـنَأُتْمِلَعْدَقَفاَنَأاَّـمَأ٢٥«٢٧-٢٥
لِجىَنْفُيْنَأَدْعَبَو٢٦ُموُقَيِضْرَألٱَىلَع

ْ
ِنوُدِبَواَذٰهيِد

ِناَرُظْنَتَياَنْيَعَوِيسْفَنِلاَنَأُهاَرَأيِذَّـلٱ٢٧.َهللاٱىَرَأيِدَسَج
لُكُقوُتَتَكِلٰذَىلِإ.ُرَخآَسْيَلَو

ْ
يفَياَتَي يفْوَجِ ِ«.

:٤٣ءايعشإو٢٣:١١لاثمأو٧٨:٣٥رومزمو١٦:١٩ص
سوثنروك١و٥:٨ىّتمو١٧:١٥رومزم٥٠:٣٤ايمرإو١٤
٧٣:٢٦رومزم٣:٢انحوي١و١٣:١٢

هرربيهللانأاوقدصيملوهورربيملةثالثلاهباحصأاَنَأاَّـمَأ
هتومدعبولوهللانمريربتلابهئاجربكسمتفبويأامأو
.»انأامأ«ديدشتلابلاقو

هلرهظىتحةميظعبئاصمبهللاهنحتماُتْمِلَعْدَقَف
هلسيلونيبعتُمنيزعمهلاوناكهباحصأوهكرتدقهللانأ
الإهمامأسيلوتوملادعببيطركذِبالوةايحلابءاجر
نمكرتيالوهبحيهللانأبًاتباثهناميإلظكلذعمومالظلا
نوبرعهللاعمهلتناكيتلاةكرشلاوهبىنتعاوهقلخدق

ملو»تملعدق«ةدشبلاقفدبألاىلإمودتلضفأةكرش
.ناميإلابالإملعي

ذخأينأقحهليذلابرقألابيسنلاوهيلولايِّـيِلَو
٤:١ثوعار(ثاريملاكفينأقحهلو)٣٥:١٩ع(رأثلاب
نينمؤملايلووهو)٥٤:٥ءايعشإ(هبعشيلوهللاو)خلا
مهنعبئانكمهلمقتنيومهنيعييأ)١٩:١٤رومزم(ًادارفأ
مسالاكةئيطخلانمصلخينمىلإ»يلو«مسالاريشيالو
هلًازييمتيحهيلونإبويألاقو.ديدجلادهعلايف»يداف«

هرربيسيحهيلوّنكلوبيرقنعتوميسهنإفهسفننع
.»ييلو«هلوقبهسفنليلولااذهصصخوهتومدعب

ءاجرلالكاجرهنكلويحوهوٌيلوهلمقيملَرِخآلٱَو
ىلإقاتشالوألاب.هتومدعبيأرخآلايفهلموقييلوب
اَذَوُه«)١٦:١٩(لاقمث)٣٥-٩:٣٢(هللانيبوهنيبحلاصم
يف نوكينأهللانم)١٧:٣(بلطمث»يِديِهَشِتاَواَمَّـسلٱِ
موقيسهنإهيلوكهللاىلإينيقيناميإبرظنانهوهنماض
.هّرربيورخآلاب

دسجّمضيذلابارتلاوأضرألاُموُقَيِضْرَألٱَىلَع
.بويأ

دقهدسجنوكيفهتومدعبيأ)٢٦ع(يِدَسَجِنوُدِب
.ىشالت

يفكشالو.هدسجنودبوهتومدعبكلذوَهللاٱىَرَأ
تناكءامسلايفهللاةيؤرودسجلاةمايقببويأةفرعمنأ
نفدُيدسجلانأيأميدقلادهعلايسيدقنمهريغةفرعمك
البةملظلايفوةليخألاعمةيواهلانكستسفنلاوربقلايف
ناكنإوبويأنكلو.ضرألاىلعةايحلاحارفأالبودسج
مهفيملهنأعمهللاىريسهنأبناميإهلناكةّيلجةفرعمالب
هنارظنتهانيعوهاريهسفنوههنأًاضيأنمآو.هاريفيك
لبهبايغيفهريربتنوكيالوهرربيسهللانإورخآسيلو
٣٢و١٤:٢٤ليئومص٢(هاضرنمضتتهللاةيؤرو.هروضحب
.)٢٢:٤ايؤرو٣٣و

هناميإيفبويأاوكراشميدقلادهعلاءايقتأضعبو
٢٦:١٩ءايعشإو٧٣:٢٤و٤٩:١٥و١٦:١٠رومزم(ينيقيلا
.)٣و١٢:٢لاينادو

زكرمناتيلكلاتناك)٢٧ع(َياَتَيْلُكُقوُتَتَكِلٰذَىلِإ
قاتو.بلقلاوكلذكءاشحألاوءامدقلادنعفطاوعلا
كلذيفهلمأتدنعهقوتدتشاوهاضروهللاةيؤرىلإبويأ
.هاهتشملانيسهنأبنمآو

ِمل:َنوُلوُقَتْمُكَّـنِإَف٢٨«٢٨،٢٩
َ
لٱَو؟ُهُدِراَطُناَذا

ْ
ُمَالَك

ِفْيَّـسلٱَنِمْمُكِسُفْنَأَىلَعاوُفاَخ٢٩.يِدْنِعُدَجوُيُِّيلْصَألٱ
لٱَّـنَأل

ْ
لٱَوُهاَماوُمَلْعَتْيَكِل.ِفْيَّـسلٱِماَثآْنِمَظْيَغ

ْ
.»ُءاَضَق

٩:٧و١:٥رومزمو٢٢:٤ص١٥:٢٢صرظنا٢٢ع
١٢:١٤ةعماجو

هللانأبويأدكأتدق)٢٨ع(خلاَنوُلوُقَتْمُكَّـنِإَف
يأهدراطناذاملنولوقيفهريربتنورظنيسهباحصأوهّرربيس
بويألوقيو.هبهومهتادقاوناكاممءيرببويأنأبنوعنتقي
حيحصلامالكلايأيلصألامالكللنأنودجيسهباحصأنإ
يأظيغلاو.مهيلعهللابضغنماوفاخينأمهيلعفهدنع
يتلاماثآلايأفيسلاماثآنموهبويأىلعمهظيغ

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص

٣٥
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اوملعييكلاوهتنيواوفاخينأمهيلعوفيسلابلتقلاقحتست
.هبجوتسياماولمعيالوءاضقلاوهام

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

زافيلأنأعمريخألاويناثلارفوصباطخهنومضم
ركذاذههباطخيفو.بطُخثالثامهنملكمدقددلبو
نأهلهجوهباحصألبويأخيبوتهببسو)٣و٢ع(هناجيه
ةبوقعًاضيأركذو)١١-٤ع(طقفنيحىلإرارشألاحاجن
ركذو)٢٢-١٢ع(ةيتقوةذلاهلناكنإواهترارموةئيطخلا

.)٢٩-٢٣ع(فيخملاهللابضغومح

َكِلٰذِلْجَأْنِم٢:ُِّيتاَمْعَّـنلٱُرَفوُصَباَجَأَف١«٣-١
يفِيناَجَيَهاَذِٰهلَو،يِنُبيُِجتِيسِجاَوَه .ُعَمْسَأيِخيِبْوَتَريِيْعَت٣.َّـِ
.»يِنُبِيُجييِمْهَفْنِمٌحوُرَو
١٩:٣ص

َريِيْعَت«)٣ع(يفىتأامىلإراشأ)٢ع(َكِلٰذِلْجَأْنِم
هودراطهباحصأنإ)١٩:٢٢(لاقبويأنإف»ُعَمْسَأيِخيِبْوَت
فيسلابمهددهوةمداقلالايجألاىلإهاوعدفنأتساف
قباسلاهباطخيفبويأناككلذقوفو)١٩:٢٩(ظيغلاو
ُخُْرصَأِّـينِإاَه«)١٢-١٩:٧(لاقذإهللاىلإملظلابسن
لُظ
ْ

:١٩(هؤاجرددجتوعجشتكلذدعبهنأريغ»خلاًام
٢٥(.

هسفنزيمفهتبطاخهسجاوهنإيأيِنُبيُِجتِيسِجاَوَه
وهامأوةنطفالبملكتبويأنأىلإحّملوهسجاوهنع
.)خلا٤ع(يفىتأامهمهفوهسجاوهباوجومهفلابف

لٱَنِماَذٰهَتْمِلَعاَمَأ٤«٧-٤
ْ

َعِضُوُذْنُمِ،ميِدَق
َحَرَفَوٍبيِرَقْنِمِراَْرشَألٱَفاَتُهَّـنَأ٥:ِضْرَألٱَىلَعُناَسْنِإلٱ
لٱ
ْ

ُهُسْأَرَّـسَمَوُهُلوُطِتاَواَمَّـسلٱَغَلَبْوَلَو٦!ٍةَْظَحلَىلِإِرِجاَف
َنْيَأ:َنوُلوُقَيُهْوَأَرَنيِذَّـلٱ.ُديِبَيِدَبَألٱَىلِإِهِتَّـلُجَك٧َباَحَّـسلٱ
.»؟َوُه
صرظنا٣٦و٣٧:٣٥رومزمو١٣و٨:١٢ص٨:٨ص

:١٤و٤:٢٠ص٤و٣ايدبوعو١٤و١٤:١٣ءايعشإ٨:١٣
٨:١٨و٧:١٠ص٢٠

داشرإلالينوءامدقللرابتعالاميدقتبجيميدقلانم
ديدجرمأبسيلرارشألادوجونألمهرابتخانمةدئافلاو
.ضرألاىلعناسنإلاقلخاملوأنمناكلب

مالكةصالخانه)٥ع(ٍبيِرَقْنِمِراَْرشَألٱَفاَتُه
.طقفةظحلىلإالإنوكيالرارشألاحرفنإيأرفوص

ءيشسجنأوهوهؤرخناسنإلاةّلج)٧ع(خلاِهِتَّـلُجَك
نمطقسيميظعريرشلاطوقسو)١٥-٤:١٢لايقزح(
١٤:١٢ءايعشإ(ةّلجلاىلإتاومسلانموضيضحلاىلإىلعلا
-٢١(.

حلٱَك«٨
ْ

ُل
ْ

طُيَو،ُدَجوُيَالَفُريِطَيِم
ْ

.»ِلْيَّـللٱِفْيَطَكُدَر
٢٣-٢٧:٢١و١٨:١٨ص٩٠:٥و٧٣:٢٠رومزم

.لايخلاوهفيطلاو)٨و٢٩:٧ءايعشإ(ُريِطَيِمْلُْحلٱَك

ُهاَرَيْنَلُهُناَكَمَو،ُهاَرَتُدوُعَتَالُهْتََرصْبَأٌْنيَع٩«٩،١٠
لٱَنْوَّـَضَرتَيُهوُنَب١٠.ُدْعَب

ْ
.»ُهَتَوْرَثِناَّـدُرَتُهاَدَيَو،َءاَرَقُف

ع٢٧:١٤و٥:٤ص٧:١٠صرظنا٨:١٨و٧:٨ص
١٧و٢٧:١٦صو١٨

.هتومدعبخلاُهوُنَب
هدالوأنأوأءارقفلارقفأنونوكييأَءاَرَقُفْلٱَنْوَّـضََرتَي

.ًاملظمهلاممهوبأذخأنيذلانمنوطقسيس
.نيلوألااهباحصأىلإهتورثدريهتوملبقخلاُهاَدَيَو

يفُهَعَمَو،ًةَّـوُقٌةَنآلَمُهُماَظِع«١١ .»ُعِجَطْضَتِبَاُّرتلٱِ
٢٤و٢١:٢٣ص

لبقباشوهوربقلاىلإلزني)ةبيبش(ًةَّـوُقٌةَنآلَمُهُماَظِع
ماظعلاخمناكو)٣:٨لاثمأو٢١:٢٤(همايألمكيام
.ةحصلاوةوقلازكرمكًاميدقًاربتعم

يفَالَحْنِإ١٢«١٥-١٢ َحتُهاَفْخَأَو،َُّّـرشلٱِهِمَفِ
ْ

،ِهِناَسِلَت
ُهُزْبُخَف١٤،ِهِكَنَحَطَسَوُهَسَبَحْلَب،ُهُْكْرتَيَْملَوِهْيَلَعَقَفْشَأ١٣
يف يفٍلَالْصَأُةَراَرَم!ُلَّـوَحَتَيِهِئاَعْمَأِ طَبِ

ْ
ًةَوْرَثَعَلَبْدَق١٥.ِهِن

طَيُهللاٱ.اَهُأَّـيَقَتَيَف
ْ

طَبْنِماَهُدُر
ْ

.»ِهِن
٢١و٢٠و١٠عو٣٣و١١:٢٠ددعو٢٣ع١٥:١٦ص

ةبيطةمقلباههبشويطاخلادنعةئيطخلاةذلىلإراشأ
ةذيذللاةمقللانكلواهبذذلتيلهيفيفاهيقبينألكآلابجي
.هتورثهنمذخأيهللانألاهأيقتيفهنطبيفةرارملوحتت
.اهتراسخيفةرارملاقاذاذكهاهءانتقايفةذللاقاذامكو

.»ىَعْفَألٱُناَسِلُهُلُتْقَي.ُعَضْرَيِلَالْصَألٱَّـمُس«١٦
٣٣و٣٢:٢٤ةينثت

.هلتقتولالصألاّمسكريصتهتورثيأهعضرام

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٣٦
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جلٱىَرَيَال«١٧
ْ

.»ٍنَبَلَوٍلَسَعَيِقاَوَسَراَْهنَأَلِواََد
١٤و٣٢:١٣ةينثتو٢٩:٦ص

هيتأيالفتاذلوتاريخبهسفنُدِعَييطاخلاناكىَرَيَال
َنيِنِسِلٌةَعوُضْوَم،ٌَةريِثَكٌتَاْريَخِكَل«)٢٠و١٢:١٩اقول(
طُتَةَلْيَّـللٱِهِذٰه...ٍَةريِثَك

ْ
نبللاولسعلاو.»َكْنِمَكُسْفَنُبَل

.تاريخلالضفأنعةيانك

َالِهِتَراَِجتِبَسْكَمِبَو.ُهُعَلْبَيَالَوُهَبَعَتُّدُرَي١٨«١٨،١٩
ملٱَضَّـضَرُهَّـنَأل١٩.ُحَرْفَي

َْملَوًاتْيَبَبَصَتْغٱَوْمُهَكَرَتَوَنيِكاَسَْ
.»ِهِنْبَي
٣٥:٩و٤-٢٤:٢ص١٥و١٠ع

.اهبحرفياملبقهتورثهللاذخأي
كلُمكسيل)ٍعجرتحتٍلامك(ِهِتَراَِجتِبَسْكَمِب

همايألكهبعتمتيوديريامكهيففرصتيهمسابلجسم
.بلطلادنعاهبحاصلعجرتةنامأكلبهدالوألهكرتيو

اورقتفافًاباصتغامهكالمأومهتويبذخأامدعبْمُهَكَرَتَو
.مهبمتهيملوهواوجاتحاو

ببسالبةفيخملابئاصملاكلتهتأتمليأ)١٩ع(ُهَّـنَأل
باصتغاونيكاسملاضيضرتيفهاياطخوهببسلاو
بحيهللانأباوصلافأطخوباوصرفوصلوقيفو.مهتويب
الإءيشثدحيالولداعلانايدلاوهورشلاهركيوقحلا
أطخلاو.هلامعأبسحناسنإلكيزاجيوهوهتدارإوهملعب
ًاضيألبطقفةيدسجلارومألايفنوكتالةلماكلاةازاجملانأ

.ةيدبألاحارفألاوةيحورلاةايحلادقفوهللانعداعتبالايف
لكةيدسجلاتاريخلاهذهبعتمتيريرشلانألمتحملانمف
نأًاضيألمتحملانمولضفألاتاريخلادقفعمهمايأ
لضفألاتاريخلاحبريوةيدسجلاتاريخلارسخيحلاصلا
نأهنظبددلبوزافيلأأطخأامكرفوصأطخأو.ةيقابلاو
اياطخبكتراهنأىلعًاناهربتناكةميظعلابويأبئاصم
.ةميظع

.)٩و٥:٨ءايعشإ()١٩ع(ًاتْيَبَبَصَتْغٱَو

يفْفِرْعَيَْملُهَّـنَأل٢٠«٢٠،٢١ طَبِ
ْ

وُجْنَيَالًةَعاَنَقِهِن
ُموُدَيَالَكِلٰذِلْجَأل،ٌةَّـيِقَبِهِلْكَأْنِمْتَسْيَل٢١.ُهاَهَتْشُمِب

.»ُُهْريَخ
١٥:٢٩ص١٥-٥:١٣ةعماج

يفْفِرْعَيَْمل ذخأامهمملظلانمعبشيملًةَعاَنَقِهِنْطَبِ
.ةياهنالبوةقفشالبهتبوقعنوكتكلذلنيكاسملالامنم

ِّـلُكُدَيِهْيَلَعِيتْأَتُ.قَياَضَتَيِهِدْغَرِءْلِمَعَم٢٢«٢٤-٢٢
ألْمَياَمَدْنِعُنوُكَي٢٣.ٍّيِقَش

ُ
طَب
ْ

َّـوُُمحِهْيَلَعُلِسْرُيَهللاٱَّـنَأُهَن
ِحَالِسْنِمُّرِفَي٢٤.ِهِماَعَطَدْنِعِهْيَلَعُهُرِطْمُيَو،ِهِبَضَغ
َخت.ٍديِدَح

ْ
.»ٍساَحُنُسْوَقُهُقِر

رومزمو٣٣و١١:٢٠ددع١٤و١٣ع٥:٥ص١٥:٢١ص
٣١و٧٨:٣٠

هتشيعيأهدغرءلمبناكبويأنألبويأىلإراشأ
ملظيملبويأنكلو.ةازغلاديهتتأامنيحةبيطلاوةعساولا
.)٢٣-٣١:١٦و١٧-٢٩:١٢رظنا(ءارقفلا

نماوتكساوناكومهملظناكنيذلاٍّيِقَشِّـلُكُدَي
.طقساذإهيلعنوموقيسمهنكلوفوخلا

ملظلالامنمعبشيمل)٢٣ع(ُهَنْطَبُألْمَياَمَدْنِع
.هللابضغومحنمعبسيشهنكلو

مظعأرشيفعقيوٍرشنمّرفييأ)٢٤ع(ٍديِدَحِحَالِس
:١٨رومزم(ديدحلاحالسنمىوقأساحنلاسوقنأامك

.)٥:١٩سوماعو٣٤

طَبْنِمَجَرَخَفُهَبَذَج«٢٥
ْ

لٱَو،ِهِن
ْ
.َقَرَمِهِتَراَرَمْنِمُقِراَب

.»ٌبوُعُرِهْيَلَع
١٤و١٨:١١ص١٦:١٣ص

وهاذههبذجوهنطبيفلخديذلامهسلايأُهَبَذَج
.ءافشللسيلوتوملل

لُظُّلُك«٢٦
ْ

ىَعْرَت.ْخَفْنُتَْملٌراَنُهُلُكْأَت.ِهِرِئاَخَذِلٌةَأَبَتُْخمٍةَم
لٱ
ْ
يفَةَّـيِقَب .»ِهِتَمْيَخِ
١٥:٣٠صرظنا١٨:١٨ص

.ةيلبلكنعةيانكٍةَمْلُظ
تلعُشرانوأهللامفلبناسنإاهخفنيملْخَفْنُتَْملٌراَن

نمئطاخلاكالهنأىلإةراشإ)٣٥و١٥:٣٤(اهسفننم
.هسفن

.هزونكلةيقبىقبتاليأَةَّـيِقَبْلٱىَعْرَت

مثِإُنِلْعُتُتاَواَمَّـسلٱ«٢٧
َْ

.»ِهْيَلَعُضَهْنَتُضْرَألٱَوُه
٣١:٢٨ةينثت

طَغُتَالُضْرَأاَي«)١٦:١٨(بويألوقىلإراشأ
ِّـ

»يِمَدي
يف«)١٦:١٩(و نأوهفرفوصلوقامأو»يِديِهَشِتاَواَمَّـسلٱِ
بويأىلعيأريرشلاىلعنوكتضرألاوتاوامسلاةداهش

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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)١:١٦(يفليقامىلإراشأوبويأنظامكهيلعسيلو
.»ِءاَمَّـسلٱَنِمْتَطَقَسِهللاٱُراَن«

يفُقاَرُْهت.ِهِتْيَبُةَّـلَغُلوُزَت٢٨«٢٨،٢٩ ٢٩.ِهِبَضَغِمْوَيِ
َنِمِهِرْمَأُثَاريِمَو،ِهللاٱِدْنِعْنِمِريِّـِّـرشلٱِناَسْنِإلٱُبيِصَناَذٰه
لٱ
ْ

.»ِريِدَق
٣و٣١:٢و٢٧:١٣ص٢١:٣٠صو١٥ع٢٨:٣١ةينثت

بويأىلإهجوممالكلااذهلك)٢٩ع(ِريِّـِّـرشلٱِناَسْنِإلٱ
.هيلعهللابضغنميههبئاصموريرشلاوهو

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

هللاةلماعمرسهعوضومورفوصلبويأباوجهنومضم
اذهيفهمالكىلإءاغصإلاهباحصأنمبلطوهورارشألل
مهدالوأومهرارشألاةمالسركذمث)٥-٢ع(عوضوملا
اننكمتنوناقالبرارشأللهللاةلماعمنأجتنتساومهكالمأو
فرعهنإلاقو.هباحصأىلإهمالكهّجوماتخلابو.هكردننأ
هللاقرطيفوملاعلااذهرومأيفمهلهجاورهظأمهنألمهتاين
.ًاضيأ

لَو،ًاعْمَسِيلْوَقاوُعَمْسِا٢:ُبوُّيَأَلاَقَف١«٥-١
ْ

اَذٰهْنُكَي
٤!اوُئِزْهَتْسٱيِمَالَكَدْعَبَو،ُمَّـلَكَتَأاَنَأَوِينوُلِمَتْحِا٣.ْمُكَتَيِزْعَت
ُقيِضَتَالاَذاَمِلَف،ْتَناَكْنِإَو.ٍناَسْنِإْنِمَياَوْكَشْلَهَفاَنَأاَّـمَأ
يفاوُسَّـرَفَت٥؟يِحوُر لٱاوُعَضَواوُبَّـجَعَتَوَّـِ

ْ
لٱَىلَعَدَي

ْ
.ِ»مَف

١٣:٥ص٦:١١ص٧:١١صرظنا١٧:٢و١١:٣ص
١٨:١٩ةاضقو٤٠:٤و٢٩:٩و

ىلإءاغصإلايهمهنمةيزعتنسحأفهتيزعتاودصقاذإ
.همالك

درفملاةغيصبلصألابلعفلاءاج)٣ع(اوُئِزْهَتْسٱ
.رفوصىلإهلوقهّجوبويأنأرهاظلافئزهتسا

بويأامأوهنمهباحصأىوكشتناك)٤ع(اَنَأاَّـمَأ
هنكلوهلسانلاملظنمبجعتيملوهللانمهاوكشتناكف
.اهكردينأردقيملفملظلاهبشتهللانمةلماعمبعصتسا

الاذاملفهللانمىوكشلاتناكنإيأْتَناَكْنِإَو
لاق.هركذيتأيسفاكببسلهحورتقاضفيحورقيضت
ىلعكلذوًارشرشلاوًاريخريخلايزاجيهللانإهباحصأ
بويأامأوًادجطيسبرمألامهدنعفءانثتساالبقالطإلا
ةبوقعالبرارشألانمنيريثكىأرورمألايفهرظنمعنأف
بجيامهباحصألمأتولونيقياضتمنيحلاصلانمنيريثكو
.اوتكسوليقارعلانمرمألايفامًاضيأمهاوأرل

٧.ٌةَدْعَرِيَرشَبْتَذَخَأَو،ُعاَتْرَأُرَّـكَذَتَأاَمَدْنِع٦«١٥-٦
ِمل
َ
َحتاَذا

ْ
ْمُهُلْسَن٨؟ًةَّـوُقَنُوَّـربَجَتَيَوْمَعَن،َنوُخيِشَيَوُراَْرشَألٱاَي

يفْمُهُتَّـيِّـرُذَو،ْمُهَعَمْمُهَماَمَأٌمِئاَق َنِمٌةَنِمآْمُُهتوُيُب٩.ْمِهِنُيْعَأِ
خلٱ
ْ

لُيْمُهُرْوَث١٠.ِهللاٱاَصَعْمِهْيَلَعَسْيَلَوِفَْو
ْ

.ُئِطُْخيَالَوُحِق
لٱَلْثِمَنوُِحْرسُي١١.ُطِقْسُتَالَوُجِتْنُتْمُُهتَرَقَب

ْ
،ْمُهَعَّـضُرِمَنَغ

طَأَو
ْ

ُهلاَف
ُ

لٱَوَّـفُّدلٱَنوُلِمَْحي١٢.ُصُقْرَتْم
ْ

طُيَوَدوُع
ْ

ِتْوَصِبَنوُبِر
ملٱ
ْ
خلٱِبْمُهَماَّـيَأَنوُضْقَي١٣.ِراَمْزِ

ْ
يفِ.َْري َىلِإَنوُطِبَْهيٍةَْظَحلِ

هلٱ
َْ

.َُّرسُنَالَكِقُرُطِةَفِرْعَمِبَو.اَّـنَعْدُعْبٱ:ِِهللاَنوُلوُقَيَف١٤.ِةَيِوا
لٱَوُهْنَم١٥

ْ
لٱِنِإُعِفَتْنَناَذاَمَوُهَدُبْعَنىَّـتَحُريِدَق

ْ
.»!ُهاَنْسَمَت

١٢:١ايمرإو٧٣:٣رومزمو٩:٢٤ص٥٥:٥رومزم
صرظنا١٧:١٤رومزم١٢:١٩صرظنا١:١٣قوقبحو

٣٤:٩و٢٢:١٧ص٢٢:١٧ص٣٦:١١صو٢٣ع١٢:٦

سودقلاهللانملبناسنإنمتسيلهاوكشنألُعاَتْرَأ
.ريدقلا

ِمل
َ
َحتاَذا

ْ
نويحيالفمهدوجونمبجعت)٧ع(ُراَْرشَألٱاَي

بويألعلومهبونذرثكتونوربجتيونوخيشيًاضيألبطقف
امأوّرابلاولماكلالسنتامأهللانإفهدالوأيفركتفا
.مهعممهمامأنومئاقمهفرارشألالسن

نأكرارشألاىلعالبويأىلعتناك)٩ع(ِهللاٱاَصَع
.بويأىلإالإهبتنيملهللا

يف البنوتوميمهنأمهتاريخةلمجنمو)١٣ع(ٍةَظَْحلِ
باحصأهرّوصامفالخبهلكاذهو)٧٣:٤رومزم(عاجوأ
هنإ)٢٠:١١(و»ِهِماَّـيَأَّـلُكىَّـوَلَتَيَوُهُريِّـِّـرشلٱ«)١٥:٢٠(بويأ
َْنيَبُهَلَةَّـيِّـرُذَالَوَلْسَنَال«)١٨:١٩(وهتبيبشيفتومي
َخت«)٢٠:٢٤(و»ِهِبْعَش

ْ
.فيخمهكالهيأ»ٍساَحُنُسْوَقُهُقِر

ملنإومهلاحناسلكلذو)١٤ع(اَّـنَعْدُعْبٱ:ِِهللاَنوُلوُقَيَف
اقول(ةميظعةّوههللانيبومهنيبنأكمهتدارإبوًايهفشنكي

نموهوناسنإلاهيتأياممظعأهللانعداعتبالاو)١٦:٢٦
.ريخلكردصموههللانألاهلكاهلمشيوهرورشبقاوع

انمايأيفنيريثكنإ)١٥ع(ُهاَنْسَمَتْلٱِنِإُعِفَتْنَناَذاَم
ةالصنأنوقدصيالواهتوقوةالصلاةقيقحنولهجيًاضيأ
هتئيشمبسحءيشلكلمعييذلاهللايفرثؤتناسنإلا
هرخآىلإهلوأنمسدقملاباتكلايفةروكذمةالصلانكلو
اهلعفلنودهشيليجلكيفنينمؤملاعيمجوةيقيقحةوقك
.بيجعلا

يفَسْيَلاَذَوُه١٦«٢١-١٦ يِّـنَعْدُعْبَتِل.ْمُُهْريَخْمِهِدَيِ
ْمِهْيَلَعِيتْأَيَو،ِراَْرشَألٱُجاَِرسُئِفَطْنَيْمَك١٧.ِراَْرشَألٱُةَروُشَم
َهلُمِسْقَيْوَأ،ْمُهُراَوَب

ُ
يفًاعاَجْوَأْم َنوُنوُكَيْوَأ١٨،ِهِبَضَغِ

لاَكَوِحيِّـرلٱَماَّـدُقِنْبِّـتلٱَك
ْ

ُهللاَا١٩.ُةَعَبْوَّـزلٱاَهُِقْرسَتيِتَّـلٱِةَفاَصُع
مثِإُنِزَْخي

َْ
ُهَكَالَهُهاَنْيَعْرُظْنَتِل٢٠.َمَلْعَيَفُهَسْفَنِهِزاَجُيِل.ِهيِنَبِلُه

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لٱِةَُمحْنِمَو
ْ

يفُهُتَّـَرسَمَيِهاَمَف٢١.ْبَْرشَيِريِدَق ،ُهَدْعَبِهِتْيَبِ
.»ِهِروُهُشُدَدَعََّـنيَعَتْدَقَو
١٣:٢٥ص٣و٣١:٢ص٦و١٨:٥ص٢٢:١٨ص
١٧:١٣ءايعشإو٣٥:٥و١:٤رومزم٨٣:١٣رومزمو
:١٨لايقزحو٣١:٢٩ايمرإو٢٠:٥جورخ١٣:٣عشوهو
رومزم١٨:٤لايقزحو٣١:٣٠ايمرإو٣٢-١٤:٢٨ددع٢

١٤:١٠ايؤرو٢٥:١٥ايمرإو٥١:١٧ءايعشإو٦٠:٣

هللانموهاذهرارشألاريخنإبويأةريحيفدازامو
هللاةدارإنودمهلموديالومهنمسيليأمهدييفسيلو
الهنإيأ»رارشألاةروشمينعدعبتل«ًاضيألوقيهنأريغ
.مهحاجنناكامهممهكولسكلسينأديري

)١٨:١٢(و»ُئِفَطْنَيُهَقْوَفُهُجاَِرس«)١٨:٦(ددلبلاق
لٱَو«
ْ
ع(لاقوكلذىلعضرتعافبويأامأو»ِهِبِناَجِبٌأَّـيَهُمُراَوَب

ئفطنياليأ»خلاِراَْرشَألٱُجاَِرسُئِفَطْنَيْمَك«)١٨و١٧
ُنِزَْخيُهللاَا«بويأباحصألاقو.راوبلامهيتأيالومهجارس

مثِإ
َْ

نكيملنإفرارشألاباقعنمدباليأ)٢١:١٩(»ِهيِنَبِلُه
ًالئاقمهلوقىلعبويأضرتعاو.مهينبلنوكيفمهتايحيف
نألدعلانميأ»ُهَكَالَهُهاَنْيَعْرُظْنَتِل...ُهَسْفَنِهِزاَجُيِل«
.هدالوأسيلوملأتيهسفنريرشلا

الهمايأريرشلالمكيامدعب)٢١ع(ُهُتَّـَرسَمَيِهاَمَف
.هباقعمهباقعنوكيالفهدالوأبيصيسامبمتهيالوفرعي

لٱَىلَعِيضْقَيَوُهَو،ًةَفِرْعَمُمَّـلَعُيُهللاٱَأ٢٢«٢٦-٢٢
ْ

؟َنيِلاَع
يفُتوُمَياَذٰه٢٣ طُمُهُّلُك.ِهِلاَمَكِْنيَعِ

ْ
٢٤.ٌنِكاَسَوٌّنِئَم

ُتوُمَيَكِلٰذَو٢٥.ٌّيِرَطِهِماَظِعُّخُمَو،ًانَبَلٌةَنآلَمُهُضاَوْحَأ
يفًاعَمِناَعِجَطْضَياَُمهَالِك٢٦.ًاْريَخْقُذَيَْملَوٍةَّـرُمٍسْفَنِب ِ
.»اَُمهاَشْغَيُدوُّدلٱَوِبَاُّرتلٱ

ص١١:٣٤ةيمورو٤٠:١٤ءايعشإو٣٦:٢٢و٣٥:١١ص
:٣لاثمأ٢٠:١١صو١٣ع٨٢:١رومزمو١٥:١٥و٤:١٨
٢٤:٢٠ص٩:٢ةعماجو٢٠:١١و٣:١٣صرظنا٨
١٤:١١ءايعشإو

النيناوقهلعضينأالوهللامّلعينأناسنإلابقيليال
اذإوءامسلاناكسمه»نيملاعلا«و.نوكلايفهلامعأقباطت
ناكسىلعيضقييرحلابمكفمهيلعيضقيهللاناك
.ضرألا

)٢٥ع(يف»كلذ«وريرشلاىلإريشي)٢٣ع(يفاَذٰه
يفافلتخانإوبويأوريرشلايأامهوهسفنبويأىلإريشي

ةدحاوةثداحامهالكلفًاميظعًافالتخاامهكولسوامهتايح
.)خلا٢:١٤ةعماج(توملايأثدحت

هبيِتَّـلٱِتاَّـيِّـنلٱَوْمُكَراَكْفَأُتْمِلَعْدَقاَذَوُه٢٧«٣٤-٢٧ اَِ
لٱُتْيَبَنْيَأ:َنوُلوُقَتْمُكَّـنَأل٢٨.يِنَنوُمِلْظَت

ْ
ُةَمْيَخَنْيَأَوِيتاَع

اوُنَطْفَتَْملَوِليِبَّـسلٱيِرِباَعاوُلَأْسَتْمَلَفَأ٢٩؟ِراَْرشَألٱِنِكاَسَم
لٱِمْوَيِلُهَّـنِإ٣٠.ْمِهِلِئَالَدِل

ْ
ِطَخَّـسلٱِمْوَيِل.ُريِّـِّـرشلٱُكَسْمُيِراَوَب

اَمَىلَعِهيِزاَُجيْنَمَو،ِهِهْجَوِلُهَقيِرَطُنِلْعُيْنَم٣١.َنوُداَقُي
لٱَىلِإَوُه٣٢؟َلِمَع

ْ
ملٱَىلَعَو،ُداَقُيِروُبُق

لُح٣٣.ُرَهْسُيِنَفْدَْ
ْ

ٌو
لٱُنيِطُهَل

ْ
َالاَمُهَماَّـدُقَو،ُهَءاَرَوٍناَسْنِإُّلُكُفَحْزَي.يِداَو

ْتَيِقَبْمُكُتَبِوْجَأَوًالِطاَبيِنَنوُّزَعُتَفْيَكَف٣٤.ُهَلَدَدَع
.»؟ًةَناَيِخ
٢٠:٢٩ص١٨:٢١و٨:٢٢صرظنا٣١:٣٧و١:٣ص
ص٤٠:١١صو٢٠و١٧ع٢:٩سرطب٢و١٦:٤لاثمأو
١٦:٢ص٢٤:٢٤و٣:١٩ص١٧:١٦و٣:٢٢

مهلوقبهيلإاوراشأمهنأمهفوهباحصأراكفأبويأملع
ةميخويتاعلاتيبنإمهلوقو»رارشألانكاسم«و»يتاعلا«
ليبسلايرباعاولأسينأمهللاقفبويأامأو.الازرارشألا
نإنودهشيفنيحلاصوًارارشأملاعلانيفراعلانيرفاسملايأ
.نالوزيالرارشألاةميخويتاعلاتيب

قفاوتالةمجرتلاهذه)٣٠ع(ُريِّـِّـرشلٱُكَسْمُيِراَوَبْلٱِمْوَيِل
ظفُحي«ظفحيبكسمُيلعفلانومجرتينيرسفملارثكأوةنيرقلا

رارشألانأوههعبتاموهقبسامنومضمنإف»راوبلاموييف
نـوتـومـيمهنإومهتـاـيحيفتاريخلاعــيمـجـبنـوعــتمــتي
ىلإلوألانممهنإيأةماركلابنونفديوةخوخيشلاب
نلعُيملو.هيفنوظفُحيراوبمويثدحاذإونوظوفحمرخآلا

توملادعبناسنإلاةلاحهيرصاعمنمهريغوأبويألًايلج
ًادروهلكاشملالحوهنازحأيفةيزعتدجوناكهلتنلعُأولو
ىلعلديالف)٢٩-١٩:٢٥(يفىتأامامأو.هباحصأىلع
.هقايتشاوهءاجرىلعلبةرخآلاببويأةفرعم

ريرشللسانلارابتعال)٣١ع(ِهِهْجَوِلُهَقيِرَطُنِلْعُيْنَم
ىلعهيزاجيوأهخبوينأدحأرساجتيالهنممهفوخوروكذملا
.لمعام

سانلايشميريرشلانفددنع)٣٢ع(ُداَقُيِروُبُقْلٱَىلِإ
لوقلانمنومهفيمهضعبنأريغ.همادقوشعنلاءارو
هبنولثمتيسانلالكنإ»هءاروناسنإلكفحزي«
هنإ»خلاهمادق«لوقلانمنومهفيووهشاعامكنوشيعيو
.هلثمنوريثكهلبقناك

.هزونكقرسُتالئلُرَهْسُيِنَفْدَْملٱَىلَع
هتومدعبحيرتسيهنإيأ)٣٣ع(يِداَوْلٱُنيِطُهَلٌوْلُح

هباحصأمالكنإةجيتنلاو.هتايحيفحارتساامكهربقيف
ةقيقحلابوءاقدصأرهاظلابمهنألًاضيأنونئاخمهولطابهلك
.ءادعأمه

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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رارشألانإهمالكبجومبهنألفّرطتبويأنأظحالن
مهداقتعابهباحصأفّرطتامكباقعلانمنوجنيلامجإلاب
.ًاقلطمباصُيالحلاصلاوًاقلطموجنيالريرشلانأ

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يف.بطخلانمثلاثلارودلاأدتباحاحصألااذهيف
هتردقوهلدعكهللاتافصلامجإلابعوضوملاناكلوألارودلا
ثلاثلارودلايفورارشألاباقعيناثلارودلايفوهتمكحو
دقبويأنإيأهيلإاوعملأاوناكامبويأباحصأحضوأ
.ةعيظفاياطخبكترا

ِيناَمْيَّـتلٱُزاَفيِلَأَباَجَأَف١«٥-١
ُّ

ُناَسْنِإلٱُعَفْنَيْلَه٢:
لٱُهَسْفَنُعَفْنَيْلَب؟َهللاٱ

ْ
لِلٍةَّـَرسَمْنِمْلَه٣!ُنِطَف

ْ
اَذِإِريِدَق

َكاَوْقَتَىلَعْلَه٤؟َكَقُرُطَتْمَّـوَقاَذِإٍةَدِئاَفْنِمْوَأ،َتْرَّـَربَت
يفَكَعَمُلُخْدَيْوَأَكُخِّـبَوُي ملٱِ

ًاميِظَعَكَُّرشَسْيَلَأ٥؟ِةَمَكاَحُْ
هنَالَكُماَثآَو َهلَةَياَِ

َ
.»!ا

١١:٦ص١٩:٢٩و١٤:٣ص١٧:١٠اقولو٣٥:٧ص
١٥:٥و

نإىربكلاةمدقملاف.يقطنمسايقزافيلأمالكنإ
ىلإجاتحيالهللاهنألهللانمتسيلوهنمناسنإلاتاقشم

رثؤتالىوسدحىلعءايقتألالامعأورارشألالامعأوءيش
ناسنإلاتاقشمنإىرغصلاةمدقملاو.)٣و٢ع(هيف
)٤ع(رشلابريخلايزاجيالهللانألهاوقتنمتسيل
اذهيفو.هاياطخنميهبويأتاقشمنإةجيتنلاو
اهنأشنميتلاةيوبألاهللاةبحمهلهجلوألا:ناءاطخسايقلا
:١٩و١٣:٣٤اقولو٦:٨عشوه(ناسنإلاةبحمىلإقايتشالا

ىلعتاقشمنولمتحيءايقتألانإهلهجيناثلاأطخلاو)٤١
:١٢نييناربع(»ُهُبِّـدَؤُيُّبَّـرلٱُهُِّبُحييِذَّـلٱَّـنَأل«بيدأتلاليبس
١٠-٥(.

هباوجيراكنتساماهفتسا)٣ع(ِريِدَقْلِلٍةَّـَرسَمْنِمْلَه
ربنمديفتسياليأرسُيالريدقلانأزافيلأراكفأبسح
.هديبعةمدخنمديسلاديفتسيامكسانلا

خبويالهنإباوجلاو)٤ع(َكُخِّـبَوُيَكاَوْقَتَىلَعْلَه
بويأتاقشمنإةجيتنلابفهرشىلعلبهاوقتىلعًاناسنإ
.ةميظعهاياطخنإلوقلاتبثتةميظعلا

َباَيِثَتْبَلَسَو،ٍبَبَسَالِبَكاَخَأَتْنََهتْرٱَكَّـنَأل٦«٦،٧
لٱ
ْ

لٱِقْسَتَْملًءاَم٧.ِةاَرُع
ْ

طَع
ْ

جلٱِنَعَو،َناَش
ْ

َتْعَنَمِناَعَْو
.»ًازْبُخ

:١٨لايقزحو٢٤:٦ةينثتو٢٢:٢٦جورخو٩و٢٤:٣ص
٣١:٣١ص١٧و٣١:١٦ص٢٠و٣١:١٩ص١٦

عمطلاكءايوقألاوءاينغألااياطخيهةروكذملااياطخلانإ
ةارعلاو)٢٤:٤٠ةينثتو٢٢:٢٦جورخ(ةقفشلامدعوملظلاو
بويأباوجرظنا.ةيفاكبايثمهلسيلنيذلاءارقفلامه
للٱِمَدَعِلًاكِلاَهُتْيَأَرُتْنُكْنِإ«)٣١:١٩(

ِّـ
َالِبًاريِقَفْوَأِسْب

ملٱُتْعَنَمُتْنُكْنِإ«)١٧و٣١:١٦(و»خلاٍةَوْسِك
ْنَعَنيِكاَسَْ

لَكَأْوَأ،ِةَلَمْرَألٱِيَنْيَعُتْيَنْفَأْوَأ،ْمِهِداَرُم
ْ

يِدْحَويِتَمْقُلُت
لٱاَهْنِمَلَكَأاَمَف

ْ
.»ُميِتَي

لٱُبِحاَصاَّـمَأ«٨
ْ

ملٱَو،ُضْرَألٱُهَلَفِةَّـوُق
لٱُعِّـَفَرتُْ

ْ
ٌنِكاَسِهْجَو

.»اَهيِف
٩:١٥و٣:٣ءايعشإ٩:٢٤ص١٢:١٩ص

ريقفلاملظيوينغلايباحيبويأناكزافيلألوقبسح
هيفلاقيذلابويأوه»ةوقلابحاص«و)٤-٢:١بوقعي(
.هلاهلكضرألانأكّربكتهنإزافيلأ

لَسْرَأَلِماَرَألٱ«٩
ْ

لٱُعاَرِذَو،ٍتاَيِلاَخَت
ْ

.»ْتَقَحَسْنٱىَماَتَي
٦:٢٧صرظنا١٨و٣١:١٦و٢٩:١٣و٢١و٢٤:٣ص

هلٱُةَكَرَب«)٢٩:١٣(بويألوقرظنا
َْ

،َّـَيلَعْتَّـلَحِكِلا
لَعَجَو

ْ
لَقُت
ْ

.مهقوقحيهىماتيلاعارذو»َُّرسُيِةَلَمْرَألٱَب

ٌبْعُرَكُعيِرُيَو،ٌخاَخِفَكْيَلاَوَحَكِلٰذِلْجَأل١٠«١٠،١١
لُظْوَأ١١ًةَتْغَب

ْ
ملٱُضْيَفَو،ىَرَتَالَفٌةَم

ْ
طَغُيِهاَيِ

ِّـ
.»َكي

ص٥:١٤صرظنا١٥:٢١صرظنا١٨:٨صرظنا
٣:٥٤يثارمو١٢٤:٥و٦٩:٢رومزمو٣٨:٣٤

بويأبئاصمىلإراشأوةسمادلاةملظلانمىَرَتَالَف
.ةديدشلا

يفُهللاٱاَذَوُه١٢«١٤-١٢ َسْأَرْرُظْنٱَو.ِتاَواَمَّـسلٱِّـوُلُعِ
لٱ
ْ

لُقَف١٣.ُهَالْعَأاَمِبِكاَوَك
ْ

ْنِمْلَه؟ُهللاٱُمَلْعَيَفْيَك:َت
َىلَعَو،ىَرُيَالَفُهَلٌْرتِسُباَحَّـسلٱ١٤؟ِيضْقَيِباَبَّـضلٱِءاَرَو
.»ىَّـشَمَتَيِتاَواَمَّـسلٱِةَرِئاَد
٩٤:٧و٦٤:٥و٥٩:٧و١٠:١١رومزم٩-١١:٧ص
٢٦:٩ص٨:١٢لايقزحو٢٩:١٥ءايعشإو

ولعيفهللانإهبلقيفلاقبويأنإزافيلأمعز
امبمتهيالوظحاليالفبكاوكلاسأردنعتاومسلا

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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)٧و٩٤:٦رومزم(هرورشيفددشتفضرألاىلعثدحي
لٱَوَةَلَمْرَألٱَنوُلُتْقَي«

ْ
لٱَنوُتيِمُيَوَبيِرَغ

ْ
َالُّبَّـرلٱ:َنوُلوُقَيَو.َميِتَي

.)٨:١٢لايقزحو٢٩:١٥ءايعشإو(»ُِرصْبُي

َحتْلَه١٥«١٥،١٦
ْ

لٱَقيِرَطُظَف
ْ

ُلاَجِرُهَساَديِذَّـلٱِمَدِق
لٱَلْبَقْمِهْيَلَعَضِبُقَنيِذَّـلٱ١٦،ِمْثِإلٱ

ْ
لٱ؟ِتْقَو

ْ
َىلَعَّـبَصْنٱُرْمَغ

.ِ»مِهِساَسَأ
١٤:١٩ص١٨و٢١:١٣و١٥:٣٢ص٣٤:٣٦ص
٢٧و٧:٢٦ىّتمو٢٨:٢ءايعشإو٩٠:٥رومزمو

مدِقلاقيرطظفحتلهبويألأسوحوننافوطىلإراشأ
.اوكلهفنافوطلالبقرارشألاكلسامككلستلهيأ

سيلوةأجفاوتاميأ)١٦ع(ِتْقَوْلٱَلْبَقْمِهْيَلَعَضِبُق
.يعيبطتومنم

ىلإةتباثاهونظيتلاواهيلعاوفقويتلاضرألاِمِهِساَسَأ
.ةرومعومودسبالقناىلإةراشإلانأمهضعبنظيودبألا

لٱ١٧«١٧،١٨
ْ

لٱُلَعْفَياَذاَمَو.اَّـنَعْدُعْبٱ:ِِهللاَنيِلِئاَق
ْ

ُريِدَق
َهل
ُ

ألَمْدَقَوُهَو١٨.ْم
َ

ُةَروُشَميِّـنَعْدُعْبَتِل.ًاْريَخْمَُهتوُيُب
.»ِراَْرشَألٱ

٢١:١٦ص١٢:٦ص١٥و٢١:١٤ص

لكمهتروشمزافيلأضفرفركشلايمداعءامدقلاناك
.)١٦-٢١:١٤رظنا(ضفرلا

لٱَو،َنوُحَرْفَيَوَنوُرُظْنَيُراَرْبَألٱ١٩«١٩،٢٠
ْ

ُئِزْهَتْسَيُءِيَرب
هب .»؟ُراَّـنلٱاَهْتَلَكَأْدَقْمُهُتَّـيِقَبَو،اَنوُمِواَقُمْدَبُيَْملَأ٢٠:َنيِلِئاَقِْمِ
١٥:٣٠صرظنا١٠٧:٤٢و٥٨:١٠و٥٢:٦رومزم

دسافميلعتلكةاشالمبَنوُحَرْفَيَوَنوُرُظْنَيُراَرْبَألٱ
بلطناننكلوقحللةمواقملكوةريرشفطاوعلكو
٣٢و١٨:٢٣لايقزح(مهكالهىلعنزحنورارشألاصالخ
.)٣:٩سرطب٢و

ةرئادلاندمومودسبالقناىلإراشأُراَّـنلٱاَهْتَلَكَأْدَق
.)١:١٦بويأ(باصأامىلإو

.ٌ»ْريَخَكيِتْأَيَكِلَذِب.ْمَلْسٱَوِهِبْفَّـرَعَت«٢١
٣٤:١٠رومزم

هلنوكيلهللاىلإعوجرلاوةبوتلاىلعبويأزافيلأضّرح
ةرثؤموةحيصفزافيلأباطخةمتاختناكف.ريخومالس

همالكضعبناكنإوبويألةيقيقحلاهتقادصاهبرهظأو
.حيحصريغوًايساققباسلا

يفُهَمَالَكْعَضَو،ِهِمَفْنِمَةَعِيَّـرشلٱِلَبْقٱ«٢٢ لَقِ
ْ

.»َكِب
٢:٦لاثمأو٢٣:١٢و٦:١٠ص

َّـرشلٱ
٨:٣ةينثت(هللامفنمجرخياملكيهَةَعيِ
ىسومسومانىلإريشتالو)٢:٦لاثمأو١٣٨:٤رومزمو
بويأباوجرظنا(.انهالإبويأرفسيفةملكلادرتالو
ُهَقيِرَطُتْظِفَح.ِيلْجِرْتَكَسْمَتْسٱِهِتاَوَطَخِب«)١٢و٢٣:١١(
.»ْدِحَأَْملَو

لٱَىلِإَتْعَجَرْنِإ«٢٣
ْ

لُظَتْدَعْبَأْنِإ.ىَنْبُتِريِدَق
ْ

ْنِمًام
.»َكِتَمْيَخ
١:٣ايركزو٣١:٦و١٩:٢٢ءايعشإو١١:١٣و٨:٥ص
١١:١٤ص

.ىلوألاكتلاحىلإعجرتيأىَنْبُت

لَأَو٢٤«٢٦-٢٤
ْ

َْنيَبَريِفوُأَبَهَذَوِبَاُّرتلٱَىلَعَْربِّـتلٱَتْيَق
لٱُنوُكَي٢٥.ِةَيِدْوَألٱاَصَح

ْ
٢٦.َكَلٍباَعْتَأَةَّـضِفَوََكْربِتُريِدَق

لٱِبُذَّـذَلَتَتٍذِئَنيِحَكَّـنَأل
ْ

.»َكَهْجَوِهللاٱَىلِإُعَفْرَتَوِريِدَق
:٥٨ءايعشإو٣٧:٤رومزمو٢٧:١٠ص٢٥و٣١:٢٤ص
١٤

هيلعلاكتالاتكرتوكلامتعزويأخلاَْربِّـتلٱَتْيَقْلَأَو
بورضملاريغبهذلاربتلاو.كدنعءيشالكهتبسحو
نوكيامنسحأاهبهذوحجرألاىلعبرعلادالبيفريفوأو
.)١٩:٢١و٦:٢٠ىّتمرظنا(

)١٦:١١رومزمرظنا()٢٥ع(َكَْربِتُريِدَقْلٱُنوُكَي
يف.ٍروُُرسُعَبَشَكَماَمَأ« رومزمو(»ِدَبَألٱَىلِإٌمَعِنَكِنيِمَيِ

يفِيلْنَم«)٧٣:٢٥ يفًائْيَشُديِرُأَالَكَعَمَو؟ِءاَمَّـسلٱِ ِ
.»ِضْرَألٱ

٢٨.اَهيِفوُتَكُروُذُنَوَكَلُعِمَتْسَيَفُهَلِّـيلَصُت٢٧«٢٧،٢٨
َجتَو
ْ

.»ٌروُنُءِيضُيَكِقُرُطَىلَعَو،َكَلُتَّـبَثُيَفًارْمَأُمِز
ص٣٤:٢٨ص٥٨:٩ءايعشإو٣٣:٢٦و١١:١٣ص

١١٢:٤رومزمو١١:١٧

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.هبولطمهاطعأدقنوكيهللانألاَهيِفوُت

لَُخيَو.ٌعْفَر:ُلوُقَتاوُعِضُواَذِإ٢٩«٢٩،٣٠
ِّـ

ملٱُص
َضِفَخْنُْ

لٱ
ْ

لٱَْريَغيِّـجَنُي٣٠.ِْنيَنْيَع
ْ

.»َكْيَدَيِةَراَهَطِبىَجْنُيَوِءِيَرب
سرطب١و٤:٦بوقعيو٢٣:١٢ىّتمو٣٦:٧و٥:١١ص

٤و٢٤:٣و١٨:٢٠رومزمو٨و٤٢:٧ص٥:٥

.بويأمهعفريبئاصمباوطقساذإيااوُعِضُواَذِإ
ءيربلاريغىتحسئابلاونيزحلاوهنينيعلاضفخنملاو
نيديويقنبلقبهلجألاهمدقييتلابويأةالصبصلخي
.)٥:١٦انحوي١و٥:١٦بوقعيو٢٧:٢٤لامعأ(نيترهاط
.)٩-٤٢:٧(ةثالثلاهباحصألجأنمبويأىلصرخآلابو

َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ركذيذلابويأباوجهيلياموحاحصألااذهنومضم
ملاعلايفثدحيامو)٢٣ص(هللاىقتاهنأعمهباصأام
.)٢٤ص(لداعماظندوجومدعىلإريشياممًالامجإ

لٱ٢:ُبوُّيَأَلاَقَف١«١،٢
ْ

يِتَبَْرض.ٌدُّرَمَتَياَوْكَشًاضْيَأَمْوَي
.»يِدُّهَنَتْنِمُلَقْثَأ
٣٢:٤رومزمو٣و٦:٢ص٧:١١صرظنا

عوجرلاوةبوتلاىلعبويأضّرحزافيلأناك)٢ع(ٌدُّرَمَت
بويأامأو)٣٠-٢٢:٢١(هكرابيوهيلإهللاعجريلهللاىلإ
ىلعدرمتهاوكشوهلهللاةلماعموكشيلازيالهنإلاقف
اياطخأطخأبويأنإهاوعدلميلستلامدعيأزافيلأمالك
امكنآلاهنإيأ»ًاضيأمويلا«لاقو)١١-٢٢:٥(ةعيظف
يفغلابيملهنإلاقوهعنقيملهباحصأمالكولوألابناك
.هدهنتنملقثأهتبرضنألقباسلاهمالك

٤!ِهِّـيِسْرُكَىلِإَِيتآَفُهَدِجَأْنَأيِنيِطْعُيْنَم٣«٧-٣
ألْمَأَوُهَماَمَأىَوْعَّـدلٱُنِسْحُأ

ُ
َلاَوْقَألٱُفِرْعَأَف٥.ًاجَجُحيِمَف

هبيِتَّـلٱ ؟يِنُمِصاَُخيٍةَّـوُقِةَرْثَكِبَأ٦.ِيلُهُلوُقَياَمُمَهْفَأَويِنُبِيُجياَِ
ملٱُهُّجاَُحيَناَكَكِلاَنُه٧.َّـَيلِإُهِبَتْنَيَناَكُهَّـنِكٰلَو!َّـالَك

،ُميِقَتْسُْ
.»َّـِيضاَقْنِمِدَبَألٱَىلِإوُجْنَأُتْنُكَو
١٣:١٦صو١٠ع١٣:٣ص٩:٤صرظنا٣:١٨ص

نقيتهمامأهاوعدطسبيلهللايسركمامأرضحينأبلط
نإًاضيأنقيتوهيلإهبتنيلبةيهلإلاهتوقبهمصاخيالهنإ
هتماقتسارهظتفهجاحيهسفنبويأيأ)٧ع(ميقتسملا
.دعببلاطُياليأدبألاىلإرربتيو

رشبلاينبلكلوقاذه)٣ع(ُهَدِجَأْنَأيِنيِطْعُيْنَم
دعبثدحيالوملاعلااذهيفمهليبسلرونلانوبلطيمهنإف
صالخلانوبلطيونازحألاومالآلادوجوّرساومهفيلتوملا
نيملاظلاىلعلداعلامكحلاومهريمضلةحارلاومهاياطخنم
.نيمولظملاةاجنو

َالَفًابْرَغَوَكاَنُهَوُهَسْيَلَفًاقَْرشُبَهْذَأاَذَنَئَه٨«٨،٩
جلٱُفَّـطَعَتَي.ُهُرُظْنَأَالَفُهُلَمَعُثْيَحًالاَمِش٩ِهِبُرُعْشَأ

ْ
َبوَُن

.»ُهاَرَأَالَف
٣٥:١٤و٩:١١ص

ناسنإلانمبلطُيهنأل)١(هاريالاذاملُهُرُظْنَأَالَف
نأل)٢(هارينأردقيالناكنإودوجومهللانأبناميإلا
نأردقتالنيعلانأامكهللادجمىرينأردقيالناسنإلا
ركذي.حيسملاعوسيبهارناننكلواهناعملبسمشلاىلإرظنت
الهللادجيملتاهجلالكىلإرظنامدعبيأعبرألاتاهجلا

)بونجلا(مالظلاناكميفالو)لامشلا(لمعلاناكميف
بونجلاوهيفأبختيوبوثكهسبلييأبونجلافطعتيهللاو
سكعلابوةليلقهيفمهتفرعمنألمالظالبءامدقلادنع
.لمعدالبلامشلا

ُجُرْخَأيِنَبَّـرَجاَذِإ.يِقيِرَطُفِرْعَيُهَّـنَأل١٠«١٢-١٠
ُهَقيِرَطُتْظِفَح.ِيلْجِرْتَكَسْمَتْسٱِهِتاَوَطَخِب١١.ِبَهَّـذلٱَك
يِتَضيِرَفْنِمَرَثْكَأ.ْحَرْبَأَْملِهْيَتَفَشِةَّـيِصَوْنِم١٢.ْدِحَأَْملَو
.»ِهِمَفَمَالَكُتْرَخَذ
١٣:٩ايركزو٦٦:١٠و١١:٥و٧:٩رومزمو٧:١٨ص
:٦ص٤٤:١٨و١٧:٥رومزمو٣١:٧ص١:٧سرطب١و

٢٢:٢٢و١٠

هللانأبقثوهتءاربيفبويأكشيمليِقيِرَطُفِرْعَيُهَّـنَأل
.اهرهظيسواهفرع

يقنتصحمملارانكبويأبئاصمتناكيِنَبَّـرَجاَذِإ
بئاصملاتناكرخآىنعمبوأًايفاصًابهذجرخيفربتلا
.يقيقحلابهذلاهتطساوبفرعُيكحمرجحك

ِلَبْقٱ«)٢٢:٢٢(زافيلألوقرظنا)١٢ع(يِتَضيِرَف
يفُهَمَالَكْعَضَو،ِهِمَفْنِمَةَعِيَّـرشلٱ لَقِ

ْ
هنإبويألوقو»َكِب

هتدارإبسحلمعيملفهتضيرفىلعهللاضئارفلّضفناك
.هللاةدارإبسحلب

يِهَتْشَتُهُسْفَنَو؟ُهُّدُرَيْنَمَف،ُهَدْحَوَفَوُهاَّـمَأ١٣«١٣،١٤
ملٱُمِّـمَتُيُهَّـنَأل١٤.ُلَعْفَيَف

ِهِذٰهُلْثِمٌريِثَكَو،َّـَيلَعَضوُرْفَْ

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.»ُهَدْنِع

.ٌدحأهيلعمكحيالوءاشيامكلمعيفهللاامأو
اهممتيهللاوبئاصملاوه)١٤ع(بويأىلعضورفملاو
.هتومب

لبطقفبويأبئاصمسيلُهَدْنِعِهِذٰهُلْثِمٌريِثَكَو
كلذونومعنيًاسانأونوملأتيًاسانأنإفلامجإلابملاعلالاوحأ
.بويألرهظامكلدعالبوببسالبهلك

ُبِعَتْرَأَفُلَّـمَأَتَأ.ُهَماَّـدُقُعاَتْرَأَكِلٰذِلْجَأْنِم١٥«١٧-١٥
لَقَفَعْضَأْدَقَهللاٱَّـنَأل١٦.ُهْنِم

ْ
لٱَويِب

ْ
ِّـينَأل١٧.يِنَعَّـوَرَريِدَق

.»ىَجُّدلٱِّـطَغُيَْمليِهْجَوْنِمَوِمَالَّـظلٱَلْبَقْعَطْقُأَْمل
١٩و١٠:١٨ص٥١:٤٦ايمرإو٢٠:٣ةينثتو٢٧:٢ص
١٩:٨ص

بعرأامنإ»ريدقلا«ةملكو»هللا«ةملكىلعديدشتلا
هبئاصمنمو.لدعيملهدبعوهبحأيذلاهللانأوهبويأ
بئاصملامالظهاتأاملبقههجوِّـطغُيملىجدلاوعطقُيملهنإ
مل«)٣:١١(يفلاقامك .»؟ِمِحَّـرلٱَنِمْتُمَأَْملَِ

دئاوف
سيئرانلنألهللامامأىوعدلانسحُننأةجاحبانسل.١

.)١٦-٤:١٤نييناربع(ميظعةنهك
ألمنججحنسحأ.٢

ُ
ءايعشإ(هللاديعاوميهاهبانهاوفأ

.»ًاعَمَمَكاَحَتَنَفِينْرِّـكَذ«)٤٣:٢٦
ةبرجتلادعبوانقيرطفرعيهللانألقيضلايفةيزعتانل.٣

.بهذلاكانجرخي

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يفو)٢٣ص(يفهيفثحبلاأدتبايذلاعوضوملاةلمكت
ىأرفًالامجإسانللثدحيامىلإبويأرظنحاحصألااذه
ماظندوجومدعىلإريشيامهسفنيفىأرامكمهيف
.لداع

ِمل١«٨-١
َ
َختَْملْذِإاَذا

ْ
لٱَنِمُةَنِمْزَألٱِئِبَت

ْ
ىَرَيَالِريِدَق

٣.ُهَنْوَعْرَيَوًاعيِطَقَنوُبِصَتْغَي.َموُخُّتلٱَنوُلُقْنَي٢؟ُهَمْوَيُهوُفِراَع
لٱَراَِمحَنوُقاَتْسَي

ْ
َنوُّدُصَي٤.ِةَلَمْرَألٱَرْوَثَنوُِنَهتْرَيَوىَماَتَي

لٱ
ْ

اَه٥.ًاعيَِمجَنوُئِبَتَْخيِضْرَألٱُنيِكاَسَمِ.قيِرَّـطلٱِنَعَءاَرَقُف
لٱَكْمُه

ْ
يفِءاَرَف لٱِ

ْ
.ِماَعَّـطلِلَنوُرِّـكَبُيْمِهِلَمَعَىلِإَنوُجُرَْخيِرْفَق

لٱ
ْ
َهلُةَيِداَب

ُ
يف٦.ْمِهِدَالْوَألٌزْبُخْم حلٱِ

ْ
،ْمُهَفَلَعَنوُدُصَْحيِلَْق

لَعُيَو
ِّـ

َهلَسْيَلَوٍسْبِلَالِبًةاَرُعَنوُتيِبَي٧.ِريِّـِّـرشلٱَمْرَكَنوُل
ُ

ْم
يفٌةَوْسِك لٱِ

ْ
جلٱِرَطَمْنِمَنوُّلَتْبَي٨.ِْدَرب

ْ
ملٱِمَدَعِلَوِلاَبِ

لَْ
ْ

ِإَج
.»َرْخَّـصلٱَنوُقِنَتْعَي
ةينثت١:٧اينفصو١٥ايدبوعو٤٦:١٠ايمرإو٢:١٢ءايعشإ

١٤ع٢٢:٩صرظنا٦:٢٧صرظنا٢٧:١٧و١٩:١٤
٤١:١رومزمو٢٩:١٢ص٣١:١٩و٣٠:٢٥و٢٩:١٦صو
رومزم٨-٣٩:٥ص٨:٤سوماعو١٤:٣١لاثمأو

٤:٥يثارم١٠٤:٢٣

ملظةنمزأيهوملاعلايفةنئاكلاةنمزألايهُةَنِمْزَألٱ
يأهمويو.هللاىلعىفختاليهوبويأىأرامكرورشو
نيذلاءايقتألايأهوفراعوءاضقللّنيعممويوههللاموي
ىلعءاضقلانوعقوتيومويلاكلذنورظتنيهللانوفرعي
ٍقابملاعلاواذهنوريالمهنكلونيمولظملافاصنإورارشألا
.لدعوماظنالبوهامك

نيضرأنيبلصفللةبوصنمةراجح)٢ع(َموُخُّتلٱ
١٩:١٤ةينثت(قحالبضرأباصتغاوهموختلالقنو
.)٥:١٠عشوهو

نأردقيالوهوهبحاصينيعمامأوءايحالبُهَنْوَعْرَي
.لداعمكاحدوجومدعلًائيشلمعيوأملكتي

مح
َِ

اهروثةلمرألاروثوديحولامهرامح)٣ع(ىَماَتَيْلٱَرا
.اوشيعينأنوردقيالامهنودبديحولا

)٥:١٢سوماع()٤ع(ِقيِرَّـطلٱِنَعَءاَرَقُفْلٱَنوُّدُصَي
لٱَنوُّداَّـصلٱ«

ْ
يفَنيِسِئاَب لٱِ

ْ
مهقوقحنعمهنوعنمييأ»ِباَب

نوئبتخي.هاوعدعمسُتالوينغلايكتشينأريقفلاردقيالف
.ءايوقألانموفوخلانموتويبمهلسيلذإ

مهلسيلنأل»ءارفلاك«نوروكذملاءارقفلا)٥ع(ِءاَرَفْلٱَك
.ةيربلايفمهماعطنعنوشتفينولوجيونكسم

.مئاهبلافلعكوهونشخلامهماعطيأ)٦ع(ْمُهَفَلَع
نوعمجيوأىرخأدعبةرمهنونجيِريِّـِّـرشلٱَمْرَكَنوُلِّـلَعُي

.هتالضف

لٱَنوُفُطَْخي٩«١٢-٩
ْ

ملٱَنِمَوِّـيِدُّثلٱِنَعَميِتَي
ِنيِكاَسَْ

َنوُلِمَْحيَنيِعِئاَجَو،ٍسْبِلَالِبَنوُبَهْذَيًةاَرُع١٠.َنوُِنَهتْرَي
َنوُسوُدَي.ْمِهِراَوْسَأَلِخاَدَتْيَّـزلٱَنوُُرصْعَي١١.ًامَزُح
ملٱ
لٱَنِم١٢.َنوُشَطْعَيَوَِرصاَعَْ

ْ
ُسْفَنَو،َنوُّنِئَيٌساَنُأِعَجَو

جلٱ
ْ

لُّظلٱَىلِإُهِبَتْنَيَالُهللاٱَو،ُثيِغَتْسَتىَحَْر
ْ

.ِ»م
٢٤و٩:٢٣ص٦:٢٧صرظنا

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةلمرألاكالمألكنوذخأيامدعبَميِتَيْلٱَنوُفُطَْخي
نوكيلهوبريوأهوعيبييكلاهيدثنمدلولاىتحنوفطخي
.مهلًادبع

نومدخينيذلاءارقفلاركذ)١٠ع(خلاَنوُبَهْذَيًةاَرُع
ًازبخنولكأيالوةطنحلانمًامزحنولمحيمهنإفرارشألا
هللانألبويأبجعتوًارمخنوبرشيالورصاعملانوسوديو
.ملاظلاىلإهبتنيال

ملٱَْنيَبَنوُنوُكَيَكِئَلوُأ١٣«١٧-١٣
َال.ِروُّنلٱَىلَعَنيِدِّـرَمَتُْ

لَيَالَوُهَقُرُطَنوُفِرْعَي
ْ

يفَنوُثَب لٱُموُقَيِروُّنلٱَعَم١٤.ِهِلُبُسِ
ْ

.ُلِتاَق
ملٱُلُتْقَي

ْ
لٱَوَنيِكْسِ

ْ
يفَوَ،ريِقَف للٱَكُنوُكَيِلْيَّـللٱِ

ِّـ
ُْنيَعَو١٥.ِّـص

لٱُظِحَالُتِيناَّـزلٱ
ْ

ًاْرتِسُلَعْجَيَف.ٌْنيَعيِنُبِقاَرُتَال:ُلوُقَي.َءاَشِع
لٱَنوُبُقْنَي١٦.ِهِهْجَوَىلَع

ْ
يفَتوُيُب يف.ِمَالَّـظلٱِ َنوُقِلْغُيِراَهَّـنلٱِ

ُحاَبَّـصلٱُمِهْيَلَعٌءاَوَسُهَّـنَأل١٧.َروُّنلٱَنوُفِرْعَيَال.ْمِهِسُفْنَأَىلَع
ملٱُّلِظَو

ملٱِّـلِظَلاَوْهَأَنوُمَلْعَيْمَُّـهنَأل.ِتْوَْ
.»ِتْوَْ

ىّتمو٢٢:٢جورخ٧:٩لاثمأ١٠:٨رومزم٢:١اخيم
١٥:٢١صرظنا٦:١٩

ليللايفمهتائيسنولمعينيذلامهرونلاىلعنودرمتملا
.ينازلاوصللاولتاقلاك

نمكيلسمشلاقورشلبقًاركابيأ)١٤ع(ِروُّنلٱَعَم
لاوهأو.قرسيلصلكًاتويبلخديليللايفونيرفاسملل
فاخيامكاهنوفاخيالوليللالاوهأيه)١٧ع(توملالظ
راهنلامهدنعءاوسوةريرشلامهلامعأقفاويليللانألمهريغ
.ليللاو

)٢٤-٢٢(يفوريرشلاباقعفصو)٢١-١٨ع(يف
نيلصفلانيبرهظتفهتوموهتايحيفةنينأمطفصو
.ةضقانم

بويأمالكسيل)٢١-١٨(يفمالكلانإمهضعبنظي
)٢٥ص(نمانهىلإلوقنموهوددلبباطخنمءزجلب
يفيتأيامكددلبباطخراصتخااذهديريامو.طلغلاب
لاقفهباحصأراكفأركذبويأنإمهريغنظيو.)٢٥ص(
هبيصنوهايملاهجوىلعفيفخريرشلانإ»نولوقتمتنأ«
رمألانإنابأومهيلعبويأدر)٢٤-٢٢ع(يفوخلانوعلم
.اولاقامكسيل

ملٱِهْجَوَىلَعَوُهٌفيِفَخ١٨«٢١-١٨
ْ
لَم.ِهاَيِ

ْ
ْمُهُبيِصَنٌنوُع

يف لٱِقيِرَطَىلِإُهَّـجَوَتَيَال.ِضْرَألٱِ
ْ

لٱ١٩.ِموُرُك
ْ

لٱَوُطْحَق
ْ

ُظْيَق
لَّـثلٱِهاَيِمِبِناَبَهْذَي

ْ
هلٱاَذَك،ِج

َْ
ُهاَسْنَت٢٠.اوُأَطْخَأَنيِذَّـلٱِبُةَيِوا

ُميِثَألٱُِرسَكْنَيَو،ُدْعَبُرَكْذُيَال.ُدوُّدلٱِهيِلْحَتْسَي،ُمِحَّـرلٱ
لٱَىلِإُءِيسُي٢١.ٍةَرَجَشَك

ْ
َىلِإُنِسُْحيَالَو،ْدِلَتَْمليِتَّـلٱِرِقاَع

.»ِةَلَمْرَألٱ

٦:١٦ص١١و٦ع٥:٣ص٢٧:٢٠و١٦و٢٢:١١ص
١٨:١٧ص٢١:٢٦ص٤٩:١٥ءايعشإ٢١:١٣ص١٧و
٤:١٤لاينادو١٩:١٠ص١٠:٧لاثمأو٣٤:١٦رومزمو
٢٢:٩صرظنا

عشوهرظنا(ًاعيرسديبييأِهاَيِْملٱِهْجَوَىلَعَوُهٌفيِفَخ
ملٱِهْجَوَىلَعٍءاَثُغَكُديِبَياَهُكِلَمُةَرِماَّـسلَا«)١٠:٧

.»ِءاَْ
ةنيتلاوةمركلاتحتدوعقلاِموُرُكْلٱِقيِرَطَىلِإُهَّـجَوَتَيَال

هجوتيالسكعلابو)٤:٤اخيم(ةحارلاومالسلاىلعليلد
يفريرشلاو.ةحارلاونامألادوجومدعلموركلاىلإريرشلا
ىلإلزنيسهنكلو)١٩ع(ةشعنملاجلثلاهايمكهحاجنمايأ
.ظيغلاوطحقلاتقويفجلثلاكنانوكيهدجموهانغوةيواهلا

الفًاضيأهمأىتحعيمجلاهاسني)٢٠ع(ُمِحَّـرلٱُهاَسْنَت
.هتثجيفدودلاالإهبّذليدحأالوركذهلىقبي

ةرضانةرجشكهدغرءلميفريرشلاناكٍةَرَجَشَك
.ةرسكنمةرجشكريصيهنكلو

.اهنعيماحينبااهلسيليتلا)٢١ع(ِرِقاَعْلٱَىلِإُءِيسُي

ٌدَحَأُنَمْأَيَالَفُموُقَي.ِهِتَّـوُقِبَءاَّـزِعَألٱُكِسْمُي٢٢«٢٥-٢٢
َىلَعُهاَنْيَعْنِكٰلَو،ُلَّـكَوَتَيَفًةَنيِنْأَمُطِهيِطْعُي٢٣.ِهِتاَيَحِب
لٱَك.َنوُّطَُحيَوَنوُنوُكَيَالَّـمُثًاليِلَقَنوُعَّـَفَرتَي٢٤.ْمِهِقُرُط

ْ
ِّـلُك

،اَذَكْنُكَيَْملْنِإَو٢٥.َنوُعَطْقُيِةَلُبْنُّسلٱِسْأَرَكَوَنوُعَمُْجي
.»؟ًائْيَشَاليِمَالَكُلَعَْجيَويِنُبِّـذَكُيْنَمَف
١٠:٤ص١٢:٦صرظنا١٨:٢٠ص٩:٤صرظنا
٢٧:٤و٦:٢٨ص١٤:٢١ص٣٧:١٠رومزم١١:١١رظنا

درويذلاهباحصأمالكىلعبويأّدريتايآلاهذهيف
مهيطعيورارشألاءازعألاكسميهللانإلوقيو)١٨:٢١(يف

رارشألانأىأرهنألعقاولاىلإرظنلاببويأملكتوةوقلا
الإةوقمهريغلالومهلسيلذإهللانمهذهمهتوقوءايوقأ
.هللانم

هئافشبدحأدقتعيالضرميفريرشلاعقواذإخلاُموُقَي
لكوتيف)٢٣ع(ةنينأمطريرشلايطعيهللاو.هللاهميقيهنم
نماذهوهقرطيفهظفحييأهقرطلعهللاانيعوهللاىلع
)٧و٢١:٦(اهكردينأبويأردقيمليتلاةبيجعلارومألا
.)٢٣:٢(ًادرمتبسُحتيتلاىوكشلايههذهو

رشبلكتومكهنإ)٢٤ع(رارشألاتومبويأفصوو
ةليلقلامهتايحمايأمهريغشيعيامكنوشيعيمهنإف
داصحلاتقويفةلبنسلاعطقُتامكوًايعيبطًاتومنوتوميو
.مهمايأنولمكيلبناوألالبقنوعطقُيالمهنأيأ

هنألهئاقدصأىلعبويأبلغت)٢٥ع(يِنُبِّـذَكُيْنَمَف
نكتملكلذلومهلامعأبسحسانلايزاجيالهللانأتبث

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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رثكأرسخهنكلوةعيظفاياطخأطخأهنأىلعًاليلدهبئاصم
حبصأفًالداعًامكاحسيلهللانإهمالكةجيتننألحبرامم
.هلكشميفلحالبوهبئاصميفةيزعتالببويأ

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

بطِخرخآوهوثلاثلاددلبباطخهنومضم
اهبعفديةجحددلبلسيلذإرصتخموهوةثالثلاباحصألا
ملهنكلوملاعلااذهيفهللاةازاجمةهجنمبويأهركذام
هنعطوهربببويأةقثىلعضارتعاالبثحبلاكرتينأردقي

ًاقباسهركذناكامالإهباطخيفركذيملوهللالدعيف
نعاولدعيملمهنأعممالكلانعاولدعةثالثلاباحصألاو
.بويأةهجنممهداقتعا

لِبَباَجَأَف١«٦-١
ْ

لُّسلٱ٢:ُّيِحوُّشلٱُدَد
ْ

هلٱَوُناَط
َْ

ُةَبْي
يفِمَالَّـسلٱُعِناَصَوُه.ُهَدْنِع ،ِهِدوُُنِجلٍدَدَعْنِمْلَه٣.ِهيِلاَعَأِ
،ِهللاٱَدْنِعُناَسْنِإلٱُرَّـَربَتَيَفْيَكَف٤؟ُهُروُنُِقْرشُيَالْنَمَىلَعَو
ملٱُدوُلْوَموُكْزَيَفْيَكَو

لٱُسْفَناَذَوُه٥؟ِةَأْرَْ
ْ

،ُءِيضُيَالِرَمَق
لٱَو
ْ

يفٍةَّـيِقَنُْريَغُبِكاَوَك حلٱِبْمَكَف٦.ِهْيَنْيَعِ
ْ

ُةَّـمِّـرلٱُناَسْنِإلٱِّـيَِر
.»ُدوُّدلٱَمَدآُنْبٱَو
:٣١و١٦:١٩ص٤٢:٢و٣٧:٢٣و٢٢و٣٦:٥و٩:٤ص

:٢١ص١٤:٤ص٩:٢و٤:١٧ص١٦:١٣صرظنا٢
١٧:١٤ص٧:١٧صرظنا١٥:١٥ص٢٦

عنصيهللاو.هللانكسميهءامسلا)٢ع(ِهيِلاَعَأ
طباضوهودوعرلاوفصاوعلانكسيذإهيلاعأيفمالسلا
لٱَوُراَّـنلٱ«لكلا

ْ
لَّـثلٱ،َُدَرب

ْ
لٱُحيِّـرلٱ،ُباَبَّـضلٱَوُج

ْ
ُةَعِناَّـصلٱُةَفِصاَع

ةكئالملاطوقسىلإراشأهلعلو.)١٤٨:٨رومزم(»،ُهَتَمِلَك
.)١٢:٧ايؤرو١:٦اذوهي(مهتسائراوظفحيملنيذلا

نألةكئالملاوأموجنلا)٤٠:٢٦ءايعشإ()٣ع(ِهِدوُنُج
ةكئالملانعةيانكاهنإوةايحتاذاهنإموجنلااوروصتءامدقلا
.)٢٤:٢١ءايعشإ(

هللالمعنإىنعملاو)١٩:٦رومزم(سمشلارونُهُروُن
.ناسنإلكوناكملكيف

)١٥:١٤و٤:١٧رظنا()٤ع(ُناَسْنِإلٱُرَّـَربَتَيَفْيَكَف
ْتَكَسْمَتْسٱِهِتاَوَطَخِب«هلوقىلعبويأخبواذههمالكبو
.)٢٣:١١(»خلاُهَقيِرَطُتْظِفَح.ِيلْجِر

ىلإريشتويلابلامظعلاةمرلا)٦ع(ُدوُّدلٱ...ُةَّـمِّـرلٱ
ناسنإلافعضىلإريشيدودلاوناسنإلاةعيبطداسف
ىلإرظنينمنإيهحاحصألااذهنمةدئافلاو.هتراقحو
هقاقحتسامدعوهفعضبرعشيهللالمعيهوتاومسلا

الوأهبتنيالهنأبهللاىلعمكحينأبويأبقيليالفهللامامأ
.لدعلابلمعي

َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

هدعبوًامكهتمهتيزعتهلهركشوددلبلبويأباوج
يفوضرألاىلعوةيواهلايفةرهاظلاهللاةمظعيفمالك
.تاومسلا

،ُهَلَةَّـوُقَالْنَمَتْنَعَأَفْيَك٢:ُبوُّيَأَلاَقَف١«٤-١
َهلَّـزِعَالًاعاَرِذَتْصَّـلَخَو

َ
َالْنَمَىلَعَتَْرشَأَفْيَك٣؟ا

لٱَتْرَهْظَأَو،ُهَلَةَمْكِح
ْ

ِمل٤؟ٍةَرْثَكِبَمْهَف
َ

،ًالاَوْقَأَتْنَلْعَأْن
.»؟َكْنِمْتَجَرَخْنَمُةَمَسَنَو
٧١:٩رومزم١٢و٦:١١ص

ًاجاتحمسيلهنأوةفرعمددلبنعّلقيالهنأبويأىأر
نعهزجعوددلبمالكفعضىلإراشأوراذنإلاوميلعتلاىلإ

.هيفعقوبويأناكيذلالكشملالح
رهظأوخلاتصّلخامونِعُتمليأ)٢ع(َتْنَعَأَفْيَك

الوّزعالوهلةوقالنمكبويأربتعاهنأهمالكبددلب
.)١٢:٤(همّلعيللزانتفةمكح

مالكىلإًامكهتراشأهلعل)٣ع(ٍةَرْثَكِبَمْهَفْلٱَتْرَهْظَأَو
.رصتخملاددلب

تملكتنمماهلإبيأ)٤ع(َكْنِمْتَجَرَخْنَمُةَمَسَن
.ددلبمالكةكاكرىلإًامكهتراشأوهللاماهلإبله
قفاويحاحصألااذهيفمالكلاةيقبنأمهضعبىريو

نأنونظيفبويأمالكقفاويالو)٢٥ص(يفددلبمالك
صيف٤-١(دادعألاادعام)٢٦و٢٥ص(وهددلبمالك

اهريغعم)٢٧ص(لوأيفيلصألااهناكمناكيتلا)٢٦
بجيةدئاز٢٨حاحصألانمىلوألاةيآلاو.بويأمالكنم
.اهكرت

َحتْنِمُدِعَتْرَت)ُحاَوْرَألَا(ةليخألا٥«٨-٥
ْ

ملٱِت
ْ
ِهاَيِ

هناَّـكُسَو هلٱ٦.اَِ
َْ

هلٱَوُهَماَّـدُقٌةَناَيْرُعُةَيِوا
َْ

٧.ٌءاَطِغُهَلَسْيَلُكَال
خلٱَىلَعَلاَمِّـشلٱُّدُمَي

ْ
لَعُيَو،ِءََال

ِّـ
٨.ٍْءَيشَالَىلَعَضْرَألٱُق

ملٱُُّرصَي
ْ
يفَهاَيِ لٱُقَّـزَمَتَيَالَفِهِبُحُسِ

ْ
َحتُمْيَغ

ْ
.»اَهَت

١٠-٩:٥صو١٤-٦ع٨٨:١٠رومزمو٣:١٣ص
٩:٨صرظنا٣١:١٢و٢٨:٢٢ص٤١:١١و٣٨:١٧و
٣:٤لاثمأو٣٧:١١ص

)٢٦:١٤و١٤:٩ءايعشإ(تاومألا)ُحاَوْرَألَا(ةليخألا
ءامسلايفنوكيامدعبأورحبلاهايمتحتةليخألانكسمو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةدتممهتوقنألةليخألاهنمدعترتكلذعموهللانكسم
.اهيلإ

ْهلٱ
َ

ةنايرعةيواهلاو.)هريسفتو٣:١٣رظنا()٦ع(ُةَيِوا
.ءيشلكىريوناكملكيفهللانألهمادقةفوشكميأ

ىلإالراشأهنأحجرألا)٧ع(ِءَالَْخلٱَىلَعَلاَمِّـشلٱُّدُمَي
يذلاناكملاوهوتاومسلالامشىلإلبضرألالامش
ىلعءامسلايفةزكارموجنلاهذهوموجنلالمجأهيفعمتجت
نوروصتيءامدقلاناكو.تحتنماهدنسيءيشالءالخلا
مالكلاو)٤٠:٢٢ءايعشإ(ضرألاةركيفةزكارةبقكلفلا
.يملعاليرعشانه

ةقلعمتسيلضرألانإيأٍءَْيشَالَىلَعَضْرَألٱُقِّـلَعُيَو
القوفنمءامسلانألقلاخلاةمظعرهظتف.ءامسلاب
.ءيشىلعدنتستالتحتنمضرألاوءيشبقلعتت
تاركاهلكةيوامسلامارجألاوضرألانإاوفرعيملءامدقلاو
.عفدلاوبذجلايتَّـوقبءالخلايفريستورودت

يفءاملاسانلاعضي)٣٨:٣٧رظنا()٨ع(َهاَيِْملٱُُّرصَي
هايمرصيفهللاامأوءاملاةرثكنمهذهقزمتتًانايحأوقاقزأ
عيفرجيسنكيهيتلاهبحسيفةريزغلاراطمألاوءامسلا
.قّزمتتالكلذعموريرحلانم

١٠.ُهَباَحَسِهْيَلَعًاطِساَبِهِّـيِسْرُكَهْجَوُبِجَْحي٩«١٤-٩
ملٱِهْجَوَىلَعًاّدَحَمَسَر

ْ
لُّظلٱِبِروُّنلٱِلاَصِّـتٱَدْنِعِهاَيِ

ْ
١١.ِةَم

ُجِعْزُيِهِتَّـوُقِب١٢.ِهِرْجَزْنِمُعاَتْرَتَوُدِعَتْرَتِتاَواَمَّـسلٱُةَدِمْعَأ
لٱ
ْ
،ٌةَِقْرشُمُتاَواَمَّـسلٱِهِتَخْفَنِب١٣.َبَهَرُقَحْسَيِهِمْهَفِبَوَرْحَب
حلٱاَتَأَدْبَأُهاَدَيَو

ْ
هلٱَةَّـَي

َْ
طَأِهِذٰهاَه١٤.َةَبِرا

ْ
اَمَو،ِهِقُرُطُفاَر

لٱَضَفْخَأ
ْ

ْنَمَفِهِتُوَربَجُدْعَراَّـمَأَو!ُهْنِمُهُعَمْسَنيِذَّـلٱَمَالَك
.»؟ُمَهْفَي
١١-٣٨:٨ص١٠٥:٣٩و٩٧:٢رومزمو٢٢:١٤ص
ايمرإو٥١:١٥ءايعشإ٢٤و٢٠و٣٨:١٩ص٨:٢٩لاثمأو

ءايعشإ٩:٨ص٩:١٣ص١٢:١٣صرظنا٣١:٣٥
٥و٣٧:٤و٣٦:٢٩ص٤:١٢ص٢٧:١

هوأرولسانللرهظيناكاموهجراخيأِهِّـيِسْرُكَهْجَو
.)٩٧:٢رومزم(

طيحترحبلاهايمنأءامدقلارّوصت)١٠ع(ًاّدَحَمَسَر
اهجراخوسمشلارونةرئادلانمضوةرئادكاهلكضرألاب
.ةملظلابرونلالاصتادنعدحلاهللامسروةملظ

اهسوؤرلصتةيلاعلالابجلا)١١ع(ِتاَواَمَّـسلٱُةَدِمْعَأ
وأدوعرلاميزهدنعدعترتفرهاظلابسحءامسلاىلإ

)١٠ع(ضرألاةرئادىلعةزكاركلفلاةبقولزالزلاثودح
.ًاضيأةدمعأاهلو

هللايأ)هريسفتو٩:١٣رظنا()١٢ع(َبَهَرُقَحْسَي
.ًاجئاهًاناويحقحسيهنأكهنكسيهتّوقبورحبلاجيهيهتوقب

رفسُتفميغلادرطتيتلاحيرلا)١٣ع(ِهِتَخْفَنِب
.تاومسلا

ْهلٱَةَّـيَْحلٱ
َ

املكنأىنعملاو)هريسفتو٣:٨رظنا(َةَبِرا
هاديوهنمةملظلاوهنمرونلافهللانموهةعيبطلايفهارت
داقتعاىلإةراشإهنمفوسخلاوفوسكلانإيأةّيحلااتأدبأ
رمقلاوأفوسكلادنعسمشلاعلبتةريبكةيحنإءامدقلا
.اهتاكرحةعرسًارظنةبراهتيعُدةّيحلاو.فوسخلادنع

هللالامعأنمهارناملك)١٤ع(ُفاَرْطَأِهِذٰهاَه
وأضفخنممالكوههعمسناملكوطقفهقرطفارطأك
.دعرلاىلإةبسنلابةسوسو

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يف)٢٢ص(يفزافيلأهلاقامىلعبويأباوجهنومضم
ىأرو)٧-١(هربببويأكسمتفةعيظفلابويأاياطخ
بويأمالكقفاويال٢٣-٧عنممالكلانأمهضعب
هللاةنونيدنموجنيالريرشلانأهنومضمنألقباسلا
هتضفوهسبلوًازبخعبشتالهتيرذوفيسللهينبنأوةلداعلا
.قفشيالوهيلعهللايقلُيوهكردتلاوهألاوهريغلنوكت
ِمل«ًاقباسلاقبويأناكو

َ
َحتاَذا

ْ
ْمَعَن،َنوُخيِشَيَوُراَْرشَألٱاَي

خلٱِبْمُهَماَّـيَأَنوُضْقَي...ٌةَنِمآْمُُهتوُيُب...ًةَّـوُقَنُوَّـربَجَتَيَو
ْ

ِ»َْري
:٧(لصفلااذهيفمالكلانإًاضيأنوريو)١٣و٩و٢١:٧(

نيذلانأنونظيف)٢٠صرظنا(رفوصمالكقفاوي)٢٣
باطخحاحصألااذهيفاوعضوهوبتروبويأرفساوعمج
بويأمالكهلكانهمالكلانأمهريغنظيو.ثلاثلارفوص
نأملسرخآلايفهنألقباسلاهمالكنعانههمالكفلتخاو
ضعبيففّرطتوههنإومهلاوقأضعبيفاوقدصهباحصأ
مهلامعأبسحنوزاجيًابلاغرارشألانإةقيقحلاوهمالك
حصيالفنوناقلانعذاوشمهةازاجملانمنوجنينيذلاو
بويألوقحصيالوًامئادنوزاجيرارشألانإهباحصألوق
يفاهللصأاليتلا)١٢ع(رخآيف.ًاقلطمنوزاجيالمهنأ
مالكوه)٢٣-١٣(يلاتلامالكلانأىلعًاليلديناربعلا
.)٢٨ص(يفهيلعبواجيلانههركذفبويأباحصأ

ُهللاٱَوُهٌّيَح٢:َلاَقَفِهِلَثَمِبُقِطْنَيُبوُّيَأَداَعَو١«٦-١
لٱَويِّـقَحَعَزَنيِذَّـلٱ

ْ
ْتَماَداَمُهَّـنِإ٣،ِيسْفَنَّـرَمَأيِذَّـلٱُريِدَق

يفيِتَمَسَن يفِهللاٱُةَخْفَنَوَّـِ مثِإَياَتَفَشَمَّـلَكَتَتْنَل٤،يِفْنَأِ
ْ

َالَوًا
لَي
ْ

َمِلْسُأىَّـتَح!ْمُكَرِّـرَبُأْنَأِيلاَشاَح٥.ٍّشِغِبِيناَسِلَظِف
.ِهيِخْرَأَالَويِّـِربِبُتْكَّـسَمَت٦.يِّـنَعِيلاَمَكُلِزْعَأَالَحوُّرلٱ
لَق
ْ

.»يِماَّـيَأْنِمًامْوَيُِّـريَعُيَاليِب

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ص٩:١٨ص٣٤:٥و١٦:١١ص٢٩:١و١٣:١٢ص
ص٦:٢٩صرظنا٣٣:٣و٦:٢٨ص٣٣:٤و٣٢:٨
١٣:١٨و٢:٣

هنأريغهللاابهداقتعابكسمتيلزيمل)٢ع(ُهللاٱَوُهٌّيَح
.هسفنّرمأوهقحعزنهنألملظلاهيلإبسن

الهنإيأهركذيسامىلإراشأ)٤ع(َياَتَفَشَمَّـلَكَتَتْنَل
امكأطخأهنأبملسيالوهيلعهولاقاوناكاميفهباحصأرربي
.اوعدا

ىلعهريمضهخبوياليأ)٦ع(يِماَّـيَأْنِمًامْوَيُِّـريَعُيَال
يعديالهنكلوهمايأدحأيفاهبكتراةعيظفةئيطخ
.ةمصعلا

ِلِعاَفَكيِدِناَعُمَوِريِّـِّـرشلٱَكيِّـوُدَعْنُكَيِل٧«١٠-٧
لٱُءاَجَرَوُهاَمُهَّـنَأل٨.ِّـَّـرشلٱ

ْ
اَمَدْنِع،ُهُعَطْقَياَمَدْنِعِرِجاَف

ِهْيَلَعَءاَجاَذِإُهَخاَُرصُهللاٱُعَمْسَيَفَأ٩؟ُهَسْفَنُهللاٱُبِلْسَي
لٱِبُذَّـذَلَتَيْمَأ١٠ٌ؟قيِض

ْ
يفَهللاٱوُعْدَيْلَه؟ِريِدَق .»؟ٍنيِحِّـلُكِ

رومزمو١٣و٣٥:١٢ص١٢:١٠ص١١:٢٠و٨:١٣ص
اخيمو١٤:١٢ايمرإو١:١٥ءايعشإو١:٢٨لاثمأو١٨:٤١
٣٧:٤رومزمو٢٧و٢٢:٢٦ص١:٢٧لاثمأ٣:٤
٥٨:١٤ءايعشإو

ًادجلئاهوهوريرشلابيصنفصوتايآلاهذهيف
ناكهلودعىلعةوعدمظعأوعدينأمهدحأدارأولىتح
.ريرشلاكنكيللوقي

يفوهتوميفءاجرهلسيل)٨ع(ِرِجاَفْلٱُءاَجَرَوُهاَم
.هلامآلكعطقنتوهخارصهللاعمسيالقيضلا

وأقيضمايأناسنإلكيتأت)١٠ع(ِريِدَقْلٱِبُذَّـذَلَتَيْمَأ
يفالوهانغيفةيزعتدجيالوفوخوأنزحوأضرم
هتحارمايأيفهللاكرتنمنكلوهللانماهبلطيفهئاقدصأ
:١٣اقولو٣٢-١:٢٤لاثمأرظنا(هقيضمايأيفهدجيال

ءاجرهلسيليذلارجافلاكهنأملسيملفبويأامأو)٢٥
بويأبئاصمو.ريدقلابذذلتيالوهوهتالصهللاعمسيال
.رجافلابئاصمكتسيلفةميظعتناكنإو

لَعُأِّـينِإ١١«٢٣-١١
ِّـ

َدْنِعَوُهاَمُمُتْكَأَال.ِهللاٱِدَيِبْمُكُم
لٱ
ْ

ًالُّطَبَتَنوُلَّـطَبَتَتاَذاَمِلَف،ْمُتْيَأَرْدَقْمُكُّلُكْمُتْنَأاَه١٢.ِريِدَق
،ِهللاٱِدْنِعْنِمِريِّـِّـرشلٱِناَسْنِإلٱُبيِصَناَذٰه١٣:َنيِلِئاَق
لٱُثَاريِمَو

ْ
لٱَنِمُهَنوُلاَنَييِذَّـلٱِةاَتُع

ْ
ُهوُنَبَرُثَكْنِإ١٤.ِريِدَق

لٱِبُنَفْدُتُهُتَّـيِقَب١٥.ًازْبُخُعَبْشَتَالُهُتَّـيِّـرُذَو،ِفْيَّـسلِلَف
ْ

،ِإَبَو
َسِبَالَمَّـدَعَأَو،ِبَاُّرتلٱَكًةَّـضِفَزَنَكْنِإ١٦.يِكْبَتَالُهُلِماَرَأَو
طلٱَك

ِّـ
لٱَوُّدِعُيَوُهَف١٧،ِني

ْ
لَيُّراَب

ْ
لٱَو،ُهُسِب

ْ
لٱُمِسْقَيُءِيَرب

ْ
.َةَّـضِف

لٱَكُهَتْيَبيِنْبَي١٨
ْ

حلٱاَهَعَنَصٍةَّـلَظِمَكْوَأِّـثُع
ْ

١٩.ُسِرَا
٢٠.ُنوُكَيَالَوِهْيَنْيَعُحَتْفَي.ُّمَضُيَالُهَّـنِكٰلَوًاّيِنَغُعِجَطْضَي
ملٱَكُهُكِرْدُتُلاَوْهَألٱ

ْ
َختًالْيَل.ِهاَيِ

ْ
َحت٢١ُةَعَبْوَّـزلٱُهُفِطَت

ْ
ُةَّـيِقَّْـرشلٱُهُلِم

َجتَوُبَهْذَيَف
ْ

لُي٢٢.ِهِناَكَمْنِمُهُفُر
ْ

ُ.قِفْشُيَالَوِهْيَلَعُهللاٱيِق
َنوُرِفْصَيَوِْمهيِدْيَأِبِهْيَلَعَنوُقِفْصَي٢٣.ًابْرَهُبُرَْهيِهِدَيْنِم
.»ِهِناَكَمْنِمِهْيَلَع
ص١٨:١٩و١٥:٢٢ص١٥:٢٠ص٢٠:٢٩ص١٣ع

:١٨و٨:١٥ص٢١-٢٠:١٨ص٧٨:٦٤رومزم٢٠:١٠
٢٠:٨ص١٥:٢١صرظنا٢٠:٧و٢١و٧:٨ص١٤
١٣:١٤ايمرإ٧:١٠صرظنا٢١:١٨ص٣٤:٢٠و
١٨:١٨ص١١:٢٠صرظنا٢٤:١٤و٥:١١لايقزحو
٢٠:٨و

مّلعينأبويأدصقوهديبهللاهلمعياميأِهللاٱِدَيِب
.هللاةلماعميهاميتآلامالكلابهباحصأ

ىلإريشيالوىنعملاسفنبِريِدَقْلٱَدْنِعَوُهاَمُمُتْكَأَال
.ةيرسلاهدصاقموهللاءاضق

.ليطابأبًاريثكنوملكتتيأ)١٢ع(ًالُّطَبَتَنوُلَّـطَبَتَت
وهحاحصألارخآىلإةملكلاهذهدعبدريامَنيِلِئاَق

رظنا(اهيلعباوجلادري)٢٨ص(يفوهباحصأليطابأركذ
.)حاحصألااذهةمدقم

نأريرشلابيصننم)١٣ع(ِريِّـِّـرشلٱِناَسْنِإلٱُبيِصَن
ناتوملاو.ءابوللوأعوجللوأفيسللفنيريثكاوناكنإوهينب
ناتوملابنونفدُيريرشلاونبو.يشاوملابيصيضرم)١٥ع(
ماقُتالفمهنفدنونفديويشاوملاءابوكهيركءابوبنوتومييأ

هنأتبثيال»هلمارأ«عمجلاو.دحأمهيكبيالوةالصمهل
درفملاىلإعمجلانملاقتنالانألةدحاوةأرمانمرثكأجوزت
.ةيناربعلاةغللاتاحالطصانمعمجلاىلإدرفملانمو

ةميقلاةلقوةرثكلاىلإةراشإ)١٦ع(ِباَُّرتلٱَكًةَّـضِف
سبالملانورخذيميدقلايفءاينغألاناكو)٩:٣ايركز(
ةقفرلميهاربإدبعلعفامكايادهاهنمنودهيوةرثكلاب
.عشيلألنامعنونيماينبلفسويو

ةفيفخلا)ةقنرشلا(ةجيلفلاكوأ)١٨ع(ِّـثُعْلٱَكُهَتْيَب
.)١:٨ءايعشإ(ةيتقوروطانلاةلظموةفيعضلاو

ناكنإولضافألاةعامجىلإمضيال)١٩ع(ُّمَضُيَال
هتومدعبهانغهعفنيالوًائيشهعمذخأيال.هتومنيحًاينغ
.)٣٢:٥٠ةينثتو٤٩:٢٩و٣٥:٢٩و٢٥:٨نيوكت(

نأداتعانيحًاحابصوءاسمعجطضيِهْيَنْيَعُحَتْفَي
.)١٩:٣٥كولم٢(ًاتيمنوكيهينيعحتفي

ةضئافهايمبةهبشملاوهألا)٢٠ع(ِهاَيِْملٱَكُهُكِرْدُت
بويأنعلاقزافيلأناكو)١:٨موحانو١٨:١٦رومزم(
ملٱُضْيَف«

ْ
طَغُيِهاَيِ

ِّـ
.)٢٢:١١(»َكي

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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.ةكلهملاهماهسيأِهْيَلَعُهللاٱيِقْلُي
سانلانمدورطمريرشلانإ)٢٣ع(ِهْيَلَعَنوُقِفْصَي
.ةرخآلايفالوملاعلااذهيفالةحاروأدجمهلسيلو
)٢:١٥يثارم(ريرشلاطوقسبحرفلاةمالعيدايألاقيفصتو
.)٤٩:١٨ايمرإ(ءاردزالاةمالعريفصلاو

اوناكامكواهركذامكبويأباحصأراكفأانهىلإ
اذهيفنوبقاعيرارشألاعيمجنأاهتصالخوًاقباساهوركذ
.مهتومدنعوملاعلا

َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةمكحلادجيالهسفنءاقلتنمناسنإلانأهعوضوم
ةميركلاةراجحلاونداعملادجتامكضرألايفاهدجتالكنإف
يفاهدجتالونمثباهعاتبتفةراجتلانكامأيفاهدجتالو
ملعيواهقيرطمهفيهدحوهللاوةليخألاناكميفالورحبلا
همالكيفبويأدصقو.ةمكحلايهبرلاةفاخمفاهناكم
هللالامعأًاماتًامهفمهفينأردقيالناسنإلانأنايبلاانه
ةمكحلابربدييذلاهللاهرومأمّلسينأيفناسنإلاةمكحو
نيرسفملاضعبو.همهفينأردقيالناسنإلاناكنإو
مالكلاوحاحصألااذهمالكنيبةقالعنوريالنيثدحملا
عباتلامالكلانيبوهنيبةقالعنوريالو)٢٧ص(يفقباسلا

ةديصقوهحاحصألااذهمالكنأنونظيف)٢٩ص(يف
.ناكملااذهيفرفسلاعماجاهجردأةلقتسموةدرفنم

لِلُدَجوُيُهَّـنَأل١«٣-١
ْ

ِبَهَّـذلِلٌعِضْوَمَو،ٌنَدْعَمِةَّـضِف
حلٱ٢.ُهَنوُصِّـحَمُيُثْيَح

ْ
حلٱَوِبَاُّرتلٱَنِمُجَرْخَتْسُيُديَِد

ْ
ُرََج

لُّظلِلَلَعَجْدَق٣.ًاساَحُنُبُكْسَي
ْ

هنِةَم ٍفَرَطِّـلُكَىلِإَوًةَياَِ
لُّظلٱَرَجَح.ُصَحْفَيَوُه

ْ
ملٱَّـلِظَوِةَم

.»تْوَْ

ةريزجهبشيفةضفوساحننداعمنييرصمللناك
اهتالآواهقافنأىرُتمويلاىتحوبرعلادالبيفءانيس
سيلوسمأاهوكرتاهنأكلامعلاتاودأراثآواهكباسمو
.ةنس٤٠٠٠وحنذنم

ساحنهنملاسفهوبّوذوهورسكًاساَحُنُبُكْسَيُرَجَْحلٱ
.كوبسم

صحفلانعهعنمتملةملظلانألًةَياَِهنِةَمْلُّظلِلَلَعَج
رجحلاوهةملظلارجحو.نداعملافشكوضرألاتحت
ةسمادلاةملظلاوهتوملالظو.ةملظلاناكميفدوجوملا
.ضرألاهجوىلعوهامفالخبًاقلطمروناهيفسيل

ٍئِطْوَمَالِب.ِناَّـكُّسلٱِنَعًاديِعَبًامَجْنَمَرَفَح٤«٦-٤
لِل
ْ

لَدَتُم.ِمَدَق
ِّـ

لَدَتَيِساَّـنلٱَنِمَنيِديِعَبَني
ْ

ٌضْرَأ٥.َنوُلَد
خلٱاَهْنِمُجُرَْخي

ْ
َيِهاَُهتَراَجِح٦.ِراَّـنلٱِباَمَكُبِلَقْنَياَهُلَفْسَأُزُْب

لٱُعِضْوَم
ْ

.»ِبَهَّـذلٱُباَرُتاَهيِفَوِقَرْزَألٱِتوُقاَي

نيلدتملابجلايفًارفُحنورفحياوناكِمَدَقْلِلٍئِطْوَمَالِب
هجوثرحيثراحلا.ةنوكسمريغنكامأيفقوفنملابحب
يفعناصلاامأوهزبخاهنمجرخيودصحيوعرزيوضرألا
ةنيمثنداعمهداصحواهلفسأنمضرألابلقيفنداعملا
تقرتحااهنأكةبولقمضرألاكرتينداعملاجرختسيامدعبو
هنمجرختسُييذلابارتلاوهبهذلابارتو.رانلاب
.بهذلا

ٍ،قِشاَبُْنيَعُهِْرصْبُتَْملَو،ٌِرساَكُهْفِرْعَيَْملٌليِبَس٧«١١-٧
ِناَّـوَّـصلٱَىلِإ٩.ُدَسَألٱُهْكُلْسَيَْملَو،ِعْبَّـسلٱُءاَرْجَأُهْسُدَتَْملَو٨
جلٱُبِلْقَي.ُهَدَيُّدُمَي

ْ
ِهلوُصُأْنِمَلاَبِ

َ
يفُرُقْنَي١٠.ا ِروُخُّصلٱِ

مثَّـلُكىَرَتُهُنْيَعَو،ًابََرس
َ
َزَرْبَأَو،ِراَْهنَألٱَحْشَرُعَنْمَي١١.ٍنيِ

خلٱ
ْ

.»ِروُّنلٱَىلِإِتاَّـيَِف

هرتملنداعملاليبسيأ)٧ع(ٌِرساَكُهْفِرْعَيَْملٌليِبَس
)٢١عرظنا(.ةمكحلاليبسوأ.شوحولاهتسادامورويطلا
»ِءاَمَّـسلٱِْريَطْنَعَْتِرتُسَوٍّيَحِّـلُكِنوُيُعْنَعْتَيِفْخُأْذِإ«
الرومأضعبفرعتشوحولاورويطلانأاونظءامدقلاو
.اهفرعينأناسنإلاردقي

يتلاتابوعصلاىلإةراشإ)٩ع(ُهَدَيُّدُمَيِناَّـوَّـصلٱَىلِإ
ةمواقميفهتقاذحوهتعاجشىلإونداعملايفعناصلااهدجي
اهرفحيقافنالايه)١٠ع(برسلاو.تابوعصلاهذه
.ةنيمثلانداعملانعشيتفتللعانصلا

ندعملايفهايملاعمتجتالئل)١١ع(ِراَْهنَألٱَحْشَرُعَنْمَي
.هيفلمعلاعنمتف

حلٱاَّـمَأ١٢«١٩-١٢
ْ
ُناَكَمَوُهَنْيَأَو،ُدَجوُتَنْيَأْنِمَفُةَمْكِ

لٱ
ْ

يفُدَجوُتَالَواَهَتَميِقُناَسْنِإلٱُفِرْعَيَال١٣ِ؟مْهَف ِضْرَأِ
لٱ١٤.ِءاَيْحَألٱ

ْ
يفَيِهْتَسْيَل:ُلوُقَيُرْمَغ لٱَو،َّـِ

ْ
:ُلوُقَيُرْحَب

َهلَدَبٌصِلاَخٌبَهَذىَطْعُيَال١٥.يِدْنِعَيِهْتَسْيَل
َ

َالَوا
مثٌةَّـضِفُنَزوُت

ََ
َهلًان
َ

جلٱِبْوَأَريِفوُأِبَهَذِبُنَزوُتَال١٦.ا
ْ

لٱِعَْز
ْ

ِميِرَك
لٱِوَأ

ْ
ُهلِداَعُيَال١٧.ِقَرْزَألٱِتوُقاَي

َ
َالَو،ُجاَجُّزلٱَالَوُبَهَّـذلٱا

ملٱُرَكْذُيَال١٨.ٍزيِرْبِإٍبَهَذِءاَنِإِبُلَدْبُت
لٱِوَأُناَجْرَْ

ْ
،ُروُّلَب

َحتَو
ْ

حلٱُليِص
ْ
ُهلِداَعُيَال١٩.ِئِلآللٱَنِمٌْريَخِةَمْكِ

َ
ُتوُقاَيا

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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خلٱِبَهَّـذلٱِبُنَزوُتَالَوُرَفْصَألٱَشوُك
ْ

.»ِصِلَا
٨:١٩لاثمأ٨:١١لاثمأ١٦:١٦و٨:١٠لاثمأ٢٨و٢٣ع

ضرألاطاحأيذلاطيحملارحبلاوه)١٤ع(ُرْمَغْلٱ
.ءامدقلاداقتعابسح

مدعلنداعملابنولماعتيءامدقلاناك)١٦ع(ُنَزوُتَال
.)٢٣:١٦نيوكترظنا(دوقندوجو

دالبلايبونجيفيدنهلارحبلائطاشىلعدالبَريِفوُأ
ةلقل)١٧ع(جاجزلاو.)٢٢:٢٤(حجرألاىلعةيبرعلا
)١٨ع(ناجرملاو.هنمةينآىلإةراشإلاوًانيمثناكهدوجو
ريظناهلعجتةيرحبلاتاناويحلانمعوناهزرفيةيسلكةدام
فلتخمناجرملاوجاومألافنعنماهمسجةياقوللكيه
عنصُيوتابنلاعورفكعورفهلهضعبورمحأهضعبناولألا
امكانهىنعملاوئلآللاعمركذُيزرخهعاونأضعبنم
.ئلآللابعابُتالةمكحلانأةنيرقلانملدتسُي

حلٱِيتْأَتَنْيَأْنِمَف٢٠«٢٢-٢٠
ْ
ُناَكَمَوُهَنْيَأَو،ُةَمْكِ

لٱ
ْ

ِْريَطْنَعَْتِرتُسَوٍّيَحِّـلُكِنوُيُعْنَعْتَيِفْخُأْذِإ٢١ِ.مْهَف
هلَا٢٢؟ِءاَمَّـسلٱ

َْ
ملٱَوُكَال

اَنْعِمَسْدَقاَنِناَذآِب:ِنَالوُقَيُتْوَْ
.»اََهَربَخ
٣٦-٨:٢٢لاثمأو٢٦:٦ص٢٨و٢٣ع

دجوتاليأقباسلامالكلاصخلمتايآلاهذهيف
يفضرألاتحتالوعيبلانكامأيفضرألاىلعةمكحلا
توملاوكالهلاناكمةيواهلايفالورحبلايفالونداعملا
اهنكلوطقفاهربخيأ»اهربخانعمسدق«نالوقيامهنإف
قلخهنإفهدحوهللاةمكحلانأةجيتنلاو.امهدنعتسيل
.هبينتعيونوكلا

ملاَعَوُهَواَهَقيِرَطُمَهْفَيُهللاَا٢٣«٢٨-٢٣ هناَكَمِبٌِ ٢٤.اَِ
َحت.ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإُرُظْنَيَوُهُهَّـنَأل

ْ
ِتاَواَمَّـسلٱِّـلُكَت

ملٱَرِياَعُيَوًانْزَوِحيِّـرلِلَلَعْجَيِل٢٥.ىَرَي
ْ
اَّـَمل٢٦.ٍساَيْقِمِبَهاَيِ

لِلَلَعَج
ْ

ََربْخَأَواَهآَرٍذِئَنيِح٢٧ِقِعاَوَّـصلِلًاليِبَسَوًةَضيِرَفِرَطَم
هب ُةَفاََخماَذَوُه:ِناَسْنِإلِلَلاَقَو٢٨اَهْنَعَثَحَبًاضْيَأَواَهَأَّـيَه،اَِ
حلٱَيِهِّـبَّـرلٱ

ْ
حلٱَو،ُةَمْكِ

ْ
لٱَوُهِّـَّـرشلٱِنَعُناَدََي

ْ
.»ُمْهَف

١٤و٣٣:١٣و١١:٤رومزم٣٦-٨:٢٢لاثمأو٩:٤ص
٣٨:٨و١٢:١٥ص١٣٥:٧رومزم١٥:٣لاثمأو٦٦:٧و
:٣٨و٣٧:٣ص٢٨-٣٨:٢٦و١٢و١١و٣٧:٦ص١١-

٩:١٠و١:٧لاثمأو١١١:١٠رومزم٢٥

اهتوقواهرادقمحيرللّنيعهللا)٢٥ع(ًانْزَوِحيِّـرلِل
اهتاقوأةهجنماهيلعهللامكحييتلاراطمألايه»هايملا«
.اهرادقمو

هللاراكفأيفثدحامىلإةراشإ)٢٧ع(ََربْخَأَواَهآَر
ُهَلِمَعاَمَّـلُكُهللاٱىَأَر«)١:٣١نيوكت(ملكتملاهرّوصتامك
ُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا«)١٩:١رومزمو(»ًاّدِجٌنَسَحَوُهاَذِإَف
لٱَو،ِهللاٱِدْجَمِب

ْ
.»ِهْيَدَيِلَمَعِبُِربُْخيُكَلَف

تسيلوةيعيبطسيماوناهيمسنسيماوننوكللاَهَأَّـيَه
نكميفماظننسحأاهمظندقهللالامعأالإسيماونلاهذه
اهيلعةمئاقهتايحو.ةقثلكباهيلعدنتسينأناسنإلا
رانلالعفولوصفلاورطملابيترتواهبايغوسمشلاقورشك
ةيعيبطلاةفسلفلاو.خلاتاناويحلاوتاتابنلاومنوءابرهكلاو
هذهبونوكلايفهللالامعأنعناسنإلاثحبيهبملعيه
ًاضيأهللالمعيو.ةدودحملاريغهللاةمكحرهظتلامعألا

سيماوناندنعامكةيحورسيماوناندنعوتايحورلايف
ترهظوةبحملاوقحلاولدعلابناسنإلاهللالماعفةيعيبط
ةئيطخلانمناسنإلاصلخيلهنبالذببةقئافلاهتمكح
ةفاخميه)٢٨ع(ناسنإلاةمكحو.ةيدبألاةايحلاهيطعيو
نأامبو.ءادفلابوةعيبطلايفهلامعأنمهفرعينأيأبرلا
نمؤينأهيلعةفرعملامامتهللافرعينأردقيالناسنإلا
الناكنإوةبحملاولدعلاوةمكحلاةياغبهلامعألكهنأب
نأًاضيأناسنإلاةمكحنمو.اهلكهلامعأمهفينأردقي
.ةنلعملاهسيماونبجومبكلسيوهعيطيوهللايقتي

نكلواهليصحتيفهدهجلذبيناسنإلاوةميقمولعلل
نملضفأهلةعاطلاوةبحملاوهيلعلاكتالاوهللاابناميإلا

ةميقيفنيالةمكحلايهبرلاةفاخملوقلاو.مولعلاعيمج
لبخلاتاغللاوخيراتلاةفرعموةفسلفلاوةيعيبطلامولعلا
اهءدبوةمكحلاسأريهولكلالضفأبرلاةفاخمنأديفي
.)١١١:١٠رومزمو٤:٦ةينثترظنا(

َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

بويأملكتي)٢٩:٣١ص(يفوةلدابتملابطخلاتهتنا
نمهلناكاموةديعسلاهمايأركذت)٢٩ص(يففهدحو
ةحارلابهءاجرونيجاتحمللهناسحإوهلدعركذورابتعالا
ةرضاحلاهتلاحركذ)٣٠ص(يفوهتايحرخآىلإمالسلاو
)٣١ص(يفوهيلعناكامىلإةبسنلابًادجةسعاتيهو
هباصأامبجوتستاياطخأطخأهنأهباحصأةمهتضفر
.هللاىلإهاوعدفنأتساو

اَمَكيِنَتْيَلاَي٢:َلاَقَفِهِلَثَمِبُقِطْنَيُبوُّيَأَداَعَو١«٦-١
يف َنيِح٣،اَهيِفُهللاٱيِنَظِفَحيِتَّـلٱِماَّـيَألاَكَوِةَفِلاَّـسلٱِروُهُّشلٱِ

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لُّظلٱُتْكَلَسِهِروُنِبَوِيسْأَرَىلَعُهَجاَِرسَءاَضَأ
ْ

اَمَك٤.َةَم
يفُتْنُك لٱَو٥،يِتَمْيَخَىلَعِهللاٱاَضِرَويِفيِرَخِماَّـيَأِ

ْ
ُدْعَبُريِدَق

لِغِيلْوَحَويِعَم
ْ

لَسَغْذِإ٦،ِيناَم
ْ

ُرْخَّـصلٱَو،ِنَبَّـللٱِبِيتاَوُطُخُت
.»ٍتْيَزَلِواَدَجِيلَبَكَس
٣١:٢٨ايمرإ٢٤:٣و٢٣:٧ددعو٢٧:١و١٣:١٢ص
ص٣:٣٢لاثمأو٢٥:١٤رومزمو١٥:٨ص١١:١٧ص
٣٢:١٣ةينثت٣٢:١٤ةينثتو٢٠:١٧

هلناكيذلاريخلالكنأبرعشاَهيِفُهللاٱيِنَظِفَحيِتَّـلٱ
.ةقفرتملاهتياعرنموهللانموه

لُّظلٱُلَعْجَأ«)٤٢:١٦ءايعشإ()٣ع(ُهَجاَِرسَءاَضَأ
ْ

َةَم
.هاضرنعةيانكهللاجارسو»ًاروُنْمُهَماَمَأ

تقوفيرخلانألهحارفأوهحاجنمايأيِفيِرَخِماَّـيَأ
.يتوقّزعيأ»يناوفنع«ةيعوسيلاةمجرتلابورامثألاينج

مثهللااضربًالوأهحرفناك)٥ع(ِيناَمْلِغِيلْوَحَو
ةرثكلابنبللاهدنعناكفهتاريخةرثكبوهعمهدالوأدوجوب
ءاملوادجكتيزلاوضرألاهجولكىلعضئافلاءاملاك
ةبرتلايفنوتيزلاراجشأترضنيأًاتيزهلبكسرخصلاو
ةينثترظنا(ةرصعملابانهرخصلامهضعبرسفيو.ةيرجحلا

٣٢:١٣(.

لٱَىلِإُجُرْخَأُتْنُكَنيِح٧«١٧-٧
ْ
يفِباَب لٱِ

ْ
ُئِّـيَهُأَوِةَيْرَق

يف لٱِينآَر٨.ِيسِلَْجمِةَحاَّـسلٱِ
ْ

لِغ
ْ

ُخاَيْشَألٱَو،اوُأَبَتْخٱَفُناَم
لٱ٩.اوُفَقَوَواوُماَق

ْ
لٱِنَعاوُكَسْمَأُءاَمَظُع

ْ
اوُعَضَوَوِمَالَك

ْتَقِصَلَوىَفَتْخٱِءاَفَُّرشلٱُتْوَص١٠.ْمِهِهاَوْفَأَىلَعْمَُهيِدْيَأ
لَأ
ْ

لٱَو،يِنْتَبَّـوَطَفْتَعِمَسَنُذُألٱَّـنَأل١١.ْمِهِكاَنْحَأِبْمُهُتَنِس
ْ

َْنيَع
ملٱُتْذَقْنَأِّـينَأل١٢.ِيلْتَدِهَشَفْتَأَر

ْ
ملٱَنيِكْسِ

َثيِغَتْسُْ
لٱَو
ْ

هلٱُةَكَرَب١٣.ُهَلَنيِعُمَالَوَميِتَي
َْ

لَعَجَو،َّـَيلَعْتَّـلَحِكِلا
ْ

ُت
لَق
ْ

لٱُتْسِبَل١٤.َُّرسُيِةَلَمْرَألٱَب
ْ

ٍةَماَمَعَوٍةَّـبُجَك.ِيناَسَكَفَّـِرب
لِلًانوُيُعُتْنُك١٥.ِيلْدَعَناَك

ْ
لِلًالُجْرَأَوِيْمُع

ْ
ٌبَأ١٦.ِجْرُع

لِلاَنَأ
ْ

ُتْمَّـشَه١٧.اَهْنَعُتْصَحَفاَهْفِرْعَأَْملىَوْعَدَو،ِءاَرَقُف
ملاَّـظلٱَساَْرضَأ لٱُتْفَطَخِهِناَنْسَأِْنيَبْنِمَوِِ

ْ
.»َةَسيِرَف

:٢٤ص٤و٤:٣ص٢٢ع١:٥٢ص٢١ع٣١:٢١ص
:٢٢صرظنا٣١:١٩ص٢١و٣١:١٧ص٣٤:٢٨و٩و٤
٦١:١٠و٥٩:١٧ءايعشإو١٣٢:٩رومزمو٦و٢٧:٥ص٩
٣:٧رومزم٢٤:٤صرظنا٦:١٤سسفأو

بابناك.هايإسانلارابتعاهحرفبابسأمظعأنم
نمرهاظلاو)١٠و٤:١ثوعاررظنا(عامتجالاناكمةيرقلا
هتيبناكومهريبكوةيرقلاخويشدحأناكبويأنإمالكلا

.هيشاوموهكالمأىريلةيربلاىلإاهنمجرخيناكوةيرقلايف
نيقحتسمريغمهنأكهنماولجخمهنأل)٨ع(ناملغلاأبتخا

فقوتو.رابتعالاةمالعهلاوماقخويشلاوهوسلاجينأ
اوعمسيل)٩ع(هنوبذاجتياوناكيذلامالكلانععيمجلا
.هيلعديزيوأهمالكىلعضرتعينأدحأردقيملوهمالك
فاصنإلاولدعلابناكهمالكنأل)١١ع(نذألاهتبوطو
.هلاودهشهتريسوهلامعأاوأرنيذلاو

هلدعيههلسانلارابتعاةلع)١٢ع(خلاُتْذَقْنَأِّـينَأل
.نيجاتحمللهتمحرو

ةبجلاكمهسابلبسانلارختفيامك)١٤ع(َّـِربْلٱُتْسِبَل
:٥٩و١١:٥ءايعشإرظنا(هلدعوهربببويأرختفاةمامعلاو

ناكيأبويأسبلّربلانأًاضيأديفتةيلصألاةملكلاو)١٧
»َنوُعْدِجِّـبَّـرلٱُحوُرَسِبَل«)٦:٣٤ةاضق(يفامكهيفربلا
.هتطساوبلمعوملكتوهللاحورهلخديأ

سيلنيذلاهتفرعمبدعاسيناك)١٥ع(ِيْمُعْلِلًانوُيُع
نيذلادعاسيناكومهتطاسبلًارظنيمعكمهوةفرعممهل
.مهفعضلجرعكمهوةوقمهلسيل

طقفهنمنيبيرقلادعاسيمل)١٦ع(اَهْفِرْعَأَْملىَوْعَد
هنإرخآىنعمبو.بيرغلاًاضيأدعاسلبهعابتأوهئابسنأك
.ةفرعملاوصحفلادعبالإىوعديفمكحيمل

ملاَّـظلٱَساَْرضَأُتْمَّـشَه صخشبهسفنهّبش)١٧ع(ِِ
نيبنمةسيرفلاصّلخوهنانسأرسكوملاظلابلغيوق
.فيعضلاىلعًاقفشمهيكف

لُقَف١٨«٢٠-١٨
ْ

يفِّـينِإ:ُت لَسُأيِرْكَوِ
ِّـ

َلْثِمَو،َحوُّرلٱُم
ملٱَىلِإًاطِسَبْنُمَناَكِيلْصَأ١٩.ًاماَّـيَأُرِّـثَكُأِلَدْنَمَّـسلٱ

ْ
،ِهاَيِ

،يِدْنِعًةَثيِدَحْتَيِقَبيِتَماَرَك٢٠.ِيناَصْغَأَىلَعَتاَبُّلَّـطلٱَو
يفْتَدَّـدََجتِيسْوَقَو .»يِدَيِ
١٨:٣٤رومزمو٤٩:٢٤نيوكت١٤:٥عشوه١٧:٨ايمرإ

يف هؤاقدصأوهكالمأوهترسأهلوحوهتيبيفيِرْكَوِ
.نوريثكلا

لكأيهنأنودقتعياوناكدنهلابيمهورئاطِلَدْنَمَّـسلٱ
اهبقرتحيالورانلاذلتسيولتاقمسهيفتابنوهوشيبلا
هسفنقرحيمث)ةنسفلأوأ(ةنس٥٠٠شيعيهنإليقو
قرحيمثةنس٥٠٠ةيناثشيعيوضهنيدامرلانموهشعو
.ًارجملهوهسفن

ةمجرتلااذكهو»لمرلاك«ةيزيلكنإلاةمجرتلابوًاماَّـيَأُرِّـثَكُأ
ةميدقلاةيبرعلاةمجرتلابوةينيتاللاةمجرتلابو.ةيعوسيلا
.ةليوطةايحشيعييأدحاوىنعملاو»لخنلاك«

تّلقاموسندتتمليأ)٢٠ع(ًةَثيِدَحْتَيِقَبيِتَماَرَك
.ةوقلانعةيانكسوقلاو

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.ِيتَروُشَمَدْنِعاوُتَصَنَو،اوُرَظَتْنٱَواوُعِمَسِيل٢١«٢٣-٢١
ِينوُرَظَتْنٱَو٢٣.ْمِهْيَلَعَرَطَقِيلْوَقَواوُّنَثُيَْمليِمَالَكَدْعَب٢٢
ملٱَلْثِم

لِلاَمَكْمُهَهاَوْفَأاوُرَغَفَو،ِرَطَْ
ْ

ملٱِرَطَم
.»ِرِّـخَأَتُْ

٣٢:٢ةينثت١٠ع٤:٣صو٩ع

.)١١-٧ع(يفهعوضومىلإبويأعجر
هيلعنوضرتعيفًاطلغالوهنولّمكيفًاصقناوريملاوُّنَثُيَْمل
.ةثالثلاهباحصأنمهاتأامفالخبهلككلذو

َْمليِهْجَوَروُنَواوُقِّـدَصُيَْملْمِهْيَلَعُتْكِحَضْنِإ٢٤«٢٤،٢٥
ُنُكْسَأَوًاسْأَرُسِلْجَأَوْمُهَقيِرَطُراَتْخَأُتْنُك٢٥.اوُسِّـبَعُي
يفٍكِلَمَك .»َنيِحِئاَّـنلٱيِّـزَعُيْنَمَكٍشْيَجِ
١٦:٥و٤:٤ص٣١:٣٧و١:٣ص

لزانتيريبكلاخيشلاكلذنإ)٢٤ع(اوُقِّـدَصُيَْمل
يتأيامبهلوقمهضعبمجرتيومهنمدحاوكريصيوكحضيو
اوناكامنيحيأ»ءاجرمهلنكيملنيحمهيلعتكحض«
مهعجشوةنينأمطلاىلعبويأمهلمحونيريحتمونيقياضتم
يأههجواوسبعيملو.فوخللببسالهنأاوملعيلكحضو
.ةعاطلامدعوأرابتعالامدعبهورّدكيمل

مهترشاعمهلّذلتتناك)٢٥ع(ْمُهَقيِرَطُراَتْخَأُتْنُك
بجياممهللوقيومهلكاشميفمكحيناكوأمهيلإبهذيف
.هشيجيفدئاقكمهلناكفهولمعينأ

لبملاظوساقكلمكنكيملفَنيِحِئاَّـنلٱيِّـزَعُيْنَمَك
ةمكحلانمهدنعناكاملكمهتمدخلصصخوقيدصك
كلذوةغلابملانمًائيشبويأمالكيفىرناننإ.رادتقالاو
خرؤملاكًاققدمسيلرعاشلاويرعشمالكمالكلانألًالوأ
.اهتميقدادزتتمدقاملكةيضاملاتاريخلانألًايناثو

َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْصَألَا

بويأنإفقباسلاحاحصأللفلاخمحاحصألااذهنإ
اهنمءيشمظعأوةيضاملامايألايفهتداعسلوألايفركذ
هيفءيشمظعأوهّلذركذحاحصألااذهيفوهلسانلارابتعا
.هلسانلاراقتحا

يفِينُرُغْصَيْنَمَّـَيلَعَكِحَضْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو١«٤-١ ِ
َعَمْمُهَءاَبآَلَعْجَأْنَأْنِمُفِكْنَتْسَأُتْنُكَنيِذَّـلٱ،ِماَّـيَألٱ
ِتَزِجَعْمِهيِف.ِيلَيِهاَمًاضْيَأِْمهيِدْيَأُةَّـوُق٢.يِمَنَغِبَالِك
يف٣.ُةَخوُخْيَّـشلٱ لٱِ

ْ
ملٱَوِزَوَع

نوقراع،َنوُلوُزْهَمِةَعاَجَْ
لٱ)َنوُشِبْنَي(

ْ
٤.ٌةَبِرَخَوٌباَرَخِسْمَأُذْنُمَيِهيِتَّـلٱَةَسِباَي

ملٱَنوُفِطْقَيَنيِذَّـلٱ
.»ْمُهُزْبُخِمَتَّـرلٱُلوُصُأَوِ،حيِّـشلٱَدْنِعَحَّـالَْ

١٢:٤ص

ىلع)٢٩:٢٤(مهيلعكحضبويأناكَّـَيلَعَكِحَض
ىلعهرغاصأهيلعكحضفنآلاامأوةرياسملاوفطللاليبس
.ءاردزالاليبس

مهزجعومهفعضلمهنمعفنأبالكلاىتحيِمَنَغِبَالِك
.ةخوخيشلانم

بالكلالكأيامك)٣ع(َةَسِباَيْلٱ)َنوُشِبْنَي(نوقراع
-٢٤:٥ص(يفنوروكذملامهو.محللانممظعلاىلعام
لديهلكأويلقاقلاهنإليقضَمحلاتابن)٤ع(حّالملا.)٨
مترلالوصأكلذكوماعطكديفمريغهنألديدشلارقفلاىلع
.رفقلاتابننمعاونأحيشلاوًادجةّرميهو

لٱَنِم٥«٨-٥
ْ

طُيِطَسَو
ْ

اَمَكْمِهْيَلَعَنوُحيِصَي.َنوُدَر
يفِنَكَّـسلِل٦.ٍّصِلَىلَع ِبَاُّرتلٱِبَقُثَوٍةَبِعْرُمٍةَيِدْوَأِ
َحت.َنوُقَهْنَيِحيِّـشلٱَْنيَب٧.ِروُخُّصلٱَو

ْ
لٱَت
ْ

٨.َنوُّبَكْنَيِجَسْوَع
حلٱُءاَنْبَأ

ْ
.»ِضْرَألٱَنِماوُرِحُدٍ،مْسٱَالِبٍساَنُأُءاَنْبَأْلَب،ِةَقاََم

ىلإاوبرتقااذإوسانلاعمعامتجالانميأِطَسَوْلٱَنِم
.انمايأيفرَوَنلاكصلكنودرطُينيندمتملانكاسم

يفءارفلابنوهبشممه)٢٤:٥(يفو)٧ع(َنوُقَهْنَي
.رفقلا

َهلُتْحَبْصَأَوْمُهَتَيِنْغُأُتِْرصَفَنآلٱاَّـمَأ٩«١١-٩
ُ

!ًالَثَمْم
ِنَعاوُكِسْمُيَْمليِهْجَوَماَمَأَو،يِّـنَعَنوُدِعَتْبَي.يِنَنوُهَرْكَي١٠
لٱ
ْ
طَأُهَّـنَأل١١ِ.قْصَب

ْ
لٱَقَل

ْ
.»يِماَّـدُقَماَمِّـزلٱاوُعَزَنَفِينَرَهَقَوَناَنَع

٢٥:٩ةينثتو١٢:١٤ددعو١٧:٦ص١٢:٤صرظنا
:٨٨رومزمو١:٢١ثوعار٢٦:٦٧ىّتمو٥٠:٦ءايعشإو
٣٢:٩رومزم٧

هنأكراصفهايإسانلاراقتحابويأبئاصممظعأنم
ناك)٢٤ص(يف.سانلاىندأمهونيروكذملانمىندأ
ببسلروفنلابمهركذفانهامأوةقفشلابمهركذبويأ
مهيلإنسحأومهيلعقفشبويأنأكشالوهعممهفرصت

نيملاظلاءاينغألانيبوهنيباوزيميملمهنكلوهحاجنمايأيف
.هطوقسباوحرفف

مامأقصبلاو.هضرمببسل)١٠ع(يِّـنَعَنوُدِعَتْبَي
.راقتحالاةمالعههجو

ألَا
َ
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هرهقهللاوقلطأهللايأ)١١ع(َناَنَعْلٱَقَلْطَأُهَّـنَأل
نأيأبراغلاىلعلبحلااوقلينأمهللحيهنأاوجتنتساف
.فوخالبوءايحالبهنوريعيفهعممهتيرحاوذخأي

لٱِنَع١٢«١٥-١٢
ْ

َنوُموُقَي)ُةَلَفَّـسلٱ(خورفلاِنيِمَي
لِلْمُهَقُرُطَّـَيلَعَنوُّدِعُيَو،ِيلْجِرَنوُحيِزُي

ْ
اوُدَسْفَأ١٣.ِراَوَب

َنوُتْأَي١٤.ْمِهْيَلَعَدِعاَسُمَال.يِطوُقُسَىلَعاوُناَعَأ.ِيلُبُس
َحت.ٍضيِرَعٍعْدَصَك

ْ
هلٱَت
َْ

َّـَيلَعْتَبَلَقْنِا١٥.َنوُجَرْحَدَتَيِةَّـد
ِبـاَحـَّـسـلـٱَكَْتَربـَعـَف،يــِتَمـْعـِنِحـيِّـرـلـٱَكْتَدـَرَط.ٌلاـَوْهَأ

.»ِيتَداَعَس
٣:٢٥ص٣:١٢ءايعشإ١٩:١٢ص٥و١٤٠:٤رومزم
١٣:٣عشوهو٧:٩ص٥-٥٥:٣رومزمو٣١:٢٣و

مهركذوءايندألاثادحألا)١٢ع()ُةَلَفَّـسلٱ(خورفلا
ناكيذلاناكملايفهنيمينعمهوتاناويحخورفمهنأك
.هيفءافرشلا

.ناكمىلإناكمنمهودرط)١٢ع(ِيلْجِرَنوُحيِزُي
ًاجاربأنوميقيةنيدميرصاحمبمههبشِراَوَبْلِلْمُهَقُرُط

.اهنممهماهساومريلاهراوسأهاجت
صالخلاهنكميالفهلبساوّدس)١٣ع(ِيلُبُساوُدَسْفَأ

اوعضوذإهتايحلبساودسفأمهنأةراعتسالاىنعمو.مهنم
.اهيفطقسيلبراجتوتابوعصهمامأ

يأنوجرحدتيفةرصاحملاةنيدملاروسيفٍضيِرَعٍعْدَص
.روسلايفةدهلاتحتةرثكبنولخدي

هتداعستناكو.تدرطلاوهألايِتَمْعِنِحيِّـرلٱَكْتَدَرَط
لاوهألاتسيلو)٧:٩(ًاعيرستلازيأباحسكةقباسلا
مالآلاموجهنمًاضيألبطقفنيسئابلاموجهنم
.هلدعوهللاةدوجةهجنمكوكشلااميسالونازحألاو

ُماَّـيَأيِنْتَذَخَأَوَّـَيلَعِيسْفَنْتَلاَْهنٱَنآلٱَف١٦«١٩-١٦
ملٱ
يفيِماَظِعُرَخْنَيَلْيَّـللٱ١٧.ِةَّـلَذَْ ١٨.ُعَجَْهتَالَّـيِقِراَعَو،َّـِ
١٩.يِنْتَمَزَحِيصيِمَقِبْيَجَلْثِم.ِيسْبِلَرَّـكَنَتِةَّـدِّـشلٱِةَرْثَكِب
يفيِنَحَرَطْدَق لٱِ

ْ
.»َداَمَّـرلٱَوَبَاُّرتلٱُتْهَبْشَأَفِلْحَو

٣٠ع٥٣:١٢ءايعشإو٤٢:٤و٢٢:١٤رومزمو٣:٢٤ص
١٤و٦٩:٢رومزم٢:٧ص

.ليللابدشأمالآلاهذهوهضرمنمةجتانلاهمالآفصو
اليننوقرعينيذلا«ةيعوسيلاةمجرتلاب)١٧ع(َّـيِقِراَع

الهكرتتالاهنإهعاجوأىلإوأهئادعأىلإةراشإلاو»نوعجهي
سارضألايهنيقراعلانإمهضعبلوقيو.ًاليلالوًاراهن
ضارعأنموهوليللايفسارضألاعجوىلإةراشإلاو
.صربلاضرم

بيجكةديدشلاهعاجوأهتمزح)١٨ع(ِةَّـدِّـشلٱِةَرْثَكِب
.هقرافتملوةدشبهتكسميأصيمقلا

هللانمناكهضرمنإفهحرطهللا)١٩ع(يِنَحَرَطْدَق
.دامرلاولحولابحورطمهنأكراصفهرظنمهللاّريغو

اَمَفُموُقَأ.ِيلُبيِجَتْسَتاَمَفُخُْرصَأَكْيَلِإ٢٠«٢٤-٢٠
لَّـوََحت٢١.َّـَيلِإُهِبَتْنَت

ْ
َكِدَيِةَرْدُقِب.يِوْحَنْنِمٍفاَجَىلِإَت

لََمح٢٢.ِينُدِهَطْضَت
ْ

٢٣.ًاهُّوَشَتيِنَتْبَّـوَذَوَحيِّـرلٱيِنَتْبَكْرَأ،يِنَت
ملٱَىلِإَكَّـنَأُمَلْعَأِّـينَأل

.ٍّيَحِّـلُكِداَعيِمِتْيَبَىلِإَو،ِينُديِعُتِتْوَْ
يفْنِكٰلَو٢٤ خلٱِ

ْ
يف؟ًادَيُّدُمَيَالَأِباََر لٱِ

ْ
ُثيِغَتْسَيَالَأِةَّـيِلَب

.»؟اَهْيَلَع
٩:٢٧ص٢٢و١٩:٦و١٤و١٦:٩و١٠:٣ص١٩:٧ص
ص١٢:٥ةعماجو٣:١٩ص١٠:٨و٩:٢٢ص٢٧:٢١و

١٩:٧

مهفيملناكنإوهللاىلعهلاكتاكرتيملُخُْرصَأَكْيَلِإ
.ّودعكهلهللاناكوهايإهتلماعم

همسجبّوذوهللاهلازأوهانفأ)٢٢ع(َحيِّـرلٱيِنَتْبَكْرَأ
.حيبقلاهضرمب

كلذعموةايحلابءاجرهلسيل)٢٤ع(ًادَيُّدُمَيَالَأ
ّدميبارخلايفنملكويعيبطرمأكلذنألهللاىلإخرص

ثيغتسيةيلبلايفعقينملكوةاجنلابلطييأهدي
.اهيلع

ِملِكْبَأَْملَأ٢٥«٣١-٢٥
َ

ِيسْفَنْبِئَتْكَتَْملَأ؟ُهُمْوَيََرسَعْن
ملٱَىلَع

ْ
خلٱُتْيَّـجَرَتاَمَنيِح٢٦؟ِنيِكْسِ

ْ
ُتْرَظَتْنٱَو،َُّّـرشلٱَءاَجََْري

يِنْتَمَّـدَقَت.ُّفُكَتَالَوِيلْغَتيِئاَعْمَأ٢٧.ىَجُّدلٱَءاَجَفَروُّنلٱ
ملٱُماَّـيَأ

يفُتْمُق.ٍسْمَشَالِبْنِكٰلُتْدَدَوْسِا٢٨.ِةَّـلَذَْ ِ
جلٱ
ْ

.ِماَعَّـنلِلًابِحاَصَوِباَئِّـذلِلًاخَأُتِْرص٢٩.ُخُْرصَأِةَعاََم
لِجَّـدَوْسِا٣٠

ْ
حلٱَنِمْتََقَرتْحٱيِماَظِعَوَّـَيلَعيِد

ْ
يفىَّـُم ٣١.َّـِ

لٱِتْوَصِليِراَمْزِمَوِحْوَّـنلِليِدوُعَراَص
ْ
.»َنيِكاَب

ص٢٤:٤صرظنا١٢:١٥ةيمورو١٤و٣٥:١٣رومزم
٣٠ع٢:١١يثارم١٩:٨١ص٨:١٥ايمرإو٢٦و٣:٢٥
٤٤:١٩رومزم١٩:٧ص٤٣:٢و٤٢:٩و٣٨:٦رومزمو
٢٤:٨ءايعشإ١٠٢:٣رومزم٢:٧صرظنا١:٨اخيمو

هتابجاونمءيشنعرخأتناكهنأبرعشيملِكْبَأَْملَأ
نيكسملليثريناكريخلامايأيفهنألريخلاىجرتيناكو
.مهعمباصمهنأكنيباصملاو

زكرمءاعمألاتناكءامدقلادنع)٢٧ع(يِئاَعْمَأ
.)٦٣:١٥و١٦:١١ءايعشإرظنا(فطاوعلا

ألَا
َ
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نكلورورسلاوةحارلامايأرظتناِةَّـلَذَْملٱُماَّـيَأيِنْتَمَّـدَقَت
.هتتأواهتقبسةلذملامايأ

.سمشلانمسيلوهضرمنمّدوسأ)٢٨ع(ُتْدَدَوْسِا
يفىتحخرصلبهسفنطبضينأردقيملمالآلاةدشنمو
.ماعنلالائروبائذلاتوصكهتوصناكوةعامجلا

هضرمضارعأضعبركذ)٣٠ع(َّـَيلَعيِدْلِجَّـدَوْسِا
.دلجلاةنوشخيهو

.ءاكبلاوحونللراصحرفللناكيذلا)٣١ع(يِدوُع

َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

لكنمهسفنرّربهيفوبويأمالكةمتاخحاحصألااذه
.هباحصأهيلإاهبسنيتلااياطخلا

يفُعَّـلَطَتَأَفْيَكَف،َّـيَنْيَعِلُتْعَطَقًادْهَع١«٤-١ ٢!َءاَرْذَعِ
لٱُبيِصَنَوُقْوَفْنِمِهللاٱُةَمْسِقَيِهاَمَو

ْ
٣؟ِيلاَعَألٱَنِمِريِدَق

لٱَسْيَلَأ
ْ
َوُهَسْيَلَأ٤!ِمْثِإلٱِيلِعاَفِلُرْكُّنلٱَوِّـَّـرشلٱِلِماَعِلُراَوَب

.»ِيتاَوُطُخَعيَِمجِيصُْحيَويِقُرُطُرُظْنَي
٣٤:٢٢ص٢١:٣٠و١٨:١٢ص٢٠:٢٩ص٥:٢٨ىّتم
١٦:٩مايأ٢و٣٦:٧و٣٤:٢١و٢٨:٢٤و٢٤:٢٣ص
١٤:١٦صو٣٧ع١٥:٣و٥:٢١لاثمأو

هرمأبفناسنإلارمأتحتدسجلاءاضعأُتْعَطَقًادْهَع
.خلالجرلايشمتوديلالمعتونذألاعمستونيعلارظنت
ًادعوامهدعووًاصخشبطاخيامكهينيعبويأبطاخيو
.قيليالامىلإامهعفريالهنإًاتباث

مرضيامبلقلاىلإلخدينينيعلاةطساوبَّـيَنْيَعِل
١١:٢ليئومص٢و٣٩:٧و٣:٦نيوكترظنا(تاوهشلا
اياطخلانععانتمالادصقينملكىلعف)٢:١٤سرطب٢و
جيهيامىلإرظنلانمهينيعًالوأظفحينأاهيلإراشملا
.تاوهشلا

ِنَعاَنْتُمَنيِذَّـلٱُنْحَن«)٦:٢ةيمور(ُعَّـلَطَتَأَفْيَكَف
خلٱ
ْ

.»اَهيِفُدْعَبُشيِعَنَفْيَك،ِةَّـيَِط
راوبلا)٣ع(يفباوجلاو)٢ع(ِهللاٱُةَمْسِقَيِهاَم

لكىتح)٤ع(ناسنإلاقُرُطرظنيهللاورشلالماعلا
نيعلاةحملىتحةديهزلارومألاىريوهتاوطخنمةوطخ
.هلامعأبسحناسنإلكيزاجيو

لٱَعَمُتْكَلَسْدَقُتْنُكْنِإ٥«٨-٥
ْ

ْتَعَْرسَأْوَأ،ِبِذَك
لٱَىلِإِيلْجِر

ْ
يفِّـينِزَيِل٦،ِّـشِغ حلٱِناَزيِمِ

ْ
ُهللاٱَفِرْعَيَفِّـَق

لَقَبَهَذَوِ،قيِرَّـطلٱِنَعِيتاَوُطُخْتَداَحْنِإ٧.ِيلاَمَك
ْ

يِب
،ْلُكْأَيِيْريَغَوْعَرْزَأ٨،يِّـفَكِبٌبْيَعَقِصَلْوَأ،َّـيَنْيَعَءاَرَو

.»ْلَصْأَتْسُتيِعوُرُفَو
:٢٧و٢٣:١٠ص٣و٦:٢ص٢:١١اخيمو١٥:٣١ص

٢٦:١٦نييوالو٢٠:١٨ص٩:٣٠ص٢٣:١١ص٦و٥
١٢ع٦:١٥اخيمو

بذكلاصّخشِبِذَكْلٱَعَمُتْكَلَسْدَقُتْنُكْنِإ
هعمبذكلانكيمليأبذكلاعمكلسيملوشغلاو
لمعيلهعبتيمليأشغلاىلإعرسيملوهكيرشوهقيفرك
ىلعهللادهشتسااهبةضرتعمةلمجسداسلاددعلاو.هلامعأ

.هلوققدص
دسيلهسفنمّلسيمل)٧ع(َّـيَنْيَعَءاَرَويِبْلَقَبَهَذ
.نينيعلاتاوهش

ةينثتو٢٦:١٦نييوالرظنا()٨ع(ْلُكْأَيِيْريَغَوْعَرْزَأ
٢٨:٣٣(.
ةئيطخيهاهيلإبويأراشأيتلاةئيطخلانأرهاظلاو

ةلعفلاسخبيملفهومدخنيذلاوحنعمطلاوملظلا
.مهترجأ

لَقَيِوَغْنِإ٩«١٢-٩
ْ

ِباَبَىلَعُتْنَمَكْوَأ،ٍةَأَرْمٱَىلَعيِب
لَف١٠،يِبيِرَق

ْ
طَت
ْ
لَو،َرَخآلِيتَأَرْمٱِنَح

ْ
١١.َنوُرَخآاَهْيَلَعِنَحْنَي

لِلُضَرْعُيٌمْثِإَيِهَو،ٌةَليِذَرِهِذٰهَّـنَأل
ْ

ُلُكْأَتٌراَناََّـهنَأل١٢.ِةاَضُق
هلٱَىلِإىَّـتَح

َْ
.»ِيلوُصَْحمَّـلُكُلِصْأَتْسَتَوِكَال

:٢٨ةينثت٤٧:٢ءايعشإو١٦:٢١ةاضق٢٤:١٥صو١ع
رظنا٢٨ع٢٢:٢٤ةينثتو٢٠:١٠نييوال٨:١٠ايمرإو٣٠
٢٠:٢٨صو٨ع٢٦:٦صرظنا١٥:٣٠ص

ىنعملاوتادبعلالمعنحطلاناكِيتَأَرْمٱِنَحْطَتْلَف
.اهديسةيّرسةدبعلاتناكًابلاغوةدبعيتأرماريصتل

ةعيرشلابسحلتقُيينازلا)١١ع(ِةاَضُقْلِلُضَرْعُي
.)٨:٥انحويو٢٢:٢٢ةينثت(

ْهلٱَىلِإىَّـتَح
َ

عمهانزلًاباقعدوادباصأامرظناِكَال
عيمجناسنإلامرحتوريمضلاتيمتةئيطخلاهذهوعبشثب
-٦:٢٤لاثمأرظنا(هللانعهدعبتوةيتيبلاةيعيبطلاحارفألا

ءاينغألابراجتنمميدقلايفةئيطخلاهذهتناكو)٢٥
ةئيطخاهوربتعيملمهنمنوريثكوةصاخلاءامظعلاو
.ءاشيامكمهبلعفيلكلمللديبعبعشلانإمهداقتعال

يفيِتَمَأَويِدْبَعَّـقَحُتْضَفَرُتْنُكْنِإ١٣«٢٣-١٣ ِ
اَذِإَو؟ُهللاٱُموُقَيَنيِحُعَنْصَأُتْنُكاَذاَمَف١٤،َّـَيلَعاَُمهاَوْعَد
يفيِعِناَصَسْيَلَوَأ١٥؟ُهُبيِجُأاَذاَمِبَف،َدَقَتْفٱ لٱِ

ْ
طَب
ْ

،ُهَعِناَصِن
يفٌدِحاَواَنَرَّـوَصْدَقَو ملٱُتْعَنَمُتْنُكْنِإ١٦؟ِمِحَّـرلٱِ

َنيِكاَسَْ
لَكَأْوَأ١٧،ِةَلَمْرَألٱِيَنْيَعُتْيَنْفَأْوَأ،ْمِهِداَرُمْنَع

ْ
يِتَمْقُلُت

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ
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لٱاَهْنِمَلَكَأاَمَفيِدْحَو
ْ

يِدْنِعَِربَكَياَبِصُذْنُمْلَب١٨!ُميِتَي
طَبْنِمَو،ٍبَأَك

ْ
ًاكِلاَهُتْيَأَرُتْنُكْنِإ١٩.اَهُتْيَدَهيِّـمُأِن

للٱِمَدَعِل
ِّـ

ُهاَوَقَحيِنْكِراَبُتَْملْنِإ٢٠،ٍةَوْسِكَالِبًاريِقَفْوَأِسْب
َىلَعيِدَيُتْزَزَهْدَقُتْنُكْنِإ٢١.يِمَنَغِةَّـزَجِبَأَفْدَتْسٱِدَقَو
لٱ
ْ

َملِميِتَي
يفِينْوَعُتْيَأَراَّـ لٱِ

ْ
لَف٢٢،ِباَب

ْ
ْنِميِدُضَعْطُقْسَت

لَو،يِفِتَك
ْ
لٱَّـنَأل٢٣،اَهِتَبَصَقْنِميِعاَرِذِْرسَكْنَت

ْ
ِهللاٱَنِمَراَوَب

.»ْعِطَتْسَأَْملِهِلَالَجْنِمَو،َّـَيلَعٌبْعُر
ص٢٠:١٩و٥:١٦ص١٠:٣صرظنا١٥و٢٤:١٤ةينثت

ص٢٩:١٢ص٢٢:٧ص٢٤-٢٢:٢٢جورخو٢٢:٩
ص٢٩:١٢صو١٧ع٢٤:٤صرظنا٢٩:١٣و٢٢:٦
١٣:١١ص٣ع٣٨:١٥ص٢٩:٧

قوقحمهلسانأكلبهكالمأكهديبعبويأربتعيملو
.هسفنلامك

يف اهيفمكحيوىوعدلاعمسيبويأناكَّـَيلَعاَُمهاَوْعَدِ
.ةاباحمالب

بويأناك.مكحلاعجارييكل)١٤ع(ُهللاٱُموُقَيَنيِح
ىّتمرظنا(هديبعوهلماعيناكامكهللاهلماعفهللاًادبع

نكلوميدقلادهعلايفًاحابمقاقرتسالاناك)٣٠-١٨:٢٥
نأىلعلديباتكلالاوقأنمهريغواذهبويألوق
هادفوناسنإلاقلخاملهللادصقبجومبسيلقاقرتسالا
...ٌّرُحَالَوٌدْبَعَسْيَل«٣:٢٨ةيطالغ(حيسملادسجتب
يفٌدِحاَوًاعيَِمجْمُكَّـنَأل ملٱِ

.»َعوُسَيِحيِسَْ
رظنا(ًاثبعراظتنالانم)١٦ع(ِةَلَمْرَألٱِيَنْيَعُتْيَنْفَأ

.)٦٩:٣رومزم
داهوميتيللبأكبويأناك)١٨ع(ٍبَأَكيِدْنِعَِربَك

نمهانغثروهلعلوهرغصنميأهمأنطبنمةلمرألل
ىلإناسحإلاداتعاهرغصنموهابصذنمًاينغناكفهيبأ
.نيجاتحملا

هديعفراذإيأ)٢١ع(يِدَيُتْزَزَهْدَقُتْنُكْنِإ
يأبابلايفنيسلاجلانأىأرهنألهملظيوأميتيلابرضيل
.كلذىلعهنونيعياوناكماكحلا

قفاويهسفنىلعءاعدلا)٢٢ع(يِدُضَعْطُقْسَتْلَف
.»يديتززهتنكنإ«قباسلامالكلا

نألةروكذملااياطخلائطخينأردقيمل)٢٣ع(ْعِطَتْسَأَْمل
.هيلعهللابعر

لَعَجْدَقُتْنُكْنِإ٢٤«٢٨-٢٤
ْ

ْوَأ،ِيتَدْمُعَبَهَّـذلٱُت
لُق
ْ

ْتَرُثَكْذِإُتْحِرَفْدَقُتْنُكْنِإ٢٥.ِيلَكَّـتُمَتْنَأ:ِزيِرْبِإلِلُت
َىلِإُتْرَظَنْدَقُتْنُكْنِإ٢٦.ًاريِثَكْتَدَجَويِدَيَّـنَألَوِيتَوْرَث
لٱَىلِإْوَأ،َءاَضَنيِحِروُّنلٱ

ْ
لٱِبُريِسَيِرَمَق

ْ
لَقَيِوَغَو٢٧،ِءاَهَب

ْ
يِب

لِلُضَرْعُيٌمْثِإًاضْيَأاَذٰهَف٢٨،يِمَفيِدَيَمَثَلَو،ًاِّرس
ْ

،ِةاَضُق

.»ُقْوَفْنِمَهللاٱُتْدَحَجْدَقُنوُكَأِّـينَأل
٦٢:١٠رومزمو١٠و١:٣ص١٠:٢٤رومزمو٢٢:٢٤ص

٧-١٧:٢ةينثتو١١ع٨:١٦لايقزحو١٧:٣و٤:١٩ةينثت
٥٩:١٣ءايعشإو٢٤:٢٧عوشي

يِذَّـلٱَعَمَّـطلٱ«)٣:٥يسولوك(ِتَدْمُعَبَهَّـذلٱُتْلَعَج
.»ِناَثْوَألٱُةَداَبِعَوُه

رمقلاوسمشلاىلإدوجسلاب)٢٧ع(يِمَفيِدَيَمَثَلَو
رظنا(برعلادالبيفوقرشلايفًاريثكدوجسلاكلذدتماو
.)٨:١٦لايقزحو١٩-٤٤:١٥ايمرإ

دجاسلالتقُي)٧-١٧:٢ةينثترظنا(ِةاَضُقْلِلُضَرْعُي
ةاضقلانممكحبجومبمانصألاوأرمقلاوأسمشلل
دوحجوهدوجسلااذهودوهشةثالثوأنيدهاشمفىلعو
.)٦:٧٦و٤١:٣٧نآرقلا(هللا

ْوَأِيضِغْبُمِةَّـيِلَبِبُتْحِرَفْدَقُتْنُكْنِإ٢٩«٣٤-٢٩
يفُئِطُْخييِكَنَحْعَدَأَْملْلَب٣٠.ٌءوُسُهَباَصَأَنيِحُّتِمَش ِ
ْنَم:اوُلوُقَيَْمليِتَمْيَخُلْهَأَناَكْنِإ٣١.ٍةَنْعَلِبِهِسْفَنِبَلَط
يفْتِبَيَْملٌبيِرَغ٣٢؟ِهِماَعَطْنِمْعَبْشَيَْملٍدَحَأِبِيتْأَي ِ
خلٱ
ْ

لِلُتْحَتَف.ِجِرَا
ْ

ُتْمَتَكْدَقُتْنُكْنِإ٣٣.ِيباَوْبَأِرِفاَسُم
مثِإِءاَفْخِإليِبْنَذِساَّـنلٱَك

ْ
يفيِ ًاروُهُْمجُتْبِهَرْذِإ٣٤.يِنْضِحِ

لٱُةَناَهِإيِنْتَعَّـوَرَو،ًاريِفَغ
ْ

َنِمْجُرْخَأَْملَوُتْفَفَكَف،ِرِئاَشَع
لٱ
ْ
.»!ِباَب
٥:٣ص٧:٤رومزم١٢ايدبوعو٢٤:١٧و١٧:٥لاثمأ
٢٣:٢جورخ٢٨:١٣لاثمأو٣:١٠نيوكت٢٢:٧ص

:٢٥و٢٤:١٧لاثمأو١٢:٥رظنا(ِيضِغْبُمِةَّـيِلَبِبُتْحِرَف
٢١(.

.همادخ)٣١ع(يِتَمْيَخُلْهَأ
سيلفًابنذبكتريمل)٣٣ع(يِبْنَذِساَّـنلٱَكُتْمَتَك

نأنوديريالوسانلارييعتنمنوفاخيفنوئطخينيذلاك
.مهباوئزهتسيوسانلامهاريالئلبابلانماوجرخي
بويأىلإبسنوًالماكًالجررّوصرفسلافلؤملعلو

ركذتالاهنألًادجةليمجةروصلاهذهو.ةروكذملالئاضفلا
انهمالكلاوبلقلافطاوعًاضيألبطقفمالكلاولامعألا

نمئدبتيهللااياصوظفحنإيأديدجلادهعلاميلعتقبس
:٣انحوي١و٥:٤بوقعيو١٥:١٩و٥:٢٨ىّتمرظنا(بلقلا

١٥(.

.يِئاَضْمِإاَذَوُه؟يِنُعَمْسَيْنَمِبِيلْنَم٣٥«٣٧-٣٥
لٱيِنْبِجُيِل

ْ
ُتْنُكَف٣٦،يِمْصَخاَهَبَتَكىَوْكَشِبِيلْنَمَو.ُريِدَق

ُُهِربْخُأُتْنُك٣٧.ِيلًاجاَتاَهُبِصْعُأُتْنُك.يِفِتَكَىلَعاَهُلِْمحَأ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ
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.»ٍفِيَرشَكُهْنِموُنْدَأَوِيتاَوُطُخِدَدَعِب
٤ع٢٧:٧ص٣٥:١٤و٢٨و٢٤و٣٠:٢٠و١٩:٧ص
٢٩:٢٥و١:٣ص

مكحيلهاعدتساوهللاىلإهراكفأعفرلبةلمجلالمكيمل
.هاوعديف

ىلعوهاوكشبتكينأيعّدملاىلع)٣٥ع(يِئاَضْمِإ
ىوحفًامامتفرعُيىتحهباوجبتكينأهيلعىعّدملا
هللاوهمصخلايعّدملا.ةيموهفمءوسنوكيالفىوكشلا
بويأةهجنملوألانالاؤسانهو.بويأوههيلعىعّدملاو
يفلماكهنأبيعّديلبهتئيطخببويأفرتعيالاذاملوهو
لُقْنِإ«باتكلالوقفلاخياذهو.هراكفأوهلامعألك

ْ
ُهَّـنِإاَن

ضقانيو)١:٨انحوي١(»اَنَسُفْنَأُّلِضُنٌةَّـيِطَخاَنَلَسْيَل
ىلعيعّدملاهنإليقاذاملوهوهللاةهجنميناثلاو.انرابتخا
يفباتكلايفليقامفالخاذهوهللاوههمصخوناسنإلا

باوجلاو.يرشبلاسنجلايدافعوسيةبحموةيوبألاهللاةبحم
رفسلااذهيفثحبلاعوضومنأوهنيلاؤسلانيذهىلع
بئاصملانإاولاقبويأباحصأنإفةئيطخلاوبئاصملا
دوجوىلععطاقناهرببئاصملاعوقووةئيطخلاةجيتن

نعجتنتملهبئاصمنإلاقفبويأامأوباصملايفةئيطخ
باحصأنإفنيتهجلانمةغلابمثحبلايفو.هيفةئيطخ
.اهلكاهركنأفبويأامأواهومظعوهاياطخاورّثكبويأ
كرتيملهنأريغهمالآيفلمأتاملمصخكهللاىلإبويأرظنو
.هلاوقأنمريثكنمرهظيامكهللاابهناميإ

محَأُتْنُك
ْ

بتكوللجخيالهنإ)٣٦ع(يِفِتَكَىلَعاَهُِل
ىلعاهلمحيفاهبرختفيهنإلاقفغلابوهيلعهاوكشهمصخ
.هسأرلًاجاتاهبصعيوهفتك

.ليصفتلابهتايحلامعألك)٣٧ع(ِيتاَوُطُخ
ملهنإ)١(لوقنبويأةهجنمو.بنذمكالٍفيَِرشَك

تناكهتّيننإ)٢(هباحصأهمهتاامكةعيظفاياطخئطخي
)٣(.سانللوهللاهتابجاولكلمعينأهمزعناكوةصلخم
نإ)٤(رابهنأسانللرهظيلالهللاتابجاولاهذهلمكأهنإ
نيوكترظنا(اهيلعمهحدميوةنسحلاسانلالامعأبرسُيهللا

لكىلعو)٢٤-١٨:٢٠رومزمو١٠:٣٠كولم٢و٢٢:١٦
ةنسحلاانلامعأعيمجوهيفدهتجيولامكلابلطينأناسنإ
.ةلماكتسيلوانصالخةلعتسيليهوهللاةمعنبتمت

ْتَكاَبَتَوَّـَيلَعْتَخََرصْدَقِيضْرَأْتَناَكْنِإ٣٨«٤٠-٣٨
لَكَأْدَقُتْنُكْنِإ٣٩.ًاعيَِمجاَهُمَالْتَأ

ْ
ْوَأ،ٍةَّـضِفَالِباَهَتَّـلَغُت

طَأ
ْ

هباَحْصَأَسُفْنَأُتْأَف حلٱَضَوِعَف٤٠،اَِ
ْ
ٌكْوَشْتُبْنَيِلِةَطْنِ

.»ٌناَوَزِريِعَّـشلٱَلَدَبَو
.»َبوُّيَأُلاَوْقَأْتَّـمَت«

:٢١كولم١و٥:٤بوقعيو١٢-١٠و٢٤:٦ص٢٤:٢ص
٥:٦ءايعشإو٣٢:١٣ص١٩

ولتكابتمالتألاوبويأىلعتخرصضرألاتناك
.اهباحصألاهنمثعفدالبيأةضفالبوملظباهذخأناك
يأاهباحصأسفنأئفطياذكهءارقفلاضرأذخأينمو
.مهتايحًاضيألبطقفمهضرأذخأيالهنألًاعوجمهكلهي
.هلوقتابثإلهسفنىلعءاعدلاو

َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

.ديدجملكتموهووهيلأبطخ٣٧-٣٢صيف
هباحصأوبويأنيبةرواحملااوعمسنيذلادحأهنأرهاظلاو
ملرخآلابهنكلوًانسمهنمرغصأهنألًالوأتكسوهوةثالثلا
قباسلامالكلاراركتهمالكيفوملكتفهسفنطبضينأردقي
.ةديدجدئاوفضعبعم

نكتملوهيلأبطخنإنيثدحملانيرسفملارثكألوقيو
بتاكهيفهجردأرخآًاءزجلببويأرفسنمًايلصأًاءزج
ةلمكتوطلغلاحالصإبتاكلاةياغورخآبتاكوأرفسلا
سفنكسيلسَفنلانإ)١(يأرلااذهديؤياممو.مالكلا
)٢(ةيمارآتاحالطصاوظافلأنمريثكهيفذإرفسلايقاب
الوةثالثلاباحصألاعمرفسلاةمدقميفركذُيملوهيلأنإ

لوأبةقلعتم٣١صمالكةياهننإ)٣(رفسلاةمتاخيف
بويأبرلاباجأف...بويألاوقأتمت«(٣٨حاحصألا
قايسيفصقنرهظيالوهيلأبطختكرُتاذإو)»خلا
.يهامكوهيلأبطختيقبهجولكىلعومالكلا

َبوُّيَأِةَبَواَُجمْنَعُةَثَالَّـثلٱُلاَجِّـرلٱِءَالُؤٰهَّـفَكَف١«٥-١
يفًاّراَبِهِنْوَكِل ِنْبَوُهيِلَأُبَضَغَيِمَحَف٢.ِهِسْفَنْيَنْيَعِ
لٱَليِئْخَرَب

ْ
ُهَّـنألُهُبَضَغَيَِمحَبوُّيَأَىلَع.ٍماَرِةَريِشَعْنِمِّـيِزوُب

َيَِمحِةَثَالَّـثلٱِهِباَحْصَأَىلَعَو٣.ِهللاٱَنِمَّـرَبَأُهَسْفَنَبَسَح
وُهيِلَأَناَكَو٤.َبوُّيَأاوُبَنْذَتْسٱَوًاباَوَجاوُِدَجيَْملْمَُّـهنَألُهُبَضَغ
لٱِبَبوُّيَأَىلَعَِربَصْدَق

ْ
اَّـمَلَف٥.ًاماَّـيَأُهْنِمُرَثْكَأْمَُّـهنَألِمَالَك

يفَباَوَجَالُهَّـنَأوُهيِلَأىَأَر َيَِمحِةَثَالَّـثلٱِلاَجِّـرلٱِهاَوْفَأِ
.»ُهُبَضَغ
رظنا٦و٢٧:٥ص٣١:٦و٢٧:٢و١٣:١٨و١٠:٧ص
٣٠:٢١ص

اوأرومهنموهعنتقيملوهنماوعنتقيملمهنألِءَالُؤٰهَّـفَك
.ثبعمالكلانأ

وهيهلإوهيلأمسالاىنعم)٢ع(َوُهيِلَأُبَضَغَيِمَحَف
نأىلعلدتءامسألاهذهوهللاةكربليئخربمسالاىنعمو

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

٥٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ميهاربإيخأروحاننبازوبناكو.هافاخوهللاافرعهيوبأ
برعلادالبلئابقنمزوبناكو)٢٢:٢٠نيوكترظنا(
.)٢٢:٢١نيوكترظنا(مارآسيلمارو)٢٥:٢٣ايمرإرظنا(
٩:١٣(هللاىلعضرتعاهنألبويأىلعوهيلأبضغيمحو
فعضلبويأباحصأىلعبضغوهللانمّربأهنإك)خلا

وهيلأمدقتفهيلإهوبسناوناكاممبويأرربيملومهججح
.نيقيرفلاتاطلغحلصيل

لٱَليِئْخَرَبُنْبوُهيِلَأَلاَقَف٦«١٤-٦
ْ
يفٌريِغَصاَنَأ:ُّيِزوُب ِ

َيِدْبُأْنَأُتيِشَخَوُتْفِخَكِلٰذِلْجَأل،ٌخوُيُشْمُتْنَأَوِماَّـيَألٱ
لُق٧.يِيْأَرْمُكَل

ْ
ُرِهْظُتِنيِنِّـسلٱُةَرْثَكَوُمَّـلَكَتَتُماَّـيَألٱ:ُت

يفَّـنِكٰلَو٨.ًةَمْكِح لٱُةَمَسَنَوًاحوُرِساَّـنلٱِ
ْ

٩.ْمُهُلِّـقَعُتِريِدَق
لٱَسْيَل

ْ
حلٱَنوُمَهْفَيُخوُيُّشلٱَالَوَءاَمَكُحِماَّـيَألٱُوريِثَك

ْ
١٠.َّـَق

لُقَكِلٰذِل
ْ

ْدَقاَذَنَئَه١١.يِيْأَريِدْبُأًاضْيَأاَنَأ.ِينوُعَمْسٱُت
ُمُتْصَحَفىَّـتَحْمُكِجَجُحَىلِإُتْيَغْصَأ.ْمُكِمَالَكِلُْتِربَص

لَّـمَأَتَف١٢.َلاَوْقَألٱ
ْ

َالَو،َبوُّيَأَّـجَحْنَمَسْيَلْذِإَوْمُكيِفُت
ُهللاَا.ًةَمْكِحاَنْدَجَوْدَق:اوُلوُقَتَالَف١٣.ِهِمَالَكِلْمُكْنِمَباَوَج
اَنَأِهْيَلَعُّدُرَأَالَوُهَمَالَكَّـَيلِإْهِّـجَوُيَْملُهَّـنِإَف١٤.ُناَسْنِإلٱَالُهُبِلْغَي
.»ْمُكِمَالَكِب
٧ع٣٨:٣٦ص٣٣:٤ص١٥:١٠ص

يف ءايبنألايحوكيحولاىلإرشيمل)٨ع(ًاحوُرِساَّـنلٱِ
)٢:٧نيوكترظنا(هللانميتلاةايحلاةمسنىلإراشألب
.دسجلاةايحةمسنطقفتسيلوةمكحلاةمسنيهو
نمةرورضلابنوكتالفءاشينملاهيطعيهللانمةمكحلاو
.خويشلاصئاصخ

مهججحنكلومهعمقحلالعل)١٢ع(ْمُكْنِمَباَوَجَال
.ةفيعض

مهلوقباورذتعينأمهلسيل)١٣ع(ًةَمْكِحاَنْدَجَوْدَق
هللاالإاهمواقينإٌدحأردقيالةمكحبويأيفاودجومهنإ
ججحةوقنمسيلةرواحملايفمهحاجنمدعنألهدحو
نأردقيهنإوهيلألاقو.مهججحفعضنملببويأ

ججحبلبةثالثلاباحصألاججحبهبواجيالهنكلوبواجي
.مهججحنمىوقأ

لٱُمُهْنَعَعَزَتْنٱ.ُدْعَباوُبِيُجيَْمل.اُوَّـريََحت١٥«٢٢-١٥
ْ

.ُمَالَك
١٧.ُدْعَباوُبِيُجيَْمل،اوُفَقَوْمَُّـهنَأل.اوُمَّـلَكَتَيَْملْمَُّـهنَألُتْرَظَتْنٱَف١٦
ِّـينَأل١٨.يِيْأَرًاضْيَأاَنَأيِدْبُأَو،يِتَّـصِحًاضْيَأاَنَأُبيِجُأَف

طَباَذَوُه١٩.يِنُقِياَضُتيِنِطاَبُحوُر.ًالاَوْقَأٌنآلَم
ْ

َْملٍرْمَخَكيِن
جلٱِقاَقِّـزلٱَك.ْحَتْفُت

ْ
ُحَتْفَأ.ُجَرْفُأَفُمَّـلَكَتَأ٢٠.ُّقَشْنَيُداَكَيِةَديَِد

.ًاناَسْنِإُقَّـلَمَتَأَالَوٍلُجَرَهْجَوَّـَنيِباَحُأَال٢١.ُبيِجُأَوَّـيَتَفَش

.»يِعِناَصِينُذُخْأَيٍليِلَقْنَعُهَّـنَألُ.قُّلَمَّـتلٱُفِرْعَأَالِّـينَأل٢٢
١٩:١٥نييوالو٣٤:١٩و١٠و١٣:٨ص

ةغيصىلإنيبطاخملاةغيصنمهمالكّريغاوَُّـريََحت
لهأنمنيعماسلاعيمجىلإهمالكهّجوهلعلونيبئاغلا
:٢٢ءايعشإرظنا(ةثالثلاباحصأللًاراقتحاكلذوةيرقلا

.هراكفأنعّربعيمالكيأبلمأتيهنأكهسفنبطاخوأ)١٦
ًالاوقأنآلموهومهزجعنماوتكس)١٧ع(اَنَأُبيِجُأَف

قاقشناللةضرع)١٩ع(ةديدجلاقاقزلاومالكلايفبغري
عضوتةديدجرمخبهراكفأهّبشوهيلأنألةقيتعلانمرثكا

ىلعلديوهيلألوقو.)٩:١٧ىّتمرظنا(ةديدجقاقزيف
لكىلعوقحلانعةاماحملايفةبجاوةريغلانكلوّربكتلا
:٢٠ايمرإرظنا(ايمرإكوًالاوقأًانآلموهيلأكنوكينأرشبم
ّلمفهماظعيفةروصحمةقرحمرانكهللامالكناكيذلا)٩
.عطتسيملوكاسمإلانم

نيذلايباحيالوقحلالوقينأ)٢٢و٢١ع(وهيلأدصق
هللامامأفقاوهنأبرعشوثلميالوًانسهنمربكأمه
فقيسبيرقنعهنأبًاضيأرعشوطقفسانلامامأسيلو
املكولمعاملكنعًاباسحيطعيلهللاشرعمامأ
.ظعاولكلًالاثمكلذبناكفتابجاولانمهكرت

َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

بويأنموهيلأبلطاهيف٧-١عةمدقم)١(هنومضم
امىلعدر١٢-٨ع)٢(هلثمناسنإهنألهمالكعمسينأ
نإتبثأ٢٨-١٣ع)٣(هلًاودعهبسحهللانإبويأهلاق
٢٩ع)٤(لسرلاومالآلاومالحألاةطساوبسانلاملكيهللا
.عمتسيلفالإوبواجينأبويأنمبلط٣٣-

َىلِإَغْصٱَو،ِيلاَوْقَأُبوُّيَأاَيَنآلٱِعَمْسٱِنِكٰلَو١«٧-١
يفَقَطَنِيناَسِل.يِمَفُتْحَتَفْدَقاَذَنَئَه٢.يِمَالَكِّـلُك ِ
لَقُةَماَقِتْسِا٣.يِكَنَح

ْ
ِناَقِطْنَتاَُمهَّـيَتَفَشُةَفِرْعَمَويِمَالَكيِب

هب لٱُةَمَسَنَويِنَعَنَصِهللاٱُحوُر٤.ًةَصِلاَخاَِ
ْ

٥.يِنْتَيْحَأِريِدَق
٦.ْبِصَتْنِا.يِماَمَأىَوْعَّـدلٱِنِسْحَأ.يِنْبِجَأَفَتْعَطَتْسٱِنِإ
طلٱَنِمًاضْيَأاَنَأ.ِهللاٱِنَعًاضَوِعَكِلْوَقَبَسَحاَذَنَئَه

ِّـ
ِني

لِبُج
ْ

.»َكْيَلَعُلُقْثَيَالِيلَالَجَوَكُبِهْرُتَاليِتَبْيَهاَذَوُه.ُت
:٢٧ص٣٢:٨و١٠:٣ص٣٦:٤و٢٧:٤و٦:٢٨ص

١٤:٩صرظنا٣٢ع٣

ةثالثلاباحصألالمعامفالخبهمساببويأبطاخ
.يتآلامالكلاةيمهأىلإراشأو

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

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



نأبلطبويأناك)٣ع(يِمَالَكيِبْلَقُةَماَقِتْسِا
.)٦:٢٥(ميقتسملامالكلاعمسي

.)٣٢:٨رظنا()٤ع(ِهللاٱُحوُر
بلطبويأناك)٦ع(اَنَأِهللاٱِنَعًاضَوِعَكِلْوَقَبَسَح

.)٩:٣٣(هللانيبوهنيبةحلاصملا

لُقْدَقَكَّـنِإ٨«١٢-٨
ْ

يفَت َكِلاَوْقَأَتْوَصَو،يِعِماَسَمِ
لُق٩.ُتْعِمَس

ْ
.ِيلَمْثِإَالَواَنَأٌّيِكَز.ٍبْنَذَالِبٌءيِرَباَنَأ:َت

طَياَذَوُه١٠
ْ

١١.ُهَلًاّوُدَعيِنُبِسَْحي.ٍةَواَدَعَلَلِعَّـَيلَعُبُل
يفَّـَيلْجِرَعَضَو ملٱِ

ْ
يفَكَّـنِإاَه١٢.يِقُرُطَّـلُكُبِقاَرُي.ِةَرَطْقِ ِ

.»ِناَسْنِإلٱَنِمُمَظْعَأَهللاٱَّـنَأل.َكُبيِجُأاَنَأ.ْبِصُتَْملاَذٰه
٧:٢١ص١٦:١٧و١٣:١٨و١٠:٧و٩:٢١و٦:١٠ص
١٣:٢٧ص١٣:٢٤ص١٠:١٤ص١٤:١٧و١٣:٢٣و

يف«)٩:٢١()انألماك(بويألاقٌءيِرَباَنَأ لِعِ
ْ

ِّـينَأَكِم

لُظَال«)١٠:٧(»ًابِنْذُمُتْسَل
ْ

يفَم ُهَّـنَأل«)١٦:١٧(»يِدَيِ
)٢٣:١٠(»ِبَهَّـذلٱَكُجُرْخَأيِنَبَّـرَجاَذِإ.يِقيِرَطُفِرْعَي
.)٢٧:٥(»يِّـنَعِيلاَمَكُلِزْعَأَالَحوُّرلٱَمِلْسُأىَّـتَح«

بويألاوقأنإ)١٠ع(ٍةَواَدَعَلَلِعَّـَيلَعُبُلْطَياَذَوُه
يفِهِذٰهَتْمَتَكَكَّـنِكٰل«ةوادعهللابسنت لَقِ

ْ
)١٠:١٣(»َكِب

ِمل«
َ
َحتاَذا

ْ
َحتَوَكَهْجَوُبُج

ْ
)١٣:٢٤(»َكَلًاّوُدَعيِنُبِس

لَعَجَف«
ْ

يفَّـَيلْجِرَت ملٱِ
ْ
:١٣(»يِكِلاَسَمَعيَِمجَتْظَحَالَوِةَرَطْقِ

لَّـوََحت«)٢٧
ْ

»ِينُدِهَطْضَتَكِدَيِةَرْدُقِب.يِوْحَنْنِمٍفاَجَىلِإَت
َنِمُمَظْعَأَهللاٱَّـنَأل«)١٢ع(وهيلأباوجو)٣٠:١٢(
.هكشننأقيليالف»ِناَسْنِإلٱ

ِمل١٣«٢٣-١٣
َ
ُبِواَُجيَالِهِروُمُأَّـلُكَّـنَأل؟ُهُمِصاَُختاَذا

.ُناَسْنِإلٱُظِحَالُيَالِْنيَتَنْثٱِبَو،ًةَّـرَمُمَّـلَكَتَيَهللاٱَّـنِكٰل١٤.اَهْنَع
يف١٥ لُحِ

ْ
يفٍم ،ِساَّـنلٱَىلَعٍتاَبُسِطوُقُسَدْنِع،ِلْيَّـللٱاَيْؤُرِ

يف ملٱَىلَعِساَعُّنلٱِ
ِساَّـنلٱَناَذآُفِشْكَيٍذِئَنيِح١٦.ِعَجْضَْ

َمُتْكَيَوِهِلَمَعْنَعَناَسْنِإلٱَلِّـوَحُيِل١٧،ْمِهِبيِدْأَتَىلَعُمِتَْخيَو
لٱ
ْ

حلٱِنَعُهَسْفَنَعَنْمَيِل١٨ِلُجَّـرلٱِنَعَءاَِيْربِك
ْ

َنِمُهَتاَيَحَوِةَرُْف
ملٱِةَبْرَحِبِلاَوَّـزلٱ

لٱِبُبَّـدَؤُيًاضْيَأ١٩.ِتْوَْ
ْ

،ِهِعَجْضَمَىلَعِعَجَو
َماَعَّـطلٱُهُسْفَنَوًازْبُخُهُتاَيَحُهَرْكَتَف٢٠،ٌةَمِئاَدِهِماَظِعُةَمَصاَُخمَو
لٱِنَعُهُْمَحلَىلْبَيَف٢١.َّـيِهَّـشلٱ

ْ
،ىَرُتَالَفُهُماَظِعِيَربْنَتَوِناَيَع

لٱَىلِإُهُسْفَنُبُرْقَتَو٢٢
ْ

ملٱَىلِإُهُتاَيَحَوِْربَق
َدِجُوْنِإ٢٣.َنيِتيِمُْ

لَأْنِمٌدِحاَوٌطيِسَو،ٌلَسْرُمُهَدْنِع
ْ

ِناَسْنِإلِلَنِلْعُيِلٍف
.»ُهَتَماَقِتْسٱ

:٦٢رومزمو٤٠:٥صو٢٩ع٤٥:٩ءايعشإو٤٠:٢ص
٢٤و٢٢ع١٥و٣٦:١٠ص١٧-٤:١٢صو١٨-١٥ع١١
٦:٧و٣:٢٤ص٣٠:١٧ص١٥:٢٢صرظنا٣٠و٢٨و

ع٢٢:١٧رومزمو١٩:٢٠ص١٦:٨ص١٠٧:١٨رومزمو
٤٠:٨نيوكت٢٨و١٨

نممظعأهنألبواجيالهللانإ)١(اَهْنَعُبِواَُجيَال
ردقيالناسنإلانأل)٢(هبواجينأًارطضمسيلفناسنإلا
نحتمينأديريهللانأل)٣(هللاهلمعياملكمهفينأ
لماعيوهوقحولدعهللارومألكوناسنإلاناميإ
نإوكلذقدصينأناسنإلاىلعفةبحملاوةمكحلابناسنإلا
ناسنإلامّلكيوهللالزانتيكلذعمو.همهفينأردقيالناك
ع(ظحاليالفناسنإلاامأوةريثكتارميأنيتنثابوةرم

سانلاملكيهللاناكاهبيتلامالحألاًالوأوهيلأركذو.)١٤
.)٢٠:٣نيوكترظنا(ميدقلايف

متخلاكديكأتلل)١(متخلاو)١٦ع(ْمِهِبيِدْأَتَىلَعُمِتَْخيَو
هنإفعبطلل)٢(يضممللةباتكلانإهبفرعُيةلاوحىلع
بئاذعمشمتخلاتحتوةباتكوأةروصشقنمتخلاىلع
نإفظفحلل)٣(.ةشوقنملاةباتكلاوأةروصلامتخلانمذخأي
ىلعمتخيهللاو.هبحاصملعنودحتفُيالموتخملابوتكملا
ناسنإلانإ)٢(هنمبيدأتلانإ)١(ىنعملابسانلابيدأت
هقلاخةروصهيلععبطنتبيدأتلانمبجيامكدافتسااذإ
.هنمعزنُتالخلامالسلاوحرفلاوةبحملاكحورلارامثأنإ)٣(

ةبطاخمنمهللاةياغ)١٨و١٧ع(َناَسْنِإلٱَلِّـوَحُيِل
.اهباقعنمهظفحورورشلانعهعنمناسنإلا

ملكيهللانأًالوأوهيلأركذ)١٩ع(ِعَجَوْلٱِبُبَّـدَؤُيًاضْيَأ
نظ.عجولابهملكيهنأًاضيأركذو)١٥ع(ملحيفناسنإلا
امأوهللابضغةمالعبويأعاجوأنإةثالثلاباحصألا
هللاةبحمةمالعوًابيدأتنوكتدقعاجوألانإمهلّنيبفوهيلأ
نعوهيلأمالكزاتماكلذبفكالهلاالصالخلااهتياغو
.مهمالك

مصاخيّودعبعجولاهّبش)١٩ع(ٌةَمِئاَدِهِماَظِعُةَمَصاَُخم
.ًاليلوأًاراهنهكرتيالفناسنإلا

لوقلايفوىشالتتيأ)٢١ع(ىَرُتَالَفُهُماَظِعِيَربْنَت
نودهشتسيمهضعبو.يلكلافعضلاىنعملاوةرئاحةغلابم
َرَظْنَمَالَو،ِهْيَلِإَرُظْنَنَفَلاََمجَالَوُهَلَةَروُصَال«)٥٣:٢ءايعشإ(
.هيلإرظنلانمزئمشنهفعضنميأ»ِهيِهَتْشَنَف

اوكلهيلهللانمنولسرملاةكئالملا)٢٢ع(َنيِتيِمُْملٱ
ملٱَطَسَب«)٢٤:١٦ليئومص٢(سانلا

َميِلَشُروُأَىلَعُهَدَيُكَالَْ
َّـوُُمح)نييرصملا(ْمِهْيَلَعَلَسْرَأ«)٧٨:٤٩رومزم(و»اَهَكِلْهُيِل
.»ٍراَْرشَأٍةَكِئَالَمَشْيَجِهِبَضَغ

وهوكالملسرملانإمهضعبلوقي)٢٣ع(ٌلَسْرُم
هللالبقنمنيريثكلاةكئالملادحأهنألفلأنمدحاو
ِّـبَّـرلٱُلوُسَريَّـجَحَلاَقَف«)١:١٣يجحرظنا(ءايبنألاك
ِجلِّـبَّـرلٱِةَلاَسِرِب

َ
َّـنَأل«)٢:٧يخالم(و»خلاِبْعَّـشلٱِعيِم

ألَا
َ
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لٱِيَتَفَش
ْ

َحتِنِهاَك
ْ

طَيِهِمَفْنِمَو،ًةَفِرْعَمِناَظَف
ْ

َةَعِيَّـرشلٱَنوُبُل
جلٱِّـبَرُلوُسَرُهَّـنَأل

ْ
ةيانعبضيرملادوعينملكلسرملاو»ِدوُُن

سانلاملكينموهطيسولاوهللامالكبهبرديوهيزعيوهللا
ةالصلابسانلانعهللاملكيوراذنإلاوظعولابهللانع
لاقوبويأىلإهللانمًاطيسووًالسرموهيلأناكو.مهلجأل
سيلهنأكراختفالاليبسىلع)٢٣ع(فلأنمدحاوهنإ

هللادنعذإعضاوتلاليبسىلعوأدحاوالإهلثمفلألايف
.حجرألااذهوطقفمهدحأوهوفلأنمرثكأولوسرفلأ
ناسنإلاوهللانيبطيسولاحيسملاعوسيىلإةراشإلوقلايفو
لٱيِنَبْنِمًالاََمجُعَرْبَأ«وهو

ْ
ٌمَلْعُم«و)٤٥:٢٠رومزم(ِ»َرشَب

ركفباذهنكيملنكلو.)٥:١٠داشنألاديشن(»ٍةَوْبَرَْنيَب
.وهيلأ

هيلعةبجاولاةماقتسالايأُهَتَماَقِتْسٱِناَسْنِإلِلَنِلْعُيِل
حيسملاربنلعُيديدجلادهعلايفوةماقتسالامدعبهتئيطخو
.لماكلا

طُأ:ُلوُقَيَوِهْيَلَعُفَّـَأَرتَي٢٤«٢٨-٢٤
ْ

هلٱِنَعُهُقِل
ُْ

َىلِإِطوُب
حلٱ
ْ

ْنِم)ََرضْنَأ(ضغأُهُْمَحلُريِصَي٢٥.ًةَيْدِفُتْدَجَوْدَق،ِةَرُْف
ىَضْرَيَفِهللاٱَىلِإِّـيلَصُي٢٦.ِهِباَبَشِماَّـيَأَىلِإُدوُعَيَوِّـيِبَّـصلٱِْمَحل
هبُهَهْجَوُنِياَعُيَو،ُهْنَع يِّـنَغُي٢٧.ُهَّـرِبِناَسْنِإلٱَىلَعُّدُرَيَفٍفاَتُِ
ملٱُتْجَّـوَعَوُتْأَطْخَأْدَق:ُلوُقَيَفِساَّـنلٱَْنيَب

َزاَجُأَْملَوَميِقَتْسُْ
لٱَنِمِيسْفَنىَدَف٢٨.ِهْيَلَع

ْ
حلٱَىلِإِروُبُع

ْ
َِيتاَيَحَىَرتَف،ِةَرُْف

.»َروُّنلٱ
٤٩:٧رومزمو٣٦:١٨ص٣٨:١٧ءايعشإو٢٨و١٨ع
ليئومص٢و٨:١١ص٢٢:٢٦ص٣٤:٢٨و٢٢:٢٧ص
٢٢:٢٨صرظنا٦:٢١ةيمور١٥:٢١اقولو١٢:١٣

ًالوأهللاملكت.قباسلامالكلاةصالختايآلاهذهيف
ًاثلاثو)١٩ع(ضرملاببيدأتلابًايناثو)١٥ع(ملحيف
هللافأرتيفبوتيوناسنإلاهبتنيةجيتنلابو)٢٣ع(لسرمب
.ةرفحلاىلإطوبهلانمهظفحيوهيلع

وأضيرملاةبوتةيدفلاوهللالوقاذهًةَيْدِفُتْدَجَوْدَق
ةيدفىلعةينبمةيدفلكوهلجألةالصلاوأيفاولاهبيدأت
.ةفرعملامامترمألااذهاوفرعيملءامدقلانأريغحيسملا

ريهطترظنا()٢٥ع(ِّـيِبَّـصلٱِمَْحلْنِم)ََرضْنَأ(ضغأ
ولويطاخلانإفةغلابمكشالانهو)٥:١٤كولم٢نامعن
الرذبملالاملاوةرخأتملاةحصلاوهبابشمايأىلإعجريالبات
-١٢:٧ليئومص٢ايروأهلتقدعبدوادأبنرظنا(.ناعجري

»َكَتَّـيِطَخَكْنَعَلَقَنْدَقًاضْيَأُّبَّـرلٱ:َدُواَدِلُناَثاَنَلاَق«)١٥
رومزم(يفدوادلاقو»َكَتْيَبُفْيَّـسلٱُقِراَفُيَال«ًاضيألاقو

مثِإَرِفُغيِذَّـلِلىَبوُط«)٣٢:١
ُْ

عوجرلاونارفغلابحرفيهنأل»ُه
.هتئيطخبقاوعنموجنيالهنأعمهللااضرىلإ

بهذلامفلاق.هنعيضرهنأل)٢٦ع(ُهَهْجَوُنِياَعُيَو
حارفأنوقوذيمهنعضاروهوهللاهجونونياعينيذلانإ
.ضرألاىلعمهوءامسلا

ناسنإلاربوه»هرب«نأحجرألاُهَّـرِبِناَسْنِإلٱَىلَعُّدُرَيَف
هلرفغيفبوتيامنيحهيلعهللاهدريوأطخأاملهدقفيذلا

.أطخأاملبقناكامكرابهنأكهلبقيوهاياطخ
امدنعيطاخلاحرفىلإراشأ)٢٧ع(ِساَّـنلٱَْنيَبيِّـنَغُي

ربخلاعيذينأبجيفنارفغلالانيوهللاىلإعجريوبوتي
َّـلُكاَيْمَُكِربْخُأَفاوُعَمْسٱَّـمُلَه«)٦٦:١٦رومزم(سانلانيب
خلٱ
ْ

.»ِيسْفَنِلَعَنَصاَمِبَهللاٱَنيِفِئَا
-١٦:١٤(هلاقبويأناكامسكعوهِهْيَلَعَزاَجُأَْملَو

لُظَالُهَّـنَأَعَم...يِنُمِحَتْقَي«)١٧
ْ

يفَم نملكامأو»يِدَيِ
:١٠٣رومزم(دوادعملوقيبجيامكهاياطخةمظعبرعشي

َبَسَحاَنِزاَُجيَْملَو،اَناَياَطَخَبَسَحاَنَعَمْعَنْصَيَْمل«)١٠
.»اَنِماَثآ

ةملظفالخبملاعلااذهرون)٢٨ع(َروُّنلٱَِيتاَيَحىََرتَف
ملٱَنِمِيسْفَنَتْيَّـجَن«)٥٦:١٣رومزم(ةرفحلا

،ْمَعَن.ِتْوَْ
يفِهللاٱَماَّـدُقَريِسَأْيَكِلِ،قَلَّـزلٱَنِمَّـَيلْجِرَو »ِءاَيْحَألٱِروُنِ
تاومألاميقيهللانإوهيلأركفيناكاممعسوأىنعمبلوقنو
.حورلايفءايحألاعماوريسيلحيسملابمهييحيواياطخلاب

ًاثَالَثَوِْنيَتَّـرَمُهللاٱاَهُلَعْفَيِهِذٰهُّلُكاَذَوُه٢٩«٣٣-٢٩
حلٱَنِمُهَسْفَنَّـدُرَيِل٣٠،ِناَسْنِإلٱِب

ْ
.ِءاَيْحَألٱِروُنِبَريِنَتْسَيِل،ِةَرُْف

ْنِإ٣٢.ُمَّـلَكَتَأاَنَأَفْتُصْنُا.ِيلْعِمَتْسٱَوُبوُّيَأاَيَغْصٱَف٣١
٣٣.َكَرِيْربَتُديِرُأِّـينِإَف.ْمَّـلَكَت.يِنْبِجَأَفٌمَالَكَكَدْنِعَناَك
لَعُأَفْتُصْنُا.ِيلَتْنَأْعِمَتْسٱَفَّـالِإَو

ِّـ
حلٱَكَم

ْ
.»َةَمْكِ

١٨ع٢:١٣نوميلفو١:١١سسفأ

بيدأتيفهللاةياغوةريثكتارميأًاثَالَثَوِْنيَتَّـرَم
يفطبهيالئلربقلاةفاحىلإهبيتأيفهسفنصالخناسنإلا

.)٣:١٩ايؤر(هللاةبحمةمالعبيدأتلافهنمقمعأةرفح
مكحيوأهملظينأوهيلأدريمل)٣٢ع(َكَرِيْربَتُديِرُأِّـينِإَف

دارأوججحلانمهدنعاملكعمسينأدارألبةلجعبهيلع
.ًاطلاغوهحبصأولوبويأرربتينأ

.يتآلامالكلاعمتسا)٣٣ع(ْعِمَتْسٱَفَّـالِإَو

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

:هيفويناثلاوهيلأباطخهنومضم
.)٤-١ع(ةمدقم.١
.)٩-٥ع(هيفأطخأبويأناكامركذ.٢

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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برجيوطلستملاوقلاخلاهنألًاءوسلعفيالهللانإ.٣
.)٣٠-١٠ع(سانلاعيمجفرعيهنألقحلاولدعلا

هسفنناسنإلالعجيهبنألةيصعمهللاىلعرمذتلانإ.٤
.)٣٧-٣١ع(هللانودًامكاح

١«٤-١ :وُهيِلَأَلاَقَو ٢ حلٱاَُّهيَأِيلاَوْقَأاوُعَمْسٱ
ْ

،ُءاَمَُك
لٱاَُّهيَأِيلاوُغْصٱَو

ْ
اَمَكَلاَوْقَألٱُنِحَتْمَتَنُذُألٱَّـنَأل٣.َنوُفِراَع

حلٱَّـنَأ
ْ

حلٱاَنِسُفْنَألْنِحَتْمَنِل٤.ًاماَعَطُقوُذَيَكََن
ْ

ْفِرْعَنَوَّـَق
.»ٌبِّـيَطَوُهاَماَنِسُفْنَأَْنيَب
١٢:١١ص

باحصألاطقفسيلونيعماسلاءامكحلاعيمجبطاخ
.ءاغصإلاقحتسيامميتآلاهمالكنألةثالثلا

كاردإلاولقعلاةوقيأةيحورلانذألايه)٣ع(َنُذُألٱ
امهبنيذللاريمضلاولقعلاناسنإلاىطعأهللاوناسنإلايف
نموماعطلامعطتسيكنحلانأامكقحلاوهامفرعي
رومألايفمكحيومهفيوفرعينأناسنإلكتابجاو
.ةينيدلا

٦.يِّـقَحَعَزَنُهللاٱَو،ُتْرَّـَربَت:َلاَقَبوُّيَأَّـنَأل٥«٩-٥
ِنوُدْنِمِءاَفِّـشلٱُميِدَعيِحْرُج.ُبَّـذَكُأيِتَمَكاَُحمَدْنِع
هلٱُبَْرشَيَبوُّيَأَكٍناَسْنِإُّيَأَف٧.ٍبْنَذ

ُْ
ملٱَكَءْز

ُريِسَيَو٨،ِءاَْ
َال:َلاَقُهَّـنَأل٩؟ِّـَّـرشلٱِلْهَأَعَمًابِهاَذَو،ِمْثِإلٱِيلِعاَفَعَمًادِحَّـتُم
.»ِهللاٱَدْنِعًاّيِضْرَمِهِنْوَكِبُناَسْنِإلٱُعِفَتْنَي
٢٢:١٥ص١٥:١٦ص٦:٤ص٢٧:٢ص١٣:١٨ص
٣٥:٣و٢١:١٥ص

بويأةريسىلعةثالثلاباحصألامكحَلاَقَبوُّيَأَّـنَأل
هنإلاوقألاهذهنموهلاوقأهيلعمكحفوهيلأامأوهلامعأنم
)٢٧:٢(هقحعزنهللانإو)١٦:١٧و١٣:١٨و٩:١٧(رربت
هللاهبذكفءيربهنإبويألاقيأهتمكاحمدنعبّذُكهنإو
.بنذمكهلماعو

تشالتهكالمأواوتامهدالوأنألِءاَفِّـشلٱُميِدَعيِحْرُج
.هنمبنذنودهلككلذو

ْهلٱُبَْرشَي
ُ

برشيامكةرثكلابهبرشي)٧ع(ِءاَْملٱَكَءْز
هلنمثالءاملاكديهزرمأءزهلانأكمامتهاالبوناشطعلا
.مثإلايلعافدحأكراصاذههلمعبو

.)٢١:٧و٩:٢٢رظنا()٩ع(َلاَقُهَّـنَأل

لَألٱيِوَذاَيِيلاوُعَمْسٱَكِلٰذِلْجَأل١٠«١٥-١٠
ْ
.ِباَب

لِلَوِّـَّـرشلٱَنِمِِهللااَشاَح
ْ

لُّظلٱَنِمِريِدَق
ْ

يِزاَُجيُهَّـنَأل١١ِ.م

َالَهللاٱَّـنِإًاّقَحَف١٢.ِهِقيِرَطَكَلُجَّـرلٱُليِنُيَوِهِلْعِفَىلَعَناَسْنِإلٱ
لٱَو،ًاءوُسُلَعْفَي

ْ
لٱُجِّـوَعُيَالَريِدَق

ْ
ُهَلَّـكَوْنَم١٣.َءاَضَق

ملٱَعَنَصْنَمَو،ِضْرَألٱِب
لَقِهْيَلَعَلَعَجْنِإ١٤؟اَهَّـلُكَةَنوُكْسَْ

ْ
،ُهَب

لَسُي١٥،ُهَتَمَسَنَوُهَحوُرِهِسْفَنَىلِإَعََمجْنِإ
ِّـ

ٍَرشَبُّلُكَحوُّرلٱُم
.»ِبَاُّرتلٱَىلِإُناَسْنِإلٱُدوُعَيَو،ًاعيَِمج
٢٤:١٢لاثمأو٦٢:١٢رومزمو٢٥ع٨:٣صرظنا١٢ع
:٢ةيمورو١٦:٢٧ىّتمو٢٣:٢٠لايقزحو٣٢:١٩ايمرإو
ص٣٨:٤ص١٠ع٢٢:١٢ايؤرو٥:١٠سوثنروك٢و٦

نيوكتو٩:٢٢ص١٠٤:٢٩رومزمو١٢:١٠ص٣٨:٥
٣:١٩نيوكتو١٠:٩ص٧:٢١

ردقيالةيقيقحةفرعمهللافرعينمِّـَّـرشلٱَنِمِِهللااَشاَح
ملظينأحلاصلادلاولانكميالهنألًاملظهيلإبسنينأ
لكهلنموأهيديلمعهركينأرهاملاعناصلاوأهدالوأ

ةبسننكميالو.ءيشهلسيلنميفعمطينأءيش
بويأهبمّلسهلكاذهو)٣:٤ةيموررظنا(هللاىلإملظلا
هتدوجوهللالدعنيباوقفوينأاوردقيملمهنأريغهباحصأو
رارشألاحاجنوراربألابئاصموملاعلايفرورشلادوجوو
.هللاىلإملظلابسنبويأناكف

هديسديبعملظيلًاليكوهللاسيل)١٣ع(ُهَلَّـكَوْنَم
.هلاهلكضرألالبهلسيلامرّذبيو

رظناذإيأ)٧:١٧رظنا()١٤ع(ُهَبْلَقِهْيَلَعَلَعَجْنِإ
ةلعهيلعدجيلرشللهبقاروٍساقمكاحكناسنإلاىلإهللا
رشبلكحورلاملسيهتمسنوناسنإلاحورهسفنىلإعمجو
.بارتلاىلإناسنإلادوعيو

ىلعهبلقهللالعجنإ:هانعمامةيزيلكنإلاةمجرتلابو
دوعيدقفةظحلولوناسنإلاكرتوطقفهسفنبمتهاوهسفن
تبثياممريخلاماودوًايحناسنإلادوجوفبارتلاىلإناسنإلا

امنيحوهتمسنوهللاحور»هتمسنوهحورو«.هللاةدوج
:٥١رومزم(ناسنإلانمهعزنيهسفنىلإهحورهللاعمجي
لٱَكَحوُرَو«)١١

ْ
قفاويريسفتلااذهو.»يِّـنِمُهْعِزْنَتَالَسوُّدُق

.لوألاريسفتلانمرثكأةنيرقلا

َىلِإَغْصٱَو،اَذٰهْعَمْسٱَفٌمْهَفَكَلَناَكْنِإَف١٦«٢٠-١٦
حلٱُضِغْبُيْنَمَّـلَعَلَأ١٧.ِيتاَمِلَكِتْوَص

ْ
لٱِمَأ،ُطَّـلَسَتَيَّـَق

ْ
َّـراَب

لٱ
ْ

لِلُلاَقُيَأ١٨.ُبِنْذَتْسَتَريِبَك
ْ

اَي:ِءاَفَُّرشلِلَوُميِئَلاَي:ِكِلَم
ًاّيِنَغُِربَتْعَيَالَوِءاَسَؤُّرلٱِهوُجُوِبِيباَُحيَاليِذَّـلٱ١٩!؟ُراَْرشَأ
يفَوَنوُتوُمَيًةَتْغَب٢٠.ِهْيَدَيُلَمَعْمُهَعيَِمجْمَُّـهنَألٍ.ريِقَفَنوُد ِ
.»ٍدَيِبَالُءاَّـزِعَألٱُعَزْنُيَوَنوُلوُزَيَوُبْعَّـشلٱُّجَتْرَي.ِلْيَّـللٱِفْصِن
١٩:١٥نييوال٤٠:٨ص٢٣:٣ليئومص٢و٣٠ع
:٢ةيمورو١٠:٣٤لامعأو١٩:٧مايأ٢و١٠:١٧ةينثتو
٣:٢٥يسولوكو٦:٩سسفأو٢:٦ةيطالغو١١

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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٣٦:٢٠صو٢٥ع١٠:٣صرظنا١:١٧سرطب١و
١٢:١٩صرظنا١٢:٢٩جورخو

.بويأىلإهمالكوهيلأهّجوٌمْهَفَكَلَناَكْنِإَف
ضرألايف)١٧ع(ُطَّـلَسَتَيَّـقَْحلٱُضِغْبُيْنَمَّـلَعَلَأ
برخيملاظلانألطقفنيحىلإمهنكلونوملاظنيطالس
تبثيملونوكلاىلعطلستيملًاملاظهللاناكولو.ةكلمملا
»ًالْدَعُعَنْصَيَالِضْرَألٱِّـلُكُناَّـيَدَأ«)١٨:٢٥نيوكت(نوكلا
ملاَظ...َهللاٱَّـلَعَلَأ«)٦و٣:٥ةيمور( َفْيَكَف!اَشاَح..ٌ.ِ
لٱُهللاٱُنيِدَي

ْ
.»َكاَذْذِإََملاَع

هنوكلمارتحاكلملكل)١٨ع(ُميِئَلاَي:ِكِلَمْلِلُلاَقُيَأ
ربتعياليذلاهللايرحلابمكفهتاذبًاميئلناكنإوًاكلم
.هيديلمعمهعيمجمهنألريقفنودًاعسوُم

يف ٣٠و١٢:٢٩جورخرظنا()٢٠ع(ِلْيَّـللٱِفْصِنِ
.)١٩:٣٥كولم٢و

٢:٣٤لاينادرظنا(هللاديبلبناسنإديبالٍدَيِبَال
.)٤:٦ايركزو

َّـلُكىَرَيَوُهَوِناَسْنِإلٱِقُرُطَىلَعِهْيَنْيَعَّـنَأل٢١«٣٠-٢١
َختُثْيَحٍتْوَمَّـلِظَالَوَمَالَظَال٢٢.ِهِتاَوَطَخ

ْ
ُلاَّـمُعيِفَت

يفِلوُخُّدلِلًاناَمَزَناَسْنِإلٱُظِحَالُيَالُهَّـنَأل٢٣.ِمْثِإلٱ ِ
ملٱ
طَُحي٢٤.ِهللاٱَعَمِةَمَكاَحُْ

ِّـ
ُميِقُيَوٍصْحَفِنوُدْنِمَءاَّـزِعَألٱُم

َهلاَمْعَأُفِرْعَيُهَّـنِكٰل٢٥.ْمَُهناَكَمَنيِرَخآ
ُ

لَقُيَوْم
ِّـ

ًالْيَلْمُهُب
هنْوَكِل٢٦.َنوُقِحَسْنَيَف يفْمُهُعَفْصَيًاراَْرشَأِْمِ .َنيِرِظاَّـنلٱىَأْرَمِ

ىَّـتَح٢٨،اَهوُلَّـمَأَتَيَْملِهِقُرُطُّلُكَوِهِئاَرَوْنِماوُفََرصْنٱُمَُّـهنَأل٢٧
ملٱَخاَُرصِهْيَلِإاوُغَّـلَب

ْ
لٱَةَقْعَزَعِمَسَفِنيِكْسِ

ْ
َوُهاَذِإ٢٩.َنيِسِئاَب

ٌءاَوَسُهاَرَيْنَمَف،ُهَهْجَوَبَجَحاَذِإَو؟ُبَغْشَيْنَمَف،َنَّـكَس
لٱَكِلْمَيَالىَّـتَح٣٠؟ٍناَسْنِإَىلَعْوَأٍةَّـمُأَىلَعَناَك

ْ
َالَوُرِجاَف

.»ِبْعَّـشلِلًاكََرشَنوُكَي
١٦:١٧ايمرإو١٥:٣و٥:٢١لاثمأو٣١:٤و٢٤:٢٣ص
صرظنا١١:١١ص٣و٩:٢سوماعو١٣٩:١١رومزم
١٥:١١ليئومص١و١١:٥و٩:٥رومزم٢٠ع١١ع١٢:١٩
١٧ع٢٢:٢٣جورخو٢٢:٢٧ص٣٥:٩ص٢١:١٤ص
٢٠:٥و٥:١٥صو

نممكحينأناسنإللزوجيال)٢٤ع(ٍصْحَفِنوُدْنِم
قرطفرعيفهللاامأوطلغللةضرعهنألصحفنود
.ءيشهنعيفتخيالوهتاوطخلكوناسنإلا

٥:٢٠لاينادرظنا(رصاشليبك)٢٥ع(ًالْيَلْمُهُبِّـلَقُي
.)٣٠و

لبكولملاعدُخيامكهللاعدُخيال)٢٦ع(ًاراَْرشَأِْمِهنْوَكِل
.)٢٥:٣٢ىّتمرظنا(نيحلاصلانمرارشألازيمي

يف .هلدعلةداهشومهلةربعَنيِرِظاَّـنلٱىَأْرَمِ
لٱُةَرْجُأ«)٥:٤بوقعي(ِنيِكْسِْملٱَخاَُرص

ْ
َنيِذَّـلٱِةَلَعَف

ملٱُمُكَلوُقُحاوُدَصَح
حلٱُحاَيِصَو،ُخُْرصَتْمُكْنِمُةَسوُخْبَْ

ْ
َنيِداَّـَص

جلٱِّـبَرَْينُذُأَىلِإَلَخَدْدَق
ْ

.»ِدوُُن
ىلعبضغيفءاشيامكهللالمعيُهَهْجَوَبَجَحاَذِإَو

سانأنعىضريوأههجوبجحيو.ناسنإىلعوأةمأ
هلمعيهلمعياملكو.ضارتعاهيلعسيلوههجونوريف
.لدعلاوةمحرلاوةبحملاب

.بعشللهللاةمحر)٢٩ع(ُرِجاَفْلٱَكِلْمَيَالىَّـتَح

لَمَتْحٱ:َلاَقِِهللاْلَهْنِكٰلَو٣١«٣٧-٣١
ْ

ُدوُعَأَال.ُت
لَعَفْدَقُتْنُكْنِإ.َتْنَأِهيِنِرَأَفُهِْرصْبُأَْملاَم٣٢.ُدِسْفُأ

ْ
مثِإُت
ْ

ًا
َتْضَفَرَكَّـنَأل:ًالِئاَق،ِهيِزاَُجيَكِيْأَرَكْلَه٣٣؟ُهُلَعْفَأُدوُعَأَالَف
َختَتْنَأَف

ْ
لَألٱوُوَذ٣٤؟ْمَّـلَكَتُهُفِرْعَتاَمِبَو.اَنَأَالُراَت

ْ
ِباَب

حلٱُلُجَّـرلٱِلَب،ِيلَنوُلوُقَي
ْ

َّـنِإ٣٥:ُلوُقَييِنُعَمْسَييِذَّـلٱُميَِك
َتْيَلَف٣٦.ٍلُّقَعَتِبَسْيَلُهُمَالَكَوٍةَفِرْعَمَالِبُمَّـلَكَتَيَبوُّيَأ
لٱَىلِإُنَحَتْمُيَناَكَبوُّيَأ

ْ
.ِمْثِإلٱِلْهَأَكِهِتَبِوْجَأِلْجَأْنِمِةَياَغ

ُرِثْكُيَواَنَنْيَبُقِّـفَصُي.ًةَيِصْعَمِهِتَّـيِطَخَىلِإَفاَضَأُهَّـنِكٰل٣٧
.»ِهللاٱَىلَعُهَمَالَك
ص٣٥:١٦ص٤١:١١ص٣٣:٢٧ص٣٣:٢٧ص
٢٧:٢٣ص٢٣:٢ص٢٢:١٥

.ناسنإلاقهللالهيألوهجملعافلامسالاَقِِهللاْلَه
سيلوبئاصملمتحايأُدِسْفُأُدوُعَأَال.ُتْلَمَتْحٱ
ناكامبرهنأبمّلسهنكلواهبجوتسياملمعناكهنإهملعب
مثإلاهيريهللانأبلطودسفأدوعأاللاقومثأيأدسفأ
مث.هلعفيدوعيالوهفًامثإمثأدقناكاذإوهرصبيمليذلا
كلذهللايزاجيكيأركله)٣٣ع(بويألأسوهيلأ
مكحلاةهجنمهيأرمدقينأبويأنمبلُطو.ناسنإلا
هلاوقأنمجتنتسُيامكهيأرو.لوهجملاناسنإلاكلذىلع
لمتحاناكهنألناسنإلاكلذبيدأتزوجيالهنإةقباسلا
َتْنَأَفَتْضَفَرَكَّـنَأل«بويألهللالوقيمث.ًاملظهبئاصم
َخت
ْ
نممكحأهسفنلعجهتراسجببويأناكيأ»اَنَأَالُراَت

.نيرضاحلامكحىلإىوعدلاوهيلأعفر)٣٤ع(مث.هللا
نسحتسافلقعتالبوةفرعمالبملكتهنإبويأىلعهاوعدو
يفوتسيهنإيأةياغلاىلإنحتمُيبويأنإ)٣٦ع(وهيلأ

مالكنمدشأانهوهيلأمالكناكف.مالآلانمهقح
.ةثالثلاباحصألا

ألَا
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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َنوُثَالَّـثلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ثلاثلاوهيلأباطخ

َحتَأ٢:وُهيِلَأَلاَقَو١«٨-١
ْ

لُق؟ًاّقَحاَذٰهُبِس
ْ

ُّرَبَأاَنَأ:َت
لُقَكَّـنَأل٣.ِهللاٱَنِم

ْ
ْنِمَرَثْكَأُعِفَتْنَأاَذاَمِب؟َكُديِفُياَذاَم:َت

٥.َكَعَمَكِباَحْصَأَىلَعَوًامَالَكَكْيَلَعُّدُرَأاَنَأ٤؟يِتَّـيِطَخ
لٱِظِحَالَوِْرصْبَأَوِتاَواَمَّـسلٱَىلِإْرُظْنُا

ْ
.َكْنِمَىلْعَأاََّـهنِإ.َماَمَغ

لَعَفاَذاَمَفَتْأَطْخَأْنِإ٦
ْ

اَذاَمَفَكَيِصاَعَمَتْرَّـثَكْنِإَو؟ِهِبَت
لِمَع
ْ

ْنِمُهُذُخْأَياَذاَمْوَأ،ُهَتْيَطْعَأاَذاَمَفًاّراَبَتْنُكْنِإ٧؟ُهَلَت
.»َكُّرِبٍمَدآِنْبالَو،َكَُّرشَكِلْثِمٍلُجَرِل٨؟َكِدَي
١٥:٥نيوكت٣١و٩:٣٠ص٣٤:٩ص٢٧:٢ص
ايمرإو٨:٣٦لاثمأو٧:٢٠ص٢٢:١٢ص٨:٣رومزمو
١٧:١٠اقولو٩:١٢لاثمأو٣و٢٢:٢ص٧:١٩

َحتَأ
ْ

راملابويألوقىلإوهيلأراشأ)٢ع(ًاّقَحاَذٰهُبِس
ىنعمو)٢١:١٥(ةيطخلانمرثكأهعفنيالربلانإيأهركذ
ةحصلاوكالمألاكتايدسجلايفعفنلاوهعفنلاببويأ
امكةيحورلاحارفألاىلإارظنيملوًاضيأوهيلأاذكهوةحارلاو
.َكَعَمًامِئاَديِّـنِكٰلَو«)٢٦-٧٣:٢٣رومزم(منرملالاق
لٱيِدَيِبَتْكَسْمَأ

ْ
ٍدَْجمَىلِإُدْعَبَويِنيِدَْهتَكِيْأَرِب.ىَنْمُي

يفِيلْنَم.ِينُذُخْأَت يفًائْيَشُديِرُأَالَكَعَمَو؟ِءاَمَّـسلٱِ ِ
لَقَويِْمَحلَيِنَفْدَق.ِضْرَألٱ

ْ
لَقُةَرْخَص.يِب

ْ
ُهللاٱيِبيِصَنَويِب

.»ِرْهَّـدلٱَىلِإ
اهنأىأروةيدسجلاتاريخلاهذهىلإبويأرظناملو

ًالداعسيلهللانإمكحراربأللسيلورارشأللًانايحأىطعُت
هسفنلعجيهللاىلعمكحيورمذتينملكو)٧-٢٧:١(
.هللانمّربأ

عيمجىلإراشأهلعل)٤ع(َكَعَمَكِباَحْصَأَىلَع
.ةثالثلاطقفسيلوباحصألا

تاومسلاىلإرظننملكو)٥ع(ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإْرُظْنُا
ُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهْنَمَف«)٨:٤رومزم(لوقيلّمأتو
جاتحيالوهتاذيفلماكهللانإف»!ُهَدِقَتْفَتىَّـتَحَمَدآُنْبٱَو
ملظيهللانإنكميالفمهعابتأةمدخىلإملاعلاكولم
زافيلألوقرظناءيشلكهلنألمهيفعمطيالوهقئالخ
)٢٢:٢(.

ملٱِةَرْثَكْنِم٩«١٦-٩
ملاَظَْ ْنِمَنوُثيِغَتْسَي.َنوُخُْرصَيِِ

ِيناَغَألٱِيتْؤُم،يِعِناَصُهللاٱَنْيَأ:اوُلوُقَيَْملَو١٠.ِءاَّـزِعَألٱِعاَرِذ
ِّـ

يف لَعُييِذَّـلٱ١١؟ِلْيَّـللٱِ
ِّـ

اَنُلَعَْجيَو،ِضْرَألٱِشوُحُوْنِمَرَثْكَأاَنُم
ِراَْرشَألٱِءاَِيْربِكْنِمَنوُخُْرصَيَّـمَث١٢.ِءاَمَّـسلٱِروُيُطْنِمَمَكْحَأ

لٱَوًابِذَكُعَمْسَيَالَهللاٱَّـنِكٰلَو١٣.ُبيِجَتْسَيَالَو
ْ

ُرُظْنَيَالُريِدَق
لُقاَذِإَف١٤.ِهْيَلِإ

ْ
ِْربْصٱَف،ُهَماَّـدُقىَوْعَّـدلٱَف،ُهاَرَتَتْسَلَكَّـنِإَت

ألَفَنآلٱاَّـمَأَو١٥.ُهَل
َ
ِةَرْثَكِبِيلاَبُيَالَو،ُبِلاَطُيَالُهَبَضَغَّـن

لٱِبُهاَفُبوُّيَأَرَغَف١٦،ِتَّـالَّـزلٱ
ْ
لٱََّـربَكَو،ِلِطاَب

ْ
.»ٍةَفِرْعَمَالِبَمَالَك

٨:٢١ص٣٦:١٣و٢٧:١٠و٢١:١٤ص١٢:١٩صرظنا
:٣٦ص١٦:٢٥لامعأو١٤٩:٥و٧٧:٦و٤٢:٨رومزمو

:١٥لاثمأو٢٧:٩ص٣٢:٣٣ايمرإو٩٤:١٢رومزمو٢٢
٩:١١ص٣:٤اخيمو١١:١١ايمرإو١:١٥ءايعشإو٢٩
٣٤:٣٥ص٣١:٣٥ص٩و٢٣:٨و

الأطخأاذإناسنإلاوتاومسلايفهللانإلاقوهيلأناك
عمو)٧و٦ع(ًائيشهيطعيالًارابناكاذإوًائيشهيفرثؤي
عمسيوهقئالخبهللامتهيتايآلاهذهديفتامككلذ

.مهتالص
شوحوخارصكمهخارصنكلو)٩ع(َنوُخُْرصَي

.مهعناصىلإنورظنيالفضرألا
ِيناَغَألٱِيتْؤُم

ِّـ
يف حرفلاوحرفلاةمالعيناغألاِلْيَّـللٱِ

نعةيانكوفوخلاونزحلاتقوليللاو.هللانميقيقحلا
ِمَُّنَرتِب«)٣٢:٧رومزم(اهنمهءايقتأهللايجنيفتاقيضلا
يفامهوليللايفاليسوسلوبحّبسامك»يِنُفِنَتْكَتِةاَجَّـنلٱ
ًاريثكملاعلايناغأنكلو)١٦:٢٥لامعأ(يبليفيفنجسلا
.ًابئتكمًابلقرتستام

ناسنإلانأهللاديريالِضْرَألٱِشوُحُوْنِمَرَثْكَأاَنُمِّـلَعُي
الودسجللامالإفرعتاليتلارويطلاوشوحولاكنوكي
.اهيلعطلستملاناسنإلانمىلعأءيشىلإرظنت

ةالصبيجتسيال)١٣ع(ًابِذَكُعَمْسَيَالَهللاٱ
.ةصلخمةينورهاطبلقنمةمدقمتسيلاهنألنيخراصلا

هللاىلإاورظنينأنيقياضتملاىلع)١٤ع(ُهَلِْربْصٱَف
نأًاضيأمهيلعو)١٣ع(ءايرالباولصيو)١٠ع(ناميإلاب
.ًاْربَصُئِشْنُيْمُكِناَميِإَناَحِتْمٱ«)٤و١:٣بوقعي(اوربصي
لَفُْربَّـصلٱاَّـمَأَو

ْ
َنيِلِماَكَوَنيِّـماَتاوُنوُكَتْيَكِل،ٌّماَتٌلَمَعُهَلْنُكَي

يفَنيِصِقاَنَْريَغ هافرغفف)١٦و١٥ع(بويأامأو.»ٍْءَيشِ
ملهللابضغنألربصيملوةفرعمالبمالكلاّربكولطابلاب
ةرثكبلابيملرهاظلابسحورضاحلاتقولايفبلاطي
.تالزلا

سيلهنألسانلاملظيالهللانأوهيلأمالكةصالخو
مهنماوحبرييكلمهاياعرنوملظينيذلاملاعلاكولمك
بلطيهنأريغمهتالصبيجتسيونيمولظملاهقئالخبمتهيو
راظتنايفربصلاوةصلخمةينبةالصلاوهبناميإلامهنم
.باوجلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

هللاةهجنمهراكفأحضوأهبوعبارلاوهيلأباطخ
.ةقيلخلايفوسانلايفهلامعأعيمجيفهتمظعو

َكَلَيِدْبُأَفًاليِلَقَّـَيلَعِْربْصٱ٢:َلاَقَفوُهيِلَأَداَعَو١«٤-١
،ٍديِعَبْنِميِتَفِرْعَمُلِْمحَأ٣.ٌمَالَكِهللاٱِلْجَألُدْعَبُهَّـنَأ
ُحيِحَص.يِمَالَكُبِذْكَيَالًاّقَح٤.يِعِناَصِلًاّرِبُبِسْنَأَو
ملٱ
.»َكَدْنِعِةَفِرْعَْ
٣٧:١٦ص٣٣:٣صرظنا٣٧:٢٣و٨:٣ص

رمألاحضويوهرخآىلإرمألايضقتسي)٣ع(ٍديِعَبْنِم
.ديعبنمةلثمأونيهاربب

دوصقمويتآلامالكلاةصالخاذهيِعِناَصِلًاّرِبُبِسْنَأَو
.بويألاوقأىلعًادرهللارربينأوهيلأ

لوقرظنا.هسفنىلإراشأ)٤ع(َكَدْنِعِةَفِرْعَْملٱُحيِحَص
»ِهللاٱَماَّـدُقٍناَسْنِإِّـلُكِريِمَضىَدَلاَنَسُفْنَأَنيِحِداَم«سلوب
ًارصاقنوكينأهريغمّلعينمبقيليالو)٤:٢سوثنروك٢(
.)٣:١٧سواثوميت٢رظنا(ةفرعملاب

ُزيِزَع.ًادَحَأُلُذْرَيَالُهَّـنِكٰلَوٌزيِزَعُهللاٱاَذَوُه٥«٧-٥
لٱِةَرْدُق

ْ
لَق
ْ

لٱَءاَضَقيِرُْجيْلَب،َريِّـِّـرشلٱيِيُْحيَال٦.ِب
ْ
.َنيِسِئاَب

لٱِنَعِهْيَنْيَعُلِّـوَُحيَال٧
ْ
ملٱَعَمْلَب،ِّـراَب

َىلَعْمُهُسِلُْجيِكوُلُْ
لٱ
ْ

.»َنوُعِفَتْرَيَف،ًادَبَأِّـِيسْرُك
ص١٢:١٣صرظنا١٠٢:١٧و٦٩:٣٣و٢٢:٢٤رومزم
٣٤:١٥و٣٣:١٨رومزم٥:١٥صرظنا٣٤:٢٦و٨:٢٢
١١٣:٨رومزمو٥:١١ص

سانلاضعبانلذراذإوةفرعملاومهفلايأِبْلَقْلٱِةَرْدُق
امومهبراجتومهلاوحأومهبولقانفرعولوانتفرعمةلقلكلذف
همالكبو.مهلذرنانكاملهللامهفرعيامكحالصلانممهيف
لُظُخُْرصَأِّـينِإاَه«بويأهلاقامىلعوهيلأدراذه

ْ
َالَفًام

ُهُسْفَنَو؟ُهُّدُرَيْنَمَف،ُهَدْحَوَفَوُهاَّـمَأ«و)١٩:٧(»ُباَجَتْسُأ
.)٢٣:١٣(»ُلَعْفَيَفيِهَتْشَت

هنأامبونيحىلإفمهايحأنإو)٦ع(َريِّـِّـرشلٱيِيُْحيَال
يرجيىتحربصلانيسئابلاىلعفرارشألاىلعحورلاليوط
.مهءاضق

رظنا(لاينادودوادوفسويك)٧ع(ْمُهُسِلُْجيِكوُلُْملٱَعَم
اَنَلَعَج«)١:٦ايؤرو٨و١١٣:٧رومزمو٢:٨ليئومص١
.»ِِهللاًةَنَهَكَوًاكوُلُم

لٱِباوُقِثوُأْنِإ٨«١٢-٨
ْ

يفاوُذِخُأْنِإ،ِدوُيُق ٩،ِّـلُّذلٱِلاَبِحِ
َهلُرِهْظُيَف

ُ
َهلاَعْفَأْم

ُ
ْمَُهناَذآُحَتْفَيَو١٠،اُوَّـربََجتْمَُّـهنَأل،ْمُهَيِصاَعَمَوْم

اوُعاَطَأَواوُعِمَسْنِإ١١.ِمْثِإلٱِنَعاوُعِجْرَيْنَأِبُرُمْأَيَو،ِراَذْنِإلِل
خلٱِبْمُهَماَّـيَأاْوَضَق

ْ
،اوُعَمْسَيَْملْنِإَو١٢ِ.مَعِّـنلٱِبْمِهيِنِسَوَِْري

ملٱِةَبْرَحِبَف
ملٱِمَدَعِبَنوُتوُمَيَوَنوُلوُزَيِتْوَْ

.»ِةَفِرْعَْ
كولم٢و٢١ع٣٣:١٦صو١٥ع١٥:٢٥ص٢١و١٥ع

٤:٢١ص١٥:٢٢صرظنا٣:٨نانويو١٧:١٣

ةئيطخللةضرعراربألانأ)١(ملعتنتايآلاهذهنم
حجرألاولذلاودويقللهللامهملسيوبيدأتلاىلإنوجاتحيف
ًالامجإطاطحنالاوقيضلانعةيانكلذلاةلابحودويقلانأ
نإ)٢(»ُهُبِّـدَؤُأَوُهُخِّـبَوُأُهُّبِحُأْنَمُّلُكِّـينِإ«)٣:١٩ايؤررظنا(
ملاعفأمهلرهظيل«مهاياطخبنيبدؤملارّكذينأبيدأتلاةياغ
بيدأتلاةجيتننإ)٣(مثإلانعاوعجريواوبوتيل»مهيصاعمو
رظنا(لسعلارطقناكناثانويةباشنفرطب.معنوريخ
)٤(مالسوحرفبيدأتلااصعفرطبو)١٤:٢٧ليئومص١
نولوزيبيدأتلانماوديفتسيواوعمسيملاذإةاطخلانإ
لاقوءاجرالبكالهلاىلإنوقاسُييأ)١٢ع(توملاةبرحب
بيدأتىلإاوهبتناالواوفرعيملمهتدارإبمهنأل»ةفرعملامدعب«
.هللا

لٱُراَّـجُفاَّـمَأ١٣«١٥-١٣
ْ

لَق
ْ

َال.ًابَضَغَنوُرَخْذَيَفِب
يفْمُهُسْفَنُتوُمَت١٤.ْمُهَدَّـيَقَوُهاَذِإَنوُثيِغَتْسَي اَبِّـصلٱِ
ملٱَْنيَبْمُُهتاَيَحَو

لٱيِّـجَنُي١٥.َنيِنوُبْأَْ
ْ
يفَسِئاَب لُذِ

ِّـ
ُحَتْفَيَو،ِه

يفْمَُهناَذآ .»ِقيِّـضلٱِ
١٠ع٢١و٨ع

بيدأتنوكيفهللاىلعًابضغنودادزيًابَضَغَنوُرَخْذَيَف
راجفللامأوهلمهتبحمةدايزوهيلإمهبارتقالةطساوراربأللهللا
راجفًانايحأنوكيو.مهبضغةدايزوهنعمهداعتبالةطساوف
.بولقلافرعيهللانكلورهاظلابًاراربأبلقلا

نوسدقملايا»مشيدقلا«يناربعلاب)١٤ع(َنيِنوُبْأَْملٱ
:١٤كولم١و٢٣:١٧ةينثترظنا(ةحيبقلاتورتشعةدابعل

٢٤(.
ع(يفهيفناكامىلإعجر)١٥ع(َسِئاَبْلٱيِّـجَنُي

١٠(.

َالٍبْحُرَىلِإِقيِّـضلٱِهْجَوْنِمَكُدوُقَيًاضْيَأَو١٦«٢١-١٦
ألْمَيَو،ِهيِفَْرصَح

ُ
ِريِّـِّـرشلٱَةَّـجُح١٧.ًانْهُدَكِتَدِئاَمَةَنوُؤَم

لَمْكَأ
ْ

حلٱَف،َت
ْ

لٱَوُةَّـُج
ْ

ُهَّـلَعَلِهِبَضَغَدْنِع١٨.َكِناَكِسْمُيُءاَضَق
لٱُةَرْثَكَف.ٍةَقْفَصِبَكُدوُقَي

ْ
؟َكاَنِغُِربَتْعَيْلَه١٩.َكُّكُفَتَالِةَيْدِف

يِذَّـلٱِلْيَّـللٱَىلِإُقاَتْشَتَال٢٠!ِةَوْرَّـثلٱىَوُقَعيَِمجَالَوَْربِّـتلٱَال

ألَا
َ
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لَتَال.ْرَذْحِا٢١.ْمِهِعِضاَوَمْنِمًابوُعُشُعَفْرَي
ْ

ِمْثِإلٱَىلِإْتِفَت
.»ِّـلُّذلٱَىلَعاَذٰهَْتَرتْخٱَكَّـنَأل
:٤نانويو٣٤:٣٣ص١١و١٠و٢٢:٥ص٢:١٤عشوه
٣١:٦رومزمو١٠ع٢٥و٣٤:٢٠ص٣٣:٢٤ص٩و٤
١٥و٨ع٦٦:١٨و

ةياغنأهلحضوأوهمالكببويأصصخيَكُدوُقَيًاضْيَأَو
ةجحلمكأاذإنكلوبحرىلإهدوقينأيههبيدأتيفهللا
هؤاضقوريرشلاةجحفهداقتعادقتعااذإيأريرشلا
.هناكسمي

هللابضغلعليأ)١٨ع(َكُدوُقَيُهَّـلَعَلِهِبَضَغَدْنِع
.ةيرخسلاوأءاردزالايأةقفصىلإهدوقي

٣٣:٢٤رظنا(همالآةيدفلاوَكُّكُفَتَالِةَيْدِفْلٱُةَرْثَكَف
نممالآلاهذههكفتالةديدشًامالآملأتولويأ)هريسفتو
.)١٢و١١ع(هعطيوهللاعمسيملنإهللابضغ

لكرسخدقذئنيحبويأناك)١٩ع(َكاَنِغُِربَتْعَيْلَه
هربتعيالًاريثكناكامهملامكدنعناكولىنعملاوهلام
.)٤٩:٧رومزمرظنا(ةيدفهلبقيالوهللا

ىلإقاتشابويأناك)٢٠ع(ِلْيَّـللٱَىلِإُقاَتْشَتَال
ُهَدِجَأْنَأيِنيِطْعُيْنَم«)٤و٢٣:٣(لاقذإهللامامأروضحلا
نأوهيلأهرّكذف»ُهَماَمَأىَوْعَّـدلٱُنِسْحُأ!ِهِّـيِسْرُكَىلِإَِيتآَف
لبهريربتلبويأركتفاامكنوكيالهللايسركمامأروضحلا
نيذلابوعشلاةنونيدكةبعرمةنونيدلاهذهنوكتوةنونيدلل
.نييلبابلاونييروشألاونييرصملاكليللايفهللامهكلهأ

ميلستلاوهلذلاو)٢١ع(ِّـلُّذلٱَىلَعاَذٰهَتَْرتْخٱَكَّـنَأل
.همثإىلعرارصإلاراتخافبويأامأوهللابيدأتل

لَعُمُهُلْثِمْنَم.ِهِتَرْدُقِبَىلاَعَتَيُهللاٱاَذَوُه٢٢«٢٢،٢٣
ِّـ

؟ًام
لَعَفْدَق:ُهَلُلوُقَيْنَمْوَأ،ُهَقيِرَطِهْيَلَعَضَرَفْنَم٢٣

ْ
َت

.»؟ًاَّرش
٨:٣صرظنا٣٥:١١ص

ءايشألاعيمجفرعيهنأل)١(هلثمسيلًامِّـلَعُمُهُلْثِمْنَم
)٣(ميلعتللقرطلانسحأفرعيهنأل)٢(سانلاعيمجو
سانللةودقهنأل)٤(حورلاليوطوهوسانلابحيهنأل
عوسيناكو.طقفلقعللسيلوبلقللهميلعتنأل)٥(
.)٧:٤٦انحويرظنا(ليثمهلسيلًاملعم

.ُساَّـنلٱِهِبُمَّـَنَرتَييِذَّـلٱُهَلَمَعَمِّـظَعُتْنَأْرُكْذُا٢٤«٢٤،٢٥
.»ٍديِعَبْنِمُهَنوُرُظْنَيُساَّـنلٱ.ِهِبُِرصْبُيٍناَسْنِإُّلُك٢٥
٥٩:١٦رومزمو١٦:٩مايأ١و٥:١ةاضقو١٥:١جورخ
١٣٨:٥و

سانلاراكفأهجوينأبيدأتلاةياغُهَلَمَعَمِّـظَعُتْنَأْرُكْذُا
فرعينأردقيالهنألمئاهبلانعزاتميناسنإلاوهللاىلإ
.هنوحبسيوهنوركذيليجلكيفءايقتألاوهلمعمظعيوهللا
لكوءادفلاوةيانعلاوقلخلايهوعاونأةثالثىلعهللالمعو
نأسانلاردقيالنكلو)٢٥ع(هللالمعرصبيناسنإ
.ديعبنمنورظنيمهنأككاردإلامامتهوكردي

َالِهيِنِسُدَدَعَوُهُفِرْعَنَالَوٌميِظَعُهللاٱاَذَوُه٢٦«٣٣-٢٦
ملٱِتاَرَطَقُبِذَْجيُهَّـنَأل٢٧.ُصَحْفُي

ْنِمًارَطَمُّحُسَت.ِءاَْ
هباَبَض .َنِيريِثَكٍساَنُأَىلَعُهُرُطْقَتَوُبُحُّسلٱُهُلِطَْهتيِذَّـلٱ٢٨اَِ
لَعُيْلَهَف٢٩

ِّـ
لٱِّـقَشْنَعٌدَحَأُل

ْ
٣٠؟ِهِتَّـلَظَمِفيِصَقْوَأِمْيَغ

لٱِلوُصُأِبىَّـطَغَتَيَّـمُثِهِسْفَنَىلَعُهَروُنَطَسَباَذَوُه
ْ
ُهَّـنَأل٣١.ِرْحَب

هب لٱُقِزْرَيَوَبوُعُّشلٱُنيِدَيِهِذِٰ
ْ

طَغُي٣٢.ٍةَرْثَكِبَتوُق
ِّـ

ِهْيَّـفَكي
لٱَىلَعُهُرُمْأَيَوِروُّنلٱِب

ْ
ملٱ،ُهُدْعَرِهِبُِربُْخي٣٣.ِّـوُدَع

ًاضْيَأَِيشاَوَْ
.»ِهِدوُعُصِب
:١٠٢و٩٠:٢رومزمو١٠:٥ص٣٧:٢٣و٩-١١:٧ص
٣٨:٢٨و١١و٣٧:٦و٥:١٠صو٢٩-٢٦ع٢٧و٢٤
٣٧:١٣ص٢٦:١٤ص١٦و٣٧:١١ص١٤٧:٨رومزمو
١٢و٢٧:١١ص١٤:١٧لامعأو١٣٦:٢٥و١٠٤:٢٧رومزم
٣٧:٢ص١٥و

يفةرهاظلاهللاةمظعركذ٣٧:١٣صىلإانهنم
.ّوجلا

هكرديالودحأهاريالفوهامأوهلمعرظننُهُفِرْعَنَال
.قولخم

ملٱَىلِإ«)١:٧ةعماجرظنا(ِءاَْملٱِتاَرَطَقُبِذَْجي
ِناَكَْ

مهفيمل.»ًةَعِجاَرُبَهْذَتَكاَنُهَىلِإُراَْهنَألٱُهْنِمْتَرَجيِذَّـلٱ
هعنصووجلاىلإهدوعصوراخبىلإءاملاليوحترمأءامدقلا
طيحي)سونايقوألا(طيحملارحبلانأاونظلببحسلا
هايملاعجرتمثراهنألاوراطمألاهايمهيلإلزنت.ضرألاب
مّلهوطيحملاىلإمثلوألااهناكمىلإضرألاتحتقاوسب

نيينانويلاءارعشويناربعلاموجرتلادقتعياذكهوًارج
.نيينيتاللاو

للعينأدحأردقيالفقربلاةطساوب)٢٩ع(ِمْيَغْلٱِّـقَش
ءابرهكلالعفنمًائيشنوملعيءاملعلانإفمويلاىتحهنع
.ءايشأمهنعتباغدقو

رحبلارعقنمعفرهنأك)٣٠ع(ِرْحَبْلٱِلوُصُأِبىَّـطَغَتَي
قربلايأعماللاهروندعبفىرُيالفبوثكاهبىطغتوههايم
لُّظلٱَلَعَج«)١٨:١١رومزمرظنا(سمادمالظ

ْ
.َُهْرتِسَةَم

ملٱَباَبَضُهَتَّـلَظَمُهَلْوَح
ْ
لٱَمَالَظَوِهاَيِ

ْ
.»ِماَمَغ

ألَا
َ
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ُهَماَهِسَلَسْرَأ«)١٨:١٤رومزم()٣١ع(َبوُعُّشلٱُنيِدَي
ملٱُقاَمْعَأْتَرَهَظَف،ْمُهَجَعْزَأَفًَةريِثَكًاقوُرُبَوْمُهَتَّـتَشَف

ْ
،ِهاَيِ

ملٱُسُسُأْتَفَشَكْنٱَو
.»ُّبَراَيَكِرْجَزْنِمِةَنوُكْسَْ

بوعشلانيديهبيذلارطملاسفنبفَتوُقْلٱُقِزْرَيَو
.ةرثكبتوقلاقزريوضرألايقسي

هيديبقوربلاكسمأهنأك)٣٢ع(ِروُّنلٱِبِهْيَّـفَكيِّـطَغُي
امهنأهلالجبقيليالفهاديامأوهماهسبراحملاكسميامك
.نايرُي

نمودعرلانمدعترتمئاهبلاىتح)٣٣ع(َِيشاَوَْملٱ
.ةفصاعلابهنايتإيأهللادوعص

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لَقَبَرَطْضٱاَذٰهِلَف١«٤-١
ْ

٢.ِهِعِضْوَمْنِمَقَفَخَويِب
خلٱَّـيِوَّـدلٱَوِهِتْوَصَدْعَرًاعاَمَساوُعَمْسٱ

ْ
٣.ِهِمَفْنِمَجِرَا

َحت
ْ

طُيِتاَواَمَّـسلٱِّـلُكَت
ْ

طَأَىلِإُهُروُناَذَك،اَهُقِل
ْ

.ِضْرَألٱِفاَر
ْذِإاَهُرِّـخَؤُيَالَو،ِهِلَالَجِتْوَصِبُدِعْرُي،ٌتْوَصُرِْجمَزُيُدْعَب٤
.»ُهُتْوَصَعِمُس
:٢٨صو١٢ع٩-٢٩:٣رومزمو٣٦:٣٣صو٥و٤ع

٢٦:١٤ص٣٨:١٣و٢٤

نموأهثودحرّوصتيذلادعرلانمهبلقَبَرَطْضٱ
ملكتيسةفصاع.ديعبنمةمداقاهبرعشةيقيقحةفصاع
ع(هرونو.هللاتوصهنأكدعرلاروصتو)٣٨:١(اهنمهللا

.اهيصاقأواهفارطأضرألافانكأوقربلاوههللارونيأ)٣
تقويفدعرلاوقربلاثدحي)٤ع(ٌتْوَصُرِْجمَزُيُدْعَب
امنيبنامزلاوقربلاىرُيامدعبدعرلاعمسُينكلودحاو
نيبوامهدحأنيبدعبلافرعُيهنمدعرلاعمسُيوقربلاىرُي
ٍناوثثالثبقربلاةيؤردعبتوصلاتعمساذإفرظانلا
لدتعملاوجلايفتوصلاةعرسًامدق١١٢٥يف٣برضا
الو.توصلاردصمنيبوكنيبدعبلانوكيلصاحلاف
.)٣٦:٣٢(»ودعلاىلعاهرمأي«وةوقلاباهبيتأييأاهرخؤي

َالَمِئاَظَعُعَنْصَي.ًابَجَعِهِتْوَصِبُدِعْرُيُهللاَا٥«٨-٥
لَّـثلِلُلوُقَيُهَّـنَأل٦.اَهُكِرْدُن

ْ
ِلِباَوِلاَذَك.ِضْرَألٱَىلَعْطُقْسٱ:ِج

ملٱ
َمَلْعَيِلٍناَسْنِإِّـلُكِدَيَىلَعُمِتَْخي٧.ِهِّـزِعِراَطْمَأِلِباَو،ِرَطَْ
حلٱُلُخْدَتَف٨،ْمُهَقِلاَخِساَّـنلٱُّلُك

ْ
ملٱُتاَناَوََي

يفُّرِقَتْسَتَوَيِوآَْ ِ
هتَرِجْوَأ .»اَِ
٣٦:٢٧صرظنا٣٨:٢٢ص٥:٩صو٢٣و١٦و١٤ع
١٠٤:٢٢رومزمو٣٨:٤٠ص١٢:١٤ص

يفهللامئاظعءاملعلاكرديالمويلاىتحاَهُكِرْدُنَال
مامتنوفرعيالوةيئابرهكلايهامنوفرعيالمهنإفةعيبطلا
نإءامدقلالاقامكاولوقينأبجيفرطملاسيماونةفرعملا
وه)٦ع(لباولاو.هنموهفثدحياملكةعيبطلايفهللا
.رطقلامخضلاديدشلارطملا

رطملاوجلثلانم)٧ع(ٍناَسْنِإِّـلُكِدَيَىلَعُمِتَْخي
نوكتفيداعلاهلمعلهديدمينأناسنإلاردقيالديدشلا
الوهللاديبوههنأناسنإلاملعتيواهيلعموتخماهنأكهدي
ةصرفلمعلانعهفقوتمايأوهنودًائيشلمعينأردقي
.هلهتابجاومامتإوهللايفهلمأتل

جلٱَنِم٩«١٣-٩
ْ

ِلاَمِّـشلٱَنِمَوُراَصْعَألٱِيتْأَتِبوَُن
لٱ
ْ

جلٱُلَعُْجيِهللاٱِةَمَسَنْنِم١٠.َُدَرب
ْ

ملٱُةَعِسُقَّـيَضَتَتَو،ُدََم
ْ
.ِهاَيِ

طَيٍّيِرِبًاضْيَأ١١
ْ

لٱُحَر
ْ

َيِهَف١٢.ِهِروُنَباَحَسُدِّـدَبُي.َمْيَغ
لَقَتُمٌةَرَّـوَدُم

ِّـ
ِهْجَوَىلَعِهِبُرُمْأَياَمَّـلُكَلَعْفَتِل،ِهِتَراَدِإِبٌةَب

ملٱِضْرَألٱ
ْوَأ،ِهِضْرَألْوَأ،ِبيِدْأَّـتلِلَناَكٌءاَوَس١٣،ِةَنوُكْسَْ

.»اَهُلِسْرُيِةَْمحَّـرلِل
ص٣٦:٢٧ص١٤٧:١٧رومزمو٣٨:٢٩ص٩:٩ص
١٤:٢١ءايعشإ١٤٨:٨رومزمو٣٦:٣٢ص١٥ع٣٦:٢٩
ص١٩و١٢:١٨ليئومص١و٢٣و٩:١٨جورخ٢٧:٦و

١٨:٤٥كولم٢٧١و٣٨:٢٦

وه»بونجلا«ةمجرتملاةيلصألاةملكلاىنعمِبوُنَْجلٱَنِم
ناكمدوهيلالّثمفةيعوسيلاةمجرتلايفامك»ريداخأ«
ءاروءاسنلاناكمب)٩:٩(بونجلاىصقأيفوهوراصعألا
.هللارمأبهنمراصعألاجرختفتيبلانمةيحانيفردخلا

اهلسرييتلاةدرابلاةيلامشلاحيرلا)١٠ع(ِهللاٱِةَمَسَن
.دمجتامنيحهايملاةعسقيضتو.هللا

يتلاةبوطرلاضرألاىلإلزنُي)١١ع(َمْيَغْلٱُحَرْطَيٍّيِرِب
باحسلاوههرونباحسوضرألايوُرتفاهنمميغلانوكتي
وهفهللاديببحُسلاوددبتيرطملايهتنيامدعبوقربلاهنمو
ءاشيامكرخآىلإناكمنماهلقنيو)١٢ع(اهّرودي
رظنا(نييناعنكللامك)١٣ع(بيدأتللًانايحأاهلسريو
ًانايحأو)٣٠:٣٠ءايعشإرظنا(نييروشأللو)١٠:١١عوشي
سيماونلابجومبلمعيهللاو.ضرألايقستذإةمحرلل
وأسيماونلاهذهفقويًانايحأهنأريغاهّنسيتلاةيعيبطلا
٥:١٧بوقعيرظنا(ايليإمايأيفامكًاصاخًاسومانلخدُي
كلسيوسيماونلاهذهسردينأناسنإلاىلعو)١٨و
.اهبجومب

ْلَّـمَأَتَوْفِقَو،ُبوُّيَأاَياَذٰهَىلِإْتُصْنُا١٤«٢٠-١٤
ِروُنَةَءاَضِإْوَأاَهْيَلِإِهللاٱَهاَبِتْنٱُكِرْدُتَأ١٥.ِهللاٱِبِئاَجَعِب

ألَا
َ
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لٱِتاَزِجْعُم،ِباَحَّـسلٱَةَنَزاوُمُكِرْدُتَأ١٦.ِهِباَحَس
ْ

ِلِماَك
ملٱ
ْنِمُضْرَألٱِتَنَكَساَذِإَكُباَيِثُنُخْسَتَفْيَك١٧.ِفِراَعَْ
جلٱِحيِر

ْ
جلٱُهَعَمَتْحَّـفَصْلَه١٨.ِبوَُن

ْ
ملٱَدََل

ملٱَكَنَّـكَمُْ
ْ
ِةآْرِ

ملٱ
لَع١٩؟ِةَكوُبْسَْ

ِّـ
لٱُنِسْحُنَالاَنَّـنِإ.ُهَلُلوُقَناَماَنْم

ْ
َمَالَك

لُّظلٱِبَبَسِب
ْ

ْلَه؟ُتْمَّـلَكَتاَذِإيِمَالَكِهْيَلَعُّصَقُيْلَه٢٠!ِةَم
.»؟َعِلَتْبَيْيَكِلُناَسْنِإلٱُقِطْنَي
١٠٤:٢رومزمو٩:٨ص٣٦:٤ص٢٣و١٤و٥ع
٩:١٤ص١٢:١ايركزو١٠:١٢ايمرإو٤٥:١٢ءايعشإو
٨:٢٦ةيمورو

بويأراذنإةبيجعلاهللالامعأهركذبوهيلأةياغنإ
.هللاملسيفهلهجوهفعضملعتيل

.)هريسفتو٢٦:٨رظنا()١٦ع(ِباَحَّـسلٱَةَنَزاوُم
دربلانمءاوهلالاحريغتت)١٧ع(َكُباَيِثُنُخْسَتَفْيَك

لّلعينأهريغالوبويأردقيالودربلاىلإرحلانمورحلاىلإ
الاننكلواهثودحىرناننإف.ةيداعلاةطيسبلارومألاهذه
.كاردإلامامتاهكردننأردقن

ساحنلانمةميدقلاايارملاتناك)١٨ع(ِةآْرِْملٱَكَنَّـكَمُْملٱ
ةبقرظنمكوهويفاصلادلجلارظنمىلإانهةراشإلاولوقصملا
نولمعتسيمويلاءارعشلاوضرألافارطأىلعةزكارةنكمم
رثكأكلفلاملعيفاومدقتمهنأعماهسفنتاهيبشتلاهذه
.ءامدقلانم

نأهباحصأووهيلأردقيمل)١٩ع(ُهَلُلوُقَناَماَنْمِّـلَع
سانلالوقعةملظيه»ةملظلا«و.هللاىدلمالكلااونسُحي
.هللارومأيفمهتفرعمةلقو

ءرملارساجتاذإ)٢٠ع(َعِلَتْبَيْيَكِلُناَسْنِإلٱُقِطْنَيْلَه
خيبوتدصقوهيلألعلو.كالهلاوبضغلاقحتسيهللاملكو
١٣:٣(هللامامأهاوعدطسبينأبلطناكهنإفبويأ
.)٤و٢٣:٣و

لٱُروُّنلٱىَرُيَالَنآلٱَو٢١«٢٤-٢١
ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُرِهاَب ِ

جلٱ
ْ

.ٌبَهَذِيتْأَيِلاَمِّـشلٱَنِم٢٢.ِهيِّـقَنُتَفُحيِّـرلٱُُربْعَتَّـمُث،ِدََل
لٱ٢٣.ٌبِهْرُمٌلَالَجِهللاٱَدْنِع

ْ
لٱُميِظَع.ُهُكِرْدُنَالُريِدَق

ْ
ِةَّـوُق

حلٱَو
ْ

لٱُريِثَكَوِّـَق
ْ

لَفَكِلٰذِل٢٤.ُبِواَُجيَال.ِّـِرب
ْ

َّـلُك.ُساَّـنلٱُهْفَخَت
لٱِميِكَح

ْ
لَق
ْ

.»يِعاَرُيَالِب
ص٨و١١:٧صرظنا٦:١٦سواثوميت١و١١:٣٣ةيمور
١:١٢موحانو٦٣:٩ءايعشإ٨:٣صرظنا٣٦:٥و٩:٤
١:٢٦سوثنروك١و٥:١٣ص٣:٣٣يثارمو

رهظيميغلادرُطودلجلايقنوحيرلاتربعامدعبَنآلٱَو
ردقيالهينيعفعضنمناسنإلانكلورهابلاسمشلارون
:٢٣(بويألوقىلإراشأوهيلألعل.رونلاكلذىلإرظنينأ

نأهلّنيبو»ِهِّـيِسْرُكَىلِإَِيتآَفُهَدِجَأْنَأيِنيِطْعُيْنَم«)٣
رونلمتحتالنيعلانأامكهللاىرينأردقيالناسنإلا
الناسنإلانإاذهةدئافمهضعبىريو.رهابلاسمشلا
الوملاعلابمتهيالهللانأنظيًانايحأوهللادصاقممهفي
رونلاىريسناميإلابهرظتنينملكنكلوًادارفأسانلاب
ُمَهْفَتَسَكَّـنِكٰلَو،ُعَنْصَأاَنَأاَمَنآلٱَتْنَأُمَلْعَتَتْسَل«ًاريخأ
.)١٣:٧انحوي(»ُدْعَباَميِف

لوقلااذهمهضعبمهفي)٢٢ع(ٌبَهَذِيتْأَيِلاَمِّـشلٱَنِم
هبنوتأيسانلاولامشلانميتأيبهذلانإيأًايفرح
بهرملاهللالالجامأو.رطاخملاوباعتألانوساقيامدعب
هللارونوهانهبهذلانأحجرألاو.ناسنإلاهكرديالف
ع(دلجلايقنتيتلاحيرلانأللامشلانمهنإليقويبهذلا

طَتِلاَمِّـشلٱُحيِر«)٢٥:٢٣لاثمأ(لامشلانميه)٢١
ْ

ُدُر
ملٱ
.»َرَطَْ

النأسانلاىلعبجيف)٢٣ع(ُهُكِرْدُنَالُريِدَقْلٱ
بواجيالوهو.هلاوملسيوهوفاخينألبهللاىلعاومكحي
نأمهلسيلوهلمعياملكاومهفينأنوردقيالمهنأل
.هنوملعيالاميفاومكحي

وأهسفندنعميكحلايأ)٢٤ع(ِبْلَقْلٱِميِكَحَّـلُك
.عضاوتملايعاريلبهللاهيعاريالف.ربكتملا

َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ىلعًاليلدتناكةميظعلاهبئاصمنإبويأباحصألاق
امكئطخيملهنأبرعشفبويأامأوةميظعاياطخهباكترا

هباحصأوبويأنيبلصحوهلدعوهللاةدوجيفكشواونظ
رّطسرخآلابو.ةمساحةجيتنالبضيرعوليوطلادج
لكاشملاهذهلًالحنسحأهآرامبرلاماهلإبرفسلافلؤم
ًاباوجنيعقوتممامتهابلوصفلاهذهسردىلإمدقتنكلذل
امفلؤملاىلإىحوأدقهللاحورنأىسننالوًايفاكوًاعنقم
هللااوفرعيملهباحصأوبويأنأركذتننأانيلعنكلوهبتك
ةعيبطلايفنلعُأامكلبسدقملاباتكلايفنلعُأامك
يفهللالامعأنعليمجلاوحيصفلامالكلااذهباوقطنكلذل
ةيكلفلامارجألاورطملاورونلاورحبلاوضرألانيوكت
هتيانعيفهتبحموهتمكحواهعاونأفالتخاىلعتاناويحلاو
هنمةدئافلاو.مايألاكلتيفباوجنسحأوهاذهواهب
الهللاقئالخمظعأناكنإوناسنإلانأهباحصأوبويأل
لمعيهنأقدصينأهيلعفهللاهلمعياملكمهفينأردقي
ناسنإلاىلعولدعلاوةبحملاوةمكحلابًانسحءيشلك
هذهيفنحنانيلعو.هلميلستلاوهيلعلاكتالاوناميإلا
ديدجلادهعلاوميدقلادهعلاسدقملاباتكلاسردننأمايألا
.ةيزعتلاورونلاهيفدجنل

ألَا
َ
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حورالبوهامتاقولخملانمًالوأركذبرلامالكيفو
-٣٨:١(ةيكلفلامارجألاورطملاورونلاورحبلاوضرألاك

خبووخلايشحولاروثلاوءارفلاولوعولاكحورهلاممث)٣٨
-١٦:٦(هللاىلإملظلابسنناكهنإفهتراسجىلعبويأ

لٱُمِصاَُخيْلَه«هللاهللاقف)١٢-١٩:٧و١٧
ْ

ِمَأ،ُهُخِّـبَوُمَريِدَق
ملٱ
ُضِقاَنُتَكَّـلَعَل«ًاضيألاقو)٤٠:٢(»؟ُهُبِواَُجيَهللاٱُّجاَحُْ

نأهللاهلرهظأف)٤٠:٨(»َتْنَأَرَّـَربَتَتِليِنُبِنْذَتْسَت.يِمْكُح
يفهسفنلعحينأهبقيليالوملاعلاربدينأردقيالناسنإلا
.قلاخلاناكم

لٱَنِمَبوُّيَألُّبَّـرلٱَلاَقَف١«٣-١
ْ

اَذٰهْنَم٢:ِةَفِصاَع
لٱُمِلْظُييِذَّـلٱ

ْ
َكْيَوَقَحَنآلٱِدُدْشُا٣؟ٍةَفِرْعَمَالِبٍمَالَكِبَءاَضَق

لَعُتَفَكُلَأْسَأِّـينِإَف،ٍلُجَرَك
ِّـ

.»يِنُم
٤٢:٤ص٤٠:٧ص٤٢:٣و٣٥:١٦ص٤٠:٦ص

ٌدوُعُرْتَراَص«)١٨-١٩:١٦جورخرظنا(ِةَفِصاَعْلٱَنِم
جلٱَىلَعٌليِقَثٌباَحَسَوٌقوُرُبَو

ْ
)١٣-١٨:٩رومزم(و»ِلََب

َحتٌباَبَضَوَلَزَنَوِتاَواَمَّـسلٱَأَطْأَط«
ْ

َدَعْرَأ...ِهْيَلْجِرَت
قيلياممةفصاعلاببرلاروضحيأ»ِتاَواَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلٱ
َالَوُهاَصَعيِّـنَعْعَفْرَيِل«)٩:٣٤(بلطبويأناك.هلالجب
هلرهظلببلطامكبرلاهلبجتسيملو»ُهُبْعُريِنْتَغْبَي
خبوينأًالوأيهانلرهظيامككلذببرلاةياغوةفصاعلاب
يتأينأًايناثوبرلالدعىلعهمكحيفهتراسجىلعبويأ
لحناكوةحارلاومالسلادجيفناميإلاوعوضخلاىلإهب
رظنا(لقعلاصخياممرثكأبلقلاصخياممبويألكاشم
حيربًالوأايليإلهسفنرهظأبرلانإ)١٢و١٩:١١كولم١
توصبًاريخأايليإملكهنكلورانلابامهدعبوةلزلزبمثةميظع
يذلاتوصلانإحجرألاوهبلقىلإلصوفيفخضفخنم
اذههروعشورضاحبرلانأبرعشفهبلقبناكبويأهعمس
ىلعروخصكلكاشملاكلتتناكوهلكاشمللحنسحأناك
ىطغتترحبلادمدنعوفنعبجاومألااهبرضترحبلاطش
هللايتأيامنيحاذكهوجاومألاتابرضلوزتوروخصلاهذه
لكاشملالحنتوكوكشلالوزتهألميوناسنإلابلقىلإ
.برلابحرفلاب

ىلإملظلابسنهنألبويأىلإةراشإلا)٢ع(اَذٰهْنَم
.ةفرعمالبملكتوحلاصلاهللاءاضق

نأبجيكلذلهللامّلعينأناسنإلاردقياليِنُمِّـلَعُتَف
.هتمكحوهلدعيفكشيالوهللاهلمعيامىلعضرتعيال

َناَكْنِإِْربْخَأ؟َضْرَألٱُتْسَّـسَأَنيِحَتْنُكَنْيَأ٤«٧-٤
َّـدَمْنَمْوَأ!ُمَلْعَتَكَّـنَأل؟اَهَساَيِقَعَضَوْنَم٥.ٌمْهَفَكَدْنِع

طِماَهْيَلَع
ْ

َعَضَوْنَمْوَأ،اَهُدِعاَوَقْتَّـرَقٍْءَيشِّـيَأَىلَع٦؟ًاراَم

َفَتَهَو،ًاعَمِحْبُّصلٱُبِكاَوَكْتَمَّـنَرَتاَمَدْنِع٧،اَهِتَيِواَزَرَجَح
.»ِهللاٱيِنَبُعيَِمج
٨:٢٩لاثمأ٣٠:٤لاثمأو١٤٠:٥رومزمو١٥:٧ص
١:٦ص٢٦:٧ص٤٠:١٢ءايعشإو

)١٥:٨(برلامالكهبشياملاقزافيلأناكَتْنُكَنْيَأ
يفَتْيَغْصَأْلَه« .»ِهللاٱِسِلَْجمِ

ساسأهلتيبءانببهبشمقلخلاَضْرَألٱُتْسَّـسَأَنيِح
ثدحملاعلااذهيفءيشالنأملعتنف.ةيوازرجحودعاوقو
ءزجلكلامكةياغءيشلكلوهللانمءيشلكلبًاقافتا
برلالاؤسةياغو.ردتقمءانبهمسريذلاتيبلانم
.بويأليجخت

»هللاونب«مهوةكئالملانعةيانك)٧ع(ِحْبُّصلٱُبِكاَوَك
ِحيِبْسَّـتلٱِباوُّنَغ«)١١و٣:١٠ارزع(يناثلالكيهلاسسأتامل
حلٱَو
ْ

سسأتسسأتاملو»ًاميِظَعًافاَتُهاوُفَتَهو...ِّـبَّـرلِلِدَْم
حبصيألوألاحبصلاوه»حبصلا«وةكئالملاتمنرتضرألا
.قلخلا

لٱَزَجَحْنَمَو٨«١١-٨
ْ
َقَفَدْنٱَنيِحَعيِراَصَمِبَرْحَب

لَعَجْذِإ٩.ِمِحَّـرلٱَنِمَجَرَخَف
ْ

َباَبَّـضلٱَوُهَساَبِلَباَحَّـسلٱُت
،َعيِراَصَمَوَقيِلاَغَمُهَلُتْمَقَأَويِّـدَحِهْيَلَعُتْمَزَجَو١٠ُهَطاَمِق

لُقَو١١
ْ

ُءاَِيْربِكُمَخْتُتاَنُهَو،ىَّـدَعَتَتَالَوِيتْأَتاَنُهَىلِإ:ُت
.»؟َكَِجُجل
ايمرإو٨:٩لاثمأو١٠٤:٩و٣٣:٧رومزمو١:٩نيوكت
٥:٢٢

هطامقوباحسلاهسابللفطةدالوبهبشمرحبلاقلخو
دودحهمزليةوقلاوةمظعلابرابجلفطلاو.بابضلا
هللاديبهنكلومويلاىتحسانلاهفاخيفعيراصموقيلاغمو
.اهزواجتينأردقيالًادودحهلعضوف

يفْلَه١٢«١٥-١٢ َتْفَّـرَعْلَه؟َحْبُّصلٱَتْرَمَأَكِماَّـيَأِ
لٱ
ْ

طَأِبَكِسْمُيِل١٣ُهَعِضْوَمَرْجَف
ْ

ُراَْرشَألٱَضَفْنُيَفِضْرَألٱِفاَر
خلٱِنيِطَكُلَّـوَحَتَت١٤؟اَهْنِم

ْ
١٥.ٌةَسِبَالاََّـهنَأَكُفِقَتَوِ،مِتَا

ملٱُعاَرِّـذلٱُِرسَكْنَتَو،ْمُهُروُنِراَْرشَألٱِنَعُعَنْمُيَو
.»ُةَعِفَتْرُْ

صرظنا٣٦:٦و٢٦و٣٤:٢٥ص٣٧:٣و٢٨:٢٤ص
٣٧:١٧و١٠:١٥رومزمو١٥:٣٠ددع٥:١٤

الفّنيعمتقورجفللُهَعِضْوَمَرْجَفْلٱَتْفَّـرَعْلَه
بويألسيلًاعبطوةدحاوةيناثرخأتيوأمدقتينأنكمي
ليللاو.كلذىلعةردقوأةفرعمسانلانمهريغلالو

ألَا
َ
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نعفشكيو)١٣ع(هبكسمُيحبصلاوضرأللءاطغك
.ليللابنولمعينيذلارارشألاددبيفضرألا

نيطكضرألانوكترجفلالبق)١٤ع(ِمِتاَْخلٱِنيِطَك
ةيدوألاولابجلاكاهتئيهرهظترجفلادنعوةروصوأةئيهالب
رظانملاهذهوةليمجلاةفلتخملاناولألاولوقحلاوجارحألاو
.ضرأللسابلكونيطلايفمتاخلاروصك

ليللاوهرارشألارون)١٥ع(ْمُهُروُنِراَْرشَألٱِنَعُعَنْمُي
انحويو١٧-٢٤:١٣رظنا(ةئيسلامهلامعأنولمعيهيفمهنأل
٢١-٣:١٩(.

لٱِعيِباَنَيَىلِإَتْيَهَتْنٱِلَه١٦«١٨-١٦
ْ
يفْوَأ،ِرْحَب ِةَروُصْقَمِ

لٱ
ْ

ملٱُباَوْبَأَكَلْتَفَشَكْنٱِلَه١٧؟َتْيَّـشَمَتِرْمَغ
ْوَأ،ِتْوَْ

ملٱِّـلِظَباَوْبَأَتْنَياَع
؟ِضْرَألٱَضْرَعَتْكَرْدَأْلَه١٨؟ِتْوَْ

»!ُهَّـلُكُهَتْفَرَعْنِإِْربْخَأ
:٢٦و١٠:٢١ص٢٨و٨:٢٤لاثمأو٨:٢و٧:١١نيوكت
٢٨:٢٤ص٣٤:٢٢و٦

ءامللنزخموأطيحمدوجوبءامدقلادقتعاِرْحَبْلٱِعيِباَنَي
يه»ةروصقملا«ورحبلاألمتوهايملاعبنتهنمورحبلاتحت
الإهلخديالرادلانمرغصأناكموأةنصحملاةعساولارادلا

ةملكلاىنعمومامإلاماقمدجسملاةروصقموهبحاص
.»صحفُيالام«ةيلصألا

تحتتاومأللًاناكمءامدقلارّوص)١٧ع(ِتْوَْملٱُباَوْبَأ
عجريملوسانلانمدحأهفرعيالرحبلاوضرألاقامعأ
اوماقواوتامنيذلاوناكملاكلذنعانربخيلتاومألادحأ
.ءيشبانوربخيملرزاعلك

ءامدقلافرعيمل)١٨ع(ِضْرَألٱَضْرَعَتْكَرْدَأْلَه
البعبرألاتاهجلاىلإدتميلهساهنأاونظلبضرألاةيورك
.هيلإلصينأردقيالواهدحىلإدحألصيملفةياهن

،ُروُّنلٱُنُكْسَيُثْيَحَىلِإُقيِرَّـطلٱَنْيَأ١٩«٢١-١٩
لُّظلٱَو

ْ
َفِرْعَتَواَهِموُُختَىلِإاَهَذُخْأَتىَّـتَح٢٠،اَهُماَقَمَنْيَأُةَم

ُدَدَعَو،َتْدِلُوْدَقَتْنُكٍذِئَنيِحَكَّـنَأل،ُمَلْعَت٢١؟اَهِتْيَبَلُبُس
.»ٌ!ريِثَكَكِماَّـيَأ

١٥:٧ص٢٦:١٠ص

مدعةملظلانأءامدقلامهفيملاَهُماَقَمَنْيَأُةَمْلُّظلٱَو
بويأنمبرلابلطواهتاذبةنئاكاهنأكاهوروصتلبرونلا
نايتأينيأنموةملظلايهامورونلاوهامبيجينأ
)٢١ع(يفلوقلاو.مهلهجبنوفرتعيًاضيأمويلاءاملعلاو
.مُّكهت

لَخَدَأ٢٢«٢٧-٢٢
ْ

لَّـثلٱِنِئاَزَخَىلِإَت
ْ

َتَْرصْبَأْمَأ،ِج
لٱَنِزاََخم

ْ
لٱِمْوَيِل،ِّـُّرضلٱِتْقَوِلاَهَتْيَقْبَأيِتَّـلٱ٢٣َِدَرب

ْ
ِلاَتِق

حلٱَو
ْ

يف٢٤؟ِبَْر زَوَتَيٍقيِرَطِّـيَأِ
ُةَّـيِقَّْـرشلٱُحيِّـرلٱُقَّـرَفَتَتَوُروُّنلٱُعَّـ

لِلٍتاَوَنَقَعَّـرَفْنَم٢٥؟ِضْرَألٱَىلَع
ْ

طَه
ْ

ِقِعاَوَّـصلِلًاقيِرَطَوِل
،ِهيِفَدَحَأَالٍرْفَقَىلَع،َناَسْنِإَالُثْيَحٍضْرَأَىلَعَرُطْمَيِل٢٦
لٱَيِوْرُيِل٢٧

ْ
لَب
ْ

خلٱَوَعَق
ْ

لٱَجَرَْخمَتِبْنُيَوَءََال
ْ

.»؟ِبْشُع
٣٠:٣٠ءايعشإو١٠:١١عوشيو٩:١٨جورخ٣٧:٦ص
صرظنا٢٦:١٠ص١٦:٢١ايؤرو١٣و١٣:١١لايقزحو

١٤و١٠٤:١٣رومزم٣٦:٢٧

ًانايحأجلثلانألكلفلايفجلثللنئازخءامدقلارّوصت
ميظعررضثدحيًانايحأوةرثكلابضرألاىلعمّوكتيولزني
عوشيرظنا(لاتقلايفاهلمعتسيبرلاناكوَدَربلاوجلثلانم

:١٣لايقزحو٣٠:٣٠ءايعشإو٦٨:١٤رومزمو١٠:١١
١٣(.

لكيفرونلاعزوتيسمشلاقورشدنعُروُّنلٱُعَّـزَوَتَي
اننكلوًاديجهفرعنرمأاذهوتويبلالخاديفىتحضرألا
.ةيقرشلاحيرلاكلذكوهبابسأحضوننأردقنال

باحسلايفةرثكلابنوزخمرطملا)٢٥ع(ِلْطَهْلِلٍتاَوَنَق
ًاديورًاديورلبضرألاىلعةدحاوةعفدلزنيالهنكلو
ءامدقلاهروصتيكلفلاو.اهبارخلالضرألاةدافإلتارطقب
تاونقلعجهتمكحبهللاوضرألافارطأىلعةزكارةبقك
.قعاوصللًاقيرطحتفورطمللاهيف

ناسنإلابهللاينتعيال)٢٦ع(َناَسْنِإَالُثْيَحٍضْرَأ
يذلارفقلايفتاناويحلاوتاتابنلاوضرألابًاضيألبطقف
.ناسنإهيفسيل

لِلْلَه٢٨«٣٠-٢٨
ْ

؟ِّـلَّـطلٱَلِجآَمَدَلَوْنَمَو،ٌبَأِرَطَم
طَبْنِم٢٩

ْ
جلٱَجَرَخْنَمِن

ْ
؟ُهَدَلَوْنَم،ِءاَمَّـسلٱُعيِقَص؟ُديَِل

ملٱِتَراَصٍرَجَحَك٣٠
ْ
لٱُهْجَوَدَّـكَلَتَو.ْتَأَبَتْخٱ.ُهاَيِ

ْ
.»ِرْمَغ

:٣٧ص١٤:٢٢ايمرإو١٤٧:٨رومزمو٢٨و٣٦:٢٧ص
١٤٧:١٧رومزمو١٠

هللانملبناسنإنموهسيليأبأرطمللسيل
تاتابنلايقسيهنإفةبيجعلاهللالامعأنمًاضيألطلاو
لقأسيلهعفنوتوصالبليللابةليمجلاراهزألاوةيرطلا
ديلجىلإءاملاليوحتًاضيأهللابئاجعنمو.رطملاعفننم
.)٢٩ع(

َطُبُرُّكُفَتْوَأاَّـيَرُّثلٱَدْقُعَتْنَأُطِبْرَتْلَه٣١«٣٨-٣١
جلٱ
ْ

ُختَأ٣٢؟ِراَّـَب
ْ

ملٱُجِر
يفَلِزاَنَْ هتاَقْوَأِ ؟ِهِتاَنَبَعَمَشْعَّـنلٱيِدَْهتَواَِ

لَعَجْوَأِتاَواَمَّـسلٱَنَنُسَتْفَرَعْلَه٣٣
ْ

َىلَعاَهَطُّلَسَتَت

ألَا
َ
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طَغُيَفِبُحُّسلٱَىلِإَكَتْوَصُعَفْرَتَأ٣٤؟ِضْرَألٱ
ِّـ

ملٱُضْيَفَكَي
ْ
؟ِهاَيِ

لٱُلِسْرُتَأ٣٥
ْ

ْنَم٣٦؟ُنْحَناَه:َكَلَلوُقَتَوَبَهْذَتَفَقُوُرب
يفَعَضَو يفَرَهْظَأْنَمْوَأ،ًةَمْكِحِءاَخَّـطلٱِ طِفِبُهُّشلٱِ

ْ
٣٧؟ًةَن

لٱِيصُْحيْنَم
ْ

حلٱِبَموُيُغ
ْ
،ِتاَواَمَّـسلٱَقاَقْزَأُبُكْسَيْنَمَو،ِةَمْكِ

طلٱُقَصَالَتَيَوًاكْبَسُبَاُّرتلٱُكِبَسْنَيْذِإ٣٨
ِّـ

.»؟ُني
٣١:٣٥ايمرإو١٤٨:٦رومزم٥:٨سوماعو٩:٩ص
:٣٧و٣٦:٣٢ص٢٨و٣٦:٢٧و٢٢:١١صو٣٧ع٣٦و
٣٢:٨ص٩:٤صرظنا٢:٢٦ةعماجو٥١:٦رومزم٣
٣٤ع

ةرثكلكلذبتيمسروثلاقنعيفبكاوكةعبساَّـيَرُّثلٱ
ضعبباهضعبةطبترمموجنلاهذهولحملاقيضعماهبكاوك
رابجلاو.بويأنمسيلوبرلانمكلذورهاوجلانمدقعك
ايرثلارهظتو.طوبرمرابجكهموختءامدقلارّوصوجربمسا

عيبرلامودقوءاتشلاءاهتناوءاتشلالوأيفرابجلاوعيبرلايف
رمأينأوهردقيلهبويألأسبرلاو.رابجلاطبرك
.هلوقبسحايضميوايتأيفعيبرلاوءاتشلا

.)٢٣:٥كولم٢رظنا()٣٢ع(َلِزاَنَْملٱ
بكاوكةعبسىربكلاشعنتانبِهِتاَنَبَعَمَشْعَّـنلٱ

كلذكوشعنتانبةثالثوةعبرماهنألشعناهنمةعبرأ
.ىرغصلاشعنتانب

نمنوفرعيمويلاءاملعلانإ)٣٣ع(ِتاَواَمَّـسلٱَنَنُس
كلذعموهؤاقفروبويأهفرعاممرثكأتاومسلاننس
.ةدودحموةليلقمهتفرعمف

َلِصْفَتِل«)١٩-١:١٤نيوكترظنا(ِضْرَألٱَىلَعاَهَطُّلَسَت
...ٍنيِنِسَوٍماَّـيَأَوٍتاَقْوَأَوٍتاَيآلَنوُكَتَو،ِلْيَّـللٱَوِراَهَّـنلٱَْنيَب
للٱِمُْكِحلَرَغْصَألٱَروُّنلٱَو،ِراَهَّـنلٱِمُْكِحلََربْكَألٱَروُّنلٱ

نظو»ِلْيَّـ
سانلارومأىلعًاطلستةيوامسلامارجأللنأءامدقلا
نأنوردقيمهنأبنومجنملاىعداوكلامملاخيراتومهلوقعو
مايأودعسلامايأوةلبقتسملارومألاموجنلاةطساوباوفرعي
نأنوردقيمهنإوًاصاخًامجنناسنإلكلنأاوعداوسحنلا
ْفِقَيِل«)٤٧:١٣ءايعشإ(هلثممةايحرومأىلعهنماولدتسي
ملٱ،َموُجُّنلٱَنوُدِصاَّـرلٱِءاَمَّـسلٱوُمِساَق

ِسوُؤُرَدْنِعَنوُفِّـرَعُْ
لَُخيَوِروُهُّشلٱ

ِّـ
.)٢:٢ىّتمرظنا(و»ِكوُص

مهتاوصألعبلاةنهكعفرامك)٣٤ع(َكَتْوَصُعَفْرَتَأ
مهلعمستملفبحسلاامأو)٢٩و١٨:٢٨كولم١رظنا(
.هدحوبرلانمرطملانأل

.)١:١٠كولم٢رظنا(َقوُُربْلٱُلِسْرُتَأ
بحسلاتاكرحفعفترملاباحسلا)٣٦ع(ِءاَخَّـطلٱ

٣٧:١١رظنا(هللاةمكحالإهذهتسيلوةمكحىلعلدت
.)هريسفتو١٣-

لسريفهشويجدئاقلايصُحيامك)٣٧ع(ِيصُْحيْنَم
مويغلايصحيبرلاف.لقأالورثكأالهتجاحليفكياممهنم
.رطملانمةبولطملاةيمكلالزنتىتحاذكه

رظنا(ءامةنآلمقاقزأبةهبشممويغلاِتاَواَمَّـسلٱَقاَقْزَأ
.)هريسفتو٢٦:٨

بارتلاىلعرطملالزنيامنيح)٣٨ع(ُباَُّرتلٱُكِبَسْنَيْذِإ
رانلاببوذملاندعملاكبسنيامكردملاقصالتيفاجلا
.ةقصالملاةيبذاجبهقئاقدقصالتتف

َسْفَنُعِبْشُتْمَأ،ًةَسيِرَفِةَوْبَّـلِلُداَطْصَتَأ٣٩«٤١-٣٩
يفُضِبْرَتَنيِح٤٠،ِلاَبْشَألٱ يفُنُمْكَتَواَهِنيِرَعِ اَهِتَباَغِ
لِل
ْ

لِلُئِّـيَُهيْنَم٤١؟ِنوُمُك
ْ

َىلِإُهُخاَرِفُبَعْنَتْذِإُهَدْيَصِباَرُغ
لٱِمَدَعِلُدَّـَدَرتَتَو،ِهللاٱ

ْ
.»؟ِتوُق

٦:٢٦ىّتمو١٤٧:٩رومزم٣٧:٨ص١٠٤:٢١رومزم
١٢:٢٤اقولو

هللاةردقوهوعوضوملانميناثلامسقلاأدتباانه
ةوبللاىطعأهللاو.مهبهتيانعوحورهلامهقلخيفهتمكحو
الواهقفاويامماعطلانماهسفنلداطصتلةفرعملاوةوقلا
رجشلاصيعلاو.ةوبللاهلمعتاملمعينأناسنإلانكمي
عمجتتوضبقنت»ّزمرجت«و.دسألااهيفنمكيفتلملاريثكلا
.ضعبىلإاهضعب

ةريقحلاقئالخلانمهنألانهروكذمهلعل)٤١ع(ِباَرُغْلِل
ىنعملاوةربتعملاوةيوقلاقئالخلانميهيتلاةوبللافالخب
ةئيندلاوةوبللاكةربتعملاتاناويحلاعيمجبينتعيهللانأ
.بارغلاك

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

َضاََخمُظِحَالُتْوَأ،ِروُخُّصلٱِلوُعُوِةَدَالَوَتْقَوُفِرْعَتَأ١«
َحتَأ٢؟ِلِئاَيَألٱ

ْ
َداَعيِمُمَلْعَتْوَأ،اَهُلِّـمَكُتيِتَّـلٱَروُهُّشلٱُبِس

هتَدَالَو ٤.َّـنُهَعاَجْوَأَنْعَفْدَي.َّـنُهَدَالْوَأَنْعَضَيَوَنُْكْربَي٣؟َّـِنِ
يفوُبْرَت.َّـنُهُدَالْوَأُغُلْبَت لٱِ

ْ
َخت.ِةَّـيِّـَرب

ْ
.»َّـنِهْيَلِإُدوُعَتَالَوُجُر

:٢٩رومزم١٠٤:١٨رومزمو٢٤:٢ليئومص١و١٤:٥ةينثت
٩

اهريغولوعولافصويفسدقملاباتكلاسوماقرظنا
روخصلاىلإلئايألاولوعولايوأتو.ةروكذملاتاناويحلانم
ىلعبعصيفسانلانكاسمنعةديعبلاةيلاعلالابجلايف

اهفرعيالفبرلاامأو.اهتاداعواهعابطفرعينأناسنإلا
هللاةيانعبئاجعنموهنملكلانألًاضيأاهربديلبطقف

ألَا
َ
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نأردقتاهبةزيرغاهريغصواهريبكتاناويحلاهذهىطعأهنأ
ةمدخىلإنوجاتحينيذلاناسنإلاراغصفالخباهتاوذربدت
.نينسةدعمهيدلاو

لٱَحَّـَرسْنَم٥«٨-٥
ْ

ِراَِمحَطُبُرَّـكَفْنَمَو،ًاّرُحَءاَرَف
لٱ
ْ

لَعَجيِذَّـلٱ٦؟ِشْحَو
ْ

لٱُت
ْ

٧.ُهَنَكْسَمَخاَبِّـسلٱَوُهَتْيَبَةَّـيِّـَرب
لٱِروُهُْمجَىلَعُكَحْضَي

ْ
ُةَرِئاَد٨ِ.قِئاَّـسلٱَرْجَزُعَمْسَيَال.ِةَيْرَق

جلٱ
ْ
.»ُشِّـتَفُيٍةَْرضُخِّـلُكَىلَعَو،ُهاَعْرَمِلاَبِ
٢٤:٥ص١٠٤:١١رومزمو٢٤:٥و١١:١٢و٦:٥ص
٨:٩عشوهو٢:٢٤ايمرإو

يتفءارفلاوًايشحوًارامحناكفيلألارامحلانإَءاَرَفْلٱ
.نجديالوفيلألارامحلانمعرسأولمجأشحولارامح
مهنكلوًايحسانأهداطصاءارفىأرهنإنيرسفملادحألاق
ناكامكلظنينسثالثهتيبرتدعبوهوللذينأاوردقيمل
رظنا(تاناويحللهللاةبحم)١(ركذاممملعتنف.لوألايف
بحينأًاضيأناسنإلاىلعبجيهنإ)١:٢٥نيوكت
مكفشوحولابهللاةيانع)٢(اهيلعوسقيالوتاناويحلا
هنإ)٣()١٠:٢٩و٦:٢٦ىّتمرظنا(ناسنإلابينتعييرحلاب

مئاهبلاكسيلوهتدارإبهللاعضخينأناسنإلاىلعبجي
فصويفىرنو)٩و٣٢:٨رومزمرظنا(فوخلاوبصغلاب
اممةغلابملانمًائيشسرفلاوةماعنلاويشحولاروثلاوءارفلا
.رعشلايفزئاجوه

لٱُرْوَّـثلٱىَضْرَيَأ٩«١٢-٩
ْ

ُتيِبَيْمَأ،َكَمِدَْخيْنَأُِّيشْحَو
لٱَرْوَّـثلٱُطِبْرَتَأ١٠؟َكِفَلْعِمَدْنِع

ْ
ِّـطَخَىلِإٍلْبَحِبَّـِيشْحَو

ملٱ
ْ
ُهَتَّـوُقَّـنَألِهِبُقِثَتَأ١١؟َكَءاَرَوَةَيِدْوَألٱُدِّـهَمُيْمَأِثاَرْحِ
ُعَمُْجيَوَكِعْرَزِبِيتْأَيُهَّـنَأُهُنِمَتْأَتَأ١٢؟َكَبَعَتُهَلُُكْرتَتْوَأ،ٌةَميِظَع
.؟َكِرَدْيَبَىلِإ

:٩٢و٢٩:٦و٢٢:٢١رومزمو٣٣:١٧ةينثتو٢٣:٢٢ددع
٣٤:٧ءايعشإو١٠

ىزغموفيلألاروثلانمىوقأوربكأيشحولاروثلا
ةردقهيفرهظتفنجدياليشحولاروثلانأانهمالكلا
يفناكيشحولاروثلانأنونظملاو.ناسنإلافعضوقلاخلا
.مويلاكانههلدوجوالهنأريغًاميدقنيطسلف

،ٌفوُؤَرٌبِكْنَمَوُهَفَأ.ُفِرْفَرُيِةَماَعَّـنلٱُحاَنَج١٣«١٨-١٣
ُحتَواَهَضْيَبُُكْرتَتاََّـهنَأل١٤؟ٌشيِرْمَأ

ْ
يفِهيِم ىَسْنَتَو١٥،ِبَاُّرتلٱِ

لٱَناَوَيَحْوَأ،ُهُطَغْضَتَلْجِّـرلٱَّـنَأ
ْ

َىلَعوُسْقَت١٦!ُهُسوُدَيِّـَرب
َهلْتَسْيَلاََّـهنَأَكاَهِدَالْوَأ

َ
َهللاٱَّـنَأل١٧.ٍفَسَأَالِباَهُبَعَتٌلِطاَب.ا

حلٱاَهاَسْنَأْدَق
ْ
َهلْمِسْقَيَْملَوَةَمْكِ

َ
ُحتاَمَدْنِع١٨.ًامْهَفا

ْ
اَهَسْفَنُذِو

لٱَىلِإ
ْ

لٱَىلَعُكَحْضَتِءَالَع
ْ

.»ِهِبِكاَرَىلَعَوِسَرَف
٤:٣يثارم

نكامأوةيبونجلاةيقيرفأيفوبرعلادالبيفةماعنلادجوت
ةماقولعتو.نيمثلاوليمجلااهشيرلجألاهنوبريورخُأ
ناريغصاهيحانجنألناريطلااهنكميالومادقأعبسةماعنلا
يهوضكرلايفاهنادعاسيامهنكلواهمجحىلإةبسنلاب

اهنإنوتسنفيللاق.ليخلاقباوساهقحلتالفًادجةعيرس
)اهتخشف(اهتوطخلوطوةعاسلايفًاليم٢٦وحنضكرت
ُحت«لوقلاو.ًامدق٢٥وحن

ْ
لٱَىلِإاَهَسْفَنُذِو

ْ
)١٨ع(»ِءَالَع

يفاهصوحفألمعتو.ضكرتامنيحاهسأرعفرىلإريشي
عاشفرحلادتشينيحهكرتتًانايحأواهضيبنضحتولمرلا
ع(ةمكحالبواهخارفلةبحملاةليلقوعبطلاةرئاجةماعنلانأ

نوللثماهنولوضكرلايفةعيرساهخارفو)١٧و١٦و١٣
الدايصلااهاتأاذإفةهجىلإاهنمدحاولكبرهيولمرلا
سوماقرظنا(اهداطصينأردقيالاهآراذإوأاهاري
.)باتكلا

لٱيِطْعُتَتْنَأْلَه١٩«٢٥-١٩
ْ

ُهَقُنُعوُسْكَتَوُهَتَّـوُقَسَرَف
يفُثَحْبَي٢١.ٌبِعْرُمِهِرَخْنِمُخْفَن؟ٍةَداَرَجَكُهُبِثوُتَأ٢٠؟ًافْرُع ِ
لٱ
ْ

٢٢.ِةَحِلْسَألٱِءاَقِلِلُجُرَْخي.ٍسْأَبِب)ُزِفْقَي(زفنيَويِداَو
خلٱَىلَعُكَحْضَي

ْ
٢٣.ِفْيَّـسلٱِنَعُعِجْرَيَالَوُعاَتْرَيَالَوِفَْو

حلٱَوِحْمُّرلٱُناَنِسَوُماَهِّـسلٱُّلِصَتِهْيَلَع
ْ

يف٢٤.ِةَبَْر ِهِبْثَوِ
لَيِهِبَضَغَو

ْ
لٱُتْوَصُهَّـنَأُنِمْؤُيَالَوَضْرَألٱُمِهَت

ْ
َدْنِع٢٥.ِقوُب

لٱِخْفَن
ْ
لٱُحِْوَرتْسَيٍديِعَبْنِمَو!ْهَه:ُلوُقَيِقوُب

ْ
لٱَحاَيِصَلاَتِق

ْ
ِداَّـوُق

هلٱَو
ُْ

.»َفاَت
٨:٦ايمرإ٨:١٦ايمرإ٢:٥ليئوي

طقفديصللوبرحللميدقلايفليخلاتلمعتسُأَسَرَفْلٱ
.بويأتاينتقمنيبركذُتملوةيروشألاروصلانمرهظيامك

)٣٧:٤(يفةمجرتمةيناربعلاةيلصألاةملكلاًافْرُع
رظنمىلإريشيلوقلاو»ًادعر«ةيعوسيلاةمجرتلايفو»دعرُي«
.لاتقلاىلإبهاذوهوفيخملاوليمجلاسرفلا

خلٱِرَظْنَمَك«)٥و٢:٤ليئوي()٢٠ع(ٍةَداَرَجَك
ْ

ِلَْي
ملٱِفيَِرصَك.َنوُضُكْرَيِساَرْفَألٱَلْثِمَو،ُهُرَظْنَم

َىلَعِتاَبَكْرَْ
جلٱِسوُؤُر

ْ
جلٱُلْكَشَو«)٩:٧ايؤر(و»َنوُبِثَيِلاَبِ

ْ
ُهْبِشِداََر

لِلٍةَأَّـيَهُمٍلْيَخ
ْ
.»ِبْرَح

همئاوقبرفطيوأبثييأ)٢١ع(ٍسْأَبِب)ُزِفْقَي(زفنيَو
.ّنهنيبقيرفتريغنمًاعمنهعضيوًاعيمج

ةيلصألاةملكلاماهسلاىنعم)٢٣ع(ُماَهِّـسلٱُّلِصَت
يفتّوصتماهسلانأةلمجلانممهضعبمهفيو»ةبعج«
ةيعوسيلاةمجرتلاوةيزيلكنإلاةمجرتلاهينعتاماذهوةبعجلا

ألَا
َ
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نأىنعملافماهسلانعةيانكةبعجلانأمهريغدقتعيوةيبرعلا
لاتقلايفهيلعىمرُتتيحسرفلاىلعّلصتماهسلا
.هديدح»حمرلانانس«و

ىلإةراشإلالعلوأاهرابغريثيواهيفرفحيَضْرَألٱُمِهَتْلَي
هسرفنأكهمامأقيرطلابكارلاىريفضكرلايفةعرسلا
.)هعلبي(همهتلي

الولاتقلاىلإقاتشمهنإيأِقوُبْلٱُتْوَصُهَّـنَأُنِمْؤُيَال
نمقدصيالوقوبلاتوصعمسيامنيحو.ربصينأردقي
سرفلايطعتتنألهبويألأسبرلاو.قوبلاهنأهحرف
.هتوق

لٱُّلِقَتْسَيَكِمْهَفْنِمَأ٢٦«٣٠-٢٦
ْ

ِهْيَحاَنَجُُرشْنَيَوُباَقُع
جلٱَوْحَن

ْ
لَُحيَكِرْمَأِبْوَأ٢٧؟ِبوَُن

ِّـ
٢٨؟ُهَرْكَوِّـيلَعُيَوُْرسَّـنلٱُق

ملٱَوِرْخَّـصلٱِّـنِسَىلَعُتيِبَيَوَرْخَّـصلٱُنُكْسَي
ْنِم٢٩.ِلَقْعَْ

ُهُخاَرِف٣٠.ٍديِعَبْنِمُهاَنْيَعُهُِرصْبُت.ُهَتوُقُسَّـسَحَتَيَكاَنُه
َحت
ْ

لٱِنُكَتاَمُثْيَحَوَمَّـدلٱوُس
ْ

.»َوُهَكاَنُهَفَىلْتَق
:١٧اقولو٢٤:٢٨ىّتم٩:٢٦ص٤ايدبوعو٤٩:١٦ايمرإ

٣٧

نازاتميرسنلاوباقعلاوهناريطبعفترييأُّلِقَتْسَي
.ناريطلايفامهتوقب

يفةراحلاميلاقألاىلإرويطلاضعبلقتنتِبوُنَْجلٱَوْحَن
ةرجاهملاتقوفرعتهبيزيزغكاردإاهلوءاتشلالصفلوأ
اهناكمىلإلصتىتحًاراهنوًاليلميقتسمطخىلعريطتو
.ةفرعملاقحبونجلافرعتاهنأبئاجعلانمو

ةقلحلاكريدتسيوهناريطيفعفتري)٢٧ع(ُْرسَّـنلٱُقِّـلَُحي
ةدحبوهركوولعبوهناريطبرويطلانمهريغنعرسنلازاتميو
يفًارئاطةفيجلاىري.مدلاومحللالكأيفهتهارشبوهرظن
.نيعلاهارتالاهنععساشٍدعُبىلعوهوةيربلا

تاناويحلانعتاحاحصألاهذهيفليقامنأظحالنو
ملعفلاخيالوهفةنس٢٥٠٠وحنذنمبتُكنإورويطلاو
.مويلافورعموهامكناويحلا

فرعتةقطانلاريغتاناويحلانأيهبويألةدئافلاو
مكفاهدالوأةيبرتواهتوقىلعلوصحللاهمزلامةزيرغلاب
هللافرعينأبجيسفنولقعهليذلاناسنإلايرحلاب
ينتعييرحلابمكفايندلاهقئالخبينتعيهللاو.هيلعلكتيو
نازحألاةملظيفبويأناكو.هقئالخمظعأوهوناسنإلاب
رظنيلهذهنعهرظنعفرينأبرلادصقوكوكشلاومالآلاو
هتبحموهتمكحوهدجمبثّدحتيتلاةميظعلاهللالامعأىلإ
بويألماعيملو)٣٦:٩رومزمرظنا(ًارونىريهرونبف
مالكبرمألاهلحضوألبٍساقرمأبهتّكسفدبعةلماعم

بيطنعبرللملسيوعنتقيومهفييكلربصلابولوطم
.بصغوفوخنعالرطاخ

َنوُعَبْرَألٱُحاَحْصَألَا

لٱُمِصاَُخيْلَه٢:َبوُّيَألُّبَّـرلٱَلاَقَو١«٥-١
ْ

َريِدَق
ملٱِمَأ،ُهُخِّـبَوُم

اَه٤:َّـبَّـرلٱُبوُّيَأَباَجَأَف٣؟ُهُبِواَُجيَهللاٱُّجاَحُْ
ًةَّـرَم٥.يِمَفَىلَعيِدَيُتْعَضَو؟َكُبِواَجُأاَذاَمَفٌ،ريِقَحاَنَأ
.»ُديِزَأَالَفِْنيَتَّـرَمَو،ُبيِجُأَالَفُتْمَّـلَكَت
٣١:٣٥و٢٣:٤و١٣:٣ص٣٣:١٣و١٠:٢و٩:٣ص
١٥و٩:٣ص٢٩:٩و٢١:٥ص

امىلإوبويأىلإهمالكبرلاهجوَبوُّيَألُّبَّـرلٱَلاَقَو
.هلاقبويأناك

.برلاخبويذلاوهبويأيأ)٢ع(ُهُخِّـبَوُم
تيكبتوهتئيطخببويأرعش)٣ع(ُبوُّيَأَباَجَأَف

.هلامعأيفهللاىأروهللالامعأيفلمأتامدعبهريمض
الةيقيقحةبوتبئاتلانإفًاليلقبرللبويأمالكناكو
الإلقيمل)١٨:١٣اقول(راشعلانأامكمالكلارثكي
خلٱاَنَأيِنَْمحْرٱ«

ْ
.»َئِطَا

.اذكواذكاهددعةقباسلاهلاوقأ)٥ع(ِْنيَتَّـرَم...ًةَّـرَم

لٱَنِمَبوُّيَألُّبَّـرلٱَلاَقَف٦«١٤-٦
ْ

َّـدُشَنآلٱ٧:ِةَفِصاَع

ُضِقاَنُتَكَّـلَعَل٨.يِنُمِلْعُتَفَكُلَأْسَأ.ٍلُجَرَكَكْيَوَقَح
،ِِهللااَمَكٌعاَرِذَكَلْلَه٩!َتْنَأَرَّـَربَتَتِليِنُبِنْذَتْسَت.يِمْكُح
جلٱِبَنآلٱِنَّـيَزَت١٠؟ُدِعْرُتِهِتْوَصِلْثِمٍتْوَصِبَو

ْ
لٱَوِلََال

ْ
،ِّـزِع

لٱَو
ْ
ملٱِسِب

لٱَوَدْجَْ
ْ
َّـلُكْرُظْنٱَو،َكِبَضَغَضْيَفْقِّـرَف١١.َءاَهَب

هللاَذَوٍمِّـظَعَتُمِّـلُكَىلِإْرُظْنُا١٢.ُهْضِفْخٱَوٍمِّـظَعَتُم
ِسُدَوُ،ِّْـ

يفَراَْرشَألٱ هناَكَمِ طُا١٣ِ.ِمِ
ْ

يفْمُهْرُم ْسِبْحٱَو،ًاعَمِبَاُّرتلٱِ
يفْمُهَهوُجُو َكَنيِمَيَّـنَألَكُدَْمحَأًاضْيَأاَنَأَف١٤.ِمَالَّـظلٱِ
لَُخت
ِّـ

.»َكُص
٧و١٠:٣ص٤٢:٤و٣٨:٣ص٣٨:٣ص٣٨:١ص
٣٧:٥ص٢٧:٦و١٣:١٨ص٢٧:٢و١٩:٦و١٦:١١و
:٤لاينادو٢:١٢ءايعشإ٨و١:٦موحانو٤٢:٢٥ءايعشإ

٦٣:٣ءايعشإ١٣:١١ءايعشإو٢:٧ليئومص١و٣٧
١٢-٢:١٠ءايعشإ

نكيملولوةدافإلامالكلاةياغوًامالكبويأبرلاملك
لبهملكاملتايحورلايفكاردإلاةوقوريمضولقعبويأل
هعنقأهنكلوةلزلزلاودعرلابهتمظعراهظإبهتّكسناك
هنأبهعانتقاوبويأكابتراةدايزمالكلاةياغتسيلومالكلاب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ةياغلبهتايحيفالوةعيبطلايفهللالامعأمهفينأردقيال
درطيرونلاورونهسفنهللانألبويألهسفننالعإهللا
.ةملظلا

.)٢و٣٨:١ريسفترظنا(ِةَفِصاَعْلٱَنِم
مكحضقانبويأناك)٨ع(يِمْكُحُضِقاَنُتَكَّـلَعَل

ضقانيبرلاىلعرمذتينملكو.ًاملظهيلإبسنامبهللا
ناكولهنإوبرلانمرثكأفرعيهنأهرمذتبينعيو.همكح
.هنمنسحأوهريبدتريغهريبدتناكلبرلاناكميف

يفهتياغوهيفرختفاوهربىلإرظنبويأنألَتْنَأَرَّـَربَتَتِل
.هربتابثإهمالك

رمذتناكبويأنأامب)٩ع(ِِهللااَمَكٌعاَرِذَكَلْلَه
هسفنلعجوبرلاىلعمكحهلاوقأبوًاملظهللاىلإبسنو
نوكلاربديوشرعلاىلعسلجيلنآلابرلاهاعدهناكميف
رارشألاىلإهرظنهجومثكلذىلعةردقكللههلأسو
مهللذيومهضفخينأردقيلههلأسوضرألايفنيمظعتملاو
املالإوءيشلكىلعرداقهنأًالوأبرلامالكنمجتنف
وهبويألهلمعناكاملكنإولداعهنإًايناثونوكلاتبث
.رمذتينأبويألسيلفلدعلاب

يفَراَْرشَألٱِسُد الفسودلالكًاعيرس)١٢ع(ِِمِهناَكَمِ
.ةريرشلامهدصاقممامتإلمهناكمنمنوجرخي

يفْمُهَهوُجُوْسِبْحٱَو نجسلاةملظيف)١٣ع(ِمَالَّـظلٱِ
.مادعإلابمهيلعموكحملاهوجوىطغتتامكمههوجوّطغوأ

ىلعضرتعابويأناك)١٤ع(َكُصِّـلَُختَكَنيِمَيَّـنَأل
ًامكحنوكلايفمكحينأردقيهنأتبثينأهيلعفهللامكح
هتردقكةردقهلنأكاذذإهللارقيفهللامكحنمنسحأ
٩٨:١رومزمو٩عرظنا(هللاعارذكهعارذيأهنيميو
هقئالخنمنينثاهللاركذيمث)٦٣:٥و٥٩:١٦ءايعشإو
ملنإوامهللذينأردقيلههلأسوناثايولوثوميهبامهو
يذلابرلاهجوبفقينأردقيفيكفكلذىلعردقي

.امهقلخ

لٱُسَرَف(ثوميهباَذَوُه١٥«٢٤-١٥
ْ
ُهُتْعَنَصيِذَّـلٱ)ِرْحَب

لٱُلُكْأَي.َكَعَم
ْ

لٱَلْثِمَبْشُع
ْ
يفُهُتَّـوُقَيِهاَه١٦.ِرَقَب ِهْيَنْتَمِ

يفُهُتَّـدِشَو طَبِلَضَعِ
ْ

ُقوُرُع.ٍةَزْرَأَكُهَبَنَذُضِفَْخي١٧.ِهِن
ٌديِدَحُهُعَالْضَأَو،ٍساَحُنُبيِباَنَأُهُماَظِع١٨.ٌةَروُفْضَمِهْيَذْخَف
.ُهَفْيَسُهاَطْعَأُهَعَنَصيِذَّـلٱ.ِهللاٱِلاَمْعَأُلَّـوَأَوُه١٩.ٌقَّـرَطُم

جلٱَّـنَأل٢٠
ْ
ُختَلاَبِ

ْ
لٱِشوُحُوَعيَِمجَوًىعْرَمُهَلُجِر

ْ
لَتِّـَرب
ْ

ُبَع
َحت٢١.َكاَنُه

ْ
يفُعِجَطْضَيِتاَرْدِّـسلٱَت لٱِْرتِسِ

ْ
ِبَصَق

لٱَو
ْ

لَظُت٢٢.ِةَقِمَغ
ِّـ

لِظِبُتاَرْدِّـسلٱُهُل
ِّـ

ُفاَصْفَصِهِبُطِيُحي.اَه
طَي.َوُهُّرِفَيَالَفُضيِفَيُرْهَّـنلٱاَذَوُه٢٣.يِقاَوَّـسلٱ

ْ
ِوَلَوُّنِئَم

يفُّنُدْرُألٱَقَفَدْنٱ ُبَقْثُيْلَه؟ِهِماَمَأْنِمُذَخْؤُيْلَه٢٤.ِهِمَفِ

.»؟ٍةَماَزِخِبُهُفْنَأ
١٠٤:٢٦رومزم١٥ع٤١:٣٣ص١٩ع

ةميهبعمجةيناربعلاةملكلا)ِرْحَبْلٱُسَرَف(ثوميهب
هنأمهضعبنظيو.ةميظعثوميهبىنعمفميظعتللعمجلاو
برقبءاملاسرفدجويو.ءاملاسرفهنأحجرألاوليفلا
١٥وحنءاملاسرفلوطولينلااميسالوةيقيرفايفرهنألا
هيفضرعوريبكهسأروةريصقهمئاوقومادقأ٧هولعوًامدق
هدلجوريصقهرعشونيمدقوحنهباينألوطونيمدقوحن
الإلكأيالوهقرخيالداكيصاصرلاىتحًادجساقونيخث
هنأنوحالفلافاخيوًاريثكاهنملكأيتاتابنلاوبشعلا
.مهتاعورزمفلتي

وههنأركذتيلبرختفينأبويأردقيالفَكَعَمُهُتْعَنَص
.هللاقئالخةلمجنمًاضيأ

هنكلورعشالبوريصقهبنذ)١٧ع(ٍةَزْرَأَكُهَبَنَذُضِفَْخي
.بشخلاكبلصويلضع

امهتوقنوكتفةكبتشمةيوقيأٌةَروُفْضَمِهْيَذْخَفُقوُرُع
.اهعومجمةوق

ربكلاةهجنمو.تاناويحلانم)١٩ع(ِهللاٱِلاَمْعَأُلَّـوَأ
.ةوقلاو

ألكلالصقياهبيتلاةداحلاةليوطلاهباينأُهَفْيَس
.لجنمبامكتاتابنلاو

ُختَلاَبِْجلٱ
ْ

تاتابنلانمريثكهمزلي)٢٠ع(ًىعْرَمُهَلُجِر
الإلكأيالهنألهفاختالشوحولاو.اهنعشتفيلوجيف
.تاتابنلا

لينلاطوطشىلعرصميفومنيتابن)٢١ع(ِتاَرْدِّـسلٱ
.قرزأوهاماهنموضيبأوهاماهنمهراهزأوةريبكهقاروأ

دنعميقيءاملاسرفنأدحأركذيمل)٢٣ع(ُّنُدْرُألٱ
نمالولينلاكضئافرهننمّرفيالهنأانهىنعملاوندرألا

ال.همفيفقفدنيىتحًاقيمعناكنإوندرألاكعيرسرهن
يفنأىفخيالوةميظعلاةميهبلاهذهىلعناسنإلاىوقي
.رعشلايفةزئاجيهوةغلابمفصولااذه

َنوُعَبْرَألٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ُهَناَسِلُطَغْضَتْوَأ،ٍّصِشِب)َحاَسمِّـتلٱ(ناثايولُداَطْصَتَأ«١
.»؟ٍلْبَحِب

وأيوتلملااهانعموةيناربعةملك)َحاَسمِّـتلٱ(ناثايول
ةملكلاةمجرتمدعو٣:٨يف»نينت«ةمجرتملاةملكلاوفتلملا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
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نيرسفملارثكأنكلواهانعماوفرعيملنيمجرتملانألوهانه
سوماقيفبلطا(حاسمتلاوههيلإراشملانأىلعنوقفتم
يفحاسمتلادجويو)»حاسمت«و»ناثايول«سدقملاباتكلا
هلوطو.ةيبونجلاةكريمأوةيلامشلاةكريمأيبونجوةيقيرفأرهنأ
ىطغمهمسجلكوًامدقنوثالثًانايحأوًامدقنورشع
ريبكهمفو.هيفماهسلاوحامرلالوخدعنمتةينرقفشارحب

امكاهعلبيهنكلوتايحلالكأيةداحوةريثكهنانسأوًادج
وفطيًابلاغهنكلوةسبايلاتاناويحكسفنتيو.غضمالبيه
ىقبينأردقيوهموطرخالإءاملاقوفىرُيالوءاملاهجوىلع
.ًانامزءاملاهجوتحت

يفعفنيالوةريغصلاكامسألاديصلّصشلاٍّصِشِب
.حاسمتلاديص

عضويلبحوأّصشلالبحامإٍلْبَحِبُهَناَسِلُطَغْضَت
.هلالذإلماجلكهناسلقوفوهمفيف

يفًةَلَسَأُعَضَتَأ٢«٥-٢ طَخِ
ْ

؟ٍةَماَزِخِبُهَّـكَفُبُقْثَتْمَأ،ِهِم
للٱِبَكَعَمُمَّـلَكَتَيْمَأ،َكْيَلِإِتاَعَُّرضَّـتلٱُرِثْكُيَأ٣

ِّـ
ْلَه٤؟ِني

لَتَأ٥؟ًادَّـبَؤُمًادْبَعُهَذِخَّـتَتَفًادْهَعَكَعَمُعَطْقَي
ْ

ُهَعَمُبَع
لٱَك
ْ

.»؟َكِتاَيَتَفِلْجَألُهُطِبْرَتْوَأ،ِروُفْصُع
٧٤:١٤رومزمو٣:٨ص)يناربعلايف٤٠:٢٥ص(
:٣٧ءايعشإو١٩:٢٨كولم٢٧:١٠٢ءايعشإو١٠٤:٢٦و

٢٩

يفرصحلااهنملمعُتقروالبتبنتناديعلسألاًةَلَسَأ
رصحلاناديعكناديعلانملبحيهوةلسأاهدحاورصم
مطخيفًالبحعضينأردقيالناسنإلانأىنعملاو
.مئاهبلانمهريغكهدوقيفهكفيفةمازخوأحاسمتلا

يناربعلادبعلاعمدهعلاك)٤ع(ًادْهَعَكَعَمُعَطْقَيْلَه
)٥ع(تايتفلاناليحتسملانمو)١٧و١٥:١٦ةينثترظنا(
.روفصعلاعمامكهعمنبعلي

َحتْلَه٦«١١-٦
ْ

ْوَأ،ًةَرْفُحِهِلْجَألَنيِداَّـيَّـصلٱُةَعاََمجُرُف
لٱَْنيَبُهَنوُمِسْقَي

ْ
ألْمَتَأ٧؟َنيِّـيِناَعْنَك

ُ
لِج
ْ

ِلَالِإِبُهَسْأَرَوًاباَرِحُهَد
لٱُرُكْذَتْدُعَتَال.ِهْيَلَعَكَدَيْعَض٨؟ِكَمَّـسلٱ

ْ
اَذَوُه٩!َلاَتِق

ْنِمَسْيَل١٠.ِهِتَيْؤُرِبًاضْيَأُّبَكُيَالَأ.ٌبِذاَكِهِبُءاَجَّـرلٱ
؟ُهَيِفوُأَفيِنَمَّـدَقَتْنَم١١؟يِهْجَوِبًاذِإُفِقَيْنَمَفُهُظِقوُيٍعاَجُش
َحتاَم

ْ
.»ِيلَوُهِتاَواَمَّـسلٱِّـلُكَت

٢٦:٦و١٠-٩:٥ص٣:٨ص)يناربعلايف٤١:١ص(
٢٤:١رومزمو١٠:١٤ةينثتو١٩:٥جورخو٢٨:٢٤و١٤-
١٠:٢٦سوثنروك١و٥٠:١٢و

ىلإاولزنمهنمنيريثكنأامبوناعنكلهأَنيِّـيِناَعْنَكْلٱ
مسالاقلطأةراجتلالجألبرعلادالبىلإاوبهذورصم
الوداطصيالفحاسمتلاامأو.راجتلاعيمجىلع»نويناعنك«
.عيبللمسقُي

يفةلمعتسملاةريغصلابارحلا)٧ع(ِكَمَّـسلٱِلَالِإ
لاتقلاركذيالفكلهي)٨ع(هيلعهديعضونمو.هديص
.ُدعب

ضرألاىلإطقسيوههجوىلعبلقُييأ)٩ع(ُّبَكُي
.طقفهارينم

اذإهلكمالكلاةجيتنو)١٠ع(يِهْجَوِبًاذِإُفِقَيْنَمَف
فقيفيكفحاسمتلامامأفقينأردقيالناسنإلاناك
.هقلاخمامأ

)١٠ع(هللامواقينأدحأردقيالُهَيِفوُأَفيِنَمَّـدَقَتْنَم
نألنيدملاىلعنئادلاىوعدكهيلعىوعددحألسيلو
رظنا(هلاممالإهيطعينأدحأردقيالوبرللءيشلك
.)١٢-٥٠:١٠رومزم

ِةَجَْهبَوِهِتَّـوُقَِربَخَوِهِئاَضْعَأْنَعُتُكْسَأَال١٢«١٤-١٢
ىَنْثَمْنِموُنْدَيْنَمَوِهِسْبِلَهْجَوُفِشْكَيْنَم١٣.ِهِتَّـدُع
.»ٌةَبِعْرُمِهِناَنْسَأُةَرِئاَد؟ِهِمَفْيَعاَْرصِمُحَتْفَيْنَم١٤؟ِهِتََمَجل

هتدعةجهبو.ليصفتلابحاسمتلافصويأدبانهنم
اهنأكةبرضلادرت.ةجاحلاقفاوتاهنألهتجهبيهوهفشارح
حاسمتلاعنمتالفةنيلوةفيفخيهكلذعموساحننم
.ةبيجعةعرسبءاملايفريسلاونارودلانع

فشكدحأالنألاؤسلاىنعموهفشارح)١٣ع(ِهِسْبِل
١٥عرظنا(هبيكرتناقتإوهتناتملكلذوهعلخيأهسبلهجو
-١٧(.

نم٣٦سارضألانمنافصحاسمتللِهِتَمََجلىَنْثَم
قلغيامنيحوراشنملانانسأكاهضعبوتحتنم٣٠وقوف
صالخلانكميالفضعبباهضعبنانسألاكبتشتهمف
.هنم

ٍ.مِتاَخِبٌةَطوُغْضَمٌةَمَّـكَُحمٌةَعِناَمُّناََجمُهُرْخَف١٥«١٧-١٥
لٱ١٦
ْ

اَهْنِمٌّلُك١٧.اَهَنْيَبُلُخْدَتَالُحيِّـرلٱَف،َرَخآلٱُّسَمَيُدِحاَو
لُم
ْ

.»ُلِصَفْنَتَالًةَدِّـمَجَتُمِهِبِحاَصِبٌقِصَت

اهنأكةمكحميهوّنجمكاهنمالكنأهفشارحفصو
.اهنيبحيرلالخدتالفةموتخموضعبىلعاهضعبةطوغضم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
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ِ.حْبُّصلٱِبْدُهَكُهاَنْيَعَو،ًاروُنُثَعْبَيُهُساَطِع١٨«٢١-١٨
َختِهِمَفْنِم١٩

ْ
ْنِم٢٠.ُهْنِمُرَياَطَتَتٍراَنُراََرش.ُحيِباَصَمُجُر

٢١.ٍلَجْرِمْنِمْوَأٍخوُفْنَمٍرْدِقْنِمُهَّـنَأَكٌناَخُدُجُرَْخيِهْيَرَخْنِم
.»ِهِمَفْنِمُجُرَْخيٌبيَِهلَوًارَْمجُلِعْشُيُهُسَفَن
٣:٩ص

ىتحهسَفنكسميوسفنتيحاسمتلانأليقهماظع
هيرخنمنمهَسَفنجرُخيوعلطيمثءاملايفسطغيفخفتني
ناخدورانرارشوحيباصمورونكسمشلابرهظيفءاملاعم
نعةيانكحاسمتلانيعنأةميدقلاةيرصملاتاباتكلايفو
.حبصلا

يف٢٢«٢٨-٢٢ لٱُتيِبَتِهِقُنُعِ
ْ

هلٱُسوُدَيُهَماَمَأَوُةَّـوُق
َْ

.ُلْو
٢٤.ُكَّـرَحَتَتَالِهْيَلَعٌةَكوُبْسَمٌةَقِصَالَتُمِهِْمَحليِواَطَم٢٣
لَق
ْ

لُصُهُب
ْ

حلٱَكٌب
ْ

ُعَزْفَتِهِضوُُهنَدْنِع٢٥.ىَحَّـرلٱَكٍساَقَوِرََج
ملٱَنِم.ُءاَيِوْقَألٱ

لَييِذَّـلٱُفْيَس٢٦.َنوُهيِتَيِفِواَخَْ
ْ
َالُهُقَح

حلٱُبِسَْحي٢٧.ٌعْرِدَالَوٌةَبْرَحَالَوٌحْمُرَالَو،ُموُقَي
ْ

َديَِد
لٱَكَساَحُّنلٱَوِنْبِّـتلٱَك

ْ
لٱُلْبُنُهُّزِفَتْسَيَال٢٨.ِرِخَّـنلٱِدوُع

ْ
.ِسْوَق

ملٱُةَراَجِح
ْ
لٱَكُهْنَعُعِجْرَتِعَالْقِ

ْ
.»ِّـشَق

ْهلٱ
َ

مامأيشميمداخبهبشموهوفوخلالوهلاُلْو
.يحلكهنمبرهيفحاسمتلا

تسيليهوهنطبوهقنعتحتام)٢٣ع(ِهِمَْحليِواَطَم
.هيشمدنعكرحتتالوتاناويحلانمهريغيفامكةيرط

رجحلاانهدوصقملاونوحاطلاىحرلا)٢٤ع(ىَحَّـرلٱَك
سوماقيف»نحط«بلطا(نطبلايرجحنميلفسلا
بلقلاوهدارملانأمهضعبنظيوًادجبلصوهو)باتكلا
.هتعاجشهنأحجرألاويقيقحلا

مهراكفأبارطضالنوهيتيونوشهدي)٢٥ع(َنوُهيِتَي
.فوخلانم

قرخياليأتبثيال(ةيعوسيلاةمجرتلاب)٢٦ع(ُموُقَيَال
هبرضيفقارزملاوحمرلاوفيسلاعفنيالف.هفشارحفيسلا
.هتمواقميفعرِدلاعفنيالو

.ماهسلا)٢٨ع(ِسْوَقْلٱُلْبُن

ملٱ(ةعمقملاُبِسَْحي٢٩«٣٤-٢٩
ْ
طِ
ْ

ُكَحْضَيَوٍّشَقَك)َةَقَر
َحت٣٠.ِحْمُّرلٱِزاَزِتْهٱَىلَع

ْ
ًاجَرْوَنُدِّـدَمُي.ٌةَّـداَحٍفَزَخُعَطُقُهَت

طلٱَىلَع
ِّـ

لٱُلَعَْجي٣١.ِني
ْ

لٱَكِيلْغَيَقْمُع
ْ

لٱُلَعَْجيَو،ِرْدِق
ْ
َرْحَب

ُّجُّللٱُبَسْحُيَفُهَءاَرَوُليِبَّـسلٱُءِيضُي٣٢.ٍةَراَطِعِرْدِقَك
يفُهَلَسْيَل٣٣.َبَيْشَأ خلٱِمَدَعِلَعِنُصٌ.ريِظَنِضْرَألٱِ

ْ
.ِفَْو

يِنَبِّـلُكَىلَعٌكِلَمَوُه.ٍلاَعَتُمِّـلُكَىلَعُِفْرشُي٣٤

لٱ
ْ

.»ِءاَِيْربِك
٢٨:٨ص٤٠:١٩ص

هسأرىلعناسنإلااهبهبرضيةبشخ)َةَقَرْطِْملٱ(ةعمقملا
.هنيهيوهّلذيل

نيطلايفاهرثأوةداحلاهفشارح)٣٠ع(ٍفَزَخُعَطُق
.جرونرثأك

كرحيامكورهنلاهايمامه)٣١ع(َرْحَبْلٱ...َقْمُعْلٱ
يفورهنلاهايمكرحيحاسمتلااذكهردِقلايفرطعلاراّطعلا

.ءاملاةوغرنم»بيشأجللابسُحي«وهريس
وهيأاهيلعكلموهوةيوقلاشوحولا»ايربكلاينب«و

.اهفاخيالواهنمىوقأ
يأةريغصلاتاناويحلاملعةثيدحلاةيعيبطلامولعلانمو

ةبيجعيهو)بوكسركملا(رهجملابالإىرُتاليتلاميثارجلا
هتردقوهللاةمكحاهيفرهظتواهتاكرحواهنيوكتواهددعيف
.ةريبكلاتاناويحلايفامك

هباحصأوبويألحضويملهمالكيفوبرلامالكىهتنا
.اهركذيتآلابابسأللكلذلعلومهتقلقأيتلارومألا
نماوعمسامهمرومألاهذهاومهفينأنوردقيالمهنإ.١

حضوينأردقيالفوسليفلانأامكاهنعحاضيإلا
.ةيسدنهلااياضقلاريغصدلول

هللانلعأفًاتقوةجردلكلوتاجردميلعتللنإ.٢
رخآليجلاهريغىقبأوةيحوراياضقضعبءامدقلل
نيحلاصلاةازاجموتوملادعبةايحلاوةمايقلابميلعتلاف
دروسدقلاحورلالمعوءادفلاوةرخآلايفرارشألاو
.ةنمزألاءلميفحيسملادسجتدعبديدجلادهعلايف

هللاحضوأذئتقوسدقملاباتكلادوجومدعلهنإ.٣
باتكنمهقئالخلكلهتبحموهتمكحوهتردقءامدقلل
.ةعيبطلا

َنوُعَبْرَألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

حاجنلاوءانهلاىلإهعوجروبرللبويأعوضخهعوضوم
.ًاقباسهيلعناكاممرثكأ

ُعيِطَتْسَتَكَّـنَأُتْمِلَعْدَق٢:َّـبَّـرلٱُبوُّيَأَباَجَأَف١«٦-١
يِفُْخييِذَّـلٱاَذْنَمَف٣.ٌرْمَأَكْيَلَعُُرسْعَيَالَوٍْءَيشَّـلُك
لٱ
ْ

َبِئاَجَعِب.ْمَهْفَأَْملاَمِبُتْقَطَنْدَقيِّـنِكٰلَو!ٍةَفِرْعَمَالِبَءاَضَق
لَعُتَفَكُلَأْسَأ.ُمَّـلَكَتَأاَنَأَوَنآلٱِعَمْسِا٤.اَهْفِرْعَأَْمليِقْوَف

ِّـ
.يِنُم

٦.يِنْيَعَكْتَأَرَنآلٱَو،َكْنَعُتْعِمَسْدَقِنُذُألٱِعْمَسِب٥
يفُمَدْنَأَوُضُفْرَأَكِلٰذِل .»ِداَمَّـرلٱَوِبَاُّرتلٱِ

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ
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٣٨:٣ص١٣٩:٦و١٣١:١و٤٠:٥رومزم٣٨:٢ص
٦:٥ءايعشإ٢٦:١٤ص٤٠:٧و

ءيشلكعيطتسيهللانإبرلامالكنمبويأملعت
هنمةرمثملاةنمزألاوسمشلاورطملانألًاضيأهتدوجملعتو
الإءيشهبصيملفًاضيأبويأبوهتاقولخمعيمجبينتعيوهو
.ةحلاصلاهتدارإوهللاملعب

برلالوقىلإراشأ)٣ع(َءاَضَقْلٱيِفُْخييِذَّـلٱاَذْنَمَف
لٱُمِلْظُييِذَّـلٱاَذٰهْنَم«)٣٨:٢(

ْ
»ٍةَفِرْعَمَالِبٍمَالَكِبَءاَضَق

ىفخأناكيذلاوههنأبّرقأوهسفنةهجنملوقللًاقدصم
.ةفرعمالبءاضقلا

ىلإدوعيوأدارأبويأنأدارملاسيل)٤ع(َنآلٱِعَمْسِا
»ينملعتفكلأسأ«هللاقبرلانأامبقابسلاهمالكلثم
برلاملعأنأيلاشاح«هانعمامببويأهبواج)٣٨:٣(
هعوضخنعّربعزيجولاهلوقبف»ينملعيوهوهلأسأانأينإف
.ضارتعاالبهميلعتهلوبقوبرلل

امقدصيمليذلااموتكبويألاق)٥ع(يِنْيَعَكْتَأَر
»يهلإويبر«برلاىأرامللاقهنكلوهؤاقفرلسرلاهلاق
مهعنقتالسانلانأاذهنمملعتنو)٢٩-٢٠:٢٦انحوي(
باتكلاةعلاطمدرجمالوةيرشبلاةمكحلاالومالكلاةحاصف
.ناميإلابحيسملاةيؤرلبسدقملا

هبَبوُّيَأَعَمُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَدْعَبَناَكَو٧«٩-٧ لٱاَذِٰ
ْ

ِمَالَك
ِيناَمْيَّـتلٱَزاَفيِلَألَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَأ

ِّـ
َكْيَلَعيِبَضَغىَمَتْحٱِدَق:

يفاوُلوُقَتَْملْمُكَّـنَأل،َكْيَبِحاَصَالِكَىلَعَو يِدْبَعَكَباَوَّـصلٱَّـِ
ٍشاَبِكَةَعْبَسَوٍنَاريِثَةَعْبَسْمُكِسُفْنَألاوُذُخَفَنآلٱَو٨.َبوُّيَأ
،ْمُكِسُفْنَأِلْجَألًةَقَرُْحماوُدِعْصَأَوَبوُّيَأيِدْبَعَىلِإاوُبَهْذٱَو
َعَنْصَأَّـالَئِلُهَهْجَوُعَفْرَأِّـينَألْمُكِلْجَأْنِمِّـيلَصُيُبوُّيَأيِدْبَعَو
يفاوُلوُقَتَْملْمُكَّـنَأل،ْمُكِتَقاََمحَبَسَحْمُكَعَم يِدْبَعَكَباَوَّـصلٱَّـِ
ِيناَمْيَّـتلٱُزاَفيِلَأَبَهَذَف٩.َبوُّيَأ

ُّ
لِبَو
ْ

ُرَفوُصَوُّيِحوُّشلٱُدَد
َهلُّبَّـرلٱَلاَقاَمَكاوُلَعَفَوُِّيتاَمْعَّـنلٱ

ُ
َهْجَوُّبَّـرلٱَعَفَرَو.ْم

.»َبوُّيَأ
٢٢:٣٠ص١:٥ص٥-٤٠:٣صو٦-١ع

.رفسلالوأيفامكًارثنمالكلاراصًادعاصفانهنم
ناكهنألهاوسنودزافيلأبرلابطاخَزاَفيِلَألَلاَق

الو.ًانسنيملكتملاربكأناكامبروبويأعملوألاملكتملا
مكحهنإالوهلاوقألكيفبويأررببرلانإبتُكامممهفن
دعببويأرربلبمهمالكلكيفطلغلابهباحصأىلع
برلالعلوهباحصألاقامكئطخيملهنألريخألاهفارتعا
ناكورذعلااذهمهلسيلفهنازحأوهمالآوهفعضىلإرظن

امأوعقاولانعرظنلاضغبةقباسلامهءارآاوتبثينأمهمه

قفوينأردقيالناكنإوقحلاةفرعمبلطيناكفبويأ
باوصلاباحصألالقيملو.ملاعلايفهآرامنيبوعقاولانيب
نمهفرعينأناسنإلاردقيالاماوفرعمهنأاوعّدامهنأل)١(
بويأىلإاوبسنمهنأل)٢()١١:٣٤ةيموررظنا(هللادصاقم
رظنا(هيلعهللامكحيملنمىلعاومكحفاهبكتريملاياطخ
بويأىلعاومكحفمهامأوةبحمهللانأل)٣()١٤:٤ةيمور
وهيلأبرلاركذيملو.مهأدبماوتبثييكلةقفشالبوةبحمالب
.نيلوألاةثالثلاباحصألانمنكيملهنألامبر

هبهنألبقللااذهببويأحرفمظعأامَبوُّيَأيِدْبَع
.هضفريملبرلانأفرع

نيوكترظنا(لماكددعةعبسلا)٨ع(َةَعْبَس...َةَعْبَس
.)٢٣:١ددعو٢١:٢٨

نامزيفةنهكدوجومدعلَبوُّيَأيِدْبَعَىلِإاوُبَهْذٱَو
بصنمسرامدقبويأناكوىسومماظنبسحبويأ
ةلزنمبناكهنأل)١(مهلجألبويأىلصو.هتيبلهألنهاك
نأل)٣(مهلرفغينأهيلعفهيلإاوأطخأمهنأل)٢(نهاك
.بويأهجوعفردصقبرلا

هيلإمهعوجروهباحصأاياطخنارفغبُهَهْجَوُعَفْرَأِّـينَأل
.هنعمهداعتباومهكالهبسيلوبرلاىلإو

ِلْجَألَّـىلَصاَّـَملَبوُّيَأَيْبَسُّبَّـرلٱَّـدَرَو١٠«١٧-١٠
َءاَجَف١١.ًافْعِضَبوُّيَألَناَكاَمِّـلُكَىلَعُّبَّـرلٱَداَزَو،ِهِباَحْصَأ
ُهَعَماوُلَكَأَوُلْبَقْنِمِهِفِراَعَمُّلُكَوِهِتاَوَخَأُّلُكَوِهِتَوْخِإُّلُكِهْيَلِإ

يفًازْبُخ ُهَبَلَجيِذَّـلٱِّـَّـرشلٱِّـلُكْنَعُهْوَّـزَعَوُهَلاوُثَرَو،ِهِتْيَبِ
ٍدِحاَوُّلُكَو،ًةَدِحاَوًةَطيِسَقْمُهْنِمٌّلُكُهاَطْعَأَو،ِهْيَلَعُّبَّـرلٱ
ْنِمَرَثْكَأَبوُّيَأَةَرِخآُّبَّـرلٱَكَراَبَو١٢.ٍبَهَذْنِمًاطْرُق
لَأََرشَعَةَعَبْرَأُهَلَناَكَو.ُهَالوُأ

ْ
لٱَنِمًاف

ْ
َنِمٍفَالآُةَّـتِسَوِ،مَنَغ

لَأَو،ِلِبِإلٱ
ْ

لٱَنِمٍجْوَزُف
ْ
لَأَو،ِرَقَب

ْ
ُةَعْبَسُهَلَناَكَو١٣.ٍناَتَأُف

َمْسٱَو،َةَميِمَيَىلوُألٱَمْسٱىَّـمَسَو١٤.ٍتاَنَبُثَالَثَوَنيِنَب
ٌءاَسِنْدَجوُتَْملَو١٥.َكوُّفَهَنْرَقِةَثِلاَّـثلٱَمْسٱَو،َةَعيِصَقِةَيِناَّـثلٱ

يفَبوُّيَأِتاَنَبَكٌتَاليَِمج َّـنُهوُبَأَّـنُهاَطْعَأَو.ِضْرَألٱِّـلُكِ
هتَوْخِإَْنيَبًاثَاريِم َنيِعَبْرَأَوًةَئِماَذٰهَدْعَبُبوُّيَأَشاَعَو١٦.َّـِنِ
َتاَمَّـمُث١٧.ٍلاَيْجَأِةَعَبْرَأَىلِإِهيِنَبيِنَبَوِهيِنَبىَأَرَو،ًةَنَس
.»ِماَّـيَألٱَناَعْبَشَوًاخْيَشُبوُّيَأ
ص٦-١٢٦:١و٣-٨٥:١و١٤:٧رومزمو٣٠:٣ةينثت

٣٥:٢٩و٢٥:٨و١٥:١٥نيوكتو٥:٢٦ص١٩:١٣

ناكهنإفهبئاصمىلإ)١(ةراشإَبوُّيَأَيْبَسُّبَّـرلٱَّـدَرَو
دالبيفيبسملاهبشأفةحصلاوهباحصأوهتيبلهأولاملادقف
)٢:٦و١:١٢(ناطيشلاديلًايتقوهميلستىلإ)٢(ةبيرغ
اهنمصلخهنإفهتدوجوهللالدعيفبويأكوكشىلإ)٣(
.هلميلستلاوبرلاةيؤربلبلكاشملالحبسيل

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

بويأرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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انتمدخوانتاولصباننإ)١(ملعتنِهِباَحْصَأِلْجَألَّـىلَصاَّـَمل
رفغننأ)٢(انسفنألتاكربلانسحألانننيرخآلا
نيذلانإ)٣()١١:٤اقول(انتاولصلبقُتيكلانيلإنيبنذملل
مهلجألانتاولصبنوعنتقيةيرشبلاةمكحلامالكبنوعنتقيال
لحنسحأوتاضارتعالاىلعدرنسحأةالصلاف
.لكاشملل

نامزيفهنعاودعتبااوناك)١١ع(ِهِتَوْخِإُّلُكِهْيَلِإَءاَجَف
لكنعسانلادعتبيامكهنعاودعتبامهضعبلعلوهقيض
مهضعبامبروحلفموينغلكىلإنوبرتقيوباصموريقف
اودعتبينأمهتابجاونمفهاياطخلجألهضفرهللانأاونظ
.هلبقهللانأاوفرعامدنعاوعجرفهنع

٣٣:١٩نيوكت(يفوانهالإدرتملةيناربعةملكًةَطيِسَق
يفبوقعيهارتشايذلالقحلاركُذثيح)٢٤:٣٢عوشيو
اوناكميدقلايفنألرايعاهنأرهاظلاوةطيسقةئمبميكش
ةكوكسمدوقندوجومدعلًانزوةضفلاوبهذلانونزي
.ةديدجلاهكالمأةءادبهفراعمنماياطعلاهذهتناكو

دادعألانإ)١٢ع(خلامَنَغْلٱَنِمًافْلَأََرشَعَةَعَبْرَأ
ىلعلديامماذهوًامامتلوألايفهلناكامفعضةروكذملا
ىلعةينبمةيرعشةياورلبًايخيراتًارفسسيلرفسلااذهنأ

ركذنإمهضعبىأرو.)ةمدقملارظنا(ةيقيقحثداوح
عوسيلاق.رفسللةقفاومةمتاخسيلةينمزلاتاكربلا
ْمُكَرْجَأَّـنَأل...ْمُكُوَّـريَعاَذِإْمُكَلىَبوُط«)١٢و٥:١١ىّتم(
يفٌميِظَع )٢:٧ايؤر(سسفأةسينكللاقو»ِتاَواَمَّـسلٱِ
حلٱِةَرَجَشْنِمَلُكْأَيْنَأِهيِطْعُأَسَفُبِلْغَيْنَم«

ْ
يفيِتَّـلٱِةاََي ِ

ِّـينِإَف«)٨:١٨ةيمور(سلوبلاقو»ِهللاٱِسْوَدْرِفِطَسَو

حلٱِناَمَّـزلٱَمَالآَّـنَأُبِسْحَأ
ْ

ملٱِبُساَقُتَالِِرضَا
لٱِدْجَْ

ْ
ْنَأِديِتَع

ِلُجَّـرلِلىَبوُط«)١:١٢بوقعي(بوقعيلاقو»اَنيِفَنَلْعَتْسُي
حلٱَليِلْكِإُلاَنَيىَّـكَزَتاَذِإُهَّـنَأل،َةَبِرْجَّـتلٱُلِمَتَْحييِذَّـلٱ

ْ
معن»ِةاََي

نونمؤملاولامجلاومنغلاةرثكنمًادجلضفأتاكربكلانه
...ةراسخ«ةيدسجلاتاريخلاهذهاوبسحديدجلادهعلايف
ركذتناننكلو)١١-٣:٧يبليف(حيسملااوحبرييكل»ةيافنو
مايأيفامكهنامزيففرعُتملوًادجميدقرفسلااذهنأ
يفنينمؤمللةاطعملاةيحورلاتاكربلاةميقديدجلادهعلا
ةيدبألاةايحلابءاجرلاوهللاةبحموريمضلاةمالسكةايحلاهذه
يفىزاُجيبويأنأةقفاوملانمفتوملادعبةلداعلاةازاجملاو
وههباصأامنإهباحصأوهفرعيلةينمزتاكرببةايحلاهذه
.ةعيظفاياطخببسبسيلوهللانمناحتمالاليبسىلع

يتلابويأةأرمانأمهضعبنظي)١٣ع(ٍتاَنَب...َنيِنَب
اهاوسجوزتفتتام)١٠و٢:٩(»تالهاجلاىدحإك«هتملك
.تانبونونباهنمهاتأو

ةمامي)١٤ع(»ةميمي«مسالاىنعمَةَعيِصَق...َةَميِمَي
يزاجحلاهدوجأتابنوهوانس»ةعيصق«مسالاىنعمو

نرق«مسالاىنعمو.يكملاانسلاوأةكمانسبفرعُيو
لامجىلإءامسألاهذهريشتو.ناهدلانرق»كوفه
نهيبأةبحمىلعليلدنهتوخإنيبًاثاريمنهلينو.تايمسملا

نهجاوزدعبنهتوخإعميقبنهثاريمنأًاضيأجتنتسُيونهل
.ةميدقلاتاداعلانعذاشاذهو

نيحبويأرمعركذُيمل)١٦ع(اَذٰهَدْعَبُبوُّيَأَشاَعَو
ةمجرتلايفليقوبئاصملاماودةدمالوهبئاصمهتباصأ
بئاصملاتأدتبااملةنسنيعبسناكهرمعنإةينيعبسلا
ًاخيشناكهنإ)١٧ع(ليقوةنس١٤٠هرمعىلعدازهللاو
.ميهاربإنامزيفسانلارامعأقفاوياذهومايألاناعبشو
ِراَهَّـنلٱَىلِإُريِنُيَوُدَياَزَتَي،ٍِقْرشُمٍروُنَكَفَنيِقيِّـدِّـصلٱُليِبَساَّـمَأ«
لٱ
ْ

.)٤:١٨لاثمأ(»ِلِماَك

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

Germany

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

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ
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