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سرهفلا
٤..............................ةمدقم

٤....لوصفةعبرأاهيفو:ةيوبنلارافسألايفةمدقملا
٤......امهبقلعتيامويبنلاوةءوبنلايف:لوألالصفلا
٤...................يحولايف:يناثلالصفلا
٥..............تاءوبنلابتكيف:ثلاثلالصفلا
٥..............ريسفتلانيناوقيف:عبارلالصفلا

٥......لوصفةتساهيفو:ءايعشإةءوبنيفةمدقم
٥...يوبنلاهلمعخيراتوءايعشإةمجرتيف:لوألالصفلا
٦.......ءايعشإرصعخيراتصخلميف:يناثلالصفلا
٧........ءايعشإةءوبننمدصقلايف:ثلاثلالصفلا
٨....ءايعشإةءوبنهتنمضتامليصفتيف:عبارلالصفلا
٨...........ةءوبنلاهذهسَفَنيف:سماخلالصفلا
رفسلالكةبسنقدصيف:سداسلالصفلا

٨..............ًالصأناكامكقابهنأوهيلإ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
١٠........................ُلَّـو

نييليئارسإلاببئاصملاتلزناهلجأنميتلااياطخلاركذ
١٢.......................١٥ىلإ١٠ع

١٥.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

١٦.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
تاراعتسالاوهيباشتلانماهيفاموةءوبنلاهذهظافلأ

١٧........................١٣ىلإ٥ع
ةبوتلاىلعمهضيرحتدصقمهنأشطحببعشلاراذنإ

١٨.......................١٧ىلإ١٢ع
١٩..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٢٠........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ةمألالاجرطوقسنمنويهصتانبلةئشانلاتاقيضلاةدش

٢٢..............)٤:١ص-٢٥ع(فيسلاب
٢٣..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٢٣.................)٢عنم(ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
يتأيامىلعلمتشيةيحيسملاةسينكلادجمظاعوللدئاوف

٢٤..........................٦-٢ع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٢٥.......................ُسِمَا
ليصفتلابهللابعشولثملانيبةقباطملانايبيفيبنلاعورش

مهباقعيسامباهنمالكفدرأومهيصاعمضعبركذف
٢٦...................١٠ىلإ٨عاهيلعهب
مدعويهالملايفلغوتلاوركسلايهوةيناثلاةيطخلاركذ

٢٧...١٧ىلإ١١عهلامعألهابتنالامدعوهللاابثارتكالا
٢٨........٢٣ىلإ١٨عمدقتامريغاياطخعبرأركذ
٢٩..........................ظاعوللدئاوف
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ألَا
َ

٣٠......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٣٢.............................دئاوف
٣٣.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٣٣.......................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص
روشأكلمءيجمبزاحآهللاديدهتودالبلابارخبةءوبن

٣٥................٢٥ىلإ١٧عهدالبوزغيل
٣٦.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٣٧........................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص
٤٠.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٤٠.......................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ليئارسإةكلمماهبهللارذنأتاليوةلسلسءدب

٤٢.......................١٢ىلإ٨ع
مهدرمتلجألًاماتًاعطقليئارسإعطقينأهللادصقبحيرصت

٤٢....................١٧ىلإ١٣عهيلع
٤٣..٢١ىلإ١٨عليصفتلابمهرورشةرثكومهلاوحأحاضيإ
٤٣.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٤٤.......................ُِرشاَع
٤٨.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٤٨...................ََرشَعيِداَْ

٥١.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٥١....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
٥٢.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٥٣...................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
٥٦.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٥٦....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٢٠.٥٨ىلإ١٢علئاهلالبابطوقسبةءوبنللووجهللةلمكت
٥٩..........٣٢ىلإ٢٨عنيطسلفةهجنميحو
٦٠.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٦١..................ََرشَعُسِمَا
٦٢.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٦٢..................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٦٤.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٦٥....................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
٦٧.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٦٧....................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
٦٨.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٦٩...................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
١٨.٧٠ىلإ١١عاهيريشمةوابغورصمءاسؤرةقامحفصو

٧٣..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٧٣.......................َنوُْرشِع
٧٤..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
٧٥................َنوُْرشِع

يلامشلاءزجلايهو١٧ىلإ١٣عبرعلادالبىلعةءوبن
٧٧..............برعلاةريزجهبشنميبرغلا

٧٧..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٧٨.................َنوُْرشِع
٨١...........٢٤ىلإ٢٠عانبشةلزنملميقايلأنييعت
٨١..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٨٢................َنوُْرشِع
٨٥..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

٨٥.................َنوُْرشِع
٨٨..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

٨٨...............َنوُْرشِع
٩٠..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٩١...............َنوُْرشِع
٩٤..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٩٤................َنوُْرشِع
٩٦..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٩٦.................َنوُْرشِع
١٠٠..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

١٠٠................َنوُْرشِع
١٠٣..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

١٠٤.......................َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
١٠٧.........٣٣ىلإ٢٧عروشأكلمبيراحنسةرسك
١٠٨..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
١٠٨.................َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

١١٠..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

١١٠..................َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
١١٢..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

١١٢.................َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
١١٧..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

١١٧..................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
١١٩..........................ظاعوللدئاوف
١١٩..١٥ىلإ١٣عامهريغولبابومودأكةبرخلادالبلاةداهش
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ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٢٠...............َنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا
١٢١.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

١٢٢...............َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
١٢٥.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

١٢٥................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
١٣٠.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

١٣١.................َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
١٣٤.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

١٣٥................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
١٣٦.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ

١٣٧......................َنوُعَبْر
١٤١.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
١٤٢................َنوُعَبْر

١٤٦.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

١٤٦.................َنوُعَبْر
برلاصالخببسبةنوكسملالكمعيحرفبةءوبن

١٤٨.......................١٣ىلإ١٠ع
١٥٠.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ

١٥٠................نوُعَبْر
١٥٤.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
َ

١٥٥.................نوُعَبْر
١٥٩.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ألٱَوُسِمَا
َ

١٥٩...............نوُعَبْر
١٦٤.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

١٦٤...............نوُعَبْر
١٦٧.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ

١٦٧................نوُعَبْر
١٧٠.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

ألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
َ

١٧١................نوُعَبْر
١٧٦.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

١٧٦................نوُعَبْر
١٨٢.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٨٢......................َنوُسَْم
١٨٥.........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
خلٱَويِداَْ

ْ
١٨٥................َنوُسَْم

١٨٩..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

١٩٠..........١٢عىلإَنوُسَْم
١٩٢..........................ظاعوللدئاوف

١٣عنمنوسمخلاويناثلاحاحصألا
١٩٣.............نوسمخلاوثلاثلاحاحصألاو

ألَا
َ

خلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

١٩٤................َنوُسَْم
١٩٨..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

١٩٨.................َنوُسَْم
٢٠١..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

خلٱَوُسِمَا
ْ

٢٠١...............َنوُسَْم
٢٠٤..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٢٠٥...............َنوُسَْم
٢٠٧..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٢٠٧................َنوُسَْم
٢١١..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٢١١................َنوُسَْم
٢١٤..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

٢١٤................َنوُسَْم
٢١٨..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٢١٨.......................َنوُّتِّـسلٱُحاَحْص
٢٢٢..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٢٢٢.................َنوُّتِّـسلٱَويِداَْ

٢٢٤..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٢٢٥..................َنوُّتِّـسلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
٢٢٧..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٢٢٨.................َنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
٢٣١..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٢٣١..................َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٢٣٣..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٢٣٤................َنوُّتِّـسلٱَوُسِمَا
٢٣٨..........................ظاعوللدئاوف

ألَا
َ

٢٣٩................َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٢٤٣..........................ظاعوللدئاوف



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

ةعبرأاهيفو:ةيوبنلارافسألايفةمدقملا
لوصف

:لوألالصفلا
امهبقلعتيامويبنلاوةءوبنلايف

فشكىلعتبلغوسانللهللارومأنالعإيهةءوبنلا
باجحءاروامنلعُملاوهللاامبربخملايبنلاو.لبقتسملارومأ
هرومأبسانلاملكيلهللاهلسرينميلصألاهانعمويتآلا
اهعوضومناكأءاوسةءوبنهمالكوًاضيأًالوسرىعدُياذهلو
ةماعقئاقحناكمأةلبقتسمًارومأناكمأةرضاحًارومأ
صاخرابتعاةيتآلارومألانالعإنكلو.ةنمزألاعيمجل
.هللالبِقنمملكتملانأىلعليلدنسحأهنإ)١(نيببسل
دادعتساوهتاءوبنلارثكأهيفيذلاديدجلادهعلانإ)٢(و
.ديدجلادهعلاوحيسملاءيجمل
ىسوملثمًايبنمهلميقينأليئارسإينبدعوهللانإ
مهرخآءايبنألانمةلسلسبدعولااذهّمتو)١٨:١٨ةينثت(
ةاضقلاوعوشيىسومدعبماقأف.حيسملامهمظعأو
ناكيذلايخالمىلإةلصتمةلسلسمهريغوليئومصو
ةبترذخأيبنلكنكلةنسةئمعبرأوحنبحيسملالبق
لصفةينسلادعاوقلا(هفلسنمالًاسأرهللانمةءوبنلا
١٥(.

يحولايف:يناثلالصفلا
اهنالعإلهيراتخمضعبلهماكحأوهتدارإهللانالعإيحولا

مهاطعأءايبنألانمًالمعبلطاذإناكهللانإفسانلل
اذإو.لمعلاكلذمامتإلةيفاكلاةمكحلاوةعاجشلاوةوقلا
.هئاقلإوأهنايبيفطلغلانممهمصعًامالكمهعدوأ

َّـلُكُتْيَأَر«اخيملاق.ايؤرلابًانايحأيحولاناكو
جلٱَىلَعَنيِتَّـتَشُمَليِئاَْرسِإ

ْ
لاقو.)٢٢:١٧كولم١(»ِلاَبِ

»ٍعِفَتْرُمَوٍلاَعٍِّيسْرُكَىلَعًاسِلاَجَدِّـيَّـسلٱُتْيَأَر«ءايعشإ
اوناكامبًارابخأءايبنألامالكءاجامًاريثكو.)٦:١ءايعشإ(
ًانايحأهللاناكو)٢١و١٥و١٤و١٣صءايعشإ(هوأردق
عومسمتوصبمهبطاخييأهئايبنأعامسىلعهمالكيقلي
يفَناَكَف«ايمرإلاق.مهبولقيفهيقليًانايحأو لَقِ

ْ
ٍراَنَكيِب

يفٍةَروُصَْحمٍةَقِرُْحم لِلَمَف،يِماَظِعِ
ْ
»ْعِطَتْسَأَْملَوِكاَسْمِإلٱَنِمُت

املنيهبتنماوناكءايبنألانأيفكشالو.)٢٠:٩ايمرإ(
مهنإفنيينثولادنعةبذكلاءايبنألافالخبنيحاصواوملكت
لمتحملانمو.ديدشلاناجيهلاوأنونجلابنورهاظتياوناك
لبمهمالكىنعملكنايحألاضعبيفاومهفيملءايبنألانأ
ةنلعملارومألانعاوثحبوسدقلاحورلانمنيقوسماوملكت

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةعبرأاهيفو:ةيوبنلارافسألايفةمدقملا
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لبمهسفنألالمهلتنلعُأاهنأاوفرعاهومهفيملاذإومهل
.ةريخألامايألل

يفاحيرأوليإتيبيتسردمكسرادمءايبنأللناكو
ةعيرشءايبنألاونباهيفملعتو)٢صكولم٢(عشيلأنامز
ىلإهللااعدامًاريثكو.ءايبنأمهعيمجاونوكيملمهنأريغهللا
ىلعانلليلدالو.سرادملاكلتيفاوملعتيملنيذلاةءوبنلا
مهتشيعومهباوثأنأريغًاصوصخمًاسابلاوسبلءايبنألانأ
.ةطاسبلاةياغيفتناك

ةلبقتسملارومألاةفرعمنيبزييمتللنيناوقةثالثانلو
.يحولاباهتفرعموةيرشبلاةمكحلاب
طوقسبءايعشإةءوبنك.ةثداحلالبقةءوبنلانوك.١

ةءوبنلابتكهنإف)٤-٨:١ص(ةرماسلاوقشمد
.نيَدهاشكلذىلعماقأوةءورقمفرحأب
ايمرإةءوبنبسحايننحتومكةءوبنلانومضمعوقو.٢

نيعبسدعبيبسلانمعوجرلاو)١٧-٢٨:١٥ص(
.)٢٩:١٠ص(ًاضيأايمرإةءوبنبسحةنس
ةثداحلاثودحىلعلدياممةءوبنلاخيراتّولخ.٣

بيراحنسشيجةبيخبءايعشإةءوبنكةلبقتسملا
طوقسوشروكمايقبهتءوبنو)٧-٣٧:١ءايعشإ(
الوحيسملابتاءوبنلاعيمجويبسلانمعوجرلاولباب
ةحصالف.)٥٣ص(يفحيسملامالآبتاءوبنلااميس
ةلبقتسمرومأبربخأءايعشإنأنيدقتنملاضعبمعزل
راشملاثداوحلانألهتوكلمراصتنابهتقثوهللاىلعءانب
لكةقئافوراظتناللةفلاخمونظلانعةديعبتناكاهيلإ
.ةيرشبةمكح

تاءوبنلابتكيف:ثلاثلالصفلا
وأقوقرلاىلعوديلابةبوتكمميدقلايفبتكلاتناك

سانلارثكأناكونمثلاةيلاغةليلقتناكفيدربلاقروىلع
رشتنتملةسدقملارافسألانأحجرألاو.ةءارقلانونسحيال
ةمومضموسدقملايفةعوضومتناكلبسانلالكدنع
باتكلايأباتكلااهومسيتلاةاروتلايفلوألانم
ارزعنأدوهيلاديلقتبسحو.هريغنودربتعملاوفورعملا
هذهتمسقناواهوبتروةسدقملارافسألااوعمجهقافرو
ىسومرافسأيأسومانلايهوماسقأةثالثىلإرافسألا
كولملاوليئومصوةاضقلاوعوشييأءايبنألاوةسمخلا
يفورشعانثالاراغصلاءايبنألاولايقزحوءايمرإوءايعشإو
.ميدقلادهعلارافسأنمةيقبلاتناكثلاثلامسقلا

ريسفتلانيناوقيف:عبارلالصفلا
ثلاثلالصفلايفليصفتلابةروكذملانيناوقلاهذهنإ
:اهنمةثالثركذىلعرصتقنةينسلادعاوقلاباتكنمرشع

لبةلبقتسمثداوحيفءايبنألالاوقأعيمجسيلهنإ.١
خيبوتلاوأةيزعتلاوأميلعتلاليبسىلعاهضعبناك
.اهنامزلاوحألبسانملا
ًازاجماهعيمجسيلوةقيقحتاءوبنلاعيمجسيلهنإ.٢

ةقيقحلانيبزييمتلايفةمكحلاىلإرسفملاجاتحيف
يفُنوُكَيَو«ءاعيشإلوقكزاجملاو َلَبَجَّـنَأِماَّـيَألٱِرِخآِ
يفًاتِباَثُنوُكَيِّـبَّـرلٱِتْيَب جلٱِسْأَرِ

ْ
َقْوَفُعِفَتْرَيَوِلاَبِ

ليبسىلعهرسفنالنأبجيف)٢:٢ءايعشإ(»ِلَالِّـتلٱ
ـَةَعـِيَّـرشـلٱِمــِتْخٱ.َةَدـاَهـَّـشـلٱَّـُرص«هـلـوقو.ـةـقـيقحلا
هرسفنالنأبجيف)٨:١٦ءايعشإ(»يِذيِمَالَتِب
سدقملاباتكلاماتخىلإريشيهنأكزاجملاليبسىلع
هنألمهدعبةديدجرافسألوبقمدعولسرلامايأيف
ةداهشلاصوصخبءايعشإذيمالتلةطيسبةيصو
.ةرماسلاوقشمدطوقسبهتءوبنل
لبقتسملايفةثداحىلإريشتةءوبننألمتحملانمهنإ.٣

لبقتسملايفىرخأةثداحىلإريشتاهسفنيهوبيرقلا
عوجرلابتاءوبنلاكرثكأوأنيترمةءوبنلامتتفديعبلا
عوجربًاضيأمتتسوةقيقحًالوأتمتاهنإفيبسلانم
تاءوبنلاوةيطخلانمصالخلاوةبوتلابهيلإهللابعش
يبسلادعبًايئزجوةقيقحتمتيتلاميلشروأرومأب
ممألامامضناوةيحيسملاةسينكلادجمبًامامتمتتسو
.اهيلإ

لوصفةتساهيفو:ءايعشإةءوبنيفةمدقم

ءايعشإةمجرتيف:لوألالصفلا
يوبنلاهلمعخيراتو

يفركُذامريغيبنلااذهرمأنمقيقحتلابفرعنال
كولملارافسأيفةقرفتملاهرابخأنمدرواممًاليلقالإهرفس
الوهوهيصالخهانعمووهايعشيلصألايفهمساو.مايألاو
لكهرفسيفةسيئرلاعيضاوملاقفاويمسالااذهنأىفخي
صومآنبىناكهنأّالإهبسنرومأنمانلامو.ةقفاوملا
ىلعءانبءايبنأمهفالسأىلإهوبسندوهيلانمنوريثكو
سرامهنأىلعًاليلدناكيبنوبأركُذاذإهنأمهمعز
هنأاوتبثينأاولواحمهريغو.اهنيعهنبااهسراميتلاةفيظولا
ايصمأكلملاوخأوهصومآنأنيدقتعميكلمبسننم
الداكيفاذوهينمهنوكامأ.كلذلدنسمهلسيلنكلو
يفدرواممميلشروأيفًانطاقناكهنأحضتيوبيرلالبقي
ركذُيملو.)خلا٣٧:٢و٢٢:١٥و٨:٢و٧:٣ص(هرفس
يفنانباهلدلُووًاجوزتمناكهنأىوسةيلصألاهلاوحأنم

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةتساهيفو:ءايعشإةءوبنيفةمدقم

٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ىلإناريشينييزمرنيمساباّيمسواذوهيكلمزاحآكلم
ًالوأيعُدهنأحجرألانأعمو.اذوهيخيراتيفةمهمثداوح
ايزعلةريخألاةنسلايفةينالعةءوبنلاةسراممىلإلافتحاب
ةمدخيفعرشهنأضعبلاجتنتسام.ق٧٥٩ةنسيهو
:٢٦صمايأ٢(يفدرواممليوطنامزبكلذلبقبعشلا
ىفخيالو.ايزعيأكلملاكلذرومأيقاببتكهنأنم)٢٢
امكشاعدقناكذإوهدشأغلبدقناكتقولاكلذيفهنأ
ىلعفينيامذنمأبنتهنأجتنيىسنمتقوبرقىلإحجري
ىلعنينامثلانسهتومدنعغلبهنأدبالوةنسنيمسخ
ةداهشلاليلكإبللُكهنأًادجميدقيدوهيديلقتيفو.لقألا
ةأمحيفغرمتييذلاكلملاىسنمرمأبنيرطشًاروشنم
هنأمهضعبنظدقوهرشىلعفنعبهتكبهنألشحاوفلا
.)١١:٣٧نييناربع(يفكلذىلإريشُأ

ءايعشإرصعخيراتصخلميف:يناثلالصفلا
لاوحأبةفرعملامامتيضتقيءايعشإةءوبنريسفتنإ
امةيخيراتلاميدقلادهعلارافسأيفوهرفسيفوانلهرصع
ةطيحملاممألاتاقالعبونأشتاذعئاقوبءابنألانميفكي
كلذيفضعبباهضعببودوهيلاةمأبوةسدقملاضرألاب
.رصعلا

ةنسيتئمبةيوبنلاهتمدخيفءايعشإعورشلبقو
لآيذلاماعبريفرصتءوسبنايصعلاثدحةنسنيعبرأو
ناكفنيتلقتسمنيتكلممىلإنييناربعلاةكلممماسقناىلإ
تاوزغللةضرعامهلعجوامهنيبةرمتسمبورحلةلعكلذ
نينامثلاءانثأيفو.بناجألاوءادعألانمةبيعملاتابكنلاو
نيحلاصلانيكلملاينساميسالوةدملاهذهنمىلوألاةنسلا
تددجتاملنكلوًاريثكاذوهيةكلممتحجنطافاشوهيواسآ
ةكلمملاهذهىلعهللالزنأاهايإامهتلازإدعبةينثولاةدابعلا
يمدقتحتايصمأمايأرخاوأيفتلذىتحةديدشءازرأ
ةرشعتسنباوهوايزعكلمو.ليئارسإكلمزاحآوهي
ةيقرتيفةيمحوًاطاشنرهظأنإثبلامهنكلطقفةنس
ًاشيجمظنوةعارزلارومأمّدقتوةطحنملانطولالاوحأ
برعلاونيطسلفىلعرصتناوةريبكلاندملانّصحوًاميظع
رحبلانميقرشلاجيلخلاىلعةليإةضرفدرتساونيينومعلاو
.قرشلاعمةجئارلاةيرحبلاةراجتلاًاضيأحتفكلذبورمحألا
ىقبأًالامجإةيهلإلاةعيرشللًاعيطمناككلملااذهنأعمو
هرساجتببسبصربلاببُرضهتايحرخآيفوةينثولاحباذملا
.ةسدقملاتونهكلاةفيظوىلعهيدعتو

ريغةيمنصلاةدابعلاتناكماثويوايزعكلمءانثأيفو
اولذبهءاسؤروكلملانألتاساجرلاةليلقةنهاوتناكاهنأ
اوشاليملمهنكلولكيهلايفةيهلإلاةدابعلادييشتيفمهدهج
كولملارفسبتاكخرؤملالاق.ةيمنصلاةدابعلاموسرعيمج

يفٌميِقَتْسُمَوُهاَمَلِمَعَو«ايزعيف بَّـرلٱِيَنْيَعِ
ِّـلُكَبَسَحِّـ

ملٱِنِكٰلَو.ُهوُبَأاَيْصَمَأَلِمَعاَم
َناَكْلَب،ْعَزَتْنُتَْملُتاَعَفَتْرُْ

ملٱَىلَعَنوُدِقوُيَوَنوُحَبْذَيَنوُلاَزَيَالُبْعَّـشلٱ
»ِتاَعَفَتْرُْ

٣٤ع(يفماثويىلعكلذكليقدقو.)٤و١٥:٣كولم٢(
ةيمنصتناكفتاعفترملاىلعةدابعلاكلتامأ.)٣٥و
.ًادجةعيظفنوكتالنأبلغهنأالإتاذلاب

كلمةدملكرهظامىلعيويندلاحاجنلارمتسادقو
تاّذللاىلعتفاهتلاوفوصقلاىلعةدايزهنمجتنفماثوي
.طاطحنالالكةيقيقحلاىوقتلاتطحنانإةروظحملا
مارآكلمنيصروليئارسإكلمحقفنيبةفلاحمتدقُعو
هتومدعبيتلاةنسلايفًالعفكلذارشابواذوهيكلمةمواقمل
هلبقأوبتيمليذلازاحآماثويفلخمث.م.ق٧٤٢ةنسيأ
عقوهكلمءانثأيفو.هنمرجفأدحأدوهيلاةكلممشرع
ةينالعفَلاُختهللاةعيرشتناكفرومألاعيمجيفشيوشتلا
دقفولكيهلاهوشتفةيمارآةهلآوحبذمميلشروأىلإلخدُأو
٢:٦ءايعشإ(يقيقحلاهلإلاةدابعنودقلغُأمثيهلإلاهلامج
٢٧صمايأ٢و٤-١٦:١و٣٨-١٥:٣٢كولم٢و٧و
ملوةيمنصلاةدابعلاةيقرتيفهدهجكلملاكلذلذبف.)٢٨و
هلإبةقثلكضفرفاهموسرهركأوعظفأنمةتبلازئمشي
مارآكولمةهلآنألًالئاقممألاةهلآلهبلقىطعأوليئارسإ
اذهخرؤملافدرأويننودعاسيفمهلحبذأانأمهدعاست
لكلوهلطوقسببساوناكفمهامأورثؤملاهلوقبمالكلا
رئابكلاهذهلجألف.)٢٣و٤-٢٨:٢مايأ٢رظنا(ليئارسإ
ًايبسهنماوبسوهوبرضفمارآكلمديلهبعشووهبرلاهعفد
لتقوةميظعةبرضهبرضفليئارسإكلمحقفديلوًاميظع
يديألو.دحاوموييفًافلأنيرشعوةئماذوهينم
»زاحآبسباذوهيللذبرلانأل«نيينيطسلفلاونييمودألا
لببرلانمسيلنكلوتاقيضلاكلتيفةنوعملابلطف
كلملاحصنيبرلارمأبءايعشإعرشفنييروشألانم
هنمةنوعملابلطوهللاىلإعوجرلاىلعمهثحيوبعشلاو
.طقفىلاعت

ليئارسإومارآيكلموزاحآنيببرحلاتهتنااملو
نمكلذريظنًاضيأهباصأوهيلعةميظعةراسخبنيدهاعتملا
ثلغتبثاغتساهدالباوزغنيذلانيينيطسلفلاونييمودألا
لكيهلانئازخنماهعمجةناعإهلعفدوروشأكلمرسالف
ضعبومارآةبصققشمدذخأوءاجفكلملاتيبوءاسؤرلاو
ةدعاسمزاحآدعاسيملواهناكسىبسوليئارسإندم
كولم٢(هايعأوهلعضاخريظنهقياضسكعلابلبةيقيقح
.)٥:٢٦مايأ١و٢٨صمايأ٢و١٦ص
ايقزحهنباهفلخ.م.ق٧٢٦ةنسكلذوزاحآتاماملو
اهللمعُتسااملكدابأوةيمنصلاةدابعلالطبأفًايقتناكو
امكلكيهلاعجرأوكلذفالخوةينآوحباذمولكيهنم
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لوحهايملايراجمونوصحلاحلصأوبرلاةدابعهيلإّدروناك
.نييروشألارينعلخونيينيطسلفلالذأوميلشروأ

مامأليئارسإةكلممتطقسايقزحلةسداسلاةنسلايفو
يبسلامهلكلذناكواهبعشنميقابلايبُسونييروشألا
هلةرشعةعبارلاةنسلايفو.ةتبلاهنماوعجريمليذلاريخألا
بيراحنسهددهت.م.ق٧١٣ةنسيأباتكلاصنبسح
يفًازاتجمرصمىلعميظعشيجبدعاصوهوروشأكلم
ةنزوةئمثالثاهردقوهيلعاهبرضيتلاةيزجلاهلعفدفاذوهي
هرشنمصلختييكلبهذلانمةنزونوثالثوةضفلانم
تيبنئازخيفوبرلاتيبيفاملكذخأينأرطضاف
هكرتبرطخلانمهددهتيامىأراملفبيراحنسامأو.كلملا
نمًالفجحرمأوندملارثكأعضخأهءاروةميظعةوق
ايقزحنمبلطمث.اهعضخيوميلشروأرصحينأهركاسع
بلطوهللاىلإأجتلافهلملسينأةناهإلاوراقتحالامالكب
هناحبسهلعمتسافذاقنإلاوةيامحلاةراحتاولصبهنم
نمهبعشووهاجنفةبيجعةقيرطبنييروشألاشيجكلهأو
.ميظعلابطخلاكلذ

:١٠ص(يفةءوبنلايفةدراولانكامألابدارملاناكاذإو
هاجتاوركسعدقنييروشألانوكييقيقحلاىنعملا)٣٤-٢٨
نويهصةنباىلعةءارجبةعوفرملاهديّزهمهكلمولكيهلا
ليللاكلذيفنكلودغلايفةقشمنودبةبلغلابقثاوك
مئانوهوهشيجنيببرلاكالمجرخهبوطخبروهشملا
نيكراتحابصلايفاورففنوليلقلاالإهنمقفتسيملفهبرضو
بطخلاكلذنأامبو.ًافلأنينامثوةسمخوةئمتاومألانم
هلعجدقوهيبنناكامكهخرؤمراصءايعشإنيعأمامأعقو
نمكلذناكو.هبعشلةرثؤملاهظعاومنمةدعلًاعوضوم
ثداوحلانمةءولمملاهتايحيفهللاةلخادمىلإيعاودلاّمهأ
يفهلةميظعةدعاسمىلإةثداحلاكلتليوحتوةروهشملا
ريثكينُبدقوةيتآلاوةرضاحلالايجألاةدافإلراذنإلاوئبنتلا
.ةثداحلاهذهبهيبشتلاىلعحيسملاكلمبتاءوبنلامظعأنم

يذلاءافشلاكلذريطخلاهضرمنمايقزحيفُشاملو
لبابكلمطالبنمةلاسربمركُأوةبيجعثداوحبهيلإريشُأ
نمًافينعًاخيبوتلانوهيفراختفالاحورلوخدلًاقيرطحتف
٢٩مايأ٢و٢٠-١٨صكولم٢(لبابرسأبرذنُأوكلذىرج
.)٣٩-٣٦ءايعشإو٣٢-

يفةيمنصلاةدابعلاًاضيأتدّيُشىسنمهفلخكلميفو
اهباوكسمتورورشلانماهبقلعتياملكعمتدتماواذوهي
كلملااذهةطساوبكلذوبولسأعظفأىلعوكسمتلادشأ
دادرتسايفداهتجالانمهلذباملكمغرىلعكلذلودترملا
لواحيذلاحالصإلاودعباميفمدناملهرسخيذلاماقملا
ةذخآاذوهيرومأترمتسارويغلاايشويهدهجلكبهءارجإ

ةيلخادلاتاقاقشنالاببسباولصونأىلإطاطحنالايف

تبرخأوتاكردلاىندأىلإيلبابلارينلاووخننوعرفيّدعتو
ىلإءامظعلايبسورانلابلكيهلاقرحُأوميلشروأةنيدم
٢٠-٣٣:١مايأ٢و٢٥-٢٢صو١٨-٢١:١كولم٢(لباب
.)٣٦-٣٣صو
مسقلااذهىلإاهنمليلقالإقبيملفيبنلااذهةايحامأ
صتخيهتءاوبننمًاريبكًاءزجنأريغهبعشخيراتنم
ءانثأيفمانصألاةدبعنيبمهونامزلاكلذيفمهتلاحب
ءايعشإ(شروكةطساوبمهضرأىلإجيهبلامهعوجربويبسلا

ةمدخةدملكدوهيلاناكدقو.)٥٢:١٢ص-٤٠ص
اهضعبيتلاةيبنجألاكلامملاتايدعتلةضرعءايعشإيبنلا
.ةميدقلاكلامملاىوقأنمناك

كلامموليئارسإةكلمميهفمهلةرواجملاكلامملاامأو
نييمودألاونييبآوملاونيينيطسلفلاونييروصلاونييمارآلا
مهتاوزـغومهبورـحـبًاريــثكمهباورضأنـيذـلابرـعـلاو
ءانثأيفو.فلتلادحىلإمهولصوأامًاريثكومهتاراصتناو
نيحمهنعةيماحمومهلةدعاسمرصمةكلممتناكةدملاكلت
.)٣١و١٧-٣٠:١ءايعشإ(مهيلعروشأيّدعت

مهركذدراولاةسدقملاضرألااوزغنيذلاروشأكولمامأ
رسأنملشورسالفثلغتبًاضيأىمسملالوفمهفباتكلايف
قلطمناطلسمهلناكو.نودحرسأوبيراحنسونوجرسو
نموطسوتملارحبلاىلإسرافدالبنمًادتممًادجعستمو
كلتباوفتكيملاملمهنكلومجعلاجيلخىلإنييزقرحب
رصمتاوزغيفبيراحنسونوجرسعمطةعساولاكلامملا
ًارظنءايعشإرفسيفرابتعاميظعلاعورشملااذهلو.اهحاتتفاو
لمعاموكلذنمميظعلارطخلانمدوهيلاىلعناكامىلإ
لبابيفنيينادلكلاةكوشامأ.هنممهصالخلةدودممديبهللا
عفترتتأدتبانييروشألاةكلممتبلقنييداملاةدضاعمبيتلا
ةرواجملاايسأدالبىلعامةدمةميظعةوطساورهظأونآلا
حيرصتلابركذيملءايعشإنأريغًاضيأةيدوهيلاىلعومهل
يتلاسرفلاةكلممالوةكلمملاهذهرومأخيراتلاليبسىلع
ةيموركلذكو.)٢٣:١٣ص(يفدروامريغاهدعبتماق
ةءوبنلاليبسىلعاهيلإراشأامنإهرصعيفتسسُأيتلا
لثمةماعظافلأباهنعّربعوهللاةسينكباهتقالعىلإرظنلاب
ممألايبنلاقرشتساايؤرلالبجنمو.رحبلارئازجوبرغملا
لكنمهبعشرذحنيمأنابديدكوهبعشضرأبةطيحملا
اهرامدبًائبنتمواهتافصنمبجعألاضعبًاركاذاهنم
.ريخألا

ءايعشإةءوبننمدصقلايف:ثلاثلالصفلا
:ةثالثءايعشإةءوبننمدصقلا
مهخيبوتوصاخعونىلعدوهيلابعشاياطخفشك.١

بوعشتاساجروةرشعلاليئارسإطابسأماثآواهيلع
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ديدشءاضقلولحبراذنإلاوممألادالبنمىتشدالبو
.ًاممأوًادوهيمهنمةبتروفنصلكىلع
ةبوتلاىلإًاممأوًادوهيٍلاحوةبترلكنمرشبلاةوعد.٢

اممو.ةمحرلاوحفصلابةريثكديعاومةطساوبحالصإلاو
نميهلإلاماقتنالاىلعهصوصننأرابتعالاقحتسي
رئاسلهتاديدهتيفتدرويتلاكديعاومهللختياللباب
.بوعشلا
ةيوبنحيسملابديعاومةطساوبقحلابءايقتألاةيزعت.٣

نمدروامكلذنمو.خيراتاهنأكًادجةحضاو
هايإدوهيلاضفروهلئاضفوهبئاجعوةرهابلاهاياجس
.توملاىلعهتبلغوهنفدوهتومواناياطخببسبهمالآو
ىلإهدادتماوهومنوهتوكلمسيسأتوريخألاهدجمو
ٌّيلجليجنإلاقدصىلعليلدكلذلكولامكلا
.عطاق

هتنمضتامليصفتيف:عبارلالصفلا
ءايعشإةءوبن

.نيريبكنيئزجوةمدقمىلإًاعبطءايعشإرفسمسقُي
نمضتييناثلاءزجلاو.لوألاحاحصألايفةروصحمةمدقملاف
عاودنأشيفمهيلإةلسرمللةغلبمىتشةيوبنتالاسر
ةعبسلاىلعلمتشييناثلاو.)٣٩ص-٢ص(ةصاخ
عادبقلعتيالهنأهنمرهظيوةيقابلاًاحاحصأنيرشعلاو
نأحجرألاوبيراحنسشيجكالهدعببتكهنإوصاخ
عيمجيفمهعيجشتوهللاعبشةيزعتلهتخوخيشيفهبتكيبنلا
نملوألاددعلايف(هتمدقميفهلوقليلدبةلبقتسملانورقلا
.»مكهلإلوقييبعشاوزعاوزع«)نيعبرألاحاحصألا

ةءوبنلاهذهسَفَنيف:سماخلالصفلا
ليلداليهلإلايحوللنيعضاخاوناكنإوءايبنألانإ
نوزاتمياهبيتلاةيلقعلاصاوخلانمنيلاخاوناكمهنأىلع
يأةداعلاقراخةباتكبولسأاولمعتسامهنأوأمهريغنع
نعثحبننأبسانملانمكلذل.مهيفًايعيبطناكامريغ
يغبنينكلهصوصخبمهنملكسَفننعوأصاوخلاهذه
يذلاسدقلاحورللقئاللاوبجاولامارتحالاةاعارملهابتنالا
.قئافلاهناطلسوموصعملاهداشرإلنيعضاخًامئاداوناك
عموءايبنألامظعأنمهنأبعامجإلابمكُحءايعشإنإ
.ددعلاةريثكرطاوخبمهنعزاتماةريثكرومأيفمهلهتكراشم
قمعوروصتلاةرثكوةراسجلاوةسامحلاهاياجسنمناكو
هللاتافصمارتحاىلعةريغلاونعمتلاوروعشلاوركفتلا
ةدوجنعةاماحملاوةبولطملادوجسلاةيناحوروةلماكلا
ىلعتيكبتلاىلإليملاًاضيأهتافصنمو.ىلاعتهتمكح
ةقرونطولاةبحموةديدشةءارجبةأطخلاراذنإوةيطخلا

ةديجملامهديعاوموهبعشلاوحأءاقترابةذللاوبلقلا
.مهيلعةقفشلاوممأللةبحملاو

يفهنإف.اهنعثحبييتلاعيضاوملاقفاوتًامئادهتغلو
ةيهلإلاةدارإلانالعإيفوحوضولاوةطاسبلابملكتيرابخألا
ديدهتيفوقيقدتلاةدشبفصولايفوقئاللامارتحالاب
ةيمحلابملكتلابدوهيلانيبرارشألاوبناجألاءادعألا
هتاضيرحتيفو.فنعلابسانلاةريسنمهيكشتيفو.ةدحلاو
قلطملاهللاناطلسحاضيإيفو.مالكلاةوقوةرارحلاب
مانصألاةدبعموييفو.مالكلاومسبةدودحملاريغهتمظعو
يفءايبنألانيبريظنهلسيلو.نيفينعلاوجهلاومكهتلاب
يفاميسالواهعونتواهلمعتسييتلاتاليثمتلاةسافن
.ةرظتنملاةسينكلاةطبغوحيسملاكلمبهتاءوبن

اموهتاليثمتوةيرعشلاهتارابعغلبأوسفنأوفطلأامو
ىمسأوةعونتملاهروصرثكأامولاحلاىضتقملاهتقفاومدشأ
اذهلقتنيامًاريثكو.ةسامحلكبرومألافصويفاهسَفن
لوأيفئراقلانظيفرخآىلإعوضومنمهمالكيفيبنلا
ريغهيفعرشيذلاعوضوملايفمالكلاةلاطإدصاقهنأرمألا
لقتنيوةتغبهكرتيمثديدجعوضومىلإهنملقتنيًالاحهنأ
.يتآلايدافلابةقالعهلاميفكلذبلغو.هريغىلإ

نمةيماسةسيفنةلثمأىلععالطالايفبغرينمو
-٣:١٦ص(دوهيلاءاسنسبالمفصوعجاريلفهسفن
نييروشألاشيجبارتقابءابنألاو)٥ص(مركلالثمو)٢٤
)١٤ص(لبابكلموجهو)٣٢-١٠:٢٨ص(ميلشروأىلإ
-٢٢:١٦ص(انبشديدهتو)١٩ص(رصمىلعءاضقلاو
ص(قئافلابرلاومسو)٢٤ص(ميلشروأبئاصمو)١٨
يذلاداسفلاو)٤٤ص(ناثوألاةدبعلهجو)٣١-٤٠:١٢
مهتلاحو)٥٩ص(انصلخمنامزيفدوهيلانيبعيشي
.)٦٠ص(ةريخألامايألايفهللاىلإاوعجرىتمةديعسلا

رفسلالكةبسنقدصيف:سداسلالصفلا
ًالصأناكامكقابهنأوهيلإ

هصولخوهبتاكىلإهلامكبهتبسنقدصكلذبدارملانإ
ءاقبمزلتسيالكلذنأريغفيرحتلاوناصقنلاوةدايزلانم
نألًامامتبتاكلادينمًالصأجرخامكفرحوةملكلك
امنإكلذعنموهراكنإنكميالاممةعونتملاتاءارقلادوجو
تالخادملانمةلصتمةلسلسةطساوبهمامتإنكميناك
ضّوففهلامعتسابهللارسيملاممكلذنأريغةبيجعلاةيهلإلا
ظفحلالضلاوطوقسلاةلئاطتحتنيذلارشبلاىلإهناحبس
ءاقبباندارمو.مهدعبنمىلإاهميلستوةسدقملارافسألا
هيفعقوالوًادمعرييغتهيلعأرطيملهلاحىلعرفسلااذه
.هرهوجسميامتاءارقلانم
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عيمجءاقبنايبىلعةلدألانمنكميامىوقأانلو
دنعةسدقماهرابتعاكلذنمواهلاحىلعةيهلإلارافسألا
يديأيفاهلعجواهبمهئانتعاةدشواهيلعاونمؤتسانيذلا
ريثكتوةصاخلانمنيليلقيديأيفاهرصحنودروهمجلا
يفةياغدوجومدعوهللاةسينكيفمئادلااهلامعتساواهخسن
ًادمعاهرييغتمدعبانعانقإلٍفاكهسفنيفكلذو.اهفيرحت
.هدينفتوهفاشتكانودبكلذثودحةلاحتساو
ةعطاقلاةلدألانمسيلفةيناربعلاةسدقملارافسألاامأ
اهتواقنىلعاهوظفحواهيلعاونمؤتسانيذلانأنمعطقأ
سدقممارتحاباهوربتعادقنورقلاعيمجيفءانتعالكب
بيجعيهلإناطلستحتنيذلارامثأاهنأاونقيتوًادج
اهتفرعميتلاثداوحلاوهللاتانالعإةباتكنممهنكمي
نيدرفنماوشيعيملنيذلاكئلوأنينبلاينبونينبللةديفم
اودلُقونيروهشماوناكلبنيلوهجماوناكالوملاعلانع
لهأاهتحصبدهشومهقدصنايبنحتماوًاينوناقمهفئاظو
ةسدقملافئاظولاباحصأومومعلاهجوىلعمهرصع
وأهقّدصهنأتبثُأنكيملرفسنوناقلاىلإمضُيملو.مهنيب
ملنوناقلاكلذمامتدعبو.ةعطاقلاةلدألابيهلإلوسرهبتك
صقنيوأةسدقملاهنيماضمىلإفيضينأدحأرساجتي
لاوحألاهذهتحتفيرحتوأطلغدوجوداقتعاف.اهنم
.ةلاحمالرمألاةقيقحلفلاخمًاقافتاوأًادمع

نأىلإبهذدقانرصعيفءاملعلاضعبنأىفخيالو
يفشاعرخآصخشلةريخألاًاحاحصأنيرشعلاوةعبسلا
بهذملااذهيفثحبنناانليغبنيفيبسلاةدمءانثأ
:لوقنف
مسقلاىلإءايعشإىلعهمالكيفراشأخاريسنبانإ.١

عوشي()٦٦ص-٤٠ص(نميأهرفسنميناثلا
نأكلذنمنيبتيف.)٢٨و٤٨:٢٧صخاريسنبا
ثلاثلانرقلاىهتنموحنيفتناكتاحاحصألاهذه
.يبنلاءايعشإمالكنمءازجأةربتعمحيسملالبق
باتكةينيعبسلاةمجرتلايفتاحاحصألاهذهلكنإ.٢

.ةميدقلاتامجرتلارئاسيفيهامكدحاو
يفدوهيلادنعأرقُييذلاةيوبنلالوصفلاباتكيفنإ.٣

لقألاىلعًالصفرشعةتسماوصألاودايعألاوتوبسلا
هنميناثلامسقلانمًالصفرشعةثالثاهنمءايعشإنم
عُمجباتكلااذهنأىلعملعنامكروهمجلاعمجأدق
.م.ق١٧٠ةنسسينافيبأسخويطنأرصعيف
مسقلااذهنماوسبتقاامًاريثكديدجلادهعلاةبتكنإ.٤

٤:١٤و٣:٣ىّتمرطنا(ءايعشإلهنأىلعءانبيناثلا
:١٠ةيمورو٣٩و١٢:٣٨انحويو٣:٤اقولو١٢:١٧و
.)٢٠و١٦

ءايعشإرفسيفةنمضتمتناكتاحاحصألاهذهنإ.٥
يفو)٤:١٧اقول(ةرصانلايفعمجملايفأرقُيناكيذلا
ميلشروأنميشبحلاريزولااهبىتأيتلاةخسنلا
.)٣٤-٨:٣٠لامعأ(
نأوهودوهيلادنعًالوبقمًاديلقتركذسوفيسوينإ.٦

دعب)١:٢ارزع(ةيناثلكيهلاءانببًارمأردصأشروك
٢٨-٤٤:٢٤ءايعشإ(هبءايعشإتاءوبنىلععلطاام
الفلكيهلايفةدابعللنوداضمسرفلاو)١٣-٤٥:١و
.كلذىلعشروكلمحفاكعادنمدب
يناثلاءزجلاىلإاوراشأامًاريثكدوهيلايملعمعيمجنإ.٧

.ءايعشإلهنأىلعرفسلااذهنم
الوةيفاكتسيلبهذملاكلذتابثإلةسدقملاةلدألانإ.٨

تلمحيتلابابسألاىوقأونيتمساسأىلعةينبم
ءايعشإىلإتاحاحصألاهذهةبسنراكنإىلعمهضعب
:نيتيضقيفاهرصحنكمي

هنأكهمسابشروكركذتتاحاحصألاهذهنإ:ىلوألا
يبسلاركذتو)٤٥:١و٤٤:٢٨ص(يبنلارصعيفدوجوم
-٤٠:١ص(براقتهنأكيبسلانمعوجرلاوىهانتهنأك
ركذيامًاريثكيبنلانأوهكلذىلعباوجلاو.)٥٢:٩و١١
:١٠ص(بيراحنسمودقكلذلاثمورضاحهنأكلبقتسملا
الو.ايؤرلابهدنعةرضاحةلبقتسملارومألاهذهنأل)٢٨
نألةنسةئمةدمبدلُواملبقهمسابصخشركذبعصتسن
ةدمبدلُواملبقايشويركُذدقوءيشلكىلعرداقبرلا

عاددجويالهنألوقنالو)٢و١٣:١كولم١(ةنس٣٠٠
هنأرمألالوأيفّنيبيبنلانألةميظعلاةبيجعلاهذهلفاك
ممألاعيمجفرعيىتحهلمعينأدصقبرلاوبيجعرمأ
:٤١ص(مدعيهاهلاودجسيتلاةهلآلاوهللاوهبرلانأ
٢٩-٢١(.

نيبسفنلاوتاملكلايفتافالتخادوجو:ةيناثلاو
دراوفالتخالااذهنأباوجلاو.يناثلاءزجلاولوألاءزجلا
ءزجلانألعوضوملايفقرفلاليبقنميعيبطبولسأىلع
ىلعليولابقطنلاوراذنإلاوخيبوتلانمًاريثكنمضتيلوألا
ةيزعتلاوديعاوملانمًاريثكنمضتييناثلاءزجلاوممألاودوهيلا
حيسملاءيجماميسالوديجملاةسينكلالبقتسمىلإرظنلاو
.سفنلايفقرفلاًاعبطمزلتسيعوضوملايففالتخالااذهف
ىلعةيلجةنّيبهنيعرفسلااذهيفًاضيأانلقرفلااذهعمو
هبتاكلقعصاوخنإف.ءايعشإىلإهلكرفسلاةبسنقدص
هئابنإقرطوهتسامحوةبيجعلاهتءارجوةيرعشلاهتاليختو
ءزجلابتاكنأنيبتًارثنوًامظنهسفنوةلبقتسملاثداوحلاب
ةظفلكلذةلثمأوهنيعلوألاءزجلابتاكوههنميناثلا
»ليئارسإ«مساب»بوقعي«مسانارتقاو»ليئارسإسودق«

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةتساهيفو:ءايعشإةءوبنيفةمدقم
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»برلالوقي«ةرابعلادوجوو.»ملكتبرلامفنأل«ةرابعلاو
.»برلاحور«ةظفلو.)٢٥و٤٠:١صو١٨و١:١١ص(يف
»دبألاىلإونآلانم«و»ليئارسإييفنم«و.»ةيارعفر«ركذو
تاحاحصألاهذهنإف.خلا»ًامالسًامالس«و»ةظيحل«و
١:١٣صلباق(رفسلايءزجنملكيفدجوتةيصخشلا
:١١و٦٥:٢٥عم١١:٩و٦٦:١٧عم١:٢٨صو٦٦:٣عم
٦٣:١٥عم١٦:١١و٤٦:١٠عم١٤:٢٤و٦٥:٢٥عم٧
عم٢٥:٨و٦٠:١٩عم٢٤:٢٣و٥١:٦عم٢٠و٢٤:١٩و
.)٥١:٩عم٢٧:١و٦٠:١٨عم٢٦:١و٦٥:١٩

نأىلعلدتيناثلاءزجلايفةروكذملاةيعيبطلاءايشألاو
ص(»نانبل«كلذلاثملبابيفالةيدوهيلايفناكفلؤملا
نمءاملا«و)٤١:١٩ص(»راجشألا«و.)٦٠:١٣و٤٠:١٦
ص(»لقاعملاقوقشوةيدوألا«و.)٤٨:٢١ص(»رخصلا
١٣و٥٥:١٢ص(»سآلاوورسلاوماكآلاولابجلا«و)٥٧:٥
لبابيفةدوجومتسيلةيعيبطلاءايشألاهذهنأيأ)خلا
.ءايعشإىلإهلكرفسلاةبسنقدصىلعلدتو

ريغرخآفلؤملرفسلااذهنميناثلاءزجلانأانضرفاذإو
يممأوأيدوهيوهلهفلؤملااذهوهنملاقُيءايعشإ
بتكينأردقياليممألانأليممأبسيلهنأبمكحيعبطلاب
ةدابعلطبويقيقحلاهلإلايففلؤملااذهبتكامك
نمناكهنإفهمساركذُيملاذاملفًايدوهيناكاذإو.مانصألا
مضنافيكو.لاينادولايقزحلًارصاعمناكوءايبنألامظعأ
ريغفلؤملهنأارزعفرعلهءايعشإرفسىلإرفسلااذه
ءايعشإرفسعمهعمجاذاملفكلذفرعاذإو.ءايعشإ
اذهفاضأيذلاوهنموأ.هفلؤممسابالءايعشإمسابو
رافسألاوهفيضينأهنكميفيكوءايعشإرفسىلإرفسلا
.ءانتعاوطبضلكبدوهيلادنعةظوفحمةسدقملا

وهدحاوفلؤمىلإهلكرفسلاةبسنقدصناننأةجيتنلاو
ةءوبنلاريسفتىلإلصننيحًايلجحضتيهلكاذهوءايعشإ
.ليصفتلاب

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
رفسلااذهلةمدقمبسُحينأحصيحاحصألااذه
هتاءوبنلكبتروعمجهتايحرخآيفءايعشإنأحجارلاو
:يتأيامكلذديؤيواهلةحتافحاحصألااذهبتكوهلاوقأو
يف«هلوق.١ »اَذوَُهيِكوُلُماَّـيِقَزَحَوَزاَحآَوَماَثوُيَواَّـيِّـزُعِماَّـيَأِ

ءالؤهةدمنأليلدبرفسلالكلناونعةيآلاهذهنإف
حجريمهايإهركذوءايعشإةايحلكمعتةعبرألاكولملا
يسركمهئوبتدعبهلكحاحصألااذهبتكلباهبتكهنأ
.اذوهي

هيفءاجامنأىلعلديهنإفحاحصألااذهنومضم.٢
هعمجلءايعشإدهعيفثدحامصخلمويلامجإمالك
ةبوتلاىلإمهايإهللاةوعدوبعشلااياطخركذ
ةرفغملابهللادعوومهيلعلحتسيتلاماكحألاو
ةعبرألاعيضاوملاهذهتناكاملو.هيلإمهنمنيعجارلل
حجرتءايعشإرفسهاوحامةصالخحاحصألااذهيف
.هبيترتورفسلااذهمامتدعببتُكحاحصألااذهنأ

اَذوَُهيَىلَعاَهآَريِتَّـلٱ،َصوُمآِنْبَءاَيْعَشِإاَيْؤُر«١
يف،َميِلَشُروُأَو .»اَذوَُهيِكوُلُماَّـيِقَزَحَوَزاَحآَوَماَثوُيَواَّـيِّـزُعِماَّـيَأِ
١٢:٦٠ددع

ىلعلدتيناربعلالصألايف»ايؤر«ةظفلَءاَيْعَشِإاَيْؤُر
ةلبقتسملارومألااوأرءايبنألاف.ةيلقعلاةدهاشملابوهويحولا
اهوفصوكلذلوملحيفاهورظنوأاهروصىلإاورظنمهنأك
فرعياليبنلاناكامًاريثكو.ةيضاماهنأكوأةرضاحاهنأك
نيبوأةلبقتسملاثداوحلاهذهنيبوهنيبتقولانممك
وأةبيرقاهنأكةديعبًارومأًانايحأفصوو.ةثداحوةثداح
لبجىلإناسنإرظنيامكهريغنودرومألاضعبفصو
نيبوهنيبةلصافلاةيدوألاولوهسلاولالتلاىريالوديعب
لٱاَه«)٧:١٤ص(ءايعشإلوقكلبجلاكلذ

ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
ُلَب

ءارذعلاميرمنمحيسملاعوسيةدالوبأبنأهنإف»ًانْبٱُدِلَتَو
كلذركذهنكلوةنس٧٠٠وحنبءايعشإنامزدعبناكيذلا
ملءايعشإنأيأهللانمايؤرلاو.هينيعمامأوهنامزيفهنأك
هتفرعمىلعءانبةلبقتسمرومأبربخأالوهسفننمملكتي
ثدحيسامةرضاحلاثداوحلانمجتنتسافةيسايسلارومألاب
.انمايأيفءاملعلاوةسايسلابابرأأبنتيامكلبقتسملايف
نأهنكميالامبربخأوسدقلاحورلانميحولابملكتلب
ةقثبلبنظلاليبسىلعسيلاهبربخأوةيرشبلاهاوقبهفرعي
.ثدحياملكّنيعفقبسيذلاهللانمناطلسوةلماك

َّـنَألُضْرَألٱاَهُتَّـيَأيِغْصَأَوُتاَواَمَّـسلٱاَهُتَّـيَأيِعَمْسِا«٢
.»َّـَيلَعاْوَصَعَفْمُهاَّـمَأ،ْمُُهتْأَّـشَنَوَنيِنَبُتْيَّـبَر:ُمَّـلَكَتَيَّـبَّـرلٱ
٣٦:٤لايقزحو٢٢:٢٩و٦:١٩و٢:١٢ايمرإو٣٢:١ةينثت
٢و٥:١ص٢و٦:١و١:٢اخيمو

مهاياطخىلعبعشلليبنلاخيبوتةيآلاهذهنومضم
ىعدتساءارعشلاةداعبسحوهللاةدابعنعمهضارعإو
ضرألاوتاوامسلاوهلوقيامعمستلةلقاعلاريغةعيبطلا
تأرودوهعلاتعمسوءدبلاذنماهنألهبعشىلعدهشتل
عيمجىلعبجوبرلاملكتاذإهنألو.ةبيجعلاهللالامعأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ناكنإو(عمسننأنحنانيلعبجوفاوعمسينأهقئالخ
هنأك)عومسمتوصبءايعشإمفبليئارسإهبعشملكدق
برلاولسرلاوءايبنألاعيمجمفبانملكامككلذبانملك
لوقيعمسنالانكاذإو.عوبطملاباتكلاةطساوبعوسي
عمستةلقاعلاريغرصانعلانأعمنوعمستالمكنإانليجختل
.اهقلاخهلوقيامل

مهاياطخىلعبعشلاتيكبتيبنلادصقَنيِنَبُتْيَّـبَر
الوهللالدعبالواهوسنديتلاةعيرشلابًالوأمهركذيملف
نألةيوبألاهللاةبحمبمهركذلبةأطخلاىلعهبضغوهتردقب
برلاو.ةبوتلاىلإهدوقتويرخصلابلقلارسكتةبحملا
نممهجرخأهنإف.ميدقلاذنممهلهعينصركذونينبمهاعد
مهلمحو.رفقلايفمهتاقومهداقو.رحبلامهّربعورصم
مهرصنو.ناعنكضرأىلإمهلخدأو.هنيعةقدحكمهناصو
.هتعيرشمهاطعأو.هنكسممهنيبلعجومهئادعأعيمجىلع
مهعمعنصيملويوبألاونحلابمهبدأو.هءايبنأمهيلإلسرأو
مهتيطخةمظعومهماثآبسحمهزاجيملومهاياطخبسح
.مهلهتبحمةمظعبةلباقملابرهظتهللاىلعمهنايصعيف

حلٱَوِهيِناَقُفِرْعَيُرْوَّـثلَا«٣
ْ
اَّـمَأ،ِهِبِحاَصَفَلْعِمُراَمِ

.»ُمَهْفَيَاليِبْعَش.ُفِرْعَيَالَفُليِئاَْرسِإ
٥:١٢ص٣٩:٦ايمرإ٨:٧ايمرإ

فرعتاهنإفاهنممكحأةقطانلاريغمئاهبلانأانهنابأ
هللانأل.لهجلاعاونأعظفأةيطخلانإ.اهعفنيامواهباحصأ
.همواقينأناسنإلانكميفيكفءيشلكىلعرداقلاوه
ينغتسينأناسنإلانكميفيكفريخلكردصمهللانإو
قيرطىلإاندشرتيهوانعفنلاهلكهللااياصونإو.هنع
يصعييذلاف.انرضياملكنمانظفحتومالسلاوةايحلا
وأهليلديصعيرفاسمكوأهبيبطيصعيضيرمكبرلا
نكلوفرعيملليئارسإنإليق.هيلإنسحملايصعيريقفك
مهبولقرشنمواوفرعيملمهتدارإبمهنألةيطخةفرعملامدع
.مهسفنألةيطخلااوراتخا

برلافًاقلطمهداضيالولقعلاقفاوييقيقحلانيدلانإ
سرديوثحبيوهلقعلمعتسينأناسنإلكنمبلطي
تانّيببجومبالإًاينيدًاميلعتلبقيالومهفيولمأتيو
يفلمأتولهرورشكرتيناكئطاخلانأيفبيرالو.ةيفاك
برللةعاطلادئاوفوةيطخلاباقعمهفوبجيامكهرمأ
مايألاهيلعرمتفهتاذلوملاعلااذهرومأبيهتليهنكلو
.هيفركتفينأديريالوهللايفركتفيالوهونونسلاو

ألِلٌلْيَو«٤
ُ

خلٱِةَّـم
ْ
ِلْسَن،ِمْثِإلٱِليِقَّـثلٱِبْعَّـشلٱ،ِةَئِطَا

ِسوُّدُقِباوُناَهَتْسٱ،َّـبَّـرلٱاوُكَرَت!َنيِدِسْفُمِدَالْوَأ،ِّـَّـرشلٱِيلِعاَف

.»ٍءاَرَوَىلِإاوُّدَتْرٱ،َليِئاَْرسِإ
٥٨:٣رومزم٣:٧ىّتمو٤و٥٧:٣ص

بعتيئطاخلاىلعليقثلمحكةيطخلاِمْثِإلٱِليِقَّـثلٱ
ولوهيلعديزيمويلكوهوهتوقبهحرطينأردقيالوهنم
.ههركيناك

عيمجنيبرشلادادتماىلعلدياذهِّـَّـرشلٱِيلِعاَفِلْسَن
.ًاريرشًاسنجوةئطاخةمأنوعدُيمهنأىتحبعشلا

لبرورشلااولمعينأبنوفتكياليأَنيِدِسْفُمِدَالْوَأ
ةيطخلاعبطنمنألًاضيأاوئطخينأمهريغنومّلعي
ديحولائطاخلانوكينألجخيئطاخلاواهدايدزاواهدادتما
.ءاكرشهعمنوكينأديريف
سودق«ةرابعلاتءاجَليِئاَْرسِإِسوُّدُقِباوُناَهَتْسٱ
رئاسيفدرتملاهنأعمةرمنيثالثوحنءايعشإيف»ليئارسإ
اممرفسلااذهيفاهراركتفتارمسمخىوسباتكلارافسأ
سودقباوناهتسا«هلوقبراشأو.هلكهبتكءايعشإنأتبثي
سودقلاهللاىلإاوأطخأمهنألوألانيرشىلإ»ليئارسإ
هلإلااذهنأيناثلاو.قحلاولدعلاالإمهعمعنصيمليذلا
.ةصاختابجاومهيلعهلنإومههلإوهسودقلا

ُّلُك!ًاناَغَيَزَنوُداَدْزَت؟ُدْعَبَنوُبَْرضُتَمَىلَع٥«٥،٦
لٱُّلُكَوٌضيِرَمِسْأَّـرلٱ

ْ
لَق
ْ
لٱِلَفْسَأْنِم٦.ٌميِقَسِب

ْ
َىلِإِمَدَق

َْملٌةَّـيِرَطٌةَبَْرضَوٌطاَبْحَأَوٌحْرُجْلَب،ٌةَّـحِصِهيِفَسْيَلِسْأَّـرلٱ
.»ِتْيَّـزلٱِبْنَّـيَلُتَْملَوْبَصْعُتَْملَوَْرصْعُت

٨:٢٢ايمرإ٣٨:٥رومزم٥:٣و٢:٣٠ايمرإو٩:١٣ص
١٠:٣٤اقول

برلابيدأتةرثكىلإاذهبراشأخلاُدْعَبَنوُبَْرضُتَمَىلَع
يكلةبحملاوةمحرلابمهبرضيناكهوكرتاملهنإفهعاونأو
نيـيـنـاـيدــملاـةـطــساـوـبتـاـبرضــلاتــنـاـكو.هـيـلإاـوـعــجرــي
ونبناكو.مهريغوروشأومارآوةرماسلاونيينيطسلفلاو
يفنكلونوعجريونوبوتيونوهبتنيرمألالوأيفليئارسإ
نماوديفتسيملفتسقتدقمهبولقتناكءايعشإمايأ
سأرلاضيرمدسجكليئارسإراصوةريثكلامهبئاصم
اذامبرلالاقفىفشينأوجريالوءاضعألالكوبلقلاو
دعبمهبرضاذإوهبعشلهعنصيملوهوطئاسولانمعنصي
)٩-٥ع(يفمالكلاو.ةواسقوًاناغيزمهدايدزالنوكي
كلتركذةءادبومهاياطخنعةجتانلابئاصملاىلإريشي
.اياطخلا

ْمُكُضْرَأ.ِراَّـنلٱِبٌةَقَرُْحمْمُكُنُدُم.ٌةَبِرَخْمُكُدَالِب٧«٩-٧
لٱِبَالِقْنٱَكٌةَبِرَخَيِهَوْمُكَماَّـدُقُءاَبَرُغاَهُلُكْأَت

ْ
ِتَيِقَبَف٨.ِءاَبَرُغ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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يفٍةَّـلَظِمَكَنْوَيْهِصُةَنْبٱ يفٍةَمْيَخَك،ٍمْرَكِ ٍةَنيِدَمَك،ٍةَأَثْقَمِ
جلٱَّـبَرَّـنَأَالْوَل٩.ٍةََرصاَُحم

ْ
اَنِْرصَلًَةريِغَصًةَّـيِقَباَنَلىَقْبَأِدوُُن

.»َةَروُمَعاَنَْهباَشَوَموُدَسَلْثِم
٤:١٧ايمرإ٢:٦يثارمو٢٧:١٨بويأ٥٢و٢٨:٥١ةينثت
١٩:٢٤نيوكت٩:٢٩ةيمورو٣:٢٢يثارم

ةقيقحاهيفّنيبيبنلانإف٦عيفامريسفتتايآلاهذه
بئاصملانإوةيليئارسإلاةمألاىلعتعقويتلاتابرضلا
ماكحأيهةيطخللةيعيبطةجيتناهنأقوفاهركذقبسيتلا
.ةلداعلاهللا

ددشتهنألايزعمايأيفنكيملاذه)٧ع(ٌةَبِرَخْمُكُدَالِب
ءادعأعيمجوبرعلاونيينيطسلفلاىلعهدعاسهللاوًادج
نوحالفوٍشاومهلناكوًارابآرفحوًاجاربأىنبوليئارسإ
امقفاوترانلابةقرحملاندملاركذوءابرغةظفلو.نوماركو
٢٠-٢٨:١٧مايأ٢(ايقزحوزاحآمايأيفليئارسإباصأ
.)١١-٣٢:١و

ىلعلدياذهوءايحالبيأْمُكَماَّـدُقُءاَبَرُغاَهُلُكْأَت
.مهطاطحناوليئارسإّلذرادقم

اوذخأنيذلامهمهناريجناكولِءاَبَرُغْلٱِبَالِقْنٱَك
لوقحلاواهيفاونكسيلتويبلااوظفحاوناكامبرلمهدالب
لبءيشمهمهيالفنييروشالاكءابرغلاامأواهوعرزيل
.مهدالبىلإنوعجريونوبهنيونوبرخي
ىلعأوهنويهصوميلشروأيأ)٨ع(َنْوَيْهِصُةَنْبٱ
يعُدوهتيبونصحلاهيفدوادىنبميلشروأةنيدميفناكم
ىلإمهدييفيقبونييسوبيللًانصحًالصأناكودوادةنيدم
.)٨-١١:٤مايأ١(دوادنامز

الاهدحودجوتوةيتقوةميخلاوأةلظملاخلاٍةَّـلَظِمَك
ندملاتبرخامدعبكلذلثمميلشروأتناكواهلوحتويب
ةوزغدنعرمألاناكامكبارخلاىلعتفرشأواهلوح
.ايقزحمايأيفبيراحنس
ىلإريشتدونجةظفلنأحجرألا)٩ع(ِدوُنُْجلٱَّـبَر
ةدودحملاريغةردقلاودجملاىلعلدتوةيوامسلامارجألا
.)٣٣:٢٢ايمرإو٤٠:٢٦ءايعشإ(

دجوتةريغصلاةيقبلاتناكهللاةمحرنمةَريِغَصًةَّـيِقَب
مايأيفةريغصةيقبهتنيدملهأوحونناك.رصعلكيف
نيبعوشيوبلاكو.نافوطلادعبطولوميهاربإو.نافوطلا
ةيقبلانمو.بآخأمايأيفايليإو.رصمنماوجرخنيذلا
لوصأنمنصغلاتبنيامكةديدجةمأعلطيةريغصلا
.ةعوطقملاةرجشلا

لباقلاريغماتلابارخلالاحيفيأَةَروُمَعَوَموُدَس
.حالصإلا

بئاصملاتلزناهلجأنميتلااياطخلاركذ
١٥ىلإ١٠عنييليئارسإلاب

َىلِإاوُغْصَأ!َموُدَسَةاَضُقاَيِّـبَّـرلٱَمَالَكاوُعَمْسِا«١٠
.»َةَروُمَعَبْعَشاَياَنِٰهلِإِةَعِيَرش
١٦:٤٦لايقزحو٣٢:٣٢ةينثت

اذوهيينبلباطخلاَةَروُمَعَبْعَشاَي...َموُدَسَةاَضُقاَي
.مهّرشيفكئلوأنوهبشيمهنأىنعملاو

ِمل«١١
َ
ْنِمُتْمََّـختٱُّبَّـرلٱُلوُقَي؟ْمُكِحِئاَبَذُةَرْثَكِيلاَذا

ٍناَفْرِخَوٍلوُجُعِمَدِبَو،ٍتاَنَّـمَسُمِمْحَشَوٍشاَبِكِتاَقَرُْحم
.»َُّرسُأاَمٍسوُيُتَو
:١٥لاثمأو٥١:١٦و٩و٥٠:٨رومزمو١٥:٢٢ليئومص١
:٥سوماعو٦:٢١و٦:٢٠ايمرإو٦٦:٣صو٢١:٢٧و٨
٦:٧اخيمو٢٢و٢١

ِمل
َ
هلوءيشلكىلعرداقبرلاخلاْمُكِحِئاَبَذُةَرْثَكِيلاَذا

ديريالورشبلاينبنمءيشىلإجاتحمبسيلوءيشلك
ةمئاقتامدقتلاوحئابذلاةميقو.ةعاطلاوةبحملاالإمهنم
نمةدئافالو.اهنومدقينممةعاطلاوناميإلاةمالعاهنأب
موسرلابرسيالهللانألمهاياطخيفاوماداممهحئابذةرثك
نيذلابتيملاذإسومانلابسحتمدُقنإوةيجراخلا
ةيلخادلابلقلالاحىلإرظنيوهو.مهاياطخنعاهنومدقي
ضفردقدجملاهلناكاذإف.طقفةيجراخلالامعألاىلإال
نأدبالفةريرشبولقبتمدُقاذإوهاهضرفيتلاموسرلا
هتماركيطعُينملكىلعبضغيورشبلاضئارفضفري
دبالفًامدةءولمملايديألاةمدخلبقيالناكاذإف.هريغل
اهتابلطضفريوةريرشدصاقمةءولمملابولقلاهركيهنأنم
-٥٠:٧رومزمو١٥:٢٢ليئومص١(اهتاولصبيجتسيالو
.)٢٤-٥:٢١سوماعو١٥

ْنِماَذٰهَبَلَطْنَم،يِماَمَأاوُرَهْظَتِلَنوُتْأَتاَمَنيِح«١٢
.»؟يِراَيِداوُسوُدَتْنَأْمُكيِدْيَأ

٣٤:٢٣و٢٣:١٧جورخ

روديأيِراَيِداوُسوُدَتْنَأْمُكيِدْيَأْنِماَذٰهَبَلَطْنَم
اوتأينأبنيفلكماوناكمهلكروكذلانإفميلشروأيفلكيهلا
نوكينأبلطيبرلاو.ةنسلايفتارمثالثميلشروأىلإ
نمالخاذإيدسجلاروضحلاف.قحلاوحورلابهلدوجسلا
ناكرهاطلاكولسلاوةصلخملاةمدخلاوةيبلقلاةدابعلا
البناكاذإةيحيسملاسئانكلاروضحاذكومئاهبلاسودك

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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موسرلاظفحرارشألايعاريامًاريثكو.يحوردوجس
مهاياطخريفكتةدابعكلذنأنونظيمهنألةيجراخلا
يفمهسوفنصلختوايندلايفمهرورشيفاوقبينأمهنكميف
.ةرخآلا

ناكثيحايقزحوايزعكلمنامزقفاويانهمالكلاو
مهوبرلاةدابعيفةريغلابنورهاظتيًالامجإنويليئارسإلا
.ملاعلارومأبنوعلوم

لٱ.ٍةَلِطاَبٍةَمِدْقَتِبَنوُتْأَتاوُدوُعَتَال١٣«١٣،١٤
ْ
َوُهُروُخَب

ملٱُءاَدِنَوُتْبَّـسلٱَوِرْهَّـشلٱُسْأَر.ِيلٌةَهُرْكَم
ُتْسَل.ِلَفْحَْ

ْمُكُداَيْعَأَوْمُكِروُهُشُسوُؤُر١٤.َفاَكِتْعالٱَوَمْثِإلٱُقيِطُأ
لِلَم.ًالْقِثَّـَيلَعْتَراَص.ِيسْفَناَهْتَضَغَب

ْ
.»اَهَلِْمحُت

٢٣:٢نييوال٢٨:١١ددع٢:١٥و١:١٤ليئوي١٥:٩ىّتم
٤٣:٢٤ص٢:٦يثارموخلا

.)١٤-٢٨:١١ددعلارفس(ِرْهَّـشلٱُسْأَر
ظفحلمتحأاليأَفاَكِتْعالٱَوَمْثِإلٱُقيِطُأُتْسَل
.مثإلابًانورقماهظفحناكاذإضئارفلاوموسرلا

ْنِإَو،ْمُكْنَعَّـيَنْيَعُُرتْسَأْمُكيِدْيَأَنوُطُسْبَتَنيِحَف«١٥
.»ًامَدٌةَنآلَمْمُكيِدْيَأ.ُعَمْسَأَالَةَالَّـصلٱُمُتْرَّـثَك
٥٩:٢صو١:٢٨لاثمأو١٣٤:٢رومزمو٢٧:٩بويأ
:٢سواثوميت١و٦٦:١٨رومزم٣:٤اخيمو١٤:١٢ايمرإو
٥٩:٣ص٨

تناكيأًامدةءولمميديألاكلتنألْمُكْنَعَّـيَنْيَعُُرتْسَأ
ملظلابلبطقفلعفلابلتقلاالسانلانمنيريثكتلتقدق
وأهتيبهنمذخأيوريقفلاملظييذلانإفهعاونأىلعًاضيأ
شيعيامهنمذخأيهترجأسجنيوأهبوثوأهزبخوأهضرأ
.لتقلاةيطخكهتيطخنوكتفهب

.َّـيَنْيَعِماَمَأْنِمْمُكِلاَعْفَأَّـَرشاوُلِزْعٱ.اْوَّـقَنَت.اوُلِسَتْغِا«١٦
.»ِّـَّـرشلٱِلْعِفْنَعاوُّفُك
٥:١٥سوماعو٣٧:٢٧و٣٤:١٤رومزم٤:١٤ايمرإ
٣:١١سرطب١و١٢:٩ةيمورو

لسغنأليقيقحلالاستغالابدارملاسيلاوُلِسَتْغِا
.ةيطخلانمرهطيالوةيلوؤسملانمصّلخياليديألا
الفبرلاينيعيفًادجةهوركموةسندةيطخلانأىنعملاو
ةبوتلانمةدئافالومهاياطخيفاوماداممهتدابعلبقي
.اهلكةيطخلاكرتيألعفلابنكتملاممالكلاب

خلٱَلْعِفاوُمَّـلَعَت«١٧
ْ

طٱِ.َْري
ْ
حلٱاوُبُل

ْ
ملٱاوُفِصْنٱ.َّـَق

.َموُلْظَْ
لِلاوُضْقٱ

ْ
.»ِةَلَمْرَألٱِنَعاوُماَحِ.ميِتَي

٨:١٦و٧:٩ايركزو٦:٨اخيمو١٦و٢٢:٣ايمرإ

مدعبلبطقفرشلالعفبموقتالةيطخلانأةيآلاىنعم
لكبنجتوملاعلاكرتناسنإلاعفنيالوًاضيأريخلالعف
ةمحرلاوقحلالمعينأهنمبلطيهللانألةيملاعلالامعألا
ناكهنأةاضقلايفيبنلامالكنمرهظيو.نيجاتحملامدخيو
.ماكحللًارشاعمناكوةيسايسلارومألاًاربتخم

ْمُكاَياَطَخْتَناَكْنِإ.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ْجَجاَحَتَنَّـمُلَه«١٨
لٱَك
ْ
لَّـثلٱَكُّضَيْبَتِزِمْرِق

ْ
ُريِصَتِّـيِدوُّدلٱَكَءاَرَْمحْتَناَكْنِإ.ِج

.»ِفوُّصلٱَك
٧:١٤ايؤرو٥١:٧رومزم٦:٢اخيمو٤٣:٢٦ص

يسركنعلزنضاقبهسفنبرلاهّبشْجَجاَحَتَنَّـمُلَه
ّنيبيوفطللابهملكيذخأوبنذملابناجبسلجوءاضقلا
ماتلانارفغلابهدعيوحالصإلاىلعهضّرحيوهبنذةمظعهل
.ًاضيأئطخيالهنأبًاقداصًادعوهدعينأطرشبقالطإلاو
.همالكفطلأاموبرلالزانتبجعأامف

:٧اخيمو٣١:٣٤ايمرإ(ةلماكرفغُتيأِجْلَّـثلٱَكُّضَيْبَت
ولعوقمعولوطوضرعهلهتبحمكهللانارفغو)١٨
اياطخلاعيمجلمشيهنأللوطوضرعهلف)٣:١٩سسفأ(
ركنأيذلاسرطبوىنزولتقيذلادوادكةأطخلاعيمجو
هلو.ةسينكلادهطضايذلاسلوبوبولصملاصللاوحيسملا
ولعهلو.ةيرسلااياطخلاوبلقلاراكفأىلإلصيهنألقمع
لهأونيسيدقلاةعامجيفسجنلائطاخلالخديهبهنأل
ةيدبألاةايحلاوماركإلاوةداعسلاودجملاًاريخألانيوهللاتيب
.)١٧-٧:١٣ايؤر(ءامسلايف

.»ِضْرَألٱَْريَخَنوُلُكْأَتْمُتْعِمَسَوْمُتْئِشْنِإ«١٩

طقفدحاوطرشبنوكيماتلانارفغلااذهنأةيألاىنعم
بسحهنوعيطيوهدعونولبقيوهللالوقنوقدصيمهنأوهو
حيسملاعوسيمدبوهنارفغلايأ»معتمسومتئشنإ«هلوق
نمصالخللوهنارفغلاوميدقلايفحئابذلابهيلإراشملا
اذهبو.مهتدارإبةيطخلايفنوقبينيذللوهسيلفةيطخلا
حمسيولاملابىرتشُييذلابذاكلانارفغلانعزاتمي
.مهاياطخيفاوقبينأسانلل

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ِّـبَّـرلٱَمَفَّـنَأل.ِفْيَّـسلٱِبَنوُلَكْؤُتْمُتْدَّـرَمَتَوْمُتْيَبَأْنِإَو«٢٠
.»َمَّـلَكَت
١:٢سطيتو٢٣:١٩ددع

»ضرألاريخنولكأت«تاينمزلابيهةروكذملاديعاوملا
دهعلايفًابلاغاذهناكو.»فيسلابنولكؤت«ديعولااذكهو
امكةيحورلاتاكربلاكرديملذئمويهللابعشنألميدقلا
جتنتةيدسجلاانمايأيفتاكربلاو.حيسملاداليمدعباهفرع
لبتاكربلاهذهلاننلهعيطنالاننأريغبرللةعاطلانم
تاريخلاانرسخوانبعتولوهلانتبحمنأدرجمنمهعيطن
.مهبئاصمركذلوألافبيترتللانههبتنينأنسحيوةيدسجلا
.بئاصملاببستناكيتلامهاياطخىلعتيكبتلايناثلاو
.نارفغلابدعولارخآلاوعبارلاوةبوتلاىلعضيرحتلاثلاثلاو

لٱِتَراَصَفْيَك«٢١
ْ
َناَك.ًاّقَحًةَنآلَم!ًةَيِناَزُةَنيِمَألٱُةَيْرَق

لٱ
ْ
لٱَفَنآلٱاَّـمَأَو.اَهيِفُتيِبَيُلْدَع

ْ
.»َنوُلِتاَق

٢١و٢:٢٠ايمرإ

عقومدوادةنيدمتناك.ميلشروأيأُةَنيِمَألٱُةَيْرَقْلٱ
يأ»ةيناز«تراصو.ةدابعلازكرموهللانكسموهولكيهلا
تناكفءامدلاكفسوةوشرلاوملظلاتعبتوبرلاتكرت
نأكلذنمانلو.هريغعبتتويعرشلااهلجركرتتةأرماك
تناكميلشروأف.هيفنينكاسلابلبناكملابتسيلةسادقلا
اهيفًانكاسبرلاناكونيسدقماهلهأناكاملةسدقمةنيدم
اوكرتاملندملانماهريغكتراصواهلهأرورشبتسندتو
.مهكرتفبرلا

.»ٍءاَمِبًةَشوُشْغَمِكُرَْمخَوًالَغَزِكُتَّـضِفْتَراَص«٢٢
١٩و٢٢:١٨لايقزحو٣٠و٦:٢٨ايمرإ

يصاعملاباهغّرمتىلإاذهبراشأخلاِكُتَّـضِفْتَراَص
.ءاملابرمخلاجزموةضفلااهلغزب

ٍدِحاَوُّلُك.ِصوُصُّللٱُءاَفَغُلَوَنوُدِّـرَمَتُمِكُؤاَسَؤُر«٢٣
لٱُعَبْتَيَوَةَوْشَّـرلٱُِّبُحيْمُهْنِم

ْ
لِلَنوُضْقَيَال.اَياَطَع

ْ
ىَوْعَدَوِ،ميِتَي

.»ْمِهْيَلِإُلِصَتَالِةَلَمْرَألٱ
٢٢:١٢لايقزحو٢٢:١٧ايمرإ٢٩:٢٤لاثمأ٩:١٥عشوه
:٧ايركزو٥:٢٨ايمرإ٧:٣و٣:١١اخيمو٤:١٨عشوهو
١٠

اهتلمجنمواهئاسؤراياطخبحّرصَنوُدِّـرَمَتُمِكُؤاَسَؤُر
.ةلمرألاوميتيلاىلإمهتافتلامدع

عملكأينموهوفيغلعمجِصوُصُّللٱُءاَفَغُلَو
.مهعمقرسيالومهبايثظفحيوصوصللا

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱُلوُقَيَكِلٰذِل«٢٤
ْ
ِّـينِإ!ِهآ:َليِئاَْرسِإُزيِزَعِدوُُن

.»يِئاَدْعَأْنِمُمِقَتْنَأَويِئاَمَصُخْنِمُحِيَرتْسَأ
٥:١٣لايقزحو٢٨:٦٣ةينثت

يفّريغتهنألالوببسالبهلمعيملبرلاهلمعامَكِلٰذِل
ءاجو.مهيفرييغتلاوهبعشاياطخببسبهلمعلبهدصاقم
تسسدقملاباتكلايف»بوقعيوأليئارسإزيزع«مسالا
رومزمو٤٩:٢٤نيوكتو٦٠:١٦و٤٩:٢٦ص(طقفتارم
يفوهئادعأنمهماقتنايفترهظهتردقو.)٥و١٣٢:٢
ينبنيبرارشألامهءادعألاوءامصخلاوهبعشصالخ
مهنمحيرتسيبرلاو.)٢٣و١٠ع(يفنيروكذملاليئارسإ
لوطنملبهبضغنمبجعتنالو.دعبمهلمتحياليأ
.ًاليوطًانامزمهلمتحادقناكهنألهتانأ

لٱِبُهَّـنَأَكِكَلَغَزيِّـقَنُأَو،ِكْيَلَعيِدَيُّدُرَأَو«٢٥
ْ
ُعِزْنَأَو،ِقَرْوَب

.»ِكِريِدْصَقَّـلُك
٣:٣يخالمو٩:٧و٦:٢٩ايمرإ

هبعشصالخدصقهئادعأنممقتنابرلايِدَيُّدُرَأَو
كالهلاالناينبلاوريخلابعشلاكلذلهبيدأتلكبهتياغو
.رامدلاو

ةيقنتللمعتستةداموهونورطنلاانهقروبلاِقَرْوَبْلٱِب
.لغزلانمامهوحنوبهذلاوةضفلا

يفاَمَكِكَتاَضُقُديِعُأَو«٢٦ يفاَمَكِكيِريِشُمَوِلَّـوَألٱِ ِ
لٱ
ْ
لٱَةَنيِدَمَْنيَعْدُتَكِلٰذَدْعَب.ِةَءاَدَب

ْ
لٱ،ِلْدَع

ْ
.»َةَنيِمَألٱَةَيْرَق

٨:٣ايركز٣٣:٧ايمرإ

هنأيأ)٢٥ع(يفامريسفتاذهخلاِكَتاَضُقُديِعُأَو
نينئاخلانيملاظلاةموكحلالاجرلكوةاضقلاوماكحلالزعي
رهّطيوقدصلاوةنامألاولدعلالهأمهنممهناكمميقيو
دعولااذهميمتتو.لوألامهلاحىلإمهّدريواهءاسؤروةمألا
يفًامامتنوكيونييباكملاوارزعولبابرزنامزيفًايئزجناك
.ةيحيسملاةسينكلا

حلٱِبىَدْفُتُنْوَيْهِص«٢٧
ْ
لٱِباَهوُبِئاَتَوِّـَق

ْ
.»ِّـِرب

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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هللامقتنينيحرهظيقحلايأخلاِّـقَْحلٱِبىَدْفُتُنْوَيْهِص
نمنيبئاتللهديعاومبيفوينيحهللاربتبثيورارشألانم
.نويهص

ملٱُكَالَهَو«٢٨
خلٱَوَنيِبِنْذُْ

ْ
ِّـبَّـرلٱوُكِراَتَو،ًءاَوَسُنوُكَيِةاَُط

.»َنْوَنْفَي
:١٠٤و٩٢:٩و٧٣:٢٧و٥:٦و١:٦رومزمو٣١:٣بويأ
٣٥

عمدحاوتقويفًءاَوَسُنوُكَيِةاَطُْخلٱَوَنيِبِنْذُْملٱُكَالَه
ةقباسلاثالثلاتايآلايفروكذملابيدأتلاةطساوبريهطتلا
نيقابلاكلهيومهضعبرّهطيدحاوتقويفهللانأيأ
ىلإلوؤيرايخأللناحتماةلزنمبرارشألاباقعنوكيف
.مهريهطت

لٱِراَجْشَأْنِمَنوُلَجَْخيْمَُّـهنَأل«٢٩
ْ
طُب
ْ
لٱِم
اَهوُمُتْيَهَتْشٱيِتَّـ

ُختَو
ْ
جلٱَنِمَنْوَز

ْ
.»اَهوُمُْتَرتْخٱيِتَّـلٱِتاَّـَن

٦٦:١٧و٦٥:٣ص٥٧:٥ص

رارشألانأيأخلاِمْطُبْلٱِراَجْشَأْنِمَنوُلَجَْخيْمَُّـهنَأل
اوققحتواهيلعاودنتسايتلاناثوألانممهلامآتباخىتم
.مدعوةلطاباهنإوهللادينممهصلختنأردقتالاهنأ
كلتاودبعيتلاتانجلاوراجشألانمنولجخيونوزخي
يفوراجشألاتحتناثوألاةدابعو.اهلظتحتناثوألا
رظنا(سدقملاباتكلايفةريثكنكامأنمرهظتتانجلا
.)٤:١٣عشوهو٦:١٣لايقزحو٦٦:١٧و٦٥:٣ءايعشإ

طُبَكَنوُريِصَتْمُكَّـنَأل«٣٠
ْ
َسْيَلٍةَّـنَجَكَواَهُقَرَوَلُبَذْدَقٍةَم

.»ٌءاَماَهـَل

اَهـَلَسْيَلٍةَّـنَجَكَواَهُقَرَوَلُبَذْدَقٍةَمْطُبَكَنوُريِصَتْمُكَّـنَأل
مهلاوحأنعّربع)٢٩ع(يفتانجلاوراجشألاركذاملٌءاَم
.ةبسانملاقيرطىلعتاهيبشتلاهذهبةلبقتسملا

لٱُريِصَيَو«٣١
ْ
ِناَِقَرتْحَيَف،ًاراََرشُهُلَمَعَو،ًةَقاَشَمُّيِوَق

طُيْنَمَسْيَلَوًاعَماَُمهَالِك
ْ
.»ُئِف

٤٣:١٧ص٣٢:٢١لايقزح

ع(يفمهركذمدقتنيذلاءاسؤرلايأُّيِوَقْلٱُريِصَي
٢٦(.

لحمضتامكًاعيرسنولحمضييأ.رانلايفًةَقاَشَم
.رانلاداقيإلحلصيوناتكلاطشمدعبىقبياميهوةقاشملا

هلمعبدارملالعلًاعَماَُمهَالِكِناَِقَرتْحَيَف،ًاراََرشُهُلَمَعَو
ع(يفاهتدابعىلإواهيلإةراشإلاليلدباهولمعيتلامانصألا
يتلارورشلاةطساوبةأطخلاكالهنوكيامًاريثكو.)٢٩
امدعبولاملالجألهللاكرتينمكاهءارواوعسواهوهتشا
تاذلعبتينموأهسفنلوهتيبلةبرجتوًابعتهدجيلاملالاني
الودسجللالةيقيقحةذلاهيفسيلوًارارماهدجيوملاعلا
هبيصننوكيفهللادجمىلعسانلادجملضفينموسفنلل
.سانلانمراقتحالاوةناهإلا

.نيعمالوذقنماهلنوكياليأُئِفْطُيْنَمَسْيَلَو
ظاعوللدئاوف

)٢ع(ةاصعلانينبلا:ىلوألا
نيركاشريغيأةمعنلابنورفاكةاصعلانينبلانإ.١

هنبالذبوانبحيوانظفحيوانصّلخهللانإفاهيلع
.انلجأل
اوسيلومهتحلصمنوفرعيالفءالهجةاصعلانينبلانإ.٢

.مهنممكحأمئاهبلافهللاةمواقمىلعنيرداق
ءايربكلاوتاذلابحنعجتاننينبلانايصعنإ.٣

نأةاصعلاىلعفةرخآلابناميإلامدعوريرشلابلقلاو
.ةرفغملاهدنعفمهيبأمالكاوعمسيوةعاطلاىلإاوعجري

)١١ع(مكحئابذةرثكيلاذامل:ةيناثلا
موسرلاظفحيفنوغلابينيذلالسكيامًاريثكهنإ.١

.ةيبلقلاىوقتلاوكولسلانسحنعةيجراخلا
راكفأفرعيوبلقلاىلإرظنيهنإفشغُيالهللانإ.٢

هلزنتاهنألهلةناهإةلطابلابةمدقتلاومهتاياغوسانلا
.زّيميالوفرعيالنمةلزنم
كولسلابونطابلايفقحلابرسيفسودقهللانإ.٣

.لماكلا

فيكيأ)٢١ع(ةينازةنيمألاةيرقلاتراصفيك:ةثلاثلا
:يتأيامىلعاهتكرتاهنإ.ىلوألااهتبحمةسينكلاتكرت
ظــعاـوـملادـاــتـعااذإنـاـســنإلانـإـف.مـاـيألارورــم.١

ناكنيحلوألاكهلذلتملةيحورلاتاعامتجالاو
يفثيدحلانوكيامًاريثكوهدنعًاديدجءيشلك
.مدقتملانمرثكأًارويغنسلاريغصلاوناميإلا
هذهرومأبوهلييحيسملا.ىنغلارورغوملاعلامومه.٢

تاهزنتلاولامعألاوكالمألاولاملارثكينيحوةايحلا
تايحورلاىلإليمالوتقوهلىقبيالتارايزلاو
.هللاامبًاينغدسجللامبريقفلانوكيًانايحأو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ىضرمللةمدخللصرفيتأت.ريخلالمعيفلماهتلا.٣
ناسنإلاهبنيريمضلافنيلاضلاريشبتلصرفوءارقفلاو
اذكهوةصرفلالمهيهنكلوصرفلاهذهمانغتساىلع
.هريمضتّوميجيردتلابوهبلقيسقي

:يتأينأهيلعفةسيعتلالاحلاهذهحلصينأديرينمو
.هللاباتكةفرعميفمئادلاومنلابلطينأ.١
ذخأينأملاعللحمسيالوهللاتوكلمًالوأبلطينأ.٢

.هبلقيفلوألاناكملا
نععجريالوًالاحهعيطيوريمضلاتوصلعمسينأ.٣

.هتعاط

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

.رفسلااذهنملوألامسقلاةءادبحاحصألااذه
امموزاحآكلملوأيفبتُكحاحصألااذهنأحجرألا

:يتأيامكلذىلعلدي
مهضرأتألتماو)٧ع(ينمزحاجنتقويفناكهنإ.١

.هرخآيفالزاحآكلملوأيفيأخلاًابهذوةضف
مهضرأتألتماو)٨ع(مانصأةدابعتقويفناكهنإ.٢

.ماثويالوايزعكلميفنوكيالفًاناثوأ

:يتأيامحاصحألااذهنيماضمو
)١ع(يحاتتفامالك.١
.)٣و٢ع(اهدادتماوحيسملاةكلممةماقإبةءوبن.٢
تايويندلابهقلعتلجألبوقعيتيببرلاضفر.٣

.)٩-٦ع(مانصأللهتدابعو
بوقعيتيبءايربكطحوةلطابلاةدابعلاةدابإبةءوبن.٤

.)٢٢-١٠ع(

اَذوَُهيِةَهِجْنِمَصوُمآُنْبُءاَيْعَشِإاَهآَريِتَّـلٱُروُمُألَا«١
.»َميِلَشُروُأَو

مسقللناونعةيآلاهذهخلاُءاَيْعَشِإاَهآَريِتَّـلٱُروُمُألَا
حاحصألانمىلوألاةيآلانأامكرفسلااذهنملوألا
يفوهمالكلانميتأيامنأهانعمورفسلالكلناونعلوألا
.ميلشروأواذوهينأش

يفُنوُكَيَو«٢ ًاتِباَثُنوُكَيِّـبَّـرلٱِتْيَبَلَبَجَّـنَأِماَّـيَألٱِرِخآِ
يف جلٱِسْأَرِ

ْ
تلٱَقْوَفُعِفَتْرَيَوِلاَبِ

َجتَوِلَالِّـ
ْ
.»ِمَمُألٱُّلُكِهْيَلِإيِر

٦٨:١٥رومزم٢٣:٢٠ايمرإو٤٩:١نيوكتخلا٤:١اخيم
٢٧:١٣صو٧٢:٨رومزم١٦و

لدياممو)٤:١اخيم(اخيمةءوبنيفاهنيعةءوبنلاهذه
مالكلاقايسقفاوتاهنإءايعشإنماهذخأيملاخيمنأىلع
)٢٦:١٨ايمرإ(يفءاجءايعشإيفهقفاوتاممرثكأاخيميف
»لقحكحلفُتنويهصنإ«ًالئاقايقزحمايأيفأبنتاخيمنأ
:٤و٣:١٢اخيم(اخيمةءوبنيفكلتبةنرتقمةءوبنلاهذهو
مثزاحآمايأيفةءوبنلاهذهبأبنتاخيمنألمتحملانمو.)١
.ايقزحمايأيفاهداعأ

يفُنوُكَيَو نمزىلعقلطتةيحالطصاةرابعِماَّـيَألٱِرِخآِ
ملذإو.نييعتنودنمهنمةدودعمةدمىلعوأليجنإلا
دعباهمامترظتنناهتمربةءوبنلاهذهمامتدعبققحتن
هئادعألكىلعحيسملاراصتناتقويفيأرضاحلاانرصع
ةحفصةينسلادعاوقلا(ةنسلافلألاةدمهتوكلممومعو
٣٤٢(.
قوفعفترتةيحيسملاةنايدلانأيأِلَالِّـتلٱَقْوَفُعِفَتْرَي
ىفختالفلبجىلعةعوضومةنيدمكةبذاكلانايدألاعيمج
.عينمنصحكهعافترايفتبثتو

َجت
ْ
يحاونعيمجنمنوتأييأِمَمُألٱُّلُكِهْيَلِإيِر
نايرجكًايلاوتمًامامضناهللابعشىلإنومضنيوةنوكسملا
مهلرهظُتاهنألسانلابذجتةيحيسملاةنايدلاو.ميظعرهن
صّلخيلهسفنلذبيذلاحيسملاعوسيةبحموملاعللهللاةبحم
نسحأوةيدبألاةايحلاوءامسلاقيرطوةيطخلانمملاعلا
.ضرألاىلعةسدقملاةديعسلاةايحلاىلإقيرط

ِلَبَجَىلِإْدَعْصَنَّـمُلَه:َنوُلوُقَيَو،ٌَةريِثَكٌبوُعُشُريِسَتَو«٣
لَعُيَفَبوُقْعَيِهٰلِإِتْيَبَىلِإ،ِّـبَّـرلٱ

ِّـ
يفَكُلْسَنَوِهِقُرُطْنِماَنَم ِ

َختَنْوَيْهِصْنِمُهَّـنَأل.ِهِلُبُس
ْ
ُةَمِلَكَميِلَشُروُأْنِمَوُةَعِيَّـرشلٱُجُر

.»ِّـبَّـرلٱ
٢٤:٤٧اقول٢٣و٨:٢١ايركزو٦٠:٦و٣١:٦ايمرإ

َختَنْوَيْهِصْنِمُهَّـنَأل
ْ
ناميإلانوناقيأُةَعيَِّـرشلٱُجُر

باتكلايأهللامالكنألوقلااذهنمجتنيفلمعلاو
الوسانلاميلعتالديحولاناميإلاروتسدنوكيسدقملا
.عماجملاماكحأ

ليجنإلاىرشبتبثتاهنميأِّـبَّـرلٱُةَمِلَكَميِلَشُروُأْنِمَو
ةسينكلانعةيانكانهميلشروأونويهصو.هرسأبملاعلايف
.)٣٤٢-٢٩٦هجوةينسلادعاوقلا(ةيليجنإلا

ألَا
َ
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طَيَف،َنِيريِثَكٍبوُعُشِلُفِصْنُيَوِمَمُألٱَْنيَبِيضْقَيَف«٤
ْ

َنوُعَب
ًافْيَسٍةَّـمُأَىلَعٌةَّـمُأُعَفْرَتَال.َلِجاَنَمْمُهَحاَمِرَوًاكَكِسْمُهَفوُيُس
حلٱَنوُمَّـلَعَتَيَالَو

ْ
يفَبَْر .»ُدْعَباَمِ

٧٢:٣رومزم٩:١٠ايركزو٢:١٨عشوهو٤٦:٩رومزم
٧و

ةمكحلامهبولقيفلعجيسيأِمَمُألٱَْنيَبِيضْقَيَف
فالتخاعقواذإوبورحلانعنولدعيفةبحملاوفاصنإلاو
نإفانمايأيفكلذنمًائيشانيأرو.ًايفرعهيفنومكحيمهنيب
اوناكفةميدقلامايألايفامأو.تففختانلاوهأوتلقبورحلا
ملونيلتاقملاريغولافطألاوءاسنلاىتحسانلانولتقي
ّريغترصعلااذهيفو.ودعلاعوضخدعبلاتقلانعاوفقوتي
ىرسألاوىحرجلاوىضرملابنونتعياوذخأوهلككلذ
نألوقنو.عابتألاوءادعألانيبزييمتالبىتوملانونفديو
ماكحلابولقيفلحيهنأىنعمبممألانيبيضقيبرلا
.مكاحلاراصدقوهنوكيفوهديريامكنومكحيف

مويلاةغلىلإلوقلااذهانمجرتاذإْمُهَفوُيُسَنوُعَبْطَيَف
بكارملاوككسللمهديدحنولمعتسيبوعشلانأانلق
.حالسلاوتاعردملاوعفادمللالتويبلاولماعملاوةيراجتلا
برحلاتالآوشويجلافيراصملةصصخملاةميظعلاغلابملاو
لامعألاوساردملاوقرطلاكملاعلاعفنيامىلإلوحتت
.ةيريخلا

هيباشتلانماهيفاموةءوبنلاهذهظافلأ
١٣ىلإ٥عتاراعتسالاو

هيباشتلانماهيفامولامجإلابةءوبنلاهذهطافلأ
ةيدوهيلاةنايدلادئاوعنمةذوخأميأةيدوهيتاراعتسالاو
ىلعةيليجنإلاةسينكلاحاجننعريبعتللةراعتسميهو
ىلعةيدوهيلاةسينكلاحاجنىلإالةيحوريأةيليجنإناعم
ليبقلااذهنمةءوبنلاهذهو.ةيدسجيأةيدوهيناعم
اهظافلأيتلاميدقلادهعلاتاءوبنريسفتإدبمللاثمحضوأ
.ةيحورةيليجنإناعمبةيدسجةيدوهي

يفُكُلْسَنَفَّـمُلَه،َبوُقْعَيَتْيَباَي«٥ .»ِّـبَّـرلٱِروُنِ
٥:٨سسفأ

يفُكُلْسَنَفَّـمُلَه،َبوُقْعَيَتْيَباَي انلنأيأِّـبَّـرلٱِروُنِ
دادعألايفهنايبمدقتامىلعًادجديجماهلبقتسمةنايد
ديعاوملاريظنديعاوممهلنمبقيليامككلسنلفةقباسلا
ىلإنوتأيسممألاناكاذإبوقعيتيبايلاقهنأكفانليتلا
نأمتنأمكيلعبجيمكفهنمنوديفتسيوقحلاهللانيد
ءامسلانمةنلعملاةنايدلاقحلارونيأبرلارونيفاوكلست

٥١:٤ءايعشإو١١٩:١٠٥رومزمو٦:٢٣لاثمأرظنا(
.)٤:٤سوثنروك٢و٢٦:٢٣لامعأو

ألَتْمٱُمَُّـهنَألَبوُقْعَيَتْيَبَكَبْعَشَتْضَفَرَكَّـنِإَف«٦
ُ
َنِماو

ملٱ
لٱَكَنوُفِئاَعْمُهَو،ِِقْرشَْ

ْ
َدَالْوَأَنوُحِفاَصُيَو،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»ِبِناَجَألٱ
١٠:٢ايمرإو١٠٦:٣٥رومزم١٨:١٤ةينثت٢٣:٧ددع

.هللاانهباطخلاَبوُقْعَيَتْيَبَكَبْعَشَتْضَفَرَكَّـنِإَف
مهضفرهللانأيأهلبقاملةلعِقِْرشَْملٱَنِماوُألَتْمٱُمَُّـهنَأل
روشأيأقرشملاتافارخدارملاوقرشملانماوألتمامهنأل
.نومعوبآومومارآولبابو

يفًاريثكاولغوتنيذلاَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَكَنوُفِئاَعْمُهَو
رويطلاءامسأنوربتعينيذلامهنوفئاعلاو.رحسلا
نمعونكلذونومءاشتيونولءافتيفاهتاوصأواهطقاسمو
.هللاريغلبقتسملافرعيدحأسيلنألةينثولاةدابعلا

تامالعنورهظُييأِبِناَجَألٱَدَالْوَأَنوُحِفاَصُيَو
.بناجألاونيينثولابرورسلاوىضرلا

ألَتْمٱَو«٧
َ
هنَالَوًابَهَذَوًةَّـضِفْمُهُضْرَأْت ،ْمِهِزوُنُكِلَةَياَِ

ألَتْمٱَو
َ
هنَالَوًالْيَخْمُهُضْرَأْت ِملَةَياَِ

َ
هتاَبَكْر .»ِْمِ

١٧و١٧:١٦ةينثت

سالتخاوملاظملانماونغتساًةَّـضِفْمُهُضْرَأْتَألَتْمٱَو
.ءاخترالاوهفرتلاىنغلاةجيتنوءافعضلاونيكاسملاقوقح

ِملَةَياَِهنَالَوًالْيَخْمُهُضْرَأْتَألَتْمٱَو
َ
ليخلااونتقاِْمِهتاَبَكْر

ةينثت(هللاةدارإلًافالخبرحلايفاهومدختساوتابكرملاو
.)١٧و١٧:١٦

ألَتْمٱَو«٨
َ
ِملِْمهيِدْيَأِلَمَعِلَنوُدُجْسَي.ًاناَثْوَأْمُهُضْرَأْت

َ
ا

.»ْمُهُعِباَصَأُهْتَعَنَص
٢:٢٨ايمرإ

ِملِْمهيِدْيَأِلَمَعِلَنوُدُجْسَي.ًاناَثْوَأْمُهُضْرَأْتَألَتْمٱَو
َ
ا

اهنوكلمانصألاةراقحءايبنألاّنيبامًاريثكْمُهُعِباَصَأُهْتَعَنَص
-١٠:٣ايمرإو٢٠-٤٤:٩ءايعشإ(ةيرشبيديأبةعونصم
.)٨-١١٥:٤رومزمو١٦

.»ْمُهـَلْرِفْغَتَالَف،ُلُجَّـرلٱُحِرَطْنَيَوُناَسْنِإلٱُضِفَخْنَيَو«٩

ألَا
َ
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ةدبعنأشّطحيُلُجَّـرلٱُحِرَطْنَيَوُناَسْنِإلٱُضِفَخْنَيَو
.مهئايربكومانصألا

كرتيهورفغُتالمهتيطختناكيأْمُهـَلْرِفْغَتَالَف
ىّتم(سدقلاحورلاىلعفيدجتلاكةمحرلاضفروبرلا
١٢:٣١(.

يفْئِبَتْخٱَوِةَرْخَّـصلٱَىلِإْلُخْدُا١٠«١٠،١١ ْنِمِبَاُّرتلٱِ
ِخُماَشَتاَنْيَعُعَضوُت١١.ِهِتَمَظَعِءاََهبْنِمَوِّـبَّـرلٱِةَبْيَهِماَمَأ
ُختَوِناَسْنِإلٱ

ْ
يفُهَدْحَوُّبَّـرلٱوُمْسَيَو،ِساَّـنلٱُةَعْفِرُضَف َكِلٰذِ

لٱ
ْ
.»ِمْوَي
ص١٣:١١و١٦و٥:١٥صو١٧ع٦:١٥ايؤرو٢١و١٩ع
:٢٧و٢٦:١و٢٥:٩و٢٤:٢١و٤و١٢:١و١١و١١:١٠و٤:١
ايمرإو٥٢:٦و٣٠:٢٣و٢٩:١٨و٢٨:٥و١٣و١٢و٢و١
:٢عشوهو٢٢و٣٩:١١و١٩و٣٨:١٤لايقزحو٨و٣٠:٧
٨ايدبوعو٩:١١سوماعو٣:١٨ليئويو١٨:٢١و١٦
و١٦و٣:١١اينفصو١٢و٧:١١و٥:١٠و٤:٦اخيمو
٩:١٦ايركز

يفمدقتامىلعرارشألانممقتنيسهللانأىلعءانب
دجمءاهبوهتبيهنماوئبتخينأيبنلامهرمأةقباسلاتايآلا
مامأمهلرّوصينأكلذبهدوصقمنأحجرألاو.هتمظع
امليلدبمههبنييكلمهتمكاحملهللايتأينيحمهلاحمهنويع
ينيععضويهومهلهللاةنونيدجئاتننم)١١ع(يفركُذ
.سانلاةعفرضفخوناسنإلاخماشت

مهضيرحتدصقمهنأشطحببعشلاراذنإ
١٧ىلإ١٢عةبوتلاىلع

جلٱِّـبَرِلَّـنِإَف«١٢
ْ
َىلَعَوٍلاَعَوٍمِّـظَعَتُمِّـلُكَىلَعًامْوَيِدوُُن

.»ُعَضوُيَفٍعِفَتْرُمِّـلُك

ظافلألاو.بيهرماقتناموييأًامْوَيِدوُنُْجلٱِّـبَرِلَّـنِإَف
ناسنإلاءايربكنعةيانك»عفترم«و»لاع«و»مظعتم«
نفسلاوجاربألاكًاضيأةميظعلاداوملانعوهتسرطغو
.اهركذىتأيتلامالعألاو

لٱَناَنْبُلِزْرَأِّـلُكَىلَعَو١٣«١٣،١٤
ْ
ملٱِيلاَع

ِّـلُكَىلَعَو،ِعِفَتْرُْ
جلٱِّـلُكَىلَعَو١٤،َناَشاَبِطوُّلَب

ْ
لٱِلاَبِ

ْ
ِلَالِّـتلٱِّـلُكَىلَعَوِةَيِلاَع

ملٱ
.»ِةَعِفَتْرُْ

ص٢و١١:١ايركزو٣١:٣لايقزحو٣٧:٢٤و١٤:٨ص
٣٠:٢٥

طولبلاوزرألانأمهضعبىأرخلاَناَنْبُلِزْرَأِّـلُكَىلَع
مالكلانأيفكشالنكلوسانلانمنيربكتملانعتايانك
حجرألافيقيقحمالعألاونفسلاوراوسألاوجاربألارمأيف
هنإف.كلذكلالتلاولابجلاوطولبلاوزرألايفمالكلانأ
تحتهللااهلعجيتلاقئالخلاوناسنإلانيبةقالعدجوي
باعتألاوةيعيبطلاءايشألاضعبىلعبارخلايتأيفهناطلس
بيراحنسلاق.سانلااياطخببسبمئاهبلاىلعمالآلاو
نانبلباقعلابجلاّولعىلإتدعصدقيتابكرمةرثكب
.)٣٧:٢٤ص(خلاهروسلضفأوليوطلاهزرأعطقأف
لالتلاولابجلانإليئارسإءاجرطقسوتطقسراجشألا
.مهئادعألوخدعنمت

.»ٍعيِنَمٍروُسِّـلُكَىلَعَوٍلاَعٍجْرُبِّـلُكَىلَعَو«١٥

ميلشروأيفًاجاربأىنبدقايزعناكٍلاَعٍجْرُبِّـلُكَىلَع
:٢٧مايأ٢(كلذكماثويىنبو)١٠و٢٦:٩مايأ٢(ةيربلايفو
.رشبعارذىلعلاكتالالطبرهظينأيبنلادصقف)٤

.ةمكألاروسىلعًاريثكماثويىنبٍعيِنَمٍروُسِّـلُكَىلَع
ًاروصقىنبوهعناصيسنهنألليئارسإخبوًاضيأعشوهو
.)٨:١٤عشوه(ةنيصحًاندمرثكهنألاذوهيخبوو

ِمَالْعَألٱِّـلُكَىلَعَوَشيِشْرَتِنُفُسِّـلُكَىلَعَو١٦«١٦،١٧
لٱ
ْ
،ِساَّـنلٱُةَعْفِرُعَضوُتَوِناَسْنِإلٱُخُماَشَتُضَفْخُيَف١٧.ِةَجِهَب
يفُهَدْحَوُّبَّـرلٱوُمْسَيَو لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ِمْوَي

١١ع١١ع١٠:٢٢كولم١

ملاعلانفسربكأتقولاكلذيفسيشرتنفستناك
يبونجلاءزجلايهوشيشرتنأءامدقلادقتعادقواهاوقأو
اهيلإنولسرياوناككلذلوضرألاىصقأاينابسأدالبنم
ريغمالعألابانهةمجرتملاةظفللاو.اهمظعأونفسلاربكأ
ةمجرتلايفوًاضيأروصلاىنعملمتحتفلصألايفةحضاو
اموهلهاهبدارملاققحتنكميالوةقينألارظانملاةيعوسيلا
شوقنلاوأشوقنلاوروصلانمشيشرتنفسهبنيزت
.قالطإلاهجوىلعةنيزلالجألروصلاو

يفَنوُلُخْدَيَو١٩.اَهِماَمَتِبُناَثْوَألٱُلوُزَتَو١٨«١٨،١٩ ِ
يفَوِروُخُّصلٱِرِياَغَم ْنِمَوِّـبَّـرلٱِةَبْيَهِماَمَأْنِمِبَاُّرتلٱِرِئاَفَحِ
.»َضْرَألٱَبِعْرُيِلِهِماَيِقَدْنِع،ِهِتَمَظَعِءاََهب
٩:٦و٦:١٦ايؤرو٢٣:٣٠اقولو١٠:٨عشوهو١٠ع
نييناربعو٢:٦يجحو٣٠:٣٢ص١:٩يكينولاست٢و
١٢:٢٦

ألَا
َ
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عقيسيذلابارخلانإ.ناثوألاةدابإركذةيآلاهذهيف
لاوزامأوًايئزجوًايتقونوكيجاربألاوطولبلاوزرألاىلع
ةدميفناكةءوبنلاميمتتلعلو.ًاماتوًايدبأنوكيفناثوألا
لكناثوألاةدابعتلازتقولاكلذيفهنإفلبابيبس
.لاوزلا

يف٢٠«٢٠،٢١ لٱَكِلٰذِ
ْ
طَيِمْوَي

ْ
لٱُهَناَثْوَأُناَسْنِإلٱُحَر

ْ
َةَّـيِّـضَف

لِل،ِدوُجُّسلِلُهَلاَهوُلِمَعيِتَّـلٱ،َةَّـيِبَهَّـذلٱُهَناَثْوَأَو
ْ

ِناَذْرُج
خلٱَو

ْ
يفَلُخْدَيِل٢١ِشيِفاََف يفَوِروُخُّصلٱِرَقُنِ ملٱِقوُقُشِ

،ِلِقاَعَْ
َبِعْرُيِلِهِماَيِقَدْنِعِهِتَمَظَعِءاََهبْنِمَوِّـبَّـرلٱِةَبْيَهِماَمَأْنِم
.»َضْرَألٱ

١٩و١٠ع١٩ع٣١:٧و٣٠:٢٢ص

يف نمةمقنللهللايتأيمويجتنيامميأخلاِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
ناذرجللاهلمعيتلاةيبهذلاوةيضفلاهناثوأحرطيناسنإلا
عدخميفةيلابةيذحأوةثربايثحرطُيامكشيفافخلاو
ناذرجلاالإنوكيالثيحةملظمةرومطموأبرَخ
ىتممهنإفنوشحوتملانويقيرفإلانوكياذكهو.شيفافخلاو
اهيلعاوبضغمهمانصأنممهبولطماولانيملمهنأاوأر
.اهوبرضو

يفيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱِنَعاوُّفُك«٢٢ اَذاَمُهَّـنَأل،ٌةَمَسَنِهِفْنَأِ
.»؟ُبَسُْحي
٢٧:٣بويأ١٧:٥ايمرإو١٤٦:٣رومزم

يفيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱِنَعاوُّفُك وهيذلايأٌةَمَسَنِهِفْنَأِ
.ًاعيرستوميوفيعض

ظاعوللدئاوف
)٥-١ع(راذنإلاوةيزعتلا
ءاجرلاوةيزعتلانمءيشظعاوملايفنوكينأبجي

:يتأياملكلذوًاضيأخيبوتلاوراذنإلانمءيشو
سيلريرشالفناسنإلكيفناطلتخمرشلاوريخلانإ.١

.ّرشهيفسيلحلاصالوريخهيف
خيبوتنودبحدملاوبلقلايسقيةيزعتالبخيبوتلانإ.٢

.ةلطابلاةقثلاولسكلاىلعناسنإلالمحياممراذنإو

.)٣ع(برلاتيبىلإدعصنمله
ضعبلمهضعبلوقينييحيسملانأديفت»مله«ةملك.١

نأمهيلعفةوعدوبيحرتةملكيهو»مله«ملاعللو
مهتبحمونسحلامهكولسوريشبتلاةطساوبسانلااوبذجي
.ةصلخملا

بلطيفداحتالاوقافتالاىلإريشي»دعصنمله«هلوق.٢
.»دعصأ«ال»دعصن«لاقذإريخلالمعيفوصالخلا
ءاقترالاومدقتلاىلعلدي»برلالبجىلإدعصن«هلوق.٣

تيبىلإهجوتينمليقيقحلاءاقترالاو.ءاجرلاوومنلاو
ضرألاىلعهللاتيبو.رفكلاىلإهجوتينملالبرلا
عامتجاىلإزمروهودئاوفلاوتاعامتجالاناكم
.ءامسلايفمهتاحيبستونييدفملا

)٥ع(برلارونيفكلسنف
:ةرابعلاهذهدافم
.رونليجنإلانإ.١
.ةملظلاوأرونلااّمإهسفنلراتخينأناسنإلكىلعهنإ.٢
.ةيطخلابحينمالإةملظلاراتخيالهنإ.٣
.رثعيةملظلايفكلسينمنإ.٤
.طقفهبحرفنلالهيفكلسنيكلرونلااناطعأهللانإ.٥
بعشيرحلابمكفرونلاىلإنوتأيممألاناكنإهنإ.٦

.هللا

.بوعشلاهللاةلماعم)٦ع(كبعشتضفر
خيراتنمرهظيكلذوناحتمانامزبعشلكلنإ.١

.ملاعلا
.حاجنلاوةحارلابًالوأبعشلانحتميهللانإ.٢
هلاموهتوقلمعتسييذلاوهتبثييذلابعشلانإ.٣

.ريخلالمعيف
ةئبوألاوبورحلاكتاقيضلابهنحتميأطخأاذإهنإ.٤

.تاعاجملاو
.هللاهضفريتاقيضلانمهبتنيملنإهنإ.٥

:يتأيامكلذنمانل)٢٢ع(ناسنإلانعاوفك
ةحصلانألهتردقىلعلكتينأردقيالناسنإلانإ.١

.برلانمةيدسجلاتاريخلالكولاملاوةيلقعلاةوقلاو
.ذخأيوهوىطعأوه
هلوحنألهتفرعمىلعلكتينأردقيالناسنإلانإ.٢

اهفرعيالةلبقتسملاءايشألاواهكرديالةريثكءايشأ
.ًادبأ
براجتلانألهتسادقىلعلكتينأردقيالناسنإلانإ.٣

ىلعلاكتالابجيفاياطخلايفطقسيومويلكهبلغت
.هدحوهللا

ألَا
َ
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ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
يناثلاحاحصألاعوضوملهباشمحاحصألااذهعوضوم
ءايعشإرصعيفبعشلاةلاحءوسىلعمالكلاةجيتنهيفو
.اهيفمالكلالصحمومهيلعةيتآلابئاصملابةءوبنو
روجلاباورَّـمدُينأبمهرئابكومهفيدجتىلعنوبقاعيمهنإ.١

ءالهجسانأضبقنمةجتانلاةيلهألابورحلاونتفلاو
مهنمنيقيدصلاةاجنواهشيوشتوةموكحلامامزىلع
.)١٥-١ع(باذعلااذهنم
ةنيزلاعاونأبنهجربتونهتعالخببسبمهئاسننإ.٢

تاهمأمهنأرابتعابنهتابجاونهلامهإوسابللاو
راعلالاحيفنهعوقوبوديدشءاضقبنبقاعُيتاجوزو
.)٤:١ص-١٦ع(يبسللنهميلستو

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱاَذَوُهُهَّـنِإَف«١
ْ
ْنِمَوَميِلَشُروُأْنِمُعِزْنَيِدوُُن

.»ٍءاَمِدَنَسَّـلُكَوٍزْبُخِدَنَسَّـلُك،َنْكُّرلٱَوَدَنَّـسلٱاَذوَُهي
٢٦:٢٦نييوال٣٨:٩و٣٧:٢١ايمرإ

ديكأهثودحنوكيءيشىلإريشتةملكلاهذهاَذَوُه
.بيرقو
اميسالوبعشلاةايحهبموقتاملكَنْكُّرلٱَوَدَنَّـسلٱ
كلمنمميلشروأراصحيفمهيلععقواذكهو.ءاملاوزبخلا
.لبابكلمًاصوصخوروشأ

جلٱ«٢
ْ
حلٱَلُجَرَوَراَّـَب

ْ
لٱ.ِبَْر

ْ
لٱَوَّـيِبَّـنلٱَوِيضاَق

ْ
َفاَّـرَع

.»َخْيَّـشلٱَو
٢٤:١٤كولم٢

رابكلارومألاءايلوألكمهنمعزنيِبْرَْحلٱَلُجَرَوَراَّـبَْجلٱ
ىمسيفمزعلاءافعضءالهجمهنمًالدبميقيونيقذاحلاو
.ًاضعبمهضعبسرتفيوقيضلادشأيفبعشلا

خلٱَسيِئَر«٣
ْ
ملٱَوَنيِسَْم

ملٱَوََربَتْعُْ
ملٱَو،َريِشُْ

َْنيَبَرِهاَْ
حلٱَو،ِعاَّـنُّصلٱ

ْ
.»ِةَيْقُّرلٱِبَقِذَا

.)١٦-٢٤:١٤كولم٢رظنا(ِعاَّـنُّصلٱَْنيَبَرِهاَْملٱ
.يقيقحلادنسلاكبذاكلادنسلاِةَيْقُّرلٱِبَقِذاَْحلٱَو

طَأَوْمُهـَلَءاَسَؤُرًاناَيْبِصُلَعْجَأَو«٤
ْ
.»ْمِهْيَلَعُطَّـلَسَتَتًالاَف

١٠:١٦ةعماج

ةنسنيرشعنبازاحآناكْمُهـَلَءاَسَؤُرًاناَيْبِصُلَعْجَأَو
ددرتلاوةنابجلاكريغصدلوتافصهتافصتناكوكلمنيح
.ةديدجرومأيفةبغرلاو
لافطألالثماوناكزاحآيريشمْمِهْيَلَعُطَّـلَسَتَتًالاَفْطَأ
ةكلمملنوكينأنمدشأةبيصمالومهلهجومهفعضيف
.مهتافصهذهماكح

.ُهَبِحاَصُلُجَّـرلٱَوًاضْعَبْمُهُضْعَبُبْعَّـشلٱُمِلْظَيَو«٥
دلٱَوِخْيَّـشلٱَىلَعُّيِبَّـصلٱُدَّـرَمَتَي

.»ِفِيَّـرشلٱَىلَعُءِينَّـ

ةئيهلاتدسفرابتعاالباوناكماكحلاوكلملانأامبو
.اهلكةيعامتجالا

يفِهيِخَأِبٌناَسْنِإَكَسْمَأاَذِإ٦«٦،٧ َكَل:ًالِئاَقِهيِبَأِتْيَبِ
خلٱاَذٰهَو،ًاسيِئَراَنَلُنوُكَتَفٌبْوَث

ْ
َحتُباََر

ْ
ُعَفْرَي٧َكِدَيَت

يفُهَتْوَص لٱَكِلٰذِ
ْ
يفَوًابِصاَعُنوُكَأَال:ًالِئاَقِمْوَي َزْبُخَاليِتْيَبِ

َجتَال.َبْوَثَالَو
ْ
.»ِبْعَّـشلٱَسيِئَرِينوُلَع

١٤:٢٢نيوكت

ىلعةسايسلاكابتراوءاسؤرلاطوقسنعأشنامنايب
لكىبأيىتحديدشلاقيضلاوشيوشتلانممدقتام
.ًاسيئرنوكينألاوحألاكلتيفدحاو
يفِهيِخَأِبٌناَسْنِإَكَسْمَأاَذِإ ٌبْوَثَكَل:ًالِئاَقِهيِبَأِتْيَبِ

.سيئرلابقيلتبايثكليأًاسيِئَراَنَلُنوُكَتَف
َحتُباَرَْخلٱاَذٰهَو

ْ
هحلصتلكناطلستحتيأَكِدَيَت

.نوكأاللوقبهبيجيورفنيف
.ىبأيورفنييأُهَتْوَصُعَفْرَي
ديدشلارقفلاىرجنمردقأالوديرأالُنوُكَأَال:ًالِئاَق
نأديريالذإضيرمةجلاعمنميفعتسيبيبطك.قيضلاو
.هدينعتومي

َّـنَأل،ْتَطَقَساَذوَُهيَوْتَرَثَعَميِلَشُروُأَّـنَأل٨«٨،٩
ُرَظَن٩.ِهِدَْجمْيَنْيَعِةَظاَغِإلِّـبَّـرلٱَّـدِضاَمُهـَلاَعْفَأَواَمَُهناَسِل
َال.َموُدَسَكْمِهِتَّـيِطَخِبَنُوِربُْخيْمُهَو،ْمِهْيَلَعُدَهْشَيْمِهِهوُجُو
.»ًاَّرشْمِهِسُفْنَألَنوُعَنْصَيْمَُّـهنَألْمِهِسوُفُنِلٌلْيَو.اََهنوُفُْخي
١٩:٥و٢١و١٨:٢٠و١٣:١٣نيوكت٣:١٢اخيم

ألَا
َ
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وههببسنإورامدلانممهيلعلحيساميبنلانايب
ركذنممهلجخمدعولمعلاولوقلايفهللامهتظاغإ
امبروعشوسحلكاومدعمهنأكرورسوةحاقوبمهاياطخ
.هنماولجخينأبجي

اوظاغأمهنأاهانعمةرصتخمةرابعِهِدَْجمْيَنْيَعِةَظاَغِإل
دجملاشرعىلعسلاجلاوءيشلكىلعرداقلاوهوبرلا
.مهلامعألكىلإناترظانهانيعو

دوجومدعيأ)٩ع(ْمِهْيَلَعُدَهْشَيْمِهِهوُجُوُرَظَن
مدعىلعدهشيمههوجوىلعنزحلاولجخلاتامالع
لهألثمرئابكلاولئاذرلانمهباوغرمتامبمهتالابم
تامالعةيّرستناكولوةيطخللنوكينأبلغيو.مودس
عامطلاوينازلاوريكسلافرعننأاننكميفناسنإلاهجوىلع
لكتكرتامبروههجوىلإرظنلادرجمبخلابارضلاو
.اهبكترمهجوىلعاهتمالعةريغصتناكامهمةيطخ

مثَنوُلُكْأَيْمَُّـهنَألٌ!ْريَخِقيِّـدِّـصلِلاوُلوُق١٠«١٠،١١
ََ
.ْمِِهلاَعْفَأَر

.»ِهِبُلَمْعُتِهْيَدَيَةاَزاَُجمَّـنَأل!ٌَّرش.ِريِّـِّـرشلِلٌلْيَو١١
٨:١٣ةعماجو١١:٦رومزم١٢٨:٢رومزم٨:١٢ةعماج

نمنمأبنونوكينيقيدصلانأيأٌْريَخِقيِّـدِّـصلِلاوُلوُق
هبعشفرعيهللانألمودسنمطولاجنامكباقعلااذه
رابلاكلهيالفهلامعأبسحدحاولكيزاجيوًادارفأ
.هريغّربببسبريرشلاصلخيالوهريغاياطخببسب

ةيدسجلاايالبلايفرارشألانوقيدصلاكراشيامًاريثكو
نوكتنأبريرشلاايالبنعفلتختقيدصلاايالبنكلو
ةليسوناكيذلاسونافتساتومكميظعريخىلإةليسو
نامزيفايليإةقيضو.ةسينكلاضوهنوليجنإلارشنىلإ
ميلشروأراصحيفايمرإوةرماسلاراصحيفعشيلأوظيقلا
تاقيضلايفسانلامهتكراشمبمهنألنجسلايفلسرلاو
.ناميإلاوربصلايفةودقمهلاوناكومهودافأومهوّزع

ِملاَظيِبْعَش«١٢
ُ
طَّـلَسَتَيٌءاَسِنَو،ٌدَالْوَأُهو

ْ
اَي.ِهْيَلَعَن

.»َكِكِلاَسَمَقيِرَطَنوُعَلْبَيَو،َنوُّلِضُمَكوُدِشْرُم،يِبْعَش
٩:١٦ص٤ع

ِملاَظيِبْعَش
ُ
ناكنيريخألااذوهيكولمنمٌدَالْوَأُهو

ايشويو.ةنس٢٢نبانومأو.كلمنيحةنس١٢نباىسنم
٢٥نباميقايوهيو.ةنس٢٣نبازاحآوهيو.نينس٨نبا
لكلاوةنس٢١نباايقدصو.ةنس١٨نبانيكايوهيو.ةنس
لبطقفكولملانوملاظلانكيملو.ايشويادعامًارارشأاوناك
مهلوقعرغصيفدالوألاكاوناكمهنإفرباكألاوماكحلاعيمج
.ةديهزرومأيفمهقارغتساومهتفرعمةلقو

ةطلستحتمهماكحناكيأِهْيَلَعَنْطَّـلَسَتَيٌءاَسِنَو
ةهجنمتاريرشلاءاسنلاكًاضيأمهاوناكتاريرشلاءاسنلا
.مهتنابجومهبلقتومهفعض

َناَكْنِإَف«)٦:٢٣ىّتم(حيسملالاقَنوُّلِضُمَكوُدِشْرُم
ناكاذإو.»ُنوُكَيْمَكُمَالَّـظلٱَفًامَالَظَكيِفيِذَّـلٱُروُّنلٱ
.نوكيمكلالضلافنيلضمنودشرملا

لِلُّبَّـرلٱَبَصَتْنٱِدَق«١٣
ْ
ِةَنوُنْيَدِلٌمِئاَقَوُهَوِةَمَصاَخُم

.»ِبوُعُّشلٱ
٦:٢اخيم

نامزيفىمظعلاةيطخلاِةَمَصاَخُمْلِلُّبَّـرلٱَبَصَتْنٱِدَق
رّوصييبنلاومهئاسؤراميسالوءارقفللءاينغألاملظءايعشإ
.هبعشفاصنإلًامئاقبرلا

يفُلُخْدَيُّبَّـرلَا«١٤ ملٱِ
ِهِبْعَشِخوُيُشَعَمِةَمَكاَحُْ

لَكَأْدَقْمُتْنَأَو:ْمِهِئاَسَؤُرَو
ْ
لٱُمُت

ْ
لَس.َمْرَك

ْ
لٱُب

ْ
يفِسِئاَب ِ

.»ْمُكِتوُيُب
٢١:٣٣ىّتمو٥:٧ص

ىلإدوهعملاهللابعشمركلابدارُيَمْرَكْلٱُمُتْلَكَأْدَقْمُتْنَأَو
سئابلابلسكلذىلعةنيبلاو.هبلسهلكأبداريومهتيانع
.هوركنينأنوردقيالكلذومهتويبيف

طَتَويِبْعَشَنوُقَحْسَتْمُكَلاَم«١٥
ْ

لٱَهوُجُوَنوُنَح
ْ
؟َنيِسِئاَب

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي
ْ
.»ِدوُُن

٣و٣:٢اخيمو٥٨:٤ص

نيملاظلاىلعهللابضغنعربعتةديدشظافلأْمُكَلاَم
-٢٢:٢٢جورخ(مولظملكنعًايماحمهسفنماقأهنأل
٢٤(.

وهومهقلخنيذلااوبلطتىتحبرلالوقيمتنأنم
.مهنعيماحيومهبحي

ىحرلااهقحستيتلاةطنحلابنيسئابلاهبشيَنوُنَحْطَت
.ًاحيحصًائيشاهنميقبُتالف

هجولًاهجوًارهاظًاملظمهنوملظتيأَنيِسِئاَبْلٱَهوُجُو
.ءايحالبورذعالب

َنْوَيْهِصِتاَنَبَّـنَأِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَقَو١٦«٢٤-١٦
هنوُيُعِبٍتاَزِماَغَوِقاَنْعَألٱِتاَدوُدَْممَنيِشْمَيَو،َنَْخماَشَتَي َّـِنِ
يفٍتاَرِطاَخَو ُعِلْصُي١٧،َّـنِهِلُجْرَأِبَنْشِخْشَُخيَوَّـنِهِيْشَمِ
ُعِزْنَي١٨.َّـنَُهتَرْوَعُّبَّـرلٱيِّـرَعُيَوَنْوَيْهِصِتاَنَبَةَماَهُدِّـيَّـسلٱ

ألَا
َ
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يفُدِّـيَّـسلٱ لٱَكِلٰذِ
ْ
خلٱَةَنيِزِمْوَي

ْ
١٩ِةَّـلِهَألٱَوِرِئاَفَّـضلٱَوِليِخََال

حلٱَو
ْ
لٱَوِرِواَسَألٱَوِقََل

ْ
لٱَو٢٠ِعِقَاَرب

ْ
ملٱَوِلِسَالَّـسلٱَوِبِئاَصَع

ِقِطاَنَْ
خلٱَو٢١ِزاَرْحَألٱَوِتاَماَّـمَّـشلٱِرِجاَنَحَو

ْ
٢٢ِفْنَألٱِمِئاَزَخَوِمِتاََو

ملٱِباَيِّـثلٱَو
لٱَوِةَفَرْخَزُْ

ْ
طُع
ْ

ملٱَو٢٣ِساَيْكَألٱَوِةَيِدْرَألٱَوِف
يِئاَرَْ

لٱَو
ْ
لٱَوِناَصْمُق

ْ
طلٱَضَوِعُنوُكَيَف٢٤.ِرُزُألٱَوِمِئاَمَع

ِّـ
ِبي

ملٱَضَوِعَو،ٌةَنوُفُع
ْ
جلٱَضَوِعَو،ٌلْبَحِةَقَطْنِ

ْ
َضَوِعَو،ٌةَعْرَقِلِئاََد

جلٱَضَوِعَوٍ،حْسِمُراَّـنُزِجاَبيِّـدلٱ
ْ
.»!ٌّيَكِلاََم

٣:٥موحانو١٣:٢٢ايمرإو٣و٤٧:٢ص٢٨:٢٧ةينثت
١:١٦اخيمو٢٢:١٢ص٨:٢١ةاضق

ميلشروأءاسنيأنويهصتانبديدهتتايآلاهذهيف
املكعزنبةعالخلاوءايربكلاوخماشتلاوجربتلاوهفرتلاىلع
ةنيزلاداوموىلحلانمنهسوفنةنيزوجربتللهنلمعتسي
دجويالهنأليبنلاةعاجشرهظتمالكلااذهبو.لامجلاو
ماكحلاخيبوتنمبعصأظاعولاتابجاونمءيش
.ءاسنلاو

برلامالكوهسابللايفيتآلامالكلا)١٦ع(ُّبَّـرلٱَلاَق
ةيبدأاياجسةمالعًابلاغنوكيدسجللناكولوسابللانإف
.ةيحورو
ةدودحمةجردلةنيزلاوةقايللاوةحصللةمزالبايثلانإ
قفنينأدحألزوجيالفمامتهالاوةقفنلاةدايزبموقتةيطخلاو
نمسابللايطعيالوةيلاملاهتردقبسانيامالإبايثلاىلع
سرطب١(لضفأرومألنوكينأبجييذلاناكملاكلذهبلق
.)٤و٣:٣

نهلاجرىلعنلّقثدقّنكنويهصءاسننأيفكشالو
ىلعنهلاجرنلمحاذكهونهسابلىلعةدئازلاتاقفنلاب
مهاياطخيفنهلاجرتاكيرشنرصفةوشرلاوملظلا
.يبنلانمخيبوتلايفًاضيأمهتاكيرشو

ظافلأتسيلانهةروكذملاتاسوبلملاءامسأرثكأو
نذختيّنكدوهيلاءاسننأكلذنمجتنتسنوةيناربع
.نويهصتانببقيليالكلذوممألاءاسنتاسوبلم

.ءايربكلاةمالعِقاَنْعَألٱِتاَدوُدَْمم
.بادآلاداسفوةعالخلاةمالعَّـِنِهنوُيُعِبٍتاَزِماَغ
امبنويهصتانبراذنإ)٢٤ع(ِبيِّـطلٱَضَوِعُنوُكَيَف

كلذيفمالكلالاطأدقوقيضلاوحونلاوراعلانمهبنبصُي
.)٤:١ص(ىلإ

نموأسمشللضرعتلانمٌّيَكِلاَمَْجلٱَضَوِعَو
.ّقرلاتامسوأضرملا

طوقسنمنويهصتانبلةئشانلاتاقيضلاةدش
.)٤:١ص-٢٥ع(فيسلابةمألالاجر

يفِكُلاَطْبَأَوِفْيَّـسلٱِبَنوُطُقْسَيِكُلاَجِر٢٥«٢٥،٢٦ ِ
حلٱ
ْ
َجتًةَغِراَفَيِهَواَُهباَوْبَأُحوُنَتَوُّنِئَتَف٢٦.ِبَْر

ْ
َىلَعُسِل

.»ِضْرَألٱ
٢:١٠يثارم١:٤يثارمو١٤:٢ايمرإ

ةميدقلاندملاباوبأًةَغِراَفَيِهَواَُهباَوْبَأُحوُنَتَوُّنِئَت
تناكواهنمنولخديونوجرخيفةنيدملالهأرورملتناك
باوبأنأبةءوبنلاو.ةمكاحملاومالكلاوسولجللناكمًاضيأ
ةيعامتجالاةئيهلاطوقسىلعلدتةغرافريصتميلشروأ
.اهلك

َجت
ْ
دقةأرمأبةهبشميهوميلشروأيأِضْرَألٱَىلَعُسِل
روطاربمألاّكس.ناوهلاورقفلانمةجردرخآىلإتطحنا
ةروصهيلعوميلشروأحاتتفالًاراكذتًاكوكسمسونايسابسف
اهتمجرتةباتكةروصلاتحتوضرألاىلعةسلاجةنيزحةأرما
.»ةيبسمةيدوهي«

يفٍدِحاَوٍلُجَرِبٍءاَسِنُعْبَسُكِسْمُتَف«٤:١ص َكِلٰذِ
لٱ
ْ
لَنَواَنَزْبُخُلُكْأَن:ٍتَالِئاَقِمْوَي

ْ
َكُمْسٱِطَقَفَعْدُيِل.اَنَباَيِثُسِب

.»اَنَراَعْعِزْنٱ.اَنْيَلَع
١:٢٥اقول٣:١٢يكينولاست٢و١٧و٢:١١ص

ةلقىلعلديخلاٍدِحاَوٍلُجَرِبٍءاَسِنُعْبَسُكِسْمُتَف
ُحْقَفَلَتَقَو«)٢٨:٦مايأ٢رظنا(بورحلانمةجتانلالاجرلا
لَمَرُنْب

ْ
يفاَي لَأَنِيْرشِعَوًةَئِماَذوَُهيِ

ْ
يفًاف ناكو»ٍدِحاَوٍمْوَيِ

فلاختةقيرطىلعجاوزلانبلطءاسنلاو.زاحآمايأيفكلذ
نحناهفرعنامكتوملادعبةايحلاءامدقلافرعيمل.ةعيبطلا
يفءاقبنيدلاوللنوكيفمهدعبنوشيعيًادالوأاوبلطف
ينيدلابهذملاوقزرلاوتيبلاوةرسألامسانأل.مهدالوأ
.مهيفنوشيعينودلاولافدالوألايفىقبتاهلك

:يتأيامدئاوفلانمانلو
ئدابممهدالوأبولقيفاوسرغينأنيدلاولاىلعهنإ.١

.ءاقبلاقحتستةحلاص
ًادالوأدلننأاننكميدسجلابسحدالوأانتأيملنإهنإ.٢

انريشبتةطساوبنوصلخيفنونمؤينيذلايأحورلاب
.)٤:١٥سوثنروك١(
حيرصلاديدجلادهعلاميلعتىلعهللاركشننأبجيهنإ.٣

لسندوجوبمسالاءاقبىلعةوالعةيدبأةايحانلنأ
.ضرألاىلع

ألَا
َ
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ظاعوللدئاوف
ع(رشبلاينبملعيوهاهتطساوبوبرلانمتاعاجملا
١(.
عبشلاتقويفهوركشينأمهيلعفهنمتاريخلالكنإ.١

نأليق.عوجلاتقويفةبوتلاوةالصلابهيلإاوعجريو
هلتيبيفنكستنأةريقفةلمرألحمسًاميركًالجر
اهلهنأكتيبلاربتعتتراصنينسرورمدعبوةرجأالب
حلصيملاذإتيبلابحاصىلعرمذتتتناكًانايحأو
داعننحناذكهو.اهبولطمبسحهبتريوتيبلا
ىسننومويلكًاناجمبرلانماهذخأنيتلاتاكربلا
.هيلعرمذتنامًاريثكوهركشننأ
السانلاناكاذإفبقاوعةيطخلللعجهللانإ.٢

مهيطعينأىبأيوهفبجيامكهللاتاريخنولمعتسي
.اهايإ
سيلنيذلاىلعاوقفنينأتاريخمهلنيذلاىلعهنإ.٣

ناسنإنيبةيحيسمةبحموًاداحتاىرنانمايأيفومهل
يفةلدابتملاةدعاسملاةطساوبةلودوةلودنيبوناسنإو
.قيضلا

)٨ع(تطقساذوهيوترثعميلشروأنأل
.اهيلعمكحينمىلإجاتحتةكلمملثمناسنإلاسفن.١

.مكاحالبةكلممطقستامكطقستمكاحالبسفنو
حلاصرمألكاهيفيّوقينمىلإجاتحتسفنلانأل
اذإفةيطخلاىلإليميناسنإلاف.ءيدررمألكعنميو
لايمألاوةئيدرلاتاوهشلانأنمدبالفمكحالبكرُت
.هيلعطلستتةدسافلا
الفلخادلانملبجراخلانمنوكيالمكحلااذهو.٢

ىلعذخأيوأهريغريمضىلعمكحينأناسنإردقي
نوكينأناسنإلكىلعلبهريغةيلوؤسمهسفن
لكىلعمكاحلاوههللانأمّلسم.هسفنىلعًامكاح
ةصاخلاناسنإلاىوقةطساوبمكحيهللانكلوناسنإ
هبجومبلمعتنأراتختةدارإلاوهللامالكمهفيلقعلاف
.هلمعياملكيفلؤوسموّرحناسنإلاو

)١٥ع(نيسئابلاهوجونونحطت
ملظلانمهنوتأيامونيسئابللرارشألاةلماعميفلمأت.١

.دادبتسالاوةواسقلاو
هتيانعوهتبحموهتمحرونيسئابللهللاةماعميفلمأت.٢

.مهنعهتيامحوةيصوصخلاهديعاومو
نأنوفرعيمهنإفنيسئابلاهللالاجرةلماعميفلمأت.٣

الفةقئافةميقمهسوفنلومهبحيحيسملاومهقلخهللا
يذلاوههللانأنورقيلبمهسفنأبءايقتألارختفي

اولمعييكلمهتاريخىلعمهلكووءيشلكمهاطعأ
ةيريشبتلاتايعمجلاوتايفشتسملاركذا.اهبريخلا
.كلذهبشأاموعباطملاوسرادملاوةيريخلاو

)٢عنم(ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
حيسملاءيجمبءابنألاىلإحاحصألااذهيفيبنلالقتنا
نمكلذوديعسلاهكلمنمزيفةسينكلانأشءاقتراو
همحارمركذهللاماكحأركذاذإهنإفءايعشإيبنلاصئاصخ
ةسينكلاسيئرتافصًالوأركذف.كلذرثأىلعهديعاومو
هتوهالرابتعاب»برلانصغ«هامسوحيسملايأميظعلا
يفنيكرتشملاتافصركذمث.هتوسانرابتعاب»ضرألارمث«و
ىلإةسينكلاءاقترانأّنيبمث.هتسائرتحتةسينكلاتاكرب
مدقتملااياطخلاعزنىلعبترتيةمظعلانمةجردلاكلت
هذهنأحجرألاو.اهتيامحبدعولابمالكلامتخو.اهركذ
ةسينكلالاوحأيفاهمامتيفوتستاهنإوًايئزجتمتةءوبنلا
نعةيانكانهميلشروأونويهصفةيدوهيلاالةيليجنإلا
.مومعلاهجوىلعةسينكلا

يف«٢ لٱَكِلٰذِ
ْ
مثَو،ًادَْجمَوًءاََهبِّـبَّـرلٱُنْصُغُنوُكَيِمْوَي

ََ
ُر

.»َليِئاَْرسِإْنِمَنيِجاَّـنلِلًةَنيِزَوًارْخَفِضْرَألٱ
٦:١٢و٣:٨ايركزو٢٣:٥ايمرإ

يف دعبنوكييذلاحيسملاكلمنمزيفيأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.مهرامدمامتودوهيلاىلعهماكحأهللاءارجإ

لثممسالااذهىنعموحيسملايأِّـبَّـرلٱُنْصُغُنوُكَي
ءايبنألايفمسالااذهبيعُددقو»هللانبا«مسالاىنعم
٦:١٢و٣:٨ايركزو٣٣:١٥و٢٣:٥ايمرإرظنا(ةريثكًارارم
.)٥٣:٢و١١:١ءايعشإو

ةيرشبلاحيسملاةدالوىلإريشيبقللااذهوِضْرَألٱُرََمثَو
اتلكىلإًاضيأريشُأدقو»ناسنإلانبا«بقللالثموهو
يفهتيمستريظنكلذو)٩:٦و٧:١٤ص(يفنيتعيبطلا
نأددعلااذهىوحفو.ناسنإلانباوهللانبابديدجلادهعلا
.)ًادجًاديجميأ(ًادجموءاهبنوكيحيسملا

نماوجننيذلايأَليِئاَْرسِإْنِمَنيِجاَّـنلِلًةَنيِزَوًارْخَف
ةسينكلانعةيانكمهويهبلانصغلاكلذبمهناميإبةنونيدلا
.ةحيحصلا

يفىَقْبَييِذَّـلٱَّـنَأُنوُكَيَو«٣ يفَُكْرتُييِذَّـلٱَوَنْوَيْهِصِ ِ
لِلَبِتُكْنَمُّلُك.ًاسوُّدُقىَّـمَسُيَميِلَشُروُأ

ْ
يفِةاَيَح ِ

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلا)٢عنم(ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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.»َميِلَشُروُأ
٣:٥ايؤرو٤:٣يبليف٦٠:٢١ص

يفىَقْبَييِذَّـلٱَّـنَأُنوُكَيَو يبنلاأبنأ٢عيفَنْوَيْهِصِ
نيذلاتافصبأبنأددعلااذهيفوهلالجوحيسملاءيجمب
نيجانلابمهنعىنك٢عيفو.هتاكربوهصالخيفنوكرتشي
نيسيدقمهامسددعلااذهيفوباقعلانمنيصلاخلايأ
لكيأ»ميلشروأيفةايحللبتُكنملكب«مهنعىنكو
نموههيبشتلااذهلصأو.ةيحورةايحلانيلّنيعتنم
يفتيبلكنمنيدولوملاعيمجءامسأاوبتكينأدوهيلاةداع
١٣:٩لايقزحو١:١٨ددعو٣٠:١٢جورخ(صاخباتك
.)٣:٥ايؤرو٤:٣يبليفو

سيدقتمثًالوأحيسملاءيجميبنلاركذًاسوُّدُقىَّـمَسُي
.اهيفحيسملادوجوبالإسدقتتالةسينكلانألةسينكلا
:نيببسلكلذوحيسملادسجتبالإصلخيالملاعلاو

كولسلاوهامسانلامّلعيحيسملادسجتبهنإ)١(
.لامكلاوهامورهاطلا

اّنعرفكيوتوميىتحًادسجذخأحيسملانإ)٢(
حيسملاءيجمبالإسدقتتالةسينكلانأامكو.ةيطخلا
ملنإةسينكلاعمثكميالًاضيأحيسملاكلذكاهيلإ
نألةلماكلاةسادقلاتسيلاهيلإراشملاةسادقلاو.سدقتت
يفداهتجالااهبدوصقملافًالماكسانلانمدحأسيل
اهظفحيفدهتجيومولعلادصقيةسردملايفذيملتكاهليصحت
يمسو.هيلإهريسيفدهتجيوًاناكمدصقيرفاسموأ
رظنا(باتكلانمعضاومةدعيف»نيسيدق«نويحيسملا
.)خلا١:٧ةيمورو٤١و٣٢و٩:١٣لامعأ

َمَدىَّـقَنَو،َنْوَيْهِصِتاَنَبَرَذَقُدِّـيَّـسلٱَلَسَغاَذِإ«٤
لٱِحوُرِباَهِطَسَوْنِمَميِلَشُروُأ

ْ
.»ِقاَرْحِإلٱِحوُرِبَوِءاَضَق

٤و٣و٣:٢يخالم

قباسلاحاحصألايفةروكذملااياطخلاَنْوَيْهِصِتاَنَبَرَذَق
اهبكترايتلاةيومدلاتايانجلانعةيانك»ميلشروأمد«و
حئابذمهدالوأنومدقياوناكو)٣:١٥و١:١٥ص(بعشلا
:٣٣مايأ٢(ىسنمو)٢٨:٣مايأ٢(زاحآلعفامكمانصألل
.)٥٧:٥ءايعشإو١٠٦:٣٨رومزم(ًامومعبعشلاو)٦

يرجملاهللاحوربيأِقاَرْحِإلٱِحوُرِبَوِءاَضَقْلٱِحوُرِب
يخالمو٢٦و١:٢٥ص(بعشلارهطتيهبيذلابيدأتلا
٤-٣:١(.

َنْوَيْهِصِلَبَجْنِمٍناَكَمِّـلُكَىلَعُّبَّـرلٱُقُلَْخي٥«٥،٦
لُمٍراَنَناَعََملَوًاناَخُدَوًاراََهنًةَباَحَساَهِلَفَْحمَىلَعَو

ْ
َّـنَأل.ًالْيَلٍةَبِهَت

لِلٌةَّـلَظَمُنوُكَتَو٦.ًءاَطِغٍدَْجمِّـلُكَىلَع
ْ
حلٱَنِمًاراََهنِءْيَف

ْ
،ِّـَر

ِملَو
َ
ل
ْ

ملٱَنِمَوِلْيَّـسلٱَنِمٍإَبَْخمَوٍإَج
.»ِرَطَْ

٢٥:٤ص٨:١٤ص٢:٥ايركز١٣:٢١جورخ

ةمحرلابمهلماعيبعشلارّهطينأدعبهللانأىنعملا
.مهنعيماحيوةصاخًامعنمهحنميو

َىلَعَوَنْوَيْهِصِلَبَجْنِمٍناَكَمِّـلُكَىلَعُّبَّـرلٱُقُلَْخي
.لفاحلااهعمجىلعيأ)٥ع(اَهِلَفَْحم

مهظفاحوههنأمهلرهظُييأًاناَخُدَوًاراََهنًةَباَحَس
.رصمضرأنممهجرخأنيحميدقلايفامكمهدشرمو

»ءاطغنوكيدجملالكىلع«وأًءاَطِغٍدَْجمِّـلُكَىلَعَّـنَأل
هتياقوهللارشنييأ)دهاوشلايذباتكلاةيشاحرظنا(
دجمنعلضانيوًاقباسفوصوملادجملالكىلعهتنايصو
.حيسملادجماميسالوهتسينك

هبعشلأجلمنوكيهللانأبدعوِءْيَفْلِلٌةَّـلَظَمُنوُكَتَو
نأانههركذبجياممو.ديكوتلاوريرقتللدعولااذهررُكدقو
ىلعهللااهلعجي)٦و٥ع(يفاهبدوعوملاةسيفنلاتاكربلا
ديعاوميهلإلاباتكلايفو.نويهصلبجنمناكملك
٢٣-٤:٢١انحويو١:١١يخالم(هذهريظنةريثك
.)١:٢سوثنروك١و
نأينعتأبخموأجلموًائيفوًاناخدوةباحستاملكلانإ
بسحوةريثكعاونأىلعنوكتهتسينكنعحيسملاةيامح
ميلعتلاوداهطضالانماهظفحيفاهبراجتواهلاوحأفالتخا
حاجنلارطاخموقيضلارطاخنموروتفلاوقاقشنالاودسافلا
.ةحارلاو

ةيحيسملاةسينكلادجمظاعوللدئاوف
٦-٢عيتأيامىلعلمتشي

عيمجوهتمعنوهتبحموهلامجوهؤاهبوحيسملادسجت.١
.اهسأرهنألهبرختفتةسينكلافهتافص
.مهتسادقوةسينكلاءاضعأةراهط.٢
مكعمانأ«هلوقرظنا.دبألاىلإهتسينكعمحيسملاءاقب.٣

حورلالسريهنأبهدعوو»رهدلاءاضقناىلإمايألالك
مهسدقيومهمّلعيفدبألاىلإمهعمثكميلسدقلا
.ماودلاىلعمهظفحيو

ميلشروأيفةايحللبتُكنملكًاسودقىمسي
نأل)سيدقوهيقيقحنمؤملكو(يحلاوهسيدقلاو

.)٣ع(يتأياميهويحلاتافصهل
ىلعنزحيوبيرقلاوهللابحيهنأيهو.تالاعفنالا.١

.نيكلاهلاىلعقفشيوةيطخلا

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلا)٢عنم(ُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٢٤
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مّلعيورشبيوةحلاصًالامعألمعيهنأيهو.تاكرحلا.٢
.مدخيو
فالخبةايحهلوةمعنوةوقديزييحلانإف.ومنلا.٣

.ًاداسفديزيهنإفتيملا

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
ةحضاوةقالعهلسيلفهسفنبلقتسمحاحصألااذه

ميلشروألهأخيبوتهنومضمو.هدعبامبالوهلبقامب
اهببسبمهيلعهللاءاضقبمهراذنإومهاياطخىلعاذوهيو
ءاجهنكلوبصخلاوومنلابابسأهيلعترفومركلثمب
-٨ع(باقعلانممهبهللاهلزنيسامّنيبمث.ءيدررمثب
اهضعبركذمث)٧ع(ةلمجممهاياطخًالوأركذف)٣٠
اهيلإراشملاتابوقعلاو.اهنملكباقعركذعمليصفتلاب
لبةدحاوةثداحيفةدحاوةعفدمتتملحاحصألااذهيف
تابوقعلاكلتتفوتسادقوةريثكثداوحيفيلاوتلاىلع
.هئيجمدنعحيسملاةيدوهيلاةمألاتضفرنيحاهمامتلامك

ِحلَناَك.ِهِمْرَكِليِّـبُِحمَديِشَنيِبيِبَحْنَعَّـنَدِشْنُأل«١
َ
يِبيِب

.»ٍةَبِصَخٍةَمَكَأَىلَعٌمْرَك
٢:٢١ايمرإو٢٧:٢صو٨:١٢ديشنو٨٠:٨رومزم
٢٠:٩اقولو١٢:١سقرمو٢١:٣٣ىّتمو

نعدشنينأيبنلادصقنأيأيِبيِبَحْنَعَّـنَدِشْنُأل
لوبقمريغمالكيفعراشيبنلانأامبو.هللاهبيبحناسل
ماثويلثمك(همالكلوأيفلثملالمعتسانيعماسلادنع
-٢١:٣٣ىّتمحيسملاو١٢ليئومص٢ناثانو٩:٧ةاضق
املبقنيعماسلالوقعىلإهميلعتلخديكلذبهنإف)٤٥
هلمعتساامكرعشلالمعتسايبنلاو.هدوصقمنوفرعي
نمرثكأظفحلايفىقبيرعشلانأل)٣٢صةينثت(ىسوم
.بئاصملامهيتأتنيحمهيلعًادهاشنوكيمالكلاف.رثنلا

نيرشعداشنألاديشنيفيبيبحةظفلتءاجيِبيِبَح
ىنكُيو.ةسينكلابيبحوهوحيسملانعاهبىنكوةرم
٨:١٢ديشنو١٠-٨٠:٨رومزم(ةسينكلانعمركلاب
.)٤٥-٢١:٣٣ىّتمو١٤-١٩:١٠لايقزحو

لابجلانيبةعفترمميلشروأنأيأٍةَمَكَأَىلَعٌمْرَك
.)٥:١٤ىّتمو٢:٢ءايعشإ(ةعفترمةسينكلاو

فقوتياملكهبعشلّنيعفقبسهللانأيأٍةَبِصَخ
يفِيلْتَعَقَوٌلاَبِح«دوادلوقرظناحاجنلاهيلع »ِءاَمَعُّنلٱِ
.)١٦:٦رومزم(

ًاجْرُبىَنَبَو،َقَرْوَسَمْرَكُهَسَرَغَوُهَتَراَجِحىَّـقَنَوُهَبَقَنَف«٢
يف ًابَنِعَعَنْصَيْنَأَرَظَتْنٱَفًةََرصْعِمًاضْيَأِهيِفَرَقَنَو،ِهِطَسَوِ
.»ًائيِدَرًابَنِعَعَنَصَف
٣و١:٢صو٣٢:٦ةينثت٢:٢١ايمرإو١٦:٤ةاضق

مهلدعأهنإفءانتعالالكهبعشبىنتعاهللانأيأُهَبَقَن
اهونبيملًاتويبمهاطعأوًالسعوًانبلضيفتةديجًاضرأ
.اهوسرغيملًاموركو

مهناكميفنكسأونييناعنكلادرطيأُهَتَراَجِحىَّـقَن
دالبيفداومساقروسو.قروسمركمهوهبعش
.)٢:٢١ايمرإ(بنعلابروهشمنيينيطسلفلا

ءايبنألاهبعشىطعأهللاو.بيقرللًاجربيأًاجْرُبىَنَبَو
.نيحلاصلاكولملاوةنهكلاو

يذلازكرملاوهوهموسرولكيهلامهاطعأيأًةََرصْعِم
.هللاةمعنهنمتجرخ

رظتنيالوثدحياملبقءيشلكفرعيهللاًابَنِعَرَظَتْنٱَف
امنإ»ًابنععنصينأرظتنا«هنأيبنلالوقوثدحيامالإ
.ءانتعالااذهةجيتننوكينأبجيديجلابنعلانأديفي

يِنْيَباوُمُكْحٱ،اَذوَُهيَلاَجِرَوَميِلَشُروُأَناَّـكُساَيَنآلٱَو«٣
.»يِمْرَكَْنيَبَو
٣:٤ةيمور

.يبنلاالهللاوهملكتملا
لاجروميلشروأناكسهللاىعدتساَميِلَشُروُأَناَّـكُساَي
.لاوحألاكلتيفهمركللمعُينأبجياميفاومكحيلاذوهي
هللامهاعدتسامركلابمهيلإراشملامهءالؤهناكاملو
.مهسفنأىلعاومكحيل

ِمل؟ُهَلُهْعَنْصَأَْملاَنَأَويِمْرَكِلًاضْيَأُعَنْصُياَذاَم«٤
َ
ِذِإاَذا

.»؟ًائيِدَرًابَنِعَعَنَصًابَنِعَعَنْصَيْنَأُتْرَظَتْنٱ

)٣٦:١٥مايأ٢و١٧:١٣كولم٢رظنا(ًاضْيَأُعَنْصُياَذاَم
اللوقينأنمدباللاؤسلااذهىلعقحلاببيجينملك
نعمينمو.همركلهللاهعنصيملطئاسولانمءيشدجوي
لولحوبلصلاودسجتلايفلمأتيوءادفلاخيراتيفهرظن
ةبحموهدئاوفوباتكلاواهتمدخوةسينكلاوسدقلاحورلا
نأنمدبالنيقحتسملاريغىلإهناسحإوهتانألوطوهللا
.هبعشلهللاهعنصيملريخلانمءيشدجوياللوقي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ُهَجاَيِسُعِزْنَأ.يِمْرَكِبُعَنْصَأاَذاَمْمُكُفِّـرَعُأَنآلٱَف«٥
.»ِسْوَّـدلِلُريِصَيَفُهَناَرْدُجُمِدْهَأِ.يْعَّـرلِلُريِصَيَف
٨٠:١٢رومزم

مهيأررظتنينأنودىوعدلاهذهيفهمكحهللاردصأ
.هيف
اهكرتاذإويقيقحلاميلشروأروسوهبرلاُهَجاَيِسُعِزْنَأ
نوينادلكلااهبرخأفاهجايسعزندقنوكياهتيامحنعلدعو
نمدبالفانكرتاذإوانكرتيبرلاانكرتاذإ.نوينامورلاو
.انكاله

طَيَف،ُبَقْنُيَالَوُبَضْقُيَالًاباَرَخُهُلَعْجَأَو«٦
ْ
ٌكْوَشُعَل

لٱِيصوُأَو.ٌكَسَحَو
ْ
.»ًارَطَمِهْيَلَعَرِطْمُيَالْنَأَمْيَغ

ماّركلاناكاذإفطئاسوهمزليالبارخلاًاباَرَخُهُلَعْجَأ
علطيواهسفنءاقلتنمناردجلاطقستلمعالبهمرككرتي
ةسينكلابارخنوكياذكهو.كلذككسحلاوكوشلا
.لمعلامدعودصقلامدعنميأناسنإلاكالهو
بجومبضرألاىلعلزنيرطملانأفرُعَمْيَغْلٱِيصوُأ

لزنياذاملانربخينأردقيدحأالكلذعموةيعيبطسيماون
ًاليلقوةنسيفًاريثكنوكياذاملو.ًادغلزنيالومويلارطم
نمرمألااذهنأبفرتعينأرطضيءاملعلامظعأفاهريغيف
.)٢٧و٦:٢٦مايأ٢(سدقملاباتكلاميلعتقدصيوبرلا
هيلإاوأطخأهبعشنألرطمنوكيالفءامسلاقلغيبرلانإ
.هلاولصوهيلإاوعجرواوباتاذإضرألاىلعًارطملزنُيمث
برخترطملاهيلعلزنيملنإًاعيرسمركلابرخيامكو
.ةيهلإلاةمعنلاراطمأاهيلعلزنتملنإةسينكلا

جلٱِّـبَرَمْرَكَّـنِإ«٧
ْ
ِهِتَّـذَلَسْرَغَو،َليِئاَْرسِإُتْيَبَوُهِدوُُن

اَذِإَفًالْدَعَو،ٍمَدُكْفَساَذِإَفًاّقَحَرَظَتْنٱَف.اَذوَُهيُلاَجِر
.»ٌخاَُرص

.لثملايبنلاريسفت
نألًاقحرظتنابرلا.)٤:٤صريسفترظنا(ٍمَدُكْفَس
اذهدئاوفنمو.نيينثولاكنكيملفقحلافرعليئارسإ
:يتأياملثملا
مهتحارنإكلذنمجتنيالنكلوهبعشبحيهللانإ.١

مهكولسنعرظنلاضغبعاطقناالبناموديمهتمالسو
.ةحارلانممهأّربلانأل

نوضفرينيذللًادحّنيعهنكلدبألاىلإبرلاةمحرنإ.٢
.ّدحلانوزواجتيامدعبنوعطقنيفةمحرلا
مركلارامثأنألانتيلوؤسمديزتانتازايتماوانتاريخنإ.٣

.هيلعماركلاباعتأردقىلعنوكتنأبجي
نيذلانألومأملاومهحالصإةيغبهبعشبدؤيبرلانإ.٤

يفهيلإنوعجريونوهبتنيتاريخلاموييفبرلااوكرت
سيلبيدأتلاتقويفهبلقيسقييذلاوتاقيضلاموي
.صالخللرخآبابهل
ريرشلاطعُنهيفدهتجنوريخلالمعدصقنملنإانإ.٥

.ةيطخلاوداسفلاانبولقيفعرزيفةصرف

هللابعشولثملانيبةقباطملانايبيفيبنلاعورش
اهنمالكفدرأومهيصاعمضعبركذفليصفتلاب

١٠ىلإ٨عاهيلعهبمهباقعيسامب

،ٍلْقَحِبًالْقَحَنوُنِرْقَيَو،ٍتْيَبِبًاتْيَبَنوُلِصَيَنيِذَّـلِلٌلْيَو«٨
يفْمُكَدْحَوَنوُنُكْسَتْمُتِْرصَف.ٌعِضْوَمَقْبَيَْملىَّـتَح ِطَسَوِ
.»ِضْرَألٱ
٢:٢اخيم

ةعطقًالوأذخأيينغلاٍتْيَبِبًاتْيَبَنوُلِصَيَنيِذَّـلِلٌلْيَو
ىتحًاملظكلذيتأياذكهواهرواجيامذخأيمثضرأ
دقمهلكاهلهأنوكيواهلكةيرقلاهسفنلذخأدقنوكي
ًاتيبنكسيهدحووهوًاخاوكأنونكسيفًاديبعهلاوراص
ةعيرشللفلاخماذهو.هلتراصاهلكضرألانألًاريبك
ةنسيف.)٢١:٤كولم١و٣٣:٥٤و١١-٢٧:١ددع(ةيهلإلا
هكلمىلإعجريدحاولكناك)١٧-٢٥:٨نييوال(ليبويلا
.ءارقفلاقوقحنعةاماحملايهماظنلااذهةياغو
ةميظعةوقلامللنألهسفنيفةيطخبسيلىنغلانإ
ملظلابلاملاءانتقابنوكتفةيطخلاامأوريخلالمعيف
يأهلامعتسامدعوأفارسإلايأعفنيالاميفهلامعتساو
ديرياليوامسلابألاو.هللاةمدخنودهتمدخولخبلا
نوذخأيالمهضعبوتاريخلاعيمجنوذخأيهدالوأضعبنأ
ةمكحلاوةوقلاكهللانمبهاوممهلنيذللزوجيالو.ًائيش
لبفيعضلابيرقلاريسختىلإةليسواهوذختينأقيفوتلاو
يفمهلاومأضعبنولذبيوهللاءالكوكمهنأاوربتعينأمهيلع
.نيجاتحملاداعسإ

يف٩«٩،١٠ جلٱُّبَرَلاَقَّـَينُذُأِ
ْ
ًَةريِثَكًاتوُيُبَّـنِإَالَأ:ِدوُُن

َةََرشَعَّـنَأل١٠.ٍنِكاَسَالِبًةَنَسَحَوًَةريِبَكًاتوُيُب.ًاباَرَخُريِصَت
.»ًةَفيِإُعَنْصَيٍراَذِبَرَموُحَوًادِحاَوًاّثَبُعَنْصَتٍمْرَكِنيِداَدَف

٤٥:١١لايقزح٢٢:١٤ص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ىلعهللاهبتريذلاباقعلاركذخلاًةَريِثَكًاتوُيُبَّـنِإَالَأ
.ًافنآةروكذملاةيصعملا

ةرشعوةقأ٢٢وحنعسيلئاوسلللايكمثبلاًاّثَب
.طقفدحاوّثبالّثب٥٠٠وحنعنصتنأبجينيدادف
رشُعةفيإلاو.ةقأ٢٢٧وحنعسيبوبحلللايكمرموحلاو
عرُزناكامرشُعنوكيضرألانملصاحلايأرموحلا
.اهيف

تاريخلمعتسيالنمنألةيطخلاسنجنمباقعلاف
.هنمذخؤيهدنعيذلافنيمأليكوكهللا

نإفئطاخلاسفنىلوألانيتهجنمنوكيباقعلاو
.طقفهاخأالهسفنرضيهضرأذخأيوهاخأملظييذلا
ةميهبكريصيفهبلققاضملاظلايبغلاضرأتعستااملكو
عيمجنألئطاخلاكالمأةيناثلاو.ةلقاعسفنالهنأكيأ
ضعبىلإمهضعبجاتحموضعببمهضعبقلعتمسانلا
ريقفلانأامكريقفلاةمدخنعينغتسينأردقيالينغلاف
دحأقبيملريقفلاىشالتاذإولاملانعينغتسينأردقيال
.هضرأيفلمعيوأينغلامدخي

يفلغوتلاوركسلايهوةيناثلاةيطخلاركذ
هلامعألهابتنالامدعوهللاابثارتكالامدعويهالملا

١٧ىلإ١١ع

لِلٌلْيَو«١١
ْ
ملٱَنوُعَبْتَيًاحاَبَصَنيِرِّـكَبُم

لِل،َرِكْسُْ
ْ
َنيِرِّـخَأَتُم

يف لٱِ
ْ
لُتِةَمَتَع

ْ
خلٱُمُهُبِه

ْ
.»ُرَْم

٢٢عو١٠:١٦ةعماجو٣٠و٢٣:٢٩لاثمأ

نيذلانأبلغَرِكْسُْملٱَنوُعَبْتَيًاحاَبَصَنيِرِّـكَبُمْلِل
مهفًاحابصنوركسينيذلاامأوليللابنوركسينوركسي
ةركسملاعاونألاعيمجلمشتركسمةظفلو.ىراكسلارش
نامرلاوحلبلانمةجرختسملاةبرشألايأيارزملاوةعجلاك
لعفنمىوقأعاونألاهذهلعفو.ريعشلاولسعلاوحافتلاو
.رمخلا

لٱَراَصَو«١٢
ْ
خلٱَوُياَّـنلٱَوُّفُّدلٱَوُباَبَّـرلٱَوُدوُع

ْ
ُرَْم

َالِهْيَدَيَلَمَعَو،َنوُرُظْنَيَالِّـبَّـرلٱِلْعِفَىلِإَو،ْمُهَمِئَالَو
.»َنْوَرَي
٢٨:٥رومزمو٣٤:٢٧بويأ٦و٦:٥سوماع

هللاةدابعيفةلمعتسمتناكيتلاةروكذملاتالآلا
لاعشإلةطساووةيطخللةمداختراص)١٠:٥ليئومص١(
.تاوهشلا

يفبرلاهلعفامنوركذيالَنوُرُظْنَيَالِّـبَّـرلٱِلْعِفَىلِإ
الوةلبقتسمتاكرببهديعاومىلإالوهبعشلجألميدقلا
امبنورعشيالومهاياطخىلعمهلًاباقعهلعفيسامبنولابي
مهرئامضنإفهدجملهتاريخاولمعتسيلةيلوؤسملانممهيلع
.رضاحلانامزلاودسجللامبالإاومتهيملفتتام

ملٱِمَدَعِليِبْعَشَيِبُسَكِلٰذِل«١٣
ُهُؤاَفَُرشُريِصَتَو،ِةَفِرْعَْ

لٱَنِمَنيِسِباَيُهُتَّـماَعَو،ٍعوُجَلاَجِر
ْ
.»ِشَطَع

١٩:٤٤اقولو١:٣ص٤:٦عشوه

عوجلانإفمهتيطخسنجنمهبمهرذنأيذلاباقعلا
.برشلاولكألايفاوطرفأنمىلعناعقيشطعلاو
.مهدالبيفبرلالعفىلإاورظنيملنيذلاىلعيبسلاو

ةيطخلاديريناكنمف.ةلاهجةيطخلكِةَفِرْعَْملٱِمَدَعِل
نأرساجتيناكنموةفرعملاقحاهباقعواهترارمفرعول
.ةدودحملاريغهتفرعموهلدعوهللاةردقفرعولئطخي
كلذلوبرلالعفىلإاورظنيملمهنإفمهتدارإبءالهجاوناكو
نيقحتسموباقعلانممهباصأاملكبنيلوؤسماوناك
ناكهنأكيحولابهآرفيبنلاامأوًالبقتسميبسلاناك.هايإ
ىلعديكأتللرضاحلليضاملالعفلالمعتسافأدتبادق
.ءايبنالاكلذىتأامًاريثكوتاغللاحلطصم

هلٱِتَعَّـسَوَكِلٰذِل«١٤
َْ
،ٍّدَحَالِباَهَمَفْتَرَغَفَواَهَسْفَنُةَيِوا

ملٱَواَهُجيِجَضَواَهُروُهُْمجَواَهُؤاََهبُلِزْنَيَف
.»!اَهيِفُجِهَتْبُْ

ْهلٱ
َ
حاورأناكمًايناثو.ربقلاًالوأةيواهلابدارملاُةَيِوا
ليلدبضرألافوجيفةميظعةراغمبهبشموهوتاومألا
ملٱِّـلِظىَجُدِلْثِمٍمَالَظِضْرَأ«هلوق

»ٍبيِتْرَتَالِبَوِتْوَْ
اهيفو.)٣٨:١٠ءايعشإ(باوبأاهلو)٢٢و١٠:٢١بويأ(
رخآمسقوراربأللمسقنيينامورلاونانويلاداقتعابسح
نأيأةيواهلانمذاقنإلانوعقوتينويناربعلاناكو.رارشألل
انهةيواهلاهّبشو.اهيفمهكرتيالهللانأاوقثومهنيبءايقتألا
.ًاميظعًادجموسانلانمًاروهمجعلتبتلاهافترغفةسرتفمب
يهةميدقلاميلشروأةنيدمنأانهركذلاقحتسياممو
.ةيلاحلاةنيدملاتحتمويلاةرومطم

ُنوُيُعَو،ُلُجَّـرلٱُّطَُحيَوُناَسْنِإلٱُّلَذُيَو١٥«١٥،١٦
ملٱ
جلٱُّبَرَىلاَعَتَيَو١٦.ُعَضوُتَنيِلْعَتْسُْ

ْ
لٱِبِدوُُن

ْ
ُسَّـدَقَتَيَو،ِلْدَع

لٱُهٰلِإلٱ
ْ
لٱِبُسوُّدُق

ْ
.»ِّـِرب

١٧و١١و٢:٩ص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ىلاعتفمهطاطحناومهلذيأمهرامدةجيتنلامكركذ
.هربراهظإبسدقتوهلدعراهظإبدونجلابر

خلٱىَعْرَتَو«١٧
ْ
ِناَمِّـسلٱُبَرِخَو،ُقاَسُتاَمُثْيَحُناَفْرِ

لٱاَهُلُكْأَت
ْ
.»ُءاَبَرُغ

١٠:١٦ص

.ًاضيأبارخلامامتنايب
.ةبرخضرألانألُقاَسُتاَمُثْيَحُناَفْرِْخلٱىَعْرَتَو
.مهنيبءاينغألامهِناَمِّـسلٱُبَرِخ

.مهنوزغينيينثولانأاذهبدارملاُءاَبَرُغْلٱاَهُلُكْأَت
٢٣ىلإ١٨عمدقتامريغاياطخعبرأركذ

لِلٌلْيَو«١٨
ْ

لٱِلاَبِحِبَمْثِإلٱَنيِبِذاَج
ْ
طُب
ْ
خلٱَو،ِل

ْ
ُهَّـنَأَكَةَّـيَِط

لٱِطُبُرِب
ْ
.»ِةَلَجَع

.ةفلتخمطئاسوبرشلابذجةئيطخ
رعشلاحالطصابسحةرابعلاهذهخلاِلْطُبْلٱِلاَبِح
لوألامسقلاىنعمكيناثلامسقلاىنعمونامسقيناربعلا
نمممهريغكاوسيلمهيلإراشملاةأطخلانأوهوظافلألارييغتب
ةيطخلانوبلطيلبةيوقبراجتمهبلغتوأًاوهسنوئطخي
ريفشتحتنيفقاوسانأبمههبشو.داهتجاوةبغرباهنولعفيو
اوناكفليلقدعبمهيلعطقسيسميظعرخصمهسوؤرقوفو
اهنوقلعيوةيوقًالابحنوذخأياوصلخيواوبرهينأنمًالدب
مهيلععقيفهوبذجينأمهتوقلكبنودهتجيورخصلاب
ةلمعتسماهنأل»لطبلالابح«تيمُسلابحلاهذهومهكلهيو
ةيوقاهنأل»ةلجعلاطبر«راتخاو.لطبةيطخلانإفعفنيالامل
.مهسفنأكالهإيفمهتبغرىلإةراشإ

لٱ«١٩
ْ
لَو،ىَرَنْيَكِلُهَلَمَعْلِّـجَعُيِل.ِْعْرسُيِل:َنيِلِئاَق

ْ
ْبُرْقَي

.»َمَلْعَنِلَليِئاَْرسِإِسوُّدُقُدَصْقَمِتْأَيَو
٣:٣سرطب٢و٥:١٨سوماعو١٧:١٥ايمرإو٦٦:٥ص
٤و

.مهناميإمدعوهللاابمهفافختساىلعلدياذهمهلوق
لمعينأردقيالوًائيشلمعيمليأُهَلَمَعْلِّـجَعُيِل
.ًائيش

نمًارارمةظفللاهذهاوعمسدقاوناكَليِئاَْرسِإِسوُّدُق
اذهاوظفلمهوةرم٢٥ءايعشإةءوبنيفتءاجدقويبنلا
.هيبنبوبرلاباوأزهتسافراقتحالاليبسىلعمسالا

لِلٌلْيَو«٢٠
ْ
لِلَوًاْريَخِّـَّـرشلِلَنيِلِئاَق

ْ
جلٱ،ًاَّرشِْريَخ

ْ
َنيِلِعَا

جلٱ،ًامَالَظَروُّنلٱَوًاروُنَمَالَّـظلٱ
ْ
ملٱَنيِلِعَا

لُحَّـرُْ
ْ
حلٱَوًاو

ْ
ُل
ْ
.»ًاّرُمَو

نيذلايأًاَّرشِْريَخْلِلَوًاْريَخِّـَّـرشلِلَنيِلِئاَقْلِلٌلْيَو
اوريىتحةيبدأرومأيفةلطابراكفأبمهلوقعنودسفي
ةمكحعمطلاوةحصللًاديفمرمخلابرشوًاقحبذكلا
نأدحأردقيالًاليقثًارينهللااياصووًامركفارسإلاو
هناكميفنولعجيفمهبمهللامالكنإنولوقيو.هلمتحي
ديهزرمأبسيلءامسألايففيرحتلااذهو.سانلاميلاعت
.هللااياصولامهإوةيطخلابفافختسالاىلإسانلادوقيهنأل
يفرييغتلانكلو.ةيطخللمهتبحمفيرحتلااذهيفمهتياغو
ولوًاتيممًامسىقبيًالثميناميلسلافرهوجلاريغيالمسالا
.ًالسعيمُس

لِلٌلْيَو«٢١
ْ

يفِءاَمَكُح لٱَوْمِهِسُفْنَأُِنيْعَأِ
ْ
َدْنِعِءاَمَهُف

هتاَوَذ .»ِْمِ
١٢:١٦و١:٢٢ةيمورو٣:٧لاثمأ

يفِءاَمَكُحْلِلٌلْيَو المهنألمهلليوْمِهِسُفْنَأُِنيْعَأِ
مهاياطخباوفرتعينأنوردقيالوًائيشاوملعتينأنوردقي
نأامكءالهجلاتافصنميهةفصلاهذهو.مهلرفغُتف
مهسفنأنوشغيمهنألمهلليو.ءاملعلاتافصنمعضاوتلا

نيقيلاملعلامهلهجنوملعيسمهنكلورضاحلانامزلايف
.ةبوتللةصرفمهلنوكيالفهللاشرعمامأنوفقيامدنع

ألِلٌلْيَو٢٢«٢٢،٢٣
َ
خلٱِبُْرشَىلَعِلاَطْب

ْ
يِوَذِلَوِرَْم

لٱ
ْ
ملٱِجْزَمَىلَعِةَرْدُق

ِلْجَأْنِمَريِّـِّـرشلٱَنوُرِّـَربُيَنيِذَّـلٱ٢٣.ِرِكْسُْ
.»ْمُهْنِمُهَنوُعِزْنَيَفَنيِقيِّـدِّـصلٱُّقَحاَّـمَأَو.ِةَوْشَّـرلٱ
٢٤:٢٤و١٧:١٥لاثمأ١١ع

نإفةرشعةيداحلاةيآلارركماتسيلناتيآلاناتاه
.ةصاخةاضقلايفركسملالعفاهنومضم
ًامكهتًالاطبأيبنلامهامسِرْمَْخلٱِبُْرشَىلَعِلاَطْبَألا

هريغنمرثكأبرشينأردقينمسيليقيقحلالطبلانإف
الفبعشلانيبيتلارورشلامواقينملبركسملانم
يضقيومولظملاريقفلافصنيلبملاظلاينغلانمفاخي
لقعلادسفيركسملا.رسخوبعتولوقحلاولدعلاب
.سانلايفيضقينأحلصيالهبرشينموريمضلاتيميو

نأًامكهتلوقييبنلاو.ةيوافألابوءاملابِرِكْسُْملٱِجْزَم
سيسقيفلوقنامكركسملاجزميفنيردتقماوناكةاضقلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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خبطلايفردتقمهنأكلموأةيذحألاحسميفردتقمهنأ
.هماقمبقيليالءيشكلذنأينعي

لٱِراَّـنلٱُبيَِهلُلُكْأَياَمَكَكِلٰذِل«٢٤
ْ
حلٱُطِبَْهيَو،َّـشَق

ْ
ُشيَِش

ملٱ
لُْ
ْ
لٱَكْمُهُلْصَأُنوُكَي،ُبِهَت

ْ
لٱَكْمُهُرْهَزُدَعْصَيَو،ِةَنوُفُع

ْ
،ِراَبُغ

جلٱِّـبَرَةَعِيَرشاوُلَذَرْمَُّـهنَأل
ْ
ِسوُّدُقِمَالَكِباوُناَهَتْسٱَوِدوُُن

.»َليِئاَْرسِإ
٢:٩سوماعو٩:١٦عشوهو١٨:١٦بويأ١٥:٧جورخ

يأجراخلانم»رانلا«.لخادلانموجراخلانمكالهلا
.داسفلاوقاقشنالايألخادلانم»ةنوفعلا«ونييروشألا
ةّسخلايف»شيشحلاوشقلاب«مهيلإراشملارارشألاهّبشو
برلاديبنوعقينيحءافعضءاسخأاوناكمهنإففعضلاو
.رانلايفعقينيحشقلاك
ضرألاقوفوضرألاتحتناكامْمُهُرْهَز...ْمُهُلْصَأ
.لماكلاكالهلايأ

َّـدَمَو،ِهِبْعَشَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيَِمحَكِلٰذِلْجَأْنِم«٢٥

جلٱِتَدَعَتْرٱىَّـتَح،ُهَبََرضَوِهْيَلَعُهَدَي
ْ
ْمُهُثَثُجْتَراَصَوُلاَبِ

يفِلْبِّـزلٱَك ُهُدَيْلَب،ُهُبَضَغَّـدَتْرَيَْملاَذٰهِّـلُكَعَم.ِةَّـقِزَألٱِ
.»ُدْعَبٌةَدوُدَْمم
صوخلا٢٦:١٤نييوال٤:٢٤ايمرإ١٧و٢٢:١٣كولم٢
١٠:٤و٢١و١٧و٩:١٢

للعانلنيبيهنأبهريغنعسدقملاباتكلاخيراتزاتمي
هللاديبءيشلكنأانلرهظُيواهيفهللادصاقموثداوحلا
بورحلانإفاهلامعأبسحكلامملاوسانلايزاجيوههنأو
نماهعيمجكلاممطوقسوكلامممايقوتاعاجملاوةئبوألاو
.ناسنإلاةيطخبةيقيقحةقالعاهلوهللا

ىلإريشيرعشلايفرثكيزاجماذهُلاَبِْجلٱِتَدَعَتْرٱ
.رشبلاينبنمةدعرلاوفوخلاوةديدشلاهللاماكحأ

بورحكبئاصملانمةلسلسىلإريشيُدْعَبٌةَدوُدَْمم
كالهوميلشروألنينامورلابارخإولبابيبسونييروشألا
ةمحرنوكتدقةدودمملاديلاو.يتآلاملاعلايفئطاخلا
هبدأدقنوكيامدعبالإهكلهيالوهكرتيالهللانألئطاخلل
ةيناثلابهبتناامبرىلوألاةبيصملانمئطاخلاهبتنيملنإو
.خلا

ألِلًةَياَرُعَفْرَيَف٢٦«٣٠-٢٦
ُ

ْمُهـَلُرِفْصَيَو،ٍديِعَبْنِمِمَم
لٱِبْمُهاَذِإَف،ِضْرَألٱىَصْقَأْنِم

ْ
َسْيَل٢٧.ًاعِيَرسَنوُتْأَيِةَلَجَع

ُمُزُحُّلَحْنَتَالَو،َنوُماَنَيَالَوَنوُسَعْنَيَال.ٌرِثاَعَالَوٌحِزاَرْمِهيِف
ْمُهُماَهِسَنيِذَّـلٱ٢٨ِ.مِهِتَيِذْحَأُروُيُسُعِطَقْنَتَالَوْمِهِئاَقْحَأ

ُحتْمِهِلْيَخُرِفاَوَح.ٌةَدوُدَْممْمِهِّـيِسِقُعيَِمجَوٌةَنوُنْسَم
ْ

ُبَس
َهل٢٩.ِةَعَبْوَّـزلٱَكْمُُهتاَرَكَبَوِناَّـوَّـصلٱَك

ُ
َنوُرِْجمَزُيَو،ِةَوْبَّـللٱَكٌةَرَْجمَزْم

لٱَنوُكِسْمُيَوَنوُِّرَهيَو،ِلْبِّـشلٱَك
ْ
َالَواََهنوُصِلْخَتْسَيَوَةَسيِرَف

يفْمِهْيَلَعَنوُِّرَهي٣٠.َذِقْنُم لٱَكِلٰذِ
ْ
لٱِريِدَهَكِمْوَي

ْ
ْنِإَف.ِرْحَب

َمَلْظَأْدَقُروُّنلٱَوِ،قيِّـضلٱُمَالَظاَذَوُهَفِضْرَألٱَىلِإَرِظُن
.»اَهِبُحُسِب

٧٢:٨رومزمو٢٨:٤٩ةينثت٧:١٨ص١١:١٢ص
ص٥:١٦ايمرإ٥:٦لايناد٢:٧ليئوي١:١١يخالمو
٨و٣٢:٧لايقزحو٣:٢سقرمو٤:٢٣ايمرإو٨:٢٢

ةطساوبكلذلعفيهنأيأباقعلاهللاءارجإةيفيكنايب
ةروكذملاشيجلاتافصوسأبلاباحصأنيينثولاضعب
مهتسارشومهترثكومهماظنركذكنييروشألاشيجبسانت
.يسقلاوتابكرملاوليخلاو

هلمعتسيياهدئاقوهوشيجلاوعديبرلاًةَياَرُعَفْرَي
.هدصاقمءارجإل

لحنوأبابذبشيجلاهبش)١٨:ص(ُهَلُرِفْصَي
.ةرافصلاعمسيامدنععمتجي

.دوهيلابلسيفمهعمطىلإريشيًاعِيَرسَنوُتْأَي
دعبثدحامايؤرلايفيبنلاىأرٌحِزاَرْمِهيِفَسْيَل

شيجرّوصتو)٣٧و٣٦ص(ةنس٥٠وحنبةءونبلاخيرات
يفنكيملوهينيعمامأدوهيلاضرأىلعلبقملانييروشألا
جتنتسننأانلسيلنكلورثاعالوحزاراهآريتلاةروصلا
الوشيجلايفدحاوحزارةقيقحلاىلعنكيملهنأكلذنم
نألبًاقلطماومانيملنييروشألانأالوروسكمدحاورفاح
نمةنكممةجردرخآىلإًامظنموًاميظعناكشيجلا
.لامكلا

نمرسأهنأبيراحنسلاق)٢٩ع(َةَسيِرَفْلٱَنوُكِسْمُي
دوسأةرجمزبشيجلاتوصانههّبشوفلأيتئماذوهي
.)٣٠ع(رحبلاريدهبهّبشمو

نييروشألاهّبشدقناك)٣٠ع(ِضْرَألٱَىلِإَرِظُنْنِإَف
ربلاىلإرظنيورحبلانمفاخينمنأانهلاقوجئاهلارحبلاب
.قيضلامالظلبءاجرالوةاجنىريال

ظاعوللدئاوف
٧-١عةثالثلاموركلا
ًانسحءيشلكقلخهللانإ.نافوطلالبقملاعلا.١

ىلعومئاهبلاىلعمهطلسوًاليوطًارمعسانلاىطعأو
تدسفنكلوربلارظتنافحورلامهاطعأوهلامعألك
لمعهنأىلعبرلامدنفًاملظتألتماو.ضرألا
.)٦:٦نيوكت(ضرألايفناسنإلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ضيفتضرأناعنكضرأيفهللامهبصن.دوهيلابعش.٢
نييناعنكلايأةراجحلانماهاقنوًالسعوًانبل
رقنوميلشروأيأًاجربىنبوضئارفلاجايسبمهطاحأو
ًالدعومدلاكفساذإوًاقحرظتنافلكيهلايأةرصعم
.خارصاذإو
همدباهارتشاوحيسملااهبحأ.ةيحيسملاةسينكلا.٣

اهاطعأوةاعراهلماقأوضئارفاهلمسرواهمظنو
.سدقلاحورلااهيلعبكسوسدقملاباتكلا

٢٣و٢٢و١٧-١١عركسملارورش
.ةحصلاوتقولاولاملافالتإ.١
ىلإجيردتلابلصيريكسلانإف.ةيلقعلاىوقلافعض.٢

هسفنىلعمكحيالوهراكفأعمجينأاهيفردقياللاح
.طلستلامامتهتاوهشهيلعطلستتف
دقفورشلاوريخلانيبزييمتلامدعوريمضلاتوم.٣

رـيـصـيـفـةــيــعــيــبـطــلافــطاـوــعـلاوـةــيـحورــلاتالـاــعــفـنالا
.مئاهبلاك

لكىلعفركسملانمجتنتاهلكرورشلاهذهتناكاذإو
هريغيقسيالوهبرشيالفعانتمالالكهنععنتمينألقاع
.هبرجاتيالوهجرختسيالو

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
هللاةوعدواهيفهتمدخلوأيفءايعشإلتناكهللاايؤر

.بعشللهمالكنمجتنيساموةوعدللهتعاطوهل

يف«١ ملٱاَّـيِّـزُعِةاَفَوِةَنَسِ
َىلَعًاسِلاَجَدِّـيَّـسلٱُتْيَأَرِكِلَْ

ألْمَتُهُلاَيْذَأَو،ٍعِفَتْرُمَوٍلاَعٍِّيسْرُك
ُ
هلٱ
َْ
.»َلَكْي

٤:٢ايؤرو١٢:٤١انحويو٢٢:١٩كولم١و١٥:٧كولم٢

يف مالكلوألاحاحصألانأانركذاَّـيِّـزُعِةاَفَوِةَنَسِ
يفبتُك)٥-٢ص(يفامنأحجرملاوهلكرفسلليحاتتفا
كلذيفبتُكسداسلاحاحصألانإوزاحآكلملوأ
اذاملليقنإف.ايزعةافوةنسيفتناكفايؤرلاامأو.تقولا
رفسلاةمدقماهلعجيملاذاملواهآراملايؤرلايبنلاركذيمل
:انلق
يبنلامالكرثأتمدعىلعلديًامالكايؤرلاهذهيفنإ.١

ملفمهبولقةواسقىلعمهخيبوتونيعماسلايف
.رمألالوأيفهبتكينأيبنلانسحتسي

راص)٥-٢ص(يفنمضتملامالكلادعبهلعلهنإ.٢
نأبعشللدكؤينأيبنلارطضافةمواقموروفن
.هللامالكلبهمالكسيلمالكلا
بابرأوزاحآكلمللخيبوتةيلاتلاتاحاحصألايفنإ.٣

ًادادعتسافروشأمهتفلاحموبرلاىلعمهنايصعلةسايسلا
صسوثنروك٢رظنا(هلسرأهللانأيبنلاركذكلذل
لهأىلإهيتلاسررخآيفركذلوسرلاسلوبنإف)١٢
.هتمدخلوأيفاهآرناكيتلاايؤرلاسوثنروك

برلاينيعيفميقتسملالمعوةنس٤٢ايزعكلم
هكلمةدميفيبُرودلوءايعشإوًادجددشتوبرلاهدعاسو
نمهريغووهناكوهبرختفيناكيبنلانأيفكشالو
ىلعمهراصتناوبعشلاةاجنهتطساوبنورظتنياذوهيءايقتأ

كالهلاىلإهبلقعفترانكلومهدجمءاقتراومهئادعأعيمج
ناكوبرلاتيبنععطُقوصربلاببرضفههلإبرلاناخو
.هتافومويىلإًاسجنًالجر

هرظنعفرينأكلملاةافوةنسيفءايعشإايؤرةياغلعلو
لكىلعرداقلاودبألاىلإيحلاوهدحوسودقلابرلاىلإ
الهدحوهيلعاذوهيبعشووهلكتيليقيقحلاكلملاوءيش
.رشبلاينبىلع
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«َدِّـيَّـسلٱُتْيَأَر

ْ
يِذَّـلٱُديِحَو

يفَوُه انحويلاقو.)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
انحوي(»ُهْنَعَمَّـلَكَتَو)حيسملايأ(ُهَدَْجمىَأَرُءاَيْعَشِإ«نإًاضيأ
لبقحيسملاوههيلإراشملاديسلانأبيرالف.)١٢:٤١
رهظامكةيتقوةيدسجةئيهبرهظيًانايحأناكهنإفدسجتلا
ليئومصوحونمونوعدجوىسوموبوقعيوميهاربإل
حورهللانألهسفنهللااوأرمهنألوقنالفايمرإوناميلسو
.ةيتقولاةيدسجلاةئيهلاكلتاوأرمهنألب

ْهلٱ
َ
ىأرامللكيهلاراديفناكءايعشإنأحجرملاَلَكْي

ةيحورلاقئاقحلاضعبىلإًازومرهتينآولكيهلاناكو.ايؤرلا
يأاهيلإزومرملارومألاسفنايؤرلاهذهبىأرفءايعشإامأو
.مهتاوصأعمسوهمادخوديجملابرلاديسلا

.ٍةَحِنْجَأُةَّـتِسٍدِحاَوِّـلُكِل،ُهَقْوَفَنوُفِقاَوُميِفاََّـرسلٱ«٢
طَغُيِْنيَنْثٱِب

ِّـ
طَغُيِْنيَنْثٱِبَو،ُهَهْجَوي

ِّـ
.ُ»ريِطَيِْنيَنْثٱَبَو،ِهْيَلْجِري

١:١١لايقزح

نيذلاوأنوجهوتملاةيلصألاةظفللاهذهىنعمُميِفاََّـرسلٱ
ةلقاعقئالخمهنأحجارلاوةدقتمرانبيهلكعطاسمهرظنم
.ميبوركلاسنجنموهللاةمدخبترىلعأيف

وهفسلاجلاامأونومادخلامهنوفقاولاهَقْوَفَنوُفِقاَو
.مودخملا

ألَا
َ
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مامأهتراقحبهروعشنعةيانكُهَهْجَويِّـطَغُيِْنيَنْثٱِب
.ةيهلإلاةمظعلا

.راقولاومارتحالانعةيانكِهْيَلْجِريِّـطَغُيِْنيَنْثٱِبَو
هللاهبدتنياممامتإلدادعتسالانعةيانكُريِطَيِْنيَنْثٱَبَو
.ةعرسلاهجوىلعهيلإ

ُّبَرٌسوُّدُقٌسوُّدُقٌسوُّدُق:َكاَذىَداَناَذٰهَو«٣
جلٱ
ْ
.»ِضْرَألٱِّـلُكُءْلِمُهُدَْجم.ِدوُُن
٧٢:١٩رومزم٤:٨ايؤر

دارملاودرفنملاوأهّزنملالصألايف»سودق«ةظفللاىنعم
ةفرعملاوةردقلايفاهقوفيذإهقئالخعيمجنعدرفنمهللانأ
تررُكو.كيرشالوريظنهلسيلفهتافصعيمجوةدوجلاو
ىلإريشتاهنألمتحيومارتحالاوديكأتلادصقةظفللاهذه
وهسودقوقلاخلاوهسودقىنعمبسدقألاثولاثلا
ميلعتينبننأقفاويالهنأريغ.سدقملاوهسودقويدافلا
.ةعطاقةجحكةيآلاهذهىلعثولاثلا

لٱُتاَساَسَأْتَّـزَتْهٱَف«٤
ْ
ألَتْمٱَو،ِخِراَّـصلٱِتْوَصْنِمِبَتَع

َ

لٱ
ْ
.»ًاناَخُدُتْيَب
٨:١٠كولم١و٤٠:٣٤جورخ

دجمومسوةدابعلاميدقتنمِبَتَعْلٱُتاَساَسَأْتَّـزَتْهٱ
هللانيبباجحكهنإفلاصفنالاةمالعناخدلاودوبعملا
.)١٥:٨ايؤر(هيلإبرتقيالوئطاخلاهاريالفرشبلاو

لُقَف«٥
ْ
ُسِجَنٌناَسْنِإِّـينَأل،ُتْكَلَهِّـينِإ!ِيلٌلْيَو:ُت

َّـيَنْيَعَّـنَأل،ِْنيَتَفَّـشلٱِسِجَنٍبْعَشَْنيَبٌنِكاَساَنَأَو،ِْنيَتَفَّـشلٱ
ملٱاَتَأَرْدَق

جلٱَّـبَرَكِلَْ
ْ
.»ِدوُُن

١:٦ايمرإو١٣:٢٢و٦:٢٢ةاضقو٦:٣٠و٤:١٠جورخ

هقاقحتسامدعبهروعشيبنلافوخةلعِيلٌلْيَو:ُتْلُقَف
سجنناسنإينأل«هلوقو.ئطاخهنألبرلاىرينأ
نأنودبهتفيظوسرامهنأبهروعشنعأشنامبر»نيتفشلا
ةمظعزيمينأنودبوًايفاكًارابتعااهتيلوؤسمواهنأشربتعي
نمرخآًاوضعوأنيديلاالنيتفشلاركذو.هومسوهللا
اتناكفظعولاوةدابعلايفنيتلمعتسُمنيتفشلانألدسجلا
امهركذو.هتفيظوبقلعتيامبامهريغنمًاصاصتخارثكأ
تلحوتعمتجاتاساجنلالكنأكهلكدسجلانعةباينلاب
.امهيف

برلاناخدقايزعكلملاناكِْنيَتَفَّـشلٱِسِجَنٍبْعَش
)٢٣-٢٦:١٦مايأ٢(روخبلاحبذمىلعدقويللكيهلاهلوخدب

ليلقلامجإلابًاضيأمهاوناكفبعشلاحورناكهحورلعلو
١:١٠ص(يملاعلاحاجنلانمنيخفتنموةدابعلايفمارتحالا
هنكلوهليجلهأرهطاناكءايعشإنأيفكشالو.)١٧-
ةليلقتناكنإواهنألهللاىلإبرتقاامدنعهاياطخبرعش
هنإ«ءايعشإلوقو.برلارونيفيهامكترهظسانلادنع
سيلنإفهتفيظولدعتسمهنأىلعلديامم»نيتفشلاسجن
ردتقموقحتسمهنأكهسفنىلعلكتينأيبنلاتافصنم
ةغرافةينآكبرللهسفنملسيفهرادتقامدعبرقينألب
.هدجمللمعتسُيوهحورنمئلتميل

ْدَقٌةَرَْمجِهِدَيِبَوِميِفاََّـرسلٱَنِمٌدِحاَوَّـَيلِإَراَطَف٦«٦،٧
لِمِباَهَذَخَأ

ْ
ملٱَىلَعْنِمٍطَق

هبَّـسَمَو٧ِ،حَبْذَْ َّـنِإ:َلاَقَويِمَفاَِ
مثِإَعِزُتْنٱَف،َكْيَتَفَشْتَّـسَمْدَقِهِذٰه

ُْ
.»َكِتَّـيِطَخْنَعَرِّـفُكَوَك

١٠:١٦لاينادو١:٩ايمرإ٨:٣ايؤر

:يتأيامكلذديفيٌدِحاَوَّـَيلِإَراَطَف
هللاايؤرنأةرورضلانمسيلفهاياطخهلرفغهللانإ.١

.يشالتالوًانايحأرهطترانلانإفكلهت
.هبعشلًايبنهثعبلًادادعتساهيتفشرهطهللانإ.٢
لكيهلاراديفمئاقلاةقرحملاحبذموهروكذملاحبذملانإ.٣

تسميتلاةرمجلاوًامئادهيلعدقتترانلاتناكيذلا
حيسملامدبريهطتلاةمالعتناكءايعشإيتفش
.)٩:١٤نييناربع(

ُبَهْذَيْنَمَو،ُلِسْرُأْنَم:ِدِّـيَّـسلٱَتْوَصُتْعِمَسَّـمُث«٨
لِسْرَأاَذَنَئَه:ُتْبَجَأَف؟اَنِلْجَأْنِم

ْ
.»يِن

١١:٧و٣:٢٢و١:٢٦نيوكت

نمنأل.همثإعزُتناوهيتفشةرمجلاتّسمامدعبيأَّـمُث
رعشينأكلذلبقبجيبرلاتوصعمسينأديري
.اهنمريهطتلابوهاياطخب

وأميلعتلاتسيلًالوأايؤرلاهذهةياغنأرهظُلِسْرُأْنَم
ينبمدختسيهللا.ةمدخللنييعتلالبنالعإلاوأةيزعتلا
ةطساوبوأءامسلانمتوصبسيلريشبتلانإفرشبلا
ةيريخلالامعألالكاذكهوسانلاةطساوبلبةكئالم
نألءارقفلاىلإناسحإلاوىنازحلاةيزعتوىضرملاةمدخك
ألميٍناوأمهرشبلاينب

ُ
ٍراجمواهلمعتسيتالآوحورلااه

سوفنلاصالخديريهللانإلوقنف.ةيهلإلاةوقلااهيفيرجت
ناسنإلكمدختسينأديريوتاكربلاوتاريخلاحنمو
هلسكبهللادصاقملطبيامًاريثكناسنإلانكلوامةمدخل
.هنايصعوهفوخو

ألَا
َ
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ىلعلدتعمجلاةغيصنألمتحملانماَنِلْجَأْنِم
اذهوسدقألاثولاثلاىلإوأةكئالملاىلإريشتوأةمظعلا
.حجرملاوه

ملوهقاقحتسامدعوهفعضفرعيبنلايِنْلِسْرَأاَذَنَئَه
نعلأسيملوهنمبرلااهبلطيسيتلاةمدخلايهامفرعي
البرلانأبةقثهلوطورشالبةمدخللهسفنمدقلبةرجأ
نمهيلإجاتحيامهيطعيهنأوةقفاومةمدخالإهنمبلطي
.ةمكحلاوةوقلا

اوُعَمْسٱ:ِبْعَّـشلٱاَذِٰهلْلُقَوْبَهْذٱ:َلاَقَف٩«٩،١٠
لَغ١٠.اوُفِرْعَتَالَوًاراَصْبِإاوُِرصْبَأَو،اوُمَهْفَتَالَوًاعْمَس

ِّـ
لَقْظ

ْ
َب

طٱَوِهْيَنُذُأْلِّـقَثَوِبْعَّـشلٱاَذٰه
ْ
ِهْيَنْيَعِبَِرصْبُيَّـالَئِل،ِهْيَنْيَعْسُم

لَقِبْمَهْفَيَوِهْيَنُذُأِبَعَمْسَيَو
ْ
.»ىَفْشُيَفَعِجْرَيَو،ِهِب

٨:١٠اقولو٤:١٢سقرمو١٣:١٤ىّتمو٤٣:٨ص
:١١٩رومزم١١:٨ةيمورو٢٨:٢٦لامعأو١٢:٤٠انحويو
٥:٢١ايمرإ٦٣:١٧صو٧٠

هللادارمنألوقلااذهمزلتسيالخلاًاعْمَساوُعَمْسٱ
يفانيامملعيهرسأبسدقملاباتكلانألنومهفيالمهنأ
لايكماوألما«نييسيرفللحيسملالوقكراذنإلادارملالبكلذ
هلانّيبولمعنعًاناسنإانيهناذإف.)٢٣:٣٢ىّتم(»مكئابآ
لمعلاىلعّرصأودناعفحئاصنلاهلانرثكأوهايإهنايتإةجيتن
هسفنىلعذخأهنأدوصقملاوديرتامكلعفاًاريخأهلانلق
ههبنيديرتامكلعفأانلوقلعلو.هلعفيسامةيلوؤسم
.هلمعةبقاعهدحولمحيفهسفنلكرتينمفاخيف
امموديدجلادهعلايفتارمتسوحنلوقلااذهسبتقا

دنعةلمعتسملايهوةينيعبسلاةمجرتلانأةظحالملاقحتسي
ةروصىلإرمألاةظفلبانهءاجامتريغديدجلادهعلاةبتك
خلا»اوعمسا«نمًالدبخلا»نوعمسي«اهيفءاجفربخلا
ملمهررضنأنيبتنأةمجرتلاهذهةياغامبرو.رمألاةغيصب
هللامالكمهلوبقمدعنعلبمهيلإيبنلالاسرإنعأشني
هلهللالاقذإايمرإةءوبنيفكلذريظندرودقو.همفنم
لَّـكَوْدَق«

ْ
لٱاَذٰهَكُت

ْ
ملٱَىلَعَوِبوُعُّشلٱَىلَعَمْوَي

َعَلْقَتِل،ِكِلاَمَْ
نأيأ.)١:١٠ايمرإ(»َسِرْغَتَوَيِنْبَتَوَضُقْنَتَوَكِلُْهتَوَمِدَْهتَو
عمسينملك.ًايبنمهيلإهثعبةجيتننوكتسلامعألاهذه
ةدايزهلريصتوهبلقيسقيهبجومبلمعيالوهللامالك
.ةنونيدلاةدايزةينيدلاطئاسولا

نوعمسينيذلايفبجاولاهلعفلعفيهللامالكو
اممرثكأنيينثولايفظعولارثؤيامًاريثكو.نولمعيونولبقيو
مهبولقاوسقنييحيسملانأكلذببسونييحيسملايفرثؤي
.مهلمعةلقومهعمسةرثكنم

لَأَسَف١١«١١،١٢
ْ
ْنَأَىلِإ:َلاَقَف؟ُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأىَتَمَىلِإ:ُت

ملٱَريِصَت
لٱَو،ٍنِكاَسَالِبًةَبِرَخُنُدُْ

ْ
َختَو،ٍناَسْنِإَالِبُتوُيُب

ْ
َبَر

خلٱُرُثْكَيَوَناَسْنِإلٱُّبَّـرلٱَدِعْبُيَو١٢،َرِفْقُتَوُضْرَألٱ
ْ
يفُباََر ِ

.»ِضْرَألٱِطَسَو
٢٥:٢١كولم٢و٣:١٢اخيم

ةطساوبءايعشإرصعيفأدتباانههيلإراشملابارخلا
حيسملاءيجمدعبمتولبابيبسيفءايعشإدعبونييروشألا
.نيينامورلاةطساوب

لِلُريِصَيَوُدوُعَيَفُدْعَبٌْرشُعاَهيِفَيِقَبْنِإَو«١٣
ْ

،ِباَرَخ
لٱَكْنِكَلَو

ْ
طُب
ْ
لٱَوِةَم

ْ
ُنوُكَي،ٌقاَساَهَلَفْتَعِطُقْنِإَويِتَّـلٱ،ِةَطوُّلَب

.»ًاسَّـدَقُمًاعْرَزُهُقاَس
١١:٥ةيمورو٢:١٥يخالمو٩:٢ارزع

رشعيقباذإهنأوهديعولافًاديعونمضتتةيآلاهذهنإ
هنأوهدعولاو.بارخللهريصمناكبارخالبمهنكاسم
ةرجشلاقاسلثمةيقبىقبتسميظعلابارخلاكلذعم
نوكتبعشلانمةيقبلاكلتنأيأاهعطقدعبومنييذلا
دعولااذهمتدقو.ضرألاىلعهللاةيحةسينكًاسدقمًاعرز
اهمدهوميلشروألبابكلمحتفتسانيحهنإفيلاوتلاىلع
بناجًاضيأيقبنوينامورلااهبرخأنأدعبواهنمبناجيقب
نيدلاىلإمهعوجردنعرهظيسسدقمعرزًايقابلازيالو
نمًادحأهللاكرتيالفليئارسإعيمجصلخينيحيحيسملا
.هيراتخم

.ةبرخلاضرألايفاَهيِف
١٣:٨ص(»ثلث«ايركزيبنلالاقو.ةديهزةيقبٌْرشُع
.كلذكثلثلاالوةقيقحرشُعلاسيلفةديهزةيقبيأ)٩و

.ةديدجماكحأبفلتيِباَرَخْلِلُريِصَيَوُدوُعَيَف
امبرواهقاسيفىقبتةرجشلاةايحنأامكًاسَّـدَقُمًاعْرَز
هنإفسدقملاعرزلااذكهىرخأةرجشنوكتفةيناثترهظ
.ةيناثضرألاألميوماكحألاهذهلكلمتحي

دئاوف
ألميهدجمنأركذتنوبرلاىلإرظننتاقيضلايف.١

ةيطخلاوملظلانمةءولممضرألاتناكولوضرألا
.رهاظلابسح
لبةمدخلاهذهنعانقيعتالسانلابولقةواسق.٢

يعدتسيليقثلاضرملانأامكاهيلإانيعدتست
.بيبطلا

ألَا
َ
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نكلو»هلسرأنم«لاقلبهمسابءايعشإّمسيملبرلا.٣
تناكف»ينلسرااذنأه«هلوقبهسفنىمسءايعشإ
.برللهسفنفقووهوهتدارإبهتمدخ
الرشللاهنأرهظتفريرشلابلقلاكرحتقحلابةادانملا.٤

.ريخلل
يسقيقحلامالكبجومبلمعيالوعمسينملك.٥

.ءيشبرعشيالوعمسيالورصبيالًاريخأدوعيوهبلق

ظاعوللدئاوف
هللاايؤر
.هيديلامعأبوةقيلخلايفهارنانإف.ةداتعملاايؤرلا.١
نيحلمأتلاوةالصلادنعهارنانإف.ةيصوصخلاايؤرلا.٢

.هدوجوبرعشنوًاعونهيلإبرتقن
ىلإهبعتمتنووهامكهارنسانإف.ةيوامسلاايؤرلا.٣

.دبألا

ايؤرلاهذهنمجتنياذام
ةدابعلكقحتسملاوءيشلكىلعرداقلاهنأىرنانإ.١

.ةسادقلالماكلاو
ىلإنوجاتحمونوسجنوهنعنوديعبسانلانأىرنانإ.٢

.صالخلاونارفغلا
نمبلطيفسانلاةطساوبلمعيهللانأىرنانإ.٣

هتمدخلانسفنأمدقنوهتوعدعمسننأانيلعفهلسري
ةطساوبانوعديبرلاانمايأيفو.انتطساوبسانلاملكيل
وأةيكاطنأةسينكنمابانربوسلوبنييعتكةسينكلا
يرماسلاقيرطيفنيكسملادوجوكثداوحةطساوب
ىلإسويلينركبلطوسبليفقيرطيفيصخلاوحلاصلا
.سرطب

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
ص(ىلإدتميديدجمسقةءادبحاحصألااذهربتعُي
ةبراحمنأشلاتاذهعيضاوموزاحآكلميفهنامزو)١٤:٢٨
نمديدشلازاحآفوخوميلشروألليئارسإكلمومارآكلم
لاسرإو.)١٨-١٦:٥كولم٢(روشأبهتثاغتساوكلذىرج
الامهنأبهئبنيوىلاعتهيلعلكوتلاىلعهعجشيلءايعشإهللا
ةيآزاحآىلعهللاضرعو.امهنمهصّلخيبرلانإونازوفي
نأيهوهتوبنققحتىلعةيآهلهللالعجمثةيآبلطهؤابإو
١٧عنمو.ليئونامععمساوعدتوًانبادلتولبحتءارذعلا
كلمللًاباقعبرختسًاضيأاذوهيضرأنأبةءوبنهدعبامو

اهيلإاوأجليتلاةمألااهبرختاهنإومهناميإمدعىلعهبعشو
.اهباوثاغتساو

يفَثَدَحَو«١ َّـنَأاَذوَُهيِكِلَماَّـيِّـزُعِنْبَماَثوُيِنْبَزاَحآِماَّـيَأِ
لَمَرِنْبَحْقَفَعَمَدِعَصَماَرَأَكِلَمَنيِصَر

ْ
َىلِإَليِئاَْرسِإِكِلَماَي

ِملَميِلَشُروُأ
ُ
.»اََهبِراَُحيْنَأْرِدْقَيْمَلَف،اَهِتَبَراَح

٦و٢٨:٥مايأ٢و١٦:٥كولم٢

رصموروشأناتميظعناتكلممزاحآرصعيفناك
ةامحوليئارسإواذوهيونيطسلفاهنمةريغصكلاممامهنيبو
نيكلملانمالكنألةيمهأاهلناكو.مودأوبآومومارآو
عمًالوأقفتيملنإرخآلابراحينأردقيالنيميظعلا
ةريغصلاكلامملاتناكو.امهنيبةلصافلاةريغصلاكلامملا
يفنيرثكألايأرناكو.رصمعمةراتوروشأعمةراتقفتت
قافتالانسحتسازاحآنكلورصمعمقافتالازاحآرصع
ةبراحمىلعليئارسإكلمومارآكلمفلاحتكلذلوروشأعم
:١٥كولم٢(ماثويمايأيفةبراحملاهذهةءادبتناكو.اذوهي
ادجوامهنكلو.اهدصاقماممتينأاردقيملامهنأىلع)٣٧
نسلاريغصهنوكلزاحآهنباسلجنيحةقفاومةصرف
ًايبسىبسوةليإنيصرذخأو.هتافصلكيفًافيعضو
نيرشعوةئمحقفلتقوقشمدىلإنييبسملابىتأوًاميظع
ةروشملًارابتعانييبسملاعجرأهنكلفلأيتئمىبسوًافلأ
ليلقدعبو.)٢٨صمايأ٢و١٦صكولم٢(يبنلاديدوع
هموختنييمودألاواذوهييبونجنوينيطسلفلاحتتفاكلذنم
دازلببرلاىلإبئاصملاهذهعمزاحآعجريملو.ةيقرشلا
.مانصألاةدابعيفةبغر

يفُماَرَأْتَّـلَحْدَق:َدُواَدُتْيَبَِربْخُأَو«٢ َفَجَرَف.َمِياَرْفَأِ
لَق
ْ
لٱِرَجَشِناَفَجَرَكِهِبْعَشُبوُلُقَوُهُب

ْ
.»ِحيِّـرلٱَماَّـدُقِرْعَو

زاحآالزعينأنيكلملادصقناكَدُواَدُتْيَبَِربْخُأَو
اناكفامهناطلستحتنوكيرخآتيبنمًالجراكلميو
.دوادتيبلهديعاوموبرلابيترتنافلاخي

يفُماَرَأْتَّـلَح عمتجااهشيجوميارفأعمتقفتاَمِياَرْفَأِ
دقاوناكمهنألامهنمهبعشوزاحآفاخفميارفأشيجعم
.امهتواسقوامهتوقاوربتخا

.ىوقألاطبسلامساباهلكةكلمملاتيمُسَمِياَرْفَأ

ِملْجُرْخٱ:َءاَيْعَشِإلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٣
ُ
َرآَشَوَتْنَأ،َزاَحآِةاَقَال

لٱِةاَنَقِفَرَطَىلِإ،َكُنْبٱَبوُشاَي
ْ

لٱِةَْكِرب
ْ
لُع
ْ
ِلْقَحِةَّـكِسَىلِإ،اَي

ألَا
َ
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لٱ
ْ
.»ِراَّـصَق
٣٦:٢صو١٨:١٧كولم٢و١٠:٢١و٦:١٣ص

هدعوبهفوخنّكسيوهعجشيلزاحآىلإءايعشإهللاثعب
رمألًالاثتماهنبابوشايرأشهعميبنلاذخأو.هلهللاةنايصب
.عجرتةيقبهانعمءايعشإنبامسانألزاحآلًاطيشنتوهللا

هنباويبنلاءاقتلالّنيعملالحملاِةَكِْربْلٱِةاَنَقِفَرَطَىلِإ
نبايداوسأرىلعميلشروأنمبرغلاىلإهعقوموزاحآل
نأفاخهنأكانهىلإزاحآباهذليعادلاناكو.مونه
.كلذنعهعنمدصقبهذفةنيدملانعءاملالوحيودعلا

ْفُعْضَيَالَوْفََختَال.ْأَدْهٱَوِْزَرتْحِا:ُهَلْلُقَو٤«٤،٥
لَق
ْ
ملٱِْنيَتَلْعُّشلٱِْنيَتاَهْيَبَنَذِلْجَأْنِمَكُب

ِّـوُمُحِب،ِْنيَتَنِّـخَدُْ
لَمَرِنْبٱَوَماَرَأَوَنيِصَرِبَضَغ

ْ
َكْيَلَعْتَرَمآَتَماَرَأَّـنَأل٥.اَي

لَمَرِنْبٱَوَمِياَرْفَأَعَمٍَّرشِب
ْ
.»ًةَلِئاَقاَي

ةيوقتكلذيبنلالاقِْنيَتَنِّـخَدُْملٱِْنيَتَلْعُّشلٱِْنيَتاَهْيَبَنَذ
ناردقتالنيتلعشلَثمامهلَثمحقفونيصرنأنابأفزاحآل
.ًاليلقالإدعبارضتنأ

.راقتحالاىلعلدتةينكاَيْلَمَرِنْبٱ

،اَنِسُفْنَألاَهُحِتْفَتْسَنَواَهُضِّـوَقُنَواَذوَُهيَىلَعُدَعْصَن«٦
لَمُنَو
ِّـ
يفُك .»َليِئْبَطَنْبٱًاكِلَماَهِطَسَوِ

مسالااذهنأريغًائيشهرمأنمفرعنالَليِئْبَطَنْبٱ
مارآبزحنمناكهنأةنيرقلانمجتنتسنوينايرس
.روشأىلعليئارسإو

.»!ُنوُكَتَال!ُموُقَتَال:ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَذَكٰه«٧
٨:١٠صو٢١:٣٠لاثمأ

امهعديالهنأهدصقبهللاحيرصتُنوُكَتَال!ُموُقَتال
.هيلعنارصتني

يفَو.ُنيِصَرَقْشَمِدَسْأَرَوَ،قْشَمِدَماَرَأَسْأَرَّـنَأل«٨ ِ
.»ًابْعَشَنوُكَيَالىَّـتَحُمِياَرْفَأُِرسَكْنَيًةَنَسَنيِّـتِسَوٍسَْمخِةَّـدُم
٨:٦ليئومص٢

دحاووهونيصروهمارأةكلممسأرخلاَماَرَأَسْأَرَّـنَأل
ىلعرداقلاهللاوهفليئارسإةكلممسأرامأورشبلاينبنم

.هدصاقمعنميوهللامواقيىتحناسنإلاوهنموءيشلك
سأرىقبيسحقفوكلذكىقبيسومارآسأرنيصر
ايلوتسينأنودبةلاحىلعىقبيامهنمالكنأيأةرماسلا
.اذوهيةكلممىلع

طابسألاوأميارفألالذإأدتبادقًةَنَسَنيِّـتِسَوٍسَْمخ
نودحرسآدينعمتوليلقبةوبنلاهذهدعبةرشعلا
.تقولاكلذنمةنسنيتسوسمخدعب)١٧:٢٤كولم٢(
دالبىلإليئارسإةكلممبوعشعيمجروكذملاكلملالقنو
.دعبًابعشربتعُيملوميارفأةمظعتطحنافروشأ

لَمَرُنْبٱِةَرِماَّـسلٱُسْأَرَو،ُةَرِماَّـسلٱَمِياَرْفَأُسْأَرَو«٩
ْ
ْنِإ.اَي

.»اوُنَمْأَتَالَفاوُنِمْؤُتَْمل
٢٠:٢٠مايأ٢

ىلإرظنيناكلبنمؤيملزاحآاوُنَمْأَتَالَفاوُنِمْؤُتَْملْنِإ
حقفونيصرنمهيلعيذلارطخلاىلإوطقفةرضاحلارومألا
ىلإرظنيملوروشأكلمبالإصالخدجويالهنأّنظو
ملو.كلملاكلذبةثاغتسالانعجتانلاهرظننعديعبلارطخلا
يزاجييذلاءيشلكىلعرداقلابرلاىلإناميإلابرظني
ةهلآلحبذو...برللةنايخدازهقيضيفو.هنوضغبينيذلا
ملو.ليئارسإلكطوقسوهطوقسببستناكف.قشمد
ةلبقتسملارومألاىلإرظنينملكنكلو.نمآالونمأي
لكنمًانمآوءيشلكلًادعتسمنوكيىرتاليتلارومألاو
.رطخ

.»َزاَحآلَلاَقَفُّبَّـرلٱَداَعَّـمُث«١٠

.ًاقباسهملكامكءايعشإمفبَزاَحآلَلاَقَفُّبَّـرلٱَداَع

طُا«١١
ْ
ْوَأَكَبَلَطْقِّـمَع.َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَنِمًةَيآَكِسْفَنِلْبُل

.»ٍقْوَفَىلِإُهْعِّـفَر
١٢:٣٨ىّتموخلا٦:٣٦ةاضق

.ًابجاونوكيدقوةيطخنوكيدقةيآلابلطًةَيآ
ملةيآمهلتيطعأولوناميإمدعيفةيآاوبلطنويسيرفلاف
دادزاةيآلاةطساوبوناميإلابةيآبلطنوعدجو.اونمؤي
اهضفرنوكيةيآلاانلضرعيهسفنبرلاناكاذإو.هناميإ
.ةناهإوًاراقتحا

مانصأللدجسوبرلاكرتدقزاحآناكَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ
ملبرلاكلذلوهللابعشكلمودوادلسننمناكهنكلو
.ضفرلالكهضفري

ألَا
َ
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لكىلعرداقبرلانألديرتامبلطايأَكَبَلَطْقِّـمَع
.ءيش

طَأَال:ُزاَحآَلاَقَف«١٢
ْ
.»َّـبَّـرلٱُبِّـرَجُأَالَوُبُل

مدعىلعلديباوجلااذهَّـبَّـرلٱُبِّـرَجُأَالَوُبُلْطَأَال
ببسناكامبرو.مارتحالاةروصتحتةقثلامدعوناميإلا
روشأكلمبةثاغتسالاىلعدمتعادقناكهنأوهةيآهضفر
.)٣:٢٠انحوي(هيأركرتينأرطضاةيآبرلانملبقاذإو

ْمُكْيَلَعٌليِلَقَوُهْلَه.َدُواَدَتْيَباَياوُعَمْسٱ:َلاَقَف«١٣
.»؟ًاضْيَأيِٰهلِإاوُرِجْضُتىَّـتَحَساَّـنلٱاوُرِجْضُتْنَأ

زاحآنألدوادتيبيبنلاخبوَدُواَدَتْيَباَياوُعَمْسٱ
.هباوجبهنعبونيناك

يبنلاانأينورجضتنأمكيفكيالأيأٌليِلَقَوُهْلَه
.ينلسرأيذلاًاضيأهللااورجضتىتح
ةيآلاهضفربزاحآنكلو»كهلإ«١١عيفلاقيِٰهلِإ
.هسفنبرلاضفردقناكهلةضورعملا

لٱاَه:ًةَيآُهُسْفَنُدِّـيَّـسلٱُمُكيِطْعُيْنِكَلَو«١٤
ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
ُلَب

.»َليِئوُناَّـمِعُهَمْسٱوُعْدَتَوًانْبٱُدِلَتَو
٢٥و٤:١نيوكت٩:٦ص٣٤و١:٣١اقولو١:٢٣ىّتم
:٨صو٤:٢١ليئومص١و٨و٣٠:٦و٢٩:٣٢و١٦:١١و
٨

َحتُءاَرْذَعْلٱاَه
ْ
نأتاءوبنلاضعبصاوخنمخلاُلَب

يفىرخألاوبيرقلالبقتسملايفامهادحإنيترممتي
دوهيلاعوجربتاءوبنلاكلذةلثمأنمو.ديعبلالبقتسملا
ىلإمهعوجربًايناثمتتسولبابنممهعوجربًالوأتمتيتلا
يتلاميلشروأدجمبتاءوبنلاو.حيسملاعوسيبمهناميإبهللا
دجمبمامتلالكمتتسيبسلادعباهراوسأديدجتبتمت
.ةيحيسملاةسينكلا

مامتىلإًالوأاورظنءايعشإاوعمسنيذلانأعبطلانمو
يفنمضتملامالكلانماومهفوبيرقلالبقتسملايفةءوبنلا
لبحتوجوزتتساهمسابةروكذمريغءارذعنإ)١٦-١٤ع(
لبقودالبلابارخلةمالعلسعلاودبزلالكأيوهوًانبادلتو
وحنغلبينألبقيأريخلاراتخيورشلاضفرينأفرعينأ
حقفونيصرتومييأاهيكلمنمضرألاولختثالثلانس
امهيناثوضرألابارخامهلوأنارمأةءوبنلابدارملاو.امهالك

ريسفتلااذهنكلونينسثالثوحندعبحقفونيصرتوم
مالكلاقايسنإفيئزجريسفتوهلوبقموحيحصهنأعم
.ةروكذملانممظعأةثداحىلعلدي

١٤عيفو»َدُواَدَتْيَباَياوُعَمْسٱ«١٣عيفليق
نيعماسللهيبنتةمدقملاهذهيأ»ًةَيآُهُسْفَنُدِّـيَّـسلٱُمُكيِطْعُي«
ءارذعيأ»ءارذعلااه«ليقو.ًاميظعوًابيرغًارمأاوعمسيل
وهو»ليئونامع«روكذمدلولامساوركذلاورظنلاقحتست
ىرنفديعبلالبقتسملاىلإرظنننأمزتلنفميظعوبيرغمسا
نمدلُويذلا)١:٢٣ىّتم(حيسملاعوسييفةءوبنلامامت
ناكفماتهلإوماتناسنإوهسدقلاحورلاةوقبءراذعلاميرم
.انعمهللايأليئونامعةقيقحلاب

فينيامةدمبزاحآرصعدعبتناكحيسملاةدالونإ
مزلتسيدعولاميمتتنألهلةيآاهنكلوةنسةئمعبسىلع
.هللانمنيعملاتقولاىلإدوادتيبوةيدوهيلاةمألاءاقب

َضُفْرَيْنَأَفَرَعىَتَمُلُكْأَيًالَسَعَوًادْبُز١٥«١٥،١٦
خلٱَراَتَْخيَوَّـَّـرشلٱ

ْ
َضُفْرَيْنَأُّيِبَّـصلٱَفِرْعَيْنَأَلْبَقُهَّـنَأل١٦َ.َْري

خلٱَراَتَْخيَوَّـَّـرشلٱ
ْ

ُختََْري
ْ

ْنِمٍشاَخَتْنَأيِتَّـلٱُضْرَألٱَىل
.»اَهْيَكِلَم

١٦:٩و١٥:٣٠كولم٢و٨:٤ص

ىلإريشيتالوكأملانمامهريغنودلسعودبزدوجو
.ىعرمريصتاهلكضرألانألاهناكسةلقودالبلابارخ
ةريثكلابورحلاببسبزاحآنمزيفاذكهلاحلاتناكو
.)١٩-٢٨:١٦مايأ٢(نامألاةلقوايابسلاوسانلالتقو
روشأكلمرسالفثغلتنإفحقفونيصراهيكلمبدارملاو
تقولاكلذيفو)١٦:٩كولم٢(نيصرلتقوقشمدذخأ
كلذناكو)١٥:٣٠كولم٢(هلتقوحقفىلععشوهنتف
.ةءوبنلاهذهنامزنمنينسثالثوحندعب

ءيجمبزاحآهللاديدهتودالبلابارخبةءوبن
٢٥ىلإ١٧عهدالبوزغيلروشأكلم

َىلَعَوَكِبْعَشَىلَعَوَكْيَلَعَروُّشَأَكِلَمُّبَّـرلٱُبِلَْجي«١٧
.»اَذوَُهيْنَعَمِياَرْفَأِلاَزِتْعٱِمْوَيُذْنُمِتْأَتَْملًاماَّـيَأ،َكيِبَأِتْيَب
١٢:١٦كولم١و٢٨:١٩مايأ٢

مايأيأاَذوَُهيْنَعَمِياَرْفَأِلاَزِتْعٱِمْوَيُذْنُمِتْأَتَْملًاماَّـيَأ
يلاحلازاحآفوخناك.تاقيضلاوفواخملاوبوطخلاةريثك
.ةيقيقحفواخملانوكتمايألاكلتيفنكلوًايمهو

لبابكلمروشأكلمبانهدارملانأحجرألاَروُّشَأَكِلَم
بارخلانألةيدوهيلابارخلقرشلانمنيتآلاكولملالكو

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ثلغتةطساوبثدحيذلابارخلانممظعأانههيلإراشملا
مهنكلوًالاموًالاجراورسخدقاوناكمهنإفهدحورسالف
مهلالقتسااورسخينأكشوىلعًادعاصونآلانماوناك
-١٨:١٣كولم٢و٢٤-٢٨:٢٠مايأ٢(مظعأةراسخيهو
.)٢٥و٢٤صو١٦

يفُنوُكَيَو«١٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
يِذَّـلٱِباَبُّذلِلُرِفْصَيَّـبَّـرلٱَّـنَأِمْوَي

يف يفيِذَّـلٱِلْحَّـنلِلَو،َْرصِمِعَرُتىَصْقَأِ .»َروُّشَأِضْرَأِ
٥:٢٦ص

ىنعملاوةيرصملاشويجلايأخلاِباَبُّذلِلُرِفْصَيَّـبَّـرلٱَّـنِإ
اذوهيضرأاوزغيفنييروشألانوكراشينييرصملانأ
قوفتيتلانييرصملاشويج»بابذلاب«دارأو.اهرامدو
نيتاهراتخاو.نييروشألاشويج»لحنلاب«و.ءاصحإلا
يفلحنلاةرثكلورصمضرأيفبابذلاةرثكلنيتظفللا
برلارمأتحتاهلكةينثولاشويجلاهذهو.نييروشألاضرأ
.»يتأتفاهلرفصي«

عرتىلإلينلارهنمسقنيثيحيرحبلامسقلاَْرصِمِعَرُت
كلموخنةبراحميفلتُقاذوهيكلمايشويو.ةريثكراجموأ
.)٣٥:٢٠مايأ٢(رصم

يفاَهُعيَِمجُّلَِحتَوِيتْأَتَف«١٩ خلٱِةَيِدْوَألٱِ
ْ
يفَوِةَبَِر ِقوُقُشِ

يفَوِروُخُّصلٱ يفَوِكْوَّـشلٱِباَغِّـلُكِ ملٱِّـلُكِ
.»يِعاَرَْ

١٦:١٦ايمرإو٢:١٩ص

.ءادعألاشويجنمئلتمتضرألااَهُعيَِمجُّلَِحتَوِيتْأَتَف

يف٢٠«٢٥-٢٠ لٱَكِلٰذِ
ْ
ىَسوُمِبُدِّـيَّـسلٱُقِلَْحيِمْوَي

يفٍةَرَجْأَتْسُم نلٱِْربَعِ
،ِنْيَلْجِّـرلٱَرْعَشَوَسْأَّـرلٱ،َروُّشَأِكِلَمِبِرْهَّـ

للٱُعِزْنَتَو
ِّـ

يفُنوُكَيَو٢١.ًاضْيَأَةَيْح لٱَكِلٰذِ
ْ
َناَسْنِإلٱَّـنَأِمْوَي

اَهِعْنُصِةَرْثَكْنِمُهَّـنَأُنوُكَيَو٢٢.ِْنيَتاَشَوٍرَقَبَةَلْجِعِّـيبَرُي
يفَيِقْبُأْنَمَّـلُكَّـنِإَف،ًادْبُزُلُكْأَيَنَبَّـللٱ ًادْبُزُلُكْأَيِضْرَألٱِ
يفُنوُكَيَو٢٣.ًالَسَعَو لٱَكِلٰذِ

ْ
ِهيِفَناَكٍعِضْوَمَّـلُكَّـنَأِمْوَي

لَأ
ْ
لَأِبٍةَنْفَجُف

ْ
لٱَنِمٍف

ْ
حلٱَوِكْوَّـشلِلُنوُكَي،ِةَّـضِف

ْ
٢٤.ِكََس

لٱَوِماَهِّـسلٱِب
ْ
ُنوُكَتِضْرَألٱَّـلُكَّـنَأل،َكاَنُهَىلِإىَتْؤُيِسْوَق

جلٱُعيَِمجَو٢٥.ًاكَسَحَوًاكْوَش
ْ
لٱِلاَبِ

ملٱِبُبَقْنُتيِتَّـ
ْ
ىَتْؤُيَالِلَوْعِ

حلٱَوِكْوَّـشلٱَنِمًافْوَخاَهْيَلِإ
ْ

لٱِحَْرسِلُنوُكَتَف،ِكََس
ْ
ِسْوَدِلَوِرَقَب

لٱ
ْ
.ِ»مَنَغ
ص٥:١لايقزحو٢١و٢٨:٢٠مايأ٢و٨و١٦:٧كولم٢
٥:٦

قلحلايهوىرخأةيانكبدالبلابارخىلإريشيانه
ىسوملاودالبلايفبارخلانميرجياممظعلًاراهظإىسومب
:١٦كولم٢(روشأكلمزاحآراجئتساىلإريشتةرجأتسملا
.زاحآلالذإلروشأكلميأةلآلاكلتلمعتسابرلاف.)٨

نلٱِْربَع
.تارفلارهنِرْهَّـ
.ًامامتبرختاذوهينأيأخلاِنْيَلْجِّـرلٱَرْعَشَوَسْأَّـرلٱ
بارخلاتقوثدحيسامىلإريشي)٢١ع(َةَلْجِعِّـيبَرُي
ىعرتنيتاشلاوةرقبلانأىتحةكورتمنوكتضرألانأيأ
.ًاريثكًابيلحيطعتاذهلوعنامنودبًابسانمهارتلحميأيف
ريصموناكسلادقفلةدوقفمنوكتفةداتعملاتالصاحلاامأ
.اهعيمجيشاومللىعرمضرألا

لقاشفلأيأ)٢٣ع(ِةَّـضِفْلٱَنِمٍفْلَأِبٍةَنْفَجُفْلَأ
مركلانأىنعملاو.شرغفلأرشعةسمخوحناهتميقو
.ًاكسحوًاكوشريصيديجلاوريبكلا

نوكتيأ)٢٤ع(َكاَنُهَىلِإىَتْؤُيِسْوَقْلٱَوِماَهِّـسلٱِب
املكو.ديصللسانلااهدصقيفشوحونكسمضرألا
.بارخلامامتلنايبليق

ظاعوللدئاوف
٩عاونمأتالفاونمأتملنإ
ناميإلالوألا
نإوءيشلكىلعرداقلاهنأبةقثلاوهوهللاابناميإلا.١

لكبقداصهنأبو.هديباذوهيوليئارسإومارآ
.هديعاوم
بوقعيهآريذلابرلاشيجكىرُتاليتلارومألاب.٢

انلوحوهو)٦:١٧كولم٢(عشيلأو)٢و٣٢:١نيوكت(
نإفلبقتسملابهللاتوكلمراصتناو.هارنالاننأريغ
.طقفيتقورارشألاحاجن
ةالصلاب.٣

نمأينمؤينيذلانإ-نامألايناثلا
ةيدسجلاهاوقلكلمعتسينأردقيوهسفنبقثاوهنأل.١

نمًائيشلمعينأردقيالففئاخلاامأو.ةيلقعلاو
.هدسجفاجتراوهراكفأبارطضا
.ةرصنلاوةوقلكهنميذلابدحتموهللاابنمؤمهنأل.٢
هناميإبةيتقولاتاقيضلالمتحيوريصينأردقيهنأل.٣

.يدبألادجملالانيهنأب

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
كلمبهتثاغتساوىلاعتهايإهكرتىلعزاحآلهللاخيبوت
هللاريغنوبلطينيذلاىلعةيتآلابئاصملاركذوينثولاروشأ
ةريثكلاوقأحاحصألااذهيفو.زاحآةكلممبارخبديدهتلاو
.هللاىلعلاكتالاىلعمهثحوبعشلاطيشنتل

ِهْيَلَعْبُتْكٱَوًاريِبَكًاحْوَلَكِسْفَنِلْذُخ:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقَو«١
ِمل:ٍناَسْنِإِمَلَقِب

َ
.»َزَبَشاَحَلَالَشَْريَه

٢:٢قوقبحو٣٠:٨ص

.عيمجلاهارييكلًاريِبَكًاحْوَل
.هأرقينألكلاردقييذلاروهشملافرحلابٍناَسْنِإِمَلَقِب
ِمل
َ
.بهنلاعرسيةمينغلالجعييأَزَبَشاَحَلَالَشَْريَه

اذهىلعبوتكملانإ.ليئارسإومارآرامدةعرسبةءوبنوهو
ةرصتخمةءوبنيهو.طقفعبرألاتاملكلاهذهوهحوللا
.زغللثم

لٱاَّـيِروُأ:ِْنيَنيِمَأِنْيَدِهاَشِيسْفَنِلَدِهْشُأْنَأَو«٢
ْ
،َنِهاَك

.»اَيَْخْربَيَنْباَّـيِرَكَزَو
١٦:١٠كولم٢

لبقاهبتكهنأوةءوبنلابتكوههنأىلعِيسْفَنِلَدِهْشُأ
.ةثداحلا

:١٦كولم٢(يفروكذملانهاكلاوهامبرَنِهاَكْلٱاَّـيِروُأ
وهايركزلعلو.ينثولاحبذملازاحآرمأبماقأيذلا)١٠
مأتراصفهتنبازاحآذخأيذلا)٢٩:١مايأ٢(يفروكذملا
.ايقزح
.صاخشأةثالثمدختساةثداحلاهذهيفبرلانإ
نوعرفمدختساامكهتدارإريغىلعًامداخيأ.ايروأ.١

.لبابكلموروشأكلمو
مدخينأردقيلفطلانإ.ةفرعمالبًامداخيأ.دلولا.٢

البةيدسجلاانرومأبهمدخنةريثكتاقوأنحنوبرلا
.هابتناالودصق
عاونأىلعأاذهو.هتفرعموهتدارإبًامداخيأ.ءايعشإ.٣

.ةمدخلا

َلاَقَف.ًانْبٱِتَدَلَوَوْتَلِبَحَفِةَّـيِبَّـنلٱَىلِإُتَْبَرتْقٱَف٣«٣،٤
ْنَأَلْبَقُهَّـنَأل٤.َزَبَشاَحَلَالَشَْريَهَمُهَمْسٱُعْدٱ:ُّبَّـرلٱِيل

ُحت،يِّـمُأاَيَوِيبَأاَي:َوُعْدَيْنَأُّيِبَّـصلٱَفِرْعَي
ْ
َقْشَمِدُةَوْرَثُلَم

.»َروُّشَأِكِلَمَماَّـدُقِةَرِماَّـسلٱُةَميِنَغَو
١٧:٣صو١٦:٩و١٥:٢٩كولم٢و٧:١٦ص

.ةءوبنتاذةأرمااليبنلاةأرمايأِةَّـيِبَّـنلٱ

اَذٰهَّـنَأل٦:ِيلُلوقَيًاضْيَأُّبَّـرلٱَداَعَّـمُث٥«٥،٧
جلٱَهوُليِشَهاَيِمَلَذَرَبْعَّـشلٱ

ْ
ِنْبٱَوَنيِصَرِبَّـُرسَو،ٍتوُكُسِبَةَيِرَا

لَمَر
ْ
لٱِرْهَّـنلٱَهاَيِمْمِهْيَلَعُدِعْصُيُدِّـيَّـسلٱاَذَوُهَكِلٰذِل٧.اَي

ْ
َةَّـيِوَق

لٱَو
ْ
ِهيِراََجمِعيَِمجَقْوَفُدَعْصَيَف،ِهِدَْجمَّـلُكَوَروُّشَأَكِلَم،ََةريِثَك
.»ِهِطوُطُشِعيَِمجَقْوَفيِرَْجيَو
١٠:١٢ص٦و٢و٧:١ص٩:٧انحويو٣:١٥ايمحن

ليئارسإودوهيلادايقنامدعىلعلدتتايآلاهذه
ةيرشبلاطئاسولامهناسحتساوهتيبرتوهتدارإوهللاسومانل
.مهايإهللاةقياضمومهلهللااهنيعيمليتلا

دقاتناكنيتكلمملانألًاعماذوهيوليئارسإَبْعَّـشلٱاَذٰه
.هللااتضفر

تيمُسميلشروأنميبونجلاءزجلايفةكربَهوُليِشَهاَيِم
.ماولسديدجلادهعلايف
فيعضهوليشةكربنمءاملاىرجمٍتوُكُسِبَةَيِراَْجلٱ
مهتنيدمومهتكرباورقتحادوهيلاوتارفلارهنىلإةبسنلابًادج
مهانغاوهتشاةريثكلامههايمىلعنييروشألااودسحو
هديعاومالوميلشروأيفبرلادوجواوركذتيملومهتوقو
.هبعشل

.يقيقحلانيدلانعهوليشهايمبىنكيو
نيدلاوضرألايقستوشطعلادستوةديفماهنأل.١

ءايبنألاميلعتوهموسرولكيهلادوهيللمدقيقيقحلا
طئاسووةسينكلاوهلسروحيسملاميلعتانلمدقينآلاو
.ةمعنلا
سمشلاكًامئادانيتأتيتلاتاكربلاف.ةمئاداهنأل.٢

تاكربلامظعأيهةايحلاظفحويمويلاتوقلاورطملاو
.اهيفركتفنالواهلهبتننالانكولو
نمًاددعرثكأنوكتاهانعمجاذإاهنأل.ةيفاكاهنأل.٣

.اهيهتشنيتلاةيصوصخلاوةداتعملاريغتاكربلا

نكلو.اذوهيالليئارسإبسانيلوقلااذهَنيِصَرِبَّـُرسَو
تازايتمالامهراقتحابةدحاوةيطخاوأطخأاذوهيوليئارسإ
.ةيدسجلاةوقلاوىنغلاىلعمهلاكتاوةيحورلا

ع(اذوهيىلإقفدنيمثليئارسإىلعيأْمِهْيَلَعُدِعْصُي
٨(.

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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كلمةقياضمىلإةراشإاذه)٧ع(َةَّـيِوَقْلٱِرْهَّـنلٱَهاَيِم
وهانهروكذملارهنلاو.ىصحتاليتلاهشيجبمهلروشأ
.تارفلا

لٱُغُلْبَيُ.ُربْعَيَوُضيِفَي.اَذوَُهيَىلِإُقِفَدْنَيَو«٨
ْ
ُنوُكَيَوَ.قُنُع

.»ُليِئوُناَّـمِعاَيَكِدَالِبِضْرَعَءْلِمِهْيَحاَنَجُطْسَب
٧:١٤ص٣٠:٢٨ص

لصيملهنأريغرطخلانمةريخألاةجردلاَقُنُعْلٱُغُلْبَي
مهاطعأهللاوروشأكلماوبلطدوهيلا.سأرلاميلشروأىلإ
هتدارإلكرتُينأيهناسنإللةبيصممظعأو.مهبولطم
.هبولطملانيو

هلغشتيذلاناكملاعاستاىلإةراشإاذهِهْيَحاَنَجُطْسَب
.ىصحتاليتلاهشويج

كلمنأىنعملاوةيدوهيلايأُليِئوُناَّـمِعاَيَكِدَالِبِضْرَع
دالبتناكنإويلاهألارشببسبةيدوهيلاقياضيروشأ
مهفءايعشإنأىلعلدياممانهليئونامعركذو.ليئونامع
.حيسملاوه)٧:١٤ص(يفروكذملادلولانأ

اَييِغْصَأَو،اوُِرسَكْنٱَوُبوُعُّشلٱاَُّهيَأاوُجيِه٩«٩،١٠
اـوـُمِزـــَتـْحٱ!اوُِرســَكــْنٱَواـوـُمـِزــَتـْحٱ.ِضْرَألٱِيصـاـَقَأَعــيَِمج
َالَفًةَمِلَكاوُمَّـلَكَت.َلُطْبَتَفًةَروُشَماوُرَواَشَت١٠!اوُِرسَكْنٱَو
.»اَنَعَمَهللاٱَّـنَأل.ُموُقَت
لامعأو٧:١٤ص٧:٧ص٥:١٢بويأ١١و٣:٩ليئوي
٨:٣١ةيمورو٣٩و٥:٣٨

مدعلًاحاضيإومهيلعًامكهتممألاىلإهمالكيبنلاهجو
.هعمهللانألراتخملاهللابعشريمدتىلعمهتردق

لٱِةَّـدِشِبُّبَّـرلٱِيلَلاَقاَذَكٰهُهَّـنِإَف١١«١٣-١١
ْ
ِينَرَذْنَأَو،ِدَي

يفَكُلْسَأَالْنَأ ًةَنْتِف:اوُلوُقَتَال١٢:ًالِئاَقِبْعَّـشلٱاَذٰهِقيِرَطِ
َالَوُهَفْوَخاوُفاََختَالَو،ًةَنْتِفُبْعَّـشلٱاَذٰهُهَلُلوُقَياَمِّـلُكِل
جلٱَّـبَراوُسِّـدَق١٣.اوُبَهْرَت

ْ
.»ْمُكُتَبْهَرَوُهَوْمُكُفْوَخَوُهَفِدوُُن

٧٦:٧رومزم٢٠:١٢ددع١٥و٣:١٤سرطب١و٧:٢ص
١٢:٥اقولو

اموممألاوبعشلالاوحأىلعهللاملكتامدعب
نأنمهايإًارذحميبنلابطاخامهيلكامهيلعثدحيس
نأمهفيبنلانأ١٣عنمحضتيو.بعشلاكلسمكلسي
نيذلاءايقتألاهئاقفرعيمجلوهللبهدحوهلسيلمالكلا
ةحيحصلاءارألابكسمتلاوماودلاىلعهللاعابتامهيلعبجي
.ىلاعتهتعيرشلةقباطملا

برلانإ)٣:١٤لايقزح(هيلعهديةوقبِدَيْلٱِةَّـدِشِب
رثكأوكلملايأرمواقيوسانلاهلبقيالاملوقينأبهرمأ
ناسنإهنألرمألااذهنمبرطضاوفاخيبنلاو.بعشلا
.برلارمأعاطأويبنهنأرابتعابهتمدخيفتبثكلذعمو
.ًافيعضدسجلاوًاطيشنحورلاناك

ءايعشإخيبوتاوبسحبعشلانأجتنتسنةَنْتِف:اوُلوُقَتَال
رمأبناكزاحآلهمالكنأءايعشإنابأكلذلوةنتفزاحآل
.كولملانمىلعأبرلانألةنتفنوكيالفبرلا

الىنعملاوهذيمالتوءايعشإبطاخيانهبرلااوُلوُقَتَال
زاحآعميبنلاهاتأامىمسيذلابعشلااذهلثماونوكت
نماوفاختالنأو.ةنتفهنأاولوقتالنأمكيلعبجيف.ةنتف
.برلانماوفاخلبحقفونيصر

ْيَتْيَبِلٍةَرْثَعَةَرْخَصَوٍةَمْدَصَرَجَحَوًاسِدْقَمُنوُكَيَو«١٤
.»َميِلَشُروُأِناَّـكُسِلًاكََرشَوًاّخَفَو،َليِئاَْرسِإ

٩:٣٣ةيمورو٢:٣٤اقولو٢٨:١٦ص١١:١٦لايقزح
٢:٨سرطب١و

اينودأهيلإأجتلايذلاحبذملاكأجلميأًاسِدْقَمُنوُكَيَو
.)١:٥٠كولم١(هنورقبكسمتو

نيذللًاسدقمنوكيبرلانأيأخلاٍةَمْدَصَرَجَحَو
ةرثعةرخصوةمدصرجحنوكيوهيلعنولكتيوهبنونمؤي
نأىبأييذلابعشلااذهنمنيريثكلاكًاكرشوًاخفو
تايآضعببهتلباقمدعبلوقلااذهنمحضتيو.هسدقي
حيسملانإ)٨-٢:٦سرطب١و٢:٣٤اقول(ديدجلادهعلا
ةرخصوةمدصرجحوهبنينمؤمللراتخملاةيوازلارجحوه
.هيضفارلةرثع

هبُرُثْعَيَف«١٥ َنوُقَلْعَيَوَنوُِرسَكْنَيَف،َنوُطُقْسَيَوَنُوريِثَكاَِ
لُيَف
ْ
.»َنوُطَق
١١:٢٥و٩:٣٢ةيمورو٢٠:١٨اقولو٢١:٤٤ىّتم

قدصأاهتتشتوةيدوهيلاةمألاطوقسَنوُريِثَكاَِهبُرُثْعَيَف
.كلذلدهاش

.»يِذيِمَالَتِبَةَعِيَّـرشلٱِمِتْخٱ.َةَداَهَّـشلٱَّـُرص«١٦

طوقسيفمالكلاةعيرشلاوةداهشلابدارملاَةَداَهَّـشلٱَّـُرص
فوخلابوجووةيدوهيلاروشأكلمريمدتوةرماسلاوقشمد
متخوةداهشلاّرصيبنلاو.هيلعلاكتالاوهدحوبرلانم
هيفةعجارمالوىهتناعوضوملااذهيفمالكلانألاهيلع

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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نأبعشلافرعيفةءوبنلاميمتتتقوىلإًاظوفحمىقبيف
.ءايعشإمفبملكتبرلا

.هيأرعبتوءايعشإميلعتلبقدقمهضعبناكيِذيِمَالَتِب
لوقهلسرلحيسملامالك١٦عيفءاجامنإمهضعبلوقو
.ليلدالب

َبوُقْعَيِتْيَبْنَعُهَهْجَوِرِتاَّـسلٱِّـبَّـرلِلُِربَطْصَأَف«١٧
.»ُهُرِظَتْنَأَو

٣٨و٢:٢٥اقولو٢:٣قوقبح٥٤:٨ص

اهفرعنالطئاسوودصاقمبرللنألِّـبَّـرلِلُِربَطْصَأَف
ءاجرلابوناميإلابربطصنف.هدييفتاقوألاوةنمزألاو
يبنلاو.نآلاةفورعملاتابجاولايفداهتجالابوةالصلابو
نمًادجًاقيضتمناكهنألملعموظعاولكلةودقءايعشإ
ربطصاهلككلذعموحاجنلامدعوبراجتلاوتابوعصلا
.برلل

،ٍتاَيآُّبَّـرلٱُمِهيِناَطْعَأَنيِذَّـلٱُدَالْوَألٱَواَذَنَئَه«١٨
يفَبِئاَجَعَو جلٱِّـبَرِدْنِعْنِمَليِئاَْرسِإِ

ْ
يفِنِكاَّـسلٱِدوُُن ِلَبَجِ

.»َنْوَيْهِص
٣:٨ايركزو٧١:٧رومزم٢:١٣نييناربع

نوليلقمهنأل)١(َبِئاَجَعَو،تاَيآ...ُدَالْوَألٱَواَذَنَئَه
.نينمؤملاريغىلإةبسنلاب

.كلملاةسايسىتحرورشلانومواقممهنأل)٢(
.مهريغاهريملرومأىلإنورظانمهنأل)٣(
تاءوبنكتناكوىنعمتاذتناكمهءامسأنأل)٤(
امكحيسملاىلإًازمرنأشلااذهيفءايعشإناكو.ةرصتخم
:٢نييناربع(نييناربعلاىلإةلاسرلاباذهةلباقمنمحضتي
نابأوحيسملاىلإهبسنولوقلااذهسبتقالوسرلانإف)١٣
.ةيرشبلاةعيبطلايأمدلاومحللايفكرتشاحيسملانأهب

يفِنِكاَّـسلٱِدوُنُْجلٱِّـبَر نأىلإحيملتَنْوَيْهِصِلَبَجِ
الوحقفونيصرمامأطقستالبرلانكسميهوميلشروأ
.روشأكلممامأ

طٱ:ُمُكَلاوُلاَقاَذِإَو١٩«٢٢-١٩
ْ
ِعِباَوَّـتلٱِباَحْصَأَىلِإاوُبُل

لٱَو
ْ
ملٱَنيِفاَّـرَع

هلٱَوَنيِقِشْقَشُْ
َْ
ٰهلِإٌبْعَشُلَأْسَيَالَأ.َنيِسِما

َ
؟ُه

ملٱُلَأْسُيَأ
.ِةَداَهَّـشلٱَىلِإَوِةَعِيَّـرشلٱَىلِإ٢٠؟ِءاَيْحَألٱِلْجَألىٰتْوَْ

لٱاَذٰهَلْثِماوُلوُقَيَْملْنِإ
ْ
َهلَسْيَلَفِلْوَق

ُ
اَهيِفَنُوُربْعَيَف٢١!ٌرْجَفْم

َنوُقَنَْحيْمَُّـهنَأَنوُعوَُجياَمَنيِحُنوُكَيَو.َنيِعِئاَجَوَنيِقَياَضُم
ٰهلِإَوْمُهَكِلَمَنوُّبُسَيَو

َ
لَيَوْمُه

ْ
َىلِإَنوُرُظْنَيَو٢٢.ُقْوَفَىلِإَنوُتِفَت

لُظَوٌةَّـدِشاَذِإَوِضْرَألٱ
ْ
ْمُهِمَالَّـظلٱَىلِإَوِ،قيِّـضلٱُماَتَق،ٌةَم

طَم
ْ
.»َنوُدوُر
١٠٦:٢٨رومزم٢٩:٤ص١٩:٣صو٢٨:٨ليئومص١
٩:١ص٥:٣ص١٦:١١ايؤر٣:٦اخيم١٦:٢٩اقول

نأنمبعشلاءايقتأرذحيتايآلاهذهيفيبنلاذخأ
خلاعباوتلاباحصأىلإاوبلطامهلنولوقينملاوعمسي
.مهنمةدئافلااوبلطيوةرحسلاىلإنوأجليالنأىلعمهثحيو

باطخلاو.بعشلانمنينمؤملاريغيأُمُكَلاوُلاَقاَذِإَو
نألعباوتلاباحصأباوذالمهنإف١٦عيفنيروكذملاذيمالتلل
ليئارسإونبناكو)٢٨صليئومص١(لواشكمهكرتبرلا
.)١٧:١٧كولم٢(ةيطخلاهذهىلإنوليمي
نوردقيمهنأنوعدينيذلاَنيِفاَّـرَعْلٱَوِعِباَوَّـتلٱِباَحْصَأ
.ةلبقتسملاثداوحلامهنماوفرعيوىتوملاحاورأاورشاعينأ

ْهلٱَوَنيِقِشْقَشُْملٱ
َ
يذلاسماهلاورذاهلاقشقشملاَنيِسِما

.يفختوصبملكتي
ٰهلِإٌبْعَشُلَأْسَيَالَأ

َ
؟ِءاَيْحَألٱِلْجَألىٰتْوَْملٱُلَأْسُيَأ؟ُه

.الك
شلٱَىلِإَوِةَعيَِّـرشلٱَىلِإ

ىلعمهخبوامدعب)٢٠ع(ِةَداَهَّـ
.هنمةدئافلااوبلطيلقحلاىلإمهادهةرحسلاىلإمهئاجتلا
.هرسأبهللامالكانهةداهشلاوةعيرشلاو

َهلَسْيَلَف
ُ
ىنعموليللامالظدعبرونلاوهرجفلا!ٌرْجَفْم

هتاداهشوهللاةعيرشلوقتامكنولوقيالنيذلانأيبنلا
.مهتاقيضنمصالخلاءاجرمهلسيلف
هيفوسدقملاباتكلاوهوانناميإلًاروتسداناطعأهللانإ

لضافألاةريسهحيضوتوميلعتلاريسفتوفاكوحضاوميلعت
باتكلانأةيساسألاةيليجنإلائدابملانمو.حيسملاةودقو
ميلعتلالكهيلعىنبينأبجيفديحولاروتسدلاوهسدقملا
لاوقأاللادجوثحبلكنازيمهلاوقأنوكتنأوظعاوملاو
.سانلاميلعتنماهريغوأعماجملاماكحأالوءابآلا

ـرـحــســلـاـبنوذـوـعــينــيذــلايأ)٢١ع(َنوُُربــْعَيــَف
.تابوعصلاو

.ضرألايفيأاَهيِف
.تابوعصلاودئادشلامهبيصننوكييأَنيِقَياَضُم
ءامسلايفالًانيعمنودجياليأِضْرَألٱَىلِإَنوُرُظْنَيَو

.مالظلاىلإنودرطُيلبتحتنمضرألايفالوقوفنم
زوجيالهنأيهحاحصألااذهنمةيرهوجلاةدئافلاو
لتقىلعنيرداقرهاظلابسحاوناكولوسانلانمفوخلا
دسجلاكالهإىلعرداقلاهللانمفوخلابجيلبدسجلا
.يتآلاملاعلايفوملاعلااذهيفامهيلكسفنلاو

ألَا
َ
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ظاعوللدئاوف
)١٢ع(مكفوخوهف...هفوخاوفاختال
:سانلانمفوخلاجئاتن-١
نودةيتقولاةقفاومللرابتعالا)٣(بلقتلا)٢(ءايرلا)١(
.راقتحالا)٤(مئادلابجاولا

:هللافوخجئاتن-٢
عيمجلارابتعا)٤(ةعاجشلا)٣(تابثلا)٢(قدصلا)١(
.نيقتمللءادعألاىتح
.سفنلاالطقفدسجلانولتقيسانلا
نأبرلامهلحمسيامالإانعمنولمعيالسانلا

.هولمعي
)٢٠ع(ةداهشلاىلإوةعيرشلاىلإ
نحناننألانرئامضالوسانلاميلعتسيلناميإلاروتسد
.سدقملاهباتكيفهللامالكلبءاطخللةضرعانريغو
:يتأياموهسدقملاباتكلاو
.ةفسلفوملعباتكالنيدوبدأباتك.١
.انتايحرومألكربدناهبجومبةيقيقحئدابمباتك.٢
تابجاووهللاتافصانلحضوتةلثمأوخيراتباتك.٣

.ناسنإلا

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
ةقلعتمحاحصألااذهنمىلوألاعبسلاتايآلا
ركُذيذلامالظلانأبةءوبننمضتتيهونماثلاحاحصألاب
وهدلودلويسوًارونريصيس٨صنمةريخألاةيآلايف
عبسلاتايآلاهذهولتيو.هفتكىلعةسايرلانوكتوحيسملا
ببسبمهيلعةيتآلاايالبلابئبنيرشعلاطابسأللباطخ
.دئازلامهرشومهدرمتومهئايربك

َناَهَأاَمَكٌ.قيِضاَهْيَلَعيِتَّـلِلٌمَالَظُنوُكَيَالْنِكَلَو«١
َقيِرَطُريِخَألٱُمِرْكُي،ِيلاَتْفَنَضْرَأَوَنوُلوُبَزَضْرَأُلَّـوَألٱُناَمَّـزلٱ
لٱ
ْ
.»ِمَمُألٱَليِلَجِّـنُدْرُألٱَْربَعِرْحَب
٢٦:٢٤نييوال١٦:٤مايأ٢و١٥:٢٩كولم٢و٨:٢٢ص
٥:٢٦مايأ١و٦و١٧:٥كولم٢و

يتلاضرألايأٌقيِضاَهْيَلَعيِتَّـلِلٌمَالَظُنوُكَيَالْنِكَلَو
.قيضلايفنآلايه
كلتنإفحيسملانامزوهوريخألانامزلايأُريِخَألٱ
نعاهدعبلناوهلااهيلعىلوتسادقليلجلانمتاهجلا
سارتفاوكانهةينثولاةدابعلاطلستوةنايدلازكرمميلشروأ

اشعبمايأيفو.اهلهأبةينثولالئابقلاطالتخاواهلممألا
هايملالبآونادونويعمارأكلمددهنببرضليئارسإكلم
ءاجحقفمايأيفو.)١٦:٤مايأ٢(يلاتفنندمنزاخمعيمجو
شداقوحونايوةكعمتيبلبآونويعذخأورسالفثلغت
:١٥كولم٢(يلاتفنضرألكوليلجلاوداعلجوروصاحو
مايأىتحسانلادنعةرقتحميضارألاهذهتيقبو.)٢٩
هذهيفيبنلادصقو.)٧:٥٢و١:٤٦انحويرظنا(لسرلا
حيسملاءيجمدنعةريقحلاتاهجلاكلتماركإبئبنينأةيآلا
راشأامككانهنمقرشيسممأللودوهيللميظعلارونلانأل
.)٢ع(يفًاضيأكلذىلإ

.ليلجلارحبيأِرْحَبْلٱَقيِرَط
.ندرألايقرشتناكيتلاداعلجدالبيأِّـنُدْرُألٱَْربَع
مسالااذهبليلجلانممسقلااذهيعُدِمَمُألٱَليِلَج

.هلممألاضرأةمخاتمل

يفُكِلاَّـسلٱُبْعَّـشلَا«٢ لُّظلٱِ
ْ
.ًاميِظَعًاروُنََرصْبَأِةَم

جلٱ
ْ
يفَنوُسِلَا ملٱِلَالِظِضْرَأِ

.»ٌروُنْمِهْيَلَعَقَْرشَأِتْوَْ
١٤و٥:٨سسفأو٤:١٦ىّتم

يفُكِلاَّـسلٱُبْعَّـشلَا ليلجلاناكسنأيأخلاِةَمْلُّظلٱِ
ىنعملااذهبوحيسملاروننوريفوسةملظلايفنيسلاجلا
.اهميمتتبحّرصو)١٦-٤:١٣ىّتم(ةءوبنلاىّتمسبتقا

لٱاَهـَلَتْمَّـظَع.َةَّـمُألٱَتْرَثْكَأ«٣
ْ
َكَماَمَأَنوُحَرْفَي.َحَرَف

لٱَك
ْ
يفِحَرَف حلٱِ

ْ
َنوُمِسَتْقَياَمَدْنِعَنوُجِهَتْبَيَنيِذَّـلٱَك.ِداََص

.»ًةَميِنَغ
٥:٣٠ةاضق

.هللابعشنمنينمؤملاددعيأَةَّـمُألٱَتْرَثْكَأ
هئيجمدنعحيسملابنينمؤملاريثكتبَحَرَفْلٱاَهـَلَتْمَّـظَع
.ليجنإلارصعيفو

يحورلاهللابعشحرفىلإاذهبراشأَكَماَمَأَنوُحَرْفَي
حرفلااذهلبابسألاّنيبدقوةصاخحيسملاكلميف
.ةيتآلاتايآلايفجاهتبالاو

يفِحَرَفْلٱَك تاريخلاليصحتيفحرفلايأِداَصَْحلٱِ
.حيسملايفةروخذملا

راصتنالاىلإانهةمينغلاماستقابراشأًةَميِنَغَنوُمِسَتْقَي
.توملاوناطيشلاوةيطخلاىلع

َّـنَُهتَّْـرسَكِهِرِّـخَسُمَبيِضَقَوِهِفِتَكاَصَعَوِهِلْقِثَريِنَّـنَأل«٤
يفاَمَك .»َناَيْدِمِمْوَيِ

ألَا
َ
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:١٠صو٨٣:٩رومزمو٧:٢٢ةاضق١٤:٥و١٠:٥ص
٢٦

لوألاببسلاوهاذهخلاِهِفِتَكاَصَعَوِهِلْقِثَريِنَّـنَأل
رينب«دارملاو.مهئادعأةوقحيسملاةدابإوهوبعشلاحرفل
بعشنعهبّىنكملاليئارسإىلععوضوملاليقثلارينلا»هلقث
»رينلا«و.هفتكبُرضاهبيتلااصعلا»هفتكاصعبو«.هللا
اهلكايالبلاجتنتاهنميتلاةيطخلاةيدوبعىلإًاضيأريشي
.اهنمهبعشصّلخيحيسملاو

٧:٢٢ةاضق(يفمويلااذهثيدحركُذَناَيْدِمِمْوَي
صّلخبرلانأوهةثداحلاهذهيفربتعملارمألاو.)٢٣و
ّيلعرختفيالئل«ةوقلاوددعلايليلقسانأةطساوبهبعش
.»ينتصلخيديًالئاقليئارسإ

ملٱِحَالِسَّـلُكَّـنَأل«٥
لَسَتُْ

ِّـ
يفِح لٱِ

ْ
ٍءاَدِرَّـلُكَو،ىَغَو

يفٍجَرْحَدُم لِلُنوُكَي،ِءاَمِّـدلٱِ
ْ

.»ِراَّـنلِلًالَكْأَمِقيِرَح
١٦و٦٦:١٥ص

حرفليناثلاببسلاوهاذهِحِّـلَسَتُْملٱِحَالِسَّـلُكَّـنَأل
مايأيفيأةحلسألافالتإوبرحلالاطبإوهونينمؤملا
عمجأملاعلامالسلالمشيوبرحلاتاودألكىنفتحيسملا
.)٢:٤ص(

َىلَعُةَساَيِّـرلٱُنوُكَتَو،ًانْبٱىَطْعُنَوٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل«٦
،ًاّيِدَبَأًابَأ،ًاريِدَقًاٰهلِإ،ًاريِشُم،ًابيِجَعُهُمْسٱىَعْدُيَو،ِهِفِتَك
.»ِمَالَّـسلٱَسيِئَر

٢٨:١٨ىّتم٣:١٦انحوي٢:١١اقولو٧:١٤ص
سسفأ٢:١٣سطيت١٣:١٨ةاضق١٥:٢٥سوثنروك١و
٢:١٤

ثلاثلاببسلاوهاذهًانْبٱىَطْعُنَوٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل
هدلقتومالسلكردصمحيسملاةدالووهوهللابعشحرفل
هذهو.مالسلاوهكلممايقوةردقوناطلسوةسايرلك
دهعلايفتسبُتقادقوهناطلسوحيسملاىلعقدصتلاوقألا
يفدوهيلارباكدقو)٣٣و١:٣٢اقول(هيلإةبوسنمديدجلا
مهتوابغومهدانعىلعلديًاريسفتاهلاولمحتوةءوبنلاهذه
.حيسملاىلإالكلملاايقزحىلإريشتاهنأوهو

ىلعلمحبةسائرلاتهبُشِهِفِتَكَىلَعُةَساَيِّـرلٱُنوُكَت
.ةميظعةيلوؤسماهيلتةبعتمةمدخاهنألسيئرلافتك
لمحييذلاوهيلصألااهانعمنإف»ريزو«ةظفليفلمأت
ناكامكنكتملفحيسملاةسائرامأو.هنيعيوكلملالقث
سانلابولقيفةيحورةسائرًالوأتناكلبنورظتنيدوهيلا

ةطساوبموقترضاحلاملاعلايفةسائرمثةسادقلااهتياغو
كولمعضخيفريمضلاةرانإوقحلاراهظإبوبرحلابالةبحملا
نوكيالف.هتدارإبسحبمهفئاظواوسراميوحيسمللملاعلا
يفهمكحببوعشلاىلعمكحيلبًايدسجًاكلمحيسملا
.ًادارفأةيعرلابولقيفواهكولمبولق

ظعاوملارظنا(ًابيجعوهنوكييأًابيِجَعُهُمْسٱىَعْدُي
ءارذعنمدلُوهنألًابيجعناكحيسملاو.)٩ددعةينطولا
اياطخهيلعوًارابناكوًاريقفوًاينغناكوًاناسنإوًاهلإناكو
ًابأوًادلوناكوبيلصلاىلعتاموةايحلاسيئرناكوملاعلا
.خلاًايدبأ

ملٱِبَف«)١:٢٤سوثنروك١رظنا(ًاريِشُم
.»ِهللاٱِةَمْكِحِحيِسَْ

ملٱ«
حلٱِزوُنُكُعيَِمجِهيِفِرَخَّـذُْ

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
لِع
ْ
.)٢:٣يسولوك(ِ»م

.)٢٠-٨:١٢لامعأ(هريشتسينملكلريشموهو
ًاكلمالًاهلإنوكيهبدوعوملاحيسملانأبةءوبنًاريِدَقًاٰهلِإ
.توملاوةيطخلاوناطيشلارهقيهنأوناسنإدرجمالو
ةبحمكهبعشبحيوهوهنمةيدبألاةايحلانألًاّيِدَبَأًابَأ
.دبألاىلإهتبحموهينبلبآلا

سانلاوهللانيبمالسلاعنصيحيسملاِمَالَّـسلٱَسيِئَر
ملعيوبورحلالطبيوهبعشنعيماحيوممألاودوهيلانيبو
بابسألكوءايربكلاوعمطلاعزنيوقافتالاوةبحملاسانلا
.ماصخلا

هنَالِمَالَّـسلِلَو،ِهِتَساَيِرِّـوُمُنِل«٧ َىلَعَوَدُواَدِّـِيسْرُكَىلَعَةَياَِ
حلٱِباَهَدُضْعَيَواَهَتِّـبَثُيِل،ِهِتَكَلَْمم

ْ
لٱَوِّـَق

ْ
.ِدَبَألٱَىلِإَنآلٱَنِم،ِّـِرب

جلٱِّـبَرَُةْريَغ
ْ
.»اَذٰهُعَنْصَتِدوُُن

:٣٧صو١٩:٣١كولم٢و٣٣و١:٣٢اقولو٢:٤٤لايناد
٣٢

ىلإًاكلمىقبيحيسملاَةَياَِهنَالِمَالَّـسلِلَو،ِهِتَساَيِرِّـوُمُنِل
.دبألا

دسجلابدوادلسننمناكحيسملاَدُواَدِّـِيسْرُكَىلَع
ميهاربإلديعاوملاامأ.دواديسركنوكيهيسرككلذلو
:١٨نيوكت(ةلماكلاةعاطلاوناميإلاطرشبتناكفهلسنو
سيلومهينمؤمللبطرشالبدوهيللتسيليأ)١٩
ءاوسحيسملابنينمؤملاعيمجللبطقفدوهيلانمنينمؤملل
دحاولاهللابعشو.ممألانماوناكمأدوهيلانماوناكأ
.هدعبودسجتلالبقنينمؤملاعيمجلمشي

ةبحمنوكتهبعشةهجنمهللاةريغنإِدوُنُْجلٱِّـبَرُةَْريَغ
بضغلانوكتهئادعأةهجنموصالخوةيامحوةيوق
هبعشىقبينأىضريالبرلانال.كالهلاوديدشلا
نوكيهنأالوزاحآكريرشوفيعضكلممكحتحتراتخملا
نمكلمبهدعيلبروشأكلمكينثوكلمةطلستحت

ألَا
َ
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هسفنلرويغبرلاو.هتافصلكبًالماكنوكيدوادتيب
نمهصالخبدجمتيفهبعشوهليئارسإبعشنألًاضيأ
.هئادعأومهئادعأ

ليئارسإةكلمماهبهللارذنأتاليوةلسلسءدب
١٢ىلإ٨ع

يفًالْوَقُّبَّـرلٱَلَسْرَأ«٨ يفَعَقَوَفَبوُقْعَيِ .»َليِئاَْرسِإِ

يفًالْوَقُّبَّـرلٱَلَسْرَأ يفَعَقَوَفَبوُقْعَيِ دارأَليِئاَْرسِإِ
ىلإعجريبنلانأرهاظلاوةرشعلاطابسألاليئارسإوبوقعي
)٧:٨ص(يفمدقتامىلإلوقلااذهبراشأومهباقعركذ
.ًابعشنوكيالىتحةنس٦٥ةدميفرسكنيميارفأنأنم

،ِةَرِماَّـسلٱُناَّـكُسَوُمِياَرْفَأ،ُهُّلُكُبْعَّـشلٱُفِرْعَيَف٩«٩،١٠
لٱ
ْ
لَقِةَمَظَعِبَوٍءاَِيْربِكِبَنوُلِئاَق

ْ
للٱَطَبَهْدَق١٠:ٍب

ِّـ
يِنْبَنَفُنْب

جلٱَعِطُق.ٍةَتوُحْنَمٍةَراَجِحِب
ْ
.»ٍزْرَأِبُهُفِلْخَتْسَنَفُزْيَّـُم

نأنمدبالهنأوهللامالكقدصُهُّلُكُبْعَّـشلٱُفِرْعَيَف
.هديعووهدعومتي

اوهبتنيملمهباصأاملكعمنيذلاخلاٍءاَِيْربِكِبَنوُلِئاَقْلٱ
.»طبهدق«بلقةمظعباولاقمهئايربكنملبمهسفنأل
لامعأرظنا(بلقلامزعوبلقلاةمظعنيبزيمننأانيلعف
مزعوبرلاةمواقميفدانعلايهبلقلاةمظعنأل)١١:٢٣
تابوعصاندجواذإو.هتمدخيفتابثلاوهبلقلا
نععجرنالنأبجوبرلاةمدخيفةراسخوتاقيضو
مدقتنيأ»ةراجحبينبنفنبللاطبه«لوقنلبةمدخلاكلت
نيمواقمانكاذإنكلو.هيلعلاكتالابوهللاةمعنبكلذو
عجرنوبوتنوهبتنننأانيلعفانرسخوقيضلاانبلحبرلل
ةراسخلاهذهانيفكيو»نبللاطبه«لوقنوةئيدرلاانلامعأنع
.انبدأيذلابرلاىلإعجرنلبدعبئطخنالف
نودهنكلءانبلايفةلمعتسملاباشخألانموهُزْيَّـمُْجلٱ
اوثرتكيملمهنأىنعملاو)١:١٥مايأ٢(ةناتموةميقزرألا
مهتردققوفنوردقيمهنأاوعداواورباكلبمهلبرلابيدأتب
داومبهءانباوديعينأبرلامهلهمدهاماوممرينأىلع
يفةروكذملاةلزلزلاىلإمالكلااذهبيبنلاراشأامبرو.لضفأ
.)١٤:٥ايركزو١:١سوماع(

.»ُهَءاَدْعَأُجِّـيَُهيَوِهْيَلَعَنيِصَرَماَصْخَأُّبَّـرلٱُعَفْرَيَف«١١

هلاسرإبمهدرمتومهئايربكلهللامهرذنأُّبَّـرلٱُعَفْرَيَف
.مفلالكبمهنولكأيمهنمًاددعرثكأوًاسأبدشأءادعأ

.نييروشألاموصخلايأَنيِصَرَماَصْخَأ
نوعجريمارآاورمدينأدعب.ميارفأىلعيأِهْيَلَع
.ميارفأنورمديو

لٱَوُماَّـدُقْنِمَنيِّـيِماَرَألٱ«١٢
ْ
َنوُلُكْأَيَف،ُءاَرَوْنِمَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱِّـلُكِبَليِئاَْرسِإ
ْ
ُهُدَيْلَب،ُهُبَضَغَّـدَتْرَيَْملاَذٰهِّـلُكَعَمِ.مَف

.»!ُدْعَبٌةَدوُدَْمم
٤:٨ايمرإو١٠:٤و٥:٢٥ص

لجألنييروشألاةدعاسمىلعءالؤهربُجيَنيِّـيِماَرَألٱ
اولوتساومهورهقدقاوناكنييروشألانأعمميارفأةدابإ
.نيلوألامهءافلحنويليئارسإلاناكومهيلع

.مهمادقهوبسحنييناربعلانإفقرشلايأُماَّـدُقْنِم
.برغلايأُءاَرَوْنِم

ًاماتًاعطقليئارسإعطقينأهللادصقبحيرصت
١٧ىلإ١٣عهيلعمهدرمتلجأل

طَيَْملَوِهِبِراَضَىلِإْعِجْرَيَْملُبْعَّـشلٱَو«١٣
ْ
َّـبَرْبُل

جلٱ
ْ
.»ِدوُُن
٧:١٠عشوهو٥:٣ايمرإ

لكنمًائيشاوعفتنيمليأِهِبِراَضَىلِإْعِجْرَيَْملُبْعَّـشلٱَو
ةيغبةبحملابرضمهبرضدقناكبرلانإف.برلاتابيدأت
وزغًالوأناكف.جيردتلابتابيدأتلاتناكو.مهصالخ
اوهبتنيملفنيينيطسلفلاونييمارآلاوزغمثرسالفثلغت
ديفتسيوهبتنينأئطاخلكىلعف.ةرماسلاتطقسًاريخأو
.كالهلايأتاكردلاىندأىلإلصيالفبرلابيدأتنم

َلْخَّـنلٱ،َبَنَّـذلٱَوَسْأَّـرلٱَليِئاَْرسِإْنِمُّبَّـرلٱُعَطْقَيَف«١٤
يف،َلَسَألٱَو .»ٍدِحاَوٍمْوَيِ

١٨:٨ايؤرو١٠:١٧ص

ميظعلايأَبَنَّـذلٱَوَسْأَّـرلٱَليِئاَْرسِإْنِمُّبَّـرلٱُعَطْقَيَف
.امهنيبنملكوريقحلاو
.ىندألاوىلعألاوءيندلاوفيرشلاَلَسَألٱَوَلْخَّـنلٱ

ملٱَوُخْيَّـشلَا«١٥
لَعُييِذَّـلٱُّيِبَّـنلٱَو،ُسْأَّـرلٱَوُهَُربَتْعُْ

ِّـ
ُم

لٱِب
ْ
.»ُبَنَّـذلٱَوُهِبِذَك

ألَا
َ
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سأرلا«ةقباسلاةيآلايفهلوقلنايباذهَُربَتْعُْملٱَوُخْيَّـشلَا
وأماقملاوأرمعلايفسانلانيبمدقتملكىلعف.»بنذلاو
ةنونيدهيلعفأطخأاذإوةيصوصخةيلوؤسمملعلاوأىنغلا
يفنكتملًالثمىسومةيطخنإ.هتلزنمببسبمظعأ
برلانمتقحتسااهنكلوهريغاياطخنممظعأاهسفن
ماقمبهاوسىلعًامدقتمهنوكلًابيدأتوًايصوصخًاخيبوت
.ةدايسلاوةءوبنلا

ةيطخهتيطخنألُبَنَّـذلٱَوُهِبِذَكْلٱِبُمِّـلَعُييِذَّـلٱُّيِبَّـنلٱ
)٥:١٩ىّتم(ئطخينأهريغمّلعفأطخأهنألةفعاضم
يبنلاءاطخدشأناكامف.هركلادشأبذكلاهركيبرلاو
.ملكتلانمىفعتساوزاحآعمقفتاولءايعشإ

لِضُمِبْعَّـشلٱاَذٰهوُدِشْرُمَراَصَو«١٦
ِّـ
ُهوُدَشْرُمَوَني

.»َنيِعَلَتْبُم
٣:١٢ص

مهلغوتلنايباذهَنيِّـلِضُمِبْعَّـشلٱاَذٰهوُدِشْرُمَراَصَو
.مهعوجربلمألافعضلوداسفلايف

ُهاَماَتَيُمَحْرَيَالَو،ِهِناَيْتِفِبُدِّـيَّـسلٱُحَرْفَيَالَكِلٰذِلْجَأل«١٧
ٍمَفُّلُكَو.ٍَّرشُلِعاَفَوٌقِفاَنُمْمُهْنِمٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأل،ُهَلِماَرَأَو
لَكَتُم
ِّـ
حلٱِبٌم

ْ
ٌةَدوُدَْممُهُدَيْلَب،ُهُبَضَغَّـدَتْرَيَْملاَذٰهِّـلُكَعَم.ِةَقاََم

.»!ُدْعَب
٥:٢٥صو٢١و١٢ع٧:٢اخيم١١و١٤٧:١٠رومزم
١٠:٤و

ديسلاحرفياليأِهِناَيْتِفِبُدِّـيَّـسلٱُحَرْفَيَالَكِلٰذِلْجَأل
.برحلايفنورداقلا»نايتفلاب«دارملاو.مهرورشببسلمهب

مهمحريالناكاذإولمارألاوىماتيلابينتعيبرلاُهاَماَتَي
.ًادحأمحريالف

ليصفتلابمهرورشةرثكومهلاوحأحاضيإ
٢١ىلإ١٨ع

لٱَّـنَأل«١٨
ْ
حلٱَوَكْوَّـشلٱُلُكْأَت.ِراَّـنلٱَكُقِرُْحيَروُجُف

ْ
،َكََس

لٱَباَغُلِعْشُتَو
ْ
لَتَفِرْعَو

ْ
.»ٍناَخُدَدوُمَعُّفَت

٤:١يخالمو١٠:١٧ص١:١٨ةيمور

ةيطخلاوهسفنكلهيئطاخلاِراَّـنلٱَكُقِرُْحيَروُجُفْلٱَّـنَأل
ديبتيبلاقرتحيفًادصقهتيبيفناسنإاهلعشيرانك
هيلعبوذكملانمرثكأبذاكلارضيبذكلاف.هبحاص

تانعللاوهنمقورسملارسختاممرثكأقراسلارسختةقرسلاو
.نعاللاىلعًالوألحت

جلٱِّـبَرِطَخَسِب«١٩
ْ
ُحتِدوُُن

ْ
ُبْعَّـشلٱُنوُكَيَو،ُضْرَألٱُقَر

.»ِهيِخَأَىلَعُناَسْنِإلٱُقِفْشُيَال.ِراَّـنلِلٍلَكْأَمَك
٦و٧:٢اخيم٨:٢٢ص

نوكيوضرألاقرحيهللاطخسنأىتحِّـبَرِطَخَسِب
.همامأبشعلاكبعشلا

لَي«٢٠
ْ
لٱَىلَعُمِهَت

ْ
َالَفِلاَمِّـشلٱَىلَعُلُكْأَيَو،ُعوُجَيَفِنيِمَي

.»ِهِعاَرِذَْمَحلٍدِحاَوُّلُكَنوُلُكْأَي.ُعَبْشَي
١٩:٩ايمرإو٤٩:٢٦ص٢٦:٢٦نييوال

بلسيهقيضوهعوجلمهنمدحاولكِنيِمَيْلٱَىلَعُمِهَتْلَي
نودادزيومهضرأيفينامألاضوعايانملانوكتورخآلا
.ًانيميوًالامشاولتقييكمدلاكفسىلإًاليموةواسق

يفغلابيدحاولكنأيأِهِعاَرِذَمَْحلٍدِحاَوُّلُكَنوُلُكْأَي
.رخآلاررض

.اَذوَُهيَىلَعًاعَماَُمهَو،ىَّـسَنَمُمِياَرْفَأَو،َمِياَرْفَأىَّـسَنَم«٢١
.»!ُدْعَبٌةَدوُدَْممُهُدَيْلَبُهُبَضَغَّـدَتْرَيَْملاَذٰهِّـلُكَعَم
١٠:٤و٥:٢٥ص١٧و١٢ع

نأىرنكولم٢نم١٥صانعجاراذإَمِياَرْفَأىَّـسَنَم
حقفومولشلتقميحنموهلتقوايركزكلملاىلعنتفمولش
ليقاممجتنتسنو.حقفلتقعشوهوهلتقوايحقفىلعنتف
حقفنيبناكهنأ)١٧:١و١٦:١و١٥:٢٧كولم٢(يف
اهلكةدملاهذهيأكلمالبنينسينامثوحنةدمعشوهو
ىلعميارفأوميارفأىلعىسنمشيوشتونتفنامزتناك
.ىسنم

تابرضلاهذهببرلادصقنإُهُبَضَغَّـدَتْرَيَْملاَذٰهِّـلُكَعَم
الاوهبتنيملمهنكلوةبوتلابهيلإهبعشعوجرةليقثلاوةريثكلا
.هبضغدتريملفاهيلياممالوىلوألاةبرضلانم

ظاعوللدئاوف
:يتأيامديفت)٦ع(ةسمخلاحيسملاءامسأ
.دسجتلارس.بيجع.١
الوهوهميلعتيفترهظيتلاحيسملاةمكح.ريشم.٢

.ةروشملاهنمبلطينملكلًاريشممويلالازي

ألَا
َ
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جارخإوىضرملاءافشىلعحيسملاةردق.ريدقهلإ.٣
لكيفهدصاقمءارجإيفوىتوملاةمايقونيطايشلا
.نامز
.صالخلاوناينبلليههتوقفحيسملاةبحم.يدبأبأ.٤
يفوملاعلايفمالسلاهتسائرةجيتن.مالسلاسيئر.٥

.نمؤملكبلق

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
يهوقباسلاحاحصألابةقحلمهنمىلوألاعبرألاتايآلا

نمرامدلاوبرحلاباذوهيوليئارسإيتكلمملهللاراذنإةلمكت
١٢صةياهنىلإ٥عنمو.لخادلانمنتفلاوجراخلا
:ماسقأيهو.ًامكحمًاطابتراضعبباهضعبطبترمتاءوبن

ًابيضقهذختاهنألروشأنممقتنيسهللانأبةءوبن:لوألا
هرادتقاىلإبعشلاكلذىلعهراصتنابسنفهبعشبيدأتل
وهامكهلًابيدأتنوكيامبهلالذإوهبيذعتنمفتكيملو
مسقلااذهو.هرخآنعهضرقينأيفدهتجالبهللادارم
:يتأيامىلعليصفتلابلمتشي
.)١٩-٥ع(روشأرامدفصو.١
هللاىلإمهؤاجتلاوبعشلاءايقتأيفبوطخلاكلتريثأت.٢

.)٢٣-٢٠ع(هيلعمهلاكتاو
.)٢٧-٢٤ع(مهتيوقتوهبعشهللاطيشنت.٣
.)٣٢ىلإ٢٨ع(ميلشروأةبراحملروشأءيجمفصو.٤
.)٣٤و٣٣ع(روشأطوقسبديعولاراركت.٥

حاجنوهكلمدادتماوحيسملاءيجمبةءوبن:يناثلا
.)١٢ص(دمحديشنو)١١ص(هتوكلم

لٱَةَيِضْقَأَنوُضْقَيَنيِذَّـلِلٌلْيَو١«٤-١
ْ
طُب
ْ
لِلَو،ِل

ْ
ِةَبَتَك

حلٱِنَعَءاَفَعُّضلٱاوُّدُصَيِل٢ًارْوَجَنوُلِّـجَسُيَنيِذَّـلٱ
ْ
ِ،مُْك

اوُبَهْنَيَوْمُهَتَميِنَغُلِماَرَألٱَنوُكَتِل،يِبْعَشِيسِئاَبَّـقَحاوُبِلْسَيَو
يفَنوُلَعْفَتاَذاَمَو٣.َماَتْيَألٱ لٱِمْوَيِ

ْ
ُةَكُلْهَّـتلٱِيتْأَتَنيِح،ِباَقِع

لِلَنوُبُرَْهتْنَمَىلِإ؟ٍديِعَبْنِم
ْ
٤؟ْمُكَدَْجمَنوُُكْرتَتَنْيَأَو،ِةَنوُعَم

َحتَنوُطُقْسَياَّـمِإَو،ىَْرسَألٱَْنيَبَنوُثَْجياَّـمِإ
ْ
لٱَت

ْ
ِّـلُكَعَم.َىلْتَق

.»!ُدْعَبٌةَدوُدَْممُهُدَيْلَب،ُهُبَضَغَّـدَتْرَيَْملاَذٰه
اقولو٩:٧عشوه٣١:١٤بويأ٩٤:٢٠و٥٨:٢رومزم
٢١و١٧و٩:١٢و٥:٢٥ص١٩:٤٤

نمءزجيهوقباسلاحاحصألابقلعتتتايآلاهذه
نوُّنسينيذلاةاضقلابةصتخميهوليئارسإلهللاتاديدهت

)١(مهتيطختناكو.لطبلابنوضقيوةلداعلاريغعئارشلا
الإناطلسالهنألهللاءالكوكمهتيلوؤسمباورعشيملمهنأب
.)١٣:١ةيمور(هللانم

مهأنمهنأللمارألاوىماتيلاوءافعضلاملظب)٢(
.ءافعضلانعاوماحينأماكحلاتابجاو

ةروصبملظلاريصيفلطبلاماكحألمهقيدصتب)٣(
.قحلاوماظنلا

نإ.روشأنميأ)٣ع(ٍديِعَبْنِمُةَكُلْهَّـتلٱِيتْأَتَنيِح
الهنألروشأىلإاوئجتلينأنعحيرصتلكبمهاهنبرلا
.برلاالإمهلأجلمالومهصلخي
مهلأسفهاوسالمهلاممهدجمناكْمُكَدَْجمَنوُكُْرتَتَنْيَأ
متنأوباقعلاموييفلاملااذهنوعضتنيأًامكهتبرلا
.ىلتقلاعمنوطقاسوأىرسألانيبنوبهاذ

نإ)٢١و١٧و٩:١٢صرظنا()٤ع(خلاُهُبَضَغَّـدَتْرَيَْمل
ةرماسلا.مالكلااذهبيهتنيةءوبنلاهذهنملصفلك
ةياهنىتحاذوهيىلعبرلابضغدتريملومقتملوتطقس
.لبابيبس

لٱَو.يِبَضَغِبيِضَقَروُّشَألٌلْيَو٥«٥،٦
ْ
يفاَصَع ْمِهِدَيِ

ِبْعَشَىلَعَو،ُهُلِسْرُأٍةَقِفاَنُمٍةَّـمُأَىلَع٦.يِطَخَسَيِه
َنيِسوُدَمْمُهَلَعَْجيَوًابَْهنَبَهْنَيَوًةَميِنَغَمِنَتْغَيِل،ِهيِصوُأيِطَخَس
.»ِةَّـقِزَألٱِنيِطَك
٣٤:٢٢ايمرإ٩:١٧ص٥١:٢٠ايمرإ

.ميلشروأواذوهيىلعروشأموجهبةءوبنناتيآلاناتاه
ايقزحكلميفةءوبنلاهذهنامزنأ١٠و٩عنمرهاظلاو
يفهيلإراشملاروشأكلمنأحجرألاو.ةرماسلاطوقسدعب
.بيراحنسوهةءوبنلاهذه

:مهسدقملاباتكلايفنوروكذملاروشأكولم
ليئارسإكلمميحنمىلعةيزجلاعضويذلالوف:لوألا·

.)١٥:١٩كولم٢(
ثاغتساونيصروحقفهاصعيذلارسالفثلغت:يناثلا·

:١٦و١٥:٢٩كولم٢(ليلجلاوقشمدبرضفزاخآهب
كلملنامسارسالفثلغتولوفنأمهضعبنظو)٩
.دحاو
ةرماسلاةرصاحميفعرشيذلارصانملش:ثلاثلا·

.)١٧:٥كولم٢(
كلموهلتقورصانملشىلعنتفيذلانوجرس:عبارلا·

دودشأذخأو)١٧:٦كولم٢(ةرماسلاذخأوهنعًاضوع
.)٢٠صءايعشإ(ًاضيأ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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ميلشروأرصاحيذلانوجرسنببيراحنس:سماخلا·
ىلعًايلوتسمةءوبنلاهذهنمزيفناكوايقزحمايأيف
كلامملالكيأنيطسلفومودأوبآوموةرماسلاومارآ
نظنكلاهيلإمدقتيذئنيحناكوةيدوهيلاادعام
ال١٠صيفهيلإراشملاوهنوجرسنأمهضعب
.بيراحنس
يذلابيضقلايأيِبَضَغِبيِضَقَروُّشَألٌلْيَو
.بضغلاتقويفهتلمعتسا

يفاَصَعْلٱَو ىلعمهبردأانأيأيِطَخَسَيِهْمِهِدَيِ
هللامهرذنأيتلاماكحألانإف.رارشألانمةمقنللاهلامعتسا
ةطساوبصوصخلاىلعاهارجأقباسلاحاحصألايفاهب
:٥١ايمرإ(هماقتنالةلآرصنذخوبنذختااذكهو.نييروشألا
مهكلمىلإالنييروشألاىلإهجومهللامالكو.)٢٤-٢٠
:ْدَعْصٱِيلَلاَقُّبَّـرلٱ«)٣٦:١٠ص(بيراحنسلاق.هدحو
رهظبرلانأكفقداصهلوقلعلو»اَْهبِرْخٱَوِضْرَألٱِهِذٰهَىلِإ
.)٢:٢٨لايناد(رصنذخوبنملكامكهملكوهل

كلذلوهللايقتيايقزحكلملاناك)٦ع(ٍةَقِفاَنُمٍةَّـمُأ
.ىوقتلابنورهاظتيرارشأمهوبعشلاضعبناك

انأيذلايبعشاذوهيىلعيأيِطَخَسِبْعَشَىلَع
.هقافنلهيلعطخاس

لَقُبِسَْحيَالَو،اَذَكٰهُرِكَتْفَيَالَفَوُهاَّـمَأ٧«١١-٧
ْ
ُهُب

يفْلَب.اَذَكٰه لَقِ
ْ
٨.ٍةَليِلَقِبْتَسْيَلًاَممُأَضِرْقَيَوَديِبُيْنَأِهِب

لَكْتَسْيَلَأ٩؟ًاكوُلُمًاعيَِمجيِئاَسَؤُرْتَسْيَلَأ:ُلوُقَيُهَّـنِإَف
ْ
وُن

ُةَرِماَّـسلٱِتَسْيَلَأ؟َداَفْرَأَلْثِمُةاََمحْتَسْيَلَأ؟َشيِمَكْرَكَلْثِم
اَهُماَنْصَأَو،ِناَثْوَألٱَكِلاََمميِدَيْتَباَصَأاَمَك١٠َ؟قْشَمِدَلْثِم
ملٱ
َسْيَلَفَأ١١،ِةَرِماَّـسلِلَوَميِلَشُروُأليِتَّـلٱَنِمُرَثْكَأَيِهُةَتوُحْنَْ
هناَثْوَأِبَوِةَرِماَّـسلٱِبُتْعَنَصاَمَك »؟اَهِماَنْصَأَوَميِلَشُروُأِبُعَنْصَأاَِ
خلا٣٣و١٨:٢٤كولم٢و٤:١٢اخيمو٥٠:٢٠نيوكت
١٦:٩كولم٢و٣٥:٢٠مايأ٢و٦:٢سوماعخلا١٩:١٠و

كلذبًادجرختفاهنإفهللاةدارإهئارجإيفروشأركفنايب
ىلإالهتمكحوهتردقىلإهتاراصتناوهلامعألكبسنو
.هللا

عاستاىلعليلداذهًاكوُلُمًاعيَِمجيِئاَسَؤُرْتَسْيَلَأ
طلستواهحتفيتلاكلامملاىلعهئاليتسابهراختفاوهتكلمم
.ًارادتقاوةونعاهكولمىلع
نيتاهرهقأملأيأ)٩ع(َشيِمَكْرَكَلْثِموُنْلَكْتَسْيَلَأ
ندمتسركذروشأكلمنإ.يرينلامهعضخأونيتنيدملا
نأللامشلانمًائدتبمبيترتلاباهركذواهحتفدقناك
برغلاولامشلاىلإًالوأناكةيدوهيلاىلإروشأنمقيرطلا
نعقيرطلاليمتمثرهنلاةفاحىلعيهوشيمكركىلإ

ىلإبونجلاةهجىلإمثدافرأواونلكىلإبرغلاةهجىلإرهنلا
لاقهنأكًاجاوزأندملاهذهركذو.ةرماسلاىلإاهنموةامح
ةامحتذخأوشيمكركتذخأدقتنكًاملثمونلكتذخأ
ةريزجلاريغدافرأو.هرخآىلإدافرأتذخأدقتنكاملثم
.داورأ

لاقروشأكلمنأيأ)١٠ع(يِدَيْتَباَصَأاَمَك
ىرخأكلاممبلمعامكميلشروأبلمعيهنإًارختفم
نمرثكأاهسرحتيتلاكلامملاكلتمانصأنأعماهمانصأبو
الناثوأللهراقتحانأىفخيالو.ةرماسلاوميلشروأمانصأ
ناثوألللبةينثولاةدابعللوناثوأللًاماعًاراقتحابسُحي
.وهاهدبعيمليتلا

ناكيتلامانصألاىلإريشتةرماسلاوميلشروأمانصأو
ليئارسإةكلمميفنيدوبعملانيلجعلاواهلنودجسيدوهيلا
دافرأوةامحوقشمدمانصأنملضفأتسيلمانصألاهذهو
.لاقامك

ِلَبَجِبِهِلَمَعَّـلُكُدِّـيَّـسلٱَلَمْكَأىَتَمُنوُكَيَف١٢«١٤-١٢
مثُبِقاَعُأِّـينَأ،َميِلَشُروُأِبَوَنْوَيْهِص

ََ
لَقِةَمَظَعَر

ْ
َروُّشَأِكِلَمِب

،ُتْعَنَصيِدَيِةَرْدُقِب:َلاَقُهَّـنَأل١٣.ِهْيَنْيَعِةَعْفِرَرْخَفَو
لَقَنَو.ٌميِهَفِّـينَأل.يِتَمْكِحِبَو

ْ
ُتْبََهنَوٍبوُعُشَموُُختُت

طَطَحَو،ْمُهَرِئاَخَذ
ْ

ملٱُت
َةَوْرَثيِدَيْتَباَصَأَف١٤.ٍلَطَبَكَكوُلُْ

َّـلُكاَنَأُتْعََمجٌروُجْهَمٌضْيَبُعَمُْجياَمَكَو،ٍّشُعَكِبوُعُّشلٱ
َالَوٍمَفُحِتاَفَالَوٍحاَنَجُفِرْفَرُمْنُكَيَْملَو،ِضْرَألٱ
.»ٌفِصْفَصُم
:٢٨لايقزحو٣٧:٢٤ءايعشإ٥٠:١٨ايمرإ١٩:٣١كولم٢
٣١:٢٥بويأ٤:٣٠لاينادوخلا٤

اموروشأكلمصاصقبةءوبنلانمضتتتايآلاهذه
ءارجإيفهايإهمادختساةدممامتدعبهببرلاهلعفيس
.ىلاعتهدصاقم
هرورشوهئايربكىلعهبقاعيِكِلَمِبْلَقِةَمَظَعَرََمثُبِقاَعُأ
.هتمظعمطحيوهنمتردصيتلاةيراختفالالامعألاو
ىلإلبطقفدحاوكلمىلإريشيال»روشأكلم«لوقلاو
ءايربكلابنيروهشممهلكاوناكواهكولمعيمجوةكلمملا
.ةواسقلاوعمطلاو

ًاظفلكلذروشأكولملقيملامبر)١٣ع(َلاَقُهَّـنَأل
.مهلاحناسلومهبولقراكفأهذهنأيبنلاىنعمف

برلانإ)٣٢:٨ةينثترظنا(ٍبوُعُشَموُُختُتْلَقَنَو
موختلالقننمروشأكلمهاتأامفبوعشللًاموختبصن
.بوعشلاملظوهللاماظنىلعدعتوه

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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.ًاعاجشيأًالطبهسفنروشأكلمىمسٍلَطَبَك
كلامملاتوزغيأ)١٤ع(ٌروُجْهَمٌضْيَبُعَمُْجياَمَكَو
.روجهمضيبعمُجيامكعنامالباهتعمجو

.ةمواقمىندأنودنميأٍحاَنَجُفِرْفَرُمْنُكَيَْملَو
ةوقلابرختفالبامهبرختفيوقحلاولدعلاعديملهنأرظناف
يقاشبرمالكنمروشأءايربكترهظو.ةيشحولاةيدسجلا
تاباتكلايفًاضيأرهظو.)٣٥-١٨:١٩كولم٢(ايقزحىلإ
بابرألابروكولملاكلمبهسفنكلملابقلاهيففةميدقلا
اوأتفيملمهنأنوعديكولملاءالؤهناكو.خلاةهلآلازيزعو
نأانلزوجيالف.ًادبأمهراسكناركذتالتاباتكلافنيحجان
نمًائيشانلمعاننأكانحاجنوانلامةرثكوانلوقعةوقبرختفن
نماهلكحاجنلاولاملاولقعلاوةوقلانأبرقنلبانسفنأ
ةدارإلهسفنملسينملىبوطو.هديبتالآنحنوبرلا
هلامعألكبسنييأبرلابرختفيواهلمعينأبحيوبرلا
.هيفةلماعلاهللاةمعنىلإةحلاصلا

لٱُرِخَتْفَتْلَه«١٥
ْ
لٱَىلَعُسْأَف

ْ
هبِعِطاَق ملٱَُّـربَكَتَيْوَأ،اَِ

ْ
ُراَشْنِ

لٱَّـنَأَك؟ِهِدِّـدَرُمَىلَع
ْ
لٱَّـنَأَك!ُهَعِفاَرُكِّـرَُحيَبيِضَق

ْ
ْنَمُعَفْرَتاَصَع

.»!ًادوُعَوُهَسْيَل
٥١:٢٠ايمرإ

نيبييخيبوتماهفتساِعِطاَقْلٱَىلَعُسْأَفْلٱُرِخَتْفَتْلَه
عطاقلادييفسأفبهبُشذإهسفنبهراختفاوروشأةلاهج
.هكرحمدييفبيضقوأهلمعتسمدييفراشنمو

عفريبيضقلانأكيأُهَعِفاَرُكِّـرَُحيَبيِضَقْلٱَّـنَأَك
.بيضقلاعفريلجرلااللجرلا

جلٱُدِّـيَسُلِسْرُيَكِلٰذِل١٦«١٩-١٦
ْ
،ًالاَزُهِهِناَمِسَىلَعِدوُُن

َحتُدِقوُيَو
ْ
َليِئاَْرسِإُروُنُريِصَيَو١٧.ِراَّـنلٱِديِقَوَكًاديِقَوِهِدَْجمَت

يفُهَكْوَشَوُهَكَسَحُلُكْأَيَوُقِرْحُيَف،ًابيَِهلُهُسوُّدُقَوًاراَن ٍمْوَيِ
جلٱَوَسْفَّـنلٱِهِناَتْسُبَوِهِرْعَوَدَْجميِنْفُيَو١٨ٍدِحاَو

ْ
.ًاعيَِمجَدََس

ملٱِناَبَوَذَكُنوُكَيَف
ًةَليِلَقُنوُكَتِهِرْعَوِراَجْشَأُةَّـيِقَبَو١٩.ِضيِرَْ

.»ٌّيِبَصاَهَبُتْكَيىَّـتَح
١٩:٢٣كولم٢و٢٧:٤و٩:١٨ص٥:١٧ص

.هئايربكوهرشىلعروشألرخآراذنإتايآلاهذه
نوريصيهنامسنأىنعملاو.ءادشألاهبرحلاجرِهِناَمِس

.نوفعضيهءايوقأوًالازه
نوكيدحاولاهلإلايأ)١٧ع(ًاراَنَليِئاَْرسِإُروُنُريِصَيَو

.)٣٧:٣٦ءايعشإ(هئادعألةلكآًارانوهبعشلًارون
رانلاكلتلعفنأيأ)١٨ع(ِهِناَتْسُبَوِهِرْعَوَدَْجميِنْفُيَو

.روشأةوقلكىنفُيىتحًاميظعنوكي

نعةيانكناتسبلاورعولاو.ًاماتءانفَدَسَْجلٱَوَسْفَّـنلٱ
.مهتمظعومهترثكىلإًارظنروشأركاسع

سيلروشأطوقسنأىلإريشي)١٨ع(ِضيِرَْملٱِناَبَوَذَك
ًاضيأةيلخادبابسأنملباهدحوةيجراخلابابسألانم
.قالخألاداسفونتفوةيلهأبورحك

ناكيذلاهشيجنأيأ)١٩ع(ِهِرْعَوِراَجْشَأُةَّـيِقَبَو
ردقيىتحًاليلقريصيرعولاراجشألثمةمظعلاوددعلاب
.هّدعينأيبص

يفُنوُكَيَو٢٠«٢٣-٢٠ لٱَكِلٰذِ
ْ
َليِئاَْرسِإَةَّـيِقَبَّـنَأِمْوَي

َىلَعًاضْيَأَنوُلَّـكَوَتَيَنوُدوُعَيَالَبوُقْعَيِتْيَبْنِمَنيِجاَّـنلٱَو
هبِراَض كَوَتَيْلَب،ِْمِ

حلٱِبَليِئاَْرسِإِسوُّدُقِّـبَّـرلٱَىلَعَنوُلَّـ
ْ
٢١.ِّـَق

لٱِهللاٱَىلِإَبوُقْعَيُةَّـيِقَبُعِجْرَت
ْ
َكُبْعَشَناَكْنِإَوُهَّـنَأل٢٢.ِريِدَق

لٱِلْمَرَكُليِئاَْرسِإاَي
ْ
ٍءاَنَفِبَِيضُقْدَق.ُهْنِمٌةَّـيِقَبُعِجْرَتِرْحَب

لٱِبٍضِئاَف
ْ
جلٱَّـبَرَدِّـيَّـسلٱَّـنَأل٢٣.ِلْدَع

ْ
ًءاَنَفُعَنْصَيِدوُُن

يفًءاَضَقَو .»ِضْرَألٱِّـلُكِ
ص٩:٢٧ةيمور٧:٣ص٢٨:٢٠مايأ٢و١٦:٧كولم٢
:٩ةيمورو٩:٢٧لاينادو٢٨:٢٢ص٢٨:٢٢ص٦:١٣
٢٨

.ليئارسإةيقبلةمحرلابديعاومتايآلاهذهيف
نوملعتييأِْمِهبِراَضَىلَعًاضْيَأَنوُلَّـكَوَتَيَنوُدوُعَيَال
هتثاغتسابزاحآةسايسداسفنوققحتيوبيدأتلانمةمكحلا
.روشأكلمب

يفءاجامىلإةراشإاذه)٢١ع(َبوُقْعَيُةَّـيِقَبُعِجْرَت
رآشءايعشإنبامسايفةءوبنلاهذهنومضمو)٧:٣ص(
ىلإناتراشإ»بوقعي«ةظفلو»ليئارسإ«ةظفلو.بوشاي
.طقفةرشعلاطابسألاىلإالهلكليئارسإ

ميهاربإلدعولاىلإةراشإانه)٢٢ع(ِرْحَبْلٱِلْمَرَك
:٤كولم١(ناميلسمايأيفمتدعولااذهو)١٣:١٦نيوكت(
ىنعمىلعمامتلالكًايحورمتيسوًايئزجمتهنكلو)٢٠
.ةيحيسملاةسينكلاومنيفلضفأ

نمرارشألاءانفنأيأِلْدَعْلٱِبٍضِئاَفٍءاَنَفِبَِيضُقْدَق
ىنعملاولوقلااذهيفةيزعتدجويالو.ًالدعناكليئارسإ
بسحمهلماعيلبةأطخلانعرظنلاضغيالبرلانأ
.مهلامعأ

.امهيلكاذوهيوليئارسإضرأ)٢٣ع(ِضْرَألٱِّـلُك

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَذَكٰهْنِكَلَو٢٤«٢٧-٢٤
ْ
َال:ِدوُُن

يفُنِكاَّـسلٱيِبْعَشاَيَروُّشَأْنِمْفََخت َكُبِْرضَي.َنْوَيْهِصِ
لٱِب
ْ
ُهَّـنَأل٢٥.َْرصِمِبوُلْسُأَىلَعَكْيَلَعُهاَصَعُعَفْرَيَو،ِبيِضَق
يفيِبَضَغَوُطَخَّـسلٱُّمِتَيًاّدِجٍليِلَقَدْعَب هتَداَبِإِ ُميِقُيَو٢٦.ِْمِ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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جلٱُّبَرِهْيَلَع
ْ
،َباَرُغِةَرْخَصَدْنِعَناَيْدِمِةَبَْرضَك،ًاطْوَسِدوُُن

لٱَىلَعُهاَصَعَو
ْ
ُنوُكَيَو٢٧.َْرصِمِبوُلْسُأَىلَعاَهُعَفْرَيَوِرْحَب

يف لٱَكِلٰذِ
ْ
،َكِقُنُعْنَعُهَريِنَو،َكِفِتَكْنَعُلوُزَيُهَلِْمحَّـنَأِمْوَي

.»ِةَناَمَّـسلٱِبَبَسِبُريِّـنلٱُفَلْتَيَو
كولم٢و١١:٣٦لايناد٥٤:٧ص١٤جورخ٣٧:٦ص
ص٢٧و١٤:٢٦جورخ٩:٤صو٧:٢٥ةاضق١٩:٥
٤:١٦عشوهو٣٢:٥ةينثت١٤:٢٥

نالعإبهلهطيشنتوهبعشلهللاةيزعتتايآلاهذهيف
.روشأةهجنمهدصق

بر«مسإلااذهيفةميظعةيزعتدجويِدوُنُْجلٱُّبَر
ًادجةيوقوةميظعتناكنإوروشأشويجنأل»دونجلا
.برلادونجىلإةبسنلابءيشالكبسُحت

لامعتسابهللادصقنأليِبْعَشاَيَروُّشَأْنِمْفََختَال
.مهريهطتلبهبعشةدابإسيلروشأ

يفُنِكاَّـسلٱ ةسدقملابرلاةنيدمميلشروأتناكَنْوَيْهِصِ
.نينئمطماهناكسناككلذلوهللالكيهاهيف

.اذوهيبرضيروشأيأِبيِضَقْلٱِبَكُبِْرضَي
نويرصملانورخسملابرضامكَْرصِمِبوُلْسُأَىلَع
اذهقدصدقو.ةديدشديبيأميدقلايفنييليئارسإلا
٢٨:٢٠مايأ٢(زاحآىلعةيزجلاروشأعضويفلوقلا
تاباتكًاثيدحفشُتكادقو.)١٦-١٣و١٨:٧كولم٢و
باتكلايفءاجامقفاوتبيراحنسىلإةبوسنمةيروشأ
.)١٠٧هجوةينسلاةلدألا(اذوهيهبلماعاميفسدقملا

طخسمتي)٢٥ع(ُطَخَّـسلٱُّمِتَيًاّدِجٍليِلَقَدْعَبُهَّـنَأل
.روشأىلإلوحتيوهبعشىلعهللا

بارغةرخصانهتركُذ)٢٦ع(َباَرُغِةَرْخَصَدْنِع
ةاضق(كانهنيينايدملايريمأميارفألاجرلتقبمهلًاريكذت
لكيهيفبيراحنسلتقبًامامتلوقلااذهمتو)٧:٢٥
كالهدعبناريمألالتُقامكهدالبىلإهعوجردعبينثو
.نيينايدملا

.هللااصعيأُهاَصَعَو
ًالوأليئارسإينبجورخمايأيفتناكامكِرْحَبْلٱَىلَع
يفنوعرفشيجقارغإبًايناثورحبلاطسويفمهزايتجايف
.)١٤:٢٦جورخ(هايملا

.روشأبرضلاصعلاعفريهللايأاَهُعَفْرَيَو
يفنييرصملاهقارغإيفلمعامكيأَْرصِمِبوُلْسُأَىلَع
ريشي)٢٤ع(يف»رصمبولسأىلع«هلوقف.رمحألارحبلا
)٢٦ع(يفوليئارسإهدابعتسايفروشأكلمةواسقىلإ
دابأامكنييروشألاةدابإىلإهللاليمةدشىلإريشي
ليئارسإىلعهاصععفرروشأكلمنإف.ًاميدقنييرصملا

روشأىلعهاصععفريسبرلاكلذكورصمبولسأىلع
.رصمبولسأىلع
لوزيروشأكلملمح)٢٧ع(َكِفِتَكْنَعُلوُزَيُهَْلِمحَّـنَأ
.اذوهيفتكنع

لمتحتةيلصألاةيناربعلاةملكلانإِةَناَمَّـسلٱِبَبَسِب
برلانأاهلكةلمجلاىنعمنوكيفةحسملا)١(نيينعم
اذوهيكولمهلسنودوادلهديعاومببسبروشأةكلممديبيس
ةحسمهيلعناكيذلاحيسملاببسبيصوصخعونىلعو
.سدقلاحورلالولحبةسدقم

ىنعمنوكيفةيبرعلاةمجرتلايفدروامكةنامس)٢(
هذهببسبورطبوحاجنلاببسبربكتروشأنأةلمجلا
.هبعشصلخيوهديبيبرلاءايربكلا

َعَضَو.َنوُرْجِمِبََربَع.َثاَّـيَعَىلِإَءاَجْدَق٢٨«٣٢-٢٨
يف ِخمِ

ْ
ملٱاُوَربَع٢٩.ُهَتَعِتْمَأَشاَم

يفاوُتاَبَ.َربْعَْ ِتَدَعَتْرٱ.َعْبَجِ
َتْنِباَيِكِتْوَصِبِيلِهْصِا٣٠.َلُواَشُةَعْبِجْتَبَرَه.ُةَماَّـرلٱ
لَج
ِّـ
ْتَبَرَه٣١.ُثوُثاَنَعَيِهٌةَنيِكْسِم.ُةَشْيَلاَييِعَمْسٱ.َمي
لٱ٣٢.َميِبيِجُناَّـكُسىَمَتْحٱ.ُةَنيِمْدَم

ْ
يفُفِقَيَمْوَي .َبوُنِ

.»َميِلَشُروُأِةَمَكَأَنْوَيْهِصِتْنِبِلَبَجَىلَعُهَدَيُّزَُهي
٢٥:٤٤ليئومص١و١١:٤ليئومص١و١٣:٢٣ليئومص١
٢١:١ليئومص١و١٥:٣١عوشي٢١:١٨عوشي١٨:٧ةاضق
٣٧:٢٢ص١٣:٢ص١١:٣٢ايمحنو٢٢:١٩و

دقوميلشروأىلعنييروشألاءيجمبتايآلاهذهئبنُت
يفاهعوقولًاديكأتيضاملاةغيصبةءوبنلاهذهتركُذ
ميلشروأراوسأىلعفقاوهنأروصتيبنلانإفلبقتسملا
ريثأتدازةيفيكلاهذهىلعهفصوو.اهيلإًالبقمودعلاىأرف
بيراحنسىلعيصوصخعونىلعقلطتيتلاةءوبنلاهذه
ىتأبيراحنسنأةءوبنلاهذهنمةرورضلابجتنيالهنأريغ
.اهنيعقيرطلاكلتيف

صعوشي(يفةروكذملاياعةيرقيهَثاَّـيَعَىلِإَءاَج
٧(.

.)١٤:٥ليئومص١لباق(َنوُرْجِمِبََربَع
يفَعَضَو ِخمِ

ْ
١٤:٥و٥و١٣:٢ليئومص١(ُهَتَعِتْمَأَشاَم

.قيرطلاةبوعصلكانههتعتمأعضودقو)٣١و
ذخأمث.عبجوشامخمنيبقيضم)٢٩ع(ََربْعَْملٱاوَُربَع
.لاقفةرواجملاىرقلايفبارطضالاوناجيهلافصييبنلا

.عبجةلباقماهنوكلُةَماَّـرلٱِتَدَعَتْرٱ
شامخمهاجتةمكأىلعةيرقيهَلُواَشُةَعْبِجْتَبَرَه
.لواشنكسمتناكو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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تكرحت)٣٠ع(َميِّـلَجَتْنِباَيِكِتْوَصِبِيلِهْصِا
ىدانواهسفنميلجيأميلجتنبىدانفيبنلاتاساسحإ
.»ثوثانعيهةنيكسم«ًافسأتملاقوعمستلةشيل

.اوبرهةنيمدملهأنأيأ)٣١ع(ُةَنيِمْدَمْتَبَرَه
يفُفِقَيَمْوَيْلٱ )٢٢:١١ليئومص١(ةنهكللةنيدمَبوُنِ
كلذلو.اهنمىرُتنأنكميوميلشروأهاجتتناكامبرو
.»نويهصتنبلبجىلعهديزهي«هنأّودعلايفليق

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱاَذَوُه«٣٣
ْ
،ٍبْعُرِبَناَصْغَألٱُبِضْقَيِدوُُن

ملٱَو
لٱوُعِفَتْرُْ

ْ
ملٱَو،َنوُعَطْقُيِةَماَق

ِخماَشَتُْ
ُ
.»َنوُضِفَخْنَيَنو

٢:٩سوماع

هّبُشهنإفهءايربكوروشأكلمدجميأَناَصْغَألٱُبِضْقَي
ميلشروأىلإودعلابارتقادنعهنأىنعملاو.ةيلاعةرجشب
.اهيلعيتلاةوقلاهذههكالهإبهللااهيقي

لٱُباَغُعَطْقُيَو«٣٤
ْ
حلٱِبِرْعَو

ْ
.»ٍريِدَقِبُناَنْبُلُطُقْسَيَو،ِديَِد

اموةيآلاهذهيفةراشإلاتناكامبرَرْعَوْلٱُباَغُعَطْقُيَو
ةليللاكلتيفمهقيزمتونييروشألالمشتيتشتىلإاهلبق
نونامثوةسمخوةئمةدحاوةعفدمهنملتُقاهيفيتلاةلئاهلا
.)٣٧:٣٦ءايعشإ(ًافلأ

ظاعوللدئاوف
)٣ع(باقعلاموي
ءيجموبرغملاىلإسمشلاريسك.هئيجمنمدبالهنإ.١

.ةبيبشلادعبةخوخيشلاوفيصلادعبءاتشلا
لاملاىلعلاكتالانوكيهنألمويلاكلذيفأجلمالهنإ.٢

.مهكرتدقبرلاوًالطابءاقدصألاولقعلاو
مكلاميأ»مكدجمنوكرتتنيأ«.ةراسخوهباقعلا.٣

.»ىلتقلاتحت«تومو»ىرسألانيب«ةيدوبعو
موييتأياملبقحيسملاىلإاوئجتلا.صالخمويمويلا.٤

.باقعلا

.)٥ع(هللادصاقموناسنإلادصاقم
نعةجتانلارطاخملاوهناميإمدعوناسنإلاءايربك.١

.حاجنلا
.تالآرارشألاىتحسانلالمعتسيهللانإ.٢
هتمدخنوكتفبرلاةمدخراتخينأناسنإللنإ.٣

.»مكيلعيريناولمحا«حيسملالاقهمغرىلعالهتدارإب

.)٢٠ع(يحيسملاةايحيفتاجردعبرأ
براجتلاةوقوتابوعصلالهجيوهسفنىلعلكتيهنإ.١

.ردقأانألوقيو
مزعلابوجوىريبراجتلانمًائيشربتخيامدعبهنإ.٢

.داهتجالاو
.ردقأاللوقيوسأييربتخااممرثكأربتخيامدعبهنإ.٣
ءيشلكعيطتسأ«لوقيوهللاىلإكلذدعبئجتليهنإ.٤

.»ينيوقييذلاحيسملايف

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
ةيلاعلاراجشألاعطقبروشأبارخبءايعشإأبنأامدعب
جرخيبيضقبهنايتإنعىنكوحيسملاءيجمىلإهتءوبنلّوح
ةيروشألاكلامملاراجشأمظعأنأًانيبمىسيعذجنم
كلذنإواهعوذجعلقتواهقوسعطقتواهقاروأرثانتتوطقست
ةمكحودجمبرهظيىسيلوصأنمتبنييذلانصغلا
ًادعتسمنوكيوًايدبأًاومنومنيوًادجةليمجةيحوررامثأو
.)٩-١٤:٧بويأ(قحلاولدعلاءارجإلًالماكًادادعتسا

ٌنْصُغُتُبْنَيَو،ىَّـسَيِعْذِجْنِمٌبيِضَقُجُرَْخيَو١«٥-١
حلٱُحوُر،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعُِّلَحيَو٢،ِهِلوُصُأْنِم

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
ِ،مْهَف

ملٱُحوُر
لٱَوِةَروُشَْ

ْ
ملٱُحوُر،ِةَّـوُق

ُهُتَّـذَلَو٣.ِّـبَّـرلٱِةَفاََخمَوِةَفِرْعَْ
يفُنوُكَت َالَو،ِهْيَنْيَعِرَظَنِبَسَحِبِيضْقَيَالَف،ِّـبَّـرلٱِةَفاََخمِ
لٱِبِيضْقَيْلَب٤،ِهْيَنُذُأِعْمَسِبَسَحِبُمُكَْحي

ْ
لِلِلْدَع

ْ
،ِنيِكاَسَم

ِبيِضَقِبَضْرَألٱُبِْرضَيَو،ِضْرَألٱِيسِئاَبِلِفاَصْنِإلٱِبُمُكَْحيَو
ملٱُتيِمُيَو،ِهِمَف

لٱُنوُكَيَو٥.ِهْيَتَفَشِةَخْفَنِبَقِفاَنُْ
ْ

َةَقَطْنِمُِّرب
.»ِهْيَوَقَحَةَقَطْنِمُةَناَمَألٱَو،ِهْيَنْتَم

عو١٣:٢٣لامعأ٥:٥ايؤرو٦:١٢ايركزو٥٣:٢ص
انحويو٣:١٦ىّتمو٦١:١ص٢٣:٥ايمرإو٤:٢ص١٠
بويأ١٩:١١ايؤرو٤و٧٢:٢رومزم٣:٣٤و٣٣و١:٣٢
:٢و١:١٦ايؤرو٢:٨يكينولاست٢و٤:٦يخالمو٤:٩
٦:١٤سسفأ١٩:١٥و١٦

عذجنمبيضقجورخبةءوبنتايآلاهذهنومضم
.حيسملاىلعالإقدصتالنصغلااذهتافصوخلاىسي
اوربتعاىتحهئيجملبقدوهيلادنعًاقباسناكيأرلااذهو
معزةروكذملالاحلاىلعهنايتإدعبنكلوهبةءوبنلوقلااذه
ولهنأبنوضرتعيفايقزحىلإريشتةءوبنلاهذهنأمهضعب
دلويهنأةرورضمزللحيسملاىلعةءوبنلاهذهتقدص
ميرمنأحجرألانإلوقنف.ميرمنمالفسوينمًايدسج

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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يهاقولليجنإيفةروكذملاةلسلسلاودوادتيبنمتناك
دوادلسنةرئادنماهجورخضرفىلعو.اهتلسلس
.دوادةرسأةيوضعيفاهلخدُيفسويباهجاوزف

لوقلااذهوىَّـسَيِعْذِجْنِمٌبيِضَقُجُرَْخيَو١عيفليق
نملقيملاذهلومحلتيبيفهتدالووهعاضتاىلعليلد
اذًاكلمناكدوادنإفهيبألاوحأوهلاوحأةنيابملدوادعذج
انه»نصغ«ةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو.ًاديجمًاناطلسوةوطس
يفاهيلإراشأريشبلاىّتمنأنونظيضعبلاو»رصن«يه
بيضقلاريصمو.)٢:٢٢ىّتم(»ًايرصانىعدُيس«هلوق
.حيسملاتوكلمومنىلإةراشإًانصغ

يذلاحورلايأ)٢ع(خلاِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعُّلَِحيَو
حيسملاىلعلححورلاو.ةروشملاومهفلاوةمكحلايطعي
)٦١:١ءايعشإ(يفليقامهسفنبصصخوهوهدامعتقو
ىطعأهللانإ.)٤:١٨اقول(»ّيلعبرلاديسلاحور«
رشبلاينبلكنعزاتمافليكبسيلسدقلاحورلاحيسملا
كلذعمو.ةيطخلكنمًايلاخوهتافصلكيفًالماكهنوكل
نوكننأبلطننأانيلعبجيهنألرشبلاينبللاثموه
نأللامكلاىلعلصحنهتطساوبو.لماكوهامكنيلماك
.»انذخأًاعيمجنحنهئلمنم«

ةعبسلا«قباطتانهةروكذملاعبسلاحيسملاتافصو
)١:٤ايؤر(ايؤرلارفسيفامك»هشرعمامأيتلاحاورألا
فاصوألانملوألاو.لامكلاىلعلديةعبسددعلاو
ةتسلاو.برلاحورنمبهاوملالكنألماعةعبسلا
.جاوزأةثالثيهةيقابلافاصوألا
.ةيلقعلابهاوملانمامهومهفلاوةمكحلا:لوألا·
.ةيلمعلابهاوملانمامهوةوقلاوةروشملا:يناثلا·
.ةيحورلابهاوملانمامهوبرلاةفاخموةفرعملا:ثلاثلا·

يفُنوُكَتُهُتَّـذَلَو ًافيعضناكنإوحيسملانإِّـبَّـرلٱِةَفاََخمِ
برلاةمدخهبلقنمبحيناكبراجتلابًاطاحمودسجلايف
ةملكلاو.ةيطخلاىلإليمىندأنودبهاياصوظفحو
ةفاخمنأكسفنتلاومشلاىنعمديفت»ةذل«ةمجرتملاةيناربعلا
.ماودلاىلعهيفسفنتيفهبطيحملاءاوهلايهبرلا

رابخألابسحبيأخلاِهْيَنْيَعِرَظَنِبَسَحِبِيضْقَيَالَف
.مهلامعأوسانلابولقملعيهنألةيجراخلاتامولعملاو

لبقيالهمكحكلذلو)٤ع(ِلْدَعْلٱِبِيضْقَيْلَب
.زييمتلاوفانئتسالا

يتلاةيهلإلاةملكلاةوقبِهِمَفِبيِضَقِبَضْرَألٱُبِْرضَيَو
٦:٥عشوه(هماكحأوهرماوأوهميلاعتىلعلمتشت
.)١:١٦ايؤرو٤:١٢نييناربعو
ليقرارشألاةرثكنمو.ضرألاناكسيأَضْرَألٱ

لكحلصُيحيسملاف.رارشأمهلكناكسلانأك»ضرألا«
مالسلاتوكلمرورشلانمئلتمملاملاعلااذهريصيوءيش

بورحلابملاعلاكولمدجملثمنوكيالحيسملادجمو.قحلاو
ةمحرلاوقحلاراهظإبلبسانلاحبذوكلامملارامدوبلسلاو
.مالسلاوةبحملاتابثإونيمولظملاوءافعضللةيامحلاو

ع(ِهْيَوَقَحَةَقَطْنِمُةَناَمَألٱَو،ِهْيَنْتَمَةَقَطْنِمُِّربْلٱُنوُكَيَو
ةقطنملابناسنإلاقطنمتيامكةنامألاوربلابقطنمتييأ)٥
ةقطنملاّدشبلمعلناسنإلادعتسيامكامهبىوقتيو
.)٦:١٤سسفأ(

خلٱَعَمُبْئِّـذلٱُنُكْسَيَف٦«١٠-٦
ْ
ُرِمَّـنلٱُضُبْرَيَو،ِفوَُر

جلٱَعَم
ْ
لٱَو،ِيَْد

ْ
ملٱَوُلْبِّـشلٱَوُلْجِع

ٌريِغَصٌّيِبَصَو،ًاعَمُنَّـمَسُْ
لٱَو٧.اَهُقوُسَي

ْ
،ًاعَماَُمهُدَالْوَأُضُبْرَت.ِناَيَعْرَتُةَّـبُّدلٱَوُةَرَقَب

لٱَكُدَسَألٱَو
ْ
لَيَو٨.ًانْبِتُلُكْأَيِرَقَب

ْ
ِبََرسَىلَعُعيِضَّـرلٱُبَع

لٱُّدُمَيَو،ِّـلِّـصلٱ
ْ
َنوُؤوُسَيَال٩.ِناوُعْفُألٱِرْحُجَىلَعُهَدَيُميِطَف

يفَنوُدِسْفُيَالَو ْنِمُئِلَتْمَتَضْرَألٱَّـنَأل،ِيسْدُقِلَبَجِّـلُكِ
طَغُتاَمَكِّـبَّـرلٱِةَفِرْعَم

ِّـ
ملٱي

ْ
لٱُهاَيِ

ْ
يفُنوُكَيَو١٠.َرْحَب َكِلٰذِ

لٱ
ْ
لٱىَّـسَيَلْصَأَّـنَأِمْوَي

ْ
طَتُهاَّـيِإِبوُعُّشلِلًةَياَرَمِئاَق

ْ
،ُمَمُألٱُبُل

.»ًادَْجمُهُّلََحمُنوُكَيَو
٥:٢٣بويأ٢:١٨عشوهو٣٤:٢٥لايقزحو٦٥:٢٥ص
ةيمورو١ع٢:١١ص٢:١٤قوقبح٣٥:٩و٢:٤صو
خلا٤:١نييناربع١٥:١٠ةيمور١٥:١٢

لاوزيهيتلاحيسملاكلمةجيتنىلعلدتتايآلاهذه
زاجملاليبسىلعكلذنعربُعدقومالسلامايقوماصخلا
نأنودبةفيعضلاةفيلألاعمةراضلاتاناويحلاىنكسب
ًالاحمةروصلاهذهىلعنيدضلانيبعمجلاناكاملو.اهرضت
هذهنأيأًازاجمهرابتعاةرورضمزلًايقيقحربُتعااذإ
نوؤوسينيذلارارشأللةراعتسميراوضلاشوحولا
ةمدخيفاهنألةقطانلاريغتاناويحلانإكلذعمونودسفيو
هاياطخبقاوعيفهعمكرتشتهناطلستحتوناسنإلا
امدنعناسنإلانألءادفلاتاكربيفًاضيأهعمكرتشتو
اهبذعيالفهقئالخلكبقفرلاًاضيأملعتيبرلاةفاخمملعتي
سفنيعاريقيدصلانإف.ببسالباهتايحذخأيالو
.)٢٣-٨:١٩ةيمورو١٢:١٠لاثمأ(هتميهب

يفهمامتإٍراجوهاماهنموّمتاماهنمةءوبنلاهذهو
يفدادتمالايفةذخآةيحيسملاةنايدلانإفرضاحلاانرصع
يتلاتارييغتلانإفرشبلابولقىلعةطلسلاوملاعلالك
انهليقاممامتإبانئبنتنآلاىلإحالصإلارصعذنمتثدح
.)١٣٢هجوةينسلادعاوقلا(ةيتآلاروصعلايف

دحأاليأماعلعافلا)٩ع(َنوُدِسْفُيَالَوَنوُؤوُسَيَال
.دسفُيالودوسي

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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.حيسملاتوكلملانهراعتسملانويهصلبجِيسْدُقِلَبَج
ربخلاىلعلمتشتيهوةيبلقةفرعميأِّـبَّـرلٱِةَفِرْعَم
ةيبلقلاةبحملاوناميإلاوةعاطلاولوبقلاوكاردإلاوهقيدصتو
هدنعيذلاوهرهوجمسروهللادجمءاهبوهيذلايدافلل
ئلتمتنيحودسفيالوءوسينأديريالةفرعملاهذه
.ديعاوملاهذهمتتةفرعملاهذهنمضرألا

يفدتمتةفرعملاهذهنأبةءوبنَرْحَبْلٱُهاَيِْملٱيِّـطَغُتاَمَك
فرعيالدحأىقبيالفسانلاعيمجنيبوضرألالك
.برلا

ع(هلوصأنمتبنيذلانصغلا)١٠ع(ىَّـسَيَلْصَأ
١(.

.بوعشلاهلوحعمتجتِبوُعُّشلِلًةَياَر
.حيسملايأىسيلصأيأُهاَّـيِإ
ىنعمنكلو.ًابلاغممألانوبلطينورشبملاُمَمُألٱُبُلْطَت
مهنوبلطيمهبولقيفحورلالعفنمهنأةءوبنلاهذه
رئازجيفنوينثولاناكانرصعيفو.حيسملابصالخلا
موقياملبقهتيبيفنوعمتجيفرشبملانوبلطيجيودنص
قيرطلاىلعهنورظنتسيوةديعبنكامأنمنوتأيوًاحابص
ةجاجلبنوبلطيوهللامالكاوعمسيىتحمهلامعأنوكرتيو
.ةيحيسملاةسينكلاىلإاومضنيواودمتعينأ

.هنكسميأُهُّلََحم
عيمجوهيسركىلعسلاجكلمكحيسملانوكييأًادَْجم
وهديجملاحيسملانكسمو.هلنوعضخيهيمدقدنعممألا
.ةسينكلا

يفُنوُكَيَو«١١ لٱَكِلٰذِ
ْ
ًةَيِناَثُهَدَيُديِعُيَدِّـيَّـسلٱَّـنَأِمْوَي

ْنِمَوَْرصِمْنِمَوَروُّشَأْنِمْتَيِقَبيِتَّـلٱ،ِهِبْعَشَةَّـيِقَبيِنَتْقَيِل
ْنِمَوَةاََمحْنِمَوَراَعْنِشْنِمَوَمَاليِعْنِمَوَشوُكْنِمَوَسُوْرتَف
لٱِرِئاَزَج

ْ
.»ِرْحَب

١٠:١٠ايركز٢:١١ص

يفُنوُكَيَو ءيجمنموهويليجنإلارصعلايأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.يناثلاهئيجمىلإلوألاحيسملا

يهفمهذاقنإلهديهللاّدماهبيتلاىلوألاةرملاامأًةَيِناَث
١٥عريسفتلااذهدنسُياممورصمةيدوبعنممهررحنيح
نمهدوعصمويوهحيرةوقورصمرحبيبنلاركذامهيفف١٦و
عوجروهيرهوجلارمألاوهبعشةيقبينتقيلرصمضرأ
.مههلإىلإةيقبلا

.ايلعلارصميهَسوُْرتَف
.شبحلادالبيهَشوُك
.سرفلادالبيهَمَاليِع
.لبابلهسيهَراَعْنِش

كلامملكدوصقملاورحبلاربعيفكلامميأِرْحَبْلٱِرِئاَزَج
.ملاعلا

ألِلًةَياَرُعَفْرَيَو«١٢
ُ

ُّمُضَيَو،َليِئاَْرسِإيِّـيِفْنَمُعَمَْجيَو،ِمَم
طَأِةَعَبْرَأْنِماَذوَُهييِتَّـتَشُم

ْ
.»ِضْرَألٱِفاَر

١:١بوقعيو٧:٣٥انحوي

ممألاو)١٠ع(ةيارلاوهحيسملاِمَمُألِلًةَياَرُعَفْرَيَو
.)٢٧-١١:١١ةيمور(دوهيلامثًالوأحيسملانولبقيس

راطقأيفنيتتشماوناكنإويأَليِئاَْرسِإيِّـيِفْنَمُعَمَْجيَو
هتسينكنضحوهللابعشىلإنومضيسنيضوفرموضرألا
تالحمنعةيانكيهيتلاًافنآةروكذملاتالحملاهذهنم
نوراتخملاهبعشةيقبوملاعلايفناكمونامزلكيفمهتتشت
.ةريخألامايألايفهتمحرمهلهللارهظُيس

ملٱُضِرَقْنَيَو،َمِياَرْفَأُدَسَحُلوُزَيَف«١٣
.اَذوَُهيْنِمَنوُقِياَضُْ

.»َمِياَرْفَأُقِياَضُيَالاَذوَُهيَو،اَذوَُهيُدِسَْحيَالُمِياَرْفَأ
١:١١عشوهو٢٢و١٧و٣٧:١٦لايقزحو٣:١٨ايمرإ

طابسألاةكلممنعةيانكانهميارفأَمِياَرْفَأُدَسَحُلوُزَيَف
.اذوهيةكلممنيبواهنيبةريثكبورحتظتلايتلاةرشعلا
امهتحلاصموروظنملاهللاتوكلمنعةيانكانهاذوهيوميارفأو
راشأيذلاديجملارصعلايفةسينكلالكّمعيسامعةيانك
.)٩ع(يبنلاهيلإ

لٱِفاَتْكَأَىلَعِناَّـضَقْنَيَو«١٤
ْ
َنوُبَهْنَيَو،ًابْرَغَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ملٱيِنَب
ِمهِدَيُداَدِتْمٱَبآوُمَوَموُدَأَىلَعُنوُكَي.ًاعَمِقِْرشَْ

َ
،ا

يفَنوُّمَعوُنَبَو .»اَمِهِتَعاَطِ
٦٠:١٤ص١١:٤١لايناد

نادحتيلبنابراحتيالناذللااذوهيوميارفأِناَّـضَقْنَيَو
.امهئادعأةبراحميف
اميسالونيينيطسلفلافارطأيأَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِفاَتْكَأ
ىمسملانيينيطسلفلالوهسىلإاذوهيلابجنمبدحلا
ملةءوبنلاهذهو)رحبلالحاس٩:١عوشي(ةليفشلايناربعلاب
اوسيلنيروكذملاممألانألًايفرحمتتاهنأنكميالومتت
ةيدسجلابورحلابحيسملاتوكلمدجمنوكيالونيدوجوم
ىلعماقُتةيحوربورحاهيلإراشملابورحلافمالسلابلب
راهظإوةبحملابمهعانقإبنوكيكلامملاعاضخإو.رورشلا
نعةيانكنوينيطسلفلاو.هللابعشىلإمهمامضناوقحلا
.نيعمجأةسينكلاءادعأ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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ِرْهَّـنلٱَىلَعُهَدَيُّزَُهيَو،َْرصِمِرْحَبَناَسِلُّبَّـرلٱُديِبُيَو«١٥
.»ِةَيِذْحَألٱِباَهيِفُزِيُجيَو،ٍقاَوَسِعْبَسَىلِإُهُبِْرضَيَو،ِِهحيِرِةَّـوُقِب
١٦:١٢ايؤرو١٠:١١ايركز

امكهبعشءادفللخاديَْرصِمِرْحَبَناَسِلُّبَّـرلٱُديِبُيَو
رصمرحبناسلو.رصمضرأنممهجرخأنيحلخاد
.نويليئارسإلاهزاتجايذلاجيلخلا

.تارفلايأِرْهَّـنلٱ
هروبعنوكيىتحهمسقييأٍقاَوَسِعْبَسَىلِإُهُبِْرضَيَو

نودلوحياملكليزيهللانأىنعملاو.ةلوهسلاةياغىلع
لازأامكتابوعصلانمةسينكلاىلإمهعوجروهبعشءادف
نيتثداحبكلذللثمدقوميدقلايفمهمامأنمتابوعصلا
روبعوندرألاهايمقالفناورمحألارحبلاقشامهونيتميظع
.ةسبايلاىلعليئارسإينب

اَمَك،َروُّشَأْنِمْتَيِقَبيِتَّـلٱِهِبْعَشِةَّـيِقَبِلٌةَّـكِسُنوُكَتَو«١٦
.»َْرصِمِضْرَأْنِمِهِدوُعُصَمْوَيَليِئاَْرسِإلَناَك

١٣و٦٣:١٢و٥١:١٠صو١٤:٢٩جورخ١٩:٢٣ص

عوجرلًادهممقيرطلانوكييأِهِبْعَشِةَّـيِقَبِلٌةَّـكِسُنوُكَتَو
نوكيسامبةءوبن)١٦-١١ع(تايآلاهذهنأانلق.بعشلا

ىلإدوهيلاعوجروممألاةوعدنميحيسملارصعلايف
ينبونيطسلفدوجومزلتسييفرحلاريسفتلانألةسينكلا
تازجعمًاضيأمزلتسيونومعينبوبآومومودأوقرشملا
ةكسديهمتوهئايبنأيديأىلعًاميدقهللااهارجأيتلاك
مدعنكلوًافنآةروكذملايضارألانمدوهيلاعوجرلةصوصخم
يفدوهيلالمشتتشتوًايفرحًامامتإةءوبنلاهذهمامتإ

اممو.ًايحورعوجرلااذهربتعننأاننالمحيملاعلانادلبعيمج
باتكلايفىرخألاوحألهتقباطمًاتابثإريسفتلااذهديزي
اولازيملدوهيلانأنمليجنإلايفدرواماميسالوسدقملا
.هللابعشةسينكةحاريفعتمتلانعنيديعب

ظاعوللدئاوف
.)٥-١ع(ًاكلمهنوكرابتعابحيسملاتافص
.ةيبلقةلماكةفرعمسانلاعيمجفرعيهنإ.١
ميتيلالبةاباحمهدنعسيلوهئاضقيفلداعهنإ.٢

.يوقلاوينغلاكهدنعريقفلاوةلمرألاو
يفالوبلقلايفمالسلانكميالومالسلائشنيهنإ.٣

.حيسملاىلعًاسسؤمنكيملنإةكلمملايفالوتيبلا
.عيمجلاهيلإبذجيوسانلاعيمجبحيهنإ.٤

)١٦-٦ع(يقيقحلايبهذلارصعلا

:يتأيامبزاتميرصعلااذه
.ةفرعملامومع.١
.ربلاولدعلامومع.٢
.مالسلاوةبحملامومع.٣
هذهميمتتنمدبالف.صالخللبرلاةوقراهظإ.٤

.اهلكديعاوملا

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
هبعشلهمحارمىلعبرللمينرتودمححاحصألااذه
ةروكذملاديعاوملامتتنيحامهيلكةيحيسملاةسينكلاودوهيلا

ًاحيبستليئارسإونبوىسوممنرامكقباسلاحاحصألايف
ديشنو.رصمةيدوبعنماوصلخورحبلااوربعامدعببرلل
.ءايعشإةءوبننملوألامسقللةبسانمةمتاخحيبستلااذه

يفُلوُقَتَو«١ لٱَكِلٰذِ
ْ
َتْبِضَغْذِإُهَّـنَأل،ُّبَراَيَكُدَْمحَأ:ِمْوَي

.»يِنيِّـزَعُتَفَكُبَضَغَّـدَتْرٱَّـَيلَع
٢:١١ص

مهنألدرفملاةغيصبهللابعشبطاخييبنلاُلوُقَتَو
.دحاوتوصودحاوبلقبنودحتيس

يف وهوقباسلاحاحصألايفهيلإراشملامويلاِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
وهوليجنإلامويًايناثولبابيبسنمدوهيلاعوجرمويًالوأ
ممألانمنوراتخملاعجرينيحًادعاصوحيسملاءيجمنم
.مهسوفنصالخنولانيفناميإلاوةبوتلابهللاىلإدوهيلاو

بعشلاوةيطخلاىلعهللابضغنمدبالَّـَيلَعَتْبِضَغ
.هللابضغهيلعبجوأوئطخهنأبفرتعي

مل«هلوقتارمعبرأررك)١٠و٩ص(يفَكُبَضَغَّـدَتْرٱ
ّربرمثيطعيوهلمعمتيسبيدأتلانكلو»هبضغدتري
.هبعشيزعيوهللابضغدتريفمالسلا

طَأَفِيصَالَخُهللاٱاَذَوُه«٢
ْ
َهَوَْهيَهاَيَّـنَأل،ُبِعَتْرَأَالَوُّنِئَم

.»ًاصَالَخِيلَراَصْدَقَويِتَميِنْرَتَوِيتَّـوُق
١١٨:١٤رومزمو١٥:٢جورخ٨٣:١٨و٦٨:٤رومزم

صّلخيامبرصلخملانألطقفصلخمسيلِيصَالَخُهللاٱ
نينئمطمهدنعنكسنفانصالخوهلبانكرتيفطقفةرم
ركاسعلانمشيجدوجوبصالخلانوكيالو.ماودلاىلع
.انيفكياذهوانعمهللادوجوبلبراوسأوجاربأبالو

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ليئارسإينبةاجنكةاجنلاًالوأديفت»صالخ«ةملكنإ
.ةنونيدلانمنينمؤملاةاجنولبابنمورصمنم

نمالاهسفنةيطخلانمةاجنلايهوةسادقلا:ًايناث
.طقفاهبقاوع

.دبألاىلإهللاابعتمتلايهوةداعسلا:اثلاث
»هاي«نأريغدحاوىنعمبةلالجللنامساَهَوَْهيَهاَي

رعشلايفاهلامعتسارثكأويناربعلالصألايف»هوهي«ريغصت
يدبألايلزألاهللا»هوهي«مساىنعمو)٦:٣و٣:١٤جورخ(
هديعاوملكميمتتيفنيمأوقداصوهو.ريغتياليذلا
.هبعشكرتيوأهدعوىسنينأنكميالف

نارفغمهلنألاوحرفينأنينمؤمللزوجييِتَميِنْرَت
لديهنألبجاوحرفلاو.ةتباثديعاوموةيفاكةمعنواياطخلا
.اهلوبقوهللاديعاومقيدصتىلع

خلٱِعيِباَنَيْنِمٍحَرَفِبًاهاَيِمَنوُقَتْسَتَف«٣
ْ
.»ِصََال

٣٨و٧:٣٧و١٤و٤:١٠انحوي

ثدحامىلإةراشإاذهيفامبرخلاًاهاَيِمَنوُقَتْسَتَف
ثيح)٢٠:١١ددع(شداقيفو)١٧:٦جورخ(ميديفريف
دعبناكو.بعشلاىقسوةرخصلانمءامبرلاجرخأ
ديعمايأنممويلكناكةنهكلادحأنأءايعشإرصع
بهذنمقيربإبماولسةكربنمءاميقتسيةعبسلالاظملا
قاوبألاتوصكلذدنعدعصيوحبذملاىلعهبكسيو
نملوقلااذهىلعًاينبملافتحالاكلذناكو.مينرتلاو
.)٣٩-٧:٣٧انحوي(ءايعشإ

يفَنوُلوُقَتَو«٤ لٱَكِلٰذِ
ْ
.ِهِمْسٱِباوُعْدٱ.َّـبَّـرلٱاوُدَْمحٱ:ِمْوَي

.»َىلاَعَتْدَقُهَمْسٱَّـنَأِباوُرِّـكَذ.ِهِلاَعْفَأِبِبوُعُّشلٱَْنيَباوُفِّـرَع
رومزم٦و٥و١٤٥:٤رومزم١٠٥:١رومزمو١٦:٨مايأ١
٣٤:٣

يفَنوُلوُقَتَو .بعشلابطاخيءايعشإِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
محٱ

َْ
ىلعهضعببعشلاضعبثحييأَّـبَّـرلٱاوُد

.حيبستلا
حيبستلانمعونهللانمتاريخلابلطِهِمْسٱِباوُعْدٱ
.هيلعلاكتالاوهلةبحملاوهبناميإلابرارقإلاهنأل

نمرخآعونممألاريشبتنإِبوُعُّشلٱَْنيَباوُفِّـرَع
رثكيوهتوكلمعستيوبرلاةفرعمدتمتهبهنألحيبستلا
برلالاعفأركذوهريشبتلاةصالخو.هلنيدجاسلاددع
.ملاعلاصالخلجألديحولاهنباهلذباميسالو

اَذٰهْنُكَيِل.ًارَخَتْفُمَعَنَصْدَقُهَّـنَألِّـبَّـرلِلاوُمِّـنَر٥«٥،٦
يفًافوُرْعَم ،َنْوَيْهِصَةَنِكاَساَييِفِتْهٱَوِيتِّـوَص٦.ِضْرَألٱِّـلُكِ
يفٌميِظَعَليِئاَْرسِإَسوُّدُقَّـنَأل .»ِكِطَسَوِ
٥٤:١ص٩٨:١و٦٨:٣٢رومزمو٢١و١٥:١جورخ
١٦و٤١:١٤صو٨٩:١٨و٧١:٢٢رومزم٣:١٤اينفصو

بعشلا)٦ع(َنْوَيْهِصَةَنِكاَساَييِفِتْهٱَوِيتِّـوَص
ذإاهفوخنكسفاهتيبيفةنكاسةأرمابةهبشمةسينكلاو
َّـنَأل«)٥٤:٥ءايعشإرظنا(اهلجرءيجمبربخلاتعمس
جلٱُّبَر،ِكُعِناَصَوُهِكَلْعَب

ْ
يفحرفلامدعو.»ُهُمْسٱِدوُُن

هللاهديريامريغبلطييذلاريرشلابلقلانعجتانبرلا
الةنيمأريغةأرماكبلقلاكلذنوكيفهديعاومقدصيالو
نمدبالففيعضناسنإلانأامبو.اهلجرءيجمبحرفت
ميلستلابنازحألانرقينأبجيهنأريغنازحألاهورعتنأ
.هئاجروهللاةدارإل

يف يفهللادوجوةسينكلاحرفبابسأمظعأِكِطَسَوِ
)٢(و)٢٨:٢٠ىّتم(مئادهنإ)١(هدوجوتافصو.اهطسو
روظنمريغهنإ)٣(و)٦-١٥:٤انحوي(ةرمثماهلعجيهنإ
.)١:٨سرطب١(

ظاعوللدئاوف
)٣ع(صالخلاعيبانينمحرفبًاهايمنوتقستف
تاكربف.بعتلانمءيشنمءاملاءاقتسايفدبالهنإ.١

داهتجالانمدبالًاناجمانلمدقتتناكنإوصالخلا
.اهلينيف
دحاولاهيقتسيامنكلوسانلالكلعيبانيلاهايمنإ.٢

هللاديعاوماذكو.ةصاخهلنوكيهتيبىلإهذخأيو
.ناميإلاولمأتلاةطساوبهسفنلاهذخأينملاهنإف
لاوقألوبقبجيفةرهاطةينآيفءاملاءاقتسابجيهنإ.٣

.ةيقنبولقيفهللا
ىلعفهريغيقسينأهسفنليقتسينملكىلعهنإ.٤

.لاعتلوقينأعمسينملك
ةدودحمريغصالخلادئاوفوأصالخلاعيبانينإ.٥

نأناسنإلكنكميفنويعلاهايمكةياهنالبيرجتو
.اهدسيوهتاجايتحاقفاوياماهيفدجيواهلاني
ةيطخلانمصالخلاوهتبحموهللاةردقحرفلابابسأنإ.٦

.ةيدوبعلاو

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
دتميءايعشإتاءوبننمرخآمسقةءادبحاحصألااذه

ممألاىلعةيتآلاتاليولاهعوضومو)٢٣ص-١٣ص(نم
يهولبابىلعةءوبنلوأو.دوهيلاتقياضيتلاةينثولا
:يتأيامهبزاتمتامو)١٤:٢٣ص-١٣:١ص(نمدتمت
هذهتناكولبابىلعيتأتسيتلاتاليولابءابنألا.١

نيبةلخادموأةقالعىندأثودحلبقةءوبنلا
يفةفورعمنوكتلبابتداكامو.دوهيلاونييلبابلا
.هرصع
نكتملاهنأعملباببارخىلعةرداقةمأنييداملاركذ.٢

ملونييزقرحبتاهجيفةعزوتمةيربربةمأالإذئموي
.ةءوبنلاهذهبءايعشإقطنلةنسةئمدعبالإوقت
ريصتلبابنأىلعءايعشإدهعيفليلدنكيملهنإ.٣

ةريغصذئتقوتناكاهنألأبنأامكةروهشمةيوقةكلمم
لكّمتو.اهلةعضاخوروشأةكلممىلإةبسنلابةفيعضو
نماهعافترالبقةمألاكلتةمظعنميبنلاهبأبنأام
هاتأامبهتءادبتناكيذلااهطوقسوةراقحلاضيضح
ةمأمهنأاوفرعدقاونوكيملمويكلذبأبنأونويداملا
فلأوحنيضملاهموسرتسردناوديزيمهؤاقترالظو
يبنلانألةءوبنلايفانيالاذهنأىلع.كلذنمةنس
»لباب«رظنا(ةدحاوةعفدمتياهرامدنأبحّرصيمل
.)سدقملاباتكلاسوماقيف»يدام«و

ةدمودوهيلاةكلممطاطحناةدميفاوجاتحاءايقتألانإ
لبابيفهللادصاقمنايبيأنالعإلااذهىلإةليوطلايبسلا
هنإوهثودحلبقءيشلكفرعفقبسهللانأاوفرعييكل
بيدأتلةلآنوكتىتحبيجعلالبابةكلممومنبحمس
ةلمجلاىلعو.نيملاظلاديبيبيدأتلامتيامدعبهنإوهبعش
.مهتوقبالهللادصقبكلذلكمتويتقورارشألاحاجننأ

.»َصوُمآُنْبُءاَيْعَشِإُهآَرَلِباَبِةَهِجْنِمٌيْحَو«١
٥١و٥٠ايمرإو٤٧:١و٢١:١ص

ةيارىأر.ةروصرومألاهذهىأرءايعشإنإُءاَيْعَشِإُهآَر
دهشمواهدئاقدونجلابروةعمتجمممألاكلاممولبجىلع
تاوامسلاموجنوبيهلهوجوسانلاهوجووميظعفوخ
ةظفلو.ماتلالباببارخولازلزءوشنوةملظمسمشلاو
يأربلبربخلابكلذفرعيملهنأيأديكأتلاديفتانه»ىأر«
.نيعلا

.ْمِهْيَلِإًاتْوَصاوُعَفْرٱ.َعَرْقَأٍلَبَجَىلَعًةَياَراوُميِقَأ«٢
لٱِباوُريِشَأ

ْ
لٱَباَوْبَأاوُلُخْدَيِلِدَي

ْ
.»ِةاَتُع

١٠:٣٢ص٥١:٢٥ايمرإ٥٠:٢ايمرإو١٨:٣و٥:٢٦ص

ممألاءاسؤرلهيبنناسلببرلاباطخًةَياَراوُميِقَأ
.لبابىلعاهبنوفحزيةرارجركاسعدشحىلعمهضيرحتو

رجشلانمءيشهرتسياللبجيأَعَرْقَأٍلَبَجَىلَع
.عضاوملادعبأنموةيحانلكنممهتيارىرُتىتح
نيذلاسرفلاونييداملاىلإيأْمِهْيَلِإًاتْوَصاوُعَفْرٱ
.لبابةبراحمىلإهللامهوعديس
بولقلاةاسق»ةاتعلا«ىنعمو.نييلبابلايأِةاَتُعْلٱ
نعتارفلارهنهايملّوحشروكنإ.نوعفترملانوربكتملا
ناكهنألهليوحتدعبرهنلاىرجميفةنيدملالخدولبابةنيدم
هلإديعةليلشروكلوخدناكوةنيدملاطسويفيرجي
رهنلاةفضىلعيتلاباوبألااوكرتوىراكساوناكونييلبابلا
٥:٣٠لايناد(عنامالبةاتعلاباوبأنويداملالخدفةحوتفم
.)٣٢-٥٠:٣٠ايمرإو

،يِبَضَغِلْجَألِيلاَطْبَأُتْوَعَدَو،َّـِيسَّـدَقُمُتْيَصْوَأاَنَأ«٣
.»يِتَمَظَعيِرِخَتْفُم
٦و٥و١٤٩:٢رومزم٣:١١ليئوي

املمعلزرفملاوهانهسدقملاَّـِيسَّـدَقُمُتْيَصْوَأاَنَأ
رسكلهدصاقمميمتتلهللامهراتخانيذلاانههبدارملاو
.اهريمدتوةيلبابلاةكلمملاةكوش

.يبضغءارجإليأيِبَضَغِلْجَأل
يدصاقمنورجينيذلايدونجيأيِتَمَظَعيِرِخَتْفُم
.ةيماسلا

جلٱَىلَعٍروُهُْمجُتْوَص«٤
ْ
ُتْوَص.َنِيريِثَكٍمْوَقَهْبِشِلاَبِ

جلٱُّبَر.ٍةَعِمَتُْجمٍمَمُأِكِلاََممِجيِجَض
ْ
َشْيَجُضِرْعَيِدوُُن

حلٱ
ْ
.»ِبَْر

مهرظنمومهترثكفصوِلاَبِْجلٱَىلَعٍروُهُْمجُتْوَص
:٥١ايمرإ(مهضرغىلإلابجلانوعطقيمهومهجيجضو
٢٧(.

ُّبَّـرلٱ.ِتاَواَمَّـسلٱىَصْقَأْنِم،ٍةَديِعَبٍضْرَأْنِمَنوُتْأَي«٥
.»ِضْرَألٱَّـلُكَبِرْخُيِلِهِطَخَسُتاَوَدَأَو

ألَا
َ
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برلاانهِتاَواَمَّـسلٱىَصْقَأْنِم،ٍةَديِعَبٍضْرَأْنِمَنوُتْأَي
مهداوقنأللبابنمماقتناللشويجلادئاقماقمموقيهسفن
.هنعباونةلزنمبوىلاعتهديبتالآالإةقيقحلاباوسيل
تناكفقرشلاةهجىلإيدامءارووهاماوفرعيملدوهيلاو
.ضرألارخآمهدنعيدام

الاهيضارأوةيلبابلاةكلمملاعيمجيأِضْرَألٱَّـلُكَبِرْخُيِل
.ملاعلاكلامملك

لَو«٦
ْ
لٱَنِمٍباَرَخَكٌمِداَق،ٌبيِرَقِّـبَّـرلٱَمْوَيَّـنَألاوُلِو

ْ
ِرِداَق

.»ٍْءَيشِّـلُكَىلَع
١:١٥ليئويو٣١:٢٣بويأ٦:١٧ايؤرو١:٧اينفص

.لبابلهألانهباطخلااوُلِوْلَو
.دجموةطلسوةوقمويوهومويلبابلناكِّـبَّـرلٱَمْوَي

نمهماقتنالّنيعملامويلاوهوبرلامويىتأواهمويىضمف
.هبعشءادعأ

هذهتقونمةنس١٧٥دعبلبابطوقسناكٌبيِرَق
نييداملاايؤرلايفىأرهنأليبنلادنعًابيرقناكهنكلوةءوبنلا
.مهمامأطقستلبابةنيدمونيمداق

لَقُّلُكُبوُذَيَو،يِداَيَألٱُّلُكيَِختْرَتَكِلٰذِل«٧
ْ
ِب

.»ٍناَسْنِإ

هلاخدإبةنيدملابرضبرلاٍناَسْنِإِبْلَقُّلُكُبوُذَيَو
الوحالسلاالوراوسألاعفنتالفبلقلكىلإفوخلا
اوناكنيذلالبابلاجرنإف.لاجرالبلاومألاالوتابكرملا
.ضاخموعاجوأنهتذخأءاسنكارواصملاعلاىلعنيطلستملا

.ٍةَدِلاَوَكَنْوَّـوَلَتَي.ٌضاََخمَوٌعاَجْوَأْمُهُذُخْأَت.َنوُعاَتْرَيَف«٨
.»ٍبيَِهلُهوُجُوْمُهُهوُجُو.ٍضْعَبَىلِإْمُهُضْعَبَنوُتَهْبَي
٢١:٣صو٤٨:٦رومزم

لكونولمعياذامنوفرعيالٍضْعَبَىلِإْمُهُضْعَبَنوُتَهْبَي
.يأردحألنكيملوةروشمبلطيرخآلاىلإرظنيدحاو

الولجخلاويزخلانممههوجوترمحاٍبيَِهلُهوُجُو
.بارطضالاوفوخلانمكلذرثأىلعتّرفصااهنأيفكش

،ٍبَضَغِّـوُُمحَوٍطَخَسِبًايِساَق،ٌمِداَقِّـبَّـرلٱُمْوَياَذَوُه«٩
.»اََهتاَطُخاَهْنِمَديِبُيَوًاباَرَخَضْرَألٱَلَعْجَيِل
٢:٢٢لاثمأو١٠٤:٣٥رومزم٤:١يخالم

.اهلهأاياطخلبابطوقسببسناكاََهتاَطُخ

ُمِلْظُت.اَهَروُنُِزْربُتَالاََهتَرِباَبَجَوِتاَواَمَّـسلٱَموُجُنَّـنِإَف«١٠
لٱَو،اَهِعوُلُطَدْنِعُسْمَّـشلٱ

ْ
لَيَالُرَمَق

ْ
.»ِهِئْوَضِبُعَم

٣:١٥و٢:٣١ليئويو٣٢:٧لايقزحو٢٣و٢٤:٢١ص
٢١:٢٥اقولو١٣:٢٤سقرمو٢٤:٢٩ىّتمو

٢٤:٢٩ىّتمو٣١و٢:٣٠ليئوي(ِتاَواَمَّـسلٱَموُجُنَّـنِإَف
اههبشيامولاوقألاهذهنإ)ميلشروأبارخبتاءوبنيهو
يفتسيلةلعلانأريغبارطضاوفوخىلعلدتةيزاجم
ملاعلانإراودلابباصملالوقيامك.ناسنإلايفلبةعيبطلا
سمشلاف.سمشلاتملظأىمعألالوقيوهلوحرودي
.هلتملظأاهنكلويهامكةيقاب

روصنمةروصوهوموجنلارابجموجنيأاََهتَرِباَبَج
ءازوجلاجربريغيهوءازوجلابورابجلابفرعُتبكاوكلا
رابجلاوجوربلاةقطنمروصنماذهنإفنيمأوتلابىمسملا
روصلمجأوهويبونجلاةيوامسلاةركلافصنموجننم
.نيعلادرجملًارهاظًابكوك٨٠هيفوموجنلا

ملٱُبِقاَعُأَو«١١
ملٱَواَهِّـَرشَىلَعَةَنوُكْسَْ

مثِإَىلَعَنيِقِفاَنُْ
ْ
،ْمِهِ

طَبُأَو
ِّـ
ملٱَمُّظَعَتُل

لٱَُّربََجتُعَضَأَو،َنِيِربْكَتْسُْ
ْ
.»ِةاَتُع

٢:١٧ص

ىلعةمكاحتناكاهنأللبابةكلمميأَةَنوُكْسَْملٱ
.ةنوكسملا

اوبسنمهنإ)٤-٥:١و٤:٣٠لايناد(ِةاَتُعْلٱَُّربََجت
.ةيمنصلامهتهلآىلإومهسفنأىلإمهحاجن

،ِزيِرْبِإلٱِبَهَّـذلٱَنِمَّـزَعَأَلُجَّـرلٱُلَعْجَأَو١٢«١٢،١٣
لَزُأَكِلٰذِل١٣.َريِفوُأِبَهَذْنِمَّـزَعَأَناَسْنِإلٱَو

ْ
ِتاَواَمَّـسلٱُلِز

هناَكَمْنِمُضْرَألٱُعَزْعَزَتَتَو يفاَِ جلٱِّـبَرِطَخَسِ
ْ
يفَوِدوُُن ِمْوَيِ

.»ِهِبَضَغِّـوُُمح
١:١٢يثارمو١١٠:٥رومزم٢:٦يجح

يتلااهتينبأولبابراوسأةمظعنمبجعملاعلانإ
ةيلبابلاخيراوتلاو.ةلعفلانمىصُحيالًاددعاهتماقإمزلتست
كلامملكنمنييبسملانمريهامجريخستبًاضيأربخت
مويو.لبابيفءايشألاصخرأمدآونبناكفاهئانبلضرألا
نمزعألجرلاريصيىتحلاجرلالقيبرلالوقيمهباقع
.بهذلا

ألَا
َ
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.صلاخلابهذلايأِزيِرْبِإلٱ
رحبلائطاشىلعيهو)باتكلاسوماقرظنا(َريِفوُأ
.برعلادالبيبونجيفيدنهلا

ْنَمَالِبٍمَنَغَكَو،ٍديِرَطٍيْبَظَكَنوُنوُكَيَو١٤«١٦-١٤
لَي.اَهُعَمَْجي

ْ
ٍدِحاَوُّلُكَنوُبُرَْهيَو،ِهِبْعَشَىلِإٍدِحاَوُّلُكَنوُتِفَت

طُيَدِجُوْنَمُّلُك١٥.ِهِضْرَأَىلِإ
ْ
َشاَحْنٱِنَمُّلُكَو،ُنَع

طَأُمَّـطَُحتَو١٦.ِفْيَّـسلٱِبُطُقْسَي
ْ
ُهلاَف
ُ
هنوُيُعَماَمَأْم ُبَهْنُتَو،ِْمِ

.»ْمُهُؤاَسِنُحَضْفُتَوْمُُهتوُيُب
ايركزو٣:١٠موحانو١٣٧:٩رومزم٥١:٩و٥٠:١٦ايمرإ
١٤:٢

لازتاليتلاناريثلالثملبابتناكٍديِرَطٍيْبَظَك
اهنأتنابأةءوبنلانكلومويلااذهىلإةميظعلااهليثامت
.عارالبفورخلاوديرطلايبظلاك

نوريثكركاسعلبابشيجيفناكِهِبْعَشَىلِإٍدِحاَوُّلُك
نويبنجأراجتاهناكسنمناكوةرجأالباومدخنويبنجأ
دنعاهوكرتفلبابلةبحمالوةريغمهنمدحألنكيملف
ذخأشروكنإف.ةدحاوةعفدمتتملةءوبنلاهذهو.اهقيض
ةنسنيرشعدعبواهتينبأواهراوسأنمًاءزجمدهوةنيدملا
ةنيدملاراوسأمدهفسويرادكلملالبابلهأىصعكلذنم
بلسواهئافرشنمفالأةثالثبلصواهباوبألزنأواهلك
ةنيدملانينرقلاوذردنكساذخأو.اهلكايهشوريوشحأهنبا
هبعشلبرلامقتناوتاءوبنلاجيردتلابتمتفاهبرخأو
نييداملارربتالرومزملايفاهيلإراشملاةواسقلاو)١٣٧رومزم(
.ةحلاصلاهدصاقمءارجإلمهمدختساهللاناكنإو

ملٱِمِهْيَلَعُجِّـيَهُأاَذَنَئَه«١٧
لٱِبَنوُّدَتْعَيَالَنيِذَّـلٱَنيِّـيِداَْ

ْ
ِةَّـضِف

.»ِبَهَّـذلٱِبَنوَُّرسُيَالَو
٣١و٥:٢٨لاينادو٢٨و٥١:١١ايمرإو٢١:٢ص

يفسرفلاونويداملاهبفصوامنإِمِهْيَلَعُجِّـيَهُأاَذَنَئَه
نييداملاتافصركذنمةيآلاهذهيفءاجامقفاويخيراوتلا
نوفينزكأتاباتكيفو.بهذلاوةضفلامهرابتعامدعيأ
يداملاجرايهبلاقنييداملاشويجلشروكباطخةروص
ىلإمتئجاممكنأفرعأومكفرعأينإعمجأموقلارشعمو
.ةعتمألاوةضفلامانتغايفةبغريعمبرحلا

طَحُتَف«١٨
ِّـ
لٱُم

ْ
لٱُِّيسِق

ْ
مثَنوَُمحْرَيَالَوَناَيْتِف

ََ
لٱَةَر

ْ
طَب
ْ
َال.ِن

.»ِدَالْوَألٱَىلَعْمُُهنوُيُعُقِفْشُت

ملعتيسرافلكنإنيخرؤملادحألاقُِّيسِقْلٱُمِّـطَحُتَف
ملكتلاوليخلابوكروسوقلالامعتسايهوءايشأةثالث
يمرلاباورهتشاسرفلانأرخآخرؤملاقو.قدصلاب
برحلالثمفحمرلابنعطلابنوينانويلارهتشاامكسوقلاب
.حامرلاويسقلانيببرحبامهنيبتظتلايتلا

ملٱُءاََهبُلِباَبُريِصَتَو«١٩
لٱِرْخَفُةَنيِزَوِكِلاَمَْ

ْ
لِك
ْ
َنيِّـيِناَد

.»َةَروُمَعَوَموُدَسِهللاٱِبيِلْقَتَك
ايمرإو٢٩:٢٣ةينثتو٢٥و١٩:٢٤نيوكت٢٢و١٤:٤ص
٥٠:٤٠و٤٩:١٨

)١(يتأيامبًامئاقلبابءاهبناكِكِلاَمَْملٱُءاََهبُلِباَب
.اهتينبأواهتراجتواهانغ)٣(واهمولع)٢(واهمدق
بونجيفاهنطوملبابةكلممنمةليبقمساَنيِّـيِناَدْلِكْلٱ
ةكلمملاّمعةليبقلاهذهمساومجعلاجيلخبرقةكلمملا
نألسوجملاوةرحسلامهلاينادرفسيفنوينادلكلاو.اهلك
.نييلبابلادنعنيدلاةغلتناكنيينادلكلاةغل

َالَو،ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإُنَكْسُتَالَو،ِدَبَألٱَىلِإُرَمْعُتَال«٢٠
.»ٌةاَعُرَكاَنُهُضِبْرُيَالَو،ٌِّيباَرْعَأَكاَنُهُمِّـيَُخي
٦٢و٥١:٢٩و٣٩و٥٠:٣ايمرإ

رخاوأوحنيفاهنإ.لبابةرخآنايبِدَبَألٱَىلِإُرَمْعُتَال
رخآيفوًادجةئيندةلاحىلإتلصوحيسملادعبلوألانرقلا
عقوميفديصلانوسراميسرفلاكولمناكعبارلانرقلا
.ةءوبنلاتمتواهراثآتسردناليلقدعبوةميدقلاةنيدملا

راطمألاوفصاوعلاةضرعناكلبابلهسنإُنَكْسُتَالَو
رهنلاطوطشىلعدادسألااوميقينأاهلهأرطضافةفراجلا
لكىلعفوطتاليكلةضئافلاهايملليراجماورفحيو
تدسودادسألاهذهتبرخةنيدملاتطقساملويضارألا
نعرهنلاهايمشروكلوحامدعباميسالويراجملاكلت
التاعقنتسمتراصبصخلابةروهشملالوهسلاف.اهقيرط
.عرزُتالوحلفت

مدريفنومهوتيمويلابرعلانإٌِّيباَرْعَأَكاَنُهُمِّـيَُخيَالَو
.اهيفنوتيبيالفًاّنجلباب

لٱُشوُحُوَكاَنُهُضُبْرَتْلَب٢١«٢١،٢٢
ْ
ألْمَيَو،ِرْفَق

ُ
لٱ
ْ
ُموُب

ُزْعَمَكاَنُهُصُقْرَتَو،ِماَعَّـنلٱُتاَنَبَكاَنُهُنُكْسَتَو،ْمَُهتوُيُب
لٱ
ْ
يفىَوآُتاَنَبُحيِصَتَو٢٢ِشْحَو يفُباَئِّـذلٱَو،ْمِهِروُصُقِ ِ
ملٱُبيِرَقاَهُتْقَوَوِ،مُّعَنَّـتلٱِلِكاَيَه

.»ُلوُطَتَالاَهُماَّـيَأَوِءيِجَْ
٥١:٣٣ايمرإ١٨:١ايؤرو١٥ىلإ٣٤:١١ص

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٥٥
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تاناويحلافصولباتكلاسوماقرظنا(ِرْفَقْلٱُشوُحُو
يفاهترجوأذختتمويلاشوحولانأحايسلادهشو)ةروكذملا
ةنوفدملااهراثآماكرو.اهكولمروصقولبابةهلآلكايهمدر
هذهيفاهفصوقفاوتتارفلارهنيبناجىلعبارتلاتحت
لبقًانرقنيرشعوةتسوحنذنميحولابتبتُكيتلاةءوبنلا
بيصننوكيسيذلارامدللةبيهرةربعراثآلاكلتفانرصع
رظنا(ةءوبنلاقدصىلعةمئادةنيبونيحلكيفرارشألا
.)ةينارصنلاةنايدلاةحصىلعةيلجلاةنيبلا

ظاعوللدئاوف
)٣ع(يسدقمتيصوأانأ
:يتأيامهللاتوكلمةهجنمحاحصألااذهنمملعتن
دوهيلاسيلفكلامملالكوسانلاعيمجّمعيتوكلمهنإ.١

همكحتحتًاضيأنويداملاونويلبابلالبمهدحو
.هلتابجاووةيلؤوسممهيلعوهدصاقمنوممتيو
نيذلاعيمجبيدأتنمّدبالفقحولدعتوكلمهنإ.٢

.نيبئاتلاريغكالهوهيلإنوئطخي
نأممألاشويجوكولملانكميالفةّوقتوكلمهنإ.٣

.هدصاقملطبتوأهمواقت

)١٢ع(بهذلانمزعألجرلالعجأو
:بابسألًادجةميظعةميقهلناسنإلانإ
.ةايحلاةمسنهفنأيفخفنوهقلخهللانإ.١
.مويلكهبينتعيوهبحيهللانإ.٢
ينبنمدحاولكلجأليأهلجألتامحيسملانإ.٣

.نيينثولاوةرباربلاىتحرشبلا
نأهنكميملاعلايفناسنإرقحأوةدلاخهسفننإ.٤

دجملاليلكإلانيوفورخلامدباهضيبيوهبايثلسغي
هلذبنوهلمعناملكف.هشرعيفحيسملاعمسلجيو
ةدحاوًاسفننألةراسخهبسحنالسوفنلاصيلختيف
نيذلاةيطخمظعأامو.ةقفنلاهذهلكقحتست
هللاراقتحاريقفللمهراقتحاففيعضلاوريقفلانوملظي
.هصالخبلطيوهبحييذلا

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
لقتسماهنملكماسقأةثالثىلإحاحصألااذهمسقُي
:رخآلانع
لوؤييذلالباببارخىلعهمالكيبنلامامتإ:لوألا·
.)٢٣-١ع(راتخملاهبعشصالخىلإ

.)٢٧-٢٤ع(روشأشيجرسكبةءوبن:يناثلا·
.)٣٢-٢٨ع(نيينيطسلفلاباقعبةءوبن:ثلاثلا·
ىلعةينبميهفةيلبابلاةكلمملابةقلعتملاةءوبنلاامأ
يلبابلامهرسأيألبابىلإدوهيلاءالجويبسلاثودح
دعوركُذوبرتقادقةيدوبعلاهذهنممهقالطإناكو
يفمالكلارثكأو.ةءوبنلاهذهءانثأيفعوجرلابليئارسإل
يفكرتشيولبابطوقسيفديشنبولسأىلععوضوملااذه
ةيواهلالهأيبنلاضهنتسيهبوملاعلالكودوهيلاهداشنإ
يفاهنأكلبابتفصُودقولبابطوقسنماوبجعتيلًاضيأ
.ناوهلاورامدلالاح

،َليِئاَْرسِإًاضْيَأُراَتَْخيَوَبوُقْعَيُمَحْرَيَسَّـبَّـرلٱَّـنَأل«١
يفْمُهُحيِرُيَو هبُِنَرتْقَتَف،ْمِهِضْرَأِ لٱِِمِ

ْ
ِتْيَبَىلِإَنوُّمَضْنَيَوُءاَبَرُغ

.»َبوُقْعَي
١٠و٥و٦٠:٤ص٢:١٢و١:١٧ايركز١٠٢:١٣رومزم
خلا١٣و٢:١٢سسفأو

لباببرلاةدابإببسنايبَبوُقْعَيُمَحْرَيَسَّـبَّـرلٱَّـنَأل
كلذمتدقو.اهتيدوبعنمهبعشررحينأهدصقوهو
لظوهصالخلااذهوشروكرمأبلبابنممهعوجرب
.ريخألاصالخلا

املًالوأليئارسإراتخاهللانإَليِئاَْرسِإًاضْيَأُراَتَْخيَو
مهراتخاومهاياطخببسبمهضفرمثرصمنممهجرخأ
.يبسلانماوعجراملةيناث

يفْمُهُحيِرُيَو ةظفلواهورسخومهلضرألاتناكْمِهِضْرَأِ
دارملاو.ةيناثاهايإمهاطعأهنأينعتبرلامفنم»مهضرأ«
ممألامامضنانعةرابعليئارسإبمهنارتقاوممألا»ءابرغلاب«
نيذلاءالخدلاىلوألادعوملااذهرامثأنمو.هللابعشىلإ
:٨ريتسأ(حيسملاءيجملبقممألانمدوهيلاىلإاومضنا
ىلإبوعشلاعيمجعوجروهفميظعلاداصحلاامأو)١٧
اذهيفو.هارجميفلازيالوهئيجمذنمأدتبايذلاحيسملا
.مهتاشالمبهحامسمدعوهبعشءاقبإبهللاةمحرترهظ

هبَنوُتْأَيَوٌبوُعُشْمُهُذُخْأَيَو«٢ ْمُهُكِلَتْمَيَو،ْمِهِعِضْوَمَىلِإِْمِ
يفَليِئاَْرسِإُتْيَب َنيِذَّـلٱَنوُبْسَيَو،ًءاَمِإَوًاديِبَعِّـبَّـرلٱِضْرَأِ
.»ْمِهيِِملاَظَىلَعَنوُطَّـلَسَتَيَوْمُهْوَبَس

٦٠:١٤ص٦٦:٢٠و٦٠:٩و٤٩:٢٢ص

ةسينكنعهبىنكملابوقعيتيبذخأييأْمُهُذُخْأَيَو
.اهئادعألكىلعةريخألااهتبلغواهخيراتلكيفهللا

تيبنودعاسيممألانأىنعملاوممألانمٌبوُعُش
.مهضرأىلإمهبنوتأيوليئارسإ

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٥٦
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عفترتسةسينكلانأىنعملاَليِئاَْرسِإُتْيَبْمُهُكِلَتْمَيَو
الفاهحاجنواهريخةيقرتلمدختستممألالكواهئادعأىلع
نيذلادبعتستسلبةيدوبعلاولذلاةلاحيفىقبت
ءامإوًاديبعنييليئارسإلاذاختابّمتكلذو.اهودبعتسا
ىلعمهلشروكةدعاسمبولبابنممهعوجريفنيريثك
ةبلغىلإًاضيأريشتةءوبنلاو.)٢:٦٥ارزع(عوجرلاكلذ
تحتنوريصياهنودهطضينيذلانإوملاعلاىلعةسينكلا
:٧و١٠-٦:٨ارزعو٤-٤٥:١و٤٤:٢٧ءايعشإ(اهطلست
ًامتهمناكشروكنأدهاوشلاهذهنمحضتيو)٢٢و٢١
اذهناكامبرومهضرأىلإدوهيلاعاجرإوهللاتيبءانبب
اونوكيلمهايإههاركإونييلبابلاريخستىلإهئجليمامتهالا
.مهعوجريفدوهيللةمَدخ

يفُنوُكَيَو٣«٨-٣ ِنِمَوَكِبَعَتْنِمُّبَّـرلٱَكُحيِرُيٍمْوَيِ
لٱَنِمَوَكِجاَعِزْنٱ

ْ
لٱِةَّـيِدوُبُع

ْ
هبَتْدِبْعُتْسٱيِتَّـلٱِةَيِساَق نَأ٤،اَِ

َكَّـ
هبُقِطْنَت هلٱاَذِٰ

َْ
ملاَّـظلٱَداَبَفْيَك:ُلوُقَتَوَلِباَبِكِلَمَىلَعِوْج ِ،ُ

ملٱِتَداَب
طَغُْ

ْ
َبيِضَق،ِراَْرشَألٱاَصَعُّبَّـرلٱََّـرسَكْدَق٥؟ُةَسِر

ملٱ
لَسَتُْ

ِّـ
.ٍروُتُفَالِبًةَبَْرض،ٍطَخَسِبَبوُعُّشلٱُبِراَّـضلٱ٦.َنيِط
ملٱ
لَسَتُْ

ِّـ
٧.ٍكاَسْمِإَالِبٍداَهِطْضٱِب،ِمَمُألٱَىلَعٍبَضَغِبُط

طٱ،ِتَحَاَرتْسِا
ْ
ىَّـتَح٨.ًامُّنَرَتاوُفَتَه.ِضْرَألٱُّلُكْتَّـنَأَم

َْملَتْعَجَطْضٱُذْنُم:ًالِئاَقَناَنْبُلُزْرَأَو،َكْيَلَعُحَرْفَيُوَّْـرسلٱ
.»ٌعِطاَقاَنْيَلَعْدَعْصَي

١٢٥:٣رومزم١٦و١٨:٧ايؤر٢:٦قوقبحو١٣:١٩ص
٣١:١٦لايقزحو٥٥:١٢ص

هوتعفصوولبابكلملدوهيلاوجهتايآلاهذهيف
.هطوقسبمهحرفوهيلعمهراختفاوهطوقسو
١٣٧رومزمو٤٧:٦صرظنا(ِةَيِساَقْلٱِةَّـيِدوُبُعْلٱ
نأدهاوشلاهذهنمحضتيف)٢٩-٣٤:٢٧لايقزحو
مهضعبنأولوبعشلامومعىلعةليقثتناكلبابةيدوبع
.لاينادكلبابكلمةمدخيفىقترا

ْهلٱ
َ

.رييعتلاومتشلاوه)٤ع(ِوْج
نأزوجي.ةملاظلاوةربكتملاواهسفنبةبجعملايهُةَسِرْطَغُْملٱ

نيديومكحينأهلقحيهنألهللانمرييعتلاومتشلانوكي
هللابضغو.نيدينأهلزوجيالفناسنإلاامأو.كلهيو
ضغبيرونلانأامكةيهلإلاهتعيبطنعجتانةأطخلاىلع
يفشييذلاوبرخينمضغبيينبييذلاومالظلا
نوهركيكلذكهللادالوأو.اهببسينمضغبيضارمألا
دهعلايفميلعتلااذهو.مهريغيفومهسفنأيفةيطخلا
بغرنوةيطخلاضغبننأانيلعبجيهنأىلعحضوأديدجلا

اولتقةرباربلانأركذنكلذلًاحاضيإو.ئطاخلاصالخيف

ًارشبمّنيعُينابلطربخلاهوخأعمساملفنيرشبملادحأ
.نيلتاقلاءالؤهل

ةيلبابلاةكلمملاطلستنمضرألالكتحارتسا)٧ع(
تمدقتىتحةحارلاهذهترمتساوتحرفكلذلوةملاظلا
١١وحنكلذبتلغشوضرألاملظتتراصفسرفلاةكلمم
نبزيبمكسولجولبابطوقسنيبةدملايهو.ةنس
.شروك

كولمنأللبابطوقسدعبزرألاوورسلاحارتسا)٨ع(
.كلذاوداتعيملفسرفلاكولمامأواهنوعطقياوناكلباب
اوحارتسانيذلااهئافرشوكلامملاكولملزرألاوورسلاراعتسُي
.لبابملظنم

هلَا٩«١١-٩
َْ
ِلاَبْقِتْسال،َكَلٌةَّـزَتْهُمُلَفْسَأْنِمُةَيِوا

ْتَماَقَأ.ِضْرَألٱِءاَمَظُعَعيَِمجَةَلِيْخَألٱَكَلٌةَضِهْنُم،َكِموُدُق
َنوُلوُقَيَوَنوُبِيُجيْمُهُّلُك١٠.ْمِهِّـيِساَرَكْنَعِمَمُألٱِكوُلُمَّـلُك
َطِبْهُأ١١؟اَنَلْثِمَتِْرصَواََنريِظَنَتْفُعَضْدَقًاضْيَأَتْنَأَأ:َكَل
هلٱَىلِإ

َْ
َحت.َكِداَوْعَأُةَّـنَر،َكُرْخَفِةَيِوا

ْ
،ُةَّـمِّـرلٱُشَرْفُتَكَت

.»ُدوُّدلٱَكُؤاَطِغَو
٣٢:٢١لايقزح

تماقةيواهلانأوهويرعشبولسأىلعتايآلاهذه
ةليخألالكواهيلإلزانوهولبابكلملابقتسالةزتهم
اوّروُصضرألاكولملكوةيواهلاناكسنمءامظعلاعيمجو
ربكتملايتاعلاكلملاكلذلابقتسالمهيساركىلعنيسلاج
ناكذإو.)١١و١٠ع(يفهلهولاقامركُذدقومهيلإردحنملا
ًاماكحأهيلعينبننأنسحيملًايرعشمالكلابولسأ
:يتأيامركذنلبةيواهلالاوحأبةيليصفت
.توملادعبىشالتتالتاومألاحاورأنإ.١
.اهتلاحواهدوجوبرعشتاهنإ.٢
.وهنيأفرعنالاهلّنيُعناكميفاهنإ.٣
نيعمجأتاومألايأراربألاورارشألاناكمةيواهلانإ.٤

ةحارلاوباذعلاةهجنمضعبنعمهضعبزّيمممهو
ءامدقلانأىلع.ضرألاىلعمهومهلاعفأىلإةبسنلاب
املكاوفرعيملميدقلادهعلاالإمهلنكيملنيذلا
نينمؤملالاوحأبديدجلادهعلاتانالعإنمنحنهفرعن
دهعلايفاهبرذنُملاتاليولاوتاكربلاوتوملادعب
.ملاعلااذهيفةرضاحلاةايحلايفًابلاغيهميدقلا
نوكرتيسكولملامظعأنأوهانهيرهوجلارمألاو
سيلف.مهداسجأىنفتوربقلاىلإنولزنيومهدجم
.راختفالاوءايربكللناكم

ألَا
َ
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لئاهلالبابطوقسبةءوبنللووجهللةلمكت
٢٠ىلإ١٢ع

طَقَسَفْيَك«١٢
ْ

ِ؟حْبُّصلٱَتْنِب،ُةَرَهُزاَيِءاَمَّـسلٱَنِمِت
.»؟ِمَمُألٱَرِهاَقاَيِضْرَألٱَىلِإَتْعِطُقَفْيَك

٣٤:٤ص

دقوليمجلاحبصلابكوكيهِحْبُّصلٱَتْنِب،ُةَرَهُزاَي
.اهلامجواهدجملمسالااذهبلبابتيمُس

هيبشتلايفهتداعبسحننفتييبنلاِضْرَألٱَىلِإَتْعِطُق
.ضرألاىلإتعطُقةرجشبلبابانههّبشف

لُقَتْنَأَو«١٣
ْ
يفَت لَقِ

ْ
ُعَفْرَأ.ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإُدَعْصَأ:َكِب

يفِعاَمِتْجالٱِلَبَجَىلَعُسِلْجَأَو،ِهللاٱِبِكاَوَكَقْوَفيِّـيِسْرُك ِ
.»ِلاَمِّـشلٱِيصاَقَأ
٤٨:٢رومزم٨:١٠لايناد١١:٢٣ىّتم

نكيملنإولبابكولمناهذأيفناكاذهَتْلُقَتْنَأَو
مظعأوىلعأمهنأمهداقتعاوءايربكلاىلعلديومهظافلأيف
.رشبلاينبرئاسنم

نكسميفوتاقولخملاىلعأقوفِهللاٱِبِكاَوَكَقْوَف
.ةهلآلا

يفِعاَمِتْجالٱِلَبَج شلٱِيصاَقَأِ
ىلإهعقوملبجوهِلاَمِّـ

بسحمهتهلآنكسموهولبابنمقرشلاولامشلاةهج
.مهداقتعا

َلْثِمُريِصَأ.ِباَحَّـسلٱِتاَعَفَتْرُمَقْوَفُدَعْصَأ١٤«١٤،١٥
لٱ
ْ
هلٱَىلِإَتْرَدَحْنٱَكَّـنِكٰل١٥.ِّـِيلَع

َْ
جلٱِلِفاَسَأَىلِإِةَيِوا

ْ
.»ِّـُب

١١:٢٣ىّتم٢:٤يكينولاست٢و٤٧:٨ص

هنإوديرياملمعينأردقيهنأءانبِّـِيلَعْلٱَلْثِمُريِصَأ
هنظبسحكلذودبألاىلإنوكيهكلموطلغلانعموصعم
)١٧-١٥ع(يفىرنامككلذسكعتناكةجيتنلانأريغ
ملاعلابجعتوءامسلاىلإعفتريملوةيواهلاىلإردحناهنإف
.هدجمنمالهفعضنم

اَذٰهَأ.َكيِفَنوُلَّـمَأَتَي.َكْيَلِإَنوُعَّـلَطَتَيَكَنْوَرَيَنيِذَّـلَا«١٦
لَزيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَوُه

ْ
ملٱَعَزْعَزَوَضْرَألٱَلَز

.»َكِلاَمَْ

لهأنمهمالكةيآلاهذهيفيبنلالّوحَكَنْوَرَيَنيِذَّـلَا
.ضرألاناكسىلإةيواهلا

يهةثجلاهذهنأنوقدصياوداكامَكْيَلِإَنوُعَّـلَطَتَي
.ميظعلاكلملاكلذ

لٱَلَعَجيِذَّـلٱ«١٧
ْ
طُيَْمليِذَّـلٱ،ُهَنُدُمَمَدَهَو،ٍرْفَقَكََملاَع

ْ
ْقِل

هتوُيُبَىلِإُهاَْرسَأ .»؟ِْمِ

٣٦ماقأاذوهيكلمنيكايوهينإفُهاَْرسَأْقِلْطُيَْمليِذَّـلٱ
.يبسلايفةنس٧٠ماقأدوهيلابعشونجسلايفةنس

لٱِباوُعَجَطْضٱِمِهِعَْمجَأِبِمَمُألٱِكوُلُمُّلُك«١٨
ْ
ُّلُكِةَماَرَك

يفٍدِحاَو .»ِهِتْيَبِ

ربقيفدحاولكنفدُينأكولملاةداعِمَمُألٱِكوُلُمُّلُك
هيفعجطضيسيذلاربقلاهسفنلدعُيوهناكوصوصخم
.كولمروبقيهرصميفةروهشملامارهألاو)٢٢:١٦ص(

.َعَنْشَأٍنْصُغَكَِكْربَقْنِمَتْحِرُطْدَقَفَتْنَأاَّـمَأَو«١٩
لٱِساَبِلَك

ْ
ملٱَىلْتَق

هلٱِفْيَّـسلٱِبَنيِبوُْرضَْ
َْ
ِةَراَجِحَىلِإَنيِطِبا

جلٱ
ْ
.»ٍةَسوُدَمٍةَّـثُجَك.ِّـُب

هلتقيذلارصاشليبىلإانهةءوبنلاريشتامبرَتْنَأاَّـمَأَو
حرُطيذلاوههنأحجرألاولبابحاتتفاةليليفنويداملا
كلتيفهنأل»ةسودمةثجكىلتقلاسابلكعنشأنصغك«
دحاولكمتهيلبكلملانفدبمتهيدحأالةلئاهلاةليللا
ناسنإلكدنعهوركمنفدلامدعو.طقفهسفنصالخب
نحنفرعنامكنوفرعيالنيذلاعيمجوءامدقلااميسالو
.دسجلانفدبةقلعتمتسيلسفنلاةداعسنأ

هبُدِحَّـتَتَال«٢٠ يفِْمِ لٱِ
ْ
نَألِْربَق

لَتَق،َكَضْرَأَتْبَرْخَأَكَّـ
ْ
َت

.»ِّـَّـرشلٱِيلِعاَفُلْسَنِدَبَألٱَىلِإىَّـمَسُيَال.َكَبْعَش
١٠٩:١٣و٣٧:٢٨و٢١:١٠رومزمو١٨:١٩بويأ

لبهريغكلامممدهىلعرصتقيملَكَضْرَأَتْبَرْخَأَكَّـنَأل
ريخلالمعلهللانمبترمناطلسلك.ًاضيأهتكلمممده
كولملكورصاشلبامأوهمامألوؤسموهوهتكلممناينبو
اوبرخأوةكلممللمهاوسيلومهلةكلمملانأاونظفلباب
ةكلمملاىلعاوبلجومهتاوهشىلعفارسإلاوملظلابةكلمملا
.ةلداعلاهللاةنونيدمهسفنأىلعو

ألَا
َ
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مهنمدحأأّوبتيالوهلسنعطقنييأِدَبَألٱَىلِإىَّـمَسُيَال
.كلملاتخت

اوُثِرَيَالَواوُموُقَيَالَف،ْمِهِئاَبآِمْثِإِبًالْتَقِهيِنَبِلاوُئِّـيَه«٢١
ألْمَيَالَوَضْرَألٱ

ُ
لٱَهْجَواو

ْ
.»ًانُدُمَِملاَع

٢٣:٣٥ىّتمو٢٠:٥جورخ

دالوأبأبنخيراوتلايفانلسيلًالْتَقِهيِنَبِلاوُئِّـيَه
وأمهوبألتُقاملاولتُقامأمهنأبمكحيلقعلانكلورصاشليب
اوبلطيوةنتفاوميقينأنمًافوخسرفلاكولممهلتقهنأ
.مهيلإكلملاعوجر

اورهتشادقنويلبابلاناكًانُدُمَِملاَعْلٱَهْجَواوُألْمَيَالَو
نونبيالمهنكلو)٤:٣٠لاينادو١٠:١٠نيوكت(ندملاءانبب
.دعباميفًائيش

جلٱُّبَرُلوُقَيْمِهْيَلَعُموُقَأَف٢٢«٢٢،٢٣
ْ
ْنِمُعَطْقَأَو،ِدوُُن

اَهُلَعْجَأَو٢٣.ُّبَّـرلٱُلوُقَيًةَّـيِّـرُذَوًالْسَنَوًةَّـيِقَبَوًامْسٱَلِباَب
لِلًاثَاريِم

ْ
هلٱِةَسَنْكِمِباَهُسِّـنَكُأَو،ٍهاَيِمَماَجآَو،ِذُفْنُق

َْ
ُلوُقَي،ِكَال

جلٱُّبَر
ْ
.»ِدوُُن

١٨:١٩بويأ١٤:١كولم١و٥١:٦٢ايمرإو١٠:٧لاثمأ
٢:١٤اينفصو٣٤:١١ص

نأامهيفيرهوجلارمألاوةديصقلاةمتاخناتيآلاناتاه
ثالثبرلامساركذكلذلًاحاضيإوبرلانملبابطوقس
.تارم

نوكتالودعبرهتشتاليأًامْسٱَلِباَبْنِمُعَطْقَأَو
.اهلالطأالإمويلااهنمقبيملو.ةنيدم
ىلإنورظنينيذلاعيمجنمظحالُيامماذهوٍهاَيِمَماَجآ
.مويلااهراثآ

ْهلٱِةَسَنْكِم
َ
.ماتلاكالهلايأِكَال

جلٱُّبَرَفَلَحْدَق٢٤«٢٧-٢٤
ْ
اَمَكُهَّـنِإ:ًالِئاَقِدوُُن

طَحُأْنَأ٢٥:ُتُبْثَيُتْيَوَناَمَكَو،ُريِصَيُتْدَصَق
ِّـ
يفَروُّشَأَم ِ

ْنَعَلوُزَيَوُهُريِنْمُهْنَعَلوُزَيَف،ِيلاَبِجَىلَعُهَسوُدَأَوِيضْرَأ
لٱَوُهاَذٰه٢٦.ُهُلِْمحْمِهِفِتَك

ْ
ملٱُءاَضَق

،ِضْرَألٱِّـلُكَىلَعِهِبُِّيضْقَْ
لٱَيِهِهِذٰهَو

ْ
ملٱُدَي

جلٱَّـبَرَّـنِإَف٢٧.ِمَمُألٱِّـلُكَىلَعُةَدوُدْمَْ
ْ
ِدوُُن

طَبُيْنَمَف،ىَضَقْدَق
ِّـ
ملٱَيِهُهُدَيَو؟ُل

,»؟اَهُّدُرَيْنَمَف،ُةَدوُدْمَْ
رومزمو٢٣:١٣و٩:١٢بويأو٢٠:٦مايأ٢و١٠:٢٧ص
:٤لاينادو٤٣:١٣صو٢١:٣٠و١٩:٢١لاثمأو٣٣:١١
٣٥و٣١

تّمتدقوروشأشيجةدابإبةزجومةءوبنتايآلاهذه
ًاديعبناكلبابنمرطخلانإ.اهبيبنلاقطننمليلقدعب
فوخوًابيرقناكروشأنمرطخلانكلوءايعشإرصعنع
بارخبًاقباسأبنتدقناكنإويبنلافًاميظعاهنمدوهيلا
نمفلحباهتبثأوهتءوبنانهررك)١٠:٢٤ص(روشأ
روشأولباببنيتقلعتملانيتءوبنلانيتاهنملكو.برلا
قدصىلعناهربلاةلزنمبةيناثلانأالإىرخألانعةزيمتم
ققحتىلعليلدروشأشيجةدابإققحتنأىنعمبىلوألا
.لباببارخ
نونوكيفاهيفقحنييروشأللسيليأ)٢٥ع(ِيضْرَأ
يبنلانأحجرألاوهبعشمهتبراحميفبرلاىلعنيّدعتم
)١٨:٧كولم٢(روشأكلملايقزحنايصعىلإاذهبراشأ
٣٧:٣٦ءايعشإ(هراسكناوةيدوهيلاىلعبيراحنسموجهو
-٣٨(.

نيطلستماوناكنييروشألانإ)٢٦ع(ِضْرَألٱِّـلُكَىلَع
أشنأواهلكاهيفمهناطلسرثأكلذلوكلامملالكىلع
.ةيساسلايفًاماعًاشيوشت

٣٢ىلإ٢٨عنيطسلفةهجنميحو
ةليقثتابرضنيينيطسلفلابرضدقايزعكلملاناك
:٢٨مايأ٢(زاحآكلُميفرأثلاباوذخأمهو)٢٦:٦مايأ٢(
ازغروشأكلمرسالفثلغتنأخيراوتلانمفرعنو.)١٨
ةدمبزاحآتوملبقرسالفثلغتتاموكلذدعبمهدالب
مهنأكاوحرفيالنأبمهرذنيتايآلاهذهيفيبنلاوةليلق
ءايوقأءافلخرسالفثلغتلموقيسهنألتابرضلانماوصلخ
.مهدالبنوبرخيسوهلثمةاسقو

يف٢٨«٢٨،٢٩ ملٱِةاَفَوِةَنَسِ
لٱاَذٰهَناَكَزاَحآِكِلَْ

ْ
:ُيْحَو

لٱَّـنَأل،َنيِطْسِلِفَعيَِمجاَييِحَرْفَتَال٢٩
ْ
ِكَبِراَّـضلٱَبيِضَق

حلٱِلْصَأْنِمُهَّـنِإَف.ََرسَكْنٱ
ْ
مثَو،ٌناوُعْفُأُجُرَْخيِةَّـَي

ََ
ُنوُكَتُهُتَر

.»ًاراَّـيَطًاّمِسُمًاناَبْعُث
١٨:٨كولم٢و٢٦:٦مايأ٢و١٦:٢٠كولم٢

يبرغلابونجلاىلإومورلارحبئطاشىلعيهَنيِطْسِلِف
لكىلعًارخؤمقلطُأمسالااذهنأريغاذوهيضرأنم
.ةسدقملاضرألا

ةفلتخمتارامإنمةعومجمتناكَنيِطْسِلِفَعيَِمج
.)٦:١٨ليئومص١(
هنألزاحآىلإريشياليبنلاََرسَكْنٱِكَبِراَّـضلٱَبيِضَقْلٱ
ريشيهنأحجرألاومهنمبُرضلبنيينيطسلفلابرضيمل
وأةنسبزاحآةافولبقتاميذلارسالفثلغتىلإ
.نيتنس

ألَا
َ
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ةيحلانمرشناوعفألاٌناوُعْفُأُجُرَْخيِةَّـيَْحلٱِلْصَأْنِم
نوجرسف.ةواسقهنمدشأاوناكرسالفثلغتاوفلخنيذلاو
نورقعونولقشأذخأبيراحنسو)٢٠ص(دودشأذخأ
.دودشأوةزغعضخأو

ةروهشملاقرشلايراحصيعافأًاراَّـيَطًاّمِسُمًاناَبْعُث
.)باتكلاسوماق(بثولاةعرسب

ملٱُراَكْبَأىَعْرَتَو«٣٠
لٱُضُبْرَيَو،ِنيِكاَسَْ

ْ
،ِناَمَألٱِبَنوُسِئاَب

جلٱِبِكَلْصَأُتيِمُأَو
ْ
.»ِكَتَّـيِقَبُلُتْقَيَفِعُو

.ًارقفدشألايأِنيِكاَسَْملٱُراَكْبَأ
ةوقتفعضذإنامألايفنونوكييأُضُبْرَي...ىَعْرَت
.نيينيطسلفلا

عوجلابتيميهللاِكَتَّـيِقَبُلُتْقَيَفِعوُْجلٱِبِكَلْصَأُتيِمُأ
امدعبوراصحلاةدممهيفلمعيعوجلاففيسلابلتقيروشأو
.ةيقبلانويروشألالتقيمهندمطقست

لَو«٣١
ْ
لٱاَُّهيَأْلِو

ْ
ملٱاَهُتَّـيَأيِخُْرصٱ.ُباَب

َباَذْدَق.ُةَنيِدَْ
َسْيَلَو،ٌناَخُدِيتْأَيِلاَمِّـشلٱَنِمُهَّـنَأل.ُنيِطْسِلِفاَيِكُعيَِمج
يفٌّذاَش .»ِهِشوُيُجِ

ندمنمةنيدملكيأُةَنيِدَْملٱاَهُتَّـيَأيِخُْرصٱ
.نيينيطسلفلا

ىلإوتارفلارهنىلعناكنييروشألاقيرطِلاَمِّـشلٱَنِم
لمركوليلجلاىلإويقرشلانانبلويبرغلانانبلنيبوةامح
.لامشلانمنيطسلفاولخدف

.نييروشألاقيرطىلعةقرتحملاندملاناخدٌناَخُد
.ءايوقأًاعيمجنونوكينييروشألانأيأٌّذاَشَسْيَلَو

،َنْوَيْهِصَسَّـسَأَّـبَّـرلٱَّـنِإ؟ِمَمُألٱُلُسُرُباَُجياَذاَمِبَف«٣٢
هبَو .»ِهِبْعَشوُسِئاَبيِمَتَْحياَِ
١١:١١ايركزو٣:١٢اينفص١٠٢:١٦و٥و٨٧:١رومزم

اوبلطنيينيطسلفلانملسرمهنأحجرألاِمَمُألٱُلُسُر
نويهصسسأبرلانأمهلباوجلانوكيوروشأىلعداحتالا
ممألاودوهيلانمنيسئابلاعيمجىلعناكف.اهنعيماحيف
.اهيفاوعمتجينأ

ظاعوللدئاوف
)٣ع(كبعتنمبرلاكحيري

:بابسألبعتةيطخلا
.ًانازحأاهيفنإ.١
.ًافوخوًامومهاهيفنإ.٢
نماوصلخينأنوديرينيريثكنإف.ةيدوبعاهنإ.٣

.نوردقيالوةيدرلامهلامعأ
انحيرييوامسلانطولانميفنوهللانعدعُباهنإ.٤

:يتأيامانبهيهنألبرلا

.ًاضيأانراتخيذإءاجرلا.١
.اناياطخلكانلرفغيذإمالسلا.٢
.مومهلالكنمصلخنفهيلعلاكتالا.٣
.ةيطخلاةيدوبعنمريرحتلا.٤

)٤ع(وجهلااذهبقطنتكنإ
:طورشبزوجيءادعألاطوقسيفحرفلا
.هللاءادعأمهنوكلانءادعأمهنوك.١
ركشلاحرفلانمناكهللانمةبلغلانأبانملساذإاّنإ.٢

:يتأيامهنعجتناذإكلذزوجيالو.هللا

.ءايربكلاوراختفالا.١
.دقحلاوراقتحالاحور.٢

:ماسقأيهو)٥ع(رارشألااصع
.ةحصلااصع.١
.لاملااصع.٢
.ةوقلااصع.٣
نوحلاصلااهلبقيتاريخاهلكهذهو.ءاقدصألااصع.٤

.اهيلعلكتنيصُعالةينمزتاريخاهنكلوركشلاب

.)١٣ع(تاوامسلاىلإدعصاكبلقيفتلق
:نيرمأيفبجيةعفرلابح
لسكلاسكعوهو)٧-١:٥سرطب٢(لئاضفلا.١

.ةنابجلاو
.هللادجموسانلاةمدخ.٢

:نيرمأيفمّرحيو
.ريغللةراسخهيفنوكينأ.١
.تاذلادجمهبدوصقملانوكينأ.٢

.)٢٤ع(دونجلابرفلحدق
لبريغتيالوقداصهنألبرلامالكتابثإلفلحلاسيل
.فيعضلاناسنإلاناميإتابثإل

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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:برلافلح
.)٩:١١نيوكت(حونل.١
.)٢٤:٧نيوكت(ميهاربإل.٢
.)٤و٨٩:٣رومزم(دوادل.٣
لطبينأردقيءيشالو)١١٠:٤٠رومزم(حيسملل.٤

.ناطيشلاالوناسنإلاالوةعيبطلاالهللادصاقم

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
وهودحاوعوضوم)١٦ص(هدعباموحاحصألااذهل
)٤٨ص(ايمرإًاضيأهبأبنتدقوبآومبارخبةءوبنلا
سدقملاباتكلاسوماقرظنا(.)١١-٢٥:٨ص(لايقزحو
نييبآوملاباقعببسنألايقزحيفءاجو.)بآوميف
.تطقسامنيحميلشروأىلعمهراختفاوهللامهراقتحا

يفُهَّـنِإ:َبآوُمِةَهِجْنِمٌيْحَو١«٤-١ ْتَبِرَخٍةَلْيَلِ
يفُهَّـنِإ.ْتَكَلَهَوَبآوُم»ُراَع« َبآوُمُ»ريِق«ْتَبِرَخٍةَلْيَلِ
لٱَىلِإ٢.ْتَكَلَهَو

ْ
ملٱَىلِإَنوُدَعْصَيَنوُبيِدَوِتْيَب

ِتاَعَفَتْرُْ
لِل
ْ
لَوُت.ِءاَكُب

ْ
يف.اَبَدْيَمَىلَعَووُبَنَىلَعُبآوُمُلِو ٍسْأَرِّـلُكِ

ِحلُّلُك.ٌةَعْرَقاَهْنِم
ْ
يف٣.ٌةَزوُزَْجمٍةَي ٍ.حْسِمِبَنوُرِزَتْأَياَهِتَّـقِزَأِ

يفَواَهِحوُطُسَىلَع هتاَحاَسِ لَوُياَِ
ْ
ًالاَّـيَساَهْنِمٍدِحاَوُّلُكُلِو

لٱِب
ْ
لَأَوُنوُبْشَحُخُْرصَتَو٤.ِءاَكُب

ْ
َىلِإاَمُُهتْوَصُعَمْسُي.ُةَلاَع

لَسَتُمُخُْرصَيَكِلٰذِل.َصَهاَي
ِّـ

.»اَهيِفُدِعَتْرَتاَهُسْفَن.َبآوُموُح
ددع٢:١سوماعو١١ىلإ٢٥:٨لايقزحوخلا٤٨:١ايمرإ
٢٢:١٢و٣:٢٤صو٢١:٥نييوال١٦:١٢ص٢١:٢٨
:٤٨ايمرإ٧:١٨لايقزحو٣٨و٣٧و٤٨:١و٤٧:٥ايمرإو
١٦:٩ص٣٨

لحتنأةعمزملاايالبلاةدشيبنلافصيتايآلاهذهيف
اهراقتحاببسباهنعنيترداصلاةلولولاوءاكبلاوبآومىلع
يفهعوقولًاديكأتثدحدقهنأكًافوصومبارخلاىرنوهللا
.لبقتسملا

يهوةبرمويلااهمساوةكلمملاهذهةبصقَبآوُمُراَع
.بارخ

ىلعوراعيبونجاهعقوموةيلاحلاكركيهوَبآوُمُريِق
بارخلااذهئشنمفرعنال.اهنملايمأةعبسوحنةياغ
.نويروشألامهنأحجرألاو
دبعمهلعلوشومكمههلإتيبيأ)٢ع(ِتْيَبْلٱَىلِإ
.)١٣:١٧عوشي(نوعملعبيفشومك

يبآوملارجحلادجُوانهونابيدمويلااهمساَنوُبيِد
هيفف٤٥٢هجولوألادلجملاباتكلاسوماقرظنا(روهشملا
ناكهنأرهاظلاو)هيلعيتلاةباتكلاةمجرتورجحلااذهةروص
.شومكلدبعمًاضيأنوبيديف

اهلعلمهتهلآمامأنوكبيِءاَكُبْلِلِتاَعَفَتْرُْملٱَىلِإَنوُدَعْصَي
عشيملوقييبآوملارجحلايف.مهصّلختومهيلعقفشتوهبتنت
ظحالن»اهملسأفبآومىلعشومكبضغ«بآومكلم
راكفأبارطضاىلعلدينيحاحصألانيذهسَفَننأ
.ةلئاهلاةليللاكلتيفًارضاحناكهنأكملكتملا

.نوبشحيبونجلايمأةينامثدعبتبآوميفةنيدموُبَن
٢١:٣٠ددع(يفتركُذبآومندممدقأنماَبَدْيَم
كالمألانميهمويلاو)١٥-١٩:٧مايأ١و١٣:١٦عوشيو
.ةينامثعلا

يف ةمالعةزوزجملاةيحللاوةعرقلاٌةَعْرَقاَهْنِمٍسْأَرِّـلُكِ
.يمومعنزحناكف)١:١٦اخيم(نزحلا

سايكألاهنملمعُينشخجيسن)٣ع(ٍحْسِمِبَنوُرِزَتْأَي
ةبوتللةمالعسبلُيزعاملارعشوأبنقلانمجسنُيوهو
)٣:٥نانوي(نييروشألاةداعهذهتناكونزحلاو
)٢و٤:١ريتسأ(سرفلاو)٢٠:٣١كولم١(نييمارآلاو
.انمايأيفدَوسألاسبلك)٩:١ايمحن(نييليئارسإلاو
رعشلايفرثكياممةغلابملا.ةماعةميدقةداعًاضيأةلولولاو
»صهايىلإامهتوصعمسُي«و»ءاكبلابًالايس«لوقلاك
.)١٦:٩ص(»يعومدبامكيورأ«و

لصألايفتناك.نابسحمويلااهمسا)٤ع(ُنوُبْشَح
اهحتفمثنييرومألاكلمنوحيساهيلعىلوتسامثنييبآوملل
اولوتسافنويبآوملاداعمث)٢٦و٢١:٢٥ددع(ليئارسإونب
رحبفرطنمقرشلاىلإًاليم١٥دمأىلعيهواهيلع
.يلامشلاتيملا

نمليمدعُبىلعيهولاعلأمويلاىعدُتُةَلاَعْلَأ
.نوبشح

نوحيسىلعنويليئارسإلارصتناعضوملااذهيفَصَهاَي
.اهوذخأفاوداعنييبآوملانأريغ)٢١:٢٣ددع(

لَقُخُْرصَي«٥
ْ
هلٱ.َبآوُمِلْجَأْنِميِب

َْ
َىلِإاَهْنِمَنيِبِرا

يفَنوُدَعْصَيْمَُّـهنَأل،ٍةَّـيِثَالُثٍةَلْجِعَكَرَغوُص »ِثيِحوُّللٱِةَبَقَع«ِ
لٱِب
ْ
يفْمَُّـهنَأل،ِءاَكُب .»ِراَسِكْنالٱَخاَُرصَنوُعَفْرَيَمِياَنوُروُحِقيِرَطِ
ايمرإ٤٨:٣٤ايمرإو١٦:١٤ص٤٨:٣١ايمرإو١٦:١١ص
٤٨:٥

بئاصميفيبنلانزحَبآوُمِلْجَأْنِميِبْلَقُخُْرصَي
)١٩:٣٧نيوكت(ليئارسإنيبومهنيبةبارقلاببسلبآوم
حيسملافالسأنمتناكيتلاثوعارنطوبآومنوكو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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نأظعاولكويبنلكىلعبجيكلذقوفو.)١:٥ىّتم(
سلوبناكاذكه.مهكالهىلعنزحيومهرذنينيذلابحي
ًاميِظَعًانْزُحِيلَّـنِإ«)٣-٩:١ةيمور(هلوقليلدبلوسرلا
جلٱَبَسَحيِئاَبِسْنَأِيتَوْخِإِلْجَأل

ْ
نيذلادوهيلايأ»ِدََس

لجأنمىلصوميلشروأىلعحيسملاىكبو.هودهطضا
مهاياطخمهلنيبيوسانلارذنينأظعاولاىلعف.هيبلاص
.نزحلاوةبحملابكلذلمعيواهبقاوعو

)٣٠-١٩:٢٠نيوكت(طولاهيلإأجليتلاةنيدملاَرَغوُص
.يقرشلايبونجلاتيملارحبلائطاشنمبيرقاهعقومو

ةيوقيهونينسثالثاهرمعةلجعٍةَّـيِثَالُثٍةَلْجِعَك
اذكه.روختوودعتنأبلغيفةللذمالوةضورمريغو
مودأىلإنيئجتلماوناكونيخراصونيضكاراوبرهنويبآوملا
ةنيدملةراعتسمةيثالثلاةلجعلانوكتنأزوجيو.اذوهيوأ
ةبقع«و.ةلجعلاكلتكةليمجوةيوقةنيدماهنأدارملاورغوص
.ةفورعمريغ»ثيحوللا

برهفمودألاهنأيبآوملارجحلايفةروكذمَمِياَنوُروُح
.اذوهيومودأيفأجلمنوبلاطمهوبونجلاةهجىلإنويبآوملا

لٱَّـنَأل.ًةَبِرَخُريِصَتَميِرْمِنَهاَيِمَّـنَأل«٦
ْ
.َسِبَيَبْشُع

لٱ
ْ
ألَك
ُ

خلٱ.َيِنَف
ْ

.»ُدَجوُتَالُةَُْرض
٣٢:٣٦ددع

نويعلااوّمطبآومءادعأنألًةَبِرَخُريِصَتَميِرْمِنَهاَيِم
مهانغنألنييبآوملاىلعةبرضمظعأهذهو)٣:١٩كولم٢(
.مهيشاومنم

َىلِإاََهنوُلِمَْحيْمُهُرِئاَخَذَواَهوُبَسَتْكٱيِتَّـلٱُةَوْرَّـثلٱَكِلٰذِل«٧
.»ِفاَصْفَّـصلٱيِداَوِْربَع

نيبومهنيبيبونجلابآوممختىلعِفاَصْفَّـصلٱيِداَو
نوردقيامردقنوذخأيفوخلاتقويفاوناكمهنأ.مودأ
يقابلاامأومودأضرأىلإهبنوبهذيمهنألمأهولمحينأ
.ّودعللهنوكرتياوناكفمهتويبومهلاومأنم

َمِيَالْجَأَىلِإ.َبآوُمِموُخُتِبَطاَحَأْدَقَخاَُّرصلٱَّـنَأل«٨
لَو
ْ
لَوَميِليِإِرْئِبَىلِإَو.اَهُتَلَو

ْ
.»اَهُتَلَو

هنأحجرألاوفورعمريغامهعقومَميِليِإِرْئِب...َمِيَالْجَأ
لامشلانممجهّودعلانأليبونجلابآوممختىلع
.بونجلاىلإاوبرهنييبآوملاو

َنوُميِدَىلَعُلَعْجَأِّـينَأل،ًامَدُئِلَتْمَتَنوُميِدَهاَيِمَّـنَأل«٩
.»ِضْرَألٱِةَّـيِقَبَىلَعَوًادَسَأَبآوُمْنِمَنيِجاَّـنلٱَىلَع.َدِئاَوَز
١٧:٢٥كولم٢

مويلانابيداهمساو)٢ع(نوبيدلرخآمساَنوُميِد
ةملكلةظفللاةبسانملنوميدمسالايبنلاراتخاامبرو
ًامدرهنلاءالتماونونرأرهنلايهنوميدهايمو.»ًامد«
ةرثكنعرعشلايفرثكتيتلاتاغلابملانمةلوبقمةغلابم
.ىلتقلا

.وهنمفرعنالساقيوقبرخمىلإريشيدَسَأ
ظاعوللدئاوف

)١ع(بآومةهجنميحو
:اهطوقسدئاوفوبآومخيرات
ايمرإلاق.حاجنلاوةحارلاةلاحنعةجتانلااياطخلا.١

هذهنمو.»ُهاَبِصُذْنُمُبآوُمٌحِيَرتْسُم«)٤٨:١١(
هذهباقعو.رفكلاوهفرتلاوعمطلاوءايربكلااياطخلا
اهنمةاجنلاديرينمورامدلاوطوقسلايعيبطلااياطخلا
لمعتسيوهبلقيفلوألاناكملاهللايطعينأهيلعف
.هتدارإبسحنيجاتحملاةمدخيفوهدجملهتاريخلك
عجريوهبتنينأهبهللادصقيوناسنإللةمحربيدأتلا.٢

دفتسيملنإفجيردتلابهبيدأتنوكينأبلغيوهيلإ
وأةثلاثوةيناثهللاهبرضيىلوألاةبرضلانمبدؤملا
.ريمدتلالكًاريخأهرمدي
.مويلكنكميهلاوزنأللاملاىلعلاكتالالطُب.٣

امأو.مودأموختىلإمهلاومأنمًاليلقاولمحنويبآوملا
.ةيدبألاىلإانلاومأنمًائيشلمحننأردقنالفنحن
هيفامبلبهلامبسيليقيقحلاناسنإلاىنغ
يفاهنألةيحيسملالئاضفلاعيمجوةبحملاوناميإلاك
.ةيدبألاةايحلاىلإىقبتلبهنعلصفنتالوناسنإلا
ةرثكىلعلدتمويلابآوميفةميدقلاراثآلاةرثكنإ.٤

راثآلاهذهانركذتف.اهانغواهتمظعوميدقلايفاهناكس
همالكوهللاةمظعىلإانرظنعفرتوناسنإلافعض
اهلدادعتسالابوجووةيدبألاةايحلاولوزياليذلا
.ةلئازلاتاريخلايفعمطلانود

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

وهودحاوهلبقاموحاحصألااذهعوضومنأمدقت
.بآومبارخ

ألَا
َ
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لٱَوْحَنَعِلاَسْنِمِضْرَألٱِمِكاَحَناَفْرِخاوُلِسْرَأ«١
ْ

َىلِإِةَّـيِّـَرب
.»َنْوَيْهِصِةَنْبٱِلَبَج
١٤:٧كولم٢و١:٣٦ةاضق٣:٤كولم٢

.اذوهيكلمىلإةيزجلااولسرينأنييبآوملليبنلاةروشم
ًاقباساهيدهيناكيتلانافرخلانمةيزجلايأَناَفْرِخ
زاحآتومدعبكلذنعاوعنتمامثاذوهيكلملنويبآوملا
.)٥و٣:٤كولم٢(

عضخأاذوهيكلمايصمأنإ.اذوهيكلمِضْرَألٱِمِكاَح
.)١٢و٢٥:١١مايأ٢(مودأ

ارتبمسابمويلافرعُتمودأيفةروهشمةنيدمَعِلاَس
يهوميدقلايفاهتمظعبدهشتنآلاىلإةيقابلااهراثآو
علاسرظنا(بآومطلستتحتذئتقوتناكاهنألانهتركُذ
.)باتكلاسوماقيف

ُتاَنَبُنوُكَتٍةَرَّـفَنُمٍخاَرِفَك،ٍهِئاَتٍرِئاَطَكُهَّـنَأُثُدَْحيَو«٢
يفَبآوُم .»َنوُنْرَأِرِباَعَمِ
٢١:١٣ددع

ةيآلايفنييبآومللاهمدقيتلاةحيصنلاببسيبنلاركذ
ىلإبآومنمنوّرافلاجاتحيبيرقنعهنأوهوةقباسلا

.اذوهيةيامح
حضويهيبشتلااذهواهشعنمةحورطمٍةَرَّـفَنُمٍخاَرِفَك

تاريحتمّنهوّنهتويبنمتادورطملانييبآوملاءاسنانل
يذلاودعلانموّنهمامأيذلارهنلاروبعنمتافئاخو
.ّنهءارو
.يلامشلابآومدالبّدحَنوُنْرَأ

ِلْيَّـللٱَكِكَّـلِظِيلَعْجٱ.ًافاَصْنِإيِعَنْصٱ.ًةَروُشَمِيتاَه«٣
يف ملٱِيُرتْسٱ.َِةريِهَّـظلٱِطَسَوِ

طَْ
ْ
هلٱيِرِهْظُتَال.َنيِدوُر

َْ
.»َنيِبِرا

تقويفاذوهينمةروشملانييبآوملاسامتلاًةَروُشَمِيتاَه
.مهقيض

يفِلْيَّـللٱَك ُنوُكَيَو«)٣٢:٢صرظنا(ةَريِهَّـظلٱِطَسَوِ
يفٍةَميِظَعٍةَرْخَصِّـلِظَك...ٌناَسْنِإ .»ٍةَيِيْعُمٍضْرَأِ

ْهلٱيِرِهْظُتَال
َ
.مهيملستالَنيِبِرا

طَمِكَدْنِعْبَّـرَغَتَيِل«٤
ْ
َهلًاْرتِسِينوُك.َبآوُموُدوُر

ُ
ْنِمْم

ملٱِهْجَو
ملاَّـظلٱَّـنَأل،ِبِّـرَخُْ خلٱيِهَتْنَيَو،ُديِبَيَِ

ْ
ِنَعىَنْفَيَو،ُباََر

.»َنوُسِئاَّـدلٱِضْرَألٱ

نمبآومسامتلاَبآوُموُدوُرْطَمِكَدْنِعْبَّـرَغَتَيِل
نمبرهاملبآومكلمدنعهيدلاودوادعدوأ.اذوهي
.)٢٢:٣ليئومص١(لواش

ملاَّـظلٱَّـنَأل ضرألاوروشأكلموهملاظلانأحجرألاُديِبَيَِ
نييبآوملانأىنعملاوبآومضرأنوسئادلااهنعىنفييتلا
يتقومهقيضنألةقثرثكأبةيامحلااذوهينمنوسمتلي
ةراسخبنوكتالفطقفرضاحلاتقولليهةبولطملاةيامحلاو
.اذوهيىلعةميظع

لٱُتَّـبَثُيَف«٥
ْ
يفِةَناَمَألٱِبِهْيَلَعُسِلَْجيَو،ِةَْمحَّـرلٱِبُِّيسْرُك ِ

طَيَو،ٍضاَقَدُواَدِةَمْيَخ
ْ
حلٱُبُل

ْ
لٱِبُرِداَبُيَوَّـَق

ْ
.»ِلْدَع

٧٢:٢رومزم١:٣٣اقولو٤:٧اخيمو٢٧و٧:١٤لايناد
٩٨:٩و٩٦:١٣و

مهتثاغإىلعاذوهينويبآوملاّثحَِةْمحَّـرلٱِبُِّيسْرُكْلٱُتَّـبَثُيَف
كلملايسركتيبثتوهوةمحرلالامعأنمأشنيامركذب
يحولاباذكهةفلؤمظافلألاهذهو.ةنامألابهيلعسولجلاو
ىلعسلاجلامكاحلاطقفسيلوًاضيأحيسملابسانتىتح
ةميخيفكلملايسركىلعسلجيسحيسملاف.اذوهييسرك
ممألالكوبآومىلعواذوهيىلعمكحيوةسينكلايأدواد
.)٤٨:٤٧ايمرإ(ًاضيأ

ملٱَبآوُمِءاَِيْربِكِباَنْعِمَسْدَق«٦
اَهِتَمَظَعًاّدِجَِةِّـربَكَتُْ

طُباَهِفَلَصَواَهِئاَِيْربِكَو
ْ
.اَهِراَخِتْفٱِل

٢:١٥ص٢:١٠اينفصو٤٨:٢٩ايمرإ

نافرخلاسرإةهجنماهلةمدقملاةروشملابآوملبقتمل
ىلعيبنلاركذيفءايربكلانمكلذو)١ع(ضرألامكاح
ةباثمبوهمالكلااذهو.اهباقعوهذهاهتئيطخصوصخلا
هنولأسياملكضفرونييبآوملاتاعرضتلاذوهيباوج
.مهنم

لَوُتَكِلٰذِل«٧
ْ
لَوُياَهُّلُكَبآوُمَىلَع.ُبآوُمُلِو

ْ
َنوُّنِئَت.ُلِو

.»ٌةَبوُْرضَمَيِهاَمَّـنِإ.َةَسِراَحَريِقِسُسُأَىلَع
٣:٢٥كولم٢و٤٨:٢٠ايمرإ

.اهتاقيضةدشوبآومطوقسبةءوبنلاراركت
.عطقنااذوهيبمهءاجرنألُلِوْلَوُتَكِلٰذِل
ملتويبلامدهدعبهنألاهرامدىلعَةَسِراَحَريِقِسُسُأ

ريقلاجر«)٤٨:٣١ص(ايمرإلاقو.اهسسأريغقبي
نألاهسسأىوسةنيدمللقبيملفنودوقفممهنأل»سراح
بآومريقيهسراحريقو.اوشالتاهلاجروتمدُهاهتويب

ألَا
َ
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ةمجرتملاةيلصألاةيناربعلاةملكلاو.)١٥:١ص(يفةروكذملا
قفاوتةمجرتلاهذهوبيبزصارقأاهتمجرتزوجي»سسأ«
.ةنيرقلا

ُءاَرَمُأََّـرسَكَةَمْبَسُةَمْرَك.ْتَلُبَذَنوُبْشَحَلوُقُحَّـنَأل«٨
يفْتَهاَت.َريِزْعَيَىلِإْتَلَصَو.اَهَلَضْفَأِمَمُألٱ لٱِ

ْ
ْتَّـدَتْمٱ.ِةَّـيِّـَرب

لٱَِتَربَع.اَُهناَصْغَأ
ْ
.»َرْحَب

٩ع٢٤:٧ص

اهرمخبةروهشمونوبشحنمةبيرقةنيدمَةَمْبَسُةَمْرَك
نيذلانويروشألامهاهورسكنيذلاممألاءارمأنأحجرألاو
.مهلعفنالبكلذناكنإوكالمألابارخمهتداعتناك

وحنةياغىلعةمبسيلامشيفةنيدمَريِزْعَيَىلِإْتَلَصَو
ةمبسموركنأمالكلاقايسنمجتنتسنواهنمًاليم١٥
.ًادجةعساوتناك

يفْتَهاَت ةهجنمةيربلاىلإتلصوموركلاِةَّـيِّـَربْلٱِ
.قرشلا

.طولرحبيبرغىلإتلصوَرْحَبْلٱِتََربَع

.َةَمْبَسِةَمْرَكَىلَعَريِزْعَيَءاَكُبيِكْبَأَكِلٰذِل٩«٩،١٠
لَأَوُنوُبْشَحاَييِعوُمُدِباَمُكيِوْرُأ

ْ
َىلَعَوِكِفاَطِقَىلَعُهَّـنَأل.ُةَلاَع

لٱَعِزُتْنٱَو١٠ٌةَبَلَجْتَعَقَوْدَقِكِداَصَح
ْ
َنِمُجاَهِتْبِالٱَوُحَرَف

لٱ
ْ
يفىَّـنَغُيَالَو،ِناَتْسُب لٱِ

ْ
ٌسِئاَدُسوُدَيَالَو،ُمَّـَنَرتُيَالَوِموُرُك

يفًارَْمخ ملٱِ
لَطْبَأ.ِِرصاَعَْ

ْ
هلٱُت

ُْ
.»َفاَت

٤٨:٣٣ايمرإو٢٤:٨ص١٥:٤ص٤٨:٣٢ايمرإ

نوكبيامكريزعيبئاصمىلعيبنلايكبيَريِزْعَيَءاَكُب
:١٣نييناربع(لوسرلالوقبسحاذهومهسفنأىلعمه
ملٱاوُرُكْذُا«)٣

.»ْمُهَعَمَنوُدَّـيَقُمْمُكَّـنَأَكَنيِدَّـيَقُْ
حرفلاتوصنعًاضوعٌةَبَلَجْتَعَقَوْدَقِكِداَصَحَىلَع
.بهنلاولاتقلاتوصنوكيجاهتبالاو
ْهلٱُتْلَطْبَأ

ُ
مالكهلكيبنلامالكو.ملكتملاوهبرلاَفاَت

حوضوبملكتملارهظُيددعلااذهيفيبنلانأريغبرلا
يهسانلاةطساوبتناكنإومهبئاصمنأنويبآوملافرعيف
.مهاياطخىلعباقعوبرلانم

طَبَوَبآوُمِلْجَأْنِمٍدوُعَكيِئاَشْحَأُّنِرَتَكِلٰذِل«١١
ْ
يِن

.»َسِراَحَريِقِلْجَأْنِم
٤٨:٣٦ايمرإو٦٣:١٥و١٥:٥ص

ونحلازكرمءاشحألانأنومدقألاربتعايِئاَشْحَأ
.)٦٣:١٥ص(ةقفشلاو

.براضلاديتحتدوعلاراتوأكزتهتٍدوُعَك

ملٱَىلَعُبآوُمْتَبِعَتاَذِإ،ْتَرَهَظاَذِإُنوُكَيَو«١٢
ِةَعَفَتْرُْ

.»ُزوُفَتَالاََّـهنَأ،ِّـيلَصُتاَهِسِدْقَمَىلِإْتَلَخَدَو
١٥:٢ص

.ملاعلامامأوتاعفترملايفمهتاولصتناكْتَرَهَظاَذِإ
ةرثكبهنأنونظيوًالطابمهمالكنورركياوناكْتَبِعَتاَذِإ
.مهلباجتسيمهمالك

سيلوةقفشالوةفرعمالوةردقمهتهلآلسيلُزوُفَتَال
ةباجإلامدعنمكلذاوفرعينأاهتدبعىلعفًاضيأدوجواهل
.مهتاولصل

لٱَوُهاَذٰه١٣«١٣،١٤
ْ
َبآوُمُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَك

يف:ًالِئاَقُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتَنآلٱَو١٤.ٍناَمَزُذْنُم َنيِنِسِثَالَثِ
جلٱِّـلُكِبَبآوُمُدَْجمُناَُهيِريِجَألٱيِنِسَك

ْ
لٱِروُهُْم

ْ
ُنوُكَتَوِ،ميِظَع

لٱ
ْ
.»ًَةريِبَكَالًَةريِغَصًةَليِلَقُةَّـيِقَب
٢١:١٦ص

دحأوأايمرإوأءايعشإامإنيتيآلانيتاهبتاكنإ
حجرألاوهوامهبتكءايعشإنأانضرفاذإو.امهريغنيمهلملا
ةءادبتقوىلعةلالدللًاقباسهبتكامىلعامهدازدقنوكي
ةبوسحميهونينسثالثدعبيأبآومىلعايالبلاءارجإ
ريجألاينسكيهو)١٤ع(يفةفوصوملاةءوبنلاخيراتنم
لقثتسيريجألانإفاهيلعدازُيالطبضلكبةبوسحماهنأل
.اهلامكةعرسبلطيوهتمدخ

دهشبآومرازنملكةنس٢٥٠٠وحنرورمدعبو
اهلىرقراثآوىرقكلانهىريهنإفةءوبنلاهذهقدصب
امكاهعقومواهسفنسدقملاباتكلايفةروكذملاءامسألا
مانصألللكايهوةريبكندمدوجوىلعلدتراثآلاوركُذ
كلامملاتابثنأراثآلاهذهانملعتو.ةبصخمضارأوموركو
ةوقوندملاةرثكنمالوضرألابصخنمنوكيال
.هللااياصوظفحوةيحورلاةوقلانملبنوصحلا

ظاعوللدئاوف
ةاطخللهللاةمحر)١ع(مكاحلانافرخاولسرأ
مههبندقنوكيامدعبالإسانلابقاعيالهللانإ.١

نمنوكيدقهيبنتلااذهو.اهباقعومهاياطخمهلّنيبو
.ميلعتلاوظعولاعمسنمنوكينأبلغيوريمضلا
ةنرتقماهنألةمحرلانوضفريةأطخلانمنيريثكنإ.٢

.ةيطخلاكرتوبرللعوضخلاب

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ةايحلاهذهيفةيطخلاصاصقنوكيامًاريثكنإ.٣
بعتوأقيضوألامةراسخوأضرمةطساوب
نإوهعوقونمدبالفةرخآلايفاهصاصقامأوريمضلا
.رضاحلانامزلايفئطاخلااجن

)٩ع(ةبلجتعقودقكداصحىلع
مهسفنألنوجريفداصحلانورظنتسيسانلاعيمجنإ.١

.خلادجملاوأىنغلاوأةحارلاوأةلماكلاةحصلا
لامعألالمكينملةحارلافعروزملاكداصحلانوكيهنإ.٢

هقحتسينملدجملاودهتجينملىنغلاوهنمةبولطملا
.اهيفّدجينملةيدبألاةايحلاو
ءاكبلاتقوةبلجلاوجاهتبالاوحرفللتقوداصحلانإ.٣

هنأهتفرعمنموهئطاخلانزحرثكأونانسألاريرصو
كلذلانيوةراسخلاهذهبنجتينأهنكميناك
.داصحلا

)١٢ع(باجتسُتاليتلاةالصلا
.هللاريغلةالصلا.١
ريغونيربكتملاةالصوطقفنيتفشلانمةالصلا.٢

ةدارإقباطيالاملجألةالصلاونينمؤملاريغونيبئاتلا
.برلا
باجتستاليقيقحلاناميإلابةمدقمتاولصدجوتهنإ.٣

اهنكلورظنتسنامكباجتسُتالوأرضاحلاتقولايف
ةنّيعمةقيرطىلعوهللانمّنيعملاتقولايفباجتسُت
.انبلطامملضفأباوجلانوكيفىلاعتهنم

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
يفةدحاوًادياتناكامهنألليئارسإوقشمدىلعةءوبن
شويجموجهبةءوبنحاحصألارخآىلإ١٢عنمو.بلاغلا
.نييروشألاشويجاهنأحجرألاواهراسكناوءادعألا

ِْنيَبْنِمُلاَزُتُقْشَمِداَذَوُهَ:قْشَمِدِةَهِجْنِمٌيْحَو«١
ملٱ
.»ٍمْدَرَةَْمجُرُنوُكَتَوِنُدُْ
٩:١ايركزو١:٣سوماعو٤٩:٢٣ايمرإو١٦:٩كولم٢

ةكلممةبصقيه)سدقملاباتكلاسوماقرظنا(َقْشَمِد
اهكلمنيصرقفتاوةريثكًارارمليئارسإواذوهيتبراحومارآ
زاحآثاغتسافاذوهيىلعليئارسإكلمحقفعمريخألا
اهلهألقنوقشمدىلعرهظتسافروشأكلمرسالفثلغتب

نمحضتيو.ةيناثتبرخوتماقو)١٦:٩كولم٢(ريقىلإ
اهيلعىلوتساهنإفةديدعتابالقنااهيلعأرطهنأاهخيرات
املكعموكارتألاونويبيلصلاوبرعلاونوينامورلاونانويلا
ثلغتاهبرخأامدعباهدجمتدقفاهنكلةمئاقلزتملاهباصأ
نيبنملوزت«ةءوبنلاتمتاذكهواهتوطستلازورسالف
.»ندملا

اهنأريغرسالفثلغتنامزيفتراصاذكهوٍمْدَرَةَْمجُر
.كلذدعبتماق

لِلُنوُكَت.ٌةَكُوْرتَمَريِعوُرَعُنُدُم«٢
ْ
طُق
ْ
َسْيَلَوُضِْبَرتَف،ِناَع

.»ُفِيُخيْنَم
٧:٣٣ايمرإ

نأحجرألاوةفلتخمنكامأىلعقلطُيمساَريِعوُرَعُنُدُم
ريسفتلمتُحيو.قشمدنمبيرقعضومىلإانهةراشإلا
»بارخلا«ىنعمًاضيأديفتريعورعةيناربعلاةملكلانألرخآ
ةعباتلاوقشمدلةرواجملاةبرخلاندملاةلمجلاىنعمنوكيف
.اهل

ندملاريصمبماتلابارخلاىلعةلالدِناَعْطُقْلِلُنوُكَت
.ًىعرم

نألمهعنمينممةاعرلافاخيالُفيُِخيْنَمَسْيَلَو
.ناكسالبةكورتمنوكتضرألا

حلٱُلوُزَيَو«٣
ْ
ملٱَوَمِياَرْفَأْنِمُنْصِ

لُْ
ْ
ِةَّـيِقَبَوَقْشَمِدْنِمُك

جلٱُّبَرُلوُقَي،َليِئاَْرسِإيِنَبِدْجَمَكُريِصَتَف.َماَرَأ
ْ
.»ِدوُُن

٨:٤و٧:١٦ص

.ةنيصحلاندملالكيأَمِياَرْفَأْنِمُنْصِْحلٱُلوُزَيَو
.قشمدكولمرخآنيصرناكَقْشَمِدْنِمُكْلُْملٱَو
دجملازدقيأ.مكهتَليِئاَْرسِإيِنَبِدْجَمَكُريِصَتَف
.قشمددجملوزيسكلذكوليئارسإ

يفُنوُكَيَو«٤ لٱَكِلٰذِ
ْ
َةَناَمَسَو،ُّلَذُيَبوُقْعَيَدَْجمَّـنَأِمْوَي

.»ُلُزَْهتِهِْمَحل
١٠:١٦ص

روشأكلملقنةرماسلاطوقسدعبُّلَذُيَبوُقْعَيَدَْجم
ليئارسإلناكهنأ)٣٤:٩مايأ٢(نمرهظيو.جيردتلاباهلهأ
.ايشويمايأيفةيقب

نوقابلافعضيوناكسلالقييأُلُزَْهتِهِمَْحلَةَناَمَس
برلانإ)١٧:٢٥كولم٢(يفليق.عوجلاولذلاببسل
ليلدشحولاةرثكف.شوحولاترثكفعابسلامهيلعلسرأ

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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نوجرسدينعةرماسلاطوقسناكو.ناكسلاةلقىلع
.قشمدطوقسرثأىلع

حلٱِعْمَجَكُنوُكَيَو٥«٥،٦
ْ
َحتُهُعاَرِذَو،َعْرَّـزلٱَنيِداَّـَص

ْ
ُدُص

لَيْنَمَكُنوُكَيَو،َلِباَنَّـسلٱ
ْ
يفَلِباَنَسُطُق ٦.َمِياَفَريِداَوِ

يفٌثَالَثْوَأِناَتَّـبَح،ٍةَنوُتْيَزِضْفَنَكٌةَصاَصُخِهيِفىَقْبَتَو ِسْأَرِ
لٱ
ْ
يفٌسَْمخْوَأٌعَبْرَأَو،ِعْرَف ملٱِناَنْفَأِ

ُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَي،ِةَرِمْثُْ
.»َليِئاَْرسِإ
٢٤:١٣ص٥١:٣٣ايمرإ

ًالحمناكذإوميلشروأبرقبصخمٍداوَمِياَفَريِداَو
هيلعناكاملًانيابمراصحلادعببيرالناكبوبحلاعرزل
اذهيفو.ًاديجهبميلشروألهأةفرعملهبلّثُمو.هلبق
يداولاراصفةميظعةبرضنيينيطسلفلادوادبرضيداولا
نيذلاىلتقلاةرثكيناثلاوبوبحلاداصحلوألانيببسلًالثم
.نيدصاحلايديأتحتلبانسلاعقتامكفيسلابهيفاوعقو
ءارقفلااهطقلييتلاةليلقلالبانسلاكليئارسإةيقبنوكتو
ديفتيناثلاهيبشتلايفةنوتيزلاةصاصخونيدصاحلاءارو
.هسفنىنعملا

يف«٧ لٱَكِلٰذِ
ْ
لَيِمْوَي

ْ
ُهاَنْيَعُرُظْنَتَوِهِعِناَصَىلِإُناَسْنِإلٱُتِفَت

.»َليِئاَْرسِإِسوُّدُقَىلِإ
٧:٧اخيم

ترجيتلاةيهلإلاتابيدأتلاةجيتننمضتتةيآلاهذه
ناميإلابهللاىلإاوعجرنيذلايفاهريثأتوليئارسإىلع
اهيفف)٣٠:١١مايأ٢رظنا(مهرورشعيمجاوكرتوةبوتلاو
ميلشروأىلإاوأجتلاواوأطاوتطابسألاضعبنمموقثيدح
يفهذههباشتةثداحتركُذدقو.ايقزحكلملامهاعدامل
.)٦و٦:٤مايأ٢(ايشوينامز

لَيَالَو«٨
ْ
ملٱَىلِإُتِفَت

اَمَىلِإُرُظْنَيَالَو،ِهْيَدَيِةَعْنَصِحِباَذَْ
.»ِتاَسْمَّـشلٱَوَيِراَوَّـسلٱ:ُهُعِباَصَأُهْتَعَنَص
:٣٤مايأ٢و٢٦:٣٠نييوال١٦:٣٢كولم١و٦:٢٥ةاضق
٦و٦:٤لايقزحو٧

ندميفحباذملاايشويمدهِحِباَذَْملٱَىلِإُتِفَتْلَيَالَو
الو)٧-٣٤:٥مايأ٢(يلاتفنونوعمشوميارفأوىسنم
.اهلهأاضربكلذىتأهنأيفكش
ةدابعلةميقتسموةبصتنمبشخلانمليثامتَيِراَوَّـسلٱ
اهتمالعتناكو.نييقينيفلاةهلآ)ثورتشععمج(ثروتشع
.ةرهزلابفورعملاراّيسلاًانايحأورمقلاًانايحأ

ركذلانييقينيفلاهلإوهولعبللليثامتِتاَسْمَّـشلٱ
هذهةطساوبويرتشملابفورعملاراّيسلاوأسمشلاهتمالعو
لسانتلاءاضعألنودجسياوناكيراوسلاوتاسمشلا
تاوهشللةقفاوماهنأامبوًادجةحيبقةدابعلاهذهتناكف
.ليئارسإينبىلعةميظعةبرجتتناكةدسافلا

يف«٩ لٱَكِلٰذِ
ْ
حلٱُهُنُدُمُريِصَتِمْوَي

ْ
يفِمْدَّـرلٱَكُةَنيَِص لٱِ

ْ
،ِباَغ

ْتَراَصَفَليِئاَْرسِإيِنَبِهْجَوْنِماَهوُكَرَتيِتَّـلٱُخِماَوَّـشلٱَو
.»ًاباَرَخ

يفِمْدَّـرلٱَك نكاسمبليئارسإةيقبيبنلاهبشيِباَغْلٱِ
اودرُطيتلالالتلاىلعمهنوصحوماجآلانيبنييناعنكلا
نييرومألانكامأك«ةينيعبسلاةمجرتلايفىتأو.اهنم
ببسبنويناعنكلادرُطامكهنأىنعملاو»ةكورتملانييوحلاو
ضرألانمليئارسإونبدرطُياذكهةعيظفلامهاياطخ
.اياطخلاكلتلاثمأببسب

َةَرْخَصيِرُكْذَتَْملَوِكِصَالَخَهٰلِإِتيِسَنِكَّـنَأل«١٠
ًةَبْصُنَنيِبِصْنَتَوًةَهِزَنًاساَرْغَأَنيِسِرْغَتَكِلٰذِل،ِكِنْصِح
.»ًةَبيِرَغ
٦٨:١٩رومزم

نوهبشممهنألىثنألاريمضبليئارسإيبنلابطاخيِكَّـنَأل
.)٣صايمرإ(ةينازةأرماب

الوهللاسانلاىسنينأبلغيِكِصَالَخَهٰلِإِتيِسَن
.هنوفني

هيبشتلااذهىتأوةرخصبهبشمبرلاِكِنْصِحَةَرْخَص
ريمازملايفًاريثكءاجو)٣٢صةينثت(ىسومديشنيفًالوأ
.خماوشلاىلإأجتلاوةيقيقحلاةرخصلاليئارسإكرتو

اهوذخأاوناكةدابعلانمعاونأًةَهِزَنًاساَرْغَأَنيِسِرْغَت
سجرشومكلةعفترمناميلسىنبامكةينثولاممألانم
ًاحبذمزاحآىنبامكونومعينبسجركلوملونييبآوملا
.قشمديفهآريذلاحبذملاهبشىلع

يفَو،اَهَنيِجِّـيَسُتِكِسْرَغَمْوَي«١١ َجتِحاَبَّـصلٱِ
ْ
ِكَعْرَزَنيِلَع

حلٱُبُرَْهيْنِكَلَو.ُرِهْزُي
ْ
يفُديَِص ملٱِةَبَّْـرضلٱِمْوَيِ

لٱَوِةَكِلْهُْ
ْ
ِةَبآك

لٱ
ْ
.»ِءاَجَّـرلٱِةَميِدَع

ةدابعيفًاريثكاورسخواوبعتمهنإُديِصَْحلٱُبُرَْهيْنِكَلَو
نمنوعفتنيبيرقنعمهنأاونظوممألاةدهاعمومانصألا

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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بيخيوًاثبعمهبعتنوكيفكلذيفمهلمأبيخينكلومهبعت
يضرُيالًائيشدصقييأةبيرغةبصنبصنينملكلمأ
.هللا

ِجيِجَضَكُّجِضَتٍَةريِثَكٍبوُعُشُجيِجَض!ِهآ١٢«١٤-١٢
لٱ
ْ
ُرِدَْهتُلِئاَبَق١٣.ٍةَريِزَغٍهاَيِمِريِدَهَكُرِدَْهتَلِئاَبَقِريِدَهَو،ِرْحَب
طُتَو،ًاديِعَبُبُرْهَتَفاَهُرِهَتْنَيُهَّـنِكَلَو.ٍَةريِثَكٍهاَيِمِريِدَهَك

ْ
ُدَر

جلٱِةَفاَصُعَك
ْ
جلاَكَو،ِحيِّـرلٱَماَمَأِلاَبِ

ْ
يف١٤.ِةَعَبْوَّـزلٱَماَمَأِّـُل ِ

ملٱِتْقَو
ُبيِصَناَذٰه.ْمُهاوُسْيَلِحْبُّصلٱَلْبَق.ٌبْعُراَذِإِءاَسَْ

.»اَنيِبِلاَسُّظَحَواَنيِبِهاَن
١٣:٣عشوهو٨٣:١٣رومزم٩:٥رومزم٦:٢٣ايمرإ
٨٣:١٣رومزم

تعفدنايتلاشويجلاةوقفصوتايآلاهذهنمضتت
بيراحنسةدايقتحتةديدعلاروشأممأنماذوهيىلع
ةقباسلاتايآلابةقالعاهلو.ةدحاوةليليفمهايإهللاةدابإو
اهيلإراشملازاحآةسايسواذوهيىلعميارفأومارآةفلاحمنأل
.روشأءيجمةلعاتناك

ةيحورلاةبراحملابوجيجضلابنويروشألازاتماُجيِجَض
.ًاضيأجيجضلابقحلاءادعأزاتمي

١٨٥٠٠٠كالهدعبروشأشويجنمةيقبلايأُبُرْهَتَف
.مهنم

.برلايأاَهُرِهَتْنَيُهَّـنِكَلَو
ريطياممكوشلاوأةفاصعلاكةفيفخلاءايشالايأِّـلُْجلاَك
.حيرلامامأ

يفنييروشألاةدابإىلإةراشإْمُهاوُسْيَلِحْبُّصلٱَلْبَق
.ةدحاوةليل

هللابعشءادعأعيمجبيصنيأاَنيِبِهاَنُبيِصَناَذٰه
.ناكمونامزلكيف

ظاعوللدئاوف
هيلعنيلكتمللةرخصهللا)١٠ع(كنصحةرخص
نعنوريغتيوأنوتوميفسانلاامأ.ريغتيالهنأل.١

دبألاىلإوهوههللانكلولوزيلاملاوانلمهتبحم
.روهدلارخصو
لاكتاناك.رطملانمأجلموّرحلانملظهنأل.٢

برلاامأوتبرخاهنكلومهنوصحىلعنييليئارسإلا
الفهديعاوملكيفنيمأوءيشلكىلعرداقلاوهف
ةيزعتانلو.هبعشاورضينأناطيشلاالوسانلانكمي
.هلمأباخوهيلإأجتلادحأالوهيف

)١٠ع(كصالخهلإتيسن

ًائيشنوعمسيمهنإف.نايسنلاىلإنوليميسانلانإ.١
ًالاحنوسنيونولمعيونوملكتيوًادغهنوسنيومويلا
نأهبعشهللاىصوأكلذل.هولمعاموهباوملكتام
تاقوألاماودلاىلعاوظفحيوهسومانبًاليلوًاراهناوجهلي
.ةدابعللةنّيعملا
الودصقالبناكنإوهللاكرتهنألةيطخنايسنلانإ.٢

.»تيسن«هلوقبنيدلاموييفهسفنرربينأردقيدحأ
ةبحمنألهتاذلوملاعلالاغشأبانيهتلااذإهللاىسنناننإ.٣

.انبولقنمهللاةبحمدرطتملاعلا

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
ًالسرةلسرمشبحلادالبيبنلارّوصيحاحصألااذهيف
هنألبيراحنسرمأيفنولمعياذاماولأسيلميلشروأىلإ
الفاهذخأاذإوميلشروأىلعًامداقناكةثداحلاهذهخيراتب
شبحلادالبورصمىلعموجهلانعهرخؤيعنامىقبي
نممهفوخيفدوهيلاعمةكرتشمشبحلادالبتناككلذلو
.هتمواقميفوبيراحنس

يفيِتَّـلٱِةَحِنْجَألٱِفيِفَحَضْرَأاَي«١ .»َشوُكِراَْهنَأِْربَعِ
:٣و٢:١٢اينفصو٩و٥و٣٠:٤لايقزحو٥و٢٠:٤ص
١٠

ةرثكنمكلذبشبحلادالبتبقُلِةَحِنْجَألٱِفيِفَح
ةميظعلااهشويجةكرحتوصنموأهنينطواهيفنابذلا
)١٤:٩مايأ٢(رظنااهناريطدنعرويطلاةحنجأفيفحبهّبشملا
شيجباذوهيكلماسآةبراحملجرخيشوكلاحرازنأهيفف
شوككلمةقاهرتنأهيفف)١٩:٩كولم٢(و.فلأفلأ
ىلعًاكلمناكةقاهرتنأحجرألاو.بيراحنسةبراحملجرخ
.ةءوبنلاهذهنامزيفشبحلا

ايلعلارصميبونجيفةثالثلاراهنألاولينلاَشوُكِراَْهنَأ
.لينلارهنيفبصتيتلا

ملٱ«٢
يفًالُسُرَةَلِسْرُْ لٱِ

ْ
يفَوِرْحَب لٱَنِمَبِراَوَقِ

ْ
َىلَعِّـيِْدَرب

ملٱِهْجَو
ْ
ٍةَليِوَطٍةَّـمُأَىلِإَنوُعِيَّـرسلٱُلُسُّرلٱاَُّهيَأاوُبَهْذٱ.ِهاَيِ

ٍةَّـدِشَوٍةَّـوُقِةَّـمُأ،ًادِعاَصَفَناَكُذْنُمٍفوَُخمٍبْعَشَىلِإ،َءاَدْرَجَو
.»اَهَضْرَأُراَْهنَألٱِتَقَرَخْدَق،ٍسْوَدَو
٧ع

ألَا
َ
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.ميلشروأىلإشبحلانمنولسرملاًالُسُر
.)١٩:٥ص(هتمظعلًارحبيمُسولينلارهنِرْحَبْلٱ
نويرصملاناكولينلاتاعقنتسميفومنيتابنِّـيِدَْربْلٱ

ًاطافسأوًالالسوسريبابلاقروبفورعملاقرولاهنمنوعنصي
تناكًادجةفيفخاهنوكليهوبراوقو)٢:٣جورخ(
نفسبناكفرحبلايفرفسلاامأوراهنألايفرفسللةبسانم
.ىرخأ

باوجلاولسرلاىلإيبنلاباوجئدتبيانهنماوُبَهْذٱ
هسفنىلعذخأياليبنلانإف)٤ع(برلاباوجوه
.كلامملارومأريبدتةيلوؤسم
ىلعةفيفخلابراوقلايفعيرسلامهيشمنمَنوُعِيَّـرسلٱ
.راهنألا

نمةيراعاههوجووةماقلاةليوطَءاَدْرَجَوٍةَليِوَطٍةَّـمُأ
لهأىلعقدصلالكناقدصينافصولاناذهورعشلا
.ةشبحلا

ًالوأشوكشويجنويليئارسإلاهجاوٍفوَُخمٍبْعَش
حرازموجهدنعمثماعبحرنامزيفقشيشعماوتأامدنع
.رصمىلعاولوتساةنسيتئموحنبكلذدعبواسآنامزيف

ضرأنمبارتلاراهنألاذخأتاَهَضْرَأُراَْهنَألٱِتَقَرَخْدَق
رصمدالببصخنوكيفرصمضرأىلإهلمحتوشبحلا
.شبحلانم

ملٱِناَّـكُسَعيَِمجاَي«٣
اَمَدْنِع،ِضْرَألٱيِنِطاَقَوِةَنوُكْسَْ

جلٱَىلَعُةَياَّـرلٱُعِفَتْرَت
ْ
لٱِبُبَْرضُياَمَدْنِعَو،َنوُرُظْنَتِلاَبِ

ْ
ِقوُب

.»َنوُعَمْسَت
٥:٢٦ص

ناكسعيمجيبنلاوعديِةَنوُكْسَْملٱِناَّـكُسَعيَِمجاَي
ةبيجعلاهلامعأهللالمعينيحاوعمسيواورظنيلةنوكسملا

.نييروشألايف
قوبلاكلذكوهتوقراهظإىلإريشتوهللاةيارُةَياَّـرلٱ
.)٣٤-١٩:٢٠كولم٢(زاجممالكلاو

يفُرُظْنَأَوُأَدْهَأِّـينِإ:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل٤«٦-٤ ِ
حلٱَكيِنَكْسَم

ْ
يفاَّـصلٱِّـَر لٱَىلَعِ

ْ
يفىَدَّـنلٱِمْيَغَك،ِلْقَب ِّـرَحِ

حلٱ
ْ
حلٱَلْبَقُهَّـنِإَف٥.ِداََص

ْ
ُريِصَياَمَدْنِعَو،ِرْهَّـزلٱِماَمَتَدْنِع،ِداََص

لٱُعَطْقَيًاجيِضَنًامِْرصِحُرْهَّـزلٱ
ْ
ملٱِبَناَبْضُق

َناَنْفَألٱُعِزْنَيَو،ِلِجاَنَْ
طَيَو
ْ
ِجلًاعَمَُكْرتُت٦.اَهُحَر

َ
جلٱِحِراَو

ْ
،ِضْرَألٱِشوُحُوِلَوِلاَبِ

جلٱاَهْيَلَعُفِّـيَصُتَف
ْ
ِشوُحُوُعيَِمجاَهْيَلَعيِّـتَشُتَو،ُحِراََو

.»ِضْرَألٱ

هللاةوقبنييروشألاكالهفصوتايآلاهذهيف
ةبراحملنييروشألادادعتسانيحهللافصوةيزاجمتارابعب
لقبلاىلعيفاصلارحلاكئداهوهنكسمنمرظانهنأباذوهي
وهفهيلإراشملاداصحلاامأو.داصحلارحيفىدنلاميغكو
هممتيملوروشأكلمهدصقيذلاداصحلاامهونيعونىلع
هممتأوهدعأوبرلاهدصقيذلاداصحلاودوهيلاكالهإيف
يتلاةعوطقملانابضقلاو.روشأكالهوهبعشصالخيف
نمىلتقلاثثجنعةيانكشوحولاوحراوجللتكرُت
ةرثكلوضرألاشوحوولابجلاحراوجلًاعمكرتُتفنييروشألا
.اهيلعيتشتوفّيصتىلتقلا

يف«٧ لٱَكِلٰذِ
ْ
جلٱِّـبَرِلٌةَّـيِدَهُمَّـدَقُتِمْوَي

ْ
ٍبْعَشْنِمِدوُُن

ٍةَّـمُأْنِم،ًادِعاَصَفَناَكُذْنُمٍفوَُخمٍبْعَشْنِمَو،َدَرْجَأَوٍليِوَط
َىلِإ،اَهَضْرَأُراَْهنَألٱِتَقَرَخْدَق،ٍسْوَدَوٍةَّـدِشَوٍةَّـوُقِتاَذ
جلٱِّـبَرِمْسٱِعِضْوَم

ْ
.»َنْوَيْهِصِلَبَج،ِدوُُن

٣:١٠اينفصو١٦:١صو٧٢:١٠و٦٨:٣١رومزم
٢ع١:١١يخالمو

عوننأريغشبحلالهأنمبرللةيدهميدقتبةءوبن
هولسرأءيشةيدهلابدارملانألمتُحيوًاروكذمسيلةيدهلا
ماركإلاميدقتنعةيانكيهةروكذملاةيدهلانأوأةقيقح
شبحلالهألوبقبًايئزجةءوبنلاهذهتمتو.هللاةدابعلاو
دعباميفًامامتمتتسولسرلارصعيفةيحيسملاةنايدلا
ىلإريشتيتلاتاءوبنلانمو.حيسملابناميإلاىلإمهعوجرب
٣:١٠اينفصو٤٥:١٤ص(هللاىلإشبحلالهأعوجر
.)٨٧:٤و٦٨:٣١رومزمو

ظاعوللدئاوف
)٤ع(أدهأينإ

:يتأيامهللاءودهيف
مامتإنوبلطيسانلانإف.ةوقنعجتانهءودهنإ.١

لهأكفيفحوأنييروشألاكجيجضبمهدصاقم
ةوقلالاننملكو.مهفعضىلعليلدكلذوشبحلا
ةمالعءودهلاف.متهيالودتحيالورجضيالهللانم
.فعضلاةمالعجيجضلاوةوقلا
ءيشلكىريهللانأل.لمعلاضقانيالءودهلانإ.٢

هقئالخنمدحاولكرومأبمتهيوةالصلكعمسيو
ناميظعامهنكلوامهتوصعمسُيالسمشلاوىدنلاك
.امهلعفيف
هنإف.ًاضيأهئادعأةهجنموهبعشةهجنمهءودهنإ.٣

ىلعرطميونيحلاصلاورارشألاىلعهسمشقرشي
كوشلاةدحاولاضرألايفتبنُيو.نيملاظلاوراربألا

ألَا
َ
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الف.رطملاوسمشلانمامهالكناعفتنيفةطنحلاو
الومهاريالهللانأكمهرورشيفرارشألانئمطي
نمّدبالهنألمهبمتهيالهللانأكنوحلاصلالشفي
بسحبناسنإلكداصحنوكيوهنيحيفداصحلا
.هلامعأ

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
:نامسقيهوهللاىلإاهعوجرمثرصمطوقسةءوبن
ةءوبننمضتيوهو)١٧-١ع(رصملديعولا:لوألا
تاهيبشتبرصمدالبىلعةيتآلاتاقيضلاوبئاصملاب
يناثلاو.مهدالبصاوخونييرصملاتاداعنمتاراعتساو
هللاىلإمهعوجربءابنأهيفو)٢٥-١٨ع(رصملدعولا
.هللاةدابعيفروشأكممألانممهريغعممهكارتشاو

برضي«يهو٢٢ةيآلايفحاحصألاعيضاومةصالخو
المهبيدأتتابرضلابدصقبرلانأيأ»ًايفاشفًابراضبرلا
رصمىلعلاكتالاىلإنوليمياوناكدوهيلانأامبو.مهكالهإ
هيلعلاكتالااوملعتييكلاهتلاهجواهفعضبرلامهلرهظأ
.هدحو

ركذوممألاعيمجهلإوهبرلانأنالعإةمتاخلايفو
اهلكريصتفملاعلاكلامملكمعيناتميظعلاروشأورصم
هذهنمعسوأوحضوأةءوبندجوتملامبروهللاًادحاوًابعش
.ممألاصالخنأشيفةءوبنلا

ٍةَباَحَسَىلَعٌبِكاَرُّبَّـرلٱاَذَوُه:َْرصِمِةَهِجْنِمٌيْحَو«١
،ِهِهْجَوْنِمَْرصِمُناَثْوَأُفَِْجتَرتَف،َْرصِمَىلِإٌمِداَقَوٍةَعِيَرس
لَقُبوُذَيَو

ْ
.»اَهَلِخاَدَْرصِمُب

١٠٤:٣و١٨:١٠رومزم٣٠و٢٩لايقزحو٤٦:١٣ايمرإ
٤٣:١٢ايمرإو١٢:١٢جورخ

ًاريثك.ةباحسىلعًابكاربرلالثميٌبِكاَرُّبَّـرلٱاَذَوُه
رومزم(هللاةبكرمبةسدقملارافسألايفةباحسلاىمستام
ةيلاعةباحسلانأعماجبةراعتسالاىلع)١١و١٨:١٠
.مواقُتالوةعيرسو

لقعيذبناثوألايبنلارّوصَْرصِمُناَثْوَأُفَِجتَْرتَف
اليهورصمىلعةعقاولاايالبلاببسلفجترتفكاردإو
كلمنأخيراوتلايفليق.اهسفنالودالبلاصلختنأردقت
.ةسدقملادُمُعلالكيهلانمذخأوناثوألالّزنروشأ

ٍدِحاَوُّلُكَنوُبِراَحُيَف،َنيِّـيِْرصِمَىلَعَنيِّـيِْرصِمُجِّـيَهُأَو«٢
.»ًةَكَلَْممٌةَكَلَْممَو،ًةَنيِدَمٌةَنيِدَم:ُهَبِحاَصٍدِحاَوُّلُكَوُهاَخَأ
٢٠:٢٣مايأ٢و٢٠و١٤:١٦ليئومص١و٧:٢٢ةاضق

نبانودحرسآىلوتساَنيِّـيِْرصِمَىلَعَنيِّـيِْرصِمُجِّـيَهُأَو
يفّرمنيحوهدالبىلإداعمثاهبرخورصمىلعبيراحنس
بتكوبلكلارهندنعروخصلاىلعهتروصمسرايروس
براحنينسرشعوحنبكلذدعبو.رصمهتمجاهمخيرات
تمسقنافماكحألالالتخاناكمثرصملابنابروشأهنبا
ًاريخأو.ىرخألادضاهنمةدحاولكةكلمم١٢ىلإدالبلا
ةدعاسمبىلوتساوسوخيتمساوهوكولملاءالؤهدحأمدقت
.روشأمكحنعلقتساواهلكدالبلاىلعبناجألا

َنوُلَأْسَيَف،اََهتَروُشَميِنْفُأَو.اَهَلِخاَدَْرصِمُحوُرُقاَرُْهتَو«٣
لٱَوَناَثْوَألٱ

ْ
لٱَوِعِباَوَّـتلٱَباَحْصَأَوَنيِفِزاَع

ْ
.»َنيِفاَّـرَع

٤٧:١٢و٨:١٩ص

ىنفتواوقياضتيلاذكهبرلامهكرتَناَثْوَألٱَنوُلَأْسَيَف
.هيلإاوعجريوهوفرعيىتحمهمانصألطبرهظيومهتروشم
كولملاناكفةلبقتسمًارومأمهيرُتمهمانصأنأنويرصملامّهوت
يفزاتممرابتعامانصألاضعبلناكواهنوقدصيواهنوريشتسي
.رمألااذه
يفهيملحهلاوّربعيلةرحسلانوعرفىعدَنيِفِزاَعْلٱ
ذئمويكلملايأنوعرفاعدو.)٤١:٨نيوكت(فسوينامز
:٧جورخ(ىسومتايآهبشياممهرحسباولعففةرحسلا
١١(.

ملٱَىلَعُقِلْغُأَو«٤
ْ
يفَنيِّـيِْرصِ ُطَّـلَسَتَيَف،ٍساَقًىلْوَمِدَيِ

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي،ٌزيِزَعٌكِلَمْمِهْيَلَع
ْ
.»ِدوُُن

٢٩:١٩لايقزحو٤٦:٢٦ايمرإو٢٠:٤ص

ةبقربهقّلعواديصكلمسأرعطقنودحرسآنأليق
برعلادالبءارمأنمةتسلتقوكلملاكلذءارزودحأ
ّريغوًامسقنيرشعاهمسقرصمحتفامدعبونيتريمأو
نمكلذنأكاوبهنيواولتقينأهءالكورمأواهندمءامسأ
نيملاظلاكولملاضعببًايئزجةءوبنلاهذهتمت.تابجاولا
رـوـكذــملانودــحرسآـلــثـمرصــمىلــعاـوـلـوــتـسانــيذــلا
.ق٥٢٥ةنساهازغيذلايسرافلازيبمكوسوخيتمساو
نأيفبيرالنكلملظلاوشحفلالامعأنماهيفرثكأوم
.اهخيراتةدملكّمعتةءوبنلاهذه

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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.يوقكلميأٌزيِزَعٌكِلَم

ملٱُفَّـشَنُتَو٥«١٠-٥
ْ
لٱَنِمُهاَيِ

ْ
ُرْهَّـنلٱُِّفَجيَو،ِرْحَب

،َْرصِميِقاَوَسُّفَِجتَو،ُفُعْضَتَوُراَْهنَألٱُنِتْنُتَو٦.ُسَبْيَيَو
لٱُفَلْتَيَو

ْ
ُّلُكَو،ِليِّـنلٱِةَفاَحَىلَعُضاَيِّـرلٱَو٧.ُلَسَألٱَوُبَصَق

َنوُداَّـيَّـصلٱَو٨.ُنوُكَتَالَوُدَّـدَبَتَتَوُسَبْيَتِليِّـنلٱَىلَعٍةَعَرْزَم
لُيَنيِذَّـلٱُّلُكَو،َنوُّنِئَي

ْ
يفًاّصِشَنوُق لٱَو.َنوُحوُنَيِليِّـنلٱِ

َنيِذَّـ
ملٱِهْجَوَىلَعًةَكَبَشَنوُطُسْبَي

ْ
لٱىَزَْخيَو٩،َنوُنَزَْحيِهاَيِ

َنيِذَّـ
لٱَنوُلَمْعَي

ْ
ملٱَناَّـتَك

لٱَةَجِسْنَألٱَنوُكِيَحيَنيِذَّـلٱَو،َطَّـشَمُْ
ْ
.َءاَضْيَب

لٱُّلُكَو،ًةَقوُحْسَماَهُدُمُعُنوُكَتَو١٠
ْ
يِبِئَتْكُمِةَرْجُألٱِبَنيِلِماَع

.»ِسْفَّـنلٱ
كولم١و١٩:٢٤كولم٢و٣٠:١٢لايقزحو٥١:٣٦ايمرإ
٧:١٦لاثمأو١٠:٢٨

تناكذإوىرخأبئاصمبراذنإلاتايآلاهذهعوضوم
ناكسالبًارفقهنودبنوكتولينلاىلعفقوتترصمةايح
بئاصملالكىلعةلالدلينلاهايمفيشنتيبنلافصو
ةغلابملانمًائيشفصولااذهيفنأكشالوةيعيبطلا
نمامإنوكيلينلاهايميفصقنلاو.ءارعشلاةداعبسح
دودسلامدهنموأاهنمردحنتيتلالابجلايفرطملاةلق
.ةيلخادلابورحلاةّدميفّينقلاو
.لينلايأِرْحَبْلٱ
.لينلاعرُتُراَْهنَألٱ
رطملانمركذُياملزنيالُسَبْيَتِليِّـنلٱَىلَعٍةَعَرْزَمُّلُك
يرُتيتلايضارألايفالإتاعورزمنوكتالفرصميف
.تاعورزملالقتلينلاهايملقتامرادقمبولينلاناضيفب

ربكأنمكمسلاديصلاطبإ)٨ع(َنوُداَّـيَّـصلٱَو
كمسلاةعابونيدايصلارقفيهنألنييرصملاىلعبئاصملا
.مهماعطرثكأناككمسلانألسانلارئاسبرضيو
ةمعانناتكلاتاجوسنمتناك)٩ع(َطَّـشَمُْملٱَناَّـتَكْلٱ
اهريغونافكأللوةنهكلابايثلةلمعتسمتناكوًادجةليمجو
.رصمنمزّرطملاناتكلانمةعرشألااوذختاروصلهأو
نألنولماعلاىزخيف.نطقلانمَءاَضْيَبْلٱَةَجِسْنَألٱ
.تلطبمهتعنص

رباكألاوءاينغألايأ)١٠ع(ًةَقوُحْسَماَهُدُمُعُنوُكَتَو
مهلريبدتلاومهنملاملانألةيعامتجالاةئيهلادمُعمهو
اموهنعاوزجعريبدتلاوينفمهلامنألنيقوحسماوناكو
.ءاضيبلاتاجوسنملاوناتكلاسبلىلعاوقبينأاوعاطتسا

بئاصملانوكتفءارقفلاوةلعفلايأِةَرْجُألٱِبَنيِلِماَعْلٱ
.ةماع

اهيريشمةوابغورصمءاسؤرةقامحفصو
١٨ىلإ١١ع

َنْوَعْرِفيِريِشُمُءاَمَكُح!َءاَيِبْغَأَنَعوُصَءاَسَؤُرَّـنِإ«١١
ُنْبٱ،َءاَمَكُحُنْبٱاَنَأ:َنْوَعْرِفِلَنوُلوُقَتَفْيَك.ٌةَّـيِمِيَهبْمُُهتَروُشَم
.»َءاَمَدُقٍكوُلُم
١٣:٢٢ددع

ةميدقةنيدم.)سدقملاباتكلاسوماقرظنا(َنَعوُص
ىمسُتوسناطنوينانويلااهامسةيسيئرلاندملاىدحإو
لهساهيقرشىلإويفاطلالينلاعرفىلعتناكوناصنآلا
.)٧٨:١٢رومزم(نعوصدالبىمسيعستم
مولعلاوندمتلابةروهشموةميدقدالبرصمَءاَيِبْغَأ
نعجتانةيسايسلارومألايفةمكحلانمعوناهئاسؤرلناكو
نمرخآًاعوناوعداكلذقوفومهلوقعةقاذحومهرابتخا
نعاوزجعمهنكلومهتهلآتانالعإورحسلانعًاجتانةمكحلا
.اهنمصالخلاةقيرطوةميظعلابئاصملاكلتبابسأنايب
نوفرعيمهنأنوعديوأمهسفنأىلعنولكتينيذلاعيمجو
برلاةفاخمةمكحلاسأرنألءايبغأمهسفنأنمًائيش
.هللامالكبسانلاملكييذلاوهيقيقحلاريشملاو

انههيلإراشملاامبرورصمكولمنملكلمساَنْوَعْرِف
.ةقاهرتوه
نويرصملاناكَءاَمَدُقٍكوُلُمُنْبٱ،َءاَمَكُحُنْبٱاَنَأ

تناكباسنألاوباقلألاهذهنكلومهلصأبًاريثكنورختفي
ةناهإنييرصملادحأدارأاذإهنأليق.اهنمنوزخُيفطحنت
.نوعرفنباتنأهللاقرخأ

لَف؟َكُؤاَمَكُحْمُهَنْيَأَف«١٢
ْ
ىَضَقاَذاَماوُفِرْعَيِل.َكُوِربْخُي

جلٱُّبَرِهِب
ْ
.»َْرصِمَىلَعِدوُُن

١:٢٠سوثنروك١

مدقتيلفةمكحلايعّديدحأناكنإَكُؤاَمَكُحْمُهَنْيَأ
.)٢٩-٤١:٢١صرظنا(ثدحيسامبربخيو

َفوُنُءاَسَؤُر.َءاَيِبْغَأاوُراَصَنَعوُصُءاَسَؤُر«١٣
.»اَهِطاَبْسَأُهوُجُوَْرصِمَّـلَضَأَو.اوُعَدَخْنٱ
٢:١٦ايمرإ

نمةبيرقةريهشوةميدقةنيدميهوفوموأَفوُن
.)باتكلاسوماق(ةرهاقلا

ينثالاليئارسإطابسأكطابسأرصميفنكتملاَهِطاَبْسَأ
ناكفتاقبطوأبترانهطابسألابدارملانأحجرألاورشع

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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نمةاعرلاوةيناثلانمركسعلاوىلوألاةبترلانمةنهكلا
يفبعشلاناكبعشلانوّلضيهوجولاناكاذإوخلاةثلاثلا
.اهلىثرُيةلاح

يفُّبَّـرلٱَجَزَم«١٤ يفَْرصِماوُّلَضَأَف،ٍّيَغَحوُراَهِطَسَوِ ِ
سلٱِحَُّنَرتَك،اَهِلَمَعِّـلُك

يفِناَرْكَّـ .»ِهِئْيَقِ
٢٩:١٠صو٢٢:٢٢كولم١

يفُّبَّـرلٱَجَزَم رصمتاروشمتجزُمٍّيَغَحوُراَهِطَسَوِ
ىراكسكاوراصفاهتدايقاهؤاسؤرءاسأىتحلالضلاحورب
قلخبرلانأامبو.تافئاخوتافيعضءاسنكولقعالب
ءاسأاذإهنماهذخأينأهلقحةيلقعلاهاوقهاطعأوناسنإلا
.اهلامعتسا

ْوَأٌةَلْخَن،ٌبَنَذْوَأٌسْأَرُهُلَمْعَيٌلَمَعَْرصِِملُنوُكَيَالَف«١٥
.»ٌةَلَسَأ

٩:١٤ص

باحصأوءافرشلاىلإ»سأرلاب«راشأٌبَنَذْوَأٌسْأَر
نممهوةعانصلاباحصأوةلعفلاىلإ»بنذلاب«وةروشملا
البيأسأرالبلمعنوكيالفدالبلادمُعنيتهجلا
.عانصوةلعفالبلمعنوكيالكلذكوريبدتوةروشم
املمعىلعاودحتينأاوردقيملمهنأنييرصملاةوابغنمو
ءاسؤرلاجاتحيفضعبىلإمهضعبجاتحيمهنأباورعشيملو
.ءاسؤرلاىلإةلعفلاوةلعفلاىلإ

يف«١٦ لٱَكِلٰذِ
ْ
ُفُجْرَتَوُدِعَْتَرتَف،ِءاَسِّـنلٱَكُْرصِمُنوُكَتِمْوَي

جلٱِّـبَرِدَيِةَّـزَهْنِم
ْ
.»اَهْيَلَعاَهُّزَُهييِتَّـلٱِدوُُن

١١:١٥ص٣:١٣موحانو٥١:٣٠ايمرإ

يف .نييروشألاموجهمويِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
سيملاسيفسكرسكارسكنااملِءاَسِّـنلٱَكُْرصِمُنوُكَت

.ءاسنيلاجرراصلاق
ملمهنكلبرلانممهبئاصمتناكِدوُنُْجلٱِّـبَرِدَيِةَّـزَه

.هوفرعي

اَهَرَّـكَذَتْنَمُّلُك.َْرصِِملًابْعُراَذوَُهيُضْرَأُنوُكَتَو«١٧
جلٱِّـبَرِءاَضَقِماَمَأْنِمُبِعَتْرَي

ْ
.»اَهْيَلَعِهِبِيضْقَييِذَّـلٱِدوُُن

نأترطضاف)٣٣:١١مايأ٢(روشألةعضاخاذوهيتناك
ةبيرقاهنألاهنمنويرصملافاخفرصمةبراحميفاهدعاست

اوعمسامدنعوًايبرحًازكرمتناكوروشأنيبومهنيباهنألو
.ًاضيأروشأاوركذاذوهيركذ

وهسيلفءايعشإلوقاذهِدوُنُْجلٱِّـبَرِءاَضَقِماَمَأْنِم
نمبئاصملانأاومهفيملمهنألنييرصملاراكفأنعةرابع
.هدييفةلآالإروشأاموبرلا

يف«١٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
يفُنوُكَيِمْوَي ٍنُدُمُسَْمخَْرصِمِضْرَأِ

َحتَوَناَعْنَكِةَغُلِبُمَّـلَكَتَت
ْ
جلٱِّـبَرِلُفِل

ْ
ُةَنيِدَم:اَهاَدْحِإلُلاَقُي،ِدوُُن

.»ِسْمَّـشلٱ
٤١:٤٥نيوكت٣:٩اينفص

.رصملدعولاةءادبةيآلاهذهيف
يف مويًالوأوهورصملديعاوملامامتإمويِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
مويًايناثوحيسملالبقرصميفةيدوهيلاةنايدلادادتما
هنأريغًامئادهيلإرظنيءايعشإناكيذلاةيحيسملاةسينكلا
ردنكساىنباملهنإسوفيسويلاق.نوكيىتمنيبيمل
تازايتمالامهاطعأوةنيدملايفًاناكمدوهيلاىطعأةيردنكسا
ىلإدوهيلانمنوريثكرجاهف.نيينودكملااهاطعأيتلا
.فلأفلأوحنهنامزيفناكمهددعنإوليفلاق.رصم
ةيردنكسايفةيحيسمةسينكسسأريشبلاسقرمنأليقو
.رصمءاحنأرئاسيفواهيفنييحيسملاددعرثكو

الوةليلقالندميأدودحمريغددعدارملاٍنُدُمُسَْمخ
ةيقيقحلاةنايدلادادتماىلإةراشإلاوطسوتماهددعلبةريثك
.رصمندميف

املرصميفتدتمااهنإفةيناربعلاةغللاًالوأَناَعْنَكِةَغُل
ةغللانولمعتسيجيردتلاباوذخأدوهيلانكلواهيفدوهيلارثك
ميدقلادهعلامجرُتةنس٣٠٠وحنبحيسملالبقو.ةينانويلا
مهتغلاومهفيملدوهيلارثكأنألةينانويلاىلإةيناربعلانم
.ةميدقلا

ةبحملاوقدصلاةغلاهبدارملاوةنايدلاناعنكةغل:ًايناثو
دئاوفلاوةدابعلاوسدقملامارتحالاوةراهطلاولادتعالاو
اينفص(رذهلاوةهافسلامالكوبذكلاوتانعللاالةيحورلا
يفسيلهنإنولوقيمويلانيينثولانيبنورشبملاو.)٣:٩
بجيامكةيحورلاقئاقحلانعربعتظافلأةينثولامهتاغل
نورطضيتايحورلاةفرعميفنوينثولامدقتيامدنعكلذلو
ةغلمهلنوكتهذهوةديدجيناعموًاظافلأاوملعتينأ
لغشهنإةيقيرفإطساوأيفنيرسفملادحألاق.ناعنك
.»ءادف«ةملكىنعماومهفيىتحمهميلعتيفنينس

تناكوسيلوبوليهةينانويلايفاهمساوِسْمَّـشلٱُةَنيِدَم
اهنعةديعبريغةرهاقلايقرشيهورصمندممظعأنم
قحلانيدلانأىنعملاو.ناثوألاةدابعبةروهشمتناكو
.ناثوألاةدابعبترهتشايتلارصمندممظعأىلإدتمي

ألَا
َ
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موكحملاةنيدملاىنعملانوكيف»كالهلاةنيدم«ةيشاحلايفو
.اهمانصأكالهيأكالهلاباهيلع

يف«١٩ لٱَكِلٰذِ
ْ
يفِّـبَّـرلِلٌحَبْذَمُنوُكَيِمْوَي ِضْرَأِطَسَوِ

.»اَهِمُُختَدْنِعِّـبَّـرلِلٌدوُمَعَو،َْرصِم
٢٧و٢٦و٢٢:١٠عوشيو٢٤:٤جورخو٢٨:١٨نيوكت

نامزيفرصمىلإأجتلاساينوأةنهكلاسيئرنإ
يفلكيهلامسرىلعًالكيهىنبوسنافيبأسوخويطنأ
نعةيانكحبذملاو.حبذمهيفناكهنأعبطلانمفميلشروأ
هنأةءوبنلاىنعمو.ةداهشلانعةيانكدومعلاوةدابعلا
وههنأبنوفرتعيوبرلانودبعيسانأرصمدالبيفنوكيس
ماقأًانالفنإةيزيلكنإلاةغللايفلاقي.مههلإهنإوقحلاهلإلا
ًاريثكو.ةيتيبلاةالصلابىنتعاهنأكلذبدارملاوهتيبيفًاحبذم
موسرنمةذوخأمتارابعبةيحيسملاقئاقحلانعربعنام
.دوهيلا

جلٱِّـبَرِلًةَداَهَشَوًةَمَالَعُنوُكَيَف«٢٠
ْ
يفِدوُُن .َْرصِمِضْرَأِ

ملٱِبَبَسِبِّـبَّـرلٱَىلِإَنوُخُْرصَيْمَُّـهنَأل
َهلُلِسْرُيَف،َنيِقِياَضُْ

ُ
ْم

لَُخم
ِّـ
.»ْمُهُذِقْنُيَوًايِماَُحمَوًاص

٢:٢٧و٤:٢٠عوشي

ىلإوحيسملاىلإريشيكلذنأضعبلابهذًاصِّـلَُخم
حّجرو.حيسملامدخمهنوكرابتعابرشبلانمنيصلخملا
نعسرفلارينعلخيذلاردنكساىلإةراشإلانأنورخآ
اوكلسنيذلاهئافلخوردنكسامايأيفو.دوهيلاقانعأ
يفنينطوتسمدوهيلانمنوريثكناكدوهيلاعمهكلسم
.ةينيدلاوةيسايسلامهرومأيفةيرحوةحارمهلورصم

يفُّبَّـرلٱُفَرْعُيَف«٢١ ملٱُفِرْعَيَو،َْرصِمِ
ْ
يفَّـبَّـرلٱَنوُّيِْرصِ ِ

لٱَكِلٰذ
ْ
ًارْذَنِّـبَّـرلِلَنوُرُذْنَيَو،ًةَمِدْقَتَوًةَحيِبَذَنوُمِّـدَقُيَو،ِمْوَي

.»ِهِبَنوُفوُيَو
١:١١يخالم

ةدميفةقيقحرصمىلعةيآلاهذهيفليقاملكمتدق
نورقلايفكانهليجنإلااهيفدتماوةيسوميلطبلاةلودلا
امكرصملهألنوكيسهنأيفبيرالوحيسملادعبىلوألا
رخآيفيليجنإلانيدلايفبيصنعمجأملاعلالهألنوكيس
.مايألا

سرامينأةرورضلانمسيلًةَحيِبَذَنوُمِّـدَقُيَو
نعيبنلاّربعلبهموسرعيمجبيدوهيلانيدلانويرصملا

ةلمعتسموةفورعمتارابعببرلاةمدخويقيقحلادوجسلا
.هرصعيفسانلادنع

ينابرلاءاشعلايفنوكرتشينيذلاىلإريشيِهِبَنوُفوُيَو
لكونوجوزتينيذلاوةيدومعمللمهدالوأنومدقينيذلاو
لكيفوانمايأيفًادوهعوًادوعومهسفنأىلعنوذخأينيذلا
.ًاضيأهباوفوينألبرذنلاباوفتكيالنأمهيلعفنامز

َىلِإَنوُعِجْرَيَف،ًايِفاَشَفًابِراَضَْرصِمُّبَّـرلٱُبِْرضَيَو«٢٢
َهلُبيِجَتْسَيَفِّـبَّـرلٱ

ُ
.»ْمِهيِفْشَيَوْم

تابرضلاةياغنإف.هلكحاحصألاةصالخةيآلاهذه
نأءاشيالهنألناميإلاوةبوتلابهللاىلإنيبورضملاعوجر
رصمتناك.ةبوتلاىلإعيمجلالبقينألبسانلاكلهي
اهيفلزيملوعباسلاىلإثلاثلانرقلانمةيحيسمةكلمم
.ةميدقلاسئانكلانمنييحيسملاضعب

يف«٢٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
،َروُّشَأَىلِإَْرصِمْنِمٌةَّـكِسُنوُكَتِمْوَي

ملٱَو،َْرصِمَىلِإَنوُّيِروُّشَألٱُءيِجَيَف
ْ
ُدُبْعَيَوَروُّشَأَىلِإَنوُّيِْرصِ

ملٱ
ْ
.»َنيِّـيِروُّشَألٱَعَمَنوُّيِْرصِ

١١:١٦ص

قفونوكيهنإلبةيقيقحةكستسيلٌةَّـكِسُنوُكَت
هللاةدابعيفداحتاونييروشألاونييرصملانيبمالسو
.ةماتلاةيوخألاةبحملاو

نودبعيمهعيمجنأيأَنيِّـيِروُّشَألٱَعَمَنوُّيِْرصِْملٱُدُبْعَيَو
لقُناملنيرهنلانيبامةيدوهيلاةنايدلاتلخد.يحلاهللا
ةدميفتدادزاو)١٧:٦كولم٢(ةرشعلاطابسألااهيلإ
عوجردعبلبابيفدوهيلانمنوريثكيقبو.اذوهييبس
حيسملاوردنكسانيبيذلانامزلايفو.مهدالبىلإمهتوخإ
نيذلايناثلاوةيدوهيلايفنيذلالوألاماسقأةثالثدوهيلاناك
ةينيدلاةسائرلاتناكو.رصميفيذلاثلاثلاولبابيف
رصمولبابىلإةينيدلاماكحألااهنمتقرفتفميلشروأل
.ميلشروأىلإرصمولبابنمتامدقتلاتمدقتو

يف«٢٤ لٱَكِلٰذِ
ْ
ًةَكَرَب،َروُّشَألَوَْرصِِملًاثُلُثُليِئاَْرسِإُنوُكَيِمْوَي

يف .»ِضْرَألٱِ

رصميهوةثالثلاممألاهذهنأيأًاثُلُثُليِئاَْرسِإُنوُكَي
نعةيانكروشأورصموةدحاوةمأنوكتليئارسإوروشأو

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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ةدحويفًاعمتجمنوكيسهرسأبملاعلانأىنعملاوممألالك
.ملاعلالكيفعزوتيحيسملانيدلادئاوفنإوةسينكلا

يفًةَكَرَب ةبراحملكلامملاضعبدحتتنأبلغيِضْرَألٱِ
لكلةكربدعباميفامهداحتانوكيهنكلوىرخأكلامم
ًائيشانمايأيفىرنو.ناينبلاومالسلاىلإلوؤيوةنوكسملا
ديبعلاقاقرتساعنميفلودلاضعبداحتاككلذنم
.رحبلاصوصلعنموةرباربلانيبتاركسملابةراجتلاو

هب«٢٥ جلٱُّبَرُكِراَبُياَِ
ْ
،ُْرصِميِبْعَشٌكَراَبُم:ًالِئاَقِدوُُن

.»ُليِئاَْرسِإيِثَاريِمَو،ُروُّشَأَّـيَدَيُلَمَعَو
:٢سسفأو٢:٢٣عشوهو٢٩:٢٣صو١٠٠:٣رومزم
١٠

ةصصخملا»يثاريم«و»ّيديلمع«و»يبعش«ظافلألانإ
.ًاضيأممألاىلعةءوبنلاهذهيفتقلطُأدوهيلابلصألايف
يمألاملاعلانعةيانكروشأورصمربتعُتةءوبنلاهذهيفو
هرصعيفاتناكامهنألركذلابيبنلااهصصخدقوعمجأهلك
.ةينثولاكلامملامظعأ

ظاعوللدئاوف
ةاسقلايلاوملا)٤ع(ساقىلوم
حــيـبـقلامالــكلاورــكسـملابرشـكـةـئيدرـلاتادـاـعلا.١

.فلحلاو
.اهربتعننأنورطضماننأنظتيتلاسانلاتاداع.٢
.ةدسافلانايدألاليطابأوتافارخ.٣

هللادييفناسنإلا)١٧ع(دونجلابرءاضق
رطملالسرييذلاوههللانأل.هدسجةهجنم.١

ةوسكلاوماعطلاوعوجلاونسوعبشلاونسو.هعنميو
.هنمةايحلاوةحصلاو
ديريامكسانلالوقعيفلمعيهللا.لقعلاةهجنم.٢

.اهينفيوةروشملايطعيف
اياطخلارفغيوبولقلاددجيهللانإ.سفنلاةهجنم.٣

.ةمعنلايطعيو

هيفانلو.ناسنإلاةيلوؤسميفنيالميلعتلااذهنأريغ
.صالخلليههللادصاقمنألةيزعت

برلابيدأت)٢٢ع(ًايفاشفًابراض
نعجتانبرلابيدأتوبيدأتلاىلإجاتحيناسنإلا.١

.ةيوبألاهتبحم

رادقمبءافشلاو.ءافشلابيدأتلادعبوةياهنبيدأتلل.٢
اذهيفةروكذملارصمبئاصممظعأامفتابرضلا
.»يبعش«هللااهامسذإةأفاكماهلنكلوحاحصألا
.دحاودصقلاودحاولكلاودحاويفاشلاوبراضلا.٣

سانلادنععاطتسملاريغ)٢٤ع(روشألورصملًاثلث
هللادنععاطتسم
بسحكلذوهللابعشبداحتالانوبلطيممألانإ.١

داحتالانابلطتروشأورصمنأيأليحتسمرهاظلا
.ضعبباهضعبوليئارسإب
.ًاضيأهبلطيوهيلإممألامامضنالبقيهللابعشنإ.٢
ةرباربلاىتحرشبلكصالخبلطيهللانإ.٣

.انكاردإقوفاذهونيشحوتملاو

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
لديروشأكلملرصمعوضخىلإزمرحاحصألااذهيف

رصمنأىلعدوهيللهيبنتومهطوقسونييرصملافعضىلع
ءايعشإلّثمدقو.مهئادعأىلعمهتناعإىلعةرداقتسيل
نعهئاذحعلخوهيوقحنعحيسملاّلحببرلارمأبكلذ
اذهيفدوصقملاو.نينسثالثًايفاحوىّرعمهيشموهيلجر
شوكورصمىرسأقوسيسروشأكلمنوكنايبلمعلا
ةدعاسملابلطنمدوهيلاءاجرعطقياممكلذواذكه
.مهنم

يف«١ ُنوُجَْرسُهَلَسْرَأَنيِح،َدوُدْشَأَىلِإَناَتْرَتِءيَِجمِةَنَسِ
.»اَهَذَخَأَوَدوُدْشَأَبَراَحَفَروُّشَأُكِلَم
١٨:١٧كولم٢

سيئرىلعقلطُيةركنمسااذهنأحجرألاَناَتْرَت
.كلملايناثوهوشيجلا

اهيفناكوسمخلانيينيطسلفلامصاوعىدحإَدوُدْشَأ
يهو)٥صليئومص١(اهيلإتوباتلاذخُأونوجادلكيه
اهتوقبةروهشمتناكورصمقيرطىلعورحبلائطاشىلع
اهنأليقوةديدشيأدودشأاهمسانمجتنتسُيامك
ناكورصمكلمسوخيتماسبأنمةنس٢٩راصحتلمتحا
حاحصألااذهيفةروكذملاةثداحلالبقاهذخأدقروشأكلم
.ةيناثاهعاضخإلهشيجدئاقلسرأفهتصعتناكو

يفركذُيملو.بيراحنسوبأورسانملشةفيلخُنوُجَْرس
هنأنيرسفملاضعبنظو.ةرملاهذهالإسدقملاباتكلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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تاباتكنمفرُعنكلوبيراحنسهنأمهضعبورسانملش
دحأناكهنأوهوليصفتلابهأبنًاثيدحتفشُتكاةيروشأ
ةنيدمرصاحيوهورسانملشهكلمىصعوشيجلاداوق
كولم٢(ةرماسلارصاحيذلاكلملانأرهاظلاو.ةرماسلا
:١٧كولم٢(اهذخأيذلاكلملاامأورسانملشوه)١٧:٥
وهوبرحلايفًاردتقمًاكلمنوجرسناكو.نوجرسوهف)٦
سرافويداموىرغصلاايسآورصمبراحيذلاكلملا
.لبابةنيدمىلعىلوتساو

يف«٢ لٱَكِلٰذِ
ْ
:َصوُمآِنْبَءاَيْعَشِإِدَيْنَعُّبَّـرلٱَلاَقِتْقَو

ملٱَّـلُحَوْبَهْذِا
ْ
ْنَعَكَءاَذِحْعَلْخٱَوَكْيَوَقَحْنَعَحْسِ

.»ًايِفاَحَوىرَعُمىَشَمَواَذَكٰهَلَعَفَف.َكْيَلْجِر
١١و١:٨اخيمو١٩:٢٤ليئومص١و١٣:٤ايركز

رعشنمنشخبوثوهوداتعملاءايعشإسابلَحْسِْملٱ
.مهتبترةمالعوءايبنألاسابلكلذناكامبرو

داتعادقوءايعشإىلعبعصأناكامواَذَكٰهَلَعَفَف
ميلشروأةنيدميفاذكهيشمينأءامظعلاوكولملاةرشاعم
هتعاطلامكوهناميإىلعلديهلعففريسأوأطعتسمهنأك
.برلل

ًايِفاَحَوىرَعُمُءاَيْعَشِإيِدْبَعىَشَماَمَك:ُّبَّـرلٱَلاَقَف«٣
.»َشوُكَىلَعَوَْرصِمَىلَعًةَبوُجْعُأَوًةَيآ،ٍنيِنِسَثَالَث

٨:١٨ص

ءامدقلالضافألاضعبلبقللااذهناكُءاَيْعَشِإيِدْبَع
مظعأولبابرزوميقايلأوبويأوبلاكوىسوموميهاربإك
فرتعيوبرلااهلبقيةمدخبرلامدخينأوهناسنإلفرش
.هتدجموهتعفناهنأكاهب

علخهنأىنعملافرتسالبناكهنأاذهمزلتسيالىرَعُم
.هرتسيامًاسباللزيملوهءاذحوهبوث

ءيجمدنعهلبرلالوقخيراتنمٍنيِنِسَثَالَث
.حاحصألااذهيفروكذملاناترتءيجمىلإلوألانييروشألا
ناكوطقفةرمىّرعمىشميبنلانأكلذنممهفمهضعبو
.نينسثالثةدمةبوجعأوةيآكلذ
.مالكلادرجمنمرثكأسانلايفرثؤتةيآلاًةَيآ
ةءوبنلاهذهخيراتيفشوكتناكَشوُك...َْرصِم

ةطلساهلولينلايضارأنمةيبونجلاتاهجلايفةطلستم
نييرصملاضعبقافتامدعلةيلامشلاتاهجلايفًاضيأ
.ضعبب

،َشوُكَءَالَجَوَْرصِمَيْبَسَروُّشَأُكِلَمُقوُسَياَذَكٰه«٤
لٱ
ْ
يفوُشْكَمَوًةاَفُحَوًةاَرُع،َخوُيُّشلٱَوَناَيْتِف ًايْزِخِهاَتْسَألٱِ
.»َْرصِِمل
:١اخيمو٢٦و١٣:٢٢ايمرإو٣:١٧صو١٠:٤ليئومص٢
١١

روشأةبراحميفنيدحتماوناكنيينيطسلفلاونييرصملانإ
رصمطوقسكربتعُيةيوقلانيينيطسلفلاةنيدمطوقسو
الو.ًاديبعاهلهأعابدودشأنوجرسذخأامدعبو.شوكو
ملوشوكورصمنمسانأاهركاسعنيبناكهنأيفبير
نودحرسآاهبراحىتحرصماوحتتفانييروشألانأفرعُي
.ةءوبنللًامامتإكلذناكفبيراحنسنب

روصلاوتاباتكلارظنينملكَخوُيُّشلٱَوَناَيْتِفْلٱ
.ءاسنلاوخويشلاونايتفلانمىرسألاةرثكملعيةيروشألا
ىوسمهيلعسيليأةارُعروصلاهذهيفىرسألاو
.ةصمقألا

ْنِمَوْمِهِئاَجَرَشوُكِلْجَأْنِمَنوُلَجَْخيَوَنوُعاَتْرَيَف«٥
.»ْمِهِرْخَفَْرصِمِلْجَأ
٣٦:٦و٧و٥و٣٠:٣صو١٨:٢١كولم٢

ةلعوشوكورصمىلإاوأجتلانيذلاعاترييأَنوُعاَتْرَيَف
مهنألاولجخوروشأكلمدييفًاضيأمهاوعقومهنأمهعايترا
.مهدعاسينأردقيالنمىلعاولكتا

يفِلِحاَّـسلٱاَذٰهُنِكاَسُلوُقَيَو«٦ لٱَكِلٰذِ
ْ
اَذَكٰهاَذَوُه:ِمْوَي

لَم
ْ

لِلِهْيَلِإاَنْبَرَهيِذَّـلٱاَنُأَج
ْ
،َروُّشَأِكِلَمْنِموُجْنَنِلِةَنوُعَم

.»؟ُنْحَنُمَلْسَنَفْيَكَف
٤٧:٤ايمرإ

مالكلانألنيينيطسلفلالحاسيأِلِحاَّـسلٱاَذٰهُنِكاَس
نكاس«ةظفلنأريغدودشأةنيدميفناكقباسلا
دوهيلالمشتواهلكنيينيطسلفلاضرألهأمعت»لحاسلا
تطقساملاولجخواوعاترامهلكمهنألنييبآوملاونييمودألاو
.دودشأ

ظاعوللدئاوف
ةعاطلا)٢ع(اذكهلعفف
ةلثمأوهلعفبعصتسنامببرلاانرمأيامًاريثكهنإ:ًالوأ
:كلذ
.مهنمفاخنومهربتعننيذلاةمواقم.١
.باعتأوتاقشملامتحا.٢

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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.تارييعتلاوكحضلالامتحا.٣

:بابسألضارتعاالبعيطننأكلذعمانيلعهنإ:ًايناث
.ديريامبانرمأينأًاقحهللانإ.١
كلذفةبعصلاةمدخلانمانمحيسملابلطامهمهنإ.٢

.انلجألوههلمتحاامملقأ
انكنإوةمكحلابوريخللوههببرلاانرمأياملكنإ.٣

.همهفننأردقنالرضاحلاتقولايف

اوصلخينأرشبلاونبردقيال)٦ع(نحنملسنفيكف
:ةيتآلارومألانم
اوصّلخينأاوردقيملليئارسإونبف.ةينمزلاتاقيضلا.١

نيبورحبلانيباوراصورصمنماوجرخاملمهسفنأ
نمهسفنصلخينأردقيملايقزحكلملاو.نييرصملا
نمهسفنصلخينأردقيملسرطبو.بيراحنس
.)١٢لامعأ(نجسلا
ِينُذِقْنُيْنَم«)٧:٢٤ةيمور(سلوبلاق.ةيطخلاطلست.٢

ملٱاَذٰهِدَسَجْنِم
.»ِتْوَْ

َءاَجْدَق«)٦:١٧ايؤر(يفف.ةيدبألاةيطخلابقاوع.٣
لٱِهِبَضَغُمْوَي

ْ
لٱُعيِطَتْسَيْنَمَو.ُميِظَع

ْ
.»َفوُقُو

ىلإًارظنصلخننأردقنالاننإلاؤسلااذهباوجو
وهفبرلاىلإئجتلننأانيلعفرشبلاينبىلإوأانسفنأ
.انصّلخي

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
.)١٠-١ع(لبابلسرفلاونييداملابارخإبةءوبن.١
.)١٢و١١ع(مودأىلعةءوبن.٢
.)١٧-١٣ع(برعلادالبىلعةءوبن.٣

تاءوبنلاهذهزاتمتو
.زاغلأاهنأكماهبإلاوراصتخالاب.١
.ىؤراهلكاهنأب.٢
يأنيباصمللةاساؤملانمًائيشرهظأيبنلانأب.٣

.مهفوخومهنزحيفمهلهتكراشم

لٱِةَّـيِّـرَبِةَهِجْنِمٌيْحَو«١
ْ
يفَعِباَوَزَك:ِرْحَب جلٱِ

ْ
ِبوَُن

لٱَنِمِيتْأَي،ٍةَفِصاَع
ْ

.»ٍةَفوَُخمٍضْرَأْنِمِةَّـيِّـَرب
٩:١٤ايركز

لهسنأحجرألاىلعهانعملبابليزغلمساِرْحَبْلٱِةَّـيِّـرَب
اهنأليقو.هيفاهئانبلبقهيلعناكامىلإعجريسلباب
هعطقيعستملهسيفةينبمتناكاهنألمسالااذهبتبقُل
ليخيداكفناردغلاوتاعقنتسملانمريثكهيفوتارفلا
انه»رحبلاب«دارملاورحبهجوىلعةيفاطةنيدملانأرظانلل
.تارفلارهن

يفَعِباَوَزَك لامشلانمسرفلاونويداملاىتأِبوُنَْجلٱِ
ةوقلاىلإًارظنةفصاعلاعباوزلالثممهموجهناكفقرشلاو
.ةوقلابةزاتممتناكبونجلايفعباوزلانألةهجلاىلإال

ةيربيهوسرافويدامدالبٍةَفوَُخمٍضْرَأْنِمِةَّـيِّـَربْلٱَنِم
نألةفوخمولبابىلإةبسنلابةريغصاهندمونوليلقاهناكسو
.اهنملباببارخ

ملٱَوًابِهاَنُبِهاَّـنلٱ.ٌةَيِساَقاَيْؤُرِيلْتَنِلْعُأْدَق«٢
ُبِرْخُْ

لَطْبَأْدَق.يِداَماَييِِرصاَح.ُمَاليِعاَييِدَعْصِا.ًابِرُْخم
ْ
ُت

.»اَهِنيِنَأَّـلُك
٤٩:٣٤ايمرإو١٣:١٧ص٢٣:١ص

.لبابىلعّلحتةديدشةيليلٌةَيِساَقاَيْؤُر
بهانلاوهنمحضويالرصتخملامالكلااذهُبِهاَّـنلٱ

هنأحجرألاولبابلهأهنأضعبلانظفحاضيإلامامت
ًافيخمنوكيبهنلانأىنعملاولبابذخأيذلاشروك
.ًاماتبارخلاو

ىلإتدتماسرافيبرغوروشأيبونجدالبمساُمَاليِع
نيوكت(رموعلردكميهاربإمايأيفاهكلمناكومجعلاجيلخ
سرافويدامةكلمممثماليعًالوأشروككلمو)١٤:١
لبابىلعرهظتسااملبقكلذناكوامهيلإماليعتمضناف
.سرافدالبماليعبداريدقوةنسةرشعىدحإوحنب

تناكامنينألاوملكتملابرلااَهِنيِنَأَّـلُكُتْلَطْبَأْدَق
.اهملظللبابهببس

ألَتْمٱَكِلٰذِل«٣
َ
ٌضاََخمِينَذَخَأَو،ًاعَجَوَياَوَقَحْت

لٱِضاَخَمَك
ْ
ىَّـتَحُتْشَهَدْنَا.ُعَمْسَأَالىَّـتَحُتْيَّـوَلَت.ِةَدِلاَو

.»ُرُظْنَأَال
١٣:٨ص١٦:١١و١٥:٥ص

كيرشهنأكيأنييلبابللساؤمكهتالاعفنانعيبنلاّربع
١٥:٥ص(بآومىلعهمالكرظنا.ةريحلاوبعرلايفمهل
يفرظنو.لبابةيلبايؤرلابًارظانناكهنألنزحو.)١٦:١١و
مهحرفنعّربعوهللابعشىلإ)٣٥ص(رخآتقو
.مهدالبىلإمهعوجروةيدوبعلانممهقالطإولبابطوقسب

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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لَقَهاَت«٤
ْ
.»ًةَدْعَرِيلاَهَلَعَجِيتَّـذَلُةَلْيَل.ٌبْعُريِنَتَغَب.يِب

٢٨:٦٧ةينثت

نوكيليللانأبلغي)١٤و٤:١٣بويأ(ِيتَّـذَلُةَلْيَل
برلانكلوتايحورلايفلمأتلاودارفنالاوةحارلاتقو
.ةفيخملاايؤرلاكلتاهيفهارآذإةدعرهلةليللاهذهلعج
يتلاةليللاىلإةراشإ»يتذلةليل«ةرابعلايفنودجيضعبلاو
دحأكولبابيفهسفنرّوصييبنلافلبابتطقساهيف
لايناد(يفةروكذملاةميلولايفنيبراشلاونيلكآلانييلبابلا

.)٥ص

ملٱَنوُبِّـتَرُي«٥
حلٱَنوُسُرَْحي،َةَدِئاَْ

ْ
َنوُبَْرشَي.َنوُلُكْأَي،َةَساَرِ

ملٱاوُحَسْمٱُءاَسَؤُّرلٱاَُّهيَأاوُموُق
ْ
.»!َّـنَجِ

١:٢١ليئومص٢و٥:٥لايناد

نودعينييلبابلاايؤرلايفيبنلاىأرَةَدِئاَْملٱَنوُبِّـتَرُي
ركسللمهسفنأاومّلسوةداعلاكساّرحلااوماقأفةميلولادئاوم
اورهاظتةنيدملاشروكركاسعلخداملهنأليق.ةعالخلاو
اوعدخاذكهوىراكسلاتاوصأاودلقتونويلبابمهنأب
نمهنأنظجيجضلاعمساملهنإفًاضيأكلملاوسارحلا
.باوبألاحتفبرمأوهبعش
دودممدلجنمميدقلايفنجملاناكَّـنَجِْملٱاوُحَسْمٱ
ةماقفصنوحنهولعساحنلاوأبشخلانمراطإىلع
يفهلعجيوهظفحياممتيزلابهحسموهوّلعفصنهضرعو
.ودعلاماهسلّوحيبرحلاتقو

حلٱِمِقَأْبَهْذٱ:ُدِّـيَّـسلٱِيلَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل«٦
ْ
ِْربْخُيِلَسِرَا

.»ىَرَياَمِب

أبنأفىريامبربخيلًاسراحميقينأيبنلابرلارمأ
هنإلبًايقيقحًاسراحماقأهنأمهفنالو.ىأرامبسراحلا
ميمتتنأسراحةماقإنمرهظيو.ايؤريفهلككلذلمع
.ليوطتقودعبنوكيةءوبنلا

َباَّـكُرٍ.ريَِمحَباَّـكُر.ٍناَسْرُفَجاَوْزَأًاباَّـكُرىَأَرَف«٧
.»ًاديِدَشًءاَغْصِإىَغْصَأَف.ٍلاَِمج
٩ع

نينثانينثاًاليخنيبكارًاسانأىأرٍناَسْرُفَجاَوْزَأًاباَّـكُر
ًاسانأىأرمث.نيتدحتمنيتكلميأسرفلاونويداملامهو

ريمحلاوشيجلامادخمهوًالامجنيبكارًاسانأوًاريمحنيبكار
.لبابىلعمداقشيجلاو.ةعتمألالقنللامجلاو

مهنألرظنلانعشيجلاىفتخاًاديِدَشًءاَغْصِإىَغْصَأَف
ءاغصإىغصأسراحلافاهباوبأاولخدولبابىلإاولصواوناك
ملليللاةملظيفومهمرمأثودحًارظتنمناكهنألًاديدش
.ًائيشري

ملٱَىلَعٌمِئاَقاَنَأ،ُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ:ٍدَسَأَكَخََرصَّـمُث«٨
ِدَصْرَْ

يفًامِئاَد ملٱَىلَعٌفِقاَواَنَأَو،ِراَهَّـنلٱِ
.»ِيلاَيَّـللٱَّـلُكِسَرْحَْ

٢:١قوقبح

هنألهتالاعفناجايهىلعًالادلاعتوصبٍدَسَأَكَخََرص
ردقيملفًائيشريملوًاليلوًاراهنًاليوطًانامزهسرحمىلعماق
.دعبهسفنطبضينأ

.برلاملكيهنإمهضعبلاقويبنلاملكيُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ

لٱَنِمٌجاَوْزَأ.ِلاَجِّـرلٱَنِمٌباَّـكُراَذَوُهَو«٩
ْ
.ِناَسْرُف

ِهلآِليِثاَمَتُعيَِمجَو،ُلِباَبْتَطَقَسْتَطَقَس:َباَجَأَف
َ
ملٱاَهِت

ِةَتوُحْنَْ
.»ِضْرَألٱَىلِإاَهََّـرسَك
٥٠:٢ايمرإو٤٦:١ص١٨:٢و١٤:٨ايؤرو٥١:٨ايمرإ
٥١:٤٤و

ًاعجارلبابىلعمدقيذلاشيجلاكلذىأرٌباَّـكُراَذَوُه
.اهنم

ىتحيبنللهمالكيفًاليلقفقوتسراحلانأكَباَجَأَف
لاقويبنللهمالكلّمكمثشيجلاهلمعامعربختسي
.»لبابتطقس«

لبابليثامترسكيملشروكنأليقِضْرَألٱَىلِإاَهََّـرسَك
نأردقتملذإتطقساهتطلسنأىنعمبترسكنااهنكلو
:١٨و١٤:٨ص(هايؤريفانحويلمعتساو.اهتدبعصلخت
لبابنأل»لبابتطقستطقس«اهنيعظافلألاهذه)٢
اهطوقسوهللابعشمواقتةيملاعةوقلكنعةيانكةميدقلا

.اههبشتةوقلكطوقسىلإًازمرناكميدقلايف

جلٱِّـبَرْنِمُهُتْعِمَساَم.يِرَدْيَبيِنَبَويِتَساَيِداَي«١٠
ْ
ِدوُُن

.»ِهِبْمُكُْتَربْخَأَليِئاَْرسِإِهٰلِإ
٥١:٣٣ايمرإ

هبعشىّقنفهرديبونبوهتسايدهبعشوبرللرديبلا
ةياغلاتناكوهتدارإوهملعبناكمهباصأاملكوبئاصملاب
لبقلبابيبسبهبعشيبنلارذنأدقو.مهصالخومهريهطت
.هنمةاجنلابمهدعووليوطنامزبهثودح

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٧٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ْنِمٌخِراَصَّـَيلِإَخََرص:َةَموُدِةَهِجْنِمٌيْحَو١١«١١،١٢
؟ِلْيَّـللٱَنِماَم،ُسِراَحاَي؟ِلْيَّـللٱَنِماَم،ُسِراَحاَيَ:ريِعَس
حلٱَلاَق١٢

ْ
طَتْمُتْنُكْنِإ.ٌلْيَلًاضْيَأَوٌحاَبَصىَتَأ:ُسِرَا

ْ
َنوُبُل

طٱَف
ْ
.»اْوَلاَعَتاوُعِجْرٱ.اوُبُل
١ايدبوعو٣٥:٢لايقزحو٨و٤٩:٧ايمرإو١:٣٠مايأ١

:ةمودةظفلبمودأةظفلتلدُبامبرومودأىلعةءوبن
ًامهبمًامالكلبًاحضاوًامالكدصقيمليبنلانأل)١(

»توكسلا«ةمودةظفلىنعمنأل)٢(.زغللاليبسىلع
ًارفقمودأريصمىلإيألماكلارامدلاىلإريشتكلذليهف
.ناكسالب

.هيلإًاخراصًايمودأايؤرلايفيبنلاعمسَّـَيلِإَخََرص
جيلخلاىلإتيملارحبلايبونجنمةدتمملابجَريِعَس
.رمحألارحبلانميقرشلا

.يبنلابطاخييمودألاُسِراَحاَي
نألليللانمّرممك)١(نيينعملمتحيِلْيَّـللٱَنِماَم
مهباعتأةرثكلًاليوطمهلرهظتاقيضلاليليأليللا
اموليللااذهيفثدحاذام)٢(.حابصلاىلإاوقاتشاف
.رابخألانمكدنع
لمتحيوهويبنلاباوجاذهٌلْيَلًاضْيَأَوٌحاَبَصىَتَأ

)٢(.نييمودأللليلوهللابعشلحابص)١(.نيريسفت
اهدعبوةيئزجوةيتقوةحاريأليلهيلينييمودأللحابص
تاباتكلايفنوجرسلاق.تاقيضلاوبئاصملاعوجر
تناكمودأنألبرعلادالبومودأعضخأهنأةيروشألا
ناكف)٢٠ص(نوجرسىلعنايصعلايفدودشألةكراشم
نوجرسنببيراحنسكلملوأيفمث.قيضلاليلكلذ
ةيزجتحتوروشألةعضاختناكاهنإفمودأتحارتسا
مجهبيراحنسكلمرخآيفمث.جرفلاحابصاذهوةلدتعم
.حابصلادعبليلاذهواهوبهنومودأىلعنويروشألا

هلوةياغلاىلإمهبمورصتخممالكلااذهَنوُبُلْطَتْمُتْنُكْنِإ
ملاوبلطنإمهنإونييمودأللءاجرالنإ)١(ناريسفت
.اوعفتنيملاوعجرنإومهلبجتسُي

هوبلطاذإمهلبيجتسيبرلانأبمهدعييبنلانإ)٢(
ةبوتلاوناميإلاباوبلطافنوبلطتمتنكاذإ«يأبجيامك
بلطو.»برلاىلإاولاعتومكاياطخنعاوعجرا.عوضخلاو
نيبحموةيحورلاةايحلانمنيلاخسانأبلطكنييمودألا
ةمهبملارومألاريسفتاميسالورومألاريسفتنوبلطيفملاعلا
ميمتتالومهكولسحالصإنودصقيالمهنأريغةلبقتسملاو
ريغًالوأحاحصألااذهيفسراحلانأىفخيالو.مهتابجاو
.)١٢و١١ع(يبنلاوهمث)٦ع(يبنلا

ءزجلايهو١٧ىلإ١٣عبرعلادالبىلعةءوبن
برعلاةريزجهبشنميبرغلايلامشلا

لٱِدَالِبِةَهِجْنِمٌيْحَو١٣«١٦-١٣
ْ
يف:ِبَرَع لٱِ

ْ
يفِرْعَو ِ

لٱِدَالِب
ْ
ِملًءاَماوُتاَه١٤.َنيِّـيِناَدَّـدلٱَلِفاَوَقاَيَنيِتيِبَتِبَرَع

ُ
ِةاَقَال

لٱ
ْ
طَع
ْ
هلٱاوُفاَو.َءاَمْيَتِضْرَأَناَّـكُساَيِناَش

َْ
١٥.ِهِزْبُخِبَبِرا

ملٱِفْيَّـسلٱِماَمَأْنِم.اوُبَرَهْدَقِفوُيُّسلٱِماَمَأْنِمْمَُّـهنِإَف
ِلوُلْسَْ

لٱِماَمَأْنِمَو
ْ
ملٱِسْوَق

حلٱِةَّـدِشِماَمَأْنِمَوِةَدوُدْشَْ
ْ
ُهَّـنِإَف١٦.ِبَْر

يف:ُدِّـيَّـسلٱِيلَلاَقاَذَكٰه ُّلُكىَنْفَيِريِجَألٱِةَنَسَكٍةَنَسِةَّـدُمِ
َّـنَأل،ُّلِقَتَراَديِقيِنَبِلاَطْبَأِّـِيسِقِدَدَعُةَّـيِقَبَو١٧َراَديِقِدَْجم
.»َمَّـلَكَتْدَقَليِئاَْرسِإَهٰلِإَّـبَّـرلٱ
٦:١٩بويأ٣٢و١:٩مايأ١و٢٥:٣نيوكت٤٩:٢٨ايمرإ

٦٠:٧صو١٢٠:٥رومزمو٢٥:١٣نيوكت١٦:١٤ص

جيلخئطاشىلعةنكاسبرعلانمةليبقَنيِّـيِناَدَّـدلٱ
برعلادالبيبرغنادلبلاعماهتراجتبةروهشمومجعلا
رعولايفاوتيبينأنومزتليمهنإيبنلالوقي)٢٧:١٥لايقزح(
.زبخالوءامالبرعولايفاوحبصأمهنأريغنامألالجأل

دالبيفًاضيأاهنطومساوبرعلانمةليبقمساَءاَمْيَت
جاحلاقيرطىلعانمايأيفيهوةيروسدودحىلعبرعلا
ءاملابنييناددلاةاقالمىلعمهضرحييبنلاف.ماشلانم
.نيحلسملاةازغلاببسلةكسلاتكرتلفاوقلانألزبخلاو

.ةدايزالبةنسِريِجَألٱِةَنَس
تركُذكلذلوبرعلالئابقنمةليبقرهشأمساَراَديِق
نوجرسموجهبتمتةءوبنلانأحجرألاولكلانعةباينلاب
.ةنسبةءوبنلاهذهخيراتدعببرعلادالبىلع

ونبهدمتعايذلاحالسلايسقلاتناكَراَديِق...ِّـِيسِق
.راديق

ظاعوللدئاوف
)٩ع(لبابتطقس
لاكتالاوملظلاوركسلاوءايربكلا.اهطوقسبابسأ.١

.مانصألاىلع
ةقيرطىلعولبقنمةفورعمريغةمأ.اهطوقسةطساو.٢

هللاو.رظتنمريغتقويفورهنلاقيرطيأةرظتنمريغ
مهنأاونظنإوهديبمهفرارشألااهفرعيالطئاسو
.نوئمطم
خلاةدسافلانايدألاوهتاذلوملاعلايه.ةيحورلالباب.٣

.اهدحوهللاةنيدمموقتفطقستساهعيمجو

)١٠ع(برلارديب

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يقنيامكمهاياطخنممهيقنيفهبعشهللابدؤي.١
امكبرلادنعةميقمهلونبتلانمحمقلاحالفلا
.هيقنيكلذلوحالفلادنعةميقحمقلل
مدختسيامكهبعشبيدأتلرارشألاهللامدختسي.٢

.رديبلايفمئاهبلاحالفلا
الفمهبيدأتيفهدصاقمنمًائيشهبعشلهللانلعأ.٣

.مهناميإىنفي

)١١ع(ليللانمامسراحاي
طلستىلإًارظنليللاكرضاحلاتقولايفملاعلاةلاحنإ.١

.رشبلاينبرثكأىلعلهجلاوةيطخلا
راشتنانمدبالوليللااذهدعبحابصنمدبالهنإ.٢

.ةنوكسملالكيفليجنإلا
لكنعلأسيوحابصلابلطينأنمؤملكىلعهنإ.٣

ىلإرونلانولمحينيذلاعمنوكيوهنايتإىلعلديام
.ةملظملانكامألا
.ليلهيليالليجنإلاحابصنإ.٤

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
:نيمسقىلإحاحصألااذهمسقني
رطاخمللاهلهأهابتنامدعلميلشروأىلعةءوبن)١(
اوملسمهنإفةنيدمللبيراحنسراصحتقويفمهبةطيحملا
.)١٤-١ع(لاهجلاحرفاوحرفوركسللمهسفنأ

ميقايلأنييعتبةءوبنوكلملاسيلجانبشديدهت)٢(
.)٢٥-١٥ع(هنعًاضوع

عيمجذخأبيراحنسنأ١٦-١٨:١٣كولم٢يفءاج
ددعناكهنأةيروشألاخيراوتلايفليقوةنيصحلااذوهيندم
كلملاىلعقلغأ«بيراحنسنإو٤٦ندملانمهذخأام
يتلاةضفلاعيمجهلعفدايقزحو»صفقيفروفصعكايقزح
هنأبيراحنسلاق.كلملاتيبنئازخيفوبرلاتيبيف
ةضفلانمةنزوةئمينامثوبهذلانمةنزونيثالثذخأ
هنايصخوكلملاتانبوجاعلانمةّرسأوةميركةراجحو
ميلشروألهأّنظولاملابيراحنسذخأ.تاينغمونينغمو
ذإهلحميفنكيملمهحرفنأريغاوحرفوهنماوصلخمهنأ
ميظعشيجهعموشيجلاسيئريأناترتكلذدعبلسرأ
.ميلشروأىلإ

ِتْدِعَصِكَّـنَأِكَلاَمَف:اَيْؤُّرلٱيِداَوِةَهِجْنِمٌيْحَو«١
.»ِحوُطُّسلٱَىلَعًاعيَِمج

لابجلاميلشروأ«)١٢٥:٢رومزمرظنا(اَيْؤُّرلٱيِداَو
هتيبحطسىلعًافقاوءايعشإناكامبرهنإليق»اهلوح
يمسو.هريغنمضفخأةنيدملانممسقيفتيبلاو
ءايعشإو.ىؤراوأرهيفءايبنأدوجول»ايؤرلايداوب«يداولا
ةيحورلامهتازايتمابميلشروألهأركذمسالااذههلامعتساب
.لاهجلاكاونوكيالواونمؤيواومهفينأمهيلعبجيهنإو

نأمالكلااذهنمرهظيِحوُطُّسلٱَىلَعًاعيَِمجِتْدِعَص
نيريثكاوناكوديعمويحرفكنيحرفاوناكميلشروألهأ
جيجعكسانلاتاوصأتناكوقاوسألايفوحوطسلاىلع
بيراحنسللاملامهعفدحرفلااذهببسناكامبرورحبلا
يبنلاامأو.اهنعرطخلكلازفميلشروأكرتهنأمهمعزو
:ةيتآلابابسأللحرفلااذهيفمهكراشيملف
يفمهحرفناكوةيقيقحةبوتببرلاىلإاوعجريملمهنإ.١

.ةيدسجلاتاذللا
يأةفيرشريغةقيرطىلعبيراحنسنماوصلخمهنإ.٢

.لاملاعفدب
موللاليبسىلعةنيدملللوقيفلزيملرطخلاكلذنإ.٣

.خلاتدعصكلامف

جلٱَنِمُةَنآلَماَي٢«٢،٣
ْ
ملٱ،ِةَبََل

لٱُةَنيِدَْ
ْ
لٱُةَجاَّـجَع

ْ
ُةَيْرَق

ملٱ
حلٱىَتْوَمَالَوِفْيَّـسلٱَىلْتَقْمُهَسْيَلِكَالْتَق؟ُةَرِخَتْفُْ

ْ
٣.ِبَْر

لٱِباوُِرسُأ.ًاعَماوُبَرَهِكِئاَسَؤُرُعيَِمج
ْ
ملٱُّلُك.ِّـِيسِق

ِكِبَنيِدوُجْوَْ
.»اوُّرَفٍديِعَبْنِم.ًاعَماوُِرسُأ

٣٢:١٣ص

برحلايفاوتوميملخلاِفْيَّـسلٱَىلْتَقْمُهَسْيَلِكَالْتَق
مهواوطقسسانأواوبرهسانأمهنملبنيحلاصنييدنجك
لتقوركسلانماوتاممهريغواورسأمهضعبونوبراه
.نيمأالوعاجشمهنمقبيملفًاضعبمهضعب

لُقَكِلٰذِل«٤
ْ
اوُّحِلُتَال.ٍةَراَرَمِبيِكْبَأَفيِّـنَعاوُِرصَتْقٱ:ُت

.»يِبْعَشِتْنِبِباَرَخْنَعيِتَيِزْعَتِب
٩:١و٤:١٩ايمرإ

هناميإمدعنمالونييروشألانمًافوخءايعشإكبيمل
اهناميإمدعلميلشروأىلععوسيىكبامكىكبامنإهللااب
رخآبعشيفلمعتسُتملطئاسواهيفتلمعُتساهنأعم

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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نماهيلعناكامسيلواهيفناكامهنزحببسناكف
.جراخلا

مسالااذهبتيمُسوميلشروأةنيدميأيِبْعَشِتْنِب
.ةرملاهذهالإءايعشإيفهبّمستملاهنكلوايمرإيفًاريثك

جلٱِّـبَرِدِّـيَّـسلِلَّـنِإ٥«٧-٥
ْ
يفِدوُُن َمْوَياَيْؤُّرلٱيِداَوِ

جلٱَىلِإٌخاَُرصَوٍروُسُبْقَن.ٍكاَبِتْرٱَوٍسْوَدَوٍبَغَش
ْ
٦،ِلََب

جلٱِتَلََمحْدَقُمَاليِعَف
ْ
ْدَقُريِقَو.ٍناَسْرُفٍلاَجِرِتاَبَكْرَمِبَةَبُْع

ملٱِتَفَشَك
ْ
،ٍتاَبَكْرَمًةَنآلَمِكِتَيِدْوَأُلَضْفَأُنوُكَتَف٧.َّـنَجِ

لٱَو
ْ
لٱَوْحَنًافاَفِطْصٱُّفَطْصَتُناَسْرُف

ْ
.»ِباَب

١٥:١ص٤٩:٣٥ايمرإ٢:٢و١:٥يثارمو٣٧:٣ص

لهأبارطضاانهفصييبنلاوبيراحنسعوجربةءوبن
ةنيدملالوحةفطصمنييروشألاشويجرظنموميلشروأ
ثداوحلاتناكنإويضاملاةغيصلمعتسيواهباوبأدنعو
.تثدحاهنأكايؤرلايفاهأرهنألةلبقتسم
ذختاهنكلوبرلانمقيضلااذهِدوُنُْجلٱِّـبَرِدِّـيَّـسلِلَّـنِإ
.هبعشبيدأتلةلآنييروشألا

هثودحمويوررقمروكذملابارخلايأَمْوَي...ِدِّـيَّـسلِل
.هئيجمنمدبالفّنيعم

توصلاعمسُيىتحًادجديدشليوعِلَبَْجلٱَىلِإٌخاَُرص
.ميلشروألوحلابجلايف

.)٢١:٢صرظنا(ُمَاليِع
ىبسروشأكلمنأهيفف)١٦:٩كولم٢(يفتركُذُريِق
نإ)٩:٧ص(يفسوماعلاقو.ريقىلإقشمدلهآ
.فورعمريغاهعقوموريقنمنييمارآلا

اموهونجملانعءاطغلاتفشكيأَّـنَجِْملٱِتَفَشَكْدَق
ةمالعنجملافشكوملسلاتقويفوأرفسلاتقوهرتسي
.برحللدادعتسالا

نكلولبقتسملاةغيصىلإيبنلالقتنا)٧ع(ُنوُكَتَف
ةيآلايفةروكذملاوةيآلاهذهيفةروكذملاثداوحلانامز
.دحاونامزةقباسلا

تاذةبصخملاةيدوألاايؤرلايفيبنلاىأرِكِتَيِدْوَأُلَضْفَأ
تابكرملانمةبرخوةسودمتاعورزمونوتيزومورك
.نييروشألاركاسعوليخلاو

نويروشألاناكودحأجرخيالولخديالفِباَبْلٱَوْحَن
:٣٦ص(روسلاىلعدوهيلااوملكىتحةنيدملانمنيبيرق
١٢(.

يفُرُظْنَتَفاَذوَُهيَْرتِسُفِشْكَيَو٨«١١-٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
َىلِإِمْوَي

لٱِتْيَبِةَحِلْسَأ
ْ
ْتَراَصاََّـهنَأَدُواَدِةَنيِدَمَقوُقُشْمُتْيَأَرَو٩.ِرْعَو

لٱَهاَيِمْمُتْعََمجَوًَةريِثَك
ْ

َتوُيُبْمُتْدَدَعَو١٠.َىلْفُّسلٱِةَْكِرب

لٱُمُتْمَدَهَوَميِلَشُروُأ
ْ
ْمُتْعَنَصَو١١.ِروُّسلٱِنيِصْحَتِلَتوُيُب

لٱِهاَيِِملِنْيَروُّسلٱَْنيَبًاقَدْنَخ
ْ

لٱِةَْكِرب
ْ
َىلِإاوُرُظْنَتَْملْنِكٰل.ِةَقيِتَع

.ٍ»ميِدَقْنِمُهَرِّـوَصُماْوَرَتَْملَو،ِهِعِناَص
٥و٣٢:٤مايأ٢و٢٠:٢٠كولم٢و١٠:١٧و٧:٢كولم١
٣٧:٢٦ص٣:١٦ايمحن٣٠و

ءيجمدنعمهفوختايآلاهذهيفيبنلامهركذ
ةحلسألاىلإمهرظنوراصحللمهدادعتساولوألابيراحنس
ةنماثلاةيآلايفو.برلاىلإمهرظنمدعوهايملاوراوسألاو
مث.»فشكي«لوقيفرضاحهنأكثدحدقناكامرّوصت
لوقيفيضاملاةغيصلمعتسياهيليامموةعساتلاةيآلايف
.دحاووهفثداوحلانامزامأوخلا»متيأر«

.اذوهيفعضرهظيبيراحنسيأاَذوَُهيَْرتِسُفِشْكَي
نجمةئمثالثهيفعضووناميلسهانبيذلاِرْعَوْلٱِتْيَب

.)١٠:١٧كولم١(بهذلانم
.)٩و٥:٧ليئومص٢(نويهصنصحَدُواَدِةَنيِدَم
هذهلبقومويلاىتحةليلقميلشروأهايمِةَكِْربْلٱَهاَيِم
:٧ص(رمألااذهبزاحآكلملاّمتهاةنس٣٤وحنبةثداحلا
٣(.

يأومدُهيتيبيأاوفرعيىتحَميِلَشُروُأَتوُيُبْمُتْدَدَعَو
اهباشخأواهتراجحاولمعتسيلًاتويباومدهوىقبيتيب
.روسلانيصحتل

انهوةنيدملانمقرشلاوبونجلاةهجىلإِنْيَروُّسلٱَْنيَب
ناكيذلاطخلاىلإعجريمثةنيدملاطسووحنروديروسلا
رحبلانمجيلخلثميهوةنيدملانعةجراخةيوازلاوهيلع
رحبلاطشنيبجيلخلانأامكنيروسلانيبوربلاىلإلخاد
لصيلًاثلاثًاروساونبامبرو.كانهنمرخآطشوانهنم
.ضوحلاوأقدنخلابطاحأفيناثلاىلإدحاولاروسلانم
نمةبيرقةروكذملاةيوازلاوماولسةكربةقيتعلاةكربلالعلو
.ةنيدملايلامشنويروشألاّلحوماولسةكرب

٥:٥ص(لمعلااذهلمعيذلابرلايأِهِعِناَصَىلِإ
-١٢(.

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱاَعَدَو«١٢
ْ
يفِدوُُن لٱَكِلٰذِ

ْ
لٱَىلِإِمْوَي

ْ
ِءاَكُب

لٱَوِحْوَّـنلٱَو
ْ
ملٱِبِقُّطَنَّـتلٱَوِةَعْرَق

ْ
.ِ»حْسِ

١:١٦اخيمو١٥:٢صو٩:٣ارزع١:١٣ليئوي

بيراحنسءيجمدنعميلشروأراصحيبنلاركذامدعب
)٨-١ع(هددصيفناكامىلإعجر)١١-٨ع(لوألا
ريغمهحرفوةيلبلاموييفميلشروألهأفرصتفصوف
هبعشبيدأتنمبرلاةياغنإ.لطابلامهءاجروقفاوملا
.ةبوتلاونزحلابهيلإمهعوجر

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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يف اورظنيمللوألابيراحنسءيجمموييفِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.ةءوبنلاهذهخيراتموييفكلذكوبرلاىلإ

حونلاكنزحلاةمالعسأرلارعشقلحيأِةَعْرَقْلٱَو
.حسملابقطنتلاو

ٍْمَحلُلْكَأٍ،مَنَغُرْحَنَوٍرَقَبُحْبَذ،ٌحَرَفَوٌةَجَْهباَذَوُهَف«١٣
.»ُتوُمَنًادَغاَنَّـنَألْبَْرشَنَوْلُكْأَنِل!ٍرَْمخُبُْرشَو

١٥:٣٢سوثنروك١و٥٦:١٢ص

رظنتسملاومهيلعبجاولاسكعباولمعيأٌةَجَْهباَذَوُهَف
.حرفلاحونلاضوعوةجهبلاءاكبلاضوعناكفمهنم

لوقلااذهناكامبرلُتوُمَنًادَغاَنَّـنَألْبَْرشَنَوْلُكْأَنِل
ًادغاولاقمهنأكيبنلابءازهتسالاهبدارملاومهدنعًالثم
ذنمهنإليق.مويلابرشنولكأنلًاذإفكلوقىلعتومن
سانأتوميناكفدنهلايفركاسعلانيبءابولايشفتنامز
ًادغتوميهنألامتحاءايحألانملكىأرفمويلكمهنم
امكنيلئاقةعالخلاوركسللمهسفنأاوملسمهضعبنكلو
.»تومنًادغاننألبرشنولكأنل«ميدقلايفدوهيلالاق

يفَنَلْعَأَف«١٤ جلٱُّبَرَّـَينُذُأِ
ْ
ُمْثِإلٱاَذٰهْمُكَلَّـنَرَفْغُيَال:ِدوُُن

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياوُتوُمَتىَّـتَح
ْ
.»ِدوُُن

٢٤:١٣لايقزحو٣:١٤ليئومص١و٥:٩ص

نوتوميمهنأهسفنبرلاباوجلبيبنلاباوج
.ةقيقحلاب

فيدجتلانعحيسملالاقامكُمْثِإلٱاَذٰهْمُكَلَّـنَرَفْغُيَال
مهنألمهلرفغُتالةيطخلاهذهنأيأسدقلاحورلاىلع
ينيدلامهبارخناكفبيدأتلاوميلعتلااوضفردقاوناك
.مهتنيدمبارخنمًارشيبدألاو

نمءيشاهللختيالنزحوديدهتاهلكةءوبنلاهذهو
دينمميلشروأذاقنإوةءوبنلاهذهنيبقفونفيكف.ءاجرلا
:باوجلاو.هشيجكالهإوبيراحنس

دعبنانويلاق.طورشتحتدعولاكديعولانإ)١(
اهنعبرلاحفصاوباتامدعبنكلوىونينبلقنتًاموينيعبرأ
.ايقزحةالصلباجتسابرلاو

نعاوطقسمهنألطقفًايتقوناكدوهيلاصالخنإ)٢(
.نيينامورلادينعًايئاهنًاطوقساوطقسونييلبابلادي

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱَلاَقاَذَكٰه«١٥
ْ
اَذٰهَىلِإْلُخْدٱِبَهْذٱ:ِدوُُن

ملٱِسيِلَج
لٱَىلَعيِذَّـلٱاَنْبِشَىلِإ،ِكِلَْ

ْ
.»ِتْيَب

٤:٦كولم١و٣٦:٣صو١٨:٣٧كولم٢

يناثاهبحاصناكةيلاعةلزنمهذهِتْيَبْلٱَىلَعيِذَّـلٱ
لدت»اذه«ةملكو.)١٨:١٨كولم٢و٢٦:٢١مايأ٢(كلملا
سيلمالكلااذهنألوألايفيبنلاركذو.راقتحالاىلع
ّريعيودّجمينأقحهليذلادونجلابرديسلانملبهنم
.ّطحيوميقيو

اَنُهٰهَكِسْفَنِلَتْرَقَنىَّـتَحاَنُهٰهَكَلْنَمَواَنُهٰهَكَلاَم«١٦
يفُرِقاَّـنلٱاَُّهيَأًاْربَق لٱِ

ْ
يفِهِسْفَنِلُتِحاَّـنلٱ،َُهْربَقِّـوُلُع ِرْخَّـصلٱِ

»؟ًانَكْسَم
٢٧:٦٠ىّتمو١٨:١٨ليئومص٢

ركذمدعولوقلااذهنممهضعبجتنتسااَنُهٰهَكَلاَم
برلادبعبميقايلأةفيلخةيمستنمانلويبنجأهنأهيبأمسا
ناكيأكلذسكعناكًائيشنأميلشروأناكسلبابو
.بعشللًاملاظوهيبنوبرللًامواقم
يفُرِقاَّـنلٱ ناكوراصبأللرهاظلاعناكميفُهَْربَقِّـوُلُعْلٱِ
براقأالوةرسأهلسيلويبنجأهنألهدحوهلربقلااذه
يفو.ءايربكلاىلعلديامماذهو.ربقلاكلذيفهعمنونفدُي
هذهنمًاريثكظاتغيبرلانأديفتةريثكلاوقأباتكلا
نيعماسدوجوىلعلديبئاغلاريمضلامعتساو.ةيطخلا
.انبشريغ

طَيُّبَّـرلٱاَذَوُه«١٧
ْ
طَغُيَوُلُجَراَيًاحْرَطَكُحَر

ِّـ
َكي

.»ًةَيِطْغَت
٧:٨ريتسأ

نيبلاطلامامإناكانبشنأنونظملاَكُحَرْطَيُّبَّـرلٱاَذَوُه
.كلملاةسايسيفرييغتةجيتنهلزعورصمبداحتالا

نفدُيالفةماركالبنفدلابوأىلتقلاثثجبَكيِّـطَغُيَو
.عقوتامكيلاعلاهربقيف

لٱَكٍةَفيِفَلَّـفَلَكُّفُلَي«١٨
ْ
.ِنْيَفَرَّـطلٱِةَعِساَوٍضْرَأَىلِإِةَرُك

ِتْيَبَيْزِخاَيَكِدَْجمُتاَبَكْرَمُنوُكَتَكاَنُهَوُتوُمَتَكاَنُه
.»َكِدِّـيَس

ةميقالءايشأكهلاومألكوهتابكرمووههفلييأَكُّفُلَي
.اهل
ًاريسأاهيفناكهنإفروشأضرأاهلعلِةَعِساَوٍضْرَأ
دعباهيلإأجتلافرصمبداحتالااوبلطنيذلانمناكامبرو
.هلزع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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مهنمنيبيرقللوأكولمللتابكرملاَكِدَْجمُتاَبَكْرَم
.لاوزلالكلوزييكلملاانبشدجمدجملاكلذنأىنعملاو

يناثّريعينأءايعشإنكميالَكِدِّـيَسِتْيَبَيْزِخاَي
الإهتءوبنرفسيفهمالكبتكيوسانلامادقاذكهكلملا
رهاظتيناكريرشلالجرلااذهنأيفكشالوٍفاكببسل
هقافنناكامبروحلاصلاكلملاكلذايقزحشغفىوقتلاب
موللاعقوفيبنلادنعًافورعمناكامكملاعلادنعًافورعم
.هببسبكلملاتيبىلع

طَأَو«١٩
ْ
.»َكُّطَُحيَكِماَقَمْنِمَو،َكِبِصْنَمْنِمَكُدُر

.برلاوهانهملكتملاَكُدُرْطَأ
نأ)٣٦:٣ص(نمرهظيو.هطحيبرلاَكُّطَُحي

هنّيعهلزعامدعبايقزحنألةدحاوةعفدنكيملهطوقس
.ةءوبنلامامتإركذُيملوًابتاك

٢٤ىلإ٢٠عانبشةلزنملميقايلأنييعت

يفُنوُكَيَو«٢٠ لٱَكِلٰذِ
ْ
َنْبَميِقاَيِلَأيِدْبَعوُعْدَأِّـينَأِمْوَي

لِح
ْ
»اَّـيِق
١٨:١٨كولم٢

يف .انبشلزعموييأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
فرشنمناسنإللام)٢٠:٣صرظنا(َميِقاَيِلَأيِدْبَع
.يدبعببرلاهوعدينأنممظعأو

لُأَو«٢١
ْ
لُسُلَعْجَأَوَكِتَقَطْنِمِبُهُّدُشَأَوَكَبْوَثُهُسِب

ْ
يفَكَناَط ِ

.»اَذوَُهيِتْيَبِلَوَميِلَشُروُأِناَّـكُسِلًابَأُنوُكَيَف،ِهِدَي

يتلاهتبترةمالعةيمسرةقطنموًايمسرًابوثخلاُهُسِبْلُأَو
.انبشنماهذخأ

اذكهومهعفنلةبحملابمهبدؤيوهدالوأبينتعيبألاًابَأ
.)٢٩:١٦بويأ(حلاصلايلوتملاةمدخ

َسْيَلَوُحَتْفَيَف،ِهِفِتَكَىلَعَدُواَدِتْيَبَحاَتْفِمُلَعْجَأَو«٢٢
.»ُحَتْفَيْنَمَسْيَلَوُقِلْغُيَوُقِلْغُيْنَم
٣:٧ايؤرو١٢:١٤بويأ

ىلعحاتفملاعضووةطلسلاىلإريشيَدُواَدِتْيَبَحاَتْفِم
ةمدخلانعنيجتانلابعتلاوةيلوؤسملاىلإريشيفتكلا
.ةنامألاب

يفًادَتَوُهُتِّـبَثُأَو«٢٣ ٍدَْجمَّـِيسْرُكُنوُكَيَو،ٍنيِمَأٍعِضْوَمِ
.»ِهيِبَأِتْيَبِل
٩:٨ارزع

تيبلكدجمتيةدومحملاهتبترببسبِهيِبَأِتْيَبِلٍدَْجم
.هبنوعفتنيوهيبأ

لَعُيَو٢٤«٢٤،٢٥
ِّـ
لٱ،ِهيِبَأِتْيَبِدَْجمَّـلُكِهْيَلَعَنوُق

ْ
َعوُرُف

لٱَو
ْ
لٱِةَيِنآَىلِإِسوُسُّطلٱِةَيِنآْنِمٍَةريِغَصٍةَيِنآَّـلُك،َناَبْضُق

ْ
ِّـيناَنَق

يف٢٥.ًاعيَِمج لٱَكِلٰذِ
ْ
جلٱُّبَرُلوُقَيِمْوَي

ْ
لٱُلوُزَي،ِدوُُن

ْ
ُدَتَو

ملٱ
يفُتَّـبَثُْ يِذَّـلٱُلْقِّـثلٱُداَبُيَو.ُطُقْسَيَوُعَطْقُيَوٍنيِمَأٍعِضْوَمِ
.»َمَّـلَكَتْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِهْيَلَع

هيلعاولكتاوهيلإهئابرقأعيمجأجتلاِهْيَلَعَنوُقِّـلَعُيَو
نأمهضعبىأر.اهديهزىتحمهرومألكيفمهناعأف
ميقايلأنأشيفقباسلامالكلاقفاويالدتولالاوزبةءوبنلا
اذإاننكلوانبشرمأىلإعجر٢٥عيفيبنلانإنولوقيف
ميقايلأطوقسببسىلعلديامانيأر٢٤عيفرظنلاانعمأ
عورفلاًاراغصوًارابكًاعيمجميقايلألهأنإلاقيبنلانإف
يأهيلعنولقثيوهيلإنوتأيسينانقلاوسوسطلانابضقلاو
أطخأامبروكلذهبشأاموةيامحوًالاموًابترهنمنوبلطي
وأةبترللنيقحتسملاريغهنييعتبنيبنذملاهئابرقألهتيامحب
.طقسفةقفنلاةدايزب

ٍّلوتملكىلعبجيهنأيهوةدئافلاهذهكلذنمانلو
هيلوتبةصتخملارومألايفهبراقأربتعينأًاينيدوأناكًايسايس
.ًىوهالوليمالبقحلابمهلماعيفءابرغمهنأكهتبتروأ

ظاعوللدئاوف
)٤ع(ةرارمبيكبأف
ىكبهنأليلدبفعضلاىلعًاليلدءاكبلكسيلهنإ.١

ايمحنوارزعوايشويوايقزحودوادوفسويكءايوقألا
.هسفنحيسملاعوسيبرلاوسلوبوسرطبو
.لهجلاوةواسقلاىلعًاليلدنوكيدقءاكبلامدعنإ.٢

اوحرفواوبرشواولكأءايعشإمايأيفنيبئاتلاريغنإف
ريغةيقيقحلاةبوتلاةمالعوهفةيطخلاىلعءاكبلاامأو
نمءاكبلاوةيطخلاىلعءاكبلانيبزييمتلابجيهنأ
.)١٠٨ةمينرترظنا(طقفاهبقاوع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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اناياطخاهنمةيفاكبابسألءاكبلانوكينأبجيهنإ.٣
نوكينأبجيونيبئاتلاريغكالهوانريغاياطخو
الوانسفنأجيهننأزوجيالفةينلاصالخإولادتعالاب
يزعنوانسفنأطبضننأبجيلبءاكبلاىلعانريغ
.انريغ

)٢٤-١٥ع(ميقايلأوانبش
لاملااوبحأنيذلاميدقلادهعلاةنهكضعبانبشهبشأ
.مهسفنألدجملااوبلطو

بسحبسيلراصيذلارخآلانهاكلاميقايلأهبشأو
يألوزتالةايحةوقبسحبلبةيدسجةيصوسومان
دوادحاتفمهل)٥٢:١٣ص(برلادبعحيسملانإف.حيسملا
ٌبأوهو)١:١٨ايؤر(توملاوةيواهلاحيتافمو)٣:٧ايؤر(
امهموًاراغصوًارابكعيمجلاهيلإيتأيو)٩:٦ص(ّيدبأ
.)٢٠:١١ايؤر(ميظعشرعهلوهلعفيهمسابهذيمالتهلأس

نوحتفينيذلاءانمألاحيسملاةمدخًاضيأميقايلأهبشأو
نونوكيفحيسملابريشبتلاةطساوبءامسلاباوبأسانلل
الوصالخلاتاكربنوعزويهللاتيبىلعءانمأءالكو
لديو)٣٦:٣صرظنا(ةيحورلارشلادانجأنمنوفاخي
.يقاشبرنماوفاخيملهقافروميقايلأنأىلعكلذ

.هطوقسبحيسملاهبشيملميقايلأنأحضاورمألاو

َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
روصطوقسبةءوبن)١(نيمسقىلإحاحصألااذهمسقي
،)باتكلاسوماقيف»روص«رظنا(اهعوجربدعو)٢(و

اهتمواقموامهتمظعيفلبابوروصاتنيدمتهباشت
يفلبابوةراجتلايفةيوقروصنوكباتنيابتوهللابعشل
ّ.ربلايفلبابورحبلايفروصحلاصموبرحلا

لَو:َروُصِةَهِجْنِمٌيْحَو«١
ْ
اََّـهنَألَشيِشْرَتَنُفُساَيِيلِو

َميِّـتِكِضْرَأْنِم.ٌلَخْدَمَسْيَلىَّـتَحٌتْيَبَسْيَلىَّـتَحْتَبِرَخ
.»ْمُهـَلَنِلْعُأ
:١سوماعو٢٨و٢٧و٢٦لايقزحو٤٧:٤و٢٥:٢٢ايمرإ
١٢ع٤و٩:٢ايركزو٩

اهنكساينابسأيفةنيدمشيشرتتناكَشيِشْرَتَنُفُس
روصلهأعمةيرحبلااهتراجتتناكوروصنمنورجاهم
.)٢٧:١٢لايقزحو١٠:٢٢كولم١(ةميظع

ليوطلاهرفسنمًاعجارًايتونيبنلارّوصيٌتْيَبَسْيَل
.هلخديلرخآتيبالوهتيبدجيالف

ةنيدملاراوسأمدرنمدودسمأفرملانألٌلَخْدَمَسْيَل
.اهتينبأو

ورجاهماهنكسيةرمعتسمتناكوسربقةريزجَميِّـتِك
.روص
ىلإشيشرتنمنوعجارلانوحالملاليميْمُهـَلَنِلْعُأ

.روصطوقسبربخلوأنوعمسيوسربق

لٱَنوُدْيَصُراَّـُجت.ِلِحاَّـسلٱَناَّـكُساَياوُشِهَدْنِا«٢
ْ
َنوُرِباَع

لٱ
ْ
ألَمَرْحَب

ُ
.»ِكو

طسوتملارحبلانمةدتمملاضرألايأةيقينيفِلِحاَّـسلٱ
سلبارطىلإضيبألاسأرلانموًاضرعنانبللبجىلإ
.ًالوططقفاديصىلإضيبألاسأرلانموأداورأو

لهأناك)٢٧:٨لايقزح(لايقزحلاقَنوُدْيَصُراَّـُجت
بلغاهنأعمنوديصةنيدمتناكوروصيحّالمنوديص
.ةوطسوةرهشاهنملقأروصنعةلقتسمنوكتنأ

.مهتراجتبروصاونغأِكوُألَم

ٍَةريِثَكٍهاَيِمَىلَع،ِليِّـنلٱُداَصَحَروُحيِشُعْرَز،اَهُتَّـلَغَو«٣
.»ٍمَمُألًةَرَجْتَمْتَراَصَف
٢٧:٣لايقزح١٥:١٨نيوكت

رامثأيفاهتراجتنماهحبريهوروصةلغيأاَهُتَّـلَغ
رهنىلعبراوقببوبحلانولسرياوناكنييرصملانألرصم
.روصلاهلكتناكفرحبلاةراجتامأورحبلاىلإهعرتولينلا

»دوسأ«يلصألاةملكلاىنعمولينلارهنيأَروُحيِش
١٣:٥مايأ١و١٣:٣عوشي(ةلحوملالينلاهايمىلإةراشإ
.)٢:١٨ايمرإو

مورلارحبيحاونلكىلإروصةراجتتدتماٍةَريِثَكٍهاَيِم
رمحألارـحــبلاوارتــلكـنإىلإويـكــيـتنالـتألاسـونـاـيقوألاو
.ركسكادامةريزجودنهلادالبىلإيدنهلاسونايقوألاو

لٱَنْصِحَّـنَألُنوُدْيَصاَيِيلَجْخِا«٤
ْ
َْمل:ًالِئاَقَقَطَن،ِرْحَب

.»ىَراَذَعُتْأَّـشَنَالَوًاباَبَشُتْيَّـبَرَالَوُتْدَلَوَالَوْضَّـخَمَتَأ

نوكيفروصنيبواهنيبةيراجتلاةقالعلاىلإًارظنِيلَجْخِا
.ًاضيأنوديصطوقسروصطوقس

ةريزجىلعةينبماهنوكلروصةنيدمرْحَبْلٱَنْصِح
.ةنصحم

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ةريثكتارمعتسمتأشنأروصتناكْضَّـخَمَتَأَْمل
دلتملاهنأكتراصاهنكلوندملامأتناكفاهريغوةنجطرقك
ةدعاسملكواهتارمعتسمباهتاقالعلكتعطقنايأًادبأ
.اهنم

خلٱِلوُصُوَدْنِع«٥
ْ

ِلوُصُوَدْنِعَنوُعَّـجَوَتَي،َْرصِمَىلِإََِرب
.»َروُصَِربَخ

١٩:١٦ص

نورسخيروصبةيراجتلامهتاقالعلنييرصملانإَنوُعَّـجَوَتَي
.ًاضيأمهيلعنييروشألامودقنمنوفاخيواهطوقسب

لَو.َشيِشْرَتَىلِإاُوُربْعُا«٦
ْ
.»ِلِحاَّـسلٱَناَّـكُساَياوُلِو

لحاسوشيشرتىلإاوبرهينأبروصلهأيبنلارمأ
.ةيقينيف

ملٱُمُكَلِهِذٰهَأ«٧
لٱِماَّـيَألٱُذْنُميِتَّـلٱُةَرِخَتْفُْ

ْ
؟اَهُمَدِقِةَميِدَق

.»ِبُّرَغَّـتلِلًاديِعَباَهَالْجِراَهُلُقْنَت
٢٢:٢ص

الداكيوروصمدرىلإايؤرلايفيبنلارظنيمُكَلِهِذٰهَأ
.ةرخفتملاروصةنيدممدرلاهذهنأقدصي

ةيقينيفنمةنيدممدقأروصتناكِةَميِدَقْلٱِماَّـيَألٱُذْنُم
:١٩عوشي(يفسدقملاباتكلايفًالوأتركُذونوديصدعب
.ةنس١٤٥٠وحنبداليملالبق)٢٩

.ةيشامةبرغتمةريقفةأرماةنيدملاهبشتاَهَالْجِراَهُلُقْنَت

هبىَضَقْنَم«٨ ملٱَروُصَىلَعاَذِٰ
اَهُراَّـُجتيِتَّـلٱِةَجِّـوَتُْ

.»ِضْرَألٱوُرَّـقَوُماَهوُبِّـبَسَتُم؟ُءاَسَؤُر
١٢و٢٨:٢لايقزح

.)٩ع(يفلاؤسلااذهباوجيتأيىَضَقْنَم
تحتاوناككولملاضعبنأخيراوتلايفليقِةَجِّـوَتُْملٱ
.ةوطسلاوىنغلايفكولملالثماوناكاهراجتوروصلةيزجلا

جلٱُّبَر«٩
ْ
َِنيُهيَوٍدَْجمِّـلُكَءاَِيْربِكَسِّـنَدُيِلِهِبىَضَقِدوُُن

.»ِضْرَألٱيِرَّـقَوُمَّـلُك

يذلاوهفبرلاديبملاعلاكلامملكِهِبىَضَقِدوُنُْجلٱُّبَر
لاملاىلعاهلاكتاواهؤايربكروصةيطخواهعضيواهعفري
.اهيلإنسحملاواهقلاخبرلااهتناهإو

َسْيَل.َشيِشْرَتَتْنِباَيِليِّـنلٱَكِكَضْرَأيِزاَتْجِا«١٠
يفٌْرصَح .»ُدْعَباَمِ

تناكشيشرتنإ،اهنيعشيشرتيأَشيِشْرَتَتْنِب
كرامجلاوةيزجلاةهجنمروصنمةمولظمحجريامىلع
دحأاليأدعبرصحاهيلعنوكيالنأبيبنلااهرشبف
هايمناضيفكاهضرأيفزاتجتنأاهلزوجيفاهتيرحكلمي
.لينلا

لٱَىلَعُهَدَيَّـدَم«١١
ْ
ْنِمُّبَّـرلٱَرَمَأ.َكِلاََممَدَعْرَأ.ِرْحَب

ُختْنَأَناَعْنَكِةَهِج
ْ
.»اَُهنوُصُحَبَر

لكلميدقلادهعلايفمسالااذهلامعتسابلغَناَعْنَك
ًابرغطسوتملارحبلاوًاقرشتيملارحبلاوندرألانيبعقوام
.اهبصتخملالحاسلاوروصلفانهامأو

ملٱاَهُتَّـيَأًاضْيَأَنيِرِخَتْفَتَنيِدوُعَتَال:َلاَقَو«١٢
ُةَكِتَهْنُْ

لٱ
ْ
ًاضْيَأَكاَنُه.ِيُربْعٱ.َميِّـتِكَىلِإيِموُق.َنوُدْيَصُتْنِبُءاَرْذَع
.»ِكَلَةَحاَرَال
١ع١٨:٢٢ايؤر

دالبعمنوديصوأاهنيعنوديصيأَنوُدْيَصُتْنِب
تيعُدو.اهيفةنيدممدقأنوديصتناكيتلاةيقينيف
.تحتُفوتطقساهنألةكتهنم

لهأنألوأكانهىلإمهعبتيودعلانألامأِكَلَةَحاَرَال
روشأكولملسربقتعضخو.مهنولبقيالسربقيأميتك
توكلملادبعنأليق.نودحرسآلهدعبونوجرسلًالوأ
هقحلفنودحرسأنامزيفسربقىلإأجتلانوديصكلم
.هسأرعطقونودحرسآ

لٱُضْرَأاَذَوُه«١٣
ْ
لِك
ْ
.ْنُكَيَْملُبْعَّـشلٱاَذٰه.َنيِّـيِناَد

لٱِلْهَألُروُّشَأاَهَسَّـسَأ
ْ

اوُرَّـمَد.ْمُهَجاَرْبَأاوُماَقَأْدَق.ِةَّـيِّـَرب
.»ًامْدَراَهَلَعَج.اَهَروُصُق
٧٢:٩رومزم

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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رورمدعبوديعبلالبقتسملاىلإيبنلارظنَنيِّـيِناَدْلِكْلٱ
لايقزح(روصىلعًامداقرصنذخوبنىأرةنس١٥٠وحن
رصارذخوبننإ)٢٩:١٨لايقزح(لايقزحلاق)١٤-٢٦:٧
.روصىلعةديدشةمدخهشيجمدختسارصانذخوبنيأ
هشيجلالوهلنكتملوتدرجتفتكلكوعرفسأرلك
نظو.اهيلعاهبمدخيتلاهتمدخلجألروصنمةرجأ
دجيملهنكلواهذخأهنأمهضعبوروصذخأيملهنأمهضعب
.ًامدراهلعجناكهجويأىلعو.هبعتىلعهئفاكياماهيف
ملفروشأمكحتحتنوينادلكلاناكةءوبنلاهذهخيراتيفو
كولم٢(هتداعبسحروشأكلمو.ًالقتسمًابعشاونوكي
لامشلايفمهنطونمنيينادلكلابىتأدقناك)١٧:٢٤
روصطوقسنأةيآلاهذهيفيبنلاّنيبو.لبابيفمهنكسأو
.روصلجخديزيامهنامزيفةلوهجمةكلممدينع
ةنيدملاراوسألباقمةيتقوجاربأيهْمُهَجاَرْبَأاوُماَقَأ
ةنيدملاىلعمهماهسنومريجاربألاهذهنعاوناكوةرصاحملا
.)٢٦:٨لايقزح(

.روصروصقاورمدنوينادلكلايأاَهَروُصُقاوُرَّـمَد
.ًامدرروصلعجنيينادلكلاكلمياًامْدَراَهَلَعَج

لَو«١٤
ْ
.»َبِرْخُأْدَقِكَنْصِحَّـنَألَشيِشْرَتَنُفُساَيِيلِو

٣٠و٢٧:٢٥لايقزحو١ع

.شيشرتعماهتراجتتناكيتلانفسلاَشيِشْرَتَنُفُس
لايقزحلاق.نفسللًانصحروصةنيدمتناكِكَنْصِح

يفاوناكداورأونبوطوفودولوسراف)١١و٢٧:١٠لايقزح(
ءافعضولاملابءايوقأروصلهأناكيأروصشيج
لاوحألاهذهتجاهفجراخلانمركاسعاورجأتساف.دنجلاب
رسانملشاهبراحف.مهريغوروشأكولمعمطعبطلاب
ةنس١٣اهرصاحيذلارصنذخوبنولابنابرشأونودحرسأو
.نينرقلايذردنكسانمناكفماتلااهبارخامأو

نعدعبتةريزجىلعةينبمردنكسانامزيفروصتناك
١٥٠هولعروسبةنصحمةريزجلاتناكوليمفصنوحنربلا
اهذخأفةميدقةنيدممدرربلايفةريزجلالباقمناكوًامدق
روصذخأوةريزجلاوربلانيبلصافلارحبلااهبّمطوردنكسا
وحنعابواهيفنيبراحملاعميجلتقفرهشأةعبسراصحدعب

تماقمث.ًاديبعنيبراحملاريغودالوألاوءاسنلانم٣٠٠٠٠
.ةريبكةنيدمتناكحيسملانامزيفواهمدرنمةنيدملا

املواكعةنيدمقشمدورصمناطلسحتف١٢٩١ةنسيفو
لاق.برحالباهوملسومهتنيدماوكرتروصلهأربخلاغلب
سفنأةرشعالإروصيفدجيملهنإ١٧٥٠ةنسيفحئاس
هيلعتناكامىلإةبسنلابةريقحوةريغصةنيدممويلايهو
.ميدقلايفةمظعلانم

يفُنوُكَيَو١٥«١٥،١٦ لٱَكِلٰذِ
ْ
َنيِعْبَسىَسْنُتَروُصَّـنَأِمْوَي

َروُصِلُنوُكَيًةَنَسَنيِعْبَسِدْعَبْنِم.ٍدِحاَوٍكِلَمِماَّـيَأَكًةَنَس
يفوُط.ًادوُعيِذُخ١٦.ِةَيِناَّـزلٱِةَيِنْغُأَك يفِ ملٱِ

ُةَيِناَّـزلٱاَهُتَّـيَأِةَنيِدَْ
ملٱ
لٱيِنِسْحَأ.ُةَّـيِسْنَْ

ْ
لٱيِرِثْكَأَفْزَع

ْ
.»يِرَكْذُتْيَكِلَءاَنِغ

َختَو«)٢٥:١١ايمرإ(ايمرإلاقًةَنَسَنيِعْبَس
ْ
ِهِذٰهُمِد

بوعشلاءامسأركذيف»ًةَنَسَنيِعْبَسَلِباَبَكِلَمُبوُعُّشلٱ
ةكلممةماقإةدمهذهنألةنسنيعبسلوقيو.روصاهنمو
دعبلبابلتعضخفةروكذملابوعشلاضعبامأولباب
نملقألبابكلملاهتمدخنامزناكفةدملاهذهءادتبا
.ةنسنيعبس

رصانذخوبنةكلمميهوةدحاوةكلمميأٍدِحاَوٍكِلَم
.شروكنامزىلإهئافلخو

نيبةعئاشةينغأاهنأ١٦عنمرهظيِةَيِناَّـزلٱِةَيِنْغُأَك
اهتفععيبيهةينازلاةيطخنإ.ءايعشإنامزيفنيلاطبلا
ةقفشلاوةنامألاوقدصلاقيرطنعديحينملكولاملاب
»ةيناز«روصتيعُدكلذلوةينازلاةيطخأطخيلاملالجأل
نوقحتسيرصعلااذهراجتنمنوريثكسايقلااذهىلعو
اوناكنييروصلانأليق.)١٨:٣ايؤر(حيبقلامسالااذه
ىرسألاباورجاتيوىلتقلااوبلسيلبرحلاتاحاسنومزالي
.)٣:٦ليئوي(

ُدَّـهَعَتَيَّـبَّـرلٱَّـنَأًةَنَسَنيِعْبَسِدْعَبْنِمُنوُكَيَو١٧«١٧،١٨
هتَرْجُأَىلِإُدوُعَتَفَروُص لٱِكِلاََممِّـلُكَعَمِينْزَتَو،اَِ

ْ
ِهْجَوَىلَعِدَالِب

ُختَال.ِّـبَّـرلِلًاسْدُقاَُهتَرْجُأَواَُهتَراَِجتُنوُكَتَو١٨.ِضْرَألٱ
ْ
،ُنَز

لِلاَُهتَراَِجتُنوُكَتْلَبُزَنْكُتَالَو
ْ
َىلِإٍلْكَألِّـبَّـرلٱَماَمَأَنيِميِقُم

.»ٍرِخاَفٍساَبِلِلَوِعَبَّـشلٱ
٢١و١٤:٢٠ايركز١٧:٢ايؤر

ةينازروصاعدوزاجملابأدتبايبنلانأامبِّـبَّـرلِلًاسْدُق
روصنأهانعموزاجملالمعتسيلظحيبقلااهحبرىلإًارظن
برللًاسدقنوكتةراجتلاهذهنإهلوقو.اهتراجتىلإعجرتس
.اهتراجتيفةحيبقلااياطخلانمهريغوشغلادوجوعنمي
لوسرلابوقعينأامكةينازةرجأاهتراجتيبنلاىمسو
رمألاوةينازلاباحاراهيمسيلزيملوباحارناميإحدم
)١٦:٩اقول(لاقحيسملاو.اهانزتكرتدقتناكاهنأحضاو
لُّظلٱِلاَمِبَءاَقِدْصَأْمُكَلاوُعَنْصٱ«

ْ
مسالااذهذخألاملايأِ»م

نأريغملظلالامهمسالزيملوملظلاةجيتنًابلاغهنأل
ًائيشبرللمدقننأزوجيال.ًادحأنوملظيالعوسيذيمالت
.)٢٣:١٨ةينثت(حيبقلاحبرلانم

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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نييروصلافقوبانهيبنلاأبنتِّـبَّـرلٱَماَمَأَنيِميِقُمْلِل
ريغةيوسوملاموسرلانمةراعتسمظافلأببرلاةمدخلمهلام
لكلاوحألةبسانموةفلتخمعاونأىلعنوكتةمدخلاهذهنأ
ءانبيفاومدخنييروصلانإ)٣:٧ارزع(ارزعلاق.ليج
نييحيسملانمةعامجروصيفناكسلوبنامزيفو.لكيهلا
روصتناكحيسملادعبعبارلانرقلايفو)٢١:٣لامعأ(
.ةنيمثةسينكاهيفتينُبوفقسأةيشربأ

لبابتناكامكةيلاملاةوقلانعةيانكيهفروصامأو
كلذىلإرظنيبنلانأيفكشالفةيبرحلاةوقلانعةيانك
ليجلايفطقفروصلامالملاعلالامسدقتيهيفيذلامويلا
.عبارلا

ظاعوللدئاوف
)٨ع(ءاسؤراهراجت
لاملابةنرتقملابراجتلا
ولوهسفنلحبرلابلطامبررجاتلانأل.تاذلاةبحم.١

.هريغةراسخب
برلاموييسنوهلاومأبمتهاامبرينغلانأل.هللاكرت.٢

.سدقملاباتكلاةعلاطموةالصلاو
دجملانأيسنامبرينغلانأل)٢٧لايقزح(ءايربكلا.٣

.هسفنلالهلاملوهسانلانمهيتأييذلا
فقينأينغلكىلعبجيرطاخملاهذهنمًاسارتحاف
.لاملانملضفأتاريخبلطيوبرللهلام
ةمعانلاتاسوبلملاوةذيذللاتالوكأملانأل.ءاخترالا.٤

ناسنإلايفلعجيومزعلافعضُياممةيدسجلاةحارلاو
.لسكلاوةنابجلا

.)٩ع(دجملكءايربكسنديل
يتأياميفوهءايربكلاررض
وأملعتينأردقيالربكتملانألهسفنناسنإلايف.١

.مدقتي
الوًادحأبحيالربكتملانألناسنإوناسنإنيباميف.٢

.هبحيدحأ
يفهسفنلعجيربكتملانأل.هللاوناسنإلانيباميف.٣

.قلاخلاناكميفقولخملاوهللاناكم

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ةءوبن)٢٧-٢٤ص(نمةعبرألاتاحاحصألانإ
دينعةريثكممأودوهيلاطوقساهعوضومةدحاو
دوهيلابئاصمامأ.ًاضيأنيينادلكلاطوقسمثنيينادلكلا

بئاصمفالخبمهصالخومهريهطتاهنمةياغلاتناكف
ىلعةءوبنلاهذهو.كالهللتناكاهنإفنيبئاتلاريغممألا
ةريخألاملاعلاةنونيدورهدلاءاضقناىلعلديبولسأ
دجويالو.ماتلاهللابعشصالخوتاومألانمةمايقلاو
يفتاحاحصألاهذهيفاممحضوأميلعتميدقلادهعلايف
.صالخلامومعودولخلانأش

ُدِّـدَبُيَواَهَهْجَوُبِلْقَيَواَهُغِرْفُيَوَضْرَألٱِيلُْخيُّبَّـرلٱاَذَوُه«١
.»اََهناَّـكُس

ًالوأاهالخأ.اهلةرواجملاكلامملاواذوهيضرأَضْرَألٱ
الإاونوكيملكولملاءالؤهولبابكولممثرصموروشأكولم
.برلادييفتالآ

نحصبضرألاهّبش.ضرألاهجويأاَهَهْجَوُبِلْقَيَو
.ًائيشهيفىقبيالفهبلقيمثهحسميوناسنإهيلجي

لٱاَذَكٰهُبْعَّـشلٱُنوُكَياَمَكَو«٢
ْ
لٱاَمَك.ُنِهاَك

ْ
اَذَكٰهُدْبَع

لٱاَذَكٰهيِراَّـشلٱاَمَك.اَُهتَدِّـيَساَذَكٰهُةَمَألٱاَمَك.ُهُدِّـيَس
ْ
.ُعِئاَب

ملٱاَمَك
ملٱاَذَكٰهُضِرْقُْ

ملٱاَذَكٰهُنِئاَّـدلٱاَمَكَو.ُِضَرتْقُْ
.»ُنوُيْدَْ

١٣و٧:١٢لايقزح٤:٩عشوه

ةيبدألاهتافصيفبعشلاكنوكينهاكلانأىنعملاسيل
ءانثتسانودبسانلاعيمجمعييذلادحاولابارخلايفلب
.ءارقفوءاينغأًاراغصوًارابك

َمَّـلَكَتْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ًابَْهنُبَهْنُتَوًاغاَرْفِإُضْرَألٱُغَرْفُت«٣
هب لٱاَذِٰ

ْ
.»ِلْوَق

ةينثتو٢٦نييوالرظنا(ِلْوَقْلٱاَذِٰهبَمَّـلَكَتْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل
مهرذنأناكبرلانأدوهيلاةيلوؤسمديزياممو)٢٨و٢٧
.اهلولحلبقمهاياطخبقاوعب

ملٱِتَلُبَذْتَنِزَح.ُضْرَألٱِتَلُبَذْتَحاَن«٤
َنِزَح.ُةَنوُكْسَْ

.»ِضْرَألٱِبْعَشوُعِفَتْرُم

.ّيتقواهلامجةرهزبضرألاهّبشُضْرَألٱِتَلُبَذ
برلاومسيلنوعضتيفءامظعلاِضْرَألٱِبْعَشوُعِفَتْرُم
.)٢:١١ص(هدحو

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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َحتْتَسَّـنَدَتُضْرَألٱَو«٥
ْ
هناَّـكُسَت دَعَتْمَُّـهنَألاَِ

،َعِئاََّـرشلٱاْوَّـ
لٱاُوَّـريَغ

ْ
لٱاوُثَكَن،َةَضيِرَف

ْ
.»َّـيِدَبَألٱَدْهَع

٣٥:٣٣ددعو٣:١٧نيوكت

اميسالوضرألاناكساياطخوهبارخلاببسنإ
.)٣٥:٣٣ددع(مدلاكفس

لامعأىلعهطلسوناسنإلالجألضرألاهللاقلخ
رثؤتكلملاةيطخنأامكملاعلايفترثأناسنإلاةيطخفهيدي
لَم«مدآلبرلالاق.هتكلمميف

ْ
ِبَعَّـتلٱِب.َكِبَبَسِبُضْرَألٱٌةَنوُع

»َكَلُتِبْنُتًاكَسَحَوًاكْوَشَو.َكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكاَهْنِمُلُكْأَت
نافوطلابميدقلاملاعلاهللاكلهأو)١٨و٣:١٧نيوكت(
رصمضرأبرضو.تيربكلاورانلابةرئادلاندمو
الةعيبطلاىلعتابرضلاهذهتعقوفرشعلاتابرضلاب
اهسنديذلاناسنإلاببسبلباهيفبيعوأةيطخببسب
.هاياطخب

بوتكملاسومانلالوألاناعونسومانلاَعِئاََّـرشلٱاْوَّـدَعَت
سومانيناثلاو.)٢:١٥ةيمور(سانلاعيمجبولقيف
لوألاسومانلااودعتسانلاعيمجو.ضئارفلاوعئارشلا
.يناثلاسومانلاًاضيأاودعتهللابعشو

.نكتملاهنأكاهولعجفاهوظفحيملَةَضيِرَفْلٱاوَُّـريَغ
عمهللادهعىلإةراشإلانأضعبلالوقيَّـيِدَبَألٱَدْهَعْلٱ

ىلعناطلسورامثأبهدعوثيح)١٧-٩:١نيوكت(حون
دهعلانإمهريغلوقيو.ناسنإلامدكفسنعهاهنومئاهبلا
هللانألناسنإلاةعيبطيفعوبطملاهللاسومانوهيدبألا
شحوتلاوةيطخلابناسنإلالغوتامهموهتروصىلعهقلخ
.ًامامتةروصلاهذهدقفيال

.اَهيِفَنوُنِكاَّـسلٱَبِقوُعَوَضْرَألٱِتَلَكَأٌةَنْعَلَكِلٰذِل«٦
.»ُلِئَالَقٌساَنُأَيِقَبَوِضْرَألٱُناَّـكُسََقَرتْحٱَكِلٰذِل
٤:٦يخالم

يفناسنإلةيطخببسلضرألاتلكأةنعللاَكِلٰذِل
.دهعلاثكنوةعيرشلاىلعيدعتلا

.رانلابميشهلاكنوشالتيِضْرَألٱُناَّـكُسَقََرتْحٱ

ملٱَحاَن٧«٩-٧
ْ
لٱِتَلُبَذ.ُراَطْسِ

ْ
ُّلُكَّـنَأ.ُةَمْرَك

لٱيِروُْرسَم
ْ
ُجيِجَضَعَطَقْنٱ.ِفوُفُّدلٱُحَرَفَلَطَب٨.ِبوُلُق

ملٱ
لٱُحَرَفَلَطَب.َنيِجِهَتْبُْ

ْ
لٱِبًارَْمخَنوُبَْرشَيَال٩.ِدوُع

ْ
.ِءاَنِغ

ملٱُنوُكَي
.»ِهيِبِراَشِلًاّرُمُرِكْسُْ
:٢٥و١٦:٩و٧:٣٤ايمرإ١٢و١:١٠ليئويو٩و١٦:٨ص
١٨:٢٢ايؤرو٢:١١عشوهو٢٦:١٣لايقزحو١٠

اهنألوقيوةماعلادنعةفورعملاحرفلاعاونأيبنلاركذي
.سانلاعيمجىلعنزحلاكلموتلطب

مهنازحأاوسنييكلاهنوبرشيِءاَنِغْلٱِبًارَْمخَنوُبَْرشَيَال
.حرفلابنوبرشيالومهعاجوأاونكسيو

خلٱُةَيْرَقْتَرِّـمُد«١٠
ْ
.»ِلوُخُّدلٱِنَعٍتْيَبُّلُكَقِلْغُأ.ِباََر

نكلويبنلاراكفأيفميلشروأتناكامبرِباَرَْخلٱُةَيْرَق
هذهبفوصوملابارخلانامزيفةريثكندمىلعحصيمالكلا
.ةءوبنلا

وأتويبلامدربباوبألاتدسناٍتْيَبُّلُكَقِلْغُأ
.فوخلاونزحلاببسبتاعامتجالاوتارايزلاتعطقنا

خلٱَىلَعٌخاَُرص«١١
ْ
يفِرَْم ىَفَتْنٱ.ٍحَرَفُّلُكَبَرَغ.ِةَّـقِزَألٱِ

.»ِضْرَألٱُروُُرس

ةداعلابسحاهنوبلطيالاوناكنإوِرْمَْخلٱَىلَعٌخاَُرص
نوسنيفاهبنوزعتيمهلعلاهنوبلطيحرفلاتاقوأومئالولاب
.مهتاقيض

.سمشلابرغتامكٍحَرَفُّلُكَبَرَغ
نعيفنملجركرورسلاراصِضْرَألٱُروُُرسىَفَتْنٱ
.هدالب

لَا«١٢
ْ
يفيِقاَب ملٱِ

لٱَبُِرضَو،ٌباَرَخِةَنيِدَْ
ْ
.»ًامْدَرُباَب

ظفحىلعةعقوتمةنيدملاةمالسًامْدَرُباَبْلٱَبُِرض
.اهلكةنيدملاتبرضبابلابُرضىتموبابلا

يفُنوُكَياَذَكٰهُهَّـنِإ«١٣ ِبوُعُّشلٱَْنيَبِضْرَألٱِطَسَوِ
خلٱَك،ٍةَنوُتْيَزِةَضاَفُنَك

ْ
لٱىَهَتْنٱِذِإِةَصاَُص

ْ
.»ُفاَطِق

٦و١٧:٥ص

ةيقبلاو.صلختيتلاةليلقلاةيقبلاٍةَنوُتْيَزِةَضاَفُنَك
سيلوبوعشلاعيمجنميأضرألاطسويفيهةليلقلا
.طقفدوهيلانم

ِةَمَظَعِلْجَأل.َنوُمَّـَنَرتَيَوْمَُهتاَوْصَأَنوُعَفْرَيْمُه١٤«١٤،١٥
لٱَنِمَنوُتِّـوَصُيِّـبَّـرلٱ

ْ
يفَكِلٰذِل١٥.ِرْحَب ملٱِ

اوُدِّـَجمِقِراَشَْ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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يف.َّـبَّـرلٱ لٱِرِئاَزَجِ
ْ
.»َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱَمْسٱاوُدِّـَجمِرْحَب

١:١١يخالم

هلرهظأهدحويقبهنإايليإنظاملْمَُهتاَوْصَأَنوُعَفْرَي
مليتلابكرلالكفالآةعبسليئارسإيفىقبأدقهنأبرلا
يفبعشهلىقبيسهنأءايعشإلرهظأاذكهولعبللُثجت
يفوبرغلايأرحبلارئازجيفورحبلانمةنوكسملالك
تاقيضلاتقويفىتحبرللنودجسيمهوًاضيأقراشملا
.هديعاوموهتمحرنوركذيو

ًاضعبمهضعبرمأيقراشملاوبراغملايفنومنرملاَكِلٰذِل
ًاضيأريشيانهمالكلاو.هتمظعلجألبرلااودجمينأب
نينمؤملانمنوريثكنوكيثيحديدجلادهعلامايأىلإ
براغملاوقراشملايفورحبلارئازجيفنيتتشمنييقيقحلا
.برلانوحبسي

طَأْنِم«١٦
ْ
لِلًادَْجم:ًةَميِنْرَتاَنْعِمَسِضْرَألٱِفاَر

ْ
.ِّـراَب

لُقَف
ْ
َنوُبِهاَّـنلٱ.اوُبََهنَنوُبِهاَّـنلٱ!ِيلٌلْيَو!يِفَلَتاَي!يِفَلَتاَي:ُت
.»ًابَْهناوُبََهن
٥:١١ايمرإ

ىلإبسنُتال»رابلا«ةملكبةمجرتملاةيلصألاةملكلاِّـراَبْلِل
دوهيلايأهللابعشنأحجرألاو.طقفسانلاىلإلببرلا
دنعممألانمنودجمتيمهنألمسالااذهبنومسمنينمؤملا
مهيلعاومكحدوهيلاقيضدنعممألانإفمهصالخ
مهنودجميمهصالخةمينرتنوعمسيامدنعنكلونيبنذمك
نجسلابميقينأدعببنذملارربتيامكنيرربميأراربأك
.هلّنيعملانامزلا

عمسيامدنعودوهيلانعةباينلابيبنلاملكتييِفَلَتاَي
ىلععقويذلالئاهلابارخلاوةليلقلاةيقبلاعوجربربخلا
مهنوبهانلاو.دعولابىّزعتنإونيدوقفملاىلعنزحيدالبلا
.)٢١:٢ص(نويلبابلاونويروشألا

.»ِضْرَألٱَنِكاَساَيٌّخَفَوٌةَرْفُحَوٌبْعُرَكْيَلَع«١٧
٥:١٩سوماعو٤٤و٤٨:٤٣ايمرإو١٩:١٧كولم١

ةرهاظلاةوقلابطقفمواقيالودعلاٌّخَفَوٌةَرْفُحَوٌبْعُر
.ركملاوليحلابًاضيألب

هلٱَّـنَأُنوُكَيَو«١٨
َْ
يفُطُقْسَيِبْعُّرلٱِتْوَصْنِمَبِرا ِ

حلٱ
ْ
حلٱِطَسَوْنِمَدِعاَّـصلٱَو،ِةَرُْف

ْ
لٱِبُذَخْؤُيِةَرُْف

ْ
َّـنَأل.ِّـخَف

لٱَنِمَبيِزاَيَم
ْ
لَزَتِضْرَألٱَسُسُأَو،ْتَحَتَفْنٱِءَالَع

ْ
.»ْتَلَز

١٨:٧رومزم٧:١١نيوكت

اهنمملسينأدحأردقيالفةعباتتموةعونتمراطخأ
.اهلك

ةراشإلاواهترثكنمبيزايمبةهبشمبئاصملاَبيِزاَيَم
.نافوطلاىلإ

ُضْرَألٱِتَقَّـقَشَت.ًاقاَحِسْنٱُضْرَألٱِتَقَحَسْنِا١٩«١٩،٢٠
ًاحُّنَرَتُضْرَألٱِتَحَّـنَرَت٢٠.ًاعُزْعَزَتُضْرَألٱِتَعَزْعَزَت.ًاقُّقَشَت
لَدَتَو،ِناَرْكَّـسلٱَك

ْ
لٱَكْتَلَد

ْ
ْتَطَقَسَف،اَهُبْنَذاَهْيَلَعَلُقَثَو،ِلاَزْرِع

.»ُموُقَتُدوُعَتَالَو
١٩:١٤ص٤:٢٣ايمرإ

...تقحسنا«ةرركملاولُمجلاومالكلاةوقظحال
ةملكدجيملهنأك»تحنرت...تعزعزت...تققشت
.ةديدشلاهتالاعفنانعربعتةدحاو

ًافوخةرجشلافارطأيفروطانلاهذختيعضومِلاَزْرِعْلٱَك
.شوحولانم

.ضرألاىلعلقثناسنإلابنذاَهُبْنَذاَهْيَلَعَلُقَث
لبابوروشأككلاممطوقسىلإًالوأراشأُموُقَتُدوُعَتَالَو
عجرتمللبابيبسدعبتماقنإويئاهنلاميلشروأطوقسو
مويلايفضرألاوءامسلالاوزًايناثو.ىلوألااهتلاحىلإ
ّ.ربلاهيفنكسيةديدجضرأوةديدجءامسةماقإوريخألا

يفُنوُكَيَو«٢١ لٱَكِلٰذِ
ْ
لٱَدْنُجُبِلاَطُيَّـبَّـرلٱَّـنَأِمْوَي

ْ
ِءَالَع

يف لٱِ
ْ
.»ِضْرَألٱَىلَعِضْرَألٱَكوُلُمَو،ِءَالَع

٧٦:١٢رومزم

يفِءَالَعْلٱَدْنُج :ةثالثركذنةريثكلاريسافتلانمِءَالَعْلٱِ
كولملاكسانلانمنوعفترملامهءالعلادنجنإ.١

الفمهدجمنكامأيفىتحمهبلاطيبرلاوةنهكلاو
.هومواقينأنوردقي
تايوامسلايفةيحورلارشلادانجأمهءالعلادنجنإ.٢

تاقولخملانميهو)٦:١٢سسفأ(يفاهيلإراشملا
مهيلعمكحيسهللاوةدودحمةردقاهلورشبلاينبلثم
.سانلانمرارشألاىلعمكحيسامك
ممألاتناكيتلاةيكلفلامارجألايهءالعلادنجنإ.٣

سانلاقوفةعفترمتناكنإوةهلآلاهذهواهلدجست
اهيلعمهلاكتالطبسانللرهظُييأبرلااهبلاطيس
يأهيلعنولكتيممألاناكاملكىلعمكحياذكهو
رهظُيوضرألاىلعمهكولموءامسلايفةيمهولامهتهلآ
ىلعحصألاوهريخألاريسفتلاويقيقحلاهلإلاهدحوهنأ
.حجريام

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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يفىَراَسَأَكًاعَْمجَنوُعَمُْجيَو«٢٢ يفْمِهْيَلَعُقَلْغُيَو،ٍنْجِسِ ِ
.»َنوُدَّـهَعَتَيٍَةريِثَكٍماَّـيَأَدْعَبَّـمُث.ٍسْبَح

لكعمجيسبرلانأيأًايفرحلوقلااذهمهفنال
نأالوضرألاىلعدحاوسبحيفمهسبحيوكولملا
مهطحيومهعضيهنأىنعملالبربقلايفمهبسحيومهعمجي
مهنأكاونوكيفمهدصاقمنمًائيشاولمعينأاوردقيالىتح
نيدلاسانلانومّلعياوناكنيذلانألدعلانمو.نوسوبحم
سانلانومزلُياوناكنيذلاوةيكلفلامارجألاةنهككدسافلا
ماعبريوىسنموزاحأكرارشألاكولملايأةيطخلاباكتراب
ايؤرو٦اذوهي(مظعأمهباقعنوكيوًالوأنوبقاعيطابننب
٢٠:١٠(

اذهونومحرُيمثهبعشوهللاءادعأبقاعُيَنوُدَّـهَعَتَي
روشأكهللاىلإممألاضعبعوجربتاءوبنلاقباطيلوقلا
.)٢٣:١٨ص(روصو)١٩:٢٥ص(رصمو

لٱُلَجَْخيَو«٢٣
ْ
ُختَوُرَمَق

ْ
جلٱَّـبَرَّـنَألُسْمَّـشلٱىَز

ْ
ْدَقِدوُُن

يفَكَلَم يفَوَنْوَيْهِصِلَبَجِ .»ٌدَْجمِهِخوُيُشَماَّـدُقَو.َميِلَشُروُأِ
:٣و٢:٣١ليئويو٣٢:٧لايقزحو٦٠:١٩و١٣:١٠ص
١٢:٢٢نييناربع٦و١٩:٤ايؤر١٥

ىلإةبسنلابءيشالكامهدجمنوكيخلاُرَمَقْلٱُلَجَْخيَو
.هللادجم

يبنلاو)١١-٢٤:٩جورخ(بعشلاباونِهِخوُيُش
ظافلألامعتسابةيحيسملاةسينكلايفبرلادجمفصي
بعشلاباوننأظحالنو.يدوهيلاماظنلانمةراعتسم
الخويشلامههدجمنوريوبرلاىلإًاعوننوبرتقينيذلا
.ةنهكلاالكولملا

ظاعوللدئاوف
:يتأيامبموقت)٥ع(ةيطخلارهوج
.ةعيرشلااودعت.هللامالكلامهإ.١
.ةضيرفلااوّريغ.هفيرحت.٢
.يدبألادهعلااوثكن.هللاثتمالامدع.٣

:يتأيامبدهشتةيقبلا)١٣ع(ةنوتيزةضافن
.ةليلقةيقبالإدجوتالهنألهماكحأيفهللالدع.١
.ةيقبدجوتهنألهللاةمحر.٢
رضاحلاتقوللةليلقلاةيقبلانألةقداصلاهللاديعاوم.٣

.دجموصالخمايأاهعبتيفطقف

)١٥و١٤ع(نومنرتي
نجسلايفاليسوسلوبمينرتكقيضلايفوهمينرتلا.١

.رقفلاوضرملاتقويفمينرتلاو)١٦:٢٥لامعأ(
ةينثولادالبلاورحبلارئازجكةديعبنكامأنممينرتلا.٢

.ليجنإلارونبترونتيتلا
.هلامعأركذوبرللدجملاوهمينرتلاعوضوم.٣

يدعتلارامثأ)٢٠ع(اهبنذاهيلعلقث
.ًاسفنوًادسجفلتلا.١
ةدحاوةيطخئطخيهنأنظيئطاخلانأل.ةعيدخلا.٢

ةيناثلاىلإدوقتةدحاولاةيطخلانكلو.اهكرتيفطقف
.ةياهنريغىلإةثلاثلاو
ةيعامتجالاةئيهلاوتيبلاوناميإلاعزعزتيف.عزعزتلا.٣

.ةداعسلاوةحارلاناكرأعيمجو
نوكيفءاجرلالطبيومزعلاةوقفعضتف.ةيدوبعلا.٤

.نيجسكئطاخلا

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
قباسلاحاحصألاعوضومعباتحاحصألااذهعوضوم

لبقتسملايفهنأهسفنهيفيبنلارّوصتةدحاوةءوبنكامهف
عيمجويهتطقسدقلبابةنيدمنوكتنيحديعبلا
ةمينرتبعشلاهاوفأيفيبنلالعجف.هللابعشيمواقم
يفهللابعشلمهتكراشموممألاعوجربأبنتمثدمحوركش
توملاىتحءازرألاونازحألالكجرفوصالخلاتاكرب
.ءادعألاعيمجطاطحناماتخلايفركذوهسفن

َكَّـنَألَكَمْسٱُدَْمحَأ.َكُمِّـظَعُأيِٰهلِإَتْنَأ،ُّبَراَي«١
لٱُذْنُمَكُدِصاَقَم.ًابَجَعَتْعَنَص

ْ
.»ٌقْدِصَوٌةَناَمَأِميِدَق

٢٣:١٩ددع٩٨:١رومزم١١٨:٢٨رومزمو١٥:٢جورخ

بعشلانعةباينلابانهيبنلاملكتيِٰهلِإَتْنَأ،ُّبَراَي
ونبصلخاملىسوماهمنريتلاةمينرتلانأهسَفَننمرهظيو
جورخلباق(اهيلعىنبفهراكفأيفتناكرحبلانمليئارسإ
تنأ«برلللوقينأنمؤملكلزوجيو)٢٥و١٢ءايعشإو١٥
وهلبطقفةسينكلاوأطقفلكيهلايفسيلبرلاف»يهلإ

.ًاضيأنينمؤملابولقيف
لمعينألزألاذنمهللادصقِميِدَقْلٱُذْنُمَكُدِصاَقَم

.هقدصوهتنامأىلعليلداهعوقووهبعشلبئاجعلاهذه

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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لَعَجَكَّـنَأل٢«٢،٣
ْ
.ًامْدَرًةَنيِصَحًةَيْرَق.ًةَْمجُرًةَنيِدَمَت

َكِلٰذِل٣.ِدَبَألٱَىلِإىَنْبُيَال.ًةَنيِدَمَنوُكَتَالْنَأَمِجاَعَأَْرصَق
.»ٍةاَتُعٍمَمُأُةَيْرَقَكْنِمُفاََختَو،ٌّيِوَقٌبْعَشَكُمِرْكُي

١١:١٣ايؤر٥١:٣٧ايمرإو٢٣:١٣و٢١:٩ص

ةنيدماهنأليلدبلبابيهانهةروكذملاةنيدملانأحجرملا
.دوهيلاةغلريغةغلبنوملكتييأمجاعأاهكولموةنيصح
رومأبةءوبنلايفليقامقباطي»دبألاىلإىنبيال«لوقلاو
يداميوقلابعشلابدارأامبرو.)١٣ص(يفلباب
هئادنببرلامركأشروكهكلمولبابذخأيذلاسرافو
.)٤-١:١ارزع(لبابيفنييبسملاليئارسإينبقالطإب

يفهللادينويلبابلاىريٍةاَتُعٍمَمُأُةَيْرَقَكْنِمُفاََختَو
نعزاتميعونلااذهىلعفوخلانأريغنوفاخيفمهطوقس
»ةمأ«لوقياليبنلانأامبو.هلعوضخلاوبرلابناميإلا
ةنيدملكلمشتةاتعلاممأةيرقنأمهضعبلاق»ممأ«لب
.اهدحولبابالهللامواقت

لِلًانْصِحَتْنُكَكَّـنَأل٤«٤،٥
ْ
لِلًانْصِح،ِنيِكْسِم

ْ
يفِسِئاَب ِ

لَم،ِهِقيِض
ْ

حلٱَنِمًالِظ،ِلْيَّـسلٱَنِمًأَج
ْ
ُةَخْفَنْتَناَكْذِإ،ِّـَر

لٱ
ْ
يفٍّرَحَك٥.ٍطِئاَحَىلَعٍلْيَسَكِةاَتُع َختٍسَبَيِ

ْ
َجيِجَضُضِف

لٱُءاَنِغُّلَذُيٍمْيَغِّـلِظِبٍّرَحَك.ِمِجاَعَألٱ
ْ
.»ِةاَتُع

٤:٦ص

بسحيبنلاوقياضملاهللابعشامهسئابلاونيكسملا
نمإجلمونصحببرلاهبشيفتاهيبشتلارثكيهتداع
هلوقبدارملاو.ليسلادريطئاحورحلانمّلظوليسلا
نيكسملكبهللاةيانعىلعلدي»سئابو...نيكسم«
.سئابلكو

ةاتعلاعيمجوأةيناثلاةيآلايفامكنويلبابلامجاعألاو
البلمعيبرلاو.نويلبابلامهنمونوملاظلاونومواقملا
لظبرحلاضفحيامكةاتعلاضفخيو)١٨:٤ص(جيجض
.ميغلا

نإفهللابعشىلعمهتبلغدنعمهؤانغيأِةاَتُعْلٱُءاَنِغ
.ّلذيبيرقنعءانغلاوةيتقوةبلغلاهذه

جلٱُّبَرُعَنْصَيَو٦«٨-٦
ْ
ِجلِدوُُن

َ
يفِبوُعُّشلٱِعيِم اَذٰهِ

جلٱ
ْ

،ٍةَّـِخُممَنِئاَمَس،ٍّيِدْرُدَىلَعٍرَْمخَةَميِلَو،َنِئاَمَسَةَميِلَوِلََب
يفيِنْفُيَو٧.ًىّفَصُمٍّيِدْرُد جلٱاَذٰهِ

ْ
يِذَّـلٱِباَقِّـنلٱَهْجَوِلََب

لٱَو،ِبوُعُّشلٱِّـلُكَىلَع
ْ
ملٱَءاَطِغ

٨.ِمَمُألٱِّـلُكَىلَعِهِبىَّـطَغُْ
ملٱُعَلْبَي

ِّـلُكْنَعَعوُمُّدلٱُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُحَسْمَيَو،ِدَبَألٱَىلِإَتْوَْ
لٱ
ْ
ْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِضْرَألٱِّـلُكْنَعِهِبْعَشَراَعُعِزْنَيَو،ِهوُجُو
.»َمَّـلَكَت

ىّتمو٧:١٤لايناد٣و٢:٢ص٢٢:٤ىّتمو٩:٢لاثمأ
١٣:١٤عشوه٤:١٨سسفأو٣:١٥سوثنروك٢و٨:١١
:٢١و٧:١٧ايؤر٢١:٤و٢٠:١٤ايؤرو١٥:٥٤سوثنروك١و
٤

يفتاريخببوعشلاعيمجلدعوتايآلاهذهنومضم
امكلبقتسملايفنوكتميلشروأنأىنعملاونويهصلبج
ةءوبنلاتمتوملاعلالكلقحلانيدللًازكرميضاملايفتناك
تمتوةيناثلكيهلاءانبويبسلانمدوهيلاعوجربًايفرح
لسرلانامزيفميلشروأيفةيحيسملاةسينكلاسيسأتبًاضيأ
نيدلادادتمابديعبلالبقتسملايفلماكلااهميمتتنوكيو
.ةسينكلانعةيانكميلشروأنإفضرألالكيفيقيقحلا

مّدقينأنهاكلاىلعهنإ)٧:٣١نييوال(ليقَنِئاَمَس
نأةءوبنلاهذهلوقتو.ةحيبذلالضفأوهومحشلابرلل
نممهلمدقييأبوعشلاعيمجلنئامسةميلوعنصيبرلا
ةمدقتريغةمدقتمهنمبلطيالوتاريخلالضفأوهتصاخ
.مهبولق
تلثُممثحيسملامالآًالوأهيفركذهنإف٢٢رومزمرظنا
ةميلوبحيسملامالآنعةجتانلاةيحورلاتاكربلا٢٦عيف
نإ٢٩عيفليقونوعبشيونولكأيفءاعدوللةدعمةميلولاو
تاكربلاهذهنأيأنودجسيونولكأيضرألاينيمس
.طقفدوهيللالبوعشلالكلةدعمةيحورلا

ردكلانماهلفسأيفًابساررمخلانمىقبيامٍّيِدْرُد
نسحأوىوقأنوكتيدردلاىلعًانامزىقبتيتلارمخلاو
.ًىفصمًايدردريصتفًاريخأىفصتتاهنأريغاهريغنم
يذلاسمادلامالظلاىلإريشيوهجولاءاطغوهباقنلاو
باقنلااذهو.)٣:١٤سوثنروك٢(بعشلالوقعيطغي
حيسملانوريالفدوهيلاىلعوهللانوفرعيالفنينيثولاىلع
نوملعيالفنييحيسملاضعبىلعويرصانلاعوسييف
مهضعبىأرو.نييحيسممهنوكرابتعابمهتازايتماومهتابجاو
باقنلاءانفو.)١٥:٣٠ليئومص٢(نزحلاةمالعباقنلانأ
.اهبدوعوملاتاكربلامظعأنموه

بئاصملالكنعةيانكتوملاِدَبَألٱَىلِإَتْوَْملٱُعَلْبَي
هللانمدعولاوةيطخلاببسبمدآينبىلعةعقاولانازحألاو
اذهفمدآطوقسلبقناكامكناسنإلاريصيفاهلطبيهنأنم
سوثنروك١(دسجلاتومدعبالإزاجنإلالكزجنيالدعولا
ًاضيأمجرتُت»دبألاىلإ«ةمجرتملاةيلصألاةملكلاو.)١٥:٥٤
اهنمحضوأتارابعميدقلادهعلايفدجويالو.»ةبلغىلإ«
.ماتلاصالخلاوةيدبألاةايحلابهللابعشناميإنعاهبّربعُي

ةيوبأةبحموًاميظعًالزانتانهىرنَعوُمُّدلٱُّبَّـرلٱُحَسْمَيَو
دقةديدشنازحأىلإريشيدعولاوصخشلكىلإًاتافتلاو
.ترفُغدقةريثكاياطخوتهتنا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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مههلإنإمهلوقبدوهيلااوّريعممألاِهِبْعَشَراَعُعِزْنَيَو
حيسملاو.مهصلخينيحراعلااذهعزنيسبرلاومهضفر
يفلعجيوًاضيبًابايثمهسبلينيحنينمؤملاهبعشراععزنيس
مهبفرتعيوليلاكألامهسوؤرىلعولخنلافوعسمهيدايأ
.هيبأمامأ

يفُلاَقُيَو٩«١٢-٩ لٱَكِلٰذِ
ْ
ُهاَنْرَظَتْنٱ.اَنُهـٰلِإاَذٰهاَذَوُه:ِمْوَي

.ِهِصَالَخِبُحَرْفَنَوُجِهَتْبَن.ُهاَنْرَظَتْنٱُّبَّـرلٱَوُهاَذٰه.اَنَصَّـلَخَف
جلٱاَذٰهَىلَعُّرِقَتْسَتِّـبَّـرلٱَدَيَّـنَأل١٠

ْ
يفُبآوُمُساَدُيَو،ِلََب ِ

يفُنْبِّـتلٱُساَدُياَمَكِهِناَكَم ملٱِءاَمِ
ِهيِفِهْيَدَيُطُسْبَيَف١١.ِةَلَبْزَْ

.ِهْيَدَيِدِياَكَمَعَمُهَءاَِيْربِكُعَضَيَف،َحَبْسَيِلُحِباَّـسلٱُطُسْبَياَمَك
لُي،ُهُعَضَي.ُهُضِفَْخيِكِراَوْسَأِعاَفِتْرٱَحَْرصَو١٢

ْ
ِضْرَألٱِبُهُقِص

.»ِبَاُّرتلٱَىلِإ
٢٦:٥ص٢٠:٥رومزم٢:١٣سطيتو٤٩:١٨نيوكت

يف صالخلامامتإوتاقيضلالاوزدعبِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
بجومبناكثدحاملكنأمهفيونمؤملكىريس
هتجيتننأوةبحملاولدعلابناكهلكنأوبرلاءاضق
.صالخلا

ٰهلِإاَذٰه
ُ
نإفقحلاناميإلانعريبعتلالوقلااذهبدارياَن

يهلإوههللانأنمؤملالوقيفديعاوملالينوهناميإلارهوج
ةايحلايلنأويديسوههنأويلجألتامحيسملانأويبأو
.هتمعنبةيدبألا

كشنملورخآىلإئجتلنملتاقيضلانامزيفُهاَنْرَظَتْنٱ
.هدعوقدصيف

.مهناميإيفنوتبثينيذللتباثدعواذهواَنَصَّـلَخَف
يهوميلشروأيأِلَبَْجلٱاَذٰهَىلَعُّرِقَتْسَتِّـبَّـرلٱَدَيَّـنَأل

لبهتسينككرتيالبرلانأىنعملاوةسينكلانعةيانك
يبنلاركذ.ماودلاىلعاهيفهتوقرهظُيواهطسويفنكسي
روشأنمةوقلقأناكنإوبآومنيريثكلااذوهيءادعأنم
هنيبةميدقوةيساقبورحتناكوبيرقهنألرصمولبابو
بعشءادعأعيمجنعةيانكبآومو.اذوهيوليئارسإنيبو
.هللا

برلامواقينملكفعضىلإةراشإُنْبِّـتلٱُساَدُياَمَك
.هطاطحناوهراسكناوهتميقمدعو

طسبيفقرغوةلبزملاءاميفطقسهنأكِهْيَدَيُطُسْبَيَف
.هسفنصّلخيلنكمأنإحبسيلهيدي

ريقىلإامإيبنلاراشأ.رصقلاحرصلاِعاَفِتْرٱَحَْرصَو
ةنيدمىلإوأ)١٥:١ص(.ةنصحملاةروهشملاةنيدملابآوم
.برلاىلععفترتةيملاعةوقلكنعاهبىنكةيروصت

.ةنيدملاراوسأِكِراَوْسَأ
يهرشبلاينبةوقلكاذكهو.حرصلايأُهُضِفَْخي
نبتلاكنوكتًادغوةعفترمراوسأاهلةنصحمةنيدمكمويلا
.ةردقوةميقهنمىندأءيشالةلبزملاءاميفسودملا

ظاعوللدئاوف
)١٢-١ع(حيبستلابوجو
نييناربعو٥:٢٠سسفأ(حيبستلابةريثكاياصوانل.١

.)ريمازملارثكأو٥:١٣بوقعيو١٣:١٥
يفهربوهديعاومءافويفبرلاةنامأحيبستلاعوضوم.٢

نيلكتملانيكاسملاونيسئابللهتمحروهئادعأكالهإ
.هيلع
يفاننألانتاولصيفلوألالحملاحيبستلالحننأبجي.٣

انبراجتوانفعضىلعانتيوقتوانسفنألبلطنتابلطلا
نوكيءامسلايفو.دبألاىلإوبرللوهفحيبستلاامأو
.نييدفملاوةكئالملاهتمدخ

)٦ع(ةميلولا
-٢٢:١ىّتم(ةميلوصالخلاتاكربهّبشًاضيأحيسملا
:يتأيامظحال)٥
ةحلاصةيطعلكهنميذلابرلاوهوةميلولابحاص.١

.نيوعدملاةوعدهنمو
.رشبلانيبلكمهنووعدملا.٢
.ةسينكلايأميلشروأوهوناكملا.٣
ىلإةراشإتابورشملاوتالوكأملارخفأيهوتاريخلا.٤

.قحبرشموقحلكأموهوحيسملا

:يتأيامب)٧ع(توملاعلبيحيسملا
.تاومألانمهتمايق.١
.توملاةكوشيهوةيطخلاهريفكت.٢
توملانوكيفنينمؤملاعيمجلهيبأتيبيفًاناكمهدادعإ.٣

.طقفلاقتناكمهدنع
ضرألاىلعنينمؤملاةايحنوكتفدولخلاوةايحلاةرانإ.٤

.يهتنتالةايحةءادب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

مهصالخدعبليئارسإاهينغيةينغأ

يف«١ لٱَكِلٰذِ
ْ
هبىَّـنَغُيِمْوَي يفِةَيِنْغُألٱاَذِٰ اَنَل:اَذوَُهيِضْرَأِ

خلٱُلَعَْجي.ٌةَّـيِوَقٌةَنيِدَم
ْ
.»ًةََسْرتِمَوًاراَوْسَأَصََال

٦٠:١٨ص٢:١١ص

يف صالخمويلكوليئارسإلصالخمويِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.ليجلكيفًادارفأنينمؤمللوهللابعشل

رختفاامكاهبنورختفيةيوقةنيدمدوهيللٌةَنيِدَماَنَل
.مهتنيدمبلبابلهأ

ةيناثلاةيآلايفف(راوسأةيندمللًاراَوْسَأَصَالَْخلٱُلَعَْجي
لاكتالانكلو)راوسأالبباوبأنوكيالو»باوبألااوحتفا«
مهصّلخمهعمهللاناكىتموراوسألاىلعسيلوهللاىلع
لعلو.راوسأالبتناكوأةروسممهتنيدمتناكأءاوس
.بيراحنسنمميلشروأصالخىلإًالوأاذهبراشأيبنلا
ًاريخأوًاثلاثو.يبسلاةياهنيفلبابنمصالخلاىلإًايناثو
.ةيوامسلاميلشروأيفتوملادعبماتلاصالخلاىلإ

:نيعونىلعصّلخيبرلاو
رصمبرضامكهبعشنعًاجراخهلمعبصيلختلا)١(
.نييروشألاونايدمو

ةمكحلامهيطعيذإهبعشلخاديفهلمعبصيلختلا)٢(
نوبراحيفةيحورلاوةيلقعلابهاوملانمامهريغوةعاجشلاو
.بهاوملاهذهمهلامعتسابنوبلغيو

لٱُةَّـمُألٱَلُخْدَتِلَباَوْبَألٱاوُحَتْفِا«٢
ْ
حلٱُةَّـراَب

ْ
.»َةَناَمَألٱُةَظِفَا

٢٠و١١٨:١٩رومزم

دوجولكلذوباوبألاحتفنمنوفاخيالَباَوْبَألٱاوُحَتْفِا
.ةماتلاةحارلاومالسلا

مهنأبراربأمهويبسلانمنوعجارلادوهيلاُةَّـراَبْلٱُةَّـمُألٱ
لاقو.يبسلاتبجوأيتلاةيطخلايهومانصألاةدابعاوكرت
.هللافاختةمألكاهبداري»ةرابلاةمألا«نإمهضعب

ملٱِيْأَّـرلٱوُذ٣«٣،٤
َحتِنَّـكَمُْ

ْ
َكْيَلَعُهَّـنَأل،ًاِملاَسًاِملاَسُهُظَف

يفَّـنَأل،ِدَبَألٱَىلِإِّـبَّـرلٱَىلَعاوُلَّـكَوَت٤.ٌلِّـكَوَتُم ِّـبَّـرلٱَهاَيِ
.»ِروُهُّدلٱَرْخَص
٤٥:١٧صو٣٢:٤ةينثت٥٧:١٩ص

هنألريغتيالهللانإفريغتملاريغوه»هاي«ةظفلىنعم
نأهيلعلكتينملكىلعبجيفهتافصلكيفلماك
يفوههبدوعوملامالسلاو.ريغتياليأنكمميأراذنوكي
يفتاقيضونازحأثدحتنألمتحملانمونينمؤملابولق
لمتشيمالسلااذهو.لازُياليلخادلامالسلاّنكلوجراخلا
:يتأيامىلع
.اياطخلانارفغنعةجتانلاريمضلاةمالس.١
.هللاةدارإلميلستلا.٢
.ةلبقتسملاوةلوهجملارومألايفهيلعلاكتالا.٣
ةبحملاوةسادقلاوةمكحلابانرومألكربديهنأبناميإلا.٤

.ةيصخشلاانرومأربديو

اودجوةيضاملاروهدلايفنينمؤملاعيمجِروُهُّدلٱَرْخَص
.ةيتآلاروهدلايفنونمؤملاهدجيساذكهوًانيمأوًاتباثبرلا

لٱَناَّـكُسُضِفَْخيُهَّـنَأل٥«٥،٦
ْ
لٱُعَضَي،ِءَالَع

ْ
ملٱَةَيْرَق

.َةَعِفَتْرُْ
لُي.ِضْرَألٱَىلِإاَهُعَضَي

ْ
،ُلْجِّـرلٱاَهُسوُدَت٦.ِبَاُّرتلٱِباَهُقِص

لٱَالْجِر
ْ
ملٱُماَدْقَأ،ِسِئاَب

.»ِنيِكاَسَْ
٣٢:١٩و٢٥:١٢ص

.لبابَةَعِفَتْرُْملٱَةَيْرَقْلٱ
ىلإطبُهيوييحيوتيميبرلا.دوهيلاِسِئاَبْلٱَالْجِر
لبلبابنوحتفيسدوهيلانأدارملاسيلو.دعصُيوةبواهلا
.سرفلاونييداملاةطساوباهطوقسبنورختفيسمهنأ

هَمُت.ٌةَماَقِتْسٱِقيِّـدِّـصلٱُقيِرَط«٧
ملٱاَُّهيَأُدِّـ

َليِبَسُميِقَتْسُْ
.ِ»قيِّـدِّـصلٱ
٣٧:٢٣رومزم

نوكينأهبلطينملكىلعبجيفميقتسمبرلا
ناسنإلاقيرطيفكلسيلهقيرطبرلاكرتيالفًاميقتسم
قيرطيفكلسيلةريرشلاهقيرطكرتينأناسنإلاىلعلب
.برلا

بَراَيَكِماَكْحَأِقيِرَطيِفَف«٨
َكِمْسٱَىلِإ.َكاَنْرَظَتْنٱُّ

.»ِسْفَّـنلٱُةَوْهَشَكِرْكِذَىلِإَو
٦٤:٥ص

هماكحأيرجيوهوبرلااورظتنادوهيلانمءايقتألا
نأناسنإلاردقيالو.لبابيفيبسلاةدممهايإهبيدأتب
رارشألاحجنيامًاريثكنألبرلاماكحأيفرارسألالكملعي
هنإوءيشلكلمعيبرلانأبنمؤناننكلوراربألاقياضتيو

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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ردقنواهفرعنفةيمويلاانتابجاوامأولدعلاوةمكحلابهلمعي
يفوهماكحألميلستلاقيرطيفبرلارظتننفاهلمعننأ
.هاياصوظفح

يفَكُتْيَهَتْشٱِيسْفَنِب«٩ للٱِ
يفيِحوُرِبًاضْيَأ.ِلْيَّـ ِيلِخاَدِ

يفَكُماَكْحَأُنوُكَتاَمَنيِحُهَّـنَأل.ُرِكَتْبَأَكْيَلِإ ُمَّـلَعَتَيِضْرَألٱِ
ملٱُناَّـكُس

لٱِةَنوُكْسَْ
ْ
.»َلْدَع

٣:١ديشنو٦٣:٦رومزم

ىلعيقتلالمحياممهماكحأوهللاتافصيفلمأتلا
يهليهيفءيشالنأللمأتلااذهقفاويليللاف.هيلإقوشلا
ةالصلابيتأيليللايفلمأتلاو.هللانعاهدعبيفسفنلا
قارفوقيضلاوضرملاكاننازحأةليليفهللاىلإقاتشن.ًاركاب
نأردقنالفانناميإفعضيامدنعانكوكشةليليفوءابحألا
ريسنامدنعانلاقتناةليليفوانايإهتلماعمالوهللامالكمهفن
.توملالظيداويف

يفَكُماَكْحَأُنوُكَتاَمَنيِح يفهللاىرييقتلاِضْرَألٱِ
لبهللادجمبثدحتاهدحوتاوامسلاسيلفءيشلك
هلمعامأبنوهيقتلائراقلادنعخيراتلاو.هيديلامعألك
باتكلاوهخيراتلايفباتكنسحأورشبلاينبيفهللا
رهظيلبسانلالامعأبرابخإلاىلعرصتقيالهنألسدقملا
.هماكحأوهللادصاقمكلذعم

يبنلانألوقلااذهنمرهظيِةَنوُكْسَْملٱُناَّـكُسُمَّـلَعَتَي
ةنوكسملالكيفبرلاةفرعمراشتنابلطيًاضيأنمؤملكو
نأللدعلاقيرطىلإملظلاقيرطنمسانلاعيمجلاقتناو
.مهكالهنمًادجلضفأهللاىلإمهعوجرونيملاظلاديدجت

ملٱُمَحْرُي«١٠
لٱُمَّـلَعَتَيَالَوُقِفاَنُْ

ْ
يف.َلْدَع ِةَماَقِتْسالٱِضْرَأِ

.»ِّـبَّـرلٱَلَالَجىَرَيَالَوًاَّرشُعَنْصَي
١٤٣:١٠رومزم٢:٤ةيمورو٨:١٢ةعماج

ةماقتسالاضرأيفهدوجوقفانملاىلعهللامحارمنم
نمالومهمالكنمديفتسيالهنكلونيحلاصلاةرشاعميأ
يفرهظيوضرألالكيفبرلالالجو.ةنسحلامهتودق
نعىمعأهنألهاريالقفانملانكلوءادفلاوةيانعلاوةقيلخلا
ضرأو.ىمعأنوكينأهسفنلراتخيوهوتايحورلا
نينمؤملاريغمهنوقفانملاو.دوهيلاضرأىلإريشتةماقتسالا
.دوهيلادنعنونطوتسملانوينثولاوأدوهيلانم

َنِمَنْوَزَْخيَوَنْوَرَي.َنْوَرَيَالَوَكُدَيْتَعَفَتْرٱ،ُّبَراَي«١١
لٱ
ْ
.»َكِئاَدْعَأُراَنْمُهُلُكْأَتَوِبْعَّـشلٱَىلَعَِةْريَغ
٥:١٢صو٢٨:٥رومزمو٣٤:٢٧بويأ

.مهرورشنعنوعجريالونوهبتنيالَنْوَرَيَال
نيحبرلاىلإاورظنينأنورطضيمهنألَنْوَزَْخيَوَنْوَرَي

.قيضلامهيلععقي
.دوهيلابعشصالخيفهللاةريغِبْعَّـشلٱَىلَعِةَْريَغْلٱ
.برلاءادعأىلععقتسيتلارانلاَكِئاَدْعَأُراَن

َجت،ُّبَراَي«١٢
ْ
اَهَتْعَنَصاَنِلاَمْعَأَّـلُكَكَّـنَألًامَالَساَنَلُلَع

.»اَنَل

لجألهللااهلمعيتلالامعألااَنَلاَهَتْعَنَصاَنِلاَمْعَأَّـلُك
ناكيبسلانإف.هللانموهعقواملكنأىنعملاو.هبعش
دعبمهلهللانمةمحريبسلانمعوجرلاوهبعشلهللابيدأت
ًاريخنوكتمهلجألهللالامعأةجيتننأباونمآمهوبيدأتلا
زجعبميلعتلالوقلااذهىلعينبنالف.ًامالسمهللعجتف
ملعتباتكلايفىرخأًالاوقأنأعمريخلالعفنعناسنإلا
.هللاةمعنالبكلذنعزجاعهنأ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ١٣«١٣،١٤
ُ
ٌةَداَساَنْيَلَعَىلْوَتْسٱِدَق،اَن

.َنْوَيَْحيَالٌتاَوْمَأْمُه١٤.َكَمْسٱُرُكْذَنَكَدْحَوَكِب.َكاَوِس
َّـلُكَتْدَبَأَوْمُهَتْكَلْهَأَوَتْبَقاَعَكِلٰذِل.ُموُقَتَالٌةَلِيْخَأ
.»ْمِهِرْكِذ
١٢:٨مايأ٢

هللانأبنوفرتعيدوهيلاولبابيفدوهيلاوملاظمهٌةَداَس
ةلزنمبمهريغوألبابكولماوربتعيملفمهكلمهدحو
.ةقيقحمهكولم
نأديفيلبةمايقلايفنياللوقلااذهُموُقَتَالٌةَلِيْخَأ
ًاضيأاوملظيلملاعلااذهىلإنوعجريالنيروكذملانيملاظلا
ماكحلاعيمجو.ًامامتمهنماوصلخدقنونوكيدوهيلاو
.هلًاباسحنوطعيفوسوهللانممهتطلسنوذخأي
:١٤ص(لبابىلعليقاملةقفاوميهولايخعمجةليخألاو
١٧-٤(.

َتْعَّـسَو.َتْدَّـجَمَت.َةَّـمُألٱَتْدِز،ُّبَراَيَةَّـمُألٱَتْدِز«١٥
طَأَّـلُك

ْ
.»ِضْرَألٱِفاَر

تقدصو.مهضرأعيسوتومهريثكتودوهيلاعوجربةءوبن
ريثكتبلبقتسملايفمتتسودوهيلاعوجربةءوبنلاهذه
...تدز«يضاملاةغيصو.ةسينكلاعيسوتونينمؤملا

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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عقودقلبقتسملايفعقيامىأريبنلانألديكأتلل»تعسو
.رضاحلايف

ديجمتهبعشلجألهللالامعألكةياغوَتْدَّـجَمَت
.سودقلاهمسا

يفُّبَراَي«١٦ َكِبيِدْأَتَدْنِعًةَتَفاَُخماوُبَكَس.َكوُبَلَطِقيِّـضلٱِ
.»ْمُهاَّـيِإ

٥:١٥عشوه

يهةتفاخملاو.قيضلايفبرلاديتحتاوعضاوتدوهيلا
تاولصىلإةراشإتناكامبرويفخلاوأئطاولاتوصلا
.بيدأتلارامثأنمعضاوتلاعمةالصلاو.ةيّرس

حلٱَّـنَأاَمَك١٧«١٧،١٨
ْ
لٱُبِراَقُتيِتَّـلٱَىلُْب

ْ
ىَّـوَلَتَتَةَدَالِو

يفُخُْرصَتَو لِبَح١٨.ُّبَراَيَكَماَّـدُقاَّـنُكاَذَكٰه،اَهِضاََخمِ
ْ
اَن

يفًاصَالَخْعَنْصَنَْمل.ًاحيِراَنْدَلَواَنَّـنَأَكاَنْيَّـوَلَت َْملَوِضْرَألٱِ
ملٱُناَّـكُسْطُقْسَي

.»ِةَنوُكْسَْ
١٧:١٤رومزم١٦:٢١انحويو١٣:٨ص

هوفرعامموًاثبعمهسوفنصيلختيفمهداهتجالكناك
.برلاىلإجايتحالالكمهجايتحاومهفعضقيضلاتقويف
نييلبابلاكدوهيلاوملاظمهاوطقسيملنيذلاةنوكسملاناكسو
.مهنماوصلخينأاوردقيملدوهيلانإف

َحت«١٩
ْ
جلٱُموُقَت.َكُتاَوْمَأاَي

ْ
اَياوُمَّـنَرَت.اوُظِقْيَتْسٱ.ُثَُث

ُطِقْسُتُضْرَألٱَو،ٍباَشْعَأُّلَطَكَّـلَطَّـنَأل.ِبَاُّرتلٱَناَّـكُس
.»َةَلِيْخَألٱ

١٢:٢لاينادو٣٧:١لايقزح

نكلو»موقتالةليخأ«دوهيلاءادعأنإ)١٤ع(ليق
يفدوهيلاتناكو.»كتاومأايحت«دوهيلابعشللاقبرلا
ةيرحالوةوقالومساالباوناكفلذلايفيبسلاةدملباب
مهدالبىلإنوعجريسمهنإبرلامهللاقف.تاومأمهنأك
يسايسلاةمألاتوميفانهمالكلايأةيناثدوهيلاةمأموقتف
.ةديدجةمأكةايحللمهتمايقو

ىلإىنازحلاونيلذملاانهاعدبرلانإِباَُّرتلٱَناَّـكُساَي
.مهصّلخيسهنألحيباستلاوحرفلا

نمسبيدقناكبشعبدوهيلايبنلاهّبشٍباَشْعَأُّلَط
.شعتنافهللاةمعنيأرطملاهيلعلزنمثةبوطرلامدع

يفةلمجلاىنعمكةلمجلاهذهىنعمَةَلِيْخَألٱُطِقْسُت
دوهيلاةمأةمايقىلإةراشإيهيأ»كتاومأايحت«ةيآلالوأ
.ةيسايسلا

ىرن)١٥صسوثنروك١(يفامبةءوبنلاهذهانلباقاذإو
ءيشهلخديالةقيقحلاهجوىلعيميلعتسلوبمالكنأ
هجوبلقي«لوقلاك.زاجممالكلارثكأفانهامأوزاجملانم
»سمشلاىزختورمقلالجخي«و)٢٤:١ص(»ضرألا
»ًاحيراندلو«و)٢٥:٦ص(»نئامسةميلو«و)٢٤:٢٣ص(
.)٢٦:١٨ص(

سدقملاباتكلايفةروكذملاةيخيراتلاثداوحلارثكأو
وهدحاولاهلإلانألكلذويحورميلعتنعاهبىنكي
كلذةلثمأو.ًاضيأءادفلاخيراتوملاعلاخيراتيفلماعلا
ىلإلوخدلاوندرألاروبعورفقلايفريسلاورصمنمجورخلا
نمصالخلاهبشتةيخيراتلاثداوحلاهذهنإفناعنكضرأ
رهنروبعوملاعلااذهرفقيفيحيسملاةايحوةيطخلاةيدوبع
.ةيوامسلاناعنكىلإلوخدلاوتوملا

.هللابعشمواقتةيملاعةوقلكىلإزمرلبابةنيدملاو
.هللاىلإةأطخلاعوجرىلإزمريبسلانمعوجرلاو
نإلوقنسايقلااذهىلعو.ءامسلاىلإزمرميلشروأو
يأةيخيراتةثداحىلإًالوأريشيتاومألاةمايقيفانهمالكلا
كلذعموةيدوهيلاةمألاديدجتويبسلانمبعشلاعوجر
يفاهلامعتساحصيًاظافلأيبنلامفيفسدقلاحورلالعج
.ريخألامويلايفتاومألانمةمايقلا

َكَباَوْبَأْقِلْغَأَوَكَعِداََخمْلُخْدٱيِبْعَشاَيَّـمُلَه٢٠«٢٠،٢١
لَخ
ْ
لٱَُربْعَيىَّـتَحٍةَظَْيُحلَوْحَنْئِبَتْخٱ.َكَف

ْ
اَذَوُهُهَّـنَأل٢١.ُبَضَغ

،ْمِهيِفِضْرَألٱِناَّـكُسَمْثِإَبِقاَعُيِلِهِناَكَمْنِمُجُرَْخيُّبَّـرلٱ
طَغُتَالَواَهَءاَمِدُضْرَألٱُفِشْكَتَف

ِّـ
يفاَهَالْتَقي .»ُدْعَباَمِ

٨و٥٤:٧صو٣٠:٥رومزم٢٣و١٢:٢٢جورخ
١٤اذوهيو١:٣اخيم٤:١٧سوثنروك٢و

يهتنيىتحبابلاهيلعهللاقلغأوكلفلاحونلخدامك
ربعفمهتويبليئارسإونبلخدامكورارشألاكالهونافوطلا
تلخدامكونييرصملاراكبأبرضاملاهباوبأنعبرلا
ئبتخياحيرأتطقساملاوصلخفاهتيبىلإاهلهأوباحار
مامتإنألبضغلاربعيىتحبرلاهرمأامكهللابعش
.رضاحلاتقولايفنوكيالمهصالخيفةءوبنلا

ضرألاىلعلزنيذلاىلتقلامدنأكُضْرَألٱُفِشْكَتَف
نوموقيةواسقلاوملظلاباولتُقنيذلاعيمجنأكفدهشيوموقي
نأاوبسحيملفنولتاقلاامأومهيملاظنمهللامهفصنيف
ءالؤهنملكنعلأسيهللانأاوبسحالونوموقيتاومألا
.مهئامدبمهيلتاقنمدحاولكبلاطيونيلوتقملا

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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ظاعوللدئاوف
)٤ع(دبألاىلإبرلاىلعاولكوت
انلولاوحألالكوتاقوألالكيفبرلاىلعلاكتالا
:يتأيامكلذنم
ةئيه«نألتايداملاىلعدبألاىلإلاكتالااننكميالهنإ.١

ثيح«»ةيقابةنيدمانهانلسيل«و»لوزتملاعلااذه
نوقراسلابقنيثيحوأدصلاوسوسلادسفي
.»نوقرسيو
ةبحمنأل.سانلاىلعدبألاىلإلاكتالانكميالهنإ.٢

قبيملامبرفةخوخيشلاىلإانشعاذإوريغتتانئاقدصأ
انوسنمهضعبواوتامانئاقدصأضعبنألقيدصانل
.ءاقدصأاومسُينأمهقاقحتسامدعاورهظأضعبلاو
وهوه«هنألبرلاىلعدبألاىلإلاكتالانكميهنإ.٣

.»روهدلارخصوه«و.»دبألاىلإومويلاوسمأ

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

عوضومنانمضتتقباسلاحاحصألانمناتريخألاناتيآلا
ناكسهتبقاعمءانثأيفهبعشهللاظفحوهوحاحصألااذه
.مهماثآىلعضرألا

يف«١ لٱَكِلٰذِ
ْ
لٱِهِفْيَسِبُّبَّـرلٱُبِقاَعُيِمْوَي

ْ
لٱِيساَق

ْ
ِميِظَع

حلٱ،َناَثاَيِوَلِديِدَّـشلٱ
ْ
هلٱَةَّـَي

َْ
حلٱَناَثاَيِوَل.َةَبِرا

ْ
ملٱَةَّـَي

ُلُتْقَيَو،َةَيِّـوَحَتُْ
يفيِذَّـلٱَنيِّـنِّـتلٱ لٱِ

ْ
.»ِرْحَب

٣٢:٢و٢٩:٣لايقزحو٥١:٩ص١٤و٧٤:١٣رومزم

نينذأونينيعبرلاىلإبسنيسدقملاباتكلاِهِفْيَسِب
الاننألًاضيأًافيسوناسنإلادسجءاضعأنمخلانيديو
نمةذوخأمظافلأبالإتايحورلافصننأردقن
برلافمكاحلابوبراحملابصتخيفيسلاو.تايدسجلا
.هبعشليضقيوهءادعأبراحي

ّحرتموأفتلموأوتلماهانعمةيناربعةملكَناَثاَيِوَل
لمتُحيريبكشحوىلإريشتانهةملكلاو.ةيحرتملاةيحلاك
)١٠٤:٢٦رومزم(ًاتوحوأ)٤١صبويأ(ًاحاسمتنوكينأ
اهلثم»نينت«ةملكو.حاحصألاهذهيفامكةريبكةيحوأ
وأةيحلاكليوطناويحوأ»دودمملا«يلصألااهانعمو
يتلاةينثولاممألاوهيزاجملاناثايولىنعمو.حاسمتلا
نينتلاوةيحلاهبشتةينثولاةوقلاهذهوهللابعشتملظ
.هللاالإاهبلغينأدحأردقيالةميظعوةهوركماهنوكل

ةكلممىلإريشتنينتلاوةيحلاوناثايولنأمهضعبىأرو
يهوكلاممثالثىلإريشتاهنأنورخآولبابيهوةدحاو

هنأحجرملاوىرخأكلامممهضعبدازو.رصموروشأولباب
.لامجإلابةينثولاممألاىلإاهبريشُأ

يف٢«٢،٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
لِلاوُّنَغِمْوَي

ْ
ملٱِةَمْرَك

ُّبَّـرلٱاَنَأ٣:ِةاَهَتْشُْ
هبَعَقوُيَّـالَئِل.ٍةَْظَحلَّـلُكاَهيِقْسَأ.اَهُسِراَح ًالْيَلاَهُسُرْحَأاَِ
.»ًاراََهنَو

رومزم٢:٢١ايمرإو٥:١صو٨٠:٨رومزم٥:١ص
٥و١٢١:٤

ىلإةبوبحمةمركلاهذهوهللابعشِةاَهَتْشُْملٱِةَمْرَكْلِل
سراحىلإاهملسيالوطئاسولالكاهللمعتسيفاهبحاص
رخأتياليأةظحللكاهيقسيوهواهسراحوهبرلالب
.ةبجاولاةمدخلانمءيشنع
.تاقيضلاليليفاهظفحأيأًالْيَلاَهُسُرْحَأ
نمألانعةجتانلابراجتلانمًاضيأاهظفحييأًاراََهنَو
.حاجنلاو

نألهمركىلعهللابضغ)٧-٥:١ص(يفانيأر
هناردجمدهيوهجايسعزنيهنإلاقفًائيدرًابنععنصمركلا
ةمئادلاةمدخلاوةديدشلاةبحملاىرنانهنكلوًابارخهلعجيو
ًاليلقهدعبوءايعشإنامزيفليئارسإوهلوألامركلانإف
رهطتامدعبةسينكلاولبقتسملايفليئارسإانهةمركلاو
.بيدأتلاةطساوب

حلٱَوَكْوَّـشلٱَّـَيلَعَتْيَل.ٌظْيَغِيلَسْيَل«٤
ْ

يفَكََس لٱِ
ْ
ِلاَتِق

.»ًاعَماَهَقِرْحَأَواَهْيَلَعَمِجْهَأَف
٩:١٨صو٢٣:٦ليئومص٢

ديدشلاهظيغوهللاءادعأىلإناريشيكسحلاوكوشلا
مهعفنلًايتقوًابيدأتهبعشبدؤيهنألهبعشىلعالمهيلع
.رانلايفكوشلاكمهكلهيفهؤادعأامأو

لُصُعَنْصَيَفيِنْصِحِبُكَّـسَمَتَيْوَأ«٥
ْ

لُص.يِعَمًاح
ْ

ًاح
.»يِعَمُعَنْصَي

٢٢:٢١بويأ٢٥:٤ص

)٢:٢٨و١:٥كولم١(يإجلميأيِنْصِحِبُكَّـسَمَتَيْوَأ
ءادعأىلعًاظاتغمناكنإوبرلانأاهلكةلمجلاىنعمو
.ناميإلاوةبوتلابهيلإاوأجتلااذإمهمحريهبعش

راكفأنعبرلاراكفأدعبأاميِعَمًاحْلُصُعَنْصَيَف
بلطيبضغلاتقوىتحتقولكيفبرلانألناسنإلا
ةيآلاهذهو.حلصلاقيرطىلعهلديوهحلاصينأئطاخلانم
الهنألبرلايفسيلباقعلاوبيدأتلانيبقرفلانأانملعت

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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رطملانأامك.نيبدؤملايفقرفلالبسانلاكالهءاشي
يقنترانلاو.كوشلايمنُيهسفنوهوضرألارامثأيمنُي
ناسنإلاملعيضرملاو.ميشهلاقرحتاهسفنرانلاوبهذلا
.رفكلاورجضلاىلعريرشلالمحيهسفنوهوًاربصحلاصلا
بيدأتلادئاوفضفريوهبلقيسقيريرشلاناكاذإنكلو
.ةمحرالبًاريخأكلهي

يف«٦ ملٱِ
،ُليِئاَْرسِإُعِرْفُيَوُرِهْزُي.ُبوُقْعَيُلَّـصَأَتَيِلَبْقَتْسُْ

ألْمَيَو
ُ
ملٱَهْجَوَنو

ِمثِةَنوُكْسَْ
َ
.»ًارا

٦و١٤:٥عشوهو٣٧:٣١ص

رهزتفةلصأتمةيلادبهّبُشدقوليئارسإعوجربةءوبن
ةمعنيفبجيامكلصأتتنيحةسينكلاو.ريثكرمثبيتأتو
.ةحلاصًالامعأرمثتوةيحورلئاضفرهزتهللا

.»؟ُهَالْتَقِلْتَقَكَلِتُقْوَأِهيِبِراَضِةَبَْرضَكُهَبََرضْلَه«٧

برضامكليئارسإبرضيملبرلايأيراكنإماهفتسا
ليئارسإوبراضو.ودعلاىلتقنملقأليئارسإىلتقوهيبراض
امأواوطقسوبرلامهبرضفًاصوصخلبابوروشأمه
.بيدأتلادعبمهدالبىلإاوعجرويبسلابمهبرضفليئارسإ

َهلاَزَأ.اَهَتْمَصاَخاَهَتْقَّـلَطْذِإٍرْجَزِب٨«٨،٩
َ
ِِهحيِرِبا

لٱ
ْ
يفِةَفِصاَع هبَكِلٰذِل٩.ِةَّـيِقَّْـرشلٱِمْوَيِ فَكُياَذِٰ

.َبوُقْعَيُمْثِإُرَّـ
يف:ِهِتَّـيِطَخُعْزَنِرَمَّـثلٱُّلُكاَذٰهَو ملٱِةَراَجِحَّـلُكِهِلْعَجِ

ِحَبْذَْ
لِكِةَراَجِحَك

ْ
.»ُتاَسْمَّـشلٱَالَويِراَوَّـسلٱُموُقَتَال.ٍةََّـرسَكُمٍس

٤٦:٢٨و٣٠:١١و١٠:٢٤ايمرإو٦:١رومزمو٢٣:٦بويأ
ص٧٨:٣٨رومزم١٠:١٣سوثنروك١و٣:٤٣انحويو
٦و٦:٤لايقزحو١٧:٨

اهلجراهقلطةأرمابهللابعشهبشاَهَتْقَّـلَطْذِإٍرْجَزِب
.هلةجوزًاضيأاهلبقواهلرفغمثاهتيطخببسب

بضغاهبديرأةرضمةيوقحيرةيقرشلاِةَّـيِقَّْـرشلٱِمْوَي
.لبابيبسبمهلازأاملهبعشىلعهللا

.ةيطخلاعزنوهبيدأتلارمثِرَمَّـثلٱُّلُكاَذٰهَو
يف ةراجحلعجيسليئارسإِحَبْذَْملٱِةَراَجِحَّـلُكِهِلْعَجِ

.اهمدهييأةرسكمسلكةراجحكمانصألاحبذم
ثورتشعةدابعيفةلمعتسمتناكتاسمشلاويراوسلاو
.لعبلاو

ملٱَّـنَأل١٠«١٠،١١
حلٱَةَنيِدَْ

ْ
ملٱ.ٌةَدِّـحَوَتُمَةَنيَِص

ٌروُجْهَمُنَكْسَْ
لٱَكٌكُوْرتَمَو

ْ
لٱىَعْرَيَكاَنُه.ِرْفَق

ْ
ُفِلْتُيَوُضُبْرَيَكاَنُهَوُلْجِع

ٌءاَسِنِيتْأَتَف،َُّـرسَكَتَتاَُهناَصْغَأُسَبْيَتاَمَنيِح١١.اََهناَصْغَأ
َالَوُهُعِناَصُهَُمحْرَيَالَكِلٰذِلٍ،مْهَفاَذًابْعَشَسْيَلُهَّـنَأل.اَهُدِقوُتَو
.»ُهُلِباَجِهْيَلَعُفَّـَأَرتَي

٨:٧ايمرإو١:٣صو٣٢:٢٨ةينثت٣٢:١٤و١٧:٢ص
٢٤و٢١و٤٤:٢و٧و٤٣:١صو٣٢:١٨ةينثت

اهنأحجرألاولبابيهةروكذملاةنيدملانألمتحملانم
.ميلشروأ

ةيراجتلااهتاقالعونيحىلإاهدحوةكورتمٌةَدِّـحَوَتُم
.ةعوطقم

تراصاهنألةنيدملابارخىلعليلدُلْجِعْلٱىَعْرَي
اذكهوهنمءاسنلابطتحتًارعواهنيتاسبتراصوىعرم
.يبسلاةدميفميلشروألاحتناك

:٣٢ةينثت(ىسوملوقرظناٍمْهَفاَذًابْعَشَسْيَلُهَّـنَأل
اوقدصيملوبرلااوكرتمهنأل»يأرلاةميدعةمأمهنإ«)٢٨
مهحاجنوءيشلكىلعرداقلاوهوهنمتاريخلالكنأ
.يبسلالبقدوهيلاةلاحفصواذهو.هتمدخيفمهتحارو

يفُنوُكَيَو١٢«١٢،١٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
ْنِميِنَْجيَّـبَّـرلٱَّـنَأِمْوَي

لُتْمُتْنَأَو.َْرصِميِداَوَىلِإِرْهَّـنلٱىَرَْجم
ْ
اَيًادِحاَوًادِحاَوَنوُطَق

يفُنوُكَيَو١٣.َليِئاَْرسِإيِنَب لٱَكِلٰذِ
ْ
ٍقوُبِبُبَْرضُيُهَّـنَأِمْوَي

يفَنوُهِئاَّـتلٱِيتْأَيَفٍ،ميِظَع ملٱَوَروُّشَأِضْرَأِ
يفَنوُّيِفْنَْ ِضْرَأِ

يفِّـبَّـرلِلَنوُدُجْسَيَو،َْرصِم جلٱِ
ْ
ملٱِلََب

يفِسَّـدَقُْ .»َميِلَشُروُأِ
١١:١٥ايؤرو٢٤:٣١ىّتم٢:١١ص

دعولاببعشلايّزعيذخأبارخلاوليولابأبنأامدعب
.تيتشتلادعبعامتجالاوهللاىلإعوجرلاب

شيرعلايداووه»يداولا«و.تارفلارهنوهانه»رهنلا«
.نيطسلفورصمنيبدودحلاىلع

عيضيالفًادارفأهبعشصّلخيهللانأيأًادِحاَوًادِحاَو
شتفونيعستلاوةعستلاكرتلثملايفيعارلانأامكدحأ
ةميقفرعينأرشبملاىلعبجيف.لاضلافورخلانع
.ربنملاىلعظعولابيفتكيالوةدحاولاسفنلا

دايعألابءابنأللوبرحلايفركاسعلاعمجلقوبلاناك
ةءوبنلاو.مهدالبىلإمهدريلهبعشعمجيسهللانأىنعملاو
ىلإدوهيلانمنيريثكمامضنابمثشروكءادنيفًالوأتمت
.ليئارسإعيمجصالخبًاريخأمتتسوةسينكلا

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ظاعوللدئاوف
.)٥ع(يعمًاحلصعنصيوينصحبكسمتي
:يتأيامحاحصألااذهيفىرن.ةأطخللهللاةوعد
.ناثايولباقعيفهللاةوق.١
.همركبماّركلاةيانعكهبعشبهللاةيانع.٢
.هبعشريهطتبهللاةسادق.٣
.ًادارفأنينمؤمللهللاةبحم.٤

)١٣ع(ميظعقوب
:يتأيامبرشبملايدانيف.ليجنإلاقوب
.هتمايقوهتوموحيسملادسجت.١
.صالخلاىلإرشبلاينبلكةوعد.٢
.ةيطخلاعمةسدقملابرحلا.٣
.ملاعلايفليجنإلاراشتنايفهللابعشعيمجداحتا.٤
.ريخألامويلايفتاومألانمةمايقلا.٥

َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
ببسنايبعمروشأكلمدينعةرماسلاطوقسبةءوبن
تناكو.هللامالكراقتحاوركسلاكاهاياطخوهواهطوقس
بضغًاضيأاهيلعواياطخلاهذهيفليئارسإتكراشاذوهي
.ثراحلالثميفرهظيامكةمحرلابضغلاعمناكو.هللا
.ايقزحكلمللةسداسلاةنسلايفتطقسةرماسلاو

ِلاََمجِلِباَّـذلٱِرْهَّـزلِلَو،َمِياَرْفَأىَراَكُسِرْخَفِليِلْكِإلٌلْيَو«١
ملٱ،َنِئاَمَسيِداَوِسْأَرَىلَعيِذَّـلٱِهِئاََهب

خلٱِبَنيِبوُْرضَْ
ْ
.»ِرَْم

٤ع٣ع

ةمصاعةرماسلايأَمِياَرْفَأىَراَكُسِرْخَفِليِلْكِإلٌلْيَو
ماكآوةيدوأاهلوحةمكأىلعاهعقومناكوليئارسإةكلمم
.اهنوصحواهراوسأواهعقومببسلةيوقةنيدمتناكو
ةروهشموًادجةبصخماهبةطيحملالوهسلاوةيدوألاتناكو
ًاضيأرظناوسوماعرفسرظنا(ةليمجلارظانملاوموركلاب
اذهنمرهظيو)سدقملاباتكلاسوماق»ةرماسلا«
سوماع(ركسلاةيطخباورهتشاةرماسلالهأنأحاحصألا
ليلكإسبلميدقلايفىراكسلاداتعاو.)٦-٦:٤و٤:١
بالبللاوسآلاقاروأعمجسفنبلاودرولاكراهزألانم
ففخيامراهزألاةحئارواهنمعونصملاليلكإلانأاودقتعاو
.ةعالخلاةمالعليلكإلاناكفركسلارارضأ

ىوقأمسانماهمساتذخأةيلامشلاةكلمملاَمِياَرْفَأ
ئطاخلاىمسفةيطخلاركذبيفتكياليبنلاف.اهيفطبس
.»لجرلاوهتنأ«دوادلناثانلوقكًاضيأ

ناكذإورهزلاكةليمجةرماسلاتناكِلِباَّـذلٱِرْهَّـزلِلَو
.لباذرهزكتناكًابيرقاهطوقس

ةرفاولارامثألابيتأتةبصخمبرُتهيفٍداوَنِئاَمَسيِداَو
مهبولقداسفدسفأو.ًارورشتلوحتتاريخلاهذهنكلو
.ةديجلاهللااياطع
ديبعكاوراصمهنألاهنمنيبولغملايأِرْمَْخلٱِبَنيِبوُْرضَْملٱ
مهتحصومهكالمأاهبتفلتُأواهنماوصلخينأنوردقيالاهل
رمخبًاضيأىراكساوناكو.مهسوفنتكلهومهبادآو
.مهبةطيحملاراطخأللاوهبتنيملفءايربكلا

لٱِلاَِيْهنٱَكِدِّـيَّـسلِلٌّيِوَقَوٌديِدَشاَذَوُه٢«٤-٢
ْ

ٍءْوَنَك،َِدَرب
لَأْدَق،ٍةَفِراَجٍةَريِزَغٍهاَيِمِلْيَسَك،ٍكِلْهُم

ْ
ِضْرَألٱَىلِإُهاَق

٤.َمِياَرْفَأىَراَكُسِرْخَفُليِلْكِإُساَدُيِلُجْرَألٱِب٣.ٍةَّـدِشِب
يِداَوِسْأَرَىلَعيِذَّـلٱِهِئاََهبُلاََمجُلِباَّـذلٱُرْهَّـزلٱُنوُكَيَو
ُرِظاَّـنلٱاَهاَرَييِتَّـلٱ،ِفْيَّـصلٱَلْبَقِنيِّـتلٱِةَروُكاَبَكِنِئاَمَّـسلٱ
يفَيِهَواَهُعَلْبَيَف .»ِهِدَيِ

١ع١٣:١١لايقزحو٣٠:٣ص

يفبرلاديسللةلآناكيذلاروشأكلمٌّيِوَقَوٌديِدَش
.هدصاقمءارجإ

ليسوءونودرببنييروشألاموجههبشِدََربْلٱِلاَِيْهنٱَك
اميسالوبرحلالاوهأفصوليفكيالدحاولاهيبشتلانأك
تقرحأفقحالوةقفشالباوناكمهنألنييروشألابرح
ريغنمفولأحبُذوبرحلايففولألتُقوىرقلاوندملا
تبرُخولاومألاتبلُسودالوأوءاسنمهنمنيبراحملا
.ةديعبدالبىلإاوبُسوءاجرالباودبعُتسانوريثكوكالمألا

ضرألاىلإليلكإلاىقلأدقروشأكلمُهاَقْلَأْدَق
ملكتيبنلاو.ةيدوألاسأرىلعةليمجلاةنيدملاوهليلكإلاو
.تضمدقاهنأكةلبقتسملارومألاهذهيف

ةلسيفاهعضيالنيتلاةروكابىرييذلاِنيِّـتلٱِةَروُكاَبَك
ىلعلديف.ةذيذلاهنأللاحلايفاهعلبيلبهتيبىلإاهذخأيو
.هتهارشوروشأكلمعمط

يف٥«٥،٦ لٱَكِلٰذِ
ْ
جلٱُّبَرُنوُكَيِمْوَي

ْ
ٍلاََمجَليِلْكِإِدوُُن

لٱَحوُرَو٦،ِهِبْعَشِةَّـيِقَبِلٍءاََهبَجاَتَو
ْ
لِلِءاَضَق

ْ
لِلِسِلاَج

ْ
،ِءاَضَق

حلٱَنوُّدُرَيَنيِذَّـلِلًاسْأَبَو
ْ
لٱَىلِإَبَْر

ْ
.»ِباَب

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يف .ةرماسلاطوقسمويِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
وحنةرماسلاطوقسدعبيقبيذلااذوهيِهِبْعَشِةَّـيِقَبِل
لهأرختفاامكبرلاباورختفاءايقتألادوهيلانإ.ةنس١٣٠
هذهتقويفحلاصلاايقزحناكوةليمجلامهتنيدمبةرماسلا
.اذوهيىلعًاكلمةءوبنلا

.ميلشروأيفةاضقلايأءاَضَقْلِلِسِلاَجْلِلِءاَضَقْلٱَحوُر
يأ)١٨:٨كولم٢(ِباَبْلٱَىلِإَبْرَْحلٱَنوُّدُرَيَنيِذَّـلِل

.مهتنيدمبابىلإمهنودريومهنودرطيومهءادعأنوبلغي
سأبلاوءاضقلابلدعلاحورمهيطعيهنأباذوهيدعوبرلاف
ةديمحلاتافصلالكناعمجتناتفصامهوبرحلايف
ليلكإنيبريبكفالتخالاو.ماكحلايفنوكتنأبولطملا
ٌيتقوويدسجليلكإلوألانإفاذوهيليلكإوةرماسلا
ةياغمظعمو.برلادجمهدجمويدبأويحورليلكإيناثلاو
اياطخلاباقعّنيبفاذوهيراذنإحاحصألااذهيفيبنلا
اولوقيالئلكلذبىفتكاامهنكلوتاوهشلانعةئشانلا
برلاةفاخمنأمهلحضوأفتومنًادغاننألبرشنولكأنل
اللضفألاوهبرحلايفسأبلانإوركسلاالىنسحلايه
.لطابلاراختفالا

خلٱِباوُّلَضًاضْيَأِءَالُؤٰهَّـنِكَلَو٧«٧،٨
ْ
اوُهاَتَوِرَْم

ملٱِب
لٱ.ِرِكْسُْ

ْ
ملٱِباَحَّـنَرَتُّيِبَّـنلٱَوُنِهاَك

خلٱاَمُهْتَعَلَتْبٱ.ِرِكْسُْ
ْ
.ُرَْم

ملٱَنِماَهاَت
يفَّـالَض.ِرِكْسُْ يفاَقِلَق.اَيْؤُّرلٱِ لٱِ

ْ
َّـنِإَف٨.ِءاَضَق

ملٱَعيَِمج
ألَتْمٱِدِئاَوَْ

َ
.»ٌناَكَمَسْيَل.ًارَذَقَوًائْيَقْت

١٢و٥٦:١٠ص٤:١١عشوهو٢٠:١لاثمأ

ىلعتناكيتلااياطخلااذوهيىلعناكًاضْيَأِءَالُؤٰه
ناكنهاكلاركسو.هللامالكراقتحاوركسلاكةرماسلا
هتفيظوةسرامميفهللاىلإبرتقيناكهنألعظفأةيطخ
تناك.هللامالكبملكتيناكهنأليبنلاركسكلذكو
نوملعتياوناكوًادعاصفليئومصمايأنمءايبنألاسرادم
بعشلانومّلعياوناكورعشلاوىقيسوملاوةاروتلاريسفتاهيف
.مهيلإيحوبوهللامهمهلينمممهلكاونوكيملنكلو

يفَّـالَض نكلوةقداصايؤرلاورهاطهللامالكاَيْؤُّرلٱِ
سجنيسجنءانإكوهوهتيطخببسبلضيناسنإلا
.شاطعلانعةايحلاءامعنمتةدودسمةانقوأهيفعوضوملا

يفىتحمهلقفتانيأنوركسيةنهكلاناكٌناَكَمَسْيَل
رظنلابمهلمعمهتسراممتقويفءايبنألاوةسدقملانكامألا
ُّبَّـرلٱَلاَق«)١٠:٩نييوال(هللاةعيرشينلعممهنوكىلإ
ِهل
َ
َدْنِعَكَعَمَكوُنَبَوَتْنَأْبَْرشَتَالًارِكْسُمَوًارَْمخ:َنوُرا
يفًاّيِرْهَدًاضْرَف.اوُتوُمَتَالْيَكِلِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإْمُكِلوُخُد ِ
.»ْمُكِلاَيْجَأ

ِمل٩«٩،١٠
َ
لَعُيْن

ِّـ
ِملَو،ًةَفِرْعَمُم

َ
؟ًاميِلْعَتُمِهْفُيْن

لِلَأ
ْ
لِل،ِنَبَّـللٱِنَعَنيِموُطْفَم

ْ
ٌرْمَأُهَّـنَأل١٠؟ِّـيِدُّثلٱِنَعَنيِلوُصْفَم

َىلَعٌضْرَف.ٍضْرَفَىلَعٌضْرَف.ٍرْمَأَىلَعٌرْمَأ.ٍرْمَأَىلَع
.»ٌليِلَقَكاَنُهٌليِلَقاَنُه.ٍضْرَف
٦:١٠ايمرإ

ِمل
َ
يبنلابءازهتساانهىراكسلامالكًةَفِرْعَمُمِّـلَعُيْن

نحنلهمهنيباميفاولاقمهنأكوءايبنأوةنهكاوناكامبرو
اوكحضوهمالكبولسأوهتوصاودلقامبروانملعيفلافطأ
ضرفىلعضرفضرفىلعضرفرمأىلعرمأنيلئاقهيلع
راركتنماورجضوًادجًاطيسبءايعشإميلعتاوربتعامهنإف
ءاملعسانألقفاومريغهنأاوأرذإهنومهفيوهنوفرعيام
َدْنِعِبيِلَّـصلٱَةَمِلَك«.مهسفنأنوبسحياوناكامكءامهفو
هلٱ
َْ
.)١:١٨سوثنروك١(»ٌةَلاَهَجَنيِكِلا

لَكُيَرَخآٍناَسِلِبَوَءاَنْكَلٍةَفَشِبُهَّـنِإ١١«١٣-١١
ِّـ
اَذٰهُم

،َحِزاَّـرلٱاوُحيِرَأ.ُةَحاَّـرلٱَيِهِهِذٰه:ْمُهـَلَلاَقَنيِذَّـلٱ١٢َبْعَّـشلٱ
َناَكَف١٣.اوُعَمْسَيْنَأاوُءاَشَيَْملْنِكَلَو.ُنوُكُّسلٱَوُهاَذٰهَو
َهل
ُ
َىلَعًاضْرَف.ٍرْمَأَىلَعًارْمَأ.ٍرْمَأَىلَعًارْمَأ:ِّـبَّـرلٱُلْوَقْم
اوُبَهْذَيِلًاليِلَقَكاَنُهًاليِلَقاَنُه.ٍضْرَفَىلَعًاضْرَف.ٍضْرَف
لٱَىلِإاوُطُقْسَيَو

ْ
.»اوُذَخْؤُيَفاوُداَصُيَواوُِرسَكْنَيَوِءاَرَو

١٤:٢١سوثنروك١

مهملكيفاولاقامكنوكيهنأوهوىراكسلليبنلاباوج
روشأكلميتأيلباوركتفاامكسيلوءانكلةفشببرلا
ةبرضمهلنوكيوًابيرغًاناسلميلشروألهأعمسيوهشيجو
يبنلامالكنماوملعتينأاوديريملنيذلاوةبرضىلع
يساقلاروشأكلمفيسبمهمغرىلعنوملعتيفيطللا
.ًاضيألبابيبسىلإريشتةءوبنلالعلو

حزارلااوحارأاذإةحارلابمهدعوبرلاناكْمُهـَلَلاَق
سدقملاباتكلانمربكألامسقلانإ.)١٣-٢٨:١ةينثت(
ىلعةحضومواهركذرركمقئاقحلاثمأوةيخيراترابخأ
تابجاوميمتتىلعناسنإلاضرحيريمضلاوةريثكقرط
اذإوةعاسلكومويلكهبيصتبراجتنمهرذحيوةطيسب
هلعجيطيسبلاميلعتلااذهنورقتحيمهئايربكنمسانلاناك
ةفرعملازونكمهنعيفخيهنأيأرخآىنعميفًاطيسبهللا
ًامالكمهدنعمالكلااذهريصيفهمالكيفةنمضتملاةمعنلاو
البوقيضلايفدشرمالبنوحبصيفريثأتالبوىنعمالب
ليجلكيفو.مهاياطخنمصّلخمالبونزحلايفزعم
هبيتأيباوجنسحأوبرلامداخبنينمؤملاريغئزهتسي
هذهلثميفكولسنسحأوهنمالبرلانممالكلانأوه

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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اذهناكنإوسدقملاباتكلاهميلعتيفتابثلاوهلاوحألا
.ًاموهفموًاطيسبنيئزهتسملانظىلعوًاميدقميلعتلا

.)٦:٩صرظنا(اوُطُقْسَيَواوُبَهْذَيِل

هلٱَلاَجِراَيِّـبَّـرلٱَمَالَكاوُعَمْسٱَكِلٰذِل«١٤
ُْ
اَذٰهَةَالُو،ِءْز

يفيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱ .»َميِلَشُروُأِ

يأبعشلاةالوىلإيبنلاءايبنألاوةنهكلاخيبوتدعب
يفةكلمملارومأيربدموكلملايريشماوناكنيذلاءافرشلا
ةدملايفرارشألاوءافعضلاكولملامايأاميسالومايألالك
اولمعواوربدمهنألءزهلالاجرمهويبسلالبقةريخألا
.برلانماوعمسيملومهسفنأيأربسحب

لُقْمُكَّـنَأل«١٥
ْ
ملٱَعَمًادْهَعاَنْدَقَعْدَق:ْمُت

اَنْعَنَصَو،ِتْوَْ
هلٱَعَمًاقاَثيِم

َْ
جلٱُطْوَّـسلٱ.ِةَيِوا

ْ
اَنَّـنَأل،اَنيِتْأَيَالََربَعاَذِإُفِرَا

لَعَج
ْ
لٱاَن

ْ
لَمَبِذَك

ْ
لٱِبَو،اَنَأَج

ْ
.»اَْنَرتَتْسٱِّـشِغ

٢:٤سوماع

هنيعلوقلااذهاولوقيملامبرِتْوَْملٱَعَمًادْهَعاَنْدَقَع
رورشلانولمعياوناكفمهلاحناسلهلاقاماذهنكلو
ًادهعاودقعمهنأكتوملانمفوخالبهللااياصونوفلاخيو
ةيلبهبيصيالهنأهلوقبهسفننّكسيئطاخلكو.هعم
.توملاىنعمبانهةيواهلاو.ًادجديعبتوملاو
ءابووأنافوطكسانلاعيمجّمعتةبرضُفِراَْجلٱُطْوَّـسلٱ
نيلكتماوناكامبروروشأكلمبرحاميسالوبرحوأ
يأمهيتأيالاولاقف)١٦:٧كولم٢(هنيبومهنيبةفلاخملاىلع
.مهريغّرضوىتأنإومهرضيال

مهمالكسيلاذهنأيفبيرالاَنَأَجْلَمَبِذَكْلٱاَنْلَعَج
نكلوبذكلاىلعنولكتممهنأبنوفرتعيالمهنألةظفلب
ىلعنيلكتماوناكامبرومهمالكةصالخاذهنإلوقييبنلا
روشأةهجنميأنيتهجلانمنونمآمهنأاونظفًارسرصم
رصمىلعلاكتالانأللطابأجلملااذهورصمةهجنمو
ةبذكلاءايبنألالاوقأىلإًاضيأريشيبذكلاأجلموثبع
قفاوياملبقحلاةفرعمنوبلطيالنوريثكو)٢:١١اخيم(
.نيعداخلاىلإرورسلابنوغصيفمهتاوهش

يفُسِّـسَؤُأاَذَنَئَه:ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَذَكٰهَكِلٰذِل«١٦ ِ
.ًاسَّـسَؤُمًاساَسَأ،ًاميِرَكٍةَيِواَزَرَجَح،ٍناَحِتْمٱَرَجَحَنْوَيْهِص
.»ُبُرَْهيَالَنَمآْنَم
:٤لامعأو٢١:٤٢ىّتمو١١٨:٢٢رومزمو٤٩:٢٤نيوكت

٢:٦سرطب١و٢:٢٠سسفأو١٠:١١و٩:٣٣ةيمورو١١
٨و٧و

يفُسِّـسَؤُأ دقميلشروأيفنوئزهتسملاناكَنْوَيْهِصِ
.يقيقحلاساسألابرلامهيريفبذكلاساسأاوعضو

يفةميظعلاةراجحلايبنلالابيفناكامبرًاَرَجَح
هذهضعبانمايأيففشُكو)٥:١٧كولم١(لكيهلاساسأ
وهوحيسملااهبلثمُيفًامدق٣٨اهدحألوطناكفةراجحلا
.)٢:٦سرطب١و٩:٣٣ةيمور(ةسينكللةيوازلارجح

ىلإئجتلينملكنألنحتممرجحٍناَحِتْمٱَرَجَح
تاوبرتاوطخعبتيلبديدجقيرطيفكلسيالحيسملا
.مهنمدحألمأبخيملواوصلخوحيسملاىلعاولكتاةريثك

رجحلا)٢:٥سرطب١و٢:٢٠سسفأ(ٍةَيِواَزَرَجَح
نكلوساسألامهلسرلاوءايبنألافءانبلالكدنسييذلا
.ةيوازلارجحهدحوحيسملا

ىتحرطخلانمءيشهيلعنوكيالذإُبُرَْهيَالَنَمآْنَم
ناميإهلسيلنموهيلإبرهيلرخآأجلمدجويالوبرهي
ملءايعشإرصعيفءايقتألادوهيلانأريغ.برهيوفاخيف
دعولااذهوهئيجمبدعولااوقدصلبهسفنحيسملااوفرعي
هيلعاونبيذلاةيوازلارجحكمهلناكهللاديعاومنمهريغو
.مهئاجرلك

حلٱُلَعْجَأَو«١٧
ْ
لٱَوًاطْيَخَّـَق

ْ
طِمَلْدَع

ْ
لٱُفُطْخَيَف،ًاراَم

ْ
َُدَرب

لَم
ْ

لٱَأَج
ْ
ملٱُفُرَْجيَو،ِبِذَك

.»َةَراَتِّـسلٱُءاَْ
١٥ع٢١:١٣كولم٢

ءانبلاتالآنمناتلآرامطملاوطيخلاًاراَمْطِم...ًاطْيَخ
.قفألاحطسىلعًايدومعنوكيوطئاحلاامهبميقتسي
نوكتنأبجيفناسنإلالامعألكبرلاسيقياذكهو
تبثيالسايقلااذهىلعقبطنيالاملكوقحلاولدعلاب
.)٢٧-٧:٢٤ىّتم(
كلموروشأكلمءيجمكهللاماكحأيأُءاَْملٱ...ُدََربْلٱ
.ةريخألاةنونيدلاوتوملاوميلشروأنيينامورلابارخإولباب

ملٱَعَمْمُكُدْهَعىَحْمُيَو١٨«١٨،١٩
ُتُبْثَيَالَو،ِتْوَْ

هلٱَعَمْمُكُقاَثيِم
َْ
جلٱُطْوَّـسلٱ.ِةَيِوا

ْ
ُهَلَنوُنوُكَتََربَعاَذِإُفِرَا

يفُ،ُربْعَيٍحاَبَصَّـلُكُهَّـنِإَف،ْمُكُذُخْأَيََربَعاَمَّـلُك١٩.ِسْوَّـدلِل ِ
يفَوِراَهَّـنلٱ للٱِ

خلٱُمْهَفُنوُكَيَو،ِلْيَّـ
ْ

.»ًاجاَعِزْنٱِطَقَفََِرب

توملانمنوصلخيالِتْوَْملٱَعَمْمُكُدْهَعىَحْمُيَو
تاهيبشتةثالثةيآلاهذهيفو.نونظياوناكامكمهبيذاكأب

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ةملكاهيلإريشتونافوطوطوسلايهواهبتاهبشمةثالثب
.ماتلابارخلاوهودحاوىنعملاوبراحملاسودو»فراجلا«

.نافوطكنييروشألاموجهناكْمُكُذُخْأَيََربَعاَمَّـلُك
نامزيفةرملقألاىلعتارمينامثنييروشألارورمبانربخُأ
عبرأوأتارمثالثوبيراحنسنامزيفنيترمونوجرس
دوهيلاناكولابنابرشأنامزيفنيترمونودحرسآنامزيف
.ةوقوًاددعنولقياهنملكيف

.ةيلاوتمبئاصملانوكتيأٍحاَبَصَّـلُك
يبنلاجعزنيبئاصملاةرثكنمًاجاَعِزْنٱِطَقَفَِربَْخلٱُمْهَف

.اهبعمسلانمبعشلاجعزنيوهبملكتلانم

لٱَّـنَأل«٢٠
ْ
لٱَو،ِدُّدَمَّـتلٱِنَعََرصَقْدَقَشاَرِف

ْ
َقاَضَءاَطِغ

لالٱِنَع
ْ
.»ِفاَحِت

نعجتانلاقيضلاهانعمًالثمتناكةرابعلاهذهنأرهظي
سايقلايفطلغوًاشارفعنصًاناسنإنأكدادعتسالامدع
نيذلارمأاذكهوهيلعحرتسيملفبولطملانعرصقف
.قيضلاتقويفمهصلختاليتلابيذاكألاىلعنولكتي

يفاَمَكُهَّـنَأل«٢١ يفاَمَكَو،ُّبَّـرلٱُموُقَيَميِصاَرَفِلَبَجِ ِ
لٱ
ْ
لٱُهَلْعِفَلَعْفَيِلُطَخْسَيَنوُعْبِجَدْنِعِءاَطَو

ْ
َلَمْعَيِلَو،َبيِرَغ

لٱُهَلَمَع
ْ
.»َبيِرَغ

١٢و١٠:١٠عوشي١٤:١١مايأ١و٥:٢٠ليئومص٢
٢:٣٣يثارم١٤:١٦مايأ١و٥:٢٥ليئومص٢و

:١٤مايا١رظنا(َنوُعْبِجَدْنِعِءاَطَوْلٱ...َميِصاَرَفِلَبَج
١٦-٨(.

:َبيِرَغْلٱُهَلَمَع
عملمعامكهبعشعملمعيسبرلانأل.١

.نيينيطسلفلا
.اهلثممهتأيملدوهيلاىلعةيتآلاماكحألانأل.٢
.ةينثوةمأهبعشبيدأتيفلمعتسيسبرلانأل.٣
الفةبحمهلإوههبعشىلعماكحألاهذهيرجينمنأل.٤

.مهكالهبّرسي

ِّـينَأل،ْمُكُطُبُرَدَّـدَشُتَّـالَئِلَنيِمِّـكَهَتُماوُنوُكَتَالَنآلٱَف«٢٢

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱِهِبىَضَقًءاَنَفُتْعِمَس
ْ
.»ِضْرَألٱِّـلُكَىلَعِدوُُن

٩:٢٧لاينادو٢٣و١٠:٢٢ص

عوضخلاوةيزجلاطبربنيطوبرمليئارسإونبناك
عقوامىلإةبسنلابةوخرتناكطبرلاهذهنكلونييروشألل
الفمكطبُرمكيفكييبنلامهللوقيفنامزلاكلذدعبمهيلع
يفةقلحكةيطخلكو.مكاياطخىلعمكرارصإباهودشت
.اهبهسفنئطاخلادّيقييتلاةلسلسلا

.ةيدوهيلاضرأيأِضْرَألٱِّـلُك

اوُعَمْسٱَواوُتُصْنٱ.ِيتْوَصاوُعَمْسٱَواوُغْصُا٢٣«٢٩-٢٣
حلٱُثُرَْحيْلَه٢٤.ِيلْوَق

ْ
ُهَضْرَأَّـقُشَيَوَعَرْزَيِلٍمْوَيَّـلُكُثِرَا

َزيِنوُّشلٱُرُذْبَياَهَهْجَوىَّـوَساَذِإُهَّـنَأَسْيَلَأ٢٥؟اَهَدِّـهَمُيَو
لٱيِّـرَذُيَو

ْ
حلٱُعَضَيَوَنوُّمَك

ْ
يفَةَطْنِ يفَريِعَّـشلٱَوٍمَالْتَأِ ٍناَكَمِ

لٱَوٍَّـنيَعُم
ْ
ِيناَطَق

َّـ
يف حلٱِب.ُهُدِشْرُيَف٢٦؟اَهِدوُدُحِ

ْ
لَعُيِّـَق

ِّـ
ٰهلِإُهُم

ُ
.ُه

لٱُةَرَكَبُراَدُتَالَو،ِجَرْوَّـنلٱِبُسَرْدُيَالَزيِنوُّشلٱَّـنِإ٢٧
ْ
َىلَعِةَلَجَع

لٱ
ْ
لٱِبْلَب،ِنوُّمَك

ْ
لٱَوُزيِنوُّشلٱُطَبُْخيِبيِضَق

ْ
لٱِبُنوُّمَك

ْ
٢٨.اَصَع

لٱُّقَدُي
ْ
ِهِتَلَجَعَةَرَكَبُقوُسَيَف،ِدَبَألٱَىلِإُهُسُرْدَيَالُهَّـنَألُحْمَق

ِّـبَرِلَبِقْنِمَجَرَخًاضْيَأاَذٰه٢٩.ُهُقَحْسَيَال.ُهَلْيَخَو
جلٱ
ْ
لٱُميِظَعِيْأَّـرلٱُبيِجَع.ِدوُُن

ْ
.ِ»مْهَف

٣٢:١٩ايمرإو٩٢:٥رومزم

يبنلاو.رابتعالاميظعقحتسييتآلامالكلانألاوُغْصُا
طوسلابأبنتدقناكامدعبو.ميلشروألهأبطاخي
ثراحلالثمةطساوبمهمّلعيذخأهبىضقملاءانفلاوفراجلا
رامثأباوتأييكلبعشلابيدأتهماكحأيفبرلادصقنأ
تاتابنلافصوهيففسدقملاباتكلاسوماقرظنا(ةحلاص
ىلعرثتنتيتلاءادوسلاةبحلاوهرينوشلارزب.)ةروكذملا
هبشينومكلارزبو.ةكربلاةبحبةماعلادنعفرعُتوزبخلا
ءايشألاهبًاديرم)٢٣:٢٣ىّتم(حيسملاهركذونوسينألا
سدعلاكخبطُتيتلابوبحلاعيمجيناطقلابدارُيو.ةديهزلا
.صمحلاوءايبوللاولوفلاوشاملاو

:يتأياملثملااذهدئاوفنمو
عرزيوثرحيفثراحلاوهوهللادييفءيشلكنإ.١

.هللقحلاوديريامكسرديودصحيو
ثرحيثراحلانأامكهلمعلكيفدصاقمهللانإ.٢

كانهريعشلاوانهحمقلاعرزيوىرخأكرتيوًاضرأ
.ريبدتويأربءيشلكلعفيو
بولقلارسكيهبيذلاهللابيدأتىلإريشتةثارحلانإ.٣

.رزبلالوبقلهدعيو
بدؤيالفةياهنهللابيدأتلوًادودحمًاتقوةثارحللنإ.٤

اهرسكيالةضوضرملاةبصقلا«ىضتقملانمرثكأ
.»اهئفطيالةنخدملاةليتفلاو

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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جرونلا.نيبدؤملانملكلًابسانمبيدأتلالعجيهللانإ.٥
لكىلعفنومكللاصعلاوزينوشللبيضقلاوحمقلل
.برلاىلإهرمأمّلسينأبَّـدؤم

ظاعوللدئاوف
ركسملالعف)٨ع(رمخلاباولض
نهاكلاويبنلاىتح.»سادُيلجرألاب«.فرشلاطحي.١

.ةكوحضأوةءزهاريصياركساذإ
.»لباذلارهزلا«لامجلاهوشي.٢
.»ركسملانماهات«لقعلافعضي.٣
.»ةدشبضرألاىلإهاقلأ«ةيدسجلاةوقلافعضي.٤
لازةرماسلاىنغيأ»هديبيهواهعلتبي«لاملاددبي.٥

.هلكآديبنيتلاةروكابك
الو«»ةيواهلاعممهقاثيمتبثيال«سفنلاكلهي.٦

.»هللاتوكلمنوثرينوريكسلا

نأىلوألاناكدحلااذهىلإرطخمركسملابرشنأامبو
.ًاقلطمهلمعتسنال

َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
مهئايرودوهيلاةوابغنايبواهتاجنوميلشروأراصحبةءوبن
.دوهيلاعوجروممألاةوعدبةءوبنو

اوُديِز.ُدُواَداَهْيَلَعَلَزَنٍةَيْرَقَليِئيِرَأل،َليِئيِرَألٌلْيَو«١
.»ُداَيْعَألٱِرُدَتِل.ٍةَنَسَىلَعًةَنَس
٥:٩ليئومص٢و١٦و٤٣:١٥لايقزح

:نيينعملمتحتةيلصألاةملكلاو.ميلشروأَليِئيِرَأ
.دسأكةيوقميلشروأنأهبدارملاوهللادسأ)١(
تاقرحملاميدقتعضومامأهبدارملاوهللادقوم)٢(
عضوموأةيدوهيلاةدابعلازكرميأحئابذلانماهريغو
ليئيرأنأيأريخألاىنعملاحجرملاوتاقيضلاوبئاصملا
.بئاصملاعضوموهللادقوم

)٥:٦ليئومص٢(نييسوبيلانماهذخأُدُواَداَهْيَلَعَلَزَن
.اهيلعةطلستملااياطخلاعزنيهسفنلاهذخأيسبرلااذكهو

ناك.يبنلانممكهتلوقلااذهٍةَنَسَىلَعًةَنَساوُديِز
حئابذلاميدقتكةيجراخلاموسرلانوسراميميلشروألهأ
رامثأالبودايعألابنونسلارودتاذكهودايعألاظفحو
.ةيحور

ِيلُنوُكَتَو،ٌنْزُحَوٌحْوَنُنوُكَيَفَليِئيِرَأُقِياَضُأاَنَأَو«٢
.»َليِئيِرَأَك

اميفف.بيراحنسموجهبةءوبنَليِئيِرَأُقِياَضُأاَنَأَو
يفوةتغبةظحليفنوكيءادعألاكالهنأ)٦و٥ع(يفيتأي
يفرظنلاانعمأاذإنكلومهلمأةبيخيفنوكيهنأ)٨و٧ع(
موجهقفاوتالًارومأانيأرهلكحاحصألانومضم
بيراحنسنأل»سراتمكيلعميقأ«هلوقاهنمو.بيراحنس
يفهلوقو.سراتمميقيىتحًاليوطًانامزميلشروأرصاحيمل
امو.نويهصلبجىلعنيدنجتملاممألالكروهمج)٨ع(
حجرألاف.مهطوقسودوهيلاباقعيف)١٤و١٣ع(يفليق
لبهدحوبيراحنسىلإحاحصألااذهيفرشيمليبنلانأ
تاقوأيفوةفلتخمممأنمءادعألاموجهىلإًاضيأراشأ
.)٣٩و٣٨لايقزحو٢و١٢:١ايركز(يفاذكهو.ةفلتخم

ناريناهيفدقتتوهللادقومكنوكتَليِئيِرَأَكِيلُنوُكَتَو
.بارخودامراهترخآوبئاصملا

،ٍنْصِحِبِكْيَلَعُقِياَضُأَو،ِةَرِئاَّـدلٱَكِكِبُطيِحُأَو٣«٣،٤
،ِضْرَألٱَنِمَنيِمَّـلَكَتَتَوَنيِعِضَّـتَتَف٤.َسِراَتَمِكْيَلَعُميِقُأَو
َنِمٍلاَيِخَكِكُتْوَصُنوُكَيَو،ِبَاُّرتلٱَنِمِكُلْوَقُضِفَخْنَيَو
.»ِبَاُّرتلٱَنِمِكُلْوَقُقَشْقَشُيَو،ِضْرَألٱ

٨:١٩ص

ميلشروأبطيحيهنإلاقو.برلاوهملكتملاِكِبُطيِحُأَو
برلاف.مهاياطخلجأنممهتاقيضبحمسهنألاهقياضيو
اهرصاحواهقياضودواداهيلعلزنامكميلشروأبطاحأ
.ةديجموةسدقمةنيدمريصتفهسفنلاهذخأيل

ةميدقلابورحلايفنورصاحملاناكَسِراَتَم...ٍنْصِح
باشخألاوبارتلانمةيتقوًاراوسأوًاجاربأنوميقي
اهنمنومريواهءارونورتستياوناكوةطيسبلاةراجحلاو
.مهماهس

دوهيلافعضفصييبنلاِضْرَألٱَنِمَنيِمَّـلَكَتَت
.راصحلاببسبمهعاضتاو

لٱَكِكِئاَدْعَأُروُهُْمجُريِصَيَو٥«٥،٦
ْ
ُروُهُْمجَوِ،قيِقَّـدلٱِراَبُغ

لٱ
ْ
لٱَكِةاَتُع

ْ
ملٱِةَفاَصُع

يفَكِلٰذُنوُكَيَو.ِةَّـراَْ ْنِم٦.ًةَتْغَبٍةَْظَحلِ
جلٱِّـبَرِلَبِق

ْ
لَزَوٍدْعَرِبُدَقَتْفُتِدوُُن

ْ
ٍةَعَبْوَزِبٍ،ميِظَعٍتْوَصَوٍةَلَز

.»ٍةَلِكآٍراَنِبيَِهلَوٍفِصاَعَو
ص٣٠:١٣ص١٧:١٣صو٢١:١٨بويأ٢٥:٥ص
٣٠:٣٠و٢٨:٢

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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.مهئادعأنمدوهيلاصالخبدعولائدتبيانهنم
نوريصيفمهءادعأبرلارسكيسِقيِقَّـدلٱِراَبُغْلٱَك

ناكو.ةفاصعلاحيرلايرذتامكمهشويجتتشيورابغلاك
.)٣٧:٣٦ص(ةتغبةظحليفنييروشألاكاله

.هريغوروشأوهوودعلاانهبطاخييبنلاُدَقَتْفُت
ىلعبئاجعلاهذهعوقوبإبننمانلسيلٍةَلَزْلَزَوٍدْعَرِب
ميظعكالهاهانعمةيزاجمتارابعلافليئارسإءادعأشويج
.هللاديهيفترهظبيجعو

لُحَكُنوُكَيَو٧«٧،٨
ْ
ِمَمُألٱِّـلُكُروُهُْمجِلْيَّـللٱاَيْؤُرَكٍ،م

ملٱ
ملٱُّلُك،َليِئيِرَأَىلَعَنيِدِّـنَجَتُْ

اَهِعَالِقَىلَعَواَهْيَلَعَنيِدِّـنَجَتُْ
جلٱُمُلَْحياَمَكُنوُكَيَو٨.اََهنوُقِياَضُيَنيِذَّـلٱَو

ْ
َّـمُثُلُكْأَيُهَّـنَأُعِئَا

لٱُمُلَْحياَمَكَو.ٌةَغِراَفُهُسْفَناَذِإَوُظِقْيَتْسَي
ْ
طَع
ْ
ُبَْرشَيُهَّـنَأُناَش

ُروُهُْمجُنوُكَياَذَكٰه.ٌةَيِهَتْشُمُهُسْفَنَوٌحِزاَرَوُهاَذِإَوُظِقْيَتْسَيَّـمُث
ملٱِمَمُألٱِّـلُك

.»َنْوَيْهِصِلَبَجَىلَعَنيِدِّـنَجَتُْ
٧٣:٢٠رومزم٣٧:٣٦ص٢٠:٨بويأ

اذوهيندملكبيراحنسذخأ.ءادعألالامآةبيخ
ملفميظعشيجبميلشروأىلإيقاشبرلسرأوةنيصحلا
هنمصالخلااوجرينأةيرشبلاةوقلاىلإرظنلابدوهيللنكي
يفليئارسإونبميدقلايفكبتراامك.)٢و٣٦:١ص(
حرُطامكونوعرفشيجمهءاروورحبلامهمامأوضرألا
يفلاينادحرُطورانلانوتأيفوغندبعوخشيموخردش
ثداوحلاهذهبف.دغلايفلتقُيلسرطبسبُحودوسألابج
ضرألاتحزحزتولومهناميإيفاوتبثينأهبعشبرلامّلع
نأبهللاحمسيامًاريثكو.راحبلابلقىلإلابجلاتبلقناوأ
نوكيلهصّلخياملبقماتلاسأيلاةجردىلإلصيناسنإلا
نيرداقاوسيلمهنأهءادعأمّلعيبرلاو.هدحوبرللدجملا
.هعموهوهبعشىلع

اوُرِكَسْدَق.اوُمْعٱَواوُذَّـذَلَت.اوُتَْهبٱَواْوَناَوَت٩«١٢-٩
خلٱَنِمَسْيَلَو

ْ
ملٱَنِمَسْيَلَواوُحَّـنَرَت.ِرَْم

َّـبَّـرلٱَّـنَأل١٠.ِرِكْسُْ
ُءاَيِبْنَألٱ.ُمُكَنوُيُعَضَمْغَأَوٍتاَبُسَحوُرْمُكْيَلَعَبَكَسْدَق
لٱاَيْؤُرْمُكَلْتَراَصَو١١.ْمُهاَّـطَغَنوُرِظاَّـنلٱُمُكُؤاَسَؤُرَو

ْ
ِّـلُك

ملٱِرْفِّـسلٱِمَالَكَلْثِم
لٱِفِراَعِلُهَنوُعَفْدَييِذَّـلٱِموُتْخَْ

ْ
ِةَباَتِك

ُعَفْدُيْوَأ١٢.ٌموُتَْخمُهَّـنَألُعيِطَتْسَأَال:ُلوُقَيَفاَذٰهْأَرْقٱ:َنيِلِئاَق
لٱ
ْ
ِملُباَتِك

َ
لٱُفِرْعَيَالْن

ْ
َال:ُلوُقَيَفاَذٰهْأَرْقٱ:ُهَلُلاَقُيَوَةَباَتِك

لٱُفِرْعَأ
ْ
.»َةَباَتِك

٦٩:٢٣رومزم١١:٨ةيمور٥١:٢١ص٨و٢٨:٧ص
ص٩:٩ليئومص١و٢٦:٨ايمرإو٣:٢ص٦:١٠صو
٦:١و٩و٥ىلإ٥:١ايؤرو٩و١٢:٤لايناد٨:١٦

اوهبتنيملدوهيلانألًامكهتلوقلااذهيبنلالاقاْوَناَوَت
مهرذنأدقيبنلاناك.ناركسوأهلبأمالككهمالكناكو
اوضمغأولالضلااوراتخاوهراذنإاوضفرمهنكلوراذنإلالك
اولمعيلراذنإلادعببرلانأىنعملاو.مهتدارإباومعومهنويع
.مهيلعةيلوؤسملاواوراتخاامك

مهنمعزناذإٍتاَبُسَحوُرْمُكْيَلَعَبَكَسْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل
تابسلاوتابسلاحورالإمهلىقبيالسودقلاهحور
نإهنكلومئانلاظقوتنأةهبنملاةعاسلاةياغنإ.مهرايتخاب
لكومويلكتوصلاعمسيفاهلهبتنيالظقيتسينأدريمل
اذكهو.ًاريخأهعمسيالفتوصلاداتعيفهمونىلإعجريموي
ًاريخأريصيهنإفهبجومبلمعيالوهللامالكعمسينم
.اهبرثأتيوأاهمهفيالفتايحورلايفمصأك

ريغمهلىقبيالفمهرونبرلاعزنيُمُكَنوُيُعَضَمْغَأَو
ىمعيًادبأامهلمعتسيالوهينيعناسنإضمغأاذإ.ىمعلا
داشرإوهللامالكلبقيالنملكاذكهو.ةقيقحًاريخأ
نمرشوهويحورلاىمعلاًاريخأهبيصيسدقلاحورلا
.فصويالامبيدسجلاىمعلا

ةمحرلاىلعلديامفيخملاباقعلااذهيفنأىلع
دنععاطتسمسانلادنععاطتسملاريغنإف)١٨عرظنا(
لٱَّـنِإ«برلا

ْ
ْنَأَىلِإَليِئاَْرسِإلًاّيِئْزُجْتَلَصَحْدَقَةَواَسَق

لِمَلُخْدَي
ْ
فرعيدحأالنأامكو.)١١:٢٥ةيمور(»ِمَمُألٱُؤ

ىمعألاكرصبلاةميقفرعيدحأالوعئاجلاكماعطلاةذل
اولبقيوهمالكباوذلييكلةدودحمةدمهبعشبرلاكرت
.هيلإاوعجريفهحورداشرإ

الفءاسؤرلاوءايبنألاسوؤرىطغبرلاْمُهاَّـطَغ
نامزيفنويسيرفلاوةبتكلامهلثمونوعمسيالونورصبي
.حيسملا

سدقملاباتكلاسانلاأرقيالِموُتْخَْملٱِرْفِّـسلٱِمَالَك
لوقيوأرقينأفرعيالهنإدحاولالوقيفرذعمهنملكلو
يقيقحلاببسلاوةماعلادنعموهفمريغهللاباتكنإرخآلا
.قحلااوفرعينأنوبحيالمهنأوه

ِهِمَفِبَّـَيلِإََبَرتْقٱِدَقَبْعَّـشلٱاَذٰهَّـنَأل:ُدِّـيَّـسلٱَلاَقَف«١٣
لَقاَّـمَأَوِهْيَتَفَشِبيِنَمَرْكَأَو

ْ
ْمُهُتَفاََخمْتَراَصَو،يِّـنَعُهَدَعْبَأَفُهُب

.»ًةَمَّـلَعُمِساَّـنلٱَةَّـيِصَويِّـنِم
٧و٧:٦سقرمو٩و١٥:٨ىّتمو٣٣:٣١لايقزح
٢:٢٢يسولوك

لهجلاهللاىلإبسنييئارملانألًاريثكءايرلابرلاهركي
يفامفرعيالونيتفشلابماركإلابىضريفناسنإهنأك
برلااودبعايقزحنامزيفسانلاضعبلعلو.بلقلا
.برلانمًافوخالكلملانمًافوخ

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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لوقلااذهصصخحيسملاًةَمَّـلَعُمِساَّـنلٱَةَّـيِصَو
رظنءايعشإنأيفكشالو)١٥:٨ىّتم(نييسيرفلل
يفالةيتآلاروصعلايفةيحورلابعشلاةلاحىلإيحولاب
نوميقيةبذكنوملعمًاضيأانمايأيفو.اهدحوهمايأ
هللااياصوماقمةيسنكلاضئارفلاوعماجملاماكحأوديلاقتلا
قفاوتاهنألاهنولبقيبعشلاودسافلامهميلعتقفاوتاهنأل
.ةدسافلامهتاوهش

هبُعَنْصَأُدوُعَأاَذَنَئَهَكِلٰذِل«١٤ شلٱاَذِٰ
،ًابيِجَعَوًابَجَعِبْعَّـ

.»ِهِئاَمَهُفُمْهَفيِفَتَْخيَوِهِئاَمَكُحُةَمْكِحُديِبَتَف
١:١٩سوثنروك١و٨ايدبوعو٤٩:٧ايمرإ١:٥قوقبح

كرتوهبيجعلالمعلاوديكأتللراركتلاًابيِجَعَوًابَجَع
.ةسدقملامهتنيدموهبعشهللا

ملةديدجبئاصمنوكتِهِئاَمَكُحُةَمْكِحُديِبَتَف
يبنلانامزيفومهتمكحديفتاذكهوءامكحلااهروصتي
يفورصموروشأةهجنمةسايسلابابرأةلاهجترهظ
يملعمنممهريغونييسيرفلاةلاهجترهظحيسملانامز
رومألااومظعوقيقدتلابسدقملاباتكلااوسردنيذلادوهيلا
عقربلاوناميإلاوةمحرلاوقحلاوسومانلالقثأاوكرتوةديهزلا
ناميإلامدعةلاهجمظعأومهلوقعىلععوضوممويلاىتح
ةماقإوهئادعأعيمجهتبلغدنعةلاهجلاهذهرهظتسوحيسملاب
.دجملاتوكلم

ِنَعْمَُهيْأَراوُمُتْكَيِلَنوُقَّـمَعَتَيَنيِذَّـلِلٌلْيَو١٥«١٥،١٦
ُهلاَمْعَأُريِصَتَف،ِّـبَّـرلٱ

ُ
يفْم لُّظلٱِ

ْ
ْنَمَواَنُِرصْبُيْنَم:َنوُلوُقَيَو،ِةَم

جلٱُبَسُْحيْلَه!ْمُكِفيِرْحَتَلاَي١٦.؟اَنُفِرْعَي
ْ
طلٱَكُلِبَا

ِّـ
ىَّـتَحِني

ملٱَلوُقَي
جلٱُلوُقَتْوَأ.يِنْعَنْصَيَْمل:ِهِعِناَصْنَعُعوُنْصَْ

ْ
ْنَعُةَلْبِ

.»؟ْمَهْفَيَْمل:اَهِلِباَج
٩:٢٠ةيمورو٤٥:٩ص٩٤:٧رومزم٣٠:١ص

وهبرلانعهومتكينأاودارأيذلايأرلانأحجرألا
بجعتو)٣١و٣٠صو٦و٢٠:٥ص(رصمعمةفلاحملا
ينبكهللانأمهمعزوهمهفيرحتو.مهت.لاهجنميبنلا
نورقينوريثكو.هنعمهيأراومتكينأنوردقيمهنأورشبلا
الهنأكنوكلسيكلذعموءيشلكملعيهللانأمهداقتعاب
.ةيّرسلامهراكفأومهلامعأفرعي

فيرحتلاوهاذهوْمَهْفَيَْمل:اَهِلِباَجْنَعُةَلْبِْجلٱُلوُقَت
.ءامهفمهنأومهفيملهللانأاوربتعامهنأ

يفَسْيَلَأ«١٧ ،ًاناَتْسُبُناَنْبُلُلَّـوَحَتَيًاّدِجٍةَريِسَيٍةَّـدُمِ
لٱَو
ْ
.»؟ًارْعَوُبَسُْحيُناَتْسُب
٢٢ىلإ١١:١٧ةيمور٣٢:١٥ص

زرألاكراجشأيأةيربماجآوأرعوانهنانبلىنعم
ريصيفريغتيءيشلكنأةلمجلاىنعموةحالفالباهريغو
ةيحورطئاسوالبمهوممألايأًارعوناتسبلاوًاناتسبرعولا
ناميإالبوةفرعمالبهللابعشريصي.نوصلخيونورونتي
نمًاضيأمهفنو.نيلوأنورخآلاونيرخآنولوألانوكيف
ءاينغألاناتسبلانموءاطسبلاوءارقفلارعولايأنانبل
يزخيلملاعلالاهجراتخاهللانأةءوبنلاىنعمو.ءاملعلاو
يساركلانعءازعألالزنأو)١:٢٥سوثنروك١(ءامكحلا
.)١:٥٢اقول(نيعضتملاعفرو

يفُعَمْسَيَو«١٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
َنِمُرُظْنَتَو،ِرْفِّـسلٱَلاَوْقَأُّمُّصلٱِمْوَي

لٱ
ْ
لُّظلٱَوِماَتَق

ْ
لٱُنوُيُعِةَم

ْ
.ِ»يْمُع

٣٥:٥ص

ريشبتلااوعمسيملمهنألمصممألاِيْمُعْلٱ...ُّمُّصلٱ
مهديدجتةءوبنلانومضمو.قحلااوفرعيملمهنأليمعو
يحورمهفالبنيذلاعيمجًاضيأيمعلاومصلاو.مهصالخو
نأوهدعولاو)١٢-٩عريسفترظنا(دوهيلانموممألانم
مهبولقددجيومهلوقعرينيفسودقلاهحورمهيلعبكسيهللا
.يحورلاهانعمنومهفيوهللامالكىلإنوغصيف
.سدقملاباتكلايفيذلاهللامالكِرْفِّـسلٱَلاَوْقَأ

لٱُداَدْزَيَو«١٩
ْ
ُنيِكاَسَمُفِتَْهيَو،ِّـبَّـرلٱِبًاحَرَفَنوُسِئاَب

.»َليِئاَْرسِإِسوُّدُقِبِساَّـنلٱ
٢:٥بوقعي٦١:١ص

رفسيفءاجامكلذةلثمأوةيحورلاةفرعملاةجيتنحرفلا
اموحرفبةملكلااولبقنيذلاممألاصوصخبلسرلالامعأ
.ليجنإلالوخدبةيعامتجالاةئيهلاديدجتنممويلاهارن

لٱَّـنَأل٢٠«٢٠،٢١
ْ
ملٱَيِنَفَو،َداَبْدَقَِيتاَع

َعَطَقْنٱَو،ُئِزْهَتْسُْ
ُئِطُْخيَناَسْنِإلٱاوُلَعَجَنيِذَّـلٱ٢١ِمْثِإلٱَىلَعَنيِرِهاَّـسلٱُّلُك
لِلًاّخَفاوُبَصَنَوٍةَمِلَكِب

ْ
يفِفِصْنُم لٱِ

ْ
لٱاوُّدَصَوِباَب

ْ
َّـراَب

لٱِب
ْ
طُب
ْ
.»ِل
:٢٨لاثمأ١٢و٥:١٠سوماع٢:١اخيم٢٢و٢٨:١٤ص
٢١

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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نييروشألاكجراخلانمدوهيلاءادعأنمملاظلاوهَِيتاَعْلٱ
.دوهيلانمريرشلاونمؤملاريغوهئزهتسملاو
مهتئيطخودوهيلانمرارشألامهِمْثِإلٱَىلَعَنيِرِهاَّـسلٱ
قرطوصرفنعنوشتفيومثإلانودصقيمهنألةميظع
نودهتجيونورهسينيحلاصلانأامكشغلاوملظللةبسانم
.)٨:٥سوماعو٢:١اخيم(ةحلاصلالامعألايف

ةملكبهوديصيىتحناسنإلانوبقاريٍةَمِلَكِبُئِطُْخي
ريشيلوقلاامبرو)٢٢:١٥ىّتم(حيسملامايأيفنييسيرفلاك
ىتحريقفللديدهتلاوفيرحتلانمةمكحملايفىرجامىلإ
.هاوعدطقستفةملكبطلغي

نيكسملافصنينأديرينمنوعنميِفِصْنُمْلِلًاّخَف
.)١٢-٥:١٠سوماع(

يف لحمهنوكلةنيدملابابيفنوسلجيةاضقلاناكِباَبْلٱِ
.عامتجا

يفبعالتوأروزةداهشةطساوبِلْطُبْلٱِبَّـراَبْلٱاوُّدَصَو
.هقحنمرابلااوعنممالكلا

ِتْيَبِلَميِهاَرْبِإىَدَفيِذَّـلٱُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰهَكِلٰذِل«٢٢
ُّرَفْصَيَنآلٱَسْيَلَو،ُبوُقْعَيُلَجَْخيَنآلٱَسْيَل:َبوُقْعَي
.»ُهُهْجَو
٢٤:٣عوشي

لسنبهدعووةينثودالبنمهذخأَميِهاَرْبِإىَدَفيِذَّـلٱ
نأردقيبرلااذكهودلوالبتقولاكلذيفناكنإوريثك
بسحًاليحتسمكلذناكنإوناميإلاببوقعيدالوأرثكي
.رهاظلا

ةبيخنمدوهيلالجخيالُبوُقْعَيُلَجَْخيَنآلٱَسْيَل
.هللاديعاومءافومدعوأمهلامآ

يفَّـيَدَيِلَمَعِهِدَالْوَأِةَيْؤُرَدْنِعْلَب«٢٣ َنوُسِّـدَقُيِهِطَسَوِ
.»َليِئاَْرسِإَهٰلِإَنوُبَهْرَيَو،َبوُقْعَيَسوُّدُقَنوُسِّـدَقُيَو،يِمْسٱ

٢:١٠سسفأو٦٠:٢١و٤٥:١١و١٩:٢٥ص

لمعبنوددجتينيذلاممألاىلإريشيَّـيَدَيِلَمَعِهِدَالْوَأ
حرفاذكهو.هللابعشىلإنومضنيمثسدقلاحورلا
ديدجتبابانربو)١٠لامعأ(سويلينركديدجتبسرطب
مهبوقعيدالوأو)١١:٢٠لامعأ(ةيكاطنأيفنيينانويلا
.)٣:٧ةيطالغ(هناميإكمهناميإيأناميإلابهدالوأ

نوبهريممألانممهيلإاومضنانيذلاودوهيلاَنوُبَهْرَيَو
املمعذإهتردقوهقدصرهظأوهدعوبىفوهنألليئارسإهلإ
.ًالاحمهاريناك

ملٱُمَّـلَعَتَيَو،ًامْهَفِحاَوْرَألٱوُّلاَّـضلٱُفِرْعَيَو«٢٤
َنوُدِّـرَمَتُْ

.»ًاميِلْعَت
٢٨:٧ص

٩عرظنا(دوهيلامهوَنوُدِّـرَمَتُْملٱ...ِحاَوْرَألٱوُّلاَّـضلٱ
:ةثالثةءوبنلاهذهيفنأشلاتاذرومألاو)١٨و
.مهلوقعىمعومهبولقةواسقلدوهيلاضفر.١
لسرلااودهطضامهنألدوهيلامغرىلعممألاصالخ.٢

.ممألايرشبممهنوكل
ًادحاونانثالاراصهبيذلاحيسملاىلإدوهيلاعوجر.٣

.)١١صةيمور(دحاولاهللاتيبلهأعيمجلاو

ظاعوللدئاوف
)٨و٧ع(رارشألامالحأ
دعبورورسلاوةحارلاوىنغلامهمالحأيفنوريمهنإ.١

اذإوأىنازحونوبعتموءارقفمهاذإونوظقيتسينامز
.ًارورسهيفنودجيالىنغلااولان
ةريرشلامهلامعأونوملاسمهنأمهمالحأيفنوريمهنإ.٢

فشكُتامدنعنوظقيتسيوسانلاوهللانعةموتكم
باذكلافرعُيوقراسلاولتاقلارهظيفلامعألاهذه
.مهاياطخىلعمهلًاباقعراعورقفوضارمأمهيرتعيو
مهنأعمةرخآلايفمهصالخمهمالحأيفنوريمهنإ.٣

موييفنوظقيتسيوحيسملااوضفروهللاةعيرشاوفلاخ
.»نيعالمايينعاوبهذا«هلوقاوعمسيلنيدلا

)١٢-٩ع(يحورلازجعلا
.ةيحورلاهاوقيأناسنإلاىوقىلعأيفوهزجعلااذه.١

مظعأةبيصمنونجلاوةميظعةبيصميدسجلاىمعلاف
يحورلازجعلاةبيصمودسجلانمىلعألقعلانأل
.ةميقلقعلاودسجلاقوفتسفنلانأللكلامظعأ
ًادسجسانلاىوقأمهنيذلانألمتحملانمنإ.٢

دوهيلاءاسؤركتايحورلايفنيزجاعنونوكيًالقعو
المهنإفانمايأيفءاملعلاضعبونيينانويلاةفسالفو
.هللاحورلامنومهفي
وهوةئيطخلانعجتانوناسنإلاةدارإبوهزجعلااذهنإ.٣

.ةئيطخًاضيأ

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
.رصمىلعنيلكتمللليولا.١
.بذكلاونايصعلاىلإدوهيلاليم.٢
دوهيللًاناهربكلذناكفروشأةدابإيفهبعشلهللاةمحر.٣

.رصمىلعلاكتالاىلإةجاحالهنأىلع

لِلٌلْيَو«١
ْ
ملٱَنيِنَب

َنوُرُْجيْمَُّـهنَأىَّـتَح،ُّبَّـرلٱُلوُقَيَنيِدِّـرَمَتُْ
اوُديِزَيِل،يِحوُرِبَسْيَلَوًابيِكَسَنوُبُكْسَيَو،يِّـنِمَسْيَلَوًايْأَر
.»ٍةَئيِطَخَىلَعًةَئيِطَخ

٢٩:١٩ةينثت٢٩:١٥ص

ةيوبألاهتبحممهلّنيبفنينبدوهيلاىمسبرلاَنيِنَبْلِل
مهتئيطخةعاظفومهلبأكهلمهتابجاوومهبهتيانعو
.مهنايصعب

١٨ص(رصمفعضمهلّنيبدقيبنلاناكَنيِدِّـرَمَتُْملٱ
ىلعرصمةفلاحماوبلطوبرلاةروشماوضفرمهنكلو)٢٠-
.روشأ

اوناكمهنإفنيينثولاةداعىلإةراشإًابيِكَسَنوُبُكْسَيَو
.دهعلاقيدصتلمهتهلآلرمخلاوتيزلانمةبيكسنوبكسي

دوهيلايأرناكةيرشبلاةمكحلابسحيِحوُرِبَسْيَلَو
اهلوروشأدعبملاعلايفةمأىوقأتناكرصمنألًابئاص
ماعلارطخلايفدوهيللةكراشميهوبرحللٍفاكدادعتسا
مهداحتاوهويساسألاءاطخلااذهمهيأرناكنكلوروشأنم
.نيينثولابهللابعشمهو

ىلوألامهتئيطختناكٍةَئيِطَخَىلَعًةَئيِطَخاوُديِزَيِل
ةدايزمهقيرطيفةوطخلككلذدعبناكوبرلامهكرت
.برلانعداعتبا

،يِمَفاوُلَأْسَيَْملَوَْرصِمَىلِإاوُلِزْنَيِلَنوُبَهْذَيَنيِذَّـلٱ٢«٢،٣
لَيِل
ْ
ُريِصَيَف٣.َْرصِمِّـلِظِباوُمَتَْحيَوَنْوَعْرِفِنْصِحَىلِإاوُئِجَت
.»ًايْزِخَْرصِمِّـلِظِبُءاَمِتْحِالٱَو،ًالَجَخَنْوَعْرِفُنْصِحْمُكَل

٢٢:٧كولم١و٩:١٤عوشيو٢٧:٢١ددع٣١:١ص
٧و٣٧:٥ايمرإو٢٠:٥ص٢٠و٤٢:٢و٢١:٢ايمرإو

نيبهاذدوهيلالسرناكامبرَْرصِمَىلِإاوُلِزْنَيِلَنوُبَهْذَي
.ايؤريفنيبهاذيبنلامهآروأةءوبنلاهذهخيراتيف

مهتفرعملبرلانولأسيالسانلاضعبيِمَفاوُلَأْسَيَْملَو
ءايعشإنامزيفدوهيلاناكاذكهوهيضريالمهيأرنأ

نمنوريالفمهيأرةحصبنوقثاومهنألنولأسيالمهضعبو
رمأيفليئارسإونبلعفاذكهوبرلالاؤسىلإةجاح
نأوهفسدقملاباتكلاميلعتامأو.)٩:١٤عوشي(نوعبج
.ًاريبكوأناكًاريغصرمألكيفبجاوبرلانملاؤسلا
ءايقتألالعفياذكهوميدقلايفلضافألاعيمجلعفاذكهو
سيئرةطساوبميدقلايفبرلانملاؤسلاناكو.انمايأيف
)٢٢:١٤كولم٢(يبنةطساوبوأ)٢٧:٢١ددع(ةنهكلا
باتكلاةعلاطموحيسملامسابةالصلاةطساوبنوكيمويلاو
يقاشبرمالكنمرهظيو.نينمؤملاةوخإلاةرواشموسدقملا
كولم٢(رصمىلعنيلكتماوناكدوهيلانأايقزحلسرىلإ
١٨:٢١(.

املفريدقلالظيفاوتيبينأبجيناكَْرصِمِّـلِظِب
.برلاناكميفرصماولعجرصمىلإاوأجتلا

نممهصالخنألًالَجَخَنْوَعْرِفُنْصِحْمُكَلُريِصَيَف
.نوعرفنمالبرلانمنوكيروشأ

يفاوُراَصُهَءاَسَؤُرَّـنَأل٤«٤،٥ َىلِإُهُلُسُرَغَلَبَو،َنَعوُصِ
جلٱَلِجَخْدَق٥.َسيِناَح

ْ
َسْيَل.ْمُهُعَفْنَيَالٍبْعَشْنِمُعيَِم

لِل
ْ
لِلَالَوِةَنوُعَم

ْ
لِلْلَب،ِةَعَفْنَم

ْ
لِلَوِلَجَخ

ْ
.»ِيْزِخ

٢:٣٦ايمرإ١٩:١١ص

اوبلطيلرصمىلإنولسرملامهواذوهيءاسؤريأُهَءاَسَؤُر
.روشأكلمىلعرصمكلمنمةدعاسملا

تناكوىلفسلارصميفةنيدم)١٩:١٣ص(َنَعوُص
كلمةمصاعنعوصتناكامبرورصمطساوأيفسيناح
.شوككلمةمصاعسيناحورصم

اورسلبلاحلايفاولجخيمللسرلالعلَلِجَخْدَق
دعباولجخدوهيلابعشنكلومهدوعوونييرصملامالكب
.دوعولابنييرصملاءافومدعلكلذ

جلٱِمِئاََهبِةَهِجْنِمٌيْحَو٦«٦،٧
ْ
يف:ِبوَُن ٍةَّـدِشِضْرَأِ

،ُراَّـيَّـطلٱُّماَّـسلٱُناَبْعُّثلٱَوىَعْفَألٱ،ُدَسَألٱَوُةَوْبَّـللٱاَهْنِم،ٍةَقيِضَو
حلٱِفاَتْكَأَىلَعَنوُلِمَْحي

ْ
جلٱِةَمِنْسَأَىلَعَو،ْمَُهتَوْرَثِريَِم

ْ
ِلاَمِ

،ًاثَبَعَوًالِطاَبُنيِعُتَْرصِمَّـنِإَف٧.ُعَفْنَيَالٍبْعَشَىلِإ،ْمُهَزوُنُك
جلٱَبَهَراَُهتْوَعَدَكِلٰذِل

ْ
.»ِسوُُل

٣٧:٧ايمرإ٨:١٥ةينثت١٢:١و٨:٩عشوهو٥٧:٩ص
٥١:٩صو٩:١٣بويأ

مهمئاهبباعتأفصوبلسرلاءالؤهباعتأروصييبنلا
شوحوضرأقيضوةدشضرأيفناكمهرفسنأل
ةيدوهيلانيبةلصافلاضرألايهواهيفءامالةرارحو
.رصمو

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
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ةروهشملاقرشلاىراحصيعافأُراَّـيَّـطلٱُّماَّـسلٱُناَبْعُّثلٱ
.بثولاةعرسب

.نييرصمللدوهيلانمايادهْمَُهتَوْرَثَنوُلِمَْحي
٨٧:٤رومزمو٩:١٣بويأ(رصمليرعشمساَبَهَر
ةسارشلايلصألاةملكلاىنعمو)٥١:٩ءايعشإو٨٩:١٠و
ًائيشلعفتملاهنألسولجلابهررصمو.ربكتلاوةحاقولاو
مالكلايفاهتوقلكناكلباهيلعنيلكتملاتعفنالو
.لعفالبدعولاو

ُهْمِسْرٱَوٍحْوَلَىلَعْمُهَدْنِعاَذٰهْبُتْكٱَنآلٱَلاَعَت٨«٨،٩
يف ألِلٍتآٍنَمَزِلَنوُكَيِل،ٍرْفِسِ

َ
ٌبْعَشُهَّـنَأل٩.ِروُهُّدلٱَىلِإِدَب

َةَعِيَرشاوُعَمْسَيْنَأاوُءاَشَيَْملٌدَالْوَأ،ٌةَبَذَكٌدَالْوَأ،ٌدِّـرَمَتُم
.»ِّـبَّـرلٱ

١عو١:٤صو٣٢:٢٠ةينثت٢:٢قوقبح

لكيهلاراديفتوصبيبنلامالكناكامبراَذٰهْبُتْكٱ
ناكامبروتآنامزلهبتكينأبرلاهللوقيفرخآعمتجموأ
نوراملاهاريلةريبكفرحأبًازيجوًامالكحوللاىلعبوتكملا
ىلإظفحلالجألليصفتلابرفسلايفبوتكملاوقيرطلاىلع
ىلعليلداذهو.ةينوناقلاسدقملاباتكلارافسأعمدبألا
يفمكحلاودبألاىلإاهنإوسانلاعيمجلةسدقملارافسألانأ
بابرأوكلمللالنيعمجأبعشللةينيدلالئاسملاهذه
.طقفةسايسلا

نأاوديريملكلذعموىوقتلاباورهاظتٌدِّـرَمَتُمٌبْعَش
.مهيلعًادهاشنوكتلهتءوبنيبنلابتكفهللامالكاوعمسي

َال:َنيِرِظاَّـنلِلَواْوَرَتَال:َنيِئاَّـرلِلَنوُلوُقَيَنيِذَّـلٱ١٠«١٢-١٠
لـَك.ٍتـاَمــيـِقـَتْسـُمـاـَنَلاوـُرُظــْنَت

ِّـ
اوـُرُظـْنٱ.ِتـاَمـِعـاَّــنلـٱِبـاَنـوُمـ

.ِليِبَّـسلٱِنَعاوُليِمِ.قيِرَّـطلٱِنَعاوُديِح١١.ٍتاَعِداَُخم
ُلوُقَياَذَكٰهَكِلٰذِل١٢.َليِئاَْرسِإَسوُّدُقاَنِماَمَأْنِماوُلِزْعٱ
لٱاَذٰهْمُتْضَفَرْمُكَّـنَأل:َليِئاَْرسِإُسوُّدُق

ْ
لَّـكَوَتَوَلْوَق

ْ
َىلَعْمُت

لُّظلٱ
ْ
.»اَمِهْيَلَعْمُتْدَنَتْسٱَوِجاَجِوْعِالٱَوِم
كولم١و٢:٦اخيمو٧:١٣و٢:١٢سوماعو١١:٢١ايمرإ
٢:١١اخيمو٢٢:١٣

حيسملاىمس.لامعألابلبمالكلابالَنوُلوُقَيَنيِذَّـلٱ
سونافتسالاقو)٢٣:٣٧ىّتم(»ءايبنألاةلتاق«ميلشروأ
هنإ.»مكؤابأهدهطضيملءايبنألايأ«)٧:٥٢لامعأ(دوهيلل
ًامالكاوعمسينأىلإًاعيمجسانلاليميةيملاعلارومألايف
دسافلابلقلابصتغيةيحورلارومألايفنكلوًاقداص
قداصلايبنلاتابجاونمهنإف.لقعلابقيلتيتلاةسائرلا
اوكرتينأمهللوقيواولجخيفمهاياطخسانللرهظينأ

اهنعاوعجريملنإباقعلابمهرذنيواهنوبحييتلااياطخلا
ميقتسملاينيدلاميلعتلاناككلذلوهمالكنماوجعزنيف
قيلمتلامالكرورسلابنولبقيسانلاوليجلكيفمواقي
نكسيومهسفنأبمهبجعديزيومهتاوهشقفاوييذلا
أبنرظنا(نوكتنأةديتعلاةنونيدلانممهفوخومهرئامض
.)١٨مايأ٢اخيميبنلاوباخآكلملا

نعاوديحينأءايبنألللوقيبعشلاِقيِرَّـطلٱِنَعاوُديِح
.راذنإلاوقدصلاقيرط

يفًاريثكمسالااذهءايعشإلمعتساَليِئاَْرسِإَسوُّدُق
برلانإهبدارملاو)ةرم٢٤ءايعشإرفسيفركذ(هظعاوم
ًاعونظحاليفليئارسإسودقومثإلاقيطيالفسودق
نعفكهللاقوهنمرجضدرمتملابعشلانكلومهاياطخ
سودق«هلوقراركتيبنلاباوجناكفليئارسإسودقركذ
هظعوًانيمأنوكينأظعاولكىلعو)١٥و١٢ع(»ليئارسإ
.سانلاىضرياملبقبرلايضرياملوقيو

ٍّضَقْنُمٍعْدَصَكُمْثِإلٱاَذٰهْمُكَلُنوُكَيَكِلٰذِل١٣«١٣،١٤
يفٍئِتاَن يفًةَتْغَبُهُّدَهِيتْأَي،ٍعِفَتْرُمٍراَدِجِ َُرسْكُيَو١٤.ٍةَْظَحلِ
خلٱِءاَنِإِْرسَكَك

ْ
يفُدَجوُيَالىَّـتَح،ٍةَقَفَشَالِبًاقوُحْسَم،َنيِفاَّـَز ِ

ملٱَنِمٍراَنِذْخَألٌةَفْقَشِهِقوُحْسَم
َنِمٍءاَمِفْرَغِلْوَأ،ِةَدَقْوَْ

جلٱ
ْ
.»ِّـُب
١٩:١١ايمرإو٢:٩رومزم٢٩:٥ص٦٢:٣رومزم

نوكيورادجلامدهلبقنوكيعدصلاٍّضَقْنُمٍعْدَصَك
رادجلامدهنأريغًاديورًاديوردادزيوًاجراخسيلوهيف
نمنكلواذوهيطوقسنوكياذكهوةتغبةدحاوةعفدنوكي
رظنيامكاذوهيةلاحىلإيبنلارظنو.ةيلخادةميدقبابسأ
ليلقدعبهنأوبيعمهنألوقيوضقنمطئاحىلإناسنإلا
.طقسي

نييروشألانممهصلخبرلاَنيِفاَّـزَْخلٱِءاَنِإِْرسَكَك
رسكلاناكفةمحرلاهذهنماودافتساالواوهبتنيملمهنكلو
.لبابيبسيفماتلا

:َليِئاَْرسِإُسوُّدُقُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل«١٥
َختِنوُكُّسلٱَوِعوُجُّرلٱِب

ْ
هلٱِب.َنوُصُل

ُْ
ُنوُكَتِةَنيِنْأَمُّطلٱَوِءوُد

.»اوُءاَشَتْمَلَف.ْمُكُتَّـوُق
٢٣:٣٧ىّتم٧عو٧:٤ص

نأاوديريمليذلا»ليئارسإسودق«لوقييبنلالزيمل
قلاخلادرطينأردقيالفيعضلاناسنإلانإف.هركذاوعسي
.سدقملاهباتكيفوهئايبنأيفهتوصتّكسيالونوكلانم
الإكلذناكامهريمضيفهللاتوصئطاخلاتّكسولو

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
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دسيوهينيعضمغينأردقيالهيفتقويتأيفنيحىلإ
.هينذأ

اميسالومهاياطخنععوجرلاِنوُكُّسلٱَوِعوُجُّرلٱِب
الهللانمصالخلانألنوكسلاو.رصمىلعلاكتالاةيطخ
.هيلعاولكتيوهوعيطينأالإمهيلعامفمهنم

ْهلٱِب
ُ
ًادجنرمتملايدنجلاْمُكُتَّـوُقُنوُكَتِةَنيِنْأَمُّطلٱَوِءوُد

دئاقلارمأعمسيىتحبرضيالوودعلاوحنمدقتيال
مهراظتناتقويفةنينأمطلاوءودهلايفشيجلاةوقنوكتف
نمبعصألمعلانععانتمالانوكيدق.لمعلابرمألا
تاذلاىلعمكحلاوملكتلانمبعصأتوكسلاولمعلا
نأناسنإلانكميالو.اهريغىلعمكحلانمبعصأ
فئاخلاوًائداهنكيملنإلامعتسانسحأهاوقلمعتسي
.بجيامكامهلمعالمعينأناردقيالبرطضملاو

لُقَو١٦«١٦،١٧
ْ
َكِلٰذِل.ُبُرَْهنٍلْيَخَىلَعْلَبَال:ْمُت

.ْمُكوُدِراَطُِعْرسُيَكِلٰذِل.ُبَكْرَنٍةَعِيَرسٍلْيَخَىلَعَو.َنوُبُرَْهت
لَأُبُرَْهي١٧

ْ
،َنوُبُرَْهتٍةَسَْمخِةَرْجَزْنِم.ٍدِحاَوِةَرْجَزْنِمٌف

َىلَعٍةَياَرَكَو،ٍلَبَجِسْأَرَىلَعٍةَيِراَسَكَنوُقْبَتْمُكَّـنَأىَّـتَح
.»ٍةَمَكَأ
٢٣:١٠عوشيو٣٢:٣٠و٢٨:٢٥ةينثتو٢٦:٨نييوال

كلملاف.ليخلابًاميدقرصمترهتشاُبُرَْهنٍلْيَخَىلَع
هنألمأمهضعبلعلو.اهنمتابكرموًاليخذخأناميلس
اذإاهتطساوبنوصلخيفليخمهيتأترصمبمهداحتاةطساوب
نوصلخيالونوبرهيمهنإبرلالاقف.مهتنيدمتطقس
ًاريبكناكولومهشيجبهريومهنمعرسأمهودراطنوكيو
.ًاريغصناكولوودعلاشيجمامأنم

نماهاوساملكعطقدعبةيقابةديحوةرجشٍةَيِراَسَك
ىقبترهاظناكميفةياريهةمكألاىلعةيارلاو.راجشألا
.عيمجللةربعدونجلاتتشتدعب

َكِلَذِلَو.ْمُكْيَلَعَفَّـَأَرتَيِلُّبَّـرلٱُرِظَتْنَيَكِلَذِلَو١٨«١٨،١٩
ِجلىَبوُط.ٍّقَحُهٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ْمُكََمحْرَيِلُموُقَي

َ
.ِهيِرِظَتْنُمِعيِم

يفَبْعَّـشلٱَّـنَأل١٩ يفُنُكْسَيَنْوَيْهِصِ يِكْبَتَال.َميِلَشُروُأِ
ُعَمْسَياَمَنيِح.َكِخاَُرصِتْوَصَدْنِعَكْيَلَعُفَّـَأَرتَي.ًءاَكُب
.»َكَلُبيِجَتْسَي
ص١٧:٧ايمرإو١٦:٢٠لاثمأو٣٤:٨و٢:١٢رومزم
٦٥:٩

ةجيتنتناكفرصمىلعاولكتاوبرلااوكرتاوناكَكِلَذِل
هبعشاوناكاملمهنكلولدعلابهللامهلماعولكالهلامهتيطخ

اوعجريواوبوتيىتحرظتنالبًامامتمهكالهإىلإعرسيمل
.مهيلعفأرتيفهيلإ

.هدعوىسنيالوبجاولانمرثكأمهصاقيالفٍّقَحُهٰلِإ
يفسانلاعيمجليمومعدعوِهيِرِظَتْنُمِعيِمَِجلىَبوُط

هرظتننوسأيلاوقيضلاتقويفبرلارظتننفليجلك
ًاعيرسمهصّلخيلبهيرظتنمىسنيالهنألربصلاوناميإلاب
.مهبيدأتمامتإدعب

يفَبْعَّـشلٱَّـنَأل يفنكسيدوهيلاهللابعشيأَنْوَيْهِصِ
.يبسلانممهعوجردعبميلشروأ

ىلعبعشلانزحىرنرثؤملالوقلااذهيفيِكْبَتَال
انيكبانسلجكانهلبابراهنأىلع«مهاياطخىلعومهباعتأ
لوقيذإةيوبألاهللاةبحمىرنو»نويهصانركذتامدنعًاضيأ
.»يكبتال«مهنمدحاولكل

هيلإاوبلطيواولصينأبرلارظتنيَكِخاَُرصِتْوَصَدْنِع
نأنظنالنأبجيف.ًاعيرسمهلبيجتسيهنأبدعولاو
بلطنملاذإوأهيلإانبلطاذإًادحاوًالمعانعملمعيبرلا
انيلعتاكربلاهذهلولحنكلوانيلعكرابينأدعتسمهنأل
.انتاولصىلعةفقوتم

يفًازْبُخُدِّـيَّـسلٱُمُكيِطْعُيَو٢٠«٢٠،٢١ يفًءاَمَوِقيِّـضلٱِ ِ
لَعُمُئِبَتَْخيَال.ِةَّـدِّـشلٱ

ِّـ
لَعُمَكاَنْيَعىَرَتْلَب،ُدْعَبَكوُم

ِّـ
،َكيِم

لَخًةَمِلَكِناَعَمْسَتَكاَنُذُأَو٢١
ْ
ُ.قيِرَّـطلٱَيِهِهِذٰه:ًةَلِئاَقَكَف

لٱَىلِإَنوُليِمَتاَمَنيِح.اَهيِفاوُكُلْسٱ
ْ
َىلِإَنوُليِمَتاَمَنيِحَوِنيِمَي

لٱ
ْ
.»ِراَسَي
:٨سوماعو٧٤:٩رومزم١٢٧:٢رومزمو٢٢:٢٧كولم١
١:٧عوشي١١

يفًازْبُخ برلامهكرتياليبسلايفاوقياضتولوِقيِّـضلٱِ
توقلامهنععطقيالوشطعلاوعوجلابمهكلهيالوًامامت
.ةيمويلاهتمعنيأيحورلا

ةطساوبيحورلاتوقلاناكَكوُمِّـلَعُمُئِبَتَْخيَال
ةظفلبةيلصألاةملكلامهضعبمجرتو.اوئبتخيالفمهيملعم
نأىنعملانوكيف)ةيعوسيلاةمجرتلااذكو(درفملاب»ملعم«
ةدميفءايبنأدوجوبدعولااذهبيفُوو.هبعشملعمبرلا
.لاينادولايقزحوايمرإكيبسلا

توصنوعمسيقيرطلانعنيهئاتكَكَفْلَخًةَمِلَك
ىلإانهةراشإلالعلو.اوعجرامهللوقيمهئارونممهليلد
توصوأسدقلاحورلاداشرإكروظنمريغملكتمتوص
سدقلاحورلالولحبًاضيأدعولااذهبيفُوو.ريمضلايفهللا
هللابعشداشرإبويحولابةبوتكملاةسدقملارافسألابو
.مهبولقىلعةبوتكملاهللاسيماونبوًاضعبمهضعب

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
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ملٱُمُكِتَّـضِفِليِثاَمَتَحِئاَفَصَنوُسِّـجَنُتَو«٢٢
َءاَشِغَوِةَتوُحْنَْ

ملٱُمُكِبَهَذِلاَثْمِت
طَت.ِكوُبْسَْ

ْ
ُلوُقَت.ٍضِئاَحِةَصْرِفَلْثِماَهُحَر

َهل
َ
.»يِجُرْخٱ:ا
١٤:٨عشوه٣١:٧و٢:٢٠صو٣١:١مايأ٢

نمةعونصممانصألاتناكُمُكِتَّـضِفِليِثاَمَتَحِئاَفَص
ىنعملاوبهذلاوأةضفلابةاشغموبشخلانموأرجحلا
نوحرطيلبةيناثهولمعتسيلبهذلاوةضفلانوعلخيالمهنأ
ايقزحنامزيفمهضعبنأرهاظلاو.اهحئافصعممانصألا
.ًارسمانصأللدجسيناك

ةيلكلامهتهاركىلعلديهيبشتٍضِئاَحِةَصْرِفَلْثِم
نميهةيطخلاةهاركو.اهلنودجسياوناكيتلامانصألل
بحينأددجتملابلقلانكميالفسدقلاحورلالعفجئاتن
.هللايضريالامميهتشينأوأةيطخلا

َضْرَألٱُعَرْزَتيِذَّـلٱَكِعْرَزَرَطَميِطْعُيَّـمُث٢٣«٢٦-٢٣
ىَعْرَتَو.ًانيِمَسَوًامَسَدُنوُكَيَف،ِضْرَألٱِةَّـلَغَزْبُخَوِهِب
يفَكُتَيِشاَم لٱَكِلٰذِ

ْ
يفِمْوَي حلٱَوُراَقْبَألٱَو٢٤.ٍعِساَوًىعْرَمِ

ْ
ُريَِم

ملٱِبىَّـرَذُمًاحَّـلَُممًافَلَعُلُكْأَتَضْرَألٱُلَمْعَتيِتَّـلٱ
ْ
ِفَسْنِ

ملٱَو
ْ
ٍةَمَكَأِّـلُكَىلَعَوٍلاَعٍلَبَجِّـلُكَىلَعُنوُكَيَو٢٥.ِةاَرْذِ
يفٍهاَيِميِراََجمَوٍقاَوَسٍةَعِفَتْرُم ملٱِمْوَيِ

لٱِةَلَتْقَْ
ْ
اَمَنيِح،ِةَميِظَع

لٱُروُنُنوُكَيَو٢٦.ُجاَرْبَألٱُطُقْسَت
ْ
ُروُنَو،ِسْمَّـشلٱِروُنَكِرَمَق

يف،ٍماَّـيَأِةَعْبَسِروُنَكٍفاَعْضَأَةَعْبَسُنوُكَيِسْمَّـشلٱ ُُربَْجيٍمْوَيِ
.»ِهِبَْرضَّـضَريِفْشَيَوِهِبْعَشَْرسَكُّبَّـرلٱ
٤٤:٣و١٥و٢:١٤ص٤:٨سواثوميت١و٦:٣٣ىّتم

٢٠و٦٠:١٩ص

ةديجلالالغلاورطملااهنموتاكربلانسحأءاطعبةوبن
اهلكضرألانوكتوىرذُمًاحلممًافلعلكأتمئاهبلانأىتح
دازُيوءادعألاعيمجولبابجاربأطقستولابجلاىتحًايقس
ىلعةءوبنلاهذهمامتإنكميالو.سمشلارونورمقلارون
فصييبنلانإفزاجملاليبسىلعمتتامنإةقيقحلاليبس
نمةذوخأمتاراعتسابةسينكلالاوحأوحيسملاكلم
هبعشتاجايتحالكدسيهللانأىنعملاوةعيبطلا
روننأكرضاحلاملاعلااذهدجمنممظعأدجمبمهدجميو
.فاعضأةعبسدادزاسمشلا

راطمألانإفًاضيأةقيقحّمتيوّمتامةءوبنلاهذهيفو
ريغتييعيبطلارضاحلاملاعلاوهللانمةرمثملاةنمزألاو
ةينثولادالبلانأىرنفهيفنينكاسلانيسحتبنسحتيو
لاوحأبلبطقفناكسلابالةيحيسملادالبلانعفلتخت
.ميلقإلاومئاهبلاوتاعورزملاوضرألاكًاضيأةعيبطلا

٣٣ىلإ٢٧عروشأكلمبيراحنسةرسك

ٌلِعَتْشُمُهُبَضَغ.ٍديِعَبْنِمِيتْأَيِّـبَّـرلٱُمْسٱاَذَوُه«٢٧
حلٱَو

ْ
.»ٍةَلِكآٍراَنَكُهُناَسِلَو،ًاطَخَسِناَتَئِلَتُْممُهاَتَفَش.ٌميِظَعُقيَِر

يبنلاىنعموىمسملاهبفرعُياموهمسالاِّـبَّـرلٱُمْسٱ
ةوقسانلالكفرعيلةفيخملامعأبهسفنرهظيسبرلانأ
.هبضغ

ًالوأىرناننإفحيرلاببوحصملارطملاكٍديِعَبْنِمِيتْأَي
مويغلانمءامسلادوستمثرحبلانمةدعاصةريغصةميغ
.حيرورطمكلذبقعيمث

.قوربلانمٌميِظَعُقيِرَْحلٱَو
.قربلاودوعرلانمجرخييذلاميغلايأُهاَتَفَش
.ميغلانمجرخييذلاقربلايأُهُناَسِل

ِمَمُألٱِةَلَبْرَغِل.ِةَبَقَّـرلٱَىلِإُغُلْبَيٍرِماَغٍرْهَنَكُهُتَخْفَنَو«٢٨
.»ٌّلِضُمٌنَسَرِبوُعُّشلٱِكوُكُفَىلَعَو،ِءوُّسلٱِلاَبْرُغِب

٣٧:٢٩ص٨:٨ص٢:٨يكينولاست٢و١١:٤ص

.رطملايأٍرْهَنَكُهُتَخْفَن
كلميأسأرلانودطقفةبقرلاىلإِةَبَقَّـرلٱَىلِإُغُلْبَي
.)٣٧:٣٧ص(هدالبىلإعجرفاجنهنألروشأ

لابرغلااذهامأوحمقلايقنيلابرغلاِءوُّسلٱِلاَبْرُغِب
لابرغلابهيبشتلاو.كالهللهلكوميشهلاالإهيفسيلف
سيلفديلابلابرغلانأيفرماغلارهنلابهيبشتلانعفلتخي
زجحوأقيرحءافطإىلعنيرداقلاريغرشبلاينبكبرلا
.هرمأتحتوهدييفيشلكلبراهنألا

روشأشويجيأبوعشلايبنلاهّبشيٌّلِضُمٌنَسَر
.ديرياملكلمعينأردقيالفنسرهكفىلعشحوب
ًاحوُرِهيِفُلَعْجَأاَذَنَئَه«)٣٧:٧صرظنا(»لضمنسر«و
بيراحنسشيجكالهنألهيباشتلارّثكيبنلاو»ُعَمْسَيَف
.هنعّربعينأردقيالداكيىتحميظعرمأ

ُحَرَفَو،ٍديِعِسيِدْقَتِةَلْيَلَكٌةَيِنْغُأْمُكَلُنوُكَت٢٩«٣١-٢٩
لَق
ْ
ِرْخَصَىلِإ،ِّـبَّـرلٱِلَبَجَىلِإَِيتْأَيِل،ِياَّـنلٱِبِرِئاَّـسلٱَكٍب
ِهِعاَرِذَلوُزُنيِرُيَو،ِهِتْوَصَلَالَجُّبَّـرلٱُعِّـمَسُيَو٣٠.َليِئاَْرسِإ
هب ٣١.ٍدَرَبِةَراَجِحَوٍلْيَسَوٍءْوَن،ٍةَلِكآٍراَنِبيَِهلَوٍبَضَغِناَجَيَِ
لٱِب.ُروُّشَأُعاَتْرَيِّـبَّـرلٱِتْوَصْنِمُهَّـنَأل

ْ
.»ُبِْرضَيِبيِضَق

٢٨:٢ص٢٩:٦ص٣٢:٤ةينثت٢:٣ص٤٢:٤رومزم
٢٤و١٠:٥ص٣٧:٣٦ص٣٢:١٩و

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص

١٠٧
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حصفلاديعانهديعلابدارملالعلٍديِعِسيِدْقَتِةَلْيَلَك
.ةينغأهيفناكوليللايفتناكهتسراممنأل

ميلشروأىلإنيدعاصلاحرفركذِّـبَّـرلٱِلَبَجَىلِإَِيتْأَيِل
.برلاوهليئارسإرخصو)١٢٢رومزم(ديعلل

:٣٧ص(روشأشيجبرلاكلهأةطساوةيأبفرعنال
دَربوليسورطمبوأنوعاطلاكإبوبمهكلهأامبر)٣٦
.ةقيقحلاليبسىلعتمتةءوبنلاهذهنوكتف

لٱاَصَعِروُرُمُّلُكُنوُكَيَو«٣٢
ْ
ُهلِزْنُييِتَّـلٱِءاَضَق

َ
ُّبَّـرلٱا

لٱَوِفوُفُّدلٱِبِهْيَلَع
ْ
.»ُهُبِراَُحيٍةَرِئاَثٍبوُرُحِبَو.ِناَديِع

١٩:١٦و١١:١٥ص

نمروشأىلعتعقويتلاتابرضلاِءاَضَقْلٱاَصَعِروُرُم
.روشأىلعبرلااهبىضقيتلايهءاضقلااصعوبرلادي

نوكيفروشأامأومهتاجنبليئارسإلحرفنوكيِفوُفُّدلٱِب
.كالهلاورانلل

.روشأبراحيبرلايأُهُبِراَُحي

ًاضْيَأَيِهٌةَأَّـيَهُم،ِسْمَألٱُذْنُمٌةَبَّـتَرُم»َةَتْفُت«َّـنَأل«٣٣
لِل
ْ
ُةَخْفَن.ٍةَرْثَكِبٌبَطَحَوٌراَناَهُتَموُك،ٌةَعِساَوٌةَقيِمَع،ِكِلَم
.»اَهُدِقوُتٍتِيْربِكِرْهَنَكِّـبَّـرلٱ
خلا١٩:٦و٧:٣١ايمرإو٢٣:١٠كولم٢

بونجلاوقرشلاةهجىلإمونهنبايداويفتناكَةَتْفُت
نكامأونيتاسبيداولااذهيفًالصأناكوميلشروأنم
ينبهلإكلوماميسالومانصأللدباعمهيفاوماقأمثهزنتلل
اوناكوفوجمساحننملاثمتهلإلااذهلناكونومع
نيبمهدالوأنوزيجيمثًادجةيماحًارانهفوجيفنودقوي
عنمللبطلانوبرضياوناككلذءانثأيفومهنوقرحييأهيدي
ايشويلطبأو.)سدقملاباتكلاسوماق(مهخارصعامس
خاسوأللًاناكمتراصفةنفتسّجنوةداعلاهذهاذوهيكلم
راشأامبروءاوهلاةيقنتلنارينلااهيفاودقوأوتاومألاثثجو
.يدبألارارشألاباذعيفهلاوقأيفناكملااذهىلإحيسملا

.ةيلزألاهللادصاقميفِسْمَألٱُذْنُمٌةَبَّـتَرُم
امبروهكالهىلإلوقلاىلإريشي.روشأكلمِكِلَمْلِل

نأردقنالاننأامكو.منهجيفهسفنكالهىلإًاضيأريشي
قوسلاوةميركلاةراجحلاكءامسلايفباتكلاظافلأرسفن
ىلعّولعلاولوطلاوضرعلاوراوسألاوباوبألاوبهذنم
رانلاكمنهجيفظافلألااذكهرسفننأردقنالةقيقحلاليبس
الباذعىلإريشتاهنأانيفكيلبتيربكلاوبطحلاو
.فصوي

:ءايشأةسمخروشأكالهلّدعأهللانإ

)٥(اصعلا)٤(نسرلا)٣(لابرغلا)٢(ليسلا)١(
.ةتفت

:حاحصألااذهدئاوفنمو
بوجووصالخللةيرشبلاطئاسولاىلعلاكتالاميرحت.١

.هدحوهللاىلعلاكتالا
نكلوهلامعأعيمجمهفنالوهللادصاقمفرعنالاننإ.٢

لكفرعيهنألهرظتننوهعيطنوهلعضخننأانيلع
اميفهفرعنسنآلاهفرعنالاموءيشلكبينتعيوءيش
.دعب

ظاعوللدئاوف
:يتأيامبموقي)٢٦-٢٣ع(حيسملاتوكلمدجم
ىلإممألاعيمجنمنيريثكمامضنايأريثكداصح.١

.)٤:٣٥انحويو٣٨و٩:٣٧ىّتم(ةسينكلا
يمنُتيتلاسانلاىلعةلزانلاهللاةمعنيأريزغرطم.٢

.ييُحتو
ٌينُقلاو.ناكملكىلإةايحلاءاملصياهبةريثكٌينُق.٣

.نورشبملايه
.ملاعلاوةسينكلايفهللاةفرعمدادتمايأ.ميظعرون.٤

َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

قباسلاحاحصألاعوضومكحاحصألااذهعوضومنإ
.ةديدجتاهيبشتب

لِلَْرصِمَىلِإَنوُلِزْنَيَنيِذَّـلِلٌلْيَو«١
ْ
َىلَعَنوُدِنَتْسَيَو،ِةَنوُعَم

خلٱ
ْ
ملٱَىلَعَنوُلَّـكَوَتَيَوِلَْي

لٱَىلَعَو،ٌَةريِثَكاََّـهنَألِتاَبَكْرَْ
ْ
ِناَسْرُف

َالَوَليِئاَْرسِإِسوُّدُقَىلِإَنوُرُظْنَيَالَو،ًاّدِجُءاَيِوْقَأْمَُّـهنَأل
طَي
ْ
.»َّـبَّـرلٱَنوُبُل
صو٢٠:٧رومزم١٧:١٥لايقزحو٣٦:٦و٣٠:٢ص
٧:٧عشوهو٩:١٣لايناد٣٦:٩

ناكفملاعلايفنيتميظعلانيتكلمملاروشأورصمتناك
ئجتلتاذوهيكامهنيبةعقاولاةفيعضلاةكلمملانأعبطلانم
نأدوهيللنلعأبرلانكلو.اهنمىرخألاوأةدحاولاىلإ
ةدعاسمنودبمهصّلخيهنأبمهدعوومهيلعروظحمكلذ
مدعوةيرشبلاةمكحلاىلعمهلاكتابدوهيلاأطخأف.رصم
.برلاهنلعأامبناميإلا

هنإينانويلارعاشلاسوريموألاقِلْيَْخلٱَىلَعَنوُدِنَتْسَيَو
اتئماهنملكنمجرخيبابةئمرصميفةبيثةنيدملناك
ريثكنودنتسيءامدقلاناكو.تابكرموليخببراحم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

١٠٨
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روشألناكو.)١٢:٣مايأ٢(برحلايفليخلاىلعدانتسالا
.مهومواقيلليخلانممهلدبالهنأدوهيلانظفةريثكليخ
دقتعييرورضرصمبداحتالانأًاميدقدوهيلانظامكو
دقشغلانإويرورضملاعلاعمقافتالانأنوريثكمويلا
نكلواياطخلاهذهاوبكترااذإًارذعمهلنإوًايرورضنوكي
بجيهنأوهباتكلاميلعترئاسوحاحصألااذهميلعت
ةراسخكلذنعأشنولوهاياصوظفحوبرلاىلعلاكتالا
الصالخللةريثكقرطبرللو.ءيشلككرتوءيشلك
.نحناهفرعن

،ِهِمَالَكِبُعِجْرَيَالَوِّـَّـرشلٱِبِيتْأَيَوٌميِكَحًاضْيَأَوُهَو«٢
.»ِمْثِإلٱِيلِعاَفِةَنوُعَمَىلَعَوِّـَّـرشلٱِيلِعاَفِتْيَبَىلَعُموُقَيَو
٢٣:١٩ددع

تقوالإهللانوركذيالضعبلانإٌميِكَحًاضْيَأَوُهَو
لكفرعيبرلانأانمّلعيحاحصألااذهنكلو.ةدابعلا
ىلعفةينيدلارومألابمتهيامكةيسايسلارومألابمتهيوءيش
مهتايحلكيفهرماوألاوملسيوهداشرإاوبلطينأسانلا
نيذلاخبوييبنلاو.ةيحورمأتناكةيدسجأمهرومأو
عيمجو.هنممكحأمهنأكبرلايأرىلعمهيأرنولضفي
.ميكحبسيلبرلانإمهلامعأناسلبنولوقيةأطخلا

باقعوهللانميهو.تابكنلاوءازرألايأِّـَّـرشلٱِبِيتْأَي
.ةيطخلاىلع

ناسنإلاامأوريغتيالفطلغيالبرلاِهِمَالَكِبُعِجْرَيَالَو
١٨:٢٥لايقزح(هلبرلارفغيهتيطخنععجراذإوريغتيف
-٢٨(.

نويرصملامهمثإلايلعافونيدرمتملادوهيلاِّـَّـرشلٱِيلِعاَف
.مهبةناعتسالاىلعبرلاكرابيالف

ملٱاَّـمَأَو«٣
ْ
ِهلآَالٌساَنُأْمُهَفَنوُّيِْرصِ

َ
َالٌدَسَجْمُهُلْيَخَو،ٌة

ملٱُرُثْعَيَفُهَدَيُّدُمَيُّبَّـرلٱَو.ٌحوُر
ملٱُطُقْسَيَوُنيِعُْ

ِناَيَنْفَيَوُناَعُْ
.»ًاعَماَُمهَالِك
٥و١٤٦:٣رومزم

ةهلآمهكولمنأنييرصملاءامدقدقتعاٌحوُرَالٌدَسَج
بعتللةضرعمهنأوطقفرشبىوساوسيلمهنأّنيبف
لاكتالامهيلعاولكتينأدوهيللزوجيالفتوملاوفعضلاو
.هدحوبرللقحييذلا

ِهِتَسيِرَفَقْوَفُِّرَهياَمَك:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل٤«٤،٥
َالَوُهَوِةاَعُّرلٱَنِمٌةَعاََمجِهْيَلَعىَعْدُييِذَّـلٱ(ُلْبِّـشلٱَوُدَسَألٱ
هتْوَصْنِمُعاَتْرَي لَذَتَيَالَوِْمِ

ُّبَرُلِزْنَياَذَكٰه)ْمِهِروُهُْمِجلُلَّـ

جلٱ
ْ
لِلِدوُُن

ْ
ٍروُيُطَك٥.اَهِتَمَكَأْنَعَوَنْوَيْهِصِلَبَجْنَعِةَبَراَحُم

جلٱُّبَريِماَُحياَذَكٰهٍةَّـفِرُم
ْ
.ُذِقْنُيَفيِماَُحي.َميِلَشُروُأْنَعِدوُُن

.»يِّـجَنُيَفوُفْعَي
٣٢:١١ةينثت٤٢:١٣ص٣:٨سوماعو١١:١٠عشوه
٣٧:٤٠رومزم٩١:٤رومزمو

.ميلشروأةسيرفلاونويروشألاةاعرلاوبرلاوهدسألا
كلمىمسيوةعاجشلاوةوقلابشوحولانيبروهشمدسألاو
يأرلاتباثوهوءيشلكىلعرداقلاوهبرلاف.شوحولا
نأحضاورمألاو.نييروشأللميلشروأملسيهنأنكميالف
دسألانألهجولكنمبولطملاقفاويالهيبشتلااذه
ةايحظفحيفبرلاامأواهكلهيواهقزميلةسيرفلاكسمي
هتبحموبرلاّونحراهظإلرخآهيبشتبىتأيبنلاكلذلوهبعش
.هبعشل

هبعشبحيبرلانأهيبشتلااذهبدارملاٍةَّـفِرُمٍروُيُطَك
تابثلاوةوقلالجرلاتافصنمنإ.اهدالوألمألاةبحمك
برلاو.ونحلاوةقرلاوفطللاةأرملاتافصنموةعاجشلاو
هسفنيفعمجيةيطخالبًاماتًاناسنإهنوكلحيسملاعوسي
ًاضيأّونحلاوتابثلاوةوقلاهيفدجويفاهلكتافصلاهذه
ّونحلاوةقرلااهيفءارذعلاميرمكطيسوىلإجاتحنالفةفأرلاو
:٢٣ىّتم(ءاسنلانمرثكأبلقلاقيقرونونححيسملانأل
٣٧(.

ُهْنَعَليِئاَْرسِإوُنَبَّـدَتْرٱيِذَّـلٱَىلِإاوُعِجْرِا٦«٨-٦
يفْنَأل٧.َنيِقِّـمَعَتُم لٱَكِلٰذِ

ْ
َناَثْوَأٍدِحاَوُّلُكَنوُضُفْرَيِمْوَي

٨.ًةَئيِطَخْمُكيِدْيَأْمُكَلاَهْتَعَنَصيِتَّـلٱِهِبَهَذَناَثْوَأَوِهِتَّـضِف
،ُهُلُكْأَيٍناَسْنِإِْريَغُفْيَسَو،ٍلُجَرِْريَغِفْيَسِبُروُّشَأُطُقْسَيَو
َحتُهوُراَتُْخمُنوُكَيَو،ِفْيَّـسلٱِماَمَأْنِمُبُرْهَيَف

ْ
جلٱَت

ْ
.»ِةَيْزِ

كولم٢و١٢:٣٠كولم١و٣٠:٢٢و٢:٢٠ص٩:٩عشوه
٣٧:٣٦صو٣٦و١٩:٣٥

تراشأامبروًادصقوًادمعاوأطخأدقاوناكَنيِقِّـمَعَتُم
.ةيّرسلامهدصاقمىلإًاضيأةملكلا

وهيقيقحلاحالصإلاِهِتَّـضِفَناَثْوَأٍدِحاَوُّلُكَنوُضُفْرَي
امهنمعزنيفهتايحوهبلقيفامعًالوأدحاولكصحفينأ
نعناسنإلاعجريو.هريغاياطخىلإرظنياملبقةيطخلا
ةءاسإاهنأللبًايسايسأطخاهنوكدرجملالةريرشلاهلامعأ
.ًاضيأهللاىلإ

اننألانيديأعنصةئيطخلكوْمُكيِدْيَأْمُكَلاَهْتَعَنَص
.اهباقعلمحنفاهتيلوؤسمبملسنواهبحنواهلمعنواهراتخن

:٣٧ص(برلافيسبروشأطقسٍلُجَرِْريَغِفْيَسِب
.ةديدشةفصاعبوأإبوبهطوقسناكامبرو)٣٦

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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َحت
ْ
ةيزجلاتحتًاريخأتراصروشأةكلممنإِةَيْزِْجلٱَت

ملاعلايفةكلمممظعأنإةءوبنلاهذهبجعأامفلبابةكلممل
.ةيزجلاتحتريصتكلامملالكوليئارسإتفاخأ

خلٱَنِمُهُرْخَصَو«٩
ْ
ُبِعَتْرَيِةَياَّـرلٱَنِمَو،ُلوُزَيِفَْو

يفٌراَنُهَليِذَّـلٱُّبَّـرلٱُلوُقَي،ُهُؤاَسَؤُر يفٌروُّنَتُهَلَو،َنْوَيْهِصِ ِ
.»َميِلَشُروُأ

٣٧:٣٧ص

بقاثهنوكلًارخصهونظومهكلمروشأرخصُهُرْخَصَو
وهفليئارسإرخصامأوةعاجشلارفاووتابثلاديدشويأرلا
.ريغتملاريغهدحوميكحلاءيشلكىلعرداقلابرلا

.اذوهيةيارنميأُبِعَتْرَيِةَياَّـرلٱَنِم
يفٌراَنُهَل هراتخايذلاعضوملاميلشروأيأَنْوَيْهِصِ
جرخيميلشروأنموتاقرحملاراناهيفوهتدابعلبرلا
رظنا(رونترانكةيوقوأةلكآًارانمهلنوكتفهئادعأكالهإل
ًارونونييرصمللًامالظباحسلادومعناك)١٤:٢٠جورخ
ةايحةحئارونيكلاهللتومةحئارلسرلاناكامكليئارسإل
.)٢:١٦سوثنروك٢(نيصلاخلل

ظاعوللدئاوف
:يتأيامرهظت)١ع(رشبلاىلعلاكتالاةلاهج
ًادغومويلاًائيشدصقي.ةفرعملافيعضناسنإلانإ.١

.هدصقّريغيفًاديدجًاربخعمسي
ةضرعدسجلاودسجوه.ةوقلافيعضناسنإلانإ.٢

.ًاعيرسرسكُتفةيدسجهبرحتالآوتوملاوضارمألل
تابكرملاوليخلاناكميهومويلاكولملاتاعردمرظنا

رشعرورمدعبنكلوًادجةيوقرهظتاهنإفميدقلايف
.طقفقيتعلاديدحلاةميقكاهتميقنوكتنينس
يفرصمتحجنول.صالخلافيعضناسنإلانإ.٣

تحتاوحبصأدوهيلاناكدوهيلاتصلخوروشأةبراحم
عوصخلانمًارشلاحلاكلتتناكامبرورصممكح
عفنلنكيملنإاهريغنيعتالرصمنإف.روشأل
.اهسفن
.برلامواقينأردقيالناسنإلانإ.٤

َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
ةليقثتابرضو.)٨-١ع(قحلاولدعلادادتمابةءوبن
.ءالعلانمحوربكسُيىتحميلشروأىلع

لٱِباَذَوُه«١
ْ
حلٱِبُءاَسَؤُرَو،ٌكِلَمُكِلْمَيِلْدَع

ْ
.»َنوُسَّـَأَرتَيِّـَق

٩:٩ايركزو٣:٥عشوهو٢٣:٥ايمرإوخلا٤٥:١رومزم

ركذىلعءانبايقزحوهانهكلملانإمهضعبلاق
ةقفاومىلعوةيناثلاةيآلايف»ناسنإ«وةيآلاهذهيف»ءاسؤر«
لاقو.بيراحنسشيجكالهدعبايقزحنامزلةءوبنلا
ةروكذملاتافصلانأىلعءانبحيسملاوهانهكلملانإرخآ
تاكربلاو.سانلاكولمنمدحأيفاهقالطإىلعتسيل
نأحجرألاو.ايقزحنامزيفاهمامتبتأتملاهبدوعوملا
ًايئزجةءوبنلاتمتولامكلالاحيفًاكلمروصييبنلا
لبقةءوبنلاهذهخيراتنأحجرألاو.حيسملابًايلكوايقزحب
ىلعمايأ«١٠عيفهلوقليلدبليلقبروشأشيجكاله
ةفلاحمنعلدعوءايعشإراذنإلبقايقزحنأرهاظلاو»ةنس
اذهيفيتلاديعاوملابيبنلاهازعفبرلاىلعلكتاورصم
.حاحصألا

قحلاولدعلايرجينأهدحوكلملاردقيالُءاَسَؤُر
سانأحيسملاناكنإوايقزحناكنإهيلإراشملاكلمللف
ًاناكملدعللوًاناكمةمحرللنإ.قحلابنوسأرتيفهحورمهيف
سيماونلاكوهوحلاصمكحلكلساسألاوهفلدعلاامأو
دربلايتأيولزنيرطملاوقرشتسمشلانإفنوكللةيعيبطلا
ةراسخوبعتًانايحأكلذنعأشنولوامهتاقوأيفرحلاو
لسرىلإةراشإ»ءاسؤرلا«نأمهضعبىأرو.سانلاضعبل
.حيسملا

،ِلْيَّـسلٱَنِمٍةَراَتِسَوِحيِّـرلٱَنِمٍإَبْخَمَكٌناَسْنِإُنوُكَيَو«٢
يفٍءاَميِقاَوَسَك يفٍةَميِظَعٍةَرْخَصِّـلِظَك،ٍسِباَيٍناَكَمِ ٍضْرَأِ
.»ٍةَيِيْعُم

٢٥:٤و٤:٦ص

نمحيرتسيفإبخملاىلإرفاسملائجتليِحيِّـرلٱَنِمٍإَبْخَمَك
»ناسنإلا«و.ةراحنوكتةراتوةدرابنوكتةراتيتلاحيرلا
نوكيلداعلاكلملانإفىلوألاةيآلايفروكذملاكلملاوه
.نيمولظملاعيمجلأبخمك

ةعساوضرأةيلامشلااكريمأطساوأيفٍءاَميِقاَوَسَك
رطماهيلععقيالنكلوهحولكنمتاعورزمللةحلاص
يقاوسًاثيدحاهيلإترجأةموكحلانكلوءاماهيفسيلو
تاريخلاهذهف.نوريثكاهنكسوةبصخمتراصفةميظع
نمقحلاولدعلايرجياذكهو.ةيعرلاىلعةموكحلااهترجأ
ىلعحيسملاةمعننوكتاذكهو.هئاسؤروروكذملاكلملا
.ةميقعلاةيساقلابولقلا

لمرلاعنمتةميظعلاةرخصلاًانايحأٍةَميِظَعٍةَرْخَصَك
ملستفةرخصلاءارومكارتيوطقاستيفحيرلاهلمحتيذلا

ألَا
َ
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ةرخصكميهاربإناك.لمرلارارضأنماهمامأيتلاضرألا
بعشتبنهلظبومانصألاةدابعىلإضرألالهأليمعنمف
ىلإدوهيلاليمعنمةرخصكءايعشإيبنلاناكو.دوهيلا
هللاىلإهعوجروهناميإبايقزحناكو.رصمىلعلاكتالا
هنألىلوألابةرخصحيسملاو.هتكلممبارخرخأفكلذك
سيلبإبراجتوسانلانمداهطضالاحايرلهسفنضرع
هلظبنوحيرتسيهبنونمؤملافءاطخلاىلعهللابضغو
.نورمثُيو

َحتَالَو«٣
ْ
.»ىَغْصَتَنيِعِماَّـسلٱُناَذآَو،َنيِرِظاَّـنلٱُنوُيُعُِرس

٦و٣٥:٥و٢٩:١٨ص

ناكفمهناذآاولقثومهنيعأاوسّمطءايعشإيرصاعمنإ
مدعّدعيسوفنيعارلكو.يبنللديدشنزحببسكلذ
ةمواقملانملقثأهاريوهبراجتمظعأنمعامتسالا
عمسيسحيسملاتوكلميفهنأانهدعولاو.داهطضالاو
.نومهفيوهللامالكسانلا

ملٱُبوُلُقَو«٤
لِعُمَهْفَتَنيِعِّـَرسَتُْ

ْ
لَأَو،ًام

ْ
لٱُةَنِس

ْ
ُرِداَبُتَنيِّـيِيَع

.»ًاحيِصَفِمُّلَكَّـتلٱَىلِإ

نويعملاوةفرعممهلسيلونوملكتينيذلامهنوعرستملا
هنأوهانهدعولاو.اوملكتينأنوردقيالمهنكلوةفرعممهل
ملكتيفًاعمناسللاوبلقلاددجتيحيسملاتوكلميف
.حيسملاةبحمبعيمجلا

ملٱَالَو،ًاميِرَكُدْعَبُميِئَّـللٱىَعْدُيَالَو٥«٨-٥
ُهَلُلاَقُيُرِكاَْ

لَقَو،ِمْؤُّللٱِبُمَّـلَكَتَيَميِئَّـللٱَّـنَأل٦.ٌليِبَن
ْ
مثِإُلَمْعَيُهُب

ْ
َعَنْصَيِلًا

جلٱَسْفَنَغِرْفُيَو،ٍءَاِرتْفٱِبِّـبَّـرلٱَىلَعَمَّـلَكَتَيَو،ًاقاَفِن
ْ
َعَطْقَيَوِعِئَا

لٱَبُْرش
ْ
طَع
ْ
ملٱَو٧.ِناَش

خلٱِبُرَمآَتَيَوُه.ٌةَئيِدَرُهُتَالآُرِكاَْ
ْ
ِثِئاََب

لٱَكِلْهُيِل
ْ
لٱِلاَوْقَأِبَنيِسِئاَب

ْ
يفىَّـتَح،ِبِذَك ملٱِمُّلَكَتِ

ْ
ِنيِكْسِ

حلٱِب
ْ
لٱاَّـمَأَو٨.ِّـَق

ْ
لٱِبَفُميِرَك

ْ
لٱِبَوُهَو،ُرَمآَتَيِمِئاَرَك

ْ
.»ُموُقَيِمِئاَرَك

مهلاومأىلإرظنلابسانلانوربتعيرهدلااذهءانبأنإ
ولوًاميركىعدُيةيلصألاةرسألانباومكاحلاوينغلافمهبترو
ريغيالمسالانكلًاركامناكولوًاليبنىعديوًاميئلناك
ًاميركملاعلاهاعدولومؤللابملكتيميئللانإفناسنإلاعبط
نكلو.ًاليبنضرألالهأهامسولوثئابخلابملكتيركاملاو
لكنوربتعيوقدصلابسانلامكحيحيسملاتوكلميف
ةيحورلاوةيبدألاتافصلانمهيلعوهامىلإرظنلابناسنإ

حيسملاتوكلميتأي.دجملاوىنغلاكهيفوهامىلإرظنلابال
جيردتلابتاكربلاهذهيتأتاذكهوجيردتلابملاعلااذهيف
.هللامالكىلإءاغصإلاوةريغلاوقدصلاوقحلاولدعلاك
.توكلملادايدزابتاكربلاهذهدادزتو

ملٱُءاَسِّـنلٱاَهُتَّـيَأ٩«١٥-٩
طُْ
ْ
َنْعَمْسٱَنْمُق،ُتاَّـنِئَم

لٱاَهُتَّـيَأ.ِيتْوَص
ْ
لٱُتاَنَب

ْ
َىلَعًاماَّـيَأ١٠.ِيلْوَقِلَنيِغْصٱ،ُتاَقِثاَو

لٱاَهُتَّـيَأَنْدِعَتْرَتٍةَنَس
ْ
لٱىَضَمْدَقُهَّـنَأل،ُتاَقِثاَو

ْ
.ُفاَطِق

ملٱاَهُتَّـيَأَنْفَِجتْرِا١١.ِيتْأَيَالُءاَنِتْجالٱ
طُْ
ْ
اَهُتَّـيَأَنْدِعَتْرٱ.ُتاَّـنِئَم

لٱ
ْ
ٍتاَمِطَال١٢ِءاَقْحَألٱَىلَعَنْقَّـطَنَتَوَنْيَّـرَعَتَوَنْدَّـرََجت.ُتاَقِثاَو
حلٱِلْجَأْنِمِّـيِدُّثلٱَىلَع

ْ
ملٱِلوُُق

لٱِلْجَأْنِمَوِةاَهَتْشُْ
ْ
ِةَمْرَك

ملٱ
طَييِبْعَشِضْرَأَىلَع١٣.ِةَرِمْثُْ

ْ
يفىَّـتَحٌكَسَحَوٌكْوَشُعَل ِ

لٱِتوُيُبِّـلُك
ْ
ملٱَنِمِحَرَف

ملٱِةَنيِدَْ
لٱَّـنَأل١٤.ِةَجِهَتْبُْ

ْ
ْدَقَْرصَق

ملٱُروُهُْمج.َمِدُه
لٱَوُةَمَكَألٱ.َكِرُتْدَقِةَنيِدَْ

ْ
َىلِإَرِياَغَماَراَصُْجُرب

ِحلًاحَرَم،ِدَبَألٱ
َ
لٱِريِم

ْ
لِلًىعْرَم،ِشْحَو

ْ
طُق
ْ
ْنَأَىلِإ١٥.ِناَع

لٱَنِمٌحوُراَنْيَلَعَبَكْسُي
ْ
لٱَريِصَتَف،ِءَالَع

ْ
َبَسُْحيَو،ًاناَتْسُبُةَّـيِّـَرب

لٱ
ْ
.»ًارْعَوُناَتْسُب
ص٢٢:٢ص٩:٦عشوهو٣٤:١٣ص٦:١سوماع
ص٢:٢٨ليئويو١٠٤:٣٠رومزم٢٧:٣مايأ٢و٢٧:١٠
٣٥:٢و٢٩:١٧

نهتئيطخىلعنهخبويوميلشروأءاسنانهيبنلاملكي
ةئيطخلاهذهلةضرعةأرملاو.نههابتنامدعوأنهتلفغيهو
ةقثلاهذهو.اهريغبقثتنأاهعبطنماهنألاهاوسنمرثكأ
اهبينتعيلهللانماهلّنيعملااهلجرباهتقثكةليضفنوكتةرات
اهلجربةريفسةقثوةيحلابءاوحةقثكةيطخنوكتةراتو
نمثلاثلاحاحصألاوحاحصألااذهنمرهاظلاو.اينانح
نهسابلبتامتهمّنكميلشروأءاسننأرفسلااذه
ملظلاىلعمهنربجأفنهفارسإبنهلاجرىلعنلقثونهتحارو
.ةئيطخنههابتنامدعناكفنهبتنيملنهوةوشرلاو
تاقيضلانأامإىنعملاوًاروسكوةنسيأٍةَنَسَىلَعًاماَّـيَأ

وهاذهوروسكوةنسدعبئدتبتاهنأوأًاروسكوةنسمودت
دعبوبيراحنسةطساوبتاقيضلاهذهتناكو.حجرألا
ايقزحمكحتحتمالسوةحاردوهيللناكهشيجكاله
.)٣٠-٣٢:٢٧مايأ٢(لداعلاكلملا

دقهنأكيتآلاقيضلايبنلافصيُفاَطِقْلٱىَضَمْدَق
.ىتأ

نسبليوةرخافلانهبايثنعلخينهنأيأَنْيَّـرَعَتَوَنْدَّـرََجت
انلاومأنماندرجيفوستوملانإنيرسفملادحألاق.حسملا
الفبرللانلاومأفقوبتوملالبقانسفنأدرجننأىلوألاف
.توملانمفاخن

ألَا
َ
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يفبيراحنسلاقٌكْوَشُعَلْطَييِبْعَشِضْرَأَىلَع
بيرالودوهيلانمفلأيتئمىبسهنأةيروشألاتاباتكلا

تويبوةحالفالبةريثكضرأتكرُتنأكلذةجيتننأيف
بيراحنسةطساوبفوصوملابارخلاأدتبا.ناكسالبةريثك
.يبسلاةدميفلمُكو
نممسقةمكألاِدَبَألٱَىلِإَرِياَغَماَراَصُجُْربْلٱَوُةَمَكَألٱ
.ميلشروأنممسقكلذكجربلاولكيهلايبونجميلشروأ
ةياهنلاريغىلإالليوطنامزىلإريشي»دبألاىلإ«لوقلاو
ةيربلاحرفت«)٣٥ص(عوجرلاىلإريشتىرخأتاءوبننأل
.خلا»ةسبايلاضرألا

سانلابولقيفلمعيسدقلاحورلانإِءَالَعْلٱَنِمٌحوُر
ايشويمايأيفوايقزحمايأيفحالصإلانإف.رصعلكيف
اناكيبسلادعبويبسلاةدميفدوهيلاضعبناميإوًاضيأ
حورلالولحىلإانهريشييبنلانكلوسدقلاحورلانم
اهبدوعوملاتاكربلاو.نيسمخلاموييفامكةرازغبسدقلا
ةرازغبىطعُتسويبسلادعبوايقزحمايأيفًايئزجتيطعأ
.ديدجلادهعلامايأيفةرازغبسدقلاحورلاىطعُيامك
يحورلاويبدألامهداسفةيدسجلادوهيلابئاصمةلعتناك
ةيدسجلامهلاوحأتحلصةيحورلامهلاوحأتحلصاملو
.ًاضيأ

.ءيشلكيفنيسحتلاىلإةراشإًاناَتْسُبُةَّـيِّـَربْلٱَريِصَتَف
ص(يفىتأامريغهيبشتلااذهًارْعَوُناَتْسُبْلٱَبَسُْحيَو
ًابصخدادزتةبصخملاضرألانأانهدارملانإف)٢٩:١٧
.ةمظعوةرثكرعولاراجشأكةرمثملاراجشألاريصتو

يفُنُكْسَيَف١٦«١٩-١٦ لٱِ
ْ

حلٱِةَّـيِّـَرب
ْ
لٱَو،َُّق

ْ
يفُلْدَع لٱِ

ْ
ِناَتْسُب

لٱُعْنُصُنوُكَيَو١٧.ُميِقُي
ْ
لٱُلَمَعَو،ًامَالَسِلْدَع

ْ
ًانوُكُسِلْدَع

يفيِبْعَشُنُكْسَيَو١٨.ِدَبَألٱَىلِإًةَنيِنْأَمُطَو ،ِمَالَّـسلٱِنَكْسَمِ
يفَو طُمَنِكاَسَمِ

ْ
يفَوٍةَّـنِئَم هبٌدَرَبُلِزْنَيَو١٩.ٍةَنيِمَأٍتَّـالََحمِ ِطوُبُِ

لٱ
ْ
حلٱَىلِإَو،ِرْعَو

ْ
ملٱُعَضوُتِضيَِض

.»ُةَنيِدَْ
١١:٢ايركز٣٠:٣٠ص٣:١٨بوقعي

يف يف...ِةَّـيِّـَربْلٱِ لدعلانوكيناكملكيفيأِناَتْسُبْلٱِ
يأةيربلايفنكاسلاكسانلاعيمجتاكربلاهذهمعتفقحلاو
يهلدعلاةجيتنو.ينغلايأناتسبلابحاصوريقفلا
.مالسلا

ىلعهللاماكحأىلإريشييبنلانأحجرألاٌدَرَبُلِزْنَيَو
اذهثودحنمدبالف)١٤و١٣ع(يفملكتامكميلشروأ
بيراحنسوزغوهبيدأتلاوديعاوملاءافولبقبيدأتلا
دوهيلاشيجىلإةراشإرعولانوكيريسفتلااذهبجومبو
نأمهضعبىأرو.ميلشروأيهةروكذملاةنيدملاومهرباكأو
لاقو.ىونينيهةنيدملانأونييروشألاشيجوهرعولا

يهةنيدملاولامجإلابهللاءادعأىلإريشيرعولانإمهريغ
.نامزلكيفهللامواقتةنيدملك

ملٱِّـلُكَىلَعَنوُعِراَّـزلٱاَُّهيَأْمُكاَبوُط«٢٠
ْ
ملٱ،ِهاَيِ

َنوُحِّـَرسُْ
حلٱَوِرْوَّـثلٱَلُجْرَأ

ْ
.»ِراَمِ

٣٠:٢٤ص

يفنونكسيسنيذلاطبغولبقتسملاىلإيبنلارظن
يفنوعرزيوةريثكهايممهلوةنينأمطوةحارلكبضرألا
ىعرتلاهنوجرخييأمهمئاهبنوحّرسيوفوخالبعضوملك
البمهتايحنوضقينيذلاطبغنالف.نامألابناكملكيف
.مهباعتأرامثأبنوعتمتيونوبعتيونولمعينيذلالبلمع

ظاعوللدئاوف
)٥ع(ميركلاوهنَموميئللاوهنَم
نموهتكنوهمالكنوعمسيفيكذلانوربتعيسانلا.١

.بدألايفًادسافونيدلايفًارفاكنوكيهنألمتحملا
ًاعامطنوكيهنألمتحملانموينغلانوربتعيسانلا.٢

.ًاملاظو
هنألمتحملانموةفيرشةرسأنبانوربتعيسانلا.٣

.عفانريغوًاربكتمنوكي
لمتحملانموةيحورلاوةيبدألاتافصلاًالوأربتعيهللا.٤

نملضفأريقفلاويكذلانملضفأنوكيطيسبلانأ
نوكيف.ريبكلانملضفأملاعلايفريغصلاوينغلا
هسفنعضيلبهسفنلامبلطيالنميقيقحلاميركلا
ءادتقامهمدخيلبسانلاىلعدوسيالوهريغلجأل
.هاياطخبفرتعيلبرختفيالوحيسملاب

َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
نمزيفهشيجناكوبيراحنسبةقلعتملاتاءوبنلارخآ
عيمجهاطعأدقايقزحناكوميلشروأمامأةءوبنلاهذه
دقناكوكلملاتيبنئازخيفوبرلاتيبيفيتلاةضفلا
بهذينأءاجربرلالكيهباوبأنعبهذلاعزن
ملفدهعلاثكنهنكلوةيزجلابيراحنسلبقفهنعبيراحنس
كلملاّريعوميظعشيجبيقاشبرلسرألبميلشروأكرتي
أجتلاواهلكةيدوهيلابرخأدقناكو.برلاىلعفّدجو
ةنيدملاهذهنأرهظيامىلعناكوميلشروأىلإناكسلا
بارطضالاوفوخلاءانثأيفيحوأفًاعيرسطقستساهسفن

ألَا
َ
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ميلشروأةاجنوبيراحنسراسكنابحّرصينأبءايعشإىلإ
.مالسلاونمألاديطوتو

ملٱاَُّهيَأَكَلٌلْيَو«١
ُختَْملَتْنَأَوُبِرْخُْ

ْ
َْملَوُبِهاَّـنلٱاَُّهيَأَو،ْبَر

ُختِبيِرْخَّـتلٱَنِميِهَتْنَتَنيِح.َكوُبَهْنَي
ْ
َنِمُغَرْفَتَنيِحَو،ُبَر

.»َكَنوُبَهْنَيِبْهَّـنلٱ
١٣:١٠ايؤر٢:٨قوقبحو٢١:٢ص

ليولااذهقحتسإوهوبيراحنساذهبيبنلابطاخ
هنإ)٢(وعادالبمهبراحودوهيلاىلعىدعتهنإ)١(نيرمأل
هبرخينأردقيدحأالوبرخينأردقيهنأنظورختفاوربكت
برلاوبرلاىلعفدجوهبهنينأردقيدحأالوبهنيو
روشأمهملظنيذلانيريثكلانأعبطلانمناكو.هازاج
بسحىلعهنماومقتنيواوموقيلةصرفلوأنومنغتسي
.هملظ

ىلإًارظنلبهدصاقمىلإًارظنهتنيمليِهَتْنَتَنيِح
ملاظلكللعجيوءيشلكىريبرلانألبرلادصاقم
نيملاظلاكلاممنأىريملاعلاخيراتيفلمأتينملكو.ةياهن
ملامةكلممتبثتالوخلاطقسيواهريغموقيفطقستوموقت
.قحلاولدعلاىلعةسسؤمنكت

يفْمُهَدُضَعْنُك.اَنْرَظَتْنٱَكاَّـيِإ.اَنْيَلَعْفَّـأَرَت،ُّبَراَي«٢ ِ
لٱ
ْ
يفًاضْيَأاَنَصَالَخ.ِتاَوَدَغ .»ِةَّـدِّـشلٱِتْقَوِ
٢٥:٩ص

ةءوبنلاتاملكنيباذكهةالصلالاخدإ.يبنلاةالص
ناكهنإفيبنلاراكفأبارطضاىلعلديوهوداتعملاريغوه
روشأطوقسيأرهاظلابسحبلاحمهثودحامبأبنتدق
تقولابرقبو)٣١:٨و٣٣-٣٠:٢٧و٨-٢٩:٥ص(
هنأفرعُياذهبو)٣٢:١٠ص(ةءوبنلاهذههيفمتتيذلا
.هبعجشتيلبرلاىلإأجتلافيحولابملكت

نعبئانلاكًالوأىلص.دوهيلادضعيأْمُهَدُضَعْنُك
لقتنامث»انرظتنا...انيلعفءارت«لاقومالكلايفبعشلا
ىنعملاويعيدبلاتافتلالانمعونوهوةبيغلاىلإملكتلانم
نيبوهوهعارذنمظيلغلاءزجلاوهناسنإلادضعو.دحاو
وضعلاوهوفتكلاو)عوكلابةماعلانعفورعملا(قفرملا
برلانمبلطننحنو.لمعلايفدامتعالارثكأهيلعيذلا
.لمعلاىلعةوقانلنوكينأيأاندضعنوكينأ

يف دوهيلاىأرهيفيذلاحابصلاىلإكلذبراشأِتاَوَدَغْلٱِ
نوبلطي.)٣٧:٣٦ص(ةتيمًاثثجمهعيمجروشأشيج
نوعانلبرلاو.ًاعيرسيأًءاسمالوًارهظالًاحابصةنوعملا

مويلكةنوعمًاضيأديفتعمجلاةغيصبتاودغلاو.هنيحيف

مايأيهلبةلصتمةدحاوةدمتسيلناسنإلاةايحنإف
مويلكجاتحنفةصاخبراجتوةصاختابجاومويلكلو
.ةصاخةنوعمىلإ

َكِعاَفِتْرٱِنِم.ُبوُعُّشلٱِتَبَرَهِجيِجَّـضلٱِتْوَصْنِم«٣
.»ُمَمُألٱِتَدَّـدَبَت

)٩-٢٩:٣رومزم(هللاتوصوهِجيِجَّـضلٱِتْوَص
ةعومجمتناكروشأةكلممنألروشأبوعش»بوعشلا«و
.ةفلتخمبوعشنم
هديعفريورابجموقيامكبرلاعافتراَكِعاَفِتْرٱ

.برضيل

لَسىَنُْجيَو«٤
ْ
جلٱيْنَجْمُكُب

ْ
جلٱِضُكَاَرتَك.ِداََر

ْ
ِبُدُْن

.»ِهْيَلَعُضَكَاَرتُي

دارجلابلسكمهبلسونييروشألابطاخييبنلاْمُكُبْلَس
يفبدنجلاكروشأنوبلسينيذلاو.ًائيشكرتيالدارجلانأل
رمأهنكلوروشأبلسيباتكلايفأبنالو.ةهارشلاوةرثكلا
اوكرتولجعلاباوفرصناةلئاهلاةبرضلاكلتدعبمهنأيعيبط
دالبلالهأبلسامبرودوهيللةمينغتراصفمهتعتمأ
.ةكلمملاوزغىلعبوعشلاضعبرساجتوًاضيأنيبراهلا

يفٌنِكاَسُهَّـنَألُّبَّـرلٱَىلاَعَت«٥ لٱِ
ْ
ألَم.ِءَالَع

َ
ًاّقَحَنْوَيْهِص

.»ًالْدَعَو
٩٧:٩رومزم

روشأةدابإيفهقحوهلدعراهظإبًالوأُّبَّـرلٱَىلاَعَت
عوجريفمثبوعشلاكلمهنأرابتعابءالعلايفهانكسبو
.ًاقحوًالدعميلشروأتألتمافةبوتلابهيلإهبعش

.ٍةَفِرْعَمَوٍةَمْكِحَوٍصَالَخَةَرْفَوَكِتاَقْوَأُناَمَأُنوُكَيَف«٦
.»ُهُزْنَكَيِهِّـبَّـرلٱُةَفاََخم

طئاسومظعأنموهنامألاو.دوهيلاانهبطاخييبنلا
برخينامألامدعونانبلكةيرخصلانكامألاينبيفحاجنلا
نوهتليسانلالعجيامموهفنامألاامأو.ةديجلايضارألا
يفنيحجاننونوكيفبرلانوسنيوةينمزلاتاريخلاب
دوهيلايبنلارذحيفتايحورلايفنيلساكتموتايدسجلا

ألَا
َ
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صالخةرفوكتاقوأنامأنوكي«هلوقبرطخلااذهنم
نمصالخلابنوكييقيقحلانامألايأ»ةفرعموةمكحو
ةفاخميقيقحلامهزنكوبيراحنسنمطقفسيلوةيطخلا
لكازغدقبيراحنسناك.بهذلاوةضفلادرجمالبرلا
ةضفلاوبهذلانماهزونكواهنوصحواهندمذخأوةيدوهيلا
برلاةفاخميفةينغتناكاهنكلواهلوقحواهموركسادو
ىلعلاكتالانودبرلاىلعلاكتالاتملعتدقتناكاهنإف
ًاضيأةينغتراصو.هللاديعاوموجرتتناكواهريغورصم
تددجتومهلوقحىلإاوعجردوهيلانألتايدسجلايف
:٣٢مايأ٢(ايقزحكلمرخآيفكلذناكومهندمومهمورك
عيمجدازتهللاتوكلمًالوأنوبلطينيذللنإف)٣٠-٢٧
.ةيدسجلاتاريخلا

ُهلاَطْبَأاَذَوُه٧«٩-٧
ُ
ُلُسُر.ًاجِراَخاوُخََرصْدَقْم

.ِليِبَّـسلٱُرِباَعَداَب.ُكَكِّـسلٱِتَلَخ٨.ٍةَراَرَمِبَنوُكْبَيِمَالَّـسلٱ
لٱَثَكَن

ْ
ملٱَلَذَر.َدْهَع

ِتَلُبَذْتَحاَن٩.ٍناَسْنِإِبَّـدَتْعَيَْمل.َنُدُْ
لٱَكُنوُراَشَراَص.َفِلَتَوُناَنْبُلَلِجَخ.ُضْرَألٱ

ْ
َرِثُن.ِةَيِداَب

.»ُلَمْرَكَوُناَشاَب
١٧ىلإ١٨:١٤كولم٢و٥:٦ةاضق٣٧و١٨:١٨كولم٢

٢٤:٤ص

ُهلاَطْبَأ
ُ
نمحلصلااوبلطيلنولسرملااذوهيلاطبأْم

.)٣٦:٢٢ص(ةقزمممهبايثواوعجرفبيراحنس
.نييروشألانمًافوخُكَكِّـسلٱِتَلَخ
ايقزحنمذخأدقناكهنألبيراحنسيأَدْهَعْلٱَثَكَن
.عجريملوهنععجريهنأىلعهدهاعاذكهوةضفلاوبهذلا

ةهلآنيألاقفهمواقتنأردقتملاهنألاهرقتحاَنُدُْملٱَلَذَر
مليأناسنإبدتعيملو.ةرماسلاومياورفسودافرأوةامح
يفتسيللمركوناشابونوراشونانبل.ًاناسنإفخي
.ةليمجلاوةرمثملانكامألاعيمجنعةيانكاهنكلوةيدوهيلا

َنآلٱ.ُدَعْصَأَنآلٱ.ُّبَّـرلٱُلوُقَيُموُقَأَنآلَا١٠«١٢-١٠
َحت١١.ُعِفَتْرَأ

ْ
ٌراَنْمُكُسَفَن.ًاشيِشَقَنوُدِلَتٍشيِشَحِبَنوُلَب

لِكَدوُقَوُبوُعُّشلٱُريِصَتَو١٢.ْمُكُلُكْأَت
ْ

ًةَعوُطْقَمًاكاَوْشَأ،ٍس
ُحت
ْ
.»ِراَّـنلٱِبُقَر
٩:١٨ص٥٩:٤صو٧:١٤رومزم١٢:٥رومزم

برلابضغىلعلديتارمثالث»نآلا«ةملكلاراركت
ةجردىلإلصودقناكهفيدجتنألبيراحنسىلعديدشلا
نمجاههنأكهبعشىلعهتقفشىلعًاضيألديوقاطُتال
الهتقويفلمعللًامئادموقيبرلاو.مهدالببارخركذ
عاضتاوهئادعأمظعتىلإًارظنكلذوهدعبالوتقولالبق

هنباحبذيلهديدماملميهاربإبرلاكالمىدانامك.هبعش
ةنيدمباوطاحأاملىمعلابنييمارآلابرضامكوقاحسإ
كلملارصانذخوبنبرضامكو.عشيلأهيبنصلخفناثود
)٥:١١ريتسأ(ناماهو.هفيدجتوهراختفانيحنونجلاب
هيلإهبعشخرصينيحف.)٢٣-١٢:٢١لامعأ(سدوريهو
.بيجتسيويغصيقامعألانم

َحت
ْ
.روشأدصاقمةبيخىلإةراشإٍشيِشَحِبَنوُلَب
يذلافيدجتلاوءايربكلامالكناكْمُكُلُكْأَتٌراَنْمُكُسَفَن
.مهسفنأاوكلهأفمهكالهببسنييروشألاهاوفأنمجرخ
يكلهللانممهبئاصمنإاولوقينأنيباصملاعيمجلزوجيالف
ةجيتنةريثكبئاصمنألةيلوؤسموموللكنماوصلخي
ىلاسكلارقفوراجفلاوىراكسلاضارمأكةيطخللةيعيبط
نمةجراخلارورشلاتناك.نيربكتملاطاطحناونيفرسملاو
.مهسفنأنممهكالهناكفمهتلكأيتلارانلارارشألابولق
ةبحمولسكلاوءايربكلاوعمطلااهيفىرنانبولقانصحفاذإو
يقيقحلاببسلااياطخلاهذهنوكتفىرخأاياطخوتاذلا
.انحاجنمدعوانبئاصمل
ًاعيرسقرُحتةسبايًاكاوشأيأًةَعوُطْقَمًاكاَوْشَأ
.سلكللًادوقوةلمعتسملاك

لٱاَُّهيَأاوُعَمْسِا١٣«١٣،١٤
ْ
اوُفِرْعٱَو،ُتْعَنَصاَمنوُديِعَب

لٱاَُّهيَأ
ْ
طَبَنوُبيِرَق

ْ
يفَبَعَتْرٱ١٤.ِيش خلٱَنْوَيْهِصِ

ْ
ِتَذَخَأ.ُةاَُط

ملٱُةَدْعَّـرلٱ
يفُنُكْسَياَّـنِمْنَم.َنيِقِفاَنُْ اَّـنِمْنَم؟ٍةَلِكآٍراَنِ

يفُنُكْسَي .»؟ٍةَّـيِدَبَأَدِئاَقَوِ
٤٩:١ص

لمشتةوعدلافدوهيلامهنوبيرقلاوممألامهنوُديِعَبْلٱ
.هئادعأكالهإيفميظعلاهلمعوههللاشطبو.عيمجلا

يفَبَعَتْرٱ نينكاسلادوهيلاضعبناكُةاَطُْخلٱَنْوَيْهِصِ
يفركُذو.طقفنويروشألاالًاضيأةأطخميلشروأيف
ءايربكلاوءايرلاكدوهيلاءالؤهاياطخضعبةقباسلاتاءوبنلا
ةلكآلارانلاكلتاورظناملوهللامالكضفروركسلاوملظلاو
ًاضيأةأطخمهنألاوفاخروشأىلعهللابضغيأ
اوقحتساوسوماننودبنويروشألاأطخأ.نييروشألاك
مهلواوأطخأنيذلادوهيلاكلذقحتسينأىلوألابفكالهلا
.سومان

:ناعونةأطخلاىلعهللاماكحأٍةَّـيِدَبَأَدِئاَقَو
بيذعتونييروشألاكالهإكملاعلااذهيفهماكحأ)١(

ريمضلاخيبوتوةفلتخمبئاصموضارمأبدارفألانمنيريثك
عمطلاودسحلاطلستوءاجرلادقفوهللانعدعبلاو
.تاوهشلاو

ألَا
َ
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الإاهنمدحأوجنياليتلاتوملادعبةيدبألاهماكحأ)٢(
نامزلايفىرناننإ.حيسملاعوسيبرلابناميإلاةطساوب
نالعإالولوةحارلالاحيفةأطخلانمنيريثكرضاحلا
بجيف.هللالدعيفكشنانكتوملادعبباقعلاوةنونيدلا
ةبحملابهيعماسلميلعتلااذهحضوينأنيمألاظعاولاىلع
نيكلاهلاصيلختيفداهتجالالكلذبونزحلاوةيبلقلا
حيسملاعوسيبرلاوهرمألااذهيفظعاولللاثمنسحأو
لذبوهنمحضوأدجويالًاميلعتعوضوملااذهيفمّدقيذلا
ىلإريشتةيدبألادئاقولانأمهفنالو.ةأطخلاصّلخيلهسفن
.فصويالباذعاهبدارملانإفةيقيقحران

كلهُأامدنعةينمزلاهللاماكحأنمًاءزجدوهيلاىأر
هذهتناكاذإو.ةدحاوةليليفنييروشألانم١٨٥٠٠٠

نأردقينمفدحلااذهىلإةفيخمةينمزلاهللاماكحأماكحألا
.ةيدبألاهماكحألمتحي

حلٱِبُكِلاَّـسلٱ«١٥
ْ
ملٱَوِّـَق

لَكَتُْ
ِّـ
َبَسْكَمُلِذاَّـرلٱ،ِةَماَقِتْسالٱِبُم

ملٱ
ملاَظَْ ْنَعِهْيَنُذُأُّدُسَييِذَّـلٱ،ِةَوْشَّـرلٱِضْبَقْنِمِهْيَدَيُضِفاَّـنلٱِ،ِ
.»ِّـَّـرشلٱَىلِإِرَظَّـنلٱِنَعِهْيَنْيَعُضِّـمَغُيَو،ِءاَمِّـدلٱِعْمَس
١١٩:٣٧رومزم٢٤:٤و١٥:٢رومزم

ع(يفلاؤسللًاباوجلوقلااذهسيلخلاِّـقَْحلٱِبُكِلاَّـسلٱ
لبةيدبأدئاقويفنكسينأردقيقحلابكلاسلانأك)١٤
ىلعرداقلاسودقلاهلإلاعمنكسينأردقينملفصووه
ئطاخلاىلعالةيطخلاىلعوههللابضغنإ.ءيشلك
ئطاخلاو.كلهدقامصلخيوبلطييكلءاجحيسملاف
هذهبدارملاو.لاضنباوعئاضمهردولاضفورخبهبشم
هفورخيعارلابحيامكئطاخلابحيهللانأتاهيبشتلا
الفهنبابألابحيامكوهلاممهردلابحاصبحيامكو
هتيطخكرتينملكوةيطخلاالإهللاةبحمنعانلصفيءيش
ًاصّلخموًانونحًابأهدجيناميإلاوةبوتلابهللاىلإئجتليو
ًاسودقنوكينأبجيهللاعمنكسينأديرينمو.ًاريدق
ةيلصأةسادقتسيلاهيلإراشملاةسادقلاو.سودقوهامك
.عوسيمدبنيرهطملاونييدفملاةسادقلبةكئالملاةسادقك
ةبولطملاتافصلايهددعلااذهيفةروكذملاتافصلاو
.ءايعشإرصعيفًاصوصخ
امكاهضفريفةوشرلانمسندتتديلانأكِهْيَدَيُضِفاَّـنلٱ

.رابغلانمءيشىندأاهبقصليالفهديناسنإلاضفني
يدصاقتارمآومعمسيالِءاَمِّـدلٱِعْمَسْنَعِهْيَنُذُأُّدُسَي
.ءامدلاكفس

املكىلإرظنلايأِّـَّـرشلٱَىلِإِرَظَّـنلٱِنَعِهْيَنْيَعُضِّـمَغُيَو
املكوةوشرلاوأملظلابسكمكةيطخباكترالهبرجي
هنملخديبابكنيعلانألتاوهشلاجيهيوقالخألادسفي

ةداعاهيلإرظنييتلارومألابناسنإلافصتيفرشوريخ
نموًاريرشريصيرورشلاىلإاضرلابرظنينمفًارايتخاو
.ًاحلاصريصيتاحلاصلاىلإرظني

يفَوُه«١٦ لَمِروُخُّصلٱُنوُصُح.ُنُكْسَيِيلاَعَألٱِ
ْ

.ُهُأَج
.»ٌةَنوُمْأَمُهُهاَيِمَو،ُهَزْبُخىَطْعُي

يف يفتناكنوصحلانألنامألايفيأُنُكْسَيِيلاَعَألٱِ
.ةيلاعنكامأ

نألراصحلاتقويفرطخهيلعسيلُهَزْبُخىَطْعُي
هذهبىنكوناعطقنيالهبارشوهماعطوعينمهناكم
.مهلهتيامحوهللابعشمالسنعتاهيبشتلا

ملَا«١٧
.»ًةَديِعَبًاضْرَأِناَيَرَت.َكاَنْيَعُرُظْنَتِهِئاَهَبِبَكِلَْ

حسمبىطغتراصحلاتقويفهنألايقزحِهِئاَهَبِبَكِلَْملَا
.ةيهبلاهبايثسبلاوجنامدعبهنأيفكشال)٣٧:١ص(
يحورءاهبًاضيأهلناكلبهدحوسابللاءاهبهلنكيملو
.قحلاولدعلابكلمهنأل
ةيرحلاباوجرخبيراحنسنماوجنامدعبًةَديِعَبًاضْرَأ
حيسملاقفاوتظافلألاهذهو.مهدالبفارطأىلإةنيدملانم
هئاهببحيسملااهكلمرظنتسةسينكلانألًاضيأةسينكلاو
٩:١٧ايركز(ضرألاىصقأىلإهتوكلمدادتماىرتو
.)هلكداشنألاديشنو٤٥:٢رومزمو

لَق«١٨
ْ
لٱَنْيَأ.َبْعُّرلٱُرَّـكَذَتَيَكُب

ْ
جلٱَنْيَأ،ُبِتاَك

ْ
َنْيَأ،ِيبَا

.»؟َجاَرْبَألٱَّـدَعيِذَّـلٱ
١:٢٠سوثنروك١

.هلاوزدعبرطخلاركذبيبنلاُّرس.روشأنمبعرلا
بتكيلراصحلانامزروشأكلملبقنمميقأبتاكلاو
.هدوجومدعبدوهيلاحرففةيزجلاوريخستلالجألءامسألا
سوثنروك١(ءايعشإيفءاجامهبشتًاظافلألمعتساسلوبو
رختفملابتاكلاكلذفرصناامكهنأهانعمامبرو)١:٢٠
يباجلاو.ملاعلاذهةمكحلوزتاذكهميلشروأنعربكتملاو
ّدعيذلاو.دوهيلاىلعضورفملالاملاضبقيذلاوه
يكلاهّدعودوهيلاجاربأىلإرظنيذلاسدنهملاوهجاربألا
.مدهت

ألَا
َ
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لٱَبْعَّـشلٱ:ىَرَتَالَِسَّـرشلٱَبْعَّـشلٱ«١٩
ْ
ِةَغُّللٱَضِماَغ

لٱ،ِكاَرْدِإلٱِنَع
ْ
.»ُمَهْفُيَالٍناَسِلِبَّـيِيَع

٥:١٥ايمرإو٢٨:٤٩ةينثت١٩:٣٢كولم٢

كلذنامزيفميلشروأىلإاوعجريملونويروشألافرصنا
.ايقزحنباىسنمكلمنامزيفاوءاجمهنأريغليجلا

اوناكمهنألدوهيلابعردازامماذهوِةَغُّللٱَضِماَغْلٱ
تاديدهتوًاخارصراصحلاةدمنممويلكنوعمسي
نييروشألاةغلمهفمدعلواهومهفيملةفيخموةبيرغًاتاوصأو
.ناسللابّنيييعمهوبسح

َميِلَشُروُأِناَيَرَتَكاَنْيَع.اَنِداَيْعَأَةَنيِدَمَنْوَيْهِصْرُظْنُا«٢٠
طُمًانَكْسَم

ْ
،ِدَبَألٱَىلِإاَهُداَتْوَأُعَلْقُتَال.ُلِقَتْنَتَالًةَمْيَخ،ًاّنِئَم

طَأْنِمٌْءَيشَو
ْ
هباَن .»ُعِطَقْنَيَالاَِ

٣٧:٣٣ص٢و١٢٥:١و٤٦:٥رومزم٤٨:١٢رومزم
٥٤:٢و

عجرتساهنإفروشأنماهتاجندعباهرظناَنْوَيْهِصْرُظْنُا
لكنمنودّيعماهيتأيواهدايعأظفحتوىلوألااهتلاحىلإ
ةراشإلقتنتالةميخبةهبشمةنيدملاو.فوخالبتاهجلا
ضرأىلإمكذخآويتآ«)٣٦:١٧ص(بيراحنسلوقىلإ
دبألاىلإتبثتميلشروأةنيدمنأدعولابدارملاسيلو.»خلا
.ًاليوطًانامزىقبتاهنألب

ملاعلاندملكنأىلإةراشإةميخاهنكلوُلِقَتْنَتَال
يهوتاساسأاهلةتباثةدحاوةنيدمالإسيلولوزتس
لوقرظنا.هللااهعناصواهينابيتلاةيوامسلاميلشروأ
جلٱُباَوْبَأ«)١٦:١٨ىّتم(ةسينكلايفحيسملا

ْ
ىَوْقَتْنَلِميَِح

اذإتبثتاهنأوهميلشروألدعولاوطورشدعولكل.»اَهْيَلَع
.)١٥ع(يفركُذامتظفح

لٱُّبَّـرلٱَكاَنُهْلَب«٢١
ْ
ِةَعِساَوٍعَرُتَوٍراَْهنَأُناَكَماَنَلُزيِزَع

َالٌةَميِظَعٌةَنيِفَسَو،ٍفاَذْقِمِبٌبِراَقاَهيِفُريِسَيَال.ِئِطاَوَّـشلٱ
َجت
ْ
.»اَهيِفُزاَت

ةينبملاندملاينغُتلينلاوتارفلاكراهنأميلشروألسيل
مهلنوكيبرلانكلوبراوقاهيفريستواهئطاوشىلع
ةينبملاندملليتلاتاريخلالكمهيطعيفراهنألانعًاضوع
.اهيلع

النكلوةيراجتبراوقاهيفريسيٌبِراَقاَهيِفُريِسَيَال
نمبراقيأةميظعةنيفسوأفاذقمببراوقريسي
نوكيسهنأكيقيقحبسيلمالكلاو.ةيبرحلامهئادعأبراوق

حاجنلامامتىلإريشيوزاجموهفةميظعراهنأميلشروأيف
.مالسلاو

َوُهاَنُكِلَمُّبَّـرلٱ.اَنُعِراَشُّبَّـرلٱ.اَنيِضاَقَّـبَّـرلٱَّـنِإَف«٢٢
لَُخي
ِّـ
.»اَنُص

٨٩:١٨رومزم٤:١٢بوقعي

هيلعمهلاكتامامتىلإريشيوديكأتللبرلامساراركت
يهوتارئادثالثةيروتسدةموكحلكيف.مهمزعتابثو
اهنورسفينيذلاةاضقلاوعئارشلانونسينيذلاباونلا
برلاناكف.اهيرجييذلاسيئرلاوأكلملاواهنوصصخيو
.ًاكلموًاعراشوًايضاقناكفةثالثلاماقمبليئارسإل

َال.ْمِهِتَيِراَسَةَدِعاَقَنوُدِّـدَشُيَال.ِكُلاَبِحْتََختْرٱ«٢٣
لِقَنوُُرشْنَي

ْ
لَسَمِسُقٍذِئَنيِح.ًاع

ْ
لٱ.ٍَةريِثَكٍةَميِنَغُب

ْ
اوُبََهنُجْرُع

.»ًابَْهن

نييروشألابطاخييبنلانأمهضعبنظِكُلاَبِحْتََختْرٱ
ميلشروأىلإهجومهنأحجرألاومهراسكناىلإريشيهلوقف
ةعالخلاوشيوشتلانمًاقباسهيفدوهيلاناكامىلإريشيو
ًارارماياطخلاهذهمهلرهظأيبنلاناكوهللانعداعتبالاو
امكمهتنيفسلاوهبتنيملىلاسكنيحالمبدوهيلاهّبشو.ةريثك
.بجي

كالهإبهدجموهتوقهللارهظأنيحيأٍذِئَنيِح
.لاوحألاتبلقنانييروشألا

اوعجرتساةيمنغلاهذهعممهنأكشالوٍةَريِثَكٍةَميِنَغ
اموةيزجروشأكلملاهاطعأايقزحناكيتلاةضفلاوبهذلا
.)١٦-١٨:١٣كولم٢(اذوهيندمنمهذخأكلملااذهناك
جرعلاكنيزجاعاوناكنيذلادوهيلايأاوُبََهنُجْرُعْلٱ
مهكولسوفيعضلامهناميإوليلقلامهددعىلإًارظنكلذو
ىلإريشيلثمكلوقلاونييروشألااوبهنكلذعموءيدرلا
.نييليئارسإلاةمينغةرثكولماكلانييروشألاراسكنا

اَهيِفُنِكاَّـسلٱُبْعَّـشلٱ.ُتْضِرَماَنَأ:ٌنِكاَسُلوُقَيَالَو«٢٤
.»ِمْثِإلٱُروُفْغَم
٥٠:٢٠ايمرإ

طوقسنامزميلشروأيفضارمألاترثكهنأيفكشال
راصحوميلشروأىلإاهلهأنمنيريثكءاجتلاواذوهيندم
.لمعلكفوقووكالمألاولالغلافالتإواهسفنميلشروأ
١٠٣:٣رومزم(اياطخلاةرفغمبًانرتقمضارمألاءافشناكو

ألَا
َ
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ةيطخلاةجيتنضرملكنوربتعيءامدقلاناك.)٩:٢ىّتمو
هاضرةمالعضارمألالاوزناكفهللابضغةمالعو
.ءامسلايفنوكيلماكلادعولاءافوو.ةيطخلانارفغو

ظاعوللدئاوف
)١٧ع(كانيعرظنتهئاهببكلملا
ىلعرصتنملاوءيشلكىلعرداقلاكلملاوهوروظنملا.١

سودقلاوهوهسفنلءيشلكعضخملاوهئادعألك
لكبينتعملاوًاضيأبحملاوهوقحلاولدعلايرجيف
لذبيذلايدافلاوهشرعلاىلعسلاجلاو.هقئالخ
.انصّلخيلهسفن
ملاعلايفلماعلاوههنألناميإلابهرظنننآلا.رظنلا.٢

.ةيدسجلااننيعأبهارننأردقنالانكنإوانيفلماعلاو
نييدفملايفهدجموملاعلايفهتوكلمدادتمايفهرظننو
.ءامسلايفهدجميفهرظننسو
تايحورلايفنايمعلانألنورينتسملامهو.نورظانلا.٣

الفسودقهنألبلقلاءايقنألاو.هورينأنوردقيال
رهطتناننألنونمؤملاو.نوسيدقلاالإهيلإبرتقي
.حيسملامدبسدقتنو

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ثلاثلاحاحصألاىلإرشعثلاثلاحاحصألانم
دوهيلاوممألاىلعهللاماكحأاهنومضمتاءوبننيثالثلاو
سماخلاونوثالثلاوعبارلاناحاحصألاودوهيللهديعاومو
.ةروكذملاتاءوبنلاةمتاخوةدحاوةءوبنامهنوثالثلاو
ىلعبرلاطخسنيثالثلاوعبارلاحاحصألايفيبنلافصو
نيثالثلاوسماخلاحاحصألايفومودأاميسالوممألالك
نمهماقتنادعباهايإهبعشحنميسيتلاتاكربلافصو
نمامهيفاملامهريغنعنازاتممناحاحصألاناذهو.هئادعأ
ـةمـظـعوـةيـرعـشـلاتـاحالـطـصالاوصــيخـشــتلاوةـغـلـاـبملا
.رخآلايفتاكربلاةمظعودحاولاحاحصألايفماكحألا

.اوُغْصٱُبوُعُّشلٱاَُّهيَأَو،اوُعَمْسَتِلُمَمُألٱاَُّهيَأاوُِبَرتْقِا«١
لِمَوُضْرَألٱِعَمْسَتِل

ْ
ملٱ.اَهُؤ

.»اَهِجِئاَتَنُّلُكَوُةَنوُكْسَْ
٣٢:١ةينثت٤٩:١رومزم

ةقطانلاريغوةقطانلااهناكسوةنوكسملالكيبنلاوعدي
هتيمهأىلعلديامماذهوهمالكعمستلراجشألاومئاهبلاك
.)١:٢ص(

ِّـلُكَىلَعًاّوُُمحَو،ِمَمُألٱِّـلُكَىلَعًاطَخَسِّـبَّـرلِلَّـنَأل«٢
.ِ»حْبَّـذلٱَىلِإْمُهَعَفَد،ْمُهَمَّـرَحْدَق.ْمِهِشْيَج

:يتأيامركذتنةءوبنلاهذهريسفتيف
نأقحهلولداعلامكاحلاوقلاخلاوهوهللامالكاهنإ.١

.تيمُيوييُحي
فاخنواههركننأانملعتوةيطخلارشانلّنيبتاهنإ.٢

طقفهتمحروهللاةبحمىلإرظننالواهبفختسنالواهنم
.هقحوهلدعنعرظنلاضغب
نألءامدلاكفسوسانلاحبذبّرسيالبرلانإ.٣

لبسانأكلهينأءاشيالهنأانمّلعيهرسأبباتكلا
.ةبوتلاىلإعيمجلالبقينأ
نوهبتنيمهلعلنيرخآللةربعدحاوملأتيًانايحأهنإ.٤

اهريغلةمحرةدحاولاةكلمملابارخنوكيفنوصلخيو
.اهعيمجكلامملابارخنمًاريخو

حاحصألااذهيفيتلاةءوبنلانأل»ممألالك«لاقو
ىلعتاءوبنلااهنمواهتصالخوةقباسلاتاءوبنلالكةمتاخ
.برعلادالبوروصورصموقشمدوبآومولبابوروشأ

طُتْمُهَالْتَقَف«٣
ْ
ُليِسَتَو،اَهُتَناَتَنُدَعْصَتْمُهُفَيِجَو،ُحَر

جلٱ
ْ
.»ْمِهِئاَمِدِبُلاَبِ
٢:٢٠ليئوي

لابجلاليستو.اهنفدنكميالوحرطُتمهالتقةرثكنم
.ريزغلارطملاتقويفهايملابليستامكمهئامدب

لَتَو،ِتاَواَمَّـسلٱِدْنُجُّلُكىَنْفَيَو«٤
ْ
ُتاَواَمَّـسلٱُّفَت

لٱِراَثِتْنٱَكُرِثَتْنَياَهِدْنُجُّلُكَو،ٍجْرَدَك
ْ
لٱَنِمِقَرَو

ْ
ِطاَقُّسلٱَوِةَمْرَك

.»ِةَنيِّـتلٱَنِم
٣:١٥و٢:٣١ليئويو٨و٣٢:٧لايقزحو١٠٢:٢٦رومزم
ايؤر١٤:١٢ص٦:١٤ايؤر٣:١٠سرطب٢و٢٤:٢٩ىّتمو
٦:١٣

.موجنلاِتاَواَمَّـسلٱِدْنُج
رخآلايفوةميخكتاومسلاطسبءدبلايفهللاٍجْرَدَك

ايالباهانعمورعشلابةزئاجةغلابملاهذهوجردكاهفلي
.ةميظع

قاروأطقستامكموجنلاطقستُرِثَتْنَياَهِدْنُجُّلُكَو
.راجشألا

ألَا
َ
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يفَيِوَرْدَقُهَّـنَأل«٥ َموُدَأَىلَعاَذَوُه.يِفْيَسِتاَواَمَّـسلٱِ
.»ِةَنوُنْيَّـدلِلُهُتْمَّـرَحٍبْعَشَىلَعَو،ُلِزْنَي
١:٤يخالموخلا٤٩:٧ايمرإ٤٦:١٠ايمرإ

يفَيِوَرْدَق عوقوبيلزألاهللاءاضقيِفْيَسِتاَواَمَّـسلٱِ
يفيأءامسلايفًاقباستعقوتناكاهنأكتابرضلاهذه
.هللاءاضق

ىلإًالامشتيملارحبلانمتدتمامودأدالبَموُدَأَىلَع
وسيعلسننمنويمودألاولابجاهلكوًابونجرمحألارحبلا
باتكلايفوةديدشوةميدقةوادعدوهيلانيبومهنيبناكو
رومزم(مهيلعءاعدلاورييعتلاوديدهتلانمريثكسدقملا

ةءوبنو١٤-٢٥:١٢لايقزحو٢٢-٤٩:٧ايمرإو١٣٧:٧
ءادعأبنييمودألاداحتاتاديدهتلاهذهببسو.)ايدبوع
قاحسإوميهاربإلسننمدوهيلاةوخإمهنأعمدوهيلا
نيينادلكلاديبميلشروأطوقسمويدوهيلاىلعمهراختفاو
وههللاطخسو.)»مودأ«سدقملاباتكلاسوماقرظنا(
نعةبئانكًاصوصختركُذفمودأامأوممألالكىلع
اهتوادعترهظودوقحلاوميدقلاوبيرقلاودعلااهنألعيمجلا
.دوهيلاايالبنامزيفروهظرثكأ

ألَتْمٱِدَقٌفْيَسِّـبَّـرلِل«٦
َ
ٍفاَرِخِمَدِبٍ،مْحَشِبَىلَّـطٱ،ًامَد

يفًةَحيِبَذِّـبَّـرلِلَّـنَأل.ٍشاَبِكَىلُكِمْحَشِب،ٍسوُيُتَو َةَْرصُبِ
يفًاميِظَعًاحْبَذَو .»َموُدَأِضْرَأِ

١:٧اينفصو٤٩:١٣ايمرإو٦٣:١ص

شحوكفيسلانأكميظعحبذىلإةراشإًامَدَألَتْمٱ
.هنمعبشىتحىلتقلامدبرشسرتفم

.مهبترلكنمنييمودألانعةيانكٍسوُيُتَوٍفاَرِخ
بآوميفامهادحإنيتنيدمىلعمسالااذهقلطُيَةَْرصُب
مودأةرصبةيناثلاوناروحةرصباهنأنظُيو)٤٨:٢٤ايمرإ(
يداووأىرتبيأعلاسنعدعبتةريصبمويلااهمساو
نمةرصبتناكو.اهنملامشلاىلإًاليم٣٥وحنىسوم
أبنتو)٣٦:٣٣نيوكت(يفةروكذميهومودأندممظعأ
ًاراعوًاشهدنوكتةرصب«لاق)٤٩:١٣ايمرإ(ايمرإاهتبقاعب
.»ةنعلوًابارخو

لٱُطُقْسَيَو«٧
ْ
لٱُرَقَب

ْ
لٱَواَهَعَمُِّيشْحَو

ْ
،ِنَاريِّـثلٱَعَمُلوُجُع

.»ُنَّـمَسُيِمْحَّـشلٱَنِمْمُُهباَرُتَو،ِمَّـدلٱَنِمْمُهُضْرَأىَوْرُتَو

نعةيانكِناَريِّـثلٱ...ُلوُجُعْلٱ...ُِّيشْحَوْلٱُرَقَبْلٱ
.نييمودألا

نمةنوفدملاريغثثجلاُنَّـمَسُيِمْحَّـشلٱَنِمْمُُهباَرُتَو
ةبرتلاهبنمدُتيذلالبزلااهنأكضرألابصختاهترثك
ًاريثكبصخأكيجلبلايفولرتاولهسنإليق.بصخلل
.لوألانويلوبانرسكنااهيفيتلاةروهشملاةكرعملادعب

ىَوْعَدِلْجَأْنِمٍءاَزَجَةَنَس،ٍماَقِتْنٱَمْوَيِّـبَّـرلِلَّـنَأل«٨
.»َنْوَيْهِص
٦٣:٤ص

ةصرفمهيطعينأ)١(تاياغلهئادعأصاصقرخؤيبرلا
هبعشبيدأتلمكينأ)٢(.مهنعحفصيفةبوتلل
يفماقتنالانوكيفماقتناللًامويّنيعهنكلو.مهتطساوب
.ّنيعملاتقولا

نمرهظي)ايدبوعرفسرظنا(َنْوَيْهِصىَوْعَدِلْجَأْنِم
مهئادعأىلعهبضغنألهبعشلهللاةبحمةفيخملاةءوبنلاهذه
ْنَم«٢:٨ايركز(مهلهتبحمرادقمبوهمهيلعنيدتعملا
.)»ِهِنْيَعَةَقَدَحُّسَمَيْمُكُّسَمَي

نمرهظيف)٦٣:٤و٦١:٢صرظنا(َةَنَس...َمْوَي
اهلفةمحرلاامأوًامويماقتناللنأثالثلاتايآلاهذهةلباقم
انلرفغيفمهكالهبالسانلاصالخبّرسيبرلايأةنس
ةيصولارظنا.دبألاىلإهتمحروًاضيأاهركذيالواناياطخ
ثلاثلاليجلاىلإبونذلادقتفيبرلانأليقثيحةعبارلا
.لايجألانمفولأىلإيأفولأىلإًاناسحإعنصيوعبارلاو

ًاتْفِزاَهُضْرَأُريِصَتَو،ًاتِيْربِكاَُهباَرُتَو،ًاتْفِزاَهُراَْهنَأُلَّـوَحَتَتَو«٩
.»ًالِعَتْشُم
٢٩:٢٣ةينثت

راهنأمودأيفسيل.ةرومعومودسبارخىلإةراشإ
لويساهيفيرجتةريثكةيدوأدجوتنكلوةنسلاةدمةمئاد
.لماكلاومئادلابارخلالوقلابدارملاوءاتشلالصف

ْنِم.اَُهناَخُدُدَعْصَيِدَبَألٱَىلِإ.ُئِفَطْنَتَالًاراََهنَوًالْيَل«١٠
ُختٍرْوَدَىلِإٍرْوَد

ْ
ُزاَتَْجيْنَمُنوُكَيَالَنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإ.ُبَر

.»اَهيِف
١:٤يخالم١٩:٣و١٨:١٨و١٤:١١ايؤر

ةنس٣٠٠وحنبءايعشإنامزدعبوهويخالملاق
لَعَجَو،َوُسيِعُتْضَغْبَأ«

ْ
َلاَقَموُدَأَّـنَأل...ًاباَرَخُهَلاَبِجُت

مثنييباكملانامزيفًاليلقمودأتنّسحتو»اَنْمِدُه:ْدَق
عباسلانرقلايفيئاهنلااهطوقستطقسىتحًاضيأترخأت

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ةيلجلاةنيبلاباتكرظنا(ةبرخمودأمويلاىلإو.حيسملادعب
.)٨ف

لٱاَهُثِرَيَو«١١
ْ
لٱَوُقوُق

ْ
لٱَو،ُذُفْنُق

ْ
لٱَوُّيِكْرَك

ْ
ِناَنُكْسَيُباَرُغ

خلٱُطْيَخاَهْيَلَعُّدَمُيَو،اَهيِف
ْ
طِمَوِباََر

ْ
خلٱُراَم

ْ
.»ِءََال

٢١:١٣كولم٢و١٨:٢ايؤرو٢:١٤اينفصو١٤:٢٣ص
٢:٨يثارمو

.تاناويحلاورويطلافصولباتكلاسوماقرظنا
.ةبرخلانكامألاوةولخلابحتيتلايهةروكذملاسانجألاو

ءانبللًابلاغلمعتسمطيخلاِباَرَْخلٱُطْيَخاَهْيَلَعُّدَمُيَو
ًاقيرطلمعيلهطيخدميًاسدنهمنأكبارخللًانايحأو
.ديهمتللتويبلاضعببرخيف

لِلُهَنوُعْدَيْنَمَكاَنُهَسْيَلاَهُفاَْرشَأ«١٢
ْ
لُم
ْ
ُّلُكَو،ِك

.»ًامَدَعَنوُنوُكَياَهِئاَسَؤُر

أدتبايبنلانأرهاظلاو.ةلماكريغةلمجلاهذهاَهُفاَْرشَأ
فقوفارشأةظفلظفلامدعبومودأفارشأيفًائيشلوقي
.فارشأالومودأيفكلمسيلهنأركذتو

طَيَو١٣«١٥-١٣
ْ
يفُعَل لٱ.ُكْوَّـشلٱاَهِروُصُقِ

ْ
ُصيِرَق

لٱَو
ْ
يفُجَسْوَع هنوُصُحِ ِتاَنَبِلًاراَدَوِباَئِّـذلِلًانَكْسَمُنوُكَتَفاَِ
لٱُشوُحُويِقَالُتَو١٤.ِماَعَّـنلٱ

ْ
لٱُزْعَمَو،ىَوآِتاَنَبِرْفَق

ْ
ِشْحَو

١٥.ًالََحمِهِسْفَنِلُِدَجيَوُلْيَّـللٱُّرِقَتْسَيَكاَنُه.ُهَبِحاَصوُعْدَي
ُحتَكاَنُه

ْ
َحتِّـيبَرُتَوُخِرْفُتَوُضيِبَتَوُةَزاَّـكَّـنلٱُرِج

ْ
لِظَت
ِّـ
َكاَنُهَو.اَه

َجت
ْ
.»ٍضْعَبِباَهُضْعَبُنيِهاَوَّـشلٱُعِمَت
خلا١٣:٢١ص٩:٦عشوهو٣٢:١٣ص

شوحولافكانهسانأنوكياليأِرْفَقْلٱُشوُحُويِقَالُت
.اهضعبوعدتاهتاوصأبوًاشوحوالإيقالتال

.بارخلاوفوخلاونزحلانعةيانكليللاُلْيَّـللٱُّرِقَتْسَي
.»كانهليلنوكيال«)٢٢:٥ايؤر(ءامسلايفليقو
لثمةزافقعيفرسأرتاذًادجةثيبخةيحيهُةَزاَّـكَّـنلٱ
.ةرايطلاةيحلا

ءايحأاهراغصعضتتاّيحلانمسانجأضعبُضيِبَتَو
تحت«رويطلالثمضيبلانضحياهضعبوضيبياهرثكأو
.»اهلظ

يفاوُشِّـتَف«١٦ َالِهِذٰهْنِمٌةَدِحاَو.اوُأَرْقٱَوِّـبَّـرلٱِرْفِسِ
ُهَحوُرَو،َرَمَأْدَقَوُهُهَمَفَّـنَأل،ُهَبِحاَصٌْءَيشُرِداَغُيَال.ُدَقْفُت

.»اَهَعََمجَوُه
٣:١٦يخالم

مايأيفتناكيتلاةسدقملارافسألايأِّـبَّـرلٱِرْفِس
رهظيو.مودأةهجنمهذهءايعشإةءوبناميسالوءايعشإ
هنأربتعموفورعمءايعشإمايأيفرفسدوجولوقلااذهنم
ملكتهنأفرعءايعشإنأًاضيأرهظيوهبىحوموبرلارفس
.ةيتآلالايجألاداشرإلظفحُيسهمالكويحولاب

ىلإعجرت»هذه«ةملكنأمهضعبنظِهِذٰهْنِمٌةَدِحاَو
.متتسةءوبنلكنأىنعملاوبرلارفسيفتاءوبنلا
اهنأىنعملاوةروكذملاتاناويحلاىلإعجرت»هذه«نأحجرألاو
نألهقيفرمهدحأرداغيالوليقامكمودأيفنوكتاهعيمج
مودأيفعمجيذلاوهوبرلارمأاذهوكانهنوكيلكلا
.تايحلاورويطلاوتاناويحلانمسانجألاهذه

لَأْدَقَوُهَو«١٧
ْ
خلٱِباَهـَلاَهْتَمَسَقُهُدَيَو،ًةَعْرُقاَهـَلىَق

ْ
.ِطَْي

.»اَهيِفُنُكْسَتٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإ.اَهُثِرَتِدَبَألٱَىلِإ

َهلىَقْلَأ
َ
مسقامكتاناويحلاهذهلمودأدالبمسقًةَعْرُقا

.مدآينبلىرخأًادالب

ظاعوللدئاوف
ملعتن)٢ع(طخسبرلل
البنوكتةيطخلانأزوجيالفيرورضرمأماقتنالانإ.١

.باقع
ئطاخهنألهسفنلمقتنينأناسنإللزوجيالهنإ.٢

.طلغلاوةواسقلاوءايربكللةضرعوفيعضو
هلعيمجلاوسانلاعيمجقلخهنألبرللماقتنالانإ.٣

بحملاوسودقلاولداعلاوهوءيشلكفرعيوهو
رثكأبًادحأيزاجيوأهماكحأيفطلغيهنأنكميالف
.هقحتسيامم

امهريغولبابومودأكةبرخلادالبلاةداهش
١٥ىلإ١٣ع

هلاوقأيفقداصوهماكحأيفلداعهنأبهللادهشتاهنإ.١
طقستملدالبلاهذهنإف.هدصقءارجإيفريدقو
.طقفةيعيبطبابسأل
ةبصخمضرأمهضعبلناك.نيدلاعفانمبدهشتاهنإ.٢

رخآللناكولبابوةرومعومودسكةريثكهايمو
طقسوروصكريثكلامهريغلومودأكةنيتمنوصح
.قحلانيدلامدعلاهعيمج

ألَا
َ
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ئطاخلاتوماهترجأنإف.ةيطخلاىلعدهشتاهنإ.٣
ناسنإلاهعرزييذلا.دحألضيالفدالبلابارخو
.ًاضيأدصحيهايإ

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
كلذعوضومنألقباسلاحاحصألاةمتتحاحصألااذه
حاحصألااذهعوضومورفقىلإةرمثمدالبليوحتحاحصألا
طخسدحاولاحاحصألايفو.ةرمثمدالبىلإرفقليوحت
رخآلاحاحصألايفوبارخوشوحووتيربكوتفزوحبذو
نونكاسونورفاسموةريزغهايموةليمجراهزأوةيزعتوحرف
هللابعشةداعستاهيبشتلاهذهىنعمو.نامألاوةحارلاب
.تاقيضلانممهصالخدعب

لٱُحَرْفَت«١
ْ

لٱُضْرَألٱَوُةَّـيِّـَرب
ْ
لٱُجِهَتْبَيَو،ُةَسِباَي

ْ
ُرِهْزُيَوُرْفَق

.»ِسِجْرَّـنلٱَك
٢:١داشنألاديشن٥٥:١٢ص

:ةءوبنلاهذهىنعم
نممهلاقتناولبابيبسنممهعوجربدوهيلاحرف.١

.مهدالبيفةحارلاىلإةبيرغدالبيفةيدوبعلا
ةيدوبعنممهلاقتناوحيسملامهلوبقدنعممألاحرف.٢

.هللابعشةيرحىلإةيطخلا
.قيضلانمصالخلابرصعلكيفةسينكلاحرف.٣
هنألحيسملابهناميإوهبلقديدجتدنعناسنإلكحرف.٤

دالبىلإةتئاملالامعألارفقنملقتنيديدجتلاكلذب
.ةرمثملالامعألا
مهرفسةياهنبممألانمودوهيلانمنينمؤملاعيمجحرف.٥

.ءامسلاداجمأىلإمهلوخدوملاعلااذهرفقيف

ُدَْجمِهْيَلِإُعَفْدُي.ُمِّـنَرُيَوًاجاَهِتْبٱُجِهَتْبَيَوًاراَهْزِإُرِهْزُي«٢
َءاََهب،ِّـبَّـرلٱَدَْجمَنْوَرَيْمُه.َنوُراَشَوَلَمْرَكُءاََهب.َناَنْبُل
.»اَنِٰهلِإ

٣٢:١٥ص

نوراشولمركونانبلتزاتماو.رفقلاىلإِهْيَلِإُعَفْدُي
دجموهفوصوملادجملاو.لامجلاوبصخلاباهريغنع
لوهسلاوةريبكلاراجشألاوةليمجلاراهزألادجميأيعيبط
نأهبدارملالعلونوصحلاوروصقلاوندملادجمالةبصخملا

يقيقحلاحرفلاو.ناسنإلالامعأبالهلامعأبوهللانمدجملا
الةرازغبسانلاعيمجلهللاهيطعيامبوةطيسبلاةشيعلابوه
.رباكألاوءاينغألاةشيعولاملاب

برلاديتاريخلاهذهيفنورينوصلخملايأَنْوَرَيْمُه
برلادجمنإ.مهدشرأومهبىنتعاومهصلخهنأبنوفرتعيو
نيحلاصسانلاعيمجىلعقرشتسمشلافًامئادةعيبطلايف
حئاورلاوةولحلاريفاصعلاديرغتوراجشألاوراهزألاوًارارشأو
رارشألانكلنيحلاصلادالبيفامكرارشألادالبيفةبيطلا
ىلعمهلمحيامةعيبطلايفنوريلبدجملااذهنوريال
.هيفهللانورينيذللهحارفأوملاعلالامجنألنزحلاوفوخلا

ملٱَيِداَيَألٱاوُدِّـدَش٣«٣،٤
ملٱَبَكُّرلٱَو،َةَيِْخَرتْسُْ

َةَشِعَتْرُْ
ِخلاوُلوُق٤.اَهوُتِّـبَث

َ
لٱيِفِئا

ْ
اَذَوُه.اوُفاََختَالاوُدَّـدَشَت:ِبوُلُق

ٰهلِإ
ُ
لَُخيَوِيتْأَيَوُه.ِهللاٱُءاَزَج.ِيتْأَيُماَقِتْنالٱ.ُمُك

ِّـ
.»ْمُكُص

١٢:١٢نييناربعو٤و٤:٣بويأ

تقويفًاضعبمهضعبعجشينأهللابعشلةيصو
تتبثديعاوملاهذهنأكشالفهللاديعاومركذبتاقيضلا
المهنكلوةيفاكةوقنيريثكلنإ.يبسلاةدممهتّزعومهناميإ
نيلجريذناسنإكمهواهنولمعتسيالومهتوقنوفرعي
هعجشينمىلإالإجاتحيالفجرعأهنأنظينيتحيحص
امدنعواهفرعنالةيحورىوقانلاذكهوشماومقهللوقيو
عجشتننينمؤملاانتوخإوأهئايبنأمفنمبرلاتوصعمسن
انعجشيًانايحأبرلانإ.طاشنلابةمدخلاوةايحللموقنو
انلاوحأنيسحتبانعجشيامًاريثكوةيجراخلاانلاوحأنيسحتب
صلخننأردقنالاملمتحنوىوقتنوعجشتنفةيبلقلا
.هنم

ةدممهتاقيضيفدعولااذهمهلناكْمُكُصِّـلَُخيَوِيتْأَيَوُه
تناكومهلاوحأفرعفمههلإلزيملهللانأوهويبسلا
ماقتنالابمهءادعأيتأيوصالخلابمهيتأيف.ةياهنمهبئاصمل
ًاضيأيبنلارظنو.هيوقيوهيزعيفهحوربنمؤملكيتأيهللاو
صلخييذلاهبدوعوملاحيسملانايتإوديعبلالبقتسملاىلإ
رصعلكيفرظتنتتناكةسينكلاو.مهاياطخنمهبعش
ربصلابيناثلاحيسملاءيجملاوهألاوتاقيضلالوزندنع
.ناميإلاو

لٱُنوُيُعُحَّـتَفَتَتٍذِئَنيِح٥«٥،٦
ْ
.ُحَّـتَفَتَتِّـمُّصلٱُناَذآَوِ،يْمُع

ِدَقُهَّـنَأل،ِسَرْخَألٱُناَسِلُمَّـَنَرتَيَوِلَّـيِإلٱَكُجَرْعَألٱُزِفْقَيٍذِئَنيِح٦
يفْتَرَجَفْنٱ لٱِ

ْ
يفٌراَْهنَأَوٌهاَيِمِةَّـيِّـَرب لٱِ

ْ
.»ِرْفَق

١١:٥وخلا٩:٢٧ىّتمو٤٢:٧و٤و٣٢:٣و٢٩:١٨ص
١١:٥ىّتم٧و٩:٦انحويو٢١:١٤وخلا٢٠:٣٠و١٢:٢٢و
٢١:١٤و١٥:٣٠و١١:٥ىّتمخلا٧:٣٢سقرمو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا
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صخلا١٤:٨و٨:٧وخلا٣:٢لامعأو٩و٥:٨انحويو
٤١:١٨ص١٥:٣٠و١٢:٢٢و٣٣و٩:٣٢ىّتمو٣٢:٤
٣٩و٧:٣٨انحويو٤٣:١٩و

ةقيمعرابآةيقيرفإءارحصيفنكامألاضعبيفترفح
راصءاملاهيلإلصوناكملكويحءامعيبانياهنمتأشنف
اذًارفقكلذلبقناكولوبصخلاةريثكةليمجءارضخةنج
هايملانإايؤرلايفرظنيبنلاو.ةرضخلانمهيفءيشاللامر
نكيملو.رظنلارسياملكهيفتبنفرفقلايفترجفنادق
نألًاضيأاهلهألناكلبضرألاىلعًاروصقمنيسحتلا
مصلاناذآحتفتتورظانملاهذهنورظنيفحتفتتيمعلانويع
.سرخألامنرتيوجرعألازفقيوتاوصألاهذهنوعمسيف
الولبابنمعوجرلاباهمامتيفوتستالةءوبنلاهذهو
توكلمةماقإوهللاىلإسانلاعوجربلبحيسملابئاجعب
بولقلاناذآحتفيوناهذألانويعبرلاحتفيثيححيسملا
.ةمدخلليدايألاددشيوبرللمنرتتلةنسلألاطبُرلحيو

ملٱَو،ًاَمجَأُباََّـرسلٱُريِصَيَو«٧
يف.ٍءاَمَعيِباَنَيُةَشَطْعَْ ِ

يف،ِباَئِّـذلٱِنَكْسَم لِلٌراَداَهِضِبْرَمِ
ْ
لٱَوِبَصَق

ْ
.»ِّـيِْدَرب

٣٤:١٣ص

راهنلافصنيفىرُيدوجومريغءامرظنموهُباََّـرسلٱ
اهبلطيةشاغتاريخنعةيانكوهو.رحلادادتشادنع
دجوينكامأمجألاو.اهيلعنولصحيالواهنوعبتيوسانلا
هبعشلهللااهيطعيةيقيقحتاريخنعةيانكيهوءاماهيف
.)١٤و٤:١٣انحوي(

يف مليتلانكامألايأِبَصَقْلِلٌراَد...ِباَئِّـذلٱِنَكْسَمِ
.ريثكءاماهيفريصيءاماهيفنكي

َهلُلاَقُيٌقيِرَطَوٌةَّـكِسَكاَنُهُنوُكَتَو«٨
َ
ُقيِرَّـطلٱ«ا

ملٱ
َهلَيِهْلَبٌسِجَناَهيِفُُربْعَيَال.»ُةَسَّـدَقُْ

ُ
يفَكَلَسْنَم.ْم ِ

جلٱىَّـتَحِقيِرَّـطلٱ
ْ
.»ُّلِضَيَالُلاَّـُه

٢١:٢٧ايؤرو٣:١٧ليئويو٥٢:١ص

طئاسومظعأنمةديجلاككسلاٌةَّـكِسَكاَنُهُنوُكَتَو
ةشحوتملادالبلانودةندمتمدالبلكيفدجوتوندمتلا
ريصتفضعبباهضعبطبرتوةديعبلانكامألاعمجتيهو
ةفرعملاوداحتالاونامألاوةراجتلاديزياميهوةدحاودالبك
دارفألااهينبيالاهنإفناكسلاداحتابدهشياهدوجووةبحملاو
هنأيفكشالو.دحاولمعىلعةقفتملاتاعامجلالب
ىلإعوجرلابدعولالبابيفنويبسملادوهيلاعمسامدنع
مدعلاوعجرينأنوردقيالمهنأمهسفنأيفاولاقمهدالب

نامألامدعوقيرطلامهتفرعممدعورفقلايفةكسدوجو
ةحضاووةدهممةكسنوكيسهنأهدعوبمهراكفأحارأبرلاف
شوحواهيفنوكيالذإماتلانامألاةكسلاهذهيفنوكيو
.ةصاخهللابعشلةكسلانوكتلبصوصلالو
نونوكياهيفنوكلسينيذلايأُةَسَّـدَقُْملٱُقيِرَّـطلٱ
.اهيفالةيطخلانموهصالخلانألنيسدقم

ىلإريشيلوقلانأضعبلانظيٌسِجَناَهيِفُُربْعَيَال
نيينثولانمئطاخلكىلإريشيهنأحجرألاونيينثولا
الفناميإلاوةبوتلاقيرطيهقيرطلاهذهنإفدوهيلاو
اهاياطخكرتدقنكيملنإاهيفكلسينأدحأعيطتسي
.هءارو

يرهوجلاميلعتلاوةحضاوصالخلاقيرطُّلِضَيَال
ناسنإلالغشولهنأليق.ءاطسبلادنعىتحموهفم
هلامعأبتقولانمهلغشيامرشُعقحلانيدلانعشيتفتلاب
ةفرعملانمهيلإجاتحياملكىلعةلوهسبلصحلةيملاعلا
.هسفنصالخل

ُدَعْصَيَالٌِسَرتْفُمٌشْحَو.ٌدَسَأَكاَنُهُنوُكَيَال٩«٩،١٠
ملٱُكُلْسَيْلَب.َكاَنُهُدَجوُيَال.اَهْيَلِإ

وُّيِدْفَمَو١٠.اَهيِفَنوُّيِدْفَْ
َىلَعٌّيِدَبَأٌحَرَفَوٍ،مَُّنَرتِبَنْوَيْهِصَىلِإَنوُتْأَيَوَنوُعِجْرَيِّـبَّـرلٱ
هناَكِرْدُيٌحَرَفَوٌجاَهِتْبٱِ.مِهِسوُؤُر حلٱُبُرَْهيَو.ِْمِ

ْ
.»ُدُّهَنَّـتلٱَوُنُْز

٥١:١١ص٣٤:٢٥لايقزحو١١:٩صو٢٦:٦نييوال
٢١:٤و٧:٧ايؤرو٦٥:١٩و٢٥:٨ص

بيراحنسكدوهيلااوقياضنيذلاىلإريشيٌدَسَأ
سيلبإىلإًاضيأريشيونيملاظلانممهريغورصانذخوبنو
.وههعلتبينمًاسمتلملوجيرئازدسأكوهيذلا

نمنوصلاخلاولبابةيدوبعنمنوررحملامهَنوُّيِدْفَْملٱ
مهارتشابرلانأكبرلاويدفممهوةيطخلاوسيلبإةيدوبع
هلمعامىلإريشتةملكلاو.مهقلطأفنييلبابلامهتداسنم
ةيدوبعنمهبعشيدتفيلميركلاهمدكفسذإحيسملا
.ةيطخلا

نامألابمهرفسنولمكيمهنأدعولاناكَنْوَيْهِصَىلِإ
ىلإنولصيمهنأنينمؤملاعيمجلدعولاوميلشروأىلإنولصيو
.ةيوامسلاميلشروأ

سأرلاىلعحرفلاتامالعنوكتًابلاغِمِهِسوُؤُرَىلَع
.ليلكإك

ظاعوللدئاوف
تاظحالم)٣ع(ةيخرتسملاديألااوددش
لٱ«حيسملالاق.ءافعضوءايوقأةسينكلايفنإ.١

ْ
َءاَرَقُف

يفْمُكَعَم ىضرملااذكهو)١٢:٨انحوي(»ٍنيِحِّـلُكِ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا

١٢١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



وأًافيعضهنوكلًادحأضفرتالةسينكلاو.ءالهجلاو
.ًاريقف
ءافعضلاىلعاوقفشينأءايوقألاتابجاونمهنإ.٢

مهلاـوـمأنــممــهـوـطــعــيومــهـوـعــجــشــيومــهوزــعــيو
مـهــنعاـوماحيومهنـومدخيومـهــتمـكـحـبمـهودـعـاسـيو
.مهورشبيومهوملعيو
يوقًادحاونإلوقنفنايبسنمهفعضوسانلاةوقنإ.٣

ًاضيأهريغىلإةبسنلابفيعضرخآلاوهريغىلإةبسنلاب
دحألزوجيالفهللاىلإةبسنلابءافعضعيمجلانكلو
يطعيوهوهللانمةوقلانإف.هريغىلعرختفينأ
ناكنإوحورلابىوقتيفاهبلطينملكلةيحورلاةوقلا
ةوقلايهةيحورلاةوقلاو.ًالقعوًادسجًافيعض
.ةيقيقحلا

ناقيرطلا)٨ع(ةكسكانهنوكيو
ىنغلاىلإرهاظلابسحبيدؤتيهو.بارسلاقيرط.١

نولصيالاهيفنيكلاسلارثكأنأريغةحارلاودجملاو
امكمهعبشيامنودجيالنولصينيذلاواهتياهنىلإ
مهوءاملاىلإاهيفكلاسلالصيالامكنومهوتياوناك
.هللاتوكلمىلعملاعلااذهتاريخنولّضفينيذلا
مهاياطخنوكرتياهيفنوكلاسلاو.ةسدقملاقيرطلا.٢

نوركنيوةينمزةراسخبناكنإوهللاةئيشمنولمعيو
.ةيدبألاةايحلانوجريوريخلالمعيفمهسفنأ

اهنإ)٢(ةحضاواهنإ)١(بابسأللضفأةسدقملاقيرطلاو
هللايضريدصقينملكنألًادحأشغتالاهنإ)٣(ةنيمأ
دصقينملكواهيلإلصيءامسلادصقينملكوهيضري
هللاتوكلمًالوأبلطينموهيفحرفيوحجنيريخلالمع
.ةيدسجلاتاريخلانمهيلإجاتحياملكًاضيألاني

)١٠ع(برلاويدفم
؟نويدفمءيشيأنم.س.١

نمرشةيدوبعيهوةيطخلانمنويدفممهنإ.ج
قسافلاوعامطلالاحيفلمأت.سانللةيدوبعلا
.ةيطخللنيدبعتسملانممهريغودوقحلاوريكسلاو
؟نويدفمءيشيأب.س.٢

بهذلانمنمثأوهوحيسملامدبنويدفممهنإ.ج
ءاينغألادحأنمةمدخلانإف)١٩و١:١٨سرطب١(
الوةبحملاىلعلدتاهنألهنملاملانمرثكأةلوبقم
هتبحمققحتفهسفنلةراسخلابنوكتيتلاةمدخلااميس
.ةصلخملا
؟ءادفلابنولصيءيشيأىلإ.س.٣

حيسملابداحتالاوصالخلاىلإهبنولصيمهنإ.ج
.ءامسلاوةيدبألاةايحلاوينبتلاو

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

نمضتت٣٩ص-٣٦صنمتاحاحصألاعبرألانإ
:ةيخيراتثداوحثالث
دعبميلشروأنعهعوجرواذوهيندمبيراحنسوزغ.١

.)٣٧و٣٦ص(هشيجنمميظعمسقكاله
.)٣٨ص(هؤافشوايقزحضرم.٢
.)٣٩ص(لبابكلمةلاسر.٣

١٨صكولم٢(نومضمكتاحاحصألاهذهنومضمو
هلعلواهعيمجاهبتكءايعشإنأحجرألاوًابيرقت)٢٠و١٩و
ًالقتسمناكةسدقملارافسألانمرفسلكنألنيترماهبتك
طقفكولملارفسيفثداوحلاهذهركذيفكيالوهريغنع
ثداوحلاو.ءايعشإرفسيفةنمضتملاتاءوبنلاميمتتنايبل
كولملارفسيفةروكذملانعفلتختءايعشإرفسيفةروكذملا
كولم٢(روشأكلمللاملاهعفدوايقزحميلستبربخلاكرتب)١(
ءايعشإ(هئافشدعبايقزححيبستةدايزب)٢()١٦-١٨:١٤
٢٠-٣٨:٩(.
ايقزحضرمدعبتناكبيراحنسةثداحنأحجرألاو
)٣٨:٦ص(يفىتأامىلعءانبكلذولبابكلمةلاسرو
لوألايفةروكذمهذهو»َكُذِقْنُأَروُّشَأِكِلَمِدَيْنِمَو«
امكثداوحلابيترتنوكيف.روشأيفتاءوبنلاعماهتاقالعل
.يتأي
ةلاسروهكلمنمةرشعةعبارلاةنسلايفايقزحضرم.١

.روشأىلعًاكلمنوجرسناكولبابكلم
يفةرواجملاكلامملاداحتاو)٢٠ص(دودشأةنتف.٢

بآومو)١٤:٢٩ص(نيطسلفيهوروشأةمواقم
ص(رصمواذوهيو)٢١:١١ص(مودأو)١٦و١٥ص(
٣١(.
.بيراحنسهنباسولجونوجرستوم.٣
ىلعهراصتناونولقشأهتبراحموبيراحنسمودق.٤

ندمنمةنيدم٤٦حتفواذوهيىلعهموجهونييرصملا
لوقبسح(ايقزحتانبمهنيبفلأيتئميبسواذوهي
نملقاشةئمثالثلاملانمهذخأو)بيراحنس
هللاتيبهبلسوبهذلانمًالقاشنيثالثوةضفلا
حرفوميلشروأنعهعوجرو)١٦-١٨:١٤كولم٢(
.)٢٢ص(دوهيلا

ألَا
َ
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روشأشيجنممسقكالهوهفيدجتويقاشبرلاسرإ.٥
.)٣٧و٣٦ص(

سدقملاباتكلارابخأقباطتةيروشألاتاباتكلاعيمجو
ءايعشإنإف.ميلشروأىلعبيراحنسموجهخيراتادعام
يف«)٣٦:١ص(لوقي لِلَةََرشَعِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱِ

ْ
»اَّـيِقَزَحِكِلَم

رخاوأيفناكهنأىلعلدتفةيروشألاتاباتكلاعومجمامأو
ايقزحلةسداسلاةنسلايفةرماسلاذخأنوجرسيأ.هكلم
يفوهوبيراحنسهنبافلخوةنس١٧كلذدعبكلمو
نم٢٧ةنسلايفيأميلشروأبراحهكلمنمةعبارلاةنسلا
اذهلحتةديدجتاباتكفشكُتامبرو.ايقزحكلم
ماقرأيفطلغخاسنلادحأنألوقننأرطضنوألكشملا
)٣٦:١ص(يفروكذملاكلملانوكيفكلملامسايفوأةنسلا
.بيراحنسالنوجرس

يفَناَكَو١«١،٢ لِلَةََرشَعِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ
َّـنَأاَّـيِقَزَحِكِلَم

حلٱاَذوَُهيِنُدُمِّـلُكَىلَعَدِعَصَروُّشَأَكِلَمَبيِراَحْنَس
ْ
ِةَنيَِص

َىلِإَشيَِخلْنِمىَقاَشْبَرَروُّشَأُكِلَمَلَسْرَأَو٢.اَهَذَخَأَو
ملٱَىلِإَميِلَشُروُأ

ِةاَنَقَدْنِعَفَقَوَفٍ،ميِظَعٍشْيَجِباَّـيِقَزَحِكِلَْ
لٱ
ْ

لٱِةَْكِرب
ْ
لُع
ْ
يفاَي لٱِلْقَحِقيِرَطِ

ْ
.»ِراَّـصَق

٣٢:١مايأ٢و١٧و١٨:١٣كولم٢

يأةبترمسالبملعمساسيلاذهنأحجرألاىَقاَشْبَر
ركسعدئاقالريزوةبتركهتبترتناكف»ةاقسلاسيئر«
ًاردتقمناكهنأةثداحلاهذهنمرهظو.ةأبانمللهلاسرإناكو
.شغوليحوةسايسبحاصوةيناربعلاةغللايف

نإ.رصمقيرطىلعنيينيطسلفللةنيدمَشيَِخل
ندملاًالوأذخأينأرطضافرصمحتفدصقبيراحنس
يأناترتيقاشبرعمناكو.هقيرطيفةعقاولاةنيصحلا
شيجمهعمونايصخلاسيئريأسيراسبروشيجلاسيئر
.ميظع

زاحآهنباوءايعشإىقالهيفيذلاناكملاِةَكِْربْلٱِةاَنَق
نمءاملاذخأهنإفضرألاتحتةانقيهو)٧:٣ص(
.ميلشروأىلإهلخدأوةيلامشلاةهجلايفةنيدملاجراخ

لِحُنْبُميِقاَيِلَأِهْيَلِإَجَرَخَف«٣
ْ
لٱَىلَعيِذَّـلٱاَّـيِق

ْ
ُةَنْبِشَوِتْيَب

لٱ
ْ
ملٱَفاَسآُنْبُخآوُيَوُبِتاَك

.»ُلِّـجَسُْ

:٢٢ص(ةءوبنلابسحةنبشةبتركهتبترتناكُميِقاَيِلَأ
٢٥-١٥(.

تيبلاىلعًاقباسناكيذلاروكذملاةنبشهلعلُةَنْبِش
.اهنمىندأةبترىلإلقُنوةبترلاهذهنملزُعف
ةكلمملارومأبتكيذلاخرؤملاوأقاروألانيمأُلِّـجَسُْملٱ
.ظفحلاةيغب

ِحلاوُلوُق:ىَقاَشْبَرْمُهـَلَلاَقَف«٤
َ
ملٱُلوُقَياَذَكٰه:اَّـيِقَز

ُكِلَْ
لٱ
ْ
لَكَّـتٱيِذَّـلٱُلاَكِّـتالٱاَذٰهَوُهاَم:َروُّشَأُكِلَمُميِظَع

ْ
.»؟ُهَت

خلا١٨:١٩كولم٢

روشأكلمامأوراقتحاللبقلالبايقزحهركذىَقاَشْبَر
.همّظعف

الهدحوايقزحنأيقاشبرركتفاُلاَكِّـتالٱاَذٰهَوُهاَم
امإرخآىلعهلاكتانمدبالفروشأكلممواقينأردقي
نملطابهلاكتانأّنيبينألواحمثبرلاوأرصم
.برلاىلعالورصمىلعلكتينأردقيالفنيتهجلا

لِلٌسْأَبَوٌةَروُشَمَوُهِْنيَتَفَّـشلٱُمَالَكاَمَّـنِإُلوُقَأ«٥
ْ

.ِبْرَح
لَكَّـتٱِنَمَىلَعَنآلٱَو

ْ
.»؟َّـَيلَعَتْيَصَعىَّـتَحَت

مهسأبودوهيلاةروشمهلوقىنعمويقاشبريأُلوُقَأ
.لعفالبمالك

كلمنعبئانكيقاشبرملكتَّـَيلَعَتْيَصَعىَّـتَح
هللاقوروشأكلملعضخدقزاحآايقزحوبأناكو.روشأ
ةيدههللسرأدقناكو)١٦:٧كولم٢(كنباوكدبعانأ
.)١٨:٧كولم٢(هاصعدقايقزحناكو

لَكَّـتٱِدَقَكَّـنِإ«٦
ْ
لٱِهِذٰهِزاَّـكُعَىلَعَت

ْ
ملٱِةَبَصَق

،ِةَضوُضْرَْ
يفْتَلَخَداَهْيَلَعٌدَحَأَأَّـكَوَتاَذِإيِتَّـلٱ،َْرصِمَىلَع .اَهْتَبَقَثَوِهِّـفَكِ
ِجلَْرصِمُكِلَمُنْوَعْرِفاَذَكٰه

َ
ملٱِعيِم

.»ِهْيَلَعَنيِلِّـكَوَتُْ
٧و٢٩:٦لايقزح

رصمنألرصمكلمىلعنيلكتماوناكدوهيلانأنظ
كلميقاشبرّريعفروشألةمواقملاكلامملامادقمتناك
.)٣٧:٩ص(هنمًافئاخروشأكلمناككلذعمو.رصم
تناكنإواهتاذيفةفيعضةبصقلاِةَضوُضْرَْملٱِةَبَصَقْلٱ
رسكنتوةحيحصرهظتاهنألًاضيأةعداختناكةضوضرم
.اهيلعدحأأكوتيامدنعًالاح

لُقاَذِإَو«٧
ْ
لَكَّـتٱاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلَع:ِيلَت

ْ
َوُهَسْيَلَفَأ،اَن

:َميِلَشُروُألَواَذوُهَيِلَلاَقَو،ُهَحِباَذَمَوِهِتاَعَفَتْرُماَّـيِقَزَحَلاَزَأيِذَّـلٱ

ألَا
َ
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ملٱاَذٰهَماَمَأ
.»َنوُدُجْسَتِحَبْذَْ

وهةدابعللزكرمميلشروأصيصختنأيقاشبرمهفيمل
اذكهايقزحنأنظو)٦و١٦:٥ةينثت(سومانلابجومب
ناكو.هنمبرلاظاتغيفةيسايسةياغلوهسفننممكح
.)١٨:٤كولم٢(هكلملوأيفتاعفترملالازأدقايقزح
يفلكيهلاراديفةقرحملاحبذميأِحَبْذَْملٱاَذٰهَماَمَأ
.ميلشروأ

لَأَكيِطْعُأَف،َروُّشَأَكِلَميِدِّـيَسْنِهاَرَنآلٱَف٨«٨،٩
ْ
ْيَف

َجتْنَأَتْعَطَتْسٱِنِإٍسَرَف
ْ
ُّدُرَتَفْيَكَف٩!َنيِبِكاَراَهْيَلَعَلَع

َْرصِمَىلَعُلِكَّـتَتَو،ِراَغِّـصلٱيِدِّـيَسِديِبَعْنِمٍدِحاَوٍلاَوَهْجَو
.»؟ٍناَسْرُفَوٍتاَبَكْرَمِلْجَأل

ولوًاشيجاومدقينأنوردقيالدوهيلانأيقاشبردارم
يفقدصوليخلابوكرنونسحينيذلانيبراحملانمنيفلأ
ًاقباساوناكفدوهيلادنعليخالوناسرفنكيملهنألهلوق
نكلو)٣١:١ص(رصمنمليخلااوبلطينأنودصقي
مهتدعاسمنمسئيفروشأةبراحميفاورسكنانييرصملا
.مهفعضبهتفرعملدوهيلايقاشبرّريعو

ِضْرَألٱِهِذٰهَىلَعُتْدِعَصِّـبَّـرلٱِنوُدِبْلَهَنآلٱَو«١٠
.»اَْهبِرْخٱَوِضْرَألٱِهِذٰهَىلِإ:ْدَعْصٱِيلَلاَقُّبَّـرلٱ؟اََهبِرْخُأل

لبقنمًالسرمهسفنأاوربتعانيينثولاكولمنمنوريثك
مايأ٢(»يِعاَْرسِإِبَرَمَأُهللاٱَو«لاقذإرصمكلموخنك.مهتهلآ
ناكو.امهريغوبآوموروشأتاباتكلوقتاذكهو)٣٥:٢١
نأنونظيفدوهيلاشغيبذاكلالوقلااذهبهنألمأييقاشبر
نمنوريثكانمايأيفومهئادعأعمراصومهكرتبرلا
باتكلالاوقأىلإدسافلامهميلعتنودنسيةبذكلانيملعملا
.مهلسرأبرلانأنوعديوسدقملا

لَك:ىَقاَشْبَرِلُخآوُيَوُةَنْبِشَوُميِقاَيِلَأَلاَقَف١١«١١،١٢
ِّـ
ْم

لَكُتَالَو،ُهُمَهْفَناَنَّـنَألِّـيِماَرَألٱِبَكَديِبَع
ِّـ
لٱِباَنْم

ْ
يفِّـيِدوُهَي ِ

ْلَه:ىَقاَشْبَرَلاَقَف١٢.ِروُّسلٱَىلَعَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِعِماَسَم
هبَمَّـلَكَتَأليِدِّـيَسيِنَلَسْرَأَكْيَلِإَوَكِدِّـيَسَىلِإ لٱاَذِٰ

ْ
َسْيَلَأ؟ِمَالَك

جلٱِلاَجِّـرلٱَىلِإ
ْ
اوُبَْرشَيَوْمَُهتَرِذَعاوُلُكْأَيِل،ِروُّسلٱَىلَعَنيِسِلَا

َهلْوَب
ُ
.»؟ْمُكَعَمْم

مالكلانأةقايللانمناكو.نييروشألاةغليمارآلا
ةثالثلاايقزحيلسرموةثالثلاروشأكلميلسرمنيبنوكي
جييهتهتياغتناكفيقاشبرامأوبعشلاعماسمىلعالو
.روشأكلملنوعضخيفمهكلمىلعبعشلا

ٍميِظَعٍتْوَصِبىَداَنَوىَقاَشْبَرَفَقَوَّـمُث١٣«١٥-١٣
لٱِب
ْ
ملٱَمَالَكاوُعَمْسٱ:ِّـيِدوُهَي

لٱِكِلَْ
ْ
شَأِكِلَمِميِظَع

اَذَكٰه١٤.َروُّ
ملٱُلوُقَي

١٥ْمُكَذِقْنُيْنَأُرِدْقَيَالُهَّـنَألاَّـيِقَزَحْمُكْعَدَْخيَال:ُكِلَْ
لَعَْجيَالَو

ْ
اَنُذِقْنُيًاذاَقْنِإ:ًالِئاَقِّـبَّـرلٱَىلَعَنوُلِكَّـتَتاَّـيِقَزَحْمُك

ملٱِهِذٰهُعَفْدُتَال.ُّبَّـرلٱ
.»َروُّشَأِكِلَمِدَيَىلِإُةَنيِدَْ

هتوصعفرفهنمدوهيلاهبلطامسكعبيقاشبرلمع
ىلعوايقزحىلعلاكتالانمدوهيلارّذحوروشأكلممّظعو
اوديزينأبرلانوبحينيذلاعيمجنأشنمنكلو.برلا
ديزيوسودقلاهمساىلعفيدجتلانوعمسيامدنعةريغ
.همسالجأنممهصلخيبرلانأبًاضيأمهؤاجر

كلملالبقنمًالسرميقاشبرناكُكِلَْملٱُلوُقَياَذَكٰه
.كلملامالكوههمالكنأربتعاف

مالكرهوجكلذناككشالوُّبَّـرلٱاَنُذِقْنُيًاذاَقْنِإًالِئاَق
هتفرعموةيناطيشلاهتقاذحيقاشبررهظأو.هبعشلايقزح
.دوهيلادنعىرجاملكب

ِحلاوُعَمْسَتَال١٦«١٦،١٧
َ
ُكِلَمُلوُقَياَذَكٰهُهَّـنَأل.اَّـيِقَز

لُصيِعَماوُدِقْعٱ:َروُّشَأ
ْ

ٍدِحاَوُّلُكاوُلُكَوَّـَيلِإاوُجُرْخٱَو،ًاح
َءاَمٍدِحاَوُّلُكاوُبَْرشٱَو،ِهِتَنيِتْنِمٍدِحاَوُّلُكَو،ِهِتَنْفَجْنِم
ِضْرَأ،ْمُكِضْرَأِلْثِمٍضْرَأَىلِإْمُكَذُخآَوَِيتآىَّـتَح١٧ِهِرْئِب
.»ٍموُرُكَوٍزْبُخِضْرَأ،ٍرَْمخَوٍةَطْنِح
٣:١٠ايركز

مهموركومهتويباوكرتاوناكنيذلادوهيلللوقلااذه
بلطفنييروشألانمًافوخميلشروأىلإاوأجتلاومهلوقحو
حمسيفهلاوعضخينأروشأكلمنعةباينلابيقاشبرمهنم
كلممهذخأيةياهنلايفومهتويبىلإاوعجريواوجرخينأمهل
لوقلاناكوةطنحوموركاهيفمهضرألثمضرأىلإروشأ
نعًاريثكفلتختضرأىلإمهذخألهنماوعمسولهنألًابذك
.ةيساقةيدوبعبمهبذعومهضرأ

بحدضتاذلابحنإِهِتَنْفَجْنِمٍدِحاَوُّلُكاوُلُكَو
ةمواقموداحتالاىلعمهلمحيناكنطولابحنألنطولا
مهكلملجألتوملاىتحتاقيضلالامتحاوودعلا
ودعللميلستلاىلعمهلمحيفتاذلابحامأومهتنيدمو
لكةحارلاوبرشلاولكألابلطومهتنيدمومهكلمكرتو

ألَا
َ
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هسفنلامبلطيفهتاذبحينملكو.هتيبيفهسفنلدحاو
ةحيصندوهيلالبقولفتاريخلانمهبدعويامبعدُخيو
.اورسخواوعُدخلروشأكلملاوعضخويقاشبر

ْلَه.اَنُذِقْنُيُّبَّـرلٱ:ًالِئاَقاَّـيِقَزَحْمُكَّـرُغَيَال١٨«٢٢-١٨
ِهلآَذَقْنَأ

َ
َنْيَأ١٩؟َروُّشَأِكِلَمِدَيْنِمُهَضْرَأٍدِحاَوُّلُكِمَمُألٱُة

ِهلآ
َ
ِهلآَنْيَأ؟َداَفْرَأَوَةاََمحُة

َ
ْنِمَةَرِماَّـسلٱاوُذَقْنَأْلَه؟َمِياَوْرَفَسُة

ِهلآِّـلُكْنِمْنَم٢٠؟يِدَي
َ
ْنِمْمُهَضْرَأَذَقْنَأِيضاَرَألٱِهِذٰهِة

َْملَواوُتَكَسَف٢١؟يِدَيْنِمَميِلَشُروُأُّبَّـرلٱَذِقْنُيىَّـتَح،يِدَي
ملٱَرْمَأَّـنَألٍةَمِلَكِباوُبِيُجي

ُميِقاَيِلَأَءاَجَف٢٢.ُهوُبيُِجتَال:َناَكِكِلَْ
لِحُنْب

ْ
لٱَىلَعيِذَّـلٱاَّـيِق

ْ
لٱُةَنْبِشَوِتْيَب

ْ
َفاَسآُنْبُخآوُيَوُبِتاَك

ملٱ
.»ىَقاَشْبَرِمَالَكِبُهُوَربْخَأَف،ٌةَقَّـزَُممْمُُهباَيِثَواَّـيِقَزَحَىلِإُلِّـجَسُْ

اهكلمذخأواهضرألكازغوةامحةنيدمنوجرسحتف
نييروشأنكسأوةامحلهألقنوهقرحأوهخلسوروشأىلإ

اهعمةدحتمتناكوةامحنمةبيرقدافرأو.مهناكميف
ةدحاولاتارفلاةفضىلعامهادحإناتنيدممياورفسو
نأنييروشألاةداعتناكو.ةيناثلاةفضلاىلعىرخألاو
نيبروشأكلمزيميملو.ةحوتفملاندملامانصأًاضيأاولقني
يقاشبرمالكنمرهظو.يقيقحلاهلإلاونيينثولاةهلآ
نيبةيقيقحلابرحلانوكتفةهلآلانميهةرصنلانأهداقتعا
.)٢٠-٣٢:١٣مايا٢(ليئارسإهلإوروشآةهلآ

نأمهتفرعمللبباوجدوجومدعلاوتكسيملاوُتَكَسَف
.عفنيالهعممالكلاوًاباوجقحتسياليقاشبرفيدجت

ظاعوللدئاوف
)٦ع(ةضوضرملاةبصقلا
:اذهنمملعتن
لاملاكةيدسجلاتاريخلاىلعلاكتالازوجيالهنإ.١

.دجملاوءاكذلاوةحصلاو
انوشغيضعبلانألسانلاىلعلاكتالازوجيالهنإ.٢

عيمجلاوانودعاسينأنوردقيالمهفعضنمضعبلاو
.توملاوةراسخلاوفعضللةضرعورشب
.ةرخصكوهوبرلاىلعلاكتالابجيهنإ.٣

)٢١ع(اوتكسف
.ملكتلاوتوكسلاتاقوأ
ملعتالكنألدغلابرختفتال.هلعفتسامبملكتتال.١

امكميلشروأذخأيملروشأكلمنإ.مويهدلياذام
.ملكت

عامتساللنيدعتسمريغمهتيأراذإنيمواقملابواجتال.٢
.ًابصعتمهديزيمالكلاف
ًايلقعمالكللدعتسمريغكسفنتيأراذإبواجتال.٣

ال.كيكرلاباوجلانمىلوأتوكسلانألًايحورو
نإفتكساذإلجختالوكتفرعمبرختفتلملكتت
.نيفدجملاونيمواقملامامأتكسحيسملا
.هيلعلكتاوهرظتناو.ةالصلايفهللاعمملكت.٤

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَعِمَساَّـمَلَف«١
ىَّـطَغَتَوُهَباَيِثَقَّـزَمَكِلٰذاَّـيِقَزَحُكِلَْ

رلٱَتْيَبَلَخَدَوٍحْسِمِب
.»ِّـبَّـ

خلا١٩:١كولم٢

ص(ةقزمممهبايثوهيلإاوعجرايقزحلسرنإُهَباَيِثَقَّـزَم
ىطغتنأكاذىلعدازوهبايثًاضيأايقزحقزمو.)٣٦:٢٢
سئابلجركلبكلمكسيلبرلاتيبلخدفحسمب
ىلعًاحسمعضووهبايثقزمبوقعياذكهو.عضتمو
املدوادو)٣٧:٣٤نيوكت(فسويهنباربخعمساملهيوقح
)٢١:٢٧كولم١(باخآو.)٣:٣١ليئومص٢(رينبألتُق
.)٤:١ريتسأ(ياخدرمو

يذلاناكملاوهلكيهلانإ.لكيهلارادِّـبَّـرلٱَتْيَبَلَخَد
ًاضيأةالصلاناكموهوًاعونهيفهسفنرهظُيبرلاناك
تسيلو.هيلإهتاولصهجوينأيدوهيلكىلعبجيناكف
ًاضيأيهلبطقفءالهجلاوءافعضلاتاجايتحانمةالصلا
نممظعأةالصلاىلإكلملاةجاحو.كولملاتاجايتحانم
امممظعأتابجاووةيلؤوسمهيلعنألاهيلإةيعرلاةجاح
يفالةيملاعلاوةيسايسلارومألايفةالصلابجتف.مهيلع
كلملاأجلأهنألقيضلاةدئافىرنو.طقفةيحورلارومألا
ببسربكأنأيفكشالو.هللاىلإبارتقالاىلإهبعشو
كلملاهرييعتالبرلاىلعيقاشبرفيدجتوهايقزحةدشل
.طقف

لٱَىلَعيِذَّـلٱَميِقاَيِلَأَلَسْرَأَو«٢
ْ
لٱَةَنْبِشَوِتْيَب

ْ
َبِتاَك

لٱَخوُيُشَو
ْ
طَغَتُمِةَنَهَك

ِّـ
َصوُمآِنْبَءاَيْعَشِإَىلِإٍحوُسُمِبَني

.»ِّـيِبَّـنلٱ

لدياممءايعشإىلإءامظعلانمهريغوميقايلألاسرإ
كلملابآخأنإ.برلايبنهنوكلكلذوهلكلملارابتعاىلع

ألَا
َ
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)٢٢:٩كولم١(ًايصخلسرأاخيميبنلابلطاملريرشلا
ص(يبنلاهّريعيذلاوهبتاكلاةنبشلعلو.برلارقتحاف
راقتحالانعًاضوعبرلامالكلرابتعالااذهناكف)٢٢:١٥
.رصمىلعلاكتالاىلإليملاوهيلإراشملا

لٱاَذٰه:اَّـيِقَزَحُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلاوُلاَقَف«٣
ْ
ٍةَّـدِشُمْوَيُمْوَي

ملٱَىلِإْتَنَدَةَّـنِجَألٱَّـنَأل،ٍةَناَهِإَوٍبيِدْأَتَو
َىلَعَةَّـوُقَالَوِدِلْوَْ

لٱ
ْ
.»ِةَدَالِو

هنألبرلانمبيدأتلاوروشأكلمنمةناهإلاوةدشلا
حمسوميلشروأباوبأىلإاولصينأنييروشأللحمس
ًالاحمهتميملواوفدجيواوملكتينأكلملالبقنمنيلسرملل
اوكلهيواوطقسيلمهكرتبرلانأدوهيللرهظو.مهدروأ
مهدرمتلًابيدأتاوقحتسامهنأعمًاماتًاضفرمهضفريملهنكلو
.)٣٠:١ص(هريغىلعمهلاكتاو

ةديدشمالآىلعلديهيبشتلااذهِةَدَالِوْلٱَىلَعَةَّـوُقَال
.صالخلاىلإجايتحالالكوميظعرطخو

ُهَلَسْرَأيِذَّـلٱىَقاَشْبَرَمَالَكُعَمْسَيَكَهـٰلِإَّـبَّـرلٱَّـلَعَل«٤
حلٱَهٰلِإلٱَِّـريَعُيِلُهُدِّـيَسَروُّشَأُكِلَم

ْ
لٱَىلَعَخِّـبَوُيَف،َّـَي

ْ
يِذَّـلٱِمَالَك

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهَعِمَس
ُ
لٱِلْجَألًةَالَصْعَفْرٱَف.َك

ْ
ملٱِةَّـيِقَب

.»ِةَدوُجْوَْ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ
َ
ءايعشإعمبرلانأبلوقلااذهيفاوفرتعاَك

.هبمهناميإمدعباوئطخمهنإو
.روشأمهعضخأنيذلاممألاةهلآفالخبَّـيَْحلٱَهٰلِإلٱ
هسفنلجأنميلصينأناسنإلكلزوجيًةَالَصْعَفْرٱَف
نأنينمؤملاءايحألاانتوخإنمبلطننأًاضيأانلزوجيو
حيسمللًاماركإلبقُتمهتاولصنأريغانلجأنماولصي
.مهقاقحتساىلعءانبالديحولاطيسولا

ةرماسلاطوقسدعبةّيقبليئارسإنمتناكِةَّـيِقَبْلٱ
ةنس٢١وحنبةثداحلاهذهخيراتلبقةرشعلاطابسألالقنو
يتئميبسدعبةيقبلاةيقبيأاذوهينمةيقبًاضيأتناكو
.اذهبيراحنسدينعمهتوخإنمفلأ

ملٱُديِبَعَءاَجَف٥«٥،٦
َلاَقَف٦.َءاَيْعَشِإَىلِإاَّـيِقَزَحِكِلَْ

َال:ُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:ْمُكِدِّـيَسِلَنوُلوُقَتاَذَكٰه:ُءاَيْعَشِإْمُهـَل
لٱِبَبَسِبْفََخت

ْ
ِهِبَّـَيلَعَفَّـدَجيِذَّـلٱ،ُهَتْعِمَسيِذَّـلٱِمَالَك

لِغ
ْ
.»َروُّشَأِكِلَمُناَم

ىلعرمألاذخأبرلانألفوخلامهمزليالَّـَيلَعَفَّـدَج
.هسفن

.هئاقفرويقاشبرلراقتحاةملكُناَمْلِغ

َىلِإُعِجْرَيَوًاَربَخُعَمْسَيَفًاحوُرِهيِفُلَعْجَأاَذَنَئَه«٧
يفِفْيَّـسلٱِبُهُطِقْسُأَو،ِهِضْرَأ .»ِهِضْرَأِ

مهنمفئاخمهوّدعففوخلاحوريأًاحوُرِهيِفُلَعْجَأ
برلانمامهناميإلاعمنامألاوفوخلاو.هنمفاخيالف
يفلعجيامكناميإلاونامألاحورانيفلعجينأردقيف
هشيجناكنإوناميإهلنملةبلغلاو.فوخلاحورانئادعأ
ًالوأبيراحنسفوخناكو.هودعشيجنمًاددعلقأ
نألمهّريعنيذلامهسفنأدوهيلانمًايناثوةقاهرتنم
قفاويالًارعومهضرأوةنيصحمهتنيدمنوكلةرسعمهتبراحم
يذلاربخلانأحجرألاو.هايملاةليلقيهوتابكرملاريس
هضرأىلإبيراحنسعجرو.ةقاهرتمودقربخوههعمس
نمريبكمسقطوقسدعبةقاهرتبراحينأردقيملهنأل
.هشيج

هينبانألًايفرحتمتةققدمةءوبنِفْيَّـسلٱِبُهُطِقْسُأَو
.)٣٨ع(ههلإخورسنتيبيفدجاسوهوفيسلابهابرض

،َةَنْبِلُبِراَُحيَروُّشَأَكِلَمَدَجَوَوىَقاَشْبَرَعَجَرَف٨«٨،٩
ِكِلَمَةَقاَهْرِتْنَعَعِمَسَو٩.َشيَِخلْنَعَلََحتْرٱُهَّـنَأَعِمَسُهَّـنَأل
َىلِإًالُسُرَلَسْرَأَعِمَساَّـمَلَف.َكَبِراَحُيِلَجَرَخْدَق:ًالْوَقَشوُك
.»ًالِئاَقاَّـيِقَزَح

قيرطىلعوشيخلنمةبيرقاذوهيلحاسيفةنيدمَةَنْبِل
براحواهكرتفشيخلذخأيملبيراحنسنأحجرألاورصم
.ةنبل

يفًاضيأرصمكلمناكهنأحجرألاوَشوُكِكِلَمَةَقاَهْرِت
نيبوهنيبتآبانملاترجيذلاكلملاوهوةثداحلاهذهنامز
امدنعمهتدعاسملىتأف)٣١و٣٠ص(يفاهيلإراشملادوهيلا
.بيراحنسمودقربخعمس
ايقزحعنقينأاهنمهتياغوةيناثةلاسريأًالُسُرَلَسْرَأ

ملهنإ.ًاعمايقزحوةقاهرتبراحينأردقيملهنألهلملسيف
فارغلتلاكةعرسبرابخألارشنلطئاسورصعلاكلذيفنكي
نمفةيراخبلابكارملاوةيديدحلاككسلاودئارجلاوديربلاو
بيراحنسةبراحملجرخدقنوكيةقاهرتكلملانألمتحملا
.ايقزحىلإلصيملربخلاو

ألَا
َ
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لَكُتاَذَكٰه١٠«١٣-١٠
ِّـ
َال:اَذوَُهيَكِلَماَّـيِقَزَحَنوُم

ُعَفْدُتَال:ًالِئاَق،ِهْيَلَعٌلِّـكَوَتُمَتْنَأيِذَّـلٱَكُهـٰلِإَكْعَدَْخي
َلَعَفاَمَتْعِمَسْدَقَكَّـنِإ١١.َروُّشَأِكِلَمِدَيَىلِإُميِلَشُروُأ
١٢؟َتْنَأوُجْنَتْلَهَو.اَهِميِرْحَتِلِيضاَرَألٱِعيِمَجِبَروُّشَأُكوُلُم
ِهلآَذَقْنَأْلَه

َ
َناَزوُج،يِئاَبآْمُهَكَلْهَأَنيِذَّـلٱِءَالُؤٰهِمَمُألٱُة

يفَنيِذَّـلٱ،َنَدَعيِنَبَوَفَصَرَوَناَراَحَو ُكِلَمَنْيَأ١٣؟َراَّـسَلَتِ
.»؟اَّـوِعَوَعَنْيَهَوَمِياَوْرَفَسِةَنيِدَمُكِلَمَوَداَفْرَأُكِلَمَوَةاََمح
٤٩:٢٣ايمرإ

رييعتلبايقزحرييعتهمالكسيلفًاكلمايقزحبقل
عنقينأهتياغوروشأةهلآنمفعضأوةهلآلادحأهنأكبرلا
.روشأكلملهسفنملسيلببرلاىلعلكتيالفايقزح
ةدوجيفكشلاانبولقيفلخدُينأًالوأدهتجيبرجملكو
.هنعاندعبيفهتردقوبرلا

وأبرلاىلإريمضلاعجريامبرُميِلَشُروُأُعَفْدُتَالًالِئاَق
لاقوهوايقزحللاقبرلانأوهودحاوىنعملاوايقزحىلإ
.هبعشل

نكيملفنوجرسهوبأامأوروشأكولمهفالسأيِئاَبآ
هديسىصعفشيجللًادئاقناكلبيكلملالسنلانم
.هنعًاضوعكلموهلتقورسانملش

يدامنيبةلصافلالابجلاونييزقرحبنيبةروكَناَزوُج
.روباخرهناهيقسيروشأو

نيرهنلانيبامنميقرشلالامشلايفاهعقومَناَراَح
برقب»فصر«و.نابالنكسوميهاربإوبأحراتتامثيح
.نيرهنلانيباميفةروك»ندع«وناراح

وهوندعنيبنكسمًالوأناكروشألتيأَراَّـسَلَت
.افرُأوناراحبرق

نمليم٢٠٠دعبىلعتارفلاىلعكاتأاهنأنظُيَعَنْيَه
.تارفلاىلعًاضيأ»اوع«ولباب

َّـمُث،اَهَأَرَقَوِلُسُّرلٱِدَيْنِمَلِئاَسَّـرلٱاَّـيِقَزَحَذَخَأَف«١٤
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأاَهََرشَنَو،ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإَدِعَص

ىلعناكامبروهمالكبيراحنسبتكَلِئاَسَّـرلٱ
ةيناربعلاةملكلاو.يدربلانمعونصملاقرولايأسريبابلا
ديفتعمجلاةغيصبورفسوأباتكىنعمديفتدرفملاةغيصب
طقفدحاوبوتكمانهدارملانوكيفةلاسروأبوتكمىنعم
.بيتاكمال

رشننودبهلكرمألافرعبرلاِّـبَّـرلٱَماَمَأاَهََرشَن
يفهمامأاهركذناملبقانرومأعيمجفرعيوهمامأبوتكملا

هلكاذهعموةتباثهديعاوموريغتتالبرلادصاقموانتاولص
:كلذوةالصلابانرمأيسدقملاباتكلاويلصن

هللاابانناميإنعربعياممةالصلايفانرومأركذنأل)١(
.هبانتقثوهلانتبحمو

.ةالصنودبةبولطملاتاكربلاىلعلصحنالاننأل)٢(
ملنإءايحأىقبنالوانملمعنودبلكأنالاننأملعنامكو
اذكهثدحياملكّنيعفقبسهللانأعمانتايحظفحن
هللانأعماهبلطنملنإتاكربلالامكلاننالاننأملعن
ةاجنلابلطوايقزحىلصف.اهباندعوولزألاذنمانلاهدعأ
ىلصلاينادو.ىلصاملبقاهبهدعوناكبرلانأعم
نأتاءوبنلانممهفامدعبلبابيبسنمعوجرلابلطو
.كلذبهبعشدعودقبرلا

جلٱَّـبَراَي١٦:َّـىلَصَو١٥«١٥،١٦
ْ
َليِئاَْرسِإَهٰلِإ،ِدوُُن

جلٱ
ْ
لٱَقْوَفَسِلَا

ْ
ِكِلاََممِّـلُكِلَكَدْحَوُهٰلِإلٱَوُهَتْنَأِ،ميِبوُرَك

.»َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱَتْعَنَصَتْنَأ.ِضْرَألٱ

يفبوقعياهآريتلاةيوامسلادونجلاِدوُنُْجلٱَّـبَراَي
نينمؤملاعيمجاهاريوناثوديفهمداخوعشيلأاهأروميانحم
.ملاعلادونجنمنوفاخيالف
هلإهنإلهديعاوموهدوهعبرلاركذيَليِئاَْرسِإَهٰلِإ
.هبعشليئارسإوليئارسإ

مهضعبونينثاللنابوركلاقيوبوركعمجِميِبوُرَكْلٱ
نيبوركوعفرلايفنوبوركلوقيفًايبرعًاعمجبوركلاعمجي
سدقيفتوباتلاءاطغىلعنالاثمتامهو.رجلاوبصنلايف
روهظليلظتلتوباتلاقوفنيبوركلادوجوناكو.سادقألا
املو.لبجلايفهدجمباحسلاىطغامكرظانلانعهللادجم
ناكبرلاعمملكتيلعامتجالاةميخىلإىسوملخد
توباتلاىلعيذلاءاطغلاىلعنمهملكيتوصلاعمسي
.)٧:٨٩ددع(نيبوركلانيبنم
نيينثولاداقتعافالخبِضْرَألٱِكِلاََممِّـلُكِلَكَدْحَوُهٰلِإلٱ
نيبماكحلاكةصاخةهلآةكلمملكلوةريثكةهلآدوجوب
.سانلا

َكْيَنْيَعُّبَراَيْحَتْفٱ.ِعَمْسٱَوَكَنُذُأُّبَراَيْلِمَأ«١٧
َهللاٱَِّـريَعُيِلُهَلَسْرَأيِذَّـلٱَبيِراَحْنَسِمَالَكَّـلُكْعَمْسٱَو،ْرُظْنٱَو
حلٱ
ْ
.»َّـَي
٩:١٨لايناد

ألَا
َ
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ىلإراشأَكْيَنْيَعُّبَراَيْحَتْفٱ...َكَنُذُأُّبَراَيْلِمَأ
)٧:١٥مايأ٢(هلبرلادعوو)٦:٤٠مايأ٢(ناميلسةالص
.)٩:١٨لايناد(لاينادىلصاذكهو

ِمَمُألٱَّـلُكاوُبَّـرَخْدَقَروُّشَأَكوُلُمَّـنِإُّبَراَيًاّقَح«١٨
.»ْمُهَضْرَأَو

لكىلإدتمتروشأتذخأةنس٢٠٠وحنذنمًاّقَح
نمةنزوفلأذخأوةرماسلاىلعلوفكلملاءاجفتاهجلا
ًايبسىبسورسالفثلغتءاجوميحنماهكلمنمةضفلا
لتقوريقىلإاهلهأىبسوقشمدذخأوليلجلانمًاميظع
مجهواهذخأنوجرسوةرماسلارصاحرسانلمشو.اهكلم
دوهيللنكيملفدودشأحتفونيطسلفىلعًاضيأنوجرس
.برلابالإروشأنماوصلخينأءاجر

ِهلآاوُعَفَدَو«١٩
َ
ِهلآاوُسْيَلْمَُّـهنَأل،ِراَّـنلٱَىلِإْمُهَت

َ
ُةَعْنَصْلَبًة

.»ْمُهوُداَبَأَف.ٌرَجَحَوٌبَشَخ،ِساَّـنلٱيِدْيَأ

نوبرخيومهضرأنمنيبولغملانولقنينويروشألاناك
ىلإنومضنيومهنطونوسنيفمهمانصأنوشاليومهنكاسم
نوذخأينويروشألاناكو.ًادحاوًابعشنوريصيونييروشألا
مهدالبىلإةضفلاوبهذلانميتلاةنيمثلامانصألا
البوبشخلانمناكمانصألانمًاريثكنكلواهباورختفيل
.رانلايفحرُطوهسفنيفةميق

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأَنآلٱَو«٢٠
ُ
لَخاَن

ِّـ
ُكِلاََممَمَلْعَتَف،ِهِدَيْنِماَنْص

لُكِضْرَألٱ
ِّـ
.»َكَدْحَوُّبَّـرلٱَتْنَأَكَّـنَأاَه

مساسيدقتيأمهتاولصلكيفنينمؤملاةياغهذهو
برللًارويغنوكينأيقتلكىلعو.ضرألالكيفبرلا
)٨٣:١٨و٥٩:١٣رومزم(دوادو)٣٢:١٢جورخ(ىسومك
برلاو.)٩:١٩لايناد(لاينادو)١٩:١٤كولم١(ايليإو
اميسالوهيلعنيفدجملاطوقسوهبعشصالخبدجمتي
ةالصو.ةنسحلاهلامعأبومهاياطخنمهبعشصالخ
:يتأيامةيقيقحلاةالصلايفبلطُينأانديفتايقزح
.هنوبلطينيذلايزاجيهنأودوجومهللانأبناميإلا.١
.سدقملامارتحالا.٢
.انرومألكهمهيفانهلإوههنأبةقثلا.٣
.انسفنأدجملالهدجملوبرللةريغلا.٤

:ًالِئاَقاَّـيِقَزَحَىلِإَصوُمآُنْبُءاَيْعَشِإَلَسْرَأَف٢١«٢٣-٢١
ِةَهِجْنِمِهْيَلِإَتْيَّـلَصيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه
لٱَوُهاَذٰه٢٢:َروُّشَأِكِلَمَبيِراَحْنَس

ْ
ِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱُمَالَك

لٱَكِبْتَأَزْهَتْسٱ.َكْتَرَقَتْحِا.ِهْيَلَعُّبَّـرلٱ
ْ
.َنْوَيْهِصُةَنْبٱُءاَرْذَع

َْتَّـريَعْنَم٢٣.اَهَسْأَرَميِلَشُروُأُةَنْبٱِتَضَغْنَأَكَوْحَن
لٱَىلِإَتْعَفَرْدَقَو،ًاتْوَصَتْيَّـلَعْنَمَىلَعَو،َتْفَّـدَجَو

ْ
ِءَالَع

.»!َليِئاَْرسِإِسوُّدُقَىلَع؟َكْيَنْيَع

.ءايعشإةطساوبهبواجوايقزحةالصبرلاعمس
»ءارذعلاب«ًاضيأنوديصتبقلَنْوَيْهِصُةَنْبٱُءاَرْذَعْلٱ
ىلإ»ءارذعلاب«راشُيو)٤٧:١ص(لبابو)٢٣:١٢ص(
حتفُتالوحتفُتملميلشروأةنيدموحتفُتملةنيدمىلإولامجلا
.بيراحنسنم

نوزاتجملاّزهامكراقتحالاةمالعاَهَسْأَرِتَضَغْنَأَكَوْحَن
راشأامبرو.بيلصلاىلعوهوعوسيىلعاوفدجومهسوؤر
.ًابئاخوًالوذخمبهاذوهوبيراحنسىلإرظنلاىلإ

ًادحأوأهبعشوأطقفايقزحّريعيملَتْفَّـدَجَوَتَّْـريَعْنَم
هلإيقيقحلايحلاهلإلالبممألاةهلآنمًاهلإوأسانلانم
الةيطخوهفيدجتلاف.ءيشلكىلعرداقلاوضرألالك
.ًاعيرسباقعرشقحتستوقاطُت

ص(ميظعتوصبىدانيقاشبرناكًاتْوَصَتْيَّـلَع
٣٦:١٣(.

وهوسدقألالالجلايذلمساَليِئاَْرسِإِسوُّدُق
.ءايعشإيفًاريثكلمعتسم

لُقَو،َدِّـيَّـسلٱَْتَّـريَعَكِديِبَعِدَيْنَع«٢٤
ْ
ِيتاَبَكْرَمِةَرْثَكِب:َت

جلٱِّـوُلُعَىلِإُتْدِعَصْدَق
ْ
َليِوَّـطلٱُهَزْرَأُعَطْقَأَف،َناَنْبُلِباَقِعِلاَبِ

.»ِهِلَمْرَكَرْعَوِهِّـوُلُعىَصْقَأُلُخْدَأَو،ِهِوَْرسَلَضْفَأَو

بلقيفناكامعربعيانهوبولقلافرعيبرلاَتْلُق
رختفابيراحنسنإف.راختفالاوءايربكلانمبيراحنس
ممقىلعأىلإاهبدعصينأردقيهنإًاغلابملاقوهتابكرمب
.لمركراجشأوورسلاوزرألانيبولوًاقيرطاهلحتفيونابنل
ناكملكيفمهبورحلكيفتابكرملانويروشألالمعتسا
لقنتابوعصركذتةيروشألاتاباتكلاولابجلاىتح
اوناكومهفاتكأىلعًانايحأاهنوملحيسانلاناكفتابكرملا
قيرطلاديهمتلروخصلانورسكيوراجشألانوعطقيًانايحأ
نأتاباتكلايفو.تابوعصلاهذهمهتبلغبمهكولمرختفاو

ألَا
َ
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اهريغوىونينىلإورسلاونانبلزرأنماوذخأنييروشألا
درجملراجشألانوعطقيًانايحأاوناكوءانبللمهندمنم
.بارخإلا

طَبِبُفِّـشَنُأَو،ًاهاَيِمُتِْبَرشَوُتْرَفَحْدَقاَنَأ«٢٥
ْ
يِمَدَقِن

لُخَعيَِمج
ْ

.»َْرصِمِناَج

يفرفسلاةبوعصركذلابجلايفرفسلاةبوعصركذدعب
.رابآرفحبةبوعصلاهذهعفدبرختفاوءامالثيحرفقلا
ةريثكلاهعورفولينلارهناهيفيتلارصمضرأهمامأناكو
لوقيلباهنمفخيملهنكلوتابكرملاوليخلاريسقيعتيتلا
فشنيسهشيجروبعيأهيمدقنطبباهفشنيسهنأًارختفم
.هفكبءامةرطقناسنإفشنيامكراهنألا

ىلإلصيملهشيجنألبذاكراختفاَْرصِمِناَجْلُخ
.رصم

لٱُذْنُم؟ْعَمْسَتَْملَأ«٢٦
ْ
لٱِماَّـيَألٱُذْنُم.ُهُتْعَنَصِديِعَب

ْ
ِةَميِدَق

ىَّـتَحٍةَنَّـصَُحمٍنُدُمِبيِرْخَتِلُنوُكَتَف.ِهِبُتْيَتَأَنآلٱ.ُهُتْرَّـوَص
.»ًةَبِرَخَِيباَوَرَريِصَت
١٩:٢٥كولم٢

مفبأبنأدقبرلاناك.بيراحنسلبرلامالكْعَمْسَتَْملَأ
دينعكلذناكومهاياطخببسبكلاممبارخبهئايبنأ
نأيفكشالو)١٠:٥ص(برلاديبةلآكروشأكولم
امكاهفرعوتاءوبنلاهذهربخعمسدقناكبيراحنس
هبعشلايقزحهلاقامو)٣٦:٧ص(ايقزحهلمعامفرع
هافكلءايبنألالاوقأبيراحنسفرعيملولو.)٣٦:١٥ص(
بوجوبدهشيريمضلاوقلاخلاهللادوجوبدهشيلقعلانأ
هلزوجيالهنأفرعينأبيراحنسىلعناكفةمحرلاولدعلا
بلسينأهلزوجيالوءيشلكىلعرداقهنأكرختفينأ
.رشبلاينبهتوخإلتقيووزغيو

دصقيذلاوهفيلزألاهللادصقُهُتْعَنَصِديِعَبْلٱُذْنُم
ةيطخمظعأامفبيراحنسةطساوبىرجأيذلاوهو
ىوسهقحتسياليذلادجملاهسفنلذختييذلاناسنإلا
.برلا

اوُراَص.اوُلِجَخَواوُعاَتْرٱِدَقيِدْيَألٱُراَصِقاَُهناَّـكُسَف«٢٧
حلٱِبْشُعَك

ْ
،ِحوُطُّسلٱِشيِشَحَك،َِرضْخَألٱِتاَبَّـنلاَكَوِلَْق

ملاَكَو
لَْ
ْ
.»ِهِّـوُمُنَلْبَقِحوُف

اوناكندملاهذهناكسنألاورختفينأنييروشأللسيل
مهاياطخببسلنييروشأللمهمّلسدقبرلاناكوءافعض
ةبلغوأفيعضىلعيوقةبلغكنييروشألاةبلغتناكف
.ريغصدلوىلعحلسملجر

ملاَعيِنَّـنِكَلَو٢٨«٢٨،٢٩ َكِلوُخُدَوَكِجوُرُخَوَكِسوُلُجِبٌِ
اَدِعَصْدَقَكَتَفَرْجَعَوَّـَيلَعَكَناَجَيَهَّـنَأل٢٩.َّـَيلَعَكِناَجَيَهَو
يفيِتَماَزِخُعَضَأ،َّـَينُذُأَىلِإ يفيِتَميِكَشَوَكِفْنَأِ ،َكْيَتَفَشِ
يفَكُّدُرَأَو طلٱِ

لٱِقيِرَّـ
.»ِهيِفَتْئِجيِذَّـ

٣٨:٤لايقزحو٣٠:٢٨ص

هيفاوركتفادقنويروشألاناكاملكبرلافرع
ةلآاوناكوهنذإوهملعبالإًائيشاولمعيملفهولمعوهودصقو
نأاهكردننأردقنالفبرلليتلارئارسلانمو.هديب
يفنيلؤوسموًارارحأاوناكبرلاديبةلآمهنوكعمنييروشألا
.هللامهنادفهولمعاملك
يفيِتَماَزِخُعَضَأ لقعالبةوقهلشحوبههبشيَكِفْنَأِ
نولعفياذكهنويروشألاناكوناسنإلاةطلستحتو
اذهنأمهفنالو.ةميدقلامهروصنمرهظيامكمهارسأب
ىلإرطضاهنألبةقيقحلاليبسىلعبيراحنسلراص
.هضرأىلإعوجرلا

لٱَكَلِهِذٰهَو«٣٠
ْ
يفَو،ًاعيِّـرِزَةَنَّـسلٱِهِذٰهَنوُلُكْأَت:ُةَمَالَع ِ

لِخِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
ْ
َنوُعَرْزَتاَهيِفَفُةَثِلاَّـثلٱُةَنَّـسلٱاَّـمَأَو،ًةَف

َحتَو
ْ
مثَأَنوُلُكْأَتَوًاموُرُكَنوُسِرْغَتَو،َنوُدِص

َْ
.»اَهَرا

يفبيراحنسمودقناكامبرو.ايقزحلبرلامالك
اورسخففيرخلايفاوحلفيملومهتلغدوهيلارسخففيصلا
اهيفنوعرزيسفةثلاثلاةنسلاامأوةيلاتلاةنسلالالغًاضيأ
نمضتيةثلاثلاةنسلايفنودصحيمهنأبدعولاو.نودصحيو
.رضاحلاتقولايفبيراحنسنمنوصلخيمهنأبدعولا
كالهلةمالعنوكيالةثلاثلاةنسلايفداصحلانكلو
نأوهوةمالعلاىنعمنأحجرألاوةليللاكلتيفنييروشألا
.عنامالبنودصحيودوهيلاعرزيفنوعجريالنييروشألا

لٱاَذوَُهيِتْيَبْنِمَنوُجاَّـنلٱُدوُعَيَو٣١«٣١،٣٢
ْ
َنوُقاَب

مثَنوُعَنْصَيَو،َلَفْسَأَىلِإَنوُلَّـصَأَتَي
ََ
ْنِمُهَّـنَأل٣٢.ُقْوَفاَمَىلِإًار

َختَميِلَشُروُأ
ْ
ِّـبَرَُةْريَغ.َنْوَيْهِصِلَبَجْنِمَنوُجاَنَوٌةَّـيِقَبُجُر

جلٱ
ْ
.»اَذٰهُعَنْصَتِدوُُن
٩:٧صو١٩:٣١كولم٢

ألَا
َ
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ةنيدم٤٦ذخأهنأةيروشألاتاباتكلايفبيراحنسلاق
دوهيلانمنوقابلاهّبُشو.ًاسفن٢٠٠١٥٠رسأواذوهيندمنم
.ديدجنماهناصغأدعصتواهقاسلصأتيةعوطقمةرجشب
ايشوينامزيفو.دونجلابرةريغوهكلذىلعدنسلاو
رثكأيفاهتطلستدتماواهتوقىلإتعجردقةيدوهيلاتناك
طوقسناكو)٧و٣٤:٦مايأ٢(ةميدقلاليئارسإةكلمم
.ةنس١٢٠وحنبةثداحلاهذهخيراتدعبميلشروأ

:َروُّشَأِكِلَمْنَعُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰهَكِلٰذِل٣٣«٣٣،٣٤
ملٱِهِذٰهُلُخْدَيَال

اَهْيَلَعُمَّـدَقَتَيَالَوًامْهَسَكاَنُهيِمْرَيَالَوَةَنيِدَْ
يف٣٤.ًةََسْرتِماَهْيَلَعُميِقُيَالَوٍْسُرتِب طلٱِ

ِهيِفَءاَجيِذَّـلٱِقيِرَّـ
ملٱِهِذٰهَىلِإَو،ُعِجْرَي

.»ُّبَّـرلٱُلوُقَيُلُخْدَيَالِةَنيِدَْ

ىلعًاماهسًالوأنومريةنيدماورصاحاذإنويروشألاناك
ةنيدملاىلعنومدقتيمثراوسألاىلعنيفقاولانيبراحملا
باوبألانومرضيوراوسألاىلعملالسبنودعصيوسارتأب
طئاسولاهذهباوحجنيملنإوراوسألاتحتنورفحيورانلاب
ركذتةءوبنلاو.تاقينجنموراوسألاهاجتسيراتمنوميقي
البيراحنسنأدوهيلامهفلاهلكبرحلانمعاونألاهذه
.ًاقلطمدعباميفميلشروأبراحيالوعجري

ملٱِهِذٰهْنَعيِماَحُأَو«٣٥
لَخُألِةَنيِدَْ

ِّـ
،ِيسْفَنِلْجَأْنِماَهَص

.»يِدْبَعَدُواَدِلْجَأْنِمَو
٣٨:٦صو٢٠:٦كولم٢

َىلِإًاتِباَثُنوُكَيَكُّيِسْرُك«دوادلهدعوبرلاسنيمل
نمهنوكلايقزحلدعولااذهناكو)٧:١٦ليئومص٢(»ِدَبَألٱ
ميلشروأةنيدمتطقسًاريخأو.هقرطيفكلسودوادلسن
نماوناكنإومهكرتبرلافبرلادهعاوفلاخمهكولمنأل
يذلاحيسملابصاخعونىلعمتفدعولاامأو.دوادلسن
.دسجلابسحدوادلسننم

ِشْيَجْنِمَبََرضَوِّـبَّـرلٱُكَالَمَجَرَخَف٣٦«٣٦،٣٧
مثَوًةَسَْمخَوًةَئِمَروُّشَأ

ََ
لَأَنيِنا

ْ
ْمُهاَذِإًاحاَبَصاوُرَّـكَباَّـمَلَف.ًاف

َروُّشَأُكِلَمُبيِراَحْنَسَفََرصْنٱَف٣٧.ٌةَتِّـيَمٌثَثُجًاعيَِمج
يفَماَقَأَوًاعِجاَرَبَهَذَو .»ىَوَنيِنِ
١٩:٣٥كولم٢

كالمبرضةليللاكلتيفهنإ)١٩:٣٥كولم٢(يفليق
مظعأناكامزيجومالكبيبنلاركذ.شيجلابرلا
يهءابوَأةبرضلاهذهيهامفرعنالو.ةميدقلاثداوحلا

مأناكميلشروأدنعَأشيجلاناكمفرعنالو.هريغمأ
ميلشروأىلإلسريملبيراحنسنإ.حجرألاوهوةنبلبرق
ددعناكامبرودوهيلافيوختدصقفهشيجنممسقىوس
بيراحنسدصقمظعمناكو١٨٥٠٠٠نملقأةليصفلاكلت
هذهركذتملةيروشألاتاباتكلانأعبطلانمو.رصمةبراحم
ركذتملوهضرأىلإبيراحنسعوجرتركذاهنأريغةثداحلا
تناكاهنأةبرضلاهذهديزياممو.ةيدوهيلاىلإعجرهنأ
مهاذإًاحابصاوركباملومهتداعكءاسماومانمهنإفتوكسب
عيمجنأاوأرًاحابصاوماقنيذلايأةتيمثثجًاعيمج
.توصعمسُيملوءيشَرُيملفًاليلاوتامدقاوناكمهئاقفر
سأبرابجلكدابأبرلاكالمنإ)٣٢:٢١مايأ٢(يفليقو
اوردقيملفماظنالبوداّوقالبشيجلاحبصأفدئاقوسيئرو
ةنهكنمعمُسهنإستدوريهخرؤملالاقو.دعباوبراحينأ
نييروشألاّيسقلكأفرأفلانمًاريثكلسرأمههلإنأرصم
نأنوبحياوناكةنهكلانأعبطلانمو.مهباعجومهسارتأو
.مهتهلآةوقىلإميظعلامهودعكالهاوبسني

يفٌدِجاَسَوُهاَميِفَو«٣٨ ُهَبََرضِهِٰهلِإَخوُْرسِنِتْيَبِ
.َطاَراَرَأِضْرَأَىلِإاَوَجَنَو،ِفْيَّـسلٱِبُهاَنْبٱَُرصآَْرشَوُكَلَّـمَرْدَأ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱَنوُّدَحَْرسَأَكَلَمَو

تامولناكاممّرشهلهينبالتقوهصلخينأردقيملههلإ
نمدسحلانمهالتقهينبانأليقو.برحلايفوأءابولانم
.امهنمرثكأمهيبأدنعًابوبحمناكهنألنودحرسأامهيخأ
ضرأنموهوامهدحألاقونيخرؤملانمنانثاهلتقركذو
روشأنيببورحناكهنأل»انيلإآجل«هينبانأطارارأ
.هعوجردعبةنس٢٠وحنبيراحنسشاعو.طارارأو

ظاعوللدئاوف
)١٠ع(هيلعلكوتمتنأيذلا
ءيشلكىلعرداقلاهنأليعيبطرمأهللاىلعلاكتالا.١

نيمأوهونونحلاوبحملابآلاوهوءيشلكفراعلاو
.هديعاوملكيف
نورظنيسانلارثكأنأل.دوجولاردانهللاىلعلاكتالا.٢

النميفنوركتفيالوسمُيوعمسُيوىرُيامىلإ
امعزنتاهنأبئاصملادئاوفنمو.تايحورلايفوىرُي
.هدحوهللاىلعلكتننأمزتلنفهيلعنيلكتمانك
ةحارلاتقويف.نيحلكيفبجاوهللاىلعلاكتالا.٣

تقويفو.ذخأيويطعيوهفهنملكلانألحاجنلاو
.صلخينأردقيرخآسيلنألقيضلا

ألَا
َ
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.)٣١ع(قوفىلإًارمثنوعنصيولفسأىلإنولصأتي
رمثلاولصألا
ةردقوةفرعمضعبلل.امهنودبناسنإلالمكيالهنإ.١

.رمثالبلصأمهلفمهريغعفنيامنولمعيالمهنكلو
الوةفرعمالبمهنكلولمعلايفنودهتجمضعبلاو
هزوعأنمو.لصأالبرمثمهلف.نوتبثيالفةمكح
.سانلادنعالوهللادنعًالوبقمنكيملامهدحأ
نأناسنإلكىلعو.امهليصحتيفداهتجالابجيهنإ.٢

ىلإرظنيءاّنبلانأامكهتجاحفرعيلهسفننحتمي
يفذيملتلاوهنّكميفساسألايففيعضلاناكملا
ىرينمىلعو.همولعيفهصقندسيلدهتجيةسردملا
ةدايزيفدهتجينألمعلاليلقوةفرعملاريثكهنأ
.هلامعأ
ًاضيأهيفرمثلاو)٢:٧يسولوك(حيسملايفلصألا.٣

.)١٥:٥انحوي(

.)٣٤ع(عجرياهيفءاجيذلاقيرطلايف
عوجرلا
نإف.سمأىلإعوجرلاوهو.ليحتسملاعوجرلا.١

مويلااهلمعننأردقنالسمأاهانلمهأيتلاتابجاولا
ربقلانمعوجرلاو.هبصتختتابجاومويلكلنأل
.ًاضيأليحتسمملاعلااذهىلإ
ملاظلاوعامطلانملكعوجركهديرناليذلاعوجرلا.٢

.اهكردينأردقياليتلاةريرشلاهدصاقمنعرختفملاو
هللاىلإعوجرلاوهوناسنإلكىلعبجاولاعوجرلا.٣

هللانمنارفغلابلطوةيطخلابفارتعالاوةبوتلاب
.ةيطخلككرتوسانلاو

َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
)٢٠:١كولم٢(يفليقامقفوىلعحاحصألااذه

نميقابلاو)٢٠-٩ع(هئافشدعبايقزحةباتكةدايزب
.كولملارفسيفءاجامرصتخمحاحصألا

يف«١ لِتِ
ْ
لِلاَّـيِقَزَحَضِرَمِماَّـيَألٱَك

ْ
ُءاَيْعَشِإِهْيَلِإَءاَجَف،ِتْوَم

َكَتْيَبِصْوَأ:ُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلَلاَقَوُّيِبَّـنلٱَصوُمآُنْب
.»ُشيِعَتَالَوُتوُمَتَكَّـنَأل
١٧:٢٣ليئومص٢و٣٢:٢٤مايأ٢وخلا٢٠:١كولم٢

يف .)٣٦:١صريسفترظنا(ِماَّـيَألٱَكْلِتِ
»لبّدلا«)٢١عرظنا(نوعاطلاناكهضرملعلِتْوَمْلِل
.بيجعلاهؤافشالولتوملاتناكةيعيبطلاضرملاةجيتنيأ
ًاموينيعبرأدعب)٣:٤نانوي(ىونينلهألنانويلوقرظنا
نإمهاياطخةجيتنبالقنالايأ.اوبوتيملنإىونينبلقنت
.اوبوتيمل
هتافومايأتبرقاملدوادهلعفامرظناَكَتْيَبِصْوَأ
ىسنمنألنباايقزحلنكيملهنأرهاظلاو)٩-٢:١كولم١(
نأايقزحىلعناكفهضرمنمايقزحيفشامدعبدلُو
يفكلمللًانيمأيبنلاناك.هتفيلخّنيعيوةكلمملارومأربدي
يعاراميسالودحاولكىلعبجياذكهوهيبنتلااذه
اوربدييكلمهتلاحبتوملاىلعنيفرشملاربخينأسوفنلا
يفبجاوهيبنتلااذهو.لاقتناللاودعتسيوةيدسجلامهرومأ
نألًاضيأةلماكلاةحصلاتقويفوديدشلاضرملاتقو
رثكأةيدبأللدادعتسالاقفاوتةيلقعلاوةيدسجلاةحصلالاح
.ضرملالاحنم

حلٱَىلِإُهَهْجَواَّـيِقَزَحَهَّـجَوَف٢«٢،٣
ْ
اَيِهآ٣:َّـىلَصَوِطِئَا

لَقِبَوِةَناَمَألٱِبَكَماَمَأُتِْرسَفْيَكْرُكْذٱ،ُّبَر
ْ
لَعَفَوٍميِلَسٍب

ْ
ُت

حلٱ
ْ

يفَنََس .»ًاميِظَعًءاَكُباَّـيِقَزَحىَكَبَو.َكْيَنْيَعِ
١٣:١٤ايمحن

ةالصلاوءاكبلالجألِطِئاَْحلٱَىلِإُهَهْجَواَّـيِقَزَحَهَّـجَوَف
لٱَوِءاَمِّـدلٱُلاَجِر«ريمازملايفءاج.ةيدارفنالا

ْ
َنوُفُصْنَيَالِّـشِغ

النمنأنودقتعيءامدقلاناكو.)٥٥:٢٣رومزم(»ْمُهَماَّـيَأ
نمنكيملهنأبايقزحجتحافرارشألانمنوكيهمايأفصني
يفعطقُياذاملفناثوألاةدبعنمالوشغلاوءامدلالاجر
.همايأفصن

طقلميملفبرللهلكناكهبلقنأيأٍميِلَسٍبْلَقِب
.مانصألاةدابعىلإ

يفَنَسَْحلٱُتْلَعَفَو لكتينأحلاصللزوجيالَكْيَنْيَعِ
ىلعليلدكاهركذزوجيلبهصّلختاهنأكةنسحلاهلامعأىلع
ركذيهنألًالماكهسفنبسحيملايقزحو.يحلاناميإلا
ظفحوبرلاىلعًالكتمناكهنأريغ)١٧ع(يفهاياطخ
يذلاضيرملالوقكاذهلوقو.)٦-١٨:٣كولم٢(هاياصو
كرماوألكتظفحينإ«هللوقيوبيبطلاىلإئجتلي
هنأبرقيهنأيأ»كنمءافشلاوجرأفكدحوكيلعتلكتاو
هرماوأظفحولوهنمالبيبطلانمءافشلانأوضيرم
.هيلعلكتاو

:يتأيامهئاكببابسأاَّـيِقَزَحىَكَبَو
.طقفةنس٣٩نباناكهنإ.١
.دلوهلسيلهنإ.٢

ألَا
َ
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.ةكلمملانوؤشحالصإيفًاذخآناكهنإ.٣
نمولخادلانمةميظعراطخأةكلمملاىلعناكهنإ.٤

.برلافاخيايقزحككلمىلإجاتحيفجراخلا
ةلاحبةيلجةفرعمءامدقلانمهريغلالوهلسيلهنإ.٥

.توملادعبنينمؤملا

.»َءاَيْعَشِإَىلِإِّـبَّـرلٱُلْوَقَراَصَف«٤

نإليقثيح)٢٠:٤كولم٢رظنا(ِّـبَّـرلٱُلْوَقَراَصَف
برلامالكناكىتحىطسولاةنيدملاىلإجرخيملءايعشإ
.ًالاحايقزحةالصلباجتسايأهيلإ

ِحلْلُقَوْبَهْذٱ«٥
َ
:َكيِبَأَدُواَدُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:اَّـيِقَز

َىلِإُفيِضُأاَذَنَئَه.َكَعوُمُدُتْيَأَرْدَق.َكَتَالَصُتْعِمَسْدَق
.»ًةَنَسَةََرشَعَسَْمخَكِماَّـيَأ

يدسجلالسانتلابدوادنباايقزحناكَكيِبَأَدُواَد
.ًاعمةيحورلاهتافصبو

انمايأيفنيريثكنأيفكشالَكَتَالَصُتْعِمَسْدَق
رهاظلابسحباهنمءافشلاليحتسيضارمأنمنوفشي
ديرنامكبرلاانلبيجتسيالًانايحأوناميإلاةالصلةباجإ
.لضفأةافولانأهملعلنحن

.ةيوبألاهللاةبحمىلعليلدَكَعوُمُدُتْيَأَرْدَق
ذئنيحهنسوًاكلمةنس١٤وحنهلناكًةَنَسَةََرشَعَسَْمخ
ةدموةنس٢٩ةنس١٥ةدايزبهكلمةدمنوكتفةنس٣٩
كولمرثكأةايحنملوطأهتايحنوكتفةنس٥٤هتايح
ةمدخللبهيفحيرتسنلانسفنألسيلليوطلارمعلاو.اذوهي
ريخوهتوممويايقزحريغدحأفرعيملامبر.ةعفانةليوط
توملانألةنّيعملاةدملالوأيفلسكنالئلهفرعنالنأانل
نأانبىلوألافبيرقتوملانألاهرخآيفبرطضنوديعب
.نيحلكيفةافوللنيدعتسمنوكنوًامئادرهسن

ملٱِهِذٰهَوَكُذِقْنُأَروُّشَأِكِلَمِدَيْنِمَو«٦
يِماَحُأَو.َةَنيِدَْ

ملٱِهِذٰهْنَع
.»ِةَنيِدَْ

٣٧:٣٥ص

ةثداحلبقناكايقزحضرمنأدعولااذهنمرهظي
.بيراحنس

لٱَكَلِهِذٰهَو٧«٧،٨
ْ
َّـبَّـرلٱَّـنَأَىلَعِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمُةَمَالَع

َّـلِظُعِّـجَرُأاَذَنَئَه٨:ِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَرْمَألٱاَذٰهُلَعْفَي
يفَلَزَنيِذَّـلٱِتاَجَرَّـدلٱ ََرشَعِسْمَّـشلٱِبَزاَحآِتاَجَرَدِ
لٱَىلِإٍتاَجَرَد

ْ
يفٍتاَجَرَدََرشَعُسْمَّـشلٱِتَعَجَرَف.ِءاَرَو ِ

.»اَهْتَلَزَنيِتَّـلٱِتاَجَرَّـدلٱ
٧:١١صوخلا٢٠:٨كولم٢

دعوبرلا)١١-٢٠:٨كولم٢(ُةَمَالَعْلٱَكَلِهِذٰهَو
اوذخأو«ثلاثلامويلايفبرلاتيبىلإدعصيهنأايقزح
ةالصلاىلإاوفاضأيأ»ئربفلبّدلاىلعهوعضوونيتصرق
هنأل)٧:١١(ةيآبلطيملزاحآ.ةيعيبطلاطئاسولالامعتسا
ةيآبلطايقزحوبرلاهللاقامكلمعينأدريملونمؤيمل
نأامإنيرمأيفهّريخيبنلاوهناميإديزيامبلطونمآهنأل
ءارولاىلإعجرينأوأتاجردرشعمامألاىلإلظلاريسي
.ّلظلاعوجرراتخاايقزحوكلذك
لاق.)باتكلاسوماقيفزاحآرظنا(َزاَحآِتاَجَرَد

نييلبابلاعارتخا)ةيسمشلاةعاسلا(ةلوزملانإستدوريه
املاهآرزاحآونييلبابلانماهوفرعنييروشألانألمتحيو
هسفنللمعو)١٦:١٠كولم٢(قشمديفرسالفثلغتراز
تناكاهنأرهاظلاوميلشروأيفتاجردلاوأةلوزملاهذه
تاجردمّلسللودومعملسلاسأرىلعوزاحآاهلمعًامّلس
نمةلزانىرخأتاجردوبرغلاةهجىلإدومعلانمةلزان
ةهجىلإدومعلالظعقيناكوقرشلاةهجىلإدومعلا
لزنيودعصيورهظلادعبقرشلاةهجىلإورهظلالبقبرغلا
ّنيعياذكهوسمشلاتلزنوتدعصامكتاجردلاىلع
ةعشأساكعنايفتمتةبيجعلاهذهنأحجرألاو.تقولا
تفقوضرألانأبلوقلامزليالوةبيرغةقيرطىلعسمشلا
لسرألبابكلمنأوهكلذىلعناهربلاواهنارودنع
)٣٢:٣١مايأ٢(ضرألايفتناكيتلاةبوجعألانعلأسيل
امكهنأةبوجعألاىنعموطقفدحاولحميفتثدحاهنأيأ
يتلاايقزحةايحسمشتعجراذكهسمشلالظعجر
.بيغملانمتبرتقادقتناك

ِحلٌةَباَتِك«٩
َ
ْنِمَيِفُشَوَضِرَمْذِإاَذوَُهيِكِلَماَّـيِقَز

.»ِهِضَرَم

هلهللاةمحرنموتوملابارتقانمًادجرثأتايقزحنإ
اذهبتكوةيدبأللدادعتسالاةيمهأوةايحلاةميقفرعو
هدصاقمىسنيالئلهسفنىلعًافوخوهريغةدافإلمالكلا
ةدمهمالآفصو)١(نارمأةباتكلاهذهيفو.ةحلاصلا
.هئافشبهللاةمحرركذ)٢(و.ضرملا

ألَا
َ
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لُقاَنَأ«١٠
ْ
يف:ُت هلٱِباَوْبَأَىلِإُبَهْذَأيِماَّـيَأِّـزِعِ

َْ
ْدَق.ِةَيِوا

.»َّـيِنِسَةَّـيِقَبُتْمِدْعُأ

.ةنس٣٩هنستناكيِماَّـيَأِّـزِع
ْهلٱ
َ
وهةيواهلاباوبأىلإباهذلاوتاومألاناكمِةَيِوا
.ناكملااذهىلإلوخدلا

لُق«١١
ْ
يفَّـبَّـرلٱىَرَأَالُت ًاناَسْنِإُرُظْنَأَال.ِءاَيْحَألٱِضْرَأِ

لٱِناَّـكُسَعَمُدْعَب
ْ
.»ِةَيِناَف

١١٦:٩و٢٧:١٣رومزم

ةمدخيفناميإلاببرلاىريايقزحناكَّـبَّـرلٱىَرَأَال
ضئارفعيمجوتاحيبستلاوتاولصلابذتليناكولكيهلا
سانلابحأوضئارفلاهذهيفهآروبرلابحأهنأللكيهلا
يتلاحارفألاهذهكرتبعصتسافمهعمعامتجالاوًاضيأ
ةلاحاوفرعيملءامدقلانأل.هفرعيالامىلإلوخدلاواهفرع
نإفديدجلادهعلانمنحناهفرعنامكتوملادعبنينمؤملا
دولخلاوةايحلارانأوتوملالطبأيذلاوهحيسملاعوسيبرلا
.ليجنإلاةطساوب

.يِعاَّـرلٱِةَمْيَخَكيِّـنَعَلَقَتْنٱَوَعَلَقْنٱِدَقيِنَكْسَم«١٢
حلٱَكُتْفَفَل

ْ
َلْيَّـللٱَوَراَهَّـنلٱ.يِنُعَطْقَيِلْوَّـنلٱَنِم.ِيتاَيَحِكِئَا

.»يِنيِنْفُت
٧:٦بويأ

ةدماهناكميفىقبتيتلايعارلاةميخبهتايحهّبشي
.طقفةليلق

سفنلاءاقبعمدسجلاتومىلإراشأيِّـنَعَلَقَتْنٱَو
.)٤-٥:١سوثنروك٢(

هعطقجيسنبهتايحوكئاحبهسفنهّبشِكِئاَْحلٱَكُتْفَفَل
.متيملجيسنلاولونلانمبرلا

.برلاانهبطاخييِنيِنْفُت

ُمِّـشَُهياَذَكٰهِدَسَألٱَك.ِحاَبَّـصلٱَىلِإُتْخََرص١٣«١٣،١٤
ٍةقِزْقَزُمٍةنوُنُسَك١٤.يِنيِنْفُتَلْيَلَّـلٱَوَراَهَّـنلٱ.يِماَظِعَعيَِمج
َىلِإًةَرِظاَنَياَنْيَعْتَفُعَضْدَق.ٍةَماَمَحَكُرِدْهَأ.ُحيِصَأاَذَكٰه
لٱ
ْ
.»ًانِماَضِيلْنُك.ُتْقَياَضَتْدَقُّبَراَي.ِءَالَع
٥٩:١١ص

نمكلذناكوحرتسيملليللايف.ةديدشلاهمالآفصي
.هماظعمشهيدسأكبرلاناكوهيلعةليقثلابرلادي

ةنونسلاتوصكهتوصناكفعضلاومالآلانمٍةنوُنُسَك
لٱَو«)٨:٧ايمرإ(ايمرإلاق.ةمامحلاوأ

ْ
ُةَنْوُنُّسلٱَوُةَماَمَي

ملٱ
لابقإدنعرجاهترويطلايأ»اَمِهِئيَِجمَتْقَواَتَظِفَحُةَقِزْقَزُْ
توملادنعنمؤملاسفناذكهوبونجلاضرأىلإدربلامايأ
.ةيدبألاةداعسلاىلإدعصتودسجلاكرتت

ةاجنلاهنمبلطوبرلاىلإرظنيأَياَنْيَعْتَفُعَضْدَق
.راظتنالانمهانيعتفعضىتح

سبحلابهيلعموكحمنويدمبهسفنهّبشًانِماَضِيلْنُك
ىلإأجتلافهلفكينمبالإنجسلانمصالخلاوجريالو
)١١٩:١٢٢رومزمو١٧:٣بويأ(هلفكينأهنمبلطوبرلا
.هللادنعانلًانماضراصانعهتومبحيسملاعوسيو

ىَّـشَمَتَأ.َلَعَفْدَقَوُهَوِيلَلاَقُهَّـنِإَف،ُمَّـلَكَتَأاَذاَمِب«١٥
.»ِيسْفَنِةَراَرَمِلْجَأْنِمَّـيِنِسَّـلُكًالِّـهَمَتُم
١٠:١و٧:١١بويأ

ًالئاق)٨-٤ع(ءايعشإهيلإلسرأفبرلاهلباجتسا
َىلِإُفيِضُأاَذَنَئَه.َكَعوُمُدُتْيَأَرْدَق.َكَتَالَصُتْعِمَسْدَق«
كرتوهمالكسفنايقزحّريغف»ًةَنَسَةََرشَعَسَْمخَكِماَّـيَأ
.حيبستلاوركشلايفأدتباومالآلاركذ

.هتالاعفنانعّربعينأردقيالداكيُمَّـلَكَتَأاَذاَمِب
.هضرمنميفُشهمسجنأبرعشهلعلَلَعَفْدَقَوُهَو
فرعينمكوبرللميلستلاوعضاوتلابًالِّـهَمَتُمىَّـشَمَتَأ
ءارويرجيالفةيدبألاىلإرظننمكوهلوحيذلارطخلا
.هدجموملاعلااذهتاّذل

وهناميإلاوىوقتلابكولسلااذهِيسْفَنِةَراَرَمِلْجَأْنِم
قيضلامايأركذتينأنمؤملكىلعو.برلابيدأتةجيتن
هلةيقابلامايألالكًالهمتمكلسيفةيطخلاونايصعلامايأو
.ملاعلااذهيف

هب،ُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ«١٦ هبَو،َنْوَيَْحياَذِٰ يِحوُرِةاَيَحُّلُكاَِ
ُحتَويِنيِفْشَتَف

ْ
.»يِنيِي

رظنا(سانلاايحيهمحارموهللاديعاومبيأَنْوَيَْحياَذِٰهب
خلٱِبَسْيَل«)٨:٣ةينثت

ْ
اَمِّـلُكِبْلَب،ُناَسْنِإلٱاَيَْحيُهَدْحَوِزُْب

ىلإهعوجرىلعهللاركشايقزح.»ِّـبَّـرلٱِمَفْنِمُجُرَْخي
دسجللةايحلانملضفأهللااضرنكلوةيدسجلاةحصلا
فرعيالبرلابيدأتربتخيملنمو.ةيقيقحلاةايحلاوهو
رعشيوهللاىلإناسنإلابرتقيبيدأتلابهنألةيقيقحلاةايحلا
تاريخلانعهرظنعفريوةيطخلاةيدوبعنمررحتيوهتبحمب

ألَا
َ
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ةرضاحلاةايحلاةميقوتايحورلاةميقملعتيوةيدسجلا
.ةيدبأللدادعتسالاوهللاةمدخلةصرفك

ملٱَِيلْتَلَّـوََحتْدَقِةَمَالَّـسلِلاَذَوُه«١٧
َتْقَّـلَعَتَتْنَأَو،ُةَراَرَْ

هلٱِةَدْهَوْنِمِيسْفَنِب
َْ
َّـلُكَكِرْهَظَءاَرَوَتْحَرَطَكَّـنِإَف،ِكَال

.»َياَياَطَخ

ًاريِخَأاَّـمَأ«)١١-١٢:٥نييناربعرظنا(ِةَمَالَّـسلِلاَذَوُه
مثِهِبَنوُبَّـرَدَتَيَنيِذَّـلٱيِطْعُيَف

ََ
.»ِمَالَّـسلِلٍّرِبَر

ْهلٱِةَدْهَوْنِمِيسْفَنِبَتْقَّـلَعَت
َ
ًائيشفرعايقزحناكِكَال

ملهنكلوحاجنلاوةحصلالاحيفناكاملهلهللاةبحمنم
برلاهبحأفكالهلاةدهويفطقسىتحةفرعملاقحاهفرعي
.هصّلخوهعفروقامعألاىلإلزنوقيضلايف

هاياطخترفُغَياَياَطَخَّـلُكَكِرْهَظَءاَرَوَتْحَرَط
اذإ«نيرسفملادحألاق.نكتملاهنأكيهواهركذيالبرلاو
اذإوههجومامأاهعضيبرلافانروهظءارواناياطخانحرط
برلاف)اهبفرتعنيأ(انهوجومامأاناياطخانعضو
.»هرهظءارواهحرطي

هلٱَّـنَأل«١٨
َْ
َحتَالَةَيِوا

ْ
ملٱ.َكُدَم

وُجْرَيَال.َكُحِّـبَسُيَالُتْوَْ
هلٱ
َْ
جلٱَىلِإَنوُطِبا

ْ
.»َكَتَناَمَأِّـُب

٩:١٠ةعماجو١١٥:١٧و٨٨:١١و٣٠:٩و٦:٥رومزم

ْهلٱَّـنَأل
َ
َحتَالَةَيِوا

ْ
يفءايقتألالضفأنمايقزحناكَكُدَم

نإواذههمالكنأىلعهلًادشرمءايعشإناكوميدقلادهعلا
ةلقىلعًاضيألديهتدابعيفهتريغوبرلابهناميإىلعّلد
لاقلوسرلاسلوبنكلوتوملادعبنينمؤملالاحبهتفرعم
نوريثكلاقاذكهو»حيسملاعمنوكأوقلطنأنأءاهتشايل«
ةقثلاهذهىلعاولصحيملمهنكلوليجلكيفنينمؤملانم
الإرومألاهذهفرعيملايقزحو.هتمايقوحيسملاتومبالإ
دادعتسالا«ليق.تاءوبنلاوزومرملاةطساوبةيئزجةفرعم
ملنإةايحللدعتسمنمسيلو»هلهسيلبهبرقيالتوملل
.تومللًادعتسمنكي

حلٱ«١٩
ْ
حلٱَُّي

ْ
لٱاَنَأاَمَكَكُدَمَْحيَوُهَُّي

ْ
ُفِّـرَعُيُبَألٱ.َمْوَي

لٱ
ْ
.»َكَّـقَحَنيِنَب
٤و٧٨:٣رومزمو٦:٧و٤:٩ةينثت

نوكيفًاضيأهودمحينأهدالوأمّلعيوبرلادمحييحلا
يفوهايقزحلوقو.هدالوألةميظعةمحريقتلاةايحظفح
.ًادالوأهلنأتّبثيالفًامومعنيدلاولا

ِخلُّبَّـرلٱ«٢٠
َ
يفاَنِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكاَنِراَتْوَأِبُفِزْعَنَف.ِيصَال ِ

.»ِّـبَّـرلٱِتْيَب

يفنييواللاعمكرتشينأايقزحدصقُفِزْعَنَف
.هذهايقزحةحيبستاولمعتساامبرولكيهلايفمهتاحيبست
تقويفمهتالاعفنانعنوربعيمويلاىلإءايقتألاعيمجو
»انراتوأ«لوقيو.ةحيبستلاهذهبءافشلاتقويفوضرملا
تيبباوبأقلغأوهللاتيبةينآعطقدقناكزاحآهوبأنأل
لاقوةمدخلاددجفايقزحامأو.)٢٨:٢٤مايأ٢(برلا
.فاسآودوادمالكببرلااوحبسينأنييوالل

ٍنيِتَصْرُقاوُذُخْأَيِل:َلاَقْدَقُءاَيْعَشِإَناَكَو٢١«٢١،٢٢
َيِهاَم:َلَأَساَّـيِقَزَحَو٢٢.ََأْربَيَفِلْبَّـدلٱَىلَعُهوُدِّـمَضُيَو
لٱ
ْ
.»؟ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإُدَعْصَأِّـينَأُةَمَالَع
٢٠:٨كولم٢و٢٠:٧كولم٢

رمألااذهيسندقناكخرؤملانأكثيدحلاليمكت
لثميفاميسالوءافشلاةوقنيتلايفسيلو.هركذوعجرف
طئاسوةبيجعلاعمًانايحألمعتسيهللانكلوايقزحضرم
:٢كولم٢(احيرأيفعبنلايفحلملاعشيلأحرطامكةيعيبط
انملعتف)٩:٦انحوي(نيطبىمعألاينيععوسيىلطو)٢٠
ًاضيألمعتسنوبرلانمءافشلابلطننأثداوحلاهذه
.ةبجاولاةيعيبطلاطئاسولا

ظاعوللدئاوف
)٢ع(برلاىلصو
:ةيرسلاةالصللدئاوف
ةيّرسلاةالصللنامزوناكمناسنإلكلنوكينأبجي.١

يراربلايفحيسملاىلص.)٦:٦ىّتم(»كبابقلغا«
.ليللايفولابجلاو
ًايحورًاريغصوًاريبكهيلإجاتحناملكبلطننأبجي.٢

.ًايدسجو
ففخنالوًائيشيفخنالفةالصلايفقدصلابجي.٣

.اناياطخ
.بيجتسيوعمسيهللانأبةقثلابجي.٤
انتاولصيفةجاجللاهللارظتنيامًاريثكو.ةجاجللابجت.٥

امإانيطعيفةباجإلانمدبالو.انبولطمانيطعيىتح
.انتقويفالهتقويفانيطعيولضفأوهاموأانبولطم

)١٩ع(كدمحيوهيحلايحلا
:بابسألةميظعةميقةايحلل

ألَا
َ
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هلمعديرناممويلالمعنلف.ةفورعمريغاهتياهننإ.١
.تومناملبق
هلمعديرناملكلمعننأردقنالاننإ.ةريصقاهنإ.٢

متهنو)١:١٠يبليف(ةفلاختملارومألازيمننأانيلعف
.انلوحوانيفهللاتوكلمبصتخيامبًالوأ
انهناسنإلانوكيامك.ةرخآللدادعتساللةصرفاهنإ.٣

ٌسِجَنَوُهْنَم«ةرخآلايفنوكياذكهضرألاىلع
لَف
ْ
لَفٌّراَبَوُهْنَمَو.ُدْعَبْسَّـجَنَتَي

ْ
:٢٢ايؤر(»ُدْعَبْرَّـَربَتَي

١١(.
.انناكميفنونوكيسنيذلااندالوأةيبرتلةصرفاهنإ.٤

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

يف١«١،٢ َناَدَالَبُنْبَناَدَالَبُخَدوُرَمَلَسْرَأِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ
َّـمُثَضِرَمُهَّـنَأَعِمَسُهَّـنَأل،اَّـيِقَزَحَىلِإًةَّـيِدَهَوَلِئاَسَرَلِباَبُكِلَم
هبَحِرَفَف٢.َّـحَص لٱ:ِهِرِئاَخَذَتْيَبْمُهاَرَأَواَّـيِقَزَحِْمِ

ْ
َةَّـضِف

طَألٱَوَبَهَّـذلٱَو
ْ
َّـلُكَوِهِتَحِلْسَأِتْيَبَّـلُكَوَبِّـيَّـطلٱَتْيَّـزلٱَوَباَي

يفَدِجُواَم يفاَّـيِقَزَحُهاَّـيِإْمِهِرُيَْملٌْءَيشْنُكَيَْمل.ِهِنِئاَزَخِ ِهِتْيَبِ
يفَو لُمِّـلُكِ

ْ
.»ِهِك

٣٢:٣١مايأ٢وخلا٢٠:١٢كولم٢

ناكنادالبخودرمنأريغروشأمكحتحتلبابتناك
كلمفةثداحلاهذهخيراتلبقروشأكلمنوجرسىصعدق
نينسعبرأدعبوهلزعونوجرسهبراحمثةنس١٢لبابيف
هنبانادالبخودرمىصعونوجرستامكلذنم
ةيناثلزُعمثرهشأةينامثلبابيفةيناثكلمفبيراحنس
ًالوأايقزحلةيدهلاولئاسرلايفهتياغو.ماليعىلإبرهو
لظلاعوجرةبيجعنعرابختسالاًايناثوهئافشبهلةئنهتلا
ةدهاعملاًاثلاثوكلفلاملعيفنيبغارلانماوناكنييلبابلانأل
هارأهنألايقزحءايعشإخبوفبيراحنسةبراحميفايقزحعم
كولمبداحتالاىلعوراختفالاىلعلدياممهتحلسأوهرئاخذ
خودرمنمةرشاعلاةنسلايفةلاسرلاهذهتناكو.ممألا
.نادالب

ءالؤهنألىرخأةيضقيفأطخأايقزحنأرهاظلاو
ةصرفهلناكفةبيجعلانعاوربختسيللبابنماوتألسرلا
ناكوةالصللةباجتساهتمحروليئارسإهلإةردقمهلنيبينأ
حلٱ«)٣٨:١٩ص(هتباتكيفلاقدق

ْ
اَنَأاَمَكَكُدَمَْحيَوُهَُّي

لٱ
ْ
)٣٢:٢٥مايأ٢(يفليق.هبلغراختفالاحورنكلو»َمْوَي
لَقَّـنَألِهْيَلَعَمِعْنُأاَمَبْسَحاَّـيِقَزَحَّـدُرَيَْملْنِكٰلَو«

ْ
»َعَفَتْرٱُهَب

رمأنمديفتسنو.ًامامتهلجأفرعيملولهلريخهلعلو

ةطساوبتايحورلايفىوقتيًانايحأناسنإلانأايقزح
ةحصلاتقويفتايحورلايففعضيومالآلاوتاقيضلا
ةالصلاوهللاةملكبسدقتةيدسجلاتاريخلانأريغنامألاو
ُهللاٱُهَكَرَت«)٣٢:٣١مايأ٢(يفليقو.ةيطخللنوكتالف
يفاَمَّـلُكَمَلْعَيِلُهَبِّـرَجُيِل لَقِ

ْ
لسريملهللانأىنعملاامبرو»ِهِب

بجومبوبراجتلانمهرذحيوأهتابجاوهمّلعيلًايبنهيلإ
ىلعكلذلديالو.هللانمصاخنالعإالبهريمضوهلقع
رثكأهللادنعةيضرمةيلقعلاةمدخلانألهيلعهللابضغ
تاءوبنلانأامك.لافطألاةداعكزييمتالبةعاطلانم
اهعاطقناناكةسينكلاةيلوفطيفةيرورضتناكتانالعإلاو
.اهومنىلعلديامممويلا

ملٱَىلِإُّيِبَّـنلٱُءاَيْعَشِإَءاَجَف«٣
َلاَقاَذاَم:ُهَلَأَسَواَّـيِقَزَحِكِلَْ

اوُءاَج:اَّـيِقَزَحَلاَقَف؟َكْيَلِإاوُءاَجَنْيَأْنِمَو،ُلاَجِّـرلٱِءَالُؤٰه
.»َلِباَبْنِم،ٍةَديِعَبٍضْرَأْنِمَّـَيلِإ

البهخبووءاجهنكلوكلملاهبلطيملُءاَيْعَشِإَءاَجَف
تابجاونموكلملاىلإبرلانملسرمويبنهنألفوخ
ناثاناذكهو.اوأطخأاذإبرلامسابكولملاخيبوتهتفيظو
:٢٤ليئومص٢(داجو.)١٢-١٢:١ليئومص٢(دوادخبو
خبووهايو.)٩-١٦:٧مايأ٢(اسآخبونانحو.)١٤-١١
ناكونيحلاصلاكولملانممهو)٣و١٩:٢مايأ٢(طافاشوهي
.)١٧-٧:١ص(ريرشلاكلملازاحآخبودقءايعشإ

ءارفسليبنلاراقتحاىلإريشيُلاَجِّـرلٱِءَالُؤٰهَلاَقاَذاَم
هتقثوكلملانمهفوخمدعّنيبءايعشإلاؤسو.لبابكلم
نمدوهيلارّذحدقءايعشإناكو.خيبوتلالبقيوعمسيهنأب
لاكتالانمكلملارذحانهو)٣١ص(رصمىلعلاكتالا
.لبابىلع

فرعهنألربختسيللاؤسلااذهلأسيملاوُءاَجَنْيَأْنِم
هدصقنكلواوءاجنيأنماوفرعميلشروألهأعيمجو
أبنتيفلبابنماوءاجمهنإلوقيايقزحنأوهلاؤسلاب
ءارفسءيجمبرختفاايقزحنأرهاظلاو.لبابيبسبءايعشإ
.ًاميظعًاكلمهنوكلهيلإةديعبضرأنم

يفاْوَأَراَذاَم:َلَأَسَف٤«٤،٥ اْوَأَر:اَّـيِقَزَحَلاَقَف؟َكِتْيَبِ
يفاَمَّـلُك يفَسْيَل.يِتْيَبِ َلاَقَف٥.ُهاَّـيِإْمِهِرُأَْملٌْءَيشيِنِئاَزَخِ
ِحلُءاَيْعَشِإ

َ
جلٱِّـبَرَلْوَقْعَمْسٱ:اَّـيِقَز

ْ
.»ِدوُُن

هنوكلكلملانميبنلافخيملِدوُنُْجلٱِّـبَرَلْوَقْعَمْسٱ
دجويالنيرمأيفًانيمأناكفهقيدصهنوكلالوًاكلم

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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هنإو)٣٨:١ص(هتوملابقإهفرعهنأامهوامهنمبعصأ
ناكدونجلابرنملوقلااذهنأامبو.هتيطخىلعهخبو
.عمسينأكلملاىلعوملكتينأيبنلاىلعبجي

يفاَمُّلُكاَهيِفُلَمُْحيٌماَّـيَأِيتْأَتاَذَوُه٦«٦،٧ اَمَوَكِتْيَبِ
لٱاَذٰهَىلِإَكُؤاَبآُهَنَزَخ

ْ
ُلوُقَيٌْءَيشَُكْرتُيَال.َلِباَبَىلِإِمْوَي

ْمُهُدِلَتَنيِذَّـلٱَكْنِمَنوُجُرَْخيَنيِذَّـلٱَكيِنَبْنِمَو٧.ُّبَّـرلٱ
يفًاناَيْصِخَنوُنوُكَيَف،َنوُذُخْأَي .»َلِباَبِكِلَمِْرصَقِ
٧و٣و١:٢لايناد٢٠:٥ايمرإ

:٣٠ةينثت(عوجربو)٢٦:٣٣نييوال(يبسبىسومأبنت
.»رهنلاربعىلإمهددبيو«)١٤:١٥كولم١(ايخألاقو.)٣
ءاروامىلإمكيبسأف«)٥:٢٧سوماع(سوماعلاقو
.»لبابىلإنيتأتو«)٤:١٠اخيم(اخيملاقو.»قشمد
هتءوبنبقطنامهيأفرعنالوءايعشإرصعيفاخيمناكو
يبسبةحضاوةءوبنلوأيههذهءايعشإةءوبننكلو.ًالوأ
دابعتساوكلملاتيبنئازخلكلقناهيفرُكذهنأللباب
لبقيهوةءوبنلاهذهنمزيفولبابكلمرصقيفهلسن
دعبوةفيعضةكلمملبابتناكةنس١٢٤وحنبلبابيبس
نادالبخودرمنوجرسبراحنيتنسوحنبةءوبنلانمز
نمةيالوتراصفهيلعتناكامىلإتعجرفلبابعضخأو
ىلعلديامةءوبنلاهذهرصعيفنكيملف.روشأةكلمم
.اهفعضىلعلدياممايقزحىلإاهكلمةلاسرولبابةمظع
ملكتهنأىلعًاعطاقًاناهرباهمامتوهذهءايعشإةءوبننوكتف
.هدحوهللاريغدحأهفرعيالامنلعأويحولاب

هلًاريخناكوبيراحنسلئاسربرلامامأايقزحرشن
اهببسبطقسيملفًاضيأنادالبخودرملئاسرهمامأرشن
يفانظفحيوانبينتعينأبرلانمبلطننأانيلعبجيو
رومألايفكلذهلأسنامكةطيسباهنأانلرهظتيتلارومألا
.ةبعصاهنأرهظتيتلا

ةيطخةجيتنناكلبابيبسنأةءوبنلاهذهمزلتسنالو
الونيريثككولمنمةريثكاياطخىلعًاباقعناكهنألايقزح
بعشلامومعنمو)٤و٢٤:٣كولم٢(ىسنماميس
ليبسىلعناكفتقولااذهيفلبابيبسركذامأو.ًاضيأ
.لبابنملسرلامامأراختفالابهتيطخىلعايقزحلخيبوتلا
يفيناثلامايألارابخأويناثلاكولملارفسيفءاجامرظنا
)٤و١:٣لايناد(لاينادركذو.نيكايوهيوميقايوهيوىسنم
كلمرصقيففوقوللاونيُعنماذوهيكولملسننمنإ
ةداعلابسحًانايصخاوناكءالؤهنأحجرألاولباب
يفًاريسأةنس٣٧وحننيكايوهيكلملاىلعىضقتو.ةميدقلا
.لباب

يفاَمُّلُكاَهيِفُلَمُْحي يأكبلقيفاملوقيالَكِتْيَبِ
ةيحورلازونكلاامأولوزتوىنفتضرألاىلعةنوزخملازونكلا
ذخأينأردقيدحأالولوزتالفنمؤملابلقيفةنوزخملا
.هللاابهءاجروهناميإايقزحنم

يِذَّـلٱِّـبَّـرلٱُلْوَقَوُهٌدِّـيَج:َءاَيْعَشِإلاَّـيِقَزَحَلاَقَف«٨
يفٌناَمَأَوٌمَالَسُنوُكَيُهَّـنِإَف:َلاَقَو.ِهِبَتْمَّـلَكَت .»يِماَّـيَأِ
٣:١٨ليئومص١

هتيطخبفرتعاهنأ)١(نارمأىنعملاوِّـبَّـرلٱُلْوَقَوُهٌدِّـيَج
ةكلممللوهلحمسذإهللاركشهنأ)٢(و.خيبوتلالبقو
ةلاحبمتهيملهنأجتنتسنالو.همايأيفمالسلاوةحارلاب
.برلاةدارإلملسرمألااذهيفهنألبهتومدعبةكلمملا

مسقللةقفاومةمتاخحاحصألااذهيفةروكذملاةثداحلاو
ةقفاومةمدقمو)٣٩ص-١ص(ءايعشإرفسنملوألا
ةيزعتلاهعوضوميذلا)هرخآىلإ٤٠ص(هنميناثلامسقلل
توكلمةماقإومهعوجربديعاوملاويبسلاةدميفبعشلل
.حيسملا

ظاعوللدئاوف
)٤ع(كتيبيفاوأراذام
:يتأياميه.انتيبيففيضلاةيؤرتاهجام
.ةفاظنلاوبيترتلاةهج.١
.نيدلاوللدالوألاةعاطةهج.٢
امهدالوألامهتبحمورخآللنيدلاولانملكةبحمةهج.٣

.رخآللدالوألانملكةبحمو
.ةنيدملالهأمومعوناريجللانتبحمةهج.٤
مالكلامدعوتايحورلايفملكتلاوةيتيبلاةالصلاةهج.٥

.لطابلا

)٦ع(مايأيتأت
:اهجالعومومهلا
توملاوضرملانمنوفاخيفمهتحصبنومتهيسانلانإ.١

اميسالومهدالوأبوةراسخلانمنوفاخيفمهلامبو
.صالخلاةهجنمنوفاخيفمهاياطخبونيبئاغلا
لكىلعرداقلاوههللانأبناميإلاوهمومهلاجالعنإ.٢

هديعاوملوبقواناياطخانلرفغيوانبحيوهوءيش
.هتمدخيفانسوفنلذبوةحلاصلا

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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َنوُعَبْرَألٱُحاَحْصَألَا

ءايعشإنمديدجمسقرفسلاةياهنىلإ٤٠صنم
ايقزحنبىسنممايأيفهتايحرخآيفهبتكهنأحجرألاو
لعبللحباذمماقأوتاعفترملاىنبفداعورشلالمعيذلا
كفسوبرلاتيبيراديفءامسلادنجلكلحباذمىنبو
لاوحأتناكامبرو.ميلشروأألمىتحًادجًاريثكًائيربًامد
يفلوسرلاانحويلاوحألثمهتايحرخآيفءايعشإ
لجأنمسمطبةريزجيفًايفنمناكانحوينألهتخوخيش
ىلإهللابعشبةصتخملارومألاايؤريفىأرفهللاةملك
رطضااذكهو.ءامسلايفةديجملاةسينكلاورهدلاءاضقنا
نعهرظنعفروملاعلانعدرفنينأهتخوخيشيفءايعشإ
ةروكذملارومألاايؤريفىأرفدوهيلابعشوكلملاتاساجر
.ةمداقلالايجألاةدافإلاهبتكوهتاءوبننممسقلااذهيف
هريغالوكلملاركذيملةقفاوملاريغلاوحألاهذهببسبو
دقلبدسجلايفسيلهنأكملكتفهرصعثداوحنمًائيش
.ديعبلالبقتسملاىلإحورلابلقتنا

ةعونتمتاءوبنءايعشإتاءوبننملوألامسقلايف
صوصخبتاءوبنلاكنامزلاوناكملالاوحأفالتخابةفلتخم
نميناثلامسقلاامأو.خلابآومولبابوةرماسلاوميلشروأ
.دحاوباطخهنأكلصتموبترممالكهلكفءايعشإ
ليجلكلديفموهوهنمىمسأدجويالهتاذيفمالكلاو
مايأيفناكامكمويلاهللابعشلطيشنتوةيزعتهيفو
:يتأيامةءوبنلانممسقلااذهعيضاوموءايعشإ
يحلاهلإلاوهوطقفدحاوهلإالإدجوياليأهللا.١

هتردقفصوومانصألاببرلالباقيبنلاو.يقيقحلا
ةراقحنابأوتارابعلاحصفأبهتسادقوهتفرعمو
نودجسينيذلاةلاهجوسانلايديأةعنصمانصألا
ميلعتلااذهيفبعشلالمأتيبسلاةدميفو.اهل
يبسلادعباودجسيملوقيضلاببسبهلاوهبتناو
.مانصألل
نينمؤمريغنورثكألاونونمؤممهنمناكبعشلا.٢

لبابيبسنمالصالخلابديعاوموةيزعتنمؤمللف
لاثملبابنمعوجرلاو.ًاضيأةيطخلانملبطقف
اوكرتيلراذنإرارشأللو.مظعألاصالخلانوبرعو
.مهمحريفبرلاىلإاوبوتيومهقرط
.هعافترالاحيفوهعاضتالاحيفصلخملا.٣
الوميلشروأيفرصحنياليقيقحلانيدلايأةسينكلا.٤

كانهولبابيفهللااودجومهنإفهموسرولكيهلايف
الولكيهالباهنوكعممهتدابعلبقومهتاولصعمس
ةسينكلافرشبلاينبلكهلإوههللانأاوملعتوحئابذ

ىصقأىلإهللاصالخدتميوًاضيأممألامعتةلبقتسملا
لبقمهنألدوهيللديدجميلعتهلكاذهو.ضرألا
قحلاوحورلابهللادوجسلابجيامكاومهفيمليبسلا
ةيتقولاوةيدسجلادوجسلاطئاسوىلإاورظنلب
مامضناوصالخلامومعاومهفيملوحئابذلاولكيهلاك
.ممألا

تاحاحصألاهذهةبسنقدصيف١٢لصفةمدقمرظنا
.ءايعشإىلإ

هبعشىلإتآبرلانأوهنيعبرألاحاحصألانومضمو
يقيقحلاهلإلاوهوهلقيرطلااوئيهيومهضعباوزعينأمهيلعف
.هلاوقألكيفقداصلاوءيشلكىلعرداقلاو

ٰهلِإُلوُقَييِبْعَشاوُّزَعاوُّزَع«١
ُ
.»ْمُك

ص(»ليئرألليئرأل«هلوقكديكأتللراركتلااوُّزَعاوُّزَع
هلوقو)٣٣:٢٢ص(»برلابرلابرلا«هلوقو)٢٩:١
:٥١ص(»يضهنايضهنا«هلوقو)٣٨:١٩ص(»يحلايحلا«
.ةبتكلاوءايبنألايأبعشلاوملعمنوبَطاخملاو.)١٧
يهةيزعتنسحأوًاضعبمهضعبنوزعيًاضيأبعشلاو
ةملكو.هبعشكمهلبقيهللالزيمليأ»يبعش«ةملك
مسقلاةمدقميفةيزعتلاهذهو.مههلإهللالزيمليأ»مكهلإ«
ةءوبنيهواهنملوألامسقلاةمتاخقفاوتةءوبنلانميناثلا
.)٧و٣٩:٦ص(لبابيبسبةحيرص

لَقاوُبِّـيَط«٢
ْ
،َلَمَكْدَقاَهَداَهِجَّـنَأِباَهوُداَنَوَميِلَشُروُأَب

مثِإَّـنَأ
َْ
ِْنيَفْعِضِّـبَّـرلٱِدَيْنِمْتَلِبَقْدَقاََّـهنَأ،ُهْنَعَيِفُعْدَقاَه

.»اَهاَياَطَخِّـلُكْنَع

يفميلشروأيفنونكاسلاسيلَميِلَشُروُأَبْلَقاوُبِّـيَط
ةاسقلاىسنمكلميفوأايقزحكلمرخآيفةءوبنلاخيرات
لوقياليبنلانألمهيلعًالبقميبسلاناكنيذلابولقلا
يبسلاةدميفهللابعشلب»لمكدقمكداهج«ءالؤهل
فطاوعلاوةيرسلاراكفألازكرمبلقلاو.نامزلكيفو
هللاةيزعتفحرفلاونزحلاوءاجرلاوفوخلاكتالاعفنالاو
.ةيجراخلالاوحألانيسحتىلعةروصقمتسيل

ريغلمكدقهنأايؤرلايفيبنلاىأرَلَمَكْدَقاَهَداَهِج
لوقلايفويبسلاةدملبابيفنونكاسلامهنيبطاخملانأ
نامزنميقابلاومكداهجلمكيبيرقنعلاقهنأكةيزعت
نيجاتحملبابيفنويبسملاناكو.ءيشالكوليلققيضلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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مهتنيدمتناكومهنطونعنيديعباوناكمهنألةيزعتلاىلإ
ةقاشلامعألبابيفمهيلعناكوًامودهممهلكيهوةبرخ
.مههلإنمنيضوفرمرهاظلابسحاوناكوممألاتارييعتو

امهممهمالآنأدارملاسيلاَهاَياَطَخِّـلُكْنَعِْنيَفْعِض
:يتأياموهلبةيطخلانعرفكتةديدشتناك
.لمكدقهللانممهلّنيعملابيدأتلانإ.١
تناكامهمًامامتنينمؤملااياطخرفكيحيسملامدنإ.٢

النيترمهنمبولطملاعفدناسنإلانأك.ةميظع
مهملارمألاو.ديكأتلللوقلاوًاضيأبلاطيالفةدحاو
درجمالمهيلإهللاعوجروهللابعشاياطخنارفغانه
.لبابنمدوهيلاعوجر

يفٍخِراَصُتْوَص٣«٣،٤ لٱِ
ْ

.ِّـبَّـرلٱَقيِرَطاوُّدِعَأ:ِةَّـيِّـَرب
يفاوُمِّـوَق لٱِ

ْ
ٍلَبَجُّلُكَو،ُعِفَتْرَيٍءاَطَوُّلُك٤.اَنِٰهلِإلًاليِبَسِرْفَق

ملٱُريِصَيَو،ُضِفَخْنَيٍةَمَكَأَو
لٱَوًاميِقَتْسُمُجَّـوَعُْ

ْ
.»ًالْهَسُبيِقاَرَع

١:٢٣انحويو٣:٤اقولو١:٣سقرمو٣:٣ىّتم
٤٥:٢ص٤٩:١١صو٦٨:٤رومزم٣:١يخالم

كلمكميلشروأىلإهبعشعمًاعجاربرلايبنلالّثم
همامأدعيلًاقباسهمامألسريكلملاوهشيجمامأرئاس
ناكيذلانادمعملاانحوييفةءوبنلاهذهتمتو.قيرطلا
.حيسمللًاقباس

اللوقللةيمهألايأ.ًادحأىرنالوًاتوصعمسنُتْوَص
.لئاقلل

ثيحًاضيأةيدوهيلاةيربوميلشروأولبابنيبرفقلاِرْفَقْلٱ
صالخبلطينملكىلعاذكهو.نادمعملاانحويزرك
ًاماركإاهرفغيهنإواياطخلارفغيهللانأبنمؤينأهسفن
روتفلاولسكلاعفديوبرلاقيرطدعينأهيلعمثحيسملل
.ةّجوعملاهلامعأمّوقيوءايربكلاسوديو

ِّـبَّـرلٱَمَفَّـنَأل،ًاعيَِمجٍَرشَبُّلُكُهاَرَيَوِّـبَّـرلٱُدَْجمُنَلْعُيَف«٥
.»َمَّـلَكَت

حيسملادسجتيفولبابنمعوجرلايفبرلادجمنلعأ
الرشبلكلنالعإلااذهوهتوموضرألاىلعهتايحوًاضيأ
امكيبسلاةدميفًايفخبرلادجمناك.طقفدوهيلل
.صالخلاموييفنلعُأوميغنمسمشلابجحت

ُّلُك؟يِداَنُأاَذاَمِب:َلاَقَف.ِداَن:ٍلِئاَقُتْوَص٦«٨-٦
حلٱِرْهَزَكِهِلاََمجُّلُكَو،ٌبْشُعٍدَسَج

ْ
لٱَسِبَي٧.ِلَْق

ْ
،ُبْشُع

ُبْعَّـشلٱًاّقَح.ِهْيَلَعْتَّـبَهِّـبَّـرلٱَةَخْفَنَّـنَأل،ُرْهَّـزلٱَلُبَذ
لٱَسِبَي٨!ٌبْشُع

ْ
ُتُبْثَتَفاَنِٰهلِإُةَمِلَكاَّـمَأَو.ُرْهَّـزلٱَلُبَذ،ُبْشُع

.»ِدَبَألٱَىلِإ
بوقعيو١٠٣:١٥و١٠٢:١١و٩٠:٥رومزمو١٤:٢بويأ
١٢:٣٤انحوي١٠٣:١٦رومزم١:٢٤سرطب١و١:١٠
١:٢٥سرطب١و

اذامب«يبنلالاقمث»دان«ًالئاقًاتوصيبنلاعمس
ةملكريشتو»خلابشعدسجلك«توصلالاقف»يدانأ
كلذيفناكامبروهمايأرصقوناسنإلافعضىلإ»بشع«
دبألاىلإىقبتالامهريغولبابوروشأكلاممنأىلإةراشإ
مسقلامهويبسلاةدميفليئارسإينبنماوفوتنيذلاو
ماقوليجىضمدقوةنس٧٠تناكيبسلاةدمنألربكألا
.ريغتتالهللاديعاومنكلورخآ

دسجللاملكويدسجلاناسنإلالامجيأِهِلاََمج
همولعكلذكوهبورحوهلامعأتالآوةينبألاوتاسوبلملاك
.ةيلقعلاهاوقو

ةيقرشلاحيرلامامأسبيبشعلانأامكِّـبَّـرلٱَةَخْفَن
ىتمهتاريخوهتايحهنمذخأيفبرلاديبناسنإلااذكه
مهمايأرصقلمهديعاومءافونعسانلارصقي.ءاش
نموأمهرقفوأمهفعضنموأدعولامامتإلبقنوتوميف
ديعاوملانوسنيفمهلوقعفعضوأةرظتنمريغثداوحعوقو
ةتباثهديعاومفناسنإكبرلاسيلنكلواهيلعنومدنيوأ
.دبألاىلإ

.َنْوَيْهِصَةَِّـرشَبُماَييِدَعْصٱٍلاَعٍلَبَجَىلَع٩«٩،١٠
يفاََختَاليِعَفْرٱ.َميِلَشُروُأَةَِّـرشَبُماَيٍةَّـوُقِبِكَتْوَصيِعَفْرٱ ِ.
ِملِيلوُق

ُ
ٰهلِإاَذَوُه:اَذوَُهيِنُد

ُ
ِيتْأَيٍةَّـوُقِبُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱاَذَوُه١٠.ِك

َحتُهُعاَرِذَو
ْ
.»ُهَماَّـدُقُهُتَلْمُعَوُهَعَمُهُتَرْجُأاَذَوُه.ُهَلُمُك

٢٢:١٢ايؤرو٦٢:١١ص٥٩:١٦ص٥٢:٧و٤١:٢٧ص
٤٩:٤ص

ىلإةلسرمةرشبميبنلالّثمَنْوَيْهِصَةَِّـرشَبُماَي
»ًارشبم«)٥٢:٧صيفو٤١:٢٧ص(يفلوقي.نويهص
يفف(ًاضيأةأرمللولجرللنيسنجللقفاومرمأريشبتلايأ
ملٱ«)٦٨:١١رومزم

هبُتاَِّـرشَبُْ ةيلدجملاميرمنإ.ٌ»ريِثَكٌدْنُجاَِ
نأةرشبملاهذهىلعو.حيسملاةمايقبرشبنملوأتناك
ةمهمةراشبلاهذهيأاهتوصعفرتولاعلبجىلعدعصت
ميمتتةهجنمفوخاهيلعسيلو.دوهيلاعيمجليهو
.ةوقبيتأيبرلانألةراشبلاةحصوأةءوبنلا

هذيمالترمأودوهيلارشبحيسملااذكهَميِلَشُروُأَةَِّـرشَبُم
.ةيدوهيلاوميلشروأنماوئدتبينأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ِمل
ُ
ميلشروأالةبرخاذوهيندمعيمجتناكاَذوَُهيِنُد

ىنبُتساهنأةبرخلاندملاهذهرشبتةرشبملاو.اهدحو
.يتأيبرلانأةراشبلاهذهنومضمو.نكسُتو

َحتُهُعاَرِذ
ْ
.ةوقلابمكحيهنأيأُهَلُمُك

يتلاتاكربلايهةرجألانأمهضعبىأرُهَعَمُهُتَرْجُأ
يتلايهةرجألانأحجرألانكلوهئيجمدنعهبعشلاهيطعي
ةرجأريسفتلااذهبجومبفاهيطعييتلاالبرلااهذخأي
يشاملاعيطقلايهيعارلاةرجأنأامكنويدفملاهبعشبرلا
نادفيفهتمدخوهبعتباهارتشايتلابوقعيناعطقكهمامأ
نييدفملاذخأيحيسملااذكهو.ناعنكضرأىلإاهذخأومارآ
يتلاهللاةسينك٢٠:٢٨لامعأرظنا(ةيوامسلاناعنكىلإ
.)همدباهانتقا

حلٱُعَمَْجيِهِعاَرِذِب.ُهَعيِطَقىَعْرَيٍعاَرَك«١١
ْ
يفَوَنَالُْم ِ

ملٱُدوُقَيَو،اَهُلِمَْحيِهِنْضِح
.»ِتاَعِضْرُْ

١٠:١١انحويو٣٧:٢٤و٣٤:٢٣لايقزحو٤٩:١٠ص
٧:١٧ايؤرو٥:٤و٢:٢٥سرطبو١٣:٢٠نييناربعو

طقفكلمكالعاركيتأيبرلاُهَعيِطَقىَعْرَيٍعاَرَك
نعيماحييكلةوقلاف.ونحلاوةوقلاهسفنيفعمجييعارلاو
هايمىلإهدرويورضخعارميفهضبرييكلونحلاو.عيطقلا
لاثمنسحأوتاعضرملاونالمحلاكفيعضلامحريوةحارلا
نضتحاوعومجلاىلعننحتيذلاحيسملاعوسيبرلاكلذل
نأسوفنيعارلكىلعو.هفارخنعهسفنلذبودالوألا
ىنازحلاوىضرملاوءارقفلاوءافعضلاكراغصلالكىلعقفشي
ةتتشملانالمحلاعمجيوناميإلاوةفرعملابءافعضلاودالوألاو
.ةيطخلاولهجلاببرلانعاوهاتنيذلايأةعئاضلا

ملٱِهِّـفَكِبَلاَكْنَم«١٢
ْ
َلاَكَوِ،ْربِّـشلٱِبِتاَواَمَّـسلٱَساَقَو،َهاَيِ

لٱِب
ْ
جلٱَنَزَوَو،ِضْرَألٱَباَرُتِلْيَك

ْ
لٱِبَلاَبِ

ْ
َماَكآلٱَوِناَّـبَق

ملٱِب
ْ
.»؟ِناَزيِ
٣٠:٤لاثمأ

برلايبنلافصيحاحصألارخآىلإةيآلاهذهنم
فوؤرلاميحرلاوءيشلكفراعلاوءيشلكىلعرداقلا
نايبلامالكلاةياغو.اهنمىلعأدجويالتاهيبشتوظافلأب
ةوقيطعيهنأوهبمهدعواملكممتينأدراقبرلانأ
وهامكهللااوفرعينأوهليئارسإلءيشلضفأو.هبعشل
يفدوهيلاناك.مهضرأىلإعوجرلانملضفأهيلإعوجرلاو
بهذلانماهمانصأوةليمجوةميظعلكايهاورظندقلباب
قوفدحاولاجاربأةينامثوهولعبلالكيههنموةضفلانمو
ةرثكاورظنو.صلاخلابهذلانملعبلالاثمتهيفورخآلا

ناكفمهانغومهتنيدمةمظعومانصألاهذهلنيدجاسلا
يتلامانصألاىلإاوأجلوهوريمليذلاهللااوكرتدوهيلاضعب
-٢٧ع(مث)١٦-١٢ع(ًالوأمهملكييبنلاومهمامأتناك
هتردقيفاوكشمهنكلوًامامتبرلااوكرتيملنيذلاملكي)٣١
.مهكرتدقناكهنأكمهلهتبحمو
ربشلاوفكلا«ةريغصاهلكانهةروكذملاليياكملا
سيقيبرلاربشوراحبلاعسيبرلافككلذعمو»ليكلاو
نزيهنازيموضرألابارتلكليكيبرلاليكوتاوامسلا
:تاهيبشتلاهذهبدارملاو.لابجلا
راحبلاكهتاقولخممظعأوميظعلاقلاخلاوههللانإ.١

.هدنعءيشالكلابجلاودَلجلاو
ماظنوسايقونازيمءيشلكلولكلاطباضهللانإ.٢

.ًادحأالوًائيشىسنيالفبيترتو

قوفيبرلانأريغهربشوهفكوبرلاعارذركذييبنلاو
دسجحورهنألساقيالامبرشبلاينبقوفيومانصألا
.قولخمريغقلاخو

لَعُيُهُريِشُمْنَمَو،ِّـبَّـرلٱَحوُرَساَقْنَم١٣«١٥-١٣
ِّـ
؟ُهُم

يفُهَمَّـلَعَوُهَمَهْفَأَفُهَراَشَتْسٱِنَم١٤ حلٱِقيِرَطِ
ْ
ُهَمَّـلَعَو،ِّـَق

لٱَليِبَسُهَفَّـرَعَوًةَفِرْعَم
ْ
لَدْنِمٍةَطْقُنَكُمَمُألٱاَذَوُه١٥؟ِ.مْهَف

ْ
،ٍو

ملٱِراَبُغَكَو
ْ
ُحتِناَزيِ

ْ
جلٱاَذَوُه.ُبَس

ْ
.»!ٍةَّـقُدَكاَهُعَفْرَيُرِئاََز

:٢سوثنروك١و١١:٣٤ةيمورو٢٣و٣٦:٢٢و٢١:٢٢بويأ
١٦

ىلعرداقهنألوقيفبرلاةردقسيقينأردقيدحأال
نأردقيدحأالاذكهواذكواذكىلعرداقسيلواذكواذك
.هفرعيالاموهفرعيامركذيفبرلاةفرعمسيقي

ىلإلبتوهاللابثلاثلامونقألاىلإريشيالِّـبَّـرلٱَحوُر
.ناسنإلايفلقعلاككاردإلاوةفرعملايفبرلاةوق

.ًائيشهتفرعمىلعديزينأردقيدحأاليأُهُريِشُمْنَم
اذإرعشيالءاميقتسييذلاخلاٍةَطْقُنَكُمَمُألٱاَذَوُه

نازيملاحجريالرابغلاكلذكو.ولدلانمءامةرطقتطقس
ةحلسملاممألاشويجوسانلانمنييالممهوممألااذكهو
نمجتنتسنالاننأريغ.برلادنعءيشالكاهعيمجبرحلل
ملاعلاىلإهنبالسرأهنألناسنإلارقتحيبرلانأكلذ
.نينمؤملانمدرفلكلبيجتسيوعمسيوهوهصلخيل

اذهيفًاريثكرئازجةملكتءاجٍةَّـقُدَكاَهُعَفْرَيُرِئاَزَْجلٱ
ربعممألاكلاممورحبلاطوطشورحبلارئازجاهانعمورفسلا
ىلإرظنبرلاحورنأيفكشالوبرغلاةهجىلإيأرحبلا
ةراقيفيأبرغلاةهجىلإًاريثكليجنإلادتماثيحانمايأ
.اكريمأةراقوابروأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

١٣٩
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َسْيَلُهُناَوَيَحَو،ِداَقيِإلِلًايِفاَكَسْيَلُناَنْبُلَو١٦«١٦،١٧
ِملًايِفاَك

ُ
لٱَنِم.ُهَماَّـدُقٍْءَيشَالَكِمَمُألٱُّلُك١٧.ٍةَقَرْح

ْ
ِمَدَع

لٱَو
ْ
ُحتِلِطاَب

ْ
.»ُهَدْنِعُبَس

٦٢:٩رومزم٤:٣٥لايناد

تاقرحملابىضريناكبرلاِداَقيِإلِلًايِفاَكَسْيَلُناَنْبُلَو
نيذلابولقىلإًارظنكلذناكنكلودوهيلانمحئابذلاو
السانلاوءيشلكقلخهنألهتاذباهتميقىلإالاهومدق
.هلاممالإهلاومدقينأنوردقي

؟ِهِبَنوُلِداَعُتٍهَبَشَّـيَأَو،َهللاٱَنوُهِّـبَشُتْنَمِبَف١٨«٢٠-١٨
ُغوُصَيَوٍبَهَذِبِهيِّـشَغُيُغِئاَّـصلٱَو،ُعِناَّـصلٱُهُكِبْسَيُمَنَّـصلَا١٩
لٱ٢٠.ٍةَّـضِفَلِسَالَس

ْ
َالًابَشَخُبِخَتْنَيِةَمِدْقَّـتلٱِنَعُريِقَف

طَي،ُسِّـوَسُي
ْ
.»!ُعَزْعَزَتَيَالًامَنَصَبُصْنَيِلًارِهاَمًاعِناَصُهَلُبُل

٤٤:١٢و٧و٤١:٦ص١٧:٢٩لامعأو٤٦:٥صو٢٥ع
١٠:٤ايمرإو٤١:٧صخلا١٠:٣ايمرإوخلا

ركذمثلاؤسلاهذهيبنلالأسَهللاٱَنوُهِّـبَشُتْنَمِبَف
هللانوهبشينيذلاةوابغنابأوهلاؤسلنيينثولاباوج
ندعمنمدحاولامانصألانمنيعونركذو.مهمانصأب
.ًاريقفهعناصنوكلبشخلانميناثلاوبهذلابىشغم
.مانصألاوبرلانيبةلباقملانمرهظيف
.ةريثكمانصألاودحاوبرلانإ.١
.سانلايديأةعنصمانصألاوءيشلكعنصبرلا.٢
نأىلإجاتحتمانصألاوءيشلكىلعرداقبرلانإ.٣

.عزعزتتالئللسالسبطبرُتوبصنُت
نمناكولومنصلاودبألاىلإولزألاذنمبرلانإ.٤

هلامكةياهنهلسوسلاهلكأيالبشخلانموأندعملا
.ةءادب

ُختَْملَأ؟َنوُعَمْسَتَالَأ؟َنوُمَلْعَتَالَأ«٢١
ْ

لٱَنِماُوَرب
ْ
َْملَأ؟ِةَءاَدَب

.»؟ِضْرَألٱِتاَساَسَأْنِماوُمَهْفَت
٢٠و١:١٩ةيمورو١٤:١٧لامعأو١٩:١رومزم

لوقيفهسفنطبضينأردقيمليبنلانأكَنوُمَلْعَتَالَأ
عيمجنإفمانصألالطبوهللاةمظعيفمالكلارثكناذامل
متنأونوملعتالأ.رمألااذهنوفرعيلاهجلاىتحسانلا
:مهتفرعمرداصمو.صاخلاهللابعش
عوضوموةسدقملابتكلايفةنمضتملابرلاتانالعإ.١

نيحنميأةءادبلاذنمهللالامعأتانالعإلاهذه
.ًادعاصوضرألاتاساسأعضو

نمهللااوفرعينأبجيًاضيأنوينثولاوةقيلخلا.٢
.)١:٢٠ةيمور(تاعونصملا

جلٱ«٢٢
ْ
جلٱَكاَُهناَّـكُسَوِضْرَألٱِةَرُكَىلَعُسِلَا

ْ
يِذَّـلٱ.ِبُدُْن

.»ِنَكَّـسلِلٍةَمْيَخَكاَهُطُسْبَيَو،َقِداََرسَكِتاَواَمَّـسلٱُُرشْنَي
٥١:١٣و٤٤:٢٤و٤٢:٥صو١٠٤:٢رومزمو٩:٨بويأ
١٠:١٢ايمرإو

يفسلاجهللاوةبقوأةركفصنككلفلاِضْرَألٱِةَرُك
.هالعأ

نمءيشفعضأوءيشرغصأكِبُدْنُْجلٱَكاَُهناَّـكُسَو
.تاقولخملا

بتكيفو(ةميخلاقوفمعانجيسننمءاطغَقِداََرسَك
.)تيبلانحصقوفدمييذلاطاطسفلاةيبرعلاةغللا

نمهارناممظعأيهوتاوامسلايأٍةَمْيَخَك
.سانلادنعةميخكيهتاقولخملا

لٱُلَعَْجييِذَّـلٱ٢٣«٢٥-٢٣
ْ
ُرِّـيَصُيَو،ًائْيَشَالَءاَمَظُع

لٱَكِضْرَألٱَةاَضُق
ْ
َْملَواوُعَرْزُيَْملْلَباوُسَرْغُيَْمل٢٤.ِلِطاَب

يفْلَّـصَأَتَي ،اوُّفَجَفْمِهْيَلَعًاضْيَأَخَفَنَف.ْمُهُقاَسِضْرَألٱِ
لٱَو
ْ
لٱَكُفِصاَع

ْ
؟ِهيِواَسُأَفيِنَنوُهِّـبَشُتْنَمِبَف٢٥.ْمُهُلِمَْحيِفْصَع

لٱُلوُقَي
ْ
.»ُسوُّدُق

١٨عوخلا٤:١٥ةينثت١٠٧:٤٠رومزمو١٢:٢١بويأ

هلباقانهومانصألاوممألاوةقيلخلاببرلالباقيبنلاناك
ةطلسلانممهلناكميدقلايفنيذلاكولملاكءامظعلاب
.رشبلاينبلنكميامرثكأدجملاو

مهكلاممونوتوميفرشبكولملانأ)١(ىنعملااوُسَرْغُيَْمل
.نيينادلكلاونييروشألاكبرختًاضيأ

اورجيالوبرلااومواقينأنوردقيالكولملا)٢(
.حيرلاهلمحتفصعلاكمهلبمهدصاقم
يأ»هدحوزورفملا«يلصألاةملكلاهذهىنعمُسوُّدُقْلٱ
.ةسادقلاودجملاوةردقلابهيواسيدحأال

لٱَىلِإاوُعَفْرٱ«٢٦
ْ
؟ِهِذٰهَقَلَخْنَم،اوُرُظْنٱَوْمُكَنوُيُعِءَالَع

ِةَرْثَكِل؟ٍءاَمْسَأِباَهَّـلُكوُعْدَي،اَهَدْنُجٍدَدَعِبُجِرُْخييِذَّـلٱِنَم
لٱ
ْ
لٱَديِدَشِهِنْوَكَوِةَّـوُق

ْ
.»ٌدَحَأُدَقْفُيَالِةَرْدُق

١٤٧:٤رومزم

.مهدئاقبرلاودنجبةهبشمموجنلاِءَالَعْلٱَىلِإاوُعَفْرٱ
املكورشبلاكاردإقوفاهتاكرحواهماظنوموجنلاددعو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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قلاخلاةمظعنمًابجعنودادزيكلفلاملعيفسانلامدقت
اوناكومالكلااذهاوركذتلبابيفنييبسملانأكشالو
ضرألاىلعاوريمل.ءالعلاىلإمهنويعاوعفراملكهبنوزعتي
موجنمهتملكمكلوةيزعتالوءاجراوريمل.ًاقيضوةدشالإ
لكىريوهوريغتيالودوجومهللانإمهلتلاقوءامسلا
ناكيتلاموجنلاهذهو.ءيشلكىلعرداقلاوهوءيش
.هدييفاهلكوهللاقئالخيهاهنودبعيلبابلهأ

)ةيكلفلاةراظنلا(بقرملاةطساوبٍءاَمْسَأِباَهَّـلُكوُعْدَي
بقرمًاثيدحعنصواهدحونيعلابىرُتالةريثكموجنىرُت
امف.ًاقباسرُتملمجنفلأنيتسنعفشكًادجميظع
يطعُيالواهدعينأدحأردقيالاهلكموجنلاددعمظعأ
يرحلابمكف.ءامسأباهوعديبرلانكلوًامسااهنمالك
انحوي(همسابمهنمًالكوعديوًادارفأرشبلاينبلكفرعي
١٠:٣(.

ِمل«٢٧
َ
ْتَفَتْخٱِدَق:ُليِئاَْرسِإاَيُمَّـلَكَتَتَوُبوُقْعَياَيُلوُقَتاَذا

.»؟يِٰهلِإيِّـقَحَتاَفَوِّـبَّـرلٱِنَعيِقيِرَط

.دحاوىنعمبُليِئاَْرسِإ...ُبوُقْعَي
اونظفمهتاقيضومهبئاصمومهتايحيأيِقيِرَطْتَفَتْخٱ
نإيبنلامهللوقيفمهبمتهيالهنأوأفرعيالبرلانأ
نمهبعشصلخينأردقيءامسلاشويجدقوييذلا
وهدحأدقفُيالفءامسأبموجنلاوعدييذلاولبابشويج
.مهنمًادحأىسنيالوهبعشلاوحأفرعي

لأسدحأالولبابيفنيمولظماوناكيِٰهلِإيِّـقَحَتاَفَو
ًاضيأبرلااونظمهناميإفعضنمومهلىضقوأمهنع
.مهكرت

ُقِلاَخُّبَّـرلٱِرْهَّـدلٱُهٰلِإ؟ْعَمْسَتَْملْمَأَتْفَرَعاَمَأ«٢٨
طَأ
ْ
.»ٌصْحَفِهِمْهَفْنَعَسْيَل.اَيْعَيَالَوُّلِكَيَالِضْرَألٱِفاَر
١١:٣٣ةيمورو١٤٧:٥رومزم

رهظونامزلالوطنمنولكيسانلااَيْعَيَالَوُّلِكَيَال
الومهبحيملفّلكبرلانأةنسنيعبسرورمدعبدوهيلل
لمعلاةمظعنمنويعيسانلاو.ميدقلايفامكمهبىنتعا
ميلشروأىلإعوجرلاوةيدوبعلانمصالخلانأدوهيللرهظو
.ةليحتسملارومألانماراص

اوكردينأليئارسإونبردقيملٌصْحَفِهِمْهَفْنَعَسْيَل
نأبجيالفمهبيدأتيفهدصاقماومهفينأالوهللالامعأ
.هتبحموهتمكحوهتردقيفاوكشي

ملٱيِطْعُي«٢٩
لٱِميِدَعِلَوًةَرْدُقَيِيْعُْ

ْ
.»ًةَّـدِشُرِّـثَكُيِةَّـوُق

ًالفطلمحينمكهبعشصلخيالبرلاَيِيْعُْملٱيِطْعُي
اذكهو.نوشميفةدشوةردقمهيطعيلبمهنملمعالب
لبطقفمهللمعيالبرلانألةوقنوددجيبرلاورظتنم
نيذلافءيشلكىلعرداقبرلانإ.مهيفلمعيًاضيأ
نألةوقنوددجيو.هتّوقبءيشلكنوعيطتسيهنورظتني
.ىنفتددجتتملنإاهنألةيدسجلاةوقلاهبشتةيحورلاةوقلا
كلذكًايمويددجتتنينمؤملابيصتيتلابراجتلانأامكو
.ًايمويةوقلاديدجتنوجاتحي

لَا٣٠«٣٠،٣١
ْ
لِغ
ْ
لٱَو،َنوُبَعْتَيَوَنوُيْعُيُناَم

ْ
َنوُرَّـثَعَتَيُناَيْتِف

ًةَحِنْجَأَنوُعَفْرَي.ًةَّـوُقَنوُدِّـدَجُيَفِّـبَّـرلٱوُرِظَتْنُماَّـمَأَو٣١.ًارُّثَعَت
.»َنوُيْعُيَالَوَنوُشْمَي،َنوُبَعْتَيَالَوَنوُضُكْرَي.ِروُسُّنلٱَك
١٠٣:٥رومزم

هيلإنورظنياوناكفديعبلالبقتسملاهبعشلنلعأهللانإ
ةيدوأهنيبومهنيبمهنعديعبلبجىلإسانلارظنيامك
.روسنلاالإهيلإلصيالفًادجةقيمع

هبيذلامهناميإىلإريشيِروُسُّنلٱَكًةَحِنْجَأَنوُعَفْرَي
.اهنوّيحيواهنوقدصيوديعاوملانورظني

ةمدخلمهسفنأنومدقيمهنألمهتريغىلعلديَنوُضُكْرَي
ءيجمةعرسنوبلطيمهتاولصومهلامعأبومهبولقلكنمهللا
.نوبعتيالمهنألةيتقوتسيلةريغلاهذهو.برلا

ةريغلاويحلاناميإلانألتابثلاىلعلديَنوُشْمَي
تابجاولاميمتتيفداهتجالاوةنامألايفنارهظيةيقيقحلا
ناميإلايفتابثلاف.ماودلاىلعكلذوةيمويلاوةريغصلا
.يحيسملكنمبلطُيامةلمكتةريغلاو

ظاعوللدئاوف
)١ع(برلالوقييبعشاوزعاوزع
ةالصلاواهبفارتعالاوةيطخلاكرتيهوةيزعتلاطورش.١

.طورشلاهذهتحتالإبرلاانيزعيالف
برلايفانودشرموانؤاقدصأيهو.ةيزعتلاطئاسو.٢

يفسدقلاحورلالعفوسدقملاباتكلاةعلاطمو
.انبولق
يفةريغلاةدايزوركشلاوحرفلايهو.ةيزعتلاجئاتن.٣

.نينوزحملاةيزعتوبرلاةمدخ

)١١ع(هعيطقىعريعارك

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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ِحلاَنَأ«هتصاخوهو.هعيطقبحي.١
َ
»ُهُقاَيِتْشٱَّـَيلِإَويِبيِب

.)٧:١٠داشنألاديشن(
وهوهسفنمهلمدقي.رضخعارميف.هعيطقىعري.٢

.ةايحلازبخ
.هحوروهتودقوهميلعتب.هعيطقدوقي.٣
.ريدقلاوهو.مانيالوسعنيال.هعيطقنعيماحي.٤
.نيلاضلاصلخيوبلطي.٥

َنوُعَبْرَألٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
مانصألاىلعلاكتالانودهللاابدوهيلاناميإيّوقييبنلا

مالكلاو.هرصنوهضهنأهللانأنيبيوشروكضوهنبأبنتيف
مانصألاةدبعيعدتسيبرلاوةيعرشةمكاحمليبسىلع
وأضرعيسامباوربخينأمهنمبلطيوةزرابمللهنأك
مهظفحيومهعمنوكيهنأدوهيللدكؤيبرلاو.ًائيشاولمعي
.مهبينتعيو

جلٱاَهُتَّـيَأَّـَيلِإيِتُصْنُا«١
ْ
لَوُرِئاََز

ْ
لٱِدِّـدَجُت

ْ
اوُِبَرتْقَيِل.ًةَّـوُقُلِئاَبَق

ملٱَىلِإًاعَمْمَّـدَقَتَنِل.اوُمَّـلَكَتَيَّـمُث
.»ِةَمَكاَحُْ

٢:١٣ايركز

الاوتصنيملنإومهمعوضوميفمالكلانألَّـَيلِإيِتُصْنُا
بلطُيةرظانملكيفهنإيتوهاللاق.اوبواجينأنوردقي
ءوسنمفالتخالانوكيامًاريثكواهعوضومكاردإًالوأ
ةرظانملاعوضوموهامنيفرطلانملككردينيحفمهفلا
.فالتخالالوزي
الورحبلاربعوأرحبلايفةديعبلادالبلاُرِئاَزَْجلٱاَهُتَّـيَأ
.برغلاةهجيفيتلادالبلااميس

مهيلعناكفةمكاحمللبرلامهبلطًةَّـوُقُلِئاَبَقْلٱِدِّـدَجُتْل
ةردقلاكهللاتافصنمًائيشمهتهلآلنأمهءاعدااوتبثينأ
نأًامكهتمهللاقفلبقتسملابةفرعملاوةدودحملاريغةمكحلاو
.ةمكاحملاهذهلًادادعتسامهتوقاوددجي

ملٱَنِمَضَْهنَأْنَم«٢
َدْنِعُْرصَّـنلٱِهيِقَالُييِذَّـلٱِِقْرشَْ

ِبَاُّرتلٱَكْمُهَلَعَج.ُهَطَّـلَسٍكوُلُمَىلَعَوًاَممُأُهَماَمَأَعَفَد؟ِهْيَلْجِر
لاَكَوِهِفْيَسِب

ْ
ملٱِّـشَق

.»ِهِسْوَقِبيِرَذْنُْ
٤٥:١صو٢٥عوخلا١٤:١٤نيوكت٤٦:١١ص

نأريغ.قرشملانمهللاهضهنأيذلاناسنإلاوهشروك
شروكنأىلعلدياممو.ميهاربإوهنولوقيانمايأيفدوهيلا
:انههيلإراشملاوه
.قرشملانمىتأهنإ.١
ص(يفشروكيفليقامقباطيةءوبنلاهذهمالكنإ.٢

.)٣-٤٥:١و٤٤:٢٨
خيراتوشروكتافصقباطيانهركُذاملكنإ.٣

.هتايح
كلذلولبابيبسنمدوهيلاقلطأيذلاوهشروكنإ.٤

.يبنلاةياغبسانيانههركذ

يدامكلمتنبهمأتناكوسيبمكنباناكشروكو
يتكلممةوقهصخشيفعمجدقويداملاسويرادتخأو
لبابوىرغصلاايسأيفةيديلةكلممحتتفاو.يداموسراف
يفةعرسلاوةعاجشلابرهتشاو.ملاعلايفكلممظعأراصو
يفصاخرابتعاهلوةماركلاولدعلاوةمكحلاوبرحلا
نمهبعشعاجرإيفةلآكهلمعتسابرلانألسدقملاباتكلا
.مهيبسيفرصنذخوبنمدختساامكلباب

يفةوطخلكدنعيأِهْيَلْجِرَدْنِعُْرصَّـنلٱِهيِقَالُييِذَّـلٱ
املمعيفئدتبيملهنإهتايحرخآيفشروكلاق.هريس
.هيفحجنالإ

يفًاِملاَسَّـرَم.ْمُهَدَرَط«٣ .»ِهْيَلْجِرِبُهْكُلْسَيَْملٍقيِرَطِ

هسفنلةليلقةراسختاذشروكبورحتناكًاِملاَسَّـرَم
لاثمواهمنغتسيوةبسانملاةصرفلازيميناكةمكحلابهنأل
.لبابةنيدمحوتفكلذ

ًاقباساهفرعيملًادالبلخديأِهْيَلْجِرِبُهْكُلْسَيَْملٍقيِرَط
ةنيدمىلإهدوعصكهبورحيفةديدجطئاسولمعتساو
البتناككلذلوربعُتالاهنأنظُيقيرطيفسدرس
ضعبلاامأورهنلاقيرطيفلبابىلإهلوخدو.سارح
رظنا(رويطلاريسكةعرسبناكشروكريسنأنومهفيف
ملٱَنِمٍسْيَتِباَذِإ«)٨:٥لايناد

ملٱَنِمَءاَجِزْعَْ
َىلَعِبِرْغَْ

.»َضْرَألٱَّـسَمَيَْملَوِضْرَألٱِّـلُكِهْجَو

لٱَنِمَلاَيْجَألٱًايِعاَدَعَنَصَوَلَعَفْنَم«٤
ْ
ُّبَّـرلٱاَنَأ؟ِءْدَب

.»َوُهاَنَأَنيِرِخآلٱَعَمَو،ُلَّـوَألٱ
٤٨:١٢و٤٤:٦و٤٣:١٠ص٤٦:١٠و٤٤:٧صو٢٦ع
٢٢:١٣و١:١٧ايؤرو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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شروكمامأممألاعفديذلاوهبرلاَعَنَصَوَلَعَفْنَم
.)١:٢ارزع(كلذبرقأهسفنشروكو

فرعيفثدحياملكّنيعفقبسبرلاَلاَيْجَألٱًايِعاَد
ىلعليلدنسحأنإنينثولادنعو.ثدحيساملك
.ةلبقتسملاثداوحلابربخلاوهةيهولألا

نكيملفدبألاىلإولزألاذنمبرلاَنيِرِخآلٱَعَمَوُلَّـوَألٱ
ُفِلَألٱَوُهاَنَأ«١:٨ايؤر(هدعبدحأنوكيالوهلبقدحأ
لٱَو
ْ
لٱ،ُءاَي

ْ
لٱُّبَّـرلٱُلوُقَي،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِب

ْ
َناَكيِذَّـلٱَوُنِئاَك

.)»ِيتْأَييِذَّـلٱَو

جلٱِتَرَظَن«٥
ْ
طَأ.ْتَفاَخَفُرِئاََز

ْ
.ِتَدَعَتْرٱِضْرَألٱُفاَر

.»ْتَءاَجَوْتََبَرتْقٱ

سدرسكلمسسريكنأليقْتَفاَخَفُرِئاَزَْجلٱِتَرَظَن
عمسامدنعفاخةردقلاوىنغلايفملاعلايفكلملوأوهو
ملاعلايفمانصألارهشأنحتماوًالسرلسرأوشروكربخ
دجوةثداحلاهذهثودحدنعوةلبقتسمةثداحنعلاؤسب
برقأناكنانويلادالبيفيفلدنمهاتأيذلاباوجلانأ
رمأيفةدافإبلطوةنيمثايادهيفلدىلإلسرأفلكلا
تنأو.ةكلممطقستتبراحاذإ«باوجلااذههاتأوشروك
سسريكمهفو.»يدامشرعىلعلعبسلجينيحرسكنت
هتكلممنكلو.ًادبأرسكنيالوهوطقستسسرافةكلممنأ
لصأنموهويدامشرعىلعشروكسلجوتطقس
هذهنمرهظيف.يدامنمهمأوسرافنمهابأنألطيلخ
:ةثداحلا
.شروكنمنيفئاخاوناكممألانإ.١
.يقيقحلاهلإلانعنوشتفياوناكمهنإ.٢
ىلعًاناهربةلبقتسملارومألابربخلانوربتعياوناكمهنإ.٣

.ةيهولألاءاعداقدص

كلامملامظعأرصمولبابوةيديلتناكْتَءاَجَوْتَبََرتْقٱ
ةمواقملتدحتايأتءاجوتبرتقافشروكنامزيف
.شروك

:ِهيِخَألُلوُقَيَوُهَبِحاَصُدِعاَسُيٍدِحاَوُّلُك٦«٦،٧
ملٱِبُلِقاَّـصلٱ.َغِئاَّـصلٱُراَّـجَّـنلٱَدَّـدَشَف٧.ْدَّـدَشَت

ْ
طِ
ْ
َبِراَّـضلٱِةَقَر

حلِإلٱِنَعًالِئاَق،ِناَدْنَّـسلٱَىلَع
ْ
َريِماَسَمِبُهَنَّـكَمَف.ٌدِّـيَجَوُه:ِمَا

لَقَتَيَالىَّـتَح
ْ
.»!َلَق

٤٠:٢٠ص٤٠:١٩ص٤٤:١٢و٤٠:١٩ص

.برلاهضهنأيذلاشروكةبراحملرئازجلالهأدادعتسا
مهنأىلعًاليلدناكفةديدجًامانصأمهعنصوهمهدادعتساو
.ةلطاباهودجوفمهدنعيتلامانصألااونحتمادقاوناك

،ُهُْتَرتْخٱيِذَّـلٱُبوُقْعَياَي،يِدْبَعُليِئاَْرسِإاَيَتْنَأاَّـمَأَو«٨
.»ِيليِلَخَميِهاَرْبِإَلْسَن
٤٣:١صو١٣٥:٤رومزمو١٤:٢و١٠:١٥و٧:٦ةينثت
٢:٢٣بوقعيو٢٠:٧مايأ٢و٤٤:١و

ىلعاهلاكتانألتفاخرئازجلاُليِئاَْرسِإاَيَتْنَأاَّـمَأ
.برلاىلعهلاكتافليئارسإامأومانصألا

ليئارسإنألبراقتحالاىلعبقللااذهلدياليِدْبَع
لبابكلملًاديبعاوناكاملو.هببرلاينتعيفبرلاةصاخ
لبابيفمهتيدوبعوهديبعةقيقحلابمهنأبرلالوقباوّزعت
.مهذخأيومهوعديفبرلاملعيوةيتقو
ناسنإلاملكتيامكميهاربإعمملكتهللاِيليِلَخَميِهاَرْبِإ
.ديعاومهاطعأوهكرابوهدصاقمضعبهلرهظأوهقيدصعم
قئاقحلاهكاردإوهتعاطىلإًارظنمسالااذهقحتساميهاربإو
ءايقتألالسنلنأجتنتسنو.ناميإلابديعاوملاهلوبقوةيحورلا
.ةيصوصخةيلوؤسممهيلعوةيصوصختاكرب

طَأْنِمُهُتْكَسْمَأيِذَّـلٱ«٩
ْ
اَهِراَطْقَأْنِمَو،ِضْرَألٱِفاَر

لُقَو،ُهُتْوَعَد
ْ
.»َكْضُفْرَأَْملَوَكُْتَرتْخٱ.يِدْبَعَتْنَأ:َكَلُت

روأنمهاعدوميهاربإكسمأبرلاًالوأُهُتْكَسْمَأيِذَّـلٱ
مهدعيانهورصمنممهاعدوهلسنكسمأمثنيينادلكلا
.لبابنممهوعديومهكسميهنأب

بسحاوناكنيذلالبابيفدوهيللةيزعتَكْضُفْرَأَْمل
.مههلإنمنيضوفرمرهاظلا

ٰهلِإِّـينَألْتَّـفَلَتَتَال.َكَعَمِّـينَألْفََختَال«١٠
ُ
َكُتْدَّـيَأْدَق.َك

.»يِّـرِبِنيِمَيِبَكُتْدَضَعَوَكُتْنَعَأَو
٨و٣١:٦ةينثت٤٣:٥صو١٤و١٣ع

برلاىلإرظنالبرخآىلإكهجوفرصتالْتَّـفَلَتَتَال
.َكَماَمَأٌرِئاَسُّبَّـرلٱَو«)٣١:٨ةينثترظنا(كهلإهنألهدحو
َالَوْفََختَال.َكُُكْرتَيَالَوَكُلِمُْهيَال.َكَعَمُنوُكَيَوُه
.»ْبِعَتْرَت

نألًاديكوتوًاقيقحتيضاملابلبقتسملانعّربعَكُتْدَّـيَأْدَق
.تضماهنأكيهفةتباثهللاديعاوم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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هلامعأبةرهاظلاهتوقىلإريشتبرلانيمييِّـرِبِنيِمَيِب
امكيأهديعاوموهلامعأنيبةقباطملاىلإريشيبرلاّربو
.لعفاذكهدعو

ملٱُعيَِمجُلَجَْخيَوىَزْخَيَسُهَّـنِإ١١«١٣-١١
.َكْيَلَعَنيِظاَتْغُْ

َىلَعُشِّـتَفُت١٢.َنوُديِبَيَوَكوُمِصاَُخمٍْءَيشَالَكُنوُكَي
لاَكَوٍْءَيشَالَكَكوُبِراَُحمُنوُكَي.ْمُهُدَِجتَالَوَكيِعِزاَنُم

ْ
.ِمَدَع

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل١٣
ُ
ملٱَك

لٱ،َكِنيِمَيِبُكِسْمُْ
ْ
َال:َكَلُلِئاَق

.»َكُنيِعُأاَنَأ.ْفََخت
١٠ع١٢:٣ايركزو٦٠:١٢و٤٥:٢٤صو٢٣:٢٢جورخ

...نـوــظـاـــتــغـــملا«ءادـــعألانـــمعاـوــنأةـــعـــبرأرـــكُذ
اممىوقأعونلكو»كوبراحم...كوعزانم...كومصاخم
يبسلانامزيفدحأالوءادعألاعيمجلمشيلوقلافهلبق
نعشتفيىتحىقبيدوهيلابعشكًافيعضًابعشنأروصت
.مهدجيالونييلبابلا

دلوهنأكليئارسإفعضىلعلديَكِنيِمَيِبُكِسْمُْملٱ
هللاةبحمىلعًاضيألديوهدحويشمينأردقيالريغص
.ريغصلاهنبانيميبكسمينونحبأكوهوةيوبألا

اَنَأ.َليِئاَْرسِإَةَمِذِْرشاَي،َبوُقْعَيَةَدوُداَيْفََختَال«١٤
.»َليِئاَْرسِإُسوُّدُقَكيِداَفَو،ُّبَّـرلٱُلوُقَيَكُنيِعُأ

مدعودوهيلافعضىلإريشتةرابعَبوُقْعَيَةَدوُد
اَنَأْمُكِلْجَألَسْيَل«)٣٦:٢٢لايقزح(برلالاق.مهقاقحتسا
لٱيِمْسٱِلْجَألْلَب،َليِئاَْرسِإَتْيَباَيٌعِناَص

ْ
ةملكو»ِسوُّدُق

هلامعتسابهللاةوقترهظو.مهددعةلقىلإريشت»ةمذرش«
.ناسنإلافعضيفلمكتهتوقنألةفيعضةلآ

»عيبملاكفييذلا«يناربعلابيدافةملكىنعمَكيِداَفَو
لُمْنِمَعاَبَفَكوُخَأَرَقَتْفٱاَذِإ«)٢٥:٢٥نييوال(

ْ
ُهُّيِلَوِيتْأَي،ِهِك

ةملكلاو.يدافلاوهيلولاو»ِهيِخَأَعيِبَمُّكُفَيَوِهْيَلِإُبَرْقَألٱ
سودقوهيدافلااذهوةيطخلانمصلخييذلاًاضيأديفت
يأيناثلامونقألاهنأديدجلادهعلانمفرعنوليئارسإ
ىلإرظنيفسيلبإلعيبمكئطاخلكو.حيسملاعوسي
امكهنمبيرقلاوماتلاناسنإلاوماتلاهلإلايدافلاحيسملا
.هصلخيلبرقألاهيلوىلإريقفلايدوهيلارظن

لَعَجْدَقاَذَنَئَه«١٥
ْ
.ٍناَنْسَأاَذًاديِدَجًادَّـدَُحمًاجَرْوَنَكُت

جلٱُسُرْدَت
ْ
َجتَواَهُقَحْسَتَوَلاَبِ

ْ
لٱَكَماَكآلٱُلَع

ْ
.»ِةَفاَصُع

٥و١:٤سوثنروك٢و٤:١٣اخيم

ليئارسإنأوهدعولاف.ًاجرونراصبوقعيةدودلا
:اهنموبرلاةوقبتابوعصلالكبلغيس
نأدحأردقيالفلبابنمعوجرلابكلملانمنذإلا.١

عوجرلابمهلنذأيشروكلثمكلمموقيهنأروصتي
.ةقفنللًالاموبرلاتيبةينآمهيطعيو
مهعمسيلوةنيمثلاةينآلاهذهمهعمورفقلايفرفسلا.٢

.مهنعنوماحيركاسع
راوسأاوماقأولكيهلااونبنيذللدالبلالهأةمواقم.٣

لابجلاكتناكيتلاتابوعصلاهذهنموميلشروأ
.برلامهذقنأ

َحتُحيِّـرلٱَفاَهيِّـرَذُت«١٦
ْ
لٱَواَهُلِم

ْ
ُجِهَتْبَتَتْنَأَو،اَهُدِّـدَبُتُفِصاَع

.»ُرِخَتْفَتَليِئاَْرسِإِسوُّدُقِب.ِّـبَّـرلٱِب
٤٥:٢٥ص٥١:٢ايمرإ

َحتُحيِّـرلٱَفاَهيِّـرَذُت
ْ
يأتلمعحيرلاولمعليئارسإاَهُلِم

ةيانعةطساوبومهبعتةطساوبالإتابوعصلانماوصلخيمل
.ًاضيأهللا

تابوعصلادعبجاهتبالانوكيِّـبَّـرلٱِبُجِهَتْبَتَتْنَأَو
مهتابجاولكاوممتدقمهنأطرشلابنوكيوتاقيضلاو
.مهلجألومهيفلمعيذلاوهوهنملكلانألبرلابنوكيو
:١٧ىّتم(نينمؤملاعيمجلحيسملادعوهبشيدعولااذهو
اَذِٰهلَنوُلوُقَتْمُتْنُكَلٍلَدْرَخِةَّـبَحُلْثِمٌناَميِإْمُكَلَناَكْوَل«)٢٠
جلٱ
ْ

َْريَغٌْءَيشُنوُكَيَالَو،ُلِقَتْنَيَفَكاَنُهَىلِإاَنُهْنِمْلِقَتْنٱ:ِلََب
تحتمهئادعأعضوهللابعشبلطيالو.»ْمُكْيَدَلٍنِكُْمم
نوبلطيلب)١٢:٣١ليئومص٢(دوادءادعأكديدحجرون
صالخواياطخلاعيمجوةدسافلانايدألاورفكلاةاشالم
.ةاطخلاعيمج

لَا١٧«٢٠-١٧
ْ
ملٱَوَنوُسِئاَب

َالَوًءاَمَنوُبِلاَطُنيِكاَسَْ
لٱَنِمْمُُهناَسِل.ُدَجوُي

ْ
ُبيِجَتْسَأُّبَّـرلٱاَنَأ.َسِبَيْدَقِشَطَع

َهل
ُ
هلٱَىلَعُحَتْفَأ١٨.ْمُهُكُرْتَأَالَليِئاَْرسِإَهٰلِإاَنَأ.ْم

ْ
،ًاراَْهنَأِباَضِ

يفَو لٱِطَسَوِ
ْ
لٱُلَعْجَأ.َعيِباَنَيِعاَقِب

ْ
َضْرَألٱَو،ٍءاَمَةََمجَأَرْفَق

لٱ
ْ
يفُلَعْجَأ١٩.ٍهاَيِمَرِجاَفَمَةَسِباَي لٱِ

ْ
َطْنَّـسلٱَوَزْرَألٱِةَّـيِّـَرب

يفُعَضَأ.ِتْيَّـزلٱَةَرَجَشَوَسآلٱَو لٱِ
ْ
َناَيِدْنِّـسلٱَوَوَّْـرسلٱِةَيِداَب

َّـنَأًاعَماوُلَّـمَأَتَيَواوُهَّـبَنَتَيَواوُفِرْعَيَواوُرُظْنَيِل٢٠.ًاعَمَنيِبَّْـرشلٱَو
.»ُهَعَدْبَأَليِئاَْرسِإَسوُّدُقَواَذٰهْتَلَعَفِّـبَّـرلٱَدَي

بويأ١٠٧:٣٥رومزم٤٤:٣و٤٣:١٩و٧و٣٥:٦ص
١٢:٩

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

١٤٤
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حورلابنيكاسملاوليئارسإونبمهنيكاسملاونوسئابلا
.رصعلكيفربلاىلإشاطعلاوعايجلاوءاعدولاوىنازحلاو

يبسلاةدمنولذمونوقياضتميأًءاَمَنوُبِلاَط
برلادعوو.طقفءاملاىلإسيلوءيشلكىلإنوجاتحيو
.تاريخلالكنعةيانكةعونتمراجشأوءامعيبانيبمهل
.هعدبأليئارسإسودقنأنوفرعيوهيلإنوتفتليمهنأهتياغو
)٤٤:٣ص(يفلوقلازاجمانهمالكلانأىلعلديامو
لٱَىلَعًءاَمُبُكْسَأ«

ْ
طَع
ْ
لٱَىلَعًالوُيُسَوِناَش

ْ
ُبُكْسَأ.ِةَسِباَي

ةرجش«و.حورلانعةيانكءاملايأ»َكِلْسَنَىلَعيِحوُر
.ةفورعمريغونوتيزلاريغ»تيزلا

اوُِرضْحَأ.ُّبَّـرلٱُلوُقَيْمُكاَوْعَداوُمِّـدَق٢١«٢٤-٢١
اَمِباَنُوِربُْخيَواَهوُمِّـدَقُيِل٢٢.َبوُقْعَيُكِلَمُلوُقَيْمُكَجَجُح
اَنَبوُلُقاَهْيَلَعَلَعْجَنَفاُوِربْخَأ؟ُتاَّـيِلَّـوَألٱَيِهاَم.ُضِرْعَيَس
ملٱاَنوُمِلْعَأْوَأ،اََهتَرِخآَفِرْعَنَو

ِتاَيِتآلٱِباُوِربْخَأ٢٣.ِتَالِبْقَتْسُْ
ِهلآْمُكَّـنَأَفِرْعَنَفُدْعَباَميِف

َ
لَنَفًاَّرشْوَأًاْريَخاوُلَعْفٱَو،ٌة

ْ
َتِفَت

لٱَنِمْمُكُلَمَعَو،ٍْءَيشَالْنِمْمُتْنَأاَه٢٤.ًاعَمَرُظْنَنَو
ْ
.ِمَدَع

.»ْمُكُراَتَْخييِذَّـلٱَوُهٌسْجِر
:١٣انحويو٤٥:٣و٨و٤٤:٧و٤٢:٩ص٤٥:٢١ص
:٨سوثنروك١و٤٤:٩صو١١٥:٨رومزم١٠:٥ايمرإ١٩
٤

رومألانمركذفاوتصناناثوأللبرلالاقلوألايف
نأمهللوقيانهو.دوهيلاصالخوشروكضوهنةلبقتسملا
.ضرعيسامبًاضيأمهاوربخيفمهاوعداومدقي

اهتدبعنأمانصألاضعبءامسأنمرهظيَبوُقْعَيُكِلَم
نيينومعلاهلإموكلموأكلوملثم.كولمكاهوربتعا
مسالااذههسفنلذخأبرلاو.لعبومياورفسلهلإكلمردأو
.يقيقحلاهكلموبوقعيهلإهنأل

نمبلطيبرلانأحجرألاىلعىنعملاُتاَّـيِلَّـوَألٱَيِهاَم
لباقنفمهدنعةقباستاءوبنىلعاولدينأمانصألاةدبع
.اهلطبوأتاءوبنلاةحصفرعُتفةعقاولاثداوحلاب
يفاومدقينأمهلزوجييأِتَالِبْقَتْسُْملٱاَنوُمِلْعَأْوَأ
.ثدحيسامبةءوبنرضاحلاتقولا

ًاريخلمعتنأردقتالمانصألايأًاَّرشْوَأًاْريَخاوُلَعْفٱَو
انهفقوتملكتملانأروصتنوهنمفاخنفًارشالوهوجرنف
ع(لوقيمثاوملكتيملفمانصألاةدبعنمًاباوجرظتناو
.»ٍْءَيشَالْنِمْمُتْنَأاَه«)٢٤
نموخيراوتلانمفرعنْمُكُراَتَْخييِذَّـلٱَوُهٌسْجِر
لثمنوريصيمانصألاةدبعنأانمايأيفنيينثولالاوحأ
ىنزللةهلآوركسللهلإءامدقلانانويللناكًالثم.مهمانصأ

ةهلآلاهذهةدبعتابجاونمولتقلاهلإدنهلايفنيينثوللو
.خلااولتقيواونزيواوركسينأ

ِسْمَّـشلٱِِقْرشَمْنِم.ىَتَأَفِلاَمِّـشلٱَنِمُهُتْضَْهنَأْدَق«٢٥
لٱَىلَعِيتْأَي.يِمْسٱِبوُعْدَي

ْ
ملٱَىلَعاَمَكِةَالُو

ْ
ٍفاَّـزَخَكَوِطَالِ

طلٱُسوُدَي
ِّـ

.»َني
٢ع١:٢ارزع

مهمانصأةفرعممدعنممانصألاةدبعلجخامدعبو
لكفرعهنأامهلوأنيرمأبهتيهولأبرلاتبثاهتردقمدعو
ثدحيسامكةنسةئمدعبثدحيسامهدنعوثدحيسام
ضهنيسيذلاوهوثدحياملكعنصيهنأامهيناثو.ًادغ
دبالهثودحنأليضاملاةغيصب»هتضهنأ«لوقيوشروك
.هنم
نمقرشلاةهجىلإسرافدالبِلاَمِّـشلٱَنِمُهُتْضَْهنَأ
نالوقلازوجيفيقرشلالامشلاةهجىلإيدامدالبولباب
مسابوعديقرشلانمهنإولامشلانمىتأشروكنأ
.برلا

برلانأبشروكفرتعا)٤-١:١ارزع(يِمْسٱِبوُعْدَي
ملكلذعمضرألاكلاممعيمجهلعفدهنأوءامسلاهلإوه
اهيفلبابيفةميدقةباتكنمرهظيامكمانصألادبعيلزي
شروكنأيألبابىلعهرصنخودرمههلإنأشروكلوقي
.نايدألالكنمةهلآلاعيمجربتعا

نيطلايأطالملانولبجيًاميدقاوناكِطَالِْملٱَىلَعاَمَك
سسريكويدامكلمسجايتسامه»ةالولا«و.مهلجرأب
فطللابشروكمهلماعو.لبابكلمسدينوبانوةيديلكلم
نعاوطقسذإسودملانيطلاكاوراصواوطحنامهنكلو
.كولمكمهتطلس

لٱَنِمََربْخَأْنَم٢٦«٢٩-٢٦
ْ
ٍلْبَقْنِمَو،َفِرْعَنىَّـتَحِءْدَب

ٌعِماَسَالَوٌعِمْسُمَالَوٌِربُْخمَال؟ٌقِداَصَوُه:َلوُقَنىَّـتَح
لُقًالَّـوَأاَنَأ٢٧.ْمُكَلاَوْقَأ

ْ
َميِلَشُروُألَوْمُهاَه!اَه:َنْوَيْهِصِلُت

لَعَج
ْ
ِءَالُؤٰهْنِمَو،ٌناَسْنِإَسْيَلَفُتْرَظَنَو٢٨.ًاِّـرشَبُمُت

َهلَأْسَأىَّـتَحٌريِشُمَسْيَلَف
ُ
ْمُهُّلُكاَه٢٩.ًةَمِلَكَنوُّدُرَيَفْم

ُهلاَمْعَأَو،ٌلِطاَب
ُ
.»ٌءَالَخَوٌحيِرْمُُهتاَكوُبْسَمَوٌمَدَعْم

٢٤ع٦٩:٥ص٤٠:٩ص٤ع٤٣:٩ص

.هبعشوبرلامهنوملكتملاَفِرْعَنىَّـتَح
مانصألادحأربخأولٌقِداَصَوُه:َلوُقَنىَّـتَح

.هتيهولأباوفرتعاواوقدصبرلاةدبعناكلتالبقتسملاب
الوعمسُيمانصألانمدحأاليأْمُكَلاَوْقَأٌعِماَسَالَو

.هتدبعلاوقأعمسي

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

١٤٥
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هللانأىنعملاويبسلانمنوعجارلايأْمُهاَه!اَه
مهللعُجهدحووهونوعجريسليئارسإينبنأربخأهدحو
٩:٢لايناد(لاينادوأايمرإوأءايعشإوهرشبملاوًارشبم
ةملكاهنعتناكيتلانينسلاددعبتكلانمتمهفو
.)يبنلاايمرإىلإبرلا

ًائيشلوقيةهلآلانمدحأالويبنسيلٌناَسْنِإَسْيَل
لطابمهنأبمكحلامهيلععقوةوعدلامهتباجإمدعلو
.مدعمهلامعأو

ظاعوللدئاوف
)١٨ع(رفقلايفءام
:١٣ايركز(ةساجنلاوةيطخللحوتفمعوبني.ةيطخلارفق.١

ملٱَعوُسَيُمَد«.)١
هَطُيِهِنْبٱِحيِسَْ

»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـ
.)١:٧انحوي١(
ُهللاٱَحَتَفَو«)٢١:١٩نيوكت(رجاهأبنرظنا.نزحلارفق.٢

سانلانمةدورطمتناك.»ٍءاَمَرْئِبْتََرصْبَأَفاَهْيَنْيَع
باتكلانمةيزعتىنازحلل.اهازعواهدجوهللاو
.ةالصلايفوسدقملا
ميتيلاولمارأللةصاخديعاومهللادعو.ةدحولارفق.٣

.انعسانلادعتبينيحانيلإبرتقيفبيرغلاو

َنوُعَبْرَألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

هللابعشصالخوبرلادبعحاحصألااذهنومضم
مث)١٧-١ع(حيسمللًالوأصصخم»برلادبع«مسالاو
ناميإمدعاهنمصالخلااذهقيرطيفةعقاولاتابوعصلا
١٨ع(حاحصألانممسقلااذهيفبرلادبعوهوليئارسإ
-٢٥(.

ِهِبْتَّـُرسيِذَّـلٱيِراَتُْخم،ُهُدُضْعَأيِذَّـلٱيِدْبَعاَذَوُه«١
حلٱُجِرْخُيَفِهْيَلَعيِحوُرُتْعَضَو.ِيسْفَن

ْ
ألِلَّـَق

ُ
.»ِمَم

١٢:١٨ىّتمو٥٣:١١و٥٢:١٣و٦و٤٩:٣و٤٣:١٠ص
١:٦سسفأو١٧:٥و٣:١٧ىّتم٢:٧يبليفو٢٠و١٩و

٣:٣٤انحويو١١:٢ص

ممألاودوهيلانمملاعلارظنىعدتسايبنلايِدْبَعاَذَوُه
لطابمهلكممألاةهلآنأتبثأناكهنإفيتآلامالكلاىلإ
دبعىلإرظنلابذتجاانهو)٤١:٢٩ص(مدعمهلامعأو
.ماركإلاوةدابعلالكقحتسملايقيقحلابرلا

تارمبرلادبعركذيءايعشإنميناثلامسقلايِدْبَع
قفتاوةملكلاهذهىنعميفًاريثكاوثحبدقنورسفملاوةريثك
:يتأيامىلعنورثكألا
ع(هلكليئارسإبعشوهبرلادبعتايآلاضعبيف.١

.)٤٣:١٠و١٩
بعشنمنوراتخملاوهبرلادبعتايآلاضعبيف.٢

.)٢١و٢و٤٤:١و٩و٤١:٨ص(هللا
:٤٩و٨-١ع(حيسملاوهبرلادبعتايآلاضعبيف.٣

ةافانمالو.)٥٣:١٢-٥٢:١٣و١٠-٥٠:٤و٩-١
يهوةسينكلاسأروهحيسملانألةثالثلايناعملانيب
ملاعلارونحيسملانإلوقنف.دحاودسجكهبةدحتم
ناهمحيسملا.)٤٢:٦ص(ملاعلارونًاضيأةسينكلاو
)٤٩:٧ص(نيطلستملادبعةمألاهوركمسفنلا
حيسملاقفاويالًافصواندجواذإًاذإف.كلذكةسينكلاو
اذإو.ليئارسإوهبرلادبعنإلوقنمصأوىمعأك
)٥٣ص(نومضمكحيسملاريغقفاويالًافصواندجو
قفاويامانيأراذإو.برلادبعوهحيسملانإلوقن
حيسملاوةسينكلاوهبرلادبعنإلوقننيتهجلا
دبعلوألاددعلايفانهو.دحاودسجامهواهسأرك
.حيسملاوهبرلا

ُهَلَبآلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«)٥:٢٦انحوي(ُهُدُضْعَأيِذَّـلٱ
يفٌةاَيَح يفٌةاَيَحُهَلَنوُكَتْنَأًاضْيَأَنْبالٱىَطْعَأَكِلٰذَك،ِهِتاَذِ ِ
.»ِهِتاَذ

ةيدومعملانيححيسمللهللادهشاذكهِيسْفَنِهِبْتَّـُرس
حيسملابهلكمالكلااذهصصخىّتمويلجتلالبجىلعو
عوسيدمتعااملو»هيلعيحورتعضو«)٢١-١٢:٧ىّتم(
.)٣:٣٤انحويًاضيأرظنا(هيلعهللاحورلزن

هنملبطقفدوهيللحيسملانوكيالِمَمُألِلَّـقَْحلٱُجِرْخُيَف
يأضرألاىصقأىلإقحلاجرخيهدسجكةسينكلانمو
.فاصنإلاولدعلاوميلعتلا

يفُعِمْسُيَالَوُعَفْرَيَالَوُحيِصَيَال«٢ .»ُهَتْوَصِعِراَّـشلٱِ

دحأكهآروهعمسهنأكحيسملافصييبنلاُحيِصَيَال
الوةيدسجلاةوقلالمعتسيالحيسملانأىنعملاونيرشبملا
طقفميلعتلايفهتوصعمسُيلبكولملاكسانلابراحي
ةبذكلانيملعملالكنعحيسملازيمترمألااذهبو.ةيزعتلاو
يصويناكفحيسملاامأوةرهشلانوبلطيلامجإلابمهنأل
.هورهظيالنأسانلا

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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طُيَالًةَدِماَخًةَليِتَفَو،ُفِصْقَيَالًةَضوُضْرَمًةَبَصَق«٣
ْ
.ُئِف

حلٱُجِرُْخيِناَمَألٱَىلِإ
ْ
.»َّـَق

الفءافعضلاىلعحيسملاونحىلإريشيًةَضوُضْرَمًةَبَصَق
يفدجويامبر.هناميإيوقيلبًافيعضهنوكلنمؤملاضفري
شتفينأسوفنلايعارىلعوريخلانمءيشناسنإلك
.هيوقيوهنع

ملاعلايفبلاغمالظلاوًىفخمناكقحلانأكَّـقَْحلٱُجِرُْخي
ريشبلاىّتملاق.هميديوهتبثيوقحلاجرخيفحيسملاامأو
قرفالوةينيعبسلاةمجرتلانمسبتقاهنأل»ةرصنلاىلإ«
.ىنعملايفيرهوج

حلٱَعَضَيىَّـتَحُِرسَكْنَيَالَوُّلِكَيَال«٤
ْ
يفَّـَق ،ِضْرَألٱِ

جلٱُرِظَتْنَتَو
ْ
.»ُهَتَعِيَرشُرِئاََز

٤٩:١٠نيوكت

ًافيعضرهاظلابسححيسملاناكُِرسَكْنَيَالَوُّلِكَيَال
رسكناالولكيملكلذعماودارأامكهباولعفرارشألاوًادج
نمالونييسيرفلاتارييعتنمالوسيلبإبراجتنمال
هتسينكسسأوىدفلالمعيفهدصاقمممتلبتوملا
ميلعتلانمضتت»قحلا«ةملكو.ضرألايفقحلاعضوو
.ًاضيأيقيقحلامكحلاويقيقحلا

مهتلاحنوفرعيالممألارثكأُهَتَعيَِرشُرِئاَزَْجلٱُرِظَتْنَتَو
مهنكلوهنولبقيالوريشبتلانوبلطيالمهرثكأوةسيعتلا
الونوكلاهونوجاتحممهنأىنعملابحيسملاةعيرشنورظتني
.حيسملاليجنإبالإصالخلامهنكمي

،اَهُِرشاَنَوِتاَواَمَّـسلٱُقِلاَخُّبَّـرلٱُهللاٱُلوُقَياَذَكٰه«٥
ًةَمَسَناَهْيَلَعِبْعَّـشلٱيِطْعُم،اَهِجِئاَتَنَوِضْرَألٱُطِساَب
.»ًاحوُراَهيِفَنيِنِكاَّـسلٱَو

١٧:٢٥لامعأ١٣٦:٦رومزم١٢:١ايركزو٤٤:٢٤ص

مالكسيلوبرلامالكيتآلامالكلاُهللاٱُلوُقَياَذَكٰه
.طقفيبنلا

تافصلاهذهيِطْعُم...ُطِساَب...اَهُِرشاَن...ُقِلاَخ
يأطقفيضاملايفالرضاحلانامزلايفلمعلاىلعلدت
وهوملاعلايفلمعيلزيملوةءادبلايفءيشلكقلخبرلا
.هتردقةملكبءايشألالكلماحنآلا

لٱِبَكُتْوَعَدْدَقَّـبَّـرلٱاَنَأ«٦
ْ

َكُظَفْحَأَوَكِدَيِبُكِسْمُأَف،ِّـِرب
ألِلًاروُنَوِبْعَّـشلِلًادْهَعَكُلَعْجَأَو

ُ
.»ِمَم

لامعأو٢:٣٢اقولو٤٩:٦ص٤٩:٨ص٤٣:١ص
١٣:٤٧

لكبينتعيوءيشلكقلخيذلاَكُتْوَعَدْدَقَّـبَّـرلٱاَنَأ
.هلكنوكلابينتعيامكهبينتعيفحيسملااعددقءيش
ىفوهنألهتنامأوهللاقدصىنعمبانهربلاِّـِربْلٱِب
هنأبحيسمللهديعاوموصلخملالاسرإبملاعللهديعاومب
.هظفحيوهدضعي

ةءوبنلانممسقلااذهيفًاريثكةلمعتسم»رب«ةملكنإ
:يهوةفلتخمناعماهلو
بقاعيالورارشألاكرابيالهنأىنعمبهللارب.١

اوملظينأملاعلايفءايوقأللحمسيالونيحلاصلا
.ءافعضلا
.هديعاومميمتتيفةنامألاوقدصلاىنعمبهللارب.٢
.ةحلاصلالامعألاوةماقتسالاولدعلاىنعمبسانلارب.٣
ةنونيدلانمصالخلاىنعمبحيسملابنينمؤملارب.٤

.مهاياطخنارفغب

.ةمعنلادهعوأديدجلادهعلاِبْعَّـشلِلًادْهَعَكُلَعْجَأَو
بوعشلانيبوهللانيبدهعلاطيسووأدهعلاوهحيسملانإ
ايمرإ(هبناميإلاطرشبصالخلامهيطعيوهللامهدهاعيهبو
٣٤-٣١:٣١(.

نمحيسملابنينمؤملاعيمجيأدهعلابعشِبْعَّـشلِل
.ممألانمودوهيلا

ةفرعملااميسالوةفرعملاىلإريشيرونلاِمَمُألِلًاروُنَو
.صالخلاقيرطب

لٱَنوُيُعَحَتْفَتِل«٧
ْ
حلٱَنِمَجِرْخُتِلِ،يْمُع

ْ
ملٱِسَْب

،َنيِروُسْأَْ
جلٱِنْجِّـسلٱِتْيَبْنِم

ْ
يفَنيِسِلَا لُّظلٱِ

ْ
.»ِةَم

٢:٢٦سواثوميت٢و٤:١٨اقولو٦١:١ص٣٥:٥ص
٩:٢ص١٥و٢:١٤نييناربعو

رونلاويجراخلارونلاوهحيسملاِيْمُعْلٱَنوُيُعَحَتْفَتِل
ملاعلايفاملكرهظُتيتلاسمشلاكوهيأًاضيأيلخادلا
رونهعفنيالاهنودبيتلارصبلاةوقناسنإلايطعيوهو
حتفىلإوةيجراخلاطئاسولاىلإرقتفيناسنإلانأل.سمشلا
نأكشالوطئاسولاهذهلمعتسيومهفييكلهبلقينيع
نمسانلاصالخًالوأتناكهبئاجعيفحيسملاةياغ
نمصالخلامهللثمينأكلذقوفوةيدسجلامهتافعض
.ةيطخلا

ةيطخلاةيدوبعبنيروسأملاَنيِروُسْأَْملٱِسْبَْحلٱَنِمَجِرْخُتِل
رصتقيالحيسملاو.طقفدسجلابنيروسأملاالكالهلاةملظو

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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بولقيفهتمعنبًاضيأنيروسأملاجرخيلبباوبألاحتفىلع
تحتيهوةسينكلاوصالخلااولبقييكلهليمينيعماسلا
جارخإويمعلانويعحتفلملاعللرونحيسملاةساير
ةميقفرعينأحيسملاعبتينملكىلعو.نيروسأملا
.فيعضلكىلعقفشيفهللاةروصىلعقولخملا

َالَو،َرَخِآلِهيِطْعُأَاليِدَْجمَو،يِمْسٱاَذٰهُّبَّـرلٱاَنَأ«٨
لِليِحيِبْسَت

ْ
.»ِتاَتوُحْنَم

٤٨:١١ص

لوقلااذهىلعينبمهللابعشءاجرلكُّبَّـرلٱاَنَأ
.هلوقريغيالوريغتيالهللا)١(هانعمو

نمدبالف.رخآللهدجميطعيالفرويغهلإوه)٢(
.همواقياملكطاطحناوقحلاراصتنا

حلٱَو،ْتَتَأْدَقُتاَّـيِلَّـوَألٱاَذَوُه«٩
ْ
هبٌِربُْخماَنَأُتاَثيَِد َلْبَق.اَِ

هبْمُكُمِلْعُأَتُبْنَتْنَأ .»اَِ

تاءوبنلاكتمتدقيتلاتاءوبنلايأُتاَّـيِلَّـوَألٱ
ص(يفيبسلاصوصخبةءوبنلاوبيراحنسصوصخب
٧-٣٩:٥(.
.هللاريغاهبدحأفرعيالةلبقتسمثداوحُتاَثيِدَْحلٱ
نامزلبقناكةءوبنلاهذهخيراتيأَتُبْنَتْنَأَلْبَق

ىلعلديءيشدجويملاهخيراتيفوةليوطةدمبشروك
ةيسايسلارومألابنوقذاحلاًانايحأ.اهبإبنملارومألاثودح
نيببرحعوقوكبيرقلالبقتسملايفثدحيسامبنوأبنتي
ةبلغبنوأبنتيوأامهنيبفالتخادوجوىلعءانبنيتكلمم
ةوقلانماهيفرهظامىلعءانبىرخألاىلعةدحاولاةكلمملا
الًانايحأوتاءوبنلاهذهقدصتًانايحأودادعتسالاو
ديعبلالبقتسملايفثدحيسامبربخأبرلانكلو.قدصت
ةقاذحقوفيامبربخأوحيسملادسجتوشروكضوهنك
كلملانذإبلبابنمدوهيلاجورخكةسايسلابابرأ
.ميدقلايفرصمنمجورخلافالخبهنمةدعاسملابو

برلاصالخببسبةنوكسملالكمعيحرفبةءوبن
١٣ىلإ١٠ع

ْنِمُهَحيِبْسَت،ًةَديِدَجًةَيِنْغُأِّـبَّـرلِلاوُّنَغ١٠«١٣-١٠
ملٱاَُّهيَأ.ِضْرَألٱىَصْقَأ

يفَنوُرِدَحْنُْ لٱِ
ْ
لِمَوِرْحَب

ْ
جلٱَوُهُؤ

ْ
ُرِئاََز

لٱِعَْفَرتِل١١،اَُهناَّـكُسَو
ْ

اَهَنَكَسيِتَّـلٱُراَيِّـدلٱ،اََهتْوَصاَُهنُدُمَوُةَّـيِّـَرب
جلٱِسوُؤُرْنِم.َعِلاَسُناَّـكُسْمَّـَنَرتَتِل.ُراَديِق

ْ
١٢.اوُفِتْهَيِلِلاَبِ

يفِهِحيِبْسَتِباُوِربُْخيَوًادَْجمَّـبَّـرلٱاوُطْعُيِل جلٱِ
ْ
ُّبَّـرلٱ١٣.ِرِئاََز

جلٱَك
ْ
ُخُْرصَيَوُفِتَْهي.ُهََتْريَغُضِهْنُيٍبوُرُحِلُجَرَك.ُجُرَْخيِراَّـَب
.»ِهِئاَدْعَأَىلَعىَوْقَيَو
٢١:١٦ص١٧:٢٣رومزم٩٨:١و٤٠:٣و٣٣:٣رومزم
٣١:٤ص١٦:١صو١:٣٦ةاضق

برلامحارمنألةديدجةينغأنونغيًةَديِدَجًةَيِنْغُأ
ةينغألاهذهنوكتو.ةقباسلاهلامعأنممظعأوةديدج
.طقفدوهيللالضرألالكيفممألل

.برعلادالبُراَديِق
يبنلاةياغومودأةمصاعتناكوارتبمويلااهمساَعِلاَس
ىلإةديعبلادالبلايأرئازجلاركذيفماعلاحيبستلافصينأ
دالبلايأمودأوبرعلادالبورحبلاربعبرغلاةهج
.ةيقرشلا

ةذوخأمهيباشتبهللالامعأفصييبنلاٍبوُرُحِلُجَرَك
راشتنانأديدجلادهعلانمانفرعو.ةميدقلابورحلانم
يدنجلاوقحلاراهظإوةيحورطئاسوبنوكيملاعلايفليجنإلا
تابرضلالمتحيلبلتقيالوبرضيالحيسمللحلاصلا
بورحلاهلإوهبرلانأريغتوملاىتحتاداهطضالاو
قحلامواقتةيدسجةوقلكطحيهنأىنعمبًاضيأةيدسجلا
لوؤتًاميظعًارشاهتاذبتناكنإوسانلابورحلعجيهنإو
.هتوكلمدادتماىلإ

صقنتالودادزتالهتريغوريغتيالهللاُهَتَْريَغُضِهْنُي
ةدودحمةدمىلإلبابيفاوقياضتيواوملأتيلهبعشكرتهنكلو
تاقوألاوةنمزألايفومهيفرييغتلانوكيفمهاياطخببسل
.برلايفسيلو

لٱَك.ُتْدَّـلََجت.ُّتَكَس.ِرْهَّـدلٱُذْنُمُّتَمَصْدَق«١٤
ْ
ِةَدِلاَو

.»ًاعَمُرِخْنَأَوُخُفْنَأ.ُحيِصَأ

ةالصللبجتسيملهنأىنعمبتمصهللاُّتَمَصْدَق
.هبعشصّلخالو

هذهو.اهلبقيتلاتاقيضلاويبسلاةدمِرْهَّـدلٱُذْنُم
برلادنع»رهدك«تناكطقفةنسنيعبستناكنإوةدملا
.مهصالخيفهتريغوهبعشلهتبحمبسبكلذو

هيبشتلااذهامبروهسفنطبضينأردقيالهنأكِةَدِلاَوْلٱَك
ةدابعوةديدجةايحليبسلادعبهبعشةدالوىلإريشي
يِدَالْوَأاَي«.ليجلكيفنينمؤملابولقديدجتوةيحور
ملٱَرَّـوَصَتَيْنَأَىلِإًاضْيَأْمُكِبُضَّـخَمَتَأَنيِذَّـلٱ

»ْمُكيِفُحيِسَْ
هنكلوملأتيهللانإلوقننأردقنالاننإ.)٤:١٩ةيطالغ(
راكنإةحودمملارشبلاينبتافصنمو.هتافصلكبلماك

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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يذلايدنجلافمالآلالامتحايفتابثلاوربصلاوتاذلا
كلملانمرثكأحدمهلنطولالجألهسفنلذبيوبراحي
بحدحألسيل«حيسملالاق.هرصقيفيقبوهلسرأيذلا
دبالف.»هئابحألجألهسفندحأعضينأاذهنممظعأ
ترهظدقيهوتوهاللايفاهلكتافصلاهذهدوجونم
نأىسنننأبجيالفهمالآوحيسملادسجتيفاهلامكب
لبقتوهاللايفتناكحيسملامالآيفترهظيتلاةبحملا
مالآوةدودحملاريغةردقلانيبقيفوتلاناكنإودسجتلا
هبعشتاقيضسيلمالآلاهذهببسوانكاردإقوفةبحملا
.ىلوألابمهاياطخلبطقف

جلٱُبِرْخَأ«١٥
ْ
فَجُأَوَماَكآلٱَوَلاَبِ

ُلَعْجَأَو،اَهِبْشُعَّـلُكُفِّـ
.»َماَجآلٱُفِّـشَنُأَوًاسَبَيَراَْهنَألٱ

ىلإريشتماجآلاوراهنألاوماكآلاولابجلاَلاَبِْجلٱُبِرْخَأ
لابجلاميدقلايفوهللاىلععفترياملكوتاوقوكلامم
عمطلاورفكلاانمايأيفومانصألاةدابعولبابةكلممتناك
لابجلاهذهبرخيسهللانأدعولااذهانلوةبذاكلاميلاعتلاو
.اهلك

لٱُرِّـيَسُأَو«١٦
ْ
يفَيْمُع يف.اَهوُفِرْعَيَْملٍقيِرَطِ َْملَكِلاَسَمِ

لُّظلٱُلَعْجَأ.ْمِهيِّـشَمُأاَهوُرْدَي
ْ
ملٱَوًاروُنْمُهَماَمَأَةَم

ِتاَّـجَوْعُْ
.»ْمُهُكُرْتَأَالَواَهُلَعْفَأُروُمُألٱِهِذٰه.ًةَميِقَتْسُم

مهاياطخببسبيمعمهودوهيلاَيْمُعْلٱُرِّـيَسُأَو
نوفرعيالمهنأىنعمبيمعرشبلاينبلكورونلامهضفرو
عيمجلدعولانوكيفهللادصاقمنوكرديالولبقتسملا
لباهنوفرعياليتلاقيرطلاو.مهريسيهللانأيمعلا
هللاقيرطاهنأًاريخأرهظتسنزحلاوفوخلاباهيفنوكلسي
.هصالخلءاجرلاوهداشرإلميلستلاانيلعف.قيرطنسحأو

لٱَىلِإاوُّدَتْرٱِدَق«١٧
ْ
ملٱًايْزِخىَزَْخي.ِءاَرَو

َىلَعَنوُلِكَّـتُْ
ملٱ
لٱ،ِتاَتوُحْنَْ

ْ
لِلَنوُلِئاَق

ْ
ِهلآَّـنُتْنَأ:ِتاَكوُبْسَم

َ
.»!اَنُت

٤٥:١٦و٤٤:١١و١:٢٩صو٩٧:٧رومزم

هللابعشصالخدنعناثوألاةدبعىزخياوُّدَتْرٱِدَق
.هتاءوبنوهديعاوممامتإو

لٱاَُّهيَأ.اوُعَمْسٱُّمُّصلٱاَُّهيَأ«١٨
ْ
.»اوُِرصْبُتِلاوُرُظْنٱُيْمُع

المهنأليمعوّمصمهوليئارسإهبعشملكيبرلا
مهبولقةواسقنمكلذونومهفيالوهللامالكنوعمسي
مهنألاورصبيواوعمسينأمهرمأيبرلاوةيطخلابمهعولوو
.مهتدارإبّمصويمع

ِيلوُسَرَكُّمَصَأَو،يِدْبَعَّـالِإىَمْعَأَوُهْنَم١٩«١٩،٢٠
لٱَكىَمْعَأَوُهْنَم؟ُهُلِسْرُأيِذَّـلٱ

ْ
؟ِّـبَّـرلٱِدْبَعَكىَمْعَأَو،ِلِماَك

.»ُعَمْسَيَالَوِْنيَنُذُألٱُحوُتْفَم.ُظِحَالُتَالَوًاريِثَكٌرِظاَن٢٠
:٢ةيمور٤١و٩:٣٩انحويو١٢:٢لايقزحو٤٣:٨ص
٢١

ةمأكليئارسإانهبرلادبعيِدْبَعَّـالِإىَمْعَأَوُهْنَم
برلادبعو.نوراتخملاالوحيسملاقفاويالفصولانأل
رثكأىمعأهنكلوسانلالكنمرثكأمهفيوعمسينأبجي
.هريغدجويالهنأكىمعألابىمسُيهنأىتحلكلانم

هسفنوهوممألاريونتلهللانملسرمليئارسإِيلوُسَرَك
.ريونتلاىلإجاتحم

.رايتخالاوةوعدلاةهجنملماكليئارسإِلِماَكْلٱَك
ءيشدجويالىتحءايبنألاوةلماكلاةعيرشلاهاطعأبرلاو
ةفرعموةيفاكةردقهلوهعنصيملبرلاوليئارسإلعنصُي
ريغوهسفنةهجنمصقانهنأريغ.ةتباثديعاوموةيفاك
.كولسلاوناميإلايفلماك

َةَعِيَّـرشلٱُمِّـظَعُي.ِهِّـرِبِلْجَأْنِمَّـُرسْدَقُّبَّـرلٱ«٢١
.»اَهُمِرْكُيَو

َناَكْنِإاَذاَمَف«)٣:٣ةيمور(ِهِّـرِبِلْجَأْنِمَّـُرسْدَقُّبَّـرلٱ
يأ»ِهللاٱَةَناَمَأُلِطْبُيْمِهِتَناَمَأَمَدَعَّـلَعَلَفَأ؟َءاَنَمُأاوُنوُكَيَْملٌمْوَق
نممهصلخيلبراربأمهنأكمهبرسهنألمهصلخيالبرلا
.هديعاومميمتتيفهتنامأيأهربلجأ

اهملتسايتلاطقفىسومةعيرشسيلَةَعيَِّـرشلٱُمِّـظَعُي
ةعيرشلايهولامجإلابرلاةعيرشلبءانيسلبجيف
اهمركأواهمظعف»هتعيرشرئازجلارظتنت«)٤ع(يفةروكذملا
نإوةسينكلاحاجنوسوفنلاصالخوملاعلايفاهراشتناب
.نينمؤمريغدوهيلاهبعشناك

يفَديِطْصٱِدَق.ٌبوُلْسَمَوٌبوُهْنَمٌبْعَشُهَّـنِكَلَو«٢٢ ِ
حلٱ
ْ
يفَو،ُهُّلُكِرَُف حلٱِتوُيُبِ

ْ
،َذِقْنُمَالَوًابَْهناوُراَص.اوُأَبَتْخٱِسوُُب

لَسَو
ْ
.»!َّـدُر:ُلوُقَيْنَمَسْيَلَوًاب

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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بيدأتلاليبسىلعمهتباصأيتلابعشلاتاقشمركذي
.مهيلعهتقفشوبرلاونحىلعلدتظافلأباهركذيو

ِملُعَمْسَيَوىَغْصَي؟اَذٰهُعَمْسَيْمُكْنِمْنَم٢٣«٢٥-٢٣
َ
ا

لَّـسلٱَىلِإَبوُقْعَيَعَفَدْنَم٢٤؟ُدْعَب
ْ
َىلِإَليِئاَْرسِإَوِب

ْنَأاوُءاَشَيَْملَوِهْيَلِإاَنْأَطْخَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَسْيَلَأ؟َنيِبِهاَّـنلٱ
يفاوُكُلْسَي َّـوُُمحِهْيَلَعَبَكَسَف٢٥.ِهِتَعِيَرشِلاوُعَمْسَيَْملَوِهِقُرُطِ
حلٱَةَّـدِشَوِهِبَضَغ

ْ
،ْفِرْعَيَْملَوٍةَيِحاَنِّـلُكْنِمُهْتَدَقْوَأَف،ِبَْر

يفْعَضَيَْملَوُهْتَقَرْحَأَو لَقِ
ْ
.»ِهِب

٧:٩عشوه٢٥:٩كولم٢

مكحلامهنمبلاطوهوبرلامالكنيعماسلالكملكي
لوقركذي)١٩-٤٤:١٧ص(ايمرإو.ليئارسإةهجنم
املزبخلانماوعبشاوناكمهنأرصميفنينكاسلادوهيلا
اوفكاملوةرهزلاوأثروتشعيأتاوامسلاةكلملاودجس
.عوجلاوفيسلاباونفوٍّلكىلإاوجاتحااهلريخبتلانع
نمميلعتلااذهىلإاوجاتحامهنأىلعليلداذهمهلوقو
مهنالمهتباصأفبرلانميهمهبئاصمنأوهوءايعشإ
.هوكرت
.مهاياطخيفمهعمكرتشاهنأبرقييبنلااَنْأَطْخَأ
ءاجامىلإريشيوليئارسإتدقوأبرحلايأُهْتَدَقْوَأَف
اوقرحأنيينادلكلانأليقثيح)١٠-٢٥:٨كولم٢(يف
.ميلشروأتويبلكوكلملاتيبوبرلاتيب

ظاعوللدئاوف
)٢ع(حيصيال
ءودهلابلمعلا
تارايسكلذةلثمأوةعيبطلايفءودهلابلمعيهللا.١

سمشلالعفوتاتابنلايفومنلاوةيوامسلامارجألا
.ىدنلاو
نمهمسجومنًالثم.ناسنإلايفءودهلابلمعيهللا.٢

.ةيلقعلاهاوقومنوغولبلاىلإةيلوفطلا
ةملكلانإفناسنإلاصيلختيفءودهلابلمعيهللا.٣

)٤:٢٦سقرم(ماينسانلاوومنتوبلقلايفسرغنت
نوبلطيظاعولاواهوراتخيىتحسانللةمدقمةايحلاو
ريشبتلاحاجنرثكأوهللاعماوحلاصتينأسانلانم
.ًادارفأسانلاعمئداهلامالكلابنوكي

)٧ع(يمعلانويعحتفتل
يحورلاىمعلا

يشمنامًاريثكاننأامكنوهبتنيالونورصبيضعبلا.١
اننأكنوكنوهبتننالاننأريغةحوتفماننيعأوقيرطيف
.ىرنال
يفنوريالًالثمطقفهورينأنوديريامنوريضعبلا.٢

الإمهئاقدصأيفنوريالوصئاقنلاالإمهئادعأ
يفدجويولئاضفءادعألايفدجويهنأريغلئاضفلا
امالإنوريالثحبلايفكلذكوصئاقنمهئاقدصأ
.يلصألامهداقتعاتبثي
نوكيفناسنإلاةدارإبالإنوكياليحورلاىمعلا.٣

حورلعفىلإجاتحيفيدسجلاىمعلافالخبةيطخ
.هبلقيفهللا

نوُعَبْرَألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
وهنوكيمهبدؤينيحو.ليئارسإهبعشهللاكرتيمل

نممهصلخيوًادوهشهلنونوكيفمهديزيبيدأتلادعبومهعم
هتمعننملبمهيفقاقحتسالتسيلتاكربلاهذهولباب
.ةيماسلاهدصاقمءارجإلو

اَيَكُلِباَجَوُبوُقْعَياَيَكُقِلاَخُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰهَنآلٱَو«١
.»ِيلَتْنَأ.َكِمْسٱِبَكُتْوَعَد.َكُتْيَدَفِّـينَألْفََختَال:ُليِئاَْرسِإ
٤٢:٦ص٤٤:٦ص٢٤و٢١و٤٤:٢صو٢١ع٧ع
٤٥:٤و

حاحصألابحاحصألااذهةقالعىلإريشت»نآلا«ةملك
ص(هبعشىلعهبضغومحبكسنإوبرلانإفقباسلا
سلوبلاقامك.»كتيدفينألفختال«لاق)٤٢:٢٥
خلٱِتَرُثَكُثْيَح«)٥:٢٠ةيمور(

ْ
.»ُةَمْعِّـنلٱِتَداَدْزٱُةَّـيَِط

مهمظنورصمنممهجرخأاملةّمأكمهقلخهللاَكُقِلاَخ
.مهنيبهنكسملعجومهدهاعو

نإف)١٣-٣:١١ددع(راكبألاءادفىلإريشيَكُتْيَدَف
يدُتفاامكوبوعشلاعيمجراكبأكاوناكليئارسإينب
نويواللاناكامكولبابورصمككلاممرامدبليئارسإ
ناكاذكه)٣:١٢ددع(راكبألالدببرللنيصصخم
.بوعشلانمهريغنعًازايتمابرللًاصاخًابعشليئارسإ

ريغيهوليئارسإلةيصوصخةوعدَكِمْسٱِبَكُتْوَعَد
ةوعدلاهذهتناكو.بوعشلالكلةيمومعلاةوعدلا
قحلاراشتناوضئارفلاظفحوهللالاوقأمالتسالةيصوصخلا

.ملاعلايف

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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هنأامبو.هادفوهاعدوهقلخهنألبرللليئارسإِيلَتْنَأ
.دبألاىلإهبينتعيوهبحيبرلافبرلاةصاخ

يفَتْزَتْجٱاَذِإ«٢ ملٱِ
ْ
يفَو،َكَعَماَنَأَفِهاَيِ َالَفِراَْهنَألٱِ

يفَتْيَشَماَذِإ.َكُرُمْغَت لُتَالَفِراَّـنلٱِ
ْ
َالُبيِهَّـللٱَو،ُعَذ

.»َكُقِرُْحي
٣:٢٥لايناد٨و٣١:٦ةينثتخلا٩١:٣و٦٦:١٢رومزم
٢٧و

مهنألرانلانموأهايملانممهظفحيهنإبرلالوقيال
بيدأتلااولمتحااذإمهيفدجمتيوهوبيدأتلاىلإاوجاتحا
.تاقيضلايفمهعمنوكيهنإلوقيلب.ناميإلاوربصلاب
رمحألارحبلااوزاتجااملليئارسإينبعمدومعلاناكاذكهو
خردشعمبرلاناكو.ندرألااوربعاملمهعمتوباتلاناكو
راصحيسملاعوسيبرلاو.رانلانوتأيفوغندبعوخشيمو
ءيشلكيفًابرجمملأتوءيشلكيفهتوخإهبشأوًادسج
.ةيطخالبمهلثم

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل«٣
ُ
لَُخمَليِئاَْرسِإُسوُّدُقَك

ِّـ
لَعَج.َكُص

ْ
ُت

.»َكَضَوِعاَبَسَوَشوُك،َكَتَيْدِفَْرصِم
٢١:١٨و١١:٨لاثمأ

برلادواداعدثيح)٢٢:٣ليئومص٢رظنا(َكُصِّـلَُخم
يناثلامسقلايفًاريثكمسالااذهببرلاءايعشإاعدوًاصلخم
عوسييناثلامونقأللمسالااذهلامعتسابلغو.هتءوبننم
سدقلاحورلاوًاضيأصلخموهبآلاهللانكلوحيسملا
.دحاوصلخملاودحاوهللاو.صلخم

يهوكلاممثالثبرلاركذيَكَتَيْدِفَْرصِمُتْلَعَج
بوعشلالكنعةيانكةرواجتميهوابسوشوكورصم
بوعشلالكىلعهلّضفوليئارسإراتخاهللانأىنعملاو
ناسنإك.بوعشلانمهريغنودهطسويفهنكسملعجو
.ضرألانمىرخأةعطقعفدبةنوهرمضرأةعطقكفي

نامزلايفةثداح»تلعج«ةملكنمنومهفيضعبلاو
ليئارسإراكبأءاقبتساونييرصملاراكبأتوميأيضاملا
شيجصالخورمحألارحبلايفنييرصملاشيجكالهو
ثدحيسام»تلعج«ةملكنمنومهفيضعبلاو.ليئارسإ
ًاضيوعتةروكذملاكلامملاشروكليطعيفّنيعبرلانأيأ
ذخأشروكنبسيبمكنإف.ليئارسإينبهقالطإنع
ايبونىلعيوتحتورصميبونجىلإشوكو.ةروكذملاكلامملا
ىلعقلطُتًانايحأتناكوشبحلايلامشونافودركورانسو
دالبيلامشابسنأنظُيو.رصميبونجةعقاولاةيقيرفألك
.شبحلا

يفًازيِزَعَتِْرصْذِإ«٤ .َكُتْبَبْحَأْدَقاَنَأَو،ًامَّـرَكُمَّـيَنْيَعِ
.»َكِسْفَنَضَوِعًابوُعُشَوَكَضَوِعًاساَنُأيِطْعُأ

:بوعشلانمهريغنودليئارسإراتخاهللانإ
.ءاشيامكلمعينأقحهليأقلطملاهئاضقل.١
.ضرألالكلمداخكليئارسإراتخا.٢
اهنمةبترلاهذهلمهلهؤتتافصضعبليئارسإينبل.٣

هبمهكسمتوميلعتلامهلوبقونيدلاىلإمهليم
نيرمأببوعشلالكنعليئارسإزّيمهللاو.مهسنجبو
.نالعإلاوءادفلاامهو

ملٱَنِم.َكَعَمِّـينِإَفْفََختَال٥«٥،٦
َكِلْسَنِبِيتآِِقْرشَْ

ملٱَنِمَو
لِلَوِطْعَأ:ِلاَمِّـشلِلُلوُقَأ٦.َكُعَْمجَأِبِرْغَْ

ْ
َال:ِبوُنَج

.»ِضْرَألٱىَصْقَأْنِمِيتاَنَبِبَوٍديِعَبْنِمَّـيِنَبِبِتيِا.ْعَنْمَت
٢٨و٤٦:٢٧و١١و٣٠:١٠ايمرإو٤٤:٢و١٤و٤١:١ص

ىلإنيقرفتملاهللاءانبأعمجيل١١:٥٢انحوي(ِقِْرشَْملٱَنِم
يفنيتتشملادوهيلاعمجيهللانأطقفسيلىنعملاو.)دحاو
هبعشعمجيهنأًاضيألبمهدالبىلإهدريوتاهجلالك
ىلإضرألاىصقأنموتاهجلالكنمًاممأوًادوهيراتخملا
.دحاولاناميإلا

٣١و٨:٢٢ارزع(مهعوجريفممألامهعّيشَّـيِنَبِبِتيِا
.)٨و٢:٧ايمحنو

هللاةبحمنألفيعضلاسنجللًاماركإاذهلاقِيتاَنَب
.هينبلامكهتانبلهرايتخاو

ِملَويِمْسٱِبَيِعُدْنَمِّـلُكِب«٧
َ

لَبَجَوُهُتْقَلَخيِدْج
ْ
ُهُت

.»ُهُتْعَنَصَو
٢٩:٢٣صو١٠٠:٣رومزم٢:٧بوقعيو٦٣:١٩ص
١ع٢:١٠سسفأو٥:١٧سوثنروك٢و٥و٣:٣انحويو

.ًادارفأمهاعدوسانلاراتخاهللايِمْسٱِبَيِعُدْنَمِّـلُكِب
ِملَو
َ

بسحبوهدجملسانلاراتخاهللاُهُتْقَلَخيِدْج
.مهلامعأىلعءانبالهتئيشم

هلوأنمهللاهلكلمعلايأُهُتْعَنَصَوُهُتْلَبَجَوُهُتْقَلَخ
.هرخآىلإ

ُهَلَوَّـمَصَألٱَو،ٌنوُيُعُهَلَوىَمْعَألٱَبْعَّـشلٱِجِرْخَأ«٨
.»ٌناَذآ

١٢:٢لايقزحو٤٢:١٩و٦:٩ص

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر

١٥١
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مهكاردإمدعليمعمهوليئارسإوهىَمْعَألٱَبْعَّـشلٱ
نويعمهلكلذعمو)٤٢:١٩ص(مهبولقةواسقويحورلا
بلطيفميدقلايفمهلجألهللاهلمعاملكنوفرعييأ
.مانصألانيبوهنيبةمكاحملابهلدوهشكمهجارخإبرلا
مهنكلوًايمعاوناكليئارسإنأوهىنعملانأضعبلالوقيو
.برللًادوهشنونوكيفنورصبيونوهبتنيس

لَوًاعَمِمَمُألٱَّـلُكاَياوُعِمَتْجِا«٩
ْ
لَت
ْ
لٱِمِئَت

ْ
ْمُهْنِمْنَم.ُلِئاَبَق

هبُِربُْخي دَقُيِل؟ِتاَّـيِلَّـوَألٱِباَنُمِلْعُيَواَذِٰ
ْوَأ.اوُرَّـَربَتَيَوْمُهَدوُهُشاوُمِّـ

.»ٌقْدِص:اوُلوُقَيَفاوُعَمْسَيِل
٢٦و٢٢و٤١:٢١ص

.مانصألانيبوهنيبةمكاحمللاوعمتجيلممألااعدبرلا
.تمتدقيتلاتاءوبنلابيأتايلوألابناحتمالانوكيو
مهمانصأتناكنإاودهشيلمهدوهشاومدقينأمهنمبلطو
اوتبثأيأاورربتهثودحلبقثداوحلانمءيشبتأبنت
برلادوهشاوعمسينأمهيلعفالإوةهلآاهنأمهءاعدا
.ةقداصمهتداهشنأباوملسيو

،ُهُْتَرتْخٱيِذَّـلٱيِدْبَعَو،ُّبَّـرلٱُلوُقَييِدوُهُشْمُتْنَأ«١٠
ٌهٰلِإْرَّـوَصُيَْملِيلْبَق.َوُهاَنَأِّـينَأاوُمَهْفَتَوِيباوُنِمْؤُتَواوُفِرْعَتْيَكِل
.»ُنوُكَيَاليِدْعَبَو

٤٤:٦و٤١:٤ص٥٥:٤و٤٢:١ص٤٤:٨ص

بتكلامهدنعنألليئارسإبطاخبرلايِدوُهُشْمُتْنَأ
ةميدقتاءوبنمامتإاهنماوتبثينأنوردقياوناكوةسدقملا
َكْيَلَعُّبَّـرلٱُبِلَْجي«)٥٧-٢٨:٤٩ةينثت(يفىسومةءوبنك
تيبىلإاذوهينمىتأيذلايبنلاةءوبنو»خلاٍديِعَبْنِمًةَّـمُأ
:١٣كولم١(»خلااَّـيِشوُيُهُمْسٱٌنْبٱَدُواَدِتْيَبِلُدَلوُيَس«ليإ
َّـِيسْرُكُتِّـبَثُأاَنَأ«)٧:١٣ليئومص٢(ناثانةءوبنو.)٢
هللالامعأبًاضيأاودهشينأبجيناكو.»ِدَبَألٱَىلِإِهِتَكَلَْمم
اودهشينأنينمؤملاعيمجىلعو.مهبهتيانعوهتبحموةبيجعلا
مهكولسبنوكتمهتداهشوبرلاةدوجنمهوربتخاامباذكه
.مهمالكدرجمبالنسحلا

.ليئارسإىنعمبانهبرلادبعيِدْبَعَو
ةعفانيهامكدوهشللةديفمةداهشلاهذهاوُفِرْعَتْيَكِل

يذلاوًاضيأهسفنمّلعيهريغمّلعييذلانإف.نيعماسلل
ىمظعلاةياغلاو.ًاضيأهسفنناميإيوقيهريغناميإيوقي
ةدبععانقإدرجمالليئارسإناميإةيوقتةمكاحملاهذهيف
.مانصألا

املبقاوروصتةهلآلانإنوينادلكلالاقٌهٰلِإْرَّـوَصُيَْملِيلْبَق
ذنماوسيلمهتهلآنأاذهمهلوقباوملسيأناسنإلاروصت
.لزألا

لَُخمِيْريَغَسْيَلَوُّبَّـرلٱاَنَأاَنَأ«١١
ِّـ

.»ٌص
١٣:٤عشوهو٤٥:٢١ص

وهةيهولألاىلعدحاولاليلدلاٌصِّـلَُخمِيْريَغَسْيَلَو
ريغةردقلاوهرخآلاليلدلاوةلبقتسملاثداوحلابربخلا
نأبطقفربخملاسيلبرلاف.دصاقملاءارجإيفةدودحملا
لوقلااذهىنعمو.ًاضيأصلخملاوهلبنوصلخيسهبعش
.ديحولاصلخملاحيسملاعوسيبرلايفرهظلماكلا

ْمُكَنْيَبَسْيَلَوُتْمَلْعَأَوُتْصَّـلَخَوُْتَربْخَأاَنَأ١٢«١٢،١٣
َنِمًاضْيَأ١٣.ُهللاٱاَنَأَوُّبَّـرلٱُلوُقَييِدوُهُشْمُتْنَأَو.ٌبيِرَغ
لٱ
ْ
»؟ُّدُرَيْنَمَو،ُلَعْفَأ.يِدَيْنِمَذِقْنُمَالَو،َوُهاَنَأِمْوَي
:٩٠رومزم١٠عو٤٤:٨ص٨١:٩رومزمو٣٢:١٦ةينثت
١٤:٢٧صو٩:١٢بويأ٨:٥٨انحويو٢

هنأبربخأبرلا.بيرغهلإيأٌبيِرَغْمُكَنْيَبَسْيَلَو
مهنيبنكيملومهصلخفبيراحنسنمهبعشصّلخيس
برلانمصالخلاوربخلاناكفمانصأللةرهاظةدابع
.هدحو
.ًادعاصونآلاذنميأِمْوَيْلٱَنِمًاضْيَأ

ْمُكِلْجَأل:َليِئاَْرسِإُسوُّدُقْمُكيِداَفُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه«١٤
لَسْرَأ

ْ
لَأَوَلِباَبَىلِإُت

ْ
ملٱُتْيَق

لٱَواَهَّـلُكَقيِلاَغَْ
ْ
لِك
ْ
يفَنيِّـيِناَد ِنُفُسِ

.»ْمِهِمُّنَرَت

خيراتنأيضاملالعفلانمجتنتسنالَلِباَبَىلِإُتْلَسْرَأ
نوركذيامًاريثكءايبنألانأليبسلادعبناكةءوبنلاهذه
.شروكوهلسرملاو.ةيضاماهنأكةلبقتسمةثداح

ةيلاعلامهراوسأىلعنويلبابلالكتاَقيِلاَغَْملٱُتْيَقْلَأَو
نأريغمهتنيدماولخدينأنوردقيالمهءادعأنأاونظو
نوكيباوبألاحتفوباوبألانمنوكيةنيدملاىلإلوخدلا
.ةنيدملاةوقنعةيانكانه»قيلاغم«ةملكًاذإفقيلاغملاعفرب

نيبعرُتناكوتارفلارهنىلعلبابتناكْمِهِمُّنَرَتِنُفُس
راهنألاوعرتلاهذهيفريستلبابنفستناكفةلجدوتارفلا
سيماريمسكلمللناكهنأليق.مجعلاجيلخىلإلصتو
رهنلايفريستةنيفسفالآةثالثلبابةنيدمسسأيذلا
اذإاهيفبرهيلًانفسدعأنادالبخودرمكلملانأليقو

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر

١٥٢
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اورهتشانييلبابلانإًاضيأليقوروشأعمهبورحبرسكنا
.اهباومنرتوةيلستللمهنفساولمعتسامهنأرهاظلاومنرتلاب
ةنيدملاةوقيأقيلاغملاليزيسبرلانأةيآلاىنعمنوكيف
نفسمهلتناكيتلامهنفسيفنوبرهيفًاعماهلهأةوقو
.منرت

.»ْمُكُكِلَمَليِئاَْرسِإُقِلاَخ،ْمُكُسوُّدُقُّبَّـرلٱاَنَأ«١٥

هقحوةردقلاوةسادقلايأهتافصركذهدعولًاتابثإبرلا
.صاخلاهبعشكليئارسإيف

جلٱُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه١٦«١٦،١٧
ْ
يفُلِعَا لٱِ

ْ
ًاقيِرَطِرْحَب

يفَو ملٱِ
ْ
لٱِهاَيِ

ْ
ملٱ١٧.ًاكَلْسَمِةَّـيِوَق

ملٱُجِرْخُْ
لٱَوَةَبَكْرَْ

ْ
جلٱ،َسَرَف

ْ
َشَْي

لٱَو
ْ
ٍةَليِتَفَك.اوُدَِمخْدَق.َنوُموُقَيَالًاعَمَنوُعِجَطْضَي.َّـزِع
.»اوُأَفَطْنٱ

:٣عوشي٥١:١٠صو٧٧:١٩رومزمو٢٢و١٤:١٦جورخ
٢٥و٩ىلإ١٤:٤جورخ١٦و١٣

هحتفاميسالورصمنممهصالخبليئارسإرّكذبرلا
ًاقيرطراصرحبلافنييرصملاكالهورحبلايفمهلًاقيرط
.مهئادعألًاربقوليئارسإل
ميمتتلومهتدارإباوجرخنويرصملاَةَبَكْرَْملٱُجِرْخُْملٱ
.هدصاقمميمتتلمهجرخأبرلاومهدصاقم

نموأاهيلعناسنإلاسفننمةليتفلائفطنتٍةَليِتَفَك
.همفةخفنبهءادعأديبيبرلاوفيفخءاوه

لٱَو،ِتاَّـيِلَّـوَألٱاوُرُكْذَتَال«١٨
ْ
هباوُلَّـمَأَتَتَالُتاَميِدَق .»اَِ

٢٣:٧و١٦:١٤ايمرإ

نممهصالخيأتايلوألااوركذيالنأمهللاقمث
هذهنمواهنممظعأًالامعألمعيسهنألميدقلايفرصم
)٨و٢٣:٧ايمرإرظنا(لبابنمعوجرلاةلبقتسملالامعألا
ُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:ُدْعَبَنوُلوُقَيَالَوُّبَّـرلٱُلوُقَيِيتْأَتٌماَّـيَأاَه«
َوُهٌّيَح:ْلَب.َْرصِمِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبَدَعْصَأيِذَّـلٱ
ِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإِتْيَبِلْسَنِبىَتَأَوَدَعْصَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱ
لاقفيحورلاصالخلاىلإًاضيأيبنلارظنو.»ِلاَمِّـشلٱ
ِتْيَبَعَمُعَطْقَأَوُّبَّـرلٱُلوُقَيِيتْأَتٌماَّـيَأاَه«)٣١:٣١ايمرإ(
.»ًاديِدَجًادْهَعاَذوَُهيِتْيَبَعَمَوَليِئاَْرسِإ

صالخكةميدقلاهللالامعأركذتننأانيلعبجيو
لولحوهلسروحيسملالامعأولبابنمورصمنمهبعش
اهبيفتكنالنأبجيهنأريغ.نيسمخلامويسدقلاحورلا

مظعأةديدجًالامعأرظتنننألبتهتناهللالامعأنأك
.)١٤:١٢انحوي(ةميدقلالامعألانم

؟ُهَنوُفِرْعَتَالَأ.ُتُبْنَيَنآلٱ.ًاديِدَجًارْمَأٌعِناَصاَذَنَئَه«١٩
يفُلَعْجَأ لٱِ

ْ
يف،ًاقيِرَطِةَّـيِّـَرب لٱِ

ْ
.»ًاراَْهنَأِرْفَق

٢٠:١١ددعو١٧:٢جورخ٢١:٥ايؤرو٥:١٧سوثنروك٢
٤١:١٨و٣٥:٦صو٧٨:١٦رومزمو٨:١٥ةينثتو

ءايعشإرصعدعبيبسلانمعوجرلاناكُتُبْنَيَنآلٱ
نعملكتاذكهو.بيرقهنأكهركذيهنكلوةليوطةدمب
بيرقنعهنأكلبحتءارذعلااه)٧:١٤ص(حيسملاةدالو
ايؤرلايفيبنللةبيرقتناكةلبقتسملارومألاهذهيأثدحي
.ةرضاحاهنأكاهآرف

،ِماَعَّـنلٱُتاَنَبَوُباَئِّـذلٱ،ِءاَرْحَّـصلٱُناَوَيَحِينُدِّـجَمُي«٢٠
لَعَجِّـينَأل

ْ
يفُت لٱِ

ْ
يفًاراَْهنَأ،ًءاَمِةَّـيِّـَرب لٱِ

ْ
يِبْعَشَيِقْسَأل،ِرْفَق

.»يِراَتُْخم
٤٨:٢١ص

يفًاراَْهنَأ برلانأىنعملالبةيقيقحًاراهنأتسيلِرْفَقْلٱِ
ءيشلكهللادنعوهبعشصالخلةدودحملاريغهتوقرهظُيس
انمامأيذلالمعلاىلعنيرداقانسلانلقاذإو.عاطتسم
.تابوعصلاهذهرفقيفولوًاقيرطانلحتفيهنإبرلالوقي
لوقييستكناذامبولكأناذامفقيضلارفقانمامأانلقاذإو
ناويحلانإلوقلاو.تاريخراهنأرفقلااذهيفلعجيهنإبرلا
يفكتاهنألتاريخلاةرثكىلعليلدهللادجميقطانلاريغ
.ًاضيأناويحلاكلذوهبعش

لَبَجُبْعَّـشلٱاَذٰه«٢١
ْ
.»يِحيِبْسَتِبُثِّـدَُحي.ِيسْفَنِلُهُت

)١٢:٢٧ايمحنو١١-٣:٩ارزع(يِحيِبْسَتِبُثِّـدَُحي
نممهعوجردعبليئارسإينبتاحيبستركُذثيح
ىلعءانبالهدجملهادفوليئارسإراتخاهللاو.يبسلا
.ليئارسإديدجتبئاجعلامظعأنموليئارسإقاقحتسا

اَيِيلْجَأْنِمَبَعْتَتىَّـتَحُبوُقْعَياَييِنُعْدَتَْملَتْنَأَو«٢٢
.»ُليِئاَْرسِإ
١:١٣يخالم

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر

١٥٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نيرثكألانأرهاظلاو.دوجسلاوةدابعلابيأيِنُعْدَتَْمل
ضعبلاناكنإويبسلاةدمةالصلاةداعاوكرتدقاوناك
.لاينادكاهيلعاولظ

ُحتَْمل٢٣«٢٣،٢٤
ْ
َْملَكِحِئاَبَذِبَو،َكِتَقَرُْحمَةاَشِيلِْرض

َْمل٢٤.ٍناَبُلِبَكُتْبَعْتَأَالَوٍةَمِدْقَتِبَكْمِدْخَتْسَأَْمل.يِنْمِرْكُت
ِنِكٰل.ِينِوْرُتَْملَكِحِئاَبَذِمْحَشِبَو،ًابَصَقٍةَّـضِفِبِيلَِرتْشَت
.»َكِماَثآِبيِنَتْبَعْتَأَوَكاَياَطَخِبيِنَتْمَدْخَتْسٱ

ص٤:١٤داشنألاديشنو٣٠:٢٣جورخ٥:٢٥سوماع
٢:١٧يخالمو١:١٤

تامدقتلالكعمجتنابللاوةمدقتلاوحئابذلاوةقرحملا
.ةيوسوملا

ُحتَْمل
ْ

باوبأقلغأيذلازاحآنامزىلإريشيَةاَشِيلِْرض
البتامدقتميدقتىلإوأ.تامدقتلالطبأوبرلاتيب
ريشيلوقلانأحجرألاو.مّدقتملاهنأكتناكفةيبلقةدابع
نويليئارسإلاناكويبسلانامزيفتامدقتلالاطبإىلإ
مل«لوقيلببرلامهموليالفمهناكمإمدعلنيروذعم
.هومدقينأنوردقيالاممهنمبلطيمليأ»كمدختسأ
رمثحيبستلاةحيبذهلاومدقينأكلذنعًاضوعمهنكلو
مهاياطخبهومدختسا)١٣:١٥نييناربع(همسابةفرتعمهافش
ًاضوعبرلاظيغياموةمدخلانعًاضوعاياطخلاتناكف
.هيضريامع

حسملسدقملانهدلابصقلانمنوبكرياوناكًابَصَق
بصقلاو)٣٠:٢٣جورخ(ةنهكلاواهتينآوعامتجالاةميخ
ةضفبيلرتشتمل«ليقفبرعلادالبودنهلانمبلُجي
.»ًابصق

مهضفرببرلااونزحأيأَكاَياَطَخِبيِنَتْمَدْخَتْسٱِنِكٰل
لبابنمصالخلالمعهيلعاوعضوومانصأللمهتدابعوهايإ
برلادبعانلرهظُي٥٣حاحصألاوةيطخلانمءادفلالمعو
.هبعشبنذلجأنمبُرضوانماثآلمحيذلاحيسملايأ

ملٱَوُهاَنَأاَنَأ«٢٥
َالَكاَياَطَخَو،ِيسْفَنِلْجَألَكَبوُنُذيِحاَْ

.»اَهُرُكْذَأ
لايقزح٣:١٩لامعأو٥٠:٢٠ايمرإو٤٨:٩و٤٤:٢٢ص
٣١:٣٤ايمرإو١:١٨صخلا٣٦:٢٢

سيلمهرايتخانأاومهفيلانهمهاياطخركذيبرلا
هحولىلعًالمعلمعًاذيملتنأك.مهلامعأىلعًاينبم
الكنإلاقولكلاملعملااحمفطلغهلكوهملعملهمدقو
ةملكراركتو.ةبهكاهايإكيطعأينكلوةزئاجلاقحتست
حضتيو.اذكهرفغيهللاريغدجويالهنألديدشتللوه»انأ«

ةطساوبنوكييناجملاماتلانارفغلااذهنأ٥٣صنم
.انعيمجمثإهيلعبرلاعضودقيذلاحيسملا

.»َرَّـَربَتَتْيَكِلْثِّـدَح.ًاعَمَمَكاَحَتَنَفِينْرِّـكَذ«٢٦

هوركذينأاوردقيملفءيشلكفرعيبرلاِينْرِّـكَذ
مهلسيلومهاياطخيفرذعمهلسيلو.هيسنناكءيشب
دقةمكاحملانوكتف.برلامامأاهنوركذيفةحلاصلامعأ
نأنوردقيمهنكلو.يئاهنلامكحلاالإدعبرظتنُيالوتلمك
ةالصتناكاذكهو.همسادجمبوهديعاومببرلااوركذي
.ءايقتألاعيمجودوادوىسوموبوقعي

.َّـَيلَعاْوَصَعَكُؤاَطَسُوَو،َأَطْخَأُلَّـوَألٱَكوُبَأ٢٧«٢٧،٢٨
لٱَءاَسَؤُرُتْسَّـنَدَف٢٨

ْ
،ِنْعَّـللٱَىلِإَبوُقْعَيُتْعَفَدَو،ِسْدُق

.ِ»مِئاَتَّـشلٱَىلِإَليِئاَْرسِإَو
رومزم٧و٦و٢:٢يثارمو٤٧:٦ص٨و٢:٧يخالم
٨:١٣ايركزو٩:١١لاينادو٢٤:٩ايمرإو٧٩:٥

هنأحجرألاوميهاربإوأمدآنوكينأزوجيُلَّـوَألٱَكوُبَأ
»نويليئارسإ«هنممهمسادوهيلاذخأيذلابآلانألبوقعي
هذخأيهةيصوصخلابوقعيةيطخو.»ليئارسإونب«وأ
ةيطخلاهذهبقاوعو.ةعيدخلابقاحسإهيبأنمةكربلا
هيخأنيبوهنيبةوادععقواهببسبهنألهتايحلكيفترهظ
يفونابالهلاخمدخومارآنادفىلإبرهووسيع
.فسويبوبحملاهنبارمأيفهدالوأهعدخهتخوخيش

.)٢٣:١١ايمرإ(ةنهكلاوءايبنألاَكُؤاَطَسُو
املمهسندبرلاو)٢٤:٥مايأ١(ةنهكلاِسْدُقْلٱَءاَسَؤُر
.يبسللمهملس

ظاعوللدئاوف
)١ع(يلتنأ
هللانحن
.ةيلقعلاوةيدسجلااناوقاناطعأوانقلخهنأل.١
ىلإانتدالونمانتايحربدوانبىنتعاوانظفحهنأل.٢

.مويلا
.همدبانارتشاوانادتفاهنأل.٣

هلاننأامبنوكيو
.هدالوأكانبحيهنإ.١
.هتصاخكانعيماحيهنإ.٢
.هلةعاطلاوهبةقثلاوةبحملاانمبلطيهنإ.٣

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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)٢ع(قيضلايفةيزعت
الهايملايأ»هايملايفتزتجا«.مدقتلاعنميالقيضلا.١

قيضلاو.كريسفقوتنأردقتالوكدرتنأردقت
.رهنروبعكطقفيتقو
هايملايفنيزاتجملاعمهنإف.حيسملاىلإانبرقيقيضلا.٢

يفًاعونحيسملادجننأاننكميو.ملأتوبرجتوهو
.تاقيضلا
الانتايحبيدأتلايفبرلاةياغنإف.تيميالقيضلا.٣

يوقيوئشنياممتاقيضلاو.انكالهالانصالخوانتوم
.ةيحورلاةايحلا

)١١ىلإ٨ع(دوهشلا
مهنموبرللدوهشلا:ًالوأ
وهوطقفدحاوهللانأاودهشمهنإفميدقلاهللابعش.١

حوروهوسودقلاوءيشلكىلعرداقلاولكلاقلاخ
.ىرُيال
لمعوءادفلالمعبدهشتاهنإفةيحيسملاةسينكلا.٢

يهو.سدقألاثولاثلالمكياذكهوسدقلاحورلا
لكلهتبحموحيسملايفةرهاظلاهللاةبحملًاضيأدهشت
.ملاعلا
ةيطخالبهكولسوهمالكببآللدهشهنإفحيسملا.٣

.هتعاطو

مهنموبرلاىلعدوهشلا:ايناث
.مانصألاومئاهبلاوسانلابهنولثميمهنإف.نوينثولا.١
وأمهمالكبهللادوجونوركنينيذلاعيمجورافكلا.٢

.هنوفّرحيوأهباتكنوركنيومهكولسب
مهنكلوىوقتلاةروصمهلنيذلاطقفمسالابنويحيسملا.٣

.)٣:٥سواثوميت٢(اهتوقنوركنم

نوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
هنعةجتانلاتاكربلاوسدقلاحورلاباكسنابةؤبن
نارفغلابدعولاومانصألالطبوبرلاومسبحيرصتلاو
.شروكةطساوبدوهيلاعوجربءابنإلاوصالخلاو

يِذَّـلٱُليِئاَْرسِإَويِدْبَعُبوُقْعَياَيْعَمْسٱَنآلٱَو١«١،٢
،ِمِحَّـرلٱَنِمَكُلِباَجَوَكُعِناَصُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه٢.ُهُْتَرتْخٱ
يِذَّـلٱُنوُروُشَياَيَوُبوُقْعَييِدْبَعاَيْفََختَال:َكُنيِعُم

.»ُهُْتَرتْخٱ
٢٨و٤٦:٢٧و٣٠:١٠ايمرإو٤٣:١و٤١:٨صو٢١ع
٣٢:١٥ةينثت٧و٤٣:١ص

.دوهيلاعيمجسيلونوراتخملاانهبرلادبع
هنكلوًادارفأمهقلاخبرلاِمِحَّـرلٱَنِمَكُلِباَجَوَكُعِناَص

.رصمنممهجورخدنعًابعشليئارسإزارفإىلإانهريشي
.ةديدجتاكربنوبرعيهةقباسلاتاكربلاو

يفتارمعبرأمسالااذهبليئارسإيعدُنوُروُشَي
يلصألاهانعمو)٢٦و٣٣:٥و٣٢:١٥ةينثت(سدقملاباتكلا
ليئارسإةماقتساامأورابتعالاوةبحملاىلإريشيف»ميقتسملا«
تسيلومهلةبوسحملاةماقتسالاوأةبجاولاةماقتسالايهف
:يهوءامسأةثالثهللابعشل.لعفلابةماقتسالا
.هيخأماقممئاقلايأبوقعي.١
.ردقوةالصلابهللادهاجيذلايأليئارسإ.٢
.ميقتسملايأنوروشي.٣

لٱَىلَعًءاَمُبُكْسَأِّـينَأل«٣
ْ
طَع
ْ
َىلَعًالوُيُسَوِناَش

لٱ
ْ
.»َكِتَّـيِّـرُذَىلَعيِتَكَرَبَوَكِلْسَنَىلَعيِحوُرُبُكْسَأ.ِةَسِباَي
٢:١٨لامعأو٧:٣٨انحويو٢:٢٨ليئويو٣٥:٧ص

رهظيامكسدقلاحورلاانهءاملابدارملاًءاَمُبُكْسَأِّـينَأل
يفءاملاهبشيحورلاو.»يحوربكسأ«يتآلامالكلانم
:رومأةعبرأ
.رطملاكقوفنملزنهنإ.١
.دسجللءاملاكبولقلارّهطيهنإ.٢
رامثألارثكُيوةسبايلاضرأللءاملاءايحإييحيهنإ.٣

.ةيساقلابولقلايفةيحورلا
انحوي(ريزغلارطملاكةرثكلاوةوقلابرشبلاىلعلحيهنإ.٤

وهسدقلاحورلاباكسنابدعولاو)٣٩-٧:٣٧
.)١١:١٣انحوي(هنولأسينيذلل

امأو.اهبدوعوملاةكربلاموادىلإريشيَكِلْسَنَىلَع
بسحهلسندرجمالناميإلاببوقعيدالوأوهفلسنلا
نأمهنكميالفنيدلاوللنيمثدعوًاضيأانهو.دسجلا
يهوسدقلاحورلاةيطعنممظعأةكربمهدالوألاوبلطي
.ةحلاصلااياطعلالكلمشتيتلاةيطعلا

لٱَْنيَبَنوُتُبْنَيَف«٤
ْ
يِراََجمَىلَعِفاَصْفَّـصلٱَلْثِمِبْشُع

ملٱ
ْ
.»ِهاَيِ

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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حورلالعفبةرفاولاةيحورلاجئاتنلاىلإريشيَنوُتُبْنَيَف
.ءاملاةريثكضرأيفراجشأرامثأكيهف

اَذٰهَو،َبوُقْعَيِمْسٱِبيِّـنَكُياَذٰهَوِّـبَّـرلِلاَنَأ:ُلوُقَياَذٰه«٥
قَلُيَليِئاَْرسِإِمْسٱِبَو،ِّـبَّـرلِل:ِهِدَيِبُبُتْكَي

.»ُبِّـ

نمؤملكىلعبجيهنأجتنتسنِّـبَّـرلِلاَنَأُلوُقَياَذٰه
لمعيهنأبدهاعتيوبرللًامامتهسفنفقيهنأًالوأحيسملاب
هنإسانلامامألوقيمث.برلاهرمأيامكملكتيولمتحيو
هذهىسننالنأبجيف.ةلماكلاهتمدخدصاقهنإوبرلل
.هللابعشنيبوهنيبوبرلانيبوهنيبيتلاةريطخلادوهعلا

مسابمهتوعدوممألامامضناَبوُقْعَيِمْسٱِبيِّـنَكُي
مهتوعدوةسينكلاىلإنينمؤملامامضناىلإريشيبوقعي
ىلإوأبأىلإمهتبسننوسنينينمؤملانإف.حيسملامساب
حيسملاىلإمهتبسنيأ»يحيسم«مسالابنورختفيودالب
.)٣:٢٨ةيطالغ(ضعبىلإمهضعبمهتبسنو

رجلافرحالب»هدي«ةملكلصألابوِهِدَيِبُبُتْكَياَذٰهَو
)٤٩:١٦ص(هديىلعبتكيهنأىنعملالمتحملانمف
يفٌلِماَحِّـينَأل«)٦:١٧ةيطالغ(و»ِكُتْشَقَنَّـيَّـفَكَىلَعاَذَوُه« ِ
َمِتْخَنىَّـتَح«)٧:٣ايؤر(و»َعوُسَيِّـبَّـرلٱِتاَمِسيِدَسَج
...برللانأ«درفملاةغيصظحال.»ْمِهِهاَبِجَىلَعاَنِٰهلِإَديِبَع
ًادارفأةسينكلاىلإنينمؤملامامضنانوكييأ»هديببتكي
نأملعاو.هبرنيبومهنملكنيبيصوصخدهعبجومبو
ًاحيحصهلعجيالءاحصألاةعامجىلإضيرملامامضنا
.ًارابهلعجيالراربألاةعامجىلإبنذملامامضناو

جلٱُّبَر،ِهيِداَفَوَليِئاَْرسِإُكِلَمُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه«٦
ْ
:ِدوُُن

.»ِيْريَغَهٰلِإَالَوُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱاَنَأ
١:٨ايؤرو٤٨:١٢و٤١:٤ص١٤و٤٣:١صو٢٤ع
٢٢:١٣و١٧و

وهوةعاطلاودوجسلاهلقحيفَليِئاَْرسِإُكِلَمُّبَّـرلٱ
.برلاىنتقمراصفًاضيأهيداف

.)١:٩ص(ِدوُنُْجلٱُّبَر
.)٢٠-٦ع(يتآلامالكلاعوضوماذهِيْريَغَهٰلِإَال

لَفيِداَنُيِيلْثِمْنَمَو«٧
ْ
ُتْعَضَوُذْنُمِيلُهْضِرْعَيَوِهِبِْربْخُي

لٱَبْعَّـشلٱ
ْ
ملٱَو.َميِدَق

هبْمُهُوِربْخُيِلِيتْأَيَساَمَوُتَالَبْقَتْسُْ .»اَِ
٤٥:٢١و٢٢و٤١:٤ص

دحأدجُواذإوثدحيسامبيدانييلثمنمىنعملا
ةطساوبيدانأانأويلهضرعيوثدحيسامبيأهبربخيلف
.ملاعلايفبوعشلاعضوولوألاناسنإلاقلخذنمءايبنألا
لبةبذاكتاءوبنيلاومدقينأمانصألانمبولطملاو
.يتأيسامبتاءوبن

لٱُذْنُمَكُتْمَلْعَأاَمَأ.اوُعاَتْرَتَالَواوُبِعَتْرَتَال«٨
ْ
ِميِدَق

َةَرْخَصَالَو؟ِيْريَغٌهٰلِإُدَجوُيْلَه.يِدوُهُشْمُتْنَأَف؟َكُْتَربْخَأَو
هبُمَلْعَأَال .»اَِ

٣٢:٣٩و٣٩و٤:٣٥ةينثت١٢و٤٣:١٠ص٤١:٢٢ص
ةينثت٤٥:٥صو٢٢:٣٢ليئومص٢و٢:٢ليئومص١و
٣٢:٤

هللانمهلكاذهنألةينثولاكلامملارامدنماوُبِعَتْرَتَال
.هئاضقوقباسلاهملعبجومبو

لكتينملكشغتمانصألا)١٧:١٠ص(َةَرْخَصَالَو
.دوجوالوتابثالوةوقاهلسيلنألاهيلع

.دوجواهلسيلاهبهللاملعياليتلااَِهبُمَلْعَأَال

َالْمُُهتاَيَهَتْشُمَو،ٌلِطاَبْمُهُّلُكًامَنَصَنوُرِّـوَصُيَنيِذَّـلٱ«٩
َختىَّـتَحُفِرْعَتَالَوُِرصْبُتَال.َيِهْمُهُدوُهُشَو،ُعَفْنَت

ْ
.»ىَز

خلا١١٥:٤رومزم٢٩و٤١:٢٤ص

ةفرعملاوةردقلاودودحموطقفرشبمهٌلِطاَبْمُهُّلُك
نيذلاونومهافلانوينثولا.مهيديأةعنصيرحلابمكفءاقبلاو
سفننوربتعيالمهنإنولوقيليثامتلاوروصلانولمعتسي
هلإلاةدابعيفمهدعاستةطساويهلبلاثمتلاوأةروصلا
هيلعنولصيًامنصنوعنصيامدعبنوينثولاو.روظنملاريغ
ىلوألاةيصولاىلإهللافاضأكلذلف.مههلإحورهيفلحيف
يفليثامتلاوروصلالامعتسانعيهنتيتلاةيناثلاةيصولا
همامأعكريوهلّبقيوناسنإلاهرظنيامنإفًاقلطمةدابعلا
.نييتوهاللاوةفسالفلالاقامهمههلإوهفهلرخبيو

اهلاومدقواهونيزواهيفاوبعتيتلامانصألاْمُُهتاَيَهَتْشُم
.مهعفنتالمانصألاهذهفاهيلعاولكتاوةنيمثتامدقت

.اهسفنىلعدهشتمانصألاَيِهْمُهُدوُهُشَو
َختىَّـتَح

ْ
الاهنألاهسفنمانصألاالمانصألاةدبعيأىَز

.نوزخياهلنودجاسلاففرعتالورصبت

اَه١١؟ٍعْفَنِْريَغِلًامَنَصَكَبَسَوًاٰهلِإَرَّـوَصْنَم١٠«١٠،١١
َنوُعِمَتَْجي.ِساَّـنلٱَنِمْمُهُعاَّـنُّصلٱَوَنْوَزَْخيِهِباَحْصَأُّلُك
.»ًاعَمَنْوَزَْخيَوَنوُبِعَتْرَيَنوُفِقَي،ْمُهُّلُك

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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١:٢٩صو٩٧:٧رومزم٢:١٨قوقبحو١٠:٥ايمرإ
٤٥:١٦و٤٢:١٧و

ةضفلاكندعمنممنصلااوبكسًالوأَكَبَسَو...َرَّـوَص
.)٣٢:٤جورخ(ليمزإلابهوروصمثبهذلاوأ

اوناك.هلنودجاسلامهمنصلاباحصأِهِباَحْصَأُّلُك
.هلنحنوانبحاصوهفيقيقحلاهلإلاامأومهلوهوهباحصأ
اوناكاممنولكأيونوسلجيمثةمدقتوأةحيبذنومدقياوناك
:١٠سوثنروك١(اهيفاوكرتشاوهتدئامنماولكأيأهلهومدق
٢٠(.

حلٱَعَبَط«١٢
ْ
يفَلِمَعَو،ًاموُدَقَديَِد لٱِ

ْ
ملاِبَوِ،مْحَف

ِقِراَطَْ
َْمل.ٌةَّـوُقُهَلَسْيَلَفًاضْيَأُعوَُجي.ِهِتَّـوُقِعاَرِذِبُهُعَنْصَيَفُهُرِّـوَصُي
.»َبِعَتْدَقَوًءاَمْبَْرشَي

خلا١٠:٣ايمرإو٤١:٦و٤٠:١٩ص

هلمعيفبعتوديدحلانمهتالآلمعًالوأمنصلاعنص
مكفٍنافدسجوذفيعضناسنإوهيأشطعوعاجو
امنيحمهنأنيينثولاضعبةداعو.هيديةعنصيرحلاب
.هلمعاولمكيىتحنوبرشيالونولكأيالًامنصنوعنصي

خلٱَّـدَم.ًابَشَخَرَّـجَن«١٣
ْ
ملٱِب.َطَْي

ْ
لَعُيِزَرْخِ

ِّـ
ُهُعَنْصَي،ُهُم

ِلاَمَجَك،ٍلُجَرِهَبَشَكُهُعَنْصَيَف.ُهُمِسْرَيِةَراَّـوَّـدلاِبَو،ِليِماَزَألٱِب
يفَنُكْسَيِل،ٍناَسْنِإ لٱِ

ْ
.»!ِتْيَب

قيقدتلابهلمعفصووبشخلارجنبةلآلالمكأامدعب
ديهتلمعوبشخلانمهلصأيذلامنصلالطبنايبل
نمهلامجوطيخلاسايقىلعهتربكولجرهبشكناسنإلا
هتروصىلعناسنإلاهللاعنص.ةراودلاوليمزإلاوزرخملا
.هناهأفهتروصىلعهللاعنصفناسنإلاامأوهمركأف

اورهتشانانويلااميسالونيينثولاضعبٍناَسْنِإِلاَمَجَك
اذهىلإاهلثمالواهنملمجأدجويملفمهليثامتلامجب
طقفيدسجلامجوهفةروصلاولاثمتلالامجامأو.مويلا
تاوهشلاوبولغمونوسندونويدسجمههلنودجاسلاو
.ةيحورلاةايحلاودقافو

يفَنُكْسَيِل تيبوأهلكيهيأمنصلاتيبِتْيَبْلٱِ
نأردقيالفتيبلايفوهوهلايعلوهلًاهلإريصيفناسنإلا
.ًارشوأًاريخلمعيلهنمجرخي

،ًاطوُّلَبَوًاناَيِدْنِسَذَخَأَوًازْرَأِهِسْفَنِلَعَطَق١٤«١٧-١٤
لٱِراَجْشَأْنِمِهِسْفَنِلَراَتْخٱَو

ْ
ملٱَوًارَبوُنَسَسَرَغ.ِرْعَو

ُرَطَْ

ُلِعْشُي.ُأَّـفَدَتَيَوُهْنِمُذُخْأَيَو.ِداَقيِإلِلِساَّـنلِلُريِصَيَف١٥.ِهيِمْنُي
ًامَنَصُهَعَنَصْدَق!ُدُجْسَيَفًاٰهلِإُعَنْصَيَّـمُث،ًازْبُخُزِبَْخيَوًاضْيَأ
.ًاْمَحلُلُكْأَيِهِفْصِنَىلَع.ِراَّـنلٱِبُهَقَرْحَأُهُفْصِن١٦.ُهَلَّـرَخَو
.ُتْأَّـفَدَتْدَق!ْخَب:ُلوُقَيَوًاضْيَأُأَّـفَدَتَي!ُعَبْشَيَوًاّيِوْشَميِوْشَي
ُهَلُّرَُخي!ِهِسْفَنِلًامَنَص،ًاٰهلِإاَهَعَنَصْدَقُهُتَّـيِقَبَو١٧.ًاراَنُتْيَأَر
.»يِٰهلِإَتْنَأَكَّـنَأليِنِّـجَن:ُلوُقَيَوِهْيَلِإِّـيلَصُيَو،ُدُجْسَيَو

.ًاهلإنوكيسيذلاربونصلاسرغناسنإلاًارَبوُنَسَسَرَغ
يتلاداوملاقلخيذلاوهوهللانمرطملاوِهيِمْنُيُرَطَْملٱَو

يتلاةوقلابهللانومواقيرارشألاو.مانصألاتعنُصاهنم
مانصألاةدابعلطبنيينثولايفلؤمضعبنابأو.هنماهولان
هلإلااوفرعالوهوفرعيملمهنأريغءايعشإمالكهبشيمالكب
ةرجشعطقًاباطحنإينيتاللارعاشلاسروهلاقيقيقحلا
لاقو.ًاهلإلمعيوأًايسركاهنمعنصيلهركتفيلسلجمث
ةقرسلانماهظفحيلهتمجأيفًامنصعضوًاناسنإنإلشرم
.»كقرحأانأفًاديجةمجألاهذهظفحتملنإ«منصلللاقو
الإًامنصريصياللاثمتلانألًامنصلاثمتلكسيل
ةلثمأو.منصوهفهللاريغهلدجسناملكوهلدوجسلاب
ناكميفهلعجناملكومولعلاويملاعلادجملاولاملاكلذ
.هللا

ْتَسِمُطْدَقُهَّـنَألَنوُمَهْفَيَالَوَنوُفِرْعَيَال١٨«١٨،١٩
يفُدِّـدَرُيَالَو١٩.ِلُّقَعَّـتلٱِنَعْمُُهبوُلُقَوِراَصْبِإلٱِنَعْمُُهنوُيُع ِ
لَق
ْ
ُتْقَرْحَأْدَقُهَفْصِن:َلوُقَيىَّـتَحٌمْهَفَالَوٌةَفِرْعَمُهَلَسْيَلَوِهِب
لَكَأَوًاْمَحلُتْيَوَش،ًازْبُخِهِرَْمجَىلَعًاضْيَأُتْزَبَخَو،ِراَّـنلٱِب

ْ
.ُت

.»؟ُّرُخَأٍةَرَجَشِقاَسِلَوًاسْجِرُهَتَّـيِقَبُعَنْصَأَفَأ
٤٦:٨ص٢:١١يكينولاستو٤٥:٢٠٢ص

ةفرعملاةلقوألقعلافعضسيلةوابغلاهذهببسو
بلقلاةواسقلبءامهفوءامكحاوناكنيينثولاضعبنأل
رهاطلاهلإلااوفرعينأنوديريالسانلانألةيطخلاةبحمو
نوسقيومهنويعنوضمغيفةيطخلابىضرياليذلاسودقلا
.مهتدارإبمهبولق

لَق.ًاداَمَرىَعْرَي«٢٠
ْ
ُهَسْفَنيِّـجَنُيَالَفُهَّـلَضَأْدَقٌعوُدَْخمٌب

يفٌبِذَكَسْيَلَأ:ُلوُقَيَالَو .»؟يِنيِمَيِ
٢:١١يكينولاست٢و١:٢١ةيمورو٤:١٣عشوه

راشأ)»ِحيِّـرلٱيِعاَرُمِياَرْفَأ«١٢:١عشوه(ًاداَمَرىَعْرَي
ةرارملاالإدجيالوهنمعبشيوهبذتليامرظتنينمىلإاذهب
.توملاوقيضلاو

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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نيينثولانإفةيدوبعرشمانصألاةدابعُهَسْفَنيِّـجَنُيَالَف
توملانموةعيبطلانموةريرشلاحاورألانمنوفاخي
نأنوردقيالوتاوهشلاطلستنموريمضلانمنوبذعتيو
.مهسفنأاوجني

يفٌبِذَك .ةيرهوجلارومألايفطلغيأيِنيِمَيِ

َتْنَأَكَّـنِإَف،ُليِئاَْرسِإاَي،ُبوُقْعَياَيِهِذٰهْرُكْذُا٢١«٢١،٢٢
لَبَجْدَق.يِدْبَع

ْ
ىَسْنُتَالُليِئاَْرسِإاَي.َتْنَأِيلٌدْبَع.َكُت

ْعِجْرِا.َكاَياَطَخٍةَباَحَسَكَوَكَبوُنُذٍمْيَغَكُتْوََحمْدَق٢٢.يِّـنِم
.»َكُتْيَدَفِّـينَألَّـَيلِإ
:٦سوثنروك١و٤٨:٢٠و٤٣:١ص٤٣:٢٥ص٢و١ع
١٩و١:١٨سرطب١و٢٠

لاكتالالطبركذينأليئارسإىلعُبوُقْعَياَيِهِذٰهْرُكْذُا
نإ.هللادبعهنأيأهللاىلإهتبسنًاضيأركذيومانصألاىلع
برلادبعبوقعيوهدالوأوًالماكهلامىسنيالناسنإلا
.برلاهاسنيالف

مهكرتومهيسنهنأاونظفبعشلاامأويِّـنِمىَسْنُتَال
.مهاياطخببسب

:رومأةسمخيفميغلاكبونذلاَكَبوُنُذٍمْيَغَكُتْوََحمْدَق
.ةريثكاهنإ.١
سمشلانيبميغلاكسانلاوهللانيبةلصافاهنإ.٢

.ضرألاو
.هللانمالناسنإلانميأضرألانموتحتنماهنإ.٣
قوربلاودوعرلاكهللابضغناسنإلاىلعبلجتاهنإ.٤

.ميغلانم
.ميغلاسمشلاءوضليزيامكاهليزيهللانإ.٥

ىلإمهعجريفهللاىلإاوعجرينأًالوأمهيلعَّـَيلِإْعِجْرِا
نأىلوألافمهادفهنألهيلإمهعوجردنعهبةقثمهلو.مهضرأ
حيسملانألةقثهلوةبوتلابهللاىلإانمايأيفئطاخلاعجري
.هلجألتام

يِفِتْهِا.َلَعَفْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألُتاَواَمَّـسلٱاَهُتَّـيَأيِمَّـنَرَت«٢٣
جلٱاَهُتَّـيَأيِديِشَأ.ِضْرَألٱَلِفاَسَأاَي

ْ
نَرَتُلاَبِ

لٱ،ًامُّ
ْ
ُّلُكَوُرْعَو

يفَو،َبوُقْعَيىَدَفْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِهيِفٍةَرَجَش َليِئاَْرسِإِ
.»َدَّـجَمَت
ايمرإو٤٩:١٣و٤٢:١٠صو١٢و٩٦:١١و٦٩:٣٤رومزم
١٨:٢٠ايؤرو٥١:٤٨

ةكئالملاحرفي.هللاىلإةأطخلاعوجربحرفلاكحرفال
.ريثكبعشعوجربنوحرفيمكفبوتيدحاوئطاخب

َنِمَكُلِباَجَوَكيِداَفُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه٢٤«٢٤،٢٥
لٱ
ْ
طَب
ْ
.يِدْحَوِتاَواَمَّـسلٱٌِرشاَن،ٍْءَيشَّـلُكٌعِناَصُّبَّـرلٱاَنَأ:ِن

طَبُم٢٥؟يِعَمْنَم.َضْرَألٱٌطِساَب
ِّـ
ملٱِتاَيآٌل

َنيِعِداَخُْ
لٱٌقِّـمَُحمَو

ْ
حلٱٌعِّـجَرُم.َنيِفاَّـرَع

ْ
لٱَىلِإَءاَمَُك

ْ
ٌلِّـهَُجمَوِءاَرَو

.»ْمُهَتَفِرْعَم
١٠٤:٢رومزمو٩:٨بويأ٤٣:١ص٦عو٤٣:١٤ص
ايمرإ٤٧:١٣ص٥١:١٣و٤٥:١٢و٤٢:٥و٤٠:٢٢صو
١:٢٠سوثنروك١و٥٠:٣٦

برلالاوقأقفاويثدحياملكَنيِعِداَخُْملٱِتاَيآٌلِّـطَبُم
.نيفارعلالاوقأبذكيوًامامت

.ةمكحلانيعدملايأَءاَمَكُْحلٱٌعِّـجَرُم

.ِهِلُسُرَيْأَرٌمِّـمَتُمَو،ِهِدْبَعَةَمِلَكٌميِقُم٢٦«٢٨-٢٦
لٱ
ْ
ِملَو،ُرَمْعُتَس:َميِلَشُروُأْنَعُلِئاَق

ُ
اََهبَرِخَو،َْنيَنْبُتَس:اَذوَُهيِنُد

لٱ٢٧.ُميِقُأ
ْ
لٱ٢٨.ُفِّـفَجُأِكَراَْهنَأَويِفَشْنٱ:ِةَّـجُّلِلُلِئاَق

ْ
ُلِئاَق

ْنَعُلوُقَيَو.ُمِّـمَتُيِيتَّـَرسَمَّـلُكَف،َّـيِعاَر:َشَروُكْنَع
لِلَو،ىَنْبُتَس:َميِلَشُروُأ

ْ
.»ُسَّـسَؤُتَس:ِلَكْيَه

٣٦:٢٢مايأ٢و٣٦و٥١:٣٢و٥٠:٣٨ايمرإ١:٦ايركز
٤٥:١٣صوخلا١:١ارزعو٢٣و

نمهريغوءايعشإتاءوبنيأِهِدْبَعَةَمِلَكٌميِقُم
.ءايبنألا

لايقزحو)١٤-٢٩:١٠ايمرإ(ايمرإكءايبنألاِهِلُسُر
سوماعو)٣:١ليئوي(ليئويو)٢٨-٣٩:٢٥لايقزح(
)٤:١٠اخيم(اخيمو)٢ايدبوع(ايدبوعو)٩:١٤سوماع(
.)٢٠-٣:١٤اينفصو
ذخأاملشروكهفشنيذلاتارفلارهنيأِةَّـجُّلِلُلِئاَقْلٱ
.هلسرأوشروكضهنأهنألهللالمعاذهولباب

كلماملبقهمسابشروكركذبرلاَشَروُكْنَعُلِئاَقْلٱ
نعفشكتتاءوبنلانأبلغي.ةنسةئمىلعفينيامب
ًاديعبًارظنمناسنإرظنيامكةضماغتارابعبلبقتسملا
الوندملاورهنألاولوهسلاولابجلاكطقفةريبكلارومألازيميف
ركذسايقلااذهنعذشو.ًادرفًادرفءايشألازيمينأردقي
ةنسةئمثالثةدمبدلُواملبق)١٣:٢كولم١(ايشويمسا
لعلو.)١١صلاينادًاضيأرظنا(انهشروكمساركذو
نمدحأالفيقيقحلاهلإلاهنأىلعشروكمساركذبرلا
لثمًائيشلمعينأردقيءامكحلاونيفارعلانمالومانصألا
راشأوةءوبنلاهذهفرعشروكنإسوفيسويلاق.كلذ
»خلاِيناَصْوَأَوُهَو،ِءاَمَّـسلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱ«هلوقبهئادنيفاهيلإ
شروكاهذخأامللبابيفيبنلالاينادناكو.)١:٢ارزع(

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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لاينادنإفتاءوبنلاهذههنمعمسوهبفرعتشروكلعلو
.كولمللًاريشموًاربتعموًاروهشمًاناسنإناك

هنإلاقوبقللااذهبحأشروكنإليقَّـيِعاَرَشَروُك
ًايعارشروكناكوًاحلاصًايعارنوكينأكلملاىلعبجي
اذههلمعناكفمهيلإنسحأوهللابعشبىنتعاهنألبرلل
هؤافلسهلمعامفالخبوينثوكلمنمرظتنملاسكع
.نوملاظلاروشأولبابكولم

ظاعوللدئاوف
)١٨ع(نومهفيالونوفرعيال
لقعلليقيقحلانيدلاةقباطم
قفاويهنأمهلوقبنيذلاىلعءاملعلاضعبضرتعا.١

نأنوردقيالفءامهفلاوءاملعلاامأوءاطسبلا
.هوقدصي
تافارخللنودبعتسُيقحلانيدلانوضفرينيذلاعيمج.٢

ميلعتنولبقيوةيحورلاةدابعلانوضفريفليطابألاو
ينبةعافشنولبقيوحيسملاةعافشنوضفريوسانلا
صالخلانوبلطيوحيسملابصالخلانوضفريورشبلا
.خلاةذوعشلاورحسلاةطساوب
نيدللليجلكيفوانمايأيفءاملعلالضفأةداهش.٣

لقعلاقوفتةريثكرومأنيدلايفهنإ.هلمهعوضخو
.هفلاخيءيشالو

)٢٠ع(ًادامرىعري
زبخودامر
سفنللوماعطدسجللودسجلاعوجيامكسفنلاعوجت.١

ةسادقلاوةفرعملاىلإوهسفنلاعوجو.ماعط
.ةداعسلاو
تاسوبلملاوتالوكأملاكدسجللامبسفنلاتوقتتال.٢

تناكنإوتاريخلاهذهنإفيملاعلادجملاولاملاو
سفنلاتوقتتالو.سفنلادامريهدسجلابسانت
وأةرخآلاوهللادوجويفنييذلاميلعتلاكبذكلانم
.ًاعيفشوًايدافهنوكرابتعابحيسملاوأةيطخلاباقع
يفناميإلابلحييذلاحيسملاوهيقيقحلازبخلا.٣

تامحيسملايأروسكمزبخزبخلااذهو.بلقلا
.ةايحلاانيطعيل

)٢٠ع(ينيمييفبذكسيلألوقيال
نوملكتينوريثكيأمفلايفسيلوديلايفبذكلا.١

.ةئيدرًالامعأنولمعيوًاحلاصًامالك
.اهيلعسانلالكتييتلاديلايهونيميلايفبذكلا.٢

.مهئاجرساسأوهنولمعياملكرهوجبذكلانوكيف

رفكلاونعطلاتالاقمبتكتيتلاديلايفبذكلا.٣
.قحلاةمواقملبرضتيتلاديلاوحئابقلاو
ًالدبهللاةملكوهيذلاحورلافيسنيميلايفنكيل.٤

.بذكلانم

نوُعَبْرَألٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
ديدجتومهرمذتىلعليئارسإخيبوتوشروكراصتنا
.ضرألايصاقأىلإصالخلادادتماوبرللمهعوضخوممألا

ِملُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه«١
َ

ُتْكَسْمَأيِذَّـلٱَشَروُكِل،ِهِحيِس
ُهَماَمَأَحَتْفَأل.ُّلُحَأٍكوُلُمَءاَقْحَأَو،ًاَممُأُهَماَمَأَسوُدَألِهِنيِمَيِب
ملٱ
ْ
.ُ»قَلْغُتَالُباَوْبَألٱَو،ِْنيَعاَْرصِ

٥:٣٠لاينادو٤١:٢ص٤١:١٣ص

ِمل
َ

ةمالعميدقلايفةحسملاتناكَشَروُكِل،ِهِحيِس
ةنهكلاوءايبنأللتناكفةسدقملافئاظولاىدحإلنييعتلا
هراتخابرلانألبرلاحيسمببقلفشروكامأو.كولملاو
كولمنمبقليملو.ليئارسإبعشلةصاخةمدخلهنّيعو
ملكبرلانإف.ةطساوالببرلاهبطاخيذلاممألا
ممألاكولمنممهريغورصانذخوبنونوعرفوكلاميبأ
يفيبنلالاينادنأنظُيو.ءايبنأةطساوبوأمالحأب
ىلإراشأوةءوبنلاهذهىلعشروكلدلبابيفهتخوخيش
هذهلعلو.هلهديعاوموبرلارماوأاهيفبوتكملاهمسا
ىلإعوجرلابدوهيللاهلةعاطإىدانفهتريغتضهنأتاءوبنلا
ةثالثلاذكههبطاخفشروكزّيمبرلالعلو.مهضرأ
:بابسأ
.برلاهنأفرعينأ.١
.ليئارسإمدخينأ.٢
.برلاريغهلإسيلنأممألاعيمجملعينأ.٣

ناكفهدشرأوهظفحوهدضعبرلاِهِنيِمَيِبُتْكَسْمَأ
.همانصأنمالوهسفننمالبرلانمهحاجن

فعضلاةمالعةقطنملالحُّلُحَأٍكوُلُمَءاَقْحَأَو
هيوقحزرختلحناهنألبابكلمرصاشليبيفليق.رسكلاو
.طئاحلاىلعبتكتعباصألارظنامل
ناعارصمةيروشألاراثآلايفًاروصمدجُوِْنيَعاَْرصِْملٱ
.بابلكلناريبك

ةحوتفمتكرُتدقلبابباوبأتناكُقَلْغُتَالُباَوْبَألٱَو
.كلذككلملارصقباوبأتناكوىتحشروكلخدامل

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ألٱَوُسِمَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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هلٱَوَكَماَّـدُقُريِسَأاَنَأ«٢
ْ
ِيَعاَْرصِمُِّـرسَكُأ.ُدِّـهَمُأَباَضِ

حلٱَقيِلاَغَمَو،ِساَحُّنلٱ
ْ
.»ُفِصْقَأِديَِد

١٠٧:١٦رومزم٤٠:٤ص

اهتوقوراوسألاولعكتابوعصلاباضهُدِّـهَمُأَباَضِْهلٱَو
ليلقبلبابذخأفشروكلقيرطلالهسبرلاف.اهباوبأةوقو
.ةراسخلاوبعتلانم

نلٱِيَعاَْرصِم
ةئملالبابباوبأنأخيراوتلاركذتِساَحُّ

ساحنبهسّبلموبشخنمتناكامبروساحنلانمتناك
اهحتفبرلانأوهىنعملاامبرواهرسكشروكنأركذُيملو
.ةقيقحاهرسكهنأسيلو

دنعديدحلالامعتساستدوريهركذِديِدَْحلٱَقيِلاَغَمَو
.قيلاغمللساحنلانمىوقأديدحلاناكفنييلبابلا

لُّظلٱَرِئاَخَذَكيِطْعُأَو«٣
ْ
ملٱَزوُنُكَوِةَم

ِّـينَأَفِرْعَتِل،ِئِباَخَْ

.»َليِئاَْرسِإُهٰلِإ،َكِمْسٱِبَكوُعْدَييِذَّـلٱُّبَّـرلٱاَنَأ
٤٩:١و٤٣:١صو١٧و٢٣:١٢جورخ٤١:٢٢ص

يفةرومطمتناكامبروةيفخمرئاخذِةَمْلُّظلٱَرِئاَخَذ
ذخأشروكنأليق.اهباحصأنئازخيفتناكوأضرألا
.تاريللانمةوبرةئمةميقسسيركنم

نأفرعاهميمتتدعبوتاءوبنلاشروكفرعَفِرْعَتِل
شروكنألوقلااذهنمجتنتسنالو.كلامملاهاطعأبرلا
تاباتكلايفو.هدحوبرللًادباعراصومانصألاةدابعكرت
.خودرمهلإلاىلإهترصنشروكبسنةميدقلا

َكُتْوَعَديِراَتُْخمَليِئاَْرسِإَوَبوُقْعَييِدْبَعِلْجَأل٤«٤،٥
َسْيَلَوُّبَّـرلٱاَنَأ٥.يِنُفِرْعَتَتْسَلَتْنَأَوَكُتْبَّـقَل.َكِمْسٱِب
.»يِنْفِرْعَتَْملَتْنَأَوَكُتْقَّـطَن.َياَوِسَهٰلِإَال.ُرَخآ

٣٢:٣٩و٣٩و٤:٣٥ةينثت٤:٥يكينولاست١و٤٤:١ص
١٨:٣٢رومزم٢٢و٢١و١٨و١٤ع٤٦:٩و٤٤:٨صو
٣٩و

شروكلرئاخذلاوةرصنلاتيطعُأَبوُقْعَييِدْبَعِلْجَأل
راتخمليئارسإلهتمدخباهبهللامدخيللبهسفنلنوكتلال
اورختفيلالاهباومدخيلسانللهللااياطعلكو.برلا
.دحاولاةعفنمنممهأعمجلاةعفنمواهباودجمتيو
ميدقلادهعلايفهللاراتخمليئارسإناكيِراَتُْخمَليِئاَْرسِإ
قحلاملستيلًالوأهللاهراتخاوديدجلادهعلايفةسينكلاك
.ممألاعيمجلهملسينأمثهبدهشيو

.هحيسموبرلايعاربَكُتْبَّـقَل
اعدبرلانأًالوأديفتةلمجلاهذهيِنُفِرْعَتَتْسَلَتْنَأَو

بعشةمدخلهنّيعوهاعدهنأًايناثو.دلُواملبقهبقلوشروك
.بجيامكبرلابنمؤمالمانصألادباعوهوليئارسإ

يأشروكقّطنو)١ع(كولملاءاقحأّلحَكُتْقَّـطَن
.ءاشيامكرخآنعاهعنميودحاولةوقلايطعيبرلا

هبِرْغَمْنِمَوِسْمَّـشلٱِِقْرشَمْنِماوُمَلْعَيِل«٦ َسْيَلْنَأاَِ
.»ُرَخآَسْيَلَوُّبَّـرلٱاَنَأ.ِيْريَغ
١:١١يخالمو٣٧:٢٠صو١٠٢:١٥رومزم

ةبيجعلاةوبنلاهذهنمًالوأبرلااوفرعييأاوُمَلْعَيِل
نمًايناثودلُواملبققيقدتلابهرومأوشروكمساركذتيتلا
.مهدالبىلإهللابعشعوجرولبابطوقس

هنإفشروكنامزيفالاَِهبِرْغَمْنِمَوِسْمَّـشلٱِقِْرشَمْنِم
ةيناثبرلاةدابعتماقفمهضرأىلإعوجرلابدوهيللنذأ
صّلخمويقيقحلابرلاحيسموهوحيسملاىتأىتحتمادو
.برغملاىلإقرشملانمهلكملاعلا

لُّظلٱُقِلاَخَوِروُّنلٱُرِّـوَصُم«٧
ْ
ُقِلاَخَوِمَالَّـسلٱُعِناَص،ِةَم

.»ِهِذٰهِّـلُكُعِناَصُّبَّـرلٱاَنَأ.ِّـَّـرشلٱ
٣:٦سوماع

اهضعبةريثكةهلآدوجونوينثولادقتعاِّـَّـرشلٱُقِلاَخَو
الإدجويالهنأانهىنعملاورشلاردصماهضعبوريخلاردصم
نمءيشثدحياليأًاضيأرشلاوهنمريخلافدحاولاهلإلا
هللابعشلةيزعتنسحأوهنذأوهملعبالإبئاصملاوايالبلا
نممهبيصياملكوةبحمهلإوهوهنمءيشلكنأبمهناميإ
ةيطخلاىنعمبرشلانأريغ.مهصالخلوريخللوهفبئاصملا
لبةهلآهدونجوناطيشلاسيلوهللانمالناسنإلانموهف
ًائيشاولمعينأنوردقيالفمهتسائراوظفحيملةكئالممه
.هنذأوهللاملعبالإ

لَو،ُقْوَفْنِمُتاَواَمَّـسلٱاَهُتَّـيَأيِرُطْقُا«٨
ْ
جلٱِلِزْنُي

ْ
.ًاّرِبَُّو

خلٱَرِمْثُيَفُضْرَألٱِحِتَفْنَتِل
ْ
لَو،ُصََال

ْ
ْدَقَّـبَّـرلٱاَنَأ.ًاعَمًاّرِبْتِبْنُت

.»ُهُتْقَلَخ
٨٥:١١و٧٢:٣رومزم

انه»ربلا«ُضْرَألٱِحِتَفْنَتِل...ُتاَواَمَّـسلٱاَهُتَّـيَأيِرُطْقُا
لصفدعبةشطعملاضرألاىلعقوفنملزانلارطملابهّبشم
تبنتومئاهبلاوسانلاشعتنيوءاوهلادربيففيصلا
ةدمهللاىلإءايقتألادوهيلاشطعاذكهوراهزألاوباشعألا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ألٱَوُسِمَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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لزني.)»هللاىلإيسفنتشطع«٤٢رومزم(لبابيفيبسلا
يفييحيهللانإفًاضيأضرألانمربلاتبنيوهللانمربلا
نمبلطُيو.ةديدجةايحلنوموقيفًاديدجًابلقهبعش
.هللاةمعنلبقينأناسنإلانموحتفنتنأضرألا

صالخلانوكيفًاربتبنُتضرألايأًاعَمًاّرِبْتِبْنُتْلَو
ةجيتنوهربلاوةيطخلانموهصالخلانألًاعمربلاو
.ةبجاولاصالخلا

ِملٌلْيَو«٩
َ
.ِضْرَألٱِفاَزْخَأَْنيَبٌفَزَخ.ُهَلِباَجُمِصاَُخيْن

طلٱُلوُقَيْلَه
ِّـ

ِجلُني
َ
َسْيَلَكُلَمَع:ُلوُقَيْوَأ؟ُعَنْصَتاَذاَم:ِهِلِبا

.»؟ِناَدَيُهَل
٩:٢٠ةيمورو١٨:٦ايمرإو٢٩:١٦ص٦٤:٨ص

برلاىلعاورمذتينأزوجيالفليئارسإللوقلااذه
برلامهصلخاذاملمهلوقبالومهصالخرخأتاذاملمهلوقب
.مهنمكلمةطساوبالشروكةطساوب

:فزخكناسنإلاِضْرَألٱِفاَزْخَأَْنيَبٌفَزَخ
.هتاذبةليلقهتميقنأل.١
.راسكنالالهسهنأل.٢
ىلعمكحينأهبقيليالف.هريغيديلمعهنأل.٣

مهعيمجرصمولبابوروشأكولمكءامظعلاو.برلا
.ًاضيأفزخوهبرلاراتخمناكنإوليئارسإوفزخ

لِلَو؟ُدِلَتاَذاَم:ِهيِبَألُلوُقَييِذَّـلِلٌلْيَو«١٠
ْ
اَذاَم:ِةَأْرَم

.»؟َنيِدِلَت

هرقفوهفعضنإهلوقبهيدلاومولينأناسنإلابقيليال
نأهبقيليالًادجىلوألابو.امهنمهتيبرتوهتايحنألامهنم
نمهللاانحنماملكركشلابلبقننأانيلعف.هقلاخمولي
نأردقنالاملكناميإلابوهبانبدأاملكربصلابوتاريخلا
.همهفن

:نيطلانعفلتخيفناسنإلاامأو
لباقناسنإلكورشلاوأريخلاهسفنلراتخيفرحهنأل.١

.هلصأنمًاريقفوأًائيندناكامهمومنلاوحالصإلا
لكلمعيلبيراخفلاطلغيامكطلغيالبرلانأل.٢

.ليئارسإسودقوهوةبحملاوةمكحلاةياغبءيش

ِينوُلَأْسِا:ُهُلِباَجَوَليِئاَْرسِإُسوُّدُقُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه«١١
.»ِينوُصْوَأيِدَيِلَمَعِةَهِجْنِمَوَّـيِنَبِةَهِجْنِم.ِتاَيِتآلٱِنَع
٢٩:٢٣ص٣١:٩ايمرإ

اوضرتعينأمهلسيل.ًاضيأنونبمهوفزخليئارسإ
عضاوتلابهولأسينأنوردقيمهنكلواورمذتيوأبرلاىلع
.نيبوبحمنينبكمارتحالاو
تايتآلافرعيالهنألبرلالأسنِتاَيِتآلٱِنَعِينوُلَأْسِا
.قحلاهلإلايفنيتايتآلانعهريغلأسينموهاوس
هللانأريغءيشببرلايصوننأانبقيليالِينوُصْوَأ
هيصونفانلبيجتسيهنأباندعووهليلصننأانلحمس
.هتوكلمنايتإوهتئيشمميمتتهنمبلطنوانتاولصب

اَنَأَياَدَي.اَهْيَلَعَناَسْنِإلٱُتْقَلَخَوَضْرَألٱُتْعَنَصاَنَأ«١٢
.»ُتْرَمَأاَنَأاَهِدْنُجَّـلُكَو،ِتاَواَمَّـسلٱاَتََرشَن

٢:١نيوكت٢٧و١:٢٦نيوكت٢٧:٥ايمرإو٤٢:٥ص

هلوهبعشصّلخينأردقيضرألاوتاومسلاقلخيذلا
كلذناكنإوهراتخينمدينعوديريامكمهصّلخينأقح
.دوهيلاراظتنافالخب

امكهرادميفاهنمدحاولكرودييتلاموجنلااَهِدْنُج
.هتاضرمنولماعلاهمادخمهوةكئالملاوأبرلاهلبتر

يِنْبَيَوُه.ُلِّـهَسُأِهِقُرُطَّـلُكَوِْرصَّـنلٱِبُهُتْضَْهنَأْدَقاَنَأ«١٣
طُيَويِتَنيِدَم

ْ
هبَالَوٍنَمَثِبَال،يِيْبَسُقِل جلٱُّبَرَلاَقٍةَّـيِدَِ

ْ
.»ِدوُُن

:٤٤صوخلا١:١ارزعو٢٣و٣٦:٢٢مايأ٢و٤١:٢ص
٣:١٤ةيمورو٥٢:٣ص٢٨

هرمأبتينُبيأميلشروأىنبوهوشروكيأُهُتْضَْهنَأْدَق
.)٤-١:١ارزع(

ةينآمهاطعألبدوهيلانمًائيششروكذخأيملٍنَمَثِبَال
رمأوهتهلآتيبيفاهلعجرصانذخوبنناكيتلابرلاتيب
املكوبهذلاوةضفلابدوهيلااودجنينأهتكلمملهأ
ةينيدةياغشروكلناكو.برلاتيبلورفسللهيلإنوجاتحي
ةيسايسةياغهلوهحورهّبنبرلانألهللابعشقالطإب
نسحتسافرصمدالبوهتكلممنيبتناكميلشروأنألًاضيأ
.هبعشةناعإواهراوسأةماقإ

ٍشوُكُةَراَِجتَوَْرصِمُبَعَت:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه«١٤
لٱوُوَذَنوُّيِئَبَّـسلٱَو

ْ
لَخ.َنوُنوُكَيِكَلَوَنُوُربْعَيِكْيَلِإِةَماَق

ْ
ِكَف

لٱِب.َنوُشْمَي
ْ
َنوُعَّـَرضَتَيِكْيَلِإ.َنوُدُجْسَيِكَلَوَنوُّرُمَيِدوُيُق

.»ٌهٰلِإَسْيَل.ُرَخآَسْيَلَوُهللاٱِكَدْحَوِكيِف:َنيِلِئاَق

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ألٱَوُسِمَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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١٠و٦٠:٩و٤٩:٢٣صو١١و٧٢:١٠و٦٨:٣١رومزم
سوثنروك١و١٤٩:٨رومزم٢٣و٨:٢٢ايركزو١٦و١٤و
٥ع١٤:٢٥

ممألالكنعةباينلاببوعشثالثيبنلاركذي
ةسينكلانعةيانكميلشروأو.ةسينكلاىلإمهمامضناو
هئادعأةورثهسفنلذخأيرفاظكلمبةهبشميهوةيحيسملا
ةمدخلمهلاومأومهسفنأسانلافقيساذكهوىرسألادوقيو
.ةسينكلا

نويشوكلاوةحالفلابنويرصملارهتشاَْرصِمُبَعَت
.ةراجتلابنويئبسلاو

.)١٨:٢صرظنا(ِةَماَقْلٱوُوَذ
ةوقلاةطساوبعوضخلاىلإلوقلاريشيالِدوُيُقْلٱِب
.مهرئامضوسانلالوقعىلعقحلاطلستىلإلبةيدسجلا

برلللبةسينكللدوجسلاسيلَنوُدُجْسَيِكَلَو
ميلشروأوحننولصينوبرغتملادوهيلاناكامكاهيفنكاسلا
ةسينكلاطلستامأو.هيفهسفنبرلارهظأيذلاناكملااهنأل
لبلسرلانماهلسلستبالواهماظنبالواهموسربسيلف
تدعتبااذإواهسيئربرلاباهداحتاوةيحورلااهتايحرادقمب
.رابتعاالوطلستاهلقبيملبرلانع

ملٱَليِئاَْرسِإَهٰلِإاَيٌبِجَتُْحمٌهٰلِإَتْنَأًاّقَح«١٥
لَخُْ
ِّـ

.»َص
٥٧:١٧و٨:١٧صو٤٤:٢٤رومزم

:ًابجتحمًاهلإبرلاناكو.يبنلالوقاذهٌبِجَتُْحمٌهٰلِإ
مّلسورهاظلابسحهبعشكرتهنإفيبسلارمأيف.١

.نيينثوللهلكيهوهتنيدم
ءايقتألانمنوريثكلاقهنأيفكشالويبسلالوطيف.٢

.برلاانيسناذامل
.ينثوكلمةطساوبناكهنإفصالخلاقيرطيف.٣
نأاومهفيملدوهيلانألممألاةهجنمهدصاقميف.٤

لامعأيفلمأتينملكو.بوعشلاعيمجلصالخلا
نعهقرطوصحفلانعهماكحأدعبأام«لوقيهللا
انناميإتبثييذلاوهمهفنيذلارمألاو.»ءاصقتسالا

مهفوليئارسإصّلخموههللانأوههمهفنالاميف
ال)١٤ع(يفنيروكذملالوقوهلوقلااذهنأمهضعب
ًاقباسليئارسإهلإاوفرعيملمهنأىنعملانوكيفيبنلالوق
ةماقإودوهيلاعوجردنعمهنكلومهنعًابجتحمناكلب
.صّلخموهلإهنأبنوفرتعيحيسملاةكلمم

خلٱِباوُضَم.ْمُهُّلُكاوُلِجَخَواوُزَخْدَق«١٦
ْ

ًاعيَِمجِلََج
.»َليِثاَمَّـتلٱَنوُعِناَّـصلٱ

٤٤:١١ص

عيمجمهعمو)١٤ع(يفنوروكذملاممألااوُزَخْدَق
ىلعبرلاعافتراوليئارسإصالخمهيزخليثامتلايعناصلا
.مهليثامت

َختَال.ًاّيِدَبَأًاصَالَخِّـبَّـرلٱِبُصُلْخَيَفُليِئاَْرسِإاَّـمَأ«١٧
ْ
َنْوَز

َختَالَو
ْ

.»ِدَبَألٱِروُهُدَىلِإَنوُلَج
١١:٢٦ةيمورو٢٥عو٢٦:٤ص

نمالومهسفنأةوقبالوشروكبسيلِّـبَّـرلٱِبُصُلْخَيَف
هداحتاوأمهنيبهدوجوبيأبرلابلبمهنعديعبهنأكبرلا
يفْمُتْنَأ«هذيمالتلحيسملالاق.مهب :١٤انحوي(»ْمُكيِفاَنَأَو،َّـِ
٢٠(.

لكنملبطقفلبابيبسنمسيلهنألًاّيِدَبَأًاصَالَخ
يأيقيقحلاليئارسإو.اهبقاوعوةيطخلانموتاقيضلا
:١٠انحوي(حيسملالاقامكنوطقسيالحيسملابنونمؤملا
َىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَح)فارخلايأ(اَهيِطْعُأاَنَأَو«)٢٨
ًاناسنإرنملاننكلومهلامعأىلعنومدنينيريثكىرن.»ِدَبَألٱ
نألنوزخيالوهلجألهتراسخالوحيسملابهناميإىلعمدن
.هبمهدعوامعيمجيفويسلبريغتيالهللا

.ُهللاٱَوُهِتاَواَمَّـسلٱُقِلاَخ:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل«١٨
.ًالِطاَباَهْقُلَْخيَْمل.اَهَرَّـرَقَوُه.اَهُعِناَصَوِضْرَألٱُرِّـوَصُم
.»ُرَخآَسْيَلَوُّبَّـرلٱاَنَأ.اَهَرَّـوَصِنَكَّـسلِل

٥ع٤٢:٥ص

نمئدتبيبرلامالكنأحجرألاُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل
ءاجرتبثيةيآلاهذهيفيبنلاو»رخآسيلوبرلاانأ«
قلخيملبرلانإنولوقيفمهضرأىلإنوعجريمهنأبليئارسإ
قيليالفناسنإلالجألضرألاقلخهللايأًالطابضرألا
امكناكسالبىقبتدوهيلاضرأاهنموضرألانأقلاخلاب
دوهيلاو.ًادبأنكسُيالهتيبنأتيبلايناببقيليالهنأ
ةمايقلادعبنكسُتسضرألانألوقلااذهنمنوجتنتسي
.)٣:١٣سرطب٢(

خلٱِبْمَّـلَكَتَأَْمل«١٩
ْ
يفِءاَفِ ْلُقَأَْملٍ.مِلْظُمِضْرَألٱَنِمٍناَكَمِ

طٱًالِطاَب:َبوُقْعَيِلْسَنِل
ْ
لَكَتُمُّبَّـرلٱاَنَأ.ِينوُبُل

ِّـ
ِقْدِّـصلٱِبٌم

.»ِةَماَقِتْسالٱِبٌِربُْخم
١٣٨و١١٩:١٣٧و١٩:٨رومزم٤٨:١٦صو٣٠:١١ةينثت

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ألٱَوُسِمَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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لكنإفنيينثولاةنهكةداعفالخبِءاَفِْخلٱِبْمَّـلَكَتَأَْمل
ةملظمنكامأنممهمالكناكوشغلابتناكمهلامعأ
نيذلاهئايبنأةطساوبناكفبرلامالكامأوةمهبمظافلأبو
مهقدصلدهشيلمهمالكاوبتكوةحضاوظافلأبةينالعاوملكت
ملكتوةينالعهلامعألمعحيسملاو.مهتاءوبنميمتتدعب
»ةملظمضرأ«نمًاضيأمهفنو.عيمجلادنعموهفممالكب
ضرأنمهبعشملكيملبرلاوقيرطالبورامثأالبةيرب
هنمناكوةعونتموةريثكتاريخبمهيلعمعنألبةملظم
ْوَأَليِئاَْرسِإلًةَّـيِّـرَبُتِْرصْلَه«)٢:٣١ايمرإ(داشرإلاوءاجرلا
»بجتحمهلإتنأ«)١٥ع(يفليق.»ٍسِماَدٍمَالَظَضْرَأ
ناسنإلاتابجاويفهللامالكيأ»ءافخلابملكتأمل«انهو
دنعموهفموًادجحضاوناميإلاو.ةبوتلاوصالخلايفو
ةدودحملاريغهتمحروهرايتخاوهللاءاضقامأوسانلاعيمج
.كاردإلاقوفتهذهفيدبألاويلزألاهدجموحيسملايفهتبحمو

:ديفتسنَبوُقْعَيِلْسَنِلْلُقَأَْمل
.ةالصلاعمسيهللانإ.١
هنأبهنمدعوكربتعُيهوبلطينأسانللهللارمأنإ.٢

.مهصّلخي
ريسفتوناميإلاببوقعيدالوأمهبوقعيلسننإ.٣

.)٧:٨ىّتم(»دجيبلطينم«حيسملالوقوهدعولا

.ِمَمُألٱَنِمَنوُجاَّـنلٱاَُّهيَأًاعَماوُمَّـدَقَتاوُّمُلَهَواوُعِمَتْجِا«٢٠
حلٱُمَلْعَيَال

ْ
ملٱَوْمِهِمَنَصَبَشَخَنوُلِمَا

َالٍهٰلِإَىلِإَنوُّلَصُْ
لَُخي
ِّـ

.»ُص
٢٣و١:٢٢ةيمورو٤٨:٧و٤٦:٧و١٩و١٨و٤٤:١٧ص

رامدنماوجننيذلاممألابطاخييبنلااوُعِمَتْجِا
نأرابتخالاباوملعتدقاونوكينأبجيناكهنإفكلامملا
.اهتدبعصّلختنأردقتالمانصألا

نولمحياوناك)٢و٤٦:١ص(َنوُلِماَْحلٱُمَلْعَيَال
لمحىلإريشيلوقلاامبروةوقالبوةايحالباهنألمهمانصأ
لقعلانمليلقمهلناكولو.ةينيدلامهتالافتحايفمانصألا
.بشخلاىلعلاكتالالطباوملعل

لَو.اوُمِّـدَق.اُوِربْخَأ«٢١
ْ
هبَمَلْعَأْنَم.ًاعَماوُرَواَشَتَي ُذْنُماَذِٰ

لٱ
ْ
هبََربْخَأِ،ميِدَق َرَخآَهٰلِإَالَوُّبَّـرلٱاَنَأَسْيَلَأ؟ٍناَمَزُذْنُماَِ
لَُخمَوٌّراَبٌهٰلِإ؟ِيْريَغ

ِّـ
.»َياَوِسَسْيَل.ٌص

١٤و٥ع٤٨:١٤و٤٦:١٠و٤٤:٧و٤٣:٩و٤١:٢٢ص
خلا٤٨:٣و٤٦:٩و٤٤:٨صو١٨و

هذهيفًارارمبرلاركذ)٤١:٢١ص(اوُمِّـدَق.اوُِربْخَأ
شروكرمأاميسالوةلبقتسملارومألابنالعإلانأةءوبنلا
نأيفكشالو.يقيقحلاهلإلاهنأىلعناهربوههبورحو
قدصلتانّيبلانسحأنميهانمايأيفتاءوبنلاميمتتةنّيب
.ةيحيسملاةنايدلا

:انههللاربٌصِّـلَُخمَوٌّراَبٌهٰلِإ
هديعاوموهلامعأنيبةقباطملا)٤١:١٠ص(يفامك)١(

.مهصّلخفصالخلابهبعشدعوهنإف
ًاّراَب«)٣:٢٦ةيمور(هتمحروهللالدعنيبةقباطملا)٢(
.»َعوُسَيِبِناَميِإلٱَنِمَوُهْنَمَرِّـَربُيَو

لِا«٢٢
ْ
اَنَأِّـينَألِضْرَألٱِيصاَقَأَعيَِمجاَياوُصُلْخٱَوَّـَيلِإاوُتِفَت

.»َرَخآَسْيَلَوُهللاٱ
٦٥:٥و٢٢:٢٧رومزم

نعًاضوعنيبولغملاممألانمبرلابلطَّـَيلِإاوُتِفَتْلِا
هنماولبقينأةمكاحملاهذهبمهيلعمراصمكحبحيرصتلا
.ديفتسنفحيسملاانهملكتملاو.صالخلا
الديحولاصّلخملاوهوحيسملاىلإتفتلننأبجيهنإ.١

.انسفنأىلإالورشبلاينبىلإالومانصألاىلإ
ةيطخلابروعشلانمضتيحيسملاىلإتافتلالانإ.٢

هديعاومقيدصتوهبناميإلاًاضيأنمضتيوةواقشلاو
ىلإضيرملاتفتليامكهيلعلاكتالاوهلةعاطلاو
.لداعلامكاحلاىلإمولظملاوبيبطلا
عيمجلماتنارفغيهحيسملاىلإتافتلالاةجيتننإ.٣

.ءادفلادئاوفلينوهبداحتالاوبلقلاديدجتواياطخلا
سانلاعيمجنكميفًادجّنيهرمأتافتلالااذهنإ.٤

:٣انحويو٩-٢١:٤ددعةّيحلاةثداحرظنا(صالخلا
.)١٥و١٤
هلإوهبرلاوضرألالكلوههبىدانملاصالخلانإ.٥

.)٧:٩ايؤر(مهسانجأومهتاغلفالتخابضرألالك

َالٌةَمِلَكُقْدِّـصلٱيِمَفْنِمَجَرَخ.ُتْمَسْقَأِيتاَذِب«٢٣
َجتِيلُهَّـنِإ:ُعِجْرَت

ْ
.»ٍناَسِلُّلُكُفِلَْحي.ٍةَبْكُرُّلُكوُث

٢:١٠يبليفو١٤:١١ةيمور٦:١٣نييناربعو٢٢:١٦نيوكت
٦٥:١٦صو٦٣:١١رومزمو٦:١٣ةينثتو٣١:٥٣نيوكت

مسقلاو.هبمسقيمظعأهلنكيملذإهتاذببرلامسقأ
ناكنمف.مسقنودبقدصيالرمأومهمرمأىلإريشي
هلكريصيةواقشلاوةيطخلانمءولمملاملاعلااذهنأقدصي
اهبسنونيترمةءوبنلاهذهنملوسرلاسلوبسبتقا.برلل

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ألٱَوُسِمَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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لكنأاهنومضمو)٢:١٠يبليفو١٤:١١ةيمور(حيسملاىلإ
نيميهلفلحيوهكلمكهعيابيوحيسمللعضخيسناسنإ
ىلعولبقتسملابنوكيميظعلادعولااذهميمتتو.ةعاطلا
مهفنالو.هلجأللمعتويلصتوهرظتنتنأحيسملاةسينك
لكنوكيهيلإراشملاتقولايفهنأسدقملاباتكلانم
ةطنحلاعمىقبيسناوزلانألًاقيقحًانمؤمملاعلايفناسنإ
)١٣:٣٠ىّتم(يناثلاحيسملاءيجميأداصحلاتقوىلإ
ضعبلاوًاعوطضعبلاحيسمللنوعضخيسلكلانكلو
كلذوطقفدوهيللةقفاومةيدوهيلاةنايدلاتناك.ًاهرك
يفلكيهلايفدوجسلاكةيدسجلااهضئارفواهموسرببسب
نوراهءانبأةنهكلادينعنيبارقوحئابذميدقتوميلشروأ
تيقبوحيسملايفتلازوتمتةيدسجلاضئارفلاهذهنكلو
لكيفناسنإلكبسانتيتلاةيدبألاوةيحورلاقئاقحلا
.ليجلكيفودالب

:يتأيامقئاقحلاهذهنمو
.حوروهوطقفدحاوهلإريغدجويالهنإ.١
.هباتكيفهتدارإنلعأهللانإ.٢
.حيسملابناميإلاةطساوبوهصالخلانإ.٣
هوعيطينأسانلاعيمجىلعودّيسوبروهحيسملانإ.٤

.ءيشلكيف

لٱِّـبَّـرلٱِباَمَّـنِإ:ِيلَلاَق٢٤«٢٤،٢٥
ْ

لٱَوُِّرب
ْ
.ِيتْأَيِهْيَلِإ.ُةَّـوُق

ملٱُعيَِمجىَزَْخيَو
ُّلُكُرِخَتْفَيَوُرَّـَربَتَيِّـبَّـرلٱِب٢٥.ِهْيَلَعَنيِظاَتْغُْ

.»َليِئاَْرسِإِلْسَن
١٧ع٤١:١١ص١:٣٠سوثنروك١و٢٣:٥ايمرإ
١:٣١سوثنروك١و

.يبنللبرلالاقِيلَلاَق
لكيفقداصهنأبرلاةهجنماذهُةَّـوُقْلٱَوُِّربْلٱِّـبَّـرلٱِب

برلابهّربنأناسنإلاةهجنمو.اهئافوىلعرداقوهديعاوم
هللاانبسحهلجأنمواناياطخلمحيذلاحيسملاعوسي
هنمةيمويلاةمعنلانألحيسملابًاضيأناسنإلاةوقو.ًاراربأ
ربلاريغىلإناسنإلاجاتحيالفماودلاىلعانيفعفشيوهو
.ةنسحلالامعأللةمعنلاوةقباسلااياطخلانارفغيأةوقلاو

ع(يفليئارسإلسننعنوزيمممهوَنيِظاَتْغُْملٱُعيَِمج
ىلعنيرداقاوسيلمهنألحيسمللنوملسيونزخيكئلوأ)٢٥
دقاوناكيذلاكلملاةبلغبنورختفيفءالؤهامأو.هتمواقم
لسنالنينمؤملاعيمجمهبوقعيلسنو.مهتدارإبهوراتخا
.طقفدسجلاببوقعي

ظاعوللدئاوف
)٩ع(هلباجمصاخينملليو
رمذتلا
:يتأيامبموقترمذتلاةلاهج
سيماونريغيالوريغتيالهللانألًائيشعفنيالهنإ.١

ةحصلاودربلاورحلاوظيقلاورطملايتأيف.انلجألنوكلا
.ضرنملمأانيضرنيناوقبجومبحاجنلاو
نعرظنلاضغبةروظنموةرضاحتاريخبلطهنإ.٢

.لبقتسملابلضفأيهيتلاتاريخلا

:يتأيامبموقترمذتلاةيطخ
ربدينأفرعيالهنأكهللاىلعمكحوءايربكهنإ.١

.نوكلا
ةرهاظلاهتبحموةريثكلاهمحارمىلعهللاركشلامدعهنإ.٢

.ءادفلاوةيانعلاب
.بيرقلاوهللاةبحمنودتاذلاةبحمهنإ.٣

)١١ع(ينوصوأ...ينولأسا
ةالصلا
:يتأياميفلمأتن
.»ينوصوأ«هديبعلديسلالاق.برلالزانت.١
يطعيهنأديفي»ينوصوأ«لوقلانإف.دعولاةمظع.٢

.هنماوبلطامهمهديبع
ىتحهديبعنملاؤسلارظتنيبرلا.ةيطعلاطرش.٣

.مهيطعي

)٢٣ع(ةبكرلكوثجتيل
:يتأيامليجنإلاةرصنبءاجرلاساسأ
.ةنوكسملالكيفريشبتلاحاجننمرهظام.١
.ةقداصلاهللاديعاوم.٢
نارفغبمهرشبيهنإفسانلاعيمجلليجنإلاةبسانم.٣

ةايحللةيفاكةمعنمهلمدقيو.ةاطخعيمجلاو.اياطخلا
.اهيفتابثلاوةيحورلا

نوُعَبْرَألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
ةلومحموةبولغمةهلآلانإفلبابةهلآوبرلانيبةلباقملا
ةياهنلاىلإوءدبلاذنمهبعشلماحوهفبرلاامأويبسلاىلإ
يأهربرهظيسوشروكيفهتاءوبنبقباسلاهملعرهظأو
.هبعشصالخبهقدص

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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َىلَعاَمُهُليِثاَمَتْتَراَص.وُبَنىَنَحْنٱ،ُليِباَثَجْدَق١«١،٢
حلٱ
ْ
لٱَوِتاَناَوََي

ْ
لِلًالِْمحٌةَلَّـمَُحمْمُكُتَالوُمَْحمِ.مِئاَهَب

ْ
ِدَق٢.يِيْعُم

حلٱَيِّـجَنُتْنَأْرِدْقَتَْمل.ًاعَمْتَثَج.ْتَنَحْنٱ
ْ
اَهُسْفَنَيِهَو،َلْمِ

يفْتَضَمْدَق .ِ»يْبَّـسلٱِ
٤٨:٧ايمرإ١٠:٥ايمرإ٥١:٤٤و٥٠:٢ايمرإو٢١:٩ص

وهونييناعنكلادنعلعبلثملبابةهلآنمهلإمساُليِب
ةريثكءامسأيفلخد»ليب«مسالاو.سمشلاىلإزمر
.رصاشليبك

»وبن«مسالاو.مولعلاهلإوهولبابةهلآنمرخآهلإوُبَن
ةبكرملاءامسألاضعبيفءاجويبنةملكنمبرقي
اهرهشأولبابةهلآمظعأامهناهلإلاناذهو.رصنذخوبنك
ةينامثوهوليبلكيهاميسالوةميظعلكايهامهلناكو
هلخاديفودبعمىلعألاجربلاناكوجربقوفجربجاربأ
يساركلاودئاوملاكدبعملااذهةينآوصلاخبهذنملاثمت
دينعلبابحوتفروصييبنلاو.بهذنماهلكحباذملاو
شروكنمنكيمللكايهلابلسنأريغهئافلخوشروك
رمعلاوحاجنلاهنمبلطوليبلًامداخهسفنىمسيذلا
تسيلاهتهلآنألبابطوقسدنعمهفملاعلانكلو.ليوطلا
شروكمايأنملقياهرابتعاأدتبافاهظفحىلعةرداق
كلملاسيسكرزنامزيفلبابةهلآطوقسمتوًادعاصو
.يبهذلالاثمتلاذخأونهاكلالتقوليبدبعملخديذلا

نعهنولزنيسمهنكلوهلسانلاوثجيناكُليِباَثَج
ردقيالوهوبابلانمجرخيىتحهسأرنوضفُخيوهيسرك
هلنودجسياوناكنيذلانمًادحأالوهسفنصّلخينأ
.هيلعنولكتيو

ةدبعنألهلاثمتنيبوهلإلانيبيبنلازّيماَمُهُليِثاَمَت
سيلمهدوجسنأمهلوقباورذتعاامبرهموييفمانصألا
لوقيفهيلإزومرملاوأهيفلاحلاحورلللبندعملاوأبشخلل
الةهلآلايأ»يبسلاىلإتضمدقاهسفنيه«يبنلا
.طقفاهليثامت

ىلعليثامتلاهذهنولمحيسانلاناكْمُكُتَالوُمَْحم
مئاهبلاىلعتلُمحاهنأليقفانهامأومهتالافتحايفمهفاتكأ
.طقفاهندعمةميقاهتميقتراصو

مح
ِْ
.ليوطرفسلاوليقثلمحلايأيِيْعُمْلِلًال

ِتْيَبِةَّـيِقَبَّـلُكَوَبوُقْعَيَتْيَباَيِيلاوُعَمْسِا٣«٥-٣
ملٱ،َليِئاَْرسِإ

لٱَنِمَّـَيلَعَنيِلَّـمَحُْ
ْ
طَب
ْ
ملٱ،ِن

.ِمِحَّـرلٱَنِمَنيِلوُمْحَْ
لَعَفْدَق.ُلِْمحَأاَنَأِةَبْيَّـشلٱَىلِإَو،َوُهاَنَأِةَخوُخْيَّـشلٱَىلِإَو٤

ْ
،ُت

يِنَنوُّوَسُتَويِنَنوُهِّـبَشُتْنَمِب٥.يِّـجَنُأَوُلِْمحَأاَنَأَو،ُعَفْرَأاَنَأَو
.»؟َهَباَشَتَنِليِنَنوُلِّـثَمُتَو
صو٧١:٦رومزمو٣٢:١١و١:٣١ةينثتو١٩:٤جورخ

:٧١و٤٨:١٤رومزم٣:٦يخالمو١٠٢:٢٧رومزم٦٣:٩
٢٥و٤٠:١٨ص١٨

اوصلخنيذلالبابيفنوقابلاَليِئاَْرسِإِتْيَبِةَّـيِقَبَّـلُك
.بئاصملاوبورحلانم
وهفبرلاامأومهتهلآنولمحينوينثولاَّـَيلَعَنيِلَّـمَحُْملٱ
.ليئارسإلمحي

امأوطقفةيلوفطلاةدماهنبالمحتمألاِةَخوُخْيَّـشلٱَىلِإَو
ُهٰلِإلٱ«دبألاىلإيأةخوخيشلاىلإهبعشلمحيفبرلا
لٱ
ْ
لَمُميِدَق

ْ
َحتْنِمُةَّـيِدَبَألٱُعُرْذَألٱَو،ٌأَج

ْ
.)٣٣:٢٧ةينثت(»ُت

نيحمهلمحيبرلانأةدئافلاهذهمايألايفنيمدقتمللو
يلقعلاويدسجلامهفعضببسلمهلمحينمىلإنوجاتحي
ةيداعلاحارفألاولامعألانعمهزجعومهئاقدصأةلقو
لمحتامكبرلامهلمحيف.سأيلاوفوخللةضرعنونوكيف
.ّونحلاوةبحملاباهلفطمألا

:يتأيامبهبعشلمحيبرلاو
ضرألاانلمحتامكةقداصلاهاياصووةتباثلاهديعاوم.١

.انلجرأتحتعزعزتتاليتلا
.بيلصلاىلعحيسملااهلمحذإاناياطخنارفغ.٢
.سأيلاوفعضلاتقويفطاشنلاوانيفءاجرلالعج.٣
ريثكوحورلاليوطهنألةميظعلاهتبحمبانايإهلامتحا.٤

.انلامعأبسحانيزاجيالوةمحرلا

كلذسكععقاولاوليقثلمحنيدلانأضعبلانظي
نيذلاعيمجلمحيوهلبًالمحسيلقحلانيدلانإف
نأناسنإلابردجيف.دبألاىلإونيحلكيفهبنوكسمتي
ردقيالهنأبسحينألبنيدلالمتحينأردقيألأسيال
نأهبلطينملكىلعبجيفلاملاامأو.هنعينغتسينأ
.هبلطيالفالإوهبراجتلمتحينأردقيلهلأسي

ملاعلااذهيفانعضووانقلخبرلاُعَفْرَأاَنَأَو،ُتْلَعَفْدَق
الفهفورظدحاولكلبتروهبيصنناسنإلكلّنيعوهو
ةمعنلاناسنإلكيطعيلبهكرتينألداعلاهلإلانكمي
ةنّيعملاتاقشملالمتحيلةوقلاوهنمةبولطملاتابجاولالمعيل
.هل

لٱَنِمَبَهَّـذلٱَنوُغِرْفُيَنيِذَّـلَا«٦
ْ
لٱَو،ِسيِك

ْ
ملٱِبَةَّـضِف

ْ
ِناَزيِ

َنوُّرَُخي.ًاٰهلِإـاـَهــَعـــَنـْصـَيـِلـًاـغــِئـاـَصَنوُرــِجـْأــَتـْســَي.َنـوـُنِزــَي
.»!َنوُدُجْسَيَو

١٠:٣ايمرإو١٩و٤٤:١٢و٤١:٦و٤٠:١٩ص

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر

١٦٥
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روكذملاهمالكرركيبنلاو.برلاهبشينمدجويال
سانلايديأةعنصاهنأيأمانصألالطُبصوصخبًاقباس
.كرحتتالوًائيشلمعتالو

ىلعلاملانمغلابمنوينثولاقفنيَبَهَّـذلٱَنوُغِرْفُي
مهتامدقتةلقنمنويحيسملالجخينأبجيفمهمانصأ
.مهمانصأىلإنيينثولاتامدقتىلإةبسنلاببرلل

لٱَىلَعُهَنوُعَفْرَي«٧
ْ
يفُهَنوُعَضَيَوُهَنوُلِمَْحي.ِفِتَك ِهِناَكَمِ

ْنِم.ُبِيُجيَالَفِهْيَلِإٌدَحَأُقَعْزَي.َُحْربَيَالِهِعِضْوَمْنِم.َفِقَيِل
لَُخيَالِهِتَّـدِش

ِّـ
.»ُهُص

٤٥:٢٠ص١٠:٥ايمرإ

.هلكيهىلإلمعملانميأِفِتَكْلٱَىلَعُهَنوُعَفْرَي
الوعمسيالمنصلانكلوهتوصّيلعيِهْيَلِإٌدَحَأُقَعْزَي
.صّلخيالوبيجي

يفُهوُدِّـدَر.ًالاَجِراوُنوُكَواَذٰهاوُرُكْذُا«٨ اَُّهيَأْمُكِبوُلُقِ
لٱ
ْ
.»ُةاَصُع
٤٧:٧و٤٤:١٩ص

:يتأياملاجرلاتافصنمًالاَجِراوُنوُكَو
ًالاجر)١٧:١١لامعأ(ةيريبلهأناكف.عامتسالا.١

.بتكلانيصحافطاشنلكبةملكلااولبقمهنأل
بابسألوةعاسلكنوريغتيفدالوألاامأ.تابثلا.٢

.نوكبيوأنوحرفيةديهز
.فوخلاوقيضلاتاقوأيفرهظتيهو.ةعاجشلا.٣
لامتحايفةوقلالبةيدسجلاةوقلاطقفسيلو.ةوقلا.٤

.جرفلاتقوراظتناوتاقشملا
طقفةرضاحلارومألاىلإنورظنيدالوألانإف.ناميإلا.٥

.ىرُتالرومأولبقتسملاىلإنورظنيفلاجرلاامأو
.يبسلاةدميفراذنإلااذهىلإليئارسإونبجاتحاو

نونغتسيوةيطخلانوراتخينيذلاةاصعلاُةاَصُعْلٱاَُّهيَأ
بجومبكولسلاالإهللاةمدختسيلو.هللاةمدخنع
نملكوهللاباتكةطساوبرونتملاريمضلابجومبولقعلا
فورظلالكبوًامئادكولسلااذهكلسينأىلعدمتعي
فالخبكلسينموبرللعيطملاوهفرسخوأبعتامهمو
.برلاىلعيصاعلاوهفكلذ

لٱُذْنُمِتاَّـيِلَّـوَألٱاوُرُكْذُا«٩
ْ
ينَألِميِدَق

.ُرَخآَسْيَلَوُهللاٱاَنَأِّـ
.»ِيلْثِمَسْيَلَوُهٰلِإلٱ
٢١و٤٥:٥ص٣٢:٧ةينثت

ذنمهللالاجراهبملكتيتلاتاءوبنلايهِتاَّـيِلَّـوَألٱ
لعفُيهنأنظُيالولعفُيملامبتاءوبنلاتناكوميدقلا
يأريخلانمهبمهربخأامصاخعونىلعمهركذيبرلاو
.هديعاوم

لٱُذْنُمٌِربُْخم«١٠
ْ
لٱُذْنُمَوِريِخَألٱِبِءْدَب

ْ
،ْلَعْفُيَْملاَمِبِميِدَق

.»ِيتَّـَرسَمَّـلُكُلَعْفَأَوُموُقَييِيْأَر:ًالِئاَق
٢١:٣٠و١٩:٢١لاثمأو٣٣:١١رومزم٤٥:٢١ص
٦:١٧نييناربعو٥:٣٩لامعأو

برلايأرو.شروكةوعدببرلايأرُموُقَييِيْأَر
:نمضتي

ةيطخلكنمومهئادعأعيمجنمهبعشصالخ)١(
.ةنوكسملالكيفمهدادتماو

لبًاثبعًادحأقلخيملهنألًادارفأنينمؤملاصالخ)٢(
يأرمايقنمدبالفهبهللادجميًالمعدحاولكلدصق
انمامأوبراجتانلوحوانسفنأبءافعضانكنإوبرلا
هلمعياملكيفرحنينمؤملانمًالكنأريغ.تابوعص
هنألبرلايأرمايقبحرفننأانيلعو.)١٣و٢:١٢يبليف(
.رشبلاينبلكليأرنسحأ

ملٱَنِمٍعاَد«١١
لٱِِقْرشَْ

ْ
َلُجَرٍةَديِعَبٍضْرَأْنِم.َِرساَك

.»ُهُلَعْفَأَفُتْيَضَق.ِهيِرْجُأَفُتْمَّـلَكَتْدَق.ِيتَروُشَم
٢٣:١٩ددع٤٥:١٣و٤٤:٢٨ص٢٥و٤١:٢ص

كلمهنأليقحراوجلانمرئاطوهوبارغلاوأَِرساَكْلٱ
هتعرسوهتدشوهتسارشلمسالااذهبيمُسشروكو.رويطلا

.بورحلايف

لٱَءاَّـدِشَأاَيِيلاوُعَمْسِا١٢«١٢،١٣
ْ
لٱِبوُلُق

ْ
ِنَعَنيِديِعَب

لٱ
ْ

.ُرَّـخَأَتَيَالِيصَالَخَوُدُعْبَيَال.يِّـرِبُتْبَّـرَقْدَق١٣.ِّـِرب
يفُلَعْجَأَو .»ِيلَالَجَليِئاَْرسِإل.ًاصَالَخَنْوَيْهِصِ
:٣و١:١٧ةيمورو٥١:٥ص١٠:٣ةيمور٧٦:٥رومزم
٦٢:١١ص٢:٣قوقبح٢١

امدنعيأصالخلاىنعمبانه»رب«ةملكيِّـرِبُتْبَّـرَقْدَق
ةازاجميفهلدعوهديعاوميفهقدصرهظيهبعشبرلاصّلخي
ًاضيأصالخلانعنوديعبمهربلانعنوديعبلاو.رارشألا
.مهتدارإبصالخلامهضفرومهنايصعلكلذو

هنأيأليئارسإلهلالجلعجيبرلاِيلَالَجَليِئاَْرسِإل
ىلعمهيفهلالجرهظُيوهبعشصّلخيامدنعهدجمرهظُي
.هتسينكيفدجمتيبرلاوماودلا

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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.اهلجألبرلالمعوهوءادفلالمعلةدهاشاهنأل.١
بولقلاددجييذلاسدقلاحورلالعفلةدهاشاهنأل.٢

.اهيفهللالمعوهونيسيدقىلإرارشألالّوحيو
يأهللاةملكبريشبتلاوةالصلاةيلعفلةدهاشاهنأل.٣

.اهتطساوبهللالمع

ظاعوللدئاوف
)١ع(نولومحمونولماح
ليخلاىلعاولمُحينأسانلابحي.مانصألانولماح.١

نأنوبحيالوةيئاوهلابكارملاورحبلابكارموتابرعلاو
يأاولمُحييكلءاقدصأنوبلطينوريثكو.اولِمَحي
فئاظولاولاملانوبلطياذكهومهنمةدعاسممهلريصي
نودجيمهنكلواهتطساوباوحيرتسيواهيلعاولكتييكل
نودعاسيالونولقثيءاقدصألانإفنورظتنيامسكع
ردكلامهيفلعجتلباهباحصأحيرتالفئاظولاولاملاو
مانصأيهتاريخلاهذهيأدسحلاوبعتلاوّمهلاو
.ييعمللًالمحةلمحم
انلمحينأردقيفانمىوقأبرلا.برلانمنولومحم.٢

لمحتنأمألابحتامكانلمحينأديريفانبحيبرلاو
ىلإانتيلوفطنمانلمحيلبريغتيالبرلاواهنبا
رومألايفطقفسيلوانسوفنلمحيبرلاو.انتخوخيش
مومهلالمحنموةيطخلالمحنمانحيريهنألةيدسجلا
انيفلعجيوكالهلاوعومدلاوسأيلانمانصلخيو
.ءاجرلا
انبحيوانيزعيوانيوقيوانلمحيبرلا.برلابنولثمتم.٣

عيمجبحنوىنازحلايزعنوءافعضلانحنلمحنل
.اندعاسامكمهدعاسنوانبحأامكسانلا

نوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
اهزجعولبابةهلآطوقسبةءوبنقباسلاحاحصألايف

طوقسبةءوبنحاحصألااذهيفواهيلعنيلكتملاصالخنع
لبابةنيدمو.هللاءادعأعيمجنعينكتيهواهسفنلباب
طوقسفصييبنلاوةرقتحمةمداختراصةديسبةهبشم
ءايربكلايهوهببستناكيتلااياطخلاركذعمةنيدملا
.تافارخلاوةيرشبلاةمكحلاولاملاىلعلاكتالاومعنتلاو

لٱاَهُتَّـيَأِبَاُّرتلٱَىلَعِيسِلْجٱَوِيلِزْنِا«١
ْ
.َلِباَبَةَنْبٱُءاَرْذَع

لٱَةَنْبٱاَيٍِّيسْرُكَالِبِضْرَألٱَىلَعِيسِلْجٱ
ْ
لِك
ْ
َالِكَّـنَأل،َنيِّـيِناَد

.»ًةَهِّـَفَرتُمَوًةَمِعاَنَْنيَعْدُتَنيِدوُعَت
٣:٢٦ص٤٨:١٨ايمرإ

اهلامجىلإريشيءارذعبلبابةنيدمهيبشتُءاَرْذَعْلٱ
اوناكنييروشألانألطقحتفُتملاهنأديفتالواهمعنتو
.ةديدعتارماهوحتف

نعتطقسشروكدينعلبابحاتتفادنعٍِّيسْرُكَالِب
تناكسرافكولمةطلسةدميفوكلامملاةمصاعكاهماقم
لكنمامسقاوضقكولملانأريغةمصاعلانسوسةنيدم
لبابتطحنانييكولسلاةطلسةدميفو.لبابيفةنس
.ماتلارامدلاةجردىلإتلصوىتح
ةيانكلبابةنيدمو.لبابيأمهتنيدمَنيِّـيِناَدْلِكْلٱَةَنْبٱ
نعةيانكميلشروأتناكامكهللامواقتةيملاعةوقلكنع
لوأو.ءامسلايفدجملايفمهناكموضرألاىلعهللابعش
ءايربكلازكرمكلبابيفانفرعيسدقملاباتكلانمرفس
ملاعلاةوقىمسيريخألارفسلاو)١١نيوكت(فيدجتلاو
.)١٤:٨ايؤر(لبابريرشلا

رخفةنيزوكلامملاءاهبلبابتناكًةَهِّـفََرتُمَوًةَمِعاَن
دنعلاحلاهذهتبلقناوةعالخلاوركسلابةعلومونيينادلكلا
.اهطوقس

طٱَوىَحَّـرلٱيِذُخ«٢
ْ

.ِكَباَقُنيِفِشْكٱ.ًاقيِقَديِنَح
.»َراَْهنَألٱِيُربْعٱ.َقاَّـسلٱيِفِشْكٱ.َلْيَّـذلٱيِرِّـمَش
٢٤:٤١ىّتمو١٦:٢١ةاضقو١:٥جورخ

ًاربتعموًائيندوًابعتمًالمعىحرلابنحطلاناكىَحَّـرلٱ
.تادبعلاوتاريقفلاءاسنلالامعأنم
تاديسلادئاوعنمباقنلاسبلناكَقاَّـسلٱيِفِشْكٱ
الفةقاشلالاغشألاتابحاصوتاريقفلاامأوتاهفرتملا
.هسبلنهنكمي

اهلهأيبسولبابطوقسىلإةراشإَراَْهنَألٱِيُربْعٱ
ةمدخىلإةراشإوأةديعبدالبىلإمهرفسبراهنألامهروبعو
.راهنألاروبعوقاسلافشكىلعنهربجتيتلاتادبعلا

َالَوًةَمْقَنُذُخآ.ِكيِراَعَمىَرُتَوِكُتَرْوَعُفِشَكْنَت«٣
.»ًادَحَأُحِلاَصُأ

ةيمور٣:٥موحانو٢٦و١٣:٢٢ايمرإو٢٠:٤و٣:١٧ص
١٢:١٩

هبضغىلإريشيبرلامالكًادَحَأُحِلاَصُأَالَوًةَمْقَنُذُخآ
ملظوهبضغلاببسوةرفغملابءاجرلامدعوميظعلا
سدقملاباتكلايف.يبسلاةدميفهللابعشنييلبابلا

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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يفًاضيألاوقأواياطخلانارفغوهللاةمحريفةريثكلاوقأ
دعبالونيبئاتلاريغلنارفغلانكميالفهلدعوهللاةسادق
الفمهرئامضاوتامأدقةايحلاديقيفمهونوريثكو.توملا
دئاوفلانماياطخلانارفغو.هللاىلإعوجرلاوةبوتلامهنكمي
.حيسملاتومنمنينمؤمللةلصاحلا

جلٱُّبَراَنيِداَف«٤
ْ
.»َليِئاَْرسِإُسوُّدُق.ُهُمْسٱِدوُُن

٥٠:٣٤ايمرإو١٤و٤٣:٣ص

:ديفيلوقلاوليئارسإنعةباينلابيبنلامالك
:٤٤ص(مهيدافومههلإوهوهللابعشليئارسإنإ.١

٢٤(.
ضغينأردقيالوسودقوهلاوقألكيفقداصهنإ.٢

.هبعشداهطضايفلبابةيطخنعرظنلا
ىلعىتحهماكحأيرجينأردقيودونجلابرهنإ.٣

.ملاعلايفةكلمممظعأ

يفِيلُخْدٱَوًةَتِماَصِيسِلْجٱ«٥ لٱَةَنْبٱاَيِمَالَّـظلٱِ
ْ
لِك
ْ
،َنيِّـيِناَد

ملٱَةَدِّـيَسَْنيَعْدُتَنيِدوُعَتَالِكَّـنَأل
.»ِكِلاَمَْ

٢:٢٧لاينادو١٣:١٩صو٧ع٢:٩ليئومص١

الورتشمالوعئابنوكيالفبارخلاىلإريشيتمصلا
نزحلاىلإريشيمالظلاو.حالفالونابالوعناصالولعاف
.حالصإلابءاجرلامدعو

ةمصاعنوكتالِكِلاَمَْملٱَةَدِّـيَسَْنيَعْدُتَنيِدوُعَتَال
.كلامملاسأرنوكتالًاضيأةكلمملاوةكلمملا

َىلِإْمُهُتْعَفَدَويِثَاريِمُتْسَّـنَد.يِبْعَشَىلَعُتْبِضَغ«٦
َهليِعَنْصَتَْمل.ِكِدَي

ُ
قَثِخْيَّـشلٱَىلَع.ًةَْمحَرْم

لَّـ
ْ
.»ًاّدِجِكَريِنِت

٤٣:٢٨ص١:١٥ايركزو٢٨:٩مايأ٢و٢٤:١٤ليئومص٢
٢٨:٥٠ةينثت

مهلوقباورذتعينأنويلبابلاردقيمليِبْعَشَىلَعُتْبِضَغ
يفمهتياغنكتملهنألهباصأامقحتسافأطخأليئارسإنإ
ةدايزيفمهعمطلببرلادصاقمءارجإميلشروأةبراحم
عونىلعلبابيفنييبسملامهتلماعمنكتملومهتكلمم
هعيبيفاوأطخأفسويةوخإنأامك.ةواسقلابلببيدأتلا
اوبلصنيذلاأطخأورصميفةايحىقبتساهنأعمبرعلل
ةطساوراصوهللاةئيشمبجومبناكهبلصنأعمحيسملا
.ملاعلاصالخل

ملوةنهكلاالإسدقلادحألخديمليِثاَريِمُتْسَّـنَد
طقفةرمكلذوةنهكلاسيئرالإسادقألاسدقلخدي
دجملاابوركوتوباتلاسادقألاسدقيفناكوةنسلاب
)٦ص(ايؤرلايفبرلاءايعشإىأراملوءاطغلانيللظم
جلٱُّبَرٌسوُّدُقٌسوُّدُقٌسوُّدُق:َكاَذىَداَناَذٰه«

ْ
ُهُدَْجم.ِدوُُن

اوبلسواولخدفنوينثولانوينادلكلاامأو.»ِضْرَألٱِّـلُكُءْلِم
.برلامهّدريملوسدقملاناكملاكلذاوسجنو

َهليِعَنْصَتَْمل
ُ
سدقملاباتكلالاوقأنمجتنتسنًَةْمحَرْم

يفنيحجانونيموحرماوناكنييبسملادوهيلانمضعبلانأ
ةراجتلااوطاعتونيتاسباوسرغوًاتويباونبفةيدسجلارومألا
ةقاشلاغشأيفاودبعُتسامهرثكأنكلو)٢٩:٥ايمرإ(
ىرُيةميدقلاراثآلانمروصانلو.ًاملظوةواسقاولمتحاو
هاديوهمامأعكاريدوهيينيععلقيحمرهديبكلماهيف
ةقلحهفنأبيدوهيًاضيأاهيفىرُيو.هرهظءاروناتطوبرم
.ةبادكيدوهيلادوقيناسنإديبةسرملاوةسرمةقلحلابو
نيطلاوةراجحلاكةليقثًالامحأنولماحدوهيًاضيأىرُيو
نأروصلاهذهنمرهظيف.طاوسأمهيديأبنورخسممهيلعو
.ًاضيأاهيفاورختفامهنإولامعألاهذهاولمعنييلبابلا

قحتسيفخيشلاامأوًاّدِجِكَريِنِتْلَّـقَثِخْيَّـشلٱَىلَع
:يصوصخلارابتعالا
.يدسجلاهفعضببسب.١
.هرابتخاوهتمكحبسب.٢
.ليوطلاهرمعةدمملاعلامدخهنأل.٣
نأصرفانلىقبيالفليلقهتايحنميقابلانأل.٤

.ًاريخهعملمعن

لُقَو«٧
ْ
يفِهِذٰهيِعَضَتَْملىَّـتَحًةَدِّـيَسُنوُكَأِدَبَألٱَىلِإ:ِت ِ

لَق
ْ
.»اََهتَرِخآيِرُكْذَتَْمل.ِكِب
٣٢:٢٩ةينثت٤٦:٨ص١٨:٧ايؤرو٥ع

اولكتاومهتراجتومهتاعورزميفمهانغىلعنويلبابلالكتا
ةرثكوساحنلانماهباوبأوةيلاعلامهتنيدمراوسأىلعًاضيأ
ىلإىقبتةوقلاهذهوىنغلااذهنأاونظفاهتحلسأواهدونج
لبلاملاءانتقابتسيلةيطخلاناريغ.)٥٦:١٢ص(دبألا
دجملةمحرلاوريخلالمعيفهلامعتسامدعوهيلعلاكتالاب
.)١٠:٢٤رومزم(هللا

يفِهِذٰهيِعَضَتَْمل اياطخلاىلإ»اذه«ةملكريشتِكِبْلَقِ
ةوقلاولاملاىلعلاكتالاوةواسقلايأًاقباسةروكذملا
.برلاراكنإوةيدسجلا

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر

١٦٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



:يهوةيعيبطبقاوعاهنمواهاياطخبقاوعاََهتَرِخآ
ةواسقنعجتانلاعاّنصلاولاملاباحصأنيبروفنلا.١

ةئيهلابارخروفنلااذهنمجتنفلاملاباحصأ
لبامهضعبنعناينغتسيالنيسنجلانألةيعامتجالا
نأامكعانصلاةمدخىلإنوجاتحيلاملاباحصأ
.لاملاباحصأريبدتىلإنوجاتحيعانصلا
ةيدسجلاةوقلاىلعلاكتالاوءايربكلانعةجتانلاةلفغلا.٢

ريخألااهباقعيأمهاياطخةرخآامأو.كالهلامهأجافف
ملاعلايفهللانمباقعاهللبملاعلااذهيفنوكيالف
يفهنالعإنمهللانوفرعيالنيذلاممألاىتح.ديتعلا
اوكلسيملمهنألهللابضغمهيلعسدقملاباتكلا
يفةبوتكملاهللاةعيرشوةقيلخلايفنالعإلابجومب
.مهرئامض

ملٱاَهُتَّـيَأاَذٰهيِعَمْسٱَنآلٱَف«٨
جلٱُةَمِّـعَنَتُْ

ْ
،ِةَنيِنْأَمُّطلٱِبُةَسِلَا

لٱ
ْ
يفُةَلِئاَق لَقِ

ْ
ُفِرْعَأَالَوًةَلَمْرَأُدُعْقَأَال.ِيْريَغَسْيَلَواَنَأ:اَهِب

.»َلَكَّـثلٱ
١٨:٧ايؤر٢:١٥اينفصو١٠ع

ستدوريهلاق.ةيمهولاةنينأمطلاِةَنيِنْأَمُّطلٱِبُةَسِلاَْجلٱ
تقولااوضقلبةنيدملاراصحدنعاومتهيملنييلبابلانإ
.صقرلاوركسلاب
وأةنيدمدجويملهنإلبابلوقىنعمِيْريَغَسْيَلَواَنَأ
لكىلعرداقلاهللاىلعتفدجلوقلااذهبفاهلثمةكلمم
.رشبلكلناّيدلاوءيش
ةلاحنمرثكأاهلىثرُيةلاحءاسنللسيلًةَلَمْرَأُدُعْقَأَال
اهتوقرسختالاهنأباهتقثىلإريشيلبابلوقوةلكثملاوةلمرألا
لثمريصتفاهناكسنمىلختالوةلمرألثمريصتفاهانغو
لباهريغبمتهتملفاهسفنللبابةبحممظعأامو.ةلكثم
ليجنإلاميلعتلباق..اهدحوةحاترمنوكتنأتفتكا
،ِءاَفَعُّضلٱَفاَعْضَأَلِمَتْحَنْنَأَءاَيِوْقَألٱُنْحَناَنْيَلَعُبِجَيَف«
.)١٥:١ةيمور(»اَنَسُفْنَأَِيضْرُنَالَو

يفًةَتْغَبِناَنْثالٱِناَذٰهِكْيَلَعِيتْأَيَف«٩ ُلَكَّـثلٱ:ٍدِحاَوٍمْوَيِ
ِروُفُوَعَم،ِكِروُحُسِةَرْثَكَعَمِكْيَلَعاَيَتَأْدَقِماَمَّـتلٱِب.ُلَُّمَّـرتلٱَو
.»ًاّدِجِكاَقُر

٣:٤موحان٥:٣يكينولاست١و٥١:١٩ص

يف ةنس٢٠٠ةدمىلعًاديورلبابطوقسناكٍدِحاَوٍمْوَيِ
هيفيذلامويلانمتأدتبااهبئاصملكنأانهدارملاو

رمألاردصواهؤاجرعطقنامويلاكلذيفوشروكاهلخد
.ةتغبمويلاكلذمهاتأوفيخملااهبارخبيلعلانم

اهءايربكولبابةواسقركذيبنلاناكِكِروُحُسِةَرْثَك
يهواهطوقستببسيتلااياطخلانمةثلاثلاركذيانهو
ريغيقيقحملعوهوكلفلاملعبلبابءاملعرهتشا.رحسلا
رومأوموجنلانيبةقالعبءاعدالايأميجنتلاهيلعاودازمهنأ
ةعاسيفًالوأرهظتةمجنناسنإلكلنإاولاقفرشبلاينب
.ةلبقتسملاهتايحرومأفرعُتةمجنلاهذهريسنموهتدالو
مايأواهيفلمعُياملكحجنيفدعسمايأدجويهنإاولاقو
مهنأبنومجنملاىعداو.لمععورشاهيفزوجيالسحن
مايأاوفرعيوتاقوألاىلعموجنلانماولدتسينأنوردقي
ىلعةيرحستاملكنوبتكياوناكو.سحنلامايأودعسلا
اهنوسبليسانلاناكوراخفلانمحاولأوأةريغصةراجح
نماهريغوضارمألاونجلاونيعلانممهظفحتاهنأمهمعزب
ظافلأضعبسانلانومّلعياوناكو.ةيقيقحلاوةيمهولارطاخملا
:٣ريتسأ(مهصّلختفرطخيفمهعوقودنعاهوظفليلةيرحس
.)٢٢و٢١:٢١لايقزحو٧

طٱِتْنَأَو«١٠
ْ
يفِتْنَنْأَم لُق.ِكِّـَرشِ

ْ
.ِيناَرَيْنَمَسْيَل:ِت

لُقَف،ِكاَنَتْفَأاَُمهِكُتَفِرْعَمَوِكُتَمْكِح
ْ
يفِت لَقِ

ْ
َسْيَلَواَنَأ:ِكِب

.»ِيْريَغ
٨ع٩:٩و٨:١٢لايقزحو٢٩:١٥ص٥٢:٧رومزم

يفِتْنَنْأَمْطٱِتْنَأَو ليطابألاوتافارخلاتناكِكِّـَرشِ
امكاوقبينأنوردقيمهنأبدعولابمهشغتومهنمطتةروكذملا
نايدألاعيمجاذكهو.اهباقعنماوصلخيومهاياطخيفمه
نيدلاامأومهرورشيفنوقابمهوسانلانمطتةدسافلا
نمسيلوةيطخلانموهصالخلاحضويوهفيقيقحلا
يفتسيلوةايحلاهذهيفيهصالخلاةءادبوطقفاهباقع
.ةرخآلا

نأتدارأاهنألاهتيطخبتررُقيأِيناَرَيْنَمَسْيَل:ِتْلُق
ريمضنيينثوللهنأىلعناهربانهوهتلمعتناكاميفخت
.صالخلاقيرطنوفرعيالاوناكنإومهتابجاونوفرعيمهنإو

ةمكحتسيلوةروكذملاتافارخلاِكُتَفِرْعَمَوِكُتَمْكِح
.ةيقيقح

ٌةَبيِصُمِكْيَلَعُعَقَتَو،ُهَرْجَفَنيِفِرْعَتَالٌَّرشِكْيَلَعِيتْأَيَف«١١
َنيِفِرْعَتَالٌةَكُلَْهتًةَتْغَبِكْيَلَعِيتْأَتَو،اَهيِّـدُصَتْنَأَنيِرِدْقَتَال
هب .»اَِ
٥:٣يكينولاست١

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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هلسيلوهنمصالخالرشيأُهَرْجَفَنيِفِرْعَتَالٌَّرش
رومألاتفرعاهنأبلبابتعدا.حابصهيليالليلكةياهن
صلختنأردقتالوهرظتنتالوهفرعتملرشاهيتأيفةلبقتسملا
.لبابعيجرتبةءوبنسيلو.هنم

اهعوقولبقاهفرعتملاهيلعتعقويتلاةبيصملايأًةَتْغَب
.تالبقتسملابةفرعملابيعدتنأردقتفيكف

يفيِفِق«١٢ يفَوِكاَقُرِ ِتْبِعَتاَهيِفيِتَّـلٱِكِروُحُسِةَرْثَكِ
.»َنيِبِعْرُتاَمَّـبُر.يِعَفْنَتْنَأِكُنِكْمُياَمَّـبُر.ِكاَبِصُذْنُم

يفيِفِق لعبلاءابنألايليإلوقكيبنلانممكهتِكاَقُرِ
.)١٨:٢٧كولم١(
نألمهروحسيفلبابلهأبعتِتْبِعَتاَهيِفيِتَّـلٱ
يفطقفسيلومهرومألكيفمهيلعنيمكاحاوناكمهتنهك
الواوبراحيالواورفاسيالواونبينأاوردقيملفةينيدلارومألا
رغصتةيدوبعلاهذهتناكومهنمنذإنودبًائيشاولمعي
نمًاميظعًاغلبماوقفنأكلذقوفوريمضلاتيمتولقعلا
فقوتامًاريثكوةنهكلاتاشاعموليثامتلاودباعملاىلعلاملا
ناكفكولملاوةنهكلانيبفالتخاعقوًانايحأومهلاغشأ
.هتيعرنيبوهنيبًاشيوشتنولمعيوكلملانومواقيةنهكلا
:لبابطوقسبابسأنمناكف
.مهيلعموكحملابوعشلاوديبعلاىلعةواسقلا.١
.هفرتلاومعنتلا.٢
.ةرحسلاوءاملعلاةطلس.٣

.ةنيدملاسيسأتذنمِكاَبِصُذْنُم

وُمِساَقْفِقَيِل.ِكِتاَروُشَمِةَرْثَكْنِمِتْفُعَضْدَق«١٣
ملٱ،َموُجُّنلٱَنوُدِصاَّـرلٱِءاَمَّـسلٱ

،ِروُهُّشلٱِسوُؤُرَدْنِعَنوُفِّـرَعُْ
لَُخيَو
ِّـ
ممِكوُص .»ِكْيَلَعِيتْأَياَّـِ
٢:٢لاينادو٤٤:٢٥ص٥٧:١٠ص

ناسنإلالقعفعضيِكِتاَروُشَمِةَرْثَكْنِمِتْفُعَضْدَق
هللااوكرتنويلبابلاناكو.امهيلعهلاكتامدعنمهريمضو
يفحاجنلافقوتيملمهداقتعابسحوهريغىلعاولكتاو
لبقحلاىلعالوهيفداهتجالاوبيصملايأرلاىلعاملمع
.ظحلاوةفدصلادرجمىلع

ًاجربرشعينثاىلإءامسلاءاملعلامسقِءاَمَّـسلٱوُمِساَق
خلاسيتلاويدجلاوناطرسلاكمسابجربلكاومسو
.اهدصروًادارفأموجنلاةيمستيفليهستلامهتياغو

يفنورشنيءاملعلاناكِروُهُّشلٱِسوُؤُرَدْنِعَنوُفِّـرَعُْملٱ
أبنتيوةيكلفرومأنعربخيًاخوبطموأًاجيزرهشلكلوأ
راثآلانيبدجُوو.اوعداامكةلبقتسملارشبلاينبرومأب
كلفلاملعيفةديمرقنيعبسنمبكرمباتكةميدقلا
.حيسملالبقةنسةئمسمخونيفلأذنمباتكلااذهخيراتو

لٱَكاوُراَصْدَقْمَُّـهنِإاَه«١٤
ْ
َنوُّجَنُيَال.ُراَّـنلٱُمُهْتَقَرْحَأ.ِّـشَق

ًاراَنَالَوِءاَفْدِتْسِالِلًارَْمجَوُهَسْيَل.ِبيِهَّـللٱِدَيْنِمْمُهَسُفْنَأ
لِل
ْ

.»اَهَهاَُجتِسوُلُج
٤:١يخالمو١:١٠موحان

رانلادرياليذلاسبايلاشقلاكمهنيدةنهكومهؤاملع
اللبابءاملعاذكهوًالاحاهنمىشالتيوةوقاهديزيلب
نولجعياوناكلبمهتنيدمالومهسفنأاوجنينأنوردقي
.كالهلامويمودق

ةبيصممهتبيصمنوكتالِءاَفْدِتْسِالِلًارَْمجَوُهَسْيِل
الميظعقيرحكًالماكًارامدنوكتلبرانةرمجكةيئزج
.ًائيشكرتي

ُذْنُمِكُراَّـُجت.ْمِهيِفِتْبِعَتَنيِذَّـلٱِكَلَراَصاَذَكٰه«١٥
ْنَمَسْيَلَوِهِهْجَوَىلَعٍدِحاَوُّلُكاوُدََرشْدَقِكاَبِص
لَُخي
ِّـ
.»ِكُص
١٨:١١ايؤر

اهلةبحممهلسيلفلبابيفطقفنونطوتسممهوِكُراَّـُجت
نوبرهيفطقفةيصخشلامهحلاصمنعنولأسيلبمهنطوك
ةنيدملاةوقتسيللامجإلابو.هقيرطيفدحاولكًالاح
.اهلاجربلبةيبرحلاجراوبلاوعفادملابالواهجاربأواهراوسأب
ًاديبعاوناكاهلهأنمضعبلانألةفيعضلبابتناكو
مهدحأمتهيملفنييبنجأًاراجتضعبلاوةنهكضعبلاو
لبابتناكيتلارورشلاامأو.يمومعلاعفنلاوةنيدملاحلاصب
لاملاةبحمورفكلاوءايربكلايأمويلاملاعلايفيهفاهنعىنكت
لزتملهذهةيحورلالبابو.ةواسقلاوملظلاوتاذلاةبحمو
.هللاتوكلممواقت

ظاعوللدئاوف
.)٦ع(هيلعهللاانلكوامبلمعنفيك
انتدارإوانتمكحبسحبلمعنوةالصلالمهنامًاريثك.١

.برلالمعوهانلمعنأىسننو
انمبولطملالمعنومزالضرفكسانلامدخنامًاريثك.٢

.ةيبلقةبحمالبهلمعنوةدايزالبطقف

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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الوخيبوتلالمتحنالفانسفنأدجمةياغللمعنامًاريثك.٣
.انريغحاجنبلطن

)١٠ع(كرشيفتننأمطاتنأ
:ىلعيوتحيلطابلانانئمطالا
.ةنونيدلامويوتوملامودقولبقتسملانعرظنلاضغ.١
.لقعلاةقاذحودسجلاةوقوتاذلاىلعلاكتالا.٢
.دسافلانيدلاورحسلاكليطابألاىلعلاكتالا.٣
.ةيطخلابقاوعوةيدبألاوهللاراكنإورفكلاىلعلاكتالا.٤

ةنونيدلامويلدادعتسالامدعلطابلانانئمطالاباقعو
نيدتسينمكوأءاتشلالصفلفيصلابدعتسيالنمك
.نيَدلاءافوبركفيالوفرصيو

)١٣ع(تفعضدق
فعضلابابسأ
نكلودحاوميقتسملاقيرطلانإف.تاروشملاةرثك.١

فصيًايقيقحًابيبطانيعدتسااذإ.ةريثكلالضلاقرط
ىرننيلاجدلاىلإانرظنوهانكرتاذإفءاودنسحأانل
.رخآلايأرنعفلتخييأرمهنملكلنأ
لكألانمفعضيدسجلانإف.ةيدسجلاتاذللاةرثك.٢

يضقينمو.ليلقلالكألانمرثكأةهارشببرشلاو
رثكأًابعتمًالغشةيلستلاهلريصتةيلستلابهتقولك
.زئاجلالغشلانم
لمعلامدعنمدسجلافعضيامك.ةحارلاةرثك.٣

.ةمدخلامدعوةبحملامدعنمًاضيأسفنلافعضت

نوُعَبْرَألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
٤٠صنموهوءايعشإةءوبننميناثلامسقلامسقني
عستاهنملكيفوماسقأةثالثىلإرفسلارخآىلإ
ماسقألانملوألامسقلارخآوه٤٨حاحصألاوتاحاحصأ
اهيفةمهملاعيضاوملاضعبةعجارمليبسىلعوهوةثالثلا
هرخآومانصألاويقيقحلاهلإلانيبزييمتلاوشروكةرصنك
ألِلُّبَّـرلٱَلاَقَمَالَسَال«لوقلا

َ
يناثلامسقلاو.)٢٢ع(»ِراَْرش

.)٥٧:٢١ص(هسفنلوقلااذهبيهتني
ءايرلااميسالوليئارسإاياطخركذيحاحصألااذهو
نيقحتسمريغاوناكنإومهلبرلاةبحمًاضيأركذيو
اذهدعبيبنلادعُيملو.همسالجألمهصالخيفهدصاقمو
لبابطوقسوشروكةرصنيفمالكلاىلإحاحصألا
اممبرلاةينادحوومانصألالطبوتالبقتسملاوتايلوألاو

نييبسملايبنلابطاخو.ةءوبنلانمقبساميفهيفنعمت
.اذوهيطبسنممهرثكأنيذلالبابيف

ملٱَبوُقْعَيَتْيَباَياَذٰهاوُعَمْسِا١«١،٢
ِمْسٱِبَنيِّـوُعْدَْ

حلٱ،اَذوَُهيِهاَيِمْنِماوُجَرَخَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإ
ْ
،ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَنيِفِلَا

حلٱِبَالَوِقْدِّـصلٱِبَسْيَل،َليِئاَْرسِإَهٰلِإَنوُرُكْذَيَنيِذَّـلٱَو
ْ
٢!ِّـَق

لٱِةَنيِدَمْنِمَنْوَّـمَسُيْمَُّـهنِإَف
ْ
.َليِئاَْرسِإِهٰلِإَىلِإَنوُدَنْسُيَوِسْدُق

جلٱُّبَر
ْ
.»ُهُمْسٱِدوُُن

ايمرإ١:٥اينفصو٦٥:١٦صو٦:١٣ةينثت٦٨:٢٦رومزم
٢:١٧ةيمورو٣:١١اخيم٥٢:١ص٥:٢و٤:٢

لصألاىلإ»بوقعي«ةظفلريشتَبوُقْعَيَتْيَباَي
دهعلاسيئركهيلإةبسنلاىلإ»ليئارسإ«ةظفلويعيبطلا
.ديعاوملاملتسمو

وهوبوقعيدالوأنمهريغنودروكذماذوهياَذوَُهيِهاَيِم
ال)٦٨:٢٦رومزم(هنمةجراخلاهايملاببعشلاوعبنبهبشم
ةسائرلانأللبًاعيبطًالسلستهنمنولسلستمًاعيمجمهنأل
مهلكهللابعشبطاخيبنلاف.هنمكولملاناكوهلتناك
اوناكوأاذوهينماوناكءاوسيألصألانعرظنلاضغب
بعشمهنوكلنووعدممهنأحضوأو.ةرشعلاطابسألانم
اورختفيلمهتوعدىلإاورظنيالنأبجيفًاراربأمهنوكلالهللا
.اوطنقيلمهاياطخىلإالواهب
بَّـرلٱِمْسٱِبَنيِفِلاَْحلٱ

برلامساباوفلحينأبجيناكِّـ
نمجتنتسنالو.)٦:١٣ةينثت(هبكلذبنوفرتعياوناكمهنأل
لاوحأيفلبةداتعملاةثداحملايفزوجيفلحلانأكلذ
ماقملنييعتلايفوأةمكحملايفةداهشلاكمسقلابجوت
.)٣٧-٥:٣٣ىّتم(

اوناكمهنألءايرلايفةبلاغلاليئارسإةيطخِقْدِّـصلٱِبَسْيَل
اوناككلذعمومههلإبرلانولوقيوليئارسإمسابنومسي
نامزيفدوهيلاكمهومانصأللنودجسيوهاياصونوفلاخي
امأو.)٨:٣٣انحوي(ميهاربإةيرذمهنأبمهراختفايفحيسملا
يِنُمِرْكُيَو،ِهِمَفِبُبْعَّـشلٱاَذٰهَّـَيلِإُِبَرتْقَي«مهيفلاقفحيسملا
لَقاَّـمَأَو،ِهْيَتَفَشِب

ْ
.)١٥:٨ىّتم(»ًاديِعَبيِّـنَعٌدِعَتْبُمَفُهُب

ىلإمهتبسنىلعمهلاكتاِسْدُقْلٱِةَنيِدَمْنِمَنْوَّـمَسُي
.مهيفيقيقحلاّربلادوجومدعىلعناهربميلشروأ

ةسادقركذبمسالااذهقلعتيامًاريثكُهُمْسٱِدوُنُْجلٱُّبَر
ليئارسإهلإسيلبرلانأدوهيلاركذيهلامعتساوهللا
ليئارسإينبمهنوكلمهاياطخنعرظنلاضغيهنأىنعمب
.سودقولداعهلإوهلب

ْتَجَرَخيِمَفْنِمَو،ُْتَربْخَأٍناَمَزُذْنُمِتاَّـيِلَّـوَألٱِب«٣
هبُتْأَبْنَأَو .»ْتَتَأَفاَهُتْعَنَصًةَتْغَب.اَِ

ألَا
َ

ألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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٤٦:٩و٤٥:٢١و٨و٤٤:٧و٤٣:٩و٤٢:٩و٤١:٢٢ص
٢١:٤٥عوشي١٠و

تاءوبنلالكانه»تايلوألاب«دارملانأحجرألاِتاَّـيِلَّـوَألٱِب
يفئدتبيتاءوبنلانمديدجمسق)٦ع(ةثيدحلاوةميدقلا

ىلعلمتشتتايلوألاو.هتوكلموحيسملااهعوضومو٤٩ص
.اهيفتاءوبنلاتمتيتلاثداوحلاوتاءوبنلا

ىلعلديءيشنكيملتاءوبنلاكلتخيراتيفيأًةَتْغَب
شيجكالهكتاءوبنلايفةروكذملاثداوحلاثودح
.بيراحنس

ُتْمَّـلَكَتْدَق«)٤٦:١١صرظنا(ْتَتَأَفاَهُتْعَنَص
امبملكتوىضقًالوأبرلا»ُهُلَعْفَأَفُتْيَضَق.ِهيِرْجُأَف
لكلاوهنملكلافثداوحلابىتأنيعملاتقولايفوثدحيس
.هب

ِمل«٤
َ
،َكُقُنُعٍديِدَحْنِمٌلَضَعَو،ٍساَقَكَّـنَأيِتَفِرْع

.»ٌساَحُنَكُتَهْبِجَو
٣١:٢٧ةينثتو٣٢:٩جورخ

هنأريغءايعشإةءوبنيفردانوهوديدشخيبوتةيآلاهذه
.لايقزحيفًاريثكىتأ

وهوليئارسإدانعىلإريشيَكُقُنُعٍديِدَحْنِمٌلَضَع
.هبحاصعيطيالورينلالبقيالروثبهبشم

ايمرإ(ةينازةأرماكءايحلاةلقىلإريشيٌساَحُنَكُتَهْبِج
.)٣:٧لايقزح(دانعلاىلإوأ)٣:٣

:َلوُقَتَّـالَئِل،َكُتْأَبْنَأْتَتَأاَمَلْبَق.ٍناَمَزُذْنُمَكُْتَربْخَأ«٥
هبَرَمَأيِكوُبْسَمَوِيتوُحْنَمَو،اَهَعَنَصْدَقيِمَنَص .»اَِ
٣ع

.)٣ع(يفةروكذملاتايلوألابيأٍناَمَزُذْنُمَكُتَْربْخَأ
ةيرشبةمكحلكةقئافوًادجةبيجعتناكتاءوبنلاهذهو
رومألايفنوربتخملا.اهفرعينأهللاريغدحأنكميالف
امأوحجرألاىلعثدحيسامباوربخينأنوردقيةيسايسلا
يفةبيرقرومأبطقفربخيملونوكيسامبديكأتلابربخأفبرلا
راظتنالكفلاخترومأوًادجةديعبرومأبًاضيألبنامزلا
دلُواملبقهمسابشروكركذولبابطوقسكمهنونظوسانلا
ريغتاءوبنلاهذهبدصقبرلانأكشالو.فينوةنسةئمب
نوكيالومانصألاىلعنيلكتملالجخيوتكسينأةداتعملا
مزلتساداتعملاريغليئارسإدانعنإفهذهكتاءوبنبالإكلذ
.ةداتعمريغتاءوبن

نودجسياوناكدوهيلارثكأنأرهظييِمَنَص:َلوُقَتَّـالَئِل
ًاضيأيبسلاةدميفلبطقفيبسلالبقالمانصألل
مهويبسلانماوعجرنيذلاو.)٣٣-٢٠:٣٠لايقزح(
نودجاسلاامأوبرللنيدجاسلااوناكلقألامسقلا
برللاودجسمهضعبامبرولبابيفاوقبفمانصألل
لكبرلااوكرتمهضعبوةجزتممةدابعيأًاعممانصأللو
.كرتلا

ُختَالَأْمُتْنَأَو.اَهَّـلُكْرُظْنٱَفَتْعِمَسْدَق٦«٦،٧
ْ

ْدَق؟َنُوِرب
َنآلٱ٧.اَهْفِرْعَتَْملٍتاَّـيِفْخَمِبَو،َنآلٱُذْنُمٍتاَثيِدَحِبَكُتْأَبْنَأ
لٱَلْبَقَو،ٍناَمَزُذْنُمَسْيَلَوْتَقِلُخ

ْ
هبْعَمْسَتَْملِمْوَي الَئِل،اَِ

َّـ

.»اَهُتْفَرَعْدَقاَذَنَئَه:َلوُقَت

.تاءوبنلاعمسدقناكليئارسإيأَتْعِمَسْدَق
.تاءوبنلاهذهمامتنآلارظنايأْرُظْنٱَف
ُختَالَأ

ْ
تاءوبنلامامتإركنينأردقيالليئارسإيأَنوُِرب

امبدهشينأهيلعلببرلابلطضفرينأهلزوجيالف
ًاصوصخهيلعةبجاوةداهشلاهذهوهرظنوهعمسدقناك
.هللابعشهنوكل

تاءوبنلانمديدجمسقيأ)٣عرظنا(ٍتاَثيِدَحِب
هذهو.هتوكلموحيسملااهعوضومو)٤٩ص(يفئدتبي
نأنوردقيالفةلبقتسماهنألسانلانعتايفخمتاثيدحلا
نأنوردقيالفمهرابتخالكنعةديعبيهواهوفرعي
.اهوحجري

حيسملابءادفلاوبرلادبعبةصتخملارومألاْتَقِلُخَنآلٱ
يفاهمامتإنوكيوةيلزألابرلادصاقمبتناكرومألاهذهو
تركُذاهنأىنعملابنآلاتقلُخاهنكلوةلبقتسملاروصعلا
سانلانمدحأتاءوبنلالبقاهفرعيملوتاءوبنلابترهظو
.تنلعُأامدنعتقلُخاهنأكتناكو

ةسدقملارافسألايفتناكاَِهبْعَمْسَتَْملِمْوَيْلٱَلْبَقَو
هنأريغصالخلاةقيرطوحيسملاىلإتاراشإوزومرةميدقلا
ص(نمءايعشإتاءوبنيفيتأيامكًاحضاونالعإنكيمل
.ًادعاصو)٤٩

تناكلميدقلايفتاثيدحلاهذهتنلعُأولَلوُقَتَّـالَئِل
اوبسنوةموهفموةطيسبءايشأكءايعشإرصعيفدوهيلادنع
انرصعلهأضعبنأامكمهلوقعةوقىلإاهبمهتفرعم
نونظيلبًابيجعًائيشاهيفنوريالفةسدقملابتكلااوداتعا
نالعإالولمهنأنولهجيومهناهذأةوقبءيشلكنوفرعيمهنأ
.سمادمالظيفةرباربلاكاوناكسدقملاهباتكهللا

ألَا
َ

ألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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ِّـينِإَف،َكُنُذُأْحِتَفْنَتَْملٍناَمَزُذْنُمَو،ْفِرْعَتَْملَوْعَمْسَتَْمل«٨

لٱَنِمَو،ًارْدَغُرُدْغَتَكَّـنَأُتْمِلَع
ْ
طَب
ْ
.»ًايِصاَعَتيِّـمُسِن

٥٨:٣رومزم

اهلاوهبتنيملمهنكلوتاءوبنلااوعمسدقاوناكْعَمْسَتَْمل
رومأنومهفيفيكفئدابمللاوهبتنيملنإو.اهباونمآالو
.اهبنالعإلايتأيسيتلاصالخلاوحيسملا

هخيراتلوأنمليئارسإناميإمدعرهظٍناَمَزُذْنُم
.هللابعشهنوكرابتعاب

ملونامزذنمرومألاهذهبرلامهلنلعيملُتْمِلَعِّـينِإَف
نوظفحيالونالعإلانولبقيالمهنأهتفرعملمهناذآحتفي
.دهعلا

.مههلإنيبومهنيبيذلادهعلااوفلاخًارْدَغُرُدْغَت
.ًابعشاوراصاملوأنمِنْطَبْلٱَنِمَو

طَبُأيِمْسٱِلْجَأْنِم«٩
ِّـ
يِرْخَفِلْجَأْنِمَو،يِبَضَغُئ

.»َكَعَطْقَأَالىَّـتَحَكْنَعُكِسْمُأ
:٢٠لايقزحو١١عو٤٣:٢٥صو١٠٦:٨و٧٩:٩رومزم
٧٨:٣٨رومزم٤٤و٢٢و١٤و٩

ءايرلايأحاحصألااذهيفةروكذملاليئارسإاياطخ
لاحلايفهللابضغتبجوتساعامتسالامدعودانعلاو
هبعشهامسوليئارسإراتخادقناكهنألهبضغأطبهنكلو
٩:٢٨ةينثت(همساىلعممألافدجلمهكرتولوصاخلا
هدصاقموهبعشلهديعاومبرلاركذتو.)٣٢:١٢جورخو
دريملهمسالجألفمهتطساوبملاعلاصالخومهصالخيف
نأل)١(هقئالخلةعفنملكنممهأهللادجمو.مهعطقينأ
ةقلعتمهقئالخلةعفنملكنأل)٢(.هقئالخنمىلعأهللا
.ةلماكلاهتافصراهظإوهدجمب

يفَكُْتَرتْخٱ.ٍةَّـضِفِبَسْيَلَوَكُتْيَّـقَنْدَقاَذَنَئَه«١٠ ِروُكِ
ملٱ
.»ِةَّـقَشَْ
٢٢و٢١و٢٢:٢٠لايقزح٦٦:١٠رومزم

:نيريسفتلمتحتةرابعلاهذهٍةَّـضِفِبَسْيَل
ُمَالَك«)١٢:٦رومزم(يفليق.ةواسقالبناحتمالا)١(
يفٍةاَّـفَصُمٍةَّـضِفَك،ٌّيِقَنٌمَالَكِّـبَّـرلٱ يفٍةَطوُبِ ،ِضْرَألٱِ
اذكهنكيملفليئارسإناحتماامأو.»ٍتاَّـرَمَعْبَسٍةَصوُحَْمم
بسحلدعلاببرلامهلماعولو.لادتعاوةمحربلب
.كالهلامامتاوكلهلمهاياطخ

هبعشبّدأناكبرلانأيأ.ةجيتنالبناحتمالا)٢(
ّىمحغئاصكةحلاصلالامعألانمءيشهبيدأتنمجتنيملو

نمءيشهنمجرخيملهبعتلكدعبوهيفندعملاعضووهروك
دصقيغئاصلا.هلةميقالًاثبخجرخاملكناكلبةضفلا
نمهنولمتحياملكوهبعشلفبرلاامأوهسفنلحبرلا
.مهتعفنملوهامنإبيدأتلا

َفْيَكُهَّـنَأل.ُلَعْفَأِيسْفَنِلْجَأْنِم،ِيسْفَنِلْجَأْنِم«١١
.»َرَخآلاَهيِطْعُأَاليِتَماَرَكَو؟يِمْسٱُسَّـنَدُي
٤٢:٨ص٢٠:٩لايقزحو٢٧و٣٢:٢٦ةينثت٩ع

وأمهتوقوأمهانغلجأنممهرتخيملِيسْفَنِلْجَأْنِم
هتمعنوهتمحرمهيفرهظيلهمسالجأللبةحلاصلامهلامعأ
.مهاياطخنمومهئادعأنممهصالخيفهتوقو
اوناكولوهسفنلجأنممهصّلخيًاضيألبقتسملابوُلَعْفَأ
.نيقحتسمريغ

:نيرمأببرلامساسندُييِمْسٱُسَّـنَدُيَفْيَكُهَّـنَأل
برلانأممألاجتنتسيفبيدأتالبمهكرتينأ:لوألا
.ةحيبقلامهلامعأبضار
برلانأممألاجتنتسيفصالخالبهبعشهكرتب:يناثلا

.هديعاوميفنيمأريغومهصالخىلعًارداقسيل

.ُهُتْوَعَديِذَّـلٱُليِئاَْرسِإَو.ُبوُقْعَياَيِيلْعَمْسِا١٢«١٢،١٣
َضْرَألٱِتَسَّـسَأيِدَيَو١٣،ُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱاَنَأ.َوُهاَنَأ
.»ًاعَمَنْفِقَيَفَّـنُهوُعْدَأاَنَأ.ِتاَواَمَّـسلٱِتََرشَنيِنيِمَيَو
٢٢:١٣و١:١٧ايؤرو٤٤:٦و٤١:٤ص٣٢:٣٩ةينثت
٤٠:٢٦ص١٠٢:٢٥رومزم

هجووهاعدهللانإ)١(نيببسلعمسينأليئارسإىلعو
لكىلعرداقلاهللاوهملكتملانإ)٢(.ةصاخهيلإهمالك
.ءيشلكقلاخوءيش
.دبألاىلإووهوهلزألاذنموريغتمريغهللاَوُهاَنَأ
نوكيالفةيدبألاةايحلابهبنينمؤملادعوهللاُرِخآلٱاَنَأَو

ةايحلاولكلاقلخهنألهنمءيشلكنكلوهدحورخآلاوه
وهوهلءيشلكوماودلاىلعهقئالخظفحيهنألهنمةيدبألا
.هدجملجأللكلاقلخهنألءيشلكةياغ
طقفقلاخلاسيلهللانألعراضملالعفرظناَّـنُهوُعْدَأاَنَأ
نودبوءيشلكبينتعملاولكلاظفاحنآلاوهلبءدبلايف
تاقولخملانمءيشلكو.نوكلافقيالةمئادلاهتيانع
نأناسنإلاىلعبجييرحلابمكف.فقيفهوعديهرمأتحت
ضرألابهبينتعييذلاوبرلاهوعديامدنععمسي
.هصلخيوهبعشظفحينأردقييرحلابملكفتاومسلاو

ألَا
َ

ألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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هبََربْخَأْمُهْنِمْنَم.اوُعَمْسٱَوْمُكُّلُكاوُعِمَتْجِا«١٤ ْدَق؟اَذِٰ
َىلَعُهُعاَرِذُنوُكَيَو،َلِباَبِبُهَتَّـَرسَمُعَنْصَي.ُّبَّـرلٱُهَّـبَحَأ
لٱ
ْ
لِك
ْ
.»َنيِّـيِناَد
ص٤٥:١ص٢١و٤٥:٢٠و٤٤:٧و٤٣:٩و٤١:٢٢ص
٤٤:٢٨

.نويليئارسإايْمُكُّلُكاوُعِمَتْجِا
طوقسيأهذهبربخأممألاَنِمنَميأََربْخَأْمُهْنِمْنَم

نأاولوقينأنوردقيالممألانإفليئارسإصالخولباب
ةئمباهثودحلبقاهبربخأفبرلاامأوهذهبتأبنتمهتهلآ
وهبرلانأبفرتعينأليئارسإىلعبجيفةنسنيسمخو
.هللا

هنألوقلااذهنممهفنالوشروكيأُّبَّـرلٱُهَّـبَحَأْدَق
ًاينثوًاكلمناكشروكنألدوادوميهاربإبحأامكهبحأ
نمهبعشصالخيفهتدارإمامتإلةراتخمةلآكناكهنكلو
اذكهو.رمألااذهيفًاعيطموةياغلاهذهلًاقفاومناكولباب
.»يِدْبَعََّـرصَنْذَخوُبَن«)٢٥:٩ايمرإ(يف

رامدببرلاةرسمعنصيسشروكَلِباَبِبُهَتَّـَرسَمُعَنْصَي
.طقفشروكةرسمسيلوبرلاةرسمكلذناكولباب

مهبراحييأشروكعارذَنيِّـيِناَدْلِكْلٱَىلَعُهُعاَرِذ
.مهبلغيو

.»ُهُقيِرَطُحَجْنَيَفِهِبُتْيَتَأ.ُهُتْوَعَدَوُتْمَّـلَكَتاَنَأاَنَأ«١٥
خلا٢و٤٥:١ص

ةقيقحلابولوقلاةيمهأىلعلدي»انأ«ةظفلراركتاَنَأاَنَأ
هحاجنوكلملايسركىلإهءاقتراودلُواملبقشروكةيمست
دحأردقيالةبيجعلارومألانمنيينادلكلاىلعهراصتناو
.اهثودحلبقاهفرعيوأاهلمعينأهللاريغ

.)٣-٤٥:١و٣و٤١:٢ص(ُهُقيِرَطُحَجْنَيَف

لٱَنِمْمَّـلَكَتَأَْمل.اَذٰهاوُعَمْسٱ.َّـَيلِإاوُمَّـدَقَت«١٦
ْ
يفِءْدَب ِ

خلٱ
ْ
يِنَلَسْرَأُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَنآلٱَو،َكاَنُهاَنَأِهِدوُجُوُذْنُم.ِءاََف
.»ُهُحوُرَو

١١و٩و٢:٨ايركزو٦١:١ص٤٥:١٩ص

.ملكتملاوهبرلاَّـَيلِإاوُمَّـدَقَت
يفِءْدَبْلٱَنِمْمَّـلَكَتَأَْمل .)٤٥:١٩ص(ِءاَفَْخلٱِ
ذنمهللاءاضقيفرمألااذهدوجويأِهِدوُجُوُذْنُم
.لزألا

ملكتنأىلعرصتقيملبرلا)٨:٢٧لاثمأ(َكاَنُهاَنَأ
نمءيشلكبينتعيوءيشلكيرجيوهفءدبلايفىضقو

ءدبلانمملاعلارومألكيفلماعلاوهو.ةياهنلاىلإلوألا
.نآلاىلإ

نأمهضعبىأرُهُحوُرَويِنَلَسْرَأُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَنآلٱَو
حوروحيسملاانهملكتملانأحجرألانكلوملكتملاوهيبنلا
»ّيلعبرلاديسلاحور«)٦١:١ص(هيلعناكبرلا
هدجمهبرهظأوهبسانلاملكهللايأةملكلاوهحيسملاو
نيوكت(ًاضيأميدقلادهعلايفلبدسجتلادعبطقفسيلو
هبنيملاعلالمعبآلاهللاو.)١٣:٣و٦:١١ةاضقو١٨:١٣
)١:٣نييناربع(هتردقةملكبءايشألالكلماحلاوهو
.اهلكةيآلاهذهبملكتملاوهحيسملانألوقننأزوجيف

ُّبَّـرلٱاَنَأ:َليِئاَْرسِإُسوُّدُقَكيِداَفُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه«١٧
ٰهلِإ
ُ
لَعُمَك

ِّـ
يفَكيِّـشَمُأَو،َعِفَتْنَتِلَكُم .»ِهيِفُكُلْسَتٍقيِرَطِ

٣٢:٨رومزم٢٠عو٢٤و٤٤:٦و٤٣:١٤ص

لوقلاو.ًاضيأبيدأتلابوءايبنألاناسلبهبعشمّلعيبرلا
:رومأةثالثىلإريشي»هبعشملعمبرلا«
.هتانألوطوةيوبألاهتبحموهلزانت.١
ناسنإلانأمزلتسيلوقلااذهنإفهدنعناسنإلاةميق.٢

.ريمضوكاردإولقعوذوميلعتلالباق
لبدبعوأةميهبكهربجيالبرلانإفناسنإلاةيلوؤسم.٣

هتدارإببرلاعيطيوعنتقيوفرعيومهفيلهمّلعي
.هرايتخاو

هنأبةريثكقرطىلعهبعشلهتبحمهللاّنيبكيِداَف
اميسالولبابيبسورصمةيدوبعنممهادفومهراتخا
ًاناهربحيسملاتومناكفنينمؤملاعيمجليدافلاهنباهلذب
نازحألاوبئاصملانمانباصأامهمف.هللاةبحمىلعًاعطاق
.انلهتبحميفكشنال

لبةيتقولاةحارلاهميلعتةياغتسيلَليِئاَْرسِإُسوُّدُق
طئاسونوكتدقلاومألاةراسخوةيدسجلامالآلاوةسادقلا
وهانبيصياملكوتايحورلايفومنلاوسفنلاصالخل
.انعفنل

لبمالكلابيفتكيالهنأللاّعفبرلاميلعتَكيِّـشَمُأَو
هضئارفيفنوكلسيمهلعجيومهلخاديفهحورلعجيًاضيأ
.)٣٦:٢٧لايقزح(

َكُّرِبَوَكُمَالَسٍرْهَنَكَناَكَف،َياَياَصَوِلَتْيَغْصَأَكَتْيَل«١٨
لٱِجَجُلَك

ْ
.»ِرْحَب

١١٩:١٦٥رومزم٨١:١٣رومزمو٣٢:٢٩ةينثت

ألَا
َ

ألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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:لوقلااذهنممهفنَكَتْيَل
عيمجلالبقينألبسانلاكلهينأءاشيالبرلانإ.١

.ةبوتلاىلإ
امكهضفريوأصالخلالبقيلةيرحلاناسنإلاىطعأهنإ.٢

ىلعرداقلالوقيفيكمهفننأردقنالاننأريغءاشي
وأعوقولادعبًائيشىهتشاهنأك»كتيل«ءيشلك
مظعأاموهللاةبحممظعأامف.عوقولاليحتسم
.ناسنإلاةيلوؤسم

يفرهنلاهبشيهبدوعوملامالسلاَكُمَالَسٍرْهَنَكَناَكَف
:رومأ
رهنلانأامكملاعلانمسيلوهللانموقوفنمهنإ.١

نملزانلارطملانمعبنلاءاموهنمىلعأعبننم
.ءامسلا
عطقنتاليذلاتارفلاكًاريبكًارهنهبشيفموديهنإ.٢

ةيدوألالويسكفملاعلامالسامأوفشنيالوههايم
رثكأءامالبةيدوألاىقبتوفشنتفطقفنيحىلإيتلا
.ةنسلا
تناكوأةمهمتناكءاوسانرومألكلمشيهنإ.٣

.هقيرطيفاملكيطغيرهنهايمكةديهز
لكيفدادزنانبولقيفهللامالسلحينيحفرمثمهنإ.٤

رهننمبيجعلااهبصخيتلارصمضرأكةمعن
.لينلا
ىلعانتايحينسنمةنسفةنسوًامويفًامويدادزيهنإ.٥

دادزيرهنلانأامكلماكلامالسلاىلإلصنفضرألا
.دودحملاريغرحبلاىلإلصيىتح

ىنعميفةلمعتسمانهربةملكنأىعلدتةنيرقلاَكُّرِب
ينبنإفمالسلاوةحارلاكهنعةجتانلادئاوفلاوريبدتلا
مهدعوبرلانكلومهلامعأىلإًارظنًاراربأاونوكيملليئارسإ
ًاببسمهاياطختناكامكوراربأمهنأكنونوكيفنارفغلاب
.مالسلاوةحارللًاببسمهريربتنوكياذكهمهتاقيضل

:يتأياميفرحبلاججلكريربتلاِرْحَبْلٱِجَجُلَك
رباذكهءيشلكيطغيامكودودحملاريغرحبلا.١

.ركذُتالواناياطخرهظتالفانيطغيحيسملا
اهودرينأرشبلاينبردقيالوًادجةيوقرحبلاججلنإ.٢

ُهللاَا؟ِهللاٱيِراَتُْخمَىلَعيِكَتْشَيَسْنَم«حيسملاّرباذكهو
.)٨:٣٣ةيمور(»ُرِّـَربُييِذَّـلٱَوُه

َال.ِهِئاَشْحَأَكَكِئاَشْحَأُةَّـيِّـرُذَوَكُلْسَنِلْمَّـرلٱَكَناَكَو«١٩
.»يِماَمَأْنِمُهُمْسٱُداَبُيَالَوُعِطَقْنَي
١:١٠عشوهو٢٢:١٧نيوكت

:٢٢نيوكت(ميهاربإهللادعواذكهَكُلْسَنِلْمَّـرلٱَكَناَكَو
:٤كولم١(ناميلسمايأيفًايتقووًايئزجدعولامتو)١٧
حيسملابنينمؤملايأناميإلابميهاربإدالوأيفمتيسو)٢٠
ميهاربإلسنومنبمامتلالكدعولامتلليئارسإاياطخالولو
اوناكلبابيبسنماوعجرنيذلانأريغ.دسجلابسح
.دعولاىلإةبسنلابًادجنيليلق

نإليق.رحبلايفةديدعلاتاناويحلايأِهِئاَشْحَأَك
لكابروألهألكهنملكأولوعطقنيالرحبلايفنيدرسلا
.موي

الةمألانأىنعملاوليئارسإمسايأُهُمْسٱُداَبُيَال
ىرخأةمأىلإمامضناوأيبسوأبورحةطساوبىشالتت
.ةرحوةميظعةمأىقبتلب
برلااذكهونيحلكيفاهيلعهللارظننوكييِماَمَأ
بلاطهنأًاضيأمهلدكأوةدودحملاريغهتبحمهبعشلدكأ
.مهسفنأاوكلهأوهتبحماوضفرمهنكلومهصالخ

لٱِضْرَأْنِماوُبُرْهٱ،َلِباَبْنِماوُجُرْخُا«٢٠
ْ
لِك
ْ
.َنيِّـيِناَد

هباوُداَن.اُوِربْخَأِمَُّنَّـرتلٱِتْوَصِب ىَصْقَأَىلِإُهوُعِّـيَش.اَذِٰ
.»َبوُقْعَيُهَدْبَعُّبَّـرلٱىَدَفْدَق:اوُلوُق.ِضْرَألٱ

٧و٢:٦ايركزو٤٥و٥١:٦و٥٠:٨ايمرإو٥٢:١١ص
٢٣و٤٤:٢٢صو٦و٥و١٩:٤جورخ١٨:٤ايؤرو

رمأىلإريسألاجاتحيال.يبسلانمعوجرلابةءوبن
امأوبابلاهلحتُفىتمجرخيهنإفهنجسنمجورخلاب
نمجورخلاواوكلتماوكانهاودلُومهرثكأفلبابيفنويبسملا
نيرثكألانأعقاولاونطولاىلإعوجرلاكمهلرهظيمللباب
الاياطخلابنييبسملانأبلغياذكهو.لبابيفءاقبلااولضف
نأبرمألااوعمسينأىلإنورقتفيلباهنمقالطإلانوبلطي
لبابيفاوقباذإمهيلعيذلارطخلابمهرذنييبنلاواوجرخي
امبرطقفةيدسجلارومألايفولورارشألابنيدحتملانأل
.مهاياطخبقاوعيفمهباودحتا

اوباصُينأنمًافوخلبنيينادلكلانمًافوخالاوُبُرْهٱ
.مهتنيدمرامديف

نمصالخلابنييليئارسإلاحرفىلإريشيِمُّنََّـرتلٱِتْوَصِب
.مهدالبىلإعوجرلاولباب

ىصقأىلإربخلااولسرينأليئارسإىلعيأُهوُعِّـيَش
نييليئارسإلانألبوعشلاعيمجمهيهصالخنإفضرألا

ألَا
َ

ألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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بسححيسملامهنموهللالاوقأىلعاونمؤتسادقاوناك
.هتروكابوملاعلاصالخلًادادعتسامهصالخناكفدسجلا

يفاوُشَطْعَيَْملَو«٢١ لٱِ
ْ
َهلىَرْجَأ.اَهيِفْمُهَرَّـيَسيِتَّـلٱِراَفِق

ُ
ْم

ملٱِتَضاَفَفَرْخَّـصلٱَّـقَشَو،ًءاَمِرْخَّـصلٱَنِم
ْ
.»ُهاَيِ

:١٠٥رومزمو٢٠:١١ددعو١٧:٦جورخ١٨و٤١:١٧ص
٤١

نيحرخصلانمءاممهلىرجأهللانأخيراوتلايفسيل
مهبينتعيهنأبماعدعولوقلااذهنأمهفنكلذلوعوجرلا
نماوجرخاملهبعشبىنتعاامكلبابنممهعوجرنيح
اَنَذَقْنَأَفاَنْيَلَعاَنِٰهلِإُدَيْتَناَك«)٨:٣١ارزع(ارزعلاق.رصم
لٱِدَيْنِم

ْ
لٱَوِّـوُدَع

ْ
.ِ»قيِرَّـطلٱَىلَعِنِماَك

ألِلُّبَّـرلٱَلاَقَمَالَسَال«٢٢
َ
.»ِراَْرش

٥٧:٢١ص

يهةروكذملاديعاوملانأّنيبتحاحصألااذهةمتاخنإ
ىنعملوقلااذهلو.رارشأللالطقفنينمؤملاهللابعشل
تويبولاممهلناكنإولبابيفاوقبنيذلانأوهوصاخ
الإدجوياليذلايقيقحلامالسلامهلسيلةيدسجةحارو
مالسالنأوهوماعىنعمًاضيأهلو.هللااياصوظفحب
هنوعيطيالوهللانوبحيالنيذلامهرارشألاو.رارشألل
لامعألالامهإبًاضيألبطقفرشلالعفبنوكتالةيطخلاو
ناميإلامدعوبجاولامالكلانعتوكسلاوةبولطملا
تيبلاكناسنإللاميفنوكياليقيقحلامالسلاو.ةبحملاو
حيسملابناميإلايفوهلخاديفلبةحصلاوةحارلاولاملاو
.ةيدبألاةايحلابءاجرلاوهللاةحلاصمو

نمعونمهلناكنإوةيطخلالعفبرارشاللمالسال
ةرخآلايفالواهنوركذتيامدنعةيطخلادعبالوةيتقولاةذللا
.دبألاىلإهللابضغمهيلعلب

ظاعوللدئاوف
)٤ع(ساقكنأيتفرعمل
دانعلا
لقعريغنعأشنيدانعلانإفتابثلاودانعلانيبزّيم

لاكتالانودتاذلاىلعلاكتالاوهدانعلاوةميهبلادانعك
.هللاىلع
ملعتينأردقيالوعمسيالدينعلانألةلاهجدانعلا.١

الوءيشلكفرعينأردقيسانلانمدحأالنأعم
سانلاهفرعياملكفرعينأهدحوًادحانكمي
هنأبمهعنقيفسانلاشغينأردقيالدينعلاو.ًالامجإ

هبيذلارمألاوههبرختفييذلارمألاويأرلابئاص
.ملاعلاهرقتحي
اوعمسينأهديبعنمبلطيهللانألةيطخدانعلا.٢

نكلوهوعيطيوةئيدرلامهقرطاوكرتيواوبوتيواوملعتيو
ةدارإلمّلسيالوهتيطخبفرتعيالوعمسيالدينعلا
.برلا
دعبيفدادزينأهصئاصخنمهنألميظعرطخدانعلا.٣

هقيرطيفمدقتاملكفهتدايزردقىلعهللانعهبحاص
.هللاىلإعوجرلاهيلعبعص

)٦ع(اهفرعتالتايفخم
ةمدقم
ىوقوضرألاتحتنداعملاكةعيبطلايفتايفخمدجوي
اهنكلوقلخلاذنمملاعلايفتناكيتلاةيئابرهكلاكةيعيبط
نمو.ًامامتفرعُتملنآللورصعلااذهيفًايئزجتفرع
:يتأيامةيحورلاناسنإلاتايفخم
ىلعنيرداقانسلاننأنظنامًاريثكاننإف.ةيحورىوق.١

ةمدخلانمعونمامتإىلعوأتاقيضوبراجتلامتحا
دجويهنأامكو.ةيفخملاىوقلارهظتةجاحلادنعنكلو
رطملالزنيىتحاهفرعنالةريثكروزبضرألاهجوتحت
يفدجوياذكهرمثتوتبنتفاهيلعسمشلاقرشتو
حورلالولحدنعرهظتةيحوررامثأروزبسانلابولق
.سدقلا
ةماستاتابنروزبكةيفخمزونكًاضيأيهو.ةريرشىوق.٢

اوناكصوصللاوةلتقلاكةاطخلامظعأنإفةرضمو
دحألزوجيالفبولقلاءاطسبونيبوبحمًالافطأًالصأ
امبرهنألةسادقلايفتباثهنأكهسفنىلعلكتينأ
.اهفرعيالةيطخلاىلإلايمأهبلقيفناك
تاموهللانباناسنإلكنإفدولخلاودجملاةوق.٣

ثريشحوتملايربربلانأنكمملانموهيدتفيلحيسملا
.بهذلانمًاليلكإوًاضيبًابايثسبليوةيدبألاةايحلا

نوُعَبْرَألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
يفنويهصةيزعتو.)١٢-١ع(هدبعلبرلاةداهش
هلوقوهو)٧ع(يفيساسألاقحلاو.)٢٦-١٣ع(اهقيض
نيمأوهكرتيالفهدبعلنيمأوهو»نيمأوهيذلابرلا«
.اهاسنيالفةسينكلل

اليبنلانألقبسامعهيلياموحاحصألااذهيفو
رامدوشروكيفالومانصألاوهللانيبزييمتلايفدعبملكتي

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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حيسملااهسأروةسينكلانيبةبسنلاهمالكعوضوملبلباب
لاسرإوةسينكلاةوعديفهللاةياغوملاعلاىلإاهتبسنو
اهيفيتلاعبرألاتارابعلاىدحإحاحصألااذهيفو.حيسملا
٩-٥٠:٤و٦-٤٩:١و٤-٤٢:١ص(»برلادبع«ركذ
.)٤-٤٢:١صيفليقامرظنا٥٣:١٢-٥٢:١٣و

جلٱاَهُتَّـيَأِيليِعَمْسِا١«١،٢
ْ
ْنِمُمَمُألٱاَُّهيَأاوُغْصٱَو،ُرِئاََز

لٱَنِمُّبَّـرلٱ:ٍديِعَب
ْ
طَب
ْ
َرَكَذيِّـمُأِءاَشْحَأْنِم.ِيناَعَدِن

يف.ٍّداَحٍفْيَسَكيِمَفَلَعَجَو٢،يِمْسٱ ِينَأَّـبَخِهِدَيِّـلِظِ
يف.ًاِّيْربَمًامْهَسيِنَلَعَجَو .»ِيناَفْخَأِهِتَناَنِكِ

١:١٥اقولو٢١و١:٢٠ىّتمو١:٥ايمرإو٥ع٤١:١ص
٥١:١٦و١١:٤ص١:١٥ةيطالغو١٠:٣٦انحويو٣١و
٥١:١٦ص١:١٦ايؤرو٤:١٢نييناربعو٦:٥عشوهو
٤٥:٥رومزم

ىلإبسنُتالةروكذملاتافصلانألحيسملاوهملكتملا
.)١٣:٤٧لامعأرظناو٦ع(»ممأللًارون«لوقلاكهريغ
رئازجلاوعديحيسملاو.)٨ع(»بعشللًادهع«لوقلاو
دوهيللسيلوهفملاعلاصّلخمهنألهمالكاوعمسيلممألاو
:٢٢نيوكت(ضرألاممأعيمجهيفكرابتييذلاوهوطقف
١٨(.
ربعامورحبلالحاوسورئازجلاناكسيأُرِئاَزَْجلٱاَهُتَّـيَأ
ملاعلاصّلخيلملاعلاىلإلسرمهنألنيديعبلاممألاورحبلا
.طقفدوهيلاالهلك
)١:٣١اقولو١:٢١ىّتمرظنا(ِيناَعَدِنْطَبْلٱَنِمُّبَّـرلٱ

.دلُواملبقًاصلخميأعوسييمسهنإف
نإ.)٤:١٢نييناربعرظنا(ٍّداَحٍفْيَسَكيِمَفَلَعَجَو

نإليق.حيسملامالكاذكوةلاعفوةيحلامجإلابهللاةملك
امرهظأوناسنإلايفناكامملعوهميلعتنماوتهبعومجلا
ْمَّـلَكَتَيَْمل«مهلوقبهؤادعأهلدهشو.ةيرماسلااياطخنممتُك
ْنَأٌدَحَأْعِطَتْسَيْمَلَف.ِناَسْنِإلٱاَذٰهَلْثِماَذَكٰهٌناَسْنِإُّطَق
.)٢٢:٤٦ىّتمو٧:٤٦انحوي(»ٍةَمِلَكِبُهَبِيُجي

يف فيسلااذهبنوحورجملاحيسملاءادعأِينَأَّـبَخِهِدَيِّـلِظِ
بآلاوهولتقينأاوبلطوهيلعاوقنحمهسلااذهبنوباصملاو
صّلخيويزعيحيسملامالكنإ.ةنّيعملاةعاسلاىتحهظفح
»ينأبخ«ةملكلاو.نيمواقملابضغجّيهيوهنولبقينيذلا
ءلمراصىتحملاعلاىلإهنبالسريملهللانأًاضيأديفت
دييفمهسكهللايفروهدلاذنمموتكملارسلاوهوةنمزألا
هودعبرضيفهلامعتساتقوريصيىتحهرهظيالبراحملا
.راظتناريغىلع

لمعتسيبراحملاناكةميدقلابورحلايفًاِّيْربَمًامْهَس
.ديعبلاودعلابرضلمهسلاوبيرقلاودعلابرضلفيسلا
.هدصاقمءارجإلةدعمبرلاديبةلماكةلآوهحيسملاو

ِهِبيِذَّـلٱُليِئاَْرسِإيِدْبَعَتْنَأ:ِيلَلاَقَو٣«٣،٤
لُقَفاَنَأاَّـمَأ٤.ُدَّـجَمَتَأ

ْ
ُتْيَنْفَأًاغِراَفَوًالِطاَب.ُتْبِعَتًاثَبَعُت

.»يِٰهلِإَدْنِعِيلَمَعَو،ِّـبَّـرلٱَدْنِعيِّـقَحَّـنِكٰل.ِيتَرْدُق
:١٥و١٣:٣١انحويو٤٤:٢٣ص٣:٨ايركزو٤٢:١ص
٦٢:١١و٤٠:١٠ص٣:١٩لايقزح١:٦سسفأو٨

دبعنأحضتيحاحصألالماكىلإانرظناذإيِدْبَعَتْنَأ
سوثنروك١(يفليق.ليئارسإيمُسنإوحيسملاوهبرلا
ُريِخَألٱُمَدآَو،ًةَّـيَحًاسْفَنُلَّـوَألٱُناَسْنِإلٱُمَدآَراَص«)١٥:٤٥
هبعشنعبئانهنأل»مدآ«يمُسحيسملاو.»ًايِيُْحمًاحوُر
يفيرشبلاسنجلالكنعبئانمدآناكامكصالخلل
بعشلسيئرهنألانه»ليئارسإ«يمُسحيسملاو.ةيصعملا
ًاسيئرليئارسإوأبوقعيناكامكةسينكلايأيحورلاهللا
انه»برلادبع«ةظفلنأنكميالو.دسجلايفهللابعشل
ِعاَجْرِإل،ُهَلًادْبَع«)٥ع(يفليقهنألدوهيلابعشىلإريشت
برلاىلإدوهيلاعجرييذلانأةرورضلانمف»ِهْيَلِإَبوُقْعَي
.دوهيلاريغنوكي

يفدجمتيبآلا)١٣:٣١انحويرظنا(ُدَّـجَمَتَأِهِبيِذَّـلٱ
:يتأياملهنبا
سومانلانأرهظأاذكهوًامامتسومانلاظفحهنإ.١

.قحولداع
هبضغوهقدصوهللالدعرهظأاذكهوتاموملأتهنإ.٢

.توميهةيطخلاةرجأنإفةيطخلاىلع
لمحيلديحولاهنباهللالذبذإملاعللهللاةبحمرهظأهنإ.٣

.هبنمؤينملكصلخيفملاعلااياطخهدسجيف
يفحجنيسيأهبدجمتيهنأبنبالادعوبآلاو
.هتمدخ

اونمآرشعينثالالسرلانألًايبسنًاثبعيأُتْبِعَتًاثَبَع
دعبليلجلايفاوعمتجانينمؤملانمةئمسمخوحنوهب
.هباونمآدقاوناكمهريغنيريثكنأيفكشالو.هتمايق
اوعمسدقنيسمخلاموياودمتعانيذلانمنوريثكناكو
ةدميفةسينكلاساسأعضودقحيسملاناكوحيسملامالك
ةجيتنلانأل»ًاثبع«لوقيكلذعم.ضرألاىلعهتايح
اذهو.هباعتأوهمالآىلإةبسنلابءيشالكتناكةرهاظلا
ًاماتًاناسنإنوكيهبدوعوملاحيسملانأىلعلديامملوقلا
البهنأعمرشبلاينبكسأيلاونازحألاومالآللةضرع
اذهيفو.)١١:٣٥انحويو٢٧:٤٦و٢٣:٣٧ىّتم(ةيطخ

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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لبسأيللهسفنملسيملهنألهعابتألةودقحيسملارمألا
»يهلإدنعيلمعوبرلادنعيقح«لاقفبرلايفعجشت
.هلمعةرجأيأ

ًايفرحراصمالكلااذهنأحاحصألااذهنممهفنالو
نمًائيشيبنلاىلإىحوأهللانألبنبالاوبآلانيب
ينبدنعةموهفمتاهيبشتوظافلأبهحضوأوهدصاقم
.رشبلا

لٱَنِمِيلِباَجُّبَّـرلٱَلاَقَنآلٱَو٥«٥،٦
ْ
طَب
ْ
،ُهَلًادْبَعِن

يفُدَّـجَمَتَأَف(ُليِئاَْرسِإِهْيَلِإُّمَضْنَيَف،ِهْيَلِإَبوُقْعَيِعاَجْرِإل ِيَنْيَعِ
ًادْبَعِيلَنوُكَتْنَأٌليِلَق:َلاَقَف٦.)ِيتَّـوُقُريِصَييِٰهلِإَوِّـبَّـرلٱ
لَعَجْدَقَف.َليِئاَْرسِإيِظوُفَْحمِّـدَرَوَبوُقْعَيِطاَبْسَأِةَماَقِإل

ْ
َكُت

ألِلًاروُن
ُ

.»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإِيصَالَخَنوُكَتِلِمَم
لامعأو٢:٣٢اقولو٦٠:٣و٤٢:٦ص٢٣:٣٧ىّتم١ع
٢٦:١٨و١٣:٤٧

يفبآللواسموهللاوهولزألاذنمحيسملاِيلِباَج
.طقفسومانلاةهجنمهلباجهللاناكفدجملاوةردقلا
ملاعلاىلإلسرملاكطقفهتفيظوةهجنمهلًادبعوهناكو
٦:٣٨و٤:٣٤انحويو٤:٤٣و٢:٤٩اقول(بآلالبقنم
.)١٧:٤و

.دوهيلايأدسجلابسحليئارسإَليِئاَْرسِإ...َبوُقْعَي
)١١:٢٦ةيمور(هللاىلإدوهيلاعوجربصتختانهةءوبنلاف
.لبقتسملايفمتتسةءوبنلاهذهو

يفُدَّـجَمَتَأَف بَّـرلٱِيَنْيَعِ
ناكو»تبعتًاثبع«)٤ع(لاقِّـ

سانلاربتعيامكهلمعيفحجنيملوسانلانمًارقتحمحيسملا
ةياهنلابوًايوقنوكيبرلابوبرلادنعدجمتهنكلوحاجنلا
ةبكرلكعوسيمسابوثجتنيحًاضيأسانلادنعدجمتي
.ضرألاىلعنموءامسلايفنمم

لبطقفيبسلانمعوجرلاسيلَليِئاَْرسِإيِظوُفَْحمِّـدَرَو
ناظوفحملاو.مهألاوهوًاضيأهللاىلإةيطخلانمعوجرلا
يبسلاةدمةياهنيفنيذلامهيحورلاوأيقيقحلاىنعملاب
نمطقفًادحاوًابعشاوناكيحورلاوأيزاجملاىنعملابو
ناكسددعىلإةبسنلابًاليلقمهددعناكوملاعلابوعش
ملأتيودسجتينأهدبعبقيليالهنإبرلالوقيفضرألا
صلخمنوكينأهاطعأفطقفدوهيلاعوجرلجألتوميو
ًاليلقبلصلالبقهنأكلذىلإتاحيملتلانمو.هلكملاعلا
حيسملانإو)١٢:٢٠انحوي(نيينانويلاضعبعوسيىلإمدقت
.ملاعلالكاوذملتيللسرلالسرأوةيقينيفةأرماةنباىفش

دحاوتيبيفءيضيجارسكحيسملاسيلِمَمُألِلًاروُن
عيمجىلعوناكملكيفءيضتيتلاسمشلاكلبطقف
حيسملاو.دحاوناكميفهرونرصحنينأنكميالوسانلا

مهاياطخهتطساوبسانلافرعيفءيشلكرهظُيهنألرون
دجملاوتوملادعبنوكيسامواياطخلانمصالخلاقيرطو
ةحابقلالطبيهنألًاضيأرونوهو.ةيدبألاةايحلاوءامسلايف
فوخلاوةملظلالامعأنماهريغوبضغلاوبذكلاو
حرفلاوةيزعتلابملاعلايتأيوليللانموهاملكونزحلاو
.ةسادقلاو

حيسملاةطساوبملاعلاصّلخيهللانإيأِيصَالَخَنوُكَتِل
ةيكاطنأيفهتظعوميفلوقلااذهىلعلوسرلاسلوبدنتساو
:١٣لامعأ(ممألاىلإهجوتونينمؤملاريغدوهيلاكرتامل
٤٧(.

لِل،ُهُسوُّدُق،َليِئاَْرسِإيِداَفُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه«٧
ْ
ِناَهُم

ِمل،ِسْفَّـنلٱ
َ
ملٱِدْبَعِل،ِةَّـمُألٱِهوُرْك

لَسَتُْ
ِّـ
ٌكوُلُمُرُظْنَي:َنيِط

ٌنيِمَأَوُهيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِلْجَأل.َنوُدُجْسَيَفُءاَسَؤُر.َنوُموُقَيَف
.»َكَراَتْخٱِدَقيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِسوُّدُقَو

٢٣عو١١و٧٢:١٠رومزم٢٦:٦٧ىّتمو٥٣:٣ص

هنبالذبذإليئارسإىدفبرلاُهُسوُّدُق،َليِئاَْرسِإيِداَف
نممهصالخهتياغفليئارسإسودقوهوهصّلخيلديحولا
برلاناكاذإو.طقفمهيلعنيطلستملانمالمهاياطخ
.هحجنيوهدبعظفحينأنمدبالفىضقودصقاذكه

ىلإءايعشإةءوبنيفةراشإلوأاذهِسْفَّـنلٱِناَهُمْلِل
.)٢٢:٦رومزم(ريمازملايفهيلإريشُأهنأريغحيسملاعاضتا
عوضوملااذهيفىفوتسممالكءايعشإنم٥٣صيفو
ملحيسملاو.ليصفتلابةءوبنلاميمتتحضويديدجلادهعلاو
لبةيندلاهتلاحببسبالوطقفهرقفبسبًاناهمنكي
ًارونوةيطخلكىلعخبوفًاسودقناكهنألهسفنببسب
سفن»سفنلا«نأمهفننأًاضيأزوجيو.ءايرلكفشكف
مهسوفننمهوضغبأحيسملاءادعأنأىنعملانوكيفهريغ
.عوسيلنييسيرفلاضغبناكاذكهو.مهبولقلكنمو

.دوهيلاةمأيأِةَّـمُألٱِهوُرْكَم
سطاليبمامأوهوعوسيناكَنيِطِّـلَسَتُْملٱِدْبَع
.دبعكًابوسحمسدوريهو

يفهنألًايئزجتمتةءوبنلاهذهوَنوُموُقَيَفٌكوُلُمُرُظْنَي
.هنوعيطيوحيسمللنودجسيكولملاضعبانمايأ

دجمتيفهللادجملءيشلكٌنيِمَأَوُهيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِلْجَأل
يتلاةسينكلايفدجمتيوهلكولملادجسييذلاعوسيهنباب
ةمعنلاهذهو.اهمظعواهسدقواهرهطوحيسملااهارتشا
هدبعكرتياليذلابرللةنامألابدهشتاهلكبهاوملاهذهو
.هيلعنيلكتملانمًادحأبيخيالوهتسينكىسنيالو
راتخاهللايأحيسملاوهبطاخملاَكَراَتْخٱِدَقيِذَّـلٱ
ملفنينمؤملاعيمجلةنهكسيئروملاعلاصّلخمنوكيلحيسملا

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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.هللانمًاوعدمناكلبهسفنلةلزنملاهذهحيسملاذخأي
يلجتلالبجىلعوةيدومعملادنعهراتخاهنأبآلادهشو
بئاجعلاوتاوقلابو)١٢:٢٨انحوي(ءامسلانمتوصلابو
.ةمايقلابو

يف:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه«٨ لٱِتْقَوِ
ْ
يفَو،َكُتْبَجَتْسٱِلوُبُق ِمْوَيِ

خلٱ
ْ
ِةَماَقِإل،ِبْعَّـشلِلًادْهَعَكُلَعْجَأَوَكُظَفْحَأَف.َكُتْنَعَأِصََال
لٱِكَالْمَأِكيِلْمَتِل،ِضْرَألٱ

ْ
»ِّـيِرَاَرب

٤٢:٦ص٦:٢سوثنروك٢و٦٩:١٣رومزم

ىلعهناعأوهتعافشلبقهنإلوقيوحيسملاملكيانه
نيحديدجلادهعلاتقووهلوبقلاتقوو.ءادفلالمع
يفعفشيلدعصوماقوتاموملاعلايدتفيلحيسملادسجت
عيمجو.ةسينكلاتسسأتوسدقلاحورلالحونينمؤملا
ةعافشةطساوبيهملاعللوةسينكللتلصحيتلادئاوفلا
ءيجمدنعيهتنيلوبقلاتقوو.برلادنعهلوبقوحيسملا
ةبوتللدعبةصرفنوكتالفملاعلانيديليناثلاحيسملا
نآلاوهلوبقلاتقوليجنإلاعمسينملكلو.صالخلاو
ناكرخأتاذإو.رضاحلاتقولايفصالخلالبقينأهيلعف
:راطخأةثالثتحت
لاوحأالونسحأطئاسوىلعلصحيملامبرهنإ.١

.بسنأ
ةملكنمرثأتيالفهريمضتوميوهبلقىسّقتيهنإ.٢

.ظعولا
.دادعتساالبتوميامبرهنإ.٣

.)٤٢:٦ص(ِبْعَّـشلِلًادْهَع
امىلإهعجرتفةبرخلاضرألاريمعتليأِضْرَألٱِةَماَقِإل

.ناكسلاةرثكوبصخلانمهيلعتناك
ناكسلانمةيلاخلانكامألاِّـيِراََربْلٱِكَالْمَأِكيِلْمَتِل
يفليئارسإينبنإ.قحلانيدلانمةيلاخلايحورلاىنعملابو
مهضرأاوكلتماورارشألانييناعنكلااودرطعوشينامز
درطتالفةيحيسملاةسينكلاامأوهللاةدابعاهيفاوماقأو
مهبولقنمرشلادرطتقحلاراهظإبلبضرألانمرارشألا
وهناسنإلاو.مهضرأومهكلتمتفةسينكلاىلإنومضنيف
وهامأوةحلاصلالامعألارامثأبيتأيلهقلخهللانألضرألاك
ىلإهعيجرتوهحيسملالمعورامثأالبيراربلاكالمأكراصف
.هلجألهقلخام

ألِلًالِئاَق٩«٩،١٠
َ
يفَنيِذَّـلِل.اوُجُرْخٱ:ىَْرس :ِمَالَّـظلٱِ

يفَوَنْوَعْرَيِقُرُّطلٱَىلَع.اوُرَهْظٱ هلٱِّـلُكِ
ْ
١٠.ْمُهاَعْرَمِباَضِ

َّـنَأل،ٌسْمَشَالَوٌّرَحْمُُهبِْرضَيَالَو،َنوُشَطْعَيَالَوَنوُعوَُجيَال

ملٱِعيِباَنَيَىلِإَوِْمهيِدَْهيْمُهَُمحْرَييِذَّـلٱ
ْ
.»ْمُهُدِروُيِهاَيِ

رومزم١٢١:٦رومزم٧:١٦ايؤر٩:١٢ايركزو٤٢:٧ص
٢٣:٢

ألِل
َ
ئطاخلكنإفةيطخلاىرسأولبابىرسأىَْرس

وهوءيشلكفرعيورحهنأنظولومالظلايفوهوريسأ
البوهوسانلالاوقألوةيدرلاتاداعللوتاوهشللريسأ
كولسنودبوةيزعتوحرفالبوءاجرالبوتايحورلابةفرعم
هذهنمهجرخيهدحوحيسملاوةديفملامعأوميقتسم
.ةلئاهلالاحلا

ًابلاغًىعرماهيفدجويالنكامأيفَنْوَعْرَيِقُرُّطلٱَىلَع
اذكهو.ةدتمملاوةريثكلاصالخلادئاوفنعةيانككلذلاق
اهمدقيوةميظعوةريثكةيحوردئاوفهبعشلمدقيحيسملا
قيضلايفحرفلاكسانلاراكفأبسحةقفاومريغطئاسوب
ًارمعاّنمرغصأمهنيذلانمدئاوفلاوةمدخلايفةحارلاو
.ةفرعمو

جاتحتالفهمنغبحلاصلايعارلاينتعيامكَنوُعوَُجيَال
يحلاءاملامهلمدقيذإهبعشبينتعيحيسملااذكهءيشىلإ
.تاداهطضالانارينيفمهظفحيوةايحلازبخو

عاعشساكعناىلإريشتةيلصألاةملكلاٌّرَحْمُُهبِْرضَيَال
قوفنمسمشلانمنوبرضُيالف.ضرألانمسمشلا
يفاهضعبانلتاكربلاهذهو.تحتنمراحلالمرلانمالو
.)١٧و٧:١٦ايؤر(ةرخآلايفاهلكورضاحلاتقولا

مهمدقتيلبةواسقلابمهقوسيالِْمهيِدَْهيْمُُهَمحْرَييِذَّـلٱ
ةيزعتمظعأو.هعيطقفعضفرعينونحعاركمهيدهيو
سأرونونحلابآلاهللاوههتايحربدمنأيهنمؤملكل
همدباهارتشاواهبحأيذلاحيسملاوههمدختيذلاةسينكلا
.يزعملاسدقلاحورلاوهدشرملاوملعملاو

.»ُعِفَتْرَتيِجِهاَنَمَو،ًاقيِرَطِيلاَبِجَّـلُكُلَعْجَأَو«١١
٤٠:٤ص

تابوعصلاىلإريشتلابجلاًاقيِرَطِيلاَبِجَّـلُكُلَعْجَأَو
حيسملاعبتينأديرينملكلتابوعصدجويهنإف
شيعلاقيضوملاعلامومهوةيجراخلاوةيلخادلابراجتلاك
اننإلبًامامتتابوعصلاهذهلاوزمزلتسيالدعولااذهو
»يلابج«هلوقنممهفُيو.مدقتلاطئاسوىلإلوحتتفاهبلغن
انبيدأتاهيفهدصقوبرلانمانلةنّيعمانتابوعصنأ
نمماتلاصالخلاىلعلدي»يلابجلك«هلوقو.انناحتماو
قيرطلاىرناللابجلايفرفسلايفاننأامكقيضوةبرجتلك
قيرطدجويالهنأنظنًانايحأورخآلاىلإلوألانماهلك
.مدقتنامدنعانمامأجيردتلابرهظتاهنكلو

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر

١٧٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ِلاَمِّـشلٱَنِمِءَالُؤٰهَو،َنوُتْأَيٍديِعَبْنِمِءَالُؤٰه١٢«١٢،١٣
ملٱَنِمَو

اَهُتَّـيَأيِمَّـنَرَت١٣.َميِنيِسِضْرَأْنِمِءَالُؤٰهَو،ِبِرْغَْ
جلٱُدْشَتِل.ُضْرَألٱاَهُتَّـيَأيِجِهَتْبٱَو،ُتاَواَمَّـسلٱ

ْ
رتلٱِبُلاَبِ

ِ،مَُّنَّـ
.»ُمَّـَحَرتَيِهيِسِئاَبَىلَعَو،ُهَبْعَشىَّـزَعْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل

٤٤:٢٣ص٦و٤٣:٥ص

دوهيللتسيلديعاوملاهذهنأىلعلديٍديِعَبْنِمِءَالُؤٰه
.ةنوكسملاعيمجللبطقف
دالباهنأمهضعبىأرفةفورعمتسيلَميِنيِسِضْرَأ
اهيلإراشملانيطسلفضرأيفينيسلااهنإمهضعبونيصلا

يفوسرافدالبةينيعبسلاةمجرتلايفو)١٠:١٧نيوكت(يف
.حصألايهوبونجلاضرأةيعوسيلاةمجرتلا

اهوعديوحرفلللابجلاوتاومسلاوعدييبنلايِمَّـنَرَت
ىلإىقبتسيهوليئارسإطوقستدهاشفميدقلاذنماهنأل
.مهدالبىلإوهللاىلإمهعوجرىرتسفرهدلاءاضقنا
ديجمتيفهللادصاقمنالعإوهمنرتلاىلإصاخلايعادلاو
ركذو.ضرألايصاقأىلإممألاوهبعشصالخيفهنبا
نمالءايعشإنموهمالكلااذهنأىلعلديامملابجلا
ناكويبسلاةدميفلبابلوهسيفنكسلوهجميبن
.ًاريثكلابجلاركذيءايعشإ

لبقتسملانعربعوهبعشيزعيسهنأبدعووهىَّـزَعْدَق
.ثودحلاديكأتليضاملاةغيصب

.»يِنَيِسَنيِدِّـيَسَو،ُّبَّـرلٱيِنَكَرَتْدَق:ُنْوَيْهِصْتَلاَقَو«١٤
٤٠:٢٧ص

وألبابوأميلشروأيفناكنإهللابعشيه»نويهص«
مهمّلسهنأاوأرمهنألهبعشيسنهللانأاونظ.رخآعضوم
قرتحاسدقملالكيهلاوتطقسمهتنيدمراوسأومهئادعأل
ىلعلديةدملارخآىتحءيشنكيملوتلاطيبسلاةدمو
يفتطلغاهنكلونويهصتلاق.عوجرلابدعولاميمت
مهيسنهللانإهللابعشنمانمايأيفنوريثكلوقيو.اهلوق
ريغريشبتلاوةفيعضةسينكلاونودهطضمونوقيضتممهذإ
سنيملبرلانألمهلوقبنوئطخيمهنكلونولوقي.حجان
.هبعش

ملٱىَسْنَتْلَه١٥«١٥،١٦
َنْبٱَمَحْرَتَالَفاَهَعيِضَرُةَأْرَْ

طَب
ْ
َىلَعاَذَوُه١٦.ِكاَسْنَأَالاَنَأَو،َنْيَسْنَيِءَالُؤٰهىَّـتَح؟اَهِن
.»ًامِئاَديِماَمَأِكُراَوْسَأ.ِكُتْشَقَنَّـيَّـفَك
:١١ةيمور٧:١١ىّتمو٣:١٧يخالمو١٠٣:١٣رومزم
٨:٦داشنألاديشنو١٣:٩جورخ٢٩

مهلهتبحمدكأفنويهصلوقلهباوجوهوبرلالوقاذه
ىسنتال.اهدالوألمألاةبحميأهنمىوقأدجويالهيبشتب
هتمدخوهتبريهواهتايحنمهتايحواهنمهنألاهعيضرةأرملا
برلانكلو)٢٩و٦:٢٨كولم٢(اهنبامألاىسنتنأردنيو
اهدالوألمألاةبحمنممظعأهبعشلبرلاةبحمنألىسنيال
.)٢٧:١٠رومزم(

ملوهتبحممهلدكؤيرخآهيبشتِكُتْشَقَنَّـيَّـفَكَىلَعاَذَوُه
وأىفخيباتكيفسيلوهشقنلبىحمُيفاهمسابتكي
.ًامئادهمامأنوكيفبرلايفكىلعلبرظنلانعدعبي
لزتملوةميدقةداعوهوديلاىلعمشولاىلإريشيلوقلاو
.قرشلايفسانلاضعبدنع
يأ»كراوسأ«لبكبرِخلوقيالًامِئاَديِماَمَأِكُراَوْسَأ

نإوراوسألاهذهو.ةديجملاوةيلصألاهبعشةلاحركذتي
همسريتيبلاينابنأامكو.برلامامألزتملًايتقوتطقس
هقباطيىتحًامئادهمامأنوكيمسرلااذهوهينبياملبقًامامت
تافصاهيفةايحانملكلمسربرلااذكهًامامتءانبلا
ةلماكةايحيهكلذعموهريغةايحنعفلتختلامعأو
كلذىلإًامئادرظنننأهرمأتحتوهعمنيئانبكنحنانيلعف
.انلبرلااهمسرامكانتايحنوكتلهءاروىعسنومسرلا

.»َنوُجُرَْخيِكْنِمِكوُبِرُْخمَوِكوُمِداَه.ِكوُنَبَعَْرسَأْدَق«١٧
١٩ع

ىضمهنأكلبابنمليئارسإينبعوجرىأريبنلا
برلايبسلاةدمتمتاملو.نوكينأنمدبالهنألًاديكأت
نوعنمياوناكنيذلاوتابوعصلاعيمجعفروقرطلامهللّهس
.ةمواقملااوكرت

،اوُعَمَتْجٱِدَقْمُهُّلُك.يِرُظْنٱَوِكْيَلاَوَحِكْيَنْيَعيِعَفْرِا«١٨
لَتِكَّـنِإ:ُّبَّـرلٱُلوُقَياَنَأٌّيَح.ِكْيَلِإاْوَتَأ

ْ
،ٍِّيلُحَكْمُهَّـلُكَنيِسِب

هبَنيِقَّـطَنَتَتَو .»ٍسوُرَعَكِْمِ
١٧:٦لاثمأ٦٠:٤ص

.ةسينكلانعةيانكيهوميلشروأبطاخييبنلا
نونمؤملامهوةسينكلاىلإنولخادلااوُعَمَتْجٱِدَقْمُهُّلُك

.)٦٠:٤ص(ممألاودوهيلايأبوعشلاعيمجنم
اهنكلوةلمرأكميلشروأتناكٍِّيلُحَكْمُهَّـلُكَنيِسِبْلَت

مهدالوأيهنيدلاوللةنيزلمجأنأامكوسورعكريصت
سورعيهوةسينكلايلحاذكه)١٧:٦لاثمأ(نوحلاصلا
يفةمألكنمنيعمتجملانينمؤملااهءانبأنوكيحيسملا
.ملاعلا

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر
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َنآلٱَنيِنوُكَتِكَّـنِإ،ِكِباَرَخَضْرَأَوِكَّـيِراَرَبَوِكَبَرِخَّـنِإ«١٩
.»ِكوُعِلَتْبُمُدَعاَبَتَيَو،ِناَّـكُّسلٱَىلَعًةَقِّـيَض
١٠:١٠و٢:٤ايركزو٢و٥٤:١ص

ةغيلباهنكلوحنلادعاوقىضتقمبةلماكريغةلمجانه
الةغللانأىلعءانبربخلافذحهنإفنايبلاملعىضتقمب
لمكأامفبَرخلايفًائيشلوقيذخأبرلانإفهنايببيفت
.ةرثكبميلشروألهأعوجربدعولاىلإًالاحلقتناوةلمجلا
مالكىلإةجاحالنأنايبفذحلانمضرغلانأحصيو
هذهو.جرفلاتقوناحوتضماهنألتاقيضلايفريثك
ىلعةقيضتسيلنيطسلفضرأنألًايفرحمتتملةءوبنلا
ةءوبنلافناكسالبةبصخموةعساوماسقأاهيفوناكسلا
ًاريثكتدتمالبنيطسلفيفرصحنتمليتلاةسينكلابمتتس
.ضرألاألمتىتحًاضيأدتمتسو

يفًاضْيَأُلوُقَي«٢٠ ملٱَّـَيلَعٌقِّـيَض:ِكِلْكُثوُنَبِكْيَنُذُأِ
.ُناَكَْ

.»َنُكْسَألِيليِعِّـسَو
خلا١٢و١١:١١ةيمورو٣:٩ىّتمو٦٠:٤ص

اهءانبأتدقفتناكيتلاءانبأمهلكثلاونبِكِلْكُثوُنَب
دوهيلانعًاضوعهللابعشىلإاومضنانيذلاممألامهو
.ملاعلاكلامملكنوألميوًادجنورثكيسمهونينمؤملاريغ
اهديزتلبةسينكلايشالتالتاداهطضالاوتاقيضلانإ
.اهيوقتو

يفَنيِلوُقَتَف«٢١ لَقِ
ْ
،َىلْكَثاَنَأَوِءَالُؤٰهِيلَدَلَوْنَم:ِكِب

طَمَوٌةَّـيِفْنَمٌرِقاَعَو
ْ
ُتْنُكاَذَنَئَه؟ْمُهاَّـبَرْنَمِءَالُؤٰهَو؟ٌةَدوُر

.»؟اوُناَكَنْيَأِءَالُؤٰه.يِدْحَوًةَكُوْرتَم

نممهةسينكلاىلإنيلخادلانأىلإريشيلوقلااذه
تناكةأرمابةهبشمانهةسينكلاو.طقفدوهيلانمالممألا
تدجواهنأكمثةدورطموةيفنمتناكواهءانبأتدقف
لأستوجهتبتوبجعتتفنوريثكءانبأاهلوحواهتيبيفاهسفن
تاولصتمدقتناكولوةسينكلاو.»ءالؤهيلدلونم«
بيجتسيامدنعبجعتتسممألاصالختبلطوةريثك
بلطتتناكاممًادجمظعأنوكيهباوجنألاهتاولصلبرلا
٢:١١ةيطالغو١١-١٥:١و٣-١١:١لامعأرظنا(ركتفتوأ
رظتنتملىلوألاةسينكلانأىلعلدياممامهريغو)١٤-
.ممألامامضنا

يِدَيِمَمُألٱَىلِإُعَفْرَأِّـينِإاَه:ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَلاَقاَذَكٰه«٢٢
يفِكِدَالْوَأِبَنوُتْأَيَف،يِتَياَرُميِقُأِبوُعُّشلٱَىلِإَو ،ِناَضْحَألٱِ
لَمُْحيِفاَتْكَألٱَىلَعِكُتاَنَبَو

ْ
.»َن

٦٦:٢٠و٦٠:٤ص

ميقيوهديعفريدئاقلانأامكيِدَيِمَمُألٱَىلِإُعَفْرَأِّـينِإ
وعديبرلااذكههدنعاوعمتجييكلهدنجلةمالعهتيار
اومضنيلةكلمملكنمنينمؤملاعيمجيأةسينكلادالوأ
.اهيلإ

زونكلكورشبلكمدختسيسبرلاِكِدَالْوَأِبَنوُتْأَيَف
ينبعوجريفًايئزجةءوبنلاهذهتمتوةسينكلاناينبلملاعلا
زوجيوةسينكلاومنيفًاضيأانمايأيفويبسلانمليئارسإ
دالوألاةسينكلاىلإلخدتلايعلانأاهنمجتنتسناننأ
.مهيدلاوعمراغصلا

ملٱُنوُكَيَو«٢٣
.ِكِتاَعِضْرُمْمُُهتاَدِّـيَسَوِكيِنِضاَحُكوُلُْ

لٱِب
ْ
لَيَو،ِكَلَنوُدُجْسَيِضْرَألٱَىلِإِهوُجُو

ْ
،ِكْيَلْجِرَراَبُغَنوُسَح

.»ُهوُرِظَتْنُمىَزَْخيَاليِذَّـلٱُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَنيِمَلْعَتَف
٧٢:٩رومزم٦٠:١٦و٥٢:١٥صو٧عو٧٢:١١رومزم
:١٠و٩:٣٣و٥:٥ةيمورو٣٤:٢٢رومزم٧:١٧اخيمو
١١

تهبُشدقتناكميلشروأنألهيبشتلاّريغتِكيِنِضاَح
نينضاحىلإجاتحيلفطبتهبُشانهوىلكثمأب
ةنسيفهنأركذنةءوبنلاهذهميمتتلًانايبو.تاعضرمو

يفاهدونجاكريمأيفةدحتملاتايالولاةلودترمأ١٩٠٠
الو.نيينطوونييبنجأنييحيسملالكنعةاماحملابنيصلا
الاميفلخادتتنأةسينكللنأاذهنمجتنتسننأزوجي
وهامدجويهنألةيدسجلاوةيسايسلارومألانماهينعي
ميلعتلاوريسفتلاوةدابعلاةسينكلاىلعفهللاوهامورصيقل
ىلعسانلابصغتالوةيدسجلاةوقلالمعتستالوراذنإلاو
.اهلةعاطلا

ًادوجسنودجسيممألانأدارملاسيلِكَلَنوُدُجْسَي
اهراهظإبةسينكلانأدارملالبةداسللديبعلادوجسكًايقيقح
.هتدارإبقحللةعاطلاىلإهليمتناسنإلكريمضلقحلا
.اهسيئرحيسملللبرشبلانيبنمةعامجلدوجسلاسيلو
دومعوحيسملابةدحتماهنأىلعءانبةسينكللدوجسلاركذو
قباطملاةسينكلاميلعتنأدعولااذهيفانلو.هتدعاقوقحلا
.ملاعلاكلاملكدوسيسهيلعينبملاوسدقملاباتكلل

:بابسألُهوُرِظَتْنُمىَزَْخيَاليِذَّـلٱ
.ءيشلكىلعرداقهنإ.١
.هلاوقألكيفنيمأهنإ.٢

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُعَبْر

١٨١
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ّريغيءيشثدحينأنكميالفءيشلكفرعيهنإ.٣
.هدصاقم

:نيتياغلاهرظتننلبنآلاهللاديعاوملاننالاننإ
.ةجاجلرثكأبيلصننأ:ىلوألا
يهواناياطخكرتبديعاوملالوبقلدعتسننأ:ةيناثلا
.ديعاوملاليننعديحولاعناملا

جلٱَنِمُبَلْسُتْلَه٢٤«٢٤،٢٥
ْ
ُتِلْفُيْلَهَو،ٌةَميِنَغِراَّـَب

ملٱُيْبَس
جلٱُيْبَسىَّـتَح:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنِإَف٢٥؟ِروُصْنَْ

ْ
ِراَّـَب

لٱُةَميِنَغَو،ُبَلْسُي
ْ
ِكَمِصاَُخمُمِصاَخُأاَنَأَو.ُتِلْفُتِيتاَع

لَخُأَو
ِّـ

.»ِكَدَالْوَأُص
٢٢و١١:٢١اقولو١٢:٢٩ىّتم

مهنألناميإلافيعضلابعشلالوقخلاُبَلْسُتْلَه
الهنأمهلرهظيناكوديعاوملاهذهنوقدصيالنوداكي
لبابنمنوصلخيءافعضلاونيليلقلادوهيلانأنكمي
نأةفيعضلاةسينكلانكميفيكلوقنكلذكنحنو.ةيوقلا
ريغنألنوكيهلكاذهنأوهبرلالوقو.ملاعلابلغت
.هللادنععاطتسمسانلادنععاطتسملا

طُأَو«٢٦
ْ
اَمَكْمِهِمَدِبَنوُرَكْسَيَو،ْمِهِسُفْنَأَْمَحلِكيِِملاَظُمِع

ينَأٍَرشَبُّلُكُمَلْعَيَف،ٍفَالُسْنِم
لَُخمُّبَّـرلٱاَنَأِّـ

ِّـ
ِكيِداَفَو،ِكُص

.»َبوُقْعَيُزيِزَع
٦٠:١٦صو٩:١٦رومزم١٦:٦و١٤:٢٠ايؤر٩:٢٠ص

قباطيلوقلاوةيلهأبرحىلإريشيْمِهِسُفْنَأَمَْحل
ًائيشّريغسدينوبانكلملانأديفتاهنإفةميدقلاتابوتكملا
زاحناوهنعهتيعردعبأاذكهوةينيدلاموسرلاوتاداعلانم
.سدينوابننيبوهنيببرحلايفشروكىلإاهنمضعبلا
الطئاسوهدنعوءيشلكىلعرداقلاوهبرلانأةجيتنلاو
رارشألاسانلاونيينثولاكولممدختسينأردقيوهواهفرعن
كشنالفهبعشصالخيفهدصاقمءارجإلءاوهألاونتفلاو
ناميإلابهلانسفنأملسنلبهتردقيفالوهقدصيف
.ةعاطلاو

ظاعوللدئاوف
)١١-٢:٧يفرظنا(٧عهعافتراوحيسملاعاضتا
هعوضخودوذملايفهعضووهتدالوبموقيحيسملاعاضتا.١

هايإهتمأوهتنيدملهأضفروماكحأللونيدلاولل
.نفدلاوتوملاومالآلاوتارييعتلاوتابرضلاهلامتحاو

نيمينعهسولجوهدوعصوهتمايقبموقيحيسملاعافترا.٢
فولأدوجسوضرألالكيفهمساراشتناوبآلا
ألميىتحهتوكلمدادتماوهلرشبلاينبنمفولألا
.دبألاىلإتوكلملااذهءاقبوضرألا

موقنوةيطخلانعهعمتومنلانلجألعافترالاوعاضتالاو
.ةيدبأةايحىلإهعم

)١١ع(قيرطلاحتف
هباتكاوظفحيلدوهيلاّدعأهللانإف.حيسملانامزيف.١

ةينانويلاةغللادعأونيلوألانيرشبملااونوكيوسدقملا
تارابعلانسحأبصالخلاوحيسملارومأنعربعتل
ديطوتلوقرطلانسحأحتفلةينامورلاةموكحلادعأو
.ملاعلالكيفنامألاومالسلا
عيمجىلإنيرشبملالمحتةيوقنفسهللادعأ.انمايأيف.٢

باتكلانمخسنلانمنييالمدعأوملاعلاكلامم
ةيبطلااميسالوةيملعلاوةيحورلابتكلاوسدقملا
ةيريشبتلاتايعمجلاوريشبتللةطساوبطلانوكيل
.نييحيسملاماكحلاةيانعو
متهنالفنآلااهفرعنالقرطهللاحتفيسلبقتسملايف.٣

قيرطلايفكلسنلبتابوعصلانمفاخنالوءيشب
.انمامأيتلا

)١٦و١٥ع(ةسينكللهللاةبحم
ناسنإلالجألملاعلاقلخهللانإ.ةبحملاهذهلصأ.١

ةسينكلللاقوًابعشهسفنلراتخاسانلاعيمجنمو
مأتوملامأةايحلامأملاعلامأ...مكلءيشلك«
.»مكلءيشلكةلبقتسملامأةرضاحلاءايشألا
طسويفةسينكلاظفحيف.ةبحملاهذهروهظ.٢

مويلاىلإلوألانمبراجتلاوتاقيضلاوتاداهطضالا
.ميلعتلاوبيدأتلاةطساوبةسينكلاريهطتيفو
هتافصوهللادوجوبةسينكلاةداهش.ةبحملاهذهةجيتن.٣

كولسوسفنلادولخبوًاحورناسنإللنأبوةلماكلا
نامزلايفةلماكنكتملاهنأريغسدقملاةسينكلا
لوحنيفقاولانيريثكلاعمجبوليجنإلاراشتناورضاحلا
.مهيدافلنيدجاسلاوشرعلا

َنوُسْمَْخلٱُحاَحْصَألَا

يِتَّـلٱُمُكِّـمُأِقَالَطُباَتِكَنْيَأ:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه١«٣-١
ْنِماَذَوُه؟ْمُكاَّـيِإُهُتْعِبيِذَّـلٱيِئاَمَرُغْنِمَوُهْنَمْوَأ،اَهُتْقَّـلَط

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٨٢
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لُطْمُكِبوُنُذِلْجَأْنِمَو،ْمُتْعُبْدَقْمُكِماَثآِلْجَأ
ِّـ
٢.ْمُكُّمُأْتَق

ِمل
َ
ْتََرصَقْلَه؟ٌبيُِجمَسْيَلَوُتْيَداَن،ٌناَسْنِإَسْيَلَوُتْئِجاَذا
لٱِنَعيِدَي

ْ
يفَسْيَلْلَهَو،ِءاَدِف ِيتَرْجَزِباَذَوُه؟ِذاَقْنِإلِلٌةَرْدُقَّـِ

لٱُفِّـشَنُأ
ْ
ِمَدَعْنِماَهُكَمَسُنِتْنُي.ًارْفَقَراَْهنَألٱُلَعْجَأ.َرْحَب

ملٱ
لٱِبُتوُمَيَوِءاَْ

ْ
لُأ٣.ِشَطَع

ْ
ُلَعْجَأَو،ًامَالَظِتاَواَمَّـسلٱُسِب

ملٱ
ْ
.»اَهَءاَطِغَحْسِ
ىّتمو٤:١كولم٢و٢:٢عشوهو٣:٨ايمرإو٢٤:١ةينثت
٦٦:٤و٦٥:١٢صو١:٢٤لاثمأ٥٢:٣ص١٨:٢٥
رومزم٥٩:١صو١١:٢٣ددع٣٥:١٥و٧:١٣ايمرإو
جورخ٣:١٦عوشي١٤:٢١جورخ١:٤موحانو١٠٦:٩
٦:١٢ايؤرو١٠:٢١جورخ٢١و٧:١٨

ص(لاقبرلانإفقباسلاحاحصألاعباتلصفلااذه
ىلإمهدريومهدقتفيسلبهبعشسنيملهنإ)٢٦-٤٩:١٤
مهتورثوممألامهيلإمضنيوميلشروأراوسأنونبيفمهدالب
نمدوهيلاعنمييعرشعنامالهنإتايآلاهذهببرلالوقيو
.مهدالبىلإومههلإىلإعوجرلا

ناكسلاوةأرمابنويهصتهبُشقباسلاحاحصألايف
اهدالوأاهءاضعأوًامُأةسينكلامويلايمسُنامكاهدالوأب
.دالوألابطاخيبرلاانهو

ةينثت(قالطلارمأيفىسومةيصورظناِقَالَطُباَتِك
لاؤسلاو.)٩-١٩:٣ىّتم(حيسملاةيصوو)٤-٢٤:١
الهنأيراكنإباوجمزلتسي»مكمأقالطباتكنيأ«
قّلطيملبرلانألهنيبينأدحأردقيالفقالطباتك
.هبعش

سومانبجومبْمُكاَّـيِإُهُتْعِبيِذَّـلٱيِئاَمَرُغْنِمَوُهْنَم
٢١:٧جورخ(مهدالوأاوعيبينأنيدلاوللزوجيناكىسوم
نييوال(هسفنعيبينأناسنإلانكميو)٨و٥:٥ايمحنو
عبيملبرلانأل»دحأال«لاؤسلااذهباوجو)٢٥:٣٩
هدنعوةريغتمريغمهلهتبحموةتباثهبعشلهديعاوموهبعش
.سأيلاقامعأيفاوناكولوءاجرمهلواياطخلالكلةرفغم

دابعتساليقيقحلاببسلاوهاذهْمُكِماَثآِلْجَأْنِم
اذهلازومههلإنمالمهنمببسلاومألاقالطودالوألا
:٤٠ص(»هنعيفُعدقاهمثانإ«مهاياطخنارفغبببسلا
٢(.

ِمل
َ
عامتسالامدعاهلوأومهاياطخركذيبرلاُتْئِجاَذا

.باجأدحأالوهبتنادحأامفهتيانعبوهتملكبءاجهنإف
نأردقيالهللانإمهبولقبنولوقيمهنإفناميإلامدعاهيناثو
رمحألارحبلايأرحبلافّشنهنأبرلامهركذيفمهذقني
ًامدلينلاءاملّوحوندرألاهايميأًارفقراهنألالعجو
مالظلاةبرضبنييرصملابرضيأًامالظتاومسلاسبلأو
هنألًامالظهلكملاعلالعجينأكلذقوفرداقوهوسمادلا

هديرصقتملوهعنمينأًاضيأرداقوهورونلاقلخيذلاوه
ضعببهذ.لبابنمهبعشذاقنإنعهتردقالوءادفلانع
ةيعيبطسيماونهلمظنوملاعلاقلخهللانأىلإءاملعلا
نوركنيفسيماونلاهذهيفرييغتىندأنكميالفهكرتو
نماهريغوتايآلاهذهنكلو.اهلكتازجعملاكلذب
قرشيفهللاديبلزيململاعلانأتبثُتسدقملاباتكلا
عيمجظفحيومعطيوتاتابنلايمنُيورطملالسرُيوسمشلا
اهمظنيتلاسيماونلافقوينأردقيوناسنإلاومئاهبلا
.هتدارإبسح

ملٱَناَسِلُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱِيناَطْعَأ٤«٤،٥
لَعَتُْ

ِّـ
َفِرْعَألَنيِم

ملٱَثيِغُأْنَأ
،ًانُذُأِيلُظِقوُي،ٍحاَبَصَّـلُكُظِقوُي.ٍةَمِلَكِبَيِيْعُْ

ملٱَكَعَمْسَأل
لَعَتُْ

ِّـ
َْملاَنَأَوًانُذُأِيلَحَتَفُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱ٥.َنيِم

لٱَىلِإ.ْدِناَعُأ
ْ
.»َّـدَتْرَأَْملِءاَرَو

:٢٦ىّتم٨و٧و٤٠:٦رومزم١١:٢٨ىّتم٤:١١جورخ
خلا١٠:٥نييناربعو٢:٨يبليفو١٤:٣١و٣٩

الوةقفاوملالكهقفاويمالكلانألحيسملاوهملكتملا
٤-٤٢:١ص(يفروكذملابرلادبعوهو.هريغقفاوي
برللهتكرشركذيانهو.)٥٣:١٢-٥٢:١٣و٦-٤٩:١و
ةناهإلاوهلهعوضخوةيزعتلاوظعولاةمدخهنمملعتيذلا
.)٩-٧ع(برلابهتقثو)٦ع(اهلمتحايتلا

هبُمَّـلَكَتَأ«)٨:٢٨انحوي(حيسملالاقَنيِمِّـلَعَتُْملٱَناَسِل اَذِٰ
وأركفالبملكتيًاناسلسيلناسللااذهف»ِيبَأيِنَمَّـلَعاَمَك
ناسلالوًاشغودسافمعرتخيًاناسلالولزهلاوةهافسلاب
بسحبملكتيبذهمناسلوهامنإبجعلاوءايربكلا
.صالخلاوةيزعتلاوناينبللوةبحملاوةمكحلابهللاةئيشم
اَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«)٣٠-١١:٢٨ىّتم(ٍةَمِلَكِبَيِيْعُْملٱَثيِغُأ
ملٱَعيَِمج

.»َنيِبَعْتُْ
ضعبءايبنألامّلكبرلانإفًامئاديأٍحاَبَصَّـلُكُظِقوُي
ىؤريفءايبنألامّلكومويلكهمّلكفحيسملاامأومايألا
نأنينمؤملاعيمجىلعف.راهنلابهمّلكفحيسملاامأوليللا
يفاميسالونيحلكيفهللامالكىلإمهراكفأاوهجوي
ةملكلالوبقلةدعتسموةقئارراكفألانوكتثيححابصلا
سوفنلاةاعرلةدئافانهو.راهنلابمهيلعةمداقلاتابجاولل
نمًالوأاوديفتسيملنإمهاياعراوديفينأنوردقيالمهنإف
نوديفينوعمسيامرادقمبوةاعرلايعاروهوحيسملا
.مهمالكب

ليئارسإبعشنعحيسملازيمتاذهبوًانُذُأِيلَحَتَف
ةحوتفمتناكحيسملانذُأنإف)٤٨:٨ص(نيدرمتملا
رارشألانمةناهإلاومالآلالمتحاوبرلامالكعمسيلًامئاد
هتبرجتىتحلاوحألالكيفهيبأةدارإلةعاطإءالهجلاو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ديرتامكلبانأديرأامكسيل«لاقيناميسثجيفىمظعلا
.»تنأ

لَذَب«٦
ْ
َْمليِهْجَو.َنيِفِتاَّـنلِلَّـيَّـدَخَوَنيِبِراَّـضلِليِرْهَظُت

لٱِنَعُْرتْسَأ
ْ
لٱَوِراَع

ْ
.ِ»قْصَب

٣:٣٠يثارم١٨:٢٢انحويو٢٧:٢٦و٢١:٦٧ىّتم

راعلانعههجورتسيملونيبراضللهرهظحيسملالذب
ملاذهنكلهرعشاوفتنامبرو.)٣١-٢٧:٢٦ىّتم(قصبلاو
.نوريشبلاهركذي

َكِلٰذِل.ُلَجْخَأَالَكِلٰذِل،يِنُنيِعُيُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَو«٧
لَعَج
ْ
.»ىَزْخَأَالِّـينَأُتْفَرَعَوِناَّـوَّـصلٱَكيِهْجَوُت

٩و٣:٨لايقزح

يفىتحلجخيملفبرلابحيسملاةقثىلإاذهبراشأ
.همادخنيعيوهيلعنيلكتملاكرتيالهللاو.هعاضتاقامعأ
يهوتاملكثالثيفناسنإلانمبلطُياملكعمُجيو
لكىلعرداقهللانأبناميإلاف.ربصلاوةعاطلاوناميإلا
لكلةعاطلاوهديبعلكلبحموهلاوقألكيفنيمأوءيش
ةودقحيسملاوديعاوملالينوجرفلاتقوىلإربصلاوهرماوأ
.اهلكهذهيفانل

تابرضلاوتارييعتلاهريغتالفتباثهمزعيأِناَّـوَّـصلٱَك
.)٩و٣:٨لايقزح(

!ْفَقاَوَتَنِل؟يِنُمِصاَُخيْنَم.ِينُرِّـَربُييِذَّـلٱَوُهٌبيِرَق«٨
.»!َّـَيلِإْمَّـدَقَتَيِل؟يِعَمىَوْعَدُبِحاَصَوُهْنَم
٣٤و٣٣و٨:٣٢ةيمور

هلمكحينأيأرابلارربينأيضاقلانمبلطُيِينُرِّـَربُي
.)٢٥:١ةينثت(هّربرهظُيو

هنإفهرربيلتقولكيفحيسملانمًابيرقهللاناكٌبيِرَق
.يلجتلالبجىلعكلذكوءامسلانمتوصىتأدمتعاامل
مظعأهتمايقتناكو.هيوقيكالمهلرهظيناميسثجيفو
.ءادفلالمعلبقوهرّربهللانأىلعناهرب

َوُهُهللاَا؟ِهللاٱيِراَتُْخمَىلَعيِكَتْشَيَسْنَم«يِنُمِصاَُخيْنَم
نأردقيحيسملابنمؤملكو.)٨:٣٣ةيمور(»ُرِّـَربُييِذَّـلٱ
ناكامكرابهنألسيلينرربيبرلاةقثلكبًاضيألوقي
سانلامامأمهربرربتوهوهلةروفغمهاياطخنألًارابحيسملا
نم.ريخألامويلايفمهرربيسونامزدعبكلذناكولو
لببرلامواقيالنأهيلعبجيريرشلاملاعلامواقينأديري
.هعيطينأبجي

؟َّـَيلَعُمُكَْحييِذَّـلٱَوُهْنَم.يِنُنيِعُيُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱاَذَوُه«٩
لٱُمُهُلُكْأَي.َنوُلْبَيِبْوَّـثلٱَكْمُهُّلُكاَذَوُه

ْ
.»ُّثُع

٥١:٨ص٥١:٦صو١٠٢:٢٦رومزمو١٣:٢٨بويأ

ءادعأكالهإنمنوكيسامىلإاذهبراشأُّثُعْلٱُمُهُلُكْأَي
نإفرضاحلانامزلايفهيلعنيطلستماوناكولوحيسملا
النيدهطضملاوةيموركولموينيعبسلاعمجملاونييسيرفلا
.ةيقابيهفحيسملاةسينكامأواونوكيملمهنأكمويلامهلركذ

؟ِهِدْبَعِتْوَصِلٌعِماَس،ِّـبَّـرلٱُفِئاَخْمُكْنِمْنَم١٠«١٠،١١
يفُكُلْسَييِذَّـلٱِنَم لَف؟ُهَلَروُنَالَوِتاَمُلُّظلٱِ

ْ
ِمْسٱَىلَعْلِكَّـتَي

لٱ،ُمُكُعيَِمجِءَالُؤٰهاَي١١.ِهِٰهلِإَىلِإْدِنَتْسَيَوِّـبَّـرلٱ
ْ
،ًاراَنَنيِحِداَق

ملٱ
طَنَتُْ

ِّـ
يِذَّـلٱِراََّـرشلٱِبَوْمُكِراَنِروُنِباوُكُلْسٱ،ٍراََرشِبَنيِق
يف.اَذـٰهْمـُكـَلَرـاَصيِدـَيْنـِم.ُهـوُمـُتْدـَقْوَأ لٱِ

ْ
ِعـَجـَو

.»َنوُعِجَطْضَت
٩:٣٩انحوي٢٠:٧رومزمو٢٠:٢٠مايأ٢و٢٣:٤رومزم
١٦:٤رومزم

نملوأهيرصاعمليبنلامالكوأهبعشلبرلامالك
موسقمبعشلاويبسلاةدمرخآيفهرصعدعبنونكسي
هدبعتوصنوعمسيوبرلانوفاخينيذلاامهونيمسقىلإ
.حيسملاوهبرلادبعونوعمسيالنيذلاو
الًانايحأمهنإفءايقتألابيصتيتلاتاقيضلاِتاَمُلُّظلٱ

يفنيكلاسلاكنونوكيفصالخلاولمعللًاقيرطنوري
برلاىلعاولكتيوهباولثمتينأمهللوقيحيسملاوةملظلا
رونلانودجيفهعاطأوبرلاىلعوهلكتاامكهوعيطيو
.ةعاطلاوناميإلابءاجرلاو
بَّـرلٱِمْسٱ

يحلاهانعمو)٧:٣جورخ(هوهيهمساِّـ
.ريغتملاريغودبألاىلإولزألاذنمنئاكلاو
النيذلامهوبعشلانمرخآلامسقلاًاراَنَنيِحِداَقْلٱ

لبهلةعاطلاوهيلعلاكتالاببرلانمرونلانوبلطي
.مهتدارإومهتمكحبسحنوكلسيومهسفنألًاروننوعنصي

ىنكُيوتيبلادقوميفةدقتملارانلاىلإريشتانهرانلاو
زوجيالوةيتيبلارورسلاوةحارلابابسأعيمجنعاهب
اهنألاهبرختفيواهيلعلكتينأيأاهبقطنمتينألناسنإلل
دربلامايأيفءارقفلانوهبشياهيلعنولكتينيذلاو.ةيتقو
ًاليلقنوحرفيوديقولانممهدنعاملكدقوملايفنودقوي
.دربلاةدشنمنوعجطضيفًاعيرسئفطنتمهراننكلو
رشبلاينبنمالوانسفنأنمالبرلانميقيقحلارورسلاو
.ةيدسجلاتاريخلاو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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سدقملاباتكلايفريثكهلثمومكهتْمُكِراَنِروُنِباوُكُلْسٱ
نوسقيلبهللامالكنوعمسيالسانلاناكاذإهنأىنعملاو
.نوكلهيفنوديريامكاولمعيلًاريخأمهمّلسيهللاافمهبولق

.ملكتملابرلايِدَيْنِم
يف ءوضىلعهرانرونلّضفينمكَنوُعِجَطْضَتِعَجَوْلٱِ
مظعأوقيضلاومالظلايفىقبييأعجطضيفسمشلا
هرونيفكلسيلهللاهكرتيفهتدارإميمتتوهئطاخللصاصق
.صّلخمالبكلهيفديرياملمعيوهعجضميفعجطضيو

ظاعوللدئاوف
)١ع(متعبدقمكماثآلجأنم
ةيطخللهسفنملسييأهسفنعيبيناسنإلا.عئابلا.١

لبهسفنلناسنإلاسيلنكلوةذللاوأحبرلايفًاعمط
ةيلقعلاىوقلاولاملاوةايحلاهاطعأوهقلخيذلابرلل
امعيبيهسفنعيبييذلافاهبهدجمييكلةيدسجلاو
.هلسيل
يأهسفنيرتشيهنألًاضيأناسنإلاوهو.يرتشملا.٢

عمطلاوةيدسجلاتاوهشلاوتاذلاةبحمهيلعطّلستت
الودّيسلااذهنمرثكأمراصدّيسالفءايربكلاو
..تاذلاةبحمةيدوبعنمّرشةيدوبع
ًاريثكوةرهشوألاموأةديهزةيتقوةذلوهو.نمثلا.٣

ًادبأنمثلاضبقيالعئابلافدعولابعيبلانوكيام
.هنمًاءزجالوملاعلاحبريالوهسفنرسخيف

)٤ع(ةملكبييعملاثيغأنأفرعأل
ةمدخلانموأقاشلالمعلانمّلاكلابِعّتلاوهييعملا
:عاونأييعملاثيغتيتلاةملكلاو.براجتلاةمواقمنموأ
جئاتنىريفلبقتسملاىلإرظنينمميهوراذنإلاةملك.١

.نيشئاطلاوثادحألارذنيفةيطخلا
ةبحموةنامأوةعاجشهلنمميهوخيبوتلاةملك.٢

.ئطاخلل
يزعينأردقيفهللانمىزعتنمميهوةيزعتلاةملك.٣

.اهبىزعتيتلاةيزعتلابهريغ
ديرينملرومألاربتخملاوميهفلانميهوةروشملاةملك.٤

.اهبلطيوةفرعملا

)٤ع(ديفملاناسللاوةيغصملانذألا
نأيهسدقملاباتكلاةعلاطمنمىمظعلاةياغلا.١

.هتدارإفرعنوهللاتوصهيفعمسن
ديفننأاننكميالوانريغمّلعنلانمّلعيوانّلمكيهللا.٢

.نذألابًالوأاندفتسانكنملنإناسللاب

ةيزعتكةمدخللةريثكًاصرفدجيدعتسملاناسللا.٣
نيبلقتملاوءالهجلاداشرإوءافعضلاطيشنتوىنازحلا
.نيلاضلاصالخو

َنوُسْمَْخلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

يفكلذكوبرلادبعيفمالك)١٠-٥٠:٤ص(يف
ةيزعتمالكنيلصفلانيذهنيبو)٥٣:١٢-٥٢:١٣ص(
لوألامسقلاةءادبماسقأةثالثمالكلاوهبعشلبرلانم
)٤ع(»ّيلإاوتصنا«هلوقيناثلامسقلاو.»يلاوعمسا«هلوق
.)٧ع(»يلاوعمسا«هلوقثلاثلامسقلاو

لٱَنوُعِباَّـتلٱاَُّهيَأِيلاوُعَمْسِا١«١،٢
ْ

.َّـبَّـرلٱَنوُبِلاَّـطلٱَّـِرب
جلٱِةَرْقُنَىلِإَوْمُتْعِطُقُهْنِميِذَّـلٱِرْخَّـصلٱَىلِإاوُرُظْنٱ

ْ
يِتَّـلٱِّـُب

يِتَّـلٱَةَراَسَىلِإَوْمُكيِبَأَميِهاَرْبِإَىلِإاوُرُظْنٱ٢.ُمُتْرِفُحاَهْنِم
.»ُهُتْرَثْكَأَوُهُتْكَراَبَوٌدِحاَوَوُهَوُهُتْوَعَدِّـينَأل.ْمُكْتَدَلَو
:١١نييناربعو١٦و٤:١ةيمور٣٢و٣١و٩:٣٠ةيمور٧ع
٣٥و٢٤:١نيوكت٢و١٢:١نيوكت١٢و١١

ظفحورهاطلاكولسلاوةسادقلاانهّربلاَّـِربْلٱَنوُعِباَّـتلٱ
اوداكفنيليلقاوناكبرلانوبلاطلاوربلانوعباتلاوهللااياصو
لمرلاكنوكيليئارسإلسننأبهللاديعاومنوقدصيال
يذلارخصلاببرلامهركذف)١٩-٤٨:١٧ص(ةرثكلاب
قاحسإدلواملًاخيشميهاربإناكو.ميهاربإيأاوعطُقهنم
نمسيلامهنمريثكلالسنلافةزجاعتناككلذكهتأرماو
.ةدودحملاريغهتردقوبرلاةكرببلبةيعيبطلارومألا

ءامسلاموجنكلسندحاوصخشنمناكٌدِحاَوَوُهَو
ةكرببًاريثكليئارسإلسننوكينأنمعناملاامفةرثكلاب
ةيقبلابرلاخبوثيح)٣٣:٢٤لايقزحرظنا(برلا
هنإديفيانهلوقلاو.لوقلااذهسفناولاقنيذلاةريرشلا
الهنأديفيفلايقزحيفلوقلاامأوبرلاىلعلاكتالابجي
عفتنيامًاريثكو.هاياصوظفحالبهيلعلاكتالاعفني
الًافيعضًالفطناكهنإفهتايحةءادبىلإرظنلانمناسنإلا
هللاعنصلفطلااذهنموًائيشلمعيوأًائيشمهفينأردقي
عنصينأردقيوهولقعلايفًاردتقمومسجلايفًايوقًالجر
.دبألاىلإهبعتمتيوهللادجميًاسيدقلجرلااذهنمًاضيأ
ةفيعضوةريغصتناكاهنأانيأرةسينكلاةءادبىلإانرظناذإو
ضرألالكيفةدتممةسينكاهنمعنصهللاولفطلاك
يهولبقتسملاةسينكاهنمعنصينأردقيومويلاةدهاشملاك
.فورخلاسورعيهواهيفنضغاليتلاةديجملاةسينكلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
خلٱَويِداَْ

ْ
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١٨٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هبَرِخَّـلُكىَّـزَع.َنْوَيْهِصىَّـزَعْدَقَّـبَّـرلٱَّـنِإَف«٣ ،اَِ
لٱ.ِّـبَّـرلٱِةَّـنَجَكاَهَتَيِداَبَوٍنَدَعَكاَهَتَّـيِّـرَبُلَعَْجيَو

ْ
ُجاَهِتْبِالٱَوُحَرَف

حلٱ.اَهيِفِناَدَجوُي
ْ
.ِ»مَُّنَّـرتلٱُتْوَصَوُدَْم

١٣:١٠نيوكت١٢عو٥٢:٩و٤٠:١صو١٠٢:١٣رومزم
٢:٣ليئويو

دقاهنأكفةلبقتسمتناكنإوةيزعتلاهذهىَّـزَعْدَق
.هللادصاقمبتضم

.طقفميلشروأةنيدملهأالهللابعشيأَنْوَيْهِص
نمطرشلاسيئرىقبأميلشروأتطقساملاَِهبَرِخ

نيليلقاوناكمهنكلونيحالفونيماركضرألانيكاسم
.ًابرخحبصأضرألارثكأوددعلا

ءامنإفةيحورلاتاكربلانعةيانكِّـبَّـرلٱِةَّـنَج...ٍنَدَع
ىلإةنجلاراجشأوةايحلاءامنميفاصلارهنلاىلإريشيةنجلا
ةحلاصلانيسيدقلالامعأىلإةنجلارامثأوةايحلاةرجش
ثدحامممظعأتاكربلاهذهوهللاةيانعىلإةنجلاجايسو
يفمويلاهارناممًاضيأمظعأومهدالبىلإدوهيلاعوجردنع
توكلمماقُيامدعبنوكيسامممظعأتسيلاهنكلوملاعلا
توكلملايفنوكيساممًادجلقأيهوملاعلايفًامامتهللا
.يوامسلا

دسجلليتلاتاريخلايفحرفلاطقفسيلِمُّنََّـرتلٱُتْوَص
.هللاىلإعوجرلاواياطخلانارفغيفحرفلالب

َّـنَأل.َّـَيلِإيِغْصَأيِتَّـمُأاَيَو،يِبْعَشاَيَّـَيلِإاوُتُصْنُا«٤
َختيِدْنِعْنِمًةَعِيَرش

ْ
.»ِبوُعُّشلِلًاروُنُهُتِّـبَثُأيِّـقَحَو،ُجُر

٤٢:٦ص٤٢:٤و٢:٣ص
ع(يف»اوعمسا«ةملكنمىوقأةملكلاهذهاوُتُصْنُا
ع(يفةروكذملانممظعأتاكرببمهدعوانهبرلاو.)١
.منرتلاوتانجلانممظعأقحلاوةعيرشلايأ)٣

نألنيتملكلانيتاهةيزعتمظعأاميِتَّـمُأ...يِبْعَش
هتصاخمهومهضفريملومهراتخاهنإامهبلوقيبرلا
اهيلعديزيلبةدحاولاةملكلايفكيالومهبينتعيومهبحيف
.»يتمأ«ةملك

صلخمحيسملاولكلاهلإبرلانافهلكملاعلاِبوُعُّشلِل
تمتوميلشروأنمجرخحيسملابريشبتلايأرونلاولكلا
يفسدقلاحورلامهيلعلحامللسرلامايأيفةءوبنلا
ريشبتلاو.ممألاعيمجاوذملتيلاهنماوجرخوميلشروأ
الناسنإلانإفكاردإلاوةفرعملاهبدوصقملانألرونحيسملاب
نينيعلاحوتفمكلبهديبدشرملاهدوقيىمعأكصلخي
رونةطساوبهاريقيرطيفهرايتخابيشمينيلجرلاقلطمو
.ليجنإلا

ِناَيِضْقَيَياَعاَرِذَوِيصَالَخَزَرَبْدَق.يِّـرِبٌبيِرَق«٥
جلٱوُجْرَتَياَّـيِإ.ِبوُعُّشلِل

ْ
.»يِعاَرِذُرِظَتْنَتَوُرِئاََز

رومزم١٧و١:١٦ةيمورو٥٦:١و٤٦:١٣ص٤٢:٦ص
١:١٦ةيمور٦٠:٩ص٩٨:٩و٦٧:٤

ميمتتيفهتنامأوهقدصبموقيوهوهللاّربيِّـرِبٌبيِرَق
هرظنيبنلانألايؤرلايفبيرقهّربناكو.هديعووهدعو
مويكةنسفلأهدنعيذلابرلادنعبيرقورضاحهنأك
.رشبلاينبراكفأبسحبديعبهنأريغدحاو
.ةديعبلاممألاكلامم)٤٢:٤ص(ُرِئاَزَْجلٱ
لامعأيفليق.صالخللبرلاةوقيِعاَرِذُرِظَتْنَت
دوهيلانمرثكأطاشنلابةملكلااولبقممألانإلسرلا
.)١٧:٤و١٣:٤٢و١١:٢١لامعأ(

ِضْرَألٱَىلِإاوُرُظْنٱَو،ْمُكَنوُيُعِتاَواَمَّـسلٱَىلِإاوُعَفْرِا«٦
َحتْنِم

ْ
َضْرَألٱَو،ُّلِحَمْضَتِناَخُّدلٱَكِتاَواَمَّـسلٱَّـنِإَف.ٍت

لٱَكاََهناَّـكُسَو،َىلْبَتِبْوَّـثلٱَك
ْ
َىلِإَفِيصَالَخاَّـمَأ.َنوُتوُمَيِضوُعَب

.»ُضَقْنُيَاليِّـرِبَوُنوُكَيِدَبَألٱ
:٣سرطب٢و٢٤:٣٥ىّتمو١٠٢:٢١رومزم٤٠:٢٦ص
٥٠:٩ص١٢و١٠

َّـنِكٰلَوِنَالوُزَتُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلَا«٢٤:٣٥ىّتمرظنا
نمنوكيامتبثأضرألاوءامسلا»ُلوُزَيَاليِمَالَك
امأوةدودحمةايحتاناويحلاوتاتابنلاعيمجلنإفتاقولخملا
يفنكلومويلاىلإءدبلاذنمامهامكايقبفضرألاوءامسلا
لٱُّلَحْنَتَو،ٍجيِجَضِبُتاَواَمَّـسلٱُلوُزَت«روهدلاءاضقنا

ْ
ُِرصاَنَع

َحتَو،ًةَِقَرتُْحم
ْ

ملٱَوُضْرَألٱُِقَرت
:٣سرطب٢(»اَهيِفيِتَّـلٱُتاَعوُنْصَْ

ضرألاهذهىلعةلباقملابروكذم»ضوعبلا«و.)١٢-٧
هّربوهللاصالخامأوةيدبألاىلإةبسنلابضوعبلاةايحك
ىلإصالخلاناكاذإو.ريغتيالدبألاىلإهللانألدبألاىلإف
صالخلااذههليذلاًاضيأناسنإلاةرورضلانمفدبألا
.ضرألاوءامسلالوزتامكلوزيالفدبألاىلإنوكي

يفِراَعاَيِيلاوُعَمْسِا٧«٧،٨ لٱِ
ْ

يِذَّـلٱَبْعَّـشلٱ،ِّـِرب
يفيِتَعِيَرش لَقِ

ْ
نلٱِريِيْعَتْنِماوُفاََختَال.ِهِب

ْمِهِمِئاَتَشْنِمَو،ِساَّـ
لٱُمُهُلُكْأَيِبْوَّـثلٱَكُهَّـنَأل٨،اوُعاَتْرَتَال

ْ
ُمُهُلُكْأَيِفوُّصلاَكَو،ُّثُع

ِرْوَدَىلِإِيصَالَخَو،ُنوُكَيِدَبَألٱَىلِإَفيِّـرِباَّـمَأ.ُسوُّسلٱ
.»ِراَوْدَألٱ
:٥٠ص٥:٤١لامعأو١٠:٢٨ىّتم٣٧:٣١رومزم١ع
٩

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
خلٱَويِداَْ

ْ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٨٦
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يفِراَعاَي »ربلايفراع«ةرابعلاوهبنينمؤملامّلكيبرلاِّـِربْلٱِ
هتعيرشانهّربلايأ»هبلقيفيتعيرش«ةيلاتلاةرابعلابةرسفم
ىلعيوتحتيتلاةيبلقلاةفرعملايهةروكذملاةفرعملاوةسدقملا
اوناكنإونوبَطاخملاو.كاردإلاوربخلادرجمالةعاطلاوةبحملا
هلوقبمهعجشفسانلانمفوخللةضرعمهبرلابنينمؤم
يأثعلاهلكأيبوثكنييلبابلاكدهطضملايأناسنإلانإ
.رودفرودىلإفبرلاصالخامأوماودالوةوقهلسيل

لٱ!يِظِقْيَتْسٱيِظِقْيَتْسِا٩«١١-٩
ْ
َعاَرِذاَيًةَّـوُقِيسِب

يفاَمَكيِظِقْيَتْسٱ!ِّـبَّـرلٱ لٱِماَّـيَأِ
ْ
يفاَمَك،ِمَدِق ِراَوْدَألٱِ

لٱ
ْ
لٱِتْنَأِتْسَلَأ.ِةَميِدَق

ْ
١٠؟َنيِّـنِّـتلٱَةَنِعاَّـطلٱ،َبَهَرَةَعِطاَق

ملٱَيِهِتْنَأِتْسَلَأ
لٱَةَفِّـشَنُْ

ْ
لٱَهاَيِم،َرْحَب

ْ
لٱِرْمَغ

ْ
جلٱِ،ميِظَع

ْ
َةَلِعَا

لٱَقاَمْعَأ
ْ
ملٱِروُبُعِلًاقيِرَطِرْحَب

ِّـبَّـرلٱوُّيِدْفَمَو١١؟َنيِّـيِدْفَْ
ٌحَرَفْمِهِسوُؤُرَىلَعَوِ،مَُّنَّـرتلٱِبَنْوَيْهِصَىلِإَنوُتْأَيَوَنوُعِجْرَي
هناَكِرْدُيٌحَرَفَوٌجاَهِتْبٱ.ٌّيِدَبَأ حلٱُبُرَْهي.ِْمِ

ْ
.»ُدُّهَنَّـتلٱَوُنُْز

١١:١٧ايؤرو٩٣:١رومزم٥٢:١صو٤٤:٢٣رومزم
١٤و٧٤:١٢رومزم٨٩:١٠و٨٧:٤رومزم٢٦:١٢بويأ
٤٣:١٦صو١٤:٢جورخ٢٩:٣لايقزحو٢٧:١صو

٣٥:١٠ص

.بعشلانعةباينلابهليبنلالوقوأبرللبعشلالوق
رمحألارحبلاورصميفميدقلايفةبيجعلاهللالامعأركذ
.ًاضيأهتوقرهظينأبرلاىلإبلطو
وهوًائيشىسنيالوسعنيالومانيالبرلايِظِقْيَتْسٱ
كلذعمدبألاىلإةتباثهدصاقموثدحياملكّنيعفقبس
يفًاريثكردتقتمهتاولصوهديعاومنوركذيوهلنوّلصيهبعش
امكو.انكاردإقوفنيرمألانيذهنيبةقفاوملانأريغاهلعف
هللابعشعجشتياذكهتادجنمودقبدونجلاعجشتي
نوعمهلوهفمهتاولصلهئاغصإوةدودحملاريغهتوقبمهناميإب
.هنيحيف
.)٣٠:٧صرظنا(رصميأَبَهَر
ناطيشلاءامسأنموهوبرلاءادعأهبدارأَنيِّـنِّـتلٱ
ةامسملارصمةوقىلإانههبراشأو)٢٠:٢و٩-١٢:٧ايؤر(
.)٢٩:٣لايقزح(يفحاسمتلاب

:١نيوكت(ءدبلاىلإةرابعلاهذهريشتَرْحَبْلٱَةَفِّـشَنُْملٱ
.ةسبايلاترهظفدحاوناكمىلإهايملاعمجنيح)٩
ينبروبعىلإةراشإاذهًاقيِرَطِرْحَبْلٱَقاَمْعَأَةَلِعاَْجلٱ
بعشلاف.رصمنممهجورخدنعرمحألارحبلاليئارسإ
ناكمىلإهايملاعمجءدبلايفهللانإًالوأةالصلايفاهركذي
مهجورخدنعهبعشلرحبلايفًاقيرطحتفهنأركذيمثدحاو
عوجرلًاقيرطحتفينأًاضيأردقيالألأسيمثرصمنم
.مهدالبىلإهبعش

.)٣٥:١٠ص(يفهنيعمالكلااذهدروِّـبَّـرلٱوُّيِدْفَم

يفاََختىَّـتَحِتْنَأْنَم.ْمُكيِّـزَعُمَوُهاَنَأاَنَأ«١٢ ٍناَسْنِإْنِمِ
لٱَكُلَعُْجييِذَّـلٱِناَسْنِإلٱِنْبٱِنِمَو،ُتوُمَي

ْ
.»؟ِبْشُع

سرطب١و٤٠:٦ص١١٨:٦رومزم١:٣سوثنروك٢و٣ع
١:٢٤

نأمهيلعبجيهنأهاوحفوهبعشةالصلبرلاباوج
ةوقاورظنيالوهيلعاولكتيو.هباونمؤيوهدحوهيلإاورظني
.»انأ«ةظفلرركيةيزعتللفمهنماوفاخيفمهئادعأ

اننإمهلوقباوجوهامبروبرلانملاؤسلاِتْنَأْنَم
ًاضيأةأطخنحنوةوقالبوكلمالبنويبسمديبع
مهوراتخملاهبعشمهنأمهركذفبرلاامأو.نوضوفرمو
نيريثكاوناكنإومهنوقياضينيذلانإونوضوفرمالنوبدؤم
تاومسلاطسابوهفبرلاامأونوتوميفسانأمهءايوقأو
نأبجيفهيزعموليئارسإعناصوهوضرألاسسؤمو
»ِتنأ«برلالوقيو.ءاجرلاوناميإلابهيلإمهرظناوعفري
ِيضَْهنٱ«)١٧ع(يفهلوقكميلشروأةّينىلعةبطاخملاريمضب
ناكبعشلانألمالكلاقايسبسانيثنؤملاو»ُميِلَشُروُأاَي
.ًافئاخوًافيعض

َسِّـسَؤُمَوِتاَواَمَّـسلٱَطِساَب،َكَعِناَصَّـبَّـرلٱىَسْنَتَو«١٣
ملٱِبَضَغْنِمٍمْوَيَّـلُكًامِئاَدُعَزْفَتَو،ِضْرَألٱ

َأَّـيَهاَمَدْنِعِقِياَضُْ
ملٱُبَضَغَنْيَأَو.ِكَالْهِإلِل

.»ِ؟قِياَضُْ
٤٤:٢٤و٤٢:٥و٤٠:٢٢صو١٠٤:٢رومزمو٩:٨بويأ
٢٠:٧بويأ

اوركنأمهنأكناميإلامدعىلعمهبتاعيالَّـبَّـرلٱىَسْنَتَو
ريغبرلاةوقاوسنمهنإفمهناميإفعضىلعلببرلا
نيقياضتملاقفاوتةيزعتلاهذهوةقداصلاهديعاومودودحملا
فوخلانمةجتاناياطخلانمريثكو.رصعلكيفنيفئاخلاو
نمفوخلاو.مثإلاعمقافتالاوهللاراكنإوءايرلاوبذكلاك
هللانأبناسنإلانمآولهنألهللاابناميإلامدعوهسانلا
لكىلعرداقلاوهوءيشلكفرعيهنإوهيفركتفيوهبحي
.سانلانمفاخاملءيش

اوناكنييليئارسإلانأرهاظلاِكَالْهِإلِلَأَّـيَهاَمَدْنِع
مهتداسدينعاوتومينأةعاسلكومويلكنيرظتنم
.ةاسقلا

طُيًاعِيَرس«١٤
ْ
ملٱُقَل

يفُتوُمَيَالَويِنَحْنُْ جلٱِ
ْ
ُمَدْعُيَالَوِّـُب

.»ُهُزْبُخ
٩:١١ايركز

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
خلٱَويِداَْ

ْ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٨٧
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يفهسأروةرطقملايفهالجروريسألايأيِنَحْنُْملٱ
.كانحلا

.ضرألاتحتنجسِّـبُْجلٱ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأَو١٥«١٥،١٦
ُ
لٱُجِعْزُمَك

ْ
.ُهَُجُجلُّجِعَتَفِرْحَب

جلٱُّبَر
ْ
لَعَجْدَقَو١٦.ُهُمْسٱِدوُُن

ْ
يفِيلاَوْقَأُت ِّـلِظِبَو،َكِمَفِ

َلوُقَتِلَو،ِضْرَألٱِسيِسْأَتَوِتاَواَمَّـسلٱِسْرَغِلَكُْتَرتَسيِدَي
.»يِبْعَشِتْنَأ:َنْوَيْهِصِل
١٨:١٨ةينثت٣١:٣٥ايمرإو٧٤:١٣رومزمو٢٦:١٢بويأ
:٦٦و٦٥:١٧ص٤٩:٢ص٣:٣٤انحويو٥٩:٢١صو
٢٢

جعزينأردقييذلانألهنكسمةجيتنلابوِرْحَبْلٱُجِعْزُم
.ًاضيأنّكسينأردقي

يفِيلاَوْقَأُتْلَعَجْدَقَو نأىلإمالكلاقايسريشيَكِمَفِ
يقابلانكلو)٥٩:٢١ص(يفاذكهوليئارسإانهبطاخملا
يف«)٤٩:٢ص(يفىتأامقباطيةلمجلانم ِهِدَيِّـلِظِ
ِسْرَغِل«انهلوقلاو.حيسملابطاخملاناكثيح»ِينَأَّـبَخ
»يِبْعَشِتْنَأ:َنْوَيْهِصِلَلوُقَتِلَو،ِضْرَألٱِسيِسْأَتَوِتاَواَمَّـسلٱ
يفبطاخملاوهحيسملانأحجرألافحيسملاريغبسانيال
ًايدوهيًاناسنإراصودّسجتحيسملانأامبو.اهلكةيآلاهذه
مهنعبئانكبرلاهمّلكيفبعشلانمًادحاووهناك
مفيفّصاخعونىلعوليئارسإمفيفهلاوقأبرلالعجف
.دسجلايفهللالماكلايليئارسإلاوهوحيسملا

لاوقألاهذهدعنال)٦٥:١٧ص(ِتاَواَمَّـسلٱِسْرَغِل
ءيشلكيفديدجتلابةءوبناهدعنلبرهدلاءاضقنابةءوبن
لكيهلانإفديدجقلخكوهوحيسملاتومدنعراصامك
ةسينكلاتماقوتلطبةنهكلاوحباذملاوةيوسوملاموسرلاو
ةمدخولضفأةايحوحضوأةفرعمةسينكللو.ةيحيسملا
.دوهيلابعشلناكاممعسوأ

ِدَيْنِمِتِْبَرشيِتَّـلٱُميِلَشُروُأاَييِموُق!ِيضَْهنٱِيضَْهنِا«١٧
.»ِتْصَصَم.ِتِْبَرشِحَُّنَّـرتلٱِسْأَكَلْفُث.ِهِبَضَغَسْأَكِّـبَّـرلٱ

٢٨:٢٨ةينثت١٦و٢٥:١٥ايمرإو٢١:٢٠بويأ٥٢:١ص
٣٤و٣٣و٢٣:٣٢لايقزحو٧٥:٨و٦٠:٣رومزمو٣٤و
١٤:١٠ايؤرو١٢:٢ايركزو

لهأيأميلشروألبرلامالك٥٢:١٢ىلإ١٧عنم
نامزنأب)٤٠:٢ص(يفامكيدانيهيفودوهيلاميلشروأ
ضّرحيواهئادعأباقعواهداقتفانامزىتأوىضماهعاضتا
تهبُشو.مههلإومهتنيدمىلإعوجرلاوحرفلابضوهنلاىلع
رمخلاريثأتباهريثأتوسأكلايفرمخلابانهتاقيضلا

دينعتطقسامدنعسأكلاهذهنمتبرشميلشروأو
ءامظعلاتويبوكلملارصقولكيهلاقرتحاورصنذخوبن
سأكلالفثتبرشو)١٠و٢٥:٩كولم٢(راوسألاتمدهناو
.تاقيضلانمتوترالبسأكلابًائيشكرتتمليأتّصمو
.)٢٥:٢٦ايمرإ(اهسفنسأكلااوبرشًاضيأنوينادلكلاو

لٱِعيَِمجْنِماَهُدوُقَيْنَماَهـَلَسْيَل«١٨
ْ
،ْمُْهتَدَلَوَنيِذَّـلٱَنيِنَب

لٱِعيَِمجْنِماَهِدَيِبُكِسْمُيْنَمَسْيَلَو
ْ
.»ْمُهْتَّـبَرَنيِذَّـلٱَنيِنَب

نإ)٧-٤٣:٥ايمرإ(يفليقاَهُدوُقَيْنَماَهـَلَسْيَل
البضرألاتحبصأورصمىلإاوبرهءاسؤرلالكوناناحوي
نمالدوهيلاةرادإءوسنمماتلااهبارخناكفدئاق
.طقفنيينادلكلا

خلٱ؟ِكَليِثْرَيْنَم.ِكاَيِقَالُماَُمهِناَنْثِا«١٩
ْ
ُباََر

جلٱَوُقاَحِسْنِالاَو
ْ
.»؟ِكيِّـزَعُأْنَمِب.ُفْيَّـسلٱَوُعُو

٧:٢سوماع٤٧:٩ص

عوجلا«نيتملكلانإفقاحسنالاوبارخلايأِناَنْثِا
بارخلاف»قاحسنالاوبارخلا«نيتملكلاريسفت»قحسلاو
نوكيفيسلايأقاحسنالاولخادلانمنوكيعوجلايأ
.جراخلانم

ملذإيبسلايفمهودوهيلالاحىلإريشيِكيِّـزَعُأْنَمِب
.مهليثريوأمهنعلأسيدحأالوماحمالوفيلحمهلنكي

يفاوُعَجَطْضٱ.اْوَيْعَأْدَقِكوُنَب«٢٠ ٍقاَقُزِّـلُكِسْأَرِ
لٱَك
ْ
يفِلْعَو ملٱ.ٍةَكَبَشِ

ِةَرْجَزْنِم،ِّـبَّـرلٱِبَضَغْنِمَنوُنآلَْ
.»ِكِٰهلِإ
١٢و٢:١١يثارم

نأهتداعنميبنلا)١٢و٢:١١يثارم(اْوَيْعَأْدَقِكوُنَب
اهآرامكاهركذيفتضماهنأكةلبقتسملارومألاضعبركذي
ةطساوبميلشروأتطقساملهلكاذهثدحو.هايؤريف
.نيينادلكلا

يفِلْعَوْلٱَك هسفنبّذعيوبرضيوسفريوهوٍةَكَبَشِ
رصاحتقويفدوهيلااذكهوصلخينأردقيالو
.ميلشروأرصنذخوبن

١٧عيفليقامىلإريشيِّـبَّـرلٱِبَضَغْنِمَنوُنآلَْملٱ
نمنينآلماوناكف»ِهِبَضَغَسْأَكِّـبَّـرلٱِدَيْنِمِتِْبَرش«
ناسنإلابئاصممظعأو.رمخلابناركسكبرلابضغ
ميلشروأىلعنيينادلكلاموجهكهنعًاجراخثدحيامسيل

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
خلٱَويِداَْ

ْ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٨٨
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نمهبيصياملبسانلانمةمواقملاولاملاةراسخوأ
بئاصملاهذهولهجلاوسأيلاوفوخلاوبيرلاكلخادلا
.هللابضغىلإًاعونريشتةيلخادلا

لٱاَهُتَّـيَأاَذٰهيِعَمْسٱَكِلٰذِل«٢١
ْ
َسْيَلَوىَرْكَّـسلٱَوُةَسِئاَب

خلٱِب
ْ
.»ِرَْم
٣:١٥يثارمو١٧ع

ببسلاناكرمخلابركسلاناكولِرْمَْخلٱِبَسْيَلَوىَرْكَّـس
نموهفركسلااذهامأًايتقوناكواهتدارإبتلعفاممواهنم
كالهللناكومهنمصلختنأردقتالنيريثكءادعأموجه
.ءاجرالب

ٰهلِإَو،ُّبَّـرلٱِكُدِّـيَسَلاَقاَذَكٰه«٢٢
ُ
:ِهِبْعَشِلُمِكاَُحييِذَّـلٱِك

.يِبَضَغِسْأَكَلْفُثِ،حَُّنَّـرتلٱَسْأَكِكِدَيْنِمُتْذَخَأْدَقاَذَنَئَه
يفاَهَنيِبَْرشَتَنيِدوُعَتَال .»ُدْعَباَمِ
٥٠:٣٤ايمرإ

وهودوهيلادّيسبرلالبلبابكلمسيلُّبَّـرلٱِكُدِّـيَس
مهدالبيفمهومهدّيسناكامكلبابيفمهومهدّيس
حرفلابجيولبابكلمنمسيلوبرلانمفوخلابجيف
ليوطوهلبلبابكلمكسيلبرلادّيسلانألًاضيأبرلاب
.هبعشلصالخوريخهدصاقمعيمجوةمحرلاريثكوحورلا

مهمّلسذإمهمكاحبرلاناكِهِبْعَشِلُمِكاَُحييِذَّـلٱ
مكاحيفبيدأتلاىهتنانكلومهاياطخببسلمهئادعأل
قحتسافمهوملظومهوبسنيذلامهئادعأىلعوهبعشل
هللابعشبهولعفاماولعفيملمهنألمهيلعمكُحينانويلبابلا
.مهتواسقومهتدارإبسحبلبهتدارإلةعاطإ

يفاَهُعَضَأَو«٢٣ يِنَحْنٱ:ِكِسْفَنِلاوُلاَقَنيِذَّـلٱِكيِبِّـذَعُمِدَيِ
لِلِقاَقُّزلاَكَوِكَرْهَظِضْرَألٱَكِتْعَضَوَفَ،ُربْعَنِل

ْ
.»َنيِرِباَع

١٢و٦٦:١١رومزم١٢:٢ايركزو٢٨و٢٦و٢٥:١٧ايمرإ

يفاَهُعَضَأَو هبيذلاليكلاب«حيسملالاقِكيِبِّـذَعُمِدَيِ
مالآلانويلبابلايساقينألدعلانمو»مكللاكُينوليكت
شروكةطساوبمهتنيدمتطقسفاهسفندوهيلااوّملأاهبيتلا
اوناهأامكاونيهُأورصنذخوبنةطساوبميلشروأتطقسامك
رشلابرشلاىلعقِياضملايزاجينأقَياضمللسيلو.دوهيلا
يذلابرلاىلعلكتينألبهقياضمقيضبلطينأالو
.»يزاجأانأةمقنلايل«لاق

ٌصَالَخُهَلَسْيَل:ِيسْفَنِلَنوُلوُقَيَنُوريِثَك«ِكِسْفَنِلاوُلاَق
ئشنيوسفنلايفرثؤيلوقاولاقيأ)٣:٢رومزم(»ِهِٰهلِإِب
.فوخلاونزحلا

.)١٠:٢٤عوشي(عوضخلاولذلاةمالعَُربْعَنِليِنَحْنٱ
اهسفنتمّلسةكورتموةفيعضةأرماكهللابعشناكو
يفيهاميفواهنيعيدحأاهلسيلنألملظلاوةناهإلاولذلل
اَييِموُق!ِيضَْهنٱ«ًالئاقاهصلخمتوصعمستلاحلاهذه
.)١٧ع(»ُميِلَشُروُأ

ظاعوللدئاوف
)٢ع(ميهاربإىلإاورظنا
عيمجللماعيعيبطرمأمهبءادتقالاوسانلاىلإرظنلا
ريصناننألنيحلاصلاىلإرظنلابجيو.ثادحألااميسالو
:رومألميهاربإىلإرظننف.مهيلإرظنننيذلالثم
رداقهللانألقدصيالامقدصوهللاابنمآهنأًالوأ.١

.ءيشلكىلع
.هللاقامكلمعوبهذوءيشلكيفهللاعاطأهنإ.٢
يفًاينغتايدسجلايفهانغعمناكوًاميركناكهنإ.٣

.ةيحورلاتاقيضلالك

بوعشللًارونهتبثأيقحوجرختيدنعنمةعيرشنأل
)٤ع(
سانلالوقعريونتهيفهللادصقرونهللاباتكنإ.١

ناميإلاوصالخلاقيرطاومهفيواوفرعيلمهبولقو
.يلهجلاناميإلاسيلبولطملا
.مهاياطخسانللرهظُيرونلااذهنإ.٢
ةيطخلانارفغبصالخلاقيرطرهظُيرونلااذهنإ.٣

.هبلقديدجتبهللاىلإئطاخلاعوجرو
يفةايحلاوةسادقلاقيرطنمؤمللرهظُيرونلااذهنإ.٤

.هللاةمدخ

)٧ع(سانلارييعتنماوفاختال
:يتأياملسانلانمفاخنالاننإ
نوحدمينيريثكنإفمهماكحأيفطلغللةضرعمهنإ.١

مهبزحنمناسنإلاناكاذإومهتياغبسحنوموليو
امهمهومالرخآبزحنمناكاذإولعفامهمهوحدم
امكنولوقيفىوقألاتوصلانوعبتيمهضعبو.لعف
البنومكحيمهضعبو.أطخمأناكًاباوصمهريغلوقي
الإبلقلافرعيدحأالوةياغلاةفرعماميسالوةفرعم
.هدحوهللا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
خلٱَويِداَْ

ْ
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٨٩
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ميلشروألهألاقامكرييغتللةضرعسانلاراكفأنإ.٢
ًانايحأو.»هبلصا«مايأةسمخدعبو»انصوأ«حيسملل
.همظعييناثلاليجلاوهيلعناسنإلاورصاعممكحي
نايتقومهمولومهحدمونوتوميرشبسانلاعيمجنإ.٣

ريربتلاوحدملابلطنوهللامكحًالوأربتعننأبجيف
.هنم

)١١ع(دهنتلاونزحلابرهي
هللاتوكلميفلبملاعلااذهيفدعولااذهلمكيال
:يتأيامليوامسلا
كالهالودسجلاتومهيفسيلتوكلملاكلذنإ.١

.سفنلا
.راكفأللالودسجللهيفعجوالهنإ.٢
نزحلانمريبكبناجببسوهوهيفقارفالهنإ.٣

.ملاعلااذهيفءاكبلاو
نوكيالوةروفغمةفلاسلااياطخلانألهيفةيطخالهنإ.٤

.اهيفطوقسلانمرطخالوةيطخلاىلإليمالوةبرجت

)١٣ع(مويلكًامئادعزفتو
:يتأياممًانايحأفوخلاجتنيو.فاخنيأ
الًايعيبطنوكيفيبصعلاجازملاوأيدسجلافعضلا.١

هتعيبطبلغينأناسنإلاىلعبجيهنأريغةيطخ
.هلاوحأو
.ةيطخفوخلااذهنوكيفهفعضوأناميإلامدع.٢

هديعاومىلعلاكتالاوهللاىلإرظنلابفوخلاجلاعيو
نمفاخياذاملفسانلاىلإوأتاذلاىلإرظنلانود
.ريدقلاهللاًانباهلعجوهاياطخنمهرّهطوحيسملاهبحي
الفءافعضلافاعضأاولمتحينأءايوقألاىلعبجيو
.هجازميفمهنعفلتخينماورقتحي

١٢عىلإَنوُسْمَْخلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
هنومضمدحاولصف٥٢:١٢ص-٥١:١٧صنم
ضوهنلاىلعمهضيرحتوهبعشيبسدريبرلانأبحيرصتلا
لاقتنالايساسألاقحلاو.جورخللدادعتسالاوبرلابحرفلاو
ةايحديدجتنمضتيفيحيسملاماظنلاىلإميدقلاماظنلانم
.حيسملاءيجموةيحورلاليئارسإ

لٱ!يِظِقْيَتْسٱيِظِقْيَتْسِا«١
ْ
لٱ!ُنْوَيْهِصاَيِكَّـزِعِيسِب

ْ
ِيسِب

ملٱ،ُميِلَشُروُأاَيِكِلاََمجَباَيِث
ملٱُةَنيِدَْ

ُدوُعَيَالُهَّـنَأل،ُةَسَّـدَقُْ

يفِكُلُخْدَي .»ٌسِجَنَالَوُفَلْغَأُدْعَباَمِ
ايؤرو٤:٥ىّتمو٤٨:٢صو١١:١ايمحن١٧و٥١:٩ص
٢١:٢٧ايؤر١:١٥موحانو٦٠:٢١و٣٥:٨ص٢١:٢

لاحيفنويهصتناك)١٢و١٣:١١ةيمور(يِظِقْيَتْسٱ
لابقإباهرشبومالظلاوليللابلاحلاهذهيبنلاهّبشفلذلا
.اهبايثسبلتوموقتوظقيتستنأاهيلعفحبصلا

يسبلايظقيتسا«يبنلالاق٩عقباسلاحاحصألايفو
مهوهبعشلجأللمعيبرلانأدارأ»برلاعارذايةوق
يبنلالاقحاحصألااذهيفو.لمعينأهنمنوبلطي
طقفهبعشلجأللمعيالبرلانأل»يظقيتسا«ميلشروأل
طاشنلاوءاجرلاوناميإلامهيفلعجيذإًاضيأمهيفلمعيلب
نمهبعشصّلخامل.مهلجأللمعيالمهنملمعالبو
اوماقمهيبسبرلادراملواوجرخيواوموقينأمهللاقرصم
اونبوهراطخأورفسلاتاقشماولمتحاومهكالمأاوكرتومه
يطعيكلذكو.فوخلاوبعتلابومهيديأبميلشروأراوسأ
نأبهرمأيهنكلوةميظعتاكربرصعلكيفهبعش
نكلوًاناجمةيدبألاةايحلاوصالخلامهلمدقيو.اهوبلطي
اوكسمينأوقّيضلابابلانماولخدينأاودهتجينأمهيلع
.ةيدبألاةايحلاب

مهلسيلنأللاملازعالوةيدسجلاةوقلازعسيلِكَّـزِع
هللاابوسدقملاباتكلابمهناميإيفتابثلازعلباذهكزع
.مولالبكولسلاوةالصلابمهزعوهديعاومقدصبو

نولمعينيذلاىلعفةسادقلاىلإةراشإاذهِكِلاََمجَباَيِث
نألصالخلاىلإوسودقهنألنيسيدقاونوكينأبرلاعم
نألحرفلاىلإوحيسملايفرارحألاقفاوتالديبعلابايث
.فوخالونزحالحرفوهصالخلا

عوجرلادنعةقيقحةءوبنلاهذهمتتملِكُلُخْدَيُدوُعَيَال
سنافيبأسخويتنأكالخدسجنلاوفلغألانأللبابنم
هللابعشصالخدنعيقيقحلاميمتتلانوكيفنيينامورلاو
اهيفسنداليتلاةديجملاةسينكلاةماقإوةيطخلانم
هلخدياليذلايوامسلاتوكلملاةماقإو)٥:٢٧سسفأ(
.سندءيش

.ُميِلَشُروُأاَيِيسِلْجٱيِموُق.ِبَاُّرتلٱَنِمِيضِفَتْنِا«٢
ملٱاَهُتَّـيَأِكِقُنُعِطُبُرْنِمِّـيلَحْنٱ

.»َنْوَيْهِصُةَنْبٱُةَّـيِبْسَْ
٢:٧ايركز٥١:٢٣و٣:٢٦ص

ص(لبابلليقامسكعرمألااذهويِموُق...ِيضِفَتْنِا
ةمَأتراصةديسلانإف»ِبَاُّرتلٱَىلَعِيسِلْجٱَوِيلِزْنِا«)٤٧:١
.ةديستراصةمَألاو

ألَا
َ

خلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ىلعسولجلاىلإيعجرتالفيسركىلعيأِيسِلْجٱ
دجملااهسفنلبلطتوأرختفتنأةسينكللزوجيال.ضرألا
نمفاختوأاهسفنرقتحتنأزوجيالكلذكوملاعلانم
دومعوملاعلارونوحيسملاسورعلبةمَأتسيلاهنألسانلا
.قحلا

نمو.ةيطخلاطُبُرولبابطُبُرِكِقُنُعِطُبُرْنِمِّـيلَحْنٱ
:يتأيامانمايأيفةسينكلاطبرتيتلاطُبُرلا
بابلامكحكهلمعتاموهدقتعتاميفقلطملامكحلا.١

.عماجملاو
.ناميإلاوةدابعلابصتخياميفملاعلاكولممكح.٢
دجملاولاملاةبحمطلستوةسينكلاىلعملاعلامكح.٣

.فوخلاولسكلاوروتفلاوةئيدرلاتاداعلاويملاعلا
نأنمؤملكىلعكلذعموطُبُرلاّلحيذلاوهبرلا
ريسألللاقمثلفقلاحتفبرلانأكهسفنطُبُرلحي
ديلابحاصلحيسملالاقامك.كقنعنعطُبُرلاعفرا
يأخلا»شماومق«دعقمللو»كديدم«ةسبايلا
هلمعدرجمالناسنإلايفبرلالمعوهصالخلا
.هنعًاجراخ

.»َنوُّكَفُتٍةَّـضِفَالِبَو،ْمُتْعُبًاناَّـَجم:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنِإَف«٣
١٥:١٣ايمرإو٤٥:١٣صو٤٤:١٢رومزم

نأامبوهبعيبيذلالاملاعفدبدبعلاكفنيْمُتْعُبًاناَّـَجم
مهكفعنميءيشاليأًاناجمنوكفنيًاناجماوعيبليئارسإينب
مهتويبكاهيفاوبعتيتلالبابلهأكالمأكاوسيلمهنإف
ةقورسمةعتمأكلبابيفاوناكوهللابعشمهلبمهيضارأو
ئطاخلاعيبينيح.نمثالباهذخأينأاهبحاصلزوجيف
اذًائيشذخأيالونمثلكقوفياميطعيةيطخللهسفن
يطعُيالونمثلاقوفيامذخأيحيسملابصلخينيحوةميق
.ًائيش

يِبْعَشَلَزَنَْرصِمَىلِإ:ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل«٤
.»ٍبَبَسَالِبُروُّشَأُهَمَلَظَّـمُث.َكاَنُهَبَّـرَغَتَيِلًالَّـوَأ
٧:١٤لامعأو٤٦:٦نيوكت

يفًايناثورصميفًالوأتارمثالثاوبُسليئارسإينبنإ
نمهولمتحادقاوناكاممهيفكيفلبابيفًاثلاثوروشأ
.ةيدوبعلا

يِبْعَشَذِخُأىَّـتَحُّبَّـرلٱُلوُقَياَنُهِيلاَذاَمَنآلٱَف٥«٥،٦
ملٱ؟ًاناَّـَجم

لَسَتُْ
ِّـ
ٍمْوَيَّـلُكًامِئاَدَو،ُّبَّـرلٱُلوُقَيَنوُحيِصَيِهْيَلَعَنوُط

يفَكِلٰذِل.يِمْسٱَيِبْعَشُفِرْعَيَكِلٰذِل٦.ُناَُهييِمْسٱ َكِلٰذِ
لٱ
ْ
ملٱَوُهاَنَأِّـينَأَنوُفِرْعَيِمْوَي

لَكَتُْ
ِّـ
.»اَذَنَئَه.ُم

٢:٢٤ةيمورو٢٣و٣٦:٢٠لايقزح

ًايضارسيلهنأىنعملاوناسنإكبرلاملكتاَنُهِيلاَذاَم
يعدتسياممو.هبعشصالخلموقينأًادصاقلبةلاحلاهذهب
:يتأيامهبعشلبرلاتافتلا
.ًاناجماوعيبمهنإ.١
.ةواسقلابمهولماعنييلبابلانإ.٢
.برلامسااوناهأنييلبابلانإ.٣

اوملظمهنألهنممهفوخمدعببرلامسانويلبابلاناهأ
هللابعشو.مهصّلخينأردقيالوًادوجومسيلهنأكهبعش
كلذيفومهيملاظنممهصالخلرهظاملبرلامسااوفرع
لعافلاوهصالخلابمهدعوومهملكيذلانأاوفرعمويلا
ةفرعملاةيقيقحلاهللاةفرعمتسيلو.هديعاومبيفاولاوًاضيأ
نمةفرعمالوةيخيراتلاسدقملاباتكلارابخأدرجمنم
نمةفرعملاًاضيأيهلبسانلانمباتكلاريغةداهش
ربديوهبحيوهفرعيهللانأبنمؤملاروعشويصخشلارابتخالا
.اهبيجتسيوهتالصعمسيوهتايحرومأ

جلٱَىلَعَلَْمجَأاَم«٧
ْ
ملٱِيَمَدَقِلاَبِ

ملٱِ،ِّـرشَبُْ
،ِمَالَّـسلٱِبِِربْخُْ

ملٱ
خلٱِبِِّـرشَبُْ

ْ
ملٱِ،َْري

خلٱِبِِربْخُْ
ْ
لٱ،ِصََال

ْ
َكَلَمْدَق:َنْوَيْهِصِلِلِئاَق

ٰهلِإ
ُ
.»!ِك
٩٧:١و٩٦:١٠و٩٣:١رومزم١٠:١٥ةيمورو١:١٥موحان

ًارشبمروصييبنلاوميلشروألوحلابجلايهِلاَبِْجلٱ
نييبسملاصالخباهلهأربخيلميلشروأىلإلبابنمًايتآ
امهيلعفقوتيهنأل»رشبملايمدق«ركذو.مههلإكلمةماقإو
ةيمور(لوسرلاسلوبو.ةعرسلابىتأيعاسلافربخلالوصو
صالخلانألحيسملابنيرشبملللوقلااذهصصخ)١٠:١٥
.ضرألاىلعيحورلاحيسملاتوكلمةماقإوةيطخلانم
لبرختفينأهبقيليالفةراشبلللبرشبملللامجلاسيلو
.ةراشبلاىلإنيعماسلاراكفأهجوينأ

ٰهلِإَكَلَمْدَق
ُ
هللاكلماذإهنألةراشبلاهذهيفكتِك

.ريخلكوصالخلاومالسلاةجيتنلابنوكي

ْمَُّـهنَأل،ًاعَمَنوُمَّـَنَرتَي.ْمَُهتْوَصَنوُعَفْرَي.ِكيِبِقاَرُمُتْوَص«٨
.»َنْوَيْهِصَىلِإِّـبَّـرلٱِعوُجُرَدْنِعٍْنيَعِلًانْيَعَنوُِرصْبُي

ألَا
َ

خلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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رشبملامودقبميلشروأيفنوبقارملايدانيِكيِبِقاَرُم
ءايبنألامهنوبقارملاو.صالخلابمهحرفنمًاضيأنومنرتيو
.نويقيقحنوبقارموأةكئالملاوأبعشلانمنونمؤملاوأ

ُّبَراَيَتْنَأ«)١٤:١٤ددعرظنا(ٍْنيَعِلًانْيَعَنوُِرصْبُي
َهلَتْرَهَظْدَق

ُ
يِذَّـلٱىَسوُم«)٣٤:١٠ةينثت(و»ٍْنيَعِلًانْيَعْم

نويهصىلإعجريسبرلايأ»ٍهْجَوِلًاهْجَوُّبَّـرلٱُهَفَرَع
نوكيفهجولًاهجووأنيعلًانيعنوبقارملاهاريىتحبرتقيو
نوكتوهبعشنيبهروضحوبرلاعوجرلًاديكأتلوقلااذه
ايؤر(ءامسلايفههجونورظنيامدنعةماتلانييدفملاةداعس
٢٢:٤(.

ْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َميِلَشُروُأَبَرِخاَيًاعَميِمَّـنَرَتيِديِشَأ«٩
.»َميِلَشُروُأىَدَف.ُهَبْعَشىَّـزَع

٤٨:٢٠ص٥١:٣ص

ةنيدمتناكو.ينبُتساهنأليصوصخحرفبَرخلل
ةليلقتويبالإاهنمقبيملفًابيرقتاهلكتبرخدقميلشروأ
.ةريقح

ِّـلُكِنوُيُعَماَمَأِهِسْدُقِعاَرِذْنَعُّبَّـرلٱَرَّـمَشْدَق«١٠
طَأُّلُكَىَرتَف،ِمَمُألٱ

ْ
.»اَنِٰهلِإَصَالَخِضْرَألٱِفاَر

٣:٦اقول٣و٩٨:٢رومزم

.هتوقرهظأيأُّبَّـرلٱَرَّـمَش
ةسادقلابةدودحملاريغهتردقبرلالمعتسيِهِسْدُقِعاَرِذ
سودقبرلانأامبورورشلاوملظلابرشبلاينبكسيلو
رومزم(»برلاعارذ«ىنعمب»هسدقعارذ«ةرابعتراص
٩٨:١(.
مللبابنمدوهيلاصالخنإِمَمُألٱِّـلُكِنوُيُعَماَمَأ

دوهيلاعوجرولبابطوقسوسرفلاةبراحمنإفةيوازيفلعفُي
١:١ارزع(شروكةادانمرظناةروهشملاوةفورعملارومألانم
كلاممعيمجهلنإلاقوهتكلمملكيفءادنقلطأهنإف)٣-
هلإلاوههنأبفرتعاوهلاهعفديذلاوهبرلانإوضرألا
فارطأىرتالو.ميلشروأيفًاتيبهلينبينأهاصوأوهو
اميفبرلاصالخًاضيألبطقفدوهيلاصالخضرألا
.ًاضيأمهنوصلخيفمهنيب

اوُّسَمَتَال.َكاَنُهْنِماوُجُرْخٱ.اوُلِزَتْعٱ.اوُلِزَتْعِا«١١
.»ِّـبَّـرلٱِةَيِنآِيلِماَحاَياوُرَّـهَطَت.اَهِطَسَوْنِماوُجُرْخٱ.ًاسِجَن

٧و٢:٦ايركزو٤٥و٥١:٦و٥٠:٨ايمرإو٤٨:٢٠ص
خلا٢٢:٢نييوال١٨:٥ايؤرو٦:١٧سوثنروك٢و

يفايؤرلايفيبنلازكرمنأللبابنمَكاَنُهْنِماوُجُرْخٱ
اذهكرمأىلإاوجاتحانييبسملانمضعبلاامبرو.ميلشروأ
امأ.لبابيفمهكالمأكرتورفقلايفرفسلااوبعصتسامهنأل
نيدحتماوناكفرارشألاعمنودحتممهولبابيفاوقبنيذلا
نملكو.ءيشلكةراسخومهتنيدمطوقسيفمهعم
عقيسحيسملاةمدخللخديالفراطخألاوباعتألانمفاخي
.مظعأتابوعصوباعتأيف

مانصأنمًائيشمكعماوذخأتاليأًاسِجَناوُّسَمَتَال
.اهذيواعتالولباب

-٢٥:١٤كولم٢(رصنذخوبناهذخأيتلايهِّـبَّـرلٱِةَيِنآ
نأاهيلماحىلعو)١١-١:٧ارزع(شروكاهعجرف)١٦
عيمجلهيبنتاهو.)٢٩:٣٤مايأ٢(ةعيرشلابسحاورهطتي
بترلانمامهريغوريشبتلاوميلعتلايفبرلانومدخينيذلا
ريرشصخشعمةسدقمةبترلةقفاومالهنإفةيحورلا
نميديألاعضودرجمتسيلةيقيقحلاسيسقلاةماسرو
كولسلاةداهشوهيلعسدقلاحورلالولحلبةسينكلا
يههذهومهصيلختيفةريغلاوسوفنللةبحملاورهاطلا
.ىلوألا

َختَالْمُكَّـنَأل«١٢
ْ
لٱِبَنوُجُر

ْ
َّـنَأل.َنيِبِراَهَنوُبَهْذَتَالَو،ِةَلَجَع

.»ْمُكَتَقاَسُعَمَْجيَليِئاَْرسِإَهٰلِإَو،ْمُكَماَمَأٌرِئاَسَّـبَّـرلٱ
:١٠ددعو١٤:١٩جورخ٢:١٣اخيم٣٩و١٢:٣٣جورخ
٥٨:٨صو٢٥

َختَال
ْ
فوخلابالورصمنماوجرخامكِةَلَجَعْلٱِبَنوُجُر

.مهعمبرلانألنيبلاغكلبنيبراهك

ظاعوللدئاوف
)١ع(كلامجبايث
:يتأيامبنوكيةسينكلالامج
ةهجنماهدنعاملضفأبرللمدقتاهنإف.اهتدابعيف.١

ميدقتوميلعتلاوحيبستلاوةالصلابيترتوناكملالامج
.ةبحملاوناميإلابورهاطبلقنمةدابعلاهذه
.ةنامألاوةبحملاوةراهطلاوقدصلايأاهكولسيف.٢
يفحيسملاباهئادتقاواهريشبتونيجاتحمللاهتمدخيف.٣

.ريخلالمع

رظنا)٧ع(لابجلاىلعلمجأام
حرفلاومالسلامهعبتيفريخلاولماعمهونيلسرملا:ًالوأ
تويبلابارخوءامدلاكفسمهعبتيفنوبراحملاامأو
مهنولسرملاو.ءاكبلاوفوخلاولمارألاوىماتيلاوكالمألاو
.هللالبقنم

ألَا
َ

خلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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وهوةلاسرلانومضم:ًايناث
ناسنإوناسنإنيبوهتيبيفوناسنإلابلقيفمالسلا.١

.ةمأوةمأنيبو
باذعلانموةيطخلانموءادعألانموهوصالخلا.٢

.يدبألا
.مثإلكةاشالموملاعلااذهيفانيلاوحوانيفهللاكلم.٣

)٦:١٧سوثنروك٢()١١ع(اوجرخا
بجاورارشألانعلاصفنالا
هتلئاعوطولرظنا(مهدنعةمعنلاطئاسودوجومدعل.١

.)مودسيف
.ةئيدرلاتارشاعملانمةديجلاقالخألاداسفل.٢
.هلةداهشلاوقحلابفارتعالالجأل.٣
لمعوليجنإلاراشتنايفهللابعشعمداحتالالجأل.٤

.ريخلا

)١١ع(برلاةينآيلماحاياورهطت
:ةهجومةيصولاهذهو
تالسغلابةريثكلااياصولارظنا.ميدقلادهعلاةنهكىلإ.١

ةّزعىلعهللابضغو.)٣٢-٤٠:٣٠جورخ(
نوراهينباىلعهللابضغو.)٧و٦:٦ليئومص٢(
.يلاعينباو
لامعأو٣صسواثوميت١(ديدجلادهعلاسوسقىلإ.٢

٣٥-٢٠:٢٨(.
ةيصوصخةيلوؤسممهيلعفليجنإلامادخعيمجىلإ.٣

.رشهبشورشلكنععانتمالاو

)١٢و١١ع(يحيسملاةحايس
ةيانكميلشروأةنيدموريرشلاملاعلانعةيانكلبابةنيدم

.ءامسلانع
وحنريسيولبابنمموقينأناسنإلكرمأيهللا.١

ريخةقيقحلابهنألرمألااذهقدصيلقعلاوميلشروأ
.ناسنإلل
البيأةلجعلابقيرطلاهذهيفريسلاومايقلايغبنيال.٢

ربختسينأناسنإلكىلعلبدادعتساالبوركف
.عجريومدنيالئلةقفنلابسحيولمأتيوملعتيو
اونوكينأسدقملاقيرطلايفنيرئاسلانمبلطُي.٣

ءايربكوةساجنوعمطلكنماورهطتيفنيسدقم
.ةالصلاورهسلابنوريسيو
مهمامأيتلارطاخملانممهظفحيفنيرئاسلاعمبرلا.٤

.هعاونأفالتخابرطخلكنميأمهءارويتلانمو

١٣عنمنوسمخلاويناثلاحاحصألا
نوسمخلاوثلاثلاحاحصألاو

دبعبةصتخملالوصفلانمريخألاوعبارلاوهلصفلااذه
-٥١:١٣و٩-٥٠:٤و٦-٤٩:١و٤-٤٢:١ص(برلا
اذكهو.حيسملاوهانهبرلادبعنأيفكشالو)٥٣:١٢
عممهلادجعماورطضافرشعيناثلانرقلاىلإدوهيلاهرسف
دبع«نإمهضعبلاقفرخآريسفتنعاوشتفينأنييحيسملا
ايشويهنأمهضعبوايمرإهنأمهضعبودوهيلابعشوه»برلا
ةطساوبحيسملاباونمآدقدوهيلانمنيريثكنأريغ.خلا
طقسأو.ديدجلادهعلابهتلباقمولصفلااذهمهتعلاطم
ةبختنملاتاحاحصألانمحاحصألااذهانمايأيفدوهيلا
.حيسملابءادفلاميلعتنمهيفامةرثكلةيعوبسألاةءارقلل

:لصفلااذههبزاتمياممو
هدجموهةقباسلاتاءوبنلاعوضومنإفحيسملامالآركذ
،ِهِفِتَكَىلَعُةَساَيِّـرلٱُنوُكَت«كلذةلثمأوهتوكلمدادتماو
َسيِئَر،ًاّيِدَبَأًابَأ،ًاريِدَقًاٰهلِإ،ًاريِشُم،ًابيِجَعُهُمْسٱىَعْدُيَو
ُحوُر،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعُِّلَحيَو«.)٧و٩:٦ص(»ِمَالَّـسلٱ
حلٱ
ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
ملٱُحوُرِ،مْهَف

لٱَوِةَروُشَْ
ْ
.)١١:٢ص(»ِةَّـوُق

حلٱُجِرْخُيَفِهْيَلَعيِحوُرُتْعَضَو«
ْ
ألِلَّـَق

ُ
.)٤٢:١ص(»ِمَم

جلٱُرِظَتْنَتَو«
ْ
لصفلااذهامأو)٤٢:٤ص(»ُهَتَعِيَرشُرِئاََز

ربتخموعاجوألجرسانلانملوذخمورقتحمهنأركذيف
مامأةتماصةجعنكومولظموقوحسموحورجمونزحلا
.اهيزاج
اَنَناَزْحَأ«هبعشلجألمالآلالمتحاحيسملانأركذ
،ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت...،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجم...اَهَلََمح
.»يِبْعَشِبْنَذِلْجَأْنِمَبُِرض...اَنيِفُشِِهُربُحِبَو

نمهبعشصلخيلمالآلاهذهلمتحاحيسملانأركذ
.»مثإةحيبذهسفنلعج«مهاياطخ
بولقيفرثؤتلزتملوًاعونترثأهتوموحيسملامالآنإ
ةبحملاوةيطخلانعةبوتلاءاشنإلةطساومظعأيهوسانلا
.هتمدخيفتاذلاراكنإوةريغلاوهل

اهتبسنوميدقلادهعلاتاءوبنمهأنمةءوبنلاهذهدعُتو
سدقلاىلإسادقألاسدقةبسنكتاءوبنلانماهريغىلإ
هتبحمىرنوءادفلارسىلإرظننوهللاىلإبرتقناهباننأل
.ةفرعملاةقئافلاةأطخلل

يِقَتْرَيَوَىلاَعَتَي،ُلِقْعَييِدْبَعاَذَوُه١٣«١٥-١٣
ُهُرَظْنَمَناَك.َنُوريِثَكَكْنِمَشَهَدْنٱاَمَك١٤.ًاّدِجىَماَسَتَيَو
١٥.َمَدآيِنَبْنِمَرَثْكَأُهُتَروُصَو،ِلُجَّـرلٱَنِمَرَثْكَأًادَسْفُماَذَك
،ْمُهَهاَوْفَأٌكوُلُمُّدُسَيِهِلْجَأْنِم.َنِيريِثَكًاَممُأُحِضْنَياَذَكٰه

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوسمخلاوثلاثلاحاحصألاو١٣عنمنوسمخلاويناثلاحاحصألا

١٩٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.»ُهوُمِهَفُهوُعَمْسَيَْملاَمَو،ِهِباُوَربُْخيَْملاَماوَُرصْبَأْدَقْمَُّـهنَأل
:٢٢رومزم٢:٩يبليف٢٣:٥ايمرإو٥٣:١٠و٤٢:١ص
٢:٣٣لامعأو٣٦:٢٥لايقزح٣و٥٣:٢صو٧و٦
ةيمورو٥٥:٥ص٢٣و٤٩:٧ص١٤و٩:١٣نييناربعو
٩و٣:٥سسفأو٢٦و١٦:٢٥و١٥:٢١

ع(هعاضتاو)١٣ع(حيسملاعافتراتايآلاهذهنومضم
.)١٥ع(عمجأملاعللامهنمةجتانلادئاوفلاو)١٤

لمعلاوةمكحلاديفتةيلصألاةيناربعلاةملكلاُلِقْعَي
هلامعألكوهمالكلكبةمكحلاهذهحيسملارهظأوةمكحلاب
ىلعالوةيطخىلعهتكبينأهئادعأنمدحأردقيملف
هنمرحهنأعمسومانلاعاطأةمكحلابف.طلغىندأ
ادعامءيشلكيفمهلثموهوسانلارشاعةمكحلابو
رهظيلءاطسبوءارقفمهولسرلاراتخاةمكحلابو.ةيطخلا
نأرهظيلنيطالسللعضخةمكحلابو.هللاةوقبمهحاجننأ
نأةمكحلابلمعلااذهةجيتنو.ملاعلااذهنمتسيلهتكلمم
الًانرق١٩رورمدعبوتدتماةسينكلاواورثكهبنينمؤملا
لكنمعيمجلابولقوءاملعلالوقعقفاويهميلعتلازي
.رشبلاسانجأ

اهنيعتافصلاهذهو)١١-٢:٩يبليف(يِقَتْرَيَوَىلاَعَتَي
.)٥٧:١٥و٦:١ص(يفهللاىلإةبوسنم
ببسلنايبوىلوألاةلمجلاحاضيإ١٤عيفةيناثلاةلمجلا
عيفيتأت١٤عيف»امك«ةملكقلعتمو.نيريثكلاشاهدنا
خلا»ُحِضْنَياَذَكٰه...َنُوريِثَكَكْنِمَشَهَدْنٱاَمَك«يأ١٥
رادقمبنوكيحيسملاعافترانأنيتيآلاىنعمنوكيف
ًاحيسماورظتنامهنألعوسينمدوهيلاشهدنا.هعاضتا
تامالعنمسانلاعيمجشهدناو.ًاملأتمًاحيسمالًاديجم
لاق.هرظنميفةرهاظلانازحألاومالآلانمداتعملاريغ
رظنمفصييبنلاو.»مككلماذوه«ًامكهتدوهيللسطاليب
يفىريعوسيىلإرظانوبيلصلادنعفقاوهنأكحيسملا
نمحورجمهسأروتادلجلاوتابرضلاتامالعهدسج
عاجوألاتامالعههجوىلعومدلاهنمليسيكوشلا
.نازحألاو

مويذخأيةنهكلاسيئرناك)١٦:١٤نيوال(ُحِضْنَي
ىلعةلالدءاطغلاهجوىلعحضنيوروثلامدنمةرافكلا
هبنينمؤملاعيمجىلعهمدحضنيحيسملااذكهو.ريهطتلا
ىلإنوبسنيمويلاسانلانمنييالمو.ةريثكممأنممهو
ةهجنمهنوجرياملكوةراهطلانممهدنعاملكعوسي
.صالخلا

.هلرابتعالاىلعةرامإْمُهَهاَوْفَأٌكوُلُمُّدُسَي
لكنممظعأًادجماورصبأِهِباوَُربُْخيَْملاَماوَُرصْبَأْدَق
.رشبلاةمكحنمىلعأمالكاومهفوملاعلايفدجم

َنوُسْمَْخلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِملَو،اََنَربَخَقَّـدَصْنَم«١
َ
.»؟ِّـبَّـرلٱُعاَرِذْتَنِلْعُتْسٱِن

١:١٦ةيمورو٥١:٩ص١٠:١٦ةيمورو١٢:٣٨انحوي
١:١٨سوثنروك١و

:ناريسفت»ربخ«ةظفللوملكتملاوهيبنلا
لوقيفحيسملامالآهنومضمويبنلاهعمسيذلاربخلا.١

ربخلااوقدصيملمهنإدوهيلابعشنعةباينلابيبنلا
.ةيطخلابفارتعالاليبسىلعاذههلوقو
لوقلافهنوقدصيالمهوهبسانلاربخأيذلاربخلا.٢

ص(قبساميفدوهيلابعشىلعبرلاهلاقامقباطي
اياطخىلعدوهيلاةيطختدازو.اونمؤيملمهنإ)٦:٩
امأو)٥٢:١٥ص(ربخلااوعمسيملممألانألممألا
بابسأنمناميإلامدعو.اونمؤيملواوعمسفدوهيلا
ملأتيهبدوعوملاحيسملانأاوقدصيملدوهيلانإفةفلتخم
كولمكةيدسجةوقهلًارفاظًاكلماورظتنامهنأل
المهنإنولوقياذهانرصعيفءاملعلاضعبو.ضرألا
توهاللاداحتاكمهلوقعقوفياماوقدصينأنوردقي
هبئاجعوءارذعنمهتدالووحيسملايفتوسانلاو
مهنألاونمؤينأنوديريالسانلانأعقاولاو.هتمايقو
اولبقينأالواهنماوصلخينأنوديريالوةيطخلانوبحي
ترهظوهتوقبرلاعارذو.مهلًاديسوًاملعمحيسملا
نكلوتوملاوةيطخلاىلعهراصتنابحيسملايفبرلاةوق
نيليلقلناميإلاوناميإلانيعبالإىرُتال»برلاعارذ«
نوأرقيومهرصعثداوحنوريامدنعسانلارثكأنأل
برلادياهيفنوريالةيضاملاثداوحلاربخخيراوتلايف
ملمهنأكاوناكفهباونمآحيسملايرصاعمنمنوليلقو
.اورصبي

َةَروُصَال،ٍةَسِباَيٍضْرَأْنِمٍقْرِعَكَوٍخْرَفَكُهَماَّـدُقَتَبَن«٢
.»ِهيِهَتْشَنَفَرَظْنَمَالَو،ِهْيَلِإَرُظْنَنَفَلاََمجَالَوُهَل

٩:١٢سقرمو٥٢:١٤ص١١:١ص

)٢:٤٠اقولرظنا(برلامادقحيسملاتبنُهَماَّـدُقَتَبَن
ْتَناَكَو،ًةَمْكِحًائِلَتُْمم،ِحوُّرلٱِبىَّـوَقَتَيَووُمْنَيُّيِبَّـصلٱَناَكَو«
دصاقمبمتامىلعلدتيضاملاةغيصو.»ِهْيَلَعِهللاٱُةَمْعِن
.)٢:٢٣لامعأ(ةيلزألاهللا

ألَا
َ

خلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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ِعْذِجْنِمٌبيِضَقُجُرَْخيَو«)١١:١صرظنا(ٍخْرَفَك
.»ىَّـسَي
عوسياهذخأيتلاةيرشبلاةعيبطلايهٍةَسِباَيٍضْرَأ

ةيرقلاوهيفدلُويذلاليجلاودوهيلاةمأودسجتلابهسفنل
.ناريقفلاهادلاوواهيفىبرتيتلا

حيسملادسجىلإريشياليبنلانأحجرألاُهَلَةَروُصَال
ًاريقفناكهنإفهلاوحأىلإلبنسحرظنموألامجالبهنأك
نيعلاو.دوهيلانمرظتنملاديجملاكلملاكسيلوًامولظمو
هارنهضغبنيذلاوًاليمجهارنهبحنيذلانإفبلقلاك
ةقفشلاوةبحملالامجعوسيهجويفناكهنأكشالو.ًاحيبق
ىلعهيلإرظنيناكيذلابآلادجمساكعناوعضاوتلاو
نكلو.رشبلاينبلكنملمجأهبنينمؤمللناكفماودلا
مهخبوهنألمهدنعًاهوركموًارقتحمًالجرالإاوريملهءادعأ
.مهاياطخىلع

حلٱُِربَتُْخمَوٍعاَجْوَأُلُجَر،ِساَّـنلٱَنِمٌلوُذَْخمَوٌرَقَتُْحم«٣
ْ
،ِنُْز

دَتْعَنْمَلَفٌرَقَتُْحم،اَنُهوُجُوُهْنَعٍَّـرتَسُمَكَو
.»ِهِبَّـ

١١و١:١٠انحوي٤:١٥نييناربع٤٩:٧صو٢٢:٦رومزم

فقواملهوناهأوهميلعتلمهرابتعاةلقبهورقتحاٌرَقَتُْحم
.بلُصاملوسطاليبوافايقمامأ

امل»ينولذخيبراقأ«)١٩:١٤بويأ(بويألاقٌلوُذَْخم
راصاملوهلتقينأسدوريهكلملابلطًالفطعوسيناك
ةدميفهبنونمؤملاناكونويسيرفلاوءاسؤرلاهلزتعاًاملعم
نماورثعهذيمالتنمنوريثكو.نيليلقضرألاىلعهتايح
:٦انحوي(دعبهعماوشميملوءارولاىلإاوعجروهمالك
هضفرهتايحرخآيفو.ًاليلالإهيلإاوتأيملضعبلاو.)٦٦
الإكلمانلسيل«و»سابارابلباذهسيل«نيلئاقبعشلا
هكرتةريخألاةليللايفو.»هبلصانيلئاقاوخرص«و»رصيق
املكنأليقيقحببسلهولذخيملو.لسرلااىتحعيمجلا
دوهيلادنعةلوبقملاتاءوبنللًاقفاومناكهبملكتوهلمع
ةيطخلمعيملوهلدهشتاهلمعيتلاتازجعملاتناكو
.ةلعهيفاودجينأاوردقيملهءادعأنأىتح

هباّنمآلاننيعأبحيسملااندهاشولانمايأيفضعبلالوقي
نمبعصأدسجلابوهوحيسملابناميإلانأنوسنيمهنكلو
هباونمؤيملحيسملايرصاعمرثكأودجملايفوهوهبناميإلا
امكهودجيملوهورصبأمهنأللبهورصبيملمهنألسيل
.اودارأ

نازحألاوعاجوألاتناكِنْزُْحلٱُِربَتُْخمَوٍعاَجْوَأُلُجَر
اَمَّـمِتَيْيَكِل«)٨:١٧ىّتم(ىّتملاق.هريغنازحأوعاجوأ
يأ»اَنَضاَرْمَأَلََمحَواَنَماَقْسَأَذَخَأَوُهِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإِبَليِق
ةمدخلاهذهيفتناكوةيزعتلاوءافشلابسانلامدخعوسي

ىلعوهنيباصملاىلعاننزحو.هسفنلةراسخومالآوباعتأ
رثكأانتوخإوأاندالوأةبيصمىلعنزحناننإفمهلانتبحمردق
ىلعحيسملانزحمظعأامف.ديعبلاوبيرغلاىلعامم
اهنبالمألاةبحمنمرثكأمهنمدحاولكبحيهنألنيباصملا
.اهلمحيتلانازحألاوعاجوألاعومجممظعأامو
عوسيتامامكبيلصلاىلعتامبئاتلاريغلاصللا
مالآوعوسيمالآنيبنكلوعوسيملأتامكدسجلايفملأتو
نمرثكأمالآلاةلباقعوسيسفننألساقُيالٌدعُبصللا
اياطخهيلعناكوهنمرثكأةيطخلارشبرعشتوصللاسفن
انا«هيفلاقيذلابآلاهجوبجحًايتقولمتحاوملاعلا
.»دحاوبآلاو

بعشنعةباينلابيبنلاملكتياَنُهوُجُوُهْنَعٍَّـرتَسُمَكَو
ناكومهتيطخيفًالوؤسمومهنمًادحاوهسفنربتعيودوهيلا
اورتسفصربأكهوربتعاىتحسانلادنعًارقتحماذكهحيسملا
هللابضغةمالعبئاصملانأدوهيلاداقتعاو.هنعمههوجو
َوُهَوَكَلَهْنَم«بويأباحصألاقاذكهواهبباصملاىلع
ملٱَديِبُأَنْيَأَو،ٌءيِرَب

لاؤسرظناو.)٤:٧بويأ(»َنوُميِقَتْسُْ
انحوي(»ىَمْعَأَدِلُوىَّـتَحُهاَوَبَأْمَأاَذٰه:َأَطْخَأْنَم«ذيمالتلا
هوبسحبيلصلاىلعهتوموعوسيمالآاوأراملف.)٩:٢
هنأاومهفيملوهاياطخلجألًاباصميأهللانمًاباصم
.ةيطخلكنمءيربهسفنوهوهريغاياطخلجألباصم
ممألانموهوطقفدحاوالإبلصلاتقويففرتعيملو
.)٢٣:٤٧اقول(رابعوسينأب

ملأتحيسملانأديفتةلمجةرشعاتنثاحاحصألااذهيفو
نأريغهلكميدقلادهعلايفوهميلعتلااذهو.انلجأل
ةريثكلالاوقألانمو.ًادجحضاوحاحصألااذهيفنمضتملا

لَحَتْوَصَعِمَسَوٌدَحَأَأَطْخَأاَذِإَو«عوضوملااذهيف
ْ
َوُهَوٍف

:٥نييوال(»ُهَبْنَذَلََمحِهِبِْربُْخيَْملْنِإَف،ُفِرْعَيْوَأُِرصْبُيٌدِهاَش
ِهلُّبَّـرلٱَلاَق«.)١

َ
َكَعَمَكيِبَأُتْيَبَوَكوُنَبَوَتْنَأ:َنوُرا

َحت
ْ
ملٱَبْنَذَنوُلِم

رازاعلايفليقو)١٨:١ددع(»ِسِدْقَْ
برلامامأمهنعًاريفكتةعامجلامثإنالمحيامهنإراماثيإو
اهلكحئابذلاو.هريغةيطخلمحيًادحاونأنكمييأ
لمحيوبعشلانعتومينأعمزملاحيسملاىلإزمرتتناك
ْنَعًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِل«ديدجلادهعلالاوقأنمو.مهاياطخ
َتوُمَيْنَأاَنَلٌْريَخُهَّـنِإ«افايقلوقو.)٢٠:٢٨ىّتم(»َنِيريِثَك
٣:٢٥ةيموررظنا١١:٥٠انحوي(»ِبْعَّـشلٱِنَعٌدِحاَوٌناَسْنِإ
:١سسفأو٣:١٣ةيطالغو٢١-٥:١٨سوثنروك٢و٥:٦و
.)٢:٢٤سرطب١و٧

ُنْحَنَو.اَهَلَّـمََحتاَنَعاَجْوَأَواَهَلََمحاَنَناَزْحَأَّـنِكٰل٤«٦-٤
ٌحوُرَْجمَوُهَو٥.ًالوُلْذَمَوِهللاٱَنِمًابوُْرضَمًاباَصُمُهاَنْبِسَح
،ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت.اَنِماَثآِلْجَألٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَمِلْجَأل

ألَا
َ

خلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٩٥
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لَلَضٍمَنَغَكاَنُّلُك٦.اَنيِفُشِِهُربُحِبَو
ْ
لِم.اَن

ْ
َىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن

.»اَنِعيَِمجَمْثِإِهْيَلَعَعَضَوُّبَّـرلٱَو،ِهِقيِرَط
٤:٢٥ةيمور٢:٢٤سرطب١و٩:٢٨نييناربعو٨:١٧ىّتم
٣٨:٥رومزم٣:١٨سرطب١و١٥:٣سوثنروك١و
٢:٢٥سرطب١و١١٩:١٧٦رومزم٢:٢٤سرطب١و

ءافشىلإرظنلابلوقلااذهىّتمسبتقااَهََلَمحاَنَناَزْحَأ
ةيوناثلادئاوفلانموهو)٨:١٧ىّتم(ةيدسجلاضارمألا
صالخلوهلوألارابتعالاامأوحيسملاءيجمنعةجتانلا
عيمجاهنميتلاةيطخلاعفروةيدبألاةايحلاةبهوسوفنلا
.عاجوألاونازحألا

لمححيسملانأدوهيلامهفيملًاباَصُمُهاَنْبِسَحُنْحَنَو
.هتيصعمبًاباصمهوبسحلبمهاياطخ

هتجيتنوهتياغيذلابيدأتلاِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت
.مالسلا

)٢٦:٦٧ىّتم(فكلابعوسيبُرضاَنيِفُشِِهُربُحِب
»ربخلا«و)٢٧:٢٦ىّتم(طوسلابو)٢٧:٣٠ىّتم(ةبصقلابو
»ءافشلا«نأةبيرغلارومألانمو.تابرضلاهذهراثآيه
ةطساوبنوكيدحاولاءافشنأوتابرضةطساوبنوكي
ببسباوملأتدقليئارسإونبناك.هريغاهلمتحاتابرض
نكلولبابىبسكلذنمو.ةريثكقرطىلعومهاياطخ
نألحيسملامالآبلبمهمالآباوفشُيملمهنأوهيبنلالوق
الهنكلوةبوتلاىلإهبيتأيوهرذحيوئطاخلاهبنيبيدأتلا
.ةيطخلارفكي

نعةباينلابيبنلاملكتيِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَنْلِم
اولضعيمجلانألرشبلاينبلكنعوليئارسإبعش
يفسيلوهقيرطيفكلسيناسنإلانأةيطخلكرهوجو
ضعبنعانضعبدعبناننأكلذنمجتنيفبرلاقيرط
وهديريامكيشميدحاولكقيرطو.هللانعدعبنو
.كالهلاوءاقشلاىلإيدؤتبرلاةئيشمرابتعانودب

كلذناكوعيمجلامثإنبالاىلععضوبآلاِهْيَلَعَعَضَو
لبديرأامكسيل«يناميسثجيفعوسيلاقف.نبالاةدارإب
.)١٨و١٠:١٧انحويًاضيأرظنا(»تنأديرتامك
صالخلاكلذكوماعكالهلاواولضعيمجلااَنِعيَِمجَمْثِإ

نأريغهلكملاعلااياطخريفكتلٍفاكحيسملامدنألعيمجلل
.ناميإلامدعبكلهيفصالخلااذهضفرينأردقيناسنإلا

َىلِإُقاَسُتٍةاَشَك،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَتَفَوُهاَّـمَأَمِلُظ«٧
.»ُهاَفْحَتْفَيْمَلَفاَهيِّـزاَجَماَمَأٍةَتِماَصٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱ
١٥:٥و١٤:٦١سقرمو١٤و٢٧:١٢و٢٦:٦٣ىّتم
٨:٣٢لامعأ٢:٢٣سرطب١و

يفهربصفصيذخأحيسملامالآببسيبنلانابأامدعب
.اهلامتحا

اهقحتسيملًامالآهلامتحاىلإوهفعضىلإاذهبراشأَمِلُظ
افايقوسدوريهوسطاليبكهيلعاومكحنيذلاةواسقىلإو
روزدوهشاوناكدوهشلانإفًاملظاهلكهتمكاحمتناكو
ىوكشلاريغتوهسفنىلعدهشينأهربجأةنهكلاسيئرو
نعًاضوعًاكلمهسفنلعجهنأمثفدجهنأًالوأناكهنأل
عمجلاخارصبلغوةقئالريغةعرسبمكحلاناكورصيق
.ملظللهسفنمّلسيأللذتهلككلذعمومكاحلايأرىلع
سطاليبمامأوافايقمامأعوسيتكسُهاَفْحَتْفَيَْمل
.»ةدحاوةملكنعالوهبجيملو«يلاولا

انحويلابيفةءوبنلاهذهتناكامبرُقاَسُتٍةاَشَك
نعهتوكسجتنيملو)١:٢٩انحوي(عوسيلدهشاملنادمعملا
هسفنمّلسهتدارإبهنألتكسلبةفرعملاةلقنعالوزجعلا
هلتقىلعمهمزعوةاسقلاهيملاظفرعهنألتكسوتوملل
ىلعلاكتالاةمالعتوكسلانوكيامًاريثكو.ناكفيك
امموةيحيسملاتابجاولانمنوكيفنيدتعملاةحماسموهللا
كولسو.تاذلاىلعمكحلاوةيحورلاةوقلاىلعلدي
.هناسلتوصنمىوقأتوصبملكتتهلامعأوناسنإلا

يفَو.َذِخُأِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَوِةَطْغُّضلٱَنِم«٨ َناَكْنَمِهِليِجِ
ِبْنَذِلْجَأْنِمَبُِرضُهَّـنَأ،ِءاَيْحَألٱِضْرَأْنِمَعِطُقُهَّـنَأُّنُظَي
.»؟يِبْعَش
٩:٢٦لايناد

ةلاحهذهتناكوةقشملاوقيضلاوةدشلاِةَطْغُّضلٱَنِم
ذخُألبهتلاحنسحتتملورربتيملوهتايحرخآىلإحيسملا
.توملاوبلصلاىلإذخُأةظغضلانميأاهيفوهو

سطاليبةنونيدنموافايقةنونيدنمِةَنوُنْيَّـدلٱَنِم
.توملاىلإذخُأةملاظلا

يفَو ضرأنمعطُقهنأاومهفيملهرصعلهأخلاِهِليِجِ
هتبيصمناكهتومنأاونظلبهبعشبنذلجأنمءايحألا
.هتيطخببسبوأ

مهنعةباينلابملكتهنأليبنلابعشمهودوهيلايِبْعَش
هنبالذبوملاعللهللاةبحمنألطقفدوهيلالجأنمسيلو
.هبنمؤينملككلهياليكلديحولا

َىلَع.ِهِتْوَمَدْنِعٍّيِنَغَعَمَو،ُُهْربَقِراَْرشَألٱَعَمَلِعُجَو«٩
لُظْلَمْعَيَْملُهَّـنَأ

ْ
يفْنُكَيَْملَو،ًام .»ٌّشِغِهِمَفِ

٣:٥انحويو٢:٢٢سرطب١و٦٠و٥٨و٢٧:٥٧ىّتم

ألَا
َ

خلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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نفدلاناكاونفُداذإونفدالبنوحرطُينوبولصملاناك
عوسيىلعسطاليبمكحاملونيبنذملابةصتخمةربقميف
مكحامأورارشألاعمهربقلعجمكحلااذهسفنببلصلاب
وهوفسويبلطىلاعتهتيانعبوسانلامكحكسيلفهللا
:٢٧ىّتم(هربقيفهنفدوعوسيدسجةمارلانمّينغلجر
٦٠-٥٧(.

حيسمللدهشيهلكديدجلادهعلاًامْلُظْلَمْعَيَْملُهَّـنَأَىلَع
تبثيةيطخالبهريغدجويالهنأامبوةيطخالبهنأب
وهحاحصألااذهيفروكذملا»برلادبع«نأةرورضلاب
.حيسملا

حلٱِبُهَقَحْسَيْنَأِبَّـُرسَفُّبَّـرلٱاَّـمَأ«١٠
ْ
ُهَسْفَنَلَعَجْنِإ.ِنُْز

.»ُحَجْنَتِهِدَيِبِّـبَّـرلٱُةَّـَرسَمَوُهُماَّـيَأُلوُطَتًالْسَنىَرَيٍمْثِإَةَحيِبَذ
:١سسفأ٦:٩ةيمور٢:٢٤سرطب١و٥:٢١سوثنروك٢
١:١١يكينولاست٢و٥

ةروشمبتناكسانلادينعتناكنإوحيسملامالآنإ
لذبهللايأ»هقحس«برلاو.قباسلاهملعوةموتحملاهللا
لمعبوهتعاطبرسبآلاوًاضيأهسفنلذبفنبالاامأوهنبا
.ناسنإلاصالخوءادفلا

.هتايحيههسفنوهسفنلعجحيسملاُهَسْفَنَلَعَجْنِإ
يفاهيلإراشملاوةديحولاةحيبذلاوهحيسملاٍمْثِإَةَحيِبَذ

نكميال«١:٤نييناربعيفليق.ميدقلادهعلاحئابذلك
تناكاهلكحئابذلانإف»اياطخعفريسويتوناريثمدنأ
ةعاطإاهومدقميدقلادهعلايفءايقتألاوحيسملاىلإًازومر
.يتأينأعمزملاحيسملابمهناميإلةمالعوبرلارمأل

حيسملالسنمهنونمؤملاهللابعشًالْسَنىَرَي
يِدَالْوَأاَي«نينمؤملاةيطالغلهألسلوبلاق.يحورلا
.)٤:١٩ةيطالغ(»ْمُكِبُضَّـخَمَتَأَنيِذَّـلٱ

»لسن«ةملكىلإعجري»همايأ«يفريمضلاُهُماَّـيَأُلوُطَت
الحيسملاتوكلمودبألاىلإىقبتسةسينكلانأىنعملاو
حيسملا.)٣٧و٨٩:٣٦رومزم(ملاعلاكلامملوزتامكلوزي
ءادفلالمعماودويحورلاهلسنبتبثُأفةحيبذهسفنلعج
.لمعلاكلذحاجنو

صالخبيهبرلاةّرسمُحَجْنَتِهِدَيِبِّـبَّـرلٱُةَّـَرسَم
ةيآلانومضمو.حيسملاةطساوبصالخلااذهّمتوسانلا
:اهلك
.برلاةرسموهوحيسملامالآردصم.١
.هبعشاياطخريفكتيهومالآلاةياغ.٢
.ةيدبألاةايحلامالآلاةجيتن.٣

لٱيِدْبَعَو،ُعَبْشَيَوىَرَيِهِسْفَنِبَعَتْنِم«١١
ْ
ِهِتَفِرْعَمِبُّراَب

.»اَهُلِمَْحيَوُهْمُهُماَثآَو،َنِيريِثَكُرِّـَربُي
سرطب٢و١٧:٣انحويو٢:١انحوي١و٤٩:٣و٤٢:١ص
٥و٤ع١٩و٥:١٨ةيمور١:٣

صالخوهوهبعترجأىريىَرَيِهِسْفَنِبَعَتْنِم
الوليلكإلالبقبيلصلاورجألالبقبعتلاناك.سوفنلا
البًاليلكإالوبعتالبًارجأاورظتنينأحيسملاذيمالتلزوجي
.بيلص

عطتسيملريثكعمجمهو.نينمؤملاةرثكنمُعَبْشَيَو
.هدعينأدحأ

ةيقيقحةفرعمحيسملاةفرعمبنورربتينوريثكِهِتَفِرْعَمِب
ةفرعملانإمهضعبلاقو.ةعاطلاوناميإلااهنمجتنيةيبلق
فرعفبآلافرعهنإفحيسملليتلاةفرعملايهاهيلإراشملا
حيسملاةفيظوىلإريشتةرابعلافاوصلخيواونمؤيلهبسانلا
.ًاملعموًايبنهنوكىلإرظنلاب

امكريربتلالبسيدقتلاانهىنعملاسيلَنِيريِثَكُرِّـَربُي
حيسملاربيأ»اهلمحيوهمهماثآو«ةعباتلاةلمجلانمرهظي
هسفنمدقحيسملاو.حيسمللةبوسحممهماثآومهلبوسحم
ءامسلاىلإدعصوماقهنكلوةيطخلانعةحيبذةدحاوةرم
هتعافشو.هبعشيفعفشيبآلانيمينعسلاجنآلاوهو
نارفغمويلكهنمبلطنوهليلصنفماودلاىلعيه
ةحيبذلاكلتىلعءانبانلرفغيمويلكوهواناياطخ
.ةدحاولا

لٱَعَمَوِءاَّـزِعَألٱَْنيَبُهَلُمِسْقَأَكِلٰذِل«١٢
ْ
ُمِسْقَيِءاَمَظُع

لِلَبَكَسُهَّـنَأِلْجَأْنِم،ًةَميِنَغ
ْ
مثَأَعَمَِيصْحُأَوُهَسْفَنِتْوَم

ََ
،ٍة

يفَعَفَشَوَنِيريِثَكَةَّـيِطَخَلََمحَوُهَو ملٱِ
.»َنيِبِنْذُْ

١٥:٢٨سقرم٢:١٥يسولوك٢:٩يبليفو٢:٨رومزم
:٧نييناربعو٨:٣٤ةيمورو٢٣:٣٤اقول٢٢:٣٧اقولو
٢:١انحوي١و٩:٢٤و٢٥

ءايوقألاضرألاكولمءازعألاِءاَّـزِعَألٱَْنيَبُهَلُمِسْقَأ
ضرألااوعضخأوكلامماورهقنيذلالبابوروشأكولمك
عضخيًاكلمنوكينأحيسملاهللاىطعأاذكهو.مهلاهلك
كلاممنمًادجمظعأحيسملاتوكلمنأريغهسفنلسانلا
.ًايدبأوًاماعوًايحورًاتوكلمهنوكلملاعلا

تناكوهتدارإبهمالآتناكيأُهَسْفَنِتْوَمْلِلَبَكَس
.توملاىتحًادجةديدشمالآلاهذه

عمَصحيملهنأريغ)١٥:٢٨سقرم(ٍةََمثَأَعَمَِيصْحُأَو
.ًاضيأةمثألالكعملبطقفنيصللا

ألَا
َ

خلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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يفَعَفَشَو نآلاوهو»مهلرفغا«بلُصامللاقَنيِبِنْذُْملٱِ
.انيفعفشيبآلانيمينع

هتوموحيسملامالآنأهلكحاحصألاةعجارمنمحضتيو
.رشبلاصالخنكميالامهنودبهنأىنعمبنايرورض

ظاعوللدئاوف
)٢ع(لامجالوهلةروصال
:حيسملاةروصيفلوبقملاوهوركملا
ةرقتحمةمأنموةريقفةلئاعنمناكهنإ.هوركملا.١

نييسيرفلامولعملعتيملوءيدراهتيصةيرقيفىبرتو
تاوهشعاريملوةيدسجلاةوقلاودجملابتأيملوةبتكلاو
.مهلايمأوسانلا
فطللاوربصلاكهتافصعيمجبًالماكناكهنإ.لوبقملا.٢

هميلعتيفهنإورهاطلاكولسلاوونحلاوةمعنلاوةبحملاو
ةديفمةايحوريمضلاةحارواياطخلانارفغسانللمدق
.ةيدبألاةايحلاوضرألاىلع

)٣ع(عاجوألجر
كلذسيلوعوسيملأتامكملأترشبلاينبنمدحأال

اوبلُصضعبلاواوملُظواوبُرضنيريثكنألمالآلاسفننم
مهتعيبطنمىلعأهتعيبطنألمهمالآنممظعأهمالآنكلو
.مهلاممرثكأمالآلابروعشهلو

:يتأيامةيدسجلاهعاجوأادعامعوسيعاجوأنمو
نأىتحةفرعملاقحهوفرعيملسانلانأل.هدارفنا.١

.هتاياغوهراكفأًامامتاومهفيملهذيمالت
.هئادعأةمواقم.٢
.سرطبراكنإواذوهيةنايخوهذيمالتناميإفعض.٣
.هايإدوهيلاةمأضفر.٤
.مهاياطخوسانلانازحأةدهاشم.٥

:يتأيامركذنعوسيةيزعتنمو
.بآلابهداحتا.١
.هايإهذيمالتضعبةبحم.٢
.هلمهضارمأنماوفشنيذلاضعبركش.٣
.حلاصلاهريمض.٤
هتوكلمةماقإوتوملاوةيطخلاىلعراصتنالاهنقيت.٥

.ةاطخلاصالخو

َنوُسْمَْخلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

هتوكلمومنوهعافتراوةيباينلاحيسملامالآبةءوبنلادعب
ةبحمواهعاستاوًاممأوًادوهيةنمضتملاةسينكلاركذييبنلاذخأ
.اهدجمواهلبرلا

لٱاَهُتَّـيَأيِمَّـنَرَت«١
ْ
اَهُتَّـيَأِمَُّنَّـرتلٱِبيِديِشَأ.ْدِلَتَْمليِتَّـلٱُرِقاَع

ملٱيِنَبَّـنَأل،ْضَخْمَتَْمليِتَّـلٱ
ِتاَذيِنَبْنِمُرَثْكَأِةَشِحْوَتْسُْ

لٱ
ْ
.»ُّبَّـرلٱَلاَق،ِلْعَب
٢:٥ليئومص١و٤:٢٧ةيطالغو٣:١٤اينفص

ملمهنألرقاعةأرمابنييبسملاهللابعشيبنلاهّبش
نعيبسلانامزيفميلشروأدعبأامفًاددعاولقلباودادزي
يأةشحوتسملانأوهدعولاو.ناميلسنامزيفميلشروأ
يألعبلاتاذنمنسحأريصتلذلاةلاحيفميلشروأ
اوناكيبسلانماوعجرنيذلا.ىلوألااهتلاحيفميلشروأ
برلاةكرببنكلو)٢:٦٤ارزع(٤٢٠٠٠وحنيأنيليلق
ًايحوردعولامتو.نييالمةثالثوحنحيسملانامزيفاوراص
تدادزاميلشروأباهيلإزومرملاةيحيسملاةسينكلانألًاضيأ
يفمهوهللابعشوعدييبنلاو.ضرألالكيفتدتماو
اهولبقيوهديعاومباوحرفيواومنرتينأىلإلذلاةلاح
.اهنولانياملبقناميإلاب

لَو،ِكِتَمْيَخَناَكَميِعِسْوَأ«٢
ْ
َال.ِكِنِكاَسَمُقَقُشْطَسْبُت

طَأِيليِطَأ.يِكِسْمُت
ْ
.»ِكَداَتْوَأيِدِّـدَشَوِكَباَن

٢٠و٤٩:١٩ص

اذهيقبومهخيراتلوأيفمايخلاليئارسإونبنكس
ىنعمبةميخةظفلنوكيفاهونكسوًاتويباونبامدعبمسالا
.نكسم
ناميإلاىلعضيرحتلااذهبدارملاِكِتَمْيَخَناَكَميِعِسْوَأ
َتْنَمآاَمَك«حيسملالاقاهلوبقلدادعتسالاوهللاديعاومب
ةينآتدععشيلأمايأيفةلمرألاو)٨:١٣ىّتم(»َكَلْنُكَيِل
ولو»يللقتال«اهللاقعشيلأناكولكلاألتمافتيزلل
نمهيلعتلصحاممرثكأتذخألكلذنمرثكأتدعأ
.)٧-٤:١كولم٢(تيزلا

:يتأياملومنلارظتنتنأةسينكلاىلعو
ثراحكيهونيكلاهلاونيجاتحملاطسويفاهنأل.١

البوةحولفمريغضرأهلوحةعساوةيربيفهنكسم
.هديريامرادقماهنمكلتمينأردقيناكس

ألَا
َ

خلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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باتكلاكومنلاطئاسونمهيلإجاتحتاملكاهلنأل.٢
.اهبرنمضيوفتلاوسدقملا
الو.برلايفًالطابسيلاهبعتنأبديعاوماهلنأل.٣

اهعديملنإاهلمعةرئادعاستابلطتنأةسينكللزوجي
وأفوخللرخأتتنأاهلزجيملبرلااهاعداذإوبرلا
.ناميإلامدعوألسكلا

لٱَىلِإَنيِّـدَتْمَتِكَّـنَأل«٣
ْ
لٱَىلِإَوِنيِمَي

ْ
ِكُلْسَنُثِرَيَو،ِراَسَي

.»ًةَبِرَخًانُدُمُرِّـمَعُيَو،ًاَممُأ
٦١:٩و٥٥:٥ص

ةءوبناذهو.تاهجلالكىلإيأِراَسَيْلٱَىلِإَوِنيِمَيْلٱَىلِإ
رمعتضرألابرخواهلريصتممألافةسينكلادادتماب
ةيحيسملاةسينكلاةيدوهيلاةسينكلالسنو.اهتطساوب
.ةيحورلاميلشروأدادتماوهةسينكلاىلإممألامامضناو
دنعترمعيتلاليئارسإواذوهيندم»ةبرخلاندملاو«
رمعتةيطخلابةبرخلاملاعلاندممثيبسلانمعوجرلا
.يحورلااهديدجتب

يفاََختَال«٤ َختَالِكَّـنَألِ
ْ
َختَالَو،َنْيَز

ْ
َالِكَّـنَألِيلَج

َالِكِلُّمَرَتُراَعَو،ِكاَبِصَيْزِخَنْيَسْنَتِكَّـنِإَف.َنيِحَتْسَت
.»ُدْعَبُهَنيِرُكْذَت

يفاََختَال .دعولازجنُيالنأنمِ
لبجيفدهعلالبقليئارسإابصناكِكاَبِصَيْزِخ

وهراصوهللابعشليئارسإراصدهعلاعطُقاملوءانيس
ابصيزخو.اهلعبببرلاوةأرمابليئارسإهبُشو.مههلإ
ةأرماكراصفلبابيبسهلمرتراعورصمةيدوبعليئارسإ
نوسنيسمهنأوهدعولاو.اهتيطخببسلةقلطموأةروجهم
اميسالويبسلانمعوجرلاتقومهحرفبراعلاويزخلا
.اهدجمواهعاستابليجنإلامايأيفةسينكلاجاهتبا

جلٱُّبَر،ِكُعِناَصَوُهِكَلْعَبَّـنَأل«٥
ْ
ِكُّيِلَوَو،ُهُمْسٱِدوُُن

.»ىَعْدُيِضْرَألٱِّـلُكَهٰلِإ.َليِئاَْرسِإُسوُّدُق
٣:٢٩ةيمورو١٤:٩ايركز١:٣٢اقول٣:١٤ايمرإ

هلةسينكلانأىنعملاواهلعبببرلاوةأرمابةسينكلاهّبش
.اهبحيواهنعيماحيواهتبثيواهبينتعيوهفاهيلعهمساو
اهصلخميأاهيلوهنألًايناثواهعناصهنألًالوأبرللةسينكلاو
تراسوىلوألااهتبحمةسينكلاتكرتاذإوةيطخلاةيدوبعنم

ةينازةيطخكاهتيطخنوكتةبذكلانيملعملاوملاعلاءارو
.سدقملاباتكلايفهيبشتلااذهًاريثكدروو

:ةتباثهللاديعاومو
.اهبّيخيالفهلةسينكلانأل.١
.دونجلابرونوكلاعناصهنأل.٢
ًايعيبطضرألالكهلإهللاو.هلوقريغيالفسودقهنأل.٣

هفرعينيحًايحورضرألالكهلإنوكيسواهقلخهنأل
هتبحموملاعللهللاةبحمو.ضرألاناكسعيمجهلدجسيو
اموطقفسدقملاباتكلانمةفورعمةسينكللةصاخلا
.ةينثولانايدألايفريظناهل

.نوهرملاثاريملاكفينأقحبرقألابيسنللِكُّيِلَوَو
.مهصالخبلفكتيوهوهبعشيدفينأقحبرللو

،ُّبَّـرلٱِكاَعَدِحوُّرلٱِةَنوُزَْحمَوٍةَروُجْهَمٍةَأَرْمٱَكُهَّـنَأل«٦
ٰهلِإَلاَقْتَلِذُراَذِإاَبِّـصلٱِةَجْوَزَكَو

ُ
.»ِك

٦٢:٤ص

مثمهاياطخببسباهضفرمثاهذخأدقبرلاناك
.ًاضيأاهاعد

اهريغنوداهبحأوًاميدقاهبحأيتلايأاَبِّـصلٱِةَجْوَز
ةيزعتلاهذهمظعأامفتلذُرولواهاسنينأردقيالف
اهيبسةدميفوةلوذرموةنوزحموةروجهماهنإفةسينكلل
َكاَنُهَلِباَبِراَْهنَأَىلَع«ىلوألااهتلاحيفًاريثكتركتفا
:١٣٧رومزم(»َنْوَيْهِصاَنْرَّـكَذَتاَمَدْنِعًاضْيَأاَنْيَكَب.اَنْسَلَج
اهللاقوًاضيأبرلااهاعدلاحلاهذهىلعيهاميفو.)١
.ةروفغماهاياطخوةلوبقملبةلوذرمتسيليأ»كهلإ«

٨.ِكُعَْمجَأَسٍةَميِظَعَمِحاَرَمِبَو،ِكُتْكَرَتًةَظَْيُحل«٧،٨
لٱِناَضَيَفِب

ْ
ٍناَسْحِإِبَو،ًةَْظَحلِكْنَعيِهْجَوُتْبَجَحِبَضَغ

.»ُّبَّـرلٱِكُّيِلَوَلاَق،ِكَُمحْرَأٍّيِدَبَأ
٤:١٧سوثنروك٢و٦٠:١٠و٢٦:٢صو٣٠:٥رومزم

٣١:٣ايمرإو٥٥:٣ص

نوكتفةيدبأفمحارملاامأوةدودحمةدمىلعبيدأتلا
.ةيدبألاىلإةبسنلابةظيُحلبيدأتلاةدم

انعبجحتءادوسةميغكبضغلاِبَضَغْلٱِناَضَيَف
كلهملادربلاورطملاودوعرلاوقوربلااهنمجرختوسمشلا
يأةميغلاوًاضيأسمشلارهظتولوزتةميغلانكلو
.دبألاىلإفهللاةمحريأسمشلاامأويتقوبضغلا

ألَا
َ

خلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

١٩٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َالْنَأُتْفَلَحاَمَك.ِيلِهِذٰهٍحوُنِهاَيِمَكُهَّـنَأل٩«٩،١٠
َبَضْغَأَالْنَأُتْفَلَحاَذَكٰه،ِضْرَألٱَىلَعٍحوُنُهاَيِمُدْعَبَُربْعَت
جلٱَّـنِإَف١٠.ِكَرُجْزَأَالَوِكْيَلَع

ْ
اَّـمَأ،ُعَزْعَزَتَتَماَكآلٱَوُلوُزَتَلاَبِ

َلاَق،ُعَزْعَزَتَيَاليِمَالَسُدْهَعَوِكْنَعُلوُزَيَالَفِيناَسْحِإ
.»ُّبَّـرلٱِكُِمحاَر
٣٦و٣١:٣٥ايمرإو٥٥:١١صو٩:١١و٨:٢١نيوكت
٨٩:٣٣رومزم٥:١٨ىّتمو٥١:٦صو٤٦:٢رومزم
٣٤و

ةريثكاهنألحونهايمكيهو.هبعشتاقيضيأِهِذٰه
هايميفميدقلاملاعلاقرغامكاهيفبعشلاقرغةميظعو
هتياغتناكامكهبعشريهطتيبسلانمهللاةياغو.نافوطلا

ةرابةرسأنافوطلانمتصلخ.ملاعلاريهطتنافوطلايف
الهنأبًاحونهللادهعتامكوةرابةيقبيبسلانمتعجرو
يبسنوكيالهنأبهبعشدهعتاذكهنافوطبةيناثملاعلاكلُهي
ملنيينامورلانمميلشروأبارخو.لبابيبسلثمناث
تمنيتلاةيحيسملاةسينكلاىلإلوحتهنألدهعلااذهخسني
.دتمتوومنتلزتملوةنيدملاطوقسدعبتدتماو
لوزيالولابجلالوزتنأنكمييأُلوُزَتَلاَبِْجلٱ
.ًادبألوزيالهناسحإفيأبرلاناسحإ

نوريغتيسانلانألمالسلليذلايدهعيِمَالَسُدْهَع
حيسملاملعاذكهوريغتمريغويدمرسفبرلاامأونولوزيو
دقناكنإولزتملهنبالبآلاةبحمنإفلاضلانبالالثميف
عقووضكروننحتوًابئاتوًاعجارديعبنمهآرلبهنعدعتبا
.ًانباهتيبيفًاضيأهلِبَقوهلّبقوهقنعىلع

ملٱُةَليِلَّـذلٱاَهُتَّـيَأ١١«١١،١٢
ملٱُْريَغُةَبِرَطْضُْ

يِنْبَأاَذَنَئَه،ِةَيِّـزَعَتُْ
مثُألٱِب

ُْ
لٱِبَو،ِكَتَراَجِحِد

ْ
ُلَعْجَأَو١٢،ِكُسِّـسَؤُأِقَرْزَألٱِتوُقاَي

ًةَراَجِحِكِموُُختَّـلُكَو،ًةَّـيِناَمَرَْهبًةَراَجِحِكَباَوْبَأَوًاتوُقاَيِكَفَُرش
»ًةَميِرَك
خلا٢١:١٨ايؤرو٢٩:٢مايأ١

تعجرمثةقلطمةأرمابةهبشمةليلذلاةسينكلاتناك
ايؤرلارفسيفو.ةيناثترّمعةنيدمبتهبُشانهواهجوزىلإ
-٢١:١٦ايؤر(ةيوامسلاميلشروأةنيدمبةسينكلاتهبُش
٢١(.

تتفتلاعيرس)٩:٣٠كولم٢(هبلحتكيرجحِدُْمثُألٱِب
ةراجحنمةينبمةنيدملاو.ناعملهتاتفلناكتّتفتاذإو
لثمنوكتةميركلاةراجحلافنيطلاناكمدمثإلاوةميرك
.ةلحكملاءاسنلانويع
ةسادقلاوةراهطلاةمالعقرزألانولِقَرْزَألٱِتوُقاَيْلٱ
فافشفاصنيزربلصرجحتوقايلاو)٢٤:١٠جورخ(

ةينامرهبلاو.قرزأورضخأورفصأورمحأناولألافلتخم
.ساملالثمةعمالةراجح

لامجلااهلكتاهيبشتلاهذهىنعموكراوسأيأِكِموُُخت
.ةراهطلاوةوقلاودجملاو

.»ًاريِثَكِكيِنَبَمَالَسَو،ِّـبَّـرلٱَذيِمَالَتِكيِنَبَّـلُكَو«١٣
٢:١٠سوثنروك١و٦:٤٥انحويو٣١:٣٤ايمرإو١١:٩ص
١١٩:١٦٥رومزم٢:٢٠انحوي١و٤:٩يكينولاست١و

ىنغلانممظعأوهومالسلايهاهبدوعوملاةكربلا
ذإو.تاكربلاعيمجلمشيوهوتاذللاوةطلسلاودجملاو
لبةيجراخلالاوحألابسيليقيقحلاناسنإلامالسناك
ميلعتلاوبلقلاديدجتًالوأمزل)٤:٧يبليف(ةيحورلالاحلاب
ءيشلكفرعيمهملعمنأببرلاذيمالتزاتميو.هللانم
هربصومهلهتبحمو.هذيمالتنمدحاولكةجاحفرعيو
عمونامزوناكملكيفدوجوموهودحالبمهيلع
ذيمالتتابجاونمو.رهدلاءاضقناىلإمايألالكهذيمالت
مهكولسبهودجميوهوعيطيوهوعمسينأاذهكملعم
انحوي١(سدقلاحورلاميلعتوهميلعتلاو.مهميلعتبجومب
.)٢٧و٢:٢٠

لٱِب«١٤
ْ

لُّظلٱِنَعًةَديِعَبَنيِتَّـبَثُتِّـِرب
ْ
ِنَعَو،َنيِفاََختَالَفِم

.»ِكْنِموُنْدَيَالَفِباَعِتْرالٱ

:انه»ربلا«ىنعم
.هبعشتبثيةنيمثلاهديعاومبفهتنامأوأهللاّرب)١(
اياصوظفحيفمهكولسومهتسادقوأبعشلاّرب)٢(
.نوتبثيكولسلااذهبفبرلا

.مهملظيدحأالِمْلُّظلٱِنَعًةَديِعَب

ْنِمَسْيَلًاعاَمِتْجٱَنوُعِمَتَْجيْمَُّـهنِإاَه١٥«١٧-١٥
ْدَقاَذَنَئَه١٦.ُطُقْسَيِكْيَلِإَفِكْيَلَعَعَمَتْجٱِنَم.يِدْنِع
حلٱُتْقَلَخ

ْ
لٱُخُفْنَييِذَّـلٱَداَّـَد

ْ
يفَمْحَف ،ِهِلَمَعِلًةَلآُجِرُْخيَوِراَّـنلٱِ

ملٱُتْقَلَخاَنَأَو
َالِكَّـدِضْتَرِّـوُصٍةَلآُّلُك١٧.َبِرْخَيِلَكِلْهُْ

يفِكْيَلَعُموُقَيٍناَسِلُّلُكَو،ُحَجْنَت لٱِ
ْ
َحتِءاَضَق

ْ
.ِهْيَلَعَنيِمُك

.»ُّبَّـرلٱُلوُقَييِدْنِعْنِمْمُهُّرِبَوِّـبَّـرلٱِديِبَعُثَاريِمَوُهاَذٰه
٢٥و٤٥:٢٤ص

ملعبهشيجعمجروشأنإفيِدْنِعْنِمَسْيَلًاعاَمِتْجٱ
لبابكلموبيضقكهبهبعشبرلابقاعوهنذإبوبرلا

ألَا
َ

خلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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اميفكلذنمءيشريصيالو.برلانذإبميلشروأذخأ
.دعب

مهلمهؤادعأعضخيس)٢٠و١٢:١مايأ١(ُطُقْسَيِكْيَلِإَف
ينيدلادجلكيفةياغلانوكتنأبجيومهيلإنومضنيو
قحلانعنوماحيًاضيأمهنوريصيونوعنتقينيمواقملانأ
هذهممتينأردقيهللاواهيلإنومضنيةسينكلاءادعأف
.هدييفهءادعأىتحسانلالكنألديعاوملا

ةروكذملاتاكربلالكوهثاريملااذهُثاَريِمَوُهاَذٰه
.ملظلانعداعتبالاونامألاوربلاومالسلاك

يأ»برلادبع«قباسلاحاحصألاعوضومِّـبَّـرلٱِديِبَع
هدبعبنولثمتينيذلاعيمجمه»برلاديبعو«حيسملا
.همالكنوظفحيو

فاُخيًانايحأ)٥-٥٢:١رومزم(ِكْيَلَعُموُقَيٍناَسِلُّلُك
.ديلاببرضلانمرثكأناسللانم

نعجتانلانامألاوههبدوعوملانامألايِدْنِعْنِمْمُهُّرِبَو
لعجومهاياطخمهلرفغاملمهرربيذلاوههللاومهرب
ريربتلاىنعمبًالوأبرلادنعنمانربو.مهبولقيفهحور
ًايناثو.انسفنأنمربانلسيلوانلبوسحمحيسملاربنأل
نأردقنالوانسدقيسدقلاحورلانألسيدقتلاىنعمب
.انتمكحوأانتوقبةحلاصلالامعألانمًائيشلمعن

ظاعوللدئاوف
)٧ع(كعمجأسةيدبأمحارمبوكتكرتةظيُحل
.هتمارصنممظعأهفطلنكلوهتمارصوهللافطلىرن
:يتأياممرهظياذهو
لزالزوةئبوأونازحأومالآدجويهنإفةعيبطلايف.١

رامثأوةفيطلةيوهأوةليمجرظانمًاضيأدجويوتاعاجمو
.كلتنمًادجرثكأهذهوةرمثمةنمزأوةديفم
اهلوروتفوقاقشناوداهطضاتاقوأاهلنإفةسينكلايف.٢

.كلتنمرثكأهذهوحرفوداحتاوومنتاقوأًاضيأ
ىرنانتايحخيراتانعجاراذإاننإفناسنإلكةايحيف.٣

مايأنمًادجرثكأمالسلاوةحارلاوحرفلامايأنأ
انمايألكتناكةيطخلاالولوقيضلاوفوخلاونزحلا
.حرفمايأ

)١٧ع(حجنتالكدضتروصةلآلك
يفهللابعشءادعأكاوسيلانمايأيفةسينكلاءادعأ
:مويلااهئادعأنمو.نييلبابلاونييروشألاكميدقلا
بحمهبلغينيريثكنإف.تايدسجلايفحاجنلابراجت.١

.ةيدبألاوهللانوسنيوءايربكلاويملاعلادجملاولاملا
نوركنينوريثكوقيضلاورقفلاوحاجنلامدعبراجت.٢

.مهتاقيضيفنودرمتيوهللا

اهتاعامتجاوةسينكلانعداعتبالاوةدحولابراجت.٣
رفسلاتقويفثدحيامكءايقنألاءاقدصألاو
.بّرغتلاو
دقورارشألاورافكلاةرشاعمكةئيدرلاتارشاعملابراجت.٤

تارشاعملاهذهنمصلخينأنعًارارمناسنإلازجعي
.كلذدارأولو

حجنتهئايقتأدضترّوُصةلآالنأوههللانمدعولاو
ةالصلاعماسولاوحألالكبودالبلكيفدوجوموهو
.هيلعنيلكتملاعيمجيفكتهتمعنو

َنوُسْمَْخلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

حاحصألااذهيفوةسينكللديعاومقباسلاحاحصألايف
زاتميو.اهبدوعوملاتاريخلايفكارتشالاىلإةوعدلامومع
املهلكميدقلادهعلايفوءايعشإيفهريغنعحاحصألااذه
هتبسانموصالخلادئاوفةمظعيفحوضولانمهيف
لينوةبوتلاىلإعيمجلاةوعدوناسنإلكتاجايتحال
يبسنملوألانيرمأنمهيلإراشملاصالخلاو.نارفغلا
امكويناثلانعزمرلوألاصالخلاوةيطخلانميناثلاولباب
يبسلانمعوجرلااذكههيلإزومرملاروهظدنعزمرلالوزي
ةطساوبةيطخلانمرشبلاصالخىلإةبسنلابركذُيالءيش
.يدافلا

لٱاَُّهيَأ«١
ْ
ملٱَىلِإاوُّمُلَهًاعيَِمجُشاَطِع

ْ
لٱَو،ِهاَيِ

ُهَلَسْيَليِذَّـ
مثَالِبَوٍةَّـضِفَالِباُوَرتْشٱاوُّمُلَه.اوُلُكَواُوَرتْشٱاْوَلاَعَتٌةَّـضِف

ََ
ٍن

.»ًانَبَلَوًارَْمخ
١٣:٤٤ىّتم٢٢:١٧و٢١:٦ايؤرو٧:٣٧و٤:١٤انحوي
٣:١٨ايؤرو٤٦و

لبةميلوىلإقيدصةوعدكةيصوصخةوعدتسيل
هتوصّيلعيةنيدمعراشيففقاوعئابكملكتملاوةماعةوعد
ناقيرفشاطعلاو.هنماورتشينأسانلاعيمجنمبلطيو
عيمجيناثلاونوطناقلاونويعملالبابيفنويبسملالوألا
فرعيامكناسنإلاقاوشأدشأنعةيانكشطعلاو.رشبلا
يفًانايحأثدحيامكمايأةدمءاملاهنععطقنانملك
سانلاقاوشأىلإريشيانهوراحبلاورافقلايفرَفسلا
نمسفنهلوهللاةروصىلعقولخمناسنإلانإف.ةيحورلا
سفنلانكميالوهنعةديعبتمادامةحارلااهنكميالهللا
اذإعبشتلبتاسوبلملاوتالوكأملاكدسجللاممعبشتنأ
ةقئافلاهتبحمتلوانتوهللاىلإتعجرواهاياطخترفُغ
اذإوأشاطعمهنأنوفرعيالنوريثكو.ةيدبألاةايحلاو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

خلٱَوُسِمَا
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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شاطعمهومهأمظيوريامنوفرعيالشطعلاباورعش
رثكألاهيجوتلاةهجوميبنلاةوعدو.مهدنعلوهجمهلإىلإ
ءاملاو.)٥:٦ىّتم(ربلاىلإنوشطعيونوعوجينيذلاىلإ
رشتنمودوجولاريثكهنألصالخلادئاوفنعهبىنكيلقفاوم
.يحلكهيلإجاتحياممبسانموهوًاناجملانُيوًاريثك

ءارقفلاالءارقفللمدقمصالخلاٌةَّـضِفُهَلَسْيَليِذَّـلٱَو
مدقمهنألًاضيأةحلاصلالامعألابءارقفلللبطقفلاملاب
.نوجاتحممهنأللبنوقحتسممهنألسيلسانلل

:ديفتةرابعلاهذهٍةَّـضِفَالِباوَُرتْشٱ
.نمثلاةقئافصالخلاتاكربنإ.١
انمذخأيوصالخلاانعيبينأىلإجاتحمبسيلهللانإ.٢

.ًالدب
اهنمثانععفدوتاكربلاهذهانلىرتشاحيسملانإ.٣

.لماكلا
اهذخأنواهبلطناننأىنعمبتاكربلاهذهيرتشناننإ.٤

عانتمالاوتاذلاراكنإنمدبالو.انسفنألاههصخنو
الاننكلويملاعلادجملاولاملاةبحمكرتوتاوهشلانع
اننألوقنلةميقصالخلاتاكربيواسيامهللامدقن
.اهقحتسن

تاريخلالضفأىلعنالمتشينبللاورمخلاًانَبَلَوًارَْمخ
اياطخلانارفغكصالخلاتاكربنعامهبىنكيفةيدسجلا
.ةيدبألاةايحلاوهللاعمةكرشلاو

ِمل٢«٢،٣
َ
؟ٍعَبَشِْريَغِلْمُكَبَعَتَو،ٍزْبُخِْريَغِلًةَّـضِفَنوُنِزَتاَذا

لَو،َبِّـيَّـطلٱاوُلُكَوًاعاَمِتْسٱِيلاوُعِمَتْسٱ
ْ
ِمَسَّـدلٱِبْذَّـذَلَتَت

اَيْحَتَفاوُعَمْسٱ.َّـَيلِإاوُّمُلَهَوْمُكَناَذآاوُليِمَأ٣.ْمُكُسُفْنَأ
.»َةَقِداَّـصلٱَدُواَدَمِحاَرَم،ًاّيِدَبَأًادْهَعْمُكَلَعَطْقَأَو.ْمُكُسُفْنَأ

٣٢:٤٠ايمرإو٦١:٨و٥٤:٨ص١١:٢٨ىّتم
١٣:٣٤لامعأو٨٩:٢٨رومزموخلا٧:٨ليئومص٢و

ِمل
َ
ةنوزومءايعشإرصعيفدوقنلاتناكًةَّـضِفَنوُنِزَتاَذا

.ارزعنامزنمةكوكسملادوقنلاو
ةدسافلانايدألالهأنممهريغونيينثولانإٍزْبُخِْريَغِل

ىلإمهتارايزومهضئارفومهليثامتىلعًاريثكنوقفنيونوبعتي
نولانيالمهنأريغمهسوفنصالخمهتياغوةسدقملانكامألا
ةيحورلارامثألاوريمضلاةحاروةحارلاوءاجرلانمًائيش
يلاعلادجملاولاملانوعبتيكلذكملاعلالهأو)٦:٢١ةيمور(
نينمؤملانإ.سفنلاعبشيًائيشنولانيالفةيدسجلاحارفألاو
ريغامأونمثالبنبلوزبخمهلذإنوقفنيالونوذخأي
ةراشإمالكلايفناكامبرو.نوذخأيالونوقفنيفنينمؤملا

نأاوديريملفلبابيفًاكالمأاونتقاوًاتويباونبنيذلاىلإ
ساقتالو»زبخريغ«يهفكالمألاكلتامأو.اهوكرتي
ىلإوةسدقملامهتنيدمىلإعوجرلاوةيدوبعلانمصالخلاب
.هللابعشمهنوكيهوةميدقلامهتلاح
.َّـَيلِإاوُّمُلَهَوْمُكَناَذآاوُليِمَأ...ًاعاَمِتْسٱِيلاوُعِمَتْسٱ
نيعماسلاىلعًاحاحلإةوعدلاظافلأيبنلارثكأخلااوُعَمْسٱ
الكلذعمسانلاوةنيمثتاكرببهديعاوموقحهمالكنأل
سانلابذتجينأوهرشبملاىلعءيشبعصأو.نوهبتني
نوديرمءالقعمهنألسانلاوعديهللاو.همالكاوعمسيلهيلإ
نوراتخيامكاولبقيالنأواولبقينأنوردقيفنوفلكمو
.ءاشيامكاهبحاصاهقوسيمئاهبكاوسيلو

عيمجنمذلأةيحورلاصالخلاتاكربَبِّـيَّـطلٱاوُلُكَو
َكِمَعِنِرَْهنْنِمَوَكِتْيَبِمَسَدْنِمَنوُوْرَي«ملاعلاتاريخ
اممتاكربلالينىلإةوعدلاو.)٣٦:٨رومزم(»ْمِهيِقْسَت
امىلإسانلاوعديهللانأليحتسملانمهنألاهدوجوتّبثي
يفكيالامىلإسانلاعيمجوعديهنإوأدوجوهلسيل
.عيمجلا

:٢٤ص(يدبألادهعلااوثكندقدوهيلاناكًاّيِدَبَأًادْهَع
لٱاُوَّـدَعَتَمَدآَكْمُهَّـنِكَلَو«عشوهلوقرظنا)٥

ْ
:٦عشوه(»َدْهَع

ديدجتوحيسملامدبةمعنلادهعوهديدجلادهعلاو.)٧
روكذمديدجلادهعلااذهو.)٩:١٥نييناربع(سدقلاحورلا
ايمرإيفوءايعشإنمريخألامسقلايفةريثكتارم
.لايقزحو

:٧ليئومص٢(دواداهبدوعوملاتاكربلايأَدُواَدَمِحاَرَم
اذهودبألاىلإهتكلممماودتاكربلاهذهرهوجو)١٦-٨
ىهتنمهنألهريغيفمتينأنكميالوحيسملايفمتدعولا
ةقداصمحارملاهذهو.دوادنمنيلسلستملاكولملاةلسلس
عضيدهعلانأل»ًادهع«لوقييبنلاودكؤماهءافونأل
ىلعودعولابيفينأهللاىلعيأنينثالاىلعتابجاو
نمثلاةقئافلاتاكربلاهذهو.اولبقيواوعمسينأسانلا
.ًاناجمةمدقم

لَعَجْدَقاَذَوُه«٤
ْ
ًايِصوُمَوًاسيِئَر،ِبوُعُّشلِلًاعِراَشُهُت

.»ِبوُعُّشلِل
٣٤:٢٣لايقزحو٣٠:٩ايمرإ١:٥ايؤرو١٨:٣٧انحوي
٣:٥عشوهو٩:٢٥لاينادو

:حيسملالبىسينبدوادسيلانههيلإراشملادواد
سيلوليئارسإبعشلًايصوموًاسيئرناكدوادنأل.١

.بوعشل
:١٣لامعأ(حيسملاىلإلوقلابسنلوسرلاسلوب.٢

٣٤(.

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

خلٱَوُسِمَا
ْ
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بسحدوادلسننمهنوكل»دواد«يمُسحيسملا.٣
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَنوُمِدَْخيْلَب«يبنلالوقليلدبدسجلا

َ
ْمُه

ُميِقُأ«رخآلالوقو.)٣٠:٩ايمرإرظنا(»ُمُهَكِلَمَدُواَدَو
:٣٤لايقزح(»ُدُواَديِدْبَعاَهاَعْرَيَفًادِحاَوًايِعاَراَهْيَلَع
صتختاهلكتاءوبنلاهذهنأحضاورمألاو.)٢٣
.حيسملاب

ُضُكْرَتَكْفِرْعَتَْملٌةَّـمُأَو،اَهوُعْدَتاَهُفِرْعَتَالٌةَّـمُأاَه«٥
ْدَقُهَّـنَألَليِئاَْرسِإِسوُّدُقَوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِلْجَأْنِم،َكْيَلِإ
.»َكَدَّـَجم

٦٠:٩ص٦٠:٥ص١٢و٢:١١سسفأو٥٢:١٥ص
٣:١٣لامعأو

دوهيلاريغةمأاهفرعياليتلاةمألاوحيسملاانهبطاخملا
حيسملافهفرعتاليهوهبعشاهنأرابتعابحيسملااهفرعيمل
يذلابرلانمهلكاذهوهيلإضكرتوعمستيهواهوعدي
لامعأ(هنيمينعهسلجأوتاومألانمهماقأاملحيسملادجم
.)١٥-٣:١٣و٣٥-٢:٣٢

طُا«٦
ْ
.»ٌبيِرَقَوُهَوُهوُعْدٱ.ُدَجوُيَماَداَمَّـبَّـرلٱاوُبُل

٨:٢١و٧:٣٤انحويو٢٥:١١و٥:٢٥ىّتمو٣٢:٦رومزم
٣:١٣نييناربعو٢و٦:١سوثنروك٢و

:ناسنإلاىلع
.ةعاطلاوناميإلاوةبوتلاببرلابلطينأ.١
دوجومبرلاو.رضاحلاتقولايفكلذلمعينأ.٢

لبقيوبيجتسيوعمسيرضاحلاتقولايفهنألبيرقو
سدقلاحورلانونزحيفنورخَؤينيذلاامأوةبوتلا
سيلوناميإلاوةبوتلاىلإنوليميالفمهبولقىسقتتو
مادام«لوقلاديفيالو.ةبوتللةصرفنمتوملادعب
برلانأنكلوتقولكيفدجويالبرلانإ»دجوي
وأنزحلاوأضرملاتاقوأيفصاخعونىلعدوجوم
باتكلاةعلاطميفوةينيدلاتاعامتجالايفوقيضلا
ةيدارفنالاةالصلاتاقوأوةحارللهموييفوسدقملا
ةبوتللةبسانمتاقوألاهذهوةيحورلاتالاعفنالاو
رخؤينأناسنإللزوجيالهنأىلعبرلاىلإعوجرلاو
تقولانمبسنأةصرفرظتنمهنإهلوقبرذتعيوةبوتلا
.رضاحلا

لَو،ُهَراَكْفَأِمْثِإلٱُلُجَرَوُهَقيِرَطُريِّـِّـرشلٱُِكْرتَيِل«٧
ْ
َىلِإْبُتَي

لٱُرِثْكُيُهَّـنَألاَنِٰهلِإَىلِإَوُهََمحْرَيَفِّـبَّـرلٱ
ْ
.»َناَرْفُغ

٣:١٢ايمرإو١٣٠:٧رومزم٨:١٧ايركز١:١٦ص

كرتيل«ًالوألعفلابةيطخلاكرتيهةيقيقحلاةبوتلا
ىلإرظنيهللانألًايناثةيدرلاراكفألاكرتو»هقيرطريرشلا
بلقلانمةيطخلكلصأو.طقفلامعألاىلإالبلقلا
حالصإدرجمالةيبلقلاهتلاححالصإىلإناسنإلاجاتحيف
:نارمأةبوتلاىلعناسنإلاضّرحيامو.هلامعأ

.ءاجرببرلاىلإعجريفهمحريبرلانأبدعولا:لوألا
عيمجلرفغيفةمحرلاريثكبرلانأبحيرصتلا:يناثلا
.اياطخلاعيمجرفغيونيبئاتلا

ْمُكُقُرُطَالَو،ْمُكَراَكْفَأْتَسْيَليِراَكْفَأَّـنَأل٨«٨،٩
ِضْرَألٱِنَعُتاَواَمَّـسلٱِتَلَعاَمَكُهَّـنَأل٩.ُّبَّـرلٱُلوُقَييِقُرُط
.»ْمُكِراَكْفَأْنَعيِراَكْفَأَوْمُكِقُرُطْنَعيِقُرُطْتَلَعاَذَكٰه
١٠٣:١١رومزم٧:١٩ليئومص٢

عوجريفهللادصاقمنايبحاحصألارخآىلإانهنم
بسحًاليحتسمًارمأكلذناكنإولبابيبسنمهبعش
ذنمموتكملارسلاوهورشبلاصالخاذكهوسانلاراكفأ
.هللايفروهدلا

نكلوهللاعمةكرشهلوهللاةروصىلعقولخمناسنإلا
راكفأو.هللاراكفأهراكفأتسيلفةدودحمناسنإلاىوق
:سانلاراكفأتسيلبرلا
مظعأسانللمدقيواياطخلامظعأرفغيبرلانأل.١

.نمثالبتاكربلا
راكفأكسيلكلذلفًاضيأممأللديعاوملاهذهنأل.٢

.دوهيلا
هديعاوميفنيمأوهلبهراكفأريغيالبرلانأل.٣

ريغيفناسنإلاامأوهماكحأيفإطخلانعموصعمو
.هقرطوهراكفأ
ناسنإلاراكفأامأوقحوةسادقاهلكبرلاراكفأنأل.٤

هقرطكرتينأناسنإلاىلعبجيفأطخوةيطخاهيفف
قرطلاامإيهبرلاقرطو.برلاىلإعجرينيح
ىلإناسنإلاوعدييتلاقرطلاامأواهيفوهكلسييتلا
.اهيفكلسينأ

ملٱُلِزْنَياَمَكُهَّـنَأل١٠«١٠،١١
لَّـثلٱَوُرَطَْ

ْ
َالَوِءاَمَّـسلٱَنِمُج

هنَالَعَْجيَوَضْرَألٱِناَيِوْرُيْلَب،َكاَنُهَىلِإِناَعِجْرَي ُتِبْنُتَوُدِلَتاَِ
يِتَمِلَكُنوُكَتاَذَكٰه١١،ِلِكآلِلًازْبُخَوِعِراَّـزلِلًاعْرَزيِطْعُتَو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

خلٱَوُسِمَا
ْ
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َختيِتَّـلٱ
ْ
اَمُلَمْعَتْلَب،ًةَغِراَفَّـَيلِإُعِجْرَتَال.يِمَفْنِمُجُر
يفُحَجْنَتَوِهِبُتِْرُرس لَسْرَأاَمِ

ْ
.»ُهَلاَهُت

٥٤:٩ص٣٢:٢ةينثت

هبعشعوجربهدعووصوصخلاىلعبرلاةملكىنعم
يفيذلابرلامالكعيمجمومعلاىلعولبابيبسنم
:رومأةثالثيفرطملاكبرلاةملكو.سدقملاباتكلا
.قوفنماهنإ.١
.ةيحورلارامثألالكسانلايفلعجتاهنإ.٢
امدعبالإءامسلاىلإعجريالرطملانإفةلاّعفاهنإ.٣

عجرتالبرلاةملكو.ًاراخبعجريفضرألايورُي
نيمألسرمدينعًابوتكملسرأناسنإنأك.ةغراف
بحاصدجودقنوكيىتحلسرملاعجريالف
عوجريفبرلاىلإعجرتةملكلاو.هلهملسوبوتكملا
لكلو.مهبولقيفةملكلااولبقدقناكاذإهيلإسانلا
نكيللاقءدبلايف.ةلاعفةوقهللامفنمجرختةملك
جرـخأوضارـمألاىــفشةـمـلـكـبعـوسـيو.نـاكـف
.حيرلاورحبلانّكسوتاومألاماقأونيطايشلا
كاردإنمدبالوةياغهللامالكنمةملكلكلو
.سدقملاباتكلايفهللامالكو.ةياغلا

:ةيعيبطلامولعلانمانلو
تاتابنلالخدييذلارطملاكاهتئيهّريغترصانعلانإ.١

هنمريصتيذلامحفلاو.تاناويحلاماسجأورامثألاو
هللامالكاذكهو.ةيراجتلاتالآلاكّرحيفةرارحلا
ناميإلاكةيحوررامثأهنمريصيوسانلابولقلخدي
.ةسادقلاوةبحملاو
لزنيضرألاىلعقارهملاءاملانإفىشالتتالةداملانإ.٢

لزنيفًاراخبدعصيوأضرألاتحتعيبانيلانزاخمىلإ
ناخدىلإلوحتيرانلابقرحملابطحلاو.ًارطمةيناث
دبالهنإفهبرشبملاهللامالكاذكهو.تازاغودامرو
الةجيتنلاتناكنإوةحلاصةجيتنهلنوكينأنم
.رضاحلانامزلايفرهظت

َختٍحَرَفِبْمُكَّـنَأل«١٢
ْ
ُحتٍمَالَسِبَوَنوُجُر

ْ
جلٱ.َنوَُرض

ْ
ُلاَبِ

حلٱِرَجَشُّلُكَو،ًامُّنَرَتْمُكَماَمَأُديِشُتُماَكآلٱَو
ْ
ُقِّـفَصُتِلَْق

.»يِداَيَألٱِب
:١٤صو٩٨:٨و٩٦:١٢رومزم١٤و٦٥:١٣و٣٥:١ص
١٦:٣٣مايأ١و٤٢:١١و٢و٣٥:١و٨

َخت
ْ
نمليئارسإونبجرخامكلبابةيدوبعنميأَنوُجُر

رصمنمجورخلانأريغفوسرحبدنعبرللاومنرورصم
نوكيسفلبابنمجورخلاامأوفوخلاوةلجعلابناك
.)٥١:١١ص(حرفلاومالسلاب

لٱِنَعًاضَوِعَو،ٌوَْرسُتُبْنَيِكْوَّـشلٱِنَعًاضَوِع«١٣
ْ
ِسيِرَق

طَي
ْ
.»ُعِطَقْنَتَالًةَّـيِدَبَأًةَمَالَع،ًامْسٱِّـبَّـرلِلُنوُكَيَو.ٌسآُعَل
١٣:١١ايمرإ٧:٤اخيم٤١:١٩ص

تاهيبشتلاهذهوةعفانراجشأبلدبتةعفانلاريغراجشألا
ريغمهكولسمهلدبوحرفبهللاىلإسانلاعوجريفتمت
.)١٣:٤٨لامعأ(هللادجميامبعفانلا

عيمجعميبسلانمعوجرلايأًامْسٱِّـبَّـرلِلُنوُكَيَو
سانلاعيمجنيعأمامأبرلادجملنوكيهبةنرتقملاتاكربلا
اذكهوةريغتملاريغهتنامأوةدودحملاريغهتوقةمالعنوكيو
لكنمنينمؤملاصالخوءادفلالمعببرلادجمتي
.رشبلا

ظاعوللدئاوف
)٢ع(زبخريغ
زبخلانمعونهرزبنمعنصُيًاتابنايلارتسوأيفنإليق
ًاعوجلكآلاتوميفيذغيالوًايتقوهنملكآلاعبشُيهنكلو
.سفنلاعبشتةيدسجلاتاريخلانأنظينماذكهو

هلسرأوًاميظعًالوطسأزهجالوغلكروطاربمألانإليق
كلتةبراحمدصقروطاربمألانأملاعلانظفنانويلادالبىلإ
فدصلانمًارادقماوعمجينأهدونجرمأهنكلودالبلا
يضقيوهاوقلمعتسينملكاذكهو.نوعجريوىصحلاو
ةايحللدعتسيالوةيدسجلاتاذللابوألاملاعمجبهمايأ
.ةيدبألا

:نيتآلاسانلازبخريغلةضفنونزينيذلانمركذنو
مهلامعأبمهبعتنإفةلتقلاوةبذكلاوصوصللاكرارشألا.١

ةزئاجلامعأاوسرامولامبمهبعتنمرثكأةيدرلا
.ةعفانو
وأةيوغلوأةيملعتاياغلسدقملاباتكللنوسرادلا.٢

.صالخلاقيرطوقحلاةفرعمةياغنودةيلدج
.ةبتكلاونييسيرفلاك
دجملاوأحبرلادصقريشبتلاوميلعتلانومدخينيذلا.٣

ةسينكناينبوسوفنلاصالخيفةريغلانودمهسفنأل
.حيسملا
وأيملاعلادجملاوألاملابلطيفمهتايحنوضقينيذلا.٤

.ةيدسجلاتاذللا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

خلٱَوُسِمَا
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

٢٠٤
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ريغلةضفنونزيلبًائيشنوعفتنيالمهعيمجءالؤهو
.زبخ

َنوُسْمَْخلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:هنومضم
برلاءيجمبوصالخلاديعاومقباسلاحاحصألايف
هذهمهلنيذلاىلعهنإبرلالوقي)٨-١ع(انهوبيرقلا
الوسومانلااوظفحينأصالخلااذهنورظتنيوديعاوملا
ءابرغللونايصخللو.ربلالمعوتبسلاسيدقتاميس
نوكيفًابيصنهتيبيفمهيطعيهنأبرلادعوبءاجروةيزعت
.بوعشلالكلةالصلاتيبهتيب

حلٱاوُظَفْحٱ:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه١«١،٢
ْ
لٱاوُرْجَأَوَّـَق

ْ
.َلْدَع

ِناَسْنِإلِلىَبوُط٢.يِّـرِبُنَالْعِتْسٱَوِيصَالَخُءيَِجمٌبيِرَقُهَّـنَأل
حلٱ،ِهِبُكَّـسَمَتَييِذَّـلٱِناَسْنِإلٱِنْبالَو،اَذٰهُلَمْعَييِذَّـلٱ

ْ
ِظِفَا

حلٱَو،ُهَسِّـجَنُيَّـالَئِلَتْبَّـسلٱ
ْ
.»ٍَّرشِلَمَعِّـلُكْنِمُهَدَيِظِفَا

ص١٢و١٣:١١ةيمورو٤:١٧و٣:٢ىّتمو٤٦:١٣ص
٥٨:١٣

.لبابيبسنمصالخلاوههيلإراشملاصالخلا
مامتإيفرهظيهّربنألهبعشصالخوهبرلاّربنالعتساو
برلالوقيو.نيملاظلاةازاجموهبنينمؤملاذاقنإوهديعاوم
صالخلااذهاورظنتسينأمهيلعبجيهنإنييبسملل
قحلاظفحوهبولطملادادعتسالاو.هلنيدعتسماونوكيو
هئيجمدنعبعشلانأشيفبرلالوقركذاف.لدعلاءارجإو
لٱُمُهْسِّـدَق«ءانيسلبجيف

ْ
لَو،ًادَغَوَمْوَي

ْ
»ْمَُهباَيِثاوُلِسْغَي

ندرألامهروبعلبقمهلهلوقرظناف.)١٩:١٠جورخ(
اوماقاملو)٥:٧عوشي(احيرأاوذخأاملبقو)٣:٥عوشي(
حيسملاءيجمدنعو)٢٣-٨:٢١ارزع(ميلشروأىلإعوجرلل
ناميإلابةنرتقمةبوتلاو.)٤:١٧و٣:٢ىّتم(دسجلاب
ىلإبارتقالاطورشنمكولسلاحالصإو)٢٠:٢١لامعأ(
٥:٨ىّتمو٦٦:١٨و١٥رومزم(ةالصلاوةدابعلايفهللا
.)٢:٨سواثوميت١و١٢:٤نييناربعو

مالكلاِناَسْنِإلٱِنْبالَو،اَذٰهُلَمْعَييِذَّـلٱِناَسْنِإلِلىَبوُط
.طورشلاهذهظفحينملكلديعاوملاوسانلاعيمجلهجوم
تبسلاظفحيأهركذيتأيامىلإريشت»اذه«ةملكو
برلااياصولاوضئارفلالكنمو.ّرشلكنععانتمالاو
:يتأياملتبسلاظفحصصخ
ظفحبةقلعتماهلكاياصولاظفحوهللاةدابعنأل.١

.هلكنيدلانوكرتيهنوكرتينيذلاوتبسلا

نييعتلو)٢٠:١١جورخ(ةقيلخللًاراكذتتبسلانأل.٢
نمصالخللو)٣١:١٣لايقزح(هللابعشكليئارسإ
.)٥:١٥ةينثت(رصم
نكتملرصانذخوبندينعميلشروأبارخدعبهنأل.٣

ظفحامأوسوقطلابةفورعملاموسرلالكةسرامم
تامالعلانسحأنمناكوًابولطملزيملفتبسلا
١٧:١٩ايمرإو٣١-١٣:١٥ايمحن(برلادهعيظفاحل
.)٢١-٢٠:١١لايقزحو٢٧-

لٱُنْبٱِمَّـلَكَتَيَالَف٣«٨-٣
ْ
ِّـبَّـرلٱِبََنَرتْقٱيِذَّـلٱِبيِرَغ

خلٱِلُقَيَالَو.ِهِبْعَشْنِمُّبَّـرلٱِينَزَرْفَأًازاَرْفِإ:ًالِئاَق
ْ

اَنَأاَه:َُِّيص
لِلُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل٤.ٌةَسِباَيٌةَرَجَش

ْ
َنيِذَّـلٱِناَيْصِخ

٥:يِدْهَعِبَنوُكَّـسَمَتَيَو،ِينُُّرسَياَمَنوُراَتَْخيَو،ِيتوُبُسَنوُظَفَْحي
يفْمِهيِطْعُأِّـينِإ يفَويِتْيَبِ َنِمَلَضْفَأًامْسٱَوًابُصُنيِراَوْسَأِ
لٱ
ْ
لٱَوَنيِنَب

ْ
ُءاَنْبَأَو٦.ُعِطَقْنَيَالًاّيِدَبَأًامْسٱِمِهيِطْعُأ.ِتاَنَب

لٱ
ْ
ِّـبَّـرلٱَمْسٱاوُّبِحُيِلَوُهوُمِدْخَيِلِّـبَّـرلٱِبَنوُِنَرتْقَيَنيِذَّـلٱِبيِرَغ
،ُهوُسِّـجَنُيَّـالَئِلَتْبَّـسلٱَنوُظَفَْحيَنيِذَّـلٱُّلُك،ًاديِبَعُهَلاوُنوُكَيِل
هبِيتآ٧،يِدْهَعِبَنوُكَّـسَمَتَيَو يفْمُهُحِّـرَفُأَو،ِيسْدُقِلَبَجَىلِإِْمِ ِ
،يِحَبْذَمَىلَعًةَلوُبْقَمْمُهُحِئاَبَذَوْمُُهتاَقَرُْحمُنوُكَتَو،ِيتَالَصِتْيَب
ُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي٨.ِبوُعُّشلٱِّـلُكِلىَعْدُيِةَالَّـصلٱَتْيَبيِتْيَبَّـنَأل
.»ِهيِعوُمَْجمَىلِإ،ِهْيَلِإُدْعَبُعَْمجَأ:َليِئاَْرسِإيِّـيِفْنَمُعِماَجُّبَّـرلٱ
٢و١٠:١و٨:٢٧لامعأو١٤:٣صو٣و٢و٢٣:١ةينثت
٣:١٥سواثوميت١و١:١سرطب١و١٨:٧و١٧:٤و٣٤و
٢و١:١سرطب١و٢:٢ص٣:١انحوي١و١:١٢انحوي
١١:١٣ىّتم٢:٥سرطب١و١٣:١٥نييناربعو١٢:١ةيمور
١٤٧:٢رومزم١:١١يخالم١٩:٤٦اقولو١١:١٧سقرمو
١٦و١٥و٢:١٤و١:١٠سسفأو١٠:١٦انحوي١١:١٢صو

برلاةعامجيفلخدياليصخلا)٨-٢٣:١ةينثترظنا(
يفءابرغلانممهريغوًادبأنالخدياليبآوملاوينومعلاو
اذهىغلأهنإبرلالوقيفانهامأو.نولخديثلاثلاليجلا
ةلوبقممهحئابذنوكتوهتيبيفًاناكممهلنوكيفنوناقلا
زييمتلاانهملعتنو.بوعشلالكلةالصلاتيبهتيبىعديو
ةيدسجلاضئارفلانإفنيدلايفيرهوجلاويضرعلانيب
سجنلاورهاطلانيبزييمتلاكلذةلثمأوةيتقووةيضرع
دحاوتيبوأةدحاوةنيدموأةدحاوةمأيفةدابعلارصحو
ظفحةمئادلاوةيرهوجلارومألاةلثمأنمو.دايعألاوحئابذلاو
يتلارشعلااياصولاةيقبوهدعبدحألاظفحوأتبسلا
ملهنإ)١:١٣ص(برلالاق.بيرقلاوهللاةبحماهتصالخ
نوكينأبجيلبدوهيلاهظفحامكتبسلاظفحبضري
ةيدسجلارومألابالةيقيقحوةيحورةدابعببلقلانمهظفح

ألَا
َ

خلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

٢٠٥
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لسننمنوكيهنأبأبنتدقءايعشإناك.طقفةيسقطلاو
اذكهو)٢٠:١٨كولم٢(لبابكلمرصقيفنايصخايقزح
.هؤاقفرولاينادناك

ةمحربرلارسيامنإ)٩:٢٤ايمرإ(ايمرإلاقِينُُّرسَياَم
ديريبرلانإ)٦:٦عشوه(عشوهلاقو.ًالدعوءاضقو
.تاقرحملانمرثكأهللاةفرعموةحيبذالةمحر

.ناميإلاوةعاطلابيأ)٤ع(يِدْهَعِبَنوُكَّـسَمَتَيَو
يف يفَويِتْيَبِ )٢:١٩سسفأرظنا()٥ع(يِراَوْسَأِ

لٱَعَمٌةَّـيِعَرْلَب،ًالُزُنَوَءاَبَرُغُدْعَبًاذِإْمُتْسَلَف«
ْ
ِلْهَأَوَنيِسيِّـدِق

.»ِهللاٱِتْيَب
سلوبويشبحلاريزولاولاينادكَنيِنَبْلٱَنِمَلَضْفَأًامْسٱ
ىلإسانلاباوتأمهنإف.جاوزلانععنتماهتدارإبيذلالوسرلا
ةيحورةيناثةدالوقوفنمسانلادلُومهتطساوبوحيسملا
مهنمنيلسانتمتانبونينبنملضفأمسامهلراصاذكهو
.ًايدسجًالسانت

تيبلكيهلاناك)٧ع(ىَعْدُيِةَالَّـصلٱَتْيَبيِتْيَب
حئابذللو.ًاضيأحئابذناكمهنأريغ)٨:٢٩كولم١(ةالص
ريشيانهيبنلالوقوةالصللاممرثكأميدقلادهعلايفركذ
دقحئابذلانوكتثيحليجنإلانامزيأةريخألامايألاىلإ
عونىلعةالصلاتيبراصبرلاتيبوتلازوتمت
ناكلكيهلانأل»بوعشلالكل«لوقللةيمهألاانهو.صاخ
تيبراصليجنإلامايأيفنكلوطقفدوهيللةالصلاتيب
.نيعمجأممألاودوهيللةالصلاتيبةسينكلايأبرلا

قوفوليئارسإييفنمعمجيهللا)٨ع(ِهْيَلِإُدْعَبُعَْمجَأ
.هيلإمهمضيوًاضيأممألاعمجيكلذ

لٱِشوُحُوَعيَِمجاَي٩«١٢-٩
ْ

ألِلَْيلاَعَتِّـَرب
َ

َعيَِمجاَي.ِلْك
لٱ
ْ
يفيِتَّـلٱِشوُحُو لٱِ

ْ
َال.ْمُهُّلُكٌيْمُعُهوُبِقاَرُم١٠.ِرْعَو

ِملاَح.َحَبْنَتْنَأُرِدْقَتَالٌمْكُبٌبَالِكْمُهُّلُك.َنوُفِرْعَي
ُ
َنو

لٱَو١١.ِمْوَّـنلٱوُّبُِحم،َنوُعِجَطْضُم
ْ
ُفِرْعَتَالٌةَِهَرشُبَالِك

لٱَنوُفِرْعَيَالٌةاَعُرْمُهَو.َعَبَّـشلٱ
ْ
لٱ.َمْهَف

ْ
،ْمِهِقُرُطَىلِإًاعيَِمجاوُتَفَت

ًارَْمخُذُخآاوُّمُلَه١٢.ىَصْقَأْنَعِحْبِّـرلٱَىلِإٍدِحاَوُّلُك
لَو
ْ
لٱُنوُكَيَو،ًارِكْسُمَّـفَتْشَن

ْ
لٱاَذٰهَكُدَغ

ْ
َدَيْزَأْلَبًاميِظَعِمْوَي

.»ًاّدِج
٣:١١اخيم٣:٢يبليف٢٣:١٦و١٥:١٤ىّتم١٢:٩ايمرإ
:٢٢صو٢٣:٣٥لاثمأو١٠:٦رومزم٣و٣٤:٢لايقزح
١٥:٣٢سوثنروك١و١٢:١٩اقولو١٣

ىلإرضاحلانامزلانمةتغبلقتنينأءايعشإداتعا
لبقتسملاىلإديعبلالبقتسملانملقتناانهوديعبلالبقتسملا
لكلًاناجمصالخلابهللاديعاومركذدقناكهنإفبيرقلا
ةالصلاتيبكهللاتيبوةيدسجلاضئارفلاءاغلإوهبلطينم

عقومثديعبلبجةمقىلإرظنهنأكناكفبوعشلالكل
لبقنوكيهنأركذفلبجلاكلذنيبوهنيبامىلعهرظن
بارخكبورحوتاقيضاهبدوعوملاتاكربلاىلإلوصولا
.رصانذخوبندينعميلشروأ

يبنلامهبطاخليئارسإءادعأ)٩ع(ِشوُحُوَعيَِمجاَي
هنذإوبرلاملعبنوتأيمهنأهانعمورعشلاحالطصابسح
.هبعشلًابيدأت

يمعمهوءاسؤرلاوةنهكلاوءايبنألامه)١٠ع(ُهوُبِقاَرُم
نوفرعيالوًائيشنوريالفلسكلاولهجلانممهيفامل
اوبحأمهنإفمهتدارإبهنألةيطخيحورلاىمعلااذهو.ًائيش
ةداقمهنأاوعدامهنألةميظعةيطخورونلانمرثكأةملظلا

بتكلاةعلاطملامهإنعًالوأجتانمهامعو.تايحورلايف
هريغوتوهاللاملعنينقتماوناكمهنألمتحملانموةسدقملا
لامهإنعًايناثوهللاباتكمهلهجعمرشبلامولعنم
سوفنلاصالخبمامتهالاوةريغلاوةبحملامدعوةمدخلا
.ءاودلاالوضرملانوفرعيالنيلاجدءابطأكاوناكف

رطخلاوأمهتابجاوىلعبعشلانوهبنيالٌمْكُبٌبَالِك
مهنمبلطُينيذلايفةيطختوكسلاو.مهيلعلبقملا
)٢١-٣:١٧لايقزح(ودعلامودقدنعبيقرلاكملكتلا
مه»نوملاحلا«و.نورشبملاونوملعملاونودلاولااذكهو
وهاميفنولساكتملاوةقيقحهلسيلامىلإنورظانلا
نامزيفنويسيرفلاوميدقلايفءاسؤرلااذكهويقيقح
دجملاولاملابنومتهينممانمايأيفنيرشبملاضعبوحيسملا
.مهلوحنيكلاهلاونيجاتحملاةلاحبنومتهيالومهسفنأل

وبحمونوعامطلاءاسؤرلايأ)١١ع(ٌةَهَِرشُبَالِكْلٱَو
ًالوألاقيبنلانإفىرخأةيطخركذانهو.ملظلاوةوشرلا
مهتابجاونوكراتمهنأيأ»مكببالكويمع«ءاسؤرلانإ
ًاميدقءايبنألاناك.لعفلابًاضيأنوئطخممهنإانهلاقو
ليئومصو)٢٢:٧ددع(ماعلباذكهوايادهنوذخأي
ملمهريغنكلو)١٤:٣كولم١(ايخأو)٩:٧ليئومص١(
رظنا٥:١٦كولم٢(عشيلأكةيدهاوذخأينأاونسحتسي
حيسملاامأو.)١٠:٨ىّتمو٣:٣اخيمو١٣:١٩لايقزح
ينغتسنيكلينغوهوانلجألرقتفافحلاصلايعارلاوهو
حورهيفعارلكاذكهوفارخلانعهسفنلذبوهرقفب
هسفنلذببةحارلاوأدجملاوألاملاهسفنلبلطيالحيسملا

.هتيعرصيلختيف
بالكبًانايحأوةاعرلابًانايحأءاسؤرلاهّبشٌةاَعُرْمُهَو
المهبالككةاعرلاءالؤهنأىلإكلذبحمليبنلالعلوةاعرلا
.قرف
هتابجاونعدحألأسيملْمِهِقُرُطَىلِإًاعيَِمجاوُتَفَتْلٱ

ةحلصمبلطدحاولكلبهللاهتيلوؤسمنعالوبعشلل
.طقفهسفن

ألَا
َ

خلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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.ةجردىصقأىلإوءانثتساالبىَصْقَأْنَع
انهو.ضعبلءاسؤرلاضعبلوقياذكه)١٢ع(اوُّمُلَه
الوةعيظفةيطخيهوركسلاةيطخيهوةثلاثةيطخركذ
.)٢٨:٧ص(نيدلاءاسؤريفاميس
اذكهو.اهلنودعتسيوةعالخلاوركسلانودصقيُدَغْلٱ

امهنأشنموةاعرونوبقارممهنأىلعمهمايأءاسؤرلاىضق
.هنمبعشلااورذحيوديعبنمرطخلااوفرعينأ

ظاعوللدئاوف
ةاعرلانمةبولطملاتابجاولافرعتةروكذملااياطخلانم
:اهنمو)١٢-٩ع(
هتفرعمبزاتمينأعارلكىلعبجيهنإف.ةفرعملا.١

ةيملاعلامولعلاناكمإلاردقبمكحيمثسدقملاباتكلا
.ىمعأبقارمكنوكيالف
نأبجيلبطقفهسفنلملعتينأزوجيالف.مالكلا.٢

بالككنوكيالفهتيعرناينبلهمولعلكلمعتسي
.مكب
هللاىلعهلاكتابهتيعرلةودقنوكيف.ءاخسلاوةعانقلا.٣

نوكيالفتايدسجلانمرثكأتايحورلابهمامتهاو
.ةهرشبالكك
تاريخلالامعتسايفلادتعالاوركسملافايعووحصلا.٤

ةيدسجلاةحصلارضياملكنععانتمالاوةزئاجلا
.ةيلقعلاو
ملهنإفةاعرلاعيمجللاثموحلاصلايعارلاوهحيسملا.٥

هنأكلذقوفىتألبتابجاولاهذهبمايقلاىلعرصتقي
.اهنعهسفنلذبوةيعرلابحأ

َنوُسْمَْخلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

دحاوعوضوم٩عنمقباسلاحاحصألاوحاحصألااذهل
ليقيبسلاخيراتىلإيبنلانامزيفدوهيلااياطخركذوهو
نبايداويفدقوأاذوهيكلمزاحآنإ)٤-٢٨:١مايأ٢(
لكتحتولالتلاىلعوتاعفترملاىلعدقوأوحبذومونه
لعبللحبذمماقأوتاعفترملالازأايقزحهنباوءارضخةرجش
ىتحًاريثكًامدكفسواهدبعوءامسلادنجلكلدجسو
.بناجلاىلإبناجلانمميلشروأألم

يفَكِلٰذُعَضَيٌدَحَأَسْيَلَوُقيِّـدِّـصلٱَداَب١«١،٢ لَقِ
ْ
.ِهِب

ِهْجَوْنِمُهَّـنَأِبُنِطْفَيْنَمَسْيَلَو،َنوُّمَضُيِناَسْحِإلٱُلاَجِرَو
يفَنوُِحيَرتْسَي.َمَالَّـسلٱُلُخْدَي٢ُ.قيِّـدِّـصلٱُّمَضُيِّـَّـرشلٱ ِ
.»ِةَماَقِتْسالٱِبُكِلاَّـسلٱِ.مِهِعِجاَضَم

٢٢:٢٠كولم٢و١٤:١٣كولم١و٧:٢اخيمو١٢:١رومزم
١٦:١٤مايأ٢و٢:٢٩اقول

دابىنعملافسنجللقيدصلايفماللاُقيِّـدِّـصلٱَداَب
نامزيفثدحامكءايقتألاداهطضاىلإريشينوقيدصلا
قبيمليأنوقيدصلادابلاقيىتحةرثكلابمهلتقوىسنم
نكلوبلاغلاىلعليوطرمعبدعُوقيدصلانإ.دحأمهنم
رورشلاىلإًارظنةايحلاهذهنمريخهتومنألسكعلابانه
ايشويتومناكاذكهو.دالبلاىلعةمداقلاتاقيضلاو
.)٢٢:٢٠كولم٢(

يفَكِلٰذُعَضَيٌدَحَأَسْيَلَو اذإنيرسفملادحألاقِهِبْلَقِ
هللانأمهفينأملاعلاىلعفملاعلانمهريفسهللاعجرتسا
دصقاذإكلملانإفكولملاةداعىلإةراشإةنونيدللدعتسم
كلتنمهريفسعجرتسيءيشلكلوأفةكلممةبراحم
لَخ«)١٢:١رومزم(دوادلوقرظنا.ةكلمملا

ِّـ
ُهَّـنَألُّبَراَيْص

لبقكلفلاىلإحونلوخدكلذةلثمأو.»ُّيِقَّـتلٱَضَرَقْنٱِدَق
رارشألانكلو.اهبالقنالبقمودسنمطولجورخونافوطلا
ةمالعومهلهللاةمحرهنأاومهفيملونيقيدصلاعطقباوحرف
.مهيدهطضمىلعهبضغ

ءامسلايفمالسلالخدتسفنلاَمَالَّـسلٱُلُخْدَي
.ةمايقلاىلإربقلايفحيرتسيدسجلاو

َلْسَن،ِةَرِحاَّـسلٱيِنَباَياَنُهَىلِإاوُمَّـدَقَتَفْمُتْنَأاَّـمَأ٣«٣،٤
لٱ
ْ
لٱَنوُرَغْفَتْنَمَىلَعَو،َنوُرَخْسَتْنَمِب٤.ِةَيِناَّـزلٱَوِقِساَف

ْ
َمَف

للٱَنوُعَلْدَتَو
ِّـ

ملٱُدَالْوَأْمُتْنَأاَمَأ؟َناَس
لٱُلْسَن،ِةَيِصْعَْ

ْ
.»؟ِبِذَك

١٦:٤ىّتم

مهبونذبحرصيىتحنيبنذملابلطمكاحهنأرابتعابهللا
.مهصاصقو

يذلاقرشلايفةداعلابسحِةَيِناَّـزلٱَوِقِساَفْلٱَلْسَن
نوكينأزوجيو.همأوهيبأبهريعيدحألةناهإمظعأدصقي
قسافلالسننوبطاخملاناكامبرهنإفةقيقحانهمالكلا
ًازاجمنوكينأزوجيو.ًاضيأةانزونوقسافمهوةينازلاو
ةدابعنإفمانصأللنودجاسوهللانوكراتمهنأىنعملانوكيف
.ىنزلابتهبشامًاريثكمانصألا

موهفمهنكلوروكذمريغلاؤسلااذهباوجْنَمَىلَعَو
.ًاضيأهللاىلعلبطقفهيلعسيلوقيدصلاىلعيأ

يأبذكلالسنوةيصعملادالوأمتنأباوجلاوْمُتْنَأنمو
مهنيذلاباوردزينأرارشأمهومهبقيليالفناثوألاةدبع
ىلعلاكتالانألبذكلالسنناثوألاةدبعو.مهنملضفأ
ايمحن(دوهيلابطّلبنسأزه.بذكاهديعاومولطابناثوألا
نموءاملعلابءالهجلانمنوكيًامئادءزهلاو)٤-٤:١

ألَا
َ

خلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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الءامهفلانكلوءايقتألابرارشألانموءافرشلابءايندألا
.رارشألابنوئزهتسيالءايقتألاوءالهجلابنوئزهتسي

ملٱ«٥
َحتِماَنْصَألٱَىلِإَنوُدِّـقَوَتُْ

ْ
،َءاَْرضَخٍةَرَجَشِّـلُكَت

لٱ
ْ
يفَدَالْوَألٱَنوُلِتاَق َحتِةَيِدْوَألٱِ

ْ
ملٱِقوُقُشَت

.»ِلِقاَعَْ
نييوال٢:٢٠ايمرإو١٧:١٠و١٦:٤كولم٢و١:٢٩ص
٧:٣١ايمرإو٢٣:١٠و١٦:٣كولم٢و٢٠:٢و١٨:٢١
٢٠:٢٦و١٦:٢٠لايقزحو

.تاقرحملااهلاومدقنيذلايأِماَنْصَألٱَىلِإَنوُدِّـقَوَتُْملٱ
َحت
ْ
ةسدقمراجشألاضعباوبسحَءاَْرضَخٍةَرَجَشِّـلُكَت

ًائيشاهنماودقويوأاهنماوبطتحيوأاهوعطقينأزوجيالف
ىلعاهنوكلراجشألاهذهاومرتحاو.ضرألاىلععقواممالو
اهنوكلوأتاهجلالكنمةروظنموملاعلانعةعفترملالتلا
رظنلابذجتفراجشأالبدالبيفةدحاوةرجشيأةدرفم
عشوه(اهلظيفترجيتلاةحيبقلالامعألارتستاهنوكلوأ
مانصألاةدابعمومعىلإريشي»ةرجشلك«هلوقو.)٤:١٣
.اهترثكو
هامسهلإنيينومعللونييبآومللناكَدَالْوَألٱَنوُلِتاَقْلٱ
وأكلومنوينومعلاهامسوروغفلعبوأشومكنويبآوملا
ىلعًاسلاجساحننمًالاثمتهلإلااذهلاوعنصوموكلم
ناكوليلكإهيلعلجعسأرهلناكوساحننمشرع
ًارانامهيفوجيفنودقوياوناكونيفوجممنصلاوشرعلا
.ًاعيرسنوقرتحيفنيعارذلاىلعًالافطأنوعضيوًادجةيماح
ميلشروأبرقمونهنبايداويفةدابعلاهذهاوسرامو
.)سدقملاباتكلاسوماقيفكلومو٣٠:٣٣صرظنا(
نعرفكيمهدالوأميدقتنأةدابعلاهذهوسراممدقتعاو
٣:٢٦كولم٢(مهنيعيفمههلإيضرُيو)٦:٧اخيم(مهاياطخ
ةدابعلاهذهتبسانلقاعملاقوقشكةشحوملانكامألاو)٢٧و
.ةحيبقلا

يف«٦ لٱِةَراَجِحِ
ْ
ملٱيِداَو

لُْ
ْ

لِت.ِكُبيِصَنِس
ْ
.ِكُتَعْرُقَيِهَك

لِتِل
ْ
.»؟ىَّـزَعَتَأِهِذٰهْنَعَأ.ًةَمِدْقَتِتْدَعْصَأَوًابيِكَسِتْبَكَسَك

نوروكذملاامأو»هللايبيصن«)٧٣:٢٦رومزم(دوادلاق
يداولانمةراجحنوذخأياوناك.مانصألامهبيصنفانه
اهيلعنوبكسيوًامانصأاهنوميقيواهيلعءاملانايرجبتسُلم
)١٨-٢٨:١١نيوكت(برللبوقعيهلعفامرظنا.ًاتيز
ىلإريشيثينأتلاو.مهمانصألفمهامأوهللاكلذلعفهنكلو
.ليئارسإةمأ

يضرومّلسوتكساذإناسنإلاىزعتيىَّـزَعَتَأِهِذٰهْنَعَأ
.رارشألاءالؤهنممقتنيلبىضريالبرلانأانهىنعملاو

َىلِإَو،ِكَعَجْضَمِتْعَضَوٍعِفَتْرُمَوٍلاَعٍلَبَجَىلَع«٧
.»ًةَحيِبَذيِحَبْذَتِلِتْدِعَصَكاَنُه
٢٣:٤١لايقزح٢٥و١٦:١٦لايقزح

.مويلاتارازملاكمهتدابعلةيلاعلالابجلانوراتخياوناك
اونزمهو.ىنزلابمانصألاةدابعهّبشتِكَعَجْضَم

.)٣-٢٥:١ددع(ًاضيأًايقيقحءانزتاعفترملاب

لٱَءاَرَو«٨
ْ
لٱَوِباَب

ْ
ِيْريَغِلِكَّـنَأل،ِكَراَكْذِتِتْعَضَوِةَمِئاَق

ِكِسْفَنِلِتْعَطَقَوِكَعَجْضَمِتْعَسْوَأ.ِتْدِعَصَوِتْفَشَك
.»ًةَصْرُفِتْرَظَن.ْمُهَعَجْضَمِتْبَبْحَأ.ْمُهَعَمًادْهَع
٢٠ىلإ٢٣:٢و٢٨و١٦:٢٦لايقزح

)١٦:١٧لايقزح(ةينثولاةدابعلاةمالعراكذتلاناك
صتخيهلإلتناكاهنألبابلاءاروةمالعلاهذهتناكو
نأتيبلالخدينملكىلعناكفٍماحسيدقكتيبلاب
.هلوخددنعهلدجسي
ةدابعيفاوطرفأنييليئارسإلانإياِكَعَجْضَمِتْعَسْوَأ
نمتورتشعلولعبللاودجسذإ)٣٦:١٤مايأ٢(مانصألا
اوذخأوءامسلاةكلملونومعوبآومنمكلوملوةيقينيف
لهأنعةراجحلاةدابعونييناعنكلانعتاعفترملابةدابعلا
.نيرهنلانيبام

بسحلببرلارمأبجومباولمعيملِكِسْفَنِلِتْعَطَق
اهلاودجسفمانصأللًالوأمهتدهاعمتناكو.مهناسحتسا
تاكربلاعيمجمهيطعتومهظفحتاهنأءاجرايادهاهلاومدقو
كلتبداحتالانأاونظوةينثولابوعشللًايناثو.اهيفبوغرملا
ناميلسىنباذكهويرورضرمأًايبدأوًايسايسبوعشلا
.تابيرغلاهئاسنعيمجلدباعم

اوناكفةينازةأرمابمانصألاةدبعهّبشيًةَصْرُفِتْرَظَن
اومنغتساواهلنيدعتسمواهيبلاطوةدابعلاهذهنيدصاق
.مهدصاقمميمتتلةصرف

ملٱَىلِإِتِْرسَو«٩
طَأِتْرَثْكَأَو،ِنْهُّدلٱِبِكِلَْ

ْ
لَسْرَأَو،ِكَباَي

ْ
ِت

لَزَنَوٍدْعُبَىلِإِكَلُسُر
ْ
هلٱَىلِإىَّـتَحِت

َْ
.»ِةَيِوا

:١٢و٧:١١عشوهو٢٣:١٦و١٦:٣٣لايقزحو٣٠:٦ص
١

يتلاكةيسايسلاتادهاعملاىلإريشيِكِلَْملٱَىلِإِتِْرسَو
يذلالبابكلمةدهاعموروشأكلموزاحآنيبتعطُق

ألَا
َ

خلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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ىلعةروظحمتادهاعملاهذهتناكوايقزحىلإلئاسرلسرأ
ريغلةنيازةأرماةبحمك»كلملاىلإريسلا«و.ليئارسإينب
»كلم«ةمجرتملاةيلصألاةملكلانإمهضعبلاق.اهجوز
هيلإارواسفنيينومعلاهلإيأ»كلوم«ىنعمًاضيألمتحت
مهتنيدميفهتيبومهنيبنكاسلامههلإبرلااوكرتيأ
.كلُهيالوصّلخيالًايبنجأًاهلإاوبلطوميلشروأ

اهسفننيزتةينازبانهليئارسإبعشهّبشِنْهُّدلٱِب
.سانلايوغتل

ْهلٱَىلِإ
َ
.ةءاندلانمةجردرخآىلإاهسفنتعضوِةَيِوا

ةدابعبنوردزيوسدقملاباتكلانورقتحيملاعلااذهءابنأو
ءامظعلاىلإنوريسيولافطألابسانيطيسبرمأهنأكهللا
نألسكعلابرمألاونوعفترممهنأنونظيوةفسالفلاو
ًاحوروًالقعوًادسجطحنيوبرللدوجسلابعفتريناسنإلا
ىلإ«لوقلانألمتحملانمو.ةيرشبلاةمكحلاىلإهريسدنع
.ءايحألالجألىتوملالاؤسيأةفارعلاىلإريشي»ةيواهلا

ِكَتَوْهَش.ُتْسِئَي:ِيلوُقَتَْملَوِتْيَيْعَأِكِراَفْسَأِلوُطِب«١٠
.»يِفُعْضَتَْملَكِلٰذِل،ِتْدَجَو
٢:٢٥ايمرإ

نمةقوسميهوكانهوانهنماهرافسأِكِراَفْسَأِلوُطِب
مهبلطيفمهسفنأاوبعتأليئارسإينبنأىنعملاو.اهتاوهش
ًاضيأاويعأو.برلارماوألةفلاخملامهتسايسوكولملاةدهاعم
.اهنماوعفتنيملواورسخومانصألاةدابعيف
اوفعضمهنأاوفرعيملمهنكلواوفعضمهيِفُعْضَتَْمل

.هكلهأيذلاوههنأعقاولاوهيوقيركسملانأنظيريكسك

ممَو«١١ ،يِرُكْذَتَْملَياَّـيِإَو،ِتْنُخىَّـتَحِتْفِخَوِتيِشَخْنَّـِ
يفِتْعَضَوَالَو لَقِ

ْ
لٱُذْنُمَكِلَذَو،ٌتِكاَساَنَأاَّـمَأ؟ِكِب

ْ
ِ،ميِدَق

يفاََختَْملَياَّـيِإَف ِ«.
٥٠:٢١رومزم١٣و٥١:١٢ص

اوفاخينأبجيالفبرلاديبورشبكولملاِتيِشَخْنَّـِممَو
.مهنم

يهمهناثوأةدابعوةينثولاكولملاةدهاعمِتْنُخىَّـتَح
.مههلإومهكلمبرللةنايخ
مهبولقاوسقفًالاحهبعشبرلاصاقيملٌتِكاَساَنَأاَّـمَأ
.هوفاخيملو

.»ِكُديِفُتَالَفِكِلاَمْعَأِبَوِكِّـِربِبُِربْخُأاَنَأ«١٢

درجمبٌّربهنأوصقانهنأمهّرببرلارهظُيِكِّـِربِبُِربْخُأاَنأ
ةدابعنأوبرلامهكرتيفمهلامعأرهظُيوةقيقحلابالمسالا
.مهذقنتالمانصألا

لَفَنيِخُْرصَتْذِإ١٣«١٣،١٤
ْ
ُحيِّـرلٱِنِكَلَو.ِكُعوُُمجِكْذِقْنُي

َحت
ْ
ملٱاَّـمَأ.ٌةَخَفَنْمُهُذُخْأَت.ْمُهَّـلُكْمُهُلِم

ُكِلْمَيَفَّـَيلَعُلِّـكَوَتُْ
اوُئِّـيَه.اوُّدِعَأ.اوُّدِعَأ:ُلوُقَيَو١٤ِيسْدُقَلَبَجُثِرَيَوَضْرَألٱ
ملٱاوُعَفْرٱَ.قيِرَّـطلٱ

.»يِبْعَشِقيِرَطْنِمَةَرَثْعَْ
٦٢:١٠و٤٠:٣ص

.هيلعاولكتااملكومانصألاوكولملاعومجِكُعوُُمج
المهلباوذقنينأنوردقيالمهنإفمّكهتِكْذِقْنُيْلَف
.حيرلااهيرذتيتلاةفاصعلاكءيش
نيبرارشألابطاخدقبرلاناكَّـَيلَعُلِّـكَوَتُْملٱاَّـمَأ
ونبونوهرشلاومكبلاويمعلانوبقارملامهوبعشلا
هّجوانهو)٥٧:١٣-٥٦:٩ص(ةيصعملادالوأوةرحاسلا
.هديعاومبمهازعفمهنيبءايقتألاىلإهمالك

وهبرلاسدقلبجودوهيلاضرأَضْرَألٱُكِلْمَيَف
.ميلشروأ

نوبطاخملامهةكئالملاامبرولئاقلاوهبرلاُلوُقَيَو
امإيهةرثعملاو.ةرثعملااوعفريوقيرطلااودعينأمهللوقيف
ماكحلاعناوموراطخألاوقيرطلاتابوعصكةيملاعلارومألاب
مهلسكوأنييليئارسإلاناميإفعضكةيحورلارومألابامأو
.ةيوخألامهتبحممدعوأمهعمطوأ

لٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل١٥«١٥،١٦
ْ
ملٱُِّيلَع

،ِدَبَألٱُنِكاَس،ُعِفَتْرُْ
لٱ
ْ
يف:ُهُمْسٱُسوُّدُق ملٱِ

ملٱِعِضْوَْ
ملٱِعِفَتْرُْ

َعَمَو،ُنُكْسَأِسَّـدَقُْ
ملٱ
ملٱَوِقِحَسْنُْ

ملٱَحوُرَيِيْحُأل،ِحوُّرلٱِعِضاَوَتُْ
َيِيْحُألَوَنيِعِضاَوَتُْ

لَق
ْ
ملٱَب
ُبَضْغَأَالَوِدَبَألٱَىلِإُمِصاَخُأَالِّـينَأل١٦.َنيِقِحَسْنُْ
يِتَّـلٱُتاَمَسَّـنلٱَويِماَمَأاَهْيَلَعىَشْغُيَحوُّرلٱَّـنَأل.ِرْهَّـدلٱَىلِإ
.»اَهُتْعَنَص
رومزم٢:١٣ايركزو٦٨:٤رومزم١:٤٩اقولو٦:١٠بويأ
١٤٧:٣رومزم٦٦:٢صو١٣٨:٦و٥١:١٧و٣٤:١٨
:١٦ددع٧:١٨اخيمو١٠٣:٩و٨٥:٥رومزم٦١:١صو
١٢:٩نييناربع٣٤:١٤بويأو٢٢

.امهيتلكهتمحروهللاةردقىلعةينبمصالخلابديعاوملا
ىلإةبسنلابعفترموهوهسفنبٌّيلعهللاُعِفَتْرُْملٱُِّيلَعْلٱ
.لكلاىلعديسلاولكلاقوفهنألهقئالخ

لوزتونوتومينيذلاملاعلاكولمكسيلِدَبَألٱُنِكاَس
ةدودحملارشبلانكاسمكنكسمهلسيلو.ًاضيأمهكلامم

ألَا
َ

خلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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لزألاذنموهوءامسلايفنكاسوهلبنامزلاوناكملاب
.ىنفياليذلاروهدلاكلمدبألاىلإو
وهفهتسادقبنرتقمهللاعافتراِسَّـدَقُْملٱِعِفَتْرُْملٱِعِضْوَْملٱ
هعافتراوعفتراناسنإلاسدقتاملكو.سودقهنألعفترم
.هتسادقردقىلع

برلاعافتراًابلاغركذيسدقملاباتكلاِقِحَسْنُْملٱَعَمَو
نوكيدققحسنملابلقلاو)٥و٦٨:٤رومزم(ًاعمهلزانتو
دعبةيطخلابروعشلاوأنزحلاوضرملاكبيدأتلاةجيتن
قحسنملابلقلابحيبرلاو.بلقلايفحورلالعفوخيبوتلا
عمسيوهللاىلإعوجرلاونارفغلابلطيوةيطخلاهركيهنأل
لوقيال.ديريامكهبوهيفلمعيلهلهسفنملسيوهتوص
هعمنكسيهنألبقحسنملابلقلاىلإطقفيتأيهنإبرلا
.ًاضيأ

ةيوبألاهللاةبحمىرنانهَنيِعِضاَوَتُْملٱَحوُرَيِيْحُأل
بحيوةيزعتوصالخوةايحهلإهنألهقئالخىلعهتقفشو
.ًاصوصخىماتيلاولمارألاونيمولظملاوءارقفلاكءافعضلا
هدالوأنيبفيعضلاوأريغصلاىلعدلاولابلققريامك
قحسنملاحورلاوهعستالتاومسلاءامسوءامسلا.كلذك
هبعشىلعمكحلابيفتكيالبرلانإف.هقّيضيالعضاوتملاو
يفًاشرعًاضيأهسفنلبلطيلبءامسلايفهشرعنم
مهيلعبضغاذإو.ةبحملاةوقبهيلإمهليميومهييحيفمهبولق
اهعنصتامسنمهنإوًاضيأمهفعضركذمهاياطخببسب
لطبُيفهقلخيذلاناسنإلاكلهينأبرلاديريالو.وه
.هيديلمع

ُْتَرتَتْسَا.ُهُتْبََرضَوُتْبِضَغِهِبَسْكَمِمْثِإِلْجَأْنِم«١٧
يفًايِصاَعَبَهَذَف،ُتْبِضَغَو لَقِقيِرَطِ

ْ
.»ِهِب

٩:١٣ص٤٥:١٥و٨:١٧ص٦:١٣ايمرإ

عمطلاةيطخنإف.زئاجلاريغبسكملاِهِبَسْكَمِمْثِإ
ةروهشمةيطخكانهتركُذوءايبنألايفةريثكًارارمتركُذ
.اياطخلالكنمضتت

رصمكلموخنوبيراحنسونوجرسةطساوبُهُتْبََرضَو
تابرضلايفهللاةياغونيينومعلاونييبآوملاونييمارآلاو
.مهاياطخنممهريذحت
نألةايحلاردصمسمشلايعيبطلاملاعلايفُتَْرتَتْسَا
ةقطنملايفامكسمشلاترتتسااذإفةرارحلاورونلااهنم
نمةكرحلكوومنلكفقوءاتشلالصفيفةدمجتملا
هبهقئالخلكلةايحلاردصمهللااذكهوتاناويحلاوتاتابنلا
كلذعمو.تابرضلامظعأههجورتسفدجوتوكرحتتوايحت
هراتخايذلاقيرطلايفًايصاعبهذلبهبتنيملليئارسإ
.ريرشلاهبلق

ُهَلٍتاَيِزْعَتُّدُرَأَو،ُهُدوُقَأَوِهيِفْشَأَسَوُهَقُرُطُتْيَأَر«١٨
.»ِهيِحِئاَنِلَو
٦١:٢ص٣:٢٢ايمرإ

بهذيتلاقرطلاوةيطخلاقرطيهةروكذملاقرطلا
رظنيامكقرطلاهذهىأربرلاف.اهيفًايصاعبعشلا
طئاسوهئافشلذختافءافشلارسعضرمىلإبيبطلا
ىلعنيسمخلامويسدقلاحورلابكسامكةرثؤمةديدج
.هباونمآفعوسيباوبلصدقاوناكنيذلا

.هنمىنازحلااميسالوهلكبعشلايأِهيِحِئاَنِلَوُهَل

مثًاقِلاَخ«١٩
ََ
لِلٌمَالَسٌمَالَس.ِْنيَتَفَّـشلٱَر

ْ
لِلَوِديِعَب

ْ
ِبيِرَق

.»ِهيِفْشَأَسَو،ُّبَّـرلٱَلاَق
٢:١٧سسفأو٢:٣٩لامعأ١٣:١٥نييناربع

لَف«ِْنيَتَفَّـشلٱَرََمثًاقِلاَخ
ْ
يفِهِبْمِّـدَقُن َةَحيِبَذِِهللاٍنيِحِّـلُكِ

مثْيَأِ،حيِبْسَّـتلٱ
ََ
.)١٣:١٥نييناربع(»ِهِمْسٱِبٍةَِفَرتْعُمٍهاَفِشَر

قفشيسبرلانأىنعملاوةقباسلاةيآلاةعباتتاملكلاهذهو
هدوقيونايصعلاوعمطلاضرمنمهيفشيوهبعشىلع
.هنوحبسيمهلعجيوىنازحلايزعيوسودقلاهحورب

.)٢٦:٣ص(يفامكلماكلامالسلايأٌمَالَسٌمَالَس
وهفدعولااذهامأومالسمالسنولوقيةبذكلاءايبنألاناك
.قداصدعووهوهللانم

.)٢:١٧سسفأ(دوهيلاوممألايأِبيِرَقْلِلَوِديِعَبْلِل

لٱَكَفُراَْرشَألٱاَّـمَأ٢٠«٢٠،٢١
ْ
ملٱِرْحَب

َالُهَّـنَألِبِرَطْضُْ
ٌمَالَسَسْيَل٢١.ًانيِطَوًةَأَْمحُهُهاَيِمُفِذْقَتَو،َأَدَْهيْنَأُعيِطَتْسَي
ألِليِٰهلِإَلاَق

َ
.»ِراَْرش

٤٨:٢٢ص٤:١٦لاثمأوخلا١٥:٢٠بويأ

مهاياطخنعتكاسبرلانأنونظيالفرارشأللهيبنت
جتانلامالسلاالإمالسسيلهنإفهسومانبيلاطمنعالو
.ةسادقلابنرتقملاوحيسملابناميإلانع
:لوقلااذهديفيِبِرَطْضُْملٱِرْحَبْلٱَكَفُراَْرشَألٱاَّـمَأ
جيهتامكومهبولقيفهللامكحنولبقيالرارشألانإ.١

براجتوةيدسجلاتاوهشلاجيهترحبلاجاومأحايرلا
نأنوردقيالفرارشألاتاقيضلاوبئاصملاعيمجوملاعلا
امأومهطبضينأبرللاوحمسيالومهسفنأاوطبضي
سسؤملاتيبلاكمهفحيسمللمهسفنأاوملسنيذلا
الفحايرلاهمدصتورطملاهيلعلزنييذلارخصلاىلع
مظعأمهتباصأولونوبرطضيالمهنأيأطقسي
.تاقيضلا

ألَا
َ

خلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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يفرارشألاوًانيطوةأمحفذقيبرطضملارحبلانإ.٢
.مهبولقراذقأنورهظُيبراجتلاوتاقيضلاتقو
ةحارلامدعنعجتانلاباذعلانممظعأباذعال.٣

ريمضلارشلوأيلقعوأيدسجضرملمونلامدعك
رظنا(ةحارلانمءيشالبةيدبألالمتحينأردقينمف

.)٤٨:٢٢ص

ظاعوللدئاوف
)١٠ع(تييعأكرافسألوطب
عباتلايلقعلاويدسجلاءايعإلاكزئاجلاءايعإلانيبزّيم
نمو.ةيطخلانعجتانلازئاجلاريغءايعإلانيبولمعلا
:يتأيامءايعإلابابسأ
مدعوأدجملاوألاملابلطكاندصاقممامتإمدع.١

الومهتايحمايألكنوبعتينيريثكنإف.انلايعريبدت
ءارجإبالإةحارالو.مهبعترمثريغنمًائيشنودصحي
.هتدارإلانميلستوهللادصاقم
سلوبلوقرظنا.براجتلاةمواقميفحاجنلامدع.٢

ناسنإلاو.)٧:٢٤ةيمور(»ُّيِقَّـشلٱُناَسْنِإلٱاَنَأِيْحيَو«
.هتوقبةيطخلانمصلخينأردقيال
لكوةايحلاوقحلاوقيرطلاوهحيسملا.ناميإلامدع.٣

ائيشدجيالحيسملابناميإالبةحارلانعشتفينم
.اهنم
لكلبملاعلايفةبحمالحيسملانودب.ةقفرلامدع.٤

.طقفهسفنلامبلطيدحاو
هلسيلفايعأرفاسمكئطاخلك.هللانعداعتبالا.٥

نعدعبيفةهجريغىلإهجوتمهنكلوهتيبيفالإةحار
.ءايعإديزيورثكأفرثكأتيبلا

)١٥ع(هللالزانت
.دبألانكاسلاوعفترمّيلعلا.هتمظعيفلمأت.١
هقئالخعيمجبينتعيهنإفةيانعلايفهللالزانترهظي.٢

رومزم(ًاراغصوًارابكسانلاومئاهبلاوتاتابنلانم
١٠٤(.

همّلكيهنألناسنإلاهتلماعميفصاخلاهللالزانترهظي.٣
نذأيواهبيجتسيوةالصلاعمسيوهدصاقمهلرهظيو
وهيتأيهنإفاذهىلعرصتقيالوهيلإلبقُينأناسنإلل
هبلقيفًاضيأنكسيفاذهبيفتكيالوناسنإلاىلإ
.)١٤:٢٣انحوي(
ًاناسنإراصذإحيسملادسجتيفمظعألاهللالزانترهظي.٤

.دبألاىلإًاناسنإوًاهلإلزيملو

َنوُسْمَْخلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ىلعبعشلاخبوينأيبنلابرلارمأحاحصألااذهيف
موصلاكةيجراخلاموسرلامهظفحدرجمىلعمهلاكتاوءايرلا
قحلاوةمحرلالعفوهبرلاهراتخايذلاموصلانأمهلّنيبو
مهعبشيومهنعىضريتابجاولاهذهاولمعاذإهنأبمهدعوو
تبسلااوظفحاذإًاضيأتاكربلاهذهبمهدعوو.مهينبيو
نومضمهبشيحاحصألااذهنومضمو.بجيامك
نمقباسلاحاحصألايفهاتأامكىتأانهولوألاحاحصألا
نإفديعبلالبقتسملاىلإالهرصعلهأىلإرثكألابرظنيهنأ
نأالبرلاةدارإرهظيودشريوخبوينأيبنلاةفيظونم
.لبقتسملارومأضعبنالعإىلعرصتقي

ٍقوُبَكَكَتْوَصْعَفْرِا.ْكِسْمُتَال.ٍلاَعٍتْوَصِبِداَن«١
.»ْمُهاَياَطَخِبَبوُقْعَيَتْيَبَوِْمهيِّـدَعَتِبيِبْعَشِْربْخَأَو

:يلاعلاتوصلالدي
.نيهبتنمريغاوناكبعشلانألعومسممالكىلع.١
.سانلاعيمجلباطخىلع.٢
.مهاياطخىلعديدشلاهللابضغىلع.٣

لبوههنسحتسياملوقينأيبنللزوجيالفْكِسْمُتَال
برلامالكضعبلوقينأالوهبملكتلاببرلاهرمأيام
الومهخبواذإبعشلانمفاخينأالورخآلاكرتيوطقف
.هنمنوعمسيالمهنأةجحبملكتلانميفعتسينأ

.ريذحتللوبرحلايفقوبلالامعتسابلغيٍقوُبَك
ببسلهللابضغنمبعشلاريذحتيهيبنلاةياغاذكهو
.مهاياطخ

طَيَياَّـيِإَو«٢
ْ
يِقُرُطِةَفِرْعَمِبَنوَُّرسُيَو،ًامْوَيَفًامْوَيَنوُبُل

ِماَكْحَأْنَعيِنَنوُلَأْسَي.اَهِٰهلِإَءاَضَقُْكْرتَتَْملَوًاّرِبْتَلِمَعٍةَّـمُأَك
لٱ
ْ

.»ِهللاٱَىلِإِبُّرَقَّـتلٱِبَنوَُّرسُي.ِّـِرب

نوموصيونوُّلصياوناكمهنإفءايرلاةميظعلامهتيطخ
يفمهربناكو.ءايقتأمهنأكظعاوملانوعمسيونومعتجيو
دايعألاظفحوحئابذلاميدقتكطقفةيدسجلاضئارفلا
مهنمبولطملاربلانكلوخلاسجنلاورهاطلانيبزييمتلاو
.لدعلاوةمحرلالعفوه

ألَا
َ

خلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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يفةبغرلابنورهاظتييأِّـِربْلٱِماَكْحَأْنَعيِنَنوُلَأْسَي
اونوكيىتحمهنمبولطملانعلاؤسلاوهللامالكعامتسا
.برلادنعًاراربأ

ِمل:َنوُلوُقَي٣«٣،٤
َ
لَّـلَذ،ْرُظْنَتَْملَواَنْمُصاَذا

ْ
َْملَواَنَسُفْنَأاَن

يفْمُكَّـنِإاَه؟ْظِحَالُت ِّـلُكِبَو،ًةَّـَرسَمَنوُدِجوُتْمُكِمْوَصِمْوَيِ
لِلْمُكَّـنِإاَه٤.َنوُرِّـخَسُتْمُكِلاَغْشَأ

ْ
،َنوُموُصَتِعاَزِّـنلٱَوِةَموُصُخ

لٱاَمَكَنوُموُصَتْمُتْسَل.ِّـَّـرشلٱِةَمْكَلِباوُبِْرضَتِلَو
ْ
ِعيِمْسَتِلَمْوَي

يفْمُكِتْوَص لٱِ
ْ
.»ِءَالَع

:٢١كولم١و٢٣:٢٧و٣٦و١٦:٢٩نييوال٣:١٤يخالم
١٣و١٢و٩

ِمل
َ
ةرافكلامويبصتخملاوههيلإراشملاموصلااَنْمُصاَذا

ةيصوميدقلادهعلايفدجويالهنإف)٣١-١٦:٢٩نييوال(
الةيصولاهذهوةمولعمتاقوأيفيمسرموصبىرخأ
.»مكسوفناوللذ«لب»اوموص«لوقت

رظنينأىلعبرلاربجيمهموصنأاوبسحْرُظْنَتَْملَو
.مهصلخيومهيلإ

ةيطخلابمهترسمتناكو.مكترسميأًةَّـَرسَمَنوُدِجوُت
نوموصيانمايأيفسانأكمهوبرلاةرسمكتسيليهف
نونعليونوركسيهسفنراهنلايفوتالوكأملاضعبنع
نيبيرهوجلاقرفلاو.عازنلاوةموصخلااذهمهموصةجيتنو
نولأسيبرلاةدبعنأوهمهريغونييقيقحلابرلاةدبع
رسيامالإنولمعيالفمهريغامأواهنولمعيفهترسمنع
.مهسفنأ

:َنوُلَمْعَتَالٍلَمَعَّـلُكَو«ةرافكلاموييفليقَنوُرِّـخَسُت
لٱ
ْ
لٱَوُّيِنَطَو

ْ
ةيطخنأرهاظلاو.)١٦:٢٩نييوال(»ُبيِرَغ

الببيرغلاوريقفلااورّخسمهنألوألانيرمأيفتناكدوهيلا
نورختفياوناكفةرافكلامويمهورّخسمهنأيناثلاو.ةمحر
.اهوفلاخينأمهمادخاوربجأمهنكلوةيصولامهظفحب

ِمثْنِم«َنوُموُصَتِعاَزِّـنلٱَوِةَموُصُخْلِل
َ
»ْمَُهنوُفِرْعَتْمِهِرا

لامعألاهذهاولمعركُذامكاوماصنيذلا)٧:٢٠ىّتم(
نموًايقيقحًاموصنكيملمهموصنأجتنتسيفةيدرلا
:مهموصبئاوش
لكألامدعوألكألانأكةيدسجلارومألاىلعلاكتالا.١

ىلعنيلكتملاعيمجويحورلاديدجتلاوةبوتلانعينغي
.تايبدألاوتايحورلايفنولساكتيةيدسجلاضئارفلا
ًارجأاوقحتساومهسفنأاوصلخمهنأكءايربكلاوراختفالا.٢

.ةمعنلابوحيسملابصالخلانأعمهللانم

يفْمُكِتْوَصِعيِمْسَتِل .برلادنعءامسلايفيأِءَالَعْلٱِ
:لوقلااذهنمجتنتسنو

عمسيهنأعمنيبئاتلاريغةالصعمسيالهللانإ.١
.مهاياطخنمصالخلانيبلاطلاةأطخلاةالص
ةعباتلالامعألالمعينأيلصينملكىلعهنإ.٢

نأهيلعةيطخلانمصالخلابلطينمنإف.ةالصلا
نمواهوحنىعسينأهيلعةلاعجلابلطينمواهكرتي
اهصيلختيفدهتجينأهيلعسوفنلاصالخبلطي
.خلا

لَذُيًامْوَي؟ُهُراَتْخَأٌمْوَصُنوُكَياَذٰهُلْثِمَأ٥«٥،٦
ِّـ
ُل

َحتُشِرْفَيَو،ُهَسْأَرِةَلَسَألٱَكيِنُْحي،ُهَسْفَنِهيِفُناَسْنِإلٱ
ْ
ًاحْسِمُهَت

َسْيَلَأ٦؟ِّـبَّـرلِلًالوُبْقَمًامْوَيَوًامْوَصاَذٰهيِّـمَسُتْلَه.ًاداَمَرَو
طِإَوِ،ريِّـنلٱِدَقُعَّـكَف.ِّـَّـرشلٱِدوُيُقَّـلَح:ُهُراَتْخَأًامْوَصاَذٰه

ْ
َقَال

ملٱ
طَقَو،ًاراَرْحَأَنيِقوُحْسَْ

ْ
.»ٍريِنِّـلُكَع

٢:٨بويأو٤:٣ريتسأ١٦:٢٩نييوال٧:٥ايركز
:٣٤ايمرإ١٢و١١و٥:١٠ايمحن٣:٦نانويو٩:٣لاينادو
٩

للذينأناسنإلانمبلطيالبرلايأاَذٰهُلْثِمَأ
.ةيطخلايفقابوهونزحلابرهاظتيوهسأرينحيوهسفن
نأمهلعفبنولوقيمهنألبرلانونيهيركُذامكنومئاصلاو
لامعأنعلأسيالوتاينلاوبولقلافرعيالبرلا
.ءارقفلاريخستوءافعضلاملظهمهيالوهلنيدجاسلا

ءافعضلارارشألااهبدّيقيتلادويقلاِّـَّـرشلٱِدوُيُق
.نيكاسملاو

)١:٣١ايمحن(نيدلاةبلاطمكرتيأِريِّـنلٱِدَقُعَّـكَف
:اذهنمديفتسنو.)١٨:٧لايقزح(نهرلادرو
نيئطخمللرفغينأهيلعهاياطخنارفغبلطينمنإ.١

هءاقفرمحرينأهيلعهللانمةمحرلابلطينموهيلإ
.رشبلانيب
ليلذتنملضفأنيجاتحملاةمدخيفتاذلاراكنإنإ.٢

.ةمحرالبسفنلا

لِلَِرسْكَتْنَأَسْيَلَأ«٧
ْ

ملٱَلِخْدُتْنَأَو،َكَزْبُخِعِئاَج
َنيِكاَسَْ

َالْنَأَو،ُهوُسْكَتْنَأًاناَيْرُعَتْيَأَراَذِإ؟َكِتْيَبَىلِإَنيِهِئاَّـتلٱ
.»َكِْمَحلْنَعىَضاَغَتَت

نيوكت٣١:١٩بويأ٢٥:٣٥ىّتمو١٦و١٨:٧لايقزح
٥:٥ايمحنو٢٩:١٤

احانجموصلاوةقدصلانأليقوموصلابةنرتقمةقدصلا
عنتمييذلانملضفأعئاجللهزبخيطعينمو.ةالصلا

ألَا
َ

خلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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ىلإريشي»كزبخ«لوقلاامبرو.مئاصلايأهزبخلكأنع
يتيبتيبلاويزبخزبخلالوقييذلاليخبلاوعامطلاراكفأ
دنعريقفلًازبخنوطعينوريثكو.يريغلامهيطعأاذاملف
نونسحتسينوليلقنكلوقيرطلاىلعريقفلةقدصوأبابلا
.مهتويبىلإنيهئاتلاونيكاسملااولخدينأ

ناباللاق.كئابرقأيأَكِمَْحلْنَعىَضاَغَتَتَالَو
مهلكدوهيلاو.)٢٩:١٤نيوكت(»يِْمَحلَوَتْنَأ«بوقعيل
يفمّلعحيسملاودحاولصأنممهنألضعبلمهضعبءابرقأ
وهفهللاةيانعبانيتأيجاتحملكنأحلاصلايرماسلالَثم
.انبيرق

َكُتَّـحِصُتُبْنَتَوَكُروُنِحْبُّصلٱَلْثِمُرِجَفْنَيٍذِئَنيِح«٨
.»َكَتَقاَسُعَمَْجيِّـبَّـرلٱُدَْجمَو،َكَماَمَأَكُّرِبُريِسَيَو،ًاعِيَرس
٥٢:١٢صو١٤:١٩جورخ١١:١٧بويأ

اذإيأةثلاثلاةيآلايفمهلاؤسباوجةيآلاهذهنمضتت
.مهيلإبرلارظنيةمحرلاولدعلااولمع

حاجنلاوحرفلانعةيانكرونلاَكُروُنِحْبُّصلٱَلْثِمُرِجَفْنَي
.نزحلاوقيضلانعةيانكليللاودجملاو

.ةحصلابصالخلاوضرمبقيضلاهّبشَكُتَّـحِص
ةروكذملاتابجاولاميمتتوهمهّربَكَماَمَأَكُّرِبُريِسَي
قبسيربلااذهوخلارينلادقُعكفورشلادويقلحيأًاقباس
الهنإبرلالوق)٢٠-١:١صيفرظنا(برلادجمراهظإ
ًامدةنآلممهيديأنألمهتاولصعمسيالومهحئابذبرسُي
اوملعتيومهلاعفأرشاولزعيواوقنتيواولستغينأًالوأمهيلعف
نولكأيفمهاياطخمهلرفغيهنإبرلالوقيمث.ريخلالعف
اذهمهّربامأو.)١٢و٥٢:١١صًاضيأرظنا(ضرألاريخ
مهحنميومهبولقددجيوةبوتلاىلإمهوعديهنألبرلانموهف
ًاماركإنوكيهلككلذوةحلاصلالامعألانولمعياهبةمعن
برلا«)٢٣:٦ايمرإ(ايمرإلوقًاضيأحصيف.حيسملل
يفهقدصيأبرلاّربوهانهربلانإمهضعبلاقو.»انّرب
.هبعشصالخيفرهظييذلاهديعاوم

هنممهّربنألمهمامأبرلاَكَتَقاَسُعَمَْجيِّـبَّـرلٱُدَْجمَو
ةديجملاهتوقبًاضيأمهءارووهوهتمعنبهيفلمعيوهو
.مهبينتعيف

:ُلوُقَيَفُثيِغَتْسَت.ُّبَّـرلٱُبيِجُيَفوُعْدَتٍذِئَنيِح٩«٩،١٠
َمَالَكَوِعِبْصِإلٱِبَءاَميِإلٱَوَريِّـنلٱَكِطَسَوْنِمَتْعَزَنْنِإ.اَذَنَئَه
لِلَكَسْفَنَتْقَفْنَأَو١٠ِمْثِإلٱ

ْ
،َةَليِلَّـذلٱَسْفَّـنلٱَتْعَبْشَأَوِعِئاَج

يفُِقْرشُي لُّظلٱِ
ْ
َلْثِمُسِماَّـدلٱَكُمَالَظُنوُكَيَوَكُروُنِةَم

.»ِرْهُّظلٱ
١٢:٢رومزم

:٦لاثمأ(راقتحالااهانعمةراشإوه»عبصألابءاميإلا«
.ةريرشلاتارماؤملاوه»مثإلامالك«و.)١٣

لاملاقافنإالسفنلاقافنإيأِعِئاَجْلِلَكَسْفَنَتْقَفْنَأَو
نوجاتحممهنألانلامنممهيطعننأءارقفلايفكيالفطقف
.ةبحملاوداشرإلاوةيزعتلاىلإًاضيأ

يفُقِْرشُي نزحلاوقيضلالوزي)١١٢:٤رومزم(ِةَمْلُّظلٱِ
ًاروننوكيبرلايأ»كرون«ليقو.حرفلاوجرفلامهيتأيف
يلكلارييغتلابلبمهلاوحأنيسحتدرجمبسيلدعولاو.مهل
.رهظلاءوضىلإسمادلامالظلانملاقتنالاك

يفُعِبْشُيَو،ِماَوَّـدلٱَىلَعُّبَّـرلٱَكُدوُقَيَو١١«١١،١٢ ِ
جلٱ
ْ
ِعْبَنَكَواَّـيَرٍةَّـنَجَكُريِصَتَفَكَماَظِعُطِّـشَنُيَو،َكَسْفَنِبوَُد
خلٱىَنْبُتَكْنِمَو١٢.ُهُهاَيِمُعِطَقْنَتَالٍهاَيِم

ْ
لٱُبَرِ

ْ
ُميِقُت.ُةَميِدَق

ملٱَعِجْرُم،ِةَرْغُّثلٱَمِّـمَرُمَكَنوُّمَسُيَف،ٍرْوَدَفٍرْوَدِتاَساَسَأ
ِكِلاَسَْ

.»ىَنْكُّسلِل
٦١:٤ص

تاكربلامظعأنمبرلاةدايقِماَوَّـدلٱَىلَعُّبَّـرلٱَكُدوُقَيَو
رضاحلاكلبقتسملاوءيشلكفرعيدشرمكهبعشدوقيف
مهدوقيونيحلكيفنورفظيهبريدقدئاقكمهدوقيو
ةايحلاقيرطهبعشلحتفوماقوتاموملأتقباسكحيسملا
لكوءيشلكيفيأماودلاىلعبرلاةدايقو.ةيدبألا
لكهيلعاولكتيوهوعبتينأهبعشنمبولطملاو.مايألا
مهبولقيفهحوروسدقملاهباتكةطساوبمهدوقيو.لاكتالا
.مهبهتيانعو

يف .قيضلاوسأيلاتاقوأيفيأِبوُدَْجلٱِ
:ريشياَّـيَرٍةَّـنَجَك
.ءاهبلاولامجلاىلإ.١
.ةحلاصلالامعألايأبصخلاىلإ.٢
.نيحلكيفلابقإلاىلإ.٣

نونبيسانأجرخيكدنعنميأُبَرِْخلٱىَنْبُتَكْنِمَو
ةئيهلاونيدلاوبدألالبةبرخلاىرقلاوندملادرجمالبرخلا
لاسرإىلإريشيلوقلالعلو.ًاضيأةبرخلاةيعامتجالا
.ممألاىلإنيرشبم

هنأىنعملاوةميدقلابرخلايأٍرْوَدَفٍرْوَدِتاَساَسَأُميِقُت
ذنمةبرختناكيتلاندملاتاساسأددجتملاليئارسإميقيس
.وردفرود

نكسُتفنكاسملاحالصإيأىَنْكُّسلِلِكِلاَسَْملٱَعِجْرُم
.ضرألا

ألَا
َ

خلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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ِلَمَعْنَع،َكَلْجِرِتْبَّـسلٱِنَعَتْدَدَرْنِإ١٣«١٣،١٤
ِّـبَّـرلٱَسَّـدَقُمَو،ًةَّـذَلَتْبَّـسلٱَتْوَعَدَو،ِيسْدُقَمْوَيَكِتَّـَرسَم
َكِتَّـَرسَمِداَجيِإْنَعَوَكِقُرُطِلَمَعْنَعُهَتْمَرْكَأَو،ًامَّـرَكُم
َكُبِّـكَرُأَو،ِّـبَّـرلٱِبُذَّـذَلَتَتٍذِئَنيِحَكَّـنِإَف١٤،َكِمَالَكِبِمُّلَكَّـتلٱَو
طُأَو،ِضْرَألٱِتاَعَفَتْرُمَىلَع

ْ
َّـنَأل،َكيِبَأَبوُقْعَيَثَاريِمَكُمِع

.»َمَّـلَكَتِّـبَّـرلٱَمَف
:١ص٣٣:٢٩و٣٢:١٣ةينثت٢٢:٢٦بويأ٥٦:٢ص
٤:٤اخيمو٤٠:٥و٢٠

كلجربهسودنعيأَكَلْجِرِتْبَّـسلٱِنَعَتْدَدَرْنِإ
َّـنَأل،َكْيَلْجِرْنِمَكَءاَذِحْعَلْخٱ«ىسوملبرلالوقرظنا
ملٱ
:٣جورخ(»ٌةَسَّـدَقُمٌضْرَأِهْيَلَعٌفِقاَوَتْنَأيِذَّـلٱَعِضْوَْ
ةيذحألابسودلاكةيملاعلاانلامعأبتبسلاسيندتنإف.)٥
.ةسدقمضرأىلع

ةيطخلالاحيفوهوناسنإلاةّرسميأَكِتَّـَرسَم
سيلووهديريامكسدقملابرلاموييفلمعيفنايصعلاو
مادامتبسلاظفحو.)٦و٥٦:٢ص(برلاديريامك
هللامالكهلذليالهنألليقثةلاحلاهذهىلعناسنإلا
ىلإقاتشيوهوبرلاسومانيفهترسمفرابلاامأو.هتدابعو
بلطيوانبولقفطاوعىلإرظنيبرلاو.هتدابعوهللاتيب
.برلابحيالتبسلاظفحيالنموةذلبتبسلاظفحانم
اولفاغتدقاوناكدوهيلانأ)٢٧-١٧:١٩ايمرإ(نمرهظي
.تبسلاظفحنع
اذإتبسلانوسنديسانلاَكِقُرُطِلَمَعْنَعُهَتْمَرْكَأ
وأتاهزنتلاوألسكلابراهنلااوفرصوأتايملاعلااولمع
لمعالبدعقننأردقنالاننإامبو.اهيفاوركتفاوأاوملكت
لغشيًاقئالًامالكوةزئاجًالامعأدجننأانيلعفمالكالبو
ميلعتلانوكينأبجيو.انترادإتحتنيذلاراكفأوانراكفأ
ًارابكامهيفنيكرتشملاعيمجبسانيليبسىلعةدابعلاو
.ًاراغصو

هريغوأتبسلاناسنإلاظفحيامًاريثكُذَّـذَلَتَتٍذِئَنيِح
ىريهنأللبةيصولاظفحبذتليهنألسيلهللااياصونم
رمألارخآيفدجواهيفتبثواهظفحاذإنكلوبجاوكلذ
.ةذل

.رفاظكلمكَكُبِّـكَرُأ
بوعشلانيبعفترمماقمبرلاهيطعيِضْرَألٱِتاَعَفَتْرُم
دعبمهدالبىلإاوعجرنإودوهيلانألًايفرحةوبنلامتتملو
قوفاوعفترامهنكلوًايسايسًاميظعًابعشاوريصيمليبسلا

تمظعهتكلممومهنمىتأحيسملانأامببوعشلاعيمج
.اهلكضرألاألمتسوًادج

.وهوكيطعأامبذتلتفكيطعأَكُمِعْطُأَو
ًالسنوضرألايأ)١٥-٢٨:١٣نيوكت(َبوُقْعَيَثاَريِم

هللاىضروضرألالئابقعيمجلةكربنوكينإوًاريثك
مدعلثاريملااذهاونتقيملدوهيلاو.ماودلاىلعهايإهظفحو
متتسوةسينكللتمتدقوةتباثبرلاديعاومنكلومهناميإ
.حيسملابمهناميإوبرلاىلإمهعوجردنعًاضيأدوهيلل

ظاعوللدئاوف
)٦ع(هراتخاًاموصاذهسيلأ
هبرمأنمهيفامنكلوموصلاسدقملاباتكلاركذ.١

نأبانريغرمأنالاننكلوانريمضاندشريامكموصنف
.اوموصي
سيلنألهللاىلإانبرقياللكألامدعوألكألا.٢

نعربعتةيدسجلاضئارفلاو.ًابرشوًالكأهللاتوكلم
ةميقاهلسيلنكلوةميقاهلفةيبلقلاتالاعفنالا
يقنلابلقلاناسنإلانمبلطيبرلاو.اهتاذب
.ةحلاصلالامعألاو
هريغوأموصلاةطساوبهسفنبدؤينأناسنإلامزليال.٣

ربصلابلبقينأهيفكيلبةيدسجلاباعتألاومالآلانم
وأةمدخوأرقفوأضارمأةطساوبكلذوبرلابيدأت
.برلانسحيامكاهريغ
لكرفكيهمدو.هدحوحيسملاةطساوبصالخلا.٤

وأةحلاصلاانلامعأىلعلكتننأردقنالف.ةيطخ
.ةيطخلارفكتاهنأكانمالآ

َنوُسْمَْخلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

لَُختْنَأْنَعُْرصْقَتَْملِّـبَّـرلٱَدَيَّـنِإاَه١«١،٢
ِّـ

ْلَقْثَتَْملَو،َص
َْنيَبَوْمُكَنْيَبًةَلِصاَفْتَراَصْمُكُماَثآْلَب٢.َعَمْسَتْنَأْنَعُهُنُذُأ
.»َعَمْسَيَالىَّـتَحْمُكْنَعُهَهْجَوَْتَرتَسْمُكاَياَطَخَو،ْمُكِٰهلِإ

٥٠:٢صو١١:٢٣ددع

ديرصقتمل«.هلكحاحصألاعوضومنيتيآلانيتاهيف
مالكلايفهبهبعشدعواملكلمعينأردقيوهف»برلا
ةالصلابيجتسيوعمسيوهف»هنذألقثتملو«.قباسلا
يهوصالخلانممهلعناملايهليئارسإاياطخنكلو
نموهلصافلانألسمشلاوضرألانيبلصافلاميغلاك
السمشلاكبرلاهجووقوفنمالتحتنموضرألا
مهنعههجورتسيوأسانلاىلعههجوبءيضيهنكلريغتي
وحصلامايأيفسمشلاءيضتامكةيحورلامهلاوحأبسح

ألَا
َ

خلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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بعشو.ريغتتالسمشلانكلوميغلامايأيفءيضتالو
برلانأاوسنيمهنألنوفاخيونوبرطضيرصعلكيفهللا
لينيفةبوعصالوصّلخينأديريوصّلخينأردقي
.مهتعاطمدعومهناميإمدعالإهنمعنامالوصالخلا
لاوزو.هللاوههردصمنألريخلكسانلامرحتةيطخلا
انلرفغيهنأبهللانموةيطخلاكرتوةبوتلابانمنوكيةيطخلا
.حيسملامدبانرّهطيو

.ِمْثِإلٱِبْمُكَعِباَصَأَو،ِمَّـدلٱِبْتَسَّـجَنَتْدَقْمُكيِدْيَأَّـنَأل«٣
لٱِبْتَمَّـلَكَتْمُكُهاَفِش

ْ
لَيْمُكُناَسِلَوِبِذَك

ْ
.»ِّـَّـرشلٱِبُجَه

١:١٥ص

عباصألاونيديلاكدسجلاءاضعأضعبيبنلاركذي
اهنكلوهللادجملصاخلمعاهنملكلوناسللاونيتفشلاو
.ةيطخللتالآتراص

مهوحبذدقاوناكنيذلامهدالوأمدِمَّـدلٱِبْتَسَّـجَنَت
ىتحمهولتقدقاوناكنيذلاءايقتألاوءايبنألامدوكلومل
نيذلاءافعضلاوءارقفلامدوًائيربًامدميلشروأتألتما
.ًاملظمهولتق

لٱِبوُعْدَيْنَمَسْيَل«٤
ْ
حلٱِبُمِكاَُحيْنَمَسْيَلَو،ِلْدَع

ْ
.ِّـَق

لٱَىلَعَنوُلِكَّـتَي
ْ
لٱِبَنوُمَّـلَكَتَيَوِلِطاَب

ْ
ٍبَعَتِباوُلِبَحْدَق.ِبِذَك

مثِإاوُدَلَوَو
ْ
.»ًا

٧:١٤رومزمو١٥:٣٥بويأ

ىلإىوعدعفرنملكلبلدعلاديريدحأسيل
ملظلاهتياغوةوشروروزةداهشباهتبثينألواحةموكحلا
حبرلانعلبقحلانعلأسيملًاضيأمكاحلاو.ماقتنالاو
.طقفهسفنل

مهئاكذوروزدوهشوبذكلاىلعِلِطاَبْلٱَىلَعَنوُلِكَّـتَي
.نيكاسملاىلعمهتوطسومهداحتاو

سانلابعتُياملاودعتساًاْمثِإاوُدَلَوَوٍبَعَتِباوُلِبَح
.هولعفو

لٱَطوُيُخاوُجَسَنَو،ىَعْفَأَضْيَباوُسَقَف٥«٥،٦
ْ
.ِتوُبَكْنَع

ُختَُرسْكُتيِتَّـلٱَو،ُتوُمَيْمِهِضْيَبْنِمُلِكآلٱ
ْ
٦.ىَعْفَأُجِر

ُهلاَمْعَأ.ْمِِهلاَمْعَأِبَنوُسَتْكَيَالَوًابْوَثُريِصَتَالْمُهُطوُيُخ
ُ
ْم

لُّظلٱُلْعِفَو،ٍمْثِإُلاَمْعَأ
ْ
يفِم .»ِْمهيِدْيَأِ

١٥و٨:١٤بويأ

ىعفألاو.ىعفألاضيبكةّرضممهدصاقمىَعْفَأَضْيَب
فقنتفضيبتًانايحأواهدلتواهنطبيفاهضيبسقفتًانايحأ
.تايحلاسانجأنماهريغكضيبلا

.رارشألالَيحاهبدارأِتوُبَكْنَعْلٱَطوُيُخ
مهلامعأيفمهعمكرتشييذلاْمِهِضْيَبْنِمُلِكآلٱ
.ًايدسجًاعافتناًايتقوعفتناولوًاحوروًابدأتوميةريرشلا

الرشلالعفىلعًامزاعناسنإلامادامَُرسْكُتيِتَّـلٱَو
ةقيرطىلعهلمعينأردقيالناكنإلبهنعهعنميءيش
دصقامكرشلامتياليأضيبلارسكيفىرخأةقيرطدجي
.ٍقابريرشلاحورلايأىعفأجرُختاهنكلو

عفنيالقيقرطويخلايهاوبوثًابْوَثُريِصَتَالْمُهُطوُيُخ
.اهلماععفنتالةلطابلامعأوهسبال
برختلبعفنتالوينبتالفبارخلايهوٍمْثِإُلاَمْعَأ
الفتاذلاةبحموهةيطخلارهوجو.ًاسفنوًادسجسانلا
لبهريغةراسخهمهيالوهريغةحلصمنعئطاخلالأسي
.طقفهسفنلامبلطي

َجتِّـَّـرشلٱَىلِإْمُهُلُجْرَأ«٧
ْ
ِمَّـدلٱِكْفَسَىلِإُِعْرسُتَويِر

يف.ٍمْثِإُراَكْفَأْمُهُراَكْفَأ.ِّـيِكَّـزلٱ .ٌ»قْحَسَوٌباَصِتْغٱِمِهِقُرُطِ
٣:١٥ةيمورو١:١٦لاثمأ

يديألايأرشللتالآدسجلاءاضعأعيمجْمُهُلُجْرَأ
يذلادسجلاف.لجرألاو)٣ع(ةنسلألاوهافشلاوعباصألاو
كلذبدارملالعلو.ناطيشللًادبعراصهبدجمتيهللاهقلخ
ناسنإلاداتعااذإهنإف.دسجلاىلعةيدرلاتاداعلاطلست
.هيلجرىلإرمألاكرتوركفالبهيفىشمامقيرطيفيشملا
يفثدحامكءايقتألاحبذةرثكىلإريشيهلكمالكلاامبرو
.ىسنمنامز
يفوةريرشلامهبولقيهومهرورشردصميأْمُهُراَكْفَأ
مهلامعأفرعيامكمهراكفأفرعيهللانأىلإةراشإاذه
ءابولاقيرطيفامكمهقرطيفقحسوباصتغاو.مهمالكو
اوقحسواوبهذامثيحاوبصتغافكلهملابرحلاقرطيفو
.ًائيشمهلاوكرتيملوءارقفلاوءافعضلا

مهطاشنومهتبغرىلعليلداذهِمَّـدلٱِكْفَسَىلِإُِعْرسُت
ةرهشلاريخلالمعيففيعضلابلطيامًاريثكورشلايف
مدلاكفسوءانبلانمنوهأبارخلانألرشلالعفبهرادتقاب
.ةايحلاصيلختنمنوهأ

يفَسْيَلَو،ُهوُفِرْعَيَْملِمَالَّـسلٱُقيِرَط«٨ .ٌلْدَعْمِهِكِلاَسَمِ
ُفِرْعَيَالاَهيِفُريِسَيْنَمُّلُك.ًةَجَّـوَعُمًالُبُسْمِهِسُفْنَألاوُلَعَج
.»ًامَالَس
٢:١٥لاثمأو١٢٥:٥رومزم

ألَا
َ

خلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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ال.ًاقلطمهيفنوكلسيالمهفُهوُفِرْعَيَْملِمَالَّـسلٱُقيِرَط
جتانهلكاذهومهسفنألًامالسنودجيالوسانلانوملاسي
.مدلاكفسوملظلاوبذكلاكةيدرلامهلامعأنع

ُّبَراَييِنْمِّـلَع«)٢٧:١١رومزم(دوادلاقًةَجَّـوَعُمًالُبُس
يفِينِدْهٱَو،َكَقيِرَط قدصلاقيرطيأٍ»ميِقَتْسُمٍليِبَسِ
هللاىلإنورظنيالمهنألةجوعمفرارشألاقيرطامأولدعلاو
لاوحألاىلإنورظنيلبصالخإلابهدجمنودصقيالو
هنأنونظيامككانهىلإىرخأوانهىلإةراتنوليميو
.مهتحلصملقفاوم

حلٱَدَعَتْبٱَكِلٰذِلْجَأْنِم«٩
ْ
لٱاَنْكِرْدُيَْملَواَّـنَعَُّق

ْ
.ُلْدَع

يفُريِسَنَفًءاَيِض.ٌمَالَظاَذِإَفًاروُنُرِظَتْنَن .»ٍسِماَدٍمَالَظِ
٨:١٥ايمرإ

ءادعأىلإيبنلارظناَّـنَعُّقَْحلٱَدَعَتْبٱَكِلٰذِلْجَأْنِم
ىنعمبانه»قحلا«ةملكلمعتساوجراخلانمليئارسإ
راهظإنوكيمهنمصالخلانألءادعألاءالؤهنمصالخلا
مهيملاظنمهبعشصّلخيملبرلايأ»قحلادعتبا«و.قحلا
ملكتيبنلاو.قباسلامالكلايفركُذامكمهرورشلجأنم
نأباورقأمهنإف.بعشلانمنيبئاتلاونيهبتنملانعةباينلاب
ليبسىلعوهمهئادعأنممهصالخيفلدعلاراهظإمدع
رورشلادوجوامهلوأنيرمأىلعاوفسأتوبرلانمصاصقلا
اوراصفاياطخلاهذهببسبمهنعبرلاداعتباًايناثومهنيب
.رونلاوهبرلانأليمعك

حلٱُسَّـمَلَتَن«١٠
ْ
ٍُنيْعَأَالِبيِذَّـلٱَكَوٍ،يْمُعَكَطِئَا

يفاَنْرَثَعْدَق.ُسَّـسَجَتَن يفاَمَكِرْهُّظلٱِ لٱِ
ْ
يف،ِةَمَتَع ِباَبَّـضلٱِ

.»ىَتْوَمَك
٨:٩سوماعو٥:١٤بويأو٢٨:٢٩ةينثت

نأليمعكمهو)٢٨:٢٩ةينثت(ىسومأبنتامكٍيْمُعَك
طيحمرونلاورهظلايفاورثعفبرلانمسيلومهنمببسلا
.مهب

يف نيشامسانأكوأىتومكاوناكيأىَتْوَمَكِباَبَّـضلٱِ
ريغباتكلاهّبشامًاريثكو.اورصبيملمهنألبابضيف
لاحنملاقتنالاوءايحألابنينمؤملاوتاومألابنينمؤملا
.ةيناثةدالوبصالخلالاحىلإةيطخلا

ًالْدَعُرِظَتْنَن.ُرِدَْهنًارْدَهٍماَمَحَكَو،ٍةَّـبُدَكاَنُّلُكُرَأْزَن«١١
.»اَّـنَعُدِعَتْبَيَفًاصَالَخَو،َوُهَسْيَلَو

٧:١٦لايقزحو٣٨:١٤ص

نوزحملاوعوجوملاتوصكمامحلاتوصوةّبدلاتوص
.مهنعصالخلاداعتبامهنزحببسو

نمهبعشصالخيفهللالدعانهلدعلاًالْدَعُرِظَتْنَن
»صالخ«ةملكىنعمكانهةملكلاىنعمنوكيفمهيملاظ
.اهعبتتيتلا

،اَنْيَلَعُدَهْشَتاَناَياَطَخَو،َكَماَمَأْتَرُثَكاَنَيِصاَعَمَّـنَأل«١٢
.»اَهُفِرْعَناَنَماَثآَواَنَعَماَنَيِصاَعَمَّـنَأل

اوردقيملواهفرعواهآرهنألبرلامامأمهيصاعمَكَماَمَأ
مكحيواهرظنيلمكاحكًاضيأهمامأيهوًائيشهنعاوفخينأ
.اهيلع

هولعفاملكىأرهللانألدهاشمزليالاَنْيَلَعُدَهْشَت
وهوكسمأقراسكمهفاوركنينأاوردقيملًاضيأمهو
.ًالعفقرسي

اهوكرتولواهوسنينأاوردقيملفاَنَعَماَنَيِصاَعَم
ينبااي«لثملايفينغللميهاربإلاق.مهتابجاولكاولمعو
يتلااياطخلاركذةرخآلايفنيكلاهلامالآدشأنمو.»ركذا
هللاابةمحرمظعأامو.تابجاولاكرتبولعفلاباهوبكترا
لوسرلالوقو.»كبونذميغكتوحمدق«هلوقيفنيبئاتلل
.»ةيطخلكنمانرهطيهنباحيسملاعوسيمد«

ِءاَرَوْنِماَنْدِحَو،ِّـبَّـرلٱَىلَعاَنْبِذَكَواَنْيَّـدَعَت١٣«١٥-١٣
لُّظلٱِباَنْمَّـلَكَت.اَنِٰهلِإ

ْ
ملٱَوِم

لِبَح.ِةَيِصْعَْ
ْ
َهلَواَن

َ
لٱَنِماَنْج

ْ
لَق
ْ
ِب

لٱِمَالَكِب
ْ
حلٱَّـدَتْرٱِدَقَو١٤.ِبِذَك

ْ
لٱَىلِإَُّق

ْ
لٱَو،ِءاَرَو

ْ
ُفِقَيُلْدَع

يفَطَقَسَقْدِّـصلٱَّـنَأل.ًاديِعَب ُعيِطَتْسَتَالَةَماَقِتْسِالٱَو،ِعِراَّـشلٱِ
حلٱَو،ًاموُدْعَمُقْدِّـصلٱَراَصَو١٥.َلوُخُّدلٱ

ْ
ِّـَّـرشلٱِنَعُدِئَا

يفَءاَسَوُّبَّـرلٱىَأَرَف.ُبَلْسُي .»ٌلْدَعَسْيَلُهَّـنَأِهْيَنْيَعِ
١٢:٣٤ىّتم

:يتأيامانديفياممو.اياطخلابفارتعالا
لعفلابةيطخلايأيدعتلاكاياطخلاعيمجباوفرتعامهنإ.١

مهكرتيأهئارونموناديحلاوبرلاىلعبذكلاو
ًادارفأاياطخلاومالكلاباياطخلاومهنمةبولطملاتابجاولا
.ًالامجإاياطخلاو
رثكأاهبفرتعيالواهركذيالاياطخباوفرتعامهنإ.٢

عمسهنإسوسقلادحألاق.بذكلاةيطخكسانلا
فرتعيدحأعمسيملهنكلومهاياطخبنوفرتعينيريثك
بعشلانعةباينلابركذيبنلانكلوبذكلاةيطخب
.ًارارمبذكلاةيطخ
.نورذتعيالومهاياطخنوففخيالمهنإ.٣

ألَا
َ

خلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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مهؤاجرف»انهلإ«نولوقيمهنإفءاجرمهلونوفرتعيمهنإ.٤
ًاضيأمهلبقيومهاياطخمهلرفغيسلبمهكرتيملهنأوه
.هلًابعش

يفَطَقَسَقْدِّـصلٱَّـنَأل شلٱِ
ماكحلاناكميدقلايفِعِراَّـ

وأةحاسلاوأةنيدملابابكعامتجالانكامأيفنوسلجي
.عراشلا

رثكأبذكلاةيطخركذييبنلاًاموُدْعَمُقْدِّـصلٱَراَصَو
ةئيهلاساسأولئاضفلاعيمجرهوجقدصلانألاهريغنم
داحتاالوةراجتالوةموكححلصتالقدصلاالبفةيعامتجالا

.ماتلاشحوتلالاحيفسانلانوكيواملمعيف
اومصتعاسانلاعيمجنألُبَلْسُيِّـَّـرشلٱِنَعُدِئاَْحلٱَو
مللداعلاوميقتسملاوقداصلاف.ملظلاوشغلاوبذكلاب
.هوبلسمهومهعمكلسينأردقي

َسْيَلُهَّـنَأْنِمََّـريََحتَو،ٌناَسْنِإَسْيَلُهَّـنَأىَأَرَف١٦«١٦،١٧
َسِبَلَف١٧.ُهَدَضَعَوُهُهُّرِبَو،ِهِسْفَنِلُهُعاَرِذْتَصَّـلَخَف.ٌعيِفَش
لٱ
ْ

خلٱَةَذوُخَو،ٍعْرِدَكَّـِرب
ْ
َباَيِثَسِبَلَو.ِهِسْأَرَىلَعِصََال

لٱِبىَسَتْكٱَو،ٍساَبِلَكِماَقِتْنالٱ
ْ
.»ٍءاَدِرَكَِةْريَغ

٦٣:٥صو٩٨:١رومزم٦:٦سقرم٢٢:٣٠لايقزح
٥:٨يكينولاست١و١٧و٦:١٤سسفأ

لزألاذنمءيشلكفرعوىأرهنإفبرلايأىَأَرَف
.مهفارتعاوءايقتألاةالصلةباجإهتوقرهظأهنكلو

ىلعرداقلاوهوءيشلكفرعيهنألريحتيالبرلاََّـريََحت
ةيهلإلايناعملانعربعننأًانايحأرطضناننكلوءيشلك
نمةجردىلإاولصوبعشلانأىنعملاوةيرشبلاةغللاب
اهنممهصّلخينأرشبلاينبنمدحأردقيالءاقشلاوةيطخلا
دجويملو.ةريحلابجويهنأهنأشنمبيجعرمأاذهو
بيجعرمأًاضيأاذهونوعدجوأىسومكصّلخممهنيب
ديحولاعيفشلاوصّلخملاهدحووهراصوهتوقبرلارهظأف
:انهةروكذملاصّلخملاتافصنمو.هبعشصّلخف
.»هدضعوههرب«ربلا.١
.»صالخلاةذوخ«ةقفشلا.٢
.»ماقتنالابايثسبل«ةريغلا.٣
.»ءادركةريغلابىستكاو«لمعلااذهلسيركتلا.٤

ديكأتليضاملاةغيصونوكيسامبةءوبنهلكمالكلاو
.ةءوبنلامالكوتاغللايفريثكوهوعوقولا

ًاطَخَسِهيِضِغْبُميِزاَُجياَذَكٰهِلاَمْعَألٱَبَسَح«١٨
جلٱيِزاَُجيًءاَزَج.ًاباَقِعُهَءاَدْعَأَو

ْ
.»َرِئاََز

٦٣:٦ص

يفمهيلإراشملانييليئارسإلانمرارشألامهبرلاوضغبم
نيذلاممألامههؤادعأو.)حاحصألااذهيفو٥٨و٥٧ص(
بسحعيمجلايزاجيبرلافنييليئارسإلااوملظواودهطضا
.ةعونتملاةريرشلامهلامعأ

رحبلاتاهجيفنيدهطضملاممألايأَرِئاَزَْجلٱيِزاَُجي
.لبابوروشأةسائرتحتمهو

ملٱَنِمَنوُفاَخَيَف«١٩
ِِقْرشَمْنِمَوِّـبَّـرلٱَمْسٱِبِرْغَْ

لٱِيتْأَياَمَدْنِع.ُهَدَْجمِسْمَّـشلٱ
ْ
ِّـبَّـرلٱُةَخْفَنَفٍرْهَنَكُّوُدَع

.»!ُهُعَفْدَت
١٢:١٥ايؤر١:١١يخالمو١١٣:٣رومزم

عيمجمامأهبعشصالخيفهتوقبرلارهظينيح
ناميإلاعوضخمهضعبهلنوعضخيفنوفاخيبوعشلا
نوكرتيففوخلاعوضخضعبلاوهللابعشىلإنومضنيف
هعنصامبربخلاىسومنمعمساملنورثياذكهو.ةمواقملا
:١٨جورخ(نييرصملايديأنمهذقنأيذلاليئارسإلبرلا
ددع(نييرومألابليئارسإلعفامعيمجىأراملقالابو.)٩
ندرألاهايمسّبيدقبرلااوعمساملنويناعنكلاو)٢٢:٢
لبابوروشأكهللامواقينملكوهودعلاو.)٥:١عوشي(
.)١٩:١٩ايؤر(ريخألاودعلاو

نعةيانكهنأل)٨:٧ص(تارفلارهندارأهلعلٍرْهَنَك
ًاضيأرهنكفبرلاةخفنامأو.ةكلهمةوقلكوروشأكلم
.)٢:٨يكينولاست٢(هئادعأعيمجديبيو)٣٠:٢٨ص(

لٱِيتْأَيَو«٢٠
ْ
ملٱِنَعَنيِبِئاَّـتلٱَىلِإَوَنْوَيْهِصَىلِإيِداَف

ِةَيِصْعَْ
يف .»ُّبَّـرلٱُلوُقَي،َبوُقْعَيِ
١١:٢٦ةيمور

ًالوأديعاوملابيترتظحالَنْوَيْهِصَىلِإيِداَفْلٱِيتْأَي
اذهونويهصلمث)١٩ع(قرشلانموبرغلانمنيذلل
سلوبلاق)٢٦و١١:٢٥ةيمور(لوسرلاميلعتقباطي
نمهنإفحيسملاتوسانىلإريشيف»نويهصنمجرخيس«
.دوهيلاسنجنمودسجلابسحدوادلسن

يِذَّـلٱيِحوُر:ُّبَّـرلٱَلاَقْمُهَعَميِدْهَعاَذٰهَفاَنَأاَّـمَأ«٢١
يفُهُتْعَضَويِذَّـلٱيِمَالَكَو،َكْيَلَع َكِمَفْنِمُلوُزَيَالَكِمَفِ
َنِمُّبَّـرلٱَلاَقَكِلْسَنِلْسَنِمَفْنِمَالَوَكِلْسَنِمَفْنِمَالَو

ألَا
َ

خلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم

٢١٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.»ِدَبَألٱَىلِإَوَنآلٱ
١٠:١٦و٨:١نييناربع

.ملكتملاوهبرلااَنَأاَّـمَأ
ًاممأنيبئاتلاعيمجونيروكذملانيبئاتلاعميأْمُهَعَم
مأممأللتناكأنيبئاتللالإتسيلهللاديعاومو.ًادوهيو
.دوهيللتناك

.سدقملاباتكلايفيذلاهمالكوهيِمَالَك
.سدقلاحورلايأَكْيَلَعيِذَّـلٱيِحوُر
يف نونوكيهللابعشنألكنذأيفلوقيالَكِمَفِ

دعولااذهرهوجو.طقفنيعماسالةملكلابنيرشبم
ىلإهللابعشعمثكميسسدقلاحورلانأوهنيمثلا
امعدادترانوكيالفمهتبثيومهدشريومهرهطيوهودبألا
.دبألاىلإىقبتةسينكلالبميدقلايفناكامك

ظاعوللدئاوف
)١ع(برلاؤطابت
مدعوأهابتنالامدعةمالعبرلاؤطابتنوبسحيسانلا
.هقئالخعيمجبينتعيوءيشلكىلعرداقهنأعمةبحملا
:يتأيامبرلاؤطابتبابسأنمو
.هيلعلاكتالابوجوبومهفعضبسانلاراعشإ.١
.اولصيواورهسينأمهمّلعيل.٢
ةرظتنملاتاكربلاةميقةدايز.٣

ملعتن)٦ع(ًابوثريصتالمهطويخ
جاتحيامكاهاياطخرّفكيامىلإجاتحتسفنلانإ.١

.هتروعرتسيامىلإدسجلا
يفةيوضعلا)١(.ًابوثريصتاليتلاطويخلانم.٢

.ينابرلاءاشعلاوةيدومعملاكضئارفلا)٢(.ةسينكلا
اهلكهذهنإف.اياصولاظفحونسحلاكولسلا)٣(
.ةيطخلارّفكتالاهنكلوةبجاو
حيسملارببوثالإسفنلاتاجايتحادسيبوثال.٣

.)٩-٣:٧يبليفو٨:١و٥:١ةيمورو٢٢:١١ىّتم(

راكفألاباياطخلا)٧ع(مثإراكفأمهراكفأ
:يتأيامكلذيفظحالن
ئطخياملبقركفلابئطخيناسنإلانألراكفألاةيمهأ.١

هللاوركفلابًالوأنوكتًاضيأةحلاصلالامعألاولعفلاب
.ةينلابجومبسانلاىلعمكحيوراكفألافرعي
ركتفيالنأًالوأهيلعفناسنإلامكحتحتراكفألانإ.٢

ًايناثو.ةيدرلاراكفألاهبلقيفلبقيالوقفاوياميفالإ

عنميوةحلاصلارومألايفلمأتلاىلعهسفنربجينأ
.رورشلايفلمأتلانعهسفن

)٢١ع(مهعميدهعاذهف
ةضرعنوكتفةأطخوءافعضسانأنمةعومجمةسينكلا

اممكلذرهظيوطقستالاهنكلواهسفنىلإًارظنطوقسلل
:يتأي
ًايدبأًاتوكلمضرألاىلعميقيهنأحّرصءايبنألابهللانإ.١

٩:٦ءايعشإو٤٨:٨رومزمو١٣و٧:١٢ليئومص٢(
.)٧و
ديعاوملاهذهبةسينكلاّصخديدجلادهعلايفهللانإ.٢

.)١١:٢٦سوثنروك١و٢٠و٢٨:١٩و١٦:١٨ىّتم(

َنوُّتِّـسلٱُحاَحْصَألَا

لاق.ةديجملاةديدجلاميلشروأحاحصألااذهعوضوم
نإونويهصىلإيدافلايتأيهنإقباسلاحاحصألايفيبنلا
.)٢١و٥٩:٢٠ص(همالكوهللاحورامهملاعلايفنيلماعلا
اهتابثونويهصمدقتيفحجنيسلمعلااذهنإًاضيألاقو
نأىلإةسينكلايبنلاوعديحاحصألااذهيفو.دبألاىلإ
.اهيلعقرشأيذلادجملاىرتورينتستوموقت

ِّـبَّـرلٱُدَْجمَوِكُروُنَءاَجْدَقُهَّـنَألِيريِنَتْسٱيِموُق١«٣-١
لُّظلٱَيِهاَهُهَّـنَأل٢.ِكْيَلَعَقَْرشَأ

ْ
طَغُتُةَم

ِّـ
ُمَالَّـظلٱَوَضْرَألٱي

.ىَرُيِكْيَلَعُهُدَْجمَو،ُّبَّـرلٱُِقْرشُيَفِكْيَلَعاَّـمَأ.َمَمُألٱُسِماَّـدلٱ
يفُمَمُألٱُريِسَتَف٣ ملٱَو،ِكِروُنِ

يفُكوُلُْ .»ِكِقاَْرشِإِءاَيِضِ
٢١:٢٤ايؤرو٢٣و٤٩:٦ص٤:٢يخالم٥:١٤سسفأ

)١٤ع(يفهلوقنمرهظيامكميلشروألانهباطخلا
يفىأريبنلاو»َليِئاَْرسِإِسوُّدُقَنْوَيْهِص،ِّـبَّـرلٱَةَنيِدَم«
لبابيفنييبسماهلهأوبارخلاولذلاةلاحيفةنيدملاايؤرلا
اهبعشعوجرواهراوسأمايقواهرونءيجمًاضيأىأرو
ةّرسملاىلإاهاعدفاهلممألاةمدخواهيلإنيريثكمامضناو
دوعوملادجملاىلعلصحتملةيضرألاميلشروأنكلودجملاو
لامجلاةرثكيفمالكلاكزاجممالكلاضعبنأحضاووهب
السمشلانإوشيشرتنفسوتويابنشابكونايدمنم
نعةيانكانهميلشروأنأحضتيف.صقنيالرمقلاوبيغت
ةهبشمةسينكلاو.ةيوامسلاميلشروأوضرألاىلعةسينكلا
.ةمتعلايفضرألاىلعةجعطضمةبعتمةنيزحةأرماب

هلوقليلدباهبّصتخملارونلابرلاِكُروُنَءاَجْدَق
ةصاخلاهتيانعوةريغتملاريغهتبحمىلإةراشإكلذو»كرون«

ألَا
َ
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لوزيامكلذلاونزحلالوزيبرلاءيجينيحفهبعشب
دسجتبتّمتةءوبنلاو.سمشلاقارشإدنعمالظلا
.حيسملا

وهواهرونحيسملالباهتاذبرونةسينكللسيلِيريِنَتْسٱ
رمألاو.ملاعلارونيهريصتهنمرينتستامدعبوملاعلارون
نأردقتاهنألةسينكلافيلكتىلإريشي»يرينتسايموق«
.راتختامكهضفرتوأرونلالبقتنأردقتوموقتالوأموقت

لبقملاعلاةلاحىلإةملظلاريشتَضْرَألٱيِّـطَغُتُةَمْلُّظلٱ
البوءاجرالبوةفرعمالباوناكرشبلاينبلكنألدسجتلا
مهيلعةطلستمةعيظفلااياطخلاوملظلاناكوةيحورةايح
هناعمللوأرهظوعوسيدلُونيحملاعلاىلعقرشأفرونلاامأو
.ضرألالكىلإدتمااهنموةيدوهيلايف

يفُمَمُألٱُريِسَتَف كولسلاىلعلدت»ريست«ةملكِكِروُنِ
يفتناكيتلاةسينكلامظعأامفةفرعملادرجماللمعلاو
نوريثككولمواهيلإاومضناممألانإفةفيعضاهتءادب
.حيسملااهسأرلاوغضخ

.ْمُهُّلُكاوُعَمَتْجٱِدَق.يِرُظْنٱَوِكْيَلاَوَحِكْيَنْيَعيِعَفْرِا«٤
ُحتَوٍديِعَبْنِمِكوُنَبِيتْأَي.ِكْيَلِإاوُءاَج

ْ
َىلَعِكُتاَنَبُلَم

.»يِدْيَألٱ
٦٦:١٢و٢٢و٢١و٤٩:٢٠ص٤٩:١٨ص

نأةسينكلاىلعفديعبلاىلإيرظنايأِكْيَنْيَعيِعَفْرِا
.هللاديعاومميمتتناميإلابىرتولبقتسملاىلإاهرظنعفرت
ميلعتةطساوبحيسملااولبقنيذلامهتانبلاونونبلاو
مهوطقفدوهيلاالممألانمودوهيلانماهريشبتوةسينكلا
.ناميإلايفتانبونونب

ُحت
ْ
نولهسيوةسينكلادالوأنومدخيممألايأِكُتاَنَبُلَم
نأانمايأيفىرنوةيحورلاةايحلاوةدابعلاوميلعتلاقرطمهل
ةيحيسملاةسينكلادعاستتراصىمظعلالودلاضعب
.اهتايحواهماظنب

لَقُقُفَْخيَوَنِيريِنُتَوَنيِرُظْنَتٍذِئَنيِح«٥
ْ
ُهَّـنَأل،ُعِسَّـتَيَوِكُب

لٱُةَوْرَثِكْيَلِإُلَّـوَحَتَت
ْ
.»ِمَمُألٱىَنِغِكْيَلِإِيتْأَيَو،ِرْحَب

٦١:٦صو١١ع١١:٢٥ةيمور

ىلعرونلاكحرفلانألنيحرفتيأَنِيريِنُتَوَنيِرُظْنَت
.ناسنإلا

رثكأدجملاوتاكربلاهذهنإفحرفلانمِكُبْلَقُقُفَْخيَو
.هنورظتنياوناكامم

نوّلصيواهنوبحينيذلاددعةدايزبعستياهبلقُعِسَّـتَي
املكقوفاهللمعيذلاهللااباهناميإةدايزبواهلجأل
.تبلطوأتروصت

نمةسينكلاىلإنوتأينيذلاةرثكىلإريشيِرْحَبْلٱُةَوْرَث
ملاعلالامىلإًاضيأريشيورحبلاربعوأرحبلاةرواجملادالبلا
ًافولأةنسلكانمايأيفىرناننإفهتسينكلوبرللفوقوملا
ةسينكلاىلإنومضنيومهمانصأنوكرتينيينثولانم
.برلاقودنصىلإيتأتتاريللانمنييالمو

طَغُت٦«٦،٧
ِّـ
جلٱُةَرْثَكِكي

ْ
لُكَةَفيِعَوَناَيْدِمُناَرْكُب،ِلاَمِ

اَهُّ
َحت.اَبَشْنِمِيتْأَت

ْ
رلٱِحيِباَسَتِبُِّـرشَبُتَو،ًاناَبُلَوًابَهَذُلِم

٧.ِّـبَّـ
َجتَراَديِقِمَنَغُّلُك

ْ
َختَتوُياَبَنُشاَبِك.ِكْيَلِإُعِمَت

ْ
ُدَعْصَت.ِكُمِد

.»ِيلاََمجَتْيَبُنِّـيَزُأَو،يِحَبْذَمَىلَعًةَلوُبْقَم
نيوكت٢:١١ىّتمو٦١:٦ص٧٢:١٠رومزم٢٥:٤نيوكت
٩و٢:٧يجح٢٥:١٣

.لامجلادالوأُناَرْكُب
نايدملئابقنمةليبق»ةفيعو«برعلادالبيفَناَيْدِم
نمميهاربإلسننممهوبرعلادالبيفًاضيأ»ابش«و
ّربعييبنلاو.ليعامسإدالوأ»تويابن«و»راديق«وةروطق
يفو.هرصعلهأنمةراعتسمتارابعبةسينكلادجمنع
نابايونيصلاودنهلاخلاةفيعونايدنمًالدبلوقنانمايأ
ةيريشبتلاتايعمجلامنغلاولامجلانمًالدبركذنوخلا
نمبرللتامدقتلاحئابذلانمًالدبو.اهلبقنمنيلسرملاو
.ةمدخلاولاملا

وأمنغلانمةمدقتلكلبقيبرلاًةَلوُبْقَمُدَعْصَت
ىلإرظنيالهنإفةبحملاوناميإلابةمدقمتناكاذإمهاردلا
.يطعملابلقىلإلبةيطعلارادقم
ليمجلاءانبلاكةيجراخلاةنيزلاىلإريشيِيلاََمجَتْيَبُنِّـيَزُأ
ىلإانرظناذإاننإفةيحورلاةنيزلاًاصوصخونقتملاماظنلاو
لمعيفةريغلاوةبحملاوناميإلابةفصتمسانلانمةعامج
يفءانبنسحأنمدجمأولمجأرظنملااذهنإلوقنريخلا
املبقولامجوةداعسناكمندعةنجتناكامكوملاعلا
ناميلسلكيهناكامكواهيفبرلانألةيطخلاتلخد
لكيهلانوكياذكهميبوركلاىلعسلجبرلانألًاديجم
لولحبةديجموةليمجةسينكلافهيفعوسيروضحبيناثلا
.اهيفسدقلاحورلا

حلاَكَوٍباَحَسَكَنوُرِئاَّـطلٱِءَالُؤٰهْنَم٨«٨،٩
ْ
َىلِإِماََم

هتوُيُب جلٱَّـنِإ٩؟اَِ
ْ
يفَشيِشْرَتَنُفُسَو،ِينُرِظَتْنَتَرِئاََز َِيتْأَتِل،ِلَّـوَألٱِ

ِكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسال،ْمُهَعَمْمُهُبَهَذَوْمُهُتَّـضِفَوٍديِعَبْنِمِكيِنَبِب
.»ِكَدَّـَجمْدَقُهَّـنَألَليِئاَْرسِإِسوُّدُقَو

ألَا
َ
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رومزم٤:٢٦ةيطالغ٥١:٥و٤٢:٤صو٧٢:١رومزم
٥٥:٥ص٣:١٧ايمرإ١٤:١٤ايركزو٦٨:٣٠

ىلإممألامامضنانعةيناثةيانكٍباَحَسَكَنوُرِئاَّـطلٱ
اهعولقهبشيفشيشرتنفسايؤرلايفىرييتلاةسينكلا
نمةيتآاهنوكلرئاطمامحبةريثكوءاضيباهنوكلةباحسب
شيشرتنفستناكوبرلاتيبيأتيبلاىلإةديعبدالب
.برللعوضخلايفىلوألانوكتاهنأقيليفملاعلانفسربكأ

وأرحبلاةرواجملابرغلاةهجيفيتلادالبلايهَرِئاَزَْجلٱ
لذلالاحيفاهنألبرلارظتنتةينثولادالبلاهذهورحبلاربع
ءاجراهلسيلوةبذاكلااهنايدأيفصالخلادجتملوسأيلاو
مهلصّلخموهو.هبريشبتلاعمستىتحرظتنتفحيسملابالإ
مهنأنوفرعيالنيينثولاضعبنأريغدوهيللصّلخموهامك
مهيرينأرشبملالمعنموحيسملانوبلطيالونوجاتحم
.صلخملامهيريمثمهءافش

فقينأناسنإلاىلعبجييأْمُهَعَمْمُهُبَهَذَوْمُهُتَّـضِف
.برلاةمدخلًاضيأهلاموهسفن

هتمعننموبرلانمهلكاهدجمنوكيفِكَدَّـَجمْدَقُهَّـنَأل
هتدعاقوقحلادومعاهلعجذإاهدجمبرلاواهقاقحتسانم
رشنوسفنألاصيلختاهيلإلكووريشبتلاةمدخاهمّلسو
.ليجنإلا

لٱوُنَبَو«١٠
ْ
.ِكَنوُمِدَْخيْمُهُكوُلُمَو،ِكَراَوْسَأَنوُنْبَيِبيِرَغ

.»ِكُتِْمحَرِيناَوْضِرِبَو،ِكُتْبََرضيِبَضَغِبِّـينَأل
ص٥٧:١٧ص٢١:٢٤ايؤرو٤٩:٢٣ص٦:١٥ايركز
٨و٥٤:٧

اتسشحترأو)١:٤ارزع(شروكاذكهِبيِرَغْلٱوُنَبَو
ممألانمنوريثكوميلشروأراوسأميمرتبارمأ)٢:٨ايمحن(
ملاعلايفليجنإلارشنباومدخوةيحيسملاةسينكلااولخد
يفمهكارتشابةسينكلانومدخيانمايأيفكولملانمنوريثكو
ًاكولساهكولسواهنعمهتاماحمبواهلمهاياطعواهيّرس
.مهبىدتقُيلًايحيسم

يضرومهمحربضغلادعبهنإفًايتقوهبضغيأيِبَضَغِب
.مهنع

ىَتْؤُيِلُ.قَلْغُتَالًالْيَلَوًاراََهن.ًامِئاَدِكُباَوْبَأُحِتَفْنَتَو«١١
.»ْمُهُكوُلُمَداَقُتَوِمَمُألٱىَنِغِبِكْيَلِإ
٥ع٢١:٢٥ايؤر

،ًاراََهنَقَلْغُتْنَلاَُهباَوْبَأ«)٢١:٢٥ايؤر(ِكُباَوْبَأُحِتَفْنَتَو
ىلإسانلالوخدعطقنيال.»َكاَنُهُنوُكَيَالًالْيَلَّـنَأل

باوبألاو.باوبألاقلغُتففوخوأبرحنوكيالوةسينكلا
ةطلاخمنمدوهيلاعنميذلايدوهيلاماظنلاقفاوتةقلغملا
قفاوتةحوتفملاباوبألاو.مهباولثمتينأنمًافوخممألا
.مهببحرُتوسانلاعيمجلليجنإلامدقتيتلاةسينكلا

ةيحيسملاةنايدلانولبقيمهتدارإبمهضعبْمُهُكوُلُمَداَقُت
نعنوعنتميوةيسايسةياغلاهنولبقييأنوداقيمهضعبو
.مهزجعلةمواقملا

ملٱَوَةَّـمُألٱَّـنَأل«١٢
َختَاليِتَّـلٱَةَكَلْمَْ

ْ
ًاباَرَخَو،ُديِبَتِكُمِد

ُخت
ْ
.»ُمَمُألٱُبَر
٢١:٤٤ىّتمو١٩و١٤:١٧ايركز

لاحيفةيحيسملاريغكلامملاعيمجنأانمايأيفىرن
ةيحيسملاةنايدلادادتمابالإاهحالصإلمؤيالوطاطحنالا
.اهيف

ُنيِبَّْـرشلٱَوُناَيِدْنِّـسلٱَوُوَّْـرسلٱ.ِيتْأَيِكْيَلِإَناَنْبُلُدَْجم«١٣
.»َّـَيلْجِرَعِضْوَمُدِّـَجمُأَو،ِيسِدْقَمِناَكَمِةَنيِزِلًاعَم

١٣٢:٧رومزمو٢٨:٢مايأ١و٤١:١٩و٣٥:٢ص

ذخأناميلسنإفميلشروألكيهبانهةسينكلاتهبُش
هذهونيبرشلاونايدنسلاوورسلاكبشخلاعاونأنسحأ
برلايلجرعضومسادقألاىنباهبونانبلدجمراجشألا
عضومنآلايهفةيحيسملاةسينكلاامأو.)٢٨:٢مايأ١(
مدختساامكوناميلسلكيهباهيلإزومرملايهوبرلايمدق
مدختستلكيهلاءانبيفهراجشأيأنانبلدجمناميلس
.هلاجرفرشأوملاعلازونكنسحأةسينكلا

ُّلُكَو،َنيِعِضاَخِكْيَلِإَنوُريِسَيِكوُرَهَقَنيِذَّـلٱوُنَبَو«١٤
ِكَنوُعْدَيَو،ِكْيَمَدَقِنِطاَبىَدَلَنوُدُجْسَيِكوُناَهَأَنيِذَّـلٱ
.»َليِئاَْرسِإِسوُّدُقَنْوَيْهِص،ِّـبَّـرلٱَةَنيِدَم

١٤:١ايؤرو١٢:٢٢نييناربع٣:٩ايؤرو٤٩:٢٣ص

مههلإنأنورقيهللابعشاوناهأواورهقدقاوناكنيذلا
نودجسيالمهنأريغ.هريغهلإاليذلاقحلاهلإلاوه
نيسمخلاموي.)٤٥:١٤ص(اهيفنكاسلاهللالبةسينكلل
ناكهنأيفكشالوفالآثالثوحنةسينكلاىلإمضنا
يفىأرهنإرشبملاق»هبلصا«اوخرصنيذلاضعبمهنيب
دقاوناكيذلاءانبأنييحيسملاةوخإلانيبوينروبةريزج
.نييحيسملانمنيريثكاولتقوةسينكلااودهطضا

ألَا
َ
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،ِكِبٍرِباَعَالِبًةَضَغْبُمَوًةَروُجْهَمِكِنْوَكْنَعًاضَوِع«١٥
.»ٍرْوَدَفٍرْوَدَحَرَفًاّيِدَبَأًارْخَفِكُلَعْجَأ

ةروجهم«اهلجرنمةكورتمةأرمابًانايحأهبشتميلشروأ
.دحاوىنعملاو»رباعالب«ةبرخةنيدمبًانايحأو»ةضغبمو
يبسلاةدميفتناكامكةبرخلاميلشروأةلاحلباقيبنلاو
ًايتقوًادجمميلشروأدجمناكفةدجمملاةسينكلاةلاحب
.ًايدبأوًايحورنوكيفةسينكلادجمامأوًايدسجو

،ٍكوُلُمَّـيِدُثَنيِعَضْرَتَو،ِمَمُألٱَنَبَلَنيِعَضْرَتَو«١٦
لَُخمُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَنيِفِرْعَتَو

ِّـ
.»َبوُقْعَيُزيِزَعِكُّيِلَوَوِكُص

٤٣:٣ص١٢و٦٦:١١و٦١:٦و٤٩:٢٣ص

انهةليحتسمهتقيقحنألزاجممالكلااذهنأمولعملانم
ةيحيسملاةسينكللةيدسجلاةوقلاوىنغلافقووهىنعملاف
ءيشلكىلعرداقهنأوبرلاوهنمةسينكلافرعتف
اهصّلخموةسينكلاهلإهنأوهبعشلبحموهديعاوميفنيمأو
.صاخلاهبعشيهو

ِنَعًاضَوِعَو،ِبَهَّـذلٱِبِيتآِساَحُّنلٱِنَعًاضَوِع«١٧
حلٱ
ْ
لٱِبِيتآِديَِد

ْ
خلٱِنَعًاضَوِعَو،ِةَّـضِف

ْ
ًاضَوِعَو،ِساَحُّنلٱِبِبََش

حلٱِنَع
ْ
حلٱِبِةَراَجِ

ْ
.»ًاّرِبِكَتَالُوَوًامَالَسِكَءَالَكُوُلَعْجَأَو،ِديَِد

ءيشلكيفنيسحتلاوهىنعملاوًاضيأزاجممالكلااذهو
ةيضاملاروصعلايفدجملاوريخلانمهوربتخادقاوناكاملكف
بهذلاىلإساحنلاةبسنكةيتآلاروصعلاىلإةبسنلابنوكي
.خلاةضفلاىلإديدحلاو

نورجيسةالولاوءالكولانأيأًامَالَسِكَءَالَكُوُلَعْجَأَو
ىلعًاطلسنمربلانوكيوًامئادربلاومالسلاءارجإلامامت
.بعشلاىلعمكاحلاوهربلانإلوقلازوجيفمكاحلاريمض

لُظُدْعَبُعَمْسُيَال«١٨
ْ
يفٌم ٌقْحَسْوَأٌباَرَخَالَو،ِكِضْرَأِ

يف ِكَباَوْبَأَو»ًاصَالَخ«ِكَراَوْسَأَنيِّـمَسُتْلَب،ِكِموُُختِ
.»ًاحيِبْسَت

٢٦:١ص

يفٌمْلُظُدْعَبُعَمْسُيَال ٩-١١:٦و٢:٤ص(ِكِضْرَأِ
عاطقنابزايتمانسحأزاتمتةريخألامايألانإف)٢٥:٩و
.بورحلا

برلانألراوسأىلإنوجاتحيالًاصَالَخِكَراَوْسَأ
.مهئادعألكنممهصّلخي

عامتجاناكمةنيدملاباوبأتناكًاحيِبْسَتِكَباَوْبَأَو
ملظًانايحأباوبألايفثدحوماكحلاسولجوبعشلا
١٥:٢ليئومص٢(ةحيبقلالامعألانمامهريغوعادخو
يفريبدتلاومكحلانمثدحياملكنكلو)٢٢:١٠كولم١و
نوكيحيسملانألحيبستلاوحدمللنوكيةديجملاةسينكلا
.اهسأر

يفًاروُنُسْمَّـشلٱُدْعَبِكَلُنوُكَتَال«١٩ لٱَالَو،ِراَهَّـنلٱِ
ْ
ُرَمَق

ٰهلِإَوًاّيِدَبَأًاروُنِكَلُنوُكَيُّبَّـرلٱِلَب،ًائيِضُمِكَلُريِنُي
ُ
ِك

.»ِكَتَنيِز
٢:٥ايركز٢٢:٥و٢١:٢٣ايؤر

رونىلإةبسنلابءيشالكنوكيسمشلاروننأىنعملا
.برلا

اهنموتاريخلاعيمجنعةيانكرونلاًاروُنِكَلُنوُكَيُّبَّـرلٱ
نماهلكتاكربلاهذهوحرفلاومالسلاوةسادقلاوةفرعملا
ناكلبءيشمهزوعيملهبعشعمبرلاناكىّتموبرلا
.ًايدبأوًالماكمهحرف

ٰهلِإَو
ُ
ةميركةراجحناميلسلكيهيفناكِكَتَنيِزِك

ألمىتحلمكيملهلامجنكلوبهذلاوزرألابًانيزمناكو
الاذهاهدجموبرلادجمبنيزتتةسينكلاوتيبلابرلادجم
.ناميلسلكيهدجملازامكلوزي

َّـنَأل،ُصُقْنَيَالِكُرَمَقَو،ِكُسْمَشُدْعَبُبيِغَتَال«٢٠
.»ِكِحْوَنُماَّـيَأُلَمْكُتَو،ًاّيِدَبَأًاروُنِكَلُنوُكَيَّـبَّـرلٱ

٨:٩سوماع

ال«انهليقو»سمشكلنوكتال«)١٩ع(يفليق
جاتحتالفةسينكللًايدبأًاروننوكيبرلايأ»سمشبيغت
هرونيأبيغتالبرلارونيأسمشلاهذهوسمشىلإ
.ًادبأةسينكلاقرافيال

نألءامسلايفمتيدعولااذهوِكِحْوَنُماَّـيَأُلَمْكُتَو
اهاياطخببسلكلذوحونمايأضرألاىلعةسينكلل
.ملاعلايفةيطخلادوجوواهناميإفعضو

ُنْصُغ،َضْرَألٱَنوُثِرَيِدَبَألٱَىلِإ.ٌراَرْبَأْمُهُّلُكِكُبْعَشَو«٢١
.»َدَّـجَمَتَألَّـيَدَيُلَمَعِيسْرَغ

٥:٥ىّتمو٢٢و٣٧:١١رومزم٢١:٢٧ايؤرو٥٢:١ص
:٤٥و٢٩:٢٣ص١٥:٢انحويو١٥:١٣ىّتمو٦١:٣ص
٢:١٠سسفأو١١

ألَا
َ
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نزحلانألهلكرمألارهوجاذهوٌراَرْبَأْمُهُّلُكِكُبْعَشَو
.ةيطخلانعةجتاناهلكفوخلاوبعتلاو

ص(اهدحونيطسلفضرأاهلكضرألاَضْرَألٱَنوُثِرَي
٤٩:٨(.

:٢سسفأ(برلانمروكذملامهربَّـيَدَيُلَمَعِيسْرَغ
١٠(.

لَأُريِصَيُريِغَّـصلَا«٢٢
ْ
حلٱَوًاف

ْ
يفُّبَّـرلٱاَنَأ.ًةَّـيِوَقًةَّـمُأُريَِق ِ

.»ِهِبُِعْرسُأِهِتْقَو
٣٢و١٣:٣١ىّتم

ىلإةبسنلابةريغصدوهيلاةمأتناكًافْلَأُريِصَيُريِغَّـصلَا
يفنيينثولاددعىلإةبسنلابةريغصةسينكلاوممألاكلامم
.ضرألاألمتىتحدادزتوومنتساهنكلوملاعلا

يف دجمنوكيوةنمزألاءلميفحيسملاىتأِهِبُِعْرسُأِهِتْقَوِ
ىسنيالوهوهللانمنيعملانامزلايفلماكلاةسينكلا
امدنعوديعاوملاهذهزاجنإنعًامويرخأتيالوهتسينك
ةسينكلادجمىلإناميإلابرظننوةنيمثلاديعاوملاهذهعمسن
بلطنوًالماكًازاجنإديعاوملازاجنإىلإقاتشنةميظعلا
.برلاءيجمةعرس

ظاعوللدئاوف
)١٦ع(بوقعيزيزع
ميهاربإركذنودمسالااذهانههسفنلبرلاراتخا
ضعببوقعيلناكهنأببسلالعلوليئارسإوقاحسإو
زيزعف.اهنمصلخهللاةمعنبواهمواقفةفيعضتافص
انعوضومنوكيفانسفنأنمانصّلخييذلاهللاوهبوقعي
:لوقنفانسفنأةمواقم
بورحهبلقيفيحيسملكلوةيّرسةمواقملاهذهنإ.١

.ملاعلااهفرعيالةيحور
.ةيّرسلاةيلخادلابورحلاهذهيفةاجنلاىجرتالهنإ.٢
حيسملاعوسيناسنإلاوهوانرصنيوانيلإيتأينمانلنإ.٣

ردقيفةيطخلاادعامءيشلكبانلثمًابرجمناكيذلا
.نيبّرجملانيعينأ

)٢٠ع(كسمشدعببيغتال
:يتأياماذهيفو.ريخلكنعةيانكسمشلا
راهنلايليليللانأامك.بيغتملاعلااذهسمشنإ.١

لاملاىنفُيوةايحلايليتوملاوةحصلايليضرملااذكه
دغلايتأيلهفرعنالاننأامكوءابحألاانقرافيو
انتاريخلوزتىتمفرعنالاذكهرطمبوأوحصب
.ناكموييأيفلوزتنألمتحملانموةيدسجلا

ناسنإلاسفنيفملاعلااذهسمشبيغتامًاريثكهنإ.٢
تاريخلاعيمجوءاقدصأهلوحنوكينألمتحملانمو
مغلانمهسفنيفاملاهبحرفينأردقيالهنكلو
.ةبيخلاو
مهنيبنوكيالونييدفملانملكلءامسلاسمش.٣

.نيزحالوىمعأ
رونباهرونهّبشو.ةديجماهنأقوفةفيطلءامسلاسمش.٤

سمشلاكلتو.»صقنيالكرمقو«هلوقبًاضيأرمقلا
.رحلانمءيشنييدفملاىلععقيالوًادحأبرضتال
ريغةوقولدعهلامكةميظعةقفشوةيوبأةبحمهللاو
.ةدودحم
الوضرمالهنألبيغتالةيدبألاءامسلاسمشنإ.٥

نعانلصفينأردقيءيشالوكانهةيطخالوتوم
.انبرعوسيحيسملايفيتلاهللاةبحم

َنوُّتِّـسلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

وهملكتملانإمهضعبلاق.نويهصةراشبهعوضوم
رشبيلهلسرأوهحسموهحورهاطعأبرلانإلوقيفيبنلا
ةماقإومهدالبىلإعوجرلاوةيدوبعلانمقالطإلابدوهيلا
هنأل)١(حيسملاوهملكتملانأحجرألاو.ةبرخلامهندم
مالكلانومضمنأل)٢()٢١-٤:١٦اقول(هسفنلهصصخ
.)٩-٤٩:١و٧-٤٢:١ص(حيسملاريغبسانيالهلك

يِنَحَسَمَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱُحوُر١«٣-١
ملٱَِّـرشَبُأل

لٱِيِرسَكْنُمَبِصْعَأليِنَلَسْرَأ،َنيِكاَسَْ
ْ
لَق
ْ
َيِداَنُأل،ِب

لِل
ْ
لٱِبَنيِّـيِبْسَم

ْ
لِلَوِ،قْتِع

ْ
طِإلٱِبَنيِروُسْأَم

ْ
ٍةَنَسِبَيِداَنُأل٢.ِقَال

٣.َنيِحِئاَّـنلٱَّـلُكَيِّـزَعُأل.اَنِٰهلِإلٍماَقِتْنٱِمْوَيِبَو،ِّـبَّـرلِلٍةَلوُبْقَم
،ِداَمَّـرلٱِنَعًاضَوِعًالاََمجْمُهَيِطْعُأل،َنْوَيْهِصيِحِئاَنِلَلَعْجَأل
رلٱِنَعًاضَوِعٍحيِبْسَتَءاَدِرَو،ِحْوَّـنلٱِنَعًاضَوِعٍحَرَفَنْهُدَو

ِحوُّ
لٱ
ْ
لٱَراَجْشَأَنْوَعْدُيَف،ِةَسِئاَي

ْ
.»ِديِجْمَّـتلِلِّـبَّـرلٱَسْرَغ،ِّـِرب

:٤٥رومزم٣:٣٤و١:٣٢انحويو٤:١٨اقولو١١:٢ص
٣٤:٨ايمرإو٤٢:٧ص٥٧:١٥صو١٤٧:٣رومزم٧
٤:١يخالمو٦٦:١٤و٦٣:٤و٣٤:٨ص٢٥:٩نييوال
٥:٤ىّتمو٥٧:١٨ص٩و٨و١:٧يكينولاست٢و٣و
١٥:٨انحوي٦٠:٢١ص٣٠:١١رومزم

حورلانمهبلبُحعوسينإليقَّـَيلَعِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱُحوُر
نمةيربلاىلإدعصُأودمتعانيحهيلعلزنحورلاوسدقلا
ناكاملو.حورلايطعيليكبسيلهللانإهيفليقو.حورلا
نأريغهيوقيوهيزعيوهدشريوهيلعلحيسدقلاحورلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَويِداَْ
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ةردقلايفحورلاوبآللٍواسموًاضيأماتهلإوهحيسملا
.دحاورهوجامهووهودجملاو

كولمللو)٨:١٢نييوال(ةنهكللحسملايِنَحَسَم
يفدروامريغءايبنألاحسمبربخالو)١:١ليئومص١(
هحسمنمدارملالعلوعشيلأحسميف)١٩:١٦كولم١(
ناكيذلاحيسملاقفاويلبءايعشإيبنلاةفيظولهنييعتدرجم
هذهلهللانمّنيعتحيسملاف.ًاضيأًاكلموًانهاكناكوًايبن
.هلامكلةمزاللاةيحورلابهاوملاهنمذخأوثالثلافئاظولا

لبملاعلانيديلملاعلاىلإهنباهللالسريمل«َِّـرشَبُأل
اقول(ةمعنلاتاملكتجرخهمفنمو»ملاعلاهبصّلخيل
ةنونيدلانمصالخلاواياطخلانارفغبسانلارشبو)٤:٢٢
.ةيدبألاةايحلاوهللاىلإعوجرلاو
ةطبغلاامأوتايدسجلايفسانلامدخحيسملاَنيِكاَسَْملٱ
.حورلابنيكاسملليهفةصاخلا

اميسالوىنازحلاعيمجِبْلَقْلٱِيِرسَكْنُمَبِصْعَأل
لكيف»بلقلايرسكنم«و.مهاياطخىلعنونزحينيذلا
ةمحرمهلرهظُينأبمهحورجبصعيومهيزعيحيسملاوةمأ
بيلصلاىلعمهلجألهتومبصالخلاقيرطوهتبحموهللا
سـاـنلانـمنـومـولــظملامـه»نورـوسـأملا«و»نـوـيـبـسملا«و
ميلعتلاولهجلاوةئيدرلاتاداعلاواياطخلابنويبسملاو
نيعيهنأل)١(مهقلطيحيسملاو.ناطيشلاديبعودسافلا
توملاناطلسهليذلاكاذتوملابديبيهنأل)٢(.نيبرجملا
ًاعيمجاوناكتوملانمًافوخنيذلاكئلوأقتعيوسيلبإيأ
.ةيدوبعلاتحتمهتايحلك

يفنيروسأملاقتعو.)١٠و٢٥:٩نييوال(ٍةَلوُبْقَمٍةَنَس
حيسملاهبىدانيذلاصالخلاىلإًازمرناكليبويلاةنس
ةلوبقملاتاولصلاوصالخلاونارفغلاةنسةلوبقملاةنسلاو
ةنسلاونآلاىلإهتنتملوحيسملايفتأدتباةنسلاهذهو
هذهنألضرألاىلعهتايحةدمناسنإلكلنوكتةلوبقملا
.)٤٩:٨صريسفترظنا(ةرخآللدادعتسايهةايحلا

سودقولداعهللانألماقتناموينوكييأٍماَقِتْنٱِمْوَي
.ةلوبقملاةنسلايهتنتامدعبةرخآلايفنوكيماقتنالانأريغ
.)٣٤:٨ص(ةنسفلوبقملاتقولاامأومويماقتنالا
حيسملااوضفرنيذلادوهيلابعشنم)١(نوكيماقتنالاو
ىلإمهتنيدمملسونيينامورلاىلإمهملسوهللامهضفرف
هيسركمامأنوفقيسنيذلاهللاءادعأعيمجنم)٢(بارخلا

ةريحبيفحرطُيفمهلامعأبسحمهنيديفريخآلامويلايف
.ةايحلارفسيفًابوتكمدجويملنملكرانلا

مهنوحئانلاًالاََمجْمُهَيِطْعُأل،َنْوَيْهِصيِحِئاَنِلَلَعْجَأل
)١١-٧:٩سوثنروك٢(هللاةئيشمبسحنونزحينيذلا
.هللاىلإعوجرلاوةبوتلاعممهاياطخىلعنونزحييأ
»ةمامع«ىنعم»ًالامج«ةمجرتملاةنياربعلاةملكلالمتحتو

اذهيف)١٠ع(و»نوراهةمامع«)٣٩:٢٨جورخ(ًاضيأ
»لعجأ«ةملكبئدتبييبنلاو.»سيرعلاةمامع«حاحصألا
»لعجأ«ةملكنألةلمجلالمكيف»يطعأ«ةملكباهلدبيمث
قفاوت»يطعأ«ةملكو»ةمامع«وأ»ًالامج«ةملكقفاوت
.ةلمجلانميقابلا

:٣ليئومص٢(نزحلاةمالعسأرلاىلعدامرلاِداَمَّـرلٱ
ةمالعوهوةمامعوأًالامجلعجيسبرلانأوهدعولاو)١٩
.دامرلانعًاضوعسأرلاىلعحرفلا

رومزم(مئالولاكحرفلاتاقوألنهدلاناكٍحَرَفَنْهُد
)١٤:٢ليئومص٢(نزحلاةمالعنهدلامدعو)٢٣:٥
سدقلاحورلالولحةمالعةحسملاوأسأرلاىلعنهدلاو
هتمايقدعبهذيمالتلحيسملاهلسرأيذلا)٢:٢٠انحوي١(
سيدقتلاوديدجتلاىلعلمتشتىمظعلاةيطعلاهذهو
.حرفلاوةوقلاوةيزعتلاو

هنإفةيلخادلاهسبالةلاحىلعلديسابللاٍحيِبْسَتَءاَدِر
.حيبستلاوحرفلانعربعيامونزحلانعربعيامدجوي
نيتموتباثهنألراجشألابمهّربهّبشِّـِربْلٱَراَجْشَأ
ريغمهيفسورغمهنألوةرجشكعستيوومنيهنألوةرجشك
مهربو.ناسنإلانمسيلوهنمهلصأيأبرلاسرغهنأ
.»ربلاراجشأ«نوعدُيمهنإفهللادجملسانللرهظيساذه

خلٱَنوُنْبَيَو«٤
ْ
لٱَبَرِ

ْ
ملٱَنوُميِقُي.َةَميِدَق

.َلَوُألٱِتاَشِحوُْ
ملٱَنوُدِّـدَُجيَو

خلٱَنُدُْ
ْ
.»ٍرْوَدَفٍرْوَدِتاَشِحوُم،َةَبَِر

٣٦ىلإ٣٦:٣٣لايقزحو٥٨:١٢و٤٩:٨ص

نمعوجرلاىلإًالوأريشتةءوبنلاو)٥٨:١٢صرظنا(
.ةبرخلااذوهيندموميلشروأراوسأميمرتويبسلا

ءيجملوأنمةبوسحمةنسنيعبسذنميأٍرْوَدَفٍرْوَد
حالصإيفةسينكلاةفيظوىلإمث.شروكرمأىلإلبابكلم
.ملاعلايفةيطخلابرخ

وُنَبُنوُكَيَو،ْمُكَمَنَغَنْوَعْرَيَوُبِناَجَألٱُفِقَيَو٥«٥،٦
لٱ
ْ
،ِّـبَّـرلٱَةَنَهَكَنْوَعْدُتَفْمُتْنَأاَّـمَأ٦.ْمُكيِماَّـرَكَوْمُكيِثاَّـرَحِبيِرَغ
ْمِهِدَْجمَىلَعَو،ِمَمُألٱَةَوْرَثَنوُلُكْأَت.اَنِٰهلِإَماَّـدُخَنْوَّـمَسُت
.»َنوُرَّـمَأَتَت
٦٦:٢١و٦٠:١٧صو١٩:٦جورخ٢:١٢سسفأ
١٦و١١و٦٠:٥ص٥:١٠و١:٦ايؤرو٩و٢:٥سرطب١و

تونهكلاناكميدقلادهعلايف)٢:٩سرطب١رظنا(
ةنهكلكلافديدجلادهعلايفامأونوراهةرسأيفًاروصحم
هللاىلإنومدقتييأسادقألاسدقىلإنولخديعيمجلانأل
يفنوعفشيمهتاولصبعيمجلاورشبلاينبنمطيسوالب

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَويِداَْ
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اممنومهفيضعبلاو.ركشلاحئابذنومدقيعيمجلاوسانلا
مدقتلانمعونةسينكلايفدوهيللنوكيهنإبناجألايفليق
نودنسيوممألانمةسينكلانولخدينيذلاىلعةسايرلاو
.)١٤:١و٩-٧:٤ايؤرو٢٩-١١:٢٣ةيمور(يفامىلع
ًالصأاوناكأةنهكنونوكيمهلكهللابعشنأمهفناننكلو
ًاذِإْمُتْسَل«ممأللسلوبلاقوممألانماوناكمأدوهيلانم
لٱَعَمٌةَّـيِعَرْلَب،ًالُزُنَوَءاَبَرُغُدْعَب

ْ
»ِهللاٱِتْيَبِلْهَأَوَنيِسيِّـدِق

يأ(ْمُهْنِمًاضْيَأُذَِّـختَأَو«ًاضيأءايعشإلاقو.)٢:١٩سسفأ(
ماقمنأجتنتسنالف.)٦٦:٢١ءايعشإ(»ًةَنَهَك)ممألانم
:٣ةيطالغ(دوهيلاماقمنمأطوأنوكيةسينكلايفممألا
الةسينكلانعنوجراخلامهنوروكذملابناجألاو)٢٩-٢٦
ةسينكللنوكيسهنأوهدعولاودوهيلاسنجنعنوجراخلا
يفملاعلانمةسينكلاعفتنتوملاعلادنعرابتعاوماقم
نيذلاتايحورلابعفنتنأبةفلكمةسينكلاوتايدسجلا
.تايدسجلابمهنمعفتنت

خلٱِنَعًاضَوِعَو،ِناَفْعِضْمُكِيْزِخْنَعًاضَوِع«٧
ْ

ِلََج
يفَنوُثِرَيَكِلٰذِل.ْمِهِبيِصَنِبَنوُجِهَتْبَي ٌةَجَْهب.ِْنيَفْعِضْمِهِضْرَأِ
َهلُنوُكَتٌةَّـيِدَبَأ

ُ
.»ْم

٩:١٢ايركزو٤٠:٢ص

مهلجخومهيزخديزتاهبدوعوملاتاريخلاِناَفْعِض
ُدَْجم«يناثلالكيهلايفيبنلايجحلاق.نافعضمهتراسخو
لٱاَذٰه

ْ
وَألٱِدَْجمْنِمَمَظْعَأُنوُكَيِريِخَألٱِتْيَب

:٢يجح(»ِلَّـ
.هيلإىتأحيسملانألكلذو)٩

يف يأمهضرأيفنوثريمهنأدوهيللًالوأدعولاْمِهِضْرَأِ
تاكربلابنوعتمتيكانهومهضرأىلإنوعجريسمهنأ
عتمتتاهنأرصعلكيفةسينكللدعولاًايناثوةروكذملا
دعولاف.اهتمدخيفواهداقتعايفةيقابيهوتاريخلاعيمجب
هّربوهللاتوكلمًالوأنوبلطينيذلانإحيسملالوققباطي
.اهلكهذهمهلدازُي

لٱُّبُِحمُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل«٨
ْ
ملٱُضِغْبُم،ِلْدَع

لُّظلٱِبِسِلَتْخُْ
ْ
ِ.م

َهلُعَطْقَأَو،ًةَنيِمَأْمَُهتَرْجُأُلَعْجَأَو
ُ
.»ًاّيِدَبَأًادْهَعْم

٥٥:٣ص١٣و١:١١ص١١:٧رومزم

ِهللاٱَدْنِعٌلِداَعَوُهْذِإ«)١:٦يكينولاست٢(ليقِلْدَعْلٱ
نيذلامهنويلبابلاو»ًاقيِضِْمهيِزاَُجيْمُكَنوُقِياَضُيَنيِذَّـلٱَّـنَأ
.مهلاومأاولكأوملظلابهللابعشاوبس

اميفنوكيالفليئارسإةرجأيأًةَنيِمَأْمَُهتَرْجُأُلَعْجَأَو
.مهترجأسلتخيوأمهرخسينمدعب

يفْمُهُتَّـيِّـرُذَو،ْمُهُلْسَنِمَمُألٱَْنيَبُفَرْعُيَو«٩ ِطَسَوِ
ُهَكَراَبٌلْسَنْمَُّـهنَأْمَُهنوُفِرْعَيْمَُهنْوَرَيَنيِذَّـلٱُّلُك.ِبوُعُّشلٱ
.»ُّبَّـرلٱ

٦٥:٢٣ص

اودقفدقاوناكولبابيفنيرقتحمونيمولظمدوهيلاناك
يليلقاوناكحيسملابنونمؤملاكلذكوملاعلاكلاممنيبمهمسا
ريصيفنوقتريمهنأوهفدعولاامأولوألايفنيرقتحموددعلا
.مهنومرتحيوسانلاعيمجمهيلإرظنيوممألانيبمسامهل

نينبللمتيًاقباسروكذملايدبألادهعلاْمُهُتَّـيِّـرُذَوْمُهُلْسَن
.رهدلاءاضقناىلإنينبلاينبو

ْدَقُهَّـنَأل،يِٰهلِإِبِيسْفَنُجِهَتْبَت.ِّـبَّـرلٱِبُحَرْفَأًاحَرَف«١٠
لَأ
ْ
خلٱَباَيِثيِنَسَب

ْ
لٱَءاَدِرِيناَسَك.ِصََال

ْ
ُنَّـيَزَتَيٍسيِرَعَلْثِم،ِّـِرب

.»اَهِّـيِلُحِبُنَّـيَزَتَتٍسوُرَعَلْثِمَو،ٍةَماَمِعِب
٢١:٢ايؤرو٤٩:١٨ص١٦و١٣٢:٩رومزم٣:١٨قوقبح

حاحصألالوأيفامكحيسملاانهملكتملانأمهضعبىأر
اهحرفنعربعتفةملكتملايهةسينكلانأرخآىأرو
نمو.)٣:١٨قوقبح(برللاهركشوةروكذملاديعاوملاب
مامضناواهاياطخنارفغويبسلانمعوجرلااهحرفبابسأ
حرفلانهدوربلاءادروصالخلابايثواهتونهكواهيلإممألا
نكلوصالخلابايثبةجهتبمةسينكلاو.يدبألادهعلاو
.بايثلاهذهاهسبليذلاوهبرلا

ُختَضْرَألٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«١١
ْ
جلٱَّـنَأاَمَكَو،اََهتاَبَنُجِر

ْ
َةَّـَن

هتاَعوُرْزَمُتِبْنُت َماَمَأًاحيِبْسَتَوًاّرِبُتِبْنُيُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱاَذَكٰه،اَِ
.»ِمَمُألٱِّـلُك
٦٢:٧و٦٠:١٨ص٨٥:١١و٧٢:٣رومزم

اهتاحيبستوةنسحلااهلامعأوضرألابةسينكلاهّبش
اذإ.اهوسكتوضرألانمجرختيتلاتاعورزملاوتاتابنلاب
ةرضخالةسباييهوفيصلارخآيفضرألاىلإانرظن
ةيستكميهوعيبرلامايأيفضرألاكلتىلإانرظنمثاهيلع
سيلفأهلكاذهلمعيذلاهللاحيبستراهزألاوتاعورزملاب
بايثاهسبليوةسينكلاييحينمحبسننأىرحألاب
.ربلاوصالخلا

ظاعوللدئاوف
)٤ع(ةميدقلابرخلانونبيو
هتروصىلعناسنإلاقلخهللا.ةيحورلابرخلايهام.١

نوكيالو.هيلعقلُخامعوهامكناسنإلادعبأامف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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تافصلايفًاضيأنوكيلبطقفدسجلايفبارخلا
.ةيحورلا
هللاةبحمصقنالوظحلاسيلو.بارخلاببسوهام.٢

هسفنكلهأهنألناسنإلانموهبارخلالبهتيانعو
.هاياطخب
هنإفهدحوحيسملابحلصُيهنإ.بارخلاحلصُياذامب.٣

.ةمعنلايطعيوةايحلاقيرطملعيوةيطخلانميدفي
حيسملاتاوطخعبتيةميدقلابرخلاينبينملك.٤

.نيكاسملارشبيذلا

)٩ع(مكلسنممألانيبفرعُيو
مهبرختفُينمممهدالوأنوكينأنوديرينيدلاولاعيمج

:يتأيامانهنمانلو.دالوألابراختفالاكراختفاالنأل
فاخييكلهللااوفاخينأنيدلاولاتابجاونمهنإ.١

ظفحييكلهللااياصواوظفحينأومهنممهدالوأ
يدتقييكلنيسدقماونوكينأومهاياصومهدالوأ
لبةوقلابنوكيالدالوألاىلعمكحلاو.مهبمهدالوأ
.نيدلاولايفةيحورلاوةيبدألاتافصلاب
الفتاريخلالضفأمهدالوألاوبلطينأنيدلاولاىلع.٢

مهلاوبلطينأبجيلبلاملاوجاوزلابوةحصلابنوفتكي
.ءايقتأاونوكينأءيشلكقوف
نمةحلاصلاةكلمملاوتويبلانمةعومجمةكلمملانإ.٣

.ةحلاصلاتويبلا

َنوُّتِّـسلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةءوبنلاونويهصصالخلجألةالصلاهعوضوم
.اهدجمنالعتساب

َالَميِلَشُروُأِلْجَأْنِمَوُتُكْسَأَالَنْوَيْهِصِلْجَأْنِم«١
.»ُدِقَّـتَيٍحاَبْصِمَكاَهُصَالَخَوٍءاَيِضَكاَهُّرِبَجُرَْخيىَّـتَح،ُأَدْهَأ

نمرشاعلاددعلايفملكتملاوانهملكتملانأحجرألا
هنأىلإمهضعببهذنكلةسينكلاوهقباسلاحاحصألا
اهنعةباينلابيبنلاوأةسينكلاملكتملانإانلقاذإو.حيسملا
رظناصالخلالجالةجاجلبيلصتةسينكلانأىنعملانوكي
لوقلاو.»ميلشروأةمالساولأسا«)١٢٢:٦رومزم(دوادلوق
لَيِل«)١٣٧:٦رومزم(

ْ
َْملْنِإ!ِكْرُكْذَأَْملْنِإيِكَنَحِبِيناَسِلْقِصَت

ةسينكلالجألةالصلاو»يِحَرَفِمَظْعَأَىلَعَميِلَشُروُأْلِّـضَفُأ
اهسأرحيسمللوةسينكللةبحملاىلعلديامةجاجللاب

.ًاضيأاهمدخيةسينكلالجأليلصينمو.ةالصلابناميإلاو
يأدحاوىنعمب»ميلشروأ«ةظفلو»نويهص«ةظفلو
نكامألااوبحأدوهيلا.ةسينكلامثلوألايفةيقيقحلاميلشروأ
ءايقتألاوميلشروأاميسالوندرألاوليإتيبكةسدقملا
هدجمنالعتساوهللاةدابعباهتقالعلنكامألاهذهاوبحأمهنيب
هللاةدابعنوبحيفةيليجنإلامايألاهذهيفءايقتألاامأو
.نكامألاىلإتافتلاالبهتمدخو

رربتيفصالخلاىنعمبانه»ّرب«ةظفلاَهُّرِبَجُرَْخيىَّـتَح
امدنعبنذملارربتيامكلبابنمنوجرخيامدنعبعشلا
البعشلاوهنجسنمجرخيوهيلعموكحملانامزلايضمي
اوقثينأمهلوماتلاصالخلااولانيىتحةالصلانعنوفكي
هنأريغًاضيأضارهنأومهلبيجتسينأردقيبرلانأب
يفةسينكلاةنامأىلعًافقوتمنوكيصالخلانأمسراذكه
.ملاعلايفليجنإلاراشتنايفوةجاجللابةالصلا

.نزحلاولذلاةليلدعبحبصلاءايضيأٍءاَيِضَك
نوكينويهصصالخنأنوبلطيُدِقَّـتَيٍحاَبْصِمَك
.حابصمكممألامامأًارهاظًاصالخ

ملٱُّلُكَو،ِكَّـرِبُمَمُألٱَىَرتَف«٢
ٍمْسٱِبَْنيَّـمَسُتَو،ِكَدَْجمِكوُلُْ

.»ِّـبَّـرلٱُمَفُهُنِّـيَعُيٍديِدَج
٦٥:١٥صو١٢و٤ع٦٠:٣ص

:لديديدجلامسالاو.مسالااذهامفرعنال
ةيحيسملاةنايدلادحألخداذإامكةديدجةلاحىلع.١

دحأوأمانصألادحأمساهيلعوةينثوةنايدنم
هناميإقفاويمسابهمسالدبيفةبذكلانيملعملا
.ديدجلا
اهسيرعمساذخأتسورعلانأامكةديدجةبسنىلع.٢

نوكو.اهنعيماحيوأاهبينتعيوهفهلتراصاهنأل
نوكيهنأدكؤيبرلانمّنيعمديدجلامسالااذه
:٣و٢:١٧ايؤر(اهمساكنويهصنوكتفًايقيقحًامسا
١٢(.

ِّـفَكِبًاّيِكَلَمًاجاَتَو،ِّـبَّـرلٱِدَيِبٍلاََمجَليِلْكِإَنيِنوُكَتَو«٣
.»ِكِٰهلِإ
٩:١٦ايركز

نمءيشدجمأولمجأاهنألليلكإبةسينكلاتهبُش
نإ)١(ديفيبرلاديبليلكإلااذهنوكوهللاقئالخ
اهظفحيبرلانإ)٢(.همدباهارتشاحيسملانألهلةسينكلا
.هدينمدحأاهفطخيالفماودلاىلع

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ِكِضْرَألُدْعَبُلاَقُيَالَو»ٌةَروُجْهَم«ِكَلُدْعَبُلاَقُيَال«٤
.»َةَلوُعَب«ىَعْدُتِكُضْرَأَو»َةَبيِصْفَح«َْنيَعْدُتْلَب»ٌةَشَحوُم«
.»ٍلْعَبِتاَذُريِصَتِكُضْرَأَو،ِكِبَُّرسُيَّـبَّـرلٱَّـنَأل
ص٧و٥٤:٦و٤٩:١٤ص٢:١٠سرطب١و١:١٠عشوه
٢١:١كولم٢و٥٤:١

)٥٤:٧ص(ةظيُحلهبعشكرتدقبرلاناكٌةَروُجْهَم
تناكو.»ةروجهم«مهلًاراقتحامهؤادعأمهامسامبرو
البضرألاوةبرخندملاويبسلانامزةشحومضرألا
.نكاس

ايقزحةأرمامسااذهو.اهبيترسميأَةَبيِصْفَح
.)٢١:١كولم٢(

يهةجوزتملاضرألاوةجوزتموألعبتاذيأَةَلوُعَب
مهيمحيهنألهبعشلعببرلاو.ةنوكسموةبصخمضرأ
.دبألاىلإمهكرتيالومهمركيومهبينتعيو

.ِكوُنَبِكُجَّـوَزَتَيَءاَرْذَعُّباَّـشلٱُجَّـوَزَتَياَمَكُهَّـنَأل«٥
لٱِحَرَفَكَو

ْ
لٱِبِسيِرَع

ْ
ٰهلِإِكِبُحَرْفَيِسوُرَع

ُ
.»ِك

٦٥:١٩ص

الواهنعيماحيواهذخأيَءاَرْذَعُّباَّـشلٱُجَّـوَزَتَياَمَك
اهنعيماحينأردقيو.اهبحيهنألاهكرتينأديريالواهكرتي
.باشهنأل

نأانهىنعملاوكلاملاوألعبلاوهجوزلاِكوُنَبِكُجَّـوَزَتَي
.ضرألانوكلتميءابرغلاالنينبلا

ٰهلِإِكِبُحَرْفَي
ُ
برلانإلوقلافزاجمهلكمالكلانأامبِك

نإلوألالوقلايفنيالسورعلابسيرعلاحرفكهبعشحرفي
سيلو.برللنويهصنأديفيهيبشتلااذهواهنوجوزتياهينب
اهسيرعلسورعكلباهديسلةدبعلاكالوهبحاصلكلُملاك
.ًايبلقًاحرفاهبحرفيواهبينتعيواهمركيواهبحي

َالًاساَّـرُحُتْمَقَأُميِلَشُروُأاَيِكِراَوْسَأَىلَع٦«٦،٧
ِّـبَّـرلٱيِرِكاَذاَي.ِماَوَّـدلٱَىلَعِلْيَّـللٱَّـلُكَوِراَهَّـنلٱَّـلُكَنوُتُكْسَي
َلَعَْجيَوَتِّـبَثُيىَّـتَح،ُتُكْسَيُهوُعَدَتَالَو٧اوُتُكْسَتَال
يفًةَحيِبْسَتَميِلَشُروُأ .»ِضْرَألٱِ

٣:٢٠اينفصو٦١:١١ص٣٣:٧و٣:١٧لايقزح

وأءايبنألامه)٥٢:٨ص(سارحلاوملكتملابرلا
دوهيلانمنورسفملالوقيوبعشلانيبءايقتألاوأةنهكلا
نإانلقاذإو)٢٣و١٧و٤:١٣لايناد(ةكئالملامهنإمهريغو
نورشبملامهنإوميدقلادهعلايفةنهكلاوءايبنألامهسارحلا

نأمهنمبلطيومهبطاخييبنلانأمهفنديدجلادهعلايف

.ضرألايفةحيبستنوكتلميلشروألجألةجاجلباولصي
ّنيعهنكلوهبعشصالخدصاقوهوًائيشىسنيالبرلا
هركذينأبجيوهوةالصللةباجتسانوكيصالخلانأ
:اذهنمديفتسنو.هيلعمهلاكتاوهلمهتبحملةمالعهبعش
ةيمهأنملقأتسيلةسينكلالجألةالصلاةيمهأنإ.١

.ةمدخلاومالكلا
رعشينمةالصكةجاجلبةالصلانوكتنأبجيهنإ.٢

ًاضيأرعشيوةفيخملاةنونيدلاوةيطخلارشبوملاعلاءاقشب
بيجتسيهنإوملاعلاصّلخينأردقيهدحوهللانأب
.)٨-١٨:١و٨-١١:٥اقول(ةالصلا

َالِّـينِإ:ًالِئاَقِهِتَّـزِعِعاَرِذِبَوِهِنيِمَيِبُّبَّـرلٱَفَلَح٨«٨,٩
لٱوُنَبُبَْرشَيَالَو،ِكِئاَدْعَألًالَكْأَمِكَحْمَقُدْعَبُعَفْدَأ

ْ
ِءاَبَرُغ

َنوُحِّـبَسُيَوُهْوَنَجَنيِذَّـلٱُهُلُكْأَيْلَب٩.اَهيِفِتْبِعَتيِتَّـلٱِكَرَْمخ
يفُهوُعِماَجُهُبَْرشَيَو،َّـبَّـرلٱ .»ِيسْدُقِراَيِدِ
٢٦و١٤:٢٣و١٢:١٢ةينثت٥:١٧ايمرإوخلا٢٨:٣١ةينثت
١٤و١٦:١١و

ريغهتوقبفلحيبرلافةوقلاىلعنالديعارذلاونيميلا
ىرخأةيآسيلو.ءادعأللدعبهبعشكرتيالهنإةدودحملا

يف.هعارذوهنيميبفلحبرلانأركذتسدقملاباتكلايف
اوبعتدقنويليئارسإلاناكًاضيأيبسلالبقويبسلاةدم
نوصلخيسمهنأببرلامهدعوفمهباعتأرامثأاولكأمهؤادعأو
ملاعلاةمدخيف)١:٢ةعماج(ةعماجلالاق.ملظلاكلذنم
لٱِليِطاَبَألٱُلِطاَب«

ْ
يفلاقفلوسرلاسلوبامأو»ٌلِطاَبُّلُك

يفًالِطاَبَسْيَلْمُكَبَعَت«)١٥:٥٨سوثنروك١(برلاةمدخ ِ
ىلإةيطخلايأملاعلاةمدخنمناسنإلالاقتناف.»ِّـبَّـرلٱ
مهيملاظنمنيمولظمنيحالفصالخكنوكيبرلاةمدخ
.مهيديأبعتنمنولكأيفةماتلاةيرحلاىلعمهلوصحو

يف مهنأببرلامهدعو)١٤:٢٣ةينثت(ِيسْدُقِراَيِدِ
مهضرأتاريخنولكأيوبلسلاوملظلانمنوحيرتسي
يفدوهيلالاوحأنمةراعتسمظافلألاهذهو.هللاركشلاب
اهنأىنعمبةسينكلالبقتسمفصتيهوميدقلادهعلا
.حيبستلاوركشلابةكربوريخلكلانتواهئادعأنمحيرتست

اوُّدِعَأ.ِبْعَّـشلٱَقيِرَطاوُئِّـيَه.ِباَوْبَألٱِباُوُربْعٱاُوُربْعُا«١٠
حلٱَنِمُهوُّقَن.َليِبَّـسلٱاوُّدِعَأ

ْ
.»ِبْعَّـشلِلَةَياَّـرلٱاوُعَفْرٱ.ِةَراَجِ

١١:١٢ص٥٧:١٤و٤٠:٣ص

ألَا
َ
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يفامكاهنماوجرخينألبابيفنييبسملليبنلارمأ
مهتوخإاوقبسينأمهضعبرمأيوهو.)٥٢:١١و٤٨:٢٠ص(
.ةيارلااوعفريوقيرطلااوّدعيو

ِةَنْبالاوُلوُق،ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإََربْخَأْدَقُّبَّـرلٱاَذَوُه«١١
لَُخماَذَوُه:َنْوَيْهِص

ِّـ
.»ُهَماَمَأُهُؤاَزِجَوُهَعَمُهُتَرْجُأاَه.ٍتآِكُص

ايؤرو٤٠:١٠ص١٢:١٥انحويو٢١:٥ىّتمو٩:٩ايركز
٢٢:١٢

نمبلطُيهنأهيفف)٤٨:٢٠صرظنا(ََربْخَأْدَقُّبَّـرلٱ
ربخيبرلانإليقانهوضرألاىصقأىلإاوربخينأبعشلا
ىلإربخلااوعيشينأيفمهريغوءايبنألاكسانلالعجيهنإف
:يتأيامبةمئاقربخلاةيمهأو.ضرألاىصقأ
.بارخالصالخربخهنإ.١
.هللابعشصالخزبخهنإ.٢
اولوقيلنيتآممألاروصييبنلاو.برلالعفربخهنإ.٣

اورهظيواهوئنهيليأ»كصلخماذوه«نويهصةنبال
.اهحرفيفمهكارتشا

هباعتأبمهصلخيذلاصلخملاةرجأيأُهَعَمُهُتَرْجُأ
هلمعحجنذإومهلًابحهسفنلذبهنإفهترجأمهوهمالآو
.)٤٠:١٠صريسفترظنا(ةيفاكةرجأحاجنلاكلذبسُح

ِتْنَأَو.ّبَّـرلٱيِّـيِدْفَم،ًاسَّـدَقُمًابْعَشْمَُهنوُّمَسُيَو«١٢
ملٱَْنيَّـمَسُت

طَْ
ْ
ملٱ،َةَبوُل

ملٱَْريَغَةَنيِدَْ
.»ِةَروُجْهَْ

٤ع

ممألانمنييدفملاءالؤهنومسيسانأيأْمَُهنوُّمَسُيَو
.ًاسدقمًابعش

.ةسينكلامثنويهصًالوأِتْنَأَو
لكو.اهصلخمنايتإواهيلإممألامامضنابَةَبوُلْطَْملٱ
راوسأميمرتولبابنمًابولطمنوكينأبجييحيسم
ثداوحلاكلتبمامتلالكمتتملتاءوبنلانأىرنميلشروأ
نأمهفنفليجنإلايفروكذملاميلشروأىلإحيسملالوخدبالو
ًائيشانمايأيفانيأراذإو.لبقتسملابنوكيلماكلااهميمتت
لبقتسملايفمظعأتاكربرظتننةميظعلاتاكربلاهذهنم
نأىلعاهتلمحتاءوبنلانإةسينكلالوقتالتقولاكلذيفو
ًادجرثكأاهاطعأهللانأسكعلابلبثدحاممرثكأرظتنت
.ركتفتوأرظتنتتناكامم

ظاعوللدئاوف
)١٢و٤و٢ع(ءامسألاةيمهأ

:يتأيامظحال
عوسيءامسأو.بآلاوبرلاوهوهيكهللاءامسأ.١

ءامسأو.هللانباوناسنإلانباويدافلاوحيسملاك
هذهنمالكنإفخلادشرملاويزعملاكسدقلاحورلا
ىلإهتبسنوهللاتافصبقلعتياممًائيشانمّلعيءامسألا
.رشبلاينب
تناكفىنعمتاذتناكميدقلايفاهنإفسانلاءامسأ.٢

.ءايعشإوعوشيوميهاربإكاهباحصأتافصىلعلدت
ليإتيبكتايمسملايفةلالدللاهنإفنكامألاءامسأ.٣

.خلاةبيصفحوليئارأوميلشروأونوآتيبو
يفوأصخشلايفرييغتىلعلديمسالارييغتناكهنإ.٤

لواشوليئارسإوبوقعيوميهاربإوماربأكهلاوحأ
:٣و٢:١٧ايؤر(نينمؤمللديدجلامسالاوسلوبو
١٢(.

)١ع(ةراجحلانمهوقن
اهعفروريشبتلاقيرطيفتابوعص
:تابوعصلانمو
.ةدسافلانايدألاورفكلاكةيجراخلاتابوعصلا.١
.مهاياطخونييحيسملاروتفكةيلخادلاتابوعصلا.٢

:نوكيتابوعصلاعفر
.ةجاجللابةالصلاب.١
.سفنلاناحتماب.٢
.دحاولكنمبولطملالمعلايفداهتجالاوربصلاب.٣

)١٢ع(ةروجهملاريغ
:ةروجهماهنأنظتةسينكلا
اهنأاهتمظعواهترثكنمنظتواهاياطخىلإرظنتنيح.١

.رفغُتال
براجتلاةوّقوجراخلانمنيمواقملاةّوقىلإرظنتنيح.٢

.لخادلانم
.لمعلاحاجنمدعوومنلاةلقيفلمأتتنيح.٣

:ةروجهمريغاهنأنقيتتةسينكلاو
.هريغوعوضوملايفدعولاكهللاديعاومىلإرظنتنيح.١
همدباهارتشاودسجتيذلاعوسيبرلاىلإرظنتنيح.٢

سورعلايهوسيرعلاوهودسجلايهوسأرلاوهو
.هفارخهبعشوحلاصلايعارلاوهو
هءابحأهذيمالتىمسذإحيسملالاوقأيفلمأتتنيح.٣

.هتوخإو

ألَا
َ
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َنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

؟َةَْرصُبْنِمٍرُْمحٍباَيِثِب،َموُدَأْنِمِيتآلٱاَذْنَم١«٦-١
لٱاَذٰه

ْ
ملٱ.ِهِسِبَالَمِبُّيِهَب

ملٱاَنَأ.ِهِتَّـوُقِةَرْثَكِبُمِّـظَعَتُْ
لَكَتُْ

ِّـ
لٱِبُم

ْ
،ِّـِرب

لٱ
ْ
لِلُميِظَع

ْ
ِسِئاَدَكَكُباَيِثَو،ٌرَّـمَُحمَكِساَبِلُلاَباَم٢.ِصَالَخ

ملٱ
ْ
ملٱُتْسُدْدَق٣؟ِةََرصْعِ

ْ
َْملِبوُعُّشلٱَنِمَو،يِدْحَوَةََرصْعِ

َّـشُرَف.يِظْيَغِبْمُهُتْئِطَوَو،يِبَضَغِبْمُهُتْسُدَف.ٌدَحَأيِعَمْنُكَي
َمْوَيَّـنَأل٤.ِيسِبَالَمَّـلُكُتْخَطَلَف،ِيباَيِثَىلَعْمُهُريِصَع
يفِةَمْقَّـنلٱ لَقِ

ْ
ْنُكَيَْملَوُتْرَظَنَف٥.ْتَتَأْدَقَّـيِّـيِدْفَمَةَنَسَو،يِب

،يِعاَرِذِيلْتَصَّـلَخَفٌدِضاَعْنُكَيَْملْذِإُْتَّـريََحتَو،ٌنيِعُم
ْمُُهتْرَكْسَأَويِبَضَغِبًابوُعُشُتْسُدَف٦.ِينَدَضَعيِظْيَغَو
.»ْمُهَريِصَعِضْرَألٱَىلَعُتْيَرْجَأَو،يِظْيَغِب
ص١٩:١٥و٢٠و٤:١٩ايؤرو١:١٥يثارم١٩:١٣ايؤر
رومزم١٦:٢٢انحوي٥٩:١٦و٤١:٢٨ص٦١:٢و٣٤:٨
١٦:٦ايؤر٥٩:١٦صو٩٨:١

.هدعبامبالوهلبقامبةقالعلصفلااذهلسيل
ريسفتيفمودأيفليقامرظنا(مودألةمقنلامويهعوضومو

ايدبوع(ءايربكلاىمظعلامودأاياطخنمو.)٣٤:٦ص
)٣٥:١١لايقزح(دسحلاو)٣٥:٥لايقزح(ضغبلاو)٣
بسحمهازاجهللاو.)٣:١٩ليئوي(نييليئارسإللملظلاو
لَعَفاَمَك«مهلامعأ

ْ
.)١٥ايدبوع(»َكِبُلَعْفُيَت

هثاريموًابارخهلابجتناكيخالمةءوبنخيراتيفو
يبنلانكلو.مويلاىلإةلاحلاهذهىلعلزتملوةيربلابائذل
بذتجيلباهباقعواهاياطخومودأىلإتافتلالادصقيمل
هسبالمبيهبلارفاظلالطبلامودأنميتآلاىلإرظنلا
»يتآلااذنم«لأسايؤرلايفهآراملو.هتوقةرثكبمظعتملاو
الفصالخللميظعلاربلابملكتملاانألطبلاكلذباجأف
ام«يبنلاهلأسمث.هصلخموليئارسإهلإهسفنبرلاهنأكش
هئادعألةمقنمويهنإبرلاهللاقف»رمحمكسابللاب
صالخلاكلذوةفيخملاةنونيدلاكلتو.هبعشلصالخو
مالآىلإةراشإانهدجنملو.هدحوبرلالعفامهالكميظعلا
مدبالهئادعأمدبهسبالمخطلهنإلاقبرلانألحيسملا
نييمودألانمليئارسإصالخىلإًالوأانهةراشإلاو.هسفن
وهوحيسملاىلإوةريخألاةنونيدلاىلإمثمهئادعأنممهريغو
رمخةرصعمسوديوهومدبسومغمبوثبلبرستم
.)٢١-١٩:١١ايؤر(هللابضغوطخسو

.هئادعأمدنمٍرُْمحٍباَيِث
يأعلاسنملامشلاةهجىلإمودأةمصاعةَْرصُبْنِم

.ارتب

هئادعأمدبةخطلملاهبايثبرفاظلارختفاِهِسِبَالَمِبُّيِهَبْلٱ
.)٢:٣موحان(
برلافةنامألاوقدصلاانهّربلاىنعموِّـِربْلٱِبُمِّـلَكَتُْملٱ
.هدعوبىفوودعو
صالخيفوهئادعأكالهإيفميظعِصَالَخْلِلُميِظَعْلٱ
ميظعلا«وههبزيمتييذلاوهبحييذلامسالانكلو.هبعش
.»صالخلل

مهبوعشلاٌدَحَأيِعَمْنُكَيَْملِبوُعُّشلٱَنِمَويِدْحَو
دحأالنأىنعملافهللابعشادعامبوعشلالكيأممألا
نعمودأعنميفهللادصاقمءارجإلماقبوعشلانم
ص(لايقزحيفوايدبوعيفةروكذملادوهيلاىلعمهتايدعت
البوعشلاعيمجىلعًاريخأكالهلااذههللاىرجأف.)٣٥
تحتةرصعملايفبوعشلاعيمجتناكفطقفمودأىلع
مودأىلعرصتناّرصنذخوبننأركذتخيراوتلاو.هيمدق
ليعامسإلسننمبرعلادالبيفةليبقمهونييتويابنلاو
)ةميدقلااهتمصاعةرصبتناك(مودأةمصاعارتباوذخأ
نميبونجلامسقلااوذخأنييباكملاوداليملالبق٣٠٠ةنس
دهاشُيف.داليملالبقةئملاةنساهوذخأنيينامورلاومودأ
رحبلانمةدتمملامهندمنمةنيدمنيثالثبَرخمويلا
دهاشمظعأبَرخلاكلتيفومايأةثالثةريسمىلإرمحألا
نمهيلإتراصاموًاقباسةمظعلانمهيلعتناكامىلع
نوكيهللاءادعأنعةيانكمودأنأامبو.نآلارامدلامامت
ءاضقنايفهئادعأىلعهللابضغنعةيانكمودأبارخ
نأًاضيأديفت»يدحو«ةملكو.)٢٠و١٤:١٩ايؤر(رهدلا
الوةوقهبعشلسيلنإوصالخلالمعبهدحوماقحيسملا
ىرخأنكامأيفميلعتلاكلذيفهعماوكرتشيىتحةسادق
نموهدحوهئادعأىلعبلغهنألبسدقملاباتكلانم
.)٧:١٩اخيم(حيسملااهسوديفاناياطخءادشألاهئادعأ

ةنسهلفءادفلاامأوةمقنللموييفكييأِةَمْقَّـنلٱَمْوَي
.)٦١:٢ص(يفةلوبقملاةنسلاك»َّـييدفمةنسو«

يفِةَمْقَّـنلٱَمْوَيَّـنَأل هللاةبحميفنياللوقلااذهيِبْلَقِ
لماكهنأةيرشبتاحالطصابانلنيبيلبرشبلاينبلكل
طقفةمحرلاوةبحملايفالقحلاولدعلاكهتافصلكيف
الهنأريغيزاجيومقتنينايدلاوقلاخلاوًالداعهنوكلبرلاف
.ّرشبّرشنعيزاجنوأانسفنألمقتنننأانلزوجي

ثدحياملكفرعفقبسهنألّريحتيالبرلاُتَّْـريََحتَو
وهثدحامنأطقفديفي»تّريحت«لوقلاف.ًاضيأهنّيعو
ةريحلاىلعلمحيفرظتنمريغوثدحينأبجيناكامريغ
.)٥٩:١٦و٤١:٢٨و٥:٢ص(سانلاراكفأبسح

ع(يفمثهبعشلبرلامحارميبنلاركذ)٩-٧ع(يف
)٦٤صرخآىلإ١٥ع(يفمثمهاياطخركذ)١٤-١٠
.صالخلاونارفغلابلطيوبرلاىلإيلصي

ألَا
َ
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ِّـلُكَبَسَح.ِّـبَّـرلٱَحيِباَسَت.ُرُكْذَأِّـبَّـرلٱِتاَناَسْحِإ«٧
خلٱَو،ُّبَّـرلٱِهِباَنَأَفاَكاَم

ْ
لٱََْري

ْ
يِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِتْيَبِلَميِظَع

.»ِهِتاَناَسْحِإِةَرْثَكَبَسَحَو،ِهِِمحاَرَمَبَسَحِهِبْمُهَأَفاَك

دهعلايفبلغو.ةرثكلاىلإريشيعمجلاِتاَناَسْحِإ
-٧٧:١٠رومزم(برلامحارمتاولصلايفركذُتنأميدقلا
.)خلا٩:٥ايمحنو٤-٧٨:١و١٥

َراَصَف.َنوُنوَُخيَالَنوُنَب،يِبْعَشْمَُّـهنِإ:ًاّقَحَلاَقْدَقَو«٨
لَُخمْمُهـَل

ِّـ
.»ًاص

نوعرفنمًالوأًابعشليئارسإىّمستيِبْعَشْمَُّـهنِإ
ىسوملرهظاملًالوأهبعشمهامسبرلاو)١:٩جورخ(
.)٣:٧جورخ(ةقيلعلاب

ٌليِجْمَُّـهنِإ«ليئارسإينبنعبرلالاقَنوُنوَُخيَالَنوُنَب
لَقَتُم
ِّـ
نممهفنالف)٣٢:٢٠ةينثت(»ْمِهيِفَةَناَمَأَالٌدَالْوَأ،ٌب
ريغرظنتساوأهبعشيفعدُخبرلانأءايعشإيفانهلوقلا
بجياذهونونوخيالنينبنونوكيمهنأديريهنألبعقاولا
.هبعشمهامسامدعبًاعونمهيلع

يفًاديبعاوناكاملمهصيلختيفأدتباًاصِّـلَُخمْمُهـَلَراَصَف
.مهخيراتلكيفًاصلخممهلناكفرصم

يف«٩ .ْمُهَصَّـلَخِهِتَْرضَحُكَالَمَوَقَياَضَتْمِهِقيِضِّـلُكِ
ِماَّـيَألٱَّـلُكْمُهَلََمحَوْمُهَعَفَرَو،ْمُهَّـكَفَوُهِهِتَفْأَرَوِهِتَّـبَحَمِب
لٱ
ْ
.»ِةَميِدَق
١٤:١٩جورخ٩:٤لامعأو٢:٨ايركزو١٠:١٦ةاضق
ةينثت١٢:١١لامعأو٣:١يخالمو٣٣:١٤و٢١و٢٣:٢٠و
صو١٢و٣٢:١١و١:٣١ةينثتو١٩:٤جورخ٨و٧:٧
٤و٤٦:٣

يف هتبحمهّبشنكلوهللاقياضتيالَقَياَضَتْمِهِقيِضِّـلُكِ
قـيضو.رشـبللـًامـاهـفإـهقـيفرـلقـوـفشنـاسـنإـةـبحـمـب
)٣:٧و٢٤و٢:٢٣جورخ(رصميفأدتبانييليئارسإلا
ةلالدلايفهذهنمدشأتارابعميدقلادهعلايفسيلو
ةبحملاهذهو.مهتاقيضيفهبعشلهتكراشموبرلاةقفشىلع
.حيسملاعوسيناسنإلايفاهمامتبترهظ

هسفنبرلالبًاقولخمًاكالماذهسيلِهِتَْرضَحُكَالَمَو
بوقعيلرهظيذلاكالملاو)٣٣:٢و٢٣-٢٣:٢٠جورخ(
:٥عوشي(عوشيلو)٣:٢جورخ(ىسوملو)٢٨:١٣نيوكت(
هنعملكتملاوهلبقنملسرملاوههللاةرضحكالمو.)١٤

عوسيبرلايفالإلاوقألاهذهحصتالفهبهللارهظييذلاو
مسروهدجمءاهبوبآلانملسرملاوةملكلاوهوحيسملا
مهلذنممهعفرورصمةيدوبعنممهكفيذلاوهو.هرهوج
ضرأىلإاولصوىتحرفقلايفةميدقلامايألالكمهلمحو
.)٣٢:١٠ةينثت(ناعنك

َلَّـوَحَتَف،ِهِسْدُقَحوُراوُنَزْحَأَواوُدَّـرَمَتْمُهَّـنِكَلَو١٠«١٠،١١
َهل
ُ
لٱَماَّـيَألٱَرَكَذَّـمُث١١.ْمَُهبَراَحَوُهَو،ًاّوُدَعْم

ْ
ىَسوُم:َةَميِدَق

لٱَنِمْمُهَدَعْصَأيِذَّـلٱَنْيَأ.ُهَبْعَشَو
ْ
َنْيَأ؟ِهِمَنَغيِعاَرَعَمِرْحَب

يفَلَعَجيِذَّـلٱ .»ِهِسْدُقَحوُرْمِهِطَسَوِ
٩٥:٩و٧٨:٥٦رومزمو١٤:١١ددعو١٥:٢٤جورخ
:٢٣جورخ٤:٣٠سسفأو٧:٥١لامعأو٧٨:٤٠رومزم
خلا١٤و١٤:١٣ددعو١٢و٣٢:١١و١٤:٣٠جورخ٢١
:٩ايمحنو٢٥و١١:١٧ددع٧٧:٢٠رومزم٢:٦ايمرإو
٢:٥يجحو٤:٨لاينادو٢٠

ًاكوبسمًالجعمهلاوعنصاملءانيسلبجيفاوُدَّـرَمَت
عماونزثيحمهطسويفوةبيرمءامدنعوهلاودجسو
مهبلطيفوميلعبلااودبعذإةاضقلانامزيفبآومتانب
ناديفنيلجعلاةماقإوماعبحرىلعمهنايصعيفوًاكلم
عمةنهكلاءاسؤرعيمجنأىتحكولملانامزيفوليإتيبو
اوسجنوممألاتاساجرلكبسحةنايخلااورثكأبعشلا
.ميلشروأيفهسدقيذلابرلاتيب

حور«ىلإ»سدق«ةظفلبسنُتملِهِسْدُقَحوُراوُنَزْحَأَو
.)٥١:١١رومزميفو١١ع(يفوانهالإميدقلادهعلايف»هللا
حورلاناكوثلاثلامونقألاسدقلاحورلاوه»هسدقحورف«
ىسومىلعًاعونلحولامجإلاببعشلاطسويفسدقلا
هيلعاودرمتاملحورلااونزحأبعشلاو.هللاميلكوهو
نأحورلاردقيالةحيبقًالامعأاولمعوهداشرإاوضفرو
.ًاسودقهنوكلاهقيطي

َهلَلَّـوَحَتَف
ُ
مهكفومهقيضيفقياضتيذلاًاّوُدَعْم

.مهئادعألمهمّلسيأمهبراحوًاودعراصهتفأروهتبحمب
ىلإةعاطلانماولوحتواوريغتفمهامأوريغتيالهللااف
.هللاءادعأاوراصفنايصعلا

مهقيضمايأيفوةميدقلامايألاركذليئارسإيأَرَكَذَّـمُث
.مهاياطخببسباهورسخيتلامهتازايتماةميقاوفرعو
يذلابرلاوهنيأاولوقيمل)٢:٦ايمرإ(ايمرإمايأيفنكلو
.رصمضرأنماندعصأ

ةباينلابيبنلالوقوأبعشلالوقْمُهَدَعْصَأيِذَّـلٱَنْيَأ
.بعشلانع
رحبلاوهللامنغبعشلاويعارلاوهىسومِهِمَنَغيِعاَر

.رمحألارحبلاوه

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٢٢٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َّـقَشيِذَّـلٱ،ِهِدَْجمَعاَرِذىَسوُمِنيِمَيِلَرَّـيَسيِذَّـلٱ«١٢
ملٱ
ْ
.»ًاّيِدَبَأًامْسٱِهِسْفَنِلَعَنْصَيِلْمُهَماَّـدُقَهاَيِ
٣:١٦عوشيو١٤:٢١جورخ١٥:٦جورخ

بناجبيشميناسنإكِهِدَْجمَعاَرِذىَسوُمِنيِمَيِلَرَّـيَس
.هاتوأرثعاذإهنيميبهكسمينأًادعتسمريغصلاهنبا

.ليئارسإونبربعاملرمحألارحبلاهايمَهاَيِْملٱَّـقَش
يفهبئاجعوهلامعألكةياغهذهوًامْسٱِهِسْفَنِلَعَنْصَيِل
نأناسنإللزوجيالو)١٦-١٥:١١جورخ(رفقلاورصم
ةياغللمعينأبرلابقيليالوهسفندجملهلامعألمعي
.ىمظعلاةياغلاوههللادجمنألىرخأ

يفْمُهَرَّـيَسيِذَّـلٱ١٣«١٣،١٤ للٱِ
يفٍسَرَفَك،ِجَجُّ لٱِ

ْ
ِةَّـيِّـَرب

.ْمُهَحاَرَأِّـبَّـرلٱُحوُر،ٍءاَطَوَىلِإُلِزْنَتَمِئاَهَبَك١٤؟اوُرُثْعَيْمَلَف
.»ٍدَْجمَمْسٱَكِسْفَنِلَعَنْصَتِلَكَبْعَشَتْدُقاَذَكٰه
٧:٢٣ليئومص٢و١٠٦:٩رومزم

يفٍسَرَفَك اذكهوهدوقيوهعمهبحاصنألرثعيالِةَّـيِّـَربْلٱِ
يفنورئاسمهنأكرحبلاطسويفنوريسينويليئارسإلاناك
.ةيربلا

هذهوحيرتستوبرشتلٍءاَطَوَىلِإُلِزْنَتَمِئاَهَبَك
ىلإمهبىتأذإهبعشبهللاةيانعىلعلدتاهلكتاهيبشتلا
.داعيملاضرأ

ِنَكْسَمْنِمْرُظْنٱَوِتاَواَمَّـسلٱَنِمْعَّـلَطَت١٥«١٩-١٥
َكِئاَشْحَأُريِفَز؟َكُتُوَربَجَوَكَُتْريَغَنْيَأ.َكِدَْجمَوَكِسْدُق
اَنْفِرْعَيَْملْنِإَواَنوُبَأَتْنَأَكَّـنِإَف١٦.ْتَعَنَتْمٱيِوْحَنَكُِمحاَرَمَو
ُذْنُماَنُّيِلَو،اَنوُبَأُّبَراَيَتْنَأ.ُليِئاَْرسِإاَنِرْدَيَْملْنِإَو،ُميِهاَرْبِإ
ِمل١٧.َكُمْسٱِدَبَألٱ

َ
لَلْضَأاَذا

ْ
َتْيَّـسَق،َكِقُرُطْنَعُّبَراَياَنَت

.َكِثَاريِمِطاَبْسَأَكِديِبَعِلْجَأْنِمْعِجْرٱ؟َكِتَفاََخمْنَعاَنَبوُلُق
اوُساَداَنوُقِياَضُم.َكِسْدُقُبْعَشَكَلَتْمٱٍليِلَقَىلِإ١٨
َحتَْملَنيِذَّـلٱَكٍناَمَزُذْنُماَّـنُكْدَق١٩.َكَسِدْقَم

ْ
َْملَو،ْمِهْيَلَعْمُك

.»َكِمْسٱِبْمِهْيَلَعَعْدُي
٣١:٢٠ايمرإ٣٣:١٤رومزم٨٠:١٤رومزمو٢٦:١٥ةينثت
٦٤:٨صو٢٩:١٠مايأ١و٣٢:٦ةينثت١١:٨عشوهو
٦:١٠ص١١٩:١٠رومزم٩:٥ةعماجو١٤:٢١بويأ
٩٠:١٣رومزم١٠:٣٦ددع٩:١٨ةيمورو١٢:٤٠انحويو
رومزم٨:٢٤لاينادو٦٢:١٢صو٢٦:١٩و٧:٦ةينثت
٦٥:١ص٧٤:٧

نأبرلانمبعشلابلطيفارتعالاوركشلادعب
نمومهاياطخنممهصّلخيوهبعشمهنأبفرتعيومهمحري

حاحصألااذهنميقابلاىلعيوتحتةالصلاهذهومهئادعأ
ةمحرركذواهظافلألامجبةزاتمميهوًاضيأ٦٤حاحصألاو
.هبعشىلإهللاةوبأةبسنوةدودحملاريغهللا

امبوهبعشوضرألاكرتهللانأكِتاَواَمَّـسلٱَنِمْعَّـلَطَت
ىلإمهتاولصومهراكفأاوهجوبرخدقناكلكيهلانأ
.ءامسلا

.كتقفشيأَكِئاَشْحَأُريِفَز
.بعشلانعةباينلابملكتييبنلايِوْحَن
ةونبلاةبسنهللاىلإمهتبسنىلعةينبممهتالصاَنوُبَأ
ملدوهيلانأريغميدقلادهعلايفةفورعمةبسنلاهذهو
هللاةّوبأةبسناومهفيملو)٣٢:٦ةينثت(ًاردانالإاهباورعشي
.هدرفمبنمؤملكل

ميهاربإىلإمهتبسنباورختفادوهيلاُميِهاَرْبِإاَنْفِرْعَيَْملْنِإَو
ةالصلاهذهباورقأمهنكلوهلسنلوهلتناكهللاديعاومنأل
ميهاربإىلإمهتبسننممهأيوامسلابآلاىلإمهتبسننأ
.هللاىلعمهلاكتالوزيالميهاربإىلعمهلاكتالازولوىتح
ناكنإوهللابعشنأباورعشمهنأىلعلدياذهمهلوقو
يحوربعشوهةيدوهيلاةمألانمضًاروصحملوألاب
.يدسجلالسلستلانعرظنلاضغبممألالكنمعومجمو
مسابهللابطاختميدقلادهعلايفىرخأةالصدجويالو
ظافلألاهذهبتكءايعشإنأىلعناهرباذهنمانلو.ٍبأ
راكفأقباطتالًاظافلألمعتساهنإفسدقلاحورلاداشرإب
بعشوةيحيسملاةسينكلاًامامتقفاويلبمهتداعالودوهيلا
.رصعلكيفوةمألكنمهللا

انّيلووهدبألاذنمكمسايأَكُمْسٱِدَبَألٱُذْنُماَنُّيِلَو
.)٥٤:٥ص(

ِمل
َ
)٦٤ص(ةالصلاهذهيفبعشلالوقياَنَتْلَلْضَأاَذا

طَخَس«
ْ

َحتٍحيِرَكاَنُماَثآَو...اَنْأَطْخَأْذِإَت
ْ
َتْبَجَح...اَنُلِم

انهانلوقنممهفنالف»اَنِماَثآِبَبَسِباَنَتْبَذَأَواَّـنَعَكَهْجَو
سانلاىطعأهللانإفهللاىلإرشلانوبسنيمهنأ»انتللضأ«
امموةيرابجإالةيرايتخانوكتهلمهتمدخنأديريوةيرحلا
.لالضلاةيناكمإةيرحلانمجتني

:مهرارقإوهخلا»انتللضأ«لوقلاو
هللاةمعنبالإًاحلاصًائيشاولمعينأنوردقيالمهنأب.١

.مهّلضأهنأكنوكيمهنعهتمعنزجحيناكاذإو
اوبلطيوهتفاخموبرلاقرطيفاوكلسينأنوبحيمهنأب.٢

مهنأتبثياذهمهلوقو.مهيلإعجرينأبرلانم
وأهيفاوركتفيملالإوهنوبحيمهنأوهللابعشةقيقحلاب
نكمأولنوبحيفرارشألاامأو.مهنعهداعتبانماونزح
.مهنعدعتبيومهاسنيوههنأوهللااوسنينأ

ألَا
َ
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يأبرلاسدقماوكلتماةليلقةدمىلعيأٍليِلَقَىلِإ
ىلإلكيهلاءانبنمةدملاتناكوهوسادمهوقياضممثلكيهلا
.»ليلق«نولوقيكلذعموةنس٤٠٠وحنيبسلا

راتخملابعشلاوهوسدقملاكبعشيأكِسْدُقُبْعَش
.هللاةدابعل

اهنأرهظتةرضاحلاتاقيضلاةدمٍناَمَزُذْنُماَّـنُكْدَق
.ةليلقاهنأرهظتةيضاملاتاريخلاةدمنأامكةليوط

َحتَْملَنيِذَّـلٱَك
ْ
مهنيبزّيميملبرلانأكاوناكْمِهْيَلَعْمُك

برلامكحاوضفرمهدالبيفةحارلاتقويف.ممألانيبو
ةميقاوفرعممألاكاوراصامدعبوممألاكاونوكينأاوهتشاو
.برلامكحىلإاوقاتشاوةميدقلامهتازايتما

ظاعوللدئاوف
ع(ديدجلادهعلايفصالخلاوميدقلادهعلايفصالخلا
:رخآلانعدحاولازيمتي)٦-١
برلاةوقترهظ.»مظعتملا«.ةيدسجلاةمظعلاب.١

يفهدجمرهظوءانيسلبجورمحألارحبلايفةفيخملا
:٢٠ىّتم(مداخكدسجلابناكفحيسملاامأولكيهلا
.)٢١:٥ىّتم(عيدوكلمكو)٢٨
لاقفحيسملاامأو.»ةرصعملاسئاد«.ءامدلاكفسب.٢

ربصلابهذيمالترمأو»دمغلايفكفيسلعجا«سرطبل
.ميلستلاو
لاقفحيسملاامأو.»يبلقيفةمقنلاموي«.ظيغلاب.٣

لٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْملُهَّـنَأل«)٣:١٧انحوي(
ْ
َنيِدَيِلَِملاَع

لٱ
ْ
لٱِهِبَصُلْخَيِلْلَبَ،َملاَع

ْ
.ُ»َملاَع

:يتأياميفرخآلاعمدحاولاقفتيو
ترهظيتلاحيسملاةمظعوصالخللوهلمعلانأيف.١

نمصالخلايفوتوملاوناطيشلاىلعةبلغلايف
.ميدقلايفترهظيتلاةمظعلانملقأتسيلةيطخلا
.هديعاوملكيفقداصوسودقوّراببرلانأيف.٢
.لماكصالخلانأيف.٣
هنإوديحولاصّلخملاهنألهدحولمعحيسملانأيف.٤

.انلامعأبالةمعنلابانصلخ

)٩ع(قياضتمهقيضلكيف
رصميفامكرارشألانمهبعشقياضتاملبرلاقياضت.١

ةاضق(ةاضقلامايأيفو)٣:٧و٢٤و٢:٢٣جورخ(
.)٢٥-٤٢:٢٢ءايعشإ(يبسلانامزيفو)١٦و١٠:٩
ًابيدأتهدينمبعشلاقياضتاملبرلاقياضت.٢

نونحلابألاملأتيامك)١٦-٣٦:١٤مايأ٢(مهاياطخل
.)١١:٨عشوه(هنباّصاقيامدنع

ةقفشهدنعوهتافصلكبلماكبرلانأىلعلدياذهو
.لدعودجموةردقهلامكةدودحمريغةبحمو
)١٠ع(هسدقحوراونزحأ
سدقملاباتكلايفةدراولاسدقلاحورلاتاهيبشتنم
.متخلاوتوصلاوةمامحلاورطملاوتيزلاوحيرلاورانلاوءاملا

:حورلانزُحياممو
ناسنإلابلقيفنكسينأديريهنألةيبلقلااياطخلا.١

.سجنناكميفنكسينأردقيالفسودقهنكلو
عيمجلاعمسينأديريدشرملاهنألنايصعلاودرمتلا.٢

.هوعيطيوهتوص
يفلمعينأديريولمعلاوةايحلاحورهنأللسكلا.٣

.سانلاةطساوبوسانلا

َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ةلمكتهنألقباسلانعحاحصألااذهلصفُيالنأبجي
هتبسنوهللامحارمىلعءانباياطخلانارفغلجألةالصلا
.هبعشىلإةيوبألا

لَزَتَتَكِتَْرضَحْنِم!ُلِزْنَتَوِتاَواَمَّـسلٱُّقُشَتَكَتْيَل«١
ْ
ُلَز

جلٱ
ْ
.»ُلاَبِ
١:٤اخيمو٥:٥ةاضق١٤٤:٥رومزم

نعههجوبجحبرلاناكِتاَواَمَّـسلٱُّقُشَتَكَتْيَل
يفُنُكْسَيُّبَّـرلٱ«.باحسبهبعش )٦:١مايأ٢(»ِباَبَّـضلٱِ
ناميإينفو.)٢٢:١٤بويأ(»ىَرُيَالَفُهَلٌْرتِسُباَحَّـسلٱ«
عيمجاومهفينأاوردقيملمهنألتاقيضلاتقونيريثك
نأباهومدقنيذلاناميإىلإريستفةالصلاهذهامأو.هقرط
لدعوةردقهلنأًاضيأاونمآوهسفنرهظُيملنإودوجومهللا
ملمهنأريغءيشلكحلصينأردقيلزناذإوهبعشلةبحمو
ماودلاىلعملاعلايفلمعيهنإوملاعلاكرتيملهللانأاومهفي
سيلةمحرلاريثكوحورلاليوطهنأوةيعيبططئاسوب
.ًاضيأرشبلاينبلكللبطقفليئارسإل

نكلو»ِتاَواَمَّـسلٱَنِمْعَّـلَطَت«)٦٣:١٥ص(لاقُلِزْنَتَو
هوريىتحهروضحبلطفىلاعتهرظنبىفتكاامهللابعش
.نوفاخيفةبيجعلاهلامعأعمهءادعأ

)١٩:١٨جورخ(ءانيسلبجفجتراامكُلاَبِْجلٱُلَزْلَزَتَت
ملكاملبرلامامأروخصلاترسكناولابجلاتقشناامكو
اذإوملاعلايفنوكيامتبثألابجلا.)١٩:١١كولم١(ايليإ

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٢٣١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نأردقينمفبرلاةمظعنمبوذتوفجترتيهتناك
.همامأفقي

هلٱُراَّـنلٱُلِعْشُتاَمَك«٢
َْ
َجتَو،َميِش

ْ
ملٱُراَّـنلٱُلَع

ْ
،ِيلْغَتَهاَيِ

.»َكِتَْرضَحْنِمُمَمُألٱَدِعَْتَرتِل،َكَمْسٱَكَءاَدْعَأَفِّـرَعُتِل

ْهلٱ
َ
ةلوهسبلعشييذلارسكملاسبايلاتبنلاوهَميِش

اهيلعلزنيامدنعميشهلاكةتباثلاوةميظعلالابجلانوكتف
.ةيرجحلابولقلاوبرلاءادعأنوكياذكهوبرلا

لَزَن،اَهْرِظَتْنَنَْملَفِواََخمَتْعَنَصَنيِح٣«٣،٤
ْ
.َت

لَزَت
ْ
جلٱِتَلَز

ْ
َْملَواوُعَمْسَيَْملِلَزَألٱُذْنُمَو٤.َكِتَْرضَحْنِمُلاَبِ

ِملُعَنْصَيََكْريَغًاٰهلِإٌْنيَعَرَتَْمل.اوُغْصُي
َ
.»ُهُرِظَتْنَيْن

قوقبحو٢٨:٨رومزمو٥و٥:٤ةاضقو٣٤:١٠جورخ
٢:٩سوثنروك١و٣١:١٩رومزم٦و٣:٣

هريغهلإاهلثمعنصيملهنأوةميدقلاهللالامعأنوركذي
نوبلطيكلذىلعءانبورصمنمهبعشصالخاميسالو
.هبعشلجألًاضيألمعينأهنم

ِمل
َ
هرظتننوةجاجللابانتاولصبهللارظتننُهُرِظَتْنَيْن

مهبولطماوذخأيملنإفسانلاضعبامأوربصلاوناميإلاب
الوأديريالوأعمسيالهنأجاتنتسالاىلإاوعرسأبرلانم
.رخآهلإىلإنوأجتليوأمهناميإفعضيفردقي

لٱيِقَالُت«٥
ْ
لٱَعِناَّـصلٱَحِرَف

ْ
يفَكَنوُرُكْذَيَنيِذَّـلٱ.َّـِرب ِ

طَخَسَتْنَأاَه.َكِقُرُط
ْ

ِدَبَألٱَىلِإَيِه.اَنْأَطْخَأْذِإَت
.»ُصُلْخَنَف
٣:٦يخالم٢٩:٨ص١٠:٣٥لامعأ

ربلانوعنصينيذلالبقيبرلانألقيمليِقَالُت
تيبلانمجرخيذلابألاكمهيقاليهنألبطقفهنوركذيو
.هلوبقلهدادعتساوهعوجربهحرفرهظأفلاضلاهنبايقاليل
هللارظنيكلذعموانصالخةلعةحلاصلاانلامعأتسيل
ريخلانمهيفركتفناملكبوهلهلمعناملكبّرسيواهيلإ
.ةلمرألاَيسلفكناكنإوهلبقيف
لديحرفلانإفبرلاةمدخيفحرفييذلايأَحِرَفْلٱ
ةيبلقلاةمدخلاوءاجرلاوةبحملاوهتدارإلميلستلاىلع
اذإهنأمزلتسيربلاعنصينميقاليبرلانوكو.ةيرايتخالا
نولوقيفمهاياطخهطخسةلعتناكهبعشىلعطخس
.»انأطخأذإتطخس«

ميلشروأةنيدمتطقس.برلاقرطيأِدَبَألٱَىلِإَيِه
ىلإبرلاقرطنكلوةيوسوملاموسرلاتلازولكيهلاقرتحاو
قرطوناسنإلاةهجنمةمدخلاوةدابعلاقرطيأدبألا
.هللاةهجنمصالخلاوةمحرلا

هتبحموهقدصوهتمحريأبرلاقرطنألُصُلْخَنَف
.دبألاىلإهلدعو

ِلاَمْعَأُّلُكٍةَّـدِعِبْوَثَكَو،ٍسِجَنَكاَنُّلُكاَنِْرصْدَقَو«٦
لُبَذْدَقَو،اَنِّـرِب

ْ
َحتٍحيِرَكاَنُماَثآَو،ٍةَقَرَوَكاَن

ْ
.»اَنُلِم

٦و٩٠:٥رومزم٣:٩يبليف

.)٤٦و١٣:٤٥نييوال(صربأكيأٍسِجَنَك
ريغوةلماكريغةحلاصلاانلامعأىتحاَنِّـرِبِلاَمْعَأُّلُك

املبقلاضلانبالالامعأكيهوةيطخلابةطلتخموةلوبقم
ةحلاصًالامعأنولمعيًانايحأرارشألانإفهيبأىلإهجوت
.هللانوصعياومادامةلوبقمريغاهنكلو

هايملايراجمدنعةسورغمةرجشكراربألاٍةَقَرَوَكاَنْلُبَذْدَق
هللابعشفرتعيو.حجنيهعنصياملكولبذيالاهقروو
هايملاعوبنيوهوهللااوكرتمهنألسكعلاباولمعمهنأبانه
.اوحجنيملومهقرولبذفةيحلا

َحتٍحيِرَكاَنُماَثآَو
ْ
.برلانعاندعبُتواَنُلِم

،َكِبَكَّـسَمَتَيِلُهِبَتْنَيْوَأَكِمْسٱِبوُعْدَيْنَمَسْيَلَو«٧
.»اَنِماَثآِبَبَسِباَنَتْبَذَأَواَّـنَعَكَهْجَوَتْبَجَحَكَّـنَأل
٨:٤بويأ٧:٧عشوه

لكتيالوبجيامكيلصيالَكِمْسٱِبوُعْدَيْنَمَسْيَل
نكلمهلجخومهنزحةدشنملوقلااذهنولوقيفهللاىلع
.برلامسابنوعديءايقتأمهنيبناك

ةداتعمريغةالصىلإريشيلوقلااذهوَكِبَكَّـسَمَتَيِل
.»ينكرابتملنإكقلطأال«لاقاملبوقعيةالصك

اوّلصينأنوردقياليأاَّـنَعَكَهْجَوَتْبَجَحَكَّـنَأل
هنمصالخلانألةمعنلابرلامهطعيملنإةلوبقمتاولص
.ًاضيأهنميهصالخلااوبلطاهبيتلاةباجُملاتاولصلاو

طلٱُنْحَن.اَنوُبَأَتْنَأُّبَراَيَنآلٱَو«٨
ِّـ

،اَنُلِباَجَتْنَأَوُني
.»َكْيَدَيُلَمَعاَنُّلُكَو

:٩ةيمورو١٨:٦ايمرإو٤٥:٩و٢٩:١٦ص٦٣:١٦ص
٢:١٠سسفأ٢١و٢٠

مهبلمعيفمهيبأديبدالوألانأدوهيلاتاداعنمناك
هلباجكبرلاونيطلاكاوناكو)٢١:٧جورخ(ءاشيامك

ألَا
َ
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.هديبنيطلاكهللامهسفنأنومّلسيوكلذنولبقيبعشلاف
مهوهدالوأبحيهنألنيطلالباجنعفلتخيفبآلاامأو
ةيدبألاةايحلللبًايتقوًالمعسيلمهيفهلمعوهنوبحي
ريمضولقعووذمهنألنيطلانعسانلافلتخيو
ًانسحهيديلمعنوكينأبلطييراخفلاو.نولوؤسمو
هراتخايذلاهبعشصالخبلطيبرلايرحلابمكف
.ةنسفلأهبىنتعاو

َمْثِإلٱِرُكْذَتَالَوُّبَراَيِطَخَّـسلٱَّـلُكْطَخْسَتَال٩«١٢-٩
ْتَراَصَكِسْدُقُنُدُم١٠.اَنُّلُكَكُبْعَش.ْرُظْنٱاَه.ِدَبَألٱَىلِإ
ُتْيَب١١.ًةَشَحوُمُميِلَشُروُأَوًةَّـيِّـرَبْتَراَصُنْوَيْهِص.ًةَّـيِّـرَب
ُّلُكَو،ٍراَنَقيِرَحَراَصْدَقاَنُؤاَبآَكَحَّـبَسُثْيَحاَنِلاََمجَواَنِسْدُق
؟ُّبَراَيُدَّـلَجَتَتِهِذٰهِلْجَألَأ١٢.ًاباَرَخْتَراَصاَنِتاَيَهَتْشُم
.»؟ِّـلُّذلٱَّـلُكاَنُّلِذُتَوُتُكْسَتَأ
٧٩:١رومزم٧٩:١٣رومزم٧٩:٨و٢و٧٤:١رومزم
:٢٤لايقزح٧٤:٧رومزمو٣٦:١٩مايأ٢و٢٥:٩كولم٢و
٨٣:١رومزم٤٢:١٤ص٢٥و٢١

ايؤرلايفهآرفحيسملامايأىلإيبنلارظن)٥٣ص(يف
ُهُرَظْنَمَناَك«لاقفتضمدقاهنأكليصفتلابهمالآفصوو
...ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَت...اَهَلََمحاَنَناَزْحَأ...ًادَسْفُماَذَك
ُُهْربَقِراَْرشَألٱَعَمَلِعُج...َذِخُأِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَوِةَطْغُّضلٱَنِم
مايأىلإرظنيهتءوبننمةريخألاتاحاحصألايفو»خلا
بارخىلعملكتيوةرضاحاهنأكاهيلعملكتيويبسلا
ُنُدُم«لوقيفىضمدقهنأكلكيهلاقارحإوةسدقملاضرألا
ُتْيَب...ًةَّـيِّـرَبْتَراَصُنْوَيْهِص.ًةَّـيِّـرَبْتَراَصَكِسْدُق
.»خلاًاَقيِرَحَراَصْدَق...اَنِسْدُق

مهملكتيفنينبلاةقثلكباولصِدَبَألٱَىلِإَمْثِإلٱِرُكْذَتَالَو
اَنَأ«هلوقوهو)٤٣:٢٥ص(يفدعولاباوكسمتومهيبأعم
ملٱَوُهاَنَأ

»اَهُرُكْذَأَالَكاَياَطَخَو،ِيسْفَنِلْجَألَكَبوُنُذيِحاَْ
:ركذينألبمهاياطخركذيالنأبرلانمنوبلطيف
ةمألارابتعابلبطقفدارفألارابتعابالهبعشمهنإ.١

.ًاضيأ
ةيربةسدقملاضرألاندميا»كسدقندم«نإ.٢

ةينبألاورودلايأ»انتايهتشمو«رانقيرحراصلكيهلاو
.ًابارختراصلكيهلابةصتخملا
.»انسدقتيب«يفبرلااوحّبسمهءابآنإ.٣
.برلامهمحريملنإنونفيبيرقنعاولذمهنإ.٤

نإفرصعلكيفهللابعشةلاحقفاوتةالصلاهذهو
اهيفنأريغبجيامىلإةبسنلابةفيعضوةليلقنآللةسينكلا
ناهربرصعلكيفءايقتألاءالؤهدوجووهللانولصيءايقتأ

اهصلخيلبانكرتينلوهتسينككرتيملهللانأىلع
.اهدجميو

ظاعوللدئاوف
)٦ع(ةقروكانلبذدق
باتكوسدقملاباتكلاامهوهللافرعنامهنمناباتكانل
:ملعتنةقرولانمو.ةعيبطلا
اذإوةرجشلاعفنتقاروألاوقاروألاعفنتةرجشلانإ.١

اهسفنيفرخذتلبةرجشلاطقستالقاروألاترثتنا
يقبحلاصلاتاماذإو.ةقرولانمهتذخأدقتناكام
.هتايحدئاوفةيعامتجالاةئيهلل
ناسنإلاةايحيفو.لامجلانمًاعونةلباذلاةقروللنإ.٢

اوقبينأنوبحيسانلارثكأفحارفألاضعبملاعلااذهيف
.دسجلايف
دسجلاتومنمدبالوقاروألاراثتنانمدبالهنإ.٣

هتايحنأيفةقرولانعفلتخيحلاصلاناسنإلانكلو
لقتنتهدسجتومدنعوًامويفًامويدادزتةيحورلا
.ةيدبألاةايحلاىلإهسفن
مويفرعيالفناسنإلاامأوةفورعمًاتاقوأقاروأللنإ.٤

تاهيبنتًانايحأهلنألةقرولاكناسنإلانكلو.هتوم
يففعضلاوةبيشلاوضارمألاكدسجلالالحناىلع
.ساوحلا

)٢٧:٥صرظنا()٧ع(كبكسمتيلهبتني
:بابسألبرلابكسمتن
ةمعنلاوةوقلاوةمكحلاكهيلإجاتحناملكهيفانلنإ.١

.هيبأديبريغصلادلولاكسمتيامكهبكسمتنف
ةطساوباهبكسمتيةسبايلاىلإبرتقيامدنعيرحبلا
ّربلانأريغهيلإّربلابحسيهنأكدشيوًاصعوألبح
كسمتينماذكهوربلاىلإيتأيوهلبهيلإيتأيال
.هللااب
اهيطعيالةريثكتاكربنعرصقنهبكسمتنملنإاننإ.٢

.ةجاجللابةالصلاباهايإهنولأسينيذلاالإبرلا
.داهتجالابالإنوكيالةيحورلاةايحلايفومنلانإ.٣

يرحلابمكفمولعلاوىنغلاليصحتيفسانلادهتجي
.يدبألااهدجموسفنلاصالخيفداهتجالابجي

:يتأيامىلعءانب)٨ع(ةمحرلابلط
وأًامركسرغيوأًاتيبينبينم.انقلاخهللانوك.١

هبينتعيوهبرختفيوهظفحيلبهبرخيالًائيشعنصي
.هقئالخوبرلااذكهو

ألَا
َ
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نوقفنيومهدالوأنوبريرشبلاينبنمءابآلا.انابأهنوك.٢
.هونبوهللااذكهومهيلعنوفأرتيومهلجألًالام
ًايحوروًايدسجليئارسإكلمبرلاناك.انكلمهنوك.٣

وهوهبقيليالفنامزلكيفهبعشليحوركلموهو
.هتكلممبرختنأريدقوديجمكلم

وهوديدجلادهعلاميلعتعوضوملايفليقامىلعديزنو
هتوموحيسملادسجتىلعءانبةمحرلانوبلطيهللابعشنأ
.هبنينمؤمللةيدف

َنوُّتِّـسلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يفةروكذملانييفنملاةالصلبرلاباوجهعوضوم
ًادعوونيدرمتمللًاديعونمضتيفنيقباسلانيحاحصألا
.نيعيطملل

َنيِذَّـلٱَنِمُتْدِجُو.اوُلَأْسَيَْملَنيِذَّـلٱَىلِإُتْيَغْصَأ١«١،٢
طَيَْمل

ْ
لُق.ِينوُبُل

ْ
٢.يِمْسٱِبَّـمَسُتَْملٍةَّـمُألاَذَنَئَهاَذَنَئَه:ُت

طَسَب
ْ

يفٍرِئاَسٍدِّـرَمَتُمٍبْعَشَىلِإِراَهَّـنلٱَلوُطَّـيَدَيُت ٍقيِرَطِ
.»ِهِراَكْفَأَءاَرَوٍحِلاَصِْريَغ
١٣و٢:١٢سسفأو١٠:٢٠و٣٠و٢٦و٢٥و٩:٢٤ةيمور

١٠:٢١ةيمور٦٣:١٩ص

دوهيلاضفر)١١-٩صةيمور(لوسرلاسلوبركذ
نمةيآلاهذهبدهشتساوممألاةوعدومهناميإمدعليتقولا
ملنيذلانأهلاقاممرهظيف)٢١و١٠:٢٠ةيمور(ءايعشإ
.ممألامههمساباومستالوهوبلطالوبرلااولأسي
ديبع«و.نينمؤملاريغدوهيلامه)٢ع(»درمتملابعشلا«و
نيذلاممأللوهدعولاف.نونمؤملادوهيلامه)٨ع(»برلا
ديعولاونينمؤملادوهيللوهللابعشىلإنومضنيفنونمؤيس
.نينمؤملاريغلوه
املبقسانلابحيهللااوُلَأْسَيَْملَنيِذَّـلٱَىلِإُتْيَغْصَأ
ًائيشنولمعيوأهوبلطيوأهنوراتخياملبقمهراتخيوهنوبحي
هيلإممألابولقليمُيًالوأوهو.ةحلاصلالامعألانم
.همالكىلإاوغصيوهوبلطيل

نيذلادوهيلاادعامممألاعيمجيأيِمْسٱِبَّـمَسُتَْملٍةَّـمُأل
.مسالابهللابعشاوناك

مظعأامفةبحملاوةجاجللابةوعدلاةمالعَّـيَدَيُتْطَسَب
:١صرظنا(هوحلاصينأسانلانمبلطيهنإفبرلالزانت
١٨-١٦(.

حورلاليوطهللانإفعاطقناالبنامزنمِراَهَّـنلٱَلوُط
لسرأف.نولبقيالفمهامأووعديراهنلالكوةمحرلاريثكو

ىلعقفشهنألًالسرموًاركبمهلوسردينعمهيلإبرلا
.)٣٦:١٥مايأ٢(هبعش

ريسونايصعلاوهةيطخلكرهوجوِهِراَكْفَأَءاَرَو
.برلاراكفأءاروسيلوهراكفأءاروناسنإلا

يفُحَبْذَيًامِئاَد.يِهْجَوِبيِنُظيِغُيٍبْعَش«٣ جلٱِ
ْ
ِتاَّـَن

.»ِّـرُجآلٱَىلَعُرِّـخَبُيَو
٦٦:١٧و١:٢٩صو١٧:٥نييوال٣٢:٢١ةينثت

حيبقلامالكلانإفءايحالبوةحاقوبيِهْجَوِبيِنُظيِغُي
ةناهإلاىلعلديرضاحوهوهيلعيدعتلاوناسنإلاهجويف
حجرألاو.ىلوألاةيصولايف»يمامأ«لوقلارظنل.راقتحالاو
٤-٢٨:١مايأ٢(هرصعيفيتلااياطخلاانهركذيبنلانأ
همايأدعبنوكتسيتلاو)٩-٢:٦ءايعشإو٩-٣٣:١و
ريشيهلعلو.)١٨-٥لايقزحو٣١و١٨و٧:١٧ايمرإ(ًاضيأ
اوكرتدقاوناكنإوهنألحيسملامايأيفدوهيلااياطخىلإًاضيأ
.ةدابعلاهذهرهوجىلإنوليمياولازيملمانصألاةدابع

يفُحَبْذَي اومدختسامهنإفمانصألاةدابعلةفوقوملاِتاَّـنَْجلٱِ
ةدابعيفسانلابيغرتلةيدسجلاتاذللاوةليمجلانكامألا
.مانصألا

ّرجألانمةينبمحباذمىلإريشيامبرِّـرُجآلٱَىلَع
حباذماهيلعتناكّرجألانمحوطسىلإريشيهنأحجرألاو
١٩:١٣ايمرإو٢٣:١٢كولم٢(ةيوامسلامارجألاةدابعل
جورخ(بارتلانمحباذملاتناكو)١:٥اينفصو٣٢:٢٩و
)٢و٢٧:١جورخ(ساحنبىشغمبشخنموأ)٢:٢٤
نييروشألاحباذمتناكو)٣-٣٠:١جورخ(بهذبوأ
حباذمبربخالوندعملانموأةراجحلانمنيينادلكلاو
.ّرجألانمةلومعم

يفُسِلَْجي«٤ لٱِ
ْ
يفُتيِبَيَوِروُبُق ملٱِ

َْمَحلُلُكْأَي.ِنِفاَدَْ
خلٱ
ْ
يفَو،ِريِزْنِ .»ٍةَسِجَنٍمُوُحلُقَرَمِهِتَيِنآِ
٦٦:١٧صو١١:٧نييوال١٨:١١ةينثت

يفُسِلَْجي )٨:١٩ص(ىتوملالاؤسلجألِروُبُقْلٱِ
ًاْربَق...َّـسَمْنَم«ةلئاقلابرلاةعيرشنعاولأسيملمهنكلو
حاورألانكسمروبقلاناكو)١٩:١٦ددع(»ًاسِجَنُنوُكَي
.)٥:٣سقرم(ةسجنلا

يفُتيِبَيَو يفمهلرهظتىتوملاحاورأنأاونظِنِفاَدَْملٱِ
.مالحأةطساوبوأليللا

دوهيلاىلعةمّرحمريزانخلاتناكِريِزْنِْخلٱَمَْحلُلُكْأَي
ضعبلةحوبذملاريزانخلااميسالوسومانلابسح

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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مانصألابناميإلاةمالعاهمحللكأو)٦٦:١٧ص(مانصألا
.اهبداحتالاو

يفَو موحللاوةدابعلايفةلمعتسملابعشلاةينآِهِتَيِنآِ
وأةسجنلاتاناويحلانمهريغوأريزنخمحليهةسجنلا
.ناكسنجيأنممانصأللةحوبذملاتاناويحلا

.َكْنِمُسَدْقَأِّـينَأليِّـنِمُنْدَتَال.َكَدْنِعْفِق:ُلوُقَي«٥
يفٌناَخُدِءَالُؤٰه .»ِراَهَّـنلٱَّـلُكٌةَدِقَّـتُمٌراَن.يِفْنَأِ
١٩اذوهيو١٨:١١و٥:٣٠اقولو٩:١١ىّتم

اهوبكترينأباوفتكيملةعيظفلااياطخلاهذهَكَدْنِعْفِق
يعديامًاريثكو.مهريغاورقتحاوًاضيأاهباورختفالب
مهاوسنمىلإةساجنلانوبسنيوةسادقلاسانلاسجنأ
نوريثكو)١٤-١٨:٩اقول(حيسملامايأيفنييسيرفلاك
)سوقطلابةفورعملا(موسرلابةنايدلاموقتنأنوبحي
ةسراممنألةحلاصلالامعألاوكولسلاةراهطنودضئارفلاو
:موسرلا
يفةيطخلابةيرحلامهلكرتتومهتقونمًامسقلغشُت.١

.تقولارئاس
سمتالفةيجراخرومأىوستسيلموسرلاهذهنأل.٢

.بلقلا
بولطملاىلعنوديزيوًامامتاهولّمكينأنوردقيمهنأل.٣

.رخفمهلنوكيفمهنم

يفٌناَخُد نوهوركملامعألاهذهنولمعينيذلايِفْنَأِ
.مهنمظاتغيومهظحاليوهوبرلادنع

رارشألاءالؤهنأًالوأمهفنِراَهَّـنلٱَّـلُكٌةَدِقَّـتُمٌراَن
راننمهفنأيفناخدكمهوًامئادوراهنلالكبرلانوظيغي
نعنوفكيالمهوعطقنيالاهناخدوأفطُتالرانيأةدقتم
هللابضغرانمهلامعأباومرضأمهنأًايناثو.مهرورش
ًاراَنْمُتْمَْرضَأْدَق«)١٧:٤ايمرإ(ايمرإلوقرظنا.مهيلع
ببسفمهكالهلرانلاهذهنوكتف»ِدَبَألٱَىلِإُدِقَّـتَتيِبَضَغِب
.مهسفنأنممهكاله

يِزاَجُأ.يِزاَجُأْلَبُتُكْسَأَال.يِماَمَأَبِتُكْدَقاَه«٦
يف .»ْمِهِنْضِحِ
٧٩:١٢رومزم٥٠:٢رومزم٣:١٦يخالمو٣٢:٣٤ةينثت
١١:٢١لايقزحو١٦:١٨ايمرإو

رفسيفتبتُكدقةروكذملااياطخلايِماَمَأَبِتُكْدَقاَه
اهوسنيالئلمهرتافديفرومألاضعبسانلادّيقي.برلا

ضغيالوًائيشىسنيالهنأىنعمبةركذترفسبرللو
.ءيشنعرظنلا

يفيِزاَجُأ زعوبىطعأامكةرثكلا)١(ديفيْمِهِنْضِحِ
.فكلانمرثكأعسينضحلانألثوعار

.هيلععجرتريرشلالامعأرامثأنإ)٢(

َىلَعاوُرَّـخَبَنيِذَّـلٱ،ُّبَّـرلٱَلاَقًاعَمْمُكِئاَبآَماَثآَوْمُكَماَثآ«٧
جلٱ
ْ
يفَلَّـوَألٱُمُهَلَمَعُليِكَأَف،ِماَكآلٱَىلَعِينُوَّـريَعَو،ِلاَبِ ِ
.»ْمِهِنْضِح
٢٨و٢٠:٢٧لايقزح١٨:٦لايقزح٢٠:٥جورخ

نمعمجتتليئارسإماثآتناكْمُكِئاَبآَماَثآَوْمُكَماَثآ
لبابيبسنكيملفرتفديفةدّيقمنويدكرخآىلإرصع
ةقباسلالايجألااياطخلبطقفليجلاكلذاياطخببسب
دينعميلشروأبارخاذكهو)٣-٢٤:١كولم٢(ًاضيأ
ٍّيِكَزٍمَدُّلُك«عوسيلاقذإ)٣٦و٢٣:٣٥ىّتم(نيينامورلا
جلٱاَذٰهَىلَعِيتْأَي...ِضْرَألٱَىلَعَكِفُس

ْ
ةهجنمو.»ِليِ

:لوقنهللالدع
اممرثكأنوكيالبئاصملانمليجىلعىتأامهمهنإ.١

.ةقباسلالايجألانعرظنلاضغبليجلاكلذقحتسا
نيحلاصدالوأنأًاردانناكنإولمتحملانمهنإ.٢

نوكتةراسخلاهذهنكلومهئابآماثآببسبنورسخي
.سفنلاةراسخنوكتالوطقفتاينمزلايف
يفمكحلاانبقيليالوءيشلكمهفننأاننكميالهنإ.٣

اهنألاناياطخجئاتننمفاخننأانيلعو.هللالامعأ
.ًاضيأاندالوأىلعلبطقفانسفنأىلعتسيل

تاعفترملاىلعمانصألاةدابعىلإريشيِلاَبِْجلٱَىلَع
نمليئارسإاياطخرهشأومظعأنمةيطخلاكلتتناكو
يأنيلوألادالبلالهأنماهوملعتويبسلاىلإمهخيراتلوأ
لابجلابتقصتلاةدسافلاةدابعلاكلتنأكنييناعنكلا
لكيفدالبلايفاونكسنيذلاعيمجتوغأفلالتلاو
.مهروصع

نضحيفقباسلاليجلالمعليكيهللاَلَّـوَألٱُمُهَلَمَع
.يناثلاليجلا

يفُدَجوُيَفَالُّسلٱَّـنَأاَمَك:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه٨«١٠-٨ ِ
لٱ
ْ
ُلَمْعَأاَذَكٰه.ًةَكَرَبِهيِفَّـنَألُهْكِلُْهتَال:ٌلِئاَقُلوُقَيَف،ِدوُقْنُع
لٱَكِلْهُأَالىَّـتَحيِديِبَعِلْجَأل

ْ
ْنِمُجِرْخُأْلَب٩.َّـلُك

ُنُكْسَتَو،َّـيِراَتُْخماَهُثِرَيَف،ِيلاَبِِجلًاثِراَواَذوَُهيْنِمَوًالْسَنَبوُقْعَي
َروُخَعيِداَوَوٍمَنَغىَعْرَمُنوُراَشُنوُكَيَف١٠.َكاَنُهيِديِبَع
.»ِينوُبَلَطَنيِذَّـلٱيِبْعَشِل،ٍرَقَبَضِبْرَم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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٧و١١:٥ةيمورو٢٤:٢٢ىّتمو٢٢و١٥ع٢:١٤ليئوي
٢٦و٧:٢٤عوشيو٢:١٥عشوه٣٥:٢و٣٣:٩ص

لشفيالفدعولابديعولانرقيًابلاغءايعشإيبنلا
.صالخلانمنوسأييالوبعشلا

بوبحضعبدوقنعلايفماركلادجواذإٌلِئاَقُلوُقَيَف
بوبحلايأةكربلالجألهظفحيلبدوقنعلاحرطيالةديج
ظفحيلبهلكهبعشكلهيالهللااذكهوهيفيتلاةديجلا
لسنلاو.ةمعنلارايتخابسحةيقبلالجألمهنمضعبلا
نينمؤملايأدحاوىنعمبديبعلاونوراتخملاوثراولاو
.)٣:٢٩ةيطالغ(

لوقلالعلولابجاهرثكأيتلانيطسلفضرأِيلاَبِِجل
هذهنأديفيو)٧ع(تاعفترملابمانصألاةدابعىلإريشي
ةءوبنلاهذهو.برلللبثورتشعوألعبلتسيللابجلا
دالبيفدتمتسةيحيسملاةنايدلانألقألاىلعانديفت
نودقتعينوريثكوميدقلايفدوهيلااهنكسيتلانيطسلف
هذهيفدسجلابسحميهاربإدالوأعمجيسبرلانأًاضيأ
ةهجنمًايئاهنًامكحمكحننأردقنالاننكلودالبلا
.دعبمتتمليتلاتاءوبنلا

ضرألاةلثمأك»روخع«و»نوراش«ركذييبنلاُنوُراَش
بعتللروخعيداووبصخللًاروهشمنوراشناك.اهلك
يبنلاركذامبروناخعببسبليئارسإىلععقويذلا
دحلاىلعناكنوراشنألاهلكضرألانعةبايننيناكملا
ةروكذميشاوملاةياعرويقرشلادحلاىلعروخعويبرغلا
.اهلكلامعأللًالاثم

اوُبَّـتَرَو،ِيسْدُقَلَبَجاْوَسَنَوَّـبَّـرلٱاوُكَرَتَنيِذَّـلٱُمُتْنَأاَّـمَأ«١١
ألَمَوًةَدِئاَمَِربْكَألٱِدْعَّـسلِل

َُ
.»ًةَجوُزَْممًارَْمخِرَغْصَألٱِدْعَّـسلِلاو

سوثنروك١و٢٣:٤١لايقزح٢٥عو٥٧:١٣و٥٦:٧ص
١٠:٢١

وه»ربكألادعسلا«و.تارايسلاةدابعانهركذييبنلا
وه»رغصألادعسلا«ونيينثولادنعهلإربكأوهويرتشملا
حئابذنومدقياوناكةيآلاهذهيفنوروكذملاو.ةرهزللمسا
رمخلانوبرشيومحللانولكأيونوسلجيمثًارمخنوبكسيو
نوربتعيانمايأيفسانلاضعبو.نيروكذملانيهلإللًاماركإ
وأهللاةوقريغةوقنوكلايفدجويهنأكقيفوتلاوأدعسلا
:يتأيامركذتننأانيلعفهريبدتريغريبدت
.انرومألكربديهدحوهللانإ.١
ةيحوروةيعيبطسيماونىضتقمبنوكلارّبديهللانإ.٢

ظفحينمليهلبقيفوتتسيلةحصلافوهاهمظن

ةنامألابمدخينملدجملاودهتجينملىنغلاواهنيناوق
.خلا
ةبحمكةيدسجلاتاريخلانملضفأتاريخدجويهنإ.٣

ةايحلاوسدقلاحورلاةيزعتواياطخلانارفغوهللا
.ةيدبألا
انيطعيىتحةيدسجتاريخانعزجحيًانايحأهللانإ.٤

.ينغلاورزاعللثمنمرهظيامكةيحورتاريخ

زكرموهولكيهلاوميلشروأيأِيسْدُقَلَبَجاْوَسَنَو
كرتًابلاغو.برلانايسنوهلبجلااذهنايسنوبرلاةدابع
داهتجالاوركفلامدعنملبدصقلابنوكيالبرلاةدابع
ًاديبعنوريصيبرلانوكرتينيذلانأظحالنو.اهيفةريغلاو
.ًاقلطماهقدصينأميلسلالقعلاردقيالتافارخل

َجتَو،ِفْيَّـسلِلْمُكُنِّـيَعُأِّـينِإَف«١٢
ْ
ِّـينَألِ،حْبَّـذلِلْمُكُّلُكَنوُث

لِمَعْلَب،اوُعَمْسَتْمَلَفُتْمَّـلَكَت،اوُبيُِجتْمَلَفُتْوَعَد
ْ
يفَّـَّـرشلٱُمُت ِ

.»ِهِبَّـَرسُأَْملاَمْمُْتَرتْخٱَو،َّـيَنْيَع
:٧ايمرإو٦٦:٤صخلا١:٢٤لاثمأو١٦و٣٦:١٥مايأ٢
٤٣ىلإ٢١:٣٤ىّتمو٧:٧ايركزو١٣

ظحلايأدعسلاىلعنيلكتماوناكِفْيَّـسلِلْمُكُنِّـيَعُأِّـينِإَف
مهنألفيسللمهنّيعيوهفهديبنييعتلانأانهمهركذيبرلاو
نوكيوحبذللنوثجيسمانصأللاوثجمهنأامبو.هوكرت
ملفملكتواوبيجيملفاعدبرلانألمهسفنأنممهكاله
تطقساملديعولااذهّمتوهرسيالاماوراتخاواوعمسي
نيينامورلادينعتطقساملورصنذخوبندينعميلشروأ
.ليجلكيفدوهيلابئاصملوزنيفو

يِديِبَعاَذَوُه:ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَلاَقاَذَكٰهَكِلٰذِل١٣«١٣،١٤
ْمُتْنَأَوَنوُبَْرشَييِديِبَعاَذَوُه.َنوُعوَُجتْمُتْنَأَوَنوُلُكْأَي
َختْمُتْنَأَوَنوُحَرْفَييِديِبَعاَذَوُه.َنوُشَطْعَت

ْ
اَذَوُه١٤.َنْوَز

لٱِةَبيِطْنِمَنوُمَّـَنَرتَييِديِبَع
ْ
لَق
ْ
ِةَبآكْنِمَنوُخُْرصَتْمُتْنَأَوِب

لٱ
ْ
لَق
ْ
لَوُتِحوُّرلٱِراَسِكْنٱِنِمَو،ِب

ْ
.»َنوُلِو

١٣:٢٨اقولو٨:١٢ىّتم

نينمؤملاريغونونمؤملاامهونيمسقليئارسإبعشناك
ريغصّلخيالفامهنيبلصفيسبرلانأوهانهلوقلاو
.دسجلابسحليئارسإلسننماوناكنإونينمؤملا

ريشييدسجلالكألاو.ةيدسجتاريخَنوُلُكْأَييِديِبَع
زوعنمسيللامجإلابوصالخلاتاكربلكلوبقىلإًاضيأ
ًامئادوةيدسجلاتاريخلانمنوعبشيًابلاغفبرلايقتمل
.سودقلاهحورةيزعتوهللاةمعننمنوعبشي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ُختَو١٥«١٥،١٦
ْ
ِملًةَنْعَلْمُكَمْسٱَنوُفِل

ُ
َكُتيِمُيَف،َّـيِراَتْخ

يفُكَّـَربَتَييِذَّـلٱَف١٦.َرَخآًامْسٱُهَديِبَعيِّـمَسُيَوُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱ ِ
حلٱِهٰلِإِبُكَّـَربَتَيِضْرَألٱ

ْ
يفُفِلَْحييِذَّـلٱَو،ِّـَق ِهٰلِإِبُفِلَْحيِضْرَألٱِ

حلٱ
ْ
ْنَعَْتَرتَتْسٱاََّـهنَألَو،ْتَيِسُنْدَقَىلوُألٱِتاَقيِّـضلٱَّـنَأل،ِّـَق
.»َّـيَنْيَع
لامعأو٦٢:٢ص٢٢و٩ع٨:١٣ايركزو٢٩:٢٢ايمرإ
:٦٣رومزمو٦:١٣ةينثت٤:٢ايمرإو٧٢:١٧رومزم١١:٢٦
١:٥اينفصو٤٥:٢٣و١٩:١٨صو١١

ُختَو
ْ
ىلعسانلادحأوعدي)٢٩:٢٢ايمرإ(ْمُكَمْسٱَنوُفِل

.نالفلثمبرلاكلعجيهلوقبرخآ
ىمسيالف)٦٢:٢صرظنا(َرَخآًامْسٱُهَديِبَعيِّـمَسُيَو
ءامسأبلبنوضوفرممهنأىلإريشتءامسأببرلاديبعدعب
مهلوهوهلمهنأبنورختفيسوبرلاوكرابممهنأىلإريشت
ءامسألاهذهوهئانبأوهللابعشكهمسابنومسممهو
نوكتنييحيسمكهللاىلإمهتبسنىلعلدتيتلاةديدجلا
مهتبسنىلعلديناكيذلاميدقلامسالانمًادجلضفأ
ديدجىنعمىلعقلطت»هللابعش«ةظفلو.ليئارسإىلإ

.ديدجلادهعلايف
ىلإةبسنلابءيشالكاهنألتَيِسُنْدَقَىلوُألٱِتاَقيِّـضلٱ
هللانألتيسُندقهللابعشاياطخو.اهبدوعوملاتاكربلا
.)١٣:١٤عشوهو٢١:٤ايؤر(ًامامتاهرفغ

٦٤صيفةالصلاباوجيهدادعألاهذه٢٥-١٧ع
انتللضأ«اولاقوةنزحملامهتلاحاوركذدقاوناكهللابعشنإف
اوسادانوقياضم...كتفاخمنعانبولقتيسقكقرطنع
دقكسدقتيب...ةيربتراصكسدقندم...كسدقم
لبحالصإلابطقفسيلمهدعيبرلاانهو.»ًاقيرحراص
لوزتةيطخلااهيفيتلاىلوألاضرألانإفءيشلكديدجتب
رمعالوخارصالوءاكباهيفنوكيالةديدجًاضرأريصيو
الوماصخالورمثالببعتالوملظالوهلامكلبقعوطقم
رفسرخآيفديعاوملاهبشتةنيمثلاديعاوملاهذهوبورح
حضوأايؤرلارفسديعاومنأريغ)٢٢و٢١صايؤر(ايؤرلا
ىنكسوتوملامدعوةيطخلادوجومدعنمضتتفعسوأو
.سانلاعمهللا

ىلوألاةلاحلافناسنإلللاوحأةثالثركذيباتكلانأليق
انتلاحهذهوحرفلاوةيزعتلانمءيشعمةيطخلاةلاحيه
ةنسلافلألاةدميفملاعلاةلاحةيناثلاو.رضاحلاتقولايف
ةدملايههذهلعلوًاديقمناطيشلانوكيذإ)٢٠صايؤر(
يهةثلاثلاةلاحلاو.ءايعشإيفةءوبنلاهذهيفاهيلإراشملا
)٢٢و٢١صايؤر(يفةروكذملاءامسلايفنييدفملاةلاح
ةيطخلانوكتورانلاةريحبيفحرُطدقسيلبإنوكينيح
يفتبثدقناسنإلانوكيوتلازدقنزحلاوتوملاو

ةبسنةهجنمحضوأميلعتديدجلادهعلايفانلو.ةسادقلا
نوكيديدجتلانإفةيحورلاهتلاحىلإةيدسجلاناسنإلاةلاح
يفٌدَحَأَناَكْنِإ«سلوبلاقامكهسفنناسنإلايفًالوأ ِ
ملٱ
لٱُءاَيْشَألٱ.ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ

ْ
اَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

لٱ
ْ
ددجتينيحيأ)٥:١٧سوثنروك٢(»ًاديِدَجَراَصْدَقُّلُك
ًالوأبلطينأناسنإلاىلعفءيشلكهلددجتيناسنإلا
ايالبلالكنمصلخيةجيتنلابوةيطخلانمصالخلا
عوجلانمصالخلابًالوأنوكتالءامسلاحارفأو.ةيدسجلا
ةيطخلانمصالخلابلبتوملاوضارمألاوشطعلاو
ةيطخلاهيفدجويالوهيفهللادجويناكملكو.هللادوجوبو
.ةيطخلكلاوزبءامسلاكريصياذهانملاعوءامسلاوهف

،ًةَديِدَجًاضْرَأَوًةَديِدَجٍتاَواَمَسٌقِلاَخاَذَنَئَهِّـينَأل«١٧
َختَالَوَىلوُألٱُرَكْذُتَالَف

ْ
.»ٍلاَبَىلَعُرُط

٢١:١ايؤرو٣:١٣سرطب٢و٦٦:٢٢و٥١:١٦ص

ضرألايفتناكيتلاةيطخلاركذُتالَىلوُألٱُرَكْذُتَالَف
ملاعلاداجمأالولازدقهنألبعتلاالوترفُغدقاهنألىلوألا
.سمشلاقرشتامدعبجارسلارونكاهنأل

يفِدَبَألٱَىلِإاوُجِهَتْبٱَواوُحَرْفٱِلَب«١٨ ِّـينَألٌ،قِلاَخاَنَأاَمِ

.»ًاحَرَفاَهَبْعَشَوًةَجَْهبَميِلَشُروُأٌقِلاَخاَذَنَئَه

نمقلخينأردقيهنإفهللاةوقىلإريشيَميِلَشُروُأٌقِلاَخ
هنإفاهلامكوةديدجلاميلشروأدجمىلإًاضيأريشيوءيشال
نأحضاورمألاو.ةقيتعلاءايشألانمءيشاهيفىقبيال
ميلشروأةنيدمديدجتيفلمكيالةءوبنلاهذهميمتت
ضرألايفهللانكسميهاهيلإراشملاميلشروألبةميدقلا
هللانوكيملاعلالكيفدتميسهللاتوكلمنأامبوةديدجلا
اهلكةددجتملاضرألانوكتوناكملكيفهبعشعم
.ميلشروأك

اَهيِفُدْعَبُعَمْسُيَالَو،يِبْعَشِبُحَرْفَأَوَميِلَشُروُأِبُجِهَتْبَأَف«١٩
.»ٍخاَُرصُتْوَصَالَوٍءاَكُبُتْوَص
٢١:٤و٧:١٧ايؤرو٥١:١١و٣٥:١٠ص٦٢:٥ص

ةحاربنونحلابآلاحرفكهبعشلهللاةبحمىلإريشي
.ريخلانمًائيشمهنععنميالومهنعرظنلاضغيالفهدالوأ

ْلِمْكُيَْملٌخْيَشَالَوٍماَّـيَأُلْفِطَكاَنُهُدْعَبُنوُكَيَال«٢٠
خلٱَو،ٍةَنَسِةَئِمَنْبٱُتوُمَيَّـيِبَّـصلٱَّـنَأل.ُهَماَّـيَأ

ْ
لُيَئِطَا

ْ
َنْبٱُنَع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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.»ٍةَنَسِةَئِم
٨:١٢ةعماج

ةنسةئمنباوطقفمايأهرمعلفطتوميالٍماَّـيَأُلْفِط
لبقتامهنأبسحيةئمنباتومييذلاوًايبصبسحي
:لوقندعولاميمتتةهجنمو.هاياطخببسبهتقو
رمعلانأامبوًايفرحرسفُياليرعشانهمالكلانإ.١

اضرةمالعوتاكربلامظعأنمًابوسحمناكليوطلا
لضفأهبعشيطعيهللانأمالكلااذهنممهفنهللا
.ًامامتناسنإلارمعنييعتنودبتاريخلا
نينسلاددعرابتعابسيلريصقوأليوطرمعلانإ.٢

لمعيذلانأبسحنفهعفنرابتعابًاضيألبطقف
.ًاليوطهرمعناكةليلقنينسشاعولوًاريثكًاريخ
ملٱَعَمَنوُكَأَوَقِلَطْنَأْنَأٌءاَهِتْشٱَِيل«سلوبلاق.٣

ِ»حيِسَْ
لكهبلطييذلاليوطلارمعلاو.)١:٢٣يبليف(
.حيسملاعمةيدبألاةايحلاوهيحيسم

َنوُسِرْغَيَو،اَهيِفَنوُنُكْسَيَوًاتوُيُبَنوُنْبَيَو٢١«٢٣-٢١
مثَأَنوُلُكْأَيَوًاموُرُك

َْ
َالَو،ُنُكْسَيُرَخآَوَنوُنْبَيَال٢٢.اَهَرا

،يِبْعَشُماَّـيَأٍةَرَجَشِماَّـيَأَكُهَّـنَأل.ُلُكْأَيُرَخآَوَنوُسِرْغَي
َالَوًالِطاَبَنوُبَعْتَيَال٢٣.ِْمهيِدْيَأَلَمَعَّـيِراَتُْخمُلِمْعَتْسَيَو
.»ْمُهَعَمْمُهُتَّـيِّـرُذَوِّـبَّـرلٱيِكَراَبُمُلْسَنْمَُّـهنَأل،ِبْعُّرلِلَنوُدِلَي
٩:١٤سوماعو٦٢:٨صو٢٨:٣٠ةينثتو٢٦:١٦نييوال
ص٩:١٢عشوهو٢٨:٤١ةينثت١٥و٩ع٩٢:١٢رومزم
٦١:٩

زرألاكةريثكنينسراجشألاضعبشيعتٍةَرَجَشِماَّـيَأَك
.طولبلاو

حرفلاوةحارلانورظتنينودلاولاِبْعُّرلِلَنوُدِلَيَالَو
يفومهتماركبنورختفيومهحاجنبنوحرفيفمهدالوأب
برلايكراتىلعتانعللانمومهيلعنودنتسيةخوخيشلا
يبسلاىلإمهنألمهلنونوكيالوتانبونينبنودليمهنأ
مهلكثيبرلافًادالوأنوبريمهنإو)٢٨:٤١ةينثت(نوبهذي
.)٩:١٢عشوه(

ْمُهاَميِفَو،ُبيِجُأاَنَأَنوُعْدَياَمَلْبَقِّـينَأُنوُكَيَو«٢٤
.»ُعَمْسَأاَنَأُدْعَبَنوُمَّـلَكَتَي
٩:٢١لاينادو٣٢:٥رومزم

نألبقهيلإنوجاتحتامملعيمكابأ«حيسملالوقرظنا
.»هلعفأكلذفيمسابمتلأسامهم«هلوقو.»هولأست

حلٱَوُبْئِّـذلٱ«٢٥
ْ
َنْبِّـتلٱُلُكْأَيُدَسَألٱَو،ًاعَمِناَيَعْرَيُلََم

لٱَك
ْ
حلٱاَّـمَأ.ِرَقَب

ْ
يفَنوُكِلُْهيَالَوَنوُذْؤُيَال.اَهُماَعَطُبَاُّرتلٱَفُةَّـَي ِ

.»ُّبَّـرلٱَلاَقِيسْدُقِلَبَجِّـلُك
٣:١٤نيوكت٩و٧و١١:٦ص

نيبمالسلاوقافتالاىلإريشي.)٩-١١:٦صرظنا(
دوسألاوبائذلاونوسرشونوملاظنوكيالفرشبلاينب
بسبةمحرلاوةحارلانمعونىلعلصحتسًاضيأمئاهبلاو
.ملاعلايفىوقتلادادتما

.سانلاغدلتاليأاَهُماَعَطُباَُّرتلٱَفُةَّـيَْحلٱاَّـمَأ
ملاعلانوكيهيلإراشملاتقولايفوميلشروأِيسْدُقِلَبَج

.ميلشروأكريصيفبرللهلك
ىرن)٢٨ص(ةينثتيفىتأامبديعاوملاهذهانلباقاذإو
ةينثتيفديعاوملانإ)٢(.عسوأومظعأديعاوملاهذهنإ)١(
عبتيفخلا»برلاتوصىلإًاعمستعمسنإ«طورشتحت
هذهامأو»خلابرلاتوصلعمستملنإ«.ديعولاديعاوملا
دقناسنإلانوكيتقوىلإريشتاهنألطورشالبفديعاوملا
دقنوكتبراجتلاوناحتمالاةدموةسادقلايفتبث
.تضم

ظاعوللدئاوف
:يتأيامب)١٥-١٣ع(هيكراتنعنوزاتميبرلاديبع
ةعانقلاوركشلابنوبرشيونولكأيمهنألنوعبشيمهنإ.١

الفبرلاوكراتامأو.يحلاءاملاوةايحلازبخمهلو
دسجللزبخلاىلإنوجاتحيمهنمنيريثكنإفنوعبشي
مهلمهنمنيذلاوةيطخلانعجتنيامًاريثكرقفلانأل
زبخلاوركشلاوميدعمهنألهنمنوعبشيالدسجللزبخ
ىلإقاتشتيتلاسفنلاعبشُينأردقياليدسجلا
.هللاعممالسلاونارفغلا
نوقليلبءيشبنومتهيالونومنرتيونوحرفيمهنإ.٢

دسحلادوجونمنوملأتيالوبرلاىلعمهمومه
مهاياطخنألتوملانمنوفاخيالومهبولقيفضغبلاو
برلاوكراتامأو.ةيدبألاةايحلابءاجرمهلوةروفغم
.بلقةبآكنمنوخرصي
امأومهتاولصومهتودقومهتمدخيفملاعللةكربمهنإ.٣

نوعفنيالومهسفنألنوشيعيمهنألةنعللفبرلاوكرات
.نازحألاوتاموصخلانوببسيوًادحأ

ةركعلاههايمبهقيرطألميليسكملاعلااذهحارفأ
امكةشطعضرألاكرتيويضميًالاحهنكلوجيجضبو
.تناكاممرثكأةبرخوتناك

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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هلرفغيوهلبقيفهكرتناكنملكبرلاىلإعجريلف
.هديبعدحأهلعجيو

.)٢٤ع(بيجتسأنوعدياملبق
مهفيالهنألاذكهبيجتسينأناسنإلانكميال
هللاةبحمكةبحمهلسيلولمأتلاوصحفلادعبالإبولطملا
ًامامتصّلخيويطعينأةردقهلسيلوبجيامكرعشيالف
:يتأيامملعتنف.هتافصلكبدودحمريغوهفهللاامأو
ءدبلانمهنإفهيلإجاتحيامناسنإللدعأفقبسهللانإ.١

نداعملاوتيزلاومحفلانمًازونكضرالايفرخذ
بلطالبسمشلاقرشيورطملالسريوهوةنيمثلا
تايحورلافرعياهبطئاسوناسنإللدعأوهقئالخنم
.سدقملاباتكلاك
املبقةالصلابهنمهبلطيامناسنإللدعأفقبسهنإ.٢

مزليهنأعمًالاحبولطملايطعيامًاريثكوهبلطي
.ليوطنامزهريبدتل
مهبولقبنورعشيامًاريثكونيباصملاىلعًالاحقفشيهنإ.٣

رفغيوهو.مهتاولصيهتنتاملبقمهلباجتساهللانأب
هلّبقفلاضلاهنبايقاليلبألاجرخامكبئاتللًالاح
.هيبألهمالكلّمكاملبق

َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

بـاــقـعونيـــيــقــيـقحلانيـيــلــيـئارسإلاةدـاـعــسـهـعـوـضـوـم
)٦٦-٤٠ص(هتءوبننميناثلامسقلايف.نيدترملا
يأيحورلايبسلاوهنمعوجرلاويبسلاىلإيبنلارظن
دادتماوةسينكلالبقتسموحيسملابصالخلاوةيطخلاةيدوبع
رظنريخألاحاحصألااذهيفهنأحجرألاو.ملاعلايفليجنإلا
ىلإنيريثكمامضناولكيهلاةمدخلاوزوديدجلادهعلاىلإ
ديعبلالبقتسملاىلإونينمؤملاريغدوهيلاةمواقموةسينكلا
.اهئادعألكىلعاهراصتنامامتواهتبلغوةسينكلادجمو

ُئِطْوَمُضْرَألٱَويِّـيِسْرُكُتاَواَمَّـسلٱ:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه«١
لٱَنْيَأ.َّـيَمَدَق

ْ
.»؟يِتَحاَرُناَكَمَنْيَأَو،ِيلَنوُنْبَتيِذَّـلٱُتْيَب

:٧لامعأو٣٥و٥:٣٤ىّتمو٦:١٨مايأ٢و٨:٢٧كولم١
١٧:٢٤و٤٩و٤٨

دوهيلاخيبوتلاؤسلااذهبدوصقملاسيلُتْيَبْلٱَنْيَأ
يبسلالبقلكيهلاهلاونبمهنألبرللًاتيباونبيملمهنوكل
اذهريشيالو.تيبلااوددجيبسلانمعوجرلادعبو
ًاقلطمًاتيبهلاونبينأمهنمبلطيالبرلانأىلإلاؤسلا
دعبدوهيلاهددجوبرلارمأبلكيهلاىنبناميلسنأل

ديدجلادهعلامايأىلإريشيلوقلانأحجرألاف.هرمأبيبسلا
يفَال،ٌةَعاَسِيتْأَت«هلوقبحيسملاهيلإراشأيذلاتقولاو اَذٰهِ
جلٱ
ْ

يفَالَو،ِلََب َنوُدِجاَّـسلٱ...ِبآلِلَنوُدُجْسَتَميِلَشُروُأِ
حلٱ
ْ
حلٱَوِحوُّرلٱِبِبآلِلَنوُدُجْسَيَنوُّيِقيَِق

ْ
-٤:٢١انحوي(»ِّـَق

نوربتعياوناكفهدعبوحيسملانامزيفدوهيلاامأو.)٢٣
نأبجيهنأوههلسروحيسملاميلعتوًادئازًارابتعالكيهلا
برىلإاورظنيوةيدسجلازومرلاهذهنعمهراكفأاوعفري
باطخرظنا.ةيقيقحةيحورةدابعهلاومدقيولكيهلا
لامعأ(انيثأيفسلوبباطخو)٧:٤٨لامعأ(سونافتسا
لاوزءايعشإيفلوقلااذهنمجتنتساامهنملكف)١٧:٢٤
دجسنوعمتجنيتلاسئانكلاربتعنالف.هتمدخولكيهلا
يهوةريثكاهنألميلشروأيفلكيهلالثملكايهاهنأكاهيف
تاولصلاميدقتيفهللابعشداحتااهتياغوةريثكنكامأيف
تسيلوهريسفتعمسدقملاباتكلاةوالتوتاحيبستلاو
هذهنأبجيهنأعمتامدقتلاوروخبلاوحئابذلاميدقتل
.برلاةدابعبقيليامكاهتمدخواهئانبيفنوكتسئانكلا

ُلوُقَيِهِذٰهُّلُكْتَناَكَف،يِدَياَهْتَعَنَصِهِذٰهُّلُكَو«٢
ملٱَىلِإ:ُرُظْنَأاَذٰهَىلِإَو.ُّبَّـرلٱ

ْ
ملٱَوِنيِكْسِ

ِحوُّرلٱِقِحَسْنُْ
ملٱَو
.»يِمَالَكْنِمِدِعَتْرُْ

٩:٤ارزع٥١:١٧و٣٤:١٨رومزم٦١:١و٥٧:١٥ص
٥عو٢٨:١٤لاثمأو١٠:٣و

.ضرألاوتاومسلايأِهِذٰهُّلُكَو
هللالاق.ءدبلايفقلخلاىلإريشيِهِذٰهُّلُكْتَناَكَف

:ىنعملاو.ناكفنكيل
ةبسنلابءيشالكسانلايديأبعونصملالكيهلانإ)١(
.هللااهعنصيتلاضرألاوتاومسلاىلإ

حورلانمهدنعًارابتعالقأضرألاوتاومسلانإ)٢(
امهمةيداملاقئالخلاةميقديزتةيحورلاقئالخلانألقحسنملا
رثكأمهيدلاودنعةميقدالوأللنأامكةليمجوةميظعتناك
.لوقحلاوتويبلانم
سلوبلوقرظناو)٥٧:١٥ص(ِقِحَسْنُْملٱَوِنيِكْسِْملٱ
ُنُكْسَيِهللاٱُحوُرَو،ِهللاٱُلَكْيَهْمُكَّـنِإ«)٣:١٦سوثنروك١(
هللاحورلحيديدجلادهعلايفهنأانهلوقلاىنعمو»ْمُكيِف
جاتحيالفهيفنكسيوناكملكيفنينمؤملانملكىلع
.هيفدوجسلامدقيلميلشروألكيهكلكيهىلإ

َوُهَفًةاَشُحَبْذَيْنَم.ٍناَسْنِإُلِتاَقَوُهَفًارْوَثُحَبْذَيْنَم«٣
لَكُرِحاَن

ْ
َقَرْحَأْنَم.ٍريِزْنِخَمَدُدِعْصُيًةَمِدْقَتُدِعْصُيْنَم.ٍب

هتاَهُرْكَمِبَو،ْمُهَقُرُطاوُراَتْخٱُمُهْلَب.ًانَثَوٌكِراَبُمَوُهَفًاناَبُل ِْمِ

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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.»ْمُهُسُفْنَأْتَّـُرس
٢:٢نييوال٢٣:١٨ةينثت١:١١ص

يهوةلوبقمريغتامدقتوحئابذىلإراشأًارْوَثُحَبْذَيْنَم
.)١٦-١:١١صرظنا(ةعاطالوناميإالبةمدقملاًالوأ
:٢٧ىّتمرظنا(ديدجلادهعلامايأىلإًاضيأيبنلاراشأامبرو
لٱِءاَسَؤُرُعيَِمجَرَواَشَت«)١

ْ
َعوُسَيَىلَعِبْعَّـشلٱُخوُيُشَوِةَنَهَك

لٱِراَدَىلِإْمُهاوُلُخْدَيَْمل«)١٨:٢٨انحوي(و»ُهوُلُتْقَيىَّـتَح
ْ
ِةَيَالِو

لٱَنوُلُكْأَيَف،اوُسَّـجَنَتَيَالْيَكِل
ْ
ىلإًاضيأراشأامبرو.»َحْصِف

هترافكنأكهورقتحافحيسملاىتأامدعبحئابذاومدقنيذلا
.ةيفاكتسيل

هللاحورلعفبهبلقيفددجتملاْمُهَقُرُطاوُراَتْخٱُمُهْلَب
مدعلًانايحأطقسيهنأريغاهبرسيالوةيطخلاراتخيال
امأوهللاىلإعجريوبوتيونزحيفدصقالبوهابتنالا
ناكاذكهواهبنورسيوةيطخلانوراتخيفانهنوروكذملا
)٦٥و٥٩و٥٧ص(يفمهركذيفيبنلامايأيفضعبلا
.ليجلكيفوديدجلادهعلايفنينمؤملاريغىلإراشأو

.ْمِهْيَلَعاَهُبِلْجَأْمُهَفِواََخمَو،ْمُهَبِئاَصَمُراَتْخَأًاضْيَأاَنَأَف«٤
.اوُعَمْسَيْمَلَفُتْمَّـلَكَت.ٌبيُِجمْنُكَيْمَلَفُتْوَعَدِّـينَأِلْجَأْنِم
لٱاوُلِمَعْلَب

ْ
يفَحيِبَق .»ِهِبَّـَرسُأَْملاَماوُراَتْخٱَو،َّـيَنْيَعِ

٧:١٣ايمرإو٦٥:١٢صو١:٢٤لاثمأ

هقرطراتخينأناسنإلاردقيْمُهَبِئاَصَمُراَتْخَأًاضْيَأاَنَأَف
راتخينأردقيالهنكلوملظلاوءارتفالاوبرلاىلعدرمتلايف
ديريامكقيضلاورقفلاونازحألاوضارمألاهيتأتفهبئاصم
نينمؤملاريغللوقيو»اوفاختال«نينمؤمللبرلالوقي.برلا
وادارأاماولأسينأنينمؤملارمأب»مكيلعاهبلجامكفواخم«
عمسيالفهنوعديسهنأبنينمؤملاريغئبنيومهيطعيف
هذهو.مهبلعفيهباولعفامكوبيجتسيالفهنمنوبلطيو
بارخيفاميسالوةريثكعاونأىلعدوهيلاتباصأبئاصملا
.نيينامورلاديبميلشروأ

ملٱاَُّهيَأِّـبَّـرلٱَمَالَكاوُعَمْسِا«٥
َلاَق.ِهِمَالَكْنِمَنوُدِعَتْرُْ

:يِمْسٱِلْجَأْنِمْمُكوُدَرَطَوْمُكوُضَغْبَأَنيِذَّـلٱُمُكُتَوْخِإ
.»َنْوَزْخَيَفْمُهاَّـمَأَو،ْمُكِحَرَفِلُرَهْظَيَف.ُّبَّـرلٱِدَّـجَمَتَيِل
٢:١٣سطيتو١:١٠يكينولاست٢و٥:١٩ص٢ع

مهوضغبأنيذلامهتوخإودوهيلانمءايقتأللانهمالكلا
)٢٢:١لامعأرظنا(.دوهيلانمنينمؤملاريغورارشألامه
.ةوخإكنيدهطضملادوهيلابطاخسلوبثيح

لٱ«)١٥:١٨انحوي(حيسملالاقْمُكوُضَغْبَأَنيِذَّـلٱ
ْ
َُملاَع

.»ْمُكُضِغْبُي
.)٢٤:٩ىّتم(يِمْسٱِلْجَألنيضغبم
مكصّلخيللوقلاكًامكهتنيدهطضملالوقُّبَّـرلٱِدَّـجَمَتَيِل
.مكعمهنأقدصنوىرنفبرلا

نمليئارسإةاجننوريامدنعنوزخيَنْوَزْخَيَفْمُهاَّـمَأَو
ديدجلادهعلامايأيفةسينكلاءادعأىزخيولبابيبس
ةعامجلالبرللمهتمواقمنأرهظيفاهحاجننوريامدنع
.اونظامكطقفءافعضلاوءارقفلانم

ملٱَنِمٍجيِجَضُتْوَص«٦
لٱَنِمٌتْوَص.ِةَنيِدَْ

ْ
.ِلَكْيَهـ

.»ُهَءاَدْعَأًايِزاَُجمِّـبَّـرلٱُتْوَص

يبنلافهتحارناكملكيهلاوبرلاةنيدمميلشروأتناك
نممقتنيلتوصوجيجضبرابجلثمًامئاقايؤرلايفهآر
ءادعأو)٣٣:١٤صو٣:١٦ليئويو١:٢سوماع(هئادعأ
لعلو.)٥ع(يفنيروكذملانينمؤملاريغدوهيلامهبرلا
يذلانيينامورلاديبميلشروأبارخوههيلإراشملابارخلا
ميدقلاماظنلاءاغلإةمالعهنألًادجامهموًافيخمناك
.يزمرلا

لَّـطلٱاَهَذُخْأَيْنَأَلْبَق٧«٧،٨
ْ
َِيتْأَيْنَأَلْبَق.ْتَدَلَوُق

ملٱاَهْيَلَع
ْنَم؟اَذٰهَلْثِمَعِمَسْنَم٨.ًارَكَذْتَدَلَوُضاَخَْ
يفٌدَالِبُضَخْمَتْلَه؟ِهِذٰهَلْثِمىَأَر ٌةَّـمُأُدَلوُتْوَأ،ٍدِحاَوٍمْوَيِ
.»!اَهيِنَبْتَدَلَوْلَب،ُنْوَيْهِصْتَضََخمْدَقَف؟ًةَدِحاَوًةَعْفَد

دوهيلاولكيهلاوةنيدمللوه)٦ع(يفهيلإراشملابارخلا
.نييقيقحلاهللابعشبارخنوكيالهنكلونينمؤملاريغ

ديدجلادهعلايفوًالوأميلشروأُقْلَّـطلٱاَهَذُخْأَيْنَأَلْبَق
دايدزالانأامبةدلاوكتسيلاهنكلوةدلاوبةسينكلاتهبُش
ناكاذكهو.ةدحاوةعفدوأدحاوموييفهنأكةتغبنوكي
بعشلاجرنم٤٢٠٠٠وحننإفيبسلانمعوجرلا
مويو)٢:٦٤ارزع(دحاوتقويفميلشروأىلإاوتأليئارسإ
نمودحاوموييف٣٠٠٠وحنةسينكلاىلإمضنانيسمخلا
ةعرسبتدتماوةسينكلاتمنًادعاصونيسمخلاموي
دحاوسيسقدّمعهنإفانمايأيفرئازجلايفومنلاك.ةبيجع

ضعبيفوةدحاوةنسيف٥٠٠٠مهنمهتايحةدميف١٣٠٠٠
ليجنإلارونىلإةينثولاةملظلانمهلكبعشلالقتنارئازجلا
يفهلككلذومانصأللدجسيمهنمدحاودجويالىتح
.ةنسنيسمخةدم

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ناكهنأللماكلاحرفلاىلإريشيامبرًارَكَذْتَدَلَو
نأضعبلانظيو.دوهيلادنعصاخرابتعاروكذلادالوألل
.ةوقلاىلإريشيركذلا

ةسينكلاومنوهورمألااذهيأاَذٰهَلْثِمَعِمَسْنَم
.بيجعلا

ديدجتيهواهلكرومألاهذهيأِهِذٰهَلْثِمىَأَرْنَم
لكيفليجنإلادادتماوممألامامضناودوهيلاضعب
.خلاةنوكسملا

لَوُأَالَوُضَْخمُأاَنَأْلَه«٩
ِّـ
ملٱاَنَأْوَأ،ُّبَّـرلٱُلوُقَيُد

لَوُْ
ِّـ
ْلَهُد

ٰهلِإَلاَق،َمِحَّـرلٱُقِلْغُأ
ُ
.»؟ِك

ىلإًارظنبيجعرمأوهقباسلاددعلايفروكذملارمألا
.هتنامأوهللاةوقىلإًارظنًابيجعسيلهنكلوةيرشبلاةوقلا
هنإفهلمكيملولمعيفبرلاأدتباولًابيجعًارمأناكو
لبابيبسنمورصمةيدوبعنممهصّلخوليئارسإراتخا
ةرورضلانمفهنبالذبًاريخأوًالسروءايبنأمهيلإلسرأو
.اهبىنتعاواهادفنمبقيليامكةسينكلاحاجننوكي

َعيَِمجاَياَهَعَماوُجِهَتْبٱَوَميِلَشُروُأَعَماوُحَرْفٱ١٠«١٠،١١
اوُعَْضَرتِل١١اَهْيَلَعَنيِحِئاَّـنلٱَعيَِمجاَيًاحَرَفاَهَعَماوُحَرْفِا.اَهيِّـبُِحم
هتاَيِزْعَتِيْدَثْنِماوُعَبْشَتَو ِةَّـرِدْنِماوُذَّـذَلَتَتَواوُِرصْعَتِل.اَِ
.»اَهِدَْجم

نيذلاواهنوبحينيذلاوةدلاوبةهبشملاةسينكلاوأميلشروأ
نوكرتشيفاهدالوأبنوهبشماهقيضةدميفاهيلعنوحوني
ءايقتألاعيمجودوادلناكو.ةيحورلااهتايحواهتيزعتباهعم
:٢٧رومزم(لكيهلاوميلشروألةميظعةبحمميدقلادهعلايف
نمو.)١٢٢و٨٤و٦٥:٤و٢و٦٣:١و٤-٤٢:١و٤
حرفيفهتسينكبحيحيسملابحينملكنأةرورضلا
اهتاعامتجارضحيواهلجأليلصيواهتاقيضبنزحيواهحاجنب
.اهلريغيوةمدخلاولاملاباهدعاسيو

طَأَك«)٢:٢سرطب١(سرطبلوقرظنااوُعَضَْرتِل
ْ
ٍلاَف

لٱَنَبَّـللٱاوُهَتْشٱَنآلٱَنيِدوُلْوَم
ْ
لٱَّـِيلْقَع

ْ
لٱَميِدَع

ْ
اوُمْنَتْيَكِلِّـشِغ

.ةسدقملابتكلايأةسينكلاميلعتوهيلقعلانبللاو.»ِهِب
ةرايزوربنملانمظعاوملاةسينكلاتايزعتنماَِهتاَيِزْعَت
ةمدخلاوتاولصلاوةوخإلاةكرشوىنازحلاوىضرمللةاعرلا
.ةلدابتملا

اهدجميفكرتشمةسينكلايفوضعلكاَهِدَْجمِةَّـرِدْنِم
»انلمع«لوقنةنسحلالامعألانمةسينكلاتلمعامهمو
.انءاقفراوراصلايجألالكيفلضافألاوظاعولاوءادهشلاف

،ٍرْهَنَكًامَالَساَهْيَلَعُريِدُأاَذَنَئَه:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل«١٢
ُحتيِدْيَألٱَىلَعَو،َنوُعَْضَرتَف،ٍفِراَجٍلْيَسَكِمَمُألٱَدَْجمَو

ْ
َنوُلَم

.»َنوُلَّـلَدُتِْنيَتَبْكُّرلٱَىلَعَو
٦٠:٤و٤٩:٢٢ص٦٠:١٦ص٦٠:٥و٤٨:١٨ص

ىلعهربديوهوبرلانممالسلاًامَالَساَهْيَلَعُريِدُأ
نأًادعتسمبرلاناكو.هلقحناسنإلايقسيامكةسينكلا
:٤٨ص(هاياصولتغصأولميدقلايفمالسلااذهاهيطعي
:٨ص(ةكلهملاروشأةوقىلإريشي»فراجلالسلا«و.)١٨
ءانغإلنوكتكالهللتناكيتلاةيملاعلاةوقلاهذهف)٧
الوديفموريثكهنألرهنكمالسلااذهو.اهدجموةسينكلا
.عطقني

دوهيلانمةسينكلاءانبأمهنينمؤملاعيمجَنوُعَضَْرتَف
نملافطأكاهتيبرتواهتبحمبنوعتمتيفممألانممأاوناك
.مهتدلاو

يفَو،اَنَأْمُكيِّـزَعُأاَذَكٰهُهُّمُأِهيِّـزَعُتٍناَسْنِإَك«١٣ َميِلَشُروُأِ
.»َنْوَّـزَعُت

اهتبحمواهتيزعتةدلاوكةسينكلاتناكنإوْمُكيِّـزَعُأ
لمتشتهبعشلبرلاةبحمو.برلانملبًالصأاهنمتسيل
ًاضيأمألاةبحموبألاةبحمكنوكتفةبحملاعاونألكىلع
نعزاتمتمألاةبحموغلابلااهنبالاهتبحمواهلفطلمألاةبحمو
بسانتفاهريغنمنسحأاهدالوأفرعتمألانأامباهريغ
ةمدخيفاهسفنلذبتمألاو.جاتحيامكمهنملكلاهتيزعت
.اهريغنمرثكأةراسخومالآمهلجأللمتحتواهدالوأ
.هدالوألهللاةبحماذكهو

يف :يتأيامنمضتيدعولااذهَميِلَشُروُأِ
.ميلشروأيفنونوكيفمهنطوىلإنوعجريسمهنإ.١
لكىلعوةيزعتلاردصموبرلانكسمميلشروأنإ.٢

دهعلايفاذكهواهيلإرظنينأةيزعتلابلطينم
ةسينكلاربتعينأةيزعتلابلطينملكىلعديدجلا
نسحأهيفهسفنرهظييذلاناكملاوبرلانكسمك
.روهظ

ألَا
َ
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لٱَكْمُكُماَظِعوُهْزَتَوْمُكُبوُلُقُحَرْفَتَوَنَْوَرتَف«١٤
ْ
ِبْشُع

.»ِهِئاَدْعَأَىلَعُقَنَْحيَو،ِهِديِبَعَدْنِعِّـبَّـرلٱُدَيُفَرْعُتَو
خلا٣٧:١لايقزح

دسجلاةوقزكرمماظعلاِبْشُعْلٱَكْمُكُماَظِعوُهْزَتَو
.ٌءيرطاهخمنألبشعلابةحيحصلاماظعلاتهبُشو

نميهتاكربلاهذهنأنوفرعيسِّـبَّـرلٱُدَيُفَرْعُتَو
.كلذكمهئادعأكالهنإوبرلا

ٍةَعَبْوَزَكُهُتاَبَكْرَمَو،ِيتْأَيِراَّـنلٱِبُّبَّـرلٱاَذَوُهُهَّـنَأل١٥«١٥،١٦
ِراَّـنلٱِبَّـبَّـرلٱَّـنَأل١٦.ٍراَنِبيِهَلِبُهَرْجَزَو،ُهَبَضَغٍّوُمُحِبَّـدُرَيِل
.»ِّـبَّـرلٱَىلْتَقُرُثْكَيَوٍ،َرشَبِّـلُكَىلَعِهِفْيَسِبَوُبِقاَعُي

٢٧:١ص١:٨يكينولاست٢و٩:٥ص

روشأشيجكشيجدئاقبهئادعأنمبرلاماقتناهّبُش
ةعبوزكهتابكرموءايعشإرصعيفدوهيلادنعفورعملا
ىلإرانلاوبورحلاىلإفيسلاراشأامبرو.ةوقلاوةعرسلاب
.ةيعيبطتاوقبرامدلا

هرهظيوهعبشيلبهبضغنّكسيالُهَبَضَغٍّوُمُحِبَّـدُرَيِل
يفتمتةفيخملاةءوبنلاهذهنأحجرألاو.هئادعأكالهإب
رانلاتلمعهيفيذلانيينامورلاديبميلشروأبارخ
ءادعألانمماقتنالاًالوأنوكي.نيريثكىلتقناكففيسلاو
يف)٣٤صرظنا(مالسلاودجملاتوكلمةماقإهدعبنوكتو
ركذييذلاهدعبيذلاحاحصألاومودأنمبرلاماقتناركذ
ناركذيامهنإف)٢٠و١٩ايؤررظناو(حيسملاتوكلمتاكرب
ركذييذلا)٢١صرظنا(و.هعابتأعيمجوناطيشلاكالم
ءامسلايفسيلنألةيوامسلاميلشروأيفنينمؤملاةداعس
.برلايمواقملاوأةيطخللناكم

يفْمُهَسُفْنَأَنوُرِّـهَطُيَوَنوُسِّـدَقُيَنيِذَّـلٱ«١٧ جلٱِ
ْ
َءاَرَوِتاَّـَن

يفٍدِحاَو لٱِ
ْ
خلٱَْمَحلَنيِلِكآ،ِطَسَو

ْ
جلٱَوَسْجِّـرلٱَوِريِزْنِ

ْ
َنْوَنْفَي،َذَُر

.»ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ًاعَم
٤و٦٥:٣ص

يفٍدِحاَوَءاَرَو ىلإيأةمظنمةدابعىلإريشيِطَسَوْلٱِ
ءايعشإرصعيفناكو.سيئرونهاكمهلونيعمتجمداّبع
.دجوتملفحيسملانامزيفامأوانهةروكذملاكةينثوةدابع
ليجلاكلذبرلاىزاجميلشروأنوينامورلابرخاملنكلو
نإ«حيسملالاقو.)٢٣:٣١ىّتمو٦٥:٧ص(مهئابآماثآب
مهئابآاياطخومهاياطخيأ»ءايبنألاةلتقءانبأنييسيرفلا
.ةيجراخلاروصلايفةفلتخمتناكنإودحاورهوجيه
ظافلألامعتسابةمداقلالايجألااياطخفصييبنلاو

ذُرجلانأنونظملاو.همايأيفةفورعملااياطخلانمةذوخأم
ناكهايإداّبعلالكأوةدابعلايفمانصأللمدقيناكريزنخلاك
.هداّبعومنصلانيبداحتالاةمالع

ِجلَثَدَح.ْمُهَراَكْفَأَوْمُهـَلاَمْعَأيِزاَجُأاَنَأَو«١٨
َ
ِّـلُكِعْم

لَألٱَوِمَمُألٱ
ْ

.»يِدَْجمَنْوَرَيَوَنوُتْأَيَف،ِةَنِس

اهيلعيزاجيفراكفألافرعيبرلاْمُهَراَكْفَأَوْمُهـَلاَمْعَأ
.لامعألاىلعيزاجيامك

لايقزحلوقكممألالكعيمجلتقولاثدحيأَثَدَح
.»تقولاغلب«)١٢و٧:٧لايقزح(

ةازاجملايفوصالخلايفبرلادجميأيِدَْجمَنْوَرَي
ةسينكلاىلإنومضنينيذلاممألامهنوريونوتأينيذلاو
.نينمؤملاريغدوهيلانعًاضوع

َىلِإ،ِمَمُألٱَىلِإَنيِجاَنْمُهْنِمُلِسْرُأَو،ًةَيآْمِهيِفُلَعْجَأَو«١٩
يفَنيِعِزاَّـنلٱَدوُلَوَلوُفَوَشيِشْرَت لٱِ

ْ
،َناَواَيَوَلاَبوُتَىلِإ.ِسْوَق

جلٱَىلِإ
ْ
لٱِرِئاََز

ْ
،يِدَْجمْتَأَرَالَوِيَربَخْعَمْسَتَْمليِتَّـلٱِةَديِعَب

.»ِمَمُألٱَْنيَبيِدْجَمِبَنُوِربْخُيَف
١:١١يخالم٢:٣٤اقول

هللادهشاهبيتلابئاجعلاوتايآلاًةَيآْمِهيِفُلَعْجَأَو
)٢:٤٣لامعأو١٦:١٧سقرمو٢:٤نييناربع(لسرلاعم
.)٢:٣٤اقول(ةيآلاوههسفنحيسملانأاومهفضعبلاو

نيذلانينمؤملادوهيلايأِمَمُألٱَىلِإَنيِجاَنْمُهْنِمُلِسْرُأَو
)٢:٤٠لامعأ(سرطبلوقرظناةروكذملاةازاجملانماوجن
جلٱاَذٰهْنِماوُصُلْخٱ«

ْ
ملٱِليِ

لُْ
ْ
لكىلإبرلامهلسرأو.»يِوَت

.هللادجمباوربخيفحيسملابنيينثولااورشبيلملاعلا
)٢٧:١٠لايقزحطوفوأ(»لوف«واينابسأيف»شيشرت«
ناك.رصمنمبونجلاةهجىلإةيقيرفإيفناتليبق»دول«و
نمرهظيامكسوقلالامعتسابنيروهشمنويدوللا
دوسألارحبلانيباهنكسمةليبق»لابوت«.ةميدقلاتاباتكلا
.نانويلادالبناكسمه»ناواي«و.نيوزقرحبو
تناكيتلاةبيرقلالئابقلانيبزّيميبنلاِةَديِعَبْلٱِرِئاَزَْجلٱ

عمستمليتلاةديعبلارئازجلاوبرلادجمتأروتعمسدق
لكنعةباينلابةروكذمةديعبلالئابقلاهذهو.تأرالو
يفدولوطوفوبرغلاىصقأيفتناكشيشرتنإفممألا
.لامشلاىصقأيفلابوتوبونجلاىصقأ

ِّـبَّـرلِلًةَمِدْقَتِمَمُألٱِّـلُكْنِمْمُكِتَوْخِإَّـلُكَنوُِرضُْحيَو«٢٠
هبَوٍتاَبَكْرَمِبَوٍلْيَخَىلَع ِيسْدُقِلَبَجَىلِإٍنُجُهَوٍلاَغِبَوَجِداَوَِ

ألَا
َ
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يفًةَمِدْقَتَليِئاَْرسِإوُنَبُِرضُْحياَمَك،ُّبَّـرلٱَلاَقَميِلَشُروُأ ٍءاَنِإِ
.»ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإٍرِهاَط
١٥:١٦ةيمور

ممألانمنينمؤملانأنومهفيضعبلاَنوُِرضُْحيَو
٤٩:٢٢و١٤:٢ص(يفامكنيتتشملادوهيلانورضحيس
ضعبلاامأو.برللةمدقتدوهيلاءالؤهنومدقيف)٦٠:٩و
ْمُهْنِمُلِسْرُأَو«)١٩ع(يفمهيلإراشملانيلسرملانإنومهفيف
ميلشروأىلإممألانمنينمؤمنورضحيس»ِمَمُألٱَىلِإَنيِجاَن
يأدوهيلاةوخإاومسنينمؤملاءالؤهوةسينكلاىلإيأ
سلوبلاقامكبرللةمدقتمهودسجلابالناميإلابمهتوخإ
ملٱَعوُسَيِلًامِداَخَنوُكَأىَّـتَح«)١٥:١٦ةيمور(لوسرلا

ِحيِسَْ
ِمَمُألٱُناَبْرُقَنوُكَيِل،ٍنِهاَكَكِهللاٱِليِجْنِإلًاِرشاَبُم،ِمَمُألٱِلْجَأل
.»ًاسَّـدَقُمًالوُبْقَم

يفةفورعملارفسلاطئاسونسحأيبنلاركذٍلْيَخَىلَع
مهنإلبميلشروأىلإنورضحيمهنأةقيقحمهفنالو.هموي
راشتنالطئاسولانسحأربديبرلانإوةسينكلانولخدي
باتكلاعيزوتوسرادملايهطئاسولاانرصعيفوليجنإلا
مويلانورشبملارفاسيوكلذهبشأاموتايفشتسملاوسدقملا
نوكتةمدقتلاو.ةيراخببكارمىلعوأةيديدحككسىلع
.برلاتيبىلإرهاطءانإيفليئارسإينبةمدقتكةلوبقم

.»ُّبَّـرلٱَلاَقَنيِّـيِوَالَوًةَنَهَكْمُهْنِمًاضْيَأُذَِّـختَأَو«٢١
١:٦ايؤرو٢:٩سرطب١و٦١:٦صو١٩:٦جورخ

.ممألاينمؤمنمْمُهْنِم
نكلوحيبستلاوةالصلاةهجنمةنهكنينمؤملالكًةَنَهَك
نونوكيًاسانأممألانمدختيبرلانأوهانهىنعملا
.نيملعموًاسوسقةسينكلايفنيفظوتم

جلٱِتاَواَمَّـسلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«٢٢
ْ
جلٱَضْرَألٱَوَةَديَِد

ْ
َةَديَِد

ْمُكُلْسَنُتُبْثَياَذَكٰه،ُّبَّـرلٱُلوُقَييِماَمَأُتُبْثَتٌعِناَصاَنَأيِتَّـلٱ
.»ْمُكُمْسٱَو

٢١:١ايؤرو٣:١٣سرطب٢و٦٥:١٧ص

دعولااذهنأنومهفيدوهيلاْمُكُمْسٱَوْمُكُلْسَنُتُبْثَي
ةسينكللدعولانأحجرألاودسجلابميهاربإلسنكمهل
:٦٥ص(برلالاق.ًاممأوًادوهينينمؤملاعيمجىلعةلمتشملا
تبثي«لوقيانهو»رخآًامسا«هديبعيمسيهنإ)١٥
تلطبءايشأوتتبثءايشأيدوهيلاماظنلابيأ.»مكمسا
هبايثامأوتبثيناسنإلانإفهبايثوناسنإلارمأكرمألاو
لسنلااليحورلالسنلاوهتبثييذلالسنلاوىلبتف

مساالهللابعشمساوهتبثييذلامسالاويدسجلا
ءايعشإرصعيفنينمؤملادوهيللسيلفليئارسإبعش
مهلسنلاوزىلعاونزحينأتاءوبنلاهذهنوعمسيامدنع
الهللابعشمساوعطقنيالنينمؤملالسننألمهمساو
.لطبي

َىلِإٍتْبَسْنِمَوٍلَالِهَىلِإٍلَالِهْنِمُنوُكَيَو٢٣«٢٣،٢٤
.ُّبَّـرلٱَلاَقيِماَمَأَدُجْسَيِلِيتْأَيٍدَسَجيِذَّـلُكَّـنَأ،ٍتْبَس
َّـنَأل،َّـَيلَعاْوَصَعَنيِذَّـلٱِساَّـنلٱَثَثُجَنْوَرَيَوَنوُجُرَْخيَو٢٤
طُتَالْمُهَراَنَوُتوُمَيَالْمُهَدوُد

ْ
يِذِّـلُكِلًةَلاَذَرَنوُنوُكَيَو،ُأَف

.»ٍدَسَج
٤٨و٤٦و٩:٤٤سقرم١٦ع٦٥:٢رومزم١٤:١٦ايركز

رضحيدسجيذلكنأنكميالهنإفةقيقحمتيالاذه
ثثجلاةهجنماذكهو.دايعألاوتوبسلايفميلشروأىلإ
سدقملاباتكلاةمتاخكةءوبنلاهذهةمتاخو.رانلاودودلاو
موقتولاصفنانوكيريخألامويلايفيأ)٢١:٨ايؤر(هلك
هللابعشاهنمضوةديدجلاميلشروأيأةسدقملاةنيدملا
نوكيةنيدملاجراخوةمئادةدابعمدقيةمألكنمعومجملا
ةدبعوةرحسلاوةلتقلاوةسجرلاونينمؤملاريغونوفئاخلا
رانبةدقتملاةريحبلايفمهبيصنفةبذكلاعيمجوناثوألا
.يناثلاتوملاوهيذلاتيربكو

ظاعوللدئاوف
)٢ع(حورلاقحسنملاونيكسملاىلإرظنااذهىلإ
:اذهنمملعتن
اهنأل.ةالصلانكامأولكيهللبرلارابتعايفتكيال.١

.يبلقلادوجسلاوهرهوجلاورهوجللفرظ
هنكلوهعستالءامسلا.قحسنملابلقللبرلارابتعا.٢

:بابسألكلذو)٥٧:١٥ص(قحسنملاعمنكسي
.تايداملاعيمجنمرثكأةميقناسنإلاسفنلنأ:ًالوأ
ةيطخلانعبئاتلابلقلاوهقحسنملابلقلانإ:ًايناث
.هيفهللالولحلًاقفاومنوكيفءايربكلانميلاخلاو
:يتأيامبلقلايفبرلاىنكسنمجتني.٣

.»بيجأانأنوعدياملبق«ةالصللباوجلا:ًالوأ
.مألاةيزعتكةيزعتلا:ًايناث
يتأياذههيفانأوّيفتبثيذلا«ةديجلارامثألا:ًاثلاث
.»ريثكرمثب
.لماكلاحرفلا:ًاعبار

)٢٣و٢٢ع(ةيدبألاةداعسلاويدبألاباذعلا
:اذهنمملعتن

ألَا
َ

ءايعشإرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ةينثت(توملاوةايحلاانمادقلعجسدقملاباتكلانإ.١
دوجوركنينأنكمأولديريفناسنإلاامأو)٣٠:١٩
كلهيالهللانإهلوقبهفوخنكسيفيدبألاباذعلا
توملاوةيطخلاعمجهللانإفهاياطختناكامهمًادحأ
.امهنيبلصفينأناسنإلاردقيالو
يفامهباقعلاوةداعسلانأداقتعاةرورضمزليال.٢

يهةميركلاةراجحلاوراجشألاورهنلافةيداملارومألا
باذعةلثمأتيربكلاورانلاكلذكوةيحورحارفأةلثمأ
ىلإبارتقالابنوكيحرفمظعأنأيفكشالويحور
.هبضغبوهنعداعتبالابنوكيباذعمظعأوهاضروهللا
ضعبللنألءاوسمهعيمجنييدفملاةداعسنوكتال.٣

نيكلاهلاباذعكلذكوضعبلانمرثكأًادادعتسا
.)١٩و١٩:١٧و٤٨و١٢:٤٧اقول(
هقرطعيمجمهفننأردقنالولداعهللاوةبحمهللا.٤

.نآلاهمهفنالاممهفنساننكلو

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
َ
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