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سرهفلا
٣..............................ةمدقم

٣.................لوصفةعبرأاهيفو:ةمدقملا
٣.............رفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
٤.........رفسلااذهةباتكنمزيف:يناثلالصفلا
٤........رفسلااذهتالمتشميف:ثلاثلالصفلا
٤............رفسلااذهبتاكيف:عبارلالصفلا

ألَا
َ

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

ألَا
َ

١١........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٥.......................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٨........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٢٣.................ثالثلاإجلملاندمنييعت
٢٣........................يناثلاباطخلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٢٣......................ُسِمَا

ألَا
َ

٢٧......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٢٧.....)١١ىلإ٦ص(ةعيرشلاريسفتنملوألاءزجلا

ألَا
َ

٢٩.......................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٣٢.......................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص
٣٣.........................جورخلاراكذت

ألَا
َ

٣٥.......................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص
٣٥..............جورخلااياطخراكذتيفةظعوم

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٣٩.......................ُِرشاَع
٤٠.......)٣٣-٣٣:٣٠ددع(جورخللعبارلانمزلا
٤٠.........)٧و١٠:٦ةينثت(جورخللسماخلانمزلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٤٣...................ََرشَعيِداَْ

ألَا
َ

٤٧....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٥٠...................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٥٢....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٥٤..................ََرشَعُسِمَا

ألَا
َ

٥٦..................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٥٦.........)١٢صجورخرظنا٨ىلإ١ع(حصفلا
٥٧......)١٢ىلإ٩ع(نيسمخلاديعوأعيباسألاديع
٥٨.................)١٥ىلإ١٣ع(لاظملاديع
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ألَا
َ

٥٩....................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
٥٩............)٧ىلإ٢ع(نثولادبعينممجر
ليئارسإيفمظعألاناطلسلاتاذةبوتكملاهللاةعيرش

٦٠.....................)٢٠ىلإ٨ع(
٦١...............)٢٠ىلإ١٤ع(ةكلمملاةعيرش

ألَا
َ

٦٣....................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
٦٣............)٥ىلإ١ع(مهقحوأةنهكلابيصن
٦٣.........)١٤ىلإ٩ع(نيينثولاسجرنمريذحت
٦٤...............٢٠ىلإ١٥عديحولاطيسولا

ألَا
َ

٦٥...................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
٦٥.................)١٣ىلإ١ع(أجلملاندم
٦٧.................)٢١-١٥ع(روزلاةداهش

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٦٨......................َنوُْرشِع
٦٨........................برحلاةعيرش
٦٩....................)٢٠-١٠ع(راصحلا
٧٠...................)حاحصألااذهللييذت(

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
٧٠................َنوُْرشِع

٧٠..................)٩-١ع(لتاقلالهج
٧١................)١٤-١٠ع(ةّيبسلابجوزتلا
٧١...................)١٧-١٥ع(ةيروكبلا
٧٢..............)٢١-١٨ع(دراملادناعملانبالا
٧٢....................)٢٣و٢٢ع(قيلعتلا

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٧٣.................َنوُْرشِع
٧٣..................)٤-١ع(دوقفملالاملا
٧٤................)٣٠-١٣ع(ةيجيزلاةنامألا
٧٥...............)٢٧-٢٣ع(ةبوطخملاةراهط
٧٥....................)٢٩و٢٨ع(ةدوارملا

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٧٦................َنوُْرشِع
٧٧.................)١٤-٩ع(ةلحملاةراهط
٧٨..................)١٦و١٥ع(قبآلاأجلم

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

٧٩.................َنوُْرشِع
٧٩.................)٤-١ع(قالطلاةعيرش
ةيناسنإلاةحلصمبقلعتتةفلتخمننس

٧٩...............)٢٥صةياهنىلإ٥ع(

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

٨١...............َنوُْرشِع
٨١...............)٣-١ع(ءاضقلايفلدعلا
٨٢.......)١٠-٥ع(ّىفوتملاخألاةأرماجوزتةعيرش
٨٢..........)١٦-١٣ع(ليكلاونازيملايفلدعلا
٨٣..............)١٩-١٧ع(قيلامعلاصئتسا

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٨٣..............َنوُْرشِع
٨٣.................)١١-١ع(ةروكابلاميدقت
٨٤.............)١٥-١٢ع(روشعلاةيدأتنالعإ
٨٥.................)١٩-١٦ع(ةظعوملاماتخ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٨٦...............َنوُْرشِع
٨٦....)٤-١(ةسلكمةراجحىلعةعيرشلاةباتكبرمألا
٨٦........)١٠-٥ع(ةراجحنمحبذمءانببرمألا
٨٧..)١٣-١١ع(ةنعللوةكربللنيتئفىلإطابسألاماسقنا
٨٧.............)٢٦-١٤ع(اهبقوطنملاتانعللا

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٨٨................َنوُْرشِع
٨٨...........ةنعللاوةكربلاةينثتلايفةعيرشلاتابثإ
٨٩..........)١٤-١ع(ةعاطلاىلعةبترتملاتاكربلا
٩٠........)٤٨-١٥ع(ةيصعملاىلعةبترتملاتانعللا
راصحلالزاونوليئارسإىلعةبيرغةمأراصتنا

٩٤.....................)٥٧-٤٩ع(
٩٦..........................يناثلادهعلا

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

٩٦........)٢عنم(َنوُْرشِع

ألَا
َ

١٠٠......................َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
١٠١......)١٤-١١ع(ناميإلانموهيذلاّربلاةعيرش

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
١٠٣................َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

١٠٣.....)٨-١ع(ًادئاقهنوكنععوشيلىسوملزانت
عراشلاهنأرابتعابةعيرشلابةيانعلاةنهكلاىسومةيلوت

١٠٤......................)١٣-٩ع(
١٠٤.......)٢٣-١٤ع(ىسومناكمعوشيهللانييعت
١٠٦....)٢٨-٢٤ع(نييواللةاروتلاباتكىسومءاطعإ

ألَا
َ

١٠٧.................َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
١١٤................خيراتلامامتإيفعوشيعورش

ألَا
َ

١١٥................َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
١١٥.....................ةرخآلاىسومةكرب

ألَا
َ

١٢٢.................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
١٢٢.........................ىسومتوم



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

لوصفةعبرأاهيفو:ةمدقملا

رفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
ةاروتلارافسأنمهقبسامكدوهيلادنعرفسلااذهمسا
اذهيأ»ميربدههلإ«همساف.هلوأتاملكضعبهنأيف
رفساللصألايفةاروتلانمءزجوهو.مالكلا)وه(
ىلإتمجرُتنأدعبالإهسأربًارفسدرفُيملولقتسم
هلوأيفواولامدعللقتسمرفسهنأمهضعبىأرو.ةينانويلا
.ددعلارفسونييواللارفسوجورخلارفسنملكيفامك
رفسلاءازجأنمًاريثكنإفهلالقتسالبجومريغاذهو
حّجرملانأىلع.اهلوأيفواوالدحاولالصفلالبدحاولا
.ءافلاوأواولااهيفو١صنمةثلاثلاةيآلارفسلالوأنأ
وأةاروتلانمءزجهنأبرعشيرفسلااذهلوأيفهلوقنإو
ضعبهامسو.نيلمأتمللالإكلذنمرهظيالوهلبقاملعبات
نييليئارسإللفينعتلاوموللانمهيفامل»خيبوتلارفس«دوهيلا
ذإةعيرشلاىلعهلامتشال»ةاروتلا«مهضعبهامسو.ذئموي
يفةملكمسالااذهو»ةنشملا«مهضعبهامسو.اهلراركتوه
تمجرُتوةينثتلاكوهفىنثمهانعموةيناربعلايف)١٧:١٨ص(
يذلامسالاوهو.ةخسنبعضوملااذهيفةيبرعلاىلإ»ةنشم«
ةيبرعلاىلإاهومجرتملوألاوةينانويلاىلإةاروتلاومجرتمهراتخا
.ًاعمخيراتلاوةعيرشلانمقبسامراركترفسلااذهنأل
الوىسومتومىوسقباسلاخيراتلاىلعدازامهيفسيلو
يفقرفالو.مدقتامقوفىسوملتانلعملانمءيش
يفاهبدوصقملافىنعملايفةيبرعلاةيمستلاوةينانويلاةيمستلا
يفاهانعمو.كلذكاهتوالتوأنيترمةعيرشلاةباتكةيبرعلا
اهتباتكوأ»ةيناثةعيرشلافيلأت«وأ»ةيناثلاةعيرشلا«ةينانويلا
.كلذك

:بابسأةثالثانهةيهلإلاةعيرشلاةينثتلو
اهلريرقتلانمهيفاملاهلماركإهللاةعيرشةينثتنإ:لوألا·

.اهبةيانعلاو
ةعيرشلااوطعُأنيذلانألًايرورضناكاهريركتنإ:يناثلا·
نأهللادارأفديدجبعشمهنمأشنواوتامدقاوناكًالوأ
مهءابآاهاطعأيتلاةعيرشلامهلهسفنىسومررقي
نمهلامرخآمهسفنأيفلعجيلهسفنىسومةطساوب
مهنألوتومينأكشوىلعناكهنألملاعلااذهيفريثأتلا
اهيفيتلاناعنكضرأىلعاولوتسينأكشوىلعاوناك
هبلضاماودّوعتدقاوناكمهنألوةينثولارعاشملك
تاداعلاداسفنماولخيملنيذلامهفالسأنمنوريثك
.ةيرصملادئاقعلاو

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةعبرأاهيفو:ةمدقملا

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



دعونمظعولاليبسىلعةعيرشلاريركتنإ:ثلاثلا·
لكهيلإنورقتفياممناكنايبوحصنوداشرإوديعوو
ضرأيفمهيلعهللاهبجوأاملكبمايقللراقتفالا
ةلزنمبهبعشلىسومنمةينثتلاهذهتناكو.مهثاريم
.هذيمالتلحيسملاتاملكرخآ

رفسلااذهةباتكنمزيف:يناثلالصفلا
رفسوجورخلارفسةثالثلارافسألايفمدقتاممرهظي
لبقتناكرفسلااذهةباتكنامزنإددعلارفسونييواللا
يفمهيلعهالتو.ليلقبنييليئارسإلاىلعهايإىسومةوالت
هلكرفسلاو.هرمعنمرهشرخآيأهتايحروهشرخآ
عوشييفامب١:٣يفاملباق(نيرهشخيراتىلعلمتشي
ىلعوهوهبهتيانعوهبعشلىسومبحيفلمأتف.)٤:١٩
حيسملابحفصوياليذلابحلاركذاوتومينأكشو
رركو.ضرألاىلعهتايحنمرخآلاعوبسألايفهذيمالتل
كبلقحولىلعاهبتكاوةايحوحوريهيتلاهلاوقأوهاياصو
اذكهيذلابآلاهللادمحاوكئابرقأوكلهأىلعاهصقو
نملككلهياليكلديحولاهنبالذبىتحملاعلابحأ
.ةيدبألاةايحلاهلنوكتلبهبنمؤي

رفسلااذهتالمتشميف:ثلاثلالصفلا
نيبليئارسإينبلىسومهلاقامىلعرفسلااذهلمتشي
ظعولاعماهخيراتوةعيرشلارركموهوعينربشداقوءانيس
.)ةمدقملانملوألالصفلاو١:٥صرظنا(راذنإلاو

ةعبرأىلإمسقُتًاحاحصأنوثالثوةعبرأرفسلااذهيفو
:ماسقأ
نممهجورخذنمنييليئارسإللهللاهعنصام:لوألا·

ص-١ص(جورخلاكلذلنيعبرألاةنسلارخآىلإرصم
٣(.
دقونيبطاخملاءابآاهيطعأيتلاعئارشلاراركت:يناثلا·
.)٢٦ص-٤ص(ناعنكضرأاولخدينأاوكشوأ
ص(ةعاطلاىلعضحلاوةيبدألاةعيرشلاريرقت:ثلاثلا·

.)٣٠ص-٢٧
ىسومبطخوىسوملةفيلخعوشيةماقإ:عبارلا·
.)٢٤ص-٣١ص(ةيعادولا

أرقُتيكلًامسقرشعدحأىلإرفسلااذهدوهيلامسقو
ضعببمسقلكاومسوتاقوألايلاوتىلععمجملايف
ىلعاهئامسأبماسقألاكلتيههذهوهنمىلوألاتاملكلا
:بيترتلا
.)١:١ص(وهومالكلايأ»ميربد«.١

ص-٣:٢٣ص(نموهوتعرضتويأ»اونحتاو«.٢
٧:١٢(.
ص-٧:١٢ص(نموهومكنألجأنميأ»بقع«.٣

١١:٢٥(.
ص-١١:٢٦ص(نموهو)هَروأ(رظنايأ»هآر«.٤

١٦:١٧(.
:٢١ص-١٦:١٨ص(نموهوةاضقيأ»ميطفش«.٥

٩(.
-٢٥:١ص-٢١:١٠ص(نموهوتجرخيأ»ازت«.٦

١٩(.
-٢٦:١ص(نموهو)تلخدوأ(ىلإتيتأيأ»اوبت«.٧

.)ةيبرعلايف٩وةيناربعلايفو٢٩:٧ص
ةيناربعلايف٢٩:٨ص(نموهونوفقاويأ»مبيصن«.٨

.)٢٠-٣٠:١صىلإةيبرعلايف١٠و
-٣١:١صنموهو)بهذووأ(بهذفيأ»كليو«.٩

٣٠(.
٣٢:١ص(نموهو)يعمساوأ(يتصنايأ»ونيزاه«.١٠

.)خلا
ص(نموهوةكربلايههذهويأ»ةكربهتازو«.١١

.)خلا٣٣:١

رفسلااذهبتاكيف:عبارلالصفلا
رفسبتاكىسومنأىلعنييحيسملاودوهيلاروهمجنإ
ةلدألابىسومةاروتلابتاكنأىلعمالكلامدقتدقوةينثتلا
رافسألاةمدقمرظنا(ةاروتلانمءزجةينثتلارفسوةعطاقلا
نمو.هبتاكىسومنأتبثف)١:٣ةينثتو١لصفةسمخلا
هنمةريثكعضاوميفوهسفنرفسلايفامكلذلةيدؤملاةلدألا
:٢٠و٢٦-١٦و٥-٧:١و١٩و١٨و١١و١٠و٦:١صرظنا(
وهونيثالثلاوعبارلاحاحصألانإمعن.)كلذريغو١٧و١٦
ىسومتومأبنهنألىسومهبتكاممسيلرفسلااذهرخآ
نأحّجرملاوىسومخيراتلًاماتخنوكيلهيلإفيضأفهنفدو
ألَتْمٱِدَق«ًامهلمناكهنإفنوننبعوشيهبتاك

َ
،ٍةَمْكِحَحوُر

اوُلِمَعَوَليِئاَْرسِإوُنَبُهَلَعِمَسَف،ِهْيَدَيِهْيَلَعىَسوُمَعَضَوْذِإ
.)٣٤:٩ةينثت(»ُّبَّـرلٱىَصْوَأاَمَك

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

لٱَوُهاَذٰه«١
ْ
يفَليِئاَْرسِإَعيَِمجىَسوُمِهِبَمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَك ِ

نُدْرُألٱِْربَع
يفِّـ لٱِ

ْ
يفِةَّـيِّـَرب لٱِ

ْ
َلَفوُتَوَناَراَفَْنيَب،ٍفوُسَةَلاَبُقِةَبَرَع

.»ٍبَهَذيِذَوَتوُرْيَضَحَوَناَبَالَو
٧و٢٢:٤و١٠و٩:١عوشي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ةيآلاَليِئاَْرسِإَعيَِمجىَسوُمِهِبَمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَكْلٱَوُهاَذٰه
الوهلكرفسللةمدقمةثلاثلاةيآلاةياهنىلإاهدعباموىلوألا
.)٤:٤٠ص(ىلإةعبارلاةيآلانموهولوألاءزجلااميس

نُدْرُألٱِْربَع
ملكتملانمندرألانمرخآلابناجلاياِّـ

اونوكيملليئارسإينبنألذئمويئراقلاوأبتاكلاوهيذلا
ىلإبرقألابناجلارخآلابناجلابدوصقملافندرألااوربعدق
.بعشلا

يف ىلإبرقألابناجلاربعلابدوصقملانألدياذهِةَّـيِّـَربْلٱِ
.ندرألااوربعيملاوناكمهنألليئارسإينب

يف نمدتميداوكلانهو.ندرألالهسيهوِةَبَرَعْلٱِ
.ةبقعلاجيلخسأرىلإإطوالاتيملارحبلافرط

ميبةيناربعلابفرعُيهنإفرمحألارحبلاوهوٍفوُسَةَلاَبُق
ركذلنكلوةيبرعلاوةيناربعلانيتغللايفرحبلاميلاوفوس
ًافوسنأمهضعبىأرانهيناربعلالصألايفميلانودفوس
هيلإفاضيالوفورعمريغناكملااذهنكلوناكممسا
ةلابقانرسفاذإدوصقملافلتخيالفهبًالصتمنكيملامميلا
ةبقعلاجيلخهنأمهضعبحّجرو.رمحألارحبلاهاجتبفوس
كلذىلإةماقتسابدتميلفوتونارافنيبلهسلانإفربدتف
.جيلخلا

نأةاروتللردنكةطيرخنمرهظيخلاَلَفوُتَوَناَراَفَْنيَب
نإونيميلاولامشلاىلعءانيسنمًالامشدتمتنارافةيرب
قرشلافرطنممسريطخيفرطىلعتوريضحولفوت
يهلفوتنأيئُرو.ءاتيسةهجيفتيملارحبلانميبونجلا
اهمسرو(نابالو»ةرضحنيع«يهتوريضحنأو»ةليفوت«
نيباميفضيبأعضومهنأيفبيرال)نبلةيناربعلايف
روخصلاضايبلكلذبيمُسهنأحّجرملاوروكذملانكامألا
.هلةرواجملا

ولوبهذوذاهانعمويناربعلااهظفلاذه(ٍبَهَذيِذ
يذاهلحميفبارعإلاىضتقمبتناكلكلذكتمجرت
نمءانيسىلإبرقأناكملااذهنأيفبيرال)بهذ
ورسفملاقو)بهذلادالبمهضعبهامسو(توريضح
.هيفيبهذلالجعلاعنصكلذبهتيمستةلعنأدوهيلا
بهذلانييليئارسإلاعمجل»بهذيذب«يمسهنأحجرألاو
رابغهيفحرطيذلاءاملانممهبرشلوألجعلاكبسلهيف
كلذحصنإف.)٩:١٢ص(هقحسوهقارحإدعبلجعلا
عينربشداقىلإءانيسنمريسملاطخيفناكملاكلذناك
ًاقرشةبقعلاجيلخوًابرغنارافةيربفرطىلعلابجلانيب
نيصةيربىلإهنملصويوًالامشجيلخلافطعنينأىلإ
لسالسةيربلاهذهدحيو.لهسلايأةبرعلاانهةامسملا
ةلسلسلاءاروةبقعلاجيلخىلعفرشيونيبناجلاىلعلابج
تناكيتلامودألابجهنمقرشلاىلإو.نارافةيربةيبرغلا
مثعينربشداقىلإنوبهاذمهوليئارسإينبنيميىلع

ينسنمةريخألاةنسلايفرَفسلارخآيفمهومهلامشىلع
لفوتتناكو.مودأضرأباوطاحأنيحذئتقوجورخلا
تيملارحبفرطيفيذلالهسلاهاجتةلسلسلاكلتيقرش
ليئارسإونبهبّرمامةسمخلانكامألاكلتتناكو.يبونجلا
.شداقىلإءانيسنم

ريِعَسِلَبَجِقيِرَطَىلَعَبيِروُحْنِمًامْوَيََرشَعَدَحَأ«٢
َ

.»َعيِنْرَبَشِداَقَىلِإ
٩:٢٣صو١٣:٢٦ددع

ىلعنارافنيبقيرطلايأَبيِروُحْنِمًامْوَيََرشَعَدَحَأ
رخآلابناجلاىلعةريضحىلإلفوتنمطخونيبناجلادحأ
ىلإبيروحنمقيرطلايهوًامويرشعدحأاهعطقلغشي
.عينربشداق

ليئارسإونبهنملسرأيذلاناكملاوهَعيِنْرَبَشِداَق
نأرهاظلاو)١٣صددع(ناعنكضرأىلإسيساوجلا
ةيربلابمهتماقأةدمنييليئارسإلازكرمتناكعينربشداق
اذهلوأيفتركُذو)٢٠:١ددع(تنفُدوميرمتتاماهيفو
ديقلاكلذنودبهرخآيفتركُذوعينرببةديقمحاحصألا
رشعينثااهنمةلسرملاسيساوجلاددعناكو.)٤٦و٢ع(
نملوألارهشلايفهيتلاةياهنيفكلذناكو)١٣:٢ددع(
.شداقاهمساركُذو)٢٠:١ددع(جورخللنيعبرألاةنسلا
يفىسوممالكيفعينربشداقاهمسانأركُذاملوأو
يهاهنأىلعاهنمسيساوجلالاسرإبلدو)٣٢:٨ددع(
.)٤٦ع(ةريثكًامايأليئارسإونباهبماقأو.اهنيعشداق

ىسوممالكنأةرصتخملاةينثتلارفسةمدقمنمانلو
يفهتياهنىلإءانيسنممهريسمءدبنمناكليئارسإينبل
ةعيرشلامهلرركهنأاهدعبنمانلرهظو.عينربشداق
يفنمضوحصنلاوراذنإلاوظعولاقيرطىلعاهحضوأو
نسحأةعيرشلامهلحضوأهنأهيفويجورخلاخيراتلاكلذ
جورخلانمنيعبرألاةنسلاةمتاخيفبآوملهسيفحاضيإ
ةفرعميأمالكلابيترتانلرهظيملو.ةيربلايفمهتايحو
امركذنكامألارثكأيففقحاللامالكلانمقباسلامالكلا
٢٠و١٨و١٦و٩ع(يفامكلذةلثمأنموًاقلطمهبملكت
ةعيرشلاريركتلةينثتلامساو)خلا٢٥:٥و٤٣و٢٩و
نمضتيرفسلااذههيلعلمتشييذلاظعولاو.ةقباسلا
ىلعاولوتسيورهنلااوربعينأىلعليئارسإينبلعيجشتلا
اهيطعينأبميهاربإهللادعويتلاناعنكضرأمهثاريم
اذهىلععينربشداقىلإءانيسنمليئارسإراسو.هلسن
رفسىلعدزتملشداقوءانيسنيبةفاسملانأعمو.ءاجرلا
ىلإروطلانمهرفسنمليئارسإلغشًامويرشعدحأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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اوماقأمهنإفرهشأةثالثوحناهيفراظتنالاوعينربشداق
.سيساوجلاعوجرنورظتنيةريثكًامايأعينربشداقب

ةنيثتلارفسنمىلوألاسمخلاتايآلانأةصالخلاو
:رومأةزجوملاةمدقملاهذهيفورفسلالكةمدقم
ناسلبهللامالكناكةعيرشلانمقبسامنإ:لوألا·

.ىسوم
اهماسقابةعيرشلالكليئارسإينبغّلبىسومنإ:يناثلا·
هدعباموءانيسيفمهيلعتضقتيتلاةدملايفةفلتخملا
.عينربشداقىلإ
.ركُذامبهيفمهملكيذلاناكملانييعت:ثلاثلا·
.كلذبهيفمهملكيذلانامزلانييعت:عبارلا·
برلاهاصوأاملك«وههبمهملكامنإنايب:سماخلا·
.»مهيلإ
.جوعونوحيسىلعمهراصتناركذ:سداسلا·
امكاهومهفيىتحةعيرشلامهلحرشهنأ:عباسلا·

.يغبني

يفَنيِعَبْرَألٱِةَنَّـسلٱيِفَف٣«٣،٤ حلٱِرْهَّـشلٱِ
ْ
يفََرشَعيِدَا ِ

اَمِّـلُكَبَسَحَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَمَّـلَك،ِرْهَّـشلٱَنِمِلَّـوَألٱ
َنيِّـيِروُمَألٱَكِلَمَنوُحيِسَبََرضاَمَدْعَب٤.ْمِهْيَلِإُّبَّـرلٱُهاَصْوَأ
يفَنِكاَّـسلٱ يفَنِكاَّـسلٱَناَشاَبَكِلَمَجوُعَو،َنوُبْشَحِ ِ
يفَثوُراَتْشَع .»يِعَرْذِإِ
:١٣عوشيو٢١:٣٣ددع٣٣و٢١:٢٤ددع٣٣:٣٨ددع
١٢

يفَنيِعَبْرَألٱِةَنَّـسلٱيِفَف وأ)٣ع(ََرشَعيِداَْحلٱِرْهَّـشلٱِ
لاق.يناربعلالصألايفوهامكخلانيعبرألاةنسلايفو
ىلعًاسايقةينثتلارفسلوأانهواولانأحيحصلاونوققحملا
يهوددعلارفسونييواللارفسوجورخلارفسنملكلوأ
هسفنبلقتسملصألايفةاروتلارفسنمءزجهنأنيبتيتلا
ةينثتلارفسةمدقمو١لصفةسمخلارافسألاةمدقمرظنا(
ةعيرشلاريركتبقطنىسومنأىنعملاو)٤لصفو١لصف
نيعبرألاةنسلارخآيفراذنإلاوظعولانمهمالكيفهاتأامو
ءانيسنيبةفاسملانإفرصمنمليئارسإينبجورخل
يتلاةدملاتناكًامويرشعدحأنكتنإوعينربشداقو
ةنسنيعبرأوحنةيربلايفمهويأاهعطقبمهيلعتضقت
.»ناميإلامدعلضرألااولخديملمهنأىرنو«

َبََرضـاـَمَدــْعــَب...َلــيــِئاَْرسِإيــِنــَبىــَسوــُمَمــَّـلــَك
نيكلملاىلعراصتنالاناك)٤و٣ع(َجوُعَو...َنوُحيِس
تاذلامعألانمامهدالبىلعءاليتسالاوجوعونوحيس
:٢١ددعرظنا(رصمنمجورخللنيعبرألاةنسلايفنأشلا
كلتناكسنمرشعيداحلارهشلالبقناكو.)٣٥-٢١

:١٣عوشي(ةسمخلانايدمءاسؤردوعونوحيسريغدالبلا
اذهو.)٣١صددع(ًاضيأبُرضنممءالؤهناكو)٢١
يفو.ىسومةايحيفنأشلاتاذلامعألارخآناكرصنلا
تقولاناكراصتنالاكلذرثأىلعتناكيتلاةحارلامايأ
برلاهبىصوأاملكبمهحصنوليئارسإينبظعولًابسانم
اوكبليئارسإينبنأ)٣٤:٨ص(نمانلو.مهيلإىسوم
رهشرخآيهمايألاهذهنأرهاظلاو.ًاموينيثالثىسوم
َدِعَص«هنألرصمنممهجورخلنيعبرألاةنسلاروهشنم
يفِّـنُدْرُألٱَنِمُبْعَّـشلٱ لٱِ

ْ
لٱِمْوَي

ْ
شلٱَنِمِِرشاَع

»ِلَّـوَألٱِرْهَّـ
نيعبرألاوةيداحلاةنسلانملوألارهشلاوهو)٤:١٩عوشي(
.حّجريامىلع

يف«٥ نُدْرُألٱِْربَعِ
يفِّـ ُحَْرشَيىَسوُمَأَدَتْبٱَبآوُمِضْرَأِ

.»ًالِئاَقَةَعِيَّـرشلٱِهِذٰه

يف نُدْرُألٱِْربَعِ
يفِّـ نمرخآلابناجلايفيأَبآوُمِضْرَأِ

.نيطسلفيفمهلرفسلااذهبتُكنيذلاءارقلاوأبتاكلا
.عرشوأ.نألواحوأ.ىلعمزعيأَأَدَتْبٱ
هللاهرمأوهللانمهلبقامءالجبمهيلعزركييأُحَْرشَي
يفدرتملانهةيناربعلاةملكلاو.ليئارسإينبهببطاخينأ
ةنرتقمتءاجامهيلكيفوناكملااذهريغنيناكمىوس
حلٱَىلَعُبُتْكَت«هلوقهيفورفسلااذهيفلوألاةباتكلاب

ْ
ِةَراَجِ

ةيناربعلايفو»ًادِّـيَجًاشْقَنِسوُماَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكَعيَِمج
رابتازهةروتهيريدلكتأمينباهىلعتبتكو«
تمجرُتيتلايهانه»راب«ةظفلو.)٢٧:٨ص(»بطيه
.انهاهرسفنيتلاةيآلايفحرشيب

اَهْشُقْنٱَواَيْؤُّرلٱِبُتْكٱ«هلوقهيفوقوقبحةءوبنيف:يناثلا
لَألٱَىلَع

ْ
ريغمجارتلاضعبيفءاجدقو»اَهُئِراَقَضُكْرَيِلِحاَو

نوزحبتك«ةيناربعلايفو»اهشقنأ«لدباهحضوأةيبرعلا
»راب«ةملكنأمهفيف.)٢:٢قوقبح(»خلاتحولهلعرابو
ىسومنألوقلاىلعانلمحياذهوةباتكلاوحاضيإلاينعُت
ةاروتلابتكيناكهنأيأ.حرشيوبتكيذئنيحناك
وهواهنمريخألاءزجلابتكييأليئارسإينبىلعاهولتيو
امكاهتياغوأاهايإهتباتكةلعتناكومهيلعهولتيواهرركم
يفكلذواهتياغوأهمالكلوسرلاسرطبةباتكةلعتناك
َّـلُكَنوُرَّـكَذَتَتيِجوُرُخَدْعَباوُنوُكَتْنَأًاضْيَأُدِهَتْجَأَف«هلوق
هبٍنيِح باطخلااذهيفرركو.)١:١٥سرطب٢(»ِروُمُألٱِهِذِٰ
تقولاكلذىلإءانيسنممهقالطناذنمنييليئارسإلاخيرات
خيراتلاكلذيفو.حئاصنلابًانرتقم)٣:٢٩ص(زاجيإب
:رومأةثالثرصتخملا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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سيساوجلالاسرإوعينربشداقىلإءانيسنممهريسم.١
ددعلارفسيفخيراتلاكلذليصفتو.رشعينثالا
داوقلازجعهيفو)١٤صةياهنىلإ١١:٢ددع(
داوقلاءامسأكيلإو.ايلعلاةوعدلاغولبنعبعشلاو
ددع(ىسوم.ةوعدلاكلتنعمهزجعءابنأعضاومو
عوشيو.)١٢صددع(ميرمونوراهو.)١١ص
ددع(داوقلانماوناكوسيساوجلاو.)١١:٢٨ددع(
لكيفيبدألابعشلاصقنرهظدقو.)١٦-١٣:٢
.نيحىلإعورشملاكرُتهنأىتحةدملاكلت
ةنسفصنوةنسنوثالثوعبسيهوةيلاتلانينسلانإ.٢

ضغنمرهظيامكناوهولذويزخةدمتناك
-١٤صددع(نمإبنلايفناكملاونامزلانعرظنلا

امم)٣٣صددع(يفنكامألاضعبركُذو.)٢٠ص
ىلإكلذيفتفتليملنكلوةدملاكلتيفاهركذناك
ةدحاوةيآىوسةينثتلارفسيفسيلو.اهئامسأريغ
.)٢:١ةينثت(ةدملاكلتبصتختىسومباطخيف
.بيذهتوبيدأتةدمهلكهيتلانمزناكو
نويليئارسإلااهيفبلغجورخللنيعبرألاةنسلانإ.٣

ضارقنامتوندرألائطاشاوغلبوًاجوُعونوحيس
.ةديدجلاةايحلايفهلسنأدتباوميدقلاليجلا

يفاَنَمَّـلَكاَنُهـٰلِإُّبَّـرلَا«٦ يفٌدوُعُقْمُكاَفَك:ًالِئاَقَبيِروُحِ ِ
جلٱاَذٰه

ْ
.»!ِلََب

١٠:١١ددعو١٩:١جورخ٣:١جورخ

يفاَنَمَّـلَكاَنُهـٰلِإُّبَّـرلَا هوهي«ةيناربعلايفوَبيِروُحِ
باتكلالكراعشبيترتلااذهىلعنامسالااذهو»انميهللا
.سدقملا

يفٌدوُعُقْمُكاَفَك رهشلالوأنمتقولاناكِلَبَْجلٱاَذٰهِ
مويلاىلإ)١٩:١جورخ(جورخللىلوألاةنسلانميناثلا
)١٠:١١ددع(ةيناثلاةنسلانميناثلارهشلانمنيرشعلا
ةسينكبتُروةعيرشلابعشلالبقهيفيذلابيترتلاةدم
ةنسلاهذهرومأفبرلاةميخلوحلزنيًاشيجوةدهاجم
.)ةسمخلارافسألايأ(ةاروتلاثلثوحنلغشت

ِهيِلَياَمَّـلُكَوَنيِّـيِروُمَألٱَلَبَجاوُلُخْدٱَواوُلَِحتْرٱَواوُلَّـوََحت«٧
لٱَنِم

ْ
جلٱَوِةَبَرَع

ْ
جلٱَوِلْهَّـسلٱَوِلََب

ْ
لٱِلِحاَسَوِبوَُن

ْ
َضْرَأ،ِرْحَب

لٱ
ْ
ِيناَعْنَك

ِّـ
لٱِرْهَّـنلٱَىلِإ،َناَنْبُلَو

ْ
لٱِرَْهنِريِبَك

ْ
.»ِتاَرُف

ةيدوهيلانميبونجلاءزجلايأَنيِّـيِروُمَألٱَلَبَجاوُلُخْدٱ
ىلعاوفلاحتنيذلاةسمخلانويرومألاكولملاهيفيذلا
ينبلنوعبجلهأةحلاصموعوشيرمألوأيفليئارسإ
نأنييليئارسإلاةقاطيفناكو.مهيلإمهمامضناوليئارسإ
قيرطيفءادعألاىلعاوفحزولدالبلابلقاوغلبي
.سيساوجلا

لبجلاوندرألالهسداعيملاضرأةيقبيأِهيِلَياَمَّـلُكَو
لبجوةيدوهيلانميبونجلامسقلايفةيلبجلاضرألايأ
يلامشلامسقلاىصقأيفةيلبجلادالبلاوطسولايفميارفأ
يفو(بونجلاونيطسلفيأ»هلفش«)ةيناربعلايفو(لهسلاو
ىصقأيفنوعمشبةصتخملاضرألاوهو»تجن«)ةيناربعلا
يلامشوهورحبلالحاسوةيدوهيلانميبونجلامسقلا
ريبكلارحبلاموختو)٥:١٧ةاضقو٩:١عوشيرظنا(لمركلا
.)٤٩:١٣نيوكت(نولوبزوريشأدالبونانبلهاجت

ِيناَعْنَكْلٱَضْرَأ
ِّـ

ردسألهسيهيناعنكلاضرأَناَنْبُلَو
امنانبلو.لامشلايفنوصحلاورماعنباجرميأنوليإ
هلوقبدوصقملاوهيقرشلالامشلايفتارفلاونانبلنيب
.»تارفلارهنريبكلارهنلاىلإنانبلو«

لَعَجْدَقْرُظْنُا«٨
ْ

اوُكَّـلَمَتَواوُلُخْدٱ.َضْرَألٱُمُكَماَمَأُت
َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإْمُكِئاَبآلُّبَّـرلٱَمَسْقَأيِتَّـلٱَضْرَألٱ
َهلاَهَيِطْعُيْنَأ

ُ
.»ْمِهِدْعَبْنِمْمِهِلْسَنِلَوْم

٢٨:١٣و٢٦:٤و٨و١٧:٧و١٥:١٨و١٢:٧نيوكت

َهلاَهَيِطْعُيْنَأ...ُّبَّـرلٱَمَسْقَأيِتَّـلٱَضْرَألٱاوُكَّـلَمَت
ُ

ْم
قاحسإوميهاربإضرألايطعينأبدعوهللانإْمِهِلْسَنِلَو
يفالإلسنلاكلذضرألالخديملوطقفمهلسنالبوقعيو
راصنأدعبهبفلخيملوهدعوسنيملهللاافدعولاكلذ
اذهبلباق(ليوطنامزبملاعلااذهريغيفةثالثلاءابآلاكئلوأ
.)١١:٢١ريسفتًاضيأرظناو١١:١٦نييناربعو٧:٥لامعأ

يفْمُكُتْمَّـلَكَو«٩ لٱَكِلٰذِ
ْ
ْنَأيِدْحَوُرِدْقَأَال:ًالِئاَقِتْقَو

.»ْمُكَلِْمحَأ
١١:١٤ددعو١٨:١٨جورخ

ركذيةرشعةنماثلاةيآلاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
)١٨صجورخ(نورثيةروشم)١(نيزاتممنيرمأىسوم
.تامصاخملاوتامكاحملاةقشمنمصلخياهعابتابيتلا
اوناكفةءوبنلاةبهومءالؤهلناكوًاخيشنيعبسلانييعت)٢(و
تايلوؤسملاضعبنمىسوماوحيرينأنيرداقكلذب
ةروشمتناكو.هتبترىضتقمبهيلعتناكيتلاىمظعلا
ىتمملعنملوبيروحىلإنييليئارسإلالوصولوأيفنورثي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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شداقوءانيسنيبنوعبسلاخويشلاّنيُعو.لعفلابتمت
لعلو)١١صددع(ليلقبءانيسنمليحرلادعبعينرب
كئلوأىتأو.تقولاكلذيفناكهلاونيعاميفمهذخأ
.بعشللةاضقلامهباختنابركذُتةمدخخويشلا

محَأْنَأيِدْحَوُرِدْقَأَال
ْ
:١١ددع(يفاذهلثملاقْمُكَِل

١٤(.

ٰهلِإُّبَّـرلَا١٠«١٠،١١
ُ
لٱُمُتْنَأاَذَوُهَو.ْمُكَرَّـثَكْدَقْمُك

ْ
َمْوَي

يفِءاَمَّـسلٱِموُجُنَك لٱِ
ْ
ْمُكْيَلَعُديِزَيْمُكِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱ١١.ِةَرْثَك

لَأْمُكَلْثِم
ْ

.»ْمُكَمَّـلَكاَمَكْمُكُكِراَبُيَو،ٍةَّـرَمَف
٢٤:٣ليئومص٢و٢٨:٦٢و١٠:٢٢صو١٥:٥نيوكت
٣٢:١٣جورخو٢٦:٤و٢٢:١٧و١٥:٥نيوكت

اممةرابعلاهذهنأرهاظلاْمُكُكِراَبُي...ْمُكِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱ
رئاسيفريظناهلقبسيملهنألةصاخةينثتلارفسيفناك
.)ةسمخلارافسألايأ(ةاروتلا

.»؟ْمُكَتَموُصُخَوْمُكَلِْمحَوْمُكَلْقِثيِدْحَوُلِْمحَأَفْيَك«١٢
٩و٣:٨كولم١

يفوانهالإدرتمليناربعلالصألايفةملكلاهذهْمُكَلْقِث
لِلَم.ًالْقِثَّـَيلَعْتَراَص«ىلاعتهلوقيفءايعشإرفس

ْ
»اَهَلِْمحُت

.)١:١٤ءايعشإ(

َءَالَقُعَوَءاَمَكُحًالاَجِرْمُكِطاَبْسَأْنِماوُتاَه١٣«١٥-١٣
ُرْمَألٱٌنَسَح:ِينوُمُتْبَجَأَف١٤.ْمُكَسوُؤُرْمُهُلَعْجَأَف،َنيِفوُرْعَمَو
ْمُكِطاَبْسَأَسوُؤُرُتْذَخَأَف١٥.َلَمْعُيْنَأِهِبَتْمَّـلَكَتيِذَّـلٱ
لَعَجَوَنيِفوُرْعَمَوَءاَمَكُحًالاَجِر

ْ
َءاَسَؤُر،ْمُكْيَلَعًاسوُؤُرْمُهُت

ٍتاََرشَعَءاَسَؤُرَوَنيِساََمخَءاَسَؤُرَوٍتاَئِمَءاَسَؤُرَوٍفوُلُأ
.»مُكِطاَبْسَألَءاَفَرُعَو
١٨:٢٥جورخ١٧و١١:١٦ددعو١٨:٢١جورخ

.)١٨صجورخ(يفاملثميهتايآلاهذه

يفْمُكَتاَضُقُتْرَمَأَو«١٦ لٱَكِلٰذِ
ْ
َْنيَباوُعَمْسٱ:ًالِئاَقِتْقَو

حلٱِباوُضْقٱَوْمُكِتَوْخِإ
ْ
.»ِهِليِزَنَوِهيِخَأَوِناَسْنِإلٱَْنيَبِّـَق

٢٤:٢٢نييوال٧:٢٤انحويو١٦:١٨ص

ًاطسبطسُباذهىسومميلعتًالِئاَق...ْمُكَتاَضُقُتْرَمَأَو
طسبلاكلذو)١٨:٢٥جورخ(نورثيهطسبيذلاوًابيجع
نيفئاخةردقيوذبعشلاعيمجنمرظنتتنأو«هصنام
ءاسؤروفولأءاسؤرمهيلعمهميقتوةوشرلانيضغبمهللا

بعشللنوضقيفتارشعءاسؤرونيسامخءاسؤروتائم
.اهسفنرشعلااياصولانممدقألوقلااذهو»خلانيحلك

لٱَىلِإاوُرُظْنَتَال«١٧
ْ
يفِهوُجُو لٱِ

ْ
لٱَكِريِغَّـصلِل.ِءاَضَق

ْ
ِريِبَك

لٱَّـنَألٍناَسْنِإَهْجَواوُباََهتَال.َنوُعَمْسَت
ْ
ُرْمَألٱَو.ِِهللاَءاَضَق

.»ُهَعَمْسَألَّـَيلِإُهَنوُمِّـدَقُتْمُكْيَلَعُُرسْعَييِذَّـلٱ
:٢٤لاثمأو١٦:٧ليئومص١و١٦:١٩صو١٩:١٥نييوال
٢٦و١٨:٢٢جورخ١٩:٦مايأ٢و٢:١بوقعيو٢٣

يفلوسرلاسلوبسيدقلالوقاذهبلباقِِهللاَءاَضَقْلٱَّـنَأل
ةيآلاةيقببلباقو.مكحلااذهلطسبهنإف)٤-١٣:١ةيمور(
.)٢٦-١٨:٢٢جورخ(

يفْمُكُتْرَمَأَو«١٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
يِتَّـلٱِروُمُألٱِّـلُكِبِتْقَو

.»اََهنوُلَمْعَت

.بيروحنممكقالطنادعبمكترمأيأخلاْمُكُتْرَمَأَو
باهذلاباهولغشيتلاةدملايفقيرطلاىلعهلككلذناكو
.)٢و١عيفليقاماذهبلباق(عينربشداقىلإءانيسنم
.هلتابثإوًاقباسليقامعفنلنايبةيآلاهذهو

لََحتْرٱَّـمُث١٩«٢١-١٩
ْ
َكِلٰذَّـلُكاَنْكَلَسَو،َبيِروُحْنِماَن

لٱ
ْ
لٱِرْفَق

ْ
ملٱِميِظَع

يفْمُتْيَأَريِذَّـلٱِفوُخَْ يِروُمَألٱِلَبَجِقيِرَطِ
،َنيِّـ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَرَمَأاَمَك
ُ
لُقَف٢٠.َعيِنْرَبَشِداَقَىلِإاَنْئِجَو.اَن

ْ
ُت

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَناَطْعَأيِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱِلَبَجَىلِإْمُتْئِجْدَق:ْمُكَل
ُ
.اَن

ٰهلِإُّبَّـرلٱَلَعَجْدَق.ْرُظْنُا٢١
ُ

ْكَّـلَمَتْدَعْصٱ.َكَماَمَأَضْرَألٱَك
.»!ْبِعَتْرَتَالَوْفََختَال!َكِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱَكَمَّـلَكاَمَك
عوشي١٣:٢٦ددع٢:٦ايمرإو٨:١٥صو١٠:١٢ددع
١:٩

يف مهنأللبجلاكلذةهجيفيأَنيِّـيِروُمَألٱِلَبَجِقيِرَطِ
ميظعلارفقلاكلذ«يفاوبهذلبلبجلاكلذيفاورميمل
ىسوملاقاذهىلعوعينربشداقىلإءانيسنم»فوخملا
.»نييرومألالبجىلإمتئجدق«

لُقَوْمُكُعيَِمجَّـَيلِإْمُتْمَّـدَقَتَف٢٢«٢٢،٢٣
ْ
ْلِسْرُناَنْعَد:ْمُت

ِنَعًاَربَخاَنْيَلِإاوُّدُرَيَو،َضْرَألٱاَنَلاوُسَّـسَجَتَيِلاَنَماَّـدُقًالاَجِر
لٱِقيِرَّـطلٱ

ملٱَواَهيِفُدَعْصَنيِتَّـ
َنُسَحَف٢٣.اَهْيَلِإِيتْأَنيِتَّـلٱِنُدُْ

لٱ
ْ
ًادِحاَوًالُجَر.ًالُجَرََرشَعْيَنْثٱُمُكْنِمُتْذَخَأَف،َّـيَدَلُمَالَك
.»ٍطْبِسِّـلُكْنِم
١٣:٣ددع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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هذهًالاَجِرْلِسْرُناَنْعَدْمُتْلُقَوْمُكُعيَِمجَّـَيلِإْمُتْمَّـدَقَتَف
اذهنأانهّنيُبيذلاورشعينثألاسيساوجلالاسرإةصق
برلاىلعىسومهضرعفًالوأبعشلانمناكريبدتلا
ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«هلوقنمنيبتيامكهدارأف

ُ
ْلِسْرَأ:ىَسو

.)٢و١٣:١ددع(»َناَعْنَكَضْرَأاوُسَّـسَجَتَيِلًالاَجِر
ِقيِرَّـطلٱِنَعًاَربَخاَنْيَلِإاوُّدُرَيَو،َضْرَألٱاَنَلاوُسَّـسَجَتَيِل

ةثلاثلاةيآلايفواَهْيَلِإِيتْأَنيِتَّـلٱِنُدُْملٱَواَهيِفُدَعْصَنيِتَّـلٱ
سمتليلقيرطلايفمهمامأراسبرلانأهانعمامنيثالثلاو
اوراسليئارسإينبرئاسوسيساوجلانكلمهلوزنلًاناكممهل
.برلاةروشمىضتقمباوريسيملواهوراتخايتلاقيرطلايف
ملعوشيمهدئاقناكامدنعموقلانأانهرظنلاقحتسياممو
سيساوجلالاسرإفيهلإلاداشرإلاىضتقمبالإًارمأاوتأي
ناكيرشبلارظنلاهيلإمهدشرأامىضتقمبرشعينثالا
يفْنِكٰلَو«ىسوممهللاقاذهلوناميإلامدعلامعأنم ِ
ًاضيأرظنا(.)٣٢ع(»ُمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِبَنيِقِثاَوْمُتْسَلِرْمَألٱاَذٰه
.)٢:١عوشيريسفت

جلٱَىلِإاوُدِعَصَواوُفََرصْنٱَف«٢٤
ْ
َلوُكْشَأيِداَوَىلِإاْوَتَأَوِلََب

.»ُهوُسَّـسََجتَو
٢٤و٢٣و١٣:٢٢ددع

.)ريسفتلاو١٣:٢٧ددعرظنا(َلوُكْشَأيِداَو

يفاوُذَخَأَو«٢٥ مثَأْنِمِْمهيِدْيَأِ
َْ
،اَنْيَلِإِهِباوُلَزَنَوِضْرَألٱِرا

ُّبَّـرلٱاَناَطْعَأيِتَّـلٱُضْرَألٱَيِهٌةَدِّـيَج:اوُلاَقَوًاَربَخاَنَلاوُّدَرَو
ٰهلِإ
ُ
.»اَن
١٣:٢٧ددع

:اوُلاَقَو«هصنامددعلارفسيفءاجوُضْرَألٱَيِهٌةَدِّـيَج
لَسْرَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإاَنْبَهَذْدَق

ْ
ًانَبَلُضيِفَتاََّـهنِإًاّقَحَو،اَهْيَلِإاَنَت

نوننبعوشيلاقًاضيأهيف.)١٣:٢٧ددع(»ًالَسَعَو
ٌةَدِّـيَجاَهَسَّـسَجَتَنِلاَهيِفاَنْرَرَميِتَّـلٱُضْرَألٱ«ةنفينببلاكو
.)١٤:٧ددع(»ًاّدِجًاّدِج

َلْوَقْمُتْيَصَعَو،اوُدَعْصَتْنَأاوُءاَشَتَْملْمُكَّـنِكٰل٢٦«٢٦،٢٧
يفْمُتْرَمْرَمَتَو٢٧،ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ لُقَوْمُكِماَيِخِ

ْ
ِبَبَسِبُّبَّـرلٱ:ُمُت

يِدْيَأَىلِإاَنَعَفْدَيِلَْرصِمِضْرَأْنِماَنَجَرْخَأْدَقاَنَلِهِتَضْغُب
.»اَنَكِلْهُيِلَنيِّـيِروُمَألٱ
٩:٢٨ص٢٥و١٠٦:٢٤رومزمو٤و٣و٢و١٤:١ددع

نمناكامبجعأنماذهاَنَلِهِتَضْغُبِبَبَسِبُّبَّـرلٱ
دشأةرابعلاو.مهلهللاةبحمتايآاوأرامدعبليئارسإينب

ِمل«)١٤:٣ددع(يفمهلوقنمةقامح
َ
َىلِإُّبَّـرلٱاَنِبىَتَأاَذا

.»خلاِضْرَألٱِهِذٰه

اَنَبوُلُقاَنُتَوْخِإَباَذَأْدَق؟َنوُدِعاَصُنْحَنَنْيَأَىلِإ«٢٨
طَأَوُمَظْعَأٌبْعَش:َنيِلِئاَق

ْ
َىلِإٌةَنَّـصَُحمٌةَميِظَعٌنُدُم.اَّـنِمُلَو

.»َكاَنُهَقاَنَعيِنَباَنْيَأَرْدَقًاضْيَأَو،ِءاَمَّـسلٱ
٢و١٩:١صو٣٣و٣٢و٣١و١٣:٢٨ددع٢:١١عوشي
١٣:٢٨ددع

ليقواَنَبوُلُقاَنُتَوْخِإَباَذَأْدَق؟َنوُدِعاَصُنْحَنَنْيَأَىلِإ
َنيِذَّـلٱَِيتَوْخِإاَّـمَأ«لاقةنفينببلاكنأعوشيرفسيف
لَقاوُباَذَأَفيِعَماوُدِعَص

ْ
يفرظناو١٤:٨عوشي(»ِبْعَّـشلٱَب

.)١٣:٢٨ددعةيآلاةيقبنأش

لُقَف٢٩«٢٩،٣٠
ْ

٣٠!ُمُهْنِماوُفاََختَالَواوُبَهْرَتَال:ْمُكَلُت
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
اَمِّـلُكَبَسَحْمُكْنَعُبِراَُحيَوُهْمُكَماَمَأُرِئاَّـسلٱُمُك

يفْمُكَعَمَلَعَف .»ْمُكِنُيْعَأَماَمَأَْرصِمِ
٤:٢٠ايمحنو٢٥و١٤:١٤جورخ

ًارئاسبرلاناكاذإخلاُمُهْنِماوُفاََختَالَواوُبَهْرَتَال
ىلإنيرقتفماوناكامفنوبهرينممفمهنعبراحيومهمامأ
.هللاىلعاولكوتواونمآواونطفولمهمامأنوريسيلاجر

يفَو«٣١ لٱِ
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَلََمحَفْيَكَتْيَأَرُثْيَح،ِةَّـيِّـَرب

ُ
اَمَكَك

يفُهَنْبٱُناَسْنِإلٱُلِمَْحي لٱِقيِرَّـطلٱِّـلُكِ
ىَّـتَحاَهوُمُتْكَلَسيِتَّـ

ملٱاَذٰهَىلِإْمُتْئِج
.»ِناَكَْ

:٦٣و٤و٤٦:٣ءايعشإو١٢و٣٢:١١صو١٩:٤جورخ
١٣:١٨لامعأو١١:٣عشوهو٩

مح
ََ
اذهنمُهَنْبٱُناَسْنِإلٱُلِمَْحياَمَكَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱَكَل

.)١٣:١٨لامعأ(يفليقامذخُأ

يفْنِكٰلَو٣٢«٣٢،٣٣ ِّـبَّـرلٱِبَنيِقِثاَوْمُتْسَلِرْمَألٱاَذٰهِ
يفْمُكَماَمَأِرِئاَّـسلٱ٣٣ُمُكِٰهلِإ لَيِلِ،قيِرَّـطلٱِ

ْ
ًاناَكَمْمُكَلَسِمَت

يف،ْمُكِلوُزُنِل يفَو،اَهيِفَنوُريِسَتيِتَّـلٱَقيِرَّـطلٱُمُكَيِرُيِلًالْيَلٍراَنِ ِ
.»ًاراََهنٍباَحَس
٧٨:١٤رومزمو١٣:٢١جورخ٥اذوهيو١٠٦:٢٤رومزم
٢٠:٦لايقزحو١٠:٣٣ددع

يفْمُكَماَمَأِرِئاَّـسلٱ ناكًاناَكَمْمُكَلَسِمَتْلَيِل،ِقيِرَّـطلٱِ
كلذىلعهسفننلعُيهللاناكومهمامأريسيتوباتلا
زاجملاليبسىلعىلاعتهيلإريسملادنسأكلذلوتوباتلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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لوقك»ًاناكممكلسمتليل«هلوقو.)١٠:٣٣ددعرظنا(
لوقو.)١٤:٢انحوي(»ًاناَكَمْمُكَلَّـدِعُِألِيضْمَأ«حيسملا
امأ.)٦:٢٠نييناربع(»اَنِلْجَألٍقِباَسَكُعوُسَيَلَخَد«لوسرلا
ددع(ددعلارفسيفركُذدقفهبقلعتياملكوباحسلا
٢٣-٩:١٥(.

َمَسْقَأَوَطَخَسَفْمُكِمَالَكَتْوَصُّبَّـرلٱَعِمَسَو«٣٤
.»ًالِئاَق

١٥و٢:١٤ص

يفُتْمَسْقَأَف«منرملالاقَمَسْقَأَو َنوُلُخْدَيَاليِبَضَغِ
.)٩٥:١١رومزم(»يِتَحاَر

جلٱاَذٰهْنِمِساَّـنلٱِءَالُؤٰهْنِمٌناَسْنِإىَرَيْنَل«٣٥
ْ
ِليِ

جلٱَضْرَألٱِريِّـِّـرشلٱ
ْ
.»ْمُكِئاَبآلاَهَيِطْعُأْنَأُتْمَسْقَأيِتَّـلٱَةَدِّـَي

٩٥:١١رومزمو٢٣و١٤:٢٢ددع

ٌدِحاَوَسْيَلُهَّـنِإ«حيسملالوقكاذهخلاٌناَسْنِإىَرَيْنَل
ملٱِلاَجِّـرلٱَكِئَلوُأْنِم

.)١٤:٢٤اقول(»يِئاَشَعُقوُذَيَنيِّـوُعْدَْ

يِطْعُأُهَلَو،اَهاَرَيَوُه.َةَّـنُفَيَنْبَبِلاَكاَدَعاَم«٣٦
.»ًاماَمَتَّـبَّـرلٱَعَبَّـتٱِدَقُهَّـنَأل،ِهيِنَبِلَو،اَهَئِطَويِتَّـلٱَضْرَألٱ
١٤:٢٤ددع١٤:٩عوشيو٣٠و١٤:٢٤ددع

هنأىلإرظنلابهدحوبلاكانهىنثتساَبِلاَكاَدَعاَم
ينثُتسافىسوملةفيلخناكيذلاعوشيامأوبعشلانم
.بعشلاداوقىلإرظنلابٍةدحىلع

:ًالِئاَقْمُكِبَبَسِبُّبَّـرلٱَبِضَغًاضْيَأَّـَيلَعَو٣٧«٣٧،٣٨
لٱَنوُنُنْبُعوُشَي٣٨.َكاَنُهَىلِإُلُخْدَتَالًاضْيَأَتْنَأَو

ْ
ُفِقاَو

اَهُمِسْقَيَوُهُهَّـنَألُهْدِّـدَش.َكاَنُهَىلِإُلُخْدَيَوُهَكَماَمَأ
.»َليِئاَْرسِإل
رومزمو٣٤:٤و٤:٢١و٣:٢٦صو٢٧:١٤و٢٠:١٢ددع
ليئومص١و٣٣:١١و٢٤:١٣جورخ١٤:٣٠ددع١٠٦:٣٢
٢٣و٣١:٧صو١٩و٢٧:١٨ددع١٦:٢٢

ركذ)٣٧ددع(ْمُكِبَبَسِبُّبَّـرلٱَبِضَغًاضْيَأَّـَيلَعَو
عمجورخللنيعبرألاةنسلايفناكاملهايإهللاضفرىسوم
ضفرلاةلعناكوكلذلةيناثلاةنسلايفبعشللهللاضفر
ِلْجَأْنِم«نوراهوىسوملىلاعتهلوقليلدبناميإلامدع
ضفرةلعهنيعاذهو)٢٠:١٢ددع(»ِيباَنِمْؤُتَْملاَمُكَّـنَأ
ذإ)٣٢ع(»ُمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِبَنيِقِثاَوْمُتْسَل«هلوقليلدببعشلا

.هللاةيادهنودسيساوجلالاسرإبمهسفنأيأراودارأ
٢٨-٣:٢٣صريسفتًاضيأرظنا(بنذلاردقىلعءازجلاو
.ضرتعممالكةيآلاهذهو.)٣٢:٤٩و

طَأاَّـمَأَو«٣٩
ْ
لُقَنيِذَّـلٱُمُكُلاَف

ْ
ُمُكوُنَبَو،ًةَميِنَغَنوُنوُكَيْمُت

لٱاوُفِرْعَيَْملَنيِذَّـلٱ
ْ
خلٱَمْوَي

ْ
،َكاَنُهَىلِإَنوُلُخْدَيْمُهَفَّـَّـرشلٱَوََْري

َهلَو
ُ
.»اََهنوُكِلْمَيْمُهَواَهيِطْعُأْم
٩:١١ةيمورو١٦و٧:١٥ءايعشإ١٤:٣ددع١٤:٣١ددع

.)٣٦ع(يفبرلامكحبلصتماذهُمُكُلاَفْطَأاَّـمَأَو
١٤:٣ددع(يفاذهاولاقًةَميِنَغَنوُنوُكَيْمُتْلُقَنيِذَّـلٱ
.)٣١عًاضيأرظنا

لٱَىلِإاوُلَِحتْرٱَواوُلَّـوَحَتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«٤٠
ْ
ِرْحَبِقيِرَطَىلَعِةَّـيِّـَرب

.»ٍفوُس
١٤:٢٥ددع

يفءاجورمحألارحبلاةهجيفيأٍفوُسِرْحَبِقيِرَطَىلَع
يفُطُقْسَتْمُتْنَأْمُكُثَثُجَف«ددعلارفس لٱاَذٰهِ

ْ
:١٤ددع(»ِرْفَق

٣٢(.

ُدَعْصَنُنْحَن.ِّـبَّـرلٱَىلِإاَنْأَطْخَأْدَق:ْمُتْبَجَأَف٤١«٤١،٤٢
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحُبِراَحُنَو

ُ
ُّلُكْمُتْقَّـطَنَتَو.اَن

جلٱَىلِإَدوُعُّصلٱُمُتْفَفْخَتْسٱَو،ِهِبْرَحِةَّـدُعِبٍدِحاَو
ْ
َلاَقَف٤٢.ِلََب

َهلْلُق:ِيلُّبَّـرلٱ
ُ
يفُتْسَلِّـينَأل،اوُبِراَُحتَالَواوُدَعْصَتَالْم ِ

.»ْمُكِئاَدْعَأَماَمَأاوُِرسَكْنَتَّـالَئِلْمُكِطَسَو
١٤:٤٢ددع١٤:٤٠ددع

اودنسخلاُبِراَحُنَوُدَعْصَنُنْحَن...اَنْأَطْخَأْدَق
نبجلانماولقتنافبرلانودمهسفنأىلإبرحلاودوعصلا
كلذلوناميإلاىلإناميإلامدعنمالمهسفنأبدادتعالاىلإ
مهمامأناكلهللاىلعاولكوتولورسكلاىوسمهمادقنكيمل
.ةلاحمالرصنلا

ِّـبَّـرلٱَلْوَقْمُتْيَصَعْلَباوُعَمْسَتَْملَوْمُكُتْمَّـلَكَف«٤٣
جلٱَىلِإْمُتْدِعَصَوْمُتْيَغَطَو

ْ
.»ِلََب

٤٥و١٤:٤٤ددع

:١٤ددع(ددعلارفسنمةيآلاهذهيفةريخألاةرابعلا
٤٤(.

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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يفَنوُنِكاَّـسلٱَنوُّيِروُمَألٱَجَرَخَف«٤٤ جلٱَكِلٰذِ
ْ
ْمُكِئاَقِلِلِلََب

يفْمُكوَُرسَكَو،ُلْحَّـنلٱُلَعْفَياَمَكْمُكوُدَرَطَو َىلِإَريِعَسِ
.»َةَمْرُح
١١٨:١٢رومزم

يفريبانزلاىلعليقامماذهنممهفُيُلْحَّـنلٱُلَعْفَياَمَك
يفهسفنةينثتلارفسيفليقامو)٣٠-٢٣:٢٨جورخ(
بتاكنأىلعلدتانهةيآلاو.)٢٤:١٢عوشيو٧:٢٠ص(
تاعامجلاقحلتلحنلاةدهاشمفلأدقناكرفسلااذه
.مهعسلتو

يف طولرحبنيبةيربلانممسقريعسَةَمْرُحَىلِإَريِعَسِ
ةبرعلايداواهيبرغوبرعلاءارحصاهيقرشةبقعلاجيلخو
ةماعلادنعةفورعملالبعألانمةراجحتاذةيلمراهلابجو
دنعفرعُييذلاروهلبجبةيلاعلااهتنقفرعُتو.يقامسلاب
نعمدق٤٨٠٠اهولع»نوراهيبنلا«دالبلاكلتةماع
دوصقملاو.مودأضرأبضرألاكلتفرعُتورحبلاحطس
ةمرُحو.روهلبجاهنميتلالابجلاةلسلسانهريعسب
ناكاملنكلومويلاعقوملاةلوهجمناعنكيبونجيفةنيدم
قيضملايفتناكاهنأمهضعبنظةافصيلصألااهمسا
عبسرئبنمًاليمنيعبرأدمأىلعوهوافصلابفورعملا
:١٩عوشي(نوعمشطبسبيصنيفةمرحتناكو.ًاقرش
نيرشعةياغىلعيهوةطيبسيهاهنأقيرفنظو.)٤
نأارزعنبامهلوأودوهيلااورسفملاقو.سداقنمًاليم
.»بارخ«اهانعموًىنعممساوأناكممساةمرح

ْمُكِتْوَصِلُّبَّـرلٱِعَمْسَيَْملَوِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُتْيَكَبَوْمُتْعَجَرَف«٤٥
.»ْمُكْيَلِإىَغْصَأَالَو

ددعلارفسيفاذهركذُيملِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُتْيَكَبَوْمُتْعَجَرَف
نعهلوقذخأيملبتاكلانأىلعاذهلدف)١٤صددع(
امعبتكهنإوةاروتلانمقباسءزجنعوأقباسرفس
.ةدهاشملابهفرع

يفْمُتْدَعَقَو«٤٦ ْمُتْدَعَقيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَكًَةريِثَكًاماَّـيَأَشِداَقِ
.»اَهيِف
١١:١٧ةاضقو٢٢و٢٠:١و١٣:٢٥ددع

يفْمُتْدَعَقَو رهظيامنإةدملاّنيعُتملًةَريِثَكًاماَّـيَأَشِداَقِ
سيساوجلاباهذدرجمنإفةليوطتناكاهنأنئارقلانم
نويليئارسإلاناكو.ًاموينيعبرألغشاهيلإمهعوجرواهنم
فوسرحبقيرطيفرفقلاىلإدغلايفاوفرصنينأاورمُأدق

مهتبراحملاحلايفرمألااذهبمايقلانودلاحف)١٤:٢٥ددع(
.نييناعنكلا

نكلفولأمةيآلابيكرت(اَهيِفْمُتْدَعَقيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَك
اهبقطنولوةيناربعلاتاحلطصمنمهلعلوبيرغريبعتلا
نمزلانمشداقيفمتدعقاممتدعقو«لاقليبرعلا
متدعقوىنعملانوكينأبًائيشةبارغلاهذهعفدُتو.»ليوطلا
مكنيبرهتشاوأنوفرعتيتلامايألاكةريثكًامايأشداقيف
دوهيلايرسفمضعببهذ.)ملعأهللاواهيفمتدعقمكنأ
.ةنسةرشععستشداقيفدوعقلاباولغشنييليئارسإلانأ
ةدملكنييليئارسإللًازكرمتناكشداقنأحّجرملاو
نودوعيواهنمنوبهذيةدملاكلتيفاوناكفةيربلابمهتماقإ
.جورخلانمنيعبرألاةنسلاةياهنوحنىلإاهيلإ

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لَّـوََحتَّـمُث«١
ْ
لََحتْرٱَواَن

ْ
لٱَىلِإاَن

ْ
َفوُسِرْحَبِقيِرَطَىلَعِةَّـيِّـَرب

.»ًَةريِثَكًاماَّـيَأَريِعَسِلَبَجِباَنْرُدَو،ُّبَّـرلٱيِنَمَّـلَكاَمَك
١:٤صو١٤:٢٥ددع

جيلخوأرمحألارحبلاةهجيفوأَفوُسِرْحَبِقيِرَطَىلَع
.ًابونجةبقعلا

ددعيفو٤٠ع(ريسفتيفكلذركُذُّبَّـرلٱيِنَمَّـلَكاَمَك
١٤:٢٥(.

نيثالثلاوةعساتلاةنسلاةياهنبرقىلإًةَريِثَكًاماَّـيَأ
.رصمنمجورخلل

هبٌناَرَوَدْمُكاَفَك٣:ُّبَّـرلٱيِنَمَّـلَكَّـمُث٢«٢،٣ جلٱاَذِٰ
ْ
.ِلََب

.»لاَمِّـشلٱَوْحَناوُلَّـوََحت
١٤و٧ع

يفاوناكنيحكلذبمهرمأهنأرهاظلاخلاٌناَرَوَدْمُكاَفَك
.)٢٠:١ددع(جورخللنيعبرألاةنسلاءدبيفةيناثشداق
هلأسيمودأكلمىلإًالسرىسوملسرأةلحملاهذهنمو
فرعُينأديفملانمو.هدالبيفهموقبرمينأهلنذأينأ
عطقبداعيملاضرأاولخدينأنويليئارسإلامزعىتمانه
دالبوأريعسناكلهوًابونجاوبهذينأنمًالدبندرألا
نمبرغلاىلإاهنمءزجوأقرشلاىلإاهلكمودأ
يفقحمودألناكولو.شداقيفاوناكنيحنييليئارسإلا
مهونذأتسينأنييليئارسإلاىلعناكلةيبرغلاضرألاكلمت
اوناكوةنسنيثالثوينامثهيتلاةدمضرألاكلتلوخديف
ناكو.سيساوجلاقيرطيفاوريسينأةرورضلابنوبلطي

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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نإو.مهلاونذأينأمودأضفرةجيتنذئنيحندرألاعطق
نيب»مهضعبنظامك«ًابرغاوبهذينأاوبلطدقاوناك
لدنرغيداووأروهلبجيلامشىلإريوُغلايداويفلابجلا
لبقندرألاعطقىلعمهمزعنوكينأبجوهيبونجىلإ
يتلاةلعلاككلانهنمزاوجلايفةلعلالعلو.تقولاكلذ
اوعجريفقيرطلايفًابرحاوريالنأيه)١٣:١٧جورخ(يف
ةزجعمكندرألامهعطقةزجعمو.رصمىلإمهناميإفعضل
.رصمنممهجورخ

يِنَبْمُكِتَوْخِإِمُخُتِبَنوُّراَمْمُتْنَأ:ًالِئاَقَبْعَّـشلٱِصْوَأَو«٤
يفَنيِنِكاَّـسلٱوُسيِع .»ًاّدِجاوُِزَرتْحٱَف.ْمُكْنِمَنوُفاَخَيَفَ،ريِعَسِ
٢٠:١٤ددع

كلذمهللاقىسومنأرهظييذلاِمُخُتِبَنوُّراَمْمُتْنَأ
اونذأيملمودأنكل)٢٠:١٧ع(مودأنمنذإلابلطلبق
.)٢٠:٢١ددع(مهمختبرورملايفمهل

هديشنبىسومةءوبنيفءاجامىلعْمُكْنِمَنوُفاَخَيَف
ُءاَيِوْقَأ.َموُدَأُءاَرَمُأُشِهَدْنَي«هلوقوهو)١٦و١٥:١٥جورخ(
ُعَقَت.َناَعْنَكِناَّـكُسُعيَِمجُبوُذَي.ُةَفْجَّـرلٱُمُهُذُخْأَتَبآوُم
هلٱِمِهْيَلَع

َْ
.»ُبْعُّرلٱَوُةَبْي

َالَوْمِهِضْرَأْنِمْمُكيِطْعُأَالِّـينَأل.ْمِهْيَلَعاوُمِجَْهتَال«٥
طَو
ْ
.»ًاثَاريِمَريِعَسَلَبَجُتْيَطْعَأْدَقوُسيِعِلِّـينَأل،ٍمَدَقَةَأ
٢٤:٤عوشيو٣٦:٨نيوكت

قحتسياممًاثاَريِمَريِعَسَلَبَجُتْيَطْعَأْدَقوُسيِعِل
نإوقاحسإءوشنقبسليعامسإءوشننأانهةظحالملا
:٢٥نيوكتيفاملباق(بوقعيثاريمقبسوسيعثاريم
:٣٧يفامب٣٦:٣١يفامو٢٦-٣٥:٢٣نيوكتيفامب١٦
اناكوًاليوطنيليزنونيبيرغايقبليئارسإوقاحسإنإف)١
نوصحوندملهأمهوءارمأنييليعامسإللوكلذك
.كولموءارمأنييمودآللو

لٱِبْمُهْنِمَنُوَرتْشَتًاماَعَط«٦
ْ
ًاضْيَأًءاَمَو،اوُلُكْأَتِلِةَّـضِف

لٱِبْمُهْنِمَنوُعاَتْبَت
ْ
.»اوُبَْرشَتِلِةَّـضِف

َالَف«ميهاربإلوقباذهلباقًءاَمَو...َنوَُرتْشَتًاماَعَط
ميهاربإلهللالوقو.)١٤:٢٣نيوكت(»َماَرْبَأُتْيَنْغَأاَنَأ:ُلوُقَت
نيوكت(»ًاّدِجٌريِثَكَكُرْجَأ.َكَلٌسْرُتاَنَأ.ُماَرْبَأاَيْفََختَال«
١٥:١(.

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«٧
َ

يفَكَكَراَبْدَقَك ًافِراَع،َكِدَيِلَمَعِّـلُكِ
يفَكَريِسَم لٱاَذٰهِ

ْ
لٱِرْفَق

ْ
َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلًةَنَسَنوُعَبْرَأَنآلَاِ.ميِظَع

.»ٌْءَيشَكْنَعْصُقْنَيَْملَكَعَم
٤و٣و٨:٢ص

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ
َ

لوقعمريغةيآلاهذهيفءيشالَكَكَراَبْدَقَك
يفمههيتةدمةراجتلاباونغوًالاومأاولّصحنييليئارسإلانإف
.ةفلتخملاتاعانصلايفةرهملانمنوريثكاهيفناكوةيربلا

يفَنيِنِكاَّـسلٱوُسيِعيِنَباَنِتَوْخِإْنَعاَْنَربَعَف«٨ َىلَعَريِعَسِ
لٱِقيِرَط

ْ
لَّـوََحتَّـمُث،َرِباَجَنوُيْصِعَىلَعَوَةَلْيَأَىلَع،ِةَبَرَع

ْ
اَنْرَرَمَواَن

يف .»َبآوُمِةَّـيِّـرَبِقيِرَطِ
٩:٢٦كولم١و١١:١٨ةاضق

َةَلْيَأَىلَع،ِةَبَرَعْلٱِقيِرَطَىلَع...وُسيِع...ْنَعاَنَْربَعَف
نأوسيعونبمهلنذأيملنأدعبنييليئارسإلاقيرطناك
ةبقعجيلخسأردنعرباجنويصعىلإًابونجمهمختباورمي
نويصعنميقرشلابونجلايفةليلقلايمأةياغىلعةليأو
لوحاورادوًالامشاوهجتادقمهفهسفنمختلاىلعرباج
.بآومدالباوغلبومودآدالب

،ًابْرَحْمِهْيَلَعْرِثُتَالَوَبآوُمِداَعُتَال:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقَف«٩
ْدَقَطوُليِنَبِلِّـينَأل.ًاثَاريِمْمِهِضْرَأْنِمَكيِطْعُأَالِّـينَأل
.»ًاثَاريِم»َراَع«ُتْيَطْعَأ
٣٧و١٩:٣٦نيوكت٢١:٢٨ددع

ًاثاَريِمَراَعُتْيَطْعَأْدَقَطوُليِنَبِل...َبآوُمِداَعُتَال
امكميهاربإينبلبقمهثاريمضرأىلعطولونبلصح
.بوقعيينبلبقوسيعونبلصح

ٌريِبَكٌبْعَش.ًالْبَقاَهيِفاوُنَكَسَنوُّيِميِإلٱ١٠«١٢-١٠
لٱَكٌليِوَطَوٌريِثَكَو

ْ
َنيِّـيِئاَفَرَنوُبَسُْحيًاضْيَأْمُه١١.َنيِّـيِقاَنَع

لٱَك
ْ
ملٱَّـنِكٰل،َنيِّـيِقاَنَع

يفَو١٢.َنيِّـيِميِإْمَُهنوُعْدَيَنيِّـيِبآوُْ َريِعَسِ
حلٱًالْبَقَنَكَس

ْ
ْنِمْمُهوُداَبَأَووُسيِعوُنَبْمُهَدَرَطَف،َنوُّيِرُو

ِمِهِثَاريِمِضْرَأِبُليِئاَْرسِإَلَعَفاَمَك،ْمَُهناَكَماوُنَكَسَوْمِهِماَّـدُق
.»ُّبَّـرلٱُمُهاَطْعَأيِتَّـلٱ
١٤:٥نيوكت٩:٢صو٣٣و١٣:٢٢ددع١٤:٥نيوكت
٢٢عو٣٦:٢٠و١٤:٦نيوكت١٧:١٥عوشيو١٥:٢٠و

.ضرتعممالكثالثلاتايآلاهذه
نويميإلاونويزوزلاونويئافرلاركُذاملوأَنوُّيِميِإلٱ
هذهتناكو)٦و١٤:٥نيوكت(نيوكتلارفسيفنويروحلاو

ألَا
َ
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نامزلبقتبلُغوترهُقاهنكلميهاربإنمزيفةيهازلئابقلا
.جورخلا

ضعباتطلتخاناتليبقلانكلووُسيِعوُنَبْمُهَدَرَطَف
نييليئارسإلاءادعأدشأةقلامعلاامهنعأشنفطالتخالا
.)٢٢و٣٦:١٢نيوكت(

يفندرألايقرشِمِهِثاَريِمِضْرَأِبُليِئاَْرسِإَلَعَفاَمَك
عوشيفلخمايأندرألايبرغباولعفامكىسومرصع
خيراتلاحاضيإبةقالعاهلةروكذملاثالثلاتايآلاف.ىسوم
.مالكلايفاهبضُرتعااذهلو

.»َدَراَزَيِداَواَْنَربَعَف.َدَراَزَيِداَواُوُربْعٱَواوُموُقَنآلَا«١٣
٢١:١٢ددع

تايآلالبقمالكلاعوضومىلإعوجراذهاوُموُقَنآلَا
.ةعساتلاةيآلابلصتموهوةضرتعملاثالثلا

رحببناجيفبصي)٢١:١٢ددعرظنا(َدَراَزَيِداَو
وهوأاهنمدرازلعلتاريهنةدعنونرأيبونجيبرغلاتيملا
ىلإبونجلانميرجيريبكدممهليذلانونرأرهنتادممنم
.لامشلا

تسويجروجروتكدللسدقملاباتكلاسوماقيفءاجو
لودج)٢:٣ةينثتو٢١:١٢ددع()ءاهدزا(دراز«هصنام
يبونجىلإطولرحبيفبصيوميرابعلبجنمجرخيءام
.ىصحلايداوىلعقلطُأامبروبآومضرأيفنونرأ
ينبنألاقيو.يبارغليسوأةيديسيداوهنأمهضعبنظو
ىلإرصمنممهرفسةياهندنعهئطاوشىلعاولحليئارسإ
نونرأنأهسفنسوماقلاكلذيفركُذو.»ناعنكضرأ
ًالصافًامختلصألايفناكوطولرحبيقرشىلإرهنمظعأ
ًاريخأونييرومألاونييبآوملانيبمثنيينومعلاونييبآوملانيب
وحنهلوطبجوملانآلاىعدُيو.نيبوأرطبسونييبآوملانيب
ريغءاتشمظاعتيوهوتيملارحبلايفبصيًاليمنيسمخ
.ًافيصفجيداكيهنأ

اَْنَربَعىَّـتَحَعيِنْرَبَشِداَقْنِماَهيِفاَنِْرسيِتَّـلٱُماَّـيَألٱَو«١٤
مثْتَناَكَدَراَزَيِداَو

ََ
ِينا
َ

جلٱُّلُكَيِنَفىَّـتَح،ًةَنَسَنيِثَالَثَو
ْ
ِليِ

حلٱُلاَجِر
ْ
ملٱِطَسَوْنِمِبَْر

َهلُّبَّـرلٱَمَسْقَأاَمَك،ِةَّـلَحَْ
ُ
.»ْم

٣٥و١:٣٤صو٢٦:٦٤و٣٥و١٤:٣٣ددع١٣:٢٦ددع
٢٠:١٥لايقزحو

بضقةينادلكلايف»دراز«ىنعمَدَراَزَيِداَواَنَْربَعىَّـتَح
الوتانيصُغوةرجشًامساهنوكرابتعابينعُيوبذشوأ
ىدملاراغصبعطقُتيتلافاصفصلاتانيصُغاميس
حّجرملاو.)تايسيوعلابنانبلوتوريبةماعدنعةفورعملا(

ىلعرثكييذلافاصفصلانمكلذبيمُسيداولانأ
يتلاةملكلاىلإرظنلاببضَقلايداوناكهنكلهطوطش
كلتبرلابضقدقو.رخآًىنعمبرصمنمهللااهلقن
.لوألااهرمثنمرثكأبيتأتلاهبّذهوةمركلا

ِيناََمث
َ

ِبْرَْحلٱُلاَجِرِليِْجلٱُّلُكَيِنَفىَّـتَح،ًةَنَسَنيِثَالَثَو
أبولامهيفىشفت.رهشأةعضبدعبالإءاصحإلانكيمل
لكناكدرازيداواوغلباملوًافلأنيرشعوةعبرأكلهأف
دقناكواونفدقجورخلارثأىلعاوصحُأنيذلابرحلالاجر
نودامفنيعبرألانسيفرثكألاوأهنمنوريثكمهيلعّرم
قبيملينفيذلاميدقلاليجلادعبرابكلانميقبنملكو
.ذئمويرمعلالدعمىلإةبسنلابةليلقنينسالإاويحينأمهل

هتَداَبِإلْمِهْيَلَعْتَناَكًاضْيَأِّـبَّـرلٱُدَيَو«١٥ ِطَسَوْنِمِْمِ
ملٱ
.»اوُنَفىَّـتَحِةَّـلَحَْ
١٠٦:٢٦و٧٨:٣٣رومزم

بيدأتلااذهلريسفتنسحأْمِهْيَلَعْتَناَكًاضْيَأِّـبَّـرلٱُدَي
لَعَجْدَق«منرملالوق

ْ
يفاَنِتاَّـيِفَخ،َكَماَمَأاَنَماَثآَت ِءْوَضِ

٩٠:٨رومزم(»َكِزْجِرِبْتَضَقْنٱِدَقاَنِماَّـيَأَّـلُكَّـنَأل.َكِهْجَو
.)٩و

حلٱِلاَجِرُعيَِمجَيِنَفاَمَدْنِعَف١٦«١٨-١٦
ْ
ملٱِبِبَْر

ْنِمِتْوَْ
لٱٌّراَمَتْنَأ١٨:ُّبَّـرلٱِيلَلاَق١٧،ِبْعَّـشلٱِطَسَو

ْ
ِمُخُتِبَمْوَي

.»َراَعِب،َبآوُم

اهعقوموةبرخمويلايهوبآومةبريهراعَراَعِب
.ةّراميلامش

َالَوْمِهِداَعُتَالَنوُّمَعيِنَبِهاَُجتَىلِإَتْبُرَقىَتَمَف«١٩
ًاثَاريِمَنوُّمَعيِنَبِضْرَأْنِمَكيِطْعُأَالِّـينَأل،ْمِهْيَلَعاوُمِجَْهت
.»ًاثَاريِماَهُتْيَطْعَأْدَقٍطوُليِنَبِلِّـينَأل
١٩:٣٨نيوكت

.)٩عريسفتاذهبلباق(َتْبُرَقىَتَمَف

ُحتًاضْيَأَيِه«٢٠
ْ
َنوُّيِئاَفَّـرلٱَنَكَس.َنيِّـيِئاَفَرَضْرَأُبَس

لٱَّـنِكٰل،ًالْبَقاَهيِف
ْ
.»َنيِّـيِمُزْمَزْمَُهنوُعْدَيَنيِّـيِنوُّمَع

١٤:٥نيوكت

.)١٤صنيوكترظنا(ًالْبَق
.)١٤:٥نيوكت(نويزوزلامهوَنيِّـيِمُزْمَز

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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لٱَكٌليِوَطَوٌريِثَكَوٌريِبَكٌبْعَش٢١«٢١،٢٢
ْ
ُمُهَداَبَأ،َنيِّـيِقاَنَع

َلَعَفاَمَك٢٢.ْمَُهناَكَماوُنَكَسَوْمُهوُدَرَطَفْمِهِماَّـدُقْنِمُّبَّـرلٱ
يفَنيِنِكاَّـسلٱوُسيِعيِنَبِل حلٱَفَلْتَأَنيِذَّـلٱَريِعَسِ

ْ
ْنِمَنيِّـيِرُو

لٱاَذٰهَىلِإْمَُهناَكَماوُنَكَسَوْمُهوُدَرَطَفْمِهِماَّـدُق
ْ
.»ِمْوَي

١٢عو٣٠ىلإ٣٦:٢٠و١٤:٦نيوكت٣٦:٨نيوكت١٠ع

هنأرابتعالاقحتسياممخلاْمِهِماَّـدُقْنِمُّبَّـرلٱُمُهَداَبَأ
ممألاراسكنابليئارسإينبمامأنييناعنكلاراسكنالباق
ناكةلباقملاهذهىنعمونومعوبآومومودأمامأةيوقلا
ناكنإف.ليئارسإينبرئاسوىسوملحوضولالكًاحضاو
لسننممهنكلممأمهنأعموسيعوليعامسإوطولدالوأ
ىلعاولوتساوةيوقلاممألاكلتاوبلغهتريشعوميهاربإ
صاخلاهللابعشنويليئارسإلابلغينأىلوألابفاهكالمأ
.هسفنبرلامهدئاقونييناعنكلاميهاربإلسنةصالخو

لٱَو«٢٣
ْ
يفَنوُنِكاَّـسلٱَنوُّيِّـوُع لٱِ

ْ
ُمُهَداَبَأَةَّـزَغَىلِإىَرُق

لٱ
ْ
.»ْمَُهناَكَماوُنَكَسَوَروُتْفَكْنِماوُجَرَخَنيِذَّـلٱَنوُّيِروُتْفَك
٩:٧سوماعو١٠:١٤نيوكت٢٥:٢٠ايمرإ١٣:٣عوشي

يفَنوـُنـِكـاَّـسـلٱَنوـُّيِّـوـُعـْلٱَو ُمـُهَدـاَبَأَةَّـزـَغَىلِإىَرـُقـْلٱِ
لبقضرألاكلتتنكسةّمأنويوعلاَنوُّيِروُتْفَكْلٱ
ىلوألاةنيدملاةزغو.نوينيطسلفلامهنمنيذلانييروتفكلا
نملايمأةثالثىلعيهو.سمخلانيينيطسلفلاندمنيب
نميهوًابونجنولقشأنملايمأةرشعورحبلائطاش
.مويلااذهىلإمسالااذهبىمسُتلازتالوملاعلاندممدقأ

ُتْعَفَدْدَق.ْرُظْنُا.َنوُنْرَأَيِداَواُوُربْعٱَواوُلَِحتْرٱاوُموُق«٢٤
ْئِدَتْبٱ.ُهَضْرَأَوَّـيِروُمَألٱَنوُبْشَحَكِلَمَنوُحيِسَكِدَيَىلِإ
.»ًابْرَحِهْيَلَعْرِثَأَوْكَّـلَمَت
٢١و١١:١٨ةاضقو١٤و٢١:١٣ددع

نمدالبلا.)١٣عريسفترظنا(َنوُنْرَأَيِداَواوُُربْعٱَو
مثبآومنمنويرومألااهذخأقوبيىلإًالامشنونرأ
.)٢١:٢٤ددعرظنا(نويليئارسإلااهذخأ

يف«٢٥ لٱاَذٰهِ
ْ
َماَمَأَكَفْوَخَوَكَتَيْشَخُلَعْجَأُئِدَتْبَأِمْوَي

َحتِبوُعُّشلٱِهوُجُو
ْ

ََكَربَخَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱ.ِءاَمَّـسلٱِّـلُكَت
.»َكَماَمَأَنوُعَزَْجيَوَنوُدِعَتْرَي
١٠و٢:٩عوشيو١١:٢٥صو١٥:١٤جورخ

ُشِهَدْنَيٍذِئَنيِح«جورخلارفسيفءاجَكَفْوَخَوَكَتَيْشَخ
ُعيَِمجُبوُذَي.ُةَفْجَّـرلٱُمُهُذُخْأَتَبآوُمُءاَيِوْقَأ.َموُدَأُءاَرَمُأ

لٱِمِهْيَلَعُعَقَت.َناَعْنَكِناَّـكُس
ْ
١٥:١٥جورخ(»ُبْعُّرلٱَوُةَبْيَهـ

.)١٦و

لَسْرَأَف٢٦«٢٨-٢٦
ْ

َىلِإَتوُميِدَقِةَّـيِّـرَبْنِمًالُسُرُت
يفُّرُمَأ٢٧:ًالِئاَقٍمَالَسِمَالَكِبَنوُبْشَحِكِلَمَنوُحيِس ِ
.ًالاَمِشَالَوًانيِمَيُليِمَأَالَ.قيِرَّـطلٱَقيِرَّـطلٱُكُلْسَأ.َكِضْرَأ
لٱِبًاماَعَط٢٨

ْ
لٱِبًءاَمَو،َلُكآليِنُعيِبَتِةَّـضِف

ْ
يِنيِطْعُتِةَّـضِف

.»ْطَقَفَّـَيلْجِرِبُّرُمَأ.َبَْرشَأل
٢٠:١٩ددع١١:١٩ةاضقو٢٢و٢١:٢١ددع٢٠:١٠ص

يفةنيدميهوىصقألاقرشلاتوميدقىنعمَتوُميِدَق
نوبشحاهمساطولرحبيقرشةعيطقيفندرألالهس
.)١٨و١٣:١٧عوشي(

نماونيدنممةلاسرلاهذهبنوحيسينثُتساٍمَالَسِمَالَكِب
٢٠:١٠ص(يفروطسملازييمتلاىضتقمىلعممألاوكولملا
هضفربهسفنىلعةمقنلانوحيسبلجف)١٦و١٥و١١و
.)٣٠عرظنا(ةبلطلا

يفَنوُنِكاَّـسلٱوُسيِعوُنَبِيبَلَعَفاَمَك«٢٩ ملٱَوَريِعَسِ
َنوُّيِبآوُْ

يفَنوُنِكاَّـسلٱ يِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَّـنُدْرُألٱَُربْعَأْنَأَىلِإ،َراَعِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَناَطْعَأ

ُ
.»اَن

١٨و١١:١٧ةاضقو٤و٢٣:٣صو٢٠:١٨ددع

.ّنيُعدقامكَّـنُدْرُألٱَُربْعَأْنَأَىلِإ

َّـرُمَناَنَعَدَيْنَأَنوُبْشَحُكِلَمُنوُحيِسْأَشَيَْملْنِكٰل«٣٠
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِهِب

َ
لَقىَّـوَقَوُهَحوُرىَّـسَقَك

ْ
َكِدَيَىلِإُهَعَفْدَيِلُهَب

يفاَمَك لٱاَذٰهِ
ْ
.»ِمْوَي

٤:٢١جورخ١١:٢٠عوشي٢١:٢٣ددع

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل
َ

امكونوعرفبلعفامكخلاُهَحوُرىَّـسَقَك
هكرتهلإلابرلانأىنعملاو.امهتريسراسنملكبهلعفي
ةوقهاطعأهللانأىلعهدانعوهبلقةبالصوهحورةواسقل
هيلعتبجوفاهلحمريغيفاهلمعتساوههنكلوبلقلا
.)١١:٢٠عوشيًاضيأرظنا(ةنونيدلا

َكَماَمَأُعَفْدَأُتْأَدَتْبٱِدَق!ْرُظْنُا:ِيلُّبَّـرلٱَلاَقَو«٣١
.»ُهَضْرَأَكِلَتْمَتىَّـتَحْكَّـلَمَتْئِدَتْبٱ.ُهَضْرَأَوَنوُحيِس
١:٨ص

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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لكنأانهركذُينأبجيَنوُحيِسَكَماَمَأُعَفْدَأُتْأَدَتْبٱ
موجهلابمهرمأيئدتبيهللانأبتناكليئارسإينبتاراصتنا
.)١٣:١عوشيريسفتو١:٢صرظنا(

ِهِمْوَقُعيَِمجَوَوُهاَنِئاَقِلِلُنوُحيِسَجَرَخَف٣٢«٣٢،٣٣
لِل
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهَعَفَدَف٣٣،َصَهاَيَىلِإِبْرَح

ُ
ُهاَنْبََرضَف،اَنَماَمَأاَن

.»ِهِمْوَقَعيَِمجَوِهيِنَبَو
٩:٧صو٢١:١٤ددع٢٠:١٦و٧:٢ص٢١:٢٣ددع

اذإوهنباهيبنلدبنوكينأيناربعلالصألالمتحيِهيِنَبَو
.حجارلاىلعروهشمنباهلناكهنأمزلكلذّحص

يفِهِنُدُمَّـلُكاَنْذَخَأَو«٣٤ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِّـلُكْنِماَنْمَّـرَحَو،ِتْقَو

طَألٱَوَءاَسِّـنلٱَوَلاَجِّـرلٱٍةَنيِدَم
ْ
.»ًادِراَشِقْبُنَْمل.َلاَف

٢٦و٧:٢صو٢٧:٢٨نييوال

ندملاهذهرمأناكفريمدتلاوكالهإللانفقويأاَنْمَّـرَح
برللو(.برلارمأبالإنوكيالاذهلثمنكلواحيرأرمأك
ضعبتيميوهفاهراتخييتلاقيرطلابةتامإلاوءايحإلا
ضعبلاوءابوألابضعبلاتيميويعيبطلالالحنالابسانلا
ماهسلابوأفيسلابًالتقسانلاةطساوبضعبلاوقعاوصلاب
نأكلذنمجتنتسُيالف.راتخملاقلطملامكاحلاوهورانلابوأ
اولتقينأبنينمؤملارمأيملهللانألرفاكلالتقينأنمؤملل
اوبحينأبمهرمألبنيعدتبملاوأنيفلاخملاوأنيرفاكلا
.)مهيلإنيئيسمللاونسحيومهءادعأ

لٱَّـنِكٰل«٣٥
ْ
ملٱَةَميِنَغَواَنِسُفْنَألاَهاَنْبََهنَمِئاَهَب

يِتَّـلٱِنُدُْ
.»اَنْذَخَأ

هرمأوبرلانالعإبناكًاضيأاذهو(خلاَمِئاَهَبْلٱَّـنِكٰل
.)ةمينغلاكلتنمًائيشاوذخأينأمهللحيملكلذالولو

ملٱَوَنوُنْرَأيِداَوِةَفاَحَىلَعيِتَّـلٱَريِعوُرَعْنِم«٣٦
ِةَنيِدَْ

يفيِتَّـلٱ لٱِ
ْ
لِجَىلِإ،يِداَو

ْ
.اَنْيَلَعْتَعَنَتْمٱِدَقٌةَيْرَقْنُكَتَْمل،َداَع

جلٱ
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهَعَفَدُعيَِم

ُ
.»اَنَماَمَأاَن

٤٤:٣رومزم١٣:٩عوشيو٤:٤٨و٣:١٢ص

رهنيلامشىلعةنيدمانهيهوبرخاهانعمَريِعوُرَع
نيبوأراهالوتبآوميفطولرحبيفبصييذلانونرأ
تناكاهنأريسفتلاةيآنمرهظيو.)١٦و١٣:٩عوشي(
يهوةيروسكلمليئازحاهالوتمثنييرومألاكلمنوحيسل

ةياغىلعوطولرحبيقرشقهاشىلعاهلالطأومويلاةبرخ
.هنمًاليمرشعينثا

يِداَوِةَيِحاَنَّـلُك.اَْهبَرْقَنَْملَنوُّمَعيِنَبَضْرَأَّـنِكٰلَو«٣٧
جلٱَنُدُمَوَقوُّبَي

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱىَصْوَأاَمَّـلُكَوِلََب

ُ
.»اَن

١٩و٩و٥ع٣:١٦صو٢١:٢٤ددعو٣٢:٢٢نيوكت

كلانهنميرجينامعبرقهجرخمرهنَقوُّبَييِداَو
.ءاقرزلابفرعُياميفندرألاىلإًابرغمثًالامشمثًاقرش
اوذخأيملويلفسلاهئزجىلعيتلادالبلانويليئارسإلاحتتفاو
.هجرخملةرواجملا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لَّـوََحتَّـمُث«١
ْ
يفاَنْدِعَصَواَن ُكِلَمُجوُعَجَرَخَف،َناَشاَبِقيِرَطِ

لِلِهِمْوَقُعيَِمجَوَوُهاَنِئاَقِلِلَناَشاَب
ْ
يفِبْرَح .»يِعَرْذِإِ

١:٤ص٢٩:٧صوخلا٢١:٣٣ددع

ددع(يفريسلاوروكذملاليوحتلاخيراتركُذاَنْلَّـوََحتَّـمُث
.)٣٣و٢١:٣٢

َكِدَيَىلِإُهُتْعَفَدْدَقِّـينَأل،ُهْنِمْفََختَال:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقَف«٢
لَعَفاَمَكِهِبُلَعْفَتَف،ِهِضْرَأَوِهِمْوَقَعيَِمجَو

ْ
ِكِلَمَنوُحيِسِبَت

يفًانِكاَسَناَكيِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱ .»َنوُبْشَحِ
٢١:٣٤ددع

.)٢١:٣٤ددع(يفةيآلاهذهتءاجخلاُّبَّـرلٱِيلَلاَقَف

ٰهلِإُّبَّـرلٱَعَفَدَف٣«٥-٣
ُ
َكِلَمًاضْيَأَجوُعاَنيِدْيَأَىلِإاَن

٤.ٌدِراَشُهَلَقْبَيَْملىَّـتَحُهاَنْبََرضَف،ِهِمْوَقَعيَِمجَوَناَشاَب
يفِهِنُدُمَّـلُكاَنْذَخَأَو لٱَكِلٰذِ

ْ
اَهْذُخْأَنَْملٌةَيْرَقْنُكَتَْمل.ِتْقَو

يفٍجوُعُةَكَلَْممَبوُجْرَأِةَروُكُّلُك،ًةَنيِدَمَنوُّتِس.ْمُهْنِم ِ
ِخماَشٍراَوْسَأِبًةَنَّـصَُحمًانُدُمْتَناَكِهِذٰهُّلُك٥.َناَشاَب

َ
،ٍة

لٱِءاَرْحَّـصلٱىَرُقىَوِس.َجيِلاَزَمَوٍباَوْبَأَو
ْ
.»ًاّدِجَِةريِثَك

٤:١٣كولم١و٢١:٣٥ددع

لاق.ددعلارفسيفسيلتايآلاهذهيفيذلاليصفتلا
ناشابنإ«ناشابندمرابكىلعهمالكيفرتروبذاتسألا
ةيزيلكنإلاةيضقألانمداتعمءاضقنمربكأبتسيلاهلك
راوسأتاذبتسيليتلاادعامنوتسلاةنيصحلااهندمو
الورحبلانعةديعبيهوةريغصةيالويفنوكتنأنكمي

ألَا
َ
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لالطأينيعبكلانهتدهاشدقو.ةديهزاهتراجتواهيفراهنأ
ةريثكندماهيفو»اهدحوةيلبجلاضرألايفةيرقوةنيدمةئم
.ةرماع

لَعَفاَمَكاَهاَنْمَّـرَحَف٦«٨-٦
ْ
،َنوُبْشَحِكِلَمَنوُحيِسِباَن

طَألٱَوَءاَسِّـنلٱَو:َلاَجِّـرلٱٍةَنيِدَمَّـلُكَنيِمِّـرَُحم
ْ
َّـلُكَّـنِكٰل٧.َلاَف

لٱ
ْ
ملٱِةَميِنَغَوِمِئاَهَب

يفاَنْذَخَأَو٨.اَنِسُفْنَألاَهاَنْبََهنِنُدُْ َكِلٰذِ
لٱ
ْ
لٱَضْرَألٱَنيِّـيِروُمَألٱِيَكِلَمِدَيْنِمِتْقَو

يفيِتَّـ نُدْرُألٱِْربَعِ
،ِّـ

.»َنوُمْرَحِلَبَجَىلِإَنوُنْرَأيِداَوْنِم
١٢و١١و١٣٥:١٠رومزمو٢:٢٤ص٢٩و٢٧:٢٨نييوال
٢١و٢٠و١٣٦:١٩و

.)٢:٣٤ص(ركُذامكريمدتللاهانفقوخلااَهاَنْمَّـرَحَف

َنوُّيِروُمَألٱَو،َنوُيِْرسَنوُمْرَحَنوُعْدَيَنوُّيِنوُدْيَّـصلٱَو«٩
.َ»ريِنَسُهَنوُعْدَي

٥:٢٣مايأ١و٢٩:٦رومزمو٤:٤٨ص

امهيينعمنأنظُي)رينشوأ(رينسو)نويرشوأ(َنوُيِْرس
.جلثلاةرخصبموجرتلايفرينشمجرتنكلونالثامتم
عمالنويرشىنعمنأسوينيسيجهيلإبهذيذلاو
ةيآلاهذهنأنظللبجومالو.ةقاربلاعردلاوأصالدلاك
نويرسبنومرحلبجاومسنيينوديصلانأبلوقلاوأ
نيطسلفىلعنييليئارسإلاءاليتسادعبرفسلاىلإفيضُأ
نوئيسلبجلاكلذيمسو.تالمتحملانمكلذناكنإو
هنأدوهيلايرسفمضعبلاقو.)٤:٤٨صرظنا(ًاضيأ
نويرشورينشونومرحيأ(ءامسأةعبرألبجلاكلذلناك
عبرأيهيتلاليئارسإضرأحدملًانالعإتركُذو)نوئيسو
ريثككلذلثمو»يمسابيمس«هنألوقتوهبدمتتكلامم
:١٣ددعو٣١:٤٧و٢٣:٢نيوكترظنا(ةسمخلارافسألايف
.)١٤:١٥عوشيو٢٢

لِجَّـلُكَوِلْهَّـسلٱِنُدُمَّـلُك«١٠
ْ
لَسَىلِإَناَشاَبَّـلُكَوَداَع

ْ
َةَخ

يفٍجوُعِةَكَلَْممْيَتَنيِدَميِعَرْذِإَو .»َناَشاَبِ
١٣:١١و١٢:٥عوشي٤:٤٩ص

فرعُتناشابيقرشيفةريبكةنيدممويلايهَةَخْلَس
لبجفرطدنعاهعقومو)١١ع(دخلسودخرصودخلصب
فصنبيصنيفتناكوليئارسإونباهذخأيبونجلازوردلا
مايأ١و١٣:١١و١٢:٥عوشي(داجمختىلعىسنمطبس
نمىرُيلهسلاىلعقرشملتىلعةينبماهتعلقو)٥:١١

رصعيفةعلقلاكلتتينُبوعوطقمطورخمةئيهكديعب
.نيينامورلا

.َنيِّـيِئاَفَّـرلٱِةَّـيِقَبْنِمَيِقَبُهَدْحَوَناَشاَبَكِلَمَجوُعَّـنِإ«١١
يفَوُهَسْيَلَأ.ٍديِدَحْنِمٌرِيَرسُهُرِيَرساَذَوُه ؟َنوُّمَعيِنَبِةَّـبَرِ
.»ٍلُجَرِعاَرِذِبٍعُرْذَأُعَبْرَأُهُضْرَعَوٍعُرْذَأُعْسِتُهُلوُط
ليئومص٢و٢٠و٢:١١صو١٤:٥نيوكت٢:٩سوماع
٢١:٢٠لايقزحو٤٩:٢ايمرإو١٢:٢٦

تناكةليبقنويئافرلا.)ةربابجلايأ(َنيِّـيِئاَفَّـرلٱِةَّـيِقَبْنِم
١٤:٥نيوكترظنا(ةميدقةليبقيهوندرألايقرشنكست
.)ريسفتلاو

ًاتوباتوًاريرسيناربعلالصألايفةملكلاينعتُهُرِيَرس
روهمجلاورخآلاىلعامهدحأحيجرتيفميظعلادجعقوو
ةملكلاىنعمنأمهضعبحّجرو.ريرسلاحجرألانأىلع
ئكتيوأاهيلعسلجيناك)دعقميأ(ةكيرأانهةيناربعلا
لوطلانمهركذاملقفاوملااذهو.هيلإنوبرقملاءاربكلاووه
.ضرعلاو

.قفرملاىلإفكلاىطسوفرطنميأٍلُجَرِعاَرِذِب
.حيحصلالوألاوجوعيأهسفنلجرلاعارذبليقو

يفاَهاَنْكَلَتْمٱُضْرَألٱِهِذٰهَف«١٢ لٱَكِلٰذِ
ْ
َريِعوُرَعْنِمِتْقَو

لِجِلَبَجَفْصِنَوَنوُنْرَأيِداَوَىلَعيِتَّـلٱ
ْ
ُتْيَطْعَأُهَنُدُمَوَداَع

جلٱَوَنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلِل
ْ
.»َنيِّـيِدَا

١٢:٦عوشيو٣٢:٣٣ددع١٢:٢عوشيو٢:٣٦ص
خلا١٣:٨و

يفنونرأيداووريعورعىلعمالكلامدقتخلاَريِعوُرَع
.)٣٦و٢:١٣ص(ريسفت

لِجَةَّـيِقَبَو«١٣
ْ
ُتْيَطْعَأٍجوُعَةَكَلَْممَناَشاَبَّـلُكَوَداَع

،َناَشاَبِّـلُكَعَمَبوُجْرَأِةَروُكَّـلُك.ىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنِل
.»َنيِّـيِئاَفَّـرلٱَضْرَأىَعْدُتَيِهَو
٣٠و١٣:٢٩عوشي

.)١١عريسفترظنا(َنيِّـيِئاَفَّـرلٱَضْرَأ

ِمُُختَىلِإَبوُجْرَأِةَروُكَّـلُكَذَخَأىَّـسَنَمُنْبُريِئاَي«١٤
جلٱ
ْ

ملٱَوَنيِّـيِروَُش
َثوُّوَح«َناَشاَبِهِمْسٱَىلَعاَهاَعَدَو،َنيِّـيِكْعَْ

لٱاَذٰهَىلِإَ»ريِئاَي
ْ
.»ِمْوَي

ددع١٠:٦و٣:٣ليئومص٢و١٣:١٣عوشي٢:٢٢مايأ١
٣٢:٤١

ألَا
َ
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هنألانهةرابعلاهذهدازعوشينإرهاظلاِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ
نمهنألماهلإلاباهفاضأهنأيفبيرالوهرفسيفاهلثمرثكي
.نيمهلملايحولاةبتك

رـوشـجنـاكـسنـويرـوشجلاَنيـِّـيـِكـْعـَْملٱَوَنيـِّـيِروـُشَْجلٱ
ندرألايقرشةعيطقيهو)١٥:٨و١٣:٣٨ليئومص٢(
لبجبمويلافورعملانومرحلبجبرقناشابيلامشو
.هاجللاويلامشلانالوجلاتمعامبروخيشلا

مختىلعةريغصةكلمميهوةكعمناكسنويكعملاو
١٩:٦مايأ١و١٠:٦ليئومص٢(يقرشلايلامشلانيطسلف
تيبلبآاذهبلباق(ًاقرشةيربلاوًابرغبوجرأنيب)٧و
عيبانيبرقنويكعملاناكو.)١٥و٢٠:١٤ليئومص٢ةكعم
ياملتناكو.قرشلاىلإمهنمدعبأنويروشجلاوندرألا
)٣:٣ليئومص٢(همأةهجنممولاشبأدجروشجكلم
)١٣:٣٧ليئومص٢(نونمأهاخألتقمويهيلإأجلاذهلو
ةلتقلاأجلمنآلاىلإلازتالوةاجللاوأبوجرأتناكف
.نيمرجملاو

لِجُتْيَطْعَأَريِكاَمـِلَو«١٥
ْ
.»َداَع

٣٢:٣٩ددع

:١٠كولم٢(ةداهشلاةمجرهانعملوقنممَلَعَداَعْلِج
يمسنيضرألايرخصندرألايقرشناكموهو)٣٣
ًاراكذتبوقعيونابالهيفاهماقأيتلاةمجرللداعلج
.امهتدهاعمل

جلٱَوَنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلِلَو«١٦
ْ
لِجْنِمُتْيَطْعَأَنيِّـيِدَا

ْ
يِداَوَىلِإَداَع

لٱَطَسَوَنوُنْرَأ
ْ
يِنَبِمُُختَقوُّبَييِداَوَىلِإَو.ًامُُختيِداَو

.»َنوُّمَع
١٢:٢عوشيو٢١:٢٤ددع٢٤:٥ليئومص٢

يِداَوَىلِإَداَعْلِجْنِمُتْيَطْعَأَنيِّـيِداَْجلٱَوَنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلِلَو
.)٣:١٥صو٣٦و٢:٢٤صريسفترظنا(َنوُنْرَأ
دقوضرألاكلتاراتخاناذللاامهنويداجلاونوينيبوأرلاو
٣٢-٣٢:٢ددعرظنا(ليصفتلابكلذىلعمالكلامدقت
.يعارملاوإلكلاةريثكاهنألاهاراتخاو)ريسفتلاو

لٱَو«١٧
ْ
لٱِرْحَبَىلِإَةَراَّـنِكْنِمًامُُختَّـنُدْرُألٱَوَةَبَرَع

ْ
ِرْحَب(ِةَبَرَع

ملٱ
ْ
لِ
ْ
َحتِ)ح

ْ
لٱِحوُفُسَت

ْ
.»ِقَّْـرشلٱَوْحَنِةَجْسِف

١٢:٣عوشيو٤:٤٩صو٣٤:١٢ددع٣٤:١١ددع
١٤:٣نيوكت

هلوطةبقعلاجيلخىلإخيشلالبجنمداويهَةَبَرَعْلٱ
وأطولرحبوأحلملارحبوليلجلارحبوةلوحلاهيفًاليم٢٥٠
رحبلاوتيملارحبلانيبروغلابصتختدقو.تيملارحب
رحبلايلامشروغلااهبدارُيدقو)٢:٨و١:١ص(رمحألا
يفناكمانهاهبدوصقملانأنئارقلانمرهاظلاو.تيملا
نيبموهامكطولرحبةبرعلارحببدوصقملاوندرألاراوج
.ةيآلايف

.ةيربطرحبَةَراَّـنِك
ىلعمويلافورعملاوبنلبجتاعفترمىدحإِةَجْسِفْلٱ
.ابنلبجبنورثكألانظام

يفْمُكُتْرَمَأَو١٨«٢٠-١٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ًالِئاَقِتْقَو

ُ
ْمُك

َماَمَأَنُوُربْعَتَنيِدِّـرَجَتُم.اَهوُكِلَتْمَتِلَضْرَألٱِهِذٰهْمُكاَطْعَأْدَق
ْمُكُؤاَسِناَّـمَأ١٩.ٍسْأَبيِوَذُّلُك،َليِئاَْرسِإيِنَبْمُكِتَوْخِإ
طَأَو
ْ
ًَةريِثَكَِيشاَوَمْمُكَلَّـنَأُتْفَرَعْدَق.ْمُكيِشاَوَمَوْمُكُلاَف
يفُثُكْمَتَف ُّبَّـرلٱَحيِرُيىَّـتَح٢٠،ْمُكُتْيَطْعَأيِتَّـلٱُمُكِنُدُمِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱيِتَّـلٱَضْرَألٱًاضْيَأْمُهاوُكِلَتْمَيَوْمُكَلْثِمْمُكَتَوْخِإ

ُ
ْمُك

يفْمِهيِطْعُي نُدْرُألٱِْربَعِ
لُمَىلِإٍدِحاَوُّلُكَنوُعِجْرَتَّـمُث.ِّـ

ْ
ِهِك

.»ْمُكُتْيَطْعَأيِذَّـلٱ
٢٢:٤عوشيخلا٣٢:٢٠ددع

.)٣٢-٣٢:٢٠ددعرظنا(

يفَعوُشَيُتْرَمَأَو٢١«٢١،٢٢ لٱَكِلٰذِ
ْ
َكاَنْيَع:ًالِئاَقِتْقَو

ٰهلِإُّبَّـرلٱَلَعَفاَمَّـلُكاَتََرصْبَأْدَق
ُ
هبْمُك ملٱِنْيَذِٰ

اَذَكٰه.ِْنيَكِلَْ
ملٱِعيِمَجِبُّبَّـرلٱُلَعْفَي

َال٢٢.اَهْيَلِإٌرِباَعَتْنَأيِتَّـلٱِكِلاَمَْ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ْمُهْنِماوُفاََخت

َ
ملٱَوُهْمُك

.»ْمُكْنَعُبِراَحُْ
٢٠:٤و١:٣٠صو١٤:١٤جورخ٢٧:١٨ددع

يفَعوُشَيُتْرَمَأ يأاَتََرصْبَأْدَقَكاَنْيَع:ًالِئاَقِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
.ةدهاشملابتربتخا

يتلارومألانمو.جوعونوحيسيأِْنيَكِلَْملٱِنْيَذٰه
نييليئارسإلانيببرحلاليصفتنأرابتعالاقحتست
رفسيفالإدريملامهندمىلعءاليتسالاوجوعونوحيسو
.)٦-١٢:١عوشيرظنا(عوشي

يفِّـبَّـرلٱَىلِإُتْعَّـَرضَتَو٢٣«٢٥-٢٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
:ًالِئاَقِتْقَو

َكَتَمَظَعَكَدْبَعيِرُتَتْأَدَتْبٱِدَقَتْنَأ،ُّبَّـرلٱُدِّـيَساَي٢٤
يفٍهٰلِإُّيَأُهَّـنِإَف.َةَديِدَّـشلٱَكَدَيَو ُلَمْعَيِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
جلٱَضْرَألٱىَرَأَوُْربْعَأيِنْعَد٢٥؟َكِتُوَربَجَكَوَكِلاَمْعَأَك

ْ
َةَدِّـَي

يفيِتَّـلٱ نُدْرُألٱِْربَعِ
جلٱاَذٰه،ِّـ

ْ
جلٱَلََب

ْ
.»َناَنْبُلَوَدِّـَي

١٥:١١جورخ١١:٢ص٩و١٢:٨سوثنروك٢

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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٨و٨٩:٦و٨٦:٨و٧١:١٩رومزمو٧:٢٢ليئومص٢و
٤:٢٢صو٣:٨جورخ

.دوهيلاميسقتىضتقمبيناثلالصفلاأدتبماذه
يفِّـبَّـرلٱَىلِإُتْعَّـَرضَت ىسومبلطخلاِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
كلذوبرلادجمىرينألوألاجورخلاإبنيفنيرمأهسفنل
ضرألاةيؤريناثلاو.)٣٣:١٨جورخ(»كدجمينرأ«هلوقب
»خلابرلاديساي«هلوقبكلذوندرألاربعيفيتلاةديجلا
كلذبىرينأىسومدوصقمنأرهاظلاو.)٢٥و٢٤ع(
جوعىلعراصتنالايفاهآرامكندرألاربعبرلاةمظع
باجحلاعفربلطىلإةراشإىسوملوقيفو.نوحيسو
ىتأيذلاحيسملاءيجملبقروظنملاريغملاعلاىلعلودسملا
نمدقتعناننألةيدبألاةايحلاوةمايقلاهبنلعأًارونليجنإلاب
ضرأيفبرلاةمظعىرينأعقوتيناكىسومنأنئارقلا
.رخآلاملاعلايفًايلجةمظعلاكلتىرينأعقوتيملوناعنك

ْلَب،ِيلْعَمْسَيَْملَوْمُكِبَبَسِبَّـَيلَعَبِضَغَّـبَّـرلٱَّـنِكٰل«٢٦
لَكُتْدُعَتَال!َكاَفَك:ُّبَّـرلٱِيلَلاَق

ِّـ
يفًاضْيَأيِنُم .»ِرْمَألٱاَذٰهِ

٥٢و٣٢:٥١و٣١:٢و١:٣٧صو٢٧:١٤و٢٠:١٢ددع
١٠٦:٣٢رومزمو٣٤:٤و

يف«لاقبرلانألْمُكِبَبَسِب لٱِ
ْ
،ُسَّـدَقَتَأيِّـنِمَنيِبيِرَق

ِمل«لاقو.)١٠:٣نييوال(»ُدَّـجَمَتَأِبْعَّـشلٱِعيَِمجَماَمَأَو
ُ
ىَسو

َماَمَأِيناَسِّـدَقُتىَّـتَحِيباَنِمْؤُتَْملاَمُكَّـنَأِلْجَأْنِم:َنوُراَهَو
جلٱِهِذٰهِنَالِخْدُتَالَكِلٰذِل،َليِئاَْرسِإيِنَبُِنيْعَأ

ْ
َىلِإَةَعاََم

َمَصاَخُثْيَح،َةَبيِرَمُءاَماَذٰه.اَهاَّـيِإْمُهُتْيَطْعَأيِتَّـلٱِضْرَألٱ
.)١٣و٢٠:١٢ددع(»ْمِهيِفَسَّـدَقَتَف،َّـبَّـرلٱَليِئاَْرسِإوُنَب
هيفعقوامىلإببسنمنكيملليئارسإينبالولو(
ةداهشاناكعوشيةفالخوىسومتومنألو.)ناوخألا
لايقزحكةيآىسومناكاهيلعملكتُيسيتلارومألاب
.)٢٤-٢٤:١٥لايقزح(

ينكلوصاصقلااذهنمرثكأقحتستكنأيأَكاَفَك
اماذه.نوكياموهيلإيناسحإنمناكامكافكفكتمحر
ًاريخىسوملأبخهللانألقحوهو.ةيدوهيلاريسافتلايفءاج
فقونانبلوأنومرحسدقملالبجلاىلعهنإفًاميظع
وهيذلاراصتنالايفهعماملكتوصلخملاعمايليإوىسوم
ْنَعاََّـملَو«امهنأىتحردقُيالامبعوشيراصتنانممظعأ
يفُهَلِّـمَكُيْنَأًاديِتَعَناَكيِذَّـلٱِهِجوُرُخ :٩اقول(»َميِلَشُروُأِ
٣١(.

لٱِسْأَرَىلِإْدَعْصٱ«٢٧
ْ
لٱَىلِإَكْيَنْيَعْعَفْرٱَوِةَجْسِف

ْ
ِبْرَغ

جلٱَوِلاَمِّـشلٱَو
ْ
اَذٰهُُربْعَتَالْنِكٰل،َكْيَنْيَعِبْرُظْنٱَو،ِقَّْـرشلٱَوِبوَُن

.»!َّـنُدْرُألٱ
٢٧:١٢ددع

بونجلاعضومنميتلاةيناربعلايفوِبوُنَْجلٱَوِلاَمِّـشلٱ
.نيطسلفبونجدوصقملاودحاوًىنعمبامهو

ُُربْعَيَوُهُهَّـنَأل،ُهْعِّـجَشَوُهْدِّـدَشَوِهِصْوَأَفُعوُشَياَّـمَأَو«٢٨
َهلُمِسْقَيَوُهَو،ِبْعَّـشلٱاَذٰهَماَمَأ

ُ
.»اَهاَرَتيِتَّـلٱَضْرَألٱُم

٧و٣١:٣و١:٣٨صو٢٣و٢٧:١٨ددع

.تنأالُُربْعَيَوُه...ُعوُشَي

يفاَنْثَكَمَف«٢٩ جلٱِ
ْ
.»َروُغَفِتْيَبَلِباَقُمِءاَوِ

٣٤:٦و٤:٤٦صو٢١:٢٠ددع

ةيبرعلايفءاوجلاو.يداولاوهوايجةيناربعلايفوِءاَوِْجلٱ
.ةيدوألانمعستاام

عفترمةجسفلاوءاوجلاهاجتةجسفلايفناكمَروُغَفِتْيَب
.ابنلبجبمويلافورعملاهنأنوريثكلانظيلبجىلع

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

لٱِعَمْسٱُليِئاَْرسِإاَيَنآلٱَف«١
ْ
اَنَأيِتَّـلٱَماَكْحَألٱَوَضِئاَرَف

لَعُأ
ِّـ
يِتَّـلٱَضْرَألٱاوُكِلَتْمَتَواوُلُخْدَتَواْوَيْحَتِل،اَهوُلَمْعَتِلْمُكُم
.»ْمُكيِطْعُيْمُكِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱ
٨:١و٥:١صو٢٢:٣١و٢٠:٨و١٩:٣٧نييوال
١٠:٥ايؤرو٢٠:١١لايقزحو

اذهلكيفظعولانمةياغلاِعَمْسٱُليِئاَْرسِإاَيَنآلٱَف
بعشللعوشيباطخنماهنيعةياغلايهحاحصألا
ظعولاّسأو.برلانودبعيمهنأيهو)١٤صعوشي(
.مهلًاهلإبيروحيفهسفنىلاعتهنالعإ

وهامىلعبيلاطملاونيناوقلايأَماَكْحَألٱَوَضِئاَرَفْلٱ
ةليعفيهوةضيرفعمجضئارفلاف(.ةثيدحلاةغللايفروهشم
عرشلايفاهبدوصقملاوريدقتلاةغللايفوهيذلاضرفلانم
.ةعاطلاوةالصلاوناميإلاكهبمايقلاءرملاىلعبجوأام
ىلعًاحالطصاقلطُيوةغلءاضقلاوهومكُحعمجماكحألاو
نمهدابعنمهللاهبلطيامانههبداريوةدعاقلاونوناقلا
مّدقتدقو.)تابجاولانمهباتكيفهبىضقامبمايقلا
هيلإعجراف٢٣صو٢١صجورخ(يفماكحألاىلعمالكلا
.)تئشنإ

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ءازجنألاولخدتنألبقمُّتمالإواوُلُخْدَتَواْوَيْحَتِل
.توملاةيصعملا

لٱَىلَعاوُديِزَتَال«٢
ْ
َالَوِهِبْمُكيِصوُأاَنَأيِذَّـلٱِمَالَك

ْمُكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱاَياَصَواوُظَفْحَتِل،ُهْنِماوُصِّـقَنُت
هب .»اَِ
١٢:١٣ةعماجو٣٠:٦لاثمأو١:٧عوشيو١٢:٣٢ص
١٩و٢٢:١٨ايؤرو

مالكلاباهنعّربعو(ةعيرشلايأِمَالَكْلٱَىلَعاوُديِزَتَال
.)اهنالعإقيرطوههنأل

َّـنِإ.َروُغَفِلْعَبِبُّبَّـرلٱُهَلَعَفاَمْتََرصْبَأْدَقْمُكُنُيْعَأ«٣
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهَداَبَأَروُغَفَلْعَبَءاَرَوَبَهَذْنَمَّـلُك

ُ
ْنِمْمُك

.»ْمُكِطَسَو
٢٩و١٠٦:٢٨رومزمو٢٢:١٧عوشيوخلا٢٥:٤ددع

النايعلاوةدهاشملابمتفرعيأخلاْتََرصْبَأْدَقْمُكُنُيْعَأ
برضفمهمثإىلعةمثألابرلاكلهأفيكطقفعمسلاب

:٢صريسفترظنا(ميدقلاليجلالكضرقوإبولاب٢٤٠٠٠
١٣(.

ملٱُمُتْنَأاَّـمَأَو«٤
لُْ
ْ
ٌءاَيْحَأْمُكُعيِمَجَفْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِبَنوُقِصَت

لٱ
ْ
.»َمْوَي

هلدعنملعجامكةعاطللًاباوثلعجهتمحرنمهللانإ
.ةيصعمللًاباقع

ُّبَّـرلٱِينَرَمَأاَمَكًاماَكْحَأَوَضِئاَرَفْمُكُتْمَّـلَعْدَق.ْرُظْنُا«٥
يفاَذَكٰهاوُلَمْعَتِل،يِٰهلِإ اَهْيَلِإَنوُلِخاَدْمُتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِ
.»اَهوُكِلَتْمَتِل

يفاَذَكٰهاوُلَمْعَتِل ةقالعلاىسننالنأبجيِضْرَألٱِ
نأنكميالهنإفناعنكضرأوىسومةعيرشنيبةصاخلا
راتخمبعشةطساوبالإاهتارابتعالكبةعيرشلاكلتظفُحت
.ٍةيقومضرأيف

ْمُكُتَمْكِحَكِلٰذَّـنَأل.اوُلَمْعٱَواوُظَفْحٱَف٦«٦،٧
طِفَو
ْ
ِهِذٰهَّـلُكَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱُِنيْعَأَماَمَأْمُكُتَن
لٱ
ْ
لٱُبْعَّـشلٱاَذٰه:َنوُلوُقَيَف،ِضِئاَرَف

ْ
ٌبْعَشَوُهاَمَّـنِإُميِظَع

ُهْنِمٌةَبيِرَقٌةَهـِلآُهَلٌميِظَعَوُهٍبْعَشُّيَأُهَّـنَأل٧.ٌنِطَفَوٌميِكَح
يفاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَك .»ِهْيَلِإاَنِتَيِعْدَأِّـلُكِ
١:٧لاثمأو١١١:١٠و١٩:٧رومزمو٢٨:٢٨بويأ
١٤٨:١٤و١٤٥:١٨و٤٦:١رومزم٧:٢٣ليئومص٢و
٥٥:٦ءايعشإو

راشأِبوُعُّشلٱُِنيْعَأَماَمَأْمُكُتَنْطِفَوْمُكُتَمْكِحَكِلٰذَّـنَأل
نمموهفملااهاضتقمبلمعلاوةعيرشللظفحلاىلإكلذهلوقب
ليئارسإيفبرلاةعيرشف.ةيآلاهذهلوأوةسماخلاةيآلا
الًاريثأتملاعلايفنارثؤيليئارسإعمبرلاروضحماودو
َوُهٍبْعَشُّيَأُهَّـنَأل«هلوقاذهىلعدازكلذلةلوهسبعفدُي
ِهلآُهَلٌميِظَع

َ
يفاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَكُهْنِمٌةَبيِرَقٌة .»ِهْيَلِإاَنِتَيِعْدَأِّـلُكِ

ُلْثِمٌةَلِداَعٌماَكْحَأَوُضِئاَرَفُهَلٌميِظَعَوُهٍبْعَشُّيَأَو«٨
لٱُمُكَماَمَأٌعِضاَواَنَأيِتَّـلٱِةَعِيَّـرشلٱِهِذٰهِّـلُك

ْ
.»؟َمْوَي

خلاٌةَلِداَعٌماَكْحَأَوُضِئاَرَفُهَلٌميِظَعَوُهٍبْعَشُّيَأَو
تيطعُأذنمىسومةعيرشىلإانراكفأهجوتةيآلاهذه
اهتلباقمباهتافصصخأنموهيذلاميظعلالدعلارهظيو
.ةميدقلاممألارئاسعئارشب

َروُمُألٱىَسْنَتَّـالَئِلًاّدِجَكَسْفَنْظَفْحٱَوِْزَرتْحٱاَمَّـنِإ«٩
لَقْنِمَلوُزَتَّـالَئِلَو،َكاَنْيَعْتََرصْبَأيِتَّـلٱ

ْ
.َكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكَكِب

لَعَو
ِّـ
.»َكِدَالْوَأَدَالْوَأَوَكَدَالْوَأاَهْم
صو١٨:١٩نيوكت٤:٢١و٣و٣:١لاثمأ٤:٢٣لاثمأ
٦:٤سسفأو٦و٧٨:٤رومزمو١١:١٩و٦:٧

نيبيظعولانمةيتآلاتايآلايفامْظَفْحٱَوِْزَرتْحٱاَمَّـنِإ
البروظنملاريغبرلاةدابعوهودحاورمأيفةيمهألامظعم
نيدنيبةقرافلارومألاربكأنماذهو.لاثمتالوةروص
.ممألارئاسنايدأوليئارسإ

ونباهظفحيملةيصولاهذهَكِدَالْوَأَدَالْوَأَوَكَدَالْوَأاَهْمِّـلَع
ِفِرْعَيَْملُرَخآٌليِجْمُهَدْعَبَماَق«هنأليلدبذئنيحليئارسإ
لٱَالَوَّـبَّـرلٱ

ْ
.)٢:١٠ةاضق(»َليِئاَْرسِإلَلِمَعيِذَّـلٱَلَمَع

بيذهتلاماظنلًارثأىرنالاننأركذلاقحتسياممنكلو
ناكفةريثكنينسبنامزلااذهدعبالإليئارسإيفيبعشلا
نينسلايلاوتىلعفعضبيذهتلاكلذنكلًايدلاوبيذهتلا
.هينبينبوهينبمّلعينأىلعًارداقٍدلاولكنكيملىتح

يف«١٠ لٱِ
ْ
يفَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأِهيِفَتْفَقَويِذَّـلٱِمْوَي ِ

ْمُهَعِمْسُأَفَبْعَّـشلٱِيلْعَْمجٱ:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقَنيِحَبيِروُح

ألَا
َ
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ٌءاَيْحَأاَهيِفْمُهيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَّـلُكِينوُفاََخيْنَأاوُمَّـلَعَتَيِل،يِمَالَك
لَعُيَو،ِضْرَألٱَىلَع

ِّـ
.»ْمُهَدَالْوَأاوُم

١٩و١٢:١٨نييناربعو٢٠:١٨و١٦و١٩:٩جورخ

يفَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأِهيِفَتْفَقَويِذَّـلٱِمْوَيْلٱ ناكَبيِروُحِ
ةسينكخيراتناكامكءانيسنمليئارسإةسينكخيراتءدب
نأانهرابتعالاقحتسياممو.نيسمخلاموينمحيسملا
حصفلانمنيسمخلامويلاوحنءانيسىلعتيطعُأةعيرشلا
ءاطعإلًاراكذتنيسمخلامويلانودّيعيدوهيلاورصميف
لوسرلاسلوبنهذيفناكاذهو.ءانيسروطىلعةعيرشلا
َّـمُث«حيسملاةعيرشوىسومةعيرشنيبةلباقملايفلاقنيح
ملٱُةَمْدِخْتَناَكْنِإ

ملٱ،ِتْوَْ
يفٍفُرْحَأِبُةَشوُقْنَْ ْدَق،ٍةَراَجِحِ

يفْتَلَصَح َىلِإاوُرُظْنَيْنَأَليِئاَْرسِإوُنَبْرِدْقَيَْملىَّـتَح،ٍدَْجمِ
ُنوُكَتَالَفْيَكَف،ِلِئاَّـزلٱِهِهْجَوِدَْجمِبَبَسِلىَسوُمِهْجَو
يفِحوُّرلٱُةَمْدِخَىلْوَألٱِب .)٨و٣:٧سوثنروك٢(»ٍدَْجمِ
»ييحييذلاحورلابلتقييذلافرحلا«لباقهنأةصالخلاو
-١٢:١٨نييناربعو٢٦-٤:٢٤ةيطالغًاضيأاذهبلباق(
٢٤(.

ىنعمكانهبعشلاةعامجىنعمَبْعَّـشلٱِيلْعَْمجٱ
ةعامجسونافتساىمساذهىلعوليجنإلايفةسينكلا
.)٧:٣٨لامعأ(ةسينكلابةّيربلايفليئارسإ

يفْمُتْفَقَوَوْمُتْمَّـدَقَتَف«١١ جلٱِلَفْسَأِ
ْ
جلٱَو،ِلََب

ْ
ُمِرَطْضَيُلََب

.»ٍباَبَضَوٍباَحَسَوٍمَالَظِب،ِءاَمَّـسلٱِدِبَكَىلِإِراَّـنلٱِب
٥:٢٣صو١٩:١٨جورخ

.)١٢:١٨نييناربع(ٍباَحَسَوٍمَالَظِب

َتْوَصَنوُعِماَسْمُتْنَأَوِراَّـنلٱِطَسَوْنِمُّبَّـرلٱُمُكَمَّـلَكَف«١٢
.»ًاتْوَصْلَبًةَروُصاْوَرَتَْملْنِكٰلَو،ٍمَالَك

١٩:١٢كولم١و٢٠:٢٢جورخ٣٦و٣٣ع٢٢و٥:٤ص

نأنعىهندقوهوبرلااوروصتالئلًةَروُصاْوَرَتَْمل
ةطساوبهودبعتنأنعىهنامكةروصةطساوبهودبعت
.)١٦و١٥عرظنا(لاثمت

،ِهِباوُلَمْعَتْنَأْمُكَرَمَأيِذَّـلٱِهِدْهَعِبْمَُكَربْخَأَو«١٣
لٱ
ْ
لٱِتاَمِلَك

ْ
.»ٍرَجَحْيَحْوَلَىلَعُهَبَتَكَوِ،َرشَع

٣١:١٨و٢٤:١٢جورخ٣٤:٢٨جورخ١١و٩:٩ص

رشعلاهللااياصوانهدهعلاَِرشَعْلٱِتاَمِلَكْلٱ...ِهِدْهَعِب
رشعلاتاملكلابانهاهنعّربعوةراجحلايحولىلعةبوتكملا
.)٥صريسفترظنا(

ريسفترظنا(رشعلااياصولاوهيذلادهعلايأُهَبَتَكَو
.)١٠:٢ص

يفُّبَّـرلٱَرَمَأَياَّـيِإَو«١٤ لٱَكِلٰذِ
ْ
لَعُأْنَأِتْقَو

ِّـ
َضِئاَرَفْمُكَم

يفاَهوُلَمْعَتِلًاماَكْحَأَو اَهْيَلِإَنوُرِباَعْمُتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِ
.»اَهوُكِلَتْمَتِل
٢٣و٢٢صو٢١:١جورخ

هللامالكهنأليمالكاولبقتنأبجوفُّبَّـرلٱَرَمَأَياَّـيِإ
.برلا

َمْوَياَمًةَروُصاْوَرَتَْملْمُكَّـنِإَف.ْمُكِسُفْنَألًاّدِجاوُظِفَتْحٱَف«١٥
يفُّبَّـرلٱُمُكَمَّـلَك .»ِراَّـنلٱِطَسَوْنِمَبيِروُحِ
٤٠:١٨ءايعشإ٢٣:١١عوشي

ةدابعةيآلاهذهنمتاياغلامظعأاماَمًةَروُصاْوَرَتَْمل
روظنملاريغهلإلاةدابعو.قحلابوحورلابىرُياليذلابرلا
هللاافطقاسلايرشبلاانعبطنماهتفرعمعيطتسنالكلذك
ديحوتلاىلعرمألالوأنمهنيدىنبفميدقلاهبعشلاهنلعأ
دبعتتناكممألارئاسنإفةينثولاىفنوةيحورلاةدابعلاو
مئاهبوبكاوكوليثامتوروصنمةيئرملاداوملاةطساوباهتهلآ
ةدعممألاناكو.ةفلتخملاتايئرملانمكلذريغىلعرانو
مهلنكيملهنألهلإالبوأنيلطعمنييحيسملانومسيروصع
حدميفنييناربعلاىلإةلاسرلابتاكلاقدقو.روظنمهلإ
ملٱِبَضَغْنِمٍفِئاَخَْريَغَْرصِمَكَرَتِناَميِإلٱِب«ىسوم

،ِكِلَْ
.)١١:٢٧نييناربع(»ىَرُيَالْنَمىَرَيُهَّـنَأَك،َدَّـدَشَتُهَّـنَأل

َةَروُص،ًاتوُحْنَمًالاَثْمِتْمُكِسُفْنَألاوُلَمْعَتَواوُدُسْفَتَّـالَئِل«١٦
.»ىَثْنُأْوَأٍرَكَذَهْبِشاَمٍلاَثِم
ةيمور٥:٨صو٢٣عو٥و٢٠:٤جورخ٣٢:٧جورخ
١:٢٣

نيذلافَةَروُص...ًالاَثْمِت...اوُلَمْعَتَواوُدُسْفَتَّـالَئِل
دقباتكلالهأنممهوةروصوأًالاثمتهللانوعنصي
:هنمةثالثركذترومأةدعبمئاقمهداسفو.اودسف
.ىنفيودسفيامبريغتياليذلاهللاليثمت:لوألا·
يذلاقلاخلانوديئرملاقولخملاىلإمهبولقليوحت:يناثلا·

.ىرُيال

ألَا
َ
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طلسهللانألهيلعهللامهطلساملمهدوجس:ثلاثلا·
.هيديلامعأىلعناسنإلا

مماَمٍةَمِيَهبَهْبِش١٧«١٧،١٨ اَمٍْريَطَهْبِش،ِضْرَألٱَىلَعاَّـِ
ممٍحاَنَجيِذ يفُريِطَياَّـِ َىلَعاَمٍبيِبَدَهْبِش١٨،ِءاَمَّـسلٱِ
مماَمٍكَمَسَهْبِش،ِضْرَألٱ يفاَّـِ ملٱِ

َحتْنِمِءاَْ
ْ

.»ِضْرَألٱِت

نييرصملامانصأىلإامهدعبامونيتيآلانيتاهيفةراشإلا
.اهريغورويطلاومئاهبلانم

َرُظْنَتَوِءاَمَّـسلٱَىلِإَكْيَنْيَعَعَفْرَتَّـالَئِلَو١٩«١٩،٢٠
لٱَوَسْمَّـشلٱ

ْ
اَهَمَسَقيِتَّـلٱِءاَمَّـسلٱِدْنُجَّـلُك،َموُجُّنلٱَوَرَمَق

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

ِجلَك
َ
َحتيِتَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيِم

ْ
َّـَرتْغَتَف،ِءاَمَّـسلٱِّـلُكَت

َهلَدُجْسَتَو
َ
ْمُكَجَرْخَأَوُّبَّـرلٱُمُكَذَخَأْدَقْمُتْنَأَو٢٠.اَهَدُبْعَتَوا

حلٱِروُكْنِم
ْ
يفاَمَكٍثَاريِمَبْعَشُهَلاوُنوُكَتِلَْرصِمْنِمِديَِد ِ

لٱاَذٰه
ْ
.»ِمْوَي
:١٧كولم٢و٢:١نيوكت٢٧و٣١:٢٦بويأو١٧:٣ص
جورخ١١:٤ايمرإو٨:٥١كولم١و١:٢٥ةيمور٢:٣و١٦
٣٢:٩و٩:٢٩صو١٩:٥

ملةميدقلاممألانايدأىقنأَموُجُّنلٱَوَرَمَقْلٱَوَسْمَّـشلٱ
ةنايدلاراثآنمرهظامكمارجألاهذهةدابعنمُلخت
مدقأيفمارجألاهذهروصاودجونيبقنملانإف(ةيسوجملا
.)سوجملالكايه

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَهَمَسَقيِتَّـلٱ
ُ

ادعامخلاِبوُعُّشلٱِعيِمَِجلَك
وهىرُياليذلادوجولابجاولايلزألابرلانإفليئارسإ
.لاثمتالوةروصالبمهدوبعمومههلإ

َالِّـينِإَمَسْقَأَو،ْمُكِبَبَسِبَّـَيلَعُّبَّـرلٱَبِضَغَو٢١«٢٣-٢١
جلٱَضْرَألٱُلُخْدَأَالَوَّـنُدْرُألٱُُربْعَأ

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱيِتَّـلٱَةَدِّـَي

ُ
َك

يفاَنَأُتوُمَأَف٢٢.ًابيِصَنَكيِطْعُي ُُربْعَأَال.ِضْرَألٱِهِذٰهِ
لِتَنوُكِلَتْمَتَوَنُوُربْعَتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو.َّـنُدْرُألٱ

ْ
جلٱَضْرَألٱَك

ْ
.َةَدِّـَي

ُهَعَطَقيِذَّـلٱُمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَدْهَعاْوَسْنَتْنَأْنِماوُِزَرتْحِا٢٣
َكاََهناَمِّـلُكَةَروُص،ًاتوُحْنَمًالاَثْمِتْمُكِسُفْنَألاوُعَنْصَتَو،ْمُكَعَم
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهْنَع

ُ
.»َك

١٤و١:١٣سرطب٢و٣:٢٦و١:٣٧صو٢٠:١٢ددع
١٦عو٥و٢٠:٤جورخ٩ع٣:٢٥ص٣:٢٧ص١٥و

يفاَنَأُتوُمَأَف...ْمُكِبَبَسِبَّـَيلَعُّبَّـرلٱَبِضَغَو ِهِذٰهِ
مالكلااذهيفاوُِزَرتْحِا...َنوُُربْعَتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو...ِضْرَألٱ
مكرذحألمكعمربعأنأعيطتسأالينأهتصالخناهرب

اذهلثمو.ينودبنونوكتنيحاوزرتحتنأبجيكلذلف
.َكَتَمْدِخْمِّـمَت«سواثوميتللاقنيحسلوبنهذيفناك
.)٦و٤:٥سواثوميت٢(»ُبَكْسُأَنآلٱاَنَأِّـينِإَف

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«٢٤
َ

.»ٌروُيَغٌهٰلِإ،ٌةَلِكآٌراَنَوُهَك
:١٢نييناربعو٣٣:١٤ءايعشإو٩:٣صو٢٤:١٧جورخ
٤٢:٨ءايعشإو٦:١٥صو٢٠:٥جورخ٢٩

هتدابعىلعةريغلاديدشيأ(ٌةَلِكآٌراَنَوُهَكَهـٰلِإَّـبَّـرلٱ
ةرابعلاهذهسبتقادقو.)هبنوكرشينملباقعلاديدشو
لبءانيسميلاعتلًاديكأتالنييناربعلاىلإةلاسرلابتاك
حورلابءامسلانمملكتيذلاتوصونيسمخلامويميلاعتل
.)١٢:٢٩نييناربع(هلسرأوهيذلا

لَطَأَو،ًاداَفْحَأَوًادَالْوَأْمُتْدَلَواَذِإ٢٥«٢٥،٢٦
ْ
يفَناَمَّـزلٱُمُت ِ

،اَمٍْءَيشَةَروُصًاتوُحْنَمًالاَثْمِتْمُتْعَنَصَوْمُتْدَسَفَو،ِضْرَألٱ
لَعَفَو

ْ
يفَّـَّـرشلٱُمُت بَّـرلٱِيَنْيَعِ

ُمُكْيَلَعُدِهْشُأ٢٦،ِهِتَظاَغِإلْمُكِٰهلِإِّـ
لٱ
ْ
يِتَّـلٱِضْرَألٱِنَعًاعِيَرسَنوُديِبَتْمُكَّـنَأَضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱَمْوَي
،اَهْيَلَعَماَّـيَألٱَنوُليِطُتَال.اَهوُكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإَّـنُدْرُألٱَنوُرِباَعْمُتْنَأ
.»َةَلاََحمَالَنوُكِلَْهتْلَب
١:٢ءايعشإو١٩و٣٠:١٨صخلا١٧:١٧كولم٢و١٦ع
٦:٢اخيمو

ةحارلاىلعنيلبقمنويليئارسإلاناكخلاَناَمَّـزلٱُمُتْلَطَأ
نييويندلاسانلايهلينأهنأشنمكلذوومنلاوبصخلاو
.تايحورلاعضومتايملاعلانوعضيفنيدلانع

يفُّبَّـرلٱُمُكُدِّـدَبُيَو«٢٧ َْنيَبًاليِلَقًادَدَعَنوُقْبَتَف،ِبوُعُّشلٱِ
.»اَهْيَلِإُّبَّـرلٱُمُكُقوُسَييِتَّـلٱِمَمُألٱ
٨و١:٣ايمحنو٦٤و٢٨:٦٢صو٢٦:٣٣نييوال

يفُّبَّـرلٱُمُكُدِّـدَبُي ةعيرشلانويليئارسإلافلاخِبوُعُّشلٱِ
اوضفروهئايبنأتاءوبنوهاياصووبرلااوسنوناثوألااودبعو
بكوكلكتحتاوقرفتوةنونيدلامهيلعتعقوفمهحيسم
.دهاشملاوهامك

ِهلآَكاَنُهَنوُعَنْصَتَو«٢٨
َ
ٍبَشَخْنِمِساَّـنلٱيِدْيَأَةَعْنَصًة

ممٍرَجَحَو .»ُّمُشَيَالَوُلُكْأَيَالَوُعَمْسَيَالَوُِرصْبُيَالاَّـِ
:١١٥رومزم١٦:١٣ايمرإو٢٦:١٩ليئومص١و٢٨:٦٤ص
٤٦:٧و٤٤:٩ءايعشإو١٦و١٣٥:١٥و٥و٤

ألَا
َ
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ِهلآَكاَنُهَنوُعَنْصَت
َ

نودجستيأِساَّـنلٱيِدْيَأَةَعْنَصًة
سانلاعنصاملاثمىلعاهنوعنصتيتلاتاعونصملل
رسأةلعنأباصأودوهيلايرسفمدحألاق.نوينثولا
كلتلًاديبعاوراصاملفناثوألاةدابعمهقرفتومهيبسودوهيلا
نماهلاثمأيعناصلًاديبعاونوكينأاوقحتساتاعونصملا
مهررحتنأمهمانصأعطتستملوبرلافرعتاليتلاممألا
اَثَجْدَق«ءايعشإهيبنناسلبهللالاق.اوبُسامكتيبُسلب
حلٱَىلَعاَمُهُليِثاَمَتْتَراَص.وُبَنىَنَحْنٱ،ُليِب

ْ
لٱَوِتاَناَوََي

ْ
ِ.مِئاَهَب

لِلًالِْمحٌةَلَّـمَُحمْمُكُتَالوُمَْحم
ْ
َْمل.ًاعَمْتَثَج.ْتَنَحْنٱِدَق.يِيْعُم

حلٱَيِّـجَنُتْنَأْرِدْقَت
ْ
يفْتَضَمْدَقاَهُسْفَنَيِهَو،َلْمِ ِ»يْبَّـسلٱِ

.)٢و٤٦:١ءايعشإ(

ُهْدَِجتَكَهـٰلِإَّـبَّـرلٱَكاَنُهْنِمَتْبَلَطْنِإَّـمُث٢٩«٣١-٢٩
لٱاَذِإ

ْ
لَقِّـلُكِبُهَتْسَمَت

ْ
َقِّـيُضاَمَدْنِع٣٠.َكِسْفَنِّـلُكِبَوَكِب

يفِروُمُألٱِهِذٰهُّلُكَكْتَباَصَأَوَكْيَلَع َىلِإُعِجْرَت،ِماَّـيَألٱِرِخآِ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل٣١،ِهِلْوَقِلُعَمْسَتَوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ

َ
َال،ٌميِحَرٌهٰلِإَك

َهلَمَسْقَأيِذَّـلٱَكِئاَبآَدْهَعىَسْنَيَالَوَكُكِلُْهيَالَوَكُُكْرتَي
ُ
ْم

.»ِهْيَلَع
١٥:٤مايأ٢و٣و٢و٣٠:١صو٤٠و٢٦:٣٩نييوال
١٤و١٣و٢٩:١٢ايمرإو٧و٥٥:٦ءايعشإو١:٩ايمحنو
٣١:٢٩صو٤٩:١نيوكت٣١:١٧صو١٨:٨جورخ
٣٠:٩مايأ٢و٢:١٢ليئوي٣:٥عشوهو٢٣:٢٠ايمرإو
٤:٢نانويو١١٦:٥رومزمو٩:٣١ايمحنو

.)ريسفتلاو٥-٣٠:١صتايآلاهذهبلباق(

،َكَلْبَقْتَناَكيِتَّـلٱَىلوُألٱِماَّـيَألٱِنَعْلَأْسٱَف٣٢«٣٦-٣٢
لٱَنِم

ْ
ْنِمَو،ِضْرَألٱَىلَعَناَسْنِإلٱِهيِفُهللاٱَقَلَخيِذَّـلٱِمْوَي

ِرْمَألٱاَذٰهُلْثِمىَرَجْلَه.اَهِئاَصْقَأَىلِإِءاَمَّـسلٱِءاَصْقَأ
لٱ
ْ
َتْوَصٌبْعَشَعِمَسْلَه٣٣؟ُُهريِظَنَعِمُسْلَهْوَأِ،ميِظَع
ْوَأ٣٤؟َشاَعَوَتْنَأَتْعِمَساَمَكِراَّـنلٱِطَسَوْنِمُمَّـلَكَتَيِهللاٱ
،ٍبْعَشِطَسَوْنِمًابْعَشِهِسْفَنِلَذُخْأَيَوَِيتْأَيْنَأُهللاٱَعََرشْلَه
ٍةَعيِفَرٍعاَرِذَوٍةَديِدَشٍدَيَوٍبْرَحَوَبِئاَجَعَوٍتاَيآَوَبِراَجَتِب
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَلَلَعَفاَمِّـلُكَلْثِمٍةَميِظَعَفِواََخمَو

ُ
يفْمُك َْرصِمِ

.ُهٰلِإلٱَوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأَمَلْعَتِلَتيِرُأْدَقَكَّـنِإ٣٥؟ْمُكِنُيْعَأَماَمَأ
،َكَرِذْنُيِلُهَتْوَصَكَعَمْسَأِءاَمَّـسلٱَنِم٣٦.ُهاَوِسَرَخآَسْيَل
لٱُهَراَنَكاَرَأِضْرَألٱَىلَعَو

ْ
ِطَسَوْنِمُهَمَالَكَتْعِمَسَو،َةَميِظَع

.»ِراَّـنلٱ
:٥صو٣٣:٢٠و٢٤:١١جورخ٢٤:٣١ىّتم٨:٨بويأ
١٣:٣جورخ٧:٣جورخ٢٩:٣و٧:١٩ص٢٦٢و٢٤
ليئومص١و٣٢:٣٩ص٣٤:١٢و٢٦:٨ص٦:٦جورخ

جورخ٣٢و١٢:٢٩سقرمو٢٢و١٨و٤٥:٥ءايعشإو٢:٢
١٢:١٨نييناربعو٢٤:١٦و٢٢و٢٠:١٨و١٩و١٩:٩

سلوبناهربلااذهماقأخلاُلْثِمىَرَجْلَه...ْلَأْسٱَف
ِهللاٱِتاَبِهَّـنَأل«هلوقبليئارسإدربدعولاقدصىلعلوسرلا
نإنيلوقلاةياغو.)١١:٢٩ةيمور(»ٍةَماَدَنَالِبَيِهُهَتَوْعَدَو
الهنإوىرخأةمأنمًابعشهلراتخيوليئارسإكرتيالهللا
نممهبسحيممألانممهراتخينمهنإوهيديلمعىسني
نعهللاىضربانههلوقىسومنهربدقو.ليئارسإهبعش
٢١-١٤:١١ددعصوصخلاىلعرظنا(همثإنعهدريلهبعش
كرتيملهنأانهيبنلانابأو.)١٢:٢٢ليئومص١كلذبلباقو
بئاجعلانمهاتأامةطساوبنييليئارسإلاسفنأيفًابيرهللا
.مهبهتيانعيف

ْمُهَلْسَنَراَتْخٱَوَكَءاَبآَّـبَحَأُهَّـنَأِلْجَألَو٣٧«٣٧،٣٨
لٱِهِتَّـوُقِبِهِتَْرضَحِبَكَجَرْخَأ،ْمِهِدْعَبْنِم

ْ
٣٨َْرصِمْنِمِةَميِظَع

طَيِل
ْ
َكِبَِيتْأَيَو،َكْنِمَمَظْعَأَوََربْكَأًابوُعُشَكِماَمَأْنِمَدُر
يفاَمَكًابيِصَنْمُهَضْرَأَكَيِطْعُيَو لٱاَذٰهِ

ْ
.»ِمْوَي

٥و٤و٩:١و٧:١ص١٤و٩و١٣:٣جورخ١٠:١٥ص

بابسأتركُذامًاريثكخلاَكَءاَبآَّـبَحَأُهَّـنَأِلْجَأل
بولسأىلعتركُذو.رفسلااذهيفليئارسإلهللارايتخا
ملىلاعتهنأنييليئارسإللنلعُيوهتدايسوهللاناطلسنيبي
.كلذمهقاقحتسالًابعشمهرتخي

لٱِمَلْعٱَف٣٩«٣٩،٤٠
ْ
يفْدِّـدَرَوَمْوَي لَقِ

ْ
َوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأَكِب

يفُهٰلِإلٱ َسْيَل.ُلَفْسَأْنِمِضْرَألٱَىلَعَو،ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُهاَياَصَوَوُهَضِئاَرَفْظَفْحٱَو٤٠.ُهاَوِس لٱاَِ

ْ
َمْوَي

َىلَعَكَماَّـيَأَليِطُتِلَو،َكِدْعَبْنِمَكِدَالْوَأَىلِإَوَكْيَلِإَنَسْحُيِل
ٰهلِإُّبَّـرلٱيِتَّـلٱِضْرَألٱ

ُ
.»ِدَبَألٱَىلِإَكيِطْعُيَك

١٨و٦:٣و٥:١٦ص٢٢:٣١نييوال٢:١١عوشيو٣٥ع
٦:٣سسفأو٢٢:٧و٢٨و١٢:٢٥و

يفهاوسهلإالهنأهللاهعنصاممفرعافيأخلاِمَلْعٱَف
ًاريخنيعيطملايزجيهنإوهعيطننأبجيهنإونيملاعلالك
نمىأرامدعبًادوجوهنمةمحرمهباقعألومهسفنأل
كلتممأنمهئادعأبعنصامفالخىلعهماثآومهيصاعم
كلذنمويحولاباتكيفةريثكهللاديحوتتايآو.ضرألا
َّـنِكٰلَو«هلوقو.)٣:٣٠ةيمور(»ٌدِحاَوَهللاٱَّـنَأل«سلوبلوق
َّـنَأُنِمْؤُتَتْنَأ«بوقعيلوقو.)٣:٢٠ةيطالغ(»ٌدِحاَوَهللاٱ
هللالوقو.)٢:١٩بوقعي(»ُلَعْفَتًانَسَح.ٌدِحاَوَهللاٱ

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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:٤٤ءايعشإ(»؟ِيْريَغٌهٰلِإُدَجوُيْلَه«ءايعشإهيبنناسلب
٨(.

ثالثلاإجلملاندمنييعت

يفٍنُدُمَثَالَثىَسوُمَزَرْفَأٍذِئَنيِح٤١«٤١،٤٢ ِْربَعِ
لٱاَهْيَلِإَبُرَْهيْيَكِل٤٢ِسْمَّـشلٱِقوُُرشَوْحَنِّـنُدْرُألٱ

ْ
ُلِتاَق

لِعِْريَغِبُهَبِحاَصُلُتْقَييِذَّـلٱ
ْ
ِسْمَأُذْنُمُهَلٍضِغْبُمُْريَغَوُهَوٍ،م

لِتىَدْحِإَىلِإُبُرَْهي.ُهَلْبَقاَمَو
ْ

ملٱَك
.»اَيْحَيَفِنُدُْ

١٩:٤ص١٤و٣٥:٦ددع

زارفإتقونأىلإذئنيحهلوقبراشأىَسوُمَزَرْفَأٍذِئَنيِح
ةيآلاهذهلبقروكذملاباطخلارثأىلعناكندملاكلت
.ندرألايقرشإجلملاندمتناكو

يف نُدْرُألٱِْربَعِ
سمشلاقورشوحنهلوقبربعلااذهّنيعِّـ

نميقرشلابناجلاىلعأجلمللندمثالثزرفأهنأىنعملاو
.ندرألا

يفََرصاَب«٤٣ لٱِ
ْ
يفِةَّـيِّـَرب ،َنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلِلِلْهَّـسلٱِضْرَأِ

يفَتـوـُماَرَو لــِجِ
ْ
لِلَدـاــَعـ

ْ
يفَنَالـوـُجَو،َنيــِّـيِدـاـَج َنـاـَشـاـَبِ

لِل
ْ
.»َنيِّـيِّـسَنَم
٢٠:٨عوشي

اهنأرخآنظولوهجممويلااهعقومنأمهضعبلاقََرصاَب
يقرشلالامشلايفًاليمرشعينثاةياغىلعيهونيزارُب
.نوبشحنم

يفَتوُماَر .)٢٢:٦مايأ٢(ًاضيأةمارلاىمسُتوَداَعْلِجِ
خيراتيفترهتشاةنيدملاهذهنأعممهضعبلاق
كولم٢و٢١صكولم١(ًالوهجماهعقوملزيملنييليئارسإلا

مويلاةفورعملاةنيدملااهنأحاّيسلاضعبنظنكلو)٩ص
.عطاقليلدبهلوقتبثيملهنكلوطلسلاوأتلصلاب

ملاهنكلونالوجلابمويلاةفورعملاضرألايفةنيدمَنَالوُج
.ضرألاكلتنمعقوملاةلوهجملزت

يناثلاباطخلا
٤٩-٤٤ةيآلافرفسلااذهنمًاريثكلغشيباطخلااذه
باطخلاكررُكاموهو٢٦صىلإ٥صنموهوهلةمدقم
.جوعونوحيسضرأيفىسومهبهافوقباسلا

ىَسوُماَهَعَضَويِتَّـلٱُةَعِيَّـرشلٱَيِهِهِذٰهَو٤٤«٤٤،٤٥
لٱَوُتاَداَهَّـشلٱَيِهِهِذٰه٤٥.َليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأ

ْ
ُضِئاَرَف

هبَمَّـلَكيِتَّـلٱُماَكْحَألٱَو ْمِهِجوُرُخَدْنِعَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُماَِ

.»َْرصِمْنِم

.قبساميفباطخلانأنايبنيتيآلانيتاهيف

يف٤٦«٤٩-٤٦ نُدْرُألٱِْربَعِ
يفِّـ جلٱِ

ْ
،َروُغَفِتْيَبَلِباَقُمِءاَوِ

يف يفًانِكاَسَناَكيِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱِكِلَمَنوُحيِسِضْرَأِ ِ
ْمِهِجوُرُخَدْنِعَليِئاَْرسِإوُنَبَوىَسوُمُهَبََرضيِذَّـلٱ،َنوُبْشَح
ِيَكِلَمَناَشاَبِكِلَمٍجوُعَضْرَأَوُهَضْرَأاوُكَلَتْمٱَو٤٧َْرصِمْنِم
يفِنْيَذَّـللٱ،َنيِّـيِروُمَألٱ نُدْرُألٱِْربَعِ

٤٨.ِسْمَّـشلٱِقوُُرشَوْحَنِّـ
َنوُئيِسِلَبَجَىلِإَنوُنْرَأيِداَوِةَفاَحَىلَعيِتَّـلٱَريِعوُرَعْنِم
لٱَّـلُكَو٤٩)ُنوُمْرَحَوُهيِذَّـلٱ(

ْ
يفِةَبَرَع نُدْرُألٱِْربَعِ

َوْحَنِّـ
لٱِرْحَبَىلِإِقوُُّرشلٱ

ْ
َحتِةَبَرَع

ْ
لٱِحوُفُسَت

ْ
.»ِةَجْسِف

:٣صو٢١:٣٥ددع١:٤صو٢١:٢٤ددع٣:٢٩ص
ص١٣٣:٣رومزمو٣:٩ص٣:١٢و٢:٣٦ص٤و٣
٣:١٧

٣ص(يفاهركذقبستايآلاهذهيفةروكذملانكامألا
.)هيلإعجرافهريسفتو

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

َهلَلاَقَوَليِئاَْرسِإَعيَِمجىَسوُماَعَدَو«١
ُ
اَيْعَمْسِا:ْم

لٱُليِئاَْرسِإ
ْ
هبُمَّـلَكَتَأيِتَّـلٱَماَكْحَألٱَوَضِئاَرَف يفاَِ ُمُكِعِماَسَمِ

لٱ
ْ
.»اَهوُلَمْعَتِلاوُِزَرتْحٱَواَهوُمَّـلَعَتَو،َمْوَي

راركتعمظعويتأيامَلاَقَوَليِئاَْرسِإَعيَِمجىَسوُماَعَد
.ليئارسإينبرومأنمرفسلااذهريغيفمدقتام

نماياصولاوأبيلاطملاونيناوقلاَماَكْحَألٱَوَضِئاَرَفْلٱ
صرظنا(رشعلااياصولااميسالويهنورمأوةيبلسوةيباجيإ
٦:١(.

يفًادْهَعاَنَعَمَعَطَقاَنُهـٰلِإُّبَّـرلَا«٢ .»َبيِروُحِ
٤:٢٣صو١٩:٥جورخ

يفًادْهَعاَنَعَمَعَطَقاَنُهـٰلِإُّبَّـرلَا دهعلابدوصقملاَبيِروُحِ
.)٦عرسفترظنا(اهتاعارمواهظفحبدوعوملاةعيرشلاانه

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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لٱاَذٰهُّبَّـرلٱَعَطَقاَنِئاَبآَعَمَسْيَل«٣
ْ
ُنْحَناَنَعَمْلَب،َدْهَع

لٱاَنُهَنيِذَّـلٱ
ْ
.»ٌءاَيْحَأاَنُعيَِمجَمْوَي

٨:٩نييناربعو١٣:١٧ىّتم

لبطقفانئابآعمسيليأاَنَعَمْلَب...اَنِئاَبآَعَمَسْيَل
امكمهدالوألنوكيلالإانئابآلنكيملدهعلانألًاضيأانعم
قوفذئموينييليئارسإلانمناكنملكنأىلع.مهلناك
ءاطعإرومأركذينأعيطتسيناكنيعبرألاوةيناثلانس
.ءانيسروطىلعةعيرشلا

يفاَنَعَمُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتٍهْجَوِلًاهْجَو«٤ جلٱِ
ْ
ِطَسَوْنِمِلََب

.»ِراَّـنلٱ
٣٤:١٠و٣٦و٤:٣٣صو٢٠:٢٢و١٩و١٩:٩جورخ

ةروصوأًاهبشرنملنإواَنَعَمُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتٍهْجَوِلًاهْجَو
ىتأوانعامسأبرلاتاملكتغلبنكل)٤:١٢ص(
ْمُتْنَأ«مهلىلاعتهلوقاذهىلعو.انمامأنماهيلإتوصلا
.)٢٠:٢٢جورخ(»ْمُكَعَمُتْمَّـلَكَتِءاَمَّـسلٱَنِميِنَّـنَأْمُتْيَأَر

يفْمُكَنْيَبَوِّـبَّـرلٱَْنيَبًافِقاَوُتْنُكاَنَأ«٥ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِتْقَو

َْملَوِراَّـنلٱِلْجَأْنِمْمُتْفِخْمُكَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱِمَالَكِبْمَُكِربْخُِأل
جلٱَىلِإاوُدَعْصَت

ْ
.»َلاَقَف.ِلََب

٢٠:١٨و١٩:١٦جورخ٣:١٩ةيطالغو٢٠:٢١جورخ
٢٤:٢و

رابتخانعملكتأفخلاْمُكَنْيَبَوِّـبَّـرلٱَْنيَبًافِقاَوُتْنُكاَنَأ
ينوميتأرمكنألياوعدقدصبدهاشىلإجاتحأالويسفنب
نممتفخ«هلوقبدوصقملاو.مكبرويبرنيبومكنيبمكنيعأب
ىلجتيذلاهللانمةيشخلبجلااودعصيملمهنإ»رانلالجأ
.)١٩صجورخرظنا(رانلابمهل

ْنِمَْرصِمِضْرَأْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱَوُهاَنَأ«٦
لٱِتْيَب

ْ
.»ِةَّـيِدوُبُع

:٨١رومزمو٦:٤صو٢٦:١نييوالوخلا٢٠:٢جورخ
١٠

ةلمجلاهذهنأىسنُيالنأبجيَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱَوُهاَنَأ
ةمدقملاكناكنإو(رشعلاهللااياصونميلصأحيحصءزج
ةقالعنالعإو.ميظعلادهعلااذهنملوألاءزجلااهنإو)اهل
ىلاعتهرابتخاةقالعيهوهمزلتستوهنمضتتاملكببرلا
لكلضفيوقوفيقاثيملاودهعلابهايإهينبتوليئارسإل

ةعيرشلانأروهظلالكرهظيكلذىلعو.ةعيرشلابيلاطم
.اهرهظأواهيناعملوأكلذنإويلجحيحصدهع

ِهلآَكَلْنُكَيَال«٧
َ
.»يِماَمَأىَرْخُأٌة

٢٠:٣جورخ

ِهلآَكَلْنُكَيَال
َ

مّرحي»يمامأ«هلوقيِماَمَأىَرْخُأٌة
نأنمولخيالناكنيأناسنإلانألناكملكيفكرشلا
امو.ناكملاهرصحيالوناكملكيفىلاعتهللامامأنوكي
َنْيَأَكِهْجَوْنِمَو،َكِحوُرْنِمُبَهْذَأَنْيَأ«منرملالوقنسحأ
ًانّيبًامازلتسامزلتسيلوقلااذهو.)١٣٩:٧رومزم(»ُبُرْهَأ
هللاهجوهنعبجحتهقلاخوناسنإلانيبزجاحمانصألانأ
.هتمظعوهلامجوهرونو

مماَمًةَروُصًاتوُحْنَمًالاَثْمِتَكَلْعَنْصَتَال٨«٨،٩ يفاَّـِ ِ
يفاَمَوُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱ يفاَمَوُلَفْسَأْنِمِضْرَألٱِ ملٱِ

ْنِمِءاَْ
َحت
ْ

َهلْدُجْسَتَال٩.ِضْرَألٱِت
ُ
ُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل،َّـنُهْدُبْعَتَالَوَّـن

ٰهلِإ
ُ

يفِءاَبآلٱَبوُنُذُدِقَتْفَأ،ٌروُيَغٌهٰلِإَك يفَوِءاَنْبَألٱِ جلٱِ
ْ
ِليِ

.»يِنَنوُضِغْبُيَنيِذَّـلٱَنِمِعِباَّـرلٱَوِثِلاَّـثلٱ
٣٤:٧جورخ٢٠:٤جورخ

روصلاةطساوبهللاةدابعنععنمتناتيآلاناتاه
.اهفونصواهعاونأفالتخاىلعليثامتلاو

يفِءاَبآلٱَبوُنُذُدِقَتْفَا هللانأهنممزليالاذهِءاَنْبَألٱِ
نميفداقتفالاكلذنإفءابآلابنذىلعءانبألاصاقي
.هنوضغبي

يِظِفاَحَوَّـيِّـبُِحمْنِمٍفوُلُأَىلِإًاناَسْحِإُعَنْصَأَو«١٠
.»َياَياَصَو
٩:٤لاينادو٣٢:١٨ايمرإ

لوقيفةيصولاهذهىدصانلَياَياَصَويِظِفاَحَوَّـيِّـبُِحم
:١٤انحوي(»َياَياَصَواوُظَفْحٱَفيِنَنوُّبُِحتْمُتْنُكْنِإ«صلخملا
نإوهاياصوظفحيهللابحينمنأكلذيفةدعاقلاو.)١٥
.هبحيالهاياصوظفحيالنم

ُِئْربُيَالَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ًالِطاَبَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْقِطْنَتَال«١١
.»ًالِطاَبِهِمْسٱِبَقَطَنْنَم
٥:٣٣ىّتمو١٩:١٢نييوالو٢٠:٧جورخ

برلامساظفلتاليأًالِطاَبَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْقِطْنَتَال
ريغثيدحلايفهركذتوأبذكلاىلعهبمسقتنأكًاثبع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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بجيف)مويلاسانلارثكألعفيامك(ةئيندلارومألاوأقئاللا
قحببسلالإهبهوفيالوهبرمسامرتحينأناسنإلاىلع
.مارتحالاوةيشخلاماقميف

َكاَصْوَأاَمَكُهَسِّـدَقُتِلِتْبَّـسلٱَمْوَيْظَفْحِا١٢«١٥-١٢
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
١٤،َكِلاَمْعَأَعيَِمجُلَمْعَتَوُلِغَتْشَتٍماَّـيَأَةَّـتِس١٣.َك

لٱاَّـمَأَو
ْ
اَمًالَمَعِهيِفْلَمْعَتَال،َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌتْبَسَفُعِباَّـسلٱُمْوَي

ُّلُكَوَكُراَِمحَوَكُرْوَثَوَكُتَمَأَوَكُدْبَعَوَكُتَنْبٱَوَكُنْبٱَوَتْنَأ
يفيِذَّـلٱَكُليِزَنَوَكِمِئاََهب َكُتَمَأَوَكُدْبَعَحِيَرتْسَيِلَكِباَوْبَأِ
يفًادْبَعَتْنُكَكَّـنَأْرُكْذٱَو١٥.َكَلْثِم َكَجَرْخَأَفَْرصِمِضْرَأِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
ِلْجَأل.ٍةَدوُدَْممٍعاَرِذَوٍةَديِدَشٍدَيِبَكاَنُهْنِمَك

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكاَصْوَأَكِلٰذ
ُ

َحتْنَأَك
ْ
.»ِتْبَّـسلٱَمْوَيَظَف

٢٠:١٢لايقزحو٣٥:٢و٢٣:١٢جورخ٢٠:٨جورخ
:١٥ص٤:٤نييناربعو٣٠و١٦:٢٩جورخو٢:٢نيوكت
٣٧و٤:٣٤ص٢٢و٢٤:١٨و١٦:١٢و١٥

نمنيرشعلاحاحصألايفيتلاتايآلاكتايآلاهذه
اركذُيملامهنإف)١٤ع(يفرامحلاوروثلاركذالإجورخلارفس
رثكأامهنألوًالاثمانهامهركذوجورخلارفسيفةيصولايف
ةمتاخلاوةيصولاةمدقميفيتلاةلعلاو.ًامادختسامئاهبلا
قلخنمبرلاةحارتساكانهةلعلانإفكانهةلعلاريغانه
نألنيلوقلانيبةافانمالو.رصمنمجارخإلاانهونيملاعلا
نإفناروكذملاناببسلااهنمةريثكبابسألتعضُوةيصولا
ةعلاطملغرفتلاويدسجلاناسنإلاعفنًاضيأاهبابسأنم
انهليلعتلايفانلو.ةيدارفنالاوةيروهمجلاهتدابعوهللاباتك
اهنإفةينثتلاىرشببمهضعباهامسةيليجنإىرشبجورخلاب
نوعرفةيدوبعوةيطخلارصمنماناّيإحيسملاجارخإىلإزمر
انجرخأيتلاهتمايقلًاراكذتدحألاظفحتفةسجنلاحاورألا
.كلذنماهب

هللانأاونلعأنييليئارسإلانإانهرابتعالاقحتسياممو
اوناكاذإتبسلاظفحىلعممألارابجإىلعًاناطلسمهحنم
نيذلامهممألاءالؤهبدوصقملاو.مهباوبألخادءابرغ
مهريغوبرلانومدخيونييليئارسإلابنوقصتليونودّوهي
ًالعفكلذنويليئارسإلاىرجأدقو.)٧و٥٦:٦ءايعشإ(
.)٢١-١٣:١٦ايمحنرظنا(ممألاءابرغنممهريغىلع

ركُذاموانهركُذامنيبةيصولاىنعميففالتخاالو
ةبوعصعفدنو)١٠و٢٠:٩جورخ(جورخلارفسيف
:نيرمأبةروصلايففالتخالا

يفامب١٤و١٣علباق(ريغتتملاهسفنةيصولانإ:لوألا
.)٢٠و٢٠:٩جورخ
نأىلإنييليئارسإلااعدةظعوملاهذهبىسومنإ:يناثلا
مهنيبطيسولاهنأرابتعابهماكحأوبرلاضئارفاوعمسي

هللاهلنلعأامبمهاصوأفضرألاهذهىلعهللانيبو
داشرإلاونالعإلاىضتقمبهلنلعأامظفحىلعمهربجأو
.نسحألاوهامىلإ

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكاَصْوَأاَمَكَكَّـمُأَوَكاَبَأْمِرْكَأ«١٦
ُ

َلوُطَتِل،َك
ُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعٌْريَخَكَلَنوُكَيِلَو،َكُماَّـيَأ
ٰهلِإ
ُ

.»َك
٦:٢سسفأو٢٧:١٦صو١٩:٣نييوالو٢٠:١٢جورخ
٤:٤٠ص٣:٢٠يسولوكو٣و

سلوبلاقامكدعوبةيصولوأاذهٌْريَخَكَلَنوُكَي
يفليصفتلابدعولااذهنايبو.)٣و٦:٢سسفأ(لوسرلا
.دوملتلانممالكهيفو)٢٢:٧ص(ريسفت

٢٠،ِْقْرسَتَالَو١٩،ِنْزَتَالَو١٨،ْلُتْقَتَال١٧«٢٠-١٧
.»ٍروُزَةَداَهَشَكِبيِرَقَىلَعْدَهْشَتَالَو
١٨:٢٠اقولو٢٠:١٤جورخ٥:٢١ىّتمو٢٠:١٣جورخ
:٢٠جورخ١٣:٩ةيمورو٢٠:١٥جورخ٢:١١بوقعيو
١٦

رفسيفاهتاملكقفوىلععبرألااياصولاهذهتاملك
.)١٦-٢٠:١٣جورخ(كانهاهريسفتوجورخلا

َالَوَكِبيِرَقَتْيَبِهَتْشَتَالَو،َكِبيِرَقَةَأَرْمٱِهَتْشَتَالَو«٢١
اَمَّـلُكَالَوُهَراَِمحَالَوُهَرْوَثَالَوُهَتَمَأَالَوُهَدْبَعَالَوُهَلْقَح
.»َكِبيِرَقِل
١٢:١٥اقولو٢:٩قوقبحو٢:٢اخيمو٢٠:١٧جورخ
١٣:٩و٧:٧ةيمورو

جورخلارفسيفةيصولاهذهيفركذُيملاذهُهَلْقَحَالَو
نآلاامأولوقحباحصأذئنيحنويليئارسإلانكيملهنأل
كلذكاونوكيوناعنكضرأاوكلمينأكشوىلعاوناكف
انهةدايزلانمو.هللايحوىضتقمبانهاذهعرتشملادازف
جاهتباللًاعنمةيناثةرم»هتشتال«هلوقةيصولاهذهيف
.اهنيعةوهشللوةوهشلاب

لٱِهِذٰه«٢٢
ْ
هبَمَّـلَكُتاَمِلَك يفْمُكِتَعاََمجَّـلُكُّبَّـرلٱاَِ جلٱِ

ْ
ِلََب

.ْدِزَيَْملَوٍميِظَعٍتْوَصَو،ِباَبَّـضلٱَوِباَحَّـسلٱَوِراَّـنلٱِطَسَوْنِم
.»اَهاَّـيِإِيناَطْعَأَوٍرَجَحْنِمِْنيَحْوَلَىلَعاَهَبَتَكَو
٤:١٣صو٣١:١٨و٢٤:١٢جورخ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ملهنأالرشعلااياصولاقوفءيشبملكتيملياْدِزَيَْملَو
.اهتاملكىلعًائيشدزي

،ِمَالَّـظلٱِطَسَوْنِمَتْوَّـصلٱُمُتْعِمَساَّـمَلَف٢٣«٢٣،٢٤
جلٱَو
ْ
ْمُكِطاَبْسَأِءاَسَؤُرُعيَِمج،َّـَيلِإْمُتْمَّـدَقَت،ِراَّـنلٱِبُلِعَتْشَيُلََب
لُقَو٢٤ْمُكُخوُيُشَو

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَذَوُه:ْمُت

ُ
ُهَدَْجماَناَرَأْدَقاَن

لٱاَذٰه.ِراَّـنلٱِطَسَوْنِمُهَتْوَصاَنْعِمَسَو،ُهَتَمَظَعَو
ْ
اَنْيَأَرْدَقَمْوَي

لَكُيَهللاٱَّـنَأ
ِّـ
.»اَيَْحيَوَناَسْنِإلٱُم

:١٣ةاضقو٤:٣٣ص١٩:١٩جورخ١٩و٢٠:١٨جورخ
٢٢

نملمكأولوطأانهخويشلاوءاسؤرلامالكناك
حضتيلانههلمكأوعرتشملاهلاطأوجورخلارفسيفمهمالك
.بعشلاناهذأيفخسريو

لٱَراَّـنلٱِهِذٰهَّـنَأل؟ُتوُمَناَذاَمِلَفَنآلٱاَّـمَأَو«٢٥
ْ
َةَميِظَع

.»!ُتوُمَنًاضْيَأاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَتْوَصُعَمْسَناَنْدُعْنِإ.اَنُلُكْأَت
١٨:١٦ص

توملانميزيرغلافوخلامهيفريثُأُتوُمَناَذاَمِلَف
كلذيفو.برلاةعيرشنالعإاميسالوهللاروضحةطساوب
ههبشوهللاةروصىلعقلُخناسنإلانأةقيقحبةيلجةداهش
.ةسدقمةايحايحيل

لٱِعيَِمجْنِمَوُهْنَمُهَّـنَأل٢٦«٢٦،٢٧
ْ
لٱَِرشَب

َعِمَسيِذَّـ
حلٱِهللاٱَتْوَص

ْ
٢٧؟َشاَعَواَنَلْثِمِراَّـنلٱِطَسَوْنِمُمَّـلَكَتَيِّـَي

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَلُلوُقَياَمَّـلُكْعَمْسٱَوَتْنَأْمَّـدَقَت
ُ
لَكَو،اَن

ِّـ
ِّـلُكِباَنْم

لَكُياَم
ِّـ
ٰهلِإُّبَّـرلٱِهِبَكُم

ُ
.»َلَمْعَنَوَعَمْسَنَف،اَن

١٢:١٩نييناربعو٢٠:١٩جورخ٤:٣٣ص

نعلقُنخلاَعِمَسيِذَّـلٱَِرشَبْلٱِعيَِمجْنِمَوُهْنَمُهَّـنَأل
.اهتغلبةمألكاهعمسةعيرشلاىطعأاملهللانأدوملتلا
مويلايفنلعأاموءانيسيفنلعُأامنيبةهباشماذهيفو
مئاظعبمهتنسلأبنوملكتيلسرلاسانلاعمسذإنيسمخلا
.هتغلبكلذعمسدحاولكيأهللا

َلاَقَوِينوُمُتْمَّـلَكَنيِحْمُكِمَالَكَتْوَصُّبَّـرلٱَعِمَسَف«٢٨
َكوُمَّـلَكيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِءَالُؤٰهِمَالَكَتْوَصُتْعِمَس:ُّبَّـرلٱِيل
يفاوُنَسْحَأْدَق.ِهِب .اوُمَّـلَكَتاَمِّـلُكِ

١٨:١٧ص

مالكلهللاريسفتركذُيملْمُكِمَالَكَتْوَصُّبَّـرلٱَعِمَسَف
يفكلذللماكلانايبلانكلوةينثتلارفسيفالإبعشلا
نيبتيهنإفكانهامبانهامةلباقمو)١٩و١٨:١٨ص(
لاق.هسفناذهيفناكىسومكيبنبدعولانأةلباقملاب
.»اوملكتاميفاونسحأدقبرلايللاق«كانهعرتشملا
يفيمالكلعجأوكلثممهتوخإطسونمًايبنمهلميقأ«
ةعيرشلاىطعأيذلانأةيهلإلاةيانعلابيجعنمو.»همف
مويلاكلذلثميف»ةعبوزومالظوبابض«يفءانيسنم
ىسنيالنأانهبجيو.رونلايفهميلعتهبعشلنلعيهنيع
ملكتيذلا«هسفنوه»ذئنيحضرألاعزعزهتوصيذلا«نأ
بلقلاىلعهتعيرشبتكيذلاوهو.نآلا»ءامسلانم
يذلايبنلاودهعلاكالمنإو.سدقلاحورلاهحورعبصإب
ءانيسىلعسومانلاىطعأيذلانإو.دحاوىسوملثم
ىلإاهظفحدعأوةثجلجلاىلعسومانلاتحتتاميذلاوه
.نييدفملانعسومانلالكظفحيأدبألا

لَقَتْيَلاَي«٢٩
ْ
اوُظَفَْحيَوِينوُقَّـتَيىَّـتَحْمِهيِفاَذَكٰهَناَكْمُهَب

َهلَنوُكَيِل،ِماَّـيَألٱَّـلُكَياَياَصَوَعيَِمج
ُ
َىلِإٌْريَخْمِهِدَالْوَألَوْم

.»ِدَبَألٱ
:٢٣ىّتمو٤٨:١٨ءايعشإو٨١:١٣رومزمو٣٢:٢٩ص
٤:٤٠ص١١:١ص١٩:٤٢اقولو٣٧

بلطلااذهبلطنمنإخلااَذَكٰهَناَكْمُهَبْلَقَتْيَلاَي
يفِيسيِماَوَنُلَعْجَأ«هلوقبةباجإ هناَهْذَأِ َىلَعاَهُبُتْكَأَو،ِْمِ
هبوُلُق ىسومكطيسوىلإاوجاتحامهنإ.)٨:١٠نييناربع(»ِْمِ
.»اوملكتاميفاونسحأ«لاقيذلاوهطيسولاكلذناكف

٣١.ْمُكِماَيِخَىلِإاوُعِجْرٱ:ْمُهـَلْلُقْبَهْذِا٣٠«٣٣-٣٠
لَكُأَفيِعَماَنُهْفِقَفَتْنَأاَّـمَأَو

ِّـ
لٱِعيِمَجِبَكَم

ْ
لٱَواَياَصَو

ْ
ِضِئاَرَف

لَعُتيِتَّـلٱِماَكْحَألٱَو
ِّـ
يفاََهنوُلَمْعَيَفْمُهُم ْمِهيِطْعُأاَنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَرَمَأاَمَكاوُلَمْعَتِلاوُِزَرتْحٱَف٣٢.اَهوُكِلَتْمَيِل
ُ
َال.ْمُك

يف٣٣.ًاراَسَيَالَوًانيِمَياوُغيِزَت لٱِقيِرَّـطلٱِعيَِمجِ
ْمُكاَصْوَأيِتَّـ

هب ٰهلِإُّبَّـرلٱاَِ
ُ
اوُليِطُتَوٌْريَخْمُكَلَنوُكَيَواْوَيْحَتِل،َنوُكُلْسَتْمُك

يفَماَّـيَألٱ .»اََهنوُكِلَتْمَتيِتَّـلٱِضْرَألٱِ
٢٣:٦و١:٧عوشيو٢٨:١٤و١٧:٢٠ص٣:١٩ةيطالغ
٧:٢٣ايمرإو١١٩:٦رومزمو١٠:١٢ص٤:٢٧لاثمأو
٤:٤٠ص١:٦اقولو

ىلإجاتحيداكيالهنأىلعّرسُفومالكلااذهلثمركُذ
.ريسفت

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

)١١ىلإ٦ص(ةعيرشلاريسفتنملوألاءزجلا

لٱَيِهِهِذٰهَو١«١،٢
ْ
لٱَواَياَصَو

ْ
َرَمَأيِتَّـلٱُماَكْحَألٱَوُضِئاَرَف

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ
لَعُأْنَأْمُك

ِّـ
يفاَهوُلَمْعَتِلْمُكَم ْمُتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَيِقَّـتَتِل٢،اَهوُكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإَنوُرِباَع
َ

َحتَوَك
ْ
َعيَِمجَظَف

هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُهاَياَصَوَوِهِضِئاَرَف َكِنْبٱُنْبٱَوَكُنْبٱَوَتْنَأاَِ
.»َكُماَّـيَأَلوُطَتِلَو،َكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُك

١٣و١٠:١٢صو٢٠:٢٠جورخ١٢:١و٥:٣١و٤:١ص
٤:٤٠ص١٢:١٣ةعماجو١٢٨:١و١١١:١٠رومزمو
٢و٣:١لاثمأو

ُّبَّـرلٱَرَمَأيِتَّـلٱُماَكْحَألٱَوُضِئاَرَفْلٱَواَياَصَوْلٱَيِهِهِذٰهَو
ٰهلِإ
ُ

ىلعرشعلااياصولاىسومداعأنأدعبْمُكَمِّـلَعُأْنَأْمُك
ضرأيفمهكولسلئدابملاحضويذخأنييليئارسإلاعماسم
ليئارسإةبسنبًالامجإقلعتيكلذنملوألاءزجلاو.داعيملا
ةيربلايفمهداقورصمضرأنممهجرخأيذلابرلاىلإ
.رشعيداحلاحاحصألاءزجلااذهرخآودعوملاضرأىلإ
رظنلابليئارسإضرأبقلعتتيهوةصاخهيلتيتلااياصولاو
باطخلانكل.برلاتوكلميناثلاوةدابعلالوألانيرمأىلإ
.ةدحاوةبطخ)٢٦صةياهنىلإ٤:٤٤ص(نمهلك
هيفوةيمويلامهتايحيفاهتاعارمورشعلااياصولابدوصقملاو
يأماكحألا)٢(و.ينيدلابيترتلاضئارف)١(نارمأ
ماكحألاوضئارفلاو.ةيلعفلاكولسلادعاوقيهوبيلاطملا
ًالثمحصفلاف.يرابتعافالتخالاودحاوءيشللصألايف
اذهو.بيلاطموأماكحأهظفحدعاوقوةضيرفوأبيترت
لوأيفهلكأناكف.هماكحأفلتختنأنكميمئادلاءيشلا
ليئارسإونبحارتسااملنكلوةعرسلاوفوقولالاحيفرمألا
ريغنيئكتمحصفلانولكأياوذخأمهثاريمضرأيف
نكلةتباثةيقاباهلكةيبدألاةيعرشلاتناكو.نيعرسم
اهماكحأنعفلتختتناكةيليئارسإلاةايحلايفاهماكحأ
مهلكدوهيلادنعدوهعملاوهامىلعانهةيصولاو.اندنع
.حلاصلالمعلاوأينيدلابجاولا

ٌْريَخَكَلَنوُكَيِل،َلَمْعَتِلِْزَرتْحٱَوُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسٱَف«٣
يفَكِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱَكَمَّـلَكاَمَك،ًاّدِجَرُثْكَتَو ًانَبَلُضيِفَتٍضْرَأِ
.»ًالَسَعَو
٣:٨جورخ٢٢:١٧و١٥:٥نيوكت

يف...ًاّدِجَرُثْكَتَو كلتبليئارسإةماقإتناكخلاٍضْرَأِ
دصقملامامتإىلعفقوتلالكنيفقوتماهيفمهؤاقبوضرألا
ريسلاوبرلاةعيرشرابتعاوهوهمامتإلاهيلإمهبءيجيذلا
.اهننسىلع

.»ٌدِحاَوٌّبَراَنُهـٰلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِإ«٤
١٧:٣انحويو٣٢و١٢:٢٩سقرمو٤٢:٨ءايعشإ
٦و٨:٤سوثنروك١و

اموةيآلاهذهنأبحيسملادهشخلاُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِإ
يفو.سومانلايفىمظعلاوىلوألاةيصولاامهامهدعب
ًاحابصناسنإلاتاملكلوأنوكتنأبجيهنأدوملتلا
برلاديحوتو.»دحاوبرانهلإبرلاليئارسإايعمسا«
اذهوبابرألاوةهلآلاددعتنمممألاهيلإبهذاملفانم
نييحيسملاناميإيفانيالوهويدوهيلانيدلاّسإديحوتلا
ثولاثلايفًادحاوًاهلإ«نودبعيونونمؤيمهنألثيلثتلاب
دهعلاباتكيفثيلثتلااذهنأعمو.»دحاوهلإيفًاثولاثو
لسرأنيحديدجلادهعلايفالإبجيامكحضتيملميدقلا
ىلإسدقلاحورلاامهالكلسرأوملاعلاصّلخيلنبالابآلا
.ةسينكلا

ٰهلِإَّـبَّـرلٱُّبِحُتَف«٥
َ

لَقِّـلُكْنِمَك
ْ
َكِسْفَنِّـلُكْنِمَوَكِب

.»َكِتَّـوُقِّـلُكْنِمَو
١٠:٢٧اقولو١٢:٣٠سقرمو٢٢:٣٧ىّتمو١٠:١٢ص
٢٣:٢٥كولم٢و

اورسفَكِتَّـوُقِّـلُكْنِمَوَكِسْفَنِّـلُكْنِمَوَكِبْلَقِّـلُكْنِم
ةعبرأانهدوصقملالعلاولاقوفطاوعلاوركفلابانهبلقلا
ىوقلادوصقملانأرهاظلاو.ةوقلاوسفنلاولقعلاوبلقلا
ءاملعضعبلاقو.ةيدسجلاىوقلاوةيبدألاةوقلاوةيلقعلا
ـةـيحوـرلانـاسـنإلاـيـتـعـيـبطـبلــقلاـلكـبدـصـقدـوهـيلا
ةوقلالكبو.اهلكةايحلاسفنلالكبو.ةيدسجلاو
لاقو.لاومألااهتلمجنمواهعاونأفالتخاىلعلئاسولا
ىلعبجيهنأةصالخلاو.هبةناعتسإلانكمياملكبرخآ
لكيفةلماكلاةعاطتسالاردقىلعهللابحينأناسنإلك
.لاوحألا

لَو«٦
ْ
لٱِهِذٰهْنُكَت

ْ
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُتاَمِلَك لٱاَِ

ْ
َىلَعَمْوَي

لَق
ْ
.»َكِب
١١٩:١١و٤٠:٨و٣٧:٣١رومزمو٣٢:٤٦و١١:١٨ص
٥١:٧ءايعشإو٣:٣لاثمأو٩٨و

ألَا
َ
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نأبجيامنسحأوكتايحزكرماهنأكَكِبْلَقَىلَع
.هركذتوهظفحت

هبْمَّـلَكَتَو،َكِدَالْوَأَىلَعاَهَّـصُقَو«٧ َجتَنيِحاَِ
ْ
يفُسِل َكِتْيَبِ

يفِيشْمَتَنيِحَو .»ُموُقَتَنيِحَوُماَنَتَنيِحَوِقيِرَّـطلٱِ
٦:٤سسفأو٦و٥و٧٨:٤رومزمو١٣:١٩و٤:٩ص

ظفحولدوهيلايرسفمدحألاق.اهبربخايأاَهَّـصُق
اوراصامخيراتريغمهخيراتناكلةيصولاهذهنويليئارسإلا
.هيلإ

طُبْرٱَو«٨
ْ
لَو،َكِدَيَىلَعًةَمَالَعاَه

ْ
َْنيَبَبِئاَصَعْنُكَت

.»َكْيَنْيَع
:٧و٦:٢١و٣:٣لاثمأو١١:١٨صو١٦و١٣:٩جورخ
٣

فرعُياملامعتساةيآلاهذهنمدوهيلاذخأاَهْطُبْرٱ
ىلعاهنوطبريةعيرشلانمءازجأوهونيلفتلابمهدنع
.ةالصلاتقوعرذألاوسوؤرلا

.»َكِباَوْبَأَىلَعَوَكِتْيَبِباَوْبَأِمِئاَوَقَىلَعاَهْبُتْكٱَو«٩
٥٧:٨ءايعشإو١١:٢٠ص

لكاهاريوكجورخوكلوخديفاهارتيكلخلااَهْبُتْكٱَو
.كبابعرقنم

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكِبىَتَأىَتَمَو«١٠
ُ

َفَلَحيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَك
ٍنُدُمَىلِإ،َكَيِطْعُيْنَأَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإَكِئاَبآل
.»اَهِنْبَتَْملٍةَدِّـيَجٍةَميِظَع
١١٥:٤٤رومزمو٢٤:١٣عوشي

اهيفأبنتةرشعةثلاثلاةيآلاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذه
يصعيوهنعيُهنامبكتريليئارسإنأبهديشنيفىسوم
َنوُروُشَيَنِمَسَف«هلوقكلذىلعوكلذكهبرمأام
ِةَرْخَصْنَعَيِبَغَو،ُهَلِمَعيِذَّـلٱَهٰلِإلٱَضَفَرَف...َسَفَرَو
.)٣٢:١٥ص(»ِهِصَالَخ

ألْمَتَْملٍْريَخَّـلُكٍةَءوُلَْممٍتوُيُبَو«١١
َْ

َْملٍةَروُفَْحمٍراَبآَو،اَه
َحت
ْ
لَكَأَواَهْسِرْغَتَْملٍنوُتْيَزَوٍموُرُكَو،اَهْرُف

ْ
.»َتْعِبَشَوَت

خلا٨:١٠ص

ممألاهسرغوهعنصاممةيآلاهذهيفتاعفانلاتناك
.نويليئارسإلاهمنغو

ِضْرَأْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱَّـبَّـرلٱىَسْنَتَّـالَئِلِْزَرتْحٱَف«١٢
لٱِتْيَبْنِمَْرصِم

ْ
.»ِةَّـيِدوُبُع

ةدسافلاهتعيبطيفناسنإلانأمزلتسياذهِْزَرتْحٱَف
.تآيسلاالإركذيالوتانسحلاىسنينألةضرع

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ«١٣
َ

َحتِهِمْسٱِبَو،ُدُبْعَتُهاَّـيِإَو،يِقَّـتَتَك
ْ
.»ُفِل

رومزم٤:٨اقولو٤:١٠ىّتمو١٣:٤و٢٠و١٠:١٢ص
:١٢و٥:٧و٤:٢ايمرإو٦٥:١٦و٤٥:٢٣ءايعشإو٦٣:١١
١٦

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ
َ

هللاىوسدبعتنأزوجياليأخلايِقَّـتَتَك
هلوقبحيسملاعوسيانبرهحضوأوةيآلاهذهىنعمديأو
هلوقبدارأو.»دبعتهدحوهايإودجستكهلإبرلل«
الهنألهللاريغبيعرشلافلحلازوجيالهنإ»فلحتهمسابو«
ضرعميفالإةلطابلاةهلآلاركذزوجيالهنإوهاوسقحهلإ
ةيصولاهذهاوفرعيملنيلوألاءابآلانإمهضعبلاق.اهلاطبإ
هيبأةبيهبمسقأبوقعينكلروحانةهلآبمسقأنابالنإف
كلذدعبنويليئارسإلافلاخو.)٣١:٥٣نيوكت(قاحسإ
اَمِباوُفَلَحَوِينوُكَرَتِكوُنَب«ىلاعتهلوقليلدبةيصولاهذه
ِهلآْتَسْيَل

َ
.)٥:٧ايمرإ(»ًة

ِهلآَءاَرَواوُريِسَتَال«١٤
َ
ِهلآْنِمىَرْخُأٍة

َ
يِتَّـلٱِمَمُألٱِة

.»ْمُكَلْوَح
١٣:٧ص٢٥:٦ايمرإو١١:٢٨و٨:١٩ص

لييذتورشعلااياصولانمىلوألاةيصوللريرقتةيآلاهذه
.ًانيكمتوًاريرقتاهبىتأاهلبقيتلاةيآلل

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«١٥
َ
يفٌروُيَغٌهٰلِإْمُك ىَمَْحيَّـالَئِل،ْمُكِطَسَوِ

.»ِضْرَألٱِهْجَوْنَعْمُكَديِبُيَفْمُكْيَلَعْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱُبَضَغ
١١:١٧و٧:٤ص٤:٢٤صو٢٠:٥جورخ

نمنولوزتفهتريغرانبمكينفييأِضْرَألٱِهْجَوْنَع
.ضرألا

ألَا
َ
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ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُبِّـرَُجتَال«١٦
َ
يفُهوُمُتْبَّـرَجاَمَكْمُك .»َةَّـسَمِ

٤و٢٠:٣ددعو٧و١٧:٢جورخ٤:١٢اقولو٤:٧ىّتم
١٠:٩سوثنروك١و٥و٢١:٤و

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُبِّـرَُجتَال
َ

ةمجرتيهيتلاةينانويلايفوْمُك
ةيآلاهذهحيسملاذخأاهنمو»كهلإبرلابرجتال«نيعبسلا
.)٤صاقولو٤صىّتم(بّرجملاىلعهدريف

يفُهوُمُتْبَّـرَجاَمَك ةبرجتيأةّسمتيمُسكلذلوَةَّـسَمِ
جورخ(ماصخيأةبيرمًاضيأيمُسةيربلايفناكميهو
ةّسميفبرلامهتبرجتتناكو.)٩٥:٨رومزمو١٧:٧
يفَأ«مهلوق كلذىلعو.)١٧:٧جورخ(»َالْمَأُّبَّـرلٱاَنِطَسَوِ
ةنظملًاعفدناطيشلاهلأسامكهابأهللابرجينأانبرىبأ
لكيهلاحانجنمهسفنحرطيملفناطيشللًانايصعوبيرلا
برلابرجتالبوتكم«هلوقبهباجأفةكئالملاعرذأىلإ
مهبلغدقفليئارسإونبامأميدقلامصخلابلغف»كهلإ
.مههلإبرلاةبرجتىلعمهلمحوًارارمناطيشلا

يِتَّـلٱِهِضِئاَرَفَوِهِتاَداَهَشَوْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱاَياَصَواوُظَفْحٱ«١٧
هبْمُكاَصْوَأ .»اَِ

١١٩:٤رومزمو٢٢و١١:١٣ص

ليلدوهبرلااياصوظفحنإِّـبَّـرلٱاَياَصَواوُظَفْحٱ
.هلةبحملاوةعاطلا

حلٱَوَحِلاَّـصلٱِلَمْعٱَو١٨«١٨،١٩
ْ

يفَنََس بَّـرلٱِيَنْيَعِ
،ِّـ

جلٱَضْرَألٱَكِلَتْمَتَوَلُخْدَتَوٌ،ْريَخَكَلَنوُكَيِل
ْ
َفَلَحيِتَّـلٱَةَدِّـَي

اَمَك.َكِماَمَأْنِمَكِئاَدْعَأَعيَِمجَيِفْنَيْنَأ١٩َكِئاَبآلُّبَّـرلٱ
.»ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَت
٥٣و٣٣:٥٢ددع١٣:١٨و١٢:٢٨صو١٥:٢٦جورخ

لعجهدوجوهتمحرنمهللانإخلاَحِلاَّـصلٱِلَمْعٱَو
ىوستسيلاهتاذباهنأعمباوثلاسايقمةحلاصلالامعألا
ىلعليئارسإءاليتساطرشناكو.برللدبعلاىلعبجيام
ىلعفةحلاصلالامعألاهنعأشنتيذلاناميإلاناعنكضرأ
.نوئطبيهكرتردقىلعونوعرسيكلذنايتإردق

لٱَوُتاَداَهَّـشلٱَيِهاَم:ًادَغَكُنْبٱَكَلَأَساَذِإ«٢٠
ْ
ُضِئاَرَف

هبْمُكاَصْوَأيِتَّـلٱُماَكْحَألٱَو ٰهلِإُّبَّـرلٱاَِ
ُ
.»؟اَن

١٣:١٤جورخ

هذهتركُذُماَكْحَألٱَوُضِئاَرَفْلٱَوُتاَداَهَّـشلٱَيِهاَم
.)٤:٤٥ص(باطخلااذهةمدقميفةرملوأةثالثلا

نيناوقوفيلاكتوأتابجاوىلعلمتشتةعيرشلاوأةاروتلاف
فيلاكتلاوىلوألاةاروتلااهسفنرشعلااياصولاو.بيلاطمو
١ص(يفاملكيهوماكحألاوضئارفلاوتاداهشلاعمجت
.)٢٦ص-

يفَنْوَعْرِفِلًاديِبَعاَّـنُك:َكِنْبالُلوُقَت٢١«٢٤-٢١ ،َْرصِمِ
ٍتاَيآُّبَّـرلٱَعَنَصَو٢٢،ٍةَديِدَشٍدَيِبَْرصِمْنِمُّبَّـرلٱاَنَجَرْخَأَف
َماَمَأِهِتْيَبِعيَِمجَوَنْوَعْرِفِب،َْرصِمِبًةَئيِدَرَوًةَميِظَعَبِئاَجَعَو
يِتَّـلٱَضْرَألٱاَنَيِطْعُيَواَنِبَِيتْأَيِلَكاَنُهْنِماَنَجَرْخَأَو٢٣اَنِنُيْعَأ
لٱِهِذٰهَعيَِمجَلَمْعَنْنَأُّبَّـرلٱاَنَرَمَأَف٢٤.اَنِئاَبآلَفَلَح

ْ
َضِئاَرَف

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَيِقَّـتَنَو
َ
اَمَكاَنَيِقْبَتْسَيَو،ِماَّـيَألٱَّـلُكٌْريَخاَنَلَنوُكَيِل،اَن

يف لٱاَذٰهِ
ْ
.»ِمْوَي

ع١٣٥:٩رومزمو١٢ىلإ٧جورخ١٣:٣و٣:١٩جورخ
٤:١ص٣٢:٣٩ايمرإو٨و٣٥:٧بويأو١٠:١٣ص٢
١٠:٢٨اقولو٤١:٢رومزمو

اهلكةروكذملافيلاكتلانإخلاَْرصِمْنِمُّبَّـرلٱاَنَجَرْخَأَف
هلوقيهوءانيسنمليئارسإىلإبرلاةلاسرىلعةينبم
ملٱِبُتْعَنَصاَمْمُتْيَأَرْمُتْنَأ«

ْ
لََمحاَنَأَو.َنيِّـيِْرصِ

ْ
ِةَحِنْجَأَىلَعْمُكُت

ْمُتْظِفَحَوِيتْوَصِلْمُتْعِمَسْنِإَنآلٱَف.َّـَيلِإْمُكِبُتْئِجَوِروُسُّنلٱ
ِيلَّـنِإَف.ِبوُعُّشلٱِعيَِمجِْنيَبْنِمًةَّـصاَخِيلَنوُنوُكَتيِدْهَع
»ًةَسَّـدَقُمًةَّـمُأَوٍةَنَهَكَةَكَلَْممِيلَنوُنوُكَتْمُتْنَأَو.ِضْرَألٱَّـلُك
يفبرلااياصولليئارسإظفحف.)٦-١٩:٤جورخ(
أدبملااذهو.ةمأمهئاقبطرشاهايإمهاطعأيتلاضرألا
ةمقنلاةّلعةيصعملاوىسنُيالوظفُحينأبجييساسألا
.ةيهلإلا

لٱِهِذٰهَعيَِمجاَنْظِفَحاَذِإٌّرِباَنَلُنوُكَيُهَّـنِإَو«٢٥
ْ
اَياَصَو

.»اَناَصْوَأاَمَكاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأاَهَلَمْعَنِل
٥و١٠:٣ةيمورو٢٤:١٣صو١٨:٥نييوال

انلنوكيهنأ«تامجرتلاىدحإيفءاجٌّرِباَنَلُنوُكَيُهَّـنِإَو
.»ملاعلاىلعقاقحتساانلنوكيهنإ«ىرخأيفو»قاقحتسا
انلنوكيهنأ«نيعبسلاىلإةبوسنملاةنيانويلاةمجرتلايفو
ّ.ربللةقفاوماهلكو)ةقدصوأ(»ةنسح

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكِبىَتَأىَتَم«١
ُ

ٌلِخاَدَتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَك
حلٱ:َكِماَمَأْنِمًَةريِثَكًابوُعُشَدَرَطَو،اَهَكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإ

ْ
َنيِّـيِّـثِ

جلٱَو
ْ
لٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَوَنيِّـيِشاَجْرِ

ْ
لٱَوَنيِّـيِناَعْنَك

ْ
حلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف

ْ
َنيِّـيِّـوِ

ألَا
َ
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لٱَو
ْ
»َكْنِمَمَظْعَأَوَرَثْكَأٍبوُعُشَعْبَس،َنيِّـيِسوُبَي
جورخوخلا١٥:١٩نيوكت٣و٤٤:٢رومزمو٣١:٣ص
٩:١و٤:٣٨ص٣٣:٢

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكِبىَتَأىَتَم
ُ

ىلعقباسلاحاحصألالمتشاَك
هلإهنأبًاناميإوهتملكلوبرللةبحماهظفحورشعلااياصولا
نمىلوألاةيصوللطسبهنأربتعُيحاحصألااذهو.ليئارسإ
نيينثولاةلماعمقيرطلنايبوميلعتوةظعهيفواياصولاكلت
لكنمريذحتومهضرأىلعءاليتسالاومهيلعراصتنالايف
هنأامكوهف.برلانعدعبلاىلإنييليئارسإلابيدؤيام
ةديدشةقالعوذوةيناثلاةيصوللحاضيإىلوألاةيصوللطسب
.اهب

َكَّـنِإَف،ْمُهَتْبََرضَو،َكَماَمَأَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَو٢«٤-٢
َهلْعَطْقَتَال.ْمُهُمِّـرَُحت

ُ
َالَو٣ْمِهْيَلَعْقِفْشُتَالَو،ًادْهَعْم

ُهَّـنَأل٤.َكِنْبالْذُخْأَتَالُهَتَنْبٱَوِهِنْبالِطْعُتَالَكَتَنْبٱ.ْمُهْرِهاَصُت
ِهلآُدُبْعَيَفيِئاَرَوْنِمَكَنْبٱُّدُرَي

َ
ِّـبَّـرلٱُبَضَغىَمْحَيَف،ىَرْخُأًة

.»ًاعِيَرسْمُكُكِلُْهيَوْمُكْيَلَع
٣٣:٥٢ددعو٢٩و٢٧:٢٨نييوال٢٣:١٤صو٢٣ع
١٠:٢٨و٩:٢٤و٨:٢٤و٦:١٧عوشيو١٧و٢٠:١٦صو
صو١٦و١٥و٣٤:١٣و٢٣:٣٢جورخ١٢و١١:١١و٤٠و
٢:٢و١:٢٤ةاضقو٩:١٨و٢:١٤عوشيوخلا٢٠:١٠
٦:١٥ص٩:٢ارزعو١١:٢كولم١و٢٣:١٢عوشي

مهعفدتلمهيلعكاوقيأَكَماَمَأَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱُمُهَعَفَد
.مهبلغتو

ضرتعُياماذهيفسيلو.مهينفتومهلتقتيأْمُهُمِّـرَُحت
هللانإفهنعنيجراخلالتقللحيهنأبيهلإلانيدلاىلعهب
تيمينأهلوليئارسإةطساوبممألاكئلوأكلهينأدارأ
نورومأمنويليئارسإلاناكو.هريغبوأضرملابءاشنم
هللانيدناكولومهريغاولتقينأمهللحينأنودبكلذب
نملكاولتقينأمهلزاجلنيدلابمهلفلاخملالتقللحي
كلذنملاخباتكلافكلذريغعقاولاو.يدوهيبسيل
ىلعليقامو.مهءانفإدارأنملتقبروصحمانههللارمأو
قيلامعكمهلتقوىسوممهبراحنيذلاممألاىلعلاقُيءالؤه
يفدوادوةاضقلاهاتأامىلعومهريغوجوعونوحيسو
.)٥:١٩ليئومص٢(نيينيطسلفلاةبراحم

َهلْعَطْقَتَال
ُ

نويليئارسإلاطلتخاولهنأكلذةلعًادْهَعْم
زايتماىهتنالنيقيرفلانيبجوازتلالصحونيينثولاب
بعشدقفوقحلانيدلادسفوممألارئاسنعنييليئارسإلا
.نيينثونودحوملاراصوبرلالآمهنوكوتاكربلاهللا
مالعأعفربوعشلارئاسنعدوهيلازييمتنمةياغلاتناكو

كلذلكويحيسملانيدللليبسلاديهمتويوامسلانيدلا
.ممألابدوهيلاطالتخابنادقفلاوشيوشتلارطخيف

هبَنوُلَعْفَتاَذَكٰهْنِكٰلَو«٥ ،ْمُهَحِباَذَمَنوُمِدَْهت:ِْمِ
طَقُتَو،ْمَُهباَصْنَأَنوُِّـرسَكُتَو

ِّـ
ُحتَو،ْمَُهيِراَوَسَنوُع

ْ
ْمُهَليِثاَمَتَنوُقِر

.»ِراَّـنلٱِب
٣و١٢:٢صو٣٤:١٣و١٣:٢٤جورخ

نولوتستيتلاضرألايفاهنوكرتييتلاْمُهَحِباَذَمَنوُمِدَْهت
.ةينثولاةدابعللًارثأاوقبتاليكلاهيلع

ةشوقنمالوةلثممريغمانصأباصنألاْمَُهباَصْنَأَنوُِّـرسَكُت
برعلاةيلهاجتادوبعمنمتناكواهدبعتممألاتناك
ةئيهريغىلعرخصلانمةعوطقمتناكاهنأرهاظلاوًاضيأ
:لهلهملابفورعملاّيدعلاق.ةدمعألا
اعيطقتتعطقدقة٧دوبعمةيداعانلباصنأوالك

.ةدوبعملاةدمعألايراوسلاْمَُهيِراَوَسَنوُعِّـطَقُتَو
اذهلثمدوادلعفو.ةلثمملاباصنألايهْمُهَليِثاَمَت
:٣٧ءايعشإاذهبلباق١٤:١٨بويأ(نيينيطسلفلاليثامتب
١٩(.

َراَتْخٱِدَقَكاَّـيِإ.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمٌبْعَشَتْنَأَكَّـنَأل«٦
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
َنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمجْنِمَّـصَخَأًابْعَشُهَلَنوُكَتِلَك

.»ِضْرَألٱِهْجَوَىلَع
ايمرإو٥٠:٥رومزمو٢٦:١٩و١٤:٢صو١٩:٦جورخ
٢:٩سرطب١و٣:٢سوماعو١٩:٥جورخ٢:٣

رفسيفءاجامكطقف»ةسدقمةمأ«الٌسَّـدَقُمٌبْعَش
عمجيأًاضيأ»سدقمبعش«لب)١٩:٦جورخ(جورخلا
كلذلوبرلاسيدقتبرشبلارئاسنعزاتميسانلانم
يفمهوكراشيوممألانممهريغباوطلتخينأمهيلعرظح
ىلعالإنوريسيالمهنإوههركيءيشنماوندينأومهسجر
.هيحوننس

بوعشلارئاسنيبنمهللاةصاخيأَّـصَخَأًابْعَش
باتكلايفةصاخلاقلطتو.)٣:١٧يخالمو١٩:٥جورخ(
ةينثتًاضيأرظنا٢٩:٣بويأ(ةراتخملاتانيمثلاىلعسدقملا
.)١٣٥:٤رومزمو٢٦:١٨و١٤:٢

لٱِبوُعُّشلٱِرِئاَسْنِمَرَثْكَأْمُكِنْوَكْنِمَسْيَل«٧
ْ
َقَصَت

.»ِبوُعُّشلٱِرِئاَسْنِمُّلَقَأْمُكَّـنَأل،ْمُكَراَتْخٱَوْمُكِبُّبَّـرلٱ
١٠:٢٢ص

ألَا
َ
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ْمُكَراَتْخٱَو...ِبوُعُّشلٱِرِئاَسْنِمَرَثْكَأْمُكِنْوَكْنِمَسْيَل
مهراتخاهللانأباورختفينأرطخيفنويليئارسإلاناك
مهولاكلذىلاعتعفدفممألارئاسنممظعأةمأمهنوكل
.مهيلإبرلاناسحإاوفرعيواوعضتييكلىسومناسلب

لبمكنمتسيلمكتوقفِبوُعُّشلٱِرِئاَسْنِمُّلَقَأْمُكَّـنَأل
نييمودألاونييلعامسإلاونيينومعلاونييبآوملانإف.هللانم
مهنمبعشلكنكلحراتنممهنوكيفليئارسإينبلثم
ةدفحنإف.راتخملابعشلانييليئارسإلاىلعدازوامن
نمددعلااذهلثمورشعينثااوناكليعامسإنمميهاربإ
مودأنملكو.قاحسإهنبانبابوقعيهديفحدالوأ
ضرأىلعراصتنالاىلإليئارسإاوقبسنومعوبآومو
لبقمودأكولمتلاوتو.اهنمريثكىلعءاليتسالاوناعنك
ونبرهتشيملو.)٣٦:٣١نيوكت(ليئارسإيفكلمفرُعنأ
اولوتسينأبرتقانيحالإبوعشلاكلتراهتشاليئارسإ
يفًاريثكنومنياوناكليلقبكلذلبقوناعنكضرأىلع
مهامنأهللانأًاحيرصسدقملاباتكلانابأدقو.رصم
.)ريسفتلاو١٠:٢٢صًاضيأرظنا(ةصاخةيانعب

لٱِهِظْفِحَو،ْمُكاَّـيِإِّـبَّـرلٱِةَّـبََحمْنِمْلَب«٨
ْ
َمَسْقَأيِذَّـلٱَمَسَق

ِتْيَبْنِمْمُكاَدَفَوٍةَديِدَشٍدَيِبُّبَّـرلٱُمُكَجَرْخَأ،ْمُكِئاَبآل
لٱ
ْ
.»َْرصِمِكِلَمَنْوَعْرِفِدَيْنِمِةَّـيِدوُبُع
اقولو١٠و٩و١٠٥:٨رومزمو١٠:١٥صو٣٢:١٣جورخ
١٤و١٣:٣جورخ٧٣و٧٢و١:٥٥

يفرمألنكتملةبحملاهذهوْمُكاَّـيِإِّـبَّـرلٱِةَّـبََحمْنِمْلَب
.)خلا٩:٤صرظنا(اهوقحتسادقمهسفنأ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأْمَلْعٱَف٩«١١-٩
َ

،ُنيِمَألٱُهٰلِإلٱ،ُهللاٱَوُهَك
حلٱ
ْ
لٱُظِفَا

ْ
َىلِإُهاَياَصَوَنوُظَفَْحيَوُهَنوُِّبُحيَنيِذَّـلِلَناَسْحِإلٱَوَدْهَع

لَأ
ْ

ملٱَو١٠،ٍليِجِف
.ْمُهَكِلْهُيِلْمِهِهوُجُوِبُهَنوُضِغْبُيَنيِذَّـلٱيِزاَجُْ

لٱِظَفْحٱَف١١.ِهيِزاَُجيِهِهْجَوِب.ُهُضِغْبُيْنَمُلِهْمُيَال
ْ
اَياَصَو

لٱَو
ْ
لٱَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱَماَكْحَألٱَوَضِئاَرَف

ْ
.»اَهَلَمْعَتِلَمْوَي

:١سوثنروك٢و١٠:١٣و١:٩سوثنروك١و٤٩:٧ءايعشإ
سواثوميت٢و٣:٣يكينولاست٢و٥:٢٤يكينولاست١و١٨
صو٢٠:٦جورخ١:٩انحوي١و١١:١١نييناربعو٢:١٣
موحانو٥٩:١٨ءايعشإ٩:٤لاينادو١:٥ايمحنو٥:١٠
٣٢:٣٥ص١:٢

اهلطسبوةيناثلاةيصوللحاضيإوريسفتتايآلاهذه
»ليجفلأ«انهاوراصهاياصويظفاحوهيبحمنمفولألاف
.اياصولااوظفحينأمهيلعناكاذلفهيضغبميفرمألااذكو

َحتَوَماَكْحَألٱِهِذٰهَنوُعَمْسَتْمُكَّـنَأِلْجَأْنِمَو«١٢
ْ
َنوُظَف

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَلُظَفَْحي،اََهنوُلَمْعَتَو
ُ

لٱَك
ْ
ِنْيَذَّـللٱَناَسْحِإلٱَوَدْهَع

.»َكِئاَبآلَمَسْقَأ
١:٥٥اقولو٩و١٠٥:٨رومزم٢٨:١صو٢٦:٣نييوال
٧٣و٧٢و

ةينثتلارفسماسقأنمثلاثلامسقلاةءادبةيآلاهذه
.نييناربعلادنع

.)٨:١٩صريسفترظنا(َنوُعَمْسَت

مثُكِراَبُيَوَكُرِّـثَكُيَوَكُكِراَبُيَوَكُِّبُحيَو«١٣
ََ
طَبَةَر

ْ
مثَوَكِن

ََ
َةَر

،َكِمَنَغَثاَنِإَوَكِرَقَبَجاَتِنَوَكَتْيَزَوَكَرَْمخَوَكَحْمَق:َكِضْرَأ
.»اَهاَّـيِإَكيِطْعُيُهَّـنَأَكِئاَبآلَمَسْقَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَع
٢٨:٤ص١٤:٢١انحوي

فقوتتمنغلايفثانإلاةرثكىلعهنألَكِمَنَغَثاَنِإَو
.نبللاولسنلاةرفو

ٌميِقَعُنوُكَيَال.ِبوُعُّشلٱِعيَِمجَقْوَفُنوُكَتًاكَراَبُم«١٤
يفَالَوَكيِفٌرِقاَعَالَو .»َكِمِئاََهبِ
خلا٢٣:٢٦جورخ

.ةزاتمملاتاعامجلاوكلامملالكيأِبوُعُّشلٱِعيَِمج

َْرصِمِءاَوْدَأَّـلُكَو،ٍضَرَمَّـلُكَكْنَعُّبَّـرلٱُّدُرَيَو«١٥
ِّـلُكَىلَعاَهُلَعَْجيْلَب،َكْيَلَعاَهُعَضَيَالاَهَتْفَرَعيِتَّـلٱِةَئيِدَّـرلٱ
.»َكيِضِغْبُم
٦٠و٢٨:٢٧صو١٥:٢٦و٩:١٤جورخ

لمعتسُتملوضارمألاءاودألاِةَئيِدَّـرلٱَْرصِمِءاَوْدَأَّـلُك
ظفحىلعةحصلافُقوتوةينثتلارفسريغيفةملكلاهذه
اهنعيهنتيتلالئاذرلاوماثآلانألهيفبيرالاممةعيرشلا
ةّيحصةيوسوملاةعيرشلاتناكو.ضارمألاتابلجمرشنم
.)٢٨:٦٠صرظنا(اهرومأنمريثكيفةيبدأاهنأامك

.َكْيَلِإُعَفْدَيَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱَّـلُكُلُكْأَتَو«١٦
ِهلآْدُبْعَتَالَوْمِهْيَلَعَكاَنْيَعْقِفْشُتَال

َ
ٌكََرشَكِلٰذَّـنَأل،ْمُهَت

.»َكَل
٢٣:٣٣جورخ٢٥:١٢و٢١و١٩:١٣و١٣:٧ص٢ع
١٠٦:٣٦رومزمو٨:٢٧ةاضقو١٢:٣٠صو

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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يأَكْيَلِإُعَفْدَيَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱَّـلُكُلُكْأَت
نوكيوبوعشلانمكيلإكهلإبرلامهعفدينملكينفت
دييفكيلإمهعفدتقووكيلإمهعفدىتممهايإكؤانفإ
ِبْعَشْنِماوُفاََختَال«عوشيوبلاكلوقهبشياذهو.برلا
َال.اَنَعَمُّبَّـرلٱَو،ْمُهُّلِظْمُهْنَعَلاَزْدَق.اَنُزْبُخْمَُّـهنَألِضْرَألٱ
.)١٤:٩ددع(»ْمُهوُفاََخت

لُقْنِإ١٧«١٧،١٨
ْ

يفَت لَقِ
ْ
ُرَثْكَأُبوُعُّشلٱِءَالُؤٰه:َكِب

طَأْنَأُرِدْقَأَفْيَك.يِّـنِم
ْ
اَمْرُكْذٱ.ُمُهْنِمْفََختَالَف١٨؟ْمُهَدُر

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهَلَعَف
ُ

ملٱِعيِمَجِبَوَنْوَعْرِفِبَك
ْ
.»َنيِّـيِْرصِ

١٠٥:٥رومزمو٣١:٦ص٣٣:٥٣ددع

نمليئارسإذقنأيذلانإخلاْفََختَالَف...َتْلُقْنِإ
نموةريثكممأىلعراصتنالاىلعمهنيعينأرداقنييرصملا
.فاخينأةيطخلاولهجلانمفهعمبرلاناك

لٱَبِراَجَّـتلٱ«١٩
ْ
ِتاَيآلٱَو،َكاَنْيَعاَْهتََرصْبَأيِتَّـلٱَةَميِظَع

لٱَو
ْ
لٱَوَبِئاَجَع

ْ
هبيِتَّـلٱَةَعيِفَّـرلٱَعاَرِّـذلٱَوَةَديِدَّـشلٱَدَي َكَجَرْخَأاَِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

ٰهلِإُّبَّـرلٱُلَعْفَياَذَكٰه.َك
ُ

يِتَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيِمَجِبَك
.»اَهِهْجَوْنِمٌفِئاَخَتْنَأ

٢٩:٣و٤:٣٤ص

اهعنصيتلاىمظعلاتايآلاتناكَةَميِظَعْلٱَبِراَجَّـتلٱ
لبهللاىلإأطخيلالنوعرفلبراجتىسومديبرصميفهللا
نوعرفنكلهبعشىلإنسحيوهبنمؤيوهقحوهتردقفرعيل
لوقىنعماذهوهبلقةواسقلبرلاهكرتىتحًارارمىسقت
.»نوعرفبلقبرلاىسق«باتكلا

ىَنْفَيىَّـتَحْمِهْيَلَعَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱاَهُلِسْرُيًاضْيَأُريِباَنَّـزلٱَو«٢٠
لٱ
ْ
ملٱَوَنوُقاَب

.»َكِماَمَأْنِمَنوُفَتْخُْ
٢٤:١٢عوشيو٢٣:٢٨جورخ

ضرألكوًالسعوًانبلضيفتضرألاتناكُريِباَنَّـزلٱ
اهفونصفالتخاىلعاهيفلحنلاوريبانزلارثكتكلذكاهنأش
.)١:٤٤صريسفترظنا(

يفَكَهـٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ْمُهَهوُجُوْبَهْرَتَال٢١«٢٣-٢١ ِ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَو٢٢.ٌفوَُخمَوٌميِظَعٌهٰلِإَكِطَسَو

َ
طَيَك

ْ
ِءَالُؤٰهُدُر

ْمُهَيِنْفُتْنَأُعيِطَتْسَتَال.ًاليِلَقًاليِلَقَكِماَمَأْنِمَبوُعُّشلٱ
لٱُشوُحُوَكْيَلَعَرُثْكَتَّـالَئِل،ًاعِيَرس

ْ
ُّبَّـرلٱُمُهُعَفْدَيَو٢٣.ِةَّـيِّـَرب

ٰهلِإ
ُ

هبُعِقوُيَوَكَماَمَأَك .»اوُنْفَيىَّـتَحًاميِظَعًاباَرِطْضٱِِمِ
ص٣:١٠عوشيو١٦:٣و٤٢و١٤و١٤:٩و١١:٢٠ددع

٣٠و٢٣:٢٩جورخ٩:٣٢و٤:١٤و١:٥ايمحنو١٠:١٧
٢ع

.كلةدعاسملاهتردقبِءَالُؤٰهُدُرْطَيَكَهـٰلِإَّـبَّـرلٱ
رومألكبيضاقلاوههللانأىلعصناذهًاليِلَقًاليِلَق
ىلإمهلوحنيذلاممألااونفينأنييليئارسإللناكامفممألا
.هبعشىلإمهعفدبيضقينأ

َحتْنِمْمُهَمْسٱوُحْمَتَف،َكِدَيَىلِإْمُهَكوُلُمُعَفْدَيَو«٢٤
ْ

ِت
يفٌناَسْنِإُفِقَيَال.ِءاَمَّـسلٱ .»ْمُهَيِنْفُتىَّـتَحَكِهْجَوِ
:٩صو١٧:١٤جورخخلا١٢:١و٤٢و٢٥و١٠:٢٤عوشي
١٠:٨و١:٥عوشيو١١:٢٥ص٩:٢٠و٢٥:١٩و١٤
٢٣:٩و

حيرصوهامعوشيرفسيففَكِدَيَىلِإْمُهَكوُلُمُعَفْدَي
ةنيدملكلناكذإةريثككولمضرألاكلتيفناكهنأب
عوشي(ًاكلمنيثالثوًادحاواوبرضنييليئارسإلانإوكلم
.)١٢ص
يفٌناَسْنِإُفِقَيَال نبعوشيلدعولااذهددجَكِهْجَوِ

:٢٠عوشي(مهلدئاقوهوليئارسإلّمتو)١:٥عوشي(نون
٤٤(.

ِهلآَليِثاَمَتَو٢٥«٢٥،٢٦
َ
ُحتْمِهِت

ْ
ًةَّـضِفِهَتْشَتَال.ِراَّـنلٱِبَنوُقِر

ممًابَهَذَالَو الَئِل،َكَلَذُخْأَتِلاَهْيَلَعاَّـِ
َدْنِعٌسْجِرُهَّـنَألِهِبَداَصُتَّـ

ًامَّـرَُحمَنوُكَتَّـالَئِلَكِتْيَبَىلِإًاسْجِرْلِخْدُتَالَو٢٦.َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ
.»ٌمَّـرَُحمُهَّـنَألُهُهَرْكَتَوُهُحِبْقَتْسَت.ُهَلْثِم
:٧عوشي١٤:١٢مايأ١و١٢:٣صو٥عو٣٢:٢٠جورخ
:٢٧نييوال١٧:١ص١:٣اينفصو٨:٢٧ةاضق٢١و١
٧:١و١٨و٦:١٧عوشيو١٣:١٧صو٢٨

اهبكترايتلاةيطخلالاثمأنمريذحتناتيآلاناتاه
.)٧:٢١عوشي(ناخاع

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱَعيَِمج«١
ْ
هبْمُكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱاَياَصَو لٱاَِ

ْ
َحتَمْوَي

ْ
َنوُظَف

يِتَّـلٱَضْرَألٱاوُكِلَتْمَتَواوُلُخْدَتَواوُرُثْكَتَواْوَيْحَتِل،اَهوُلَمْعَتِل
.»ْمُكِئاَبآلُّبَّـرلٱَمَسْقَأ

٣و٢و٦:١و٣٣و٥:٣٢و٤:١ص

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ةياهنةيآلاهذهنوكتنأىلوألاناكاَياَصَوْلٱَعيَِمج
اهنألحاحصألااذهةءادباهيلتيتلاةيآلاوعباسلاحاحصألا
.ديدجعوضوميفمالكلاةءادب

ىلعروصقمريغاذهاوُكِلَتْمَتَواوُلُخْدَت...يكِل
يقباممعيلبعوشيةطساوبمهراصتناوندرألامهروبع
ضرألاكلتبمهتماقإدعبهكلتميوهلخدينأليئارسإىلع
.)ريسفتلاو٧و١٣:١عوشيرظنا(

جورخلاراكذت

لٱِقيِرَّـطلٱَّـلُكُرَّـكَذَتَتَو«٢
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكِبَراَساَهيِفيِتَّـ

ُ
َك

يفًةَنَسَنيِعَبْرَألٱِهِذٰه لٱِ
ْ
يفاَمَفِرْعَيِلَكَبِّـرَُجيَوَكَّـلِذُيِل،ِرْفَق ِ

لَق
ْ
َحتَأَكِب

ْ
.»؟َالْمَأُهاَياَصَوُظَف

٢:١٠سوماعو١٣٦:١٦رومزمو٢٩:٥و٢:٧و١:٣ص
٢:٢٥انحويو٣٣:٣١مايأ٢و١٣:٣صو١٦:٤جورخ

رصحني١٠صةياهنىلإةظعوملاهذهنميقبامُرَّـكَذَتَت
ةدايق)١(نيرمأركذوهو.راكذتلاوهودحاوعوضوميف
ناكو.ةيربلايفقباسلامهنايصع)٢(و.نييليئارسإللبرلا
هتايآضعبيذلارومزملايفمنرمللعوضومراكذتلااذه
يفِهِبْعَشِبَراَسيِذَّـلٱ« لٱِ

ْ
رومزم(»ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ِةَّـيِّـَرب

١٣٦:١٦(.
لبطقفرفسلاالُّبَّـرلٱَكِبَراَساَهيِفيِتَّـلٱِقيِرَّـطلٱ
بولسأنمءزجىوسسيلرفسلانإفهبولسأيأهقيرط
ةريسلابولسأيمُسو.ةيربلايفهبعشببرلاةيانع
ناكهلككلذيفف.قيرطلابلامعألارفسيفةيحيسملا
.انيلإًازمرليئارسإ

ةثالثلغشءانيسوةيربلاىلإرفَسلاناكَكَبِّـرَُجيَوَكَّـلِذُيِل
بيروحنمًامويرشعدحألغشيو)٣:١٨جورخ(مايأ
يتأينأًارداقهللاناكف.)١:٢ةينثت(عينربشداقىلإ
يفرمألااذكو.ليلقنمزبناعنكىلإرصمنمليئارسإب
ءيشلكىلعرداقلاهللاىلعليحتسيالفصالخلاقيرط
يذلاناكملاىلإتاملظلانمًاعيرسناسنإلاجرُخينأ
ةيجسروهظمدعُيكلذبنكلانلهدعيلانمامأحيسملابهذ
برديوبرجينأعاطتسُيالوةيبرتلاوناحتمالابناسنإلا
يفهبردتىلعليلدنمنوكيالوهيدافوهقلاخةدابعىلع
نيَذللاهسفنةفرعموعضاوتلاىلإلصوتيالوىلاعتهتدابع
لكنمرثكأتاريخلاىلإدئاقلانإفناحتمالاامهيلإيدؤي
ةردقىلإأجليكلذبذإهفعضوهنهوناسنإلاةفرعمهاوسام
إبننمملعيكلذلكوهلهبحوهيلعهربصفرعيوهيداف
.جورخلا

يفاَمَفِرْعَيِل هملعبكبلقيفامكلرهظُيليأَكِبْلَقِ
فيكفهمامأكالهلاوةيواهلانإفءيشلكملاعهللاافالإو
الناحتمالابهملعيامرهظيهللانكلو.رشبلاينببولق
برلاكرتاذهلثمىلعو.هتاقولخملجأللبهسفنلجأل
اذهو.)٣٢:٣١مايأ٢(هبلقيفاملكملعيلهبرجيلايقزح
ِءاَسَؤُّرلٱَدْنِعَنآلٱَفَّـرَعُيْيَكِل«لوسرلالوقلقفاوم
يفِنيِطَالَّـسلٱَو لٱِةَطِساَوِبِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ

ْ
»ِهللاٱِةَمْكِحِبِةَسيِنَك

.)٣:١٠سسفأ(

طَأَوَكَعاَجَأَوَكَّـلَذَأَف«٣
ْ
ملٱَكَمَع

ُهُفِرْعَتْنُكَتَْمليِذَّـلٱَّـنَْ
لَعُيِل،َكُؤاَبآُهَفَرَعَالَو

ِّـ
خلٱِبَسْيَلُهَّـنَأَكَم

ْ
اَيَْحيُهَدْحَوِزُْب

.»ُناَسْنِإلٱاَيَْحيِّـبَّـرلٱِمَفْنِمُجُرَْخياَمِّـلُكِبْلَب،ُناَسْنِإلٱ
١٠٤:٢٩رومزم٣٥و١٤و١٦:١٢جورخ٣و١٦:٢جورخ
٤:٤اقولو٤:٤ىّتمو

فرعيلالإكلذهللاتأيملَكَمَعْطَأَوَكَعاَجَأَوَكَّـلَذَأَف
راقتفالابروعشلاوعضاوتلاىلعهلمحيفهسفنردقناسنإلا
نأىلعرداقهللانإفالإوناسحإلاوةمعنلارادقمفرعيل
يناثلارهشلانمرشعسداسلامويلايفالإنملامهيطعي
ًارهشمهكرتف)٧و٦و١٦:١جورخ(رصمنممهجورخل
اوأرومهراقتفااونقيتىتحماعطلاكاردإىلعنولاتحيًالماك
عستمهيلعّرمف.اهيفمهمعطأيتلاقيرطلايفبرلادجم
.مههاوفأنعنملاكسميملوًارهشرشعدحأوةنسنوثالثو

مهدنعمساهلنكيملهنأليلدبُهُفِرْعَتْنُكَتَْمليِذَّـلٱَّـنَْملٱ
اوناكو.)١٦:١٥جورخريسفترظنا(هوطعأنأدعبالإ
نييليئارسإلاهللاهاطعأيذلازبخلاوأهللازبخًاضيأهنومسي
.هولكأيل

ُجُرَْخياَمِّـلُكِبْلَب،ُناَسْنِإلٱاَيَْحيُهَدْحَوِزْبُْخلٱِبَسْيَل
نإهيففًاضيأديدجلادهعلايفامقفوىلعاذهِّـبَّـرلٱِمَفْنِم
َلَمْعَأْنَأيِماَعَط«حيسملالوقو.هللاةدارإلمعةايحلا
نميداملازبخلاف)٤:٣٤انحوي(»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَةَئيِشَم
.هللاةئيشملمعينأناسنإلاةايحفةيوناثلاةايحلاطئاسو
تبثيهللاةدارإلمعييذلاواهبايحياياصولالمعييذلاف
.دبألاىلإ

صّلخملاسابتقاتاملكلاهذهعفنهبنيبتيامنسحأو
حورلانإف)٤:٤ىّتم(هلسيلبإةبرجتيفاهلامعتساواهايإ
داقيتلانينسلاددعقفوىلعًاموينيعبرأةيربلايفهداق
.هللاةملكدرجمبايحيناكوةيربلايفليئارسإينباهيفهللا
ًازبخةراجحلانمقلخينأمايألاكلتةياهنيفبرجملاهلأسف
هنإفليئارسإهمّلعتيذلاسردلامّلعتدقناكحيسملانكل
نودهسفنةملكبايحينأضفرًاريخأعوجلاملأهلامتحاعم
ةكئالمتءاجفهسفنةملكىلعهيبأةملكرثآوهللاةملك

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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انصّلخمةبوجألكنأرابتعالاقحتسياممو.همدختتذخأو
اياصولايفىسومةظعومنمةسبتقمتناكبرجملل
.رشعلا

َنيِعَبْرَألٱِهِذٰهْمَّـرَوَتَتَْملَكُلْجِرَو،َكْيَلَعَلْبَتَْملَكُباَيِث«٤
.»ًةَنَس
٩:٢١ايمحنو٢٩:٥ص

بايثنأدوهيلاورسفملاقَكْيَلَعَلْبَتَْملَكُباَيِث
ردقىلعومنتتناكةيربلايفمههيتةدميفنييليئارسإلا
ىرنالنحنوةيلوجرلالامكىلإةلوفطلاذنممهماسجأومن
الهولاقامنألوقناننأىلعةرورضلابةزجعمكلذيفنأ
مهدشريناكهللانأىنعملانأىرنو.هللاىلعليحتسي
مههيتةدملكمهلومهلاوحألةبسانملابايثلاعنصىلإهتيانعب
هيفجاتحياملكاوعنصيواوجسنينأمهملعامكةيربلايف
هللانكسميهيتلاعامتجالاةميخةماقإلةعانصلاىلإ
لَأ«لايقزحةءوبنيفءاجدقف.لكيهلاك

ْ
،ًةَزَّـرَطُمِكُتْسَب

لَعَنَو
ْ
لٱِبِكُتْرَّـزَأَو،ِسَخُّتلٱِبِكُت

ْ
لايقزح(»ًاّزَبِكُتْوَسَكَوِناَّـتَك

ناكىلاعتهنأ»كيلعلبتملكبايث«ىنعمنوكيف.)١٦:١٠
ىلبتنألبقمهسفنألةديدجلابايثلاعنصنممهنكمي
.ةقيتعلا

عنصىلإكدشرأفًايفاحككرتيملذإْمَّـرَوَتَتَْملَكُلْجِر
هللانإةصالخلا.ةميدقلاىلبتنألبقةديدجلالاعنلا
لكوةحصلابناعنكضرأمهلاخدإءاشنيذلاظفحميحرلا
الهللاو.ةيربلايفةقاشلامهرافسألكيفهيلإنوجاتحيام
دعيوريرشلاملاعلااذههيتيفمهبينتعيوهدالوأدوقيلازي
نأىلإةيحورلامهتحصظفحلهيلإنوجاتحياملكمهل
بايثانلدعأاذإىلبتانبايثالو.ةيوامسلاناعنكمهلخدي
مهمادقأكرتيالو»نيسيدقلاربوهيذلايقنلاناتكلا«ربلا
وُرِظَتْنُماَّـمَأَو«لئاقلاوهو.ريسلاةقشموءافحلانممروتت
َالَوَنوُشْمَي،َنوُبَعْتَيَالَوَنوُضُكْرَي...ًةَّـوُقَنوُدِّـدَجُيَفِّـبَّـرلٱ
.)٤٠:٣١ءايعشإ(»َنوُيْعُي

يفْمَلْعٱَف«٥ لَقِ
ْ
َكَبَّـدَأْدَقُهَنْبٱُناَسْنِإلٱُبِّـدَؤُياَمَكُهَّـنَأَكِب

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

.»َك
نييناربعو٣:١٢لاثمأو٨٩:٣٢رومزمو٧:١٤ليئومص٢
٣:١٩ايؤرو٦و١٢:٥

لثمةريثكلاوقأساسأاذهُهَنْبٱُناَسْنِإلٱُبِّـدَؤُياَمَك
يأ(ُهَّـبَحَأْنَم«كلذنموسدقملاباتكلايفانهمالكلا
طَي)هنبابحأ

ْ
هبدؤييأ.)١٣:٢٤لاثمأ(»َبيِدْأَّـتلٱُهَلُبُل

يفنوكيالفًاليوطًانامزلغشيبيدأتلاو.رغصلاذنم

نم«هنألهبدؤينملهللاةبحمىلعناهربوههنأىلعةظحل
.بيدأتلابهملؤياذاملفالإو»هبدؤيبرلاهبحأ

يفَكُلْسَتِلَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱاَياَصَوْظَفْحٱَو«٦ .»ُهَيِقَّـتَتَوِهِقُرُطِ
٥:٣٣ص

يفَكُلْسَتِل...ِّـبَّـرلٱاَياَصَوْظَفْحٱ ُهَيِقَّـتَتَوِهِقُرُطِ
ىوقتلانمهبلصتياموبرلاقرطيفكولسلافقوتي(
ةقيقحوقرطلاكلتةفرعماهيفنألاياصولاظفحىلع
.)ءاقتالا

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«٧
َ

ٍراَْهنَأِضْرَأ،ٍةَدِّـيَجٍضْرَأَىلِإَكِبٍتآَك
يفُعَبْنَتٍراَمِغَوٍنوُيُعْنِم لٱِ

ْ
جلٱَوِعاَقِب

ْ
.»ِلاَبِ

١٢و١١و١١:١٠ص

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل
َ

هذهيففصولاٍةَدِّـيَجٍضْرَأَىلِإَكِبٍتآَك
يفهيلعتناكامىضمدقنكلًاريثكذلياهيلياموةيآلا
يفيهومويلااهآرنماذهعموليوطنمزذنمدهعلاكلذ
اهلامجواهئامواهئاوهبيطواهبصخنمىريبارخلالاح
.هللاةملكقدصبةداهشقدصأهلدهشيام

ءاملاةرثكيهوةرمغعمجانهرامغلاٍراَمِغَوٍنوُيُعْنِم
عفادملاكحوفسلانمةيدوألاىلإنويعلانميرجييذلا
.تالالشلابنيدلوملادنعةفورعملاعالتلاو

مُرَوٍنيِتَوٍمْرَكَوٍريِعَشَوٍةَطْنِحِضْرَأ«٨
ِنوُتْيَزِضْرَأ.ٍناَّـ

.»ٍلَسَعَو،ٍتْيَز

ىفتكاواهلكالضرألاتافصضعبةيآلاهذهيفركذ(
اذإضرألاهذهنألًاموزلركذُيملامىلعلديهنألركُذامب
رقبلاكمئاهبلاوراهزألاويعارملاةريثكيهفكلذكتناك
ًانبلضيفتضرأيهفاهريغولحنلاوىزعملاومنغلاو
.)ًالسعو

ملٱِبَسْيَلٌضْرَأ«٩
اَهيِفَكُزِوْعُيَالَو،ًازْبُخاَهيِفُلُكْأَتِةَنَكْسَْ

ِهلاَبِجْنِمَو،ٌديِدَحاَُهتَراَجِحٌضْرَأ.ٌْءَيش
َ
َحتا

ْ
.»ًاساَحُنُرُف

٣٣:٢٥ص

ِهلاَبِجْنِمَو،ٌديِدَحاَُهتَراَجِح
َ
َحتا

ْ
يهيأًاساَحُنُرُف

يفركذيملسدقملاباتكلانأىلعنييندعملانيذهةريثك
ىفتكافناعنكضرأيفتايندعملاجارختسايخيراتلاهئزج
.كلذىلإةراشإلابانه

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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لَكَأىَتَمَف«١٠
ْ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱُكِراَبُتَتْعِبَشَوَت
َ

ِلْجَألَك
جلٱِضْرَألٱ

ْ
.»َكاَطْعَأيِتَّـلٱِةَدِّـَي

١٢و٦:١١ص

ناسنإللزوجيالهنأةيآلاهذهىلعءانبدوملتلايفءاج
كلذىتأنملكوركشالبهللاتاريخنمًائيشلوانتينأ
.ىلاعتهمعنبرفاكوصاعوهفهللاركشنودب

ٰهلِإَّـبَّـرلٱىَسْنَتْنَأْنِمِْزَرتْحِا«١١
َ

َحتَالَوَك
ْ
ُهاَياَصَوَظَف

هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُهَضِئاَرَفَوُهَماَكْحَأَو لٱاَِ
ْ
.»َمْوَي

ةرشعةنماثلاةيآلاىلإةيآلاهذهنممالكلاِْزَرتْحِا
أرقُينأنكميوةدحاوةلمجهنأكىتحيناربعلايفلصتم
)خلاظفحتالىتح(كهلإبرلاىسنتنأنمرذحااذكه
ىسنتوكبلقعفتريو)خلاينبتتنأو(عبشتولكأتنأو
خلايتوقكبلقيفلوقتو)كمعادوكدئاقوكذقنم(برلا
مالكلااذهو.خلاىنغتلةوقكاطعأيذلاكهلإبرلاركذاو
،ْتَدَّـدَشَتَوَماَعْبُحَرُةَكَلَْممْتَتَّـبَثَتاَّـَمل«هنإفيوبنيريذحتلا
.)١٢:١مايأ٢(»ُهَعَمَليِئاَْرسِإُّلُكَوَوُهِّـبَّـرلٱَةَعِيَرشَكَرَت
لَقَعَفَتْرٱَدَّـدَشَتاَّـَمل«ايزعنإو

ْ
هلٱَىلِإُهُب

َْ
»َّـبَّـرلٱَناَخَوِكَال

لَق«ايقزحنإو.)٢٦:١٦مايأ٢(
ْ
»ِهْيَلَعٌبَضَغَناَكَف،َعَفَتْرٱُهَب

.سدقملاباتكلايفةريثككلذلاثمأو.)٣٢:٢٥مايأ٢(

لَكَأاَذِإَّـالَئِل١٢«١٤-١٢
ْ

ًةَدِّـيَجًاتوُيُبَتْيَنَبَوَتْعِبَشَوَت
لٱَكَلْتَرُثَكَو،َكُمَنَغَوَكُرَقَبْتَرُثَكَو١٣،َتْنَكَسَو

ْ
ُةَّـضِف

لَقُعِفَتْرَي١٤،َكَلاَمُّلُكَرُثَكَو،ُبَهَّـذلٱَو
ْ
َّـبَّـرلٱىَسْنَتَوَكُب

ٰهلِإ
َ

لٱِتْيَبْنِمَْرصِمِضْرَأْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱَك
ْ
.»ِةَّـيِدوُبُع

١٣:٦عشوهو٣٠:٩لاثمأو٣٢:١٥و٢٨:٤٧ص
١٠٦:٢١رومزم٤:٧سوثنروك١و

هتيبلهأبادانهبىصوأاممناكًةَدِّـيَجًاتوُيُبَتْيَنَب
يفاوُنُكْسٱ«هلوق خلٱِ

ْ
َىلَعًَةريِثَكًاماَّـيَأاْوَيْحَتِلْمُكِماَّـيَأَّـلُكِماَيِ

.)٣٥:٧ايمرإ(»اَهيِفَنوُبِّـرَغَتُمْمُتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِهْجَو

يفَكِبَراَسيِذَّـلٱ«١٥ لٱِ
ْ
لٱِرْفَق

ْ
ملٱِميِظَع

ِناَكَم،ِفوُخَْ
يِذَّـلٱ.ٌءاَمَسْيَلُثْيَحٍشَطَعَوَبِراَقَعَوٍةَقِرُْحمٍتاَّـيَح
.»ِناَّـوَّـصلٱِةَرْخَصْنِمًءاَمَكَلَجَرْخَأ
عشوهو٢١:٦ددع٢:٦ايمرإو١٤و١٣و٦٣:١٢ءايعشإ
١١٤:٨و٧٨:١٥رومزمو٢٠:١١ددع١٣:٥

هنمءاملاجرخينأهنأشنمسيلكلذوِناَّـوَّـصلٱِةَرْخَص
.)١١٤:٨و٧٨:١٥رومزمو٢٠:١١ددع(

طَأيِذَّـلٱ١٦«١٩-١٦
ْ
يفَكَمَع لٱِ

ْ
ملٱِةَّـيِّـَرب

ُهْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَّـنَْ
يفَكْيَلِإَنِسْحُيِل،َكَبِّـرَُجيَوَكَّـلِذُيِل،َكُؤاَبآ َّـالَئِلَو١٧.َكِتَرِخآِ

يفَلوُقَت لَقِ
ْ
.َةَوْرَّـثلٱِهِذٰهِيلْتَعَنَطْصٱَيِدَيُةَرْدُقَوِيتَّـوُق:َكِب

ٰهلِإَّـبَّـرلٱِرُكْذٱِلَب١٨
َ

ِعاَنِطْصالًةَّـوُقَكيِطْعُييِذَّـلٱَوُهُهَّـنَأ،َك
يفاَمَكَكِئاَبآلَمَسْقَأيِذَّـلٱِهِدْهَعِبَيِفَيِل،ِةَوْرَّـثلٱ لٱاَذٰهِ

ْ
.ِمْوَي

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَتيِسَنْنِإَو١٩
َ

ِهلآَءاَرَوَتْبَهَذَو،َك
َ
اََهتْدَبَعَوىَرْخُأٍة

َهلَتْدَجَسَو
َ
لٱُمُكْيَلَعُدِهْشُأ،ا

ْ
.»َةَلاََحمَالَنوُديِبَتْمُكَّـنَأَمْوَي

ص١٢:١١نييناربعو٦و٢٤:٥ايمرإ٣عو١٦:١٥جورخ
ص٢:٨عشوهو١٠:٢٢لاثمأ٤:٧سوثنروك١و٩:٤
٣٠:١٨و٤:٢٦ص١٢و٧:٨

ءانتعامئاظعلانمهللاعنصامنايبتايآلاهذهيف
باقعلانمهركشمدعوهنايسنىلعبترتياموليئارسإب
.ديدشلا

َكِلٰذَكْمُكِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهُديِبُيَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱَك«٢٠
.»ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِلْوَقِلاوُعَمْسَتَْملْمُكَّـنَأِلْجَأل،َنوُديِبَت
١٢و٩:١١لايناد

.اوعيطتمليأاوُعَمْسَتَْملْمُكَّـنَأِلْجَأل

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

جورخلااياطخراكذتيفةظعوم

لٱَتْنَأ،ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِإ«١
ْ
َلُخْدَتِلَّـنُدْرُألٱٌرِباَعَمْوَي

َىلِإًةَنَّـصَُحمَوًةَميِظَعًانُدُمَو،َكْنِمَمَظْعَأَوََربْكَأًابوُعُشَكِلَتْمَتَو
.»ِءاَمَّـسلٱ

:١١و٧:١و٤:٣٨ص٤:١٩و٣:١٦عوشيو١١:٣١ص
١:٢٨ص٢٣

هعوضومةظعوملانمديدجءزجاذهُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِإ
مهتوقبناعنكضرأىلعنولوتسيالليئارسإينبنأ
.هرايتخاوبرلاةئيشمىضتقمبلبمهقاقحتساو

ىلعوأهربعتنأيفذخآيأَّـنُدْرُألٱٌرِباَعَمْوَيْلٱَتْنَأ
.كلذكشو

ألَا
َ
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نأنعزجاعتنأكلذىلعوَكْنِمَمَظْعَأَوََربْكَأًابوُعُش
عوشيريسفترظنا(برللمهيلعكراصتنايفلضفلافمهبلغت
.)١٤و٥:١٣

:٩نيوكتاذهبلباق(ِءاَمَّـسلٱَىلِإًةَنَّـصَُحمَوًةَميِظَعًانُدُم
ةعيفرةنيصحنوصحتاذندملاكلتنأىنعملاو.)٤
اَنَتَعَراَصُمَّـنِإَف«لاقنيحاذهىلإرظنلوسرلاسلوبف.ًادج
يفِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱِداَنْجَأ...َعَمْلَبٍ،ْمَحلَوٍمَدَعَمْتَسْيَل ِ
.)٦:١٢سسفأ(»ِتاَّـيِواَمَّـسلٱ

ْمُهَتْفَرَعَنيِذَّـلٱَقاَنَعيِنَب،ًالاَوِطَوًاماَظِعًامْوَق«٢
يفُفِقَيْنَم:َتْعِمَسَو .»؟َقاَنَعيِنَبِهْجَوِ
٣٣و٣٢و٢٨و١٣:٢٢ددع

يذلارشعينثالاسيساوجلامالكنمْمُهَتْفَرَعَنيِذَّـلٱ
يفلثملانوبرضياوناكمهنأكشالو.)١٣:٣٣ددع(مهوأر
»قانعينبمامأفقينأعيطتسينم«مهلوقبنييقانعلاةوق
ىنعملاو.نظيامىلعمهسفنأنييقانعلانيبعاشلوقوهو
.نييقانعلابراحتنأةمأعيطتستالهنأ

لٱِمَلْعٱَف«٣
ْ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأَمْوَي

َ
لٱَوُهَك

ْ
ًاراَنَكَماَمَأُرِباَع

هلِذُيَوْمُهُديِبُيَوُه.ًةَلِكآ
ُُّ
طَتَف،َكَماَمَأْم

ْ
ًاعِيَرسْمُهُكِلُْهتَوْمُهُدُر

.»ُّبَّـرلٱَكَمَّـلَكاَمَك
١٢:٢٩نييناربعو٤:٢٤ص٣:١١عوشيو٣١:٣ص
٧:٢٤صو٢٣:٣١جورخ٧:٢٣ص

ىوقأمهتفرعنيذلاقانعينبنأتركذاذإيأِمَلْعٱَف
الفةلكآارانكمامأرباعلاوهكهلإبرلانأملعافكنم
نأعيطتستالكنأامكاهمامأاوفقينأنويقانعلاعيطتسي
مهبلغتفكمامأمهلذيومهكلهييذلاوهفمهمامأفقت
.برلاكملكامكًاعيرسمهينفتو

يفْلُقَتَال«٤ لَقِ
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱِمِهيِفْنَيَنيِحَكِب

ُ
:َكِماَمَأْنِمَك

ِمْثِإِلْجَألَو.َضْرَألٱِهِذٰهَكِلَتْمَألُّبَّـرلٱيِنَلَخْدَأيِّـرِبِلْجَأل
طَيِبوُعُّشلٱِءَالُؤٰه

ْ
.»َكِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهُدُر

نيوكت٧و٤:٤سوثنروك١و٢٠و١١:٦ةيمورو٨:١٧ص
١٨:١٢صو٢٥و١٨:٢٤نييوالو١٥:١٦

اسيلمهضرأىلعكءاليتساوممألاكئلوأكالهإنأيأ
.ةيلاتلاةيآلايفامللبّربلجأل

لَقِةَلاَدَعَوَكِّـرِبِلْجَألَسْيَل«٥
ْ
َكِلَتْمَتِلُلُخْدَتَكِب

طَيِبوُعُّشلٱَكِئَلوُأِمْثِإِلْجَألْلَب،ْمُهَضْرَأ
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُهُدُر

ُ
َك

لٱِبَيِفَيِلَو،َكِماَمَأْنِم
ْ
َكِئاَبآلِهْيَلَعُّبَّـرلٱَمَسْقَأيِذَّـلٱِمَالَك

.»َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإ
:٢٦و١٧:٨و١٥:٧و١٣:١٥و١٢:٧نيوكت٣:٥سطيت
٢٨:١٣و٤

بعشكنألوكلّربالذإُلُخْدَت...َكِّـرِبِلْجَألَسْيَل
.)٦ع(دينع

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُيَكِّـرِبِلْجَألَسْيَلُهَّـنَأْمَلْعٱَف«٦
ُ

ِهِذٰهَك
جلٱَضْرَألٱ

ْ
لُصٌبْعَشَكَّـنَأل،اَهَكِلَتْمَتِلَةَدِّـَي

ْ
.»ِةَبَقَّـرلٱُب

١٣عو٣٤:٩و٣٣:٣و٣٢:٩جورخ

ـةـلـــفـغةـدــشـبـًاـضــيرـــعـتـةـمــلـــكـلاهذــهرـرـكْمـَلـْعـٱَف
.نييليئارسإلا

لاق.عضخيالمواقمدينعيأِةَبَقَّـرلٱُبْلُصٌبْعَش
نمهريغوألمجلانعذوخأمزاجملااذهنإمهضعب
اهتوقلهليمحتدنعهتبقرصفحياليذلالَْمحلاتاناويح
.اهتبالصو

طَخْسَأَفْيَكَسْنَتَال.ْرُكْذُا«٧
ْ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَت
َ

يفَك لٱِ
ْ
.ِةَّـيِّـَرب

لٱَنِم
ْ
َىلِإْمُتْيَتَأىَّـتَحَْرصِمِضْرَأْنِمِهيِفَتْجَرَخيِذَّـلٱِمْوَي

ملٱاَذٰه
.»َّـبَّـرلٱَنوُمِواَقُتْمُتْنُكِناَكَْ
٢٥:٢و٢٠:٢و١١:٤ددعو١٧:٢و١٦:٢و١٤:١١جورخ
٣١:٢٧صو

تجيهيتلارارملاوةيصعملاومثإلانمتبكتراامْرُكْذُا
بعشكنأىلعناهربحضوأوهاممكيلعهللابضغ
.كسفنوكبلقىلإرظنلابربلانعديعبوةبقرلابلص

مكمثإمتدزىتحنايصعلابمتيفتكاامَّـبَّـرلٱَنوُمِواَقُت
.برللةمواقملاب

يفىَّـتَح«٨ طَخْسَأَبيِروُحِ
ْ
ُّبَّـرلٱَبِضَغَف،َّـبَّـرلٱُمُت

.»ْمُكَديِبُيِلْمُكْيَلَع
١٠٦:١٩رومزمو٣٢:٤جورخ

يفىَّـتَح ةعيرشمتفلاخهنيعةعيرشلالبجَبيِروُحِ
.هبضغبنودابتمتدكفهومطخسأومكهلإ

جلٱَىلِإُتْدِعَصَنيِح«٩
ْ
حلٱِيَحْوَلَذُخآلِلََب

ْ
ِيَحْوَل،ِرََج

لٱ
ْ
يفُتْمَقَأ،ْمُكَعَمُّبَّـرلٱُهَعَطَقيِذَّـلٱِدْهَع جلٱِ

ْ
ًاراََهنَنيِعَبْرَأِلََب

.»ًءاَمُبَْرشَأَالَوًازْبُخُلُكآَالًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَو
٣٤:٢٨و٢٤:١٨جورخ١٥و٢٤:١٢جورخ

ألَا
َ
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رفسيفأبنلااذهركذُيملًءاَمُبَْرشَأَالَوًازْبُخُلُكآَال
ركذُيملنإوهعمناكهنألهعمماصعوشيلعلو(جورخلا
.)انهالوكانه

ِيناَطْعَأَو١٠«١٠،١١
َ
حلٱِيَحْوَلُّبَّـرلٱ

ْ
ملٱِرََج

ِعِبْصِإِبِْنيَبوُتْكَْ
لٱِعيَِمجُلْثِماَمِهْيَلَعَو،ِهللاٱ

ْ
هبْمُكَمَّـلَكيِتَّـلٱِتاَمِلَك يفُّبَّـرلٱاَِ ِ

جلٱ
ْ
يفِراَّـنلٱِطَسَوْنِمِلََب يفَو١١.ِعاَمِتْجالٱِمْوَيِ هنِ ِةَياَِ
ِيناَطْعَأاَّـَمل،ًةَلْيَلَنيِعَبْرَألٱَوًاراََهنَنيِعَبْرَألٱ

َ
حلٱِيَحْوَلُّبَّـرلٱ

ْ
،ِرََج

لٱِيَحْوَل
ْ
.»ِدْهَع

١٠:٤و٤:١٠صو٢٠:١و١٩:١٧جورخ٣١:١٨جورخ
١٨:١٦و

كنيذتحنيفديهلنكتملىسومنإِرَجَْحلٱِيَحْوَل
هللاعنصامهفامهتباتكيفديهلنكتملامكنيحوللا
.)٣٢:١٦جورخ(هللاةباتكامهتباتكو

ُهَّـنَأل،اَنُهْنِمًالِجاَعْلِزْنٱِمُق:ِيلُّبَّـرلٱَلاَق١٢«١٤-١٢
ِنَعًاعِيَرساوُغاَز.َْرصِمْنِمُهَتْجَرْخَأيِذَّـلٱَكُبْعَشَدَسَفْدَق
لٱِقيِرَّـطلٱ

١٣.ًاكوُبْسَمًالاَثْمِتْمِهِسُفْنَألاوُعَنَص.ْمُهُتْيَصْوَأيِتَّـ
لُصٌبْعَشَوُهاَذِإَوَبْعَّـشلٱاَذٰهُتْيَأَر:ِيلُّبَّـرلٱَلاَقَو

ْ
ُب

َحتْنِمْمُهَمْسٱَوُْحمَأَوْمُهَديِبُأَفيِنْكُرْتُأ١٤.ِةَبَقَّـرلٱ
ْ

،ِءاَمَّـسلٱِت
.»ْمُهْنِمَرَثْكَأَوَمَظْعَأًابْعَشَكَلَعْجَأَو
ع٣٢:٩جورخ٢:١٧ةاضقو٣١:٢٩ص٣٢:٧جورخ
٣٢:١٠جورخ١٧:١٤كولم٢و٣١:٢٧و١٠:١٦صو٦
١٤:١٢ددع١٠٩:١٣و٩:٥رومزمو٢٩:٢٠ص

:٣٢جورخ(يفتايآلاهذهيفاملّصفخلاْلِزْنٱِمُق
٧(.

لَزَنَوُتْفََرصْنٱَف«١٥
ْ

جلٱَنِمُت
ْ
جلٱَو،ِلََب

ْ
،ِراَّـنلٱِبُلِعَتْشَيُلََب

لٱاَحْوَلَو
ْ
يفِدْهَع .»َّـيَدَيِ

٥:٢٣و٤:١١صو١٩:١٨جورخ٣٢:١٥جورخ

.)٣٢:١٥جورخ(خلاُتْفََرصْنٱَف

،ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإْمُتْأَطْخَأْدَقْمُتْنَأاَذِإَوُتْرَظَنَف«١٦
ِقيِرَّـطلٱِنَعًاعِيَرسْمُتْغُزَو،ًاكوُبْسَمًالْجِعْمُكِسُفْنَألْمُتْعَنَصَو
هبْمُكاَصْوَأيِتَّـلٱ .»ُّبَّـرلٱاَِ
٣٢:١٩جورخ

لثمتانزحملانمءيشال)٣٢:٨جورخ(ًاعِيَرسْمُتْغُز
هعينصبهرثأتدعبهللانعيرشبلابلقلالوحتةعرس
.حلاصلا

اَمُُهتَّْـرسَكَوَّـيَدَيْنِماَمُهُتْحَرَطَوِْنيَحْوَّـللٱُتْذَخَأَف«١٧
.»ْمُكِنُيْعَأَماَمَأ

الإنيحوللاىسومرسكيملْمُكِنُيْعَأَماَمَأاَمُُهتَّْـرسَك
ىآرمىلعامهرسكلبامهحرطىلعرصتقيملوهفةرورضلل
نأيفانلمأتاذإو.دهعلانمامهيلعاماورسكمهنألمهنم
ناكامهرسكنأانيأرةعيرشلارسكريغنيحوللارسك
امهيلعامظفحبنيحوللاةميقنألليئارسإةاجنلًايرورض
نمقبيملفدهعلاكلذاوعاريملليئارسإونبودهعلانم
نماذهيفو.ةراجحلانمءزجةميقنمرثكأامهلةميق
مهدادترابمهنأكفهريغيفسيلامليئارسإلخيبوتلاوراذنإلا
نيحوللاكنيذىلعاماوحمدقهدهعاوفرعنأدعبهللانع
ةميخذخأىسومنأجورخلارفسيفو.ىلاعتهتباتكنم
كلذبراشأف)٣٣:١٧جورخ(ةلحملاجراخاهبصنوةداهشلا
نأوهودحاوًىنعمنيرمألايففهبعشنمجرخهللانأ
.هوكرتمهنألهبعشكرتهللا

طَقَسَّـمُث«١٨
ْ

َنيِعَبْرَأَوًاراََهنَنيِعَبْرَأِلَّـوَألٱَكِّـبَّـرلٱَماَمَأُت
ُمُكاَياَطَخِّـلُكِلْجَأْنِم،ًءاَمُبَْرشَأَالَوًازْبُخُلُكآَال،ًةَلْيَل
هبْمُتْأَطْخَأيِتَّـلٱ رشلٱُمُكِلَمَعِباَِ

.»ِهِتَظاَغِإلِّـبَّـرلٱَماَمَأَّـَّـ
١٠٦:٢٣رومزمو٣٤:٢٨جورخ

ًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًاراََهنَنيِعَبْرَأِلَّـوَألٱَكِّـبَّـرلٱَماَمَأُتْطَقَسَّـمُث
مويلايفلزننألبقءانيسيفمهيفعفشدقىسومناك
ًاموينيعبرألغشمث)١٤-٣٢:١١جورخ(نيعبرألا
لغشيملهنأملعننأبجيو.مهيفةعافشلابةليلنيعبرأو
ةقلعتملاتاداشرإلالوبقبلبةعافشلابىلوألانيعبرألامايألا
طعُيملتونهكلاناكو.ةميخلالاثمةدهاشموتونهكلاب
رظنا(ءانيسنميناثلالوزنلادعبهوطعأهنإفليئارسإينب
ةدمعوشيناكو.)خلا٢٥:١و٣١ص-٢٤:١٨جورخ
هعمهذخأهلعلولبجلايفىسومعمىلوألاًاموينيعبرألا
ةيناثلامويلانيعبرألايفوةميخلالاثمذخأىلعهدعاسيل
.لبجلاىلعهدحوىسومناك

لٱَنِمُتْعِزَفِّـينَأل«١٩
ْ
لٱَوِبَضَغ

ْ
ُّبَّـرلٱُهَطَخَسيِذَّـلٱِظْيَغ

لِتُّبَّـرلٱَِيلَعِمَسَف.ْمُكَديِبُيِلْمُكْيَلَع
ْ

ملٱَك
.»ًاضْيَأَةَّـرَْ

ألَا
َ
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١٠:١٠صو٣٣:١٧و٣٢:١٤جورخ١١و٣٢:١٠جورخ
١٠٦:٢٣رومزمو

بعترمانأ«ىسوملاقنييناربعلاةلاسريفوُتْعِزَفِّـينَأل
.)١٢:٢١نييناربع(»دعترمو

ُتْيَّـلَصَف.ُهَديِبُيِلًاّدِجُّبَّـرلٱَبِضَغَنوُراَهَىلَعَو«٢٠
يفَنوُراَهِلْجَأْنِمًاضْيَأ لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ِتْقَو

نأدوهيلاورسفمىأرَنوُراَهِلْجَأْنِمًاضْيَأُتْيَّـلَصَف
ذئنيحهيلعهللابضغهينبانوراهنادقفةلعضعب
.)٢و١٠:١نييوال(

لٱ،ُمُكُتَّـيِطَخاَّـمَأَو«٢١
ْ
ُهُتْذَخَأَف،ُهوُمُتْعَنَصيِذَّـلٱُلْجِع

لٱَكَمِعَنىَّـتَحًادِّـيَجُهُتْنَحَطَوُهُتْضَضَرَو،ِراَّـنلٱِبُهُتْقَرْحَأَو
ْ
.ِراَبُغ

يفُهَراَبُغُتْحَرَطَّـمُث ملٱِرْهَّـنلٱِ
جلٱَنِمِرِدَحْنُْ

ْ
.»ِلََب

٣١:٧ءايعشإو٣٢:٢٠جورخ

يفُهَراَبُغُتْحَرَط...ُلْجِعْلٱ،ُمُكُتَّـيِطَخاَّـمَأَو ِرْهَّـنلٱِ
مهلناكنإقوفبيروحةرخصنمردحنملارهنلاكلذناك
.»حيسملايهةرخصلاو«هئامىلعمهتيطخًالماحًادرو

يفَو«٢٢ طَخْسَأَةَوَأَّـتَهَتُوَربَقَوَةَّـسَمَوََةريِعْبَتِ
ْ
.»َّـبَّـرلٱُمُت

٣٤و١١:٤ددع١٧:٧جورخ٥و٣و١١:١ددع

ًاضيأيمُسو)١١:٣ددع(نارافةيربيفعضومَةَريِعْبَت
يهو.لاعتشاةريعبتىنعموةوهشلاروبقيأةوأتهتوربق
نأمهضعبلاقو.ءانيسنممهليحردعبركُذناكملوأ
.نارواجتمامهنإونالقتسمناناكمةوأتهتوربقوةريعبت

لبقروكذملادهشملاناكوةبرجتةّسمىنعمَةَّـسَم
.ةظاغإلازكرمءانيسناكواهيلإلوصولا

دعبىلوألاةلحملايهوةوهشلاروبقيأَةَوَأَّـتَهَتوَُربَق
.)١١صددعرظنا(ةريعبتاوُّلحمهنأققحتيملوءانيس

:ًالِئاَقَعيِنْرَبَشِداَقْنِمُّبَّـرلٱُمُكَلَسْرَأَنيِحَو«٢٣
ِّـبَّـرلٱَلْوَقْمُتْيَصَع،ْمُكُتْيَطْعَأيِتَّـلٱَضْرَألٱاوُكِلَتْمٱاوُدَعْصٱ
.»ِهِلْوَقِلاوُعَمْسَتَْملَوُهوُقِّـدَصُتَْملَوْمُكِٰهلِإ
٢٥و١٠٦:٢٤رومزم١٤:١و١٣:٣ددع

يأ»برلامفمتيصع«ةيناربعلايفوِّـبَّـرلٱَلْوَقْمُتْيَصَع
.هبهمفقطنيذلاهرمأ

.اودعصتنأمتعجشذإُهوُقِّـدَصُتَْمل
١:٣٢صريسفترظنا(مكاهننيحِهِلْوَقِلاوُعَمْسَتَْملَو
.)٤٣و

.»ْمُكُتْفَرَعَمْوَيُذْنُمَّـبَّـرلٱَنوُصْعَتْمُتْنُكْدَق«٢٤
٣١:٢٧ص

برلاهعضواموهرخآلابناجلاوقحلانمبناجاذه
ًابعتىأرالوبوقعييفًامثإرصبيمل«هلوقوهوماعلبمفيف
ةينثتًاضيأرظناوريسفتلاو١٣:٢١ددعرظنا(»ليئارسإيف
٣١:١٦(.

طَقَسَف«٢٥
ْ

ًةَلْيَلَنيِعَبْرَألٱَوًاراََهنَنيِعَبْرَألٱِّـبَّـرلٱَماَمَأُت
طَقَسيِتَّـلٱ

ْ
.»ْمُكُكِلُْهيُهَّـنِإَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،اَهُت

١٨ع

مهكلهينأىلعمزعدقناكبرلانألخلاُتْطَقَسَف
.مكيفكلذبتعفشف

َكَبْعَشْكِلُْهتَال،ُّبَّـرلٱُدِّـيَساَي:ِّـبَّـرلِلُتْيَّـلَصَو«٢٦
ٍدَيِبَْرصِمْنِمُهَتْجَرْخَأيِذَّـلٱ،َكِتَمَظَعِبُهَتْيَدَفيِذَّـلٱَكَثَاريِمَو
.»ٍةَديِدَش
خلا٣٢:١١جورخ

يفتاملكلالثمةيتآلاتاملكلاِّـبَّـرلِلُتْيَّـلَصَو
ىسومنأانهرابتعالاقحتسياممو.)١٣-٣٢:١١جورخ(
ءانيسنملزننألبقبعشلايفهتعافشىلإاذهبريشي
.هيلإلوألاهدوعصدعب

َال.َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإَكَديِبَعْرُكْذُا٢٧«٢٧،٢٨
لَت
ْ
مثِإَوِبْعَّـشلٱاَذٰهِةَظَالَغَىلِإْتِفَت

ْ
الَئِل٢٨،ِهِتَّـيِطَخَوِهِ

َلوُقَتَّـ
ْنَأْرِدْقَيَْملَّـبَّـرلٱَّـنَأِلْجَأل:اَهْنِماَنَتْجَرْخَأيِتَّـلٱُضْرَألٱ
،ْمُهَضَغْبَأُهَّـنَأِلْجَألَو،اَهْنَعْمُهَمَّـلَكيِتَّـلٱَضْرَألٱُمُهَلِخْدُي
يفْمُهَتيِمُيِلْمُهَجَرْخَأ لٱِ

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

ددعو٣٢:١٢جورخ١٤:٢٥ليئومص١و٤١:٥٧نيوكت
١٤:١٦

هسفناذهخلاَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإَكَديِبَعْرُكْذُا
ىسومهبهافتاملكلاهذهنمليلقو)٣٢:١٣جورخ(يف
.)٣٤:٩جورخ(ةيناثلانيعبرألامايألايف

ألَا
َ
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لٱَكِتَّـوُقِبُهَتْجَرْخَأيِذَّـلٱَكُثَاريِمَوَكُبْعَشْمُهَو«٢٩
ْ
ِةَميِظَع

.»ِةَعيِفَّـرلٱَكِعاَرِذِبَو
٩٥:٧رومزمو١:١٠ايمحنو٨:٥١كولم١و٤:٢٠ص

:٣٢جورخ(يفءاجاذكوُهَتْجَرْخَأيِذَّـلٱ...َكُبْعَش
ْدَق«ىسوملبرلالوقانههيلإتافتلالاقحتسياممو.)١١
:٣٢جورخ(»َْرصِمِضْرَأْنِمُهَتْدَعْصَأيِذَّـلٱَكُبْعَشَدَسَف
ِمل«هلىسوملوقمث)٧

َ
َىلَعَكُبَضَغىَمَْحيُّبَراَياَذا

.)٣٢:١١جورخ(»ُهَتْجَرْخَأيِذَّـلٱَكِبْعَش

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

يف«١ لٱَكِلٰذِ
ْ
ْنِمِْنيَحْوَلَكَلْتَحْنٱ:ُّبَّـرلٱَِيلَلاَقِتْقَو

جلٱَىلِإَّـَيلِإْدَعْصٱَو،ِنْيَلَّـوَألٱَلْثِمٍرَجَح
ْ
ًاتوُباَتَكَلْعَنْصٱَو،ِلََب

.»ٍبَشَخْنِم
٢٥:١٠جورخ٢و٣٤:١جورخ

يف مايأيهيتلاًاموينوعبرألاُّبَّـرلٱَِيلَلاَقِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
اذهرثأىلعتناكقباسلاحاحصألايفةروكذملاةعافشلا
.)١٨و٢٤:١جورخ(رمألا

رمُأًاتوُباَتَكَلْعَنْصٱَو...ٍرَجَحْنِمِْنيَحْوَلَكَلْتَحْنٱ
رمُأو.)٢٥:١٠جورخ(ًاموينيعبرألالبقتوباتلاعنصب
نم)٣٣صجورخ(هللادجمىأرنأدعبنيحوللاتحنب
ًاموينيعبرألالغشنألبقنكلةرخصلايفةرقن
دنعناكهنأدوهيلايرسفمدحأوهويشارىأر.ةعافشلاب
نوقبيوبرحلاىلإامهدحأبنوجرخيناتوباتنييليئارسإلا
كلانهناكامبرو.يأرلااذهلدنسالنكلةميخلايفرخآلا
ةروكذملاةيتقولاةميخلاكىسومعنصنمنيحولليتقوءانإ
لمكينأىلإهيفنيحوللاظفُحيناك)٣٣:٧جورخ(يف
الإمتدقنكيملاذهوهعنصيليئلصبناكيذلاتوباتلا
٢٥صجورخرظنا(نييناثلانيحوللابىسوملزننأدعب
.)خلا

لٱِْنيَحْوَّـللٱَىلَعُبُتْكَأَف«٢
ْ
َىلَعْتَناَكيِتَّـلٱِتاَمِلَك

يفاَمُهُعَضَتَو،اَمَُهتَْرسَكِنْيَذَّـللٱِنْيَلَّـوَألٱِْنيَحْوَّـللٱ .»ِتوُباَّـتلٱِ
٢١و٢٥:١٦جورخ

بتكىسومنأبلوقلاإطخلانمِْنيَحْوَّـللٱَىلَعُبُتْكَأَف
نمأشنأطخلااذهو.نيديدجلانيحوللاىلعرشعلااياصولا
ىلإعجري»بتكف«جورخلارفسيفهلوقيفريمضلانأمهوت
هبلباقو٣٤:٢٨جورخرظنا(برلاىلإعجريوهوىسوم

نأوهكلذيفيحورلاىنعملانايقبو.)٣٤:١جورخ
سيدقلاانملعيامكيرشبلابلقلانالثميرجحلايحول
نالوألاناحوللاناكو.)٣:٢سوثنروك٢(يفسلوب
تاملكوهعناصدينمًاديدججرخيذلامدآبلقنالثمي
لبجتحتطوقسلابافلتأامهنكلهيلعةبوتكمةعيرشلا
دقناكانلحورلالبقيلدعصيذلاتوسانلاوةعيرشلا
لبقيذلا»يناثلاناسنإلا«وهوضرألاىلعطيسولاهدعأ
هللاةعيرشعضويذلا»حورلالبفرحلاال«ديدجلادهعلا
.هللالكيههلعجوهبلقىلعاهبتكوناسنإلانهذيف
لاثمامهامهيفةعيرشلاتناكناذللاةميخلاوتوباتلاف
.ديدجلاناسنإلابلقويرشبلاهللالكيه

ِْنيَحْوَلُّتَحَنَو،ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمًاتوُباَتُتْعَنَصَف«٣
جلٱَىلِإُتْدِعَصَو،ِنْيَلَّـوَألٱَلْثِمٍرَجَحْنِم

ْ
يفِناَحْوَّـللٱَوِلََب ِ

.»يِدَي
٣٤:٤جورخ٣٧:١و١٠و٢٥:٥جورخ

ايقاقألااهنمرصعُتةكئاشةميظعةرجشِطْنَّـسلٱ
لوحةيربلايفتبنتنسحغبدوهوظرقلااهنمجرختسُيو
بلصاهبشخءانيسوهيتلاةيدابوندرألاروغيفوطولرحب
ةرمحلاوداوسلاىلإهبلقءاقبلاليوطةوقلاريثكًادجليقث
راهزأكةعمتجمةريغصاهراهزأوةجودزمةيشيراهقاروأو
ةيبلولًانورقلمحتيطنسلاسنجلانمعونوهيذلاربنعلا
اهناصغأنمزرفيوءارفصربنعلاراهزأوءاضيباهراهزأنكل
.روهشملايبرعلاغمصلا

لٱَلْثِمِْنيَحْوَّـللٱَىلَعَبَتَكَف«٤
ْ
لٱ،َىلوُألٱِةَباَتِك

ْ
ِتاَمِلَك

لٱ
ْ
هبْمُكَمَّـلَكيِتَّـلٱََرشَع يفُّبَّـرلٱاَِ جلٱِ

ْ
يفِراَّـنلٱِطَسَوْنِمِلََب ِ

ِيناَطْعَأَو،ِعاَمِتْجالٱِمْوَي
َ
.»اَهاَّـيِإُّبَّـرلٱ

٩:١٠صو١٩:١٧جورخ٢٠:١جورخ٣٤:٢٨جورخ
١٨:١٦و

اياصولانأيأََرشَعْلٱِتاَمِلَكْلٱ،َىلوُألٱِةَباَتِكْلٱَلْثِم
يتلااياصولايهنيديدجلانيحوللاىلعهللااهبتكيتلا
.نيميدقلانيحوللاىلعاهبتك

دهعلاحلطصمىلعةسينكلامويوأِعاَمِتْجالٱِمْوَي
يذلامويلاوهميدقلادهعلايفنيسمخلامويلانإفديدجلا
وهديدجلادهعلايفنيسمخلامويلانإو»فرحلا«هيفيطعُأ
هلنيدهعلانملكو»ييحملاحورلا«هيفيطعُأيذلامويلا
.هبسحبةسينك

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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لَزَنَوُتْفََرصْنٱَّـمُث«٥
ْ

جلٱَنِمُت
ْ
يفِْنيَحْوَّـللٱُتْعَضَوَوِلََب ِ

ِينَرَمَأاَمَكَكاَنُهاَناَكَف،ُتْعَنَصيِذَّـلٱِتوُباَّـتلٱ
َ
.»ُّبَّـرلٱ

٨:٩كولم١و٤٠:٢٠جورخ٣٤:٢٩جورخ

يفِْنيَحْوَّـللٱُتْعَضَو اَناَكَف،ُتْعَنَصيِذَّـلٱِتوُباَّـتلٱِ
كلذدعبعنُصتوباتلانأجورخلاإبننمدافتسيهنإَكاَنُه
نأبترمأ»تعنص«هلوقىنعمنأبنيأبنلانيبقفويو
نأبليئلصبرمألبتوباتلاعنصيملىسومنإفعنصُي
.هلاهركذيتلاةفصلاىلعهعنصي

.َريِسوُمَىلِإَناَقْعَييِنَبِراَبآْنِماوُلََحتْرٱَليِئاَْرسِإوُنَبَو«٦
ًاضَوِعُهُنْبٱُراَزاَعِلَأَنَهَكَف.َنِفُدَكاَنُهَوُنوُراَهَتاَمَكاَنُه
.»ُهْنَع
٣٣:٣٨و٢٠:٢٨ددع٣٣:٣٠ددع٣٣:٣١ددع

فورعملاناكملاهنأحجُرناكممساَناَقْعَييِنَبِراَبآ
.روحلبجيبرغنمًاليمنيتسةياغىلعوهونياملاب

ددعلارفسيفناكملااذهركُذو.طابريأَريِسوُم
دعبوهوطبُريأ»توريسم«ينعأيناربعلاعمجلاب
دالبلايفريسومتناكو.)٣١و٣٣:١٠ددع(ةنومشح
.روحلبجاهيفيتلا

.ريسوميفيأَنِفُدَكاَنُهَوُنوُراَهَتاَمَكاَنُه

جلٱَىلِإاوُلََحتْرٱَكاَنُهْنِم«٧
ْ
جلٱَنِمَوِداَجْدِ

ْ
َىلِإِداَجْدِ

طُي
ْ
.»ٍءاَمِراَْهنَأِضْرَأ،َتاَب
٣٣و٣٣:٣٢ددع

يداوبمويلافرعُيٍداوهنأمهضعبمعزِداَجْدِْجلٱ
روحمهضعبهنظوةبرعلايبرغوهوةدوغدغلاوأةدوجدجلا
.داجدجلا

.بيطاهانعمةبرعلايبرغيفةلحمَتاَبْطُي
ةسداسلانيتيآلايأاهلبقيتلاوةيآلاهذهنأانهيقبو
تابوعصلانمةينثتلارفسلكيفامبعصأنمةعباسلاو
نمدجُواملمالكلاقايسبةنسحلاةيحورلااهتقالعالولو
انهنوراهتومأبننإلوقنكلذقوفو.انهامهركذلعاد
عبرألاتالحملاكلذكوددعلارفسيفيذلاإبنلانعفلتخي
رفسلاكلذيفامعنامزلايففلتختنييليئارسإلارفسيف
.ميظعكابتراكلذنملصحيف)٣٤-٣٣:٣١ددع(
اهلاخدإبكابترالاةيرماسلاةسمخلارافسألاةخسنتدازو
ةقفاوملاةيغب)٣٧-٣٣:٣٤ددع(يفةروكذملاتالحملاانه
ديؤتنيعبسلاةمجرتبةفورعملاةينانويلاةمجرتلاو.نيأبنلانيب
ركُذنوراهنفدنأعقاولاو.نيتيآلاكنيتيفيناربعلالصألا

ةينثتلارفسيفتايآلانأىلعلديو.طقفعضوملااذهيف
نمفالخلاكلرهظيوددعلارفسيفةروكذملايهتسيل
.يتآلاةلباقملالودج

)٣٣-٣٣:٣٠ددع(جورخللعبارلانمزلا
نموتوريسمىلإةنومشحنمليئارسإونبلحترا
داجدجلاروحىلإناقعيينبنموناقعيينبىلإتوريسم
نيبتالحمثالثركذوتابطيىلإداجدجلاروحنمو
ةنوربعيهونوراهتامثيحروحخلبجوتابطي
مويلايفجورخللسماخلانمزلايفشداقورباجنويصعو
.رهشلانملوألا

.هخيراتركذُيملجورخللعبارلانمزلاو
يفشداقيفميرمتومنمهتءادبسماخلانمزلاو
.)٢٠:١ددع(جورخللنيعبرألاةنسلانملوألامويلا

)٧و١٠:٦ةينثت(جورخللسماخلانمزلا
ثيح(ريسومىلإناقعيينبرابآنمليئارسإونبلحترا
داجدجلانموداجدجلاىلإريسومنمو)نفُدونوراهتام
.عمجتوريسمودرفمريسوموءاملارهنأضرأتابطيىلإ
نعفلتخيوهوداجدجلبجداجدجلاروحىنعمو
راوجةدوجدجلاىنعمو)ةلعلافرحوأ(ةكرحلابدوجدجلا
رفسيفامهالكتابطيوداجدجلاو.داجدجلاوأدوجدجلا
عمىرخأءامسأبتيمُسو.ةينيعبسلايفةينثتلاوددعلا

.ظفللايففالتخالانمءيش
نيرفسلايفدحاوبيترتىلعركذتملنكامألاو
رفسيفامنإىلعلديتاملكلاروصيففالتخالاو
ةلوهجمةعبرألاعقاوملاوددعلارفسيفامعلوقنمريغةينثتلا
نييليئارسإلانأةلعىلعهبنتةينثتلارفسيفةدايزلاو.مويلا
ءاملانوكيهو.ةعبرألاةنكمألانمنيناكميفلوزنلااوررك
.»ءاملارهنأضرأ«تابطييفوناقعيينبرابآيف

جورخلاةنمزأنمريخألانمزلايفليئارسإينبعوجرو
باتكلاانربخأدقفانهرابتعالاقحتسياممنكامألاكلتىلإ
لبجنمليحرلاىلإنوراهتومنمزبرقاورطضامهنأ
اوزاتجينأنويمودألامهلحمسيملومودأضرأىلإروه
دازةقباسلاتالحملاىلإعوجرلاو.)٢٠:٢١و٢١:٤ددع(
»قيرطلايفبعشلاسفنتقاضف«هباذعوبعشلاةقشم
بيترتسكعةرورضلاتضتقاةفلتخمقيرطيفاورفاساذإو
يفاولزنثيحاولزنينأيرورضلانمناكامونكامألا
رخآلاىلإاهدحأنماورفاسمهنأركذُيملهنإف.لوألارفسلا
ريسومروحلبجضرأمسُتملاذاملانهلاقُينألببسالف
ءامسأعضاوملاضعبىسومىمسامبرو.توريسوموأ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع

٤٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يففرُعامىلعاهريغىمسامكلاحلااهتضتقاةديدج
.ةوأتهتوربقوةبيرملثمجورخلارفس

ددعلعجلصاخببسبمكحلاىلعانلمحياميقبو
ددع(نيعبرأونينثاددعلارفسيفليئارسإينبتالحر
هنأعم)١صىّتم(كلذكلايجألاىّتملعجك)٣٢ص
ةكورتملانكامألاركذنمبجعنالكلذلو.اهنمةثالثكرت
ددعلارفسيفركذُيملو.رخآعضوميفةمئاقلاهذهيف
اوناكليئارسإينبنأعمنيترمدحاولاناكملاىلإريسلا
ددعيفسيلهنأل(قيقحتلاليبسىلعشداقيفنيترم
ةدحونإونامزلاةدحوىلإةراشإنم٢٠:١و٢٣:٢٦
ةدعيفنيترماوناكمهنأحجريونكميالامماهيفنامزلا
.)شداقريغنكامأ

ةينثت(يفةيكحملاتاعقاولايفتسيلةيقيقحلاةبوعصلاو
اهنأمثانهتصُقاذامليهوةلئسملاهذهيفلب)٧و١٠:٦
ريمضبرفسلاءازجأرئاسيفوانهةبيغلاريمضبتصُق
ئراقف.)٢٦و٣:١و١٣و٨و٢٥:١و١:١٩ةينثت(ملكتملا
ينبنأمهوتيةقباسلابتكلادهعيمليذلاةينثتلارفس
رظنلاناعمإدعبنكلباطخلااذهتقويفاورفاسليئارسإ
هنكلرفسلااذهتقوقبستقوىلإريشتةيآلانإنيبتي
.)٨و١٠:٥ص(يفةيكحملاثداوحلادعبناك

مسقلايفناجردتيامهتروصىلإرظنلابناتيآلاناتاهو
يظعوهضعبويخيراتهضعبنإفرفسلااذهنميخيراتلا
يحورلاىنعملانمامهيفاملالإامهعضوميفاركذيملامهنإو
ىسومنهذيفذئنيحتناكتايحورلانإوًافنآركُذامك
عفدُياذهبواهتاقلحضعبنيتيآلانيتاهيفامةلسلسهيبش
نوراهوهيذلاليئارسإةنهكسيئرتومف.هلكلاكشإلا
ةعيرشلايحولرسكبةيحورةقالعهلةنهكلاءاسؤرلوأ
يذلايوامسلامظعألاربحلاتومبةقالعامهيلكلونيلوألا
ىنعمبامهرسكهنأكفنيحوللاةعيرشنمانررحوانعتام
انبئانماقو.اياصولابانمايقمامتىلعفقوتيالانصالخنأ
ةعيرشبسحالرخآًانهاكهتومدعبمظعألانهاكلا
.اهلةياهناليتلاةايحلاةوقبسحلبةيدسجلاةيصولا
توباتلمحيل«يوالطبسزرفنإفقبسامبقلعتياذهو
دحاولاءيشلاوهةعيرشلالقثلمحيليأ»برلادهع
نأامكيضرألاثاريملانممهارعكلذنإفىرخأةروصب
هتايحو«هللاةحيبذوةمدقتهسفنلذبمظعآلانهاكلاانبئان
نكامألاءامسألنأكلذقوفيقبو.»ضرألانمتذخُأ
ناقعيينبرابآ»ءاملارابآ«نمفًايحورًىنعمرابتعالااذهيف
تومدهشمىلإرفسلايفهللابعشعرش)جاجوعا(
لبجدوحدجلاوأداجدجلاروحىلإمثنمومظعألانهاكلا
ميدقلادهعلايفةعامجلالبجوهءانيس(ةبيتكلاوأشيجلا
راهنأضرأىلإمثنمو.)ديدجلادهعلايفنويهصوهو

ءامراهنأىلإةعيرشلارابآنمريسللىرخأةروصوهو.ءام
ىلعرمننأبجينكلليجنإلابهعيبانيةحوتفملاةايحلا
.حيسملابيلصقيرط

يف«٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
اوُلِمْحَيِليِوَالَطْبِسُّبَّـرلٱَزَرْفَأِتْقَو

اوُكِراَبُيَوُهوُمِدْخَيِلِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُفِقَيِلَو،ِّـبَّـرلٱِدْهَعَتوُباَت
لٱاَذٰهَىلِإِهِمْسٱِب

ْ
.»ِمْوَي

١٨:٥ص٤:١٥ددع١٦:٩و٨:١٤و٤:٤و٣:٦ددع
٢١:٥صو٦:٢٣ددع٩:٢٢نييوال

يف لوزندعبءانيسيفاوناكنيحيأِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
طبسزرفونوراهتومنأىلعلبجلانميناثلاىسوم
نارسخامهالكفمهقيرطيفناتهباشتمناتثداحيوال
.ةعيرشلالاقثألمحبضرألاثاريملا

ِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُفِقَيِلَو،ِّـبَّـرلٱِدْهَعَتوُباَتاوُلِمْحَيِل
بتاكنأىلعضارتعاانهماقِهِمْسٱِباوُكِراَبُيَوُهوُمِدْخَيِل
الاذهو(ةنهكلاونييواللانيبزييمتلافرعيملةينثتلارفس
ريسفترظنا(ريسفتلايفنايبلايتأيسو)ةيآلاصننممزلي

هلوقبدوهيلايرسفمدحأيشارباصأو)١١:٦ص
برلامامأةنهكلافقيوبرلادهعتوباتنويواللالمحيل«
.»همساباوكرابيو

َعَمٌبيِصَنَالَوٌمْسِقيِوَالِلْنُكَيَْملَكِلٰذِلْجَأل«٩
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهَمَّـلَكاَمَكُهُبيِصَنَوُهُّبَّـرلٱ.ِهِتَوْخِإ

ُ
.»َك

٤٤:٢٨لايقزحو٢و١٨:١صو٢٤و١٨:٢٠ددع

ىسوميخأنوراهبيصنناكهنألُهُبيِصَنَوُهُّبَّـرلٱ
ىلإىسومراشأدقوذئنيحهسفنلهراتخادقناكيذلا
.هتافو

يفُتْثَكَماَنَأَو«١٠ جلٱِ
ْ
ًاراََهنَنيِعَبْرَأ،َىلوُألٱِماَّـيَألٱَكِلََب

لِتِيلُّبَّـرلٱَعِمَسَو.ًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَو
ْ

ملٱَك
ِإَشَيَْملَو،ًاضْيَأَةَّـرَْ

.»َكَكِلُْهيْنَأُّبَّـرلٱ
٣٤و٣٣و٣٢:١٤جورخ٢٥و٩:١٨صو٣٤:٢٨جورخ
٩:١٩صو٣٣:١٧و

ملوليئارسإينبيفةعافشلابمايألاهذهىسوملغش(
هتئيشمىلإلبمهيفهتعافشىلإمهنعبرلاوفعبسني
.)ىلاعت

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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شلٱَماَمَأِلاَِحتْرالِلْبَهْذٱِمُق:ُّبَّـرلٱَِيلَلاَقَّـمُث«١١
ِبْعَّـ

.»ْمُهَيِطْعُأْنَأْمِهِئاَبآلُتْفَلَحيِتَّـلٱَضْرَألٱاوُكِلَتْمَيَواوُلُخْدَيَف
٣٣:١و٣٢:٣٤جورخ

شلٱَماَمَأِلاَِحتْرالِلْبَهْذٱِمُق:ُّبَّـرلٱَِيلَلاَق
عماذهِبْعَّـ

.لجعلامتدبعوهومتكرتدقمتنكمكنأ

طَياَذاَمُليِئاَْرسِإاَيَنآلٱَف١٢«١٤-١٢
ْ
ُّبَّـرلٱَكْنِمُبُل

ٰهلِإ
ُ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَيِقَّـتَتْنَأَّـالِإَك
َ

يفَكُلْسَتِلَك ،ُهَّـبُِحتَو،ِهِقُرُطِّـلُكِ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَدُبْعَتَو

َ
لَقِّـلُكْنِمَك

ْ
١٣،َكِسْفَنِّـلُكْنِمَوَكِب

َحتَو
ْ
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُهَضِئاَرَفَوِّـبَّـرلٱاَياَصَوَظَف لٱاَِ

ْ
َمْوَي

ِخل
َ
ِتاَواَمَّـسلٱُءاَمَسَوُتاَواَمَّـسلٱَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلاَذَوُه١٤.َِكْري
.»اَهيِفاَمُّلُكَوُضْرَألٱَو
١١:١٣و٦:٥ص٥:٣٣ص٦:١٣ص٦:٨اخيم
٨:٢٧كولم١و٦:٢٤ص٢٢:٣٧ىّتمو٢٠و٣٠:١٦و
١٩:٥جورخو١٤:١٩نيوكت١٤٨:٤و١٥:١٦رومزمو
٢٤:١رومزمو

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكْنِمُبُلْطَياَذاَمُليِئاَْرسِإاَيَنآلٱَف
ُ

كنإَك
كمحريلزيمليصاعملاوماثآلاكلتلكتبكتراامدعب
بلطيالوهوهمامأتئطخهلكاذهعموكيلعقفشيو
جتنتساو.)يشارلاقاذك(خلاهاشختنأالإنآلاكنم
الإ)هحنميف(برلادييفءيشلك«مهلوقاذهنمنوينابرلا
.هبموقينأناسنإلاىلعبجيامميهفيأ»برلاىوقت
يفيِتَفاََخمُلَعْجَأ«ىلاعتهلوقهذهمهتدعاقيفانينكل هبوُلُقِ ِْمِ
:٦اخيميفامبًاضيألباق٣٢:٤٠ايمرإ(»يِّـنَعَنوُدِيَحيَالَف
.)٢٣:٢٣ىّتم٨

لٱاَمَّـنِإَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَو«١٥
ْ
ْنِمَراَتْخٱَف،ْمُهَّـبِحُيِلَكِئاَبآِبَقَصَت

يفاَمَكِبوُعُّشلٱِعيَِمجَقْوَفْمُتْنَأَوُهيِذَّـلٱُمُهَلْسَنْمِهِدْعَب ِ
لٱاَذٰه

ْ
.»ِمْوَي
٤:٣٧ص

اذهعموبرللنيملاعلالكنإَقَصَتْلٱاَمَّـنِإَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَو
.بعشلكىلعكءابآراتخا

لَصُتَالَو،ْمُكِبوُلُقَةَلْرُغاوُنِتْخٱَف«١٦
ِّـ
.»ُدْعَبْمُكَباَقِراوُب

٢:٢٨ةيمورو٤:٤ايمرإو٣٠:٦صو٢٦:٤١نييوال
١٣و٩:٦ص٢:١١يسولوكو٢٩و

يفبلقلاناتخوهناتخلانإْمُكِبوُلُقَةَلْرُغاوُنِتْخٱَف
مكبولقاورهطةيآلاىنعمو)٢:٢٩ةيمور(فرحلابالحورلا

اوُلِّـمَكُتَالَفِحوُّرلٱِباوُكُلْسٱ«لوسرلالوقكاذهو.اوعيطأو
جلٱَةَوْهَش

ْ
.)٥:١٦ةيطالغ(»ِدََس

ِهلآلٱُهٰلِإَوُهْمُكَهـٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«١٧
َ
ُهٰلِإلٱ،ِباَبْرَألٱُّبَرَوِة

لٱ
ْ
جلٱُميِظَع

ْ
ملٱُراَّـَب

لٱِبُذُخْأَيَاليِذَّـلٱُبيِهَْ
ْ
ُلَبْقَيَالَوِهوُجُو

.»ًةَوْشَر
ايؤر١١:٣٦و٢:٤٧لاينادو١٣٦:٢رومزمو٢٢:٢٢عوشي
١٠:٣٤لامعأو٣٤:١٩مايأ٢و٧:٢١ص١٩:١٦و١٧:١٤
:٣يسولوكو٦:٨سسفأو٢:٦ةيطالغو٢:١١ةيمورو
١:١٧سرطب١و٢٥

عنصىلإلزانتياذهعموُبيِهَْملٱُراَّـبَْجلٱُميِظَعْلٱُهٰلِإلٱ
)١٨ع(ًاسابلوًاماعطبيرغلايطعيوةلمرألاوميتيللقحلا
.اهحارجبصعيوبولقلاراسكنايفشيو

لٱَّـقَحُعِناَّـصلٱ«١٨
ْ
ملٱَو،ِةَلَمْرَألٱَوِميِتَي

لٱُّبِحُْ
ْ
ُهَيِطْعُيِلَبيِرَغ

.»ًاساَبِلَوًاماَعَط
١٤٦:٩و٦٨:٥رومزم

يفهلكعُمجاذهًاساَبِلَوًاماَعَطُهَيِطْعُيِلَبيِرَغْلٱُّبِحُْملٱ
َلُكآلًازْبُخِيناَطْعَأَو...يِعَمُهللاٱَناَكْنِإ«بوقعيانيبألوق
لَألًاباَيِثَو

ْ
.)يشار()٢٨:٢٠نيوكت(»َسِب

لٱاوُّبِحَأَف«١٩
ْ
يفَءاَبَرُغْمُتْنُكْمُكَّـنَألَبيِرَغ .»َْرصِمِضْرَأِ

٣٤و١٩:٣٣نييوال

يفيذلابيعلاكبيرقيفرظنتال«َءاَبَرُغْمُتْنُكْمُكَّـنَأل
هبرعشتتنكامببيرغلاعمرعشاف.)يشار(»كسفن
كيلعهللانسحأامكهتبرغيفهيلعنسحأوبيرغتنأو
.كتبرغيف

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ«٢٠
َ

لَتِهِبَو،ُدُبْعَتُهاَّـيِإ.يِقَّـتَتَك
ْ
ِهِمْسٱِبَوُ،قِصَت

َحت
ْ
.»ُفِل
١٣:٤و١١:٢٢ص٤:٨اقولو٤:١٠ىّتمو٦:١٣ص
٦٣:١١رومزم

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ
َ

برلل«ديدجلادهعلايفوُدُبْعَتُهاَّـيِإ.يِقَّـتَتَك
انبرةبوجأرخآاذهو»دبعتهدحوهايإودجستكهلإ
.ةيربلايفبرجملل

َحتِهِمْسٱِب
ْ
دوهيلادنعنيرسفملاءاربكدحأيشارلاقُفِل

بيترتلاىلعرماوألاةيآلاهذهيفعضوباتكلانإهانعمام

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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برلاىقتانمنإنيبيلاهرخآفلحتهمسابهلوقناكو
.ًالطابهمسابفلحيالقصتلاهبودبعهايإو

ٰهلِإَوُهَوَكُرْخَفَوُه«٢١
ُ

لِتَكَعَمَعَنَصيِذَّـلٱَك
ْ

لٱَك
ْ
َمِئاَظَع

ملٱَو
.»َكاَنْيَعاَْهتََرصْبَأيِتَّـلٱَفِواَخَْ
:١٢ليئومص١و١٧:١٤ايمرإو٢٢:٣رومزمو١٥:٢جورخ
٢٢و١٠٦:٢١رومزمو٧:١٣ليئومص٢و٢٤

هلناكامهللاالولوليئارسإرخفوههللانإَكُرْخَف
.يزخلاىوس

َكَلَعَجْدَقَنآلٱَو،َْرصِمَىلِإَكُؤاَبآَلَزَنًاسْفَنَنيِعْبَس«٢٢
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
يفِءاَمَّـسلٱِموُجُنَكَك لٱِ

ْ
.»ِةَرْثَك

١٥:٥نيوكت٧:١٤لامعأو١:٥جورخو٤٦:٢٧نيوكت
٢٨:٦٢و١:١٠صو

يفليئارسإينبرثكأهللانإَكُؤاَبآَلَزَنًاسْفَنَنيِعْبَس
رهاظلاوكلذكمهرثكأفيكانلنبُيملوًابيجعًاراثكإرصم
تايضتقملانمنكيملمهايإهراثكإنإةيآلاصننم
ًامامتإهللانمةصاخةيانعبتناكفاهفلاخيامملبةيعيبطلا
رفسيفءاجاممهراثكإةلثمأنمانلو.ميهاربإلهدعول
َّـتِسَوًانْبٱََرشَعَةَّـتِسيِعْمَشِلَناَك«هنأهيفف.لوألامايألا

َهلْنُكَيْمَلَفُهُتَوْخِإاَّـمَأَو.ٍتاَنَب
ُ
ُّلُكَو،َنُوريِثَكَنوُنَبْم

.)٤:٢٧مايأ١(»اَذوَُهييِنَبَلْثِماوُرُثْكَيَْملْمِهِرِئاَشَع
ةدايزلدعملثماهيفنكيملةثيدحلاتاءاصحإلاو
.)٣٢:٨صريسفتًاضيأرظنا(نييليئارسإلا

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ٰهلِإَّـبَّـرلٱِبِبْحَأَف«١
َ

ُهَماَكْحَأَوُهَضِئاَرَفَوُهَقوُقُحْظَفْحٱَوَك
.»ِماَّـيَألٱَّـلُكُهاَياَصَوَو

٣:٧ايركز٢٠و٣٠:١٦و١٠:١٢ص

قباسلاحاحصألارخآيفببسلاوةيببسءافلاِبِبْحَأَف
اذإفحاحصألاكلذنمةريخألاةيآلابةلصتمةيآلاهذهف
كهلإبرلاكلعجدق«مالكلاناككلتبهذهتلصو
.»كهلإبرلاببحافةرثكلايفءامسلاموجنك

ةعاطلاهعطأوكيلعهلاملكبمقيأُهَقوُقُحْظَفْحٱَو
.ةلماكلا

ْمُكَعَماَنَأ«حيسملالوقىنعمبوهفًامئاديأِماَّـيَألٱَّـلُك
ظفحينأليئارسإىلعناكف.)٢٨:٢٠ىّتم(»ِماَّـيَألٱَّـلُك

سعنيالليئارسإظفاح«نألًامئادوأمويلكهللاقوقح
.»مانيالو

لٱاوُمَلْعٱَو«٢
ْ
اوُفِرْعَيَْملَنيِذَّـلٱُمُكيِنَبُديِرُأُتْسَلِّـينَأَمْوَي

ُهَعاَرِذَوَةَديِدَّـشلٱُهَدَيَوُهَتَمَظَعْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَبيِدْأَتاْوَأَرَالَو
.»َةَعيِفَّـرلٱ

٧:١٩ص٥:٢٤ص٨:٥ص

عمجلاريمضبىتأو»ظفحاو«ىلعفوطعم(اوُمَلْعٱَو
هيلإرظنلابهلبقدرفملاريمضبوًادارفأبعشلاىلإرظنلابانه
.)دحاوصخشهنأكةلمج

نأبجيو)يباطخبمهدصقأاليأ(ُمُكيِنَبُديِرُأُتْسَل
ذنمنيرشعلانسنملقأيفاوناكنيذلالكنأانهركذُي
دبالمهتثادحثداوحوءايحأنولازيالاوناكجورخلاةنس
لكو.مهتركاذيفتخسرفًايوقًاريثأتمهيفتقبأاهنأنم
رعشينأهنكمأنيعبرألاوةسماخلانسيفمهنمناكنم
.باطخلااذهةوقب

.هتبحمبنييليئارسإللوهظيغبنييرصمللِّـبَّـرلٱَبيِدْأَت
.ةميظعلاهتردقيأَةَديِدَّـشلٱُهَدَي
.)هتبلغوةردقلابهؤاليتسايأ(َةَعيِفَّـرلٱُهَعاَرِذ

يفاَهَلِمَعيِتَّـلٱُهَعِئاَنَصَوِهِتاَيآَو«٣ ِكِلَمَنْوَعْرِفِبَْرصِمِ
.»ِهِضْرَأِّـلُكِبَوَْرصِم
١٣٥:٩و٧٨:١٢رومزم

ةلدأوتامالعنوكتلاهعنصيتلاتازجعملا(ِهِتاَيآ
نإوىسوملسرمهنأوليئارسإبرهنأوهللاهنأىلعسانلل
.)هناطلسنميهاونلاورماوألا

ُثْيَح،ْمِهِبِكاَرَمَوْمِهِلْيَخِبَْرصِمِشْيَجِباَهَلِمَعيِتَّـلٱَو«٤
،ْمُكَءاَرَواْوَعَسَنيِحْمِهِهوُجُوَىلَعٍفوُسِرْحَبَهاَيِمَفاَطَأ
لٱاَذٰهَىلِإُّبَّـرلٱُمُهَداَبَأَف

ْ
.»ِمْوَي

١٠٦:١١رومزمو١٠و١٥:٩و٢٨و١٤:٢٧جورخ

.رمحألارحبلايأٍفوُسِرْحَب
رصمشيجدابأبرلانإ(ِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإُّبَّـرلٱُمُهَداَبَأَف
اذهلو.دهعلااذهلةنسنيعبرأوحنذنمهتابكرموهليخب
ىلوألافليحتسمرهاظلاف»مويلااذهىلإ«هلوقمهفبعصي
هلوقبال)٢ع(يف»اوفرعي«هلوقب»مويلااذهىلإ«قيلعت
ملنيذلامكينبديرأالمالكلاريصيف.ةرابعلايف»مهدابأ«
ريصملاو»اوأر«هلوقبوأخلابرلابيدأتمويلااذهىلإاوفرعي
.)دحاو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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يفْمُكَلاَهَلِمَعيِتَّـلٱَو«٥ لٱِ
ْ
اَذٰهَىلِإْمُتْئِجىَّـتَحِةَّـيِّـَرب

ملٱ
.»ِناَكَْ

يفْمُكَلاَهَلِمَعيِتَّـلٱ لاسرإونملالازنإنم(ِةَّـيِّـَربْلٱِ
ريغىلإًاليلرانلادومعبوًاراهنةباحسلابمهلةيادهلاوىولسلا
.ةريثكلاهتمحرتايآنمكلذ

َْنيَبوُأَرِنْبٱَبآيِلَأْيَنْبٱَماَريِبَأَوَناَثاَدِباَهَلِمَعيِتَّـلٱَو«٦
هتوُيُبَعَماَمُهْتَعَلَتْبٱَواَهاَفُضْرَألٱِتَحَتَفِنْيَذَّـللٱ اَمِهِماَيِخَواَِمِ
ملٱِّـلُكَو

َهلِةَعِباَّـتلٱِتاَدوُجْوَْ
ُ
يفاَم .»َليِئاَْرسِإِّـلُكِطْسَوِ

١٠٦:١٧رومزمو٣١:٢٧:٣و١٦:١ددع

ال)١٦صددعرظنا(َماَريِبَأَوَناَثاَدِباَهَلِمَعيِتَّـلٱ
ماريبأوناثادةيصعموحروقةيصعمنيبقرفننأاننكمي
كلذوتونهكلايفحروقةيصعمعوضوملكنأانيأردقو
ةنهكلاونييواللانيبزييمتلاعفريفدهتجيناكحروقنإ
بتاكنإنيضرتعملاضعبلوقلاطبإىلععطاقليلداذهو
رظنا(ةنهكلاونييواللانيبقرفلافرعينكيملةينثتلارفس
.)١٠:٨صريسفت

ِّـبَّـرلٱِعِئاَنَصَّـلُكْتََرصْبَأيِتَّـلٱَيِهْمُكَنُيْعَأَّـنَأل«٧
لٱ
ْ
.»اَهَلِمَعيِتَّـلٱِةَميِظَع
٧:١٩و٥:٣ص

باطخلابمكتدرأيأخلاْتََرصْبَأيِتَّـلٱَيِهْمُكَنُيْعَأَّـنَأل
متفرعومتدهاشمكنألاوريواوفرعيملنيذلامكئانبأنود
.مئاظعلانمبرلاهعنصاملكنايعلاب

لٱَّـلُكاوُظَفْحٱَف«٨
ْ
هبْمُكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱاَياَصَو لٱاَِ

ْ
َمْوَي

اَهْيَلِإَنوُرِباَعْمُتْنَأيِتَّـلٱَضْرَألٱاوُكِلَتْمَتَواوُلُخْدَتَواوُدَّـدَشَتَتِل
.»اَهوُكِلَتْمَتِل
٧و١:٦عوشي

يتلاةعيرشلايأاهلكةيصولالصألايفواَياَصَوْلٱَّـلُك
.اياصولاعومجميه

ضرأاولخدتومكراصتنااولمكتيأاوُكِلَتْمَتَواوُلُخْدَتَو
.اهلكاهتاريخباوعتمتتواهيلعاولوتستوداعيملا

ْمُكِئاَبآلُّبَّـرلٱَمَسْقَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعَماَّـيَألٱاوُليِطُتِلَو«٩
.»ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتٌضْرَأ،ْمِهِلْسَنِلَوْمُهـَلاَهَيِطْعُيْنَأ

٣:٨جورخ٩:٥ص١٠:٢٧لاثمأو٥:١٦و٤:٤٠ص

.)٢١عريسفترظنا(ْمُهـَلاَهَيِطْعُي

ْتَسْيَلاَهَكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإٌلِخاَدَتْنَأيِتَّـلٱَضْرَألٱَّـنَأل«١٠
ُعَرْزَتَتْنُكُثْيَح،اَهْنِمَتْجَرَخيِتَّـلٱَْرصِمِضْرَأَلْثِم
.»ٍلوُقُبِناَتْسُبَكَكِلْجِرِبِهيِقْسَتَوَكَعْرَز
١٤:١٨ايركز

رصمضرأنمنسحأيهلبَْرصِمِضْرَأَلْثِمْتَسْيَل
.نيضرألانمريثكىلعتلضُفرصمضرأنأعمًاريثك
ِةَرِئاَدَّـلُكىَأَرَوِهْيَنْيَعٌطوُلَعَفَرَف«نيوكتلارفسيفءاجدقف
»َْرصِمِضْرَأَكِّـبَّـرلٱِةَّـنَجَك...ٌيْقَساَهَعيَِمجَّـنَأِّـنُدْرُألٱ
نويليئارسإلااهنكسيتلاناساجضرأو.)١٣:١٠نيوكت(
نكتملكلذعمو)٤٧:٦نيوكت(رصمضرأنسحأتناك
.)يشار(ناعنكضرأك

وأهيقستلءاملاًالماحهيلإيشمتيأَكِلْجِرِبِهيِقْسَت
.هيلإةيدؤملاةانقلاىلإكلجربءاملاعفدت

ِءاَمَّـسلٱِرَطَمْنِم.ٍعاَقِبَوٍلاَبِجُضْرَأَيِهْلَب«١١
.»ًءاَمُبَْرشَت

٨:٧ص

دوهيلايرسفملوقنسحأاموُبَْرشَتِءاَمَّـسلٱِرَطَمْنِم
كرابتسودقلايقسيكشارفىلععجطضمتنأو«انه
يفلثملالوقلااذهبلباق(»كداجنأوكضرأراوغأهمسا
.)٢٧و٤:٢٦سقرم

هبيِنَتْعَيٌضْرَأ«١٢ ٰهلِإُّبَّـرلٱاَِ
ُ

اَهْيَلَعَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱاَنْيَع.َك
.»اَهِرِخآَىلِإِةَنَّـسلٱِلَّـوَأْنِمًامِئاَد
٩:٣كولم١

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَِهبيِنَتْعَيٌضْرَأ
ُ

ضرألاهذهيفهللالاقَك
َهلاَهُتْسَّـسََجتيِتَّـلٱِضْرَألٱ«

ُ
ُرْخَفَيِه.ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَت،ْم

ًالزنممهلاهسمتلاىلاعتوهو)٢٠:٦لايقزح(»ِيضاَرَألٱِّـلُك
دعوركذينأنميحيسمللدبالانهو.)١٠:٣٣ددع(
.)١٤:٢انحوي(»ًاناَكَمْمُكَلَّـدِعُِألِيضْمَأ«هلوقبصّلخملا
الوءامنوبلطيالنوجاتحملاوءارقفلاضرألاهذهيفف
نوعوجيالويحءامعيبانيىلإمهدوقيهللانألهنعنوثحبي
الأ«ةيآلاهذهيفدوهيلاءامدقدحألاق.دعبنوشطعيالو
،َناَسْنِإَالُثْيَحٍضْرَأَىلَعَرُطْمَييذلاضرألاكلتبينتعي
.)٣٨:٢٦بويأ(»ِهيِفَدَحَأَالٍرْفَقَىلَع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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هبْمُكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱَياَياَصَوِلْمُتْعِمَساَذِإَف«١٣ لٱاَِ
ْ
َمْوَي

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُّبِحُتِل
َ
ِّـلُكْنِمَوْمُكِبوُلُقِّـلُكْنِمُهوُدُبْعَتَوْمُك

.»ْمُكِسُفْنَأ
١٠:١٢ص٢٢عو٦:١٧ص

مدعواياصولاظفحىلعباقعلاوباوثلانيبيانهذخأ
٢٦صنييوالوخلا٢٣:٢٠جورخاذهبلباق(اهتاعارم
.)٦صاقولو٢:٧ىّتمو٢٨صةينثتو

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُّبِحُتِل
َ

ىنغنلذيمالتنحناذوهاولوقتالو«ْمُك
»ةبحملابهلمعنوعيطتستاماولمعالبباثُنومظعنو
.)يشار(

دوهيلايرسفمءامدقلاقْمُكِبوُلُقِّـلُكْنِمُهوُدُبْعَتَو
ٰهلِإَّـنِإ«لاينادلليقامىنعمو»ةالصلاىلإريشياذه«

َ
َك

نكيملذإ)٦:١٦لايناد(»َكيِّـجَنُيَوُهًامِئاَدُهُدُبْعَتيِذَّـلٱ
نإونسحلوقاذهو.ةالصلاىوسةدابعنمنييليئارسإلل
.كلذنمّمعأةدابعلاىنعمناك

يفْمُكِضْرَأَرَطَميِطْعُأ«١٤ ملٱ:ِهِنيِحِ
ملٱَوَرِّـكَبُْ

.َرِّـخَأَتُْ
.»َكَتْيَزَوَكَرَْمخَوَكَتَطْنِحُعَمْجَتَف
٥:٧بوقعيو٢:٢٣ليئوي٢٨:١٢صو٢٦:٤نييوال

.عرزلايلييذلارطملاوهَرِّـكَبُْملٱ
يفلوألافًاليلقداصحلالبقيذلارطملاوهَرِّـخَأَتُْملٱ
١٣و١٠:٩ارزعرظنا(عساتلارهشلايفيناثلاولوألارهشلا
.)٢:٢٣ليئويو

يرسفمرباكأدحأيشارلاق.عمجتكلذلويأُعَمْجَتَف
ءايعشإناسلبهللالاق.»كؤادعأالعمجتتنأيأ«دوهيلا
ُدْعَبُعَفْدَأَالِّـينِإ:ًالِئاَقِهِتَّـزِعِعاَرِذِبَوِهِنيِمَيِبُّبَّـرلٱَفَلَح«
لٱوُنَبُبَْرشَيَالَو،ِكِئاَدْعَألًالَكْأَمِكَحْمَق

ْ
يِتَّـلٱِكَرَْمخِءاَبَرُغ

ُهُبَْرشَيَو،َّـبَّـرلٱَنوُحِّـبَسُيَوُهْوَنَجَنيِذَّـلٱُهُلُكْأَيْلَب.اَهيِفِتْبِعَت
يفُهوُعِماَج .)٩و٦٢:٨ءايعشإ(»ِيسْدُقِراَيِدِ

يفًابْشُعَكِمِئاَهَبِليِطْعُأَو«١٥ َتْنَأُلُكْأَتَفَكِلْقَحِ
.»ُعَبْشَتَو
٢:١٩ليئويو٦:١١ص١٠٤:١٤رومزم

نكميذإةكربلاةءافكىلعصناذهُعَبْشَتَوَتْنَأُلُكْأَتَف
.ماعطلاةلقلعبشيالوناسنإلالكأينأ

ِهلآاوُدُبْعَتَواوُغيِزَتَفْمُكُبوُلُقَيِوَغْنَتْنَأْنِماوُِزَرتْحٱَف«١٦
َ
ًة

.»اَهـَلاوُدُجْسَتَوىَرْخُأ
٣٠:١٧و٨:١٩ص٣١:٢٧بويأو٢٩:١٨ص

يأدغرلانممكلامبْمُكُبوُلُقَيِوَغْنَتْنَأْنِماوُِزَرتْحٱَف
.)١١و٨:١٠صاذهبلباق(شيعلاةعس

َالَفَءاَمَّـسلٱُقِلْغُيَو،ْمُكْيَلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغىَمْحَيَف«١٧
ِنَعًاعِيَرسَنوُديِبَتَف،اَهَتَّـلَغُضْرَألٱيِطْعُتَالَوٌرَطَمُنوُكَي
جلٱِضْرَألٱ

ْ
.»ُّبَّـرلٱُمُكيِطْعُييِتَّـلٱِةَدِّـَي

:٤ص٧:١٣و٦:٢٦مايأ٢و٨:٣٥كولم١و٦:١٥ص
١٦و١٥و٢٣:١٣عوشيو٣٠:١٨و٢٠و٨:١٩و٢٦

نأامكةيصعملاىلعباقعاذه(ِّـبَّـرلٱُبَضَغىَمْحَيَف
.)ةعاطلاىلعباوثهقبسام

،ْمُكِسوُفُنَوْمُكِبوُلُقَىلَعِهِذٰهِيتاَمِلَكاوُعَضَف«١٨
لَو،ْمُكيِدْيَأَىلَعًةَمَالَعاَهوُطُبْرٱَو

ْ
َْنيَبَبِئاَصَعْنُكَت

.»ْمُكِنوُيُع
٢٣:٥ىّتمو٦:٨ص٣٢:٤٦و٦:٦ص

)٩-٦:٦ص(اذهلثمّرمدقِهِذٰهِيتاَمِلَكاوُعَضَف
)١٧و١٦ع(يفامببسلاوةيببس»اوعضف«هلوقيفءافلاو
مكيلعيبضغيمحياياصومتيسننأبمتيصعنإىنعملاو
.خلاهذهيتاملكاوعضكلذلفخلاءامسلاقلغيو

لَعَو١٩«١٩،٢٠
ِّـ
لَكَتُمْمُكَدَالْوَأاَهوُم

ِّـ
هبَنيِم َنيِحاَِ

َجت
ْ
يفَنوُسِل يفَنوُشْمَتَنيِحَوْمُكِتوُيُبِ َنوُماَنَتَنيِحَوِقيِرَّـطلٱِ
َىلَعَوَكِتْيَبِباَوْبَأِمِئاَوَقَىلَعاَهْبُتْكٱَو٢٠.َنوُموُقَتَنيِحَو
.»َكِباَوْبَأ

٦:٩ص٦:٧و١٠و٤:٩ص

نايسنىلإًاليبسكرتيالنيتيآلانيتاهيفامظفح
امهيفوفلخللوفلسللعفنلانمهيفامعمبرلاةعيرش
.هسفنبلؤوسموهامكهدالوأسفنبلوؤسمناسنإلانأ

َمَسْقَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعَكِدَالْوَأُماَّـيَأَوَكُماَّـيَأَرُثْكَتِل«٢١
.»ضْرَألٱَىلَعِءاَمَّـسلٱِماَّـيَأَك،اَهاَّـيِإْمُهَيِطْعُيْنَأَكِئاَبآلُّبَّـرلٱ

:٧٢رومزم٩:١١و٤:١٠و٣:٢لاثمأو٦:٢و٤:٤٠ص
٨٩:٢٩و٥

ملاَهاَّـيِإْمُهَيِطْعُيْنَأَكِئاَبآلُّبَّـرلٱَمَسْقَأيِتَّـلٱِضْرَألٱ
ىلعانلدياذهوكءابآاهيطعينألباهايإكيطعينألقي
لوقلبنييحيسملالوقاذهسيلو.ةاروتلايفةمايقلاميلعت
ةقيقحمتدعولااذهنأبنونمؤيمهنإفدوهيلايرسفم
الكلذنإواذكهلاقهللانألبوقعيوقاحسإوميهاربإل

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

٤٥
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ةيقابمهسفنأفاوشالتيملءابآلاكئلوأنأل(هيفلادج
ملهللانإلامعألارفسيفءاجو.كلذيفليقامهم)ةدلاخ
نكلومدقةأطوالوًاثاريمضرألاكلتنمميهاربإطعي
اهاطعأفيكفهدعبنمهلسنلوهلًاكلماهيطعينأدعو
نكتملولاهنممدقةأطوالوًاثاريمهطعيملوهوميهاربإل
نألامعألايفامىنعمنوكيف.ةافولادعبةيقابهسفن
نكلناعنكضرأنمًائيشثريملدسجلايفوهوميهاربإ
.لمأتفهلسنوهضرألاكلتكلمهتافودعب

لٱِهِذٰهَعيَِمجْمُتْظِفَحاَذِإُهَّـنَأل«٢٢
ْ
ْمُكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱاَياَصَو

هب ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُّبِحُتِل،اَهوُلَمْعَتِلاَِ
َ
يفاوُكُلْسَتَوْمُك ِهِقُرُطِعيَِمجِ

لَتَو
ْ
.»ِهِباوُقِصَت
٣٠:٢٠و١٠:٢٠ص١٣عو٦:١٧ص

يفاوُكُلْسَت قيرطلكيفاوكلستليأِهِقُرُطِعيَِمجِ
هونسحأوقفشيهنألاوقفشاومحريهنألاومحرافاهيفكلسُي
ديؤيامةيآلاهذهريسفتيفيشارمالكيفو.نسُحيهنأل
.طيسوىلإةجاحلاهتصالخيذلاديدجلادهعلاميلعت
لوسرلالوقىنعمكةيآلاهذهىنعمنإرهظييذلاو(
نيسيدقاونوكيأ)٥:١سسفأ(»ِهللاٱِبَنيِلِّـثَمَتُماوُنوُكَف«
نيرباصوبحمهنألنيبحموروفغهنألنيرفاغوسودقهنأل
.)تاحودمملانمكلذريغىلإروبصهنأل

نكميوأاذهلاقُينأحصيلهيشارلاقِهِباوُقِصَتْلَت
ًاذإف.هبقاصتلالانكميفيكفةلكآًارانوهسيلألاقُينأ
اذهو)ةعيرشلايسراديأ(مهتذمالتوءامكحلاباوقصتلا
الوةلكآرانحيسملانودبهللانألطيسوىلإةجاحلايفصن
لوقىلإءاميإيشارلوقيفنأىلع.هنموندلانكمي
.»ينلسرأيذلالبقيينلبقينم«مظعألاطيسولا

طَي«٢٣
ْ
،ْمُكِماَمَأْنِمِبوُعُّشلٱِءَالُؤٰهَعيَِمجُّبَّـرلٱُدُر

.»ْمُكْنِمَمَظْعَأَوََربْكَأًابوُعُشَنوُِثَرتَف
٩:١ص٩:٥و٤:٣٨ص

مهدرطيملولبرلانإفاوربكتتالفمتنأال(ُّبَّـرلٱُدُرْطَي
.)مكفعضومكتلقومهتوقومهترثكلمكوقحسلمكمامأنم

َنِم.ْمُكَلُنوُكَيْمُكِماَدْقَأُنوُطُبُهُسوُدَتٍناَكَمُّلُك«٢٤
لٱ
ْ
لٱِرَْهنَنِم.َناَنْبُلَوِةَّـيِّـَرب

ْ
لٱَىلِإِتاَرُف

ْ
لٱِرْحَب

ْ
ُنوُكَيِّـِيبْرَغ

.»ْمُكُمُُخت
ددعو٢٣:٣١جورخو١٥:١٨نيوكت١٤:٩و١:٣عوشي
خلا٣٤:٣

عوشيرظنا(عوشيرفسيفمالكلااذهرركٍناَكَمُّلُك
.)ريسفتلاو٤و١:٣

يفٌناَسْنِإُفِقَيَال«٢٥ ٰهلِإُّبَّـرلَا.ْمُكِهْجَوِ
ُ
ُلَعَْجيْمُك

اَمَكاََهنوُسوُدَتيِتَّـلٱِضْرَألٱِّـلُكَىلَعْمُكَبْعُرَوْمُكَتَيْشَخ
.»ْمُكَمَّـلَك

٢٣:٢٧جورخ٢:٢٥ص٧:٢٤ص

مكتيشخ«يدوهيلارسفملايشارلاقْمُكَبْعُرَوْمُكَتَيْشَخ
ةيآلاهذهو.»نيديعبلاىلعمكبعرومكنمنيبيرقلاىلع
ضرألكىلعاناكمهبعرودوهيلاةيشخنإفتمتةءوبن
.)٣و٨:٢ريتسأرظنا(اهوساد

لٱُمُكَماَمَأٌعِضاَواَنَأ!ْرُظْنُا٢٦«٢٨-٢٦
ْ
.ًةَنْعَلَوًةَكَرَبَمْوَي

لٱ٢٧
ْ
ْمُكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱاَياَصَوِلْمُتْعِمَساَذِإُةََكَرب

هب لٱاَِ
ْ
،ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱاَياَصَوِلاوُعَمْسَتَْملاَذِإُةَنْعَّـللٱَو٢٨.َمْوَي
لٱِقيِرَّـطلٱِنَعْمُتْغُزَو

هبْمُكيِصوُأاَنَأيِتَّـ لٱاَِ
ْ
َءاَرَواوُبَهْذَتِلَمْوَي

ِهلآ
َ
.»اَهوُفِرْعَتَْملىَرْخُأٍة
٢٨:١٥ص٢٨:٢ص١٩و١٥و٣٠:١ص

دنعةينثتلارفسماسقأنمرخآمسقةءادباذهْرُظْنُا
.دوهيلا

اذإةنعللاوتعطأاذإكيلعةكربلافخلاًةَنْعَلَوًةَكَرَب
.تيصع

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكِبَءاَجاَذِإَو«٢٩
ُ

َتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَك
لٱِلَعْجٱَف،اَهَكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإٌلِخاَد

ْ
َميِّـزِرِجِلَبَجَىلَعَةََكَرب

.»َلاَبيِعِلَبَجَىلَعَةَنْعَّـللٱَو
٨:٣٣عوشيو٢٧:١٢ص

لآءالؤه«سوليكنُأموجرتيفوَةَنْعَّـللٱَو...َةَكََربْلٱ
.)ريسفتلاو٢٧:١٢صرظنا(»ةنعللالهأءالؤهوةكربلا
ىلإمههوجونولوحينوكرابينيح«مجارتلانمهريغيفو
لبجىلإمههوجونولوحينونعلينيحوميزرجلبج
.دوملتلايفيذلايأرلامدقتبثياذهو»لابيع

مويلاةفورعملاميكشقوفنالبجامهَلاَبيِع...َميِّـزِرِج
.قيضٍداوامهنيبلصفيسلبانب

يفاَُمهاَمَأ«٣٠ نُدْرُألٱِْربَعِ
شلٱِبوُرُغِقيِرَطَءاَرَو،ِّـ

ِسْمَّـ
يف لٱِضْرَأِ

ْ
يفَنيِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِناَعْنَك لٱِ

ْ
جلٱَلِباَقُمِةَبَرَع

ْ
لِ
ْ

،ِلاَج
.»؟َةَروُمِتاَطوُّلَبِبِناَجِب
٧:١ةاضقو١٢:٦نيوكت

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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ملكتملانأىلعلدياذهِسْمَّـشلٱِبوُرُغِقيِرَطَءاَرَو
كلذنمىرُتسمشلانإفاحيرأهاجتندرألايقرشناك
ميزرجنيبيداولايف)نورفاسملادهشامك(بيغتعضوملا
.ًامامتلابيعو

ىلعليإتيبقوفعضومواحيرألهسيفةيرقِلاَجْلِْجلٱ
.انهدوصقملاوهوًالامشاهنملايمأةينامثدمأ

ميزرجولابيعَيلبجوميكشبرقعضومَةَروُمِتاَطوُّلَب
.)١٢:٦نيوكت(

َضْرَألٱاوُكِلَتْمَتَواوُلُخْدَتِلَّـنُدْرُألٱَنوُرِباَعْمُكَّـنَأل«٣١
ٰهلِإُّبَّـرلٱيِتَّـلٱ

ُ
.»اََهنوُنُكْسَتَواََهنوُكِلَتْمَت.ْمُكيِطْعُيْمُك

١:١١عوشيو٩:١ص

تاطولببرقميكشعضوميفَّـنُدْرُألٱَنوُرِباَعْمُكَّـنَأل
»ضرألاهذهيطعأكلسنل«لاقوميهاربإلبرلارهظةروم
ميهاربإلسنلضرألاءاطعإبدوهعلانمبتُكدهعلوأوهو
١٢:٦نيوكت(بهذينيأفرعيالهضرأنمجرخيذلا
.)٧و

اهحاضيإورشعلااياصولانايبنملوألاءزجلاةياهناذه
ىلإرصمنمجرخُأيذلابعشلاةبسننايببصصُخيذلا
ليئارسإضرأةعيرشبتصصُخةيتآلاتاحاحصألاو.برلا
:رومأةثالثىلعلمتشتيهو
.برلاةدابعزكرمضرألاكلتنوكنييعت:لوألا·
.ضرألاىلعهكلمزكرماهنوكنييعت:يناثلا·
كولسللةصاخنيناوقعضوةرئاداهنوكنييعت:ثلاثلا·
.مهريغنعاياجسلابنييليئارسإلازييمتهبدوصقملا
اذهنميقبامبتاكنإنيثدحملاةبتكلاضعببهذو
رظنلاباللمأتلاقحهيفلمأتننأبجيفىسومريغرفسلا
ةيلصألاهتروصىلإرظنلابلبهسفنبًامسقهنوكدرجمىلإ
.ةيعيبطلاهئازجأىلإو

زكرمربتعُتاهيلعنييليئارسإلاءاليتسادعبناعنكضرأو
.)١٦:١٧ص-١٢:١ص(نمهللاةدابع

لٱَعيَِمجاوُظَفْحٱَف«٣٢
ْ
ٌعِضاَواَنَأيِتَّـلٱِماَكْحَألٱَوِضِئاَرَف

لٱُمُكَماَمَأ
ْ
.»اَهوُلَمْعَتِلَمْوَي

١٢:٣٢و٢٥:٣٢ص

.ًالمعوًاملعاوُظَفْحٱَف
امنإوسومانلاظفحنمنأل«اهضعبالِضِئاَرَفْلٱَعيَِمج

فلُكامضئارفلاو»لكلايفًامرجمراصدقفةدحاويفرثع
.هيلعبجوأوناسنإلاهب

.لامعأودئاقعنمنيناوقلاِماَكْحَألٱ
هماكحأوهضئارفظفحبرمألاىلاعتوهناحبسرركدقو
ينبناهذأيفكلذلًاريرقتواهتعفنمةرفوىلعًاهيبنت
.ليئارسإ

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱَيِهِهِذٰه«١
ْ
َحتيِتَّـلٱُماَكْحَألٱَوُضِئاَرَف

ْ
اَهوُلَمْعَتِلَنوُظَف

يف ِماَّـيَألٱَّـلُك.اَهَكِلَتْمَتِلَكِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱَكاَطْعَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِ
َحتيِتَّـلٱ

ْ
.»ِضْرَألٱَىلَعَنوَي
٨:٤٠كولم١و٤:١٠ص٦:١ص

وأ(فيلاكتلاونيناوقلايأُماَكْحَألٱَوُضِئاَرَفْلٱَيِهِهِذٰه
.)نيناوقلاوتابجاولا

ُخت«٢
ْ
اََهنوُثِرَتيِتَّـلٱُمَمُألٱِتَدَبَعُثْيَحِنِكاَمَألٱَعيَِمجَنوُبِر

ِهلآ
َ
جلٱَىلَعاَهَت

ْ
شلٱِلاَبِ

ِخماَّـ
َ
َحتَو،ِلَالِّـتلٱَىلَعَو،ِة

ْ
ٍةَرَجَشِّـلُكَت

.»َءاَْرضَخ
١١و١٧:١٠و١٦:٤كولم٢و٧:٥صو٣٤:١٣جورخ
٣:٦ايمرإو

ُخت
ْ
مدهىلوألاةيآلايفةروكذملافيلاكتلاكلتلوأَنوُبِر

رثأبرلاضرأيفىقبيالنأبجيهنألناثوأللدبعملك
ميدقلاخيراتلايفبجاولااذهبمايقلامدعو.هريغهلإل
تعضُوةيصولانأنظلاىلعمهضعبلمحنييليئارسإلل
هذهنأكلذفالخحيحصلاو.لبقتسملايفاهبلمعُيل
هبرومأملاناكو.ناعنكضرأىلعمهئاليتسابةنرتقمةيصولا
مهلعوشيمسقمويةفلتخملانييليئارسإلاطابسألمعاهيف
ليئارسإيلويونييناعنكلابلغينأهلمعناكف.ضرألا
لكىلعناكفطابسألاىلعضرألامسقيمثمهندمتاهمأ
.هدالبيفاهرثأوحموةينثولادباعملامدهىلوتينأطبس
مهبراحيفاوصعينأامإنيقابلانييناعنكلاىلعناكف
دباعملاكلتمدهباوملسينأامإومهنولصأتسيونيوليئارسإلا
ةيصولاكلتنيعيطماوقبيملنييليئارسإلانكلبرلااودبعيو
يذلابارطضالاو.عوشيرصعيفناثوألااودبعيملمهنكلو
حباذملاميرحتىلععطاقليلد»ديع«حبذملارمأيفلصح
اوكرُتذإنييناعنكلانأىلع.)خلا٢١:١٠عوشي(ةبيرغلا
مهمواقيملوليئارسإينبةمواقمنعمهلودعدعبمهنأشو
نييليئارسإلاديصلًاخفاوناكمهتدابعرومأيفنويليئارسإلا
يفالإةعيرشلاكلتىلإاوعجريملو.ةينثولاةدابعلابمهئارغإو

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ملمهنأىلعليلدبسيلاذهنكلو.ايشويوايقزحرصع
.رصعلاكلذيفالإاهباولمعي

ُحتَو،ْمَُهباَصْنَأَنوُِّـرسَكُتَو،ْمُهَحِباَذَمَنوُمِدَْهتَو«٣
ْ
َنوُقِر

طَقُتَو،ِراَّـنلٱِبْمَُهيِراَوَس
ِّـ
ِهلآَليِثاَمَتَنوُع

َ
ْمُهَمْسٱَنوُحْمَتَو،ْمِهِت

ملٱَكِلٰذْنِم
.»ِناَكَْ

٢:٢ةاضقو٣٣:٥٢ددع

.هريغولعبكةلطابلاةهلآلامسايأْمُهَمْسٱَنوُحْمَت

.»ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلِلاَذَكٰهاوُلَعْفَتَال«٤
٣١ع

ىلعمهتهلآممألاةدابعىلإانهةراشإلااَذَكٰهاوُلَعْفَتَال
.)٢ع(ةخماشلالابجلا

ملٱِلَب«٥
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱُناَكَْ

ُ
ِعيَِمجْنِمْمُك

طَتُهاَنْكُسِهيِفُهَمْسٱَعَضَيِلْمُكِطاَبْسَأ
ْ
َكاَنُهَىلِإَوَنوُبُل

.»َنوُتْأَت
:٧مايأ٢و٨:٢٩كولم١و٩:٢٧عوشيو٢٦:٢صو١١ع
٧٨:٦٨رومزمو١٢

ىلعلدتمالكلاةروصُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱُناَكَْملٱِلَب
لاقتنادهعنممدحأالهنإفهيفمالكلايذلارمألامدِق
نمونوعبجىلإبوننموبونىلإوليشنمنكسملا
.تاملكلاهذهلثمبتكينأعاطتساميلشروأىلإنوعبج
اذهىلعاوناكحيسملانمزيفدوهيلانأرابتعالاقحتسياممو
ريغيفزوجتهللاةدابعلانأنوروصتياونوكيملهنإفننسلا
)٧صلامعأ(يفسونافتساسيدقلامالكرظنا(ميلشروأ
نكامأيفليئارسإعمهللاروضحىلعةلدألانميفامو
برلاروضحرصقيملهنألهيلعدوهيلابضغةدشوةفلتخم
لٱ«هلوقنمرهظيامىلعميلشروألكيهىلع

ْ
ُنُكْسَيَالَّـِيلَع

يف .)٧:٤٨لامعأ(»يِداَيَألٱِبٍةَعوُنْصَمَلِكاَيَهِ

ْمُكَحِئاَبَذَوْمُكِتاَقَرُْحمَكاَنُهَىلِإَنوُمِّـدَقُتَو٦«٦،٧
ْمُكِرَقَبَراَكْبَأَوْمُكَلِفاَوَنَوْمُكَروُذُنَوْمُكيِدْيَأَعِئاَفَرَوْمُكَروُشُعَو
ِّـلُكِبَنوُحَرْفَتَو،ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأَكاَنُهَنوُلُكْأَتَو٧،ْمُكِمَنَغَو
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَكَراَباَمَكْمُكُتوُيُبَوْمُتْنَأْمُكيِدْيَأِهْيَلِإُّدَتْمَتاَم

ُ
.»ْمُك

٢٠و١٥:١٩و٢٣و١٤:٢٢صو١٧ع٤و١٧:٣نييوال
١٤و١٦:١١صو١٨و١٢عو٢٣:٤٠نييوال١٤:٢٦ص
٢٧:٧و٢٦:١١و١٥و

.)١٧عرظنا(خلاْمُكَروُشُع...َكاَنُهَىلِإَنوُمِّـدَقُت

لٱاَنُهَنوُلِماَعُنْحَناَمِّـلُكَبَسَحاوُلَمْعَتَال«٨
ْ
ْيَأ،َمْوَي

يفَحَلَصاَمْهَمٍناَسْنِإُّلُك .»ِهْيَنْيَعِ
٢١:٢٥و١٧:٦ةاضق

كلتَمْوَيْلٱاَنُهَنوُلِماَعُنْحَناَمِّـلُكَبَسَحاوُلَمْعَتَال
دعبداعيملاضرأيفهبلمعُياميهذإيوبنمالكةيصولا
ىلعمهئاليتساونييناعنكلاىلعمهراصتناوندرألامهروبع
.كلذلكمامتإبمهلأبنتىسومنأمزلتسيكلذوضرألا

ملٱَىلِإَنآلٱىَّـتَحاوُلُخْدَتَْملْمُكَّـنَأل«٩
ِنْيَذَّـللٱِبيِصَّـنلٱَوِّـرَقَْ

ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكيِطْعُي
ُ
.»ْمُك

ندرألااوربعتمليأِّـرَقَْملٱَىلِإَنآلٱىَّـتَحاوُلُخْدَتَْملْمُكَّـنَأل
.عوشيةطساوباهيلعنورقتيتلاضرألاىلعاولوتستو

اَهُمِسْقَييِتَّـلٱَضْرَألٱُمُتْنَكَسَوَّـنُدْرُألٱُمُْتَربَعىَتَمَف«١٠
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَل

ُ
َنيِذَّـلٱُمُكِئاَدْعَأِعيَِمجْنِمْمُكَحاَرَأَو،ْمُك

.»َنيِنِمآْمُتْنَكَسَوْمُكْيَلاَوَح
١١:٣١ص

الإنكيملكلذنأيدوهيلارسفملايشارىأرْمُكَحاَرَأَو
يناثلاليئومصرفسيفءاجامبهلوقدّيأودوادرصعيف
ملٱَنَكَس«هصناموهو

يف)دواديأ(ُكِلَْ ُّبَّـرلٱُهَحاَرَأَوِهِتْيَبِ
جلٱِّـلُكْنِم

ْ
.)٧:١ليئومص٢(»ِهِئاَدْعَأِعيَِمجْنِمِتاَهِ

ملٱَف«١١
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱُناَكَْ

ُ
،ِهيِفُهَمْسٱَّـلِحَيِلْمُك

َحت
ْ
ْمُكَحِئاَبَذَوْمُكِتاَقَرُْحم:ِهِبْمُكيِصوُأاَنَأاَمَّـلُكِهْيَلِإَنوُلِم
اََهنوُرُذْنَتيِتَّـلٱُمُكِروُذُنِراَيِخَّـلُكَوْمُكيِدْيَأَعِئاَفَرَوْمُكَروُشُعَو
.»ِّـبَّـرلِل
خلا١٦:٢و١٥:٢٠و١٤:٢٣صو٢٦و٢١و١٨و١٤و٥ع
١٨:١عوشيو٣١:١١و٢٦:٢و٢٣:١٦و١٨:٦و١٧:٨و
٧٨:٦٨رومزمو٨:٢٩كولم١و

رظنا(دوادرصعيفالإنكتملةحارإلاتناكاذإُناَكَْملٱَف
.ميلشروأوهناكملاكلذف)٨عريسفت

ْمُكُتاَنَبَوْمُكوُنَبَوْمُتْنَأْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأَنوُحَرْفَتَو«١٢
يفيِذَّـلٱُّيِوَّـاللٱَو،ْمُكُؤاَمِإَوْمُكُديِبَعَو ُهَلَسْيَلُهَّـنَألْمُكِباَوْبَأِ

ألَا
َ
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.»ْمُكَعَمٌبيِصَنَالَوٌمْسِق
١٤:٢٩و١٠:٩ص٧ع

لاقهنأكفربخلاةروصبرمأهلبقامومالكلااذه(
نألضورفملاهلمكميدقتبحرفييواللااولعجاو...اوحرفا
.)ضرألايفهلبيصنالذإهاوسهللخدال

يفَكِتاَقَرُْحمَدِعْصُتْنَأْنِمِْزَرتْحِا١٣«١٣،١٤ ٍناَكَمِّـلُكِ
يفْلَب١٤.ُهاَرَت ملٱِ

يفُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ .َكِطاَبْسَأِدَحَأِ
.»ِهِبَكيِصوُأاَنَأاَمَّـلُكُلَمْعَتَكاَنُهَو،َكِتاَقَرُْحمُدِعْصُتَكاَنُه
١١ع١٧:٤نييوال

رمألااذهنأىلإنيرخأتملاضعببهذخلاِْزَرتْحِا
يف«هلوقوهوجورخلايفدرواملفانم يِتَّـلٱِنِكاَمَألٱِّـلُكِ
:٢٠جورخ(»َكُكِراَبُأَوَكْيَلِإِيتآًارْكِذيِمْسالُعَنْصَأاَهيِف
لعجيبرلارايتخانإفنيرمألانيبةافانمالنكل.)٢٤
ًادبأًادحاوًاناكمراتخينأهللاىلعسيلولوبقناكمناكملا
يهلبهريغاهبتاكمأىسومةيآلاهذهبتاكناكأءاوس
عضييذلاوهاهيفيذلاناكملانألجورخلاةيآقفوىلع
ةيآلاهذهريسفتيفيشارلاقاذهلو.ًاركذهمسالهيف
يذلايأهارتناكملكيفكتاقرحمدعصُتنأنمزرتحا«
يبنلارمأىضتقمباهدعصُتنأبجينكلكلابىلعرطخي
ليلداذهو.»لمركلالبجىلعهتاقرحمايليإدعصأامك
.هنيعجورخلاةيآيفيذلاأدبملاوهانهأدبملانأىلعحضاو
.هلًادبعمناكملالعجيذلاوهبرلارايتخاف

ًاْمَحلُلُكْأَتَوُحَبْذَتَكُسْفَنيِهَتْشَتاَمِّـلُكْنِمْنِكٰلَو«١٥
يف .َكاَطْعَأيِتَّـلٱَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِةَكَرَبَبَسَح،َكِباَوْبَأِعيَِمجِ
.»ِلَّـيِإلٱَوِيْبَّـظلٱَكِهِنَالُكْأَيُرِهاَّـطلٱَوُسِجَّـنلٱ
١٥:٢٢و١٤:٥ص٢٢ع٢١ع

يتلاةعيرشللفييكتلانمءيشاذهيفُلُكْأَتَوُحَبْذَت
حبذناكذإ)٤و١٧:٣نييوال(ةيربلايفمهرفسمايأتناك
.ةميخلابابدنعالإًاروظحمةازعملاوأفورخلاوأروثلا
دوصقملاسيلةمدقتلاحبذاهلامعتساةرثكعمحبذلاةملكو
كلذيفاهتمدقتوةميهبلاحبذانهاهبدريمليأكلذانهاهب
يهانهةروكذملامئاهبلاتناكنإوبرلاةدابعلنيعملاناكملا
.تامدقتلامئاهبنم

اذهلثميفنيناويحلانيذهركذةرثكِلَّـيِإلٱَوِيْبَّـظلٱَك
.ةيربلايفامهنوديصياوناكليئارسإينبنأىلعلديماقملا

لُكْأَتَالَفُمَّـدلٱاَّـمَأَو«١٦
ْ
ملٱَكُهُكِفْسَتِضْرَألٱَىلَع.ُه

.»ِءاَْ
صو٢٤و٢٣عو١٧:١٠و٧:٢٦نييوالو٩:٤نيوكت
١٥:٢٣

يفةيرورضلارومألانمناكاذهُهُكِفْسَتِضْرَألٱَىلَع
نأبجيناكةايحلاوهيذلامدلانأللكألامئاهبلك
ملمأةمدقتةحيبذلاتناكأءاوسبرللضرألاىلعكفسُي
تومةحيبذتقوىلإهنمدبالكلذءاقبناكو.نكت
ةدابعلايفحئابذلاتناكفانعةيدفهمدكفسيذلاحيسملا
.هيلإًازمر

يفَلُكْأَتْنَأَكَلُِّلَحيَال«١٧ َكِتَطْنِحَْرشُعَكِباَوْبَأِ
ْنِمًائْيَشَالَو،َكِمَنَغَوَكِرَقَبَراَكْبَأَالَو،َكِتْيَزَوَكِرَْمخَو
.»َكِدَيِعِئاَفَرَوَكِلِفاَوَنَوُرُذْنَتيِتَّـلٱَكِروُذُن

رشُعلابيمسامرشُعلااذهدوهيلااورسفممهفَْرشُع
رظنا٢٩-١٤:٢٢ص(يفحاضيإلابهيلعمالكلاويناثلا
.)خلا٢٦:١٢صًاضيأ

يفاَهُلُكْأَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأْلَب١٨«١٨،١٩ ملٱِ
يِذَّـلٱِناَكَْ

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخي
ُ

َكُتَمَأَوَكُدْبَعَوَكُتَنْبٱَوَكُنْبٱَوَتْنَأ،َك
يفيِذَّـلٱُّيِوَّـاللٱَو اَمِّـلُكِبَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُحَرْفَتَو،َكِباَوْبَأِ
َكِماَّـيَأَّـلُكَّـيِوَّـاللٱَُكْرتَتْنَأْنِمِْزَرتْحِا١٩.َكُدَيِهْيَلِإْتَّـدَتْمٱ
.»َكِضْرَأَىلَع
١٤:٢٧ص١٤:٢٣صو١٢و١١ع

يفيِذَّـلٱُّيِوَّـاللٱَو نيبنييواللاعُّزوتخلاَكِباَوْبَأِ
عوشيهاتأو)٨-٣٥:١ددع(يفبّتُرةفلتخملاطابسألا
ىتحليئارسإيفنييواللابةيانعلاتلظو.)١٧صعوشي(
١١:١٣مايأ٢(اذوهيةكلممىلإاورجاهفهونبوماعبريمهضفر
.)١٤و

ٰهلِإُّبَّـرلٱَعَّـسَواَذِإ٢٠«٢٤-٢٠
ُ

َكَمَّـلَكاَمَكَكَموُُختَك
لُقَو
ْ

ْنِمَف.ًاْمَحلَلُكْأَتْنَأيِهَتْشَتَكَسْفَنَّـنَأل،ًاْمَحلُلُكآ:َت
ملٱَناَكاَذِإ٢١.ًاْمَحلُلُكْأَتَكُسْفَنيِهَتْشَتاَمِّـلُك

يِذَّـلٱُناَكَْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخي

ُ
ْنِمْحَبْذٱَف،َكْنَعًاديِعَبِهيِفُهَمْسٱَعَضَيِلَك

يفْلُكَو،َكُتْيَصْوَأاَمَكُّبَّـرلٱَكاَطْعَأيِتَّـلٱَكِمَنَغَوَكِرَقَب ِ
ُيْبَّـظلٱُلَكْؤُياَمَك٢٢.َكُسْفَنْتَهَتْشٱاَمِّـلُكْنِمَكِباَوْبَأ
٢٣.ًءاَوَسِهِنَالُكْأَيُرِهاَّـطلٱَوُسِجَّـنلٱ.ُهُلُكْأَتاَذَكٰهُلَّـيِإلٱَو
َالَف.ُسْفَّـنلٱَوُهَمَّـدلٱَّـنَأل،َمَّـدلٱَلُكْأَتَالْنَأِْزَرتْحٱِنِكٰل
لُكْأَتَال٢٤ِ.مْحَّـللٱَعَمَسْفَّـنلٱِلُكْأَت

ْ
ُهُكِفْسَتِضْرَألٱَىلَع.ُه

ألَا
َ
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ملٱَك
.»ِءاَْ
١١:٢٤صو٣٤:٢٤جورخو٢٨:١٤و١٥:١٨نيوكت
١٤و١٧:١١نييوالو٩:٤نيوكت١٦ع١٥ع١٩:٨و

ٰهلِإُّبَّـرلٱَعَّـسَواَذِإ
ُ

٢٥ةيآلاعمتايآلاهذهَكَموُُختَك
.خلا١٨:٢نييواليفةدعاقللليدعتو١٦و١٥ةيآللطسَب
وأضرألاكلتفارطأىلإيزكرملاةدابعلاعضومنمدعُبلاف
ىلإمهلكاوتأيل(نيديعملالكهعطقعيطتسيالامماهدودح
ناكميفحصفلااولكأيلوأ)حصفلااهيفاولكأيوميلشروأ
.دحاو

لُكْأَتَال«٢٥
ْ
اَذِإٌ،ْريَخَكِدْعَبْنِمَكِدَالْوَألَوَكَلَنوُكَيِلُه

لِمَع
ْ

حلٱَت
ْ
يفَّـَق بَّـرلٱِيَنْيَعِ

.»ِّـ
١٣:١٨صو١٥:٢٦جورخ٣:١٠ءايعشإو٤:٤٠ص
١١:٣٨كولم١و

ريثأتكلذلذإٌْريَخَكِدْعَبْنِمَكِدَالْوَألَوَكَلَنوُكَيِل
.يبدأٌريثاتويعيبط

ُبَهْذَتَواَهُلِمْحَتَف،َكُروُذُنَوَكَليِتَّـلٱَكُساَدْقَأاَّـمَأَو«٢٦
ملٱَىلِإ

.»ُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ
٢٤و٢٢و١:٢١ليئومص١و١٨:١٩و١٠و٥:٩ددع

سادقألابدوصقملانأحّجرملاَكُروُذُنَو...َكُساَدْقَأاَّـمَأَو
تاقرحممدقتنأبجيامموبرللًاسدقتناكاهنألراكبألا
.ًاضيأًاسدقربتعُيناكيناثلارشُعلاو)٢٨:٢٦نييوال(
نمربتعُيناكامنييواللةداعدعملاوألوألارشُعلاو
.ةمالسةمدقتامإوةقرحمةمدقتامإرذنلاناكو.سادقألا

رلٱِحَبْذَمَىلَعَمَّـدلٱَوَمْحَّـللٱ:َكِتاَقَرُْحمُلَمْعَتَف«٢٧
ِّـبَّـ

رلٱِحَبْذَمَىلَعاَهُمَدُكَفْسُيَفَكُحِئاَبَذاَّـمَأَو.َكِٰهلِإ
،َكِٰهلِإِّـبَّـ

.»ُهُلُكْأَتُمْحَّـللٱَو
١٧:١١و١٣و٩و١:٥نييوال

نمديحولاعونلاوهوةمالسلاحئابذيأَكُحِئاَبَذاَّـمَأَو
.نهاكلاودباعلااهيفكرتشييتلاحئابذلا

لٱِهِذٰهَعيَِمجْعَمْسٱَوْظَفْحِا«٢٨
ْ
َكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱِتاَمِلَك

هب اَذِإ،ِدَبَألٱَىلِإٌْريَخَكِدْعَبْنِمَكِدَالْوَألَوَكَلَنوُكَيِلاَِ
لِمَع
ْ

حلٱَوَحِلاَّـصلٱَت
ْ
يفَّـَق بَّـرلٱِيَنْيَعِ

.»َكِٰهلِإِّـ
٢٥ع

عفانةيهلإلاةعيرشلاظفحبقاوعنأىلعصناذه
.هدالوألوظفاحلل

ٰهلِإُّبَّـرلٱَضَرَقىَتَم٢٩«٢٩،٣٠
ُ

َمَمُألٱَكِماَمَأْنِمَك
،ْمُهَضْرَأَتْنَكَسَوْمُهَتْثِرَوَو،ْمُهَِثَرتِلْمِهْيَلِإٌبِهاَذَتْنَأَنيِذَّـلٱ
ْنِماوُداَباَمِدْعَبْنِمْمُهَءاَرَوَداَصُتْنَأْنِمِْزَرتْحٱَف٣٠
ِهلآْنَعَلَأْسَتْنَأْنِمَو،َكِماَمَأ

َ
ُمَمُألٱِءَالُؤٰهَدَبَعَفْيَك:ْمِهِت

ِهلآ
َ
»؟اَذَكٰهُلَعْفَأًاضْيَأاَنَأَفْمُهَت
٧:١٦ص٢٣:٤عوشيو١٩:١صو٢٣:٢٣جورخ

ةدابعىلإلئامدسافلاعبطلانإفَداَصُتْنَأْنِمِْزَرتْحٱَف
رذحلالكناثوألاةدابعنمناسنإلارذحينأبجيفناثوألا
.)٥-١٠:٢ايمرإرظنا(

اوُلِمَعْدَقْمَُّـهنَأل،َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلاَذَكٰهْلَمْعَتَال٣١«٣١،٣٢
ِهلآل
َ
ممِّـبَّـرلٱىَدَلٍسْجِرَّـلُكْمِهِت ىَّـتَحاوُقَرْحَأْذِإ،ُهُهَرْكَياَّـِ
هتاَنَبَوْمِهيِنَب ِهلآلِراَّـنلٱِبِْمِ

َ
لٱُّلُك٣٢.ْمِهِت

ْ
ْمُكيِصوُأيِذَّـلٱِمَالَك

.»ُهْنِمْصِّـقَنُتَالَوِهْيَلَعْدِزَتَال.ُهوُلَمْعَتِلاوُصِرْحٱِهِب
:١٨نييوال١٧:١٥كولم٢و٤عو٣٠و٢٦و١٨:٣نييوال
٢٣:٣٧لايقزحو٣٢:٣٥ايمرإو١٨:١٠صو٢٠:٢و٢١
:٢٢ايؤرو٣٠:٦لاثمأو١:٧عوشيو١٣:١٨و٤:٢ص
١٨

نأرخأتمبتاكردقيالِهِبْمُكيِصوُأيِذَّـلٱِمَالَكْلٱُّلُك
ىسومةنسّريغدقناكنإىسوممفيفمالكلااذهعضي
.هيهاونوهرماوأيأ

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَماَقاَذِإ١«٥-١ ملاَحْوَأٌّيِبَنَكِطَسَوِ لُحٌِ
ْ
َكاَطْعَأَو،ًام

َكَمَّـلَكيِتَّـلٱُةَبوُجْعُألٱِوَأُةَيآلٱِتَثَدَحْوَلَو٢ًةَبوُجْعُأْوَأًةَيآ
ِهلآَءاَرَوْبَهْذَنِل:ًالِئاَقاَهْنَع

َ
َالَف٣اَهْدُبْعَنَواَهْفِرْعَتَْملىَرْخُأٍة

حلٱِوَأِّـيِبَّـنلٱَكِلٰذِمَالَكِلْعَمْسَت
ْ
ملَا حلٱَكِلٰذِِ

ْ
ُل
ْ
َّـبَّـرلٱَّـنَأل،َم

ٰهلِإ
َ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَنوُّبُِحتْلَهَمَلْعَيِلْمُكُنِحَتْمَيْمُك

َ
ِّـلُكْنِمْمُك

،َنوُريِسَتْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَءاَرَو٤.ْمُكِسُفْنَأِّـلُكْنِمَوْمُكِبوُلُق
َحتُهاَياَصَوَو،َنوُقَّـتَتُهاَّـيِإَو

ْ
ُهاَّـيِإَو،َنوُعَمْسَتُهَتْوَصَو،َنوُظَف

لَتِهِبَو،َنوُدُبْعَت
ْ
حلٱِوَأُّيِبَّـنلٱَكِلٰذَو٥.َنوُقِصَت

ْ
ملَا حلٱَكِلٰذُِ

ْ
ُل
ْ
َم

ْمُكَجَرْخَأيِذَّـلٱُمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِءاَرَوْنِمِغْيَّـزلٱِبَمَّـلَكَتُهَّـنَأل،ُلَتْقُي
لٱِتْيَبْنِمْمُكاَدَفَوَْرصِمِضْرَأْنِم

ْ
ِنَعْمُكَحِّـوَطُيِل،ِةَّـيِدوُبُع

لٱِقيِرَّـطلٱ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَرَمَأيِتَّـ

ُ
َنوُعِزْنَتَف.اَهيِفاوُكُلْسَتْنَأْمُك

.»ْمُكِنْيَبْنِمَّـَّـرشلٱ

ألَا
َ
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١٨:٢٢ص٢:٩يكينولاست٢و٢٤:٢٤ىّتم١٠:٢ايركز
١:٨ةيطالغو٧:١١ىّتمو٢٨:٩ايمرإو٨:٢٠ءايعشإو
١١:١٩سوثنروك١و٢٤:٢٤ىّتمو٨:٢ص٤:١انحوي١و
مايأ٢و٢٣:٣كولم٢و١٣:١٤ايؤرو٢:١١يكينولاست٢و
١٤:١٥ايمرإو١٨:٢٠ص٣٠:٢٠و١٠:٢٠ص٣٤:٣١
سوثنروك١و٢٤و٢٢و٢٢:٢١و١٧:٧ص١٣:٣ايركزو
٥:١٣

انهيهوةينثولارومأنمحاحصألااذهيفرذحيَماَقاَذِإ
:ةثالث
.)٥-١ع(باذكلايبنلا.١
.)١١-٦ع(ًارسءاوغإلا.٢
-١٢ع(ناثوألاةدابعبرخآلاةنيدملاناكسضعبءارغإ.٣

١٨(.

نمو.ةمحرالبلتقلاهؤازجةثالثلارومألاكلتنمّلكو
مهونوشيقيداويفةبذكلاءايبنألاايليإلتقلوألاةلثمأ
.لطابلاهلإلالعبلاءايبنأ

ِوَأَكُنْبٱِوَأ،َكِّـمُأُنْبٱَكوُخَأًاِّرسَكاَوْغَأاَذِإَو٦«٨-٦
َكِسْفَنُلْثِميِذَّـلٱَكُبِحاَصْوَأ،َكِنْضِحُةَأَرْمٱِوَأَكُتَنْبٱ
ِهلآُدُبْعَنَوُبَهْذَن:ًالِئاَق

َ
٧َكُؤاَبآَالَوَتْنَأاَهْفِرْعَتَْملىَرْخُأًة

ِهلآْنِم
َ
لٱ،َكَلْوَحَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِة

ْ
لٱِوَأَكْنِمَنيِبيِرَق

ْ
َنيِديِعَب

َالَوُهْنِمَضْرَتَالَف٨،اَهِئاَصْقَأَىلِإِضْرَألٱِءاَصْقَأْنِمَكْنَع
.»ُْهُرتْسَتَالَوُهَلَّـقِرَتَالَوِهْيَلَعَكُنْيَعْقِفْشُتَالَوُهَلْعَمْسَت

٥:٢٠لاثمأو٢٨:٥٤صو١٦:٥نيوكت١٨:٢ص
١:١٠لاثمأ٢٠:١٧و٣و١٨:١ليئومص١و٧:٥اخيمو

صاخشألاضعبنأىلعلدياذهَكوُخَأًاِّرسَكاَوْغَأاَذِإ
ءاوغإيفنوذخأيوناثوألانودبعيونووغينييليئارسإلانم
هذهقفوىلعىرجامةلثمأنمو.هللابعشنممهريغ
لعبلااودبعمهنألبآخآلاوقبنيذلاعيمجوهايلتقةيصولا
لامعألانمكلذريغىلإليثامتلاهرسكولعبلاءايبنأهلتقو
اسآرصعيفدهعلانمناكامو.)٣٠-١٠:١٥كولم٢(
طَيَالْنَمَّـلُكَّـنِإ«وهو

ْ
َنِمُلَتْقُيَليِئاَْرسِإَهٰلِإَّـبَّـرلٱُبُل

لٱَىلِإِريِغَّـصلٱ
ْ
نلٱَوِلاَجِّـرلٱَنِمِريِبَك

.)١٥:١٣مايأ٢(»ِءاَسِّـ
ديدجلادهعلايفتبثُأهنكلبعصهنأدهعلااذهرهاظو
َالَفيِّـنِمَرَثْكَأًاّمُأْوَأًابَأَّـبَحَأْنَم«ىلاعتهلوقليلدب
َّـَيلِإِيتْأَيٌدَحَأَناَكْنِإ«هلوقو.)١٠:٣٧ىّتم(»يِنُّقِحَتْسَي
ىَّـتَح،ِهِتاَوَخَأَوُهَتَوْخِإَوُهَدَالْوَأَوُهَتَأَرْمٱَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُضِغْبُيَالَو
لِتِيلَنوُكَيْنَأُرِدْقَيَالَف،ًاضْيَأُهَسْفَن

ْ
.)١٤:٢٦اقول(»ًاذيِم

)بريأ(هوهيوهعوسيبرلانأيفنننأاننكميالو
ًامئادةيرشبلايديألايفهتنونيدكرتيالوهوميدقلادهعلا
.دبألاىلإوهوهكلذعمهنكل

َّـمُث،ِهِلْتَقِلًالَّـوَأِهْيَلَعُنوُكَتَكُدَي.ُهُلُتْقَتًالْتَقْلَب٩«١١-٩
حلٱِبُهُُمجْرَت١٠.ًاريِخَأِبْعَّـشلٱِعيَِمجيِدْيَأ

ْ
،َتوُمَيىَّـتَحِةَراَجِ

لٱُهَّـنَأل
ْ
ْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِنَعَكَحِّـوَطُيْنَأَسَمَت

لٱِتْيَبْنِمَْرصِمِضْرَأ
ْ
َليِئاَْرسِإُعيَِمجُعَمْسَيَف١١.ِةَّـيِدوُبُع

يفِريِّـِّـرشلٱِرْمَألٱاَذٰهَلْثِمَنوُلَمْعَيَنوُدوُعَيَالَو،َنوُفاََخيَو ِ
.»َكِطَسَو

:١٩و١٧:١٣ص٧:٥٨لامعأو١٧:٧ص١٧:٥ص
٢٠

رهظُيلدهاشلاىلعناكِهِلْتَقِلًالَّـوَأِهْيَلَعُنوُكَتَكُدَي
.ًالوأءازجلاءارجإيفذخأينأهتداهش

ُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَكِنُدُمىَدْحِإْنَعَتْعِمَسْنِإ«١٢
ٰهلِإ
ُ

.»ًالْوَقاَهيِفَنُكْسَتِلَك
٢و٢٠:١ةاضقوخلا٢٢:١١عوشي

امكلذلديحولالاثملاَكِنُدُمىَدْحِإْنَعَتْعِمَسْنِإ
ىرجيذلاسجرلانأضرفننأانلو.ةعبجرمأنمناك
رفسيفءاجامكلذديؤيو.ةينثولاتاقلعتمنمناكاهيف
يتلايهةشحافلانكل)١٠:٩و٩:٩عشوهرظنا(عشوه
رظنا(رهظيامىلعةينثولانمرثكأليئارسإبضغتراثأ
ليئارسإلوقانهرابتعالاقحتسياممو.)٢٠:٢١ةاضق
لَس«نيماينبتاعامجل

ِّـ
لٱاوُم

ْ
يفَنيِذَّـلٱَلاَعَّـيِلَبيِنَبَمْوَق َةَعْبِجِ

.)١١و٥ع(يفرماملقفاوماذهو)٢٠:١٣ةاضق(»ْمُهَلُتْقَنِل

َكِطَسَوْنِمٍميِئَلوُنَبٌساَنُأَجَرَخْدَق١٣«١٣،١٤
ِهلآُدُبْعَنَوُبَهْذَن:َنيِلِئاَقْمِهِتَنيِدَمَناَّـكُساوُحَّـوَطَو

َ
َْملىَرْخُأًة

لَأَسَوَتْشَّـتَفَوَتْصَحَفَو١٤.اَهوُفِرْعَت
ْ

ُرْمَألٱاَذِإَوًادِّـيَجَت
يفُسْجِّـرلٱَكِلٰذَلِمُعْدَق،ٌديِكَأَوٌحيِحَص .»َكِطَسَوِ
٢:١٢ليئومص١و١٩:٢٢ةاضق١٩اذوهيو٢:١٩انحوي١
٦:١٥سوثنروك٢و١٣و٢١:١٠كولم١و٢٥و٢٥:١٧و
٦و٢ع١٧:٢١كولم٢و

املثماذهو»لاعيلبونب«يناربعلالصألايفوٍميِئَلوُنَب
يفنيذلالاعيلبينباوملس«مهلوقوهو)٢٠:١٣ةاضق(يف
.)١٩:٢٢ةاضق(يفًاضيأكلذءاجو.»ةعبج

ألَا
َ
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لِتَناَّـكُسُبِْرضَتًابَْرضَف«١٥
ْ

ملٱَك
،ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبِةَنيِدَْ

.»ِفْيَّـسلٱِّـدَحِباَهِمِئاََهبَعَماَهيِفاَمِّـلُكِباَهُمِّـرَُحتَو
٢١و٦:١٧عوشيو٢٧:٢٨نييوالو٢٢:٢٠جورخ

هلوقوهوةاضقلارفسيفاملثماذهاَهِمِئاََهبَعَم
ِّـدَحِبْمُهوُبََرضَوَنيِماَيْنِبيِنَبَىلِإَليِئاَْرسِإيِنَبُلاَجِرَعَجَرَو«

ملٱَنِمِفْيَّـسلٱ
لٱىَّـتَح،اَِهْرسَأِبِةَنيِدَْ

ْ
.)٢٠:٤٨ةاضق(»َمِئاَهَب

َجت«١٦
ْ
ُحتَو،اَهِتَحاَسِطَسَوَىلِإاَهِتَعِتْمَأَّـلُكُعَم

ْ
ِراَّـنلٱِبُقِر

ملٱ
الَتُنوُكَتَفَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلًةَلِماَكاَهِتَعِتْمَأَّـلُكَوَةَنيِدَْ


َالِدَبَألٱَىلِإ

.»ُدْعَبىَنْبُت
ايمرإو٢٥:٢و١٧:١ءايعشإو٨:٢٨عوشي٦:٢٤عوشي
٤٩:٢

ُحت
ْ
.)٢٠:٤٠ةاضق(ةعبجباولعفاذكَةَنيِدَْملٱِراَّـنلٱِبُقِر

لَيَالَو١٧«١٧،١٨
ْ
ملٱَنِمٌْءَيشَكِدَيِبْقِصَت

َعِجْرَيِل،ِمَّـرَحُْ
اَمَكَكُرِّـثَكُيَوَكَُمحْرَي.ًةَْمحَرَكَيِطْعُيَوِهِبَضَغِّـوُُمحْنِمُّبَّـرلٱ
َظَفْحَتِلَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلَتْعِمَساَذِإ١٨َكِئاَبآلَفَلَح
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُهاَياَصَوَعيَِمج لٱاَِ

ْ
حلٱَلَمْعَتِل،َمْوَي

ْ
يفَّـَق ِ

بَّـرلٱِيَنْيَع
.»َكِٰهلِإِّـ

٢٢:١٧نيوكت٦:٢٦عوشي٦:١٨عوشيو٧:٢٦ص
٣٢و٢٨و١٢:٢٥ص٢٨:١٤و٢٤و٢٦:٤و

ُهََمجَرَف«بتاكلالوقوناخاعرمأنمناكاماذهانركذي
حلٱِبَليِئاَْرسِإُعيَِمج

ْ
ٍةَراَجِحَةَْمجُرُهَقْوَفاوُماَقَأَو...ِةَراَجِ

لٱاَذٰهَىلِإًةَميِظَع
ْ
عوشي(»ِهِبَضَغِّـوُُمحْنَعُّبَّـرلٱَعَجَرَف.ِمْوَي

.)٢٦و٧:٢٥

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

َختَال.ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌدَالْوَأْمُتْنَأ«١
ْ
َالَو،ْمُكَماَسْجَأاوُشِم

َجت
ْ
.»ٍتِّـيَمِلْجَألْمُكِنُيْعَأَْنيَبًةَعْرَقاوُلَع
١٩:٢٨نييوال٣:٢٦ةيطالغو٢٦و٩:٨و٨:١٦ةيمور
٤:١٣يكينولاست١و٤٧:٥و٤١:٥و١٦:٦ايمرإو٢١:٥و

ةيزمرلاةسادقلاعئارشساسأاذهِّـبَّـرلِلٌدَالْوَأْمُتْنَأ
ثيحنييواللارفساميسالوةسمخلارافسألايفةيبدألاو
.عئارشلاةلمج

َختَال
ْ

رفسيفامرركمةيصولاهذهْمُكَماَسْجَأاوُشِم
.)١٩:٢٨نييوال(رييغتلانمءيشبنييواللا

َجتَال
ْ
ةداعكلت(»مكهابجىلع«ْمُكِنُيْعَأَْنيَبًةَعْرَقاوُلَع

قوفامهاقتلمدنعنيبجاحلاقلحبموقتتناكاهلعلوةينثو
.فنألا

ُّبَّـرلٱَكَراَتْخٱِدَقَو،َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمٌبْعَشَكَّـنَأل«٢
ِهْجَوَىلَعَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمجَقْوَفًاّصاَخًابْعَشُهَلَنوُكَتِل
.»ِضْرَألٱ
١٩و٢٦:١٨و٧:٦صو٢٠:٢٦نييوال

ةلعو)٧:٦ص(يفامرركماذهٌسَّـدَقُمٌبْعَشَكَّـنَأل
.سودقلاهللاراتخمهنوكًاسدقمهنوك

ىلعكريسوكتازايتماوكعئارشيفِبوُعُّشلٱِعيَِمج
.ىدهلاننس

.»اَمًاسْجِرْلُكْأَتَال«٣
١٤و١٠:١٣لامعأو٤:١٤لايقزح

نعهللاكاهناممًائيشلكأتاليأاَمًاسْجِرْلُكْأَتَال
.هلكأ

لٱَيِهِهِذٰه«٤
ْ
لٱ:اََهنوُلُكْأَتيِتَّـلٱُمِئاَهَب

ْ
ملٱَوُنْأَّـضلٱَوُرَقَب

.»ُزْعَْ
خلا١١:٢نييوال

امقفوىلعةنماثلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيفام
امىنثُتساوانهعاونألاتّدعنكل)٨-١١:٢نييوال(يف
.كانهىنثُتسا

منغلانمىزعملافالخنأضلاُزْعَْملٱَوُنْأَّـضلٱَوُرَقَبْلٱ
منغلانأحيحصلاونأضلاىلعمنغلارصقيةماعلاضعبو
حئابذلامئاهبيهانهةثالثلاعاونألاونأضلاوزعملاىلعقلطي
.ةينابرقلا

لٱَوُيْبَّـظلٱَوُلَّـيِإلٱَو«٥
ْ
لٱَوُروُمْحَي

ْ
ُلَتْيَّـثلٱَوُمْئِّـرلٱَوُلْعَو

ملٱَو
.»ُةاَهَْ

ةعرسلاديدشناويحوهويلبجلاةاشلاوألعولاكُلَّـيِإلٱ
٣٥:٦ءايعشإو٢:٩داشنألاديشنرظنا(روخصلاىلعزفقي
.)٣:١٩قوقبحو١٨:٣٣رومزمو٢٢:٣٤ليئومص٢و

ةيبرعلايفرومحيلا(.)ندبلاوأةيورألاوأ(ُروُمْحَيْلٱ
وهوةغللابتكضعبيفامىلعشحولارامحوةبادورمحألا
رهظيامىلعلعولانمفنصوليألاعاونأنمناويحانه
ةيناربعلاةظفللاو.لبإلانمرغصأولازغلانمربكأوهو

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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لعولاوهوندبلاولعولاىثنأيهوةيورألاىلعقلطت
.)نسملا

.شحولارقبنمبرضُلَتْيَّـثلٱ
.ةيشحولاةرقبلاُةاَهَْملٱ

لٱَنِمٍةَمِيَهبُّلُكَو٦«٨-٦
ْ
لِظُّقُشَتِمِئاَهَب

ْ
ُهُمِسْقَتَوًاف

لِظ
ْ
َجتَوِْنيَف

ْ
مم،اَهوُلُكْأَتَالَفِهِذٰهَّـالِإ٧.َنوُلُكْأَتاَهاَّـيِإَفَُّرت َُّرتَْجياَّـِ

ممَو ظلٱُّقُشَياَّـِ
لِّـ
ْ

ملٱَف
جلٱ:َمِسَقْنُْ

ْ
لٱَوُبَنْرَألٱَوُلََم

ْ
َجتاََّـهنَأل،ُرْبَو

ْ
َُّرت

لِظُّقُشَتَالاَهَّـنِكٰل
ْ
خلٱَو٨.ْمُكَلٌةَسِجَنَيِهَف،ًاف

ْ
ُّقُشَيُهَّـنَألُريِزْنِ

لِّـظلٱ
ْ

اوُلُكْأَتَالاَهِْمَحلْنِمَف.ْمُكَلٌسِجَنَوُهَفَُّرتَْجيَالُهَّـنِكٰلَف
لَتَالاَهَثَثُجَو

ْ
.»اوُسِم

٢٧و١١:٢٦نييوال

١١:٣نييوال(نييواللارفسيفتايآلاهذهيفامركُذ
-٨(.

يفاَمِّـلُكْنِمُهَنوُلُكْأَتاَذٰهَو٩«٩،١٠ ملٱِ
ْ
ُهَلاَمُّلُك:ِهاَيِ

ُفِناَعَزُهَلَسْيَلاَمُّلُكْنِكٰل١٠.ُهَنوُلُكْأَتٌفَشْرَحَوُفِناَعَز
.»ْمُكَلٌسِجَنُهَّـنِإ.ُهوُلُكْأَتَالٌفَشْرَحَو
١١:٩نييوال

.)١٢-١١:٩نييوالرظنا(

َنوُلُكْأَتَالاَماَذٰهَو١٢.َنوُلُكْأَتٍرِهاَطٍْريَطَّـلُك١١«١١،١٢
لٱَوُقوُنَألٱَوُْرسَّـنلٱ:ُهْنِم

ْ
.»ُباَقُع

١١:١٣نييوال

.)١٩-١١:١٣نييوالرظنا(ُهْنِمَنوُلُكْأَتَالاَماَذٰهَو

حلٱَو١٣«٢٠-١٣
ْ
لٱَوُةَأَدِ

ْ
ِهِساَنْجَأَىلَعُنيِهاَّـشلٱَوُقِشاَب

ُفَأَّـسلٱَوُميِلَّـظلٱَوُةَماَعَّـنلٱَو١٥ِهِساَنْجَأَىلَعٍباَرُغُّلُكَو١٤
لٱَو
ْ
لٱَو١٦ِهِساَنْجَأَىلَعُزاَب

ْ
لٱَوُموُب

ْ
لٱَوُّيِكْرُك

ْ
لٱَو١٧ُعَجَب

ْ
ُقوُق

لٱَوُمَخَّـرلٱَو
ْ
لٱَوُقَلْقَّـللٱَو١٨ُصاَّـوَغ

ْ
هلٱَوِهِساَنْجَأَىلَعُءاَغْبَب

ُْ
ُدُهْد

خلٱَو
ْ
٢٠.ُلَكْؤُيَال.ْمُكَلٌسِجَنِْريَّـطلٱِبيِبَدُّلُكَو١٩.ُشاَّـُف
.»َنوُلُكْأَتٍرِهاَطٍْريَطَّـلُك
١١:٢١نييوال١١:٢٠نييوال

.)٢٠-١١:١٤نييوال(ُنيِهاَّـشلٱَوُقِشاَبْلٱَوُةَأَدِْحلٱ

لِلاَهيِطْعُت.اَمًةَّـثُجاوُلُكْأَتَال«٢١
ْ
يفيِذَّـلٱِبيِرَغ َكِباَوْبَأِ

.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمٌبْعَشَكَّـنَأل،ٍّيِبَنْجَألاَهُعيِبَيْوَأاَهُلُكْأَيَف
طَتَال

ْ
.»ِهِّـمُأِنَبَلِبًايْدَجْخُب

٢٣:١٩جورخ٢ع٤:١٤لايقزحو٢٢:٨و١٧:١٥نييوال
٣٤:٢٦و

.كلذىلعهركمريغوهفدارأاذإاَهُلُكْأَيَف
٢٣:١٩جورخريسفترظنا(ِهِّـمُأِنَبَلِبًايْدَجْخُبْطَتَال
.)٣٤:٢٦و

َنِمُجُرَْخييِذَّـلٱَكِعْرَزِلوُصَْحمَّـلُكُِّـرشَعُتًاريِشْعَت«٢٢
حلٱ
ْ
.»ٍةَنَسِبًةَنَسِلَْق
١٠:٣٧ايمحنو١٧و١٢:٦صو٢٧:٣٠نييوال

ىلعدوهيلايرسفمروهمجودوملتلاقفتاُِّـرشَعُتًاريِشْعَت
ص(يفيذلارشُعلاو)٢٨ع(يفوانهروكذملارشُعلانأ
نأبلوألانعزاتميويناثلارشُعلاوهودحاو)١٥-٢٦:١٢
:١٨ددع(»مهتمدخنعًاضوعًاثاريم«نييواللناكلوألا
رشعناكو.)٢٨:٢٦ددع(ةنهكللرشُعلانوعفريهنمو)٢١
نييواللارشعربتعُينكيملولوألارشُعلابىمسُينييواللا
.ًادبأًاسدقمدعُيناكفةنهكلارشعوأيناثلا

يف،َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُلُكْأَتَو٢٣«٢٥-٢٣ ملٱِ
يِذَّـلٱِناَكَْ

،َكِتْيَزَوَكِرَْمخَوَكِتَطْنِحَْرشُع،ِهيِفُهَمْسٱَّـلِحُيِلُهُراَتَْخي
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَيِقَّـتَتْنَأَمَّـلَعَتَتِل،َكِمَنَغَوَكِرَقَبِراَكْبَأَو

َ
َّـلُكَك

ْنَأَرِدْقَتَالىَّـتَحُقيِرَّـطلٱَكْيَلَعَلاَطاَذِإْنِكٰلَو٢٤.ِماَّـيَألٱ
َحت
ْ
ملٱَكْيَلَعًاديِعَبَناَكاَذِإ.ُهَلِم

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱُناَكَْ
ُ

َك
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكُكِراَبُيْذِإ،ِهيِفُهَمْسٱَلَعْجَيِل

ُ
،ٍةَّـضِفِبُهْعِبَف٢٥،َك

لٱَّـُرصَو
ْ
يفَةَّـضِف ملٱَىلِإْبَهْذٱَوَكِدَيِ

ُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ
ٰهلِإ
ُ

.»َك
١٢:٢١ص٢٠و١٥:١٩ص١٨و١٧و٧و٦و١٢:٥ص

ناكو.يناثلارشُعلالكأتيأَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُلُكْأَت
ةثلاثلاةنسلايفبيترتلافلتخيونيتنسىتؤيكلذ
ةنسلابةفورعملاةعباسلاةنسلاامأو.)٢٨عرظنا(ةسداسلاو
داصحالذإحّجريامىلعريشعتنماهيفنكيملفةيتبسلا
لكأينأدحاولكلناكوعيمجللضرألاةلغتناكواهيف
.ءاشاماهنم

لٱِقِفْنَأَو٢٦«٢٦،٢٧
ْ
يفَةَّـضِف يفَكُسْفَنيِهَتْشَتاَمِّـلُكِ ِ

لٱ
ْ
لٱَوِرَقَب

ْ
خلٱَوِمَنَغ

ْ
ملٱَوِرَْم

طَتاَمِّـلُكَوِرِكْسُْ
ْ
،َكُسْفَنَكْنِمُبُل

٢٧.َكُتْيَبَوَتْنَأْحَرْفٱَوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأَكاَنُهْلُكَو
يفيِذَّـلٱُّيِوَّـاللٱَو َالَوٌمْسِقُهَلَسْيَلُهَّـنَأل،ُهُْكْرتَتَالَكِباَوْبَأِ
.»َكَعَمٌبيِصَن

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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١٨:٢٠ددع١٩و١٨و١٢:١٢ص٢٦:١١و١٨و١٢:٧ص
٢و١٨:١صو

رشُعلااوقفنيالنأدوهيلاةداعنمناكَةَّـضِفْلٱِقِفْنَأَو
.انههبحمسُيملءيشىلعيناثلا

مرحمبسيلركسملابرشنأىلعلدياذهِرِكْسُْملٱ
)ركسلادحىلإهنمراثكإلاىلإرظنلابلب(هسفنىلإرظنلاب
.)١:١٥اقولرظنا(

يف«٢٨ ُختَنيِنِسِثَالَثِرِخآِ
ْ
يفَكِلوُصَْحمِْرشُعَّـلُكُجِر ِ

لِت
ْ

يفُهُعَضَتَوِةَنَّـسلٱَك .»َكِباَوْبَأِ
٤:٤سوماعو٢٦:١٢ص

يف ُختَنيِنِسِثَالَثِرِخآِ
ْ
دنعاذهىمسُيِْرشُعَّـلُكُجِر

وهودحاويناثلارشُعلاوهنأنوريونيكاسملارشُعبدوهيلا
يفعزويناكهنكلميلشروأيفهباحصأهلكأييذلارشُعلا
.نيكاسملاىلعةسداسلاوةثلاثلاةنسلا

،َكَعَمٌبيِصَنَالَوٌمْسِقُهَلَسْيَلُهَّـنَأل،ُّيِوَّـاللٱِيتْأَيَف«٢٩
لٱَو
ْ
لٱَوُبيِرَغ

ْ
يفَنيِذَّـلٱُةَلَمْرَألٱَوُميِتَي َنوُلُكْأَيَو،َكِباَوْبَأِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَكِراَبُيِل،َنوُعَبْشَيَو
ُ

يفَك يِذَّـلٱَكِدَيِلَمَعِّـلُكِ
.»ُلَمْعَت

٣:٩لاثمأو١٥:١٠ص٢٧عو١٢:١٢ص٢٦:١٢ص
٣:١٠يخالمو١٠و

دوهيلايرسفمدحأوهويشارلاقُّيِوَّـاللٱِيتْأَيَف
يفروكذملا(لوألارشُعلاذخأيويتأييواللانإ«نيروهشملا
.»يناثلارشعلانوذخأيىماتيلاوءابرغلاو)١٨صددع
انهباتكلامالكيفيناثلارشُعلاىوسىلعناهربالنكلو
صرظنا(ًامئادكلذيفنيكاسملانوكراشياوناكنويواللاف
يتآلاببسللرابتعالاقحتسييشاريأرف.)١٤و١٦:١١
ةيفانمةينثتلاةعيرشنأىأرنيثدحملاضعبف.ًاصوصخ
اوظفحنيذلادوهيلانكلرشُعلاىلإرظنلابددعلاةعيرشل
نيرفسلاننُسنيبتافانمنماوريملطبضوقيقدتبةاروتلا
يفانسفنأعقوتاذاملفددعلاةنُسيهةينثتلاةنسنأاوأرلب
ضئارفلاتناكاذإو.بعاصملاهذهباهلقرعنولكشملااذه
يفسيلو.نيفلتخمسانأعضواهنأدقتعناذاملفةقفاوتم
ناعونرشُعلانأىلإرظنلاىوسةبوعصلكنمصلختلا
وهونييوالللوألارشُعلاف.يناثلارشُعلاولوألارشُعلا
يقتتنأملعتايكل«برلليناثلارشُعلاومهشاعمببس
رورسةميلوامإرشعلاناكف)٣٣ع(»مايألالككهلإبرلا

هلإهللانإفهللانيكاسملةصاخةبهامإوتيبلالهأل
.هفويضةلاعإلهتدئامدعيناكليئارسإ

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٣-١ َوُهاَذٰهَو٢.ًءاَرْبِإُلَمْعَتَنيِنِسِعْبَسِرِخآِ
ممُهَدَيٍنْيَدِبِحاَصُّلُكُِئْربُي:ِءاَرْبِإلٱُمْكُح َضَرْقَأاَّـِ
ٍءاَرْبِإِبَيِدوُنْدَقُهَّـنَأل،ُهاَخَأَالَوُهَبِحاَصُبِلاَطُيَال.ُهَبِحاَص
َكيِخَأَدْنِعَكَلَناَكاَماَّـمَأَو،ُبِلاَطُتَّـيِبَنْجَألٱ٣.ِّـبَّـرلِل
.»ُهْنِمَكُدَيُهُِئْربُتَف
٣١:١٠صو٤و٢٥:٢نييوالو١١و٢٣:١٠و٢١:٢جورخ
٢٣:٢٠ص٣٤:١٤ايمرإو

يف يفةعيرشلاطسبانهةعيرشلاخلاَنيِنِسِعْبَسِرِخآِ
ةنسلاكلترصقُتملو)خلا٢٥:٣نييوالوخلا٢١:٢جورخ(
ةعباسلاةنسلايفضرألاةحارإونييناربعلاديبعلاقاتعإىلع
نينويدملانعىحميوةنسلاكلتاهيفكرتينيَّـدلاناكلب
.ًاماععفنلانوكيف

يفَكُكِراَبُياَمَّـنِإَّـبَّـرلٱَّـنَألٌ.ريِقَفَكيِفْنُكَيَْملْنِإَّـالِإ«٤ ِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱ

ُ
.»اَهَكِلَتْمَتِلًابيِصَنَك

٢٨:٨ص

ةرابعلالصأةرابعلاهذهٌريِقَفَكيِفْنُكَيَْملْنِإَّـالِإ
ٌةَميِظَعٌةَمْعِن«هلوقيهولامعألارفسيفيتلاةذيذللا
:٤لامعأ(»ًاجاَتُْحمٌدَحَأْمِهيِفْنُكَيَْملْذِإ،ْمِهِعيَِمجَىلَعْتَناَك
ريقفلاريغىلعناكهنألصألاةرابعنممهفُيو.)٣٤و٣٣
.نيَّـدلانمهيلعاميفوينأ

لامعألارفسيفرمألاناكاذكوَكُكِراَبُياَمَّـنِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل
:٤لامعأ(»ْمِهِعيَِمجَىلَعْتَناَكٌةَميِظَعٌةَمْعِن«ليقذإ

يفنيواستمعيمجلانوكينأبجوتالةكربلاهذهو.)٣٣
اوكرتيالنأىلعنيرداقنوحجانلانوكينأيفكيفحاجنلا
.ًاجاتحممهنيبًادحأ

َّـلُكَلَمْعَتَوَظَفْحَتِلَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَتْوَصَتْعِمَساَذِإ«٥
لٱِهِذٰه

ْ
لٱَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱاَياَصَو

ْ
.»َمْوَي

٢٨:١ص

يشارلاقاذك»ًاجاَتُْحمٌدَحَأْمِهيِفْنُكَيَْمل«َتْعِمَساَذِإ
٤:٣٣لامعأ(لامعألارفسيفءاجامقفوىلعوهو
.)٣٤و

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٥٤
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ٰهلِإُّبَّـرلٱَكُكِراَبُي«٦
ُ

ًَةريِثَكًاَممُأُضِرْقُتَف.َكَلَلاَقاَمَكَك
َالَكْيَلَعْمُهَوٍَةريِثَكٍمَمُأَىلَعُطَّـلَسَتَتَو،ُِضَرتْقَتَالَتْنَأَو
.»َنوُطَّـلَسَتَي

٢٢:٧لاثمأو٢٨:١٣ص٤٤و١٥و٢٨:١٢ص

)١٢:٢نيوكت(ميهاربإكيبألهدعوبَكَلَلاَقاَمَك
.)٢٢:٧لاثمأ(دوستفُضِرْقُتَف

يفَكِتَوْخِإْنِمٌدَحَأٌ،ريِقَفَكيِفَناَكْنِإ«٧ َكِباَوْبَأِدَحَأِ
يف ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَكِضْرَأِ

ُ
لَقِّـسَقُتَالَف،َك

ْ
َالَوَكَب

لٱَكيِخَأْنَعَكَدَيْضِبْقَت
ْ
.ِ»ريِقَف

٣:١٧انحوي١

.شاعملابابسأىلإجاتحمٌريِقَف
يفَكِباَوْبَأ .كتيرقوأكتنيدميفيأَكِضْرَأِ
يطعيالوهبلققرينمسانلانمخلاَكَبْلَقِّـسَقُتَالَف
.كديضبقتالوًاضيألاقكلذلو

.ِهْيَلِإُجاَتَْحياَمَراَدْقِمُهْضِرْقَأَوُهَلَكَدَيْحَتْفٱِلَب٨«٨،٩
لَقَعَمَنوُكَيْنَأْنِمِْزَرتْحٱ٩

ْ
ِتَبُرَقْدَق:ًالِئاَقٌميِئَلٌمَالَكَكِب

لٱَكيِخَأِبَكُنْيَعُءوُسَتَوِءاَرْبِإلٱُةَنَس،ُةَعِباَّـسلٱُةَنَّـسلٱ
ْ
َالَوِريِقَف

.»ٌةَّـيِطَخَكْيَلَعُنوُكَتَفِّـبَّـرلٱَىلِإَكْيَلَعَخُْرصَيَف،ِهيِطْعُت
:٢٨ص٣٥و٦:٣٤اقولو٥:٤٢ىّتمو٢٥:٣٥نييوال
ىّتم٢٤:١٥ص٢٠:١٥ىّتمو٢٨:٢٢و٢٣:٦لاثمأو٥٤
٤٢و٢٥:٤١

.ًارارماهحتفلاحلاتضتقاولوَكَدَيْحَتْفٱ
.هلبهتنأدريملنإُهْضِرْقَأَو
نأكيلعاموةجاحيفهكرتتالفِهْيَلِإُجاَتَْحياَمَراَدْقِم
.ًاينغهلعجت

لَقُءوُسَيَالَوِهِطْعَأ«١٠
ْ
اَذٰهِبَبَسِبُهَّـنَألِهيِطْعُتاَمَدْنِعَكُب

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكُكِراَبُيِرْمَألٱ
ُ

يفَك ِهْيَلِإُّدَتْمَتاَمِعيَِمجَوَكِلاَمْعَأِّـلُكِ
.»َكُدَي
٢٢:٩لاثمأو٢٤:١١و١٤:٢٩ص٧و٩:٥سوثنروك٢

نلعتالفهنيبوكنيبرمألانكيلوةرمةئمولوِهِطْعَأ
:٦ىّتم(»َكُنيِمَيُلَعْفَتاَمَكَلاَمِشْفِّـرَعُتَالَف«قوبلابكلذ
اوناكدوهيلانأيفكشالفيشارريسفتقفوىلعاذهو.)٣
ةعيرشيفهوفرعاممةقدصلايفحيسملائدابمنومهفي
.ىسوم

لوأنمةكربلاىلعلصحتوناسحإلايأاَذٰهِبَبَسِب
نيحءازجلالانت«يشارلاق.هبكدعووكلذىلعكمزع
لوقلقفاوماذهو.»اهئاطعإىلعيزجتامكةقدصلابدعت
اَمِبَسَحَىلَعٌلوُبْقَمَوُهَفًادوُجْوَمُطاَشَّـنلٱَناَكْنِإ«لوسرلا
.)٨:١٢سوثنروك٢(»ُهَلَسْيَلاَمِبَسَحَىلَعَال،ِناَسْنِإلِل

لٱُدَقْفُتَالُهَّـنَأل«١١
ْ
َكيِصوُأاَنَأَكِلٰذِل.ِضْرَألٱَنِمُءاَرَقُف

ملٱَكيِخَألَكَدَيْحَتْفٱ:ًالِئاَق
ْ
لٱَوِنيِكْسِ

ْ
يفِريِقَف .»َكِضْرَأِ

١٢:٨انحويو١٤:٧سقرمو٢٦:١١ىّتم

ةيآلاهذهنيبةافانمالِضْرَألٱَنِمُءاَرَقُفْلٱُدَقْفُتَالُهَّـنَأل
نأانيلعنكلرقتفينأدبالسانلاضعبنألةعبارلاةيآلاو
نمءارقفلادقفُتالهنألةجاحيفىقبياليكلريقفلادعاسن
ملىلاعتوهناحبسهللانإفمهتوخإمهدعاسينأبالإضرألا
.ملاعلااذهيفقلطملايواستلانيواستمسانلالعجي

طحنملاانهنيكسملايشارلاقِريِقَفْلٱَوِنيِكْسِْملٱَكيِخَأل
ةدعاسمانيلعهللابجوأوةقيقحجاتحملاريقفلاوهرقفل
نموبرلامهامسامكانتوخإمهنألءارقفلاونيكاسملا
نممهضعبةدعاسمبةوخإلاضعبموقينأبجاولا
لاؤسكيشارلأسو.ضعبلاانضعبءاضعأاننألنيجاتحملا
جاتحملاوههلوقبباجأو»يخأوهنم«حيسملليسومانلا
.كيفريقفلاو

لٱَكوُخَأَكَلَعيِباَذِإ«١٢
ْ
ِينَاْربِع

ُّ
لٱَكُتْخُأْوَأ

ْ
ُةَّـيِنَاْربِع

طُتِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱيِفَف،َنيِنِسَّـتِسَكَمَدَخَو
ْ
ْنِمًاّرُحُهُقِل

.»َكِدْنِع
٣٤:١٤ايمرإو٢٥:٣٩نييوالو٢١:٢جورخ

ِيناَْربِعْلٱَكوُخَأَكَلَعيِباَذِإ
ُّ

تركُذُةَّـيِناَْربِعْلٱَكُتْخُأْوَأ
)١٤و١٣و٣٦:٩ايمرإ(ايمرإةءوبنيفةّرسفمةعيرشلاهذه
يهو)١١-٢١:٢جورخ(جورخلارفسيفتيطعُأامك
.ةّيوانيسلاةعيرشلانملوألالصفلالغشت

نمةعباسلاالةيتبسلاةنسلايأِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱيِفَف
.نينستسةدميناربعلادبعتسُينأردنوعيبلاةءادب

طُتَنيِحَو«١٣
ْ
طُتَالَكِدْنِعْنِمًاّرُحُهُقِل

ْ
١٤.ًاغِراَفُهُقِل

َكَكَراَباَمَك.َكِتََرصْعَمْنِمَوَكِرَدْيَبْنِمَوَكِمَنَغْنِمُهُدِّـوَزُت
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
.»ِهيِطْعُتَك

١٠:٢٢لاثمأ

نمديوزتلااذهةميقّنيبتنخلاُهُدِّـوَزُتًاغِراَفُهُقِلْطُتَال
هسفنعابهنألءيشهعمنوكيالهتمدخةياهنيفدبعلانأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٥٥
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نمهنكميةيآلايفركُذامبذئنيحهديوزتفرقفلانم
.ةديدجةايحيفعورشلا

يفًادْبَعَتْنُكَكَّـنَأْرُكْذٱَو«١٥ ُّبَّـرلٱَكاَدَفَف،َْرصِمِضْرَأِ
ٰهلِإ
ُ

هبَكيِصوُأاَنَأَكِلٰذِل.َك لٱِرْمَألٱاَذِٰ
ْ
.»َمْوَي

١٦:١٢و٥:١٥ص

يفًادْبَعَتْنُكَكَّـنَأْرُكْذٱ كتدوزينإو«َْرصِمِضْرَأِ
.)يشار(»رحبلامئانغورصممئانغبكتيلحو

اموهنييواللارفسيفيذلاببسلاوَكيِصوُأاَنَأَكِلٰذِل
َالَْرصِمِضْرَأْنِمْمُهُتْجَرْخَأَنيِذَّـلٱيِديِبَعْمَُّـهنَأل«هصن
لٱَعْيَبَنوُعاَبُي

ْ
اونوكيلنوعابياليأ()٢٥:٤٢نييوال(»ِديِبَع

عابتتناكامفضرألامكحناكاذكو.)دبألاىلإًاديبع
.)٢٣و١٧و٢٥:١٦نييوال(برللضرألانألدبألاىلإ

ْدَقُهَّـنَألَكِدْنِعْنِمُجُرْخَأَال:َكَلَلاَقاَذِإْنِكٰلَو«١٦
.»َكَدْنِعٌْريَخُهَلَناَكْذِإ،َكَتْيَبَوَكَّـبَحَأ
٦و٢١:٥جورخ

هنألالَكَّـبَحَأْدَقُهَّـنَألَكِدْنِعْنِمُجُرْخَأَال:َكَلَلاَقاَذِإ
.كلذىلعهركم

ملٱِذُخَف«١٧
ْ
لَعْجٱَوَزَرْخِ

ْ
يفُه يفَوِهِنُذُأِ لٱِ

ْ
َكَلَنوُكَيَف،ِباَب

.»ًاضْيَأَكِتَمَألُلَعْفَتاَذَكٰهَو.ًادَّـبَؤُمًادْبَع

١٣ع(اهدّوزوةغرافاهقلطتالفَكِتَمَألُلَعْفَتاَذَكٰهَو
ع(كدنعنمجرخأالتلاقوتدارأاذإةمَأاهقبأوأ)١٤و
جورخلارفسيفليقاموانهليقامنيبةافانمالو.)١٦
.)ريسفتلاو١١-١١:٧جورخرظنا(

طُتْنَأَكْيَلَعْبُعْصَيَال«١٨
ْ
ُهَّـنَأل،َكِدْنِعْنِمًاّرُحُهَقِل

ُّبَّـرلٱَكُكِراَبُيَف.َنيِنِسَّـتِسَكَمَدَخِريِجَألٱِةَرْجُأْيَفْعِض
ٰهلِإ
ُ

يفَك .»ُلَمْعَتاَمِّـلُكِ
٢١:١٦و١٦:١٤ءايعشإ

ةمدختناكَنيِنِسَّـتِسَكَمَدَخِريِجَألٱِةَرْجُأْيَفْعِض
.)١٦:١٤ءايعشإ(نينسثالثريجألا

ُهُسِّـدَقُتَكِمَنَغْنِمَوَكِرَقَبْنِمُدَلوُيٍرَكَذٍرْكِبُّلُك«١٩
َرْكِبَّـزَُجتَالَوَكِرَقَبِرْكِبَىلَعْلِغَتْشَتَال.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِل

.»َكِمَنَغ
٣:١٣ددعو٢٧:٢٦نييوالو٣٤:١٩و١٣:٢جورخ

يفلمعتسُيالفبرللهلعجتيأُهُسِّـدَقُت...ٍرْكِبُّلُك
.)٢٧:٢٦نييوال(ةيداعلارومألا

يف،ٍةَنَسِبًةَنَسُهُلُكْأَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأ٢٠«٢٣-٢٠ ِ
ملٱ
َناَكاَذِإْنِكٰلَو٢١.َكُتْيَبَوَتْنَأ،ُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ
ِّـبَّـرلِلُهْحَبْذَتَالَف،ٌءيِدَراَمٌبْيَع،ًىمَعْوَأٌجَرَع،ٌبْيَعِهيِف
يف٢٢.َكِٰهلِإ ِيْبَّـظلٱَكًءاَوَسُرِهاَّـطلٱَوُسِجَّـنلٱ.ُهُلُكْأَتَكِباَوْبَأِ
ُهُكِفْسَتِضْرَألٱَىلَع.ُهُلُكْأَتَالَفُهُمَداَّـمَأَو٢٣.ِلَّـيِإلٱَو
ملٱَك
.»ِءاَْ
:٢٢نييوال١٤و١٦:١١و١٤:٢٣و١٧و٧و٦و١٢:٥ص
١٣و١٢:١٦ص٢٢و١٢:١٥ص١٧:١صو٢٠

لكأطبرياذهخلاٍةَنَسِبًةَنَسُهُلُكْأَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأ
ءيشانهو.)١٤:٢٣ص(يناثلارشُعلابمئاهبلانمراكبألا
ةضيرفوةضيرفلاهذهنيبةماتلاةقالعلامهفيفةبوعصلانم
.لوألارشعلاعم)١٨:١٥ددع(ةنهكللةزورفملاراكبألا
يشارلاق.دوهيلالامعتساىلإلوكومةبوعصلاهذهعفدو
.نهاكلاهلكأتهلوقيفبطاخملانأةيآلاهذهريسفتيف
زرفتتناكيتلاراكبألانإدوهيلايرسفمنمرخآلاقو
هنأليقاذهىلعو.بيعالبيتلاراكبألايهنهاكلل
لكألةنهكللمدقتواهيفبيعاليتلاراكبألاعمجتتناك
.تيبلالهأاهلكأيناكاهاوساموراكبألا

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

)١٢صجورخرظنا٨ىلإ١ع(حصفلا

يفُهَّـنَأل،َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلًاحْصِفْلَمْعٱَوَبيِبَأَرْهَشْظَفْحِا«١ ِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَجَرْخَأَبيِبَأِرْهَش

ُ
.»ًالْيَلَْرصِمْنِمَك

١٢:٢٩جورخ٣٤:١٨و١٣:٤جورخخلا١٢:٢جورخ
٤٢و

روتكدللسدقملاباتكلاسوماقيفءاجَبيِبَأَرْهَش
لبانسلارهش)ءارضخةلبنس(بيبأ«هصنامتسوبجروج
ةسدقملانييناربعلاةنسروهشنمرهشلوأوهو.ءارضخلا
ضعبنأريغراذآلالهيفئدتبيهنأحجرألاوناسينهيليو
.»ناسينلالهيفئدتبيهنأاولاقنيثدحملا

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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تومةليليفجورخلابنييليئارسإللنوعرفنذأًالْيَل
٣٣:٣ددع(دغلايفالإًالعفاوقلطنيملمهنأىلعراكبألا
.)٤و

لٱُحَبْذَتَف٢«٥-٢
ْ
يفًارَقَبَوًامَنَغَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلَحْصِف ملٱِ

ِناَكَْ
.ًاريَِمخِهْيَلَعْلُكْأَتَال٣.ِهيِفُهَمْسٱَّـلِحُيِلُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱ
ملٱَزْبُخ،ًاريِطَفِهْيَلَعُلُكْأَتٍماَّـيَأَةَعْبَس

ٍةَلَجَعِبَكَّـنَألِةَّـقَشَْ
َْرصِمِضْرَأْنِمَكِجوُرُخَمْوَيَرُكْذَتِلَْرصِمِضْرَأْنِمَتْجَرَخ
يفٌريَِمخَكَدْنِعَرُيَالَو٤.َكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُك َكِموُُختِعيَِمجِ
لٱِمْحَّـللٱَنِمٌْءَيشْتِبَيَالَو،ٍماَّـيَأَةَعْبَس

يفًءاَسَمُحَبْذَتيِذَّـ ِ
لٱ
ْ
لٱَىلِإِلَّـوَألٱِمْوَي

ْ
لٱَحَبْذَتْنَأَكَلُِّلَحيَال٥.ِدَغ

ْ
يفَحْصِف ِدَحَأِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَكِباَوْبَأ
ُ

»َك
:١٣و٣٩و١٩و١٢:١٥جورخ٢٦و١٢:٥ص٢٨:١٩ددع
٣٤:٢٥و١٢:١٠جورخ١٣:٧جورخ٣٤:١٨و٧و٦و٣

امإوفورخامإيهفحصفلاةحيبذامأخلاًارَقَبَوًامَنَغ
صريسفترظنا(ىزعملاونأضلاىلعقلطيمنغلانأليدج
ًاضيأكلانهناكنكلو.)١٢:٥جورخهبلباقو١٤:٤
ريطفلامايأنملوألامويللةنّيعمناريثلانمةصاخةمدقت
.)٢٨:١٩ددعرظنا(حصفلايلييذلا

يفْلَب٦«٦،٧ ملٱِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ

ُ
َّـلِحُيِلَك

لٱُحَبْذَتَكاَنُه.ِهيِفُهَمْسٱ
ْ
ِسْمَّـشلٱِبوُرُغَوْحَنًءاَسَمَحْصِف

يف طَتَو٧،َْرصِمْنِمَكِجوُرُخِداَعيِمِ
ْ
يفُلُكْأَتَوُخُب ملٱِ

ِناَكَْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱ

ُ
يفُفَِرصْنَتَّـمُث،َك لٱِ

ْ
َىلِإُبَهْذَتَوِدَغ

.»َكِماَيِخ
كولم٢و٣٥:١٣مايأ٢و٩و١٢:٨جورخ١٢:٦جورخ
١١:٥٥و٢٣و٢:١٣انحويو٢٣:٢٣

يفِسْمَّـشلٱِبوُرُغَوْحَنًءاَسَم َْرصِمْنِمَكِجوُرُخِداَعيِمِ
ناكًالعفريسلااهيفاوأدتبايتلاةعاسلاداعيملاكلذناكنإ
:٢٣ددعرظنا(رهشلانمرشعسماخلاءاسمءاسملاكلذ
جورخ(ةنسلانمنيعمتقوداعيملابداريدقنكلو)٣
نمعبارلامويلاهلوأحصفلاناكو.)خلا٩:٢ددعو٢٣:١٥
ةيآلايفدوصقملاتقولانوكيفرشعسماخلامويلاالناسين
الكلهملانمنييليئارسإلاصلخيذلافورخلاحبذتقو
ناكامكهنأانهركذلاقحتسياممو.ًالعفريسلاةءادبتقو
ديعناكرصميففورخلاخبذبذاقنإللًاراكذتحصفلاديع
بعشلاةحارةنكمألوأتوّكسيفلولحللًاراكذتلاظملا
.ًالعفجورخلاءادتبادعبذَقنُملا

يفَو،ًاريِطَفُلُكْأَتٍماَّـيَأَةَّـتِس«٨ لٱِ
ْ
ٌفاَكِتْعٱِعِباَّـسلٱِمْوَي

.»ًالَمَعِهيِفْلَمْعَتَال.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِل
٢٩:٣٥ددعو٣٦و٢٣:٨نييوالو١٣:٦و١٢:١٦جورخ

هنإفةيداعلالامعألانععاطقنايأسُّبحتيأٌفاَكِتْعٱ
درتملةظفللاهذهو.ةداتعملالامعألانعمويلاكلذيفعنم
نييوال(ةاروتلانمددعلارفسونييواللارفسيفوانهالإ
.)٢٩:٣٥ددعو٢٣:٣٦

)١٢ىلإ٩ع(نيسمخلاديعوأعيباسألاديع
هسفنديعلاو)٢٣-٣٤:١٨و٣:١٦جورخًاضيأرظنا(
تنّيُعونييواللارفسيفهتقوّنيُعوجورخلارفسيفعضُو
.ددعلارفسيفهحئابذ

َحتَعيِباَسَأَةَعْبَس«٩
ْ
ملٱِءاَدِتْبٱِنِم.َكَلُبُس

ْ
يفِلَجْنِ ِ

َحتْنَأُئِدَتْبَتِعْرَّـزلٱ
ْ
.»َعيِباَسَأَةَعْبَسَبُس

٢٨:٢٦ددعو٢٣:١٥نييوالو٣٤:٢٢و٢٣:١٦جورخ
٢:١لامعأو

يفِلَجْنِْملٱِءاَدِتْبٱِنِم يفوانهالإلجنملاركذُيملِعْرَّـزلٱِ
عيباسألابسُحتنأنييواللارفسيفّنيُعو.)٢٣:٢٥ص(
رهشلانمرشعسداسلامويلايفديدرتلاةمزحميدقتنم
ريعشلانمةمزحلاكلتتناكونيمويبحصفلادعبلوألا
.عرزلانمجضناملوأو

ُحَمْسَتاَمِرْدَقَىلَعَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلَعيِباَسَأَديِعُلَمْعَتَو«١٠
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكُكِراَبُياَمَك،َيِطْعُتْنَأَكُدَي

ُ
.»َك

١٦:٢سوثنروك١و١٧ع

ردقىلعيأَيِطْعُتْنَأَكُدَيُحَمْسَتاَمِرْدَقَىلَع
ًاغرافبرلامامأفقتالوكليمردقىلعالكتعاطتسا
.)٢٣:١٥و٣٤:٢٠جورخ(

َكُتَنْبٱَوَكُنْبٱَوَتْنَأَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُحَرْفَتَو١١«١١،١٢
يفيِذَّـلٱُّيِوَّـاللٱَوَكُتَمَأَوَكُدْبَعَو لٱَوَكِباَوْبَأِ

ْ
لٱَوُبيِرَغ

ْ
ُميِتَي

يفَنيِذَّـلٱُةَلَمْرَألٱَو يفَكِطْسَوِ ملٱِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ

ُ
َك

يفًادْبَعَتْنُكَكَّـنَأُرُكْذَتَو١٢.ِهيِفُهَمْسٱَّـلِحُيِل َحتَوَْرصِمِ
ْ
ُظَف

لٱِهِذٰهُلَمْعَتَو
ْ
.»َضِئاَرَف

١٥:١٥ص١٤ع١٨و١٢و١٢:٧ص

اذهيفديعلااذهبةيصولاتيوقَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُحَرْفَت
ةيصولايفءارقفلابهتقالعرهظتو.هريغيفاممرثكأرفسلا

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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اَمَدْنِع«هلوقيفيهونييواللارفسيفديعلااذهبةقلعتملا
َحت
ْ
يفَكِلْقَحاَياَوَزْلِّـمَكُتَالْمُكِضْرَأَديِصَحَنوُدُص ِ
لَتَالَكِديِصَحَطاَقُلَو،َكِداَصَح

ْ
لِل.ْطِقَت

ْ
لٱَوِنيِكْسِم

ْ
ِبيِرَغ

.)٢٣:٢٢نييوال(»ُهُُكْرتَت

)١٥ىلإ١٣ع(لاظملاديع

ملٱَديِعَكِسْفَنِلُلَمْعَت«١٣
َجتاَمَدْنِعٍماَّـيَأَةَعْبَسِّـلاَظَْ

ْ
ُعَم

.»َكِتََرصْعِمْنِمَوَكِرَدْيَبْنِم
٢٩:١٢ددعو٢٣:٣٤نييوالو٢٣:١٦جورخ

ىلعمالكلامّدقتٍماَّـيَأَةَعْبَسِّـلاَظَْملٱَديِعَكِسْفَنِلُلَمْعَت
ددعلاونييواللاوجورخلارفسنمرفسلكيفديعلااذه
.)٤٣-٢٣:٣٣نييوال(اميسالو

يفُحَرْفَتَو«١٤ َكُتَمَأَوَكُدْبَعَوَكُتَنْبٱَوَكُنْبٱَوَتْنَأَكِديِعِ
لٱَوُّيِوَّـاللٱَو

ْ
لٱَوُبيِرَغ

ْ
يفَنيِذَّـلٱُةَلَمْرَألٱَوُميِتَي .»َكِباَوْبَأِ

خلا٨:٩ايمحن

.لاظملاديعيفدوهيلاحرفبلثملابُرضَكُنْبٱَوَتْنَأ
يواللا«برلانعمالكلالقنوءاشامداجأويشارلاق
كتنباوكنباكتعبرألباقميتعبرأةلمرألاوميتيلاوبيرغلاو
.»كتعبرأتحّرفيتعبرأتحّرفنإفكتمَأوكدبعو

يفَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلُدِّـيَعُتٍماَّـيَأَةَعْبَس«١٥ ملٱِ
ُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ُّبَّـرلٱ
َ

يفَكُكِراَبُيَك يفَوَكِلوُصَْحمِّـلُكِ ِّـلُكِ
.»ًاحِرَفَّـالِإُنوُكَتَالَف،َكْيَدَيِلَمَع
٤٠و٢٣:٣٩نييوال

ددعو٢٣:٣٦نييوال(يفنماثمويركُذٍماَّـيَأَةَعْبَس
لكيفتركُذانهروكذملاديعلامايأةعبسنكل)٢٩:٣٥
الًاذإف)٢٩:١٢ددعو٢٣:٣٦نييوال(نيرفسلاكنيذنم
ًادرفنمهصوصخبهيلإرظُنثلاثلامويلانإفءابنألانيبةافانم
حصفلازّيُمامكانهمويلااذهزّيُمفةعبسلاديعلامايأنع
حضوو.ريطفلامايأبفرعُتوهيلتيتلاةتسلامايألانم
نإفديعلاكلذلعوسيانبرلامكإبزييمتلاكلذببس
صالخإلاريطفبديعننحنفهتوموهتحيبذمويحصفلا
لمكأامكلاظملاديعبرلالمكيملنآلاىلإو.قحلاو
يفاماهنمومتيملهنأتاءوبنلاهربتعتو.نيرخآلانيديعلا
ًالافتحاديعلاكلذبلفتحينأانبرضفرو.)١٤صايركز(
زييمتلناكامبرهنألوقنكلذلو)١٠-٧:٢انحوي(ًايروهمج
نلعُيميظعببسةعبسلاديعلاكلذمايأنعنماثلامويلا

نيشدتنأرابتعالاقحتسياممو.هللاتوكلميفهمامت
ميلشروأراوسأنيشدتويناثلالكيهلاةءادبوناميلسلكيه
.لاظملاديعتقووحنيفتناك

يفٍتاَّـرَمَثَالَث«١٦ َماَمَأَكِروُكُذُعيَِمجُُرضَْحيِةَنَّـسلٱِ
يفَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ ملٱِ

يف،ُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ لٱِديِعِ
ْ
ِديِعَوِريِطَف

ملٱِديِعَوِعيِباَسَألٱ
.»َنيِغِراَفِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُُرضَْحيَالَو.ِّـلاَظَْ

٣٤:٢٠و٢٣:١٥جورخ٣٤:٢٣و١٧و٢٣:١٤جورخ

يفٍتاَّـرَمَثَالَث ٣٤:٢٣و٢٣:١٧جورخ(يفاذكِةَنَّـسلٱِ
يفةنمآنوكتضرألانأبدعولاكلذىلعديزو)٢٤و
.مهتبيغ

َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِةََكَربَك،ُهُدَييِطْعُتاَمَبْسَحٍدِحاَوُّلُك«١٧
.»َكاَطْعَأيِتَّـلٱ
١٠ع٨:١٢سوثنروك٢

عيطتسيامردقىلعيأ(خلاُهُدَييِطْعُتاَمَبْسَح
.)هللاهاطعأامىلإةبسنلابو

َجتَءاَفَرُعَوًةاَضُق«١٨
ْ
يفَكَلُلَع يِتَّـلٱَكِباَوْبَأِعيَِمجِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُي
ُ

ِبْعَّـشلِلَنوُضْقَيَف،َكِطاَبْسَأَبَسَحَك
.»ًالِداَعًءاَضَق

٨و١٩:٥مايأ٢و٢٦:٢٩و٢٣:٤مايأ١و١:١٦ص

امىلعرفسلانمديدجمسقةءادباذهَءاَفَرُعَوًةاَضُق
وهوفيرععمجةيبرعلايفءافرعلاو(عماجملايفأرقيناك
ىلعفيرعلانأكفسيئرلايناثوهوأبيقنلاوأموقلاسيئر
نأىلع.ةيناربعلايفكلذكوهوهيناثوأيضاقلابئانكلذ
نإ.)٢٠:٥صريسفترظناداوقلاىلعنوقدصيءافرعلا
يلزألابرلايأ»هوهي«ةكلممانهتبسُحضرألاكلت
تعلاطاذإو.)١٧ص(ةياهنىلإتاملكلاهذهنميدبألا
.ذئنيحاونيُعدقاوناكةاضقلانأكلّنيبت)٢٣:٢عوشي(

لٱِفِّـرَُحتَال١٩«١٩،٢٠
ْ
لٱَىلِإْرُظْنَتَالَو،َءاَضَق

ْ
َالَو،ِهوُجُو

حلٱَُنيْعَأيِمْعُتَةَوْشَّـرلٱَّـنَألًةَوْشَرْذُخْأَت
ْ
َمَالَكُجِّـوَعُتَوِءاَمَُك

لٱ٢٠.َنيِقيِّـدِّـصلٱ
ْ
لٱَلْدَع

ْ
َحتْيَكِل،ُعِبَّـتَتَلْدَع

ْ
َكِلَتْمَتَواَي

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَضْرَألٱ
ُ

.»َك
٢٤:٢٣لاثمأو١:١٧ص١٩:١٥نييوالو٢٣:٢جورخ
:١٨لايقزح٧:٧ةعماجو١٧:٢٣لاثمأو٢٣:٨جورخ
٩و٥

.)٨و٢٣:٦جورخرظنا(

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٥٨
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ِبِناَجِباَمٍةَرَجَشْنِمًةَيِراَسَكِسْفَنِلْبُصْنَتَال«٢١
رلٱِحَبْذَم

.»َكَلُهُعَنْصَتيِذَّـلٱَكِٰهلِإِّـبَّـ
١٧:١٦كولم٢و١٦:٣٣و١٤:١٥كولم١و٣٤:١٣جورخ
٣٣:٣مايأ٢و٢١:٣و

ىلعةيراسبةمجرتملاةيناربعلاةملكلاقلطتدقًةَيِراَس
الدوهيلانيدنإ.لغدوأةمجأانهاهبدوصقملاومنصلا
الوةينثولاةدابعلاموسرنمءيشهتدابعجزامينأنذؤي
.اهنمءيشبرلاحبذمبرقينأحمسي

ُّبَّـرلٱُهُضِغْبُييِذَّـلٱَءَّْـيشلٱ.ًابَصَنَكَلْمِقُتَالَو«٢٢
.»َكُهـٰلِإ
٢٦:١نييوال

.»ًادومعوأًالاثمتًادحاوًارجحيأ«يشارلاقًابَصَن

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

اَمٌْءَيشٌبْيَعِهيِفًةاَشْوَأًارْوَثَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلْحَبْذَتَال«١
.»َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱىَدَلٌسْجِرَكِلٰذَّـنَأل،ٌءيِدَر

١٤و١٣و١:٨يخالمو١٥:٢١ص

يفليصفتلابركُذةحيبذلاةراهطبوجوْحَبْذَتَال
ةراهطلاعئارشنيبكانههيلعملكُتو)٢٥-٢٢:١٧نييوال(
رفسيفعيضاومةدعبنرتقاهسفنأدبملااذهو.ةصاخلا
ليثامتلاوماجآلالازتعاوربلاةمدخوةسدقملامايألاكةينثتلا
هلإةسادقنوكوبيعلانمنيبارقلامئاهبولخوةدابعلايف
ربلاوقحلانوكونيسدقماونوكينأمهيلعبجوتليئارسإ
.هيلإبرقياملكوهنموندينملكىلعةبجاوةواقنلاو
.هللاتوكلمةمظعرابتعاانهركُذامةلمجنمو

ةيبرعلاةاشلا(.)ريسفتلاو١٤:٤صرظنا(ًةاَش
منغلانأّرمدقوىثنألاوركذللمنغلانمةدحاولاةيناربعلاو
ةاشلابدوصقملانوكينأحصيفىزعملاونأضلاىلعقلطُي
.)يدجلاوأفورخلاانه

يكُتشايذلاسدقملاباتكلاخيراتيفديحولاتقولانإ
يبنلايخالمرصعوهًاريثكةبيعملاتاناويحلاميدقتهيف
يبنلالمحذئمويةهكلاداسفف.)١٤-١:٧يخالمرظنا(
روخببرلامسالمدقينأبجيهنأنايبومهخيبوتىلع
.ةرهاطةمدقتو

.)٧ىلإ٢ع(نثولادبعينممجر

يفَدِجُواَذِإ«٢ يفَكِطَسَوِ َكيِطْعُييِتَّـلٱَكِباَوْبَأِدَحَأِ
يفًاَّرشُلَعْفَيٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱ بَّـرلٱِيَنْيَعِ

َكِٰهلِإِّـ
.»ِهِدْهَعِزُواَجَتِب

٢:٢٠ةاضقو٢٣:١٦و١٥و٧:١١عوشي١٣:٦ص
٨:١عشوهو١٨:١٢كولم٢و

نعًاليلقفلتخيلصفلااذهٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَر...َدِجُواَذِإ
يرغُملاىلعكانهءازجلاف)١٣ص(نمثلاثلالصفلا
نأنايبانهو.ةعامجوأيبنريغوأًايبنةينثولاةدابعلاب
رثأانيأردقو.هللاريغدبعيوأمنصلادبعينمءازجتوملا
ذئمويليقدقو)١٥:١٣مايأ٢(اسآكلميفةنُسلاهذه
ىلإريغصلانملتقُيليئارسإهلإبرلابلطيالنملك«
.»ءاسنلاولاجرلانمريبكلا

ِهلآُدُبْعَيَوُبَهْذَيَو٣«٥-٣
َ
َهلُدُجْسَيَوىَرْخُأًة

َ
ْوَأ،ا

لِلْوَأِسْمَّـشلِل
ْ
َْمليِذَّـلٱَْءَّـيشلٱِءاَمَّـسلٱِدْنُجْنِمٍّلُكِلْوَأِرَمَق

ُرْمَألٱاَذِإَوًادِّـيَجَتْصَحَفَوَتْعِمَسَوَْتِربْخُأَو٤،ِهِبِصوُأ
يفُسْجِّـرلٱَكِلٰذَلِمُعْدَق.ٌديِكَأٌحيِحَص ْجِرْخَأَف٥،َليِئاَْرسِإِ
لِتْوَأَلُجَّـرلٱَكِلٰذ

ْ
ملٱَك
َىلِإَريِّـِّـرشلٱَرْمَألٱَكِلٰذَلَعَفيِذَّـلٱَةَأْرَْ

ملٱِوَأَلُجَّـرلٱ،َكِباَوْبَأ
حلٱِبُهُْمجْرٱَو،َةَأْرَْ

ْ
.»َتوُمَيىَّـتَحِةَراَجِ

١٩:٥و٣١و٢٣و٧:٢٢ايمرإ٣١:٢٦بويأو٤:١٩ص
:١٣صو١٦و٢٤:١٤نييوال١٤و١٣:١٢ص٣٢:٣٥و
٧:٢٥عوشيو١٠

اذهخلاِءاَمَّـسلٱِدْنُجْنِمٍّلُكِلْوَأِرَمَقْلِلْوَأِسْمَّـشلِل
هريغفتوملابجويناكنإفنوينثولاهاتأاممدقأوطسبأ
ريغةينثولانمفرعيمليذلابويأوهبجوينأبىرحأ
مئاهبلاديفيامهلوقبةمرحمكلتنأىلعصنمارجألاةدابع
.)٢٨-٣١:٢٦بويأرظنا(قوفنمهللادحجو

لٱُلَتْقُيٍدوُهُشِةَثَالَثْوَأِنْيَدِهاَشِمَفَىلَع«٦
َال.ُلَتْقُييِذَّـ

.»ٍدِحاَوٍدِهاَشِمَفَىلَعْلَتْقُي
٨:١٧انحويو١٨:١٦ىّتمو١٩:١٥صو٣٥:٢٠ددع
١٠:٢٨نييناربعو٥:١٩سواثوميت١و١٣:١سوثنروك٢و

.ةينثولاةدابعلللتقلابهيلعمكحييذلايأُلَتْقُييِذَّـلٱ

ِعيَِمجيِدْيَأَّـمُث،ِهِلْتَقِلًالَّـوَأِهْيَلَعُنوُكَتِدوُهُّشلٱيِدْيَأ«٧
.»َكِطَسَوْنِمَّـَّـرشلٱُعِزْنَتَف،ًاريِخَأِبْعَّـشلٱ

١٩:١٩و١٣:٥صو١٢ع٧:٥٨لامعأو١٣:٩ص

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص

٥٩
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ًاعطاقًاليلدكلذنوكيلًالَّـوَأِهْيَلَعُنوُكَتِدوُهُّشلٱيِدْيَأ
نمنيتئيطخئطخدهاشلافالإو(ةداهشلاةحصىلع
لوأسونافتساىلعدوهشلاامهبكترادقورشعلاهللااياصو
.)هللااوشخيملوءادهشلا

يمسف(ريرشلالجرلاةينانويلاةمجرتلايفوَّـَّـرشلٱُعِزْنَتَف
مهلوقكةيبرعلاوةيناربعلايفريثكاذهوةغلابمرشلابينثولا
اذهلثمءاجو.)ةليذرلئاذرلاريثكلوءادحودحلاريثكل
لوقوهوسوثنروكلهأىلإىلوألاةلاسرلايفةروصمكحلا
خلٱاوُلِزْعٱَف«لوسرلا

ْ
.)٥:١٣سوثنروك١(»ْمُكِنْيَبْنِمَثيَِب

ةدامبسيلرشلاو.ةينثتلارفسيفةرابعلاهذهترثكو
لزعبهنمصلختلانوكيفعزنيوألزعُيلاهسفنبةمئاق
.هبمئاقهنألهعزنوأريرشلا

يفمظعألاناطلسلاتاذةبوتكملاهللاةعيرش
)٢٠ىلإ٨ع(ليئارسإ

يفٌرْمَأَكْيَلَعَِرسَعاَذِإ«٨ لٱِ
ْ
َْنيَبْوَأ،ٍمَدَوٍمَدَْنيَبِءاَضَق

خلٱِروُمُأْنِمٍةَبَْرضَوٍةَبَْرضَْنيَبْوَأ،ىَوْعَدَوىَوْعَد
ْ

ِتاَموُُص
يف ملٱَىلِإْدَعْصٱَوْمُقَف،َكِباَوْبَأِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ
ُ

.»َك
٢١:١٣جورخ٢:٧يخالمو٢:١١يجحو١٩:١٠مايأ٢
١٩:٤صو١٩و١٦و٣٥:١١ددعو٢٢:٢و٢٨و٢٢و٢٠و
١٢٢:٥رومزمو١٩:١٧و١٢:٥ص١١و١٠و

عفدكيلعبعصىتحلكشأيأَكْيَلَعَِرسَعاَذِإ
.لاكشإلا

ٍةَبَْرضَْنيَبْوَأ،ىَوْعَدَوىَوْعَدَْنيَبْوَأ،ٍمَدَوٍمَدَْنيَب
لاوحألاومئارجلابقلعتيامانهىوعدلاومدلابدارُيٍةَبَْرضَو
ةسمخلارافسألايفتءاجامًاريثكفةبرضلاامأو.ةيندملا
لاحانهاهبدوصقملانوكينأنكميو.ءابولاىنعمباهريغو
.ضارمألااميسالوموسرلايفةساجنلاوةراهطلالاوحأنم
كلملاخيراتيفةنسلاهذهبلمعلاىلإةحضاوتاداشرإانلو
تاملكلاهذههمالكيفف.)١٠-١٩:٨مايأ٢(طافاشوهي
ضئارفةهجنمةيصووةعيرشنيبمدومدنيب«
.نيمصاختمنيقيرفنيب)١(ناتلئسمةيآلايفو.»ماكحأو
اهلامعتساوًاماعًانوناقاهنوكىلإرظنلابةعيرشلانيب)٢(و
يفامةداعإاذهو.ماكحألاوضئارفلاةصاخلاتابجاولل
.رخآظفلب)٢٠-١٦:١٨ص(

يفِتاَموُصُْخلٱِروُمُأ ندملايفةيلحملامكاحملاياَكِباَوْبَأِ
هذهتّرسُفو.ءاضقلالحممهدنعبابلاناكو.ةفلتخملا
طافاشوهيلوقيفيناثلامايألارفسيفريسفتنسحأةرابعلا
يف« يفَنيِنِكاَّـسلٱُمُكِتَوْخِإْنِمْمُكْيَلِإِيتْأَتىَوْعَدِّـلُكِ هنُدُمِ »ِْمِ
.)١٩:١٠مايأ٢(

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْملٱَىلِإ
ُ

بتُرامنمضتياذهَك
ىسومناكوناعنكضرأيفهبلمعيلىسومتوملبق
عضوملايفدهعلاتوباتبناجيفاهظفحوةعيرشلابتكدق
.)٣١:٢٦ص(سدقملا

لٱَىلِإْبَهْذٱَو«٩
ْ
لٱَىلِإَوَنيِّـيِوَّـاللٱِةَنَهَك

ْ
ُنوُكَييِذَّـلٱِيضاَق

يف لِتِ
ْ

لٱِرْمَأِبَكُوِربْخُيَفْلَأْسٱَو،ِماَّـيَألٱَك
ْ
.»ِءاَضَق

٤٤:٢٤لايقزح١٩:١٧ص١٨:١٨ايمرإ

نممهنيذلاةنهكلايأَنيِّـيِوَّـاللٱِةَنَهَكْلٱَىلِإْبَهْذٱ
نإ«نيثدحملانيدقتنملاضعبلاقو.)يشار(يوالطبس
»نييواللاوةنهكلانيبقرفلافرعيالةينثتلارفسبتاك
ىأرو.)٢٥و٣١:٩و١١:٦ص(ريسفتيفهلوقعفُدو
فطاعلاطاقسإبةنهكلاىلعفوطعمنييواللانأمهضعب
اذكهمالكلابيترتنوكيفةيناربعلاوةيبرعلايفزئاجوهو
ناكاذهو»يضاقلاىلإونييواللاىلإوةنهكلاىلإبهذا«
عوشيىلعناكف.)٣٥-٢٧:٢١ددعرظنا(ىسومبيترت
ةروشملأسينأرازاعلاىلعونهاكلارازاعلامامأفقينأ
لخديبعشلالكونوننبعوشيناكهتملكبو.برلا
.نهاكبسيلنوننبعوشيونهاكرازاعلاف.جرخيو
يخالماذهبلباق(اهوذفنمةاضقلاوةعيرشلاةظفحةنهكلاو
وأيضاقلانمًالدبكلملاةماقإبريغيالأدبملاو.)٨و٢:٧
ٍ.يبنةدايزب

يفُنوُكَييِذَّـلٱ يفديدجلادهعلاويشارقفتاِماَّـيَألٱَكْلِتِ
يفحيسملاعوسيانبرلاقفًابيجعًاقافتاةيصولاهذهرمأ
لٱَسَلَجىَسوُمِّـِيسْرُكَىلَع«همايأةاضقنييسيرفلا

ْ
ُةَبَتَك

لٱَو
ْ
َحتْنَأْمُكَلاوُلاَقاَمُّلُكَف،َنوُّيِسيِّـرَف

ْ
ُهوُظَفْحٱَفُهوُظَف

نكيملهنأعم«يشارلاقو.)٣و٢٣:٢ىّتم(»ُهوُلَعْفٱَو
يضاقالذإهلاوعمستنأبجيهلبقنيذلاةاضقلارئاسك
.»كمايأيفيذلايضاقلاالإكل

ْنِمِهِبَكَنُوِربُْخييِذَّـلٱِرْمَألٱَبَسَحُلَمْعَتَف١٠«١٠،١١
ملٱَكِلٰذ

َحتَو،ُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ
ْ
َبَسَحَلَمْعَتْنَأُصِر

لَعُياَمِّـلُك
ِّـ
لَعُييِتَّـلٱِةَعِيَّـرشلٱَبَسَح١١.َكَنوُم

ِّـ
َكَنوُم

لٱَو
ْ
يِذَّـلٱِرْمَألٱِنَعْدَِحتَال.ُلَمْعَتَكَلُهَنوُلوُقَييِذَّـلٱِءاَضَق
.»ًالاَمِشْوَأًانيِمَيِهِبَكَنُوِربُْخي

ِةَعيَِّـرشلٱَبَسَح...ِهِبَكَنوُِربُْخييِذَّـلٱِرْمَألٱَبَسَح
اذهىلإتفتلننأبجيُلَمْعَت...ِءاَضَقْلٱَوَكَنوُمِّـلَعُييِتَّـلٱ
نالعإلايضاقلاونهاكلانأشنمنإهيففًانسحمالكلا
هذهو.ةبوتكملاةعيرشلاماكحأنايبوميلعتلاورابخإلاو

ألَا
َ
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ءاطعإذنمةسينكلاوسدقملاباتكلانيبتناكةقالعلا
ةسينكلللحالفمويلااذهىلإكلذكلزتملو.ةعيرشلا
الإناطلسالوطبرالوةيحيسملاةسينكلاوةيوسوملا
)مهليلحتيأ(نيينابرلالحناطلسو.هللاةعيرشىضتقمب
ليلحتلاوهوهتسينكحيسملاهاطعأ)مهميرحتيأ(مهطبرو
قفتاو.كلذىوسالةبوتكملاهتملكىضتقمبميرحتلاو
مهنإمعنهرخآىلإدوملتلالوأنمكلذىلعدوهيلاءاملع
بوجووهوأدبملااوريغيملمهنكلمهماكحأبًارارماوأطخأ
نمًائيشاوريغيملو.ةبوتكملاةملكلاىضتقمبطبرلاولحلا
ةعيرشبرلاةعيرشتناكف.بوتكملاهللامالكماكحأ
.»ةئيطخلاةرجأتوملا«وأ»ةيصعملاءازجلتقلا«ضرألا
لزتملواهتظفحوةسدقملابتكلادوهشةسينكلاتناكو
امنإاهسفننمًاعرشعرتختملف.ةعاسلاهذهىلإكلذك
خيراتبيتأتنأكنكميو(.هللاةعيرشننسىلعترج
الو.اهنعاوداحنمطوقسوةيهلإلاةعيرشلااهتاعارمللصتم
تناكاهلالضعماهنألسئانكلاضعبلالضبضرتعي
قولخملالاوقأتبسحنإوهللالاوقأىلإاهماكحأبسنت
.)لاوحألارشىلإتراصوالعولجقلاخلالاوقأ

ُعَمْسَيَالَف،ٍناَيْغُطِبُلَمْعَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَو١٢«١٢،١٣
لِل
ْ
لٱِنِهاَك

ْ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَمِدْخَيِلَكاَنُهِفِقاَو

َ
لِلْوَأ،َك

ْ
ُلَتْقُي،ِيضاَق

ُعيَِمجُعَمْسَيَف١٣.َليِئاَْرسِإْنِمَّـَّـرشلٱُعِزْنَتَف،ُلُجَّـرلٱَكِلٰذ
طَيَالَوَنوُفاََخيَوِبْعَّـشلٱ

ْ
.»ُدْعَبَنوُغ

٧و١٨:٥ص٤:٤عشوهو١٠:٨ارزعو١٥:٣٠ددع
١٩:٢٠و١٣:١١ص١٣:٥ص

لوأةيآلاهذهُلَتْقُي...ٍناَيْغُطِبُلَمْعَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَو
امموهو)١٨:٢٢صًاضيأرظنا(نايغطلاهيفركُذعضوم
ناكتوملابءاضقلاو.ةعيرشلاةدناعموءايربكلابنرتقي
ليئارسإكلموههنألهللامكاحلانوكنعًائشانةرورضلاب
الوةنايخهتعيرشنايصعناكهللاكلملاناكاذإوذئموي
قبتملاذإو.توملاىوسةنايخلاونايغطلاوءايربكللعقوتت
اممو.ةلاحماللاحلاتريغتضرألاةعيرشهللاةعيرش
سيسكرسكترانمارزعةلاسريفنأانهرابتعالاقحتسي
هلوقيفيلجوهوةيسرافلاةكلمملاةعيرشببرلاةعيرشنرق
ملٱَةَعِيَرشَوَكِٰهلِإَةَعِيَرشُلَمْعَيَالْنَمُّلُكَو«

لَف،ِكِلَْ
ْ
َضْقُي

ملٱِباَّـمِإًالِجاَعِهْيَلَع
ملٱِةَماَرَغِبْوَأِيْفَّـنلٱِبْوَأِتْوَْ

حلٱِبْوَأِلاَْ
ْ
»ِسَْب

.)٧:٢٦ارزع(

.)٢٠ىلإ١٤ع(ةكلمملاةعيرش

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَتْيَتَأىَتَم«١٤
ُ

،َك
لُقْنِإَف،اَهيِفَتْنَكَسَواَهَتْكَلَتْمٱَو

ْ
ًاكِلَمَّـَيلَعُلَعْجَأ:َت

.»ِيلْوَحَنيِذَّـلٱِمَمُألٱِعيِمَجَك
٢٠و١٩و٨:٥ليئومص١

عرتشمتاملكتسيلهذهِضْرَألٱَىلِإَتْيَتَأىَتَم
دعبناكرفسلااذهبتاكنإنولوقينيذلافضرألالخد
.ًاليلقولوةرابعلاهذهيفاولمأتيلفىسومرصع

اهلهأىلعترصتنايأاَهيِفَتْنَكَسَواَهَتْكَلَتْمٱَو
تنكسوءاليتسالامامتاهيلعتيلوتساورصنلاتلمكأو
.ًانمآاهيف

كلذمتدقِمَمُألٱِعيِمَجَكًاكِلَمَّـَيلَعُلَعْجَأ:َتْلُقْنِإَف
لوقبلوألاليئومصرفسيفةرابعلاهذهىلإريشُأوًالعف
ِرِئاَسَلْثِمًاضْيَأُنْحَنُنوُكَنَف،ٌكِلَماَنْيَلَعُنوُكَي«بعشلا
رابتعالاقحتسياممو.)٢٠و٨:١٩ليئومص١(»ِبوُعُّشلٱ
ناجهتسانمًائيشعضوملااذهيفنبيملىسومنأانه
نيحبعشلادنتسمتناكتاملكلاهذهلعلو.مهدصق
اننإلاقىسومنإًالثملاقفليئومصرصعيفًاكلمبلط
نمانريغككلمانيلعنوكيالاذاملفكلملاىلإجاتحن
رصعيفرفسلااذهمالكىلعدانتسالاناكو.بوعشلا
لثميًاكلمبعشلابلطفعبطلاهيلإدشرياممليئومص
ضعبلاقامك(انلقنإف.ىسومهبملكتيذلامالكلا
ليئومصرفسنمتذخُأةرابعلاهذهنإ)نيرخأتملاةبتكلا
:نينثااهنمركذنلكاشمةدعيفانعقوانهتلخدُأولوألا

رفسيفنجهتسايذلادصقملاانهنجهتسُيملاذامل)١(
.ناجهتسالاديدشليئومص

نعضارعإلالكةينثتلارفسبتاكضرعأاذامل)٢(
نييعتنعضرعأامكةيكلملاةريشعلاوأيكلملاطبسلا
ريغبتاكلاناولو.نيطسلفيفبرلاهراتخييذلاناكملا
نأبجيكلملانإلاقلليئومصنامزيفمهنممىسوم
نأبحيالهللانإودوادهنإوًالثماذوهيطبسنمنوكي
ملةينثتلارفسبتاكنكلوبرلاريغًاكلمنييليئارسإلاذختي
ضرأاولخدنممنكيملهنأمدقتدقوكلذنمًائيشركذي
.داعيملا

َجتَكَّـنِإَف«١٥
ْ
.َكُهـٰلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱًاكِلَمَكْيَلَعُلَع

َجتَكِتَوْخِإِطَسَوْنِم
ْ
َجتْنَأَكَلُِّلَحيَال.ًاكِلَمَكْيَلَعُلَع

ْ
َلَع

.»َكاَخَأَوُهَسْيَلًاّيِبَنْجَأًالُجَرَكْيَلَع
:٣٠ايمرإ٢٢:١٠مايأ١و١٦:١٢و١٠:٢٤و٩:١٥ليئومص١
٢١

ألَا
َ
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ةجاحالَكِتَوْخِإِطَسَوْنِم.َكُهـٰلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱ
نيرخأتملانمرفسلااذهبتاكناكولةرابعلاهذهلثمىلإ
مهيلعكلمينأنوبأياوناكنيرخأتملانييليئارسإلانإف
نأسنيملىسومنكل.)٣١:١١صريسفترظنا(بيرغ
ىلإمهبعجريسيئرمهيلعموقينإةرماولأسنييليئارسإلا
لجرهنأحّجرملاوسيئرلاكلذباونعنمملعنملورصم
ىلإىسومأجلأيذلافيخملارمألانإملعنامنإ.يرصم
ةيآلانمرهظيامكرصمىلإنييليئارسإلاعوجرلوقلااذه
.ةيلاتلا

خلٱُهَلْرِّـثَكُيَالْنِكٰلَو١٦«١٦،١٧
ْ
َىلِإَبْعَّـشلٱُّدُرَيَالَو،َلَْي

خلٱَرِّـثَكُيْيَكِلَْرصِم
ْ
اوُدوُعَتَال:ْمُكَلَلاَقْدَقُّبَّـرلٱَو،َلَْي

يفَنوُعِجْرَت ثَكُيَالَو١٧.ًاضْيَأِقيِرَّـطلٱِهِذٰهِ
َّـالَئِلًءاَسِنُهَلْرِّـ

لَقَغيِزَي
ْ
.»ًاريِثَكُهَلْرِّـثَكُيَالًابَهَذَوًةَّـضِفَو.ُهُب

٣١:١ءايعشإ٢٠:٧رومزمو٢٨و١٠:٢٦و٤:٢٦كولم١
:٢٨ص٤و١٤:٣ددعو١٣:١٧جورخ١٧:١٥لايقزحو
٤و١١:٣كولم١و١١:٥عشوهو٤٢:١٥ايمرإو٦٨

اممًابَهَذَوًةَّـضِفَو...ًءاَسِن...َالَو،َلْيَْخلٱُهَلْرِّـثَكُيَال
هنعيهنملكنمرّثكناميلسنأانههيلإتافتلالاقحتسي
هنإفاهمامتباهسفنلتمقتناةءوبنلانكلنيتيآلانيتاهيف
يفَناَكَو« لَمَأُهَءاَسِنَّـنَأَناَمْيَلُسِةَخوُخْيَشِناَمَزِ

ْ
لَقَن
ْ
َءاَرَوُهَب

ِهلآ
َ
تاملكلاذختننأنوهيو.)١١:٤كولم١(»ىَرْخُأٍة
يليئارسإيأو.ًارخأتمًاخيراتاهذختننأنوهياممرثكأةءوبن
دجمىلإريشينأنودنمناميلسرصعدعباذهبتكي
َسْيَلَأ«هلوقنمايمحنرفسيفءاجاماذهبلباق.هكلم
يفْنُكَيَْملَوَليِئاَْرسِإُكِلَمُناَمْيَلُسَأَطْخَأِءَالُؤٰهِلْجَأْنِم ِ
لٱِمَمُألٱ

ْ
ًاكِلَمُهللاٱُهَلَعَجَفِهِٰهلِإَىلِإًابوُبَْحمَناَكَوُهُلْثِمٌكِلَمَِةريِثَك

ُتاَّـيِبَنْجَألٱُءاَسِّـنلٱُهْتَلَعَجًاضْيَأَوُه.َليِئاَْرسِإِّـلُكَىلَع
.)١٣:٢٦ايمحن(»ُئِطُْخي

عئارشنميهوةعيرشلاهذهناميلسىدعتليقنإو
دوادبّرُجفيكوهوهلثمبهيلعبواجياذهانلقةاروتلا
هيلعلصحيذلاىنغلاو.ةلجعىلعهللاتوباتلقنب
هلنكيملهنأانهرظناو.ةصاخلاهللاةمعننلعُيناميلس
باتكلانألحجريامىلعدحاونباىوسهجاوزأةرثكعم
لوقلاو.ًاكلموهراصنألبقهلدلُووهاوسًانباهلركذيمل
ناك.»ًالهاجنوكيمأًاميكحنوكيأملعينم«دلولايف
بسُنرومزميفو.هلةحضوملالثملانسحأنمناميلسنبا
رومزم(كلذلثمىلإركفلايعدتسيامناميلسىلإهناونع
١٢٧(.
نإفبتاكلاةمكحىلعلديليخلاراثكإنعيهنلاو
رصنلامهلمتوليئارسإةوقاوناكنييليئارسإلاةاشملا

نمناعنكيفسيلوةاشمنييناعنكلاىلعاورهظتساو
.ليلقلاالإسراوفلاوتابكرمللحلصيامبرحلاتاموح

ِهِسْفَنِلُبُتْكَي،ِهِتَكَلَْممِّـِيسْرُكَىلَعُسِلَْجياَمَدْنِعَو«١٨
يفِةَعِيَّـرشلٱِهِذٰهْنِمًةَخْسُن لٱِدْنِعْنِمٍباَتِكِ

ْ
ِةَنَهَك

.»َنيِّـيِوَّـاللٱ
٢٢:٨كولم٢و٢٦و٣١:٩ص١١:١٢كولم٢

ةرابعلاهذهِةَعيَِّـرشلٱِهِذٰهْنِمًةَخْسُنِهِسْفَنِلُبُتْكَي
لثمدرووةينثتلارفسبةينانويلايفرفسلااذهةيمستلصأ
ىمسو.)٨:٣٢عوشي(عوشيرفسيفةرابعلاهذه
ام)ةعيرشلاراركتوأةينثتلايأ(ةنشملابكلذدعبنويناربعلا
راركتهنأاوروصتمهنألدوملتلاباتكبمهدعفرعُي
:ةيصولاهذهراثآو.ةعيرشلل
اوُعَضَو«مهنأيناثلامايألارفسيففشآويجيوتتيف.١

.)٢٣:١١مايأ٢(»َةَداَهَّـشلٱُهوُطْعَأَوَجاَّـتلٱِهْيَلَع
اوملعمهنأهنيعرفسلاكلذيفف.طافاشوهيكلميف.٢

ندمعيمجيفاولاجوبرلاةعيرشرفسمهعمواذوهييف
.بعشلااوملعواذوهي
ىلإلكيهلايففشتكايذلاةعيرشلارفسعفديف.٣

فقنملاّنإبيرغلانمو.)١٨-٣٤:١٤مايأ٢(ايشوي
.ناميلسودوادليطعُأرفسلااذهنأنيبيامىلع
ىأركلمدرجمالًايبنناكاملدوادنألمتحملانمو
وهوةعيرشلاهسردركذينأىلإةجاحالنأبتاكلا
.ةعيرشلاقفوىلعرومألارثكأيفىرجدق

يقيقحلاليئارسإكلمنأشنمهنأىسننالنأبجيو
جرديفءيجأاذنأه«ءايبنألاوةعيرشلالمكينأناك
.»هللاايكتئيشملعفألينعبوتكمباتكلا

،ِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكاَهيِفُأَرْقَيَو،ُهَعَمُنوُكَتَف١٩«١٩،٢٠
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَيِقَّـتَيْنَأَمَّـلَعَتَيِل

َ
ِةَعِيَّـرشلٱِهِذٰهِتاَمِلَكَعيَِمجَظَفَْحيَوُه

لٱِهِذٰهَو
ْ
هبَلَمْعَيِلَضِئاَرَف الَئِل٢٠،اَِ

لَقَعِفَتْرَيَّـ
ْ
،ِهِتَوْخِإَىلَعُهُب

لٱِنَعَدِيَحيَّـالَئِلَو
ْ
َماَّـيَألٱَليِطُيْيَكِل.ًالاَمِشْوَأًانيِمَيِةَّـيِصَو

يفُهوُنَبَوَوُهِهِتَكَلَْممَىلَع .»َليِئاَْرسِإِطَسَوِ
:١٥كولم١و٥:٣٢ص٩٨و١١٩:٩٧رومزمو١:٨عوشي
٥

ُهوُنَبَوَوُهِهِتَكَلَْممَىلَعَماَّـيَألٱَليِطُيْيَكِل...اَهيِفُأَرْقَيَو
نعءانبألاهثريناكليئارسإيفكلُملانأىلعلدياذه
ينبيفةلودقبتملهنإانهلوقنو.كلذدارأهللانألءابآلا
هذهنإفةيدوادلاةلودلاالإلايجأةسمخنمرثكأليئارسإ

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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دحأأرقيالو.هللادعوقفوىلعةريثكًالايجأتيقبةلودلا
.رفسلااذهبتاكلنلعُأكلذنأهلابيفرطخيملوأبنلااذه

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

.)٥ىلإ١ع(مهقحوأةنهكلابيصن

لِلُنوُكَيَال١«١،٢
ْ
ٌمْسِق،يِوَالِطْبِسِّـلُك،َنيِّـيِوَّـاللٱِةَنَهَك

َالَف٢.ُهَبيِصَنَوِّـبَّـرلٱَدِئاَقَوَنوُلُكْأَي.َليِئاَْرسِإَعَمٌبيِصَنَالَو
يفٌبيِصَنُهَلُنوُكَي َلاَقاَمَكُهُبيِصَنَوُهُّبَّـرلٱ.ِهِتَوْخِإِطَسَوِ
.»ُهَل
٩و١٨:٨ددع١٠:٩صو٢٦:٦٢و١٨:٢٠ددع
٩:١٣سونثروك١و

ًالبقانركذيِوَالِطْبِسِّـلُك،َنيِّـيِوَّـاللٱِةَنَهَكْلِلُنوُكَيَال
رفسبتاكنأىلإةرابعلاهذهلثمنمبهذمهضعبنأ
يشارريسفتونييواللاوةنهكلانيبقرفلافرعيملةينثتلا
انعفدو.يوالطبسنمنيذلاةنهكلامهنأبنييواللاةنهكلا
١١:٦صريسفتىلإعجراف(هسفنرفسلاصنبلوقلاكلذ
نمنيذلاةنهكللنوكيالانهةرابعلاىنعمو.)١٧:٩و
يفبيصنالومسقطبسلاكلذنمدحألالويوالطبس
:١٨ددع(يفعضوملااذهىلعمالكلامدقتدقو.ليئارسإ
٢١-١٨(.

لٱُّقَحُنوُكَياَذٰهَو«٣
ْ
َنيِذَّـلٱَنِم،ِبْعَّـشلٱَنِمِةَنَهَك

لٱَنوُطْعُي.ًامَنَغْوَأْتَناَكًارَقَبَحِئاَبَّـذلٱَنوُحَبْذَي
ْ
َنِهاَك

لٱَوَدِعاَّـسلٱ
ْ
لٱَوِْنيَّـكَف

ْ
.»َشْرِك

٣٤ىلإ٧:٣٠نييوال

امإةمالسلاةحيبذنماذهَشْرِكْلٱَوِْنيَّـكَفْلٱَوَدِعاَّـسلٱ
٣٣و٧:٣٢نييوال(يفىنميلاقاسلاظفلبركُذفدعاسلا
يفاركذُيملفشركلاوناكفلاامأو.)١٨:١٨ددعاذهبلباق
عضوملااذهريغيفركذُيملشركلاوًالبقعضوملااذهريغ
.ةنيمثلاريغءازجألانمهذهو.هريغيفركذُيالو

ِزاَزِجَلَّـوَأَو،َكِتْيَزَوَكِرَْمخَوَكِتَطْنِحَلَّـوَأِهيِطْعُتَو«٤
.»َكِمَنَغ
٢٤و١٨:١٢ددعو٢٢:٢٩جورخ

ردقلانيعيناك)١١:١٢ددعرظنا(َكِتَطْنِحَلَّـوَأ
.نوينابرلا

َفِقَيِلَكِطاَبْسَأِعيَِمجْنِمُهَراَتْخٱِدَقَكَهـٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«٥
.»ِماَّـيَألٱَّـلُكُهوُنَبَوَوُه،ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَمِدَْخيَو
١٧:١٢و١٠:٨ص٣:١٠ددعو٢٨:١جورخ

امأ.نهاكلالمعناكاذهِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَمِدَْخيَوَفِقَي
)١٦:٩ددع(هومدخيلبعشلامامأنوفقياوناكفنويواللا
زيميناكةينثتلارفسبتاكنأىلعحضاوليلداذهو
.نييواللانمةنهكلا

ِعيَِمجْنِمَكِباَوْبَأِدَحَأْنِمٌّيِوَالَءاَجاَذِإَو٦«٨-٦
ملٱَىلِإِهِسْفَنِةَبْغَرِّـلُكِبَءاَجَو،ٌبِّـرَغَتُمَوُهُثْيَحَليِئاَْرسِإ

ِناَكَْ
ِعيَِمجَلْثِمَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَمَدَخَو٧،ُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱ
لٱَنيِّـيِوَّـاللٱِهِتَوْخِإ

ْ
ًاماَسْقَأَنوُلُكْأَي٨،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَكاَنُهَنيِفِقاَو

.»ِهِئاَبآْنَعُهُعيِبَياَماَدَع،ًةَيِواَسَتُم
٣١:٤مايأ٢و٣١:٢مايأ٢و١٢:٥صو٣و٣٥:٢ددع
٤٧و١٢:٤٤ايمحنو

نوعبرأونامثنييواللاوةنهكللناكٌّيِوَالَءاَجاَذِإَو
ملو.)٣٥:٧ددع(ليئارسإيفاهعرازموأاهيحاوضوةنيدم
ملنييليئارسإلانألرفسلااذهةباتكدنعكلذمهلنكي
امممهبيصنناكفناعنكضرأىلعاولوتسادقاونوكي
يوالطبسدوادمسقاملو.ةميخلاةمدخنمهيلعنولصحي
اذهىلإةجاحيفقبيملةلمحونيمنرمونييوالوةنهكىلإ
لاثملاو.دادمإلاكلذمدقىلعّلددوادهاتأامودادمإلا
ناكامسدقملاباتكلاخيراتيفكلذحضوييذلاديحولا
ةلالسنموهوةناقلاهابأنإفدلووهوليئومصرمأنم
هوليشىلإةنسلكدعصيناكوميارفأيفًانكاسناكحروق
همأنألنهاكلايلاعمامأبرلامدخيدلولاليئومصناكو
هوليشذئمويتناكوةميخلايفةمئادلاةمدخللهترذنتناك
مدخنييواللادحأكناكنكلنهاكلاكمدخينكيملو
.ةنهكلا

ناك)٨ع(ُهُعيِبَياَماَدَع،ًةَيِواَسَتُمًاماَسْقَأَنوُلُكْأَي
ةميخلايفنومدخينيذلارئاسكراشعألانمبيصنيوالل
.ةيواللاةنيدملايفهليذلاهكلمنمهلنوكيامادع

.)١٤ىلإ٩ع(نيينثولاسجرنمريذحت

لَخَدىَتَم«٩
ْ

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَضْرَألٱَت
ُ

َال،َك
.»ِمَمُألٱَكِئَلوُأِسْجِرَلْثِمَلَعْفَتْنَأْمَّـلَعَتَت
٣١ىلإ١٢:٢٩صو٣٠و٢٧و١٨:٢٦نييوال

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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مثأملاورذقتسملاورذقلاسجرلا(ِمَمُألٱَكِئَلوُأِسْجِر
اموةينثولاةدابعلاانههبدارأوباذعلاىلإيدؤملالمعلاو
.)نيينثولاممألابدارأوتاداعلاوموسرلانماهبقلعتي

يفُهَتَنْبٱِوَأُهَنْبٱُزِيُجيْنَمَكيِفْدَجوُيَال«١٠ ْنَمَالَو،ِراَّـنلٱِ
.»ٌرِحاَسَالَوٌلِئاَفَتُمَالَوٌفِئاَعَالَو،ًةَفاَرِعُفُرْعَي
٢٠:٢٧و٣١و١٩:٢٦نييوال١٢:٣١صو١٨:٢١نييوال
٨:١٩ءايعشإو

يفُهَتَنْبٱِوَأُهَنْبٱُزيُِجي .)١٨:٢١نييوالرظنا(ِراَّـنلٱِ
ةطساوبكلذنوتأياوناكممألالعلوًةَفاَرِعُفُرْعَي
.)٢٢:٧ددع(حئابذلا

.مؤاشتلاوألؤافتللريطللرجازٌفِئاَع
عمسيناككلذورومألاضعببنميتم(ٌلِئاَفَتُم
.ةمالسلاًاعقوتمكلذبرسيفملاسايلوقيًادحأضيرملا
ةمجرتلايفامحيحصلاويواحلاوأيقارلابمهضعباهمجرتو
.)٤٤:٥نيوكتةيبرعلا

ةداعلاقرخءاعداوهورحسلالمعتسميأٌرِحاَس
قحلاةروصبلطابلاجارخإوأاهريغوأةراشإوأةباتكب
.)٧:١١جورخ(

َالَو،ًةَعِباَتْوَأًاّناَجُلَأْسَيْنَمَالَو،ًةَيْقُريِقْرَيْنَمَالَو«١١
ملٱُريِشَتْسَيْنَم

.»ىٰتْوَْ
٢٨:٧ليئومص١و٢٠:٢٧نييوال

وأريضلانمهبيقيهنأيعديًامالكلوقي(ًةَيْقُريِقْرَي
لصألاىنعمنإمهضعبلاقو.)كلذهبشأاموهعفدي
اوناكنيمدقألاةرحسنإكلذو(»ًادقعدقعي«يناربعلا
مهنأنوعديدقعلايفنوثفنيواهنودقعيًاطويخنوذخأي
لوأعضوملااذهو.)هبرارضإلانوديرينميفكلذبنورثؤي
.ةرابعلاهذههيفتركُذام

نجلاونجللعمجمساةيبرعلايفناجلا(ًاّناَجُلَأْسَيْنَم
وأةكئالملانمساوحلانعرتتسااملكوأسنألافالخ
لكشتتةيئاوهتاناويحنجلانإمهضعبلاقو.نيطايشلا
دنعيهو.ررضلاوعفنللةرحسلااهمدختسيةفلتخملاكشأب
حاورألانأنودقتعياوناكمهنإفىتوملاحاورأسانلاضعب
يفيهوهعطتستملامتعاطتساداسجألاتقرافىتم
نمكلذوةرحسلااهفرعيًاقرطاهمادختسالنأواهداسجأ
.)١٩:٣١نييوالرظناةلطابلاتاليختلا

بهذنيأناسنإلاعبتتةينجةعباتلانإاومعز(ًةَعِباَت
اهرمأيوأهبهئبنتفدارأاماهلأسينأىلعةردقمهضعبلنإو

رومأاهنمفرعياهلأسينمنإاولاقو.)هلعفتلءاشامب
.)١٩:٣١نييوالرظنا(روظنملاريغملاعلا

نمةعبرأبسُن.ىتوملاحاورأيأىٰتْوَْملٱُريِشَتْسَيْنَم
.)٣٣:٦مايأ٢(ىسنمكلملاىلإرومألاكلت

ِبَبَسِبَو.ِّـبَّـرلٱَدْنِعٌهوُرْكَمَكِلٰذُلَعْفَيْنَمَّـلُكَّـنَأل«١٢
ٰهلِإُّبَّـرلٱ،ِساَجْرَألٱِهِذٰه

ُ
.»َكِماَمَأْنِمْمُهُدِراَطَك

٩:٤صو٢٥و١٨:٢٤نييوال

هنأل(خلابرلادنعٌهوُرْكَمَكِلٰذُلَعْفَيْنَمَّـلُكَّـنَأل
.لطابلاوسجرلاىلإهللاىلعهلكوتفرصي

.»َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱىَدَلًالِماَكُنوُكَت«١٣
١٧:١نيوكت

يهانملالكًالزتعمهتعيرشلًاظفاحيأ(ًالِماَكُنوُكَت
هلوقبيدوهيلاّرسفملايشارنسحأو.)رماوألالكبًالماعو
نأوهلربصتوصالخإبهللاعمريستنأكيلعبجي«انه
كيلعيتأياملكلبقانكللبقتسملانعصحفتال
.»هلمهنممنوكتوهعمنوكتذئنيحوةطاسبب

َختَنيِذَّـلٱَمَمُألٱِءَالُؤٰهَّـنِإ«١٤
ْ
لِلَنوُعَمْسَيْمُهُفُل

ْ
َنيِفِئاَع

لٱَو
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَلْحَمْسَيْمَلَفَتْنَأاَّـمَأَو.َنيِفاَّـرَع

ُ
.»اَذَكٰهَك

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَلْحَمْسَيْمَلَفَتْنَأاَّـمَأَو
ُ

زجيمليأاَذَكٰهَك
عمستنأكيفكيومهليطابأنمنوينثولاهيتأياميتأتنأكل
انهبجيو.كتوخإنمكطسونمهميقييذلايبنلل
وهونيينثولاوهللابعشنيبتازيمملالضفألهابتنالا
ينبلناكهنأىلع.هبنينمؤمللناكاموديحولاطيسولا
ناجلانعًىنغيفاوناكفميمتلاوميروألاوءايبنألاليئارسإ
.لطابلانمتسيلاهنأضرفىلعةرحسلاوعباتلاو

٢٠ىلإ١٥عديحولاطيسولا
نمحضتتةقباسلاتايآلاوةيتآلاتايآلانيبةلصلانإ
طٱ:ُمُكَلاوُلاَقاَذِإَو«ءايعشإلوق

ْ
ِعِباَوَّـتلٱِباَحْصَأَىلِإاوُبُل

لٱَو
ْ
ملٱَنيِفاَّـرَع

هلٱَوَنيِقِشْقَشُْ
َْ
ٰهلِإٌبْعَشُلَأْسَيَالَأ.َنيِسِما

َ
؟ُه

ملٱُلَأْسُيَأ
لوقوأ)٨:١٩ءايعشإ(»ِءاَيْحَألٱِلْجَألىٰتْوَْ

.»تاومألانيبيحلانيبلطتاذامل«حيسملاةمايقمويةكئالملا

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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َكِتَوْخِإْنِمَكِطَسَوْنِمًاّيِبَنَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱَكَلُميِقُي«١٥
.»َنوُعَمْسَتُهَل.ِيلْثِم
٧:٣٧و٣:٢٢لامعأو١:٤٥انحويو١٨ع

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَلُميِقُي
ُ

سرطبهركذيذلايبنلاوهوًاّيِبَنَك
ُميِقُيَسِيلْثِمًاّيِبَنَّـنِإ:ِءاَبآلِلَلاَقىَسوُمَّـنِإَف«هلوقيفلوسرلا
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَل

ُ
،ًالَّـوَأْمُكْيَلِإ...َنوُعَمْسَتُهَل.ْمُكِتَوْخِإْنِمْمُك

-٣:٢٢لامعأ(»ْمُكُكِراَبُيُهَلَسْرَأ،َعوُسَيُهاَتَفُهللاٱَماَقَأْذِإ
تاومألانمماقيذلاحيسملانأىسنُيالنأبجيو.)٢٦
نمملكتيلازيالف.اهبقلعتياموةيوبنلاةلزنملايفلازيال
هلو»ىلفسلاضرألاماسقأىلإًالوألزن«هنكلءامسلا
نوبرتقينيذلاف.امهرارسألكملعيوتوملاوةيواهلاحيتافم
مهءابرقأاوريشتسيللفسأىلإاورظنينأنوجاتحيالهيلإ
التعفترادقتناكنإويتلاحاورألااوربختسيوأىتوملا
انعيماحملاوانيزعمسدقلاحورلافاهيلإلوصولاىلإليبس
نمملكتملاوءامسلايفانعيماحملايبنلاوضرألاىلع
الاذاملف.هيلإنوجاتحياملكيفسانللنايفاكءامسلا
نمملعنملنإفهايإانايطعأيذلارونلانموأامهنمملعن
.ملعنالنأانلريخفكلذ

يفَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَنِمَتْبَلَطاَمِّـلُكَبَسَح«١٦ َبيِروُحِ
َالَويِٰهلِإِّـبَّـرلٱَتْوَصُعَمْسَأُدوُعَأَال:ًالِئاَقِعاَمِتْجالٱَمْوَي
لٱَراَّـنلٱِهِذٰهىَرَأ

ْ
.»َتوُمَأَّـالَئِلًاضْيَأَةَميِظَع

١٢:١٩نييناربعو٢٠:١٩جورخ٩:١٠ص

يف...َتْبَلَطاَمِّـلُكَبَسَح ىسنُيالنأبجيَبيِروُحِ
»عامتجالاموي«يفناكىسوملثميذلايبنلابدعولانأ
مويهبدعولاناكانيفحيسملاوهيذلاسدقلاحورلانإو
.)٥:٢٨صًاضيأرظنا(»لتقييذلافرحلا«نمذاقنإلا

يفاوُنَسْحَأْدَق:ُّبَّـرلٱَِيلَلاَق«١٧ .»اوُمَّـلَكَتاَمِ
٥:٢٨ص

.)طيسولاببرلاّرسيأ(اوُنَسْحَأْدَق:ُّبَّـرلٱَِيلَلاَق

هتَوْخِإِطَسَوْنِمًاّيِبَنْمُهـَلُميِقُأ«١٨ ُلَعْجَأَو،َكَلْثِمِْمِ
يفيِمَالَك لَكُيَف،ِهِمَفِ

ِّـ
.»ِهِبِهيِصوُأاَمِّـلُكِبْمُهُم

٥١:١٦ءايعشإ٧:٣٧و٣:٢٢لامعأو١:٤٥انحويو١٥ع
٥٠و١٢:٤٩و٨:٢٨و٤:٢٥انحوي١٧:٨انحويو

عوسييبنلاانبرلاقِهِبِهيِصوُأاَمِّـلُكِبْمُهُمِّـلَكُيَف
لٱ«حيسملا

ْ
لَكُأيِذَّـلٱُمَالَك

ِّـ
»ِيسْفَنْنِمِهِبُمَّـلَكَتَأُتْسَلِهِبْمُكُم

َىلِإْمُكُدِشْرُيَوُهَف«سدقلاحورلايفلاقو.)١٤:١٠انحوي(
حلٱِعيَِمج

ْ
ممُذُخْأَيُهَّـنَأل...ِهِسْفَنْنِمُمَّـلَكَتَيَالُهَّـنَأل،ِّـَق ِيلاَّـِ

.)١٤و١٦:١٣انحوي(»ْمُُكِربُْخيَو

يِذَّـلٱيِمَالَكِلُعَمْسَيَاليِذَّـلٱَناَسْنِإلٱَّـنَأُنوُكَيَو«١٩
.»ُهُبِلاَطُأاَنَأيِمْسٱِبِهِبُمَّـلَكَتَي
٣:٢٣لامعأ

َْملَكِئَلوُأَناَكْنِإُهَّـنَأل«ُهُبِلاَطُأاَنَأ...ُعَمْسَيَاليِذَّـلٱ
ملٱَنِماْوَفْعَتْسٱِذِإاوُجْنَي

لَكَتُْ
ِّـ
َالًاّدِجَىلْوَألٱِبَف،ِضْرَألٱَىلَعِم

ملٱُنْحَنوُجْنَن
ُهُتْوَصيِذَّـلٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِميِذَّـلٱِنَعَنيِّـدَتْرُْ

.)٢٦و١٢:٢٥نييناربع(»َضْرَألٱَعَزْعَز

طُييِذَّـلٱُّيِبَّـنلٱاَّـمَأَو«٢٠
ْ
َْملًامَالَكيِمْسٱِبُمَّـلَكَتَيَف،يِغ

ِهلآِمْسٱِبُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱِوَأ،ِهِبَمَّـلَكَتَيْنَأِهِصوُأ
َ
،ىَرْخُأٍة

.»ُّيِبَّـنلٱَكِلٰذُتوُمَيَف
٢و١٣:١ص١٣:٣ايركزو١٥و١٤:١٤ايمرإو١٣:٥ص
٢:٨ايمرإو

ًانايبيدوهيلارسفملايشارلثمُّيِبَّـنلٱَكِلٰذُتوُمَيَف
هعماوبهذنيذلالكواينكينأبًابذكأبنتيذلااينانحكلذل
يفتوميهنأبايمرإأبنتفنيتنسءانثأيفنوعجريسلبابىلإ
.نيرهشءانثأيفتامفةنسلاكلت

لُقْنِإَو٢١«٢١،٢٢
ْ

يفَت لَقِ
ْ
لٱُفِرْعَنَفْيَك:َكِب

ْ
َمَالَك

ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبُّيِبَّـنلٱِهِبَمَّـلَكَتاَمَف٢٢؟ُّبَّـرلٱِهِبْمَّـلَكَتَيَْمليِذَّـلٱ
لٱَوُهَف،ِْرصَيَْملَوْثُدَْحيَْملَو

ْ
ْلَب،ُّبَّـرلٱِهِبْمَّـلَكَتَيَْمليِذَّـلٱُمَالَك

.»ُهْنِمْفََختَالَف،ُّيِبَّـنلٱِهِبَمَّـلَكَتٍناَيْغُطِب
٢٠ع١٣:٢ص٢٨:٩ايمرإ

يفَتْلُقْنِإَو َْملَو...ِهِبَمَّـلَكَتاَمَف...َفْيَك:َكِبْلَقِ
اهبنحتمييتلاانبرةدعاقروصنمةروصهذهْثُدَْحي
.»مهنوفرعتمهرامثنم«هلوقوهوءايبنألا

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

عئارشلانمديدجلصفةءادبانه

)١٣ىلإ١ع(أجلملاندم
عوشيوخلا٣٥:٩ددعيفعوضوملااذهليصفترظنا(
.)٢٠ص

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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ٰهلِإُّبَّـرلٱَضَرَقىَتَم١«١،٢
ُ

ٰهلِإُّبَّـرلٱَنيِذَّـلٱَمَمُألٱَك
ُ

َك
ُزِرْفَت٢،ْمَُهتوُيُبَوْمَُهنُدُمَتْنَكَسَوْمُهَتْثِرَوَو،ْمُهَضْرَأَكيِطْعُي
يفٍنُدُمَثَالَثَكِسْفَنِل ُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَكِضْرَأِطَسَوِ
ٰهلِإ
ُ

.»اَهَكِلَتْمَتِلَك
:٢٠عوشيو١٤و٢٥:١٠ددعو٢١:١٣جورخ١٢:٢٩ص
٢

ٰهلِإُّبَّـرلٱَضَرَقىَتَم
ُ

دعبعوشيّنيعخلاَمَمُألٱَك
)٢٠صعوشي(ندرألايبرغأجلملاندمنمًاثالثراصتنالا
داعلجثومارورصابيهوندرألايقرشىلوألاثالثلاو
عوشينكل)خلا٤:٤١ةينثت(ىسوماهزرفأدقناكنالوجو
.نييواللًاكلماهلعج

لَثُتَوَقيِرَّـطلٱُحِلْصُت«٣
ِّـ

َكَلُمِسْقَييِتَّـلٱَكِضْرَأَموُُختُث
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
.»ٍلِتاَقِّـلُكِلًاَبَرْهَمُنوُكَتَف،َك

بوتكمناكيدوهيلارسفملايشارلاقَقيِرَّـطلٱُحِلْصُت
.دوملتلانعكلذلقنو»أجلملاأجلملا«قرطلاقرفمىلع

الىتحدودحةثالثاهللعجتيأَكِضْرَأَموُُختُثِّـلَثُت
.إجلملاندمىدحإنعًاديعباهنمءزجنوكي

لٱُمْكُحَوُهاَذٰهَو٤«٤،٥
ْ
َكاَنُهَىلِإُبُرَْهييِذَّـلٱِلِتاَق

لِعِْريَغِبُهَبِحاَصَبََرضْنَم:اَيْحَيَف
ْ
ُذْنُمُهَلٍضِغْبُمُْريَغَوُهَوٍم

يفِهِبِحاَصَعَمَبَهَذْنَمَو٥.ُهَلْبَقاَمَوِسْمَأ لٱِ
ْ
ِرْعَو

لٱِبُهُدَيْتَعَفَدْنٱَف،ًابَطَحَبِطَتْحَيِل
ْ
حلٱَعَطْقَيِلِسْأَف

ْ
َبََط

حلٱَتَلْفَأَو
ْ
خلٱَنِمُديَِد

ْ
َوُهَف،َتاَمَفُهَبِحاَصَباَصَأَوِبََش

لِتىَدْحِإَىلِإُبُرَْهي
ْ

ملٱَك
.»اَيْحَيَفِنُدُْ

٤:٤٢صو٣٥:١٥ددع

يفِهِبِحاَصَعَمَبَهَذ وهوركُذامللاثماذهخلاِرْعَوْلٱِ
.حضاو

لٱَءاَرَوِمَّـدلٱُِّيلَوىَعْسَيَّـالَئِل٦«٦،٧
ْ
ىَمَْحيَنيِحِلِتاَق

لَق
ْ
ُمْكُحِهْيَلَعَسْيَلَو،ُهَلُتْقَيَوُقيِرَّـطلٱَلاَطاَذِإُهَكِرْدُيَو،ُهُب
ملٱ
ِلْجَأل٧.ُهَلْبَقاَمَوِسْمَأُذْنُمُهَلٍضِغْبُمُْريَغُهَّـنَأل،ِتْوَْ
.»َكِسْفَنِلُزِرْفَتٍنُدُمَثَالَث:َكُرُمآاَنَأَكِلٰذ
٣٥:١٢ددع

يدافلا:ناعمةثالثىلعلدتةيناربعلاةملكلاِمَّـدلٱُِّيلَو
.بيسنلاومقتنملاو

ٰهلِإُّبَّـرلٱَعَّـسَوْنِإَو٨«٨،٩
ُ

َفَلَحاَمَكَكَموُُختَك
٩َكِئاَبآليِطْعُيُهَّـنِإَلاَقيِتَّـلٱِضْرَألٱَعيَِمجَكاَطْعَأَو،َكِئاَبآل
لٱِهِذٰهَّـلُكَتْظِفَحْذِإ

ْ
لٱَكيِصوُأاَنَأاَمَك،اَهَلَمْعَتِلاَياَصَو

ْ
َمْوَي

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـبِحُتِل
َ

يفَكُلْسَتَوَك َكِسْفَنِلْدِزَف،ِماَّـيَألٱَّـلُكِهِقُرُطِ
.»ِثَالَّـثلٱِهِذٰهَىلَعٍنُدُمَثَالَثًاضْيَأ
٨و٢٠:٧عوشي١٢:٢٠صو١٥:١٨نيوكت

ٰهلِإُّبَّـرلٱَعَّـسَوْنِإَو
ُ

يأٍنُدُمَثَالَثْدِزَف...َكَموُُختَك
.ةعستإجلملاندمريصتفةنسلاىلعإجلمندمثالثدزف
ثالثلاندملاهذهنأىلعلديليئارسإخيراتيفرثأال
يفكلذىلعاوفقيملمهنإدوهيلاورسفملاقو.تديز
براحينأعوشيشيجىلعناكاممهضعبلاقو.مهتافلؤم
امممألاكلتاهتلغشيتلاضرألانإوممأعبسىوس
مالكيفو.إجلمللندمتسىوسىلإةجاتحمتناك
الاهبدوعوملاضرألالكىلعءاليتسالابطرشلاىسوم
ضرألاعيمجكاطعأو«صنلاذإطقفعبسلاممألاضرأ
يطعينأبميهاربإدعوهللاو»كئابآليطعيهنألاقيتلا
تارفلارهنريبكلارهنلاىلإرصمرهننمضرألاهلسن
نإف.عبسلاممألاىلعةدايزنيينومدقلاونييزنقلاونيينيقلا
نمًاريبكًامسقنولغشياوناكمهدحونييثحلانإليق
شداقنمًاثيدحفشُتكاامىلعةمألاهذهندمو.ضرألا
ضرألامشىلإشيمكركىلإيصاعلارهنىلع)نشدقوأ(
لكىلعاولوتسادقنويليئارسإلاناكاذإو.ةفورعملاليئارسإ
ىلعاودازمهنأةرورضلابمزل)١:٤عوشي(نييثحلاضرأ
اهنأعمضرألاكلتنإانلقثالثلاندملاتسلاإجلملااندم
امنييليئارسإلانماهيفنكيملناميلسلةيزجلايدؤتتناك
اهعاستاىلعقبتملناميلسةكلمموندملاكلتةدايزبجوي
ليوطتلاةدايزىلإنيتفلتمريغلوقنو.هتايحةدميفالإ
بولقنتخىتمهللانإفًاضيأًايوبنناكدعولانإليصفتلاو
ًادحاوًابلقمهاطعأوبرلااوبحيل)٣٠:٦ةينثت(نييليئارسإلا
ًايدبأًادهعمهلعطقومايألالكهوفاخيلًادحاوًاقيرطو
٣٢:٣٩ايمرإ(هنعنوديحيالفمهبولقيفهتفاخملعجو
اوجاتحيملوضرألالكىلعاولوتساوهلكدعولامهلّمت)٤٠و
نمهمالكذخأدقوانهةبتكلادحألاقو.ىرخأندمىلإ
ِملىَبوُط«لايناد

َ
.)١٢:١٢لايناد(»ُغُلْبَيَوُرِظَتْنَيْن

يفٍءيِرَبُمَدُكَفْسُيَالىَّـتَح«١٠ يِتَّـلٱَكِضْرَأِطَسَوِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُي

ُ
.»ٌمَدَكْيَلَعَنوُكَيَف،ًابيِصَنَك

دمعريغنعلتاقلامديأٍءيِرَبُمَدُكَفْسُيَالىَّـتَح
.أجلمدجينأردقيملو

ألَا
َ
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َماَقَوُهَلَنَمَكَفِهِبِحاَصِلًاضِغْبُمٌناَسْنِإَناَكاَذِإْنِكٰلَو«١١
لِتىَدْحِإَىلِإَبَرَهَّـمُث،َتاَمَفًةَلِتاَقًةَبَْرضُهَبََرضَوِهْيَلَع

ْ
َك

ملٱ
.»ِنُدُْ
لاثمأو٢٧:٢٤صو٢٤و٣٥:١٦ددعوخلا٢١:١٢جورخ
٢٨:١٧

ملكتُهَلَنَمَكَفِهِبِحاَصِلًاضِغْبُمٌناَسْنِإَناَكاَذِإْنِكٰلَو
سيدقلاحوربةيآلاهذهريسفتيفيدوهيلارسفملايشار
ىّدعتنمليقاذهلونمكضغبلاقيرطب«لاقفانحوي
ةيصولافلاخنمفىربكلاةيصولاىّدعتىرغصلاةيصولا
الإاذههلوقامف.»مدلاكفسبهفالخىهتناضغبتال
انحوي١(»ٍسْفَنُلِتاَقَوُهَفُهاَخَأُضِغْبُيْنَمُّلُك«انحويلوقك
٣:١٥(.

ُهَنوُعَفْدَيَوَكاَنُهْنِمُهَنوُذُخْأَيَوِهِتَنيِدَمُخوُيُشُلِسْرُي«١٢
.»ُتوُمَيَفِمَّـدلٱِّـِيلَوِدَيَىلِإ

نيباذهلثمنآلاىلإروصتُيملِمَّـدلٱِّـِيلَوِدَيَىلِإُهَنوُعَفْدَي
.ندمتلاتاجردىلعأيفمهنم

لٱَمَدَعِزْنَتَف.ِهْيَلَعَكُنْيَعْقِفْشُتَال«١٣
ْ
ْنِمِءِيَرب

.ٌ»ْريَخَكَلَنوُكَيَف،َليِئاَْرسِإ
٢١:٩صو٣٤و٣٥:٣٣ددع٢٥:١٢و١٣:٨ص
٢:٣١كولم١و

هارتامببسبهيلعقفشتاليأ(َكُنْيَعْقِفْشُتَال
.)فوخلاونزحلاتارامإنمهيفكنيع

نعهكفسمثإليزتيأ(َليِئاَْرسِإْنِمِءِيَربْلٱَمَدَعِزْنَتَف
.)هلتاقلباقعلاببعشلا

يفَنوُلَّـوَألٱُهَبَصَنيِذَّـلٱَكِبِحاَصَمُُختْلُقْنَتَال«١٤ ِ
يفُهُلاَنَتيِذَّـلٱَكِبيِصَن ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱِ

ُ
َك

.»اَهَكِلَتْمَتِل
٥:١٠عشوهو٢٢:٢٨لاثمأو٢٤:٢بويأو٢٧:١٧ص

نأبهكلمدحّريغتاليأ(َكِبِحاَصَمُُختْلُقْنَتَال
ةيصولاهذه.)ككلميفهكلمضعبلخدييكلهرخؤت
ةاروتلانمقبسامىلإرظنلابةينثتلارفسبتاصتخملانم
امباذهةقالعو.)٥:٢١ص(ةرشاعلاةيصولايفلقحلاك
ثروياملازتعالبعشلاهيبنتاهلعلوةرهاظريغهلبق
ذئمويمختلارييغتناكو(لتقلاىلإيدؤييذلاضغبلا

نأكشوىلعاوناكنييليئارسإلانألضغبلابابسأبلغأ
نأيفبيرالو)ناعنكضرأنممهتبصنأىلعاولوتسي
.لدعدهاشونأشتاذةميدقلاموختلا

.ًالوأضرألااومسقنيذلايأَنوُلَّـوَألٱُهَبَصَن
)٢١-١٥ع(روزلاةداهش

نكلةدشلاهجوىلعانهماقتنالاةعيرشتعضُو
املعفيلناسنإلكىلإالةاضقلاىلإاهيفلكُوماقتنالا
.ءاشي

يفٍناَسْنِإَىلَعٌدِحاَوٌدِهاَشُموُقَيَال«١٥ ْوَأاَمٍبْنَذِ
خلٱِعيَِمجْنِماَمٍةَّـيِطَخ

ْ
هبُئِطُْخييِتَّـلٱاَياََط ِمَفَىلَع.اَِ

.»ُرْمَألٱُموُقَيٍدوُهُشِةَثَالَثِمَفَىلَعْوَأِنْيَدِهاَش
٨:١٧انحويو١٨:١٦ىّتمو١٧:٦صو٣٥:٣٠ددع
١٠:٢٨نييناربعو٥:١٩سوثنروك٢و

ىلعةندمتملاممألالكةعيرشلاهذهىلعىرج(
.)ندمتلاتاجردفالتخا

.»ٍغْيَزِبِهْيَلَعَدَهْشَيِلٍناَسْنِإَىلَعٍروُزُدِهاَشَماَقاَذِإ«١٦
٣٥:١١و٢٧:١٢رومزم

.)هنعليملايأقحلانعروجلاانهغيزلا(ٍغْيَزِب

خلٱاَمُهَنْيَبِناَذَّـللٱِنَالُجَّـرلٱُفِقَي«١٧
ْ

،ِّـبَّـرلٱَماَمَأُةَموُُص
لٱَماَمَأ

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
يفَنوُنوُكَيَنيِذَّـلٱِةاَضُق لِتِ

ْ
.»ِماَّـيَألٱَك

٢١:٥و١٧:٩ص

ِةاَضُقْلٱَوِةَنَهَكْلٱَماَمَأ،ِّـبَّـرلٱَماَمَأ...ِنَالُجَّـرلٱُفِقَي
ىلإبذكاهنأنظُيةداهشلكعفريناكهنأىلعلدياذه
مامتهاباهيفرظنُيىتح)١٧:٩صرظنا(ىلعألاسلجملا
.ثارتكامدعبال

لٱَصَحَفْنِإَف«١٨
ْ
ٌدِهاَشُدِهاَّـشلٱاَذِإَو،ًادِّـيَجُةاَضُق

لٱِبَدِهَشْدَق.ٌبِذاَك
ْ
.»ِهيِخَأَىلَعِبِذَك

هنألًاديجصحفُينأبجيناك(ًادِّـيَجُةاَضُقْلٱَصَحَف
.)نأشتاذبقاوعصحفلاىلعبترتي

دهاشهنأرهظدقيأ(ِبِذَكْلٱِبَدِهَشْدَقٌبِذاَكٌدِهاَش
الفًالعفرهاظلاىضتقمبموقيعرشلانأللعفلاببذاك
.)ًالعفرهظيمليذلاليملاىلعيأةوقلابوهامىلعبقاعُي

ألَا
َ
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َّـَّـرشلٱَنوُعِزْنَتَف.ِهيِخَأِبَلَعْفَيْنَأىَوَناَمَكِهِباوُلَعْفٱَف«١٩
.»مُكِطْسَوْنِم
٢١:٢١و١٧:٧و١٣:٥ص٦:٢٤لاينادو٩و١٩:٥لاثمأ
٢٤:٧و٢٤و٢٢:٢١و

نإاذهىلعو(ِهيِخَأِبَلَعْفَيْنَأىَوَناَمَكِهِباوُلَعْفٱَف
.)لتقُيلتقلاهيلعبجويامبًابذكهيخأىلعدهشدقناك

لٱُعَمْسَيَو«٢٠
ْ
َلْثِمَنوُلَعْفَيَنوُدوُعَيَالَو،َنوُفاَخَيَفَنوُقاَب

خلٱِرْمَألٱَكِلٰذ
ْ
يفِثيَِب .»َكِطَسَوِ

٢١:٢١و١٧:١٣ص

ًاعداربنذمللباقعلانوكيف(خلاَنوُقاَبْلٱُعَمْسَيَو
.)هباقعلثمبقاعينأنمًافوخهلثملعفينأنعهريغل

ٌّنِس.ٍْنيَعِبٌْنيَع.ٍسْفَنِبٌسْفَن.َكُنْيَعْقِفْشُتَال«٢١
.»ٍلْجِرِبٌلْجِر.ٍدَيِبٌدَي.ٍّنِسِب
٥:٢٨ىّتمو٢٤:٢٠نييوالو٢٤و٢١:٢٣جورخ١٣ع
١٢:١٩ةيمورو

.)١٣عريسفترظنا(َكُنْيَعْقِفْشُتَال
وحنوعلاقلانيععلقهؤازجٍنيعُعلقيأ(ٍْنيَعِبٌْنيَع
.)كلذ

نسرسكهؤازجهعلقوأّنسرسكيا(ٍّنِسِبٌّنِس
ةاضقلامكحبنوكيهلككلذو)علاقلانسعلقوأرساكلا
.هسفنلمقتنينأدحألسيلف

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

برحلاةعيرش

لِلَتْجَرَخاَذِإ«١
ْ
ًالْيَخَتْيَأَرَوَكِّـوُدَعَىلَعِبْرَح

َّـبَّـرلٱَكَعَمَّـنَأل،ْمُهْنِمْفََختَالَف،َكْنِمَرَثْكَأًامْوَق،َبِكاَرَمَو
ٰهلِإ
َ

.»َْرصِمِضْرَأْنِمَكَدَعْصَأيِذَّـلٱَك
٨و٣١:٦صو٢٣:٢١ددع٣١:١ءايعشإو٢٠:٧رومزم
٨و٣٢:٧و١٣:١٢مايأ٢و

ىلعءاليتساللبرحلادرجمىلإالِبْرَحْلِلَتْجَرَخاَذِإ
ىسومنإفًاضيأكلذدعببرحلكىلإلبناعنكضرأ
الًالماكًاراصتناممألاىلعليئارسإراصتنانأًالبقرظن

اوجرخينأنمدبالنييليئارسإلانإوجيردتلابالإنوكي
.مهئادعأىلعمهراصتنالمكينألبقبرحللةريثكًارارم

نوكينأردنوةاشمليئارسإشيجناكَبِكاَرَمَوًالْيَخ
.ةاشمنوبراحيمهوناكمهتاراصتنارثكأوناسرفهيف

حلٱَنِمَنوُبَرْقَتاَمَدْنِعَو«٢
ْ
لٱُمَّـدَقَتَيِبَْر

ْ
ُلوُقَيَوُنِهاَك

.»ِبْعَّـشلِل

زيممهنألنهاكلاركذونييواللانهركذالُنِهاَكْلٱ
.تاذلاب

ةكربباطخلااذهبهيتأييذلامالكلاناكِبْعَّـشلِلُلوُقَي
برحللاوجرخينأنييليئارسإللناكامف.دونجلاىلعبرلا
.نهاكلاةطساوببرلاةكرباولانينأدعبالإ

لٱُمُتْبُرَقْمُتْنَأ:ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسٱ«٣
ْ
حلٱَنِمَمْوَي

ْ
َىلَعِبَْر

َالَواوُدِعَتْرَتَالَواوُفاََختَال.ْمُكُبوُلُقْفُعْضَتَال.ْمُكِئاَدْعَأ
.»ْمُهَهوُجُواوُبَهْرَت

ىوقمالكلااذهلثمباوُفاََختَالْمُكُبوُلُقْفُعْضَتَال
.)٧:٤ءايعشإ(زاحأءايعشإ

لباق(برهلاىلإاوعرستلًافوخاوفجترتاليأاوُدِعَتْرَتَال
.)٧:١٥كولم٢و٤:٤ليئومص٢اذهب

.مهتدهاشمنماوفاختاليأْمُهَهوُجُواوُبَهْرَتَال

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«٤
َ
ْمُكَءاَدْعَأْمُكْنَعَبِراَحُيِلْمُكَعَمٌرِئاَسْمُك

لَخُيِل
ِّـ

.»ْمُكَص
٢٣:١٠عوشيو٣:٢٢و١:٣٠ص

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل
َ

برحللمكعمجراخيأْمُكَعَمٌرِئاَسْمُك
يشارلاق)ىشخيالنأبجوهعمبراحيبرلاناكنمو(
مدلاومحللاةوقباوتأ)ءادعألايأ(مهنإ:يدوهيلايرسفملا
تايلجلدوادلوقكاذهو.)يدبألايلزألاةوقبمتيتأمتنأو
ِمْسٱِبَكْيَلِإِيتآاَنَأَو.ٍْسُرتِبَوٍحْمُرِبَوٍفْيَسِبَّـَيلِإِيتْأَتَتْنَأ«
جلٱِّـبَر

ْ
ليئومص١(»ْمَُْهتَّـريَعَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِفوُفُصِهٰلِإِدوُُن

ملٱِبِءَالُؤٰه«منرملالوقو.)١٧:٤٥
خلٱِبِءَالُؤٰهَوِتاَبَكْرَْ

ْ
اَّـمَأِلَْي

.)٢٠:٧رومزم(»ُرُكْذَناَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَمْسٱَفُنْحَن

لٱُلوُقَيَّـمُث٥«٨-٥
ْ
ُلُجَّـرلٱَوُهْنَم:ِبْعَّـشلِلُءاَفَرُع

ِهِتْيَبَىلِإْعِجْرَيَوْبَهْذَيِل؟ُهْنِّـشَدُيَْملَوًاديِدَجًاتْيَبىَنَبيِذَّـلٱ
يفَتوُمَيَّـالَئِل حلٱِ

ْ
ُلُجَّـرلٱَوُهْنَمَو٦.ُرَخآٌلُجَرُهَنِّـشَدُيَفِبَْر

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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َّـالَئِلِهِتْيَبَىلِإْعِجْرَيَوْبَهْذَيِل؟ُهْرِكَتْبَيَْملَوًامْرَكَسَرَغيِذَّـلٱ

يفَتوُمَي حلٱِ
ْ
ُلُجَّـرلٱَوُهْنَمَو٧.ُرَخآٌلُجَرُهَرِكَتْبَيَفِبَْر

َّـالَئِلِهِتْيَبَىلِإْعِجْرَيَوْبَهْذَيِل؟اَهْذُخْأَيَْملَوًةَأَرْمٱَبَطَخيِذَّـلٱ

يفَتوُمَي حلٱِ
ْ
لٱُدوُعَيَّـمُث٨.ُرَخآٌلُجَراَهَذُخْأَيَفِبَْر

ْ
ُءاَفَرُع

خلٱُلُجَّـرلٱَوُهْنَم:َبْعَّـشلٱَنوُبِطاَُخي
ْ
لٱُفيِعَّـضلٱَوُفِئَا

ْ
لَق
ْ

؟ِب
لَقَلْثِمِهِتَوْخِإُبوُلُقَبوُذَتَّـالَئِلِهِتْيَبَىلِإْعِجْرَيَوْبَهْذَيِل

ْ
.»ِهِب

صو٢٤و١٩:٢٣نييوالناونع٣٠رومزمو١٢:٢٧ايمحن
٧:٣ةاضق٢٤:٥ص٢٨:٣٠

صرظنا(»ميرطش«يناربعلالصألايف)٥ع(ُءاَفَرُعْلٱ
ةاضقلايناوثمهف(نويندملاةاضقلامهنأانهرهاظلاو)١٦:٨
اوناكشيجلاداوقنكلداوقلابمهضعباهمجرتو)نييعرشلا
ًاصنهيفنإف)٩ع(نمرهظيامكةصاخلامدخللنونيعي
نأىلع.شيجلاداوقاونيُعنيذلامهءافرعلاءالؤهنأىلع
نمشيجلاداوقىلعاوقلطُأعضوملااذهريغيفءافرعلا
ءاسؤرونيسامخءاسؤروتائمءاسؤروفولأءاسؤر(
.)١:١٥صرظنا(تارشع

ليئارسإلاجرلكنأىلعلدياذهخلاُلُجَّـرلٱَوُهْنَم
نيدعتسملاريغالإبرحلابنيفلكماوناكوبرحدونجاوناك
رفسيفوهودحاوالإكلذةلثمأنمبتكُيملو.نوفعُياهل
ًالئاقبعشلاناذآيفدان«نوعدجلبرلالوقيفةاضقلا
٢٢٠٠٠عجرف»فرصنيوعجريلفًادعترموًافئاخناكنم
.نيثلثلانمرثكأيأ٣٢٠٠٠نم

لٱِغاَرَفَدْنِعَو«٩
ْ
َنوُميِقُيِبْعَّـشلٱِةَبَطاَُخمْنِمِءاَفَرُع

.»ِبْعَّـشلٱِسْأَرَىلَعٍدوُنُجَءاَسَؤُر

ىغلُتنيذلابرحلاشيجداوقيأٍدوُنُجَءاَسَؤُر
نأاننكميو.حّجريامىلعبرحلاتهتناىتممهتسائر
ليئومص١(فلألاسيئرودنجلايففولألاركذنمنظن
ىلإيندملابعشلابيترتبسحبمسُقشيجلانإ)١٧:١٨
دئاقفلألاىلعناكونورثيةروشمىضتقمبتاعامج
اهزهجيةقرفانهةيدنجلايففلألاىنعُينأنكميو.دحاو
ريثككلذبلوزيفاهددعنعرظنلاعطقبليئارسإيففلأ
برحلايفعمتجينأردنيهلكفلألانأللكاشملانم
ةعامجنوكتنأنكمينونيعمفلأاهلسرييذلاةقرفلاو
ناكًافلأنوتسلتُقليقاذإكلذىلعولاجرلانمةليلق
ًافلأاهنملكىمسُييتلاقرفلانمةقرفنوتسلتُقىنعملا
نأةصالخلاو.يقيقحلاددعلاردقىلعلتقلانوكيالف
ناكامبرلبفلألانملقأةيدنجلاحلطصميففلألا
.يرسكعلاحالطصالايفنيليلقًالاجر

)٢٠-١٠ع(راصحلا

اَهِعْدَتْسٱاََهبِراَحُتِلٍةَنيِدَمْنِمُبَرْقَتَنيِح١٠«١٤-١٠
لُّصلِل

ْ
لُّصلٱَىلِإَكْتَباَجَأْنِإَف١١ِ،ح

ْ
ُّلُكَف،َكَلْتَحَتَفَوِح

ملٱِبْعَّـشلٱ
١٢.َكَلُدَبْعَتْسُيَوِريِخْسَّـتلِلَكَلُنوُكَياَهيِفِدوُجْوَْ

ِملاَسُتَْملْنِإَو
ْ
اَذِإَو١٣.اَهِْرصاَحَف،ًابْرَحَكَعَمْتَلِمَعْلَبَك

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَهَعَفَد
ُ

ِّـدَحِباَهِروُكُذَعيَِمجْبِْرضٱَفَكِدَيَىلِإَك

طَألٱَوُءاَسِّـنلٱاَّـمَأَو١٤.ِفْيَّـسلٱ
ْ
لٱَوُلاَف

ْ
يفاَمُّلُكَوُمِئاَهَب ِ

ملٱ
َةَميِنَغُلُكْأَتَو،َكِسْفَنِلاَهُمِنَتْغَتَف،اَهِتَميِنَغُّلُك،ِةَنيِدَْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكاَطْعَأيِتَّـلٱَكِئاَدْعَأ

ُ
.»َك

:٢٢عوشي٨:٢عوشي٣١:٧ددع٢٠و٢٠:١٨ليئومص٢
٨

امكالخلاِحْلُّصلِلاَهِعْدَتْسٱ...ٍةَنيِدَمْنِمُبَرْقَتَنيِح
ةاضق(هيبنتنودبشيالناكساولتقنيذلانادونبلعفي
ندملاناكستناكعوشيبورحيفهنأىتح)٢٨و١٨:٢٧
.)١١:١٣عوشي(ملست)ةدياحتملايأ(اهلالتىلعةمئاقلا

ملٱِعيِمَجِبُلَعْفَتاَذَكٰه«١٥
لٱِنُدُْ

ْ
يِتَّـلٱًاّدِجَكْنِمِةَديِعَب

.»اَنُهِمَمُألٱِءَالُؤٰهِنُدُمْنِمْتَسْيَل

ءاسنلانماهيفءيشلكمنغتيأُلَعْفَتاَذَكٰه
.لاجرلاكلافطألاوءاسنلالتقتالوخلامئاهبلاولافطألاو

َكيِطْعُييِتَّـلٱِبوُعُّشلٱِءَالُؤٰهُنُدُماَّـمَأَو١٦«١٨-١٦
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
اَهُمِّـرَُحتْلَب١٧،اَمًةَمَسَناَهْنِمِقْبَتْسَتَالَفًابيِصَنَك

َحت
ْ
حلٱ:ًاميِر

ْ
لٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَوَنيِّـيِّـثِ

ْ
لٱَوَنيِّـيِناَعْنَك

ْ
حلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف

ْ
َنيِّـيِّـوِ

لٱَو
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَرَمَأاَمَك،َنيِّـيِسوُبَي

ُ
لَعُيَالْيَكِل١٨،َك

ِّـ
ْنَأْمُكوُم

لٱِمِهِساَجْرَأِعيَِمجَبَسَحاوُلَمْعَت
ِهلآلاوُلِمَعيِتَّـ

َ
اوُئِطْخُتَفْمِهِت

.»ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإ
:١١عوشيو٢و٧:١صو٣٣:٥٢و٣٥و٣و٢١:٢ددع
٢٣:٣٣جورخ١٨:٩و٣١و١٢:٣٠و٧:٤ص١٤

ًةَمَسَناَهْنِمِقْبَتْسَتَالَف...ِبوُعُّشلٱِءَالُؤٰهُنُدُماَّـمَأَو
ِمِهِساَجْرَأِعيَِمجَبَسَحاوُلَمْعَتْنَأْمُكوُمِّـلَعُيَالْيَكِل...اَم
مكحندملاهذهىلعاوذفنينأليئارسإينبىلعناك
اهيلإئراقللريشننأانهانيفكيفمهساجرأامأو.برلا
يأتايآلاهذهو)٢٠:٢٣و٢٨-١٨:٢٤نييوال(رظنيلف
.عوضوملاىلإدوع)١٩ع(يفوةضرتعم)١٨-١٦ع(

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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اَهاَّـيِإًابِراَُحمًَةريِثَكًاماَّـيَأًةَنيِدَمَتَْرصاَحاَذِإ١٩«١٩،٢٠
ُهْنِمَكَّـنِإ.ِهْيَلَعٍسْأَفِعْضَوِباَهَرَجَشْفِلْتُتَالَف،اَهَذُخْأَتِل
حلٱُةَرَجَشْلَهُهَّـنَأل.ُهْعَطْقَتَالَف.ُلُكْأَت

ْ
ىَّـتَحٌناَسْنِإِلَْق

يفَكَماَّـدُقَبَهْذَي حلٱِ
ْ
لٱُرَجَّـشلٱاَّـمَأَو٢٠؟ِراَصِ

ُهَّـنَأُفِرْعَتيِذَّـ
َىلَعًانْصِحيِنْبَتَوُعَطْقَتَوُفِلْتُتُهاَّـيِإَف،ُهْنِمُلَكْؤُيًارَجَشَسْيَل
ملٱ
.»َطُقْسَتىَّـتَحًابْرَحَكَعَمُلَمْعَتيِتَّـلٱِةَنيِدَْ

نعلضيالوبراحيالرجشلانألاَهَرَجَشْفِلْتُتَالَف
يرسفملوقاذه.فلتيَمىلعفساجرألاىلإدوقيوقحلا
.دوهيلا

)حاحصألااذهللييذت(
ًايبنكهلإبرلاكلميقي«ةءونبلالوقنأمهضعبلاق
نألحيسملابسيليبنلاكلذنأىلععطاقليلد»يلثم
الةلثامملانأبكلذعفدنو.ىسوملثمنكيملحيسملا
الإوءيشلكيفنييواستمنيلثامتملانوكينأمزلتست
.ناريغنينثالكذإدحألثمدحأسيلف

ةوخإنمهنألحيسملابسيليبنلاكلذنأنورخآلاقو
نمالليئارسإنمحيسملاو»كتوخإنم«هلوقلليئارسإ
ليئارسإينبنملكلباطخلانأبكلذعفدنو.مهتوخإ
اذهلثمو.مهنمبطاخملكلخأليئارسإرئاسنملكو
ْنِم«هصنامهنيعرفسلااذهيفو.سدقملاباتكلايفريثك
َجتَكِتَوْخِإِطَسَو

ْ
َجتْنَأَكَلُِّلَحيَال.اًكِلَمَكْيَلَعُلَع

ْ
َلَع

نأمهفُتةهيدبلابو»َكاَخَأَوُهَسْيَلايِبَنْجَأًالُجَرَكْيَلَع
رظنا١٧:١٥ةينثت(ليئارسإينبنملجرانهخألابدوصقملا
.)٢٤:١٤و١٥:٧صًاضيأ

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

)٩-١ع(لتاقلالهج

يفٌليِتَقَدِجُواَذِإ«١ ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱِ
ُ

َك
يفًاعِقاَواَهَكِلَتْمَتِل حلٱِ

ْ
.»ُهَلَتَقْنَمُمَلْعُيَال،ِلَْق

مايألاهذهيفهنأرابتعالاقحتسياممٌليِتَقَدِجُواَذِإ
يناجلااهيففرعُياليتلاتايانجلاءاقتاىلإةليسونسحأ
يفوأهيفةيانجلاعقتيذلاناكملالهأىلعءازجلاءارجإ
.هيلإبرقألاهراوج

ملٱَىلِإَنوُسيِقَيَوَكُتاَضُقَوَكُخوُيُشُجُرَْخي«٢
يِتَّـلٱِنُدُْ

لٱَلْوَح
ْ
.»ِليِتَق

ناكيدوهيلارسفملايشارلاقَكُتاَضُقَوَكُخوُيُشُجُرَْخي
.ميظعلاميردهنسلاءاضعأنمراتُختةنجلءالؤه

نمنوسيقييأ(ِليِتَقْلٱَلْوَحيِتَّـلٱِنُدُْملٱَىلِإَنوُسيِقَي
.)هرواجتةنيدملكىلإليتقلاعضوم

ملٱَف٣«٣،٤
لٱُةَنيِدَْ

ْ
لٱَنِمىَبْرُق

ْ
لِتُخوُيُشُذُخْأَي،ِليِتَق

ْ
َك

ملٱ
لٱَنِمًةَلْجِعِةَنيِدَْ

ْ
٤ِ.ريِّـنلٱِبَّـرَُجتَْمل،اَهْيَلَعْثَرُْحيَْملِرَقَب

لِتُخوُيُشُرِدَحْنَيَو
ْ

ملٱَك
لٱِبِةَنيِدَْ

ْ
َْملِنَالَيَّـسلٱِمِئاَدٍداَوَىلِإِةَلْجِع

لٱَقُنُعَنوُِرسْكَيَو،ْعَرْزُيَْملَوِهيِفْثَرُْحي
ْ
يفِةَلْجِع لٱِ

ْ
.»يِداَو

ِنَالَيَّـسلٱِمِئاَدٍداَو...،اَهْيَلَعْثَرُْحيَْملِرَقَبْلٱَنِمًةَلْجِع
اذهيفيدوهيلارسفملايشارلاقْعَرْزُيَْملَوِهيِفْثَرُْحيَْمل
يفاهقنعرسكُيرمثتمليتلاةلجعلانأسودقلاكرابتيل«
اهنأاولمتحيمليتلاسفنلايلتاقنعةرافكرمثيالناكم
ناكاميداولاكلذنأىنعملانأىلإمهضعببهذو.»رمثت
نأىلعءانبًادعاصوتقولاكلذنمعرزُيوحلفينأزوجيل
اذهنمعفنيالفٍضامبسيلةيناربعلايفانهلعفلا
هيفلتقُيناكيذلادلبلاوأناكملافاذهحصاذإو.ىنعملا
.دبألاىلإهعرزبعافتنالاسانلامرُحيهلتاقفرعُيالنم

لٱُمَّـدَقَتَيَّـمُث«٥
ْ
ُّبَّـرلٱَراَتْخٱُمُهاَّـيِإُهَّـنَأليِوَالوُنَبُةَنَهَك

ٰهلِإ
ُ

ُنوُكَتْمِِهلْوَقَبَسَحَو،ِّـبَّـرلٱِمْسٱِباوُكِراَبُيَوُهوُمِدْخَيِلَك
.»ٍةَبَْرضُّلُكَوٍةَموُصُخُّلُك

٩و١٧:٨ص٢٣:١٣مايأ١و١٠:٨ص

.)٨عرظنا(ُةَنَهَكْلٱ

لِتِخوُيُشُعيَِمجُلِسْغَيَو٦«٦،٧
ْ

ملٱَك
لٱِةَنيِدَْ

ْ
َنِمَنيِبيِرَق

لٱ
ْ
لٱَىلَعْمَُهيِدْيَأِليِتَق

ْ
ملٱِةَلْجِع

يفِقُنُعٰلْاِةَروُسْكَْ لٱِ
ْ
٧،يِداَو

.»ِْرصْبُتَْملاَنُنُيْعَأَو،َمَّـدلٱاَذٰهْكِفْسَتَْملاَنيِدْيَأ:َنوُلوُقَيَو
٢٧:٢٤ىّتمو٢٦:٦و١٩:١٢رومزم

مليأِْرصْبُتَْملاَنُنُيْعَأَو،َمَّـدلٱاَذٰهْكِفْسَتَْملاَنيِدْيَأ
نمةطساوبلتقلايفاوعسيملوكلذىلإةليسواوذختي
مهنأالمدلاكلذكفسيفةكرشىندأمهلنكيملوطئاسولا
نأقيدصتاننكميالو.)يشار(ةقيقحمهيديأبهوكفسيمل

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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عمبيهرلانالعإلااذهنوتأيةاضقلاوخويشلاءالؤه
.هرمأءافخإولتاقلامهملع

َالَو،ُّبَراَيَتْيَدَفيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإَكِبْعَشِلْرِفْغِا٨«٨،٩
َجت
ْ
يفٍءيِرَبَمَدْلَع َهلُرَفْغُيَف.َليِئاَْرسِإَكِبْعَشِطَسَوِ

ُ
.ُمَّـدلٱُم

لٱَمَّـدلٱُعِزْنَتَف٩
ْ
لِمَعاَذِإَكِطَسَوْنِمَءِيَرب

ْ
يفَحِلاَّـصلٱَت ِ

بَّـرلٱِيَنْيَع
.»ِّـ

١٩:١٣ص١:١٤نانوي

ءاطغلاةيمستهنموِطغيأرّفكوأُّبَراَي...ْرِفْغِا
ناكهنألةمحرلاسلجموأةمحرلاشرعهنأبلوقلاونارفغلاب
حئابذلاتناكومهماثآهتيطغتبباقعلانمليئارسإيقي
يشارلاق.باقعلانمهيقتوهبنذرّفكتهنألئطاخللةرافك
دحىلإحجريامماذهو.ةنهكلاةبلطتناكتاملكلاهذهو
ناكاذهلوةبلطلاىوسكلذلكنممهلءيشالهنأعانتقالا
.ًايرورضمهروضح

َهلُرَفْغُيَف
ُ

اذهو.مهلىّطغييناربعلالصألايفوُمَّـدلٱُم
ردقتالو.)٣٥و٣١و٢٦و٤:٢٠نييوال(يفاملثمسيل
دجُواذإهنأيهوةلئسملاهذهىلإدوهيلايرسفمعبتتننأ
كفُسييذلاةلجعلامدهنعرفكيلهفكلذدعبلتاقلا
.باقعلانمىفعُيىتح

.)١٤-١٠ع(ةّيبسلابجوزتلا

ِملَتْجَرَخاَذِإ١٠«١٠،١١
ُ
ُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَوَكِئاَدْعَأِةَبَراَح

ٰهلِإ
ُ

يفَتْيَأَرَو١١،ًايْبَسْمُهْنِمَتْيَبَسَو،َكِدَيَىلِإَك ِيْبَّـسلٱِ
لٱَوِةَروُّصلٱَةَليَِمجًةَأَرْمٱ

ْ
هبَتْقَصَت ختاَواَِ

.»ًةَجْوَزَكَلاََهتْذََّـ

يفَتْيَأَرَو...َتْجَرَخاَذِإ ِةَروُّصلٱَةَليَِمجًةَأَرْمٱِيْبَّـسلٱِ
ال«اهيفليقيتلاعبسلاممألانيبنوكينأنكميالاذه
يفحصيامنإو.)٢٠:١٦ص(»امةمسناهنمقبتست
-٣١:١٥ددع(ةريثكةعامجنذخُأيتاوللانيينايدملايراوج
ةلزنمبنكامءاسنلاءالؤهنأةيآلانمرهاظلاو.)١٨
.يرارسلا

َحتَكِتْيَبَىلِإاَهُلِخْدُتَنيِحَف«١٢
ْ
لَقُتَواَهَسْأَرُقِل

ِّـ
ُم

.»اَهَراَفْظَأ

َحت
ْ
نألنزحلاةمالعاذهناكاَهَراَفْظَأُمِّـلَقُتَواَهَسْأَرُقِل

دنعرافظألالوطناكاذكوةنيزلانمرعشلالوط

دعباهلزوجيلههنأيفنيرسفملاءامدقفلتخاو.نييقرشلا
ةلثمأنموالوأاهراظفأواهرعشنمًالكقلطتنأكلذ
.)١٩:٢٤ليئومص٢(يفامكلذ

يفُدُعْقَتَو،اَهْنَعاَهِيْبَسَباَيِثُعِزْنَتَو«١٣ يِكْبَتَوَكِتْيَبِ
اَهْيَلَعُلُخْدَتَكِلٰذَدْعَبَّـمُث،ِناَمَّـزلٱَنِمًارْهَشاَهَّـمُأَواَهاَبَأ
هبُجَّـوَزَتَتَو .»ًةَجْوَزَكَلُنوُكَتَف،اَِ
٤٥:١٠رومزم

ءانسحةرخافبايثلاهذهنأيشارىأراَهِيْبَسَباَيِث
لبازيإهتتأاماذهبلباق(اهيباسبلقبذجتنأةيغباهتسبل
نمنكيامهمو.)٩:٣٠كولم٢(اهيلإوهايبلقبذجتل
ىلععيجشتلادوصقملانأّنيبلانمفميلعتلااذهيفقيقدتلا
اذهو.نارتقالاروصنمهريغاللالحلايعرشلاجاوزلا
صددع(يفنيينايدملاىرسألاةلماعميفماهبإلاعفري
٣١(.

هبَّـَرسُتَْملْنِإَو«١٤ طَأَفاَِ
ْ
،ٍةَّـضِفِبًاعْيَباَهْعِبَتَال.اَهِسْفَنِلاَهْقِل

لَلْذَأْدَقَكَّـنَأِلْجَأْنِماَهَّـِقَرتْسَتَالَو
ْ
.»اَهَت

١٩:٢٤ةاضقو٢٢:٢٩صو٣٤:٢نيوكت

ناكهنأىلعليلداذهخلااَهَّـِقَرتْسَتَالَو...اَهْعِبَتَال
اهقرتسينأواهعيبينأةينايدملاجوزتيملاذإيليئارسإلللحي
.)٤٦-٢٥:٤٤نييوال(

)١٧-١٥ع(ةيروكبلا

ٌةَبوُبَْحماَُمهاَدْحِإ،ِناَتَأَرْمٱٍلُجَرِلَناَكاَذِإ١٥«١٥،١٦
ملٱ،َنيِنَبُهَلاَتَدَلَوَف،ٌةَهوُرْكَمىَرْخُألٱَو

ملٱَوُةَبوُبْحَْ
ْنِإَف.ُةَهوُرْكَْ

لٱُنْبالٱَناَك
ْ
لِلُرْكِب

ْ
،ُهَلَناَكاَمِهيِنَبِلُمِسْقَيَمْوَيَف١٦،ِةَهوُرْكَم

ملٱَنْبٱَمِّـدَقُيْنَأُهَلُِّلَحيَال
ملٱِنْبٱَىلَعًارْكِبِةَبوُبْحَْ

ِةَهوُرْكَْ
لٱ
ْ
.»ِرْكِب
٢٢و١١:١٩مايأ٢و٢٦:١٠و٥:٢مايأ١و٢٩:٣٣نيوكت

ةلضفمامهادحإيأٌةَهوُرْكَمىَرْخُألٱَوٌةَبوُبَْحماَُمهاَدْحِإ
.ىرخألاىلع

ملٱَنْبٱُفِرْعَيْلَب«١٧
ِْنيَنْثٱَبيِصَنُهَيِطْعُيِلًارْكِبِةَهوُرْكَْ

ُّقَحُهَل.ِهِتَرْدُقُلَّـوَأَوُهُهَّـنَأل،ُهَدْنِعُدَجوُياَمِّـلُكْنِم
لٱ
ْ
.»ِةَّـيِروُكَب
٣٣و٢٥:٣١نيوكت٤٩:٣نيوكت٥:١مايأ١

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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نيبيصنذخأيفنينثاماقمببسُحييأِْنيَنْثٱَبيِصَن
ركبلاذخأفماسقأةسمخلاملامسقةعبرأءانبألاناكاذإف
لاقىنعملااذهبو.ًاسُمخهدعبةثالثلانملكونيسمخلا
»َكِتَوْخِإَقْوَفًادِحاَوًامْهَسَكَلُتْبَهَو«فسويلبوقعي
ءوسلهنمتذخُأنيبوأرةيروكبنإو.)٤٨:٢٢نيوكت(
عشيلألاقهبو.)٥:١مايأ١(فسويينبالتيطعُأوهلمع
نم)ركبلابيصنك(نينثابيصننكيلهقالطنالبقايليإل
.)٢:٩كولم٢(ّيلعكحور

)٢١-١٨ع(دراملادناعملانبالا

ُعَمْسَيَالٌدِراَمَوٌدِناَعُمٌنْبٱٍلُجَرِلَناَكاَذِإ١٨«١٨،١٩
َهلُعَمْسَيَالَفِهِناَبِّـدَؤُيَو،ِهِّـمُأِلْوَقِلَالَوِهيِبَأِلْوَقِل

ُ
١٩.اَم

ِباَبَىلِإَوِهِتَنيِدَمِخوُيُشَىلِإِهِبِناَيِتْأَيَوُهُّمُأَوُهوُبَأُهُكِسْمُي
.»ِهِناَكَم

ةعيرشنممسقناكٌدِراَمَوٌدِناَعُمٌنْبٱٍلُجَرِلَناَكاَذِإ
ةيسايسلاةعيرشلانأىلعًايندموأًايسايسليئارسإلبرلا
يهوةيبدألاةعيرشلانمةسماخلاةيصولاىلعةينبمانه
ءازجكتوملااهفلاخمءازجويناثلاحوللانمىلوألاةيصولا
نأيفبيرالو.لوألاحوللانمىلوألاةيصولافلاخينم
لئاذرلاوطاطحنالانمدالبلايقتةيصولاهذهةاعارم
.ةياقونسحأ

َالٌدِراَمَوٌدِناَعُماَذٰهاَنُنْبٱ:ِهِتَنيِدَمِخوُيُشِلِنَالوُقَيَو«٢٠
.ٌ»ريِّـكِسَوٌِفْرسُمَوُهَو،اَنِلْوَقِلُعَمْسَي

لثمامهو»هرُمورروس«ةيناربعلايفوٌدِراَمَوٌدِناَعُم
البلاقمويىسومةيناثلابظفلفينعتلادشأيفبرضُي
ملٱاَُّهيَأاوُعَمْسٱ«لمأت

ْمُكَلُجِرْخُنِةَرْخَّـصلٱِهِذٰهْنِمَأ!ُةَدَرَْ
عمهدروقحلاةفلاخمدانعلاو(.)٢٠:١٠ددع(»ًءاَم
يفهلثمدحناسنإلاةزواجمدرمتلاودورملاو.هتفرعم
.)نايصعلا

ميكحلالوقيفناتملكلاناتاهتءاجٌريِّـكِسَوٌِفْرسُم
خلٱيِبيِّـِرشَْنيَبْنُكَتَال«

ْ
ملٱَْنيَب،ِرَْم

َّـنَأل،ْمُهَداَسْجَأَنيِفِلْتُْ
ملٱَوَريِّـكِّـسلٱ

خلٱوُسْكَيُمْوَّـنلٱَو،ِناَرِقَتْفَيَِفْرسُْ
ْ
َكيِبَألْعَمْسِا.َقَرِ

َحتَالَو،َكَدَلَويِذَّـلٱ
ْ
-٢٣:٢٠لاثمأ(»ْتَخاَشاَذِإَكَّـمُأْرِقَت

ةعاطريغيفقافنإلاوأريذبتلاةيبرعلايففارسإلاو(.)٢٢
يفدحلاةزواجمىنعمبءامكحلامالكيفءيجيامًاريثكو
.)انهبسانملاوهوقافنإلا

.َتوُمَيىَّـتَحٍةَراَجِحِبِهِتَنيِدَمِلاَجِرُعيَِمجُهُُمجْرَيَف«٢١
.»َنوُفاََخيَوَليِئاَْرسِإُّلُكُعَمْسَيَو،ْمُكِنْيَبْنِمَّـَّـرشلٱُعِزْنَتَف

١٣:١١ص٢٤و٢٢:٢١و٢٠و١٩:١٩و١٣:٥ص

ةعيرشلاتبجوأيشارلاقخلاٍةَراَجِحِب...ُهُُمجْرَيَف
ةبقاعلاغلبيالفهمثإقيرطنععطقنيلتقلابهنألكلذ
ذئنيحولاملانمًائيشهيبألقبُيمليقباذإهنألةرظتنملا
الوتومينأهلريخفةّيصللابرهشُيوعراشلاىلإذخؤي
امىرنالفنحنامأ.ماثآلاهباكترابةبقاعلاكلتىلإلصي
عقيفهاتأاماوقتيلهلاثمألةربعكلذنأبمكحنلبىأر
عزنتف«ةيآلاةيقبلوقىنعموهاذهوهيلععقواممهيلع
.»نوفاخيوليئارسإلكعمسيومكنيبنمرشلا

)٢٣و٢٢ع(قيلعتلا

ملٱاَهُّقَحٌةَّـيِطَخٍناَسْنِإَىلَعَناَكاَذِإَو«٢٢
َلِتُقَف،ُتْوَْ

.»ٍةَبَشَخَىلَعُهَتْقَّـلَعَو
:٢٦و٢٥و٢٥:١١و٢٣:٢٩لامعأو٢٢:٢٦و١٩:٦ص
٣١

نييليئارسإلادنعتوملادعبقيلعتلاناكُهَتْقَّـلَعَوَلِتُقَف
.)٢٧و١٠:٢٦عوشي(

خلٱَىلَعُهُتَّـثُجْتِبَتَالَف«٢٣
ْ

يفُهُنِفْدَتْلَب،ِةَبََش َكِلٰذِ
لٱ
ْ
ملٱَّـنَأل،ِمْوَي

لَمَقَّـلَعُْ
ْ
يِتَّـلٱَكَضْرَأْسِّـجَنُتَالَف.ِهللاٱَنِمٌنوُع

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُي
ُ

.»ًابيِصَنَك
٢٥:٤ددع١٩:٣١انحويو٢٧و١٠:٢٦و٨:٢٩عوشي
ددعو١٨:٢٥نييوال٣:١٣ةيطالغو٢١:٦ليئومص٢و
٣٥:٣٤

)١٠:٢٧عوشي(ةّنسلاهذهعوشيىعارُهُتَّـثُجْتِبَتَالَف
.)١٤-٢١:٩ليئومص٢(نوينوعبجلااهلفغأو

يفُهُنِفْدَتْلَب انبررمأنمناكامباذهّمتِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
نيذللانيصللانأبتكيملوهقيلعتموييفنفُدهنإفعوسي
.انفُدهعماقلُع

نوعلم«نيعبسلاةمجرتيفوِهللاٱَنِمٌنوُعْلَمَقَّـلَعُْملٱَّـنَأل
ذخأةمجرتلاكلتنمو.»ةبشخىلعقلُعنملكهللانم
اذاململعنال.)٣:١٣ةيطالغ(ةرابعلاهذهلوسرلاسلوب
هللادصقبناكهنأالإًانوعلمةبشخىلعقّلُعنمناك
لمحيحيسملاعوسيهنبانأقباسلاهملعوةنّيعملاهتروشمو
ريصينأبتوملاةنعلنمانيدتفيوةبشخلاىلعهمدباناياطخ
.انلجأنمةنعل

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ًابيجعًانييبتّنيبياذهيفيدوهيلارسفملايشارهلاقامو
يدوهيلاكلذنهذىلعًانايحأتعقوقحلاةعشأنأ
نمًانوعلمقّلعملاناك«لاق.سانلاراظنألهنعتسكعناو
ههبشوهتروصىلعقلُخناسنإلانألكلمللراعهنألهللا
رّيُصناهباشتمنامآوتوهوىلاعتهدالوأليئارسإبعشنإو
لكفقّلُعوصلهنأعراشلايفرّهُشرخآلاوًاكلمامهدحأ
نأًايلجنيبتياذهنمو.»كلملاقّلعُيانهلاقهآرنم
قلُخناسنإلانألهللاراعقّلعملانأهلاقاميفىنعيشار
هلمحبراعلالمححيسملانأيفءارمالو.هللاةروصىلع
.رشبلانعناوهلاوصاصقلا

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

)٤-١ع(دوقفملالاملا

ْلَب،ُهْنَعىَضاَغَتَتَوًادِراَشُهَتاَشْوَأَكيِخَأَرْوَثْرُظْنَتَال«١
.»َةَلاََحمَالَكيِخَأَىلِإُهُّدُرَت
٢٣:٤جورخ

ديريشحوهعبتينأكةاجنلاةيغبًابراهوأًادِراَش
نمهبرهلًالاضوأيناربعلالصألانمدافتسُيامىلعهسارتفا
اذهءاجو.)٥٠:١٧ايمرإ(يجراخببسريغلالقراسلا
طَأ«ىلاعتهلوقيفلايقزحباتكيفىنعملا

ْ
،َّـلاَّـضلٱُبُل

ملٱُِّدَرتْسَأَو
طَْ
ْ
.)٣٤:١٦لايقزح(»َدوُر

ْنِإ«لاثمألارفسيفءاج.)لفاغتتيأ(ُهْنَعىَضاَغَتَت
لُق
ْ

لٱُنِزاَوُمَهْفَيَالَفَأاَذٰهْفِرْعَنَْملاَذَوُه:َت
ْ
ُظِفاَحَو،ِبوُلُق

َالْنَأ«ءايعشإرفسيفو.)٢٤:١٢لاثمأ(»ُمَلْعَيَالَأَكِسْفَن
.)٥٨:٧ءايعشإ(»َكِْمَحلْنَعىَضاَغَتَت

َىلِإُهَّـمُضَف،ُهْفِرْعَتَْملْوَأَكْنِمًابيِرَقَكوُخَأْنُكَيَْملْنِإَو«٢
طَيىَّـتَحَكَدْنِعُنوُكَيَو.َكِتْيَبِلِخاَد

ْ
ُهُّدُرَتٍذِئَنيِح،َكوُخَأُهَبُل

.»ِهْيَلِإ

ملوأ«هلوقُهْفِرْعَتَْملْوَأَكْنِمًابيِرَقَكوُخَأْنُكَيَْملْنِإَو
نمناسنإىنعمبانهخألانأىلعةيلجةنيرق»هفرعت
.)قيقشلاىنعمبالكبعش

اَذَكٰهَو.ِهِباَيِثِبُلَعْفَتاَذَكٰهَو،ِهِراَمِحِبُلَعْفَتاَذَكٰهَو«٣
ْنَأَكَلُِّلَحيَال.ُهُدَِجتَوُهْنِمُدَقْفُيَكيِخَألٍدوُقْفَمِّـلُكِبُلَعْفَت

.»ىَضاَغَتَت

لاوحأنملاحاذهَكيِخَألٍدوُقْفَمِّـلُكِبُلَعْفَتاَذَكٰهَو
سومانلااتعمجنيتللاحيسملايتيصونمةيناثلاةيصولا
.»كسفنككبيرقبحت«هلوقيهوءايبنألاو

يفًاعِقاَوُهَرْوَثْوَأَكيِخَأَراَِمحْرُظْنَتَال«٤ ُلَفاَغَتَتَوِقيِرَّـطلٱِ
.»َةَلاََحمَالُهَعَمُهُميِقُتْلَبُهْنَع
٢٣:٥جورخ

ىلعبجوأجورخلارفسيفوخلاَكيِخَأَرَاِمحْرُظْنَتَال
هيخألانههعنصينأبجوأامهودعلعنصينأناسنإلا
اَذِإ.ِهْيَلِإُهُّدُرَتًادِراَشُهَراَِمحْوَأَكِّـوُدَعَرْوَثَتْفَداَصاَذِإ«هلوقب
َحتًاعِقاَوَكِضِغْبُمَراَِمحَتْيَأَر

ْ
لَدَعَوِهِلِْمحَت

ْ
لَحْنَعَت

ِّـ
َالَفِه

.)٥و٢٣:٤جورخ(»ُهَعَمَّـلَُحتْنَأَّـدُب

لَيَالَو،ٍةَأَرْمٱَىلَعٍلُجَرُعاَتَمْنُكَيَال«٥
ْ
َبْوَثٌلُجَرْسِب

.»َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱىَدَلٌهوُرْكَمَكِلٰذُلَمْعَيْنَمَّـلُكَّـنَأل،ٍةَأَرْمٱ

تسيلمأ«لوسرلاسلوبلوقةيآلاهذهيفلوقن
.»مكملعتاهسفنةعيبطلا

يفٍرِئاَطُّشُعَكَماَّـدُقَقَفَّـتٱاَذِإ٦«٦،٧ يفِقيِرَّـطلٱِ ِ
ٌةَنِضاَحُّمُألٱَو،ٌضْيَبْوَأٌخاَرِفِهيِف،ِضْرَألٱَىلَعْوَأاَمٍةَرَجَش
لٱ
ْ
لٱِوَأَخاَرِف

ْ
طَأ٧.ِدَالْوَألٱَعَمَّـمُألٱِذُخْأَتَالَف،َضْيَب

ْ
مُألٱِقِل

َّـ
.»َماَّـيَألٱَليِطُتَوٌْريَخَكَلَنوُكَيِل،َدَالْوَألٱَكِسْفَنِلْذُخَو
٤:٤٠ص٢٢:٢٨نييوال

يفةربتعملاننسلانمةّنسلاهذهخلاٍرِئاَطُّشُع
باتكيفىرتالكنإ«دوهيلانيينابرلادحألاق.دوملتلا
ةمايقلابةقلعتميهوالإباوثلادعوبةنرتقمةيصوةعيرشلا
كمأوكابأمركأيهيتلاةيصولايفف.ينامسجلاداعملايأ
ةقلعتملاةيصولاةعاطإتنرُقوةايحلالوطدعوبةعاطلاتنرُق
ضرفنلف.ةايحلالوطوريخلاىلعلوصحلادعوبرئاطلاشعب
شعخارفأبهيتأيواجربروّستينأهنبارمأسانلادحانأ
لزانوهوهنأقفتاوخارفلاذخأومألاّريطوجربلاروّستفهيلع
ريخلاًاذإف.ةايحلالوطنيأوانهريخلانيأفلتُقفطقس
.»هبُّلكلاميقييذلاملاعلايفةايحلالوطو

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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طَسِلًاطِئاَحْلَمْعٱَفًاديِدَجًاتْيَبَتْيَنَباَذِإ«٨
ْ

َّـالَئِلَكِح

َجت
ْ
.»ٌطِقاَسُهْنَعَطَقَساَذِإَكِتْيَبَىلَعًامَدَبِل

اهنمريثكلازيالوتويبلاتناكًاديِدَجًاتْيَبَتْيَنَباَذِإ
اهيلعاوشمينأنيداتعماوناكفءامغلاةحطسمقرشلايف
.)١١:٢ليئومص٢و٢٦و٩:٢٥ليئومص١(

ملٱَسَّـدَقَتَيَّـالَئِل،ِْنيَفْنِصَكَلْقَحْعَرْزَتَال«٩
ْ
ُعْرَّـزلٱ:ُءْلِ

حلٱُلوُصَْحمَوُعَرْزَتيِذَّـلٱ
ْ
.»ِلَْق

١٨:٢٧ددعو١٩:١٩نييوالو٢٢:٢٩جورخ

يفاهتالمتشمتركُذاهدعبيتلاناتيآلاوةيآلاهذه
.راصتخالالكب)١٩:١٩نييوال(

.)ًاريعشوةطنحهعرزتنأك(ِْنيَفْنِصَكَلْقَحْعَرْزَتَال
ةلغتناكوةفلتخمةنمزأيفّمعتةفلتخملاعرزلالالغتناك
ملراجشألاو.ديدرتلاةفغرأوديدرتلاةمزحبىفعتةنسلاعرز
.نينسسمخدعبالإاهرامثأَنجت

َحتَال«١٠
ْ
.»ًاعَمٍراَِمحَوٍرْوَثَىلَعْثُر

١٦ىلإ٦:١٤سوثنروك٢

نيبةوقلافالتخالةيناسنإلاهيضتقتاممةيصولاهذه
ال«هلوقبًايحورًىنعماذهنملوسرلاذخأدقو.نيتميهبلا
مئاهبلانمروثلاناكو»نينمؤملاريغعمرينتحتاونوكت
ريغتاناويحلانمرامحلاو.حئابذبرقتنأةبسانملاةرهاطلا
مئاهبلانيبزييمتلاناكو.فورخبىدفيناكفةرهاطلا
ضرأنييليئارسإلالوخدلبقىعاريةسجنلاوةرهاطلا
نييواللارفسيفةراهطلاةنسنمءزجاذهلكوناعنك
.سودقلاهللابعشليئارسإنوكاهتلعو

لَتَال«١١
ْ
.»ًاعَمًاناَّـتَكَوًافوُصًاطَلَتُْخمًابْوَثْسَب

١٩:١٩نييوال

رفسيفمهلكةنهكلايُهنًاناَّـتَكَوًافوُصًاطَلَتُْخمًابْوَث
.)١٨و٤٤:١٧لايقزح(ةرخافلابايثلاسبلنعلايقزح
:١٩ايؤر(نيسيدقلاتارربتوهفيقنلاّزبلاوأناتكلاامأو
قّرعيامبنوقطنتيالةنهكلانألايقزحيفليقنكلو.)٨
نكسمو.»ناسنإلاسجنيناسنإلانمجرخييذلانإ«يأ
امأويقنناتكنماهنكسييتلاةميخلاوأيلخادلاهللا
.فوصودلجورعشنمتناكفةيطغألاوةجراخلاةميخلا

ىقبتهللاةميخوزّيمينأبجيفيضرألاانتميختيبامأو
.)١٦:١٦نييوالرظنا(انتاساجنيفاننيبةمئاق

طَأِةَعَبْرَأَىلَعَلِئاَدَجَكِسْفَنِلْلَمْعِا«١٢
ْ
يِذَّـلٱَكِبْوَثِفاَر

.»ِهِبىَّـطَغَتَت
٢٣:٥ىّتمو١٥:٣٨ددع

بادهألاهذهةلعوًابادهأوأَلِئاَدَجَكِسْفَنِلْلَمْعِا
.هريسفتىلإوهيلإعجراف)٤١-١٥:٣٧ددع(يفتركُذ
حيسملاناكولايذألاىلعرَرطلالاثمأبادهألاتناكو
هبوثبدهةباصملاةأرملاتسموبدهاذًابوثسبلي
هموسروسومانلابيلاطملكبماقدجملاهلهنإف.تيفُشف
انذقنيلتوملاىتحًاعيطماناياطخلجأنممالآلالمتحاو
ةيحورلابادهألاهذهةلعو.توملاوةيطخلاناطلسنم
وأاولكأنإمهنأىتحهاوسنعهللابعشزاتمينأيه
هللانإف.برلادجملهوعنصيلفرخآًائيشاوعنصوأاوبرش
.ىرُتيتلاتايداملابىرُتاليتلاتايحورلاهبعشمّلع

)٣٠-١٣ع(ةيجيزلاةنامألا

اَهْيَلَعَلَخَدَنيِحَوًةَأَرْمٱٌلُجَرَذََّـختااَذِإ١٣«١٩-١٣
ًامْسٱاَهْنَعَعاَشَأَو،ٍمَالَكَباَبْسَأاَهْيَلِإَبَسَنَو١٤،اَهَضَغْبَأ
ملٱِهِذٰه:َلاَقَو،ًائيِدَر

َهلْدِجَأَْملاَهْنِمُتْوَنَداَّـَملَواَُهتْذََّـختاُةَأْرَْ
َ
ا

لٱُذُخْأَي١٥.ًةَرْذُع
ْ
هتَرْذُعَةَمَالَعِناَجِرُْخيَواَهُّمُأَواَهوُبَأَةاَتَف اَِ

ملٱِخوُيُشَىلِإ
لٱَىلِإِةَنيِدَْ

ْ
لٱوُبَأُلوُقَيَو١٦،ِباَب

ْ
:ِخوُيُّشلِلِةاَتَف

ْدَقَوُهاَهَو١٧.اَهَضَغْبَأَفًةَجْوَزيِتَنْبٱَلُجَّـرلٱاَذٰهُتْيَطْعَأ
ُةَمَالَعِهِذٰهَو.ًةَرْذُعَكِتْنِبِلْدِجَأَْمل:ًالِئاَقٍمَالَكَباَبْسَأَلَعَج
ملٱِخوُيُشَماَمَأَبْوَّـثلٱِناَطُسْبَيَو.يِتَنْبٱِةَرْذُع

١٨.ِةَنيِدَْ
لِتُخوُيُشُذُخْأَيَف

ْ
ملٱَك
ٍةَئِمِبُهَنوُمِّـرَغُيَو١٩ُهَنوُبِّـدَؤُيَوَلُجَّـرلٱِةَنيِدَْ

لٱَنِم
ْ
لٱِيبَألاََهنوُطْعُيَو،ِةَّـضِف

ْ
ْنَعًائيِدَرًامْسٱَعاَشَأُهَّـنَأل،ِةاَتَف

لَطُيْنَأُرِدْقَيَال.ًةَجْوَزُهَلُنوُكَتَف.َليِئاَْرسِإْنِمَءاَرْذَع
ِّـ
اَهَق

.»ِهِماَّـيَأَّـلُك
خلا٢٩:٢١نيوكت

اهترذعظفحتنأةفّلكمليئارسإيفةأرملاتناكًةَرْذُع
ءاسنلابرارضإللًاعفدةعيرشلاهذهتعضوفاهتايحكاهتءاربو
نمءازجناكاذهلوساوسولاوةريغلايوذلوعبلانم
ناكو.)١٩ع(لقاشةئمةئيربلاهتجوزضرعيفنعطي
نألًايفاكلقاشلاعبربسحيبعشدنعًاريبكًاغلبمكلذ
فصنو)٨:٨ليئومص١(ميظعلجرىلإةيدهنوكي
)٣٠:١٥جورخ(ةيدنجلانسغلبنمىلعةيزجلقاشلا
ةسارحبسحينأبجي)٣١-٥:١٢ددع(يفةريغلانابرقو

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ةمرحنوعريلاجرلالعجتةعيرشلاهذهو.ةجوزلاةنامأل
.مهئاسن

ْدَجوُتَْمل،ًاحيِحَصُرْمَألٱاَذٰهَناَكْنِإْنِكٰلَو٢٠«٢٠،٢١
لِلٌةَرْذُع

ْ
لٱَنوُجِرُْخي٢١.ِةاَتَف

ْ
اَهُُمجْرَيَو،اَهيِبَأِتْيَبِباَبَىلِإَةاَتَف

حلٱِباَهِتَنيِدَمُلاَجِر
ْ
يفًةَحاَبَقْتَلِمَعاََّـهنَأل،َتوُمَتىَّـتَحِةَراَجِ ِ

يفاَهاَنِزِبَليِئاَْرسِإ .»َكِطَسَوْنِمَّـَّـرشلٱُعِزْنَتَف.اَهيِبَأِتْيَبِ
١٣و١٣:١٢ليئومص٢و١٠و٢٠:٦ةاضقو٣٤:٧نيوكت

١٣:٥ص

يفًةَحاَبَقْتَلِمَع يفًالوأةرابعلاهذهتدروَليِئاَْرسِإِ
ليئارسإببوقعيةيمستنمليلقدعب)٣٤:٧نيوكت(
كولسلملععفرأةيمستلاكلتتناكو.)٣٢صنيوكت(
ناكو.مهيبأىلعهديسودقلاعضونأدعببوقعيلآ
لقتسمنيناوقباتكهخيراتلوأنمراتخملابعشلاكلذل
قاحسإةدالوذنمراتخملالسنلارومأنمٌرمأناكنأّلقو
.هتراهطنممهأ

ُلَتْقُي،ٍلْعَبِةَجْوَزٍةَأَرْمٱَعَمًاعِجَطْضُمٌلُجَرَدِجُواَذِإ«٢٢
ملٱُلُجَّـرلٱ:ِناَنْثالٱ

ملٱَعَمُعِجَطْضُْ
ملٱَوِةَأْرَْ

ْنِمَّـَّـرشلٱُعِزْنَتَف.ُةَأْرَْ
.»َليِئاَْرسِإ
٨:٥انحويو٢٠:١٠نييوال

ةبتكلالاق)٢٠:١٠نييوالرظنا(مجرلاينازلاءازجناك
يفىَسوُم«حيسملاعوسيانبرلنويسيرفلاو اَناَصْوَأِسوُماَّـنلٱِ
.كلذيفمهلداجيملو.)٨:٥انحوي(»ُمَجْرُتِهِذٰهَلْثِمَّـنَأ

)٢٧-٢٣ع(ةبوطخملاةراهط

،ٍلُجَرِلًةَبوُطَْخمُءاَرْذَعٌةاَتَفْتَناَكاَذِإ٢٣«٢٣،٢٤
يفٌلُجَراَهَدَجَوَف ملٱِ

اَُمهوُجِرْخَأَف٢٤،اَهَعَمَعَجَطْضٱَوِةَنيِدَْ
لِتِباَبَىلِإاَمِهْيَلِك

ْ
ملٱَك
حلٱِباَُمهوُُمجْرٱَوِةَنيِدَْ

ْ
.اَتوُمَيىَّـتَحِةَراَجِ

لٱ
ْ
يفْخُْرصَتَْملاََّـهنَأِلْجَأْنِمُةاَتَف ملٱِ

ِلْجَأْنِمُلُجَّـرلٱَو،ِةَنيِدَْ
.»َكِطَسَوْنِمَّـَّـرشلٱُعِزْنَتَف.ِهِبِحاَصَةَأَرْمٱَّـلَذَأُهَّـنَأ
٢٢و٢١ع٢١:١٤ص١٩و١:١٨ىّتم

ءارذعلانأةرابعلاهذهنمنيبتيِهِبِحاَصَةَأَرْمٱ
يذلالجرلاربُتعاوةجوزربتعتتناكليئارسإيفةبوطخملا
هئابنأيفىتمىرجاذهىلعو.هبحاصةأرمالذيهنأاهلذي
ىلبحميرمدجواملفسوينإفحيسملاعوسيبميرملبحب
اَي«كالملاهللاقف)هتجوزتناكولامك(ًارساهتيلختبمه
لاقو.»َكَتَأَرْمٱَمَيْرَمَذُخْأَتْنَأْفََختَال،َدُواَدَنْبٱُفُسوُي

:١ىّتم(»ُهَتَأَرْمٱَذَخَأ...ُفُسوُيَظَقْيَتْسٱاَّـمَلَف«يليجنإلا
نباوهعوسينأنيبتيةعيرشلاباتكنمو.)٢٤-١٨
هنأاوأرنييليجنإلانظنالو.ةقيقحهنبانكيملنإوفسوي
يف(هيبأةطساوبالإدوادنباحيسملانأاوتبثينأمهنكميال
.)ةعيرشلا

لٱُلُجَّـرلٱَدَجَوْنِإْنِكٰلَو٢٥«٢٧-٢٥
ْ
ملٱَةاَتَف

يفَةَبوُطْخَْ ِ
حلٱ
ْ
يِذَّـلٱُلُجَّـرلٱُتوُمَي،اَهَعَمَعَجَطْضٱَوُلُجَّـرلٱاَهَكَسْمَأَوِلَْق
لٱاَّـمَأَو٢٦.ُهَدْحَواَهَعَمَعَجَطْضٱ

ْ
هبْلَعْفَتَالَفُةاَتَف .ًائْيَشاَِ

لٱَىلَعَسْيَل
ْ
لِلٌةَّـيِطَخِةاَتَف

ْ
َىلَعٌلُجَرُموُقَياَمَكْلَب،ِتْوَم

يفُهَّـنِإ٢٧.ُرْمَألٱاَذٰهاَذَكٰه.ًالْتَقُهُلُتْقَيَوِهِبِحاَص حلٱِ
ْ
ِلَْق

لٱِتَخََرصَف،اَهَدَجَو
ْ
ملٱُةاَتَف

لَُخيْنَمْنُكَيْمَلَفُةَبوُطْخَْ
ِّـ

.»اَهُص
١٣:١٤ليئومص٢

وأ(ٍدحنمةبوصغملاىلعسيلنأاذهنمّنيبتي
.اهسفنذاقنإيفعاطتسملالكتلذباذإ)جَرح

)٢٩و٢٨ع(ةدوارملا

اَهَكَسْمَأَفٍةَبوُطَْخمَْريَغَءاَرْذَعًةاَتَفٌلُجَرَدَجَواَذِإ٢٨«
َعَجَطْضٱيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱيِطْعُي٢٩.اَدِجُوَف،اَهَعَمَعَجَطْضٱَو
لٱِيبَألاَهَعَم

ْ
لٱَنِمَنيِسَْمخِةاَتَف

ْ
ًةَجْوَزُهَلَيِهُنوُكَتَو،ِةَّـضِف

هلَذَأْدَقُهَّـنَأِلْجَأْنِم
ََّـ
لَطُيْنَأُرِدْقَيَال.ا

ِّـ
.»ِهِماَّـيَأَّـلُكاَهَق

٢٤ع١٧و٢٢:١٦جورخ

لبقةدوارملاةيطخنإ.)١٧و٢٣:١٦جورخرظنا(
نيشمخءارذعلاابأدوارملايطعينأوهوءازجلاةليقثجاوزلا
مايألاكلتيفمهدنعةميقلاهذهةمظعتفرعدقو.ًالقاش
نأجورخلارفسنمتفرعدقو.)١٩-١٣عريسفترظنا(
هنمهلبرهمالدوارملانكلواهجاوزنمعنمينأةنبالايبأل
.قُرطلانمقيرطيف

.»ِهيِبَأَلْيَذْفِشْكَيَالَو،ِهيِبَأَةَأَرْمٱٌلُجَرْذِخَّـتَيَال«٣٠
٥:١سوثنروك١و٢٧:٢٠صو٢٠:١١و١٨:٨نييوال
١٦:٨لايقزحو٣:٩ثوعار

.)١٨:٧نييوالرظنا(
نييوال(يفليصفتلانمرهظيامكةّنسدرجمالانهام
.)١٧ص

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةعامجيفلخدينم«وهميدقناونعحاحصألااذهل
امبحاحصألااذهةقالعوهو»اهيفلخديالنموبرلا
ليئارسإةسينكيفةجيزلاةعيرشنمعبطلابلقتنيهنإف.هلبق
.ةسينكلاكلتءاضعأمهنيذلاليئارسإدالوأىلإ

يفٌبوُبَْجمْوَأِّـضَّـرلٱِبٌِّيصَْخمْلُخْدَيَال«١ .»ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجِ

ةعامجيفيصخلالوخدعنمنمضرغلانأيفبيرال
ينبمهتوخإيصخنمنييليئارسإلاءاسؤرلاعنمبرلا
.لامعألانشخأنموهيذلايصخلانععدرلاوليئارسإ
ةداعسلانمنومورحمنايصخلانااذهنممزليالو(
خلٱِلُقَيَال«هصنامءايعشإةءوبنيفف.)ةيدبألا

ْ
اَنَأاَه:َُِّيص

لِلُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل.ٌةَسِباَيٌةَرَجَش
ْ

َنوُظَفَْحيَنيِذَّـلٱِناَيْصِخ
ِّـينِإ:يِدْهَعِبَنوُكَّـسَمَتَيَو،ِينُُّرسَياَمَنوُراَتَْخيَو،ِيتوُبُس

يفْمِهيِطْعُأ يفَويِتْيَبِ لٱَنِمَلَضْفَأًامْسٱَوًابُصُنيِراَوْسَأِ
ْ
َنيِنَب

لٱَو
ْ
-٥٦:٣ءايعشإ(»ُعِطَقْنَيَالًاّيِدَبَأًامْسٱِمِهيِطْعُأ.ِتاَنَب
ايقزحىلعاهبءايعشإأبنتيتلاةصاخلابئاصملانمو.)٥
نكللبابكلمرصقيفًانايصخنونوكيهينبضعبنأكلملا
اوفرشةوبنلاهذهمهبتمتنيذلاوغندبعوخاشيموخاردش
.دبألاىلإمهبعشينب

ناكةدالولابليئارسإينبنمأفرعننأانلليبسالو
ليئومص١(اذوهيوليئارسإكولمةمدخيفنيذلانايصخلا
نممأ)خلا٩:٣٢و٨:٦كولم٢و٢٢:٩كولم١و٨:١٥
ةوالتنمةكربلاىلعلصحيذلايشبحلايصخلاف.ءابرغلا
:٨لامعأو١٨-٣٩:١٥ايمرإرظنا(ًابيرغناكايمرإرفس
.ليئارسإيفمهلكلقنملنإهلاثمأرثكأناكاذكو)٣٩-٢٦
ًافنآركُذاممهدعبامو٨:١٥ليئومص١يفيصخلاو(
ةغللاودوملتلايفامىلعيصخلاوهوةيناربعلايف»سيرس«
يفرخآًىنعمالوةيبرعلاةغللايفامىلعّنينعلاوةينادلكلا
.)لاكشإلاعفدنافمداخلاوهوةيناربعلا

ةيآناكفبجلاامأوبرلادهعةيآناتخلاناكٌبوُبَْجم
نإف.)٥:١٢ةيطالغرظنا(ةلطابلاةهلآللهسفنينثولافقو
نمعطقلانيينعملمتحينييطالغلاةلاسريفسلوبمالك
ًافقواوبجنيذلانيينثولانمو.حّجرملاوهوبجلاوةسينكلا
اهلكيهناكيتلايليبسةهالإلاةدبعةهلآلاكلتلمهسفنأل
:٥ةيطالغريسفتليلجلازنكلايفرظنا(سونيسابةنيدميف
١٢(.

يفًىنِزُنْبٱِلُخْدَيَال«٢ جلٱىَّـتَح.ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجِ
ْ
ِليِ

لٱ
ْ
يفٌدَحَأُهْنِمْلُخْدَيَالِِرشاَع .»ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجِ

نونتخيالمويلااذهىلإدوهيلالازيالًىنِزُنْبٱِلُخْدَيَال
نفدُينأالوةيليئارسإجوزتينأهلنوحمسيالوًىنزنبا
هذهةياغو.دهعلانمجراخكلذىلعوهوهبعشةربقميف
ةايحلاةراهطىلعةظفاحملاوىنزلانمعنملاةدشةعيرشلا
.ةيرسُألاوةيتيبلا

ِينوُّمَعْلُخْدَيَال«٣
ٌّ

يفٌِّيبآوُمَالَو ىَّـتَح.ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجِ
جلٱ
ْ
لٱِليِ

ْ
يفٌدَحَأْمُهْنِمْلُخْدَيَالِِرشاَع َىلِإِّـبَّـرلٱِةَعاََمجِ

.»ِدَبَألٱ
٢و١٣:١ايمحن

ِينوُّمَعْلُخْدَيَال
ٌّ

جوزتياليأ(يشارلاقٌِّيبآوُمَالَو
ةعيرشلاىضتقمبدالوالانأانهركذُينأبجيو.ةيليئارسإ
ةّنسلاهذهىلعضرتعُيالفمأللالبأللنوعباتةيدوهيلا
.)ثوعارب

خلٱِبْمُكوُقَالُيَْملْمَُّـهنَأِلْجَأْنِم«٤
ْ
ملٱَوِزُْب

يفِءاَْ َدْنِعِقيِرَّـطلٱِ
لَبَكْيَلَعاوُرَجْأَتْسٱُمَُّـهنَألَو،َْرصِمْنِمْمُكِجوُرُخ

ْ
َروُعَبَنْبَماَع

لَيِلِنْيَرْهَّـنلٱِماَرَأِروُتَفْنِم
ْ
.»َكَنَع

٦و٢٢:٥ددع٢:٢٩ص

نمًاقافتافرعنِءاَْملٱَوِزْبُْخلٱِبْمُكوُقَالُيَْملْمَُّـهنَأِلْجَأْنِم
مـلـحنوـينـومـعـلاونوـيبآـوملالـبـاقفــيكةرـاـبعـلاهذـه
نمدحأالو)٢٩و١٩و٢:٩ص(مهيلعنييليئارسإلا
نيينومعلاونييليئارسإلانيبناكاملهجيباتكلايعلاطم
.ليصفتلابنييبآوملاو

لَبِلَعَمْسَيْنَأَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱِإَشَيَْملْنِكٰلَو«٥
ْ
َلَّـوَحَف،َماَع

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكِلْجَأل
ُ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ٍةَكَرَبَىلِإَةَنْعَّـللٱَك
َ

ْدَقَك
.»َكَّـبَحَأ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل
َ

ليئارسإلليقامنيبقرفلاَكَّـبَحَأْدَقَك
رظنا(ًادجميظعماعلبةطساوبليقاموباتكلاهذهيف
.)٣١:١٦صريسفت

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لَتَال«٦
ْ
َىلِإَكِماَّـيَأَّـلُكْمَُهْريَخَالَوْمُهَمَالَسْسِمَت

.»ِدَبَألٱ
٩:١٢ارزع

مهرمأيملوانهمهريغىلإناسحإلانعمههنيملهللانإ(
ًايرصمهركتال«ةيلاتلاةيآلايفهلوقليلدبءادعأللرارضإب
دشأاوناكنييرصملانأعم»هضرأيفًاليزنتنككنأل
الومهمالسسمتلتال«هلوقىنعمنوكيفليئارسإءادعأ
هنوبسحياممهنوسملتياممهلسمتلتال»دبألاىلإمهريخ
مهتدابعدييأتيفريخلاومالسلانوبسحيمهنإفًاريخوًامالس
.)٩:١٢ارزعرظنا(هللاةعيرشةلازإوةلطابلا

َكَّـنَألًاّيِْرصِمْهَرْكَتَال.َكوُخَأُهَّـنَألًاّيِموُدَأْهَرْكَتَال«٧
يفًاليِزَنَتْنُك .»ِهِضْرَأِ
:٢٢جورخ١٢و١٠ايدبوعو٣٦:١و٢٦ىلإ٢٥:٢٤نيوكت
١٠:١٩صو١٩:٣٤نييوالو٢٣:٩و٢١

رسفملايشارقّرفًاّيِْرصِمْهَرْكَتَال...ًاّيِموُدَأْهَرْكَتَال
ملعا«هلوقبنيينومعلاونييبآوملاوانهركُذنمنيبيدوهيلا
نألهلتقولاممرثكأهّرضيأطخيناسنإلالعجينمنإانه
أطخيهلعجينمامأوملاعلااذهنمهيفنيامنإهلتقينم
هللاىهنفيتآلاةداعسلاملاعوملاعلااذهنمهيفنيف
:٢٠ددع(فيسلابمهاقاليذلامودآهركنعنييليئارسإلا
:١جورخ(مهنوقرغياوناكيذلانييرصملاهركنعو)٢١-١٤
نأاولواحمهنألنيينومعلاونييبآوملاهركبمهرمأو)٢٢
.»أطخيليئارسإاولعجي

يفْمُهـَلَنوُدَلوُيَنيِذَّـلٱُدَالْوَألٱ«٨ جلٱِ
ْ
ثلٱِليِ

َنوُلُخْدَيِثِلاَّـ
يفْمُهْنِم .»ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجِ

َهلَنوُدَلوُيَنيِذَّـلٱُدَالْوَألٱ
ُ

هنأةرابعلاهذهنمنيبتيْم
مهنيبناكلبليئارسإنيبناكهدحويرصملافيفللاسيل
مويةجيزلابمهباوقصتلانييبآوملاونييمودألانمءاطلخًاضيأ
رصعلاوحأقفاوياممتناكةّنسلاهذهو.مهضرأباورم
.ىسوم

)١٤-٩ع(ةلحملاةراهط

يفَتْجَرَخاَذِإ«٩ ِّـلُكْنِمِْزَرتْحٱَفَكِئاَدْعَأَىلَعٍشْيَجِ
.»ٍءيِدَرٍْءَيش

يفَتْجَرَخاَذِإ نأل«ِْزَرتْحٱَفَكِئاَدْعَأَىلَعٍشْيَجِ
.)يشار(»رطخلاةعاسيفهبيرعنصيناطيشلا

،ِلْيَّـللٱِضِراَعْنِمٍرِهاَطَْريَغٌلُجَرَكيِفَناَكْنِإ«١٠
ملٱِجِراَخَىلِإُجُرَْخي

ملٱِلِخاَدَىلِإْلُخْدَيَال.ِةَّـلَحَْ
.»ِةَّـلَحَْ

١٥:١٦نييوال

.)١٥:١٦نييوال(ِلْيَّـللٱِضِراَعْنِمٍرِهاَطَْريَغ

ملٱِلاَبْقِإَوْحَنَو«١١
ِبوُرُغَدْنِعَو،ٍءاَمِبُلِسَتْغَيِءاَسَْ

ملٱِلِخاَدَىلِإُلُخْدَيِسْمَّـشلٱ
.»ِةَّـلَحَْ

١٥:٥نييوال

ىلإًاسجنىقبيسجنتملكهنألِءاَسَْملٱِلاَبْقِإَوْحَن
رهطيدحأال«يدوهيلارسفملايشارلاقامكوأ.ءاسملا
بورـغلــبق)مـوسرـلاـىضــتـقمـبـيـتلاةـسـاجــنلانـم(
.»سمشلا

ملٱَجِراَخٌعِضْوَمَكَلُنوُكَيَو«١٢
ِهْيَلِإَجُرْخَتِلِةَّـلَحَْ

.»ًاجِراَخ

يهةلحملاهذهنأانهملعُينأبجيِةَّـلَحَْملٱَجِراَخ
.ةيربلايفهلكبعشلاةلحمالشيجلاةلحميأرسكعملا
ةيآلاةياهنهتياهنوةعساتلاةيآلانأشلااذهيفمالكلاةءادبو
.برلاةسادقلًامارتحاةفاظنلاظفحهتياغوةرشعةعبارلا
كلذىلعةوالعةحصلاظفحنمكلذيفامىفخيالو
.مارتحالا

َجتاَمَدْنِعِهِبَرُفْحَتِلَكِتَّـدُعَعَمٌدَتَوَكَلُنوُكَيَو«١٣
ْ
ُسِل

طَغُتَوُعِجْرَتَوًاجِراَخ
ِّـ

.»َكَزاَرُبي

حيحصلاوشفرلابمهضعبوةرفشلابمهضعبهمجرتٌدَتَو
ليعايهبتلتقيذلادتولاكلفسألادودحموهودتولا
.)٤:٢١ةاضق(ارسيس

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«١٤
َ

يفٌرِئاَسَك َكَذِقْنُيِل،َكِتَّـلََحمِطَسَوِ
لَف.َكَماَمَأَكَءاَدْعَأَعَفْدَيَو

ْ
ىَرَيَّـالَئِل،ًةَسَّـدَقُمَكُتَّـلََحمْنُكَت

.»َكْنَعَعِجْرَيَفٍْءَيشَرَذَقَكيِف
٢٦:١٢نييوال

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل
َ

يفٌرِئاَسَك لمجأنماذهَكِتَّـلََحمِطَسَوِ
ىلعلوسرلاسلوبىنبدقومهلاوحألكبةفاظنلانيهارب
حلٱِهللاٱُلَكْيَهْمُتْنَأ«هلوقاذه

ْ
ُنُكْسَأَسِّـينِإ:ُهللاٱَلاَقاَمَك،ِّـَي

ملٱِهِذٰهاَنَلْذِإَف...ْمُهَنْيَبُريِسَأَوْمِهيِف
اَنِتاَوَذْرِّـهَطُنِل...ُديِعاَوَْ

جلٱِسَنَدِّـلُكْنِم
ْ

.)٧:١٠-٦:١٧سوثنروك٢(»ِدََس

)١٦و١٥ع(قبآلاأجلم

لَسُتَالُهَالْوَمْنِمَكْيَلِإَقَبَأًادْبَع١٥«١٥،١٦
ِّـ
.ُهَالْوَمَىلِإْم

يفُميِقُيَكَدْنِع١٦ يف،َكِطَسَوِ ملٱِ
يفُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ ِدَحَأِ

.»ُهْمِلْظَتَال.ُهَلُبيِطَيُثْيَحَكِباَوْبَأ
٢٢:٢١جورخ٣٠:١٥ليئومص١

ًادبعقبآلاناكنإو«يدوهيلارسفملايشارلاقْمِّـلَسُتَال
.»ليئارسإضرأىلإبرهًايناعنك

ْنِمٌنوُبْأَمْنُكَيَالَو،َليِئاَْرسِإِتاَنَبْنِمٌةَيِناَزْنُكَتَال«١٧
.»َليِئاَْرسِإيِنَب
٢٣:٧كولم٢و١٩:٥نيوكت٢:١٦لاثمأو١٩:٢٩نييوال
٦:٩سوثنروك١و١:٢٧ةيمورو

لكيهيفنوبأملاوةينازلاىنعمبامهالكٌنوُبْأَم...ٌةَيِناَز
.ةساجنلاكلتلمهسفنأنوفقينممتورتشعولعبلا

مثَالَوٍةَيِناَزَةَرْجُأْلِخْدُتَال«١٨
ََ

لَكَن
ْ

ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإٍب
.»َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱىَدَلٌسْجِراَمِهْيَلِكاَمَُّـهنَأل،اَمٍرْذَنْنَعَكِٰهلِإ

ةساجنةرجأهنألبيعالبًالمحتناكولوٍةَيِناَزَةَرْجُأ
.)٣٨:١٧نيوكت(مثإو

فورخلامدقيففورخبىدفُيرامحلاناكٍبْلَكَنََمث
لكأتبالكلاتناكنإوبلكللزوجيالكلذنكلوةحيبذ
ىلعو.هئيقىلإدوعيبلكلانإفدالوألادئاومتحتتاتفلا
لٱًاجِراَخَّـنَأل«ليقبالكلاءالؤهلثم

ْ
َةَرَحَّـسلٱَوَبَالِك

لٱَوَةاَنُّزلٱَو
ْ
»ًابِذَكُعَنْصَيَوُِّبُحيْنَمَّـلُكَو،ِناَثْوَألٱَةَدَبَعَوَةَلَتَق

.)٢٢:١٥ايؤر(

ٍماَعَطاَبِرْوَأٍةَّـضِفاَبِر،ًابِرِبَكاَخَأْضِرْقُتَال١٩«١٩،٢٠
مماَمٍْءَيشاَبِرْوَأ ألِل٢٠،ًابِرِبُضَرْقُياَّـِ

َ
،ًابِرِبُضِرْقُتِّـيِبَنْج

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَكِراَبُيِلًابِرِبْضِرْقُتَالَكيِخَألْنِكٰلَو
ُ

يفَك اَمِّـلُكِ
يفَكُدَيِهْيَلِإُّدَتْمَت .»اَهَكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإٌلِخاَدَتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِ
٧و٥:٢ايمحنو٣٧و٢٥:٣٦نييوالو٢٢:٢٥جورخ

:١٥صو١٩:٣٤نييوال٣٥و٦:٣٤اقولو١٥:٥رومزمو
١٥:١٠ص٣

هنأنيتيآلانيتاهنمنيثدحملاةبتكلاضعبجتنتساًابِرِب
امكريقفلاخألانمابرلاذخأنععنملانكلوابرلازوجيال
نييوالو٢٢:٢٥جورخ(نييواللاوجورخلايرفسنمحضتي
.ملظجاتحملاسئابلانمابرلاذخأنأل)٣٦و٢٥:٣٥

َّـنَأل،ُهَءاَفَوْرِّـخَؤُتَالَفَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلًارْذَنَتْرَذَناَذِإ«٢١
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ

َ
طَيَك

ْ
.»ٌةَّـيِطَخَكْيَلَعُنوُكَتَفَكْنِمُهُبُل

٥و٥:٤ةعماجو٣٠:٢ددع

يدوهيلارسفملايشارلاقْرِّـخَؤُتَالَف...َتْرَذَناَذِإ
روذنلاةيدأتلتاقوأةثالثلاةيونسلادايعألانأنوينابرلاو
ةعماجلارفسيفةّنسلاهذهتركُذو)١:٢١ليئومص١رظنا(
.)٥:٤ةعماج(

.»ٌةَّـيِطَخَكْيَلَعُنوُكَتَالَرُذْنَتْنَأَتْعَنَتْمٱاَذِإْنِكٰلَو«٢٢

.)يرايتخارذنلانأةيآلاهذهنمرهظي(

َتْرَذَناَمَكْلَمْعٱَوْظَفْحٱَكْيَتَفَشْنِمَجَرَخاَم«٢٣
.»َكُمَفَمَّـلَكَتاَمَكًاعَُّربَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلِل
١٤و٦٦:١٣رومزمو٣٠:٢ددع

هللاىلعبذكءافوالبرذنلانأىلعلدتةيآلاهذه(
.)٢٥-٥:١لامعأسدقلاحورلاىلعو

لَخَداَذِإ٢٤«٢٤،٢٥
ْ

َبَسَحًابَنِعْلُكَفَكِبِحاَصَمْرَكَت
يفْنِكٰلَو.َكَتَعْبَش،َكِسْفَنِةَوْهَش َجتَالَكِئاَعِوِ

ْ
اَذِإ٢٥.ْلَع

لَخَد
ْ

َالًالَجْنِمْنِكٰلَو،َكِدَيِبَلِباَنَسْفِطْقٱَفَكِبِحاَصَعْرَزَت
.»َكِبِحاَصِعْرَزَىلَعْعَفْرَت
٦:١اقولو٢:٢٣سقرمو١٢:١ىّتم

نوفطقياوناكنيححيسملاذيمالتىلعضارتعالاف
مهنأىلعلبمهريغلبانساوفطقمهنأىلعنكيمللبانسلا
يفصوصخمكلذنأيشارلوقف.تبسلاموييفاهوفطق
.هلتابثإاللالغلاعمجمايأ

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

)٤-١ع(قالطلاةعيرش

هبَجَّـوَزَتَوًةَأَرْمٱٌلُجَرَذَخَأاَذِإ«١ يفًةَمْعِنْدَِجتَْملْنِإَف،اَِ ِ
َهلَبَتَكَو،ٍْءَيشَبْيَعاَهيِفَدَجَوُهَّـنَألِهْيَنْيَع

َ
ٍقَالَطَباَتِكا

طَأَواَهِدَيَىلِإُهَعَفَدَو
ْ
.»ِهِتْيَبْنِماَهَقَل

١٠:٤سقرمو١٩:٧و٥:٣١ىّتم

نأىلععطاقليلداذهٍءَْيشَبْيَعاَهيِفَدَجَوُهَّـنَأل
نأبجوهتأرمالجرلاهركاذإفانهدصقُيملةلعريغلهركلا
.هركلابجوياممةلعلاكلتنوكتنأوههركلةلعنوكي

َهلَبَتَكَو
َ
ريسفتوهاذهو.هبلقةواسقلٍقَالَطَباَتِكا

ْنِمىَسوُمَّـنِإ«هلوقليلدبةرابعلاهذهلحيسملاعوسيانديس
لَطُتْنَأْمُكَلَنِذَأْمُكِبوُلُقِةَواَسَقِلْجَأ

ِّـ
:١٩ىّتم(»ْمُكَءاَسِناوُق

٨(.

ٍلُجَرِلْتَراَصَوْتَبَهَذِهِتْيَبْنِمْتَجَرَخىَتَمَو٢«٢،٣
َهلَبَتَكَوُريِخَألٱُلُجَّـرلٱاَهَضَغْبَأْنِإَف٣،َرَخآ

َ
ٍقَالَطَباَتِكا

طَأَواَهِدَيَىلِإُهَعَفَدَو
ْ
ُريِخَألٱُلُجَّـرلٱَتاَماَذِإْوَأ،ِهِتْيَبْنِماَهَقَل

.ًةَجْوَزُهَلاَهَذََّـختٱيِذَّـلٱ

انهيدوهيلارسفملايشارلاقُريِخَألٱُلُجَّـرلٱاَهَضَغْبَأْنِإَف
ةجيزلاهذهلثمةبقاعنأىلإانهريشيسدقملاباتكلانإ«
ةبقاعف.)٢١ص(ةّيبسملاجُّوزتكلذلًالثمبرضو»هركلا
ًامهننوكييذلااهركبلوةأرمللهركلاةجيزلاهذهلثم
.ًاريكسو

اَهُذُخْأَيَدوُعَيْنَأاَهَقَّـلَطيِذَّـلٱُلَّـوَألٱاَهُجْوَزُرِدْقَيَال«٤
ىَدَلٌسْجِرَكِلٰذَّـنَأل.ْتَسَّـجَنَتْنَأَدْعَبًةَجْوَزُهَلَريِصَتِل
َجتَالَف.ِّـبَّـرلٱ

ْ
ُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعًةَّـيِطَخْبِل

ٰهلِإ
ُ

.»ًابيِصَنَك
٣:١ايمرإ

َالَف...اَهُذُخْأَيَدوُعَيْنَأ...ُلَّـوَألٱاَهُجْوَزُرِدْقَيَال
َجت
ْ
ايمرإرفسيفةيآلاهذهترسُفِضْرَألٱَىلَعًةَّـيِطَخْبِل
ٌلُجَرَقَّـلَطاَذِإ«ىلاعتهلوقريسفتلاكلذوًانسحًاريسفت
ُعِجْرَيْلَهَف،َرَخآٍلُجَرِلْتَراَصَوِهِدْنِعْنِمْتَقَلَطْنٱَفُهَتَأَرْمٱ
لِتُسَّـجَنَتَتَالَأ؟ُدْعَباَهْيَلِإ

ْ
ْدَقَفِتْنَأاَّـمَأ؟ًةَساَجَنُضْرَألٱَك

ايمرإ(»ُّبَّـرلٱُلوُقَيَّـَيلِإيِعِجْرٱِنِكٰل!َنِيريِثَكٍباَحْصَأِبِتْيَنَز
٣:١(.

ةيناسنإلاةحلصمبقلعتتةفلتخمننس
)٢٥صةياهنىلإ٥ع(

يفْجُرَْخيَالَف،ًةَديِدَجًةَأَرْمٱٌلُجَرَذََّـختااَذِإ«٥ جلٱِ
ْ
َالَو،ِدُْن

يفُنوُكَيًاّرُح.اَمٌرْمَأِهْيَلَعْلَمُْحي ُُّرسَيَو،ًةَدِحاَوًةَنَسِهِتْيَبِ
.»اَهَذَخَأيِتَّـلٱُهَتَأَرْمٱ

٥:١٨لاثمأ٢٠:٧ص

يفْجُرَْخيَالَف جرخياليأٌرْمَأِهْيَلَعْلَمُْحيَالَو،ِدْنُْجلٱِ
لامعألانمءيشبفلكُيالونيبراحملادونجلانيببرحلل
.ةيبرحلا

يفُنوُكَيًاّرُح .ةيبرحلافيلاكتلالكنمًىفعمياِهِتْيَبِ

ُنِْهَرتْسَياَمَّـنِإُهَّـنَأل،اََهتاَدْرِمْوَأًىحَرٌدَحَأْنِْهَرتْسَيَال«٦
.»ًةاَيَح

ايلعلارجحلاةادرملاو)نوحاطلاىحرلا(اََهتاَدْرِمْوَأًىحَر
يأبوبحلايدرتاهنألهرسكءيشلاىدرنم(اهيرجحنم
:رعاشلالاقاهرسكت
ُنوحطٌةادرمهتنحطدقوىدوأفاهمّحقتًىغوُمالُغ

.)اهيرجحدحأالونوحاطلانهرتستالىنعملاو
.ةايحلابابسأنمنوحاطلانألًةاَيَح

َليِئاَْرسِإيِنَبِهِتَوْخِإْنِمًاسْفَنَقََرسْدَقٌلُجَرَدِجُواَذِإ«٧
ْنِمَّـَّـرشلٱُعِزْنَتَف،ُقِراَّـسلٱَكِلٰذُتوُمَي،ُهَعاَبَوُهَّـَقَرتْسٱَو
.»َكِطَسَو
١٩:١٩ص٢١:١٦جورخ

.)٢١:١٦جورخرظنا(ِهِتَوْخِإْنِمًاسْفَنَقََرس

يفْصِرْحِا٨«٨،٩ لٱِةَبَْرضِ
ْ
َلَمْعَتَوًاّدِجَظَفْحَتِلَِصَرب

لَعُياَمِّـلُكَبَسَح
ِّـ
لٱَكُم

ْ
ْمُُهتْرَمَأاَمَك.َنوُّيِوَّـاللٱُةَنَهَك

َحت
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَعَنَصاَمْرُكْذُا٩.اوُلَمْعَتْنَأَنوُصِر

ُ
يفَمَيْرَمِبَك ِ

..»َْرصِمْنِمْمُكِجوُرُخَدْنِعِقيِرَّـطلٱ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ددع١٠:٦سوثنروك١و١٧:٣٢اقول١٤:٢و١٣:٢نييوال
١٢:١٠

يفْصِرْحِا ٰهلِإُّبَّـرلٱَعَنَصاَمْرُكْذُا...ِصََربْلٱِةَبَْرضِ
ُ

َك
يباحتالوةاعارملالكصربلاةّنسيعارتنأبجييأَمَيْرَمِب
ىلاعتهلوقليلدبةثالثلاليئارسإءاسؤرنميهوميرمنإف
لَسْرَأ«ليئارسإل

ْ
:٦اخيم(»َمَيْرَمَوَنوُراَهَوىَسوُمَكَماَمَأُت

موي)١٢:١٤ددع(مايأةعبسةلحملاجراختزجُح)٤
يفروجلانمبعشلاىسومرّذحو.ةتغبصربلابتبُرض
ةلماعميفاهباونواهتينألةضرعاوناكمهنألصربلاةنس
اولمعينأبجوأفصربلابنيباصملانمءاينغألاوأءامظعلا
ءارغصلاوءاربكلانيبءاوسلابةنسلاكلتىضتقمب
.نيرثملاونيمدعملاو

يوالطبسنممهنيذلاةنهكلايأَنوُّيِوَّـاللٱُةَنَهَكْلٱ
ةنهكلاىلإاهتاعارمةلوكوملاعئارشلانمناكصربلانإف
لٱَف«هلوقكلذىلعو

ْ
»ُءاَصْرَبَيِهاَذِإَوَمَيْرَمَىلِإُنوُراَهَتَفَت

ةنهكلاببتاكلادوصقمنوكينأنكميالو.)١٢:١٠ددع(
دقصنلانمرهظيامىلعناكهنألنييواللالكنييواللا
اوناكنيبطاخملانأوصربلابميرمباصمةدهاشملابفرع
ولو)ميرمصرببءابنألايفزجوأولمجأذإ(كلذنودهعي
ليصفتلاباهصربأبنركذلنيرخأتملانمهوعماسوأوهناك
.بانطألاو

ْلُخْدَتَالَف،اَمًاضْرَقَكَبِحاَصَتْضَرْقَأاَذِإ١٠«١٣-١٠
يف١١.ُهْنِمًانْهَرَِنَْهتَرتِلُهَتْيَب خلٱِ

ْ
يِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَو،ُفِقَتِجِرَا

خلٱَىلِإَنْهَّـرلٱَكْيَلِإُجِرُْخيُهُضِرْقُت
ْ
ًالُجَرَناَكْنِإَو١٢.ِجِرَا

يفْمَنَتَالَفًاريِقَف ِبوُرُغَدْنِعَنْهَّـرلٱِهْيَلِإَّـدُر١٣.ِهِنْهَرِ
يفَماَنَيِل،ِسْمَّـشلٱ ِّـبَّـرلٱىَدَلٌّرِبَكَلَنوُكَيَف،َكَكِراَبُيَوِهِبْوَثِ
.»َكِٰهلِإ

:٩سوثنروك٢و٣١:٢٠و١٣و٢٩:١١بويأ٢٢:٢٦جورخ
:١١٢و١٠٦:٣١رومزمو٦:٢٥ص١:١٨سواثوميت٢و١٣
٤:٢٧لاينادو٩

تابوتكمنمتايآلاهذهيفةعيرشلاَتْضَرْقَأاَذِإ
ملوةطاسبلايفسانلااهيفشيعيناكيتلاةميدقلاةنمزألا
تناكفًاردانالإةايحلاتاموقمنمرثكأناسنإللاهيفنكي
املكيمويلاهماعطاهبدعييتلاهاحروناسنإلاباوثأ
.)٢٧و٢٢:٢٦جورخرظنا(ًابيرقتةعتمألانمهلمحي

لوقنسحأامو.كيخأبكقفرىلعٌّرِبَكَلَنوُكَيَف
»َنوَُمحْرُيْمَُّـهنَأل،ِءاََمحُّرلِلىَبوُط«ىنعملااذهيفحيسملاانديس
.)٥:٧ىّتم(

ْوَأَكِتَوْخِإْنِمًاريِقَفَوًانيِكْسِمًاريِجَأْمِلْظَتَال١٤«١٤،١٥
لٱَنِم

ْ
يفَنيِذَّـلٱِءاَبَرُغ يفَكِضْرَأِ يف١٥.َكِباَوْبَأِ ِهيِطْعُتِهِمْوَيِ

ٌلِماَحاَهْيَلِإَوٌريِقَفُهَّـنَأل،ُسْمَّـشلٱاَهْيَلَعْبُرْغَتَالَو،ُهَتَرْجُأ
.»ٌةَّـيِطَخَكْيَلَعَنوُكَتَفِّـبَّـرلٱَىلِإَكْيَلَعَخُْرصَيَّـالَئِل،ُهَسْفَن
:٢٢ايمرإو١٩:١٣نييوال١٠:١٩سقرمو٣:٥يخالم
٥:٤بوقعيو١٣

دغلاىلإكدنعريجأةرجأتبتالفًاريِجَأْمِلْظَتَال
٣:٥يخالمو٢٢:١٣ايمرإًاضيأرظنا١٩:١٣نييوال(
.)٥:٤بوقعيو

ِنَعُدَالْوَألٱُلَتْقُيَالَوِدَالْوَألٱِنَعُءاَبآلٱُلَتْقُيَال«١٦
.»ُلَتْقُيِهِتَّـيِطَخِبٍناَسْنِإُّلُك.ِءاَبآلٱ
لايقزحو٣٠و٣١:٢٩ايمرإو٢٥:٤مايأ٢و١٤:٦كولم٢
١٨:٢٠

كولم٢(شآوينبايصمأةّنسلاهذهىعارخلاُلَتْقُيَال
باقعيفسرافكلماهعاريملو)٢٥:٤مايأ٢و١٤:٦
ناخعلتقامأو.)٦:٢٤لايناد(لاينادىلعنيكتشملا
لتقنمتسيليأبابلااذهنمسيلفهلنمووهنئاخلا
بلجهمثإنألةصاخلارومألانمهنألبآلابنذبءانبألا
هدحوكلهيمللجر«وهفليئارسإينبلكىلعطخسلا
.)٧صعوشيريسفترظنا(»همثإب

لٱَمْكُحْجِّـوَعُتَال١٧«٢٢-١٧
ْ
لٱَوِبيِرَغ

ْ
ْنِْهَرتْسَتَالَوِ،ميِتَي

يفًادْبَعَتْنُكَكَّـنَأْرُكْذٱَو١٨.ِةَلَمْرَألٱَبْوَث َكاَدَفَفَْرصِمِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
اَذٰهَلَمْعَتْنَأَكيِصوُأاَنَأَكِلٰذِل.َكاَنُهْنِمَك

يفَكَديِصَحَتْدَصَحاَذِإ١٩.َرْمَألٱ ًةَمْزُحَتيِسَنَوَكِلْقَحِ
يف حلٱِ

ْ
لِل.اَهَذُخْأَتِلْعِجْرَتَالَف،ِلَْق

ْ
لٱَوِبيِرَغ

ْ
ِةَلَمْرَألٱَوِميِتَي

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَكِراَبُيِل،ُنوُكَت
ُ

يفَك اَذِإَو٢٠.َكْيَدَيِلَمَعِّـلُكِ
طَبَخ
ْ

لِل.َكَءاَرَوَناَصْغَألٱِعِجاَرُتَالَفَكَنوُتْيَزَت
ْ
لٱَوِبيِرَغ

ْ
ِميِتَي

لَعُتَالَفَكَمْرَكَتْفَطَقاَذِإ٢١.ُنوُكَيِةَلَمْرَألٱَو
ِّـ
ل
ْ
.َكَءاَرَوُه

لِل
ْ
لٱَوِبيِرَغ

ْ
نَأْرُكْذٱَو٢٢.ُنوُكَيِةَلَمْرَألٱَوِميِتَي

ًادْبَعَتْنُكَكَّـ
يف .»َرْمَألٱاَذٰهَلَمْعَتْنَأَكيِصوُأاَنَأَكِلٰذِل.َْرصِمِضْرَأِ
ايمرإو١:٢٣ءايعشإو٢٢:٢٢لاثمأو٢٢و٢٢:٢١جورخ
يخالمو٧:١٠ايركزو٢٢:٢٩لايقزحو٢٢:٣و٥:٢٨
١٠و١٩:٩نييوال٢٢عو١٦:١٢ص٢٢:٢٦جورخ٣:٥
١٨ع١٩:١٧لاثمأو٤١:١رومزمو١٥:١٠ص٢٣:٢٢و

لكعوضومةثالثلاءالؤهِةَلَمْرَألٱ..ِ.ميِتَيْلٱَوِبيِرَغْلٱ
ةعباسلانيتيآلانايبلرظنافتايآلاهذهيفيتلاةعيرشلا
داصحلاةلئسملو)٢٤-٢٢:٢٢جورخ(ةرشعةنماثلاوةرشع

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةعيرشلاكلتنأرابتعالاقحتسياممو.)٢٣:٢٢نييوال(
ةيانعلانمنكيملو.عضوملاكلذيفنيسمخلاديعبةقلعتم
دهعلايفناكامكنيسمخلامويدعبنيكسملاوةلمرألاب
ْنُكَيَْملْذِإ،ْمِهِعيَِمجَىلَعْتَناَكٌةَميِظَعٌةَمْعِن«هنإفديدجلا
.)٣٤و٤:٣٣لامعأ(»ًاجاَتُْحمٌدَحَأْمِهيِف

صاخدصقموةصاخقيرطديدجلادهعلالكيفناكف
نأانيلعبعصيدصقلااذهو»ءابرغلابينتعيبرلا«نوكل
انيأرديدجلادهعلاانحتفىتمنكلوميدقلادهعلايفهنيبتن
نيُعيذلاحيسملاعوسيهنبالبآلاهللاةبحمهوجونمكلذ
هلنكيمليذلامويلاوهوًابيرغانيلإيتأيتقونوكينأهل
ىتأهنأنعلفغننأاننكميالو.ناخلالزنميفعضومهيف
ميدقلادهعلالكيفءابرغلاركذناككلذلوًابيرغكانهىلإ
مظعأبوبحملاءيجملًادادعتساراهزألااهيلعةشورفمًاقيرط
بألاو.ءابرغلامدختضرألاىلعةكئالملاتشمفةبحم
ليزنوبيرغهنأبنييناعنكلانيبفرتعا»هللاريمأ«ينغلا
ضرألاكلتاوثرينأبنيوعدمللهللالاقو.ضرألاىلع
بيرغلاناكو.)٢٥:٢٣نييوال(»يِدْنِعُءَالَزُنَوُءاَبَرُغْمُتْنَأ«
هللارمأوليئارسإةدئامىلعيواللاءاذحسلجي
هوبحينأومهنيبدولوملاكبيرغلااوربتعينأنييليئارسإلا
ًابيرغتنك«حيسملالوقهلككلذحاتفمو.مهسفنأك
.»ينومتيوآف

يفًادْبَعَتْنُكَكَّـنَأْرُكْذٱ رعشتتنكفَْرصِمِضْرَأِ
يتيصوةميقفرعتكلذلوكيلإنسحينمىلإكتجاحب
وهوةينثتلارفسيفظعولاحيرصنماذهو.اهايإكيصوأف
نمالىسوملثمنمالإثداوحلانمهيفاملعقوتيال
.هنعرخأتم

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

)٣-١ع(ءاضقلايفلدعلا

لٱَىلِإاوُمَّـدَقَتَوٍساَنُأَْنيَبٌةَموُصُخْتَناَكاَذِإ«١
ْ
ِءاَضَق

لٱَِيضْقَيِل
ْ
لَف،ْمُهَنْيَبُةاَضُق

ْ
لٱاوُرِّـَربُي

ْ
ملٱَىلَعاوُمُكَْحيَوَّـراَب

.»ِبِنْذُْ
١٧:١٥لاثمأ٤٤:٢٤لايقزحو١٩:١٧ص

ُرِّـرَبُأَال«هللالاقِبِنْذُْملٱَىلَعاوُمُكَْحيَوَّـراَبْلٱاوُرِّـَربُيْلَف
ملٱ
ملٱُئِّـَربُم«ميكحلالاقو.)٢٣:٧جورخ(»َبِنْذُْ

َبِنْذُْ
لٱُبِّـنَذُمَو

ْ
.)١٧:١٥لاثمأ(»ِّـبَّـرلٱُةَهَرْكَماَُمهَالِكَءِيَرب

نمدوهعملاكينيداليعرشانهريربتلانإملعُينأبجيو
امموكشملاةءاربنايبانههبدوصقملافميثألانعمثإلاعزن
هركذيذلاريربتلافالخباذهولدعلاىضتقمبهيلعيكُش

الءادفلاببنذملاريربتكاذنإفهلئاسريفلوسرلاسلوب
.رابلاربنايب

ملٱَناَكْنِإَف«٢
طَي،ِبَّْـرضلٱَبِجْوَتْسُمُبِنْذُْ

ْ
لٱُهُحَر

ْ
ِيضاَق

لٱِبِهِبْنَذِرَدَقَىلَعُهَماَمَأُهَنوُدِلَْجيَو
ْ
.»ِدَدَع

١٠:١٧ىّتم١٢:٤٨اقول

كلذبدوهيلاىضقِبَّْـرضلٱَبِجْوَتْسُمُبِنْذُْملٱَناَكْنِإَف
نأبهريشبتنأباومكحذإلوسرلاسلوبىلعتارمسمخ
.ٌبنذحيسملاوهعوسي

نوكيالهنأبدلجلادنعبنذملاعضودوملتلانابأُحَرْطَي
.ًالئامهدسجنوكيلبًائكتمالوًافقاوالوًاسلاجبنذملا

مدقمنودلجييأمامألانمهدسجنودلجييأُهَماَمَأ
هبلوعفملانمًالدبريسفتلااذهىلع»همامأ«نوكيفهمسج
ىدحإمدقمنودلجياوناكف.ًافرظالهنودلجيهلوقيف
ثالثىرخألافتكلامدقموةدلجةرشعثالثنيفتكلا
تادلجلاعومجمفةدلجةرشعثالثردصلاوةدلجةرشع
رمأانهباتكلانكلو.»ةدحاوالإةدلجنوعبرأ«وأ٣٩
تهناولاقفكلذىلعدازيالنأونيعبرأبنذملادلُجينأب
نمًارذحفةدلجنيعبرأنمرثكأبنذملادلجنعةعيرشلا
.نيثالثوعستىوسهبرضتالكلذىلعةدايزلا

يفَداَزاَذِإَّـالَئِل،ْدِزَيَال.ُهُدِلَْجيَنيِعَبْرَأ«٣ لَجِ
ْ
َىلَعِهِد

يفَكوُخَأَرَقَتُْحي،ًَةريِثَكٍتاَبََرضِهِذٰه .»َكْيَنْيَعِ
١٨:٣بويأ١١:٢٤سوثنروك٢

رادقميفرظنُينأبجيهنأدوملتلايفُهُدِلَْجيَنيِعَبْرَأ
كلذىضتقمبتادلجلاةوقنوكتوبنذملالامتحا
دحاوتقويفاهلكتادلجلالمتحيالناكنإولامتحالا
.توميالئلتاقوأوأنيتقوىلععزوت

ىضقتمبصاصقلانكيملَكوُخَأَرَقَتُْحي...َّـالَئِل
يفيرجيناكو)ًابيدأتلب(بقاعمللًاراقتحاةعيرشلا
٢٨:٥٨ةينثت(يفكلذءانثأيفهتعيرشأرقُتتناكوعمجملا
.تارابعلاضعبكلذىلعدازيو)٥٩و

يفَرْوَّـثلٱَّـمُكَتَال«٤ .»ِهِساَرِدِ
٩:٩سوثنروك١و١٠:١١عشوهو١٢:١٠لاثمأ
٥:١٨سواثوميت١و

يهوروثلامفىلعةمامكعضتاليأ(خلاَرْوَّـثلٱَّـمُكَتَال
ّرسفو.)سرديوهولكألانمهعنمتلهمفىلععضوتةادأ
ىلع»هترجأقحتسملعافلا«هلوقبةيآلاهذهلوسرلاسلوب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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:٥سواثوميت١(»ًاسِراَدًارْوَثَّـمُكَتَال«باتكلالوقبهليلعترثأ
نمليجنإلابنودانينيذلا«كلذرثأىلعهلوقو)١٨
.»نوشيعيليجنإلا

)١٠-٥ع(ّىفوتملاخألاةأرماجوزتةعيرش

َسْيَلَوْمُهْنِمٌدِحاَوَتاَمَوًاعَمٌةَوْخِإَنَكَساَذِإ٥«١٠-٥
ملٱُةَأَرْمٱِِرصَتَالَف،ٌنْبٱُهَل

وُخَأ.ٍّيِبَنْجَأٍلُجَرِلٍجِراَخَىلِإِتِّـيَْ
َهلُموُقَيَو،ًةَجْوَزِهِسْفَنِلاَهُذِخَّـتَيَواَهْيَلَعُلُخْدَياَهِجْوَز

َ
ِبِجاَوِبا

لٱَو٦.ِجْوَّـزلٱيِخَأ
ْ
ملٱِهيِخَأِمْسٱِبُموُقَيُهُدِلَتيِذَّـلٱُرْكِب

،ِتِّـيَْ
ْنَأُلُجَّـرلٱَضْرَيَْملْنِإَو٧.َليِئاَْرسِإْنِمُهُمْسٱىَحْمُيَّـالَئِل
لٱَىلِإِهيِخَأُةَأَرْمٱُدَعْصَت،ِهيِخَأَةَأَرْمٱَذُخْأَي

ْ
ِخوُيُّشلٱَىلِإِباَب

يفًامْسٱِهيِخَألَميِقُيْنَأيِجْوَزوُخَأىَبَأْدَق:ُلوُقَتَو ِ
ُهوُعْدَيَف٨.ِجْوَّـزلٱيِخَأِبِجاَوِبِيلَموُقَيْنَأْأَشَيَْمل.َليِئاَْرسِإ
ْنَأىَضْرَأَال:َلاَقَوَّـَرصَأْنِإَف.ُهَعَمَنوُمَّـلَكَتَيَوِهِتَنيِدَمُخوُيُش
َختَو،ِخوُيُّشلٱُِنيْعَأَماَمَأِهْيَلِإِهيِخَأُةَأَرْمٱُمَّـدَقَتَت٩اَهَذَِّـختَأ

ْ
ُعَل

يفُقُصْبَتَو،ِهِلْجِرْنِمُهَلْعَن ُلَعْفُياَذَكٰه:ُلوُقَتَو،ِهِهْجَوِ
يفُهُمْسٱىَعْدُيَف١٠.ِهيِخَأَتْيَبيِنْبَيَاليِذَّـلٱِلُجَّـرلٱِب ِ
.»ِلْعَّـنلٱِعوُلَْخمَتْيَبَليِئاَْرسِإ
٣٨:٨نيوكت٢٠:٢٨اقولو١٢:١٩سقرمو٢٢:٢٤ىّتم
٤:١٠ثوعار٣٨:٩نيوكت٣:٩و١٣و١:١٢ثوعارو
٤:١١ثوعار٤:٧ثوعار٤:٦ثوعار٢و٤:١ثوعار

ةعيرشلاهذهبدوملتلالغتشاخلاًاعَمٌةَوْخِإَنَكَساَذِإ
لسنلابيفوتملامساءاقباهبدصقُيةعيرشلاهذهتناك.ًاريثك
يفوتملاةأرماهدلتيذلاركبلايأًالوأهيخأنمنوكييذلا
لبقتناكةعيرشلاهذهو.)٤صثوعاررظنا(هيخأنم
نيوكت(بوقعينبااذوهيتيبيفاهانعمساملوأفىسوم
.هدحورييعتلااللتقلاذئموياهفلاخمباقعناكو)٣٨:٨
حيسملاعوسيميلعتًاريثكركذُياممةعيرشلاهذهلعجيذلاو
توملانمةمايقلاىلعمهضارتعاونييقودصلالاكشإعفديف
:٢٠اقولو١٢:١٩سقرمو٢٢:٢٤ىّتم(ينامسجلاداعملايأ
اهنيعةعيرشلاهذهيفنأانهلمأتلاقحتسياممو.)٢٨
َمْسٱَميِقُتِل«ثوعاريفزعوبلاقدقف.ةمايقلاىنعمضعب
ملٱ
اذإتيملامساماقياذاملف)٤:٥ثوعار(»ِهِثَاريِمَىلَعِتِّـيَْ
دقتعننأانلف.دبألاىلإدوجولانملازيأىشالتدقناك
توملانمةمايقلاىلعةلالدلاضعبلدتةعيرشلاهذهنأ
نمًاركبدلوينملعجتاهنإفتاومألالجأنمةيدومعملاك
يتلاةمايقلاءاجرىلعىفوتملامساًاييحمهيخأوىفوتملاةأرما
.ةمئادلاهنهذرَوصنمتناكوراتخملابعشلااهدقتعيناك

ُةَأَرْمٱِتَمَّـدَقَتَو،ُهوُخَأَوٌلُجَر،ِنَالُجَرَمَصاََختاَذِإ«١١
ِمهِدَحَأ

َ
لَخُتِلا

ِّـ
اَهَدَيْتَّـدَمَو،ِهِبِراَضِدَيْنِماَهَلُجَرَص

.»ِهِتَرْوَعِبْتَكَسْمَأَو

جورخ(يفةّنسللةلباقمةّنسلاهذهِنَالُجَرَمَصاََختاَذِإ
.ةأرملاىقوتامكلجرلاىقوينأبجيف)٢١:٢٢

امكءايحلابجوأفاهلجربراضةروعيأِهِتَرْوَعِب
.ةياقولابجوأ

.»َكُنْيَعْقِفْشُتَالَو،اَهَدَيْعَطْقٱَف«١٢
١٩:١٣ص

نمكنيعهارتامباهيلعقفشتاليأ(َكُنْيَعْقِفْشُتَال
.)١٨:١٣صريسفترظنا()اهنزحواهفوختارامإ

)١٦-١٣ع(ليكلاونازيملايفلدعلا

يفَكَلْنُكَيَال«١٣،١٤ ٌَةريِبَكٌةَفِلَتُْخمٌناَزْوَأَكِسيِكِ
يفَكَلْنُكَيَال١٤.ٌَةريِغَصَو ٌَةريِبَكٌةَفِلَتُْخمُليِياَكَمَكِتْيَبِ
.»ٌَةريِغَصَو
اخيمو٤٥:١٠لايقزحو١١:١لاثمأو٣٦و١٩:٣٥نييوال
٦:١١

اموهبنزوياميأ(خلاٌةَفِلَتُْخمٌناَزْوَأ...َكَلْنُكَيَال
١٩:٣٥نييوال()ريغصلابيطعتوريبكلابذخأتفهبلاكُي
.ةيبدألاةسادقلاةلمجنمليكلاونازيملايفلدعلاف)٣٦و

ٌّقَحَوٌحيِحَصٌلاَيْكِمَو،َكَلُنوُكَيٌّقَحَوٌحيِحَصٌنْزَو«١٥
ُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعَكُماَّـيَأَلوُطَتِل،َكَلُنوُكَي
ٰهلِإ
ُ

.»َك
٢٠:١٢جورخ

اهلوأودعوبيتلااياصولانمهذه(خلاَكُماَّـيَأَلوُطَتِل
.)٢و٦:١سسفأ(»كمأوكابأمركأ«ةلئاقلاةيصولا
.)ةايحلالوطللعنمليكلاونازيملايفلدعلاف

،ًاّشِغَلِمَعْنَمَّـلُك،َكِلٰذَلِمَعْنَمَّـلُكَّـنَأل«١٦
.»َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱىَدَلٌهوُرْكَم
٤:٦يكينولاست١و١١:١لاثمأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ٍّشِغُنيِزاَوَم«ميكحلالاقاذهىلعوِّـبَّـرلٱىَدَلٌهوُرْكَم
.)٨-٨:٤سوماعًاضيأرظنا١١:١لاثمأ(»ِّـبَّـرلٱُةَهَرْكَم
نمنيكسملاةياقوولدعلاباجيإىلوألاةيصولاهذهةياغو
ءارقفلاامأومهسفنأبةيانعلاىلعنورداقءاينغألانإفنبغلا
نممهسفنأةياقونعمهزجعلليكلاونزولابنورضُيف
.ًارقفديزيملظلاو.نبغلا

)١٩-١٧ع(قيلامعلاصئتسا

يفُقيِلاَمَعَكِبُهَلَعَفاَمْرُكْذُا«١٧ َكِجوُرُخَدْنِعِقيِرَّـطلٱِ
.»َْرصِمْنِم
١٧:٨جورخ

ناكفةيناسنإلامدعلاثمقيلامعناكخلاْرُكْذُا
ةبسنلاوهاذهوةيناسنإلااهبزتعتيتلاننسلانمهلاصئتسا
.اهلبقركُذاموةعيرشلاهذهنيب

يفَكاَقَالَفْيَك«١٨ خَؤُمْنِمَعَطَقَوِقيِرَّـطلٱِ
َّـلُكَكِرَّـ

ملٱ
.»َهللاٱِفََخيَْملَو،ٌبَعْتُمَوٌليِلَكَتْنَأَو،َكَءاَرَوَنيِفِعْضَتْسُْ
٣:١٨ةيمورو١٦:٦لاثمأو٣٦:١رومزم

يفليصفتلااذهركذُيملخلاَكِرَّـخَؤُمْنِمَعَطَقَو
همزلتسيهنكلجورخلارفسنمرشععباسلاحاحصألا
رثأىلعناكليئارسإىلعقيلامعموجهنإفكانهمالكلا
اويعأنيذلانيبعتملانأعبطلانمفبيروحيفءاملاجارخإ
قيلامعكلانهمهدجوفءاملادنعنونوكيونورخأتياوّلكو
.هللافاخيالنمةوسقبمهلتقو

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَحاَرَأىَتَمَف«١٩
ُ

َكَلْوَحَكِئاَدْعَأِعيَِمجْنِمَك
يف ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱِ

ُ
وُحْمَت،اَهَكِلَتْمَتِلًابيِصَنَك

َحتْنِمَقيِلاَمَعَرْكِذ
ْ

.»َسْنَتَال.ِءاَمَّـسلٱِت
١٧:٣٨كولم٢و١٧:١٤جورخ١٥:٣ليئومص١

نيمأ«عوشيىلإكلذلكُواملوأَقيِلاَمَعَرْكِذوُحْمَت
قيلامعوحمنألليئارسإىلإمث.)١٧:١٤جورخ(»باتكلا
قارابتاقوألايلاوتىلعهيفدهتجافجيردتلاليبسىلعناك
لواشو)خلا٧:١٢و٦:٣و٥:١٤ةاضق(نوعدجو
٩و٢٧:٨ليئومص١(دوادو)٧:١٥ليئومص١(ليئومصو
ريتسأمث)٤٣و٤:٤٢مايا١(نوينوعمشلاو)٣٠:١٧و
نأيفبيرالو.ناماهتيبنمنييجاجألاتلصأتساف
قاذامياخدرمنماوقاذسرفلاةكلمميفقيلامعةيقب
.ناماه

َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

)١١-١ع(ةروكابلاميدقت

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَتْيَتَأىَتَمَو١«١،٢
ُ

َك
مثِّـلُكِلَّـوَأْنِمُذُخْأَتَف٢،اَهيِفَتْنَكَسَواَهَتْكَلَتْمٱَوًابيِصَن

ََ
ِر

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَكِضْرَأْنِمُلِّـصَُحتيِذَّـلٱِضْرَألٱ
ُ

َك
يفُهُعَضَتَو ملٱَىلِإُبَهْذَتَوٍةَّـلَسِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ
ُ

َك
.»ِهيِفُهَمْسٱَّـلِحُيِل
١٦:١٠صو١٨:١٣ددعو٣٤:٢٦و٢٣:١٩جورخ
١٢:٥ص٣:٩لاثمأو

ىلعناكام«يدوهيلارسفملايشارلاقخلاَتْيَتَأىَتَم
اوبلغينأدعبالإةّنسلاهذهباوموقينأنييليئارسإلا
اذهو.»مهيلعمسقُتوضرألاىلعاولوتسيونييناعنكلا
نمو.)٤٥-٢١:٤٣عوشي(عوشيرفسيفءاجامهديؤي
فارتعالاوأركشلانأىلعدوهيلاعمجأ»خلاحرفت«هلوق
نيباملاقينأبجي)١٠-٥ع(تاروكابلاىلعلاقييذلا
رهشلانمنورشعلاويداحلامويلاوهوريطفلاديعةياهن
ديعو)١٦:٨صفاكتعاوأسدقملافتحا(لوألا
حصفلاولاظملاديعنيبمدقتتاروكابلاتناكذإو.لاظملا
.ركشلاوأفارتعالاكلذةروصنعاولدع

لٱَىلِإِيتْأَتَو«٣
ْ
يفُنوُكَييِذَّـلٱِنِهاَك لِتِ

ْ
ُلوُقَتَوِماَّـيَألٱَك

لٱُِفَرتْعَأ:ُهَل
ْ
لَخَدْدَقِّـينَأَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلَمْوَي

ْ
يِتَّـلٱَضْرَألٱُت

.»اَهاَّـيِإاَنَيِطْعُيْنَأاَنِئاَبآلُّبَّـرلٱَفَلَح

يفُنوُكَييِذَّـلٱِنِهاَكْلٱ انهنييواللاركذيملِماَّـيَألٱَكْلِتِ
نعةينثتلارفسيفاوزّيُميوالطبسنممهنأعمةنهكلانإف
.ميدقلادهعلارئاسيفاوزّيُمامكنييواللا

يشار(»هتمعنبرفاكريغكنأرهظُتل«ُِفَرتْعَأ...ُلوُقَت
.)دوملتلانع

يفةرملاقيانههتروصىلعفارتعالااذهناكَمْوَيْلٱ
.ةنسلا

لٱُذُخْأَيَف«٤
ْ
ِحَبْذَمَماَمَأاَهُعَضَيَوَكِدَيْنِمَةَّـلَّـسلٱُنِهاَك

.»َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ديتحتهديعضينأباهددريلَةَّـلَّـسلٱُنِهاَكْلٱُذُخْأَيَف
.اهددريوةلسلابحاص

،ِيبَأَناَكًاهِئاَتًاّيِماَرَأ:َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُلوُقَتَّـمُث«٥
يفَكاَنُهَبَّـرَغَتَوَْرصِمَىلِإَرَدَحْنٱَف ًةَّـمُأَكاَنُهَراَصَف،ٍليِلَقٍرَفَنِ
.»ًَةريِثَكَوًةَميِظَعَوًَةريِبَك
٤٦:١نيوكت١١و٤٥:٧و٢و٤٣:١نيوكت١٢:١٢عشوه
١٠:٢٢صو٤٦:٢٧نيوكت٧:١٥لامعأو٦و

نابالهقحلنيحبوقعيىلإًالصأانهةراشإلاًاّيِماَرَأ
نمدبالوهتياقووهللاةمحرىوسءيشلكهنمذخأيذلا
وسيعهيخأنمرطخلانمهيفناكامىلإاهيفةراشإلا
٣٤صنيوكت(ميكشلهأنمو)٣٢صو٣١صنيوكت(
.فسويأبنهغلبنأىلإةعاجملانمو)٣٥صو

ملٱاَنْيَلِإَءاَسَأَف٦«٦،٧
ْ
اَنْيَلَعاوُلَعَجَواَنْيَلَعاوُلَّـقَثَوَنوُّيِْرصِ

َعِمَساَنِئاَبآِهٰلِإِّـبَّـرلٱَىلِإاَنْخََرصاَّـمَلَف٧.ًةَيِساَقًةَّـيِدوُبُع
.»اَنَقيِضَواَنَبَعَتَواَنَتَّـقَشَمىَأَرَو،اَنَتْوَصُّبَّـرلٱ
٤:٣١و٣:٩و٢٥ىلإ٢:٢٣جورخ١٤و١:١١جورخ

مويتاملكلاهذهليئومصذخأِّـبَّـرلٱَىلِإاَنْخََرصاَّـمَلَف
َءاَجاَّـَمل«هلوقكلذوةروهشملاهتيطخبليئارسإعممّلكت
ُّبَّـرلٱَلَسْرَأ،ِّـبَّـرلٱَىلِإْمُكُؤاَبآَخََرصَوَْرصِمَىلِإُبوُقْعَي
يفْمُهاَنَكْسَأَوَْرصِمْنِمْمُكَءاَبآاَجَرْخَأَفَنوُراَهَوىَسوُم اَذٰهِ
ملٱ
يفنيتيآلانيتاهحضويو)١٢:٨ليئومص١(»ِناَكَْ
فارتعالااعوضومامهو)٦و٦:٥و٣:٩و٢:٢٥جورخ(
.ركشلاو

ٍةَعيِفَرٍعاَرِذَوٍةَديِدَشٍدَيِبَْرصِمْنِماَنَجَرْخَأَف٨«٨،٩
ملٱاَذٰهاَنَلَخْدَأَو٩،َبِئاَجَعَوٍتاَيآَوٍةَميِظَعَفِواََخمَو

،َناَكَْ
.»ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتًاضْرَأ،َضْرَألٱِهِذٰهاَناَطْعَأَو
:٤ص٥:١٥صو١٦و١٤و١٣:٣و٥١و١٢:٣٧جورخ
٣:٨جورخ٣٤

.)٣:٨و١٦و١٤و١٣:٣و٥١و١٢:٣٧جورخرظنا(

مثِلَّـوَأِبُتْيَتَأْدَقاَذَنَئَهَنآلٱَف١٠«١٠،١١
ََ
يِتَّـلٱِضْرَألٱِر

َماَمَأُدُجْسَتَو،َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُهُعَضَتَّـمُث.ُّبَراَييِنَتْيَطْعَأ
خلٱِعيِمَجِبُحَرْفَتَو١١.َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ

ْ
لٱَِْري
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهاَطْعَأيِذَّـ

ُ
َك

لٱَوُّيِوَّـاللٱَوَتْنَأ،َكِتْيَبِلَوَكَل
ْ
يفيِذَّـلٱُبيِرَغ .»َكِطْسَوِ

١٨و١٢و١٢:٧ص

هددرينأدعبهذخأتيأخلاَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُهُعَضَت
برلامامأهعضتوةيناثتنأهددرتوفرتعتتنأونهاكلا
.هذخأيل

)١٥-١٢ع(روشعلاةيدأتنالعإ

يف،َكِلوُصَْحمِروُشُعِّـلُكِريِشْعَتْنِمَتْغَرَفىَتَم«١٢ ِ
لٱِةَنَس،ِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱ

ْ
لٱَوَّـيِوَّـاللٱَتْيَطْعَأَو،ِروُشُع

ْ
َبيِرَغ

لٱَو
ْ
يفاوُلَكَأَفَةَلَمْرَألٱَوَميِتَي .»اوُعِبَشَوَكِباَوْبَأِ
٢٩و١٤:٢٨ص١٨:٢٤ددعو٢٧:٣٠نييوال

نميذلانالعإلاوأفارتعالاتقوناكَتْغَرَفىَتَم
حصفءاسمدوهيلالامعتسانمدهُعامىلع)١٥-١٣ع(
هنأرهاظلاوروشعلاةيدأتدعبلوألاديعلايأةعبارلاةنسلا
ناكًاذإفلاظملاديعدعبراجشألاىنجعمجينأىقبيناك
ةنسلكديعلاكلذيفريشعتالبلالغلانمءيشىقبي
ةنسلاحصفلبقةثلاثلاةنسلارشُعلكةيدأتبجيناكنكل
.ةعبارلا

يف)٢٩و١٤:٢٨صرظنا(ِروُشُعْلٱِةَنَسِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
نينسلايفيذلايناثلارشعلاةسداسلاةنسلاوةثلاثلاةنسلا
يواللاىطعُيناكميلشروأيفهنولكأيهباحصأناكرخُألا
يذلاوهنعلفغُيالوكرتيالوهولوألارشعلاوههايإ
كلذناكو.ءارقفلارشعوهةلمرألاوميتيلاوبيرغلاهاطعُي
يناثلارشعلاولوألارشعلاةيدأتدعبالإىتؤيالفارتعالا
يذلايناثلارشعلاونييوالليذلايونسلارشعلايأ
.ءارقفلل

يفاوُلَكَأَف امرادقمدوهيلاةبتكّنيعاوُعِبَشَوَكِباَوْبَأِ
.نظلاحجارىلععبشُي

ملٱُتْعَزَنْدَق:َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُلوُقَت«١٣
َنِمَسَّـدَقُْ

لٱ
ْ
لٱَوِّـيِوَّـالِلُهُتْيَطْعَأًاضْيَأَو،ِتْيَب

ْ
لٱَوِبيِرَغ

ْ
،ِةَلَمْرَألٱَوِميِتَي

هبيِنَتْيَصْوَأيِتَّـلٱَكِتَّـيِصَوِّـلُكَبَسَح َكاَياَصَوْزَواََجتَأَْمل.اَِ
.»َاهُتيِسَنَالَو
١٧٦و١٥٣و١١٩:١٤١رومزم

»ترعب«ةيناربعلايفوُتْعَزَنْدَق:َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأُلوُقَت
عزننعةملكلاهذهبربعينأبلغوتفلتأوأتقرحأيأ
هذهنمورشلاعزننعوباتكلااذهيفهناكمنمءيشلا
دوهيلاورسفماهذختاو.قارتحايأ»ةريعبت«مساةملكلا
تؤيملاملكلوةروكابلاورشعلانمدسفمبولطملكب
.ةقباسلاثالثلانينسلايفميلشروأىلإهب

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.)يشار(لوألارشعلاِّـيِوَّـالِلُهُتْيَطْعَأ
.)يشار(ءارقفلارشعِبيِرَغْلٱَو
هتقويفءيشلكتيطعأيأ«َكِتَّـيِصَوِّـلُكَبَسَح
.)يشار(»بيترتلاىلع

يفُهْنِمْلُكآَْمل«١٤ يفُهْنِمُتْذَخَأَالَو،ِينْزُحِ َالَو،ٍةَساَجَنِ
يِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلُتْعِمَسْلَب،ٍتِّـيَمِلْجَألُهْنِمُتْيَطْعَأ
لِمَعَو

ْ
.»يِنَتْيَصْوَأاَمِّـلُكَبَسَحُت

٩:٤عشوهو١١و٢١:١و٧:٢٠نييوال

يفُهْنِمْلُكآَْمل نمزيفسدقملانملكآمليأ(ِينْزُحِ
نمتيملادسجوأربقلاروضحناك)تيملاىلعنزحلا
.)١٩صددع(تاسجنلا

يفُهْنِمُتْذَخَأَالَو ىلعماعلافطعنماذه(ٍةَساَجَنِ
نعةئشانلاةساجنلانمّمعأةقلطملاةساجنلانإفصاخلا
.)تيملاوأربقلاروضح

نمتقفنأالويأ«ٍتِّـيَمِلْجَألُهْنِمُتْيَطْعَأَالَو
لاقو.)يشار(»توباتوأنفكنمثنمتيمىلعسدقملا
مدقأمللاقهنأكفهيفةايحالذإمنصلاتيملابدارأمهضعب
نيذلاسانلاضعبلعفامكمنصلبرلاسادقأنمًائيش
ملٱَحِئاَبَذاوُلَكَأَوَروُغَفِلْعَبِباوُقَّـلَعَت«

.)١٠٦:٢٨رومزم(»ىٰتْوَْ
اَمِّـلُكَبَسَحُتْلِمَعَويِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلُتْعِمَس

ناسنإلافالإوةرهاظلاننسلالكبتمقيأيِنَتْيَصْوَأ
ننسلاكلتو.سومانلابيلاطملكبموقينأنعزجاع
.نيبارقلاوروشعلاننسلثمةرهاظلا

َكَبْعَشْكِراَبَوِءاَمَّـسلٱَنِمَكِسْدُقِنَكْسَمْنِمْعِلَّـطِا«١٥
ًاضْرَأ،اَنِئاَبآلَتْفَلَحاَمَك،اَنَتْيَطْعَأيِتَّـلٱَضْرَألٱَوَليِئاَْرسِإ
.»ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَت
٢:١٣ايركزو٦٣:١٥ءايعشإ

هذهلثمررُكِءاَمَّـسلٱَنِمَكِسْدُقِنَكْسَمْنِمْعِلَّـطِا
:٣٠مايأ٢(يفاهسفنةرابعلاو.ناميلسةالصيفةرابعلا
هبدصُق)٣٦:١٥مايأ٢(يفروكذملاهنكسمنكلو.)٢٧
دصُقهنإفريسفتلاةيآيفنكسملافالخبلكيهلاوميلشروأ
.ءامسلاهب

دقيأ«اَنَتْيَطْعَأيِتَّـلٱَضْرَألٱَوَليِئاَْرسِإَكَبْعَشْكِراَب
.)يشار(»انتدعوامبانلِففانتيصوأامبانمق

)١٩-١٦ع(ةظعوملاماتخ

لٱاَذٰه«١٦
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَرَمَأْدَقَمْوَي

ُ
هبَلَمْعَتْنَأَك ِهِذِٰ

لٱ
ْ
هبْلَمْعٱَوْظَفْحٱَف.ِماَكْحَألٱَوِضِئاَرَف لَقِّـلُكْنِماَِ

ْ
ْنِمَوَكِب

.»َكِسْفَنِّـلُك

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَرَمَأْدَقَمْوَيْلٱاَذٰه
ُ

تسيلتاملكلاهذهَك
ىسومتاملكنملبةروكذملاةبلطلاوفارتعالانمًاءزج
نأةيآلاهذهىنعم«يشارلاق.هتظعومماتخيهيتلا
تناكامكلزتمليهفمويلككينيعمامأةديدجاياصولا
.»ءانيسيفاهتعمسموي

رمألااذهو«.)عفنيالظفحلادرجمف(ْلَمْعٱَوْظَفْحٱَف
.)٨و٣٠:٦صرظنا(.)يشار(»ءامسلانمةكربتوصك

لٱَّـبَّـرلٱَتْدَعاَوْدَق١٧«١٧،١٨
ْ
،ًاٰهلِإَكَلَنوُكَيْنَأَمْوَي

يفَكُلْسَتْنَأَو َحتَوِهِقُرُطِ
ْ
ُهَماَكْحَأَوُهاَياَصَوَوُهَضِئاَرَفَظَف

لٱُّبَّـرلٱَكَدَعاَوَو١٨.ِهِتْوَصِلَعَمْسَتَو
ْ
ًابْعَشُهَلَنوُكَتْنَأَمْوَي

َحتَو،َكَلَلاَقاَمَك،ًاّصاَخ
ْ
.»ُهاَياَصَوَعيَِمجَظَف

٢٨:٩و١٤:٢و٧:٦صو١٩:٥و٦:٧جورخ

تلق«يناربعلالصألايفوُّبَّـرلٱَكَدَعاَوَو...َتْدَعاَوْدَق
ىنعمبلعفةيناربعلايفسيلو»برلاكللاقو...برلل
ققحمدعوبرلالوقو.لوقلابدعولانعاهيفربعيفدعاو
لاقكلذىلعوفاكهلوقف»لعفيملوطقلاقلهف«ءافولا
لاق.هلثمنيقداصاونوكيأ»المكالومعنمكمعننكتل«
الإهانعمريغبميدقلادهعلايفلعفلااذهلمعتسيملويشار
ينعيكانهونظيامىلع)٩٤:٤رومزم(يفوانه
.راختفالا

لٱِعيَِمجَىلَعًايِلْعَتْسُمَكَلَعَْجيْنَأَو«١٩
ْ
اَهَلِمَعيِتَّـلٱِلِئاَبَق

يف لٱَوِمْسالٱَوِءاَنَّـثلٱِ
ْ
ِّـبَّـرلِلًاسَّـدَقُمًابْعَشَنوُكَتْنَأَو،ِءاَهَب

.»َلاَقاَمَك،َكِٰهلِإ
صو١٩:٦جورخ١٤٨:١٤رومزمو٢٨:١و٨و٤:٧ص
٢:٩سرطب١و٢٨:٩و١٧:٦

»نويلع«كلعجيوةيناربعلايفوًايِلْعَتْسُمَكَلَعَْجيْنَأَو
.)ةيبرعلايفيلعلاك(ةيناربعلايفىنسحلاءامسألانموهو
قيرطبليئارسإىلع)٢٨:١ص(يفوانههللامساقلطأف
يِمْسٱَنوُلَعْجَيَف«ةيتونهكلاةكربلاةعيرشنمناكو.ةءوبنلا
.)٦:٢٧ددع(»َليِئاَْرسِإيِنَبَىلَع

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يف حدملايفًايلعكلعجييأِءاَهَبْلٱَوِمْسالٱَوِءاَنَّـثلٱِ
ىلإريشُأو.برللًاسدقمًابعشنوكتفةماركلاوتيصلاو
ِحيِبْسَّـتلِلٍحَرَفَمْسٱَِيلُنوُكَتَف«هيفف)٣٣:٩ايمرإ(يفاذه
َال«هيفف)٦٢:٧ءايعشإ(يفو»ِضْرَألٱِمَمُأِّـلُكىَدَلِةَنيِّـزلِلَو
يفًةَحيِبْسَتَميِلَشُروُأَلَعَْجيَوَتِّـبَثُيىَّـتَح،ُتُكْسَيُهوُعَدَت ِ
امكءايبنألانمةذوخأمريسفتلاةيآتناكولف.»ِضْرَألٱ
هبتكاممسيلةينثتلارفسنأبنولئاقلامهومهضعببهذ
يفتناكامكاهدجمبانهميلشروأركذيملاذاملفىسوم
ءانثلارقممهمايأيفتناكميلشروأنإف.ءايعشإوايمرإدهع
.ليئارسإلامآلكزكرموءاهبلاومسالاو

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

)٤-١(ةسلكمةراجحىلعةعيرشلاةباتكبرمألا

اوُظَفْحٱ:َبْعَّـشلٱَليِئاَْرسِإُخوُيُشَوىَسوُمىَصْوَأَو«١
لٱَعيَِمج

ْ
هبْمُكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱاَياَصَو لٱاَِ

ْ
.»َمْوَي

رفسلااذهيفةرملوأهذهَليِئاَْرسِإُخوُيُشَوىَسوُم
.ظعولايفىسومخويشلاكراش

اهتفرعمواهئاقبىلعاوصرحايأاَياَصَوْلٱ...اوُظَفْحٱ
.اهوبتكينأيضتقيكلذو

ُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَّـنُدْرُألٱَنُوُربْعَتَمْوَيَف«٢
ٰهلِإ
ُ

.»ِديِّـشلٱِباَهُديِشَتَوًَةريِبَكًةَراَجِحَكِسْفَنِلُميِقُت،َك
٨:٣٢عوشي٤:١عوشي

ديشلا(ِديِّـشلٱِباَهُديِشَتَوًةَريِبَكًةَراَجِحَكِسْفَنِلُميِقُت
ةراجحلادييشتةياغو)هوحنوصجلانمطئاحلاهبيلطيام
ةعيرشلاةباتكنمنكمتللًايوتسمسلمأاهحطسلعجينأ
ءايعشإ(يفوانهالإانه»ديشلاب«مجرُتامركذُيملو.اهيلع
ءايعشإنملكيفمجرُتو)٢:٢سوماعو٣٣:١٢
.سلكلابسوماعو

َنيِحِسوُماَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكَعيَِمجاَهْيَلَعُبُتْكَتَو٣«٣،٤
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَضْرَألٱَلُخْدَتِلُُربْعَت

ُ
ُضيِفَتًاضْرَأ،َك

َنُوُربْعَتَنيِح٤.َكِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱَكَلَلاَقاَمَك،ًالَسَعَوًانَبَل
حلٱِهِذٰهَنوُميِقُتَّـنُدْرُألٱ

ْ
لٱَةَراَجِ

هبْمُكيِصوُأاَنَأيِتَّـ لٱاَِ
ْ
يفَمْوَي ِ

لَكُتَوَلاَبيِعِلَبَج
ِّـ

لٱِباَهُس
ْ
لِك
ْ

.»ِس
٨:٣٠عوشيو١١:٢٩ص

ُُربْعَتَنيِحِسوُماَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكَعيَِمجاَهْيَلَعُبُتْكَتَو
ناكفًادحاوًارمأاسيلناعنكضرألوخدوندرألاروبعنإ
رثاىلعدالبلابلقيفهللاةعيرشبتكتنأبجاولانم
ءادعألاىلعمهراصتنااولمكييكلهايإليئارسإغولب
ليئارسإينبكلمنأيلجلانمو.ضرألاىلعمهءاليتساو
ةعيرشاهلعجوبرلاةعيرشظفحىلعفقوتمناعنكضرأ
٨:٣٢عوشي(يفاممةيصولاهذهمامتإكلنيبتيو.ضرألا
.ريسفتلاو)٣٥-

)١٠-٥ع(ةراجحنمحبذمءانببرمألا

ٍةَراَجِحْنِمًاحَبْذَم،َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمَكاَنُهيِنْبَتَو«٥
.»ًاديِدَحاَهْيَلَعْعَفْرَتَال
٨:٣١عوشيو٢٠:٢٥جورخ

تذخُأةراجحلاكلتنإ«يشارلاقٍةَراَجِحْنِمًاحَبْذَم
.هلوقديؤيةيآلايفءيشالنكلو»ندرألانم

ُدِعْصُتَو،َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَحَبْذَميِنْبَتٍةَحيِحَصٍةَراَجِحْنِم«٦
.»َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٍتاَقَرُْحمِهْيَلَع

.هللاةايحلافقوىلعةلالدٍتاَقَرُْحم

ِّـبَّـرلٱَماَمَأُحَرْفَتَوَكاَنُهُلُكْأَتَوٍةَمَالَسَحِئاَبَذُحَبْذَتَو«٧
.»َكِٰهلِإ

نإفةاجنلاوأصالخلاوةحصللحئابذيأٍةَمَالَسَحِئاَبَذ
بابسأمظعأنمةمالسلابدالبلابلقغولبوندرألاروبع
.هللاركشلا

اهريغنودةمالسلاحئابذتناكُحَرْفَتَوَكاَنُهُلُكْأَت
بابسأنمتناكفمهلايعونودباعلااهنملكألايفكرتشي
.ًاعبطركشلاوةيعامتجالاةرسملا

حلٱَىلَعُبُتْكَتَو«٨
ْ
ِسوُماَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكَعيَِمجِةَراَجِ

.»ًادِّـيَجًاشْقَن

يأِسوُماَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكَعيَِمجِةَراَجِْحلٱَىلَعُبُتْكَت
.)٨و٣:٣عوشيريسفترظنا(رشعلااياصولا

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لاق.)١:٥صرظنا(ًاحضاوًامكحميأًادِّـيَجًاشْقَن
رمأهللانأيأ)تاغللالكديري(»ةغلنيعبسيف«يشار
نأدوملتلايفو.تاغللالكيفرشعلااياصولابتكتنأ
تقويفضرألاتاغللكيفاياصولاكلتبملكتهللا
موييفاوملكتلسرلانأًادجبجعملارمألانمو.دحاو
مهيلعلحنيحةروهشملاضرألاتاغللكيفنيسمخلا
نمدوهيلادقتعاامقفوىلعناككلذنأكفسدقلاحورلا
لامعأنمةغللكبسانلاملكتو.اياصولاكلتتاغلرمأ
تاغللاةهجنمميلشروأسيسأتناكف.ةبيجعلاهللا
نيوكت(ةهجلاكلتنملبابسيسأتلةداضملالكًاداضم
.)١١ص

لٱَوىَسوُمَلاَقَّـمُث٩«٩،١٠
ْ
ِجلَنوُّيِوَّـاللٱُةَنَهَك

َ
ِعيِم

لٱ.ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسٱَوْتُصْنُا:َليِئاَْرسِإ
ْ
ًابْعَشَتِْرصَمْوَي

ُهاَياَصَوِبْلَمْعٱَوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلْعَمْسٱَف١٠.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِل
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱِهِضِئاَرَفَو لٱاَِ

ْ
.»َمْوَي

٢٦:١٨ص

ىسومىلوألاةيآلايفملكتامكُةَنَهَكْلٱَوىَسوُم
.خويشلاو

هبتناوأظحالبةيناربعلاةملكلامهضعبمجرتوْتُصْنُا
.ميدقلادهعلانمعضوملااذهىوسيفدرتمليهو

كينيعمامأمويلكاياصولانوكتًابْعَشَتِْرصَمْوَيْلٱ
هذهنمرهظيو.برلادهعيفمويلاتلخددقكنأل
ندرألامهروبعبرقىلعةعيرشلاباوطبُرليئارسإنأةرابعلا
ًاليوطًانامزمهقفاردقىلاعتهنإفءانيسيفاهباوطبراممرثكأ
امركذرثكأاوركذينأمهيلعناكفًازيممًاماقممهلبهوو
ظفحنسحأةعيرشلااوظفحيوهيلإاوراصاموهيلعاوناك
.هبمهيلعمعنأاممهلظفحيل

-١١ع(ةنعللوةكربللنيتئفىلإطابسألاماسقنا
١٣(

يفَبْعَّـشلٱىَسوُمىَصْوَأَو١١«١٣-١١ لٱَكِلٰذِ
ْ
١٢:ِمْوَي

َنُوُربْعَتَنيِحَبْعَّـشلٱاوُكِراَبُيِلَميِّـزِرِجِلَبَجَىلَعَنوُفِقَيِءَالُؤٰه
.ُنيِماَيْنِبَوُفُسوُيَوُرَكاَّـسَيَواَذوَُهيَويِوَالَوُنوُعْمَش.َّـنُدْرُألٱ
ُداَجَوُْنيَبوُأَر.ِةَنْعَّـلِلَلاَبيِعِلَبَجَىلَعَنوُفِقَيِءَالُؤٰهَو١٣
.»ِيلاَتْفَنَوُناَدَوُنوُلوُبَزَوُريِشَأَو

١١:٢٩ص٩:٧ةاضقو٨:٣٣عوشيو١١:٢٩ص
٨:٣٣عوشيو

...َبْعَّـشلٱاوُكِراَبُيِلَميِّـزِرِجِلَبَجَىلَعَنوُفِقَيِءَالُؤٰه
نالبجلابيعوميزرج(ِةَنْعَّـلِلَلاَبيِعِلَبَجَىلَع...ِءَالُؤٰهَو
عمسليأ»ةنعللواوكرابييكل«هلوقو.)سلبانبرق
طابسأةتسبيصنةكربلانأالليثمتلاونيرمألايفلاوقألا
دحأنإوأةيقابلاطابسألاةتسلابيصنةنعللاوليئارسإنم
دهُعاممىنعملامهفيو.هنعليرخآلاورخآلاكرابينيقيرفلا
نأمهئاملعضعببتكاميفهنإف.مهلامعتساودوهيلادنع
ةنقىلإاودعصةتسوميزرجةنقىلإاودعصطابسأةتس
هوجونوكتونيلبجلانيبنويواللاوةنهكلاناكولابيع
ناسنإلاكرابم«نولوقيفميزرجلبجىلإذئنيحنييواللا
نولعجيمث.»نيمآ«نيبناجلاىلععيمجلالوقيو»خلا
»خلاناسنإلانوعلم«نولوقيولابيعلبجىلإمههوجو
نأىلإكلذنورركيو.»نيمآ«نيبناجلاىلععيمجلالوقيو
لاقُتتاكربلاتناكلهانهةلئسملاو.تانعللايهتنت
لاقُتنأهوراتخايذلانكلوكلذكتانعللامثةلصتم
يهتنتنأىلإةيصعملايفةنعللااهيلتوةعاطيفةكربلا
املو.لدابتلاىلعيأبيترتلااذهىلعتانعللاوتاكربلا
نمعيطملكلةكربلاتناك»نيمآ«نولوقيعيمجلاناك
.كلذكصاعلكلةنعللاونيبناجلا

هنأرهاظلا.)١٣و١٢ع(ِيلاَتْفَنَو...يِوَالَوُنوُعْمَش
ةنعلللابيعىلعةتسوةكربللميزرجىلعطابسأةعبسناك
ناكو.ىسنموميارفأامهنيطبسنعبئانفسوينأل
.قوفنيبناجلاىلعنوعماسلاوتحتطسولايفنوملكتملا
يوالونيماينبوفسويواذوهييأةماركطابسألارثكأناكو
ةعبرألاءانبألالابيعىلعناكو.ميزرجيبونجلالبجلاىلع
مهيلعورغصألاةئيلنبانولوبزوةفلزوةهلبنيتيراجلانم
اوناكطابسألاءالؤهونيبوارثاريملانممورحملاركبلا
ًالامشوًاقرشليئارسإدالبنمةيجراخلاةرئادلانولغشي
.دالبلاكلتطسويفميزرجلبجىلعنيذلاو

)٢٦-١٤ع(اهبقوطنملاتانعللا

ِجلَنوُّيِوَّـاللٱُلوُقَيَف١٤«١٦-١٤
َ
ٍتْوَصِبَليِئاَْرسِإِمْوَقِعيِم

لَم١٥:ٍلاَع
ْ
ْوَأًاتوُحْنَمًالاَثْمِتُعَنْصَييِذَّـلٱُناَسْنِإلٱٌنوُع

يفُهُعَضَيَو،ٍتاَّـحَنْيَدَيَلَمَعِّـبَّـرلٱىَدَلًاسْجِر،ًاكوُبْسَم ِ
خلٱ
ْ
لَم١٦.َنيِمآ:َنوُلوُقَيَوِبْعَّـشلٱُعيَِمجُبِيُجيَو.ِءاََف

ْ
ٌنوُع

.»َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجُلوُقَيَو.ِهِّـمُأْوَأِهيِبَأِبُّفِخَتْسَيْنَم
٢٠:٤جورخ٩:١١لاينادو٨:٣٣عوشيو٣٣:١٠ص
:٥و٢٣و٤:١٦صو٢٦:١و١٩:٤نييوالو٣٤:١٧و٢٣و
١١:٥ايمرإو٥:٢٢ددع١٣:٢عشوهو٤٤:٩ءايعشإو٨
١٩:٣نييوالو٢١:١٧و٢٠:١٢جورخ١٤:١٦سوثنروك١و
٢١:١٨صو

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يِذَّـلٱُناَسْنِإلٱٌنوُعْلَم:ٍلاَعٍتْوَصِب...َنوُّيِوَّـاللٱُلوُقَيَف
ةنعللاخلاِهيِبَأِبُّفِخَتْسَيْنَمٌنوُعْلَمو...ًالاَثْمِتُعَنْصَي
حوللانمةيناثلاوىلوألاةيصولايدعتمىلعتناكىلوألا
حوللانمىلوألاةيصولايدعتمىلعةيناثلاةنعللاولوألا
حوللانمىلوألاةيصوللةيفانمناثوألاةدابعنإف.يناثلا
حوللاكلذنمةيناثلاوهللامامأىرخأةهلآذاختااهنأللوألا
نيدلاولاماركإو.ليثامتلاوروصلاذاختامدعلةضقانماهنأل
ىلعةنعللااهالتاذهلوهرارضألازتعاوبيرقلاماركإمزلتسي
.خلاىمعألالالضإومختلالقن

لَم«١٧
ْ
ُعيَِمجُلوُقَيَو.ِهِبِحاَصَمُُختُلُقْنَيْنَمٌنوُع

.»َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱ
٢٢:٢٨لاثمأو١٩:١٤ص

ىلإهبحاصضرأنمفيضينأب(ِهِبِحاَصَمُُختُلُقْنَي
.)٢٢:٢٨لاثمأو١٩:١٤صرظنادحلالقنبهضرأ

لَم«١٨
ْ
ُعيَِمجُلوُقَيَوِ.قيِرَّـطلٱِنَعىَمْعَألٱُّلِضُيْنَمٌنوُع

.»َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱ
١٩:١٤نييوال

لالضإةقيقحىمعألالالضإتحتلخديىَمْعَألٱ
.)يشار(ةروشملابءاطسبلاعادخوهوًازاجمىمعألا

لَم١٩«٢٣-١٩
ْ
لٱَّـقَحُجِّـوَعُيْنَمٌنوُع

ْ
لٱَوِبيِرَغ

ْ
ِميِتَي

لَم٢٠.َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجُلوُقَيَو.ِةَلَمْرَألٱَو
ْ
ْنَمٌنوُع

ُعيَِمجُلوُقَيَو.ِهيِبَأَلْيَذُفِشْكَيُهَّـنَأل،ِهيِبَأِةَأَرْمٱَعَمُعِجَطْضَي
لَم٢١.َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱ

ْ
.اَمٍةَمِيَهبَعَمُعِجَطْضَيْنَمٌنوُع

لَم٢٢.َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجُلوُقَيَو
ْ
َعَمُعِجَطْضَيْنَمٌنوُع

٢٣.َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجُلوُقَيَو.ِهِّـمُأِةَنْبٱْوَأِهيِبَأِةَنْبٱِهِتْخُأ
لَم
ْ
:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجُلوُقَيَو.ِهِتاََمحَعَمُعِجَطْضَيْنَمٌنوُع
.»َنيِمآ
٣:٥يخالمو٢٤:١٧و١٠:١٨صو٢٢و٢٢:٢١جورخ
:٢٠و١٨:٢٣نييوال٢٢:٣٠صو٢٠:١١و١٨:٨نييوال
٢٠:١٤و١٨:١٧نييوال٢٠:١٧و١٨:٩نييوال١٥

رجافلاوفيعضلاملاظىلعةنعللابجوتتايآلاهذه(
.)طقاسلاءيندلاو

لَم«٢٤
ْ
يفُهَبيِرَقُلُتْقَيْنَمٌنوُع خلٱِ

ْ
ُعيَِمجُلوُقَيَو.ِءاََف

.»َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱ

:٣٥ددعو٢٤:١٧نييوالو١٤و٢١:١٢و٢٠:١٣جورخ
١٩:١١صو٣١

يفُهَبيِرَقُلُتْقَي ةياشولابهلتقيفىعسييأِءاَفَْخلٱِ
.)يشار(ةبيغلاوةميمنلاو

لَم«٢٥
ْ
ُلوُقَيَو.ًائيِرَبًامَدَلُتْقَيِلًةَوْشَرُذُخْأَيْنَمٌنوُع

.»َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱُعيَِمج
٢٢:١٢لايقزحو١٦:١٩و١٠:١٧صو٨و٢٣:٧جورخ

.)ًاليطرب(ًةَوْشَر

لَم«٢٦
ْ
َلَمْعَيِلِسوُماَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكُميِقُيَالْنَمٌنوُع

هب .»َنيِمآ:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجُلوُقَيَو.اَِ
٣:١٠ةيطالغو١١:٣ايمرإو١١٩:٢١رومزمو٢٨:١٥ص

اَِهبَلَمْعَيِلِسوُماَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكُميِقُيَالْنَمٌنوُعْلَم
ملهنأّنيبلانموًالامجإةعيرشلافلاخمىلعانهةنعللابجوأ
اهنملكبموقيوسومانلااياصولكظفحينأدحأعطتسي
سلوبىنباذهىلعو.ةنعللاتحتمهلكسانلانأتبثف
تحتسومانلالامعأنممهنيذلاعيمج«هلوقلوسرلا
الإميزرجةكربىلعاولصحينأمهنكميالكلذلو»ةنعل
انادتفاحيسملا«هللاةمعنبف.لابيعةنعللمحنمةطساوب
نوعلمبوتكمهنألانلجألةنعلراصذإسومانلاةنعلنم
.»ةبشخىلعقّلُعنملك

َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةنعللاوةكربلاةينثتلايفةعيرشلاتابثإ
لمتشتةمتاخنمولخيالةعيرشلانمءزجلكداكي
رظنا(ةيصعملاىلعباقعلاوةعاطلاىلعباوثلاءازجلاىلع
٢٣صىّتمو٢٦صنييوالو٢٣ص-٢١صجورخ
.)١٩-١٢:١٠ايؤرو٢٥صو

:ماسقأةعبرأىلإحاحصألااذهمسقننأانلو
ةعاطلاىلعهللابعشاهنوكىلإرظنلابةمألاتاكرب.١

.)١٤-١ع(
.)٤٨-١٥ع(ةيصعملاىلعةبترتملاتانعللا.٢
راصحبئاصموليئارسإرهقتةبيرغةمأنأبةءوبنلا.٣

.)٥٧-٤٩ع(ةمصاعلا
.)٦٨-٥٨ع(ةضوفرملاةمألاباصمرارمتسا.٤

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لوقّحصنإوًاميظعًارابتعاقحتسترفسلااذهةءوبنو
نإونيرخأتملاءايبنألارصعيففلُأةينثتلارفسنإمهضعب
رفسلااذهنأهيلععمجُملانمو.هبتكءايبنألاكئلوأدحأ
قدصنمبرهمالوميلشروأسطيتمدهنألبقبتُك
نيذلادوهيلاءاهبننمدحأالو.دحألحاحصألااذهةءوبن
ناككلذنأركنيًاليجرشعةينامثوحنءاقشلاوةلذلااوقاذ
اذهنأانهركذُينأنسحياممو.ةءوبنلاهذهىضتقمب
عمدهععطُقهنإفةينثتلارفسةمتاخبسيلحاحصألا
ىلعةكربلاتاملكويفوتىسومنإو.اذهدعبليئارسإ
.)٢٩:١صريسفترظنا(هيتفش

)١٤-١ع(ةعاطلاىلعةبترتملاتاكربلا

ْنَأَصِرْحَتِلَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلًاعْمَسَتْعِمَسْنِإَو«١
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُهاَياَصَوِعيِمَجِبَلَمْعَت لٱاَِ

ْ
َكُلَعَْجي،َمْوَي

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

.»ِضْرَألٱِلِئاَبَقِعيَِمجَىلَعًايِلْعَتْسُمَك
٢٦:١٩ص٥٥:٢ءايعشإو٢٦:٣نييوالو١٥:٢٦جورخ

هللاءامسأنمّيلعلاوًايّلعوأًايِلْعَتْسُم...َكُلَعَْجي
يفليقاممرهظيامكو)٢٦:١٩ص(ريسفتيفرمامك
اهنإو)٣٣:١٦ايمرإ(»انّرببرلا«ىمستاهنأنمميلشروأ
رفاظلايفحيسملالاق.)٤٨:٣٥لايقزح(»ةمشهوهي«
ايؤر(»َميِلَشُروُأيِٰهلِإِةَنيِدَمَمْسٱَو،يِٰهلِإَمْسٱِهْيَلَعُبُتْكَأ«
.)٢٢:٤ايؤر(»ْمِهِهاَبِجَىلَع)هللا(ُهُمْسٱَو«)٣:١٢

لٱِهِذٰهُعيَِمجَكْيَلَعِيتْأَتَو٢«٤-٢
ْ
اَذِإَكُكِرْدُتَوِتاََكَرب

يفُنوُكَتًاكَراَبُم٣.َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلَتْعِمَس ملٱِ
،ِةَنيِدَْ

يفُنوُكَتًاكَراَبُمَو حلٱِ
ْ
مثُنوُكَتًةَكَراَبُمَو٤.ِلَْق

ََ
طَبُةَر

ْ
مثَوَكِن

ََ
ُةَر

مثَوَكِضْرَأ
ََ
.»َكِمَنَغُثاَنِإَوَكِرَقَبُجاَتِن،َكِمِئاََهبُةَر

نيوكت٣٩:٥نيوكت٤و١٢٨:١رومزم١:٦ايركزو١٥ع
١٠٧:٣٨رومزمو١١عو٧:١٣صو٤٩:٢٥و٢٢:١٧
٤:٨سواثوميت١و١٠:٢٢لاثمأو١٢٨:٣و١٢٧:٣و

تاكربلانأدعولااذهنسحأامو.تاكربلاَكُكِرْدُتَو
اهكردييكلاهءارويرجينأنمًالدبهكردتوهيلإيرجت
.هللاةبحملتاحضوملانسحأنماذهو

.»َكُنَجْعِمَوَكُتَّـلَسُنوُكَتًةَكَراَبُم«٥

دنعلالسلايفعضوترامثلانإفكضرأرمثيأَكُتَّـلَس
.»كنجعمو«هلوقاذهلثمواهبلقنُتوىنجلا

يفُنوُكَتًاكَراَبُم«٦ يفُنوُكَتًاكَراَبُمَوَكِلوُخُدِ ِ
.»َكِجوُرُخ
١٢١:٨رومزم

يف يف...َكِلوُخُدِ هذهكلامعألكيفيأَكِجوُرُخِ
جورخلامزلتستاهنألشاعملابابسأيفكيعسوةايحلا
ىنعملا«يشارلاقو.)٩:٣١اقولو١٣:٢٤لامعأ(لوخدلاو
البهيلإتلخدامكةئيطخالبملاعلااذهنمجرختكنأ
دنعةفورعملاةيلصألاةيطخلابنونمؤيالدوهيلانإف»ةئيطخ
.ةيدجلاةيطخلابنييحيسملا

لٱَكَءاَدْعَأُّبَّـرلٱُلَعَْجي«٧
ْ
َنيِمِزَهْنُمَكْيَلَعَنيِمِئاَق

يف.َكَماَمَأ يفَوَكْيَلَعَنوُجُرَْخيٍةَدِحاَوٍقيِرَطِ ٍقُرُطِعْبَسِ
.»َكَماَمَأَنوُبُرَْهي
٤١و٣٩و١٢:٣٨ليئومص٢و٢٥عو٨و٢٦:٧نييوال
٨٩:٢٣رومزمو

يف ىتحمهتداعنوكتاذكَكَماَمَأَنوُبُرَْهيٍقُرُطِعْبَسِ
.)يشار(ةهجلكيفنيقرفتمنوبرهيمهفوخةدشلمهنأ
نييمارآلابرهو)٢٢و٧:٢١ةاضق(نيينايدملابرهأبنرظنا
.)٧:٧كولم٢(

لٱِبُّبَّـرلٱَكَلُرُمْأَي«٨
ْ
يفِةََكَرب يفَوَكِنِئاَزَخِ ُّدَتْمَتاَمِّـلُكِ

يفَكُكِراَبُيَو،َكُدَيِهْيَلِإ ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱِضْرَألٱِ
ُ

.»َك
١٥:١٠ص٣:١٠لاثمأو٢٥:٢١نييوال

يفلاثمألارفسيفوانهالإدرتملةملكلاهذهَكِنِئاَزَخ
،َكِتَّـلَغِتاَروُكاَبِّـلُكْنِمَوَكِلاَمْنِمَّـبَّـرلٱِمِرْكَأ«ميكحلالوق
لاثمأ(»ًاراَطْسِمَكُِرصاَعَمَضيِفَتَوًاعَبَشَكُنِئاَزَخَئِلَتْمَتَف
ةقفنلاةرثكامهوناتلباقتمناتكربكلذيفو.)١٠و٣:٩
ةيبرعلايففرعُيعيدبلانمعوناذهو.لخدلاةرثكو
.انهامكًاموزلولوةيناربعلاةغللايفرثكامموهوقابطلاب

يفَكُكِراَبُي برلاثاريمداعيملاضرأيهيتلاِضْرَألٱِ
.هبدعويذلا

اَذِإ،َكَلَفَلَحاَمَكًاسَّـدَقُمًابْعَشِهِسْفَنِلُّبَّـرلٱَكُميِقُي«٩
يفَتْكَلَسَوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱاَياَصَوَتْظِفَح .»ِهِقُرُطِ
٢٩:١٣و١٩و٢٦:١٨و٧:٦صو٦و١٩:٥جورخ

ًابعشكراتخييأًاسَّـدَقُمًابْعَشِهِسْفَنِلُّبَّـرلٱَكُميِقُي
ةيناربعلاةملكلاوسدقمبعشماقمىلإكعفريوأًاسدقم
ةمايقىلإريشتةينيعبسلاةمجرتلايفوماودلاكلذعمديفت

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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:٣٠لامعأكلذبلباقو١٨:١٨صريسفترظنا(تاومألا
.)١٧:١١مايأ١و٧:١٢ليئومص٢و٢٦

َيِّـمُسْدَقِّـبَّـرلٱَمْسٱَّـنَأِضْرَألٱِبوُعُشُعيَِمجىَرَيَف«١٠
.»َكْنِمَنوُفاََخيَوَكْيَلَع
٩:١٨لاينادو٦٣:١٩ءايعشإو٧:١٤مايأ٢و٦:٢٧ددع
١١:٢٥ص١٩و

وأًايلعًابعشىعدُتيأَكْيَلَعَيِّـمُسْدَقِّـبَّـرلٱَمْسٱ
.برلابعش

يفءاج.)كيلعهمساوكعمبرلانأل(َكْنِمَنوُفاََخي
زلِلَوِحيِبْسَّـتلِلٍحَرَفَمْسٱَِيلُنوُكَتَف«ايمرإ

ِمَمُأِّـلُكىَدَلِةَنيِّـ
خلٱِّـلُكِبَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱ،ِضْرَألٱ

ْ
لٱَِْري

،ْمُهَعَمُهُعَنْصَأيِذَّـ
خلٱِّـلُكِلْجَأْنِمَنوُدِعَتْرَيَوَنوُفاَخَيَف

ْ
ِّـلُكِلْجَأْنِمَوَِْري

َهلُهُعَنْصَأيِذَّـلٱِمَالَّـسلٱ
َ
.)٣٣:٩ايمرإ()ميلشروأليأ(»ا

يفًاْريَخُّبَّـرلٱَكُديِزَيَو«١١ مثِ
ََ
طَبِةَر

ْ
مثَوَكِن

ََ
َكِمِئاََهبِةَر

مثَو
ََ
ْنَأَكِئاَبآلُّبَّـرلٱَفَلَحيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعَكِضْرَأِةَر
.»َكَيِطْعُي
١٠:٢٢لاثمأو٣٠:٩صو٤ع

ايمرإ(كالمألاولسنلاريثكًاحجانكلعجييأًاْريَخ
٣٣:٩(.

َرَطَمَيِطْعُيِل،َءاَمَّـسلٱ،َحِلاَّـصلٱُهَزْنَكُّبَّـرلٱَكَلُحَتْفَي«١٢
يفَكِضْرَأ لَو،ِهِنيِحِ

ْ
ًَةريِثَكًاَممُأُضِرْقُتَف،َكِدَيِلَمَعَّـلُكَكِراَبُي

.»ُِضَرتْقَتَالَتْنَأَو
١٥:٦ص١٤:٢٩ص١١:١٤صو٢٦:٤نييوال

نايبءامسلا(َءاَمَّـسلٱَحِلاَّـصلٱُهَزْنَكُّبَّـرلٱَكَلُحَتْفَي
لسرييذلايلعلاهلإلادنعاهلكتاريخلانإفحلاصلازنكلل
سانلاييُحيولالغلابضرألايتأتفءامسلانمثيغلا
ىلاعتوكرابتسودقلادييفنأدوهيلابهذ.)مئاهبلاو
ثيغلاحاتفميهولوسرديىلإاهملسيالحيتافمةثالث
.توملانمةماقإلايأةمايقلاحاتفموةدالولاحاتفمو
ُحَتْفَي«٢٨:١٢ةينثتلارفسيفهلوقرطملايأثيغلاحاتفمو
.)دوملتلانعكلذلقُن(»َءاَمَّـسلٱ،َحِلاَّـصلٱُهَزْنَكُّبَّـرلٱَكَل

يفُنوُكَتَوًابَنَذَالًاسْأَرُّبَّـرلٱَكُلَعَْجيَو«١٣ ْطَقَفِعاَفِتْرالٱِ
يفُنوُكَتَالَو يِتَّـلٱَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱاَياَصَوِلَتْعِمَساَذِإِطاَطِحْنالٱِ
هبَكيِصوُأاَنَأ لٱاَِ

ْ
.»َلَمْعَتَوَظَفْحَتِل،َمْوَي

١٥و٩:١٤ءايعشإ

.اهدعبامةرابعلاهذهرسفيًابَنَذَالًاسْأَر

لٱِعيَِمجْنَعَغيِزَتَالَو«١٤
ْ
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱِتاَمِلَك اَِ

لٱ
ْ
ِهلآَءاَرَوَبَهْذَتِل،ًالاَمِشْوَأًانيِمَيَمْوَي

َ
.»اَهَدُبْعَتِلىَرْخُأٍة

١١:١٦و٥:٣٢ص

»لمعت«ىلعًافوطعمنوكينأةيناربعلايفحصيَغيِزَتَال
ةرابعلاهذهنأنيعبسلاةمجرتنممهفُينكلو)١٣ع(يف
طرشلابنورقملادعولانماهنأرهاظلاو(ةيفانئتساةلقتسم
ةلمجنمكلنكيخلاكهلإبرلاتوصلتعمسيأ
َوُهْنَم«ىلاعتهلوققفوىلعكلذو.غيزتالكنأتاكربلا
لَفٌسِجَن

ْ
لَفٌّراَبَوُهْنَمَو.ُدْعَبْسَّـجَنَتَي

ْ
َوُهْنَمَو.ُدْعَبْرَّـَربَتَي

لَفٌسَّـدَقُم
ْ
.)٢٢:١١ايؤر(»ُدْعَبْسَّـدَقَتَي

)٤٨-١٥ع(ةيصعملاىلعةبترتملاتانعللا

ْنَأَصِرْحَتِلَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلْعَمْسَتَْملْنِإْنِكٰلَو«١٥
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱِهِضِئاَرَفَوُهاَياَصَوِعيِمَجِبَلَمْعَت لٱاَِ

ْ
،َمْوَي

.»َكُكِرْدُتَوِتاَنْعَّـللٱِهِذٰهُعيَِمجَكْيَلَعِيتْأَت
١٣و١١-٩لاينادو٢:١٧ايمرإيثارمو٢٦:١٤نييوال
٢ع٢:٢يخالمو

٤٨عةياهنىلإاهيليامعمةيآلاهذه(ْعَمْسَتَْملْنِإ
ىلعلمتشتيتلاتايآلايهو)١٤-١عيفاملةلباقم
.ةعاطلاىلعةبترتملاتاكربلا

لَم١٦«١٩-١٦
ْ
يفُنوُكَتًانوُع ملٱِ

لَمَوِةَنيِدَْ
ْ
يفُنوُكَتًانوُع ِ

حلٱ
ْ
لَم١٧.ِلَْق

ْ
لَم١٨.َكُنَجْعِمَوَكُتَّـلَسُنوُكَتًةَنوُع

ْ
ُنوُكَتًةَنوُع

مث
ََ
طَبُةَر

ْ
مثَوَكِن

ََ
١٩.َكِمَنَغُثاَنِإَوَكِرَقَبُجاَتِن،َكِضْرَأُةَر

لَم
ْ
يفُنوُكَتًانوُع لَمَوَكِلوُخُدِ

ْ
يفُنوُكَتًانوُع .»َكِجوُرُخِ

خلا٣ع

.)٦-٣علباقتتايآلاهذه(

يفَرْجَّـزلٱَوَباَرِطْضالٱَوَنْعَّـللٱَكْيَلَعُّبَّـرلٱُلِسْرُي«٢٠ ِ
ْنِمًاعِيَرسىَنْفَتَوَكِلَْهتىَّـتَح،ُهَلَمْعَتِلَكُدَيِهْيَلِإُّدَتْمَتاَمِّـلُك
.»يِنَتْكَرَتْذِإَكِلاَعْفَأِءوُسِلْجَأ
رومزم١٤:١٣ايركزو١٤:٢٠ليئومص١و٢:٢يخالم
٦٦:١٥و٥١:٢٠و٣٠:١٧ءايعشإو٨٠:١٦

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يفةبيخلاكلذةجيتنوَرْجَّـزلٱَوَباَرِطْضالٱَوَنْعَّـللٱ
مهعنميومهقلقيونيبنذملابقاعيهللانإفبلاطملاولامعألا
.ةيرشبلالامعألالكيفحاجنلانم

)هكرتيناسنإلانألناسنإلاكرتيهللانإيأ(يِنَتْكَرَتْذِإ
لوسرىسومنألدحاوءيشانههللاكرتوىسومكرتو
نمهريغوىسومنألوهللامالكبليئارسإينببطاخهللا
لامعأاذهبلباق(»برلالوقياذكه«سانللاولاقءايبنألا
٢١:٢١(.

لُي«٢١
ْ

لٱُّبَّـرلٱَكِبُقِص
ْ
يِتَّـلٱِضْرَألٱِنَعَكَديِبُيىَّـتَحَأَبَو

.»اَهَكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإٌلِخاَدَتْنَأ
٢٤:١٠ايمرإو٢٦:٢٥نييوال

لايقزح(ميلشروأىلعةعبرألاهللاماكحأنمأبولاَأَبَوْلٱ
٢١-١٤:١٩(.

نإ)٣٥-٢١ع(نمنيبتيِضْرَألٱِنَعَكَديِبُيىَّـتَح
.لبابىلإيبسلالبقجيردتلاىلعءانفلابليئارسإرذنأهللا

حلٱَوِّـلِّـسلٱِبُّبَّـرلٱَكُبِْرضَي«٢٢
ْ
لٱَوىَّـُم

ْ
لالٱَوِءاََدُرب

ْ
ِباَهِت

جلٱَو
ْ
ذلٱَوِحْفَّـللٱَوِفاََف

.»َكَيِنْفُتىَّـتَحَكُعِبَّـتَتَف،ِلوُبُّ
٤:٩سوماع٢٦:١٦نييوال

وهو«)٢٦:١٦نييوال(يفوانهالإلسلاركذُيملِّـلِّـسلٱِب
.)يشار(»مسجلاهبىنفُيصرم

يهو()٢٦:١٦نييوال(يفوانهالإركذُتملىَّـمُْحلٱ
دقوتترانهبضغنَمتابرضنمةبرضيهو)يباهتلاضرم
.)٣٢:٢٢ص(ضرألالكأتوىلفسلاةيواهلاىلإ

لوأيفمومحملايرتعتاميهو(انههالإركذُتملِءاَدَُربْلٱ
يفةقتشميهونيرسفملادحألاق)هندباهبدعتريفةبونلا
ةرارحيهف«ًاريثكىمحأوأقرحأهانعملعفنمةيناربعلا
.)يشار(»ىمحلانمدشأ

نطابيمُحيضرموهو«انهالإركذُيملِباَهِتْلالٱ
.)يشار(»دسجلا

٨:٣٧كولم١و٤:٩سوماعرظنا(ِحْفَّـللٱَوِفاَفَْجلٱَو
.)٢:١٧يجحو

ُضْرَألٱَو،ًاساَحُنَكِسْأَرَقْوَفيِتَّـلٱَكُؤاَمَسُنوُكَتَو«٢٣
َحتيِتَّـلٱ

ْ
.»ًاديِدَحَكَت

٢٦:١٩نييوال

الف(ًاديِدَح...ُضْرَألٱَوًاساَحُن...َكُؤاَمَسُنوُكَتَو
هنألهللادصقبكلذو)ضرألاتبنتالوءامسلارطمت

ِبْعَّـشلٱاَذٰهِلْجَألِّـلَصُتَال«ايمرإلبرلالاق.هضفري
لِل
ْ

.)١٤:١١ايمرإ(ِ»ْريَخ

َكْيَلَعُلِّـزَنُيًاباَرُتَو،ًاراَبُغَكِضْرَأَرَطَمُّبَّـرلٱُلَعَْجيَو«٢٤
.»َكِلَْهتىَّـتَحِءاَمَّـسلٱَنِم

ءارحصلانمكلذهيلإلمحتحايرلالعجيًاباَرُتَوًاراَبُغ
.نيطسلفنمقرشلايفيتلاةريبكلا

يف.َكِئاَدْعَأَماَمَأًامِزَهْنُمُّبَّـرلٱَكُلَعَْجي«٢٥ ٍةَدِحاَوٍقيِرَطِ
َخت
ْ
يفَوْمِهْيَلَعُجُر يفًاقِلَقُنوُكَتَو،ْمُهَماَمَأُبُرَْهتٍقُرُطِعْبَسِ ِ
.»ِضْرَألٱِكِلاََممِعيَِمج
٣٠:١٧ءايعشإو٣٢:٣٠صو٧عو٣٧و٢٦:١٧نييوال
٢٣:٤٦لايقزحو٢٤:٩و١٥:٤ايمرإ

.ةعباسلاةيآللةلباقمةيآلاهذه
.هللانمضوفرمكنألًافئاخًابرطضمًاقِلَق

ِجلًاماَعَطَكُتَّـثُجُنوُكَتَو«٢٦
َ
ِشوُحُوَوِءاَمَّـسلٱِروُيُطِعيِم

.»اَهُجِعْزُيْنَمَسْيَلَوِضْرَألٱ
:١٦و٧:٣٣ايمرإو٧٩:٢رومزمو٤٦و١٧:٤٤ليئومص١
٣٤:٢٠و٤

:٧ايمرإ(ايمرإةءوبنيفاذهررُكًاماَعَطَكُتَّـثُجُنوُكَت
.)١٥:٣و٣٣
شوحولادرطيكنمدحأىقبيالذإاَهُجِعْزُيْنَمَسْيَلَو
اهينبانعتعفديتلاةفصركةأرماالوكتثجنعحراوجلاو
ْمِهْيَلَعُلِزْنَتِءاَمَّـسلٱَروُيُطْعَدَتَْمل«اهنإفىلتقلانمامهريغو
حلٱِتاَناَوَيَحَالَوًاراََهن

ْ
.)٢١:١٠ليئومص٢(»ًالْيَلِلَْق

لاِبَوَْرصِمِةَحْرُقِبُّبَّـرلٱَكُبِْرضَي«٢٧
ْ
جلٱَوِريِساَوَب

ْ
ِبََر

حلٱَو
ْ
كِ
.»َءاَفِّـشلٱَعيِطَتْسَتَالىَّـتَحِةَّـ
رومزمو٥:٦ليئومص١و٣٥عو١٥:٢٦و٩:٩جورخ
٧٨:٦٦

نويرصملااهببُرضيتلاةحرقلايأَْرصِمِةَحْرُقِب
ةملكلاولمامدلاوروثبلابتيمُسو)خلا٩:٩جورخ(
.)٢:٧بويأو٢٠:٧كولم٢ًاصيأرظنا(ةدحاوةيناربعلا
لخادلانمةبطرًادجةثيبخةحرقلاكلتتناكيشارلاق
ملاعلانايتاملدينأبنأنيرسفملادحألاق.جراخلانمةسبايو
دهاشامًاريثكهنأةرابعلاهذههيلعتأرقيذلايدوهيلا

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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مهيفتشفتاهنإوادنلوبدوهيوايراغنهدوهييفةحرقلاهذه
.ةفاظنلابمهتيانعةلقل

رظنا(هافشلاوفنألاوةدعقملايفثدحتةلعِريِساَوَبْلا
.)٥:٦ليوئمص١

هبسجنتيضرموهو)٢٢:٢٢و٢١:٢٠نييوال(ِبَرَْجلٱ
.برلااومدخينألنوحلصيالفةنهكلا

.)يشار(»فزخلاكةسبايةحرقيه«ِةَّـكِْحلٱ
الضارمألاكلتنألالَءاَفِّـشلٱَعيِطَتْسَتَالىَّـتَح

.اهئافشنمعنميهللانأللبىفشُت

لَقَِةْريَحَوًىمَعَوٍنوُنُجِبُّبَّـرلٱَكُبِْرضَي«٢٨
ْ

.»ٍب
٤:٩ايمرإ

يفثالثلاتابرضلاهذهتركُذِةَْريَحَوًىمَعَوٍنوُنُجِب
ميلشروأءادعأاهبدَّـدهنكل)١٢:٤ايركز(ايركزةءوبن
.)٣٠:٧صرظنا(

يفُسَّـمَلَتَتَف«٢٩ يفىَمْعَألٱُسَّـمَلَتَياَمَكِرْهُّظلٱِ ،ِمَالَّـظلٱِ
يفُحَجْنَتَالَو َّـلُكًابوُصْغَمًاموُلْظَمَّـالِإُنوُكَتَالْلَبَكِقُرُطِ
لَُخمَسْيَلَوِماَّـيَألٱ

ِّـ
.»ٌص

٥٩:١٠ءايعشإو٥:١٤بويأ

يفُحَجْنَتَالَو ناكيذلاعوشيلدعولالباقماذهَكِقُرُطِ
هبلباق١:٨عوشي(ةعيرشلاباتكبلمعينأهطرش
نولضيهللاةعيرشنودمتعيالنيذلاف)١٤-٢٩:١٠ءايعشإ
َةَمْكِحُديِبُأَس:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل«ءامكحلارابكنماوناكنإو
حلٱ
ْ
لٱَمْهَفُضُفْرَأَوِءاَمَُك

ْ
لاقدقف)١:١٩سوثنروك١(»ِءاَمَهُف

هبُعَنْصَأ«هنعهبلقدعبأيذلابعشلايفهللا شلٱاَذِٰ
ِبْعَّـ

»هِئاَمَهُفُمْهَفيِفَتَْخيَوِهِئاَمَكُحُةَمْكِحُديِبَتَف،ًابيِجَعَوًابَجَع
.)٢٩:١٤ءايعشإ(

:٥٠ايمرإ(ًاعماذوهيونبوليئارسإونبملُظدقًاموُلْظَم
.)٥٠:٣٤ايمرإ(يوقيلوباودعُومهنكل)٣٣
هذهتءاجدقوكمغرىلعًاذوخأميأًابوُصْغَم
.)٣١ع(يفةملكلا

.رشبلانمٌصِّـلَُخمَسْيَلَو

َخت«٣٠
ْ
ًاتْيَبيِنْبَت.اَهَعَمُعِجَطْضَيُرَخآٌلُجَرَوًةَأَرْمٱُبُط

.»ُهُّلِغَتْسَتَالَوًامْرَكُسِرْغَت.ِهيِفُنُكْسَتَالَو
١٢:١٣ايمرإو٣١:٨بويأ٨:١٠ايمرإو٣١:١٠بويأ
٢٠:٦ص١:١٣اينفصو٦:١٥اخيمو٥:١١سوماعو

٣١:٨بويأرظنا(بئاصملارشنمتايآلاهذهيفام
اينفصو٦:١٥اخيمو٥:١١سوماعو١٢:١٣و٨:١٠ايمرإو
١:١٣(.

ُبَصَتْغُي.ُهْنِمُلُكْأَتَالَوَكْيَنْيَعَماَمَأَكُرْوَثُحَبْذُي«٣١
َىلِإَكُمَنَغُعَفْدُت.َكْيَلِإُعِجْرَيَالَوَكِهْجَوِماَمَأْنِمَكُراَِمح
لَُخمَكَلَسْيَلَوَكِئاَدْعَأ

ِّـ
.»ٌص

نمالإذقنمنممهاتأامورشبلانمٌصِّـلَُخمَكَلَسْيَل
.سانلاالهللاصلخملانوكيفمهريغوةاضقلاكهللالبِق

ِناَرُظْنَتَكاَنْيَعَوَرَخآٍبْعَشِلَكُتاَنَبَوَكوُنَبُمَّـلَسُي«٣٢
يفَسْيَلَوِنَّـالِكَتَف،ِراَهَّـنلٱَلوُطْمِهْيَلِإ .»ٌةَلِئاَطَكِدَيِ
١١٩:٨٢رومزم

اذهتارابعدشأنمةرابعلاهذهَكُتاَنَبَوَكوُنَب
ليئارسإينبلنيرواجملانمنوريثكفًانازحإحاحصألا
منغلابهنىلعاورصتقيالنأمهدالبباورماذإاوداتعا
ًاديبعمهدالوأنوبسياوناكلبمئاهبلانمامهريغورقبلاو
َعِمُسٌتْوَص«ىلاعتهلوقنازحألايفةيآلاهذهلثمو.ًءامإو
يف ىَبْأَتَواَهِدَالْوَأَىلَعيِكْبَتُليِحاَر.ٌّرُمٌءاَكُبٌحْوَن،ِةَماَّـرلٱِ
الىلاعتهنكل»َنيِدوُجْوَمِباوُسْيَلْمَُّـهنَألاَهِدَالْوَأْنَعىَّـزَعَتَتْنَأ
هلوقكلذىلعدازاذهلوًابلاغةيزعتلابيتأيالإليولابرذني
لٱِضْرَأْنِمَنوُعِجْرَيَف«

ْ
.)١٧-٣١:١٥ايمرإ(»ِّـوُدَع

يفَسْيَلَوِنَّـالِكَتَف...ِناَرُظْنَتَكاَنْيَع ٌةَلِئاَطَكِدَيِ
الوباصملاكلذرظنتيأ)ةدئافلاوأةردقلاانهةلئاطلا(
عاطتسُيالوباصملانمىرُياملكو«هعفدتنأعيطتست
كدييفسيل«هلوقو.)يشار(»نيعلالالكبهنعربعيهعفد
.زجعلاةياغنعاهبربعييتلاةيناربعلاتارابعلانم»ةلئاط
ةردقلاةياغلًانايبتناكتابثإلاقيرطيفةرابعلاتءاجنإف
يف«بوقعيلناباللوقك »ًاَّرشْمُكِبَعَنْصَأْنَأيِدَيِةَرْدُقِ
زجعتكنأانهةرابعلابدوصقملاىنعملاو.)٣١:٢٩نيوكت(
نأعيطتستاللاقهنأكفكلذبىضقبرلانألمهذاقنإنع
نسحيو.هيلإكديعفرتنأردقتاليأهللاىلإكديدمت
ىسومةبراحموكالمللبوقعيةعراصماذهبلباقننأانه
ليئارسإبلغيهديعفريناكنيحىسومنإفقيلامعل
نمكلذريغنيرسفمللوقيلامعبلغياهعضيناكنيحو
ةيناربعلاةغللقفاوملاوههانركذاموةيآلاهذهيفلاوقألا
.)ىحصفلاةيبرعللو(ةصلاخلا

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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مث«٣٣
ََ
َالَف،ُهُفِرْعَتَالٌبْعَشُهُلُكْأَيَكِبَعَتُّلُكَوَكِضْرَأُر

.»ِماَّـيَألٱَّـلُكًاقوُحْسَمَوًاموُلْظَمَّـالِإُنوُكَت
٥:١٧ايمرإو٥١عو٢٦:١٦نييوال

اَيٍدْعُبْنِمًةَّـمُأْمُكْيَلَعُبِلْجَأاَذَنَئَه«يأُهُفِرْعَتَالٌبْعَش
لٱُذْنُمًةَّـمُأ.ًةَّـيِوَقًةَّـمُأ.ُّبَّـرلٱُلوُقَيَليِئاَْرسِإَتْيَب

ْ
َالًةَّـمُأِ.ميِدَق

.)١٧-٥:١٥ايمرإ(»ِهِبُمَّـلَكَتَتاَمُمَهْفَتَالَواََهناَسِلُفِرْعَت

.»ُرُظْنَتيِذَّـلٱَكْيَنْيَعِرَظْنَمْنِمًانوُنَْجمُنوُكَتَو«٣٤
٦٧ع

ًادجكنزحيامىرتيأ(َكْيَنْيَعِرَظْنَمْنِمًانوُنَْجمُنوُكَت
.)لقعلاةرئادنعكجرخيىتحكّريحيو

َىلَعَوِْنيَتَبْكُّرلٱَىلَعٍثيِبَخٍحْرُقِبُّبَّـرلٱَكُبِْرضَي«٣٥
ِةَّـمِقَىلِإَكِمَدَقِلَفْسَأْنِمَءاَفِّـشلٱَعيِطَتْسَتَالىَّـتَح،ِْنيَقاَّـسلٱ
.»َكِسْأَر
٢٧ع

.)ريسفتلاو٢٧عرظنا(ٍثيِبَخٍحْرُقِب
ناكولاممرثكأنهولاودشأملألانوكيف(ِْنيَتَبْكُّرلٱَىلَع
ِبَكُّرلٱُّلُك«يبنلالوقنمبرقياذهو.)ًالثمديلاىلع
.)٢١:٧و٧:١٧لايقزح(»ًءاَمُريِصَت

َىلِإَكْيَلَعُهُميِقُتيِذَّـلٱَكِكِلَمِبَوُّبَّـرلٱَكِبُبَهْذَي«٣٦
ِهلآَكاَنُهُدُبْعَتَو،َكُؤاَبآَالَوَتْنَأاَهْفِرْعَتَْملٍةَّـمُأ

َ
ْنِمىَرْخُأًة

.»ٍرَجَحَوٍبَشَخ
٣٣:١١مايأ٢و١١و٢٥:٧و١٤و٢٤:١٢و٦و١٧:٤كولم٢
١٦:١٣ايمرإو٦٤عو٤:٢٨ص٢٠و٣٦:٦و

ص(اذهبلباقَكْيَلَعُهُميِقُتيِذَّـلٱَكِكِلَمِبَوُّبَّـرلٱَكِب
نأىلعةلالدللةديحولاةيآلابتسيلةيآلاهذهو.)١٧:١٤
بتاكناكولفكلمليئارسإينبلنوكيسهنأفرعىسوم
دواديسركركذوأنيتكلمملاركذلنيرخأتملانمرفسلااذه
وهفكولمةدعيبسبةءوبنلاهذهتمتدقو.هيلإراشأوأ
ايشويو.لبابىلإايبُسايقدصواينكيورصمىلإيبُسزاحآ
هابسرهظيامىلعهنكلباتكلايفهيبسركذُيمل
.نويروشألا

ِهلآَكاَنُهُدُبْعَت
َ

ريسفترظنا(ٍرَجَحَوٍبَشَخْنِمىَرْخُأًة
.)٤:٢٨ص

يفًةَأْزُهَوًالَثَمَوًاشَهَدُنوُكَتَو«٣٧ َنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمجِ
.»ْمِهْيَلِإُّبَّـرلٱَكُقوُسَي
٨:١٣ايركزو٢٥:٩و٢٤:٩ايمرإو٨و٩:٧كولم١
٤٤:١٤رومزم

نمسانلاشهدييأ(ًةَأْزُهَوًالَثَمَوًاشَهَدُنوُكَتَو
ءاقشلاوةءاندلاولذلايفلثملاكبنوبرضيوكباصم
ققحدقو)١٠ع(يفامللباقماذهو)ًاريثككبنورخسيو
كولم١رظنا(ريخألاماضتهالاىلإقبيملولوألايبسلايف
.)٢٢-٣٦:٢٠لايقزحو٤٢:١٨ايمرإو٩-٩:٧

ُختًاريِثَكًاراَذِب٣٨«٤٤-٣٨
ْ
حلٱَىلِإُجِر

ْ
َجتًاليِلَقَوِلَْق

ْ
،ُعَم

جلٱَّـنَأل
ْ
َالًارَْمخَوُلِغَتْشَتَوُسِرْغَتًاموُرُك٣٩.ُهُلُكْأَيَداََر

َجتَالَوُبَْرشَت
ْ
يفٌنوُتْيَزَكَلُنوُكَي٤٠.اَهُلُكْأَيَدوُّدلٱَّـنَأل،يِن ِ

َنيِنَب٤١.ُرِثَتْنَيَكَنوُتْيَزَّـنَأل،ُنِهَّـدَتَالٍتْيَزِبَوَكِموُُختِعيَِمج
٤٢.َنوُبَهْذَيِيْبَّـسلٱَىلِإْمَُّـهنَأل،َكَلَنوُنوُكَيَالَوُدِلَتٍتاَنَبَو
مثَأَوَكِراَجْشَأُعيَِمج

َْ
لَا٤٣.َُرصَّْـرصلٱُهَّـالَوَتَيَكِضْرَأِرا

ْ
ُبيِرَغ

يفيِذَّـلٱ ُّطَحْنَتَتْنَأَوًادِعاَصَتُمَكْيَلَعِيلْعَتْسَيَكِطَسَوِ

ًاسْأَرُنوُكَيَوُه.ُهُضِرْقُتَالَتْنَأَوَكُضِرْقُيَوُه٤٤.ًالِزاَنَتُم
.»ًابَنَذُنوُكَتَتْنَأَو
ع١:٥ايمرإيثارم١:٤ليئوي١:٦يجحو٦:١٥اخيم
١٣ع١٢

١٢عيفامللباقم٤٤ع(و.)١١ع(يفامللباقماذه
ناكءابآلابارطضانأنيبتيلاقملااذهبيترتنمو)١٣و
ًاضرعكلذمتينأعقوتيالومهيبسدعبليئارسإىلععقيس
-١:٦يجح(يفوهامك)٤٤-٣٨ع(يفاملكًاقافتاو
نيدادفرشع«ىلاعتهلوقوهو٥:١٠ءايعشإاذهبلباق()١١
.)»ةفيإعنصيراذبرموحوًادحاوًاثبعنصتمرك

َكُعِبَّـتَتَوِتاَنَعَّـللٱِهِذٰهُعيَِمجَكْيَلَعِيتْأَتَو٤٥«٤٨-٤٥
َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلْعَمْسَتَْملَكَّـنَأل،َكِلَْهتىَّـتَحَكُكِرْدُتَو
هبَكاَصْوَأيِتَّـلٱُهَضِئاَرَفَوُهاَياَصَوَظَفْحَتِل َكيِفُنوُكَتَف٤٦.اَِ
يفَوًةَبوُجْعُأَوًةَيآ ِدُبْعَتَْملَكَّـنَأِلْجَأْنِم٤٧.ِدَبَألٱَىلِإَكِلْسَنِ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ

َ
لَقِةَبيِطِبَوٍحَرَفِبَك

ْ
ُدَبْعَتْسُت٤٨.ٍْءَيشِّـلُكِةَرْثَكِلٍب

يفَكْيَلَعُّبَّـرلٱُمُهُلِسْرُيَنيِذَّـلٱَكِئاَدْعَأل ٍيْرُعَوٍشَطَعَوٍعوُجِ
ىَّـتَحَكِقُنُعَىلَعٍديِدَحَريِنُلَعْجَيَف.ٍْءَيشِّـلُكِزَوَعَو
.»َكَكِلُْهي
٣٧ىلإ٩:٣٥ايمحن١٤:٨لايقزحو٨:١٨ءايعشإ١٥ع
٢٨:١٤ايمرإ٣٢:١٥ص

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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نمهبشتفكتوقلكلوزتىتحيأَكَكِلُْهيىَّـتَح
سدقملاباتكلايفريثكاهلثموةراعتسامالكلايفف.كله
ِبَاُّرتلٱَكْمُهَعَضَوَوْمُهاَنْفَأَماَرَأَكِلَم«هلوقكلذنمو
٤٦عةياهن(يفكالهلاهلثمو)١٣:٧كولم٢(»ِسْوَّـدلِل
.)٤٨عةياهنو

راصحلالزاونوليئارسإىلعةبيرغةمأراصتنا
)٥٧-٤٩ع(

ِءاَصْقَأْنِم،ٍديِعَبْنِمًةَّـمُأَكْيَلَعُّبَّـرلٱُبِلَْجي«٤٩
.»اََهناَسِلُمَهْفَتَالًةَّـمُأ،ُْرسَّـنلٱُريِطَياَمَكِضْرَألٱ
:٤٩و٤٨:٤٠ايمرإ١٩:٤٣اقولو٢٣و٦:٢٢و٥:١٥ايمرإ
٨:١عشوهو١٢و١٧:٣لايقزحو٤:١٩ايمرإيثارمو٢٢

ْمُكْيَلَعُبِلْجَأاَذَنَئَه«هللالاقًةَّـمُأَكْيَلَعُّبَّـرلٱُبِلَْجي
ُذْنُمًةَّـمُأ.ًةَّـيِوَقًةَّـمُأ.ُّبَّـرلٱُلوُقَيَليِئاَْرسِإَتْيَباَيٍدْعُبْنِمًةَّـمُأ
لٱ
ْ
ايمرإ(»ِهِبُمَّـلَكَتَتاَمُمَهْفَتَالَواََهناَسِلُفِرْعَتَالًةَّـمُأِ.ميِدَق
قوقبح(»ةرملاةمألا«نوينادلكلاةمألااذهبدوصقملاو)٥:١٥
١:٦(.

)ناريطلايفرسنلاةعرسنيعرسميأ(ُْرسَّـنلٱُريِطَياَمَك
ةمألانيينادلكلاروسنونيينامورلاروسنىلإاذهبراشأامبر
ِْرسَّـنلٱَكَنُوريِطَيَو،ٍديِعَبْنِمَنوُتْأَيَوَنوُِرشَتْنَياَُهناَسْرُف«يتلا
ملٱ
.)١:٨قوقبح(»ِلْكَألٱَىلِإِِعْرسُْ

بحاصينأبنأ«نيرسفملادحألاقاََهناَسِلُمَهْفَتَالًةَّـمُأ
نمتائمنإتاغللايفنيعرابلانموهودوهيلاءاملعنم
مهنأكواهيفنيلذُملادالبلاتاغلنوفرعيالدوهيلابعش
عمكلذيسفنانأتربتخادقوتاغللامّلعتةردقاودقف
ىلعةردقلامدعنمكلذنكيملوندنلدوهينمنيريثك
نومهفيالمهنأىتحةمهافلاةوقلايفضرمنمنكلملعتلا
.»راكفألانمًاليلقالإ

لٱَةَيِفاَجًةَّـمُأ«٥٠
ْ
َىلِإُّنَِحتَالَوَخْيَّـشلٱُباََهتَالِهْجَو

لٱ
ْ
.»ِدَلَو
٣٦:١٧مايأ٢و٨:٢٣لاينادو٨:١ةعماجو٧:١٣لاثمأ
٤٧:٦ءايعشإو

تافصنمناكاذهِدَلَوْلٱَىلِإُّنَِحتَالَوَخْيَّـشلٱُباََهتَال
َدَعْصَأَف«يناثلامايألارفسيفءاجدقفنيينادلكلاكلم
لٱَكِلَمْمِهْيَلَع

ْ
لِك
ْ
يفِفْيَّـسلٱِبِْمهيِراَتُْخمَلَتَقَفَنيِّـيِناَد ِتْيَبِ

ْوَأٍخْيَشَىلَعَالَوَءاَرْذَعْوَأًىتَفَىلَعْقِفْشُيَْملَو.ْمِهِسِدْقَم
.)٣٦:١٧مايأ٢(»َبَيْشَأ

مثُلُكْأَتَف«٥١
ََ
مثَوَكِمِئاََهبَةَر

ََ
َالَو،َكِلَْهتىَّـتَحَكِضْرَأَةَر

َثاَنِإَالَوَكِرَقَبَجاَتِنَالَو،ًاتْيَزَالَوًارَْمخَالَوًاحْمَقَكَليِقْبُت
.»َكَيِنْفُتىَّـتَح،َكِمَنَغ
٦٢:٨و١:٧ءايعشإو٣٣ع

ىلإوهيلإعجراف٤٥عيفكالهلاكانهءانفلاوكالهلا(
.)ريسفتلا

يفَكُِرصاَُحتَو«٥٢ َكُراَوْسَأَطِبَْهتىَّـتَحَكِباَوْبَأِعيَِمجِ
ِخماَّـشلٱ

َ
حلٱُة

ْ
هبُقِثَتَتْنَأيِتَّـلٱُةَنيَِص يفاَِ َكُِرصاَُحت.َكِضْرَأِّـلُكِ

يف يفَكِباَوْبَأِعيَِمجِ ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَكِضْرَأِّـلُكِ
ُ

.»َك
٤و٢و٢٥:١كولم٢

يفَكُِرصاَُحت :٣٤ايمرإرظنا(ًامامتكلذمتَكِباَوْبَأِعيَِمجِ
.)دوهيلابورحيفيدوهيلاخرؤملاسوفيسويخيراتو٧

مثُلُكْأَتَف«٥٣
ََ
طَبَةَر

ْ
َكاَطْعَأَنيِذَّـلٱَكِتاَنَبَوَكيِنَبَْمَحل،َكِن

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

يفَك حلٱِ
ْ
لٱِةَقيِّـضلٱَوِراَصِ

هبَكُقِياَضُييِتَّـ .»َكُّوُدَعاَِ
يثارمو١٩:٩ايمرإو٢٩و٦:٢٨كولم٢و٢٦:٢٩نييوال
٤:١٠و٢:٢٠ايمرإ

نيينادلكلاراصحيفكلذمتَكِنْطَبَةَرََمثُلُكْأَتَف
رصنذخوبنراصحو)٢٩-٦:٢٦كولم٢(ةرماسلل
.)٤:١٠و٢:٢٠ايمرإيثارمرظنا(ميلشروأل

ملٱُلُجَّـرلٱ٥٤«٥٤،٥٥
ملٱَوَكيِفُمِّـعَنَتُْ

ُلَخْبَت،ًاّدِجُهِّـَفَرتُْ
٥٥،ْمِهيِقْبُيَنيِذَّـلٱِهِدَالْوَأِةَّـيِقَبَوِهِنْضِحِةَأَرْمٱَوِهيِخَأَىلَعُهُنْيَع
لٱِهيِنَبِْمَحلْنِمْمُهَدَحَأَيِطْعُيْنَأِب

ُهَلَقْبُيَْملُهَّـنَأل،ُهُلُكْأَييِذَّـ
يفٌْءَيش حلٱِ

ْ
لٱِةَقيِّـضلٱَوِراَصِ

هبَكُقِياَضُييِتَّـ يفَكُّوُدَعاَِ ِعيَِمجِ
.»َكِباَوْبَأ

١٣:٦ص١٥:٩ص

دهاشملالوهأنماذهَيِطْعُيْنَأِب...ُهُنْيَعُلَخْبَت
دلاولالخبينألثمتانزحملاولاوهألايأوًانازحإاهدشأو
.هدالوأرئاسوةدلاولاهتجوزىلعهينبدحأمحلب

ملٱَو«٥٦
ملٱُةَأْرَْ

ملٱَوَكيِفُةَمِّـعَنَتُْ
َعَضَتْنَأْبِّـرَُجتَْمليِتَّـلٱُةَهِّـَفَرتُْ

َىلَعاَهُنْيَعُلَخْبَت،ِهَُّفَّـرتلٱَوِمُّعَنَّـتلِلِضْرَألٱَىلَعاَهِمَدَقَلَفْسَأ
.»اَهِتَنْبٱَواَهِنْبٱَىلَعَواَهِنْضِحِلُجَر
٥٤ع

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ىنعمقفوىلعكلذمتُةَهِّـفََرتُْملٱَوَكيِفُةَمِّـعَنَتُْملٱُةَأْرَْملٱ
لاقدقفميلشروألسطيتةرصاحميفيقيقحلاةرابعلا
تلتقبوزأتيبنمةفيرشةأرمانأخرؤملاسوفيسوي
يفهلكأتلرخآلافصنلاتأبخوةعفدهفصنتلكأواهعيضر
.ةسينكلاخيراتيفسويباسوأكلذلثمبأبنأو.رخآتقو

خلٱاَهِتَميِشَمِب«٥٧
ْ
َنيِذَّـلٱاَهِدَالْوَأِبَواَهْيَلْجِرِْنيَبْنِمِةَجِرَا

يفًاِّرسْمُهُلُكْأَتاََّـهنَأل،ْمُهُدِلَت يف،ٍْءَيشِّـلُكِزَوَعِ حلٱِ
ْ
ِراَصِ

هبَكُقِياَضُييِتَّـلٱِةَقيِّـضلٱَو يفَكُّوُدَعاَِ .»َكِباَوْبَأِ
٤٩:١٠نيوكت

يفئرُقو.ةدالولادنعهعمجرختدلولالحماَهِتَميِشَمِب
.اهنباةميدقلاخسنلاضعب

َحتَْملْنِإ٥٨«٥٨،٥٩
ْ
اَذٰهِتاَمِلَكِعيِمَجِبَلَمْعَتِلْصِر

ملٱِسوُماَّـنلٱ
يفِةَبوُتْكَْ جلٱَمْسالٱاَذٰهَباَهَتِلِرْفِّـسلٱاَذٰهِ

ْ
َليَِل

ملٱ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ،َبوُهْرَْ

َ
ِتاَبََرضَوَكِتاَبََرضُّبَّـرلٱُلَعَْجي٥٩،َك

ًةَئيِدَرًاضاَرْمَأَوًةَخِساَرًةَميِظَعٍتاَبََرض.ًةَبيِجَعَكِلْسَن
.»ًةَتِباَث
٩:١٢لايناد٦:٣جورخ

.)٣و٢٥:٢صريسفترظنا(
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ،َبوُهْرَْملٱَليِلَْجلٱَمْسالٱ

َ
همساناكاذإوَك

ملهنإوهبفرتعيوهعيطيوهبحينأهفراعىلعبجوكلذك
ليلجلايحلاهللادييفعوقولاوهفيخمفكلذكلعفي
ىلاعتعضودقو.هبفافختسالايفكالهلاهنإوبوهرملا
رشعلااياصولاةمدقميف»كهلإبرلاوهانأ«هلوقكرابتو
ديدشنمىشخيوراقولاوةبهرلابظفحتوةيشخلابعمستل
.اهتفلاخمىلعباقعلا

لذلايفدوهيلاىلعىضقتهنإفةدملاةليوطيأًةَخِساَر
.ديدجهنأكمهباصموةنس١٩٠٠وحنداهطضالاوقيضلاو
.نييليئارسإللراعشكًادبأكبُّدوُأينإهانعماميشارلاق

اَهْنِمَتْعِزَفيِتَّـلٱَْرصِمِءاَوْدَأَعيَِمجَكْيَلَعُّدُرَيَو«٦٠
لَتَف
ْ
.»َكِبُقِصَت
٧:١٥ص

يفاملباقماذهو.اهضارمأيأخلاَْرصِمِءاَوْدَأَعيَِمج
ِّـبَّـرلٱِتْوَصِلُعَمْسَتَتْنُكْنِإ«ىلاعتهلوقنمجورخلارفس
مماَمًاضَرَمَف...َكِٰهلِإ ملٱَىلَعُهُتْعَضَواَّـِ

ْ
ُعَضَأَالَنيِّـيِْرصِ

امقفاومو.)١٥:٢٦جورخ(»َكيِفاَشُّبَّـرلٱاَنَأِّـينِإَف.َكْيَلَع
ُبِلْجَأْلَبوُفْعَأَالَويِنْيَعُقِفْشُتَالَف«هلوقنملايقزحيف

يفُنوُكَتِكُتاَساَجَرَو،ِكِقُرُطَكِكْيَلَع ِّـينَأَنوُمَلْعَتَف.ِكِطَسَوِ

.)٧:٩لايقزح(»ُبِراَّـضلٱُّبَّـرلٱاَنَأ

يفْبَتْكُتَْملٍةَبَْرضُّلُكَوٍضَرَمُّلُكًاضْيَأ٦١«٦١،٦٢ ِ
لَسُياَذٰهِسوُماَّـنلٱِرْفِس

ِّـ
٦٢.َكَلَْهتىَّـتَحَكْيَلَعُّبَّـرلٱُهُط

يفِءاَمَّـسلٱِموُجُنَكْمُتْنُكاَمَضَوِعًاليِلَقًارَفَنَنوُقْبَتَف لٱِ
ْ
ِةَرْثَك

.»َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلْعَمْسَتَْملَكَّـنَأل
٩:٢٣ايمحنو١٠:٢٢ص٤:٢٧ص

ًاليِلَقًارَفَنَنوُقْبَتَف...ْبَتْكُتَْملٍةَبَْرضُّلُكَوٍضَرَمُّلُك
لٱَوُهٌفيُِخم«

ْ
يفُعوُقُو حلٱِهللاٱِيَدَيِ

ْ
.)١٠:٣١نييناربع(»ِّـَي

،ْمُكَرِّـثَكُيَوْمُكْيَلِإَنِسْحُيِلْمُكَلُّبَّـرلٱَحِرَفاَمَكَو«٦٣
َنِمَنوُلَصْأَتْسُتَف،ْمُكَكِلُْهيَوْمُكَيِنْفُيِلْمُكَلُّبَّـرلٱُحَرْفَيَكِلٰذَك
.»اَهَكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإٌلِخاَدَتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱ

١:٢٤ءايعشإو١:٢٦لاثمأ٣٢:٤١ايمرإو٣٠:٩ص

.)٣٠:٩صريسفترظنا(َحِرَفاَمَك

يفُّبَّـرلٱَكُدِّـدَبُيَو«٦٤ ِضْرَألٱِءاَصْقَأْنِمِبوُعُّشلٱِعيَِمجِ
ِهلآَكاَنُهُدُبْعَتَو،اَهِئاَصْقَأَىلِإ

َ
َالَوَتْنَأاَهْفِرْعَتَْملىَرْخُأًة

.»ٍرَجَحَوٍبَشَخْنِمَكُؤاَبآ
:١٦ايمرإو١:٨ايمحنو٢٨و٤:٢٧صو٢٦:٣٣نييوال
٣٦ع١٣

يفُّبَّـرلٱَكُدِّـدَبُيَو يفناكوًالعفاذهمتِبوُعُّشلٱِعيَِمجِ
.مهطاغضناومهطاطحنارشكلذ

ِهلآَكاَنُهُدُبْعَتَو
َ

اوطقسنييليئارسإلانأملعنملىَرْخُأًة
ايمرإ(رصميفالإمهلالذإنمزيفًالعفةينثولاةدابعلايف
لبابيفنييبسماوناكموياهيفاوطقسامبرو)٤٤:١٧
ناثوألاةدبعلًاديبعاوناكمهنكل)٢٣و١٤:٢٢لايقزح(
ىلإمهبولقتلامفهيلإاوراصاملبرلابمهناميإلقامبرف(
يفةلطابلاةهلآلاةدبعةلزنمباوناكفمهيدبعتسمناثوأ
.)نطابلا

يفَو«٦٥ لِتِ
ْ

طَتَالِمَمُألٱَك
ْ
،َكِمَدَقِلٌراَرَقُنوُكَيَالَوُّنِئَم

لَقَكاَنُهُّبَّـرلٱَكيِطْعُيْلَب
ْ
لٱَلَالَكَوًافَِجتْرُمًاب

ْ
َلوُبُذَوِْنيَنْيَع

.»ِسْفَّـنلٱ
٢٦:١٦نييوال٢٦:٣٦نييوال٩:٤سوماع

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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يف يذلادوهيلاداهطضاراركتُّنِئَمْطَتَالِمَمُألٱَكْلِتِ
لوهأنممهلالذإنمزيفمهنيباوناكنيذلاممألامهيلعهراثأ
.خيراتلايفاهبجعأوثداوحلا

.)يشار(»هارتالوصالخلاىلإرظنتف«ِْنيَنْيَعْلٱَلَالَك
الوحبشةيؤرلواحينمككلذبنوكتفيتأيالوهعقوتتيأ(
يذلاىنعملاريغةرابعللنأرهاظلاواذه.)هينيعلالكلهاري
لالكراعتساهنأوهوهنمًابيرقهآرامناكنإويشارهآر
لوسرلاسلوبلوقكناهذألاظلغوأيلقعلاىمعللنينيعلا
لٱىَّـتَحُهَّـنَأل،ْمُُهناَهْذَأْتَظِلْغُأْلَب«مهيف

ْ
لٱَكِلٰذِمْوَي

ْ
ُهُسْفَنُعُْقُرب

لٱِةَءاَرِقَدْنِع
ْ
لٱِدْهَع

ْ
ْريَغٍقاَبِقيِتَع

سوثنروك٢رظنا(»ٍفِشَكْنُمُ
.)ريسفتلاو١٥و٣:١٤

ًاراََهنَوًالْيَلُبِعَتْرَتَو،َكَماَّـدُقًةَقَّـلَعُمَكُتاَيَحُنوُكَتَو«٦٦
.»َكِتاَيَحَىلَعُنَمْأَتَالَو

لوقتفًامئادتوملاعقوتت«يأَكَماَّـدُقًةَقَّـلَعُمَكُتاَيَح
.)يشار(»ّيلعيتأييذلافيسلابمويلاتومأّيلعل

يف«٦٧ ملٱُهَتْيَلاَي:ُلوُقَتِحاَبَّـصلٱِ
يفَو!ُءاَسَْ ملٱِ

:ُلوُقَتِءاَسَْ
لَقِباَعِتْرٱِنِم!ُحاَبَّـصلٱُهَتْيَلاَي

ْ
ِرَظْنَمْنِمَو،ُبِعَتْرَتيِذَّـلٱَكِب

.»ُرُظْنَتيِذَّـلٱَكْيَنْيَع
٣٤ع٧:٤بويأ

يف يفدوملتلايفءاجُءاَسَْملٱُهَتْيَلاَي:ُلوُقَتِحاَبَّـصلٱِ
هلاوهأنوكتيتأيتقولكنإهتصالخامةيآلاهذهىنعم
الةيآلاو.ةنعلاهلبقيتلاىلعديزتةعاسلكفهلبقاممدشأ
ةبرضلالقثىلعلدتلبلاوهألاةدايزيلاوتىلإريشت
.ةمئادلا

يفَْرصِمَىلِإُّبَّـرلٱَكُّدُرَيَو«٦٨ يفٍنُفُسِ لٱِقيِرَّـطلٱِ
يِتَّـ

لُق
ْ

،ًءاَمِإَوًاديِبَعَكِئاَدْعَألَكاَنُهَنوُعاَبُتَف،اَهاَرَتْدُعَتَالَكَلُت
.»ِيَرتْشَيْنَمَسْيَلَو
١٧:١٦ص٩:٣و٧:١٣عشوهو٤٣:٧ايمرإ

يفَْرصِمَىلِإُّبَّـرلٱَكُّدُرَي خرؤملاسوفيسويلاقٍنُفُسِ
ىلإنفسلايفدوهيلانمنيريثكلسرأسطيتنأيدوهيلا
.رصم

ملهللانإ(.)١٧:١٦ص(اَهاَرَتْدُعَتَالَكَلُتْلُقيِتَّـلٱ
ناكهدعونألرصمىلإمهعوجربحمسذإهدعوبفلخي
دعوهللانإفدعولالطباوصعاذإفةعاطلاطرشبًاقلعم
نكلواهباولمعيوهلاوقأاوظفحينأطرشبسانللريخلكب

الإكلذاموميظعرشيفمهلكلقنملنإسانلارثكأ
.ىلاعتهقحنعمهروجل

اماذهيفيشارلاقِيَرتْشَيْنَمَسْيَلَو..َنوُعاَبُتَف
كئادعألًادبعكسفنضرعتوعابُتنأيهتشتكنإ«همجرتم
وأدابُتولتقُتنأكلّنيُعكنألكيرتشتنأءادعألاىبأتو
كيقبينأبدحأمتهيالهنألنيرخآةعابكعيبيكعئابنأ
يرتشينمسيلوهلوقىنعم:نيرسفملادحألاقو.»هدنع
لوققفوىلعودعلانمءارشلابكيدفينمسيلهنأوه
لٱاَنَتَوْخِإاَنَْيَرتْشٱُنْحَن«ايمحن

ْ
ألِلاوُعيِبَنيِذَّـلٱَدوُهَي

ُ
َبَسَحِمَم

.)٥:٨ايمحن(»اَنِتَقاَط

يناثلادهعلا

لٱُتاَمِلَكِهِذه«٢٩:١صوأ٦٩
ْ
ُّبَّـرلٱَرَمَأيِذَّـلٱِدْهَع

يفَليِئاَْرسِإيِنَبَعَمُهَعَطْقَيْنَأىَسوُم ًالْضَف،َبآوُمِضْرَأِ
لٱِنَع

ْ
يفْمُهَعَمُهَعَطَقيِذَّـلٱِدْهَع .»َبيِروُحِ
٣و٥:٢ص

نمنوتسلاوةعساتلاةيآلاةيناربعلايفةيآلاهذه(
تبسُحوانهاهانعضوامىلعنيرشعلاونماثلاحاحصألا
حاحصألانمىلوألاةيآلاةيزيلكنالاوةيبرعلاةمجرتلايف
)٢٨ص(تايآعمةيبرعلايفتبتُكاهنكلنيرشعلاوعساتلا
يفتعضُوو)٢٩ص(نمىلوألاةيآلااهنأىلإريشُأو
يف)٢٩ص(تايآلوألعجو)٢٩ص(لوأيفةيزيلكنالا
لصألافهتحتلئاطالرمأاذهو.ةيناثلاةيآلاةيناربعلا
.)ىسومهبتكاميفتاحاحصأالودحاومالكلاو

يفناكيذلاوهويناثلادهعلاوهِدْهَعْلٱُتاَمِلَكِهِذه
)٢٨ص(يفّرمامال)٢٩ص(يفيتأياموهوبيروح
تامجرتلاضعبيف)٢٩ص(لوأةيآلاهذهتلعُجكلذلو
.)انركذامك(

َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

)٢عنم(

َهلَلاَقَوَليِئاَْرسِإَعيَِمجىَسوُماَعَدَو«٢
ُ
ْمُتْدَهاَشْمُتْنَأ:ْم

يفْمُكِنُيْعَأَماَمَأُّبَّـرلٱَلَعَفاَم ِعيِمَجِبَوَنْوَعْرِفِبَْرصِمِضْرَأِ
.»ِهِضْرَأِّـلُكِبَوِهِديِبَع
١٩:٤جورخ

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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وأءاسؤرلاالبعشلايأَليِئاَْرسِإَعيَِمجىَسوُماَعَد
.خويشلا

نأىلإةجاحالفةدهاشملابمتفرعيأْمُتْدَهاَشْمُتْنَأ
.)٧-١١:٢صاذهبلباق(ليصفتلابيتأياممكلركذأ

لٱَبِراَجَّـتلٱ«٣
ْ
لِتَو،َكاَنْيَعاَْهتََرصْبَأيِتَّـلٱَةَميِظَع

ْ
ِتاَيآلٱَك

لٱَو
ْ
لٱَبِئاَجَع

ْ
.»َةَميِظَع

٧:١٩و٤:٣٤ص

.جورخلابئاجعَبِراَجَّـتلٱ

لَقُّبَّـرلٱُمُكِطْعُيَْملْنِكٰلَو«٤
ْ
اوُِرصْبُتِلًانُيْعَأَواوُمَهْفَتِلًاب

لٱاَذٰهَىلِإاوُعَمْسَتِلًاناَذآَو
ْ
.»ِمْوَي

٢٨:٢٦لامعأو٨:٤٣انحويو٦٣:١٧و١٠و٦:٩ءايعشإ
١٢و٢:١١يكينولاست٢و٤:١٨سسفأو٢٧و

ىلاعتوكرابتاوفرعتل«اوُمَهْفَتِلًابْلَقُّبَّـرلٱُمُكِطْعُيَْمل
يفاَنُؤاَبآ«منرملالوقكاذهو.)يشار(»هباومصتعتو َْملَْرصِمِ
١٠٦:٧رومزم(»َكِِمحاَرَمَةَرْثَكاوُرُكْذَيَْمل.َكَبِئاَجَعاوُمَهْفَي
.)خلا٣١:١٦صًاضيارظنا

يفًةَنَسَنيِعَبْرَأْمُكِبُتِْرسْدَقَف«٥ لٱِ
ْ
ْمُكُباَيِثَلْبَتَْمل،ِةَّـيِّـَرب

.»َكِلْجِرَىلَعَلْبَتَْملَكُلْعَنَو،ْمُكْيَلَع
٨:٤ص٨:٢و١:٣ص

.)٨:٤صريسفترظنا(

ِّـينَأاوُمَلْعَتِلًارِكْسُمَالَوًارَْمخاوُبَْرشَتَْملَوًازْبُخاوُلُكْأَتَْمل«٦

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ
ُ
.»ْمُك

٢٥و٧٨:٢٤رومزمو٨:٣صو١٦:١٢جورخ

.)٨:٣ص(ًاّنملبًازْبُخاوُلُكْأَتَْمل
نأتبثفانهالإاذهركذُيملًارِكْسُمَالَوًارَْمخاوُبَْرشَتَْمل
مهريسمفرعنمةفشىوسةفشهبكرحتتملمالكلااذه
ٍةَرْخَصْنِمَنوُبَْرشَياوُناَك«.مهلاوحألكدهاشوةيربلايف
ملٱِتَناَكُةَرْخَّـصلٱَو،ْمِهِتَعِباَتٍةَّـيِحوُر

:١٠سوثنروك١(»َحيِسَْ
ماعطلابمهاّوقوةيدسجلامهتحصبىنتعاهللانإ.)٤
فقوتممهتايحماوقنأمهلنيبيلهايإمهاطعأيذلايعيبطلا
نععانتمالابرسيهللانأةظحالملاقحتسياممو.هيلع
.ليئارسإهبعشىلعهتاكربنمهبسحذإتاركسملا

ملٱاَذٰهَىلِإْمُتْئِجاَّـَملَو٧«٧،٨
ُكِلَمُنوُحيِسَجَرَخِناَكَْ

لِلاَنِئاَقِلِلَناَشاَبُكِلَمُجوُعَوَنوُبْشَح
ْ
٨،اَُمهاَنَّْـرسَكَفِبْرَح

ِفْصِنَوَداَجَوَْنيَبوُأَرِلًابيِصَناَهاَنْيَطْعَأَواَمُهَضْرَأاَنْذَخَأَو
.»ىَّـسَنَمِطْبِس
٣٢:٣٣ددع٣:١و٢:٣٢صو٣٣و٢٤و٢١:٢٣ددع
١٣و٣:١٢صو

.)١٧-٣:١صرظنا(

لٱاَذٰهِتاَمِلَكاوُظَفْحٱَف«٩
ْ
هباوُلَمْعٱَوِدْهَع يفاوُحِلْفَتِلاَِ ِ

.»َنوُلَعْفَتاَمِّـلُك
١:٧عوشي٢:٣كولم١و١:٧عوشيو٤:٦ص

رومزمو١:٨عوشيريسفترظنا(اوُحِلْفَتِل...اوُظَفْحٱَف
١:٣(.

لٱَنوُفِقاَوْمُتْنَأ«١٠
ْ
،ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُكُعيَِمجَمْوَي

ِلاَجِرُّلُكَوْمُكُؤاَفَرُعَوْمُكُخوُيُش،ْمُكُطاَبْسَأ،ْمُكُؤاَسَؤُر
.»َليِئاَْرسِإ

نيعباتلاىلعهللاةكربلدحالهنإَمْوَيْلٱَنوُفِقاَوْمُتْنَأ
نودولاعنمعيمجللةدعميهفهاياصونيظفاحلاهدهع
.هدهعبنيكسمتملانم

طَأَو«١١
ْ
يفيِذَّـلٱُمُكُبيِرَغَوْمُكُؤاَسِنَوْمُكُلاَف ْمُكِتَّـلََحمِطَسَوِ

مم .»ْمُكَءاَميِقَتْسَيْنَمَىلِإْمُكَبَطَحُبِطَتَْحيْنَّـِ
٢٧و٢٣و٩:٢١عوشي

ديعيفلوسرلاسرطبلوقاذهبلباقْمُكُلاَفْطَأَو
ملٱ«نيسمخلا

نإف)٢:٣٩لامعأ(»ْمُكِدَالْوَألَوْمُكَلَوُهَدِعْوَْ
نيوكت(هلسنلوهلًاهلإنوكيريدقلانأوهميهاربإلدعولا
)١٧:١٢نيوكت(ًادعاصفمايأةينامثنبالمشيوهو)١٧:٧
.ناتخلابيدبألادهعلالبقييذلا)١٧:١٣نيوكت(دبعلاو

جتننتساْمُكَءاَميِقَتْسَيْنَمَىلِإْمُكَبَطَحُبِطَتَْحيْنَّـِمم
نييناعنكلانمءالخدليئارسإنيبناكهنأ«اذهنميشار
»عوشيرصعيفكلذكنوينوعبجلااهيفراصيتلاقيرطلايف
ىرسأنمنوريثكناكهنأملعننحنوتانكمملانماذهو
.)٣١صددعرظنا(ليئارسإلًاديبعنيينايدملا

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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يفَلُخْدَتِل«١٢ ُهُعَطْقَييِذَّـلٱِهِمَسَقَوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِدْهَعِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
لٱَكَعَمَك

ْ
.»َمْوَي

١٠:٢٩ايمحن

يفَلُخْدَتِل »رمت«يناربعلالصألايفوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِدْهَعِ
َحتْمُكُّرِمُأَو«ىلاعتهلوققفوىلعوهو

ْ
لٱَت
ْ
يفْمُكُلِخْدُأَو،اَصَع ِ

لٱِطاَبِر
ْ
رورملابكلذيشاررسفو.)٢٠:٣٧لايقزح(»ِدْهَع

اذهبلباق٣٤:١٨ايمرإ(دهعلاتابثإلةحيبذلايتعطقنيب
رورملانأحّجريانهركذُيملنإواذهو.)١٨و١٥:١٧نيوكت
.لامعتسالاكلذنمذخُأهيف

ةينثتلارفسيفةملكلاهذهدراوملوأعضوملااذهِهِمَسَق
اهنأرهاظلاو)٢١-١٩ع(يفةنعللابةيناربعلاةملكلاتمجرُتو
)٢٤:٤١نيوكتو٥:٢١نييوالرظنا(هللامسابمتشلاينعت
امو»داعيملافلخأنإهيلعهللاةنعل«ناسنإلالوقينألثم
.كلذهبشأ

دهعلاءارجإىلإريشيلعفلااذهخلاُّبَّـرلٱُهُعَطْقَي
دنعاهيتعطقنيبلوخدللةحيبذلاعطقنمذوخأمهلعلو(
.)٣٤:١٨ايمرإةدهاعملا

لٱَكَميِقُيِل«١٣
ْ
اَمَكًاٰهلِإَكَلُنوُكَيَوُهَو،ًابْعَشِهِسْفَنِلَمْوَي

.»َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإَكِئاَبآلَفَلَحاَمَكَوَكَلَلاَق
١٧:٧نيوكت٦:٧جورخ٢٨:٩ص

ةروصانهظحالُتنأبجيًابْعَشِهِسْفَنِلَمْوَيْلٱَكَميِقُيِل
لفكتهللانإ«همامتإبًالفكتمبرلاتلعجيتلادهعلا
)يشار(»همامأًابعشليئارسإلعجيلبارطضالالكلمحب
دهعلااذهو.ةمعنلاهذهلبقينأالإبعشلاىلعناكامو
يذلاوهو.)خلا٨:٨نييناربع(يفدهعلاقفوىلعانه
ضعبو)خلا٣١:٣١ايمرإ(ديدجلادهعلابايمرإيفيمس
وهوًابعشهلنونوكيمهوًاهلإمهلنوكيهللانإدهعلاكلذ
)٨-٣٠:٦ص(يفهنميقابلاوريسفتلاةيآيفركُذيذلا
برلابحتيكل...كبلقكهلإبرلانتخيو«هلوقوهو
.»كهلإ

لٱاَذٰهاَنَأُعَطْقَأْمُكَدْحَوْمُكَعَمَسْيَلَو١٤«١٤،١٥
ْ
َدْهَع

لٱاَذٰهَو
ْ
لٱًافِقاَواَنَعَماَنُهَوُهيِذَّـلٱَعَمْلَب١٥َمَسَق

ْ
َماَمَأَمْوَي

لٱاَنَعَماَنُهَسْيَليِذَّـلٱَعَمَو،اَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱ
ْ
.»مْوَي

٢:٣٩لامعأ٨و٨:٧نييناربعو٣٣ىلإ٣١:٣١ايمرإ
٧:١٤سوثنروك١و

اَنُهَوُهيِذَّـلٱَعَمْلَب...ْمُكَدْحَوْمُكَعَمَسْيَلَو
لايجألايفياَمْوَيْلٱاَنَعَماَنُهَسْيَليِذَّـلٱَعَمَو...اَنَعَم
.)يشار(ةيتآلا

يفاَنْمَقَأَفْيَكْمُتْفَرَعْدَقْمُكَّـنَأل١٦«١٦،١٧ َْرصِمِضْرَأِ
يفاَنْزَتْجٱَفْيَكَو هبْمُتْرَرَمَنيِذَّـلٱِمَمُألٱِطَسَوِ ْمُتْيَأَرَو١٧ِْمِ
ٍةَّـضِفَوٍرَجَحَوٍبَشَخْنِمْمُهَدْنِعيِتَّـلٱُمُهَماَنْصَأَوْمُهَساَجْرَأ
.»ٍبَهَذَو

٢٠:٧لايقزحامهبلباق(ضرتعممالكناتيآلاناته
.)١٨و٨و

لمعلاةيبرعلايفوهوسجرعمج()١٧ع(ْمُهَساَجْرَأ
بابسأربكأنمناثوألاةدابعتناكاملوباذعلاىلإيدؤملا
يفرمألااذكوناثوألاىلعسجرلاقلطُأهباقعوهللابضغ
ىنعمبسدقملاباتكلايفسجرلاءاجامًاريثكو)ةيناربعلا
.ناثوألا

لاقهنأكفساجرأىلعريسفتفطعُمُهَماَنْصَأَو
)مهمانصأيأمهساجرأوأمهمانصأيهيتلامهساجرأ
هنأحّجرملاوةّيلبزلاةهلآلايأ»םהיללג«ةيناربعلاةملكلاو
ةناهإلاةدايزلةّيلبزلاباهتعنوأةريبكلاناريفلاليثامتاهبدصُق
:٢٦نييوال(يفةملكلاهذهتركذاملوأو.راقتحالاو
٣٠(.

ٌطْبِسْوَأٌةَريِشَعْوَأٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرْمُكيِفَنوُكَيَّـالَئِل«١٨
لَق
ْ
لٱُهُب

ْ
ِهلآَدُبْعَيِلَبَهْذَيْيَكِلاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱِنَعٌفَِرصْنُمَمْوَي

َ
َة

لِت
ْ

لَعُرِمْثُيٌلْصَأْمُكيِفَنوُكَيَّـالَئِل.ِمَمُألٱَك
ْ
.»ًانيِتْنَسْفَأَوًامَق

١٢:١٥نييناربعو٨:٢٣لامعأ١١:١٦ص

١٦ناتيآلاو(ةرشعةسماخلاةيآلابقلعتماذهَنوُكَيَّـالَئِل
هناحبسهنأكلذلصحمو)تملعامكناتضرتعم١٧و
لصأمهيفنوكيالئلمهلسنعمومهعمهدهععطقىلاعتو
ينبلسننمًاعقوتمكلذناكو.ناثوألاةدابعنمةرارم
دعبكلذمتدقو)٣١:١٦صرظنا(نيبطاخملاليئارسإ
.)١٢-٢:١٠ةاضقاذهبلباق(ليجلاكلذخويشةافو

يفنيتنسفإلاومقلعلاءاجًانيِتْنَسْفَأَوًامَقْلَعُرِمْثُيٌلْصَأ
:٦٩رومزم(يفهدحومقلعلاءاجو)٣:١٩ايمرإيثارم(
»ةرارموًامقلعرمثيلصأ«نيعبسلاةمجرتيفءاجو.)٢١
ةلاسربتاكىرجكلذىلعو.ةيونعملاةمجرتلاتريتخاف
طَيَّـالَئِل«ًارذحمهلوقبنييناربعلا

ْ
َعَنْصَيَوٍةَراَرَمُلْصَأَعُل

مقلعلاو(.)١٢:١٥نييناربع(»َنُوريِثَكِهِبَسَّـجَنَتَيَف،ًاجاَعِزْنٱ

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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رتعسلاقروكهقروتابننيتنسفإلاوةرارملاديدشلالظنحلا
.)معطلارم

يفُهَسْفَنُكِراَبُي،ِةَنْعَّـللٱِهِذٰهَمَالَكَعِمَسىَتَمُنوُكَيَف«١٩ ِ
لَق
ْ
لَقِبُّلَصَتِبُتِْرسْنِإَوٌمَالَسِيلُنوُكَي:ُلوُقَيَوِهِب

ْ
ىَنْفَيَفيِب

لٱَعَمُناَّـيَّـرلٱ
ْ
طَع
ْ

.»ِناَش
ءايعشإ٧:٢٤و٣:١٧ايمرإو١١:٩ةعماجو١٥:٣٩ددع
٣٠:١

هذهو.يبلقيفلصأتملايدانعبيأيِبْلَقِبُّلَصَتِب
هيفتمجرُتو٨١:١٢رومزم(يفوانهالإركذُتملةملكلا
.تارمينامثاهيفتركُذاهنإفايمرإةءوبنيفو)ةواسقلاب

ىلإةئيطخةفاضإليأِناَشْطَعْلٱَعَمُناَّـيَّـرلٱىَنْفَيَف
ةرابعلاهذهىنعمنأرهاظلاو.ًالضموًالاضنوكيفةئيطخ
لصأعلطيالئل«نييناربعلاةلاسربتاكلوقىنعمك
بتكضعبيفءاجو.»نوريثكهبسجنتيف...ةرارم
فلصلااياطخىلإفعضلااياطخفيضيل«ةميدقلاريسفتلا
ىتأيذلاانهنايرلانأكلذنملصحتملاو(.»ءايربكلاو
ءاملانمعرجامبناّيرلاءافتكااهبىفتكاىتحماثآلاريثك
لوألاعمهكلهيىتحهيوغيفماثآلانععنتمملاناشطعلابو
.)ٍمثإىلإًامثإورشىلإًارشفاضأكلذبنوكيف

ُنِّـخَدُيْلَب،ِهِبَقُفْرَيْنَأُّبَّـرلٱُءاَشَيَالاَذٰهُلْثِم«٢٠
ِهْيَلَعُّلِحَتَف،ِلُجَّـرلٱَكِلٰذَىلَعُهَُتْريَغَوِّـبَّـرلٱُبَضَغٍذِئَنيِح
ملٱِتاَنَعَّـللٱُّلُك

يفِةَبوُتْكَْ لٱاَذٰهِ
ْ
ُهَمْسٱُّبَّـرلٱوُحْمَيَو،ِباَتِك

َحتْنِم
ْ

.»ِءاَمَّـسلٱِت
لايقزحو٧٩:٥رومزم٧٤:١رومزم٨و١٤:٧لايقزح
٩:١٤ص٢٣:٢٥

نألهدقوتتايآرهظتيأ(ِّـبَّـرلٱُبَضَغٍذِئَنيِحُنِّـخَدُي
ِمل«ريمازملارفسيفءاج.)لاعتشالاةمالعناخدلا

َ
ُنِّـخَدُياَذا

.)٧٤:١رومزم(»َكاَعْرَمِمَنَغَىلَعَكُبَضَغ
لكهيفضبرت«ةيناربعلايفوِتاَنَعَّـللٱُّلُكِهْيَلَعُّلِحَتَف
يفشحولاضبريامكةنكمتمهيلعُّلحتيأ»تانعللا
.)٤:٧نيوكت(يفةملكلاهذهتءاجدقوهراجو

َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِعيَِمجْنِمِّـَّـرشلِلُّبَّـرلٱُهُزِرْفُيَو٢١«٢١،٢٢
لٱِتاَنَعَلِعيَِمجَبَسَح

ْ
ملٱِدْهَع

يفِةَبوُتْكَْ .اَذٰهِةَعِيَّـرشلٱِباَتِكِ
جلٱُلوُقَيَف٢٢

ْ
لٱُمُكوُنَبُ،ريِخَألٱُليِ

ْمُكَدْعَبَنوُموُقَيَنيِذَّـ
ِتاَبََرضَنْوَرَيَنيِح،ٍةَديِعَبٍضْرَأْنِمِيتْأَييِذَّـلٱُّيِبَنْجَألٱَو
لِت
ْ

هباَهُضِرْمُييِتَّـلٱاَهَضاَرْمَأَوِضْرَألٱَك .»ُّبَّـرلٱاَِ
٢٤:٥١ىّتم

ِتاَبََرض...ُريِخَألٱُليِْجلٱُلوُقَيَف...ِّـَّـرشلِلُّبَّـرلٱُهُزِرْفُي
دحاولجرةيطخنأانههلهبتنُينأبجياممِضْرَألٱَكْلِت
اذهبوليئارسإضرألكلمشتىتحرشتنتوربكتاهنألثمت
يأرلائدابيفىرُيامم)٩ع(يفليقامناكمإكلنيبتي
كولملارفسيفليقامحاضيإلالكاذهحضويو.ًالاحم
ِضْرَألٱِهِذٰهْنَعَليِئاَْرسِإ)برلا(ُلِصْأَتْسَي«هلوقوهولوألا
ِحلاَّـصلٱ

َ
َلَعَجَوَأَطْخَأيِذَّـلٱَماَعْبُرَياَياَطَخِلْجَأْنِم...ِة

رفسيفىلاعتهلوقو.)١٦و١٤:١٥كولم١(»ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإ
لِلْمُهُعَفْدَأ«ايمرإ

ْ
يفِقَلَق ىَّـسَنَمِلْجَأْنِمِضْرَألٱِكِلاََممِّـلُكِ

يفَعَنَصاَمِلْجَأْنِم،اَذوَُهيِكِلَماَّـيِقَزَحِنْب ايمرإ(»َميِلَشُروُأِ
١٥:٤(.

لِمَوٌتِيْربِك«٢٣
ْ
ُتِبْنُتَالَوُعَرْزُتَالٌ،قيِرَحاَهِضْرَأُّلُك،ٌح

طَيَالَو
ْ
َةَمْدَأَوَةَروُمَعَوَموُدَسِبَالِقْنٱَك،اَمٌبْشُعاَهيِفُعُل

.»ِهِطَخَسَوِهِبَضَغِبُّبَّـرلٱاَهَبَلَقيِتَّـلٱَميِيوُبَصَو
١٠:١٩نيوكت٢:٩اينفصو١٧:٦ايمرإو١٠٧:٣٤رومزم
١٠:١٦ايمرإو٢٥و١٩:٢٤و

اهتافصبةمقنلاضرأيهوضرألاهذهتافصلباق
٨:٧صرظنا(ميظعلاقرفلايفلمأتوداعيملاضرأيهو
.)٩:١٢صو٩-

ِمل:ِمَمُألٱُعيَِمجُلوُقَيَو٢٤«٢٤،٢٥
َ
اَذَكٰهُّبَّـرلٱَلَعَفاَذا

هب ِمل؟ِضْرَألٱِهِذِٰ
َ
لٱاَذٰهُّوُُمحاَذا

ْ
لٱِبَضَغ

ْ
:َنوُلوُقَيَف٢٥ِ؟ميِظَع

لٱِمِهِئاَبآِهٰلِإِّـبَّـرلٱَدْهَعاوُكَرَتْمَُّـهنَأل
َنيِحْمُهَعَمُهَعَطَقيِذَّـ

.»َْرصِمِضْرَأْنِمْمُهَجَرْخَأ
٩و٢٢:٨ايمرإو٩و٩:٨كولم١

ِمل:ِمَمُألٱُعيَِمجُلوُقَي
َ
ليئارسإبعشلثُمدقوخلااَذا

ُنوُكَيَو«هصنامايمرإةءوبنيففلاؤسلااذهلثملأسي
ِمل:َنوُلوُقَتَنيِح

َ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَعَنَصاَذا

ُ
َهلُلوُقَت؟ِهِذٰهَّـلُكاَنِباَن

ُ
:ْم

ِهلآْمُتْدَبَعَوِينوُمُتْكَرَتْمُكَّـنَأاَمَك
َ
يفًةَبيِرَغًة اَذَكٰه،ْمُكِضْرَأِ

لٱَنوُدُبْعَت
ْ
يفَءاَبَرُغ لباق.)٥:١٩ايمرإ(»ْمُكَلْتَسْيَلٍضْرَأِ

.لكيهلالامكإدعبناميلسريذحتًاضيأاذهب

ِهلآاوُدَبَعَواوُبَهَذَو«٢٦
َ
ِهلآ.اَهـَلاوُدَجَسَوىَرْخُأًة

َ
َْملًة

.»ْمُهـَلْتَمِسُقَالَواَهوُفِرْعَي

ًائيشمهحنمتمليأمهلمسقُتملوأْمُهـَلْتَمِسُقَالَو
ةهلآلانإانتمجرتيفراتخملاىنعمو.نوريثكهراتخااماذهو(

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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دوبعملاوههللانإفمهبيصننمةهلآنكتملاهودبعيتلا
.)هعمهودبعوأمهلمسقُيملامىلإهورداغفمهلمسُقيذلا

لِتَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَلَعَتْشٱَف٢٧«٢٧،٢٨
ْ

ِضْرَألٱَك
ملٱِتاَنَعَّـللٱَّـلُكاَهْيَلَعَبَلَجىَّـتَح

يفِةَبوُتْكَْ ٢٨.ِرْفِّـسلٱاَذٰهِ
ٍ،ميِظَعٍظْيَغَوٍطَخَسَوٍبَضَغِبْمِهِضْرَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهَلَصْأَتْسٱَو
لَأَو
ْ
يفاَمَكىَرْخُأٍضْرَأَىلِإْمُهاَق لٱاَذٰهِ

ْ
.»ِمْوَي

٧:٢٠مايأ٢و١٤:١٥كولم١و١٤و١٣و٩:١١لايناد
٢:٢٢لاثمأو٥٢:٥رومزمو

مهيلعبضغ(ُمُهَلَصْأَتْسٱَو...ِّـبَّـرلٱُبَضَغَلَعَتْشٱَف
نعمهكلهأوةلعتشملارانلاكًاينفمًاديدشًابضغبرلا
.)اهتبرتنعاهلصأنماهعطقبةرجشلاكلُهتامكضرألا
ْنَعَليِئاَْرسِإُلِصْأَتْسَي«هصناملوألاكولملارفسيفءاجو
ِحلاَّـصلٱِضْرَألٱِهِذٰه

َ
رثكتةرابعلاهذهو)١٤:١٥كولم١(»ِة

.ايمرإةءوبنيف

ملٱَو،اَنِٰهلِإِّـبَّـرلِلُرِئاََّـرسلٱ«٢٩
،ِدَبَألٱَىلِإاَنيِنَبِلَواَنَلُتاَنَلْعُْ

.»ِةَعِيَّـرشلٱِهِذٰهِتاَمِلَكِعيِمَجِبَلَمْعَنِل

امبتاملكلاهذهةقالعرهظتملاَنِٰهلِإِّـبَّـرلِلُرِئاََّـرسلٱ
ةيآلانمموهفملاليختلابقلعتتاهنإيشارلاقو.اهلبق
كلذلثمفرعُيوًارسمانصألاةدابعوهوةرشعةعساتلا
كلذرثأىلعلاقمثو.)١٩:١٢رومزم(ةرتتسملااياطخلاب
امكدحاولئاذرىلعنيريثكلابقاعتأةليحلاامتلقنإف«
رارسأفرعيناسنإنملهفاذهعمو)٢٢و١٨ع(يفليق
برللرئارسلانألرارسألاكلتىلعكبقاعأالتلقهبيرق
انينبلوانلتانلعملانكلواهبحاصاهيلعبقاعيوهوانهلإ
عزنيفنودهتجيالنيذلانوريثكلاوانطسونمرشلاعزننل
يفنأرهاظلانكلو.»كلذيفمهداهتجاىلعمهبقاعيرشلا
ملىسومنأركذننأبجيفكلذنمرثكأةرابعلاكلت
كلذىلعدازلبليئارسإلةعيرشلانالعإىلعرصتقي
امقوفومهفاممرثكأنمضتتهتءوبننأيفبيرالوةءوبنلا
يفلوسرلالوقتحتِوطنيملامماذهلعلو.مهفينأردق
هيلعلديناكيذلاتقولااموأتقويأنيثحاب«ءايبنألا
اممتناكتانعللاكلتلكنإف.»مهيفيذلاحيسملاحور
ليجنممهعمهدهعىقبأدقكلذعموليئارسإىلعيتأي
نإو(ىسومفرعينأبجيالو.ملاعلاةياهنىلإليجىلإ
نإو.ةريخألامايألايفهبعشلنوكياملك)ًاميظعًايبنناك
لبقتسمفرعنملرهدلارخاوأانيلإتهتنانيذلانحنانك
انلبقنيذلاهفرعيملهنأبجعالفةفرعملامامتليئارسإ

انينبلوانلتانلعملاوانهلإبرللرئارسلا«نألةريثكروصعب
منرملالوقباولمعينأالإكلذدعبقبيملف.»دبألاىلإ
ىلعاذهو.»تلمعكاياصووبرايكصالختوجر«
هذهتاملكعيمجبلمعنل«انهىسوملوققفو
.»ةعيرشلا

َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱ،ِروُمُألٱِهِذٰهُّلُكَكْيَلَعْتَتَأىَتَمَو«١
ْ
،ُةَنْعَّـللٱَوُةََكَرب

لَعَجِناَتَّـللٱ
ْ
يفَتْدَدَرْنِإَف،َكَماَّـدُقاَمُهُت لَقِ

ْ
ِعيَِمجَْنيَبَكِب

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَدَرَطَنيِذَّـلٱِمَمُألٱ
ُ

.»ْمِهْيَلِإَك
٤٨و٢٨:٤٧كولم١و٣٠و٤:٢٩ص

تناكُةَنْعَّـللٱَوُةَكََربْلٱ،ِروُمُألٱِهِذٰهُّلُكَكْيَلَعْتَتَأىَتَم
مهنأحاحصألااذهيفمهلنابأهنكلومهيلعلزتملةنعللا
.هاياصومهتعاطوهللاىلإمهعوجرباهوعفرينأنكمي

يفَتْدَدَرْنِإَف ةثلاثلاةيآلاطرشلااذهباوج(َكِبْلَقِ
ىلإتدُعنإفهانعمامبةرابعلاهذهمهضعبمجرتو
يأكنهذىلإتوعدنإفهانعمامبمهضعبو.كسفن
ةمجرتلايفاموهةيناربعلاقفاوييذلاو.تهبتناوتركذت
نإملعاهللاوريدقتلاوفوذحمتددرلوعفمو.ةيبرعلا
ىنعملانوكيف.كبلقمزعيفيقوقحوأيبسيلتددر
يلةعاطلايأيبسيلتددرنإًاضيأةثلاثلاةيآلارابتعاب
كلذيفو.كيبسكيلعدرأصالخإبينماهتيبسيتلا
.)ةميظعةمحرنالعإوسأيلانمٌعنامٌدعو

ِّـلُكَبَسَحِهِتْوَصِلَتْعِمَسَوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإَتْعَجَرَو«٢
لٱِهِبَكيِصوُأاَنَأاَم

ْ
لَقِّـلُكِب،َكوُنَبَوَتْنَأ،َمْوَي

ْ
ِّـلُكِبَوَكِب

.»َكِسْفَن
ليئويو١٣:٤٠ايمرإيثارمو٥٥:٧ءايعشإو١:٩ايمحن
١٣و٢:١٢

نإف«ىلوألاةيآلايفهلوقلريسفتةيآلاهذهنأرهاظلا(
.)»كبلقيفتددر

ْنِمَكُعَمْجَيَفُدوُعَيَو،َكَُمحْرَيَوَكَيْبَسَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱُّدُرَي«٣
ٰهلِإُّبَّـرلٱِمِهْيَلِإَكَدَّـدَبَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمج

ُ
.»َك

٤و١٢٦:١و١٠٦:٤٥رومزمو٢٨صوخلا٢٦:٤٠نييوال
١٤٧:٢رومزم٣٢و٣:٢٢ايمرإيثارمو٢٩:١٤ايمرإو
٣٦:٢٤و٣٤:١٣لايقزحو٣٢:٣٧ايمرإو

ألَا
َ
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ٰهلِإُّبَّـرلٱُّدُرَي
ُ

نأنمدبالمهنأاذهمزلتسي(َكَيْبَسَك
.)هيلإاوعجراذإهتمحربمهيبسدريهللانإومتيصعملاوبسُي
لاحيفمهيبسدريهللانأىلعةيناربعلايفلدياللعفلاو
ةنيكسلانإ«دوهيلانيينابرلاءاملعلاقاذهلوهيلإمهعوجر
مهيبسيفقيضلاةدمامعونىلعليئارسإىلعىقبت
يفمهعمنوكيهنأىلإراشأواودفُينأنمدبالمهنكلو
عمجموينإكلذقوفهنإو.»هعمعجريومهيدفيومهيبس
نوكيهسفنبرلانألبعاصملاهبفحتميظعموييبسلا
هلوققفوىلعهناكمنمهديبناسنإلكذخأيوكانه
لُتْمُتْنَأَو«

ْ
:٢٧ءايعشإ(»َليِئاَْرسِإيِنَباَيًادِحاَوًادِحاَوَنوُطَق

يفلمعُتسالعفلااذهنإانهركذُينأنسحياممو.)١٢
نإاذهىلعبترتياملقأو.)٤٨:٤٧ايمرإ(بآومنأش
.دعبمتتيتلاتاءوبنلانمةءوبنلاهذهنوريدوهيلا

َكاَنُهْنِمَفِتاَواَمَّـسلٱِءاَصْقَأَىلِإَكَدَّـدَبْدَقْنُكَيْنِإ«٤
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكُعَمَْجي

ُ
.»َكُذُخْأَيَكاَنُهْنِمَو،َك

١:٩ايمحنو٢٨:٦٤ص

نكينأ«ةينيعبسلاةمجرتلايفوَكَدَّـدَبْدَقْنُكَيْنِإ
.»كديدبت

ةيآلاهذهلةينيعبسلاةمجرتلاومجرتمرثآِتاَواَمَّـسلٱِءاَصْقَأ
:٢٤ىّتم(»اَهِئاَصْقَأَىلِإِتاَواَمَّـسلٱِءاَصْقَأْنِم«ديسلالوق
٣١(.

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكِبِيتْأَيَو«٥
ُ

َكُؤاَبآاَهَكَلَتْمٱيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَك
.»َكِئاَبآْنِمَرَثْكَأَكُرِّـثَكُيَوَكْيَلِإُنِسُْحيَو،اَهُكِلَتْمَتَف

ةبوعصلالكبعصيَكُؤاَبآاَهَكَلَتْمٱيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإ
ايمرإيفاماذهبلباق(.نيطسلفريغضرألاكلتنأنايب
.)لبابنملوألايبسلادررمأنم١٤و٢٩:١٣

ٰهلِإُّبَّـرلٱُنِتَْخيَو«٦
ُ

لَقَك
ْ
لَقَوَكَب

ْ
َّـبُِحتْيَكِل،َكِلْسَنَب

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ
َ

لَقِّـلُكْنِمَك
ْ
.»اَيْحَتِلَكِسْفَنِّـلُكْنِمَوَكِب

٣٦:٢٦و١١:١٩لايقزحو٣٢:٣٩ايمرإو١٠:١٦ص

يهو١٠:١٦صكبلقةلرغليزييأ(َكَبْلَق...ُنِتَْخي
ةدسافلاتاوهشلاوةعيرشلاةيصعمنمبلقلايفام
.)ريهطتلابلقلاناتخةصالخو.ةثيبخلاءاوهألاو

َكِئاَدْعَأَىلَعِتاَنَعَّـللٱِهِذٰهَّـلُكَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱُلَعَْجيَو«٧
.َكوُدَرَطَنيِذَّـلٱَكيِضِغْبُمَىلَعَو

الفمهرورشىلعمهلءازج(خلاَكِئاَدْعَأَىلَع
.)مهملظي

ُلَمْعَتَوِّـبَّـرلٱِتْوَصِلُعَمْسَتُدوُعَتَفَتْنَأاَّـمَأَو٨«٨،٩
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُهاَياَصَوِعيِمَجِب لٱاَِ

ْ
ُّبَّـرلٱَكُديِزَيَف٩،َمْوَي

ٰهلِإ
ُ

يفًاْريَخَك يف،َكِدَيِلَمَعِّـلُكِ مثِ
ََ
طَبِةَر

ْ
مثَوَكِن

ََ
َكِمِئاََهبِةَر

مثَو
ََ
خلٱِبَكَلَحَرْفَيِلُعِجْرَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل.َكِضْرَأِةَر

ْ
َحِرَفاَمَكَِْري

.»َكِئاَبآل
٣٢:٤١ايمرإو٢٨:٦٣ص٢٨:١١ص

ململاعلااذهرومأنمّمتامهمخلاُدوُعَتَفَتْنَأاَّـمَأَو
ماظنلاتاقيقدتوًالماكًاظفحةيهلإلاةعيرشلاظفحت
ىسومةعيرشتايحوريفالرهاوظلايفيهامنإيدوملتلا
ةعيرشلةعاطلابوجوبنوفرتعيالنويحيسملاواهتايبلقو
موسرلالكبمايقلانوبسحيالوةيبدألاعئارشلاىوس
ةيرهوجلاةعيرشلادوهيلامتأذإفةلماكلاةعاطلاةيجراخلا
لالغومهمئاهبومهدالوأرثكوةلاحمالمهدجمىلإاوداع
عوسيهنبانأشيفهللامالكعمسبمويلامهلو(.مهضرأ
نمدباليتلاةيوامسلاتاريخلالكهبناميإلاوحيسملا
.)اهعمةيضرألاتاكربلاوةيزعتلا

ُهاَياَصَوَظَفْحَتِلَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلَتْعِمَساَذِإ«١٠
ملٱُهَضِئاَرَفَو

يفَةَبوُتْكَْ ِّـبَّـرلٱَىلِإَتْعَجَراَذِإ.اَذٰهِةَعِيَّـرشلٱِرْفِسِ
لَقِّـلُكِبَكِٰهلِإ

ْ
.»َكِسْفَنِّـلُكِبَوَكِب

ينعتةيناربعلاةملكلاو»نإ«ةينيعبسلاةمجرتلايفواَذِإ
.اذإوأاملوأامنيح

)١٤-١١ع(ناميإلانموهيذلاّربلاةعيرش

لٱِهِذٰهَّـنِإ«١١
ْ
هبَكيِصوُأيِتَّـلٱَةَّـيِصَو لٱاَِ

ْ
ًةَِرسَعْتَسْيَلَمْوَي

.»َكْنِمًةَديِعَبَالَوَكْيَلَع
٤٥:١٩ءايعشإ

يأةفصملاوأةوصملاهذهةيناربعلايفوَةَّـيِصَوْلٱِهِذٰهَّـنِإ
.ةعيرشللةعاطلاةروصوأبجاولارمألا

ألَا
َ
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ةيمجعألامجارتلاضعبيفوَكْيَلَعًةَِرسَعْتَسْيَل
املباق(قحلاوهةيبرعلاةمجرتلايفاموكيلعةيفختسيل
.)١٣٩:٦رومزميفامب١٧:٨صيف

يفَيِهْتَسْيَل«١٢ ُدَعْصَيْنَم:َلوُقَتىَّـتَحِءاَمَّـسلٱِ
هبَلَمْعَنِلاَهاَّـيِإاَنُعِمْسُيَواَنَلاَهُذُخْأَيَوِءاَمَّـسلٱَىلِإاَنِلْجَأل .»؟اَِ
خلا١٠:٦ايؤر

يفَيِهْتَسْيَل كلذيفلوسرلاسلوبلاقخلاِءاَمَّـسلٱِ
لٱاَّـمَأَو«

ْ
يفْلُقَتَال:اَذَكٰهُلوُقَيَفِناَميِإلٱِبيِذَّـلٱُِّرب لَقِ

ْ
ْنَمَكِب

ملٱَرِدْحُيِلْيَأ؟ِءاَمَّـسلٱَىلِإُدَعْصَي
.)١٠:٦ةيمور(»َحيِسَْ

يفَيِهَالَو«١٣ لٱِْربَعِ
ْ
اَنِلْجَألُُربْعَيْنَم:َلوُقَتىَّـتَحِرْحَب

لٱ
ْ
هبَلَمْعَنِلاَهاَّـيِإاَنُعِمْسُيَواَنَلاَهُذُخْأَيَوَرْحَب .»؟اَِ

يفَيِهَالَو لٱاَّـمَأَو«لوسرلاسلوبلاقِرْحَبْلٱِْربَعِ
ْ
ُِّرب

هلٱَىلِإُطِبَْهيْنَم...ُلوُقَيَفِناَميِإلٱِبيِذَّـلٱ
َْ
َدِعْصُيِلْيَأ(؟ِةَيِوا

ملٱ
ربعبدوصقملاو.)٧و١٠:٦ةيمور(»)ِتاَوْمَألٱَنِمَحيِسَْ
نممهفُيامىلعسونايقوألاءارويتلاضرألاانهرحبلا
تحتاموهفسلوبلوقنممهفُيامامأونيعبسلاةمجرت
ىلعونانويىوسربعلااذهغلبدحأالو.ةيواهلاىلإرحبلا
هلٱِفْوَجْنِمُتْخََرص«هلوقكلذ

َْ
يفيِنَتْحَرَط...ِةَيِوا ِ

لٱ
ْ
يفِقْمُع لَقِ

ْ
لٱِب
ْ
لَزَن...ِراَحِب

ْ
جلٱِلِفاَسَأَىلِإُت

ْ
ُقيِلاَغَم.ِلاَبِ

كلذىلإنانويلوزنناكف)٦-٢:٢نانوي(»َّـَيلَعِضْرَألٱ
.ةيواهلاىلإحيسملالوزنىلإًازمرقمعلاوأربعلا

لٱِلَب«١٤
ْ
يف،ًاّدِجَكْنِمٌةَبيِرَقُةَمِلَك يفَوَكِمَفِ لَقِ

ْ
َكِب

هبَلَمْعَتِل .»اَِ

هذهلدوهيلاريسفتنيبقرفلاَكْنِمٌةَبيِرَقُةَمِلَكْلٱِلَب
يفيشارلاق.ًادجديعباهلنييحيسملاريسفتوةيآلا
باتكلايفاهتيطعأيتلاةعيرشلايهوةملكلايأ«اهريسفت
نكل:لاقلوسرلاسلوبنكل)ًاهافشوةباتك(»ديلقتلاو
ةملكلا)١٠:٦ةيموررظناناميإلابيذلاربلايأ(لوقياذام
زركنيتلاناميإلاةملكيأكبلقيفوكمفيفكنمةبيرق
لَقِبَتْنَمآَو،َعوُسَيِّـبَّـرلٱِبَكِمَفِبَتَْفَرتْعٱِنِإَكَّـنَأل«اهب

ْ
َّـنَأَكِب

اممو.)١٠-١٠:٨ةيمور(»َتْصَلَخ،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأَهللاٱ
رببناميإلاربلباقانهسلوبنأانههيلإتافتلالاقحتسي
ربيفلاقفةسمخلارافسألايفامهيلكامهنأتبثأوسومانلا
اهلعفييذلاناسنإلانإ«ىسومبتكامىلعسومانلا

٦:٢٥صيفو١٨:٥نييوال(نمسبتقماذهو»اهبايحيس
صدهعنأىلعيلجلاناهربلالوسرلاماقأف.كلذهبشيام
ةطقننمصالخلاقيرطىلإداشرإلاهبدصُق٢٩و٢٨
يذلادهعلاريغوهوءانيسدهعىلإرظنلاةطقننعفلتخت
نيقيرطصالخلاىلإنأكلذبينعنالو.بيروحيفهعضو
دهعلاك(ئدتبتاهسفنرشعلاهللااياصونإفنيتفلتخم
ديدجلادهعلافلاختاهنكلو»كهلإبرلاانأ«لوقلاب)ديدجلا
نعئشانلااهظفحىلعليئارسإردقُياماهيفسيلنأيف
دعألبكلذبفتكيملوةبسنلاتبثأديدجلادهعلاف.ةبسنلا
يهوصالخلااوقحتسينأاهبسانلانكميتلالئاسولا
يفاهبتكاومهنهذيفيعئارشعضأ«ىلاعتهلوقنومضم
.)٢٩:١٣صريسفترظنا(»مهبلق

لَعَجْدَق.ْرُظْنُا١٥«١٩-١٥
ْ

لٱُت
ْ
حلٱَكَماَّـدُقَمْوَي

ْ
َةاََي

خلٱَو
ْ
ملٱَوَ،َْري

لٱَكُتْيَصْوَأِّـينَأاَمِب١٦،َّـَّـرشلٱَوَتْوَْ
ْ
َّـبُِحتْنَأَمْوَي

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ
َ

يفَكُلْسَتَوَك َحتَوِهِقُرُطِ
ْ
ُهَضِئاَرَفَوُهاَياَصَوَظَف

ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَكِراَبُيَوَوُمْنَتَواَيْحَتِلُهَماَكْحَأَو
ُ

يفَك يِتَّـلٱِضْرَألٱِ
لَقَفََرصْنٱِنِإَف١٧.اَهَكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإٌلِخاَدَتْنَأ

ْ
،ْعَمْسَتَْملَوَكُب

ِهلآلَتْدَجَسَوَتْيَوَغْلَب
َ
ُمُكُئِبْنُأِّـينِإَف١٨،اََهتْدَبَعَوىَرْخُأٍة

لٱ
ْ
ِضْرَألٱَىلَعَماَّـيَألٱُليِطُتَال.َنوُكِلَْهتَةَلاََحمَالْمُكَّـنَأَمْوَي
ُمُكْيَلَعُدِهْشُأ١٩.اَهَكِلَتْمَتَواَهَلُخْدَتِلَّـنُدْرُألٱٌرِباَعَتْنَأيِتَّـلٱ
لٱ
ْ
لَعَجْدَق.َضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱَمْوَي

ْ
حلٱَكَماَّـدُقُت

ْ
ملٱَوَةاََي

.َتْوَْ
لٱ
ْ
حلٱَِرتْخٱَف.َةَنْعَّـللٱَوَةََكَرب

ْ
.»َكُلْسَنَوَتْنَأاَيْحَتِلَةاََي

:٣١و٤:٢٦ص٨:١٩و٤:٢٦ص١٩و١عو١١:٢٦ص
١٥ع٢٨

.هلديكأتواهلبقامىنعمبتايآلاهذه

ٰهلِإَّـبَّـرلٱُّبُِحتْذِإ«٢٠
َ

لَتَوِهِتْوَصِلُعَمْسَتَوَك
ْ
ُهَّـنَأل،ِهِبُقِصَت

يِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعَنُكْسَتِلَكَماَّـيَأُليِطُييِذَّـلٱَوَكُتاَيَحَوُه
ْمُهَيِطْعُيْنَأَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإَكِئاَبآلُّبَّـرلٱَفَلَح
.»اَهاَّـيِإ
١١:٢٥انحويو٦٦:٩و٢٧:١رومزم

دهعلايفاذهةروصوَكَماَّـيَأُليِطُييِذَّـلٱَوَكُتاَيَحَوُه
لٱَوُهاَنَأ«ميظعلايدافلالوقديدجلا

ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
َنَمآْنَم.ُةاََي

ْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو،اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيب
.)٢٦-و١١:٢٥انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإَتوُمَي

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
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َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

)٨-١ع(ًادئاقهنوكنععوشيلىسوملزانت

هبَمَّـلَكَوىَسوُمَبَهَذَف«١ لٱِهِذِٰ
ْ
.»َليِئاَْرسِإَعيَِمجِتاَمِلَك

ماقملااذهلثميف»بهذ«هلوقَمَّـلَكَوىَسوُمَبَهَذَف
موجرتلايفو.عرشوأملكيذخأهانعمنأحجرملاوردان
بهذف«هيفليقذإةقيقحباهذلاديفيامينيطسلفلا
متخو«نيعبسلاةمجرتيفو.»ملكوميلعتلاتيبىلإىسوم
:٣٢صيفهلوقهبشياذهو(»تاملكلاهذهبهمالكىسوم
٤٥(.

لٱاَنَأ:ْمُهـَلَلاَقَو«٢
ْ
َال.ًةَنَسَنِيْرشِعَوٍةَئِمُنْبٱَمْوَي

خلٱُعيِطَتْسَأ
ْ
ُُربْعَتَال:ِيلَلاَقْدَقُّبَّـرلٱَو،ُدْعَبَلوُخُّدلٱَوَجوُُر

.»َّـنُدْرُألٱاَذٰه
٣:٧كولم١و٢٧:١٧ددع٣٤:٧صو٧:٧جورخ
٣:٢٧صو٢٧:١٣و٢٠:١٢ددع

َجوُرُْخلٱُعيِطَتْسَأَال.ًةَنَسَنيِْرشِعَوٍةَئِمُنْبٱَمْوَيْلٱاَنَأ
َْمل«هنأبنسلااذهيفهتومدنعىسومفصووَلوُخُّدلٱَو
هنأرهاظلاو.)٣٤:٧ص(»ُهُتَراَضَنْتَبَهَذَالَوُهُنْيَعَّـلِكَت
دقهترابعنومضمناكفىهتنادقهلمعنأهسفننمدجو
اذهو.نوننبعوشيهتيطعأويوعارلاناطلسلاينمذخُأ
.»ندرألااذهربعتاليللاقدقبرلاو«هلوقلبسانم

َمَمُألٱِءَالُؤٰهُديِبُيَوُه.َكَماَّـدُقٌرِباَعَوُهَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱ«٣
.»ُّبَّـرلٱَلاَقاَمَكَكَماَّـدُقٌرِباَعُعوُشَي.ْمُهُِثَرتَفَكِماَّـدُقْنِم

٣:٢٨صوخلا٢٧:٢١ددع٩:٣ص

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

ملَكَماَّـدُقٌرِباَعُعوُشَي...َكَماَّـدُقٌرِباَعَوُهَك
ُهللاٱ«بوقعيلوقهبشياذهو.عوشيوبرلانيبانهقرفي
لٱاَذٰهَىلِإيِدوُجُوُذْنُمِيناَعَريِذَّـلٱ

ْ
ملٱِمْوَي

يِذَّـلٱُكَالَْ
نيبقّرفيملف)١٦و٤٨:١٥نيوكت(»ٍَّرشِّـلُكْنِميِنَصَّـلَخ
حيسملاعوسيىلإًازمرناكعوشينأةصالخلاو.كالملاوهللا
.ظفحنسحأهظفحورمألااذهلهابتنالابجيف

هبُّبَّـرلٱُلَعْفَيَو«٤ ِيَكِلَمَجوُعَوَنوُحيِسِبَلَعَفاَمَكِْمِ
.»اَمِهِضْرَأِبَواَمُهَكَلْهَأِنْيَذَّـللٱَنيِّـيِروُمَألٱ
٣:٢١صو٢٣و٢١:٢٤ددع

ناذللاناراصتنالاناذهناكَجوُعَوَنوُحيِسِبَلَعَفاَمَك
نسحأنمندرألاروبعلبقنويليئارسإلاامهبزاف
رثكاذهلوداعيملاضرأىلعءاليتسالاىلعمهلتاعجشملا
.مهدنعامهركذ

هبَنوُلَعْفَتْمُكَماَمَأُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدىَتَمَف«٥ ِّـلُكَبَسَحِْمِ
لٱ
ْ
هبْمُكُتْيَصْوَأيِتَّـلٱاَياَصَو .»اَِ
٧:٢ص

لكبسحيناربعلالصألايفواَياَصَوْلٱِّـلُكَبَسَح
.لمعلاأدبميهوةيصولا

َّـنَأل،ْمُهَهوُجُواوُبَهْرَتَالَواوُفاََختَال.اوُعَّـجَشَتَواوُدَّـدَشَت«٦
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ

َ
.»َكُُكْرتَيَالَوَكُلِمُْهيَال.َكَعَمٌرِئاَسَك

:٢٠ص٧:١٨و١:٢٩ص٢٢:١٣مايأ١و١٠:٢٥عوشي
١٣:٥نييناربعو١:٥عوشي٤

نييليئارسإلالكلليقاماوُفاََختَال.اوُعَّـجَشَتَواوُدَّـدَشَت
.ةيتآلاةيآلايفهدحوعوشيلليقانه

ِعيَِمجُِنيْعَأَماَمَأُهَلَلاَقَو،َعوُشَيىَسوُماَعَدَف٧«٧،٨
ِبْعَّـشلٱاَذٰهَعَمُلُخْدَتَتْنَأَكَّـنَألْعَّـجَشَتَوْدَّـدَشَت:َليِئاَْرسِإ
َتْنَأَو.اَهاَّـيِإْمُهَيِطْعُيْنَأْمِهِئاَبآلُّبَّـرلٱَمَسْقَأيِتَّـلٱَضْرَألٱ
َال.َكَعَمُنوُكَيَوُه.َكَماَمَأٌرِئاَسُّبَّـرلٱَو٨.ْمُهـَلاَهُمِسْقَت
.»ْبِعَتْرَتَالَوْفََختَال.َكُُكْرتَيَالَوَكُلِمُْهي
٩و١:٥عوشي٩:٣صو٣٢:١٤و٢٢و١٣:٢١جورخ
٢٨:٢٠مايأ١و

دعبليئارسإينبدوقينأهيلويلَعوُشَيىَسوُماَعَدَف
.)٣ع(يفكلذىلإراشأامكندرألاروبع

ديكوتلاوريرقتللمالكلااذهرركَكُكُْرتَيَالَوَكُلِمُْهيَال
ًاعيجشتوعوشيةقثلةيوقت)١:٥عوشي(هسفنبرلاهلاقو
.عيجشتنسحأهل

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ
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هنأرابتعابةعيرشلابةيانعلاةنهكلاىسومةيلوت
)١٣-٩ع(عراشلا

لِلاَهَمَّـلَسَوَةاَرْوَّـتلٱِهِذٰهىَسوُمَبَتَكَو٩«١١-٩
ْ
يِنَبِةَنَهَك

ِجلَو،ِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتِيلِماَحيِوَال
َ
١٠.َليِئاَْرسِإِخوُيُشِعيِم

يف:ىَسوُمْمُهَرَمَأَو هنِ يف،َنيِنِّـسلٱِعْبَّـسلٱِةَياَِ ِةَنَسِداَعيِمِ
يف،ِءاَرْبِإلٱ ملٱِديِعِ

َليِئاَْرسِإُعيَِمجُءِيَجياَمَنيِح١١،ِّـلاَظَْ
يفَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُرَهْظَيِل ملٱِ

ِهِذٰهُأَرْقَت،ُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ
يفَليِئاَْرسِإِّـلُكَماَمَأَةاَرْوَّـتلٱ .»ْمِهِعِماَسَمِ

:١٥مايأ١و٣:٣عوشيو٤:١٥ددع٢٥عو١٧:١٨ص
:٨عوشي١٦:١٦ص٢٣:٣٤نييوال١٥:١ص١٥و١٢
خلا٣ىلإ٨:١ايمحنو٢٣:٢كولم٢و٣٥و٣٤

...ِةـَنـَهـَكْلِلـاَهـَمـَّـلـَسَوَةاَرْوـَّـتـلٱِهِذـٰهىـَسوـُمَبـَتـَكَو
ميلستنيبزيمينأبجيَةاَرْوَّـتلٱِهِذٰهُأَرْقَت...ْمُهَرَمَأَو
نأبجيف.انههميلستو٢٦و٢٥عيفنييواللباتكلا
ىلإةعيرشلابةيانعلاىسوملكوانههميلستنممهفُي
ناكاذهو.بعشلاميلعتوةعيرشلاةءارقبمهفلكفةنهكلا
»دهعلاتوباتاولماح«مهنأانهليقو.صاخلاةنهكلالمع
نإو(هبنيفلكماوناكمهنأللبًامئادهنولمحياوناكمهنألال
نيفلكماوناكامك)٣صعوشيًانايحأهنولمحياوناك
رخآزييمتاذهو.)١٧:٩ص(اهحاضيإوةعيرشلانالعإب
.ةينثتلارفسيفنييواللاوةنهكلانيب

ءاربإلاةنسداعيميفنينسلاعبسلاةياهنيف«هلوقامأو
يفهمامتإركذدقف»ةاروتلاهذهأرقت...لاظملاديعيف
ًاضيألاظملاديعيفوةاروتلاةءارقب٣٥و٨:٣٤عوشي
امكةينثتلارفسًاصوصخأرقيناكيذلاو.)٨صايمحن(
مهلراصنمزكلملاهأرقيناكوةيدوملتلافيلآتلانمرهظي
حاحصألانمىلوألاةيآلانمهنوأرقينوئدتبياوناكوكولم
خيراتيفليقاذهىلعو.»مالكلاوهاذه«هلوأولوألا
١٧:١٥صىلإهتءارقبلصونيحىكبابيرغأنأدوهيلا
نكلايبنجأًالجركيلعلعجتنأكللحيالهلوقوهو
لمكأذئنيحوانوخأتنأابيرغأايفختالهلاولاقدوهيلا
نيبتياذهنمو.لكيهلامامأربنمىلعأرقيناكو.ةءارقلا
.ةينثتلارفسهأرقيناكيذلانإًايلج

طَألٱَوَءاَسِّـنلٱَوَلاَجِّـرلٱ،َبْعَّـشلٱِعَْمجِا١٢«١٢،١٣
ْ
َلاَف

لٱَو
ْ
يفيِذَّـلٱَبيِرَغ َّـبَّـرلٱاوُقَّـتَيْنَأاوُمَّـلَعَتَيَواوُعَمْسَيِل،َكِباَوْبَأِ
ٰهلِإ
َ
١٣.ِةاَرْوَّـتلٱِهِذٰهِتاَمِلَكِعيِمَجِباوُلَمْعَيْنَأاوُصَرَْحيَوْمُك
َّـبَّـرلٱاوُقَّـتَيْنَأَنوُمَّـلَعَتَيَوَنوُعَمْسَياوُفِرْعَيَْملَنيِذَّـلٱُمُهُدَالْوَأَو
ٰهلِإ
َ
َحتيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَّـلُكْمُك

ْ
ْمُتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعاَهيِفَنوَي

.»اَهوُكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإَّـنُدْرُألٱَنوُرِباَع
٧و٧٨:٦رومزم١١:٢ص٤:١٠ص

دنعنكيملهنأاذهنممهفيَنوُعَمْسَي...ُمُهُدَالْوَأَو
نأمهيلعبجواذهلوذئمويةاروتلانمةريثكخسندوهيلا
مهلافطأاهومّلعيلمهبولقيفاهوعضينأوةاروتلااوظفحي
.مهدالوأرئاسو

)٢٣-١٤ع(ىسومناكمعوشيهللانييعت

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو١٤«١٤،١٥
ُ
ْتَبُرَقْدَقَكُماَّـيَأاَذَوُه:ىَسو

يفاَفِقَو،َعوُشَيُعْدُا.َتوُمَتِل .ُهَيِصوُأْيَكِلِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
يفاَفَقَوَوُعوُشَيَوىَسوُمَقَلَطْنٱَف ىَءَاَرتَف١٥،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
يفُّبَّـرلٱ خلٱِ

ْ
يفِةَمَْي ِباَحَّـسلٱُدوُمَعَفَقَوَو،ٍباَحَسِدوُمَعِ

خلٱِباَبَىلَع
ْ
.»ِةَمَْي

جورخ٢٣عو٢٧:١٩ددع٣٤:٥صو٢٧:١٣ددع
٣٣:٩

ىسومهلاقيذلاَعوُشَيُعْدُا.َتوُمَتِلْتَبُرَقْدَقَكُماَّـيَأ
.ىسوموعوشيلبرلاهقدص)٨-١ع(بعشلامامأ

رفسيفركُذاماذهبلباقننأانلُعوُشَيَوىَسوُمَقَلَطْنٱَف
لقنلروهلبجىلإادعصرازاعلاونوراهنأنمددعلا
امو.)٢٨-٢٠:٢٥ددع(رخآلاىلإامهدحأنمتونهكلا
ىلإابهذعشيلأوايليإنأنميناثلاكولملارفسيفركُذ
ةفيلخعشيلأةماقإلءامسلاىلإايليإجورعبرقىلعندرألا
برلاةلباقمرخآركذةيآلاهذهيفو.)٢صكولم٢(هل
لبجىلعتناكةيناثلاةلباقملاوةميخلايفهجولًاهجوىسومل
.باجحلاءارواهيلتيتلاووبن

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٦
ُ
ُموُقَيَف،َكِئاَبآَعَمُدُقْرَتَتْنَأاَه:ىَسو

ِهلآَءاَرَوُرُجْفَيَوُبْعَّـشلٱاَذٰه
َ
يفَنيِّـيِبَنْجَألٱِة َوُهيِتَّـلٱِضْرَألٱِ

يفاَهْيَلِإٌلِخاَد يِذَّـلٱيِدْهَعُثُكْنَيَويِنُُكْرتَيَو،ْمُهَنْيَباَمِ
.»ُهَعَمُهُتْعَطَق
:٢ةاضقو٣٤:١٥جورخ٣٢:٦جورخ٧:١٢ليئومص٢
٢:٢٠ةاضق١٣و١٠:٦و٢:١٢ةاضقو٣٢:١٥ص١٧

ُرُجْفَيَوُبْعَّـشلٱاَذٰهُموُقَيَف،َكِئاَبآَعَمُدُقْرَتَتْنَأاَه
اممهقاثيمنوضقنيوبرلانوكرتيليئارسإينبنأبةءوبنلا
مهنوكرابتعابمهبهللاةيانعىلإرظنلابلمأتلالكقحتسي
نأىلعسدقملاباتكلانيهاربةلمجنماذهنإف.ةمأ
ْمُكْنِمْنَم«هلوقوهوبرلالثميفركذنمكسيلانقلاخ
ْلَه،َةَقَفَّـنلٱُبِسَْحيَوًالَّـوَأُسِلَْجيَالًاجْرُبَيِنْبَيْنَأُديِرُيَوُهَو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

١٠٤
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لَياَمُهَدْنِع
ْ
املىلاعتوكرابتهنإف.)١٤:٢٨اقول(»ِهِلاَمَكِلُمَز

ىدهلادعأونولضيمهنأملعًابعشليئارسإراتخينأدارأ
انتروصىلعناسنإلالمعن«لاقاملهنأامكلالضلالبقمهل
املكوهوانيفهبشلاكلذظفحياملكًالبقدعأ»انهبشك
يفهبئبنُأطوقسلاف.انلجأنمحيسملاعوسيهلمع
يفزمرلابهبئبنُأءادفلاونيوكتلارفسنمثلاثلاحاحصألا
نييليئارسإلالخدأهللاو.رفسلاكلذنميناثلاحاحصألا
كلتيفهيلإنوريصيامبملعلالكملاعوهوناعنكضرأ
.ضرألا

يفِهْيَلَعيِبَضَغُلِعَتْشَيَف«١٧ لٱَكِلٰذِ
ْ
ُهُكُرْتَأَو،ِمْوَي

ٌَةريِثَكٌروُُرشُهُبيِصُتَو،ًةَلُكْأَمُنوُكَيَف،ُهْنَعيِهْجَوُبُجْحَأَو
يفَلوُقَيىَّـتَحُدِئاَدَشَو لٱَكِلٰذِ

ْ
يفَسْيَليِٰهلِإَّـنَألاَمَأ:ِمْوَي ِ

.»!ُروُُّرشلٱِهِذٰهيِنْتَباَصَأيِطَسَو
٨:١٧ءايعشإو١٠٤:٢٩رومزمو٣٢:٢٠ص١٥:٢مايأ٢
ددع٩:٣٢ايمحنو١٤:٩ددع٣٩:٢٣لايقزحو٦٤:٧و
٦:١٣ةاضق١٤:٤٢

يفَسْيَليِٰهلِإَّـنَألاَمَأ نإُروُُّرشلٱِهِذٰهيِنْتَباَصَأيِطَسَوِ
.مايألاهذهيفصالخإلكباذهبنوفرتعينييليئارسإلا

يفيِهْجَوُبُجْحَأاَنَأَو«١٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِّـَّـرشلٱِعيَِمجِلْجَألِمْوَي

لٱِذِإ،ُهَلِمَعيِذَّـلٱ
ْ
ِهلآَىلِإَتَفَت

َ
.»ىَرْخُأٍة

١٧ع

»مهقيضيفمهارأالينأكىتح«يِهْجَوُبُجْحَأ
.)يشار(

لَعَو،َديِشَّـنلٱاَذٰهْمُكِسُفْنَألاوُبُتْكٱَنآلٱَف«١٩
ِّـ
يِنَبْم

يفُهْعَض.ُهاَّـيِإَليِئاَْرسِإ ًادِهاَشُديِشَّـنلٱاَذٰهِيلَنوُكَيِلْمِهِهاَوْفَأِ
.»َليِئاَْرسِإيِنَبَىلَع
٢٦ع

يفُهْعَض ناكًادِهاَشُديِشَّـنلٱاَذٰهِيلَنوُكَيِلْمِهِهاَوْفَأِ
كلذيفناكوروصعلاكلتيفقحلاةمادإلئاسونماذه
ةنسلألاىلعيناغألانارودةرثكلبوتكملاباتكلانمًاريخ
ناكهنإفةيلاخلابقحلايفنييليئارسإلالاوحأىلإرظنلاب
ةاروتلانمةخسنمهنمدحاولكلنوكينأذئمويرذعتي
لهسلانمناكهنكلوةءارقلانسحيمهنملكنوكينأو
.عيمجللًاركذنوكيفديشنلاكلذظفحينأدحاولكىلع
نيناوقبترنملوأليئومصنأبمكحللفاكببسانلو
هنأبىسومهذختاامكلذلذختاوليئارسإيفينيدلاميلعتلا

نمتاعامجناكو.ةيحورلايناغألاوريمازملاظفحبرمأ
:١٩و٦و١٠:٥ليئومص١رظنا(نيمنرمونيدشنمءايبنألا
تارثؤملادشأنمناحلألاعيقوتويناغألاتناكو.)٢٤-٢٠
نمزيفدوهيلاهمّلعتامنأيفبيرالو.لواشسفنيف
اميسالوريمازملاوةيحورلايناغألانمدوادوليئومص
سماخلاوةئملاونيعبسلاونماثلارومزملاكةيخيراتلاريمازملا
يفهللاةفرعمرشنلئاسونسحأنمناكسداسلاوةئملاو
.ليئارسإضرأ

لٱِ،مِهِئاَبآلُتْمَسْقَأيِتَّـلٱَضْرَألٱُمُهُلِخْدُأِّـينَأل«٢٠
ْ
َةَضِئاَف

لَيَّـمُث،َنوُنَمْسَيَوَنوُعَبْشَيَوَنوُلُكْأَيَف،ًالَسَعَوًانَبَل
ْ
َىلِإَنوُتِفَت

ِهلآ
َ
.»يِدْهَعَنوُثُكْنَيَوِيبَنوُرَدْزَيَواََهنوُدُبْعَيَوىَرْخُأٍة
١٦ع١٣:٦عشوهو٢٦و٩:٢٥ايمحنو٣٢:١٥ص

ِهلآَىلِإَنوُتِفَتْلَيَّـمُث،َنوُنَمْسَيَوَنوُعَبْشَيَوَنوُلُكْأَيَف
َ

ٍة
.َسَفَرَوَنوُروُشَيَنِمَسَف«لاقفكلذىسوممظنىَرْخُأ
يِذَّـلٱَهٰلِإلٱَضَفَرَف!ًامْحَشَتْيَسَتْكٱَوَتْظُلَغَوَتْنِمَس
.)٣٢:١٥ص(»ِهِصَالَخِةَرْخَصْنَعَيِبَغَو،ُهَلِمَع

اَذٰهُبِواَُجي،ُدِئاَدَشَوٌَةريِثَكٌروُُرشُهْتَباَصَأىَتَمَف«٢١
ِّـينِإ.ِهِلْسَنِهاَوْفَأْنِمىَسْنُيَالُهَّـنَأل،ًادِهاَشُهَماَمَأُديِشَّـنلٱ

لٱِهِبُرِّـكَفُييِذَّـلٱُهَرْكِفُتْفَرَع
ْ
ِضْرَألٱَىلِإُهَلِخْدُأْنَأَلْبَقَمْوَي

.»ُتْمَسْقَأاَمَك
٢٦و٥:٢٥سوماع٦و١٣:٥و٥:٣عشوه١٧ع

ىلإسنُيملوِهِلْسَنِهاَوْفَأْنِمىَسْنُيَال...ُديِشَّـنلٱاَذٰه
ىلإيناغألابحأنمديشنلااذهلازيالو.مويلااذه
رعشلانمربتعُيامنسحأنموةعاسلاهذهىلإنييناربعلا
روهشملارسفملايشارىأرو.نوملعينمعيمجدنعيناربعلا
لكةعيرشلاىسنيالهلسننأبليئارسإلدعوكلذنأ
.نايسنلا

وهوةيناربعلايف»رصي«ةمجرتانهفرعُهَرْكِفُتْفَرَعِّـينِإ
دنعةثيبخلاقالخألاوةيبطلاقالخألاةفرعمللمعتسيلعف
اذهعمو)٨:٢١و٦:٥نيوكت(يفلمعُتساو.دوهيلاينابر
مثِإِْرصْبُيَْمل«لوقينأىلعماعلبهللالمح

ْ
يفًا َالَو،َبوُقْعَيِ

يفًاءوُسىَأَر ًاقحكلذناكو(.)٢٣:٢١ددع(»َليِئاَْرسِإِ
لعجيالوبويعلايطغيبحلاوليئارسإبحأهللانأل
هللانأيفبيرالوبوبحملابةيانعلايفبعتبرعشيبحملا
ملاعلااياطخلمحيحيسملانأىلعءانبًارابهبعشىريناك
ُصَحْفَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل«هلوقاذهبلباق.)مثإلانمهيراتخمرّهطيو
لٱَعيَِمج

ْ
.)٢٨:٩مايأ١(»ِراَكْفَألٱِتاَرُّوَصَتَّـلُكُمَهْفَيَوِبوُلُق

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

١٠٥
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»ٌباَرُتاَنَّـنَأُرُكْذَي.اَنَتَلْبِجُفِرْعَي)برلايأ(ُهَّـنَأل«هلوقو
.)١٠٣:١٤رومزم(

يفَديِشَّـنلٱاَذٰهىَسوُمَبَتَكَف«٢٢ لٱَكِلٰذِ
ْ
يِنَبَمَّـلَعَوِمْوَي

.»ُهاَّـيِإَليِئاَْرسِإ

يحوبديشنلامظنَمَّـلَعَو...َديِشَّـنلٱاَذٰهىَسوُمَبَتَكَف
.همّلعلبكلذىلعرصتقيملوهبتكوهللا

َكَّـنَألْعَّـجَشَتَوْدَّـدَشَت:َلاَقَوَنوُنَنْبَعوُشَيىَصْوَأَو«٢٣
َهلُتْمَسْقَأيِتَّـلٱَضْرَألٱَليِئاَْرسِإيِنَبِبُلُخْدَتَتْنَأ

ُ
،اَهْنَعْم

.»َكَعَمُنوُكَأاَنَأَو
١:٦عوشيو٧ع١٤ع

إبنلوأاذهو.ىسومالهاصوأبرلايأَعوُشَيىَصْوَأَو
ىلعىسومعمعوشيناكو.نوننبعوشيلهللاةبطاخمب
نأدعبةميخلانمجرخيملوىلوألاًاموينيعبرألاةدملبجلا
نإملعنملنكلو.)٣٣:١١و٢٤:١٣جورخ(لبجلانمالزن
دقو.انهاملبقىسومنعًادرفنمعوشيبطاخهللا
.ليئارسإدئاقعوشينأتبثأ

١:٢عوشياذهبلباق(ًايوقيأًاديدشنكيأْدَّـدَشَت
.)٦و

)٢٨-٢٤ع(نييواللةاروتلاباتكىسومءاطعإ

يفِةاَرْوَّـتلٱِهِذٰهِتاَمِلَكَةَباَتِكىَسوُمَلَّـمَكاَمَدْنِعَف«٢٤ ِ
.»اَهِماَمَتَىلِإٍباَتِك
٩ع

لكةباتكنمغرفامدنعيأَةَباَتِكىَسوُمَلَّـمَكاَمَدْنِعَف
نموهدحوةينثتلارفسالةاروتلايهيتلاةسمخلارافسألا
وهديشنلانأحّجرملاو)٢٢ع(يفروكذملاديشنلاكلذةلمج
يقبامنإوىسومهبتكيذلاةينثتلارفسرخآوةاروتلارخآ
.عوشيهبتك

يف كلذفرُعوةناوطسألاكجوردمرفسيأٍباَتِكِ
اذهىلإليئارسإينبدنعكلذكةاروتلالزتملوجردلاب
.مويلا

.»ِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتِيلِماَحَنيِّـيِوَّـاللٱىَسوُمَرَمَأ«٢٥

لباقواذهيفلمأتِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتِيلِماَحَنيِّـيِوَّـاللٱ
.)٩ع(هب

ِبِناَجِبُهوُعَضَواَذٰهِةاَرْوَّـتلٱَباَتِكاوُذُخ٢٦«٢٦،٢٧
٢٧.ْمُكْيَلَعًادِهاَشَكاَنُهَنوُكَيِل،ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَت
لُّصلٱُمُكَباَقِرَوْمُكَدُّرَمَتٌفِراَعاَنَأِّـينَأل

ْ
ٌّيَحُدْعَباَنَأَواَذَوُه.َةَب

لٱُمُكَعَم
ْ
حلٱِبْمَكَف،َّـبَّـرلٱَنوُمِواَقُتْمُتِْرصْدَقَمْوَي

ْ
َدْعَبِّـيَِر

.»!ِيتْوَم
٣٢:٩جورخ٣٢:٢٠و٩:٢٤ص١٩ع٢٢:٨كولم٢
٩:٦صو

ليئارسإءامكحفلتخا«يشارلاقخلاِتوُباَتِبِناَجِب
ةاروتلاهذهعضوميف)دوملتلاتالاقمنم(ةلاقميف
بناجنمئتانحولوأةحيفصهنأىلإمهضعببهذف
يفدهعلايحولءاذحعضومهنأىلإنورخآبهذوتوباتلا
.»هسفنتوباتلا

يفَقِطْنَألْمُكَءاَفَرُعَوْمُكِطاَبْسَأِخوُيُشَّـلُكَّـَيلِإاوُعَْمجِا«٢٨ ِ
هبْمِهِعِماَسَم لٱِهِذِٰ

ْ
.»َضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱِمِهْيَلَعَدِهْشُأَو،ِتاَمِلَك

٣٢:١و٣٠:١٩ص

رخآيفخويشلاعوشيىصوأاذكِخوُيُشَّـلُكَّـَيلِإاوُعَْمجِا
.)٢٣صعوشي(همايأ

ِنَعَنوُغيِزَتَوَنوُدِسْفَتِيتْوَمَدْعَبْمُكَّـنَأٌفِراَعِّـينَأل«٢٩
لٱِقيِرَّـطلٱ

يفَُّّـرشلٱُمُكُبيِصُيَو،ِهِبْمُكُتْيَصْوَأيِذَّـ ِماَّـيَألٱِرِخآِ
ِلاَمْعَأِبُهوُظيِغُتىَّـتَحِّـبَّـرلٱَماَمَأَّـَّـرشلٱَنوُلَمْعَتْمُكَّـنَأل
.»ْمُكيِدْيَأ

نيوكت٢٨:١٥ص٩:٩عشوهو٢:١٩ةاضقو٣٢:٥ص
٤:٣٠صو٤٩:١

يفةيوبنلاةرابعلاهذهلثمءاجامًاريثكِماَّـيَألٱِرِخآ
ددعًاضيأرظنا٤٩:١نيوكت(يفتركُذاملوأوباتكلا
مايألارخآبدوصقملانأمهضعبىأرو.)٤:٣٠صو٢٤:١٤
نمنكلو.كلذلحالطصاةرابعاهذختاوحيسملارصعانه
ريغاهنأىريباتكلايفاهلاثمأباهتلباقمنمرظنلانعمي
.صوصخمتقوبةديقم

يفىَسوُمَقَطَنَف«٣٠ َليِئاَْرسِإِةَعاََمجِّـلُكِعِماَسَمِ
.»ِهِماَمَتَىلِإِديِشَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكِب

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

١٠٦
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ينبجورخنإِديِشَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكِب...ىَسوُمَقَطَنَف
ىسومديشنبأدتباداعيملاضرأىلإرصمنمليئارسإ
فرُع)١٥صجورخ(جورخلاديشنو.هديشنبىهتناو
ةمينرتبدوصقملاوههنأّنُظوىسومةمينرتوأىسومديشنب
ٌيوقهبشلانكلو.)٤و١٥:٣ايؤر(ايؤرلارفسيفىسوم
)٤و٣٢:٣ةينثت(يفديشنلاو)١٥:٣ايؤر(يفةمينرتلانيب
.ىرتسامك

َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لَو،َمَّـلَكَتَأَفُتاَواَمَّـسلٱاَهُتَّـيَأيِتُصْنُا«١
ْ
ُضْرَألٱِعَمْسَت

.»يِمَفَلاَوْقَأ
١:٢ءايعشإو٥٠:٤رومزمو٣١:٢٨و٣٠:١٩و٤:٢٦ص
٦:١٩و٢:١٢ايمرإو

داكتديشنلااذهةحتافخلاُتاَواَمَّـسلٱاَهُتَّـيَأيِتُصْنُا
دارأو(.)١:٢ءايعشإرظنا(ءايعشإمالكةحتافنوكت
.)نيملاعلالكضرألاوتاومسلاب

ملٱَكُلِطَْهي«٢
.يِمَالَكىَدَّـنلٱَكُرُطْقَيَو،يِميِلْعَتِرَطَْ

لٱَىلَعِّـلَّـطلٱَك
ْ
لاَكَو،ِإلَك

ْ
لٱَىلَعِلِباَو

ْ
.»ِبْشُع

٧٢:٦رومزم٨ىلإ٣:٦سوثنروك١و١١و٥٥:١٠ءايعشإ
٥:٧اخيمو

يفريظنلاليلقاذهو.هتيقلتيذلايملعوأيِميِلْعَت
نمردحنياملكنإ.اهيفتارابعلالمجأنمهنكلةيناربعلا
ىتحرخآىلإءامسلانملوسرعمردحني»راونألايبأ«
.هايإهلوبقلةبسانملاروصلانسحأيفرشبلابلقىلعطبهي
انأ«.»ينلسرأيذلللبيلسيليميلعت«هللانبالاق
هنإ«سدقلاحورلايفلاقو.»يبأدنعتيأرامبتملكت
يذلامالكلاباوملكتلسرلاو.»هبمكربخيويلاممذخأي
يذلاميلعتلانإةيآلاىنعمو.هايإسدقلاحورلامهملع
لوقعلاةايحبابسأنمهبقطنأيذلامالكلاوهنلعأ
يأإلكلاةايحبابسأنمىدنلاورطملانأامكبولقلاو
دحاوىنعمببشعلاىلعلباولاولطلاكهلوقف(.بشعلا
.)يناربعلارعشلاصاوخنماذهولوأللررقميناثلاو

.»اَنِٰهلِإلًةَمَظَعاوُطْعَأ.يِداَنُأِّـبَّـرلٱِمْسٱِبِّـينِإ«٣
٢٩:١١مايأ١

انأىنعملاف.اهرخآيفرمأللةلعةيآلاهذهلوأيفربخلا
ملكتأنماومظعوأهومظعفهاوسالبرلامسابيدانأ
.انهلإوههنألهبيدانأوهمساب

لٱُرْخَّـصلٱَوُه«٤
ْ
ُهٰلِإ.ٌلْدَعِهِلُبُسَعيَِمجَّـنِإ.ُهُعيِنَصُلِماَك

.»َوُهٌلِداَعَوٌقيِّـدِص.ِهيِفَرْوَجَالٍةَناَمَأ
٤٦و٣١و١٨:٢رومزمو٢٣:٣و٢٢:٣ليئومص٢
ايؤرو٤:٣٧لايناد٢٢:٣١ليئومص٢و١:١٢قوقبحو
٩٢:١٥رومزمو٣٤:١٠بويأ١٠:١٠ايمرإ١٥:٣

تاصتخملانمهيبشتلااذهوعينملايوقلايأُرْخَّـصلٱَوُه
ملوهللاراعتسُيامًاريثكويناربعلالصألايفميدقلادهعلاب
تباثلايوقلااوهبشينأبرعلاداتعاو(.ناسنإلهيفرعتسُي
:يبنتملالوقهيلعويداولاةرخصب
ءازوجلايننإفُتقطناذإوتمحوُزاماذإيداولاةرخصانأ

.)اذهنمبرقيامدوصقملانأةيآلانمرهاظلاو
يفمجرتكلذىلعوهللاءامسأنمهنأمهضعبىأرو
الارتب(ةرخصلاتمجرتاهنكلو.هللايأسواثبةينيعبسلا
ةيناربعلاةملكلاركذلوأو.يلصألااهانعمب)سورتبرخصلا
جورخلارفسيف)»רוצ«(»روص«وهوانهرخصلابةمجرتملا
بيروحيفةرخصلاىسومبرضنيح)١٧:٦جورخ(
ضعبىرنتقولاكلذنمو»حيسملاتناكةرخصلاكلتو«
يهلإيأروصيلاكىنعملااذهنضمتيليئارسإداوقءامسأ
هادفيأروصهدفويترخصريدقلايأيادشيروصوةرخص
اذهو.)١٠و٦و١:٥ددعرظنا(ةرخصلابيدفموأرخصلا
ليجنإيف)ارتب(ةرخصلابدوصقملانأنيقيلاىلعينلمحي
اهبدريملاهنأوهللايأدوهيلااهبهمهفام)١٦:١٨ىّتم(ىّتم
اذهريغسيلوهللاهنأرابتعابلبحيسملاهنأرابتعابعوسي
.سدقملاباتكلاحالطصاىضتقمباهقفاويىنعمل

:اذكهةيناربعلايفرطشأةعبرأ)٤عيأ(ةيآلاهذهو
هعينصلماكلارخصلاوه
لدعهلبسعيمجنإ
هيفروجالةنامأهلإ
وهلداعوقيدص
يناثلارطشلاوثلاثلارطشلاررقملاهقفاوملوألارطشلاو
.عبارلارطشلاققحملاةقفاوم

ٌليِج،ُهَدَالْوَأاوُسْيَلَوٌراَعْمُهَنيِذَّـلٱُهَهاَِجتاوُدَسَف«٥
لُمُجَوْعَأ

ْ
.»ٍوَت
:٢يبليفو٩:٤١اقولو١٧:١٧ىّتم٣١:٢٩و٩:١٢ص
١٥

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ىلعةيآلاهذهىنعممهفرسعخلاُهَهاَِجتاوُدَسَف
.هيفاهتاملكةطاسبعميناربعلالصألاىلإرظنلابنيريثك
بكرملاىنعمرسعلاوىنعملاةحضاوةيناربعلايفاهتاملكف
نيحلصمليئارسإراتخاهللانأحيحصلاىنعملاو.اهنم
اونوكيملفءانبأمهراتخاواهلنيدسفماوناكفمهسفنأل
.ةماقتسالاننسيفاوكلسيملفاوجوعاواووتلالبكلذك
مهفمهدسفاهدالوأباوسيلنيذلابيعيبيكرتلاىنعملاو
.ٍوتلمجوعأليج

هبَّـبَّـرلٱَنوُئِفاَكُتْلَه«٦ ٍ؟ميِكَحَْريَغًاّيِبَغًابْعَشاَياَذِٰ
.»َكَأَشْنَأَوَكَلِمَعَوُه،َكَيِنَتْقُمَوَكاَبَأَوُهَسْيَلَأ
ءايعشإو١٥ع٧٤:٢رومزم٦٣:١٦ءايعشإ١١٦:١٢رومزم
٤٤:٢و٢٧:١١

يفرطشأةعبرأةيآلاهذهاَذِٰهبَّـبَّـرلٱَنوُئِفاَكُتْلَه
:اذكهةيناربعلا

اذهبنوئفاكتبرلا
ميكحريغًايبغًابعشاي
كينتقموكابأوهسيلأ
كأشنأوكلمعوه
يفكينتقمو.خيبوتلليراكنإماهفتسالوألاركشلاف
تدلوامدنعءاوحهبتقطنيذلالعفلانمثلاثلارطشلا
ةمكحلاخيراتيفركذيذلالعفلاو)٤:١نيوكت(نيياق
لوأينانقبرلا«ميكحلالوقيفوهو)٨:٢٢لاثمأ(
.»هقيرط

لٱَماَّـيَأْرُكْذُا«٧
ْ
َكاَبَأْلَأْسِا.ٍرْوَدَفٍرْوَديِنِساوُلَّـمَأَتَو،ِمَدِق

.»َكَلاوُلوُقَيَفَكَخوُيُشَو،ََكِربْخُيَف
٤و٧٨:٣و٤٤:١رومزمو١٣:١٤جورخ

:اذكهرطشأةعبرأًاضيأةيآلاهذه
مَدقلامايأركذا
ليجفليجينساولمأت
كربخيفكابألأسا
كلاولوقيفكخويشو
ًاعمجبعشلاًاربتعم»ركذا«لوألارطشلايفلاق(
.ًادارفأبعشلاًاربتعم»اولمأت«يناثلارطشلايفو.ًادحاو
اودهاشنيذلاخويشلليناثلاولوألارطشلايفمالكلاو
ثلاثلارطشلايفو.اهيفلمأتلاواهركذبمهرمأفثداوحلا
ثداوحلاكلتاودهاشيملنيذلاثادحألاونابشللعبارلاو
.)اهنعخويشلاوءابآلااولأسينأمهرمأف

لٱَمَسَقَنيِح٨«٨،٩
ْ
ألِلُِّيلَع

ُ
َمَدآيِنَبَقَّـرَفَنيِح،ِمَم

َمْسِقَّـنِإ٩.َليِئاَْرسِإيِنَبِدَدَعَبَسَحٍبوُعُشِلًاموُُختَبَصَن
.»ِهِبيِصَنُلْبَحُبوُقْعَي.ُهُبْعَشَوُهِّـبَّـرلٱ
١٥:١٦جورخ١١:٨نيوكت١٧:٢٦لامعأو٩:٢ايركز
٧٨:٧١رومزمو١٠:١ليئومص١و١٩:٥و

.)٢١:١٦صنيتيآلانيتاهبلباق(
ءانبرثأىلعمهقرفتىلإانهةراشإلاَمَدآيِنَبَقَّـرَفَنيِح

اهتنسلأتناكةمأنيعبسدوهيلالوقىلعاوناو.لبابجرب
بوقعيلآددعقفوىلعناسلةمألكلناكذإنيعبس
مسقهللانإانهىنعملانإاولاقو.رصمىلإاوبهذنيح
مهثاريمناكفراتخملاهبعشلًالحمكرتوبوعشللضرألا
ملاذهلوممألانمًادحأهباوملظيملمهلًاقحدعوملاضرأ
.)٢ص(وسيعوطولينبضرأنويليئارسإلاذخأي
هلوقيفلوسرلاسلوبريسفتريسفتلااذهنمنسحأو
لٱَقَلَخيِذَّـلٱُهٰلِإلٱ«انيثألهأل

ْ
ٍدِحاَوٍمَدْنِمَعَنَصَو..َ.َملاَع

َمَتَحَو،ِضْرَألٱِهْجَوِّـلُكَىلَعَنوُنُكْسَيِساَّـنلٱَنِمٍةَّـمُأَّـلُك
ملٱِتاَقْوَألٱِب

طَيْيَكِل،ْمِهِنَكْسَمِدوُدُحِبَوِةَنَّـيَعُْ
ْ
»َهللاٱاوُبُل

ضرألايفاذكهاوعزُوسانلاف.)٢٧-١٧:٢٤لامعأ(
عمناكنإومهيلإتفتليفنيحلكيفبرلااوبلطييكل
،ُهوُدِجَيَف«هوسملتينأمهنكميهنإفصاخعونىلعهبعش
ُكَّـرَحَتَنَواَيْحَنِهِباَنَّـنَأل.ًاديِعَبَسْيَلاَّـنِمٍدِحاَوِّـلُكْنَعُهَّـنَأَعَم
»ُهُتَّـيِّـرُذًاضْيَأاَنَّـنَأل:ًاضْيَأْمُكِئاَرَعُشُضْعَبَلاَقاَمَك.ُدَجوُنَو
روصتلااذهبو.ًاثاريمانلّنيُعاذهلو.)٢٨و١٧:٢٧لامعأ(
)٨ع(»ليئارسإينبددعبسح«هلوقةينيعبسلايفمجرُت
اوناكنييليئارسإلانإف»هللاةكئالمددعبسح«هصنامب
ليئارسإراتخاهنإف.ممألاىلإهللانمًالسريأةكئالم
ةديجملاةوعدلاهذهعموملاعلاهبثريىتحًابيصنهسفنل
نأعمًابيصنةيصعملانويليئارسإلاذختاىمظعلاةيلاسرإلاو
.هوضفرفًاناجممهيلعضرُعيماسلاماقملاكلذ

يفُهَدَجَو«١٠ يفَو،ٍرْفَقِضْرَأِ .ٍبِرَخٍشِحْوَتْسُمٍءَالَخِ
.»ِهِنْيَعِةَقَدَحَكُهَناَصَوُهَظَحَالَوِهِبَطاَحَأ

رومزم٤:٣٦ص١٣:٥عشوهو٢:٦ايمرإو٨:١٥ص
٢:٨ايركزو٧:٢لاثمأو١٧:٨

ةيناربعلايفهلاعفأوليثمتلاعاونأنسحأنمةيآلاهذه
.)اذكهلصتملاددجتلاوأماودلااهبداري(ةعراضم

ٍرفقضرأيفهدجي
ٍبرخشحوتسمءالخيفو
هظحاليوهبطيحي
هنيعناسنإكهنوصيو

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

١٠٨
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دهعلاباتكيفريثكةليمجلاةرابعلاهذهلثمُهَدَجَو
هتمحربهللانأىلعلدتيهوديدجلادهعلاباتكوميدقلا
يفهلوقكلذلاثمأنمو.هفرعييكلناسنإللهسفننلعُي
ملٱِْنيَعَىلَعِّـبَّـرلٱُكَالَماَهَدَجَوَف«رجاهرمأ

يفِءاَْ لٱِ
ْ
»ِةَّـيِّـَرب

يفُهَدَجَو«بوقعييفعشوهلوقو)١٦:٧نيوكت( ِتْيَبِ
يفَّـبَّـرلٱَّـنِإًاّقَح«بوقعيلاقموي)١٢:٤عشوه(»َليِإ اَذٰهِ
ملٱ
امكلذةلثمأنمو.)٢٨:١٦نيوكت(»ْمَلْعَأَْملاَنَأَوِناَكَْ
رطاشلانبالاودوقفملامهردلاولاضلافورخلالاثمأيف
.)١٥صاقول(

مهلزنأيأهدجمبنيطيحممهلعج«يشارلاقِهِبَطاَحَأ
وهوتلق(»عبرألااهتاهجيفاوناكذإعامتجالاةميخلوح
نييليئارسإلانأبصنمالكلانإفصنلافالخىلعريسفت
هللانأحيحصلاىنعملافدجملانكسمبنوطيحمالمهبطاحم
.)مهلًاروسناك

.هبطاحأهلوقلريرقتولييذتاذه(ِهِنْيَعِةَقَدَحَكُهَناَص
ةقدحلاو.هنيعةقدحكلدبهنيعناسنإكيناربعلالصألايفو
ىرُيلاثملانيعلاناسنإومظعألانيعلاداوسةيبرعلاةغللايف
رغصألاداوسلاىلعقلطُيوًاضيأؤبؤبلابفرعُيواهداوسيف
بابنمراصبإللرونلاهلخدييذلانيعلابقثبطيحملاوهو
.)لحملاةدارإولاحلاركذ

،ُّفِرَيِهِخاَرِفَىلَعَوُهَّـشُعُْرسَّـنلٱُكِّـرَُحياَمَك١١«١١،١٢
اَذَكٰه١٢،ِهِبِكاَنَمَىلَعاَهُلِمَْحيَواَهُذُخْأَيَوِهْيَحاَنَجُطُسْبَيَو
.»ٌّيِبَنْجَأٌهٰلِإُهَعَمَسْيَلَوُهَداَتْقٱُهَدْحَوُّبَّـرلٱ
٦٣:٩و٤٦:٤و٣١:٥ءايعشإو١:٣١صو١٩:٤جورخ
١١:٣عشوهو

رسنلاينتعيامكمكبهللاىنتعايأُْرسَّـنلٱُكِّـرَُحياَمَك
رسنلاهللافّرشدقو.هتوقلاهبةيانعلانسحيوهخارفب
هبشيامو)٣٠-٣٩:٢٧بويأ(ىلاعتوسدقتهايإهفصوب
ميحرلاانصلخملوقةبحملاوفطللاوةيانعلاميظعرهظيواذه
َجتاَمَكِكَدَالْوَأَعَْمجَأْنَأُتْدَرَأٍةَّـرَمْمَك«

ْ
اَهَخاَرِفُةَجاَجَّـدلٱُعَم

َحت
ْ

.)١٣:٣٤اقول(»اوُديِرُتَْملَو،اَهْيَحاَنَجَت
يأ»فحريويلزوجىلع«ةيناربعلايفوُّفِرَيِهِخاَرِفَىلَع
حيحصوهورسنلاخرفللزوجلالمعُتساو.ّفريهلزوجىلع
هشيرتبنينألبقمامحلاخرفةيبرعلايفهنكلةيناربعلايف
طسبيفريهلوقىنعمو.خرفلابمجرتملاهمجرتكلذلو
فرفريةيبرعلايفلمعتسملامهضعبلاقنكلهحانج
نيوكتلارفسلوأيفلعفلااذهءاجو.لمعتسُيمليثالثلاو
ةيناربعلايفيذلانكلو»هايملاىلعفريهللاحورو«هلوقيف
ريغيثالثلالاقيذلاو.ةفرفرموأةفاريأ»ةفحرم«
الاقهديسنباويرهوجلانكلويدابزوزيفلالمعتسم

يموزخملاةعيبريبأنبرمعلوقامهلوقديؤيوهلامعتساب
:برعلاحصفأشيرقويشرقلا
اعفترامثةقرفلابفررئاطاهنمنيبلابىرجدق

برعلانإلاقيناكرعاشلااذهةمجرتيفمهضعبلاق
يبأنباناكىتحرعشلايفالإمدقتلابشيرقلرقتتناك
.ًاضيأرعشلابهلترقأفةعيبر

ِمثَلَكَأَفِضْرَألٱِتاَعَفَتْرُمَىلَعُهَبَكْرَأ١٣«١٣،١٤
َ
َرا

ِناَّـوَصْنِمًاتْيَزَو،ٍرَجَحْنِمًالَسَعُهَعَضْرَأَو،ِءاَرْحَّـصلٱ
ٍشاَبِكَوٍفاَرِخِمْحَشَعَمٍ،مَنَغَنَبَلَوٍرَقَبَةَدْبُزَو١٤،ِرْخَّـصلٱ
حلٱِّـبُلِمَسَدَعَمٍسوُيُتَو،َناَشاَبِدَالْوَأ

ْ
لٱَمَدَو،ِةَطْنِ

ْ
ِبَنِع

.»ًارَْمخُهَتِْبَرش
:٢٩بويأ٣٦:٢لايقزحو٥٨:١٤ءايعشإو٣٣:٢٩ص
٤٩:١١نيوكت١٤٧:١٤و٨١:١٦رومزم٨١:١٦رومزمو٦

يفعراضملاةغيصيفنيتيآلانيتاهيفاهلكلاعفألا
.»خلاهبكري«اهيففةيناربعلا

.)ةنيصحلااهلابجواهابر(ِضْرَألٱِتاَعَفَتْرُم
رقُنيفلسعلالحنلاعمجيامًاريثك(ٍرَجَحْنِمًالَسَع
.)ةيلخلايفهعمجيامكةيربلاىلإرخصلا

ةرجحلاةبرتلايفنوتيزلارضني(ِرْخَّـصلٱِناَّـوَصْنِمًاتْيَز
.)روخصلاقوقشيفهقورعرشتنتو

»ةطنحلاىلُكبل«ةيناربعلايفو(ِةَطْنِْحلٱِّـبُلِمَسَد
.مسدلايفوأمجحلاولكشلايفيلكلاكةطنحلابلىنعملاو
ىلكمحش«ةيزيلكنالاةمجرتلايفو.ةيونعمةيبرعلاةمجرتلاف
روتكدللريسفتلاعومجميفو.دحاوىنعملاو»ةطنحلا
ىلكلافًايفرحةيناربعلانمليثمتلااذهمجرت)توكيلأ
دشأةيواللاةعيرشلاتبجوأوناويحلامحشنسحأبةطاحم
.برلاحبذملمحشلاظفحباجيإلا

َتـْظـُلـَغَوَتــْنِمـَس.َسـَفَرَوَنوُرـوُشـَيَنـِمـَسـَف«١٥
ْنَعَيِبَغَو،ُهَلِمَعيِذَّـلٱَهٰلِإلٱَضَفَرَف!ًامْحَشَتْيَسَتْكٱَو
.»ِهِصَالَخِةَرْخَص
ص٢:٢٩ليئومص١و٤٤:٢ءايعشإو٢٦و٣٣:٥ص
٥:٧و٢:٧ايمرإو١٧:١٠رومزمو٩:٢٥ايمحنو٣١:٢٠
٦ع١:٤ءايعشإو٣١:١٦ص١٣:٦عشوهو٢٨و
:٩٥و٨٩:٢٦رومزمو٢٢:٤٧ليئومص٢و٥١:١٣ءايعشإو
١

يفالإدرتملةظفللاهذهو.بوبحملاوأميقتسملاَنوُروُشَي
)٤٤:٢ءايعشإو٢٦و٣٣:٥صيفوانه(ةينثتلارفس

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ناكهنأليليئارسإلابعشلانيينعملايفهبدوصقملاو
هبحأهللانألًابوبحموهدنعيذلاقحلاىلإرظنلابًاميقتسم
يفوليئارسإبنيموجرتيفةملكلاتمجُرتف)هسفنلهراتخاو
.بوبحملابةينيعبسلايفونوروشيبثلاث

فلعلاةرثكنمرطبلاسرفلاسفريامك(َسَفَر
)٢:٢٩ليئومص١(يفوانهالإةملكلاهذهدرتمل.)هتدوجو
ةيزيلكنالايفو»نوسدتب«ةيبرعلايفتمجرتاهنكل(
يففطعبلانمنيعضوملايفةيناربعلايفيهو»نوسفرتب«
.»طبعت«لوألاليئومصرفسيفو»طعبي«ةينثتلارفس
يفطعباهيفف.نسحيالاميفلمعتسيةيبرعلايفطعبو
.)طرفأوغلابمؤشلاولهجلا

لعفلااذهىنعمحضويوتوسقوتبعصيأَتْظُلَغ
.»يبأينَتمنمظلغأيرصنخ«ماعبحرلوقانه

.»ِساَجْرَألٱِبُهوُظاَغَأَو،ِبِناَجَألٱِبُهوُراَغَأ«١٦
١٠:٢٢سوثنروك١و١٤:٢٢كولم١

.)ةبيرغلاةهلآلا(ِبِناَجَألٱِب
.)اهتدابعوناثوألا(ِساَجْرَألٱِب

ِهلآل.َهللاٱِتَسْيَلٍناَثْوَألاوُحَبَذ«١٧
َ
ٍثاَدْحَأاَهوُفِرْعَيَْملٍة

.»ْمُكُؤاَبآاَهْبَهْرَيَْملٍبيِرَقْنِمْتَءاَجْدَق
١٠:٢٠سوثنروك١و١٠٦:٣٧رومزمو٢١عو١٧:٧نييوال
٩:٢٠ايؤرو

اوحبذ«ةيبنجألامجارتلاضعبيف(ٍناَثْوَألاوُحَبَذ
ىنعمو.»هلإالميدشلاوحبزي«ةيناربعلايفو.»نيطايشلل
لاقامكهنألناطيشلاباقلأنمكلهملاوتاكلهملاميدش
ضعبىنعموهو»ءدبلانمسانللًالاتقناك«حيسملا
مسايأ(همساايؤرلارفسيفف.ةيبرعلاريغيفهئامسأ
نويلوبأمساةينانويلابهلونودبأةيناربعلاب)ةيواهلاكالم
يهناثوألاةدابعنأيفكشالو.كلهملاىنعمبامهالكو
ناطيشلاةدابعناثوألاةدابعنوكو.)ناطيشلاةدابع
؟ُلوُقَأاَذاَمَف«لوسرلاسلوبلوقلقفاومهلحبذلااهلحبذلاو
لٱَّـنِإَأ

ْ
لِلَحِبُذاَمَّـنِإْوَأ،ٌْءَيشَنَثَو

ْ
ُهُحَبْذَياَمَّـنِإْلَب؟ٌْءَيشِنَثَو

.)٢٠و١٠:١٩سوثنروك١(»ِنيِطاَيَّـشلِلُهَنوُحَبْذَياَمَّـنِإَفُمَمُألٱ
ِهلآل
َ

يأ(ٍبيِرَقْنِمْتَءاَجْدَقٍثاَدْحَأاَهوُفِرْعَيَْملٍة
هللااكاهلةءادبالةيلزأالةعونصميهذإسمأتنبةثيدح
باتكيفمانصألافصولباق.)اياربلاعدبميدبألايلزألا
ًازْرَأِهِسْفَنِلَعَطَق«ءايعشإرفسيفاهفصوبءايعشإةءوبن
لٱِراَجْشَأْنِمِهِسْفَنِلَراَتْخٱَو،ًاطوُّلَبَوًاناَيِدْنِسَذَخَأَو

ْ
...ِرْعَو

ُلُكْأَيِهِفْصِنَىلَع.ِراَّـنلٱِبُهَقَرْحَأُهُفْصِن...ُأَّـفَدَتَيَوُهْنِمُذُخْأَي

.)١٧-٤٤:١٢ءايعشإ(»ًاٰهلِإاَهَعَنَصْدَقُهُتَّـيِقَبَو...ًاْمَحل
ذخأيمث...ةباغلانمةرجشراّجنعطقي«ةمكحلايفو
دَقُعوجاجوعاتاذةبشخءيشلحلصتالاهتيافننمةعطق
»خلاهتعانصةربخباهروصيوهغارفناوأاهشقنبينتعيو
.)١٩-١٣:١١ةمكح(

يِذَّـلٱَهللاٱَتيِسَنَوُهَتْكَرَتَكَدَلَويِذَّـلٱُرْخَّـصلٱ«١٨
.»َكَأَدْبَأ
٢:٣٢ايمرإ١٧:١٠ءايعشإ

يذلايلزألايقاولاريدقلاهلإلايأَكَدَلَويِذَّـلٱُرْخَّـصلٱ
ةرابعلاهذهتاحضومنمو.)٤عريسفترظنا(كأشنأ
جلٱَدَلوُتْنَأِلْبَقْنِم«هتالصيفىسوملوق

ْ
َتْأَدْبَأْوَأُلاَبِ

ملٱَوَضْرَألٱ
رومزم(»ُهللاٱَتْنَأِدَبَألٱَىلِإِلَزَألٱُذْنُم،َةَنوُكْسَْ

رخصلا«اذكهةيآلاهذهةمجرتنكميمهضعبلاقو.)٩٠:٢
.»كدلويذلاهللاتيسندقتنأوًاروكشكدلودق

لٱَنِمَلَذَرَوُّبَّـرلٱىَأَرَف«١٩
ْ
.»ِهِتاَنَبَوِهيِنَبِظْيَغ

١:٢ءايعشإ٢:٦ايمرإيثارمو٢:١٤ةاضق

.)بويغلاملعيوءيشلكىريهنأل(ُّبَّـرلٱىَأَرَف
ايمرإاذهبلباق()بضغلادشأظيغلا(ِظْيَغْلٱَنِمَلَذَر
١٤:٢١(.

مهذختاهنألًاثانإوًاروكذنييليئارسإلايأِهِتاَنَبَوِهيِنَب
.اومثأامبهوناهأفًادالوأ

ُنوُكَتاَذاَمُرُظْنَأَو،ْمُهْنَعيِهْجَوُبُجْحَأَلاَقَو«٢٠
لَقَتُمٌليِجْمَُّـهنِإ.ْمُُهتَرِخآ

ِّـ
.»ْمِهيِفَةَناَمَأَالٌدَالْوَأ،ٌب

١٧:١٧ىّتمو٣٠:٩ءايعشإ٣١:١٧ص

.دهعلاىلعتبثيالٌبِّـلَقَتُمٌليِج
اوبلقنافًادالوأنييليئارسإلاهللاذختاْمِهيِفَةَناَمَأَالٌدَالْوَأ
.ناميإالومهلقثومالًادالوأاوناكفهوناخوهنع

اَنَأَف.ْمِهِليِطاَبَأِبِينوُظاَغَأ،ًاٰهلِإَسْيَلاَمِبِينوُراَغَأْمُه«٢١
.»ْمُهُظيِغُأٍةَّـيِبَغٍةَّـمُأِب،ًابْعَشَسْيَلاَمِبْمُُهريِغُأ
١٦:١٣كولم١و١٢:٢١ليئومص١و٧٨:٥٨رومزمو١٦ع
نانويو١٤:٢٢و١٠:٨و٨:١٩ايمرإو٣١:٦رومزمو٢٦و
١٠:١٩ةيمورو١:١٠عشوه١٤:١٥لامعأو٢:٨

:اذكهرطشأةعبرأةيآلاهذه
َاهلإسيلامبينوراغأمه

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
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مهليطابأبينوظاغأ
ًابعشسيلامبمهريغأانأف
مهظيغأةيبغةمأب
رطشلاىلعوثلاثلارطشلالوألارطشلاىلعءازجلا
لوأللريرقتولييذتيناثلارطشلاوعبارلارطشلايناثلا
.ثلاثللريرقتولييذتعبارلارطشلاو

ًابعشسيلامبدارأيشارلاقًابْعَشَسْيَلاَمِب
اَذَوُه«)٢٣:١٣ءايعشإ(ءايعشإلوقىلعءانبنيينادلكلا
لٱُضْرَأ

ْ
لِك
ْ
هلوقىنعمنإلاقو»ْنُكَيَْملُبْعَّـشلٱاَذٰه.َنيِّـيِناَد

نمنسحألوسرلاسلوبريسفتو.هلمساالًابعشسيل
ةينثولاممألانمةمألكةيبغلاةمألانأديفياموهوهريسفت
ناميإلاىلإنووعدمممألانإوةوابغناثوألاةدابعنأل
موقيومهناميإمدعلدوهيلاضفريفنونمؤيفوسوقحلا
كلذلاق.برللتانبونينبنونوكيفمهماقمممألاونمؤم
لٱَْنيَبَقْرَفَالُهَّـنَأل«لوسرلا

ْ
لٱَوِّـيِدوُهَي

ْ
ِيناَنوُي

ِّـ
ًادِحاَوًاّبَرَّـنَأل،

لِل
ْ

ِجلًاّيِنَغ،ِعيِمَج
َ
وُعْدَيْنَمَّـلُكَّـنَأل.ِهِبَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱِعيِم

؟ْمَلْعَيَْملَليِئاَْرسِإَّـلَعَلَأ:ُلوُقَأيِّـنِكٰل...صُلَْخيِّـبَّـرلٱِمْسٱِب
ٍةَّـيِبَغٍةَّـمُأِب.ًةَّـمُأَسْيَلاَمِبْمُُكريِغُأاَنَأ:ُلوُقَيىَسوُمًالَّـوَأ
َْملَنيِذَّـلٱَنِمُتْدِجُو:ُلوُقَيَوَُرساَجَتَيُءاَيْعَشِإَّـمُث.ْمُكُظيِغُأ
طَي
ْ
ءايعشإرظنا(»يِّـنَعاوُلَأْسَيَْملَنيِذَّـلِلًارِهاَظُتِْرصَو،ِينوُبُل
.)٢٠-١٠:١١ةيمورو٦٥:١

هلٱَىلِإُدِقَّـتَتَفيِبَضَغِبٌراَنْتَلَعَتْشٱِدَقُهَّـنِإ«٢٢
َْ
ِةَيِوا

ُحتَو،اَهَتَّـلَغَوَضْرَألٱُلُكْأَتَو،َىلْفُّسلٱ
ْ
جلٱَسُسُأُقِر

ْ
.»ِلاَبِ

٤:١١ايمرإيثارمو١٧:٤و١٥:١٤ايمرإ

ايمرإ(ايمرإمالكلااذهسبتقايِبَضَغِبٌراَنْتَلَعَتْشٱ
.)ىنعملاكلحضتي١٧:٤ايمرإهبلباق١٥:١٤

ىلعاهساسأيتلاميلشروأيأ«يشارلاقِلاَبِْجلٱَسُسُأ
:١٢٥رومزم(»اهلوحلابجلاميلشروأمنرملالاقامكلابجلا
٢(.

.»ْمِهيِفيِماَهِسُدِفْنُأَوًاروُُرشْمِهْيَلَعُعَْمجَأ«٢٣
٥:١٦لايقزحو١٣و٧:١رومزمخلا٢٦:١٥ءايعشإ

لَسْرَأاَذِإ«لايقزحناسلبىلاعتهلوقاذهبلباقًاروُُرش
ْ

ُت
جلٱَماَهِسْمِهْيَلَع

ْ
جلٱُديِزَأَو...َةَريِّـِّـرشلٱِعُو

ْ
»ْمُكْيَلَعَعُو

.)٥:١٦لايقزح(

ْنِمَنوُكوُهْنَمَو،ٍعوُجْنِمَنوُواَخْمُهْذِإ٢٤«٢٤،٢٥
لٱَباَيْنَأْمِهيِفُلِسْرُأ.ٍّماَسٍءاَدَوىَّـُمح

ْ
ِةَُمحَعَمِشوُحُو

ِلِخاَدْنِمَو،ُلِكْثُيُفْيَّـسلٱٍجِراَخْنِم٢٥.ِضْرَألٱِفِحاَوَز

خلٱ
ْ
لٱ.ُةَبْعُّرلٱِروُُد

ْ
لٱَعَمىَتَف

ْ
.»ِبَيْشَألٱَعَمُعيِضَّـرلٱَوِةاَتَف

لايقزحو١:٢٠ايمرإيثارم٢٦:٢٢نييوال٣:٥قوقبح
٧:٥سوثنروك٢و٧:١٥

:اذكهرطشأةعبرأنيتيآلانيتاهنملك
عوجنمنوواخمهذإ
ماسءادوىمحنمنوكوهنمو
شوحولاباينأمهيفلسرأ
ضرألافحاوزةمحعم
لكثُيفيسلاجراخنم
ةبعرلارودخلالخادنمو
ةاتفلاعمىتفلا
بيشألاعمعيضرلاو
فيسلاةلئاهلاهللاتابرضنمتابرضعبرأامهيفو
ةسماخلاةيآلاحضويو.أبولاوةيراضلاشوحولاوعوجلاو
حلٱَىلِإُتْجَرَخاَذِإ«ايمرإلوقنيرشعلاو

ْ
لٱاَذِإَف،ِلَْق

ْ
َىلْتَق

لَخَداَذِإَو.ِفْيَّـسلٱِب
ْ

ملٱُت
ملٱاَذِإَف،َةَنيِدَْ

جلٱِبىَضْرَْ
ْ
َّـنَأل،ِعُو

لٱَوَّـيِبَّـنلٱ
ْ
يفِناَفوُطَياَمِهْيَلِكَنِهاَك »ًائْيَشِناَفِرْعَيَالَوِضْرَألٱِ

.)١٤:١٨ايمرإ(

لُق٢٦«٢٦،٢٧
ْ

طَبُأَو،اَياَوَّـزلٱَىلِإْمُهُدِّـدَبُأُت
ِّـ

ِساَّـنلٱَنِمُل
لٱِةَظاَغِإْنِمْفَخَأَْملْوَل٢٧.ْمُهَرْكِذ

ْ
َرِكْنُيْنَأْنِم،ِّـوُدَع

َلَعَفُّبَّـرلٱَسْيَلَوْتَعَفَتْرٱاَنُدَي:اوُلوُقَيْنَأْنِم،ْمُهُداَدْضَأ
.»ِهِذٰهَّـلُك
١٤٠:٨رومزم١٩:٤ايمرإ٢٣و١٤و٢٠:١٣لايقزح

هللاىلإهبسنيوناهربلااذهلوقينأناسنإعيطتسيال
ىلإفوخلابسنيملهنكلوكلذلثمبجتحاىسومنإمعن
كلذىلاعتهللاىلعلوقينأعيطتسيالفالعولجهللا
فوخلاو(ودعلاةظاغإفخأملوللوقينأردقيىلاعتهنكل
فئاخلالزتعيامكلزتعتيتلاةديدشلاةهاركللراعتسمانه
هللاةهاركلهريعتسينأدبعلابنسحيالكلذعموهفيخيام
.)اياندلا

برلانإنييليئارسإلاءادعأركنييأْمُهُداَدْضَأَرِكْنُي
دصقبالمهتوقبمهنأنونظيفًابيدأتكلذنييليئارسإلابلعف
.ليئارسإاوُلذأبرلا

.»ْمِهيِفَةَريِصَبَالَوِيْأَّـرلٱُةَميِدَعٌةَّـمُأْمَُّـهنِإ«٢٨
٤:٢٢ايمرإو٢٧:١١ءايعشإ

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
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.بقاوعلايفرظنلاِيْأَّـرلٱُةَميِدَع

هباوُنِطَفَلاوُلَقَعْوَل«٢٩ .»ْمَُهتَرِخآاوُلَّـمَأَتَوِهِذِٰ
١٩:٤٢اقولو١٠٧:٤٣و٨١:١٣رومزمو٥:٢٩ص
١:٩ايمرإيثارمو٤٧:٧ءايعشإ

بيدأتةدشوةيصعملاةبقاعىلإاورظنيأْمَُهتَرِخآاوُلَّـمَأَت
.اهنعاوعجرفاهيلعهللا

طَيَفْيَك«٣٠
ْ
لَأٌدِحاَوُدُر

ْ
َّـنَأَالْوَل،ًةَوْبَرِناَنْثٱُمِزَْهيَو،ًاف

.»؟ْمُهَمَّـلَسَّـبَّـرلٱَوْمُهَعاَبْمُهَرْخَص
:٣٠ءايعشإو٢٤:٢٤مايأ٢و٢٣:١٠عوشيو٢٦:٨نييوال
٥٢:٣و٥٠:١ءايعشإو٤٤:١٢رومزم١٧

.مهئادعأنمٌدِحاَوُدُرْطَيَفْيَك
١٧و٢٦:٨نييوالو٢٨:٢٥صاذهبلباق(مهنمًافْلَأ
.)٣٦و

عئابلاعفديامك(مهئادعأيديأىلإمهعفديأْمُهَعاَب
يرفسيفةرابعلاهذهلثمرثكو.)يرتشملاىلإعيبملا
١٠:٧و٤:٢و٣:٨و٢:١٤ةاضقرظنا(ليئومصوةاضقلا
.)١٢:٩ليئومص١و

َىلِإَعَفَد«ريمازملارفسيفءاج.ءادعألاىلإْمُهَمَّـلَس
.)٧٨:٦٢رومزم(»ِهِثَاريِمَىلَعَبِضَغَوُهَبْعَشِفْيَّـسلٱ

اَنُؤاَدْعَأَناَكْوَلَو،ْمُهُرْخَصاَنِرْخَصَكَسْيَلُهَّـنَأل«٣١
.»َنيِمِكاَح
٤٠:٣ايمرإو٤:٨ليئومص١و٢:٢ليئومص١

يهيتلاءادعألاةهلآيأْمُهُرْخَصاَنِرْخَصَكَسْيَلُهَّـنَأل
امبرلاظغنملولفانذالموهيذلابرلاكتسيلمهذالم
براحتنأعيطتستالةلطابلامهتهلآنألانيلعاوداس
يشارلاقو.هءادعأبراحينأبرلاعيطتسيامكليئارسإ
انرخصكسيلءادعألاهلإيأمهرخصنأل«ةرابعلاهذهيف
امو»اننودوسيدايسأيأةاضقانؤادعأكلذعموبرلايأ
ّ.قحلاىنعملاوهًالبقهانلق

.َةَروُمَعِموُرُكْنِمَوْمُهَتَنْفَجَموُدَسِةَنْفَجْنِمَّـنَأل«٣٢
َهلَو،ٍّمُسُبَنِعْمُهُبَنِع

ُ
.»ٍةَراَرَمُديِقاَنَعْم

١:١٠ءايعشإ

هذهفءادعألاةنفجالليئارسإةنفجيأخلاْمُهَتَنْفَج
ليلدنوثالثلاوةيداحلاةيآلاونيثالثلاةيآلابةقلعتمةيآلا

مهرخص«اذكهمالكلابيترتنوكيف.امهنيبضرتعم
.»خلامهتنفجمودسةنفجنمنألمهملسبرلاومهعاب
مثُجِرُْخي.ٌةَّـدَتُْممٌةَنْفَجُليِئاَْرسِإ«عشوهةءوبنيفءاج

ََ
ًار

َمْرَكُهَسَرَغ«ءايعشإةءوبنيفءاج.)١٠:١عشوه(»ِهِسْفَنِل
َّـنِإ...ًائيِدَرًابَنِعَعَنَصَفًابَنِعَعَنْصَيْنَأَرَظَتْنٱَف...َقَرْوَس
جلٱِّـبَرَمْرَك

ْ
.اَذوَُهيُلاَجِرِهِتَّـذَلَسْرَغَو،َليِئاَْرسِإُتْيَبَوُهِدوُُن

٥:٢ءايعشإ(»ٌخاَُرصاَذِإَفًالْدَعَو،ٍمَدُكْفَساَذِإَفًاّقَحَرَظَتْنٱَف
-٧(.

لٱِلَالْصَألٱُّمُسَوِنيِباَعَّـثلٱُةَُمحْمُهُرَْمخ«٣٣
ْ
.»ُلِتاَق

٣:١٣ةيمورو١٤٠:٣رومزم٥٨:٤رومزم

مح
َُ
.تايحلاّمسيأِنيِباَعَّـثلٱُة
لالصألاو.نيباعثلاةمحلنايبُلِتاَقْلٱِلَالْصَألٱُّمُس
.تاّيحلا

يفِهْيَلَعًاموُتَْخم،يِدْنِعًازوُنْكَمَكِلٰذَسْيَلَأ«٣٤ ِ
.»يِنِئاَزَخ
٢:٥ةيمورو١٣:١٢عشوهو٢:٢٢ايمرإو١٤:١٧بويأ

اموهو)٣٣و٣٢ع(يفركُذامىلإةراشإلاَكِلٰذَسْيَلَأ
.ةئيدرليئارسإلامعأنإهتصالخ

جلٱَوُةَمْقَّـنلٱَِيل«٣٥
ْ
يف.ُءاََز َمْوَيَّـنِإ.ْمُهُماَدْقَأُّلِزَتٍتْقَوِ

ملٱَوٌبيِرَقْمِهِكَالَه
.»ٌةَِعْرسُمْمُهـَلُتاَئَّـيَهُْ

:٢سرطب٢و١٠:٣نييناربعو١٢:١٩ةيمورو٩٤:١رومزم
٣

.)ياوساليزاجملاومقتنملاانأيأ(ُءاَزَْجلٱَوُةَمْقَّـنلٱَِيل
يفديهزرييغتعمىنعملايفةرابعلاهذهلوسرلاسبتقادقو
َِيل:َلاَقيِذَّـلٱُفِرْعَناَنَّـنِإَف«نييناربعلاةلاسريفهلوقبظفللا
نيينامورلاةلاسريفهلوقبو»ُّبَّـرلٱُلوُقَي،يِزاَجُأاَنَأ،ُماَقِتْنالٱ
نييناربع(»ُّبَّـرلٱُلوُقَييِزاَجُأاَنَأُةَمْقَّـنلٱَِيل:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل«
.)١٢:١٩ةيمورو١٠:٣٠

يف ولامك(مهمادقألزتنيحيأْمُهُماَدْقَأُّلِزَتٍتْقَوِ
.)إطخللةراعتساانهمدقلاةلزو.نيونتالبتقولاتأرق

َنيِحُ.قِفْشُيِهِديِبَعَىلَعَوُهَبْعَشُنيِدَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل«٣٦
لٱَّـنَأىَرَي

ْ
طُمَالَوٌزوُجَْحمَقْبَيَْملَوْتَضَمْدَقَدَي

ْ
.ٌ»قَل

:٣١ايمرإو١٠٦:٤٥رومزمو٢:١٨ةاضق١٣٥:١٤رومزم
٩:٨كولم٢و٢١:٢١و١٤:١٠كولم١و٢:١٤ليئويو٢٠
١٤:٢٦و

ألَا
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
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مزلتستةنونيدلانأل(بقاعييأُهَبْعَشُنيِدَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل
)حيسملاعوسيبمهنيذلاىلعةنونيدالليقاذهلوباقعلا
ُّبَّـرلٱ:ًاضْيَأَو«هلوقبنييناربعلاةلاسربتاككلذسبتقادقو
لٱَوُهٌفيُِخم.ُهَبْعَشُنيِدَي

ْ
يفُعوُقُو حلٱِهللاٱِيَدَيِ

ْ
نإنابأف»ِّـَي

ال()٣١و١٠:٣٠نييناربع(باقعلامزلتستانهةنونيدلا
نأىلعصنةيآلاهذهو.مهضعبرسفامكهبعشلماقتنالا
نيديامكةيصعملاىلعهبعشنيديفءاضقلايفيباحيالهللا
.)هريغ

ىلعهونحوهتمحرانههللاّنيب(ُقِفْشُيِهِديِبَعَىلَعَو
البهلدعةقباسلاةرابعلايفّنيبامكهلنيعضاخلانيبئاتلا
هذهضعبو.)بعشللةيزعتكلذناكفةاصعلاىلعةاباحم
لَلْحَأَويِبَضَغَّـمَتاَذِإَو«يبنلالايقزحلوقيفةيآلا

ْ
ُت

»خلاُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَنوُمَلْعَي،ُتْيَّـفَشَتَوْمِهْيَلَعيِطَخَس
يِئاَمَصُخْنِمُحِيَرتْسَأِّـينِإ«ءايعشإلوقو.)٥:١٣لايقزح(
.)١:٢٤ءايعشإ(»يِئاَدْعَأْنِمُمِقَتْنَأَو

زوجحملابدارأمهضعبلاق(ٌقَلْطُمَالَوٌزوُجَْحمَقْبَيَْملَو
ناكسنمناكنمقلطملابوندملاناكسنمناكنمانه
٩:٨كولم٢و٢١:٢١و١٤:١٠كولم١رظنا()ةقرفتملاىرقلا
.)١٤:٢٦و

ِهلآَنْيَأ:ُلوُقَي«٣٧،٣٨
َ
لٱيِتَّـلٱُةَرْخَّـصلٱ،ُمُهُت

ْ
،اَهْيَلِإاوُأَجَت

؟ْمِهِبِئاَكَسَرَْمخُبَْرشَتَوْمِهِحِئاَبَذَمْحَشُلُكْأَتْتَناَكيِتَّـلٱ٣٨
.»ًةَياَِمحْمُكْيَلَعْنُكَتَوْمُكْدِعاَسُتَوْمُقَتِل
٢:٢٨ايمرإو١٠:١٤ةاضق

ِهلآَنْيَأ:ُلوُقَي
َ

وهلوقييذلا(ْمُكْدِعاَسُتَوْمُقَتِل...ُمُهُت
يتلاممألاةهلآنيأمهتيلبدنعليئارسإينبللوقيهنإفبرلا
موقتنأردقتالذإةوقالباهنإيمامأاهومتدبع
ةاضقلارفسيفاذهلثمليئارسإلبرلالاقو.)مكدعاستو
.)١٠:١٤ةاضق(

ُتيِمُأاَنَأ.يِعَمٌهٰلِإَسْيَلَوَوُهاَنَأاَنَأ!َنآلٱاوُرُظْنُا«٣٩
لَُخميِدَيْنِمَسْيَلَو،يِفْشَأِّـينِإَوُتْقَحَس.يِيْحُأَو

ِّـ
.»ٌص

٤:٢٥ص٤٨:١٢و٤١:٤ءايعشإو١٠٢:٢٧رومزم
٥:٧كولم٢و٢:٦ليئومص١و٢٢و١٨و٤٥:٥ءايعشإو
٦:١عشوهو٦٨:٢٠رومزمو٥:١٨بويأو

»انأ«نإرهاظلاف»وهانأينإ«ةيناربعلايفَوُهاَنَأاَنَأ
بكرملاو.بكرمملعوهوهربخ»وهانأو«أدبتمىلوألا
وأدوجولابجاوهانعموهوهيبرلامساوهوةيمساةلمج
وهوىسوملهنلعأيذلاهمساكوهوريغتملاريغيدبألايلزألا
ًالزأنئاكلايأ)نوكأيذلانوكأيأ(»هيهايذلاهيها«

:٤٨و١٣و٤٣:١٠و٤١:٤ءايعشإرظنا(.»وهانأ«ًادبأو
١٢(.

.انأالإهلإالويلكيرشاليأيِعَمٌهٰلِإَسْيَلَو
عمةنحمالكيفةرابعلاهذهتءاجيِيْحُأَوُتيِمُأاَنَأ
بئاغلللعفلابملكتملللعفلاوبرلاب»انأ«ريمضلالادبإ
ةءوبنيفءاجو)٢:٦ليئومص١(»ييحيوتيميبرلا«يأ
لٱَنِم«ءايعشإ

ْ
.يِدَيْنِمَذِقْنُمَالَو،َوُهاَنَأ)ءدبلاوأ(ِمْوَي

.)٤٣:١٣ءايعشإ(»ُّدُرَيْنَمَو،ُلَعْفَأ

اَنَأٌّيَح:ُلوُقَأَويِدَيِءاَمَّـسلٱَىلِإُعَفْرَأِّـينِإ٤٠«٤٠،٤١
لٱيِفْيَسُتْنَنَساَذِإ٤١.ِدَبَألٱَىلِإ

ْ
لٱِبْتَكَسْمَأَو،َقِراَب

ْ
ِءاَضَق

.»َّـِيضِغْبُميِزاَجُأَو،يِداَدْضَأَىلَعًةَمْقَنُّدُرَأ،يِدَي
٢٧:١ءايعشإ١٤:٣٠ددعو٦:٨جورخو١٤:٢٢نيوكت
:١ءايعشإ٢٠و١٤و١٠و٢١:٩لايقزحو٦٦:١٦و٣٤:٥و
١:٢موحانو٢٤

دنعءامسلاىلإمهيديأاوعفرينأذئمويسانلاةداعنم
مسقأانههللاويلعلاقحلاهلإلابنومسقيمهنأًانايبمسقلا
.هبمسقيلهلثمالوهنممظعأسيلذإهسفنب

.)ماقتنالاىلعتمزعيأ(َقِراَبْلٱيِفْيَسُتْنَنَس
يرجُأنأبتعطقيأ(خلايِدَيِءاَضَقْلٱِبْتَكَسْمَأَو
.)خلايمكح

لٱِمَدِب.ًاْمَحليِفْيَسُلُكْأَيَو،ٍمَدِبيِماَهِسُرِكْسُأ«٤٢
ْ
َىلْتَق

لٱِداَّـوُقِسوُؤُرْنِمَواَياَبَّـسلٱَو
ْ
.»ِّـوُدَع

:٢ايمرإيثارمو٣٠:١٤ايمرإو١٣:٢٤بويأ٤٦:١٠ايمرإ
٥

داوقسوؤروابابسلاوىلتقلامدوهٍمَدِبيِماَهِسُرِكْسُأ
.ةيآلارخآنمرهظيامكءادعألا

ىنعمو(.خلاايابسلاوىلتقلامحليأًامَْحليِفْيَسُلُكْأَي
.)ًالماكًاديدشًاماقتناهئادعأنممقتنيىلاعتهنأةيآلا
َىلَعِهِفْيَسِبَوُبِقاَعُيِراَّـنلٱِبَّـبَّـرلٱ«العولجهلوقاذههبشيو
.)٦٦:١٦ءايعشإ(»ِّـبَّـرلٱَىلْتَقُرُثْكَيَوٍ،َرشَبِّـلُك

ُّدُرَيَو،ِهِديِبَعِمَدِبُمِقَتْنَيُهَّـنَأل،ُهُبْعَشُمَمُألٱاَُّهيَأاوُلَّـلََهت«٤٣

.»ِهِبْعَشْنَعِهِضْرَأْنَعُحَفْصَيَو،ِهِداَدْضَأَىلَعًةَمْقَن
٨٥:١رومزم٤١ع١٩:٢و٦:١٠ايؤر١٥:١٠ةيمور

كلذوممأللنايبانهبعشلا(ُهُبْعَشُمَمُألٱاَُّهيَأاوُلَّـلََهت
اونوكينأبءابنأوهللابعشاونوكينأممأللنأىلعليلد
عمممألااهيأاوللهت«ةيبرعلاريغمجارتلاضعبيفو.كلذك

ألَا
َ
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ةرابعلاهذهمجرتدقو.قبسامىنعممزلتسيوهو»هبعش
نأًانيبمنيينامورلاىلإةلاسرلايفلاقفكلذبلوسرلاسلوب
»ِهِبْعَشَعَمُمَمُألٱاَُّهيَأاوُلَّـلََهت:ًاضْيَأُلوُقَيَو«هللااودجمممألا
اهنإفةينيعبسلاةمجرتلانعاهلقنهلعلو.)١٥:١٠ةيمور(
.)كلذكاهيفتمجرت

هلوقبنابأامكهضرأناكسنعيأِهِضْرَأْنَعُحَفْصَي
هرّهطيوهبعشلرفغيسىلاعتهنإفهبعشنعكلذرثأىلع
.همحريو

خيراتلامامتإيفعوشيعورش

يفِديِشَّـنلٱاَذٰهِتاَمِلَكِعيِمَجِبَقَطَنَوىَسوُمىَتَأَف«٤٤ ِ
.»َنوُنُنْبُعوُشَيَوَوُهِبْعَّـشلٱِعِماَسَم

يناربعلالصألايفانهعوشي(َنوُنُنْبُعوُشَيَوَوُه
همسارييغتنإفعضوملااذهيفعشوهيعُداذاملو)عشوه
رشعدحأعمداعيملاضرألخدمويناكعوشيىلإعشوه
دوقينأيفهعورشتناكةلعلانأرهاظلاف.سيساوجلانم
لوألامسالاهيلإديعُأفمهصلخيوىسومنمًالدببعشلا
ىلإبوقعيمسارييغتاذهبلباق.برلاصالخيأعشوه
هلهلوقًاضيأرظناو.)٣٥:١٠و٣٢:٢٢نيوكت(ليئارسإ
نمو»بوقعيبوقعي«ليللاايؤريفرصملخديداكنيح
وههبتكةرملوأهنألعشوهانهبتُكهمسانألمتحملا
.يلصألامسالانوكينأراتخافسدقملاخيراتلايفهسفن
سيلةينثتلارفسرخآىلإديشنلاةياهندعببتُكاملكو
نيمهلملانمهريغفلؤملوأحّجريامىلععوشيللبىسومل
.وهنمملعنالف

َليِئاَْرسِإِعيَِمجِةَبَطاَُخمْنِمىَسوُمَغَرَفاَّـَملَو٤٥«٤٥،٤٦
لٱِهِذٰهِّـلُكِب

ْ
َهلَلاَق٤٦،ِتاَمِلَك

ُ
ِعيَِمجَىلِإْمُكَبوُلُقاوُهِّـجَو:ْم

لٱ
ْ
هبْمُكْيَلَعُدَهْشَأاَنَأيِتَّـلٱِتاَمِلَك لٱاَِ

ْ
هباوُصوُتْيَكِل،َمْوَي اَِ

.»ِةاَرْوَّـتلٱِهِذٰهِتاَمِلَكِعيِمَجِباوُلَمْعَيْنَأاوُصِرْحَيِل،ْمُكَدَالْوَأ
٤٠:٤لايقزحو١١:١٨و٦:٦ص

هذهيشاررسفِتاَمِلَكْلٱِعيَِمجَىلِإْمُكَبوُلُقاوُهِّـجَو
َكْيَنْيَعِبْرُظْنٱ،َمَدآَنْبٱاَي«لايقزحللجرلالوقبةرابعلا
لَقْلَعْجٱَوَكْيَنُذُأِبْعَمْسٱَو

ْ
لايقزح(»ُهَكيِرُأاَمِّـلُكَىلِإَكَب

٤٠:٤(.
ظفحضارغأصخأنمْمُكَدَالْوَأاَِهباوُصوُتْيَكِل
.يتآلانمزلايفيتأينملاهميلعتةعيرشلا

.ْمُكُتاَيَحَيِهْلَب،ْمُكْيَلَعًالِطاَبًارْمَأْتَسْيَلاََّـهنَأل«٤٧
هبَو لٱِضْرَألٱَىلَعَماَّـيَألٱَنوُليِطُتِرْمَألٱاَذِٰ

َنوُرِباَعْمُتْنَأيِتَّـ
.»اَهوُكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإَّـنُدْرُألٱ
٤:٢٢و٢٢و٣:٢لاثمأو٣٠:١٩صو١٨:٥نييوال
١٠:٥ةيمورو

نأشوذعفانرمأيهيأًالِطاَبًارْمَأْتَسْيَلاََّـهنَأل
.مكتيانعومكهابتناومكلمأتقحتست

اهيلعفقوتتوأمكتايحةليسويأ(ْمُكُتاَيَحَيِه
تاققحملانمباتكلااذهيفليقامرخآاذه.)مكتايح
برلاةعيرشرابتعاناعنكضرأبمهتماقإةياغنإليئارسإل
.ضرألاكلتلكلةعيرش

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٤٨
ُ
يفىَسو لٱَكِلٰذِسْفَنِ

ْ
.»ِمْوَي

١٣و٢٧:١٢ددع

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ
يفىَسو يذلامويلايأِمْوَيْلٱَكِلٰذِسْفَنِ

.ليئارسإينبعماسميفديشنلابهيفملكت

يفيِذَّـلٱوُبَنِلَبَج،اَذٰهَميِراَبَعِلَبَجَىلِإْدَعْصِا«٤٩ ِ
اَنَأيِتَّـلٱَناَعْنَكَضْرَأْرُظْنٱَو،اَحيِرَأَةَلاَبُقيِذَّـلٱَبآوُمِضْرَأ
لُمَليِئاَْرسِإيِنَبِلاَهيِطْعُأ

ْ
.»ًاك

٣٤:١صو٤٨و٣٣:٤٧ددع

لابجةلسلسنملبجوهَميِراَبَعِلَبَجَىلِإْدَعْصِا
بونجلاىلإلامشلانمدتمتندرألايقرشيهوميرابع
ًاباوجكانهتيطعُأاهسفنةيصولاو.)٢٨:١٢ددعرظنا(
هذهوةلاقملاكلتنيبّصقاملكوةفيلخىسومبلطل
.ىسومةافوإبنلةمدقمدعُي

ملوًافنآةروكذملاميرابعةلسلسلابجدحأوُبَنِلَبَج
.وبنالابنهنوعديمهنأالإبرعلادنعكلذبىمسيلزي
.لهسلاقوفمدق٤٠٠٠لبجلااذهولعو

يفْتُمَو٥٠«٥٠،٥١ جلٱِ
ْ
َّـمَضْنٱَو،ِهْيَلِإُدَعْصَتيِذَّـلٱِلََب

يفَكوُخَأُنوُراَهَتاَماَمَكَكِمْوَقَىلِإ َىلِإَّـمُضَوٍروُهِلَبَجِ
يفِيناَمُتْنُخاَمُكَّـنَأل٥١.ِهِمْوَق ِءاَمَدْنِعَليِئاَْرسِإيِنَبِطَسَوِ
يفَشِداَقِةَبيِرَم يفِيناَسِّـدَقُتَْملْذِإ،ٍنيِصِةَّـيِّـرَبِ يِنَبِطَسَوِ
.»َليِئاَْرسِإ
:١٠نييوال٢٧:١٤و١٣ىلإ٢٠:١١ددع٢٨و٢٠:٢٥ددع
٣

ألَا
َ
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يفْتُمَو .)ابنوأ(وبنلبجيأِلَبَْجلٱِ
يفَكوُخَأُنوُراَهَتاَماَمَك اَمُكَّـنَأل...ٍروُهِلَبَجِ
تومامإةيآلايفامىلعلولعملاوةنايخلاانهةلعلاِناَمُتْنُخ
عموهامإوعضوملانعرظنلاعطقبىسومونوراهنملك
نملكىلعناكاذامل:لاقفرخآلامهضعبحّجرو.عضوملا
ءانبدقتعأينإ.توميللبجىلإدعصينأىسومونوراه
لولعملانإاهايتأيتلاةنايخلاوةيآلايفيذلاليلعتلاىلع
ةرخصلااملكينأارمُأامهنأيهامهتنايخو.هناكموتوملا
ذئنيحىسوملاقو.اهابرضفاهابرصينأالشداقيف
ملٱاَُّهيَأاوُعَمْسٱ«

»ًءاَمْمُكَلُجِرْخُنِةَرْخَّـصلٱِهِذٰهْنِمَأ!ُةَدَرَْ
»علس«ةيناربعلايفانهةرخصلاو.)١١و٢٠:١٠ددع(
أطخو.»روص«بيروحيفءاملااهنمجرخيتلاةرخصلاو
نأيرورضلانمهنأنظأامىلعامهنظنوراهوىسوم
ليئارسإينباعمجينأنمًالدباهابرضيوةرخصلاىلعافقي
يفتبُرضيتلاةرخصلاف.اهتحتنمةرخصلااملكيو
نمبُرضهنوكرابتعاب(حيسملاىلإًازمرتناكبيروح
اهابرضيالنأامهيلعناكيتلاةرخصلاو)هبعشبنذلجأ
زوجيالناكف)دجمتودعصنأدعب(حيسملاىلإًازمرتناك
ضعبيفملعىسومنأىلع.هلّىلصييألمكينأالإ
يفَيِهْتَسْيَل«هلوقوهوكلذديفيامرخآلاهمالك ِءاَمَّـسلٱِ
...اَنَلاَهُذُخْأَيَوِءاَمَّـسلٱَىلِإاَنِلْجَألُدَعْصَيْنَم:َلوُقَتىَّـتَح
لٱِلَب

ْ
يف،ًاّدِجَكْنِمٌةَبيِرَقُةَمِلَك يفَوَكِمَفِ لَقِ

ْ
:٣٠ص(»َكِب

ىلعاهبرضوةرخصلاىلعنوراهوىسومدوعصف.)١٤-١٢
هبرضولبجىلإامهنملكدوعصةلعناكهللارمأفالخ
.توملاب

َىلِإُلُخْدَتَالَكَّـنِكٰلَو،اَهِتَلاَبُقْنِمَضْرَألٱُرُظْنَتَكَّـنِإَف«٥٢
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِلاَهيِطْعُأاَنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَكاَنُه
٣٤:٤صو٢٧:١٢ددع

:٢٧ددعو٣٤:٤صرظنا(اَهِتَلاَبُقْنِمَضْرَألٱُرُظْنَت
.)ريسفتلاو١٤-١٢

َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةرخآلاىسومةكرب

لٱَيِهِهِذٰهَو«١
ْ
هبَكَراَبيِتَّـلٱُةََكَرب يِنَبِهللاٱُلُجَرىَسوُماَِ

.»ِهِتْوَمَلْبَقَليِئاَْرسِإ
ناونع٩٠رومزم٤٩:٢٨نيوكت

عضوملوأاذهَليِئاَْرسِإيِنَبِهللاٱُلُجَرىَسوُم...َكَراَب
هللالجربدوصقملانأرهاظلاوبقللااذههيفركُذةاروتلايف
نوكيبرللًادبعناسنإلانوكيامردقىلعفبرلادبع
ايليإىسومدعبكلذببقلو)٣٤:٥صرظنا(هللاًالجر
.هللالجرببلاغلايفامهنملكفرُعوعشيلأو

ذئنيحىسوممهكرابيملنإ«يشارلاقَليِئاَْرسِإيِنَب
.»مهكرابينأبجيىتمف

َهلَقَْرشَأَوَءاَنيِسْنِمُّبَّـرلٱَءاَج:َلاَقَف«٢
ُ
َريِعَسْنِمْم

ألَتَو
ْ
لٱِتاَوَبَرْنِمىَتَأَو،َناَراَفِلَبَجْنِمَأل

ْ
ِهِنيِمَيْنَعَو،ِسْدُق

َهلٍةَعِيَرشُراَن
ُ
.»ْم

رومزم٣:٣قوقبحو٥و٥:٤ةاضقو٢٠و١٩:١٨جورخ
٣:١٩ةيطالغو٧:٥٣لامعأو٧:١٠لاينادو٦٨:١٧
٩:١٦و٥:١١ايؤرو٢:٢نييناربعو

.سمشلاقرشتامكقرشيأَءاَنيِسْنِمُّبَّـرلٱَءاَج
َهلَقَْرشَأ

ُ
ريعسلابجىلعهتعشأتعملياَريِعَسْنِمْم

.)تعملاذإتقرشأوتعلطاذإسمشلاتقرشلاقي(
.)١٩:١٨جورخريسفترظنا(مودأضرأيفلبجريعسو

ىلعقارشإلاكلذلثمقرشأيأَناَراَفِلَبَجْنِمَألْألَتَو
ءانيسلبجىلعناكيذلارهظمللنايباذهو(نارافلبج
قوربلابءانيسىلعنييليئارسإللهدجمنلعأاملبرلانإف
لبجو.نارافلبجوريعسلبجةءاضإلاتغلبنارينلاو
يقرشلالامشلالابجنميبونجلاءزجلاحّجريامىلعناراف
)فوهكلاعضومهانعملوقنمملعنارافو.هيتلاةيدابنم
بجحيوةيدابلاىلعفرشيوهوةعرفملبجمويلاىمسيو
يفنارافرظنا(.اذوهيضرأيبونجاهنمدعاصلانع
.)تسوبحروجروتكدللسدقملاباتكلاسوماق

نيسدقملاتاوبرنمىتأيأِسْدُقْلٱِتاَوَبَرْنِمىَتَأَو
ىتأهنأىنعملاوضيعبتلل»نم«نإيشارلاق.ةأطخلاىلإ
هلبقامبسانيالاذهو.»مهلكالنيسدقملاهتاوبرضعب«
.هانركذامحيحصلاىنعملافبيكرتلاوظفللاهيضتقياممالو
ىلإدنسُأنارافلبجنمؤلألتلاوءانيسنمءيجملانإف
ْنِم«منرملالوققفوىلعاذهو.نايتإلاكلذكفبرلا
جلٱِلاَمَك،َنْوَيْهِص

ْ
نإف.)٥٠:٢رومزم(»َقَْرشَأُهللاٱ،ِلاََم

يفٍةَكِئَالَمِبًابَّـتَرُم«ناكسومانلا :٣ةيطالغ(»ٍطيِسَوِدَيِ
لٱ«يمُسو)١٩

ْ
هبَمَّـلَكَتيِتَّـلٱُةَمِلَك :٢نييناربع(»ٌةَكِئَالَماَِ

ْنِمَجَرَخَوىَرَجٍراَنُرَْهن«لاينادلوقةيآلاهذهلثاميو.)٢
َختٍفوُلُأُفوُلُأ.ِهِماَّـدُق

ْ
»ُهَماَّـدُقٌفوُقُوٍتاَوَبَرُتاَوَبَرَو،ُهُمِد

هنيميىلعتاوبرنمتتأةيرانلاةعيرشلاف.)٧:١٠لايناد(
.يتأيامكهنيمينمومهنمتتأوأ

ألَا
َ
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َهلٍةَعيَِرشُراَنِهِنيِمَيْنَع
ُ

تناكسدقلاتاوبرنإيأْم
.هنيمينعًارانليئارسإاهباوتأيتلاةعيرشلا

يفِهيِسيِّـدِقُعيَِمج.َبْعَّـشلٱَّـبَحَأَف«٣ ْمُهَو،َكِدَيِ
.»َكِلاَوْقَأْنِمَنوُلَّـبَقَتَيَكِمَدَقَدْنِعَنوُسِلاَج
١١:١عشوهو٤٧:٤رومزمو٨و٧:٧صو١٩:٥جورخ
١٠:٣٩اقول٥٠:٥رومزمو٢:٩ليئومص١و٧:٦ص
٢:١لاثمأ٢٢:٣لامعأو

ةقالعرهظتو.بعشلابحأهللايأَبْعَّـشلٱَّـبَحَأَف
يهرانتجرخهنيمينع«لاقينأبضعببلمجلاضعب
رضاحلابعشلايأ»هبحأوهيذلابعشلاليئارسإلةعيرش
.هرثأىلعيتأينمو

.ءانيسىلعملكتملايسيدقيأِهيِسيِّـدِقُعيَِمج
يف بردييفالإءانيسبريسيدقعيمجنوكيالَكِدَيِ
جورخلباطخلاىلإةبيغلانمانهملكتملاجرخفهسفنءانيس
عوسيبرلايأاهنمهملكتوءامسلاىلإءانيسنمملكتملا
.)١٢:٢٥نييناربع(

.ءامسلانمملكتملااهيأَكِمَدَقَدْنِعَنوُسِلاَجْمُهَو
.كرماوأنوقلتيَكِلاَوْقَأْنِمَنوُلَّـبَقَتَي

ِجلًاثَاريِمىَسوُماَناَصْوَأٍسوُماَنِب«٤
َ
.»َبوُقْعَيِةَعاَم

١١٩:١١١رومزم٧:١٩و١:١٧انحوي

خسنلاضعبنمىسومكرُتىَسوُماَناَصْوَأٍسوُماَنِب
رثكأيفىسومركُذو.هللاىصوألعافاهيفنوكيفةميدقلا
.ةميدقلاخسنلا

نوكيلسومانلابىسومةطساوبهللااناصوأيأًاثاَريِم
مالكةيآلاهذهنأرهاظلاو.ثاريملاكاندعبنملوانلةعيرش
حاضيإللعوشيهبتكامنإهلقيملوىسومهبتكيملضرتعم
.حّجريامىلع

يفَناَكَو«٥ ِبْعَّـشلٱُءاَسَؤُرَعَمَتْجٱَنيِحًاكِلَمَنوُروُشَيِ
.»ًاعَمَليِئاَْرسِإُطاَبْسَأ

١٧:٦و٩:٢ةاضقو٣٦:٣١نيوكت٣٢:١٥ص

يفَناَك عجريامإناكيفرتتسملاريمضلا(ًاكِلَمَنوُروُشَيِ
يفركُذامىلعضرتعملامالكلانمنوكيفىسومىلإ
وهوىسوممالكنمنوكيفهللاىلإامإوةعبارلاةيآلاريسفت
هنإفيشارمهنمو)دوهيلانمءاملعهمهفيذلاوحّجرملا
هكلمرينونوروشييفًاكلمناككرابملاسودقلايأ:لاق
.)بوبحملابعشلاليئارسإوهنوروشيو(.دبألاىلإمهيلع

ناكليئارسإكلمكولملاكلمحيسملانأركُذاممنيبتيو
مهعيمجنيذلاهيسيدقلكظفاحواهملعموةعيرشلايطعم
.هنوعيطيوهمالكنوقلتيوهيمدقدنعنوسلجي

.»َنيِليِلَقُهُلاَجِرْنُكَيَالَو،ْتُمَيَالَوُْنيَبوُأَرَيْحَيِل«٦

الوملاعلااذهيفييحيليأ«ْتُمَيَالَوُْنيَبوُأَرَيْحَيِل
هتءاسإركذُتالوهمثإرفغُيو)يشار(»يتآلاملاعلايفتمي
بوقعيءانبأ«هلوقكلذىلعيشاردازو.)٣٥:٢٢نيوكت(
رسخهنكلًاثراويقبلبعطقُيملنيبوأرنإورشعانثا
مايأ١و٤و٤٩:٣نيوكت(هيبأةكربنممرحيداكوةيروكبلا
.»ةيرورضريغهلجأنمىسومةالصنكتملكلذلو)٥:١

لمحاهعفديو(ةبوعصاذهيفَنيِليِلَقُهُلاَجِرْنُكَيَالَو
ءادشأاوناكنيبوأرنمنيبراحملانإفةوقلاوردقلاىلعةلقلا
رثكيلو«ةينيعبسلاتدازو.)نوريثككلذبمهفسأبيوذ
لوقىلع(ةيرورضبةدايزلاهذهتسيلو»نوعمشددع
تطقساهنإوةينيعبسلايفةدئازريغاهنألمتحيومهضعب
ىلعتعقويتلاةلئاهلاةبرضلاو.)ًاوهسةيناربعلانم
مظعمناكماريبإوناثادىلعىسومنمناكامبليئارسإ
.نيبوأرطبسنماناكماريبأوناثادنألنيبوأرىلعاهليو
كلتبطبسلاكلذصقندحياىلإلوقننأعيطتسنالو
لاجرنأققحملانمنكل)١٦صددع(ىمظعلاةبرضلا
ددع(يناثلاءاصحإلايفاوصقناملقطبسلاكلذيفبرحلا
ىوسنيبوأرلاجرنملقأنكيملو)٢٦:٧و١:٢١
ىنعمنإمهضعبلاقو.رشعينثالاطابسألانمنيطبس
ةليلقريصتيأهلاجرلقتفهنمنوريثكتميالاذهءاعدلا
عمبسُحهنألةكربلاهذهيفنوعمشكرتلعلو.ًادج
كلذنعةكربلاذخأوناعنكيفهعمًاثراوناكهنألاذوهي
.ًاضيأيشارهآراماذهوزاتمملاطبسلا

،اَذوَُهيَتْوَصُّبَراَيْعَمْسٱَلاَق:اَذوَُهيْنَعِهِذٰهَو«٧
َىلَعًانْوَعْنُكَف،ِهِسْفَنِلُلِتاَقُيِهْيَدَيِب.ِهِمْوَقَىلِإِهِبِتْأَو
.»ِهِداَدْضَأ
١٤٦:٥رومزم٤٩:٨نيوكت

مالكلاوهو.اذوهييفهلاقاماذهويأاَذوَُهيْنَعِهِذٰهَو
اذوهيتوصبرايعمسا«ةيكلمةكربهنأبفرعويتآلا
نميذلادسألااهيأ«ىرخأةرابعبو»هموقىلإهبِتأو
يفةريثكتاولصيشارانركذ.»كتوكلمتأيلاذوهيطبس
كلذنمواذوهييتفشنمعمساممميدقلادهعاخيرات
ىلعديزنوايقزحوطافاشوهيواسآوناميلسودوادتاولص

ألَا
َ
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تاولصلاهذهنإفيبنلالاينادوىسنمكلملاةالصكلذ
خيراتنمرطُسامرخآو.اذوهينملاجرةالصتناكاهلك
ةالصلكنإيرحلابوايمحنمفباذوهيةالصميدقلادهعلا
تناكوأاذوهيمفبةالصتناكعوسيانبرتاولصنم
.»اذوهيتوص«

اذوهيةكربنمةيقبلاهذهمهفُتخلاِهِسْفَنِلُلِتاَقُيِهْيَدَيِب
رشبلاينبصالخلءادعألاهيديببلغهنإفحيسملاعوسيب
كئلوأمهًاعيمجءادعألاناكوتوملاهلطبأودعرخآو
.يدافلاهنبايمدقلًائطومهللامهلعجنيذلاءادعألا

ِ،قيِّـدِّـصلٱَكِلُجَرِلَكُميِروُأَوَكُميِّـمُت:َلاَقيِوَالِلَو«٨
يفُهَتْبَّـرَجيِذَّـلٱ .»َةَبيِرَمِءاَمَدْنِعُهَتْمَصاَخَوَةَّـسَمِ
٨:٢صو٢٠:١٣ددعو١٧:٧جورخ٢٨:٣٠جورخ
٨١:٧رومزمو١٦و٣و

طسبهبيصنيففسوييناثناكطبسلااذهيِوَالِلَو
طبسطبسلااذهنألًاعبطعقوتيامكهيفمالكلاىسوم
.هيفمهألاعوضوملاةيتونهكلاةيجسلاتناكوهسفنىسوم

ميمتلاو.كميروأوكميمتنكيليأَكُميِروُأَوَكُميِّـمُت
راونألاميروألاىنعمو(.تونهكلاةنيزمظعأنمميروألاو
ةردصيفامهسبلينهاكلاناكوتالامكلاميمتلاىنعمو
ةنهكسيئرنوراهحسُماملو.برلاهتلباقمدنعءاضقلا
الواهايإهسبلأوةردصلايفميمتلاوميروألاىسومعضو
بطاخملاو.امهامنيبيملباتكلاذإامهتقيقحمويلافرعُت
لوألاوبرلانوكينأويوالنوكينأحصيوليئارسإانه
.)ىرتسامكهدعباملبسانملاوه

لكىلعمالكلاقدصيو.نوراهيأ(ِقيِّـدِّـصلٱَكِلُجَرِل
.)ميروألاوميمتلاةهجنمهينبنم

يفُهَتْبَّـرَجيِذَّـلٱ يفءاهلاوأهبلوعفملاريمضلا(َةَّـسَمِ
ريمضلاو.نوراهيأقيّدصلالجرلاىلإعجريهتبرج
نوراهوىسوملةبرجتلاتناك.)ليئارسإلءاتلاوألعافلا
ناكممسا»ةّسم«وخلانوراهتبرجلوقينأّحصفًاعم
.)١٧:٧جورخريسفترظنا(ةيربلايف

نأرهاظلاوةبيرميهةّسمنأمهضعبلاق(َةَبيِرَمِءاَم
.)ةّسميفءاموأعضومةبيرم

،ِْفَرتْعَيَْملِهِتَوْخِإِبَواَُمهَرَأَْمل:ِهِّـمُأَوِهيِبَأْنَعَلاَقيِذَّـلٱ«٩
.»َكَدْهَعاوُناَصَوَكَمَالَكاوُظِفَحْلَبْفِرْعَيَْملُهَدَالْوَأَو
:٣٢جورخ٣٧:٢٤بويأو١٧:١٧مايأ١و٢٩:٣٢نيوكت
٦و٢:٥يخالمو١٨:١٨ايمرإ٢٨ىلإ٢٦

مهيلعملكتنيذلايوالينبنإخلاِهيِبَأْنَعَلاَقيِذَّـلٱ
الومهئابآبنيثرتكمريغبرلارمأاوعاطأطبسلامسابانه
جورخرظنا(جورخلارفسيفلصُفامكمهتوخإالومهتاهمأ
ةوخإلاوتاهمألاوءابآلابدارأومهضعبلاق)٢٨-٣٢:٢٦
يفاوناكفيوالطبسنماونوكيملنإوناثوألااودبعنيذلا
نألليئارسإنمهلكيذلامهبعشنممهنألهيلإةبسنلاكلت
-٣٢:٢٦جورخريسفترظنا(ناثوألادبعيمليوالطبس
٢٨(.
ريمضلكعيجرتوهللاانهبطاخملاَكَمَالَكاوُظِفَحْلَب
.هنّيعيامركذيملاذهلوانهلهسهبحاصىلإ

لَعُي«١٠
ِّـ
.َكَسوُماَنَليِئاَْرسِإَوَكَماَكْحَأَبوُقْعَيَنوُم

يفًاروُخَبَنوُعَضَي .»َكِحَبْذَمَىلَعٍتاَقَرُْحمَوَكِفْنَأِ
:٤٤لايقزحو٢٤:٨و١١و١٠و١٧:٩صو١٠:١١نييوال
١٦:٤٠ددعو٨و٣٠:٧جورخ٢:٧يخالمو٢٤و٢٣
٥١:١٩رومزمو١٧و١٣و١:٩نييوال٢:٢٨ليئومص١و
٤٣:٢٧لايقزحو

نمةعيرشلاوملعمناكَكَماَكْحَأَبوُقْعَيَنوُمِّـلَعُي
.حبذملاولكيهلامدخاذكونييواللا

َنوُتُمْمِطْحٱ.ِهْيَدَيِلَمَعِبِضَتْرٱَوُهَتَّـوُقُّبَراَيْكِراَب«١١
.»اوُموُقَيَالىَّـتَحِهيِضِغْبُمَوِهيِمِواَقُم
٤١و٢٠:٤٠لايقزحو٢٠:٣رومزمو٢٤:٢٣ليئومص٢
٤٣:٢٧و

يناربعلالصألايفويوالةوقيأ(ُهَتَّـوُقُّبَراَيْكِراَب
ةيناربعلايفةوقلاىنعمبانهلَيحلاوهَليحبرايكراب
ىنعملاوهوشيعلاتاموقمبمهضعبهمجرتوةيبرعلاو
ببسلامسابببسملاةيمستنملسرمزاجمةوقلاويقيقحلا
لكلةلماشةكربلانوكتف)شاعملابابسأةوقلاببسنإف
ذإبعشلانمناكنييواللشاعملابابسأنألليئارسإ
.بعشلانماهنوذخأياوناكيتلاروشعلايه

هذهبءاضترالاناكوةينيدلاهتمدخبِهْيَدَيِلَمَعِبِضَتْرٱ
نيبوهنيبءاطسواوناكمهنألبعشلالكةحلصمةمدخلا
.هللا

يشارلاق.هئادعأروهظِّـرسكيأِهيِمِواَقُمَنوُتُمْمِطْحٱ
نيبتيمحيتلاةميظعلابرحلاىلإاذهبيبنلاراشأ
دقوأيذلاايتمنإفنييباكملانمزيفبناجألاونييناعمسلا
ميلشروأنمبيرايويينبنمًانهاكناكبرحلاكلتران
ةدابعدرنمسينافيبأسوخيطلاوايلثعرصعيفناكامو

ألَا
َ
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نإفبناجألاريننمبعشلاذاقنإواهديدجتيأبرلا
.)خلا٢:١اكم١(ةنهكلاكلذاوتأنيذلا

.ًانِمآِهْيَدَلُنُكْسَيِّـبَّـرلٱُبيِبَح:َلاَقَنيِماَيْنِبِلَو«١٢
.»ُنُكْسَيِهْيَبِكْنَمَْنيَبَو،ِراَهَّـنلٱَلوُطُُهُرتْسَي

ريهاشملاضعبريسفتىلع(نيماينبالبرلايأُنُكْسَي
.)نيماينبلعافلانأيلرهظييذلاو

برلانمنوكتفنكسييفريمضلانملاحامإ(ًانِمآ
نأبلوقلاىلعنيماينبنمنوكتف»هيدل«يفءاهلانمامإو
نكسيلعافنملاحهدقتعايذلاوبرلانكسيلعاف
.)برلاىلإعجريهيدليفءاهلاونيماينبلعافلاكلذنإو

ّرسفودضعلاوفتكلاسأرعمتجمبكنملا(ِهْيَبِكْنَم
ًاليثمتمالكلايفنأرهاظلاولبجلايحفسبنيبكنملامهضعب
ينتعيامكطابسألاريغصنيماينببينتعيهللانأوهو
امهنيبنكسيفهيبنكمىلعهلمحينأبفارخلاريغصبيعارلا
.)ًانمآ

ِسِئاَفَنِبُهُضْرَأِّـبَّـرلٱَنِمٌةَكَراَبُم:َلاَقَفُسوُيِلَو«١٣
َحتِةَضِباَّـرلٱِةَّـجُّللاِبَو،ىَدَّـنلٱِبِءاَمَّـسلٱ

ْ
.»ُت

٢٧:٢٨نيوكت٤٩:٢٥نيوكت

نإيشارلاق.)لاقفسويطبسليأ(َلاَقَفُسوُيِلَو
اهنأبطابسألارئاستاكربنعتزاتمافسويلىسومةكرب
نيوكت(فسويلبوقعيةكربةميدقلاةكربلانعةذوخأم
٢٦-٤٩:٢٢(.
َحتِةَضِباَّـرلٱِةَّـجُّللاِب

ْ
عجريًاراخبةجللاهايمدعصت«ُت

.)يشار(»ةبرتلابطرتكلذكاهدوعباهنإكلذقوفوًارطم
تحتيتلاهايملا»تحتةضبارلاةجللاب«دارأهنأرهاظلاو(
.)راهنألاوعيبانيلااهنميرجتيتلاضرألاحطس

ِتـاـَتـَبـْنُمِسـِئـاـَفَنَوِسـْمـَّـشـلٱِتَّـالـَغـُمِسـِئـاـَفَنَو«١٤
.»ِراَمْقَألٱ

ةيونسلالالغلايأِراَمْقَألٱِتاَتَبْنُم...ِسْمَّـشلٱِتَّـالَغُم
ًاراهنومنتيتلارامثألاوأليللاوراهنلالالغوأةيرهشلاو
نأيلرهاظلاونرورهشملانورسفملالاقامىلع(ًاليلو
تتبنوسمشلاّرحبتجضنوتمنيتلالالغلاىنعملا
رمقلانألرامقألابكلذىلعلدو.ليللاءادنأبتشعتناو

ريغتلسمشلانودرمقلاعمجو.همكحلوأليللاناطلس
.)لمأتفةفلتخمرامقأهنأكىتحمايألايلاوتىلعههجو

جلٱِرِخاَفَمْنِمَو«١٥
ْ
لٱِلاَبِ

ْ
ِماَكِإلٱِسِئاَفَنْنِمَو،ِةَميِدَق

.»ِةَّـيِدَبَألٱ
٣:٦قوقبح٤٩:٢٦نيوكت

نمو«يناربعلالصألايفو(ِةَميِدَقْلٱِلاَبِْجلٱِرِخاَفَمْنِمَو
نأليبرعلانتملايفامكىنعملاو»ةميدقلالابجلاسأر
ىلعةمدقتملاةميدقلابدارأو.هاوسنمرخفأوفرشأسأرلا
تناكاذإ«نيرسفملادحألاق.)نامزلايفالةسافنلاباهريغ
هنألالةميدقلابتفصُوو.رامثألاريخاهرامثأفةبصخملابجلا
يفركبلاةلزنمباهنأللبنامزلايفاهاوسلبقتناك
.»زايتمألا

دحألاق.رامثألاةمئادلالالتلايأ(ِةَّـيِدَبَألٱِماَكِإلٱ
ةلقتنمريغاهنوكلالةيدبألابلالتلاهذهتفصو«نيرسفملا
.)»ًامئاداهرمثنوكللب٣:٦قوقبحلابجلاوماكآلارئاسك

لِمَوِضْرَألٱِسِئاَفَنْنِمَو«١٦
ْ
يفِنِكاَّـسلٱىَضِرَو،اَهِئ ِ

لٱ
ْ
لَف.ِةَقْيَّـلُع

ْ
.»ِهِتَوْخِإِريِذَنِةَّـمِقَىلَعَوَفُسوُيِسْأَرَىلَعِتْأَت

٤٩:٢٦نيوكت٣٥و٧:٣٠لامعأو٤و٣:٢جورخ

يفِنِكاَّـسلٱىَضِر ةقيلعلايفىسوملرهظهللانإِةَقْيَّـلُعْلٱِ
نألاذهلعلو(اهيفنكاسهنأىسومهرّوصتفرانلابيهلب
ينسنميقباملكهلايخيفتناكدهشملاكلذةروص
ىتحهبطاخيةقيلعلايفهللاروصتهركذاملكناكفهتايح
ةسينكلةيزعتدهشملااذهنمناكو.)هنكسماهنأكتناك
قرتحياليناسنإلاهللالكيهنأيهوروصعلارمىلعهللا
نيوكتلارفسنمةيآلاهذهرخآو.هيفدقوتترانلانأعم
.)٤٩:٢٦نيوكت(

سيلذإلاذلاباليازلا(»ريزن«ةيناربعلايفوِهِتَوْخِإِريِذَن
نأبكلذّرسفولصفنملابمهضعباهمجرتو)لاذةيناربعلايف
.مهنعلصفنافهوعابنأبهتوخإنعًالصفنمناكفسوي
يرصانىنعمضعبهانعملعلولقعيالكلذمهضعبلاقو
يازلابريزنوتلق(.)٢:٢٣ىّتم(انبرهبفصُويذلا
نأليرصانلاىنعمضعباذهورقتحمليلقيبرعلايفهانعم
ةيناربعلايفروهشملاهانعمو.نيرقتحماوناكةرصانلالهأ
»هتوخإريذن«يعدكلذلوهولتقينأاورذنهتوخإوروذنم
فسوينأةصالخلاو.)٢٠و٣٧:١٨و٢٦:٤٩نيوكترظنا(
.)رصمىلإهعيبوهايإهتوخإراقتحايفحيسملاىلإًازمرناك

ألَا
َ
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هبٍ.مْئِراَنْرَقُهاَنْرَقَو،ُهَلٌةَنيِزِهِرْوَثُرْكِب«١٧ ُحَطْنَياَِمِ
ُفوُلُأَوَمِياَرْفَأُتاَوَبَراَُمه.ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإًاعَمَبوُعُّشلٱ
.»ىَّـسَنَم
٢٢:١١كولم١و٩٢:١٠رومزمو٢٣:٢٢ددع٥:١مايأ١
٤٨:١٩نيوكت٤٤:٥رومزمو

ترهتشادقوةطلسلاوةوقلاروثلابانهداري(ِهِرْوَثُرْكِب
٢٢:١رومزم(ىسنمضرأيفتناكوكلذبناشابناريث
ناكميارفأاميسالوفسوييطبسنمو.)٤:١سوماعو
نيبوأرةيروكبنألركبلابانهفسوييعُدو.برحلالاطبأ
.)٢و٥:١مايأ١رظنا(فسوياهذخأ

ريشياذه«يشارلاقىَّـسَنَمُفوُلُأَوَمِياَرْفَأُتاَوَبَراَُمه
فولألاىلإويميارفألادئاقلاعوشياهلتقيتلاتاوبرلاىلإ
»امه«هلوقو(.»ىسنمطبسنموهونوعدجاهلتقيتلا
امهنألىسنموميارفأاطبسامهبدوصقملاوهانرقىلإعجري
تايليئارسإلاءاسنلاةينغأهبشتةيآلاهذهو.)فسوينم
َبََرض«نهلوقيهونيينيطسلفلاىلعراصتنالارثأىلع
امهب«هلوقو.)١٨:٧ليئومص١(»ِهِتاَوَبَرُدُواَدَوُهَفوُلُأُلُواَش
نييناعنكلاعفديهنإ»ضرألايصاقأىلإًاعمبوعشلاحطني
٢٢:١١كولم١اذهبلباق(داعيملاضرأىصقأىلإنيينايدملاو
فسويةوقنأصنلارهاظوتلق(.)١٠و٨:٣لاينادو
.)لمأتفىسنمفولأوميارفأتاوبر

اَيَتْنَأَو،َكِجوُرُخِبُنوُلوُبَزاَيْحَرْفِا:َلاَقَنوُلوُبَزِلَو«١٨
.»َكِماَيِخِبُرَكاَّـسَي
١٥ىلإ٤٩:١٣نيوكت

مسقيفاذوهيبناطبسلاناذهنرتقاُرَكاَّـسَي...َنوُلوُبَز
ةيبرحلاةيجسلابلوألارهتشاوةيربلايفليئارسإةدايقنم
٢٢:٣٢مايأ١و٥:١٨ةاضقرظنا(ةيملسلاةمكحلابيناثلاو
٤٩:١٤نيوكتيفبوقعيةكربةكربلاهذهبلباقو٣٣و
ةئيلنمبوقعيانباامهنألًاعمناطبسلاناذهركُذو(.)١٥و
انهنولوبزجورخركذو.ناعنكضرأيفنيرواجتماناكو
ناكهنألركاسيمايختركذو.برحللجرخيناكهنأل
.)يشاوملاوةثارحلابينتعي

جلٱَىلِإ«١٩
ْ
لٱِناوُعْدَيِلََب

ْ
لٱَحِئاَبَذِناَحَبْذَيَكاَنُه.َلِئاَبَق

ْ
ِّـِرب

لٱِضْيَفْنِمِناَعِضَتْرَياَمَُّـهنَأل
ْ
طَمَرِئاَخَذَو،ِراَحِب

ْ
يفٍةَروُم ِ

.»ِلْمَّـرلٱ
٤:٥رومزم٢:٣ءايعشإ

طابسأناوعديامهنأيأَلِئاَبَقْلٱِناوُعْدَيِلَبَْجلٱَىلِإ
:٣٠مايأ٢رظنا(ربلاحئابذاومدقيلايرملالبجىلإليئارسإ
.)١٨و١١

ِجلَو«٢٠
َ
َنَكَسٍةَوْبَلَك.َداَجَعَّـسَويِذَّـلٱٌكَراَبُم:َلاَقَدا

.»ِسْأَّـرلٱِةَّـمِقَعَمَعاَرِّـذلٱََسَرتْفٱَو
خلا١٢:٨مايأ١وخلا١٣:١٠عوشي

ضرألانمهبيصنعسويأ(َداَجَعَّـسَويِذَّـلٱٌكَراَبُم
.)٢٨-١٣:٢٤عوشيرظنا

جلٱَنِم«هنإفَنَكَسٍةَوْبَلَك
ْ
لٱُةَرِباَبَج...َنيِّـيِدَا

ْ
ِسْأَب

لِلٍشْيَجُلاَجِر
ْ
مايأ١(»ِدوُسُألٱِهوُجُوَكْمُهُهوُجُو...ِبْرَح

١٢:٨(.

ِعِراَّـشلٱَنِمٌمْسِقَكاَنُهُهَّـنَأل،ِهِسْفَنِلَلَّـوَألٱىَأَرَو«٢١
َعَمُهَماَكْحَأَوِّـبَّـرلٱَّـقَحُلَمْعَيِبْعَّـشلِلًاسْأَرىَتَأَف،ًاظوُفَْحم
.»َليِئاَْرسِإ
٤:١٢عوشي١٧و٣٢:١٦ددع

ضرألانملوألامسقلاراتخايأِهِسْفَنِلَلَّـوَألٱىَأَر
ىلعاهمسقوىسوماهيلعىلوتسايتلاىلوألاضرألايهو
.)خلا٣٢:١ددع(ىسنمطبسفصنوداجونيبوأر

مهاطعأةعيرشلابحاصىسوميأِعِراَّـشلٱَنِمٌمْسِق
.لوألامسقلاكلذ

نمونويداجلاوأداجىتأيأخلاِبْعَّـشلِلًاسْأَرىَتَأَف
ةبراحملطابسألاةمدقميفناعنكضرأىلإمهعماوثرو
.)١٨-١:١٢عوشي(عوشيوىسومرمأبنييناعنكلا

.»َناَشاَبْنِمُبِثَيٍدَسَأُلْبِشُناَد:َلاَقَناَدِلَو«٢٢
١٨:٢٧ةاضقو١٩:٤٧عوشي

ههبشو.)بثولاعيرسيوقعاجش(ٍدَسَأُلْبِشُناَد
طبسدسأكسيلنادطبسدسأًاذإفناوعفأوةيحببوقعي
.)٤٩:٩نيوكتًاضيأرظنا٤٩:١٧نيوكت(اذوهي

سدقملاباتكلاسوماقيفءاجَناَشاَبْنِمُبِثَي
ناعنكضرأنمةعيطقناشاب«تسوبحروجروتكدلل
:٦٨رومزم(داعلجونومرحيلبجنيبندرألايقرشةعقاو
.»هاجللاونالوجلاوناروحلمشتناشابتناكو.)١٥
ةبصخماهتبرتو.ةيناكربةبرتأوروخصنمةفلؤماهلكو
مسمسلاوريعشلاوءاطنحلااهيفعرزيوريزغاهؤامو.ةياغلل
قشمديضارأًالامشاهدحيو.ةّنسركلاوسدعلاوةرذلاو
.ندرألاروغًابرغوداعلجضرأًابونجوةيروسةيدابًاقرشو

ألَا
َ
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ناشابلبجوهوزوردلالبجيقرشلااهبناجقرتخيو
بونجلاىلإلامشلانملالتةلسلسنالوجلابرميو.ميدقلا
لقحيهفهاجللاةعطاقمامأ.ةيفطمةميدقنيكاربيه
لتنمًاميدقتبكسنادقيناكربلارخصلايأافاللانم
ناشابتركُذو.ةبحشبرقبميدقناكربمفوهوناحيش
.سدقملاباتكلايفةرمنيتسوحن

)١٤:٥نيوكت(نييئافرلاءامدقلاناشابناكسناكو
ددع(نويليئارسإلاهلتقفاهكلمجوعىلعةميزهلاتهجوتو
ببسبترهتشادقو.هضرأاومستقاو)٣٢:٣٣و٢١:٣٣
٢٢:١٢رومزمو٣٢:١٤ص(اهراجشأواهيشاومواهاعرم
نماهيفو)٣٩:١٨لايقزحو٥٠:١٩ايمرإو٢:١٣ءايعشإو
١٣-٣:٣ةينثت(سدقملاباتكلاقدصديؤيامراثآلا
:عاونأةعبرأاهتينبأنمو)١٣:٣٠عوشيو
.نكسللرواغم.١
اهنمعرفتيوًامدق١٥٠اهلوطغلبيضرألاتحتمجانم.٢

.اهفقسيفاهاوكحتفنتتويباهبناجبضرألاتحتةقزأ
.رخصلايفةروقنمتويب.٣
نماهاوكواهباوبأوةتوحنمةراجحنمةينبمتويب.٤

.ًاضيأرجحلا

.)٦٨:١٥رومزم(هللالبجعمناشابلبجركُذو
)٤:١سوماع(ناشابتارقببليئارسإنمنوملاظلابقُلو
:٢٢رومزم(حيسملاءادعألناشابءايوقأناريثلاريعُتساو
١٢(.

مهنإفشيالذخأىلإةرابعلاهذهبراشأيبنلانأحّجرملاو
ةسيرفلاىلإدسألابثيامكاهيلإاوبثوذإةأجفاهوذخأ
.)٢٨و١٨:٢٧ةاضق(

ًةَكَرَبْئِلَتْمٱَو،ًىضِرْعَبْشٱِيلاَتْفَناَي:َلاَقِيلاَتْفَنِلَو«٢٣
لٱِكِلْمٱَو،ِّـبَّـرلٱَنِم

ْ
جلٱَوَبْرَغ

ْ
.»َبوَُن

خلا١٩:٣٢عوشي٤٩:٢١نيوكت

يناربعلالصألايفوَبوُنَْجلٱَوَبْرَغْلٱِكِلْمٱ...ِيلاَتْفَناَي
رحبنميلاتفنمهسيفنكيملو»بونجلاورحبلاكلما«
.)ملكتملافقومنمًابرغناكاذهو(ليلجلارحبىوس
يذلانامزلايفالإسدقملاباتكلايفرهتشيملرحبلااذهو
كلماهيفيتلايلاتفنونولوبزضرأيفانصلخمهيفناك
ًاثاريمضرألاممأذخأوبونجلاوبرغلانييليلجلاهباحصأب
.هلًاكلمضرألايصاقأوهل

لٱَنِمٌكَراَبُم:َلاَقَريِشَألَو«٢٤
ْ
ًالوُبْقَمْنُكَيِل.ُريِشَأَنيِنَب

يفْسِمْغَيَو،ِهِتَوْخِإْنِم .»ُهَلْجِرِتْيَّـزلٱِ
٢٩:٦بويأ٤٩:٢٠نيوكت

لاقنكلةكرابمنينبلارثكأيأُريِشَأَنيِنَبْلٱَنِمٌكَراَبُم
ريشألثمنينبلايفًاكرابمطابسألانمىرتالكنإ«يشار
نأاذهنمرهظف(»كلذكناكاذامللوقأنأعيطتسأالو
ينبنمرثكأًاريثكنيكرابمنينباذناكريشأنأىنعملا
.)طابسألارئاس

طابسأرئاسنمًابوبحميأِهِتَوْخِإْنِمًالوُبْقَمْنُكَيِل
.)٤٩:٢١نيوكت(ةنسحتناكهلاوقأنألليئارسإ

يفْسِمْغَي بصخلاةرثكنعةيانكاذهُهَلْجِرِتْيَّـزلٱِ
دارأولىتحريثكبصختاذهضرأنوكتنأهلبلطهنإف
.عاطتسالءاملالدبتيزلابهيلجرلسغينأ

.»َكُتَحاَرَكِماَّـيَأَكَو،َكُجيِلاَزَمٌساَحُنَوٌديِدَح«٢٥
٨:٩ص

تشحنولزرب«ةيناربعلايفوَكُجيِلاَزَمٌساَحُنَوٌديِدَح
»كلاعنساحنوديدح«مهضعباهمجرتاذهلو»كلعنم
)٩:٢٥عوشي(»تولعن«ةيناربعلايفلاعنلانأروهشملاو
.ةفاضإللميملاتفذُحانهو)٢٤:٢٣لايقزح(»ميلعن«و
٢٥:٩ةينثتو١٤:٢٣نيوكت(ةيبرعلايفامك»لعن«درفملاو
ةظفلتأتملو.)ةيناربعلايف٤عوةيبرعلايف٢٩:٥و١٠و
لاق(سدقملاباتكلانمعضوملااذهريغيف»لعنم«
سرتمعمج(سراتموألافقأاهانعمنأحجرألاو)مهضعب
.جراخنمهحتفعنمتلبابلافلخعضوتةبشخوهو
ديلابحتفيهنأالإقالغملاوهوجالزمعمجةيبرعلايفجيلازملاو
ةرقدلابةماعلاضعبهيمسياممعيفحاتفملابحتفيقالغملاو
دنعفرعياموهسرتملاونانسأالبةركسلابمهضعبو
هضرأنأىنعملاو.)رجنلابمهضعبدنعورقدلابمهضعب
ةضرعتناكفروغثاهدحنألكلذبهلاعدوةنيصحنوكت
تناكًاساحنوًاديدحاهجيلازمتناكاذإهنإفءادعألاوزغل
رفسيفةعنمللًاعمساحنلاوديدحلاركُذو.ًادجةعينم
.)٤٥:٢ءايعشإ(ءايعشإرفسيفو)١٠٧:١٦رومزم(ريمازملا

ةاروتلاةيشاحرظناكتوقوأ(َكُتَحاَرَكِماَّـيَأَكَو
.)ةينيعبسلاةمجرتلاوموجرتلاوةيزيلكنالاةمجرتلاودهاوشلاب
يفكتوقنكتل«كلذىنعمنأةيدوهيلاريسافتلايفءاجو
»كمايأةدمًايوقنكتل«وأ»ةبيبشلايفكتوقكةخوخيشلا
ةيبرعلاةمجرتلاىلعىنعملاو(مالكللقفاوملاوهيناثلالوقلاو
.)كتايحمايألكًاحيرتسمنكتل

ألَا
َ
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يفَءاَمَّـسلٱُبَكْرَي.ُنوُروُشَياَيِهللاٱَلْثِمَسْيَل«٢٦ ِ
لٱَوَكِتَنوُعَم

ْ
يفَماَمَغ .»ِهِتَمَظَعِ

٣٢:١٥ص١٠:٦ايمرإو٨٦:٨رومزمو١٥:١١جورخ
٣:٨قوقبحو١٠٤:٣و٣٤و٣٣و٦٨:٤رومزم

ايهللالثمنمسيليأُنوُروُشَياَيِهللاٱَلْثِمَسْيَل
ريسفترظنا(انرخصكسيلممألارخصفبوبحملاليئارسإ

.)٣٢:١٥ص
يفَءاَمَّـسلٱُبَكْرَي امككبورخيفكقفارييأ(َكِتَنوُعَمِ
هتيآوءامسلانتمىلعةيربلايفليئارسإينبقفاريناك
.)باحسلاورانلادومع

يفَماَمَغْلٱَو ريسفتوهومامغلابكريويأ(ِهِتَمَظَعِ
يفىنعملااذهلبوكرلاءاجدقو»ءامسلابكري«هلوقل
٣٣و٦٨:٤رومزمرظنا.سدقملاباتكلانمةريثكعضاوم
.)٣:٨قوقبحو١٩:١ءاعيشإو١٠٤:٣و٣٤و

لٱُهٰلِإلٱ«٢٧
ْ
لَمُميِدَق

ْ
َحتْنِمُةَّـيِدَبَألٱُعُرْذَألٱَو،ٌأَج

ْ
َدَرَطَف.ُت

لٱَكِماَّـدُقْنِم
ْ
.»ْكِلْهَأ:َلاَقَوَّـوُدَع

٥و٤و٩:٣ص٩٠:١رومزم

هنمدباليلزألاو.هلةءادباليذلايأُميِدَقْلٱُهٰلِإلٱ
.لاحموهومدعنمدوجولاناكالإو

يفءاجو»ةنوعم«وأ»هنعم«يناربعلالصألايفوٌأَجْلَم
ةرابعلاو(.أجلميأ»نوعم...يندأ«نيعستلارومزملا
يفءامسلابكري«هلوقلليلعتلاعقومةعقاوةيفانئتسا
ولو.أجلمهنألكعمبراحيوكنيعيبرلايأ»كتنوعم
اممىنعملااذهلعلوبسنأناكلةنوعموأنوعهنألليق
انهتاذلاىلإردصملادانسإويناربعلالصألاهلمتحي
.»ةبحمهللا«هلوقك»نوعميدقلاهلإلا«هلوقفةغلابملل

َحتْنِمُةَّـيِدَبَألٱُعُرْذَألٱَو
ْ

بكري«هلوقبقلعتماذهُت
هنأكفًاضرتعميليلعتلاءاشنإلاعقوو»كتنوعميفءامسلا
هنألةمئادلاهتوقبكتحتنمكيوقيوكقوفنمكنيعيلاق
.ةيدبأهتردقيلزألاريدقلاويلزأريدق

رئاسك(ةردقلايفهلريظنالهنوكليأَّـوُدَعْلٱ...َدَرَطَف
.ودعلاعفد)تافصلا

امكيدارإلاهرمأدرجمبودعلاكلهأيأ(ْكِلْهَأ:َلاَقَو
.)ناكفنكملاعلللاق

َبوُقْعَيُْنيَعُنوُكَت.ُهَدْحَوًانِمآُليِئاَْرسِإَنُكْسَيَف«٢٨
.»ًىدَنُرُطْقَتُهُؤاَمَسَو،ٍرَْمخَوٍةَطْنِحِضْرَأَىلِإ
نيوكت٨و٨:٧ص٣٣:١٦و٢٣:٦ايمرإو٢٣:٩ددع
١١:١١صو٢٧:٢٨

الوهقلقيءيشالًانئمطميأًانِمآُليِئاَْرسِإَنُكْسَيَف
اذوهيصلخي)حيسملامايأيأ(مايأيف«.هورعيفوخ
الإمايألاكلتيفكلذنوكيالنكلو»ًانمآليئارسإنكسيو
.»ةيدبألاعرذألا«ىلعاوملكتينأاوفرعىتم

رظنتيأبوقعيلآنويعيأ(خلاَبوُقْعَيُْنيَعُنوُكَت
يذلابنعلاوةطنحلالغتضرأىلإليئارسإينبنويع
.)رمخلاهنمنوكت

.)٢٧:٢٨نيوكتريسفترظنا(ًىدَنُرُطْقَتُهُؤاَمَس

ًاروُصْنَمًابْعَشاَيَكُلْثِمْنَم!ُليِئاَْرسِإاَيَكاَبوُط«٢٩
،َكُؤاَدْعَأَكَلُلَّـلَذَتَيَف!َكِتَمَظَعِفْيَسَوَكِنْوَعِسْرُت،ِّـبَّـرلٱِب
هتاَعَفَتْرُمُأَطَتَتْنَأَو .»ِْمِ
١١ىلإ١١٥:٩رومزم٧:٢٣ليئومص٢و١٤٤:١٥رومزم
ص٨١:١٥و٦٦:٣و١٨:٤٤رومزمو٢٢:٤٥ليئومص٢و
٣٢:١٣

طبغيذخأطابسألاكرابنأدعب(ُليِئاَْرسِإاَيَكاَبوُط
ىبوطو.هنوعوريدقلاهبرةيانعبهئنهيوليئارسإبعشلك
طلاىنعمبردصم

ِّـ
اكذوّذلذإءيشلاباطردصمبي

ىنعمبةملكلاهذهلمعتسُتوداجوَّـلجوالحونسحو
ةفاضمةرابعلايفيهو.ريخلاوىنسحلاوةداعسلاوةطبغلا
ىبوطلاقيفةفاضإالباهلامعتسارثكيوبطاخملاريمضىلإ
.)كل

وأكلثمدحأالىنعملافيراكنإماهفتسالا(َكُلْثِمْنَم
.)كلثمبعشال

.)ًامئادبرلاهرصنييأ(ِّـبَّـرلٱِبًاروُصْنَم
سرتلايقيامككلنيعملاكبركيقاويأَكِنْوَعِسْرُت
نمهلاثمأيفلاقياذكوةغلابمللًانوعانههللااعدف.هلماح
.)١١-١١٥:٩رومزم(تاذللىنعملاةراعتسا

امككلمظعملاكهلإكنععفاديأ(َكِتَمَظَعِفْيَسَو
ةمظعانههللاهتوعدو.هببراضلانعفيسلاعفدي
.)ًانوعهايإهتوعدك

لَمَتَتَكِتَّـوُقِمَظِعْنِم«َكُؤاَدْعَأَكَلُلَّـلَذَتَيَف
َكَلُقَّـ

ليئارسإءادعأنأىنعملاو.)٦٦:٣رومزم(»َكُؤاَدْعَأ
هنوعسرتهنألهيمدقدنعمهسفنأنوحرطيوهلنوعضخي
نبيعمشهلعفامًانسحاذهىنعمنيبيو.هتمظعفيسو
:١٩ليئومص٢رظنا(ميلشروأىلإعجاروهودوادمامأاريج
بعشلاوًادارفأليئارسإطابسأىسومةكربةياهناذهو.)١٨
.ًالامجإ

ألَا
َ
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َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ىسومتوم

َىلِإ،وُبَنِلَبَجَىلِإَبآوُمِتاَبَرَعْنِمىَسوُمَدِعَصَو«١
لٱِسْأَر

ْ
ْنِمِضْرَألٱَعيَِمجُّبَّـرلٱُهاَرَأَف،اَحيِرَأَةَلاَبُقيِذَّـلٱِةَجْسِف

لِج
ْ
.»َناَدَىلِإَداَع
نيوكت٣:٢٧ص٣٢:٤٩صو٣٣:٤٧و٢٧:١٢ددع
١٤:١٤

.)احيرأهاجتندرألايداويفام(َبآوُمِتاَبَرَع
دحأوهوابنلبجببرعلادنعفورعملاوه(وُبَنِلَبَج
.)احيرأهاجتميرابعةلسلسلابج

يهوعفترملتوأةيبارعضولالصأيفاهانعمةَجْسِفْلٱ
.)٢١:٢٠ددعرظنا(وبنلبجةنقىلعةمكألمَلَعانه

دالبيفةسدقملاضرألاندممدقأنمةنيدماَحيِرَأ
نمنيليموميلشروأنمًاليمنيرشعةياغىلعنيماينب
.مويلاىلإمسالااذهبفرعتلازتالوندرألا

دالبىلإندرألايقرشنمضرألااهنأحّجرملا(َداَعْلِج
.)مويلاءاقلبلابفرعُياماهنموبرعلا

يفليئارسإضرأنميلامشلامختلايفةنيدم(َناَد
خيشلالبجبمويلافورعملانومرححفسىلعيلاتفنطبس
اهنأمهضعبمعز.ندرألاجراخمضعبويضاقلالتدنع
.)يضاقلاّلتاهنأةعامجحّجروسايناب

نكامألاونكامألاهذهلكىسومىرأبرلانإ(
:٣٢و٣:٢٧ص(يفركذامىلعةيتآلاةيآلايفةروكذملا
٥٢(.

ِضْرَأَعيَِمجَو،ىَّـسَنَمَوَمِياَرْفَأَضْرَأَوِيلاَتْفَنَعيَِمجَو«٢
لٱَىلِإاَذوَُهي

ْ
لٱِرْحَب

ْ
.»ِّـِيبْرَغ

١١:٢٤ص

يلامشلامسقلايفيهويلاتفنطبسضرأيأ(ِيلاَتْفَن
يناطيللااهنم)٣٩-١٩:٣٢عوشي(نييليئارسإلادالبنم
.)ليلجلارحبوندرألاو

ًابرغطسوتملارحبلاضرألاهذهدودح(َمِياَرْفَأَضْرَأ
نادضرأضعبوًالامشىسنمضرأضعبوًاقرشندرألاو
.)هوليشاهندمنمناكوابونجنيماينبو

يبرغناكويبرغلاىسنمطبسفصنضرأيأ(ىَّـسَنَم
يقرشهبيصنناكفرخآلافصنلاامأميارفأراوجيفندرألا
.)خيشلالبجىلإناروحنمدتميناكوندرألا

روتكدللسدقملاباتكلاسوماقيفءاجاَذوَُهيِضْرَأ
صعوشييفتفصُواذوهيضرأ«هصنامتسوبجروج
ةزغودودشأكلحاسلاندمنألاهلكاهوكلتميملو١٥
نيينيطسلفلايديأيفتيقباهريغونورقعونولقشأو
نموطولرحبىلإطسوتملارحبلانممهبيصندودحتناكو
احيرأنميقرشلابونجلاىلإ)ةلجحنيع(ةلجحتيب
ينبيداوولجورنيعىلإاينعتيببرقبسمشنيعو
ةنمتوسمشتيبوميراعيةبيرقوحوتفنهايمومونه
.)١١-١٥:٥عوشي(افاييبونجلايمأ٤ليئيبنيونورقعو
.كانهيلامشلامختلاناكافاييبونجنيبوررهننإرهظيو
.ًامامتاذوهيضرأجراختناكميلشروأنأكلذنمرهظيو
ناكو.شيرعلارهنىلإطولرحبنميبونجلامختلاناكو
ًاليم٥٠وحنقرشلاىلإبرغلانمضرألاهذهضرع
.»ًاليم٤٥وحنلامشلاىلإبونجلانماهلوطو

رحبلابًاضيأفرعيومورلارحبوهو(ِّـِيبْرَغْلٱِرْحَبْلٱ
.)١١:٢٤صرظناطسوتملا

لههنأيهوتاشقانملااهيفترثكةلئسمانهيقبو
نوننبعوشيهقفارلهووبنلبجىلإهدحوىسومدعص
قفارامكهنأدقتعأانأمهضعبلاق.أبنلااذهبتكيذلا
بطاخيلظايليإنأامكوىسومعوشيقفارايليإعشيلأ
ىسوملظهذيملتنعةيرانلاةبكرملاهتفطخنأىلإعشيلأ
عوشينإوهذيملتينيعنعهللاهاراونأىلإعوشيبطاخي
عمناكهنأمتكةمكحلعوشينإوإبنلااذهبتاكوههسفن
هدبعوبرلارمأىوسدهشملارومألكنمركذيملوىسوم
ىلعهمالكيفونيتيآلانيتاهريسفتيفيشارلاق.ىسوم
ضرألاىسوملنلعُينأةلعرصتقيملبرلانإ«دهشملااذه
نملكيفثدحيسامهلنلعأنأكلذىلعدازلب
دهشملانأملعنامنإرومألاكلتنمًائيشفرعنملو.اهئازجأ
ةيرشبلانيعلاكةملظمنكتملدهاشملانيعنإوًالماكناك
.ةديعبلافارطألاىرتتناكفميظعلادهشملاكذلثميف
يأ(»فقوملاكلذنمًاليمنيسمخةياغىلعيبرغلارحبلاو
.)ةجسفلاسأر

جلٱَو«٣
ْ
َىلِإ،ِلْخَّـنلٱِةَنيِدَماَحيِرَأَةَعْقُبَةَرِئاَّـدلٱَوَبوَُن

.»َرَغوُص
٢٨:١٥مايأ٢و٣:١٣و١:١٦ةاضق

.)בגנ(»بجن«ةيناربعلايفوَبوُنَْجلٱ
.ندرألالهسَةَرِئاَّـدلٱ

ألَا
َ
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ةنيدماهسفناحيرأنوكتنأّحصيِلْخَّـنلٱِةَنيِدَماَحيِرَأ
يفًاناكملخنلاةنيدمنوكتنأّحصيو)رهاظلاوهو(لخنلا
يفواهيفلخنلاةرثكلكلذكتيمُساهلعلواحيرأراوج
.اهيحاوض

٣:١٠نيوكترظنا(ةرئادلاندمىدحإَرَغوُص
.)ريسفتلاو

ُتْمَسْقَأيِتَّـلٱُضْرَألٱَيِهِهِذٰه:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَو«٤
َكُتْيَرَأْدَق.اَهيِطْعُأَكِلْسَنِل:ًالِئاَقَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإل
.ُ»ُربْعَتَالَكاَنُهَىلِإَكَّـنِكٰلَو،َكْيَنْيَعِباَهاَّـيِإ
:٣ص٢٨:١٣و٢٦:٣و١٥:١٨و١٣:١٥و١٢:٧نيوكت
٣٢:٥٢و٢٧

نأكنكميىسوماي«ةيآلاهذهريسفتيفيشارلاق
يذلامسقلانإبوقعيوقاحسإوميهاربإللوقتوبهذت
لهأنكلو»هبىفودقكرابتسودقلامكلهمسقأ
النيمأهللانأبمهئبنينمىلإنيرقتفممهنظنالسودرفلا
.ثنحيالوداعيملافلخي

يفِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُمَكاَنُهَتاَمَف«٥ َبآوُمِضْرَأِ
.»ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح
٢و١:١عوشيو٣٢:٥٠ص

ىلعيأ»هوهييفىلع«ةيناربعلايفوِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح
»ةلبقبتاميأ«دوهيلاورسفملاقكلذلوبرلامف
امًاريثكةرابعلاهذهنإفةيبرعلاةمجرتلايفامحيحصلاو
وهوىسومىلعنونستضقتهنإفلوقلاىنعمبتءاج
مف«ىسومعاطأو.برلامفوأ»هوهييف«ىضتقمبلعفي
هللاقبرلاوةرخصلابرضمويالإهلامعألكيف»برلا
ىلاعتهرماوأنمرمأرخآعيطينأىسومىلعيقبواهملك
برلامفىلعتوميوعجطضينأوهوضرألاهذهىلع
امةريخألاىسوممايأةصقيفو.هتوقىضتقمىلعيأ
ريغملاعلايفهتبغرلركذالفتاذلاراكنإنمهنمبجعُي
هلقيملاملاقلوسرلاسلوبف.هئاجرلنايبالوروظنملا
ردصمىسومتومناكو.ةيتآلاةايحلالامآيفىسوم
ىريوندرألاربعينأعطتسيملهنألهسفنلملأوهبعشلمومغ
هتوكسناو.رهنلاكلذنمرخآلابناجلايفبرلالامعأ
هنأحّجرملاو.برلابًاقصتلمتامهنكلًابيجعهتوكسوًابيرغ
هبطيحترخآملاعيفهنادجوبنوكيهنإوىشالتيالهنأملع
ملفهعمناكبرلانإ.ًافنآلاقامىلع»ةيدبألاعرذألا«هيف
نأىلإجاتحمهنألخيملىتحفوخهرتعيملهنإ.ًارشفخي
.»ًارشفاخأالتوملالظيداويفتيشماذإ«لوقي

يفُهَنَفَدَو«٦ جلٱِ
ْ
يفِءاَوِ .َروُغَفِتْيَبَلِباَقُم،َبآوُمِضْرَأِ

لٱاَذٰهَىلِإَُهْربَقٌناَسْنِإْفِرْعَيَْملَو
ْ
.»ِمْوَي

٩اذوهي

ىسومريغلماركإلااذهنكيملو.برلاهنفديأُهَنَفَدَو
.ةأطخلاسانللهنفدهللانبانإف

الىوجنموهفعساوٍداووأضرألانمنطب(ِءاَوِْجلٱ
.)يحةيناربعلايفوهوًاضيأعساولايداولاوهوّوجعمج

.ةجسفلايفناكمَروُغَفِتْيَب
نييحيسملانيرسفملاضعبلاقُهَْربَقٌناَسْنِإْفِرْعَيَْملَو
ليئاخيمنيبماصخلانأدقتعأتئتفاموتدقتعا
عقاولايفناك)٩عاذوهي(ىسومدسجىلعناطيشلاو
توملانمموقيناكىسومنإفهدسجةمايقىلع
ماصخلاكلذناكىتمملعنالو.كلذنمهعنميناطيشلاو
ىسوموتومالبءامسلاىلإلقُنيذلاايليإنأملعننكلو
ملوسدقملالبجلاىلعدجملايفًاعماناكنفُدوتاميذلا
ىسومةدهاشمبلوقلابعصيو.امهنيبديدجلادهعلاقرفي
هنفدمنمرشنُيملهدسجوأهدسجىلإدعتملهسفنوًالجر
.هبهسفنّلحتو

ةرابعلاهذهنأىلععطاقليلداذهِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ
وأعوشياهبتاكوريصقبسيلنمزبىسومتومدعبتبتُك
.نيمهلملانمهريغ

َْملَو،َتاَمَنيِحًةَنَسَنِيْرشِعَوٍةَئِمَنْبٱىَسوُمَناَكَو«٧
.»ُهُتَراَضَنْتَبَهَذَالَوُهُنْيَعَّـلِكَت

١١و١٤:١٠عوشيو٤٨:١٠و٢٧:١نيوكت٣١:٢ص

.)ربكلانماهرصبفعضيمل(ُهُنْيَعَّـلِكَتَْمل
بهذفههجوءامّفجاميأ(ُهُتَراَضَنْتَبَهَذَالَو
.)هقنور

يفىَسوُمَليِئاَْرسِإوُنَبىَكَبَف«٨ َنيِثَالَثَبآوُمِتاَبَرَعِ
.»ىَسوُمِةَحاَنَمِءاَكُبُماَّـيَأْتَلُمَكَف.ًامْوَي
٢٠:٢٩ددعو١٠و٥:٣نيوكت

اوكبامكًامْوَيَنيِثَالَث...ىَسوُمَليِئاَْرسِإوُنَبىَكَبَف
اذهنأانهلمأتلاقحتسياممو.)٢٠:٢٩ددع(نوراهىلع
تومركذيملو)١٠:٦ص(هنفدونوراهتومركذرفسلا
شداقيفتنفُداهنأددعلارفسيفركُذنكلواهنفدوميرم
.)٢٠:١ددع(

ألَا
َ
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ألَتْمٱِدَقَناَكٍنوُنُنْبُعوُشَيَو«٩
َ
َعَضَوْذِإ،ٍةَمْكِحَحوُر

ىَصْوَأاَمَكاوُلِمَعَوَليِئاَْرسِإوُنَبُهَلَعِمَسَف،ِهْيَدَيِهْيَلَعىَسوُم
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱ
٢٣و٢٧:١٨ددع٦:٣لاينادو١١:٢ءايعشإ

ةقباسلاةيآلايفهلوقلليلعتلاعقومةعقاوةيآلاهذهلعل
فكفلاقهنأكف»ىسومةحانمءاكبمايأتلمكف«
نأردقيهنأنيبتنوننبعوشينألحونلانعنويليئارسإلا
.بعشلاهيلإجاتحيامبموقي

اهلمتحتيتلاةمكحلالماكناكيأٍةَمْكِحَحوُرَألَتْمٱ
.ةيرشبلاةقاطلا

اذهو)٢٣و٢٧:١٨ددعرظنا(ِهْيَدَيِهْيَلَعىَسوُمَعَضَو
.سدقملاباتكلايفمسرلااذهللاثملوأ

ىصوأامكلقيملىَسوُمُّبَّـرلٱىَصْوَأاَمَكاوُلِمَعَو
اهعضويتلاةعيرشلانعجرخيملعوشينألعوشيبرلا
عوشيلليئارسإينبعامتساناكاذإفىسومهديس
.ىسوملمهعامتساك

يفٌّيِبَنُدْعَبْمُقَيَْملَو١٠«١٢-١٠ ىَسوُمُلْثِمَليِئاَْرسِإِ
يف١١،ٍهْجَوِلًاهْجَوُّبَّـرلٱُهَفَرَعيِذَّـلٱ لٱَوِتاَيآلٱِعيَِمجِ

ْ
ِبِئاَجَع

يفاَهَلَمْعَيِلُّبَّـرلٱُهَلَسْرَأيِتَّـلٱ ِعيِمَجِبَوَنْوَعْرِفِبَْرصِمِضْرَأِ
يفَو١٢،ِهِضْرَأِّـلُكَوِهِديِبَع لٱِّـلُكِ

ْ
ملٱِّـلُكَوِةَديِدَّـشلٱِدَي

ِفِواَخَْ
لٱ
ْ
.»َليِئاَْرسِإِعيَِمجُِنيْعَأَماَمَأىَسوُماَهَعَنَصيِتَّـلٱِةَميِظَع
:٥صو٨و١٢:٦ددعو٣٣:١١جورخ١٨و١٨:١٥ص
٧:١٩و٤:٣٤ص٤

رصعدعبتبتُكتايآلاهذهنأحّجرملاخلاْمُقَيَْملَو
ةدعليئارسإينبيفماقهنأيضتقتاهنألليوطنمزبعوشي
يفهاوسىلعىسومزايتماهللانابأدقو.ىسومدعبءايبنأ
.)٨و١٢:٧ددعريسفترظنا(ةنابإنسحأددعلارفس

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
َ

ةينثتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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