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

٤..لوصفةرشعاهيفوةسمخلاىسومرافسأيفةمدقم
٤اهنملكمساورافسألاهذهعومجممسايف:لوألالصفلا
ىلعلمتشملاسدقملاباتكلانمةاروتلاةلزنميف:يناثلالصفلا

٤....................ميدقلادهعلارافسأ
٤....طوقسلالبقةعيرشلاوأةاروتلايف:ثلاثلالصفلا
ةعيرشلاوأةاروتلايف:عبارلالصفلا

٥...................ىسومىلإمدآنم
٥........ةعيرشلابيحولاةرورضيف:سماخلالصفلا
نأيفوأةعيرشلابيحولاقيرطيف:سداسلالصفلا

٦................جيردتلابتنلعُأةعيرشلا
٦.........ىلوألانيحوللاةعيرشيف:عباسلالصفلا
٧..............ةيناثلاعئارشلايف:نماثلالصفلا
٧.........ةسمخلارافسألابتاكيف:عساتلالصفلا
٧.اهعفدورافسألاهذهىلعتاضارتعالايف:رشاعلالصفلا

٩........لوصفةتساهيفونيوكتلارفسيفةمدقملا
٩..............رفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
٩............نيوكتلارفسةيمهأيف:يناثلالصفلا
٩........نيوكتلارفستالمتشميف:ثلاثلالصفلا
١٠...........نيوكتلارفسبتاكيف:عبارلالصفلا
١٠............رفسلااذهةياغيف:سماخلالصفلا

رفسةحصىلعتاضارتعالايف:سداسلالصفلا
١٠....................اهعفدونيوكتلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
١٢.........................ُلَّـو

١٤.....ىسوممالكلةقفاومةيملعةثداحةرشعسمخ
١٥............................ةصالخلا
٢١...........................كلذنايب

ألَا
َ

٢٦..........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
٢٩............................ديلاوتلا
٢٩........................ةرشعلاماسقألا
٣٤..............................هيبنت
٣٤............................تاهيبنت
٣٧............................ناتدئاف

ألَا
َ

٣٨.........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٤٣.........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٤٣........ةيسودرفلاريغةشيعملاوةيتيبلاةايحلابيترت
٤٦.........................هلسنونيياق
٤٧.................تيشبليباهنعضيوعتلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٤٨........................ُسِمَا
٤٨.............مدآديلاوميأتوديلوتباتك٢
٤٨...............حونىلإمدآنمءابآلاةلسلس

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلا
شرامميلوسقلل
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ألَا
َ

٥١.......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٥٣........)٩:٢٨صىلإ٦:٩ص(حونديلاوم٣
٥٥..............................دئاوف

ألَا
َ

٥٥........................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٥٨........................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٦١........................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٦٤........................ُِرشاَع
٦٤.........١١:٩صىلإ١٠:١صحونينبديلاوم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٧١....................ََرشَعيِداَْ

٧٣..........................ماسديلاوم
٧٤..........................حراتديلاوم

ألَا
َ

٧٦.....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
٧٨......................رصمىلإماربأرفس

ألَا
َ

٨٠.....................ََرشَعَثِلاَّـثلٱُحاَحْص
٨٠..........طولنعهلاصفناورصمنمماربأعوجر

ألَا
َ

٨٢.....................ََرشَعَعِباَّـرلٱُحاَحْص
٨٢................ندرألايداورموعلردكةوزغ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٨٦....................ََرشَعَسِمَا

ألَا
َ

٨٩...................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٨٩...........................ةيراجلانبا

ألَا
َ

٩٢.....................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
٩٢.........ناتخلارسبدهعلاتابثإيأ:ناتخلادهع

ألَا
َ

٩٥.....................ََرشَعَنِماَّـثلٱُحاَحْص
ارممتاطولبدنعميهاربإلةكئالملاةرايز

٩٥......................مودسبارخو

ألَا
َ

٩٩.....................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

١٠٤.......................َنوُْرشِع
١٠٤.................رارجيفهتأرماميهاربإراكنإ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
١٠٧.................َنوُْرشِع

١٠٧...............ليعامسإضفروقاحسإداليم
١٠٩....................ميهاربإلكلاميبأةفلاحم

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

١١١..................َنوُْرشِع
١١١...............اّيروملبجىلعقاحسإةمدقت
١١٤..........................روحاندالوأ

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

١١٥..................َنوُْرشِع
١١٥......................اهنفدوةراستوم

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

١١٧...................َنوُْرشِع
١١٧.....................ةقفروقاحسإجاوز

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

١٢٣.................َنوُْرشِع
١٢٣.....................ةروطقميهاربإجوزت
١٢٥.......................ليعامسإديلاوم
١٢٥................٢٩ىلإ١٩عقاحسإديلاوم
١٢٧.هتيروكبوسيععيبوبوقعيووسيعنملكاياجسنايب

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

١٢٧.................َنوُْرشِع
١٢٧...................رارجىلإقاحسإباهذ
١٣٠...............نيتيناعنكنيتأرماوسيعجوزت

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

١٣١..................َنوُْرشِع
١٣١........ةيروكبلاةكربىلعلوصحللبوقعيلايتحا
١٣٤.........ناراحىلإبوقعيلةقفروقاحسإلاسرإ

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

١٣٥..................َنوُْرشِع
١٣٦.................ليعامسإةنباوسيعجوزت
١٣٦.........................بوقعيملح

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

١٣٨..................َنوُْرشِع
١٣٨.................ليحارلوةئيللبوقعيجوزت
١٤١.............بوقعيلةنباوًانبارشعدحأداليم

ألَا
َ

١٤١........................َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
١٤٣................ةرجألابناباللبوقعيةمدخ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
١٤٥..................َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

١٤٥........امهتحلاصموهايإنابالعابتاوبوقعيبره

ألَا
َ

١٤٩...................َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
١٥٠.......٣٣:١٦صىلإ٣عوسيعوبوقعيحلاصت

ألَا
َ

١٥٢..................َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ةنيدىلإةءاسإلاوناعنكضرأيفبوقعيةماقإ

١٥٤.)٣٤صىلإ٣٧:١٧ص(يوالونوعمشماقتناو

ألَا
َ

١٥٤...................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٥٦.................نوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا
١٥٦........قاحسإةافووليإتيبىلإبوقعيباهذ

ألَا
َ

١٥٩.................َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
١٥٩.........................وسيعديلاوم

ألَا
َ

١٦٣..................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
١٦٣.....فسويمهاخأبوقعيدالوأعيب:بوقعيديلاوم
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ألَا
َ

١٦٧..................َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
١٦٧.......................اذوهيةرسأخيرات

ألَا
َ

١٦٩..................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
١٦٩...............رافطوفتيبيففسويباصم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ

١٧١.......................َنوُعَبْر
١٧١....نيزابخلاسيئروةاقسلاسيئرملحفسويريسفت

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
١٧٣.................َنوُعَبْر

١٧٣..هجاوزورصمىلعهمكحونوعرفملحفسويريسفت

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

١٧٨..................َنوُعَبْر
١٧٨................رصملىلوألافسويةوخإةرايز

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ

١٨٢.................َنوُعَبْر
١٨٢....................ةيناثرصمىلإباهذلا

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
َ

١٨٥..................َنوُعَبْر
١٨٥...............نيماينبلدعيفساطلاعضو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ألٱَوُسِمَا
َ

١٨٦................َنوُعَبْر
مهعيجشتوهثحومهلهنارفغوهتوخإلهسفنفسويراهظإ

١٨٦............رصمىلإهوبأومهاوتأينأىلع

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

١٨٩.................َنوُعَبْر
١٨٩...............رصمىلإهينبوليئارسإةرجاهم
١٩٠..................نييليئارسإلاخيراتلودج
١٩٣...................رصمىلإبوقعيلوصو

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ

١٩٤..................َنوُعَبْر
١٩٤............نوعرفىلإهتوخإوهابأفسويميدقت
١٩٥...................رصميففسويةسايس
١٩٧.......................رصميفليئارسإ

ألَا
َ

ألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
َ

١٩٧..................َنوُعَبْر
بوقعينأبفارتعالاوىسنموميارفأةكرب

١٩٧.....................طابسألاسيئر

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

٢٠٠..................َنوُعَبْر
٢٠٠................رشعينثالاطابسألاةكرابم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٢٠٤.......................َنوُسَْم
٢٠٤..........ةحلاصلافسويةخوخيشوبوقعينفد
٢٠٧.............................دئاوف



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

ةرشعاهيفوةسمخلاىسومرافسأيفةمدقم
لوصف

مساورافسألاهذهعومجممسايف:لوألالصفلا
اهنملك

هباهامساموهوةسمخلارافسالابرافسألاهذهفرعُت
ذوخأممويلااندنعةفورعملااهؤامسأو.ةينانويلاىلإاهومجرتم
ExodusجورخلاوGenesisنيوكتلايهوةينانويلانع
ـةـــــيـــــنـــــثـــــتــــلاوArithnoiددـــــعـــــلاوLeviticusنـوــــيواللاو

Deuteronomium.كلذبةينانويلاىلإاهومجرتماهامس
تاملكلايهفةيناربعلايفاهؤامسأوأ.اهعيضاومىضتقمب
يف«يأ)تيشارب(اهيفنيوكتلارفسمساف.اهتءادبيفيتلا
هذهو«يأ)تومشهلإ(جورخلارفسمساو.»ءدبلا
مساو.»اعدو«يأ)ارقيو(نييواللارفسمساو.»ءامسأ
يفةرابعلاهذهتءاجو»ةيربيف«يأ)ربدمب(ددعلارفس
ىلوألاةملكلاو.رفسلالوأنمةعبارلاةملكلادعبةيناربعلا
هلا(ةنيثتلارفسمساو.»ملكو«يأ)ربديو(هلوأيفةيناثلاو
رافسألاهذهعومجمىمسُيو.»مالكلاوهاذه«يأ)ميربده
نمرهظيو.ةعيرشلايأةاروتلابنييناربعلادنعةسمخلا
رظنا(نيوكتلارفسدعبرفسلكلوأيففطعلافرح
ةسمخىلإاهتمسقفًادحاوًارفستناكاهنإ)١:٣ةينثتريسفت
ىلإاهيمجرتملامعأنميهولصألاىلعةئراطرافسأ
.اهيفسأبالوةينانويلا

سدقملاباتكلانمةاروتلاةلزنميف:يناثلالصفلا
ميدقلادهعلارافسأىلعلمتشملا

دهعلارافسأنم»هوهيةاروت«وأةيهلإلاةعيرشلاةلزنم
عومجميفديدجلادهعلارافسأنمةعبرألارئاشبلاكميدقلا
ةاروتلايفف.لالقتسالاوةيسايسلاوةيزمرلاوةيبدألااياصولا
رئاشبلايفو.هتياهنىلإهرمأةءادبنملوألامدآىلعمالكلا
يفو.لدعلاةعيرشةاروتلايفو.يناثلامدآىلعمالكلا
لامعألاننسةاروتلايفو.ةمعنلاولدعلاةعيرشرئاشبلا
ةصقةاروتلايفو.لامعألاوناميإلاننسرئاشبلايفو
يفو.يناثلامدآراصتناأبنرئاشبلايفولوألامدآراسكنا
رئاشبلايفورصمةيدوبعنمنييليئارسإلاذاقنإربخةاروتلا
.ناطيشلاةيدوبعنمنينمؤملاذاقنإنايب

طوقسلالبقةعيرشلاوأةاروتلايف:ثلاثلالصفلا
ىلعتثدحُأدقنكتملدهعلايحوليفيتلاةعيرشلانإ
نيحوللاىلعاهتباتكلبقاهرهوجيفتناكلبءانيسلبج
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لقعلاليلدبلوألاناسنإلابلقىلعةبوتكمنييرجحلا
هللاتاقولخمنمناسنإلانإفلقعلاليلدامأ.لقنلاو
هنأوميحرميكحرداقهلإهنأاهنمفرعيواهقلاخفرعي
نأبجيهنأوهتافصوهتاذنمءيشيفريغتمريغيلزأحور
سودرفلايفوهونالعإلابهللامدآفرعدقو.مركُيودبعُي
نيبتيامكهيهانموهرماوأعمسولقعلابهايإهتفرعمقوف
يذلاف.يلقنلاليلدلاوهاذهونيوكتلارفسئدابمنم
لقعلاىضتقمبباقعلابجوتسيهللاةعيرشفلاخي
تنغأوةيعيبطلاةعيرشلاتَفكلمدآطوقسالولو.لقنلاو
سنجلاطقسلوألاطوقسلابهنكلويحولاةعيرشنع
ةيعيبطلاةعيرشلاتدسفوةيلقعلاهاوقتفعضويرشبلا
ىلعدهاشلاويحولانمدبالناكىتحداسفلاضعب
مهوةراضلالامعألاوةلطابلادئاقعلانمسانلاهاتأامكلذ
وأمانصأللمهتانبومهينبحبذكهللاتاجهبمنماهنوبسحي
يرجتلازتاليتلارومألاعئاظفنمكلذريغىلإنيطايشلا

.ضرألانمربكألامسقلايف

ةعيرشلاوأةاروتلايف:عبارلالصفلا
ىسومىلإمدآنم

نعزجعيءالقعلاسدقملاباتكلاءاّرقنمدحأال
يفنلعُأامىلعةيحورلاوةيبدألاناسنإلاةعيبطةفرعم
يذلاسودرفلايفةعيرشلايهانملوأنإ.طوقسلاخيرات
هلوقةيبدألاةعيرشلالكةموثرجيهوهللاةعاطلاهرهوج
خلٱِةَفِرْعَمُةَرَجَشاَّـمَأ«ىلاعت

ْ
نيوكت(»اَهْنِمْلُكْأَتَالَفِّـَّـرشلٱَوَِْري

كيرحتبنيلوألاانيوبألصأهنأعمبّرجملاو.)٢:١٧
ُهْنِمِنَالُكْأَتَمْوَي«هلوقبامهيحوربطاخةيدسجلاةوهشلا
خلٱِنْيَفِراَعِهللاٱَكِناَنوُكَتَواَمُكُنُيْعَأُحِتَفْنَت

ْ
نيوكت(»َّـَّـرشلٱَوََْري

ًالوأامهنيعأتحتفنافكلذكةجيتنلاتناكو.)٦-٣:٤
الصفناامهنأوامهسفنأيفرشلاايأرذإالجخفنانايرعامهنأ
ريخلانيبقيرفتلانأركذينأبجيانهو.امهيدعتبهللانع
قيرفتلامدعلاحنمعفرأةيحورلاحهسفنيفرشلاو
:٥نييناربع(ةيحورلاةمكحللةيرورضةفرعملاهذهو.امهنيب

اَّـنِمٍدِحاَوَكَراَصْدَقُناَسْنِإلٱاَذَوُه«يهيتلاةرابعلاو.)١٤
خلٱًافِراَع

ْ
.هسفنهللالوقيه،)٣:٢٢نيوكت(»َّـَّـرشلٱَوََْري

طوقسلاةفسلفلكمهفانأطخأمكهتلاىلعكلذانلمحاذإو
هتفرعملناسنإلانإاذهنمنظُينأنكميو.يرشبلا
نيبزييمتلاىلعةردقلاىلعهلوصحيأريخلاورشلاذئنيح
ةيدبألاوةينيدلاتابجاولالكأدبميهيتلارشلاوريخلا
نكل.هسفنلةعيرشكلذبراصهنأليحولاةعيرشنعينغُأ
خيراتنمفرُعوباتكلاصنامىلعاهنيعةفرعملاهذه
ةيلخادلاةعيرشلاهذهتناكو.هنيعهطوقسيهناسنإلا
.ةئيطخلااهبترثكاهنأيفءانيسنمتيطعُأيتلاةعيرشلاك

ًابنذوًامثإضرألاتألماهنعيهنملاةرمثلالكأةئيطخنإف
لبمدآنمثوروملاةيرشبلاةعيبطلاداسفدرجملالًاتومو
نإف.)٥:٣نيوكت(رشلاةفرعملةيعيبطةجيتنكلذنوكل
رشلاىلإليملاهيفيوقفهللانعلصفنايدعتلابناسنإلا
ريخلاعنصىلعةيحورةوقرشلاةفرعمهدفتملفهفرعيذلا
سلوبلاقاذهلو.)٣:٢ةيمور(هدضىلإليمةّدشلب
ملٱَكَلَمْدَق«لوسرلا

َىلَعَكِلٰذَو،ىَسوُمَىلِإَمَدآْنِمُتْوَْ
مليأ.)٥:١٤ةيمور(»َمَدآيِّـدَعَتِهْبِشَىلَعاوُئِطُْخيَْملَنيِذَّـلٱ

ةيصوىلعمهيدعتبًامامتنيلوألاانيوبأةئيطخلثماوئطخي
:٢ةيمور(مهبولقيفةبوتكملاةعيرشلاىلعمهيدعتبلبهللا

ةرجأوهيذلاتوملايأباقعلامهيلعبجوكلذلو.)١٥
هللاعماوراسنيذلايدبألاتوملانمىنثُتساو.ةئيطخلا
هبدوعوملاصلخملابناميإلابوروظنملاريغءاجرىلعهودبعو
ةأرملالسننإهانعمامىلاعتهلوقيفوهوطوقسلارثأىلع
ناطيشلاىلعرصتنييأةيحلاسأرقحسيحيسملايأ
ناسنإلاهمدهيذلاهللاتوكلمديشيوهتوكلممدهيو
.ةداعلاةقراخةمعنبكلذناكولوألا

امىلعسانلاضعبلرهظيهللاناكنافوطلاةدميفو
ملوحئابذلامدقتذئمويناكوسدقملاخيراتلانمفرعُي
رمأنمرهظيهنأىلعاهبرمأهللانإخيراتلاكلذركذي
فوخنموحئابذلابهدالوأومدآرمأهللانأنيياقوليباه
لتاقلانأًامولعمناكهنأمهفُيليباههلتقللتقلانمنيياق
نإىسومومدآنيبثداوحلانمريثكنمرهظيو.بقاعُي
هضعبوًاسأرهللانالعإبهضعبًافورعمناكةعيرشلارهوج
ةعيرشتلازامو.رئامضلاىلعهبتكامةطساوبهايإهنالعإب
اهلامكبنالعإلالكهللااهنلعأنأىلإًاحاضيإديزتبرلا
ملةيعيبطلاةعيرشلانأيفبيرالو.ىسومهدبعديىلع
كلتىضتقمبسانلاعضودقفطوقسلاباهتوقلكدقفت
ةراهطلاومالسلاونمألادييأتلنيناوقلانمًاريثكةزيرغلا
قاحسإوميهاربإوحونومدآلهللاهنلعأامعمىقتلاو
عسولااولذبذئمويسانلاءامكحنأيفبيرالو.بوقعيو
ىمعأةعيبطلاداسفنكلويرشبلاعمتجملاحالصإيف
ًىنغنمنكيملفةينيدلاتايرهوجلانمريثكنعسانلا
.هللانالعإنع

ةعيرشلابيحولاةرورضيف:سماخلالصفلا
رئامضىلعةيبدألاهتعيرشبتكهللانإقبساميفانلق

نميلزألاعناصلافرعينأرداقناسنإلانإوسانلا
ةمالسلنيناوقلانمًاريثكاوعضوسانلانإوهتاعونصم
ظفحلدئاقعلانيناوقنمًاريثكاوفلاوبوعشلاوصاخشألا
رونبلغةعيبطلاداسفنكلوهماركإوهتدابعوهللاةفرعم
نأاوفرعنأدعبف.ةكلاحتاملظيفممألاجامفلقعلا
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ةفلتخمليثامتوروصبهتافصاولّثمحورهنأودحاوهللا
ةريثكةهلآبنونمؤياوذخأفديحوتلاةديقعىلإداسفلاقرطتف
.ضوفرمنهذىلإمهملسأفهللااوسنومانصألااودبعمث
ىلإهتلاسريفلوسرلاسلوبهلاقامكلذىلعًاليلدكيفكيو
ٌةَرِهاَظِهللاٱُةَفِرْعَم«ممألايفهلوقكلذنمو.ةيمورلهأ
َهلاَهَرَهْظَأَهللاٱَّـنَأل،ْمِهيِف

ُ
لَخُذْنُمَّـنَأل،ْم

ْ
لٱِق

ْ
ُهُروُمُأىَرُتَِملاَع

ملٱُْريَغ
ملٱِبًةَكَرْدُمُهُتوُهَالَوُةَّـيِدَمَّْـرسلٱُهُتَرْدُقَوِةَروُظْنَْ

،ِتاَعوُنْصَْ
ْوَأُهوُدِّـجَمُيَْملَهللاٱاوُفَرَعاَّـَملْمَُّـهنَأل.ٍرْذُعَالِبْمَُّـهنِإىَّـتَح
يفاوُقَِمحْلَب،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَي لَقَمَلْظَأَو،ْمِهِراَكْفَأِ

ْ
لٱُمُهُب

ْ
.ُّيِبَغ

َدَْجماوُلَدْبَأَو،َءَالَهُجاوُراَصُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُهاَمَنْيَبَو
،ىَنْفَييِذَّـلٱِناَسْنِإلٱِةَروُصِهْبِشِبىَنْفَيَاليِذَّـلٱِهللاٱ
يفًاضْيَأُهللاٱُمُهَمَلْسَأَكِلٰذِل.ِتاَفاَّـحَّـزلٱَو،ِّـباَوَّـدلٱَو،ِروُيُّطلٱَو ِ
هبوُلُقِتاَوَهَش هتاَوَذَْنيَبْمِهِداَسْجَأِةَناَهِإل،ِةَساَجَّـنلٱَىلِإِْمِ ِ.ِمِ
لٱِبِهللاٱَّـقَحاوُلَدْبَتْسٱَنيِذَّـلٱ

ْ
ملٱاوُدَبَعَواْوَقَّـتاَو،ِبِذَك

َقوُلْخَْ
خلٱَنوُد

ْ
ىلإليبسنمقبيملف.)٢٥-١:١٩ةيمور(ِ»قِلَا

لصفلاعلاط(يهلإلايحولاىوسلامعألاودئاقعلاحالصإ
.)باتكلاقدصىلإباوصلاليلدنمعبارلا

يفوأةعيرشلابيحولاقيرطيف:سداسلالصفلا
جيردتلابتنلعُأةعيرشلانأ

هسفنلةعيرشناكطوقسلالبقناسنإلانأيفبيرال
ةعيرشنمهبلقحولىلعنكيملويعيبطلارونلانمهيفامل
ًاناحتماتناكذإةعاطلااهعوضوميتلاةيصولاىوسبرلا
نسحأفرعُتتناكهللاةعاطلابوجوةفرعمنأىلع.اهل
عبطلادسفاملو.ةعيبطلاداسفلبقيعيبطلارونلابةفرعم
نلعُيهللاناكفقحلاةنسنعغيزلايفناسنإلاذخأيرشبلا
كلذىلعوهلاحىضتقمىلإرظنلابهليرورضوهامهل
تنلعُأنأىلإةنمزألايلاوتىلعنلعُتةاروتلايفاياصولاىرن
ةعيرشلاواهلكةيزمرلاةعيرشلاواهلكةيبدألاةعيرشلا
ىلوتسانأىلإهدعبوءانيسموينمًابيرقتاهلكةيسايسلا
لماعيىلاعتوهناحبسناكف.دعوملاضرأىلعنويليئارسإلا
ضيرملابيبطلاجلاعيامكمهلاوحأفالتخاىلعسانلا
ئشانلارشبلالهجالولو.هلاوحأوضرملاعونىلإرظنلاب
يحولاباتكغلبامًامومعةيرشبلاةعيبطلاداسفنع
رونلكلذعمناكو.هيلإراصيذلاردقلاىلإةعيرشلاب
يلاوتىلعًاحوضوديزتتاحملداسفلاكلذنمذقنملابدعولا
قيرطنلعُأواهتوقلكبربلاسمشتقرشأنأىلإتاقوألا
لطبأوهرونبلهجلاتاملظالجنمبنالعإلمكأصالخلا
كالمىّحنوهتمايقبدولخلاوةمايقلانلعأوهتومبتوملا
هنأبفرُعوةايحلاةرجشقيرطنمبلقتملافيسلااذةمقنلا
.ملاعلارون

ىلوألانيحوللاةعيرشيف:عباسلالصفلا
اهنلعأءانيسلبجىلعهللااهاطعأيتلاةعيرشلانإ
حاحصألايفخيراتلانمًاءزجلوألانالعإلاناكفنيترم
يناثلاو.جورخلارفسنمنيرشعلاحاحصألاورشععساتلا
لبجلاىلعىسومهاتأيذلاباطخلايفرييغتلانمءيشعم
ينبرّكذىسومنألًادحاوعوضوملاناكو.هتوملبق
ةينثتو٥صةينثت(ملاعلاقلخذنمناسنإلاخيراتبليئارسإ
تناكامهمممألانمةمأنمسيلف.)٣٣و٤:٣٢
نلعُيضرألاوتاومسلابرنأتروصتاهصصقواهتارتاوتم
هنمىندُياليذلارونلانم»رانلاطسونم«هتعيرشاهل
هتوصبةبوهرملاهللاةرضحنمهنعمهنيعأسانلابجحيو
اذه.»راصفَرمأ...ناكفلاق«ةقيلخلايفف.هسفنىلاعت
ملكتفانهامأو.ةعيبطلالامعأيفهناحبسهنأشناك
يذلاناسنإللةلقاعلاةقيلخلل)ةاروتلايأ(ةعيرشلاتاملكب
هنبابهملكةريخألامايألايفو.ههبشكهتروصىلعهقلخ
رهاظمنكل.حاضيإىلجأونايبنسحأولمكأبديحولا
ملاممورظانملابهرأنمتناكءانيسيفةعيرشلاهنالعإ
بيهرلاميظعلامويلايفالإهلثمنوكيالوريظنهلدهعُي
يف،ِهِتَّـوُقِةَكِئَالَمَعَمِءاَمَّـسلٱَنِمَعوُسَيِّـبَّـرلٱِنَالْعِتْسٱَدْنِع« ِ
َالَنيِذَّـلٱَوَهللاٱَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلِلًةَمْقَنًايِطْعُم،ٍبيَِهلِراَن
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرَليِجْنِإَنوُعيِطُي

.)٨و١:٧يكينولاست٢(ِ»حيِسَْ
هفصووةعيرشلاءاطعإدنعركُذدقفءانيسمويلوهامأو
)٢١-١٢:١٨نييناربعرظنا(فصونسحألوسرلاسلوب
هللاةسادقةبهرروصتننأعيطتسنالو.ةبهرلاولوهلاب
هللاىطعأيذلاهسفنميظعلالبجلاو.ءيشلكىلعرداقلا
يفًادجبيهرليئارسإونبههاجتفقووةعيرشلاهيلع
هباتكيفيلنتسركذامىلعهبطيحيامرظنموهرظنم
اهالجملكيفكلانهةعيبطلانإفنيطسلفوءانيسبفورعملا
رفقلاكلذيفتوكسلاةدايساهنموةلئاهلااهايافخوبيهرلا
نأبمهرمأونييليئارسإلاهبننأدعببرلانإف.بيجعلا
تبجحثلاثلامويلاحابصيفيهلإلانالعإللاودعتسي
دوعرلاتمزهوقوربلاتعلعلوءامسلاةفيثكلابحُسلا
ميقييذلاقوبلاكقوبلاكلذناكو.قوبلاتوصعفتراو
نويليئارسإلافجتراف.يناثلابرلاءيجميفىتوملاهتوص
دعتريناكولبجلاضيضحىلإردحناىسومنإىتحًافوخ
ىلإلبجلاناخدعفتراو.برلامامأحيرلابهميفةبصقلاك
طسونم«هللاهباجأوىسومملكتونوتألاناخدكءامسلا
ًامالظناسنإلانيعلرونلاناكف»مالظلاوباحسلاورانلا
كلذنمجراخلاتوصلاناكو.)٥:٢٣ةنيثترظنا(
رشعلاىلعلمتشيبيهرلاتوصلاكلناكو.ًاميظع
يتلاةعيرشلارصتخميهيتلارشعلااياصولايهوتاملكلا
هذهو.ناسنإلاديبالهللاعبصإبرجحلايحولىلعتبتُك
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لصُفامكةيبدألاةعيرشلالكىلعلمتشترشعلااياصولا
عوسيانبراهعمجدقوتئشنإهيلإعجرافاهريسفتيف
ٰهلِإَّـبَّـرلٱُّبُِحت«هلوقبحيسملا

َ
لَقِّـلُكْنِمَك

ْ
ِّـلُكْنِمَو،َكِب

»َكِسْفَنَكَكَبيِرَقُّبُِحت...َكِرْكِفِّـلُكْنِمَو،َكِسْفَن
٢٢:٢٧ىتم(بيرقلاوهللاةبحمةبحملايفاهلكةعيرشلاف
.)٣٩و

ةيناثلاعئارشلايف:نماثلالصفلا
يفةيبدألاةعيرشلانالعإىلعرصتقيملميحرلاهللانإ

حيسملااهيفىرُيةآرمكةيزمرلاعئارشلااهيلعدازفةاروتلا
ةيبدألاةعيرشلايفف.ءادفلالامعأنمهاتأامىلإاهبراشُيو
.نابأويدبألاكالهلاقحتسمئطاخهنأناسنإللنابأ
جرخيوهتوموهمالآبهيدفيًاصلخمهلدعأهنأةيزمرلاعئارشلاب
ريشتتناكحئابذلاف.ةيدبألاةايحلاىلإيدبألاتوملانمهب
ىلإريشيناكمظعألانهاكلاونينمؤملانعهتوموهبلصىلإ
ةيضرألاسادقألاسدقىلإنهاكلاكلذلوخدو.هتطاسو
هسفنمدبحيسملالوخدىلإريشيناكةرفغمللةحيبذلامدب
ّنيبدقو.ةيدبألاةرفغمللةيوامسلاسادقألاسدقىلإ
ليصفتلابهيلإتزمراموزومرلانييناربعلاةلاسربتاك
ةيسايسلاعئارشلاكلذىلعدازو.اهريسفتىلإواهيلإعجراف
اهيلإعجرافاهعضاوميفتنيُبدقو.ةيزمرلابواهبقلعتيامو
الإلمكتملةيناثلاعئارشلالكو.ةسمخلارافسألاريسفتيف
تبثأحيسملاف.نييناربعلاىلإةلاسرلايفنيبامكحيسملاب
لمكأوىلوألاةعيرشلاباهانيمسيتلايهوةيبدألاةعيرشلا
ًافرحلطبأامفةيناثلاعئارشلاباهانيمسيتلاعئارشلارئاس
َضُقْنَألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«هلوققفوىلعاذهوةعيرشلانم
ِّـينِإَف.َلِّـمَكُألْلَبَضُقْنَألُتْئِجاَم.َءاَيِبْنَألٱِوَأَسوُماَّـنلٱ

حلٱ
ْ

ُلوُزَيَالُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلٱَلوُزَتْنَأَىلِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
َنوُكَيىَّـتَحِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَدِحاَوٌةَطْقُنْوَأٌدِحاَوٌفْرَح
لٱ
ْ

.)١٨و٥:١٧ىتم(»ُّلُك

ةسمخلارافسألابتاكيف:عساتلالصفلا
وهىسومنأىلعةعطاقلانيهاربلانونمؤملاءاملعلاماقأ
ًانامزلغشياهلكنيهاربلاكلتركذوةسمخلارافسألابتاك
ءاملعىوسهبعفتنيالاهرثكأوةريثكتاحفصوًاليوط
ديفملاواهنمموهفملاركذىلعانهرصتقنفةيماسلاتاغللا
:لوقنفًاعمةصاخلاوةماعلل

نمىراصنلاودوهيلاينمؤمروهمجعامجإ:لوألاناهربلا
امةسمخلارافسألابتاكنإةعاسلاهذهىلإمهروصعلوأ
.هنيعىسوموهىسومةافوإبنكاهنمتايآلاضعبادع

رافسأيفىسومدعبنيذلاءايبنألاتابثإ:يناثلاناهربلا
١صعوشي(ىسوملرافسألاكلتنأهبمهيلإىحوأام

٣:٢ارزعو٣٠:١٦مايأ٢و٢٣:٢٥كولم٢و٣:٤ةاضقو
.)تايآلانمكلذريغو٩:١لاينادو٨:١٤ايمحنو

رافسألاكلتنأهلسروحيسملاتابثإ:ثلاثلاناهربلا
٧و٤:٤ىتم(كلذىلعةلادلاتايآلاضعبكيلإو.ىسومل
:٢اقولو٩-١٩:٤و١٥:٤و٨:٤و٣٣و٣١و٢٧و٥:٢١و
لامعأوخلا١:٤٥انحويو٢٤:٢٧وخلا١٦:٢٩و٢٩-٢٢
١٠صسوثنروك١و١٩و١٠:٥ةيمورو٢٦:٢٢و١٥:٢١
ضعبامأ.)اهلكنييناربعلاىلإةلاسرلاو٣صسوثنروك٢و
.اهبتكدقعوشينأحجرملافىسوملتسيليتلاتايآلا

نإ)ةسمخلارافسألايأ(ةاروتلاصن:عبارلاناهربلا
عبارلاضارتعالارظنا٢٦-٢٤و٣١:٩ةينثت(اهبتاكىسوم
.)رشاعلالصفلايف

امىلعناكرافسألاهذهبتاكنإ:سماخلاناهربلا
مدآنيبومهنيبنيذلاسانلاءامدقنمًاعطقهيلعلدت
رظنا(يلاوتلاىلعرخآلامهدحأرصاعةليلقصاخشأ
نماهيفركذامرثكأدهاشهنإو.)رشاعلالصفلا
مهلامعأونييرصملاتاداعفرعو.نكامألاوصاخشألا
يفًاققحمًاملاعناكهنإو.هرصعممأنمنييرصملاريغو
.ةيبدألاوةيعيبطلاوةيلقعلاةمكحلاوةيبطلارومألاوناويحلا
مدآنيبوهنيبناكهنإف.ىسومريغىلعحصيالاذهو
رصميفدلُوهنإو.ةيلاوتملاةرصاعملاىلعصاخشأةسمخ
.نييرصملاةمكحلكملعتولاجرلاغلابمنسحأاهيفغلبو
ردقلااذهىلعرصتقنفلوطياذهىلعمالكلاطسبو
هذهريسافتيفئراقلاهيلعفقيسامبكلذنعءانغتسا
.هللاءاشنإرافسألا

رافسألاهذهىلعتاضارتعالايف:رشاعلالصفلا
اهعفدو

لكيفرافسألاهذهىلعنولمحييحولاوركنمئتفام
مهتاضارتعابةريثكتابوعصباوتأوةبذاكاهنأتابثإةيغبرصع
ًاضارتعامهلاوكرتيملهماهلإوهللايحواهنأبنينمؤملانكلو
:يتأيامتاضارتعالاكلتنمو.عفدالب

فيكفنورقىسومومدآنيبهنإ:لوألاضارتعالا
باتكالوخيراتنمسيلوهرصعلبقهبتكامىسومفرع
:اهنمةثالثركذنةريثكهجوأبضارتعالاهذهعفدو.هلبق

هفالسأنمهلبقامأبنذخأىسومنإ:لوألاهجولا
ةفورعمتناكاهبتكيتلارومألانإفمهيلإىحوملاءابآلا
اهنوظفحياوناكوروصعلايلاوتىلعمهباقعأاهذخأومهدنع
.ىسومةطساوباهنمهللامهجرخأنألبقاهسفنرصميف
مهدحأرصاعصاخشأةسمخمدآوىسومنيبناكهنإو
ةنسيتئممدآرصاعاذهوحلاشوتممهويلاوتلاىلعرخآلا
ينامثحلاشوتمرصاعاذهوماسو.ةنسنيعبرأوًاثالثو
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نيسمخًاماسرصاعاذهوقاحسإثلاثلاو.ةنسنيعستو
ىسوموبأمارمعوبأيوالنبتاهقسماخلاو.ةنس
لقأىلعو.هديفحىسومرصاعدقتاهقنألمتحيف
هلقنوهيبأنعهلقنامبهنباملعأىسومابأنإتالامتحالا
.)٢١-٦:١٦جورخرظنا(مدأىلإاذكهوهلبقنمعهوبأ
ناكوةنس٤٢ىسومةدالوىلإيوالتومنمناكهنإف
هوبأوةنس١٣٣شاعهدجفهوبأوهدجىسومويوالنيب

.ةنس١٣٧
ثداوحوهلبقنمرابخأفرعىسومنإ:يناثلاهجولا

نيذلاءابآلافحُصنمهكاردإلبقترميتلاةنمزألا
نونتعياوناكءابآلانأاودقتعانيثحابلارهشأنإفهوفلس
تابوتكملاهذهنادقفو.ماكحأنسحأبثداوحلانيودتب
اهفرعةباتكلانأيفبيرالو.نكتملاهنأىلعليلدبتسيل
همساليلدبكوكصلاهبمتخيمتاخاذوهيلناكهنإفءامدقلا
.)٢٨صجورخ(نويناربعلاهنقتأامممتاوخلاشقنو

لد)نيينادلكلاروأيأ(كَرأتايداعفاشتكانإواذه
كلتيفثداوحلانيودتوةباتكلاملعنأىلعةعطاقةلالد
لبًالهاجًايودبوهنكيملفميهاربإمايألبقناكدالبلا
نمهعمذخأنإبجعالفبذهتمبعشلاجردحأ
سنجلاخيراتثداوحمهأاهيفركُذةيديمرقًابتككانه
.هرصعىلإمدآنميرشبلا

نأثحبلااذهيفدمتعُيامنسحأوهو:ثلاثلاهجولا
نمهرصعلةقباسلارومألانمهبتكاملكفرعىسوم
نأعاطتسااذإوحيسملابأبنتيحولااذهبهنإفهللايحو
الفأيحولابةريثكروصعبهتومدعبنوكيامبفرعي
كلتلثمبهداليملبقناكامهبفرعينأعيطتسي
.روصعلا

رافسألايففلتخمتارابعلابولسأنإ:يناثلاضارتعالا
ىلعكلذلدفةنيثتلارفسوجورخلارفسنيبامكةسمخلا
.لطاباهتلمجبىسومىلإاهتبسننأوةفلتخمةبتكلانأ
قسنلافالتخابنوكيبولسألافالتخانأبكلذعفدو
رثنلايفبولسألانأىرتالفأ.دحاولابتاكلليمالكلا
يفبولسألاريغامهنملكيفوعجسلايفبولسألاريغ
رفسوظعاوملاوبطخلايفبولسألاريغخيراتلايفورعشلا
الامكظعاوموبطُخهلُجنإفرخآلاقسنلانمةينثتلا

.دحأىلعىفخي
رافسألانمةريثكعضاومنممهفُي:ثلاثلاضارتعالا

ناعنكضرأىلعنيلوتسماوناكليئارسإينبنأةسمخلا
اذهنأبكلذعفدو.اهلخديملىسومنأاهنمرهاظهنأعم
ىلعلدترافسألاكلتيفةيآالهنإفماهوألانمضارتعالا
ىسومتوملبقناعنكضرأىلعاولوتساليئارسإينبنأ
نيطبسنإوندرألايقرشنيذلاممألااوبلغمهنأىوس

امهنإوضرألاكلتامهيطعينأىسومنمابلطمهنم
.طابسألارئاسلندرألايبرغضرألانمامهبيصنناكرتي
ةطساوبليئارسإينبىلعهللاهضرفامكلذمهوياممنإو
اذهوضرألااولخدينأدعبمهيلعبجياممناكىسوم
.لمأتملكلكاردإلالهس

بتاكىسومنوكينأنكميالهنإ:عبارلاضارتعالا
انلقامكرافسألاهذهنألةاروتلايأ(ةسمخلارافسألاهذه
نأملعيملهنأل)ئراطميسقتلاولصألايفدحاورفسًاقباس
فلأوحنبداليملالبقالإةباتكلانوفرعياوناكنييماسلا
الإةباتكلااوفرعيملنييماسلانإلوقلانأبكلذعفدو.ةنس
مهنأىلعةلدألاتماقلبليلدبتبثيملرصعلاكلذذنم
نيحوللانإليلدبريثكبرصعلاكلذلبقاهنوفرعياوناك
اياصولاامهيلعتناكىسومامهبىتأنيذللانييرجحلا
ناكفامهلبقيناربعلاطخلانكيملهنأضرفىلعفةبوتكم
نظنالفةيرصملاةباتكلافرعيناكىسومنأىلعامهنم
.اهببتكيوةيناربعلاهتغللًافورحعضينأعطتسيملهنأ
لبابدالبيفةباتكلاتناكهنأةدهاشملابءاملعلاتفرعدقو
نمزلبقوىسومنمزلبقنيطسلفوةيروسوروشأو
فزخلاوةراجحلانمميهاربإنمزدنعوأًاضيأميهاربإ
ىلعءانبةيناطيربلاايديبولكسنالايفءاجو.امهيلعبوتكملا
ءوشننأرافسألاكلتنمفرُعوراثآلانمفشُتكاام
دجُودقو.ًادجميدقنمزذنمناكنييماسلادنعةباتكلا
أبناهيفًادجةميدقتاباتكةيروشألاوةيلبابلاراثألانم
رفسءابنأهبشتيهولبابجربءانبونافوطلاوةقيلخلا
نأحيجرتلالككلذنمحجريف.رومألاكلتيفنيوكتلا
نمًاريثكبتكوةباتكلااومكحأنممناكهللاليلخميهاربإ
لئاسملانمكلذريغوسانلابهللاةيانعوةقيلخلارومأ
يفتناكنظُياملقأىلعةباتكلانإو.ةيوامسلاوةيضرألا
نأيفبيرالو.ليوطنمزبهداليملبقنكتملنإهرصع
رصمىلإنويليئارسإلااهلمحيتلاميهاربإفحُصالتىسوم
)ةقيقرضيبةراجح(فاخللاىلعةبوتكمتناكاهنأحجريو
يفدهوشامكقيقرلانبللاوأ)ةضيرعةراجح(جافصلاوأ
هصناماهسفنةاروتلايفءاجو.ةيداعلالبابوروشأراثآ
امكةسمخلارافسألايأ(َةاَرْوَّـتلٱِهِذٰهىَسوُمَبَتَكَو«
اَهَمَّـلَسَو)دحاوباتكلصألايفاهنأوةاروتلايهاهنأتملع
لِل
ْ

ناكىسومنأىلعليلدهنأقوفاذهو»يِوَاليِنَبِةَنَهَك
ةسمخلارافسألابتاكوههنأىلععطاقليلدةباتكلانسحي
َةَباَتِكىَسوُمَلَّـمَكاَمَدْنِعَف«هلوقكلذلثمو.)٣١:٩ةينثت(
يفِةاَرْوَّـتلٱِهِذٰهِتاَمِلَك اوُذُخ...َرَمَأاَهِماَمَتَىلِإٍباَتِكِ
ةيثنت(»ِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتِبِناَجِبُهوُعَضَواَذٰهِةاَرْوَّـتلٱَباَتِك
رفسيفف.برلارمأبىسومكلذىتأو.)٢٦-٣١:٢٤
باتكلايفًاراكذتاذهبتكاىسوملبرلالاقف«جورخلا
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دوجوىلعهتلالدقوفانلدياذهو»عوشيعماسميفهعضو
ىلعاهبتكهنأةاروتلابتاكوهىسومنأوذئمويةباتكلا
يفال»باتكلايف...اذهبتكا«لاقهنألتاقوألايلاوت
اذهورفسلايفبتكيسوبتكدقناكهنارهظف.باتك
.ًادحاوًارفستناكةسمخلارافسألانأىلعرخآليلدًاضيأ

يفاهعفدعمتركُذدقوتاضارتعالاهذهريغيقبو
نإكلذلكىرتسوريسفتلايفاهعضاومورافسألاتامدقم
تاضارتعالارثكأنإانلوقبلصفلااذهمتخنو.هللاءاش
لاوحأللهجلااهتلعةيهاوةنهاوةاورتلاوأرافسألاهذهىلع
دهعمدِقوةيلاخلاروصعلالهأتاداعوةميدقلاةنمزألا

.برلاةعيرش

لوصفةتساهيفونيوكتلارفسيفةمدقملا

رفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
ةاروتلايهةيناربعلايفةسمخلارافسألانإمالكلامّدقت
لكزيُمماسقأةسمخىلإمسُقهنكلودحاوباتكاهلصأو
يف«يأتيشاربنيوكتلارفسةيمستكهلوأيفةرابعب
املوأهنألةينانويلاىلإةمجرتلايفهمسانيوكتلاو.»ءدبلا
رافسألاةمدقمنملوألالصفلارظنا(ملاعلانيوكتهبأبنأ
.بوعشلابضرألاريمعتو)ةسمخلا

نيوكتلارفسةيمهأيف:يناثلالصفلا
حجرىتحملاعلايفبتُكاممدقأنمنيوكتلارفسنإ
حيحصلاملاعلالصأأبنهيفوضرألابتكمدقأهنأمهضعب
سنجلاطوقسوههبشوىلاعتهتروصىلعناسنإلاقلخو
نيدلاويوسوملانيدلالكلصأوهو.هداسفويرشبلا
عيضاوملارهوجوهوهتوبصيفرشبلاوبتُكدقو.يحيسملا
نالعإواياربلاعدبأهنألهللاةردقنالعإهيفو.ةينيدلا
يفعدوأامىضتقمىلعنيملاعلاناقتإنسحأهنألهتمكح
ىلعاهبسحبقلخلابيترتناكوسيماونلانميداملاملاعلا
رظنا(ةتسلاةقيلخلامايأنممويلكقلخنملضُفام
ناسنإلاقلخهدوجبهنإفهدوجنالعإو.)١صريسفت
هنألقلخلاىلإىلاعتوهناحبسهتجاحلالهيلإجاتحياملكو
ملاعلاىلإةئيطخلالوخدخيراتو.قلخاملكنعينغ
ناسنإلاظفحبتناكهتمحرف.هلدعوىلاعتهتمحرراهظإف
نمناسنإلاهجارخإبهلدعوطوقسلادعبهبهتيانعو
نسحأنمهيفو.توملاوءالبلاوءاقشلاضرأىلإسودرفلا

ٍذقنمبدعولايصاعلاناسنإللهبحوريدقلاقلاخلاةمحريلاجم
تامأيذلاةأرملالسنوهويدبألاكالهلاوءاقشلانم
يفنإةصالخلاو.هتمايقبدولخلاوةمايقلانلعأوهتومبتوملا

تافصنمةيرشبلاكرادملاهعيطتستاملكنايبرفسلااذه
ُّسأوهفيلزألانبالاءادفبةيدبألاةايحلاودوجولابجاو
لسرلاوحيسملاهبهافاملكةماعدويحيسملانيدلا
.ءايبنألاو

نيوكتلارفستالمتشميف:ثلاثلالصفلا
نميهوةنس٢٣٦٩خيراتىلعنيوكتلارفسلمتشي

ًاحاحصأنوسمخهيفو.بوقعينبفسويةافوىلإمدآ
:ًامسقرشعدحأىلإمسقنت
ةكئالملانماهيفاملكوضرألاوتاومسلاقلخ:لوألا·

:٢ص-١:١ص(مئاهبلاوتابنلاودامجلاوسانلاو
٣(.
:٤ص-٢:٤ص(ضرألاوتاومسلائدابم:يناثلا·

٢٦(.
.)٦:٨ص-٥:١ص(ءاوحومدآبقلعتيام:ثلاثلا·
.)٩:٢٩ص-٦:٩ص(حونبقلعتيام:عبارلا·
:١١ص-١٠:١ص(حوندالوأبقلعتيام:سماخلا·

٩(.
.)٢٦-١١:١٠ص(ماسبقلعتيام:سداسلا·
.)٢٥:١١ص-١١:٢٧ص(حراتبقلعتيام:عباسلا·
.)١٨-٢٥:١٢ص(ليعامسإبقلعتيام:نماثلا·
:٣٥ص-٢٥:١٩ص(قاحسإبقلعتيام:عساتلا·

٢٩(.
)٣٧:١ص-٣٦:١ص(وسيعبقلعتيام:رشاعلا·
:٥٠ص-٣٧:٢ص(بوقعيبقلعتيام:رشعيداحلا·

٢٦(.

فثكأيفهنودبملاعلاناكامماسقألاهذهيفاممو
نإو.بهذينيأىلإالوىتأنيأنمملعيمللهجلاتاملظ
ةعاسوحنيفرفسلااذهيفةحفصلوأنمملعتيناسنإلا
فالاةعبرأىلعديزياميفيحولاريغلهأهملعتاممرثكأ
هسفنهللانلعأهيفوةحيحصلاملاعلاخيراوتمدقأوهف.ةنس
نودبنييهلإلاضرألاةفسالفربكأهعطتسيملًانالعإملاعلل
مئاقهنأوهلةءادبالملاعلانأىلإبهذمهضعبنإف.يحولا
ناكمإىلعليلدنمسيلنأوةيلزألاسيماونلابهيفامب
نأوهللالثمةميدقةداملانأىلإبهذمهضعبو.عادبإلا
ىلاعتهناحبسهولزنأفةئراطلاروصلاعادبإىوستأيملهللا
رهوجنإفرشبلاعانصرئاسوراجنلاوتاحنلاوءانبلاةلزنم
اهليصفتبةرخصلالقنكاهلقنوءايشألاروصرييغتهنوتأيام
نمبشخلاراجنلالقنوًارادجاهلعجواهئازجأبيكرتو
بهذو.ًارجملهوبابلاوقودنصلاةروصىلإعذجلاةروص
تذخأوعاونألانمًاليلققلخىلاعتيرابلانأىلإمهضعب
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عاونألاءوشنكلذنمناكفعونتتواهدارفأاهسفنلبقنم
ةفسالفلاءاجو.رشبلاىلعأىلإمئاهبلاىندأنمةفلتخملا
نممهنزحيوءالقعلاكحضُيامملاعلالصأيفنييهلإلاريغ
مدعلانعهتاذلدوجوملارودصهنممزلياممويتاذلادلوتلا
الهنإوهنمدبالميدقلانإةهادبلابمهميلستعمقلطملا
.مدعلاالإقلطملامدعلانعردصي

نيوكتلارفسبتاكيف:عبارلالصفلا
ةفورعملاةاروتلانمءزجهنألىسومنيوكتلارفسبتاك

ىسومةاروتلابتاكنأةلدألابنيبتدقوةسمخلارافسألاب
انلو.)اهنمعساتلالصفلاةسمخلارافسألاةمدقمرظنا(
الهرصعيفبتُكهنألدياممهبتاكهنأديؤيامكلذقوف
١٩:٣٧ص(»مويلاىلإ«هلوقكلذنموهدعبالوهلبق
تناكامكةريبكةمأنويبآوملاهيفناكمويلاكلذو.)٣٨و
.كلذكنوينومعلاوةيربلايفمهوليئارسإينبنامزيف
كلمماقنألبقمودأضرأاوكلمنيذلاكولملاهركذاهنمو
ًاعطقىسومرصعلبقبتكُيملهنأمزلتسياذهوليئارسإل
ناكىسومنألهرصعدعبناكهنأةرورضلابمزلتسيالو
.)خلا١٧:١٤ةينثت(ليئارسإينبىلعكولمموقينأعقوتي
ةرابعلاهذهدازىسومدعبنيمهلملادحأنأمهضعبىأرو(
عضاوملاءامسأنإهنمو.)هبعطقُيالولمتحيامموهوانه
تناكيتلاةثدحملااهئامسأعمتركُذةميدقلاندملاو
:٢٣صو١٧و٨و٧و١٤:٢ص(ىسومرصعيفةروهشم
نأىلعميدقلاذنمدوهيلاروهمجقافتاهنمو.)٢٥:١٩و٢
نإمعن.نييحيسملاروهمجمهقافتاقفتاوىسومهبتاك
بهذحالصإلانمزذنميهوةثيدحلاةنمزألايفءاملعلا
نيلوألاءابآللتابوتكمةدععومجمنيوكتلارفسنأىلإ
قيرفناقيرفةبتكلانإهلنيبتهنأكلذىلعهتلدأمظعأو
هوعديقيرفو)هللايأ(ميهولإبىلاعتبجاولاوعديناك
يقباملوألاقيرفللهنممدقألانإو)برلايأ(هوهيب
اربتيشارب«هصنامرفسلالوأيفىرتف.رخآلاقيرفلل
انلق.هوهيهرخاوأوهئانثأيفو)هللاأربءدبلايفيأ(»ميهولإ

ىسومرصعيفبتُكهنأىلعًافنآلداميفانينارمأاذهيف
ءابآلاهبتكامىلعفقوىسومنإحجرنلبمّلسنانأىلع
هبىحوأامهيلعدازواهنمهللاهمهلأامبتكهنكلونولوألا
كلذيفةدحاوةرابعيفميهولإوهوهيعمجهنأليلدبهيلإ
هصناميناثلاحاحصألايفف.هتارابعمدقأنميهورفسلا
يفو.)ميهولإهوهي(ةيناربعلايفو»هلإلابرلالمعموي«
»هلإلابرلاهجرخأف«ةيبرعلايفهظفلامثلاثلاحاحصألا
.)ميهولإهوهي(ةيناربعلايفو

رفسلااذهةياغيف:سماخلالصفلا
ميكحرداقهنإوًايلزأًابرنوكللنإنايبرفسلااذهةياغ
تاقولخملابهللاةيانعونيملاعلالوصأنايبوميحرولداعو
رايتخاو.ههبشوهتروصىلعهقلخيذلاناسنإلااميسالو
بعشلاكلذلىلاعتهظفحوميهاربإةلالسنمهلًابعشهللا
سدقألادهعلاو.رشبلارئاسىلعهايإهليضفتوهلهزييمتو
صلخيصلخمبهسفنىلعنيمحارلامحرأهدهعيذلا
ىلإهمظعيويحورلاهكلمميديويدبألاكالهلانمرشبلا
ءايلاوفلألا«وهو»بابرألابروكلوملاكلم«وههنألدبألا
»ةياهنلاوةءادبلا

رفسةحصىلعتاضارتعالايف:سداسلالصفلا
اهعفدونيوكتلا

نيوكتلارفسةحصيركنمنممهريغويحولاةافنىتأ
:يتأياماهنمةريثكتاضارتعاب
ىسومرصعيفةباتكلانوفرعياونوكيملنييناربعلانإ.١

.ةباتكلانسحيناكىسومنأىلعليلدالنإو
البىوعدهنيعضارتعالااذهنأبًالوأاذهعفدنو
لكمّلعتورصميفناكىسومنأبًايناثو.ليلد
ىلعمهتابوتكمأرقهنأيفكشالونييرصملاةمكح
ناكو.يدربلاقرويفوتّالسملابةفورعملاةدمعألا
ةيناربعلافورحللًاروصعرتخيوأراتخينأهيلعلهسي
راثآنإوحجريامكاهيلإهقبسهلبقنمنكيملنإ
لبدعبيالو.ًاريثكىسومدهعقبستةيرصملاةباتكلا
اوناكىسومرصعيفنييناربعلانإحيجرتلالكحجري
ىلعوأاهيلعبتكىسوملعلوقوقرلاىلعنوبتكي
ةمدقميفقبسامىلعةراجحلاىلعوأيدربلاقرو
ىسومنإرافسألاكلتيفركُذدقوةسمخلارافسألا
ضارتعا١٠لصفةسمخلارافسألاةمدقمرظنا(بتك
ةباتكلانإاهريغيفركُذو.)٥:٥٨ستودوريهو٤
.)٨:١٤ةاضقرظنا(نييناربعلانيبتعاشدقتناك

نعفلتختالميدقلادهعلايفةريخألابتكلاةغلنإ.٢
ىسومناكولفًاليلقالإنيوكتلارفساهنموةاروتلاةغل
نعًاديعبًافالتخاهتغلتفلتخالرفسلاكلذبتاكوه
نيبدوهيلاراشتنالميدقلادهعلارافسأثدحأةغل
ةيقرشلاتاغللانإباوجلاو.ةيندملايفمهمدقتوممألا
الإريغتتملفةميدقلااهلاحىلعنينسلانمًافولأتيقب
رافسألاةغلنإو.ةثدحملاظافلألاضعبلوخدب
نيدلابتكءاشنإيفميظعريثأتاهلناكةسمخلا
كلذقوفيقبو.دهعلاكلذيفيحولارافسأثدحأو
لقنإو(اهريغءاشنإنعفلتخيةاروتلاءاشنإنإ
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فاككلذوظافلألاوبيكارتلاضعبيف)فالتخالا
.ميدقلادهعلارافسأمدقأةاروتلانإتبثينأل

نإنيوكتلارفسنملوألاحاحصألانممهفُيهنإ.٣
اهقلخلبقركذهنكلوعبارلامويلايفتقلُخسمشلا
نأناسنإلكلمولعملانمو.مايأوليلوراهنناكهنأ
نيبيذلاتقولاوهراهنلانألسمشالبراهنال
عفدنو.رهاظضقانتكلذواهبورغوسمشلاعولط
سمشلاعولطنيبتقولاسيلانهراهنلانأبكلذ
هللااعدوحاحصألاكلذلوأيفهلوقليلدباهبورغو
ةدملايفمايألاهللاقلخفًاليلةملظلاوًاراهنرونلا
ضرألانمءزجةلباقمنمذئنيحمويلاناكف.ىلوألا
ىلإاهروحمىلعاهكرحتوةمظتنمريغةرينمةلتكل
.)١:٥صريسفترظنا(ةلباقملاكلتىلإاهعوجر

ناكولفةكئالملاهللاقلخىتمركذيملرفسلابتاكنإ.٤
.هركذعضومانهنألهركذوكلذفرعلهيلإيحوي
.ءيشلكبهيلإىحوُينأهيلإىحومللامًالوأانلق
ملاعلاهقلخسانللنيبينأانههللادصقنإًايناثو
قلخ«هلوقنأىلع.يحورلاملاعلاالهبيترتىلعيداملا
.مهريغوةكئالملاقلخنمضتي»ضرألاوتاومسلا

ةعيبطلاعئارشنمفرُعامىلعلقعلاعيطتسيالهنإ.٥
ةئموأمايأةتسيفتاقولخملالكبيترتبملسينأ
لوألانيهجوبكلذعفدنو.ةعاسنيعبرأوعبرأوةعاس
لوقيناثلاو.ءيشلكعيطتستةيلزألاةردقلانإ
كلذبءاجدقو.ةليوطتادممايألاهذهنأبروهمجلا
يذلابيترتلاقفوىلعباتكلايفقلخلابيترت
نأىلععطاقليلداذهيفوةيعيبطلاعئارشلاهيضتقت
.ىرتسامكهللايحونمرفسلااذه

يفاهنعفلتختيناربعلالصألايفءابآلارامعأنإ.٦
ةمجرتلانأبكلذعفدنو.ةميدقلاةينانويلاةمجرتلا
ىلعةجحلاوهلصألالبلصألاىلعةجحبتسيل
.ماقملاهبقيضيًاليوطًامالكهذهيفنأىلعةمجرتلا

نبفسوينمزرصميفتناكةمركلانأركُذهنإ.٧
نيخرؤملاسوخرطولبوستودوريهنأعمبوقعي

اذهعفدنف.موركنييرصمللنكيملهنأباحّرص
تناكةمركلانإلقيملباتكلانإًالوأضارتعالا
لُحِةاَقُّسلٱُسيِئَرَّـصَقَف«لاقلبرصميفذئموي

ْ
ُهَم

يفُتْنُك:ُهَلَلاَقَوَفُسوُيَىلَع لُحِ
ْ

ٌةَمْرَكاَذِإَويِم
نيخرؤملايفننممزليلهف.)٤٠:٩نيوكت(»يِماَمَأ
.نيملاحلاةليخأنماهيفنرصمضرأيفةمركلانوك
وأ(ةبيثلهأنإلاقهسفنخرؤملاستودوريهنإًايناثو
.ممألارئاسلبقموركلااوفرعمهنأباورختفا)سيبيث
نأنييرصملاةنهكللناكهنأيناثلاباتكلايفركذدقو

ناسحينبيفنوبقنملادجودقو.بنعلارمخاوبرشي
ةيرصملاراثآلامدقأىلعبنعلاةرجشةروصرصميف
.)٤٠:٩صريسفترظنا(

هلوقببذكميهاربإنإفبذكلازاجأنيوكتلارفسنإ.٨
.كلذبئطخهنأركذيملباتكلاوهتخأةراسنأ
هتخأتناكةراسنإفبذكيملميهاربإنأباذهعفدنو
ىلعوهتأرمااهنإىفخأوقحلالاقفةقيقحهيبأةنبا
سيلهئاطخنعباتكلاتوكسفبذكهنأضرف
عضوملااذهريغيفهنعهيهنلبذكلاهتحابإىلعليلدب
.)١٩:١١نييوالرظنا(

ةعيرشلانإرفسلااذهضعبنمفرعُييذلانإ.٩
ركُذدقاهنمًاريثكهيفىرنوءانيسروطىلعتيطعُأ
.)٧:٢ص(ةسجنلاوةرهاطلامئاهبلاىتحكلذلبق
ىلعىرجوةفورعمتناكةعيرشلانأبكلذعفدنو
ةطوسبمنكتملاهنكلوىسومىلإمدآنمءابآلااهتنس
ونبناكو.روطلاىلعىسوملهللااهنلعأامكةبترمو
يفمهبرغتلوطلهللاةعيرشنايسنلىضرعليئارسإ
نييرصملاتاداعنمًاريثكمهدوعتوةينثولارصمضرأ
رَّـرقُتوةيهلإلاةعيرشلاديؤتنأةرورضلانمناكف
مهيلإهللانسحأدقوهللاةعيرشاهنأاوفرعيوبَتكُتو
هروضحتايآراهظإومهعمسمىلعمهلاهنلعأنأب
نكيملهنأروطلاىلعهللالقيملو.مهراصبألةبوهرملا
اهنلعيملهنإوأةسدقملاةعيرشلاكلتفرعيمهلبقدحأ
.مهريغل

نأناكمإانلّنيبيلفالإوقدصتالنافوطلاةصقنإ.١٠
ضرألاتاناويحنمركُذامتعسوةنيفسلاكلت
هجوىلعاهئاقبةدملكهيلإجاتحتامورويطلاومئاهبلا
كلذريغىلإدسألاولمحلاوبئذلاعمتجافيكوءاملا
ملنافوطلانأبكلذعفدنو.هركذبنامزلاقيضيامم
نإوناسنإلااهنكسيتلاضرألابًاصاخلبًاماعنكي
اهيلإجاتحياميههعمحوناهلمحيتلارويطلاومئاهبلا
صرظنا(ةنيفسلانممهجورخدعبءاسنلاوهونبووه
ةوقلايفهذهنودامتاضارتعالانميقبو.)٨:٢٠
اهركذىلإةجاحالفريسفتلانماهعضاوميفتعفُدو
.انه

يفَناَك«هصنامرفسلااذهيفنإ.١١ يفٌةاَغُطِضْرَألٱِ ِ
لِت
ْ

َىلَعِهللاٱوُنَبَلَخَدْذِإًاضْيَأَكِلٰذَدْعَبَو.ِماَّـيَألٱَك
َهلَنْدَلَوَوِساَّـنلٱِتاَنَب

ُ
جلٱُمُهِءَالُؤٰهًادَالْوَأْم

ْ
َنيِذَّـلٱُةَرِباََب

كلذنممهفُيو.)٦:٤نيوكت(ٍ»مْسٱوُوَذِرْهَّـدلٱُذْنُم
نإوةربابجلاندلوفتايمدآلاتجوزتةكئالملانإ
نماذهوةكئالممهءابآنألةربابجاوناكنيدولوملا
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كلذعفدنو.ةهيدبلابلقعلااهلطبييتلاتافارخلا
:رومأةعبرأب

.ةيآلايفةكئالمللركذالهنإ:لوألا·
نممهنيذلاسانلاىلعقلطيهللاينبنإ:يناثلا·

.هللابعش
سيلضرألاىلعنوكينأأدتبارابجلوأنإ:ثلاثلا·

باتكلاركذدقو.ناسنإنبالب)كالموأ(كلمنباب
َأَدَتْبٱيِذَّـلٱَدوُرْمِنَدَلَوُشوُكَو«هلوقاذهوًاحيرصكلذ
يفًاراَّـبَجُنوُكَي وهشوكو.)١٠:٨نيوكت(»ِضْرَألٱِ
وهدورمنهنباوناسنإنباناسنإحوننباماحنبا
رفسلاكلذصنبضرألاةربابجلوأورهدلاذنمرابجلا
.هنيع
لبةماعلامهفيامكمسجلايوقلاسيلرابجلانإ:عبارلا·

ىلعبترتيالاذهوديريامىلعسانلاربجييذلايتاعلا
ينبب«دوصقملانأةصالخلاو.ةكئالملانمهوبأنوكينأ
تيشءانبأمهوناثوألاةدابعاولزتعانيذلامه»هللا
تانب)مدآتانبيناربعلالصألايفو(»سانلاتانبو«
اوذختانيذلاهللاءانبأناكو.نيياقدالوأمهونيينثولا
ءاسؤراوناكمهنوكلمسايوذًاجاوزأسانلاتانب
ناكامكمهودبعونوينثولامههلأواهكولمومهلئابق
نبدورمنرمأنمءاجامىلعنيينثولانممهريغل
»مدآدالوأب«نوينثولايمُسو.حوننبماحنبشوك
»هللاءانبأ«نودحوملايمُسو.ةيصعملايفاوقبمهنأل
ىنتعاوءابآللنينبلاةعاطإهوعاطأوهللاىلإاوعجرمهنأل
.هدالوأببألاءانتعامهبهللا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

يف«١ لٱِ
ْ
.»َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُهللاٱَقَلَخِءْدَب

١٤٦:٦رومزمو٩:٦ايمحن١:١٠نييناربعو٢و١:١انحوي
١٧:٢٤و١٤:١٥لامعأو١٠:١٢ايمرإو٤٤:٢٤ءايعشإو
١٠:٦و٤:١١ايؤرو١:١٦يسولوكو٣:٩سسفأو

يف اذهسيلف.قلخلاوأنيوكتلارمألوأيفيأِءْدَبْلٱِ
يف«انحويلوقيفامكلزألاىنعمبءدبلا لٱِ

ْ
َناَكِءْدَب

لٱ
ْ

ةملكلانوكنايبكانهدوصقملانأل)١:١انحوي(»ُةَمِلَك
يتلااهمظُنوبكاوكلاقلخيفعورشلالوأانهدارملاوًايلزأ
.اهنمماظناهرامقأواهتارايسوانسمشيأيسمشلاانملاع

هنأملعنامنإناسنإلاقلخلبقنامزلارادقمملعنالو
.ًادجليوط

ينعُيلاثمىلعالعرتخاوأشنأوأدبيأعدبَقَلَخ
ةيناربعلايف)ארב(اربىنعم»قلخ«و.مدعلانمدجوأ
يرابلاءربلًالوأتعضُوةظفللاهذهلعلو.ةيبرعلايفأربك
ءيشنمعنصلاىلعتقلطأمثقباسلاثمريغىلعقلخلا
ملمأةصاخهلتعضُووعادبإلامزلتستةنيرقلانأىلعًازوجت
ءيشلكللماش»ضرألاوتاومسلا«هلوقف.كلذكعضوت
مزاولنممدعلانمداجيإلاف.اهنمعنصللةدامكرتيالف
هللاقلخ«هلوقمزاولنمًاضيأوهوةيرورضلاةرابعلا
عنصكلذيفناكنإوهنإف»ناسنإلاهللاقلخ«و.»نينانتلا
يفةايحلاعادبإوهومدعلانمداجيإلانمولخيالءيشنم
نمالإيحال«نإينيقيلاملعلايفتبثذإدامجلاةدام
.»يح

الإدرفملاتأيملو»هولا«عمج»ميهولإ«ةيناربعلايفوهُهللاٱ
رومزم(»ِّـبَّـرلٱُْريَغٌهٰلِإَوُهْنَم«ريمازملايفءاجف.رعشلايف
يفوهو»هوهيريغهولإوهنم«ةيناربعلايفو.)١٨:٣١
نمعرفتماهلكو»اهللا«ةينادلكلايفو»وهولا«ةينايرسلا
ةغيصب»ميهولإ«ءاجو.ةردقوأةوق»هولا«ىنعمو.يناربعلا
روصتىلعةيرشبلاراكفألالمحللبميظعتلادرجملالعمجلا
لاعفألاوىنسحلاتافصلايذةينادحويفىوقلالك
لكمظعألامسالاكلذيفاورصحف.يلزألايحلاىمظعلا
طبضتوًالوأاياربلااهبتنوكيتلاتاكرحلاولعاوفلاوىوقلا
ةيدنهلاديفلاراعشأيفاهلكهذهتبسُنو.نآلااهبظفحتو
تبسُنو.ةفلتخمةريثكةهلآىلإةيداكألاوةيماسلاتابوتكملاو
يفنويحيسملاىريو.دحاولاهلإلاميهولأىلإهللاباتكيف
لجنكلوتوهاللايفميناقألاثيلثتىلعًاليلدمسالااذه
ددعتامهمدحاوهلمعودحاوملاعلانأوههنمدوصقملا
.نيملاعلايفةيعيبطلاىوقلالمع

يأ»ميهولإهوهي«)٣:٢٤ص-٢:٤ص(يفءاجو
يذلاوأيتآلاةيناربعلايفهفهيوأهوهيىنعمو.هلإلابرلا
نيذهيفءاجهنكلوبيكرتلااذهءيجمردنو.نوكيس
ةرمةسمخلاىسومرافسأرئاسيفوةرمنيرشعنيعضوملا
َختَْمل«هلوقيفكلذوةدحاو

ْ
»ِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱَنِمُدْعَباْوَش

ِهلآلٱُهٰلِإ«منرملالوقيفءاجو.)٩:٣٠جورخ(
َ

ُّبَّـرلٱِة
.ىرتامكبيترتلابولقمهنكل)٥٠:١رومزم(»َمَّـلَكَت
.زيجولاإبنلااذهيفهدورورثكاذاملف

نإنايبرفسلااذهنملوألاحاحصألايفمهضعبلاق
هلإهنأنايبيناثلاحاحصألايفولكلابروقلاخلاوههللا
ةياهنيفهلوقانههلهابتنالابجياممو.ناسنإلاعمدهعلا
ناسنإلاقلخدعبهلوقو»نسحهنأكلذهللاىأر«مويلك
تاقولخملالكنسحأناسنإلانإيأ»ًادجنسحوهًاذإف«

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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لصفنافهنسحلازوطقسهنكلو.)٣٠و١:١٢ص(اهجاتو
قحسيصلخمبهدعووىلاعتوهناحبسلزانتفهللانع
.)٣:١٥ص(ةيحلاسأرل

هللالوقيف»هيهأ«لثميتآلا»هفهي«وأ»هوهي«ةملكلاو
يذلايتأيوأنوكييذلانوكييأ»هيهأيذلاهيهأ«ىسومل
رهشأنمديدجلادهعلايفيتآلاو.)٣:١٤جورخ(يتأي
»يتآلاكرابم«مهلوقيفامكلذنموةيلصألاحيسملاءامسأ
»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبِيتآلٱٌكَراَبُم:اوُلوُقَتىَّـتَح«و.)٢١:٩ىتم(
َوُهاَذٰه«و.)٧:١٩اقول(»ِيتآلٱَوُهَتْنَأ«و.)٢٣:٣٩ىتم(
حلٱِب

ْ
لٱَىلِإِيتآلٱُّيِبَّـنلٱِةَقيَِق

ْ
انحويًاضيأرظنا٦:١٤انحوي(ِ»َملاَع

وهميناقألاثلثملاهلإلامساو.)١٠:٣٧نييناربعو١١:٢٧
لٱ«
ْ

.)١:٤ايؤر(»ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوِنِئاَك
برلايأ»اثأنارام«لوسرلاسلوبلوقنملدتسنو

اوأتفيملنيلوألانييحيسملانإ)١٦:٢سوثنروك١(يتأي
دهعلاهوهينإكلذلكنمانلو.يتآلابحيسملانومسي
.ديدجلادهعلاعوسيوهميدقلا

تينتقا«ءاوحلوقنمهوهيمسالالصأنإنونظملاو
تاشيإيتينق«ةيناربعلايفهنإف»برلادنعنمًالجر
صلخملاوهبدوعوملايتآلاوهيذلالجرلايتينقيأ»هوهي
دلولاكلذنإاهعقوتواهنظلكلذتلاق.رظتنملاصلخملاوه
لكنإتقولاكلذنمراصو.هبتدعُويذلاصلخملاوه
نوكينأعقوتتماسوتيشلسنراتخملالسنلانمةارما
.يتآلاحيسملااهنبا

لٱِهْجَوَىلَعَو،ًةَيِلاَخَوًةَبِرَخُضْرَألٱِتَناَكَو«٢
ْ

ِرْمَغ
لُظ
ْ

ملٱِهْجَوَىلَعُّفِرَيِهللاٱُحوُرَو،ٌةَم
ْ
.»ِهاَيِ

١٠٤:٦رومزمو٧:١١ص٤:٢٣ايمرإو٣٤:١١ءايعشإ
٣٢:١١ةينثت١٠٤:٣٠رومزمو٢٦:١٣بويأ٣٨:٩بويأ

ًارفقيأ»وهوبووهوت«ةيناربعلايفوًةَيِلاَخَوًةَبِرَخ
.ًاشيوشتو

طاغضنانعئشانرونلانإٌةَمْلُظِرْمَغْلٱِهْجَوَىلَعَو
.يميكلالعفلانعئشانجومتوأاهلثاكتوأةداملاقئاقد
نيوكتلبقغارفلاوقلخلاهيضتقياملقفاوم»ةملظلا«ركذف
يأ»موهت«ةيناربعلايف»رمغلا«و.اهبيترتواهبيكرتوضرألا
يف»رمغلا«ىنعمو.شيوشتهانعملصأنموهوقمعلا
رحبلاجوم)٤٣:٧رومزم(»ًارمغيدانيرمغ«منرملالوق
لاق.بيترتالبداومعومجموقلخلاانههانعمومئادلا
ءاج«ينادلكلانيوكتلايفهفلأيذلاهباتكيفسيَسةمالعلا

تمايتو»تمايتبلغكلملاخادورمنإةيلبابلاريطاسألايف
شيوشتلانملامجلاوبيترتلازربأوةيناربعلايف»موهت«وه
.يلصألا

رثكأو.هللاحيروأِهاَيِْملٱِهْجَوَىلَعُّفِرَيِهللاٱُحوُرَو
.هللانمةميظعحيربانهحورلانورسفيدوهيلايرسفم
يففهميظعتنوديريامهللاىلإاوبسنينأنويناربعلاداتعاو
»ِهللاٱَنِمٌسيِئَرَتْنَأ«ميهاربإلثحينبلوقنيوكتلارفس
ْدَق«ليحارلوقهيفو.)٢٣:٦نيوكت(ميظعسيئريأ

ةميظعةديدشتاعراصميأ»ِهللاٱِتاَعَراَصُمُتْعَراَص
»ِهللاٱِلاَبِجُلْثِمَكُلْدَع«هلوقريمازملايفو.)٣٠:٨نيوكت(
زرأاهناصغأ«هلوقو.)٣٦:٦رومزم(ةميظعلابجلثميأ
لوألاليئومصرفسيفومجحلاريبكيأميظعزرأيأ»هللا
قيمعليقثتابسيأ»ْمِهْيَلَعَعَقَوِّـبَّـرلٱَتاَبُسَّـنَأل«
ءاملعنمةعامجبهذاذهىلعو.)٢٦:١٢ليئومص١(
هللاددبةميظعحيرانه»حورلاب«دوصقملانأىلإريسفتلا
حورلاعورشىلعاهبوبهلدف.ولخلاورمغلاتاملظاهب
مويحيرلافصعلدامكنيملاعلارومأبيترتيفيلزألا
رومأبيترتيفهعورشوحورلاكلذروضحىلعنيسمخلا
نإراهوصلااهمساةيدوهيةلاقميفءاجو.ديدجلادهعلا
نويحيسملاذختاامًاريثكو.حيسملاحورانهحورلابدوصقملا
توهاللايفثلاثلامونقألاسدقلاحورلاىلإًازمرةيآلاهذه
عورشىلعلدتةيهلإحيرًالصأاهبدوصقملانإمهميلستعم
حورلاروهظىلإريشتوءيشلكعنصيفريدقلاحورلاكلذ
َسِبَي«ءايعشإةءوبنيفءاجو.ديدجلادهعلايفسدقلا
لٱ
ْ

ءايعشإ(»ِهْيَلَعْتَّـبَهِّـبَّـرلٱَةَخْفَنَّـنَأل،ُرْهَّـزلٱَلُبَذ،ُبْشُع
»ًاحاَيِر)هلسروأ(ُهَتَكِئَالَمُعِناَّـصلٱ«ريمازملايفو.)٤٠:٧
ُثْيَحُّبَُهتُحيِّـرلَا«ديدجلادهعلايفو.)١٠٤:٤رومزم(
.)٣:٨انحوي(»ِحوُّرلٱَنِمَدِلُوْنَمُّلُكاَذَكٰه...ُءاَشَت
هنإو»ةرفسمتاومسلاهتخفنب«هنأةينيوكتلاةرابعلاىنعمو
ِهِمَف)حوربيأ(ِةَمَسَنِبَوُتاَواَمَّـسلٱِتَعِنُصِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِب«
.)٣٣:٦رومزم(»اَهِدوُنُجُّلُك

يأيداملاحورلالعفدرجماهريغوةرابعلاهذهبىرنالو
نمثلاثلامونقألاةردقةيهلإلاةردقلاًاضيأىرنلبقلخلا
نيبننأيفلوخدللانهعضومالو.سدقألاثولاثلا
مليتلاةيهلإلاميلاعتلالكىلعةميدقلاةايآلاهذهلامتشا
نإلوقننأىلعرصتقنفليجنإلايفالإماتلانالعإلانلعُت
.ةيليجنإلاقئاقحلالكلوصأنيوكتلارفسيف

ملٱِهْجَوَىلَعُّفِرَي
ْ
َىلَعَوُهَّـشُعُْرسَّـنلٱُكِّـرَُحياَمَك«ِهاَيِ

تاذىلإريشيًاضيأاذهو)٣٢:١١ةينثت(»ُّفِرَيِهِخاَرِف
تاقولخملانعأشنيملفرلااذهنإ)١(نارمأانهو.ةلماع
ىلإريشيهنإ)٢(.اهنمىلعأواهنعجراخعدبمنعلب
لبقهلككلذو.جيردتلابرونلاوةايحلائشنيفيطللعف
.ةتسلاقلخلامايأةءادب

ىلعحاحصألااذهريسفتيفعورشلالبقنسحيو
ةيعيبطلامولعلاهتنابأامزاجيإلابركذننإمايألاكلتبيترت

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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يندنللاسنَكروتكدلالضافلاةمالعلاتافلؤميفرطُسامم
مامتىلعفقووماكحإنسحأمولعلالكمكحأيذلا
يفنإكلذةصالخو.يحولارفسوةعيبطلارفسنيبقافولا
ملعيأايجولويجلاوةئيهلايملِعيفتافشتكملانمققحتام
قسنىلعةبترمةيملعةثداحةرشعسمخضرألاتاقبط
ثداوحلاكلتاندجودقو.ةعطاقلاةلدألابتتبثريغتيال
امكنيوكتلارفسنملوألاحاحصألايفبيترتلاكلذىلع
امىلعثداوحلاكلتبترينأىسومفرعفيكف.ىرتس
ةثيدحلاتافشتكملابتكسرديملوحيحصلاملعلاهيضتقي
نكيملامسرديفيكو.ايجولويجلاوءايميكلاوةئيهلايف
سمخوفالآةثالثبهرصعدعبالإملاعلابىلعرطخيملامو
ليبسنملهو.سفنألاقشبالإهوكرديملوةنسةئم
رشععساتلانرقلاءاملعهيلعقفتاامةفرعمىلإيعيبط
يقبف.لاحملافونصلوأنمكلذًانرقنيثالثوةسمخلبق
هبتكهنأامإوقحلاوهويحولابكلذبتكهنأامإلاقُينأ
يفهتلاحتساللطابامهالكوًانيمختوًانظيأًاسدحوأًاقافتا

روتكدلالاق.إطخةندأالبةثداحةرشعسمخبيترت
اندرأوروصلاةفلتخمًاحاتفمرشعةسمخانذخأاذإسنَك
نمرثكأئطخننأكلذلمتحالقافتالاوسدحلاباهبيترت
نمكلذكلرهظيو.ةرمنويلمفلأةئمثالثوفلأفلأ

ىلإدحاولانمةيعيبطلاةلسلسلادادعأضعببرض
:اذـــــــــكـــــــــهضـــــــــعـــــــــبيفرشـــــــــعســـــــــماخلا
لصاحو١٥×١٤×١٣×١٢×١١×١٠×٩×٨×٧×٦×٥×٤×٣×٢×١
ةلاحتساىلععطاقليلداذهو٣٦٨٦٧٤٣٠٧١...كلذ
قافتالاوسدحلابعقاولابيترتباصأدقىسومنوكينأ
.هللايحوببتكهنأىلععمالناهربو

بيجعلاقافولانايبلثداوحلاكلتدرسيفانهذخأنلو
هرظناف.يتآلالودجلايفهارتامكلذوةعيبطلاويحولانيب
ًاريثأاهرمألوأيفتناكةداملانإتبثأةئيهلاملعنإًاركاذ
.ةشوشمةملظمتناكوءاوهلانمفطلأيأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ىسوممالكلةقفاومةيملعةثداحةرشعسمخ

ىسومملعلاددع
ثداوحلا
١ع»ضرألاوتاومسلاهللاقلخءدبلايف«يسمشلاماظنلالبقملاوعتناك١

٣ع»روننكيلهللالاق«ةفاثكدتشاوًارينمًاميدسناكفريثألافثك٢
نوملاعوسومشهنمناكف

٦ع»دلجنكيل«ةطيحملاتازاغلاضعبدحتاضرألاهجودربامل٣
كلذنمناكفضعبباهضعبجزتماوضعبباهب
ءاملاوءاوهلا

دحاوناكمىلإءامسلاتحتهايملاعمتجتل«تاجنشتوتاجاجترادربتلايلاوتىلعثدح٤
٩ع»ةسبايلارهظتلوتقرفتوتعفدناوروخصلااهبتبلقناةميظع
لابجلاكلذنمتناكفرحبلاهجوىلع
تاراقلاورئازجلاو

١١ع»ًابشعضرألاتبنيلهللالاقو«وهروخصلايفهراثآيذلاتابنلاعاونأمدقأنإ٥
رطفلاورخصلازازحوأرجحلاقهبكيئاملاتابنلا
نمدلوتيفهلروزبالاممراشنخلاوبلحطلاو
اهنمًالدبتاتابنميثارجلا



ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو

١٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com

ىسومملعلاددع
ثداوحلا
١١ع»ًارزبرزبيًالقبو«راهزألايذتابنلانمىندألاعونلاكلذعبنمث٦

ريظنمريسنمجلابتامسملاةيراعلاروزبلاو
زرألاوورسلاوربونصلاكجفانكلاةلماحلاراجشألا

٢:٨ص»ندعيفةنجهللاسرغامل«ءيندرهزلايذتابنلانمرخآعونكلذالتو٧
١١ع»هيفهرزبهسنجكًارمثلمعيرمثاذًارجشو«سنجلاامأوةيمحفلاتاقبطلايفهراثآاممرمثلا
كلذدعبناكفرامثألاتاوذنمىلعألا

نيبلصفتلءامسلادلجيفراونأنكتلهللالاقو«ةدملاةياهنىلإةلدألاىضتقمبتناكضرألانإ٨
مايأوتاقوأوتايآلنوكتوليللاوراهنلا«دحاوميلقإكتناكوماحراخببةطاحمةيمحفلا
١٤ع»نينسوعوقوريغتبولحناوراخبلااذهعفترامثلدتعم
مايألاويلايللاتلاوتيلاوتلاىلعسمشلاةعشأ
لوصفلاومويلاةلعلايهامك

٢٠ع»ةيحسفنتاذتافاحزهايملاضفتلهللالاقو«تاناويحلانمةريثكعاونأترهظةيمحفلادعبهنإ٩
ةعونتملاتاناويحلابرحبألاتصغوةيرحبلا

٢٠ع»ءامسلادلجهجوىلعضرألاقوفريطرطيلو«ةفلتخمرويطبلاخمراثآةثيدحلاةيلمرلاتاقبطلايف١٠

ةيحلاسفنألاتاوذلكوماظعلانينانتلاهللاقلخف«تاناويحماظعةيلمرلاقوفيتلاتاقطلايف١١
٢١ع»اهسانجأكهايملااهبتضافيتلاةبابدلاتابابدوكمسنمًادجةريبك

٢٥ع»اهسانجأكضرألاشوحوهللالمعف«هريغومويريثونيدلاكةلئاهشوحومئاهبلالبقرهظ١٢

٢٥ع»اهسانجأكمئاهبلاو«يفناسنإلالبقليإلاورقبلاكمئاهبلاترهظ١٣
ةثيدحلاروخصلاتاقبط

تبنأو.ًاقرشندعيفةنجهلإلابرلاسرغو«ةرضاحلاراهزألامهأرهظهنأزيساغأةمالعلاىأر١٤
رظنللةيهشةرجشلكضرألانمهلإلابرلاليبُقريعشلاوحمقلاكبوبحلاوةرمثملاراجشألاو
٢:٨ص»لكأللةديجوناسنإلاروهظ

٢٧ع»هتروصىلعناسنإلاهللاقلخف«ناسنإلاوهناويحلاعاونأوتاقولخملاىمسأنإ١٥

ةصالخلا
يذلاهلمعنمعباسلامويلايفهللاغرفو«عونقلخيملءاملعلالكةفرعمىضتقمبهنإ
٢:٢ص»لمعناسنإلادعبناويحلاوأتابنلانمديدج



.»ٌروُنَناَكَف»ٌروُنْنُكَيِل«:ُهللاٱَلاَقَو«٣
١٠٤:٢رومزم١١:٣نييناربعو١٤٨:٥و٩و٣٣:٦رومزم
٤:٦سوثنروك٢و

هنإالوعومسمتوصبملكتهنإدوصقملاسيلُهللاٱَلاَقَو
نيذلاةثالثلاميناقألاىوسءايحألانمكلذعمسينمناك
ىلاعتهللانإدوصقملالبقلخلايفلمعمهلودحاوهلإمه
رشعةرابعلاهذهتررُكو.ذئنيحنوكللةعيرشنس
الويطبخلاقافتالااليحتاذيذرمأانهف.تارم
ءيشلكىلعةرداقدييذرمألبةلقاعلاريغةرورضلا
ىمسأيفانهمالكلاو.ميحربحمبلقوةريصبنيعو
.رشبلاةردققوفيهيتلاةغالبلاتاجردىلعأوتاقبطلا
لئاسولادادعإبنامزلالغشودادعتسالانعينغهللانإ
رومزم(»َراَصَفَرَمَأَوُه.َناَكَفَلاَقُهَّـنَأل«ةليسولكنعو

.دارأامنوكيليرورضوهاملكوهىلاعتهلوقف.)٣٣:٩
امنوكينأبلطيأةيبرعلايفرمأكةيناربعلايف»لاق«و
هعرشىلعنيملاعلاىرجأوءاشامعنصهلوقبهللاافدارأ
يتلاللعلاو.ةيدبأةمئادهللارماوأو.هتاعونصميفملاعلا
نوكياهبو»روننكيل«لاقذنمتناكامكلزتملاهعدبأ
.يتآلاهلوقوهونوكلاعئارشلوأانهانلف.رونلا

نكيل«لاقلبرونلاقلخلقيملٌروُنَناَكَفٌروُنْنُكَيِل
نإءاملعلانمنانثاهيففلتخياليذلاققحملانم.»ناكف
سيلوهفريثألاجومتبأشنيوسمشلانعلقتسمرونلا
نمامإلصألايفناكو.ةداملالاوحأنملاحلبةدامب
يفتذخأاملاهطاغضناورصانعلافثاكتنموأةيئابرهكلا
مويلارونلارثكأو.ةماعلابذجلاةوقةجيتنكلذو.بترتتنأ
تبثدقو.اهريغنعأشنيامًاريثكهنكلسمشلانم
يتلاصاوخلالكهلنإوسمشلاءوضريغروندوجو
ءدبيفدجُورونلااذهنإوتابنلاومناهيلعفقوتي
.نيملاعلا

رونلارهاوظلكنأتبث«يكريمألاانادةمالعلالاق
صاوخهيضتقتامىلعداوملاتارذزازتهاةجيتنةفورعملا
لعفلاوةرارحلاسيماوننٰإورضاحلااهبيكرترابتعابةداملا
امهورونلاسومانبقلعتلالكةقلعتميميكلاويئابرهكلا
داوملاتارذةيبذاجلاسومانعمج«لاقو.»دحاولصأنم
ةيئابرهكلاًاضعباهضعبطغضوًاضعباهضعبّكحبترهظف
أشنيذلاميظعلاةيبذاجلاسومانّمتوناكاذبوةيسطنغملاو
تايضتقمنمسمشلالبقرونلانوكف.»رونلاهنع
نمرونلااذهنأضرفنأىلع.ةيعيبطلاسيماونلا
هلوقنأل.عبارلامويلالمعبأبنلايفانيالاهنيعسمشلا
الذإامهعادبإمزلتسيالرمقلاوسمشلايأ»راونأنكتل«

امهنعبحسلاوةرخبألاعشقهبدوصقملانوكينأنمعنام
.تاقوألاوروهشلاومايألالصفلنيرونامهنييعتو

ِروُّنلٱَْنيَبُهللاٱَلَصَفَو.ٌنَسَحُهَّـنَأَروُّنلٱُهللاٱىَأَرَو«٤
لُّظلٱَو

ْ
.»ِةَم

هنإوهنمةياغللقفاومهنإيأٌنَسَحُهَّـنَأَروُّنلٱُهللاٱىَأَرَو
سومانةجيتنهنإوناويحلاوتابنلانميحلكليرورض

لكىرننحنو.ةلبقتسمةايحلكطرشوةماعلاةيبذاجلا
ةعشأوةيميكلابسنلاوةيئابرهكلاوةرارحلاكةعيبطلاىوق
هللاهعنصاملكونسحلاةياغيفراخبلاوءاوهلاونجتنر
.عيدبلانسحلاقلحهنألكلذك

مكحلانأنلعُتوتقورورمبنذؤتانهةيهلإلاةرابعلاو
:دئاوفثالثكلذنمانلوةيهلإةمكحنعردص
حلٱُروُّنلٱ«ةيبدألاةقيلخلايفانتيؤر:ىلوألا·

ْ
ُريِنُييِذَّـلٱُّيِقيَِق

لٱَىلِإًايِتآٍناَسْنِإَّـلُك
ْ

.)١:٩انحوي(ِ»َملاَع
مالظلاًالوأذفنيملسمشلاءوضنأامكهنإ:ةيناثلا·

يفُءِيضُي«يحورلارونلاكلذكضرألابطيحملافيثكلا ِ
لُّظلٱ

ْ
لُّظلٱَو،ِةَم

ْ
.)١:٥انحوي(»ُهْكِرْدُتَْملُةَم

عناوملالكعبارلامويلايفتعفُرامكهنإ:ةثلاثلا·
مالظلاهللاعفرياذكهديجملااهناعملبسمشلاتءاضأو
ْنِمٌروُنَِقْرشُيْنَأَلاَقيِذَّـلٱَهللاٱ«هنألسفنلانع
لُظ
ْ

يفَقَْرشَأيِذَّـلٱَوُه،ٍةَم ِهللاٱِدَْجمِةَفِرْعَمِةَراَنِإل،اَنِبوُلُقِ
يف ملٱَعوُسَيِهْجَوِ

.)٤:٦سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ

ّنيعمثًالوألصفِةَمْلُّظلٱَوِروُّنلٱَْنيَبُهللاٱَلَصَفَو
بيترتلامايأىلوألامايألاةثالثلاتيعُدو.كلذلسمشلا
لصُفةيآلاهذهيفف»ةثالثلاميساقتلا«مايأيأليصفتلاو
ةعساتلايفوهايملانيبلصُفةعباسلايفوةملظلاورونلانيب
.دحاوناكمىلإءامسلاتحتيتلاهايملاتعُمج

نيمويلايفقلُخيملهنأىلإثمسنِبةمالعلابهذ
مويلايفوةشوشملاداوملاتبتُرلبديدجءيشيناثلاولوألا
مويلايفلصفلانإملعاو.ةيتابنلاةايحلاتقلُخثلاثلا
ًايقيقحًادوجوةملظللنأمزلتسيالةملظلاورونلانيبلوألا
تناكىتحتعونترونلاةجردنإلبةلقتسملانئاوكلاك
يفقلخلاةجيتنتركُذو.لقوأرثكرونلااهيفعضاوموٌددُم
ةداملاتارذتذخأنيحهنإيأهتياهنيفةدموأمويلك
يأيفثكلاتارذلانعنالصفنيءاملاوءاوهلاعرشكرحتل
ليوطنمزدعبو.رونلاكلذنمجتنوةفاثكدشأيهيتلا
نمزدعبواهصلقتل.ضرألامرجلوحغارفأشنكلذنم
ناكهلككلذةءادبنكلوراحبلاوتاراقلاترهظهلثم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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.»ةيلاخوةبرخ«يهوةداملاىلع»ميهولإحور«فرنيح
ةملظلاورونلاذخأنألبقنامزلانمىضممكليقنإف
الوهنييعتءاملعلاعطتسيملكلذانلقبيترتلاىلعنايلاوتي
ملعلاالنيدلاىمظعلاباتكلاةياغنألهيلإتفتلاباتكلا
.قافوىلعهيفاناكنإو

لُّظلٱَو،ًاراََهنَروُّنلٱُهللاٱاَعَدَو«٥
ْ

َناَكَو.ًالْيَلاَهاَعَدُةَم
.»ًادِحاَوًامْوَيٌحاَبَصَناَكَوٌءاَسَم

ىمسيأًالْيَلاَهاَعَدُةَمْلُّظلٱَو،ًاراََهنَروُّنلٱُهللاٱاَعَدَو
كلذيفوعمسلاقيرطىلعرخآلانعهزيميامبامهنمالك
تاقولخملانيبزيميًاقولخمقلخينأهللادصقىلإةراشإ
.اهئامسأبءايشألاوعديوتاوصألاب

اهبطيحتراهنلاوليللانيبلصفلالبقضرألاتناكو
ةئيضملاةيزاغلاةركلاكةيئابرهكوأةيروفصفةئيضمةدام
تذخأضرألانأنمدبالو.سمشلابمويلاةطيحملا
رونلابقاعتكلذنمناكفاهروحمىلعرودتذئنيح
.ضرألاةرشقصلقتبجوأيذلادربلاورحلاوةملظلاو

ةيناربعلايفءاسملاًادِحاَوًامْوَيٌحاَبَصَناَكَوٌءاَسَمَناَكَو
ناكطيلخوأجيزمهانعمليقوبورغلاتقويأ»برع«
هنألقفشلاءوضنمةمتعلاوبورغلانيبامهبدوصقملا
حابصلالبقءاسملاانهركُذو.مالظلابرونلاطالتخاتقو
،َلْيَلَالَوَراََهنَال«ايركزيفءاجو.مالظلادعبناكرونلانأل
يفُهَّـنَأُثُدَْحيْلَب ملٱِتْقَوِ

.)١٤:٧ايركز(»ٌروُنُنوُكَيِءاَسَْ
ةيبرعلايفوقشلاهلصأ)רקב(»رقب«ةيناربعلابحابصلاو
رجفىنعمبةيناربعلايفلعفلايتأيوهّقشًارقبهرقبيُهَرَقَب
هنموًاعساوًاقشءيشلاقشةيبرعلايفرجفلاو.رجفناو
يمُسحابصلانإركُذامةصالخو.حابصلالوألرجفلا
رونلاةملظلاقبسلو.مالظلابابلجرونلاقشلكلذب
مويلاةءادباوبسحينأقرشملالهأداتعا.راهنلاليللاو
ىلعةداعلافحابصلالبقءاسملااوركذيوسمشلابورغ
ةغللابتكنمريثكيفيذلانأىلعًادجةميدقكلذ
مهنكلوسمشلابورغىلإلوألارجفلانممويلانإةيبرعلا

وهيذلامويلالوأنوكيفدغلاةليلنممويلاءاسمنوبسحي
.ءاسملاةعاسنورشعوعبرأ

نوريثكىأرنكل»موي«ةيناربعلايفمويلاًادِحاَوًامْوَي
محيو.ًاواوءاحلاتبلُقو»محي«هلصأنأةيناربعلاءاملعنم
رونتلامح«لاقُيهذهيفو.ةيبرعلايفمحيكةيناربعلايف
ًامحمحيءاملاّمحو.هامحأوًادوقوهألميأهرجسًامحهمحي
نكلو.سمشلارحنمراهنلايفاملكلذبيمس.»نخس
عبرأالتسلاقلخلاددُمنمةدمةيآلاهذهيفمويلا

هلوقيفءاجةدملاىنعمبمويلالامعتساوةعاسنورشعو
.)٢:٤نيوكت(»ِتاَواَمَّـسلٱَوَضْرَألٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلِمَعَمْوَي«
ذإةدحاوةدماهلعجو.اهلكقلخلاددُمعومجمانهمويلاف
بهذاذهىلعو.يلاوتلاىلعًالصفمالةلمجقلخلاربتعا
نمهللاةحارتساموييأعباسلامويلانأىلإءاملعلارثكأ
ٌمْوَيُنوُكَيَو«ايركزلوقكاهيفنحنيتلاةدملاوهقلخلالمع
ةدملكىلإًاريشم.)١٤:٧ايركز(»ِّـبَّـرلِلٌفوُرْعَمٌدِحاَو
رباعمويلاتنأ«ىسوملوقكو.يليجنإلايحيسملاماظنلا
روتكدللميدقلادهعلاخيراترظنا(ةدملاىلإًاريشم»ندرألا

.)سنأسمج
بيترتوةنس٤٣٢٠٠نيملاعلاةدمنوينادلكلابسحو

مالكنيبقافولاوهللايحوبالإفرعُيمليلاوتملاقلخلا
تاقبطلازتالو.لامكلاةياغىلعةعيبطلاإبنويحولا
مدخايجولويجلاملعف.هبةداهشلامالعأةعفارروخصلا
.ميدقلاخيراتلااذهيفلكاشملالحبةمدخنسحأنيدلا

يفٌدَلَجْنُكَيِل:ُهللاٱَلاَقَو«٦ ملٱِطَسَوِ
ْ
لَو.ِهاَيِ

ْ
ًالِصاَفْنُكَي

.»ٍهاَيِمَوٍهاَيِمَْنيَب
٤٠:٢٢ءايعشإو١٠٤:٢رومزمو٣٧:١٨بويأ

يفٌدَلَجْنُكَيِل نمرهظيامىلعدَلجلاِهاَيِْملٱِطَسَوِ
اهيفهانعمو»عيقر«ةيناربعلايفوهوةينارصنلاتاحلطصم

ُُرشْنَييِذَّـلٱ«ءايعشإرفسيفءاجو.طوسبمءيش
ءايعشإ(»ِنَكَّـسلِلٍةَمْيَخَكاَهُطُسْبَيَو،َقِداََرسَكِتاَواَمَّـسلٱ

جلٱُهَعَمَتْحَّـفَصْلَه«بويأرفسيفو.)٤٠:٢٢
ْ

ملٱَدََل
َنَّـكَمُْ

ملٱَك
ْ
ملٱِةآْرِ

ةيبرعلايفعيقرلاو.)٣٧:١٨بويأ(»ِةَكوُبْسَْ
يفدََلجلاو.ءامسلكىلعقلطيدقوىلوألاءامسلا
ديلجلاضرألاةباصإمويلاةيبرعلاةغللابتكنمفورعملا
اهلامعتساو.دلِجلايفةغلوةيوتسملاضرألاوةدشلاوةوقلاو
اهلعلوةيبرعلايحيسملانيدلابتكيفميدقعيقرلاىنعمب
ريغدنعاهلامعتساّلقفىنعملااذهيفلصألاةيبرع
بتكصنو.يسُنىتحهيفةيبرعلاةغللالهأنمىراصنلا
عضُوهنأنظىلعانلمحيدلِجلايفةغلدلجلانأىلعةغللا
.ةبقلاةئيهىلعناكامبردلِجلانمتيبوهوفارطللًالوأ
ةبقوةميخهنأبعيقرلانعنومهلملاةبتكلاربعامًاريثكو
اذهيفءاجف.باوبأوذفاونوىوكاهلاوروصتوبرعلاك
رفسيفو.)٧:١١نيوكت(»ِءاَمَّـسلٱُتاَقاَطْتَحَتَفْنٱَ«رفسلا
»ِتاَواَمَّـسلٱَعيِراَصَمَحَتَفَو،ُقْوَفْنِمَباَحَّـسلٱَرَمَأ«ريمازملا
ْمُكَلُحَتْفَأَالُتْنُكْنِإ«يخالمرفسيفو.)٧٨:٢٣رومزم(
يأربانملساذإو.)٣:١٠يخالم(»ِتاَواَمَّـسلٱىوُك
ةبهتلمةلتكتناكةدملاهذهيفضرألانإايجولويجلاءاملع
ضرألاةرارحنيبلادتعاةقلحعيقرلانوكينأمزلةرينم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ًاضيأىمسُيووجلالصأيهةقلحلاهذهوهقوفريثألاوهتحت
ًاطسوتمةيزاغلاةلتكلانمناكامةيقبوهوكاكسلاوحوللا
.اهنازتاوبذجلاوعفدلايتوقءاوتسادنع

جلٱُهللاٱَلِمَعَف«٧
ْ

ملٱَْنيَبَلَصَفَو،َدََل
ْ
لٱِهاَيِ

َحتيِتَّـ
ْ

جلٱَت
ْ

ِدََل
ملٱَو
ْ
لٱِهاَيِ

جلٱَقْوَفيِتَّـ
ْ

.»َكِلٰذَكَناَكَو.ِدََل
لاثمأو١٤٨:٤و١٠٤:١٣رومزمو٢٦:٨بويأو٧:١١ص
٨:٢٨

َحتيِتَّـلٱِهاَيِْملٱَْنيَبَلَصَفَو
ْ

َقْوَفيِتَّـلٱِهاَيِْملٱَوِدَلَْجلٱَت
يرجتهايملانأوهومويلكهارناملطيسبفصواذهِدَلَْجلٱ
اهنإومويغلاوبحسلاعيقراهقوفوضرألاهجوىلععمتجتو
ىلعاذهو.وجلايفةرشتنملاةيئاملاةرخبألانمتارطقعقت
هايملانأليعيبطلاملعلائدابمهتررقاموةماعلاريبعتقفو
ًابحسعمتجتًاراخبوجلاىلإرحبلاوضرألانمدعصتيتلا
اهلمحتوةيئابرهكةوقبضعبنعءاملاتايركضعبلاصفناب
ضرألاىلععقتنأىلإوجلاباحريفاهطسبتوحايرلا
رطملاءاشنإنيناوقدرويأتفيالسدقملاباتكلاو.ًارطم
هللاةمكحىلعيعيبطناهربمظعأضرألاهيقسوهعوقوو
ُلَعْفَيَوُهَوٍدِهاَشَالِبُهَسْفَنُْكْرتَيَْمل«ىلاعتهنألثمهتدوجو
:١٤لامعأ(»ًةَرِمْثُمًةَنِمْزَأَوًاراَطْمَأِءاَمَّـسلٱَنِماَنيِطْعُي،ًاْريَخ
لوحةيفاصءاضفةقطنموأعيقرنمنكيملولف.)١٧
ءوضهذفنيالمئادفيثكبابضبضرألاتّفتلالضرألا
ِبْشُعُّلُك«هلوقيفةروكذملالاحلاترمتساوسمشلا
لٱ
ْ

َىلَعَرَطْمَأْدَقْنُكَيَْملَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ُدْعَبْتُبْنَيَْملِةَّـِيَرب
يفةماعلاريبعتىسوملامعتساو.)٢:٥نيوكت(»ِضْرَألٱ
لكحالطصاكلذنأليحولاببتكهنأيفنيالدلجلارمأ
»سمشلاتبرغ«ليجنإلايفءاجف.نيمهلملاةبتكلا
انيلإرظنلابةتباثسمشلانإملعننحنو)١:٣٢سقرم(
حطسبّدحمّنأةقيقحلاو.رهاظلابسحببرغتامنإ
نأيفنيالاذهنكلواهروحمىلعاهنارودباهبجحيضرألا
مويلاكلفلاءاملعلضفأنأليحولابهتراشببتكيليجنإلا
.سمشلابورغبسمشللضرألابجحنعنوّربعي

جلٱُهللاٱاَعَدَو«٨
ْ

ٌحاَبَصَناَكَوٌءاَسَمَناَكَو.ًءاَمَسَدََل
.»ًايِناَثًامْوَي
٥ع

ىنعمفعفتراوالعيأامسنمًءاَمَسَدَلَْجلٱُهللاٱاَعَدَو
ٌةَنَّـصَُحمٌةَميِظَعٌنُدُم«هلوقكتاعفترملاوأتايلاعلاتاومسلا
ىلوألاةيآلايف»تاومسلا«و.)١:٢٨ةينثت(»ِءاَمَّـسلٱَىلِإ
ةركوهو»وجلا«ةنماثلاةيآلايفو.يهانتملاريغءاضفلاماسقأ

نأملُعامنإًامامتاهولعفرعُيملوضرألابةطيحملاءاوهلا
ةسمخوحنقفشللثدحملارونلارسكنيهدنعيذلاولعلا
.هللقثاليذلاريثألااهءارووًاليمنيعبرأو

مويلالمعرثأىلعلقُيملهنأانههلهابتنالانسحياممو
يناثلانيمويلالمعنإكلذةلعلعلو»نسحهنإ«يناثلا
تناكذإو.»هايملالصف«نينثألايفذإدحاولمعكثلاثلاو
يفتيقبضرألاهجونعةديعبلزتمليئاملاراخبلاةقطنم
ىلعتلزنتارطقتراصاملنكلوراخبلاوباحسلاةروص
ضرألاةرشقتدرباملو.ميظعناضيفبضرألاهجو
)قوقشيأ(قيفاخلوةيدوأتأشنتجنشتوتصلقتف
هنأبمكحوًاديدجًامدقتهللاىأرذئنيحوهايملااهتطبه
.نسح

ملٱِعِمَتْجَتِل:ُهللاٱَلاَقَو٩«٩،١٠
ْ
َحتُهاَيِ

ْ
َىلِإِءاَمَّـسلٱَت

لَو،ٍدِحاَوٍناَكَم
ْ
لٱِرَهْظَت

ْ
ُهللاٱاَعَدَو١٠.َكِلٰذَكَناَكَو.ُةَسِباَي

لٱ
ْ
ملٱَعَمَتُْجمَو،ًاضْرَأَةَسِباَي

ْ
ُهَّـنَأَكِلٰذُهللاٱىَأَرَو.ًاراَحِبُهاَعَدِهاَيِ

.»ٌنَسَح
٩ىلإ١٠٤:٧و٣٣:٧رومزمو٣٨:٨و٢٦:١٠بويأ
٥:٢٢ايمرإو٨:٢٩لاثمأو

يفلصألاروهشملايوغللاسوينيسغلاقُهاَيِْملٱِعِمَتْجَتِل
ىلإعامتجالاىنعمديفياممرثكأنارطقلاىنعمديفييناربعلا
حطسدربنأدعبالإنكميملنارطقلااذهودحاوناكم
ةيناربعلاةملكلاوانلق.ءاضفلاىلإةرارحلاعاعشإبضرألا
.ةيبرعلايفىرقكعمجناعمةدعاهلو»أرق«نم»ورقي«
ىرقوًايرقهيرقيضوحلايفءاملاىرق«سوماقلايفف
اذهوجرختساوًاضيأةيبرعلايفىرقكوهوفاضأو.»هعمج
ناكاممجرخرطقلانإريدقتىلعيوغللاكلذهلاقامقفاوي
نأنمعنميالدحاوناكمىلإعامتجالانأىلعًاراخبهيف
عمتجالوقننأنمعناميأوًارطقعقوعمتجملاءاملانوكي
.دحاوناكمىلإرطقلا

قمعيفلمأتنم.رحبلارارقيأٍدِحاَوٍناَكَمَىلِإ
تّريغيتلاةفراجلاةوقلاةدشفرعلابجلاىلعأولعورحبلا
ربلاىلإةبسنلابرحبلاعاستاو.ثلاثلامويلايفضرألاحطس
عاستانملقأهعاستاناكولهنأكلذيفّرسلاوًادجميظع
ةايحوتابنلاومنليفاكلارطملاهنعأشنامهعاستاكوأربلا
.ناويحلا

ًادجًاطيسبناكلمعلااذهنإرهظيُةَسِباَيْلٱِرَهْظَتْل
هنألريدقلاقلاخلاريبادتنمًاصاخًاريبدتىضتقاهنإعقاولاو
تناكوأٍوتسميقفأعضوىلعروخصلاتاقبطتيقبول
قمعىلعضرألاهجولكءاملاىطغلةلصبلارشقكةبترم
ايجولويجلاملعنمانلرهظييذلاو.ءاوهلاةركتحتدحاو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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تققشتوترسكتتاقبطلاكلتنإةيعيبطلادهاشملانمو
ناجيهبضعبىلعاهضعبمكُروضرألاهجوىلإتعفُدو
تفرجمثضرألافوجيفيتلانارينلانعةئشانلانيكاربلا
ناكاذهو.بقحلاونينسلايلاوتىلعهتتّتفواهضعبلويسلا
ةمكحىلعتايآلمعلااذهنمانلو.ثلاثلامويلالمع
.تانّيبقلاخلا
لالتلاعافترابةيتابنلاضرألاتالصاحعّونت:ىلوألا·

يفتبنيالاماهيلعتبنيوجولثلااهيلعرخذتللابجلاو
.ةيدوألاولوهسلا
ديدحلاكناسنإللةيرورضلانداعملاىلإلوصولا:ةيناثلا·

تيزلاوحلملاومحفلاوساحنلاوةضفلاوبهذلاو
هقلخينألبقناسنإللهلككلذّدعأهللانإف.يندعملا
عنتماكلذكروخصلابالقناالولوهدوجودنعهبعفتنيل
.اهيلإهلوصو
هايملاترجامنكتملولهنإفةيدوألاءوشن:ةثلاثلا·

ةميظععفانميفتدكرلبضرألاهجوىلعتقّرفتو
.مئاهبلاوناسنإلاةايحتعنتمافءاوهلاتدسفأف
اهتتفتوروخصلالالحنابةفلتخملاةبرتألاءوشن:ةعبارلا·

تابنلاعاونألكلاهتقفاومفضرألاهجوىلعاهراشتناو
.ناويحلاو
رـوحــبلاونـاجـلخلاورهنألاوعـيبـانـيلاةـرفو:ـةـسماخلا·

ةكربوةحارتناكيتلاحلاملاوبذعلانمتاريحبلاو
.هرافسأوهلامعألًاليهستوناسنإلل

ُرِزْبُيًالْقَبَوًابْشُعُضْرَألٱِتِبْنُتِل:ُهللاٱَلاَقَو١١«١٣-١١
مثاَذًارَجَشَو،ًارْزِب

ََ
مثُلَمْعَيٍر

ََ
َىلَعِهيِفُهُرْزِب،ِهِسْنِجَكًار

ًالْقَبَوًابْشُعُضْرَألٱِتَجَرْخَأَف١٢.َكِلٰذَكَناَكَو.ِضْرَألٱ
مثُلَمْعَيًارَجَشَوِهِسْنِجَكًارْزِبُرِزْبُي

ََ
ىَأَرَو.ِهِسْنِجَكِهيِفُهُرْزِبًار

ًامْوَيٌحاَبَصَناَكَوٌءاَسَمَناَكَو١٣.ٌنَسَحُهَّـنَأَكِلٰذُهللاٱ
.»ًاثِلاَث
ص٦:٧نييناربعو٣٧:٢٧ءايعشإو٣٢:٢ةينثتو٢٩ع
٣:١٢بوقعيو٦:٤٤اقولو١٧و٧:١٦ىّتم٢:٩

اذهخلاًارَجَشَو،ًارْزِبُرِزْبُيًالْقَبَوًابْشُعُضْرَألٱِتِبْنُتِل
ةثداحلاوهوةرشعسمخلاثداوحلالودجيفهانركذامم
يفهراثآيذلاتابنلاعاونأمدقأنإيأ.اهنمةسماخلا
رخصلازازحوأرجحلاقهبكيئاملاتابنلاوهروخصلا
ميثارجلانمدلوتيفهلروزبالاممراشنخلاوبلحطلاورطفلاو
.بلحطلاو

ةداملالوألاقولخملاناكويناثلاقولخملاةيآلاهذهيفو
ةيلآلاسيماونلانمهللاهنّيعامبنوكلاماطنيفتبتُريتلا

نأاهنكميالاهنكلةلماعلازتالسيماونلاهذهو.ةيميكلاو
الوةيناويحلاةايحلامثةيتابنلاةايحلاهعدبأامىلعةرذديزت
.ريدقءيشلكىلعوهيذلايلزألاىوسكلذىلعردقي
.تاقولخمةثالثلمعلااذهيفو
هجوولعياميأ»اشد«يناربعلالصألاوهوبشعلا.١

يفو.ومنلابعفترمريغةيتابنلاةرضخلانمضرألا
دوصقملاًاذإفامنضيقنيأ»اكزضيقناسد«ةيبرعلا
اموهوهلاثمأورجحلاقهبكهعاونأىلعبلحطلاهب
يأرهجملابانلرهظيورخصلاهجوىلعمويلاهدهاشن
تاتابنالكةبترلاهذهنموًاقيقدًابشعربكملارظنملا
.لخادنمةيمانلا

امهبدوصقملاو»بشع«يناربعلالصألايفوهولقبلا.٢
نماهلاكشأوةطنحلاكباشعألانمًارزبلمحوامن
.يناطقلايأبوبحلاتاوذ

ماقاممءاقترالاتاجردىلعأغلابلاتابنلاوهورجشلا.٣
حلاصهرثكأومحلهرزبىشغوةيبشخقاسىلع
.سانلااهلوانتييتلارامثألاكلكألل

ةياهنىلإتأشنىلوألاةبترلا.تابنللبترثالثهذهف
تاقبطيفاهراثآلةدهاشملابتبثتملهذهو.ةيمحفلاةدملا
تبنتالةرمثملاراجشألانألًامازتلااهبانمكحنكلروخصلا
ليبقالإرهظتملبوبحلاواهّرحبسمشلاروهظدعبالإ
تابنلانأنيبتياذهىلعو.ًاماعطهلتناكفناسنإلاقلخ
اهيفقلخيتلاةدملاوهوسداسلامويلايفالإلمكيمل
قلخبيهلإلاأبنلاف.ةيلاعلاتابنلاعاونأىلإجاتحملاناويحلا
.جيردتلاليبسىلعناكهنأتبثُينيتيآلانيتاهيفتابنلا
هللاقلخاملهنألروخصلاتاقبطيفراثآلاهتتبثأامماذهو
اذهويتابنلاملاعلاسومانعدبأةيبلحطلاعاونألايا»اشدلا«
يفءاقترالاتاجردنمهيلواملكنمضتيلوألالمعلا
أبنلانإكلذيفحيحصلايباتكلانوناقلاو.ةيتابنلاةكلمملا
انإو.لبقتسملاولاحلايفهتاقلعتموهرومألكمزلتسيلمعب
ًايقابربتعيفديدجقولخمبقلخلامايأنممويلكيفانربخأ
يتلاةسبايلاف.لامكلايفًاجردتمهسيماونلكووهو
نكسلحلصتفةعفدفجتملثلاثلامويلايفتدجُو
.سداسلامويلاىتحتابنلالصأتوةيربلاتاناويحلا
مويلايفقلُخيذلاءاوهلانأايجولويجلاملعنملدتسنو
ناويحلاسفنتلحلصيلةماسلاتازاغلانمصلخيمليناثلا
ومنبًامحفتازاغلاكلتاهيفتلوحتةليوطةنمزأدعبالإ
هللالاقاملًاذإف.تازاغلاكلتصتمايذلافيثكلاتابنلا

رمأ»ًارجشو...ًالقبوًابشعضرألاتبنتل«ثلاثلامويلايف
امىلعهيلإًاجردتملامكلاننسىلعًايراجكلذنوكينأب
يفف.اهيلعقلُخيذلاناويحلاوضرألالاوحأهيضتقت

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ءيشلكعنصفهتقولبقًائيشقلخيملفبيترتلاهللالمع
.ةيلزألاهتمكحننسىلعًانسح

يفٌراَوْنَأْنُكَتِل:ُهللاٱَلاَقَو١٤«١٤،١٥ ِءاَمَّـسلٱِدَلَجِ
ٍماَّـيَأَوٍتاَقْوَأَوٍتاَيآلَنوُكَتَو،ِلْيَّـللٱَوِراَهَّـنلٱَْنيَبَلِصْفَتِل
يفًاراَوْنَأَنوُكَتَو١٥.ٍنيِنِسَو َىلَعَريِنُتِلِءاَمَّـسلٱِدَلَجِ
.»َكِلٰذَكَناَكَو.ِضْرَألٱ
٢:٣٠ليئويو١٠:٢ايمرإ١٣٦:٧و٧٤:١٦و٨:٣رومزم
١٠٤:١٩و٧٤:١٧رومزم٢٤:٢٩ىتمو٣١و

وهامىلعيسمشلاملاعلابيترتعبارلامويلالمعناك
بورغبراهنلاوليللايلاوتهيفوهريغنودنآلاهيلع
سمشلاعدبُتملهنأكلذنممهفُيف.اهقورشوسمشلا
ةفرعنامىلإتراصاهنإلبذئنيح

يفرونلا.ةيشاحلايفامىلعتارانموأٌراَوْنَأْنُكَتِل
»تُراُم«انهراونألاببرُعاماهيفنكل»روأ«ةيناربعلا
.ةرانموأرانماهانعمو

ذخأتقولاكلذيفورونلاقلخلوألامويلايفهللانإ
ةفاثكبفثكيودتشي)يميكوأيئابرهكءوضوهو(رونلا
وأزكارملوحعمتجاىتحءاضفلايفةرشتنملاتازاغلا
ركُذامىلعةيوامسلامارجألاتنوكتاذكهوةكرحتمءازجأ
وجلايفارهظيملنيرهازلانيّرينلاوأنيرونلانكلًاقباس
ثلثملاةءادبوهعبارلامويلاو.عبارلامويلايفالإيفاصلا
ىلإقلاخلالمعرثكأناكف.ةتسلاعادبإلامايأنميناثلا
ءاملاوةرارحلالعفدتشاةدملاهذهيفو.ًايبيترتمويلااذه
ىلإىندألانممدقتلارُثكتابنلارهظاملنكلو.تازاغلاو
.بيكرتلاسيماوننمهللاهعدوأامبفرشألاوىلعألا

دحىلإضرألاهجودُّربتلوألانارمأعبارلامويلايفو
قلخلايفةليوطةرتفيناثلاو.جراخنمةرارحلاىلإاهجايتحا
الوديدجسومانّنُسالوديدجءيشهيفقلخيملهنإف
حطسفجوءاوهلاافصامنإو.ملاعلايفديدجلماعرهظُأ
ةماسلاةراضلاتازاغلاصتمتتاتابنلاتذخأوضرألا
تدازوتءاضفسمشلانعةفيثكلابحسلاتعشقتو
.ًافيعضًادقوتموجنلاتدقوتورمقلاةعشأتعطسوًاناعمل
لثمىلإتراصنأىلإسمشلامويلاكلذيفتفثكامبرو
.مويلااهلامك

يأرلاةحصبميلستلاىلعيكلفلايكنلةمالعلابهذو
وحنمويلاىلإسمشلانيوكتذنمةدملانأىلإيميدسلا

ةدمدعبالإعاعشإلاباهءوضذفنيالهنإوةنس٠٠٠٠٠٠١٨
اهنأنظيوًامئادريغتتسمشلانإو.كلذنملقأتسيل
اهحطسىلإتارايسلالكبذجتضرأللاهتمدخةياهندنع
يفنوكيكلذلعلو.يداملاملاعلاماظنيهتنيوهيلععقتف

يهومويلااذهةدميفنألهيفنحنيذلاعباسلامويلاةياهن
ءارجإةدموهفديدجقلخنمسيلةعباسلاةدملا
.دوجوممادعإالومودعمداجيإالبةريغتملاريغسيماونلا

سانلامانيل)١٤ع(ِلْيَّـللٱَوِراَهَّـنلٱَْنيَبَلِصْفَتِل
نماذهو.مهتحصلًاظفحةنيعمتاقوأيفاوظقيتسيو
انداسجأعناصوانحاورأيبأقلاخلاةمكحىلعةلدألا
ةحارلاىلإناسنإلاوعديفءاسملاباجحلدسيهنإفهتدوجو
.لمعلاىلإهوعديفحابصلاهجونعهعفريمث

راهنلاةءادبوليللاةياهناهبزّيميتامالعيأٍتاَيآل
انهدارأهنألمتحيو.نينسلاورهشألاوعيباسألادودحو
روصنمةروصةرشعاتنثايهوجوربلاروص»تايآلاب«
يتلاجوربلاةقطنمبةفورعملاةيوامسلاةقطنملايفموجنلا
.تاقوألاديدحتلءامدقلااهمدختسا

هروصعنمرصعلكيفناسنإلاذختاٍنيِنِسَوٍماَّـيَأ
نامدربلاق.نامزلارورملًاسايقةيوامسلامارجألاتاكرح
سمشلاقورشكةفلتخملاتاكرحلانماوملعتسانلانإ
حبصلاموجنبقاعتوًالالهوًاردبرمقلاريصمواهبورغو
ناوثىلإتقولاميسقتةرجاهلابموجنلارورموءاسملاو
نينسوتيقاومولوصفوعيباسأومايأوتاعاسوقئاقدو
ةعاسلاكةينامزلاسيياقملاتغبصاذهىلعو.راهدأونورقو
جيزلاوميوقتلاينُبو)ةيسمشلاةعاسلايأ(ةلوازملاو
يهموجنلاورمقلاوسمشلاف.خيراتلاوايجولونرخلاو
الفنامزلاناسنإلااهبمسقييتلاةينوناقلاسيياقملا
البخيراتالو.ةنسلاومويللمكحمسايقالبايجولونرخ
مدقتالو.خيراتالبيّمأوأيسنجرابتخاالو.ايجولونرخ
ميسقتانلطبأاذإو.مدقتالبندمتالو.رابتخالاكلذالب
سفننمنيبكرماننوكوةرضاحلالاحلايفنحنونامزلا
ىرخأئطبتوةراتعرستفلّدعمالبةعاسلاكانكدسجو
تاروصتلاونادجولاطلتخيوشيوشتيفانسوفنحبصتو
.شحوتلاةيواهيفناسنإلاطقسيوةلبقتسملاوةيضاملا

ناعملباتكلايفتءاجنونسلاومايألاوتايآلاو
تءاجو.قلخلاددُمالانمايأكةيآلاهذهيفمايألاو.ةفلتخم
ِتاَيآْنِمَو،ِمَمُألٱَقيِرَطاوُمَّـلَعَتَتَال«ايمرإلوقيفتايآلا
)١٠:٢ايمرإ(»اَهْنِمُبِعَتْرَتَمَمُألٱَّـنَأل،اوُبِعَتْرَتَالِتاَواَمَّـسلٱ
بهشلاوبانذألاتاوذوفوسخلاوفوسكلاىنعمب
.حجرُيامىلعرهاظلاىضتقمبجوربلانارودوكزاينلاو
يفٌتاَمَالَعُنوُكَتَو«ىلاعتهلوقيفكلذلثملتءاجو ِ
لٱَوِسْمَّـشلٱ

ْ
»ُعَزْعَزَتَتِتاَواَمَّـسلٱِتاَّـوُقو...ِموُجُّنلٱَوِرَمَق

هصناملامعألارفسوليئويةءوبنيفو.)٢١:٢٥اقول(
يفَبِئاَجَعيِطْعُأَو« ِضْرَألٱَىلَعٍتاَيآَوُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
ريمازملارفسيفو.)٢:١٩لامعأو٢:٣٠ليئوي(»ُلَفْسَأْنِم
.)٦٥:٨رومزم(»َكِتاَيآْنِمِيصاَقَألٱُناَّـكُسُفاََختَو«

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ةءاضإللتقلُخةيوامسلامارجألانإركُذاملكةصالخو
.ةبيجعلاهللاةردقرهظُتتامالعلوتقولاسايقلو

ريغيهو»ميدعوم«)םירעומ(ةيناربعلايفتاقوألاو
تالافتحالالمشتلبةنسلالوصفورهشألاىلعةروصقم
دعباهظفحبنييليئارسإلاهللارمأيتلاةينيدلادايعألاو
ْنِمَوٍلَالِهَىلِإٍلَالِهْنِمُنوُكَيَو«ءايعشإةءوبنيفف.كلذ
»يِماَمَأَدُجْسَيِلِيتْأَيٍدَسَجيِذَّـلُكَّـنَأ،ٍتْبَسَىلِإٍتْبَس
لٱَعَنَص«ريمازملايفو.)٦٦:٢٣ءايعشإ(

ْ
لِلَرَمَق

ْ
.ِتيِقاَوَم

.)١٠٤:١٩رومزم(»اََهبِرْغَمُفِرْعَتُسْمَّـشلٱ

لٱِنْيَروُّنلٱُهللاٱَلِمَعَف«١٦
ْ

ِمُْكِحلََربْكَألٱَروُّنلٱ:ِْنيَميِظَع
للٱِمُْكِحلَرَغْصَألٱَروُّنلٱَو،ِراَهَّـنلٱ

.»َموُجُّنلٱَو،ِلْيَّـ
٤٠:٢٦ءايعشإو١٤٨:٣رومزم

.رمقلاوسمشلايأِْنيَميِظَعْلٱِنْيَروُّنلٱُهللاٱَلِمَعَف
نكلًاميظعًابكوكسيللبسمشلاكًاميظعرمقلاسيل
ىضتقمبهلةماعلاكاردإىلعًايرجةمظعلابهفصوباتكلا
هنأعمًادجتارايسلانممظعأرهظيرمقلانألرهاظلا
نمًامجح٤٩لدعيضرألامجحف.كلذكاهنمرغصأ
مجحلثم١٢٨٠لدعييرتشملامجحو.رمقلامجحلاثمأ
ّنيعانه»لَمَع«ىنعمو.رمقلامجحلثم٦٢٧٢٠وضرألا
.قلَخال

للٱِمْكُِحلَرَغْصَألٱَروُّنلٱَو،ِراَهَّـنلٱِمْكُِحلََربْكَألٱَروُّنلٱ
،ِلْيَّـ

ىلعال»رغصألارونلا«ىلعةفوطعم»موجنلا«َموُجُّنلٱَو
.ليللامكحلموجنلاورمقلالمعهنإىنعملاف.»ليللا«
لصأو)שמש(ةيناربعلايفيهوسمشلاوه»ربكألارونلا«و
اهلعلو.اهترارحواهرونبضرألامدختاهنألمداخاهانعم
سمشلاةدابعنإفاهتدابعنمناسنإللًاعنمكلذبتيمُس
»راهنلامكحل«هلوقىنعمو.ةينثولاتادابعلالكتقبس
.بورغلاوقورشلابراهنلانييعت

يفُهللاٱاَهَلَعَجَو١٧«١٩-١٧ َىلَعَريِنُتِلِءاَمَّـسلٱِدَلَجِ
ِروُّنلٱَْنيَبَلِصْفَتِلَو،ِلْيَّـللٱَوِراَهَّـنلٱَىلَعَمُكْحَتِلَو١٨،ِضْرَألٱ
لُّظلٱَو

ْ
َناَكَوٌءاَسَمَناَكَو١٩.ٌنَسَحُهَّـنَأَكِلٰذُهللاٱىَأَرَو.ِةَم

.»ًاعِباَرًامْوَيٌحاَبَص
٩ىلإ١٣٦:٧رومزم٣١:٣٥ايمرإ

لباقيىلوألامايألاةثالثلالمعنإ:يناملألاكالرغلاق
.ةريخألامايألاةثالثلالمع

كلذنايب
رونلاقلخلوألامويلايف·

هايملاعموجلايأدلجلايناثلامويلايف·
رضخألايتابنلااهبوثوةسبايلاثلاثلايف·
دامجلاقلخىلوألامايألاةثالثلايف·
تاجردىلعأىلعةسبايلاتلصحىلوألاةثالثلايف·

يتابنلاماظنلاةءادبيأءاقترالا
ءامسلايفراونألاعبارلامويلايف·
رويطلاوكمسلاسماخلامويلايف·
ناسنإلاوربلاتاناويحسداسلايف·
ءايحألاضرألاناكسىرخألاةثالثلايف·
ةقيلخلالكلبيناويحلاملاعلالصحىرخألاةثالثلايف·

ناسنإلاقلحباهتياغمظعأىلع

امأوناسنإلالجألبتُكاذهلعباتلاةاروتلاخيراتلكو
تركُذدقفموجنلاورمقلاوسمشلايهوةيوامسلامارجألا
كلتنمكلذريغيفلهو.ضرألاةمدخلًاراونأاهنوكدرجمل
.هيلإحيملتوأهبءابنأىندأانلسيلكلذ.ناكسمارجألا

ملٱِضِفَتِل:ُهللاٱَلاَقَو«٢٠
ْ
،ٍةَّـيَحٍسْفَنَتاَذٍتاَفاَّـحَزُهاَيِ

لَو
ْ
.»ِءاَمَّـسلٱِدَلَجِهْجَوَىلَعِضْرَألٱَقْوَفٌْريَطْرِطَي
ص٢:٧صو٢٤ع١١:١٠نييوال٢٦و١٠٤:٢٥رومزم
٢:١٩

مويلايفقلُخامنايب٢٣-٢٠تايآلايفمالكلا
.رويطلاوكمسلاوتافاحزلاكايندلاتاناويحلاوهوسماخلا
ثداوحلالودجعجار(.انضرأبصتخممويلااذهلمعو
ةرشاعلاوةعساتلاتايآلايفانلو)٢عةرشعسمخلا
ةريثكعاونأرهظةيمحفلاةدملاةياهندعبهنأةرشعةيداحلاو
ع(ةفلتخملاتاناويحلابراحبلاتصغوةيرحبلاتاناويحلانم
رافظأوبلاخمراثآةثيدحلاةيلمرلاتاقبطلايفانلو.)٢٠
تاقبطلايفو.»خلاريطرطيلو«هلوققفوىلعةفلتخمرويط
تابابدلاوكمسلاكةلئاهتاناويحماظعةيلمرلاقوفيتلا
.)٢١ع(»خلاماظعلانينانتلاهللاقلخف«هلوققفوىلع

וצרשי(ًاضيفضفتلةيناربعلايفوٍتاَفاَّـحَزُهاَيِْملٱِضِفَتِل
يفةظفللاهذهتءاجو.)صرشميمهوصرشي()ץרשםימה
حلٱَّـلُكَ«هلوق

ْ
ل...ِتاَناَوََي

ْ
يفْدَلاَوَتَت ةيناربعلايفو(ِضْرَألٱِ

هلوقو.)٨:١٧ص(»ِضْرَألٱَىلَعْرُثْكَتَوْرِمْثُتَو)صرشتل
هذهنمرهظيف.)٨:٣جورخ(»عدافضرهنلاضيفيف«
لبةبابدتاناويح»تافاحز«ىنعمسيلنإتايآلا
عاونأىلعةظفللاهذهقلطُتو.ًاريثكةدلاوتمتاناويح
بضلاولرولاونوزلحلاورأفلاىلعوىرغصلاكمسلا
ىلعيأ)١١:٢٣نييوال(رويطلاو)١١:٢٩نييوال(غزولاو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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منرملالوقدحىلعةرثاكتملاضويبلاتاذناويحلاعاونأ
.)١٠٤:٢٤رومزم(»ٍدَدَعَالِبٌتاَباَّـبَدَكاَنُه«

تاناويحيأةمسنوأسفنتاذيأٍةَّـيَحٍسْفَنَتاَذ
ىلإاذهيفةراشإالو.دامجلاكالسحتاذتاقولخموأ
:٢صريسفترظنا(ناسنإلابةصتخملاةلقاعلاةوقلاوألقعلا
٧(.

هيفيذلاعبارلامويلالمعنمجردتنيرشعلاةيآلايفف
لامعأنمرخآلمعىلإًاعيرسًابيجعًاومنتابنلاامن
ناكامكف.سفنتلابايحتيتلامئاهبلاهللادجوأهبقلخلا
ناويحلاةءادبتناكةعيضولاىلوألاميثارجلابتابنلالوأومن
.تابابدلاوكمسلاىلإماوهلاوتانيوييحلانممدقتفةعيضو
الو.اهدلاوتةرثكسماخلامويلايفتاناويحلاةصاختناكو
عفرأتغلبتابابدلاوكمسلانأصنلااذهمزلتسي
.ربلاتاناويحنمةبتراهنمىندأوهامقلخلبقاهتاجرد
يف)ةيبوكسركملايأ(ةيرهجملاتانيوييحلانإهنمدافتسيامنإ
.يدثلاتاوذوأدولولاتقبسضويبلاتانيوييحلاوءاملا
اهترثكوتاناويحلاقلخبدهشتروخصلاتاقبطيفنئافدلاو
تاناويحلالوأيجولويجلايتنُكيلةمالعلالاق.ةدملاهذهيف
عاونألاددعفتاناويحلابتصغةميدقلارحبألاوةيرحبلاوه
هذهقوفو١٠٠٧٤طقفةينايروليسلاروخصلايفاهراثآةيقابلا

كمسلاعاونأراثآبةصاغةينوفيدةميدقةيلمرروخص
.ةرفاولا

ديؤيِءاَمَّـسلٱِدَلَجِهْجَوَىلَعِضْرَألٱَقْوَفٌْريَطْرِطَيْلَو
لوطوسرميفألااياقباهيفنألةينوفيدلاروخصلاةداهشاذه
ةتسمويلاضرألاىلعو.ًامدقنورشعوسمخهيحانج
ًامدقةرشعسمخاهرغصألوطيتلاتاناويحلانمعاونأ
ةيمحفلاةدملايفناكو.ًامدقنورشعوسمخاهربكأو
ًامدقنورشعاهضعبلوطناويحلانمًاعون١٧٥ةيريشابطلا
روسونتايتلااهنموًامدقنونامثاهضعبوًامدقنوثالثاهضعبو
.ًامدقنوثالثهرغصأولعومدقةئمهلوطو

لٱَنيِناَنَّـتلٱُهللاٱَقَلَخَف«٢١
ْ

ُّبِدَتٍةَّـيَحٍسْفَنَّـلُكَو،َماَظِع
هبْتَضاَفيِتَّـلٱ ملٱاَِ

ْ
ٍحاَنَجيِذٍرِئاَطَّـلُكَو،اَهِساَنْجَأَكُهاَيِ

.»ٌنَسَحُهَّـنَأَكِلٰذُهللاٱىَأَرَو.ِهِسْنِجَك
٣٢:٢لايقزحو٢٧:١ءايعشإو٧:١٢بويأ

ءيشيناويحلاملاعلانألقلخللناثركذاذهَقَلَخَف
مايألايفاهبتروءدبلايفهللااهقلخيتلاداوملاريغديدج
ّنأتافشتكملاىضتقمبرصعلاءاملععمجأدقو.ةعبرألا
ةريغصةيوضعوأةيلآتايركناويحوتابنلكلصأ
زجعنكلو.)بوكسركملايأ(رهجملابالإىرُيالاهرثكأ
ةايحلالصأوتايركلاهذهلصأنايبنعيناسنإلاملعلا

ينيوردلاءوشنلابنولئاقلاف»يحنمالإيحال«هنألاهيف
ةايحلانأبميلستلانممهلبرهمالدارفألاعونتّنأهريغوأ
.قحلااودارأاذإءيشلكىلعرداقلاقلاخلاتاعدبمنم
زجعيهنكلةيعيبطلارهاوظلاىرينأردقييرشبلالقعلاف
رصانعلانوكتكرديالهنألاهعدبمواهلصأكاردإنع
رونلاةقيقحالويميكلاداحتالاالوةبذاجلاةوقلاالوةيلصألا
لقعلاالوةيناويحلاةايحلاأدبمالوةيتابنلاةايحلاأدبمالو
.يناسنإلا

تارمعبسةظفللاهذهترركِهِسْنِجَك...اَهِساَنْجَأَك
رمثتاهيفاهرزبيتلاةرجشلانإاهانعموتايآعبرأيف
هسنجكريطلاوهسنجكًاكمسدليكمسلاواهسنجك
نمديدجسنجءوشنىلعناهربالو.اهسنجكةميهبلاو
هللانألرخآىلإسنجلّوحتوأنيسنجوأنيعونطالتخا
لثمالإدلتاليهوسانجألالكءدبلايفقلخىلاعت
.اهسنج

.حيسامتلاوةريبكلاتايحلاكةليوطلاتاناويحلاَنيِناَنَّـتلٱ
ملٱَىلَعِنيِناَنَّـتلٱَسوُؤُرَتَْرسَك«ريمازملايفف

ْ
رومزم(»ِهاَيِ

،َْرصِمُكِلَمُنْوَعْرِفاَيَكْيَلَعاَذَنَئَه«لايقزحيفو.)٧٤:١٣
لٱ)حاسمتلاةيشاحلايفو(ُحاَسْمِّـتلٱ

ْ
يفُضِباَّـرلٱُريِبَك ِطَسَوِ

لٱِتْنَأِتْسَلَأ«ءايعشإيفو.)٢٩:٣لايقزح(»ِهِراَْهنَأ
ْ

َةَعِطاَق
يهو.)٥١:٩ءايعشإ(»َنيِّـنِّـتلٱَةَنِعاَّـطلٱ)رصميأ(َبَهَر
وأءاوهلاوءاملايفشيعتيتلاةريبكلاتاناويحلانعةرابع
.ًاعمرحبلاوربلايف

مثَأ:ًالِئاَقُهللاٱاَهَكَراَبَو«٢٢
ْ
ملٱيِإلْمٱَويِرُثْكٱَويِرِ

ْ
يفَهاَيِ ِ

لٱ
ْ
لَو.ِراَحِب

ْ
.»ضْرَألٱَىلَعُْريَّـطلٱِرُثْكَي

٢٨ع

الامتراصىتحرثاكتلاودلاوتلاةوقاهحنميأاَهَكَراَب
تايآةدعيفراثكإلا»كراب«ىنعمءاجو.ّدعاهيصحي
َهلاوُلاَقَوَةَقْفِراوُكَراَبَو«.اهنم

َ
َفوُلُأيِريِص.اَنُتْخُأِتْنَأ:ا

.)٤و١٢٨:٣رومزمًاضيأرظنا٢٤:٦٠نيوكت(»ٍتاَوَبَر

.»ًاسِماَخًامْوَيٌحاَبَصَناَكَوٌءاَسَمَناَكَو«٢٣

ةعبرألاهرومأنمًائيشايجولويجلاانديفتالًاسِماَخًامْوَي
ملعنمهاندفتساامنإكلذنمهاندفتساامو.ىلوألامايألا
رومأبايجولويجلاةداهشنكلوتايعيبطلاوءايميكلاوةئيهلا
ةّيربمكلانيتقبطلايفف.ةيفاوةيفاكسماخلامويلا
ةنيوفيدلاروخصلايفوةيفدصلاتاناويحلاراثآةيروليسلاو
تابابدلاماظعةيمحفلاةدملاروخصيفوكمسلاراثآاهقوف

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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لدتسنف.ةريبكرويطراثآاهقوفوةلئاهلانينانتلاراثآاهقوفو
.ًادجةليوطتناكسماخلامويلاةدمنأىلعكلذلكنم
ناكناويحلاوتابنلانمةفلتخملاعاونألاقلخنإرهظيو
ةداهشو.قلخلايفعرسيملالعوّلجقلاخلانإوًايجيردت
ةبيجعلاهلامعأةرفووهللاةمكحنايبديزياممروخصلا
.ةيلزألاهتردقلاياربلاميظعتو

لكنأنومعزيهلاثمأوينيوردلاءوشنلالهأنإ
رظنا(دحاولصأنمامهعاونأوناويحلاوتابنلاسانجأ
ميهاربإذاتسأللءاقترالاوءوشنلايفنيقيلاقحلاباتك
يفراثآلالاقتناىلعناهربىندأنمسيلو)يناروحلا
.ًالقتسمعونلكقلختبثتتاقبطلا

ٍةَّـيَحٍسُفْنَأِتاَوَذُضْرَألٱِجِرْخُتِل:ُهللاٱَلاَقَو«٢٤
َناَكَو.اَهِساَنْجَأَكٍضْرَأَشوُحُوَو،ُّبِدَياَمَو،َمِئاََهب:اَهِسْنِجَك
.»َكِلٰذَك

٣:٢٠ةعماجو٢:١٩ص

نايبنيثالثلاوةيداحلاةيآلاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذه
مويلايفناسنإلاوضرألاشوحووتابابدلاومئاهبلاقلخ
ةيهلإلاةردقلارهظتثداوحعبرأمويلااذهيفو.سداسلا
ةثلاثلاو.ناسنإلاقلخةيناثلاو.ايلعلاتاناويحلاقلخىلوألا
تابنلانييعتةعبارلاو.اهومنوتاناويحلاماوددكؤملاريبدتلا
.ناويحلاوناسنإللًاماعط

قلُخنإوهنإف.ًالقتسمًازاتممًالمعناسنإلاقلخناكو
قلُخيملايلعلاتاناويحلاهيفتقلُخيذلاسداسلامويلايف
لمأتدعبةدملاكلتوأمويلاكلذرخآيفقلُخامنإاهعم
ناسنإلاقلخيفو.ةثالثلاةيهلإلاميناقألانيبةروشملاوهللا
رنملانإفةقباسلاقلخلاتاجرديفامممظعأبيجعمدقت
يتلاةيعيبطلاسيماونلاءارجإىوسةقباسلالامعألايف
قطانلاريغناويحلااهغلبيتلاايلعلاةجردلاو.قلاخلااهعضو
ناسنإلايفانيأراننكلو.ةيميهبلاةيزيرغلاةرطفلاةجرديه
طبنتساامهمف.قطنلاةوقولقعلاورايتخالاوةيرحلا
نأشيفةعرتخملاتاليلعتلاوةبيرغلاءارآلانمنويئوشنلا
نيباودجينأالإاوردقيالهئاقتراويناسنإلادسجلاءوشن
ةوهوًاميظعًانوبةيبدألاوةيلقعلاناسنإلاةعيبطنيبوكلذ
.مدعلاودوجولانيبةوهلاكةلصافةقيمع

اذهخلااَهِسْنِجَكٍةَّـيَحٍسُفْنَأِتاَوَذُضْرَألٱِجِرْخُتِل
سيلو.)٢٠ع(»خلاتافاحزهايملاضفتل«ىلاعتهلوقك
هنأوأةيتاذةوقضرألاوهايملانملكلنأنيتيآلايفىنعملا
ربلاتاناويحنإدوصقملاف.ناويحلاعادبإامهيلإلكُو
.ةقلاخلاهتدارإوهتردقوهللارمأبءاملاتاناويحترهظُأ

لٱَو،اَهِساَنْجَأَكِضْرَألٱَشوُحُوُهللاٱَلِمَعَف«٢٥
ْ
َمِئاَهَب

َكِلٰذُهللاٱىَأَرَو.اَهِساَنْجَأَكِضْرَألٱِتاَباَّـبَدَعيَِمجَو،اَهِساَنْجَأَك
.»ٌنَسَحُهَّـنَأ

٢:١٨عشوهو١٩و٨:١٧و٧:١٤و٦:٢٠ص

ةسفنتملاتاناويحلايأخلاِضْرَألٱَشوُحُوُهللاٱَلِمَعَف
:سانجأةثالثيهو
ةرتجملااميسالوةقطانلاريغتاناويحلايأمئاهبلا:لوألا·

.هتعفنوناسنإلاتمدخوةلوهسبتنجديتلاىربكلا
يأ)شمر()שמר(ةيناربعلايفيهوتابابدلا:يناثلا·

ُّلُكُّبِدَيِهيِف.ٌلْيَلُريِصَيَف«منرملالوقيفامكبد
لٱِناَوَيَح

ْ
ُهُحِّـبَسُت«هلوقو.)١٠٤:٢٠رومزم(»ِرْعَو

لٱ،ُضْرَألٱَوُتاَواَمَّـسلٱ
ْ
رومزم(»اَهيِفُّبِدَياَمُّلُكَوُراَحِب

لٱُةَعِيَرش«نييواللارفسيفو.)٦٩:٣٤
ْ
،ِروُيُّطلٱَوِ،مِئاَهَب

يفىَعْسَتٍةَّـيَحٍسْفَنِّـلُكَو ملٱِ
َىلَعُّبِدَتٍسْفَنِّـلُكَو،ِءاَْ

انهتابابدلانأيلجلانمو.)١١:٤٦نييوال(»ِضْرَألٱ
اهنأكضرألاىلعريستيتلامئاوقلاةريصقلاتاناويحلا
نودةيربلاتاناويحلاضعباهبدوصقملانإوفحزت
.ةيرحبلا

يأ)היח(ةيناربعلايفيهو»ضرألاشوحو«:ثلاثلا
.نجدتاليتلاةسرتفملاةيربلاشوحولااهبدوصقملاوةّيح

،اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن:ُهللاٱَلاَقَو«٢٦
لٱِكَمَسَىلَعَنوُطَّـلَسَتَيَف

ْ
َىلَعَوِءاَمَّـسلٱِْريَطَىلَعَوِرْحَب

لٱ
ْ
ُّبِدَتيِتَّـلٱِتاَباَّـبَّـدلٱِعيَِمجَىلَعَوِضْرَألٱِّـلُكَىلَعَوِ،مِئاَهَب
.»ِضْرَألٱَىلَع

قلخيأسداسلامويلالمعةلمكتةيآلاهذهيف
.ناسنإلا

اذهاَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن:ُهللاٱَلاَقَو
دادعإمتاملهنإفسداسلامويلاتاقولخممظعأفصو
»لمعن«هلوقو.نكاسلادادعإةمكحلاتضتقانكسملا
ثيلثتىلإةراشإ»ميهولإ«ةظفليفامكعمجلاةغيصب
هنأىرنلبًاعطاقًاناهربكلذبسحنالنكلةيهلإلاميناقألا

يفو.بيجعلاحاحصألااذهرارسأنمهريغكضماغرس
سدقلاحورلانالعإلصأ»هللاحورو«ةيناثلاةيآلايفهلوق
ددعتةموثرج»ميهولإ«ةظفليفو.ديدجلادهعلايفمتيذلا
باتكلوأيفف.ًاماتًانالعإليجنإلايفنلعُأيذلاميناقألا
تاراشإلاوزومرلاوروصلاوةيهلإلاقئاقحلائدابملكهللا
يتلاتاءوبنلاوتاراذنإلاوديعوملاوفواخملاوقاوشألاو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو

٢٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



رهنكيرجتورصعىلإرصعنمًاحوضوديزتوىوقتتناك
.ءدبلاذنمًادوصقمناككلذنإجتنتسننيحوميظع
يفناسنإلاو.ءيشالنمقلخنانه»لمعن«ىنعمو
هلوقاذهىلعو.ناسنإلاسنجيأ)مدآ()םדא(ةيناربعلا
ِهَبَشَىلَع.َناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَمْوَي،َمَدآِديِلاَوَمُباَتِكاَذٰه«
)مهقلخيناربعلالصألايفو(ُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذُهَلِمَعِهللاٱ
٥:١ص(َ»قِلُخَمْوَي)ًاناسنإيأ(َمَدآُهَمْسٱاَعَدَوُهَكَراَبَو
هنألكلذبيمُسسوفيسويلاق.رمحأمدآىنعمو.)٢و
يأرمحأناكهدلجنألهريغلاقورمحألابارتلانمعنُص
.ةفرعملامامتقتشااممنوفرعيالنييوغللارهشأو.ًانسح
ةيناربعلايف»تومدأ«و.وْمدأوأوَمَدَأروشأةغليفناسنإلاو
مْدَألاومَدَألاوةرمّسلاةيبرعلايفةمدُألاو.ةحولفملاضرألا
نمرهظاموهغوبدموأهرمحأوأدلجلاميدألاو.ةرشبلا
.ًاقلطميرشبلاسنجلاانه»ناسنإلاب«دوصقملاو.ضرألا

ةروصلا»انهبشكانتروصىلع«هلوقبدوصقملاسيلو
ناسنإلانألةيحورلاةيبدألاوةيلقعلاةروصلالبةيدسجلا
الإهدسجامو.هللاةروصىلعسيلهدسجىلإرظنلاب
بصتنمهدسجو.ةعيبطلاوناويحلاىلعاهبطلستيةطساو
هتروصىلعفسفنلاىلإرظنلابوهامأوطلستيومكحينمك
ةردقوةيبدأىوقورايتخاوةدارإوروعشولقعوذيأىلاعت
ةيلقعلاهتافصناسنإلارسخيملو.ةسادقلاةمزالمىلع
طوقسلاكلذبتسندتوتفعضاهنكلهطوقسبةيبدألاو
.يبدألاهلبقتسميفءاجرلاساسأيهوًشالتتملوتيقبف
.حيسملاعوسيناسنإلايفةلماكتناكتافصلاكلتنإ
لصححيسملايفًاديدجقلُخىتمطقاسلاناسنإلاو
مدآلصحيمليذلالامكلانمةوقلابهلناكامىلعلعفلاب
.هيلع

ىلاعتوهناحبسهللانأروصتأيننإسنكروتكدلالاق
هنأك»ناسنإلالمعنل«ةكئالملاءاسؤروةكئالملاتاوبرللاق
.ةيضرألاةقيلخلاجاتاهلكةيوامسلاةقيلخلادهاشتنأءاش
َفَتَهَو،ًاعَمِحْبُّصلٱُبِكاَوَكْتَمَّـنَرَتاَمَدْنِع«هلوقاذهىلعو
.)٣٨:٧بويأ(»ِهللاٱيِنَبُعيَِمج

َىلَعَوِءاَمَّـسلٱِْريَطَىلَعَوِرْحَبْلٱِكَمَسَىلَعَنوُطَّـلَسَتَيَف
هلوقفِتاَباَّـبَّـدلٱِعيَِمجَىلَعَوِضْرَألٱِّـلُكَىلَعَوِ،مِئاَهَبْلٱ
دوصقملاسيلنأىلعليلدعمجلاةغيصب»نوطلستي«
اذهو.يرشبلاسنجلالكلبطقفءاوحومدآناسنإلاب
طوقسلادعبناسنإلااهدقفيملهللاةروصنأىلعناهرب
اذهتايآنمقبساملقفاومكلذو.سونيطسغوألاقامك
نأديفيو.دارفألاالعاونألاوسانجألاةنّيبملاحاحصألا
هعاضخإوايندلاةقيلخلاىلعهتطلسيفهللاهبشيناسنإلا
.هدعاستوهمدختيكلهسفنلاهمئاهبواهشوحوتاناويحلا

ىلعنكاسلك»ضرألالكو«هلوقنمدوصقملاو
اوفّرصتينأسانلاىطعأهللانإفاهيلعتبانوأضرألا
.نوؤاشيامكهذهلكب

ِهللاٱِةَروُصَىلَع.ِهِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَف«٢٧
.»ْمُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذ.ُهَقَلَخ

٢٩و١٧:٢٨لامعأو٧:٢٩ةعماجو٩:٦و٥:١ص
و٣:١٠يسولوكو٤:٢٥سسفأو١١:٧سوثنروك١و
سقرمو١٩:٤ىّتمو٥:٢و٢٢و٢:٢١ص٣:٩بوقعي

١٠:٦

ثالثناسنإلاقلخإبنيف»قلخ«هلوقرّركَقَلَخَف
نكيملديدجقولخمناسنإلانأتابثإلوألانيرمألتارم
لمكأةقيقحلايفناكهنألهقبسعوننعأشنيملهنإوًالبق
ناويحلارئاسنعفلتخيوةقلاخلاةيهلإلاةوقلابتاعدبملا
هدسجةهباشمعمةجردلاوةبترلادرجمبالعونلاوسنجلاب
مامتإبهجاهتباقلاخلاراهظإيناثلاو.ًائيشمئاهبلاداسجأل
.ديجملاهدصق

هللانألقلُختنألبقانهىثنألاتركُذىَثْنُأَوًارَكَذ
.لسلستللىثنأوًاركذيناسنإلاسنجلانوكينأدصق
.)٢ص(يفةأرملاقلخليصفتو

سنجلاقلخهبدارُيماعمكحلانأنايباذهْمُهَقَلَخ
نودءاوحومدآىلعقبطنيالعمجلاريمضنأليرشبلا
.مهقلخالامهقلخلاقلالإوامهريغ

َهلَلاَقَوُهللاٱُمُهَكَراَبَو«٢٨
ُ

مثَأ:ْم
ْ
ألْمٱَواوُرُثْكٱَواوُرِ

ُ
او

لٱِكَمَسَىلَعاوُطَّـلَسَتَو،اَهوُعِضْخَأَو،َضْرَألٱ
ْ
ِْريَطَىلَعَوِرْحَب

.»ِضْرَألٱَىلَعُّبِدَيٍناَوَيَحِّـلُكَىلَعَوِءاَمَّـسلٱ
:١٣٧رومزمو٢٧:٩نييوالو٧و٩:١و٨:١٧صو٢٢ع
٢:٧نييناربعو٨ىلإ٨:٦رومزمو٩:٢ص١٢٨:٣و٣
٣:٧بوقعيو

لعجيأ)٢٢عريسفتيف»كراب«ىنعمرظنا(ُمُهَكَراَبَو
.رثاكتلاودلاوتلاةوقمهيف

ناسنإلانوؤشنمةجيزلانأنايباذهاوُرُثْكٱَواوُرِْمثَأ
ًاناكسضرألائلتمتلوهتداعسوهعفنلةينوناقلاةيعيبطلا
.مهبهللادجمتي

نوكتللبًارفقىقبتلضرألاهللاقلخيملَضْرَألٱاوُألْمٱ
.رشبلالئابقلًانكسم

ةيبرعلايفو(.)هشبك()השבכ(ةيناربعلايفواَهوُعِضْخَأ
لصألايفاهلعلوللذ»سكن«اهيفوموقلاديسشبكلا
»اهوعضخا«هلوقلو.)سبأاهلثمواهيفبلقلاعقوفسبك

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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بقنلاوةحالفلابةيداملاضرألاىلعةدايسلالوألاناينعم
ديهمتوةيدوألامدروةيندعملازونكلاجارختساوةعارزلاو
بيكرتولابجلاقرخورهنألاقوفروسجلاءانبولالتلا
عافتناللةيعيبطلاتاوقلاعاضخإوراهنألاوراحبلايفنفسلا
.كلذهبشأاموةيبذاجلاوةرارحلاوةيئابرهكلاوراخبلاكاهب
كمسلاىلعطلستلاوهوةيآلايفرمألااذهيلياميناثلاو
لمحلاهمادختساوًاماعطاهذاختانممئاهبلاورويطلاو
.هذههبشأاموتابكرملارجولاقثألا

َىلَعًارْزِبُرِزْبُيٍلْقَبَّـلُكْمُكُتْيَطْعَأْدَقِّـينِإ:ُهللاٱَلاَقَو«٢٩
مثِهيِفٍرَجَشَّـلُكَو،ِضْرَألٱِّـلُكِهْجَو

ََ
ْمُكَلًارْزِبُرِزْبُيٍرَجَشُر

.»ًاماَعَطُنوُكَي
١٥و١٠٤:١٤رومزمو٩:٣و٣:١٨و٢:١٦ص

ملهنأكرامثألالكمهلحابأهللانإىنعملاسيلْمُكُتْيَطْعَأ
اهدوجووناسنإلاةايحليرورضماعطلانإفًاحابمنكي
تميناسنإلالكأيملنإفدسجلابيكرتننسىلع
نإدوصقملالبًاراحتنالكألامدعنوكيفسنجلاىشالتيو
ًايلصأًاماوقوًايرهوجًاماعطاهلعجورامثألاكلتّنيعهللا
اهقفاويةعيبطاذناسنإلاقلخهنإيأيرشبلاسنجلاةايحل
.ةمعطألانمهريغنمرثكأيتابنلاماعطلا

سلٱِْريَطِّـلُكَوِضْرَألٱِناَوَيَحِّـلُكِلَو«٣٠
ٍةَباَّـبَدِّـلُكَوِءاَمَّـ

ََرضْخَأٍبْشُعَّـلُكُتْيَطْعَأ،ٌةَّـيَحٌسْفَناَهيِفِضْرَألٱَىلَع
.»َكِلٰذَكَناَكَو.ًاماَعَط
و١٤٥:١٥و١٠٤:٢٧رومزم٦:٢٧ىّتمو٣٨:٤١بويأ

١٤٧:٩و١٦

يهوتابنلانمعاونأةثالثةرشعةيداحلاةيآلايفركذ
لمكأناسنإلاىطعأو»رجشلا«و»لقبلا«و»بشعلا«
مئاهبلاىطعأنيثالثلاةيآلايفو.ًاماعطامهالعأونيعونلا
كلذبديرنالو.ىندألاعونلايأرضخألابشعلارويطلاو
نإلبروزبلاورامثألالكأنمرويطلاوتاناويحلاعنمهللانأ
اذهلكيفو.هقوسوبشعلاقاروأاهداسجأماوقلصأ
قحتسياممو.ناويحلارئاسنمىلعأناسنإلانأىلعليلد
يذلاعونلانموهناسنإللّنيعملاماعطلانإانهركذلا
حمقلاكلكأللحلصيلًاخبطوًاصاخًادادعإمزلتسي
هذهدادعإموزلو.رامثألانمريثكولوقبلاوبوبحلاو
بيذهتلاوهيفرتلابابسأرثكأنمناكاهخبطوةمعطألا
.ماعطلاةدئاملوحلايعلاعامتجايفيناسنإلا

هللانإ.نافوطلالبقموحللالكأناسنإلاداتعالهو
نوكتةيحةبادلك«:هلوقباهلكأكلذدعبهلسنوحونلحابأ

نيوكت(لكأللحلصتيتلاتاناويحلاعيمجيأ»ًاماعطمكل
٩:٣(.

اوفتكأنافوطلالبقمدآدالوأنإضرفيفةبوعصالو
ايسألئابقنممظعألاداوسلانألتاتابنلاورامثألالكأب
نبجلاونبللانولوانتيمهنكلًاردانالإمحللانولكأيالمويلا
ناسنإللّنيعملايلصألاماعطلاف.ناويحلاجاتننمامهريغو
دعبالإنكيملموحللالكأةحابإبحيرصتلاو.يتابن
ةنماثلاةيآلايفناسنإللتبهُويتلاةطلسلانكلو.نافوطلا
زاوجمزلتستناويحلكوريطلاوكمسلاىلعنيرشعلاو
نمامهدرطدنعءاوحومدآاهسبليتلادولجلاو.كلذ
دعبركُذو.طوقسلالبقمئاهبلاحبذىلعناهربسودرفلا
ص(اهنامسنموهمنغراكبأنمليباهمّدقهنأطوقسلا
اهنملكأةحيبذلاهذهمدقيذلانأىلعليلدكلذو)٤:٤
هللاهنممسقمدقيًاينيدًامسرهلكأناكاذهنألهلايعووه
هنأكةحيبذلامِّـدقملاناسنإلايقابلالكأيوحبذملاىلعقرحيو
ملنافوطلالبقثيشلسننأكلذنمانلو.هللافيض
دعبهللانإوحئابذلاميدقتنيحلبًايداعًالكأمحللالكأي
هللاةمكحكلذيفىرنو.ًاقلطممحللالكأحابأنافوطلا
ةدرابلاةيبونجلاوةيلامشلاميلاقألايفهنإفناسنإللهتمحرو
ىلإناسنإلاجاتحيوماعطللقفاوملاناويحلارثكيوتابنلالقي
.ةلدتعملاوةراحلاميلاقألاناكسنمرثكأكانهمحللالكأ

َناَكَو.ًاّدِجٌنَسَحَوُهاَذِإَفُهَلِمَعاَمَّـلُكُهللاٱىَأَرَو«٣١
.»ًاسِداَسًامْوَيٌحاَبَصَناَكَوٌءاَسَم
٤:٤سواثوميت١و٣١و١٠٤:٢٤رومزم

ةمتاخهذهًاّدِجٌنَسَحَوُهاَذِإَفُهَلِمَعاَمَّـلُكُهللاٱىَأَرَو
ةعمجلاموييأسداسلامويلايفماتلاهلمعىلعهللاتاكرب
هيفلمكأيذلاةعمجلامويحيسملالوقىلإةراشإاهيفو
ىرنو.)١٩:٣٠انحوي(»لمكأدق«ةديدجلاةيناثلاةقيلخلا
ناسنإلاقلخلبقملاعلانإ»ًادجنسح«انهىلاعتهلوقنم
اذهو.ًادجًانسحراصهقلخرثأىلعهنإوطقفًانسحناك
دعبحصيفًاسنجهنوكرابتعابناسنإلابصتخيمكحلا
لزنامعمنقيتناذهىلعلازنالف.هلبقحصامكطوقسلا
هفرصتءوسنمبئاصملاورورشلاةرفونمناسنإلاب
هتمحريهملاعلايفهللاةياغنإهلهللاهبهويذلارايتخالاب
رظنا١٠٤:٣١رومزم(هلامعأبحرفيىلاعتهنإوهدجمراهظإل
.)٥:١٥ةيمورو٨٥:١٠رومزمًاضيأ

لوألاحاحصألايف»نسح«ةملكراركتنمةياغلاو
ةرضاحلالاحلاوةيلصألالاحلانيبةنيابملاىلإانراكفأهيجوت
ملكلذفملاعلايفشيوشتلانمنآلاناكامهمهنأملعنل

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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اذهنمانلو.ناسنإلاىدعتيناكهنإوطوقسلالبقنكي
:قئاقحعستحاحصألا
اليذلانيمثلاإبنلااذهىلعهللاركشلابوجو:ىلوألا·

مالظلالهاجموماهوألاةيدوأيفانلّغوتلهالولاننإفرَّـدقي
نيملاعلالصأيفةلطاعلاتاروصتلاوةلطابلاتاليختلاو
انزجعتوانجعزتيتلاةلئسألارثكأناكامو.اهعدبمو
خيراتلااذهنإ.ميظعلاأبنلاكلذالولةباجإلانع
لقعلالغشتيتلالكاشملامظعألحيطيسبلازيجولا
عيطتسيهبف.دبألاىلإاهلحنعلوقعلازجعتويرشبلا
اممرثكأةدحاوةعاسيفهنمفرعينأريغصلادلولا
يفنيينيصلاونييرصملاوسرفلاونانويلاءاملعهفرع
.ةنسفالآةثالث
بجعتنامكهللاةدوجنمبجعتننأبوجو:ةيناثلا·

ِهللاٱىَنِغِقْمُعَلاَي«قلخلاىلعهتردقةمظعنم
لِعَوِهِتَمْكِحَو

ْ
لٱِنَعُهَماَكْحَأَدَعْبَأاَم!ِهِم

ْ
ُهَقُرُطَوِصْحَف

َراَصْنَمْوَأ،ِّـبَّـرلٱَرْكِفَفَرَعْنَمْنَأل!ِءاَصْقِتْسالٱِنَع
-١١:٣٣ةيمور(»َأَفاَكُيَفُهاَطْعَأَفَقَبَسْنَمْوَأ؟ًاريِشُمُهَل

٣٥(.
رداقلاهللايتلادوجولاوةايحلانئازخعسوأامومظعأام·

تانئاكلانمرفاولارادقملااذهمدعلانمدجوينأىلع
اذهوةداعسلاهذهلثمعيمجلاحنمينأوةيلقعلاةيحلا
كلذلمعلبةجاحلةيلقعلاةقيلخلاقلخيملهنإ.رورسلا
ًادرفنمىقبينأًارداقناكهنإفةيهلإلاهترسموهتدارإنم
ةقئافلاهتدوجنكلوةيلزألاهتالامكبًايفتكمدبألاىلإ
ًافولأدودحملاريغهئلمنمقلخينأىلعهتلمحكرادملا
نأوةيلقعلااياربلاونيملاعلانمىصُحتالتاوبرو
هللاةبحممظعأامفرورسلاوةداعسلاةلباقةعيبطاهحنمي
ةئملارومزملايفاعديبنلادوادنإ.هونحوهتمحرو
مسالحيبستلاىلإتاقولخملالكنيعبرألاونماثلاو
نأك»دبألاورهدلاىلإاهتبثوتقلُخفرمأهنأل«برلا
.حيبستلاودمحلايفءاكرشدامجلاومئاهبلاورشبلا
هلنونويدمنحنفانقلاخوهنيملاعلاقلاخنإ:ةثلاثلا·

هتمدخيفاهلذبننأانيلعفانداسجأوانلوقعىوقلكب
هداشرإلميلستلاكلانسفنأملسنوهلعضخننأو
.هظفحو
ناسنإلاعفنهبدصقُييهلإمسرةجيزلانإ:ةعبارلا·

سومانللعوضخلاوةعاطلاملعتيةجيزلابهنإفهتداعسو
ئدابمدجياهبو.ماركإلاولاملايفهريغقوقحلرابتعالاو
تيبلالهأفةرهاطلاةنسحلافطاوعلاوبادآلاونيدلا
.ةيدادعإةسردم
ّنيعهللانإفمّركموفيرشنيديلالمعنإ:ةسماخلا·

.طوقسلالبقديلالمعمدآل

باينأدسأللف.ناسنإللةعضاخمئاهبلانإ:ةسداسلا·
ةحنجأرويطللوديدحلاكهدلجنمعردحاسمتللو
سيلنكلوةايحلانعةعفادمللفناعزكمسللو
عضخياهيفنأشلااذهيفةيلقعلاىوقلاىوسناسنإلل
.هللارمأىضتقمبهلهللا
ُدَْجمُنوُكَي«هدجمراهظإقَلخلانمهللاةياغنإ:ةعباسلا·

:١٠٤رومزم(»ِهِلاَمْعَأِبُّبَّـرلٱُحَرْفَي.ِرْهَّـدلٱَىلِإِّـبَّـرلٱ
٣١(.

هللاتبسحاهلكةميدقلاةينثولالئابقلانإ:ةنماثلا·
ملاعلانعلقتسمهللانإفرعتملوًادحاوًائيشةعيبطلاو
اهنّيعيتلاةمألاكلتامأو.مدعلانمملاعلاقلخهنأالو
ءلميتأينأىلإسدقملاخيراتلاريطستلةطساوهللا
ذنمتفرعدقف)٢:٧يجح(ممألاىهتشمونامزلا
يفونامزيفتعدبُأاهنأوةيلزأتسيلةداملانأءدبلا
هلّدحالًاولعنيملاعلاىلعيلعلاهللانإو.نامزلاةءادب
ةردقبءيشالنمنيملاعلاهداجيإلبقلزألاذنمناك
.»ناكف...نكيلهللالاق«هلوقبسحىلعهتدارإ
.)٣٣:٩رومزم(»َراَصَفَرَمَأَوُه.َناَكَفَلاَقُهَّـنَأل«
قلخلاىلإميناقألاثلثملاةبسنوثيلثتلانإ:ةعساتلا·

نبالاذاختادعبديدجلادهعلايفنالعإلمكأانلعُأ
ىلعسدقلاحورلاباكسناوحيسملابناسنإلاةعيبط
بآلانمقلُخملاعلانأكلذنمانلو.دسجلك
:١١ةيمور(»ِءاَيْشَألٱَّـلُكُهَلَوِهِبَوُهْنِمَّـنَأل«حورللنبالاب

ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك«و.)٣٦ »َناَكاَّـِ
لٱ«و.)١:٣انحوي(

ْ
:١يسولوك(َ»قِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُك

لٱَلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ«وهو.١٦
ْ

:١نييناربع(»َنيَِملاَع
٢(.

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةبسنوءاوحومدآقلخإبنةعجارمحاحصألااذهيف
رهاطلاجاوزلاوندعةنجوتبسلاعضووءادفلاىلإكلذ
.حاضيإلاةدايزوطسبلاعم

ءزجةلزنمبحاحصألااذهنمىلوألاثالثلاتايآلاو
نألهنميهلإلادصقلانمضتتيهولوألاحاحصألانم
.تبسللهللاةكرابمراهظإوهمايأةتسيفقلخلاإبنةياغ
يذلاىلإهيفةحارلاتبسُنكلذلو.ةحارللضرُفهنأنابثإو
قَلخلاتاجردفصواهنيعةياغلاهذهلو.ييعيالوبعتيال
يناسنإلالمعلامركأقلاخلاهللانإ.مايألابهتاّدمنعّربعو
هللاةّرسمنايبكلذنمةياغلاو.قلخلايفهلمعفصوب
.ةعبارلاةيصولاساسأصنلااذهوةيعوبسألاناسنإلاةحارب

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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مهنكلوًاتبساوظفحنييداكألانإثيمسةمالعلالاق
مايألازتالو.ةسمخلاتارايسلاورمقلاوسمشللهوسدق
ةهلآءـاــمـــسـأــبـاــبرورأيلـاــمـــشيفىـــمـــســـُتعـوـــبــسألا
ةغللايفدهعلااذهلةيقابءامسألاكلتو.نيّيفاندنسكلا
نينثالاو.سمشلاموييأ»يادنس«دحألاف.ةيزيلكنإلا
ندُوموييأ»يادسيوت«ءاثالثلاو.رمقلاموييأ»يادنوم«
.دعرلاهلإروثموييأ»يادسرث«سيمخلاو.لاطبألاهلإ
تبسلاو.جاوزلاهلإاغيرفموييأ»ياديرف«ةعمجلاو
نانويلاةهلآربكألحُزوهوسنرتاسموييأ»يادرتاس«
.نامورلاو

لكنمسارتحالاىلعلمحياميهلإلاإبنلاهذهيفو
دحألاهللامسرتبسلانأوهوةينثولاةدابعلاعاونأنمعون
.لكلاطباضلا

.»اَهِدْنُجُّلُكَوُضْرَألٱَوُتاَواَمَّـسلٱِتَلِمْكُأَف«١
ءايعشإو٣٣:٦رومزمو٩:٦ايمحنو١٧:٣و٤:١٩ةينثت

٢٤:٢٩ىّتمو٤٥:١٢و٣٤:٤

نأًارداقهللاناك.جيردتلابلامكلاتغلُبيأِتَلِمْكُأ
يفةرهاظلاةلدألانكلودحاوموييفقلخلالمعلمكُي
تاتابنلاوتاناويحلايأنئافدلاوروخصلاتاقبطبيكرت
تناكقلخلامايأنإوةريثكروهديصقتتبثتاهيفةرجحتملا
.ةليوطتادم

)مابص()םאבצ(يناربعلالصألايفدنجلااَهِدْنُجُّلُك
.ميمالب)ابص()אבצ(عضوملااذهريغيفرثكألاوميملاب
ميملاالبةظفللاهذهتءاجو)توءابص()תואבצ(هعمجو
تءاجو.مرمرعشيجوأروهمجاهانعمو)٩:٦ايمحن(يف
َىلَعًاسِلاَجَّـبَّـرلٱُتْيَأَر«اخيملوقيفةكئالملاروهمجىنعمب
»ِهِراَسَيْنَعَوِهِنيِمَيْنَعٌفوُقُوِءاَمَّـسلٱِدْنُجُّلُكَوِهِّـيِسْرُك
ضرألاتاوقوءامسلامارجألكىنعمبو.)١٨:١٨مايأ٢(
اَنَأَياَدَي«ءايعشإلوقيفاهعونتواهماظنواهترثكىلعءانب
:٤٥ءايعشإ(»ُتْرَمَأاَنَأاَهِدْنُجَّـلُكَو،ِتاَواَمَّـسلٱاَتََرشَن

جلٱَّـبَرَّـنَأَالْوَل«لوسرلالوقو.)١٢
ْ

»خلاًالْسَناَنَلىَقْبَأِدوُُن
)٩:٦ايمحنو٦:٣ءايعشإًاضيأرظنا٩:٢٩ةيمور(
ِتَعِنُصِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِب«منرملالوقيفتاقولخملالكىنعمبو
يفو.)٣٣:٦رومزم(»اَهِدوُنُجُّلُكِهِمَفِةَمَسَنِبَوُتاَواَمَّـسلٱ
لك«ةينيتاللاوةينيعبسلايفو»اهئازجألك«ةيرماسلاةمجرتلا
دوصقملاو.»مظتنملااهشيجلك«امهريغضعبيفو.»اهتنيز
.هبيترتوهماظنوهسنجبسحىلعءيشلك

عضوقلاخلانأقلخلالمعلامكإنمانهىرن:هيبنت
كلتيفًائيشريغيملتقولاكلذنموةعيبطللسيماون
ملهنكلةعيبطلاقوفًالامعأًانايحألمعهنإمعن.سيماونلا

ةعيبطلاسيماوننإ.اهسسأيتلاةعيبطلايفانيامِتأي
الو.ةداملايفهلامعألكقلاخلااهيفيرجيًاقرطالإتسيل
قلخلاعوبسأةياهندعبةديدجسانجأقلخىلعناهرب
لمعلاتاجردلكراهظإلًايجيردتناكقلخلانإ.يلصألا
جاهبإوناسنإلاميلعتلجألواهيفةيهلإلاةياغلاواهبيترتو
.)٣٨:٧بويأ(»ِهللاٱيِنَبُعيَِمجَفَتَهَ«نيحءامسلادونج

يفُهللاٱَغَرَفَو«٢ لٱِ
ْ
.َلِمَعيِذَّـلٱِهِلَمَعْنِمِعِباَّـسلٱِمْوَي

يفَحَاَرتْسٱَف لٱِ
ْ
.»َلِمَعيِذَّـلٱِهِلَمَعِعيَِمجْنِمِعِباَّـسلٱِمْوَي

٤:٤نييناربعو٣١:١٧و٢٠:١١جورخ

طقفيلصألاقلخلالمعنميأِهِلَمَعْنِم...َغَرَف
»ُلَمْعَأاَنَأَوَنآلٱىَّـتَحُلَمْعَيِيبَأ«دجملاهلهلوقليلدب
سيماونعدبأهللانأيفمالكلاقبسدقو.)٥:١٧انحوي(
لاوحألاىلإرظنلابريغتتومدقتتيهوةيراجلزتملةيعيبط
مزلتسيالعباسلامويلايفلمعلانمهللاغارفف.ميلقإلاو
سداسلابعباسلالدبىلعلماحالفهيفًائيشقلخهللانأ
نعةيانكهللاىلإةبوسنملاةحارلاو.نيعبسلاةمجرتيفامك
.ايعأوأبعتالعولجهنألالغارفلاكلذ

كلذلومامتإلاولامكلاةعبسلاىنعمِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱ
)بوقعي(َدَجَس«كلذىلعو.ًالماكًاددعةعبسلاتيعُد
نهاكلاناكو.)٣٣:٣نيوكت(»ٍتاَّـرَمَعْبَسِضْرَألٱَىلِإ
)٤:٦نييوال(برلامامأتارمعبسمدلانمحصني
ةعبسةعبسكلفلاتلخديتلاةرهاطلاتاناويحلاتناكو
ةعبسنوعرفملحيفلبانسلاوتارقبلاو.)٧:٢نيوكت(
طحقلاوبصخلانيتسنملكةدمو.)٧-٤١:٢نيوكت(
عباسلامويلابدوهيلالفتحاو.)٣٢-٤١:٢٦نيوكت(ةعبس
عبستارمعبسةيليبويلاةنسلاتناكو.ةعباسلاةنسلاو
ةعبسورئانمعبسوسئانكعبسايؤرلارفسيفركُذو.نينس
ةعبسودوعرةعبسوقاوبأةعبسوموتخةعبسوحاورأ
ليئومص١ًاضيأرظنا(ةكئالمةعبسوتابرضعبسوتاماج
باتكلالوقلديو.)١٥و٢٦:١٦لاثمأو٥:١٩بويأو٢:٥
ًابلاغمامتلاوةرثكلاىلع»فاعضأةعبس«و»تارمعبس«
لكىلع»تارمعبسةرمنوعبس«و.)٢٤و٤:١٥نيوكت(
.)٢٢و١٨:٢١ىتم(لامكلا

هيفدصقبآلاهللانإفًاصاخًائيشلوألاتبسلايفنإ
حورلاهللاوءادفلاكلذهيفممتنبالاهللاوناسنإلاءادف
.سانلاصالخيفريثأتاذءادفلالمعهيفلعجسدقلا

لٱُهللاٱَكَراَبَو«٣
ْ
َحَاَرتْسٱِهيِفُهَّـنَأل،ُهَسَّـدَقَوَعِباَّـسلٱَمْوَي

.»ًاقِلاَخُهللاٱَلِمَعيِذَّـلٱِهِلَمَعِعيَِمجْنِم
٥٨:١٣ءايعشإو٩:١٤ايمحنو١٤و٥:١٢ةينثت

ألَا
َ
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هكرابيذلاديحولامويلااذهَعِباَّـسلٱَمْوَيْلٱُهللاٱَكَراَبَو
ةياغلهنّيعوعوبسألامايأنمهريغىلعهلّضفنأبهزّيمفهللا
.)ةعبارلاةيصولارظنا(ةسدقم

ىسوممايأيفيمسرلاتبسلاظفحةءادبتناك
ةكرابمةءادبتناكنكلو)٣٥:٢و١٧-٣١:١٣جورخ(
انلف.ناسنإلاعمدهععطقلبقهايإهسيدقتوتبسلاهللا
لقتسممئادماعيهلإضرفةيعوبسألاةحارلانأكلذنم
ةيصولاىلإفاضملاببسلاو.يزمرلايوسوملاسومانلانع
ةحارللتبسلانييعتةلعنأىلععطاقليلدةعبارلا
ةحارلاف.عباسلامويلايفقلخلالمعنمبرلاةحارتسا
لكيفناسنإللهللاةبهوةيهلإلاضورفلانمةيعوبسألا
فوقومةعبسنمدحاومويوهو.ملاعلاةياهنىلإروصعلا
ةدـاـبعـلـاكةــيحورـلاةـمدخلاوةـيـلـقعـلاوةـيدـسجلاةـحارلل
هيلعهمالكيفحيسملالاقامكتبسلاو.حيبستلاو
.ةيرورضلالامعألاوةمحرلالامعأهيفزوجيوناسنإلللعُج
ضرفىلعليلدةعبارلاةيصولالوأيف»ركذُأ«ةظفلو
ًاموياوظفحالاقلكلذالولو.مايألاكلتلبقةحارتبسلا
ءامسلابرلاعنصمايأةتسيفنأل«هلوقو.ةعبسلانم
»هسدقوتبسلامويبرلاكرابكلذل...خلاضرألاو
مدآينبلكىلعةيعوبسألاةحارلاهذهنوكًاضيأتبثي
.)١٣١ةحفصميدقلادهعلاخيراتعجار(

:رومأليرورضعوبسألانمدحاومويظفحو
يعيبطلاناويحلاوناسنإلاماظنلقفاومهنإ:لوألا·

دقومايأةعبسلكلمعلانمةحارتسالاىلإجايتحالل
يفعناصملاولماعملايفةيلاوتملاتاناحتمالابكلذتبث
.ةندمتملادالبلا
هحلاصمىلإرظنلابناسنإللةحنملضفأهنإ:يناثلا·

عمتجملاماظنلكيفساسألارجحهنإلبةيعامتجالا
ةيبدألاةيندملاعئارشلاظفحىلإةليسونسحأويناسنإلا
ملاعلاّطحنيومئارجلارثكتورفكلاىوقيهنودبواهدييأتو
.رامدلاىلإعرسيويبدألا
ظفحلاهنعىنغالعباسلامويلايفةحارتسالانإ:ثلاثلا·

ءانتعاكلذضرفهللانإ.هتيقرتويحورلاناسنإلاعفن
ًالامجإوًادارفأمويلاكلذيفمهوعديهنألسانلاصالخب
ةمعنلاوةيانعلاوقلخلايفهلامعأبهديجمتوهتدابعىلإ
ضئارفظفحوهتدابعيفكارتشالاوهباتكةءارقىلإو
دهعبسحىلعملاعلايفاهئاقبإواهرارسأوهستينك
ةفرعملاظفحتايضتقمنمةحارلامويظفحف.هتمعن
نودحلملاوةرفكلالواحكلذلوضرألالكيفهللا
نيرشتيفناكامكهءاغلإروصعلالكيفنولطعملاو
.يسنرفلابالقنالامايأ١٧٩٣ةنسنملوألا

يفناسنإلاىلعىضقتمويلوأناكتبسلانإ:عبارلا·
.عباسلامويلاناكهقلخرثأىلعمويلوأنأيأضرألا
نآلايحيسملاتبسلاوهعوبسألكنملوألامويلاو
ةحارلاةءادبلايفدجوامكمويلاناسنإلادجيىتح
عوبسألالامعأىلإجرخيمثحيسملاعوسييفمالسلاو
.هلًاركاشهبًاجهبتم
يوسوملاويوبألاةثالثلامظنلانملكلنإ:سماخلا·

ملوةيوسوملاةعيرشلالبقتبسلاناك.ًاتبسيحيسملاو
نألكلذوةيواللاةيوسوملاموسرلاوزومرلالاطبإبلطبُي
يرورضوهوبوعشلاوةنمزألالكلضرُفةحارلاموي
.نيلوألاءابآللناكامكانل
لمعنمناكعيباسأىلإتقولاميسقتنإ:سداسلا·

كلذلورصعلكيفهبنوفلكممهلكسانلافهرمأوهللا
ةيصولايفتقولاعبُسيأعباسلامويلاظفحبرمألاررك
الوريغتتاليتلاةيدبألاةيبدألائدابملانموهفةعبارلا
»ِناَسْنِإلٱِلْجَألَلِعُجاَمَّـنِإُتْبَّـسلٱ«حيسملالاق.لطبُت
.)٢:٢٧سقرم(
ءانبدحألابلدُبعباسلامويلاوهوةحارلاموينإ:عباسلا·

ىلإةراشإميدقلادهعلايفو.هلسروحيسملاهاتأامىلع
ضئارفمويناكتبسلادعبيذلامويلانإفلدبلااذه
١٥:٢٠سوثنروك١(برللتاروكابلاميدقتمويوةسدقم
٢٠:٧لامعأو١٩:٢٦و٢٠:٢١انحويو٢٣:١١نييوالو
.)١:١٠ايؤرو١٦:٢سوثنروك١و
رمأبسيلةحارمويعباسلامويلانييعتةلعنإ:نماثلا·

ةينبملاةنسلاورمقلاتاكرحىلعينبملارهشلاكيكلف
ىلإتقولاميسقتفسمشلالوحضرألانارودىلع
هللارمأبناكهنأبالإهنعليلعتلانكميالعيباسأ
.هضرفو
أشنيملممألانيبيعوبسأسدقممويدوجونإ:عساتلا·

دنهلاوينثووسوجملاف.يلصألايهلإلانييعتلانمالإ
رعاشلاسوريموهاعدو.عباسلامويلااوسدقايناملأو
.ًاسدقمعباسلامويلاسخاميلاكوسدويسهوينانويلا
ةلطعمويناكعباسلامويلانإينامورلاسنايسوللاقو
ةفسالفلارثكأبسحسويبيسويلاقو.سرادملادالوأل
نإسويريفربلاقو.ًاسدقمعباسلامويلاءارعشلاو
مهلثمو.ةعبسلانمًادحاوًاموياوسدقنييقينيفلا
ضعبونوينيصلاونوليلبابلاونويروشألاونويرصملا
كلذةلعنوكتنأنكميالوةيقيرفإطاسوأيفلئابقلا
.ءدبلايفهللارمأالإ

ألَا
َ
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لكناسنإلاةحارتسافةحارمويعباسلامويلانإ:رشاعلا·
دعبهلةيرورضليللاةحارنأامكهلةيرورضعباسموي
دعبتابنللةيرورضءاتشلامايأةحارو.راهنلابعت
ةحصليرورضةحارلامويف.رامثإلاوراهزإلاوومنلا
.ةيلقعلاوةيحورلاوةيدسجلاناسنإلا
يفو(ًاقِلاَخُهللاٱَلِمَعيِذَّـلٱِهِلَمَعِعيَِمجْنِمَحاََرتْسٱ

ريرقتللقبسامراركتاذه.)ًالماعهللاقلخيذلاةيشاحلا
لكنمويلصألاقلخلالمعنمغرفهللانإىنعملاو
.ناسنإللةّدعهقلخامريبدتنموةتسلامايألايفهلامعأ

نمةدملالكنأنظُيفءاسمنمعباسلامويللسيلو
ةدميأيهلإلاعباسلامويلاوهملاعلاةياهنىلإسداسلامويلا
.مدعلانمقلخلانعهللافك

ديلاوتلا
يهوديلاوموأديلاوتيأتوديلوتةيناربعلايفيهو(

رظنامدآديلاوميناثلاوضرألاوتاومسلاديلاوملوألانانثا
.)٥ص

َمْوَي،ْتَقِلُخَنيِحِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُئِداَبَمِهِذٰه«٤
.»ِتاَواَمَّـسلٱَوَضْرَألٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلِمَع

١:١ص

ئدابملاْتَقِلُخَنيِحِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُئِداَبَمِهِذٰه
:٤ص(ىلإاهدعباموةيآلاهذهلغشتيهوديلاوتلاانه
ىلإمسقُيةيآلاهذهىلإهلوأيفامدعبنيوكتلارفسف.)٢٦
يفىمسُتوريصقاهضعبوليوطاهضعبماسقأةرشع
ىمساذهىلعو.ديلاوموأديلاوتيأ»توديلوت«ةيناربعلا
:١ىتم(»حيسملاعوسيداليمباتك«هليجنإريشبلاىتم
لودجلبناسنإلافلسلودجاذهىنعمسيلو.)١
بقعامضرألاوتاومسلاىلإرظنلابهانعموهلسنوهفَلخ
.هفلخوفلخلا

ةرشعلاماسقألا
.)٢:٤ص(ضرألاوتاومسلاديلاوت:لوألا·
.)٥:١ص(مدآديلاوم:يناثلا·
.)٦:٩ص(حونديلاوم:ثلاثلا·
.)١٠:١ص(حونينبديلاوم:عبارلا·
.)١١:١٠ص(ماسديلاوم:سماخلا·
.)١١:٢٧ص(حراتديلاوم:سداسلا·
.)٢٥:١٢ص(ليعامسإديلاوم:عباسلا·
.)٢٥:١٩ص(قاحسإديلاوم:نماثلا·
.)٣٦:١ص(وسيعديلاوم:عساتلا·

.)٣٧:٢ص(بوقعيديلاوم:رشاعلا·

لوصأنماهنأىلعلديامةرشعلاماسقألاهذهيفو
.هماهلإوسدقلاحورلاداشرإباهبتروىسوماهعمجةفلتخم
حونوخونخأنمهيلإلصواهضعبنوكينأنمعنامالو
نمةظوفحمتناكاهنإوفسويوبوقعيوميهاربإوماسو
كلتيفةفورعمةباتكلانكتملليقنإف.رصعىلإرصع
كرأةنيدمراثآيففشُتكاانلقخيراتنمنكيملفراصعألا
ةيديمرقلاحاولألانمرفاوددعنيينادلكلاروأيهيتلا
مُقُروراجيإكوكصورابخأوججحةباتكاهيلعنيطاسألاو
لبقيهو.ندمتلانمةيلاعةجردىلعلدتتالجسو
دجُوو.ميهاربإرصعلبقيأةنسيفلأنمرثكأبداليملا
روصعلايفرصمقروكيدربلاقروىلعتاباتكًاضيأ
تابوتكمروُأنمهعمذخأميهاربإنأدعبيالف.ةيلاخلا
ماسوتيشلسننمهللالاجراهبتكةحيحصخيراوتو
فسويلعلو.بوقعيىلإقاحسإوقاحسإىلإاهملسو
لصأانلحضوياذهو.ىسومديىلإلصوباتكيفاهعمج
نايبنكميالفلوألاحاحصألاامأو.ةرشعلاديلاوملارافسأ
نأليحتسييذلاقلخلاأبنهنألصاخلاهللايحوبالإهلصأ
.هللايحونودبهثداوحفرعُت

ةتسلامايألاةدمانه»موي«ىنعمُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلِمَعَمْوَي
ينعياللوألاحاحصألايفمويلانأىلعليلداذهو.ىلوألا
ينعتاهسفنةظفللانألةعاسنيرشعوعبرأةدمةرورضلاب
لوألاحاحصألايفو.قلخلاءدبنمقباسلانامزلالكانه
ملاعلاخيراتوهفيناثلاحاحصألاامأو.لامجإلابملاعلاخيرات
صالخلاىلإةبسنلابناسنإلاخيراتوناسنإلاىلإةبسنلاب
لمعةعجارمةعباسلاوةسماخلانيتيآلايفو.ءادفلاب
نوكتنأزوجيفةعبارلاةيآلاامأو.سداسلاوثلاثلانيمويلا
يناثلاحاحصأللةمدقمنوكتنأولوألاحاحصأللًاقحلم
.نينثالابةقلعتماهنأل

خيراتو١:١صريسفترظنا(»ميهولإهوهي«ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱ
مسقلااذهةءادبيف»هوهي«ركِذ.)١٢٩ةحفصميدقلادهعلا
ءادفلاخيراتةءادبىلإريشيضرألاوتاومسلاديلوتيأ
دهعوهيذلاديدجلادهعلابريأءادفلابروههللانأو
.يتآلاصلخملاةطساوبمتينأعقوتيناكيذلاصالخلا

لٱِرَجَشُّلُك«٥
ْ

يفُدْعَبْنُكَيَْملِةَّـِيَرب ِبْشُعُّلُكَو،ِضْرَألٱِ
لٱ
ْ

َىلَعَرَطْمَأْدَقْنُكَيَْملَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ُدْعَبْتُبْنَيَْملِةَّـِيَرب
.»َضْرَألٱَلَمْعَيِلٌناَسْنِإَناَكَالَو،ِضْرَألٱ

١٥ع٢٨ىلإ٣٨:٢٦بويأ١٠٤:١٤رومزمو١:١٢ص
٣٨:٣٩ةينثتو١٢و٤:٢و٣:٢٣صو

ألَا
َ
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ربخلًاديهمتثلاثلامويلايفقلُخامإبنراركتةيآلاهذه
أبنلااذهنأايجولويجلانمملعنو.ندعةنجبرلاسرغ
تناكاملهنألعقاولاىلعقابطنالالكقبطنمحيحص
ةئيهلايفالإءامهدنعاهيفدجويالدحىلإةيماحضرألا
يفلطهيذخأرطملانإ.ًاعبطتابننمنكيملةيراخبلا
يفو.راحبلاتناكفةرخبألاتفشكناثلاثلايفويناثلامويلا
ضرألاهجووسكيرضخألاتابنلاذخأهنيعمويلااذه
يفتابنلانيوكتإبنةداعإنمىسومةياغتسيلو.فاجلا
ةبسنحاضيإلب)١:١٢ص(يلصألاقلخلاأبنةيآلاهذه
املكركذىلعرصتقاكلذلفبرلايأهوهيىلإناسنإلا
.دحاوموييفتناكاهنأكقلخلالامعأنمىضم

طَيٌباَبَضَناَكَّـمُث«٦
ْ

ِهْجَوَّـلُكيِقْسَيَوِضْرَألٱَنِمُعَل
.»ِضْرَألٱ
٣٨:٩بويأ

ملٱِتاَرَطَقُبِذَْجيُهَّـنَأل«خلاٌباَبَضَناَكَّـمُث
ُّحُسَت.ِءاَْ

هباَبَضْنِمًارَطَم لصأنإكلذىنعمو.)٣٦:٢٧بويأ(»اَِ
إبننمانملعدقو.انرابتخابىرنامكبابضلانمرطملا
لوألارطملانيبةليوطتاّدمتناكهنألوألاحاحصألا
سانجأتقلُختاّدملاكلتلكيفهنإوناسنإلاقلخو
.هنامزيفملاعلالاوحألقفاوماهنملكتاناويحلانمةيلاوتم
ىلوألازاجيإلابثداوحثالثراركتةيآلاهذهيفنكلو
دوجونمًاعنامكلذنوكوضرألالوحبابضلالولح
.ناسنإللضرألادادعإوةرخبألاعاشقناةيناثلاو.ناسنإلا
.ناسنإلاقلخةثلاثلاو

يفَخَفَنَو،ِضْرَألٱَنِمًاباَرُتَمَدآُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلَبَجَو«٧ ِ
.»ًةَّـيَحًاسْفَنُمَدآَراَصَف.ٍةاَيَحَةَمَسَنِهِفْنَأ

:١٠٣رومزمو٣٣:٦بويأو٢٣و٣:١٩و٢٧و١:١٤ص
٣٣:٤بويأ١٥:٤٧سوثنروك١و١٢:٧ةعماجو١٤
٢٧:٣بويأو٧:٢٢ص١٧:٢٥لامعأو١٢:١ايركزو
١٥:٤٥سوثنروك١و٢:٢٢ءايعشإو

.يبدألاهخيراتىلإرظنلابناسنإلاقلخأبنةيآلاهذهيف
ةيآلايفءاجوِضْرَألٱَنِمًاباَرُتَمَدآُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلَبَجَو

ناسنإلاهللاقلخف«لوألاحاحصألانمنيرشعلاوةعباسلا
.هللاةروصىلعناسنإلاحورقلخىلإةراشإ»هتروصىلع
يفدوصقملاناكذإنكلو»هقلخهللاةروصىلع«لوقلارركو
مدآالىثنألاوركذلانيسنجلايفيناسنإلاسنجلاةيآلاكلت
انهةيآلايفدوصقملاو»مهقلخىثنأوًاركذ«هلوقدازهدحو
هتنهموهناكموهماظنيفطقفناسنإلادسجبيكرت

فرعُيلًاناسنإبارتلارّوصوأغاصيأ»لَبج«لاقكلذلو
نمنيأبنلانيبسيلو.ناسنإلادسجناكءيشيأنم
راركتلادرجممالكلاسيلو.قافولامامتىلعامهفةافانم
مدآناسنإلاانهركُذو.يهلإلاصنلاةلمكتلديدجأبنهنإف
هلبجلقيملهنإف.ضرألابارتنمهدسجبيكرتراهظإل
ىنعمو.هلةميقاليذلابارتلانملبساملأوأبهذنم
لمعيولغتشيهبوناسنإلالبجهنمهنألرمحأبارتمدآ
رختفيل«سنيولكلاق.شاعملابابسأىلعلصحيهنمو
ملعنمانفرعدق.»مهتعيبطلضفبإبنلااذهدعبلاهجلا
هايملاوةبرتألاوروخصلااهنمتبكُريتلارصانعلانأءايميكلا
هماظعوناسنإلامحلاهنمبكُريتلااهنيعيهنداعملاو
َنِمًاضْيَأاَنَأ«بويأرفسيفءاجو.هدسجلكوهمدو
طلٱ

ِّـ
لِبُجِني

ْ
ُعِجْرَيَف«ةعماجلايفءاجو.)٣٣:٦بويأ(»ُت

بويأيفو.)١٢:٧ةعماج(»َناَكاَمَكِضْرَألٱَىلِإُبَاُّرتلٱ
لَبَجَكَّـنَأْرُكْذُا«ًاضيأ

ْ
طلٱَكيِنَت

ِّـ
»ِبَاُّرتلٱَىلِإِينُديِعُتَفَأ.ِني

»ٌِّيباَرُتِضْرَألٱَنِمُلَّـوَألٱُناَسْنِإلٱ«سلوبلاقو)١٠:٩بويأ
رثكأاموناسنإلالصأىندأامف.)١٥:٤٧سوثنروك١(
هدسجبيكرتيفًابجعزاتماهنكلهللامامأهعاضتابابسأ
.)١٣٩:١٤رومزم(هلقعةوقو

يفَخَفَنَو نعأشنتملةيرشبلاةايحلافٍةاَيَحَةَمَسَنِهِفْنَأِ
ىندأناويحنمءاقترالانعالويدسجلاناسنإلابيكرت
هللانأدوصقملاسيلو.ًاسأرهللااهعدبأةعدبماهنإفهنم
خفنهنإلبةايحلاهيفخفنمثًاتيمًادسجهرّيصونيطلالبج
ريغلنكيملخفنلااذهو.هقلخدنعةايحةمسنهفنأيف
رئاسنعهزيميامهيفناكاذهلوناويحلانمناسنإلا
مليهو»مييحةمسن«ةيناربعلايف»ةايحةمسن«و.ناويحلا
حورلايهتسيلةمسنلاهذهو.ةيآلاهذهريغيفركذت
ةكرحلالاحيفحورلايهةمسنلانإ«نيلربوألاق.ةماعلا
يتلاتاناويحلاىلع»ةايححور«ةملكتقلطأو.»ةلقاعلا
امأو.)٧:١٥و٦:١٧نيوكت(نينثانينثاكلفلاتلخد
ىلعقلطُأيبيلغتوهف»ةايحةمسنهفنأيفاملك«هلوق
.ىلعألاهنألناسنإلابناجبلغوناويحلارئاسوناسنإلا
ةعيبطىلإريشتال»ةايحةمسن«ةرابعتوكيلالاقو
ٌسْفَناَهيِفِضْرَألٱَىلَعٍةَباَّـبَدِّـلُك«دروذإةيحورلاناسنإلا
ع(»ٍةَّـيَحٍسْفَنَتاَذٍتاَفاَّـحَز«ءاجو.)١:٣٠ص(»ٌةَّـيَح
ةايحيأ)٢٤ع(»ٍةَّـيَحٍسُفْنَأِتاَوَذُضْرَألٱِجِرْخُتِل«و.)٢٠
لوانتوسفنتلابموقتيتلاةيعيبطلاتاناويحلاوسانلا
امنإناويحلاىلعناسنإلالضفنإو.ءاوهلانمنيجسكألا
.ةيحسفنهنانمالةايحلاهذههايإهللاحنمةيفيكنموه

تاكرحولامعأهللاىلإهيفبسنذإزاجماذهيفو
قلخلاخيراتصخلموهيذلالوألاحاحصألايفف.ةيناسنإ
ىنبولبجهللانإانهرركملايفوراصفرمأ)ميهولإ(هللانإ

ألَا
َ
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اذهبو.هقيدصوهقلخيذلاصخشلاقيفرهنإوخفنو
هبًةسنآهلقلخوًانطوناسنإللدعأيذلاهللاةبحمترهظ
بهاومبّرسىلاعتهنإوهنازحأوهحارفأيفةكيرشوهلةنيعم
يمسيلناويحلاسانجألكهمامأرضحأوةيلقعلاناسنإلا
.ةقفاومًابايثاهطوقسرثأىلعنيطقاسلااسكو.اهنمًالك
ًاميلعتنمضتيهنكلحوضولاوةطاسبلاةياغيفأبنلااذهو
هللاةبحمبئبنيهنألةنمزألالكيفسانلالكلًاعفنو
هنإوتاقولخملالكىلعهولعوىلاعتهتافصومسوناسنإلل
قولخملاقيدصهسفنوه»ميهولإهوهي«لكلاطباضلاقلاخلا
.ًارايتخاوةدارإوًالقعوههحنميذلايلقعلا

يفًةَّـنَجُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَسَرَغَو«٨ َكاَنُهَعَضَوَو،ًاقَْرشٍنَدَعِ
.»ُهَلَبَجيِذَّـلٱَمَدآ

٢:٣ليئويو٢٨:١٣لايقزحو٥١:٣ءايعشإو١٣:١٠ص
١٥ع٢٨:١٣و٢٧:٢٣جورخ

.ًاسودرفيأًةَّـنَجُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَسَرَغَو
يف .)١٤٣ةحفصميدقلادهعلاخيراترظنا(ًاقَْرشٍنَدَعِ

لبنهذلاىلإردابتيامكندعنميقرشلامسقلايفسيل
فلؤمهيفبتكيذلاعضوملايقرشيهيتلاندعدالبيف
رفسيفءاجفةجهبوةرسم»ندع«ىنعمو.نيوكتلارفس
يفَنيِذَّـلٱَنَدَعيِنَبَو«يناثلاكولملا :١٩كولم٢(»َراَّـسَالَتِ

اَهَتَيِداَبَوٍنَدَعَكاَهَتَّـيِرَبُلَعَْجيَ«ءايعشإةءوبنيفءاجو.)١٢
لٱ.ِّـبَّـرلٱِةَّـنَجَك

ْ
:٥١ءايعشإ(»اَهيِفِناَدَجوُيُجاَهِتْبالٱَوُحَرَف

:٢٧لايقزح(»ُنَدَعَوُةَّـنِكَوُناَّـرُح«لايقزحةءوبنيفو.)٣
،َنِوآِةَعْقُبْنِمَنِكاَّـسلٱُعَطْقَأَ«سوماعةءوبنيفو.)٢٣
لٱَكِساَمَو

ْ
.)١:٥سوماع(»ٍنَدَعِتْيَبْنِمِبيِضَق

نأرهاظلاوةفلتخمةريثكهيفءارآلاولوهجمندععقومو
ناكهلعلو.ايسأيبرغةسدقملاضرألايقرشناكسودرفلا
بعشنيبوأةينيمرألابجةلجدوتارفلارهنجرخمدنع
ةقيدحوأانركذامك»سودرف«ةنجىنعمو.نيرهنلانيذه
عاونأهيفسرغندعدالبرئاسنعهلصفروسمناتسبوأ
هلنوكتنأةحلاصلاناسنإللةبسانملاتاتابنلراجشألا
ىلعديدجلادهعلايفسودرفلاقلطُأو.ًاذيذلًاماعط
ىلإفطُتخاسلوبنإف)١٢:٤سوثنروك٢(ءامسلا
.ةثلاثلاءامسلاىلإيأسودرفلا

َذَخَأَو«)١٥عرظنا(ُهَلَبَجيِذَّـلٱَمَدآَكاَنُهَعَضَوَو
يفُهَعَضَوَوَمَدآُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱ »اَهَظَفَْحيَواَهَلَمْعَيِلٍنَدَعِةَّـنَجِ
نإلباهيلإلُمحمثةنجلاجراخقلُخمدآمزلتسيالاذهو
.هقلخدنعهلتدعُأةنجلا

ٍةَّـيِهَشٍةَرَجَشَّـلُكِضْرَألٱَنِمُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَتَبْنَأَو«٩
ألِلٍةَدِّـيَجَوِرَظَّـنلِل

َ
حلٱَةَرَجَشَو،ِلْك

ْ
يفِةاََي جلٱِطَسَوِ

ْ
َةَرَجَشَو،ِةَّـَن

خلٱِةَفِرْعَم
ْ

.»ِّـَّـرشلٱَوَِْري
١١و٣:١٨لاثمأو٣:٢٢ص٣١:٨لايقزح١:١٢ص
٣:٥صو١٧ع١٤و٢٢:٢و٢:٧ايؤرو

يفثلاثلامويلايفلمُعامبءابنألاةداعإةيآلاهذهيف
ةنجلاهذهيفعضُوناسنإلانألكلذونيترجشلاركِذةدايز
.تاذللاوتايهتشملاعاونألكبًاطاحمناكوهناحتمال

هبرشبلكذلياممةفيثكلاراجشألالظِرَظَّـنلِلٍةَّـيِهَش
اذهنمرهظي.عفانماعطاهنأركذلبقانهركُذوهيهتشيو
نمعونلكسودرفلايفناسنإللدعأهتدوجبهللانإإبنلا
يفرذعهلنوكيالىتحهسفنهيهتشتاملكوتاّذللا
ةمعنلابناسنإلارفكبجعأامفيطعُأاممرثكأهبلط
ةدحاوةرجشىوسنعهعنمتمليتلاهللاةعيرشهيدعتو
.رشلاوريخلاةفرعمةرجشيهو

ةصاخةرجشلاهذهلناكهنأمهضعبلاقِةاَيَْحلٱَةَرَجَش
ًالباقهدسجنوكعمهنأىتحةيدسجلاناسنإلاىوقديدجت
ةرجشلاهذهنملوانتولضرألابارتنمهنألءانفلل
ْنِمُذُخْأَيَوُهَدَيُّدُمَيُهَّـلَعَل«هلوقليلدبدبألاىلإشاعل
حلٱِةَرَجَش

ْ
.)٣:٢٢نيوكت(»ِدَبَألٱَىلِإاَيَْحيَوُلُكْأَيَوًاضْيَأِةاََي

ةراضنلاوةرضخلاةمئادلاةرجشلاهذهنأىلإمهضعببهذو
ةعاطلاطرشبمدآاهبدوعوملاةيدبألاةايحلاىلإًازمرتناك
سدقمرساهنأكاهنمنالوانتياناكنيلوألاانيوبأنإوةلماكلا
ِهيِف«ًاضيأحيسملاىلإًازمرتناكاهنإويلصألاامهربةدم
حلٱِتَناَك

ْ
حلٱَو،ُةاََي

ْ
وهو.)١:٤انحوي(»ِساَّـنلٱَروُنْتَناَكُةاََي

امهرامثأبةفرعملاةرجشوةايحلاةرجشناترجشلاهيفيذلا
ِملٍةاَيَحُةَرَجَشَيِه«ةمكحلاو.ةكرابملا

ُ
ملٱَو،اَهيِكِسْم

ُكِّـسَمَتُْ
هب حلٱَوُقيِرَّـطلٱ«يهو.)٣:١٨لاثمأ(»ٌطوُبْغَماَِ

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
»ُةاََي

ءاجو.)١١:٢٥انحوي(»ةايحلاوةمايقلا«و.)١٤:٦انحوي(
تدقُفيتلاةايحلاةرجشىأرانحوينإايؤرلارفسيف
ُةَرَجَشَكاَنُهْنِمَواَنُهْنِمِرْهَّـنلٱَىلَعَو«هلوقكلذوطوقسلاب
مثَةََرشَعْيَتَنْثٱُعَنْصَتٍةاَيَح

ََ
مثٍرْهَشَّـلُكيِطْعُتَو،ًةَر

ََ
ُقَرَوَو،اَهَر

ُهاَياَصَوَنوُعَنْصَيَنيِذَّـلِلىَبوُط«لاقو.»ِمَمُألٱِءاَفِشِلِةَرَجَّـشلٱ
لُسَنوُكَيْيَكِل

ْ
حلٱِةَرَجَشَىلَعْمُُهناَط

ْ
.)١٤و٢٢:٢ايؤر(»ِةاََي

ِهِئِطاَشَىلَعُتُبْنَيِرْهَّـنلٱَىلَعَو«هصناملايقزحةءوبنيفو
ألِلٍرَجَشُّلُكَكاَنُهْنِمَواَنُهْنِم

َ
َالَوُهُقَرَوُلُبْذَيَال،ِلْك

مثُعِطَقْنَي
ََ

ملٱَنِمٌةَجِراَخُهَهاَيِمَّـنَألُرِّـكَبُيٍرْهَشَّـلُك.ُهُر
،ِسِدْقَْ

مثُنوُكَيَو
ََ

ألِلُهُر
َ

نمالكنإ.)٤٧:١٢(»ِءاَوَّـدلِلُهُقَرَوَوِلْك
ةايحىلوألانملكألاوىرخألاهاجتةفرعملاوةايحلايترجش
دعولاناءزجدهعلكلهنأامكو.تومةيناثلانملكألاو
ءيشللمتخوةمالعامهدحأنارسانلناكاذكهفيلكتلاو

ألَا
َ
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.هبفلكملاوأبولطمللةمالعومتخرخآلاوهبدوعوملا
ةرجشواهبدوعوملاةايحلاتمتخوتنلعأةايحلاةرجشف
يهنبتنحتمايتلاةبولطملاةعاطلاتمتخوتنلعأةفرعملا
.هللا

دولخىلإةراشإنمىسومرافسأيفسيلمهضعبلاق
.حوضولاةياغيفانهكلذىلإةراشإلانكلوسفنلا

يف .اهزكرميفالاهلخاديفيأِةَّـنَْجلٱِطَسَوِ
تيعُدمسالااذهنإنظُيِّـَّـرشلٱَوِْريَْخلٱِةَفِرْعَمَةَرَجَش

اناوبأنكيملطوقسلالبقهنألطوقسلادعبهبةرجشلا
درجمبهتفرعمناعيطتسياناكامورشلاافرعدقنالوألا
يفهتدهاشمبامإوإطخلابروعشلابامإكلذنأليلقعلاومنلا
.رخآ

اهنمهلكأبمدآنألرشلاوريخلاةفرعمتيّمُسشوبلاق
هذهاكنرفلاقو.هايإهرابتخابرشلاوهلهدقفبريخلافرع
ةفرعملاالرشلاوريخلانيبقرفلاكاردإيهةفرعملا
يفاهنعيهنملايهةرجشلاهذهثمسنبلاقو.رابتخالاب
مثاَّـمَأَو«هلوق

ََ
يفيِتَّـلٱِةَرَجَّـشلٱُر جلٱِطَسَوِ

ْ
َال:ُهللاٱَلاَقَفِةَّـَن

نكيملهنإو)٣:٣ص(»اَتوُمَتَّـالَئِلُهاَّـسَمَتَالَوُهْنِمَالُكْأَت
رمأةفلاخمنودبةيماسلاةفرعملاهذهىلعالصحينأامهل
ةيهلإلاةفرعملاىلإزمرةرجشلاهذهنإسوبوكاجلاقو.هللا
يأرعابتابايحيالهنألاهيهتشينأناسنإللزوجياليتلا
.هللاهتدارإوهلقععاضخإبوناميإلابلباهتروشموهسفن
ملفةكئالملاضعبطوقسبكلذلبقلخددقرشلاناكو
نمةرجشلاهذهلسيلو.رشلاناسنإلافرعينأهللادري
اهتياغتمتأاهنألسدقملاباتكلانمرخآعضوميفركذ
المأهللاعضخيأناسنإلاناحتمالتعضُوذأةنجلايف
تحتروصعلايلاوتىلعهلسنوهطقسعوضخلااذههضفربو
»َءَالَهُجاوُراَصُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُهاَمَنْيَبَو«.ةنعللا
»حيسملادضحوروهحورلااذهو«.)١:٢٢ةيمور(
ًارهظمهلإكهللالكيهيفسلجيهنإ«.)٢:٤يكينولاست٢(
)ةفرعملاةكئالممهو(ميبوركلاميقأكلذلو»هلإهنأهسفن
.ةايحلاةرجشقيرطةسارحلبلقتمفيسبيهلو

جلٱَيِقْسَيِلٍنَدَعْنِمُجُرَْخيٌرَْهنَناَكَو«١٠
ْ

َكاَنُهْنِمَو،َةَّـَن
»ٍسوُؤُرَةَعَبْرَأُريِصَيَفُمِسَقْنَي

رهنلاكلذناكَةَّـنَْجلٱَيِقْسَيِلٍنَدَعْنِمُجُرَْخيٌرَْهنَناَكَو
مسقنيواهنمجرخيمثةنجلايفيرجيناكوندعضرأيف
ةيناربعلايفوسوؤرلاةلزنمبوأةيسيئررهنأةعبرأىلإ
.»ميشار«

لٱُمْسِا١١«١١،١٢
ْ

ملٱَوُهَو،ُنوُشيِفِدِحاَو
ِعيِمَجِبُطيِحُْ

حلٱِضْرَأ
ْ

لِتُبَهَذَو١٢.ُبَهَّـذلٱُثْيَحِةَليَِو
ْ

.ٌدِّـيَجِضْرَألٱَك
ملٱَكاَنُه

جلٱُرَجَحَوُلْقُْ
ْ

.»ِعَْز
جورخ١:٧ددع١٥:٧ليئومص١و٢٥:١٨و١٠:٢٩ص
٢٠و١٨:٩و٢٥:٧

يراجلاوأضئافلانوشيفىنعمُنوُشيِفِدِحاَوْلٱُمْسِا
جرخمفورعمفةلجدوتارفلاامأو.لوهجمهعقوموفنعب
نيرهنلانملكجرخمنأحّجريو.هعقاوموامهنملك
وأسسافرهنوهنوشيفلعلو.ةينيمرألابجيفنيرخآلا
راملادوسألارحبلاىلإةينيمرألابجنميراجلاسيلاه
.بهذلادالبسيخنكب

مسقلايفحّجريامىلعةليوحلاتناكِةَليِوَْحلٱِضْرَأ
ميدقلادهعلاخيراترظنا(برعلادالبنميقرشلايلامشلا

ع(يفو.شوكءانبأنمةليوحتناكو)١٤٨و١٤٧ةحفص
اذهنإرهاظلاوشوكضرأبطيحينوجيحرهننإ)١٣
ةليوحلانأحصاذإو.ةدحاودالبريغىلعقلطُأمسالا
ةليبقًاضيأشوكدالبتناكدوسألارحبلايقرشسيخلك
ةليبقنألنييزقرحبوايديمبرقنييسوسكألايليوحلا
ةليوحلامساتظفحاكلفرهنونييزقنيبةنكاسلايليوحلا
رحببنييزقرحبمويلاىلإدالبلاكلتلهأىمسيو
.يكسنليوخ

يقرشيتلالابجلايفبهذلادجويُبَهَّـذلٱُثْيَح
.دوسألارحبلا

دوهيلاهبنخدتييذلاردنكلالقملاِعْزَْجلٱُرَجَحَوُلْقُْملٱ
هبىوادتيلكلاويلقصويبرعويدنههنموةرجشغمصو
ةركذتيفو.ؤلؤللانمًاعونمهضعبهنظو.)طيحملاطيحم(
هبداريقالطإلادنعلقملاهانعماميكاطنألاريرضلادواد
داوسهيفيناميلازرخلاوهعزجلاوردنكلاكرجشهنإوهغمص
سوماقيفو.)طيحملاطيحم(نويعلاهبهبشتضايبو
يفةبترمناولأةدعهيفىرُيميركرجح«تسوبروتكدلا
تاقولخملابئاجعيفو.»ًادجًانيمثناكوةيزاوتمطوطخ
نمهبىتؤيةريثكناولأوذرجحوهوطسرألاق«ينيوزقلل
وه«هّصنامبابلألايلُأةركذتيفو.»نيصلاوأنميلا
ةرمحوةرفصوضايبنيبنويعلاكهيفبطشمرجح
.»داوسو

ملٱَوُهَو.ُنوُحيِجِيناَّـثلٱِرْهَّـنلٱُمْسٱَو«١٣
ِعيِمَجِبُطيِحُْ

.»ٍشوُكِضْرَأ
:٣اينفصو٢٠:١٠لايقزحو١٣:٢٣ايمرإو١٨:١ءايعشإ

١٠

ألَا
َ
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ِضْرَأِعيِمَجِبُطيِحُْملٱَوُهَو.ُنوُحيِجِيناَّـثلٱِرْهَّـنلٱُمْسٱَو
مهضعبهنظهايملاراجفناوأرجفنملاءاملانوحيجىنعمٍشوُك
ةينيمرأدالبنميقرشلالامشلاىلإيراجلاسوسكألارهن
رهنهنأريهشلاسيسةمالعلاىأرو.نييزقرحبىلإ
يفشوكةيربىلإلبابضرأنمًابرغيراجلاسيسكرأ
ضرأتركُذو.نييعتلامامتهنّيعننأاننكميالوةيبرعلا
ةءوبنيفاهلهأو)١٨:١ءايعشإ(ءايعشإةءوبنيفشوك
.)١٣:٢٣ايمرإ(ءايمرإ

جلٱَوُهَو.ُلِقاَّـدِحِثِلاَّـثلٱِرْهَّـنلٱُمْسٱَو«١٤
ْ

َّـيِقَْرشيِرَا
لٱُعِباَّـرلٱُرْهَّـنلٱَو.َروُّشَأ

ْ
.ُتاَرُف

٧:٢٠ءايعشإو٢٥:١٨و٢٢و١٠:١١ص١٠:٤لايناد
٤٦:٢و٢:١٨ايمرإو١:٧ةينثتو١٥:١٨ص٨:٧و

تارفلاوةلجدمويلالقادحمساُتاَرُفْلٱ...ُلِقاَّـدِحِرَّْـهن
رهننييداكألاةغليف»ّدح«و.ميدقلاهمساىلعقاب
ىمسيو.ةعرسوةفخةيناربعلايفهانعمو.مهس»لقاد«و
وهوةلجدةيبرعلايفوتالجدوتالكدةينايرسلايف
ايسأيفةيبرغلاهعيبانيونيرهنلانيباموروشأنيبلصافلا
عمتجتوسيلاهوسكرأرهنوتارفلاعيبانيبرقىرغصلا
يرجيناتسدركيفةيقرشلاهعيبانيوركبرايدبرقهعورف
.روشألهسىلإقيمعقيضميفلابجلابهرورمدعب
ءاتشلايفضيفيهنأالإمدق٣٠٠وحنلصوملادنعهضرعو
عورفرهنلااذهلو.براوقلارسكيدقوبناجلكىلإدتميف
بازلااهنم.هدعبولصوملابهرورملبقغرفتتنأشتاذ
)تالالشيأ(عفادمةدعهيفورغصألابازلاوربكألا
هقمعومدقةئمتسىلإهضرعيهتنيفدادغببرقعستيو
هعوبنينمةلجدلوطو.ًامدقنورشععضاوملاضعبيف
.ًاليم١١٤٦تارفلابهاقتلمىلإ

ةغليفهظفلوةيناربعلايفيماطلاهانعمتارفلاو
يفرهنربكأوهو.جوعملاوأسدقملاهانعموتارينييداكألا
نيعبسىربكلانفسلاهيفيرجتًاليم١٦٨٠هلوطايسأيبرغ
مادقأعبرأاهلمحتيتلاىرغصلاهيفيرجتوةرصبلاىلإًاليم
لبجيلامشامهدحأناجرخمهلوهريدىلإًاليم١٩٧ءاملانم
دودحىلعيقرشلامثيبرغلابونجلاىلإيرجيفطرارأ
ىلإًاقرشهنايرجلهسيةلجدةرجمىلعأهارجمنوكلوةيروس
ايؤرلارفسيفوًاريثكميدقلادهعلايفرهنلااذهركُذو.ةلجد
يفيعُدوًاليصفتفيرعتلاب»رهنلا«ةيآ٢٦وحنيفيعُدو
.»ريبكلارهنلا«)١٥:١٨نيوكت(

يفُهَعَضَوَوَمَدآُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَذَخَأَو«١٥ اَهَلَمْعَيِلٍنَدَعِةَّـنَجِ
.»اَهَظَفَْحيَو
٥ع٨ع

عضوهنأنم)٨ع(يفركُذامىلإانهبتاكلاداع
يفانهذخأوةنجلافصونمغرففهلبجيذلامدآكانه
.ةرجشلابهناحتماوهتمدخوةنجلايفهنكسهنييعتإبن

هالووةنجلايفةحارللًانكسمهللعجيأُهَعَضَو
.اهترادإ

قرعوبعتلابالاهسرغيواهعرزيواهحلفيليأاَهَلَمْعَيِل
لقاعلاناسنإلانألكلذوةذللاورورسلاوحرفلالبنيبجلا
نألةيلقعلاوةيدسجلاهاوقلامعتسابولمعلابالإذليال
ةيلقعلاوةيدسجلاناسنإلاةعيبطتايضتقمنمكلذ
ىلعهلمحلبلمملالسكللقلاخلاهكرتيملف.ةيحورلاو
تاناويحلاوتابنلاقلخيفهللاةمكحةظحالمللمعلا
.هلًابحوًاركشوًابجعتهتدايزوةيلقعلاهاوقنيرمتلورويطلاو
حئابذاهيفمدقيهتدابعلكيهوهلمععقومةنجلاتناكو
تناكضرألانألمدآةداعسىلإلآاذهو.حيبستلاودمحلا
.تنعُلدقنكتملوبصخلاةريثك

راطخأللةضرعتناكاهنأمزلتسياذهاَهَظَفَْحيَو
لويذلاوأسبيللةضّرعمذئنيحنكتملاهنإمعن.ةيجراخلا
رويطلانماهظفحنمدبالناكهنكل)٢٨:٢٢ةينثت(
امكاهلوخدنمةيحلاعنمورحلاوحايرلاةدشوشوحولاو
ةعيرشيدعتنمهيقوتوهسفنلهظفحنمهلدبالناك
.هللا

جلٱِرَجَشِعيَِمجْنِم:ًالِئاَقَمَدآُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱىَصْوَأَو«١٦
ْ

ِةَّـَن
»ًالْكَأُلُكْأَت

١:٢٩ص

مكحلافناسنإلاعضخيلةيرورضةيصولاتناكىَصْوَأ
يفناسنإلاهيلإرطضيوءامسلاىتحناكملكيفيرورض
مثةعاطلاناسنإلانمهللابلط.ضرألاىلعةراهطلالاح
.ةيدسجلاتاذللالكوهتاكربهيلعرطمأ

املكبعتمتلاهلحابأُلُكْأَتِةَّـنَْجلٱِرَجَشِعيَِمجْنِم
يعرشقحبهلتسيلتاكربلاهذهنإهلرهظيلهيلإجاتحي
امو.ءاشيامهنععنمينأهلنإوهلاهبهووهىلاعتهنأو
هلوقليلدبليجنإلانأشاذهو.هلةبحمالإكلذهلحابأ
لَف«
ْ
.)٢٢:١٧ايؤر(»ًاناَّـَجمٍةاَيَحَءاَمْذُخْأَي

خلٱِةَفِرْعَمُةَرَجَشاَّـمَأَو«١٧
ْ

،اَهْنِمْلُكْأَتَالَفِّـَّـرشلٱَوَِْري
.»ُتوُمَتًاتْوَماَهْنِمُلُكْأَتَمْوَيَكَّـنَأل

ألَا
َ
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٥:١٢ةيمورو١٩و٣:٣ص١٧و١١و٣و٣:١ص٩ع
١:١٥بوقعيو٥:٢١سوثنروك١و٦:٢٣و

.ناسنإلاناحتماةءادباذهويهنةحابإلاعميأاَّـمَأَو
اهلةمعنلافةطلستمهتمعننكلوةمعنمهللاةطلسنإليق
ةدارإىلإهتدارإوهيأرميلستىلإانهناسنإلايعُد.شرع
ملهنألمظعألاناسنإلاريخكلذبهللادصقو.هيبأهللا
مرحينأبالإةايحلاةرجشنملوانتينأناسنإلانكمي
عضخيوهبةصتخملاهتازايتماوهللاقوقحيفكارتشالاهسفن
.ةنلعملاهتدارإوهللامكحلًاعوط

ريغةدمىنعمبانهمويفلكأتتقويأاَهْنِمُلُكْأَتَمْوَي
ثلاثلامويلايفهللاعضوامكف.ةريصقوأةليوطةنّيعم
رهظُأدقنكيملراجشألامظعأنأعمتابنلاومنسومان
كلذكضرألاىلعةيناويحلاةايحلاروهظدعبالإرهظيملهنأل
رمثلاهلكأبتوملاهلوبقيأناسنإلاتومسومانعضو
ةيسودرفلالاحلانمناسنإلالقتنالمعلااذهبف.هنعيهنملا
دبالنأوتوملالاحىلإًادبأايحينأاهيفهنكميناكيتلا
مدآىلعديدجلاسومانلااذهنكيملو.لبقتسملايفهنم
.رصعلكيفًاضيأهلسنىلعلبطقف

اهنملكألانمعنمُيملةفرعملاةرجشنإمهضعبحّجر
تددرتةرجشكلذعماهنوكللبةعاطلانحتمماهنوكدرجمل
اهيلإبارتقالانعناسنإلاهللاىهنفاهنمتلكأوةّيحلااهيلإ
ملٱِتَأَرَف«هلوقبكلذىلعلدتساو.ةبرجتيفعقيالئل

َّـنَأُةَأْرَْ
ألِلٌةَدِّـيَجَةَرَجَّـشلٱ

َ
اهنملكأتةيحلاتأريأ)٣:٦ص(»ِلْك

اهبءادتقاةبرجتلايفتطقسفيهلكأتنأتهتشافةذلب
.اهلةعاطإو

هيبنت
.هنمءزجاهنألًاضيأةأرملليهنلجرللهللايهننإ
ةرجشلاكلتفةيصعملابقاوعنماذهُتوُمَتًاتْوَم

الوةايحةرجشىرخألاتناكامكتومةرجشتناك
.توملاةرجشنععانتمالابالإةايحلاةرجشبناسنإلاعتمتي
نععانتمالابالإةايحيهيتلاةفرعملاىلعلصحيمليأ
نإملعنانهنمو.»اننيعأيفبيجعكلذو«ةفرعملاةرجش
ءالهجريصننأبجيوملاعلاءامكحدنعةلاهجليجنإلا
يأدكؤم»تومتًاتوم«هلوقيفردصملاو.ءامكحريصنل
نمهلكألاحيفًايدسجًاتومتميملوةلاحمالتومت
اذهوهللاةايحنعهلاصفنابًايحورًاتومتاملبةرجشلا
دسجلاوسفنلانيبقلعتلانأليدسجلاتوملاىلإهبىدأ
تومةيطخلاةرجأو«هللانعلاصفنالاعمهؤاقبليحتسي
٥:١٢ةيمور(»انبرحيسملاعوسيبةيدبأةايحفهللاةبهامأو
راصةرجشلانمناسنإلالكأموي.)٢:٣سسفأو١٧و

نإسونيولكلاق.)٢:١سسفأ(اياطخلاوبونذلابًاتيم
ةايحلاعونيأهضيقننمفرعُيانههيلإراشملاتوملاعون
.اهنمطقسيتلا

تاهيبنت
تاقبطةداهشويهلإلاصنلانيبةضقانمالهنإ.١

نورقبمدآلبقتومتتاناويحلاتناكهنإفروخصلا
سرتفتتناكةسرتفملاشوحولانأيفكشالوةريثك
فرعفاهضعبتومدهاشهنأدبالفمدآمايأيفاهريغ
صاصقلاويهلإلايهنلاىنعممهفوتوملاوهام
.يدعتلابقلعتملا

ىلإريشي)١٥:٢١سوثنروك١و٥:١٢ةيمور(يفامنإ.٢
لوسرلالوقف.مئاهبلاتومىلإالناسنإلاتوم
خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِباَمَّـنَأَك«

ْ
لٱَىلِإُةَّـيَِط

ْ
ِ،َملاَع

خلٱِبَو
ْ

ملٱِةَّـيَِط
ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ

،ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُتْوَْ
جلٱَأَطْخَأْذِإ

ْ
زاتجاتوملانإنايب)٥:١٢ةيمور(»ُعيَِم

توموهفةيطخلاىلعًاصاصقيرشبلاسنجلاىلإ
دسجيفعرُزكلذبو.يدسجتومهتجيتنيحور
عيمجلًاثاروراصوءانفلاولالحنالارربناسنإلا
هلسنترتعاوهترتعايتلاتاليولاوضارمألاوعاجوألا
.هدعب

توملاانهتوملابدوصقملانأبضرتعامهضعبنإ.٣
الإدولخالنأودسجلاةاشالميأًادبأيدسجلا
بيجنو.ًادسجوًاسفننودابُيرارشألانإونينمؤملل
دوصقملااذهناكولهنألوألانيرمأبكلذىلع
ناكاذإو.هرسأبسنجلاىهتناوءاوحومدآىشالتل
هركذيذلايدبألاباذعلانيأفمثإلاباقعمادعإلا
هفرعنانههيلإراشملاتوملاةيفيكنإيناثلاو.حيسملا
يتلاةيدبألاوةيحورلاوةيبدألاةحلاصلاةايحلابهتلباقمب
.ةراهطلالاحيفناسنإللتناك

رذنُأيذلاباقعلاةدشوهللامالكةوقكرديملمدآنإ.٤
هنكلهنمًائيشربتخادقنكيملذإكاردإلامامتهب
ىنعمكردننحنو.نيطقاسلاةكئالملاءاطخبربخُأ
ىلعرطختمليتلاةلئاهلامدآةيصعمجئاتننمديدهتلا
.اهلةعباتلاثداوحلابالإرهظتملواهبكترملاب

،ُهَدْحَوُمَدآَنوُكَيْنَأًادِّـيَجَسْيَل:ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٨
.»َُهريِظَنًانيِعُمُهَلَعَنْصَأَف
٢:١٣سواثوميت١و١:٩سوثنروك١

ألَا
َ
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عضووةأرملاقلخىلعلمتشييفاضإلصفةيآلاهذه
.ةجيزلاةعيرش
ناسنإلاقلخهللانألُهَدْحَوُمَدآَنوُكَيْنَأًادِّـيَجَسْيَل

ةقفاوملايمأوةيبلقوةيلقعفطاوعويدسجزاهجاذ
ًاديجنكيملوتالاعفنالاوراكفألاوتاذللايفهريغةكراشمل
ةيحورلاةديدجلاهتعيبطىلإرظنلابًاضيأهدحوىقبينأ
.هتداعسو

ةغيصب»ناسنإلاعنصنل«)١:٢٦ص(يفوُهَلَعَنْصَأَف
ةراشإلافميناقأاذهللانوكىلإةراشإكلذناكاذإفعمجلا
.ةيرهوجلاتوهاللاةدحوىلإانه

نم.هسفنلًاقفاومهلًاكيرشوهلثميأُهَريِظَنًانيِعُم
ءايعشإيففبحملامامأبوبحملاليثمتباتكلاحالطصا
ةجيزلاةداعسنإ.)٤٩:١٦ءايعشإ(»ًامئاديمامأكراوسأ«
هتروصاهيفىرينألبًامامتلجرلالثمةأرملانوكبموقت
.هلةقفاومةقيفراهاريو

لٱِتاَناَوَيَحَّـلُكِضْرَألٱَنِمُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلَبَجَو«١٩
ْ

ِةَّـِيَرب
،اَهوُعْدَياَذاَمىَرَيِلَمَدآَىلِإاَهََرضْحَأَف،ِءاَمَّـسلٱِروُيُطَّـلُكَو
.»اَهُمْسٱَوُهَفٍةَّـيَحٍسْفَنَتاَذُمَدآِهِباَعَداَمُّلُكَو

٦:٢٠ص١:٢٤ص

قلخبءابنإلالامكإلبقضرتعممالكناتيآلاناتاه
لامو.هيلإوهجاتحييذلاقيفرلاونيعملالجرلاحنموةأرملا
تاناويحلاقلخيفهللاهعنصامفصوىلإفلؤملاانه
ريغناويحلانانايبلكلذتأيملواهيلإناسنإلاةبسنو
يفناسنإلاةمكحنايبللبناسنإلادعبقلُخقطانلا
.هيلعاهضرعدعبمئاهبلاهتيمست

اهنأمزلتسيالاذهاَهوُعْدَياَذاَمىَرَيِلَمَدآَىلِإاَهََرضْحَأَف
اهنمدحاولكىمسهنإودحاوتقويفمدآمامأتّفُص
فرعوةنجلايفمئاهبلاعيمجىأرمدآنإدوصقملالبكلذك
هلعلوهلبسانممساباهنمالكىّمسمثاهصاوخواهتاداع
رحآًائيشوأاهعبطوأاهنولوأهتاوصأهبشتظافلأباهامس
اهقلخديعُبناككلذنأحّجرملاو.ةيجراخلااهتئيهرومأنم
هنألاهرضحينأردقو.ضرألاراطقأيفاهقرفتلبقو
.اهقلاخ

فلتخيةفلتخملاميلاقألاتاناويحنأبمهضعبضرتعاو
يفشيعتالةراحلاميلاقألاتاناويحنإوضعبنعاهضعب
اذهعفدنوًالثمةيلامشلاةرئادلاميلاقأكةدرابلاميلاقألا
مصاوعيفتاناويحلادهاشميفمويلاىرناننأبضارتعالا
ةرئادلاّبدنمتاناويحلاسانجألكاكريمأوابروأ
الو.ةبوعصالبًاعمشيعتءاوتسالاطخليفىلإةيلامشلا

ميلاقألالكىلإتقرفتدقتناكتاناويحلانأىلعناهرب
.ةثداحلاهذهلبق

لٱَعيَِمجٍءاَمْسَأِبُمَدآاَعَدَف«٢٠
ْ
َعيَِمجَوِءاَمَّـسلٱَروُيُطَوِمِئاَهَب

لٱِتاَناَوَيَح
ْ

.»َُهريِظَنًانيِعُمِْدَجيْمَلَفِهِسْفَنِلاَّـمَأَو.ِةَّـِيَرب

:اهنمةتسركذنةريثكًارومأةيآلاهذهيفهللادصق
.هعاونأوناويحلارئاسىلعهتدايسبناسنإلارعشينأ.١
اهتبسنواهيلإهتبسنىلإرظنلابمئاهبلاىمسناسنإلانإ.٢

.هيلإ
هتمدخوهعئابطوناويحلاةايحبناسنإلاةفرعمةدايز.٣

.هل
وأاهتوعدباهايإهريبدتبملكتلاوقطنلاتاودأنيرمت.٤

.اهرجز
ىمساملوريبعتلاىلعةوقوًاقطنهلقلخهللانإنايب.٥

ظافلألارايتخاىلإهللاهدشرأوةغللايفمدقتتاناويحلا
.ناويحلاسانجألكلةقفاوملا

مدآىلعناويحلاسانجألكهضرعبىلاعتهنأنايب.٦
يفواهتافصيفواهيفرظنلاناعمإنمهايإهنيكمتو
كلتنكتملذإهتشحووهتدحوهلرهظأاهصاوخ
هتاقايتشاوهتاذلوهراكفأيفهكراشتوأملكتتتاناويحلا
تاناويحلالكيفىأرهنإف.ميركلاهقلاخهللاهتبحمو
ركذُتملاذهلو.هريظنًانيعمهلريملهنكلوىثنأوًاركذ
امهممئاهبلاكلتنكلو.كمسلاوتافاحزلاانه
ملذإسنألاةعفنمةبولطملاةعفنملاهعفنتملهتمدخ
هتعيبطوهراكفأيفهكراشتوأهبطاختنأعطتست
.ةيبدألاةيلقعلا

ًةَدِحاَوَذَخَأَف،َماَنَفَمَدآَىلَعًاتاَبُسُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَعَقْوَأَف«٢١
ألَمَوِهِعَالْضَأْنِم

َ
.»ًاْمَحلاََهناَكَم

٢٦:١٢ليئومص١و١٥:١٢ص

ركُذاهقلخنإفليصفتلابةأرملاقلخنايبةيآلاهذهيف
ُرس.)١:٢٧ص(سداسلامويلايفاهقلخوزاجيإلابًالبق
ةدامىلإًاجاتحمناكىلاعتهنألاللجرلانماهقلخينأهللا

لجرلانأيهونأشتاذةقيقحكلذبرهظُيللباهنمقلخي
نيدلاولانمناكيرشبلاسنجلانإودحاودسجةأرملاو
مدآةسائرنإو.لجرلانمةأرملاتناكامكنيلوألا
مللوألاناسنإلاف.ةيدهعلاهتسائرساسأسنجللةيعيبطلا

ألَا
َ
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ّنيُعكلذلفسنجلالكهبلصيفناكلبدرفدرجمنكي
.لامعألادهعيفمهنعًابئان

ىلععقوهنأرفسلااذهيفف.ًاليقثًامونيأًاتاَبُس
ًادهععطقينأهللادارأاملو.)١٥:١٢نيوكت(تابسميهاربإ
عقوأهلةنيعممدآلبهينأدصقاملو.ًاتابسهيلععقوأهعم
نييناربعلارعاشلوقبكلذلاثمأىلإريشُأو.ًاليقثًامونهيلع
يف« هلٱِ

َْ
»ِساَّـنلٱَىلَعٍتاَبُسِعوُقُوَدْنِعِلْيَّـللٱىَؤُرْنِمِسِجاَو

ةثداحلالكايؤرلايفهلنلعأهللالعلو.)٤:١٣بويأ(
.هنمتذخُأيتلاةأرملاكلتفيطو

ملةيناربعلاةظفللانإثمسلاقِهِعَالْضَأْنِمًةَدِحاَو
نإوةرصاخوأٌبنجًابلاغاهانعمنإوانهالإًاعلضمجرتُت
ناسنإلانوكيالفناسنإلايتلكاشىدحإنمتذخُأةأرملا
.اهنودبًالماك

ملهنكلومدعلانمةأرملاقلخينأهللاناكسبوكاجلاق
وهوًايحورًىنعمديفيبولسأىلعالإاهقلخينأنسحتسي
يناثلامدآىلإًازمراذهمدآناك.حيسملاىلإةسينكلاةبسن
ةسينكلاىلإًازمرةسدقملاةجيزلايفاهيطعُأيتلاةأرملاتناكو
اهسيدقتلنعُطيذلاحيسملابنجنمتذخُأيتلا
ايؤر(دحاوحيسملاواهنأنايبوفورخلاسورعاهريصمو
إبنلااذهىلعنيضرتعملانإ)٣٢-٥:٢٨سسفأو٢١:٢
ًالثموأًازغلهنوبسحيذإيحورلايقيقحلاهانعمنولهجي
.طقف

لكيفاممرثكأإبنلااذهيفةبوعصالًامَْحلاََهناَكَمَألَمَو
ىضتقمبهلكوبيجعهلكصنلاو.ةيهلإلاتازجعملاءابنأ
نأشيفتاليختلاوتاثحابملاثبعلانمو.هللاةّرسم
ألمهللانإ.هدعبوهنمعلضلاعزنلبقمدآدسجبيكرت
هدسجىقبيىتحغارفلايفرطمحليأًامحلعلضلاناكم
امعضوعلجرللسيلنأوهيونعملاريسفتلاو.ًالماك
.دوقفملاهبنجيهيتلاةأرملاالإهنمذخُأ

اذهيفثداوحلالكنأىلإنيدقتنملاضعببهذ
ةيلايخةيبدألاثمأوأةيفارخريطاسأهدعبيذلاوحاحصألا
دئاوفتاذةروكذملاثداوحلااوأراملمهنأيأةيقيقحال
اهيفنأقحلاو.ةيزمرةروصهلكأبنلااوبسحةيحورناعمو
.ةيحورلاقئاقحلانعًالضفةيخيراتلاةحصلاتامالعلك
:تاظحالمعبرأانهانلو
ةليوطًاصصقنوكتنأبلغيةيفارخلاريطاسألانإ.١

.زيجوانهأبنلاو
مليقيقحلاناسنإلالصأخيراتأبنلااذهنكيملنإهنإ.٢

.هلخيراتنمانلقبي
ةفارخميدقخيراتلكناكةفارخأبنلااذهناكنإهنإ.٣

.ةميدقلاةنمزألايفناكاملةفرعمىندأانلقبيملو

ةينادلكلاتاباتكلايفيتلاةيفارخلاصصقلانإ.٤
ةحيبقةيمانصأنافوطلاوقلخلابقلعتياممةيلبابلاو
رهاطلاإبنلااذهنعفالتخالالكفلتختةظفةجمس
اهلكاهنأىلعليلدتافارخلاكلتنأىلعيماسلا
دعبتفرحتوتريغتاهنكليهلإلالصألانعتلقُن
ةدابعلايفهطوقسوًايبدأًاطاطحنامدآلسنطاطحنا
تازجعملاولامعألالكةلطابلامهتهلآىلإاوبسنفةينثولا
.ةيهلإلا

ًافرشهقوفتلناسنإلاسأرنمذخؤتملةأرملانإليقو
ةلداعمنوكتلهماوقوهبنجنملباهسوديلهيلجرنمالو
.اهمركيواهبحيلهبلقبرقنمو.هل

لِّـضلٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱىَنَبَو«٢٢
ْ

ًةَأَرْمٱَمَدآْنِماَهَذَخَأيِتَّـلٱَع
.»َمَدآَىلِإاَهََرضْحَأَو

١٣:٤نييناربعو١٨:٢٢لاثمأو٣:١٢ص

ًانامزىضتقالمعهنأبةأرملاقلخةيآلاهذهيففصو
البعنصُيوأهبفختسياممنكتملاهنأنايبلًايهلإءانتعاو
هللاناك.ةيانعوةراهموةمكحيضتقيامملبٍنأتوماكحإ
عنصنعزجاعلجرلانأراهظإلًانسحاهغاصواهلبج
لكىلعرداقهنألكلذىلعردقهللانكلوهسفنلنيعم

.ءيش
رفسيففنسحزاجموهوًاتيبناسنإلاينبيامكىَنَب

.)٤:١٩بويأ(»ٍنيِطْنِمٍتوُيُبُناَّـكُس«سانلانإبويأ
»ُِّيضْرَألٱاَنِتَمْيَخُتْيَب«اندسجنإسوثنروكةلاسريفو
.)٥:١سوثنروك٢(

رفسيفجاوزلايعُدو.رهاطلاجاوزللَمَدآَىلِإاَهََرضْحَأ
ميدقتانهراضحإلاو.)٢:١٧لاثمأ(»هللادهع«لاثمألا
ملٱُةَجْوَّـزلٱ«مركملاجاوزلادهعبلجرللةأرملا

ِدْنِعْنِمَفُةَلِّـقَعَتُْ
ديزتإبنلااذهيفةوطخلكنإ.)١٩:١٤لاثمأ(»ِّـبَّـرلٱ
ماتخلجرللةأرملارضحأىلاعتهللانألةماركوًافرشجاوزلا
يهو.مدآنميهوهلمكأهنأىلإةراشإهقلخلامعأ
ناسنإلاىلإتعجرفهنيعهدقفيذلاوهلناكيذلاءيشلا
اهمدقوهديبقلاخلااهذخأذإهنمتذخُأاملرسخاممرثكأ
بسنُتهبيذلاليثمتلاهجوىلعريبعتلااذهو.اهجوزمدآل
هللالزانتو.ةيدسجلاءاضعألاوةيناسنإلاتاكرحلاهللاىلإ
النكلمدآلرهظفيكملعنالوانلهجوانفعضلكلذىلإ
الو.دهعلاكالمرهظامكةروظنمةئيهبرهظهنأدعبي
لبجيامكعلضلاتحنومحللالبجهللانإركُذاممزلتسي
مسقنمةأرملاقلخهنألبرجحلاتحنيوأنيطلاتاحنلا
نإإبنلاةصالخو.هكردنالبولسأىلعمدآدسجنم

ألَا
َ
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ماظنوةأرملاماقمنأكلذنعجتنهنأوسدقمجاوزلا
رثكأنيبيبدألاطاطحنالادوهيلابعشنيبطحنيملجاوزلا
.ضرألالئابق

ْنِمٌْمَحلَويِماَظِعْنِمٌمْظَعَنآلٱِهِذٰه:ُمَدآَلاَقَف«٢٣
.»ْتَذِخُأٍءِرْمٱِنِماََّـهنَألًةَأَرْمٱىَعْدُتِهِذٰه.يِْمَحل

ىّتمو١٣و١٩:١٢ليئومص٢و٩:٢ةاضقو٢٩:١٤ص
١١:٨سوثنروك٥:٣١١سسفأو١٩:٥

ىلإرظنلابةثداحلاهذهيفوأتقولااذهيفيأَنآلٱ
اهآريتلاتاناويحلاجاوزأوةجوزلاهذهقلخنيبقرفلا
.اهامسو

ءاجو.يلنيعموينمةعضبيأيِماَظِعْنِمٌمْظَع
كلذيف«هلوقفهنيعبءيشلاىنعمبيناربعلالصألايفمظعلا
»مويلااذهمظعيف«ةيناربعلايف»حونلخدهنيعمويلا
.يسفنوانأ»يماظعنممظع«ىنعمنوكيف

ةثامدوةفيطللاتافصلاىلإريشياذهيِمَْحلْنِمٌمَْحلَو
ةلعلوسرلاسلوبىنبخيراتلااذهىلعو.هتأرماقالخأ
ُّطَقُهَدَسَجٌدَحَأْضِغْبُيَْملُهَّـنِإَف«هلوقبةيجيزلاةبسنلاةسادق

لِلًاضْيَأُّبَّـرلٱاَمَك،ِهيِّـبَرُيَوُهُتوُقَيْلَب
ْ

ُءاَضْعَأاَنَّـنَأل.ِةَسيِنَك
.)٣٠و٥:٢٩سسفأ(»ِهِماَظِعْنِمَوِهِْمَحلْنِم،ِهِمْسِج
انيريويهلإخيراتهنأتبثيديدجلادهعلايفإبنلااذهركذو
مارتحاميظعتوهوةيفيكلاهذهىلعةأرملاقلخيفهللادصق
مدآةفرعمةجردهنمىرنو.يهلإمسرهنأنايبوجاوزلا
.ةأرملاهتيمستب

يفناسنإلاْتَذِخُأٍءِرْمٱِنِماََّـهنَألًةَأَرْمٱىَعْدُتِهِذٰه
نئاكشيإىنعمو)شيإثنوم(ةشيإةأرملاوشيإةيناربعلا
قولخملاوههدحوناسنإلانأمسالااذهبمدآحّرصف.لقاع
كلذدعبهتجوزمدآاعدو.نادجووقطناذضرألاىلع
ىلإريشيهشيإف.اهلسنةايحردصمهنألةايحيأءاوح
ىمسملاةعيبطىلإريشيةميدقلاءامسالارثكأواهتعيبط
.هلاوحأو

لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَيَكِلٰذِل«٢٤
ْ
ِهِتَأَرْمٱِبُقِصَت

.»ًادِحاَوًادَسَجِناَنوُكَيَو
١٩:٥ىّتم٣٤:٣ص١٠:٧سقرمو٤٥:١٠رومزم
٥:٣١سسفأو٦:١٦سوثنروك١و٨و١٠:٧سقرمو

قلاخلاوأىسوممالكيهوأمدآمالكةيآلاهذهله
ْمُتْأَرَقاَمَأ«حيسملالوقنمحضاوباوجلاف.ىلاعتوهناحبس
لٱَنِمَقَلَخيِذَّـلٱَّـنَأ

ْ
ْنِم:َلاَقَو؟ىَثْنُأَوًارَكَذاَمُهَقَلَخِءْدَب

يأ.)٥و١٩:٤ىتم(»خلاُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَياَذٰهِلْجَأ

راشأوجاوزلاةنسهعضولوأيفمهملالوقلاكلذلاقهللانإ
.ديؤميهلإماظنجاوزلانإتبثأوةءوبنلابلبقتسملاىلإ
سجنياملكنعةعباسلاةيصولايفهللاىهنكلذدعبو
ىسوممهلأهللاحورنإحضتاف.هرابتعاللقيوأجاوزلا
هلكإبنلاةياغو.جاوزلاةبسنلًايهلإًاقيدصتمالكلااذهةباتكب
.ًايهلإًامسرجاوزلانوكتبثينأ

نيجوزلانيبةبسنلانإنايباذهُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُكُْرتَي
سيلسونيولكلاق.دلاولاودلولانيبةبسنلانممهأ
نإوأهيدلاولهيلعاملكنمىفعمجوزتملانبالانإىنعملا
نأزوجيالهنأدوصقملالبمدعُتامهنيبةيعيبطلاةقالعلا
:قئاقحثالثاذهنمانلو.هتأرماناسنإلاكرتي
لقيملذإةدحاوةأرماودحاولجرىلإانهةراشإلانإ.١

.هتأرمابلبهئاسنبقصتلي
.رشبلانيبةبسنسدقأجاوزلاةبسننإ.٢
َنِذَأْمُكِبوُلُقِةَواَسَقِلْجَأْنِمىَسوُمَّـنِإ«برلالوقنإ.٣

لَطُتْنَأْمُكَل
ِّـ

لٱَنِمْنِكٰلَو.ْمُكَءاَسِناوُق
ْ
ْنُكَيَْملِءْدَب

نكلو.قالطلاميرحتىلعٌّصن)١٩:٨ىتم(»اَذَكٰه
زجيملهنكلوىنزلاوهودحاورمألقالطلازاجأحيسملا
نإفهيلعىدتعمللهزاجألبةيناثجوزتينأينازلل
ةأرملاتنزنإوةيناثجوزتتنأةأرمللحيبُألجرلاىنز
.كلذكلجرللحيبُأ

َالاَُمهَو،ُهُتَأَرْمٱَوُمَدآ،ِْنيَناَيْرُعاَُمهَالِكاَناَكَو«٢٥
.»ِنَالَجَْخي

١١و١٠و٣:٧ص

يهيتلاةطاسبلاويلصألاربللفصوةيآلاهذه
افرعيملنيَذللاصاوخنمعبطلاباذهولافطألاةطاسبك
ارعشيملولفةئيطخلابروعشلارمثلجخلانإ.ًارشالوًاريخ
بايثلامهضعبلاقاذهىلعوامهيرعنمالجخيملءاطخلاب
هبايثبرختفينمفانراعوانلجخلراتسوانتئيطخىلعليلد
يفهديقبرختفيصللاوةيلابلاهقَرِخبرختفيلوستملاكوهف
انيلعبجيهتقرسهدويقبركذتيقراسلانأامكو.نجسلا
هتأرماومدآنإ.اناياطخركذننأانبايثانسبلاملككلذك
يعيبطلالجخلاو.امهيدعتبامهطوقسلوأيفامهيرعبارعش
.خيراتلااذهقدصبةمئادةداهشةندمتملابوعشلانيب

ناتدئاف
:رومأةعبرأيفهللاةروصىلعقلُخناسنإلانإ)١(
هللاىلإهتبسنةبيجعةفرعمفرعهنإفةفرعملا:لوألا·

.اهايإهرظندنعةأرملاىلإوتاناويحلاىلإو

ألَا
َ
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.ةقيلخلالكوقلاخلاىلإهتبسنهظفحيفربلا:يناثلا·
هللاةبحمبهتذلمظعأدجوهنإفةسادقلا:ثلاثلا·

.هتمدخو
ىلعهتطلسواهلًاديسوًاسيئرةقيلخلاىلعهتطلس:عبارلا·

.حيسملابناسنإلاعافتراىلإزمرضرألا

:يتأيامبرمأيضرألاىلعرضاحلايهلإلاماظنلانإ)٢(
مدــقـتلاـكلذنـعجــتـنيولـمــعلاوـلـغشـلا:لوألا·

.نارمعلاو
.اهتاجردواهعاونأبسحىلعةيسايسلاةطلسلا:يناثلا·
هذهوهنعةئشانلاتاكربلالكعمجاوزلا:ثلاثلا·

يذللليولافةيعامتجالاةئيهلانوصحةثالثلاتازايتمالا
نيهتسيوأنايصعلاىلعضّرحيوأهباحصأمختلقني
.جاوزلاةسادقب

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

حلٱِتَناَكَو«١
ْ

لٱِتاَناَوَيَحِعيَِمجَلَيْحَأُةَّـَي
ْ

اَهَلِمَعيِتَّـلٱِةَّـِيَرب
لِلْتَلاَقَف،ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱ

ْ
ِّـلُكْنِمَالُكْأَتَالُهللاٱَلاَقًاّقَحَأ:ِةَأْرَم

جلٱِرَجَش
ْ

؟ِةَّـَن
١١:٣سوثنروك٢و١٠:١٦ىّتم٢٠:٢و١٢:٩ايؤر

شَنحلاويهف»شحن«ةيناربعلايفةّيحلاُةَّـيَْحلٱِتَناَكَو
.فرحألاضعبهيفتبلُقدحاولصأنمةيبرعلايف

يذؤملامِرَعلاةيبرعلايفو»مورع«ةيناربعلايفوَلَيْحَأ
يفاهانعموهنجيملامهيلعىنجهمرعأوًاديدشهاذآهمرعو
ىهدأوىكذأىنعمبيتأتو.ًاعادخوًاركمرفوأةيناربعلا
نأبناكاهرشنأكفنيعبسلاةمجرتترجاذهىلعو
ملءاوحنإصنلانمرهاظلاو.عادخللاهءاكذتمدختسا
لدياذهو.اهلةيحلاةبطاخمنمبُجعتوأةشهدىندأرهظت
ىتحسودرفلايفليوطنامزاهيلعّرمدقناكهنأىلع
.اهتفِلأوهيفتاناويحلاعئابطنمًاريثكتفرع

نماهنإفلجرلايوغتلةأرملاةّيحلاتوغأِةَأْرَمْلِلْتَلاَقَف
ةديحولاهتبيبحوهتنيعمةطساوبهءاوغإتأراهلايتحاطرف
لهو.ًاسأرهيلإنايتإلانملهسأسودرفلاناكسنم
تناكوأناطيشلااهمدختساةيقيقحةيحةيحلاهذهتناك
الوأةقيقحتملكتلهوةيحةروصبرهظهسفنناطيشلا
ىلعباوجلاكرتوهملعنالكلذليثمتوزاجممالكلالهو
ىلعلديامىلعفقنملامهنايتإنمريخلئاسملاهذه
ةبرجتبانرابخإدصقهللانإانهركذننإانيلعف.نيقيلا

كلذىلعملاعلاىلإةئيطخلالوخدوهطوقسوناسنإلا
.إبنلانمدوصقملاةفرعمىلعرصتقننأبجيفبولسألا
.)١٤ع(ريسفتيفكلذليصفتيتأيسو

اهنأكًاعمراكنإلاوبجعتللانهماهفتسالاُهللاٱَلاَقًاّقَحَأ
الامموهوكلذلوقيهللانأنمبجعلالكبجعأتلاق
نأءاوحسفنيفعقوتنإكلذنماهتياغو.هقدصأداكأ
نأبجوكلذكلكنموملاظساقىلاعتوهناحبسيرابلا
ميحرلا»ميهولإهوهي«هلإلابرلانأةأرملايسنتنأوعاطُيال
.ةرجشلاكلتنملكألانعىهنيذلاوهنسحملا

نمبذكاذهفكلذهللالقيملِةَّـنَْجلٱِرَجَشِّـلُكْنِم
.هللاهركلاةدايزىلعءاوحلمحهنمتدصقةّيحلا

ملٱِتَلاَقَف٢«٢،٣
لِلُةَأْرَْ

ْ
مثْنِم:ِةَّـيَح

ََ
جلٱِرَجَشِر

ْ
٣،ُلُكْأَنِةَّـَن

مثاَّـمَأَو
ََ

يفيِتَّـلٱِةَرَجَّـشلٱُر جلٱِطَسَوِ
ْ

ُهْنِمَالُكْأَتَال:ُهللاٱَلاَقَفِةَّـَن
.»اَتوُمَتَّـالَئِلُهاَّـسَمَتَالَو

٢:١٧ص

.ةليحللةهبتنمريغعقاولاءاوحتنابأُةَأْرَْملٱِتَلاَقَف

حلٱِتَلاَقَف«٤
ْ

لِلُةَّـَي
ْ

»!اَتوُمَتْنَل:ِةَأْرَم
١١:٣سوثنروك٢و٨:٤٤انحويو١٣ع

ّلجهللاىلإلايتحالاوبذكلاانهتبسناَتوُمَتْنَل
.العو

ملاَعُهللاٱِلَب«٥ اَمُكُنُيْعَأُحِتَفْنَتُهْنِمِنَالُكْأَتَمْوَيُهَّـنَأٌِ
خلٱِنْيَفِراَعِهللاٱَكِناَنوُكَتَو

ْ
.»َّـَّـرشلٱَوََْري

:١ةينثتو٢:٩ص٢:٤يكينولاست٢و١٢:٢٢لامعأ٧ع
٣:٩كولم١و١٤:١٧ليئومص٢و٣٩

يفءاوحتناك.رشلاوريخلاةفرعميفِهللاٱَكِناَنوُكَت
انهابتنامدعلاهنكلوةبيصملوألاةّيحلامالكىلعاهباوج
نكتمليهاهنألًادصقتبذكاهنظتملواهبذكبةّيحلادصقل
ترسخوةبرجتلايفتطقسبذكلاوهامتفرعدق
ريخاننأكءاوحىلعموللاددشنالنأانهبجيو.ةداعسلا
لامكلاغولبوةفرعملابلبءيندضرغببرجتملاهنإفاهنم
تمثأاهنكليعيبطلااهماقمقوفماقمىلإعفترتنأتءاشف
.تطقسكلذلوهللايهنةفلاخمب

ملٱِتَأَرَف«٦
ألِلٌةَدِّـيَجَةَرَجَّـشلٱَّـنَأُةَأْرَْ

َ
ٌةَِجَهباََّـهنَأَو،ِلْك

لِل
ْ

مثْنِمْتَذَخَأَف.ِرَظَّـنلِلٌةَّـيِهَشَةَرَجَّـشلٱَّـنَأَو،ِنوُيُع
ََ

اَهِر

ألَا
َ
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.»َلَكَأَفاَهَعَمًاضْيَأاَهَلُجَرْتَطْعَأَو،ْتَلَكَأَو
١٧و١٢ع٢:١٤سواثوميت١

اذهنمىرتفْتَطْعَأَوْتَلَكَأَوْتَذَخَأَف...ُةَأْرَْملٱِتَأَرَف
تجاهفةرجشلاتأر.ًايجيردتلبًايعفدنكيملطوقسلانإ
ةدئافلابترتولكأللاهحالصواهلامجاهكرحذإةوهشلا
لكأللاهحالصو.رظنللًابذاجاهلامجناكفهيلعةميظعلا
ىلعملعلاوةفرعملاعاستابترتو.اهتوهشوسفنللًابذاج
كلانهناكف.لقعللًابذاجةيحلاتلاقامىلعاهنملكألا
يفقبيملفينادجوبذاجويلقعبذاجويسحبذاج
اهتمواقمنعتزجعفةبرجتلاىلإدُقيملءيشءاوح
كلتلكتبلغلهللاابناميإلابتمصتعاولاهنكلوتطقسف
ةرمثلانمتذخأكلذىلإتراصاملو.تتبثوبذاوجلا
ةرملوأهذهو.اهعمطقسواهعملكأفاهجوزتطعأو
.اهلجرمدآيعُد

اَطاَخَف.ِناَناَيْرُعاَمَُّـهنَأاَمِلَعَواَمُهُنُيْعَأْتَحَتَفْنٱَف«٧
.َرِزآَماَمِهِسُفْنَألاَعَنَصَوٍنيِتَقاَرْوَأ
لامعأو٦:٢٠كولم٢و٢٢:٣١ددعو٢١:١٩صو٥ع
١٦:١٥ايؤرو٢:٢٥ص٢٦:١٨

رثأىلعامهتيصعمبارعشيأاَمُهُنُيْعَأْتَحَتَفْنٱَف
رهظيو.اهنملكألانعهللاامهاهنيتلاةرمثلانمامهلكأ
ءاوحأطخناكالإوًاعمالكأامهنأمالكلاقايسنم
رشلاىلإهتداقنوكتكلذباهنأللكألابمدآاهئارغإبًافعاضم
ةفرعملاضعبنمولخيالاهلعفنأىلع.هتفرعيذلا
ريصينأبًاعمطاهعاطأمدآنأنمدبالوناسحتسالاو
.ةيصعملاىلعمادقإلاةلعيفًاضيأاهكيرشناكفهللالثم
لهجلانمًارشتناكاهيلعالصحيتلاةفرعملاكلتنكل
امهنإمعن.راعلاويزخلادعبتوملاامهيلعتبجوأاهنأل
ةقفنامهفلككلذنكلملعلاعاستاونهذلاهبنتىلعالصح
.مالسلاوربلايهوةميظع

عوننيتلااذهنأبلوقلاىلإيعادالٍنيِتَقاَرْوَأاَطاَخَف
يأ»اكايسدارابازومب«نييتابنلادنعفورعملاوهوزوملانم
نإو.مادقارشعهتقرولوطغلبييذلايسودرفلازوملا
امرئاسيفتءاج)هنات()הנאת(يناربعلالصألايفةملكلا
اممدقأنموهفداتعملانيتلاىنعمبعضاوملانمهيفتركُذ
هلوقيفانهةبوعصلاو.هباوعفتناوراجشألانمرشبلاهفرع
تابثإهيلعبعصوكلذلهبتناةّينايرسلامجرتمو»اطاخ«
ةرابعلامجرتكلذلواهمكحتوةطايخلاتفرعتناكءاوحنأ
ينعتةيناربعلاةملكلانإقحلاو.»نيتلاقاروأاقصل«هلوقب
نيبليوطتقوّرمهنأحّجرملاو.اذهنمرثكأًالمع

ناكفرتستلاىلإاعرسيملكلذلواهيلعامهباقعوامهتيصعم
.ةمكحملاريغةطايخلااعرتخافةليسولايفارظنينأامهل

ىلإنيوقحلانمةروعلارتسياموهورزئمعمجَرِزآَم
.لفسأ

يفًايِشاَمِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱَتْوَصاَعِمَسَو«٨ جلٱِ
ْ

ِبوُبُهَدْنِعِةَّـَن
يفِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمُهُتَأَرْمٱَوُمَدآَأَبَتْخٱَف،ِراَهَّـنلٱِحيِر ِطَسَوِ
جلٱِرَجَش

ْ
.»ِةَّـَن

٣:١٧ىّتمو٣٨:١بويأو١٩:١٢كولم١و١٩:١٩جورخ
٢٣:٢٤ايمرإ٤:٦و٢:١٧داشنألاديشن٢١:٣ايؤر
٩:٣سوماعو

يفًايِشاَمِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱَتْوَصاَعِمَسَو لدياذهِةَّـنَْجلٱِ
امهنإوامهبطاخيوسودرفلايفامهلرهظيناكهللانأىلع
هلعلوهايصعينالبقامهبرنمىبرقوةمعنريخيفاناك
.كالمةئيهيفامهلرهظيناك

امهذخأورحلاضافخنادنعيأِراَهَّـنلٱِحيِرِبوُبُهَدْنِع
بسانملاتقولاكلذيفامهرشاعيةنجلابرناكفهزنتلايف
ديفتٍشامبةمجرتملا)ךלהחמ(ةيناربعلاةملكلاو.ةرشعلل
.ةرسمللريَّـسلا

ةجيتنكلذناكِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمُهُتَأَرْمٱَوُمَدآَأَبَتْخٱَف
لبقاناكامهنإفًاديدجًارمأناكهللانمامهبرهفةيصعملا
لبهاكرتامكامهكرتيملهنكلوهعميشملابناَّـرسيطوقسلا
ناكهللاهاتأامنإكلذنمنولوألاءابآلاجانتساو.امهبلط
يذلاو.كلهدقامبلطيلءاجيذلانبالادسجتبءابنإ
لبقادهتجاامهنأللجخلاةئيطخلابقاوعلوأّنأانههارن
امهنألفوخلاامهيناثّنأوامهيدسجارتسينأيفءيشلك
خيبوتلادعبوامهيلإلصوهللاتوصنكلاأبتخاوابره
.ءاجرلاوءافشلاامهلبهوصاصقلاو

.»؟َتْنَأَنْيَأ:َمَدآُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱىَداَنَف«٩

ىلعلوؤسملالمحلوخيبوتللانهماهفتسالاَتْنَأَنْيَأ
نيأفرعهللانألمهفلابلطلالهاتأامةلعنعرارقإلا
لقمدآايهللاقىلاعتهنأكف.هإبخمىلإتوصلاهجووناك
يئاقلبًارورسمّيلإعرستتنكنأدعبينمتبرهاذامليل
هنألكلذمهفمدآنأرهاظلاو.ترصنيأىلإوتنكنيأف
.ةيلاتلاةيآلايفامكإبخملانايببالةلعلانايببهباجأ

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٣٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفَكَتْوَصُتْعِمَس:َلاَقَف«١٠ جلٱِ
ْ

ِّـينَأل،ُتيِشَخَفِةَّـَن

.»ُتْأَبَتْخٱَفٌناَيْرُع
٣:٢٠انحوي١و٣:٦جورخ

الةلعلانعلاؤسباوجاذهُتْأَبَتْخٱَفٌناَيْرُعِّـينَأل
نمبرهلاةلعهيرعلعجيذلاو.ناكملانعلاؤسباوج
البنايرعوهوهبريقاليناككلذلبقهنإفهنايصعهللا
ةئيطخلاةجيتنانهذختامدآنإرظناف.ةيشخالولجخ
.هارجمنوراجهدالوأوًارذع

لَكَأْلَه؟ٌناَيْرُعَكَّـنَأَكَمَلْعَأْنَم:َلاَقَف«١١
ْ

َنِمَت
»؟اَهْنِمَلُكْأَتَالْنَأَكُتْيَصْوَأيِتَّـلٱِةَرَجَّـشلٱ

هلعجومدآريمضاذهبهللاهّبنٌناَيْرُعَكَّـنَأَكَمَلْعَأْنَم
انهماهفتسالافهلمعةجيتنهلاحءوسنإوهصقنبرعشي
.هيبنتلل

ملٱ:ُمَدآَلاَقَف١٢«١٢،١٣
لَعَجيِتَّـلٱُةَأْرَْ

ْ
َيِهيِعَماَهَت

لَكَأَفِةَرَجَّـشلٱَنِميِنْتَطْعَأ
ْ

لِلُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلاَقَف١٣.ُت
ْ

:ِةَأْرَم
لَعَفيِذَّـلٱاَذٰهاَم

ْ
ملٱِتَلاَقَف؟ِت

حلٱ:ُةَأْرَْ
ْ

لَكَأَفيِنْتَّـرَغُةَّـَي
ْ

.»ُت
٥و٤ع٢٨:١٣لاثمأو٣١:٣٣بويأ٢:٢٢ص
٢:١٤سواثوميت١و١١:٣سوثنروك٢و

رعشيمل.يلاهتقلخنملةعاطإتلكأيأيِنْتَطْعَأَيِه
نمهيلعاموةيلؤوسملاوفيلكتلانمهيلعناكامبمدآ
نأهيلعبجيناكهنأوًانيعمهلتقلُخنملتابجاولا

مدآنإنظننأإطخلانمو.ةبرجتلاىلعاهدعاسيواهسرحي
يذلاهللاىلعمثءاوحىلعموللالعجينأكلذبلواح
يخيراتلاعقاولابباجأمدآنإمهفننأىلوألافاهايإهاطعأ
.لعفاملعفينأهيلعناكهنإورهاظلابسح

نمنسحأءاوحباوجيِنْتَّـرَغُةَّـيَْحلٱ:ُةَأْرَْملٱِتَلاَقَف
تّدعتوتلضوتعدُخاهنأبًافارتعاهيفنألمدآباوج
ءاوحلهيلعبجيناكاملعفهنأمدآباوجيفو.هللاةيصو
.ميلستلاوةعاطلانم

لِلُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلاَقَف١٤«١٤،١٥
ْ

لَعَفِكَّـنَأل:ِةَّـيَح
ْ

،اَذٰهِت
لَم
ْ

لٱِعيَِمجْنِمِتْنَأٌةَنوُع
ْ
لٱِشوُحُوِعيَِمجْنِمَوِمِئاَهَب

ْ
َىلَع.ِةَّـِيَرب

طَب
ْ

ُعَضَأَو١٥.ِكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكَنيِلُكْأَتًاباَرُتَوَْنيَعْسَتِكِن
ملٱَْنيَبَوِكَنْيَبًةَواَدَع

ُقَحْسَيَوُه.اَهِلْسَنَوِكِلْسَنَْنيَبَو،ِةَأْرَْ
.»ُهَبِقَعَنيِقَحْسَتِتْنَأَو،ِكَسْأَر

٧:١٧اخيمو٦٥:٢٥ءايعشإ٣٣:٢٤ةينثتو٤:١١ص

:١٣لامعأو٨:٤٤انحويو٢٣:٣٣و١٣:٣٨و٣:٧ىّتم
٣:٨انحوي١و١٠

ىلإامهدوقتنأةيغبًادمعانيوبأتعدخةّيحلانإِةَّـيَحْلِل
.ءادفالبتبقوعفرذعنماهلنكيملفةيصعملا

هبدوصقملاوبرجملاةروصلًاقفاومءاجباقعلااذه
ىوسنكتملةّيحلانإفناويحلاباقعالناطيشلاباقع
:دصاقمةثالثكلذيفو.هلليثمت
نمةنعللاونطبلاىلعيعسلابتبقوعةّيحلانإ:لوألا·

تاناويحلاوةنجادلاتاناويحلايأشوحولاومئاهبلاعيمج
تاناويحلاكلتنمتسيلمويلاةفورعملاةيحلاو.ةدبآلا
تناكاهنإوءانسحةماقلاةيوتسمتناكةيحلانأنظُيف
ريغتلااذهلثمنكلو.هتيبيفتناكومدآدنعةنجاد
راصناطيشلانأىنعملاوةيليثمتلاريطاسألاصاوخنم
تراصامكحبقلاوطاطحنالاولذلالاحىلإهاتأامب
يوغيلازالهنإولامجلاعيدبدعبلاحلاكلتىلإةيحلا
ءوسويزخلانمهيلإراصامعممهرضيونييمدآلا
.بلقنملا
ةبيخلانعةيانكبارتلالكأبتبقوُعةّيحلانإ:يناثلا·

يزخنلعأهتبرجتبهنإفناطيشلارمأاذكوةءاندلاو
هتديصقيفرعاشلانوتلمهلثمو.هللادجموهسفن
قحلاوًاطقاسناكنإلطببدوقفملاسودرفلابةامسملا
.ليلذيحورودعهنأ
بقعغدلتيهفسانلاوةّيحلانيبةوادعلاماود:ثلاثلا·

.اهقحسيوليبسلاكلذيفاهأطيوهوهليبسيفناسنإلا
ريثكةروصنسحعمةيحللسانلاهركبكئبنيعقاولاو
دنهلاكةراحلادالبلايفتاّيحلاغدلىلتقو.اهعاونأنم
نيبةمئادلاةوادعلاوةسرتفملاشوحولاىلتقنمرثكأ
تايحلاسانلاّنيبتنأنمرهظأناطيشلاوناسنإلا
.يزيرغناطيشلاو
نميقباموهلكرمألاانهِكَسْأَرُقَحْسَي...اَهِلْسَن

.ةريخألاةرصنلاوبرحللليصفتوهلحاضيإيحولارافسأ
.ةروكذملاةروصلاىلعقباسلاإبنلالكنمدوصقملاانهو
بوسنملابحلاوناسنإلاوهللانيبةيّبحلاةبسنلاىرنهيفو
هللانإف.ةدرجمةيهولأالتاذوهيذلادهعلاهوهيىلإ
بيطوذيذللكاهيفهلتبنأوةنجلاناسنإللسرغميحرلا
هعميشمينأهلنذأوًانكسهلاهلعجواهايإهالووعفانو
اهبةيانعلانمهالوامبشيعلابيطبعتمتلاهلبهوواهيف
ننسيفمدقتلاوةيانعلالامعأةدهاشمواهيفلامعألاو
ءالقعلانمهدحوهنأىأراملوةيلقعلاىوقلاةيقرتوةفرعملا
كرتيملوةبوبحملاءانسحلاةفيطللاةجوزلاهلقلخنييسحلا
هللانكلوهاصعهلكهذهعمو.هتداعسلامكهيضتقيًائيش

ألَا
َ
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براحيدئاقوصلخمبهدعولبيدبألاكالهللهكرتيمل
دهاجيوميظعلادئاقلاكلذةيارتحتوهيشميفناطيشلا
لسن«ةوقبلبهسفنةوقبهراصتنانوكيالورصتنيوزوفيف
حوروهتيوازرجحويحولالكّسألسنلااذهو.»ةأرملا
.ناطيشلادونجلكنعةّيحلالسنبىنكو.اهلكةءوبنلا

لِلَلاَقَو«١٦
ْ

لٱِب.ِكِلَبَحَباَعْتَأُرِّـثَكُأًاريِثْكَت:ِةَأْرَم
ْ

ِعَجَو
ُدوُسَيَوُهَوِكُقاَيِتْشٱُنوُكَيِكِلُجَرَىلِإَو.ًادَالْوَأَنيِدِلَت
.»ِكْيَلَع
ص١٥:٢١انحويو٢١:٣و١٣:٨ءايعشإو٤٨:٦رومزم
١٤:٣٤و١١:٣سوثنروك٧:١٠١داشنألاديشنو٤:٧
٥و٣:١سرطب١و٢:٥سطيتو٢٤ىلإ٥:٢٢سسفأو
٦و

اهبقاعهنكلةّيحلانعلامكةأرملانعليملخلاِةَأْرَمْلِلَلاَقَو
:نيرمأاهباقعلعجوىلاعتهيلإاهئاطخإوةّيحللاهتعاطإىلع

نمنإمعن.اهتدالوعجوواهلبحباعتأراثكإ:لوألا
نكلوملاعلااذهيفةريثكرومأباهبارطضاواهنازحأاهباقع
اهايازرمظعأوهواهبصتخملااهباقعانهركذفكرتشمكلذ
ضرعتتوباعتألادشألبحلاببعتتاهنإفايندلاهذهيف
ةدالولادعبحرفتاهنأىلعملألاديدشعمتومللةدالولاب
.ملاعلايفديدجناسنإبتتأنأب

ضارمأببسنعليلعتلاتايعيبطلاءاملعىلعرسعي
مئاهبلاهذهنألمئاهبلافالخبةدالولاعاجوأوءاسنلالبح
ًابلاغاهداليموةداتعملااهتحصنسحأةحصيفدلتولبحت
باقعلابالإقرفلااذهريسفتنكميالف.ملأالبلهس
.ةيآلاهذهيفروكذملايهلإلا

فيكرظناف.اهيلعهتدايسواهلجرىلإاهقايتشا:يناثلا
اهنأكاهعيطيواهيلإقاتشيناكلجرلانأاهلاحتبلقنا
اهيلإًاقاتشمتناكاهنأةصالخلاو.ةيصعملالبقهيلعدوست
ةعيطُمتراصفةدئاسةعاطُمتناكوةقاتشمتراصف
اهلنوكينأاهليمخلالجرلاىلإاهقايتشاىنعمو.ةدوسم
ىلإاهيفرقتفتلاحيفتراصوهلعضختوهبحتاهنأوجوز
اذهنإف.اهيلعطّلستلابّدحلازاجسانلاضعبنكل.كلذ
مهدنعةأرملانإفنيينثولانيبًاميظعًاغلبمغلبباقعلا
دنعلذلاةليلقنكتملو.ّلذلاتاكردىندأىلإتطبه
لجرلانإفنيينثولادنعاهطوبهمهدنعطبهتملنإودوهيلا
يفهتدارإنهراهلعجيواهيبأنمةأرملايرتشيناكيدوهيلا
ةيحيسملاةأرملافهلكباقعلااذهىغلأحيسملاو.ءيشلك
.)٣:٢٨ةيطالغ(ةماركلاوةيناسنإلايفلجرلاك

َكِتَأَرْمٱِلْوَقِلَتْعِمَسَكَّـنَأل:َمَدآلَلاَقَو١٧«١٩-١٧
لَكَأَو

ْ
،اَهْنِمْلُكْأَتَال:ًالِئاَقَكُتْيَصْوَأيِتَّـلٱِةَرَجَّـشلٱَنِمَت

لَم
ْ

.َكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكاَهْنِمُلُكْأَتِبَعَّـتلٱِب.َكِبَبَسِبُضْرَألٱٌةَنوُع
حلٱَبْشُعُلُكْأَتَو،َكَلُتِبْنُتًاكَسَحَوًاكْوَشَو١٨

ْ
١٩.ِلَْق

َتْذِخُأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَدوُعَتىَّـتَحًازْبُخُلُكْأَتَكِهْجَوِقَرَعِب
.»ُدوُعَتٍباَرُتَىلِإَوٌباَرُتَكَّـنَأل.اَهْنِم

٨:٢٠ةيمورو٦و٢٤:٥ءايعشإو٥:٢٩ص٢:١٧ص
٣:١٠و٢:٢٣ةعماجو١٢٧:٢رومزمو٥:٧بويأ٢٢و
٦:٨نييناربعو٧:١٦ىّتمو١٠:٨عشوهو٣١:٤٠بويأ

٢:٧ص٣:١٠يكينولاست١٠٤:١٤٢رومزمو١:٢٩ص
١٠٤:٢٩رومزمو٣٤:١٥و٢١:٢٧بوياو٢:١٧ص
٥:١٢ةيمورو١٢:٧و٣:٢٠ةعماجو١٤٦:٤و

ةادأنودبمدآبناسنإلايمساملوأانهَمَدآلَلاَقَو
.سنجمساقبساموملعانهفاهبركُذقبساموفيرعتلا
.هلكهلسنىلعهلعجلبهدحوهيلعلاقامرصقيملو

وهًارذعهذختادقناكامَكِتَأَرْمٱِلْوَقِلَتْعِمَسَكَّـنَأل
كنأبترذتعاهللاقىلاعتهنأكفةذخاؤمناكيذلا
وههنيععمسلاكلذنأكللوقأفكتأرمالتعمس
الواهلوقلاليلوقلعمستنأكيلعبجيناكهنألكتئيطخ
.يلوقلفانماهلوقنإاميس

ًازْبُخُلُكْأَتَكِهْجَوِقَرَعِب...َكَلُتِبْنُتًاكَسَحَوًاكْوَش
داسملاعلانإفءاوحلاحتبلقناامكمدآلاحتبلقناانهو
بيطأهلتبنتضرألاتناك.هلًاديسناكنأدعبهيلع
سيلو.اهرضأواهثبخأهلتبنتتراصفاهعفنأورامثألا
ءانعالبتبنتاهلعجلبًاديدجهذهقلخهنأىنعملا
بعتلابكلذىلإةجاتحمةديجلالعجوةعارزلاوةحالفلا
روزبنمةدحاوةرزبنإتابنلاملعيفتبثدقو.ملألاو
٥٧٦٠٠٠٠ةيناثلاةنسلايفوةرزب٢٤٠٠ةنسلوأجتنُتكوشلا
.ًارجملهوةرزب

نمناكتوملانأىلعلديليلعتلااذهٌباَرُتَكَّـنَأل
.هحورلاوحأنمدولخلانإوةيلصألاناسنإلالاوحأ
مزلتسيسفنلادولخىلعرلتبفقسألاهماقأيذلاناهربلاو
ىلإهماسقناوبّكرملالالحناتوملالاقهنإفدسجلاتوم
.مسقنيالولحنيالفطيسبرهوجسفنلانكلوهئازجأ
ًالباقناكفةفلتخملابارتلاءازجأنمًابكرممدآدسجناكو
ةنجلايفادلخينأنيلوألاانيوبألناكو.ماسقنالاولالحنالا
كلذىلعلدامكةيعيبطلاةينبلاالةيهلإلاةحنملاليبسىلع
.ةيصعملابةحنملاكلتادقفامهنكلوةيزمرلاةايحلاةرجش
.لالحنالافونصنمهنألكلذبًانذؤمنيبجلاقرعناكو

ألَا
َ
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.»ٍّيَحِّـلُكُّمُأاََّـهنَأل»َءاَّـوَح«ِهِتَأَرْمٱَمْسٱُمَدآاَعَدَو«٢٠

يفوٍّيَحِّـلُكُّمُأاََّـهنَأل»َءاَّـوَح«ِهِتَأَرْمٱَمْسٱُمَدآاَعَدَو
يفشقونو)ZOE(ةينانويلايفو)هوح()הוה(ةيناربعلا
ةمجرتيفامكةايحيأيهفوصومأةيناربعلاةظفللا
جتنتاهنأىنعمبةايحةيطعموأةييحميأةفصمأنيعبسلا
يفهتأرماتناكفمدآلاوحأنمذئنيحتوملاناك.ءايحأ
لسن«نإوناسنإلاماودناكهنألرابتعالانمةيلاعةجرد
ناكًاذإف.اهلسنطوقسلانمرشبلاضهنييذلا»ةأرملا
دلتعجولاباهنإواهلبحباعتأرثكًاريثكتهنأبةأرملاباقع
نوكيهنأبولجرلاينيعيفةنيمثاهلعجبابسأنمًادالوأ
.ةبحملاوونحلاباهيلإرظنينأىلعهلمحاهلجرىلإاهقايتشا
ةيناثلاةيآلايفهلوقريسفتفاهلخيبوتلانمءيشبهفيملو
أطخىلاعتوهناحبسهللاىلعواهيلعقحلالعجهنأبةرشع
مُليملوءاوحمُليملوهفهعضوميفهبهانرسفامباوصلاو
نميلكأبسحأملينإهتصالخامهانعمناكلبهقلاخ
ةفيرشلاةبوبحملاةنيعملابكلذيفتيدتقاينألةئيطخةرمثلا
ذئنيحاهيلإتفتلاو.كتابهريخنماهتيأرواهينتطيعأيتلا
يتلاوهرسخامعهيلعةضّوعملاوهتايحيأ»ءاوح«اهامسو
.توملانمهذقنينمدلتس

لِجْنِمًةَصِمْقَأِهِتَأَرْمٱَوَمَدآلُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَعَنَصَو«٢١
ْ

ٍد
لَأَو
ْ
.»اَمُهَسَب
٧ع

يفتحبُذتاناويحلانأىلعلدياذهٍدْلِجْنِمًةَصِمْقَأ
مئاهبلاموحلذختيناكناسنإلانأًاصنققحتيملوسودرفلا
ىوسكلذلبقهماعطنكيملونافوطلادعبالإًاماعط
:١صريسفترظنا(ةيتابنلاةمعطألارئاسورامثألاولوقبلا

ضرألاةئيطخلالخدتنألبقةحيبذنمنكيملو.)٢٩
هللااهحبذيمدآناكيتلامئاهبلادولجنمدولجلاكلتنإف
ال«نأةئيطخلايفهطوقسرثأىلعمدآمّلعهللانإتبث
.»مدكفسالبةرفغم

اَّـنِمٍدِحاَوَكَراَصْدَقُناَسْنِإلٱاَذَوُه:ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلاَقَو٢٢«
خلٱًافِراَع

ْ
ِةَرَجَشْنِمُذُخْأَيَوُهَدَيُّدُمَيُهَّـلَعَلَنآلٱَو.َّـَّـرشلٱَوََْري

حلٱ
ْ

.»ِدَبَألٱَىلِإاَيَْحيَوُلُكْأَيَوًاضْيَأِةاََي
٢٢:٢و٢:٧ايؤرو٢:٩ص٥ع

ناسنإلاطحنا)١:٢٦صريسفترظنا(اَّـنِمٍدِحاَوَك
لوازيذخأولقتسمهنأفرعفًايلقععفتراوًايبدأطوقسلاب

رومأنمكلذريغىلإةدارإلاىضتقمبلمعلاورايتخالا
.هللاةهباشملا

لامعألضّرعتيذخأدقذئنيحمدآناكُهَدَيُّدُمَيُهَّـلَعَل
ةدلاخةيدسجةايحىلإراصولفتاحلاصلادسفيوهللا
ءاقشلارشيفهلسنووهعقووهتعاطعلخوهللابراحل
داهجيفناكهنأىلعهبلطيودولخلاىلإليميأتفيالهنكلو
نطولاسودرفلانكيملاذهلوتوموناميإوةبوتونزحو
يفشيعيلسودرفلاكرتبهرمأهتمحربهللااف.هلبسانملا
.ةيحورلاوةيبدألاهتحلصملةبسانملاوحأ

َضْرَألٱَلَمْعَيِلٍنَدَعِةَّـنَجْنِمُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱُهَجَرْخَأَف«٢٣
.»اَهْنِمَذِخُأيِتَّـلٱ

٩:٢٠و٤:٢و٢:٥ص

ةسماخلاةيآلايفهلمعنيعوهاذهَضْرَألٱَلَمْعَيِل
.هلاحتريغتوهلمعيقبفيناثلاحاحصألانمةرشع

لٱٍنَدَعِةَّـنَجَّـيِقَْرشَماَقَأَو،َناَسْنِإلٱَدَرَطَف«٢٤
ْ

،َميِبوُرَك
لَقَتُمٍفْيَسَبيَِهلَو

ِّـ
حلٱِةَرَجَشِقيِرَطِةَساَرِِحلٍب

ْ
.»ِةاََي

٢٢:٢٣ددع١٠لايقزحو٢٥:١٨جورخ٤:١٦ص

هنإفةنجلاكرتىلعمدآلهاركإاذهيفَناَسْنِإلٱَدَرَطَف
هللاظيغيامىتأهنأًارعاشًاهراكهتداعستيبنمجرخ
كلذناكنإواهيلعباقعوهتيصعمبقاوعنمهدرطنإو
.ةقباسلاهلاوحألةيفانملالاوحألانمهيلإراصاِملهلًاريخ
سودرفلايفءاوحومدآةماقإةدميفءارآلاتفلتخاو
.هدعبةريصقوطوقسلالبقةليوطتناكاهنأحجرألاو

.دبألاىلإسودرفلابابهنودقلغأفَماَقَأَو
هلعلوندعضرأيفًانكاسمدآيقبٍنَدَعِةَّـنَجَّـيِقَْرش

:٤صيفاماذهبلباق(هنمًابيرقيأسودرفلاءاذحناك
١٦(.

يفمهوةوقلاوةمظعلالاثمميبوركلاناكَميِبوُرَكْلٱ
امىلعقتشميوامسقولخموهو»بورك«عمجةيناربعلا
مهضعبلاقو.ثرحلاوقشلايأبركلانممهضعبلاق
يماسلصأنمبوركلاناكنإرخآلاقو.لصألالوهجم
يأبوكربولقموهامبرفاهنمقتشاةيماسةظفلنميأ
رومزم(»ٍبوُرَكَىلَعَبِكَر«منرملالوققفوىلعبوكرم
ملوةيناربعلايفبرقلاىنعمببركلانمهلعلو(.)١٨:١٠
سوماقلايففةيبرعلايفةداملاهذهيفبرقلاىنعملزي
يفوهو.)نيبرقملاةكئالملانمميبوركلانإف»هبراقهبراك«
رفسيفامىلعبوركلاةروصو.سراحلاىنعمبةيسرافلا
ةحنجأيذروثةروصاهلعلونيحانجيذةروصجورخلا

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٤٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يتلالياثمتلاتايداعنمنيبتامكناسنإهجوهجولاو
خلا١:٥و٢٥:٢٠لايقزحرظنا(ىونينراثآيفتفشُتكا
نعفلتختاهروصو)٨-٤:٦ايؤريفامعمكلذلباقو
)١:٥لايقزح(لايقزحيفةروكذملاةعبرألاتاناويحلاروص
.)٨-٤:٦ايؤر(ايؤرلارفستاناويحريظنيهيتلا

سودرفلاةسارحريسفتلاةيآيفميبوركلالمعناكو
ىلعيراشإلابوركلالمعناكو.هيلإناسنإلاعجريالئل
ربحلاىوسهنمونديالئلًاضيأهتسارحتوباتلاءاطغ
يفكلذنعفتلخيايؤرلابوركوةرافكلاموييفمظعألا
.ةراشإلاولمعلا

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ةيسودرفلاريغةشيعملاوةيتيبلاةايحلابيترت

.َنيِياَقْتَدَلَوَوْتَلِبَحَفُهَتَأَرْمٱَءاَّـوَحُمَدآَفَرَعَو«١
.»ِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمًالُجَرُتْيَنَتْقٱ:ِتَلاَقَو

خيراتحاحصألااذهيفِتَلاَقَوَنيِياَقْتَدَلَوَوْتَلِبَحَف
صقنتالتناكاهنكلةرجافلاةريرشلاهتلالسونيياقتيب
ةيبرتوةثارحلابتلغتشااهنإفةيندملارشنيفتيشةلالسنع
ىقيسوملاوةيندعملاتاعانصلاتعرتخاوةيشاملاومنغلا
كلذبتلهسف)٢٢ع(ديدحلاوساحنلاتاودأتعنصف
.ةايحلاتاقشم

תא(يناربعلالصألايفوِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمًالُجَرُتْيَنَتْقٱ
وهيذلاًالجرتينتقاىنعملانوكيف)هوهيتا()הוהי
ىلوألاةيآلايفيتلا»تا«نعفلتختالانه»تا«و.برلا
ءاوحنأىلعلدتةيآلاهذهيفو.لوألاحاحصألانم
دهع»هوهي«وههتنتقايذلالجرلااذهنأةعقوتمتناك
يحيسملانيدلاةموثرجاذهوهبدوعوملاحيسملايأءادفلا
نم«ةرابعلانأىلع.ةميظعةرجشتراصوتمنيتلا
دنعنمحيسملاجورخىلإةراشإلانعرصقتال»برلادنع
ميناقألانعرظنلاعطقبيلزألاهللامساوههوهينإمعن.هللا
.حيسملابديدجلادهعلايفهصصخسدقلاحورلانكل

ًايِعاَرُليِباَهَناَكَو.َليِباَهُهاَخَأْتَدَلَوَفْتَداَعَّـمُث«٢
لِل
ْ

يفًالِماَعُنيِياَقَناَكَوِ،مَنَغ .»ِضْرَألٱِ
٩:٢٠و٣:٢٣ص

نييروشآلاليبآوهليباهنإتربوأروتكدلانظَليِباَه
ىلعيروشألاراثيإىلعلمحيامىرنالونبااهانعمو
راخبلاوسفنلاكلئازوأتباثريغليباهىنعمو.يناربعلا
لبةيطخلاباقعتحتهنأاهعقوتلاذهبهتمساهنأنظنالو
شاعدقنكيملوهلتقرثأىلعكلذبهتبقلاهنأهنظنيذلا
لباوربكينأدعبالإدالوألانومسيالاوناكو.ًاريثك
سانلارثكنأدعبالإةداتعمنكتملدالوأللةيمستلا
مهنأىلعضعبنمصاخشألاضعبزييمتىلإاوجاتحاو
رمألدهعلااذهنمليوطنمزدعبءامسألانوريغياوناك
اهيلإريشتباقلأبنوبقليوةيويندلاوأةينيدلارومألانم
بوقعيومودأبوسيعبقُلدقفكاذنمانهامنكيلف
.ليئارسإب

يفًالِماَعُنيِياَقَناَكَوِ،مَنَغْلِلًايِعاَرُليِباَهَناَكَو ِضْرَألٱِ
)٥:٣ص(ًاتيشدلونيحةنسنيثالثوةئمنبامدآناك
ءوشنلو)١٧-١٤ع(مدآتيبةدايزلًايفاكتقولاناكف
عبطنمناكو.ليباهونيياقيأنيربكألاهيدلواياجس
تيوقفةقشملانمهلمعهاضتقااملةوقلاوةنوشخلالوألا
ةانألاوقفرلايناثلاعبطنمناكو.هتينبتدتشاوهتالضع
يفمئاهبلابينتعيناكمدآهوبأولمأتلاوريكفتلاةلوازمو
تانبمدآلناكوكلذىلإليمليباهلناكفسودرفلا
.)١٧ع(هاخألتقنيحةجوزنيياقلو

مثَأْنِمَمَّـدَقَنيِياَقَّـنَأٍماَّـيَأِدْعَبْنِمَثَدَحَو٣«٣،٤
َْ

ِرا
ِهِمَنَغِراَكْبَأْنِمًاضْيَأُليِباَهَمَّـدَقَو٤،ِّـبَّـرلِلًاناَبْرُقِضْرَألٱ
هناَمِسْنِمَو »ِهِناَبْرُقَوَليِباَهَىلِإُّبَّـرلٱَرَظَنَف.اَِ
١٣:١٢جورخ١٨:١٢ددعو٢:١٢نييوالو٢٢:٢٩جورخ
١١:٤نييناربع٣:٩لاثمأو١٨:١٧ددعو

الّنيعمريغليوطتقودعبيأٍماَّـيَأِدْعَبْنِمَثَدَحَو
.ةنسوأعوبسأ

اذهوةيدهوأركشةمدقتةيناربعلايفوخلاًاناَبْرُق
فرعنالونييواللارصعيفتناكيتلانيبارقلاريغنابرقلا
نملكف.ةدابعلالامعأنمًالمعناكهنأالإهرمأنم
.رخآلاضفروامهدحأنابرقلبقفًانابرقبّرقنيوخألا
ِِهللاُليِباَهَمَّـدَقِناَميِإلٱِب«باتكلالوقكلذىلعانليلدو
فالتخاف.)١١:٤نييناربع(»َنيِياَقْنِمَلَضْفَأًةَحيِبَذ
نيياقنابرقناككلذىلعو.نيبلقلافالتخابنينابرقلا
راكبأنمليباهنابرقناكوةزاتمملاريغهضرأرامثأنم
ناميإلاىلإةراشإليباهنابرقيفو.اهنامسنموهمنغ
سيلنيياقنابرقوةيومدةحيبذهنابرقنألهبدوعوملاذقنملاب
.كلذك

ألَا
َ
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ًاّدِجُنيِياَقَظاَتْغٱَف.ْرُظْنَيَْملِهِناَبْرُقَوَنيِياَقَىلِإْنِكٰلَو«٥
.»ُهُهْجَوَطَقَسَو
٥:٢٢سوماعو٦٦:٣و١٥و١:١٣ءايعشإو٢١:٢٧لاثمأ

٣١:٢ص

ًادسحبضغلارانبهبلقلعتشايأًاّدِجُنيِياَقَظاَتْغٱَف
هدالوألوأناكودولولاةميدقلااياطخلانمدسحلاف.هيخأل
.لتقلاوبضغلا

.ظيغلاونزحلاةدشلقرطأيأمجوُهُهْجَوَطَقَس

ِمل:َنيِياَقِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٦
َ
ِملَوَتْظَتْغٱاَذا

َ
َطَقَساَذا

»؟َكُهْجَو

ِمل
َ

ىلاعتهنأكفخيبوتلابنرتقميراكنإماهفتسالاخلااَذا
.كلعفرشىوسكهجوطوقسوكظيغلةلعاللوقي

ُحتَْملْنِإَو.ٌعْفَرَالَفَأَتْنَسْحَأْنِإ«٧
ْ

لٱَدْنِعَفْنِس
ْ
ِباَب

.»اَهْيَلَعُدوُسَتَتْنَأَواَهُقاَيِتْشٱَكْيَلِإَو،ٌةَضِباَرٌةَّـيِطَخ
سوثنروك٢و٢٢:٢٦و١١:١٥بويأو٣٢:٢٠و١٩:٢١ص
٣:١٦ص٣:١٨

يتلاةءاسإلالدبنسحتنأيأٌعْفَرَالَفَأَتْنَسْحَأْنِإ
عفرو)٦ع(اهبهطوقسلدبناسحإلابكهجوعفُراهتيتأ
:١٠بويأرظنا(ىضرلاوزوفلانعةيانكسأرلاعفروهجولا

.حالصلالمعوةبوتلاانهناسحإلاىنعمو.)١١:١٥و١٥
ُحتَْملْنِإَو

ْ
ءيستنإويأٌةَضِباَرٌةَّـيِطَخِباَبْلٱَدْنِعَفْنِس

اهنإفكتكلهأوةئيطخلاكتسرتفاةءاسإلانععجرتملنأب
.كسأرعفرُيبتوًاذإرذحافكنمبرقلاىلعكلةنماك
وجنيلبابلاهتبوتلحتفوئطاخللهتمحرهللارهظأاذهيفو
نسحينأالإهيلعلمكامفبابلادنعضبارلاكالهلانم
.هللاهكرابيف

بغاربةئيطخلالثماَهْيَلَعُدوُسَتَتْنَأَواَهُقاَيِتْشٱَكْيَلِإَو
امكاهعفديواهبلغينأىلعرداقهنأهلنابأوهسارتفايف
ىلعدوستالةئيطخلانأيأدبعلابديسلالعفينأعيطتسي
هنألاهبلغينأىلعرداقهنإوهيلعاهتدايسأشيملاذإناسنإلا
رذحيلفهبلغتواهيلعدوستنأقاتشتاهنأىلعاهيلعدوسي
ميظعءازعكلذنمانلو.هدبعلًادبعنوكينأنمديسلا
طوقسلاكلذبهتعيبطوهبلقداسفوهطوقسعمناسنإلانإف
يفو.رشبلكلدصارلامثإلااهببلغيةنوعمهلهللادعأ
مدعلاهركذنعانلدعنيرسفملاضعبلةبيرغءارآةيآلاهذه
.اهتدئاف

يفاَناَكْذِإَثَدَحَو.ُهاَخَأَليِباَهُنيِياَقَمَّـلَكَو«٨ حلٱِ
ْ

ِلَْق
.»ُهَلَتَقَوِهيِخَأَليِباَهَىلَعَماَقَنيِياَقَّـنَأ
١١اذوهيو٣:١٢انحوي١و٢٣:٣٥ىّتم

ةينيعبسلاوةيرماسلايفديزوُهاَخَأَليِباَهُنيِياَقَمَّـلَكَو
تسيلةدايزلاهذهو»لقحلاىلإجرخنل«ةينيتاللاوةينايرسلاو
تامجرتلانمكلذىوسيفالوةيناربعلاخسنلانمءيشيف
ىأرو.ةيميلشروألاةخسنلايفةيشاحىوسيشاوحلاو
ىلإهيخألًاملاسمناكنيياقنإةرابعلاهذهنممهضعب
.برلانيبوهنيبناكامبهأبنأهنأمهضعبلاقو.نيح
.ةدايزلاالبموهفمريغاهانعمنأىلإمهضعببهذو
لصألانمتكرُت»لقحلاىلإجرخنل«هلوقةدايزنأرهاظلاو
ةيماسلاتاغللايفريثكاذهو.اهيلعةيآلايقابةلالدل
لاقو«مالكلاريدقتنوكيففذحلازاجيإبةيبرعلايففرعيو
.»خلاثدحواجرخفلقحلاىلإجرخنلليباههيخألنيياق
لٱِب«ىسوملوقةيناربعلايفكلذلاثمو

ْ
.ُلوُزَيَفُرِهْزُيِةاَدَغ

ملٱَدْنِع
لبذيفرهزييأ)٩٠:٦رومزم(»ُسَبْيَيَفُّزَُجيِءاَسَْ

»هلتقفهفيسلس«ةيبرعلايفهلاثمولوزيفطقسيفسيبيف
:بّيطلايبألوقو.هلتقفهبهبرضفهفيسلسيأ
مرهلاىلعهانيتأومهرسفهتبيبشيفهونبنامزلاىتأ

.انءاسفمرهلاىلعهانيتأيأ
يفاَناَكْذِإَثَدَحَو ليباهمنغتناكثيحخلاِلْقَْحلٱِ

ًامزاعناكنيياقنظيالهنإلاقومهضعبىأرامىلعىعرت
تومناكاذامًالبقفرعيملنيياقنألليباهلتقىلع
ماصخناكهنأنوسبليفةمالعلاىأرامكىريلبناسنإلا
عرزلايتأتمهناعطقتناكنيذلاةاعرلاونيحالفلانيبمئاد
جاهفتعرونيياقلوقحتتأليباهناعطقلعلوهاعرتو
لبقهبرضف)٥ع(قباسلاهظيغيمحوهيخألنيياقدسح
لوأةثجمامأًافئاخفقوفهمدكفسفةجيتنلافرعنأ
.ليتق

ناكنيياقنإففلكتلااذهىلإةجاحنمىرنالو
حبذيذلاليباهفرعامكحئابذلانمناويحلالتقفرعي
هلأسوًالوأةدوملاهلرهظأف)٤ع(اهنامسوهمنغراكبأنم
ةيغبهايإهبرضبهظيغىفشوهزنتلللقحلاىلإاجرخينأ
هيلإبنذيملهنألحّجريامىلعدمعالبهلتقفًاديدشهماليإ
نمريثكهيتأينأردقياذهو.ًادمعهلتقىلعهلمحيءيشب
.ًاحيبذالوًاليتقالوًاتيماودهاشيملنيذلاسانلاثادحأ

َال:َلاَقَف؟َكوُخَأُليِباَهَنْيَأ:َنيِياَقِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٩
»؟يِخَألاَنَأٌسِراَحَأ!ُمَلْعَأ

٨:٤٤انحوي٩:١٢رومزمو٩:٥ص

ألَا
َ
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نيياقلبرلالاؤسَكوُخَأُليِباَهَنْيَأ:َنيِياَقِلُّبَّـرلٱَلاَقَف
ههبنف)ريسفتلاو٣:٩صرظنا(رماميفهيبألهلاؤسكانه
هاخألتقاملهنإفهبكتراامةعاظفىلعمالكلااذهبهللا
نأبهسفنلرذتعاهلعلوبجيامككلذبرعاشريغبهذ
ههبناملو.هنمرغصأوهوهيلعهزايتمابهيخأىلعناكقحلا
يفرركيهللاتوصناكوهريمضتكسينأعطتسيملهللا
.»كوخأليباهنيأ«قئاقدلايلاوتىلععمسيفهلايخ

ًامثإناسنإلابكترااميِخَألاَنَأٌسِراَحَأ!ُمَلْعَأَال:َلاَقَف
بذكفلتقفبضغفنيياقدسحًاماثآوأرخآًامثإهلدلوالإ
.هلاؤسهيلعركنأوهمالفهللاىلع

لَعَفاَذاَم:َلاَقَف«١٠
ْ

َنِمَّـَيلِإٌخِراَصَكيِخَأِمَدُتْوَص؟َت
.»ِضْرَألٱ
٦:١٠ايؤرو١٢:٢٤نييناربعو٢٦:٢١ءايعشإ

انأوكمثإركنتفيكيأَّـَيلِإٌخِراَصَكيِخَأِمَدُتْوَص
مدلااذهف.ينيعلةرهاظهراثأوكيلعدهاشءيشلكملاعلا
هلمقتنأنأهيلإبلطيمولظمكهدهاشأيذلاكيخأمد
هريمضتوصنيبيهرنيتوصنيبناكنيياقانهو.كنم
مدتوصامهنيبوءامسلانمهللاتوصوضرألاىلع
اللوقيهلكملاعلاوماقتنالاةيغبهللاىلإخرصييذلاهيخأ
ىلإةلاسرلابتاكلوقانهنسحأامو.رارشأللمالس
حيسملامديأ»ليباهنملضفأملكتيشرمد«نييناربعلا
ليباهمدنألليباهملكتنملضفأًاملكتملكتييذلا
.ةمحرلابلطيحيسملامدوةمقنلابلطيناك

لَمَنآلٱَف١١«١١،١٢
ْ

ْتَحَتَفيِتَّـلٱِضْرَألٱَنِمَتْنَأٌنوُع
لِمَعىَتَم١٢!َكِدَيْنِمَكيِخَأَمَدَلَبْقَتِلاَهاَف

ْ
َالَضْرَألٱَت

يفُنوُكَتًابِراَهَوًاهِئاَت.اََهتَّـوُقَكيِطْعُتُدوُعَت .»ِضْرَألٱِ
٣١:٣٩بويأ٢٦:٢١ءايعشإ٣:١٤ص

.كبنذلجأليأَنآلٱَف
وأ»ةمدألانم«ةيناربعلايفوِضْرَألٱَنِمَتْنَأٌنوُعْلَم

ةنعلبهنعلوهللاهنعلناسنإلوأنيياق.ةثورحملاضرألانم
اهيلعناسنإلاطلسيتلاضرألالعجفضرألانمجرخت
نألضرأللزايتمالااذهناكو.هبقاعتونيياقىلعطلستت
الاهعرزوضرألاثرحاذإهنأكلذىنعمو.اهسندنيياق
.يتآلامالكلاهيلعلديامكلالغلابهيتأت

ريسفتاذهاََهتَّـوُقَكيِطْعُتُدوُعَتَالَضْرَألٱَتْلِمَعىَتَم
انه»اهتوق«ىنعمو»ضرألانمتنأنوعلم«ىلاعتهلوقل
.ببسلامسابببسملاةيمستنماهتلغ

يفُنوُكَتًابِراَهَوًاهِئاَت هتجيتنوهلبقامةبقاعاذهِضْرَألٱِ
هللغتنأةيغبىرخأًاضرأدصقهلالغتعطقناىتمهنإف
يرجيريمضلاخيبوتوىرخأىلإبرهيفاهلبقيتلاكنوكتف
لكنمءالبلاهبطيحيًاقلقًابعتمًامدعمًاريقفنوكيفهءارو
.بناج

ْنَأْنِمُمَظْعَأيِبْنَذ:ِّـبَّـرلِلُنيِياَقَلاَقَف١٣«١٣،١٤
لٱيِنَتْدَرَطْدَقَكَّـنِإ١٤.َلَمَتُْحي

ْ
ْنِمَو،ِضْرَألٱِهْجَوْنَعَمْوَي

يفًابِراَهَوًاهِئاَتُنوُكَأَويِفَتْخَأَكِهْجَو ُّلُكُنوُكَيَف،ِضْرَألٱِ
.»يِنُلُتْقَيِينَدَجَوْنَم
ىلإ١٥:٢٠بويأ٥١:١١رومزم٥٣:١٢و٢٤:٢٠ءايعشإ

٣٥:١٩ددعو٩:٦ص٢٤

ةبوتلابرفغُيالامميبنذيأَلَمَتُْحيْنَأْنِمُمَظْعَأيِبْنَذ
هصاصقرفغُيالامنألهيلعباقعلالمحأنأعيطتسأالف
طرفلبةمحرلانمسأيلامزلتسيالاذهو.لمتُحيال
ةدشلباقتنيياقفارتعاةدشانهو.مثإلاةعاظفبروعشلا
.ىرتسامكهيلعةنعللامدُتملاذهلوهبنذ

لامتحانعهزجعلنايبهدعبامواذهيِنَتْدَرَطْدَقَكَّـنِإ
هلوقىنعموعيظفلاهبنذهيلعهبجوأيذلاباقعلا
.يدرطمزلتسيامبينتبقاع»ينتدرط«

لاق.)٣:٨ص(هوبأىفتخاامكيِفَتْخَأَكِهْجَوْنِمَو
هللانأفرعدقنكيملهنأنابأاذههلوقبنيياقنإمهضعب
امبرفةيرورضلامزاوللانمسيلاذهانلق.ناكملكيف
يفوهوهنملجخينمرظننعههجوناسنإلاىفخأ
.هيلإهرظنلامتحانعهزجعلهترضح

نكيملنيياقنإلاقنمدكأيِنُلُتْقَيِينَدَجَوْنَمُّلُك
كلذفرعولنيياقنأبناكملكيفهللانإفرعدق
ءافتخالاوبرهلاىلعمزعدقناكاملهنكلوهتياقوبلطل
الفبرهلابغلبيثيحنوكيالهللانإنظهللاهجونم
ىنعمنإلامتحالًاضيأيرورضريغمازلتساوهوهيقي
.يايإكتياقولًالحمىقبيالّيلعكبضغنإنيياق

نيأنموهلتقيمهنمهدجونملكنيذلاسانلانمو
اورثكواولسانتدالوأمدآلناكهنإنيرسفملاضعبلاق.مه
ليلدبمهرمألصفيوباتكلامهركذيملضرألايفاورشتناو
نينبلاكئلوأنمنإو.)٥:٤ص(»تانبونينبدلو«هلوق
ةداعنمنإفهنمنومقتنيفًاعبطليباهبزحنمناكنم
يفكلذءاجدقولسنلاضعبركذىلعرصتقينأباتكلا
امنإمدآريغًاسانأقلخهللانإةعامجلاقو.ةريثكعضاوم
َناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَف«هلوقكلذىلعلديومهامسأمدآناك
»ْمُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذ.ُهَقَلَخِهللاٱِةَروُصَىلَع.ِهِتَروُصَىلَع
هيفركِذالودحاوقلخالنيريثكقلخاذهو)١:٢٧ص(

ألَا
َ
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هلوقيفكلذدعبهقلخركُذامنإمهنمًادحاوسيلوهفمدآل
.)٢:٧ص(»خلاِضْرَألٱَنِمًاباَرُتَمَدآُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلَبَجَو«
كلذلاقنيياقنأىلإنورثكألاهحجروقيرفبهذو
هتفرعممدعلهترسأريغنيريثكًاسانأضرألايفنإهداقتعال
ىلعسيلنإفرعينأهنكميناكفيكواهاوسسيلنإ
دجيهنأدقتعينأعبطلانمو.هلسنومدآىوسايندلاهجو
هاذآنوشخيفلتاقهنأمهغلبينينبوًءاسنوًالاجربهذنيأ
.هنولتقيو

َةَعْبَسَفَنيِياَقَلَتَقْنَمُّلُكَكِلٰذِل:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف«١٥
ُهَلُتْقَيَالْيَكِلًةَمَالَعَنيِياَقِلُّبَّـرلٱَلَعَجَو.ُهْنِمُمَقَتْنُيٍفاَعْضَأ
.»ُهَدَجَوْنَمُّلُك
٦و٩:٤لايقزح٢٦:٢٨نييوال

سيل«ةاروتلامجارترثكأيفءاجوَكِلٰذِلُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف
ىلعو.هاشختامعقيالىنعملانوكيكلذىلعو.»اذك
يذلاوهو(وأ.كلذىشختكنألىنعملانوكينتملاةرابع
ةرفغملاقحتستالكنأتمّلسوكبنذبتفرتعاكنأل)هارن
.تبتولو

نألًالماكًاماقتنايأُهْنِمُمَقَتْنُيٍفاَعْضَأَةَعْبَسَف
نيياقنألكلذو.لماكددعباتكلاحلطصميفةعبسلا
نإمهضعبىأرو.لتاقهنأربتعُيدعيملوهّرشنعفك
ةعبسلانإوةينيدلاةايحلاايحيونيدلاةيامحتحتناكنيياق
اذهنمانلو.هللاةحارمويعمةقيلخلامايأهنألسدقمددع
.دمعالبنيلتاقللأجلملاندمءانببةمحرلاةعيرشةموثرج
ليباههلتقفهلتقنودليباهماليإدصقيناكنيياقلعلو
.ًافنآركُذامكدمعريغىلعناك

لبةمالعهيلعقلعيملًةَمَالَعَنيِياَقِلُّبَّـرلٱَلَعَجَو
امكهيقيهنأىلعةيآةيعيبطلارومألانمًائيشهللعج
كلهيرخآنافوطنمنمألاةمالعباحسلاسوقلعج
.حوننافوطكضرألاناكس

يفَنَكَسَو،ِّـبَّـرلٱِنُدَلْنِمُنيِياَقَجَرَخَف«١٦ ٍدوُنِضْرَأِ
.»ٍنَدَعَّـيِقَْرش
:٣ص٥٢:٣و٢٣:٣٩ايمرإو٢٤:٢٠و١٣:٢٣كولم٢

٢٤

.)٣:٨صريسفترظنا(ِّـبَّـرلٱِنُدَلْنِمُنيِياَقَجَرَخَف
يفنوهجوتياوناكهتيبلهأومدآنإحّجرملا«مهضعبلاق
ضرألكنمهترجاهمبنيياقنظفسودرفلاىلإةالصلا
ضعبلااذهلوقرظنا(»هايإهللاةيؤرءاروهسفنىريندع
.)١٤عريسفتيف

يفَنَكَسَو هنكلونيصلااهنأىلإلبونبهذٍدوُنِضْرَأِ
هنأنيقيلانمانلاملكو.دنهلااهنإرخآلاقو.ًاريثكدعبأ
ناميإلالوصأنايبيفركذيملذإوةيقرشلاايسأىلإرجاه
نوريثكعبتًاقرشبهذحونلسننمًادحأنإ)١٠ص(
.نيياقةلالسنينيصلايألغملانإلبونونوسبليف

هلسنونيياق

َناَكَو.َكوُنَحْتَدَلَوَوْتَلِبَحَفُهَتَأَرْمٱُنيِياَقَفَرَعَو«١٧
ملٱَمْسٱاَعَدَف،ًةَنيِدَميِنْبَي

.»َكوُنَحِهِنْبٱِمْسٱَكِةَنيِدَْ
٤٩:١١رومزم

كلذهللازاجأوهتخأةأرملاهذهُهَتَأَرْمٱُنيِياَقَفَرَعَو
بيرالو.رشبلاضرقنيولسنلاعطقنيالئلهنمةمحرذئموي
تناكتيشونيياقداليمنيبةليوطلاةدملايفءاوحنأيف
ُرِّـثَكُأًاريِثْكَت«هلوقنمدافتسياذهو.نيريثكتدلودق
:٥ص(تانبلامهتلمجنمو)٣:١٦ص(»ِكِلَبَحَباَعْتَأ
٤(.

ميظعنأشوذمسالااذهنأيفبيرالَكوُنَحْتَدَلَوَو
وأ»بّذه«هانعمنألنيياقةيجسىلعةلالدلاىلإةبسنلاب
»دلولاّبر«ميكحلالوقيفىنعملااذهيفءاجو.»برّ«
)٢٠:٥ةينثت(تيبلانيشدتىنعمبءاجو.)٢٢:٦لاثمأ(
مّلُعوأبّذُهنَمو.هللافقولاوبيذهتلاىنعملالصأو
هذهنوكتفًاسدقمًاصخشّدُعبرللفقُوونيدلاوبادآلا
نيياقنإوًاينيدًاتيبناكنيياقتيبنأىلعةلالدةيمستلا
هنععفرهللانإوهللاىقتاوةبوتلاصلخأدقذئنيحناك
ةمدقمناككلذنإواهتوقهيطعتضرألاتراصوةنعللا
.ةيندملاسيسأتوتاعانصلاعارتخايفنيياقةلالسمدقت

ذئموينكيملو.اهئانبيفًاذخآيأًةَنيِدَميِنْبَيَناَكَو
ىأرنيياقنكلةنيدمناكساونوكينأاوغلبنمسانلانم
.قرفتيالوًاعمنكسيلةنيدمهلدعيذخأفرثكيلسنلا

بيذهتةنيدميأَكوُنَحِهِنْبٱِمْسٱَكِةَنيِدَْملٱَمْسٱاَعَدَف
يفىنبهلعلوبرللنيسدقمنيبذهمناكسلهللافقوو
.ًادجميدقميلعتلانألةسردموًادبعماهطسو

ِحلَدِلُوَو«١٨
َ
ُليِئاَيوَُحمَو.َليِئاَيوَُحمَدَلَوُدَاريِعَو.ُدَاريِعَكوُن

.»َكَمَالَدَلَوُليِئاَشوُتَمَو.َليِئاَشوُتَمَدَلَو

نيياقناكو»ريع«ةيناربعلايفةنيدملاُداَريِعَكوُنَِحلَدِلُوَو
يمسينأىلعكونحهّبنوأههبنكلذلعلفةنيدمينبي
.نظيامىلعًايندميأداريعدولوملا

ألَا
َ
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»ليئايوحم«ىنعمَكَمَال...َليِئاَشوُتَم...َليِئاَيوَُحم
يف»كمال«و.هللالطب»ليئاشوتم«وهللانمبورضم
هانعمنأىلعلدتسينكلوتاممهلصأوفلأالبةيناربعلا
ةيبرعلايفو.ةيماسلاتاغللاضعبيفةداملاهذهنميوق
يفءاجمسالااذهو.ةدئازءايلاويوقلاباشلاكمليلا
نيياقةلالسو.نيياقةلالسيفءاجامكتيشةلالس
.ةسدقملاةايحلاةلالستيشةلالسوةيندملاةايحلاةلالس
وعرتخمءاجهلسننمونيتأرمااذناكنيياقكمالو
.مالسوةحاريأحونيبأتيشكمالفالخوهفةحلسألا

لٱُمْسٱ:ِْنيَتَأَرْمٱِهِسْفَنِلُكَمَالَذََّـختاَو١٩«٢١-١٩
ْ

ِةَدِحاَو
َناَكيِذَّـلٱَلاَباَيُةَداَعْتَدَلَوَف٢٠.ُةَّـلِصىَرْخُألٱُمْسٱَوُةَداَع
خلٱيِنِكاَسِلًابَأ

ْ
ملٱِةاَعُرَوِماَيِ

يِذَّـلٱُلاَبوُيِهيِخَأُمْسٱَو٢١.ِيشاَوَْ
لٱِبٍبِراَضِّـلُكِلًابَأَناَك

ْ
ملٱَوِدوُع

ْ
ْتَدَلَوًاضْيَأُةَّـلِصَو٢٢.ِراَمْزِ

ُتْخُأَو.ٍديِدَحَوٍساَحُنْنِمٍةَلآَّـلُكَبِراَّـضلٱَنيِياَقَلاَبوُت
.»ُةَمْعَنَنيِياَقَلاَبوُت
بويأ٣٣:٢رومزمو٣٠:٣١بويأو١٦:٢٣ليئومص١
١٥٠:٤رومزمو٣٠:٣١و٢١:١٢

نملوأكمالناكلهِْنيَتَأَرْمٱِهِسْفَنِلُكَمَالَذََّـختاَو
هتيجسلقفاومهنكلققحمريغكلذتاجوزلاددعتّنس
يفمدقتلاىلعنالديهيتأرماامساو.هتسارشوةفرحنملا
انإنظأالو.ةميدقلاروصعلاكلتيفبيذهتلاوةيندملا
يففامهانعممهفلةيروشألاةغللاىلإعوجرلاىلإجاتحن
»وتاهدع«ةيروشألايف»ةداعف«كلذلفاكوهامةيناربعلا
»ةداع«و.ليللالالظيأ»وتالظ«اهيف»ةّلص«و.مالظيأ
اذهولظ»ةّلص«وناسنإلاةيلحاميسالوةنيزةيناربعلايف
لابايفنوفلتخماهدالوأو.ةيروشألايفاهانعمنمًادجبيرق
ىلعكلذوًايودبناكيأةيدابلاةايحذختاربكألاةداعنبا
اهمامأهدعتةيدابلالئابقولاّوجهانعمنإفهمساىنعمقفو
تالآىلععّقوميألابويرغصألاوهوهيخأمساو.لوألا
نباناكو»رامزملاودوعلاببراضلكلًابأناكو«برطلا

نمةلآلكبراضناكهنإفةداعينبانمىلعأةّلص
هجوىلعًالتكدجويامًاريثكساحنلانإ.ديدحوساحن
ناسنإلااهلمعتسايتلانداعملالوأنمناككلذلوضرألا
فرصلاقبسو.ةلوهسبقرطنيفديدحلاىلإةبسنلابنّيلوهو
ملنيمدقألانألرفصألاساحنلابفورعملاوهوناهبِشلاهنم
ديدحلافاشتكاو.ايتوتلاوساحنلانمطيلخوهوهوفرعي
ةفرعموةيندعملاةعانصلايفةميظعلامدقتلاللعنمناك
مهيلإيتأيناكونيينانويلادنعنداعملانمثأنمهتلعجهكبس
نوسنلورلاقو.لامشلانمسوريموأنامزيفهنمليلق
نكلونيرهنلانيباميفةراجتلاداومنمتناكةضفلانإ

ةيسرافلايفلابوتركُذوًادجًانيمثّدعيهتلقلناكديدحلا
وأدادحةميدقلاةيماسلاتاغللايفنيياقىنعمو.ساحن

لكىلعقلطيودادحلانيقلاةيبرعلايفو(نداعمعناص
.مدآنبانيياقمساىنعمريغانهنيياقىنعمف.)عناص
ساحنعناصنيياقلابوتىنعمنوكيانركذامىلعو
.دادحوساّحنيأديدحو

رفسيفيمعنكانهةمعنُةَمْعَنَنيِياَقَلاَبوُتُتْخُأَو
نم.ةيبوبحموأبحولامجهانعمو)١:٢ثوعار(ثوعار
يفءاسنلاركذيالنأءامدقلاسانلارثكأكباتكلاةداع
لاوحأىلعةلالدلاهبداريانهنهضعبركذفباسنألا
بيذهتوقنأتلايفميظعلامدقتلاىلعاهمسالدفنيمدقألا
نمرهظيو.ةعانصلايفمهمدقتىلعةوالعةغللاوقوذلا
نوربتعياوناكنيمدقألانإةيبوبحمولامجبةأرملاهذهةيمست
نيعدملارثكأوةيندملايفنوطحنملامويلااهربتعياممرثكأةأرملا
اهولعجىتحةأرملااورقتحادوهيلاينابرنإف.ندمتلا
.ًاناطيش

اَعَمْسٱ:َةَّـلِصَوَةَداَعِهْيَتَأَرْمالُكَمَالَلاَقَو٢٣«٢٣،٢٤
لَتَقِّـينِإَف.يِمَالَكِلاَيِغْصَأَو،َكَمَالَْيتَأَرْمٱاَيِيلْوَق

ْ
ًالُجَرُت

َةَعْبَسَنيِياَقِلُمَقَتْنُيُهَّـنِإ٢٤.يِخْدَشِلًىتَفَو،يِحُْرِجل
.َنيِعْبَسَوًةَعْبَسَفَكَمَالِلاَّـمَأَو،ٍفاَعْضَأ
١٥ع

ىلعلصحاملهلاقرعشانهكماللوقخلاُكَمَالَلاَقَو
رختفاواهبحرففنيياقلابوتهنباهلاهعنصيتلاةحلسألا
امظنهرعشبرعماذهوةعنملاوةوقلااهبىأرهنأل
يتّلصويتداعيمالكلايغصأوًاعمسكماليَتجوز
يتخدشهنملئانلاىتفلاوينحرجييذلاءرملالتقا
ةعبسلاقوفنوعبسلاَيلوةعبسماقتنانيياقلف

نمعنمأةحلسألاهذهبترصينإيتأرماايلوقيهنأكف
هلوقو.ميظعلابديهزلاررضللمقتناىتحوجلاباقع
انه»ىتفلا«و.لبقتسملاعوقوديكأتليضاملاةغيصب»تلتق«
رظنا(ىتفلاىنعمبيتأياهيفدلولانكلودلولاةيناربعلايف
ينبنأوًادجميدقرعشلانأركُذاممانلو.)٢١:١٤ص
هذهبو.ىنغلاومدقتلاوةوقلانمًاميظعًاغلبماوغلبنيياق
.نيياقلسنخيراتفلؤملامتختايبألا

تيشبليباهنعضيوعتلا

ُهَمْسٱِتَعَدَوًانْبٱِتَدَلَوَف،ًاضْيَأُهَتَأَرْمٱُمَدآَفَرَعَو«٢٥
ْنَعًاضَوِعَرَخآًالْسَنِيلَعَضَوْدَقَهللاٱَّـنَأل:ًةَلِئاَق،ًاثيِش

ألَا
َ
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.»ُهَلَتَقْدَقَناَكَنيِياَقَّـنَأل.َليِباَه
٥:٣ص

ناكمدآنإُهَلَتَقْدَقَناَكَنيِياَقَّـنَألَليِباَهْنَعًاضَوِع
امهنعًاضوعتيشناكفليباههولتونيياقهركبرسخدق
امكةوبنلابناككلذلعلو.مدآلركبلاةلزنمبراصهنأل
ةيناربعلايف»تيش«ىنعمو.دوادنبناميلسرمأنمناك
لآلًاسيئرّنيعوليباهنعًاضوعناكهنإفنيعموضوع
.مدآ

ٍذِئَنيِح.َشوُنَأُهَمْسٱاَعَدَفٌنْبٱَدِلُوًاضْيَأَثيِشِلَو«٢٦
.»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبىَعْدُيْنَأَئِدُتْبٱ

١٠:١٣ةيمورو٣:٩اينفصو٢:٣٢ص٥:٦ص
١:٢سوثنروك١و

ةغللامدقتىلعرخآليلدانلانهو.ًاناسنإيأَشوُنَأ
شيإومدآءامسأةثالثناسنإللاهيفراصهنأانيأردقف
مساةينادلكلاوةينايرسلاةغللايفو.شونأو)٢:٢٣نيوكت(
.ناسنإلانبايأشونأرابحيسملا

ةعامجتذخأيأِّـبَّـرلٱِمْسٱِبىَعْدُيْنَأَئِدُتْبٱٍذِئَنيِح
برلابهايإاهتدابعيفهوعدتوهمسابيدانت)ميهولإ(هللا
ميهولإهمسابلبهوهيهمسابًالبقهعدتملءاوحف.)هوهي(
برللامدقليباهونيياقنأنمرمامامأو.تيأرامك
كلذحّرصدقو.امهلوقالرفسلابتاكلوقوهف)هوهي(
هوهي(هلإلابرلاوهقلاخلانأبطوقسلاإبنيفبتاكلا
)برلاوهللايأ(هوهيوميهولإنإرهظيليتآلاهللايأ)ميهولإ
ناتئمشونأةدالوىلإنيياقةدالونمرمدق.ٌدحاو
ةنيمثلادعولاةميقنوربتعيسانلاوةنسنوثالثوسمخو
اهسفنيهو.)٣:١٥ص(ىلوألامهمأهبهللادعويذلا
ةيحلاسأرقحسييذلاوههنأهتنظركبلاتدلونيح
ذئنيحاونوكيملمهلعلو.هتدقفيذلاسودرفلاىلإاهدريو
نإفهتعيبطبوهللاتاذبةقلعتملاةلماكلاميلاعتلاىلعاولصح
نأاوملعمهنكل)١:١نييناربع(ءايبنألانأشنمناككلذ
إطخلانمو.هودبعينأبنوفلكممهنإوهللادوجولابجاولا
امهيرصاعمنممهريغوشونأوءاوحنإنورسفملانظينأ
نإذئنيحاوفرعامنإمويلامههنوفرعياملكنوفرعياوناك
مويالإعويشلالكمسالااذهعشيملوقلاخلاهلإلامساهوهي
.يليئارسإلادهعلاهلإمساراص

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

مدآديلاوميأتوديلوتباتك٢
ةرشعلاديلاوتلاوأديلاوملاماسقأنميناثلامسقلاوهو
.)٢:٤صرظنا(

حونىلإمدآنمءابآلاةلسلس

َىلَع.َناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَمْوَي،َمَدآِديِلاَوَمُباَتِكاَذٰه«١
.»ُهَلِمَعِهللاٱِهَبَش
١:٢٦ص٣:٣٨اقولو١:١مايأ١

.)٢:٤صريسفترظنا(َمَدآِديِلاَوَمُباَتِكاَذٰه
باتكلالزيملهنكلطقسناسنإلانإِهللاٱِهَبَشَىلَع

مليهلإلاهبشلااذهفهللاةروصىلعةيقولخملاهيلإبسني
يلصألاربلابموقيالهبشلااذهنإفطوقسلابناسنإلاهدقفي
لوخدبوأملاعلاىلإةيطخلالوخدبريغيملكلذلوهدحو
ناسنإلاومثإلابسندتناسنإلانإمعن.ةيطخلاملاعناسنإلا
يفامباذهلباق(سدقملاهبشلاكلذلءانإةلزنمب
.)٤:٧سوثنروك٢

َمْوَيَمَدآُهَمْسٱاَعَدَوُهَكَراَبَو،ُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذ«٢
.َ»قِلُخ

١:٢٧ص

.)١:٢٧صريسفترظنا(ىَثْنُأَوًارَكَذ

ِهِهَبَشَىلَعًادَلَوَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِثَالَثَوًةَئِمُمَدآَشاَعَو«٣
.»ًاثيِشُهَمْسٱاَعَدَوِهِتَروُصَك

٤:٢٥ص

اهذخأيتلاةروصلاهدلوثراويأِهِتَروُصَكِهِهَبَشَىلَع
.هللانم

.)٤:٢٥صريسفترظنا(ًاثيِش

مثًاثيِشَدَلَواَمَدْعَبَمَدآُماَّـيَأْتَناَكَو«٤
ََ

ِينا
َ

،ٍةَنَسِةَئِم
.»ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو

١:٢٨ص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ثيشوليباهونيياقريغمدآلناكيأٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَو
.دالوألانم

ٍةَئِمَعْسِتاَهَشاَعيِتَّـلٱَمَدآِماَّـيَأُّلُكْتَناَكَف٥«٨-٥
،َنيِنِسَسَْمخَوًةَئِمُثيِشَشاَعَو٦.َتاَمَو،ًةَنَسَنيِثَالَثَو
مثَشوُنَأَدَلَواَمَدْعَبُثيِشَشاَعَو٧.َشوُنَأَدَلَوَو

ََ
ِينا
َ

ٍةَئِم
َثيِشِماَّـيَأُّلُكْتَناَكَف٨.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،َنيِنِسَعْبَسَو
.»َتاَمَو،ًةَنَسَةََرشَعْيَتَنْثٱَوٍةَئِمَعْسِت

٤:٢٦ص٥:١٤ةيمورو٣:١٩ص

ةبعصةاروتلايفدادعألاةفرعمًةَنَسَنيِثَالَثَوٍةَئِمَعْسِت
فرحأبناكدادعألاطبضيفيناربعلابولسألانألًادج
لهسًىنعماهعومجملنكيملذإوضعبىلإاهضعبمضُي
ةيناربعلايفديلاوملادادعأتفلتخاكلذلودصقالباهرييغت
ىلإةنجلانممدآدرطنيبتقولاف.ةينيعبسلاوةيرماسلاو
ىضتقمبنينس١٣٠٧وةيناربعلاىضتقمبةنس١٦٥٦نافوطلا
قفتتثالثلانأىلع.ةينيعبسلاىضتقمب٢٢٦٢وةيرماسلا
دادعأبقثويالهنأرهاظلاو.ءابآلاضعبرامعأددُمىلع
.ةيناربعلادادعأنمبرقتفةيرماسلادادعأامأو.ةينيعبسلا
ةيناربعلاقفوىلعةيرماسلاخسنلانسحأنإموريجلاقو
.هركذاممءيشاهيلإلصيملهنكلكلذيف

لبقسانلارامعألوطتنابأةاروتلانأيفكشالو
انتأبنألبكلذىلعرصتقتملوًاجيردتهدعباهرصقونافوطلا
نوكتىتحيحيسملارصعلايفًادجلوطيرمعلانأبًاضيأ
ةرجشلاةايحكغلابلاةايحلدعموةنسةئمةلوفطلامايأ
نييجولويسيفلالوقبملسننحنو.)٢٢و٦٥:٢٠ءايعشإ(
ةنسنورشعوةئمرصعلااذهيفناسنإلارمعمظعمنإ
ةينبلايفةوقنمامو.ةنسنوسمخوةئمنكمياممظعأو
ةايحديزتةيتابنلاةمعطألايفالوفافعلاولادتعالايفالو
ملهنأنوريثكنظاذهلو.دحلاكلذءاروامىلإناسنإلا
وألاسنألاالإةراروتلايفةميدقلاباسنألايفدصقُي
وأةدمعألاىلعرفُحاممةليلقءامسأربتخاهنإوأ.لودلا
بولسأناكمويرجألاىلععبُطوأةراجحلاىلعمسُر
نينسلانمهيلإبسناماهنملكىلإبسنواذكوةباتكلا
كلتنأىلعاولدتساو.دودحمريغليوطنمزنعةرابع
ةرشعمدآديلاومنأبةعانصلانمولختالتناكباسنألا
ضعبفذُحهنأبو.)٢٦-١١:١٠ص(ةرشعماسديلاومو
اهنملكماسقأةثالثنوكتلانبرةلسلسنمصاخشألا
نمفذحيءامسألاضعبناكهنأملسملانمو.رشعةعبرأ
.اهبملسملاتاحلطصملانمكلذناكوةيناربعلاباسنألا
يوالصاخشأةعبرأىوسىسومبسنيفركذُيملهنإف
بسنيفركُذو)٣-٦:١بويأ(ىسومومارمعوتاهقو

عنقينألفاكاذهو.)٢٧-٧:٢٣مايأ١(رشعدحأعشوهي
باسنألاهذهذختنالنأبجيهنأببليذناسنإلك
نايبلتدصُقامنإكلذلدصقُتملاهنألةيخيراتلادصاقملل
رامعألوطنكلو.باسنألاسوؤروركبلاقوقحوراكبألا
نمدوصقملاىلعهتدئافرصتقتالنافوطلالبقنيذلا
بوجوىلعةنّيبوإبنلانميرهوجءزجهنألباسنألا
انلوةاروتلارارسأنمناكنإورتاوتملاميدقلاثيدحلارابتعا
ةكربلافلاخيامسداسلاحاحصألانمةثلاثلاةيآلانم
يفّريغتنافوطلارصعيفثدحهنأبسحننأاننكميىتح
ةئمىلإجردتلابهرمعهبرصقةيعيبطلاناسنإلاةينب
.ةنسنيرشعو

مويلاءاملعلاهتبثأاممدقتامىلعانهديزننأبجيو
يفيهيهةرشعىلإدحاونمدادعألاءامسأنأوهو
قوفامءامسأامأوىربكلاةميدقلاثالثلاتاغللاماسقأ
نيذلافاهنيبكرتشمءيشالوديعبفالتخااهيففةرشعلا
ىوسدادعألاءامسأنممهدنعنكيملنافوطلالبق
نمرثكأيهيتلادادعألاكاردإنعاوزجعهيلعوةرشعلا
مهنأشكلذناكوةرشعةرشعباسنألااولعجاذهلوكلذ
.حونمايأالإيأليلقبةنسلألالبلبتلبقىلإمدآذنم

١٠.َناَنيِقَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِعْسِتُشوُنَأَشاَعَو٩«١٧-٩
مثَناَنيِقَدَلَواَمَدْعَبُشوُنَأَشاَعَو

ََ
ِينا
َ

َةََرشَعَسَْمخَوٍةَئِم
ٍةَئِمَعْسِتَشوُنَأِماَّـيَأُّلُكْتَناَكَف١١.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ًةَنَس
َدَلَوَو،ًةَنَسَنيِعْبَسُناَنيِقَشاَعَو١٢.َتاَمَو،َنيِنِسَسَْمخَو
لَلْهَم

ْ
لَلْهَمَدَلَواَمَدْعَبُناَنيِقَشاَعَو١٣.َليِئ

ْ
مثَليِئ

ََ
ِينا
َ

ٍةَئِم
َناَنيِقِماَّـيَأُّلُكْتَناَكَف١٤.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِعَبْرَأَو
لَلْهَمَشاَعَو١٥.َتاَمَو،َنيِنِسََرشَعَوٍةَئِمَعْسِت

ْ
ًاسَْمخُليِئ

لَلْهَمَشاَعَو١٦.َدِراَيَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِّـتِسَو
ْ
َدَلَواَمَدْعَبُليِئ

مثَدِراَي
ََ

ِينا
َ

ْتَناَكَف١٧.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِثَالَثَوٍةَئِم
لَلْهَمِماَّـيَأُّلُك

ْ
مثَليِئ

ََ
ِينا
َ

.»َتاَمَو،ًةَنَسَنيِعْسِتَوًاسَْمخَوٍةَئِم

نأىلععطاقناهرباذهًةَنَسَنيِعْسِتُشوُنَأَشاَعَو
الإومهضعببهذامكرمقلانارودةدمتسيلانهةنسلا
ًايرمقًارهشنيعستنباوهوهنبادلوشونأنوكينأمزل
نانيقنإهلثموةيسمشةنسفصنونينسعبسوحنيأ
رمألاناكولفنيعبسلانسزواجدقنكيملهنبادلوموي
نأهلثمو.ةسداسلانسوحنيفوهوهدلوهنأمزللكلذك
.نيتسلاوةسماخلانسيفوهوهلدلُوليئللهم

،ًةَنَسَنيِّـتِسَوِْنيَتَنْثٱَوًةَئِمُدِراَيَشاَعَو١٨«٢٣-١٨
مثَخوُنْخَأَدَلَواَمَدْعَبُدِراَيَشاَعَو١٩.َخوُنْخَأَدَلَوَو

ََ
ِينا
َ

ِةَئِم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ٍةَئِمَعْسِتَدِراَيِماَّـيَأُّلُكْتَناَكَف٢٠.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ٍةَنَس
ًاسَْمخُخوُنْخَأَشاَعَو٢١.َتاَمَو،ًةَنَسَنيِّـتِسَوِْنيَتَنْثٱَو
َدْعَبِهللاٱَعَمُخوُنْخَأَراَسَو٢٢.َحَلاَشوُتَمَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِّـتِسَو
٢٣.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ٍةَنَسِةَئِمَثَالَثَحَلاَشوُتَمَدَلَواَم
.»ًةَنَسَنيِّـتِسَوًاسَْمخَوٍةَئِمَثَالَثَخوُنْخَأِماَّـيَأُّلُكْتَناَكَف
٢٠:٣كولم٢و٢٤:٤٠و١٧:١و٦:٩ص١٤اذوهي
٢:٦يخالمو٦:٨اخيمو١٢٨:١رومزمو

اميسالورادحنامسالااذهىنعممهضعبنظُدِراَي
هلإانورافهنأاونيبينأيفنوريثكدهتجااذهلوءاملارادحنا
ريسفتيفنورابتملارصعلاءاملعىأرو.دونهلادنعءاملا
نإسيَسرتسملالاقو.رجفنمهانعمنإةميدقلاظافلألا
نوسنيلورجروجلاقفمداخةيروشألايفةملكلاهذهىنعم
ملامءامسألاهذهىنعمفرعننأردقنالويفكيالاذه
مسروانلق(.اهتفرعممكحنوةيماسلاتاغللالكىلعفقن
يأدروعراضمةيبرعلايفوهو)دري()דרי(ةيناربعلايفدراي
دلوهنوكو.)برشيلوأيقتسيلءاملاىتأوأءاملانماند
نأىلعلدينيتسلاوةيناثلاوةئملانسيفوهوخونخأ
.هومسلركبلاةلزنمبراصامنإربكألاهنبانكيملخونخأ
عباسلاددعلاومدآنمعباسلاوهخونخأنأانهظحاليو
نيبىلعألاماقملاخونخأغلبفلامكلاددعوسدقمددع
.توملاقوذيالًادلاخءامسلاىلإعفُروءابآلا

َهللاٱَّـنَألْدَجوُيَْملَو،ِهللاٱَعَمُخوُنْخَأَراَسَو٢٤«٢٨-٢٤
مثَوًاعْبَسَوًةَئِمُحَلاَشوُتَمَشاَعَو٢٥.ُهَذَخَأ

ََ
َدَلَوَو،ًةَنَسَنيِنا

ٍةَئِمَعْبَسَكَمَالَدَلَواَمَدْعَبُحَلاَشوُتَمَشاَعَو٢٦.َكَمَال
مثَوِْنيَتَنْثٱَو

ََ
ُّلُكْتَناَكَف٢٧.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِنا

٢٨.َتاَمَو،ًةَنَسَنيِّـتِسَوًاعْسِتَوٍةَئِمَعْسِتَحَلاَشوُتَمِماَّـيَأ
مثَوِْنيَتَنْثٱَوًةَئِمُكَمَالَشاَعَو

ََ
.»ًانْبٱَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِنا

١١:٥نييناربعو٢:١١كولم٢

ىضرأو«ةينيعبسلايفمجرُتوِهللاٱَعَمُخوُنْخَأَراَسَو
نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكسبتقااهنمو»هللاخونخأ
رظنا(ىنعملااذهمزلتستهللاعمةريسلاو.)١١:٥نيناربع(
.)٤:١٨صريسفت

يهيتلاةنزحملاةمتاخلابهإبنرخآمتخيملُهَذَخَأَهللاٱ
هلقن»هذخأ«ىنعمو.ءابآلانمهريغءابنأمتخامك»تام«
كلذو»توملاىرياليكل«ءامسلاىلإ)١١:٥نييناربع(
ةايحلايفةيلاعةجردىلإهئاقتراوهللاابهناميإببسل
اذهويدبألاملاعلاىلإتومالبلقنمدقأانهانلو.ةيحورلا
ةداعسلابسيلضرألاىلعةايحلالوطنأىلعانلدي
تومالولالحناالوملأالبلاقتنالاكلذناكو.ىمظعلا

مدآدلونمناسنإلوأخونخأف.ًاسأرهللاةرضحىلإناكو
البنكيملكلذنأىلعلزانملاىلعأغلبوطوقسلادعبحجن
كلذوءيشلكىلعرداقلنمةصاخةكربوةصاخةدعاسم
ةلاسرنمانفرعدقو.ةيصعمللسودرفلايفمدآهدقفام
رشلاهيفاشفناكمنملقُنخونخأنإ)١٥و١٤ع(اذوهي
كلذيفهلعلو.داسفهلخديالةسادقناكمىلإداسو
هبدسفوثيشلسنونيياقلسننيبجاوزلاثدحتقولا
كلذنإ»هذخأهللا«هلوقنمنوسبليفىأرو.سانلالك
كلذيفنإورمعلالامكإلبقةافولانعريبعتلابفطلت
ىلعديزنو.ةيضرألاةايحلاهذهءاروةايحدوجوىلعليلد
نافوطلالبقيذلارصعلاطسوتميفخونخألقننإكلذ
يفمايألاددعوهوةنس٣٦٥ضرألاىلعتناكهتايحنإو
ةنسو.ًاموي٣٥٤نييناربعلاةنستناكو.ةيسمشلاةنسلا
خونخأنإكلذنممهضعبجاتنتساو.ًاموي٣٦٠نينادلكلا
:٤صريسفترظنا(هلساسأالسمشلاوهيذلاهلإلا

١٨(.

ْنَعاَنيِّـزَعُياَذٰه:ًالِئاَق،ًاحوُنُهَمْسٱاَعَدَو٢٩«٣١-٢٩
٣٠.ُّبَّـرلٱاَهَنَعَليِتَّـلٱِضْرَألٱِبَبَسِباَنيِدْيَأِبَعَتَواَنِلَمَع
َنيِعْسِتَوًاسَْمخَوٍةَئِمَسَْمخًاحوُنَدَلَواَمَدْعَبُكَمَالَشاَعَو
ٍةَئِمَعْبَسَكَمَالِماَّـيَأُّلُكْتَناَكَف٣١.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ًةَنَس
.»َتاَمَو،ًةَنَسَنيِعْبَسَوًاعْبَسَو

٣:١٨ص

دنعدلولاةيمستللاثملوأاذهًاحوُنُهَمْسٱاَعَدَو
ريغىلعناكنيمسالانملكوءاوحمايأذنمهتدالو
لبةحاربتأيملوةحارحونىنعمنإف.هنمدوصقملا
ىلإكمالقوشةدشنإانيأردقو.مثإلاىلعًاباقعنافوطلاب
لسننميذلاهيمسءايربكلداضتلالكةداضمةحارلا
.)٤:١٨صيفاماذهبلباق(نيياق

يفعجساترقفةيآلاهذهاَنيِدْيَأِبَعَت...اَنيِّـزَعُياَذٰه
.ةيناربعلا

هللانإلاقيناثلاحاحصألايفُّبَّـرلٱاَهَنَعَليِتَّـلٱِضْرَألٱ
نإثلاثلاحاحصألايفلاقو.)٢:٣ص(ضرألانعل
اهنعلبرلانإانهلاقو.)٣:١٧ص(اهنعلهلإلابرلا
»بعتلاب«دارأو.دحاو)هوهيوميهولإ(برلاوهللانإنابأف
.)١٧و٣:١٦ص(يفامكنزحُملابعتلاانه

،ًاماَس:ٌحوُنَدَلَوَو.ٍةَنَسِةَئِمِسَْمخَنْبٱٌحوُنَناَكَو«٣٢
.»َثَفاَيَو،ًاماَحَو

٩:١٨و٦:١٠ص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ملهنإةلعامملعنالةَنَسِةَئِمِسَْمخَنْبٱٌحوُنَناَكٍَو
اذهعنميالوةئمسمخنسغلبنألبقنبانمحونلنكي
.هعمةاجملاوركذلااوقحتسيملهريغءانبأهلناكنأنم
هدالوأنمدحألدلونكيملهنأركذلاقحتسياممهنأىلع
صرظنا(نافوطلادعبالإكلفلايفهعماوناكنيذلاةثالثلا

ناكدجموتيصيأمساهمساىنعموماسف.)١١:١٠
ىنعموماحو.حيسملاعوسيانبرّدجوةيروكبلابحاص
نممهريغونييشوكلاونييرصملادجناكدوسأهمسا
وأرشتنمهمساىنعموثفايو.ةيبرعلاوةيقيرفإنادوس
نييبروألارثكأدجناكنسحمهضعبلوقىلعوعستم
.ايسآوأةيسأممأضعبو

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

َدِلُوَو،ِضْرَألٱَىلَعَنوُرُثْكَيُساَّـنلٱَأَدَتْبٱاَّـَملَثَدَحَو«١
َهل
ُ

»ٌتاَنَبْم
١:٢٨ص

»رثكيمدآأدتباامل«ةيناربعلايفوَنوُرُثْكَيُساَّـنلٱَأَدَتْبٱاَّـَمل
رثاكتنإحجرملاو.خلا»ناسنإلاأدتباامل«ةيفرحلاةمجرتلاف
ءابآلانملكىلعةريثكنينسرورملًائيطبناكمدآلسن
لكنأيرورضلانمنكيملهنأىلع.ركبلادلوُيوألبق
هلعلو.عقاولايفركبلاوهناكبسنلايفهمساركُذنم
نيياقلدبامكديلاوملاضعبيفركبلاريغبركبلالدب
.نينامثلاوةيناثلاوةئملانسيفهوبأودلُوحونف.ثيشب
هلناكهلعلويرشبلاسنجللًاددجمنوكينأهاوقتلربتخاو
ءابآلانملكلناكو.هنمربكأتاوخألاوةوخإلانمريثك
الإاهنبيملهنأيفبيرالوةنيدمىنبنيياقو.تانبونونب
دالوأداسفّنأحّجرملاو.هتانبوهينبنمناكساهلناكهنأل
.انركذامكخونخأمايأنمرثكيذخأمدآ

اوُذََّـختٱَف.ٌتاَنَسَحَّـنَُّـهنَأِساَّـنلٱِتاَنَباْوَأَرِهللاٱَءاَنْبَأَّـنَأ«٢
.»اوُراَتْخٱاَمِّـلُكْنِمًءاَسِنْمِهِسُفْنَأل
٣٤:١٦جورخ٥:٩ىّتمو٧٣:١٥رومزمو١٤:١ةينثت
ايمحنو٩:٢ًارزعو١٣و٢٣:١٢عوشيو٤و٧:٣ةينثتو

١٥و٦:١٤سوثنروك٢و٢٧ىلإ١٣:٢٣

ٍناعمةثالثبتمجرُتو»ميهولإينب«ةيناربعلايفوِهللاٱَءاَنْبَأ
بترلابابرأوأءافرشلاةيدوهيلاريسافتلايفاموهولوألا
اذوهييتلاسريفءاجاماذهدضعيوةكئالملايناثلاو.ةيلاعلا
ريغاذهعمكلذنكل)٢:٤سرطب٢و٦اذوهي(سرطبو

الونوجوزتيالةكئالملانألقيدصتلانعديعبوققحم
ثيشءانبأمهنإروهمجلاهيلعيذلاوهوثلاثلاو.نوجوزي
نإو.لسنلادسففةوهشلادرجملاوجوزتنماوجوزتمهنإو
ديلاومناكفيكاونيبيملنكلو.نيياقتانب»سانلاتانب«
ةغللارارسأنوفراعلاودوهيلاورسفملاقو.ةربابجءالؤه
)يناربعلالصألايفامىلع(ميهولإءانبأبدارُيالهنإةيناربعلا
ىنعملااذهوءايوقألاميهولإىنعمنإفءايقتألاوأنوحلاصلا
يفامبهلباقو١٥:١١جورخرظنا(ةظفللاهذهنعكفنيال
ءاجو)٢:٢٥ليئومص١و٩و٢٢:٨و٢١:٦و١٢:١٢جورخ
يفو)١:٦بويأ(ءافرشلاىنعمببويأرفسيفميهولإءانبأ
.)٢٩:١رومزم(ءادشألاوأءايوقألاىنعمبريمازملا

باوجلالبقثمسنيبلاق.ةربابجلاءانبألاءالؤهنمو
تانبب«باتكلادصقىلإراكفألاهجوأةلئسملاهذهىلع
مدآأدتباامل«يناربعلالصألايفامىلعهنإلوقأف»سانلا
اوذختاف...مدآتانباوأرهللاءانبأنإتانبمهلدلوورثكي
تانبنوكيةحيحصلاريسفتلاةدعاقىلعو.»ءاسنمهسفنأل
يتاوللانهوةيناثلاةيآلايفمدآتانبنهىلوألاةيآلايفمدآ
انهمدآبدوصقملانأركنُيالوتاجوزهللاءانبأنهذختا
ىلإحونبسننايبرثأىلعةرابعلاهذهتءاجو.نويثيشلا
ركُذثيشنإىتحىهتنادقناكنيياقىلعمالكلاو.مدآ
يذلامدآف.مهخيراتىهتناونويناوهشءايوقأمهنأىلعءانب
نويثيشلاوههيفنيدتالهللاحورنإةثلاثلاةيآلايفليق
هيلإةيروكبلاتراصيذلاراتخملابعشلامهنوكعمنيذلا
ءانبداسفلاةياغىلإاوراصو.رشلالبُسيفاوكلسواوطقس
ةعاجشوةوقنهقوفلاجربنهنارتقابمهئاسنداسفىلع
ءايوقألالاجرلاءالؤهنمو.اهتاودأعنصوبرحلابةفرعمو
-٤:١٧ص(يفانيأراننإف.ةلاحمالنيياقدالوأمهمهنإ

ةيعامتجالاةايحلاوةيندملاةئيهلاسسؤمنيياقنإ)٢٤
ًابردمناكهلسننإىلعلديهبهنباىمسيذلامسالاو
ىنغلاوةعانصلايفًاعيرسًامدقتاومدقتنيينيياقلانإف
مهتلاسبنورهظياوذخأوءايربكلاوةيدنجلاوعيرلاوةيندملاو
كافكو.مهببجعتىتحتايثيشلامهجاوزأمادقمهبجعو
هتوقنإهيفنابأيذلايسامحلاكمالرعشكلذىلعًاليلد
تناكنيياقةوقنألنيياقهدجةوقنمًافعضرشعدحأ
ءانبأطلاخف.)٤:٢٤ص(نيعبسوةعبسهتوقوةعبس
.ًاعيمجاودسففنييثيشلامهلاوخأدالوأومهلاوخأنيينيياقلا
نإونيياقةلالسمههللاءانبأنإثمسنيبلوقةصالخف
تانبنإوءايوقألامهةيناربعلاةغللاديفتامىلعهللاءانبأ
.ثيشةلالستانبمهسانلا

يفيِحوُرُنيِدَيَال:ُّبَّـرلٱَلاَقَف«٣ .ِدَبَألٱَىلِإِناَسْنِإلٱِ
.»ًةَنَسَنِيْرشِعَوًةَئِمُهُماَّـيَأُنوُكَتَو،ٌَرشَبَوُهِهِناَغَيَزِل

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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٢٠و٣:١٩سرطب١و١٧و٥:١٦ةيطالغو٩:٣٠ايمحن
سرطب٢و٣:٢٠سرطب٣١:٣١ءايعشإو٧٨:٣٩رومزم
٢:٥

مهرامعأهوهيمهبررصقنويثيشلاطقساملُّبَّـرلٱَلاَقَف
نمةليسوبهنّيعيذلالدعملاقوفاهتلاطإاوعيطتسيالىتح
.ةحصلانيناوقلكةاعارمبالولئاسولا

يفيِحوُرُنيِدَيَال حورلاىلوتياليأِدَبَألٱَىلِإِناَسْنِإلٱِ
ىلوتامكدبألاكًاليوطًانامزهدسجهايإهتيطعأيذلا
١٥:١٧ةينثتيفامباذهلباق(نافوطلالبقنيذلاداسجأ
ىلإهيفةراشإلارثكأفمدآةيناربعلايفانه»ناسنإلا«و.)خلا
.ثيشةلالس

بسانيفناويحلارئاسكدسجوأمدومحليأٌَرشَبَوُه
.ناويحلارئاسكًاريصقًانامزايحينأ

يفَناَك«٤ يفٌةاَغُطِضْرَألٱِ لِتِ
ْ

َكِلٰذَدْعَبَو.ِماَّـيَألٱَك
َهلَنْدَلَوَوِساَّـنلٱِتاَنَبَىلَعِهللاٱوُنَبَلَخَدْذِإًاضْيَأ

ُ
ًادَالْوَأْم

جلٱُمُهِءَالُؤٰه
ْ

.ٍ»مْسٱوُوَذِرْهَّـدلٱُذْنُمَنيِذَّـلٱُةَرِباََب

مايأ١و١٦:٢ددعو١١:٤ص١٠:٩ص١٣:٣٣ددع
٣٠:٨بويأو٥:٢٤

ةظفللاهذهتءاجو»ميليفنوميلفن«ةيناربعلايفوٌةاَغُط
عمجةيناربعلاةغللايفيهو(.ةربابجلاىنعمبددعلارفسيف
هنمبرقيامكىنعمهنمبرقيوهوةيبرعلايفليبنكليفن
ىلعلدتةيناربعلاوميسجلاةيبرعلايفهيناعمنمنإفًاظفل
.)نادبألاءايوقألاماسجلامهبدوصقملانأ

اهانعمو»ميربج«ةيناربعلايفوُةَرِباَبَْجلٱُمُهِءَالُؤٰه
.نوربكتملاةاتعلاةيبرعلايفونوبراحملالاطبألا

يفَرُثَكْدَقِناَسْنِإلٱَّـَرشَّـنَأُّبَّـرلٱىَأَرَو«٥ َّـنَأَو،ِضْرَألٱِ
لَقِراَكْفَأِرُّوَصَتَّـلُك

ْ
.»ٍمْوَيَّـلُكٌريِّـِرشَوُهاَمَّـنِإِهِب

ص٦:١٨لاثمأو٢٩:١٨و٢٨:٩مايأ٣:٢٠١سرطب١
١٥:١٩ىّتمو١٧:٩ايمرإو٣ىلإ١٤:١رومزمو٨:٢١
٢٢و٧:٢١سقرمو

سفنلاتاكرحنمنهذلايفاملكوراكفأيأِرُّوَصَت
.لايمألانمبلقلايفاملكو

حابصلانميأ»مويلالك«يناربعلالصألايفوٍمْوَيَّـلُك
لاوقألاولامعألاوةظقيلاةدملكنإيأ.ءاسملاىلإ
البرشلاىوسلاوغرفتيملمهنأىلعليلداذهو.تاكرحلاو
.ريمضلاخيبوتنمءيشبروعش

يفَناَسْنِإلٱَلِمَعُهَّـنَأُّبَّـرلٱَنِزَحَف«٦ َفَّـسَأَتَو،ِضْرَألٱِ
يف لَقِ

ْ
.»ِهِب

٤:٣٠سسفأو٦٣:١٠ءايعشإو٧٨:٤٠رومزم

ىلعنزحينمكناكيأَناَسْنِإلٱَلِمَعُهَّـنَأُّبَّـرلٱَنِزَحَف
لكيهلانمىنباممدهىلاعتهنإفهلمعمدهيفلمعام
طخسيهللانإ.ًادحأىقبأامهتمحرالولونافوطلابيناسنإلا
ئطاخلابًابحةئيطخلاىلعفسأتيوهتئيطخلئطاخلاىلع
.عيمجلاكلهألكلذالولو

لكىلعهتردقوقباسلاهللاملعيفرظنلاانرصقاذإ
طقفانرظناذإوىلاعتهنمةنّيعمءايشألالكنإانيأرءيش

ءيشلكانيأرةدارإلاةيرحبروهشملاناسنإلارايتخاىلإ
نإونييأرلالوبقبجيفهلمعوناسنإلاةدارإىلإًاعجار
.اهكاردإنعانلوقعترصق

هنألًادجيلجسدقملاخيراتلايفناسنإلارايتخانإ
انللثمُيإبنلااذهيفو.ةيلوؤسملاوفيلكتلاهيلعفقوتي
نزحمهنألديهجوىلعةايحلاريصقتمثنافوطبرشبلاقرغ
نايرورضامهنأريغسانللةحلاصلاهتدارإلفلاخموهللاملؤمو
.راتخملايتيشلاوأيثيشلاسنجلارشىلإرظنلاب

يِذَّـلٱَناَسْنِإلٱِضْرَألٱِهْجَوْنَعوُْحمَأ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف«٧
ِّـينَأل.ِءاَمَّـسلٱِروُيُطَوٍتاَباَّـبَدَوَمِئاََهبَعَمَناَسْنِإلٱ:ُهُتْقَلَخ

لِمَعِّـينَأُتْنِزَح
ْ
.»ْمُهُت

٢١:١٣كولم٢

ةيناربعلايفانهضرألاوينفأيأِضْرَألٱِهْجَوْنَعوُْحمَأ
.»همدأ«

ًاضيأمئاهبلاىلعناسنإلاباصمعقوَمِئاََهبَعَمَناَسْنِإلٱ
نكلو.)٢٢-٨:١٩ةيمور(ناسنإلابيصنباهبيصننأل
ةيآلاهيضتقتاممسيلنافوطلابمئاهبلالككالهبلوقلا
اهغلبيتلاضرألاتاناويحدوصقملاّنأحجرألافةرورضلاب
رثكأتناكنجاودلانألانهشوحولاركذيملونافوطلا
.ًاباصم

يفًةَمْعِنَدَجَوَفٌحوُناَّـمَأَو«٨ .»ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
١:٣٠اقولو١٧و١٦و١٣و٣٣:١٢جورخو١٩:١٩ص
٧:٤٦لامعأو

اهيفتركُذةاروتلايفةيآلوأهذهًةَمْعِنَدَجَوَفٌحوُناَّـمَأ
قرافتملهللاةمحرىرتف.مدآديلاومتمتُخاهبوةمعنلا
دصقناكف.هباقعبلطًابظاومناكلدعلانأعمناسنإلا

ألَا
َ
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بيترتناككلذلومهضرقالهدالوأوحونبرشبلاديدجتهللا
.هلبقهنمىلعأونسحأحونعمءايشألا

)٩:٢٨صىلإ٦:٩ص(حونديلاوم٣
ديلاومللثلاثلامسقلاوهو

يفًالِماَكًاّراَبًالُجَرٌحوُنَناَك:ٍحوُنُديِلاَوَمِهِذٰه«٩ ِ
.»ِهللاٱَعَمٌحوُنَراَسَو.ِهِلاَيْجَأ

سرطب٢و١١:٧نييناربعو٢٠و١٤:١٤لايقزحو٧:١ص
٥:٢٢ص٢:٥

يفًالِماَكًاّراَبًالُجَرٌحوُنَناَك هلامعأتناكيأِهِلاَيْجَأِ
.ذئمويسانلاىلعمتحيذلاكالهلانمصلخينأزيجتامم
مامأرربتييحالهنأليقيقحاليبسنانهلامكلاوربلاف
يقيقحلالامكلايفبغريناكًاحوننأيفبيرالو.هللا
انه»هلايجأ«ىنعمو.هتقاطردقىلعهءاروىعسيو
ريسفترظنا(هللاعمراصهنألكلذكحونناكو.هورصاعم

.)٥:٢٢ص

.»َثَفاَيَو،ًاماَحَو،ًاماَس:َنيِنَبَةَثَالَثٌحوُنَدَلَوَو«١٠
٥:٣٢ص

٥:٣٢صريسفترظنا(َنيِنَبَةَثَالَثٌحوُنَدَلَوَو
.)ريسفتلاو

ألَتْمٱَو،ِهللاٱَماَمَأُضْرَألٱِتَدَسَفَو«١١
َ

ُضْرَألٱِت
لُظ
ْ

.»ًام
١:٦اقولو١٣:١٣و١٠:٩ص٣٢:٥ةينثتو٣٢:٧جورخ
١٧و٢:٨قوقبحو٢٨:١٦و٨:١٧لايقزح٣:١٩ةيمورو

تارمتسانهثالثلاتايآلايفضرألاركذُضْرَألٱ
ةيآلايفامك»همدا«ةظفلبالةيناربعلايف»ضرأ«ةظفلب
لكتسيلتدسفيتلاضرألانإنيبتيانهنمو.ةقباسلا
.دسفيذلاناسنإلاهنكسييذلاءزجلالبةركلاهجو

ُّلُكَناَكْذِإ،ْتَدَسَفْدَقَيِهاَذِإَفَضْرَألٱُهللاٱىَأَرَو«١٢
.»ِضْرَألٱَىلَعُهَقيِرَطَدَسْفَأْدَقٍَرشَب

٥٣:٢و١٤و٣٣:١٣و١٤:٢رومزمو١٨:٢١و١١:٥ص

داسفإللناسنإلااهمدختسايأْتَدَسَف...َضْرَألٱ
.داسفلالحمتراصف

اذهِضْرَألٱَىلَعُهَقيِرَطَدَسْفَأْدَقٍَرشَبُّلُكَناَكْذِإ
وأحالصلابفصوتالةداملاّنأيأهلبقيتلاةرابعللليلعت
داسفإبتدسفاهنكلداسفلاوهيذلايبدألاحالطلا
تاوهشلانيدايميفنانعلاهسفنلهقالطإباهيفناسنإلا
.)٧عريسفترظنا(ةيدسجلا

هن:ٍحوُنِلُهللاٱَلاَقَف«١٣ َّـنَأل،يِماَمَأْتَتَأْدَقٍَرشَبِّـلُكُةَياَِ
ألَتْمٱَضْرَألٱ

َ
لُظْت

ْ
.»ِضْرَألٱَعَمْمُهُكِلْهُماَنَأاَهَف.ْمُهْنِمًام

١٧ع٨:٢سوماعو٦و٣و٧:٢لايقزحو٥١:١٣ايمرإ

حالطصانمةرابعلايِماَمَأْتَتَأْدَقٍَرشَبِّـلُكُةَياَِهن
عفرُيمكحلاءارجإباورمأينألبقمهنإفنييضرألاكولملا
كلذكهآرنإفةعيرشلاقفوىلعوهلهىريلمكحلامهيلإ
.الفالإوءارجإلابرمأ

مجرُتامفةعيرشلاىضتقمىلعمكحلانألْمُهُكِلْهُم
ةيناربعلايفف.انه»كالهإلاب«مجرُت)١٢ع(يف»داسفإلاب«
هنأكفهتبحصيفهعوقولهريغظفلبءيشلاركذوهوةلكاشملا
مهداسفإىلعمهيزاجأيأمهدسفأفضرألااودسفألاق
.ةيبرعلاوةيناربعلاةغللايفتانسحملانماذهوكالهإلاب
:موثلكنبورمعلوقهنمو
انيلهاجلالهجقوفلهجنفانيلعدحأنلهجيالالأ

.مهلهجىلعءازجمهلتقنفيأ
ىلعءايحألارئاسومهتيمميأِضْرَألٱَعَمْمُهُكِلْهُم

.ضرألا

لُفَكِسْفَنِلْعَنْصِا«١٤
ْ

َجت.ٍرْفُجِبَشَخْنِمًاك
ْ

لٱُلَع
ْ

لُف
ْ

َك
طَتَو،َنِكاَسَم

ْ
لٱِبٍجِراَخْنِمَوٍلِخاَدْنِمِهيِل

ْ
.»ِراَق

يأ»هبتوتبت«ةيناربعلايفكلفلاًاكْلُف...ْعَنْصِا
.توباتلاكةنيفسدوصقملاوتوبات

يفميجلاو(»رفجيصع«ةيناربعلايفوٍرْفُجِبَشَخْنِم
رجشوأبشع»يصع«ىنعموةيرصملاميجلاكةيناربعلا
نيغلاةيبرعلافورحلانمةيناربعلاميجلاظفلنمبيرقلاو
وأرفكلارجشىنعملانوكيكلذىلعف.فاقلاوفاكلاو
لاقو)تفزلاوريقلاةيبرعلايفرفقلاورفكلاورفقلارجش
رجشلاكةيتفزلاراجشألارفجلابشخىنعمنيرسفملاضعب
يأسنريفربمسسوسيربكمسابنييتابنلادنعفورعملا
ءاقبلاريثكةرضخلامئادقاسلاميقتسمرجشوهوورسلا
.نفسلالمعيفهريغىلعهنولضفينومدقألاناك

ألَا
َ
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.تاقبطثالثيفعداخميأَنِكاَسَم
ةينافوطلاةنيفسلاًاذإف.رَمحلاوتفزلاوريقلاوهوِراَقْلٱِب
دالبيفكلذكوهوةلوهسبراقلاجرختسُيثيحتعنُص
.انمايأيفتفزلاعيبانيثيحروشأ

لٱُلوُطُنوُكَيٍعاَرِذِةَئِمَثَالَث:ُهُعَنْصَتاَذَكٰهَو«١٥
ْ

لُف
ْ

،ِك
.»ُهُعاَفِتْرٱًاعاَرِذَنيِثَالَثَو،ُهُضْرَعًاعاَرِذَنيِسَْمخَو

نمديلاعارذلوطهلوطامانهعارذلابدوصقملاٍعاَرِذ
عبرهنأعارذلااوربتعاو.ىطسولاعبصألاسأرىلإقفرِملا
لوطنوكيفةدقعةرشعينامثوحنكلذوناسنإلاةماق
ًامدق٧٥اهضرعوًامدق٤٥٠ريدقتلااذهىلعةنيفسلا
يأ»نرتسأتيرغ«ةامسملاةنيفسلاو.ًامدق٤٥اهولعو
.ًامدق٦٨٠اهلوطنإفاهنمربكأةريبكلاةيقرشلا

رفسلابعصيناكامممايألاكلتيفةنيفسلاهذهلثمو
.ءاملاهجوىلعوفطتنأللبريسللسيلتعنُصفاهيف

لِلًاّوَكُعَنْصَتَو«١٦
ْ

لُف
ْ

.ُقْوَفْنِمٍعاَرِذِّـدَحَىلِإُهُلِّـمَكُتَو،ِك
لٱَباَبُعَضَتَو

ْ
لُف
ْ

يفِك ًةَطِّـسَوَتُمَوًةَّـيِلْفُسَنِكاَسَم.ِهِبِناَجِ
لُعَو
ْ

َجتًةَّـيِو
ْ

.»ُهُلَع
٧:٢٠ص٨:٦ص

لوخدلطئاحلايفقرخلايهوةّوُكلاوةّوَكلاّوِكلاًاّوَك
ًاليوطًاقرختناكةّوكلاهذهنإحجرألاوءاوهلاوءوضلا
ىلععالضالانيبفقسلافارطأتحتكلفلالوحًالصتم
.عارذولع

ناكوثالثلاتاقبطللناكبابلااذهّنأحّجرملاَباَب
دنعءاملااهنمجرخيليشاوملاعداخميفذفانملانمهريغ
كرتبتعنُصواهيلإءاوهلاوءوضلالخديواهفيظنتواهلسغ
.عالضألانيبحاولألا

ملٱِناَفوُطِبٍتآاَنَأاَهَف«١٧
َّـلُكَكِلْهُألِضْرَألٱَىلَعِءاَْ

َحتْنِمٍةاَيَحُحوُرِهيِفٍدَسَج
ْ

يفاَمُّلُك.ِءاَمَّـسلٱِت ِضْرَألٱِ
.»ُتوُمَي
٢٣ىلإ٢١و٧:٤صو١٣ع

لمعتسُتةظفللاهذهو»لّوبَم«ةيناربعلايفِناَفوُطِب
يفنكلنيرشعلاوعساتلارومزملايفالإحوننافوطىوسل
.حوننافوطىلإةراشإكلذ

نأبلوقلاديؤياذهُتوُمَي...ٍةاَيَحُحوُرِهيِفٍدَسَجَّـلُك
يفتركُذيتلاضرألانإلوقنانكلو.ًاماعناكنافوطلا

حوناهفرعيناكيتلاضرألااهنأمهفنمعنامالةيآلاهذه
.هرصعلهأو

لٱُلُخْدَتَف،َكَعَميِدْهَعُميِقُأْنِكٰلَو«١٨
ْ

لُف
ْ

َكوُنَبَوَتْنَأَك
.»َكَعَمَكيِنَبُءاَسِنَوَكُتَأَرْمٱَو

٢:٥سرطب٢و٣:٢٠سرطب١و١٣و٧و٧:١ص

الإنييثيشللالومدآل)هوهي(برلادهعنكيمليِدْهَع
هللافرُعوحونرمأيفرهظو)٤:٢٦ص(شونأمايأذنم
ىسومرصعيفرهظُأناكهنكلو)هوهييأ(»برلاب«
تناكبرلانيبوهنيبةقالعلانأهللاىلإحونةبسنفهدوهعو
ىسومنيبةقالعلاو.هللاومدآنيبةقالعلانمدشأورثكأ
نأحصكلذلوبرلاوحوننيبةقالعلانمدشأبرلاو
ىنعمو.ًاعمديدجلادهعلاوميدقلادهعلابةاروتلاىعدُت
هبكصوأناّيحامهونينثأنيبقافتالاامإانه»دهعلا«
:٩نييناربع(هتومدعباهيلعيلوتسينملهتكرتبيحلايصوي

.)١٧و١٦

ِْنيَنْثٱ،ٍدَسَجيِذِّـلُكْنِمٍّيَحِّـلُكْنِمَو١٩«٢٢-١٩
لٱَىلِإُلِخْدُتٍّلُكْنِم

ْ
لُف
ْ

ًارَكَذُنوُكَت.َكَعَماَهِئاَقْبِتْسالِك
لٱَنِمَو،اَهِساَنْجَأَكِروُيُّطلٱَنِم٢٠.ىَثْنُأَو

ْ
،اَهِساَنْجَأَكَمِئاَهَب

ٍّلُكْنِمِْنيَنْثٱ.ِهِساَنْجَأَكِضْرَألٱَىلَعُّبِدَياَمِّـلُكْنِمَو
ِّـلُكْنِمَكِسْفَنِلْذُخَف،َتْنَأَو٢١.اَهِئاَقْبِتْسالَكْيَلِإُلِخْدُت
َهلَوَكَلَنوُكَيَف،َكَدْنِعُهْعَْمجٱَوُلَكْؤُيٍماَعَط

َ
٢٢.ًاماَعَطا

.»َلَعَفاَذَكٰه.ُهللاٱِهِبُهَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحٌحوُنَلَعَفَف
٩و٧:٥ص١٥و٩و٧:٨ص١٦و١٥و٩و٧:٨ص
١١:٧نييناربعو٤٠:١٦جورخو

اذهنمرهظيِْنيَنْثٱ،ٍدَسَجيِذِّـلُكْنِمٍّيَحِّـلُكْنِم
هتيبلهأصيلختبفلكيملًاحوننإكلفلاةعسمظعنمو
شوحولاظفحبًاضيأفلُكلبطقفةنجادلاتاناويحلاو
ةزجعملانمهلككلذيفدبالو.ًاضيأتافاحزلاورويطلاو
الاذإكلفلانمجورخلادعبمئاهبلاةسرتفملاىنفتاليكل
ءيشلكىلعرداقلاناكاذإو.عابسلاهلكأتامذئنيحنوكي
وهو.رمألااذهيفةبوعصلانمًائيشىرنالفينتعملاوه
لكو.هعمنموحونظفحنمبعصأبهللاىلعسيل
ةنيفسلاكلتيفماعطلادعأيذلاوةنيفسلايفتاناويحلا
ىلإماعطالبةايحلاظفحيوأاهجراخهدعينأهيلعلهسي
.نيح

ألَا
َ
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دئاوف
رذحنلفميظعرشرارشألاعمجاوزلابهللابعشنارتقا.١

.نينمؤملاريغاندالوأجوزت
هذهسفنميثارجنالعاضتالاانملعيانسنجداسف.٢

.انيفيهرورشلا
يفتبثوًايماسهللاابهناميإوةحلاصحونتافصتناك.٣

.مهرييعتبلابيملونيّريعملامغرىلعهناميإ
.نيريثكلاعمكلهنالونيليلقلاعمصلخننأانلريخ.٤

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لٱَىلِإَكِتْيَبُعيَِمجَوَتْنَأْلُخْدٱ:ٍحوُنِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ْ

لُف
ْ

،ِك
يفَّـيَدَلًاّراَبُتْيَأَرَكاَّـيِإِّـينَأل جلٱاَذٰهِ

ْ
.»ِليِ

١٧:٢٧اقولو٢٤:٣٨ىّتمو١٣و٧عو٦:١٨ص
٦:٩ص٢:٥سرطب٢و٣:٢٠سرطب١و١١:٧نييناربعو
٢:٩سرطب٢و١٠:٩لاثمأو١٩و٣٣:١٨رومزمو

حونهلغشعوبسأدعبو.متدقةنيفسلاءانبناكْلُخْدٱ
نمنوريثكو.اهلخدينأهيلعناكتاناويحلاعمجب
نيرشعوةئمكلفلاعنصبلغشًاحوننأاونظنيرسفملا
ةثلاثلاةيآلايفامنظلااذهىلإمهقاسيذلانكلو.ةنس
دوصقملااهانعمريغىلعاهومهففسداسلاحاحصألانم
.لبقتسملايفناسنإلاةايحةدمنييعتوهو

لٱِعيَِمجْنِم«٢
ْ
طلٱِمِئاَهَب

ًةَعْبَسًةَعْبَسَكَعَمُذُخْأَتِةَرِهاَّـ
لٱَنِمَو.ىَثْنُأَوًارَكَذ

ْ
لٱِمِئاَهَب

ًارَكَذ:ِْنيَنْثٱٍةَرِهاَطِبْتَسْيَليِتَّـ
.»ىَثْنُأَو
١٠:١٠نييوال٢٠ىلإ١٤:٣ةينثتو١١نييوالو٨ع
٤٤:٢٣لايقزحو

انهةرهاطلامئاهبلابدارأاذامِةَرِهاَّـطلٱِمِئاَهَبْلٱِعيَِمجْنِم
يتلااهبدوصقملاسيلفتعضُودقنكتملةيواللاةعيرشلاو
تناكيتلايهانهةنجادلااهبدوصقملاالولكؤتنألحُأ
ةنيفسلايفتظفُحاهنأوليباهومدآمايأذنمنيبارقمدقت
اهيقابنوكيلوكلفلانمهجورخدنعاهنمهنيبارقحونمدقيل
مئاهبلالعلو.اهاوسنمةيلاخضرألاءاقبةدمهلًاعفان
ةرهاطلاريغمئاهبلاو.ىزعملاومنغلاورقبلااهنمةرهاطلا
نمواهبناسنإلاعفتنياممامهلاثمأورامحلاوسرفلاولمجلا
.مامحلاةرهاطلارويطلاصخأ

ًاماعنكيملنافوطلانأىلعانلدياذه(ًةَعْبَسًةَعْبَس
جاتحتاموتاناويحلاكلتلككلفلاعسينألاحتساالإو
نكلو.سفنأةينامثىلعرذعتتيتلاةمدخلاوماعطلانمهيلإ
نمنوكتنأكةليلقتاناويحلاكلتتناكًاصاخناكاذإ
نأبمهضعبلوقو.اهرواجاموندعضرأتاناويح
لكنمجاوزأةعبستسيلتاناويحلاهذهنإوماعنافوطلا
نمبعصأًابهذممزلتسيسنجلكنمةعبسلبعون
دارفألاعونتوهوءوشنلابابرأنمهريغونيوردبهذم
لامكإدعبديدجلاقلخلاوأاهعاونألالقتسادعبةيسنجلا
امثمسنيبروتكدلالاق.)ةتسلامايألايفلوألاقلخلا
فنصلكنمجاوزأةعبسسيلىنعملانأحّجرملا«هصن
نمةعبسلبكلذباوحّرصنيرسفملانمنيريثكلانأعم
ناكلجاوزأةعبسدوصقملاناكولهنأل)عونوأ(سنجلك
نعهدالوأوحونزجعيةريثككلفلاةلخادلاتاناويحلاددع
.»لمأتفاهبءانتعالا

.ىَثْنُأَوًارَكَذ:ًةَعْبَسًةَعْبَسًاضْيَأِءاَمَّـسلٱِروُيُطْنِمَو«٣
.»ِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعٍلْسَنِءاَقْبِتْسال

كالعاملكقالطإلاىلعءامسلا(ِءاَمَّـسلٱِروُيُط
ضرألاهجونمءاوهلايأوجلاانهاهبدوصقملاوكنععفتراو
اهناريطلهيلإرويطلاتفيضُأواهقوفهيلإيهتنيامةياغىلإ
.)هيف

َنيِعَبْرَأِضْرَألٱَىلَعُرِطْمُأًاضْيَأٍماَّـيَأِةَعْبَسَدْعَبِّـينَأل«٤
ٍمِئاَقَّـلُكِضْرَألٱِهْجَوْنَعوُْحمَأَو.ًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًامْوَي
لِمَع

ْ
.»ُهُت
١٧و١٢ع

يفًاسدقمنيعبرألاددعناكاذهنموًامْوَيَنيِعَبْرَأ
ىسومموصةدمكتناكةدملاهذهنإفربصلاوةبرجتلا
دعبضرألاىلعهتماقإوةيربلايفحيسملاموصوايليإو
ةدمو.ةبوتللىونينلهأىلعربصلامايأةدمو.ةمايقلا
.ةنس٤٠اهنإفةيربلايفليئارسإينبينس

ضرألايأةمدألاهجوةيناربعلايفو(ِضْرَألٱِهْجَو
.صاخنافوطلانأبلوقلاديؤيامماذهلعلوةثورحملا

درتملو»موقيه«ةيناربعلايفانهمئاقُهُتْلِمَعٍمِئاَقَّـلُك
نيرشعلاةيآلاوةيآلاهذهتايآثالثىوسيفةملكلاهذه
ةينثتلارفسنمرشعيداحلاحاحصألانمةسداسلاةيآلاو
)تادوجوملابةيبرعلاانتمجرتيفرفسلااذهيفتمجرُتو(
فلتأيأاحمهللانأدوصقملانوكيف.بصتنملكاهانعمو

ألَا
َ
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رظنا(طقفمئاهبلاوسانلاالةنئاكلاتاءوربملالاوحألك
.)٦:٧٩صريسفت

.»ُّبَّـرلٱِهِبُهَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحٌحوُنَلَعَفَف«٥
٦:٢٢ص

لكىلعبجيفةلماكلاةعاطلالاثمةيآلاهذهيفام
بسحةىلعالهللارمألكبسحىلعلمعينأناسنإ
.)هبررمأنموههنسحتسيام

ملٱُناَفوُطَراَصٍةَنَسِةَئِمِّـتِسَنْبٱٌحوُنَناَكاَّـَملَو«٦
ِءاَْ

»ِضْرَألٱَىلَع

ةئموحننباذئنيحماسنوكيفٍةَنَسِةَئِمِّـتِسَنْبٱٌحوُن
:٥ص(ةنسةئمسمخنباوهوماسدلوًاحوننإفةنس
نافوطلاةءادبنمنيتنسدعبةنسةئمنباماسناكو)٣٢
ًاضيأرظنا)٢٤ع(ًاموي١٥٠نافوطلاةدمو)١١:١٠ص(
.)٨:١٣صريسفت

لٱَىلِإُهَعَمِهيِنَبُءاَسِنَوُهُتَأَرْمٱَوُهوُنَبَوٌحوُنَلَخَدَف«٧
ْ

لُف
ْ

ِك
.»ِناَفوُّطلٱِهاَيِمِهْجَوْنِم
١ع

.ةينامثلكلافِهيِنَبُءاَسِنَوُهُتَأَرْمٱَوُهوُنَبَوٌحوُنَلَخَدَف

لٱَنِمَو«٨
ْ
طلٱِمِئاَهَب

لٱَوِةَرِهاَّـ
ْ
لٱِمِئاَهَب

،ٍةَرِهاَطِبْتَسْيَليِتَّـ
»ِضْرَألٱَىلَعُّبِدَياَمِّـلُكَوِروُيُّطلٱَنِمَو

.)ّسَمَييأ»شمي«ةيناربعلايف(ُّبِدَي

لٱَىلِإٍحوُنَىلِإِناَنْثٱِناَنْثٱَلَخَد«٩
ْ

لُف
ْ

.ىَثْنُأَوًارَكَذ،ِك
.»ًاحوُنُهللاٱَرَمَأاَمَك

.)ًاجاوزأتناكتاعبسلانأىلعلدياذه(ِناَنْثٱِناَنْثٱ

ْتَراَصِناَفوُّطلٱَهاَيِمَّـنَأِماَّـيَألٱِةَعْبَّـسلٱَدْعَبَثَدَحَو«١٠
.»ِضْرَألٱَىلَع

مايألاهذهتناكةيدوهيلاديلاقتلايفِماَّـيَألٱِةَعْبَّـسلٱَدْعَب
.نافوطلاةنسيفتامهنإفحلاشوتمبدنمايأةعبسلا

يف١١«١١،١٢ يف،ٍحوُنِةاَيَحْنِمٍةَئِمِّـتِسِةَنَسِ ِرْهَّـشلٱِ
يف،ِيناَّـثلٱ لٱِ

ْ
ِعيِباَنَيُّلُكْتَرَجَفْنٱ،ِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعَعِباَّـسلٱِمْوَي

لٱ
ْ

لٱِرْمَغ
ْ

ملٱَناَكَو١٢.ِءاَمَّـسلٱُتاَقاَطْتَحَتَفْنٱَوِ،ميِظَع
ُرَطَْ

.»ًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًامْوَيَنيِعَبْرَأِضْرَألٱَىلَع
رومزمو٣٨:١٦بويأو٣٣:١٣ةينثتو٤٩:٢٥و٨:٢ص
كولم٢و٨:٢ص٨:٢٨لاثمأو١٣٦:٦و٣٣:٧و٢٤:٢
ع٣:١٠يخالمو٢٤:١٨ءايعشإو٧٨:٢٣رومزمو٧:٢
١٧و٤

يف »يرست«اهلوأيتلاةيندملاةنسلانمِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ
نيبلاقو.)لوألانيرشتنمءزجولوليأنمءزجلقفاوملا(
يفأدتبانافوطلانوكيفيفيرخلالادتعالاديعهنإثيمس
يأ»بيبأ«يفةينيدلاةنسلالوأو.لوألانيرشترخآوحن
نممهتاجنورصمنممهجورخلًاراكذتناكهنألناسين
دوصقملانوكيالاذهلو.)٢٣:١٥و١٢:٢جورخ(ةيدوبعلا
ًاموي٣٦٠يأةيرمقةنسلاكلتتناكو.ةينيدلاةنسلاانه
ع(ًاموي١٥٠تغطهايملانأل)ثيمسنيبلاقامىلع(

رودلاةياهننإركُذو)٨:٣ص(ًاموي١٥٠تلقمث)٢٤
عبسلامويلاتناك)٨:٤صيف(ًاموي١٥٠وهيذلالوألا
عباسلامويلايفأدتبانافوطلانألعباسلارهشلانمرشع
ةمسخمايأددعوه١٥٠ددعلافيناثلارهشلانمرشع
ص(ريسفتيفنايبلاةدايزو.ًاموينيثالثرهشلكرهشأ
٨:١٤(.

هايملاترجفنايأِميِظَعْلٱِرْمَغْلٱِعيِباَنَيُّلُكْتَرَجَفْنٱ
عيبانيلاكتراصفرحبلاقامعأوضرألابلقيفيتلا
اذهوقوفىلإعفدنتةميظعتناكاهنكلةفورعملانويعلاو
يذلارطملانماهلكنكتملنافوطلاهايمنأىلعلدي
راخبلالكلّوحتولهنألةليلنيعبرأوًاموينيعبرأبصنا
دبالو.لابجلانعًالضفىبرلاىطغامءاموجلايفيذلا
رمغلاهايمأجلأزجعموأيعيبطريغثداحضرفنمانه
.نايغطلاوعافدنالاىلإ

رزخلارحبودوسألارحبلاومورلارحبهايمنإحّجرملاو
ءامعمتعمتجاوربلاىلعتمطوتعفترامجعلاجيلخو
لايفألاثثجاياقبنإمهضعبنظو.ضرألاتطغورطملا
ميلاقألاكلتىلإتعفدناايريبيسيلامشيفمويلارثكتيتلا
ةيقابيهوسراقلاربلانمتدمجتمثنافوطلانامز
.لالحناوأرييغتنودبمويلااذهىلإةظوفحم

ينبم)نسحيرعشليختاذهيف(خلاِءاَمَّـسلٱُتاَقاَط
يفءاملانإداقتعالاىلعوعقاولانمدهوشامىلع
.ةميظعةرفوبّبصناتحتُفاملفباوبأبزوجحمتاومسلا

ألَا
َ
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يف«١٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
ُثَفاَيَوٌماَحَوٌماَسَوٌحوُنَلَخَدِهِنْيَعِمْوَي

لٱَىلِإْمُهَعَمِهيِنَبِءاَسِنُثَالَثَو،ٍحوُنُةَأَرْمٱَو،ٍحوُنوُنَب
ْ

لُف
ْ

.»ِك
١ع

يف »مويلاكلذمظعيف«ةيناربعلايفوِهِنْيَعِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.)٢:٢٣صريسفترظنا(

لٱُّلُكَوْمُه«١٤
ْ

لٱُّلُكَو،اَهِساَنْجَأَكِشوُحُو
ْ
ِمِئاَهَب

ُّلُكَو،اَهِساَنْجَأَكِضْرَألٱَىلَعُّبِدَياَمُّلُكَو،اَهِساَنْجَأَك
.»ٍحاَنَجيِذُّلُك،ٍروُفْصُعُّلُك:اَهِساَنْجَأَكِروُيُّطلٱ
٩و٨و٣و٢ع

صيفامك»ءايحألالك«ةيناربعلايفوِشوُحُوْلٱُّلُكَو
.ماقمللقفاوملاوهو»ةيربلاءايحألك«)ةيناربعلايف(٨:١

انإانهملعُينأبجي(.)١:٢٤صريسفترظنا(ِمِئاَهَبْلٱ
ىوساملكاهبديرنوريسفتلايفمئاهبلاركذنامًاريثك
شوحوللةلباقمباتكلايفيتأتدقوناويحلانمناسنإلا
.)انهامك

تاناويحلالكلبطقفتافاحزلاالُّبِدَياَمُّلُكَو
.ةريغصلا

ٍحاَنَجيِذُّلُك،ٍروُفْصُعُّلُك:اَهِساَنْجَأَكِروُيُّطلٱُّلُكَو
تاوذنمسانجأةثالثانهدارأبتاكلانإمهضعبىأر
ثلاثلاوةدّرغملارويطلايناثلاولامجإلابرويطلالوألاحانجلا
.حانجلاتاوذعاونألكدارأهنأحّجرملاو.ماوهلا

لٱَىلِإٍحوُنَىلِإْتَلَخَدَو«١٥
ْ

لُف
ْ

ِّـلُكْنِمِْنيَنْثٱِْنيَنْثٱِك
.»ٍةاَيَحُحوُرِهيِفٍدَسَج

٦:٢٠ص

هللاةوقبناككلذنأيفبيرالٍحوُنَىلِإْتَلَخَدَو
عفدف.ًالوأاولخدنيذلاهلايعوًاحوناهاّيإهكيرحتبتعبتف
.ًاحونرمأامكتاناويحلاهللارمأفةيعيبطلااهتاداعمهللا
يبنلاءايعشإلوقيفروكذملانامزلاىلإًازمركلذيفىرنو
خلٱَعَمُبْئِّـذلٱُنُكْسَيَف«

ْ
جلٱَعَمُرِمَّـنلٱُضُبْرَيَو،ِفوَُر

ْ
،ِيَْد

لٱَو
ْ

ملٱَوُلْبِّـشلٱَوُلْجِع
.اَهُقوُسَيٌريِغَصٌّيِبَصَو،ًاعَمُنَّـمَسُْ

لٱَو
ْ
لٱَكُدَسَألٱَو،ًاعَماَُمهُدَالْوَأُضُبْرَت.ِناَيَعْرَتُةَّـبُّدلٱَوُةَرَقَب

ْ
ِرَقَب

.)٧و١١:٦ءاعيشإ(»ًانْبِتُلُكْأَي
.)٩عريسفترظنا(ِْنيَنْثٱِْنيَنْثٱ

ٍدَسَجيِذِّـلُكْنِمىَثْنُأَوًارَكَذْتَلَخَدُتَالِخاَّـدلٱَو«١٦
.»ِهْيَلَعُّبَّـرلٱَقَلْغَأَو.ُهللاٱُهَرَمَأاَمَك
٣و٢ع

حونبهوهيءانتعاو»هوهي«ةيناربعلايفوِهْيَلَعُّبَّـرلٱَقَلْغَأَو
ةينادلكلايفو.ناسحإلالامعأمظعأنمدحلااذهىلإ
ىتأو.»هسفنىلعقلغينأسورثسيكتوهاللاىصوأو«
يدعتعنملًايناثو.هيفنيذلاظفحوكلفلاعنملًالوأكلذ
نمهايملاراجفنادنعنوبغرياوناكنيذلارارشألاتاعامج
ًاجاوفأاولخداوناكلحونىلعهللاقالغإالولوكلفلالوخد
امكلذلثمو.بابلاقلغُأنكلو.هتيبوحونىلعاودعتو
لوقًاضيأرظنا(ةميلولالثميف)٢٥:١٠ىتم(يفءاج
.)٣٩و٢٤:٣٨ىتمحونمايأيفحيسملا

.ِضْرَألٱَىلَعًامْوَيَنيِعَبْرَأُناَفوُّطلٱَناَكَو١٧«١٩-١٧
ملٱِتَرَثاَكَتَو

ْ
لٱِتَعَفَرَوُهاَيِ

ْ
لُف
ْ

١٨.ِضْرَألٱِنَعَعَفَتْرٱَف،َك
ملٱِتَمَظاَعَتَو

ْ
لٱَناَكَف،ِضْرَألٱَىلَعًاّدِجْتَرَثاَكَتَوُهاَيِ

ْ
لُف
ْ

ُك
ملٱِهْجَوَىلَعُريِسَي

ْ
ملٱِتَمَظاَعَتَو١٩.ِهاَيِ

ْ
َىلَعًاّدِجًاريِثَكُهاَيِ

جلٱُعيَِمجْتَّـطَغَتَف،ِضْرَألٱ
ْ
ِخماَّـشلٱِلاَبِ

َ
َحتيِتَّـلٱِة

ْ
ِّـلُكَت

.»ِءاَمَّـسلٱ
٣:٢٣ايمرإ١٠٤:٢٥رومزم١٢و٤ع

تايآلاهذهيفةوقبءاملاعافترالّصُفُهاَيِْملٱِتَرَثاَكَتَو
املككلفلارهظىلعدهاشيناكبتاكلانأكىتح
اذهيفًاتسوتايآلاهذهيفًاعبرأىنعملااذهرركو.ثدحي
.حاحصألا

ِخماَّـشلٱِلاَبِْجلٱُعيَِمجْتَّـطَغَتَف
َ

َحتيِتَّـلٱِة
ْ

ِءاَمَّـسلٱِّـلُكَت
مهفذإًاماعناكنافوطلانإةرابعلاهذهنممهضعبىأر
يتلاةيضرألاةركلالكهجوىلعلبجلكىطغهنأاهنم
ةرورضةرابعلانممزليالاذهنكل.موجنلاءامساهبطيحت
ضرألايفلابجلاعومجميأعومجملاانه»عيمج«ىنعمنإف
دحييذلاوجلا»ءامسلاب«دوصقملاو.نافوطلااهباصأيتلا
.ةبقلاككقوفهارتاموهوضرألاكلتىلعهفارطأرظنلا
لكينعيفًادودحمنوكيامًاريثك»لك«ىنعمنأىلع
لكوميلشروأهيلإجرخهلوقيفامك(ةنيعملاةصحلاءيشلا
.)ةيدوهيلا

يفًاعاَرِذَةََرشَعَسَْمخ٢٠«٢٢-٢٠ ِتَمَظاَعَتِعاَفِتْرالٱِ
ملٱ
ْ
طَغَتَف،ُهاَيِ

جلٱِتَّـ
ْ
ُّبِدَيَناَكٍدَسَجيِذُّلُكَتاَمَف٢١.ُلاَبِ

لٱَوِروُيُّطلٱَنِمِضْرَألٱَىلَع
ْ
لٱَوِمِئاَهَب

ْ
ِتاَفاَّـحَّـزلٱُّلُكَوِشوُحُو

اَمُّلُك٢٢.ِساَّـنلٱُعيَِمجَو،ِضْرَألٱَىلَعُفَحْزَتْتَناَكيِتَّـلٱ
يف يفاَمِّـلُكْنِمٍةاَيَحِحوُرُةَمَسَنِهِفْنَأِ لٱِ

ْ
.»َتاَمِةَسِباَي

اقولو٢٤:٣٩ىّتمو٢٢:١٦بويأو٤عو١٧و٦:١٣ص
٢:٧ص٣:٦سرطب٢و١٧:٢٧

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ىلعءاملاعافتراوًامدق٢٢وحنيأًاعاَرِذَةََرشَعَسَْمخ
نيعبرأرطملاعوقودرجمبأشنيالدحلااذهىلإلابجلاننق
اهيفأشنيتلاضرألانإكلذنممزلفةليلنيعبرأوًاموي
اماهيلإىرجىتحاهرواجيامعةضفخنمتناكنافوطلا
ثداوحلانمثداحلتعفدنارمغلاهايمنإوهيلععقو
اهيلإىرجفداجنألانمضرألاكلترواجاميفةيعيبطلا
ةيبونجلارحبألاهايمترجضرألاكلتتضفخناذإو.ًاضيأ
ةهجفالخىلعًالامشريسلاكلفلانكمأفلامشلاىلإ
.طارارأةنقىلعرقتساىتحتارفلاوةلجدنيرهنلانايرج

،َساَّـنلٱ:ِضْرَألٱِهْجَوَىلَعَناَكٍمِئاَقَّـلُكُهللاٱاَحَمَف«٢٣
لٱَو
ْ
.ِضْرَألٱَنِمْتَحَمْنٱَف،ِءاَمَّـسلٱَروُيُطَو،ُّبِدَياَمَو،َمِئاَهَب
يفُهَعَمَنيِذَّـلٱَوٌحوُنىَّـقَبَتَو لٱِ

ْ
لُف
ْ

.»ْطَقَفِك
٢:٥سرطب٢و٣:٢٠سرطب١

.)٤عريسفترظنا(ٍمِئاَقَّـلُك
.)»ةمدأ«ةيناربعلايفاهنألةحولفملاةمجرتلا(ِضْرَألٱ

ملٱِتَمَظاَعَتَو«٢٤
ْ
.»ًامْوَيَنيِسَْمخَوًةَئِمِضْرَألٱَىلَعُهاَيِ

٨:٣ص

.اهيف)١٨ع(يفاذكو»تيوق«ةيناربعلايفِتَمَظاَعَت
مويةئمةنيفسلاتلمحهايملانكلوًاموينيعبرأرطملاماد
نأعمنكلو.ضرألاىلعترقتساذئنيحومايأةرشعو
صرظنا(ناصقنلايفةذخآتناكذئنيحةيوقتناكهايملا
ىتحتصقتًامدق٢٢طارارأةنققوفتناكنأدعب)٨:٣
وأةنيفسلالهأنأىلعلدياذهلكوهتبرتةنيفسلاتسم
.ةدهاشملابهلككلذفرعمهضعب

لككالهإلًايفاككلذنملقأناكًامْوَيَنيِسَْمخَوًةَئِم
ةدملاهذهلوطبهربصوحونناميإهللانحتمانكلو.رشبلا
ضرأنأامكرارشألاتاساجننمضرألاترهطتو
يبسلاةدميهوةنسنيعبسيأًاتبستحارتساليئارسإ
.مانصألاةدابعنمترهطتو

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱَّـلُكَوًاحوُنُهللاٱَرَكَذَّـمُث«١
ْ

لٱَّـلُكَوِشوُحُو
ْ
لٱِمِئاَهَب

يِتَّـ
يفُهَعَم لٱِ

ْ
لُف
ْ

ملٱِتَأَدَهَفِضْرَألٱَىلَعًاحيِرُهللاٱَزاَجَأَو.ِك
ْ
.»ُهاَيِ

١١٢:٦رومزمو٢٦:٤٢نييوالو٢:٢٤جورخو١٩:٢٩ص
١٤:٢١جورخ١٣٦:٢٣و

مسابركذُيهللانأانهعقوتملانمناكو»ميهولإ«ُهللاٱ
انهىلإهلوأنمنافوطلارمأىلوتيذلاوههنأل»هوهي«برلا
ىمسمةدحوىلعليلدانهميهولإمسالامعتساو
.نيمسالا

:٧صريسفترظنا(يحلكةيناربعلايفوِشوُحُوْلٱَّـلُك
١٤(.

حيرلاتذخأ)١:٢صيفامباذهلباق(ًاحيِرُهللاٱَزاَجَأ
ءاوهلانزاوتلهنمدبالناكاذهورطملاعطقناامدنعبهت
.ًارطمراخبلانمهئازجأنيبناكامعوقول

لٱُعيِباَنَيْتَّـدَسْنٱَو«٢
ْ

ملٱَعَنَتْمٱَف،ِءاَمَّـسلٱُتاَقاَطَوِرْمَغ
ُرَطَْ

.»ِءاَمَّـسلٱَنِم
٣٨:٣٧بويأ٧:١١ص

هايملاتدكريأ»نكس«ةيناربعلايفوُرَطَْملٱَعَنَتْمٱَف
:٧ص(»تمظاعت«هلوقىنعمنأىلعليلداذهوةيرطملا

.ًاديدشاهنايرجناكيأتيوق)٢٤

ملٱِتَعَجَرَو«٣
ْ
ٍةَئِمَدْعَبَو.ًايِلاَوَتُمًاعوُجُرِضْرَألٱِنَعُهاَيِ

ملٱِتَصَقَنًامْوَيَنيِسَْمخَو
ْ
»ُهاَيِ

٧:٢٤ص

نأىلعحضاوليلداذه(ِضْرَألٱِنَعُهاَيِْملٱِتَعَجَرَو
نافوطلانإوةرواجملاداجنألانماهيلإيرجتتناكهايملا
نأىلعلديهايملاهذهعوجر«ثمسنيبلاق.)صاخ
ةدايزتناكفضرألاكلتىلعتمطوتغطرحبلاجاومأ
.»رطملاهايمىلع

اوناكةنيفسلالهأنأىلعلدياذهُهاَيِْملٱِتَصَقَن
الإلابجلاننقاورظنيملمهنكلهصقناودهاشينأنوعيطتسي
.رشاعلارهشلانملوألامويلايف

لٱَّـرَقَتْسٱَو«٤
ْ

لُف
ْ

يفُك يف،ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ
ْ
َعِباَّـسلٱِمْوَي

.»َطاَراَرَأِلاَبِجَىلَع،ِرْهَّـشلٱَنِمََرشَع
٥١:٢٧ايمرإو٣٧:٣٨ءايعشإو١٩:٣٧كولم٢

يف،ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱ ناكرهشلانإََرشَعَعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
رظنا(ًاموي١٥٠انهةدملاف)١٤عريسفترظنا(ًاموينيثالث
»بيبأ«ةيندملاةنسلانمعباسلارهشلاو.)٧:١١صريسفت
نمرشععباسلايف«داجأونيرسفملادحألاقاذهيفو
نمرشععباسلايفوطارارألبجىلعكلفلارقتسابيبأ
نمرشععباسلايفورصمنمنويليئارسإلاجرخبيبأ
.»تاومألانمانبرحيسملاماقبيبأ

ألَا
َ
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يداحلاحاحصألانمةيناثلاةيآلايفمهضعبلاقَطاَراَرَأ
مهضعبهمجرتوراعنشىلإًاقرشاورفاسحوندالوأنإرشع
طارارألبجوهطارارأنوكيالاذهىلعو»قرشلانم«
تاذًاضرأينعتةيروشألاةملكلاو.ةينيمرأيففورعملا
يفو.داجنألانمًادجنطارارأنوكينأحصيفًادجنوألالت
يهو»ريزين«ىلعترقتساةنيفسلانإةينادلكلاةخسنلا
يمُسو»دنولا«كلانهدجنىلعأىمسُيوروشأيقرشةروك
هنأةيبرعلايفةروهشملاةمجرتلاو.ملاعلالبجبنيينادلكلادنع
مجرُتو.)١٣:١١ص(يفءاجاذكو»ًاقرشمهلاحترا«ناك
ةينيمرأ)١٩:٣٧كولم٢(يفةيزيلكنإلاةخسنلايفطارارأ
يّنِمبرقدالباهنإ٥١:٢٧ايمرإيفو.)طارارأةيبرعلايفو(
نمىلعأنالبجمويلادالبلاكلتيفو.ةينيمرأبرقيأ
وهوغاضارقرخآلامساوغاضيرغأامهدحأمسالابجلارئاس
وههنأيضتقيينادلكلاأبنلاو.ًامدق١٧٢٦٠هعافتراوىلعألا
هنأةيناربعلاةاروتلايفنكلو.ةنيفسلاهيلعترقتسايذلا
ًاحوننإةصالخلاو.لبجلاكلذتاعفترمضعبيأطارارأ
الو.لابجلاسوؤربطاحمهنأًاموينيعبسوةثالثدعبدجو
موجرتيفو.ذئنيحتفجدقنكتملضرألانأيفبير
ترقتساةينايرسلاةسخنلاوسوليكنُأ)ةمجرتوأريسفتيأ(
ةلصافلالابجلايهوداركألادالبيأ»ايشودركلابجىلع«
.كلذنوريثكحجروناتسدركنعةينيمرأ

ملٱِتَناَكَو«٥
ْ
لٱِرْهَّـشلٱَىلِإًايِلاَوَتُمًاصْقَنُصُقْنَتُهاَيِ

ْ
ِ.ِرشاَع

يفَو لٱِ
ْ

يفِِرشاَع جلٱُسوُؤُرْتَرَهَظ،ِرْهَّـشلٱِلَّـوَأِ
ْ
.»ِلاَبِ

.)٤عريسفترظنا(ِلاَبِْجلٱُسوُؤُرْتَرَهَظ

َةَقاَطَحَتَفًاحوُنَّـنَأًامْوَيَنيِعَبْرَأِدْعَبْنِمَثَدَحَو«٦
لٱ
ْ

لُف
ْ

»اَهَلِمَعْدَقَناَكيِتَّـلٱِك
٦:١٦ص

روكذملاوكلاالهاوكنمةّوكيأخلاِكْلُفْلٱَةَقاَطَحَتَف
روهظنم»ًاموينيعبرأ«دعبكلذناكو)٦:١٦ص(يف
.لابجلاسوؤر

لٱَلَسْرَأَو«٧
ْ

ملٱِتَفِشَنىَّـتَحًادِّـَدَرتُمَجَرَخَف،َباَرُغ
ْ
ِنَعُهاَيِ

.»ِضْرَألٱ

هيلإهعوجربضرألالاوحأفرعيلَباَرُغْلٱَلَسْرَأ
.ةحنجألايوقهنألهراتخاو

رقتسيملهنكلكلفلاىلإًاعجاروًابهاذيأًادِّـدََرتُمَجَرَخَف
فيجلانمًاريثكهايملانميقبامهجوىلعىأرهلعلوهيف
.كلفلاىلإدوَعلانعكلذهانغأفةيفاطلا

حلٱَلَسْرَأَّـمُث٨«٨،٩
ْ

ِتَّـلَقْلَهىَرَيِلِهِدْنِعْنِمَةَماََم
ملٱ
ْ
حلٱِدَِجتْمَلَف٩،ِضْرَألٱِهْجَوْنَعُهاَيِ

ْ
،اَهِلْجِرِلًاّرَقَمُةَماََم

لٱَىلِإِهْيَلِإْتَعَجَرَف
ْ

لُف
ْ

ِّـلُكِهْجَوَىلَعْتَناَكًاهاَيِمَّـنَألِك
لٱَىلِإُهَدْنِعاَهَلَخْدَأَواَهَذَخَأَوُهَدَيَّـدَمَف.ِضْرَألٱ

ْ
لُف
ْ

.»ِك

ًاماعطدجوهنألحونىلإعجريملبارغلاَةَماَمَْحلٱَلَسْرَأ
حوندمتعاكلذلوةيتابنلاداوملاالإلكأتالةمامحلانكلو
النأةمامحلاةداعنمو.ضرألاهجولاحفرعيلاهلاسرإ
اهعوننمرفاوددععمتناكاذإالإاهمثجمنعًاريثكدعبت
.ءاملاىوسدجتملذإًاعيرستعجرف

اهتزاجيتلاكلفللةرواجملاضرألايأِضْرَألٱِّـلُكِهْجَو
رظنا(ةصقلاقايسنم»لك«ةظفلددحتامًاريثكو.ةمامحلا
.)٢٠و١٩و٩تايآلابهلباقو٩:٦جورخ

َلَسْرَأَفَداَعَوَرَخُأٍماَّـيَأَةَعْبَسًاضْيَأَثِبَلَف١٠«١٢-١٠
حلٱ
ْ

لٱَنِمَةَماََم
ْ

لُف
ْ

حلٱِهْيَلِإْتَتَأَف١١،ِك
ْ

ملٱَدْنِعُةَماََم
اَذِإَو،ِءاَسَْ

يفُءاَْرضَخٍنوُتْيَزُةَقَرَو ملٱَّـنَأٌحوُنَمِلَعَف.اَهِمَفِ
ْ
لَقْدَقَهاَيِ

ْتَّـ
حلٱَلَسْرَأَوَرَخُأٍماَّـيَأَةَعْبَسًاضْيَأَثِبَلَف١٢.ِضْرَألٱِنَع

ْ
َةَماََم

.»ًاضْيَأِهْيَلِإُعِجْرَتْدُعَتْمَلَف

مايأيفسانلانإةحضاوةلالدلدياذهَرَخُأٍماَّـيَأَةَعْبَس
.عيباسأنامزلانومسقياوناكحون

ذإءاسملاىلإكلفلاجراختيقبفَةَماَمَْحلٱَلَسْرَأَف
ءاسمهيلإتداعفًانسحًاتيبمدجتملاهنكلًاماعطتدجو
نوتيزلاقاروأنمتناكةقرولاكلتلعلونوتيزةقروب
تحترضخأهقروىقبيونوتيزلارثكيةينيمرأيفو.ةثيدحلا
ناكاذإًاريثكًاحوندفتملةقرولاكلتنكلو.ًاليوطًاتقوءاملا
اهيلعراجشألاروهظالضرألاهجولاوحأفرعينأديري
ضرألاهجونإملعفعجرتملفرخُأمايأةعبسدعباهلسرأف
.فجدق

يفَناَكَو«١٣ لٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

يف،ٍةَئِمِّـتِّـسلٱَوِةَدِحاَو ِرْهَّـشلٱِ
يفِلَّـوَألٱ ملٱَّـنَأ،ِرْهَّـشلٱِلَّـوَأِ

ْ
َفَشَكَف.ِضْرَألٱِنَعْتَفِشَنَهاَيِ

لٱٌحوُن
ْ

لٱِنَعَءاَطِغ
ْ

لُف
ْ

.»َفِشَنْدَقِضْرَألٱُهْجَواَذِإَف،َرَظَنَوِك

ألَا
َ
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رهشىضمنأدعبرهشلانملوألامويلايأرْهَّـشلٱِلَّـوَأ
.)١٢ع(يفامىلعةمامحلالاسرإىلع

.هنمعباسلامويلايفيناثلارهشلايفنافوطلاأدتبا
١٧مويلاىلإرهشأةسمخيأًاموي١٥٠هايملاتمظاعتو

.عباسلارهشلانم
.رشاعلارهشلانملوألامويلايفلابجلاسوؤرترهظو
ةمامحلالسرأو.نيعبرألامويلاةياهنيفبارغلاحونلسرأو
.ًاموي٢١يهفمايأةعبسنمةفلؤمتادميفًاثالث

ًاموي١٥٠وعباسلارهشلانم١٣وًاموي١٣٤كلذعومجمو
نملوألامويلاوًاموينوثالثرهشلكرهشأةسمخيهيتلا
ةيلصألااهلاحىلإتعجرضرألاف.ًاموي١٦٤لدعتةنسلا
نمنيبتامكعيباسأىلإتقولاةمسقو.ًائيطبًاعوجر
قلعتيةينيدةمدخدوجوىلعليلدةمامحلالاسرإتادم
.اهب

يفانه»ءاطغلا«ةملكتلمعتساِكْلُفْلٱِنَعَءاَطِغْلٱ
٢٦:١٤جورخ(دولجلانمعونصملاةميخلاءاطغلةيناربعلا
نميأكلذكناكةنيفسلاءاطغنأحجرملاف)٤:٢٥ددعو
.ةطايخلابضعبباهضعبلصُودولج

يفَو«١٤ يف،ِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ
ْ
لٱَوِعِباَّـسلٱِمْوَي

ْ
َنِمَنِيْرشِع

.»ُضْرَألٱِتَّـفَج،ِرْهَّـشلٱ

يف،ِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱ خلاِرْهَّـشلٱَنِمَنيِْرشِعْلٱَوِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
ًامويرشعدحاوةنسو.ءاطغلاعفرنمًاموي٥٧دعبيأ
هذهرخآيف»تفج«يهيتلاةملكلاو.نافوطلاءادتبانم
ةيآلايف»فشن«و»تفشن«ةملكريغةيناربعلايفةيآلا
فافجلاو.)ةيبرعلاةمجرتلايفاتفلتخاهذهلو(ةرشعةثلاثلا
.فشنلانمرثكأسبيلاىلعلدي

نإفرظنلاقحتسيرمأًامويرشعدحألاوةنسلاهذهيفو
نيثالثنملقأرهشلافًاموي٣٦٠نملقأًايرمقرشعينثالا
ًاموي١١تفضأاذإوًاموي٣٥٤وحنةيرمقلاةنسلاو.ًاموي
ةنسلامايأيهوًاموي٣٦٥عومجملاناككلذىلع
.ةيسمشلا

لٱَنِمْجُرْخٱ١٦:ًاحوُنُهللاٱَرَمَأَو١٥«١٩-١٥
ْ

لُف
ْ

َتْنَأِك
حلٱَّـلُكَو١٧.َكَعَمَكيِنَبُءاَسِنَوَكوُنَبَوَكُتَأَرْمٱَو

ْ
يِتَّـلٱِتاَناَوََي

لٱَو،ِروُيُّطلٱ:ٍدَسَجيِذِّـلُكْنِمَكَعَم
ْ
ُّبِدَياَمَّـلُكَوِ،مِئاَهَب

لَو.َكَعَماَهْجِرْخَأ،ِضْرَألٱَىلَع
ْ
يفْدَلاَوَتَت ْرِمْثُتَوِضْرَألٱِ

ِهيِنَبُءاَسِنَوُهُتَأَرْمٱَوُهوُنَبَوٌحوُنَجَرَخَف١٨.ِضْرَألٱَىلَعْرُثْكَتَو
حلٱُّلُكَو١٩.ُهَعَم

ْ
َىلَعُّبِدَياَمُّلُك،ِروُيُّطلٱُّلُكَو،ِتاَناَوََي

لٱَنِمْتَجَرَخاَهِعاَوْنَأَكِضْرَألٱ
ْ

لُف
ْ

.»ِك
١:٢٥ص٧:١٥ص٧:١٣ص

لكوحونجرخًامامتةيسمشلاةنسلاةياهنيفْجُرْخٱ
نأكفكلفلانمتاناويحلانمهعماموسانلانمهعمنم
.ةيلاخوةبرختداعضرألا

رمثتوضرألايفدلاوتتل«هلوقوهورمألاهللاديدجتو
ةعسىلعليلد)١:٢٢ص(يفامك»ضرألاىلعرثكتو
.مئاهبلاوسانلانميحلككالهونافوطلا

لٱِّـلُكْنِمَذَخَأَو.ِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمٌحوُنىَنَبَو«٢٠
ْ
ِمِئاَهَب

َىلَعٍتاَقَرُْحمَدَعْصَأَوِةَرِهاَّـطلٱِروُيُّطلٱِّـلُكْنِمَوِةَرِهاَّـطلٱ
ملٱ
ِ»حَبْذَْ

١١نييوال٦:٢٦ةاضقو٢٦:٢٥و١٣:١٨و١٢:٨ص
١٧ىلإ١:٣نييوال

أبننأمهضعبمعز.هوهيليأِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمٌحوُنىَنَبَو
)هوهيىلإةبسن(يهوهيفلؤماهعضوةيشاحانهحئابذلا
يفف.نافوطلابةقلعتملاةحيحصلاتارتاوتملانمءزجاهيفو
ونونسلاوةمامحلالاسرإدعبهنإينادلكلانافوطلاإبن
ًانابرقتبرقوعبرألاحايرلاىلإاهتلسرأ«لسرملالاقبارغلاو
حئابذلاهذهنأبلوقلاو(.»لبجلاسأرىلعًاحبذمتينبو
تابثإالةعوضوميهفةميدقلاةيهوهيلاتارابعلاهذهجاتن
دهعذنمتناكحئابذلانإفقحللفلاخموطقاسوهوهل
نإف.)نافوطلاأبنهيضتقيامموهوليباهنابرقليلدبمدآ
نافوطلاهايمىلعاهعنصعضومنمتلقتناةنيفسلا
الودبعمالثيحترقتساوسودرفلاضرأتزاجو
الوهعمنملوهلةديدجتناكضرألاكلتنإفدجسم
حونناكو.هللانومدقألاهسدقعضومالواهيلعسدقم
ًايرجهلاهيلعلزنيتلاضرألاسدقفبرلاهللاعمًارئاس
لوأوهوحبذملاىنبكلذلوخونخأدهعنمهموقننسىلع
هيلعنومدقيهدعبهموقلناكوةاروتلايفركُذحبذم
لكنمًاعبستناكةحيبذلامئاهبنإحّجرملاو.مهحئابذ
.)٧:٢صريسفترظنا(ةرهاطلاعاونألا

يفُّبَّـرلٱَلاَقَو.اَضِّـرلٱَةَحِئاَرُّبَّـرلٱَمَّـسَنَتَف«٢١ لَقِ
ْ
َال:ِهِب

لَأُدوُعَأ
ْ

لَقَرُّوَصَتَّـنَأل،ِناَسْنِإلٱِلْجَأْنِمًاضْيَأَضْرَألٱُنَع
ْ

ِب
ٍّيَحَّـلُكُتيِمُأًاضْيَأُدوُعَأَالَو.ِهِتَثاَدَحُذْنُمٌريِّـِرشِناَسْنِإلٱ
لَعَفاَمَك

ْ
.»ُت

٢:١٥سوثنروك٢و٢٠:٤١لايقزحو٢٦:٣١و١:٩نييوال
١٥:١٤بويأو٦:٥ص٣:١٧ص٥:٢سسفأو

ألَا
َ
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١:٢١ةيمورو١٥:١٩ىّتمو١٧:٩ايمرإو٥١:٥رومزمو
٥٤:٩ءايعشإو١٥و٩:١١ص٣:٢٣و

ىلعبضغلاىضمف.لوبقلاورورسلايأاَضِّـرلٱَةَحِئاَر
نيبحلصلادقُعومالسلااضرءاجونافوطلاعمةئيطخلا
.ضرألاوءامسلا

يفُّبَّـرلٱَلاَقَو عمهسفنليأ»هبلقل«ةيناربعلايفوِهِبْلَقِ
هسفنلرمألابىضقهنأىنعملاوناسحإلاوةمحرلاةاعارم
.)١٧:١٧صلباق(

صرظنا(ِهِتَثاَدَحُذْنُمٌريِّـِرشِناَسْنِإلٱِبْلَقَرُّوَصَتَّـنَأل
هوهينيبيأهللاوبرلانيبةافانملاانهمهوتي)٦:٥
.محرويضرهوهيوكلهأوبضغميهولإنإف.ميهولإو
ًايناثلمعولدعلابًالوألمعدحاولمعلمعلانكلو
يفلكنيرمألارابتعابأبنلاصقسدقملاباتكلاو.ةمحرلاب
هوجونمدحاوهجوىلعراصتقالاناككلذلوهعضوم
ريسفترظنا(ةديعبلاتالالضلاوةحيبقلاعدبلاةلعةلئسملا
.)١٥:١٩ىّتميفناسنإلابلقتاروصت

،ٌّرَحَوٌدْرَبَو،ٌداَصَحَوٌعْرَزِضْرَألٱِماَّـيَأِّـلُكَةَّـدُم«٢٢
.»ُلاَزَتَالٌلْيَلَوٌراََهنَو،ٌءاَتِشَوٌفْيَصَو
٢٥و٣٣:٢٠و٥:٢٤ايمرإ

ىلإةنسلاةيآلاهذهيفامىلعءانبنويليئارسإلامسق
اهسفننيطسلفيفهنألباوصلابسيلاذهوماسقأةتس
لوألانيرشتيفعرزُتةيوتشلالالغلانإفعرزللناتقو
ةيآلاف.طابشويناثلانوناكيفةيفيصلاويناثلانيرشتو
دربلاورحلانإفلوصفلاالًاقلطمةيلاوتملاتاريغتلافصت
فيصلاوداصحلاوعرزلاوراهنلاوليللااذكونايلاوتم
.حونةالصلةباجإناكاذهولضافألادحألاق.ءاتشلاو

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

َهلَلاَقَوِهيِنَبَوًاحوُنُهللاٱَكَراَبَو«١
ُ

مثَأ:ْم
ْ
اوُرُثْكٱَواوُرِ

ألْمٱَو
ُ
.»َضْرَألٱاو
٧عو١:٢٨ص

)٨:٢١صيف(ةافانملامهوعفدانهف(ًاحوُنُهللاٱَكَراَبَو
انهتناكيتلاةكربلاو.)ميهولإوهوهيوأهللاوبرلانيب
لوألارشبلايبأمدآلتناكيتلاكيهيناثلارشبلايبأحونل
ةئشانلاةرفاولاةدايزلاعم)١٧و٢:١٦و٢٩و١:٢٨نيوكت(
.ةيضاملاةنمزألانع

لَو«٢
ْ
ِضْرَألٱِتاَناَوَيَحِّـلُكَىلَعْمُكُتَبْهَرَوْمُكُتَيْشَخْنُكَت

ِّـلُكَو،ِضْرَألٱَىلَعُّبِدَياَمِّـلُكَعَم،ِءاَمَّـسلٱِروُيُطِّـلُكَو
لٱِكاَمْسَأ

ْ
.»ْمُكيِدْيَأَىلِإْتَعِفُدْدَق.ِرْحَب

١:٢٨ص

ىلعناسنإللةدايسلاءاطعإراركتاذهخلاْمُكُتَيْشَخ
.ةيتآلاةزاجإلاةدايزهيفوتاقولخملا

لٱَك.ًاماَعَطْمُكَلُنوُكَتٍةَّـيَحٍةَّـباَدُّلُك«٣
ْ

َِرضْخَألٱِبْشُع
جلٱُمُكْيَلِإُتْعَفَد

ْ
.»َعيَِم

٢٠و١٤:١٤ةيمور١:٢٩ص١١و٩و١٤:٤و١٢:١٥ةينثت
:٤سواثوميت١و٢:١٦يسولوكو٢٥و١٠:٢٣سوثنروك١و
٤و٣

ًك
ُ

نكتملةزاجإلاهذهاماَعَطْمُكَلُنوُكَتٍةَّـيَحٍةَّـباَدُّل
.تقولااذهىلإمدآذنم

.»ُهوُلُكْأَتَال،ِهِمَد،ِهِتاَيَحِبًاْمَحلَّـنَأَْريَغ«٤
٢٥ىلإ١٢:٢٣ةينثتو١٩:٢٦و١٤ىلإ١٧:١٠نييوال
٢٩و١٥:٢٠لامعأو٣٤و١٤:٣٣ليئومص١و

نألمدلاانهةايحلابدوصقملاِهِتاَيَحِبًامَْحلَّـنَأَْريَغ
.هنودبايحيالناويحلا

طَأَو«٥
ْ

ٍناَوَيَحِّـلُكِدَيْنِم.ْطَقَفْمُكِسُفْنَألْمُكَمَداَنَأُبُل
طَأ
ْ

طَأِناَسْنِإلٱِدَيْنِمَو.ُهُبُل
ْ

ِدَيْنِم،ِناَسْنِإلٱَسْفَنُبُل
.»ِهيِخَأِناَسْنِإلٱ

٩:١٢رومزمو٤٢:٢٢و١٠و٤:٩ص٢١:٢٨جورخ
١٧:٢٦لامعأ٢٨:٤لامعأو

نعمكلمقتنأيأخلاْمُكِسُفْنَألْمُكَمَداَنَأُبُلْطَأَو
حاضيإاذهيفو(ةيناويحلامكتايحهبموقتيذلامكمد
هبلطأو.)ةايحلاماوقمدلانأوهو)٤عيف(قباسلاىنعملل
بلطأناسنإلايخأنموناسنإلكنموشحولكنم
نيياقهيخأنمليباهسفنتبلطامكناسنإلاسفن
.ًاناسنإوأناكةميهبلتاقلالتقُيهنأىنعملاو

َهللاٱَّـنَأل.ُهُمَدُكَفْسُيِناَسْنِإلٱِبِناَسْنِإلٱِمَدُكِفاَس«٦
.»َناَسْنِإلٱَلِمَعِهِتَروُصَىلَع
ايؤرو٢٦:٥٢ىّتمو٢٤:١٧نييوالو١٤و٢١:١٢جورخ
١:٢٧ص١٣:١٠

ألَا
َ
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هبمكحيءازجلااذهوةايحلابةايحلاءازجلايأِناَسْنِإلٱِب
قفوىلعيحولاةعيرشفيندملاماظنلايفًاعبطناسنإلا

.عبطلاةعيرش

مثَأَف«٧
ْ
يفاوُدَلاَوَتَواوُرُثْكٱَوْمُتْنَأاوُرِ اوُرَثاَكَتَوِضْرَألٱِ

.»اَهيِف
١عو١:٢٨ص

هلبقامضعبوحاحصألااذهيفةيآلاهذهىنعمراركت(
.)ةيمهألاوريرقتلاوريكذتلل

»ِهيِنَبَوٍحوُنِلُهللاٱَلاَقَو«٨

هينبوحونلهللاباطخناكىلوألإةيآلاوةيآلاهذهيفو(
نألبقًالصتمناكيباطخلايحولانإكلذنملدتسنف
فورعملا)رتاوتلادرجمىلعدامتعالانكيملفباتكلارّطُس
فيرحتللةضرعمهيلإيحويسانأالبديلقتلاف.ديلقتلاب
دمتعُياليحولاعاطقنادعبفناصقنلاوةدايزلاونايسنلاو
ةجحلةميقيقبيالاذهو.باتكلاىلعدمتعُيامكهيلع
نمديلقتلابناكهلكينيدلاماظنلاوةعيرشلانأبنييديلقتلا
ىلعةدملاكلتلكيفيحولاعاطقنامدعلىسومىلإمدآ
.اهسفنةاروتلايفنيمدقألاءابآلاءابنأنمفرعُيام

»ْمُكِدْعَبْنِمْمُكِلْسَنَعَمَوْمُكَعَميِقاَثيِمٌميِقُماَنَأاَهَو«٩
٥٤:٩ءايعشإو٦:١٨ص

ناسنإلاوهللانيبقاثيملاناكخلايِقاَثيِمٌميِقُماَنَأاَهَو
نيبوهنيبًاقاثيمماقأهنأركذيملوهسفن»ميهولإ«هللالمع
نأىلعليلداذهو.نافوطلالبقاوناكنيذلاسانلا
ناسنإلانمهللاىلإبرقأناكنافوطلادعبيذلاناسنإلا
حونىلعًاروصقمقاثيملاكلذنكيملو.نافوطلالبقيذلا
دهعلا»قاثيملا«ىنعمو.ًاضيأمهلسنلناكلبهينبو
امكسانلاكلذدعبكلهيالهللانإانههبدوصقملاو
.ذئنيحمهكلهأ

حلٱِسُفْنَألٱِتاَوَذِّـلُكَعَمَو«١٠
ْ

ِروُيُّطلٱ:ْمُكَعَميِتَّـلٱِةَّـَي
لٱَو
ْ
ِعيَِمجْنِم،ْمُكَعَميِتَّـلٱِضْرَألٱِشوُحُوِّـلُكَوِمِئاَهَب

خلٱ
ْ
لٱَنِمَنيِجِرَا

ْ
لُف
ْ

.»ِضْرَألٱِناَوَيَحُّلُكىَّـتَحِك
١٤٥:٩رومزم

ةيناثكلهيالهنأىنعملاومئاهبلاوسانللماعقاثيملاف
.نافوطلاباهكلهأامكمئاهبلا

ًاضْيَأٍدَسَجيِذُّلُكُضِرَقْنَيَالَفْمُكَعَميِقاَثيِمُميِقُأ«١١
.»َضْرَألٱَبِرْخُيِلٌناَفوُطًاضْيَأُنوُكَيَالَو.ِناَفوُّطلٱِهاَيِمِب

.قاثيمللريسفتةيآلاهذه

ملٱُةَمَالَعِهِذٰه:ُهللاٱَلاَقَو«١٢
ْ
لٱِقاَثيِ

يِنْيَبُهُعِضاَواَنَأيِذَّـ
حلٱِسُفْنَألٱِتاَوَذِّـلُكَْنيَبَو،ْمُكَنْيَبَو

ْ
َىلِإْمُكَعَميِتَّـلٱِةَّـَي

»ِرْهَّـدلٱِلاَيْجَأ
١٧:١١ص

باتكلايفةمالعلاتءاجخلاِقاَثيِْملٱُةَمَالَعِهِذٰه
يأتايآلااهنموةيلمعلارومألاوةيعيبطلارومأللسدقملا
»ةلالدلاوةيآلاب«نكامألاضعبيفتمجرُتو.تازجعملا
ددعو٢٢:١٣و١٣:١٦و٣:١٢جورخو١٧:١١صرظنا(

:٨٦و٦٥:٨رومزمو٢١:٢٩بويأو٢:١٢عوشيو١٧:١٠
.)٤٤:٢٥ءايعشإو١٣٥:٩و١٧

يفِيسْوَقُتْعَضَو«١٣ ٍقاَثيِمَةَمَالَعُنوُكَتَفِباَحَّـسلٱِ
.»ِضْرَألٱَْنيَبَويِنْيَب

١:٢٨لايقزح

يفِيسْوَقُتْعَضَو هلوقانهرابتعالاقحتسياممِباَحَّـسلٱِ
باحسلاسوقنأىلعحيرصصنوهوعضأال»تعضو«
ةبترمتناكلبذئمويةعيبطلاملاعيفةديدجةثداحنكتمل
هنأكفيلصألاقلخلامايأيفهللااهقلخيتلاسيماونلاىلع
سيماونىلعةبترماهتلعجيتلاسوقلانإلاقىلاعت
ةمالعكلاهلعجأرطملاتارطقيفهراسكناورونلاساكعنا
هللاةمحرنمكلذيفامىفخيالورخآنافوطنمألا
.هانعمامنيينادلكلادنعنافوطلاإبنيفءاجو.هناسحإو

ةبيجعلاساوقألااهبرقدنعةديعبلاراتسإةهالإلاتعفر«
اهقلخيتلا)ناولألاةفلتخملااهقئارطيأسوقلاحزُقديري(
ةهلآلا(يمامأةهلآلاكئلوأ)ساوقأيأ(رولب.هدجملونأ
عمىرخآةهلآدوصقملالعلوينادلكلالصألايفاذكعمجلاب
كلذىسنأالو)ساوقألاكلتةعفارلاراتسإوقلاخلاونأ
.»ًادبأ

،ِضْرَألٱَىلَعًاباَحَسُْرشْنَأىَتَمُنوُكَيَف١٤«١٧-١٤
لٱِرَهْظَتَو

ْ
يفُسْوَق يِنْيَبيِذَّـلٱيِقاَثيِمُرُكْذَأِّـينَأ١٥،ِباَحَّـسلٱِ

يفٍةَّـيَحٍسْفَنِّـلُكَْنيَبَوْمُكَنْيَبَو ًاضْيَأُنوُكَتَالَف.ٍدَسَجِّـلُكِ
ملٱ
ْ
لٱِتَناَكىَتَمَف١٦.ٍدَسَجيِذَّـلُكَكِلْهُتِلًاناَفوُطُهاَيِ

ْ
ُسْوَق

يف ِّـلُكَْنيَبَوِهللاٱَْنيَبًاّيِدَبَأًاقاَثيِمَرُكْذَألاَهُِرصْبُأ،ِباَحَّـسلٱِ

ألَا
َ
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يفٍةَّـيَحٍسْفَن :ٍحوُنِلُهللاٱَلاَقَو١٧.ِضْرَألٱَىلَعٍدَسَجِّـلُكِ
ملٱُةَمَالَعِهِذٰه

ْ
لٱِقاَثيِ

ٍدَسَجيِذِّـلُكَْنيَبَويِنْيَبُهُتْمَقَأاَنَأيِذَّـ
.»ِضْرَألٱَىلَع
ص١٦:٦لايقزحو٤٥و٢٦:٤٢نييوالو٢٨:١٢جورخ
١٩و١٧:١٣

.)ضرألاقوفوجلايفيأ)١٤ع(ِضْرَألٱَىلَع
ىسنيالهللانألزاجممالكلايف()١٥ع(ُرُكْذَأِّـينَأ

.)ةمالعلاهتيؤربدهعلاركذينمكيدهعبيفأينأىنعملاف
هدهعةمالعرصبينمكنوكأيأ)١٦ع(َرُكْذَألاَهُِرصْبُأ

.)هركذيف
.)قبساملديكوتاذه()١٧ع(ِقاَثيِْملٱُةَمَالَعِهِذٰه

لٱَنِماوُجَرَخَنيِذَّـلٱٍحوُنوُنَبَناَكَو«١٨
ْ

لُف
ْ

ًاماَحَوًاماَسِك
.»َناَعْنَكوُبَأَوُهٌماَحَو.َثَفاَيَو

١٠:٦ص

عمنافوطلادعبةيناسنإلاةايحلانإَناَعْنَكوُبَأَوُهٌماَح
.ًاماعشيوشتلاوةدئاسةئيطخلالزتملةتباثمدقىلعاهمايق
ناكئشانلامثإلانكلذئنيحهيخأمدكفسيملخألانإمعن
لسنماقمناعنكلسناهيفماقودارفألاورسُألايفلمعي
.نيياق

ُّلُكْتَبَّـعَشَتِءَالُؤٰهْنِمَو.ٍحوُنوُنَبْمُهُةَثَالَّـثلٱِءَالُؤٰه«١٩
.»ِضْرَألٱ

١٠:٣٢ص١:٤مايأ١و٥:٣٢ص

سانلالكقرغأنافوطلانأىلعحيرصّصنةيآلاهذه(
نإوةنيفسلايفهعماوناكنيذلاهتيبلهأوحونىوس
هيلإبهذامفالخبذئمويةنوكسملاضرألاّمعنافوطلا
.)مهضعب

٢١.ًامْرَكَسَرَغَوًاحَّـالَفُنوُكَيٌحوُنَأَدَتْبٱَو٢٠«٢٠،٢١
خلٱَنِمَِبَرشَو

ْ
.»ِهِئاَبِخَلِخاَدىَّـرَعَتَوَرِكَسَفِرَْم

:٢٣و٢٠:١لاثمأ١٢:١١لاثمأو٤:٢و٢٣و٣:١٩ص
٣٢و٣١

لصألايفو(خلاًامْرَكَسَرَغَوًاحَّـالَفُنوُكَيٌحوُنَأَدَتْبٱَو
)ةعارزللةدعمضرأوأ»همدا«(لقحلجرحون«يناربعلا
هرمألوأنمًاحالفناكهنألدياذهو»ًامركسرغيذخأ
ةريثكموركلالزتملو.ًامركسرغهنأوهديدجلارمألاف
نإنظيوأفرعينكيملهنأرهاظلاو.ةينيمرأيفةيمان

.راعلايفنيريكسلالوأراصواهبرشىتحركسترمخلا
يناربعلالصألاةدعاسمعملدي»هئابخلخادىّرعت«هلوقو
الوًاقافتاناككلذنإوأًاوهسالًادمعهتروعيدبأهنأىلع
.ركسلاكلذىلعهلمحيذلانأيفبير

ََربْخَأَو،ِهيِبَأَةَرْوَعَناَعْنَكوُبَأٌماَحََرصْبَأَف٢٢«٢٢،٢٣
َىلَعُهاَعَضَوَوَءاَدِّـرلٱُثَفاَيَوٌماَسَذَخَأَف٢٣.ًاجِراَخِهْيَوَخَأ
لٱَىلِإاَيَشَمَواَمِهِفاَتْكَأ

ْ
َىلِإاَُمهاَهْجَوَواَمِهيِبَأَةَرْوَعَاَرتَسَو،ِءاَرَو

لٱ
ْ

.»اَمِهيِبَأَةَرْوَعاَِرصْبُيْمَلَف.ِءاَرَو
٦:١ةيطالغو٢٠:١٢جورخ

ىأرنأبماحبنذنكيملخلاََربْخَأَو...ٌماَحََرصْبَأَف
ءزهلارابخإلابهدصقناكنإاميسالوربخأنأبلب
امهيبألنيمركمنييقتاناكفهاوخأامأ.هيبأبةناهتسالاو
نأماحىلعناكواهايرينأنودبءادرلاباهيبأةروعارتسف
وٰأجيسنلانمةعطقانهءادرلاو.ملكتيالوكلذكاهرتسي
.هندباهبيطغييأاهبلمتشيةفحلموأةءابع

ُهُنْبٱِهِبَلَعَفاَمَمِلَعِهِرَْمخْنِمٌحوُنَظَقْيَتْسٱاَّـمَلَف«٢٤
ُ»ريِغَّـصلٱ

هئانبأرغصأيأُريِغَّـصلٱُهُنْبٱِهِبَلَعَفاَمَمِلَع...ٌحوُن
ماحنكلو)١٦:١١ليئومص١و٤٣:٢٩و٤٢:٣٤صرظنا(
ناعنكلبنعليملحونو.ثفايلبحونءانبأرغصأبسيل
ماسبسيلوهوماحبسيلانهرغصألانبالاف.هنبا
ناكهنأحّجرملاوناعنكهنأيقبفهلعفنمرهظاِملةرورضلاب
ديفحلاىلعنبالامسانوقلطينويناربعلاو.رغصألاماحنبا
هنألريغصلاحوننباهنأليقو.)٣١:٥٥و٢٩:٥صرظنا(
ةروعىأرناعنكنإسوناجيروأىأرو.حونةلالسرغصأ
هدجبئزهناعنكنإارزعنبالاقو.ًاماحهابأربخأوهدج
اهلكهوجولاىلعىنعملاو.هبنذركذيملباتكلانأعمًاريثك
هديفحوأرغصألاهنباهلعفامفرعوقافأاملًاحوننإ
ضعبلاقامىلعةنعللاهذهو.هنعلراعلانمناعنك
الولاسنألالكنعنيطحنمماحلسنتلعجنيرسفملا
ةيقيرفإديبعنمةطسوتملاروصعلايفهنمناكنماميس
ةلزنمغلبماحلسننإيسنهنأرهاظلالاقيالونادوسلا
ةبيثكةميظعلاندملااونبمهنإوةيلاخلاروصعلايفةيلاع
ثفايدالوأناكمايأكلامملاوتاونقلااوأشنأولبابوىونينو
ينباودبعتساوابروأيفرخآىلإناكمنمنولقتنيةلاج
ةيقيرفإيفطحناهلسننألرصميفًاليوطًانامزليئارسإ
ليلدالو(ةيدوبعلاوةساخنلاةعاضبةريثكًانورقيقبوًاريثك
.)ةيدبأةنعللاهذهنأىلع

ألَا
َ
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لَم:َلاَقَف«٢٥
ْ

لٱَدْبَع.ُناَعْنَكٌنوُع
ْ

.»ِهِتَوْخِإلُنوُكَيِديِبَع
٢١و٩:٢٠كولم١و٩:٢٣عوشي٢٧:١٦ةينثت

مالككرعشلاةروصىلعةءوبنلاهذهُناَعْنَكٌنوُعْلَم
هنأكماحنعاهيفتكسو.)٤ص(هيفرختفايذلاكمال
لكف.)٢٢ع(يفرهظامريغىلعةءاسإلانمًائيشتأيمل
وههنألًاثالثباصملابهيلعاعدوناعنكبقلعتمحونهرك
.ةقباسلاةيآلايفلّصُفامىلعماحالءيسملا

عوشيءاليتسابكلذمتو.ديبعلاىندأيأِديِبَعْلٱَدْبَع
نإفًامئادهلسنقفارتملةنعللاهذهنكلناعنكضرأىلع
نوينوديصلارهتشاو.ممألاءامدقنيباومظعنييثحلا
اونعُلفتايحورلايفًاريثكاوطحنامهنكلةراجتلابنويقينيفلاو
امك)ةينثولايأ(كرشلامهتنعلتناكفناثوألامهتدابعب
خيراتباتكيفتنمرنيللاق.ديحوتلاماسةكربتناك
مدلاكفسمهجزميفدحأنييناعنكلارابيمل«ميدقلاقرشلا
ةنايدتتامأ«هلوقرزيركنعلقُنو.»مهتهلآلًاماركإروجفلاب
ناهذأتدسفأوةيرشبلاةعيبطلافطاوعنسحأنييناعنكلا
مهيفدُسيملوةعالخلاوقسفلاوةيلاوتملاتافارخلابرشبلا

.»لئاضفلانمءيش

لَو.ٍماَسُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم:َلاَقَو«٢٦
ْ
ًادْبَعُناَعْنَكْنُكَي

.»ُهَل
١١:١٦نييناربعو١٤٤:١٥رومزمو٨و٧و١٧:٧ص

هللاحيبستلاةروصبماسحونكرابٍماَسُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم
.ههلإبرلاكرابيفًاكرابمماسلسننكيللاقهنأكف

ماسةكربو.ثفايوماسليأُهَلًادْبَعُناَعْنَكْنُكَيْلَو
.رشبللًايدافيتأينأعمزملاميظعلاهنبايفيه

يفَنُكْسَيَفَثَفاَيِلُهللاٱِحَتْفَيِل«٢٧ لَو.ٍماَسِنِكاَسَمِ
ْ
ْنُكَي

.»ْمُهـَلًادْبَعُناَعْنَك
٣:٦و١٤و٢:١٣سسفأو١١:١٧ةيمور

ركُذوماسةكربيف»هوهي«برلاركُذَثَفاَيِلُهللاٱِحَتْفَيِل
يفسواثوههوهينأعمثفايةكربيف»ميهولإ«هللا
نوكينأبلغهنكلةينيتاللايفريتبوجوأبوجوةينانويلا
يفةرابعلاهذهيفو.ماسينبدنعدهعلاهلإهللامسا
تفيف»تفيميهولإتفي«اهّصنوسانجيناربعلالصألا
هنأرابتعابهللامساهوهيف.ثفايةيناثلاتفيوحتفيىلوألا
نيملاعلاهلإهنإرابتعابهمساميهولإو.ةمعنلاودهعلاهلإ
اوناكومهموختعّسووضرألاثفايينبلحتففةعيبطلاو
يفميدقلاندمتلابابرأماحلسنناكنإفممألاحجنأ

سرافويداملهأونيينادلكللةوقلامظعمناكهنإفرصم
مهنموثفايلسننممهلكودونهلاونامورلاونانويلاو
.ةثيدحلاروصعلايفيرشبلاسنجلاءاسؤرنويبروروألا

يفَنُكْسَيَف ماسلسننإةهجنملاقُيٍماَسِنِكاَسَمِ
مظعأمهنيذلادوهيلانألثفاينكاسميفمويلانكسي
نطومهلسيلوايسآوابروروأيفنونكسيماسللثمم
لسنيفراشتنالالكةرشتنممهنيدتازايتمانكلصاخ
يفنكسنيدلايفمهماقمهمايقبثفايلسننأكفثفاي
نيكسمتماوقبيملدوهيلانإكلذقوفلوقنو.ماسنكاسم
ةمعنلاودهعلاهوهيحيسملاباونمؤيملهللانيدنمءزجبالإ
امكهتمظعلكدقفيملماسلسننكلثفايونبهبنمآو
.يتأيامممهفُي

َهلًادْبَعُناَعْنَكْنُكَيْلَو
ُ

رسخنكينإوًاماسنإْم
.دبعهنإفناعنكفالخبًاخألزيملفهنكاسم

َنيِسَْمخَوٍةَئِمَثَالَثِناَفوُّطلٱَدْعَبٌحوُنَشاَعَو«٢٨،٢٩
،ًةَنَسَنيِسَْمخَوٍةَئِمَعْسِتٍحوُنِماَّـيَأُّلُكْتَناَكَف٢٩.ًةَنَس
.»َتاَمَو

ًاليوطًارمعيأنافوطلالبقنيذلاشيعحونشاع
٦٠٠ماسشاعفًاعيرسصقنيرمعلاذخأمثنموةنس٩٥٠
هدعبشاعوةنس٢٣٩ةليلقروصعدعبجلافشاعوةنس
رظنا(كلذيفميظعكشعقوو٢٠٥حراتوهودحاوناسنإ
.)١١:٣٢صريسفت

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

١١:٩صىلإ١٠:١صحونينبديلاوم
ذنمالإرمألالوأيفمامتهالاقحباسنألاهذهبمتُهيمل
ةثيدحلاةنمزألايفةيرشبلاةفرعملاتعستااملهنإفةليلقنينس
امكضرألاهجوىلعرشبلاقرفتةقيقحواهتحصتنهربت
ىلعءاليتسالاىلعرصتقيملماحلسننأنيبتواهيفءاج
تارفلاوةلجددالبىلعًاضيأىلوتسالببرعلاةريزجهبش
نيحضرألاةمسقانلاهيفو.نأشتاذتناكهكالمأنأو
تلبلبتومهنكاسمدودحتنيعوكلامملاوممألاتأشن
.ممألاقرفتلىربكلاةلعلاةنسلألافالتخاناكوةنسلألا
سيلديلاوملاهذهىلعمالكلانأانهبجيوهركذمهياممو
أبنلبدارفأةمجرتالوباسنألودجيأيخيراتإبنب
نأوصاخشأءامسأالممأءامسأءامسألانأوبوعش
ممألاىلعمالكلاو.لبقتسملاباليضاملابقلعتياممكلذ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
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ليصفتلايفأدتباو.ليصفتلاباهميسقتىلعمثلامجإلاب
نألًالوأكلذبىتأامنإوحونينبرغصأثفايديلاومب
هلسنرمأنمنوفرعياونوكيملرفسلااذهةباتكدنعسانلا
دالبمهنكاسملعجوىلوألاماسقألاىلعرصتقاو.ًاليلقالإ
ينبىلعمالكلايفذخأمث.طسوتملارحبلاودوسألارحبلا
نيياقلسنكحونرئاشعرئاسنيبهلسنناكيذلاماح
ةلجدولينلاراوجيفمهنكاسمتناكو.مدآرئاسنيب
نولوجينوينقايلاناكمايأةميظعًاندماوماقأوتارفلاو
.ةيروسيفمهيشاومنوعرينويماسلاوابروأيفةيربربرئاشع
يأةريزجلايفنييماحلانوبراحياوذخأنأاوثبلاممهنأىلع
نييماحلاخيراتو.مهضرأىلعءاليتساللنيرهنلانيبام
مودسهركذو.ناعنكضرأبمهتماقإنامزىلإلصتم
نأىلعلدينيترماعاتناكامهنأنيبيبولسأىلعةرومعو
١٨٠٠وحنبداليملالبقناكيذلااهبارخلبقناكأبنلااذه
نيطسلفاونكسدقنويناعنكلاناكاملو.رثكأوأةنس
نمزناكهنألدتساىسومرصعلبقاممأاهيفاوراصو
نظُيناكامملوطأهنأوميهاربإداليمونافوطلانيبليوط
لسنىلعهلاطأامكماسلسنىلعمالكلابتاكلالطيملو
ميسقتوجلافوناطقينيريبكلاهيمسقدنعفقولبماح
لسنىلعمالكلاكرتوةمأةرشعثالثىلإلوألالسن
ليوطنمزئبنتنييناطقيلاءامسأو.رخآتقوىلإجلاف
.برعلاءامدقنيبةريثكلاءامسألانماهنألًادج

َهلَدِلُوَو.ُثَفاَيَوٌماَحَوٌماَس:ٍحوُنيِنَبُديِلاَوَمِهِذٰهَو«١
ُ

ْم
.»ِناَفوُّطلٱَدْعَبَنوُنَب

١٩و٧و٩:١ص

نسلابيترتىلعانهةثالثلاركذُثَفاَيَوٌماَحَوٌماَس
.)١٠:٢١و٩:٢٤صريسفترظنا(

ُلاَبوُتَوُناَواَيَوياَداَمَوُجوُجاَمَوُرَموُج:َثَفاَيوُنَب«٢
.»ُساَريِتَوُكِشاَمَو
١:٥مايأ١

.مهضعبدالوأىلعملكتومهنمةعبسدعَثَفاَيوُنَب
يلصألامهنكسمناكورموجةريشعيأُرَموُجلوألا·

ًانامزاوماقأونييداملاونييثيكسلانيبيداموجوجام
اهنمرخآلاىلعاوكرتودوسألارحبلاونييزقرحبدنع
ايسورطساوأغلبمهنمميظعمسقومرقلايفمهمسا
مساهنمو(كرميندلايربمسناكفكيتلبلاراوجو
كلذريغوسلاويرمسو)اكيربمسسوسينوسرك
.نييتلسلابيمُسيذلاليجلامهلامجإلابو

نويثيكسلايهوجوجامةريشعيأُجوُجاَميناثلاو·
.اهيبونجوساقوقلايلامشيتلادالبلااوكلمنيذلا
ةطلتخمةيثيكسةريشعمهونييتامرسلانمنويسورلاو
.نييداملابًاليلق
نيذلانويداملامهويادامةريشعيأياَداَمثلاثلاو·

ىنعمو.هنميبرغلابونجلاونييزقرحبيبونجاونكس
اروككاسركمهدالبيفوضرأنييداكألاةغليف»ادام«
حونكلفنإاودقتعانويداكألاو)قرشلالبجيأ(
.هيلعرقتسا
يأاينويأناكسمهوناوايةريشعيأناَواَيعبارلاو·

.نانويلاضرأ
ناكسينيرابيتلامهولابوتةريشعيألاَبوُتسماخلاو·

.دوسألارحبلانميقرشلابونجلا
يكسملامهوكشامةريشعيأكِشاَمسداسلاو·

.اينيمرأوسيخلكناكس
لاقامىلعمهوساريتةريشعيأُساَريِتعباسلاو·

رخُألئابقمهنأبليقدقونويسارثلاموجرتلاوسوفيسوي
اذهونييسارثاوناكثوغلافلساتيجلاو.لوألاحّجرملاو
.ثيدحلانييسارثلاليجنييفانيدنكسلانأىلعلدي

ىرغصلاايسأنولغشياوناكثفايينبنإركُذاممنيبتف
رحبلالحاوسونييزقرحبدالبكةيبرغلادالبلاوةينيمرأو
رحبلالحاوسىلعكلذدعباورشتنامهنإوةيلامشلادوسألا
اودتمامهنأبتاكلاركذيملو.ابورألكوةيلامشلاطسوتملا
اهناكسهذهفدنهلاوباجنبوايرتكبوايثربكقرشلايفًاضيأ
بتكلايفو.نيينامورلاونيينانويلاونيينامرجلاكنويثفاي
اوفلخونيعرابءايكذأاوناكنايرألانإةميدقلاةيتيركسنسلا
مهنأبةيماسلاةاروتلامهتفصووةاروتلاادعامبتكلانسحأ
.ملاعلاةبتكرهمأومدقأ

.»ُةَمْرَجوُتَوُثاَفيِرَوُزاَنَكْشَأ:َرَموُجوُنَبَو«٣

.ماسقأةثالثمهوَرَموُجوُنَبَو
ايمرإ(ةينيمرأراوجيفمهنطووزانكشأةريشعيألوألا·

نمنييناملألالكنإنوعديمويلادوهيلاو)٥١:٢٧
.زانيكشأ
ضعبيفتيمُسوثافيرةريشعيأُثاَفيِريناثلاو·

ىلعمالكلارظنا()١:٦مايأ١(ثافيدمايألارفسخسن
مهوحّجريامىلعثافيرباوصلاو)يتأياميفمينادود
.نييتلساوناكو)نيينادلكلاوأ(نيفيرلابجناكس

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
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مهنأكشالوةمرجوتةريشعيأُةَمْرَجوُتثلاثلاو·
.ةينمرأناكس

.»ُميِناَدوُدَوُميِّـتِكَوُشيِشْرَتَوُةَشيِلَأ:َناَواَيوُنَبَو«٤
٣:٦ليئوي

.ماسقأةعبرأمهوَناَواَيوُنَبَو
نانويلارئازجناكسمهوةشيلأةريشعيأُةَشيِلَألوألا·

نانويلامسانإفرييغتلاضعببنآلاىلإمهمسالزيملو
سلويأدالبلاكلتماسقأضعبءامسأنمو.»سألا«
ةشيلأرئازجتركُذو.سيسينوبوليبةعيطقيفسيلأو
.)٢٧:٧لايفزح(لايقزحةءوبنيف
ناكساوسيلمهوشيشرتةريشعيأُشيِشْرَتيناثلاو·

تسيلنظُيامىلعاهنألمهضعبنظامكسوسيترت
نييسرتلامهنأحّجرملافةميدقلاةنمزألايفمهنكاسملوأ
يفروصعلانمىضماميفيوقليجمهوينيهرتلاوأ
مهمهنأحّجرملاو.اينابسمثاينيدرسواكيسركوايلاطيإ
يداولايأرفيلدلكرهنبصمىلعسوسيترتاونبنيذلا
رهظامىلعاوناكو.مهمساباهومسواينابسيفريبكلا

رشتنااملنكلونييناوايلانمةريغصةليبقرمألالوأيف
نانويلادالباورمعتساورحبلاطوطشىلعنويشيلألا
ملفبوينادلايلامشةديعبلانيضرألانويشيشرتلاذخأ
.ةيلامشلاايلاطيإضرأاولصونأدعبالإرحبلااوغلبي
ةيرحبةمأتناكوميتكةريشعيأُميِّـتِكثلاثلاو·

اهنأحّجرملاوميتكاهتمصاعتناكوسربقتنكس
.طسوتملارحبلالحاوسضعبوىرخأرئازجتنكس
ينودكملاردنكسايعُدوًاضيأميّتكةينودكميفناكو
.)١:١اكما(ميتككلم
يلصألاظفللالعلومينادودةريشعيأُميِناَدوُدعبارلاو·

مايألارفسيفاموخسنلانمريثكيفامىلعمينادور
ةخسنلاو)١:٧مايأ١(نيعبسلاةمجرتيفلوألا
ةدشلمالعإلايفلادلابءارلالدبُتامًاريثكو.ةيرماسلا
نوكيفةيناربعلايفرخآلانمنيفرحلادحأةروصبرق
.سدورةريزجناكسنويدورلامهنويمينادورلا

ٍناَسْنِإُّلُك،ْمِهيِضاَرَأِبِمَمُألٱُرِئاَزَجْتَقَّـرَفَتِءَالُؤٰهْنِم«٥
.»ْمِِهَممُأِبْمِهِلِئاَبَقَبَسَحِهِناَسِلَك
٢٥:٢٢و٢:١٠ايمرإو٧٢:١٠رومزم

وأةيرحبلادالبلاماسقأانهرئازجلابدوصقملاِمَمُألٱُرِئاَزَج
لايجألاانهممألاىنعمو.ةيرحبلاطوطشلاىلعيتلادالبلا
.ذئنيحدوهينمنكيملهنألدوهيلاريغالسانلافونصيأ

.»ُناَعْنَكَوُطوُفَوُمِياَْرصِمَوُشوُك:ٍماَحوُنَبَو«٦
٢:١٣ص١:٨مايأ١

ةغللابتكيفو)مح()םח(ةيناربعلايفماحٍماَح
يفو.ءاضمروأةرارحيأ)םח(نعلوقنمهنأةيناربعلا
راصمحوهنخسءاملاوهامحأيأهرجسرونتلامحةيبرعلا
اذهنأىلإنوريثكبهذنيرسفملاضعبلاقو.دوسأ
وأسمشلاناحفلوأرحهانعموةيناربعلانملوقنممسالا
ىنعمناكًاليمجثفايىنعمناكاملو.رمسأوأسبغأ
ضعبًاينوتيزمهنولنيذلاناكوناولألادوسابأودوسأماح
ضرأ«يأميدقلارصممسايميخنإحّجرملاو.ماسلسن
تيمُسوايميخكرتولباهامسو)٧٨:٥١رومزم(»ماح
.ماسقأةعبرأنويماحلاو.اهتبرتداوسلكلذب
ةيقيرفأايبويثإتسيلاهنكلايبويثإشوكينبدالبولوألا·

تارفلاوةلجدضرأنييشوكلانطونإفايسأايبويثألب
ىلإاودتماكلانهنمومهتوقمظعودورمنمهعفرثيح
دالبوةبونلااونبمثرمحألارحبلااوزاتجاوبرعلادالب
شوكدالببطيحينوحيجرهننإةاروتلايفو.شبحلا
نهاكتنبىسومةجوزةروفصتناكو.)٢:١٣ص(
نييشوكلاةمظعتركُذو.)١٢:١ددع(ةيشوكنايدم
.روهشملاينانويلارعاشلاسريموألدايلألايف
ةغيصب)نيرصميأميرصمةيناربعلايف(ُمِياَْرصِميناثلاو·

رصمىلإرصمةمسقىلإةراشإكلذيفلعلوةينثتلا
يفرظنلانمكبشغربىأرو.ىلفسلارصموايلعلا

ءامدقنأاهنادبأةئيهوةيرصمتاطنحمةدعمجامج
فنصلانملبةيقيرفاةلالسنماوسيلنييرصملا
وأةيجساليبلاعورفلانماوسيلمهنأوريبكلايساقوقلا
يفنييرصملالصأنأويشوكلافنصلانملبةيماسلا
.ثيدحلاهخيراتيفكلذتبثأو.ايسأطساوأ
.ةيقيرفأيلامشةيبيللهأهونبوطوُفثلاثلاو·
.)١٩-١٥عرسفترظنا(ُناَعْنَكعبارلاو·

.اَكَتْبَسَوُةَمْعَرَوُةَتْبَسَوُةَليِوَحَواَبَس:َشوُكوُنَبَو«٧
.»ُناَدَدَواَبَش:َةَمْعَروُنَبَو
٢:١١ص٤٥:١٤ءايعشإ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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.نينثاىلإمسقُيمهنممسق.ماسقأةسمخَشوُكوُنَب
ونبناكوبرعلانمةليبقمسامويلاابسواَبَسلوألا·

لاقامىلعو.ايقيرفأىلإاورجاهمثةيبرعلايفابس
.هرصعيفمسالااذهبنومسُياوناكمهنأسوفيسوي
قاقزيلامشرمحألارحبلابناجىلعمهمسااوكرتو
.هنعديعبريغبدنملاباب)زاغوب(
بيرالو)٢:١١ص(نوشيفضرأىلعُةَليِوَحيناثلاو·

حجرملاوبرعلادالبنمًامسقتناكضرألاكلتنأيف
يفةليوحركُذو.مجعلاجيلخطوطشضعبتناكاهنأ
.نيرشعلاوةعساتلاةيآلا
يفتومرضحنييتبسلاضرأنأحّجرملاوُةَتْبَسثلاثلاو·

.)٢٦عريسفترظنا(برعلادالب
جيلخطوطشضعبىلعنويمعرلاناكوُةَمْعَرعبارلاو·

ضرأنميقرشلابونجلاىلعابشنامسقمهومجعلا
ىلعناددوبرعلادالبيفريمحتأشنمهنموةليوحلا
.مهنميبرغلابونجلا
نادديبونجلزيملهلسننأرهاظلاواَكَتْبَسسماخلاو·

اممنيبتف.مجعلاجيلخيقرشمهنطومنإمهضعبىأرو
يبونجلافنصلاتبتُكمويناكهنأديلاوملاهذهيفركُذ
الرمسألاليجلانإفنييشوكللًانكسمبرعلادالبنم
دشأمهنإفتومرضحونميلايفاميسالوكلانهلازي
نملاحترالابنويشوكلاراصو.برعلارئاسنمةرمس
يفناكمهرثكأنكلشبحلاوةبونلايفرخآىلإناكم
نإنيبتةيروشألاتاباتكلاونيرهنلانيبامىلإةريزجلا
.نويماسلامهمحاز

يفًاراَّـبَجُنوُكَيَأَدَتْبٱيِذَّـلٱَدوُرْمِنَدَلَوُشوُكَو«٨ ِ
»ِضْرَألٱ
٦:٤ص٥:٦اخيم

شوكنباناكدورمننأىنعملاسيلَدوُرْمِنَدَلَوُشوُكَو
نأىنعملافكبرمامكةسمخلاهدالوأنيبركذُيملهنأل
باتكلايفريثكاذهلثمو(دورمنفلسنمناكشوك
دقدورمنرصعيفسانلاناكو.)ةيبرعلاةغللاوسدقملا
.ةنيعمضرأيفةمأوأةليبقلكتنكسو.اورثك
لئابقلاتناكفاهيفيوقومظعنملةليبقلكتعضخو
ىلعمهربجأفلئابقةدعداسومهضعبيوقمثو.ةلقتسم
.ةدحاوةكلمممهلعجوىرقلاوندملاءانب

)ةيرصمميجلاو(»ربج«ةيناربعلايفوًاراَّـبَجُنوُكَيَأَدَتْبٱ
ةينيعبسلايفوهو)٦:٤صريسفترظنا(برحلجريأ
ةروصىلعًاضيأقلطينانويلادنعوهورابجيأ(نويروأ

ءازوجلاو.ًاضيأءازوجلابورابجلاببرعلادنعةفورعملاموجنلا
ينثالاجاربألادحأنيمأوتلاةروصيهيتلاءازوجلاريغانه
لاقو.رابجلاةينادلكلانافوطلاةصقيفدورمنمساو)رشع
ِهمسانم«سيسلاقو.يصاعلادورمنىنعمنإمهضعب
.»نييداكلاةنيدمادرمأ

:ُلاَقُيَكِلٰذِل.ِّـبَّـرلٱَماَمَأٍدْيَصَراَّـبَجَناَكيِذَّـلٱ«٩
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأٍدْيَصُراَّـبَجَدوُرْمِنَك

٦:١١ص

نيحالفلاةايحنويحيسانلاناكنيحٍدْيَصَراَّـبَجَناَك
شوحولااوبراحينأنيرطضماوناكيشاوملاةيبرتوثرحلاب
لتقدورمنلعلو.ذئمويراطخألاميظعنمكلذناكو
ذخأوةعاجشلاوةوقلابرهتشافةلئاهلاعابسلاضعبًاموي
سولموررمأنمناكامكاهديصوشوحولالتقنمرثكُي
راصكلذبوةاعرلاهباحصأسيئرراصف)ةيمورةنيدميناب(
.كلموداسومهريمأ

تافصلانمةفصبةرابعلاهذهتنرتقااذإِّـبَّـرلٱَماَمَأ
مامأديصرابج«ىنعمنوكيفةفصلاكلتةمظعىلعتلد
برلامامأئطاخلاىنعمو.كلذيفميظعرابجهنإ»برلا
.)١٣:١٣صرظنا(كلذىلعسقوميظعةئيطخوذهنأ

لَكَوَدَّـكَأَوَكَرَأَوَلِباَبِهِتَكَلَْممُءاَدِتْبٱَناَكَو«١٠
ْ
يف،َةَن ِ

.»َراَعْنِشِضْرَأ

مثةيآلاهذهيفركُذامندمنمتناكِهِتَكَلَْممُءاَدِتْبٱ
ماسقألوأتناكف.)١١ع(يفركذامكروشأدالبىلإدّتما
ةريزجلانملفسألامسقلاولبابيأ»راعنشضرأ«هتكلمم
اهنمىلعألامسقلاروشأتناكونيرهنلانيباميهيتلا
ةئيهكاهفورحيتلايأ(ةينيفسلاتاباتكلايفتيمُسو
.رموس)ةيلبابوةيروشأنمةميدقلاتاباتكلايهونيفسلا
:٥اخيم(»دورمنضرأ«اخيمةءوبنرفسيفلبابتيعُدو
.ًاعبرأاهندمتناكو)٦

تمجرُتوهللابابيأىلإبابيأثمسنيبلاقَلِباَب
ىلع»اريميداك«يداكألااهمسانمةيروشألاىلإىنعملااذهب
يداحلاحاحصألايفّنيُبو.ةينادلكلانيوكتلاةصقيفام
ةنسلألاتلبلبتاهيفهنألةلبلبلانماهنأرفسلااذهنمرشع
.)١١:٩صريسفتيففالتخالااذهىلعمالكلايتأيسو(

صصقةءادبيف«ينادلكلانيوكتلاإبنيفءاجَكَرَأ
يفتيمُسدقلبابيبونجةميظعلاةنيدملاتناكرابجلا
ماليعكلمتنخننردكاهمدهواهبهنو.»كرأنيوكتلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ةنس(لابينابروشأتاباتكلايفامىلعم.ق٢٢٨٠ةنس
يفلبابنمًاخسرفنيثالثدمأىلعيهو)م.ق٦٧٠

نمرهظو.ةقرومويلااهمساواهنمنيقرشلابونجلا
نفادماهيفتناكهنأتيباوتلااياقبوكانهلالتلاتايداع
يفنوسنلورباتكًاضيأرظنا(نيمدقألانييروشألاكولملا
.)١٥٢و١٨صءامدقلاكولملا

ىلإةنسنيسمخذنممسالااذهنارودرثك.داكأوأَدَّـكَأ
دجُوهنألةيروشألاتايداعلانعنيثحابلاةنسلأىلعنآلا

ةبتكميفاميسالولامعألانمًاريثكةينيفسلاتاباتكلايف
تمجرُتاملو.ةضرقنملاةغللاكلتنمتمجرُتونوجرس
كلتنويماسلالخدينألبقهنأنيبتاهيفرظُنوتئرُقو
اهندمىنبدوسأفنصمهونوييداكألااهنكسضرألا
ةعارزلاوةثارحلادعاوقاوأشنأوةينيفسلافرحألاعرتخاو
كلمنوجرسناكو.نييماسلانعهوذخأيذلاندمتلاو
نمرخآكلميمُسو.م.ق١٨٠٠ةنسلبابيفيناجأ
ةبتكملابحاصوهو.)٢٠:١ءايعشإ(نوجرسبىونينكولم
دقنييداكألاةغلتناكذإو.م.ق٧٢١ةنساهأشنأيتلا
ىلإمدقألانوجرسةبتكمةمجرتيفذخأهرصعيفتيغلُأ
اهبتكيتلاموقرلااميسالوًاثيدحاهيفتدجُويتلااهتغل
.يناجأيفهتبتكميفاهعضووميجنتلاوكلفلايفنويداكألا
يفاهوعضوونييماسلاتافلؤماومجرتدقنويداكألاناو
رتسملاىأروو.نييماسلامصاوعمدقأنميهوكرأةبتكم
داليملبقراعنشضرأىلعاولوتسانييماسلانإسيَس
نييداكألاةكلممنوكتفةنسفالآةثالثوأةنسيفلأبحيسملا
.ًادجدهعلاةميدق

يفتيمُسو)١٠:٩ءايعشإ(ًاضياونلكىمستوَةَنْلَك
يتلادالبلاىلعلوتسأملأ«اهيفءاجفينالاكنيعبسلاةمجرت
اهنأىلعكلذلدف»جربلاتينبثيحينالاكولبابقوف
امقفوىلعاذهوروهشملاجربلاعضوميفلبابهاجتتناك
.ينادلكلانيوكتلاإبنيف

لِتْنِم«١١
ْ

َتوُبوُحَرَوىَوَنيِنىَنَبَوُروُّشَأَجَرَخِضْرَألٱَك
ملٱَيِه(.َحَلاَكَوىَوَنيِنَْنيَب،َنَسَرَو١٢َحَلاَكَوَْريَع

ُةَنيِدَْ
لٱ
ْ

.»)َُةريِبَك
٢:١٤ص

نيعبسلاةمجرتيفاذكُروُّشَأَجَرَخِضْرَألٱَكْلِتْنِم
مجارتلاوموجرتلايفنكلو.اتاغلفلاوةينايرسلاةخسنلاو
ةمجرتلايهو»روشأىلإجرخضرألاكلتنم«ةثيدحلا
وهو»روشأ«»يصي«ةيناربعلايفروشأجرخنإفةحيحصلا
يفلعفلااذهلزيملولصوىنعمبهسفنبدعتملعف
يصيهبءيشلاىصو«اهيففلوصولاىنعمديفيةيبرعلا

ةمجرتلانوكتاذهىلعف»هلصوهبءيشلالصوولصتا
معن.)اهبلصناوأ(روشألصوضرألاكلتنمةحيحصلا
الهنكلوًاريثك»جرخ«ىنعمبةيناربعلايفلعفلااذهىتأ
ديفيامفداريفهسفنبىدعتيهنأدعبيالوهانلقامعنمي
نوكيفغولبلاوأءاهتنالاىنعمنمضتيهنإوأ»ىلإجرخ«
عضومالذإ)اهنمجورخلابروشأغلبضرألاكلتنمىنعملا
دورمنىلعمالكلاف.)٢٢عرظنا(ماسنبروشأركذلانه
لامشلاىلإاوجرخلبابباوماقأنأدعبنيذلاّنييماحلاو
فشُكامكلذديؤيو.اهيلعاولوتساوروشأضرأاولصوو
نميبونجلاءزجلانأاهنمتبثهنإفةينيفسلاتاباتكلانم
روشأاوتأمهنإلوألانييداكألازكرمناكنيرهنلانيبامدالب
عوجرو.ناكملكيفمهوعضخأفنييماسلااوبراحو
بجويالدورمنىلإجرخوألصووأ»يصي«يفريمضلا
ةيناربعلانايبفرعنمىلعىفخيالامكجرخهسفنوههنأ
وأهموقوأهبعشدوصقملاوهيلإدنسألعفلايأةيبرعلاو
:يتأياميهروشأندمو.هلسن
لبابتقبسفةلجدئطاشىلعتناكوىَوَنيِنىلوألا·

.ًاليوطانامزاهتعضخأىتحةميدقلا
لدفىونينةيحاضيفتناكوَْريَعَتوُبوُحَرةيناثلاو·

.)ىونينةنيدميأ(ةنيدملاكلتةمظعىلعكلذ
وبألابرصنروشأاهءانبددجةنيدملاهذهَحَلاَكةثلاثلاو·

كولماهيفىنبيتلاندملاىدحإتناكورصانملش
.دورمنىمستاهلالطألزتملوبتاكملانييروشألا
هذهعقومققحتيملونيعلاسأريأَنَسَرةعبارلاو·

ةيملسدنعتناكاهنأنوسنلورنوناقلاىأروةنيدملا
.حلاكوىونيننيبقيرطلافصتنمىلعةريبكةيرقيهو

َهلَوَميِماَنَعَوَميِدوُل:َدَلَوُمِياَْرصِمَو١٣«١٣،١٤
َ

َميِبا
ْمُهْنِمَجَرَخَنيِذَّـلٱ(.َميِحوُلْسَكَوَميِسُوْرتَفَو١٤َميِحوُتْفَنَو
.»)ُميِروُتْفَكَوُميِتْشِلِف
١:١٢مايأ١

نييقيرفإلانمةطحنمممأعبسهنمناكُمِياَْرصِم
امكاهريغهنمناكوعمجلاةغيصباهؤامسأتركُذو
.ىرتس
لوألامسالااذهبناليجباتكلايفركُذوَميِدوُلىلوألا·

رفسيفركُذو.)٢٢ع(ماسنبدولنملسلستيماس
عضخيماحرخآلاو)٦٦:١٩ءايعشإ(ءايعشإةءوبن
ناكهنأرهاظلاف)٣٠:٥لايقزحو٤٦:٩ايمرإ(ةنعارفلل
مامتّنيعيملهنكسمنكللينلايداوناكسنم
.نييعتلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ناكهنأةلدأةدعل)لبونكوأ(لبونىأرَميِماَنَعةيناثلاو·
.اتلذلانكسي
َهلةثلاثلاو·

َ
مايأ٢(يفنوروكذملانويبوللاهنأحّجرملاوَميِبا

ناكو.)٣:٩موحانو١١:٤٣لاينادو١٦:٨و١٢:٣
.اتلذلانميبرغلابناجلامهنطو
حتفةمأمه«)لبونكوأ(لبونلاقَميِحوُتْفَنةعبارلاو·

ةمأمهفاذهحصنإف.»سيفمميفدبعُيناكيذلاهلإلا
ىلعوأ)حتفضرأيأ(حتفجاكيهرصمنألةيرصم
ىلعمالكلارظنا(تفكيأكوكنوناقلالاقام
.)ميروتفك
نإفايلعلارصميأسورتفلهأيأميِسوُْرتََفةسماخلاو·

.بونجلاضرأكوكنوناقلالاقامىلعسورتفىنعم
يهوستويسكناكساهنأحّجرملاَميِحوُلْسَكةسداسلاو·

.مويسلبيقرشةيلبجلادالبلا
نورجاهملانيطسلفوأميتشلفىنعمُميِتْشِلِفةعباسلاو·

نيطسلفاوتأمهنإليقو.ءابرغلابةينيعبسلايفتمجرُتو
نمرهظييذلانكلو.نييحولسكلانمةقرفمهنأك
روتفكنمةرجاهمةقرفمهنأسوماعوءايمرإيتءوبن
لوأمهنأحّجرملاو.)٩:٧سوماعو٤٧:٤ايمرإ(
ناكو.)٢٦:١نيوكت(رارجباوماقأنيذلانيينيطسلفلا
ةاضق(نييحولسكاذوهياهيلعىلوتسايتلاندملاناكس
تيركنمنوريثكاهيلإرجاهتقولاكلذدعبو.)١:١٨
يلاعونوشمشرصعيفنييليئارسإلااوبراحمايأكلذو
مـهــنكـلةــيمـاسـلاـةغللـابنـومـلـكــتياـونـاكو.لوـاشو
مهنيباونكسمهنألاهوملعتفنييناعنكلاةغلاونسحتسا
لوقلاىلعضارتعالاو.)٢:٢٣ةينثت(نييوغلااميسالو
دتعيالناتخلاىلإمهتافتلامدعوهويرصممهلصأنأب
ةليوطةدمناتخلااولمهأمهسفنأنييليئارسإلانألهب
ةنهكلامكحنماوجرخنيذلاسانلاو.)٥:٥عوشي(
نماورجاهمهلعلوناتخلانعاولدعينأبنورسياوناك
هذهف(.مهترجاهمذنمرصميفناتخلاخيراتنوكيفهلجأ
يفوةيرصمتسيلةيتآلاوةيرصملايهعبسلاممألا
.)هيلعفقتسفالخاهضعب
ءاملعنكلتيركنماوتأءالؤهُميِروُتْفَكةنماثلاو·

حتفحاكنمقتشممهمسانأاوأرةيرصملاتايداعلا
نييرصمنييروتفكلانوكياذهىلعو.حتفضرأيأ
مهنإويلصألامهنطوسيفممواتلذلانإونييحوتفنلاك
تيركنممهضعبرجاهوتيركىلإكلانهنماورجاه
ونبىلوتسااملهنأانهركذلاقحتسياممو.نيطسلفىلإ
رظنا(تيركلركذنمنكيملسدوروسربقىلعناواي
دقذئموينكيملمييارصمنأركُذاممحضتيو.)٤ع
هنمتناكيتلاةيرصملاةعبسلاممألانإفًاريثكدتما

اتلذلايهوضرألانمةريغصةعطقيفةروصحمتناك
نأىلعلديءيشنكيملوىلعألالينلايداونمءزجو
.دوجولاملاعيفتناكسبيثةنيدم

١٦َّـثِحَو،ُهَرْكِبَنوُدْيَص:َدَلَوُناَعْنَكَو١٥«١٨-١٥
لٱَو
ْ
جلٱَوَّـيِروُمَألٱَوَّـِيسوُبَي

ْ
حلٱَو١٧َّـِيشاَجْرِ

ْ
لٱَوَّـيِّـوِ

ْ
َّـيِقْرَع

حلٱَوَّـيِراَمَّـصلٱَوَّـيِداَوْرَألٱَو١٨َّـيِنيِّـسلٱَو
ْ

َكِلٰذَدْعَبَو.َّـِيتاََم
لٱُلِئاَبَقْتَقَّـرَفَت

ْ
ِيناَعْنَك

ِّـ
«.

٨:٩ليئومص٢

ةملكهنأحيجرتلمسالااذهىنعمققحتيملُناَعْنَك
ضرأيأروغهانعمفةيماسةملكناكنإو.ةيماح
يفةّيماسلاةغللاباوملكتنييناعنكلانإف.ةضفخنم
تبثأو.نويماحمهنأةاروتلاهتققحيذلانكلونيطسلف
نطونإاولاقمهنإفنوينثولانوخرؤملاهبتكامًاضيأكلذ
يدنهلاسونايقوأللةرواجملاضرألايلصألانييناعنكلا
دقاوناكومهلنييماسلاةقياضملكلانهنماورجاهمهلعلو
ةيماسلابنوملكتياهلهأاوأرونيطسلفاوتأاملو.مهتغلاوفلأ
هكرتبميهاربإلعفامكًالبقاهلمهتفلإلاهبنوملكتياوذخأ
نإواذهو.)٣١:٤٧نيوكت(ةيناربعلابهملكتوةينايرسلا

قافو.ةيماحتناكمهراكفأونييناعنكلانيدتافص
ةعانصلاوةعارزلاوةراجتلايفنيينانويلاذئموينويناعنكلا
نويناعنكلامسقناو.ءاجهلافورحنانويلااوطعأنيذلامهو
.ةيتآلالئابقلايهوةليبقةرشعىدحإىلإ
رابتعالاقحتسياممومهضعبلاقنوُدَْيَصةليبقىلوألا·

مساالإناعنكوميارصمإبننملكيفركذُيملهنأانه
نوديصو.لئابقلاةيصخشلاءامسألابديرُأوطقفةنيدم
رحبلائطاشىلعةنيدم)مويلااديصبةفورعملايهو(
ترهتشاواهنمًاليمنيثالثوحندمأىلعوروصيلامش
قتشااذهنموكمسلاديصوةراجتلابةنيدملاهذه
.اهمسا
دنعنيفورعملا(نييثحلاوأثحةليبقيأَّـثِحةيناثلاو·

تراصوةيوقةليبقمهو.اطيخلاوأةطيخلاب)نييروشألا
.ءاملعلاسردعوضومرصعلااذهيفمهراثآومهتغل
ايسآوأةيسأنمءزجوةيروسىلعاولوتسامهنأرهاظلاو
.)٥و٢٣:٣صريسفترظنا(ىرغصلا
ىلوتساءالؤهوةيسوبايلاةليبقلايأَّـِيسوُبَيْلٱثلاثلاو·

ميلشروأيفاوقبونيماينبطبسكلذدعبمهضرأىلع
:١٤صريسفترظنا٩-٥:٦ليئومص٢(دوادنامزىلإ

١٨(.

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ناكوةيلبجلايأةيرومألاةليبقلايأَّـيِروُمَألٱعبارلاو·
نيطسلفلئابقىوقأاوناكو.نييثحلايناثنويرومألا
كولمةسمخاهيفمهلناكوةيلبجلاةيدوهيلاىلعاولوتسا
:٩عوشي(ندرألايقرشريبكمسقىلعو)١٠:٥عوشي(
١٠(.
ريغيهونييشاجرجلاةليبقيأَّـِيشاَجْرِْجلٱسماخلاو·

.)٣:١٠عوشي(يفتركُذوةفرعملامامتةفورعم
ميكشوأميخشيفنييوحلاةليبقيأَّـيِّـوِْحلٱسداسلاو·

نومرحبرقو)٩:٧عوشي(نوعبجو)٣٤:٢ص(
.)٣:٣ةاضقو٩:٣عوشي(نانبلو
.ًاضيأنانبليفنويقرعلاناكوَّـيِقْرَعْلٱعباسلاو·
.يفرعلاراوجيفةريغصةليبقوهوَّـيِنيِّـسلٱنماثلاو·
.سدارأةريزجناكسمهنأحّجرملاوَّـيِداَوْرَألٱعساتلاو·
دحٰأةريماصيفتنكسةلوهجمةمأَّـيِراَمَّـصلٱرشاعلاو·

.ةيقينيفءازجأ
ءزجلاةمصاعةامحمهتنيدموَّـِيتاَمَْحلٱرشعيداحلاو·

نيينودكملااهامسويصاعلارهنىلعةيروسنميلامشلا
.ميدقلاخيراتلايفمسالااذهركذُيلزيملواينافيبأ
.اهلةرواجمنييثحلاةمصاعتناكو

ِيناَعْنَكْلٱُلِئاَبَقْتَقَّـرَفَتَكِلٰذَدْعَبَو
ِّـ

نأامإاذهىنعم
نمنيريثكنأوأدالبلالخاديفترشتناناعنكلئابق
فصوو.طسوتملارحبلادالبنمريثكىلإاورجاهنييروصلا
يعُدعرفلااذهنكلوناولألاداوسبنويتامحلاونويلبابلا
يينوتيزلانييماسلانعهلًازييمتهنولةرمحليقينيفلاب
اونكسفيدنهلاسونايقوألانمرحبلايفاوتأمهنإ.ناولألا
اودتمامث.نوديصبماحركبيمُساذهلوًالوألحاوسلا
ناكساوقافمهددعةلقعمودالبلابلقىلإلحاوسلانم
انهمهقرفتبدوصقملانأحّجرملاو.ندمتلاوةفرعملابنيطسلف
.دالبلالخاديفمهراشتنا

لٱُموُُختْتَناَكَو١٩«١٩،٢٠
ْ

ِيناَعْنَك
ِّـ

اَمَنيِح،َنوُدْيَصْنِم
َةَروُمَعَوَموُدَسَوْحَنُءيَِجتاَمَنيِحَو،َةَّـزَغَىلِإَراَرَجَوْحَنُءيَِجت
َبَسَحٍماَحوُنَبِءَالُؤٰه٢٠.َعَشَالَىلِإَميِيوُبَصَوَةَمْدَأَو
لَأَكْمِهِلِئاَبَق

ْ
.»ْمِِهَممُأَوْمِهيِضاَرَأِبْمِهِتَنِس

١٢ىلإ٣٤:٢ددعو٢١ىلإ١٥:١٨و١٧ىلإ١٣:١٢ص

يفةزغورارجولامشلايفنوديصموختلاهذهُموُُخت
نمفرعُيالوتيملارحبلاىلإيبرغلابونجلاوبونجلا
ةراحلااهعيبانييأاهتاّمحباهترهشلعشالالإمويلاهنكامأ
هذهاونكسنييقينيفلانأعمو.رمحألارحبلايقرشيهو
حّجرملاومهموختنمنكتملنيطسلفىلإنومداقمهوةنيدملا

نيبننأبجيو.لهسلاندمنممدُهامعمتمدُهاهنأ
سدارأتناكيلامشلامهمختتناكموينوديصنأانه
نييتامحلاونييداورألانأحجرياذهو.اهقوفناربتعُتةامحو
مويامهلةنّيعمنكاسماللحّرلاوةلاجلانمنيتليبقاوناك
.بسنلااذهبتُك

لٱَثَفاَيوُخَأ،َرِباَعيِنَبِّـلُكوُبَأٌماَسَو٢١«٢٣-٢١
ْ

ُ،ريِبَك
ُداَشْكَفْرَأَوُروُّشَأَوُمَاليِع:َماَسوُنَب٢٢.َنوُنَبًاضْيَأُهَلَدِلُو
.»ُشاَمَوُرَثاَجَوُلوُحَوُصوُع:َماَرَأوُنَبَو٢٣.ُماَرَأَوُدوُلَو
١:١٧مايأ١

نموثفايلربكألاخألايأُريِبَكْلٱَثَفاَيوُخَأ...ٌماَس
.هنماولسُنوهيلإاوبسُننيذلامهيتأي
ىأرو.ماليعةمأوأماليعبعشيأُمَاليِعلوألا·

وأةيدكأةمأءامدقلاماليعناكسنإ«سيسرتسملا
رحبنيبيتلادالبلايفنيرشتنماوناكمهنإوةيداكأ
درطامكف.»ةيبونجلالحاوسلاىلعسارفجيلخونييزق
ءالؤهدرطروشأنمنييماحلانويماسلانويروشألا
كلتىمسُتومهضرأاونكسونييماليعلامهنممهنيذلا
اهماسقأرثكأناكوناتسزوخمايألاهذهيفضرألا
.نييماسلابًالوغشمةيقرشلا
ضرألاًالوأاونكسنييماسلانإرهاظلاُروُّشَأيناثلاو·

ةرواجملاضرألاًالوأنويماحلانكسامكةلجدةرواجملا
ع(ريسفتيفرمامكدالبلالكىلعاولوتسامثتارفلا

١١(.
ناكسنييداشكفرألانإمهضعبلاقُداَشْكَفْرَأثلاثلاو·

كلتمسانألأطخاذهوةيداشكفرأبةفورعملاضرألا
ال)نييرآللةرواجملاضرألااهانعمو(اتاشكفيرأضرألا
فالسأنييداشكفرألانإقحلاوهورهاظلاو.ةيداشكفرأ
.ةيناطقيلابرعلا
ًاريثكاولاجنأدعبنيذلانويديللاهلعلوُدوُلعبارلاو·

.ىرغصلاايسأاونكس
رعووألبجمارآىنعمونويمارآلايأُماَرَأسماخلاو·

لبجلًامسامارآناكو.لهسهنإفروشأىنعمدضوهف
نويمارآلادتماو)٨:٥ليئومص٢(قشمدلًامساونانبل
نيوكت(»نيرهنلامارأ«ًاميدقتيعُداهنكلةريزجلاىلإ

:لئابقةعبرأنييمارآلانمو.)٢٤:١٠

نميلامشلاءزجلايهوبّوأدالبيهوُصوُعىلوألا·
.برعلاءارحص

.تناكنيأفرعُيالوُلوُحةيناثلاو·
.لوحكناكملاةلوهجميهوُرَثاَجةثلاثلاو·

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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نميبرغلابناجلاىلعةروكمسايهوُشاَمةعبارلاو·
يهنوكتفينادلكلانيوكتلاإبنيفامىلعتارفلا
.لئابقلانممهريغنكاسمكمهمسابتيمُسمهنكسم

.»َرِباَعَدَلَوُحَلاَشَو،َحَلاَشَدَلَوُداَشْكَفْرَأَو«٢٤
١١:١٢ص

برعلاأبنحاحصألااذهةيقبَحَلاَشَدَلَوُداَشْكَفْرَأ
.رباعنميهوداشكفرأنمرهاظلابسحباهنأكةيناطقيلا
هنأىلعلديلرباعينبلكوبأماسنأباتكلاركذنأكو
لصألارابتعابناطقينمالرباعنممهفلوألامهفلسوه
-١١:١٠ص(يفماسديلاومرمأنميقبامو.مدقألا

٢٦(.

لٱُمْسٱ:ِناَنْبٱَدِلُوَرِباَعِلَو«٢٥
ْ

يفَّـنَألُجَلاَفِدِحاَو ِهِماَّـيَأِ
.»ُناَطْقَيِهيِخَأُمْسٱَو.ُضْرَألٱِتَمِسُق
١:١٩مايأ١

يفَّـنَألُجَلاَف ةراشإاذهيفلعلُضْرَألٱِتَمِسُقِهِماَّـيَأِ
زاتمتةنّيعمدالبيفاهانكسوممأىلإماسلسنقرفتىلإ
برعلادالبناطقيونبنكساملو.ىرخألانعاهنملك
نويجلافلاونويمارآلاونويروشألانكسونييماحلااهنماودرط
ىضتقمبجلافنكلو.يبرغلالامشلاولامشلايفدالبلا
تيبلهأونافوطلل١٠١ةنسدلُوماسديلاومىلعمالكلا
ةئمسمخىلعاوديزيىتحذئموياورثكدقاونوكيملحون
ىلإريشيجلافمسانأماهارغليريسرتسملاىأرو.سفن
هلوقديؤيوتارفلاوةلجدنيبيتلاتاونقلاولوادجلاميسقت
رهنيألودجوأءامىرجمةيناربعلايفجلافيناعمنمنأ

رهنلاةيبرعلايفجلفلاو»جلف«ةيناربعلايفهمسرو(ريغص
.)ريغصلا

ملَأَدَلَوُناَطْقَيَو٢٦«٣٢-٢٦
َتْوَمَْرضَحَوَفَلاَشَوَداَدوُْ

اَبَشَوَلِياَميِبَأَوَلاَبوُعَو٢٨َةَلْقِدَوَلاَزوُأَوَماَروُدَهَو٢٧َحَراَيَو
٣٠.َناَطْقَيوُنَبِءَالُؤٰهُعيَِمج.َباَبوُيَوَةَليِوَحَوَريِفوُأَو٢٩
ِلَبَجَراَفَسَوْحَنُءيَِجتاَمَنيِحاَشيِمْنِمْمُهُنَكْسَمَناَكَو
ملٱ
لَأَكْمِهِلِئاَبَقَبَسَحَماَسوُنَبِءَالُؤٰه٣١.ِِقْرشَْ

ْ
ْمِهِتَنِس

َبَسَحٍحوُنيِنَبُلِئاَبَقِءَالُؤٰه٣٢.ْمِِهَممُأَبَسَحْمِهيِضاَرَأِب
يفُمَمُألٱِتَقَّـرَفَتِءَالُؤٰهْنِمَو.ْمِِهَممُأِبْمِهِديِلاَوَم َدْعَبِضْرَألٱِ
.»ِناَفوُّطلٱ
٩:١٩ص١ع

يفيمُسو(رغصألارباعنباهنألريغصهانعمُناَطْقَي
اهنمليلقورشعةثالثنييناطقيلاماسقأو)ناطحقةيبرعلا
نموهامبهنارتقالبجعمءامسألاضعبونأشوذ
وأةيبرعلاسكليفمهدالبتناكو.ةيبرعلاةغللاصاوخ
اممهلئابقءامسألنكيملمهلندمالةاعراوناكذإو.نميلا
ةادأبهنارتقال»دادوملا«اهنمركذلاقحتسيامو.هبدتعي
.ءاهلافرحةيناربعلايفيهو)لايأ(ةيبرعلافيرعتلا
تيمُسهروضحناكميأتوملاةرضحيأ»تومرضح«و
ةداعنمو.»لياوبأ«يأ»لياميبأ«و.اهميلقإةلابولكلذب
نمو.عوشينباونوننباكبآلاىلإنبالاةفاضإنييناربعلا
.ديزيبأوكلاميباكنبالاىلإبألااوفيضينأبرعلاةداع

ةراجتبةروهشميهواهدالبمساوابسةليبقيهواَبَش
ماحديلاوميفمسالااذهءاجوةميركلاةراجحلاوةيوافألا
.)٧عرظنا(

مثبرعلادالبيفنامعضرألوأاهنطوةليبقَريِفوُأ
.ناليسوأدنهلانمءزجمسالااذهبيمُس

ةليوحنأنيرسفملادحأىأر.ةليوحةليبقيأَةَليِوَح
ةيآلايفركُذامىلعنويشوكلااهنكسيتلاضرألايهانه
يفةليوحةليبقوبأوهورخآةليوحهنأرخآلاقو.ةعباسلا
يفاوناكنييماحلانأققحملانمو.نميلايلامشنالوجلا
.نييناطقيلالبقدالبلاكلت

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

.»ًةَدِحاَوًةَغُلَوًادِحاَوًاناَسِلاَهُّلُكُضْرَألٱِتَناَكَو«١

.ذئمويةفورعملاضرألالكيفسانلايأاَهُّلُكُضْرَألٱ
فرعُيناكاميفةفلتخملاممألاىلعملكتامدعببتاكلانإ
نمىقسُتتناكيتلانوضرألاوةينيمرأوهوضرألانم
لينلايداوضرأوبرعلاةريزجهبشوتارفلاوةلجدهايم
ةيقرشلاطسوتملارحبلاطوطشونيطسلفواتلذلارواجامو
لصويتلاىرغصلاايسأوتيركوسدوروسربقرئازجلاو
نيباميهونويثقايلااهغلبيتلاابورأضعبونويدوللااهيلإ
قرفتلااذهىلعنيبيانهذخأدوسألارحبلاونييزقرحب
.ةنسلألالبلبتوهو

ةدحاوةفش«ةيناربعلايفوًةَدِحاَوًةَغُلَوًادِحاَوًاناَسِل
يفةدحاوذئمويسانلالكةغلتناكيأ»ًادحاوًامالكو
ةليلقنينسذنمءاملعلانإف.لُمجلابيكرتوىنعملاوظفللا
ةيماسلاتاغللاو)ةيدنهلا(ةيتيركسنسلاةغللانإنورياوناك

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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يفةدحاوامهنأتتبثأةثيدحلاثحابملانكلًالصأنافلتخم
.دحاولصأنمامهنإوألصألا

يفَثَدَحَو«٢ يفًةَعْقُباوُدَجَوْمَُّـهنَأًاقَْرشْمِِهلاَِحتْرٱِ ِضْرَأِ
.»َكاَنُهاوُنَكَسَوَراَعْنِش

:١لاينادو١١:١١ءايعشإو١٤:١و١٠:١٠ص١٣:١١ص
٢

يف ىعرملاةيغبناكملاىلإناكمنممهلاقتنايأْمِِهلاَِحتْرٱِ
.ةيشاملل

اذكيهو»مدقم«قرشلانميناربعلالصألايفًاقَْرش
يلامشلابرغلاىلإطارارالبجناكنكلو.خسنلالكيف
ترقتسايذلالبجلاوهنوكيالكلذىلعفراعنشنم
نألداركألالابجوةينيمرألابجنمهريغالوهيلعةنيفسلا
ينادلكلاإبنلايفءاجو.لبابيقرشناكهنأىلعلديصنلا
يقرشدنولاوأريزنوأريزينلبجىلعترقتساةنيفسلانإ
ضرأيأ(تاريويرأنوكينأنكميطارارأنأعمو.روشأ
.رذعتيلبةينيمرأىلإدنولامسالقننايببعصي)ةسدقم
تناكةينيمرأنأىلعلدترخُأعضاوميفةاروتلانإرهظيو

ةملكلا.نيرسفملارثكأمجرتكلذلويرشبلاسنجلاريرس
ىنعماذكو.»ًاقرش«يأةيبرعلايفامب»مدقم«ةيناربعلا
ميملاكةدئازاهيفميملانوكتف()١٣:١١ص(يفةملكلاهذه
.)قرشميف

ضرألك.)١٠:١٠صريسفترظنا(َراَعْنِشِضْرَأ
الونيرغلانمماكراهنألةبصخاهتبرتولهسنيينادلكلا
مجعلاجيلخيلامشيفسأرلاضرأفاهنأشكلذلازي
ليموحنهيلإهايملاهفرجتامونيرغلامكارتنماهتدايزلدعم
نيثالثوةئموحندالبلاكلتتدازدقفةنسنيسمخوحنيف
روأتناكذنمتارفلاوةلجدنيرغنمًاضرعًاليم
.ةيرحبةضرفوةميظعةنيدمنيينادلكلا

.ًاّيَشِهيِوْشَنَوًانْبِلُعَنْصَنَّـمُلَه:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَلاَقَو«٣
َهلَناَكَف

ُ
للٱُم

ِّـ
حلٱَناَكَمُنْب

ْ
َهلَناَكَو،ِرََج

ُ
حلٱُم

ْ
َناَكَمُرَُم

طلٱ
ِّـ

.»ِني
٢:٣جورخو١٤:١٠ص

اندالبنمريثكيفبلغيًاّيَشِهيِوْشَنَوًانْبِلُعَنْصَنَّـمُلَه
اذهناكو.ًاريثكىقبيفسمشلابففجيونبِللاعنصُينأ
ناكيوُشاذإهنأاوأرمثنكاسملاةماقإيفندمتلاةءادب
اوناكو.رطملاهايمبلالحنالانعهتعنمةدايزلءاقبرثكأ

.ًاعانتماوةوقديزيفرُمحلاوأسلكلاهطالمنولعجي

.)تفزلابهنمَبُلَصامفرعُيويندعملاراقلا(ُرَمُْحلٱ

.ِءاَمَّـسلٱِبُهُسْأَرًاجْرُبَوًةَنيِدَماَنِسُفْنَألِنْبَنَّـمُلَه:اوُلاَقَو«٤
.»ِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعَدَّـدَبَتَنَّـالَئِلًامْسٱاَنِسُفْنَألُعَنْصَنَو
٦٣:١٢ءايعشإو٨:١٣ليئومص٢و٦:٤ص١:١٨ةينثت

ةقرزىرتىتحوجلايفًايلاعيأِءاَمَّـسلٱِبُهُسْأَرًاجْرُب
ٌنُدُم«نييناعنكلاندميفهلوقكاذهو.هسأردنعوجلا
يفمهلناكو.)١:٢٨ةينثت(»ِءاَمَّـسلٱَىلِإٌةَنَّـصَُحمٌةَميِظَع
اهبنودتهيةرانممهلنوكينأىلوألاناتياغجربلاكلذءانب
ىوقتةدحاوةمأاوقبينأةيناثلاومهتالحرنممهعوجريف
اهرواجتيتلاممألارئاسعضُختونينسلايلاوتىلع
يفءاجو.»ًامسامهسفنألنوعنصيو«كلذبنورهتشيف
ريغناكدورمننإسوفيسوياهضعبركذوةميدقلاريطاسألا
نمهبعشهبذقنيوهللايصعيلجربلاكلذءانببرمأفيقت
.كلذديؤيباتكلايفءيشالو.ناثنافوط

ملٱَرُظْنَيِلُّبَّـرلٱَلَزَنَف٥«٧-٥
لٱَوَةَنيِدَْ

ْ
َناَكِنْيَذَّـللٱَْجُرب

ٌناَسِلَوٌدِحاَوٌبْعَشاَذَوُه:ُّبَّـرلٱَلاَقَو٦.اَمَُهنوُنْبَيَمَدآوُنَب
ِجلٌدِحاَو

َ
لٱِبْمُهُؤاَدِتْبٱاَذٰهَو،ْمِهِعيِم

ْ
ُعِنَتْمَيَالَنآلٱَو.ِلَمَع

لَبُنَوْلِزْنَنَّـمُلَه٧.ُهوُلَمْعَيْنَأَنوُوْنَياَمُّلُكْمِهْيَلَع
ْ
َكاَنُهْلِب

.»ٍضْعَبَناَسِلْمُهُضْعَبَعَمْسَيَالىَّـتَحْمَُهناَسِل
٢:١رومزم١ع١٧:٢٦لامعأو٩:١٩ص١٨:٢١ص
:٢٨ةينثتو٤٢:٢٣ص٦ىلإ٢:٤لامعأو٢:٤رومزم

١١و١٤:٢سوثنروك١و٢٢:٩لامعأو٥:١٥ايمرإو٤٩

ىلإلزنينمكمهلامعأومهدصاقمملعيأ(ُّبَّـرلٱَلَزَنَف
نأنيوكتلارفسحلطصمنمو.)ةيؤرلامامتهاريلهنعديعب
لمكأىنعملاحاضيإلًازاجمرشبلالامعأهللاىلإبسني
تايآلاهذهيفو.مهبهتيانعوسانللهللاةبحمنايبوحاضيإ
هنأبفصُوبرلانإفهربوهللالدعراهظإ)١٨:٢١ص(و
ةيوامسلانكاسملاويلاعألايفعمسيريدقميظعكلم
.مهعامطأومهدصاقمملعيوسانلاةاجانم

نممهدصقنأرهاظلاواهجربولبابيأَجُْربْلٱَوَةَنيِدَْملٱ
نأنوديرياوناكوجربلانممهدصقضعبناكةنيدملا
.ةنيدملاكلتاهتمصاعةدحاوةكلمماونوكي

ةزجعمعنصىلإجاتحيالاذهْمَُهناَسِلَكاَنُهْلِبْلَبُنَو
الإةليوطةدمرمتالموققرفتاذإفةداععقياممهنإف
مويلاةيماعلاةيبرعلاةغللارمأنمهارتامكمهتاجهلتفلتخا
رمهنأمزلتسياذهو.يوغللارييغتلاةعرسمزلتسيأبنلانكل
يفنيعمتجماوناكذإةدحاوةغلبنوملكتيمهوليوطتقو
.دحاوناكم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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،ِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعَكاَنُهْنِمُّبَّـرلٱُمُهَدَّـدَبَف«٨
ملٱِناَيْنُبْنَعاوُّفَكَف

»ِةَنيِدَْ
١:٥١اقولو٣٢و١٠:٢٥ص

نمخلاِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعَكاَنُهْنِمُّبَّـرلٱُمُهَدَّـدَبَف
ًاعبطضعبنعسانلاضعبقيرفتتاغللافالتخانأش
اذهودَهاشملاوهامكةدحاوةغلبنيملكتملاعامتجاو
ضرألاهجولكبىنعوهيفاوعرشاملامكإنعمهعنم
.هوفرعدقاوناكيذلاضرألامسق

لَبَكاَنُهَّـبَّـرلٱَّـنَأل»َلِباَب«اَهُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِل«٩
ْ
َلَب

ِّـلُكِهْجَوَىلَعُّبَّـرلٱُمُهَدَّـدَبَكاَنُهْنِمَو.ِضْرَألٱِّـلُكَناَسِل
.»ِضْرَألٱ

يفلباب:ثمسنيبلاقَلِباَباَهُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِل
هانعمويلإبابةيروشألايفوهللابابيألإبابةيمارآلا
لبابنإمهضعبلوقبيرغلانمو.)١٠:١٠ص(كلذك
يفهللامسالإو.لعببابيأليبوبابنمةبكرم
يفةيبرعلايفهمساهالإوةيروشألايفهمسايلإوةيمارآلا
وأنيتدئازهللايفماللاوفلألانوكتاذهىلعو(لصألا
يفهمساوهولأو)فيرعتللاتلخدُأهلإركُناملهنأعقاولا
نايبيفسدقملاباتكلاأطخمزلتسيالاذهو.ةينايرسلا
لباباهاعدهللاوهللاباباهوعدسانلانإف.اهتيمستةلع
شوشملامالكلاليثمتنوكيتاغللالكيفهنألةلبلبيأ
ةملكلاف.ءابلاتوصجارخإيفنيتفشلالمعبضماغلا
ةينيتاللايفوونيبمبةينانويلايفولبلبةيناربعلايفاهسفن
ًاذإفسوبلبةظفلبظفللاحصفياليذلاىمسُيو.ويتوبلب
رمأنمناكامكهانعمّريُغنكلوهظفلباهمسايقبةنيدملا
)ةفورعملابرطلاةلآيأ(دوعلصألايفهانعمنإفلابان
ىهتنا)٢٥:٢٥ليئومص١(ةقامحهانعمتلعجهتأرمانكلو
.ثمسنيبمالك

»لبب«ةيناربعلايفلبابمسرنأوهومالكانهانليقبو(
كلذىلعوهف»لعبباب«الو»يلإباب«الو»لإباب«ال
هظفلتامملعفردصمهلعلوةلبلبلاىوسلًامساسيل
اذهلزيملو.مهفُيملوأنبيمليأمجمجىنعمب»لبب«
ًالصأذخُأهلعلو.ةيزيلكنإلاكةيرآلاتاغللاضعبيفلعفلا
ةيبرعلايفةيقبهنملزتملومهملكتدنعلافطالاظفلنع
ةياكحيهودئاوزلانمثينأتلاءاتنألببلااهلصأوةببلاك
ممألاضعبدنعاهتيمستنوكيفهظفلتدنعدلولاتوص
لاقامكزوجيو.ةيلصأالةئراطيلإبابولإباببةميدقلا
ملكتملاراتخيوناينعمملعلامساللنوكينأثمسةمالعلا
امماذهو.لابانةأرماتلعفامكهضرغلهتبسانملامهدحأ
لحنلاهانعميمجعأمسارمدتنإفةيبرعلايفضافتسا
:هلوقيفرامدلانمًاعراضمًالعفذختايبنتملانكل

رامدمهلاهمساكرمدتوثاغتسمرمدتريغبسيلو

ال«دوادلاهجوزيفلياجيبألوقكانهيبنتملالوقف
وهاذكههمساكنأللابانىلع...هبلقيديسنعضي
ىنبناميلسنإةغبانلالوقيفو»هدنعةقامحلاوهمسالابان
:هلوقاذهويبرعبسيلاهمسانأىلإةراشإرمدت
دنفلانعاهددحأفةيربلايفمُقهلهلإلالاقذإناميلسالإ
دمعلاوحافصلابرمدتنونبيمهلتنذأدقينأنجلاشيجو

يففرعُيعيدبلانمعونيبنتملاوليجايبإهتتأامو
يرصملاةنيصحيبأنبيضرلالوقهنمو.قافتالابةيبرعلا
:رصانلاكلملابحاصؤلؤلمهازغنيحجنرفإلل
ريِغلانمىشخيالرحبلايفردلاوهنكسمرحبلاوؤلؤلمكودع

.ةاروتلاإبنلةقفاومنيينثولاءامدقدنعلبابصصقو
نأوءامسلايفهسأرنوكينأديرُأجربلاكلذنأاهيفنإف
ّرسبتاكلانأاهيفرهظو.اومثأواوئطخكلذاودصقنيذلا
لبلبفًاراهناهنونبيامًاليلمدهتتناكةهلآلانإومهتبيخب
هذهيفءاجهنأبجعلانمو.مهتنسلأةهلآلاوبألعبًاريخأ
.هنيعةيناربعلايفيذلالبلبلعفلاةروطسألا

جربلاكلذناكلهيهولبابجربةلئسماذهيفيقبو
لبابطسويفًاينبمناكوسيسكرزهمدهيذلالعبلكيه
اهنمنيليمدمأىلعواهتيحاضيفناكيذلاايسرُبجربوأ
نيينادلكلايكلفلًادصرمناكجربلااذهنإف.ًابونج
يذلاو.»تاغللاجرب«همساىنعمتربوألاق.ءامدقلا
جربلاوهودورمنجرببنآلافورعملابرخلاجربلانأهحجرن
هنأليلدبهدعبينُبلعبلكيهنألباتكلاةيآيفروكذملا
.نيينادلكلاكولملانامزيفئشنُأ

ماسديلاوم

ٍةَنَسِةَئِمَنْبٱٌماَسَناَكاَّـَمل:ٍماَسُديِلاَوَمِهِذٰه١٠«٢٦-١٠
اَمَدْعَبٌماَسَشاَعَو١١.ِْنيَتَنَسِبِناَفوُّطلٱَدْعَب،َداَشْكَفْرَأَدَلَو
َشاَعَو١٢.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ٍةَنَسِةَئِمَسَْمخَداَشْكَفْرَأَدَلَو
َشاَعَو١٣.َحَلاَشَدَلَوَوًةَنَسَنيِثَالَثَوًاسَْمخُداَشْكَفْرَأ
َدَلَوَو،َنيِنِسَثَالَثَوٍةَئِمَعَبْرَأَحَلاَشَدَلَواَمَدْعَبُداَشْكَفْرَأ
١٥.َرِباَعَدَلَوَوًةَنَسَنيِثَالَثُحَلاَشَشاَعَو١٤.ٍتاَنَبَوَنيِنَب
َدَلَوَو،َنيِنِسَثَالَثَوٍةَئِمَعَبْرَأَرِباَعَدَلَواَمَدْعَبُحَلاَشَشاَعَو
.َجَلاَفَدَلَوَوًةَنَسَنيِثَالَثَوًاعَبْرَأُرِباَعَشاَعَو١٦.ٍتاَنَبَوَنيِنَب

،ًةَنَسَنيِثَالَثَوٍةَئِمَعَبْرَأَجَلاَفَدَلَواَمَدْعَبُرِباَعَشاَعَو١٧
.َوُعَرَدَلَوَوًةَنَسَنيِثَالَثُجَلاَفَشاَعَو١٨.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو
َدَلَوَو،َنيِنِسَعْسِتَوِْنيَتَئِمَوُعَرَدَلَواَمَدْعَبُجَلاَفَشاَعَو١٩

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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َدَلَوَوًةَنَسَنيِثَالَثَوِْنيَتَنْثٱوُعَرَشاَعَو٢٠.ٍتاَنَبَوَنيِنَب
َعْبَسَوِْنيَتَئِمَجوَُرسَدَلَواَمَدْعَبوُعَرَشاَعَو٢١.َجوَُرس
ًةَنَسَنيِثَالَثُجوَُرسَشاَعَو٢٢.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،َنيِنِس
ْيَتَئِمَروُحاَنَدَلَواَمَدْعَبُجوَُرسَشاَعَو٢٣.َروُحاَنَدَلَوَو
َنِيْرشِعَوًاعْسِتُروُحاَنَشاَعَو٢٤.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ٍةَنَس
ًةَئِمَحَراَتَدَلَواَمَدْعَبُروُحاَنَشاَعَو٢٥.َحَراَتَدَلَوَوًةَنَس
ُحَراَتَشاَعَو٢٦.ٍتاَنَبَوَنيِنَبَدَلَوَو،ًةَنَسَةََرشَعَعْسِتَو
.»َناَراَهَوَروُحاَنَوَماَرْبَأَدَلَوَو،ًةَنَسَنيِعْبَس

١:١٩مايأ٣٦١و٣:٣٥اقول١:١٧مايأ١و١٠:٢٢ص
١:٢٦مايأ١و٢٤:٢عوشي

نمسماخلاحاحصألايفامكانهٍماَسُديِلاَوَمِهِذٰه
امىلعفةينيعبسلاوةيرماسلاوةيناربعلانيبفالتخالاريبك
.٣٩٠ميهاربإداليمىلإماسنمنينسلالكةيناربعلايف
.١٢٧٠ةينيعبسلايفامىلعو.١٠٤٠ةيرماسلايفامىلعو
ءابآلانملكنسىلعةنسةئمةدايزبقرفلااذهلصحيو
نيبنانيقجاردأًاضياةينيعبسلايفو.ربكألاهنباداليملبق
خيراتلايفليلقبسيلفالتخالااذهو.حلاشوداشكفرأ
ملديلاوملاهذهنأباومكحديعبنمزذنمءاملعلانكل
ىلإيدؤيكلذيفاهدامتعااولاقوينامزلاخيراتلااهبدصقُي
لصألااهنألةيناربعلاةخسنلااندنعةدمعلانأىلع(إطخلا
.)ردنامالإفالتخالادنعاهيلإعجريف

اذهو)٥ص(ًاددعثيشديلاومكانهماسديلاومو
ءامسألاو.ةربتعملاوأةسدقملادادعألانمدوهيلادنعددعلا
:يتأياميهو)١٠:٢٢ص(داشكفرأالإةيناربعانه

نيضرأىلإسانلالاسرإىلإريشيوهفلاسرإيأُحَلاَش
.اهنونكسيةديدج

يراجملااوربعنيرجاهملانأىلإريشيوهفروبعيأَرِباَع
لئابقلاةبراحماهنموعناوملااوبلغوةلجداهنملعلوةلصافلا
.نيرهنلانيباميفةّيماحلا

برعلالاصفنالراكذتوهفةمسقينعأجلفيأَجَلاَف
.)١٠:٢٥صريسفترظنا(لصألانعنيناطقيلا

نيرجاهملاعامتجاىلإريشيوهفةبحاصميأَوُعَر
.نيناطقيلا

طالتخاىلإريشيهلعلوكيبشتوأكبشيأَجوَُرس
.ةجيزلاةطساوبمهماسقنادعبنييماسلا

ىلإةراشإكلذيفلعلوداهجوأٌثهليأَروُحاَن
هبعشهبلصفيذلاهللانمبرقلايفداهتجالاويعسلا
رهظيو.ديحوتلاةديقعبهزّيمولئابقلاولايجألارئاسنع
ىتحماسلئابقنيبترشتناةينثولانأعوشيلاوقأنم
نأحّجرملاو.)٢٤:٢عوشي(حراتوروحانباهريثأتقحل
امهضفروميهاربإميلعتنمناكديحوتلاىلإعوجرلاءادتبا

كلذيقبوميفارتلاذئموينودبعياوناكو.هموقهيلعناك
:٣١ص(ليحارونابالإبننمنيبتامكًاليوطموقلانيب

.)٣٤و٣٠
قارتفاةءادبىلعلديوهفنافوطوأنالوجيأَحَراَت
دئاقعلايففالتخاللضعبنعةريشعلاوأةليبقلاضعب
.ناعنكىلإمهاربإةرجاهمهتياهنتناكوةينيدلا

ئبنيوهفةعفروبأوأءالعوبأوأماسبأيأَماَرْبَأ
بعصيو.ًايماسهدصقنوكينأبكلذدعبميهاربإعافتراب
حراتشاعو«انهليقهنإف.هداليمنمزنييعتانيلع
ةيناثلاةيآلايفو.»ناراهوروحانوماربأدلووةنسنيعبس
نكلو.»نينسسمخونيتئمحراتمايأتناكو«نيثالثلاو
ةرجهلبقناراحيفتامحراتنأسونافتساسيدقلالاق
رفسيأ(رفسلااذهيفءاجو.)٧:٤لامعأ(ميهاربإ
َجَرَخاَّـَملًةَنَسَنيِعْبَسَوٍسَْمخَنْبٱُماَرْبَأَناَك«هنأ)نيوكتلا
لوألانيرمأدحأكلذنمانلف.)١٢:٤ص(»َناَراَحْنِم
نوكيفماربأدلومويةنسنيثالثوةئمنباناكحراتنأ
سمخوةئمحراتمايألكنأيناثلاو.هئانبأرغصأماربأ
نأمهضعبىأرو.ةيرماسلاةخسنلايفامكةنسنوعبرأو
ةئملانسيفتامروحاننألوألانيرمألقحلاوهاذه
كلذنمرثكأشيعيحراتنأحجريالفنيعبرألاوةنماثلاو
نافوطلادعبرصقيناكرمعلانألةيناربعلايفامكًاريثك
دلوينألاحملانمبسحميهاربإنأيناثلاو.جيردتلاب
يفهوبأودلُودقناكولوةئملانسيفوهودالوأناسنإلل
.)١٧:١٧ص(هبقطنامبقطنيملنيثالثلاوةئملانس

حراتديلاوم

.َناَراَهَوَروُحاَنَوَماَرْبَأُحَراَتَدَلَو:َحَراَتُديِلاَوَمِهِذٰهَو«٢٧
.»ًاطوُلُناَراَهَدَلَوَو

هذهلغشيديلاوملاهذهىلعمالكلاخلاُديِلاَوَمِهِذٰهَو
رفسيفامرثكأنموهو)١٥:١١ص(ىلإاهدعباموةيآلا
يذلاميهاربإانيبأةايحخيراتهيفنألةدئافوةذلنيوكتلا

يتلاةيليئارسإلاةسينكلاساسأعضولهراتخانأبهللاُّرس
قيرطلاوقحلانيدلاروناهئايبنأواهريمازمواهموسربتناك
زكرملاوهميهاربإنأعمنكلو.حيسملاءيجملةدهمملا
امكميهاربإديلاومالحراتديلاومانهديلاوملاتيعُديلصألا
نيبيلكلذو)٣٧:٢ص(بوقعيديلاومفسويخيراتيعد
.ماسلًالثممناكحراتنإوفلسلابميهاربإلاصتا

هلاقامنيبقيفوتللنورسفملادهتجاَماَرْبَأُحَراَتَدَلَو
اذهيفليقامو)٧:٤لامعأ(لامعألارفسيفسونافتسا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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حراتدالوأرغصأميهاربإاولعجنأبيناربعلالصألايفرفسلا
فلاخماذهمهضعبلاقف.يحورلاهإدبمنسحلًالوأركُذو
ةخسنلايفامةحصتبثأاذهلو(ةيناربعلاةغللادعاوقل
.)٢٦عريسفتيفركُذامىلعةيرماسلا

يفِهيِبَأَحَراَتَلْبَقُناَراَهَتاَمَو«٢٨ يفِهِدَاليِمِضْرَأِ ِروُأِ
لٱ
ْ

لِك
ْ

.»َنيِّـيِناَد

تاميناربعلالصألايفوِهيِبَأَحَراَتَلْبَقُناَراَهَتاَمَو
ةاروتلاءابنألوأاذهو.هيبأةرضحيفوأهيبأهاجتناراه
.هدلاولبقًايعيبطًاتومدلولاتومب

»ميدسكروأ«يناربعلالصألايفوَنيِّـيِناَدْلِكْلٱِروُأ
تاباتكلانمفشُتكااممنيقيلاىلعةنيدملاهذهتفرُعو
ناكو.مويلاىلإاهلالطأةيقابلاريقمأةنيدماهنأةينيفسلا
نعتأشنةيناروطةمأمهونويداكألاةنيدملاهذهناكس
لهألكاوبلغمثنمونويماسلااهبلغمثثفايلسن
رتسملانظو.نييشوكلااهنماودرطولبابدالبيأراعنش
ةثالثوأةنسيفلأوحنبداليملالبقناككلذنأسيس
اهكلممساةينوناقةلوداهريصمنأققحهنكلو.ةنسفالآ
ناكهناجلوصلةعضاخكلاممةدعىلإاهماسقناوساغابغل
دهاشملاضعبيفو.ةنسفالآةثالثبحيسملاداليملبق
ةينيفسلاموسرلااهيلعيتلاديمرقلاعطقنمريثكمويلا
اهنمفرُعوساغابغلكلملاةبتكمنم٤٠٠٠٠وحناهددعو
نمريثكوةرشتنمتقولاكلذيفتناكةيداكألاةغللانأ
لازاهبو.اهنممجرتميناغأبرخيفتدجُويتلاتافلؤملا
ةيئاجهلافورحلابةباتكلامدقبةقلعتملاتابوعصلالك
ةيفيلغوريهلاموسرلاىوسسانللنكيملمايأةيتوصلا
ميهاربإرفاسو.تاقولخملاروصبنييرصملاةباتكيأةيراشإلا
جوأتغلبوفراعملادهمتناكمايأةنيدملاكلتنم
نماهيفناكاممريثكبتاباتكلاكلتتأبنأو.ةرهشلا
ىلعًاموسرمدجُواميهوشاعملارومأبةقلعتملالامعألا
هعملمحماربأيأريمألاكلذنإحّجرملافةيفزخلاةينآلا
ةميدقلاءابنألااهيلعةبوتكملاتاناوطسالاوديمرقلاحاولأ
بجعنالف.ةيملعلاتالاقملاولئاسرلاوكوكصلاوججحلاو
ميهاربإةرجهلبقنيوكتلاباتكءابنأنيبقافتالانممويلا
بجعنانكامكةينيفسلاتاباتكلاانلاهتظفحيتلاءابنألاو
نعزجعياليحولابنمؤملانأىلع.اهيلعفوقولالبق
باتكلايفاملءابنألاكلتةفلاخمنعةئشانلاهبشلاعفد
مهدئاقعىلإعجارهلكوأفالخلاكلذمظعمنإفسدقملا
اونمآوةريثكةلآمهدنعنيكرشمنيينثواوناكمهنإفةيفارخلا
.ةريغصلاةهلآلانمىصحيالددعوًاريبكًاهلإرشعينثاب

ةلعبلاكلذنمواهيلعةهلآلاضعبنويماسلانوينثولادازو
ةهالإسُنيفوبرعلادنعةرهزلايهوراتسإولعبلاةجوز
رثأالوةاروتلاهركذتملامماذهف.نانويلادنعلامجلاوبحلا
ةينادلكلاتافلؤملايفدجويالو.هذهريظنتافارخلاهيف

يفإبنلااذهةءادبيفىتأامةلالجلاوومسلايفيكاحيءيش
تاومسلاهللاقلخءدبلايف«هلوقوهويحولاباتك
.»ضرألاو

تاغللالزتعننأبجوةيداكأةملك»روأ«تناكذإو
مأةيداكألاىضتقمىلعينعتيهفاهانعمريسفتيفةّيماسلا
مثاهنمجرختسُيناكهنألريقلاردصموأريقلاةريثكيأريق
.ريقُمتيعد

َهلُروُحاَنَوُماَرْبَأَذََّـختاَو«٢٩
ُ

َماَرْبَأِةَأَرْمٱُمْسٱ:ِْنيَتَأَرْمٱاَم
لِمَروُحاَنِةَأَرْمٱُمْسٱَو،ُياَراَس

ْ
لِمِيبَأ،َناَراَهُتْنِبُةَك

ْ
ِيبَأَوَةَك

.»َةَكْسِي
٢٢:٢٠ص٢٠:١٢و١٧:١٥ص

هيبأنمميهاربإتخأياراستناكُةَكْلِم...ُياَراَس
.روحانيخأةنباةكلمتناكو)٢٠:١٢ص(همأريغو
نيبنارتقالاناكلبذئمويةزئاجةجيزلاهذهلثمتناكو
.)٢و٢٨:١و٤و٢٤:٣ص(ةينيدةّنُسءابرقألا

اهنألانهتركُذاهلعلةكلمتخأوناراهةنبايهَةَكْسِي
طولةأرمااهنألالباتكلاهركذيملءيشبةروهشمتناك
:٤صرظنا(ةمعنركذكاهركذنوكيفمهضعبنظامك
٢٢(.

َهلَسْيَلًارِقاَعُياَراَسْتَناَكَو«٣٠
َ

.»ٌدَلَوا
٢و١٦:١ص

اذهلثمىلوأللريسفتةيناثلانيتلمجنمةيآلاهذه(
.)ةيرعشلارافسألااميسالوسدقملاباتكلايفريثك

،ِهِنْبٱَنْبٱَناَراَهَنْبًاطوُلَو،ُهَنْبٱَماَرْبَأُحَراَتَذَخَأَو«٣١
ِروُأْنِمًاعَماوُجَرَخَف،ِهِنْبٱَماَرْبَأَةَأَرْمٱُهَتَّـنَكَياَراَسَو
لٱ
ْ

لِك
ْ

اوُماَقَأَوَناَراَحَىلِإاْوَتَأَف.َناَعْنَكِضْرَأَىلِإاوُبَهْذَيِلَنيِّـيِناَد
.»َكاَنُه

٧:٤لامعأ١٠:١٩ص٩:٧ايمحن١٢:١ص

:٧لامعأ(لامعألارفسيفةروكذملاناراحيهَناَراَح
نميقرشلالامشلايفةنيدموأناكميهمهضعبلاق)٤
لعافمسانعلوقنماهمساونيرهنلانيباميأةريزجلا
نيرشعدمأىلعاهنأرخآو.افرُأهنأرخآلاقو.فاجهانعم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

٧٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



اهمسانإواهنميبرغلابونجلاىلعواسدإنمًايفارغجًاليم
باباهنأسيَسرتسملالاقو.قيرطاهانعمةيداكأةملك
.برغلاىلإقرشلانمقيرطلا

نييماسلانمةليبقلاقتنادعُتحراتةرجهتناكو
ذئموياوناكونويماليعلااهبراحذإ)٦عريسفترظنا(ًالامش
ةليبقلاكلتلمهتبراحمةلعتناكوايسأيبرغىلعنيطلستم
هلإلانودبعياوناكروألهأنألينيدلافالخلااهمظعموأ
ملهنكلميهاربإكناميإلايقننكيملحراتو.رمقلايأانيس
اذاملو.ًافرصهتينثونكتملونيينثولايبصعتمنمنكي
اعدهللانإتاباتكلانمانلرهظييذلا.ناعنكاودصق
يفرتاوتملاناكهلعلو.)١٢:١ص(ناعنكضرأىلإميهاربإ
ضرأنأنيفلاسلاءابآلانممهيلإلصاولاوأميهاربإةريشع
نموراعنشكلملفارمأةوزغو.ءاجرلاضرأيهناعنك
رشععبارلاحاحصأليفركذامىلعنيطسلفيبونجلهعم
لئاسونمانلامبةماعلاتاكرحلاكلتنمهانفرعامىلعو
نيبدعُبلانأضرفنالنأانيلعبجوتمويلاةفرعملا
مهضعبةفرعممدعببسناعنكولبابنيبامكنيقيرفلا
تناكميهاربإلهللاةوعدنأًاضيأكلذنمفرعنو.ضعبلا

لامعأو٩:٧ايمحنو١٥:٧صرظنا(نيينادلكلاروأيف
ّنيعيملهللانأرشعيناثلاحاحصألالوأنمملعنو.)٧:٢
.تقولاكلذيفنييعتلامامتميهاربإلهتوعدرومأ

َتاَمَو.َنيِنِسَسَْمخَوِْنيَتَئِمَحَراَتُماَّـيَأْتَناَكَو«٣٢
يفُحَراَت .»َناَراَحِ

ةيرماسلاةاروتلانممهفُي)٢٨عريسفترظنا(َحَراَتُماَّـيَأ
نأوحراتاهيفتاميتلاةنسلايفناراحكرتماربأنأ
يعُدماربأنإو.)٢٤:١٠ص(ذئنيححراتعمناكروحان
حراتعماوناكنيذلالكنأوهيبأتيبوهتريشعكرتينأ
.)١٢:١صو٣١ع(ناعنكضرأىلإماربأعماورجاه

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َكِتَريِشَعْنِمَوَكِضْرَأْنِمْبَهْذٱ:َماَرْبَألُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
.»َكيِرُأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَكيِبَأِتْيَبْنِمَو

٧:٣لامعأو٤١:٢ءايعشإو٩:٧ايمحنو١٥:٧ص
١١:٨نييناربعو

ةوعدلاهذهبنابأماربأةريشعركذاملَماَرْبَألُّبَّـرلٱَلاَقَو
هنأوةيروكبلاثراووهةريشعلاكلتنمهريغنودماربأنأ
.)٣:١٥ص(ءاوحهبتدعُويذلاصلخملادلويهنم

يثيدحانوكيملهابأوماربأنأىلعناهرباذهَكِضْرَأ
ىلعًايلوتسمناكماسلسننإلبنيينادلكلاروأبةماقإلا
.مايآلاهذهيفنيثحابللققحتامكدالبلاكلتلك

ناكمينعيكدلوميأ»كتدلوم«ةيناربعلايفَكِتَريِشَع
دقوًاضيأةريشعلاةيناربعلايفينعتةملكلانكل.كداليم
تءاجو.نطولابتمجرُتو)٤٣:٧ص(يفاهبتمجرت
لعلو)١١:٢٨ص(ضرألاهيلإفاضمداليملابةمجرتم
روأيفاذهىلعماربأةوعدنوكتفكداليمضرأانهاهانعم
يفتناكاهنأنيبيتامجرتلارثكأنأىلعنيينادلكلا
.ناراح

هذهنإ)١١:٣١ص(يفركذَكيِرُأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإ
ةفرعملاهذهنأنكمينكلوناعنكضرأيهضرألا
مويحراتالووهفرعيملهنأونيحىلإماربإنعتبجُح
.ةماقإللتنيُعيتلاضرألانيينادلكلاروأاكرت

،َكَمْسٱَمِّـظَعُأَوَكَكِراَبُأَوًةَميِظَعًةَّـمُأَكَلَعْجَأَف٢«٢،٣
لَأَكَنِعَالَوَكيِكِراَبُمُكِراَبُأَو٣.ًةَكَرَبَنوُكَتَو

ْ
ُكَراَبَتَتَو.ُهُنَع

.»ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجَكيِف
:٢٤ص٣:٨كولم١و٢٦:٥ةينثتو١٨:١٨و١٧:٦ص
٢٧:٢٩ص٨:١٣ايركز٣:١٤ةيطالغو٢٨:٤و٣٥
:٢٦و٢٢:١٨و١٨:١٨ص٢٤:٩ددعو٢٣:٢٢جورخو
٣:٨ةيطالغو٣:٢٥لامعأو٧٢:١٧رومزمو٤

ديعاومعمدعولااذهناك.»ةكربنك«وأًةَكَرَبَنوُكَت
لهألكلرخآهجونمًاماعوهجونمًاصاخماربألىرخأ
همسامظعيفوسبعشوبأهنأرابتعابهلناكفضرألا
هلسنوهناميإةهجنمملاعلالكلوهركذنسُحيوهمركيو
.ضرألالئابقلكتكرابتهيفحيسملاوهيذلا

نملةكربلابهأيأُهُنَعْلَأَكَنِعَالَوَكيِكِراَبُمُكِراَبُأ
يأةنعللابجوأوكناميإنمؤينماميسالوكقداصي
تايضتقمنمو.كناميإبرفكيوكيداعينمىلعباقعلا
نمبرفكلاوهللاليلخةاداعمىلعباقعلاباجيإلدعلا
.هبنمآ

يتلاةمألاوماربأناكِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجَكيِفُكَراَبَتَتَو
تناكوقحلانالعإيفسانلاوهللانيبنيطيسوهنمتأشن
هلسنناكممأللقحلامهنالعإبمهنكلوهدالوأليحولاةيزم
دوهيللاناكامكممأللكلذبهصالخوهللاناكفاهلةكرب
.)خلا١٠:١٢و٣:٢٩ةيمور(

ألَا
َ
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.ٌطوُلُهَعَمَبَهَذَوُّبَّـرلٱُهَلَلاَقاَمَكُماَرْبَأَبَهَذَف«٤
.»َناَراَحْنِمَجَرَخاَّـَملًةَنَسَنيِعْبَسَوٍسَْمخَنْبٱُماَرْبَأَناَكَو
١١:٨نييناربع

رمُأونيينادلكلاروأيفجورخلابرمُأَناَراَحْنِمَجَرَخ
كلذلوحراتلجألناراحبماقأماربألعلوناراحيفةيناث
مامتإيفذخأو)١١:٢٦صريسفترظنا(تاماملاهكرت
.هللاهرمأثيحىلإةرجاهملا

َّـلُكَو،ِهيِخَأَنْبٱًاطوُلَو،ُهَتَأَرْمٱَياَراَسُماَرْبَأَذَخَأَف«٥
هتاَيَنَتْقُم يفاَكَلَتْمٱيِتَّـلٱَسوُفُّنلٱَواَيَنَتْقٱيِتَّـلٱاَِمِ .َناَراَحِ
.»َناَعْنَكِضْرَأَىلِإاْوَتَأَف.َناَعْنَكِضْرَأَىلِإاوُبَهْذَيِلاوُجَرَخَو

١١:٣١ص١٤:١٤ص

يشاوملاالطولوماربأتاينتقميأاَِمِهتاَيَنَتْقُمَّـلُك
ملعنالو.ةورثلانمهيلعالصحاملكلبطقفناعطقلاو
لعلوكانهناراهلدلومكوناراهوحراتكانهناكمك
ماربأناكوةريثكًاسوفناوراصوةريثكنينساوماقأعيمجلا
كلذلوةراجتلالهأءاربكنمناكوبهذلاوةضفلاريثك
.راجتلالفاوقريسمقيرطفرع

ىأرو»اعنصيتلا«ةيناربعلايفواَكَلَتْمٱيِتَّـلٱَسوُفُّنلٱَو
نيذلامهسوفنلاكئلوأنإدوهيلاورسفموسوليكنا
اذهحصيو.هللاةدابعىلعاورصتقاوماربأناميإاوراتخا
ًاديبعاوناكٍذئمويمهرثكألعلوماربأعماوناكنيذلاىلع
ناكماربأنأيفكشنالو)١٤:١٤صرظنا(ًامدخو
.)١٨:١٩ص(نيدلادعاوقمهملعيوقحلاهللاىلإمهدشري

ىلإماربأريسنأيفبيرالَناَعْنَكِضْرَأَىلِإاْوَتَأَف
مئاهبلانمهعماملًاليوطًانامزلغشفًائيطبناكناعنك
نيبوهنيبناكو.ءاسنلاودالوألانممهبحصملواهراغصو
إلكلاةريثكضرأبّرمهنأيفبيرالوليم٣٠٠ناعنك
روبعيضتقيناكفتعاطتسااماهيفعترتهمئاهبكرتف
ىلعىتأهنأحجرملاوًاليوطًاتقوروهمجلاكلذلكبتارفلا
.بصخلانسحأيفكلانهضرألاوشيمكركقيرط
امكنييناربعاومسينأروبعلااذهبماربأدالوأقحتساف
ءاجو.ةلجدرهنربعيذلارباعنممهنوكبكلذاوقحتسا
.قشمدورمدتبرمويبرغلابونجلاىلإشيمكركنمماربأ
نمشيجبىتأماربأنإ«يدوهيلاخرؤملاسوفيسويلاقو
نابأو.»ناعنكىلإهجوتمثاهكلموقشمدبلغولبابءارو
ناراحنمهجورخبةنسماربأىلعّرمهنأنالامرتسملا
يقشمدلارزاعيلأّنيعامبرلو.ناعنكضرأىلإهلوصوو
.قشمدبهرورمءانثأيفهلًاليكو

يفُماَرْبَأَزاَتْجٱَو«٦ ِةَطوُّلَبَىلِإَميِكَشِناَكَمَىلِإِضْرَألٱِ
لٱَناَكَو.َةَروُم

ْ
يفٍذِئَنيِحَنوُّيِناَعْنَك .»ِضْرَألٱِ

٣٥:٤ص٧:١٦لامعأو٣٤:٢٤ص١١:٩نييناربع
١٣:٧و١٩و١٠:١٨ص٧:١ةاضقو١١:٣٠ةينثتو

انهاهبدوصقملاو»فتك«ةيناربعلايفميكشىنعمَميِكَش
اهمساوكانهةنيدملاو.ميزرجولابيعيلبجنيببدحلا
ةنيدميأ»سيلوباينايفالف«نمةعطقوهوسلبانمويلا
اذهوسُنايسابسفسويفالفسطيترصيقلاوهوسويفالف
ٍداوكلانهو.نايسابسفلًاماركإةنيدملاكلتلًامسالعُج
.ةيبدجلالابجلاهبطيحتًادجبيصخ

مانصألابوقعيهيفنفديذلاناكملايهوَةَروُمِةَطوُّلَب
ص(ناراحنماهيبأتيبنمهتأرماوهلايعاهبتتأيتلا

٢٤:٢٦عوشي(ةداهشلارجحعوشيهببصنو)٣٥:٤
ناكهنألةرومةطولبتيمُساهنإحّجرملاو.)٩:٦ةاضقو
ًابسانمليلظلاناكملااذهناو.طولبلانمةمجأكلانه
ةميظعةطولبنوربحبرقةرمميفناكوهيفمايخلابرضل
رصعيفًاديبعدوهيلاىرسأعيبناكملاكلذيفو
الوم.ب٣٣٠ةنسةمجألاكلترثأىحمناوسنايسابسف
)٩:١٥ءايعشإ(ملعم»ةروم«ىنعمو.مويلاهنمةرجشلرثأ
ةسردمضرألاكلتراجشأضعبتحتناكهنأحجريف
ناكةيآلايفةروكذملاةطولبلانإونيدلادعاوقاهيفملعُي
ةطولبيأ»ةرومةطولب«تيمُسفاهلظيفسلجيملعملا
يكلممهنمونيريثكماسلسنيفنوملعملاناكو.ملعملا

.قداص
يفٍذِئَنيِحَنوُّيِناَعْنَكْلٱَناَكَو املماربإنإيأِضْرَألٱِ
اهدجولبنييماسللًاكلُماهدجيملناعنكضرأىلإلصو
يفاورثكنييناعنكلانأكلذنمانلو.نييناعنكلابةلوغشم
اولوتسامهنأنمرثكأجيردتلاىلعةملاسملابضرألاكلت
ةيرصملاءابنألانمدافتسيامىلعكلذناكو.ةونعاهيلع
ةيرصملاتاباتكلايفئرُقو.ليوطنمزبماربأنايتإلبق
ةيناربعلايف»مآ«ىنعمو.»ومآ«و»يتاس«يمسإةميدقلا
نويثحلاونويرومألايأ»اطيخلا«و»رومآلا«كلذدعبو.ةمأ
أبنرظنا(ماربأرصعيفنيتيوقناتمألاناتاهتناكو
.)١٩-١٠:١٥صيفمهتالحر

ِهِذٰهيِطْعُأَكِلْسَنِل:َلاَقَوَماَرْبَألُّبَّـرلٱَرَهَظَو«٧
.»ُهَلَرَهَظيِذَّـلٱِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمَكاَنُهىَنَبَف.َضْرَألٱ

رومزمو٢٦:٤و١٧:٨و١٥:١٨و١٣:١٥ص١٧:١ص
٢٦و٢٤:١عوشيو٣٥:٤و١٨و١٣:٤ص١٠٥:١١

ألَا
َ
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ةروكذملابرلاروهظتارملوأهذهَماَرْبَألُّبَّـرلٱَرَهَظَو
البًالوأتناكناسنإلاوهللانيبةبطاخملانإفباتكلايف
مدآعمسو«)٢:١٦ص(»مدآهللاىصوأف«ةروظنمةطساو
.)٣:٩ص(»مدآىدانو«.)٣:٨ص(»هتوصءاوحو
:٧و٦:١٣ص(»حونلو«.)٩-٤:٦ص(»نيياقللاقو«
لاقُييتأياميفوانهو)٩:٨و٨:١٥ص(همّلكو«.)١
ةرابعلاهذهبًانرتقمركذامًاريثكروهظلااذهو»برلارهظو«
ًاليلقركُذو)خلا٢٢:١١و١٦:٧صرظنا(»برلاكالم«
٦:٢٠ةاضقو٢١:١٧ص(»هللاكالم«ةرابعلاهذهبًانرتقم
حيسملالاثموأًاقولخمكالملااذهناكلهو.)١٣:٩و
اذهةياهنيفةيشاحلايفهيلعمالكلالصفكلذًادسجتم
.رفسلا

برللضرألاكلذبفقوفِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمَكاَنُهىَنَبَف
لعفامكلعففنيبارقلاميدقتوةدابعلاناكمانهحبذملاو
.)٨:٢٠ص(حون

جلٱَىلِإَكاَنُهْنِمَلَقَنَّـمُث«٨
ْ

َبَصَنَوٍليِإِتْيَبَّـيِقَْرشِلََب
ملٱَنِمَليِإُتْيَبُهَلَو.ُهَتَمْيَخ

ملٱَنِمُياَعَوِبِرْغَْ
ىَنَبَف.ِِقْرشَْ

.»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِباَعَدَوِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمَكاَنُه
٣٥:٧و٢٨:١٨و٢٦:٢٥و٨:٢٠ص١١:٩نييناربع
١٣:٤و٤:٢٦ص١٠:٣ليئومص١و٢٦و٢٠:١٨ةاضقو

هلمحتماربأيشاومةرثكوةوادبلاهيتضقتاماذهَلَقَن
دالبلايفليوطلاهئاوثلوأناكو.يعارملاةيغبلقنلاىلع
ًاريثككلانهزوللارجشناكو.ياعوليإتيبنيبةيلبجلا
.زولًاميدقةنيدملامساناكاذهلو

جلٱَوْحَنًايِلاَوَتُمًالاَِحتْرٱُماَرْبَأَلََحتْرٱَّـمُث«٩
ْ

.»ِبوَُن
١٣:٣ص

يفهانعموبجن)בננ(ةيناربعلايفبونجلاِبوُنَْجلٱَوْحَن
ضرألانإكلانهةبرتلاسبيىلعوةسبايضرألصألا
يرجيولفسيفرطملاهايمطبضتالفةبرتلاةمعانةيريشابط
مهنألكلانهةيشاملارثكتكلذعمو.ضرألاحطستحت
.ضايحيفهايملاظفحىلعنولاتحي

رصمىلإماربأرفس

يفٌعوُجَثَدَحَو«١٠ َْرصِمَىلِإُماَرْبَأَرَدَحْنٱَف،ِضْرَألٱِ
جلٱَّـنَأل،َكاَنُهَبَّـرَغَتَيِل

ْ
يفَعُو .»ًاديِدَشَناَكِضْرَألٱِ

٤٣:١ص١٠٥:٣١رومزم٢٦:١ص

يفٌعوُجَثَدَحَو ثدحعوجلااذهنأنمدبالِضْرَألٱِ
ناكهنألناعنكضرأىلإماربألوصونمةليلقنينسدعب
هنباناكوناراحكرتنيحةنسنيعبسوسمخنبا
ةنسةرشعثالثنباةيرصملاةمألاهلهتدلويذلاليعامسا
ًاليوطًاتقولغشونيعستلاوةعساتلانسيفناكامدنع
وحنىقبفناعنكىلإناراحنمقيرطلاىلعةماقإلاورفسلاب
نإرهاظلاو.)١٦ص-١٢٠ص(يفثدحاملنينسينامث
اهدصقفاهبصخرثكفةنسلاكلتيفةريثكتناكلينلاهايم
نكيملومئاهبلانمهعماموسانلانمهعمنملءايحإماربأ
بلطينكيملهنألًاريصقًاتقوالإكلانهىقبينأهدصق
ملٱُرِظَتْنَيَناَك«لبضرألاىلعةنيدم

َهليِتَّـلٱَةَنيِدَْ
َ

ا
-١١:٨نييناربع(»ُهللاٱاَهُئِراَبَواَهُعِناَصيِتَّـلٱ،ُتاَساَسَألٱ

١٠(.

َلاَقُهَّـنَأَْرصِمَلُخْدَيْنَأَبُرَقاَّـَملَثَدَحَو١١«١٣-١١
ملٱُةَنَسَحٌةَأَرْمٱِكَّـنَأُتْمِلَعْدَقِّـينِإ:ِهِتَأَرْمٱَياَراَسِل

١٢.ِرَظْنَْ
ملٱِكآَراَذِإُنوُكَيَف

ْ
يِنَنوُلُتْقَيَف.ُهُتَأَرْمٱِهِذٰه:َنوُلوُقَيْمَُّـهنَأَنوُّيِْرصِ

ِكِبَبَسِبٌْريَخِيلَنوُكَيِل،يِتْخُأِكَّـنِإِيلوُق١٣.ِكَنوُقْبَتْسَيَو
َحتَو
ْ
.»ِكِلْجَأْنِمِيسْفَناَي
١٣و١٢و٢٠:٥ص٢٦:٧و٢٠:١١ص٢٦:٧صو١٤ع
٢٦:٧و

رثكأةنباذئنيحياراستناكِرَظْنَْملٱُةَنَسَحٌةَأَرْمٱِكَّـنَأ
ةليمجتناكوةيبصاهنأكتناككلذعموةنسنيتسنم
نسيفتدلواهنأفرعنمكلذنمبجعيالوًادج
تناكولف(ةنسنيرشعوًاعبسوةنسةئمتشاعونيعستلا

نيرشعوسمخوحنةنباةبسنلاىلعتناكلنامزلااذهيف
كلانهناكهنأيفننالو.)ًاليلقكلذنمرثكأوأةنس
.)٢٣:١ص(اهلهللانمماركإوةيهلإلاةيانعللميظعلمع
ولوماحلاجرةدئفابذجلٍفاكياراسنسُحلثمو
سوؤريوذروصلاحابقاوناكمهنإفنيعستلانسيفتناك
هافشوةريبكةعساوهاوفأوماظعلاتازرابتانجووةحطلفم
دعبءابرغلالاجرلااهارينأنمفاخيماربأناكو.ةظيلغ
نيبنكاسوهو)٢٠:٢ص(ةثداحلاهذهنمةنسنيرشع
ماربأنأ)٢٠:١٣ص(نمانلرهظيو.رظنملاناسحسانأ
.هتخأاهنألوقتنأىلعياراسووهقفتاناراحكرتذنم
لقنتيًابرغبهذوهللارمألةعاطإهداليمضرأكرتهنإف
ىلإلوؤيامموهوكلذبكترااذهعموناكمىلإناكمنم
لكتاوهسفنذقنيلكلذىتأماربألعلو.هنمهتأرماذخأ
نكلوبعاصملانماهسفنصلختاهنأيفهتأرماةهابنىلع
الوناسنإلافعضىلعًاليلدهاتأامناكلاوحألالكيف
.رشبلالضافأنمبوسحماياجسلايماسناسنإاميس

ألَا
َ
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ماربأتخأتناكياراسنأيفبيرال)١٣ع(يِتْخُأ
الكلذنكلو)٢٠:١٢ص(هيبأحراتةنبااهنأىلإرظنلاب
اهنأىلعصنةلزنمبهنألبذكلاةرئادنممالكلاجرخي
.ًاقلطمهجوزبتسيل

ملٱَّـنَأَْرصِمَىلِإُماَرْبَأَلَخَداَّـَملَثَدَحَف١٤«١٤،١٥
ْ
َنيِّـيِْرصِ

ملٱاُوَأَر
َنْوَعْرِفُءاَسَؤُراَهآَرَو١٥.ًاّدِجٌةَنَسَحاََّـهنَأَةَأْرَْ

ملٱِتَذِخُأَف،َنْوَعْرِفىَدَلاَهوُحَدَمَو
»َنْوَعْرِفِتْيَبَىلِإُةَأْرَْ

٢٠:٢ص

نمكلملكلمسالبيصخشملعبسيلاذهَنْوَعْرِف
يفدوجولاريثكمسرنمنوعرفةظفلتقتشا.رصمكولم
مارتحالاىنعمديفتيهورصقلاهانعمةيرصملاتاباتكلا
طالبلاكًاضيأانمايأيفعئاشحالطصالااذهوكلملل
وهوهيفنكاسلاكلملاىنعمبيناطلسلارصقلاويروطاربمألا
.لسرملازاجملابابنم

ضرأتناكَنْوَعْرِفىَدَلاَهوُحَدَمَوَنْوَعْرِفُءاَسَؤُراَهآَر
بهذفرصمىلإقرشلانمًاقيرطماربأمايأيفناعنك
اتلذلاضرألكاولغشفرصمىلإنييماسلانمنوريثك
نورقةدعمهنماهكولمماقورصمضرأىلعًاريخأاولوتساو
ىنبدقياهمنماكلملاناكو.ةاعرلايأسوسكهلاباوفرُعو
.راشتنالانمنييماسللًاعنمناردجلاةلصتمةريثكًانوصح
عابتالاوةيشاملاريثكًاريمأرصمىلإلصومويماربأناكو
ةلاحمالنوعرفةبتكهآرفضرألاكلتيفهعابتأعملخدف
نسحهلمهفصوكلذنمناكوكلملاىلإهرمأاوعفرو
مامأذئمويلثتماماربأنأيفبيرالوبيجعلاياراس
كلانهف.كلذلثميامنسحينبروبقدحأىلعو.نوعرف
نوعرفةرضحيفلثتممةوادبلالهأنميماسريمأمسر
ملذإو.مهببحريوهوةيامحلاهنولأسيهديبعوهلايعووهو
ملتايرصملاءاسنلانألرصميفذئمويًافورعمباقنلانكي
هجوىرينأنوعرفلناكسرفلاةبلغدعبالإباقنلادتعت
.ةينُبونولنملامجلاتافصنماهلاملككرديوياراس
كولملوأنمماربأرصعنوعرفنإساباشويسوملاىأرو
.رصمىلعةاعرلاءاليتسالبقةرشعةيناثلاةلودلا

ٌرَقَبَوٌمَنَغُهَلَراَصَو،اَهِبَبَسِبًاْريَخَماَرْبَأَىلِإَعَنَصَف«١٦
.»ٌلاَِمجَوٌنُتُأَوٌءاَمِإَوٌديِبَعَوٌريَِمحَو

٢٠:١٤ص

لجرلايطعينأةداعلاتناكًاْريَخَماَرْبَأَىلِإَعَنَصَف
ماربأنوعرفىطعأاذهىلعولاملانمًاغلبمهسورعءابرقأ
هذهنوعرفميدقتوخلاءامإوًاديبعوًاريمحوًارقبوًامنغ

.يعرشزئاجرمأياراسذاختانأهرابتعاىلعليلدايادهلا
ىلعدالبلاكلتىلإلامجلااولخدأنييماسلانأيفبيرالو
ديدشيفيراحصلاةريثكلاةراحلانكامألالكيفسانلانأ
.اهيلإةجاحلا

ِبَبَسِبًةَميِظَعٍتاَبََرضُهَتْيَبَوَنْوَعْرِفُّبَّـرلٱَبََرضَف«١٧
.»َماَرْبَأِةَأَرْمٱَياَراَس

١٦:٢١مايأ١و١٥:٥كولم٢و١١:١جورخو٢٠:١٨ص
١٣:٤نييناربعو١٠٥:١٣رومزمو٢٦:٢٠مايأ٢و

مثإناكاذام(َياَراَسِبَبَسِب...َنْوَعْرِفُّبَّـرلٱَبََرضَف
هلرهظامبسحماربأىضربياراسذخأدقونوعرف
نإ.هتأرماالماربأتخااهنأدقتعيوهواهرهمنسحأو
ياراسنأنظلاىلعانلمحياذهعمنوعرفباصأيذلا
اهقدصيملف.ماربأةارمااهنألاهذخأنعنوعرفتهن
حيبقهنألهنماهسفنذقنتلهيلعبذكتاهنأدقتعاونوعرف
هتفرعامهلتركذاهنأنمدبالو.ءانسحيهوةروصلا
كلذبثرتكيملفقحلانيدلادعاوقوبرلاتافصنم
فاخوهدصقمنععجرفاهمالكلًاقيدصتهللاهبرضف
.)برلا

؟ِيبَتْعَنَصيِذَّـلٱاَذٰهاَم:َلاَقَوَماَرْبَأُنْوَعْرِفاَعَدَف«١٨
ِمل
َ
ُختَْملاَذا

ْ
»؟َكُتَأَرْمٱاََّـهنَأِْينِرب

٢٦:١٠و٢٠:٩و٣:١٣ص

ِمل
َ

ُختَْملاَذا
ْ

ةيآلايفهانلقامديؤياذه(َكُتَأَرْمٱاََّـهنَأِينِْرب
ليبسالفالإوماربأةأرمااهنأهتربخأياراسنأنمةقباسلا
.)كلذةفرعمىلإهل

ِمل«١٩
َ
لُقاَذا

ْ
َنوُكَتِلِيلاَُهتْذَخَأىَّـتَح،يِتْخُأَيِهَت

.»!ْبَهْذٱَواَهْذُخ!َكُتَأَرْمٱاَذَوُهَنآلٱَو؟يِتَجْوَز
اهتذخأىتحلقيمليِتَجْوَزَنوُكَتِلِيلاَُهتْذَخَأىَّـتَح

اهجوزتيملهنأىلعلدياذهو.»يتجوزنوكتل«لبةجوز
دعبالإءاسنكولملاذخأيملهنإ)٢:١٢ريتسأ(يفىرنامك
.نامزلانمةدمدادعتساوناحتما

اَمَّـلُكَوُهَتَأَرْمٱَوُهوُعَّـيَشَفًالاَجِرُنْوَعْرِفِهْيَلَعىَصْوَأَف«٢٠
.»ُهَلَناَك
٢١:١لاثمأ

ةاجنلادارأوبرلافاخنوعرفنأىلعلدتةيآلاهذه(
يردنالوهديبعماركإبحأوهبحأدقنكيملنإهبضغنم

ألَا
َ
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ىلعيماحلاكلملااذههخبوامدنعماربأراكفأتناكاذام
.)هنمرثكأًارابوًابيصمهآرماربألعلهبذك

اهدجمبتناكةيملاعةكلممناعنكىلإةبسنلابرصمنإ
ماربأاهيلإلزنف.ميدقلاهللابعشلةميظعةبرجتاهانغو
نإملعتوينثولانوعرفمامألجخوهضرعبوهتايحبرطاخو
ظفحبلببرلاضرأنمبرهلابسيلنامألاقرط
.هاياصو

ََرشَعَثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

طولنعهلاصفناورصمنمماربأعوجر

َناَكاَمُّلُكَوُهُتَأَرْمٱَوَوُهَْرصِمْنِمُماَرْبَأَدِعَصَف١«٤-١
جلٱَىلِإُهَعَمٌطوُلَوُهَل

ْ
يفًاّدِجًاّيِنَغُماَرْبَأَناَكَو٢.ِبوَُن ملٱِ

ِيشاَوَْ
لٱَو
ْ

يفَراَسَو٣.ِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِف جلٱَنِمِهِتَالْحِرِ
ْ

ِتْيَبَىلِإِبوَُن
ملٱَىلِإ،َليِإ

يفِهيِفُهُتَمْيَخْتَناَكيِذَّـلٱِناَكَْ لٱِ
ْ
ِتْيَبَْنيَب،ِةَءاَدَب

ملٱِناَكَمَىلِإ٤،َياَعَوَليِإ
لٱِحَبْذَْ

اَعَدَو.ًالَّـوَأَكاَنُهُهَلِمَعيِذَّـ
.»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبُماَرْبَأَكاَنُه

٢٤:٣٥ص١٣:٢٩ددعو٢٤:٦٢و٢٠:١و١٢:٩ص
٨و١٢:٧ص١٢:٨ص١٠:٢٢لاثمأو١١٢:٣رومزمو
١١٦:١٧رومزم

يفناكثيحىلإداعيأِبوُنَْجلٱَىلِإ...َدِعَصَف
بهذف.اتاغلفلاةمجرتلايفامىلعاهيفىتأيتلاقيرطلا
نيبيتلاضرألاىلإمثبونجلاىلإهعماموهعمنمبماربأ
.)١٢:٨ص(يفركُذامكياعوليإتيب

لوألاحبذملانأللوألاحبذملاهلوصولوأيأ)٤ع(ًالَّـوَأ
.ميكشيفهماقأ

ٌرَقَبَوٌمَنَغًاضْيَأُهَلَناَكَماَرْبَأَعَمُرِئاَّـسلٱٌطوُلَو٥«٥،٦
َحتَْملَو٦.ٌماَيِخَو

ْ
لِمَت

ْ
ْتَناَكْذِإ،ًاعَماَنُكْسَيْنَأُضْرَألٱاَمُه

.»ًاعَماَنُكْسَيْنَأاَرِدْقَيْمَلَف،ًَةريِثَكاَمُهُكَالْمَأ
٣٦:٧ص

ناكهنألرصميفايادهىلعلصحهنأرهاظلاٌطوُل
نمهلامليلدبةريثكعابتأهلناكوىنغلايفهمعيرابي
انكسينأاعيطتسيملاذهلوماربأكةريشعريمأناكومايخلا

.ةدحاوضرأيف

ِيشاَوَمِةاَعُرَوَماَرْبَأِيشاَوَمِةاَعُرَْنيَبٌةَمَصاَُخمْتَثَدَحَف«٧
لٱَناَكَو.ٍطوُل

ْ
لٱَوَنوُّيِناَعْنَك

ْ
يفَنيِنِكاَسٍذِئَنيِحَنوُّيِّـزِرِف ِ

.»ِضْرَألٱ
١٢:٦ص٢٦:٢٠ص

ناينعمةظفللاهذهلو»يزرف«ةيناربعلايفوَنوُّيِّـزِرِفْلٱ
١(يفندملاىنعمبءاجونويورقلاوأندملاوىرقلالوألا

عمًابلاغركذُتةليبقيناثلاو.)٩:١٩ريتسأو٧:١٨ليئومص
يفوانهىنعملااذهبتءاجونييزرفلاةليبقيهونييناعنكلا
نيطسلفلئابقىدحإاهنأتءاجو.)٣٤:٣٠ص(
ركذُتملو.)٣:٥ةاضقو١٧:١٥عوشيو١٧و٣:٨جورخ(
نماهلعلو.ناعنكنمتلسُنيتلالئابقلانيبةليبقلاهذه
ملومهلندمالةاعراوناكنيذلاضرألاكلتناكسمدقأ
ىلإاوأجلومهولزتعافنييماحلانيباولقتسينأاوعيطتسي
ناكو.)١١:٣عوشي(لابجلاىلإاوقيسمثحيسفلاربلالهس
ىلإاوتفلتيملفةراجتلاوةيرحبلاةايحلابنيعلومنويناعنكلا
ىلإرضحلانممهدرطومهعفدباوفتكالبنييزرفلالاصئتسا
نييناعنكلابةلوغشمضرألاتناكذإو.دالبلاةيلخاد
ًاضرأادجينأطولوماربأىلعبعصنييلصألاناكسلا
.ةيشاملاوسانللةيفاكناكسلانمةيلاخ

َكَنْيَبَويِنْيَبٌةَمَصاَُخمْنُكَتَال:ٍطوُلِلُماَرْبَأَلاَقَف٨«٨،٩
ُّلُكْتَسْيَلَأ٩.ِناَوَخَأُنْحَناَنَّـنَأل،َكِتاَعُرَوِيتاَعُرَْنيَبَو
ًانيِمَياَنَأَفًالاَمِشَتْبَهَذْنِإ.يِّـنَعْلِزَتْعٱ؟َكَماَمَأِضْرَألٱ
.»ًالاَمِشاَنَأَفًانيِمَيْنِإَو
رومزمو٢:١٣جورخو٣١و١١:٢٧ص٦:٧سوثنروك١

١٢:١٨ةيمور٣٤:١٠و٢٠:١٥ص٧:٢٦لامعأو١٣٣:١
٣:١٧بوقعيو١٢:١٤نييناربعو

رطاشيناكًاطولنأىلعلدياذهٌةَمَصاَُخمْنُكَتَال
ماربأنكلمولظمهنأبرعشومهلبزحتيولمعلاهتاعر
ىلإامهئجليامهانغنأهلنابأوناسحإوفطلبهبطاخ
يفهّريخوامهنيبمالسلاءاقبإوامهملكةحارةيغبقارتفالا
ةيحاننسحأراتخافكلذبطوليضرفضرألاوةهجلا
.كالهلاوليولاضرأنوكتساهنأفرعيملوضرأبيطأو
مّلسهنكلهلملسيوماربأربكربتعينأطولبىلوألاناكف
.ءيشلكرسخوعمطللهسفن

اَهَعيَِمجَّـنَأِّـنُدْرُألٱِةَرِئاَدَّـلُكىَأَرَوِهْيَنْيَعٌطوُلَعَفَرَف«١٠
ِّـبَّـرلٱِةَّـنَجَك،َةَروُمَعَوَموُدَسُّبَّـرلٱَبَرْخَأاَمَلْبَق،ٌيْقَس
.»َرَغوُصَىلِإُءيَِجتاَمَنيِح.َْرصِمِضْرَأَك

٣:٥ىّتمو٧:٤٦كولم١و٣٤:٣ةينثتو٢٩و١٩:١٧ص
١٠٧:٣٤رومزمو٢٥و١٩:٢٤ص١١:١٠ةينثت٣:٣اقولو

ألَا
َ
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١٩:٢٢و٨و١٤:٢ص٥١:٣ءايعشإو١٠و٢:٨ص
٣٤:٣ةينثتو

يداويهوروَغلامايألاهذهيفىمسُتوِّـنُدْرُألٱِةَرِئاَد
يفملاعلايضارأرهشأنميهواحيرألوهساميسالوندرألا
يبرغلابناجلاىلعةيريشابطلااهروخصواهراوغأةرثك
نمريثكاهقوفويقرشلابناجلاىلعةيلمرلاةراجحلاو
نعضفخنميداولاكلذمظعمو.ةيسلكلاةراجحلاتاقبط
رُدنُكرتسملاىأرامىلعليلجلارحبو.مورلارحبحطس
وهيذلاطولرحبوًامدق٦٨٢وحنمورلارحبنعضفخنم
رحبنمبونجلايفضرألاو.ًامدق١٢٩٢وحنتيملارحبلا
وحنبطسوتملارحبلاحطسولعيلصافدسكةيلاعطول
ةلدأكلانهو.ًابونجندرألاهايمنايرجعنمتفمدقيتئم
ةيلاخلاروصعلاضعبيفناكيداولاكلذنأىلعةريثك
هايمنإوًاليم١٥٠وحنةفاسمىلعةيلاوتملاتاريحبلاهلغشت
عاطقنانإفمويلاههايمنمرثكأتناكماربأنامزيفندرألا
نمتناكضرألاكلتماجآونامزألايلاوتىلعهماجآ
ةريثكتناكيتلاضرألاف.نيطسلفيفرطملاةلقبابسأ
.رصعلااذهيفبدجلاةريثكاهارتماربأمايأيفبصخلا
اهيطغيًانوزحكرتيفنينسلارمىلعصقنيتيملارحبلاو
.حلملا

ندرألايداوبصخرملبرتسملافصوِّـبَّـرلٱِةَّـنَجَك
وأروغلانكلوبيدجخابستيملارحبلاراوجنإ«لاقف
ءاملاوتابنلاريثكةيبونجلاوةيلامشلاءاحنألايفيذلايداولا
امبروخصلايلاعأنمةعفدنمهايملاىرتامًاريثككنأىتح
رتسملاعمفلؤملااذهنابأو.»ًاعارمإوًابصخضرألاديزي
يفاتناكةرومعومودسنإامهريغومارتسرتروتكدلاوفورغ
نألنظُيناكامكيبونجلااليلامشلاتيملارحبلافرط
فرطلاناكًاليمنيعبرأوةتسهلوطناكذإتيملارحبلا
ىلعًافقاوناكًاطولنإواذه.رظنلانعًاديعبهنميبونجلا
نيبيذلادجنلاىلعيبرغلالامشلايفلايمأةعضبدمأ
تيملارحبلافرطىرينأهنكميناكفياعوليإتيب
.ندرألاىلإوهيلإاحيرأءاعرجنمدتمملارفقلاويلامشلا
اهآراذهلوةبصخملاندرألاةرئادنمذئمويناكرفقلاكلذو
.بصخلايفرصمكهايملاةرثكيفبرلاةنجكطول

ندمىدحإرغوصتسيلهذهَرَغوُصَىلِإُءيَِجتاَمَنيِح
ةنيدميهلبرصمقيرطىلعتسيلهذهنإفةرئادلا
نويرصملاناكونعوصةينايرسلاةمجرتلايفاهمساةيرصم
ناكو.»رعص«ةيناربعلايفيهورعَصورعُصاهنومسي
مادق«هلوقيفمنرملااهركذولينلاجلُخدحأىلعاهعقوم
تناكو.»نعوصدالبرصمضرأيفةبوجعأعنصمهئابأ
.سودرفلابهّبشُتنأتقحتساىتحًادجبيصخلهسيف

ٌطوُلَلََحتْرٱَو،ِّـنُدْرُألٱِةَرِئاَدَّـلُكِهِسْفَنِلٌطوُلَراَتْخٱَف«١١
لٱَلَزَتْعٱَف.ًاقَْرش

ْ
.»ِرَخآلٱِنَعُدِحاَو

لوألانيينعميناربعلالصألالمتحيًاقَْرشٌطوُلَلََحتْرٱ
لوألاىنعملابانهيهو.»قرشلانم«يناثلاو.»قرشلاىلإ«
ص(يفيناثلاىنعملابتءاجو.)٢:٨ص(يفيهامك
ىلإيأ»ًاقرش«ةيبرعلاانتخسنيفتمجرُتاهنكلو)١١:٢
.)كانهريسفتلارظنا(قرشلا

يفَنَكَسُماَرْبَأ١٢«١٢،١٣ يفَنَكَسٌطوُلَو،َناَعْنَكِضْرَأِ ِ
َموُدَسُلْهَأَناَكَو١٣.َموُدَسَىلِإُهَماَيِخَلَقَنَوِةَرِئاَّـدلٱِنُدُم
.»ًاّدِجِّـبَّـرلٱىَدَلًةاَطُخَوًاراَْرشَأ

ص٨و٢:٧سرطب٢و١٩:١و١٤:١٢ص١٩:٢٩ص
٦:١١ص٨و٢:٧سرطب٢و١٦:٤٩لايقزحو١٨:٢٠
٧:١و

يفَنَكَس ضرألاكلتبصخنإرهاظلا(ِةَرِئاَّـدلٱِنُدُمِ
امًاريثكوةيدسجلاتاذللايفلغوتلاىلعناكسلالمح
.دغرلالهأوءاينغألارثكأنأشوهامككلذكاذهنوكي
اهيلإنوتفاهتيفاهلهأّرغتةلئازلاضرألاهذهتاريخنإ
لاق.هقرحيوهوهبهلبذليفجارسلاىلعشارفلاتفاهت
:ايندلايفيناروحلا
عجريليلقنعنكلدصُيفىدرلااهتياغنإمدآنبايردي
عرسأوبيهللاعذلىلإىرجأهنأالإحابصملاةشارفك

.ةهفرتملاةنيدملاةشيعراتخاومايخلانكسطولكرتف

:ُهْنَعٍطوُلِلاَزِتْعٱَدْعَب،َماَرْبَألُّبَّـرلٱَلاَقَو١٤«١٦-١٤
ملٱَنِمْرُظْنٱَوَكْيَنْيَعْعَفْرٱ

ًابوُنَجَوًالاَمِشِهيِفَتْنَأيِذَّـلٱِعِضْوَْ
َكَلىَرَتَتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَعيَِمجَّـنَأل١٥،ًابْرَغَوًاقَْرشَو
ِبَاُرتَكَكَلْسَنُلَعْجَأَو١٦.ِدَبَألٱَىلِإَكِلْسَنِلَواَهيِطْعُأ
ِضْرَألٱَباَرُتَّـدُعَيْنَأٌدَحَأَعاَطَتْسٱاَذِإىَّـتَح،ِضْرَألٱ
.»ُّدَعُيًاضْيَأَكُلْسَنَف
٢٤:٧و١٧:٨و١٥:١٨و١٢:٧ص٢٨:١٤ص١١ع
رومزمو٢٠:٧مايأ٢و٧:٥لامعأو٣٤:٤ةينثتو٢٦:٤و

٣٢:١٢و٢٨:١٤و٢٦:٤و٢٢:١٧و١٥:٥ص٣٧:٢٩
:٤كولم١و١:١٠ةينثتو٢٣:١٠ددعو٣٢:١٣جورخو

٤:١٦ةيمورو٣٣:٢٢ايمرإو٤٨:١٩ءايعشإو٢٠
١١:١٢نييناربعو

ألَا
َ
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قارفىلعنزحماربأنأيفبيرالَماَرْبَألُّبَّـرلٱَلاَق
رافسألانمريثكيفهقيفروًابيرقناكهنألهيخأنباطول
هلدلوينألبقهثيروهنظيناكهلعلوهتبرغيفهسينأو
هدعوهنألهلدلوينأمزلتسيامب»هوهي«برلاهازعكلذلو
ماربأنأانههبتنننأبجيو.ضرألابارتكهلسننوكينأب
ةرئادلاهنكسبطولوبرلاىلإبرتقيطولنعهدعببناك
تمظعكلذلوهللانعهتيبلهأضعبدعبأامىلإراص
.ةكربلاوةمعنلاروفوبرلاهلدكأوماربأىلعهوهيءالآ

يفِشْمٱِمُق«١٧ َهلوُطِضْرَألٱِ
َ

َكَلِّـينَأل،اَهَضْرَعَوا
.»اَهيِطْعُأ

يفِشْمٱ الامضرألانمىرييكلكلذبهرمأِضْرَألٱِ
.هلسنلنوكيهاريامنأبذليفهناكمنملقتنيملاذإهاري

يِتَّـلٱاَرَْممِتاَطوُّلَبَدْنِعَماَقَأَوىَتَأَوُهَماَيِخُماَرْبَأَلَقَنَف«١٨
يف .»ِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمَكاَنُهىَنَبَوَنُوْربَحِ
١٥:١٣عوشيو٣٧:١٤و٣٥:٢٧ص١٤:١٣ص

نينكاساوناكونييرومأللناكملااذهناكاَرَْممِتاَطوُّلَب
.هلًانطوهلعجومهعمقافتابماربأهذخأفهيف

تيمُسهنأحّجرملافةفلاحموأدهعنوربحىنعمَنوُْربَح
نأرهاظلاو.نييرومألاوماربأنيبناكيذلادهعللكلذب
نإلاقهنألاهدحوةنيدمللالضرألاكلتلناكمسالا
وهورخآمسابىمستتناكونوربحيفتناكارممتاطولب
.)٢٣:٢ص(»عبرأةيرق«

ََرشَعَعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ندرألايداورموعلردكةوزغ

يفَثَدَحَو«١ ِكِلَمَكوُيْرَأَو،َراَعْنِشِكِلَمَلَفاَرْمَأِماَّـيَأِ
.»َميِيوُجِكِلَمَلاَعْدِتَو،َمَاليِعِكِلَمَرَمْوَعَلْرَدَكَو،َراَسَّـالَأ

١١:١١ءايعشإ١١:٢و١٠:١٠ص

اهيفهنطوتوةرئادلاضرأطولرايتخاإبننإَثَدَحَو
هذهوسدقملاباتكلاءابنأبرغأنمةصقوأأبنهبنرتقا
صصقلانمامإوةيناعنكلاصصقلانمامإةذوخأمةصقلا
.ينادلكلانيوكتلاىلعمالكلايفسيَسىأرامىلعةيلبابلا
هنأعملفارمأنألحجرألاوهسيَسلوقيأيأرلااذهو

ماربأ«هنأبميهاربإركِذو.ًالوأركُذنيعضاخلاكولملانم
هيلإيحوبىسومنإوةيبنجأةصقلانأىلعلدي»يناربعلا
.هتحصىلعءانبأبنلااذهراعتسا

طولبارطضاأبنيهوةديفمءابنأةصقلاهذهيفو
ندملابهنأبنو.رارشألانيبهانكسنمهباصموهقلقو
ةبسنومهذقنأنيذلاكولمللهفورعموهتوقوماربأةعاجشو
يفناكهنأنايبومهنيبناكنيذلانييرومألاىلإماربأ
»يلعلاهللا«نودبعينييماسلانمسانأذئموينيطسلف
يبرلاأبنلاو.ميدقلادهعلاكولمفرشأنمناكمهكلمنإو
برلايأ»ميهولإهوهي«هللااعدميهاربإنأليهوهيلاوأ
يفهريغوماليعكلمرموعلردكىلعمالكلايتأيسو.هلإلا
.رفسلااذهرخاوأ

نيطاسألاىلعًابوتكمدجُويداكأمسااذهَلَفاَرْمَأ
.»ةنسلاةرئاد«هانعموةيلبابلا

.)١٠:١٠صرظنا(َراَعْنِش
دنعرمقلانإف»رمقلادبع«ةيداكألايفهانعمَكوُيْرَأ

.هلإنييداكألا
ىلعيهوهريكنسمويلاىّمستواسراللاةنيدمَراَسَّـالَأ
حاولأتدعاهيفدجُويلفسلالبابيفىرسيلاتارفلاةودع
.يناطيربلادهشملايفمويلاةظوفحم

نإةيروشألاتاباتكلانمملعنَمَاليِعِكِلَمَرَمْوَعَلْرَدَك
ناكفنييماليعلاهلإمسا»رموعل«نإودبع»ردك«ىنعم
يفهيلعمالكلايتأيسو.اندنع»هللادبع«ةلزنمبمهدنع
.رفسلااذهرخآ

هانعمولاغرتيأ»لاغرث«نيعبسلاةمجرتيفوَلاَعْدِت
ليغرتهنأةينايرسلايفءاجو.سيِسلوقىلعربكألانبالا
مييوجوأمييوغةءارقنمًاطلغاليغظفلءاجواليغكلم
يصخشملعانهاهنألًاممأينعتالةظفللاهذهو.ميليغ
يهو»مويتغ«ةيّداعلاتاباتكلايفتءاجفًاميدقتفّرُح
.ةيقرشلاايديمدودحىلإةلجدنمةدتمملاضرألا

َعاَشْرِبَو،َموُدَسِكِلَمَعَراَبَعَمًابْرَحاوُعَنَصِءَالُؤٰهَّـنَأ«٢
،َميِيوُبَصِكِلَمََربيِئْمِشَو،َةَمْدَأِكِلَمَبآْنِشَو،َةَروُمَعِكِلَم
.»)ُرَغوُصَيِهيِتَّـلٱ(َعَلاَبِكِلَمَو
١٩:٢٢ص٢٩:٢٣ةينثت

نإحّجرملاو.ريرشلانبا»عراب«ىنعمَموُدَسِكِلَمَعَراَب
وأرحبلائطاشنماوتأنويناعنكامإندرألاةرئادناكس
.حجرألااذهوقرشلانماوتأنويماح

ألَا
َ
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ِميِّـدِّـسلٱِقْمُعَىلِإَنيِدِهاَعَتُماوُعَمَتْجٱِءَالُؤٰهُعيَِمج«٣
ملٱُرْحَبَوُهيِذَّـلٱ(

ْ
لِ
ْ

.»ِ)ح
٣:١٦عوشيو٣:١٧ةينثتو٣٤:١٢ددع

موجهلاىلعاوفلاحتَنيِدِهاَعَتُماوُعَمَتْجٱِءَالُؤٰهُعيَِمج
ةدهاعملاتناكامككولمةمسخنيبةفلاحملاف.عافدلاو
:٦ليئومص١(لوألاليئومصرفسيفةروكذملاةينيطسلفلا

١٨-١٦(.
نآلاىلإبرعلالازيالردنكرتسملالاقِميِّـدِّـسلٱِقْمُع

لهسبونجةدتمملاةيريشابطلاروخصلاةلسلسنومسي
امقفوىلعاذهوةيناربعلابميدسلادحاووهوّدسلاباحيرأ
.»ريشابطدسلا«ىنعملاقهنإفارزعنباهلاق

ضعبىأراذهلوطولرحبيأِحْلِْملٱُرْحَبَوُهيِذَّـلٱ
»ميدسلاقمع«يمسفمودسعلتباحلملارحبنأنيرسفملا
ركذُيملو)١٩ص(يفركذُيملاذهنكلو.مودسقمعيأ
ناخدىأرهنإلبحلملارحبيفطبهتمودسىأرميهاربإنأ
نأحجرملاو(.)١٩:٢٨ص(نوتألاناخدكدعصيضرألا
عمجدادسألارحبوأدادسألاقمع»ميدسلاقمع«ىنعم
دارأو.)ةيبرعلاوةيناربعللقفاوماذهوزجاحلاوهودس
رحبلوقتامك(ًازاجمندرألاةرئادلك»ميدسلاقمعب«
لينلايداووىدربيداووهلةرواجملادالبلاديرتومورلا
كولملاكئلوأنإكلذىلعةنيرقلاودالبلانمامهيفامديرتو
ىلإلب)٨ع(هيفاوبراحيوميدسلاقمعىلإاوعمتجيمل
.)هلةرواجملاضرألا

َةَثِلاَّـثلٱَةَنَّـسلٱَو،َرَمْوَعَلْرَدَكِلاوُدِبْعُتْسٱًةَنَسَةََرشَعْيَتَنْثِا«٤
.»ِهْيَلَعاْوَصَعَةََرشَع

تاوزغنماوفعُيلةنسلكةيزجلااودأيأاوُدِبْعُتْسٱ
ءارفسلانأنمدبالو.)١٨:٧كولم٢رظنا(رموعلردك
.راعنشىلإندرألايداونمًانايحأبهذتتناك

يفَو«٥ ملٱَوُرَمْوَعَلْرَدَكىَتَأَةََرشَعَةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱِ
ُكوُلُْ

يفَنيِّـيِئاَفَّـرلٱاوُبََرضَوُهَعَمَنيِذَّـلٱ َنيِّـيِزوُّزلٱَو،َمِياَنْرَقَثوُراَتْشَعِ
يف يفَنيِّـيِميِإلٱَو،َماَهِ .»َمِياَتَيْرَقىَوَشِ
٢:١٠ةينثت١٣:١٢و١٢:٤عوشي٣:١١ةينثتو١٥:٢٠ص
١١و

هنأبيرومألاتعُنونييرومألانمةليبقمهَنيِّـيِئاَفَّـرلٱ
لٱَكٌّيِوَقَوُهَو،ِزْرَألٱِةَماَقُلْثِمُهُتَماَق«

ْ
:٢سوماع(»ِطوُّلَب

نيحناشابنونكسياوناكودودقلالاوطءايوقأاوناكو.)٩

اوناكو.)٣٥و٢١:٣٤ددعو١٣:١٢عوشي(ىسوممهبلغ
عوشي(ميارفألبجيفندرألانمىرخألاةودعلاىلعًاضيأ

ليئومص٢و١٨:١٦و١٥:٨عوشي(ميلشروأيبرغو)١٧:١٥
.)١٨و٢١:١٦ليئومص٢(نينيطسلفلانيبو)٢٢و٥:١٨
ىأرو.)٩:١٠عوشي(يرومأمهكلموأمهسيئرنأركُذو
ناكسمدقأنممهنأنكامألاكلتيفمهركذنممهضعب
مهكولمىوسنييرومألانمنكيملهنأوضرألاكلت
.)مهيلعةئراطةيرومألانوكتف(

ةرهُزترتسأوأترتشعيأَمِياَنْرَقَثوُراَتْشَع
نينرقلاةرهزىنعملانوكيفنانرق»ميانرق«ىنعمونييقينيفلا
نمكلذكاهومسمهنأرهاظلاو(نينرقلاتاذةرهُزلاوأ
هافرطاهفنتكيلالهوهورمقلابةنرتقماهايإمهتدهاشم
اولخدأنيذلانأيفبيرالو.)نينرقلاكاهلنانوكيف
توراتشعةنيدمتناكو.نويرومألامهضرألاكلتاهتدابع
ضعبيفتيمُسو.)١:٤ةينثت(جوعةكلممةمصاعميانرق
وأتورتشعيهوةرتشعتيبيأ»ةرتشعب«عوشيرفس
يفناكمنآلاىلإلزيملو.)٢١:٢٧عوشي(تراتشع
يعرذأنمنيخسرفدمأىلعةرتشعلتىمسُيناروح
.)عرذأبمويلاةفورعملا(ةميدقلا

نيبتو.)٢:٢٠ةينثت(ًاضيأنييمزمزلااومسوَنيِّـيِزوُّزلٱَو
ةمصاعو.نييئافرلانمةطحنمةليبقمهلعلونويئافرمهنأ
ًاقرشطولرحبنملايمأةتسةياغىلعيهوماهمهضرأ
.تاتيمهمويلااهمساوًابونجو

مهنوعدينييبآؤملانكلنييقانعلاكنويئافرمهَنيِّـيِميِإلٱ
.)١١و٢:١٠ةينثت(نييميإ

يف هذهتناكو.مياتيرقلهسيفوأَمِياَتَيْرَقىَوَشِ
ندرألايقرش)٣٢:٣٧ددع(نيبوأرمهسيفةنيدملا
نماهوذخأدقاوناكو)٤٨:١ايمرإ(نويبآوملااهنكسي
.نييميإلا

حلٱَو«٦
ْ

يفَنيِّـيِرُو طُبَىلِإَريِعَسْمِهِلَبَجِ
ْ

َدْنِعيِتَّـلٱَناَراَفِةَم
لٱ
ْ

.»ِةَّـِيَرب
٢٦و١٣:٣و١٢:١٦ددعو٢١:٢١ص٢٢و٢:١٢ةينثت

ريعسلبجيلصألامهنطومفهكلاناكسيأَنيِّـيِروُْحلٱ
هيلعامركُذو.)٢٢و٢:١٢ةينثت(نويمودألامهبلغمث
٣٠:٣بويأ(بويأرفسيفلاحلاءوسنمفوهكلاناكس
-٨(.

لحارمثالثدمأىلعمطبلانمةمجأيهَناَراَفِةَمْطُب
مطبلا(و)٣٣و١٠:١٢ددع(مايأةثالثةريسموأءانيسنم
هبحبطخلاوقاروألاطبسطولبلاوقتسفلامكحيفرجش
رخآهلخادرضخأرشقهيلعلفلفلاكديقانعيفحطرفم

ألَا
َ
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ةليصفلانمنييتابنلادنعوهوقتسفلاكبللايوحييبشح
.)قتسفلابمعطُيوةيقامسلا

َيِهيِتَّـلٱ(َطاَفْشِمِْنيَعَىلِإاوُءاَجَواوُعَجَرَّـمُث«٧
لٱِدَالِبَّـلُكاوُبََرضَو.)ُشِداَق

ْ
َنيِّـيِروُمَألٱًاضْيَأَو،ِةَقِلاَمَع

يفَنيِنِكاَّـسلٱ .»َراَماَتَنوُّصَحِ
٢٠:٢مايأ١٦٢و٢٠:١ددع

رهظتاذهيفو.يلامشلابرغلاىلإاوفرحنايأاوُعَجَر
لكًالوأاوعضخأمهنألةيركسعلامهتسايسيفمهتقاذح
اهباونيعتسينأمودسلهأنكميناكيتلاةرواجملالئابقلا
.ةدحتملاكولملاىلعاومدقتمث

نألكلذبتيمُسلدعلاعوبنييأَطاَفْشِمِْنيَع
ًاعطقهقحلكءافيإلكلانهاوعمتجانيمدقألاناكسلا
ميظععوبنياهيفوشداقًاضيأتيمُسو.ماصخلاوبرحلل
ةيوقتناكو.رملبذاتسألالاقامكسداقنيعوأًادج
تيمُسكلذلوةسدقمتدُعفةموكحلازكرموةنيصح
ةنسيناكريمألالوبمرطاهرازوسدقيأ»شدق«شداق

١٨٨١.
َةَليِوَحْنِم«لواشاهبرضلحرلانمةليبقِةَقِلاَمَعْلٱ
)١٥:٧ليئومص١(»َْرصِمَلِباَقُميِتَّـلٱَروُشَىلِإَكِئيَِجمىَّـتَح
.اذوهيبونجيفانهاوناكمهنكل

يهولحنلاعطقوأرمتلافطقيأَراَماَتَنوُّصَح
بجعيناكيذلاناكملايهو)٢٠:٢مايأ٢(»يدجنيع«
يفمهمزكرموهو.)١:١٤داشنألاديشن(ناميلسهب
.ةيدنجلاتاكرحلا

ُكِلَمَو،َةَروُمَعُكِلَمَو،َموُدَسُكِلَمَجَرَخَف٨«٨،٩
،)ُرَغوُصَيِهيِتَّـلٱ(َعَلاَبُكِلَمَو،َميِيوُبَصُكِلَمَو،َةَمْدَأ
يفْمُهَعَمًابْرَحاوُمَظَنَو سلٱِقْمُعِ

ِكِلَمَرَمْوَعَلْرَدَكَعَم٩ِ.ميِّـدِّـ
َكوُيْرَأَو،َراَعْنِشِكِلَمَلَفاَرْمَأَو،َميِيوُجِكِلَمَلاَعْدِتَو،َمَاليِع
.»ٍةَسَْمخَىلَعٍكوُلُمُةَعَبْرَأ.َراَسَّـالَأِكِلَم

يفْمُهَعَمًابْرَحاوُمَظَن ليلدةرابعلاهذهِميِّـدِّـسلٱِقْمُعِ
رظنا(ندرألاةرئادلك»ميدسلاقمعب«دوصقملانأىلع
.)٣عريسفت

.ٌَةريِثَكٍرَُمحُراَبآِهيِفَناَكِميِّـدِّـسلٱُقْمُعَو١٠«١٢-١٠
لٱَو،َكاَنُهاَطَقَسَوَةَروُمَعَوَموُدَساَكِلَمَبَرَهَف

ْ
َىلِإاوُبَرَهَنوُقاَب

جلٱ
ْ

َعيَِمجَوَةَروُمَعَوَموُدَسِكَالْمَأَعيَِمجاوُذَخَأَف١١.ِلََب
طَأ
ْ

ُهَكَالْمَأَوَماَرْبَأيِخَأَنْبٱًاطوُلاوُذَخَأَو١٢.اْوَضَمَوْمِهِتَمِع

يفًانِكاَسَناَكْذِإ،اْوَضَمَو .»َموُدَسِ
:١٣ص١٢:٥ص٢١و١٦ع٣٠و١٩:١٧ص١١:٣ص
١٢

مح
َُ

نارطقلاماوقكهماوقتفزلاكوهويندعملاراقلاٍر
طولرحبئطاشىلعلزيملودوهيلاراقودوهيلارفقبفرعُيو
.انمايأيفايبصاحيفامككانهرابآلاراثآلزتملويبرغلا

لٱَماَرْبَأََربْخَأَواَجَنْنَمىَتَأَف«١٣
ْ

ِينَاْربِع
َّـ
ًانِكاَسَناَكَو.

اوُناَكَو.َرِناَعيِخَأَوَلوُكْشَأيِخَأ،ِّـيِروُمَألٱاَرَْممِتاَطوُّلَبَدْنِع
.»َماَرْبَأَعَمٍدْهَعَباَحْصَأ

٢٤ع١٣:١٨ص

ماربأناكثيحىلإنيجانلالكىتأيأاَجَنْنَمىَتَأَف
تناكطولرحبنميلامشلابرغلايفمودستناكامل
.ًاعبطهيلإنوبرهياممومهلإجلمبرقأماربأاهيفيتلاةروكلا

ِيناَْربِعْلٱَماَرْبَأ
َّـ

ربعنمضرألاهذهىلإربعيذلايأ
يذلارباعنم»يناربعلاب«فصُونوكينأحصيوتارفلا
بقللااذهبفرعُيناكماربأنأيفبيرالو.ةلجدرهنربع
ناكهنألطولنمًالوأكلذاوفرعمهلعلونييناعنكلانيب
اذهلنأىلعليلدبقللااذهلامعتساو)١٢ع(مهنيبًانكاس
ع(يفطولفصُوًاضيألصألاكلذنموًايناعنكًالصأإبنلا

.»ماربأيخأنبا«هنأب)١٢
اذهَماَرْبَأَعَمٍدْهَعَباَحْصَأاوُناَكَو...اَرَْممِتاَطوُّلَب

مهنأونييرومألااضربضرألاكلتنكسماربأنأىلعلدي
طولبلانمةمجأ»ارممتاطولب«و.عافدلايفهءافلحاوناك
.ليلخلايأنوربحدنع

لِغَّـرَجَيِبُسُهاَخَأَّـنَأ،ُماَرْبَأَعِمَساَّـمَلَف«١٤
ْ

ُهَناَم
ملٱ
لِوَنيِنِّـرَمَتُْ

ْ
مثَوٍةَئِمَثَالَث،ِهِتْيَبَناَد

ََ
َىلِإْمُهَعِبَتَو،ََرشَعَةَيِنا

.»َناَد
ةينثت٢:٧ةعماجو٢٧و١٧:١٢و١٥:٣ص١٣:٨ص
٢٩و١٨:٧ةاضقو٣٤:١

ةينثت(نادىمسُتةنيدمداعلجيفناكَناَدَىلِإْمُهَعِبَت
دحأدنعتناكانهةروكذملانادنإحّجرملانكلو.)٣٤:١
برقخيشلالبجيأنومرحلبجحفسيفندرألاجراخم
ًاضيأشيالىمسُتتناكويضاقلالتبمويلافرعيام
.نوربحنمًاليم١٤٠ةياغىلعيهو.)١٨:٢٩ةاضق(
كلتبهندصقيناكقيرطلاهذهيفرموعلردكعوجرو
.ندرألاعيبانيلوحةبصخملايضارألا

ألَا
َ
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ْمُهََّـرسَكَفُهُديِبَعَوَوُهًالْيَلْمِهْيَلَعَمَسَقْنٱَو١٥«١٥،١٦
َّـلُكَعَْجَرتْسٱَو١٦َ.قْشَمِدِلاَمِشْنَعيِتَّـلٱَةَبوُحَىلِإْمُهَعِبَتَو
ًاضْيَأَءاَسِّـنلٱَو،ُهَكَالْمَأَوًاضْيَأُهاَخَأًاطوُلَعَْجَرتْسٱَو،ِكَالْمَألٱ
.»َبْعَّـشلٱَو
١٢و١١ع٣و٤١:٢ءايعشإ١:١٧بويأو١١:١١ليئومص١

ةفاسممهقاسنوكيفَقْشَمِدِلاَمِشْنَعيِتَّـلٱَةَبوُح
كلذبلغشهنأسوفيسويلاق.ًاليوطًانمزاهبلغشةديعب
ناكفلوهسلاةريثكقشمدلامشضرألاو.هتليلودغلاراهن
يفهودعدراطينأماربأعطتسيملوًانيهاهيفريسلا
.لوهسلا

ىلعةيرقيهوربوجاهنأقشمددوهيلوقيفةبوحامأ«
.»ًالامشاهنمنيليمةياغ

ِةَْرسَكْنِمِهِعوُجُرَدْعَبِهِلاَبْقِتْسالَموُدَسُكِلَمَجَرَخَف«١٧
ملٱَوَرَمْوَعَلْرَدَك

َوُهيِذَّـلٱ(ىَوَشِقْمُعَىلِإُهَعَمَنيِذَّـلٱِكوُلُْ
ملٱُقْمُع

.»)ِكِلَْ
ليئومص٢و٧:١نييناربع١٨:٦ليئومص١و١١:٣٤ةاضق

١٨:١٨

وهو)٥عريسفترظنا(لهسلايداويأىَوَشِقْمُع
)١٨:١٨ليئومص٢(هبصنمولاشبأهيفماقأيذلايداولا
.نوردقيداوعستمهنأحّجرملاو.ميلشروأيلامشوهو
عامتجالكلذبيمُسهلعلوًاضيأ»كلملايداو«يمُسو
يداوب«يمسهنأسويلكناىأرو.رفاظلاماربإبهيفكولملا
مهشويجعمهيفنوعمتجياوناكاذوهيكولمنأل»كلملا
.هلهسيفمهنونرميو

لَمَو«١٨
ْ

.ًارَْمخَوًازْبُخَجَرْخَأَميِلاَشُكِلَمُقِداَصيِك
لٱِِهللاًانِهاَكَناَكَو

ْ
.»ِّـِيلَع

١١٠:٤رومزم٧:٢نييناربعو٧٦:٢رومزم٧:١نييناربع
١٦:١٧لامعأو٦:٦اخيم٥:٦نييناربعو

ميلاسهمساناكمدجويَميِلاَشُكِلَمُقِداَصيِكْلَم
ناكملابرقوميارفأمهسيفناسيبيأسيلوبوثيسبرق
موريجركذو.)٣:٢٣انحوي(هيفانحويدّمعيذلا
.قداصيكلمحرصلالطأناكملاكلذيفنأ)سمينوريإ(
هيلإتفتلمريغلبحجرمريغوتبثريغلوقلااذهو
اهنأل)٧٦:٢رومزم(اهنيعميلشروأميلاشنأحيحصلاو
نمةلوقعمةفاسمىلعهنطوىلإماربأقيرطىلعتناك
رحبطشىلعتفرعامكندرألاةرئاديفيهيتلامودس
ندميفدوجولاةريثكلاءامسألانمميلاسو.يلامشلاطول

الفًاريثكةديعبفميارفأمهسيفميلاسةيرقامأو.نيطسلف
.كولملاكئلوأعمتجمتناكاهنأنظُي

١١٠:٤رومزم(حيسملاىلإًازمرناكقداصيكلمو
يفًاريثكًاربتعمناكو.)١٢-٧:١و١٠و٥:٦نييناربعو
حوننبماسوههنأةيدوهيلاديلاقتلايفءاجىتحهاياجس
ةلاسريفءاجاملفلاخماذهنكلو.ميهاربإهيبأىلعهوعفرف
نمًاكلمناكهنأحّجرملاو.)٧:٣نييناربع(نييناربعلا
يهوميلاسوأميلاشهكلمةمصاعتناكوماسةلالس
١١:١ايمحن(ايمحنمايأيفسدقلاةيندمتيمُسوميلشروأ
اهومسنييسوبايلانكلو.)سدقملاباتكلاسوماقرظنا
تلظو.)١١و١٩:١٠ةاضق(مهدجمساوهوسوبايذئدعب
ىلوتسااملو.)٢٤:٢٣ليئومص٢(دوادمايأىلإكلمراد
»روأ«ةدايزبميدقلااهمساىلإتديعُأنويليئارسإلااهيلع
.حجريامىلعميلاسثرإوأكلُميأميلشروأتراصف
.مالسساسأيأ)םלשחרי(لصأنمهنأنصنبورلاقو

درجمىلعفقوتتاليزمرلاقداصيكلمتونهكةميقو
نوكىلعلب»مالسلاكلموربلاكلم«قداصيكلمنوك
طبسوأبسنوأموسربديقمريغيأًاضيأُاقلطمهتونهك
ًاعمًاكلموًانهاكقداصيكلمنوكويواللاتونهكلاك
هنمذخأوهكرابوميهاربإىلعمدقتهنوكبو.)١١٠رومزم(
نملسُننملكتونهكنممظعأهتونهكناكفروشعلا
.ةنهكلانمميهاربإ

ةعئامماعطلالكعاونأنعةرابعاذهًارَْمخَوًازْبُخ
ىرسألاوهدونجوماربأشاعنإهنمةياغلانأىلعةدماجو
ًابايإوًاباهذيشملاراركتنماويعأدقاوناكمهنإفمهكفنيذلا
نمًائيشًاضيأكلذيفىرنو.مهضرأنماوقيسامدعب
ىلإنيريشملاينابرلاءاشعلايفرمخلاوزبخلاىلإةراشإلا
ًايداعًاماعطاناكرمخلاوزبخلانأعمهمدوحيسملادسج
شاعنإلجأللاحلاكلتلثميفاميسالوًايداعًابارشو
.نيبعتملا

هذهيفيناربعلالصألايف»يلعلاهللا«ِّـِيلَعْلٱِِهللاًانِهاَك
هركذقبسيملانهنهاكلاو.)نويلعلإ()ןולעלא(ةيآلا
مزلتسياذهو.اهيفركذيتلاباتكلاتايآلوأةيآلاهذهف
ماربأوليباهنأامكميلشروأيفحئابذلامدقتتناكهنأ
.تقولااذهلبقتينُبيتلاحباذملاىلعحئابذلانامدقياناك
هبتعُنامكيلعلابرلايأ»نويلعهوهيب«كلذدعبتعُنو
انه»يلعلاب«دوصقملاو.)٧:١٧رومزم(يفهللايأ»لإ«
نإمزلتسياذهو.هاوساملكىلعطلستملانيملاعلاديس
نإوماربأفرعينألبقيلعلاهللادبعيناكقداصيكلم
نإقداصيكلملنلعأ)٢٢ع(مسقلايفهديعفراملماربأ
)برلا(هوهيًاضيأوهقداصيكلمهدبعيذلايلعلاهللا

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعَعِباَّـرلٱُحاَحْص
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يكلمفالخبتقولااذهلبقمسالاكلذبهفرعماربأنإو
.قداص

لٱِهللاٱَنِمُماَرْبَأٌكَراَبُم:َلاَقَوُهَكَراَبَو«١٩
ْ

ِكِلاَمِّـِيلَع
»ِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱ
١١:٢٥ىّتمو٢٢ع٢:٥ليئومص٢و٣:١٠ثوعار

ِكِلاَمِّـِيلَعْلٱِهللاٱَنِمُماَرْبَأٌكَراَبُم:َلاَقَوُهَكَراَبَو
ةازاومهيلعلدتامكةيرعشةيآلاهذهِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱ
.ةيناربعلايفتارابعلا

يأ»تاومسلايناق«ةيناربعلايفخلاوِتاَواَمَّـسلٱِكِلاَم
.ةيبرعلايفٍناقكاهقلاخ

لٱُهللاٱٌكَراَبُمَو«٢٠
ْ

يفَكَءاَدْعَأَمَلْسَأيِذَّـلٱُِّيلَع .َكِدَيِ
.ٍْءَيشِّـلُكْنِمًاْرشُعُهاَطْعَأَف

٧:٤نييناربع٢٤:٢٧ص

ًأ
َ
يذلاهللاركشلاميدقتبهبرحماربأسّدقاْرشُعُهاَطْع

قداصيكلمتونهكبفرتعا»رشعلا«هميدقتبو.هرضي
وهناكهمدخيوقداصيكلمهدبعيناكيذلاهلإلانأو
.)١١-٧:٤نييناربعرظنا(قحلاهلإلا

اَّـمَأَو،َسوُفُّنلٱيِنِطْعَأ:َماَرْبَألَموُدَسُكِلَمَلاَقَو«٢١
.»َكِسْفَنِلاَهْذُخَفَكَالْمَألٱ

اذهىلإودبلادنعةداعلالزتملخلاَسوُفُّنلٱيِنِطْعَأ
يقبيوسوفنلايطعُيبلسلاويبسلادرييذلانإمويلا
ذخأينأىبأهناسحإوهتعانقلماربأنكليقبامهسفنل
.ًائيش

ِملُماَرْبَأَلاَقَف«٢٢
َ
ِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱَىلِإيِدَيُتْعَفَر:َموُدَسِكِل

لٱ
ْ

»ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱِكِلاَمِّـِيلَع
١٩ع٦و١٠:٥ايؤرو١٢:٧لاينادو٦:٨جورخ

يفركُذمسقلوأوهومسقاذهخلايِدَيُتْعَفَر
.كلذلًامتخديلاعفرلوأوسدقملاباتكلا

اَمِّـلُكْنِمَالَوٍلْعَنَكاَِرشَالَوًاطْيَخَالَّـنَذُخآَال«٢٣
.َماَرْبَأُتْيَنْغَأاَنَأ:ُلوُقَتَالَف،َكَلَوُه

يطعملالامصقنُيالامماذهٍلْعَنَكاَِرشَالَوًاطْيَخَال
.هذخأينأىبأكلذعموًائيش

لٱُهَلَكَأيِذَّـلٱَْريَغِيلَسْيَل«٢٤
ْ

لِغ
ْ

ُبيِصَناَّـمَأَو.ُناَم
َنوُذُخْأَيْمُهَف،اَرَْممَوَلوُكْشَأَوَرِناَع:يِعَماوُبَهَذَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱ
.»ْمُهَبيِصَن
١٣ع

مدخناملغلاناكخلاُناَمْلِغْلٱُهَلَكَأيِذَّـلٱَْريَغِيلَسْيَل
امىوسةمينغلانمءيشمهبصيملءالؤهف٣١٨اوناكماربأ
نممهفمهعماوناكنيذلانوقابلاامأو.ماعطلانمهولكأ
.مهبيصناوذخأفنييرومألا

سفنلافرشنمبرعلادنعدعُيبلسلاكرتناكو(
:يسبعلاةرتنعلوقهيلعواهتمظعو

ةلاّيخللوماظعلاشحوللوموحللاريطللوسوفنلايل
بلسلا

ناكلبهتءابإنمماربأةياغهدحونكيملاذهنكلو
ةءورملاوناسحإلاىلإعجاروهونملاعفدهتياغمظعم
.)ًاعمسفنلافرشو

ًاطلاخمطولناكنيحهنأماربأةسايسنمانهىرت
ةدعاسمللدعتسمهنكلومهنعًادرفنموهناكنييناعنكلل
اودرفنامهنإفهلسنةسايستناكاذكو.بسانملاتقولايف
مهقوقحومهتيرحةنايصلهدحوبرلاىلعاولكوتوممألانع
.ًانمأوًامالسنوديزيكلذىلعمهتظفاحمردقىلعاوناكو

ََرشَعَسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يفَماَرْبَأَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَراَصِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَب«١ :اَيْؤُّرلٱِ
.»ًاّدِجٌريِثَكَكُرْجَأ.َكَلٌسْرُتاَنَأ.ُماَرْبَأاَيْفََختَال
:١٠لاينادو٢٦:٢٤ص١١و١٠:١٠لامعأو١٠:١لايناد
٩١:٤و٨٤:١١و٥:١٢و٣:٣رومزم٣٠و١:١٣اقولو١٢
:٥ىّتمو١١:١٨لاثمأو٥٨:١١و١٦:٥رومزم١١٩:١١٤و
١٢

.اهتاقلعتمورموعلردكبرحدعبيأِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَب
يفًامئادلمعتستةرابعلاهذهَماَرْبَأَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَراَص

برلامالكىهتناهانعمونالعإلاىنعمبسدقملاباتكلا
ناكو.هللاباتكيفاهركذرارملوأهذهو.هغلبيأهيلإ
ةظقييفلبملحيفنكيملو.)٥ع(ًاليلنالعإلااذه
ناكوتايضرألانعماربأساوحةفرصنمتناكنيح
ةدارإىلإهسفنملسموهوةيحورلاتاريثأتللًالباقًاعوضوم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعَسِمَا
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دعوُينيحلاكلذىلإماربأناكو.ءيشلكىلعرداقلايدي
كلذمتيملونونسلاترمفضرألاكلتىلعهلسنءاليتساب
ماليعكلملهتبراحمبو.عزعزتيملماربأناميإنكلدعولا
نوهركيمهسفنأنويناعنكلاناكو.ءايوقأءادعأهسفنلأشنأ
.نيرجاهملانمهعمنملكورجاهملايبنجألالجرلااذه
لمتشيناكو.دعولاديكأتىلإذئنيحةجاحيفماربأناكف
يناثلاو)٦-١ع(ماربألريثكلسنةبهلوألانيرمأىلع
.)١٢-١٨ع(ناعنكضرأىلعهلسنءاليتسا

ٍضاَماَنَأَويِنيِطْعُتاَذاَم،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ:ُماَرْبَأَلاَقَف«٢
»؟ُّيِقْشَمِّـدلٱُرَزاَعيِلَأَوُهيِتْيَبُكِلاَمَو،ًاميِقَع
٧:٥لامعأ

»هوهيينودأ«)הוהיינדא(ةيناربعلايفوُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱ
»هلإلابرلا«ال»هوهيميهولإ«وأ»برلاهلإلا«ىنعمبةرابعلاف
.»ميهولإهوهي«وأ

نإفىوكشلانملاؤسلااذهولخياليِنيِطْعُتاَذاَم
الرجألانإينعياذهبهباجأفميظعرجأبماربأدعوبرلا
.هنمثراوهلنكيملامًاميظعنوكي

امإانه»يضملا«ىنعمو.دلوالبيأًاميِقَعٍضاَماَنَأَو
)٣٩:١٣رومزم(»بهذأنألبق«هلوقىنعمكتوملا
ىنعملاف.مقعلاىلعرارمتسالاوأبقعالبتومأىنعملاف
.حجرألاوهاذهودلوالبمايألايلعيضمت

»يرجنبا«يأ»قشمنب«ةيناربعلايفويِتْيَبُكِلاَمَو
ناكهنألرزاعيلألقفاوماذهو.ةمدخلايفعيرسريسيأ
لاقوةيناربعلايفةردان»قشم«ةظفلو.ماربألًاطيشنًامداخ
ظفللًافيفختلادلاتفذُحف»قشمدنب«اهلصأمهضعب
نوريثكبهذو.»يتيب«ىلإ»قشم«ةفاضإاذهنمعنميو
»يتيبقشمنب«ىنعملانوكيفكلملا»قشم«ىنعمنأىلإ
ةيبرعلاانتمجرتيفامىلعيتيبكلاميأيتيبكلمنبا
.حصألاوهاذهو

ُنْبٱاَذَوُهَو،ًالْسَنيِنِطْعُتَْملَكَّـنِإ:ًاضْيَأُماَرْبَأَلاَقَو«٣
.»ِيلٌثِراَويِتْيَب

١٤:١٤ص

هنألبماربأتيبيفدلُوهنأىنعملاسيليِتْيَبُنْبٱ
.هتيبرومأىلعهايإهتماقإلماربألنباةلزنمب

ُجُرَْخييِذَّـلٱِلَب.اَذٰهَكُثِرَيَال:ِهْيَلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكاَذِإَف«٤
.»َكُثِرَيَوُهَكِئاَشْحَأْنِم
٣٢:٢١مايأ٢و١٦:١١و٧:١٢ليئومص٢

نباالإهثريالنأماربألديكأتةيآلاهذهيفاَذٰهَكُثِرَيَال
.هليقيقح

َّـدُعَوِءاَمَّـسلٱَىلِإْرُظْنٱ:َلاَقَوٍجِراَخَىلِإُهَجَرْخَأَّـمُث«٥

ُنوُكَياَذَكٰه:ُهَلَلاَقَو.اَهَّـدُعَتْنَأَتْعَطَتْسٱِنِإَموُجُّنلٱ
.»َكُلْسَن
٢٢:١٧و١٣:١٦ص٣٣:٢٢ايمرإو١٤٧:٤رومزم
٢٧:٢٣مايأ١و١٠:٢٢و١:١٠ةينثتو٣٢:١٣جورخو
١١:١٢نييناربعو٤:١٨ةيمورو

ةيلقعةكرحجورخلارابتعاىلإيلعادالخلاَىلِإُهَجَرْخَأ
نمعنامالو.ًانسحًانكاسيقبماربأنإوزاجملاقيرطىلع
نأبهلًارمأعمسوهتميخجراخىلإداقُيهنأرعشماربأنأ
ةرهاظلاموجنلانإمعن.عاطتسانإاهدعيوموجنلاىلإرظني
اهباوّربعينأسانلاداتعانكلةدودعمةدودحمرظنلادرجمل
موجنلانيبىأررظنلالاطأاذإناسنإلانألةرثكلانع
ًاموجنكلانهنأىلعاهبلدتساامبرةيفخةعشأةرهاظلا
ماربألسننإةيآلانمدوصقملاو.عقاولاوهواهارييتلاريغ
ءاصحإرّذعتيامكهؤاصحإرذعتيًادجًاريثكنوكي
.بكاوكلا

.»ًاّرِبُهَلُهَبِسَحَفِّـبَّـرلٱِبَنَمآَف«٦
رومزم٢:٢٣بوقعيو٣:٦ةيطالغو٩و٤:٣ةيمور

٢:٤قوقبحو١٠٦:٣١

ةموثرجانه.)هوهيبنمآةيناربعلايف(ِّـبَّـرلٱِبَنَمآَف
ىلعنهربوًارهاطناكماربأنإمعن.ناميإلابريربتلاةديقع
برلانأنابأسدقملاخيراتلااذهنكلهلامعأبهناميإةحص
ىلعكلذبلوسرلاسلوبلدتساو.هلامعأبالهناميإبهرّرب
.)٤صةيموررظنا(لامعألابالناميإلابرربيهللانأ

لٱِروُأْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱاَنَأ:ُهَلَلاَقَو«٧
ْ

لِك
ْ

َنيِّـيِناَد
.»اَهَِثَرتِلَضْرَألٱِهِذٰهَكَيِطْعُيِل

:٤ةيمورو٤٤و١٠٥:٤٢رومزم٣١و١١:٢٨ص١٢:١ص
١٣

ةيآلاهذهَنيِّـيِناَدْلِكْلٱِروُأْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱاَنَأ
يفنيينادلكلاروأنمماربأجارخإنمبرلادصقلنايب
نمدبالهنأديكوتخلا»برلاانأ«هلوقو.)٢و١٢:١ص(
.رداقوقداصبرلانألهدعومتينأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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.»؟اَهُثِرَأِّـينَأُمَلْعَأاَذاَمِب،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ:َلاَقَف«٨
١٠و١٤:٩ليئومص١و٣٧و٦:١٧ةاضقو٢٤:١٤ص
١:١٨اقولو٢٠:٨كولم٢و

.)٢ع(يفامك»هوهيينودأ«ةيناربعلايفوُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱ
روأنمجورخلابماربأرمأهللانإاَهُثِرَأِّـينَأُمَلْعَأاَذاَمِب

مدعلالاذههلأسفناعنكضرأهيطعينأدعوبنيينادلكلا
.ليصفتلابةفرعملاونانئمطالاةدايزللبهدعوبهناميإ

ًاشْبَكَوًةَّـيِثَالُثًةَزْنَعَوًةَّـيِثَالُثًةَلْجِعِيلْذُخ:ُهَلَلاَقَف«٩
.»ًةَماََمحَوًةَماَمَيَوًاّيِثَالُث
١٤و١٠و١:٣نييوال

ىلعناكةروصلاهذهىلعدهعلاعطقخلاًةَلْجِعِيلْذُخ
ثاريملاماربألبرلاققحفلبابيفةفولأملاقيرطلاحجريام
مدقأيفقيثولادهعلانايتإنعريبعتلالعلو.هفلأمسرب
اهعطقوأنيفصنةحيبذلاعطقنمذوخأمعطقلابتاغللا
ةحيبذلاعطقنكيملو.نيينامورلابولسأىلعبرضلاب
نمنإنايبللبمهضعبنظامكنيتقرفليثمتلنيقش
نمدافتسيامىلعةحيبذلاتعطُقامكعطقُيدعولافلخي
ةيآلاهذهيفركذيملو.)٢٠-٣٤:١٨ايمرإ(ايمرإةءوبن
لعلو.ةيواللاةحيبذللةراتخملامئاهبلانميهانهةروكذملا

ًايزمرىنعميثالثاهنمًالكنأيفوةثالثمئاهبلانوكيف
.ركذامقوف

لٱَنِماَهَّـقَشَواَهَّـلُكِهِذٰهَذَخَأَف«١٠
ْ

ِّـلُكَّـقِشَلَعَجَو،ِطَسَو
.»ُهَّـقُشَيْمَلَفُْريَّـطلٱاَّـمَأَو.ِهِبِحاَصَلِباَقُمٍدِحاَو
١:١٧نييوال١٩و٣٤:١٨ايمرإ

امهنكلواقشُيملناريطلاخلاٍدِحاَوِّـلُكَّـقِشَلَعَجَو
.رخآلاهاجتامهدحأعضوماربأنأحجُرنانثاامهنأل

جلٱِتَلَزَنَف«١١
ْ

جلٱَىلَعُحِراََو
ْ

.»اَهُرُجْزَيُماَرْبَأَناَكَو،ِثَُث

تعنملتاقرحمحئابذلاكلتتناكولُحِراَوَْجلٱِتَلَزَنَف
مسرلانمدصقلالطبيالئلاهرجزماربأنكلاهنمرانلا
ةراشإحراوجلانأمهضعبنظو.ةرهاظلازومرلارابتعامدعب
ريلوفلاقو.مهريغونييلبابلاونييرصملاكليئارسإءادعأىلإ
امًاريثكف.ةيحورلاةايحلايفهللابعشرابتخاهبشياذه
انراكفأواننامزفطختلحراوجلارويطلاكمومغلاومومهلايتأت

اهدرطعيطتسينملىبوطف.ةدابعلاةحارنمانعنمتو
.ةالصلاورهسلاب

ملٱَىلِإُسْمَّـشلٱِتَراَصاَّـَملَو«١٢
َماَرْبَأَىلَعَعَقَوِبيِغَْ

.»ِهْيَلَعٌةَعِقاَوٌةَميِظَعٌةَمِلْظُمٌةَبْعُراَذِإَو،ٌتاَبُس
٤:١٣بويأو٢:٢١ص

يذلاءاسملايفدهعلاعطقناكِبيِغَْملٱَىلِإُسْمَّـشلٱ
موجنلاددعكنوكيهلسننأاهيفهلدكأيتلاةليللايلو
دادعإبحابصلانمًاليوطًاتقولغشماربألعلو.هترثكل
.فصلاوعيطقتلاورويطلاومئاهبلا

.ةيؤرالايؤرانهركُذامفٌتاَبُسَماَرْبَأَىلَعَعَقَو
ىؤرناكِهْيَلَعٌةَعِقاَوٌةَميِظَعٌةَمِلْظُمٌةَبْعُراَذِإَو

بويأرفسيفتفصُودقوًادجةبوهرمتابسلايفءايبنألا
يفبهريوىشخيناسنإلانأل)١٦-٤:١٢بويأرظنا(
ىلإةراشإكلذيفلعلو.)١٠:٨لايناد(هقلاخهللاةرضح
.رصمةيدوبعمالظ

يفًابيِرَغُنوُكَيَسَكَلْسَنَّـنَأًانيِقَيْمَلْعٱ:َماَرْبَألَلاَقَف«١٣ ِ
َهلْتَسْيَلٍضْرَأ

ُ
َهلَنوُدَبْعَتْسُيَو،ْم

ُ
.»ٍةَنَسِةَئِمَعَبْرَأْمَُهنوُّلِذُيَفْم

٧:٦لامعأو١٢:٤٠جورخ١٠٥:٢٥رومزمو١:١١جورخ
٣:١٧ةيطالغو

نملقألاءزجلاكرتببيرقتلاليبسىلعٍةَنَسِةَئِمَعَبْرَأ
ةنسةئمعبرأو.زاجيإلايفمهريغونيمدقألاةداعكدقعلا
٧:٢٣مايأ١و٤١و١٢:٤٠جورخ(مامتلاىلعةنسنيثالثو
-٢٧(.

َهلَنوُدَبْعَتْسُييِتَّـلٱُةَّـمُألٱَّـمُث«١٤
َ

َكِلٰذَدْعَبَو.اَهُنيِدَأاَنَأا
.»ٍةَليِزَجٍكَالْمَأِبَنوُجُرَْخي
رومزمو١٢:٣٦و٣:٢٢جورخ٦:٢٢ةينثتو٦:٦جورخ

١٠٥:٣٧

لسنللذلالحميهرصمنإانههللاركذيملخلاُةَّـمُألٱ
أبناهنكلاهيلإاوبهذينأءابآلاىبألكلذركذولهنألماربأ
كالمأبنوجرخي«هلسنمهنيذلانإوةمألاكلتنيديهنأب
هتيانعلًاقيقحت)١٢:٣٦جورخ(ةيدوبعلاضرأنم»ةليزج
.مهلهدهعمامتإومهب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ٍةَبْيَشِبُنَفْدُتَوٍمَالَسِبَكِئاَبآَىلِإِيضْمَتَفَتْنَأاَّـمَأَو«١٥
ِحلاَص

َ
.»ٍة

٢٥:٨ص١٣:٣٦لامعأو٥:٢٦مايأ٢و٢٢:٢٠كولم٢
٢٩:٢٨مايأ١و

يفماربأءابآتامٍمَالَسِبَكِئاَبآَىلِإِيضْمَتَفَتْنَأاَّـمَأَو
دسجنألسفنلادولخىلعلدتانهةرابعلاو.لبابدالب
نأمزلتسيمهيلإهباهذفهفالسأداسجأعمنفدُيملماربأ
:٢٥صيفامباذهلباق(مهسوفنماقمىلإبهذتهسفن
سفنلانيبقرفلانايبةدايزعماذهلثمىلعلديو.)٨
.)١٢:٧ةعماج(يفءاجامدسجلاو

يفَو«١٦ جلٱِ
ْ
َبْنَذَّـنَأل،اَنُهٰهَىلِإَنوُعِجْرَيِعِباَّـرلٱِليِ

.»ًالِماَكَنآلٱَىلِإَسْيَلَنيِّـيِروُمَألٱ
٢٣:٣٢ىّتمو٨:٢٣لايناد٢١:٢٦كولم١٢:٤٠١جورخ
٢:١٦يكينولاست١و

يف رودلايأ»يعيبررود«ةيناربعلايفوخلاِعِباَّـرلٱِليِْجلٱِ
امىلعةنسةئمانهرودلاو.)٦:٩صريسفترظنا(عبارلا
.نرقلاوهفةرشعةثلاثلاةيآلانممهفُي

لئابقلكانه»نييرومألاب«دارأَنيِّـيِروُمَألٱَبْنَذ
رمؤيمل.مهيفةمدقتملاوةمظعلاةمألامهنألنييناعنكلا
مهضرأىلعءاليتسالادرجملنييناعنكلادرطبنويليئارسإلا
ترثكةمأنمامو.مهماثآلدرطلانويناعنكلاقحتسالب
ءاليتساواهطاطحناكلذنعأشنالإاهبادآتدسفواهبونذ
ىلعنييناملألاءاليتساكلذلاثمو.اهدالبىلعاهريغ
.ةعالخلاوماثآلايفتطقساملةينامورلاةكلمملا

لٱِتَراَصَفُسْمَّـشلٱِتَباَغَّـمُث«١٧
ْ

ٍناَخُدُروُّنَتاَذِإَو،ُةَمَتَع
لِتَْنيَبُزوَُجيٍراَنُحاَبْصِمَو

ْ
لٱَك

ْ
.»ِعَطِق

١٩و٣٤:١٨ايمرإ

.ناخدلاهمدعصيرونتيأٍناَخُدُروُّنَت
ىلعةلومحمةدقومًارانناكهنأرهاظلاٍراَنُحاَبْصِمَو
عطقلافصماربأف.لعشملابةماعلادنعفورعملاكءيش
حابصملاورونتلابكلذكهرورمهللانلعأواهينبّرموةلباقتم
باتكلايفًارارمركُذامكهللاروضحةمالعتناكرانلانأل
رانلادومعوانيسروطيفةدقتملاةقيلعلاكلذنمو.سدقملا
ىلعقوربلاونارينلاوًاليلليئارسإينبمامأريسيناكيذلا
.انيسروط

يف«١٨ لٱَكِلٰذِ
ْ
:ًالِئاَقًاقاَثيِمَماَرْبَأَعَمُّبَّـرلٱَعَطَقِمْوَي

لٱِرْهَّـنلٱَىلِإَْرصِمِرَْهنْنِم،َضْرَألٱِهِذٰهيِطْعُأَكِلْسَنِل
ْ

ِرَْهنِريِبَك
لٱ
ْ

.»ِتاَرُف
ةينثتو٢٦:٤و١٣:١٥و١٢:٧ص٢٤:٧و٨و١٧:٧ص
ءايعشإو٣٤:٥ددع١٠٥:١١رومزمو٩:٨ايمحنو٣٤:٤
١:٤عوشيو١١:٢٤و١:٧ةينثتو٢٣:٣١جورخ٢٧:١٢
٧٢:٨رومزمو٩:٢٦مايأ٢و٥:٩مايأ١و٤:٢١كولم١و

نكلوحئابذلاعطقفصماربأًاقاَثيِم...ُّبَّـرلٱَعَطَق
.هقاثيمةمالعاهلعجاهنيببرلارورم

لعلولينلاوهرصمرهن(ِتاَرُفْلٱ...َىلِإَْرصِمِرَْهن
يداووأشيرعلانمبيرقلالينلايداوفرطهبدوصقملا
نمضرألاىلعيلوتيماربألسننأىنعملاو.)شيرعلا
.تارفلارهنىلإرصمدودح

لٱ«١٩
ْ

لٱَوَنيِّـيِنيِق
ْ

لٱَوَنيِّـيِّـزِنَق
ْ

:»َنيِّـيِنوُمْدَق

نيبةقرفتمتناكبرعلانمةليبقمهَنيِّـيِنيِقْلٱ
يلاتفنيطبسو)١٥:٦ليئومص١(بونجلايفةقلامعلا
نايدمنهاكنورثيناكو)٤:١١ةاضق(لامشلايفنولبزو
ةليبقمهنأماعلبمهيفلاقو.)١:١٦ةاضق(ًاينيقىسومّومح
ناعنكناكسءامدقنماوناكو.)٢٤:٢١ددع(ةعينمةيوق
.نييليئارسإللءاقدصأاوناكو

بلاكنإنأشلاتاذةليبقلاهذهرومأنمَنيِّـيِّـزِنَقْلٱ
ناميإنمآهنأرهاظلاو.)٣٢:١٢ددع(اهنمناك
.اذوهيطبسنمدُعوجورخلانمزمهبقصتلاونييليئارسإلا

الوءامدقامإونويقرشامإمهمساىنعمَنيِّـيِنوُمْدَقْلٱ
.ًائيشمهرمأنمفرعن

حلٱَو٢٠«٢٠،٢١
ْ
لٱَوَنيِّـيِّـثِ

ْ
َنيِّـيِروُمَألٱَو٢١َنيِّـيِئاَفَّـرلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف

لٱَو
ْ

جلٱَوَنيِّـيِناَعْنَك
ْ
لٱَوَنيِّـيِشاَجْرِ

ْ
.»َنيِّـيِسوُبَي

١٤:٥ص

ىلعو.)١٣:٧ص(يفنييزرفلاىلعمالكلاّرم
نيتاهيفممألايقابىلعو.)١٤:٥ص(يفنييئافرلا
.)١٨-١٠:١٥ص(يفنيتيآلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ةيراجلانبا

َهلْتَناَكَو.ُهَلْدِلَتْمَلَفَماَرْبَأُةَأَرْمٱُياَراَساَّـمَأَو«١
َ

ٌةَيِراَجا
»ُرَجاَهاَهُمْسٱٌةَّـيِْرصِم

٤:٢٤ةيطالغو٢١:٩ص٣و١٥:٢ص

ةيلاوتمةرصتخمءابنأيفماربأخيراتخلاُياَراَساَّـمَأَو
ضعبيففورعملايدربلاقرونأعمو.اهبتاكوههنأنظي
ىلعنيينادلكلاروأيفًافورعمناكريبابلابةيمجعألاتاغللا
ةباتكلاداومةلقلتومدقألاناك.تايداعلاءاملعهتبثأام
نمنكمأامبهتباتكنوديرياماوبتكينأبنوفتكيةيداعلا
نماهبيتُأيتلارجآلاحاولأكهنووشيونبللاىلعراصتخالا
بناجلانكلويناطيربلادهشملايفاهنمريثكظفُحوروُأ
وحنكلانهفةناتسألايفينامثعلادهشملايفاهنممظعألا

دهعلبقبتُكوعنُصاهضعبنإتبثُأدقو.حول٣٥٠٠٠
يفرظناف.ىلاعتهباتكيفاملًاقدصماهيفامىتأو.ماربأ
رصعرصعلااذهيفكلتماقأيتلاةيلزألاةيانعلاكلت
تاحفصىلعرطُسامةحصبًادوهشةراجحلاكوكشلا
.يحولا

يبرعلعفوهومهضعبلاق»رجه«ةيناربعلايفُرَجاَه
كرتلارجهلانإيبرعلايفيذلانكلوبرههانعم
اهنأتبثيملاميبرعمسالااذهنأتبثيالو.ضارعإلاو
اهنأرهاظلاو.ماربأىلإتتأمثرصمىلإترجاهةيبرع
وأبرهلاينعيةميدقلاةيرصملاةغللاباهمسالعلوةيرصم
.قابإلا

ِنَعيِنَكَسْمَأْدَقُّبَّـرلٱاَذَوُه:َماَرْبَألُياَراَسْتَلاَقَف«٢
لٱ
ْ

َعِمَسَف.َنيِنَباَهْنِمُقَزْرُأِّـيلَعَليِتَيِراَجَىلَعْلُخْدٱ.ِةَدَالِو
.»َياَراَسِلْوَقِلُماَرْبَأ

٦و٣٠:٣ص٦و١:٥ليئومص١و٣٠:٢و٢٠:١٨ص
٣:١٧ص

نإةّيماسلاتاغللاءاملعضعبلاقَنيِنَباَهْنِمُقَزْرُأ
تويبلانونبياوناكنيذلامهءانبألانألءانبلانماهيفنبالا
ىلعلصحأيأ»اهبينبا«ةيناربعلايفةرابعلاىنعمنأل
.)٧:١ص(تيبلابةرسألاتّيمُساذهلويتيبنونبينينب
.)١٢٧رومزم(يفدالوألاةبهوءانبلانيبطبارلاوهاذهو
جوزنماهدالوأتبسحاهتديسكلُمتناكةيراجلانألو

تسئيدقةراسناك.)٣٠:٣ص(اهتديسدالوأاهتديس
نيعبسلاوةسماخلانستغلبدقتناكاهنألدلتنأنم
كلذنإتأرفناعنكضرأاهلسنثرينأبةدوعومتناكو
ًارظنلمعلااذهىلإانرظناذإو.اهتيراجنمنوكيلسنلا
ةأرمالجرللنوكينأةيلصألاةجيزلاةعيرشنإانلقًايبدأ
نيتأرماذخأنمىلعباتكلاملكتو.)٢:٢٤ص(ةدحاو
نمهركذنملوأناكذإةقحلاةنسلافلاخهنأًانايبًاعم
.)٢:٢٤ص(نيياقلسننمًالجرتاجوزلايددعم
ماربأدالوألكنيبداتعملانمراصىتحكلذرثكمثنمو
نمناكامكعادلالإةدحاوريغاوجوزتيالنأبلغهنكلو
.عنملالككلذعنميحيسملانيدلاو.ماربأرمأ

ملٱَرَجاَهَماَرْبَأُةَأَرْمٱُياَراَسْتَذَخَأَف«٣
ْ
،اَهَتَيِراَجَةَّـيِْرصِ

يفَماَرْبَأِةَماَقِإلَنيِنِسَِرشَعِدْعَبْنِم اَهْتَطْعَأَو،َناَعْنَكِضْرَأِ
.»ُهَلًةَجْوَزاَهِلُجَرَماَرْبَأل

١٢:٥ص

يفَماَرْبَأِةَماَقِإلَنيِنِسَِرشَع يفذئنيحناكفَناَعْنَكِضْرَأِ
رخأتلااذهو.)١٢:٤صو١٦ع(نينامثلاوةسماخلانس
لسنلانأنظىلعياراسلمحوهلمحوهناميإلةنحمناك
.ىرخأةطساوبنوكيهبدوعوملا

ْتَلِبَحاََّـهنَأْتَأَراَّـَملَو.ْتَلِبَحَفَرَجاَهَىلَعَلَخَدَف«٤
يفاَُهتَالْوَمْتَرُغَص .»اَهْيَنْيَعِ
٢٣و٣٠:٢١لاثمأ

ةيراجلبماربأةيراجرجاهنكتملاَُهتَالْوَمْتَرُغَص
تراصوياراسنعةبئانتناكوًافنآركُذامكياراس
ىلإةديدجلااهتبسنلياراسىلإرظنلابيناثلاماقملايفذئنيح
كلذبثرتكتملفيهامأ.ياراسةيراجلزتملاهنكلماربأ
تيبلابدادبتسالاواهتالومىلعءاليتسالالواحتتذخألب
ماربأجوزيهاهنأكةيحاناهلزعوأهنمياراسدرطو
.)٢٣و٣٠:٢٢لاثمأ(ةيراجلاياراسنأكوةيعرشلا

لُظ:َماَرْبَألُياَراَسْتَلاَقَف«٥
ْ

ُتْعَفَداَنَأ!َكْيَلَعيِم
يفُتْرُغَصْتَلِبَحاََّـهنَأْتَأَراَّـمَلَف،َكِنْضِحَىلِإيِتَيِراَج ِ
.»َكَنْيَبَويِنْيَبُّبَّـرلٱِيضْقَي.اَهْيَنْيَع
٢٤:١٢ليئومص١و٣١:٥٣ص٥١:٣٥ايمرإ

تنأيأَكَنْيَبَويِنْيَبُّبَّـرلٱِيضْقَي...َكْيَلَعيِمْلُظ
ماربألًاماركإاهسفنتركنأياراسنإ.يملظببَلاطم

ألَا
َ
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ناككلذماربأيضرولفاهبتناهتسااهنأرجاهنمناكف
.ملاظلاوه

يفِكُتَيِراَجاَذَوُه:َياَراَسِلُماَرْبَأَلاَقَف«٦ هبِيلَعْفٱ.ِكِدَيِ اَِ
يفُنُسَْحياَم .»اَهِهْجَوْنِمْتَبَرَهَف،ُياَراَساَهْتَّـلَذَأَف.ِكْيَنْيَعِ
١٠٦:٤١رومزمو٢:٦بويأ٣:٧سرطب١و١٥:١لاثمأ
٢:١٥جورخ٣١:٥ص٣٨:٥ايمرإو٤٢و

.اهيلعتناكيتلالاحلاىلإاهتدريأُياَراَساَهْتَّـلَذَأَف
ناكفياراسةيراجرجاهنأللدعلاننسىلعماربأىرج
ةيدوبعلالاحىلإاهلياراسدرنأىلعاهيلعطلستتنأاهل
.)٩عرظنا(قحلاياراسلناكنكلواهيلعًابعصناك
اهنمليعامسااهثرويتلاةيرحللاهبحاهبرهبرجاهترهظأو
.)١عريسفترظنابرهيأ(اهمساىنعمقفاويامتتأو

ملٱِْنيَعَىلَعِّـبَّـرلٱُكَالَماَهَدَجَوَف«٧
يفِءاَْ لٱِ

ْ
َىلَع،ِةَّـِيَرب

لٱ
ْ

يفيِتَّـلٱِْنيَع .»روُشِقيِرَطِ
ايركزو٦٣:٩ءايعشإو٣:٢جورخو٣١:١١و٢٢:١١ص
١٥:٢٢جورخو٢٥:١٨و٢٠:١ص١:١١

ىلعمالكلايتأيس»هوهيكالم«ةيناربعلايفِّـبَّـرلٱُكَالَم
.رفسلااذهريسفتةياهنيفكالملااذه

يف...ِةَّـِيَربْلٱ ةداتعملاقيرطلايفاهنألدياذهَروُشِقيِرَطِ
يتلانارافةيربانهةيربلاو.رصمىلإنوربحنمةدتمملا
يفرجاهاهدنعتسلجيتلانيعلاتناكو.شداقاهيف
دودحيهيتلارصميقرشيتلاةيربلايهوروشقيرط
:١٥ليئومص١(ةقلامعلاو)٢٥:١٨ص(نييليعامسإلادالب
ددعو١٥:٢٢جورخ(رمحألارحبلابلصتتو)٢٧:٨و٧

.رفعجمويلااهمساو)٣٣:٨

َىلِإَو،ِتْيَتَأَنْيَأْنِم،َياَراَسَةَيِراَجُرَجاَهاَي:َلاَقَو«٨
.»َياَراَسِيتَالْوَمِهْجَوْنِمٌةَبِراَهاَنَأ:ْتَلاَقَف.؟َنيِبَهْذَتَنْيَأ

اهوعدتلزتملواهنمتبرهوياراسبتناهتساِيتَالْوَم
لطبيملماربألةجوزاهريصمنأىلعليلداذهواهتالوم
اهيلعتلقثأياراسنأرهاظلاو.ياراسلةمَأاهنوك
.اهلذىلإهللارظنفصاصقلا

َهلَلاَقَف«٩
َ

يِعَضْخٱَوِكِتَالْوَمَىلِإيِعِجْرٱ:ِّـبَّـرلٱُكَالَما
َحت
ْ

.»اَْهيَدَيَت

يذلاماقملايضراوياراسلرمألايملسيأيِعَضْخٱ
.رجاهملظتملياراسنأىلعليلداذهو.هيلإكتدر

َهلَلاَقَو«١٠
َ

ُّدَعُيَالَفِكَلْسَنُرِّـثَكُأًاريِثْكَت:ِّـبَّـرلٱُكَالَما

لٱَنِم
ْ

.»ِةَرْثَك
٢٥:١٢و٢١:١٨و١٧:٢٠ص

ملىلاعتهنإفاهلهروهظبهللادصقنايباذهِكَلْسَنُرِّـثَكُأ
نيباهنمماربألسنعيضيلرصمىلإرجاهبهذتنأدري
نوكيلهرّرحينأدارألبهمأكًادبعنوكيوةطحنملارصمممأ
لبةايحلاةدمةمَأىقبتالرجاهنأوّرحبعشابأماربأ
.ًارحاهلسننوكيوررحتت

َهلَلاَقَو«١١
َ

ًانْبٱَنيِدِلَتَف،َىلْبُحِتْنَأاَه:ِّـبَّـرلٱُكَالَما
ِملَعِمَسْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َليِعاَمْسِإُهَمْسٱَنيِعْدَتَو

َ
.»ِكِتَّـلَذ

٣١و١:١٣اقولو١:٢١ىّتمو١٧:١٩ص

يفليئومصكليعامسإناك»عمسيهللا«يأَليِعاَمْسِإ
.هسفنيفءيشنمالهمأةايحثداوحنمهمساذخُأنأ
.ةعونتمنيوكتلارفسيفدالوألاةيمستو

ُدَيَوٍدِحاَوِّـلُكَىلَعُهُدَي،ًاّيِشْحَوًاناَسْنِإُنوُكَيُهَّـنِإَو«١٢
.»ُنُكْسَيِهِتَوْخِإِعيَِمجَماَمَأَو،ِهْيَلَعٍدِحاَوِّـلُك

٢٥:١٨ص٢١:٢٠ص

يأ»مدآارفهيهي«ةيناربعلايفوًاّيِشْحَوًاناَسْنِإُنوُكَي
ةيربلايفءارفلاو.شحولارامحيأ»ءارفلاكًاناسنإنوكي«
لك«مهلاثمأيفءاجاذهىلعو(مركمليلجقولخمةيبرعلا
توفبيلابيالءارفلاديصينميأ»ءارفلافوجيفديصلا
هللاةمظعىلعةلدألانمبويأرفسيفءاجو.)يقاوبلا
بحيودعلاعيرسهنأهصاوخنمو.)٨-٣٩:٥بويأ(
نوبحيمهنإف.ةيدابلابرعللاثمنسحأوهو.ةيرحلاوةلزعلا
لهأتاّذلوءاخرلاشيعنوهركيويداوبلايفنالوجلا
.رضحلا

المهفةيدابلالهأنأشاذهوٍدِحاَوِّـلُكَىلَعُهُدَي
نمبهنلاووزغلانودقتعيوةعيرشلنوعضخيالونوفلاحي
.قرطلانمقيرطيأيفلالحلاحبرلا

نوكتوًالقتسمنوكيهنأيأُنُكْسَيِهِتَوْخِإِعيَِمجَماَمَأ
ىأرو.ماربألسنرئاسهاجتةرحهنملسنتيتلالئابقلا
يقرشنكسيهنأكلذىنعمنأنيرسفملانمنوريثك

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٩١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



)٢٥:٦ص(يفىنعملااذهيفةملكلاتءاجو.هتوخإ
.)٢٥:١٨ص(يفءاجاميفانيريسفتلااذهنكلو

.يِئُرُليِإَتْنَأ:اَهَعَمَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱَمْسٱِتَعَدَف«١٣
.»؟ٍةَيْؤُرَدْعَبُتْيَأَرًاضْيَأاَنُهٰهَأ:ْتَلاَقاََّـهنَأل

٢٣و٦:٢٢ةاضقو٣٣:٢٠و٢٤:١١جورخو٣٢:٣٠ص
١٣:٢٢و

لكىرييذلاهللاتنأ«الةيرلاهلإيأيِئُرُليِإَتْنَأ
تيضريذلاهللاتنأ«ىنعملاو.سوليكنُألاقامك»ءيش
هبعلوأيذلازاجيإلاتءاجرجاهنأىلع.»ىرُتنأب
يلرهظهنألينكرتيملهللانأاهترابعىنعمطسبو.بارعألا
.لقعلاوساوحلاةحيحصةايحلايفانأفهارأانأاهو

لٱِتَيِعُدَكِلٰذِل«١٤
ْ
َْنيَبَيِهاَه.»يِئُرَْيَحلَرْئِب«ُرْئِب

.»َدَراَبَوَشِداَق
١٣:٢٦ددعو١٤:٧ص٢٥:١١و٢٤:٦٢ص

يهوهللااهتيؤريأةيويحلاةيؤرلارئبيأيِئُرْيََحلَرْئِب
ناكو.ًايحلزيمليئارلاوهللايئُرثيحيتلارئبلاوأةيح
ناكو)٢٥:١١ص(قاحسإنكسكلذدعبعضوملااذه
نظو(ةفرعملامامترئبلاكلتناكمفرعُيملو.يعارملاريثك
.)حليومنيعبمويلافرعُياماهنأمهضعب

.)١١:٤صريسفترظنا(َشِداَق
ثمسنيبلوقىلعًالوهجمناكملااذهلزيملَدَراَب
خسارفةعبرأدمأىلع»ةصالخلا«هنأمهضعببهذنكلو(
ىلإرظنلاببرقألاوهوديُربلامهريغهّنظو.)عبسرئبيبونج
.»درب«ةيناربعلايفهمسرودرب»دراب«ىنعمو.مسالا

يِذَّـلٱِهِنْبٱَمْسٱُماَرْبَأاَعَدَو.ًانْبٱَماَرْبَألُرَجاَهْتَدَلَوَف«١٥
.»َليِعاَمْسِإ«ُرَجاَهُهْتَدَلَو
١١ع٤:٢٢ةيطالغ

كالملالاقامك(َليِعاَمْسِإ...ِهِنْبٱَمْسٱُماَرْبَأاَعَدَو
.)١١عرجاهل

مثَوٍّتِسَنْبٱُماَرْبَأَناَك«١٦
ََ

ُرَجاَهْتَدَلَواَّـَملًةَنَسَنيِنا
.»َماَرْبَألَليِعاَمْسِإ

ةئمنباناكو(خلاًةَنَسَنيِناََمثَوٍّتِسَنْبٱُماَرْبَأَناَك
وحنبقاحسإنمربكأليعامسإنوكيفقاحسإدلُومويةنس
.)٢١:٥صرظناةنس١٤

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ناتخلارسبدهعلاتابثإيأ:ناتخلادهع

ُّبَّـرلٱَرَهَظًةَنَسَنيِعْسِتَوٍعْسِتَنْبٱُماَرْبَأَناَكاَّـَملَو«١
لٱُهللاٱاَنَأ:ُهَلَلاَقَوَماَرْبَأل

ْ
.»ًالِماَكْنُكَويِماَمَأِْرس.ُريِدَق

:١٠ةينثتو٦:٣جورخو٣٥:١١و٢٨:٣ص١٢:١ص
كولم٢و٢:٤كولم١و٢٤و٥:٢٢ص٣٢:١٧ايمرإو١٧
٥:٤٨ىتمو١:١بويأو١٨:١٣ةينثتو٦:٩ص٢٠:٣

ةدالوىلعّرمدقنوكيفًةَنَسَنيِعْسِتَوٍعْسِتَنْبٱُماَرْبَأ
ناكليعامسإنأيفبيرالوةنسةرشعثالثليعامسإ

دلوهلنكيمليذلاخيشلاماربأىلإًابوبحمةدملاكلتيف
.ةرشعةنماثلاةيآلايفءاجامكلذديؤيو.هريغ

.ديدشلاهللايأ»يدشلا«ةيناربعلايفوُريِدَقْلٱُهللاٱاَنَأ
ةدعيفهللامَلَعلامعتسالمعُتساوًادجميدقمسالااذهو
١:٢٠ثوعارو١٦و٢٤:٤ددعرظنا(باتكلانمعضاوم
هللانعربُعو.٤:٣جورخوةرم٣١هيفركُذوبويأرفسو
يذلامسالاوهو)ىوقلاديدشبةيبرعلابتكلاميدقيف
.)٦:٣جورخ(هوهيهمسابهوفرعيملوءابآلاهبهفرع
هنألىسوميبنلانمءابآلاكئلوأءابنأيفهوهيهتيمست(و
ديدجهوهيمسانأمزلتسيالاذهو)هنامزيفهبفرعُيناك
جورخلانمزيفنييليئارسإللنلعُأهنكلًادجميدقوهلب
نيرشعلاوةسداسلاةيآلايفءاجامهمدقىلعليلدلاوةماع
دحاولاهلإلاهللااف.ةافانملانمءيشالفعبارلاحاحصألانم
هتفرعهوهيهمساوةنسحلاءامسألانمريثكبهسفننلعأ
.)٤:١صاهسفنءاوح

)١١:٢١نييناربع(ىرُيالنمىرتكنأكيِماَمَأِْرس
اذهو.)١٦:٨رومزم(نيحلكيفكمامأبرلالعجتو
حونىلإو)٥:٢٢ص(خونخأىلإبسُنيذلاوهريسلا
.)٦:٩ص(

نإ»ًالماكنك«ىلاعتهلوقيفسنيفلكلاقًالِماَكْنُكَو
نكلقلطملاهللاءاضقنمجتاندعوةيهلإلاةوعدلاساسأ
لامكلادصقيوةسادقلاوربلاعبتينأهللاهوعدينمىلع
.)٦:١٣ةيمور(هللاربتالآهدسجوهسفنمدقيو

ألَا
َ
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.»ًاّدِجًاريِثَكَكَرِّـثَكُأَو،َكَنْيَبَويِنْيَبيِدْهَعَلَعْجَأَف«٢
٢٢:١٧و١٣:١٦و١٢:٢ص

نمًالدب»عطق«)١٥:١٨ص(يفءاجيِدْهَعَلَعْجَأَف
ىلإريشيانهلعجلاو.ةحيبذلاعطقىلإةراشإ»لعج«
.)٩:٩صريسفتيفامباذهلباق(هللابناجنمةمعنلا
روأنمهجورخنمةنسنورشعوسمخماربأىلعّرمدق
لوبقنمةنسةرشعسمخوأةنسةرشععبرأونيينادلكلا
يذلاتقولاغلبدقو)١٥:١٧ص(برلانيبوهنيبدهعلا
نالعإوهيفعورشلالوأناكو.دعولامامتإيفهيفذخؤي
.ناتخلاةنستيرجُأوياراسمساوماربأمساّريُغنأهتايآ

.»ُهَلُهللاٱَلاَقَو.ِهِهْجَوَىلَعُماَرْبَأَطَقَسَف«٣
١٧ع

.)هللاةيشخنم(ِهِهْجَوَىلَعُماَرْبَأَطَقَسَف

َنِمٍروُهُْمِجلًابَأُنوُكَتَو،َكَعَميِدْهَعاَذَوُهَفاَنَأاَّـمَأ«٤
.»ِمَمُألٱ
٣:٢٩ةيطالغو١٧و١٦و٤:١١ةيمور

.ميهاربإىنعماذهٍروُهْمُِجلًابَأ

َكُمْسٱُنوُكَيْلَبَماَرْبَأُدْعَبَكُمْسٱىَعْدُيَالَف«٥
.»ِمَمُألٱَنِمٍروُهُْمِجلًابَأَكُلَعْجَأِّـينَأل،َميِهاَرْبِإ
٩:٧ايمحن

.ًاميظعوأًايماسابأَماَرْبَأ
وبأيأ»ماهاربأ«ةيناربعلايفوهو.روهمجابأَميِهاَرْبِإ

نأرهاظلاو.ريثكلاددعلااهانعمةيبرعةملكماهُرلاو.ماهُر
ةيلاخلاروصعلاذنمةيبرعلانمنويناربعلااهذخأةظفللاهذه
ةملكنأىلإمهضعببهذو.مهتغلنمّدعُتتراصىتح
وألياميبأكةيروسوأمارأوبأاهلصأًاضيأةيبرعماربأ
فرحلاخدإنإمهضعببهذو.)١٠:٢٨ص(لياميبأ
عشوهمسارييغتًاضيأرظنا.هوهيىلإةراشإماربأيفءاهلا
.)١٣:١٦ددع(نوعهوهييأعوشيىلإنوننبا)نوعيأ(

مثُأَو«٦
ْ
َكْنِمٌكوُلُمَو،ًاَممُأَكُلَعْجَأَو،ًاّدِجًاريِثَكَكُرِ

.»َنوُجُرَْخي
١:٦ىّتمو٤:٢٠ارزعو٣٥:١١صو١٦ع٣٥:١١ص

١١ىلإ

اذوهيكولموطابسألاءاسؤريأَنوُجُرَْخيَكْنِمٌكوُلُم
كولملااميسالوةيقيرفأوايسأيفبرعلاكولموليئارسإ
.روصعلالكيفنييحيسملا

ْنِمَكِلْسَنَْنيَبَوَكَنْيَبَويِنْيَبيِدْهَعُميِقُأَو٧«٧،٨
يفَكِدْعَب ْنِمَكِلْسَنِلَوَكَلًاٰهلِإَنوُكَأل،ًاّيِدَبَأًادْهَعْمِِهلاَيْجَأِ
،َكِتَبْرُغَضْرَأَكِدْعَبْنِمَكِلْسَنِلَوَكَليِطْعُأَو٨.َكِدْعَب
لِمَناَعْنَكِضْرَأَّـلُك

ْ
ٰهلِإُنوُكَأَو.ًاّيِدَبَأًاك

َ
.»ْمُه

١١:١٦نييناربعو٢٨:١٣و٢٦:٢٤ص٣:١٧ةيطالغ
ص١١و١٠٥:٩رومزمو١٣:١٥و١٢:٧ص٩:٨ةيمور

نييوالو٦:٧جورخ١٣و١١:٩نييناربعو٢٨:٤و٢٣:٤
٣٠:٢٢ايمرإو٢٩:١٣و٢٦:١٨و١٤:٢ةينثتو٢٦:١٢
٢١:٧ايؤرو٦:١٨سوثنروك٢و٣٧:٢٧لايقزحو

نمضتييميهاربإلادهعلانإَكِدْعَبْنِمَكِلْسَنَْنيَبَو
لسنحيسملاىلإًالوأةراشإلاتناكنإو.هعمدلاولالسن
)٣:٩ةيطالغ(نينمؤملادالوأىلإًاضيأريشيفميهاربإ
ملٱَميِهاَرْبِإَعَمَنوُكَراَبَتَيِناَميِإلٱَنِمْمُهَنيِذَّـلٱ«

»ِنِمْؤُْ
ملٱَّـنَأل«)٢:٣٩لامعأ(و

ةبحمو»ْمُكِدَالْوَألَوْمُكَلَوُهَدِعْوَْ
.مهكرابتوراغصلادالوألالمشتحيسملا

،يِدْهَعُظَفْحَتَفَتْنَأاَّـمَأَو:َميِهاَرْبِإلُهللاٱَلاَقَو٩«٩،١٠
يفَكِدْعَبْنِمَكُلْسَنَوَتْنَأ يِدْهَعَوُهاَذٰه١٠.ْمِِهلاَيْجَأِ
َحتيِذَّـلٱ

ْ
ُنَتُْخي:َكِدْعَبْنِمَكِلْسَنَْنيَبَو،ْمُكَنْيَبَويِنْيَبُهَنوُظَف

.»ٍرَكَذُّلُكْمُكْنِم
٧:٨لامعأ

عضتوةيلوؤسملاديزتةكربلايِدْهَعُظَفْحَتَفَتْنَأاَّـمَأَو
ةيبرتوةيتيبلاةالصلاوهللافوخريظنةديدجتابجاوانيلع
.سدقمدهعبرللمهميدقتودالوألا

يفَنوُنَتْخُتَف«١١ يِنْيَبٍدْهَعَةَمَالَعُنوُكَيَف،ْمُكِتَلْرُغِْمَحلِ
.»ْمُكَنْيَبَو
٤:١١ةيمور

نونتُخينويرصملاناكخرؤملاستدوريهلاقَنوُنَتْخُتَف
نعناتخلااوذخأمهنأباوفرتعانيطسلفيفنييروسلانإو
الو.مهتنهكىلعًاروصقمناكهنأسنجروألاقو.نييرصملا
يذلاو.ًاريثكميهاربإدعبناكهنألستوتدوريهلوقبقثوي
يفمعيملناتخلانأةيرصملاتايداعلاوتاطنحملانمفرُع
ناكو.ميهاربإنامزىلإرظنلابةثيدحلاةنمزألايفالإرصم
يفذخألاودسجلالامعأرجهوةراهطلاىلإًازمرناتخلا

ألَا
َ
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.ةيناثلاةدالولاىلإةراشإناتخلايفناكو.حورلالامعأ
ةلاحىلإقيتعلاناسنإلاةلاحنمنآلاياراسوماربألاقتناو
نكميملوامهامساريغُينأقئاللانملعجديدجلاناسنإلا
رهظتنأةراسهلعجباهمسارييغتباهنكمأفنتتختنأياراس
.دهعلايفماربأعماهكارتشا

مثَنْبِا«١٢
ََ

يفٍرَكَذُّلُكْمُكْنِمُنَتُْخيٍماَّـيَأِةَيِنا :ْمُكِلاَيْجَأِ
لٱُديِلَو

ْ
ملٱَو،ِتْيَب

ْنِمَسْيَلٍبيِرَغِنْبٱِّـلُكْنِمٍةَّـضِفِبُعاَتْبُْ
.»َكِلْسَن
٣:٥يبليفو٧:٢٢انحويو٢:٢١اقولو١٢:٣نييوال

.عوبسأبهداليممويدعبيأٍماَّـيَأِةَيِناََمثَنْبِا

ملٱَوَكِتْيَبُديِلَوًاناَتِخُنَتُْخي«١٣
ُنوُكَيَف،َكِتَّـضِفِبُعاَتْبُْ

يفيِدْهَع .»ًاّيِدَبَأًادْهَعْمُكِْمَحلِ
ةيمورو٤:٤ايمرإو٣٠:٦و١٠:١٦ةينثتو٢٦:٤١نييوال
٢:١١يسولوكو٢٩و٢:٢٨

مسريفمالكلانمانلَكِتَّـضِفِبُعاَتْبُْملٱَوَكِتْيَبُديِلَو
ميهاربإتيبلهأنمصخشلكنإلوألانارمأناتخلا

نوتخملكنإيناثلاو.هلسننمدعُيهنإودهعلايفهلكيرش
ىلعًاروصقمناتخلاناكاذهىلعوًايليئارسإبسحيناك
ميهاربإدهعنمديبعلانونتخياوناكو.نييليئارسإلا
تازايتمايفةكرشلاقحمهلنييليئارسإذئنيحمهنوبسحيو
اولزننيذلاددعنأجتنتسناذهنمو.ةينيدلاميهاربإدالوأ
ديبعلاعيمجًالوألمشلببوقعيينبيفرصُحيملرصمنم
.نينوتخملامدخلاو

يفُنَتُْخيَاليِذَّـلٱُفَلْغَألٱُرَكَّـذلٱاَّـمَأَو«١٤ ِهِتَلْرُغِْمَحلِ
لِتُعَطْقُتَف

ْ
.»يِدْهَعَثَكَنْدَقُهَّـنِإ.اَهِبْعَشْنِمُسْفَّـنلٱَك

٣١و١٥:٣٠ددعو٤:٢٤جورخ

ناكدوهيلاورسفملاقاَهِبْعَشْنِمُسْفَّـنلٱَكْلِتُعَطْقُتَف
.هنيحلبقتوملاوأمقعلابهبقاعيفهللاكرتُينتُخياليذلا
رمأبلتقُيناكهنإاولاقنييحيسملايرسفمرثكأنكلو
باتكلاحلطصمنمرهاظلاريغكلذنكلونييندملاماكحلا
رظنا(بعشلانم»عطقلا«و»لتقلا«نيبًامئادزّيمهنأل
باقعاورصقمهنإدوهيلايرسفمطلغف.)٢٠صنييوال
باقعكلانهناكهنإفتقولالبقةتامإلاومقعلاىلعهللا
ةيليئارسإلاةمألانمناتخلاكراتبسحيالنألثمرخآ
نعخويشلاتاماحممرحيواهتازايتمايفهتكرشلكرسخيو

ناتخلاهتءابإبهنألةنيدملابابيفسولجلاوهلاومأوهتايح
.سومانلافلاخيوهسفنسندي

اَهَمْسٱوُعْدَتَالَكُتَأَرْمٱُياَراَس:َميِهاَرْبِإلُهللاٱَلاَقَو«١٥
.»ُةَراَساَهُمْسٱِلَب،َياَراَس

.يتريمأيأَياَراَس
اهنأىلعليلدميهاربإةجوزمسارييغتف.ةريمأُةَراَس

نألاهنباالورجاهانهركذُتملو(دهعلايفهعمتلخد
دعوملانباقاحسإفقاحسإنمهلسنوميهاربإلناكدعولا
تدعُويذلاحيسملاءاجقاحسإلسننموليعامسإنود
.)خلا٤:٢٢ةيطالغءاوحانمأهب

،ًاَممُأُنوُكَتَفاَهُكِراَبُأ.ًانْبٱاَهْنِمًاضْيَأَكيِطْعُأَواَهُكِراَبُأَو«١٦
.»َنوُنوُكَياَهْنِمٍبوُعُشُكوُلُمَو

:٤ةيطالغو٣٥:١١صو٦ع٢و٢١:١و١٤و١٨:١٠ص
٣:٦سرطب١و٣١

نأبهيفحُّرصعضوملوأاذهًانْبٱاَهْنِمًاضْيَأَكيِطْعُأ
ميهاربإفرعيناكامو.ةراسنمهنبانوكيميهاربإثراو
رجاههايإةراسءاطعإنمناكامليلدبةراسالوكلذ
ًاليوطًانامزدعولامامتإارظتناامهنإف.اهايإميهاربإلوبقو
ميهاربإلدلوبٍدلوبهمامتإدصقهللانإايأرامهلمتيملاملو
.ةراسريغنم

يفَلاَقَو،َكِحَضَوِهِهْجَوَىلَعُميِهاَرْبِإَطَقَسَف«١٧ لَقِ
ْ
:ِهِب

َنيِعْسِتُتْنِبَيِهَوُةَراَسُدِلَتْلَهَو؟ٍةَنَسِةَئِمِنْبالُدَلوُيْلَه
.»؟ًةَنَس

١١:١١نييناربعو٤:١٩ةيمور٢١:٦و١٨:١٢ص

.هناميإةلقنمالهبجعتةرثكنمَكِحَض...ُميِهاَرْبِإ
ةراسوهحرفةدشنمكحضميهاربإنإدوهيلاءاملعلاقو
يفكشننحنو.)١٨:١٢ص(اهناميإفعضنمتكحض
كلذتبثأدقفميهاربإحرفركننالاننأىلعمهلوقةحص
ناكدعولاكلذنأىفخيالو.)٨:٥٦انحوي(هسفنانبر
.ةشهدلاوبجعلانمهيفهلبرهمالتقويفميهاربإل
ًاعبطكحضلاىلعلمحينأهنأشنمبجعلااذهلثمو
الهنأدحنمًابيرقهلعجتلاوحأيفناكدعولاكلذنإف
ملاهنألولاوحألاكلتلثملناكفةراسكحضامأو.قدصي
ذئمويميهاربإىلعاولزننيذلاةثالثلاصاخشألافرعت

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص

٩٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



قاحسإةدالونألناروذعمامهالكوسانلانملاجرىوس
.ًاعبطرظتنُيامفالخىلعتناك

»!َكَماَمَأُشيِعَيَليِعاَمْسِإَتْيَل:ِِهللاُميِهاَرْبِإَلاَقَو«١٨
لكيفمّدقُتنأبجيةالصلاهذهوخلاَليِعاَمْسِإَتْيَل

ناك.نييالممهددعنيذلاليعامسإدالوألجألروصعلا
وههنأميهاربإنقيتوةنسةرشعثالثنباذئمويليعامسإ
نأهملعلملألانمءيشميهاربإحرفبحصامبرلو.هثراو
هنبالهنأدقتعيناكامدعبةراسنمهنبالنوكيدعوملا
عفشاذهلو.هبحأوًاليوطًانمزهفلأدقناكيذلاليعامسإ
ع(ميهاربإهيبأبلقملألًافرصليعامسإةكرببهمالكهللا

٢٠(.

وُعْدَتَوًانْبٱَكَلُدِلَتَكُتَأَرْمٱُةَراَسْلَب:ُهللاٱَلاَقَف«١٩
ْنِمِهِلْسَنِلًاّيِدَبَأًادْهَعُهَعَميِدْهَعُميِقُأَو.َقاَحْسِإُهَمْسٱ
.»ِهِدْعَب

٤:٢٨ةيطالغو٢١:٢و١٨:١٠ص

دكأَقاَحْسِإُهَمْسٱوُعْدَتَوًانْبٱَكَلُدِلَتَكُتَأَرْمٱُةَراَسْلَب
.هلركنملاةلزنمبهبجعتةدشلناكهنألميهاربإلدعولاهللا

نوكيلكلذكهامسوكحضييأَقاَحْسِإُهَمْسٱوُعْدَت
ىلعتناكقاحسإةدالونأركذيهبهنألًامئادًاركذهمسا
نعئشانلاكحضلاىلعتلمحاهنإوًاعبطعقوتيامفالخ
ةدشالولميهاربإنأقحلاو.راكنإلاىلعلماحلابجعلا
ًاراكذتقاحسإمساناكو.دعولاكلذقدصيملهناميإ
.ةراسكحضومهاربإكحضنيكحضل

اَه.ِهيِفَكَلُتْعِمَسْدَقَفُليِعاَمْسِإاَّـمَأَو٢٠«٢٤-٢٠
مثُأَوُهُكِراَبُأاَنَأ

ْ
،ُدِلَيًاسيِئَرََرشَعْيَنْثِا.ًاّدِجًاريِثَكُهُرِّـثَكُأَوُهُرِ

يِذَّـلٱَقاَحْسِإَعَمُهُميِقُأيِدْهَعْنِكٰلَو٢١.ًَةريِبَكًةَّـمُأُهُلَعْجَأَو
يفُةَراَسَكَلُهُدِلَت لٱاَذٰهِ

ْ
يفِتْقَو َغَرَفاَّـمَلَف٢٢.ِةَيِتآلٱِةَنَّـسلٱِ

لٱَنِم
ْ

ُميِهاَرْبِإَذَخَأَف٢٣.َميِهاَرْبِإْنَعُهللاٱَدِعَصُهَعَمِمَالَك
لِوَعيَِمجَو،ُهَنْبٱَليِعاَمْسِإ

ْ
ملٱَعيَِمجَو،ِهِتْيَبِناَد

،ِهِتَّـضِفِبَنيِعاَتْبُْ
يفْمِهِتَلْرُغَْمَحلَنَتَخَو،َميِهاَرْبِإِتْيَبِلْهَأْنِمٍرَكَذَّـلُك َكِلٰذِ
لٱ
ْ
ٍعْسِتَنْبٱُميِهاَرْبِإَناَكَو٢٤.ُهللاٱُهَمَّـلَكاَمَكِهِنْيَعِمْوَي
يفَنِتُخَنيِحًةَنَسَنيِعْسِتَو .»ِهِتَلْرُغِْمَحلِ

٢١:٢ص١٨و٢١:١٣ص١٦ىلإ٢٥:١٢ص١٦:١٠ص
١٨:١٠ص

نمميهاربإلسنكرابهللانأتايآلاهذهنمدافتسي(
ناتخلادهعنباناكليعامسإنإوقاحسإوليعامسإهيدلو
ميهاربإلسننماوسيلنيذلانإوقرفالبقاحسإناكامك
ناملغلانتخهنألًاضيأدهعلابهدالوأاونوكينأمهنكمي

هلوقو.»هللاةملكامك«مهناتخناكوهتضفبمهارتشانيذلا
هبطاخيناكهنأىلعلدي)٢٢ع(»ميهاربإنعهللادعص«
رثأىلعناكناتخلانأًاضيأانهىرتو.ةروظنمةروصب
يفةيدومعملاكناميإللةمالعناكفقاحسإةدالوبدعولا
.)ديدجلادهعلا

َنيِحًةَنَسَةََرشَعَثَالَثَنْبٱُهُنْبٱُليِعاَمْسِإَناَكَو«٢٥
يفَنِتُخ .»ِهِتَلْرُغِْمَحلِ

ضعباذهىلعوًةَنَسَةََرشَعَثَالَثَنْبٱ...ُليِعاَمْسِإ
.ةرشعةثلاثلانسيفيبصلانونتخينييليعامسإلا

يف٢٦«٢٦،٢٧ لٱَكِلٰذِ
ْ
ُليِعاَمْسِإَوُميِهاَرْبِإَنِتُخِهِنْيَعِمْوَي

لِوِهِتْيَبِلاَجِرُّلُكَو٢٧.ُهُنْبٱ
ْ

لٱِناَد
ْ
ملٱَوِتْيَب

لٱِبَنيِعاَتْبُْ
ْ

ِةَّـضِف
لٱِنْبٱِنِم

ْ
.»ُهَعَماوُنِتُخِبيِرَغ

١٨:١٩ص

يف »مويلااذهمظعيف«ةيناربعلايفوِهِنْيَعِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.)٢:٢٣صريسفترظنا(

ََرشَعَنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ارممتاطولبدنعميهاربإلةكئالملاةرايز
مودسبارخو

يفٌسِلاَجَوُهَواَرَْممِتاَطوُّلَبَدْنِعُّبَّـرلٱُهَلَرَهَظَو«١ ِباَبِ
خلٱ
ْ

.»ِراَهَّـنلٱِّـرَحَتْقَوِةَمَْي
:٤ليئومص٢و١١و١١:٩ليئومص١٤:١٣١و١٣:١٨ص
٥

امععطقنمديدجأبنسيلاذهو»هوهي«ُّبَّـرلٱُهَلَرَهَظ
وهانه)هوهي(»برلا«نوكيفناتخلاإبنةلمكتوهلبهلبق
وهو)٢٣و١٧:٢٢ص(قباسلامالكلايف)ميهولإ(»هللا«
صلخومودسنعوفعلاميهاربإهلأسيذلا)ميهولإ(»هللا«
ثدحاذهنإدوهيلادنعو.)١٩:٢٩ص(هلًاماركإًاطول
هيفشيلذئنيحهرازهللانإوناتخلابمايقلانممايأةثالثدعب
يفوأهشارفيفميهاربإناكلمهلوقحصولف.حرجلاملأنم
يفراهنلارحتقوهناعطقبًاينتعمنوكينأنمًالدبهتيب
.)٧ع(ةجاحلادنعضكريوىعرملابرقيتلاةميخلاباب
.هتطلاخمرثكيهللاراصدهعلاذخأاملميهاربإنأهارنيذلاو

ألَا
َ
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.)ريسفتلاو١٤:١٣و١٣:١٨صرظنا(اَرَْممِتاَطوُّلَب

اَّـمَلَف.ِهْيَدَلَنوُفِقاَوٍلاَجِرُةَثَالَثاَذِإَوَرَظَنَوِهْيَنْيَعَعَفَرَف«٢
خلٱِباَبْنِمْمِِهلاَبْقِتْسالَضَكَرَرَظَن

ْ
»ِضْرَألٱَىلِإَدَجَسَوِةَمَْي

٤:٩سرطب١و١٩:١ص١٣:٢نييناربعو١٩:١ص

كالملاردقيالناكذإدوهيلاورسفملاقٍلاَجِرُةَثَالَث
تقويفهلجأللسريدحاولمعريغبموقينأدحاولا
يناثلاوميهاربإءافشللوألاةكئالمةثالثهللالسرأفدحاو
يذلاو.اهلهأكالهإومودسبلقلثلاثلاوةراسريشبتل
هلإلاًالثممىتأ»هوهي«برلاكالمناكلوألانإانهدمتعي
ذافنألمودسىلإامهلسرأهابحاصنيرخآلانينثالاوميهاربإل
ددعو.ةرئادلاندمنماهرواجامىلعواهيلعءاضقلا
سيلهنكلتوهاللايفميناقألاثيلثتىلإريشيةثالثلا
.ثيلثتلاىلعناهربب

.تايحتلايفةداعهنوتأياوناكماركإدوجسَدَجَس

يفًةَمْعِنُتْدَجَوْدَقُتْنُكْنِإُدِّـيَساَي:َلاَقَو«٣ َكْيَنْيَعِ
.»َكَدْبَعْزَواَجَتَتَالَف
١٩:٢٧صو٢٧و٢٢و١٣ع

قلاخلقولخمباطخالفيضللماركإباطخُدِّـيَساَي
ةثالثللهدوجسوكالمهنأرمألالوأيففرعيملميهاربإنإف
مهنأفرعينكيملهنألًاضيأيداعلاماركإلابابنمناك
َالْمُهَوًةَكِئَالَمٌساَنُأَفاَضَأ«هلوقكلذديؤيو.ةكئالم
.)١٣:٢نييناربع(»َنوُرْدَي

َحتاوُئِكَّـتٱَوْمُكَلُجْرَأاوُلِسْغٱَوٍءاَمُليِلَقْذَخْؤُيِل«٤
ْ

َت
.»ِةَرَجَّـشلٱ

٤٣:٢٤و١٩:٢ص

ةبجاولارومألالوأنمناكاذهْمُكَلُجْرَأاوُلِسْغٱَو
نوكدرجملال)١٩:٢١ةاضق(نييقرشلادنعفيضلل
ذئمويسانلاسبللقيرطلارابغنمناخسوتتنيلجرلا
كلذقوفهلكدسجلانأللبخسولانميقتاليتلالاعنلا
سمشلاةرارحنمرحلانمزيفنيمدقلاديربتبدربي
.ريسلايفةكرحلانعةئشانلامسجلاةرارحو

.ّلظلايفاوحيرتسايأخلااوُئِكَّـتٱَو

َجتَّـمُثْمُكَبوُلُقَنوُدِنْسُتَف،ٍزْبُخَةَْرسِكَذُخآَف«٥
ْ
،َنوُزاَت

اَمَكُلَعْفَتاَذَكٰه:اوُلاَقَف.ْمُكِدْبَعَىلَعْمُتْرَرَمْدَقْمُكَّـنَأل
.»َتْمَّـلَكَت

رومزمو١٣:٧كولم١و١٩:٥ةاضق١٣:١٥و٥:١٨ةاضق
١٩:٨ص١٠٤:١٥

»بلقلاب«انهدارُيو.نووقتتفيأْمُكَبوُلُقَنوُدِنْسُتَف
يفىنعملااذهيفًاريثكنوكيامكًادسجوًالقعهلكناسنإلا
.ةيناربعلاةغللا

َجتَّـمُث
ْ
ناكميهاربإنأىلعةعطاقةلالدلدياذهَنوُزاَت

لكأللةريهظلادنعهباورمنورفاسملاجرمهنأدقتعي
.ريسلافانئتسامثةحارلاو

ىلعتناكميهاربإةميخنأىلعلدياذهوخلاْمُكَّـنَأل
كلذنألفويضلانادجونمنكمتيلقيرطلانمةبرقم
.برعلاخويشدنعةحودمملارومألانمناك

خلٱَىلِإُميِهاَرْبِإَعَْرسَأَف«٦
ْ

يِِعْرسَأ:َلاَقَو،َةَراَسَىلِإِةَمَْي
.»ٍةَّـلَمَزْبُخيِعَنْصٱَويِنِجْعٱ.ًاذيِمَسًاقيِقَدٍتَالْيَكِثَالَثِب

ةثالثدوهيلاوينابرلاقو(يروسٍدموحنٍتَالْيَكِثَالَثِب
ةداعلالازتالو)حمقلانمةقأ١٤وحنةفيإلاوةفيإلاعابرأ
قيقدلاضعبلجعتسملافيضللنونجعيمهنأودبلادنع
قيقدلانوخبطيوًابئاروأًابيلحزبخلاعمنومدقيوهنوزبخيو
.نبللايف

نمدعُيوةامحملاةراجحلاىلعزبخينيجعٍةَّـلَمَزْبُخ
.)١٩:٦كولم١(سيفنلازبخلا

لٱَىلِإُميِهاَرْبِإَضَكَرَّـمُث«٧
ْ
ًادِّـيَجَوًاصْخَرًالْجِعَذَخَأَوِرَقَب

لِلُهاَطْعَأَو
ْ

.»ُهَلَمْعَيِلَعَْرسَأَفِمَالُغ

هرابتعاوميهاربإمركىلعلدياذهًادِّـيَجَوًاصْخَرًالْجِع
عطقميهاربإنأحّجرملاوءاربكلانممهنأهداقتعاوهفويضل
لدتماعطلااذهةرثكو.ًاعيرسجضنيلةريغصًاعطقلجعلا
.مشحوءاقفرةثالثلالاجرلاكئلوألناكهنأىلع

لٱَو،ًانَبَلَوًادْبُزَذَخَأَّـمُث«٨
ْ

اَهَعَضَوَو،ُهَلِمَعيِذَّـلٱَلْجِع
َحتِْمْهيَدَلًافِقاَوَوُهَناَكْذِإَو.ْمُهَماَّـدُق

ْ
.»اوُلَكَأِةَرَجَّـشلٱَت

٣٤:٤٣اقولو١٩:٣ص

ةيناربعلايفوهو.ضخملابنبللانمجرختسيامًادْبُز
نبللاامخ«ةيبرعلايفو.رثاخنبلوأبئاريأ»هامح«
لكأكاهفرعنمليتلارارسألانمةكئالملالكأو.»دتشا
لاقو.)٢٤:٤٣اقولو١٣:١٦ةاضق(هتمايقدعبحيسملا

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعَنِماَّـثلٱُحاَحْص

٩٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نوكيللكأيكالملاوشيعيللكأيناسنإلا«سونيطسغوأ
جايتحالالهتمايقدعبحيسملالكأاذكهوناسنإلالثم
.»ةقيقحهدسجهنأذيمالتلاعنقيللبماعطلاىلإهدسج

يفَيِهاَه:َلاَقَف؟َكُتَأَرْمٱُةَراَسَنْيَأ:ُهَلاوُلاَقَو«٩ ِ
خلٱ
ْ

.»ِةَمَْي
٢٤:٦٧ص

٢٠و١٧و١٣ع(يفو»لاق«ةرشاعلاةيآلايفوُهَلاوُلاَقَو
وأبرلاوههنأكملكتكالملاف)هوهي(»برلالاق«)خلا
.برلابئان

ةداعفالخىلعلاؤسلااذهَكُتَأَرْمٱُةَراَسَنْيَأ
اوحرصيملواهنعاونكةأرملاركذاودارأاذإمهنإفنييقرشلا
مهوهفويضعمهملكتءانثأيفميهاربإنأحّجرملانكلو
.سانلاقوفاوناكمهنأىريذخأنولكأي

حلٱِناَمَزَوْحَنَكْيَلِإُعِجْرَأِّـينِإ:َلاَقَف«١٠
ْ

َةَراَسِلُنوُكَيَوِةاََي
يفًةَعِماَسُةَراَسْتَناَكَو.ٌنْبٱَكِتَأَرْمٱ خلٱِباَبِ

ْ
َوُهَوِةَمَْي

.»ُهَءاَرَو
ةيمورو٢١:٢و٢١و١٧:١٩ص١٧و٤:١٦كولم٢و١٤ع
٩:٩

نموةرشعةعبارلاةيآلانمرهظيِةاَيَْحلٱِناَمَزَوْحَن
تقواهبداريناكةرابعلاهذهنإ)١٧و٤:١٦كولم٢(
مليتلاةنسلاهذهوحنيفىنعملانإمهضعبلاقو.نيعم
يفءاجو.تتاماهنأكتناكتهتنااذإةنسلانألهتنت
.»ةيتآلاةنسلانمتقولااذهوحنيف«ةيدوهيلاريسافتلا
.»ةايحلانامزأنمنمزيف«ىنعملامهضعبلاقو

رهاظلاو.)هءارويهو(نيعبسلاةمجرتيفوُهَءاَرَوَوُهَو
يذلاو.بابلاىلعيذلافجسلاءاروتناكاهنأاذهىلع
ريمضلانوكيفةيبرعلاانتمجرتيفامقفوىلعةيناربعلايف
.ميهاربإل

يفِْنيَمِّـدَقَتُمِْنيَخْيَشُةَراَسَوُميِهاَرْبِإَناَكَو«١١ ،ِماَّـيَألٱِ
.»ِءاَسِّـنلٱَكٌةَداَعَةَراَسِلَنوُكَيْنَأَعَطَقْنٱِدَقَو

١١:١١نييناربعو٤:١٩ةيمورو١٨و١:٧اقولو١٧:١٧ص
٣١:٣٥ص١٢و

ىضتقمبليحتسيناكهنأىنعملاِْنيَمِّـدَقَتُمِْنيَخْيَش
.امهلدلوينأةداعلا

يفُةَراَسْتَكِحَضَف«١٢ ُنوُكَييِئاَنَفَدْعَبَأ:ًةَلِئاَقاَهِنِطاَبِ
.»!َخاَشْدَقيِدِّـيَسَو،ٌمُّعَنَتِيل

٣:٦سرطب١٧:١٧١ص

كحضتمل.)١٧:١٧صريسفترظنا(ُةَراَسْتَكِحَضَف
ميهاربإنكلونويوامسنيملكتملانإملعتملاهنألالإةراس
اهلمحتلاوحأيفةراستناكو.كلذكمهنألدياملهبتنا
ملمهنأتنظاهلعلو.مالكلاكلذنمًاعبطكحضلاىلع
.كلذاولاقىتحاهنساوفرعي

.مَرهلانمبوثلاكتيلبنأدعبيأيِئاَنَفَدْعَبَأ

ِمل:َميِهاَرْبِإلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٣
َ
:ًةَلِئاَقُةَراَسْتَكِحَضاَذا

حلٱِبَفَأ
ْ

.؟ُتْخِشْدَقاَنَأَوُدِلَأِةَقيَِق

ِمل
َ

اهنألًاتوصةراسعمسُتمل(ُةَراَسْتَكِحَضاَذا
سيلهنأىلعكلذبلدف)١٢ع(»اهنطابيف...تكحض«
تحتوهوليئانثنحيسملافرعامكاهفرعلب)ةقيقحًالجر
.)١:٤٨انحوي(ةنيتلا

يف؟ٌْءَيشِّـبَّـرلٱَىلَعُليِحَتْسَيْلَه«١٤ ملٱِ
ْ
َكْيَلِإُعِجْرَأِداَعيِ

حلٱِناَمَزَوْحَن
ْ

.»ٌنْبٱَةَراَسِلُنوُكَيَوِةاََي
اقولو١٩:٢٦و٣:٩ىتمو٨:٦ايركزو٢٧و٣٢:١٧ايمرإ
٤:١٦كولم٢و١٠عو١٧:٢١ص١:٣٧

كالمهنأىلعكلذبلدٌءَْيشِّـبَّـرلٱَىلَعُليِحَتْسَيْلَه
برلانوكيدقوهنعبئانهنأرابتعاببرلامالكبملكتي
ماهفتسالاو.كالمةئيهببرلاروهظلدحاوًىنعمبكالملاو
رذعتيالفءيشلكىلعرداقبرلانأهانعميراكنإانه
.رمأهيلع

.)ْتَفاَخاََّـهنَأل(.ْكَحْضَأَْمل:ًةَلِئاَقُةَراَسْتَرَكْنَأَف«١٥
.»ِتْكِحَضْلَب!َال:َلاَقَف

نأذئنيحتفرعةراسنأيفبيرالُةَراَسْتَرَكْنَأَف
تأراهنألًادجتفاخفاهبلقيفامفرعهنأليهلإملكتملا
.نيفئاخلاةداعكبذكلاىلإتأجلفبرلادعومبتئزهاهنأ
قئاللاباوجلايفريكفتللةصرفاهلكرتتملفوخلاةدشنإف
ىتأامكاهناميإلةيوقتفطلوقفرباهخبوكالملانكل
١:٣٤اقول(اهناميإىّوقواهكشلازأفميرمةبطاخميفكالملا
-٣٧(.

ألَا
َ
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َناَكَو.َموُدَسَوْحَناوُعَّـلَطَتَوَكاَنُهْنِمُلاَجِّـرلٱَماَقَّـمُث«١٦
.»ْمُهَعِّـيَشُيِلْمُهَعَمًايِشاَمُميِهاَرْبِإ

٦انحوي٣و١٥:٢٤ةيمورو١٢:٢٠ص

ميهاربإلهللاةرايزتناكَموُدَسَوْحَناوُعَّـلَطَت...ُلاَجِّـرلٱ
باقعوهبيرشبلاسنجللوهلةبحملاوةمحرلابةبوحصم
برللدهشينممهنمنكيملىتحمهّرشّمعنيذلارارشألا
ةبيجعةميظعةطلاخمإبنلااذهيفو.قحلاننسىلعريسيو
ميهاربإنإف.ًادجةبيرقةهباشموسانلاوهللاةكئالمنيب
فويضلاتابجاوبمهلموقيلظمهسفنأهلاورهظأنأدعب
مهقيرطناكو.مهعيشومهلًاليلدمهبحصنأبسانلانم
يفو.ةيلبجلاةيدوهيلادالبطسويفيبونجلاقرشلاىلإ
يتلاخورابرفكةيرقىلإمهبراسميهاربإنأةيدوهيلاديلاقتلا
.طولرحبهنمىرُيقيمعقيضميفتناك

اَنَأاَمَميِهاَرْبِإْنَعيِفْخُأْلَه:ُّبَّـرلٱَلاَقَف١٧«١٧،١٨
ُعيَِمجِهِبُكَراَبَتَيَو،ًةَّـيِوَقَوًَةريِبَكًةَّـمُأُنوُكَيُميِهاَرْبِإَو١٨،ُهُلِعاَف
.»ِضْرَألٱِمَمُأ
١٢:٣ص١٥:١٥انحويو٣:٧سوماعو٢٥:١٤رومزم
٣:٨ةيطالغو٣:٢٥لامعأو٢٢:١٨و

.)برلانعبئانلاكالملايأ(ُّبَّـرلٱَلاَقَف
.)يراكنإماهفتسالافيفخأاليأ(يِفْخُأْلَه
ميهاربإنوكلاحيفيأةيلاحواولا(خلاُميِهاَرْبِإَو

.)خلا

ْنَأِهِدْعَبْنِمُهَتْيَبَوِهيِنَبَِيصوُيْيَكِلُهُتْفَرَعِّـينَأل«١٩
ُّبَّـرلٱَِيتْأَيْيَكِل،ًالْدَعَوًاّرِباوُلَمْعَيِل،ِّـبَّـرلٱَقيِرَطاوُظَفَْحي
.»ِهِبَمَّـلَكَتاَمِبَميِهاَرْبِإل
٦:٧و١٠و٤:٩ةينثت١:٦رومزمو١٧و٣٣:١٢جورخ
٦:٤سسفأو٢٤:١٥عوشيو

ليلعتاذه.هترتخايأهتفرعَِيصوُيْيَكِلُهُتْفَرَعِّـينَأل
ةفرعمعاذُتهلسنبوهبهنإفهدصقهلهنالعإوميهاربإبهتيانعل
سانللهللاةدارإنونلعينيذلاءايبنألاموقيهنموهقحوهللا
عفرُينأقئاللانمناكف.دسجلابسححيسملايتأيهنمو
َّـنِإ«هللاةروشمنمبيصنهلنوكينأوءايبنألاماقمىلإ
ِهِديِبَعِلُهَّـِرسُنِلْعُيَوُهَوَّـالِإًارْمَأُعَنْصَيَالَّـبَّـرلٱَدِّـيَّـسلٱ
ْدَق«حيسملالوقكلذىلعو.)٣:٧سوماع(»ِءاَيِبْنَألٱ
»ِيبَأْنِمُهُتْعِمَساَمِّـلُكِبْمُكُتْمَلْعَأِّـينَألَءاَّـبِحَأْمُكُتْيَّـمَس
.)١٥:١٥انحوي(

،َرُثَكْدَقَةَروُمَعَوَموُدَسَخاَُرصَّـنِإ:ُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٠
.»ًاّدِجْتَمُظَعْدَقْمُهُتَّـيِطَخَو

لايقزحو١٣:١٣ص٥:٤بوقعيو١٩:١٣و٤:١٠ص
٥٠و١٦:٤٩

طولرحبةرواجملاندملانمامهالك(َةَروُمَعَوَموُدَس
.)ةرامعةرومعىنعموقارتحامودسىنعمو

ِيتآلٱاَهِخاَُرصَبَسَحِماَمَّـتلٱِباوُلَعَفْلَهىَرَأَوُلِزْنَأ«٢١
.»ُمَلْعَأَفَّـالِإَو،َّـَيلِإ

عوشيو١٣:٣و٨:٢ةينثت٣:٨جورخو٧و١١:٥ص
١٦:١٥اقولو٢٢:٢٢

يضاقلاكءانتعالكبصاصقلالبقصحفيهللانإُلِزْنَأ
الإبقاعيالهللانإهبداريليثمتمالكلاولداعلاضرألا
.)١١:٥صريسفترظنا(ًالدع

ناحتمالامودسىلإنيكالملاباهذناكْلَهىَرَأَو
اوفقواوناكلًانسحامهولماعومودسلهأامهلبقولفريخألا
.مهيلعهللاربصومهرورشنمدحىلع

اَّـمَأَو،َموُدَسَوْحَناوُبَهَذَوَكاَنُهْنِمُلاَجِّـرلٱَفََرصْنٱَو«٢٢
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأًامِئاَقْلَزَيَْملَناَكَفُميِهاَرْبِإ

٨ع١٩:١ص

نانثابهذِّـبَّـرلٱَماَمَأًامِئاَقْلَزَيَْملَناَكَفُميِهاَرْبِإاَّـمَأَو
بئانثلاثلايقبومودسىلإقيرطلايفةكئالملاةثالثلانم
.ميهاربإعمبرلا

لٱُكِلْهُتَفَأ:َلاَقَوُميِهاَرْبِإَمَّـدَقَتَف«٢٣
ْ
.»ِ؟ميِثَألٱَعَمَّـراَب

ليئومص٢و١٦:٢٢ددع٤:٨بوقعيو١٠:٢٢نييناربع
٢٤:١٧

ةالصلايفعورشللمدقتةملكلمعتسُتُميِهاَرْبِإَمَّـدَقَتَف
البرلليلصيانهميهاربإناكو.دوهيلااورسفماذهىلعو
.مودسلهألكةاجنبلبهدحوطولةاجنبمتهيملو.ةلاحم
هيلإدريذلامودسكلمذئنيحركذهنأيفبيرالو
حرفوسانلاكئلوأفطاوعذئمويدهاشو.مئانغلاوىرسألا
نوكينأاجرو.هقيدصءاقلبقيدصلاوهدلوءاقلبدلاولا
بوتيوةنيدملانعهللاوفعيفنيحلاصلانمةعامجمهنيب
حاحلإوةرارحبيلصيناكف.ميظعلاصالخلاكلذبنوريثك
ناميإنأىلعانلدياذهو.عقوتيناكامىلعلوصحلاةيغب

ألَا
َ
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ىلعرسجيوهتالصلوبقبرعشيامردقىلعيوقينمؤملا
.فّلختتالةقحةدعاقلاكلتو.هللاةدوجنمبلطلاةدايز

.)٢٥ع(رابكنألخلاكلهتالتنأيأخلاُكِلْهُتَفَأ

يفًاّراَبَنوُسَْمخَنوُكَيْنَأىَسَع٢٤«٣٢-٢٤ ملٱِ
.ِةَنيِدَْ

ملٱُكِلْهُتَفَأ
خلٱِلْجَأْنِمُهْنَعُحَفْصَتَالَوَناَكَْ

ْ
َنيِذَّـلٱًاّراَبَنيِسَْم

لٱَتيِمُتْنَأ،ِرْمَألٱاَذٰهَلْثِمَلَعْفَتْنَأَكَلاَشاَح٢٥؟ِهيِف
ْ
َّـراَب

لٱُنوُكَيَفِ،ميِثَألٱَعَم
ْ
ِّـلُكُناَّـيَدَأ!َكَلاَشاَحِ.ميِثَألٱَكُّراَب

يفُتْدَجَوْنِإ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف٢٦؟ًالْدَعُعَنْصَيَالِضْرَألٱ ِ
يفًاّراَبَنيِسَْمخَموُدَس ملٱِ

ملٱِنَعُحَفْصَأِّـينِإَف،ِةَنيِدَْ
لُكِناَكَْ

ِّـ
ِه

لَكُأُتْعََرشْدَقِّـينِإ:ُميِهاَرْبِإَلاَقَف٢٧.ْمِهِلْجَأْنِم
ِّـ

ملٱُم
اَنَأَوٰىلْوَْ

خلٱَصَقَناَمَّـبُر٢٨.ٌداَمَرَوٌباَرُت
ْ

ُكِلُْهتَأ.ًةَسَْمخًاّراَبَنوُسَْم
ملٱَّـلُك

خلٱِبِةَنيِدَْ
ْ

َكاَنُهُتْدَجَوْنِإُكِلْهُأَال:َلاَقَف؟ِةَسَْم
لَكُيَداَعَف٢٩.َنيِعَبْرَأَوًةَسَْمخ

ِّـ
َدَجوُيْنَأىَسَع:َلاَقَوًاضْيَأُهُم

:َلاَقَف٣٠.َنيِعَبْرَألٱِلْجَأْنِمُلَعْفَأَال:َلاَقَف.َنوُعَبْرَأَكاَنُه
ملٱِطَخْسَيَال

.َنوُثَالَثَكاَنُهَدَجوُيْنَأىَسَع.َمَّـلَكَتَأَفٰىلْوَْ
ْدَقِّـينِإ:َلاَقَف٣١.َنيِثَالَثَكاَنُهُتْدَجَوْنِإُلَعْفَأَال:َلاَقَف

لَكُأُتْعََرش
ِّـ

ملٱُم
:َلاَقَف.َنوُْرشِعَكاَنُهَدَجوُيْنَأىَسَع.ٰىلْوَْ

لٱِلْجَأْنِمُكِلْهُأَال
ْ

ملٱِطَخْسَيَال:َلاَقَف٣٢.َنِيْرشِع
ٰىلْوَْ

ملٱِهِذٰهَمَّـلَكَتَأَف
:َلاَقَف.ٌةََرشَعَكاَنُهَدَجوُيْنَأىَسَع.ْطَقَفَةَّـرَْ

لٱِلْجَأْنِمُكِلْهُأَال
ْ

.»ِةََرشَع
٣٤:١٧بويأ١١و٣:١٠ءايعشإو٨:٢٠بويأ٥:١ايمرإ
بويأو٣٢:٤ةينثت٣:٦ةيمورو٩٤:٢و٥٨:١١رومزمو
اقول٢٢:٣٠لايقزحو٥:١ايمرإ٤و١١:٣ءايعشإو٨:٣
سوثنروك١و١٢:٧ةعماجو٤:١٩بوياو٣:١٩ص١٨:١
٥:١٦بوقعي٦:٣٩ةاضق٤٨و١٥:٤٧

ناكوراربألانمددعلقألمودسلهأبميهاربإعفش(
هنأسانلانيبنيحلاصلادوجونسحأامفهلبيجتسيهللا
نمماركإكلذوتابرضلانمريثكعفدُيناكميفمهترثكب
.)مهقاقحتسالالهتمعنوهتدوجطرفلمهلهللا

لٱَنِمَغَرَفاَمَدْنِعُّبَّـرلٱَبَهَذَو«٣٣
ْ

،َميِهاَرْبِإَعَمِمَالَك
.»ِهِناَكَمَىلِإُميِهاَرْبِإَعَجَرَو

قوفبلطينأميهاربإلقبيملهنأل)هوهي(ُّبَّـرلٱَبَهَذَو
نإوةمألكبينتعيهللانأىرتإبنلااذهنمو.هبلطام
ناكو.هدهعلهأوهبعشلةدعميهامكلكللةّدعمهتمحر
.نانويةءوبنيفّنيُبامكىونينلهأنأشاذهلثم

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَءاَجَف«١
يفًاسِلاَجٌطوُلَناَكَو،ًءاَسَمَموُدَسَىلِإِناَكَالَْ ِ

ِهِهْجَوِبَدَجَسَو،اَمِِهلاَبْقِتْسالَماَقٌطوُلاَُمهآَراَّـمَلَف.َموُدَسِباَب
.»ِضْرَألٱَىلِإ

١٨:٢ص١٨:٢٢ص

صنم٢٢ةيآلا(هتئادبوإبنلاعباتاذهِناَكَالَْملٱَءاَجَف
١٨(.

يفًاسِلاَجٌطوُلَناَك بابيفسولجلاناك(َموُدَسِباَبِ
.)ءابرغلانوداهوينطومهنمبواهلهأءاربكبًاصتخمةنيدملا
.مودسيفنيينطولانمًادودعمذئنيحطولناكًاذإف
كلمنمميهاربإمهذقنأنأدعبكلذكهوبسحمهنأحّجرملاو
كلذهلعجفمهنمهوبسحنأبهمعلًاماركأهومركأفماليع
هتانبجوزيومهنيبةنيدملانكسيورارشألاةأطخلاطلاخي
نعجراخميهاربإنعلاصفنالاديدشناكىتحمهءانبأ
.هيفهلبيصنالناتخلادهع

.)١٨:٢صريسفترظنا(َدَجَس

َالِسْغٱَواَتيِبَواَمُكِدْبَعِتْيَبَىلِإَاليِم،َّـيَدِّـيَساَي:َلاَقَو«٢
يفِناَبَهْذَتَوِناَرِّـكَبُتَّـمُث،اَمُكَلُجْرَأ ْلَب،َال:َالاَقَف.اَمُكِقيِرَطِ
يف .»ُتيِبَنِةَحاَّـسلٱِ
٢٤:٢٨اقول١٨:٤ص١٣:٢نييناربعو٤١:٣٢بويأ

يف ةاضقيفامباذهلباق(ةنيدملاةحاسيأِةَحاَّـسلٱِ
اودجيملاذإةحاسلانولزنياوناكنيرفاسملانإف)٢٠و١٩:١٥
ةحاسلايف«اولاقو.رحلامايأيفنوكيكلذو.رخآًالزنم
كئلوأنيبهانكسبهقالخأتدسفدقهنأىلإءاميإ»تيبن
.هتيبيفالةحاسلايفاتيبينألضفألاايريىتحرارشألا

َهلَعَنَصَف،ُهَتْيَبَالَخَدَوِهْيَلِإَالاَمَف،ًاّدِجاَمِهْيَلَعَّـحَلَأَف«٣
ُ

اَم
.»َالَكَأَفًاريِطَفَزَبَخَوًةَفاَيِض
٨ىلإ١٨:٦ص

لهأنمامهيلعًافوخكلذىتأًاّدِجاَمِهْيَلَعَّـحَلَأَف
.مهروجفومهتراعدفرعيناكهنألمودس

دوهيلاهلكأييذلازبخلاكرمتخيملًاقيقرًازبخيأًاريِطَف
اذهلو.ًاريصقًاتقوالإهدادعإلغشيالاذهنإفحصفلايف
.)٢٨:٢٤ليئومص١(رودنيعةرحاسهتتأامناك

ألَا
َ
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لٱِبَطاَحَأاَعَجَطْضٱاَمَلْبَقَو«٤
ْ
ملٱُلاَجِرِتْيَب

ُلاَجِر،ِةَنيِدَْ
حلٱَنِم،َموُدَس

ْ
.»اَهاَصْقَأْنِمِبْعَّـشلٱُّلُكِ،خْيَّـشلٱَىلِإِثََد

مودسيفداسفلاورشلامومعىلععطاقليلدةيآلاهذه
.اهيفراربأةرشعدوجومدعو

َكْيَلِإَالَخَدِناَذَّـللٱِنَالُجَّـرلٱَنْيَأ:ُهَلاوُلاَقَوًاطوُلاوُداَنَف«٥
.»اَمُهَفِرْعَنِلاَنْيَلِإاَمُهْجِرْخَأ؟َةَلْيَّـللٱ
٢٧و١:٢٤ةيمورو٤:١ص١٩:٢٢ةاضق٣:٩ءايعشإ
٧اذوهيو

مهلنكيملهنأىلعليلداذه(اَمُهَفِرْعَنِلاَنْيَلِإاَمُهْجِرْخَأ
.)ةيناسنإالونيد

لٱَىلِإٌطوُلْمِهْيَلِإَجَرَخَف«٦
ْ
لٱَقَلْغَأَوِباَب

ْ
.»ُهَءاَرَوَباَب

١٩:٢٣ةاضق

ملمهنألدياذهو.اولخدينأنمًافوخ(َباَبْلٱَقَلْغَأ
.)ًاطولنوباهياونوكي

.»ِيتَوْخِإاَيًاَّرشاوُلَعْفَتَال:َلاَقَو«٧

مهنأىلعمهلًاهيبنتومهناجيهلًافيطلتاذهلاق(ِيتَوْخِإاَي
.)مهتنيدمبًاميقمًاقيدصهنوكلهومركينأبجي

ْمُكْيَلِإاَمُهُجِرْخُأ.ًالُجَراَفِرْعَتَْملِناَتَنْبٱِيلاَذَوُه«٨
هباوُلَعْفٱَف يفُنُسَْحياَمَكاَِمِ َالَفِنَالُجَّـرلٱِناَذٰهاَّـمَأَو.ْمُكِنوُيُعِ
هباوُلَعْفَت َحتَالَخَدْدَقاَمَُّـهنَألًائْيَشاَِمِ

ْ
.»يِفْقَسِّـلِظَت

١٨:٥ص١٩:٢٤ةاضق

يفنكيملطولهاتأامنإ١٩:٢٤ةاضقنمرهظيِناَتَنْبٱ
لاق.ةساجنلاوةعاظفلايفمويلااندنعوهامكةنمزألاكلت
رغصأراتخاًاطولنإهانعمامسويسوربمأسيدقلا
ًاربجمناكًاطولنأبهذلامفسيدقلالاقو.نيرشلا
ةياقويفهعسويفاملكلذبينأةفايضلاةعيرشىضتقمب

يفهدهجلذبينأًابأهنوكىضتقمبهيلعناكنكلهيفيض
ىرغصلاةئيطخلااوبكترينأسانللحمُسولوهيتنبأةياقو
يفانهةبوعصلاو.مثإلاعاونألكاوبكترالىربكلانمًالدب
ىلعلامكلااياجسنسحأبًاطولفصوسرطبسيدقلانأ
اذهعفدُيو.)٨و٢:٧سرطب٢(يأرلائدابيفرهظيام

ىلإةبسنلابًارابناكيأًايبسنناكطولربنأبلاكشإلا
ملمهنيببذعتتتناكيتلاهسفننإفمودسناكسرئاس
الو.راجفلاكئلوأةطلاخمكرتىلعاهلمحيباذعبرعشت
نكسوةراهطلاشيعودهعلامرُحهنألأطخأهنأيفكش
.يلاعلامدقتلاويويندلاحبرلاةيغبضرألالاذرأنيب
راعلمحينأهيلعنوهأهنأموقللنيبينأطولدارأامبرو(
تاغللايففولأمرييعتاذهوهيفيضراعلمحينأنمهيتنبا
.)ةيماسلا

النايقيقحنالجرامهنأالإفرعُيملِنَالُجَّـرلٱِناَذٰه
.ناكالم

ُناَسْنِإلٱاَذٰهَءاَج:اوُلاَقَّـمُث.َكاَنُهَىلِإْدُعْبٱ:اوُلاَقَف«٩
.اَمُهْنِمَرَثْكَأًاَّرشَكِبُلَعْفَنَنآلٱ.ًامْكُحُمُكَْحيَوُهَوَبَّـرَغَتَيِل
لٱاوُِّـرسَكُيِلاوُمَّـدَقَتَوًاّدِجٍطوُلَىلَعاوَُّحلَأَف

ْ
.»َباَب

٨و٩:٧لاثمأ٢:١٤جورخ٨و٢:٧سرطب٢

نأطوللمهحامسناكَبَّـرَغَتَيِلُناَسْنِإلٱاَذٰهَءاَج
نعنوماحياوناكءامدقلانألداتعمريغًاماركإمهنيبنكسي
ٌّرمهشيعوءيندمهنيبهماقمف.يبنجألانوبذعيوينطولا
.ًادج

مهنأبمهيلعمكحومهخبوهنأىلعلدياذهُمُكَْحيَوُهَو
.)٢:٨سرطب٢(يفامقفاويكلذوزوجيالاماوبكترا

لٱَىلِإاَمِهْيَلِإًاطوُلَالَخْدَأَواَمَُهيِدْيَأِنَالُجَّـرلٱَّـدَمَف«١٠
ْ
ِتْيَب

لٱاَقَلْغَأَو
ْ
.»َباَب

امعمسانلاكةيداعلاعنملاطئاسواذختا(َباَبْلٱاَقَلْغَأ
.)١١عةزجعملانمهايتأ

لٱِباَبَىلَعَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱاَّـمَأَو«١١
ْ
ْمُهاَبََرضَفِتْيَب

لٱِب
ْ

لٱَىلِإِريِغَّـصلٱَنِمىَمَع
ْ

اوُِدَجيْنَأْنَعاوُزِجَعَفِ،ريِبَك
لٱ
ْ
.»َباَب
١٣:١١لامعأو٦:١٨كولم٢

لصألاو.سانللةكئالملاةبقاعملركذلوأاذهىَمَعْلٱِب
ًاديدشعملوأرانأيأيعابر)רונם(نم)םירונם(يناربعلا
يأانسنموأ.عمجلاةمالع)םי(و.نويعلاهنمّلكتىتح
رخآعضوميفالإدريملوهو.ىمعأيأ)רוויע(وعملوءاض
ينعتالنيعضوملاالكيفو.)٦:١٨كولم٢(يفاموهو
يقيقحلاىمعلاباوبرضولمودسلهأنأليقيقحلاىمعلا
اوناكلببابلااودجينأيفمهداهتجابمهسفنأاوبعتأام

ألَا
َ
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نأىلإنوسملتياولظوأباصملابمهروعشدنعاوبهذ
بصُيمليروسلاشيجلاكلذكو.مهتوسقةدشلهودجي
نكمأفيكفالإوملسلةقيقحهببيصُأولوةقيقحىمعلاب
ىلعةرماسلاىلإناثودنمفحزيفىمعأشيجداقُينأ
ملشيجلاومودسلهأنألوقعملاوهيذلاو.هامعرثأ
بابلانوريمهنأاونظمودسلهأنإلبىمعلاباورعشي
نمًالكنأةزجعملانكلضرألافرعيهنأنظشيجلاو
رظنهللالعجنأبدوصقملاناكملاريغىلإراصنيقيرفلا
اوفرعلبكلذفيكاوفرعيملولقعلارظنلقفاومريغنيعلا
ةأطخلانإفةئيطخلالاحلنسحلاثماذهو.اولضمهنأ
الوًارظننورظنتس«مهيفليقنيذلاك»نوريالونورصبم«
.)٢٨:٢٦لامعأ(»نورصبت

؟اَنُهٰهًاضْيَأَكَلْنَم:ٍطوُلِلِنَالُجَّـرلٱَلاَقَو١٢«١٢،١٣
يفَكَلْنَمَّـلُكَوَكِتاَنَبَوَكيِنَبَوَكَراَهْصَأ ملٱِ

َنِمْجِرْخَأ،ِةَنيِدَْ
ملٱ
ملٱاَذٰهِناَكِلْهُماَنَّـنَأل١٣،ِناَكَْ

ْمُهُخاَُرصَمُظَعْدَقْذِإ،َناَكَْ
.»ُهَكِلْهُنِلُّبَّـرلٱاَنَلَسْرَأَف،ِّـبَّـرلٱَماَمَأ

٢١:١٥مايأ١٨:٢٠١ص٢:٧سرطب٢و٧:١ص

نأطوللليقكلذعموةأطخلانمطولراهصأناك(
.)ميظعناسحإاذهواوكلهيالئلمهجرخي

اوُموُق:َلاَقَوِهِتاَنَبَنيِذِخآلٱُهَراَهْصَأَمَّـلَكَوٌطوُلَجَرَخَف«١٤
ملٱاَذٰهْنِماوُجُرْخٱ

ملٱٌكِلْهُمَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِناَكَْ
َناَكَف.َةَنيِدَْ

يفٍحِزاَمَك .»ِهِراَهْصَأُِنيْعَأِ
٢٤:١١و١٧:٢٨اقولو٩:٢١جورخ٤٥و١٦:٢١ددع

ريغطوللناكهنأىلععطاقليلداذهِهِتاَنَبَنيِذِخآلٱ
.ًافنآنيتروكذملانيتنبالا

ًاطولنأاودقتعيملوراذنإلااوقدصيملمهنألٍحِزاَمَك
.حازملاريغدصقلمهيلعبذكي

لٱَعَلَطاَّـَملَو«١٥
ْ

ملٱَناَكُرْجَف
:ِنْيَلِئاَقًاطوُلِنَالِّـجَعُيِناَكَالَْ

ملٱَكْيَتَنْبٱَوَكَتَأَرْمٱِذُخْمُق
ملٱِمْثِإِبَكِلَْهتَّـالَئِلِْنيَتَدوُجْوَْ

.»ِةَنيِدَْ
١٦:٢٦ددع١٨:٤ايؤرو٢٦و١٦:٢٤ددع

ليحرللبهأتتقوطوللليللاناكُرْجَفْلٱَعَلَطاَّـَملَو
.هراهصأةرايزبهضعبلغشهنكل

ِدَيِبَوِهِتَأَرْمٱِدَيِبَوِهِدَيِبِنَالُجَّـرلٱَكَسْمَأ،ىَناَوَتاَّـَملَو«١٦
ملٱَجِراَخُهاَعَضَوَوُهاَجَرْخَأَوِهْيَلَعِّـبَّـرلٱِةَقَفَشِلِهْيَتَنْبٱ

.»ِةَنيِدَْ
٣٤:٢٢رومزم١٦و٩:١٥ةيمورو١٨:١٣اقول

عطتسيملفهانغبهبلققّلعتهيناوتةّلعتناكىَناَوَتاَّـَملَو
لئاهلاءاضقلانمهشاهدنانمرمألالخيملو.هكرتينأ
يأنالجرلاهذخأكلذلوةنيدملاىلععقينأكشوملا
ةنيدملانمهاجرخأيأهديباكسمأنأبمودسنمناكالملا
.همغرىلع

)٦٣:٩ءايعشإ(يفامباذهلباقِهْيَلَعِّـبَّـرلٱِةَقَفَشِل
.»ةميدقلامايألالكمهلمحومهعفرو«هلوقوهو

ْبُرْهٱ:َلاَقُهَّـنَأٍجِراَخَىلِإْمُهاَجَرْخَأاَّـَملَناَكَو«١٧
ِحل
َ
يفْفِقَتَالَو،َكِئاَرَوَىلِإْرُظْنَتَال.َكِتاَي ْبُرْهٱ.ِةَرِئاَّـدلٱِّـلُكِ
جلٱَىلِإ

ْ
.»َكِلَْهتَّـالَئِلِلََب

٩:٦٢اقولو١٨ىلإ٢٤:١٦ىّتمو٢٦ع١٩:٣كولم١
١٤و٣:١٣يبليفو

اوموق«)١٤ع(يفلاقو.ةنيدملاجراخيأٍجِراَخ
»كتايحلبرها«)١٧ع(يفو.عمجلاريمضب»اوجرخا
قرافيذلاثلاثلاكالملالوقاذهلعلو.درفملاريمضب
.ًاطوليجنيلىتأومهاربإ

املازتعادرجمليفنلااذهنكيملَكِئاَرَوَىلِإْرُظْنَتَال
يسحلاكرتللهللادصقوهوكلذقوفءيشلناكلبقيعي
.ةئطاخلاضرألاكلتليبلقلاويلقعلاو

٢٩و٢٨و٢٥عرظنا(ضرألاةرئادوألهسلايأِةَرِئاَّـدلٱ
.)١٣:١٠صريسفتو

َهلَلاَقَف«١٨
ُ

.»ُدِّـيَساَيَال:ٌطوُلاَم
١٠:١٤لامعأ

َهلَلاَقَف
ُ

ديسلاونانثاامهللوقملا(ُدِّـيَساَيَال:ٌطوُلاَم
ًاعمنبالاوسدقلاحورلااناكامهنأمهضعبىأراذهلودحاو
.)ديسايامهنملكللاقهنأحيحصلاو

يفًةَمْعِنَدَجَوْدَقَكُدْبَعاَذَوُه«١٩ َتْمَّـظَعَو،َكْيَنْيَعِ
طُل
ْ

ْنَأُرِدْقَأَالاَنَأَو،ِيسْفَنِءاَقْبِتْسٱِبَّـَيلِإَتْعَنَصيِذَّـلٱَكَف
جلٱَىلِإَبُرْهَأ

ْ
.»َتوُمَأَفيِنُكِرْدُيَّـَّـرشلٱَّـلَعَلِلََب

يبقحليرورشلاضعبلعليأيِنُكِرْدُيَّـَّـرشلٱَّـلَعَل
برلالبوقوطولناميإفعضىلعليلداذهو.تومأو
.فيعضلاهدبعىلعةيهلإلاةقفشلاةمالعهبلط

ألَا
َ
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ملٱاَذَوُه«٢٠
لِلٌةَبيِرَقِهِذٰهُةَنيِدَْ

ْ
.ٌَةريِغَصَيِهَواَهْيَلِإِبَرَه

.»ِيسْفَناَيْحَتَف)؟ًَةريِغَصَيِهْتَسْيَلَأ(.َكاَنُهَىلِإُبُرْهَأ

لهساهنعوفعلافةريغصيهيأ(ًةَريِغَصَيِهْتَسْيَلَأ
.)ةبهلاليلقبحامسلاك

يفَكَهْجَوُتْعَفَرْدَقِّـينِإ:ُهَلَلاَقَف«٢١ ،ًاضْيَأِرْمَألٱاَذٰهِ
ملٱَبِلْقَأَالْنَأ

.»اَهْنَعَتْمَّـلَكَتيِتَّـلٱَةَنيِدَْ
١٤٥:١٩رومزمو٩و٤٢:٨بويأو٣٢:٢٠و٤:٧ص

رظنا(كلذبكتززعأوكلؤسبيجأيأَكَهْجَوُتْعَفَر
.)٧و٤:٦صريسفت

َلَعْفَأْنَأُعيِطَتْسَأَالِّـينَألَكاَنُهَىلِإْبُرْهٱِِعْرسَأ«٢٢
ملٱُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِل.َكاَنُهَىلِإَءيَِجتىَّـتَحًائْيَش

ِةَنيِدَْ
.»َرَغوُص«

:٦سقرمو٩:١٤ةينثتو٣٢:١٠جورخو٢٦و٣٢:٢٥ص
٣٤:٣ةينثتو١٤:٢و١٣:١٠ص٥

ةرعِصيهدلبلاهذهنإمرتسرتروتكدلالاقَرَغوُص
ريغيفباتكلاركذو.طولرحبنميلامشلافرطلاىلع
١٥:٥ءايعشإ(بآومدالبدودحىلعاهنأعضوملااذه
ةيماحماقمتناكاهنأسويباسوألاقو.)٤٨:٣٤ايمرإو
وهوفراعتملابهذملابهذيناكهنأحّجرملاو.نيينامورلا
رحبنمةيبونجلاةهجلاىلعتناكسمخلاندملانأبلوقلا
.طول

َىلِإٌطوُلَلَخَدِضْرَألٱَىلَعُسْمَّـشلٱِتَقَْرشَأْذِإَو«٢٣
.»َرَغوُص

رجفلانيبورجفلادنعطولبرهُسْمَّـشلٱِتَقَْرشَأْذِإَو
رغوصنيبومودسنيبنوكيفةعاسوحنسمشلاقورشو
.لايمأةعبرأوحن

ْنِمًاراَنَوًاتِيْربِكَةَروُمَعَوَموُدَسَىلَعُّبَّـرلٱَرَطْمَأَف«٢٤
.»ِءاَمَّـسلٱَنِمِّـبَّـرلٱِدْنِع
٧اذوهيو١٧:٢٩اقولو٢٩:٢٣ةينثت

هوهينيعضوملايفبرلا(ِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِم...ُّبَّـرلٱَرَطْمَأَف
عمجماوعبتانيرسفملانمنوريثك.)يناربعلالصألايف

.سدقألاثولاثلاىلعلديهوهيمساراركتنأيفمويمرس
.ًارانبآلاهللادنعنمرطمأنبالاهللانإانهىنعملانإو
ىلعهسفنرهظأيذلابرلانإدوصقملانإسنيفلكبهذو
يفهسفندنعنمرطمأميهاربإلنيكلملاةرايزبضرألا
يفهتدارإقفوىلعضرألاىلعهلمعنأًانايبرانلاءامسلا
.ءامسلا

بارخلةيعيبطلالعاوفلاذختاهللانأعمًاراَنَوًاتِيْربِك
رظنلابةزجعماهلعجةعيبطلانمةيلبتناكفةرئادلاندم
يهلإلالدعلاءارجإدرجملةزجعملاكلتنكتملو.لاوحألاىلإ
كلذقوفنوكتللبطوللًاراذنأوميهاربإناميإلةيوقت
ثحابملاترهظأنإو.نيدلاوبادآلاننسيفًايدبأًاميلعت
راهظإلناكهنأعنمتالةيناثلابابسألابناكءالبلاكلذنأ
كلتنأانبسحاذإو.ةينيدلابادآللةدعاقوهللالدع
ةدئافانرسخمويلاثداوحلانماهلاثمأننسريغىلعةثداحلا
نكلوةفلتخمةنمزأيفكلذلثمثدحو.يباتكلاميلعتلا
ىريلناسنإلاوهللانيبيذلاباجحلاعفرلناكهرثكأ
ةقعاصدرجمةلزانلاكلتنكتملو.هتردقوهتافصضعب
ملكلذراثآنإف.ًايناكربًاناجيهكلذعمتناكلبدوعرو
فوجنمذئنيحفذقهنأيفطشالفةرئادلاكلتيفلزت
لازلزلابلقواهاقرحأوتويبلااألمفتيربكورانبضرألا
رتنلاوتيربكلاو.اهضعبتعلبوضرألاتقشناواهنمًاريثك
.طولرحبئطاوشىلعةريثكلازتالرَمحلاو

لِتَبَلَقَو«٢٥
ْ

ملٱَك
ِناَّـكُسَعيَِمجَو،ِةَرِئاَّـدلٱَّـلُكَو،َنُدُْ

ملٱ
.»ِضْرَألٱِتاَبَنَو،ِنُدُْ
١٦:٤٩لايقزحو٥٠:٤و٢٠:١٦ايمرإو١٣:١٩ءايعشإ
سرطب٢و٢:٩اينفصو٤:١١سوماعو١١:٨عشوهو٥٠و
١٠٧:٣٤رومزمو٢٩:٢٣ةينثتو١٤:٣ص٢:٦

.مهضعبنظامكقرغأالمدهيأَبَلَقَو

لِمَدوُمَعْتَراَصَفِهِئاَرَوْنِمُهُتَأَرْمٱِتَرَظَنَو«٢٦
ْ

.»ٍ!ح
١٧:٣٢اقول

نأنييقرشلاةداعنمناكِهِئاَرَوْنِمُهُتَأَرْمٱِتَرَظَنَو
مويلامهنمنيريثكةداعلازتالواهجوزءارويشمتةجوزلا
.مهئاسنمادقاوشمينأ

نأبكلذكتراصاهنأمهضعبىأرٍحْلِمَدوُمَعْتَراَصَف
حّجرملاو.حلملاباهدسجيطُغمثتيربكلاراخببتقنتخا
ةرواجملاحلملاروخصنمةريثكروخصبتفذقةلزلزلانأ
اهتحتتكلهفطولةأرماىلعاهضعبطقسفطولرحبل
يفةريثكهطيراخموأحلملاةدمعأواهقوفدومعلثمتناكف

ألَا
َ
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ريغلةربع«كلذىلعطولةأرماتيقبف.تاهجلاكلت
ةأرمااوركذا«باتكلالاقو.)١٠:٧ةمكح(»نينمؤملا
.»طول

يفُميِهاَرْبِإَرَّـكَبَو«٢٧ لٱِ
ْ

ملٱَىلِإِدَغ
ِهيِفَفَقَويِذَّـلٱِناَكَْ

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأ
١٨:٢٢ص

يفُميِهاَرْبِإَرَّـكَبَو هنيبناكهنألهنمدبالناكاذهِدَغْلٱِ
يفبرلامامأفقوثيحمودسهنمىرُتيذلاناكملانيبو
هتبغركلذىلعهلمحيذلاناكو.لايمأةدعقباسلاءاسملا

نأوباطخلانمبرلانيبوهنيبناكامةجيتنىرينأيف
.طولهيخأنبابيصيناكاذامفرعي

ِضْرَأِّـلُكَوْحَنَو،َةَروُمَعَوَموُدَسَوْحَنَعَّـلَطَتَو«٢٨
.»ِنوُتَألٱِناَخُدَكُدَعْصَيِضْرَألٱُناَخُداَذِإَوَرَظَنَو،ِةَرِئاَّـدلٱ
١٨:٩ايؤر

ميهاربإناكمإِنوُتَألٱِناَخُدَكُدَعْصَيِضْرَألٱُناَخُداَذِإَو
ةيلامشلاةهجلاىلعتناكةرئادلانأىلعلديكلذىرينأ
داقتالانوكو.)١٨:١٦صريسفترظنا(طولرحبنم
ضرألابلقيفطبهتملندملاكلتنأىلعلديًاديدش
ريسفترظنا(سلكلانوتأداقتاكناكاهداقتانألباهيطغتو

.طولرحببلقيفتسيليهف)١٤:٣ص

َرَكَذَهللاٱَّـنَأِةَرِئاَّـدلٱَنُدُمُهللاٱَبَرْخَأاَّـَملَثَدَحَو«٢٩
ملٱَبَلَقَنيِح.ِبَالِقْنالٱِطَسَوْنِمًاطوُلَلَسْرَأَو،َميِهاَرْبِإ

َنُدُْ
.»ٌطوُلاَهيِفَنَكَسيِتَّـلٱ

٣٢ىلإ١٨:٢٣ص

هللانأىلععطاقناهرباذهًاطوُلَلَسْرَأَو،َميِهاَرْبِإَرَكَذ
.هللاعمراسميهاربإنألميهاربإلًاماركإًاطولىّجن

يفَنَكَسَوَرَغوُصْنِمٌطوُلَدِعَصَو«٣٠ جلٱِ
ْ
ُهاَتَنْبٱَو،ِلََب

يفَنُكْسَيْنَأَفاَخُهَّـنَأل،ُهَعَم يفَنَكَسَف.َرَغوُصِ ملٱِ
َوُهِةَراَغَْ

.»ُهاَتَنْبٱَو
١٩و١٧ع

يفَنُكْسَيْنَأَفاَخ ةريغصلاةدلبلاهذهنإخلاَرَغوُصِ
رئاسومودسرظنمناكنكلوطوللأجلمتناكفاهنعيفُع
قانعىلإًادعاصناخدلاىريناكًاطولنإفًافيخماهنمندملا
هنكللبجلاىلإبرهينأرمُأاذهلوهنمبرقلاىلعءامسلا

روُكو.لبجلاىلإبرهينأردقيالهنأةجحبرغوصراتخا
ةرثكليذلاطولامأوفوهكلاةريثكةيسلكلانيطسلف
نأذئنيحيضرفميهاربإعمنكسينأعطتسيملهتاينتقم
.تويبلارشوهوًافهكنكسي

لٱِتَلاَقَو«٣١
ْ
يفَسْيَلَو،َخاَشْدَقاَنوُبَأ:َِةريِغَّـصلِلُرْكِب ِ

.»ِضْرَألٱِّـلُكِةَداَعَكاَنْيَلَعَلُخْدَيِلٌلُجَرِضْرَألٱ
٢٥:٥ةينثتو٩و٣٨:٨و٤و١٦:٢ص

نأنيرسفملايثدحمنمنوريثكىأرِةَريِغَّـصلِلُرْكِبْلٱ
نيينومعلاونييبآوملانوهركياوناكدوهيلانأةلعةثداحلاهذه
حاحصألايفليقاممانلرهظييذلانكلومهلصأبمهنوريعيو
ةوادعلاكلتلالوهركلاكلذلرثأالنأةينثتلارفسنميناثلا
بحنيقيرفلانيبناكهنأىرنلب)١٩-٢:٩ةينثت(
ةيبآوملاثوعاررمأنمناكامًاضيأكلذىلعانلديو.ءالوو
.دوادوبآومكلمنيبةدوملانمناكامو

ْنِميِيْحُنَف،ُهَعَمُعِجَطْضَنَوًارَْمخاَناَبَأيِقْسَنَّـمُلَه«٣٢
.»ًالْسَناَنيِبَأ
١٢:١٩سقرم

لسنللءاسنلاةبحمتناكًالْسَناَنيِبَأْنِميِيْحُنَف
كنيترذعلكناكاذهومايألاكلتيفًادجةديدش
ًادجنزحمخيراتهتيبلهأوطولخيراتنأةصالخلاو.نيتنبلا
لكنكيمليتلاةثداحلاهذهةعاظفلاورشلالكةدايزو
.ةساجنلاوراعلايفاهلثمهتايحثداوح

يفًارَْمخاَُمهاَبَأاَتَقَسَف٣٣«٣٦-٣٣ لِتِ
ْ

ِتَلَخَدَو،ِةَلْيَّـللٱَك
لٱ
ْ
َالَواَهِعاَجِطْضٱِبْمَلْعَيَْملَو،اَهيِبَأَعَمْتَعَجَطْضٱَوُرْكِب
يفَثَدَحَو٣٤.اَهِماَيِقِب لٱِ

ْ
لٱَّـنَأِدَغ

ْ
ِّـينِإ:َِةريِغَّـصلِلْتَلاَقَرْكِب

لٱُتْعَجَطْضٱِدَق
ْ
ًاضْيَأَةَلْيَّـللٱًارَْمخِهيِقْسَن.ِيبَأَعَمَةَحِراَب

اَتَقَسَف٣٥.ًالْسَناَنيِبَأْنِمَيِيْحُنَف،ُهَعَميِعِجَطْضٱِيلُخْدٱَف
يفًارَْمخاَُمهاَبَأ لِتِ

ْ
ْتَعَجَطْضٱَوَُةريِغَّـصلٱِتَماَقَو،ًاضْيَأِةَلْيَّـللٱَك

ٍطوُلاَتَنْبٱِتَلِبَحَف٣٦،اَهِماَيِقِبَالَواَهِعاَجِطْضٱِبْمَلْعَيَْملَو،ُهَعَم
.»اَمِهيِبَأْنِم

)ىفكوتايآلاهذهيفةرمخلارشرظنا(

لٱِتَدَلَوَف٣٧«٣٧،٣٨
ْ
»َبآوُم«ُهَمْسٱِتَعَدَوًانْبٱُرْكِب

ملٱوُبَأَوُهَو
لٱَىلِإَنيِّـيِبآوُْ

ْ
ًانْبٱِتَدَلَوًاضْيَأَُةريِغَّـصلٱَو٣٨.ِمْوَي

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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لٱَىلِإَنوُّمَعيِنَبوُبَأَوُهَو»يِّـمَعْنِب«ُهَمْسٱِتَعَدَو
ْ
.»ِمْوَي

٢:١٩ةينثت٢:٩ةينثت

لصألاىلعلدينيمسالاالك»يِّـمَعْنِب«»َبآوُم«
نألكلذىلعلوألاةلالدنملقأيناثلاةلالدنكلمارحلا
.اهئابرقأنمدحاونمامهلدلُويأ»يبعشنبا«هانعم
لكطولةراسخدعبنينبالانيذهنأثداوحلابرغأنمو
سأبلاوةوقلالهأنماناكفهكيفامهتدالووهلناكام
ةكلمماأشنأوطولرحبيقرشناكسلكاعضخأىتح
اوبسُحوبرعلابنوينومعلاونويبآوملاطلتخامثكلانه
.مهنم

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

رارجيفهتأرماميهاربإراكنإ

جلٱِضْرَأَىلِإَكاَنُهْنِمُميِهاَرْبِإَلَقَتْنٱَو«١
ْ

َنَكَسَو،ِبوَُن
يفَبَّـرَغَتَو،َروُشَوَشِداَقَْنيَب .»راَرَجِ

ليئومص١و١٥:٢٢جورخو٢٥:١٨و١٦:٧ص١٨:١ص
١٧و٦و٢٦:١ص٢٧:٨و١٥:٧

نأدعبارممتاطولبنميأَكاَنُهْنِمُميِهاَرْبِإَلَقَتْنٱَو
ضرألارئاساهعمذخأينأعقوتيناكوًاليوطًانمزاهبماقأ
هلاقتناةلعنعلأسننأىلإيعادالو.)١٨و١٣:١٧ص(
ةرثكلرخآىلإناكمنملقتنينأتناكهتايحةدعاقنأل
.ًائيشفًائيشضرألاكلتىلعيلوتسيكلذبهنألوهيشاوم
رئبوارممتاطولبوليإتيبكهلزكارمةدعكلانهناكو
.عبس

.)١٢:٩صريسفترظنا(ِبوُنَْجلٱِضْرَأ
.)١٦:١٤صريسفترظنا(َشِداَق
.)١٦:٧صريسفترظنا(َروُش
.)١٠:١٩صريسفترظنا(َراَرَج

َلَسْرَأَف.يِتْخُأَيِه:ِهِتَأَرْمٱَةَراَسْنَعُميِهاَرْبِإَلاَقَو«٢
.»َةَراَسَذَخَأَوَراَرَجُكِلَمُكِلاَميِبَأ

١٢:١٥ص٢٦:٧و١٢:١٣ص

وحنذنمرصميفاذهلثمميهاربإىتأيِتْخُأَيِه
هنكلكلذىلعنوعرفهخبوو)١٢:١٠ص(ةنسنيرشع
نأةرشعةثلاثلاةيآلانمىرنو.ةريثكايادهبةراسقلطأ
هبتنيملكلذعموامهلبارطضاىلعناكبذكلااذه

ًانبجناكهايإهباكترانأرهاظلاو.هبأطخأهنوكلميهاربإ
عموبرحلايفنوبردتمهلاجرريبكدنجسيئرناكهنإف
ىلعلداذهوعادخلابناعتساورطخللهتأرماضّرعكلذ
لثمينأدتعيملسدقملاباتكلانكلو.هللاابهناميإفعض
سانلانممهريغىلعمهعفريولامكلاةروصيفهلاطبأ
مهاوسىلعمهزيميلبةيرشبلامهتعيبطىلإرظنلاب
ملو.مهتردقبالهللاةنوعمبىوقتلايفمدقتلامهتموادمب
امهدعبتناكيتلالئاسولانمةراسوميهاربإلنكي
حورلاةبهوموحيسملاعوسيبرلالاثمنمنييحيسملل
يذلانأميهاربإنظامبرلو.يليجنإلارصعلايفسدقلا
ولوانههنمامهيقيرصميفتوملاورطخلانمامهاقو
فعضةمالعورساجتاذهو.ةيناثةليحلاسفنالمعتسا
.يرشب

رظنافنيطسلفكلمهنأ٢٦:١صيفليق(ُكِلاَميِبَأ
ناكامكنيطسلفكولملكلمساكلاميبأو)كانهريسفتلا
.رصمكولملمسانوعرف

ناكفنيعستلانسيفذئمويةراستناكَةَراَسَذَخَأ
بّغريامهنمىقبيالواهلامجلوزينأعبطلاىضتقمنم
تدعُونيحدّدجتاهبابشنأمهضعبىأرف.اهيفرارجكلم
ضرغلاهذخأكلاميبأنأرخآىأرو.قاحسإدلتنأب
تّلحةرداقةليبقلًاخيشناكهنألميهاربإةفلاحموهويسايس
.هدالب

يفَكِلاَميِبَأَىلِإُهللاٱَءاَجَف«٣ لُحِ
ْ

للٱِم
اَه:ُهَلَلاَقَوِلْيَّـ

ملٱِلْجَأْنِمٌتِّـيَمَتْنَأ
ٌةَجِّـوَزَتُماََّـهنِإَف،اََهتْذَخَأيِتَّـلٱِةَأْرَْ

.»ٍلْعَبِب
٧ع١٠٥:١٤رومزم٣٣:١٥بويأ

يهانهةيهلإلاةروصلامهضعبلاق»ميهولإ«ُهللاٱَءاَجَف
إبنيفانيأراننكلو)٢٠-١٢:١ص(يفيبرلاإبنلاةروص
هوهي(هلإلابرلاهركذيفبتاكلانبيملهنيعطوقسلا
مساركذىلعامهباطخيفارصتقاةيحلاوءاوحنإ)ميهولإ
يذلاوهوةراسلجأنمنوعرفبرضيذلا)ميهولإ(هللا
برلاهللانيتثداحلانملكيفو.كلاميبأنمةراسىّقو
.هبعشذقنأيذلاوهدهعلاهلإ

يذلاضرملابذئنيحبيصُأكلاميبأنإٌتِّـيَمَتْنَأاَه
انأاه«هللاقوهلهللارهظنيحيأ)١٧ع(يفهيلإريشُأ
اذهو.توملابكبرضأكدنعةراستيقبأنإيأ»تيم
.)٦و٤ع(يفروكذملاهعانتماةلعوهضرملا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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اَي:َلاَقَف.اَهْيَلِإََبَرتْقٱِدَقُكِلاَميِبَأْنُكَيَْملْنِكٰلَو«٤
.»؟ُلُتْقَتًةَّـراَبًةَّـمُأَأ،ُدِّـيَس

١٨:٢٣ص

باصأامىلإةراشإمالكلااذهيفنأمهضعبىأرًةَّـمُأ
هتيبلهأوكلاميبأىلعًاروصقمناكضرملانأعممودس
تناكيتلاةمألاكالهوةبرضلامومععّقوتكلاميبأنوكيف
ًاضيأمالكلايفو.ةرئادلاندمومودسلهأىلإةبسنلابةّراب
.)٣عرظنا(ىنزلاىلعًاصاصقناكتوملانأةراشإ

َوُهْتَلاَقاَهُسْفَنًاضْيَأَيِهَو،يِتْخُأاََّـهنِإِيلَوُهْلُقَيَْملَأ«٥
لَقِةَمَالَسِب؟يِخَأ

ْ
لَعَفَّـيَدَيِةَواَقَنَويِب

ْ
.»اَذٰهُت

١:١٢سوثنروك٢و٢٠:٣كولم٢

نأليلدبةّقحاهنكلكلاميبأىوعدهذهيِبْلَقِةَمَالَسِب
هنأعماذهكلاميبأىتأ.)٦عرظنا(كلذكاهنأتبثأهللا
نأقحهلنأيعديناكتاجوزلاددعتمينيطسلفكلم
هتكلمميفنوكتيتلاءاسنلانماهديرييتلاةأرملاذخأي
.هئاسنىلإاهمضيو

ملعىلعةراسذخأهنأىلعلديامهمالكيفسيلو
نمًائيشكلذبىدعتهنأرعشيملفلعبتاذاهنأهنم
نأوهويليجنإلاإدبملاقفوىلعاذهو.بدألانيناوق
ناكف.)٤٨و١٢:٤٧اقول(هتفرعمردقىلعبقاعُيناسنإلا
هتفرعمىلإرظنلابهإطخردقىلعيتقوكلاميبأصاصق
ةيبدألاةعيرشلاةفلاخمهأطخناكو.يفشاذهلورمألاكلذ
هنأوهوةيعيبطلاةعيرشلابسانلااهنعّربعيامًاريثكيتلا
كلذنعريبعتلاو.فرعاممرثكأفرعينأهيلعناك
يذلايبدألارونلانأىلعرظننمولخيالةيعيبطلاةعيرشلاب
ةفرعمبالإىوقيالفهتاذيففيعضيعيبطلارونلابهنومسي
هبيذلايقيقحلارونلاوهحيسملانألةيحيسملاةعيرشلا
ةيبدألاةعيرشلانعاهبّربعملاةيعيبطلاةعيرشلانلعُتهدحو
ىّتمو١٥و٢:١٤ةيمورو١:٩انحوي(رئامضلاىلعةبوتكملا
٦:٢٣(.

يفُهللاٱُهَلَلاَقَف«٦ حلٱِ
ْ

ُل
ْ

ِةَمَالَسِبَكَّـنَأُتْمِلَعًاضْيَأاَنَأِ:م
لَق
ْ
لَعَفَكِب

ْ
ُختْنَأْنَعَكُتْكَسْمَأًاضْيَأاَنَأَو.اَذٰهَت

ْ
،َّـَيلِإَئِط

.»اَهُّسَمَتَكْعَدَأَْملَكِلٰذِل
٢٥:٢٦ليئومص١و٣٤:٢٤جورخو٣٥:٥و٣١:٧ص
٥١:٤رومزمو٦:٢نييوالو٣٩:٩ص٣٤و

ُختْنَأْنَعَكُتْكَسْمَأ
ْ

هقاعفضرملابهبرضهللانإ(َئِط
عبطلااههركييتلابئاصملانأىلعصناذهوإطخلانع
.)هللاناسحإنمنوكتامًاريثكيرشبلا

َكِلْجَألَِّـيلَصُيَف،ٌّيِبَنُهَّـنِإَف،ِلُجَّـرلٱَةَأَرْمٱَّـدُرَنآلٱَف«٧
َتْنَأ،ُتوُمَتًاتْوَمَكَّـنَأْمَلْعٱَف،اَهُّدُرَتَتْسَلَتْنُكْنِإَو.اَيْحَتَف
.»َكَلْنَمُّلُكَو
١٥:١ايمرإو٤٢:٨بويأو٥:١١كولم٢و٧:٥ليئومص١
١٦:٣٢ددع٢:١٧ص٥:١٦انحوي١و٥:١٤بوقعيو
٣٣و

هاتأامةعاظفةدايزلنايبكلاميبألهللالقيملٌّيِبَنُهَّـنِإَف
هلوقبهعفشاذهلواهلعبىلإةراسدريفهلًابيغرتهلاقلب
يفهريغنعبئانلاانه»يبنلا«ىنعمو.»كلجأليلصيف«
الو)٤:١٦جورخو٧:١لايقزحيفامباذهلباق(مالكلا
رظنلابهللانأيفبيرالو.سانلاوهللانيببئانلااميس
٩:٣٢بويأ(هيلإلصينأناسنإلانكميالهتعيبطىلإ
ممألالمحيذلااذهو.)٦:١٦سواثوميت١و١٦:٢١و٣٣و
دنعمهنعًاباونىرغصلاةهلآلانمنيريثكذاختاىلعةينثولا
ةذمالتمهوءايبنألادوهيلادنعباونلاناكو.ربكألاهلإلا
كلذدعباوراصنيذلاليئومصاهسسأيتلاةيوبنلاةسردملا
.)٢٥:١مايأ١(ةسدقملاهتمدخبنيمئاقلاولكيهلاءايبنأ
ممأللودوهيللباونلاكئلوأةطساوبهتدارإرهظأهللانكلو
ةسادقلاونيدلاىلعنيظفاحممهلعجو)١:٥ايمرإ(ًاعم
رابتعالااذهباوناكف.لامعألانمامهريغوريشبتلاوراذنإلاب
هللانيبديحولاطيسولاوهيذلاهيلثمملبحيسملايقباس
ءايبنأ«هدحوميهاربإالمهلكءابآلايعُدو.سانلاو
ةباينهللانوبطاخياوناكمهنأل)١٠٥:١٥رومزم(»ءاحسمو
كلاميبأو.قحلايبنلاوقحلاحيسملاىتأىتحسانلانع
هلعلو.هنعملكتينمبالإهللاابةقالعهلسيلهنأملُعهسفن
دنعهنعًابئانميهاربإنوكينأدارأوطيسوىلإهتجاحبرعش
جورخطيسولاويبنلانأشيفرظنا(.ًاملعموهلًايبنوهللا
٢٣و١٢:١٩و٧:٥ليئومص١و٢٠و٩:١٩ةينثتو١٩و٨:٢٨
.)٤٢:٨بويأو١٣:٦كولم١و

يفُكِلاَميِبَأَرَّـكَبَف٨«٨،٩ لٱِ
ْ

،ِهِديِبَعَعيَِمجاَعَدَوِدَغ
لٱاَذٰهِّـلُكِبَمَّـلَكَتَو

ْ
يفِمَالَك .ًاّدِجُلاَجِّـرلٱَفاَخَف.ْمِهِعِماَسَمِ

لَعَفاَذاَم:ُهَلَلاَقَوَميِهاَرْبِإُكِلاَميِبَأاَعَدَّـمُث٩
ْ

اَذاَمِبَو،اَنِبَت
ًةَّـيِطَخيِتَكَلَْممَىلَعَوَّـَيلَعَتْبَلَجىَّـتَحَكْيَلِإُتْأَطْخَأ
لِمَعُلَمْعُتَالًالاَمْعَأ؟ًةَميِظَع

ْ
.»!ِيبَت

٣٤:٧ص٧:٢٥عوشيو٣٢:٢١جورخو٢٦:١٠ص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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نأًاعقوتمًاماعناكءالبلانأنانّيبتناتيآلاناتاه(
يكلكلذبهبعشملعأكلاميبأنأرهاظلاو.اذكنوكي
.)ًائيشهتعامجىلإوأميهاربإىلإاوئيسينأنماوسرتحي

لِمَعىَّـتَحَتْيَأَراَذاَم:َميِهاَرْبِإلُكِلاَميِبَأَلاَقَو«١٠
ْ

اَذٰهَت
يشلٱ

َّـ
.»؟َء

اذام«كلذىنعمنيرسفملاضعبلاقَتْيَأَراَذاَم
انمتيأراذامدارأهنأحيحصلاو.»عقوتتاذام«و»تدصق
ءيشبميهاربإىلإءاسأهنأًالوأركنأكلاميبأنإفءيسملانم
ءيسأملينإهللاقهنأكفهتخأةراسنأبميهاربإهعدخدقو
تلقولكنإفءالبلاّيلعتبلجفينتعدخذاملفًائيشكيلإ
.كلتيقبلكتأرمااهنأ

لُقِّـينِإ:ُميِهاَرْبِإَلاَقَف«١١
ْ

يفَسْيَل:ُت ملٱاَذٰهِ
ُفْوَخِعِضْوَْ

لٱِهللاٱ
ْ
.»ِيتَأَرْمٱِلْجَأليِنَنوُلُتْقَيَف،َةَّـتَب
:٢٦و١٢:١٢ص١٦:٦لاثمأو٣٦:١رومزمو٤٢:١٨ص
٧

يفَسْيَل مذميهاربإرذعَةَّـتَبْلٱِهللاٱُفْوَخِعِضْوَْملٱاَذٰهِ
)١٥:١٦ص(لاقامكنيدسافاونوكيملمهنأعمموقلل
الف.ميهاربإنظاممرثكأنيطسلفورصميفبادآلاتناكو
هناميإةلقالإهتلعتناكاموًارذعهبذكيفميهاربإلىرن
دالبيفهتأرمانيبوهنيبقافتانعكلذناكو.هنبجو
امهتمكحىلعامهلاكتابامهسفنأىلعرطخلاابلجفةبرغلا
.ةيرشبلا

حلٱِبَو«١٢
ْ

ِتَسْيَلاََّـهنَأَْريَغ،ِيبَأُةَنْبٱيِتْخُأَيِهًاضْيَأِةَقيَِق
.»ًةَجْوَزِيلْتَراَصَف،يِّـمُأَةَنْبٱ

١١:٢٩ص

ةكسيتسيلةراسنأىلعناهرباذهيِّـمُأَةَنْبٱِتَسْيَل
تناكةراسوحراتةديفحتناكةكسينأل)١١:٢٩ص(
تسيلاهنإو)١٧:٥صرظنا(ميهاربإمأريغنمحراتتنب
هانعمامبتيمساذهلويريمألالسنلانملبيراوجلانم
.يتريمأ

لُقِّـينَأِيبَأِتْيَبْنِمُهللاٱيِنَهاَتَأاَّـَملَثَدَحَو«١٣
ْ

َهلُت
َ

:ا
يف:َّـَيلِإَنيِعَنْصَتيِذَّـلٱِكُفوُرْعَماَذٰه ِهْيَلِإِيتْأَنٍناَكَمِّـلُكِ
.»يِخَأَوُهيِّـنَعِيلوُق

١٢:١٣ص١١:٨نييناربعو١٢:١ص

هللاناكاذإهنأةيناربعلاةداعلاوأةدعاقلاُهللاٱيِنَهاَتَأ
قحلادحاولاهلإلاىنعمب)ةهلآلايأميهولإلدبعوضوملا(
ةهلآلاىنعمبناكاذإو.درفملللمعتسُيامملعفلاناك
لعفلاانهنكلوعمجلللمعتسملالعفلاهللمعُتساةلطابلا
ليئومص٢و٢٢:٩صو٣٥:٧ص(يفءاجامكعمجلل
٥٨:١١رومزمو١٧:٢٠مايأ١يفدرفمللءاجهنكل()٧:٢٢
سودقبميهولإتعن٢٤:١٩عوشييفنكل)٢٤:١٩عوشيو
الةبلاغةدعاقلاًاذإفيناربعلالصألايفعمجلاةغيصب
يفهنألخاسنلاطلغنمكلذمهضعبلاقو.ةدرطم
ةدعاقلانأبلوقلانإهارنيذلاو(درفملاباهريغوةيرماسلا
خاسنلاىلإأطخلاًاريثكنورسفملابسندقلوقحلاوهةبلاغ
يفامكىنعملاىلعىرجدرفملاباهئيجموأطخنمسيلو
.)خاسنلاطلغىلعةجحبسيلوهفةيبرعلا

يف هنيبميدققافتالااذهنأكلاميبألنابأٍناَكَمِّـلُكِ
ىأرهنألىتأامبًارشهلدصقيملهنأهلنيبيلةراسنيبو
.)١٠عرظنا(رارجيفهءوسيًائيش

اَهاَطْعَأَوًءاَمِإَوًاديِبَعَوًارَقَبَوًامَنَغُكِلاَميِبَأَذَخَأَف«١٤
.»ُهَتَأَرْمٱَةَراَسِهْيَلِإَّـدَرَو،َميِهاَرْبِإل

١٢:١٦ص

هايادهمدقنوعرفَميِهاَرْبِإلاَهاَطْعَأَو...ُكِلاَميِبَأ
ميهاربإنماهدرتسيملهنأعموةراسذخأنيحميهاربإل
نممركأينيطسلفلاكلملاناكف.ًاهركهنعفارصنالابهرمأ
هيلإدرنيحهايادههلبهوهنإففطلأويرصملاكلملا
.هضرأنكسيناهلنذأوهتأرما

يفْنُكْسٱ.َكَماَّـدُقِيضْرَأاَذَوُه:ُكِلاَميِبَأَلاَقَو«١٥ اَمِ
يفَنُسَح .»َكْيَنْيَعِ

١٣:٩ص

نسحأنمالإعقوتيالفورعموقالخأمَركاذه(
كلملاكلذرومأبرغأنموهفًاقالخأوًىقتنييحيسملا
.)لمأتفناسحإلانسحأبةءاسإلاىزاجهنإفينيطسلفلا

لَأِكاَخَأُتْيَطْعَأْدَقِّـينِإ:َةَراَسِلَلاَقَو«١٦
ْ

لٱَنِمًاف
ْ

.ِةَّـضِف
ِّـلُكَدْنِعَوِكَدْنِعاَمِّـلُكِةَهِجْنِمٍْنيَعُءاَطِغِكَلَوُهاَه
.»ِتْفِصْنُأَف،ٍدِحاَو
:٩بويأو١٦:١٩ةينثتو٢٣:٨جورخو٣٢:٢٠ص٥ع
٢٤

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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وحنكلذةميقولقاشفلأيأِةَّـضِفْلٱَنِمًافْلَأِكاَخَأ
يفةضفلاةردنىلإةبسنلابميظعرادقمكلذوشرغ١٧٠٠٠

لقيملو.ميهاربإهاطعأاملكةميقاذهومايألاكلت
نمناككلذنإمهضعبىأرفكاخألبكجوزتيطعأ
هنأىعّدانمتيطعأاهللاقهنأكفميهاربإلًاخيبوتكلاميبأ
دنعكنععافدلانمصلخيلكجوزهنأبفرتعيملوكوخأ
نمسيلكلذانلق(.ةأرملللجرلاىلعبجيامكةجاحلا
فطلةدايزىلعلمحينأىلوألالبةنيبلاةيرورضلامزاوللا
نمهتخأةراسنأميهاربإلًاقيدصتكلذلاقهنأبكلاميبأ
ءيشهنممهفُيالئلكجوزاهللوقينأنمىشاحتهنأوهيبأ
نإىأرنيرسفملاضعبنأىلع)ميهاربإلبيذكتلانم
.بعصاهلكةيآلاهذهريسفت

يأهلبوهوملاىلإالبوهوملاىلإعجارريمضلاَوُهاَه
.ميهاربإىلإالةضفلافلألاىلإ

لاقٍدِحاَوِّـلُكَدْنِعَوِكَدْنِعاَمِّـلُكِةَهِجْنِمٍْنيَعُءاَطِغ
نويعنمكيقيباجحاذهىنعملعلنيرسفملاضعب
ىتحعقويذلاإطخلانمكراعرتسيوأتاوهشلابابرأ
راعكبقحليملهنأكئاقدصألكوكجوزلًاليلدنوكي
.ماركإلكبتلموعدقكنأو

.يملظُتملوكلقحيامىلعتلصحيأِتْفِصْنُأَف

ُهَتَأَرْمٱَوَكِلاَميِبَأُهللاٱىَفَشَف،ِهللاٱَىلِإُميِهاَرْبِإَّـىلَصَف«١٧
.»َنْدَلَوَفُهَيِراَوَجَو
١٠و٤٢:٩بويأ

»ىلص«انهنمضهنأرهاظلا(ِهللاٱَىلِإُميِهاَرْبِإَّـىلَصَف
ىلصفالإوةالصلابهللاىلإهجوتىنعملانوكيفهجوتىنعم
هنأكلاميبأنمناكاملف)هللاىلصلاقيفماللابىدعتي
لبإطخلاةلعنكيملوههنأعم(ءاخسبميهاربإىلعضّوع
ضرملانألهلجأنمةالصلابهئفاكينأميهاربإىأر)ميهاربإ
.ةراسةياقولالإنكيملكلاميبأبلزنيذلا

.همدخالهيرارسيأُهَيِراَوَج

َكِلاَميِبَأِتْيَبِلٍمِحَرَّـلُكَقَلْغَأْدَقَناَكَّـبَّـرلٱَّـنَأل«١٨
.»َميِهاَرْبِإِةَأَرْمٱَةَراَسِبَبَسِب

١٢:١٧ص

ًانامزتيقبةراسنإلوألانيرمأدحأىلعلدياذه
.هيراوجوهتأرمامقُعفرعىتحكلاميبأتيبيفًاليوط
ةراسهيلإتعجرنأدعبتناكميهاربإةالصنإيناثلاو
يقبكلاميبأنوكيف.حجرألاوهلوألاونامزلاكلذلثمب

ههبنىتحهإطخلهبتنيملوباصملانمهبلزناميفًاليوط
.هيلعهللا

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ليعامسإضفروقاحسإداليم

اَمَكَةَراَسِلُّبَّـرلٱَلَعَفَو،َلاَقاَمَكَةَراَسُّبَّـرلٱَدَقَتْفٱَو«١
.»َمَّـلَكَت

١٨:١٠و١٩و١٧:١٦ص٢:٢١ليئومص١و٥٠:٢٤ص
٢٨و٤:٢٣ةيطالغو١٤و

كانهليقو)١٧:١٩ص(َلاَقاَمَكَةَراَسُّبَّـرلٱَدَقَتْفٱَو
امهفةراسدقتفابرلانإانهليقوهدعو»ميهولإ«هللانإ
.دحاو

يفًانْبٱَميِهاَرْبِإلْتَدَلَوَوُةَراَسْتَلِبَحَف«٢ يف،ِهِتَخوُخْيَشِ ِ
لٱ
ْ

.»ُهْنَعُهللاٱَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِتْقَو
١٧:٢١ص١١:١١نييناربعو٤:٢٢ةيطالغو٧:٨لامعأ

رهظولوداعيملافلخيالهللانإةيآلاهذهبدوصقملا(
.)ليحتسمهبدعوامنإسانلل

ملٱِهِنْبٱَمْسٱُميِهاَرْبِإاَعَدَو«٣
ُةَراَسُهَلُهْتَدَلَويِذَّـلٱُهَلِدوُلْوَْ

.»َقاَحْسِإ«
١٧:١٩ص

ةداعلافالخىلعنارمأانهِهِنْبٱَمْسٱُميِهاَرْبِإاَعَدَو
دنعهامسهنإيناثلاو.مألاالدلولاىمسبألانإلوألا
هللانإكلذىلعباوجلاو.هنتخينأىلإربصيملوهتدالو
ىوستأيملميهاربإف.)١٧:١٩ص(قلخينألبقهامس
دقنكتملهنأىلعدعوملانباقاحسإوههنبانأبفرتعانأ
.نيروكذملانيرمألابةقلعتملاةعيرشلاتعضُو

ميهاربإكحضدرجملكلذبمسُيملوكحضييأَقاَحْسِإ
هتدالونوكلًاراكذتكلذىلعةوالعهبيمُسلبةراسو
ىلعلمحياممتناكىتحًاعبطرظتنُيامفالخىلعتناك
.راكنإلاهيلإريشييذلاكحضلا

مثُنْبٱَوُهَوُهَنْبٱَقاَحْسِإُميِهاَرْبِإَنَتَخَو«٤
ََ

اَمَكٍماَّـيَأِةَيِنا
.»ُهللاٱُهَرَمَأ
١٢و١٧:١٠ص٧:٨لامعأ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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سانلاعضونمنكيملناتخلانأىلعصنةيآلاهذه(
ميهاربإناكوسانلاضعبمهوتامكضارمألاضعبلًاعفد
هنكلوةرشعةثلاثلانسيفليعامسإوليعامسإنتخدق
يفةّنساذهدعبكلذراصونماثلامويلايفقاحسإنتخ
.)برلارمأبنيرمألاالكناكوىسومةعيرش

ُقاَحْسِإُهَلَدِلُوَنيِحٍةَنَسِةَئِمَنْبٱُميِهاَرْبِإَناَكَو«٥
.»ُهُنْبٱ

٤:١٩ةيمورو١٧و١٧:١ص

ملوهرخؤيملّنيعملاتقولايفهدعومتأهللانإيأ(
.)همّدقي

ُّلُك.ًاكْحِضُهللاٱَّـَيلِإَعَنَصْدَق:ُةَراَسْتَلاَقَو٦«٨-٦
ُةَراَس:َميِهاَرْبِإلَلاَقْنَم:ْتَلاَقَو٧.ِيلُكَحْضَيُعَمْسَيْنَم
يفًانْبٱُتْدَلَوىَّـتَح،َنيِنَبُعِضْرُت لٱَِربَكَف٨!ِهِتَخوُخْيَشِ

ْ
ُدَلَو

.»َقاَحْسِإِماَطِفَمْوَيًةَميِظَعًةَميِلَوُميِهاَرْبِإَعَنَصَو.َمِطُفَو
١:٥٨اقول٤:٢٧ةيطالغو٥٤:١ءايعشإو١٢٦:٢رومزم

١:٢٤ليئومص١و١٢و١٨:١١ص١٨:١٠ص

ةجيتنةراسكحضناكًاكْحِضُهللاٱَّـَيلِإَعَنَصْدَق
الو.ًاميظعًاغلبماهيفغلبحرفلانإفتالاعفنالاطالتخا
يفكالملامالكتعمسموياهتالاعفناذئنيحتركذاهنأدب
ص(ليبسلاءانبأنمًالجرهنظتيهواهتدالوواهلبحنأش
هللانمًالسرمًاكالمناكهنأذئنيحتفرعاهنكلو)٨:١٢
رئاساهسفنىلعتساقورمألانمةبجعتمتيقباذهعمو
ةعباسلاةيآلاو.ًابجعاهرمأنمنوكحضيسمهنإوسانلا
.اهحرفةدشيفةراسهبتقطنيناربعرعش

لابىلعرطخيملاممكلذيأ(خلاَميِهاَرْبِإلَلاَقْنَم
.)ًاعبطعقوتيالاممهنأللاقُيالودحأ

ملٱَرَجاَهَنْبٱُةَراَسْتَأَرَو«٩
ْ
َميِهاَرْبِإلُهْتَدَلَويِذَّـلٱِةَّـيِْرصِ

.»ُحَزْمَي
٤:٢٩ةيطالغ١٦:١٥ص١٦:١ص

ةدامنمانهلعفلا)نيرسفملاضعبلاق(ُحَزْمَي
لاقاذامملعنالو.ةروصلاريغمهنكل)٦ع(يفكحضلا
نممهفُيهنأنيرسفملانمنيريثكلوقلزتعننكلليعامسإ
بكترادقناكولهنألًاعيظفًارشبكتراهنأمالكلاقايس
»اهنباوةيراجلاهذهدرطا«ةراسلوقناكاملرشلاكلذلثم
ةراسنإنقيتناننأىلع.)١١ع(ًادجميهاربإينيعيفحبقي

نأبدهشسلوبسيدقلانإفٍفاكببسلالإكلذهللقتمل
نأيفبيرالو.)٤:١٩ةيطالغ(قاحسإدهطضاليعامسإ
نالرجاهكلذكوثاريملانمهعنمذإظاتغاليعامسإ
اهدقحكرحياممثاريملاهنامرحوقاحسإنعاهنباطاطحنا
رئارضلالاحو.اهنزحواهظيغناريندقويوةراسىلعميدقلا
.ثداحلااذهنودنمفورعم

طٱ:َميِهاَرْبِإلْتَلاَقَف«١٠
ْ

جلٱِهِذٰهْدُر
ْ

َنْبٱَّـنَأل،اَهَنْبٱَوَةَيِرَا
جلٱِهِذٰه

ْ
.»َقاَحْسِإيِنْبٱَعَمُثِرَيَالِةَيِرَا

٤:٣٠ةيطالغو٢٥:٦ص

ةيطالغ(يفتمجرُتةيراجلابوةمَألاةيناربعلايفوِةَيِراَْجلٱ
.ةرحلادضانهيهو)خلا٤:٢٢

لٱَحُبَقَف«١١
ْ

يفًاّدِجُمَالَك .»ِهِنْبٱِبَبَسِلَميِهاَرْبِإْيَنْيَعِ
١٧:١٨ص

نأهنظيناثلاو.هنباليعامسإنإلوألانيرمألَحُبَقَف
.ةراسنمملظكلذ

يفُحُبْقَيَال:َميِهاَرْبِإلُهللاٱَلاَقَف«١٢ ِلْجَأْنِمَكْيَنْيَعِ
لٱ
ْ

يف.َكِتَيِراَجِلْجَأْنِمَوِمَالُغ ْعَمْسٱُةَراَسَكَلُلوُقَتاَمِّـلُكِ
ِهلْوَقِل

َ
.»ٌلْسَنَكَلىَعْدُيَقاَحْسِإِبُهَّـنَأل،ا
١١:١٨نييناربعو٨و٩:٧ةيمورو١٧:٢١ص

كلسنوهقاحسإنأيأٌلْسَنَكَلىَعْدُيَقاَحْسِإِب
.هنمدعوملاةثرونألصاخلا

جلٱُنْبٱَو«١٣
ْ

.»َكُلْسَنُهَّـنَألًةَّـمُأُهُلَعْجَأَسًاضْيَأِةَيِرَا
١٨عو١٧:٢٠و١٦:١٠ص

طقرجاهعدُتمل.»ةمَألانبا«ةيناربعلايفوِةَيِراَْجلٱُنْبٱَو
ماسدعومىلعلصحفهنبايعُداهنبانكلوميهاربإةجوزب
.هيبألًاماركإ

اَُمهاَطْعَأَوٍءاَمَةَبْرِقَوًازْبُخَذَخَأَوًاحاَبَصُميِهاَرْبِإَرَّـكَبَف«١٤
ِهل
َ

لٱَو،اَهِفِتَكَىلَعاَُمهاَّـيِإًاعِضاَو،َرَجا
ْ

ْتَضَمَف.اَهَفََرصَو،َدَلَو
يفْتَهاَتَو .»ٍعْبَسِرْئِبِةَّـيِرَبِ

نباوأةنسةرشعتسنباذئمويليعامسإناكَدَلَوْلٱ
فراعتملاىنعملاانهدلولاةظفلبداريالف.ةنسةرشععبس

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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قلطُأو.دولوملايعضولااهانعموىتفلاىنعملبةماعلانيب
اوئزهنيذلاىلعوليعامسإنسوحنيفوهوفسويىلع
.ًانايتفاوناكمهنأيفبيرالو)٢:٢٣كولم٢(عشيلأب
ًارداقراصليلقدعبو.ًامالغ)١٨ع(يفليعامسإيعُدو
هلتذخأو.)٢١عرظنا(هسوقبرجاههمأبوهسفنبموقينأ
لثميالأبنلانإةصالخلاو.)٢١ع(ةيرصمةجوزةمأ
ىلإضعبلانهذقبسيفةلعلالعلو.ًاريغصًادلوليعامسإ
اهفتكىلعليعامسإعضوميهاربإنأمّهوتًاريغصناكهنأ
ىلعفوطعمانهدلولانإحيحصلاو(ماعطلاعضوامك
ءاملاةبرقوزبخلااهاطعأهنأىنعملاو»ىطعأ«لوعفمريمضلا
.اهفتكىلعةبرقلاوزبخلاًاعضاودلولاو

نكتملفةأجفرجاهىلعباصملاىتأْتَهاَتَوْتَضَمَف
نأىلإةفلتخمتاهجيفتلاجفبهذتنيأىلإترظندق
.ةبرقلاتغرف

ةثداحلاهذهدعباهلراصيذلامسالااذهٍعْبَسِرْئِبِةَّـيِرَب
نمرثكأوأًاليمنيرشعدمأىلعيهو.)٣١عرظنا(
ةيرباهءاروونيطسلفنميبونجلاءزجلاىصقأيفنوربح
درطيتلارارجتناكو.اهنمًاءزجعبسرئبتناكيتلاهيتلا
ريغعبسرئبنميبرغلافرطلاىلعاهنمرجاهميهاربإ
.)٢٦:٢٦و٢١:٢٢ص(اهنمةديعب

ملٱَغَرَفاَّـَملَو١٥«١٥،١٦
لٱَنِمُءاَْ

ْ
لٱِتَحَرَطِةَبْرِق

ْ
َحتَدَلَو

ْ
َت

َوْحَنًاديِعَبُهَلِباَقُمْتَسَلَجَوْتَضَمَو١٦،ِراَجْشَألٱىَدْحِإ
لٱَتْوَمُرُظْنَأَال:ْتَلاَقاََّـهنَأل،ٍسْوَقِةَيْمَر

ْ
ْتَسَلَجَف.ِدَلَو

.»ْتَكَبَواََهتْوَصْتَعَفَرَوُهَلِباَقُم
٢٢:٤١اقول

َحتَدَلَوْلٱِتَحَرَط
ْ

مالغلانكيملِراَجْشَألٱىَدْحِإَت
هتكرتايعأاملفةقشملاهدّوعتمدعلريسلاىلعىوقي
.لظلايفراجشألاتحتًاحورطم

ةدلاولاهذهنإفًادجنزحمأبنلاِدَلَوْلٱَتْوَمُرُظْنَأَال
يتلاةيربلايفاهدلوبرخآىلإناكمنملوجتمويلكتناك
يفاهلةفرعمالوًاعوبنيدجتنأعقوتتيهواهيفءامال
دلولانأتنقيتفءايعإلاوأمظلادتشاوءاملاذفنفضرألا
هتدعاسمليبسيفةوقلانماهليقباملكتلذبوتومي
ءاملانمقمرلاكسمياملنتملذإهتايحنمتسئيف
هتومدهاشتوهنينأعمستنأعطتستملاهنألهنعتدعبف
ةالصللباهحونلالاهيلعهللاقفشفيكبتتذخأو
.امهذاقنإلهللاكالمىتأفةظوفلملاريغليعامسإ

لٱَتْوَصُهللاٱَعِمَسَف«١٧
ْ

َرَجاَهِهللاٱُكَالَمىَداَنَو.ِمَالُغ
َهلَلاَقَوِءاَمَّـسلٱَنِم

َ
يفاََختَال؟ُرَجاَهاَيِكَلاَم:ا ْدَقَهللاٱَّـنَأل،ِ

لٱِتْوَصِلَعِمَس
ْ

.»َوُهُثْيَحِمَالُغ
٢٢:١١و١٦:٧ص٣:٧جورخ

تقولااذهلبقرجاهلرهظهوهيكالمنإِهللاٱُكَالَم
انهيعُديذلاوهرجاهلرهظيذلاامأو)١٦:٧ص(
لهأنمدعتلزتملتناكرجاهنإف.»ميهولإكالم«
الإذئنيحهللااهصلخيملفهنمدعتملفانهامأوميهاربإ
.راتخملاسنجلاودهعلاهلإهوهيالهللاهنأرابتعاب

لٱِيلِْمحٱيِموُق«١٨
ْ

ُهُلَعْجَأَسِّـينَأل،ِهِبِكَدَييِّـدُشَوَمَالُغ
.»ًةَميِظَعًةَّـمُأ
١٣ع

محٱ
ِْ

.يشميلهيدنساوهيعفرايأَمَالُغْلٱِيل
نأيألمحلاىنعماذهموريجلاقِهِبِكَدَييِّـدُشَو

اهفتكىلعةقيقحهلمحتنأالاهتوقلكبريسلاىلعهدعاست
درجمدريملهنأاذهىلعديزنوثمسنيبلاق.)اهرهظوأ(
ردقىلعةدعاسموهلةيقاونوكتللبءاملاىلإهدوقتنأ
.كلذكتناكدقوةقاطلا

ألَمَوْتَبَهَذَف،ٍءاَمَرْئِبْتََرصْبَأَفاَهْيَنْيَعُهللاٱَحَتَفَو«١٩
َ

ِت
لٱ
ْ

لٱِتَقَسَوًءاَمَةَبْرِق
ْ

.»َمَالُغ
٢٤:١٦اقولو٢٠و٦:١٧كولم٢و٢٢:٣١ددعو٣:٧ص
٣١و

رئبلانإمهضعبلاق.يحءامرئبلبضوحالٍءاَمَرْئِب
اهتأردقنكتملرجاهنكللاحلايفأشنتملوكلانهتناك
اهرظنباهيلإتلدتسااهلعلواهينيعحتفهللانإهلوقليلدب
.هايملادنعيراربلايفومنتيتلاباشعألاوأراجشألا

لٱَعَمُهللاٱَناَكَو«٢٠
ْ

يفَنَكَسَوَ،ِربَكَفِمَالُغ لٱِ
ْ

َناَكَو،ِةَّـِيَرب
.»ٍسْوَقَيِماَروُمْنَي

١٦:١٢ص٢١و٣و٣٩:٢و٢٨:١٥ص

.ًالجرراصوامنيأَِربَكَف
يفَنَكَس نمنوريثكناكثيحرصمىلإأجليملِةَّـِيَربْلٱِ

راتخالبةيناعنكةنيدميفنكسيملونييماسلاناكسلا
.ودبلاةداعكةيربلايفلقنتلاةشيع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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.هسفننععفديومئاهبلااهبديصيٍسْوَقَيِماَر

يفَنَكَسَو«٢١ ْنِمًةَجْوَزُهُّمُأُهَلْتَذَخَأَو.َناَراَفِةَّـيِرَبِ
.»َْرصِمِضْرَأ

٢٤:٤ص١٤:٦ص

.)١٤:٦صرظنا(َناَراَف
كلذنمرجاهضرغناكامهمَْرصِمِضْرَأْنِمًةَجْوَز

هلسنبوهسفنبينثولايمألاأدبملاهبددشليعامسإنإف
:٢٥ص(قاحسإلًاقيدصناكهنأكلذدعبانلنيبتنكلو
.)٩و٢٨:٨و٩

ميهاربإلكلاميبأةفلاحم

يفَثَدَحَو«٢٢ َسيِئَرَلوُكيِفَوَكِلاَميِبَأَّـنَأِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ
يفَكَعَمُهللاٱ:َميِهاَرْبِإلَالاَقِهِشْيَج .»ٌعِناَصَتْنَأاَمِّـلُكِ

٣و٣٩:٢و٢٦:٢٨ص٢٦:٢٦و٢٠:٢ص

كلملا«وأ»كلملاوبأ«كلاميبأىنعمَلوُكيِفَوَكِلاَميِبَأ
ص(نيطسلفكولمنمكلملكةينككلذناكو»بألا

ىنعمو.)٣٤رومزمناونعو٢١:١٠ليئومص١و٢٦:١
لوألاريزولاهنأرهاظلاو»عيمجلامفيأ«»لكلاوُف«لوكيف
ةرايزنأرهاظلاو.نظُيامىلعكانهريزولكلبقلوهو
رارجىلإميهاربإنايتإهلوأًاليوطًانامزتلغشهريزووكلملا
كلملابلطىتحًايوقناكميهاربإنأىلعلدياذهو
.هتفلاحم

َالَوِيبُرُدْغَتَالَكَّـنَأاَنُهٰهِهللاٱِبِيلْفِلْحٱَنآلٱَف«٢٣
ملٱَك.يِتَّـيِّـرُذَوِيلْسَنِب

َّـَيلِإُعَنْصَتَكْيَلِإُتْعَنَصيِذَّـلٱِفوُرْعَْ
.»اَهيِفَتْبَّـرَغَتيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَو
٢٤:٢١ليئومص١و٢:١٢عوشي

.)ةيتقوتسيلةفلاحملاف(يِتَّـيِّـرُذَوِيلْسَن

ُميِهاَرْبِإَبَتاَعَو٢٥.ُفِلْحَأاَنَأ:ُميِهاَرْبِإَلاَقَف٢٤«٢٤،٢٥
ملٱِرْئِبِبَبَسِلَكِلاَميِبَأ

.»َكِلاَميِبَأُديِبَعاَهَبَصَتْغٱيِتَّـلٱِءاَْ
٢٢ىلإ٢٠و١٨و٢٦:١٥ص

.ردغلاىلعبَتاعوردغيالنأميهاربإفلح

.َرْمَألٱاَذٰهَلَعَفْنَمْمَلْعَأَْمل:ُكِلاَميِبَأَلاَقَف٢٦«٢٦،٢٧
ُختَْملَتْنَأ

ْ
لٱىَوِسُتْعِمَساَنَأَالَو،ِْينِرب

ْ
َذَخَأَف٢٧.ِمْوَي

.»ًاقاَثيِماَُمهَالِكاَعَطَقَف،َكِلاَميِبَأىَطْعَأَوًارَقَبَوًامَنَغُميِهاَرْبِإ
٢٦:٣١ص

كلملاةاعرنإكلاميبأةرايزىلعنايباذهْمَلْعَأَْمل
يتلاسئافنلانمرابآلاتناكو.ميهاربإرئباوبصتغا
نمقيرطبكلذنمهظيغرهظأميهاربإناكواهنعنوعفادي
نمهفرعاملميهاربإلًاقيدصكلاميبأناكذإو.قرطلا
ةدوملاروتفنمثدحامىلعفسآوهوىتأهاياجسنسح
ىضمامُكشيملوءاخآلاوةفلألاىرعدشلوةلعلافرعيل
دصقميهاربإفرعف.ةقادصلاماوديفهتبغرنابألب
تمتءيشلكحضونأدعبو.ةلعلاهلركذوكلاميبأ
.دهعلاعطقبةفلاحملا

لٱَنِمٍجاَعِنَعْبَسُميِهاَرْبِإَماَقَأَو«٢٨
ْ

.»اَهَدْحَوِمَنَغ

.اهنعةدرفنماهلعجومنغلانماهزرفأٍجاَعِنَعْبَس

ِجاَعِّـنلٱُعْبَّـسلٱِهِذٰهَيِهاَم:َميِهاَرْبِإلُكِلاَميِبَأَلاَقَف«٢٩
.»؟اَهَدْحَواَهَتْمَقَأيِتَّـلٱ

٣٣:٨ص

هذهىلعفلحلابولسأِجاَعِّـنلٱُعْبَّـسلٱِهِذٰهَيِهاَم
لأسكلذلونيينيطسلفلادنعًافورعمنكيملةروصلا
.لاؤسلااذهكلاميبأ

َنوُكَتْيَكِل،يِدَيْنِمُذُخْأَتٍجاَعِنَعْبَسَكَّـنِإ:َلاَقَف«٣٠
لٱِهِذٰهُتْرَفَحِّـينَأِبًةَداَهَشِيل

ْ
.»َرْئِب

٥٢و٣١:٤٨ص

كلاميبأىلعبجواممناكعبسلاجاعنلاميهاربإزرفأامل
.لوبقلامتهفرعاملفاهرمأنعلأسينأ

ملٱَكِلٰذاَعَدَكِلٰذِل«٣١
اَفَلَحَكاَنُهاَمَُّـهنَأل.ٍعْبَسَرْئِبَعِضْوَْ

.»اَُمهَالِك
٣٣ىلإ٢٦:٣١ص

نوسنبورلاقةروكذملاعبسلاجاعنلاىلإةبسنٍعْبَسَرْئِب
رئبلالزتملوعبسلايداوبفرعُيٍداويفرئبلاهذهعقوم
ةرشعاتنثاامهدحأرطقنارئبكلانهو.عبسلارئبىمسُت
ىلإمدقةئمتسدعُبىلعىرخآلاومدقفصنوًامدق
مادقأمسخاهرطقفاهنمرغصأيهوىلوألانمبونجلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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نولشنيمئاهبلايقسلةراجحلانمنارجأامهنملكدنعو
لزتمللابحلاكاكتحاراثآولابحلابةطونمءالدلابءاملاامهنم
.رئبلافرحيفةحضاو

رئببعضوملاكلذةيمستلليلعتاذهاَفَلَحَكاَنُهاَمَُّـهنَأل
اذكعضوملاكلذيمسيأعبسرئبمسالانوكلالعبس
.عبسلاجاعنلافمسالاةلعامأوهيفافلاحتامهنأل

يفًاقاَثيِماَعَطَقَف«٣٢ ُلوُكيِفَوُكِلاَميِبَأَماَقَّـمُث.ٍعْبَسِرْئِبِ
لٱِضْرَأَىلِإاَعَجَرَوِهِشْيَجُسيِئَر

ْ
.»َنيِّـيِنيِطْسِلِف

١٠:٦ةاضقو١٣:١٧جورخو٢٦:١و١٠:١٤ص
٩:٧سوماعو

ىلعناكهلعلوقاثيملااعطقفيكركذيمل(اَعَطَقَف
.)دوهعملاميهاربإبولسأ

يفًالْثَأُميِهاَرْبِإَسَرَغَو«٣٣ ِمْسٱِبَكاَنُهاَعَدَو،ٍعْبَسِرْئِبِ
.»ِّـيِدَمَّْـرسلٱِهٰلِإلٱ«ِّـبَّـرلٱ

٣٣:٢٧ةينثت٨:١٤و٥:٥سوماعو٤٦:١و٢٦:٢٥ص
١:١٧سواثوميت١و١٦:٢٦ةيمورو٤٠:٢٨ءايعشإو

يفًالْثَأُميِهاَرْبِإَسَرَغَو دوادلاقامىلعلثألاٍعْبَسِرْئِبِ
براقيءافرطلانمميظعلاةركذتلايفيكاطنألاريرضلا
صّمحلاكرمثلبهلرهزالبغزمًاقرونشخأهنكلوورسلا
ةرفصىلإبرضيهناصغأيف)ةبذعلابنيراطعلادنعفرعُي(
ضعبباهضعبقصتلمراغصبوبحنعرسكنيةريغو
دالبلايفًاريثكعفتريوربكيرجشلااذهو.رمحأاهؤام
تحتوعبجيفلواشماقألثألانمةدحاوتحتو.ةراحلا
:٣١و٢٢:٦ليئومص(هينبماظعوهماظعتنفُدىرخأةلثأ

١٣(.
ةيناربعلايفوِّـيِدَمَّْـرسلٱِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَكاَنُهاَعَدَو

اعد.)٤:٢٦صيفامباذهلباق(»ميهولإهوهيمساب«
.)١٤:٢٢ص(»يلعلاهلإلاب«ّرمامضعبيفهوهيميهاربإ
ص(ريدقلاهلإلايأ»يادشلا«مسابهسفنانلهللارهظأو
هنأىلعلدياذهو»يلزألاهلإلابرلاب«انههاعدو.)١٧:١
نمو.ةراهطلايفهمدقتردقىلعهللاةفرعملايفمدقتيناك
»لا«العمجلاب»ميهولإ«هللانييناربعلااعداذاملانفرعاذه
يلعلاكهتافصعيمجعمهللا»ميهولإب«اودارأمهنإيادارفإلاب
.يلزألاوريدقلاو

يفُميِهاَرْبِإَبَّـرَغَتَو«٣٤ لٱِضْرَأِ
ْ

.»ًَةريِثَكًاماَّـيَأَنيِّـيِنيِطْسِلِف

كلاميبأعجرامل)٣٢ع(يفليقَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِضْرَأ
عبسرئبتناكونيينيطسلفلاضرأىلإعجرهنأرارجىلإ

كلمنيبوهنيبمالسبكانهميهاربإنكسوهتكلمميف
.نيينيطسلفلا

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

اّيروملبجىلعقاحسإةمدقت

َلاَقَف،َميِهاَرْبِإَنَحَتْمٱَهللاٱَّـنَأِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَبَثَدَحَو«١
.»اَذَنَئَه:َلاَقَف.ُميِهاَرْبِإاَي:ُهَل
نييناربعو١٠:١٣سوثنروك١و٣٢:٣١مايأ٢و١٣:٣ةينثت
١:٧سرطب١و١:١٢بوقعيو١١:١٧

اذهنألهتعاطوهناميإنحتمايأَميِهاَرْبِإَنَحَتْمٱَهللاٱ
سمخةينيطسلفلاةبرغلاضرأيفهيلعىضقتبألا
يلاوتىلعدعولامامتإرخأتاهيفىريناكةنسنورشعو
لمحوهثيرووهنبادلومث.هناميإعزعزتيملكلذعمومايألا
هقارفملأيسنمث.ليعامسإةقرفىلعًاديدشًاملأوًانزح
ناكو.هتخوخيشيفةداعسلاىلعلصحهنأرعشوقاحسإب
.ةعساوهيعارموةريثكهيشاومتناكو.هناريجعممالسيف
ًاعيرسومنيقاحسإىأرو.حجنوَيوقليعامسإنأفرعو
ةحارلاهذهءانثأيفف.)١٢ع(ةيلوجرلاىلإمدقتيو
رمأيهويلايللاىدحإيفةديدشلاةبرجتلاهتتأنانئمطالاو
ةفعاضمةبرجتلاهذهتناكو.قاحسإهنباحبذينأهايإهللا
ىلعناكو.ةيرشبلاحئابذلاهركتتناكهللاةعيبطنأل
هلإ»هوهي«برلانأقدصيفيكف.رمألاعيطينأميهاربإ
نأهلنهربيءيشنمنكيملو.كلذبهرمأيقداصلادهعلا
لقعلاهضفريهللاهدلوناسنإلاحبذنإفكلذبرسيهللا
يفنيقمعتملانييليئارسإلاضعبنإمعن.ةيهلإلاةعيبطلاو
مهنكلكلذلثمبهللانوضريمهنأاولاخاخيممايأيفنيدلا
ىتحلمأتالبةيلهجلاةريغلاولايخلاروصنمكلذاوفطخ
.)٦:٧اخيم(هايإهللالوبقداعبتسانملخيملمهمالكنإ
دلولاميدقتنأبمكحيميحرلاهللاتافصفراعلالقعلالب
ىتأولو.هيلعةنونيدلابلجيوهرسيالهللاظيغيةحيبذ
ةنونيدلاةيواهيفعقولهسفنءاقلتنمقاحسإحبذميهاربإ
لبهنمسيلرمألانإعنتقاملعوصحفاملهنكلوباقعلاو
هتايحفقووهتوصفلأوًالبقهبطاخيذلاهسفنهللانم
ناحتماوهورحآناحتمااذهدعبهيلعيقبنكلو.هتعاطل
هرمأدقولسنهلىعدُيقاحسإبهنأبًالبقدعُوهنإف.هناميإ
بحف.هديبًادحأدلينألبقدعوملانباحبذينأانه

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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امكداعيملافلخيالهنإوهللادعوبهناميإوهنبالميهاربإ
كلذريغوقاحسإةايحىلعةفقوتمةكربلانأهداقتعاوققحت
كلذلهتعاطإوميهاربإنيبزجاوحلاعنمأنمناكريثك
ناكوعاطأكلذلكمغرىلعميهاربإنكلو.رمألا
هنأنيبتدقهناميإناك.ةبرجتلاةمظعردقىلعهقاقحتسا
ايالبلالكهلامتحاوهربصاذكوةعاسلاكلتىلإيوق
نأيهوانهةبرجتلااذهلثمًالبقبرجيملهنأالإناميإلاب
راظتنالاوربصلابهيلعتضقتةريثكنينسرمثفلتي
لقلقتيملهللارمأرمألانإققحتاملو.)١٩و١١:١٧نييناربع(
قاحسإلةكرباذهناو.هناميإةديدشلاةبرجتلاهذهبلمكف
يذلاحيسملاىلإًازمركلذبناكفعناميملوعاطأهنألهسفن
هللااهايحأفهيبأةدارإلةعاطإهافحتفيملوحبذلاىلإقيس
ريخريغيحوردصقةبرجتلاهذهيفناف.هنباايحأامك
ةحيبذةيرافكلاةحيبذلاىلإءاميإلاوهونيسيدقلاكنيذ
اهنيدنكروةيحيسملاةسينكلاىنغيهيتلايدافلا
.همدباهارتشايتلاهللاةسينكاهتداعسواهميلعتو

ْبَهْذٱَوَقاَحْسِإُهُّبُِحتيِذَّـلٱَكَديِحَوَكَنْبٱِذُخ:َلاَقَف«٢
ملٱِضْرَأَىلِإ

جلٱِدَحَأَىلَعًةَقَرُْحمَكاَنُهُهْدِعْصَأَو،اَّـيِرُْ
ْ
لٱِلاَبِ

يِذَّـ
.»َكَلُلوُقَأ
١١:١٧نييناربعو٢٢:٢٩و١٢و١٣:٢جورخ٣:١مايأ٢

اممتافصلاهذهَقاَحْسِإُهُّبُِحتيِذَّـلٱَكَديِحَوَكَنْبٱ
نمناكنامزلاكلذيفمقعلانإ.ةدشناحتمالاتداز
نبالاحبذفكيف)١٥:٢ص(لمتُحتاليتلاتابرضلا
هبحنكسيذلادعولالكءاجرعوضومبوبحملاديحولا
:١٧ص(هلجألربكألانبالاكرُتوهيفلصأتونينسبلقلا

١٨(.
ريسفترظنا(»ملعيبرلا«امإايرملاىنعماَّـيِرُْملٱِضْرَأ
املوألاىنعملاديؤيو»ءاروأدعمبرلا«امإو)١٢:٦ص
نإف)١٤و٨ع(يناثلاىنعملاديؤيو.)٢:٣ءايعشإ(يفءاج
ايرملابيمسناكملانوكيفانهدوصقملاوهيناثلاىنعملاناك
وأدعيبرلا«هيفيذلاناكملاىنعملانوكيوةثداحلانم
نإنيرسفملارباكأنمنوريثكيأرو.»ةقرحملافورخىري
يفتمدُقةحيبذلانإوميكشيفةروموهناكملاكلذ
نكل.ميزرجلبجةنقوهوًايعيبطحبذملاناكوةرماسلا
نوكنكلوثلاثلامويلايفناكملاالصوقاحسإوميهاربإ
لوقلااذهنمعنميعبسرئبنعًادجًاديعبميزرجلبج
يألحارمثالثوحندعبتاهنألميلشروأبرقهنأحجريف
بهذيذلاعضوملانإمث.ةعاسنيرشعوىدحإوحنريس
لبلبجلاهلهللامسيملذإاهدهعينكيملضرأميهاربإهيلإ

اهفرعيناكفميكشامأو.كللوقأيذلالبجلاهللاق
.اهنكسهنألاهلابجءامسأفرعيو

ميهاربإنأنورخآوغربتسغهىأرًةَقَرُْحمَكاَنُهُهْدِعْصَأَو
هسدقيوهللاهفقينألبقاحسإلتقينأًادصاقنكيمل
املو)١٠ع(هلكأبنللٍفانماذهنكلوةقرحمميدقتةطساوب
َمَّـدَقِناَميِإلٱِب«هصناماهيففنييناربعلاىلإةلاسرلانممهفُي
َىلَعٌرِداَقَهللاٱَّـنَأَبِسَحْذِإ...ٌبَّـرَُجمَوُهَوَقاَحْسِإُميِهاَرْبِإ
نأىنعملاف.)١٩-١١:١٧نييناربع(»ِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَقِإلٱ
.قاحسإحبذناكلهلمعمتيميهاربإكرتولهللا

ِْنيَنْثٱَذَخَأَو،ِهِراَِمحَىلَعَّـدَشَوًاحاَبَصُميِهاَرْبِإَرَّـكَبَف«٣
لِغْنِم

ْ
ِملًابَطَحَقَّـقَشَو،ُهَنْبٱَقاَحْسِإَو،ُهَعَمِهِناَم

ُ
َماَقَو،ٍةَقَرْح

ملٱَىلِإَبَهَذَو
.»ُهللاٱُهَلَلاَقيِذَّـلٱِعِضْوَْ

ًائداهةقرحملاهيضتقتاملكّدعأخلاُميِهاَرْبِإَرَّـكَبَف
هنألالبطحلاقّقشو.هللاةعاطإبمايقلاالإهمهيالًانئمطم
هيفقاحسإةمدقتىلعمزعيذلاناكملايفبطحنكيمل
هلوصودنعلمعلانعهقيعيامنوكياليكللب)١٣ع(
كلذيفهراكفأبرطضتفهللاهنيعييذلاناكملاىلإ
.فقوتالبعورشلانمنكمتيناكهدادعإوهدادعتسابف

يفَو«٤ لٱِ
ْ
ملٱََرصْبَأَوِهْيَنْيَعُميِهاَرْبِإَعَفَرِثِلاَّـثلٱِمْوَي

َعِضْوَْ
.»ٍديِعَبْنِم

يف مايألاهذهيفميهاربإروعشلباقِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
بهذتنيأىلإفرعتالةيربلايفلوجتيهورجاهروعشب
نكل.تاقوألايلاوتىلعاهنبانمبرقيتوملاىرتيهو
ناكفميهاربإءالبامأوفرصلانزحللرجاهباصمناك
.ءاجرلابًانرتقم

اماّيروملالبجوتيبملالبجبوعدملالبجلاةّنقٍديِعَبْنِم
ةثالثوحندمأىلعالإعبسرئبنمرفاسمللىرُتتناك
لالتلانمريثكهنودناكًاذإفيلنتسلاقامىلعلايمأ
نإف.هنمرثكأالانهدوصقملادعُبلاوهاذهلعلو.ةزجاحلا
قاحسإىلعبطحلاعضووكلانهنيمالغلاكرتميهاربإ
ناكولو.لجرألاىلعنييشاميأنيلجاركلانهىلإابهذو
نمهيلإبطحلالمحينأقاحسإعاطتساامميزرجلبجلا
لمحىلإزمربطحلاقاحسإلمحو.رظنللودبيثيح
.)١٩:١٧انحوي(هبيلصحيسملا

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١١٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



حلٱَعَماَنُهٰهاَمُتْنَأاَسِلْجٱ:ِهْيَمَالُغِلُميِهاَرْبِإَلاَقَف«٥
ْ
،ِراَمِ

لٱَواَنَأاَّـمَأَو
ْ

ُعِجْرَنَّـمُث،ُدُجْسَنَوَكاَنُهَىلِإُبَهْذَنَفُمَالُغ
.»اَمُكْيَلِإ

١١:١٩نييناربع

نأىلعصنلاكاذه(اَمُكْيَلِإُعِجْرَن...ُمَالُغْلٱَواَنَأاَّـمَأَو
ةلاسريفروكذملاءاجرللنايبوهو)ًايحىقبيقاحسإ
وأتاومألاةمايقبناميإلاف.)١١:١٩نييناربع(نييناربعلا
هنألميهاربإنهذيفةثيدحلارومألانمنكيملدسجلاداعم
.نييرصملاونيينادلكلادئاقعنمناك

ملٱَبَطَحُميِهاَرْبِإَذَخَأَف«٦
َقاَحْسِإَىلَعُهَعَضَوَوِةَقَرْحُْ

.»ًاعَماَُمهَالِكاَبَهَذَف.َنيِّـكِّـسلٱَوَراَّـنلٱِهِدَيِبَذَخَأَو،ِهِنْبٱ
١٩:١٧انحوي

.)٤عريسفترظنا(

اَياَذَنَئَه:َلاَقَف.ِيبَأاَي:ِهيِبَأَميِهاَرْبِإلُقاَحْسِإَلاَقَو«٧
حلٱَوُراَّـنلٱاَذَوُه:َلاَقَف.يِنْبٱ

ْ
خلٱَنْيَأْنِكٰلَو،ُبََط

ْ
ُفوَُر

لِل
ْ

.»؟ِةَقَرْحُم

ىلعهيبنتللالويراكنإاليقيقحماهفتسالاؤسلااذه(
.)إطخلا

خلٱُهَلىَرَيُهللاٱ:ُميِهاَرْبِإَلاَقَف«٨
ْ

لِلَفوَُر
ْ

.يِنْبٱاَيِةَقَرْحُم
.»ًاعَماَُمهَالِكاَبَهَذَف

ىلإةلاسرلانمملعنِةَقَرْحُمْلِلَفوُرَْخلٱُهَلىَرَيُهللاٱ
مزعلالكمزعميهاربإنإ)١٩-١١:١٧نييناربع(نييناربعلا
هتومدعبقاحسإميقيهللانإهنقيتلةحيبذلامدقينأىلع
تناكهلقاحسإهتبهنإفهنملسنلاةماقإبهدعوممتيو
ملوناحتمالااذهبميهاربإناميإعزعزتيملفةداعلاةقراخ
لاوحألاتناكامهمدعوللهزاجنإوهللاقدصيفكشي
هللانإهمالكبىنعفهنيعقاحسإفورخلابدصقدقنوكيف
تاملكلاف.ةقرحمفورخوأةحيبذقاحسإّنيعيذلاوه
َريملنبالانإاهتصالخهنباوبألانيبتناكيتلاةليلقلا
ةوقاهنمرهظو.هللارمألاكرتهنأنابأبألانإوفورخلا
دشأنمةثداحلاهذهو.نبالاةعاطةرفووبألاناميإ
.ةدئافوًانازحإثداوحلا

ملٱَىلِإاَيَتَأاَّـمَلَف«٩
َكاَنُهىَنَب،ُهللاٱُهَلَلاَقيِذَّـلٱِعِضْوَْ

ملٱُميِهاَرْبِإ
حلٱَبَّـتَرَوَحَبْذَْ

ْ
َىلَعُهَعَضَوَوُهَنْبٱَقاَحْسِإَطَبَرَوَبََط

ملٱ
حلٱَقْوَفِحَبْذَْ

ْ
.»ِبََط

٢:٢١بوقعيو١١:١٧نييناربع

نأىلعدوهيلانورسفملاعمجأَقاَحْسِإَطَبَر...ُميِهاَرْبِإ
ميظعناحتمااذهو.ًائيشمواقيملوكلذبيضرقاحسإ
هذهبو.هيبألًاميظعًاناحتماناكامكمالغلاكلذناميإل
حيسملاىلإًازمرناكولبقتسملايفهتايحتسدقتةعاطلا
.)٢:٢٣سرطب١(ديحولاهللانبا

.»ُهَنْبٱَحَبْذَيِلَنيِّـكِّـسلٱَذَخَأَوُهَدَيُميِهاَرْبِإَّـدَمَّـمُث«١٠

مزعلالكمزعميهاربإنأىلععطاقليلدةيآلاهذه(
.)هللارمأةعاطإىلع

ُميِهاَرْبِإ:َلاَقَوِءاَمَّـسلٱَنِمِّـبَّـرلٱُكَالَمُهاَداَنَف«١١
»اَذَنَئَه:َلاَقَف.ُميِهاَرْبِإ

١٦:٧ص

ًاقلعتميأًايهلإانهىلإهلوأنمأبنلاناكِّـبَّـرلٱُكَالَم
كالميأبرلاكالمانهطسوتيذلانكل»ميهولإ«هللااب
.)١٦:٧رظنا(دهعلاهلإ»هوهي«

لٱَىلِإَكَدَيَّـدُمَتَال:َلاَقَف«١٢
ْ

،ًائْيَشِهِبْلَعْفَتَالَوِمَالُغ
َكَديِحَوَكَنْبٱِكِسْمُتْمَلَف،َهللاٱٌفِئاَخَكَّـنَأُتْمِلَعَنآلٱِّـينَأل
.»يِّـنَع
:٢بوقعيو٢٦:٥ص٨و٦:٧اخيمو١٥:٢٢ليئومص١
٨:٣٢ةيمور٢٢و٢١

،هحرجتالوهحبذتاليأًائْيَشِهِبْلَعْفَتَال
كنأةكئالملاوسانللنيبتنآلايأ(خلاُتْمِلَعَنآلٱ
نععرفتمزاجممالكلافناميإلاءايوقألانيعئاطلانيقتملانم
امنإرابتخالاوناحتمالاىلعهملعفقوتيالهللانألةباتكلا
ىلاعتوسدقتيرابلاناكولف.كلذىلعسانلاملعفقوتي
ةدشوهاوقتىلعهلًاعطاقًاناهربميهاربإهاتأامناكلًاناسنإ
.)هناميإ

يفًاكَسُْممُهَءاَرَوٌشْبَكاَذِإَوَرَظَنَوِهْيَنْيَعُميِهاَرْبِإَعَفَرَف«١٣ ِ
لٱ
ْ

لٱَذَخَأَوُميِهاَرْبِإَبَهَذَف،ِهْيَنْرَقِبِةَباَغ
ْ

ًةَقَرُْحمُهَدَعْصَأَوَشْبَك

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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.»ِهِنْبٱِنَعًاضَوِع
١٦و١٨:١٥و٤٧ىلإ٣:٤٥ددعو١٣:١٣جورخ

انهانلِهِنْبٱِنَعًاضَوِعًةَقَرُْحمُهَدَعْصَأَوَشْبَكْلٱَذَخَأَو
نعبانشبكلانإفحوضولاةياغيفةباينلاوءادفلاميلعت
تومىلإًازمرًالعفهتومناكوهلءادفناكوقاحسإ
ماتوحضاوزمرلانإانهرهاظرمألاو.ةثجلجلاىلعصلخملا
نإو.تاومألانمماقوهيبأديبتومللعضُوقاحسإنإف
هبعشلءادفناكحيسملاكلذكوقاحسإلءادفناكشبكلا
نَيروفصعلارسلباق(.شبكلاوقاحسإنيرمأبزمرلامامتف
.)١٦:٨و١٤:٤نييواليفنيسيتلارسب

ملٱَكِلٰذَمْسٱُميِهاَرْبِإاَعَدَف«١٤
ىَّـتَح.»ْهَأْرِيْهَوَْهي«ِعِضْوَْ

لٱُلاَقُيُهَّـنِإ
ْ
يف:َمْوَي .»ىَرُيِّـبَّـرلٱِلَبَجِ

٣:١مايأ٨٢ع

»هأريميهوللا«ًالوأميهاربإلاق.ىريبرلايأْهَأْرِيْهَوَْهي
عضوم»هوهي«لمعتساف»ىأريهوهي«انهلاقو.هريهللايأ
برلالبجيف«ًالثمىرجهلوقنإانهدازو»ميهولإ«
برضُيدبعلاربديهللانإيأهللارمألالثملاىنعمو.»ىرُي
ةءوبنًاضيأوهو.باعصلارومألايفهللاىلعلكوتلايف
حجرألاو.)٥٣:٥ءايعشإ(ملاعلااياطخهلمحوحيسملاروهظب
.إبنلااذهثداوحبترامدنعانهىسومهعضولثملانإ
.حّجريملوارزععضونمهنأليقو

.»ِءاَمَّـسلٱَنِمًةَيِناَثَميِهاَرْبِإِّـبَّـرلٱُكَالَمىَداَنَو«١٥

ًاديكوتوهللانمنالعإلانوكلًانايب(ِءاَمَّـسلٱَنِمًةَيِناَث
.)كلذل

ْنِمِّـينَأ،ُّبَّـرلٱُلوُقَيُتْمَسْقَأِيتاَذِب:َلاَقَو١٦«١٩-١٦
لَعَفَكَّـنَأِلْجَأ

ْ
١٧،َكَديِحَوَكَنْبٱِكِسْمُتَْملَو،َرْمَألٱاَذٰهَت

ِلْمَّـرلاَكَوِءاَمَّـسلٱِموُجُنَكًاريِثْكَتَكَلْسَنُرِّـثَكُأَو،ًةَكَراَبُمَكُكِراَبُأ
لٱِئِطاَشَىلَعيِذَّـلٱ

ْ
١٨،ِهِئاَدْعَأَباَبَكُلْسَنُثِرَيَو،ِرْحَب

يفُكَراَبَتَيَو َتْعِمَسَكَّـنَأِلْجَأْنِم،ِضْرَألٱِمَمُأُعيَِمجَكِلْسَنِ
َىلِإًاعَماوُبَهَذَواوُماَقَف،ِهْيَمَالُغَىلِإُميِهاَرْبِإَعَجَرَّـمُث١٩.ِيلْوَقِل
يفُميِهاَرْبِإَنَكَسَو.ٍعْبَسِرْئِب .»ٍعْبَسِرْئِبِ
:١٥ص١٤و٦:١٣نييناربعو١:٧٣اقولو١٠٥:٩رومزم
:٤٨ءايعشإو٣:١٦ص٣٣:٢٢ايمرإو٩:٢٣ايمحنو٥
:٣لامعأو٢٦:٤و١٨:١٨و١٢:٣ص٢٤:٦٠ص١٩

صو١٠و٣ع١٨و٣:١٦ةيطالغ٩و٣:٨ةيطالغو٢٥
٢١:٣١ص٢٦:٥

اذهبطسوتلا»هوهي«خلاُّبَّـرلٱُلوُقَيُتْمَسْقَأِيتاَذِب
نأىلعحضاوليلد)٦:١٧نييناربع(بيهرلامسقلا
يزمرلاميلعتلانإوةداعللًاقراخناكميهاربإناميإناحتما
لوقينأذئنيحميهاربإلناكهنإف.ةميقهتميقلثامتالهيف
نأوةقرحمهتمدقتوناسنإلاحبذبرمأتنأبرايكلاشاح
ءاقبمزلتسملاهدعوببرلاركذينأوهنبالتقببألارمأت
نمءيشىلإتفتليملهنكلوهنملسنلاراشتناوقاحسإ
نأبنمآءاجرلافالخىلعوعاطأهللاهرمأنيحلبكلذ
ةلثمأمظعأهاتأامو.قاحسإحبذبمتينأنمدبالدعولا
هللانبانإةسينكلاتققحتهنباقاحسإهميدقتبو.ناميإلا
ةيرورضةيهلإةحيبذهنيعلبجلاكلذىلعمدقُيدسجتملا
ىلوألاةكربلانعزاتمتانهميهاربإةكربو.اياطخلاةرفغمل
:رومأةثالثبةمدقتملا
ًاتبثمًانيمأًاقاثيمتراصلبًادعوَقبتملهنإ:لوألا·

.مسقب
ققحيميهاربإلسنراصتنالًاديكأتتراصاهنإ:يناثلا·

.ةياهنلاىلإليجنإلاراصتنايحورلاليئارسإل
لكلةكربنوكيهنأبميهاربإلسنلدعولامومع:ثلاثلا·

.يرشبلاسنجلا

روحاندالوأ

اَذَوُه:َميِهاَرْبِإلَليِقُهَّـنَأِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَبَثَدَحَو«٢٠
لِم
ْ

.»كيِخَأَروُحاَنِلَنيِنَبًاضْيَأَيِهْتَدَلَوْدَقُةَك
١١:٢٩ص

ناكملادعبلةردانهيخأتيبرابخأتناكَكيِخَأَروُحاَنِل
يتلايهاهلعلوًاراسهيلإاهلوصوناكفلقنلالئاسوةلقو
.هتريشعنمةجوزهنبالبلطينأىلعميهاربإتلمح
ةعبرأوةيعرشلاهتجوزنمةينامثًانبارشعانثاروحانلناكو
هيتجوزنمةينامثًانبارشعانثابوقعيلناكو.هتيراجنم
رشعانثاليعامسإلناكو.هيتيراجنمةعبرأونيتيعرشلا
عقاولاةرئادنعإبنلابجرخيالهنكلوبيجعقافتالافًانبا
تارابتخالاوةققحملاخيراوتلايفتعقوةبيرغلاتاقافتالانإف
.ةيمويلا

.»َماَرَأاَبَأَليِئوُمَقَو،ُهاَخَأًازوُبَو،ُهَرْكِبًاصوُع«٢١
٣٢:٢بويأ

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١١٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



:١٠ص(سدقملاباتكلايفمسالااذهددعتًاصوُع
صوعضرأيفلاوقألاتفلتخاكلذلو)٣٦:٢٨و٢٣
.)٢٥:٢٠ايمرإو١:١بويأ(

ايمرإ(يفزوبامأو.)٣٢:٢بويأ(وهيلأفلسهلعلًازوُب
.مودأيفةروكاهنأرهاظلاف)٢٥:٢٣

فلسلبنييمارألافلسبوهسيلَماَرَأاَبَأَليِئوُمَقَو
زوبفدحاومسامارأومارنإفوهيلإاهنميتلانييمارلاةليبق
.ةدحاوةليبقنمليئومقو

لِفَو،ًاوْزَحَو،َدَساَكَو«٢٢
ْ

.»َليِئوُتَبَو،َفَالْدِيَو،َشاَد
٢٨:٢و٢٥:٢٠و٢٤و٣٤:١٥ص

وأءامدقلانييدسكلافلسبوهسيلَدَساَكَو
نممتناكةازغلانمةريغصةليبقوبأهنأنُظونيينادلكلا
اهتيقبلرثأالو)١:١٧بويأ(ةينادلكلابتفرُعوبويأاوبهن
.خيراتلايف

لِمْمُْهتَدَلَوُةَيِناَمَّـثلٱِءَالُؤٰه.َةَقْفِرُليِئوُتَبَدَلَوَو«٢٣
ْ

ُةَك
.»َميِهاَرْبِإيِخَأَروُحاَنِل

٩:١٠ةيمورو٢٤:١٥ص

.)قاحسإمعنباتنبنوكتفروحانةديفحيهف(َةَقْفِر

ًاضْيَأَيِهْتَدَلَوَف،ُةَموُؤَراَهُمْسٱَو،ُهُتَّـيِّـُرساَّـمَأَو«٢٤
.»َةَكْعَمَوَشَحاَتَوَمَحاَجَوَحَباَط

ريغصيمارآبعشنمهنأىلعمسالااذهلديَةَكْعَم
.)١٠:٦ليئومص٢و١٢:٥عوشيو٣:١٤ةينثت(

َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

اهنفدوةراستوم

يِنِس،ًةَنَسَنِيْرشِعَوًاعْبَسَوًةَئِمَةَراَسُةاَيَحْتَناَكَو«١
.»ةَراَسِةاَيَح

يهةراسًةَنَسَنيِْرشِعَوًاعْبَسَوًةَئِمَةَراَسُةاَيَحْتَناَكَو
الو.سدقملاباتكلايفاهرمعركُذيتلاةديحولاةأرملا
ءايعشإ(نييناربعلامأاهنألماركإلااذهاهلناكهنأيفبير

ناكفنيعستلانسيفقاحسإتدلومويتناكو)٥١:٢
.نيثالثلاوةعباسلانسيفاهتافودنع

يفُةَراَسْتَتاَمَو«٢ يف)ُنُوْربَحَيِهيِتَّـلٱ(َعَبْرَأِةَيْرَقِ ِ
.»اَهْيَلَعَيِكْبَيَوَةَراَسَبُدْنَيِلُميِهاَرْبِإىَتَأَف.َناَعْنَكِضْرَأ
:٣٥صو١٩عو١٣:١٨ص١:١٠ةاضقو١٤:١٥عوشي

١٠و٥٠:٣و٢٧:٤١ص٥:٣ليئومص٢و٢٧

رصمرعوصلبقتينُباهنيعنوربحيهَعَبْرَأِةَيْرَق
يهوةيماسةليبقاهينابلعلو.)١٣:٢٢ددع(نينسعبسب
ةيدوهيلانميلامشلاءزجلاىلعةعقاويهواتلذلاىلإةلحار
لوأيفتناكو.ًابونجميلشروأنمًاليم٢٢دمأىلعو
.)١٥:١٣عوشي(قانعوبأعبرأوعبرأةيرقىمسُتاهرمأ
اهمسانوربحىنعمو.ددعلانمعبرأةيرقانهاهانعمنكل
وهيذلااهمساو.)١٣:١٨ص(ةفلاحموأةدهاعميناثلا
دعبوفئاوطوأرسُأعبرأاهانبهنأىلعلديعبرأةيرق
.اهبمهدالوأضعبنومسيسانلاذخأكلذباهتيمست
كانهنينكاسنيطسلفىلعءاليتسالامايأنويقانعلاناكو
عوشي(بلاكمهدرطمثميدقلااهمسااهلاودرمهنأرهاظلاف
نوربحبهديفحىمسهنأرهاظلاواهيلعىلوتساو)١٥:١٤
اهناكسنأشتاذةنيدملزتملو.اهيلعهئاليتسالًاراكذت
.دوهيلانم٦٠٠ونيملسملانم٨٠٠٠وحن

برتقولاكلذيفميهاربإناكَةَراَسَبُدْنَيِلُميِهاَرْبِإ
كرتوعبسرئبيفذئمويناكهنأرهاظلاوةريثكنيضرأ
اهتومأبنهغلباملفةيشاملاوهمأبينتعينوربحيفقاحسإ
.نوربحىلإىتأ

.»َّـثِحيِنَبِلَلاَقَوِهِتِّـيَمِماَمَأْنِمُميِهاَرْبِإَماَقَو«٣

هتجوزدسجمامأيأِهِتِّـيَمِماَمَأْنِمُميِهاَرْبِإَماَقَو
ةميخيفسلجهنأنوربحيفهلمعاملوأناك.تيملا
.اهنفديفىعسيلماقمثهنزحىفشواهبدنوةراس

ىلإنوربحيفباتكلاتاملكنمعمسنملَّـثِحيِنَبِل
نإانهانلرهظنكلوهتوخإوارممونييرومألاىوسانه
ناكمايأيفتيوقةريبكةليبقمهنإونييثحللتناكضرألا
ةميظعةكلمملهأتراصورصميفءابرغنويليئارسإلا
تناكونييرصملابراحتنأةرداقتناكاهنأىتحةديدش
دقو.ةيروسيلامشيفةنيدميهوصمحمهكلمةمصاع
ضعبىلعيتلانييرصملارابخأنممويلااهخيراتفرُع
توحنمدوسةراجحةنس٣٠ذنمةامحيفدجُوو.مهتاّيداع
.ةّيثحلاةغللايفةليوطتاباتكاهيلع

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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لُمِينوُطْعَأ.ْمُكَدْنِعٌليِزَنَوٌبيِرَغاَنَأ٤«٤،٥
ْ

ٍْربَقَك
َّـثِحوُنَبَباَجَأَف٥.يِماَمَأْنِميِتِّـيَمَنِفْدَألْمُكَعَم
.»ميِهاَرْبِإ

:١٠٥رومزمو٢٩:١٥مايأ١و٢٥:٢٣نييوالو١٧:٨ص
٧:٥لامعأ٢:١١سرطب١و١٣و١١:٩نييناربعو١٢

يفمهناعطقاوعرينأءابرغللاوحمسدقاوناكٍْربَقَكْلُم
كلممهنيبهلنوكينأميهاربإلاونذأاذهعموضرألاجورم
َضريملو.)٢٠:١٥و١٥:١٣ص(هلًايرورضهوأرذإمئاد
ىضربمتيقاثيمبواهنمثبضرألاكلمينأالإميهاربإ
نإفاهبابدنعاهادتنميفةليبقلالكىضرو.نيقيرفلا
يفبيرغهنأالإهسفنربتعيملهتوقوهانغلكعمميهاربإ
نأهلقحيالو.)١١:٩نييناربع(اهلهألاهنإوضرألاكلت
ةعاطىلعليلدكلذومهاضربالإهتيملنفدمىلعيلوتسي
.ميظعلاهناميإىلعليلدهنأىلعةوالعةبيجعلاميهاربإ

يف.اَنَنْيَبِهللاٱَنِمٌسيِئَرَتْنَأ،يِدِّـيَساَياَنْعَمْسِا«٦ ِ
ىَّـتَحَكْنَعَُهْربَقاَّـنِمٌدَحَأُعَنْمَيَال.َكَتِّـيَمْنِفْدٱاَنِروُبُقِلَضْفَأ
.»َكَتِّـيَمَنِفْدَتَال

٢٤:٣٥و١٤:١٤و١٣:٢ص

.)١:٢ص(»هللاحورب«اذهلباقِهللاٱَنِمٌسيِئَر
رومزم(»هللالابجب«و.)٣٠:٨ص(»هللاتاعراصمب«و

»برلاتابسب«و.)٨٠:١٠رومزم(»هللازرأب«و.)٣٦:٦
.)٢٦:١٢ليئومص١(ليقثلامونلايأ

يفنييثحلاوميهاربإنيبباطخلاناكاَنِروُبُقِلَضْفَأ
.ةسايكلاوفطللاتاجردىلعأ

يِنَبِلِضْرَألٱِبْعَشِلَدَجَسَوُميِهاَرْبِإَماَقَف٧«٧،٨
يفَناَكْنِإ:َلاَقَو٨،َّـثِح ْنِميِتِّـيَمَنِفْدَأْنَأْمُكِسوُفُنِ
لٱَو،ِينوُعَمْسٱَفيِماَمَأ

ْ
.»َرَحوُصِنْبَنوُرْفِعْنِمِيلاوُسِمَت

هيلإهتجاحرهظأوًانفدمهديرييذلاناكملاميهاربإّنيع
.هلبهوينأالهلامبهيرتشينأهتدارإو

ملٱَةَراَغَميِنَيِطْعُيْنَأ«٩
يفيِتَّـلٱ،ُهَليِتَّـلٱِةَليِفْكَْ ِفَرَطِ

يفاَهاَّـيِإيِنيِطْعُيٍلِماَكٍنَمَثِب.ِهِلْقَح لُمْمُكِطَسَوِ
ْ

.ٍ»ْربَقَك
٢٥ىلإ٢١:٢٢مايأ١و٢٤:٢٤ليئومص٢

حّجرملا.ةجودزملاوأةفعاضملاةراغملايأِةَليِفْكَْملٱَةَراَغَم
ضرألاتّيمُسورخآلالخادامهدحأنيفهكتناكاهنأ

نظو.)٥٠:١٣و٤٩:٣٠ص(»ةليفكملالقح«اهلوح
يمسهنأحّجرملالبًاجودزمًايداوناكناكملانإمهضعب
ةراسماظعلزتملوليق.ةراغملاكلتىلإهتفاضإبكلذب
نوربحيهوليلخلايفمويلاىلإةراغملاكلتيفميهاربإو
ميهاربإوهونامحرلاليلخوليلخلابتيمُسوةميدقلا
.كلذل

يفتءاجاذكو»ةلماكةضفب«يناربعلايفٍلِماَكٍنَمَثِب
.ةمجرتلايفامكىنعملاو)٢١:٢٢مايأ١(

يف ربقنوكينأيفبغريهنأدريملٍْربَقَكْلُمْمُكِطَسَوِ
اهايإةراغملابحاصءاطعإنوكينألبمهروبقنيبةراس
.)مهنيبوهووأ(مهنويعمامألماكلانمثلابميهاربإل

ُنوُرْفِعَباَجَأَف.َّـثِحيِنَبَْنيَبًاسِلاَجُنوُرْفِعَناَكَو«١٠
حلٱ
ْ
يفَميِهاَرْبِإُّيِّـثِ َنيِلِخاَّـدلٱِعيَِمجىَدَل،َّـثِحيِنَبِعِماَسَمِ
.»ِهِتَنيِدَمَباَب

٤:١ثوعارو٢٤و٣٤:٢٠ص

دلُونملكلناكَّـثِحيِنَبَْنيَبًاسِلاَجُنوُرْفِعَناَكَو
ناككلانهنإفةنيدملابابيفسلجينأنطولايفًارح
.عيمجلامامألُحتودقعُترومألاتناككلانهوموقلاىدتنم
هاضرىلعاهعيبمفقوتةراغملابحاصوهنورفعناكذإو
ناكامفًالوأهلوقىلعفقينأيفميهاربإدهتجاكلذلو
عيمجىدلثحينبعماسميفهرسيامالإنورفعنم
.هتنيدمبابنيلخادلا

حلَا.يِنْعَمْسٱ،يِدِّـيَساَيَال«١١
ْ

ملٱَو،ُهاَّـيِإَكُتْبَهَوُلَْق
ُةَراَغَْ

.اَهاَّـيِإَكُتْبَهَويِبْعَشيِنَبِنوُيُعىَدَل.اَهُتْبَهَوَكَلِهيِفيِتَّـلٱ
.»َكَتِّـيَمْنِفْدٱ

هلبهوفطقفةراغملاميهاربإبلطُهاَّـيِإَكُتْبَهَوُلْقَْحلَا
.هلًايرورضكلذىأرذإًاعملقحلاوةراغملانورفع

.»ِضْرَألٱِبْعَشَماَمَأُميِهاَرْبِإَدَجَسَف«١٢

ماركإلاةمالعذئمويدوجسلاناكُميِهاَرْبِإَدَجَسَف
.لؤسلاةباجإىلعركشلاو

يفَنوُرْفِعِلَلاَقَو«١٣ ْنِإْلَب:ِضْرَألٱِبْعَشِعِماَسَمِ
مثَكيِطْعُأ.يِنُعَمْسَتَكَتْيَلَفُهاَّـيِإَتْنَأَتْنُك

ََ
حلٱَن

ْ
ْذُخ.ِلَْق

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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.»َكاَنُهيِتِّـيَمَنِفْدَأَفيِّـنِم

هلوقبةرابعلاهذهمهضعبمجرتُهاَّـيِإَتْنَأَتْنُكْنِإْلَب
»تدرأنإلب«رخآاهمجرتو.»هيطعتنأديرتتنكنإلب«
حمسيوهيلإنورفعيغصينأيفهتبغرةدشكلذبرهظأو
اهصناذهو.كلذللهأكنأىنعملاىرأو.ةيناثلاةبلطلابهل
.ةيناربعلايف

ءيشفذُحهنأيفبيرالو.)هتاماكا()התאםאךא(
لهأكنأوأميركتنأكنأىنعملاوًالقعرّدُقوةرابعلانم
قايسلانهبسانملاوهىنعملااذهو.نمثالبيطعتنأل
يفيأةيلهألايفبرضُيلثمةرابعلاهذهو.ةنيرقلاومالكلا
نوكيفهلىعدُيوأهيعدييذلارمأللًالهأناسنإلانوك
نورفعنإف.نورفعايكلذللهأتنأميهاربإدوصقم
يفبيرالهللاقفةبهةراغملاولقحلاهيطعيهنأهلنلعأ
اهلتنأ«ةيبرعلالاثمألايفهلثمو.مركلااذهلثمللهأكنأ
الو.ةوقاذنكفاهلتقلُخيذلاتنأيأ»ةرماذنكف
ماركإلاةرفوونلعملاهمالكىلعنورفعبراحينأبساني
مالكلااذهنإف»هايإتنكنإ«لاقينأبهنممركلاوميهاربإل
ىلعًاليلدنوكييأهيفنيطرشلاباوجنإوكشلاديفيانه
عيبلايففلُأاممانهميهاربإونورفعمالكو.نورفعقدص
نيبةعاسلاهذهىلإلازيالوذئمويسانلانيبءارشلاو
لوقيفةعلسلاهذهنمثمكيرتشملالوقيفةصاخلاوةماعلا
.اهلتنأكلًاركشيرتشملالوقيفنمثالبكليهعئابلا
اهمأتنأكريخهللارثكتشع«اذهلثميفةماعلالوقتو
قئاللاوهىنعملااذهلثمو.»ةدايزواهدقتنأوأاهوبأو
فطللانمامهنملكهادبأاملذئنيحنورفعوميهاربإب
.)لمأتفرخآللمارتحالاو

نأيلحمستويتبلطلبقتيأ(يِنُعَمْسَتَكَتْيَلَف
.)لقحلانمثكيطعأ

يِدِّـيَساَي١٥:َميِهاَرْبِإُنوُرْفِعَباَجَأَف١٤«١٤،١٥
؟َكَنْيَبَويِنْيَبَيِهاَم،ٍةَّـضِفِلِقاَشِةَئِمِعَبْرَأِبٌضْرَأ.يِنْعَمْسٱ
.»َكَتِّـيَمْنِفْدٱَف

٣٢:٩ايمرإ٤٥:١٢لايقزحو٣٠:١٣جورخ

.لوقأامينملبقأيأيِنْعَمْسٱ
ةبسنلابريثككلذوةريلنيسمخوحنوأِلِقاَشِةَئِمِعَبْرَأِب

.مايألاكلتيفةضفلاءالغىلإ

لٱَنوُرْفِعِلُميِهاَرْبِإَنَزَوَو،َنوُرْفِعِلُميِهاَرْبِإَعِمَسَف«١٦
ْ

َةَّـضِف
يفاَهَرَكَذيِتَّـلٱ ٍةَّـضِفِلِقاَشِةَئِمَعَبْرَأ.َّـثِحيِنَبِعِماَسَمِ

.»ِراَّـجُّتلٱَدْنِعٍةَزِئاَج

ًاعطقذئمويدوقنلاتناكَةَّـضِفْلٱَنوُرْفِعِلُميِهاَرْبِإَنَزَو
تاكوكسملانكتملذإنازيملابنازُتبهذلاوأةضفلانم
.ةفورعم

ةموسومتناكعطقلاكلتنإحّجرملاِراَّـجُّتلٱَدْنِعٍةَزِئاَج
.ةميقلاورهوجلايفةحصلاةمسب

يفيِذَّـلٱَنوُرْفِعُلْقَحَبَجَوَف«١٧ ملٱِ
َماَمَأيِتَّـلٱِةَليِفْكَْ

حلٱ،اَرَْمم
ْ

ملٱَوُلَْق
يفيِذَّـلٱِرَجَّـشلٱُعيَِمجَو،ِهيِفيِتَّـلٱُةَراَغَْ حلٱِ

ْ
ِلَْق

يفيِذَّـلٱ .»ِهْيَلاَوَحِهِدوُدُحِعيَِمجِ
٥٠:١٣و٣٢ىلإ٤٩:٣٠و٢٥:٩ص

ىلعةراسوميهاربإادسجهيفيذلامَرحلااَرَْممَماَمَأ
تناكيتلاطولبلاةباغنوكتفةيقرشلايداولاةودع
نإءاملعلاضعبلّنيبتدقو.ةيبرغلاةودعلاىلعميهاربإل
يداولاقوفًالوأناكفمايألايلاوتىلعريغتنوربحعقوم
.يداولايفمويلاليلخلاوأنوربحو

كلتيفعيبملاةجحقسناذهلثمناكُةَراَغَْملٱَوُلْقَْحلٱ
تدجُويتلاةينادلكلاراثآلايفاذهلثمّنيبتدقو.مايألا

.ميهاربإسأرطقسمروُأيف

لُمَميِهاَرْبِإل١٨«١٨،١٩
ْ

َْنيَبَّـثِحيِنَبِنوُيُعىَدَلًاك
ُميِهاَرْبِإَنَفَدَكِلٰذَدْعَبَو١٩.ِهِتَنيِدَمَباَبَنيِلِخاَّـدلٱِعيَِمج
يفُهَتَأَرْمٱَةَراَس ملٱِلْقَحِةَراَغَمِ

َيِهيِتَّـلٱ(اَرَْممَماَمَأِةَليِفْكَْ
يف)ُنُوْربَح .»َناَعْنَكِضْرَأِ

ةراغملاولقحلايأضرألانإنيتيآلانيتاهىنعم
.ةريثكدوهشبًاتباثميهاربإلًايعرشًاكلمتراص

حلٱَبَجَوَف«٢٠
ْ

ملٱَوُلَْق
لُمَميِهاَرْبِإلِهيِفيِتَّـلٱُةَراَغَْ

ْ
ٍْربَقَك

.»َّـثِحيِنَبِدْنِعْنِم
١١و٣٢:١٠ايمرإو١٠ىلإ٤:٧ثوعار

سونافتسالوقلضقانتةهبشةيآلاهذهيفخلاَبَجَوَف
ةهبشلاعفدو)٧:١٦لامعأريسفترظناف(لامعألارفسيف
املناعنكضرأهلوخدلوأدنعميهاربإنأحّجرملاو.كانه
مدقيالىتحكلذلجألًاضرأعاتباميكشيفًاحبذمىنب
يِٰهلِإِّـبَّـرلِلُدِعْصُأَال«دوادلوقكًائيشهفلكيملاممبرلل
.)٢٤:٢٤ليئومص٢(»ًةَّـيِناَّـَجمٍتاَقَرُْحم

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ةقفروقاحسإجاوز

يفَمَّـدَقَتَوُميِهاَرْبِإَخاَشَو«١ َميِهاَرْبِإُّبَّـرلٱَكَراَبَو.ِماَّـيَألٱِ
يف .»ٍْءَيشِّـلُكِ
٣و١١٢:١رومزمو٣٥عو١٢:٢ص٢١:٥و١٨:١١ص
١٠:٢٢لاثمأو

مويةنسنيثالثوعبسنباقاحسإناكُميِهاَرْبِإَخاَش
جوزتمويةنسنيعبرأنباو)٢٣:١ص(ةراستتام
هلدلُومويةنسةئمنباميهاربإناكو.)٢٥:٢٠ص(
قاحسإةجيزمويةنسنيعبرأوةئموحنهّنسناكفقاحسإ
شاعهنألةجيزلاكلتدعبةنسنيثالثوًاسمخًايحيقبو

وسيعقاحسإينباىأردقنوكيف)٢٥:٧ص(ةنس١٧٥
.نيباشبوقعيو

ملٱِهِتْيَبِريِبَكِهِدْبَعِلُميِهاَرْبِإَلاَقَو«٢
اَمِّـلُكَىلَعِيلْوَتْسُْ

َحتَكَدَيْعَض:ُهَلَناَك
ْ

.»يِذْخَفَت
٤٧:٢٩ص٦و٣٩:٤صو١٠ع١٥:٢ص

نأيفبيرال.ريبكلاهتيبليكويأِهِتْيَبِريِبَكِهِدْبَعِل
هلسريملالإوًايوقناكهنكلونسلاريبكناكدبعلااذه
نإفقاشلارفسلاكلذهفلكيوةديعبلادالبلاكلتىلإميهاربإ
وحنذنمميهاربإلهذهريظنةمدخبماقدقناكرزاعيلأ

رزاعيلأهمساوريغصوهو)١٥:٢ص(ةنسنيسمخوسمخ
ميهاربإخاشمويّنيعملاليكولاناكو.رمامكيقشمدلا
.رزاعيلأنمرغصأًالجر

َحتَكَدَيْعَض
ْ

ربتعُملامسقلابولسأاذهناكيِذْخَفَت
ىلعهلمسقينأفسويبوقعيلأسدقورصعلاكلذيف
يفانه»يذخفب«مجرتامو.)٤٧:٢٩ص(بولسألااذه
فتكلاكذخفلاقوفامكرولاويكرويأ»يكري«ةيناربعلا
:١جورخو٤٦:٢٦ص(يفةظفللاتمجرُتو.دضعلاقوف
نورسفملافلتخاو.لسنلاردصمهنأىنعمب»بلصلاب«)٥
ديلانإمهضعبحّجرومسقللبولسألاكلذرايتخاةّلعيف
هللادهعناكناتخلانألناتخلاناكمبرُقنوكتكلذب
.ميهاربإل

ْنَأِضْرَألٱِهٰلِإَوِءاَمَّـسلٱِهٰلِإِّـبَّـرلٱِبَكَفِلْحَتْسَأَف٣«٥-٣
لٱِتاَنَبْنِميِنْبالًةَجْوَزَذُخْأَتَال

ْ
ٌنِكاَساَنَأَنيِذَّـلٱَنيِّـيِناَعْنَك

ًةَجْوَزُذُخْأَتَوُبَهْذَتِيتَريِشَعَىلِإَوِيضْرَأَىلِإْلَب٤،ْمُهَنْيَب
لٱُهَلَلاَقَف٥.َقاَحْسِإيِنْبال

ْ
ملٱُءاَشَتَالاَمَّـبُر:ُدْبَع

ْنَأُةَأْرَْ
يِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَكِنْبٱِبُعِجْرَأْلَه.ِضْرَألٱِهِذٰهَىلِإيِنَعَبْتَت
.»؟اَهْنِمَتْجَرَخ

٣٥و٢٦:٣٤ص٢:١٢عوشيو٦:١٣ةينثتو١٤:٢٢ص
١٢:١ص٧:٣ةينثتو٣٤:١٦جورخو٢٨:١و٢٧:٤٦و

٢٨:٢ص

.رسفُينأنمحضوأتايآلاهذهيفمالكلا

َىلِإيِنْبٱِبَعِجْرَتْنَأْنِمِْزَرتْحٱ:ُميِهاَرْبِإُهَلَلاَقَف«٦
.»َكاَنُه

اهيفنألليصفتلابةقفروقاحسإةجيزتركُذخلاِْزَرتْحٱ
النألوألاميهاربإلسنيفنأشلاتاذئدابملانمنيأدبم
الإكلذقفاويالوًازاتممًابعشىقبيلبنييناعنكلابطلتخي
اهنمدوصقملاسيلفهتريشعنمقاحسإةجوزنوكتنأ
.هتريشعريغنمةجوزناسنإلاجوزتيالنأةعيرشعضو
وهميقيلبنيرهنلانيبامىلإقاحسإعجريالنأيناثلاو
.هلسنوميهاربإلنوكتنأبهللادعويتلاضرألابهتأرماو
نممهأميهاربإدنعناكيناثلانإةنماثلاةيآلانمرهظيو
نأنكمألنيينيطسلفلانمةجوزقاحسإذخأولهنأللوألا
ولنكلوهدئاقعداسفىشخينكلًازاتممًابعشهلسنىقبي
موقلابهلسنطالتخاحيجرتلالكحّجرمارأنادفىلإعجر
يذلابيصنلاريغىلإرظنينأهلنكيملوتازيمملالاوزو
.ناباللسنهيلإرظن

ْنِمَوِيبَأِتْيَبْنِمِينَذَخَأيِذَّـلٱِءاَمَّـسلٱُهٰلِإُّبَّـرلَا«٧
:ًالِئاَقِيلَمَسْقَأيِذَّـلٱَويِنَمَّـلَكيِذَّـلٱَو،يِدَاليِمِضْرَأ
ُذُخْأَتَف،َكَماَمَأُهَكَالَمُلِسْرُيَوُه،َضْرَألٱِهِذٰهيِطْعُأَكِلْسَنِل
.»َكاَنُهْنِميِنْبالًةَجْوَز

جورخو١٧:٨و١٥:١٨و١٣:١٥و١٢:٧ص١٢:١ص
١٦:٩ص٧:٥لامعأو٣٤:٤و١:٨ةينثتو٣٢:١٣
١:١٤نييناربعو٣٣:٢و٢٣و٢٣:٢٠جورخو

ناكهنأيفبيرالونيينادلكلاروُأيأيِدَاليِمِضْرَأ
رفاسينأيقشمدلارزاعيلأىلعناكوكانهءابرقأميهاربإل
كلذيفامىفخيالوقاحسإلةجوزباختنالكلانهىلإ
.ةقشملانم

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ملٱِإَشَتَْملْنِإَو٨«٨،٩
لَحْنِمَتْأَّـَربَت،َكَعَبْتَتْنَأُةَأْرَْ

ْ
يِف

لٱَعَضَوَف٩.َكاَنُهَىلِإِهِبْعِجْرَتَالَفيِنْبٱاَّـمَأ.اَذٰه
ْ

ُهَدَيُدْبَع
َحت
ْ

.»ِرْمَألٱاَذٰهَىلَعُهَلَفَلَحَو،ُهَالْوَمَميِهاَرْبِإِذْخَفَت
٢٠و٢:١٧عوشي

يفريثأتوناطلساذناكدبعلاكلذنأاذهنمرهظي(
ميكحلجرهنإوقاحسإىلعةرمإلانمءيشوميهاربإتيب
ميهاربإلًادبعناكهنأعمةمهملارومألاهيلعىقلُتوهبقثوي
.)هديستيبىلعدبعلانادّوستةنامألاوةمكحلاف

لٱَذَخَأَّـمُث«١٠
ْ

ىَضَمَو،ُهَالْوَمِلاَِمجْنِمٍلاَِمجَةََرشَعُدْبَع
يفُهَالْوَمِتَاْريَخُعيَِمجَو ِنْيَرْهَّـنلٱِماَرَأَىلِإَبَهَذَوَماَقَف.ِهِدَيِ
.»َروُحاَنِةَنيِدَمَىلِإ
٢٧:٤٣ص٣:٨ةاضقو٢٣:٤ةينثت٢ع

نعشتفيوهسفنقاحسإبهذيملاذاملُدْبَعْلٱَذَخَأَّـمُث
نإكلذنمجتنتسنالنأانهبجيهنأباوجلاو.ةجوز
قاحسإنأركذننألبقاحسإاضرريغىلعناكرمألا
ءامظعلالسرينأنييقرشلاتاداعنمنإوثراولاناك
إبنلايفنأشلاتاذةصاخلارومألاو.مهلنوبطخينيدمتعم
هرايتخادييقتواهعطقينأدبعلاىلعناكيتلاةقشلادعٌب
.ةينيدةظحالمنعئشاننيرمألاالكنأوةنيعمةريشعب
نأبجينكلهسفنلةجوزرايتخالبهذهسفنبوقعينإ
تناكالإونمألاناكمهلتلأسدقتناكةقفرنأركذن
ةجوزهتنبابلطيًالوسراهيخأنابالتيبىلإتلسرأ
.اهنبال

يفُهَالْوَمِتاَْريَخُعيَِمج ذخأينأيرورضلانمناكِهِدَيِ
لبسورعلاةحاروهتحاردرجملالتاريخلاكلتهعمدبعلا
.ةرفاولاايادهلابميهاربإىنغنيبيل

مهنكلوةيلاعضرأيأدجنمارأىنعمِنْيَرْهَّـنلٱِماَرَأ
نيبةيروسنممسقيهو.ةيروسضرألكىلعاهوقلطأ
.ةيلامشلاةهجلالابجالإاهيفلابجالوتارفلاوةلجد
.)٢٥:٢٠ص(ريسفتيفمارأنادفىلعمالكلايتأيسو

نأحّجرملا.)٢٧:٤٣ص(ناراحيهَروُحاَنِةَنيِدَم
ىلعيلوتسييكلحراتخاشاملروُأنماهيلإرجاهروحان
.اهكرتينأكشوىلعميهاربإناكيتلايعارملا

جلٱَخاَنَأَو«١١
ْ
ملٱَجِراَخَلاَمِ

ملٱِرْئِبَدْنِعِةَنيِدَْ
َتْقَوِءاَْ

ملٱ
ملٱِجوُرُخَتْقَو،ِءاَسَْ

.»ِتاَيِقَتْسُْ
٤:٧انحويو٩:١١ليئومص١و٢:١٦جورخ

نأفرعىتحلامجلانعّلحيملهنكلَلاَمِْجلٱَخاَنَأَو
.)٣٢عرظنا(هتالصعمسهللا

ِتاَيِقَتْسُْملٱِجوُرُخَتْقَو،ِءاَسَْملٱَتْقَوِءاَْملٱِرْئِبَدْنِع
تاقوأيفاهنمىقتسُيناكواهلكةنيدمللرئبلاهذهتناك
ءاسنلاءيجمرظتنيميهاربإدبعذخأكلذلوةنّيعم
سيليشاوملايقسباهمايقوأءاملاءاسنلابلطو.ءاقتسالل
رثكأيفءاسنلالزتملهنإفتايقرشلاءاسنلاصاوخنم
اهفتكىلعةّرجلالمحتةقفرتناكو.كلذبموقتابروأءازجأ
اهرارجلمحتكسَبلاضرأيفاسنرفيبونجيفءاسنلانكل
ىرقلاءاسنرثكأونييرصملاءامدقءاسنكاهسوؤرىلع
.ةيروسلا

ِيلِّْـرسَي،َميِهاَرْبِإيِدِّـيَسَهٰلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ:َلاَقَو١٢«١٤-١٢
لٱ
ْ
طُلْعَنْصٱَوَمْوَي

ْ
َىلَعٌفِقاَواَنَأاَه١٣.َميِهاَرْبِإيِدِّـيَسَىلِإًاف

ملٱِْنيَع
ملٱِلْهَأُتاَنَبَو،ِءاَْ

١٤.ًءاَمَنيِقَتْسَيِلٌتاَجِراَخِةَنيِدَْ
لَف
ْ
لٱَّـنَأْنُكَي

ْ
َهلُلوُقَأيِتَّـلٱَةاَتَف

َ
،َبَْرشَألِكَتَّـرَجِيليِمَأ:ا

اَهَتْنَّـيَعيِتَّـلٱَيِه،ًاضْيَأَكَلاَِمجيِقْسَأاَنَأَوْبَْرشٱ:َلوُقَتَف
هبَو.َقاَحْسِإَكِدْبَعِل نَأُمَلْعَأاَِ

طُلَتْعَنَصَكَّـ
ْ

.»يِدِّـيَسَىلِإًاف
١٥و٣:٦جورخو٣٢:٩و٢٨:١٣و٢٦:٢٤صو٢٧ع
ع١:١٠ةيمورو٣٧:٥رومزمو١:١١ايمحنو٢٧:٢٠ص
٣٧و٦:١٧ةاضق٤٣ع٢:١٦جورخو٢٩:٩ص٤٣
٢٠:٧و١٤:١٠و٦:٩ليئومص١و

»ينودأيهلإهوهي«ةيناربعلايفويِدِّـيَسَهٰلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ
ىنعمبيهفسانلانمريبكلاىلعوبرلاىلعقلطتينودأف
.ةرشعةنماثلاةيآلايفتءاجاذكو.ديس

ميهاربإتيبءاضعأنمًانوتخمًاوضعناكميهاربإدبعنإ
امىلعهّبندقناكو.ميهاربإهلإ»هوهي«برللىلصكلذلو
لأسوهلإلابرللرمألاكرتف)٥ع(ةبوعصلانمرمألايف
.ةيهلإلاهتدارإىضقتمبزوفلاةيآهللا

ثنؤملاوركذملانيبةكرتشم»رعن«ةيناربعلايفيهَةاَتَفْلٱ
.نيعبسلاةمجرتيفتءاجاذكوةاتفلاوأىتفلااهانعمو
:٢٢ةينثت(»هرعن«عضوملااذهريغيفةيناربعلايفتءاجو
ةمالعبديعبدمأذنماهوأرقدوهيلاو.ثينأتلاةمالعب)١٩
.ةسمخلارافسألامدقىلعلدياذهومهعماجميفثينأتلا

لٱَنِمُدْعَبْغَرْفَيَْملَناَكْذِإَو«١٥
ْ

يِتَّـلٱُةَقْفِراَذِإ،ِمَالَك
لِمِنْبٱَليِئوُتَبِلْتَدِلُو

ْ
ٌةَجِراَخ،َميِهاَرْبِإيِخَأَروُحاَنِةَأَرْمٱَةَك

.»اَهِفِتَكَىلَعاَُهتَّـرَجَو
٢٢:٢٣و١١:٢٩ص٩:٢١لاينادو٦٥:٢٤ءايعشإ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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نألًاعيرسهتالصباجتساهللانأىلعلدتةيآلاهذه(
الإوبسانملاتقولايفةباجإلاتناكفكلذتضتقالاحلا
.)ًابسانمهارييذلاتقولاىلإةباجإلارخؤيامًاريثكهللااف

لٱِتَناَكَو«١٦
ْ

ملٱَةَنَسَحُةاَتَف
اَهْفِرْعَيَْملَءاَرْذَعَو،ًاّدِجِرَظْنَْ

لٱَىلِإْتَلَزَنَف.ٌلُجَر
ْ

ألَمَوِْنيَع
َ

.»ْتَعَلَطَواََهتَّـرَجْت
٢٦:٧ص

صقاحسإمأةراسك(ًاّدِجِرَظْنَْملٱَةَنَسَحُةاَتَفْلٱِتَناَك
.)١٤و١٢:١١

يفرئبلابتّيمسيتلايهنيعلاهذه(ِْنيَعْلٱَىلِإْتَلَزَنَف
هايماهيلإيرجتًارئبتناكاماهنأنيرسفملاضعبلاق)١١ع
لبةفورعملاعمجلارابآكلفسألاةعساوىلعألاةقيضرطملا
ىلإكلانهنيعلاهذهلزتملو.جردبهيلإلزنُيًاعوبنيتناك
.ةيروسيفاهلاثمأنمةدعلزيملو.مويلااذه

لٱَضَكَرَف١٧«٢٠-١٧
ْ

َليِلَقيِنيِقْسٱ:َلاَقَواَهِئاَقِلِلُدْبَع
ْتَعَْرسَأَو.يِدِّـيَساَيْبَْرشٱ:ِتَلاَقَف١٨.ِكِتَّـرَجْنِمٍءاَم
ِهِيْقَسْنِمْتَغَرَفاَّـَملَو١٩.ُهْتَقَسَواَهِدَيَىلَعاََهتَّـرَجْتَلَزْنَأَو
٢٠.ِبُّْرشلٱَنِمَغَرْفَتىَّـتَحًاضْيَأَكِلاَمِِجليِقَتْسَأ:ْتَلاَق
يفاََهتَّـرَجْتَغَرْفَأَوْتَعَْرسَأَف ملٱِ

لٱَىلِإًاضْيَأْتَضَكَرَو،ِةاَقْسَْ
ْ
ِرْئِب

.»ِهِلاَِمجِّـلُكِلْتَقَتْسٱَف.َيِقَتْسَتِل
٤:٩و٣:٨سرطب١و١٢:١٣ةيمور

دبعلللعجهللانأىلعًاحيرصلدتتايآلاهذه(
ةقفرنإهسفنيفبيرىندأقبيملىتحاهبلطيتلاةمالعلا
.)قاحسإلهللااهراتخايتلاةجوزلايه

ُّبَّـرلٱَحَجْنَأْلَه:َمَلْعَيِلًاتِماَصاَهيِفُسَّـرَفَتَيُلُجَّـرلٱَو«٢١
»؟َالْمَأُهَقيِرَط
٥٦و١٢ع

يهاهنأًاديجملعفَمَلْعَيِلًاتِماَصاَهيِفُسَّـرَفَتَيُلُجَّـرلٱَو
.)١٤عًاضيأرظنا٢٠-١٧ع(يفركُذاممهديسنبابيصن

جلٱِتَغَرَفاَمَدْنِعَثَدَحَو«٢٢
ْ
َّـنَأِبُّْرشلٱَنِمُلاَمِ

َىلَعِنْيَراَوِسَوٍلِقاَشُفْصِناَُهنْزَوٍبَهَذَةَماَزِخَذَخَأَلُجَّـرلٱ
.»ٍبَهَذِلِقاَوَشُةََرشَعاَمُُهنْزَواَْهيَدَي

١٢و١٦:١١جورخو٢١ىلإ٣:١٩ءايعشإو٣٢:٢جورخ
٣:٣سرطب١و

فنألابناجبقلعُتةقلحانهةمازخلابدوصقملاَةَماَزِخ
عنصُتيهوهبىلحتتبرعلاءاسنلزتملورسيألاهرخنميأ
نمنوكتدقوفدصوؤلؤلوناجرموةضفوأبهذنم
اذه(مهاردةثالثونيمهردنيباهلقثناكةصيخرلانداعملا
.)ثمسنيبروتكدلاهلاقام

سبلتدقوةروسإلابىلحتتقرشلاءاسنلزتملِنْيَراَوِسَو
لكاهبيطغتداكتىتحةريثكةروسإديلكيفةأرملا
.اهعارذ

يفْلَه.يِنِيِربْخَأ؟ِتْنَأْنَمُتْنِب:َلاَقَو«٢٣ ِكيِبَأِتْيَبِ
.»؟َتيِبَنِلاَنَلٌناَكَم

ةمالعلانمفرعدبعلانأيفبيرالِتْنَأْنَمُتْنِب
نكلميهاربإةريشعنمةقفرنأهلهللااهعنصواهبلطيتلا
وهفاهابأفرعيىتحناكهلاؤسفاهوبأنمهلنيعيالكلذ
امريخنمناكاهباوجنأىلعناميإمدعنعنكيمل
.هعقوت

لِمِنْبٱَليِئوُتَبُتْنِباَنَأ:ُهَلْتَلاَقَف٢٤«٢٧-٢٤
ْ

يِذَّـلٱَةَك
ٌناَكَمَوٌ،ريِثَكٌفَلَعَوٌنْبِتاَنَدْنِع:ُهَلْتَلاَقَو٢٥.َروُحاَنِلُهْتَدَلَو
:َلاَقَو٢٧،ِّـبَّـرلِلَدَجَسَوُلُجَّـرلٱَّـرَخَف٢٦.ًاضْيَأاوُتيِبَتِل
طُلْعَنْمَيَْمليِذَّـلٱَميِهاَرْبِإيِدِّـيَسُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم

ْ
ُهَّـقَحَوُهَف

يفاَنَأُتْنُكْذِإ.يِدِّـيَسْنَع ِتْيَبَىلِإُّبَّـرلٱِيناَدَهِقيِرَّـطلٱِ
.»يِدِّـيَسِةَوْخِإ

٢٢:٣١ددعو١٢:٢٧و٤:٣١جورخو٥٢ع٢٢:٢٣ص
٢٥:٣٢ليئومص١و٤:١٤ثوعارو١٨:١٠جورخ
:٩٨رومزمو٣٢:١٠ص١:٦٨اقولو١٨:٢٨ليئومص٢و
٤٨ع٣

مساةقفرتركذَروُحاَنِلُهْتَدَلَويِذَّـلٱَةَكْلِمِنْبٱَليِئوُتَب
ّرسف.نيدجلاميركبأةنباهنأنييبتلاهيبأمساعماهيبأمأ
قاحسإمعةنبااهنألاهيبأبرسامكاهيبأمأبدبعلاوأمداخلا
ىأركلذفرعاملوميهاربإيخأناراحتنبةكلمنأل
ىنثأوهللادجسوُيلحلااهاطعأفهجولكنمةماتطورشلا
.هيلع

لٱِتَضَكَرَف«٢٨
ْ

ِهِذٰهِبَسَحِباَهِّـمُأَتْيَبَْتَربْخَأَوُةاَتَف
.»ِروُمُألٱ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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ريبكةأرمالناكاَهِّـمُأَتْيَبْتََربْخَأَوُةاَتَفْلٱِتَضَكَرَف
ةأرماريغذخأيلجرلانإكلذةلعلعلوهنيعبعضومموقلا
مهنيبةداعلاهذهتيقبواهلنيعمتيبةأرمالكلنوكيف
عرظنا(رثكأوأناتأرماوأةدحاوةأرمالجرللناكءاوس
.نهرومأيفتاهمألاىلإنأجلينأتانبلاةداعنمو.)٦٧
ناكامكرمألايفناطلسناباللناكهنأانهدجنو
ملليئوتبنأرهاظلاو.)٢٩ع(ةقفروخأوهنابالو.ليئوتبل

ع(اهوخأوةقفرمأهبتمكحنادعبالإرمألابمكحي
٥٠(.

ُناَبَالَضَكَرَف.ُناَبَالُهُمْسٱٌخَأَةَقْفِرِلَناَكَو٢٩«٢٩،٣٠
لٱَىلِإًاجِراَخِلُجَّـرلٱَىلِإ

ْ
ىَأَرْذِإُهَّـنَأَثَدَحَو٣٠.ِْنيَع

خلٱ
ْ
َةَقْفِرَمَالَكَعِمَسْذِإَو،ِهِتْخُأْيَدَيَىلَعِنْيَراَوِّـسلٱَوَةَماَزِ
َوُهاَذِإَو،ِلُجَّـرلٱَىلِإَءاَج»ُلُجَّـرلٱيِنَمَّـلَكاَذَكٰه«:ًةَلِئاَقِهِتْخُأ
جلٱَدْنِعٌفِقاَو

ْ
لٱَىلَعِلاَمِ

ْ
.»ِْنيَع

٢٩:٥و٢٨:٢ص

ع(يفروكذملاةقفرمالكىلعفقونأدعبالإضكريمل
ةقفركلانههترأواهئابخىلإهتعدنابالمأنأحّجرملاو)٣٠
.نيراوسإلاوةمازخلا

ِمل.ِّـبَّـرلٱَكَراَبُماَيْلُخْدٱ:َلاَقَف٣١«٣١،٣٢
َ
ُفِقَتاَذا

لٱُتْأَّـيَهْدَقاَنَأَوًاجِراَخ
ْ
لِلًاناَكَمَوَتْيَب

ْ
َلَخَدَف٣٢؟ِلاَمِج

لٱَىلِإُلُجَّـرلٱ
ْ
جلٱِنَعَّـلَحَوِتْيَب

ْ
ًافَلَعَوًانْبِتىَطْعَأَف.ِلاَمِ

لِل
ْ

.»ُهَعَمَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱِلُجْرَأَوِهْيَلْجِرِلْسَغِلًءاَمَو،ِلاَمِج
١١٥:١٥رومزمو٣:١٠ثوعارو١٧:٢ةاضقو٢٦:٢٩ص
١٩:٢١ةاضقو٤٣:٢٤ص

اذهلثمنمدبالناكخلاِّـبَّـرلٱَكَراَبُماَيْلُخْدٱ
دازامبرنابالنأىلعقرشلايففيضلاةوعديفلوقلا
هتخأىلعاهآريتلاةيبهذلايلحلانسُحنمهبهبيحرت
هنأل)هوهيةيناربعلايفو(»برلاكرابماي«هللاقو.ةقفر
)٢٤:٢عوشي(عوشيرفسيفامليلدبنيدحوملانمناك
اونوكيملو.روحانةلالسيفلزيملديحوتلانأىلعةنّيبهنإف
تناكامبراهومركأيتلا»ىرخألاةهلألا«وناثوأةدبعدرجم
نأىلع.)٣١:٣٠ص(يفنابالةهلأتركُذهنألميفارتلا
ممألانممهترتعايتلاتافارخلانمتناكًاضيأهذه
يلاوتىلعمهلهعلواهماركإنومرحياوناكناراحتيبءالقعو
نينسدعبتشفتةفارخلاهذهو.ةريغصءاطسواهوأرمايألا
عشوه(موللاديدشاهيلعهللامهمالونييليئارسإلانيبةريثك
٣:٤(.

َمَّـلَكَتَأىَّـتَحُلُكآَال:َلاَقَف.َلُكْأَيِلُهَماَّـدُقَعِضُوَو«٣٣
.»ْمَّـلَكَت:َلاَقَف.يِمَالَك
٧ىلإ٦:٥سسفأو٤:٣٤انحويو٢٣:١٢بويأ

يقرشلارومأنمنارمأانهيِمَالَكَمَّـلَكَتَأىَّـتَحُلُكآَال
نأيناثلاو.ليبسلاءانبألناخالثيحةفايضلاهباجيإلوألا

.هتفايضضفرتنأنودءيشلكبملسيوءيشلكلمحي
عمسينألبقهحلمونابالزبخقوذينأىبأمهاربإدبعف
نأناباللذئنيحنوكيوناباللًافيضريصيكلذدعبوهتبلط
.دارأاملعفي

ْدَقُّبَّـرلٱَو٣٥.َميِهاَرْبِإُدْبَعاَنَأ:َلاَقَف٣٤«٤٩-٣٤
ًةَّـضِفَوًارَقَبَوًامَنَغُهاَطْعَأَو،ًاميِظَعَراَصَفًاّدِجَيَالْوَمَكَراَب
ُةَأَرْمٱُةَراَسْتَدَلَوَو٣٦.ًاريَِمحَوًالاَِمجَوًءاَمِإَوًاديِبَعَوًابَهَذَو
.ُهَلاَمَّـلُكُهاَطْعَأْدَقَف،ْتَخاَشاَمَدْعَبيِدِّـيَسِلًانْبٱيِدِّـيَس
ْنِميِنْبالًةَجْوَزْذُخْأَتَال:ًالِئاَقيِدِّـيَسيِنَفَلْحَتْسٱَو٣٧
لٱِتاَنَب

ْ
يفٌنِكاَساَنَأَنيِذَّـلٱَنيِّـيِناَعْنَك َىلِإْلَب٣٨،ْمِهِضْرَأِ

٣٩.يِنْبالًةَجْوَزُذُخْأَتَو،ِيتَريِشَعَىلِإَوُبَهْذَتِيبَأِتْيَب
لُقَف
ْ

ملٱيِنُعَبْتَتَالاَمَّـبُر:يِدِّـيَسِلُت
َّـبَّـرلٱَّـنِإ:ِيلَلاَقَف٤٠.ُةَأْرَْ

،َكَقيِرَطُحِجْنُيَوَكَعَمُهَكَالَمُلِسْرُيُهَماَمَأُتِْرسيِذَّـلٱ
ٍذِئَنيِح٤١.ِيبَأِتْيَبْنِمَوِيتَريِشَعْنِميِنْبالًةَجْوَزُذُخْأَتَف
لَحْنِمُأَّـَربَتَت

ْ
َكوُطْعُيَْملْنِإَو.ِيتَريِشَعَىلِإُءيَِجتاَمَنيِحيِف

لَحْنِمًائيِرَبُنوُكَتَف
ْ

لٱُتْئِجَف٤٢.يِف
ْ
لٱَىلِإَمْوَي

ْ
لُقَو،ِْنيَع

ْ
:ُت

يِذَّـلٱيِقيِرَطُحِجْنُتَتْنُكْنِإ،َميِهاَرْبِإيِدِّـيَسُهٰلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ
ملٱِْنيَعَىلَعٌفِقاَواَنَأاَهَف٤٣،ِهيِفٌكِلاَساَنَأ

لَو،ِءاَْ
ْ
َّـنَأْنُكَي

لٱ
ْ

َختيِتَّـلٱَةاَتَف
ْ
َهلُلوُقَأَوَيِقَتْسَتِلُجُر

َ
ْنِمٍءاَمَليِلَقيِنيِقْسٱ:ا

َكِلاَمِِجليِقَتْسَأاَنَأَو،َتْنَأْبَْرشٱ:َِيلَلوُقَتَف٤٤ِكِتَّـرَج
ملٱَيِه،ًاضْيَأ

ْذِإَو٤٥.يِدِّـيَسِنْبالُّبَّـرلٱاَهَنَّـيَعيِتَّـلٱُةَأْرَْ
لٱَنِمُدْعَبْغَرْفَأَْملاَنَأُتْنُك

ْ
يفِمَالَك لَقِ

ْ
ٌةَجِراَخُةَقْفِراَذِإ،يِب

لٱَىلِإْتَلَزَنَف،اَهِفِتَكَىلَعاَُهتَّـرَجَو
ْ

لُقَف.ْتَقَتْسٱَوِْنيَع
ْ

َهلُت
َ

:ا
ْبَْرشٱ:ِتَلاَقَواَهْنَعاََهتَّـرَجْتَلَزْنَأَوْتَعَْرسَأَف٤٦.يِنيِقْسٱ
جلٱِتَقَسَو،ُتِْبَرشَف.ًاضْيَأَكَلاَِمجيِقْسَأاَنَأَو

ْ
٤٧.ًاضْيَأَلاَمِ

لَأَسَف
ْ
َروُحاَنِنْبَليِئوُتَبُتْنِب:ْتَلاَقَف؟ِتْنَأْنَمُتْنِب:اَهُت

لِمُهَلُهْتَدَلَويِذَّـلٱ
ْ

خلٱُتْعَضَوَف.ُةَك
ْ
يفَةَماَزِ ِنْيَراَوِّـسلٱَواَهِفْنَأِ

َهٰلِإَّـبَّـرلٱُتْكَراَبَو،ِّـبَّـرلِلُتْدَجَسَوُتْرَرَخَو٤٨.اَْهيَدَيَىلَع
يفِيناَدَهيِذَّـلٱَميِهاَرْبِإيِدِّـيَس يِخَأَةَنْبٱَذُخآلٍنيِمَأٍقيِرَطِ
َىلِإًةَناَمَأَوًافوُرْعَمَنوُعَنْصَتْمُتْنُكْنِإَنآلٱَو٤٩.ِهِنْباليِدِّـيَس
.»ًالاَمِشْوَأًانيِمَيَفَِرصْنَألِينُوِربْخَأَفَّـالِإَو،ِينُوِربْخَأَفيِدِّـيَس

٤ع٣ع٢٥:٥و٢١:١٠ص٢١:٢ص١عو١٣:٢ص
:١ليئومص١٥١ع١٣ع١٢ع٨ع١٧:١ص٧ع٥ع
٢٦ع١٦:١٢لايقزحو٣:٢١ءايعشإو١١:٢٢لاثمأ١٣
٢:١٤عوشيو٤٧:٢٩ص٢٢:٢٣ص

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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عىلإ٣٤عيأتايآلاهذهنمىلوألاتايآلايفام(
ميهاربإلاوحأبملعمهلنكيملليئوتبتيبنأىلعلدي٣٦
-٣٧تايآلاو.دعُبلاىلعةأبانملالئاسومدعوةفاسملادعبل

ةعساتلاةيآلاو.هظافلأرثكأوهانعمبهركذمدقتامّصق٤٨
.)مكحلاتبوةقفرهبلطنوعبرالاو

ِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِم:ُليِئوُتَبَوُناَبَالَباَجَأَف٥٠«٥٢-٥٠
لَكُنْنَأُرِدْقَنَال.ُرْمَألٱَجَرَخ

ِّـ
ُةَقْفِراَذَوُه٥١ٍ.ْريَخْوَأٍَّرشِبَكَم

لَف.ْبَهْذٱَواَهْذُخ.َكَماَّـدُق
ْ
اَمَكَكِدِّـيَسِنْبالًةَجْوَزْنُكَت

ُهَّـنَأْمُهَمَالَكَميِهاَرْبِإُدْبَعَعِمَساَمَدْنِعَناَكَو٥٢.ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَت
.»ِضْرَألٱَىلِإِّـبَّـرلِلَدَجَس
٣١:٢٤ص١٢:١١سقرمو٢١:٤٢ىّتمو١١٨:٢٣رومزم

٢٦ع٢٠:١٥ص

هنألليئوتبهيبألبقنابالركُذُليِئوُتَبَوُناَبَالَباَجَأَف
ناكهنألهمأتيبيفرزاعيلأنيبوهنيبرمألاتبىلإقبس
امكتاجوزلاددعتلهمأتيبيفهيبأنعقرتفينبالا
لكدالوأناكو.نيرشعلاوةنماثلاةيآلاريسفتيفتفرع
اهمأانبااهاوخأةنيدلمقتنااذهلوًالقتسمًاتيبمهمأعمةجوز
مولاشبأاهوخأراماثلو.)٢٥-٣٤:١٣ص(يوالونوعمش
أبنُينأيرورضلانمناكو)٣٠-١٣:٢٢ليئومص٢(
رمألاكرتواوضراميضرفتيبلاسيئرهنألكلذبليئوتب
وأرشب«امهلوقو.)٥٥-٥٣ع(دعبركذُيملواهنباوةأرملل
:٣١صريسفترظنا(ءيشبضارتعالامدعنعةرابع»ريخ
٢٤(.

لٱَجَرْخَأَو٥٣«٥٣،٥٤
ْ

ًاباَيِثَوٍبَهَذَةَيِنآَوٍةَّـضِفَةَيِنآُدْبَع
َلَكَأَف٥٤.اَهِّـمُألَواَهيِخَألًافَُحتىَطْعَأَو،َةَقْفِرِلاَهاَطْعَأَو
ًاحاَبَصاوُماَقَّـمُث.اوُتاَبَوُهَعَمَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱَوَوُهَِبَرشَو
.»يِدِّـيَسَىلِإِينوُفِْرصٱ:َلاَقَف

ع١:٦ارزعو٢١:٣مايأ٢و١٢:٣٥و١١:٢و٣:٢٢جورخ
٥٩و٥٦

روصعلايفىرتشُتةأرملاتناكٍبَهَذَةَيِنآَوٍةَّـضِفَةَيِنآ
تناكلبيلحلادرجمايادهلانكتملف)٣٤:١٢ص(ةميدقلا
مسقُتايادهلاكلتتناكو.ةنيمثةعفانتاودأةدعكلذعم
.اهيخأوةقفرمأللهألامسقناكواهلهأوسورعلاىلع
تاموًاضيرمناكليئوتبنأإبنلااذهيفدوهيلاديلاقتنمو
ليئوتبيفقاحسإمالكبولسأنكلرزاعيلألوصوموييف
.)٢٨:٢ص(تامدقناكهنأىلعلديال

لٱِثُكْمَتِل:اَهُّمُأَواَهوُخَأَلاَقَف«٥٥
ْ

ْوَأًاماَّـيَأاَنَدْنِعُةاَتَف
.»ِيضْمَتَكِلٰذَدْعَب،ًةََرشَع
٢٩:٣ليئومص١

.رهشأةرشعوأةنسبكلذمهضعبّرسفًةََرشَعْوَأًاماَّـيَأ
ءزجللًامسامهدنعتناكةرشعلانإحّجرملارخآلاقو
ثالثىلإرهشلااومسقبرعلاو(.رهشلانمثلاثلا
نمو.)رخاوألارشَعلاوطسُولارشَعلاولوُألارشَعلاتارشع
تارشعىلإتقولاتمسقحراتةريشعنإقافتالابيرغ
.مهخيراتيفنييرصملاةداعك

٥٦«٥٨-٥٦ َهلَلاَقَف
ُ

َحَجْنَأْدَقُّبَّـرلٱَوِينوُقِّـوَعُتَال:ْم
وُعْدَن:اوُلاَقَف٥٧.يِدِّـيَسَىلِإَبَهْذَألِينوُفِْرصِا.يِقيِرَط
لٱ
ْ

ُهلَأْسَنَوَةاَتَف
َ

َهلاوُلاَقَوَةَقْفِراْوَعَدَف٥٨.ًاهاَفِشا
َ

ْلَه:ا
.»ُبَهْذَأ:ْتَلاَقَف؟ِلُجَّـرلٱاَذٰهَعَمَنيِبَهْذَت

يفةأرمللذئنيحنكيملِلُجَّـرلٱاَذٰهَعَمَنيِبَهْذَتْلَه
انهةقفرتناكفاهتجيزرمأيفرايتخالانمليلقالإقرشلا
نمتأرةحضاولاهللاةيانعةلدألًارظناهنأيفاهيخأواهيبأك
اهاضرتنلعأف)٥٠ع(رمألابعصيًائيشيتأتنأحيبقلا
ىرتنأعقوتتالتناكاهنأعمًالاحباهذللاهدادعتساو
.كلذدعباهءابرقأ

َميِهاَرْبِإَدْبَعَواَهَتَعِضْرُمَوْمُهَتْخُأَةَقْفِراوُفََرصَف«٥٩
.»ُهَلاَجِرَو

٣٥:٨ص

ملنكلنابالريغءانبأليئوتبلناكهنأليلداذهْمُهَتْخُأ
.نابالىوسمهنمدحأركذُي

ىلإةبوبحمتناكوةروبدةعضرملاهذهمسااَهَتَعِضْرُم
:٣٥ص(اهيلعهحوننمرهظيامكبوقعيىلإمثةقفر
٨(.

َهلاوُلاَقَوَةَقْفِراوُكَراَبَو٦٠«٦٠،٦١
َ

يِريِص.اَنُتْخُأِتْنَأ:ا
لَو،ٍتاَوَبَرَفوُلُأ

ْ
ُةَقْفِرْتَماَقَف٦١.ِهيِضِغْبُمَباَبِكُلْسَنْثِرَي

جلٱَىلَعَنْبِكَرَواَُهتاَيَتَفَو
ْ
لٱَذَخَأَف.َلُجَّـرلٱَنْعِبَتَوِلاَمِ

ْ
َةَقْفِرُدْبَع

.»ىَضَمَو
٢٢:١٧ص١٧:١٦ص

»تاوبرفولأب«داريوفالآةرشعةوبرلاٍتاَوَبَرَفوُلُأ
ومنلاورامثإلالوألانامسقةكربلاهذهو.ةرثكلادرجمانه

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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يفراصتنالايناثلاو.)١:٢٨ص(ةميدقلاةيصولاقفوىلع
.)٢٢:١٧صرظنا(برحلا

ْذِإيِئُرَْيَحلِرْئِبِدوُرُوْنِمىَتَأْدَقُقاَحْسِإَناَكَو«٦٢
يفًانِكاَسَناَك جلٱِضْرَأِ

ْ
.»ِبوَُن

٢٥:١١و١٦:١٤ص

يبونجيفتناكو)١٦:١٤ص(رجاهرئبيهيِئُرْيََحل
ًاماقمتناك)ةحاو(ءاعرجكلانهو)١٢:٩ص(دالبلا

ناكثيحعبسرئبراوجيف)٢٥:١١ص(قاحسإىلإًابوبحم
رزاعيلأنأنمدبالو.)٢٣:٢ص(ةراستوممويميهاربإ
ناكمنملوجتميهاربإناعطقتناكوًارهشأرفسلابلغش
يفيهنيأفرعيناكرزاعيلأنكلةدملاكلتيفرخآىلإ
ىلإلابجلانمناعطقلالقننامزةقباسلاهتفرعملتقولك
.لابجلاىلإلوهسلانمولوهسلا

يفَلَّـمَأَتَيِلُقاَحْسِإَجَرَخَو«٦٣ حلٱِ
ْ

ملٱِلاَبْقِإَدْنِعِلَْق
،ِءاَسَْ

.»ٌةَلِبْقُمٌلاَِمجاَذِإَوَرَظَنَوِهْيَنْيَعَعَفَرَف
١٤٣:٥و١١٩:١٥و٧٧:١٢و١:٢رومزمو١:٨عوشي
٢٣:١١ةينثتو١٤:٢٧جورخ

يفَلَّـمَأَتَيِل دوهيلايرسفمنمنوريثكّرسفِلْقَْحلٱِ
دوهيلاةالصلًاقفاوماذهناكوةيلقعلاةالصلابانهلمأتلا
يذلاهللالمحزمرقاحسإةيجسلقفاوماذهو.ةيئاسملا
.)٢٢:٧ص(هافحتفيملحبذلاىلإقيس

ِنَعْتَلَزَنَفَقاَحْسِإْتَأَرَفاَهْيَنْيَعُةَقْفِرْتَعَفَرَو«٦٤
جلٱ
ْ

.»ِلََم
٢٥:٢٣ليئومص١و١٥:١٨عوشي

مويلااذهىلإقرشلايفةداعلالزتملِلَمَْجلٱِنَعْتَلَزَنَف
لّجرتهنمىمسأوهنمبىقتلااذإبكارلاناسنإلانإ
ريغةربكتمتنُظلةقفرلّجرتتملولفهيمدقىلعهيلإىشمو
ناكامك(اهديسهنأواهنمىمسأقاحسإنأبةفرتعم
اهنوكقوفتناكةقفرنإانلرهظيانهف.)ةراسديسميهاربإ

ةيانعللعوضخلاوعضاوتلاوفطللاةياغىلعًادجةليمج
.ةيهلإلا

لِلْتَلاَقَو٦٥«٦٥،٦٦
ْ

ملٱُلُجَّـرلٱاَذٰهْنَم:ِدْبَع
يفِيشاَْ ِ

حلٱ
ْ

لٱَلاَقَف؟اَنِئاَقِلِلِلَْق
ْ

لٱِتَذَخَأَف.يِدِّـيَسَوُه:ُدْبَع
ْ

َعُْقُرب
لٱَثَّـدَحَّـمُث٦٦.ْتَّـطَغَتَو

ْ
يِتَّـلٱِروُمُألٱِّـلُكِبَقاَحْسِإُدْبَع

.»َعَنَص

فزُتقرشلايفسورعلاتناكْتَّـطَغَتَوَعُقُْربْلٱِتَذَخَأَف
رمحأذئنيحاهعقربناكوهلكدسجلاةبجحماهجوزىلع
ضيبأوأقرزأفافزلامايأريغيفيأيداعلاعقربلاو
جاوزلادعبناكو.هسورعاهنأقاحسإلكلذبةقفرترهظأف
ةراسكلاميبأونويرصملاىأراذهلوعقربتتسورعلانأردني
.ًادجةليمجاهنأاوفرعف

َةَقْفِرَذَخَأَو،ِهِّـمُأَةَراَسِءاَبِخَىلِإُقاَحْسِإاَهَلَخْدَأَف«٦٧
.»ِهِّـمُأِتْوَمَدْعَبُقاَحْسِإىَّـزَعَتَف.اَهَّـبَحَأَوًةَجْوَزُهَلْتَراَصَف

٣٨:١٢ص

ءابخليحاروةئيلنملكلناكاذكوَةَراَسِءاَبِخ
.)هريسفتو٢٨عًاضيأرظناو٣١:٣٣ص(صاخ

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ةروطقميهاربإجوزت

»ُةَروُطَقاَهُمْسٱًةَجْوَزَذَخَأَفُميِهاَرْبِإَداَعَو«١
١:٣٢مايأ١و٦عو١٦:٣ص

جوزتميهاربإنأموهفملاًةَجْوَزَذَخَأَفُميِهاَرْبِإَداَعَو
هضرتعيالوحّجرملاوهاذهنأعموةراستومدعبةروطق
تقولانيعُياللوقلااذهذإخلا»ذخأفميهاربإداع«وهلوق
ةنس١٧٥شاعوةراستوممويةنس١٣٧نباناكميهاربإو
اهنمهلدلووةروطقجوزتفقاحسإجاوزدعبهدحوكرُتو
ص(يفهلوقكلذىلعديحولاضارتعالاامنإ.نينبةتس
نبالنبادلوينأةعيبطلافالخىلعهنأديفيام)١٧:١٧
هلدلوينأةعيبطلافالخىلعنوكينأىلوألابفةنسةئم
جوزتهنأاوأرنيذلاو.كلذنمةنسنيعبرأوحندعبنونب
ءامسأركذبكلذىلعاولدتساةراستوملبقةروطق
نوكيالكلذنإو)٤و٣ع(يفةروطقنمميهاربإةدفح
نألامتحالفيعضليلدلااذهنكلو.ليوطنامزدعبالإ
.ذئنيحاوناكمهنأنايبلالةلالسلانايبلانهمهركذبتاكلا
دعبميهاربإلةوقلاهتبهنععجريملهللانأبلاكشإلاعفدنو
لاكشإلاعفدو.ةدملاكلتلكهيلعاهاقبأفةراستوم
ميهاربإنإفاهنيعرجاهيهةروطقنإمهلوقبدوهيلاورسفم
ميهاربإداعويأ»داعو«باتكلالوقليلدبهيلإاهدر

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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ةراشإ٦عيفنكلوةروطقذئنيحاهمساناكورجاهجوزتو
يفو.ميهاربإيرارسةلمجنماتناكةروطقورجاهنأىلإ
ةروطقريغرجاهنأىلعنايبحضوألوألامايألارابخأرفس
ىلعديزنو.)١:٣٢مايأ١(ةدحىلعامهنملكلسنركذل
ناكفقاحسإدلُومويةنس١٤نباناكليعامسإنإكلذ
دقرجاهنوكتفةنسنيسمخوعبرأنباقاحسإجاوزموي
تدلوةروطقنأركُذيذلاوةدالولانستزواجوتربك
.نينبةتسميهاربإل

،َناَيْدِمَو،َناَدَمَو،َناَشْقَيَو،َناَرْمِزُهَلْتَدَلَوَف«٢
.»ًاحوُشَو،َقاَبْشِيَو
:٦ةاضقو٣:١جورخ٣٦و٣٧:٢٨ص٣٣و١:٣٢مايأ١
٢:١١بويأ٦٠:٦ءايعشإو١

ميهاربإلسننطونأموريجوسوفيسويىأرَناَرْمِز
ةيبرعلايأةيبرعلاسكليفبةفورعملانميلاةروطقنم
.عطاقليلدبدَّـيؤيملكلذنكلةديعسلا

هلسنرهتشاوةروطقءانبأءامظعنمناكَناَدَم
ةيناربعلاب)٣٧:٣٦ص(يفاوعدو.)٣٧:٢٨ص(ةراجتلاب
راصونايدملسنبطلتخانادملسننأرهاظلافنيينادم
ومحنورثينيينايدملانمناكو.ةدحاوةليبقنالسنلا
اووقواونغةراجتلابمهحاجنلو)١٦و٢:١٥جورخ(ىسوم
.)٨و٧و٦صةاضق(نييليئارسإللةبهراوراصو

هلسننمبويأقيدصيحوشلاددلبلعلًاحوُش
.)٢:١١بويأ(

:َناَدَدوُنَبَناَكَو.َناَدَدَواَبَش:ُناَشْقَيَدَلَوَو٣«٥-٣
ُرْفِعَوُةَفْيَع:َناَيْدِموُنَبَو٤.َميِّـمُألَوَميِشوُطَلَوَميِروُّشَأ
لَأَوُعاَديِبَأَوُكوُنَحَو

ْ
ىَطْعَأَو٥.َةَروُطَقوُنَبِءَالُؤٰهُعيَِمج.ُةَعَد

.»ُهَلَناَكاَمَّـلُكَقاَحْسِإُميِهاَرْبِإ
٤٩:٨و٢٥:٢٣ايمرإو٢١:١٣ءايعشإ٦:١٩و١:١٥بويأ
:٢٤ص٦٠:٦ءايعشإ٢٧:٢٣لايقزح٢٥:١٣لايقزحو

٣٦

ناددوابشنإًالبقركذنكلَناَدَدَواَبَش:ُناَشْقَيَدَلَوَو
نأىلعناهربانهانلف)١٠:٧ص(شوكنبةمعرانبا
هذهنإوةنيعمنكامأىلإريشتةيبسنلالوادجلاهذه
اولوتساونويماسلامهبلغمثنييماحلابةلهآتناكنكامألا
حيجرتلالكحّجريفميهاربإلسنمهنأنوعدياوناكواهيلع
نمناقيرفامهفنيلجريمساباسيلانهناددوابشنأ
ناددوابسمسابايعُدوماحصرأىلعايلوتساناشقيينبا

٦:٢٠ايمرإ(يفناضرأامهنأّنيُبدقوامهلسننمامهنأل
.)خلا١٣-٣٨و٢٢و٢٧:١٥و٢٥:١٣لايقزحو٤٩:٨و

صاخشأءامسأبتسيلهذهَميِّـمُألَوَميِشوُطَلَوَميِروُّشَأ
.نويناددلااهيلإمسقنالئابقءامسأيهلب

ْمُهاَطْعَأَفَميِهاَرْبِإلْتَناَكِيتاَوَّـللٱِّـيِراََّـرسلٱوُنَباَّـمَأَو«٦
ِضْرَأَىلِإًاقَْرشِهِنْبٱَقاَحْسِإْنَعْمُهَفََرصَواَياَطَعُميِهاَرْبِإ
ملٱ
.»ٌّيَحُدْعَبَوُهَوِِقْرشَْ
٦:٣ةاضق٢١:١٤ص١ع

نيبامميبونجلامسقلاوبرعلادالبيأِقِْرشَْملٱِضْرَأ
لزتملو.اهيلعاولوتساودالبلاكلتلهأىلعاووقفنيرهنلا
ربكىتممهنإفميهاربإلعفنولعفيمويلااذهىلإودبلا
اقول(لاملاوأكالمألانمهبيصندلولكاوطعإمهدالوأ

.تيبلايفربكألانوكرتيوةهجىلإلكبهذيف)١٥:٢١

ٌةَئِم:اَهَشاَعيِتَّـلٱَميِهاَرْبِإِةاَيَحيِنِسُماَّـيَأِهِذٰهَو«٧
.»ًةَنَسَنوُعْبَسَوٌسَْمخَو

سمخنباميهاربإناكًةَنَسَنوُعْبَسَوٌسَْمخَوٌةَئِم
ضرأنكسف)١٢:٤ص(ناراحكرتمويةنسنيعبسو
ليوطلاهناميإناحتمايفهعبرلغشلماكنرقوحنناعنك
ادلُوبوقعيووسيعناكذإوقاحسإهلدلوينألبق
دنعامهنملكناك)٢٦ع(ةنسنيتسنباوهوقاحسإل
ارظنامهنأحجريفةرشعةسماخلانسيفميهاربإةافو
.هتكربىلعالصحوةريثكًارارمميهاربإامهدج

ِحلاَصٍةَبْيَشِبَتاَمَوُهَحوُرُميِهاَرْبِإَمَلْسَأَو«٨
َ
ًاخْيَش،ٍة

.ِهِمْوَقَىلِإَّـمَضْنٱَو،ًاماَّـيَأَناَعْبَشَو
٣٣و٤٩:٢٩و٣٥:٢٩ص١٥:١٥ص

ىرخألاةايحلاىلعلدياذهِهِمْوَقَىلِإَّـمَضْنٱ...ُميِهاَرْبِإ
نينوفدماونوكيملهموقنألدسجلانعسفنلالاصفنادعب
ةدلاخلاهسفننإىنعملافنفُدثيحناعنكضرأيف
:١١نييناربعو١٥:١٥صريسفترظنا(مهسوفنىلإتمضنا

١٦(.

يفُهاَنْبٱُليِعاَمْسِإَوُقاَحْسِإُهَنَفَدَو٩«٩،١٠ ِةَراَغَمِ
ملٱ
يفِةَليِفْكَْ حلٱَرَحوُصِنْبَنوُرْفِعِلْقَحِ

ْ
١٠اَرَْممَماَمَأيِذَّـلٱِّـيِّـثِ

حلٱ
ْ

َنِفُدَكاَنُه.ٍّثِحيِنَبْنِمُميِهاَرْبِإُهَاَرتْشٱيِذَّـلٱِلَْق
.»ُهُتَأَرْمٱُةَراَسَوُميِهاَرْبِإ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ص١٨و٢٣:١٧ص٢٣:٩ص٥٠:١٣و٣٥:٢٩ص
٤٩:٣١

نسيفذئمويقاحسإناكُهاَنْبٱُليِعاَمْسِإَوُقاَحْسِإ
نينامثلاوةعساتلانسيفليعامسإونيعبسلاوةسماخلا
ةوادعلادعبامهيبأربقىلعنيقيدصناخيشلااذهىقالتف
ىلعبرعلادالبىصقأيفةروطقءانبأناكو.ةريثكنينس
ديعبريغ)٢١:٢١ص(نارافليعامسإنطوناكورهظيام
.يئُريحلرئبدنعيذلاقاحسإنطونع

.ُهَنْبٱَقاَحْسِإَكَراَبَهللاٱَّـنَأَميِهاَرْبِإِتْوَمَدْعَبَناَكَو«١١
.»يِئُرَْيَحلِرْئِبَدْنِعُقاَحْسِإَنَكَسَو

٢٤:٦٢و١٦:١٤ص

ىلعمالكلامتةكربلاهذهبُهَنْبٱَقاَحْسِإَكَراَبَهللاٱَّـنَأ
هللاباتكءازجأنمنيمثعفانءزجوهوحراتديلاوم
يفيذلادعولامامتإبولسأهيفوليجنإلاميلعتساسأو
ناميإلاناحتماوراتخملاسنجلالصأنايبوأ)٣:١٥ص(
برقلابةءوبنلارونومنوةعيرشلاءاطعإىلإليبسلاديهمتو
.هللاعمميهاربإراسهبيذلا

ليعامسإديلاوم

ُهْتَدَلَويِذَّـلٱ،َميِهاَرْبِإِنْبَليِعاَمْسِإُديِلاَوَمِهِذٰهَو«١٢
ملٱُرَجاَه

ْ
.»َميِهاَرْبِإلَةَراَسُةَيِراَجُةَّـيِْرصِ
١٦:١٥ص

ليعامسإمساهللاكرتيملَليِعاَمْسِإُديِلاَوَمِهِذٰهَو
حيسملاهنميتأييذلالسنةلباقمبهلسنركذفًايسنم
دوهيللالعيمجللصلخمحيسملانإًانايبدسجلابسح
.طقف

ْمِهِئاَمْسَأِبَليِعاَمْسِإيِنَبُءاَمْسَأِهِذٰهَو١٣«١٥-١٣
،ُليِئْبَدَأَو،ُراَديِقَو،َليِعاَمْسِإُرْكِبُتوُياَبَن:ْمِهِديِلاَوَمَبَسَح
،اَمْيَتَو،ُراَدَحَو١٥،اَّـسَمَو،ُةَموُدَو،ُعاَمْشِمَو١٤،ُماَسْبِمَو
.»ُةَمْدِقَو،ُشيِفاَنَو،ُروُطَيَو
٦٠:٧ءايعشإو٣٦:٣و٢٩:٩ص٣١ىلإ١:٢٩بويأ
٤٩:٢٨ايمرإو٦٠:٧و٤٢:١١ءايعشإو١:٥داشنألاديشن
:٢١ءايعشإو٦:١٩بويأ٢١:١١ءايعشإ٢٧:٢١لايقزحو
٥:١٩مايأ١و٣:١اقولو٥:١٩مايأ١و٢٥:٢٣ايمرإو١٤

مهنمبرعلانملئابقمهوَليِعاَمْسِإيِنَبُءاَمْسَأِهِذٰهَو
يريثكلاةاعرلانمناتليبقلاناتاهو»راديقوتويابن«
ةليبقلاهذهتفصوو»اميتو«.)٢١:١١ءايعشإ(ناعطقلا
ةراجتلايفةدهتجمتناكو)٢١:١٤ءايعشإ(ةفايضلاومركلاب
ميهاربإلسننمامهريغوشيفانوروطيو)٢٥:٢٣ايمرإ(
مايأ١(مهوهبلغوهفالحأونيبوأرمهبراحةيرصملارجاهنم
نمو.)٣:١اقول(ةيروطيأراصفروطيمساّريُغو.)٥:١٩
باتكلامجعمبهيلعفليعامسإينبلكىلعمالكلادارأ
ةرشعينثالالئابقلانطوناكو.هلاثمأوثمسلسدقملا
تدتمافبرعلادالبنميلامشلامسقلاليعامسإنميتلا
مهلقبيملىتحنييناطقيلاتداسونامزلايلاوتىلعكلانه
وأءارمأليعامسإءانبأيعُدو.)٣٠-١٠:٢٦ص(ركذ
يماسلسنليعامسإنعأشنهنأكلذنمانلف.ءاسؤر
نارافىلعمهبليعامسإىلوتسافرصمىلإمدقتيناكريبك
.)١٢:١٥ص(ًاثاريممهلاهكرتو

ْمِهِراَيِدِبْمُهُؤاَمْسَأِهِذٰهَو،َليِعاَمْسِإوُنَبْمُهِءَالُؤٰه«١٦
هنوُصُحَو .»ْمِهِلِئاَبَقَبَسَحًاسيِئَرََرشَعاَنْثٱ.ِْمِ

١٧:٢٠ص

مهنمفًامايخوىرقمهرايدتناكِْمِهنوُصُحَوْمِهِراَيِدِب
ءايعشإو١٠:٨رومزمو٢٥:٣١نييوال(رضحمهنموودب

.)٢٥:٤لايقزحو٦:٥٤مايأ١و١٠:١ددعو٤٢:١١

َنوُثَالَثَوٌعْبَسَوٌةَئِم:َليِعاَمْسِإِةاَيَحوُنِسِهِذٰهَو«١٧
.»ِهِمْوَقَىلِإَّـمَضْنٱَوَتاَمَوُهَحوُرَمَلْسَأَو.ًةَنَس
٨ع

ةئملانسيفقاحسإنوكيفًةَنَسَنوُثَالَثَوٌعْبَسَوٌةَئِم
ةئمنباقاحسإيفوتوليعامسإةافودنعنيرشعلاوةثلاثلاو
نيسمخوًاعبسليعامسإةافودعبشاعدقنوكيفنينامثو
.ةنس

اَمَنيِحَْرصِمَماَمَأيِتَّـلٱَروُشَىلِإَةَليِوَحْنِماوُنَكَسَو(«١٨
.»َلَزَنِهِتَوْخِإِعيَِمجَماَمَأ.)َروُّشَأَوْحَنُءيَِجت
١٦:١٢ص١٥:٧ليئومص١

:١٠صرظنا(مجعلاجيلخدنعبونجلايفَةَليِوَح
٢٩(.

يهورصمةهجنميبرغلامهمختروشتناكَروُش
.)١٥:٧ليئومص١(اهنيعقيلامعضرأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٢٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفتناكروشنأىنعملاسيلَروُّشَأَوْحَنُءيَِجتاَمَنيِح
ونباهنكسيتلاضرألليبرغلادحلااهنألبروشأىلإقيرطلا
.ليعامسإ

تناك.هتوخإلكضرأيقرشيأِهِتَوْخِإِعيَِمجَماَمَأ
.قرشلاىلإبرعلادالبتناكونيطسلفيلامشروشأ

٢٩ىلإ١٩عقاحسإديلاوم
قاحسإينباداليم

ُميِهاَرْبِإَدَلَو:َميِهاَرْبِإِنْبَقاَحْسِإُديِلاَوَمِهِذٰهَو«١٩
.»َقاَحْسِإ
١:٢ىتم

نيبقاحسإديلاومتناكهّلعلَقاَحْسِإُميِهاَرْبِإَدَلَو
مهلملاخرؤملانكلانهركُذامرخآىلإماسنمذئمويسانلا
.رشبلاءادفنمهللادصقنايبليرورضوهاماهنمركذ

،ًةَجْوَزِهِسْفَنِلَذََّـختااَّـَملًةَنَسَنيِعَبْرَأَنْبٱُقاَحْسِإَناَكَو«٢٠
ِناَّـدَفْنِمِّـيِماَرَألٱَناَبَالَتْخُأ،ِّـيِماَرَألٱَليِئوُتَبَتْنِبَةَقْفِر
.»َماَرَأ

٣٣:١٨و٣١:١٨و٢٨:٢ص٢٤:٢٩ص٢٢:٢٣ص

١٠:٢٢صرظنا(مارألسننموهيذلايأِّـيِماَرَألٱ
يتلانيرهنلامارأبتسيليهفمارأنادفدالبلامساو)٢٣و
.ناراحلةرواجملاضرألايهلب)٢٤:١٠ص(يفتركُذ

ْتَناَكاََّـهنَألِهِتَأَرْمٱِلْجَألِّـبَّـرلٱَىلِإُقاَحْسِإَّـىلَصَو«٢١
.»ُهُتَأَرْمٱُةَقْفِرْتَلِبَحَف،ُّبَّـرلٱُهَلَباَجَتْسٱَف،ًارِقاَع
٩:١٠ةيمورو٨:٢٣ارزعو٣٣:١٣مايأ٢و٥:٢٠مايأ١

.)ميهاربإهوبأيلصيناكامك(ِّـبَّـرلٱَىلِإُقاَحْسِإَّـىلَصَو
تيقبو)ةراسهمأك(ًارِقاَعْتَناَكاََّـهنَألِهِتَأَرْمٱِلْجَأل

.)٢٦ع(ةنسنيتسنباقاحسإوتدلواهنألةنس٢٠ًارقاع
ًالكتمناكهنكلكلذلًاقلقناكقاحسإنأيفبيرالو
.ىريهوهيلبجيفتوملانمهادفيذلابرلادعوىلع
امهنإوًازاتممنوكيامهلسننأنادلاولاملعةقفرتدلواملو
.نيدلولاةبيرتباينتعينأامهيلعبجي

لٱَمَحاَزَتَو«٢٢
ْ

يفِناَدَلَو طَبِ
ْ

اَذَكٰهَناَكْنِإ:ْتَلاَقَف،اَهِن
.»َّـبَّـرلٱَلَأْسَتِلْتَضَمَف؟اَنَأاَذاَمِلَف

١٠:٢٢و٩:٩ليئومص٢٧:٤٦١ص

نيمأنمناتفلتخمناتمأميهاربإنمماقِناَدَلَوْلٱَمَحاَزَتَو
ةدحاومأنمناتفلتخمناتمأقاحسإنمماقنكلنيتفلتخم
.ًادلوينألبقامهنيبماصخلاعقوو

ىقبأاذاملىنعملامهضعبلاقاَنَأاَذاَمِلَفاَذَكٰهَناَكْنِإ
ةباجإيلبحناكنإىنعملانإحّجرملارخآلاقو.ةيح
بولسألااذهىلعملأتأوبذعُأانأاذاملفيجوزةالصل
.برلاتلأسفةلعلافرعتنأتدارأفبيرغلا

يكلمىلإالوماسىلإضمتملَّـبَّـرلٱَلَأْسَتِلْتَضَمَف
ًايحناكيذلاميهاربإىلإالونوريثكنظامكقداص
لاقامكةيميهاربإلاةرسألاحبذمىلإتضملبذئموي
كلذنإحجرملاولزانمةدعقاحسإلناكو.ترودويث
لوخدلوأيفميقُأليإتيبوهيذلالزنملادنعناكحبذملا
ةسادقلابًازاتممناككلذلو)١٢:٧ص(دعوملاضرأميهاربإ
يفبيرالفذئمويكلانهناكدقميهاربإناكنإوهريغىلع
.ةقفرعمىلصهنأ

َهلَلاَقَف٢٣«٢٣،٢٤
َ

يف:ُّبَّـرلٱا طَبِ
ْ

ْنِمَو،ِناَتَّـمُأِكِن
ٌريِبَكَو،ٍبْعَشَىلَعىَوْقَيٌبْعَش:ِناَبْعَشُِقَرتْفَيِكِئاَشْحَأ
يفاَذِإَدِلَتِلاَهُماَّـيَأْتَلَمَكاَّـمَلَف٢٤ٍريِغَصِلُدَبْعَتْسُي طَبِ

ْ
اَهِن

.»ِناَمَأْوَت
يخالمو٤٠و٢٧:٢٩ص٨:١٤ليئومص٢و٢٤:١٨ددع
١٣و٩:١٢ةيمورو٣و١:٢

َهلَلاَقَف
َ

لاقلبملحيفالوميهاربإمفباهللقيملُّبَّـرلٱا
اهلرهظلهملعنالو.ءاوحومدآبطاخيناكامكًاسأراهل
الوبولسأريغىلعوأارممتاطولبدنعميهاربإلرهظامك
نلعُيملبولسالانألانسفنأنمًابولسأعرتخننأردقن
.ًاميدقسانلاملكيناكهوهينإملعننأيفكيو

يف نإهتصالخورعشةيناربعلايفباوجلاِناَتَّـمُأِكِنْطَبِ
امهنملكنمنوكيواياجسلايفنافلتخياهمحريفنيدلولا
ًادبعًالوأدولوملانمبعشلانوكيونايداعتيبعش
.ًايناثدولوملانمبعشلل

ُهَمْسٱاْوَعَدَف،ٍرْعَشِةَوْرَفَكُهُّلُك،َرَْمحَأُلَّـوَألٱَجَرَخَف«٢٥
.»َوُسيِع

٢٣و٢٧:١١ص

محَأ
َْ

ع(مودأمسالةيناثةلعوهو»ينومدا«ةيناربعلايفوَر
٣٠(.

.ىزعملادلجلثمرعشتاذةورفكيأٍرْعَشِةَوْرَفَكُهُّلُك
.هليوطرعشلاريثكيأينارعشوأرعشأهانعمَوُسيِع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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،وُسيِعِبِقَعِبٌةَضِباَقُهُدَيَوُهوُخَأَجَرَخَكِلٰذَدْعَبَو«٢٦
اَّـَملًةَنَسَنيِّـتِسَنْبٱُقاَحْسِإَناَكَو.َبوُقْعَيُهُمْسٱَيِعُدَف
.»اَمُْهتَدَلَو
٢٧:٣٦ص١٢:٣عشوه

ةدالونيبنوكينأبلغيوُسيِعِبِقَعِبٌةَضِباَقُهُدَيَو
بوقعيدلُوانهنكلرثكأوأةعاسرخآلاونيمأوتلادحأ
هنأكدلُويأةرابعلاىنعماذهورخأتالبوسيعرثأىلع
يهفركذُينامزنيدلوملانيبنكيملىتحهبقعبكسام
.ليثمتوأةيانك

وأبقاعوأبقعتيوأبقعييأَبوُقْعَيُهُمْسٱَيِعُدَف
.)٢٧:٣٦ص(ًائيدرًامساوسيعهلعجوبقعتم

وسيععيبوبوقعيووسيعنملكاياجسنايب
هتيروكب

لٱَِربَكَف«٢٧
ْ

،َدْيَّـصلٱُفِرْعَيًاناَسْنِإوُسيِعَناَكَو.ِناَمَالُغ
لٱَناَسْنِإ

ْ
خلٱُنُكْسَيًالِماَكًاناَسْنِإُبوُقْعَيَو.ِةَّـِيَرب

ْ
.»َماَيِ

٣٧:٣٧رومزمو٢:٣و٨و١:١بويأ٤و٢٧:٣ص
١١:٩نييناربع

ناكفامهنملكاياجسربكلابترهظفِناَمَالُغْلٱَِربَكَف
ةحولفملاريغةيدابلانكسيًايودبديصلايفًارهاموسيع
.لامكلاءاروىعسيبوقعيناكو)٤:٨صرظنا(

نكلًاضيأمايخلانكسيناكوسيعوَماَيِْخلٱُنُكْسَي
لهأكالردملاورضحلالهأكةدحاوضرأبميقيناكبوقعي
ناكاذهلوهيعارموهناعطقوهيشاومبينتعيلاحرتلاوربولا

فالتخاأشنأاياجسلايفنيدلولافالتخاف.همأىلإًابوبحم
وسيعقاحسإبحأفامهتهجنمنيدلولابولقيفروعشلا
.بوقعيةقفرتبحأامك

يفَّـنَألَوُسيِعُقاَحْسِإَّـبَحَأَف«٢٨ ُةَقْفِراَّـمَأَو،ًادْيَصِهِمَفِ
.»َبوُقْعَيُّبُِحتْتَناَكَف

٢٧:٦ص٣١و٢٥و١٩و٢٧:٣ص

يفَّـنَأل ماعطكقاحسإمفيفناكهنأليأًادْيَصِهِمَفِ
ًاريثكبرعلاخويشلذلياممديصلامحلووسيعديصنم
.ًاخيشذئمويقاحسإناكو

َنِموُسيِعىَتَأَف،ًاخيِبَطُبوُقْعَيَخَبَطَو٢٩«٣٣-٢٩
حلٱ
ْ

طَأ:َبوُقْعَيِلوُسيِعَلاَقَف٣٠.اَيْعَأْدَقَوُهَوِلَْق
ْ

ْنِميِنْمِع
٣١.)َموُدَأُهُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِل(.ُتْيَيْعَأْدَقِّـينَألِرَْمحَألٱاَذٰه

لٱيِنْعِب:ُبوُقْعَيَلاَقَف
ْ
اَنَأاَه:وُسيِعَلاَقَف٣٢.َكَتَّـيِروُكَبَمْوَي

ملٱَىلِإٍضاَم
:ُبوُقْعَيَلاَقَف٣٣؟ٌةَّـيِروُكَبِيلاَذاَمِلَف،ِتْوَْ

لٱَِيلْفِلْحٱ
ْ
.»َبوُقْعَيِلُهَتَّـيِروُكَبَعاَبَف.ُهَلَفَلَحَف.َمْوَي

١٢:١٦نييناربع٣٦:١ص

ًط
َ

ةيربلايفبعتدقوسيعناكاخيِبَطُبوُقْعَيَخَب
ًاريثكهاهتشاخيبطلاةحئارّمشاملفًاعئاجتيبلاىلإعجرو
صتخياممناكورمحألاسدعلاخيبطخيبطلاكلذناكو
ذئنيحةصرفبوقعيىأرفهمعطينأبهيلعحلأفبوقعيب
دعوللديحولاثراولاوهنوكيوةيروكبلاىلعيلوتسينأل
.سدقملايهلإلا

ىعدينأوسيعلناك.رمحأيأَموُدَأُهُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِل
ًامساكلذراصانهنكلهتدالودنعهنوللكلذلبقمودأ
.هلًاروهشم

َلَكَأَف،ٍسَدَعَخيِبَطَوًازْبُخَوُسيِعُبوُقْعَيىَطْعَأَف«٣٤
لٱوُسيِعَرَقَتْحٱَف.ىَضَمَوَماَقَوَِبَرشَو

ْ
.»َةَّـيِروُكَب

١٥:٣٢سوثنروك١و٢٢:١٣ءايعشإو٨:١٥ةعماج

يهوةيروكبلابثرتكيمليأىَضَمَوَماَقَوَبَِرشَوَلَكَأَف
كلذدعبوسدعلانمةلكأاهيلعرثآفتاكربلانسحأنم
معن.ًائيشرسخيملهنأكلعفامىلعمدنوأنزحبرعشيمل
نابأهنكلقحلاننسكلسيملًالاتحمكلذبناكبوقعينإ
كلذعمونأشاذًاسدقمًارمأةيروكبلابسحيناكهنأ
ابأراصمعن.ًاديدشًاباقعبقوعوهلايتحاىلعيزوج
عمهنكلهنمحيسملاءاجيذلاراتخملاسنجلادعوملابعش
نمبرههنإف.راطخألاوايالبلاةريثكهتايحتناكاذه
كلذنععجرهنكل.هعادخىلعًاباقعيقلاميقلوهيخأ
لدُبىتحقحلاننسىلعىرجوةصلاخةبوتباتوًاريخأ
رهظدقو.ليئارسإيحورلاهمساببوقعييملاعلاهمسا
هبناميإلاوهللاىلعلكوتلانمًاءولممناكهنأكلذدعب
نمًارهطمونحوةبحموفطلاذتاذلاوملاعلابحًالزتعم
ننسيفًامدقتمهنماهرودصىلعًافسآةقباسلاهماثآ
عمريمأ«هانعميذلاديدجلامسالاقحتساىتحةسادقلا
.»هللا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

رارجىلإقاحسإباهذ

يفَناَكَو«١ جلٱُْريَغٌعوُجِضْرَألٱِ
ْ

يفَناَكيِذَّـلٱِلَّـوَألٱِعُو ِ
لٱِكِلَمَكِلاَميِبَأَىلِإُقاَحْسِإَبَهَذَف،َميِهاَرْبِإِماَّـيَأ

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»َراَرَجَىلِإ
٢٠:٢ص١٢:١٠ص

ةرجاهملاننسىلعًايرجَراَرَجَىلِإ...ُقاَحْسِإَبَهَذَف
ىلإبهذينأدصقيقاحسإناك.)١٢:١٥ص(ةيماسلا
هلققحكلذبوناعنكضرأبميقينأهرمأهللانكلرصم
ًانكاسذئمويقاحسإناكو.هيبألدعولاىضتقمباهثريهنأ
مويلاةفرعملاقحفرعيمللحملااذهو.»يئريحل«رئبدنع
رارجىلإهنمبهذقاحسإنألبونجلاىلإًاديعبناكهنكلو
.رصمىلإةيدؤملاقيرطلاىلع

يفْنُكْسٱ.َْرصِمَىلِإْلِزْنَتَال:َلاَقَوُّبَّـرلٱُهَلَرَهَظَو«٢ ِ
.»َكَلُلوُقَأيِتَّـلٱِضْرَألٱ

١٢:١ص

ةيآلايفهلهروهظادعامطقفةرملاهذهُّبَّـرلٱُهَلَرَهَظَو
يفميهاربإلهروهظىلعةنسنوتسرمدقونيرشعلاوةعبارلا
ًاليلقناكءابآلانمميهاربإريغلهروهظنأىلع.)١٢ص(
الإمهلرهظيناكامهنكلومهرومألكبينتعيناكهنإمعن
.مهناميإةيوقتلةرورضلادنع

يفْبَّـرَغَت٣«٦-٣ ،َكَكِراَبُأَوَكَعَمَنوُكَأَفِضْرَألٱِهِذٰهِ
لٱِهِذٰهَعيَِمجيِطْعُأَكِلْسَنِلَوَكَلِّـينَأل

ْ
يفَأَو،ِدَالِب لٱِبِ

ْ
ِمَسَق

ِموُجُنَكَكَلْسَنُرِّـثَكُأَو٤.َكيِبَأَميِهاَرْبِإلُتْمَسْقَأيِذَّـلٱ
لٱِهِذٰهَعيَِمجَكَلْسَنيِطْعُأَو،ِءاَمَّـسلٱ

ْ
يفُكَراَبَتَتَو،ِدَالِب ِ

ِيلْوَقِلَعِمَسَميِهاَرْبِإَّـنَأِلْجَأْنِم٥،ِضْرَألٱِمَمُأُعيَِمجَكِلْسَن
َماَقَأَف٦.يِعِئاََرشَوِيضِئاَرَفَويِرِماَوَأ:ِيلُظَفُْحياَمَظِفَحَو
يفُقاَحْسِإ .»َراَرَجِ

٢٨:١٥ص١١:٩نييناربعو٣٩:١٢رومزمو٢٠:١ص
:١٠٥رومزمو٢٢:١٦ص١٥:١٨و١٣:١٥ص١٢:٢ص
٢٢:١٦ص٢٢:١٨و١٢:٣ص٢٢:١٧و١٥:٥ص٩
١٨و

:١٥ص(يفضرألاهذهناكسركُذخلاِضْرَألٱِهِذٰه
:١٢ص(ريسفتيفمسَقلاىلعمالكلاركُذو.)٢١-١٩
.)١٥:٥ص(ريسفتيفموجنلابليثمتلاىلعو.)١٦

ملٱُلْهَأُهَلَأَسَو«٧
.يِتْخُأَيِه:َلاَقَفؤ،ِهِتَأَرْمٱِنَعِناَكَْ

ملٱَلْهَأَّـلَعَل»ِيتَأَرْمٱ«َلوُقَيْنَأَفاَخُهَّـنَأل
ْنِميِنَنوُلُتْقَي«ِناَكَْ

ملٱَةَنَسَحْتَناَكاََّـهنَأل»َةَقْفِرِلْجَأ
.»ِرَظْنَْ

هيبأننسىلعاذهيفقاحسإىرجيِتْخُأَيِهَلاَقَف
ملرارجكلمنكلواهنيعهيبأةلعهتلعتناكو)٢٠:٢ص(
اذهطعُيملوةراسهلبقيذلاذخأامكةقفرانهذخأي
نإكلذدعباذهفرعو.ميهاربإكاذىطعأامكقاحسإ
راصمثهنعدعبفهضرأنمهدرطًاريخأوقاحسإةأرماةقفر
.مالسوةقادصامهنيب

َكِلَمَكِلاَميِبَأَّـنَأَكاَنُهُماَّـيَألٱُهَلْتَلاَطْذِإَثَدَحَو«٨
لٱ
ْ

لٱَنِمَفَْرشَأَنيِّـيِنيِطْسِلِف
ْ

ُبِعَالُيُقاَحْسِإاَذِإَو،َرَظَنَوِةَّـوُك
.»ُهَتَأَرْمٱَةَقْفِر
٧:٦لاثمأو٥:٢٨ةاضق

نيينيطسلفلاكولمنمكلملكلمسااذهَكِلاَميِبَأ
ىلعةنسنونامثىضمدقناك.)٢١:٢٢صريسفترظنا(
كلاميبأناحيجرتلالكحجريفرارجيفميهاربإبرغت
ةفيعضةكلممنيطسلفتناكو.ميهاربإكلاميبأريغقاحسإ
يفنييليئارسإلاءادعأرشنمتناكوًاريخأتيوقاهنكل
.ةاضقلارصعةياهن

َيِهاَمَّـنِإ:َلاَقَوَقاَحْسِإُكِلاَميِبَأاَعَدَف٩«١١-٩
لُقَفْيَكَف!َكُتَأَرْمٱ

ْ
ِّـينَأل:ُقاَحْسِإُهَلَلاَقَف؟يِتْخُأَيِه:َت

لُق
ْ

يِذَّـلٱاَذٰهاَم:ُكِلاَميِبَأَلاَقَف١٠.اَهِبَبَسِبُتوُمَأِّـيلَعَل:ُت
َكِتَأَرْمٱَعَمِبْعَّـشلٱُدَحَأَعَجَطْضالٌليِلَقَالْوَل؟اَنِبَتْعَنَص
يِذَّـلٱ:ِبْعَّـشلٱَعيَِمجُكِلاَميِبَأىَصْوَأَف١١.ًابْنَذاَنْيَلَعَتْبَلَجَف
.»ُتوُمَيًاتْوَمُهَتَأَرْمٱِوَأَلُجَّـرلٱاَذٰهُّسَمَي

١٠٥:١٥رومزم٢٠:٩ص

كلاميبأقالخأنسحىلععطاقليلدتايآلاهذهيف
ةلعكتناكقاحسإبذكةلعنأنايبوهتءورمميظعو
.هيبأميهاربإبذك

يفُقاَحْسِإَعَرَزَو١٢«١٢،١٣ لِتِ
ْ

يفَباَصَأَفِضْرَألٱَك ِ
لِت
ْ

ُلُجَّـرلٱَمَظاَعَتَف١٣.ُّبَّـرلٱُهَكَراَبَو،ٍفْعِضَةَئِمِةَنَّـسلٱَك

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يفُدَياَزَتَيَناَكَو .»ًاّدِجًاميِظَعَراَصىَّـتَحِمُظاَعَّـتلٱِ
رومزمو٢٤:٣٥ص٤٢:١٢بويأو٣عو٤٥و٢٤:١ص
١٠:٢٢لاثمأو١١١٢:٣

يفُقاَحْسِإَعَرَزَو رئبيفًالثاميهاربإسرغِضْرَألٱَكْلِتِ
نأقحتسيمئادماقمعضوملانإنلعأف)٢١:٣٣ص(عبس
يفًامدقتبوقعيوقاحسإو.ًانسحدازُيوسورغلابنيزي
قاحسإنكيملو.اهاعرزوضرألااثرحذإًائيشكلذنالعإ

لهأنإف.رصعلااذهيفدالبلاخويشدحأكهرمألوأيف
جضنينأنورظتنيفةعورزمًاضرأنوريامًاريثكةيدابلا
راعاهعرزوضرألاثرحنألةدرابةمينغهنونجيواهعرز
ذخأهلعلوعرزوثرحكلذىلإرطضااملقاحسإومهدنع
لبقناكو.عبسرئبيفميهاربإهيبأنععرزلاىلإليملا
الإرارجىلإقاحسإبهذيملو.اهبهنيالبوبحلايرتشي
هناعطقوهيشاومرثكأدقفدقناكهنأحجريوعوجلانم
امنفهعرزهللاكرابوعرزلاىلإرطضاىتحهموقنمًاريثكو
عرزيدهعلاكلذذنمراصوعبسرئبىلإعجرمث.هانغأو
.ضرألاكلت

لٱَنِمٍشاَوَمُهَلَناَكَف«١٤
ْ

لٱَنِمٍشاَوَمَوِمَنَغ
ْ
ٌديِبَعَوِرَقَب

لٱُهَدَسَحَف.َنُوريِثَك
ْ

.»َنوُّيِنيِطْسِلِف
٤:٤ةعماجو٣٧:١١ص١٢:١٦ص

.عرزلاومنغلاورقبلابنونتعيَنوُريِثَكٌديِبَع

١٥«١٥،١٦ يفِهيِبَأُديِبَعاَهَرَفَحيِتَّـلٱ،ِراَبآلٱُعيَِمجَو ِماَّـيَأِ
لٱاَهَّـمَط،ِهيِبَأَميِهاَرْبِإ

ْ
ألَمَوَنوُّيِنيِطْسِلِف

ُ
َلاَقَو١٦.ًاباَرُتاَهو

اَّـنِمىَوْقَأَتِْرصَكَّـنَألاَنِدْنِعْنِمْبَهْذٱ:َقاَحْسِإلُكِلاَميِبَأ
.»ًاّدِج

١:٩جورخ٢١:٣٠ص

لامعأنسحأنمقرشلايفرابآلارفحربتعُيخلاراَبآلٱ
اهرفحيتلارابآلااومطنيينيطسلفلانكلناسحإلا
هنيبناكاملاهايإهكلمكلذىلعمهلمحيذلالعلو.ميهاربإ
كلذاوبسحو)٢١:٢٣ص(دهعلانمكلاميبأنيبو
مهبولقيفدقتاامقوفضرألالهأمهنألمهقوقحلًاسالتخا
نمهدرطىلعاومزعهانغةرفواوأراملو.دسحلاناريننم
يتلارابآلامطكلذىلإلئاسولانسحأنمناكومهضرأ
هلنابأوباهذلابكلملاهرمأمث.همئاهبلككلهتاهنودب
.مهنمىوقأراصهنأيهوةلعلا

يفَلَزَنَو.َكاَنُهْنِمُقاَحْسِإىَضَمَف«١٧ َراَرَجيِداَوِ
.»َكاَنُهَماَقَأَو

يفًافيصءاملاهيفيرجيقيضميداولااذهَراَرَجيِداَو
قاحسإراسو.هنمءاملاجرخهمضهرفحاذإوعضاومةدع
مالسبهبميقيفرارجنعًاديعبيداولانظهنألكانهىلإ
.نمأوةحاريفوهوةدمهيفهيلعرمنإوكلذبأطخأهنكل

ملٱَراَبآَشَبَنَوُقاَحْسِإَداَعَف١٨«٢٢-١٨
اَهوُرَفَحيِتَّـلٱِءاَْ

يف لٱاَهَّـمَطَو،ِهيِبَأَميِهاَرْبِإِماَّـيَأِ
ْ

،ِهيِبَأِتْوَمَدْعَبَنوُّيِنيِطْسِلِف
هباَهاَعَديِتَّـلٱِءاَمْسَألٱَكٍءاَمْسَأِباَهاَعَدَو َرَفَحَو١٩.ُهوُبَأاَِ
يفَقاَحْسِإُديِبَع لٱِ

ْ
٢٠.ٍّيَحٍءاَمَرْئِبَكاَنُهاوُدَجَوَفيِداَو

ملٱاَنَل:َنيِلِئاَقَقاَحْسِإَةاَعُرَراَرَجُةاَعُرَمَصاَخَف
َمْسٱاَعَدَف.ُءاَْ

لٱ
ْ
ىَرْخُأًارْئِباوُرَفَحَّـمُث٢١.ُهوُعَزاَنْمَُّـهنَألَ»قِسِع«ِرْئِب
طِساَهَمْسٱاَعَدَف،ًاضْيَأاَهْيَلَعاوُمَصاََختَو

ْ
ْنِمَلَقَنَّـمُث٢٢.َةَن

اَهَمْسٱاَعَدَف،اَهْيَلَعاوُمَصاَخَتَيَْملَوىَرْخُأًارْئِبَرَفَحَوَكاَنُه
مثَأَوُّبَّـرلٱاَنَلَبَحْرَأْدَقَنآلٱُهَّـنِإ:َلاَقَو»َتوُبوُحَر«

َْ
يفاَنْر ِ

.»ِضْرَألٱ
ايركزو٢:١٣ايمرإو٤:١٥داشنألاديشن٢١:٣١ص١٥ع
ليئومص٢و٣٣:٢٠ةينثت٢١:٢٥ص٤:١٠انحويو١٤:٨
١:٧جورخو٤١:٥٢و٢٨:٣و١٧:٦ص٢٢:٢٠

يفهكلمدّدجلمعلااذهِءاَْملٱَراَبآَشَبَنَوُقاَحْسِإَداَعَف
رارجيداويفىلوألاهرئبتناكونيينيطسلفلاضرأ
اهنوكللبطقفاهئامءاقبلالةميظعةميقتاذتناكو
»يحءامرئب«اهنأليلدبةرواجملاعيبانيلانمدمتتناك
هنأعممالسلاةيغباهكرتفنوينيطسلفلاهمصاخف.)١٩ع(
هيبأنيبناكيذلادهعلاىلعءانباهكلمينأهلقحيناك
يأ»قسع«اهامسكلذلوًاهراكاهكرتهنكلرارجكلمو
اهاعدةيناثلارئبلاكرتينأرطضااملو.)٢٠ع(ًاعازن
هلداهطضالااوددشمهنإفةوادعوأًاماصخيأ»ةنطس«
اوغلبفًاريثكمهنعدعبأهنمبعتوماصخلامئساملو.ذئنيح
»توبوحر«اهمسااعدوىرخأًارئبرفحف.هنعاوفكومهتياغ
يفمويلاةفورعملارئبلايهو.ًاعساوًاعضوموأًابحريأ
اهبطيحيًامدقرشعاتنثالصألايفاهرطقةبيحريداو
دمأىلععبسرئبيبونجيهوةرئادلاطيحمكميظعرجح
.رارجنمًاليمنيرشعوةسمخ

٢٤.ٍعْبَسِرْئِبَىلِإَكاَنُهْنِمَدِعَصَّـمُث٢٣«٢٥-٢٣
يفُّبَّـرلٱُهَلَرَهَظَف لِتِ

ْ
َال.َكيِبَأَميِهاَرْبِإُهٰلِإاَنَأ:َلاَقَوِةَلْيَّـللٱَك

َميِهاَرْبِإِلْجَأْنِمَكَلْسَنُرِّـثَكُأَوَكُكِراَبُأَو،َكَعَمِّـينَألْفََخت

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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َبَصَنَو.ِّـبَّـرلٱِمْسٱِباَعَدَوًاحَبْذَمَكاَنُهىَنَبَف٢٥.يِدْبَع
.»ًارْئِبَقاَحْسِإُديِبَعَكاَنُهَرَفَحَو.ُهَتَمْيَخَكاَنُه

:٧لامعأو٣:٦جورخو٢٨:١٣و٢٤:١٢و١٧:٧ص
١١٦:١٧رومزم١٣:١٨و١٢:٧ص٤و٣ع١٥:١ص٣٢

هنإفهلًاراضوقاحسإىلعًاقاشكلذناكٍعْبَسِرْئِبَىلِإ
يذلاعضوملاىلإعجرمهنعدعبلابءادعألانمنمأنأدعب
داعولفًاليمرشعةسمخىوسرارجنيبوهنيبسيل
ىلإعجريملوبرحلارانتظتلالمهماصخوهايإمهداهطضا
عبسرئبىلإداعلبةليوطةدماهبماقأهنأعم»يئريحل«
هيبأنعهثروهنأليعرشلاهكلمناكو.بوبحملاهيبأنطو
»فختال«هللاقوبرلاهلرهظةليللاكلتيفو.ميهاربإ
.هداليمقوقحبدعولاهلددجو

ومسلاوفرشلاباقلأنماذه)٢٤ع(يِدْبَعَميِهاَرْبِإ
ءايعشإ(ليئارسإو)٢٤:٢٩عوشي(عوشيوىسومهببقل

.)٥٢:٣ءايعشإ(حيسملاو)٤١:٨
رئبىلإقاحسإعجرامل)٢٥ع(ًاحَبْذَمَكاَنُهىَنَبَف
هنأعمرطخللةضرعهيفوهعضوميفهنأىأرعبس
هللاققحاملوهكلمناككلاميبأوهيبأنيبدهعلاىضتقمب
هوبأهيفهدبعيذلاعضوملايفهللاةدابعلاداعأدعولاهل
.)٢١:٣٣ص(هحبذمهيفماقأو

ِهِباَحْصَأْنِمُتاَّـزُحَأَوُكِلاَميِبَأَراَرَجْنِمِهْيَلِإَبَهَذَو«٢٦
.»ِهِشْيَجُسيِئَرُلوُكيِفَو
٢١:٢٢ص٢٧:٣٣مايأ١و٤:٥كولم١

نأشاذًارمأعبسرئبىلإقاحسإعوجرناكُكِلاَميِبَأ
تناكو.ءافلحمهسفنأنوينيطسلفلاناكو.كلاميبأدنع
يماسلالسنلانمهريغوليعامسإوقاحسإنيبةفلاحملا
هسفنميهاربإناكو.دالبلانممهدرطدعبتهتنادق
:٢٣ص(نييثحللًاقيدصو)١٤:١٣ص(نييرومألافيلح
.هنبااودعاسينأنيدعتسمونييناعنكلاءايوقأنماناكو)٦
هدصقكلاميبأملعيملوهيبأنطوىلإقاحسإعجراملف
قاحسإنيبوهنيبءالولاوةقادصلادقعىلإعرسأكلذب
.رارجلهأوميهاربإنيبناكيذلاميدقلادهعلاديدجتو

نمةعامجمسامأاذهيصخشملعأملعنالُتاَّـزُحَأ
ملعناكنإفموريجهلاقاموموجرتلايفامىلعباحصألا
.هرارسأمتاكوأهئافلحنمصخشلاكلذناكصخش

.)٢١:٢٢صريسفترظنا(ُلوُكيِف

َهلَلاَقَف«٢٧
ُ

ْدَقْمُتْنَأَوَّـَيلِإْمُتْيَتَأْمُكُلاَباَم:ُقاَحْسِإْم
.»؟ْمُكِدْنِعْنِمِينوُمُتْفََرصَوِينوُمُتْضَغْبَأ
١٦ع١١:٧ةاضق

ةلئسملايفرظنلاوثحبلاقاحسإدارأَّـَيلِإْمُتْيَتَأْمُكُلاَباَم
.برحللمأىتأمالسللأنيبينأذئنيحكلاميبأىلعناكو

،َكَعَمَناَكَّـبَّـرلٱَّـنَأاَنْيَأَرْدَقاَنَّـنِإ:اوُلاَقَف٢٨«٢٨،٢٩
لُقَف
ْ
لَحاَنَنْيَبْنُكَيِل:اَن

ْ
٢٩:ًادْهَعَكَعَمُعَطْقَنَو،َكَنْيَبَواَنَنْيَبٌف

َّـالِإَكِبْعَنْصَنَْملاَمَكَوَكَّـسَمَنَْملاَمَك،ًاَّرشاَنِبَعَنْصَتَالْنَأ

»!ِّـبَّـرلٱُكَراَبُمَنآلٱَتْنَأ.ٍمَالَسِبَكاَنْفََرصَوًاْريَخ
١١٥:١٥رومزمو٢٤:٣١ص٢٣و٢١:٢٢ص

نأهللالأسينأفلحلاكلذناكٌفْلَحاَنَنْيَبْنُكَيِل
.دهعلاثكننإهبرضي

.)١٨و١٥:١٠صريسفترظنا(ًادْهَعَكَعَمُعَطْقَن
وهوةيناربعلايف»هوهي«انهبرلا)٢٩ع(ِّـبَّـرلٱُكَراَبُم

ناككلاميبأو.ةصاخنييناربعلادنعدوجولابجاولامسا
مساانهلمعتسافيكفهللايا»ميهولإ«مسالمعتسي
قاحسإوميهاربإةرواجمبنيينيطسلفلانأرهاظلاف»هوهي«
ملهوهينإانهيقبنكلو.ءابآلانيدنوفرعياوراصمهايإ
كلاميبأهفرعفيكف)٦:٣جورخ(داتعملاهللامسانكي
نإرلومنسورلاقامكلوقننأالإانهانلامف.هعمنمو
.كلاميبإهبظفلتيذلامسالاعضوم»هوهي«بتكىسوم
ٍهلإمسالمعتسيملكلاميبأناانههيلإتافتلالابجياممو
هلعلومهدهعهلإوءابآلاهلإراتخالبنيينيطسلفلاةهلآنم
.ًاماركإوًامارتحاكلذىتأ

َهلَعَنَصَف٣٠«٣٠،٣١
ُ

َّـمُث٣١،اوُِبَرشَواوُلَكَأَف.ًةَفاَيِضْم
يفاوُرَّـكَب لٱِ

ْ
.ُقاَحْسِإْمُهَفََرصَو،ٍضْعَبِلْمُهُضْعَباوُفَلَحَوِدَغ

.»ٍمَالَسِبِهِدْنِعْنِماْوَضَمَف
٢١:٣١ص١٩:٣ص

اوفلحيتلاةقادصللًاقيثوتودهعللًاتابثإكلذىتأ(
.)امهيلع

يفَثَدَحَو«٣٢ لٱَكِلٰذِ
ْ
اوُءاَجَقاَحْسِإَديِبَعَّـنَأِمْوَي

لٱِنَعُهُوَربْخَأَو
ْ
.»ًءاَماَنْدَجَوْدَق:ُهَلاوُلاَقَو،اوُرَفَحيِتَّـلٱِرْئِب

٢٥ع

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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ةميدقًارئبمأاورفحةديدجًارئبأملعنالًءاَماَنْدَجَو
.اوشبن

ملٱُمْسٱَكِلٰذِل.»َةَعْبِش«اَهاَعَدَف«٣٣
َىلِإٍعْبَسُرْئِبِةَنيِدَْ

لٱاَذٰه
ْ
.»ِمْوَي
٢١:٣١ص

اهمساقاحسإددجيأٍعْبَسُرْئِبِةَنيِدَْملٱُمْسٱَكِلٰذِل
.تبثفميدقلا

نيتيناعنكنيتأرماوسيعجوزت

َذََّـختاًةَنَسَنيِعَبْرَأَنْبٱوُسيِعَناَكاَّـَملَو٣٤«٣٤،٣٥
حلٱيِريِبَةَنْبٱَتيِدوَُهي:ًةَجْوَز

ْ
حلٱَنوُليِإَةَنْبٱَةَمْسَبَو،ِّـيِّـثِ

ْ
.ِّـيِّـثِ

.»َةَقْفِرَوَقاَحْسِإلٍسْفَنَةَراَرَماَتَناَكَف٣٥
٨و٢٨:١و٢٧:٤٦ص٣٦:٢ص

كلذبوسيعفلاخخلاًةَنَسَنيِعَبْرَأَنْبٱوُسيِعَناَك
.)٣٥ع(يفامناككلذلو)٢٤:٣ص(ميهاربإةنس

يمسانمرهظيو.ظيغبًاجوزممًانزحيأٍسْفَنَةَراَرَم
نألةيماسلاةغللابنوملكتياوناكنييثحلانأنيتأرملا
يف»ةمسب«ىنعمو.حودمميأادوهيثنؤمتيدوهي
)٤:١٥كولم١(هبناميلستنبتيمُسوةرطعةيناربعلا
.ةيروكبللهضفروسيعممتاذهبو

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ةيروكبلاةكربىلعلوصحللبوقعيلايتحا

١«١،٢ ،ِرَظَّـنلٱِنَعُهاَنْيَعْتَّـلَكَوُقاَحْسِإَخاَشاَّـَملَثَدَحَو
.اَذَنَئَه:ُهَلَلاَقَف.يِنْبٱاَي:ُهَلَلاَقَوََربْكَألٱُهَنْبٱَوُسيِعاَعَدُهَّـنَأ
.»ِيتاَفَوَمْوَيُفِرْعَأُتْسَلَوُتْخِشْدَقيِنَّـنِإ:َلاَقَف٢

٤:١٤بوقعيو٢٧:١لاثمأ٣:٢ليئومص١و٤٨:١٠ص

ةلثامملاونيبتنأنمرهظأحاحصألااذهةيمهأَثَدَحَو
نإف.كلذكيناثلايَنباولوألايَنباوقاحسإوميهاربإنيب
ثراوناكقاحسإنكلقاحسإنمربكأناكليعامسإ
بوقعينمربكأناكوسيعو.ميهاربإدصقريغىلعدهعلا
دصقريغىلعثراولاناكبوقعينكلًالوأدلُوهنأل
علويوءارحصلاىنكسراتخيًايوقليعامسإناكو.قاحسإ
تايحورلابحيقاحسإناكو.كلذكوسيعناكوديصلاب

قاحسإنملكةثاروتناكو.كلذكبوقعيناكو
وسيعوليعامسإنملكنامرحوةيروكبلاةكربلبوقعيو
نمرهظيذلاو.)١٣-١١:١٠ةيمور(هرايتخاوهللادصقب
بوقعيويحورلاريخلاىلعيدسجلاريخلارثآاوسيعنإإبنلا
لايتحالابأطخأهنكليدسجلاريخلاىلعيحورلاريخلارثآ
كلذلوهلايتحاريغبهدصقهللامتألبرللرمألاكرتولو
ناكهنأىلعًادجًانيزحًاريخأوسيعناكو.هيلعبقوع
هيخأبًافيطلبلقلاقيقرهتوقلكعمناكوًاريثكهابأبحي
.)٣٣:٤ص(عومدبهلبقوهقنعىلععقوهنأىتح

ريخلاهاتأامببلطينكيملبوقعينأيفكشالو
نإفهيبأىنغنمهاخأبيصيناكاميفعمطيملويضرألا
ىرخأةهجنمقزرلاباوبأدصقووسيعلهكرتهلككلذ
ٍرابمبمارآنادفيفاهلصحيتلاهلاومأبداعموينكيملو
املو.ًايحناكقاحسإنأعم)٣٣:١ص(وسيعهيخأل
ىلعًاصيرحبوقعيناكهترسأيفميهاربإةنسوسيعىدعت
هجوزتبةيناثةيروكبلاوسيععاضأو.ةّنسلاكلتةاعارم
نييعرشاونوكيملكلذبهدالوأنألنيتيناعنكنيتأرما
إطخلكف.دهعلااوثرينأمهلنكيملف)١٢:١٦نييناربع(
كرتُينأبجيناكامليصحتيفامهلايتحابوقعيوةقفر
نمةءوبنلاهيلإتراشأاملطبينأقاحسإطلغناكو.هللا
.)٢٥:٢٣ص(بوقعيلثاريملانأ

هنكلةنس١١٧نباذئمويقاحسإناكُقاَحْسِإَخاَش
دعبةنس٦٣شاعنوكيف)٣٥:٢٨ص(ةنس١٨٠شاع
وسيعكلذعّقوتو)٢ع(هتافوةعرسعّقوتاذهعموكلذ
نعًائشانناكقاحسإرظنفعضلعلو.)٤١ع(هسفن
كلتلكشاعويفشهنكلهلجأبرتقاهنأنظففارحنا
ةّنسهيضتقتامىلعًائيشفًائيشفعضيناكهنأىلعةدملا
لاقةنس٣٠نبابوقعيناكاملو.يفوتنأىلإةخوخيشلا
٤٢:٣٨ص(سمرلانمبرقبئاشخيشهنأهانعمام
دهعلايفةخوخيشلابدوصقملاناكامًاريثكو.)٤٧:٩و
ليئومصفصُواذهىلعوًاقلطمنسلايفمدقتلاميدقلا
:٨ليئومص١(رمعلاطسوتميفناكهنأعمةخوخيشلاب
١(.

َىلِإْجُرْخٱَو،َكَسْوَقَوَكَتَبْعُج:َكَتَّـدُعْذُخَنآلٱَف«٣
لٱ
ْ

.»ًادْيَصِيلْدَّـيَصَتَوِةَّـِيَرب
٢٨و٢٥:٢٧ص

ةيناربعلايفيهوماهسلاهيفعضوتامةبعجلا(َكَتَبْعُج
يهوفيسلابةينايرسلاةخسنلاوموجرتلايفترسف»يلت«
اممفيسلاوةبعجلانملكوقلعيأ»ةلت«نمةقتشم
عضويريغصفيسوهو(لمشملابمهضعباهّرسفو.)قلعُي

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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انههلوقننأعيطتسناملكثمسنيبلاق.)بايثلاتحت
.ديصلاتالآنمةلآاهنأ

.)ردصملاالداصيامانهديصلاىنعم(ًادْيَصِيلْدَّـيَصَت

طَأِيلْعَنْصٱَو«٤
ْ

هبيِنِتْأَو،ُّبِحُأاَمَكًةَمِع ىَّـتَحَلُكآلاَِ
.»َتوُمَأْنَأَلْبَقِيسْفَنَكَكِراَبُت
٣٣:١ةينثتو٤٩:٢٨و١٥و٤٨:٩صو٢٧ع

ةوهشكّرحتبرعلاخياشمتناكُّبِحُأاَمَكًةَمِعْطَأ
خيشلاقاحسإةقاطيفنكيملاذهىلعوةيوافألابماعطلا
يأىورألامحلمعطويلهألاىزعملامحلمعطنيبزّيمينأ
نوغبيفًاريثكنالزغلاولوعولامهلذليبرعلاو.يربلاىزعملا

نأقاحسإدصقناكو.مهناعطقريفوتوةذللانيرمألهديص
.هلةميلولاهدادعإرثأىلعثاريملاةكرابموسيعكرابي

ةكربلاكلتبهدصقيناكامفرعنِيسْفَنَكَكِراَبُتىَّـتَح
ًايوبنًالمعكلذناكو.)٢٩ص(بوقعيهتكرابمنم
ىتماوناكمهنإفتوملاعقوتدنعحورلاداشرإبءابآلاهداتعا
املبوقعيف.ثاريملاقحهليذلااوكرابةافولابرقاوعقوت
قاحسإنكل.)١٢-٤٩:٨ص(اذوهيكرابتوملانمبرق
ريبك«هلوقوهوحضاولاحورلانالعإفالخىلعىرج
ىلعهلمحقاحسإلعلو.)٢٥:٢٣ص(»ريغصلدبعتسُي
ةيروكببوقعيهبىرتشايذلابولسألانمهبضغاذه
حورلاتوصنعهتلفغبأطخأهنكلوهبضغبباصأفوسيع
ملهنإونيتيناعنكلاهجوزتبميهاربإةنسوسيعيدعتنعو
امناكاذهلوًاعرشهنمًاعونممناكلبةيروكبلاقحهلقبي
دبألاىلإبوقعيوةقفراهبتبيعيتلاةليحلانمهيلعناك
ظفحولو.ضرألاىلعةايحلاةدمنزحةلعامهلتناكو
دواداهذخأامكةماركبةكربلاذخألكلذنمهفرشبوقعي
.هدلاوعدخينأنودب

.ِهِنْبٱوُسيِعَعَمُقاَحْسِإَمَّـلَكَتْذِإًةَعِماَسُةَقْفِرْتَناَكَو«٥
لٱَىلِإوُسيِعَبَهَذَف

ْ
.»ِهِبَِيتْأَيِلًادْيَصَداَطْصَيِلِةَّـِيَرب

قاحسإةرضحيفتناكاهلعلوًةَعِماَسُةَقْفِرْتَناَك
هنباكرابينأوهوهدصقفرعتاهنأديريقاحسإناكو
بيرالواهنألاهلةبيخناكلباهّرسيملهمالكنكلمّركملا
نأتأروبوقعيلةكربلانأبةحّرصملاةءوبنلاركذتتناك
تنقيتلًايقناهناميإناكولف.ةءوبنلاكلتةفلاخمديريقاحسإ
نودبدرُيملمأقاحسإدارأهدصقمتينأنمدبالهللانأ
تتأاماهيلعلّهسنكللايتحالابهايإاهتدعاسمىلإراقتفا
.ًاميظعأطخهبعفدتاهنأ

ُتْعِمَسْدَقِّـينِإ:اَهِنْبٱَبوُقْعَيِلْتَلاَقَفُةَقْفِراَّـمَأَو٦«٦،٧
لَكُيَكاَبَأ

ِّـ
ِيلْعَنْصٱَوٍدْيَصِبيِنِتْئِا٧:ًالِئاَقَكاَخَأَوُسيِعُم

طَأ
ْ

.»ِيتاَفَوَلْبَقِّـبَّـرلٱَماَمَأَكَكِراَبُأَوَلُكآلًةَمِع
٢٥:٢٨ص

اهنكلقاحسإهلقيملامانهةقفرتلاق»هوهي«ِّـبَّـرلٱَماَمَأ
.هانعمنعجرختمل

يفِيلْوَقِلْعَمْسٱيِنْبٱاَيَنآلٱَف٨«١٤-٨ :ِهِبَكُرُمآاَنَأاَمِ
لٱَىلِإْبَهْذِا٩

ْ
َنِمِنْيَدِّـيَجِْنيَيْدَجَكاَنُهْنِمِيلْذُخَوِمَنَغ

ملٱ
ْ
طَأاَمُهَعَنْصَأَف،ىَزْعِ

ْ
اَهَِرضْحُتَف١٠،ُِّبُحياَمَكَكيِبَألًةَمِع

ُبوُقْعَيَلاَقَف١١.ِهِتاَفَوَلْبَقَكَكِراَبُيىَّـتَحَلُكْأَيِلَكيِبَأَىلِإ
.ُسَلْمَأٌلُجَراَنَأَوُرَعْشَأٌلُجَريِخَأوُسيِعاَذَوُه:ِهِّـمُأَةَقْفِرِل

يفُنوُكَأَفِيبَأيِنُّسَُجياَمَّـبُر١٢ َىلَعُبِلْجَأَو،ٍنِواَهَتُمَكِهْيَنْيَعِ
.يِنْبٱاَيَّـَيلَعَكُتَنْعَل:ُهُّمُأُهَلْتَلاَقَف١٣.ًةَكَرَبَالًةَنْعَلِيسْفَن
ََرضْحَأَوَذَخَأَوَبَهَذَف١٤.ِيلْذُخْبَهْذٱَوْطَقَفِيلْوَقِلْعَمْسِا
طَأُهُّمُأْتَعَنَصَف،ِهِّـمُأل

ْ
.»ُِّبُحيُهوُبَأَناَكاَمَكًةَمِع

٢٧:١٨ةينثتو٩:٢٥ص٢٢ع٢٥:٢٥ص٤ع١٣ع
ىّتمو١٤:٩ليئومص٢و٢٥:٢٤ليئومص١و٤٣:٩ص
٩و٤ع٢٧:٢٥

ةليحلافرعامدعبكلذىلعقاحسإامهنعليملِْنيَيْدَج
بوقعيلةكربلاتبثأوامهعمناكقحلانأبفرتعالب
ةقفرنمالكنأبيرغلانمنكلو)٣٣ع(راركتلاباهررقو
.اياطخلانمعادخلاولايتحالانأبارعشيملبوقعيو

لٱَِربْكَألٱاَهِنْبٱوُسيِعَباَيِثُةَقْفِرْتَذَخَأَو«١٥
ْ

يِتَّـلٱَةَرِخاَف
يفاَهَدْنِعْتَناَك لٱِ

ْ
لَأَوِتْيَب

ْ
.»َرَغْصَألٱاَهَنْبٱَبوُقْعَيْتَسَب

٢٧ع

نباللناكهنأمهضعبنظَةَرِخاَفْلٱ...وُسيِعَباَيِث
تملظأوقاحسإخاشاملهنأوتيبلايفنهاكةبترربكألا
ناكهنأرهاظلاو.حئابذلاميدقتبهنعبونيوسيعناكهانيع
نألهجوالةداتعملابايثلانألكلذبةصتخمبايثوسيعل
وأوسيعةميخيفظفُحتنأهجولالبهمأةميخيفظفُحت
.هيتجوزىدحإةميخ

لَأَو١٦«١٨-١٦
ْ
ِيَيْدَجَدوُلُجِهِقُنُعَةَسَالَمَوِهْيَدَيْتَسَب

ملٱ
ْ
طَألٱِتَطْعَأَو١٧.ىَزْعِ

ْ
خلٱَوَةَمِع

ْ
يفْتَعَنَصيِتَّـلٱَزُْب ِدَيِ

:َلاَقَف.ِيبَأاَي:َلاَقَوِهيِبَأَىلِإَلَخَدَف١٨.اَهِنْبٱَبوُقْعَي
.»?يِنْبٱاَيَتْنَأْنَم.اَذَنَئَه

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةراحلادالبلايفتاناويحلادلجىَزْعِْملٱِيَيْدَجَدوُلُج
ضعبلو.ةدرابلادالبلايفتاناويحلادلجنممعنأوفطلأ
يفبيرالوريرحلاكنّيلرعشةيقرشلادالبلايفىزعملاعاونأ
نكيمللاجرلاضعبداسجأيطغيناكيذلارعشلانأ
ديشنيفناميلسةفوصومرعشهبُشدقو.ًامعانًافيطل
.)٤:١داشنألاديشن(ىزعمناعطقبداشنألا

لَعَفْدَق.َكُرْكِبوُسيِعاَنَأ:ِهيِبَألُبوُقْعَيَلاَقَف«١٩
ْ

اَمَكُت
.»َكُسْفَنيِنَكِراَبُتِليِدْيَصْنِمْلُكَوْسِلْجٱِمُق.يِنَتْمَّـلَك

٤ع٢٥:٣٣ص

دعبوتقولاكلذيفنويناربعلاناكْلُكَوْسِلْجٱِمُق
مث)٢٠:٢٥ليئومص١(نيسلاجماعطلانولوانتيهنمنورق
مهتداعتناكامكنيينامورلانعةدئاملاىلعءاكتالااوذخأ
ذئمويناكقاحسإنظننأإطخلانمو.حيسملارصعيف
ءاقلتنمموقينأهلأسبوقعينألهشارفًامزالمًاخيش
ًافيعضناكذئنيحهرظننأعممايقلاىلعهدعاسيملوهسفن
.هيلإبرتقاىتحقاحسإهسمليملوًادج

اَيَدِجَتِلَتْعَْرسَأيِذَّـلٱاَذٰهاَم:ِهِنْبالُقاَحْسِإَلاَقَف«٢٠
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنِإ:َلاَقَف؟يِنْبٱ

َ
.»ِيلََّـرسَيْدَقَك

٢:١٨جورخ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ
َ

ةليحلامكحينأبوقعيفرعيملِيلََّـرسَيْدَقَك
يفةيهلإلاةيانعلاىلإتفتلينأوسيعةّيجسنمنكيملهنأل
يفبيرلاىقلأامماذهوهيفحاجنلاوديصلاءارويعسلا
.قاحسإسفن

اَيَكَّـسُجَألْمَّـدَقَت:َبوُقْعَيِلُقاَحْسِإَلاَقَف٢١«٢٦-٢١
َىلِإُبوُقْعَيَمَّـدَقَتَف٢٢؟َالْمَأوُسيِعيِنْبٱَوُهَتْنَأَأ.يِنْبٱ
َّـنِكٰلَو،َبوُقْعَيُتْوَصُتْوَّـصلٱ:َلاَقَوُهَّـسَجَف،ِهيِبَأَقاَحْسِإ
لٱ
ْ
ِْنيَتَرِعْشُماَتَناَكِهْيَدَيَّـنَألُهْفِرْعَيَْملَو٢٣.وُسيِعاَدَيِنْيَدَي
يِنْبٱَوُهَتْنَأْلَه:َلاَقَو٢٤.ُهَكَراَبَف.ِهيِخَأوُسيِعْيَدَيَك
ِدْيَصْنِمَلُكآلِيلْمِّـدَق:َلاَقَف٢٥.َوُهاَنَأ:َلاَقَف؟وُسيِع
ًارَْمخُهَلََرضْحَأَو،َلَكَأَفُهَلَمَّـدَقَف.ِيسْفَنَكَكِراَبُتىَّـتَحيِنْبٱ
لِّـبَقَوْمَّـدَقَت:ُهوُبَأُقاَحْسِإُهَلَلاَقَف٢٦.َِبَرشَف

ْ
.»يِنْبٱاَييِن

٤ع١٦ع١٢ع

هلأسيملهسفنيفبيرلاعقيملوليِنْبٱاَيَكَّـسُجَألْمَّـدَقَت
بولسأوهباوجقوفوسيعهنأيفكشينأهلناكوكلذ
ديصلاناكمدعُبعمماعطلادادعإةعرسنمهراكفأوهمالك

نيمأوتلايتوصنإمعن.نيتوصلانيبقرفلاويعارملانع
قاحسإرعشدقو.امهنيبقرفلانمدبالنكلوناهباشتي
بيرالو.كشلاففخهيديىلعىزعملارعشنكلقرفلاب
هبقاحسإعدُخىتحماكحإلاةياغىلعناككلذنأيف
.وسيعهنأيفكشلانمءيشهسفنيفقبيملهسملاملهلعلو

!ْرُظْنٱ:َلاَقَو.ُهَكَراَبَوِهِباَيِثَةَحِئاَرَّـمَشَف.ُهَلَّـبَقَوَمَّـدَقَتَف«٢٧
.»ُّبَّـرلٱُهَكَراَبْدَقٍلْقَحِةَحِئاَرَكيِنْبٱُةَحِئاَر
١٤:٦عشوهو٤:١١داشنألاديشن١١:٢٠نييناربع

ةرثكلةحئارلاةبيطنيطسلفلوقحتناكٍلْقَحِةَحِئاَرَك
يتلاةحئارلادصقهنأحجرملاوةرطعلاراهزألانماهيفام
.اهفلأدقناكهنألوسيعبايثنماهمش

لَف«٢٨
ْ
ِضْرَألٱِمَسَدْنِمَوِءاَمَّـسلٱىَدَنْنِمُهللاٱَكِطْعُي

.»ٍرَْمخَوٍةَطْنِحَةَرْثَكَو
ص٢٩:١٩بويأو١:٢١ليئومص٢و٢٨و٣٣:١٣ةينثت

١٨:٣٢كولم٢و٣٣:٢٨ةينثت٩ىلإ٨:٧ةينثتو٤٥:١٨
٢:٨عشوهو

لثميفةداعلافالخىلعانه»ميهولإ«ُهللاٱَكِطْعُيْلَف
ركذهنأكلذىلعو»هوهي«نود»ميهولإ«ركذلاوحألاهذه
ةطنحلاوبصخلاوىدنلانمةيعيبطلارومألابةقلعتملاةكربلا
اذهلمعتسُيناكو.ةعيبطلاهلإتابهيهيتلارمخلاو
باتكلاةّنسىلعقلخلالامعأىلإةبسنلابقلاخللمسالا
.هحالطصاو

.ةبصخلااهنكامأيأِضْرَألٱِمَسَد
ةيناربعلاةملكلاريغةيناربعةملكةمجرتانهرمخلاٍرَْمخ

ريصعيهو»نيي«٢٥عيفيتلاف()٢٥ع(يفةروكذملا
بنعلاريصعيهو»شريت«٢٨عيفيتلاو.رمتخملابنعلا
.)رمتخملاريغ

ًادِّـيَسْنُك.ُلِئاَبَقَكَلْدُجْسَتَوٌبوُعُشَكَلْدَبْعَتْسُيِل«٢٩
لَو،َكِتَوْخِإل

ْ
لَمَكوُنِعَالْنُكَيِل.َكِّـمُأوُنَبَكَلْدُجْسَي

ْ
َنيِنوُع

.»َنيِكَراَبُمَكوُكِراَبُمَو
١٠:١٩و٦و٨:٢ليئومص٢و٢٥:٢٣و٩:٢٥ص
:١٢ص٤٩:٨ص١٦و١١:١٥كولم١و٨:١٤ليئومص٢
٢٤:٩ددعو٣

ةكربلاوةصاخىلوألاةكربلاتناكٌبوُعُشَكَلْدَبْعَتْسُيِل
ميهاربإلسنرئاسوممألادبعتسيهنإفهلسنلةماعانه
.قاحسإو

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.هلسنووسيعيأَكِّـمُأوُنَبَكِتَوْخِإ
تناكيتلاةكربلانممسقاذهَنيِكَراَبُم...َنيِنوُعْلَم
هللاةكربوةدودحمقاحسإةكربنكل)١٢:٣ص(ميهاربإل
هلسنبهنأيهوًادجةماعوةدودحمريغتناكميهاربإل
.)٢٦:٤و٢٢:١٨و١٢:٣ص(ضرألاممألككرابتت
نكتملةدودحملاريغةكربلاكلتنأحّجريامىلعكلذةلعو
ريملقاحسإلعلوأهللاابصتخيامميهفناسنإاهكرابينأل
ملهنألًانسحنكيملهكولسنألةكربلاكلتلًاقحتسموسيع
كرابهنكلةيضرألاتاريخلاىوسةيروكبلانأشيفعاري
ةكربىلعبوقعيلصحو)٤ع(ًالامجإميهاربإةكرببوقعي
.)١٤ع(هسفن»هوهي«برلانمميهاربإ

ِةَكَرَبْنِمُقاَحْسِإَغَرَفاَمَدْنِعَثَدَحَو٣٠«٣٢-٣٠
َوُسيِعَّـنَأ،ِهيِبَأَقاَحْسِإْنُدَلْنِمَجَرَخْدَقُبوُقْعَيَو،َبوُقْعَي
طَأًاضْيَأَوُهَعَنَصَف٣١،ِهِدْيَصْنِمىَتَأُهاَخَأ

ْ
هبَلَخَدَوًةَمِع اَِ

ىَّـتَحِهِنْبٱِدْيَصْنِمْلُكْأَيَوِيبَأْمُقَيِل:ِهيِبَألَلاَقَوِهيِبَأَىلِإ
:َلاَقَف؟َتْنَأْنَم:ُهوُبَأُقاَحْسِإُهَلَلاَقَف٣٢.َكُسْفَنيِنَكِراَبُت
.»وُسيِعَكُرْكِبَكُنْبٱاَنَأ
٤ع٥ع

جورخرثأىلعوسيععجر)٣١ع(ًاضْيَأَوُهَعَنَصَف
نيبليوطتقوّرمهنأنمدبالوهيبأةرضحنمبوقعي
.هخبطوديصلابهعوجر

.ًاّدِجًاميِظَعًاداَعِتْرٱُقاَحْسِإَدَعَتْرٱَف٣٣«٣٥-٣٣
لَكَأَفَّـَيلِإِهِبىَتَأَوًادْيَصَداَطْصٱيِذَّـلٱَوُهْنَمَف:َلاَقَو

ْ
َنِمُت

لٱ
ْ

اَمَدْنِعَف٣٤!ًاكَراَبُمُنوُكَيَوْمَعَن؟ُهُتْكَراَبَوَءيَِجتْنَأَلْبَقِّـلُك
،ًاّدِجًةَّـرُمَوًةَميِظَعًةَخَْرصَخََرصِهيِبَأَمَالَكوُسيِعَعِمَس
َكوُخَأَءاَجْدَق:َلاَقَف٣٥!ِيبَأاَيًاضْيَأاَنَأيِنْكِراَب:ِهيِبَألَلاَقَو
.»َكَتَكَرَبَذَخَأَوٍرْكَمِب

١١:٢٩ةيمورو٢٢:٦ددعو٤و٢٨:٣ص

اذهقاحسإدعتريملًاميِظَعًاداَعِتْرٱُقاَحْسِإَدَعَتْرٱَف
ىلعبوقعيكرابهنأىلعوأعدُخهنأىلعًاظيغداعترالا
بوقعيةكرابمرتخيملهنأبهللامواقهنأىلعلبهتدارإريغ
كرابينأدصقهنأبوةقفراهتغلُبيتلاةءوبنلاقفوىلع
ىلعنيتينثوجوزتونيدلارومأبثرتكيمليذلاوسيع
نكلهدصقلطبوهاعسمباخفميهاربإةنسفالخ
ددجوًافسآًافئاخهنععجرلبهئاطخىلعرصيملقاحسإ
ملكلذعمو»ًاكرابمنوكيومعن«هيفهلوقببوقعيةكرابم
هنأكلذبراشأوركملاىتأبوقعينأبمكحلانعفقوتي
.)٣٥ع(هركمىلعموللاقحتسا

ْدَقَف،َبوُقْعَيَيِعُدُهَمْسٱَّـنِإَالَأ:َلاَقَف٣٦«٣٦،٣٧
َذَخَأْدَقَنآلٱاَذَوُهَويِتَّـيِروُكَبَذَخَأ!ِْنيَتَّـرَمَنآلٱيِنَبَّـقَعَت
ُقاَحْسِإَلاَقَف٣٧؟ًةَكَرَبِيلَتْيَقْبَأاَمَأ:َلاَقَّـمُث.يِتَكَرَب
لَعَجْدَقِّـينِإ:وُسيِعِل

ْ
ِهِتَوْخِإَعيَِمجِهْيَلِإُتْعَفَدَو،َكَلًادِّـيَسُهُت

.»؟يِنْبٱاَيَكْيَلِإُعَنْصَأاَذاَمَف.ٍرَْمخَوٍةَطْنِحِبُهُتْدَضَعَو،ًاديِبَع
٢٨ع٢٩ع٢٥:٣٣ص٢٥:٢٦ص

ىنعمقفوىلعهلعفناكيأَبوُقْعَيَيِعُدُهَمْسٱَّـنِإَالَأ
ىنعملاريغءيدرىنعمببوقعيمساّرسفوسيعانهفهمسا
:٢٥صرظنا(هبقعبًاكسامىتأهنأوهوهبدصُقيذلا

٢٦(.

؟ِيبَأاَيْطَقَفٌةَدِحاَوٌةَكَرَبَكَلَأ:ِهيِبَألوُسيِعَلاَقَف«٣٨
.»ىَكَبَوُهَتْوَصوُسيِعَعَفَرَو!ِيبَأاَيًاضْيَأاَنَأيِنْكِراَب
١٢:١٧نييناربع

ةيروكبلاةكربتناكِيبَأاَيْطَقَفٌةَدِحاَوٌةَكَرَبَكَلَأ
نإوةيضرألاةكربلاامأودحاونباىلعةروصقمةيحورلا
هلسننوكينأنمعنمتالفعفنلاضعبوسيعلةعفانتناك
.بوقعيلسنلًاعضاخ

ُنوُكَيِضْرَألٱِمَسَدَالِباَذَوُه:ُهوُبَأُقاَحْسِإَباَجَأَف«٣٩
.»ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱىَدَنَالِبَو،َكُنَكْسَم
٢٨ع١١:٢٠نييناربع

هعومدووسيعحاحلإنمهآرامدعبُهوُبَأُقاَحْسِإَباَجَأَف
نإفةكربلاوةيروكبلاهايإهيخأبلسىلعليقثلاهنزحلًافيفخت
سرتحاوهئاطخقيرطىلعىقبيالنأبوجوىأرقاحسإ
.هللاةدارإيفانياميتأينأنمسارتحالالك

ىَدَنَالِبَو،َكُنَكْسَمُنوُكَيِضْرَألٱِمَسَدَالِباَذَوُه
ىلإليميالهنألءارحصلانكسييأُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱ
ًابيصخناكمودأدالبةنكمأضعبنإمعن.عرزلاوثرحلا
تناكفبوقعينكاسمامأو.يراحصوءارعاهرثكأنكل
ةايحلاوحألًاقفاومناكنيمسقلانملكفبصخلاةريثك
.هلامعأوهكلام

ُنوُكَيْنِكٰلَو.ُدَبْعَتْسُتَكيِخَألَو،ُشيِعَتَكِفْيَسِبَو«٤٠
َجتاَمَنيِح

ْ
.»َكِقُنُعْنَعُهَريِنُِّـرسَكُتَكَّـنَأُحَم

:٨كولم١٩٢و١٨ايدبوعو٨:١٤ليئومص٢و٢٥:٢٣ص
٢٠

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لسنلةعضاخمودأدالبتيقبَكِقُنُعْنَعُهَريِنُِّـرسَكُت
وسيععوضخةءوبنةءوبنلاتمتفًاليوطًانامزبوقعي
زاحأمايأوىلوألامارويمايأيفنكلو.هيخألهدابعتساو
.هقنعنعرينلارسكةءوبنةءوبنلاتمتفدالبلاكلتتررحت
.ًالامجإنييليئارسإللنيدبعتسمنويمودألاناكنكل

ناراحىلإبوقعيلةقفروقاحسإلاسرإ

لٱِلْجَأْنِمَبوُقْعَيَىلَعوُسيِعَدَقَحَف«٤١
ْ

ُهَكَراَبيِتَّـلٱِةََكَرب
هب يفوُسيِعَلاَقَو.ُهوُبَأاَِ لَقِ

ْ
ُلُتْقَأَف،ِيبَأِةَحاَنَمُماَّـيَأْتَبُرَق:ِهِب

.»يِخَأَبوُقْعَي
١٠ايدبوع١٠و٤و٥٠:٣ص٨و٣٧:٤ص

هيبأةافوبرقعقوتيوسيعناكِيبَأِةَحاَنَمُماَّـيَأْتَبُرَق
كلذدعبشاعويوقهنكل)٢ع(هسفنقاحسإعقوتامك
وسيعىنعمنألمتحيمهضعبلاقو.نرقفصننمرثكأ
صنلانكلو»هلتقاسينألبوقعيىلعيبأةحانمتبرق«
.كلذقفاوتالنئارقلاو

ْتَلَسْرَأَفِ،َربْكَألٱاَهِنْبٱَوُسيِعِمَالَكِبُةَقْفِرَْتِربْخُأَف«٤٢
َكوُخَأوُسيِعاَذَوُه:ُهَلْتَلاَقَوَرَغْصَألٱاَهَنْبٱَبوُقْعَيْتَعَدَو
.»َكُلُتْقَيُهَّـنَأِبَكِتَهِجْنِمٍّلَسَتُم
٦٤:٥رومزم

فيكف)٤١ع(هبلقيفكلذوسيعلاقخلاَوُسيِعِمَالَك
هدصقمتكعطتسيملوسيعنأيفبيرالفةقفرتفرع
بوقعيلسرتنأتمزعفةقفرهتفرعفهظيغةدشلعيظفلا
هنألًاضيأهنمةجوزذخأيللبهتياقودرجملالاهيبأتيبىلإ
ميهاربإةكربلثراولاوةيروكبلابحاصوههنأذئنيحتبث
حراتلسننمةجوزذخأيوهيبأةنسىلعيرجينأبجوف
ىلإبوقعيتعداهنأيفبيرالو.روحانتيبلهأو
.ًارسهيخأدصقبهتأبنأواهتميخ

يِخَأَىلِإْبُرْهٱِمُقَو،ِيلْوَقِلْعَمْسٱيِنْبٱاَيَنآلٱَف«٤٣
.»ناَراَحَىلِإَناَبَال

١١:٣١ص

برهلااذهبهيلإرشُتملعادخلابهيلعرشُتملول(ْبُرْهٱِمُق
.)اهتروشمالبرومألاربدهللاناكلو

ُبَضَغَّـدَتْرَيىَّـتَحًةَليِلَقًاماَّـيَأُهَدْنِعْمِقَأَو٤٤«٤٤،٤٥
َكُذُخآَفُلِسْرُأَّـمُث.ِهِبَتْعَنَصاَمىَسْنَيَو٤٥،َكْنَعَكيِخَأ

ِمل.َكاَنُهْنِم
َ
يفاَمُكْيَنْثٱُمَدْعُأاَذا .»؟ٍدِحاَوٍمْوَيِ

امكقاحسإةافوبرقعقوتتةقفرتناكخلاًةَليِلَقًاماَّـيَأ
١ع(اهعقوتيوسيعناكامكوةافولابرقعقوتيقاحسإناك
وحنباغلبةليلقًامايأاهنعبغيملبوقعينكلو)٤١و
نماهلًاريخناككلذنكلو.هرتملوتتاموةنسنيعبرأ
يفههيتبيناثلاوهتومبلوألانينثالادقفتفوسيعهلتقينأ
.نيياقكضرألا

لِلَم:َقاَحْسِإلُةَقْفِرْتَلاَقَو«٤٦
ْ

ِتاَنَبِلْجَأْنِمِيتاَيَحُت
َلْثِمَّـثِحِتاَنَبْنِمًةَجْوَزُذُخْأَيُبوُقْعَيَناَكْنِإ.َّـثِح
.»؟ٌةاَيَحِيلاَذاَمِلَف،ِضْرَألٱِتاَنَبْنِمِءَالُؤٰه

٢٥:٢٢ص٢٤:٣ص٢٦:٣٥ص

نأرمألالوأيفةقفردصقناكَقاَحْسِإلُةَقْفِرْتَلاَقَو
ًايأرتأرانهووسيعهلتقينأنمًافوخبوقعيبرهي
ىلعاهلقاحسإةقفاومو.ناراحىلإبوقعيلاسرإلًاديدج
نمةيناربعلايفسيلو.يتآلاحاحصألايفتنّيُبيأرلااذه
ةيآلاةياهنىلإنيرشعلاوعباسلاحاحصألاةءادبنملصاف
.نيرشعلاونماثلاحاحصألانمةعساتلا

َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َال:ُهَلَلاَقَوُهاَصْوَأَو،ُهَكَراَبَوَبوُقْعَيُقاَحْسِإاَعَدَف«١
.»َناَعْنَكِتاَنَبْنِمًةَجْوَزْذُخْأَت

٢٤:٣ص٢٧:٣٣ص

لاسرإىلعةقفرللماحلاناكَبوُقْعَيُقاَحْسِإاَعَدَف
ةجيزهنأبتحّرصانهوهتمالسيفةبغرلاناراحىلإبوقعي
نمهنأملعننأانهبجيو.ميهاربإتانبنمبوقعي
انقيتدقاناكةقفروقاحسإنألةجحدرجمالةقحلايعاودلا
هللانييعتىتضقمبةيروكبلاوةكربلاثراووهبوقعينأ
نأبجياممو.ميهاربإلآنمهتجوزنوكتنأبجيناكف
كرابقاحسإنإتافتلانسحأانههيلإئراقلاتفتلي
.ىمظعلاميهاربإةكربهبلقلكنمبوقعي

َكِّـمُأِيبَأَليِئوُتَبِتْيَبَىلِإَماَرَأِناَّـدَفَىلِإْبَهْذٱِمُق«٢
.»َكِّـمُأيِخَأَناَبَالِتاَنَبْنِمَكاَنُهْنِمًةَجْوَزَكِسْفَنِلْذُخَو

٢٤:٢٩ص٢٢:٢٣ص١٢:١٢عشوهو٢٥:٢٠ص

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةيآلاهذهيف.)٢٥:٢٠صريسفترظنا(َماَرَأِناَّـدَف
ميهاربإهرهظأاممرثكأناراهلآلبحلانمقاحسإنلعأ
نيبتيهنأعمو)٢٤:٤صيفاماذهعملباق(كلذنم
انلرهظيذئنيحتامدقناكليئوتبنأةسماخلاةيآلانم
مهتبسنبنوينابرلاهآراممرثكأنأشاذًاصخشناكهنأ
ىلعةقفروقاحسإنمًالكلمحيذلااذهو.هيلإفعضلا
نأنودجوزتيلنابالتيبىلإهسفنببوقعيالسرينأ
.هنعًابئانالسري

لٱُهللاٱَو٣«٣،٤
ْ

َكُرِّـثَكُيَو،ًارِمْثُمَكُلَعَْجيَو،َكُكِراَبُيُريِدَق
َكَلَميِهاَرْبِإَةَكَرَبَكيِطْعُيَو٤.ِبوُعُّشلٱَنِمًاروُهُْمجُنوُكَتَف
ُهللاٱاَهاَطْعَأيِتَّـلٱَكِتَبْرُغَضْرَأَِثَرتِل،َكَعَمَكِلْسَنِلَو
.»َميِهاَرْبِإل

١٧:٨ص١٢:٢ص١٧:٦ص

دعولابوقعيلتبثينأقاحسإدصقناكاملُريِدَقْلٱُهللاٱ
فصويتلاةفصلابهللافصينأبىنتعاميهاربإلناكيذلا
دهعهعمعطقوناعنكضرأبميهاربإدعومويهسفناهب
.)١٧:١صرظنا(ناتخلا

)١٧:٤ص(يفءاجامريغاذهِبوُعُّشلٱَنِمًاروُهُْمج
.ةينيددصاقملةراتخمةعامجهنمنوكيهنأديفياملب
مثةينانويلاةغللايفةسينكىنعمبانهبعشلانمروهمجلاف

:١٦نييوال(هنعةرابعوأليئارسإبعشلًامساتراص
١٧(.

َىلِإَماَرَأِناَّـدَفَىلِإَبَهَذَفَبوُقْعَيُقاَحْسِإَفََرصَف«٥
.»َوُسيِعَوَبوُقْعَيِّـمُأَةَقْفِريِخَأ،ِّـيِماَرَألٱَليِئوُتَبِنْبَناَبَال

نأنييقرشلاءامدقةداعنمناكَوُسيِعَوَبوُقْعَيِّـمُأ
لباق(نيدجلاميركبوسنملانإنايبلبسنلايفمألااوركذي
هذهيفةظحالملاقحتسياممو.)٢٥:١٢صيفامباذه
ةيميهاربإلاةكربلاوةيروكبلاثراوناكانهبوقعينإةيآلا
.وسيعمسالبقهمساركُذاذهلوهمأوهيبأقيدصتب

ليعامسإةنباوسيعجوزت

َبوُقْعَيَكَراَبَقاَحْسِإَّـنَأوُسيِعىَأَراَّـمَلَف٦«٩-٦
ْذِإ،ًةَجْوَزَكاَنُهْنِمِهِسْفَنِلَذُخْأَيِلَماَرَأِناَّـدَفَىلِإُهَلَسْرَأَو
٧.َناَعْنَكِتاَنَبْنِمًةَجْوَزْذُخْأَتَال:ًالِئاَقُهاَصْوَأَوُهَكَراَب
ىَأَر٨،َماَرَأِناَّـدَفَىلِإَبَهَذَوِهِّـمُأَوِهيِبَألَعِمَسَبوُقْعَيَّـنَأَو
يفٌتاَريِّـِرشَناَعْنَكِتاَنَبَّـنَأوُسيِع ٩،ِهيِبَأَقاَحْسِإْيَنْيَعِ

ِنْبَليِعاَمْسِإَتْنِبَةَلَْحمَذَخَأَوَليِعاَمْسِإَىلِإوُسيِعَبَهَذَف
.»ِهِئاَسِنَىلَعُهَلًةَجْوَزَتوُياَبَنَتْخُأَميِهاَرْبِإ

٢٥:١٣ص٣٦:٣ص٢٦:٣٥ص٢٤:٣ص

تتبثةيروكبلانأوسيعىأراملوُسيِعىَأَراَّـمَلَف
.نيتينثولاهجوزتنمناكاهايإهنامرحنأبرعشبوقعيل
ىلعميهاربإتيبنمةنباجوزتيلبوقعيلسرأهابأىأراملو
لسننمةأرماجوزتينأمزعميهاربإاهنسيتلاةنسلا
يفتيمُسو»ةلحم«انهاهمساوليعامسإةنباجوزتفميهاربإ

تويابنتخأاهنأنيعضوملايفليقو»ةمسب«٣٦:٣ص
ناك)٢٥:١٣ص(ركبلاتويابنناكامكهنأنايبل)٩ع(
رجاههلاهتذخأيتلاىلوألاهتجوزنمليعامسإنباًاضيأ
ملةلحمنإكلذنمرهظف.)٢١:٢١ص(رصمضرأنم
.يناوثلاتاجوزلانمالويرارسلاتانبنمنكت

بوقعيملح

.»َناَراَحَوْحَنَبَهَذَوٍعْبَسِرْئِبْنِمُبوُقْعَيَجَرَخَف«١٠
٧:٢لامعأو١١:٣١ص١٢:١٢عشوه

ديلاومخيراتلااذهيعُدٍعْبَسِرْئِبْنِمُبوُقْعَيَجَرَخَف
ديلاومتناكامكةلاحمالبوقعيخيراتًاضيأوهوقاحسإ
:٣٧ص(اهتءادبيتلابوقعيديلاوموميهاربإلًاخيراتحرات
اذهلًاديهمتةيضاملاخيراوتلالكتناكو.فسويلًاخيرات)٢
.ميهاربإلدعولاوةيروكبلابوقعيلتبثهيفيذلاخيراتلا
ًايحيقبقاحسإنأعمبوقعيبمالكلاصتخاانهنمو
.)٣٥:٢٧صريسفترظنا(ةنسنيتسوًاثالث

ْدَقْتَناَكَسْمَّـشلٱَّـنَألَكاَنُهَتاَبَوًاناَكَمَفَداَصَو«١١
ملٱِةَراَجِحْنِمَذَخَأَو.ْتَباَغ

َحتُهَعَضَوَوِناَكَْ
ْ

،ِهِسْأَرَت
يفَعَجَطْضٱَف ملٱَكِلٰذِ

.»ِناَكَْ

نالعإللًانيعمناكلحملاكلذنإرهاظلاًاناَكَمَفَداَص
ينثاةياغىلعناكو.ًاقافتاهغلببوقعينكينإويهلإلا
ميارفألبجىلعاهنملامشلاىلعوميلشروأنمًاليمرشع
.)٢٢:٤صريسفترظنا(لحارمعبرأوحنعطقدقناكو
ءانمأديبعالبةكربلاثراوهنبالسرإقاحسإنظنالو
.)٣٢:١٠صيفءاجامكلذمزلتسيالو(.هبنونتعي
لزاونلاورفسلاكلذراطخأبرعشيبوقعيناكاذهعمو
ريدقلاهلإلالأسنأهاتأامنسحأنمناكفهبةطيحملا
ةعبرأةدمهللاىلإبرتقاولهتباوىلصفحاجنلاوظفحلا

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٣٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفمايألايلاوتىلعمدقتيناكهنأىلعانلدياذهو.مايأ
لاجرنمناكهنإمعن.ةليضفلاوحالصلاوىقُتلاليبس
ةيضرألالئاسولاىلعلكتيناكهنكلهرمألوأذنمنيدلا
ىتحةنصحمبراجتلانكل.ةيانعلاىلعلكتياممرثكأ
يلاوتىلعصلختوىلاعتهيلعلكوتلاوناميإلاصلخأ
.ةسدقملاىوقتلابهللامصتعاوتاذلابحنمتاقوألا

كلذنإدوهيلاورسفملاقِناَكَْملٱِةَراَجِحْنِمَذَخَأَو
تحتبوقعيهعضويذلارجحلانإوايرملبجناكناكملا
.قاحسإهيلعمدُقيذلاحبذملاةراجحدحأناكهسأر
تايآلاهذهيفهركذنإولكيهلاليإتيببدوصقملانإاولاقو
لكيهوناميلسلكيهةثالثلالكايهلاىلإريشيتارمثالث
هنيعناكملاكلذيفتناكيتلاسدوريهلكيهولبابرز
ةنيدممساليإتيبنأحيجرتلالكحجرملاو.يلاوتلاىلع
بابنمالليثمتلابابنمدوهيلايرسفملوقنإوكانه
.ةقيقحلا

لُحىَأَرَو«١٢
ْ

اَهُسْأَرَوِضْرَألٱَىلَعٌةَبوُصْنَمٌمَّـلُساَذِإَو،ًام
.»اَهْيَلَعٌةَلِزاَنَوٌةَدِعاَصِهللاٱُةَكِئَالَماَذَوُهَو،َءاَمَّـسلٱُّسَمَي

١:١٤نييناربعو١:٥١انحوي٣٣:١٥بويأو٤١:١ص

ىلعهلوصحبوقعيلققحدققاحسإناكٌمَّـلُساَذِإَو
نأيرورضلانمناكنكلرفسللبهأتنألبقةكربلا

نألةكربللًاثاروهنّيعهنأهلهللاقيقحتىلعًاضيألصحي
-١٧:١٩ص(هلبققاحسإهيبألهللادهعاهساسأواهماوق
ملو.ميهاربإلناكيذلادعولاهلرركنأهبيصنناكف.)٢١
هنكلهللاتوصعمسينأةعاسلاكلتىلإبوقعيلنكي
يذلادعولاهلهللارركىتحًامئادىوقيهبهناميإناك
ءامسلاىلإضرألانمًاملسملحلايفىأرفميهاربإلهدعو
امهنيبنإومتدقءامسلاوضرألانيبلاصتالانأهلنيبي
.ًاقيرط

رشبلاتاولصهللاىلإلمحتٌةَلِزاَنَوٌةَدِعاَصِهللاٱُةَكِئَالَم
مهئاجرومهناميإرومأومهجايتحاومهنازحأومهباعتأءابنأو
ةيزعتلاوةدعاسملابهللادنعنممهيلإلزنتومهلاكتاو
.ةكربلاو

ُّبَّـرلٱاَنَأ:َلاَقَف،اَهْيَلَعٌفِقاَوُّبَّـرلٱاَذَوُهَو١٣«١٥-١٣
ٌعِجَطْضُمَتْنَأيِتَّـلٱُضْرَألٱ.َقاَحْسِإُهٰلِإَوَكيِبَأَميِهاَرْبِإُهٰلِإ
ِبَاُرتَكَكُلْسَنُنوُكَيَو١٤.َكِلْسَنِلَوَكَلاَهيِطْعُأاَهْيَلَع
َكيِفُكَراَبَتَيَو.ًابوُنَجَوًالاَمِشَوًاقَْرشَوًابْرَغُّدَتْمَتَو،ِضْرَألٱ
يفَو َكُظَفْحَأَوَكَعَماَنَأاَهَو١٥.ِضْرَألٱِلِئاَبَقُعيَِمجَكِلْسَنِ
ىَّـتَحَكُكُرْتَأَالِّـينَأل،ِضْرَألٱِهِذٰهَىلِإَكُّدُرَأَوُبَهْذَتاَمُثْيَح
.»ِهِبَكُتْمَّـلَكاَمَلَعْفَأ

ص٣٥:١٢و١٣:١٥ص٢٦:٢٤ص٤٨:٣و٣٥:١ص
ص١٨:١٨و١٢:٣ص١٢:٢٠ةينثتو١٣:١٤ص١٣:١٦
رومزمو٤٨:١٦ص٣١:٣و٢١و٢٠عو٢٦:٢٤و٢٢:١٨
١:٥عوشيو٨و٣١:٦ةينثت٣٥:٦ص٨و٧و١٢١:٥
٢٣:١٩ددع١٣:٥نييناربعو٨:٥٧كولم١و

ىلعناك»هوهي«برلانإيأاَهْيَلَعٌفِقاَوُّبَّـرلٱاَذَوُه
لديو)٢٤:١٣ص(يفيذلاكانهفوقولاو.ملسلاسأر
هعضومكلذنإلبًاقافتاكلانهنكيملبرلانأىلع
يتلاديعاوملالكبوقعيلهئامسنمهوهيتبثأمث.مئادلا
هنأهلققحونيينادلكلاروألميهاربإكرتمايأذنماهنلعأ
فالسأنمنيُعهنأكلذنمبوقعينقيأفًادبأهيقي
وهحيسملاناوضرألالئابقلكهبكرابتتيذلاحيسملا
ةلصلاوههنإو.)١٤:٦انحوي(ملسلاكلتكهللاىلإقيرطلا
عوسيو.)٢:٥سواثوميت١(يحورلاملاعلاويداملاملاعلانيب
نولزنيونودعصيهللاةكئالمنإققحهسفنانبرحيسملا
.)١:٥١انحوي(هيلع

يفَّـبَّـرلٱَّـنِإًاّقَح:َلاَقَوِهِمْوَنْنِمُبوُقْعَيَظَقْيَتْسٱَف«١٦ ِ
ملٱاَذٰه

.»!ْمَلْعَأَْملاَنَأَوِناَكَْ
٥:١٥عوشيو٣:٥جورخ

.هوهيةيناربعلايفوَّـبَّـرلٱَّـنِإًاّقَح
يف هلرهظيهللانأًاعقوتمبوقعينكيملِناَكَْملٱاَذٰهِ

تبهذةقفرواهيفيلصُيناكيتلاهلهأتايّلصُمنعًاديعب
لعلو.)٢٥:٢٢ص(برلالأستلتاّيلصملاكلتدحأىلإ
يذلاناكملاوأبوقعيّىلصُمنمًابيرقناكّىلصُملاكلذ
نمالعجقاحسإوميهاربإنكل)١٢:١٨ص(هيفًامئانناك
فرعيناكبوقعيلعلوامهلًاماقمعبسرئبديعبنمز
.رمألاكلذنمًائيش

ملٱاَذٰهَبَهْرَأاَم:َلاَقَوَفاَخَو«١٧
ُتْيَبَّـالِإاَذٰهاَم!َناَكَْ

.»!ِءاَمَّـسلٱُباَباَذٰهَو،ِهللاٱ

ًابيهرهللاروضحنوكينأبجيَناَكَْملٱاَذٰهَبَهْرَأاَم
بابهروضحناكمنألنينمؤمللًافيخمنوكيالهنكل
.ءامسلا

يفُبوُقْعَيَرَّـكَبَو«١٨ حلٱَذَخَأَوِحاَبَّـصلٱِ
ْ

ُهَعَضَويِذَّـلٱَرََج
َحت
ْ

.»ِهِسْأَرَىلَعًاتْيَزَّـبَصَو،ًادوُمَعُهَماَقَأَوِهِسْأَرَت
٧:١دعو١٢ىلإ٨:١٠نييوال٣٥:١٤و٤٥و٣١:١٣ص

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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عضومللةمالعهلعجًادوُمَعُهَماَقَأَو...َرَجَْحلٱَذَخَأَو
.روذنلانمهيلعاميفويوهيلإعجرييكل

هنأىلإةراشإءيشلاىلعتيزلابصناكًاتْيَزَّـبَصَو
.سدقملامعتسالفقُو

ملٱَكِلٰذَمْسٱاَعَدَو«١٩
ُمْسٱِنِكٰلَو.»َليِإَتْيَب«ِناَكَْ

ملٱ
.»َزوُلَناَكًالَّـوَأِةَنيِدَْ

١٠:٣ليئومص١و٢١:٢و٢٠:١٨ةاضقو٣٥:١ص
١:٢٣ةاضقو١٨:١٣و١٦:٢عوشي١٢:٢٩كولم١و

زولوليإتيبنإعوشيرفسيفىرنَزوُل...َليِإَتْيَب
برقامهدحأنأعم)٢و١٦:١عوشي(نازاتممناناكم
اهنمًابيرقلبزوليفتبيملبوقعينإكلذنمانلو.رخآلا

عوشيءاليتسامايأيفهنأحّجرملاو.اهبةصتخملاضرألايف
مويميارفأنإو.ةنيدمالًاسدقمًاناكمناكليإتيبىلع
تيبىمس)٢٥-١:٢٣ةاضق(اهلهألتقوزولىلعىلوتسا
ةنيدمنكتملبوقعياهيفمانيتلاةعقبلاو.ةنيدملامسابليإ
.اهنمنيليموأليمدمأىلعتناكلبليإتيب

،يِعَمُهللاٱَناَكْنِإ:ًالِئاَقًارْذَنُبوُقْعَيَرَذَنَو٢٠«٢٢-٢٠
يفيِنَظِفَحَو لٱِقيِرَّـطلٱاَذٰهِ

ًازْبُخِيناَطْعَأَو،ِهيِفٌرِئاَساَنَأيِذَّـ
لَألًاباَيِثَوَلُكآل

ْ
ُنوُكَي،ِيبَأِتْيَبَىلِإٍمَالَسِبُتْعَجَرَو٢١،َسِب

حلٱاَذٰهَو٢٢،ًاٰهلِإِيلُّبَّـرلٱ
ْ

َتْيَبُنوُكَيًادوُمَعُهُتْمَقَأيِذَّـلٱُرََج
.»َكَلُهُِّـرشَعُأِّـينِإَفيِنيِطْعُتاَمُّلُكَو،ِهللاٱ

١٥ع١٥:٨ليئومص٢و١١:٣٠ةاضقو٣١:١٣ص
٣٠و١٩:٢٤ليئومص٢و١١:٣١ةاضق٦:٨سواثوميت١

١٥و٣٥:٧ص١٥:٨ليئومص٢و٢٦:١٧ةينثتو١٧:٨ص
٢٧:٣٠نييوال

دهعتلاهانعمو.طرشالرذناذه(ًاٰهلِإِيلُّبَّـرلٱُنوُكَي
.)ًاديدجهدبعيهنإالهاسنيالوبرلاهللاًادباعىقبينأب

َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ليحارلوةئيللبوقعيجوزت

ملٱيِنَبِضْرَأَىلِإَبَهَذَوُبوُقْعَيَماَقَّـمُث«١
.»ِِقْرشَْ

٢٣:٧ددع

هلعجيذلاوًاعرسمبهذيأَبَهَذَوُبوُقْعَيَماَق
.هلدهعلاهللاقيقحتبةقثلانمهلناكامعرسي

هبدوصقملانكلوبرعلااذهبدارينأبلغِقِْرشَْملٱيِنَب
.نيرهنلانيبامناكسانه

يفاَذِإَوَرَظَنَو٢«٤-٢ حلٱِ
ْ

طُقُةَثَالَثَكاَنُهَوٌرْئِبِلَْق
ْ

ِناَع
لِتْنِماوُناَكْمَُّـهنَأل،اَهَدْنِعٌةَضِباَرٍمَنَغ

ْ
لٱَك

ْ
َنوُقْسَيِرْئِب

لٱ
ْ

طُق
ْ

حلٱَو،َناَع
ْ

لٱِمَفَىلَعُرََج
ْ
ُعِمَتَْجيَناَكَف٣.ًاريِبَكَناَكِرْئِب

لٱُعيَِمجَكاَنُهَىلِإ
ْ

طُق
ْ

حلٱَنوُجِرْحَدُيَفِناَع
ْ

لٱِمَفْنَعَرََج
ْ
ِرْئِب

لٱَنوُقْسَيَو
ْ

حلٱَنوُّدُرَيَّـمُث،َمَنَغ
ْ

لٱِمَفَىلَعَرََج
ْ
٤.ِهِناَكَمَىلِإِرْئِب

َهلَلاَقَف
ُ

ْنِمُنْحَن:اوُلاَقَف؟ْمُتْنَأَنْيَأْنِم،ِيتَوْخِإاَي:ُبوُقْعَيْم
.»َناَراَح

٢:١٥جورخو٢٤:١١ص

تناكاهنألةقفراهنمتقتسايتلارئبلاتسيلهذهٌرْئِب
جراخىعرميفاهنمتقتسايتلارئبلاتناكو.لقحلايف
:٢٤ص(جردبهذهىلإلزنيناكو)٢٤:١١ص(.ةنيدملا

١٦(.
كلذنوعضياوناكًاريِبَكَناَكِرْئِبْلٱِمَفَىلَعُرَجَْحلٱَو

اهنمىقتسُيلورابغلاوبارتلااهيفعقيالئلرئبلاىلعرجحلا
هعفرعيطتسيالناكرجحلاناحّجرملاف.ةنيعمتاقوأيف
ةيآلايفركُذاممزلتسيالو.لاجرةثالثوأنالجرالإ
رجحلاكلذلعلو.ةدعاسمالبهعفربوقعيناةرشاعلا
رماميفانيأردقو.نيصوصخمسانألرئبلانأةمالعناك
ةصوصخملارئبلانإكلاميبألقاحسإوميهاربإةدهاعمنم
ىتحاوربصةاعرلانأانيأردقو.رابآلاراثآنمثأنمتناك
اوناكمهنأعمرجحلااوجرحدتلصواملفليحارتتأ
وأناباللتناكرئبلانأرهاظلافليوطتقوباهلبقكلانه
ماركإلااذهلثمنكيملو.لقألاىلعاهبلوألاقحلاهلناك
.)٢:١٧جورخ(نورثيتانبل

َهلَلاَقَف٥«٥،٦
ُ

:اوُلاَقَف؟َروُحاَنَنْبٱَناَبَالَنوُفِرْعَتْلَه:ْم
َهلَلاَقَف٦.ُهُفِرْعَن

ُ
.ٌةَمَالَسُهَل:اوُلاَقَف؟ٌةَمَالَسُهَلْلَه:ْم

لٱَعَمٌةَيِتآُهُتَنْبٱُليِحاَراَذَوُهَو
ْ

.ِ»مَنَغ
٤٣:٢٧ص

ديفحليئوتبنباعقاولايفنابالناكَروُحاَنَنْبٱَناَبَال
لصأناكهنأامكةرسألالصأناكروحاننكلروحان
.هقالطنادعبميهاربإعضوملغشفروأنمنيرجاهملا

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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ِعاَمِتْجٱَتْقَوَسْيَل.ٌليِوَطُدْعَبُراَهَّـنلٱاَذَوُه:َلاَقَف«٧
ملٱ
لٱاوُقْسِا.ِيشاَوَْ

ْ
.»اْوَعْرٱاوُبَهْذٱَوَمَنَغ

راهنلانمًايقابناكهنألِيشاَوَْملٱِعاَمِتْجٱَتْقَوَسْيَل
ًاحابصمنغلااوقسيملمهنأنمبجعتدقوةريثكتاعاس
تناكذإنكلو.يعارملايفاهوقلطيورئبلاىلإمهلوصودنع
ملةئيلءيجمدعبالإاهماوقسينأمهلنكيملوناباللرئبلا
.بجعلاىلعلمحيامرمألايفقبي

َجتىَّـتَحُرِدْقَنَال:اوُلاَقَف«٨
ْ
لٱُعيَِمجَعِمَت

ْ
طُق
ْ

اوُجِرْحَدُيَوِناَع
حلٱ
ْ

لٱِمَفْنَعَرََج
ْ
لٱيِقْسَنَّـمُث،ِرْئِب

ْ
.»َمَنَغ

َجتىَّـتَح
ْ
رجحلااوعفرناعطقلالكتعمتجاىتموَعِمَت

.هتبونيفهعيطقمهنملكىقسو

،اَهيِبَأِمَنَغَعَمُليِحاَرْتَتَأْمُهَعَمُمَّـلَكَتَيُدْعَبَوُهْذِإَو«٩
.»ىَعْرَتْتَناَكاََّـهنَأل
٢:١٦جورخ

:٢جورخيفامباذهلباق(اَهيِبَأِمَنَغَعَمُليِحاَرْتَتَأ
رتسملاىأردقف.مويلاىلإبرعلاةداعهذهلزتملو)١٦
قوستةفيطلاهمسابرعلاخويشدحألةليمجةنبانالام
ةنسنوعبرأرمهنألةاتفذئنيحليحارتناكو.اهيبأعيطق
.نيماينبهلاهتدالووانهاهايإبوقعيةاقالمدعب

َمَنَغَو،ِهِلاَخَناَبَالَتْنِبَليِحاَرُبوُقْعَيََرصْبَأاَّـَملَناَكَف«١٠
حلٱَجَرْحَدَوَمَّـدَقَتَبوُقْعَيَّـنَأ،ِهِلاَخَناَبَال

ْ
لٱِمَفْنَعَرََج

ْ
ِرْئِب

.»ِهِلاَخَناَبَالَمَنَغىَقَسَو
٢:١٧جورخ

.)هريسفتو٢٨:٥صرظنا(ِهِلاَخَناَبَالَتْنِب

.»ىَكَبَوُهَتْوَصَعَفَرَوَليِحاَرُبوُقْعَيَلَّـبَقَو«١١
٤٥:١٥و٣٣:٤ص

ليحاربوقعيدعاسىَكَبَو...َليِحاَرُبوُقْعَيَلَّـبَق
هيقلاملةّرسملاهتبلغذإاهلّبقواهتمعنباهنااهلنلعأمثًالوأ
لوقنسحأاموىكبفهبعتوهرفسلوطدعبقيفوتلانم
:انهمهضعب

يناكبأينّرسدقامطرفنمهنأىتحّيلعرورسلاحفط

.َةَقْفِرُنْبٱُهَّـنَأَو،اَهيِبَأوُخَأُهَّـنَأَليِحاَرُبوُقْعَيََربْخَأَو«١٢
.»اَهاَبَأَْتَربْخَأَوْتَضَكَرَف

٢٤:٢٨ص١٦و١٤:١٤و١٣:٨ص

نييناربعلانكلاهيبأتخأنباناكهنأعقاولااَهيِبَأوُخَأ
يفامب١٥و٥علباق(ًازوجتبيرقلاىنعمبخألااولمعتسا

.)خلا١٣:٨ص

ُهَّـنَأِهِتْخُأِنْبٱَبوُقْعَيََربَخُناَبَالَعِمَسَنيِحَناَكَف«١٣
َناَبَالَثَّـدَحَف.ِهِتْيَبَىلِإِهِبىَتَأَوُهَلَّـبَقَوُهَقَناَعَو،ِهِئاَقِلِلَضَكَر
.»ِروُمُألٱِهِذٰهِعيِمَجِب

٢٤:٢٩ص

ًاطيسبًارمأبيرقلاةفايضتناكُهَقَناَعَو،ِهِئاَقِلِلَضَكَر
لوطالولاهابأربختوليحارعرستنأقحتستتناكامف
هيلعىضقتناكاهنإفهتاقالملنابالىرجاذهلوىونلا
.ةقفرهتخأاهنمًامويريملةنسنوعبس

َماَقَأَف.يِْمَحلَويِمْظَعَتْنَأاَمَّـنِإ:ُناَبَالُهَلَلاَقَف«١٤
.»ِناَمَّـزلٱَنِمًارْهَشُهَدْنِع

١٢و١٩:١٢و٥:١ليئومص٢و٩:٢ةاضقو٢:٢٣ص

.ًالماكًارهشيأِناَمَّـزلٱَنِمًارْهَش

َختيِخَأَكَّـنَألَأ:َبوُقْعَيِلُناَبَالَلاَقَّـمُث«١٥
ْ

؟ًاناَّـَجميِنُمِد
.»َكُتَرْجُأاَمِْينِربْخَأ

نابالمدخيرهشلاكلذةدميفبوقعيناكَكُتَرْجُأاَم
نأدعتسافًالطابهبعتبهذينأدريملفةعفانةمدخ
.اهديرييتلاةرجألاهيطعي

لٱُمْسٱ،ِناَتَنْبٱَناَبَالِلَناَكَو١٦«١٦،١٧
ْ

ُمْسٱَوُةَئْيَلَىْربُك
اَّـمَأَو،ِْنيَتَفيِعَضَةَئْيَلاَنْيَعْتَناَكَو١٧.ُليِحاَرىَرْغُّصلٱ
ملٱَةَنَسَحَوِةَروُّصلٱَةَنَسَحْتَناَكَفُليِحاَر

.»ِرَظْنَْ

نماتفعضاهينيعلعلخلاِْنيَتَفيِعَضَةَئْيَلاَنْيَعْتَناَك
ليحارتناكودالبلاكلتءارحصيفاهيبأعيطقباهجورخ
يفنينيعلافعضناكو.امهتحيحصنينيعلاةنسحوةليمج

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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نسحأنماهتحصونويعلالامجوًاميظعًابيعدعُيقرشلا
ليحارنكل.)١٦:١٢ليئومص١رظنا(يقلخلالامكلاعاونأ
ةئيلهمأتناكلبحيسملافلسمأنكتملةبوبحملاةليمجلا
.نينيعلاةفيعضلا

ٍنيِنِسَعْبَسَكُمِدْخَأ:َلاَقَف،َليِحاَرُبوُقْعَيَّـبَحَأَو«١٨
.»ىَرْغُّصلٱَكِتَنْبٱَليِحاَرِب

٣:١٤ليئومص٢و٣١:٤١ص

تناكىَرْغُّصلٱَكِتَنْبٱَليِحاَرِبٍنيِنِسَعْبَسَكُمِدْخَأ
تأيملبوقعيف.)٢٤:٥٣ص(ىرشُتقرشلايفءاسنلا
قاحسإلةجوزراتخيلهلسرأمويميهاربإدبعىتأامكايادهب
.هتمدخبليحارىلعلصحينأالإهلنكيملف

اَهَيِطْعُأْنَأْنِمُنَسْحَأاَهاَّـيِإَكَيِطْعُأْنَأ:ُناَبَالَلاَقَف«١٩
.»يِدْنِعْمِقَأ.َرَخآٍلُجَرِل

نآلاىلإبرعلاةداعلزتملخلاُنَسْحَأاَهاَّـيِإَكَيِطْعُأْنَأ
جوزتيرغصألاوىربكلاةبيرقلاجوزتبىلوأربكألابيرقلانإ
ىرغصلابلطوسيعنمرغصأبوقعيناكذإو.ىرغصلا
اهؤاكبةئيلينيعفعضةلعنإدوهيلاوينابرلاقاذهىلعو
هتحصمدععملوقلااذهوةجوزاهرتخيملوسيعنأىلع
نأناباللاقاذهلومايألاكلتيفجاوزلاةداعىلعلدي
.خلاكيطعأ

يفْتَناَكَو،ٍنيِنِسَعْبَسَليِحاَرِبُبوُقْعَيَمَدَخَف«٢٠ ِهْيَنْيَعِ
َهلِهِتَّـبََحمِبَبَسِبٍةَليِلَقٍماَّـيَأَك

َ
.»ا

١٢:١٢عشوهو٣٠:٢٦ص

ةنسنيسمخوعبسوحننبابوقعيناكةَليِلَقٍماَّـيَأَك
ءوطبىلعلدينسلاكلذلثمىلإجاوزلانعءابآلارخأتف
ليلدبةرخأتملاتاجيزلارخآهذهو.ةلماكلاةيلوجرلامهكاردإ
.ثادحأمهواوجوزتبوقعيءانبأنأ

ْدَقيِماَّـيَأَّـنَألِيتَأَرْمٱيِنِطْعَأ:َناَبَالِلُبوُقْعَيَلاَقَّـمُث«٢١
.»اَهْيَلَعَلُخْدَأَف،ْتَلَمَك
١٥:١ةاضق

انقفتايتلاعبسلانينسلاكتمدخيأْتَلَمَكْدَقيِماَّـيَأ
.ليحارينطعافاهيلع

ملٱِلْهَأَعيَِمجُناَبَالَعَمَجَف«٢٢
.»ًةَميِلَوَعَنَصَوِناَكَْ

٢و٢:١انحويو١٤:١٠ةاضق

.)مويلااذهىلإاذكةداعلالزتمل(ًةَميِلَو

يفَناَكَو«٢٣ ملٱِ
هبىَتَأَوُهَتَنْبٱَةَئْيَلَذَخَأُهَّـنَأِءاَسَْ ،ِهْيَلِإاَِ

.»اَهْيَلَعَلَخَدَف

ةبّقنماهلعبىلإىدُهتسورعلاتناكُهَتَنْبٱَةَئْيَلَذَخَأ
ًايوقناكنيتنبالايتوصنيبهبشلالعلو.)٢٤:٦٥ص(
تناكةئيلنأيفبيرالو.ًالهسبوقعيعادخناكف
.ببسالباهلبوقعيهركنكيملكلذلوعادخلااذهبةيضار

لِزُناَبَالىَطْعَأَو«٢٤
ْ

.»ًةَيِراَجِهِتَنْبٱَةَئْيَلِلُهَتَيِراَجَةَف
٢٤:٦١ص

نمرثكأةقفرهتنبىطعأليئوتبَةَفْلِزُناَبَالىَطْعَأَو
:٢٤ص(تايتفةدعوةروبداهتعضرماهاطعأهنإفكلذ
ملكلذلوناعقوتتاتناكامكهيتنباىلعنابالدُجيملف.)٦١
.)٣١:١٥ص(هلمعبنيترورسمانوكت

يفَو٢٥«٢٥،٢٦ اَم:َناَبَالِلَلاَقَف.ُةَئْيَلَيِهاَذِإِحاَبَّـصلٱِ
اَذاَمِلَف؟َكَدْنِعُتْمَدَخَليِحاَرِبَسْيَلَأ!ِيبَتْعَنَصيِذَّـلٱاَذٰه
يفاَذَكٰهُلَعْفُيَال:ُناَبَالَلاَقَف٢٦؟يِنَتْعَدَخ ْنَأاَنِناَكَمِ
لٱَلْبَقَُةريِغَّـصلٱىَطْعُت

ْ
.»ِرْكِب

لبقىربكلاجوزُتنأةداعلاتناكخلااَذَكٰهُلَعْفُيَال
نابالعمطامبروىربكلاىلعًاراعكلذناكالإوىرغصلا

ةعفانتناكهتمدخنألرخُأنينسعبسبوقعيةمدخيف
.نيرمأللعادخلاىتأف

لِتَكَيِطْعُنَفِهِذٰهَعوُبْسُأْلِمْكَأ«٢٧
ْ

خلٱِبًاضْيَأَك
ْ
يِتَّـلٱِةَمْدِ

َخت
ْ

.»َرَخُأٍنيِنِسَعْبَسًاضْيَأيِنُمِد
١٤:١٢ةاضق

ِأ
َ
هذهتيقبوسرعلامايأعوبسألاناكهِذٰهَعوُبْسُأْلِمْك

.)١٤:١٢ةاضق(رصعلاكلذدعبىلإةداعلا

،ِهِذٰهَعوُبْسُأَلَمْكَأَف.اَذَكٰهُبوُقْعَيَلَعَفَف٢٨«٣٠-٢٨
ُهَتَنْبٱَليِحاَرُناَبَالىَطْعَأَو٢٩.ُهَلًةَجْوَزُهَتَنْبٱَليِحاَرُهاَطْعَأَف

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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لَب
ْ

َهلًةَيِراَجُهَتَيِراَجَةَه
َ

.ًاضْيَأَليِحاَرَىلَعَلَخَدَف٣٠.ا
َعْبَسُهَدْنِعَمَدَخَفَداَعَو.َةَئْيَلْنِمَرَثْكَأَليِحاَرًاضْيَأَّـبَحَأَو
.»َرَخُأٍنيِنِس
١٢:١٢عشوهو٣١:٤١و٣٠:٢٦ص٢١:١٥ةينثتو٢٠ع

ًايرجنيتنثابوقعيجوزتلهخلاُهَتَنْبٱَليِحاَرُهاَطْعَأَف
.اذاملفالإوقاحسإوميهاربإةنسىلع

ىلعوةئيلجوزتينأوسيعىلعناك«لنافاربألاق
هيخأماقمماقةئيلبوقعيذخأبفليحارجوزتينأبوقعي
.ةداعلاىضتقمبهلتناكيتلاليحارجوزتينأهليقبو
دعُويتلالسنلاةرثكلئاسونمكلذىأربوقعيلعلو
هنعًايهنمنكيملتاجوزلاددعتنأىلع.)٢٨:١٤ص(اهب
تقُموسيعنأريملو.اهبحأنمبنرتقينأهلناكفذئموي
نييثحلاتانبضعبجوزتهنأللبةدحاوريغجوزتهنأل
.»ةعدخةئيلجوزتهنأىلعنيينثولا

بوقعيلةنباوًانبارشعدحأداليم

اَّـمَأَو.اَهَِمحَرَحَتَفَفٌةَهوُرْكَمَةَئْيَلَّـنَأُّبَّـرلٱىَأَرَو«٣١
.»ًارِقاَعْتَناَكَفُليِحاَر
٣٠:١ص١٢٧:٣رومزم

هركلااذهفيفختلواحننأانهنسحيالٌةَهوُرْكَمَةَئْيَل
اههركيناكهنأيفكشالفةئيلبحينكيملبوقعينإف
لامهإلالكاهلمهألًادولوتناكاهنأالولوليحاربهجوزتدنع
.)٣٠:١٥ص(

ُهَمْسٱِتَعَدَوًانْبٱِتَدَلَوَوُةَئْيَلْتَلِبَحَف٣٢«٣٥-٣٢
َنآلٱُهَّـنِإ.يِتَّـلَذَمَىلِإَرَظَنْدَقَّـبَّـرلٱَّـنِإ:ْتَلاَقاََّـهنَأل،َْنيَبوُأَر
َّـنِإ:ْتَلاَقَو،ًانْبٱِتَدَلَوَوًاضْيَأْتَلِبَحَو٣٣.ِيلُجَريِنُِّبُحي
ِتَعَدَف.ًاضْيَأاَذٰهِيناَطْعَأَفٌةَهوُرْكَمِّـينَأَعِمَسْدَقَّـبَّـرلٱ
:ِتَلاَقَو،ًانْبٱِتَدَلَوَوًاضْيَأْتَلِبَحَو٣٤.»َنوُعْمَش«ُهَمْسٱ
ملٱِهِذٰهَنآلٱ

.َنيِنَبَةَثَالَثُهَلُتْدَلَوِّـينَأل،ِيلُجَرِيبُِنَرتْقَيَةَّـرَْ
ًانْبٱِتَدَلَوَوًاضْيَأْتَلِبَحَو٣٥.»َيِوَال«ُهُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِل
ملٱِهِذٰه:ْتَلاَقَو

ُهَمْسٱِتَعَدَكِلٰذِل.َّـبَّـرلٱُدَْمحَأَةَّـرَْ
لٱِنَعْتَفَّـقَوَتَّـمُث.»اَذوَُهي«

ْ
.»ِةَدَالِو

:١٠٦و٢٥:١٨رومزمو٢٦:٧ةينثتو٤:٣١و٣:٧جورخ
١:٢ىّتم٤و١٨:٢ددع٤٤

:ةصاخرومأانهةعبرألاديلاوملايفخلاَْنيَبوُأَر
َر«يأنيبوأرهتمسوركبلاةدالوبتحرفةئيلنإ:لوألا·

.اهبحياهجوزنأكلذبتجرو»ًانبا

نكيملهنكلوًاريثكبوقعيبحتتناكةئيلنإ:يناثلاو·
.اهبحي
ًاعمسيأنوعمشيناثلااهنباتّمساهنأ:ثلاثلاو·

اذهاهلبهوفةهوركماهنأعمسدقبرلانأاهداتقعال
.كلذنماهذقنيلنبالا
اهنقيتلًانارتقايأيوالثلاثلااهنباتّمساهنأ:عبارلاو·

كلذنكلاهتميخيفنوكييأاهبنرتقياذهباهجوزنأ
.متيمل
لدفًادمحيأ»اذوهي«عبارلااهنباتّمساهنأ:سماخلاو·

نمءازعدجتملاملواهنزحلاوحأيفاهاوقتىلعكلذ
برلادمحأةرملاهذهتلاقفبرلانمهتدجوناسنإلا
.هبدوعوملالسنلافلسةهوركملاهذهنملعجبرلاو

َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ُليِحاَرْتَراَغَبوُقْعَيِلْدِلَتَْملاََّـهنَأُليِحاَرْتَأَراَّـمَلَف«١
.»ُتوُمَأاَنَأَفَّـالِإَوَنيِنَبِيلْبَه:َبوُقْعَيِلْتَلاَقَو،اَهِتْخُأْنِم

٥:٢بويأ٣٧:١١ص٢٩:٣١ص

هانعمامبرعلالاثمأنموُتوُمَأاَنَأَفَّـالِإَوَنيِنَبِيلْبَه
لاثمأنمو(ليحارىنعماذهلعلو»تيمهلنباالنم«
نمعّرفمهلعلوتامامفّلخنممويلاةيبرعلاةغللالهأ
ناكو.ًاظيغتومتاهنأليحارىنعمسيلف.)ليحارلوق
:١ليئومص١(نييناربعلاءاسندنعلزاونلارشنمرقُعلا

يفبيرالفاهنسربكعمةنحىلعلقثاذهناكاذإو.)١٠
.ةيبصتناكاهنألليحارىلعلقثأناكهنأ

َناَكَمِّـيلَعَلَأ:َلاَقَوَليِحاَرَىلَعَبوُقْعَيُبَضَغَيِمَحَف«٢
مثِكْنَعَعَنَميِذَّـلٱِهللاٱ

َْ
لٱَةَر

ْ
طَب
ْ

.»؟ِن
١:٥ليئومص١و١٦:٢ص١٠:١٦نييوال

بحيواهبحيناكهنألجاهيأ(َبوُقْعَيُبَضَغَيِمَحَف
.)هللاريغهعيطتسيالامهتلأسفاهءاضرإ

لَبيِتَيِراَجاَذَوُه:ْتَلاَقَف٣«٥-٣
ْ

َدِلَتَفاَهْيَلَعْلُخْدٱ.ُةَه
لَبُهْتَطْعَأَف٤.َنيِنَباَهْنِمًاضْيَأاَنَأُقَزْرُأَوَّـيَتَبْكُرَىلَع

ْ
َةَه

لَبْتَلِبَحَف٥،ُبوُقْعَياَهْيَلَعَلَخَدَف،ًةَجْوَزاَهَتَيِراَج
ْ

ْتَدَلَوَوُةَه
»ًانْبٱَبوُقْعَيِل

:١٦ص١٦:٢ص٣:١٢بويأو٥٠:٢٣ص١٦:٢ص
٣٥:٢٢و٣

ألَا
َ
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امكاذهىلعليحاررَذعُتالُةَهْلَبيِتَيِراَجاَذَوُه
)١٦:٢ص(رجاهاهتيراجميهاربإاهئاطعإبةراسترذُع
اهظيغللبكلذكسيلانهاموينيدءاجرلناككلذنإف
.رقُعلانم

عضتامكيتبكرىلعهعضأًانبادلتيأَّـيَتَبْكُرَىلَعَدِلَت
.اهدالوأتاهمألا

ِيتْوَصِلًاضْيَأَعِمَسَوُهللاٱَِيلىَضَقْدَق:ُليِحاَرْتَلاَقَف«٦
ِيناَطْعَأَو

َ
.»ًاناَد«ُهَمْسٱِتَعَدَكِلٰذِل.ًانْبٱ

٣:٥٩ايمرإيثارمو٤٣:١و٣٥:٢٤رومزم

بوقعيءاطعإباهسفنليحارئطختملُهللاٱَِيلىَضَق
نإوباوصلاننسىلعناكهتتأامنأتبسحلباهتيراج
»ًاناد«دولوملاتمسكلذلوهئاضقبهيلعاهباثأوهبُّرسهللا
برلاتركذةئيلنأانهةظحالملاقحتسياممو.ءاضقيأ
نوكينأعقوتتملاهنأل»ميهولإ«هللاتركذليحارو»هوهي«
ًائيشةينثوتناكاهسفنيهاهنألوحيسمللًافلسةهلبنبا
نأرابتخالالوطبتملعتتدلواملاهنأىلع)٣١:١٩ص(
.)٢٤ع(»هوهي«برلامساركذت

لَبًاضْيَأْتَلِبَحَو٧«٧،٨
ْ

ًانْبٱِتَدَلَوَوَليِحاَرُةَيِراَجُةَه
يِتْخُأُتْعَراَصْدَق:ُليِحاَرْتَلاَقَف٨،َبوُقْعَيِلًايِناَث
.»ِيلاَتْفَن«ُهَمْسٱِتَعَدَف.ُتْبَلَغَوِهللاٱِتاَعَراَصُم

٤:١٣ىّتم٢٣:٦ص

هللاىلإةفاضإلافةميظعتاعراصميأِهللاٱِتاَعَراَصُم
صريسفترظنا(روهشملانييناربعلاحالطصاىلعميظعتلل

نماهتريغنيكستيفاهدهجتلذباهنأىنعملاو.)٢٣:٦
مهضعبرسفامكتلصاهنأالاهدارمتغلبفاهتخأ
)٣٢:٢٤ص(يفءاجامىلعءانبةالصلابانهةعراصملا
.ناتفلتخمنيتظفللانأل

لٱِنَعْتَفَّـقَوَتاََّـهنَأُةَئْيَلْتَأَراَّـَملَو٩«١٣-٩
ْ

ْتَذَخَأ،ِةَدَالِو
لِز
ْ

لِزْتَدَلَوَف١٠،ًةَجْوَزَبوُقْعَيِلاَهْتَطْعَأَواَهَتَيِراَجَةَف
ْ

ُةَيِراَجُةَف
ُهَمْسٱِتَعَدَف.ٍدْعَسِب:ُةَئْيَلْتَلاَقَف١١.ًانْبٱَبوُقْعَيِلَةَئْيَل
لِزْتَدَلَوَو١٢.»ًاداَج«

ْ
١٣،َبوُقْعَيِلًايِناَثًانْبٱَةَئْيَلُةَيِراَجُةَف

ُهَمْسٱِتَعَدَف.ٌتاَنَبيِنُطِّـبَغُتُهَّـنَأليِتَطْبِغِب:ُةَئْيَلْتَلاَقَف
.»َريِشَأ«
١:٤٨اقولو٣١:٢٨لاثمأ٦٥:١١ءايعشإ٤ع

لطبةدالولانعةئيلتعطقنااملَةَفْلِزْتَذَخَأ...ُةَئْيَل
ننسىلعريثأتلاكلذدرلترجفبوقعيبلقيفاهريثأت

اهجوزنأشيفنيتخألانيتاهةارابميفو.ليحاراهتخأ
روصلابيرغبامهبادآوامهتافصىلعمالكللًابابانلحتفي
تأرةئيلنأىلعانمكحسايقملالعجننأانيلعبجينكل
.)١٨ع(سفنلاراكنإبابنماهتيراجبوقعياهئاطعإنأ
»ريشأ«ىنعمو.لابقإوأقيفوتيأّدج»داج«ىنعمو
.ةداعس

يفُْنيَبوُأَرىَضَمَو١٤«١٧-١٤ حلٱِداَصَحِماَّـيَأِ
ْ
َدَجَوَفِةَطْنِ

يفًاحاَّـفُل حلٱِ
ْ

:َةَئْيَلِلُليِحاَرْتَلاَقَف.ِهِّـمُأَةَئْيَلَىلِإِهِبَءاَجَوِلَْق
َهلْتَلاَقَف١٥.ِكِنْبٱِحاَّـفُلْنِميِنيِطْعَأ

َ
ِتْذَخَأِكَّـنَأٌليِلَقَأ:ا

ًاذِإ:ُليِحاَرْتَلاَقَف؟ًاضْيَأيِنْبٱَحاَّـفُلَنيِذُخْأَتَفِيلُجَر
ىَتَأاَّـمَلَف١٦.ِكِنْبٱِحاَّـفُلْنَعًاضَوِعَةَلْيَّـللٱِكَعَمُعِجَطْضَي
حلٱَنِمُبوُقْعَي

ْ
يفِلَْق ملٱِ

ِملُةَئْيَلْتَجَرَخ،ِءاَسَْ
ُ

:ْتَلاَقَوِهِتاَقَال
اَهَعَمَعَجَطْضٱَف.يِنْبٱِحاَّـفُلِبَكُتْرَجْأَتْسٱِدَقِّـينَألُءيَِجتَّـَيلِإ
لِت
ْ

َبوُقْعَيِلْتَدَلَوَوْتَلِبَحَفَةَئْيَلِلُهللاٱَعِمَسَو١٧.َةَلْيَّـللٱَك
.»ًاسِماَخًانْبٱ
١٦:٩ددع٢٥:٣٠ص٧:١٣ديشانألاديشن١٥:١ةاضق
١٣و

دقنكتملةدالولانعةئيلتعطقنااملُْنيَبوُأَرىَضَم
ريغاهتيراجبوقعياهئاطعإةلعتناكفسابإلانمزتغلب
ملعنالوةنيدونولوبزوركاشيكلذدعبتدلواهنإفمقعلا
نمةنيدريغبوقعيلناكو.اهايإبوقعيرجهةّلعام
انلو.نيتيراجلاتانبنهنأحّجرملاو)٣٧:٣٥ص(تانبلا
وأةنسةرشعسمخنباذئنيحناكنيبوأرنأدقتعننأ
.ةنسنيرشع

يف نمناكنابالنإفرايأيفيأِةَطْنِْحلٱِداَصَحِماَّـيَأِ
ناعنكيفبوقعيلعفامكلوقحلاعرزيناكفرضحلالهأ
ضرألايفنوكيالحافللامهضعبلاق.)٣٧:٧ص(
.)لقحلايفًاحورطمهدجودقفاذكناكنإف(ةحولفملا

ةبحملاحافتيأ»ميادود«ةيناربعلايفحافللاًاحاَّـفُل
فورعملاتابنلاوهوحافللارمثانههبدوصقملانأرهاظلاو
هرادقمو)نجلاحافتبفرعُيو(حافتلاكهرمثوجوربيلابهلصأ
رايأيفجضنيلكشلاريدتسمصاجإلاوأحافتلارادقمك
يفيكاطنألالاقو(.ًانيلًابلءولممرفصأذئنيحنوكيو
رمثهلوضرألاىلعشرفنيقرولاضيرعتبنوه«ةركذتلا

اذإفضبقلاوةصوفعلاديدشرفصأهنأالإحافتلامجحيف
ليقثنجلاحافتماشلابىمسُيوامةوالحىلإلامجضن
اذهلصأو.حافتلارزبكرزبهلخادو...زومتبغلبيةحئارلا
لوقلفلاخماذهو.»جوربيلاكناسنإلاةروصكنّوكتيتبنلا
يفلعلو.هلصأهنأحيحصلاوهلصأجوربيلانأمهضعب
وهجوربيلاكهلوقيفلصألاوفيرحتيكاطنألاةرابع

ألَا
َ
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ىلإةجاحالتافارختبنلااذهيفءامدقللو.جوربيلا
بلجيهنأتدقتعانظُيامىلعليحارنكلو)انهاهركذ
.ليلقبسيلًانمزدلتملتناكاهنألًاريثكاهيلإاهجوزبح

ِّـينَأل،ِيتَرْجُأُهللاٱِيناَطْعَأْدَق:ُةَئْيَلْتَلاَقَف١٨«١٨،١٩

١٩.»َرَكاَّـسَي«ُهَمْسٱِتَعَدَف.ِيلُجَرِليِتَيِراَجُتْيَطْعَأ
.»َبوُقْعَيِلًاسِداَسًانْبٱِتَدَلَوَوُةَئْيَلًاضْيَأْتَلِبَحَو
١٦ع

هللانمةرجأهنأتدقتعااهنألةرجأدجوييأَرَكاَّـسَي
.اهتيراجبوقعياهئاطعإىلع

َنآلٱ.ًةَنَسَحًةَبِهُهللاٱيِنَبَهَوْدَق:ُةَئْيَلْتَلاَقَف«٢٠
ُهَمْسٱِتَعَدَف.َنيِنَبَةَّـتِسُهَلُتْدَلَوِّـينَأل،ِيلُجَريِنُنِكاَسُي
.»َنوُلوُبَز«
٤:١٣ىتم

مهضعبلاقفهانعموظفللااذهلصأيفاوفلتخاَنوُلوُبَز
قادص«رخآلاقو»نسحقادصوأليللاصالخ«هانعم
.»نكسم«هريغلاقو.»ةليلرهموأةليل

.»َةَنيِد«اَهَمْسٱِتَعَدَوًةَنْبٱِتَدَلَوَّـمُث«٢١

.)٩عريسفترظنا(ءاضقوأمكحَةَنيِد

َهلَعِمَسَو،َليِحاَرُهللاٱَرَكَذَو٢٢«٢٤-٢٢
َ

َحَتَفَوُهللاٱا
.يِراَعُهللاٱَعَزَنْدَق:ْتَلاَقَفًانْبٱِتَدَلَوَوْتَلِبَحَف٢٣،اَهَِمحَر

.»َرَخآًانْبٱُّبَّـرلٱِينُديِزَي:ًةَلِئاَق»َفُسوُي«ُهَمْسٱِتَعَدَو٢٤
١:٦ليئومص٢٩:٣١١ص١:١٩ليئومص١و٨:١ص
٢٥:١٧ص١:٢٥اقولو٤:١ءايعشإو

اهلذأةدالولانعليحارعاطقنالعلَليِحاَرُهللاٱَرَكَذ
ىلعلاكتالانعتلدعوهيلعتلكوتوهللاىلإتتفتلاف
ىنعماذهواهتالصباجأفهللاتّلصوةبحملاحافتوأحافللا
.»اهركذ«هلوق

.ةدايزيأَفُسوُي
تناكاهنأىلعلدي»هوهي«برلااهركذيفُّبَّـرلٱِينُديِزَي

.هيلعلصحياهدالوأنمًادحاونأوكرابملادعولاروصتت
يفبغرتتناكميهاربإلسننمةأرمالكنأانركذاذإو
نمبجعنملدعولاكلذلًاثراواهئانبأنمدحاونوكينأ
.كلذىلعّنهرذعنولسنلاةرثكلذئمويءاسنلابح

ةرجألابناباللبوقعيةمدخ

َبوُقْعَيَّـنَأَفُسوُيُليِحاَرْتَدَلَواَّـَملَثَدَحَو٢٥«٢٥،٢٦
٢٦.ِيضْرَأَىلِإَوِيناَكَمَىلِإَبَهْذَأليِنْفِْرصٱ:َناَبَالِلَلاَق
هبَكُتْمَدَخَنيِذَّـلٱيِدَالْوَأَويِئاَسِنيِنِطْعَأ َكَّـنَأل،َبَهْذَأَفِْمِ
.»َكُتْمَدَخيِتَّـلٱيِتَمْدِخُمَلْعَتَتْنَأ

٣٠و٢٩:٢٠ص٣١:٥٥و١٨:٣٣ص٢٤:٥٤ص

بوقعيمدخنأدعبيِنْفِْرصٱ:َناَبَالِلَلاَقَبوُقْعَي
تسهمدخيكلذدعبيقبهيتنببةنسةرشععبرأنابالل
بابسأىوسىلعلصحيملوةنيعمةرجأنودبتاونس
هلهأبباهذللةقفنىلإجاتحيناكوهتيبلهألوهلشاعملا
هيبأتيبىلإعوجرلانمهلدبالناكو.هداليمضرأىلإ
.هدالوأعفنيفىعسينأوثرإلاىلعيلوتسيل

يفًةَمْعِنُدِجَأيِنَتْيَل:ُناَبَالُهَلَلاَقَف«٢٧ ْدَق.َكْيَنْيَعِ
لَءاَفَت

ْ
.»َكِبَبَسِبُّبَّـرلٱيِنَكَراَبَفُت
٢٦:٢٤ص٥و٣٩:٣ص

هللانإوريخليلدكتمدختيأريأُتْلَءاَفَتْدَق
.اهبينكراب

َلاَقَف٢٩.َكَيِطْعُأَفَكَتَرْجُأِيلِّْـنيَع:َلاَقَو٢٨«٣١-٢٨
،يِعَمَكيِشاَوَمْتَراَصاَذاَمَو،َكُتْمَدَخاَذاَمُمَلْعَتَتْنَأ:ُهَل

َكَكَراَبَوٍ،ريِثَكَىلِإَعَسَّـتاِدَقَفٌليِلَقِيلْبَقَكَلَناَكاَمَّـنَأل٣٠
يفُّبَّـرلٱ :َلاَقَف٣١؟يِتْيَبِلًاضْيَأاَنَأُلَمْعَأىَتَمَنآلٱَو.يِرَثَأِ
ِيلَتْعَنَصْنِإ.ًائْيَشيِنيِطْعُتَال:ُبوُقْعَيَلاَقَف؟َكيِطْعُأاَذاَم
.»اَهُظَفْحَأَوَكَمَنَغىَعْرَأُدوُعَأَرْمَألٱاَذٰه

٢٤:٤٥ىّتمو٤٠ىلإ٣٨و٣١:٦ص٢٩:١٥ص
٥:٨سواثوميت٤٣١ع٢:١٠سطيتو

نأبكلذىلعنوينابرلالدتسا.ةليلقمنغيأٌليِلَق
.)٢٩:٩ص(اهاعرتنألةيفاكتناكةريغصلاهتنباليحار

.ًاريثكلسانتيأٍريِثَكَىلِإَعَسَّـتا
يف هلوقللباقموهو»يمدقدنع«ةيناربعلايفيِرَثَأِ

.كيلإيئيجمرثأىلعىنعملانوكيف»يلبق«

لُكَكِمَنَغَْنيَبُزاَتْجَأ٣٢«٣٤-٣٢
ِّـ

لٱاَه
ْ
َتْنَأْلِزْعٱَو،َمْوَي

لَبَوَءاَطْقَرٍةاَشَّـلُكاَهْنِم
ْ

خلٱَْنيَبَءاَدْوَسٍةاَشَّـلُكَو،َءاَق
ْ
،ِناَفْرِ

لَبَو
ْ

ملٱَْنيَبَءاَطْقَرَوَءاَق
ْ
٣٣ِيتَرْجُأَكِلٰذُلْثِمَنوُكَيَف.ىَزْعِ

يفُدَهْشَيَو .َكَماَّـدُقِيتَرْجُأِلْجَأْنِمَتْئِجاَذِإٍدَغَمْوَييِّـرِبَّـِ
ملٱَْنيَبَقَلْبَأْوَأَطَقْرَأَسْيَلاَمُّلُك

ْ
خلٱَْنيَبَدَوْسَأَوىَزْعِ

ْ
ِناَفْرِ

ألَا
َ
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ِبَسَحِبْنُكَيِلاَذَوُه:ُناَبَالَلاَقَف٣٤.يِدْنِعٌقوُْرسَمَوُهَف
.»َكِمَالَك

٦:٢٠ةينثتو١٣:١٤جورخ٣٧:٦رومزم٣١:٨ص

ءاضيبمنغلانوكتنأقرشلايفبلغيَءاَقْلَبَوَءاَطْقَر
ناباللرثكأنوكينأبوقعيدصقنوكيفءادوسىزعملاو
.لقألابوقعيلنوكينأوروهشملاوفورعملابسح
تناكامءاقلبلاو.ءاضيبطقناهبوشييتلاءادوسلاءاطقرلاو
ىلعًاعزوتمضايبلاوداوسلانوكيناكءاضيبوءادوس
.هنمبرقياموأءاوسلا

يفَلَزَعَف«٣٥ لٱَكِلٰذِ
ْ
ملٱَسوُيُّتلٱِمْوَي

لٱَوَةَطَّـطَخُْ
ْ
لَب
ْ

َّـلُكَو،َءاَق
لٱ
ْ

لٱَوِءاَطْقَّـرلٱِزاَنِع
ْ
لَب
ْ

َْنيَبَدَوْسَأَّـلُكَوٌضاَيَبِهيِفاَمَّـلُك،ِءاَق
خلٱ
ْ
.»ِهيِنَبيِدْيَأَىلِإاَهَعَفَدَو،ِناَفْرِ

.بوقعيمألزعيذلانابالأىلوألاناتلئسمانهَلَزَعَف
ءاشلانمءادوسلاوءاقلبلاوءاطقرلاتناكلاحلايفأةيناثلاو
بوقعينألدت)٣٣ع(يفةنيرقلاولبقتسملايفمأبوقعيل
نأىلعلديخلا)٤٠ع(يفباتكلاصنو.اهلزعيذلاوه
.لبقتسملايفناككلذ

بوقعيينبنألنابالينبيأِهيِنَبيِدْيَأَىلِإاَهَعَفَد
.ًاراغصاوناك

َناَكَو.َبوُقْعَيَْنيَبَوُهَنْيَبٍماَّـيَأِةَثَالَثَةَريِسَمَلَعَجَو«٣٦
لٱَناَبَالَمَنَغىَعْرَيُبوُقْعَي

ْ
.َةَيِقاَب

ناباليأَبوُقْعَيَْنيَبَوُهَنْيَبٍماَّـيَأِةَثَالَثَةَريِسَمَلَعَج
نيعبرأوحننيعيطقلانيبناكفهدارأوهبلطيأكلذلعج
تناكىزعملاومنغلادادعأنأالإكلذنمنظُيالفًاليم
نيبدعبلااذهلثمىضتقاىتحنابالدنعترثكدق
.نينثالا

ٍزْوَلَوىَنْبُلْنِمًاْرضُخًاناَبْضُقِهِسْفَنِلُبوُقْعَيَذَخَأَف«٣٧
لُدَو
ْ

لٱِنَعًاطِشاَك،ًاضيِبًاطوُطُخاَهيِفََّـرشَقَو،ٍب
ْ
يِذَّـلٱِضاَيَب

لٱَىلَع
ْ

.»ِناَبْضُق
١٢ىلإ٣١:٩ص

هاجتكلذعضينأبوقعيدصقِهِسْفَنِلُبوُقْعَيَذَخَأَف
رهظتواهفلأتمنغلانألنارجألايفزعملاومنغلانمثانإلا

اهيفرثؤتفًاليوطًارظناهيلإرظنتكلذبوىوُرتلاهيلإيتأتنأ
.ًايعيبطًاريثأت

وهولسعلاكنبلهلتبنوهو»ةنبل«ةيناربعلايفىَنْبُل
.نيطسلفلالتحوفسىلعتبنلااذهرثكيوةعيملا

.فورعموهوًاضيأ»زول«ةيناربعلايفوهوٍزْوَل
تبنلاوأيلهسلارجشلايأ»نومرع«ةيناربعلايفٍبْلُد

طوطشىلعولوهسلايفرثكيهنألكلذبيمُس.يلهسلا
.)٣١:٨لايقزح(يفركُذوراهنألا

لٱَفَقْوَأَو٣٨«٣٨،٣٩
ْ

يفاَهََّـرشَقيِتَّـلٱَناَبْضُق ِناَرْجَألٱِ
يف ملٱيِقاَسَمِ

لٱِتَناَكُثْيَحِءاَْ
ْ

َهاَُجت،َبَْرشَتِلُءيَِجتُمَنَغ
لٱ
ْ

لٱِتََّـمحَوَتَف٣٩.َبَْرشَتِلاَهِئيَِجمَدْنِعَمَّـحَوَتَتِلِ،مَنَغ
ْ

َدْنِعُمَنَغ
لٱ
ْ

لٱِتَدَلَوَو،ِناَبْضُق
ْ

لُبَوًاطْقُرَوٍتاَطَّـطَُخمُمَنَغ
ْ

.»ًاق
٢:١٦جورخ

يف هبرشتلءاملااهيفعضويةروقنمةراجحِناَرْجَألٱِ
.مئاهبلا

خلٱُبوُقْعَيَزَرْفَأَو«٤٠
ْ
لٱَهوُجُوَلَعَجَوَناَفْرِ

ْ
َىلِإِمَنَغ

ملٱ
طُقُهَلَلَعَجَو.َناَبَالِمَنَغَْنيَبَدَوْسَأِّـلُكَوِطَّـطَخُْ

ْ
ُهَدْحَوًاناَع

لَعَْجيَْملَو
ْ

.»َناَبَالِمَنَغَعَماَه

طوطخلايذىلإيأِطَّـطَخُْملٱَىلِإِمَنَغْلٱَهوُجُوَلَعَج
.ةفلتخملا

.دوسألكهوجويأَدَوْسَأِّـلُكَو

لٱِتََّـمحَوَتاَمَّـلُكَثَدَحَو٤١«٤١،٤٢
ْ

لٱُمَنَغ
ْ

َبوُقْعَيَّـنَأُةَّـيِوَق
لٱَعَضَو

ْ
لٱِنوُيُعَماَمَأَناَبْضُق

ْ
يفِمَنَغ َْنيَبَمَّـحَوَتَتِلِناَرْجَألٱِ

لٱ
ْ

لٱِتَفَعْضَتْسٱَنيِحَو٤٢.ِناَبْضُق
ْ

ِتَراَصَف.اَهْعَضَيَْملُمَنَغ
لٱَوَناَبَالِلُةَفيِعَّـضلٱ

ْ
.»َبوُقْعَيِلُةَّـيِوَق

.ططخملاوقلبألاوطقرألايهتشتيأَمَّـحَوَتَتِل
منغلاثانإنأىلعليلداذهيفُةَّـيِوَقْلٱ...ُةَفيِعَّـضلٱ
كرتيومحوتللةيوقلاراتخيفةيوقوةفيعضاهنمناكىزعملاو
تايوقنمامهتدالولًايوققلبألاوطقرألايتأيناكفةفيعضلا
ملاهنألءاقلبالوءاطقرتسيليتلافاعضلاةفيعضلادلتو
ناكويوقبوقعيلناكاملكنأكلذنمجتنفمحوتت
.نابالبيصننمفيعضلا

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
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ٍراَوَجَوٌريِثَكٌمَنَغُهَلَناَكَو،ًاّدِجًاريِثَكُلُجَّـرلٱَعَسَّـتٱَف«٤٣
.ٌ»ريَِمحَوٌلاَِمجَوٌديِبَعَو
١٤و٢٦:١٣و٢٤:٣٥و١٣:٢ص٣٠ع

عستاوهتورثتّرفويأًاّدِجًاريِثَكُلُجَّـرلٱَعَسَّـتٱَف
ناكورعشلاوفوصلارثكفهدنعزعملاومنغلارثكذإ.هشيع
زازجلانامثأتناكفقرشملايفجيسنلاداومنسحأنمكلذ
.ءاينغألانمهلعجتنألةيفاكاهدحو

َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

امهتحلاصموهايإنابالعابتاوبوقعيبره

اَمَّـلُكُبوُقْعَيَذَخَأ:َنوُلوُقَيَناَبَاليِنَبُبوُقْعَيَعِمَسَف«١
ممَو،اَنيِبَألَناَك ملٱاَذٰهَّـلُكَعَنَصاَنيِبَألاَّـِ

.»ِدْجَْ
٤٩:١٦رومزمو٥:١١ريتسأ

ةئيلمأنماوناكنإفهينبءامسأركذُتملَناَبَاليِنَب
نيباموأنيسمخلاقوفامءانبأاوناكامبرفليحارو
املكبوقعيذخأ«مهلوقو.نيتسلاونيسمخلاوةسماخلا
ىلعلديمالكلاو.ًادجًاينغلزيملمهابأنألةغلابم»انيبأل
هطاشنلناراحلهأنويعيفًاميظعًاينغراصبوقعينأ
.ةراجتلاوةياعرلايفهداهتجاو

ُهَعَمَسْيَلَوُهاَذِإَوَناَبَالَهْجَوُبوُقْعَيَرَظَنَو٢«٢،٣
َىلِإْعِجْرٱ:َبوُقْعَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٣.ِسْمَأْنِمَلَّـوَأَوٍسْمَأَك
.»َكَعَمَنوُكَأَف،َكِتَريِشَعَىلِإَوَكِئاَبآِضْرَأ

٢١و٢٨:١٥ص٤:٧ليئومص١و٤:١٠جورخ٤:٥ص
٣٢:٩و

يفلّصُفيذلانالعإلاوهاذهلعلَبوُقْعَيِلُّبَّـرلٱَلاَق
ىلإانهبسُنو»ميهولإ«ىلإكلانهبسُنو.)١٣-١٠ع(
رابتعابيلزألاةيانعىلإرظنبتاكلانأكلذانلديف»هوهي«
دهعلابرهنوكرابتعابهوهيوههنإوهللايأميهولإهنوك
.)٢٦:٢٩صريسفترظنا(دعوملاو

١٢:١صرظنا(كدلومضرأةيناربعلايفَكِتَريِشَع
.)خلا٧و٢٤:٤و

حلٱَىلِإَةَئْيَلَوَليِحاَراَعَدَوُبوُقْعَيَلَسْرَأَف«٤
ْ

َىلِإِلَْق
.»ِهِمَنَغ

اهنألًالوأليحارركذَةَئْيَلَوَليِحاَراَعَدَوُبوُقْعَيَلَسْرَأَف
.رمامكهبلطىضتقموةداعلاىضتقمبةيلصألاهتجوزيه

نابالناعطقىعرمناكلقحلااذهلعلِلْقَْحلٱَىلِإ
.بوقعيةيانعتحتتناكاهنكلو

َهلَلاَقَو«٥
ُ

يِوْحَنَسْيَلُهَّـنَأاَمُكيِبَأَهْجَوىَرَأاَنَأ:اَم
.»يِعَمَناَكِيبَأُهٰلِإْنِكٰلَو.ِسْمَأْنِمَلَّـوَأَوِسْمَأَك
٣عو٢٨:١٥و٢٦:٢٤ص٢ع

امهبعجارهنأافرعتلكلذامهلنابأاَمُكيِبَأَهْجَوىَرَأ
نأًاضيأامهلنابأمثكلذلبجومرمألهداليمضرأىلإ
.هنيعهللارمأعوجرلاكلذتابجومنم

.»اَمُكاَبَأُتْمَدَخِيتَّـوُقِّـلُكِبِّـينَأِناَمَلْعَتاَمُتْنَأَو«٦
٤١ىلإ٣٨عو٣٠و٣٠:٢٩ص

نإوءيشبامهابأملظيملهنأامهلّنيبيلاذهبوقعيلاق
.ٍلدعنعنكيملهيلعههجوّريغت

َّـنِكٰل.ٍتاَّـرَمََرشَعِيتَرْجُأََّـريَغَوِيبَرَدَغَفاَمُكوُبَأاَّـمَأَو«٧
.»ًاَّرشِيبَعَنْصَيْنَأُهَلْحَمْسَيَْملَهللاٱ
:٨ايركزو١٩:٣بويأو٤:١٢ايمحنو١٤:٢٢ددع٤١ع
١٠٥:١٤رومزمو٢٠:٦ص٢٣

.ةريثكًارارميأٍتاَّـرَمََرشَع

لٱُّلُكْتَدَلَو،َكَتَرْجُأُنوُكَتُطْقُّرلٱ:َلاَقْنِإ«٨
ْ

ِمَنَغ
ملٱ:َلاَقْنِإَو.ًاطْقُر

لٱُّلُكْتَدَلَو،َكَتَرْجُأُنوُكَتُةَطَّـطَخُْ
ْ

ِمَنَغ
.»ًةَطَّـطَُخم«

٣٠:٣٢ص

يندعسيهللاناكوطرشلاّريغيناكهنأيأخلاَلاَقْنِإ
.تاّريغتلالاوحألكيف

.»ِيناَطْعَأَواَمُكيِبَأَِيشاَوَمُهللاٱَبَلَسْدَقَف«٩
١٦و١ع

وهفًاريخينازاجوامكابأبقاعهللانإكلذىنعم
.يلعالامكيبأىلعقحلافملظيالوهوبيثملاوبِقاعملا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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يفَثَدَحَو«١٠ لٱِمُّحَوَتِتْقَوِ
ْ

َّـيَنْيَعُتْعَفَرِّـينَأِمَنَغ
يفُتْرَظَنَو لُحِ

ْ
لٱاَذِإَوٍ،م

ْ
لٱَىلَعُةَدِعاَّـصلٱُلوُحُف

ْ
ٌةَطَّـطَُخمِمَنَغ

.»ٌةَرَّـمَنُمَوُءاَطْقَرَو

منغلانماهجاتنفسويتلاوشابكلانمخلاُلوُحُفْلٱ
.ىزعملاو

يفِهللاٱُكَالَمِيلَلاَقَو«١١ حلٱِ
ْ

ُل
ْ

لُقَف.ُبوُقْعَياَيِ:م
ْ

:ُت
.»اَذَنَئَه

٤٨:١٦ص

كالم«لقيملواذهلاق»ميهولإكالم«(ِهللاٱُكَالَم
ةيانعلاةهجنمانههللايفمالكلانألبرلاكالميأ»هوهي
.)لاثمأكلذلّرمدقو

لٱُعيَِمج!ْرُظْنٱَوَكْيَنْيَعْعَفْرٱ:َلاَقَف«١٢
ْ

ِةَدِعاَّـصلٱِلوُحُف
لٱَىلَع

ْ
اَمَّـلُكُتْيَأَرْدَقِّـينَأل،ٌةَرَّـمَنُمَوُءاَطْقَرَوٌةَطَّـطَُخمِمَنَغ

.»ُناَبَالَكِبُعَنْصَي
٣:٧جورخ

ًاهيبشناكاموهوءارمنورَمنأعمجٌرمُنيأٌةَرَّـمَنُم
.هطقريفرمنلل

ُثْيَح.ًادوُمَعَتْحَسَمُثْيَحَليِإِتْيَبُهٰلِإاَنَأ«١٣
َىلِإْعِجْرٱَوِضْرَألٱِهِذٰهْنِمْجُرْخٱِمُقَنآلٱ.ًارْذَنِيلَتْرَذَن
.»َكِدَاليِمِضْرَأ

٣٢:٩صو٣ع٢٢ىلإ٢٨:١٨ص

لاقهكلو)١١ع(هللاكالمملكتملاناكَليِإِتْيَبُهٰلِإاَنَأ
هللاناكيأهللانعةباينلابملكتيناكهنأل»خلاهلإانأ«
يفاماذهبلباق١:١نييناربعو٢:١٣يكينولاست١(هبملكتي

.)٢٨:١٣ص

يفٌثَاريِمَوٌبيِصَنًاضْيَأاَنَلَأ:ُةَئْيَلَوُليِحاَرْتَباَجَأَف«١٤ ِ
َلَكَأْدَقَواَنَعاَبُهَّـنَأل،ِْنيَتَّـيِبَنْجَأُهْنِمْبَسْحُنَْملَأ١٥؟اَنيِبَأِتْيَب
مثًاضْيَأ

ََ
.»؟اَنَن
٢٧و١٨و٢٩:١٥ص

هيتنبانسلاّنأانبسحيأ(ِْنيَتَّـيِبَنْجَأُهْنِمْبَسْحُنَْملَأ
.)يراكنإماهفتسالافهلهأنمانسلو

نمًائيشاناطعألالإومئاهبلاعابُتامك(خلااَنَعاَب
نأىلعةروجهملاةئيلوةبوبحملاليحارناتنبلاقفتا.)انيرهم
ملذإقرشلايفريظنهلقبسيملًاعيبامهعابهنإفرئاجامهابأ
.ةءاندكلذوًائيشامهطعي

لٱَّـلُكَّـنِإ«١٦
ْ

اَنَلَوُهاَنيِبَأْنِمُهللاٱُهَبَلَسيِذَّـلٱىَنِغ
.»ْلَعْفٱُهللاٱَكَلَلاَقاَمَّـلُكَنآلٱَف.اَنِدَالْوَألَو

هنألامهملظوهملظامهابأنأىلعهاتجوزاذهيفقفتا(
لعفامبلدعهللانأىلعانعمجأوامهبيصنوهترجألكأ
هقحىلعلوصحللهرمأامكملعينأبوقعيىلعنإو
.)هبرلةعاطإلابمايقللو

َىلَعُهَءاَسِنَوُهَدَالْوَأَلََمحَوُبوُقْعَيَماَقَف١٧«١٧،١٨
جلٱ
ْ
ِدَقَناَكيِذَّـلٱُهاَنَتْقُمَعيَِمجَوِهيِشاَوَمَّـلُكَقاَسَو١٨،ِلاَمِ
يفىَنَتْقٱيِتَّـلٱِهِئاَنِتْقٱَِيشاَوَم:ىَنَتْقٱ َىلِإَءيِجَيِل،َماَرَأِناَّـدَفِ
.»َناَعْنَكِضْرَأَىلِإِهيِبَأَقاَحْسِإ

رظنلاوةروشملادعبهيلعقافتالامتاماذهُبوُقْعَيَماَقَف
نأيفبيرالو.منغلازجنأدعبالإًالعفيرجُأامنكلو
النأنمنكمتلاىلإماتلادادعتسالادعتسيناكبوقعي
ناكهنأكلذىلعهدعاسامموناباللهانغنمًائيشكرتي
.)٣٠:٣٦ص(ناراحنمًاليمنيعبرأوحندمأىلع

ْتَِقَرسَف،ُهَمَنَغَّـزُجَيِلىَضَمْدَقَناَكَفُناَبَالاَّـمَأَو«١٩
.»اَهيِبَأَماَنْصَأُليِحاَر

٢٤:٢عوشيو٣٥:٢ص

تقومنغلازجتقوناكُهَمَنَغَّـزُجَيِلىَضَم...ُناَبَال
٢٥:٧ليئومص١(نوملويزجلانماوغرفىتماوناكوحرف
ةديعبتناكهسفننابالناعطقنأىلعلدياذهو.)٨و
هعماوناكهديبعوهينبونابالءاسننأوناراحنمًائيش
دقنكيملنابالىنغنأىلعًاضيألديو.زجلابنولغتشي
.ةدوهعملاةدايزلاديزينكيملهنأعمًاشحافًاصقنصقن
ناعطقبينتعملاوههنأعمذئمويمهعمبوقعينكيملاذاملو
هدالوأونابالهركلَعدُيملفةوعدلارظتنيناكهلعلونابال
.هانغةرفوىلعهل

يفاهيبأةهلآاهنأركُذو»ميفارت«ةيناربعلايفاَهيِبَأَماَنْصَأ
خيراتيفامىلعةليوطةدمتيقبميفارتلاةدابعو.)٣٠ع(
:١٨ةاضق(ةكوبسمميفارتودوفأاخيملناكفميدقلادهعلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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ليئومص١(نثولاةدابعكميفارتلاةدابعتبسُحدقو)17
يفتناكاهنأباتكلايفاهركذنئارقنمنظنو.)١٥:٢٣
يفاهنمةدعلاكيمعضولةريغصاهنكلوناسنإلاةئيه
نألو.)١٩:١٣ليئومص١(هيفدوادنأمهوتلعجضملا
عطاقليلداذهو)٣٤ع(لمجلاةجادحيفاهتأبخليحار
خيراتيفميفارتلاتركُذدقو.موجحلاةريغصتناكاهنأىلع
اهدابأامةلمجنماهنأايشويكلملاهاتأيذلاحالصإلا
اهنأايركزةءوبنرفسيفهانيأريذلاو.)٢٣:٢٤كولم٢(
رفسيفو.)١٠:٢ايركز(نهكتللًالامعتسالمعتسُتتناك
ةرشعلاطابسألانيبةريثكتناكميفارتلانأعشوهةءوبن
نيينادلكلانعاهوذخأنييناربعلانأنظُيو.)٣:٤عشوه(
:٢١لايقزح(اهبنهكتيناكلبابكلمرصنذخوبننأل
نكوءاسنلااهتمَدَخواهتنَدَسنوكتنأرهاظلاو.)٢١
حاجناهبنوكينأةعقوتمليحاراهتقرسفاهبنلءافتي
.اهجوزلواهسفنل

لَقُبوُقْعَيَعَدَخَو«٢٠
ْ

ُهَّـنَأِبُْهِربُْخيَْملْذِإِّـيِماَرَألٱَناَبَالَب
.»ٌبِراَه

يناربعلالصألاىنعممزالاذهَناَبَالَبْلَقُبوُقْعَيَعَدَخ
كردينأنعهلقععفديأ»نابالبوقعيبنج«هنإف
.برهلاهدصق

َلَعَجَوَرْهَّـنلٱََربَعَوَماَقَو،ُهَلَناَكاَمُّلُكَوَوُهَبَرَهَف«٢١
لِجِلَبَجَوْحَنُهَهْجَو

ْ
.»داَع

٤٨و٤٧ع٥٣و٩:٥١اقولو١٢:١٧كولم٢و٤٦:٢٨ص
٣:١٢ةينثتو٢٩و٣٢:٢٦ددعو

.تارفلارهنوهَرْهَّـنلٱ
ًازجاحاهلبجناكوةيرخصةروكماعلجَداَعْلِجِلَبَج

اهاعدفبوقعياهبفرصتونييناعنكلاونييمارآلانيب
.)٤٧ع(ديعلج

يفُناَبَالَِربْخُأَف٢٢«٢٢،٢٣ لٱِ
ْ
ْدَقَبوُقْعَيَّـنَأِبِثِلاَّـثلٱِمْوَي

،ٍماَّـيَأِةَعْبَسَةَريِسَمُهَءاَرَوىَعَسَوُهَعَمُهَتَوْخِإَذَخَأَف٢٣،َبَرَه
يفُهَكَرْدَأَف لِجِلَبَجِ

ْ
.»داَع

١٣:٨ص

ريغانههتوخإبدوصقملاُهَتَوْخِإَذَخَأَف...ُناَبَالَِربْخُأ
.هؤابرقأوهؤاربكمهوهلاجرنمديبعلا

مثرمدتبًارامًاقرشبهذبوقعينارهاظلاٍماَّـيَأِةَعْبَس
لبجبفورعملالبجلاوبرغلاىلإقشمدًاكراتناروح
لصويتلاميانحمعقومناكذإهنكلو.قوبييبونجداعلج
يلامشىلإهبنابالءاقتلانممايأةعضبدعببوقعياهيلإ
ةيريشابطلاضرألالكىلعقلطُتداعلجنأحّجُررهنلاكلذ
بوقعيكردأنابالنأكلذققحيوندرألايقرشيهيتلا
ناراحنيبدعبلانكلومايأةعبسةريسمعطقنأدعب
يتلادالبلايهو(دالبلاكلتنميلامشلاءزجلاىصقأو
ناكفليم٣٠٠وحن)ىسنمطبسفصنلنيحدعبتناك
ريسلايفدهجلالذبيضتقيوهتوخإونابالىلعقشيامم
رفسلاكلذنكيملو.دالبلاكلتدودحىلعهايإمهكاردإ

نمريثكلةرواجمتناكقيرطلانألبوقعيىلعًابعص
ناكثيحناراحنعًاديعبهقالطنالبقناكويعارملا
وأًاليمنيتسوحناهنعًاديعبناكهلعلوهناعطقىعري
ناعطقلالسرأهلعلو.ليحرلايفعرشنألبقًاليمنيعبس
رئاسوهدالوأنميقبامبمتهاوديبعلاضعبعمهمامأ
لمحو.مايأدعبالإبوقعيباهذبنابالرديملو.هديبع
ملهلعلوانيوهلاراسولامجلاىلعهءاسنوهدالوأبوقعي
.ًاليمرشعينثاوألايمأةرشعىوسمويلكيفعطقي
لغشهنأنمدبالوهبرهنابالفرعنألبقمايأةثالثّرمو
.هرثأتلدادعتسالاوناراحىلإعوجرلابنيموي

يفِّـيِماَرَألٱَناَبَالَىلِإُهللاٱىَتَأَو«٢٤ لُحِ
ْ

للٱِم
:ُهَلَلاَقَوِلْيَّـ

لَكُتْنَأْنِمِْزَرتْحٱ
ِّـ

.»ٍَّرشْوَأٍْريَخِبَبوُقْعَيَم
٢٤:٥٠ص١:٢٠ىّتمو٣٣:١٥بويأ٢٠:٣ص

تءاجوهرومأنمءيشيفهضرتعتاليأٍَّرشْوَأٍْريَخِب
.)٢٤:٥٠ص(يفةرابعلاهذه

َبََرضْدَقُبوُقْعَيَو،َبوُقْعَيُناَبَالَقِحَلَف٢٥«٣٠-٢٥
يفُهَتَمْيَخ جلٱِ

ْ
يفِهِتَوْخِإَعَمُناَبَالَبََرضَف.ِلََب لِجِلَبَجِ

ْ
.َداَع

لَعَفاَذاَم:َبوُقْعَيِلُناَبَالَلاَقَو٢٦
ْ

لَقَتْعَدَخْدَقَو،َت
ْ
،يِب

ِمل٢٧؟ِفْيَّـسلٱاَياَبَسَكِيتاَنَبَتْقُسَو
َ
ًةَيْفُخَتْبَرَهاَذا

ُختَْملَويِنَتْعَدَخَو
ْ

لٱِبَكَعِّـيَشُأىَّـتَحِْينِرب
ْ

ِيناَغَألٱَوِحَرَف
ِّـ
ِّـفُّدلٱِب،

لٱَو
ْ

لَعَفٍةَواَبَغِبَنآلٱ؟ِيتاَنَبَوَّـيِنَبُلِّـبَقُأيِنْعَدَتَْملَو٢٨،ِدوُع
ْ

!َت
يف٢٩ ْمُكيِبَأُهٰلِإْنِكٰلَو،ًاَّرشْمُكِبَعَنْصَأْنَأيِدَيِةَرْدُقِ
لٱَيِنَمَّـلَك

ْ
لَكُتْنَأْنِمِْزَرتْحٱ:ًالِئاَقَةَحِراَب

ِّـ
ْوَأٍْريَخِبَبوُقْعَيَم

،َكيِبَأِتْيَبَىلِإَتْقَتْشٱِدَقَكَّـنَألَتْبَهَذَتْنَأَنآلٱَو٣٠.ٍَّرش
ِملْنِكٰلَو

َ
ِهلآَتِْقَرساَذا

َ
»؟يِت

١٩:٢٠كولم١و١٤و١:٩ثوعارو٥٥ع٣٠:٢ليئومص١
:٢٨ةينثت١٦:٩مايأ٢و١٣:١٣ليئومص٢٠:٣٧١لامعأو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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ع٢٤ع٥٣عو٢٨:١٣ص٢:١اخيمو٣:٢٧لاثمأو32
١٨:٢٤ةاضقو١٩

رومأةثالثىلعبوقعينابالخبو)٢٦ع(ُناَبَالَلاَق
راعكلذوايابسلاذخأامهذخأوًارسهيتنبببرههنألوألا
ىلعبجوأهنأيناثلاو.)٢٨و٢٦ع(ناباللماليإوامهيلع
نعلدعهنكلهبقاعينأنابالةقاطيفناكوباقعلاهسفن
.ميفارتلاهلقرسهنأثلاثلاو.هايإهللاريذحتلكلذ

.)٢٠عريسفترظنا(يِبْلَقَتْعَدَخ
ِيناَغَألٱَوِحَرَفْلٱِبَكَعِّـيَشُأ

ِّـ
يفو)٢٧ع(ِدوُعْلٱَوِّـفُّدلٱِب،

عاونأنمكلذناكوةرانكوفدبيأ»رونكوفتب«ةيناربعلا
.هباهذبًاحرفالرفاسمللماركإلا

.يتدفحيأ)٢٨ع(َّـيِنَب
يتقاطةردقوأيناطلسةردقيأ)٢٩ع(يِدَيِةَرْدُق
ةردقلاىنعمبيتأتو(ةقاطلاوناطلسلاىنعمبيتأتديلانأل
يتردقىنعملانوكيوةغلابمللاهيلإةردقلاةفاضإنوكتفًاضيأ
الوةوقاليأ»اذهبكلنيديال«ةيبرعلايفو.ةرداقلا
اليأ»ةرشعبدحاوليديال«برعلالاثمأنمو.ةقاط
ةيناربعلايفاذكو.)ةقاطيأ»نادينالفبيلامو«.ةردق
.)٢:١اخيمو٥:٥ايمحنو٢٨:٣٢ةنيثترظنا(

نكيملهنإفًالطابهضعبوًاقحنابالمالكضعبناكو
عاطتساامهنمذخأيلهقحلفبوقعيهقرافينأيفبغري
.تاينتقملانم

لُقِّـينَألُتْفِخِّـينِإ:ُبوُقْعَيَباَجَأَف٣١«٣١،٣٢
ْ

َكَّـلَعَلُت
ِهلآُدَِجتيِذَّـلَا٣٢.يِّـنِمَكْيَتَنْبٱُبِصَتْغَت

َ
.ُشيِعَيَالُهَعَمَكَت

ْنُكَيَْملَو(.َكِسْفَنِلُهْذُخَويِعَماَذاَمْرُظْنٱاَنِتَوْخِإَماَّـدُق
.»)اَهْتَقََرسَليِحاَرَّـنَأُمَلْعَيُبوُقْعَي

٤٤:٩ص

امأوحيحصهبرهىلعبوقعيرذعُبوُقْعَيَباَجَأَف
نيماينبةقرسكتناكفاهبًاملاعنكيملفميفارتلاةقرس
.)١٣-٤٤:١ص(ساطلا

ةءوبناذهبوقعيمالكنأنوينابرلاىأرُشيِعَيَال
وهوحضاوىنعملانكلواهرمعلامكإلبقليحارتومب
.هلتقافكتهلآقرسنم

َةَئْيَلَءاَبِخَوَبوُقْعَيَءاَبِخُناَبَالَلَخَدَف٣٣«٣٥-٣٣
جلٱَءاَبِخَو

ْ
َءاَبِخَلَخَدَوَةَئْيَلِءاَبِخْنِمَجَرَخَو.ِْدَجيَْملَوِْنيَتَيِرَا

يفاَهْتَعَضَوَوَماَنْصَألٱِتَذَخَأْدَقُليِحاَرْتَناَكَو٣٤.َليِحاَر ِ
جلٱِةَجاَدِح

ْ
خلٱَّـلُكُناَبَالَّـسَجَف.اَهْيَلَعْتَسَلَجَوِلََم

ْ
َْملَوِءاَبِ

ْنَأُعيِطَتْسَأَالِّـينَأيِدِّـيَسْظَتْغَيَال:اَهيِبَألْتَلاَقَو٣٥.ِْدَجي

ِِدَجيَْملَوَشَّـتَفَف.ِءاَسِّـنلٱَةَداَعَّـَيلَعَّـنَألَكَماَمَأَموُقَأ
.»َماَنْصَألٱ

٢٢ىلإ١٥:٢٠نييوال١٩:٣٢نييوالو٢٠:١٢جورخ

يفوهتادأوءاسنللبكرمةجادحلا(ِلَمَْجلٱِةَجاَدِح
جرسلانكلهجرسوأهلحريألمجلاروكيفةيناربعلا
لديروكلاتحتميفارتلاءافخإو.)ليخللهلامعتسابلغ
.ةريغصتناكاهنأىلع

َلاَقَو.َناَبَالَمَصاَخَوُبوُقْعَيَظاَتْغٱَف٣٦«٣٨-٣٦
؟يِئاَرَوَتيَِمحىَّـتَحيِتَّـيِطَخاَم؟يِمْرُجاَم:َناَبَالِلُبوُقْعَي

ِثاَثَأِعيَِمجْنِمَتْدَجَواَذاَم.يِثاَثَأَعيَِمجَتْسَسَجَكَّـنِإ٣٧
لَف!َكِتَوْخِإَوِيتَوْخِإَماَّـدُقاَنُهٰهُهْعَض؟َكِتْيَب

ْ
اَنَنْيَباوُفِصْنُي

َْملَكُزاَنِعَوَكُجاَعِن.َكَعَماَنَأًةَنَسَنِيْرشِعَنآلَا٣٨.ِْنيَنْثالٱ
.َكْيَلِإِْرضْحُأَْملًةَسيِرَف٣٩.ْلُكآَْملَكِمَنَغَشاَبِكَو.ْطِقْسُت
طَتَتْنُكيِدَيْنِم.اَهَُرسْخَأُتْنُكاَنَأ

ْ
ْوَأِراَهَّـنلٱَةَقوُْرسَم.اَهُبُل

.»ِلْيَّـللٱَةَقوُْرسَم
٢٢:١٢جورخ١٣ىلإ٢٢:١٠جورخ٣و٣٤:٢لايقزح

ةليحميفارتلاةقرسهاوكشىأرهنألُبوُقْعَيَظاَتْغٱَف
ناكًائيشنابالدجيملاملوهتعتمأشيتفتنماهبنكمتي
.ًاعبطهبضغرهظُينأبوقعيل

يفُتْنُك«٤٠ حلٱيِنُلُكْأَيِراَهَّـنلٱِ
ْ

يفَوَُّر جلٱِلْيَّـللٱِ
ْ

َراَطَو،ُديَِل
.»َّـيَنْيَعْنِميِمْوَن

يف لوليأنمقرشلايفليللادربدتشيُديِلَْجلٱِلْيَّـللٱِ
دشأنمليللادربىلإراهنلارحنمريصملانوكيفرايأىلإ
.ةحصلابتارضملا

يفًةَنَسَنوُْرشِعِيلَنآلَا«٤١ َةََرشَعَعَبْرَأَكُتْمَدَخ.َكِتْيَبِ
ََرشَعِيتَرْجُأَْتَّـريَغْدَقَو.َكِمَنَغِبٍنيِنِسَّـتِسَو،َكْيَتَنْبٱِبًةَنَس
.»!ٍتاَّـرَم

٧ع٢٧و٢٩:٢٠ص

٢٩:٢٧صريسفترظنا

،يِعَمَناَكَقاَحْسِإَةَبْيَهَوَميِهاَرْبِإَهٰلِإِيبَأَهٰلِإَّـنَأَالْوَل«٤٢
َبَعَتَويِتَّـقَشَمُهللاٱَرَظَنْدَق.ًاغِراَفيِنَتْفََرصْدَقَنآلٱَتْنُكَل
لٱَكَخَّـبَوَف،َّـيَدَي

ْ
.»َةَحِراَب

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ
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٢٩:٣٢ص٨:١٣ءايعشإو٥٣ع٢و١٢٤:١رومزم
٩اذوهيو١٢:١٧مايأ٣:٧١جورخو

قاحسإهلإوأقاحسإةدابععضوميأَقاَحْسِإَةَبْيَهَو
نأنعهلًاهيزنتوًاميظعتةرابعلاهذهبهنعبوقعيربعو
:٢٨ص(»هوهي«برلاوهانهقاحسإهلإو.هناسلبهركذي

١٣(.

لٱ:ُناَبَالَباَجَأَف٤٣«٤٦-٤٣
ْ
لٱَوِيتاَنَبُتاَنَب

ْ
َّـيِنَبَنوُنَب

لٱَو
ْ

ُعَنْصَأاَذاَمِيتاَنَبَف.ِيلَوُهَفىَرَتَتْنَأاَمُّلُكَو،يِمَنَغُمَنَغ
هب لٱَّـِنِ

ْ
ْعَطْقَنَّـمُلَهَنآلٱَف٤٤؟َنْدَلَوَنيِذَّـلٱَّـنِهِدَالْوَأِبْوَأَمْوَي

َذَخَأَف٤٥.َكَنْيَبَويِنْيَبًادِهاَشُنوُكَيَف،َتْنَأَواَنَأًادْهَع
:ِهِتَوْخِإلُبوُقْعَيَلاَقَو٤٦،ًادوُمَعُهَفَقْوَأَوًارَجَحُبوُقْعَي
لٱ
ْ
َكاَنُهاوُلَكَأَوًةَْمجُراوُلِمَعَوًةَراَجِحاوُذَخَأَف.ًةَراَجِحاوُطِقَت
.»ِةَْمجُّرلٱَىلَع

٢٨:١٨ص٢٦:٢٨ص

بضغوفنعبالنيلوقفربهباوجناكُناَبَالَباَجَأَف
هابأووههنألهرضيلهقحليملهنأهبنابأوةنيرقلالدتامك
هنيبنوكينأنابالبلطكلذلوخلاهتانبتانبلاذإدحاو
النأوهيتنباةلماعمنسحينأىلعدهعبوقعينيبو
.بوقعيىلإءيسيالهسفنوههنأىلعوامهيلعجوزتي
ًاحبذمنوكيلًادومعهفقوأوًارجحبوقعيذخأذئنيحو
نيبنيرجحلاابصنامهلعلو.هلمعناباللمعوىركذو
ةريثكةراجحاعمجو)٢٥ع(امهيلعالزننيذللانيلبجلا
.)٢٦:٣٠ص(ةقادصلاىلعًاليلداهيلعاملوَأةمكأاهولعج

ُبوُقْعَياَّـمَأَو»اَثوُدْهَسْرََجي«ُناَبَالاَهاَعَدَو٤٧«٤٧،٤٨
لَج«اَهاَعَدَف

ْ
ٌةَدِهاَشَيِهُةَْمجُّرلٱِهِذٰه:ُناَبَالَلاَقَو٤٨»َديِع

لٱَكَنْيَبَويِنْيَب
ْ
لَج«اَهُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِل.َمْوَي

ْ
.»َديِع

٢٤:٢٧عوشي

»ةداهشلاماكر«امهانعمناتينايرسناتملكاَثوُدْهَسْرََجي
لهأةغلتناكةيمارألاةينايرسلاةغللانأحّجرملاوديعلجك
هتيبلهأونابالناكنكلو.نيرهنلانيباميأةريزجلا
ع(ةافصملابناكملاهتيمستليلدبًاضيأةيناربعلابنوملكتي

مهتمسنيذلادالوألاءامسأنموةيناربعةملكيهو)٤٩
.هاتنبا

ملٱ«َو٤٩«٥٢-٤٩
ْ
يِنْيَبُّبَّـرلٱِبِقاَرُيِل:َلاَقُهَّـنَأل»َةاَفْصِ

ُّلِذُتَالَكَّـنِإ٥٠.ٍضْعَبْنَعاَنُضْعَبىَراَوَتَناَمَنيِحَكَنْيَبَو
.ْرُظْنُا.اَنَعَمٌناَسْنِإَسْيَل.ِيتاَنَبَىلَعًءاَسِنُذُخْأَتَالَو،ِيتاَنَب

ِهِذٰهاَذَوُه:َبوُقْعَيِلُناَبَالَلاَقَو٥١.َكَنْيَبَويِنْيَبٌدِهاَشُهللاَا
لٱاَذَوُهَو،ُةَْمجُّرلٱ

ْ
٥٢.َكَنْيَبَويِنْيَبُتْعَضَويِذَّـلٱُدوُمَع

لٱٌدِهاَشَوُةَْمجُّرلٱِهِذٰهٌةَدِهاَش
ْ

َةَْمجُّرلٱِهِذٰهُزَواََجتَأَالِّـينَأُدوُمَع
لٱاَذٰهَوَةَْمجُّرلٱِهِذٰهُزَواَجَتَتَالَكَّـنَأَوَكْيَلِإ

ْ
.»ِّـَّـرشلِلَّـَيلِإَدوُمَع

١١:٢٩ةاضق

.بقرملايأَةاَفْصِْملٱ

ِهلآَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإ«٥٣
َ

ِهلآ،َروُحاَنُة
َ

.اَنَنْيَبَنوُضْقَي،اَمِهيِبَأُة
هبُبوُقْعَيَفَلَحَو .»َقاَحْسِإِهيِبَأِةَبْيَِ
٤٢ع٢١:٢٣ص١٦:٥ص٢٤:٢عوشي

هللايأ»ميهولإ«ركذنابالنإ.عمجلاريمضبَنوُضْقَي
ناكهنألروحانميهولإوميهاربإميهولإركذو.عمجميهولإو
درفمةيناربعلايفلوألاو.رخآلانعًازاتممامهنمًالكربتعي
ةدابعجزميناكروحاننأحيجرتكلذةلعوعمجرخآلاو
قاحسإاذكوًادحومناكميهاربإنكلوهريغةدابعببرلا
.)٢٠:١٣صريسفترظنا(بوقعيو

يفًةَحيِبَذُبوُقْعَيَحَبَذَو٥٤«٥٤،٥٥ جلٱِ
ْ

ُهَتَوْخِإاَعَدَوِلََب
يفاوُتاَبَوًاماَعَطاوُلَكَأَف.ًاماَعَطاوُلُكْأَيِل جلٱِ

ْ
َرَّـكَبَّـمُث٥٥.ِلََب

ُناَبَالَعَجَرَو.ىَضَمَوْمُهَكَراَبَوِهِتاَنَبَوِهيِنَبَلَّـبَقَوًاحاَبَصُناَبَال
.»ِهِناَكَمَىلِإ

٣٠:٢٥و١٨:٣٣ص٢٨:١ص

.ةميلولاةحيبذُبوُقْعَيَحَبَذَو

َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفىَضَمَفُبوُقْعَياَّـمَأَو«١ .»ِهللاٱُةَكِئَالَمُهاَقَالَوِهِقيِرَطِ
١:١٤نييناربعو٩١:١١رومزم

يفىَضَمَفُبوُقْعَياَّـمَأَو بوقعيءاقتلانمناكِهِقيِرَطِ
نكيملو.نييناعنكلاضرأونييمارآلاضرأنيبدحلانابالو
هلناكلبناباللءافلحدحلااهيلعميقُأيتلاةعقبلاكلتيف
نوكتنأبدعُويتلاضرألايفراسفبوقعيامأو.دادضأ
هنألةريثكرومألًابرطضمناكهنأيفبيرالو.ًاثاريمهلسنل
ناكفهيلعنابالنمىسقأوسيعنوكينأعقوتيناك
عوبسأدعب»هللاةكئالم«ىأرهلعلوعيجشتلاىلإًاجاتحم
.هّيضمنم

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ىنعمناكاملو.مهترثكلمهددعركذيملِهللاٱُةَكِئَالَم
ىأرو.ءايبنأانهةكئالملانإمهضعبىأرًالوسركالملا
لبجيفهنإووسيعرمأبهوأبنأةلفاقلاجرمهنأنورخآ
ةاقالملةقفرمهتلسرأدونجمهنأىلإنورخآبهذو.ريعس
بوقعينإحجرملاو.وسيعهّودعىلعهتدعاسموبوقعي
هرمألكهيلعىقلأدقوهللاةدعاسمبلطيذئنيحناك
يفهبهتيانعوهايإهتياقوربتخادقناكهنألهيمحيهنأنقيتو
هللاةكئالمىأرمويمارآنادفىلإاهيفراسيتلاقيرطلا
ًانيكستهتكئالمذئنيحهللاهارأفملسلاىلعلزنتودعصت
.هيخأرشنمهيقيهنأهلًاديكأتوهفوخل

َمْسٱاَعَدَف!ِهللاٱُشْيَجاَذٰه:ْمُهآَرْذِإُبوُقْعَيَلاَقَو«٢
ملٱَكِلٰذ

.»َمِياَنََحم«ِناَكَْ
٢:١٣اقولو١٤٨:٢و١٠٣:٢١رومزمو٥:١٤عوشي

ةكئالملارسكعموهركسعمامهونيركسعميأَمِياَنََحم
ةنيدمتراصوداجمهسيفميانحمتناكو.هللاشيج
.)٤:١٤كولم١و١٧:٢٤و٢:٨ليئومص٢(نأشتاذ

٣٣:١٦صىلإ٣عوسيعوبوقعيحلاصت

ِهيِخَأَوُسيِعَىلِإُهَماَّـدُقًالُسُرُبوُقْعَيَلَسْرَأَو٣«٦-٣
يِدِّـيَسِلَنوُلوُقَتاَذَكٰه:ْمُهَرَمَأَو٤،َموُدَأِدَالِبَريِعَسِضْرَأَىلِإ
ُتْثِبَلَوَناَبَالَدْنِعُتْبَّـرَغَت:ُبوُقْعَيَكُدْبَعَلاَقاَذَكٰه:َوُسيِع
.ٌءاَمِإَوٌديِبَعَوٌمَنَغَوٌريَِمحَوٌرَقَبِيلَراَصْدَقَو٥.َنآلٱَىلِإ
لَسْرَأَو

ْ
يفًةَمْعِنَدِجَأْيَكِليِدِّـيَسَِربْخُألُت َعَجَرَف٦.َكْيَنْيَعِ

َوُهَو،وُسيِعَىلِإَكيِخَأَىلِإاَنْيَتَأ:َنيِلِئاَقَبوُقْعَيَىلِإُلُسُّرلٱ
.»ُهَعَمٍلُجَرِةَئِمُعَبْرَأَو،َكِئاَقِلِلٌمِداَقًاضْيَأ

٢٤:٤عوشيو٢:٥ةينثتو٨ىلإ٣٦:٦و١٦و٣٣:١٤ص
ص١٥و٣٣:٨ص٣٠:٤٣ص١٥:١لاثمأ٣٦:٦ص
٣٣:١

هنطوىلإًارفاسمبوقعيناكاميفًالُسُرُبوُقْعَيَلَسْرَأ
مشحلاوعابتألانمنيريثكدوقيوسيعنأهغلبنوربحيف
نمسانلاءالؤهناكونييروحلاوزغبًالغتشمناكو
اوناكو.)١٤:٦ص(ريسفتيفانيأرامكلاذرألاشابوألا
اوتبثيوأوسيعاوبلغينأاوعيطتسيملو.فوهكلانونكسي
ناكوسيعنا)٣٦:٦ص(نمملعنو.نيبردملاهلاجرمامأ
درجملمهايإهوزغنأحّجرملاو.نوربحبقاحسإعمًاميقم
لتقكلذهماسفّتجازغمويميارفالعفامكمئانغلا
فعضوسيعلرهظنكل.)٧:٢١مايأ١(هئانبأنمنيريثك
لببهنلابفتكيملفديصللةحلاصضرألاىأرونييروحلا

ص(نييروحلانمةجوزذخأنأبضرألاكلمىلإلصوت
تومدعبضرألاكلتىلإلقتناةقالعلاهذهبهنإف)٣٦:٥
هانعمامبةيناربعلابتيمُسومودأدالبتراصفقاحسإهيبأ
ةرثكلءارعشيأ»ريعس«ًاضيأتّيمسو»مودألقح«
تناكفلاغدألاوماجآلاةريثكتناكاهنأليأاهتابنواهرجش
لبةعارزلابمتهينكيملهنألوسيعضرغلضرألاقفوأنم
ضرأنوربحىلعهيبأتومدعباهرثآفوزغلاوديصلاب
.ءايوقألانييثحلاونييرومألالئابقبةطاحملالوقحلاويعارملا
رهاظلاو.ميانحمنمليمةئمدمأىلعريعسضرأتناكو
اهلغشيكلذدعبتناكيتلادالبلاىلإبهذوسيعنأ
مويبوقعينعًاريثكةديعبنكتملاهنإونوّمعوبآوم
يفبوقعييقبلاحلكىلعو.وسيعىلإلسرلالسرأ
.هتاقالملقوبيعطقوهنمهوخأبرتقاىتحميانحم

َمَسَقَف.ُرْمَألٱِهِبَقاَضَوًاّدِجُبوُقْعَيَفاَخَف٧«٧،٨
لٱ
ْ

لٱَوُهَعَمَنيِذَّـلٱَمْوَق
ْ

لٱَوَمَنَغ
ْ
جلٱَوَرَقَب

ْ
٨.ِنْيَشْيَجَىلِإَلاَمِ

جلٱَىلِإوُسيِعَءاَجْنِإ:َلاَقَو
ْ

لٱِشَْي
ْ

ُنوُكَي،ُهَبََرضَوِدِحاَو
جلٱ
ْ

لٱُشَْي
ْ
.»ًايِجاَنيِقاَب

١٠:٩و٢:١٥ةاضقو٣٥:٣ص

هيخأىلإبوقعيةلاسرتناكًاّدِجُبوُقْعَيَفاَخَف
هدبعهسفناعدوهديساهيفهاعدذإهعاضتاطرفنعبرعت
هنأهمهفينأةيغبهانغهلنابأوهينيعيفةمعندجينأاجرو
ىلوتسااممًائيشهيطعينأديريالوةدعاسمىلإجاتحيال
هتلاسرىلعوسيعهبجيملف.قاحسإهيبأكالمأنمهيلع
هتباجإلبسانملابولسألاىلإىدتهادقنكيملهنأل
ةئمعبرأمهوهعماوناكنيذلالعلو.هلوبقلةقفاوملاقيرطلاو
نييروحلاهبازغيذلاشيجلانمةقرفىوساونوكيمللجر
امبنونتعيهشيجنمنيريثكيقبُينأنمهلدبالناكف
اوبلغينألةافكاوناكهعماوناكنيذلانكلمئانغلانمذخأ
عيجشتعمفوخلاديدشفاخدقبوقعيناكو.بوقعي
عمناميإلاكلذنكلهناميإفعضىلعكلذلدفهلهللا

ىلإءاجتلالاوةالصلاىلعهلمحًاحيحصًاناميإناكهفعض
.هفوخدادتشاتقويفهللا

ِيبَأَهٰلِإَوَميِهاَرْبِإِيبَأَهٰلِإاَي:ُبوُقْعَيَلاَقَو٩«١٢-٩
َىلِإَوَكِضْرَأَىلِإْعِجْرٱ:َِيلَلاَقيِذَّـلٱَّـبَّـرلٱ،َقاَحْسِإ
لَأِعيَِمجْنَعاَنَأٌريِغَص١٠.َكْيَلِإَنِسْحُأَفَكِتَريِشَع

ْ
َكِفاَط

ُْتَربَعَياَصَعِبِّـينِإَف.َكِدْبَعَىلِإَتْعَنَصيِتَّـلٱِةَناَمَألٱِعيَِمجَو
ِدَيْنِميِنِّـجَن١١.ِنْيَشْيَجُتِْرصْدَقَنآلٱَو،َّـنُدْرُألٱاَذٰه
َّـمُألٱيِنَبِْرضَيَوَِيتْأَيْنَأُهْنِمٌفِئاَخِّـينَأل،َوُسيِعِدَيْنِم،يِخَأ
لٱَعَم

ْ
لُقْدَقَتْنَأَو١٢.َنيِنَب

ْ
ُلَعْجَأَوَكْيَلِإُنِسْحُأِّـينِإ:َت

ألَا
َ
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لٱِلْمَرَكَكَلْسَن
ْ
لِلُّدَعُيَاليِذَّـلٱِرْحَب

ْ
.»ِةَرْثَك

٢٤:٢٧ص١٣و٣١:٣ص٢٨:١٣ص٥٠:١٥رومزم
٢٨:١٣ص١٠:١٤عشوه٢و٥٩:١رومزم٨:٧بويأ
١٥ىلإ

اهركذةالصلوأيهوبوقعيةالصُبوُقْعَيَلاَق
ةدشجازتمانماهيفامللمأتلاقحتستاهصنبباتكلا
هئابآهلإبهللااعدنأدعبهنإفةطاسبلابةرارحلاوقوشلا
ىلإعوجرلاىلإهاعديذلا)هوهي(برلاهاعد)هئابأميهولإ(
الهنأبفرتعانأدعبو.)٣١:١٣ص(هداليمضرأ
قوشبهلىلصوًاريثكهيلعداجهنأنلعأهيلإهتافتلاقحتسي
وهوبولقلانزحيمالكبهاشخيناكامنابأو.ذاقنإلاىلإ
هسفنىلعًافئاخنكيملف.»نينبلانممألاينبرضي«هلوق
حرطتاهينبلاهبحلاهنأليختيناكيتلامألاىلعهفوخك
نوكيفمهداسجأقوفتومتومهلبقلتقتلمهيلعاهسفن
اهيفسيليتلابرحلايفعشوههركذيذلادهشملاكدهشملا
نوكيالكلذنإًاريخأرعشهنكل.)١٠:١٤عشوه(ةمحر
نإفةرثكلايفرحبلالمركهلسننوكينأبهدعوهللانأل
.داعيملافلخيالهللانكلوهدعوفلخأامًاريثكناسنإلا

لِتَكاَنُهَتاَبَو«١٣
ْ

ممَذَخَأَوَةَلْيَّـللٱَك ًةَّـيِدَهِهِدَيِبىَتَأاَّـِ
.»ِهيِخَأوُسيِعِل

١٨:١٦لاثمأو٤٣:١١ص

رابخألالوصودنعهنإ.ميانحمدنعيأَكاَنُهَتاَب
مسقروكذملابولسألاىلعوسيعمدقتبةقلعتملاىلوألا
ملنإامهدحأوجنينألمأنيمسقهعماموهعمنمبوقعي
يغبنيامكرومألارّبدةالصلابهشأجنكساملو.نانثالاجني
همئاهبنمًاسأرنيسمخوةئمسمخوسيعلةيدهلاىقتناف
يقبوًائيشفًائيشهيخأظيغضفخيىتحةيلاوتمهيلإاهلسرأ
ىتحكلذكًائيشفًائيشلوزيهفوخناكويلصيلكلاءارو
هبيقالييذلابولسأللاحصونانئمطالالكنأمطا
.هاخأ

امهادهأكلذىنعمنإدوهيلاضعبىأرِهِدَيِبىَتَأاَّـِمم
ىنعملاو.ةميركلاةراجحلاتاوذمتاوخلانمهدييفناك
دوصقملانألمتحيو»هيلعىلوتساوأهكلمامم«حيحصلا
.باختنانودبهديتحتعقوامهيلإلسرأ

ٍةَجْعَنْيَتَئِم،ًاسْيَتَنِيْرشِعَوٍزْنَعْيَتَئِم١٤«١٤،١٥
َنيِعَبْرَأ،اَهَدَالْوَأَوًةَعِضْرُمًةَقاَنَنيِثَالَث١٥،ًاشْبَكَنِيْرشِعَو
.ٍ»ريَِمحَةََرشَعَوًاناَتَأَنِيْرشِع،ٍنَاريِثَةََرشَعَوًةَرَقَب

هذهتناكنإناَتَأ...ًةَرَقَب...ًةَقاَن...ٍةَجْعَن...ٍزْنَع
لامجلانمنمثأرقبلاتناكاهتميقرابتعابتبترمئاهبلا
تناكاهنألاهرئاسنمنمثأريمحلاوثرحلايفاهيلإةجاحلل
اهبابرأىنغىلعلدتتناككلذلوءاربكلاهبكرياممذئموي
قاينلاهيخأىلإبوقعيلسرأو.)٥:١٠ةاضقو١٢:١٦ص(
.مويلكهنوبرشياوناكفبرعلادنعنيمثاهنبلنأل

َىلَعًاعيِطَقًاعيِطَقِهِديِبَعِدَيَىلِإاَهَعَفَدَو١٦«١٩-١٦
َْنيَبًةَحْسُفاوُلَعْجٱَويِماَّـدُقاوُزاَتْجٱ:ِهِديِبَعِلَلاَقَو.ٍةَدِح
يِخَأوُسيِعَكَفَداَصاَذِإ:َلَّـوَألٱَرَمَأَو١٧ٍعيِطَقَوٍعيِطَق
ِمل:َكَلَأَسَو

َ
ِملَو،ُبَهْذَتَنْيَأَىلِإَو،َتْنَأْن

َ
؟َكَماَّـدُقيِذَّـلٱاَذٰهْن

،َوُسيِعيِدِّـيَسِلٌةَلَسْرُمٌةَّـيِدَهَوُه.َبوُقْعَيَكِدْبَعِل:ُلوُقَت١٨
ِيناَّـثلٱًاضْيَأَرَمَأَو١٩.اَنَءاَرَوًاضْيَأَوُهاَهَو

َ
َعيَِمجَوَثِلاَّـثلٱَو

لٱَءاَرَوَنيِرِئاَّـسلٱ
ْ

طُق
ْ

لٱاَذٰهِلْثِمِب:ِناَع
ْ

لَكُتِمَالَك
ِّـ

َوُسيِعَنوُم
.»ُهَنوُدَِجتاَمَنيِح

ناكفاهعاونأبسحمئاهبلاماسقأتناكفءاضفًةَحْسُف
يهتنيىتحايادهلايهتنتامفًارارمبلجتسُيوسيعاضر
.هاضرلمكيوهبضغ

.اَنَءاَرَوًاضْيَأُبوُقْعَيَكُدْبَعاَذَوُه:َنوُلوُقَتَو٢٠«٢٠،٢١
هلٱِبُهَهْجَوُفِطْعَتْسَأ:َلاَقُهَّـنَأل

َْ
َكِلٰذَدْعَبَو،يِماَمَأِةَرِئاَّـسلٱِةَّـيِد

هلٱِتَزاَتْجٱَف٢١.يِهْجَوَعَفْرَيْنَأىَسَع،ُهَهْجَوُرُظْنَأ
َْ

ُةَّـيِد
لِتَتاَبَفَوُهاَّـمَأَو،ُهَماَّـدُق

ْ
يفَةَلْيَّـللٱَك ملٱِ

.»ِةَّـلَحَْ
٩و٤٢:٨بويأو٤:٧ص٢١:١٤لاثمأ

الفيأ»ههجويطغأ«ةيناربعلايفوُهَهْجَوُفِطْعَتْسَأ
.هيلإهتءاسإنمناكامىري

يفَماَقَّـمُث«٢٢ لِتِ
ْ

ُهَدَالْوَأَوِهْيَتَيِراَجَوِهْيَتَأَرْمٱَذَخَأَوِةَلْيَّـللٱَك
.»َقوُّبَيَةَضاََخمََربَعَوََرشَعَدَحَألٱ
١٢:٢عوشيو٣:١٦ةينثت

يداوبمويلاىمسيرهنيفةمصاخملاهذهَقوُّبَيَةَضاََخم
.قرزألارهنلاوأءاقرزلا

لٱُمُهَزاَجَأَوْمُهَذَخَأ«٢٣
ْ

.»ُهَلَناَكاَمَزاَجَأَو،َيِداَو

ألَا
َ
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بوقعيكلذراتخاًاقيضًاليوطيداولااذهناكَيِداَوْلٱ
ىسنميطبسنيبًالصافناكوهدالوأوهئاسنىلعةلوهسلل
.داجو

ِعوُلُطىَّـتَحٌناَسْنِإُهَعَراَصَو.ُهَدْحَوُبوُقْعَيَيِقَبَف«٢٤
لٱ
ْ

.»ِرْجَف
٦:١٢سسفأو٤و١٢:٣عشوه

ريغيفركذُيملو»قبا«ةيناربعلايفلعفلااذهُهَعَراَص
»قبا«نمقتشمهنأحّجرملاومهضعبلاق.عضوملااذه
هالعنيعراصتملادحأحرطذإهنألةيناربعلابرابغلاوهيذلا
.رابغلا

مكحو)١٢:٤عشوه(ناسنإةروصيفكالميأٌناَسْنِإ
كالملارهظف.)٣٠ع(هيلإضخشهنأبهسفنبوقعي
انهسيلو.)١٦:١٣ص(يفرجاهلرهظامكانهبوقعيل
رهاظلافدسجتملاهلإلاناكناسنإلاكلذنأىلإةراشإنم
كالملارهظامكناسنإةئيهيفرهظكالمىوسنكيملهنأ
يفهتلخادموهللاروضحىلعلدهنكل)١٣:٢٢ةاضق(حونمل
ةملكروهظىلإةريشملاةريثكلازومرلانمناكوبوقعيرمأ
.كلذناكمإودسجلايفهللا

،ِهِذْخَفَّـقُحَبََرض،ِهْيَلَعُرِدْقَيَالُهَّـنَأىَأَراَّـَملَو«٢٥
يفَبوُقْعَيِذْخَفُّقُحَعَلَخْنٱَف .»ُهَعَمِهِتَعَراَصُمِ
١٢:٧سوثنروك٢

هيفلخديامانهّقُحلاَعَلَخْنٱَف،ِهِذْخَفَّـقُحَبََرض
.ىلعألاذخفلامظعفرط

طَأ:َلاَقَو«٢٦
ْ

لٱَعَلَطْدَقُهَّـنَأليِنْقِل
ْ

طُأَال:َلاَقَف.ُرْجَف
ْ

َكُقِل
.»يِنْكِراَبُتَْملْنِإ

هاتأامناكوبلُغهنأىلعلديقالطإلاهلاؤسيِنْقِلْطَأ
كلذكرتو(زوفيهنأىلإةراشإوبوقعيلًاعيجشتكالملا
ىلعىوقيو)ييحامهللاابهتقثيوقيًاراكذتهيفريثأتلا
كالملاكلذنإدوهيلاتاليختنمو.ءازرألاورطاخملاةاقالم
هنععفديووسيعيمحينأهيلعبجياممناكووسيعكالم
وسيعبلغيهنأققحتكالملابلغهنأققحتاملبوقعينإو
عموهعمًادهاجموهللاعمًاريمأيأليئارسإيمُسكلذلو
.سانلا

فرعوةمينغلاذخأينأبلاغللناكذإيِنْكِراَبُتَْملْنِإ
نوكتنأبلطناسنإلاقوفهعراصيذلانإبوقعي
.ةكربلاةمينغلا

٢٨.ُبوُقْعَي:َلاَقَف؟َكُمْسٱاَم:ُهَلَأَسَف٢٧«٢٧،٢٨
يفَكُمْسٱىَعْدُيَال:َلاَقَف َكَّـنَأل،َليِئاَْرسِإْلَبَبوُقْعَيُدْعَباَمِ
.»َتْرِدَقَوِساَّـنلٱَوِهللاٱَعَمَتْدَهاَج

:٢٥ص٤و١٢:٣عشوه١٧:٣٤كولم٢و٣٥:١٠ص
٢٧:٣٣و٣٤ىلإ٣١

:١٧صريسفترظنا(هللاعميوقوأهللاريمأَليِئاَْرسِإ
هقحتسينكيملًائيدرًىنعمبوقعيمساللعجوسيع.)١٥
.ًاديجًامساهامسهللاو

ِمل:َلاَقَف.َكِمْسٱِبِْينِربْخَأ:ُبوُقْعَيُهَلَأَسَو«٢٩
َ
ُلَأْسَتاَذا

.»َكاَنُهُهَكَراَبَو؟يِمْسٱِنَع
١٣:١٨ةاضق

ِمل
َ

كالملاىبأامكهمساببوقعيربخينأكالملاىبأاَذا
.)١٣:١٨ةاضق(همسابهربخينأحونملرهظيذلا

ملٱَمْسٱُبوُقْعَياَعَدَف«٣٠
ِّـينَأل:ًالِئاَق»َليِئيِنَف«ِناَكَْ

.»ِيسْفَنْتَيِّـجُنَوٍهْجَوِلًاهْجَوَهللاٱُتْرَظَن
ةاضقو٥:٢٤ةينثتو٣٣:٢٠و٢٤:١١جورخو١٦:١٣ص
٦:٥ءايعشإو١٣:٢٢و٦:٢٢

.)٣١ع(ًاضيأ»ليئونف«يمُسوهللاهجويأَليِئيِنَف
:١٦ص(ريسفتيفامةيآلارئاسيفمالكلانعينغيو

١٣(.

َىلَعُعَمَْخيَوُهَوَليِئوُنَفََربَعْذِإُسْمَّـشلٱُهَلْتَقَْرشَأَو«٣١
.»ِهِذْخَف

كرديلكالملاةعراصمدعببوقعيعرسأَليِئوُنَفََربَعْذِإ
الإرثألانمكالملاهيفكرتيملهنأكلذنمرهظيوهجاوزأ
.جرعلا

َىلَعيِذَّـلٱاَسَّـنلٱَقْرِعَليِئاَْرسِإوُنَبُلُكْأَيَالَكِلٰذِل«٣٢
لٱِّـقُح

ْ
لٱاَذٰهَىلِإِذْخَف

ْ
َىلَعَبوُقْعَيِذْخَفَّـقُحَبََرضُهَّـنَأل،ِمْوَي

.»اَسَّـنلٱِقْرِع

ألَا
َ
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.بعكلاىلإكرولانمقرعوهاَسَّـنلٱِقْرِع

َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ٌلِبْقُموُسيِعاَذِإَوَرَظَنَوِهْيَنْيَعُبوُقْعَيَعَفَرَو١«٣-١
َليِحاَرَىلَعَوَةَئْيَلَىلَعَدَالْوَألٱَمَسَقَف،ٍلُجَرِةَئِمُعَبْرَأُهَعَمَو
جلٱَىلَعَو

ْ
جلٱَعَضَوَو٢،ِْنيَتَيِرَا

ْ
َةَئْيَلَو،ًالَّـوَأاَُمهَدَالْوَأَوِْنيَتَيِرَا

َزاَتْجٱَفَوُهاَّـمَأَو٣.ًاريِخَأَفُسوُيَوَليِحاَرَو،ْمُهَءاَرَواَهَدَالْوَأَو
َىلِإََبَرتْقٱىَّـتَحٍتاَّـرَمَعْبَسِضْرَألٱَىلِإَدَجَسَوْمُهَماَّـدُق
.»ِهيِخَأ

٤٣:٢٦و٤٢:٦و١٨:٢ص٣٢:٦ص

اهبنونكمتيةصرفهدالوأوهئاسنلكرتيلْمُهَماَّـدُقَزاَتْجٱ
ءادفهسفنلعجفهنمىشخيامكلانهناكنإبرهلانم
هنأبوسيعلنلعُينأيفهدهجلذبهنأيفبيرالو.مهنع
نمىلعركبلاومسهنمىمسأهنأبوهيلعهتردقبفرتعم
.هدعب

.ُهَلَّـبَقَوِهِقُنُعَىلَعَعَقَوَوُهَقَناَعَوِهِئاَقِلِلوُسيِعَضَكَرَف«٤
.»اَيَكَبَو

١٥و٤٥:١٤ص٣٢:٢٨ص

ىأراملوسيعنأيفبيرالِهِئاَقِلِلوُسيِعَضَكَرَف
ابصلاونحهداؤفىلإعجرقارفلاةدملوطدعببوقعي
:٢٧ص(قبساممانفرعدقو.ميدقلابحلاراثويوخألا

املاذهىلعولاعفنالاوروعشلاديدشناكوسيعنإ)٣٨
.ًاديدشهناجيهناكهداؤفيفبحلانماكجاه

اَم:َلاَقَوَدَالْوَألٱَوَءاَسِّـنلٱََرصْبَأَوِهْيَنْيَعَعَفَرَّـمُث٥«٧-٥
هبُهللاٱَمَعْنَأَنيِذَّـلٱُدَالْوَألٱ:َلاَقَف؟َكْنِمِءَالُؤٰه .َكِدْبَعَىلَعِْمِ
جلٱِتََبَرتْقٱَف٦

ْ
ْتََبَرتْقٱَّـمُث٧،اَتَدَجَسَواَُمهُدَالْوَأَواَُمهِناَتَيِرَا

ُفُسوُيََبَرتْقٱَكِلٰذَدْعَبَو،اوُدَجَسَواَهُدَالْوَأَوًاضْيَأُةَئْيَل
.»اَدَجَسَوُليِحاَرَو

٨:١٨ءايعشإو١٢٧:٣رومزمو٤٨:٩ص

هلأسهنكلوهيخألهأمهنأوسيعىأرَكْنِمِءَالُؤٰهاَم
.ةفرعملالامكلاكلذ

جلٱاَذٰهُّلُكَكْنِماَذاَم:َلاَقَف٨«٨،٩
ْ

يِذَّـلٱِشَْي
يفًةَمْعِنَدِجَأل:َلاَقَف؟ُهُتْفَداَص َلاَقَف٩.يِدِّـيَسْيَنْيَعِ

.»َكَليِذَّـلٱَكَلْنُكَيِليِخَأاَيٌ.ريِثَكِيل:وُسيِع
٣٢:٥ص٣٢:١٦ص

هذهلكّيلإتلسرأاذامليأاَذٰهُّلُكَكْنِماَذاَم
.ايادهلا

يفًةَمْعِنُتْدَجَوْنِإ.َال:ُبوُقْعَيَلاَقَف١٠«١٢-١٠ ِ
ىَرُياَمَكَكَهْجَوُتْيَأَرِّـينَأل،يِدَيْنِميِتَّـيِدَهْذُخْأَتَكْيَنْيَع
هبَِيتُأيِتَّـلٱيِتَكَرَبْذُخ١١.َّـَيلَعَتيِضَرَف،ِهللاٱُهْجَو ،َكْيَلِإاَِ
١٢.َذَخَأَفِهْيَلَعَّـحَلَأَو.ٍْءَيشُّلُكِيلَوَّـَيلَعَمَعْنَأْدَقَهللاٱَّـنَأل
.»َكَماَّـدُقاَنَأُبَهْذَأَو،ْبَهْذَنَوْلَحْرَنِل:َلاَقَّـمُث

ص٣٢و٢٨و١٤:٢٤و٣:١٣ليئومص٢و٤٣:٣ص
ص١٨:١٠ىّتمو١١:٧رومزمو٣٣:٢٦بويأو٣٢:٣٠
٣٠:٢٦و٢٥:٢٧ليئومص١و١:١٥ةاضق٤عو٣٢:٢٠
٥:٢٣كولم٤:١٨٢يبليف٥:١٥كولم٢و

ريغنييناربعلادنعهللاهجوناكخلاَكَهْجَوُتْيَأَرِّـينَأل
ليثمتلااذهو.دجملاةياغىلعوًادجةحلاصهتيؤروفيخم
ناسحإلايفهتردقهللالمعتساهناوسيعلبوقعيهيفنابأ
.دابعلاىلإناسحإللهتردقهللالمعتسيامكبوقعيىلإ
.بوقعيىلإناسحإلالكنسحأوسيعنأيفبيرالو
حاحلاالولوةرفاولاهايادههيخأىلإدرينأدارأهنإكلذنمو
ءاقببوقعيفاخاهضفراذإهنأهنظواهلوبقيفهيلعبوقعي
.هلءاضرتساالإاهلسرأامبوقعينألاهلبقيملةوادعلا

ملاَعيِدِّـيَس:ُهَلَلاَقَف«١٣ لٱَو،ٌةَصْخَرَدَالْوَألٱَّـنَأٌِ
ْ

َمَنَغ
لٱَو
ْ
ًادِحاَوًامْوَياَهوُّدَكَتْسٱِنِإَف.ٌةَعِضْرُميِدْنِعيِتَّـلٱَرَقَب
لٱُّلُكْتَتاَم

ْ
.»مَنَغ

هنأاذهنمنوسمطجتنتساٌةَعِضْرُم...َرَقَبْلٱَوَمَنَغْلٱ
يفهمئاهبلبئارزورئاظحذختابوقعينإوءاتشلاناك
هبرهنمبوقعيىلعىضمدقنوكياذهىلعوتوكس
حّجرملاورهشأةتسىلعديزيامتقولاكلذىلإناراحنم
.هجرعببسبتوكسيفىقبينأرطضابوقعينإ

َىلَعُقاَتْسَأاَنَأَو،ِهِدْبَعَماَّـدُقيِدِّـيَسْزَتْجَيِل١٤«١٦-١٤
يفِيلَهَم يفَو،يِماَّـدُقيِتَّـلٱِكَالْمَألٱِرَثَأِ ىَّـتَحِدَالْوَألٱِرَثَأِ
َكَدْنِعُكُرْتَأ:وُسيِعَلاَقَف١٥َ.ريِعَسَىلِإيِدِّـيَسَىلِإَءيِجَأ
لٱَنِم

ْ
ِمل:َلاَقَف.يِعَمَنيِذَّـلٱِمْوَق

َ
يفًةَمْعِنْدِجَأيِنْعَد؟اَذا ِ

لٱَكِلٰذوُسيِعَعَجَرَف١٦.يِدِّـيَسْيَنْيَع
ْ
يفَمْوَي َىلِإِهِقيِرَطِ

ألَا
َ
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.َ»ريِعَس
٢:١٣ثوعارو٤٧:٢٥و٣٤:١١ص٣٢:٣ص

عبسوأنينستسنباذئمويفسويناكِكَالْمَألٱِرَثَأ
نولمتحيالًاضيأةفلزانباونيريغصلاةئيلانباناكونينس
.بعتلا

وسيعنألديدجلاهماقميفدعبهروزيهنأديريَريِعَسَىلِإ
يفهيبأعمناكلبًاماقمهلعجوهيلإلقتنادقنكيمل
.نوربح

ةنيدىلإةءاسإلاوناعنكضرأيفبوقعيةماقإ
.)٣٤صىلإ٣٧:١٧ص(يوالونوعمشماقتناو

،ًاتْيَبِهِسْفَنِلىَنَبَو،َتوُّكُسَىلِإَلََحتْرٱَفُبوُقْعَياَّـمَأَو«١٧
ِملَعَنَصَو

َ
ملٱَمْسٱاَعَدَكِلٰذِل.ٍتَّـالَظِمِهيِشاَو

.»َتوُّكُسِناَكَْ
٦٠:٦رومزمو٨:٥ةاضقو١٣:٢٧عوشي

امهنملكفرعُيناناكمدجوي.لاظميأَتوُّكُس
كلذنيبةيوازىلعندرألايقرشمهسيفامهدحأتوكسب
ندرألايبرغوهوتوكسبفرعُيلزيملرخآلاوقوبيورهنلا
.قوبيبندرألالصتمنملايمأةرشعدمأىلع

ِملَعَنَصَو،ًاتْيَبِهِسْفَنِلىَنَبَو
َ

لدياذهٍتَّـالَظِمِهيِشاَو
هنإفهلاوحأهيضتقتامماذهوًاليوطكلانهماقأهنأىلع
نمةاجنلابهمامتهاباعتأورفسلاباعتأةريثكًاباعتأىساق
هيخأءاضرتسابهباعتأوهلكالملاةعراصمبهباعتأونبالا
ىلإةجاحلاةياغيفناكفتاقشملانمكلذريغىلإوسيع
ملوتيبلاىنبكلذلوهجرعنمءافشلاراظتناوةحارتسالا
دربلانماهلةياقوهيشاومللاظملاعنصوةميخلابفتكي
.رحلاو

يفيِتَّـلٱَميِكَشِةَنيِدَمَىلِإًاِملاَسُبوُقْعَيىَتَأَّـمُث«١٨ ِضْرَأِ
ملٱَماَمَأَلَزَنَو.َماَرَأِناَّـدَفْنِمَءاَجَنيِح،َناَعْنَك

.»ِةَنيِدَْ
٩:١ةاضقو٢٤:١عوشي٢٨:٢١ص

.ةقشملاوملألانمهيفناكاممًايجانيأَميِكَش...ًاِملاَس
صبريسفترظنا(اهينابمسابتيّمُسةنيدممساميكشو
١٢:٦(.

برقوندرألاربعدقذئنيحبوقعيناكَناَعْنَكِضْرَأ
نمهئافشرثأىلعهابأرازهنإحّجرملاوهداليمضرأنم
سيئروسيعناكوةريثكهتاينتقمتناكاملنكلوهجرع
ناكامو.كانهةماقإللعضومذئنيحهلنكيملنوربح
ةروبدنإفرُعذإو.قاحسإتومدعبالإنكمياممكلذ

همأنأدجوهابأرازاملهنإجتنتسنليلقدعبهعمتناك
.ةبوبحملااهتعضرمبعجرفتتام

طِقَعاَتْبٱَو«١٩
ْ

حلٱَةَع
ْ

ِدَيْنِمُهَتَمْيَخاَهيِفَبَصَنيِتَّـلٱِلَْق
.»ٍةَطيِسَقِةَئِمِبَميِكَشِيبَأَروَُمحيِنَب
٤٢:١١بويأو٤:٥انحويو٢٤:٣٢عوشي

اهلعجيًاضرأيرتشينأرطضادقميهاربإناكَعاَتْبٱَو
بسنُيلزيملوهبحاصللزيمللقحلانإانهدجنوًانفدم
نأيرورضلانمهنأةنسةئموحندعببوقعيىأرو.هيلإ
ءاقبعمهمايخاهيفبرضدقناكيتلاضرألايرتشي
كلتراوجيفناكهنأىلعلدياذهواهيعارميفهيشاوم
فسويدسجنفُداهارتشايتلاضرألاهذهيفو.ةنيدملا
اممو.)٤:٥انحويًاضيأرظنا٢٤:٣٢عوشي(طنحملا
لوطدعبهلتيقبضرألاكلتنإانهةظحالملاقحتسي
.رصميفهتماقإ

ةريثكندعملانمةكيبسلمساةطيسقلاٍةَطيِسَقِةَئِمِب
ةطيسقهاطعأبويأباحصأنمًالكنأليلدبةميقلا
فرعُيملو.)٤٢:١١بويأ(بهذلانمًاطرقوةدحاو
اهتيناربعةبرعميهويلصألااهانعمالوةملكلاهذهقاقتشا
ىندأنمهلسيلوفورخلابمهضعباهرسفو.»ةطيشق«
.كلذىلعليلد

.»َليِئاَْرسِإَهٰلِإَليِإ«ُهاَعَدَوًاحَبْذَمَكاَنُهَماَقَأَو«٢٠
٣٥:٧ص١٢:٧ص

راوجيفًاحبذمىنبدقميهاربإناكًاحَبْذَمَكاَنُهَماَقَأَو
بوقعيف.)١٢:٧ص(هحبذمبوقعيهيفىنبيذلاعضوملا
حبذملااذهءانبنمةياغلاضعبناكوهدجوذحاذح
وهواهضعبو.ضرألاكلتهكلموًاملاسهعوجرىلعركشلا
مسالولدماذهو.هللاىلإهتبسنبوهناميإبفارتعالامظعألا
برلامساانهلمعتسيملو.»ليئارسإميهولإلإ«حبذملا
همسالدبىلإريشيذئنيحىنبيذلاحبذملامسانأل»هوهي«
.هللايأ»لإ«عمريمأيأليئارسإببوقعي

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

َبوُقْعَيِلاَْهتَدَلَويِتَّـلٱَةَئْيَلُةَنْبٱُةَنيِدْتَجَرَخَو١«٤-١
حلٱَروَُمحُنْبٱُميِكَشاَهآَرَف٢،ِضْرَألٱِتاَنَبَرُظْنَتِل

ْ
ِسيِئَرِّـيِّـوِ

هلَذَأَواَهَعَمَعَجَطْضٱَواَهَذَخَأَو،ِضْرَألٱ
ََّـ

ُهُسْفَنْتَقَّـلَعَتَو٣.ا
لٱَّـبَحَأَو،َبوُقْعَيِةَنْبٱَةَنيِدِب

ْ
ُميِكَشَلاَقَف٤.اهَفَطَالَوَةاَتَف

ألَا
َ
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ِحل
َ

.»ًةَجْوَزَةَّـيِبَّـصلٱِهِذٰهِيلْذُخ:ِهيِبَأَروُم
ص٢٨:١و٢٧:٤٦و٢٤:٣ص٣٠:٢١ص٢:٥سطيت
١٩:٢٤ةاضقو٢٢:٢٩ةينثت٢٠:٢ص١٤:١ةاضقو٦:٢
٤٠:٢ءايعشإو٥٠:٢١ص١٣:٢٢ليئومص٢و٢٠:٥و
١٤:٢ةاضق٢:١٤عشوهو

نيذلانورسفملاِضْرَألٱِتاَنَبَرُظْنَتِل...ُةَنيِدْتَجَرَخ
نورطضيةنسنيرشعناراحيفيقببوقعينأىلإاوبهذ
نينسينامثوتوكسيفرثكأوأنيتنسيقبهنأبلوقلاىلإ

عيبوةنيدرييعتنيبىقبيالفةثداحلاهذهلبقميكشيف
اذهعملاقُينكل.ةدحاوةنسىوسنييليعامسإللفسوي
قبيملةرشعةعبارلانسذئنيحزواجتتملةنيدتناكنإ
اهئاقبعمةنباونينبتسةئيلاهيفتدلونينسعستىوس
هلتدلووةفلزاهتيراجبوقعيتطعأهيفًارقاعًاليوطًانمز
توكسيفقبيملبوقعينإلاحملااذهقوفهنإمث.نينبا
لمحامو.روهظلالكرهاظاذهويفُشوحارتسانأىلإالإ
اهنألةديدجلارومألاىرتنأيفاهتبغرالإجورخلاىلعةنيد
كلتءاسنفيكىرتليأ.ضرألاتانبرظنتلتجرخ
ةميلوذئمويناكهنإسوفيسويلاقو.سبلتاذاموضرألا

ءاسنبقلعتيامفرعتلةصرفلاةنيدتزهتنافميكشيف
ملوءاسنلاضعبعماهيبأةلحمتكرتاهلعلوةديدجلادالبلا
نونتعياوناكمهنألاهتوخإنمدحأالواهوبأكلذبملعي
.بيرغلاةفرعميفةبغرهتلعفامءازجتلانفيشاوملاب
لوصونمعيباسأةعضبدعبراعلاكلذاهباصأاهنأحّجرملاو
.كانهىلإبوقعي

اوُناَكَفُهوُنَباَّـمَأَو.ُهَتَنْبٱَةَنيِدَسَّـجَنُهَّـنَأُبوُقْعَيَعِمَسَو«٥
يفِهيِشاَوَمَعَم حلٱِ

ْ
.»اوُءاَجىَّـتَحُبوُقْعَيَتَكَسَف،ِلَْق

١٠:٢٧ليئومص٣٣:٢٦١و٢٥و١١و١٨:٦لايقزح
١٣:٢٢ليئومص٢و

هلعلو)٢٦ع(تيبلاىلإعجرتملةنيدنألُبوُقْعَيَعِمَس
.اهعمتجرخيتلاةمداخلانماهلالذإأبنعمس

ناكهنأللبنييوحلانمًافوخالخلاُبوُقْعَيَتَكَسَف
يفاوربدتيومهتخأرمأيفاورظنينأيفقحلاةئيلدالوأل
.اهنعاهراععفرواهفرشليصحت

.ُهَعَمَمَّـلَكَتَيِلَبوُقْعَيَىلِإَميِكَشوُبَأُروَُمحَجَرَخَف٦«٩-٦
حلٱَنِمَبوُقْعَيوُنَبىَتَأَو٧

ْ
َبِضَغَو.اوُعِمَسَنيِحِلَْق

يفًةَحاَبَقَعَنَصُهَّـنَألًاّدِجاوُظاَتْغٱَوُلاَجِّـرلٱ َليِئاَْرسِإِ
َهلَلاَقَو٨.ُعَنْصُيَالاَذَكٰهَو.َبوُقْعَيِةَنْبٱِةَعَجاَضُمِب

ُ
:ُروَُمحْم

٩ًةَجْوَزاَهاَّـيِإُهوُطْعَأ.ْمُكِتَنْبٱِبُهُسْفَنْتَقَّـلَعَتْدَقيِنْبٱُميِكَش

.»اَنِتاَنَبْمُكَلَنوُذُخْأَتَوْمُكِتاَنَباَنَنوُطْعُت.اَنوُرِهاَصَو
٧:١٥عوشيو٢٢:٢١ةينثت١٣:٢١ليئومص٢و٤٩:٧ص
١٣:١٢ليئومص٢و٢٣:١٧ةينثت٢٠:٦ةاضقو

يفًةَحاَبَقَعَنَص هنأىلعلدبوقعيتوكسَليِئاَْرسِإِ
مهنكلمهتيمحةدشىلعّلدهدالوأبضغوةيورلجر
نييليئارسإلاببوقعيلسنةيمستو.مهتوسقةدشباوأطخأ
اذهبتاكوههنأىلعلدانهاهثودحوىسومنمزبصاخ
.رفسلا

اوُنُكْسٱ.ُمُكَماَّـدُقُضْرَألٱُنوُكَتَو،اَنَعَمَنوُنُكْسَتَو«١٠
هباوُكَّـلَمَتَواَهيِفاوُرَِّـجتاَو .»اَِ

٤٧:٢٧ص٤٢:٣٤ص٢٠:١٥و١٣:٩ص

شيعهلآوبوقعيكرتينأرومحدارأاَنَعَمَنوُنُكْسَت
اولوتسيوةراجتلاباولغتشيونييوحلانيباونكسيوةوادبلا
الراقعلابفرعُيامملقحلاورادلاكةلوقنملاريغكالمألاىلع
.ةدحاوةمأاوريصينأوكلذهبشأامورقبلاومنغلاكةلوقنملا

هتَوْخِإلَواَهيِبَألُميِكَشَلاَقَّـمُث١١«١١،١٢ ْدِجَأِينوُعَد:اَِ
يفًةَمْعِن َّـَيلَعاوُرِّـثَك١٢.يِطْعُأِيلَنوُلوُقَتيِذَّـلٱَف.ْمُكِنُيْعَأِ
لٱِينوُطْعَأَو.ِيلَنوُلوُقَتاَمَكَيِطْعُأَف،ًةَّـيِطَعَوًارْهَمًاّدِج

ْ
َةاَتَف

.»ًةَجْوَز
١٨:٢٥ليئومص١و٢٢:٢٩ةينثتو٢٢:١٧جورخ

سورعلاادلاوهاطعُياممهدنعرهملاناكًةَّـيِطَعَوًارْهَم
دنعريثكرهملاو.اهسفنسورعلاهاطعتامواهؤابرقأو
.برعلا

ُهاَبَأَروَُمحَوَميِكَشَبوُقْعَيوُنَبَباَجَأَف١٣«١٧-١٣
ْنَأُعيِطَتْسَنَال١٤:ْمُهَتْخُأَةَنيِدَسَّـجَنْدَقَناَكُهَّـنَأل،ٍرْكَمِب
.اَنَلٌراَعُهَّـنَأل،َفَلْغَأٍلُجَرِلاَنَتْخُأَيِطْعُنْنَأَرْمَألٱاَذٰهَلَعْفَن

هباَنَّـنَأَْريَغ١٥ .ٍرَكَذَّـلُكْمُكِنْتَخِباَنَلْثِمْمُتِْرصْنِإ:ْمُكيِتاوُناَذِٰ
ُريِصَنَوْمُكَعَمُنُكْسَنَو،ْمُكِتاَنَباَنَلُذُخْأَنَواَنِتاَنَبْمُكيِطْعُن١٦
َختْنَأ،اَنَلاوُعَمْسَتَْملْنِإَو١٧.ًادِحاَوًابْعَش

ْ
اَنَتَنْبٱُذُخْأَن،اوُنِتَت

.»ِيضْمَنَو
١٢:٤٨جورخ٥:٩عوشي٢٧ىلإ١٣:٢٣ليئومص٢

.ءيشبملكتبوقعينإانهركذُيمل

يفْمُهُمَالَكَنُسَحَف١٨«٢٠-١٨ يفَوَروَُمحْيَنْيَعِ ْيَنْيَعِ
لٱِرَّـخَأَتَيَْملَو١٩.َروَُمحِنْبَميِكَش

ْ
ُهَّـنَأل،َرْمَألٱَلَعْفَيْنَأُمَالُغ

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

١٥٥
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٢٠.ِهيِبَأِتْيَبِعيَِمجَمَرْكَأَناَكَو.َبوُقْعَيِةَنْبٱِبًاروُْرسَمَناَك
ِلْهَألَالاَقَو،اَمُهِتَنيِدَمِباَبَىلِإُهُنْبٱُميِكَشَوُروَُمحىَتَأَف
.»اَمُهِتَنيِدَم
٤:١ثوعارو١٨و٢٣:١٠ص٤:٩مايأ١

يفْمُهُمَالَكَنُسَحَف هولاقامهلقاريأخلاَرُوَمحْيَنْيَعِ
مايأيفاوناكنييليئارسإلانإانهليقاممانلو.هيضرو
دنعًاضيأًامركمناكهنإوتابجاولانمناتخلانوريبوقعي
.هملأاولمتحينأاوضريملالإوممألا

لٱِءَالُؤٰه٢١«٢٤-٢١
ْ

ِملاَسُمُمْوَق
ُ
لَف.اَنَلَنو

ْ
يفاوُنُكْسَي ِ

ِنْيَفَرَّـطلٱُةَعِساَوُضْرَألٱاَذَوُهَو.اَهيِفاوُرِجَّـتَيَوِضْرَألٱ
هتاَنَباَنَلُذُخْأَن.ْمُهَماَمَأ ُهَّـنَأَْريَغ٢٢.اَنِتاَنَبْمِهيِطْعُنَوٍتاَجْوَزِْمِ
هب لٱاَنيِتاوُيْطَقَفاَذِٰ

ْ
:ًادِحاَوًابْعَشَريِصَنِلاَنَعَمِنَكَّـسلٱَىلَعُمْوَق

ْمِهيِشاَوَمُنوُكَتَالَأ٢٣.َنوُنوُتَْخمْمُهاَمَكٍرَكَذَّـلُكاَنِنْتَخِب
٢٤.اَنَعَمَنوُنُكْسَيَفْطَقَفْمِهيِتاوُن؟اَنَلْمِهِمِئاََهبُّلُكَوْمُهاَنَتْقُمَو
ِحلَعِمَسَف

َ
خلٱُعيَِمجِهِنْبٱَميِكَشَوَروُم

ْ
ملٱِباَبْنِمَنيِجِرَا

.ِةَنيِدَْ
خلٱُّلُكٍرَكَذُّلُكَنَتَتْخٱَو

ْ
ملٱِباَبْنِمَنيِجِرَا

.»ِةَنيِدَْ

ةرثكدعُتنييوحلاكةديدجةعامجيفِْمِهتاَنَباَنَلُذُخْأَن
بوقعيونبناكو.راثكإلاةلعاهنألةوقلابابسأنمءاسنلا
ةيلقعلاةوقلانمةيلاعةجردىلعاوناكفيماسلالسنلانم
رومأنماهريغوناعطقلاةرثكبءاينغأاوناكو.ةيدسجلاو
نييوحلاةعفرلئاسونمميكشلهأبمهداحتاناكف.ءارثلا
هلاقامىلعرومحلمحاماذهونييناعنكلايفمهتوقةدايزو
.هموقلوبوقعيلآل

يفَثَدَحَف٢٥«٢٥،٢٦ لٱِ
ْ
َنيِعِّـجَوَتُماوُناَكْذِإِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ُّلُكاَذَخَأ،َةَنيِدْيَوَخَأَيِوَالَوَنوُعْمَش،َبوُقْعَيْيَنْبٱَّـنَأ
ملٱَىلَعاَيَتَأَوُهَفْيَسٍدِحاَو

َالَتَقَو٢٦.ٍرَكَذَّـلُكَالَتَقَوٍنْمَأِبِةَنيِدَْ
َميِكَشِتْيَبْنِمَةَنيِداَذَخَأَو،ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبُهَنْبٱَميِكَشَوَروَُمح
.»اَجَرَخَو

٧ىلإ٤٩:٥ص

يوالونوعمشناكَةَنيِدْيَوَخَأَيِوَالَوَنوُعْمَش
ىلعاذوهيونيبوأروامهاقفتااذهلوةنيدمأنمنيدلوم
نمرهظيو.لادتعالاادحازواجامنكلامهتخالماقتنالا
لمعلاكلذيفنيدئاقلااناكنيوخألانيذهنإباتكلا
ص(امهلثممدلاكفسنوبحينممنيبوأرنكيملوعيظفلا

٣٧:٢٢(.

لٱَىلَعَبوُقْعَيوُنَبىَتَأَّـمُث٢٧«٢٧،٢٨
ْ

اوُبََهنَوَىلْتَق
ملٱ
ْمَُهريَِمحَوْمُهَرَقَبَوْمُهَمَنَغ٢٨.ْمُهَتْخُأاوُسَّـجَنْمَُّـهنَأل،َةَنيِدَْ
يفاَمَّـلُكَو ملٱِ

يفاَمَوِةَنيِدَْ حلٱِ
ْ

.»ُهوُذَخَأِلَْق

ةنيداذخأميكشورومحناوخألالتقنأدعبَبوُقْعَيوُنَب
يفاوكرتشامهلكبوقعيءانبأنكلواجرخوميكشتيبنم
.اوبهنمهنأليلدبراغصلاادعاملمعلاكلذ

هتَوْرَثَّـلُكاوُبََهنَواْوَبَسَو«٢٩ طَأَّـلُكَوِْمِ
ْ

ْمُهَءاَسِنَوْمِِهلاَف
يفاَمَّـلُكَو لٱِ

ْ
.»ِتوُيُب

ًاديبعمهلاونوكيلْمُهَءاَسِنَوْمِِهلاَفْطَأَّـلُك...اْوَبَس
.ءامإو

ِيناَمُتْرَّـدَك:يِوَالَوَنوُعْمَشِلُبوُقْعَيَلاَقَف٣٠«٣٠،٣١
لٱِضْرَألٱِناَّـكُسَدْنِعَياَّـيِإاَمُِكهيِرْكَتِب

ْ
لٱَوَنيِّـيِناَعْنَك

ْ
،َنيِّـيِزِرِف

.يِتْيَبَواَنَأُديِبَأَف،يِنَنوُبِْرضَيَوَّـَيلَعَنوُعِمَتْجَيَف.ٌليِلَقٌرَفَناَنَأَو
.»؟اَنِتْخُأِبُلَعْفَيٍةَيِناَزَريِظَنَأ:َالاَقَف٣١
١٣:٤ليئومص١و٥:٢١جورخ٧:٢٥عوشيو٤٩:٦ص
١٠٥:١٢رومزم

يذلارطخلانمهعقوتاملاذهبوقعيلاقخلاِيناَمُتْرَّـدَك
ماقتنالادودحازواجامهنكلهلارذتعافامهلمعنعأشني
.هبارذتعاامهقحتسييذلا

نوُثَالَّـثلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

قاحسإةافووليإتيبىلإبوقعيباهذ

ْمِقَأَوَليِإِتْيَبَىلِإْدَعْصٱِمُق:َبوُقْعَيِلُهللاٱَلاَقَّـمُث«١
َتْبَرَهَنيِحَكَلَرَهَظيِذَّـلٱِِهللاًاحَبْذَمَكاَنُهْعَنْصٱَو،َكاَنُه
.»َكيِخَأوُسيِعِهْجَوْنِم

٢٧:٤٣ص٢٨:١٢ص٢٨:١٩ص

نمميكشيفبوقعيءاقبناكَليِإِتْيَبَىلِإْدَعْصٱِمُق
ناكسفاخأيوالونوعمشهاتأامهنألرطخللهتاضرعم
ىعسيفئاخلانأعبطلانمو.)٥ع(مهلةرواجملاضرألا

مهددعةلقمهناريجفرعاذإوهفاخينممنمألالئاسويف
يذلاعضوملاىلإهللارمأىضتقمببوقعيأجلفمهوقحس

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا

١٥٦
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ناتنثاكلذىلعّرمدقومارأنادفىلإهباهذمايأهيفرذن
هللارمأناكف.)٣١:١٣ص(سنُيملوةنسنوعبرأو
كلذىلعو.هدصقاموهليمقفوىلعكانهىلإباهذلاب
دصقيملبوقعيلعلو.ًاليوطًانمزميكشبمقيملهنأدقتعن
ةيشاملاريثكناكاملهنإلبكانهىقبينأرمألالوأنم
ىعرتًاريصقًاتقولغشينأدارأكانهةنسحيعارملاىأرو
.نوربحوليإتيبىلإبهذيفألكلاذفنينأىلإهيشاوم

ِهلآلٱاوُلِزْعٱ:ُهَعَمَناَكْنَمِّـلُكِلَوِهِتْيَبِلُبوُقْعَيَلاَقَف«٢
َ

َة
لٱ
ْ

.»ْمُكَباَيِثاوُلِدْبَأَواوُرَّـهَطَتَوْمُكَنْيَبيِتَّـلٱَةَبيِرَغ
:٢٤عوشيو٣٤و٣١:١٩صو٢٤:١٥عوشيو١٨:١٩ص
١٩:١٠جورخ٧:٣ليئومص١و٢٣و٢

ِهلآلٱ
َ

نمريثكليحارميفارتريغناكهلعلَةَبيِرَغْلٱَة
اوناكمهنألناراحنمبوقعيلاجراهبءاجيتلامانصألا
نييميكشلاءامإلاوديبعلانمًاريثكنأيفبيرالو.نيينثو
هلأسامناكو.نوينثوميكشلهأنألناثوألانودبعياوناك
تاماقملانملاعماقمىلإهلآعفرينأهدصقنمبوقعي
.قحلانيدلاوةيحورلا

ةراهطىلإزومرلانمكلذناكْمُكَباَيِثاوُلِدْبَأَواوُرَّـهَطَتَو
نوتأياوناكو.نادجولاةسادقيفبغرياممناكوبلقلا
.)١٤-١٩:٧جورخ(هللانمبارتقالااودارأاملككلذ

لَو«٣
ْ
ِِهللاًاحَبْذَمَكاَنُهَعَنْصَأَف،َليِإِتْيَبَىلِإْدَعْصَنَوْمُقَن

يفِيلَباَجَتْسٱيِذَّـلٱ يفيِعَمَناَكَويِتَقيِضِمْوَيِ ِقيِرَّـطلٱِ
.»ِهيِفُتْبَهَذيِذَّـلٱ

٤٢و٣١:٣و٢٨:٢٠ص١٠٧:٦رومزمو٢٤و٣٢:٧ص

الهبهللاةيانعوبوقعيةايحةصقِيلَباَجَتْسٱيِذَّـلٱ
ىلعومهناثوأكرتىلعمهتلمحوهعابتأتهبناهنأيفبير
.)٣٣:٢٠ص(»ليئارسإهلإهللاةدابع«

ِهلآلٱَّـلُكَبوُقْعَياوُطْعَأَف«٤
َ

لٱِة
ْ

يفيِتَّـلٱِةَبيِرَغ ِْمهيِدْيَأِ
يفيِتَّـلٱِطاَرْقَألٱَو هناَذآِ َحتُبوُقْعَياَهَرَمَطَف،ِْمِ

ْ
لٱَت

ْ
طُب
ْ

يِتَّـلٱِةَم
.»َميِكَشَدْنِع
٩:٦ةاضقو٢٤:٢٦عوشي٢:١٣عشوه

كلتسبلنممظعألادصقلانإاذهنمرهظيِطاَرْقَألٱ
ًاذوعاهايإمهرابتعاكةيفارخلارومألاضعبةنيزلاريغطارقألا
جورخ(طارقألانملجعلانوراهكبسكلذلوًازارحأو

دامتعاهنألةينثولاةدابعلانمدعياذهو.)٤-٣٢:٢
.هيلعلاكتالاوًايقاودامجلا

تناكيتلاطولبلاةمجأةمطبلاهذهتسيلِةَمْطُبْلٱ
.ةطولبلاباهمجرتذإمهضعبمهوامكميهاربإل

ملٱَىلَعِهللاٱُفْوَخَناَكَو.اوُلَحَرَّـمُث«٥
َهلْوَحيِتَّـلٱِنُدُْ

ُ
،ْم

.»َبوُقْعَييِنَبَءاَرَواْوَعْسَيْمَلَف
:٢عوشيو١١:٢٥ةينثتو٣٤:٢٤و٢٣:٢٧و١٥:١٦جورخ
١٤:١٤مايأ٢و١٤:١٥ليئومص١و٥:١و٩

صرظنا(ميظعلافوخلاينعييناربعلالصألاُفْوَخ
نوبسنيمهنيدىلإرظنلابنويناربعلاناكو.)٣٠:٨و٦٣:٦
.)٤٨:٢٢صريسفترظنا(هللاىلإبيجعلمعلك

يفيِتَّـلٱَزوُلَىلِإُبوُقْعَيىَتَأَف٦«٦،٧ ،َناَعْنَكِضْرَأِ
لٱُعيَِمجَوَوُه)َليِإُتْيَبَيِهَو(

ْ
َكاَنُهىَنَبَو٧.ُهَعَمَنيِذَّـلٱِمْوَق

ملٱاَعَدَو،ًاحَبْذَم
ُهللاٱُهَلَرَهَظَكاَنُهُهَّـنَأل»َليِإِتْيَبَليِإ«َناَكَْ

.»ِهيِخَأِهْجَوْنِمَبَرَهَنيِح
٢٨:٣ص٥:٤ةعماجو٢٢ىلإ٢٨:٢٠ص٢٨:١٩ص

هيفيذلاتيبلاهنألهللاتيبهلإيأَليِإِتْيَبَليِإ
.هتيانعبئاجعوهتايآرهظت

عمجلللمعتسُياممةيناربعلايفانهلعفلاُهللاٱُهَلَرَهَظ
اممنيعبسلاةمجرتوةيرماسلايفوهوةدعاقلافالخىلع
ريسفترظنا(رداونلانمةيناربعلايفوهفدرفملللمعتسُي

.)٢٠:١٣ص

َحتْتَنِفُدَوَةَقْفِرُةَعِضْرُمُةَروُبَدْتَتاَمَو«٨
ْ

َليِإَتْيَبَت
َحت
ْ

لٱَت
ْ
.»َتوُكاَبَنوُّلَأ«اَهَمْسٱاَعَدَف،ِةَطوُّلَب
٢٤:٥٩ص

بوقعيرفاسمويةقفرعمنوربحيفةروبدتناكُةَروُبَد
كانهىلإكلذلبقبهذبوقعينأنمدبالوناراحىلإ
ةقفرنأىلعلدتةنيرقلاو.هتايحثداوحبهربخيوهابأىريل
رظنا(اهتعضرمةروبدببوقعيعجرفتيفوتدقتناك
بوقعيىلإةزيزعتناكاهنأكلديو.)٣٣:١٨صريسفت
نولأ«اهتحتتنفُديتلاةرجشلاةيمستوماركإباهنفدنمم
تيبتحت«ةطولبلاهذهتناكو.ءاكبلاةطولبيأ»توكاب
تتامةروبدنأيفبيرالو.اهتحتيتلايداولايفيأ»ليإ
نسلالامكيفتناكفةقفرتعضرأاهنألنسلايفةنعاط
نمعجرمويبوقعيناكو.ةقفرتدلُونيحيئاسنلا
ةنسلايفهداليمناكو.ةنسنيعستوعبسنبامارأنادف
ضورفلالقأىلعةروبدرمعفهمأةجيزلنيرشعلا
نأىلعلدياذهو.ةنسنيتسوةنسةئموحنتالامتحالاو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلانوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا
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رظنا(ميكشىلإبوقعيلوصورثأىلعناكةنيدلالذإ
.)٣٤:١صريسفت

َماَرَأِناَّـدَفْنِمَءاَجَنيِحًاضْيَأَبوُقْعَيِلُهللاٱَرَهَظَو«٩
.»ُهَكَراَبَو
١٢:٤عشوه

ليإتيبىلإلصونيحيأَماَرَأِناَّـدَفْنِمَءاَجَنيِح
.مارأنادفنمهئيجمب

ىَعْدُيَال.ُبوُقْعَيَكُمْسٱ:ُهللاٱُهَلَلاَقَو١٠«١٠،١١
اَعَدَف.َليِئاَْرسِإَكُمْسٱُنوُكَيْلَب،َبوُقْعَيُدْعَباَميِفَكُمْسٱ
لٱُهللاٱاَنَأ:ُهللاٱُهَلَلاَقَو١١.َليِئاَْرسِإُهَمْسٱ

ْ
مثَأ.ُريِدَق

ْ
.ْرُثْكٱَوْرِ

ْنِمَنوُجُرْخَيَسٌكوُلُمَو.َكْنِمُنوُكَتٍمَمُأُةَعاََمجَوٌةَّـمُأ
لُص
ْ
.»َكِب
٦:٣جورخو٤٨:٣و١٧:١ص٣٢:٢٨ص١٧:٥ص
٤٨:٤و٢٨:٣و١٦و٦و١٧:٥ص

.)٣٢:٢٨صيفكلذريسفتّرم(َليِئاَْرسِإَكُمْسٱ
هنلعأاموهو»يادشلا«ةيناربعلايفُريِدَقْلٱُهللاٱ
.)٢٨:٣صريسفترظنا(دهعلاعطقمويميهاربإل

.اَهيِطْعُأَكَلَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإُتْيَطْعَأيِتَّـلٱُضْرَألٱَو«١٢
.»َضْرَألٱيِطْعُأَكِدْعَبْنِمَكِلْسَنِلَو

٢٨:١٣و٤و٢٦:٣و١٣:١٥و١٢:٧ص

.)٢٦:٣و١٥:٧صرظنا

يفُهْنَعُهللاٱَدِعَصَّـمُث«١٣ ملٱِ
»ُهَعَمَمَّـلَكَتِهيِفيِذَّـلٱِناَكَْ

١٧:٢٢ص

ققحوهللانعةباينلابهلرهظيذلاكالملايأُهللاٱَدِعَص
ص(يفاذهلثمءاجو.هابأوهدجهبدعوامثريهنأهل

.)١٨:٢٣و١٧:٢٢

يفًادوُمَعُبوُقْعَيَبَصَنَف«١٤ ملٱِ
َمَّـلَكَتِهيِفيِذَّـلٱِناَكَْ

ِهْيَلَعَّـبَصَو،ًابيِكَسِهْيَلَعَبَكَسَو،ٍرَجَحْنِمًادوُمَع،ُهَعَم
.»ًاتْيَز

٢٨:١٨ص

وهوهللاهلرهظمويلعفامكًادوُمَعُبوُقْعَيَبَصَنَف
.)٢٨:١٨ص(ناراحىلإرفاسم

ملٱَمْسٱُبوُقْعَياَعَدَو«١٥
ُهَعَمُهللاٱَمَّـلَكَتِهيِفيِذَّـلٱِناَكَْ

.»َليِإَتْيَب«
٢٨:١٩ص

ريغمسالايقب.)٢٨:١٩صرظنا(ُبوُقْعَياَعَدَو
يفىضماميفًارمضمناكهنأللمعتسُمالوفورعم
.هايإهتيمستةلعنابأوهتيبلهألانههنلعأوبوقعيسفن

ِضْرَألٱَنِمٌةَفاَسَمَناَكاَّـَملَو.َليِإِتْيَبْنِماوُلَحَرَّـمُث«١٦
.»اَُهتَدَالِوْتََّـرسَعَتَوُليِحاَرْتَدَلَو،َةَتاَرْفَأَىلِإاوُتْأَيىَّـتَحُدْعَب

عبرأةملكلاهذهتءاجو»َتربِك«ةيناربعلايفٌةَفاَسَم
:٥كولم٢و٤٨:٧ص(يفوانهسدقملاباتكلايفتارم
ىنعمبرخآلاعضوملايفتءاجو.)٩:٩سوماعو١٩
»عيبرلالصفب«اهومجرتنيينابرلانمنوريثكاذهلو»لابرغ«
يفلابرغلاكنوكتلصفلاكلذيفةحولفملاضرألانأل
هنأحّجرملاوفورعمريغيقيقحلاةملكلاىنعمو.ةئيهلا
دوهيلاضعبو.ةيليجنإلاةيبرعلاةمجرتلايفامك»ةفاسم«
ديلقتلايفامىلعليحارربقنأل»ليمةفاسم«اهنألاق
.محلتيبنمليمةياغىلعناكيدوهيلا

.)١٩ع(ًاضيأمحلتيباهمساوةبصخميأَةَتاَرْفَأ

لٱِتَلاَقَف١٧«١٧،١٨
ْ

َهلُةَلِباَق
َ

يفاََختَال:ا ًاضْيَأاَذٰهَّـنَأل،ِ
اََّـهنَأ)ْتَتاَماََّـهنَأل(،اَهِسْفَنِجوُرُخَدْنِعَناَكَو١٨.ِكَلٌنْبٱ
.»َنيِماَيْنِبُهاَعَدَفُهوُبَأاَّـمَأَو.»ِينوُأْنِب«ُهَمْسٱِتَعَد

٤:٢٠ليئومص١و٣٠:٢٤ص

اهنزحقئاقديفاهنباليحارتمسَنيِماَيْنِب...ِينوُأْنِب
»ةوقلا«و»نزحلا«ناينعماهل»نوأ«نأىلع»ينزحنبا«
ترعشاهنأيفبيرالو.)٤٩:٣ص(يفتمجرُتيناثلابو
بوقعيهامسو.اهتومواهملأبةارتشماهنباةايحنأب
اذهنإنايبلةوقلابلؤافتللال»نيميلانبا«يأ»نيماينب«
كلذنممهضعبىأرو.هدنعةميظعةميقوذريخألانبالا
بوقعيلهسفنهللانالعإنإفلمكتالةيضرألاةداعسلانإ
روهظرثأىلعهنإفبعتملايضرألاهبيصننمًائيشريغيمل
.ةبوبحملاليحارهتأرمادقفهلهللا

يفْتَنِفُدَوُليِحاَرْتَتاَمَف١٩«١٩،٢٠ لٱ(َةَتاَرْفَأِقيِرَطِ
يِتَّـ

َوُهَو.اَِهْربَقَىلَعًادوُمَعُبوُقْعَيَبَصَنَف٢٠.ٍ)ْمَحلُتْيَبَيِه
لٱَىلِإ»َليِحاَرِْربَقُدوُمَع«

ْ
.»ِمْوَي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ليئومص٥:٢١اخيمو٤:١١و١:٢ثوعارو٤٨:٧ص
١٠:٢

رفسلااذهةباتكمويىلإيأِمْوَيْلٱَىلِإَليِحاَرِْربَقُدوُمَع
رخآلاقو.ارزعنممهضعبلاقو.ىسومنمنايبلااذهو
ليحارربقناكو.ملعأالارزعنممأوهىسومنمأ
.)١٠:٢ليئومص١(ليئومصرصعيفًافورعم

.»ٍرْدِعَلَدَْجمَءاَرَوُهَتَمْيَخَبَصَنَوُليِئاَْرسِإَلَحَرَّـمُث«٢١
٤:٨اخيم

:٤اخيم(»نويهصتنبةمكأ«اخيماهاعدوٍرْدِعَلَدَْجم
٨(.

يفًانِكاَسُليِئاَْرسِإَناَكْذِإَثَدَحَو«٢٢ لِتِ
ْ

َّـنَأِضْرَألٱَك
لَبَعَمَعَجَطْضٱَوَبَهَذَْنيَبوُأَر

ْ
َعِمَسَو.ِهيِبَأِةَّـيِّـُرسَةَه

.»ََرشَعْيَنْثٱَبوُقْعَيوُنَبَناَكَو.ُليِئاَْرسِإ
١:١جورخو٤٦:٨ص٥:١مايأ١و٤٩:٤ص

ىلعهنزحقوفبوقعيلرخآنزحاذهخلاَْنيَبوُأَر
مامأهلاقامىلعهلمحاممظعأنماذهلعلوليحار
.)٢٣ع(ريبكلاهنبامثإاذهو.)٤٧:٩ص(نوعرف

.هلسنالبوقعييأُليِئاَْرسِإَعِمَسَو

،ُنوُعْمَشَو،َبوُقْعَيُرْكِبُْنيَبوُأَر:َةَئْيَلوُنَب٢٣«٢٥-٢٣
،ُفُسوُي:َليِحاَراَنْبٱَو٢٤.ُنوُلوُبَزَو،ُرَكاَّـسَيَو،اَذوَُهيَو،يِوَالَو
لَباَنْبٱَو٢٥.ُنيِماَيْنِبَو

ْ
.»ِيلاَتْفَنَو،ُناَد:َليِحاَرِةَيِراَجَةَه

اهءانبأنإفةثالثلاجاوزألاءانبألنيواسمةئيلءانبأناك(
.)نانثانهنملكلةتسكئلوأءانبأوةتس

لِزاَنْبٱَو«٢٦
ْ

وُنَبِءَالُؤٰه.ُريِشَأَو،ُداَج:َةَئْيَلِةَيِراَجَةَف
يفُهَلاوُدِلُوَنيِذَّـلٱَبوُقْعَي .»َماَرَأِناَّـدَفِ

يف .ناعنكيفدلُونيماينبنأللامجإلاىلعَماَرَأِناَّـدَفِ

،َعَبْرَأِةَيْرَقاَرَْممَىلِإِهيِبَأَقاَحْسِإَىلِإُبوُقْعَيَءاَجَو«٢٧
.»ُقاَحْسِإَوُميِهاَرْبِإَبَّـرَغَتُثْيَح)ُنُوْربَحَيِهيِتَّـلٱ(

١٥:١٣و١٤:١٥عوشيو٢٣:٢ص٢٣:١٩و١٣:١٨ص

.)٢٣:٢صريسفترظنا(ُنوُْربَحَيِهيِتَّـلٱ،َعَبْرَأِةَيْرَق

مثَوًةَئِمَقاَحْسِإُماَّـيَأْتَناَكَو«٢٨
ََ

.»ًةَنَسَنيِنا

نيتسنباقاحسإناكًةَنَسَنيِناََمثَوًةَئِمَقاَحْسِإُماَّـيَأ
ةنسنيرشعوةئمنبابوقعيناكفهانباهلدلُونيحةنس
مامأفقونيحنيثالثوةئمنباوقاحسإتامنيح
ةنسةرشععبسنبافسويناكو.)٤٧:٩ص(نوعرف
نباو)٣٧:٢ص(رصمىلإلُمحونييليعامسإللعيبنيح
ذإو.)٤١:٤٦ص(ناطلسلاوةوقلاغلبنيحةنسنيثالث
بوقعيبهذنألبقةعاجملاونسيهونينسعبسىضم
قاحسإتوملبقعيبفسويناكلذنمجتنتسنرصمىلإ
.ةنسةرشعيتنثاب

ًاخْيَشِهِمْوَقَىلِإَّـمَضْنٱَوَتاَمَوُهَحوُرُقاَحْسِإَمَلْسَأَف«٢٩
.»ُهاَنْبٱُبوُقْعَيَووُسيِعُهَنَفَدَو،ًاماَّـيَأَناَعْبَشَو

٢٥:٩ص٢٥:٨و١٥:١٥ص٤٩:٣٣و٢٥:٨ص
٤٩:٣١و

كلذىلإوسيعيقبهنأرهظيُبوُقْعَيَووُسيِعُهَنَفَد
كرتهنكلردصتلاوةثارولاقحوذهنأكنوربحيفتقولا
فعضوريعسيفيلاعلاحاجنلالمأنمهآراملنوربح
ىلإبهذونوربحبوقعيىطعأفهتمواقمنعنييروحلا
.ةورثلاضرأ

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

وسيعديلاوم

.»ُموُدَأَوُهيِذَّـلٱ،َوُسيِعُديِلاَوَمِهِذٰهَو«١
٢٥:٣ص

.)٣٧:١-٣٦ص(نمديلاوملاهذهَوُسيِعُديِلاَوَم
:٢٦ص(يفاهئامسأنعةفلتخموسيعجاوزأءامسأاهيفو

امكقاحسإتومرثأىلعتركُذاهنإو.)٢٨:٩صو٣٤
٢٥:١٢ص(ميهاربإتومرثأىلعليعامسإديلاومتركُذ
لبجناكسنييروحلاخيرات)٣٠-٢٠ع(نمو.)١٨-
نيذلاكولملاةلسلسو.مهنيبوسيعنكسنيذلاريعس
.ليئارسإينبكولمنمدحأاهكلمنالبقمودأيفاوكلم
لودجوهلبسدقملاباتكلانميوبنمسقبسيلاذهو

ألَا
َ
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ىضتقمبكلملانولوتياونوكيملكولملاءالؤهو.يخيرات
ينبيفةاضقلاكاوناكلبةنيعمةمصاعمهلنكيملوةثارولا
نييمودألابنويروحلاطلتخانامزلااذهيفو.ليئارسإ
نييبروألانيباكريمأدونهعاضامكنييمودألانيباوعاضف
يفديز)٤٣-٣١ع(يفامنأنظُيو)٢٢و٢:١٢ةينثت(
نألءايبنألاضعبهدازيذلاو.ليئومصيَرفسةباتكرصع
ىلعةدايزلاهذهلثمبضرتعيالفمهنماولخيملنييليئارسإلا
.باتكلاةينوناق

َنوُليِإَتْنِباَدَع:َناَعْنَكِتاَنَبْنِمُهَءاَسِنوُسيِعَذَخَأ«٢
حلٱ
ْ
حلٱَنوُعْبِصِتْنِبىَنَعَتْنِبَةَماَبيِلوُهُأَو،ِّـيِّـثِ

ْ
.»ِّـيِّـوِ

٢٥ع٢٦:٣٤ص

)٢٦:٣٤ص(رماميفتيمُسِّـيِّـثِْحلٱَنوُليِإَتْنِباَدَع
اهلناكهنأىلعلدياذهفيثحلانوليإتنب»ةمسب«
»ةمسب«ىنعموةيلُحوأةنيز»ادع«ىنعمو.نامسا
.ةرطع

مهضعبلاقِّـيِّـوِْحلٱَنوُعْبِصِتْنِبىَنَعَتْنِبَةَماَبيِلوُهُأ
.)٢٦:٣٤ص(»يثحلايريبةنباتيدوهي«اهنأحّجرملانإ
ةمابيلوهأيبأىنعيبأنوعبصو)٢٥و٢٤ع(يفاهبسنركُذو
يناربعلايفءارلاةروصو.نييروحلانمديفيامركُذكانهو
أشنفالتخالانإمهضعبنظكلذلفواولاةروصنمبرقت
ةيوحالةيروحةمابيلوهأنأحيحصلانإوخسانلاطلغنع
اهلنكيملىلوألاةجوزلا»تيدوهي«نإف.ةيدوهيريغاهنإو
نكلو.ىرخأةأرماجوزتينأىلعوسيعكلذلمحفدالوأ
زافيلأو.نينبلاةدالوىلإرظنلابىلوألاةجوزلايه»ادع«
قحىلعلصحةدالولارابتعابىلوألاةجوزلانباهنأرابتعاب
ةلسلسيفةثلاثلاةمابيلوهأتلعُجاذهىلعوةيروكبلا
ركذولكلارخآاهجوزتهنإوةعبارلاةأرملااهنأعمبسنلا
.ضقانتلاةهبشىلعناكاذهوةمسبدالوأدعباهدالوأ
وسيعءاليتساىلعونييروحلاخيراتركذةلعانلنيبتانهو
نوكيىتحمهئارمأتانبىدحإوسيعجوزتو.مهضرأىلع
نييثحلابمهبسنلصتيةأرملاهذهلهأو.ةرامإلاقحهل
ىوقأنمنويثحلاناكو.امهيلكىلإبسنُتنأنكمأىتح
.ضرألاكلتممأ

٤.َتوُياَبَنَتْخُأَليِعاَمْسِإَتْنِبَةَمْسَبَو٣«٣،٤
.»َليِئوُعَرُةَمْسَبْتَدَلَوَو،َزاَفيِلَأوُسيِعِلاَدَعْتَدَلَوَف

٢٨:٩ص

امك»ةمسب«لدب»ةلحم«ةيرماسلايفئرُقخلاَةَمْسَب
ةخسنلانمرهاظلاف.)٢٨:٩صو١٧و١٠و٤ع(يف

ىلعميدقطلغلااذهنإدوهيلااهلوادتييتلاةميدقلاةيناربعلا
هلفيدرالوةيماسلاةغللانمةلحممسانإفمهضعبلاقام
.نوليإةنبامسالامك

وُنَبِءَالُؤٰه.َحَروُقَوَمَالْعَيَوَشوُعَي:ُةَماَبيِلوُهُأْتَدَلَوَو«٥
يفُهَلاوُدِلُوَنيِذَّـلٱوُسيِع .»َناَعْنَكِضْرَأِ
١:٣٥مايأ١

يف ةامكلانمةبيتكوسيععمناكهنأانيأرَناَعْنَكِضْرَأِ
لزيملكلذعمناكهنإومارأنادفنمبوقعيعجرنيح
ناكةمابيلوهأتيبنأجتنيف.نوربحيفهيبأعمًانكاس
هداؤفبذُجاذهلوءانبأةثالثكلانههلتدلواهنأوكانه
هيلعلصحامباهيلإرجاهفهيبأتومدعبريعسضرأىلإ
ردعنملقتنافبوقعيلنوربحكرتوقاحسإةورثنم
هيخأةطساوبهيبأثاريمهلناكفهيبأضرأىلعىلوتساو
يهلإلاءاضقلارومأنمكلذناكهنأنمدبالو.هنيع
هدجوقاحسإهيبألناكيذلادعولابوقعيلنوكيل
.ميهاربإ

ِهِتْيَبِسوُفُنَعيَِمجَوِهِتاَنَبَوِهيِنَبَوُهَءاَسِنوُسيِعَذَخَأَّـمُث«٦
يفىَنَتْقٱيِذَّـلٱُهاَنَتْقُمَّـلُكَوِهِمِئاََهبَّـلُكَوُهَيِشاَوَمَو ِضْرَأِ
.»ِهيِخَأَبوُقْعَيِهْجَوْنِمىَرْخُأٍضْرَأَىلِإىَضَمَو،َناَعْنَك

١٣:١١ص

رفاسيملامهاريناكامفهنعدعبيأ(َبوُقْعَيِهْجَوْنِم
.)رخآلاىلإامهنملك

َْملَو،ًاعَمىَنْكُّسلٱَىلَعًَةريِثَكْتَناَكاَمُهَكَالْمَأَّـنَأل«٧
َحتْنَأاَمِهِتَبْرُغُضْرَأْعِطَتْسَت

ْ
.»اَمِهيِشاَوَمِلْجَأْنِماَمُهَلِم

١٣:٦ص٢٨:٤٢و١٧:٨ص

امهيلعتمكحنيوخألاكالمأةرثكاَمِهِتَبْرُغُضْرَأ
نمكلذناكوًاعمامهلةيفاكنكتملضرألانألقارتفالاب
مهاربإثاريمنوكيلاهبهللاىضقيتلابابسألاةلمج
.بوقعيل

يفوُسيِعَنَكَسَف«٨ .»)ُموُدَأَوُهوُسيِعَو(َ.ريِعَسِلَبَجِ
١ع٢٤:٤عوشيو٢:٥ةينثتو٣٢:٣ص

نميبونجلافرطلانميهومودأضرأوأَريِعَسِلَبَج
لابجلاةلسلسنمةفلؤميهوةليإجيلخىلإتيملارحبلا
كلذىلإيراجلاندرألايداوىلعةلمتشملاةبقعللةيزاوملا

ألَا
َ
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عضاومةدعاهيفويسلكلارجحلانملابجلاكلتو.رحبلا
ةراجحلاهيطغتٌرعواهنمريبكمسقويتلسابلاماخرلااهلغشي
تاوذراجشألاعرزلةحلاصةبصخةيعارزضرأاهرثكأو
اهميلقإو.يناطقلاوةرذلاوريعشلاوةطنحلاكبوبحلاورامثألا
اهدودحتناكو.دراباهؤاتشورحلالدتعماهفيصونسح
.نوربحنمًاليمنيتسوأًاليمنيسمخدمأىلع

يفَموُدَأِيبَأوُسيِعُديِلاَوَمِهِذٰهَو٩«١١-٩ َ.ريِعَسِلَبَجِ
،وُسيِعِةَأَرْمٱاَدَعُنْبٱُزاَفيِلَأ:وُسيِعيِنَبُءاَمْسَأِهِذٰه١٠
َناَمْيَت:َزاَفيِلَأوُنَبَناَكَو١١.وُسيِعِةَأَرْمٱَةَمْسَبُنْبٱُليِئوُعَرَو
.»َزاَنَقَوَماَثْعَجَوًاوْفَصَوَراَمْوَأَو
٢٠و٤٩:٧ايمرإو٢:١١بويأ٣٧ىلإ١:٣٥مايأ١
٢٥:١٣لايقزحو

ةليبقلاوبأهنأىنعملانوكيفمودأهسفنوهَموُدَأِيبَأ
.نييمودألايأمودأىلإةبوسنملا

،وُسيِعِنْبَزاَفيِلَألًةَّـيِّـُرسُعاَنْمِتْتَناَكَو١٢«١٤-١٢
١٣.وُسيِعِةَأَرْمٱاَدَعوُنَبِءَالُؤٰهَ.قيِلاَمَعَزاَفيِلَألْتَدَلَوَف
اوُناَكِءَالُؤٰه.ُةَّـزِمَوُةَّـمَشَوُحَراَزَوُثَحَن:َليِئوُعَروُنَبِءَالُؤٰهَو
ِتْنِبَةَماَبيِلوُهُأيِنَباوُناَكِءَالُؤٰهَو١٤.وُسيِعِةَأَرْمٱَةَمْسَبيِنَب
َمَالْعَيَوَشوُعَيوُسيِعِلْتَدَلَو:وُسيِعِةَأَرْمٱَنوُعْبِصِتْنِبىَنَع
.»َحَروُقَو

ليئومص١و٢٤:٢٠ددعو١٤و١٧:٨جورخو١٤:٧ص
٣و١٥:٢

.)١٤:٧ص(يفةقلامعلاضرأتركُذَقيِلاَمَع
.)٢٤:٢٠ددع(بوعشلالوأهنأبقيلامعماعلبفصوو
زافيلأةيراجنمهلصأنوكبعشلاكلذّطحيملهنأرهاظلاف
نإماعلبمالكنمو.)٦:١سوماع(يفاممىرناننإف
دودحىلعروشنمدالبلالكلغشماسبعشةقلامعلا
رهاظلاونميلايأةيبرعلاسكليفيفةليوحلاضرأىلإرصم
يفنييزنقلاطلتخاامكةقلامعلابنييروحلاضعبطلتخاهنأ
لوألامايألارفسيفركُذهنأل.اذوهيطبسببلاكرصع
مهوبرضوةقلامعلااوزغنيينوعمشلانإ)٤٣و٤:٤٢مايأ١(
وسيعديفحقيلامعكلانهةقلامعلانمو.ريعسلبجيف
ةيآلايفيعُدهنألاهسيئرومهتليبقسسؤموههنأحّجرملاو
كلتنمًامسقنإجتنتسُياذهىلعوًاريمأةرشعةسداسلا
لكلناكاذهىلعو.هلسنوأهتليبقبًاصتخمناكضرألا
.همسابتيمُسوهبةصتخمضرأبوقعيءانبأنمٍنبا

ُريِمَأوُسيِعِرْكِبَزاَفيِلَأوُنَب:وُسيِعيِنَبُءاَرَمُأِءَالُؤٰه«١٥
.»َزاَنَقُريِمَأَوٍوْفَصُريِمَأَوَراَموُأُريِمَأَوَناَمْيَت

فلأةيناربعلايفريمألاىنعمنإليق.ءاسؤريأُءاَرَمُأ
:٥اخيم(اخيمةءوبنيفءاجىنعملااذهبوفلأسيئرهنأل
٢(.

َ.قيِلاَمَعُريِمَأَوَماَثْعَجُريِمَأَوَحَروُقُريِمَأَو١٦«١٦،١٧
يفَزاَفيِلَأُءاَرَمُأِءَالُؤٰه ١٧.اَدَعوُنَبِءَالُؤٰه.َموُدَأِضْرَأِ
ُريِمَأَوَحَراَزُريِمَأَوَثَحَنُريِمَأ:وُسيِعِنْبَليِئوُعَروُنَبِءَالُؤٰهَو
يفَليِئوُعَرُءاَرَمُأِءَالُؤٰه.َةَّـزِمُريِمَأَوَةَّـمَش ِءَالُؤٰه.َموُدَأِضْرَأِ
.»وُسيِعِةَأَرْمٱَةَمْسَبوُنَب

.ةيروحلاةجوزلاةمابيلوهأنباوهَحَروُقُريِمَأ

ُريِمَأ:وُسيِعِةَأَرْمٱَةَماَبيِلوُهُأوُنَبِءَالُؤٰهَو١٨«١٨،١٩
ِتْنِبَةَماَبيِلوُهُأُءاَرَمُأِءَالُؤٰه.َحَروُقُريِمَأَوَمَالْعَيُريِمَأَوَشوُعَي
،ُموُدَأَوُهيِذَّـلٱوُسيِعوُنَبِءَالُؤٰه١٩.وُسيِعِةَأَرْمٱىَنَع
.»ْمُهُؤاَرَمُأِءَالُؤٰهَو

ةنبااهنألءارمأةثالثلاةمابيلوهأءانبأناكَشوُعَيُريِمَأ
ىلعةرامإلاقوقحاهئانبألناكفاهئارمأوريعسةالودحأ
.نييروحلا

حلٱَريِعَسوُنَبِءَالُؤٰه٢٠«٢٠،٢١
ْ

:ِضْرَألٱُناَّـكُسِّـيِرُو
.ُناَشيِدَوَُرصيِإَوُنوُشيِدَو٢١ىَنَعَوُنوُعْبِصَوُلاَبوُشَوُناَطوُل
حلٱُءاَرَمُأِءَالُؤٰه

ْ
يفَريِعَسوُنَبَنيِّـيِرُو .»َموُدَأِضْرَأِ

٢٢و٢:١٢ةينثتو١٤:٦ص٤٢ىلإ١:٣٨مايأ١

بسنبهقلعتلالإبسنلااذهركذيملِّـيِروُْحلٱَريِعَسوُنَب
مهنمناكفنييروحلابذئمويوسيعلسنطالتخاوةمابيلوهأ
.نويمودألاًاعم

ْتَناَكَو.َماَمْيَهَوَيِروُح:َناَطوُلاَنْبٱَناَكَو٢٢«٢٢،٢٣
لَع:َلاَبوُشوُنَبِءَالُؤٰهَو٢٣.َناَطوُلَتْخُأُعاَنْمِت

ْ
ُةَحاَنَمَوُناَو

.»ُماَنوُأَوٌوْفَشَوُلاَبْيَعَو

ألَا
َ
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ةرشعةيناثلاةيآلايفةروكذملاعانمتتسيليهُعاَنْمِت
ةمابيلوهأدجنوعبصيخأناطولتخأانهةروكذملانأل
.وسيعةجوز

َوُهاَذٰه.ىَنَعَوُةَّـيَأ:َنوُعْبِصاَنْبٱِناَذٰهَو٢٤«٣٠-٢٤
حلٱَدَجَويِذَّـلٱىَنَع

ْ
يفَمِئاََم لٱِ

ْ
َريَِمحىَعْرَيَناَكْذِإِةَّـِيَرب

َيِهُةَماَبيِلوُهُأَو.ُنوُشيِد:ىَنَعُنْبٱاَذٰهَو٢٥.ِهيِبَأَنوُعْبِص
ُناَرْثِيَوُناَبْشَأَوُناَدَْمح:َناَشيِدوُنَبِءَالُؤٰهَو٢٦.ىَنَعُتْنِب
لَب:ََرصيِإوُنَبِءَالُؤٰه٢٧.ُناَرَكَو

ْ
٢٨.ُناَقَعَوُناَوْعَزَوُناَه

حلٱُءاَرَمُأِءَالُؤٰه٢٩.ُناَرَأَوٌصوُع:َناَشيِداَنْبٱِناَذٰه
ْ

:َنيِّـيِرُو
ُريِمَأَو٣٠ىَنَعُريِمَأَوَنوُعْبِسُريِمَأَوَلاَبوُشُريِمَأَوَناَطوُلُريِمَأ
حلٱُءاَرَمُأِءَالُؤٰه.َناَشيِدُريِمَأَوََرصيِإُريِمَأَوَنوُشيِد

ْ
َنيِّـيِرُو

يفْمِهِئاَرَمُأِب .َ»ريِعَسِضْرَأِ

امميهوةراحلاعيبانيلايأَمِئاَمَْحلٱَدَجَويِذَّـلٱىَنَع
.ريعسضرأيففرع

ملٱُمُهِءَالُؤٰهَو«٣١
يفاوُكَلَمَنيِذَّـلٱُكوُلُْ ،َموُدَأِضْرَأِ

يفَكَلَم٣٢.َليِئاَْرسِإيِنَبِلٌكِلَمَكَلَماَمَلْبَق ُنْبُعَلاَبَموُدَأِ
.»َةَباَْهنِدِهِتَنيِدَمُمْسٱَناَكَو.َروُعَب
١٧:٦ص١١:١٧ةاضقو٢٠:١٤ددع٥٠ىلإ١:٤٣مايأ١
٣٥:١١و١٦و

رحبلاىلعىسومليتلارصنلاةمينرتيفءاجُكوُلُْملٱ
املليئارسإنإو.)١٥:١٥جورخ(مودأءارمأركذرمحألا
)٢٠:١٤ددع(كلممودألناكهضرأدودحىلإلصو
.فلسنعًافلخكلذكاونوكيملكولملاكئلوأنكلو

َحَراَزُنْبُباَبوُيُهَناَكَمَكَلَمَف،ُعَلاَبَتاَمَو٣٣«٣٣،٣٤
ْنِمُماَشوُحُهَناَكَمَكَلَمَف،ُباَبوُيَتاَمَو٣٤.َةَْرصُبْنِم
ِيناَمْيَّـتلٱِضْرَأ

ِّـ
«.

١:١٢سوماعو٢٢و٤٩:١٣ايمرإو٦٣:١و٣٤:٦ءايعشإ

حّجرموأعطاقليلدالنكلوبويأةينيعبسلايفُباَبوُي
.بويأوهبابوينأىلعًاريثك

َداَدَبُنْبُداَدَهُهَناَكَمَكَلَمَفُماَشوُحَتاَمَو٣٥«٣٥،٣٦
يفَناَيْدِمََّـرسَكيِذَّـلٱ .َتيِوَعِهِتَنيِدَمُمْسٱَناَكَو،َبآوُمِدَالِبِ

.»ةَقِيْرسَمْنِمُةَلْمِسُهَناَكَمَكَلَمَف،ُداَدَهَتاَمَو٣٦

رومألانمهنأرهاظلاوانهالإركذُيملاذهَناَيْدِمََّـرسَك
.ةنودملاةيباتكلاخيراوتلالبقةميدقلا

ْنِمُلوُأَشُهَناَكَمَكَلَمَف،ُةَلْمِسَتاَمَو٣٧«٣٧،٣٨
َناَناَحُلْعَبُهَناَكَمَكَلَمَف،ُلوُأَشَتاَمَو٣٨.ِرْهَّـنلٱَتوُبوُحَر
.»َروُبْكَعُنْب

اهلًازييمتانهرهنلاىلإتوبوحرتفيضُأِرْهَّـنلٱَتوُبوُحَر
انهروكذملارهنلاناكنإف.)١٠:١١ص(ريعتوبوحرنع
لوأشنأرهاظلافمودأضرأنمةنيدملاهذهنكتملتارفلا
.برحلاباهكلم

.ُراَدَهُهَناَكَمَكَلَمَف،َروُبْكَعُنْبَناَناَحُلْعَبَتاَمَو«٣٩
طَمُتْنِبُليِئْبَطيِهَمِهِتَأَرْمٱُمْسٱَو.َوُعاَفِهِتَنيِدَمُمْسٱَناَكَو

ْ
َدِر

.»ٍبَهَذِءاَمِتْنِب

يفكلذكيمُسو»داده«ةيرماسلايفيمُسوُراَدَه
برقاذهةلعو.)١:٥٠مايأ١(عضوملااذهريغيفةيناربعلا

ناكهنأحّجرملاوةيناربعلايفءارلاةروصنملادلاةروص
.خيراتلااذهريطستدنعًايح

ْمِهِلِئاَبَقَبَسَح،وُسيِعِءاَرَمُأُءاَمْسَأِهِذٰهَو٤٠«٤٣-٤٠
لَعُريِمَأَوَعاَنْمِتُريِمَأ:ْمِهِئاَمْسَأِبْمِهِنِكاَمَأَو

ْ
٤١َتيِتَيُريِمَأَوَةَو

ُريِمَأَوَزاَنَقُريِمَأَو٤٢َنوُنيِفُريِمَأَوَةَلْيَأُريِمَأَوَةَماَبيِلوُهُأُريِمَأَو
ِءَالُؤٰه.َمَاريِعُريِمَأَوَليِئيِدَْجمُريِمَأَو٤٣َراَصْبِمُريِمَأَوَناَمْيَت
يفْمِهِنِكاَسَمَبَسَحَموُدَأُءاَرَمُأ لُمِضْرَأِ

ْ
َوُهاَذٰه.ْمِهِك

.»َموُدَأوُبَأوُسيِع
٥٤ىلإ١:٥١مايأ١

ءارمألاكئلوأةمتاختركُذْمِهِنِكاَمَأَوْمِهِلِئاَبَقَبَسَح
ًاريمأرشعدحأمهونيعبرألاوةثلاثلاةيألاونيعبرألاةيآلايف
ماهستيمُساذكواهئارمأءامسأبلئابقلاتيمُسو)ًافلاوأ(
رومألانمو.يوالىوسمهئامسأببوقعيدالوأطابسألا
مصاوعنييروحلاءارمأللركذُيملهنأانهركذلاقحتستيتلا
ليئارسإطابسألناكامكمهنكامأومهلئابقركذعمةصاخ
نيعبرألاةيآلايأتايآلاهذهيفنكلو.ناعنكضرأيف
رشعدحألانمنينثاامساحاحصألاةياهنىلإاهدعبامو
ىوسنيقابلارمأنمفرعنالووسيعءانبأنمزانقوناميت
لصحمهنمًالكنأمكحننأانلف.مودأءارمأنممهنأ
.ةثارولابالةوقلابةرامإلاىلع

ألَا
َ
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َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يفُبوُقْعَيَنَكَسَو«١ يفِهيِبَأِةَبْرُغِضْرَأِ .»َناَعْنَكِضْرَأِ
١١:٩نييناربعو٣٦:٧و٢٨:٤و٢٣:٤و١٧:٨ص

وسيعنإ)٣٦:٦ص(يفركُذخلاُبوُقْعَيَنَكَسَو
ص(يفوبوقعيهيخأهجونمىرخأضرأىلإىضم

نكسمركذينأىضتقافريعسلبجيفنكسهنإ)٣٦:٨
.هيخأ

فسويمهاخأبوقعيدالوأعيب:بوقعيديلاوم

َةََرشَعَعْبَسَنْبٱَناَكْذِإُفُسوُي:َبوُقْعَيُديِلاَوَمِهِذٰه«٢
لٱِهِتَوْخِإَعَمىَعْرَيَناَكًةَنَس

ْ
لَبيِنَبَدْنِعٌمَالُغَوُهَوَمَنَغ

ْ
َةَه

لِزيِنَبَو
ْ

َىلِإِةَئيِدَّـرلٱِمِهِتَميِمَنِبُفُسوُيىَتَأَو.ِهيِبَأَْيتَأَرْمٱَةَف
.»ْمِهيِبَأ
٢٤ىلإ٢:٢٢ليئومص١

فسوياميسالوبوقعيلسنخيراتيأَبوُقْعَيُديِلاَوَم
خيراتتناك)٢:٤ص(ضرألاوتاومسلاديلاومنأامك
.نافوطلاخيراتمدآديلاومو.ناسنإلاطوقسوةقيلخلا
.)٢٨:١٠صريسفترظنا(ميهاربإخيراتحراتديلاومو
خيراتانهديلاوملاروحمونيوكتلارفسرخآىلإدتمتديلاوملاف
.رصمىلإهتطساوبليئارسإلآلاقتناوفسوي

لبقناراحيفدلُوًةَنَسَةََرشَعَعْبَسَنْبٱَناَكْذِإُفُسوُي
نيتنسهنطوىلإهرفسلغشونينسعبسببوقعياهكرتنأ
ينامثوحنقاحسإراوجيفنكسدقنوكيفحّجريامىلع
دعبةنسةرشعيتنثاوحنشاعقاحسإنأرهظيونينس
.رصمىلإهذخأوفسويعيب

ىنعمنأحّجرملاَةَفْلِزيِنَبَوَةَهْلَبيِنَبَدْنِعٌمَالُغَوُهَو
وهنملرغصألاخألاىلعبجيامكمهمدخيناكهنأكلذ
ينتعينأدوادىلعبجواممناكامكهتوخإنمهنمربكأ
ركسعملاىلإلسرُيومئالولاىلإنوبهذينيحمنغلاب
ءانبأناكو.)١٨و١٦:١٧و١٦:١١ليئومص١(مهمدخيل
.ناعطقلابةيانعللةعساولاضرألاكلتيفنيقرفتمبوقعي
لقننينسعستنباناكوهمأةافودنعفسوينأرهاظلاو
عمبهذينأعبطلانمناكفهمأةيراجةهلبةميخىلإ
.فسويعيبيفاكرتشاامهنأإبنلاقايسنمرهظيملو.اهينبأ

ةميمنلاهذهتناكنمىلعركذُيمل(ِةَئيِدَّـرلٱِمِهِتَميِمَنِب
رثكأفسويلهبحلهسفنبوقعيىلعتناكاهنأرهاظلاو
.)مهنم

ُهَّـنَألِهيِنَبِرِئاَسْنِمَرَثْكَأَفُسوُيَّـبَحَأَفُليِئاَْرسِإاَّـمَأَو«٣
.»ًانَّـوَلُمًاصيِمَقُهَلَعَنَصَف،ِهِتَخوُخْيَشُنْبٱ

١٩و١٣:١٨ليئومص٤٤:٢٠٢ص

املةنسنيعستوىدحإنبابوقعيناكِهِتَخوُخْيَشُنْبٱ
دلونيحةئموأنيعستوعستنباناكهنكلوفسويدلو
ماقأبوقعينأباتكلاءاملعهيلععمجأاممو.نيماينب
يفةعبرألايراوجلاءانبأناكفمارأنادفيفةنسنيرشع
نوكيفهنمرغصأناريغصلاةئيلانباوفسوينسوحن
بوقعيناكو.ليحارىلإرظنلابهتخوخيشنبافسوي
ةرسمهنألرغصأنيماينبناكنإوهبديعسهنأبرعشي
فالخبهتايحةنيرقلزتملتناكفسويةدالوببوقعي
بوقعيةجوزهمأتومةلعتناكهتدالونإفنيماينب
.ةبوبحملا

ىلعموسرلانمرهظدقوناولألاريثكيأًانَّـوَلُمًاصيِمَق
تاسوبلمنمتناكةنولملابايثلانأناسحينبروبق
قرشلالهأضعبلزيملو.نيينيطسلفلانمنيمركملا
ناولألاةفلتخملاعطقلانمعونصملابوثلارخفتسيدونهلاك
بوقعينأمهضعبنظو.امهريغوةيناوجرأوةيزمرقنم
نوكيسهنأوهلآسيئرنوكيسفسوينأبوثلاكلذبدصق
نألكشلاتاملظيفاذهو.نيبوأرركبلانمًالدبمهنهاك
.فسويلالاذوهيلةسائرلابهوبوقعي

ِهِتَوْخِإِعيَِمجْنِمَرَثْكَأُهَّـبَحَأْمُهاَبَأَّـنَأُهُتَوْخِإىَأَراَّـمَلَف«٤
لَكُيْنَأاوُعيِطَتْسَيَْملَو،ُهوُضَغْبَأ

ِّـ
.»ٍمَالَسِبُهوُم

٤٩:٢٣و٢٧:٤١ص

ءاوسفسوياوضغبينأيفقحىندأنكيمل(ُهوُضَغْبَأ
اممكلذناكنإهنألهقحتسيملمأماركإلاكلذقحتسا
نكلوفسويىلعالبوقعيىلعموللافموللابجوي
.)هلمعوهمكحبملظيالنأردنيدوسحلا

لُحُفُسوُيَمُلَحَو«٥
ْ

ًاضْيَأاوُداَدْزٱَف،ُهَتَوْخِإََربْخَأَوًام
.»ُهَلًاضْغُب

الإأشنيالهنوكعمملحلانإًامْلُحُفُسوُيَمُلَحَو
لاغتشالاةرفوبنهذلابعتنملايخلاروصنم

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

١٦٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هبيحويةداعلافالخىلعهللاناكًاعبط)٥:٣ةعماج(
.)٢٨:١٥ليئومص١و١٣:١ةينثتو٨-١٢:٦ددع(ًانايحأ
ًانامزتيقبوفسويخيراتيفةريثكةييحولامالحألاتناكو
اذهلباق(حيسملارصعىلإهدعبنموىسوممايأىلإًاليوط
.)١:٢٠ىّتمو٢٦:٢صريسفتيفامب

َهلَلاَقَف«٦
ُ

حلٱاَذٰهاوُعَمْسٱ:ُم
ْ

ُل
ْ

.»ُتْمُلَحيِذَّـلٱَم

ةداعكملحلاهتوخإىلعّصق(َمْلُْحلٱاَذٰهاوُعَمْسٱ
ًائيشمهفينكيملامبرومهيلعراختفالادصاقريغدالوألا
ىوسهلمهضغبوهيلعمهبضغبجوأامفهازغمنم
.)دسحلا

يفًامَزُحَنوُمِزاَحُنْحَناَهَف٧«٧،٨ حلٱِ
ْ

يِتَمْزُحاَذِإَو،ِلَْق
٨.يِتَمُْزِحلْتَدَجَسَوْمُكُمَزُحْتَطاَتْحٱَف،ْتَبَصَتْنٱَوْتَماَق
لُماَنْيَلَعُكِلْمَتَكَّـلَعَلَأ:ُهُتَوْخِإُهَلَلاَقَف

ْ
اَنْيَلَعُطَّـلَسَتَتْمَأًاك

ِلْجَأْنِمَوِهِمَالْحَأِلْجَأْنِمُهَلًاضْغُبًاضْيَأاوُداَدْزٱَو؟ًاطُّلَسَت
.»ِهِمَالَك

٤٤:١٤و٤٣:٢٦و٩و٤٢:٦ص

هتوخإمهفومهمزحلسيئرلاةلزنمبتناكيأخلاْتَماَق
.كلذ

لُحًاضْيَأَمُلَحَّـمُث«٩
ْ

:َلاَقَف.ِهِتَوْخِإَىلَعُهَّـصَقَوَرَخآًام
لُحُتْمُلَحْدَقِّـينِإ

ْ
لٱَوُسْمَّـشلٱاَذِإَو،ًاضْيَأًام

ْ
َدَحَأَوُرَمَق

.»ِيلٌةَدِجاَسًابَكْوَكََرشَع
٢٣:٥كولم٢

خيراتيفمالحألاىلاوتتتناكًامْلُحًاضْيَأَمُلَحَّـمُث
.زابخلاويقاسلااملُحاهنموجودزتوفسوي

:ُهَلَلاَقَوُهوُبَأُهَرَهَتْنٱَف،ِهِتَوْخِإَىلَعَوِهيِبَأَىلَعُهَّـصَقَو«١٠
حلٱاَذٰهاَم

ْ
ُل
ْ

َكُتَوْخِإَوَكُّمُأَواَنَأِيتْأَنْلَه!َتْمُلَحيِذَّـلٱُم
.»؟ِضْرَألٱَىلِإَكَلَدُجْسَنِل

٢٧:٢٩ص

نُظهلرمقلاوسمشلادوجسهركذبهنألُهوُبَأُهَرَهَتْنٱَف
.هيدلاوىلعهيتيهنأ

ةئيلوةنسةرشعىدحإنباوهوتتامليحارهمأَكُّمُأ
نوكيف.)٤٩:٣١ص(نوربحيفتتاماهنألهلدجستمل
نميقبنموبوقعيموجنلاورمقلاوسمشلاىنعملا

هنبالنودجسيًارابكوًاراغصهلآلكنإيأهدالوأوهجاوزأ
ةروصداري)٣٥:٢٦ص(يفةرابعلاكةماعةرابعلاففسوي
نيتيراجلانأىلعًايفرحاهبدارياملكالاهانعمنمةصاخ
رصميفمهعماتناكامهنألمتحيفنيتخالانمرغصأاتناك
همأماقمتماقاهنألةهلبهمأبدارأبوقعينأحّجرملاو
.اهتومدعبليحار

.»َرْمَألٱَظِفَحَفُهوُبَأاَّـمَأَو،ُهُتَوْخِإُهَدَسَحَف«١١
٥١و٢:١٩اقولو٧:٢٨لايناد٧:٩لامعأ

اهنبارمأنمناكامميرمتظفحامكَرْمَألٱَظِفَحَف
.)٢:٥١اقول(عوسي

.»َميِكَشَدْنِعْمِهيِبَأَمَنَغاْوَعْرَيِلُهُتَوْخِإىَضَمَو«١٢
٣٥:٥و٢٩ىلإ٣٤:٢٥و٣٣:١٨ص

نيكلاماولظبوقعيءانبأنأىلعلدياذهَميِكَش
.)٢٩-٣٤:٢٥ص(اهبهنواهلهأمهلتقذنمةوقلابميكش
كلتلهأنممهيداعينملكعفدىلعنيرداقاوناكمهنإو
يفو)١٧:١٣صيفامبهلباقو٣٤:٢٩صرظنا(ضرألا
هناعطقبلغتشيناكهنألبوقعيىنغةرفوىلعليلداذه
نمًاليمنيتسدمأىلعميكشنألًادجةعساوًاضرأ
.نوربح

َنْوَعْرَيَكُتَوْخِإَسْيَلَأ:َفُسوُيِلُليِئاَْرسِإَلاَقَف١٣«١٣،١٤
َلاَقَف١٤.اَذَنَئَه:ُهَلَلاَقَف.ْمِهْيَلِإَكَلِسْرُأَفَلاَعَت؟َميِكَشَدْنِع
لٱَةَمَالَسَوَكِتَوْخِإَةَمَالَسْرُظْنٱِبَهْذٱ:ُهَل

ْ
دُرَوِمَنَغ

.ًاَربَخِيلَّـ
.»َميِكَشَىلِإىَتَأَفَنُوْربَحِءاَطَوْنِمُهَلَسْرَأَف

٣٥:٢٧ص

مجهينأىشخيبوقعيناكَكِتَوْخِإَةَمَالَسْرُظْنٱ
.نوبهنيونولتقيوهدالوأىلعنوينطولا

ةنكمألانيبضرألانمضفخناامءاطولاَنوُْربَحِءاَطَو
مئاهبنمءزجيهيتلاناعطقلاويشاوملاتناكف.ةعفترملا
يلامشنمضرألالغشتهنمبرقلاىلعةيعارلابوقعي
ًابراضناكبوقعينأيفبيرالو.ردعلدجمىلإنوربح
.قاحسإماقمنمةبرقمىلعهتميخ

يفٌّلاَضَوُهاَذِإَوٌلُجَرُهَدَجَوَف١٥«١٧-١٥ حلٱِ
ْ

.ِلَْق
طَتاَذاَم:ُلُجَّـرلٱُهَلَأَسَف

ْ
.ِيتَوْخِإٌبِلاَطاَنَأ:َلاَقَف١٦؟ُبُل

،اَنُهْنِماوُلََحتْرٱِدَق:ُلُجَّـرلٱَلاَقَف١٧.َنْوَعْرَيَنْيَأِْينِربْخَأ
ُفُسوُيَبَهَذَف.َناَثوُدَىلِإْبَهْذَنِل:َنوُلوُقَيْمُهُتْعِمَسِّـينَأل

ألَا
َ
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يفْمُهَدَجَوَفِهِتَوْخِإَءاَرَو .»َناَثوُدِ
٦:١٣كولم٢و١:٧ديشانألاديشن

يلامشًاليمرشعينثاةياغىلعةنيدميهَناَثوُد
شيجعشيلأهيفبرضيذلاناكملااهنوكبترهتشاوميكش
ريغصٍداويفيهو.)٢٣-٦:١٣كولم٢(ىمعلابنييمارآلا
نمهيفامةرفولبوقعيءانبأهيلإبهذبصخلاريثك
.يعارملا

.مئاهبلانماهريغومنغلاراثآبًالدتسمِهِتَوْخِإَءاَرَو

ِ،مِهْيَلِإََبَرتْقٱاَمَلْبَق،ٍديِعَبْنِمُهوَُرصْبَأاَّـمَلَف١٨«١٨،١٩
اَذٰهاَذَوُه:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَلاَقَف١٩.ُهوُتيِمُيِلُهَلاوُلاَتْحٱ

.»ٌمِداَقِمَالْحَألٱُبِحاَص
٩٤:٢١و٣٢و٣٧:١٢و٣١:١٣رومزمو١٩:١ليئومص١
:٢٣لامعأو١١:٥٣انحويو١٤:١سقرمو٢٧:١ىّتمو
١٢

ليبسىلعهبةناهتساكلذاوركذ(ِمَالْحَألٱُبِحاَص
ربكأنمتناكهمالحأنممهيلعهصقامنألومكهتلا
.)هلمهضغبومهدسحةدايزبابسأ

لُتْقَنَّـمُلَهَنآلٱَف«٢٠
ْ

طَنَوُه
ْ

يفُهْحَر :ُلوُقَنَوِراَبآلٱىَدْحِإِ
.»ُهُمَالْحَأُنوُكَتاَذاَمىَرَنَف.ُهَلَكَأٌءيِدَرٌشْحَو
٢٧:٤و٦:١٧و١٦و١:١١لاثمأ

اهراخذإورطملاءامعمجلرفُحترفحيهوِراَبآلٱىَدْحِإ
يداوبةطيحملاةيربلايفرابآلاهذهتناكو.ةجاحلانيحىلإ
حرطينمناكوفيصلامايأضعبيففجتتناكوناثود
ورسفملاق.اهالعأدنعاهقيضواهمقعلوجنينأردنياهيف
فسويهدّيقاذهلونوعمشكلذيفيعاسلاناكودوهيلا
.)٤٢:٢٤ص(هنجسو

َال:َلاَقَو،ِْمهيِدْيَأْنِمُهَذَقْنَأَوُْنيَبوُأَرَعِمَسَف٢١«٢٤-٢١
َهلَلاَقَو٢٢.ُهُلُتْقَن

ُ
طِا.ًامَداوُكِفْسَتَال:ُْنيَبوُأَرْم

ْ
يفُهوُحَر ِ

لٱِهِذٰه
ْ
يفيِتَّـلٱِرْئِب لٱِ

ْ
ْنِمُهَذِقْنُيْيَكِلًادَيِهْيَلِإاوُّدُمَتَالَوِةَّـِيَرب

ِهِتَوْخِإَىلِإُفُسوُيَءاَجاَّـَملَناَكَف٢٣.ِهيِبَأَىلِإُهَّـدُرَيِلِْمهيِدْيَأ
ملٱُهَصيِمَقُهْنَعاوُعَلَخْمَُّـهنَأ

ُهوُذَخَأَو٢٤ِهْيَلَعيِذَّـلٱَنَّـوَلُْ
يفُهوُحَرَطَو لٱِ

ْ
لٱاَّـمَأَو.ِرْئِب

ْ
.»ٌءاَماَهيِفَسْيَلًةَغِراَفْتَناَكَفُرْئِب

٣٨:٦ايمرإ٤٢:٢٢ص

يفيِتَّـلٱِرْئِبْلٱِهِذٰه ةيربلايفرئبىلإنيبوأرراشأِةَّـِيَربْلٱِ
اذهدعبباتكلانمهانملعيذلاو.ناثوديداوبةطيحملا

ص(هلاوعمسيملفحاحلإبةمحرلاهتوخإلأسفسوينإ
ىلإًازمرناكاذهو.ميلألاتوملاكلذنمهوذقنيو)٤٢:٢
امًاريثكوهولتقوليئارسإءاسؤرهتوخإهدسحيذلاحيسملا
مالآةبقاعتناكو.ميدقلادهعلايفزمرلااذهلثمررك
توملانممهريغوهتوخإذاقنإةلعرصمىلإهباهذوفسوي
دوهيلاةايحةلعهتوموحيسملامالآتناكامكمهتايحظفحو
.يدبألاتوملانممهذاقنإوممألاو

اَذِإَواوُرَظَنَوْمَُهنوُيُعاوُعَفَرَف.ًاماَعَطاوُلُكْأَيِلاوُسَلَجَّـمُث«٢٥
لِجْنِمٌةَلِبْقُمَنيِّـيِليِعاَمْسِإُةَلِفاَق

ْ
ُهلاَِمجَو،َداَع

ُ
َءَاريِثَكٌةَلِماَحْم

هباوُلِزْنَيِلَنيِبِهاَذ،ًانَذَالَوًاناَسَلَبَو .»َْرصِمَىلِإاَِ
ايمرإو٤٣:١١ص٣٦و٢٨ع٦:٦سوماعو٣:٢٠لاثمأ
٤٣:١١ص٢٧:١٧لايقزحو٥١:٨و٤٦:١و٨:٢٢

يتلالفاوقلاقيرطىلعناثودتناكَنيِّـيِليِعاَمْسِإُةَلِفاَق
ناكاملو.رصمىلإةيبرغلاايسآودنهلاتالصاحلمحت
رمدتىلإتارفلاعطقتفةريبكلابرعلاةيدابناعنكيقرش
بهذتوناسيبدنعندرألاىلإاهنموداعلجىلإرمدتنمو
يفنويليعامسإلاءالؤهيمسو.رصمىلإًابونجكلانهنم
.نيينايدملابنيثالثلاوةسداسلاةيآلاونيرشعلاوةنماثلاةيآلا
»برع«نييليعامسإلالدبةينايرسلاوموجرتلايفءاجو
نمهنباليعامسإناكوةروطقنمميهاربإنبانايدمناكو
نمًاطيلخاوناكراجتلاكئلوأنأحجرملاف.رجاه
اوراصونييناعنكللاوعضخنيذلانيينايدملاونييليعامسإلا
دوهيلاورسفمدهتجاو)٢٥:٢صريسفترظنا(مهنمًامسق
.تارمثالثعيبفسوينإاولاقفنيلوقلانيبقيفوتلايف
قلطأةدحاوةعامجانهنيينايدملاونييليعامسإلانأقحلاو
حلطصمنمذئمويفورعملاىلإرظنلابنامسالااهيلع
.ةسايسلا

اورفاسيملنييرصملاناانههيلإتافتلالانسحياممو
نييقينيفللرمحألارحبلايفةيراجتلارافسألااوكرتوراجتالل
دـاـهـــتـجاعــمنيـــيـمارآلاوأنــيرـوـشألاونيـيـلـــيـئارسإلاو
نييرصملااوملحينأيفسيرباووخننوعرفوسوخيتيماسب
.كلذىلع

كوشنمذخؤيغمصءاريثكلا(ًانَذَالَوًاناَسَلَبَوَءاَريِثَك
لكؤيضيبأناعونوهوفيصلانمزهبًاقصالدجويداتقلا
ريثكنهدهنمذخؤيرجشناسلبلاو.هبىلطُيرمحأو
هنمذخؤييذلارجشلاوهنيرسفملاضعبلاقو.)نمثلا
يفهنمًالدبءاجنذاللاو(.داعلجمسلببفورعملامسلبلا
نمرهظيامىلعنذاللاريغوهورملاةيبرعلاانتمجرتريغ
غمصلاكءيشنذاللانأةركذتلايفو.ةيبطلاتادرفملا
الإًاعيرفتوًالوطنامرلابراقيرجشنمذخؤيةحئارلابيط

ألَا
َ
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ىلإرهزهلقيقدبلصضعببهضعبلصتيضيرعهقرونأ
هذهو.)دوسأقيقدرزبنعرسكنيةنوتيزلاكفلتخيةرمحلا
نييرصملادنعتناكيتلانيطسلفتالصاحنمةثالثلا
بوقعيهادهأامةلمجنمناكاذهلو.ةنيمثلاريقاقعلانم
.)٤٣:١١ص(رصممكاحىلإ

لٱاَم:ِهِتَوْخِإلاَذوَُهيَلاَقَف٢٦«٢٦،٢٧
ْ

اَناَخَأَلُتْقَنْنَأُةَدِئاَف
ْنُكَتَالَو،َنيِّـيِليِعاَمْسِإلِلُهَعيِبَنَفاْوَلاَعَت٢٧؟ُهَمَدَيِفْخُنَو
.»ُهُتَوْخِإُهَلَعِمَسَف.اَنُْمَحلَواَنوُخَأُهَّـنَألِهْيَلَعاَنيِدْيَأ

٤٢:٢١ص١٨:١٧ليئومص١و١٦:١٨بويأو٤:١٠ص
٢٩:١٤ص

نيبوأراهيفبغرامكفسويةايحءاقبيفاذوهيبغر
ملكلذنإرهاظلاوهيبأىلإهدرينأديريناكنيبوأرنكل
.)هتايحىلعءاقبإهعيبينأىأرفاذوهيلرسيتي

َفُسوُياوُبَحَسَف،ٌراَّـُجتَنوُّيِناَيْدِمٌلاَجِرَزاَتْجٱَو«٢٨
لٱَنِمُهوُدَعْصَأَو

ْ
َنِيْرشِعِبَنيِّـيِليِعاَمْسِإلِلَفُسوُياوُعاَبَو،ِرْئِب

لٱَنِم
ْ

.»َْرصِمَىلِإَفُسوُيِباْوَتَأَف.ِةَّـضِف
لامعأو١٠٥:١٧رومزمو٥و٤٥:٤ص٦ىلإ٦:١ةاضق
٢٧:٥نييوال٧:٩

اومسونويليعامسإلامه(َنوُّيِناَيْدِمٌلاَجِرَزاَتْجٱَو
نمًامسقنيقيرفلاريصمونيينايدملابمهطالتخالكلذب
نيينايدملابنييناعنكلادنعاوفرُعفنييناعنكللنيعضاخلا
.)٢٥عريسفترظنا.ًابيلغت

ناكوةضفلانمًالقاشنيرشعيأِةَّـضِفْلٱَنِمَنيِْرشِعِب
نباىلإنينسسمخنبانمركذلاةميقلدعمرادقملااذه
ًاشرغ٣٤٠وحنكلذةميقتناكو)٢٧:٥نييوال(نيرشع
.مويلااهنمنمثأمايألاكلتيفةضفلاتناكنكل

لٱَىلِإُْنيَبوُأَرَعَجَرَو٢٩«٢٩،٣٠
ْ
َسْيَلُفُسوُياَذِإَو،ِرْئِب

يف لٱِ
ْ
لٱ:َلاَقَوِهِتَوْخِإَىلِإَعَجَرَّـمُث٣٠.ُهَباَيِثَقَّـزَمَف،ِرْئِب

ْ
ُدَلَو

.»؟ُبَهْذَأَنْيَأَىلِإاَنَأَو،ًادوُجْوَمَسْيَل
٣١:١٥ايمرإو٣٦و٤٢:١٣ص١:٢٠بويأ

ناكف(هوعابنيحمهعمنيبوأرنكيملُْنيَبوُأَرَعَجَر
قفاوهنإوهذاقنإليبسيفهعسويفاملكلذبيملهنأهبنذ
مهوهتوخإنعباغهلعلو.)بذكلاىلعهوعابنيذلا
هيبألهدروفسويجارخإنمنكمتيلماعطلابنولوغشم
.مهنمةلفغىلع

ملٱَنِمًاسْيَتاوُحَبَذَوَفُسوُيَصيِمَقاوُذَخَأَف«٣١
ْ
ىَزْعِ

لٱاوُسَمَغَو
ْ

يفَصيِمَق .»ِمَّـدلٱِ
٢٣ع

ةحيبذسيتلاميدقتةلعوهاذهنأمهضعبنظًاسْيَت
.ةيواللاةعيرشلايفةئيطخ

لٱاوُلَسْرَأَو«٣٢
ْ

ملٱَصيِمَق
:اوُلاَقَو،ْمِهيِبَأَىلِإُهوَُرضْحَأَوَنَّـوَلُْ

.»؟َالْمَأَوُهَكِنْبٱُصيِمَقَأْقِّـقَح.اَذٰهاَنْدَجَو

ملمهنإفهعمهولسرأيذلالوسرلاةطساوبُهوَُرضْحَأ
.هتخوخيشنباىلعمهيبأمالآلوأاورينأاوديري

.مهنعةباينلابلوسرلالاقيأاوُلاَق

ٌشْحَو.يِنْبٱُصيِمَق:َلاَقَوُهَقَّـقَحَتَف٣٣«٣٣،٣٤
،ُهَباَيِثُبوُقْعَيَقَّـزَمَف٣٤!ًاسَاِرتْفٱُفُسوُيَِسُرتْفٱ!ُهَلَكَأٌءيِدَر
.»ًَةريِثَكًاماَّـيَأِهِنْبٱَىلَعَحاَنَو،ِهْيَوَقَحَىلَعًاحْسِمَعَضَوَو
٣:٣١ليئومص٢و٤٤:٢٨صو٢٠ع

داتعملاتقولانمرثكأًاليوطًاتقويأًةَريِثَكًاماَّـيَأ
.حاونلل

ىَّـزَعَتَيْنَأىَبَأَف.ُهوُّزَعُيِلِهِتاَنَبُعيَِمجَوِهيِنَبُعيَِمجَماَقَف«٣٥
هلٱَىلِإًاحِئاَنيِنْبٱَىلِإُلِزْنَأِّـينِإ:َلاَقَو

َْ
ِهْيَلَعىَكَبَو.ِةَيِوا

.»ُهوُبَأ
١٦:٣٠ددع٣١و٤٤:٢٩و٤٢:٢٨ص١٢:١٧ليئومص٢
:٥٥رومزمو٧:٩بويأو٢:٩كولم١و٢:٦ليئومص١و
١٧و٣١:١٥لايقزحو١٤:٩ءايعشإو١٥

تانبةدعهلناكهنأحّجرملاِهِتاَنَبُعيَِمجَوِهيِنَبُعيَِمج
.ةنيدىوسنهنمةدحاوركذُتملنكلونيتيراجلاوةئيلنم
امهتقولوطوفسويىلعبوقعينزحةدشىلعلدياممو
.)٢٨-٤٥:٢٦ص(يفءاج

ْهلٱَىلِإ
َ

حاورألاراداهانعمو»لوأش«ةيناربعلايفِةَيِوا
نألفسويربقىلإلقيملو.توملابداسجألانعةلصفنملا
رظنا(ربقنمهلنكيملفهسرتفاًاشحونأدقتعابوقعي
.)١٥:١٥صو٣٣عريسفت

ملٱاَّـمَأَو«٣٦
ْ
يفُهوُعاَبَفَنوُّيِناَيْدِ ِّـِيصَخَراَفيِطوُفِلَْرصِمِ

.»ِطَُّرشلٱِسيِئَر،َنْوَعْرِف

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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٢٥:٨كولم٢و٤١:١٠و٤٠:٣و٣٩:١ص٣٩:١ص
٥٢:١٥و٣٩:١٣ايمرإو

هنعلوقنملاظفللاىلإرظنلابمسالااذهاورسفَراَفيِطوُفِل
هنوكىلعءانب»كلملايبأب«مهضعبهرسفف.ناعمةثالثب
ظفلنعريغمهنأمهضعبلاقو.نيتيطبقنيتملكنمًابكرم
وأسدقمهانعمنوكيفدحاولصألاوًاليلق»عرافيطوف«
مهدنعسمشلاوههلإلااذهوهلإوهوعارلوأارلفوقوم
نيريسفتلاىلعو»طالبلايبأب«هريغهرسفو.)٤١:٥٠ص(
بئانومظعألاردصلاككلملاءاربكنمنوكيثلاثلاولوألا
نمهنأىلعهمسالديلاحلكىلعومرحلارظانوكلملا
.ماظعلاءاسؤرلا

ىلعقلطُأفهانعملصأداريالظفلكلذلعلِّـِيصَخ
اوناكنيذلانألمرحللًارظانوطالبلايفًاسيئرنوكينم
اذهلوًانايصخاونوكينأةداعلاترجكلذلنومدختسُي
.سيئرلابةيبرعلاريغتاغللاضعبيفتمجرُت

ةيبرعلاريغتاغللاضعبيفتمجرُتِطَُّرشلٱِسيِئَر
ســيئرـب«ـةـيـنـيعــبسـلايفتمجرـُتو.»سرحلاســيئرـب«
ةمعطأنوكتلاهلكاشاموفارخلايحباذيأ»نيحباذلا
.نيخابطلايأ»ةاهطلاسيئرب«مهضعباهمجرتو.كلملل
ةمجرتلايههذهوةالولاناوعأرايخانه»طرشلاو«
.)٢٥:٨كولم٢(يفامكلذديريوةحيحصلا

َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

اذوهيةرسأخيرات
لوألاناميظعنارمأهترسأواذوهيخيراتنمدوصقملا
.نييناعنكلانيبمهنكسنمءابآلاباصأيذلارطخلانايب
هخيراتفدعوملاثراواذوهينوكمهألاومظعألاوهويناثلاو
.حيسملاةلسلسخيرات

يفَثَدَحَو«١ ،ِهِتَوْخِإِدْنِعْنِمَلَزَناَذوَُهيَّـنَأِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ
.»َُةريِحُهُمْسٱٍّيِمَّـالُدَعٍلُجَرَىلِإَلاَمَو

٢٢:١ليئومص١و١٢:١٥عوشي٤:٨كولم٢و١٩:٣ص

وحنرمهنألفسويعيبنامزدوصقملاسيلِناَمَّـزلٱَكِلٰذ
بوقعيدالوأباهذىلإفسويعيبنمةنسنيرشعونيتنثا
.انهةروكذملاثداوحلليفكيالتقولااذهورصمىلإ
ةئيلنمعبارلانبالااذوهينأباتكلاخيراتنمفرُعيذلاو
نكيملومارأنادفكرتاملنينسينامثنمرثكأنبانكيمل

نأحجرنفةنسىوسبةخوخيشلانبافسوينمربكأ
.ردعلدجمىلإبوقعيلوصولوأنامزانهدوصقملانامزلا

امكالرحبلاىلإًاهجوتمناكهنأللزنلاقَلَزَناَذوَُهيَّـنَأ
.بونجلاىلإًاهجوتمناكهنألهريغوارزعنبالاق

دوادةراغمبرقةنيدميهومّالدعنميأٍّيِمَّـالُدَع
ىلعنيطسلفىلإنوربحنملصاولاةليأيداويفةروهشملا
رشعةسمخوهوكوشيبونجنملايمأةثالثوأنيليمةياغ
.يبرغلانوربحيلامشنمًاليمرشعةتسوأًاليم

ِيناَعْنَكٍلُجَرَةَنْبٱَكاَنُهاَذوَُهيَرَظَنَو«٢
ٍّ

،ٌعوُشُهُمْسٱ
.»اَهْيَلَعَلَخَدَواَهَذَخَأَف

٢:٣مايأ٣٤:٢١ص

ِيناَعْنَك
ٍّ

امكلذنأليلدب»رجاتب«موجرتلايفرسُف
اذهنأيفكشُينكلو)٣١:٢٤لاثمأ(يفىنعملاهيضتقي
.اذوهيرصعكةميدقلاروصعلاذنمناكحالطصالا

َّـمُث٤.ًاريِعُهَمْسٱاَعَدَوًانْبٱِتَدَلَوَوْتَلِبَحَف٣«٥-٣
ْتَداَعَّـمُث٥.َناَنوُأُهَمْسٱِتَعَدَوًانْبٱِتَدَلَوَوًاضْيَأْتَلِبَح
يفَناَكَو.َةَليِشُهَمْسٱِتَعَدَوًانْبٱًاضْيَأْتَدَلَوَف َنيِحَبيِزَكِ
.»ُهْتَدَلَو

ص٢٦:١٩ددعو٤٦:١٢ص٢٦:١٩ددعو٤٦:١٢ص
١:١٤اخيمو١٥:٤٤عوشي٢٦:٢٠ددعو٤٦:١٢

ةبذكنيعدنعناكملااذهراثآمهضعبدجوَبيِزَك
ةءوبنيفهمساءاجو.اهنمبرقلاىلعومالدعيلامش
.)١٥و١:١٤اخيم(مّالدعبرقاهنإو»بيزكا«اخيم

٧.ُراَماَثاَهُمْسٱِهِرْكِبٍريِعِلًةَجْوَزاَذوَُهيَذَخَأَو٦«٨-٦
يفًاريِّـِرشاَذوَُهيُرْكِبٌريِعَناَكَو ٨.ُّبَّـرلٱُهَتاَمَأَف،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
هبْجَّـوَزَتَوَكيِخَأِةَأَرْمٱَىلَعْلُخْدٱ:َناَنوُألاَذوَُهيَلاَقَف ْمِقَأَو،اَِ
.»َكيِخَألًالْسَن

:٢٦ددعو٤٦:١٢ص٢:٣مايأ١:٣١ىتم٢١:٢١ص
:٤ثوعارو٦و٢٥:٥ةينثت٥:٤رومزمو٢:٣مايأ١و١٩
٢٢:٢٤ىّتمو١٠و٥

ةعيرشلانأةرابعلاهذهنمانلَكيِخَأِةَأَرْمٱَىلَعْلُخْدٱ
هيخأةأرماجوزتينأتيملايخأىلعبجوتيتلاةيواللا
لسنلاءاقبإاهنمةياغلاناكوىسومةعيرشنممدقأاهلصأ
ملو.يحلانباهدعبنمويفوتملانبابسحيناكركبلانأل
لغُملاوألوغملاوسرفلاودونهلانيبكلذهبشياملزي
اهبترواهددحلبةعيرشلاهذهعرتشيملىسومف.مهريغو

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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لاقاذهلو(دالوأنعهوخأتامنملاهزجيملهنأكلذنمو
ىلعهيخأةأرماذخاينأهلزوجيالهنإسدوريهلانحوي
.)دلوالباهكرتيملهنأليفوتدقناكهاخأنأضرف

ْذِإَناَكَف.ُهَلُنوُكَيَالَلْسَّـنلٱَّـنَأُناَنوُأَمِلَعَف٩«١١-٩
َيِطْعُيَالْيَكِل،ِضْرَألٱَىلَعَدَسْفَأُهَّـنَأِهيِخَأِةَأَرْمٱَىلَعَلَخَد
يفَحُبَقَف١٠.ِهيِخَألًالْسَن .ًاضْيَأُهَتاَمَأَف،ُهَلَعَفاَمِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
يفًةَلَمْرَأيِدُعْقٱ:ِهِتَّـنَكَراَماَثِلاَذوَُهيَلاَقَف١١ ىَّـتَحِكيِبَأِتْيَبِ
.ِهْيَوَخَأَكًاضْيَأَوُهُتوُمَيُهَّـلَعَل:َلاَقُهَّـنَأل.يِنْبٱُةَليِشَُربْكَي
يفْتَدَعَقَوُراَماَثْتَضَمَف .»اَهيِبَأِتْيَبِ
١:١٣ثوعار٢٦:١٩ددعو٤٦:١٢ص٢٥:٦ةينثت
٢٢:١٣نييوال

دصقيملهنأىلععطاقليلداذهًاضْيَأَوُهُتوُمَيُهَّـلَعَل
ةيآلايفءاجامهديؤيوراماثهتنكثلاثلاهنباجوزينأ
تومىلعاهمالهنأمزلتسيالاذهو.نيرشعلاوةسداسلا
نمهليخترمألثلاثلاتومنمهفاخأامهتومنكلوهينبا
وهوًانوناقانهاذوهيهاتأامراصنوسبليفلاقو.اهبنارتقالا
ثلاثلاخألاىلعنكيملنيوخأنيجوزتدقفاذإةأرملانأ
نكلو.ةلتاقذئنيحىمستوًابوجووأةرورضاهجوزتينأ
فرُعاممنكيملنوناقلاكلذنأىلعلديامىّتميفءاج
.)٢٦و٢٢:٢٥ىّتم(هبملُسوأ

.اَذوَُهيُةَأَرْمٱٍعوُشُةَنْبٱِتَتاَمُناَمَّـزلٱَلاَطاَّـَملَو١٢«١٢،١٣
َُةريِحَوَوُه،َةَنْمِتَىلِإِهِمَنَغِزاَّـزُجَىلِإَدِعَصَفاَذوَُهيىَّـزَعَتَّـمُث

لٱُهُبِحاَص
ْ

ٌدِعاَصِكوَُمحاَذَوُه:ُراَماَثَْتِربْخُأَف١٣.ُّيِمَّـالُدَع
.»ُهَمَنَغَّـزُجَيِلَةَنْمِتَىلِإ

:١٩و٥٧و١٥:١٠عوشي١٣:٣٩ليئومص٢و٢٤:٦٧ص
ليئومص١و٣١:١٩ص٢٨:١٨مايأ٢و١٤:١ةاضقو٤٣
٢٥:٢

محلتيببرقلوألامسالااذهبناناكمفرُعخلاَةَنْمِت
تيبءارونيطسلفدودحىلعيناثلاو.اهنمبرغلاىلعو
لايمأةعبسوحنةياغىلعو)٥٧و١٥:١٠عوشي(سمش
.)١٣ع(اهبينتعيةريحواذوهيمنغتناكثيحمالدعنم
محلتيبنألةنمتوههلعلوةنيتبمويلافرعُيناكمكلانهو
امرظناو)١٤عًاضيأرظنا(بوقعيهيبأيعارمبرقناك
ةينيعبسلايفءاجو.)٣١:١٩ص(يفمنغلازجبقلعتي
نيبقرفلاو»هيعارةريح«»هبحاصةريح«لوقلدباتاغلفلاو
يفامحجرألاوتاكرحلايفةيناربعلايفيعارلاوبحاصلا
ةريحلناكهنأهنمحجرينكلو.ةيليجنإلاةيبرعلاةمجرتلا

ةبيغيفةريحةيانعتحتتناكاهنإومنغلاكلتبةقالع
.اذوهي

،ْتَفَّـفَلَتَوٍعُْقُربِبْتَّـطَغَتَو،اَهِلُّمَرَتَباَيِثاَهْنَعْتَعَلَخَف«١٤
يفْتَسَلَجَو هنَألَةَنْمِتِقيِرَطَىلَعيِتَّـلٱَمِياَنْيَعِلَخْدَمِ

ْتَأَراََّـ
.»ًةَجْوَزُهَلَطْعُتَْملَيِهَوَِربَكْدَقَةَليِشَّـنَأ
١٥:٣٤عوشي١٦:٢٥لايقزحو٣:٢ايمرإو٧:١٢لاثمأ
١١ع

وبأاهنكسيةدلبكلانهناكوناعوبنييأنانيعَمِياَنْيَع
راماثنألنيرشعلاوةيداحلاةيآلانمملعُيامىلعراماث
نيذلالاق.)١١ع(اهيبأتيبيفةلمرأكلانهةدعاقتناك
نينعوأنيلعبفرعُيعضومكلانهضرألاكلتيفاولاج
لايمأةثالثدمأىلعوةنبتيقرشوهوميانيعوههنإومينعوأ
ةنمتنأىلعلدياذهومالدعنمةميدقلاقيرطلاىلعاهنم
.ةدلبتناكنيطسلفدودحىلع

ْتَّـطَغْدَقْتَناَكاََّـهنَأل،ًةَيِناَزاَهَبِسَحَواَذوَُهياَهَرَظَنَف«١٥
.»اَهَهْجَو
٧:١٠لاثمأو٢٤:١٥بويأ

ةيطغتنكتملهنأىلعدوهيلاورسفمعمجأاَهَهْجَوْتَّـطَغ
ةيداحلاةيآلايفاذوهياهاعدو.يناوزلاةداعنمهجولا
.اهتفقاووأاهسفنةسدقمةسيدقيأ»هشدق«نيرشعلاو
ءانزلانهسفنأىلعنرذننمماهنظاذوهينإكلذنمحجريف
نانويلاسنيفيهوتورتشعلًاماركإنييقينيفلاءاسننم
تناكو.لامجلاوقشعلاةهالإبفرعُتتناكوبرعلاةرهُزو
ىلعاهتايحينسنمةنسكلذلاهسفنفقتةيقينيفلاةأرملا
همدقتلًايدجاهترجأتناككلذلوخرؤملاستيدوريهلاقام
.ةهالإلاكلتل

ْلُخْدَأِيتاَه:َلاَقَوِقيِرَّـطلٱَىلَعاَهْيَلِإَلاَمَف١٦«١٨-١٦
ْيَكِليِنيِطْعُتاَذاَم:ْتَلاَقَف.ُهُتَّـنَكاََّـهنَأْمَلْعَيَْملُهَّـنَأل.ِكْيَلَع
لٱَنِمىَزْعِمَيْدَجُلِسْرُأِّـينِإ:َلاَقَف١٧؟َّـَيلَعَلُخْدَت

ْ
ِ.مَنَغ

ُنْهَّـرلٱاَم:َلاَقَف١٨؟ُهَلِسْرُتىَّـتَحًانْهَريِنيِطْعُتْلَه:ْتَلاَقَف
يفيِتَّـلٱَكاَصَعَوَكُتَباَصِعَوَكُمِتاَخ:ْتَلاَقَف؟ِكيِطْعُأيِذَّـلٱ ِ
.»ُهْنِمْتَلِبَحَف.اَهْيَلَعَلَخَدَواَهاَطْعَأَف.َكِدَي

٢٥ع٢٠ع٢٦:٣٣لايقزح

.)»خلانوبرعلاام«ةيناربعلايف(ِكيِطْعُأيِذَّـلٱُنْهَّـرلٱاَم
كمتخ«ةيناربعلايفو(َكاَصَعَوَكُتَباَصِعَوَكُمِتاَخ

ليتفلاو»كاصعوكليتفوكمتاخ«يأ»كطموكليتفو

ألَا
َ
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يذلالبحلاوًاقلطملبحلاةيناربعلايفولوتفملالبحلاةيبرعلاب
اموكصلاهبمتُخييذلامتاخلاهبطانيردصلاىلإقنعلانم
هبزيمتياممتاخلاىلعمسرُيناكهنأحجرملاو.هلكاش
هلوقببوقعيراشأكلذىلإوتاقولخملاروصنمهبحاص
يفاصعلاتناكو.)٤٩ص(»رامحركاسيودسأورجاذوهي«
لاق.ماكحإبشقنُتوناقتإبعصرُتوّىلُحتةميدقلاةنمزألا
ًايصعنولمحياوناكنييلبابلانإهانعمامخرؤملاستيدوريه
سوريموُأفصوو.رويطلاوأراهزألاورامثألاروصبتشقُن
اهنأب)ناجلوصعمجةجلوصلا(كولملاةجلاوصينانويلارعاشلا
ةمالعفَلخلافَلسلااهيطعيوةرخافًاشوقيشقنُتتناك
.ناطلسلا

اَهَعُقْرُباَهْنَعْتَعَلَخَوْتَضَمَوْتَماَقَّـمُث١٩«٢١-١٩
ملٱَيْدَجاَذوَُهيَلَسْرَأَف٢٠.اَهِلُّمَرَتَباَيِثْتَسِبَلَو

ْ
ِدَيِبىَزْعِ

لٱِهِبِحاَص
ْ

ملٱِدَيْنِمَنْهَّـرلٱَذُخْأَيِلِّـيِمَّـالُدَع
٢١.اَهِْدَجيْمَلَف،ِةَأْرَْ

هناَكَمَلْهَأَلَأَسَف يفْتَناَكيِتَّـلٱُةَيِناَّـزلٱَنْيَأ:اَِ َىلَعَمِياَنْيَعِ
.»ٌةَيِناَزاَنُهٰهْنُكَتَْمل:اوُلاَقَفِ؟قيِرَّـطلٱ
١٤ع

عريسفترظنا(»ةسيدقلانيأ«ةيناربعلايفوُةَيِناَّـزلٱَنْيَأ
١٥(.

.)١٤عريسفترظنا(ناعوبنيوأنانيعيأَمِياَنْيَع

ُلْهَأَو.اَهْدِجَأَْمل:َلاَقَواَذوَُهيَىلِإَعَجَرَف٢٢«٢٢،٢٣
ملٱ
ْذُخْأَتِل:اَذوَُهيَلاَقَف٢٣.ٌةَيِناَزاَنُهٰهْنُكَتَْمل:اوُلاَقًاضْيَأِناَكَْ
لَسْرَأْدَقِّـينِإ.ًةَناَهِإَريِصَنَّـالَئِل،اَهِسْفَنِل

ْ
جلٱاَذٰهُت

ْ
َتْنَأَوَيَْد

.»اَهْدَِجتَْمل

هنااذوهيبسحيملنيرسفملاضعبلاقًةَناَهِإَريِصَنَّـالَئِل
نوكتنانعتهنةعيرشلاذإهبكتراامبهللاةعيرشفلاخ
نهسفنأفقونعتايليئارسإلاىهنيأليئارسإيفةيناز
هنكل)٢٣:١٧ةينثت(ةرهزلاتادباعتايناعنكلاكءانزلل
لمتحاو.هدعوبىفوهنألهبحاصدهشأوًاراعهبسح
.هتلعفرهشتنأنمةفيخهاصعوهليتفوهمتاخةراسخ

ْدَق:ُهَلَليِقَواَذوَُهيَِربْخُأٍرُهْشَأِةَثَالَثُوْحَنَناَكاَّـَملَو«٢٤
َلاَقَف.اَنِّـزلٱَنِمًاضْيَأَىلْبُحَيِهاَهَو.َكُتَّـنَكُراَماَثْتَنَز
.»َقَرْحُتَفاَهوُجِرْخَأ:اَذوَُهي
٢١:٩نييوال١٩:٢ةاضق

مكحوةليشةجوزةعيرشلامكحبتناكاهنألَقَرْحُتَف
.ةينازلاباقعبمكحينأهلقحفةرسألاسأراذوهياهيلع
وأهمأجوزتينمىلعبجوأاممهبرمأيذلاباقعلاناكو
ةنهكلاتانبنمينزتنمىلعو)٢٠:١٤نييوال(هتنب
راماثنإدوهيلاورسفمجتنتساكلذنمو.)٢١:٩نييوال(
يكلمةلالسنماهنأمهضعبىأروةيتونهكةرسأنم
.قداص

اَهيَِمحَىلِإْتَلَسْرَأْتَجِرْخُأاَّـمَلَفَيِهاَّـمَأ٢٥«٢٥،٢٦
ِملْقِّـقَح:ْتَلاَقَو!َىلْبُحاَنَأُهَلِهِذٰهيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱَنِم:ًةَلِئاَق

َ
ِن

خلٱ
ْ
لٱَوُمِتَا

ْ
لٱَوُةَباَصِع

ْ
َيِه:َلاَقَواَذوَُهياَهَقَّـقَحَتَف٢٦.ِهِذٰهاَصَع

.»ًاضْيَأاَهُفِرْعَيْدُعَيْمَلَف.يِنْبٱَةَليِشِلاَهِطْعُأَْملِّـينَأل،يِّـنِمُّرَبَأ
١٤ع٢٤:١٧ليئومص١و٣٧:٣٣ص١٨ع٣٧:٣٢ص
٢٠:١٢و١٨:١١٥نييوال

هتلعفامباهنألراماثىلعًابيطءانثدوملتلاىنثأْتَلَسْرَأ
رثكأمولمهنأبفارتعالاىلعهتلمحواذوهينعراعلاتعفر
.هدعوبهِفالخأباهايإهملظهتبكتراامىلعنألاهنم

يفَو٢٧«٣٠-٢٧ هتَدَالِوِتْقَوِ يفاَذِإاَِ طَبِ
ْ

٢٨.ِناَمَأْوَتاَهِن
يفَناَكَو هتَدَالِوِ لٱِتَذَخَأَفًادَيَجَرْخَأاَُمهَدَحَأَّـنَأاَِ

ْ
ُةَلِباَق

ْنِكٰلَو٢٩.ًالَّـوَأَجَرَخاَذٰه:ًةَلِئاَق،ًازِمْرِقِهِدَيَىلَعْتَطَبَرَو
ِمل:ْتَلاَقَف.َجَرَخْدَقُهوُخَأاَذِإ،ُهَدَيَّـدَرَنيِح

َ
؟َتْمَحَتْقٱاَذا

َجَرَخَكِلٰذَدْعَبَو٣٠.»َصَراَف«ُهُمْسٱَيِعُدَف.ٌماَحِتْقٱَكْيَلَع
لٱِهِدَيَىلَعيِذَّـلٱُهوُخَأ

ْ
.»َحَراَز«ُهُمْسٱَيِعُدَف.ُزِمْرِق

:١ىّتمو٢:٤مايأ١و٤:١٨ثوعارو٢٠ددعو٤٦:١٢ص
٣

ىلعيتلاةيزمرقلاةمالعلاىلإةراشإقراشيأَحَراَز
.هدي

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

رافطوفتيبيففسويباصم

ُِّيصَخُراَفيِطوُفُهَاَرتْشٱَو،َْرصِمَىلِإَلِزْنُأَفُفُسوُياَّـمَأَو«١
َنيِّـيِليِعاَمْسِإلٱِدَيْنِم،ٌّيِْرصِمٌلُجَر،ِطَُّرشلٱُسيِئَرَنْوَعْرِف
.»َكاَنُهَىلِإُهوُلَزْنَأَنيِذَّـلٱ

٣٧:٣٦ص١٠٥:١٧رومزمو٣٧:٣٦ص

ألَا
َ
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هنألاذوهيلآخيراتىلعمالكلاناكُراَفيِطوُفُهاََرتْشٱ
ناكهنألفسويخيراتبانهءيجهنكلحيسملابسنخيرات
.رصمىلإمهلنمرئاسوهينبوليئارسإلاقتناىلإةليسولا
خيراتيناثلاوهتيدوبعخيراتلوألانامسقفسويخيراتو
هتديسهتكشهتيدوبعلاحيفف.رصملكىلعهمكح
ىلإًاليبستناكىوكشلاكلتنكلنجسلايفهتقلأفًاملظ
نوعرفيقاسيملحّرسفنجسلايفناكاملهنألهئاقترا
مامألاثتمالاىلإيعُدةاقسلاسيئرةداهشبوهزابخو
.نوعرف

.ًاحِجاَنًالُجَرَناَكَفَفُسوُيَعَمُّبَّـرلٱَناَكَو٢«٢،٣
يفَناَكَو ملٱِهِدِّـيَسِتْيَبِ

ْ
،ُهَعَمَّـبَّـرلٱَّـنَأُهُدِّـيَسىَأَرَو٣.ِّـيِْرصِ

.»ِهِدَيِبُهُحِجْنُيُّبَّـرلٱَناَكُعَنْصَياَمَّـلُكَّـنَأَو
:١٦ليئومص١و٢١عو٢٨:١٤و٢٨و٢٦:٢٤و٢١:٢٢ص
:١رومزمو٨و١:٧عوشي٧:٩لامعأو٢٨و١٨:١٤و١٨
٣

مسالمعتسافسويخيراتيف.»هوهي«ةيناربعلايفُّبَّـرلٱ
نموهفىسومةعيرشيفداتعملاهلامعتساناوألبقبرلا
دنعرهتشاهللانكيملهنألرفسلابتاكلامعتسا
بولسأنأعمهلمعتساهنكلوهوهيهمسابنييليئارسإلا
لسنيفصاخلاهللامسابرلانألانهيرصمخيراتلا
رصمضرأنماوجرخنأىلإدهعلاهلإمهلناكهنألميهاربإ
ص(نادهتكرابميفةرمبوقعيهلمعتساو.)٦:٣جورخ(

ءابآلانأنمعنمتالجورخلاةيآنأىلع.)٤٩:١٨
لا«بلاغلامسالاناكوًانايحأمسالاكلذاولمعتسا
.)٤٦:٣و٤٥:٨صريسفترظنا(هللايأ»ميهولإو
يذلاةيضاملاهتايحركذبثرتكيملفسوينأحّجرملاو
لمعتسااذهلوهريغنود»هللا«مسالاًاعبطاهيفلمعتسا
هبراجتمظعأيفًارابهظفحيذلا»برلا«مسالابتاكلا

.هلةدابعلاًاصلخم
.)٣ع(هديسلحاجنوةكربةلعناكفًاحِجاَن
باعتألاديبعلااولوينأةفاكةداسلانأشنمناكِتْيَب

وهولامعألالهسهالورافيطوفنكللوقحلايفةقاشلا
كلذىلعرافيطوفلمحيذلالعلو.تيبلايفةمدخلا
.هلامجوفسويةثادح

يفًةَمْعِنُفُسوُيَدَجَوَف٤«٤،٥ ُهَلَّـكَوَف،ُهَمَدَخَو،ِهْيَنْيَعِ
َنيِحْنِمَناَكَو٥.ُهَلَناَكاَمَّـلُكِهِدَيَىلِإَعَفَدَوِهِتْيَبَىلَع
َتْيَبَكَراَبَّـبَّـرلٱَّـنَأُهَلَناَكاَمِّـلُكَىلَعَوِهِتْيَبَىلَعُهَلَّـكَو
ملٱ
ْ
َناَكاَمِّـلُكَىلَعِّـبَّـرلٱُةَكَرَبْتَناَكَو.َفُسوُيِبَبَسِبِّـيِْرصِ

يفُهَل لٱِ
ْ
يفَوِتْيَب حلٱِ

ْ
.»ِلَْق

٣٠:٢٧ص٢٤:٢ص١٩:١٩و١٨:٣ص

دبالويناربعلالصألاديفيامكةفيفخةمدخيأُهَمَدَخ
قحهكالمأوهتيبرومأنمهايإهالواملكبىنتعاهنأنم
.ةنامأنسحأبءانتعالا

يفُهَلَناَكاَمَّـلُكََكَرتَف«٦ ُهَعَمْنُكَيَْملَو.َفُسوُيِدَيِ
خلٱَّـالِإًائْيَشُفِرْعَي

ْ
َنَسَحُفُسوُيَناَكَو.ُلُكْأَييِذَّـلٱَزُْب

ملٱَنَسَحَوِةَروُّصلٱ
.»ِرَظْنَْ

١٦:١٢ليئومص١و٢٩:١٧ص

نمىنثتسمزبخلاارزعنبالاق.ماعطلايأَزْبُْخلٱَّـالِإ
فسويدييفهلناكاملككرتيأ»هلناكاملك«هلوق
نييرصملانألفسويدييفهماعطكرتيملولاق.زبخلاالإ
رظنا(نييناربعلايديأاهدعتيتلاةمعطألانولكأيالاوناك

متهيملرافيطوفنأىنعملافرمألاناكفيكو.)٤٣:٣٢ص
.هلةدعملاةمعطألاىوسب

:٢٩ص(ليحارهمأكِرَظْنَْملٱَنَسَحَوِةَروُّصلٱَنَسَح
١٧(.

ْتَعَفَرِهِدِّـيَسَةَأَرْمٱَّـنَأِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَبَثَدَحَو«٧
.»يِعَمْعِجَطْضٱ:ِتَلاَقَوَفُسوُيَىلِإاَهْيَنْيَع
١٣:١١ليئومص٢

ءابخلاتامزالمنييرصملاءاسننكتملِهِدِّـيَسَةَأَرْمٱ
يفءاجدقو.ًامئادهمامأةرفاسهديسةأرماتناكفعقاربلاو
يفهديسةأرمأوفسويأبنهبشتريطاسأةدعممألالاوقأ
ايتنأونوفوريليبةصقكلذنموهيلإهتعدامععانتمالا
وبنأةجوزاهيفيتلانيوخألاةصقواردفوسوتيلوبهيةصقو
رافيطوفةأرماهتبلطامرغصألااتابنمتبلطربكألاخألا
.ىبأففسوينم

يِعَمُفِرْعَيَاليِدِّـيَساَذَوُه:ِهِدِّـيَسِةَأَرْمٱِلَلاَقَوىَبَأَف«٨
يفاَم لٱِ

ْ
.»يِدَيَىلِإُهَعَفَدْدَقُهَلاَمُّلُكَو،ِتْيَب

٦:٢٥لاثمأ

نأهلزاجفسوينأضرُفولهنأةيآلاهذهةصالخ(
ةءورملاهيلعتبجوأللطابوهوًاعرشمثإلاكلذبكتري
املكىلعهنّمأهديسنأىلإرظنلابهابأينأةيناسنإلاو
.)هل

ألَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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يفَوُهَسْيَل«٩ لٱاَذٰهِ
ْ
يِّـنَعْكِسْمُيَْملَو.يِّـنِمَمَظْعَأِتْيَب

لٱَّـَّـرشلٱاَذٰهُعَنْصَأَفْيَكَف.ُهُتَأَرْمٱِكَّـنَأل،َِكْريَغًائْيَش
ْ

َميِظَع
.»؟ِهللاٱَىلِإُئِطْخُأَو
:١٢ليئومص٢و٦:٢نييوالو٢٠:٦ص٣٢و٦:٢٩لاثمأ

٥١:٤رومزمو١٣

مرحموهلبهينتلأساميباكترالهجواليأ(خلاَفْيَكَف
.)ينيدهجوويبدأهجونيهجونم

َهلْعَمْسَيَْملُهَّـنَأًامْوَيَفًامْوَيَفُسوُيْتَمَّـلَكْذِإَناَكَو«١٠
َ

ا
.»اَهَعَمَنوُكَيِلاَهِبِناَجِبَعِجَطْضَيْنَأ
٢٤و٦:٢٣لاثمأ

ةبرجتللهتبراحموفسويداهجةدشلنايبةيآلاهذه(
.)هفافعطرفو

لٱاَذٰهَوْحَنَثَدَحَّـمُث١١«١٣-١١
ْ

لٱَلَخَدُهَّـنَأِتْقَو
ْ
َتْيَب

لٱِلْهَأْنِمٌناَسْنِإْنُكَيَْملَو،ُهَلَمَعَلَمْعَيِل
ْ
يفَكاَنُهِتْيَب ِ

لٱ
ْ
ُهَبْوَثََكَرتَف.يِعَمْعِجَطْضٱ:ًةَلِئاَقِهِبْوَثِبُهْتَكَسْمَأَف١٢.ِتْيَب
يف َكَرَتُهَّـنَأْتَأَراَّـَملَناَكَو١٣.ٍجِراَخَىلِإَجَرَخَوَبَرَهَواَهِدَيِ
يفُهَبْوَث .»ٍجِراَخَىلِإَبَرَهَواَهِدَيِ
٧:١٣لاثمأ

لامعألانمهيلعناكامبموقيليأُهَلَمَعَلَمْعَيِل
.تيبلاليكوهنأرابتعاب

تيبلاولخةلعتناك.لجريأخلاٌناَسْنِإْنُكَيَْملَو
تيبلانكيملونظُيامىلعاهيلإاوعُدةميلولاجرلانم
.)١٤ع(ءاسنلانمًايلاخ

ْدَق!اوُرُظْنٱ:ْتَلاَقَو،اَهِتْيَبَلْهَأْتَداَناََّـهنَأ١٤«١٤،١٥
ِينَاْربِعٍلُجَرِباَنْيَلِإَءاَج

ٍّ
،يِعَمَعِجَطْضَيِلَّـَيلِإَلَخَد.اَنَبِعاَدُيِل

ُتْعَفَرِّـينَأَعِمَساَّـَملَناَكَو١٥ٍ.ميِظَعٍتْوَصِبُتْخََرصَف
َىلِإَجَرَخَوَبَرَهَويِبِناَجِبُهَبْوَثَكَرَتُهَّـنَأ،ُتْخََرصَوِيتْوَص
.»ٍجِراَخ

ِيناَْربِعٍلُجَرِباَنْيَلِإَءاَج
ٍّ

.خلارافيطوفءاجيأ

َىلِإُهُدِّـيَسَءاَجىَّـتَحاَهِبِناَجِبُهَبْوَثْتَعَضَوَف١٦«٢٠-١٦
لٱاَذٰهِلْثِمِبُهْتَمَّـلَكَف١٧.ِهِتْيَب

ْ
لٱَّـَيلِإَلَخَد:ًةَلِئاَقِمَالَك

ْ
ُدْبَع

لٱ
ْ

ِينَاْربِع
ُّ

ُتْعَفَراَّـَملَناَكَو١٨.يِنَبِعاَدُيِلاَنْيَلِإِهِبَتْئِجيِذَّـلٱ
١٩.ٍجِراَخَىلِإَبَرَهَويِبِناَجِبُهَبْوَثَكَرَتُهَّـنَأ،ُتْخََرصَوِيتْوَص
:ًةَلِئاَقِهِبُهْتَمَّـلَكيِذَّـلٱِهِتَأَرْمٱَمَالَكُهُدِّـيَسَعِمَساَّـَملَناَكَف
لٱاَذٰهِبَسَحِب

ْ
٢٠.َيَِمحُهَبَضَغَّـنَأَكُدْبَعِيبَعَنَصِمَالَك

يفُهَعَضَوَوَفُسوُيَذَخَأَف ملٱ،ِنْجِّـسلٱِتْيَبِ
َناَكيِذَّـلٱِناَكَْ

ملٱىَْرسَأ
يفَكاَنُهَناَكَو.ِهيِفَنيِسوُبَْحمِكِلَْ .»ِنْجِّـسلٱِتْيَبِ

رومزم٣٥و٦:٣٤لاثمأ١٢٠:٣رومزمو٢٣:١جورخ
١٥و٤٠:٣ص٣و٤٠:٢ص٢:١٩سرطب١و١٠٥:١٨
٤١:١٤و

يفركذُتملةملكلااذهو»رَهُسلا«ةيناربعلايفِنْجِّـسلٱ
جربهانعمويتآلاحاحصألايفوانهالإسدقملاباتكلا
ناكيتلاةنكثلانمًاءزجناكوهيفنجسُيناكريدتسم
.)٤٠:٣ص(طرشلاسيئرهنوكىلإرظنلابرافيطوفهيف
هتأرماىوكشقدصيملرافيطوفنأىلإدوهيلاورسفمبهذ
يفءاجاممنحنهارنيذلاو.فسويلتقلاهقدصولو
لوأيفًاريثكنجسلايفبذُعفسوينا)١٠٥:١٨رومزم(
نيزابخلاسيئروةاقسلاسيئررمأهلكونمنيبتيورمألا
.)٤و٣عرظنا(ًاعيرسهتءاربفرعهنأفسويىلإ

ِهْيَلِإَطَسَبَو،َفُسوُيَعَمَناَكَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَو٢١«٢٣-٢١
طُل
ْ

يفُهَلًةَمْعِنَلَعَجَو،ًاف ٢٢.ِنْجِّـسلٱِتْيَبِسيِئَرْيَنْيَعِ
ىَْرسَألٱَعيَِمجَفُسوُيِدَيَىلِإِنْجِّـسلٱِتْيَبُسيِئَرَعَفَدَف
يفَنيِذَّـلٱ َناَكَكاَنُهَنوُلَمْعَياوُناَكاَمُّلُكَو.ِنْجِّـسلٱِتْيَبِ
لٱَوُه

ْ
ًائْيَشُرُظْنَيِنْجِّـسلٱِتْيَبُسيِئَرْنُكَيَْملَو٢٣.َلِماَع

لٱ
ْ
ممَةَّـتَب يفاَّـِ ُّبَّـرلٱَناَكَعَنَصاَمْهَمَو،ُهَعَمَناَكَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِهِدَيِ
.»ُهُحِجْنُي

لاثمأو١٠٦:٤٦رومزمو١٢:٣٦و١١:٣و٣:٢١جورخ
٢ع٤و٤٠:٣ص٧:١٠لامعأو١:٩لاينادو١٦:٧

نمدبالونيمألابيثيهللانإتايآلاهذهنمرهظي
.هرهظيملمأنيمأللكلذرهظأءاوسهعفرينأ

َنوُعَبْرَألٱُحاَحْصَألَا

سيئروةاقسلاسيئرملحفسويريسفت
نيزابخلا

خلٱَوَْرصِمِكِلَمَيِقاَسَّـنَأِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَبَثَدَحَو«١
ْ
َزاَّـَب

ِمهِدِّـيَسَىلِإاَبَنْذَأ
َ
:ِهْيَّـيِصَخَىلَعُنْوَعْرِفَطَخَسَف٢،َْرصِمِكِلَما

خلٱِسيِئَرَوِةاَقُّسلٱِسيِئَر
ْ
.»َنيِزاَّـَب

١٦:١٤لاثمأ٢:١و١:١١ايمحن

تناكورمخلاكلملايقسييذلايأَْرصِمِكِلَمَيِقاَس
بتاكنإمهضعبىأراذهلو)١١ع(بنعلانمرمخلاهذه
نإستودوريهلوقليلدبىسومريغحاحصألااذه

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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يفنكيملهنألريعشلانمرمخلانوجرختسياوناكنييرصملا
نمًانرقرشعةثالثدعبستودوريهناكو.بنعمهدالب
دعبالإرصميفعرزُيملبنعلانإاولاقوفسويرصع
نكلوفسوينامزيفنكيملفليوطنامزبستودوريه
هنعلوقنملاهباتكيفكلذيفانيامبىتأهسفنستودوريه
ةرمخبرشيفاونذأنييرصملاةنهكنإ«هلوقوهوهنيع
.»ةحيبذلاىلعبنعلارمخنوبكسيمهنإ«هلوقو»بنعلا
يتلاناسحينبنعروبقلاىلعدجُوامًاضيأكلذيفنيو
وأةبيتوأ(ةبيثدنعروبقلاىلعوفسوينامزنممدقأيه
ديقانعلاروصورمثملامركلاموسرنممارهألاىلعو)ةبيط
نمو.رصميفةريثكنكامأيفناكبنعلانأىلعلدامم
عنصوهرصعةروصولالسيفبنعديقانعموسرلاكلت
نكيملهنأانلقوعقاولاريغبانملساذإواذه(.ًارمخريصعلا
اوناكنييرصملاناورصمعرازميفذئمويبنعنم
نكيملهنأكلذمزلتسيملريعشلارمخيأرزملانوجرختسي
رصمنوتأياوناكراجتلانإفبنعلارمخنمءيشرصميف
بيبزلاوبانعألااهيلإاولمحمهنأنمعناميأفرطقلكنم
ىلعضارتعالااذهنمنهوأرنملاننأةصالخلاو.رمخلاو
أبننأىلعلالدتسالاوأرفسلااذهبتاكىسومنأ
.)نولمأتملالمأتيلفبذكيقاسلا

مهنإ»ءامدقلانويرصملا«هباتكيفنسنكلونابأَزاَّـبَْخلٱ
.ًانسحهزبخاومكحأوزبخلالمعاونسحأ

يفاَمُهَعَضَوَف٣«٣،٤ يف،ِطَُّرشلٱِسيِئَرِتْيَبِسْبَحِ ِ
ملٱ،ِنْجِّـسلٱِتْيَب

َماَقَأَف٤.ِهيِفًاسوُبَْحمُفُسوُيَناَكيِذَّـلٱِناَكَْ
يفًاماَّـيَأاَناَكَو.اَمُهَمَدَخَفاَُمهَدْنِعَفُسوُيِطَُّرشلٱُسيِئَر ِ
حلٱ
ْ
.»ِسَْب
٢٣و٣٩:٢٠ص

.رافيطوفيأِطَُّرشلٱِسيِئَر
ىلإنيميظعلانيلجرلاكنيذرمأُهُلكوَفُسوُي...َماَقَأَف

يقبنكلو(لطابهبمهتُاامنأدقتعاهنأىلعلديفسوي
دبالففسويةءاربفرعدقرافيطوفناكنإلاقُينأانه
ىقبأاذاملوهدنعاهاقبأاذاملفهتارمابنذنقيتهنأنم
ةأرمللناكنألهدنعاهاقبأهنإلوقنف.نجسلايففسوي
اذإلجرلاهكلمياملكىلعيلوتستنأنييرصملادنع
روتكدلالاقامىلعمهرابخأنمرشُناممملُعامكاهكرت
ىلعلمحتاممةريثكرومأكلانههنأىلع.ثمسنيب
ةصقلاسانلالوادتوةئيدرلاةعمسلاكاهرمأىلعتوكسلا
نموهوهيلعدبعلاهتجوزليضفتورافيطوفىلإةلعلاةبسنو
ىلإهنمبرقأوهنمتنبهتجوزتناكامبرو.ءامظعلا
.ىولبلامتكىلعهتربجأيتلارومألانمكلذريغوأكلملا

هنأاهنمةريثكعاودًاضيأهلفنجسلايففسويهؤاقبإامأو
يقاسلارمأبمايقلاونجسلابةيانعلابعتهنعلمحيناك
ةيناثهيلإاهلوصووهبهتأرماقلعتىلعفوخلاوزابخلاو
ىلإداعُيوألتقُيالئلةيناثاهتفلاخمنمفسويفوخو
الذإكلذنمءيشلضرعتيملبتاكلاو.نجسلاباذع
.)إبنلااذهريطستنمهدصقميفهنمةدئاف

.)٣٩:٤صريسفترظنا(ةفيفخةمدخاَمُهَمَدَخَف

لُحاَُمهَالِكاَمُلَحَو٥«٨-٥
ْ

يفًام ُّلُك،ٍةَدِحاَوٍةَلْيَلِ
لُحٍدِحاَو

ْ
لُحِريِبْعَتِبَسَحِبٍدِحاَوُّلُكُهَم

ْ
ِكِلَميِقاَس:ِهِم

ملٱُهُزاَّـبَخَوَْرصِم
يفِناَسوُبْحَْ ُفُسوُيَلَخَدَف٦.ِنْجِّـسلٱِتْيَبِ

يفاَمِهْيَلِإ َلَأَسَف٧.ِناَّـمَتْغُماَُمهاَذِإَو،اَُمهَرَظَنَوِحاَبَّـصلٱِ
يفُهَعَمِنْيَذَّـللٱَنْوَعْرِفْيَّـيِصَخ ِمل:ِهِدِّـيَسِتْيَبِسْبَحِ

َ
اَذا

لٱِناَّـدَمْكُماَمُكاَهْجَو
ْ
لُحاَنْمُلَح:ُهَلَالاَقَف٨؟َمْوَي

ْ
َسْيَلَوًام

َهلَلاَقَف.ُُهِّـربَعُيْنَم
ُ

اَّـصُق؟ُريِباَعَّـتلٱِِهللاْتَسْيَلَأ:ُفُسوُياَم
.»َّـَيلَع
٢٨و٢:١١لاينادو٤١:١٦ص٤١:١٥ص٢:٢ايمحن
٤٧و

نوملعُيلاجررصعلاكلذيفناكخلاُهُِّـربَعُيْنَمَسْيَل
نومسُياوناكوًاصاخًالمعكلذنوذختيومالحألاريسفت
يفمهنمدحأنكيملو.)٤١:٨ص(ءامكحوةرحس
ىفنفسوينكلو.زابخلاويقاسلايملحرسفيلنجسلا
الإهملعيالكلذنأتبثأومالحألاريسفتىلعسانلاةردق
.هللا

لُحِةاَقُّسلٱُسيِئَرَّـصَقَف٩«١١-٩
ْ

َلاَقَوَفُسوُيَىلَعُهَم
يفُتْنُك:ُهَل لُحِ

ْ
يفَو١٠.يِماَمَأٌةَمْرَكاَذِإَويِم لٱِ

ْ
ُةَثَالَثِةَمْرَك

اَهُديِقاَنَعْتَجَضْنَأَواَهُرْهَزَعَلَطْتَخَرْفَأْذِإَيِهَو.ٍناَبْضُق
يفَنْوَعْرِفُسْأَكْتَناَكَو١١.ًابَنِع لٱُتْذَخَأَف.يِدَيِ

ْ
َبَنِع

يفُهُتَْرصَعَو لٱُتْيَطْعَأَو،َنْوَعْرِفِسْأَكِ
ْ

يفَسْأَك .»َنْوَعْرِفِدَيِ

لبقرمخلااوبرشيملنييرصملانإكرتولبلاقُهُتَْرصَع
دقومهتهلآلاهوبكسيوأاهومدقيملوسوخيتيماسبرصع
ةيآلاوىلوألاةيألاىلعمالكلانمرماممهنالطبتملع
يفهدهعاملوقلااذهىلعكرتولبلمحيذلالعلو.ةيناثلا
نأىلع.أطخأفدالبلارئاسهيلعساقفرصمدالبضعب

بارشوهوبنعلاريصعلبًارمخنكيملانهكلملابارش
اوناكامًاريثكمهنأىلعقرشلايفًاداتعملزيملشعنم
هبنيفهنوبرشيمثرامتخالايفذخأينأىلإريصعلانوقبي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ةماعدنعفرعُياماهوسفنلابيطيوًائيشباصعألا
.بالجلابنييروسلا

يفَسْأَكْلٱُتْيَطْعَأ نوعرفتيطعأيأَنْوَعْرِفِدَيِ
ةضيرعتناكسأكلانأرهاظلافهدييفاهايإًاعضاوسأكلا
.اهيلعرقتوفكلاىلععضوتلفسألا

ُةَثَالَّـثلٱ:ُُهريِبْعَتاَذٰه:ُفُسوُيُهَلَلاَقَف١٢«١٥-١٢
لٱ
ْ

يف١٣.ٍماَّـيَأُةَثَالَثَيِهِناَبْضُق ُنْوَعْرِفُعَفْرَيًاضْيَأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
يفَنْوَعْرِفَسْأَكيِطْعُتَف،َكِماَقَمَىلِإَكُّدُرَيَوَكَسْأَر ِهِدَيِ
لٱَك
ْ

يِنَتْرَكَذاَذِإاَمَّـنِإَو١٤.ُهَيِقاَسَتْنُكَنيِحَىلوُألٱِةَداَع
ِينُرُكْذَتَوًاناَسْحِإَّـَيلِإُعَنْصَتٌ،ْريَخَكَلُريِصَياَمَنيِحَكَدْنِع
ُختَو،َنْوَعْرِفِل

ْ
لٱاَذٰهْنِميِنُجِر

ْ
ْنِمُتِْقُرسْدَقِّـينَأل١٥.ِتْيَب

لٱِضْرَأ
ْ

يفِينوُعَضَوىَّـتَحًائْيَشْلَعْفَأَْملًاضْيَأاَنُهَو.َنيِّـيِنَاْربِع ِ
.ِنْجِّـسلٱ
:٤و٢:٣٦لاينادو٧:١٤ةاضقو٢٥و٤١٣:١٢صو١٨ع
:٥٢ايمرإو٣:٣رومزمو٢٥:٢٧كولم٢و٤١:٢٦ص١٩
١٥و٢٠:١٤ليئومص١و٢:١٢عوشي٢٣:٤٢اقول٣١
٤١:١٤ص٣٧:٢٨ص٢:٧كولم١و٩:١ليئومص٢و
١٢:٢٩جورخو

يرصملاةقفشجيهيلًالامجإهتصقبانهفسويأبنأُتِْقُرس
دريملهلعلوعادخلاوةنايخلابًادبعراصوًارحدولومهنأبهيلع
مهرشوهتوخإةحابقرهظينأةهاركليصفتلابهرمأبهئبنينأ
ىلعراعلابجوياماوتأينأنوبأيمهنإفسوفنلاءافرشنأش
.مهئابرقأ

ًالوقحونكاسماوكلمدقهلسنوبوقعيناكَنيِّـيِناَْربِعْلٱ
يمُسو.عبسرئبميكشونوربحيفناعنكضرأنم
ةوزغذنمةميدقةيمستلاهذهونييناربعلابهلسنوميهاربإ
ص(»يناربعلاب«ميهاربإيعُداهيفنإفنيطسلفلرموعلردك
كلمتناكناعنكضرأنأدريملفسوينكل.)١٤:١٣
اهنكسيتلاناعنكضرأنمقُرسهنأدارألبنييناربعلا
.ميهاربإاهيلإرجاهذنمنويناربعلا

خلٱُسيِئَرىَأَراَّـمَلَف١٦«١٦،١٧
ْ
َلاَق،ًادِّـيَجََّـربَعُهَّـنَأَنيِزاَّـَب

يفًاضْيَأاَنَأُتْنُك:َفُسوُيِل لُحِ
ْ

َءاَضْيَبِلَالِسُةَثَالَثاَذِإَويِم
يفَو١٧.ِيسْأَرَىلَع َنْوَعْرِفِماَعَطِعيَِمجْنِمَىلْعَألٱِّـلَّـسلٱِ
خلٱِةَعْنَصْنِم

ْ
.»ِيسْأَرْنَعِّـلَّـسلٱَنِمُهُلُكْأَتُروُيُّطلٱَو.ِزاَّـَب

٨:١سوماع

ىلعمهلامحأنولمحينويرصملالاجرلاناكِيسْأَرَىلَع
فاتكألاىلعاهلامحألمحتتايرصملاءاسنلاتناكوسوؤرلا
.ستودوريهدافأامىلع

نمنوعرفلزابخلاهعنصياميأِزاَّـبَْخلٱِةَعْنَص
.ةمعطألا

ُةَثَالَّـثلٱ:ُُهريِبْعَتاَذٰه:َلاَقَوُفُسوُيَباَجَأَف١٨«١٨،١٩
يف١٩.ٍماَّـيَأُةَثَالَثَيِهِلَالِّـسلٱ ُنْوَعْرِفُعَفْرَيًاضْيَأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
لَعُيَو،َكْنَعَكَسْأَر

ِّـ
َكَْمَحلُروُيُّطلٱُلُكْأَتَو،ٍةَبَشَخَىلَعَكُق

.»َكْنَع
٤:١٢ليئومص٢و١٠:٢٦عوشيو٢١:٢٢ةينثت١٣ع١٢ع

.هعطقييأَكَسْأَرُعَفْرَي

يفَثَدَحَف«٢٠ لٱِ
ْ
ُهَّـنَأ،َنْوَعْرِفِدَاليِمِمْوَي،ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ِجلًةَميِلَوَعَنَص
َ

َسْأَرَوِةاَقُّسلٱِسيِئَرَسْأَرَعَفَرَو،ِهِديِبَعِعيِم
خلٱِسيِئَر

ْ
.ِهِديِبَعَْنيَبَنيِزاَّـَب

٦:٢١سقرم١٤:٦ىّتم

عفرَنيِزاَّـبَْخلٱِسيِئَرَسْأَرَوِةاَقُّسلٱِسيِئَرَسْأَرَعَفَر
ةيانكيناثلاسأرلاعفرونأشلاءالعإنعةيانكلوألاسأرلا
»نع«وهيذلارجلافرحنيينعملانيبقرفلاوعطقلانع
.ةرشعةعساتلاةيآلايفامىلعيناثلايف

ىَطْعَأَف.ِهِيْقَسَىلِإِةاَقُّسلٱَسيِئَرَّـدَرَو٢١«٢٣-٢١
لٱ
ْ

يفَسْأَك خلٱُسيِئَراَّـمَأَو٢٢.َنْوَعْرِفِدَيِ
ْ
اَمَكُهَقَّـلَعَفَنيِزاَّـَب

َهلََّـربَع
ُ

َفُسوُيِةاَقُّسلٱُسيِئَرْرُكْذَيَْملْنِكٰلَو٢٣.ُفُسوُياَم
.»ُهَيِسَنْلَب
٣١:١٢رومزمو١٩:١٤بويأ١٩ع٢:١ايمحن١٣ع
٦:٦سوماعو١٦و٩:١٥ةعماجو

.فسويهلاقاممتيأ
ءاخرلامايأيفمهقلاخسانلاىسنيامًاريثكُهَيِسَن
فسوييرصملايقاسلايسننأنمبجعالفدغرلاو
.نيجسلادبعلايناربعلا

َنوُعَبْرَألٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

رصمىلعهمكحونوعرفملحفسويريسفت
هجاوزو

ىَأَرَنْوَعْرِفَّـنَأِناَمَّـزلٱَنِمِْنيَتَنَسِدْعَبْنِمَثَدَحَو«١
لُح
ْ

.»ِرْهَّـنلٱَدْنِعٌفِقاَوَوُهاَذِإَو،ًام

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
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يفناتنسفسويىلعىضقتنأدعبًامْلُحىَأَرَنْوَعْرِف
ةعفرلاهذهنكتملوةوقلاوةماركلاماقمىلإعفُرنجسلا
يفامكداهتجالابناسنإلاهيتأيامماهريغوأةراهملاةطساوب
لثمفهللاةيانعبتناكلبةيركسعلاوةيسايسلارومألا
رصنذخوبناهكلململحلارسفمايألبابيفلاينادلثمفسوي
.كانهةمظعلانمهيلإراصامىلإراصو

اهبينعيةيرصمةظفليهو»روي«ةيناربعلايفِرْهَّـنلٱ
باتكلايفًابلاغاهبىنعُيولينلايأميظعلارهنلانويرصملا
)٦و١٢:٥لايناد(ًاضيأةلجدرهنلهيفتءاجاهنكلسدقملا
.)٢٨:١١بويأ(ميظعرهنلكلو

مايأيفرصمفسويمكحيذلاكلملانأنظُيناكو
ىأرنكلًاراهتشاةاعرلاكولمرثكأناكيذلاسيفوبأهكلم
مهتقالعىلإرظنلابنييرصملايفهلةلاسريفكوكنوناقلا
ةلودلاكولممظعأثلاثلااهمنيماكلملاهنأةسمخلارافسألاب
.رصمكولمرخآوةرشعةيناثلا

ِةَنَسَحِرْهَّـنلٱَنِمٍةَعِلاَطٍتاَرَقَبُعْبَساَذَوُهَو٢«٤-٢
ملٱ
يفْتَعَتْرٱَفِ،مْحَّـللٱِةَنيِمَسَوِرَظْنَْ ُعْبَساَذَوُهَّـمُث٣.ٍةَضْوَرِ
ملٱِةَحيِبَقِرْهَّـنلٱَنِماَهَءاَرَوٍةَعِلاَطىَرْخُأٍتاَرَقَب

ِةَقيِقَرَوِرَظْنَْ
لٱِبِناَجِبْتَفَقَوَفِ.مْحَّـللٱ

ْ
٤.ِرْهَّـنلٱِئِطاَشَىلَعَىلوُألٱِتاَرَقَب

لٱِتَلَكَأَف
ْ
لٱُتاَرَقَب

ْ
ملٱُةَحيِبَق

لٱِمْحَّـللٱُةَقيِقَّـرلٱَوِرَظْنَْ
ْ
َعْبَّـسلٱِتاَرَقَب

حلٱ
ْ

ملٱَةَنََس
.»ُنْوَعْرِفَظَقْيَتْسٱَو.َةَنيِمَّـسلٱَوِرَظْنَْ

ضرألاىلإًازمرنييرصملادنعةرقبلاتناكٍتاَرَقَب
رهننملبانسلاوتارقبلاعلطتنأةرورضلابناكوةحالفلاو
مدعلرهنلاكلذىلعةفقوتملبانسلاورقبلاةايحنأللينلا
ردانكلذواهفارطأضعبيفالإ(رصمضرأيفرطملاعوقو
كلذناضيفنماهتابنواهناويحةايحواهبصخلكف)ًادج
باتكةخسنيفو.سِسإلتارقبعبسنوفقياوناكو.رهنلا
ةسدقملاعبسلاتارقبلاةروصنالامرتسمللتاومألا
.دوبعملالجعلاو

تناكوبشعلاةريثكلاضرألاانهةضورلاٍةَضْوَر
.لينلائطاوشىلعةريثكضايرلا

يفٍةَعِلاَطَلِباَنَسُعْبَساَذَوُهَو.ًةَيِناَثَمُلَحَفَماَنَّـمُث«٥ ِ
.»ٍةَنَسَحَوٍةَنيِمَسٍدِحاَوٍقاَس

يف...َلِباَنَسُعْبَس ومنتيتلاةطنحلاىمستٍدِحاَوٍقاَسِ
لوقو.لبانسةدعقاسلاىلعنوكيهنألةفعاضملارصميف

ةطنحلاباوذتغينأراعلانمنورينييرصملانإستودوريه
اميسالولكايهلايفموسرلانمدهوشامهلطبأريعشلاو
نونتعيانناكنييرصملانأاهنمرهظفةبيثضرألكايه
وريبسملاق.ًافرشهنوريلبًاراعكلذنوريالوامهعرزب
لصحتيتلابوبحلانماهريغوةطنحلانييرصملاماعطناك«
.»ستودوريهلاقاملًافالخةرثكبرصمضرأنم

لَمَوٍةَقيِقَرَلِباَنَسُعْبَساَذَوُهَّـمُث٦«٦،٧
ْ

ِحيِّـرلٱِبٍةَحوُف
َلِباَنَّـسلٱُةَقيِقَّـرلٱُلِباَنَّـسلٱِتَعَلَتْبٱَف٧.اَهَءاَرَوٍةَتِباَنِةَّـيِقَّْـرشلٱ
ملٱَةَنيِمَّـسلٱَعْبَّـسلٱ

لُحَوُهاَذِإَوُنْوَعْرِفَظَقْيَتْسٱَو.َةَئِلَتْمُْ
ْ

.»ٌم
١٣:١٥عشوهو١٩:١٢و١٧:١٠لايقزحو٢٧:٢١بويأ
٤:٨نانويو

ةيبرغلاحيرلابوبهنيطسلفيفبلغيةَّـيِقَّْـرشلٱِحيِّـرلٱ
ةسبايلايراحصلانميتأتفةيقرشلاامأةيقرشلاحيرلاو
عاـونأرـئـاسوبـاشـعألاولـوـقـبلـابرضـتةرـاحنـوكــتف
حيرلاوةيبونجلاحيرلابوبهرصميفبلغيو.تاعورزملا
نيسمخلاحيربفرعُتةيبونجةيقرشحيركلانهوةيلامشلا
دالبيراحصنماهيلإيتأتنيسامخلابمهتماعاهيمسُيو
يفةيقرشلارارضأنمرثكأرصميفتابنلابرضتفبرعلا
يفسيلو.رابغلانمهلمحتاملًاريثكسانلابرضتونيطسلف
دارياذهلفةيلصألاعبرألاحايرلاىوسلءامسأةيناربعلا
.ةيبونجلاةيقرشلاانهةيقرشلاب

يفَناَكَو«٨ اَعَدَوَلَسْرَأَف،ْتَجَعَزْنٱُهَسْفَنَّـنَأِحاَبَّـصلٱِ
ُنْوَعْرِفْمِهْيَلَعَّـصَقَو،اَهِئاَمَكُحَعيَِمجَوَْرصِمِةَرَحَسَعيَِمج
لُح
ْ

.َنْوَعْرِفِلُُهِّـربَعُيْنَمْنُكَيْمَلَف.ُهَم
١٩و١٨و٨:٧و٢٢و٧:١١جورخ١٩و٤:٦و٢:١لايناد
:٢٩ءايعشإ٢:١ىّتم٤:٧و٢:٢و١:٢٠لاينادو٩:١١و
١٤

»ةرحسلاب«دوصقملانأحّجرملانيرسفملادحألاقِةَرَحَس
ةءارقيفنوعرابلامهونييرصملادنعنوسدقملاةبتكلاانه
نومسياوناكةميدقلاةنمزألالهأنكل.هتباتكوفيلغوريهلا
ةيرشبلاةقاطلاقوفمهمولعنأمهرابتعالةرحسلابءاملعلا
نوفرعُياوناكنممهلثمو.مهتماعتافارخلاهذهتمعو
نوقدصُياوناكةماعلانعمهعافترالمهنإفًاضيأءامكحلاب
ةرثكولاملاةرفوىلإةليسورحسلاوميجنتلاليطابأاوذختاف
يفرحسلاةحصسانلاداقتعاعويشىلعكلدياممو.دجملا
.)٤٤:٥ص(هسفنفسويهاتأامةنمزألاكلت

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
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يفدهجلااولذبءامكحلالعلُهُِّـربَعُيْنَمْنُكَيْمَلَف
اونّكسينأالونوعرفاوعنقينأاوعيطتسيملمهنكللايتحالا
.هقلق

لٱُرَّـكَذَتَأاَنَأ:َنْوَعْرِفِلِةاَقُّسلٱُسيِئَرَلاَقَّـمُث٩«١٤-٩
ْ
َمْوَي

يفيِنَلَعَجَف،ِهْيَدْبَعَىلَعَطَخَسُنْوَعْرِف١٠.َياَياَطَخ ِسْبَحِ
خلٱَسيِئَرَواَنَأِطَُّرشلٱِسيِئَرِتْيَب

ْ
لُحاَنْمُلَحَف١١.َنيِزاَّـَب

ْ
ًام

يف ِريِبْعَتِبَسَحِبٍدِحاَوُّلُكاَنْمُلَح.َوُهَواَنَأٍةَدِحاَوٍةَلْيَلِ
لُح
ْ

ِينَاْربِعٌمَالُغاَنَعَمَكاَنُهَناَكَو١٢.ِهِم
ٌّ

ِسيِئَرِلٌدْبَع
لُحاَنَلََّـربَعَف،ِهْيَلَعاَنْصَصَقَفِطَُّرشلٱ

ْ
ٍدِحاَوِّـلُكِلََّـربَع.اَنْيَم

لُحِبَسَحِب
ْ

َىلِإاَنَأِينَّـدَر.َثَدَحاَذَكٰهاَنَلََّـربَعاَمَكَو١٣.ِهِم
،َفُسوُياَعَدَوُنْوَعْرِفَلَسْرَأَف١٤.ُهَقَّـلَعَفَوُهاَّـمَأَويِماَقَم
َىلَعَلَخَدَوُهَباَيِثَلَدْبَأَوَقَلَحَف.ِنْجِّـسلٱَنِمِهِباوُعَْرسَأَف
.»َنْوَعْرِف

٤٠:٥ص٣٩:٢٠ص٣و٤٠:٢صو٢٣و٤٠:١ص
رومزم٢٢و٤٠:٢١ص١٩ىلإ٤٠:١٢ص٣٧:٣٦ص
٢:٨ليئومص١و٤٠:١٥ص٢:٢٥لايناد١٠٥:٢٠
٨و١١٣:٧رومزمو

نوقلطياوناكامنييرصملانإستودوريهلاقَقَلَحَف
نوينيطسلفلاناكو.نزحلاتاقوأيفالإمهاحلومهعورف
راثآلاىلعدهوشو.ةيلوجرلاةنيزىحللانودعيذئموي
فسويناككلذلوىحلبنيروصمءايندألاوىرسألاةيرصملا

يفلوثملاىلإيعُداملفةيحللاوعرفلاليوطنجسلايف
فسوينأانهرابتعالاقحتسياممو.امهقلحنوعرفةرضح
ىلإاهيفعفُرمالحألابوهمالحأبةيدوبعلاورصمىلإقيس
ىشوملاءادرلاهنعاوعلخهتوخإنإو.ةداعسلاوةدايسلاماقم
بجلايفهوحرطهتوخإو.صوبلابايثرصمكلمهسبلأو
نوعرفوًادبعهوعابهتوخإو.نجسلانمهعفرنوعرفو
.ًاديسهلعج

لُحُتْمُلَح:َفُسوُيِلُنْوَعْرِفَلاَقَف١٥«١٩-١٥
ْ

َسْيَلَوًام
ًامَالْحَأُعَمْسَتَكَّـنِإ،ًالْوَقَكْنَعُتْعِمَساَنَأَو.ُُهِّـربَعُيْنَم
ُبِيُجيُهللاَا.ِيلَسْيَل:َنْوَعْرِفُفُسوُيَباَجَأَف١٦.اََهِّـربَعُتِل
يفُتْنُكِّـينِإ:َفُسوُيِلُنْوَعْرِفَلاَقَف١٧.َنْوَعْرِفِةَمَالَسِب ِ
لُح
ْ

ٍةَعِلاَطٍتاَرَقَبُعْبَساَذَوُهَو١٨،ِرْهَّـنلٱِئِطاَشَىلَعًافِقاَويِم
يفْتَعَتْرٱَف.ِةَروُّصلٱِةَنَسَحَوِمْحَّـللٱِةَنيِمَسِرْهَّـنلٱَنِم .ٍةَضْوَرِ
ِةَحيِبَقَوٍةَلوُزْهَماَهَءاَرَوٍةَعِلاَطىَرْخُأٍتاَرَقَبُعْبَساَذَوُهَّـمُث١٩
يفْرُظْنَأَْملِ.مْحَّـللٱِةَقيِقَرَوًاّدِجِةَروُّصلٱ اَهَلْثِمَْرصِمِضْرَأِّـلُكِ
يف لٱِ

ْ
.»ِةَحاَبَق
لامعأو٢:٣٠لايناد٥:١٦لاينادو٢٥:١٤رومزمو١٢ع

٢٨و٢:٢٢لاينادو٤٠:٨ص٣:٥سوثنروك٣:١٢٢
١ع٤:٢و٤٧و

يناربعلالصألاديفيامكإلكلاةريثكضرأيأٍةَضْوَر
.)٢عريسفترظنا(

ىلعمالكلانوعرفطسبانهِمْحَّـللٱِةَقيِقَرَو...ٍةَلوُزْهَم
رهظيامك)٧-٣ع(يفبتاكلاهطسباممرثكأهملح
.ةلباقملاب

لٱِتَلَكَأَف٢٠«٢٠،٢١
ْ
لٱَوُةَقيِقَّـرلٱُتاَرَقَب

ْ
لٱُةَحيِبَق

ْ
ِتاَرَقَب

اََّـهنَأْمَلْعُيَْملَو.اَهَفاَوْجَأْتَلَخَدَف٢١.َةَنيِمَّـسلٱَىلوُألٱَعْبَّـسلٱ
يفْتَلَخَد يفاَمَكًاحيِبَقاَهُرَظْنَمَناَكَف.اَهِفاَوْجَأِ .ِلَّـوَألٱِ
.»ُتْظَقْيَتْسٱَو

ملاهنأكتناكفكلذتامالعرهظتملويأ(ْمَلْعُيَْملَو
.)اهلكأت

يفُتْيَأَرَّـمُث٢٢«٢٢،٢٣ لُحِ
ْ

َلِباَنَسُعْبَساَذَوُهَويِم
يفٍةَعِلاَط ُعْبَساَذَوُهَّـمُث٢٣.ِةَنَسَحَوٍةَئِلَتُْممٍدِحاَوٍقاَسِ
لَمٍةَقيِقَرٍةَسِباَيَلِباَنَس

ْ
.»اَهَءاَرَوٍةَتِباَنِةَّـيِقَّْـرشلٱِحيِّـرلٱِبٍةَحوُف

ملورجحاهنأكةسباييأ»تومنص«ةيناربعلايفٍةَسِباَي
.عضوملااذهريغيفةملكلاهذهدرت

َعْبَّـسلٱَلِباَنَّـسلٱُةَقيِقَّـرلٱُلِباَنَّـسلٱِتَعَلَتْبٱَف٢٤«٣٣-٢٤
حلٱ
ْ

لُقَف.َةَنََس
ْ

َلاَقَف٢٥.ُِينِربُْخيْنَمْنُكَيَْملَوِةَرَحَّـسلِلُت
لُح:َنْوَعْرِفِلُفُسوُي

ْ
َنْوَعْرِفُهللاٱََربْخَأْدَق.ٌدِحاَوَنْوَعْرِفُم

لَا٢٦.ٌعِناَصَوُهاَمِب
ْ
حلٱُعْبَّـسلٱُتاَرَقَب

ْ
.َنيِنِسُعْبَسَيِهُةَنََس

حلٱُعْبَّـسلٱُلِباَنَّـسلٱَو
ْ

لُحَوُه.َنيِنِسُعْبَسَيِهُةَنََس
ْ

.ٌدِحاَوٌم
لٱَو٢٧

ْ
لٱُةَقيِقَّـرلٱُعْبَّـسلٱُتاَرَقَب

ْ
َيِهاَهَءاَرَوْتَعَلَطيِتَّـلٱُةَحيِبَق

لٱُعْبَّـسلٱُلِباَنَّـسلٱَو.َنيِنِسُعْبَس
ْ

ملٱُةَغِراَف
لَْ
ْ

ِحيِّـرلٱِبُةَحوُف
ُتْمَّـلَكيِذَّـلٱُرْمَألٱَوُه٢٨.ًاعوُجَنيِنِسَعْبَسُنوُكَتِةَّـيِقَّْـرشلٱ
اَذَوُه٢٩.ٌعِناَصَوُهاَمَنْوَعْرِفِلُهللاٱَرَهْظَأْدَق.َنْوَعْرِفِهِب
يفًاميِظَعًاعَبَشٌةَمِداَقَنيِنِسُعْبَس َّـمُث٣٠.َْرصِمِضْرَأِّـلُكِ
يفِعَبَّـشلٱُّلُكىَسْنُيَف،ًاعوُجَنيِنِسُعْبَساَهَدْعَبُموُقَت ِضْرَأِ
جلٱُفِلْتُيَوَْرصِم

ْ
يفُعَبَّـشلٱُفَرْعُيَالَو٣١.َضْرَألٱُعُو ِضْرَألٱِ

جلٱَكِلٰذِلْجَأْنِم
ْ

اَّـمَأَو٣٢.ًاّدِجًاديِدَشُنوُكَيُهَّـنَأل،ُهَدْعَبِعُو
حلٱِراَرْكَتْنَع

ْ
ُل
ْ

ألَف،ِْنيَتَّـرَمَنْوَعْرِفَىلَعِم
َ
ْنِمٌرَّـرَقُمَرْمَألٱَّـن

ُنْوَعْرِفْرُظْنَيِلَنآلٱَف٣٣.ُهَعَنْصَيِلٌِعْرسُمُهللاٱَو،ِهللاٱِلَبِق
لَعَْجيَوًاميِكَحَوًاريِصَبًالُجَر

ْ
.»َْرصِمِضْرَأَىلَعُه

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
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٤:١ايؤرو٤٥و٢٩و٢:٢٨لايناد٤:٧لاينادو٨ع
٢٣:١٩ددع٤٧:١٣ص٥٤ع٤٧ع٢٥ع٨:١كولم٢
١١و٤٦:١٠ءايعشإو

تناكهيئارموملحلارومأنأتايآلاهذهنمدافتسي(
ثداوحلانمالهللالامعأنمناكهنإوتاراعتساوتايانك
ةيرشبلاةهابنلابالهللانالعإبهرسففسوينإوةيعيبطلا
ريرقتللنوكيةيناربعلاوباتكلاحالطصايفراركتلانإو
.)ةيبرعلاةغللايفامكديكوتلاو

،ِضْرَألٱَىلَعًاراَّـظُنْلِّـكَوُيَفُنْوَعْرِفْلَعْفَي٣٤«٣٧-٣٤
يفَْرصِمِضْرَأِةَّـلَغَسُْمخْذُخْأَيَو ٣٥،ِعَبَّـشلٱيِنِسِعْبَسِ
جلٱَنيِنِّـسلٱِهِذٰهِماَعَطَعيَِمجَنوُعَمْجَيَف

ْ
لٱِةَدِّـَي

ْ
َنوُنِزَْخيَو،ِةَمِداَق

َحتًاحْمَق
ْ

يف.ًاماَعَطَنْوَعْرِفِدَيَت ملٱِ
٣٦.ُهَنوُظَفَْحيَوِنُدُْ

ألِلًَةريِخَذُماَعَّـطلٱُنوُكَيَف
َ

جلٱيِنِسِعْبَسِلِضْر
ْ

ُنوُكَتيِتَّـلٱِعُو
يف جلٱِبُضْرَألٱُضِرَقْنَتَالَف.َْرصِمِضْرَأِ

ْ
َنُسَحَف٣٧.ِعُو

لٱ
ْ

يفُمَالَك يفَوَنْوَعْرِفْيَنْيَعِ .»ِهِديِبَعِعيَِمجِنوُيُعِ
ص٤٨ع٣:٦ءايعشإو١٣:٥كولم٢و٨ىلإ٦:٦لاثمأ

٧:١٠لامعأ١٩و٤٧:١٥

ىنعملاو»ضرأسمخ«ةيناربعلايفِضْرَأِةَّـلَغَسُْمخ
فذحلاىلعلديذلاو.يبرعلانتملايفامكاهتلغسمخ
ناكو.نزُخوًاحمقناكسمخلاكلذنأفوذحملانييعتو
ناكفلالغلارشُعكلملانوطعياوناكرصملهأنأنظي
ينسيفمهيلعًاليقثسيلكلذيفعضهايإمهؤاطعإ
اماوملعمهنأحّجريودهعُتملةرثكاهلالغةرثكلبصخلا
مهلمحومهيلعففخاممكلذناكفنوعرفملحنمناك
سُمخةضيرفلافسويلعجمثنمو.لالغلارخذىلع
.كلملللالغلا

اَذٰهَلْثِمُدِجَنْلَه:ِهِديِبَعِلُنْوَعْرِفَلاَقَف٣٨«٣٨،٣٩
اَمَدْعَب:َفُسوُيِلُنْوَعْرِفَلاَقَّـمُث٣٩؟ِهللاٱُحوُرِهيِفًالُجَر
.»َكَلْثِمٌميِكَحَوٌريِصَبَسْيَل،اَذٰهَّـلُكُهللاٱَكَمَلْعَأ

٤:٨لاينادو٢:٦لاثمأو٣٢:٨بويأو٢٧:١٨ددع
٦:٣و١٤و٥:١١و١٨و

فسوينلعأ.)هماهلإوأهللاسفنيأ(ِهللاٱُحوُرِهيِف
نالعإنملبهسفننمهلاقامفرعيملهنأرمألالوأنم
نمهيفنأهلعفوفسويلوقنمنوعرفىأرف)١٦ع(هللا
ملحلاريسفتىلعرصتقيملهنإفملعلاكلذىلعهردقيامهللا
ريغلوهتكلمملوهلًاميظعًاريخهحصنبهلنابأوهحصنلب

هطالبلهأونوعرفهبسنتسااذهلوسانلانمنييرصملا
.بعشلاعيمجونوعرفتيبىلعنوكينأهاروشو

ُعيَِمجُلِّـبَقُيَكِمَفَىلَعَو،يِتْيَبَىلَعُنوُكَتَتْنَأ«٤٠
لٱَّـنِإَّـالِإ.يِبْعَش

ْ
.»َكْنِمَمَظْعَأِهيِفُنوُكَأَّـِيسْرُك

٢٢و١٠٥:٢١رومزم٢:١٢رومزمو١٠:١ليئومص١
٧:١٠لامعأو

ناكىتحكلملايناثذئمويطالبلاسيئرناكيِتْيَبَىلَع
.ٍناثكلمةلزنمب

باتكلايفليبقتلاءاجيِبْعَشُعيَِمجُلِّـبَقُيَكِمَفَىلَع
١٠:١ليئومص١(ماركإلاوةعاطلاوةبحملانعةيانكسدقملا
يبعشلكىلعبجومينأةرابعلاىنعمف.)٢:١٢رومزمو
اهبهوفتةملكلكبلمعيىتحكمركيوكعيطيوكبحينأ
.كرماوأب

.كلُملايأَّـِيسْرُكْلٱ

لَعَجْدَق.ْرُظْنٱ:َفُسوُيِلُنْوَعْرِفَلاَقَّـمُث٤١«٤١،٤٢
ْ
َكُت

ِهِدَيْنِمُهَمِتاَخُنْوَعْرِفَعَلَخَو٤٢.َْرصِمِضْرَأِّـلُكَىلَع
يفُهَلَعَجَو لَأَوَفُسوُيِدَيِ

ْ
َقْوَطَعَضَوَو،ٍصوُبَباَيِثُهَسَب

يفٍبَهَذ .»ِهِقُنُعِ
٢٧:٩و٢٦:١جورخ٨و٨:٢و٣:١٠ريتسأ٦:٣لايناد
٢٩و٥:٧لايناد٨:١٥ريتسأو٢٨:٣٩و١٨و

كلذبفسويناكفرماوألاهبمتخييذلاُهَمِتاَخ
.كلملاك

ةيناربعلاميجلاو»شيدج«يناربعلالصألايفٍصوُبَباَيِث
ناتكاهانعموةيرصمةملكلاونييرصملاةماعدنعميجلاك
جورخ(نويواللاةنهكلاهسبلياممكلذناكوضيبأيقن

ةيبرعلايفصوبلاو(صوبةيناربعلايفهمساو.)خلا٣٥:٢٨
جابيدلاوزقلاوضيبألاريرحلابةغللابتكبرسُفوسقمدلا
هبزاتمااممناكسيفنلاباتكلانألدياذهو)ناتكلاو
ةنبابجوزتاملفسويلعلوةنهكلاوطالبلارباكأوكولملا
.ةنهكلاماقميفبسُحنهاك

امككلُملاتامالعنمقوطلااذهناكٍبَهَذَقْوَط
.ةيرصملاتاّيداعلانمنيبت

يفُهَبَكْرَأَو«٤٣ .»اوُعَكْرٱ«ُهَماَمَأاوُداَنَو،ِةَيِناَّـثلٱِهِتَبَكْرَمِ
.»َْرصِمِضْرَأِّـلُكَىلَعُهَلَعَجَو
٧:١٠لامعأو٢٦و٤٥:٨و٤٢:٦ص٦:٩ريتسأ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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نأهموقلنيبيللافتحالااذهنوعرفىتأةَيِناَّـثلٱِهِتَبَكْرَم
هبيرجتةبكرميفرهظيامىلعناكومهمكاحراصفسوي
.فسويبىرخأةبكرماهءارويرجتو

كلذىنعممهضعبلاقف»كربا«ةيناربعلايفواوُعَكْرٱ
نوكيوفسويلكلذىلعباطخلانوكيفًاديعسنكوحرفا
جهتبامهلوقبفسويمادقنودانياوناكنيدانملانأىنعملا
كلذبرمؤيناكبعشلانأىلعلدتةنيرقلانكلو.دعساو
قبساممدعبأو.ةحيحصلاةمجرتلايهةيبرعلاةمجرتلانوكتف
يفكوربلاو(.»كلملايحيل«مهلوقباهايإمهضعبريسفت
.)لمجلابصاخهنكلعوكرلانمبرقيةيبرعلا

َكِنوُدِبَف.ُنْوَعْرِفاَنَأ:َفُسوُيِلُنْوَعْرِفَلاَقَو٤٤«٤٤،٤٥
يفُهَلْجِرَالَوُهَدَيٌناَسْنِإُعَفْرَيَال اَعَدَو٤٥.َْرصِمِضْرَأِّـلُكِ
َتْنِبَتاَنْسَأُهاَطْعَأَو.»َحيِنْعَفَتاَنْفَص«َفُسوُيَمْسٱُنْوَعْرِف
ِضْرَأَىلَعُفُسوُيَجَرَخَف.ًةَجْوَزَنوُأِنِهاَكَعَراَفيِطوُف
.»َْرصِم
٣٠:١٧لايقزح

ىلعامهانعمناتيرصمناتملكلاناتاهَحيِنْعَفَتاَنْفَص
»ءايحألاتوق«وأ»ةايحلاماعط«كوكنوناقلالاقام
نأنيريسفتلاىلعىنعملاو»ملاعلاصلخمب«رخآاهرسفو
نممهذاقنإومهماعطوأءايحألاتوقةلعناكفسوي
مهضعبنظوحمقلانمزىلإةطنحلانزخنمهاتأامبتوملا
اذهليوغلدنسالنكلو»رارسألانلعم«كلذىنعمنأ
.نظلا

ةهالإتانو»تانةبوبحم«اهانعمةيرصمةظفلَتاَنْسَأ
.نيينامورلادنعافرنيمكنييرصملادنعةمكحلا

.)٣٩:١صريسفترظنا(َعَراَفيِطوُف
كلذلوسمشلااهانعمةيرصمةملكًاضيأهذهوَنوُأ
نوينانويلاوسمشتيبيأ»شمشتيب«نويناربعلااهامس
لكيهبترهتشاو»سلوسموديبوأ«نوينيتاللاو»سيلوبويله«
ضعبيفسرفلاهمدهلكيهلااذهو.سمشلايأ»ار«
هراثآوهلالطإىلإرظنلابنأشاذلازيالهنكلةيلاخلاروصعلا
دهعلاةديعبلاةيفيلغوريهلاموسرلابىطغملادومعلااهنمو
ىلإةدمعألانمًاريثكالوغيلاكروطاربمألاهضرأنملقنو
لامشلايفوةرهاقلانملايمأةتسدمأىلعنوأو.ةيمور
ًايناربعًايعارنأيفًالاكشإمهضعبىأرو.اهنميقرشلا
عمفسوييأيعارلااذهناوسمشلانهاكةنباجوزتي
ةينثوبنرتقيدحاولاهلإلاةدبعيأنيدحوملانمناكهنأ
نكلو.كلملايناثريصيرافيطوفلدبعهنإونينثولانمدعُيو
سيلةيلاعلابترلاىلإقرشلايفدبعلاءاقترانأررقملانم
رسُأيفًارارحأاودلُونممناكنإاميسالوثودحلاردانب

نأبًاديبعنوريصيسانلاناكو.نيبذهملانماوناكوةفيرش
نوكينأقفتيفبرحلايفنورسؤيوأنوساخنلامهقرسي
وهامىلإرومألانمرمألعفرُيفهلصأيفءارمألانمدبعلا
ةنهكلانمًادحأنظنالو.فسويرمأنمناكامكهللهأ
يفكلملايناثلةجوزهتنبانوكتنأضفريناكنييرصملا
الإهغلبامغلبيملفسوينأىلعلعفلابكلملاويسركلا
ًالمعهلمعناكو.ريدقءيشلكىلعهللاوةيهلإلاةيانعلاب
هللادابعايحأولدعلابمكحهنإفسانلاوهللارسيًاميظع
هنارتقانظنالو.هيلإهللاهدشرأيذلاريبدتلانمهاتأامب
هنأهسفنإبنلانمىرنلبهدئاقعنمًائيشّريغةينثوةنباب
:٤٣و٤٢:١٨و٥٢و٥١ع(هيلعصرحوهئابآنيدىلعيقب

ناكامبرهنإمعن.)٢٤و٢٠و٥٠:١٩و٩-٧و٤٥:٥و٢٩
نكلةينيدلانييرصملاتالافتحاضعبدهشينأرطضي
ىلعىمدقلاةنمزألايفاوناكنييرصملانأركذننأبجي
يلاوتىلعمهدئاقعتدسفمثةحيحصلادئاقعلاوديحوتلا
هدعباميفاوناكامكفسويرصعيفاونوكيملفروصعلا
ةينثولاتافارخلاضعبمهيلعأرطدقناكنإوروصعلانم
قحلاهلإلاهللافرعيناكهنأهلاقامبرهظأهسفننوعرفنإف
٣٨ع(قحلاهلإلافراعوقحلاملاعهنأكفسويهبطاخو
دعاوقتانسأملعيناكفسوينأيفبيرالو.)٣٩و
ءابنألايفءاجو.ميهاربإناميإلوصأويناربعلانيدلا
ةيلاعلاتاجردلاىلإرصميفبناجألاضعبءاقتراةيرصملا
يضاملاءابنأبىمسملاباتكلايفةمجرتملااهيناسةصقيفامك
لوألااهمنيمادهعيفكلذناكو١٥٠-١٣١ةحفص٦دلجم
كلتيفيأ(اهيفلثُموةرشعةيناثلاةلودلاكولمدحأ
نيحدعبهنإوٍعاربايثيفرصملخداهيناسنإ)ةصقلا
ضرأنمةريبكةكلممىلعىلوتساوىربكلاكلملاةنباجوزت
ةلحلاهسبلأوةيماسةلزنمىلإهعفراهمنيماكلملانإورصم
كلملادالوأهبطاحأكلملاحرصلخداملهنإوةيكلملا
لبقتناكةبيجعلاةثداحلاهذهو.بابلاىلإهوقالوهومدخو
ناكامنأىلععطاقناهربيهوليلقبفسويرصع
لكتعفُدوضارتعالكلطبفتانكمملانمناكفسويل
.هإبنيفةهبش

َفَقَواَّـَملًةَنَسَنيِثَالَثَنْبٱُفُسوُيَناَكَو٤٦«٤٨-٤٦
َنْوَعْرِفْنُدَلْنِمُفُسوُيَجَرَخَف.َْرصِمِكِلَمَنْوَعْرِفَماَّـدُق
يفَزاَتْجٱَو مثَأَو٤٧.َْرصِمِضْرَأِّـلُكِ

َْ
يفُضْرَألٱِتَر ِعْبَسِ

يِتَّـلٱَنيِنِسِعْبَّـسلٱِماَعَطَّـلُكَعَمَجَف٤٨.ٍمَزُحِبِعَبَّـشلٱيِنِس
يفْتَناَك يفًاماَعَطَلَعَجَو،َْرصِمِضْرَأِ ملٱِ

ِلْقَحَماَعَط.ِنُدُْ
ملٱ
.»اَهيِفُهَلَعَجاَهْيَلاَوَحيِذَّـلٱِةَنيِدَْ
٣٥ع١:١٩لاينادو٨و١٢:٦كولم١و١٦:٢١ليئومص١

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ألٱَويِداَْ

َ
نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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سمخلاادعامماعطلكدارأهنأحّجرملاِماَعَطَّـلُك
تناكىتحةطنحلافسويرثكأف.كلملاىطعُيناكيذلا
.طحقلانمزيفةصيخر

لٱِلْمَرَكًاحْمَقُفُسوُيَنَزَخَو٤٩«٥١-٤٩
ْ
ًاريِثَك،ِرْحَب

لٱَكَرَتىَّـتَحًاّدِج
ْ

َفُسوُيِلَدِلُوَو٥٠.ٌدَدَعُهَلْنُكَيَْملْذِإ،َدَدَع
جلٱُةَنَسَِيتْأَتْنَأَلْبَقِناَنْبٱ

ْ
ُتْنِبُتاَنْسَأُهَلاَمُْهتَدَلَو،ِعُو

لٱَمْسٱُفُسوُياَعَدَو٥١.َنوُأِنِهاَكَعَراَفيِطوُف
ْ
ىَّـسَنَمِرْكِب

.»ِيبَأِتْيَبَّـلُكَويِبَعَتَّـلُكِيناَسْنَأَهللاٱَّـنَأل:ًالِئاَق
١٣:٥ليئومص١و٧:١٢ةاضقو٣٢:١٢و٢٢:١٧ص
٤٨:٥و٤٦:٢ص٧٨:٢٧رومزمو

هنايسنىلعفسويمهضعبباع.ًايسنُميأىَّـسَنَم
نعئشانلاملألاةفخانهنايسنلاىنعمنكلوهيبأتيب
هبهتيانعوهدلوبحبهنعىلستهنإفنطولاىلإقوشلا
نكيملهيلإراصامبهنأيفكشالوهلهللامسقامبيضرو
كلذونجسلايفوهواهيلإقاتشيامكناعنكىلإقاتشي
ّريغتيملهدلاولهبحنكلضرألاهجوىلعرشبلكعبطنم
.طق

ًارِمْثُميِنَلَعَجَهللاٱَّـنَأل:ًالِئاَقَمِياَرْفَأِيناَّـثلٱَمْسٱاَعَدَو«٥٢
يف .»يِتَّـلَذَمِضْرَأِ
٤٩:٢٢ص

.رامثإوأةرفويأَمِياَرْفَأ

َناَكيِذَّـلٱِعَبَّـشلٱيِنِسُعْبَسْتَلَمَكَّـمُث٥٣«٥٧-٥٣
يف جلٱيِنِسُعْبَسْتَأَدَتْبٱَو٥٤.َْرصِمِضْرَأِ

ْ
َلاَقاَمَكِيتْأَتِعُو

يفٌعوُجَناَكَف،ُفُسوُي لٱِعيَِمجِ
ْ
لُب
ْ

َْرصِمِضْرَأُعيَِمجاَّـمَأَو.ِناَد
َخََرصَوَْرصِمِضْرَأُعيَِمجْتَعاَجاَّـَملَو٥٥.ٌزْبُخاَهيِفَناَكَف
خلٱِلْجَألَنْوَعْرِفَىلِإُبْعَّـشلٱ

ْ
ملٱِّـلُكِلُنْوَعْرِفَلاَق،ِزُْب

ْ
:َنيِّـيِْرصِ

جلٱَناَكَو٥٦.اوُلَعْفٱُمُكَلُلوُقَييِذَّـلٱَو،َفُسوُيَىلِإاوُبَهْذٱ
ْ

ُعُو
َعاَبَوٌماَعَطِهيِفاَمَعيَِمجُفُسوُيَحَتَفَو.ِضْرَألٱِهْجَوِّـلُكَىلَع
لِل
ْ

جلٱَّـدَتْشٱَو.َنيِّـيِْرصِم
ْ

يفُعُو ُّلُكْتَءاَجَو٥٧.َْرصِمِضْرَأِ
جلٱَّـنَأل،ًاحْمَقَِيَرتْشَتِلَفُسوُيَىلِإَْرصِمَىلِإِضْرَألٱ

ْ
َناَكَعُو

يفًاديِدَش .»ِضْرَألٱِّـلُكِ
٤٢:٦ص٤٥ع٣٠ع٧:١١لامعأو١٠٥:١٦رومزم
١٧و٤٧:١٤و

رصمضرأعوجلامعفهتداعكضفيمللينلانألٌعوُج
شبحلاونيطسلفوبرعلادالبيفناكفاهيلعرصتقيملو

اهسفنرصمتداكىتحًاليوطًانامزعوجلايقبواهريغو
.ماعطلاىلإجاتحت

اولخدنييليئارسإلانأىلعهبكوكنوناقلالدتسااممو
َعرتلاأشنأيذلاوههنأثلاثلااهمنيمارصعيفرصم
.ثداحلاكلذلثمتعفديتلاضايحلاولافقألاودادسألاو

َنوُعَبْرَألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

رصملىلوألافسويةوخإةرايز

يفٌحْمَقُدَجوُيُهَّـنَأُبوُقْعَيىَأَراَّـمَلَف١«١،٢ َلاَق،َْرصِمِ
ِمل:ِهيِنَبِلُبوُقْعَي

َ
ْدَقِّـينِإ٢؟ٍضْعَبَىلِإْمُكُضْعَبَنوُرُظْنَتاَذا

يفٌحْمَقُدَجوُيُهَّـنَأُتْعِمَس اُوَرتْشٱَوَكاَنُهَىلِإاوُلِزْنٱ.َْرصِمِ
.»َتوُمَنَالَواَيْحَنِلَكاَنُهْنِماَنَل
٣٨:١ءايعشإو١١٨:١٧رومزمو٤٣:٨ص٧:١٢لامعأ

نإانيأردقو.خلاملعيأخلاُبوُقْعَيىَأَراَّـمَلَف
تناكهنإورصمىلإنيطسلفنمريستتناكلفاوقلا
يفكشالف)٣٧:٢٥ص(نيدالبلانيبةروهشمةراجتلا
.رصميفةطنحلاةرفوكلذنمفرعبوقعينأ

ِمل
َ

ىلإةجاحيفمهسفنأهدالوأوبوقعيناكَنوُرُظْنَتاَذا
ىعرملاةلقنممهيشاومتفعضدقومايألاكلتيفماعطلا
نمنيريثكفرجيتوملاذخأو)اهنمريثكتامامبرو(
ةريحضعبىلإمكضعبرظنياذاملبوقعيىنعمف.سانلا
عفديومكييحيامباوتأتورصمىلإاوبهذتنأمكلورمألانم
.ًاعوجتوملامكنع

ًاحْمَقاُوَرتْشَيِلَفُسوُيِةَوْخِإْنِمٌةََرشَعَلَزَنَف٣«٣،٤
لِسْرُيْمَلَفَفُسوُيوُخَأُنيِماَيْنِباَّـمَأَو٤.َْرصِمْنِم

ْ
ُبوُقْعَيُه

.»ٌةَّـيِذَأُهُبيِصُتُهَّـلَعَل:َلاَقُهَّـنَأل،ِهِتَوْخِإَعَم
٣٨ع

تفعضدقتناكمهيشاومنألَفُسوُيِةَوْخِإْنِمٌةََرشَع
نأاورطضافكلذكاوّلقمدخلانإوًاريثكتّلقوأعوجلانم
مدخلانمنيقابلاضعباوذخأمهلعلومهسفنأمهاورفاسي
هنأفورعملانأىلع.اهلقنوبوبحلالمحىلعمهتدعاسمل
ص(رصمىلإاوبهذمويمئاهبلانمريثكمهليقبدقناك

.)٤٦:٥ص(مدخلانمريثكمهدنعناكهنإو)٤٧:١
نينثاهتوخإهذخأامقوفهيبأتيبىلإلسرأفسويو
ملطحقلانأرهاظلاو.)٢٣-٤٥:٢١ص(ًالمجنيرشعو
ناكليلقرطماهيفلزنهلعلو.نيطسلفيفًاديدشنكي

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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نكيملهنكلًاليوطًاتقومهمئاهبةايحومهتايحظفحبًايفاو
ًادجًاليلقناكمهليقبامنألورصمةلغنعمهلًاينغم
.اوتامجراخلانمماعطباوتأيملاذإىتح

َّـنَأل،اْوَتَأَنيِذَّـلٱَْنيَباُوَرتْشَيِلَليِئاَْرسِإوُنَبىَتَأَف٥«٥،٦
جلٱ
ْ

يفَناَكَعُو ملٱَوُهُفُسوُيَناَكَو٦.َناَعْنَكِضْرَأِ
َىلَعَطَّـلَسُْ

لٱَوُهَوِضْرَألٱ
ْ
َفُسوُيُةَوْخِإىَتَأَف.ِضْرَألٱِبْعَشِّـلُكِلَعِئاَب

.»ِضْرَألٱَىلِإْمِهِهوُجُوِبُهَلاوُدَجَسَو
٣٧:٧ص٤١:٥٦ص٤٥:٨و٤١:٤١ص٧:١١لامعأ
٢٨و٤٣:٢٦و١٠و٩و

فسوينأيفبيرالُهَلاوُدَجَسَوَفُسوُيُةَوْخِإىَتَأَف
فيكفمهرمأيامكنوعيبيةطنحلاعيبلًاسانأماقأدقناك
لكلوةرشعمهنألمهترثككلذةلعنإ.ًاسأرهيلإهتوخإىتأ
رصماولخداملفةبيربمهيلإرظنُينمماوناكفديبعومدخ
ناكامكمهرمأيفرظنيلاهمكاحفسويىلإمهرمأعفُر
ناكف.)١٥و١٢:١٤ص(رصملخدمويميهاربإعمرمألا
الومهضرألخدتةبيرغةعامجلكنمنوباترينويرصملا
.ةيبرعلادودحلانماهلخدتيتلاتاعامجلااميس

َهلَرَّـكَنَتَف،ْمُهَفَرَعُهَتَوْخِإُفُسوُيَرَظَناَّـَملَو«٧
ُ

ْمُهَعَمَمَّـلَكَتَوْم
َهلَلاَقَو،ٍءاَفَجِب

ُ
َناَعْنَكِضْرَأْنِم:اوُلاَقَف؟ْمُتْئِجَنْيَأْنِم:ْم

.»ًاماَعَطَِيَرتْشَنِل
٦و١٤:٥كولم١

اسقىتحىفتكااموةوسقبمهلماعٍءاَفَجِبْمُهَعَمَمَّـلَكَت
يذلانأيفبيرالو.نيماينبلاسرإىلعهرابجإبهيبأىلع
ىلعرطخيملوهيخأىلإهقوشةدشرابجإلاكلذىلعهلمح
.نيماينبلهتبحمرادقموبوقعيهيبأىلعكلذةدشهلاب
جهبمءاقللًاديهمتًايتقوناكبوقعيلنيماينبقارفنكلو
الامنينئاخلاةوخإلاءالؤهلدصقيناكهنأىلعًادج
لهملعيلًاناحتماهاتأامىتأامنإوناسحإلانمهنوقحتسي
نيرشعذنمبجلايفهوقلأموياوناكامكةاسقمهنوقاب
هدصقامأو.ناكفيكمهبيصنلمهكرتكلذكاوناكنإفةنس
يفهاكراشيلهوخأوهوبأهيلإيتأينأوهفرمألالوأنم
مهتهجاومءدبيفمهيلعهبضغجاههنأدعبيالو.هتداعس
روعشلانمنيلاخريغمهآراملًاعيرسنكسهنكلهايإ
.)٢٤و٢٢عرظنا(نسحلا

.»ُهوُفِرْعَيْمَلَفْمُهاَّـمَأَو،ُهَتَوْخِإُفُسوُيَفَرَعَو«٨

ىلعمهضعبلمحةرابعلاهذهراركتُهَتَوْخِإُفُسوُيَفَرَع
اهرماخيةفرعمةقباسلاةيآلايفمهفرعفسوينأبلوقلا
اممنظومهبايثنمنويناعنكمهنأىلعلدتساهنألكشلا
اوملكتاملهنكلوهتوخإمهنإمهحمالمنمهلايخيفيقب
هوفرعيملفمهامأو.)٢٣ع(هكوكشلكتلازةيناربعلاب
ةنسنيثالثوعبسوحننباناكوةيرصملابملكتيناكهنأل
اممرثكأهتئيهتريغتفةنسةرشععبسنباهوعابمويناكو
.مهتآيهتريغت

َهلَلاَقَو،ْمُهْنَعَمُلَحيِتَّـلٱَمَالْحَألٱُفُسوُيَرَّـكَذَتَف«٩
ُ

:ْم
.»!ْمُتْئِجِضْرَألٱَةَرْوَعاَْوَرتِل!ْمُتْنَأُسيِساَوَج

٩و٣٧:٥ص

يفنوباتريمايألاكلتيفنويرصملاناكْمُتْنَأُسيِساَوَج
ًاعفدةريثكًانوصحاونبدقونييماسلااميسالوبيرغلك
فسويةوخإنماوباترينأنمدبالناكفمهتامجهل
.مهتياغاوققحتينأىلإمهرمأيفاورظنيو

اوكشُينأاوعقوتفسويةوخإنأحّجرملاِضْرَألٱَةَرْوَع
ةلقلنيطسلفةهجنماوزُغامًاريثكنييرصملانإفكلذب
نيبومهنيببرحلاتظتلاامًاريثكواهدودحىلعنوصحلا
نييماساوناكرصمىلعاولوتسانيذلاةاعرلانإونييثحلا
لخديينيطسلفلكنمةبيرلاةلعناكاذهونيطسلفنم
.اهتلقوأاهنوصحمدع»ضرألاةروعب«دارأو.رصم

اوُءاَجَكُديِبَعْلَب.يِدِّـيَساَيَال:ُهَلاوُلاَقَف١٠«١٣-١٠
ُنْحَن.ٍدِحاَوٍلُجَروُنَباَنُعيَِمجُنْحَن١١.ًاماَعَطاُوَرتْشَيِل
َهلَلاَقَف١٢.َسيِساَوَجَكُديِبَعَسْيَل.ُءاَنَمُأ

ُ
اَْوَرتِلْلَب!َّـالَك:ْم

ُنْحَن.ًاخَأََرشَعاَنْثٱَكُديِبَع:اوُلاَقَف١٣.ْمُتْئِجِضْرَألٱَةَرْوَع
يفٍدِحاَوٍلُجَروُنَب اَنيِبَأَدْنِعُريِغَّـصلٱاَذَوُهَو.َناَعْنَكِضْرَأِ
لٱ
ْ
لٱَو،َمْوَي

ْ
.»ٌدوُقْفَمُدِحاَو

٥:٧ايمرإيثارمو٤٤:٢٠و٣٧:٣٠ص

ىلعناهرببسيلهنكلعقاولاوهاذه(ًاماَعَطاوَُرتْشَيِل
.)سيساوجباوسيلمهنأ

اوسيلمهنأىلعليلداذهخلاٍدِحاَوٍلُجَروُنَب
هدالوأنمةرشعلسريسانلانمدحأالهنألسيساوج
ليلدلاةحصليقبامفكالهللًاعيمجمهضرعيوسسجتلل
ناكفسوينأيفبيرالو.ٍدحاوءانبأمهنأفرعينأالإ
.هيخأوهيبأةمالسمهنمفرعهنألمهرارقإنمًاجهتبم

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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َهلَلاَقَف«١٤
ُ

:ًالِئاَقِهِبْمُكُتْمَّـلَكاَمَكِلٰذ:ُفُسوُيْم
.»ْمُتْنَأُسيِساَوَج

مهنايبنمهيلعفقوامدعباذهفسويىتأخلاَكِلٰذ
ىلعرقتسادقنكيملونيماينبىلعلصحينأيفةبغر
مهتئاسإلمهيلعبضغدقناكعبطلابهنألمهلتماعمقيرط
مهنمماقتنالاًاديرمنكيملهنأحجرينكلوةقباسلا
.نوقحتسيامكمبهتقاعمو

هب١٥«١٧-١٥ َختَالَنْوَعْرِفِةاَيَحَو.َنوُنَحَتْمُتاَذِٰ
ْ
َنوُجُر

ْمُكْنِماوُلِسْرَأ١٦.اَنُهَىلِإِريِغَّـصلٱُمُكيِخَأِءيِجَمِبَّـالِإاَنُهْنِم
ُحتْمُتْنَأَو،ْمُكيِخَأِبَءيِجَيِلًادِحاَو

ْ
ْمُكُمَالَكَنَحَتْمُيَف،َنوُسَب

١٧!ُسيِساََوَجلْمُكَّـنِإَنْوَعْرِفِةاَيَحَوَفَّـالِإَو.ٌقْدِصْمُكَدْنِعْلَه
.»ٍماَّـيَأَةَثَالَثٍسْبَحَىلِإْمُهَعَمَجَف

ليئومص٢و١٧:٥٥و٢٨و١:٢٦ليئومص١و٤٣:٣ص
٤٤:٢٣و٤٣:٥ص١١:١١

ةايحب«نوفلحيةميدقلاةنمزألايفاوناكَنْوَعْرِفِةاَيَحَو
)١٤:١٩ليئومص٢و١٧:٥٥ليئومص١رظنا(»كلملا
.)٦و٤و٢٢كولم٢و١٥:٢١ليئومص٢(»برلاةايحب«و
عنميملو.)كلملاسأرةايحبنوفلحيمويلاىلإنولازيالو(
.)٣٧-٥:٢٣ىتم(ليجنإلايفالإفلحلااذه

َهلَلاَقَّـمُث«١٨
ُ

يفُفُسوُيْم لٱِ
ْ
اَذٰهاوُلَعْفٱ:ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

.»ِهللاٱُفِئاَخاَنَأ.اوُيْحٱَو
٥:١٥ايمحنو٢٥:٤٣نييوال

هلإلادبعيناكهنأاوفرعاذهب.»ميهولإ«ِهللاٱُفِئاَخ
ةغللايفملكتهنإعموهنودبعيمهاوناكيذلادحاولا
.ءانتعالكبهيلعقبطنيامبكلذىلعلدةيرصملا

لَفَءاَنَمُأْمُتْنُكْنِإ١٩«١٩،٢٠
ْ
يفْمُكْنِمٌدِحاَوٌخَأْسَبْحُي ِ

ِملًاحْمَقاوُذُخَوْمُتْنَأاوُقِلَطْنٱَو،ْمُكِسْبَحِتْيَب
َ

.ْمُكِتوُيُبِةَعاَج
َالَوْمُكُمَالَكَقَّـقَحَتَيَف،َّـَيلِإَريِغَّـصلٱُمُكاَخَأاوُِرضْحَأَو٢٠
.»اَذَكٰهاوُلَعَفَف.اوُتوُمَت
٤٣:٧صو٣٤ع

خألااذهبلطفسوينإَريِغَّـصلٱُمُكاَخَأاوُِرضْحَأَو
هملعلرصمىلإءيجملاىلعبوقعيربجيلوهيلإهقوشةدشل
فطلتهنأىلعهلهقارفدعبنيماينبقارفىلعربصيالهنأ

ناهرتسابمكحنأدعبمهنمدحاوناهرتسابىفتكانأب
.ةعست

اَنيِخَأَىلِإَنوُبِنْذُماَنَّـنِإًاّقَح:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَباوُلاَقَو«٢١
ْتَءاَجَكِلٰذِل.ْعَمْسَنَْملَواَنََْمحَرتْسٱاَّـَملِهِسْفَنَةَقيِضاَنْيَأَريِذَّـلٱ
.»ُةَقيِّـضلٱِهِذٰهاَنْيَلَع
٧:٢ىّتمو٢١:١٣لاثمأ٥:١٥عشوهو٩و٣٦:٨بويأ

نماورربُينأهونابأاممنوعقوتياوناكَنوُبِنْذُماَنَّـنِإًاّقَح
نوركتفيهيفاوقبونجسلايفاوقلُأنأةجيتنلاتناكفةمهتلا

اوكرتينأبالإنوقلطيالمهنأاوفرعومايأةثالثناكاميف
نيمانيبرغصألامهيخأباوعجرينأىلعًانهرمهنمًادحاو
.ًافوخاوألتماكلذلًاببساوريملذإو)خيشلامهيبأىولس(
ناكوفسويمهيخألمهملظمهركذًاملظمهيلعكلذعقوو
.ةقحةبوتاوباتمهنإومهتئيطخىلعاومدنمهنأةمالعكلذ

لَكُأَْملَأ:ُْنيَبوُأَرْمَُهباَجَأَف٢٢«٢٢،٢٣
ِّـ

مثْأَتَال:ًالِئاَقْمُكْم
َُ

او
لٱِب
ْ

طُيُهُمَداَذَوُهَف؟اوُعَمْسَتَْملْمُتْنَأَو،ِدَلَو
ْ

َْملْمُهَو٢٣.ُبَل
.»ْمُهَنْيَبَناَكَناَُْمجُّرتلٱَّـنَألٌمِهاَفَفُسوُيَّـنَأاوُمَلْعَي

٢٤:٢٢مايأ٢و٢:٣١كولم١و٦و٩:٥ص٣٧:٢١ص
٥١و١١:٥٠اقولو٩:١٢رومزمو

اوناكمهنأىلععطاقليلداذهُبَلْطُيُهُمَداَذَوُهَف
مهتمهتدنعمهلوقامأو.تامدقفسوينأنينقوم
قلطيكلذنألبذكبسيلدوقفمدحاولانأسسجتلاب
قلطأدقوءايحألانمعئاضلاىلعقلطيامكتيملاىلع
،ٌدوُقْفَمُفُسوُي«هلوقبيحلاىلعكلذهسفنبوقعي
.)٣٦ع(»ٌدوُقْفَمُنوُعْمَشَو

َذَخَأَو،ْمُهَمَّـلَكَوْمِهْيَلِإَعَجَرَّـمُث.ىَكَبَوْمُهْنَعَلَّـوَحَتَف«٢٤
هنوُيُعَماَمَأُهَدَّـيَقَوَنوُعْمَشْمُهْنِم .»ِْمِ

نمءيشنكيملهنأىلعلدياذهىَكَبَوْمُهْنَعَلَّـوَحَتَف
دقحلانمءيشهيفقبسدقناكنإوفسويبلقيفدقحلا
مهتمادنمالكنمةملكلوأهعمسدنعلازهنأيفكشالف
اهبلغودلجتهنكلوهتكبأفهتبلغدقونحلافطاوعتناكف
.نيماينبهتوفيالئل

نوعمشراتخاهنأحّجرملاُهَدَّـيَقَوَنوُعْمَشْمُهْنِمَذَخَأَو
بهذاملهنأحجرملاو.هيلإةءاسإلايفًابنذمهمظعأهنأل
.ًامرجمالًانهرهكسمأهنإفنكمأامهنعففخهتوخإرئاس

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ
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ألْمُتْنَأُفُسوُيَرَمَأَّـمُث«٢٥
َ

ُةَّـضِفَّـدَرُتَو،ًاحْمَقْمُهُتَيِعْوَأ
َهلَلِعُفَفِ.قيِرَّـطلِلًاداَزاْوَطْعُيْنَأَو،ِهِلْدِعَىلِإٍدِحاَوِّـلُك

ُ
ْم

.»اَذَكٰه
٢١و٢٠و١٢:١٧ةيمورو٥:٤٤ىّتم

هبحمقلالقنُينأنكمياملكيأْمُهُتَيِعْوَأَألْمُتْنَأ
.ةريثكةيعوأباوتأمهنأنمدبالو

لكناىلإريشياذهِهِلْدِعَىلِإٍدِحاَوِّـلُكُةَّـضِفَّـدَرُت
فسويةوخإنإ.صاخلاهتيبهيلإجاتحيامًاذخآناكدحاو
مهتئطختىلإةليسوكلذنأمهنظلةضفلاهدرنماوفاخ
نكلنيماينبمهيخأبرصمىلإاوعجرىتمكانهمهنجسو
مهلمحيامممهايإهتفاخإنألمهفيخيلكلذلعفامفسوي
كلذىتألبنيماينببمهعوجرمدعونوعمشكرتىلع
عقوتيهنإوودعالنسحمهنأاوفرعيلوعوجرلاىلعمهئّرجيل
.ريخلانمنوملعيالامهنم

ْنِماْوَضَمَوْمِِهريَِمحَىلَعْمُهَحْمَقاوُلَمَحَف٢٦«٢٦،٢٧
يفِهِراَمِِحلًاقيِلَعَيِطْعُيِلُهَلْدِعْمُهُدَحَأَحَتَفاَّـمَلَف٢٧.َكاَنُه ِ
ملٱ
يفَيِهاَذِإَوُهَتَّـضِفىَأَر،ِلِزْنَْ .»ِهِلْدِعِمَفِ

٤٣:٢١ص

يف قيرطلاكلتنألنيرفاسمللىوأموأناخلايفِلِزْنَْملٱِ
مهلةريثكٍوآماهيلعناكنأنمدبالفلفاوقلاليبس
.نونسحملاوأماكحلااهأشنأ

ةلئسملايفيقبو.يوالهنأديلقتلايفءاجْمُهُدَحَأ
ملنوقابلاولزنملايفهتضفدجومهنمًادحاونأوهولاكشإ

عفديو.نطولايفمهلادعاوغرفأنأدعبالإمهتضفاودجي
يفةطنحلاقوفتناكروكذملادحاولاةضفنأبلاكشإلااذه
يفوأمفلابرقحمقلاتحتنيقابلاضضِفولدعلامف
.بوبحلالودعريغرخُألودع

يفَيِهاَهَويِتَّـضِفْتَّـدُر:ِهِتَوْخِإلَلاَقَف٢٨«٣٢-٢٨ ِ
يفْمُهُضْعَباوُدَعَتْرٱَوْمُُهبوُلُقْتَراَطَف.ِيلْدِع اَم:َنيِلِئاَقٍضْعَبِ
َىلِإْمِهيِبَأَبوُقْعَيَىلِإاوُءاَجَف٢٩.؟اَنِبُهللاٱُهَعَنَصيِذَّـلٱاَذٰه
َمَّـلَكَت٣٠:َنيِلِئاَقْمَُهباَصَأاَمِّـلُكِبُهُوَربْخَأَو،َناَعْنَكِضْرَأ
َسيِساَوَجاَنَبِسَحَو،ٍءاَفَجِبِضْرَألٱُدِّـيَسُلُجَّـرلٱاَنَعَم
لُقَف٣١.ِضْرَألٱ

ْ
٣٢.َسيِساَوَجاَنْسَل.ُءاَنَمُأُنْحَن:ُهَلاَن

لٱ.اَنيِبَأوُنَبًاخَأََرشَعاَنْثٱُنْحَن
ْ

لٱُريِغَّـصلٱَوٌدوُقْفَمُدِحاَو
ْ
َمْوَي

يفاَنيِبَأَدْنِع .»َناَعْنَكِضْرَأِ
٧ع

اودقفواوفاخمهنإاهتقيقحزاجمةرابعلاْمُُهبوُلُقْتَراَطَف
اهنأكمهنعتدعتباومهتقرافمهبولقنأكىتحمهتعاجش
.تراطرويط

هب:ِضْرَألٱُدِّـيَسُلُجَّـرلٱاَنَلَلاَقَف٣٣«٣٥-٣٣ ُفِرْعَأاَذِٰ
ِملاوُذُخَو،يِدْنِعْمُكْنِمًادِحاَوًاخَأاوُعَد.ُءاَنَمُأْمُكَّـنَأ

َ
ِةَعاَج

َفِرْعَأَفَّـَيلِإَريِغَّـصلٱُمُكاَخَأاوُِرضْحَأَو٣٤.اوُقِلَطْنٱَوْمُكِتوُيُب
ْمُكاَخَأْمُكَيِطْعُأَف،ُءاَنَمُأْمُكَّـنَأْلَب،َسيِساَوَجْمُتْسَلْمُكَّـنَأ
يفَنوُرِجَّـتَتَو َهلاَدِعَنوُغِّـرَفُياوُناَكْذِإَو٣٥.ِضْرَألٱِ

ُ
ُةَّـُرصاَذِإْم

يفٍدِحاَوِّـلُكِةَّـضِف ْمُهوُبَأَوْمُهْمِهِتَّـضِفَرَُرصاْوَأَراَّـمَلَف.ِهِلْدِعِ
.»اوُفاَخ
٤٣:٢١ص٣٤:١٠ص٢٠و١٩و١٥ع

هلاوركذيملوكلذىلعاورصتقاْمُكْنِمًادِحاَوًاخَأاوُعَد
نوعمشهدييقتالوءافجلانمضرألاديسمهلهرهظأام
.مهعمنيماينبلسريالففاخيالئل

َهلَلاَقَف«٣٦
ُ

ُفُسوُي!َدَالْوَألٱِينوُمُتْمَدْعَأ:ُبوُقْعَيْم
اَذٰهُّلُكَراَص!ُهَنوُذُخْأَتُنيِماَيْنِبَو،ٌدوُقْفَمُنوُعْمَشَو،ٌدوُقْفَم
.»!َّـَيلَع

١٥:٣٣ليئومص١و٤٣:١٤و٢٧:٤٣ص

ةليقثلامحأبهبئاصمبوقعيهّبشَّـَيلَعاَذٰهُّلُكَراَص
.هيلعتعضُو

.َكْيَلِإِهِبْئِجَأَْملْنِإَّـيَنْبٱِلُتْقٱ:ِهيِبَألُْنيَبوُأَرَلاَقَو«٣٧
لَس
ِّـ

.»َكْيَلِإُهُّدُرَأاَنَأَويِدَيِبُهْم

هديفحلتقيبوقعينأدقتعينيبوأرنكيملَّـيَنْبٱِلُتْقٱ
رطخىندأنيماينبىلعنوكيالهنأهلًاديكوتكلذلاقلب
لكوهيدلوةايحىلعنيماينبةمالسرثؤيناكنيبوأرنأل
.هلناكام

َوُهَوَتاَمْدَقُهاَخَأَّـنَأل،ْمُكَعَميِنْبٱُلِزْنَيَال:َلاَقَف«٣٨
يفٌةَّـيِذَأُهْتَباَصَأْنِإَف.ٍقاَبُهَدْحَو لٱِقيِرَّـطلٱِ

اَهيِفَنوُبَهْذَتيِتَّـ
هلٱَىلِإٍنْزُحِبيِتَبْيَشَنوُلِزْنُت

َْ
.»ِةَيِوا

:٣٧ص٤٤:٢٩صو٤ع٤٤:٢٨و١٣عو٣٧:٣٣ص
٤٤:٣١صو٣٥

ْهلٱَىلِإٍنْزُحِبيِتَبْيَشَنوُلِزْنُت
َ

ةمجرت»ةيواهلا«ِةَيِوا
مالكف.)٣٧:٣٥صريسفترظنا(ةيناربعلايف»لوآش«

ألَا
َ

ألٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
َ
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ناكهنألهنزحةدشىلعلدي)٤٧:٩ص(يفوانهبوقعي
فوخلاىوسهيفىريالوسأيلارظنلبقتسملاىلإرظني
دقفامكةئيلدقفدقذئمويناكهنأحّجرملاو.ءالبلاو
ناكيذلافسويهدقفهيلعلزاونلادشأناكوليحار
الإناولسلانمءيشهليقبدقنكيملوليحارنعهيلسي
فسويماقمًامئاقناكوفسوياخأوليحارنبانيماينب
لاوحأيفلمأتفرصمىلإهوذخأينأهتوخإبلطدقو
.بوقعي

َنوُعَبْرَألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةيناثرصمىلإباهذلا

جلٱَناَكَو١«٥-١
ْ

يفًاديِدَشُعُو اَّـَملَثَدَحَو٢.ِضْرَألٱِ
لٱِلْكَأْنِماوُغَرَف

ْ
لٱِحْمَق

ْمُهاَبَأَّـنَأ،َْرصِمْنِمِهِباوُءاَجيِذَّـ
َهلَلاَق

ُ
ُهَلَلاَقَف٣.ِماَعَّـطلٱَنِمًاليِلَقاَنَلاُوَرتْشٱاوُعِجْرٱ:ُم

ِنوُدِبيِهْجَوَنْوَرَتَال:ًالِئاَقاَنْيَلَعَدَهْشَأْدَقَلُجَّـرلٱَّـنِإ:اَذوَُهي
ُلِزْنَناَنَعَماَناَخَأُلِسْرُتَتْنُكْنِإ٤.ْمُكَعَمْمُكوُخَأَنوُكَيْنَأ
.ُلِزْنَنَالُهُلِسْرُتَالَتْنُكْنِإْنِكٰلَو٥.ًاماَعَطَكَلِيَرتْشَنَو
ْمُكوُخَأَنوُكَيْنَأِنوُدِبيِهْجَوَنْوَرَتَال:اَنَلَلاَقَلُجَّـرلٱَّـنَأل
.»ْمُكَعَم

:٣ليئومص٢و٤٢:١٦ص٤٢:٢٦ص٥٧و٤١:٥٤ص
٤٤:٢٣و٣٤و٤٢:٢٠ص٢٨و١٤:٢٤و١٣

دافنلًالبقناكاممرثكأنيطسلفيفًاديِدَشُعوُْجلٱَناَك
.ةليلقلااهلالغ

.هنمدبالناكوطرشلاوهاذهَتْنُكْنِإ

ِمل:ُليِئاَْرسِإَلاَقَف٦«٦،٧
َ
ُمُْتَربْخَأىَّـتَحَّـَيلِإْمُتْأَسَأاَذا

اَّـنَعَلَأَسْدَقَلُجَّـرلٱَّـنِإ:اوُلاَقَف٧؟ًاضْيَأًاخَأْمُكَلَّـنَأَلُجَّـرلٱ
؟ٌخَأْمُكَلْلَه؟ُدْعَبٌّيَحْمُكوُبَأْلَه:ًالِئاَق،اَنِتَريِشَعْنَعَو
لٱاَذٰهِبَسَحِبُهاَْنَربْخَأَف

ْ
اوُلِزْنٱُلوُقَيُهَّـنَأُمَلْعَناَّـنُكْلَه.ِمَالَك

.»؟ْمُكيِخَأِب
٤٤:١٩ص

مهنإ)٤٢:١٣ص(نمرهظيذلااَّـنَعَلَأَسْدَقَلُجَّـرلٱ
اوركذمهنألنيلوقلانيبةافانمالوًارايتخاًاخأمهلنأاوركذ
مهنأباومهتُأاملمهنإفًاليصفتانههوركذوًالامجإًالوأكلذ
هيبأىلإفسويقوشومهنماونيبينأاورطضاسيساوج
ناكامفلآلارئاسوهيخأوهيبأنعلاؤسلاىلعهلمحهيخأو
.هوربخينأالإمهل

يحمكوبأله«لاؤسلااذهنومضمواَنِتَريِشَعْنَعَو
نونكستنيأمهلأسهنأنمدبالو.»خأمكلله.دعب
.كلذلكاشامومتيتأنيأنمو

لٱِلِسْرَأ:ِهيِبَأَليِئاَْرسِإلاَذوَُهيَلاَقَو«٨
ْ

َموُقَنِليِعَمَمَالُغ
.»ًاعيَِمجاَنُدَالْوَأَوَتْنَأَوُنْحَن،َتوُمَنَالَواَيْحَنَوَبَهْذَنَو

نيرشعلانيبنسيفذئنيحنيماينبناكَمَالُغْلٱ
عمهنكلبيبحتلاليبسىلعمالغلاباذوهيهاعدو.نيثالثلاو
لاجرلايفمالغلالثمو.نيماينبنسلًاقفاومناككلذ
رظنا(ةاتفلاباهتبيبشيفةقفرتيعُدكلذلوءاسنلايفةاتفلا

.)ريسفتلاو٢٤:١٦ص
دقوراغصلااندالوأاهانعم»ونفط«ةيناربعلايفاَنُدَالْوَأ

:٢٤صرظنا(نيدلاولاادعامتيبلالهألكاهبداري
٢٩(.

طَتيِدَيْنِم.ُهُنَمْضَأاَنَأ«٩
ْ

َكْيَلِإِهِبْئِجَأَْملْنِإ.ُهُبُل
.»ِماَّـيَألٱَّـلُكَكْيَلِإًابِنْذُمِْرصَأَكَماَّـدُقُهْفِقوُأَو

:٢قوقبحو١:٢١كولم١و١٩و١٨نوميلفو٤٤:٣٢ص
١٠

هلاقامالتانكمملانماذهِماَّـيَألٱَّـلُكَكْيَلِإًابِنْذُمِْرصَأ
ىلإًابنذمناسنإلاشيعينألهسلارمألابسيلونيبوأر
.هتايحمايألكهيبأ

.»ِْنيَتَّـرَمَنآلٱاَنْعَجَرْدَقاَّـنُكَلَناَوَتَنَْملْوَلاَنَّـنَأل«١٠

.اهبمامتهالامدعوةجاحلايفريصقتلايناوتلاَناَوَتَن
مهعملسرينأبوقعينولأسياوناكمهنأىلعلدياذهو
الولوًاريثكةطنحلاءالغدازفديريالوةريثكًارارمنيماينب
ةليلقةقفنبًاليوطًانامزمهيفكيامباوتأونيترماوبهذلكلذ
.ةرواحملاهذهتقويفةقفنلاىلإرظنلاب

َهلَلاَقَف«١١
ُ

:اَذٰهاوُلَعْفٱَفاَذَكٰهَناَكْنِإ:ْمُهوُبَأُليِئاَْرسِإْم
يفِضْرَألٱىَنَجِرَخْفَأْنِماوُذُخ ِلُجَّـرلِلاوُلِزْنَأَوْمُكِتَيِعْوَأِ
لٱَنِمًاليِلَق.ًةَّـيِدَه

ْ
لٱَنِمًاليِلَقَوِناَسَلَب

ْ
ًانَذَالَوَءَاريِثَكَوِلَسَع

.»ًازْوَلَوًاقُتْسُفَو
:٢ىّتمو١٨:١٦لاثمأو١٠:٢٥كولم١و٢٠و٣٢:١٣ص
٢٧:١٧لايقزحو٨:٢٢ايمرإو٣٧:٢٥ص١١

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ
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وأضرألاةينغأرخفأةيناربعلايفوِضْرَألٱىَنَجِرَخْفَأ
هللادمُحييتلااهلصاوحواهرامثأرخفأىنعملاوضرألاءانغ
.ءانغلاومّنرتلاباهيلع

ركُذامو.)٤٢:٢٥صرظنا(مكتينآومكلادعْمُكِتَيِعْوَأ
يفعطقنمريغرطملاناكهنأىلعحضاوليلدانه
ريثكهبييحامهنملزنهنإوعاطقنالالكنيطسلف
ىلإةبسنلابًاليلقكلذناكنإوباشعألاوتابنلانم
تناكيتلاناعطقلاويشاوملانميحقبيملالإودوهعملا
تناكةيدهلاكلتنأيفبيرالو.)٤٧:١ص(بوقعيل
هتلقلفقودقناكهودهأيذلالثمبراجتالانألةنيمث
.هنامثأءالغو

رصميفًاريثكلسعلاناك«نيرسفملادحألاقِلَسَعْلٱ
الو(»سبدلاوهبوقعيهركذيذلالسعلانأرهاظلاف
يفوهانهلسعلابمجرُتامنإفةيناربعلايفامالإكلذىرن
رصميفلسعلاةرثكفالإوسبديأ»شبد«ةيناربعلا
طحقللهنأللحنلالسعنوكينأنمذئمويعناملابتسيل
الولسعلالحنلااهنمينجيلرصميفراهزأنمنكيمل
تبثدقهنألبصخلامايأرصميفنكيملسبدلانأنظن
.)لمأتفبنعلانمريثكاهيفناكهنأ

يفىوقتوومنتزوللاةرجشنيرسفملادحألاقًازْوَل
.رصميفومنتنكتملكلذلورعولا

يفىَرْخُأًةَّـضِفاوُذُخَو«١٢ لٱَو.ْمُكيِداَيَأِ
ْ

ملٱَةَّـضِف
يفَةَدوُدْرَْ ِ

يفاَهوُّدُرْمُكِلاَدِعِهاَوْفَأ .»ًاوْهَسَناَكُهَّـلَعَل.ْمُكيِداَيَأِ
٣٥و٤٢:٢٥ص

ع(لادعلايفاهودجويتلاةضفلاقوفيأىَرْخُأًةَّـضِف
٢٢(.

.»ِلُجَّـرلٱَىلِإاوُعِجْرٱاوُموُقَوْمُكاَخَأاوُذُخَو«١٣

ةجاحلايديدشاوناكمهنأىلعلدياذهْمُكاَخَأاوُذُخ
عوجرءاجرنمءيشىلعناكبوقعيناوماعطلاىلإ
.نيماينبونوعمش

لٱُهللاٱَو«١٤
ْ

طُيىَّـتَحِلُجَّـرلٱَماَمَأًةَْمحَرْمُكيِطْعُيُريِدَق
ْ

َقِل
َدَالْوَألٱُتْمِدَعاَذِإاَنَأَو.َنيِماَيْنِبَوَرَخآلٱُمُكاَخَأْمُكَل
.»ْمُهُتْمِدَع

٤:١٦ريتسأو٧:٤كولم٢و٤٢:٢٤ص

ءاجيذلامسالاوهو»يادش«ةيناربعلايفوُريِدَقْلٱُهللاٱَو
.)٣٥:١١و١٧:١ص(بوقعيلددُجوميهاربإدهعيف

ةيزيلكنإلاةمجرتلايفو(ْمُهُتْمِدَعَدَالْوَألٱُتْمِدَعاَذِإاَنَأَو
نإو«ةيعوسيلاةمجرتلايفو.»تلكثيدالوأتلكثنإ«
يتلكشرشاكينإو«ةيناربعلايفو.»مهتلكثنوكأمهتلكث
كلذفمهتلكثنإدارأهنأكو.دالوأللاهيفركذالو»يتلكش
.هنمصانماليضقمرمأ

هلٱِهِذٰهُلاَجِّـرلٱَذَخَأَف١٥«١٧-١٥
َْ

َفْعِضاوُذَخَأَو،َةَّـيِد
لٱ
ْ

يفِةَّـضِف اوُفَقَوَوَْرصِمَىلِإاوُلَزَنَواوُماَقَو،َنيِماَيْنِبَو،ِْمهيِداَيَأِ
يِذَّـلِلَلاَق،ْمُهَعَمَنيِماَيْنِبُفُسوُيىَأَراَّـمَلَف١٦.َفُسوُيَماَمَأ
لٱَىلِإَلاَجِّـرلٱِلِخْدَأ:ِهِتْيَبَىلَع

ْ
َّـنَأل،ْئِّـيَهَوًةَحيِبَذْحَبْذٱَوِتْيَب

َلاَقاَمَكُلُجَّـرلٱَلَعَفَف١٧.ِرْهُّظلٱَدْنِعيِعَمَنوُلُكْأَيَلاَجِّـرلٱ
.»َفُسوُيِتْيَبَىلِإَلاَجِّـرلٱُلُجَّـرلٱَلَخْدَأَو.ُفُسوُي

٤٤:١و٣٩:٤و٢٤:٢ص

رصمءامظعنإانهرفسلابتاكىلعضُرتعاْحَبْذٱَو
ضارتعالااذهنكلوناويحلامحلنولكأيالةنهكلااميسالو
اوناكمهنإمايألاكلتيفمئالولاموسريفدهوشهنأللطاب
مئاهبلاتناكمعن.اهمحلنولكأيومئاهبلانمًاريثكنوحبذي
اهضعبيفتناكنكلوحبذُتالةسدقمدالبلاضعبيف
مهنكلوزوألاوناريثلامحلنولكأيةنهكلاناكو.لكؤتوحبذُت
محلالوريزنخلامحلالونأضلامحلنولكأياونوكيمل
.كمسلا

،َفُسوُيِتْيَبَىلِإاوُلِخْدُأْذِإُلاَجِّـرلٱَفاَخَف١٨«١٨،١٩
لٱِبَبَسِل:اوُلاَقَو

ْ
يفًالَّـوَأْتَعَجَريِتَّـلٱِةَّـضِف ْدَقُنْحَناَنِلاَدِعِ

لِخْدُأ
ْ
١٩.اََنريَِمحَوًاديِبَعاَنَذُخْأَيَواَنِبَعَقَيَواَنْيَلَعَمِجْهَيِلاَن

يفُهوُمَّـلَكَوَفُسوُيِتْيَبَىلَعيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱَىلِإاوُمَّـدَقَتَف ِباَبِ
لٱ
ْ
.»ِتْيَب
٢٢:٣جورخ٤٢:٣٥ص

اورظتنيملمهنألمهفيخيكلذنأيفكشالِتْيَبْلٱِباَب
الوهلوخدكفيخمءيشنكيملهنألمكاحلاتيباولخدينأ
ىلعيذلابجاحلانمنمألاكصذخأيملامدحأهلخدي
.)٢٥عريسفترظنا(فسويتيبباب

لَزَنْدَقاَنَّـنِإ.يِدِّـيَساَيْعِمَتْسٱ:اوُلاَقَو٢٠«٢٢-٢٠
ْ
ًالَّـوَأاَن

ملٱَىلِإاَنْيَتَأاَّـَملَناَكَو٢١.ًاماَعَطَِيَرتْشَنِل
،اَنَلاَدِعاَنْحَتَفاَنَّـنَأِلِزْنَْ

يفٍدِحاَوِّـلُكُةَّـضِفاَذِإَو هنْزَوِباَنُتَّـضِف.ِهِلْدِعِمَفِ ْدَقَف.اَِ
يفاَهاَنْدَدَر لَزْنَأَو٢٢.اَنيِداَيَأِ

ْ
يفىَرْخُأًةَّـضِفاَن َِيَرتْشَنِلاَنيِداَيَأِ

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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يفاَنَتَّـضِفَعَضَوْنَمُمَلْعَنَال.ًاماَعَط .»اَنِلاَدِعِ
٣٥و٤٢:٢٧ص١٠و٤٢:٣ص

.)٤٢:٢٧صريسفترظنا(ِلِزْنَْملٱ
يف...اَنَلاَدِع يهورفسلاسايكأةيناربعلايفِهِلْدِعِمَفِ

دحاولكةضفنإىنعملافيهتناكنإوبوبحلالادعريغ
مفلادنعتناكمهنمدحاوةضفوَبحلاتحتمفلابرق
نممهتياغو.)٣٥و٤٢:٢٧صريسفترظنا(َبحلاقوف
امالإومهتويبىلإاولصونأدعبالإاذهاوفرعيملمهنأكلذ
.ًالاحاهودراوناكلبمهعمةضفلااولمح

ٰهلِإ.اوُفاََختَال.ْمُكَلٌمَالَس:َلاَقَف«٢٣
ُ

ْمُكيِبَأُهٰلِإَوْمُك
يفًازْنَكْمُكاَطْعَأ َجَرْخَأَّـمُث.َّـَيلِإْتَلَصَوْمُكُتَّـضِف.ْمُكِلاَدِعِ
.»َنوُعْمَشْمِهْيَلِإ

ٰهلِإ
ُ

وأكلذلوقينأهتيبنيمأوأهبجاحفسويملعْمُك
نملكلهايإفسويميلعتنمقحلافرعدقبجاحلاناك
.)٤٢:١٨صريسفترظنا(هتيبيف

.ةزونكمةضفيأًازْنَك
.لوخدلااونمأيفمهفوخليزيلَنوُعْمَشْمِهْيَلِإَجَرْخَأ

َفُسوُيِتْيَبَىلِإَلاَجِّـرلٱُلُجَّـرلٱَلَخْدَأَو٢٤«٢٤،٢٥
ِحلًاقيِلَعىَطْعَأَو،ْمُهَلُجْرَأاوُلِسْغَيِلًءاَمْمُهاَطْعَأَو

َ
٢٥.ْمِِهريِم

هلٱاوُأَّـيَهَو
َْ

اوُعِمَسْمَُّـهنَأل.ِرْهُّظلٱَدْنِعُفُسوُيَءِيَجيْنَأَىلِإَةَّـيِد
.»ًاماَعَطَنوُلُكْأَيَكاَنُهْمَُّـهنَأ

٢٤:٣٢و١٨:٤ص

ةرشعةسداسلاةيآلايففسويملكتخلااوُعِمَسْمَُّـهنَأل
وأبجاحلانأحّجرملافىنعامهتوخإمهفيملفةيرصملاب
مكاحلاةميلوىلإنووعدممهنأانهمهربخأتيبلانيمأ
اهبمئاقلاىلعبجوتتناكةفايضلانألمهفوخلًانيكست
.فويضلارسياملكبةيانعلا

لٱَىلِإُفُسوُيَءاَجاَّـمَلَف٢٦«٢٨-٢٦
ْ
ِهْيَلِإاوَُرضْحَأِتْيَب

هلٱ
َْ

يفيِتَّـلٱَةَّـيِد لٱَىلِإِْمهيِداَيَأِ
ْ
.ِضْرَألٱَىلِإُهَلاوُدَجَسَو،ِتْيَب

ملاَسَأ:َلاَقَو،ْمِهِتَمَالَسْنَعَلَأَسَف٢٧ يِذَّـلٱُخْيَّـشلٱُمُكوُبَأٌِ
لُق
ْ
ملاَساَنوُبَأَكُدْبَع:اوُلاَقَف٢٨؟ُدْعَبَوُهٌّيَحَأ؟ُهْنَعْمُت َوُهٌ.ِ
.»اوُدَجَسَواوُّرَخَو.ُدْعَبٌّيَح

١٠و٣٧:٧ص١٣و٤٢:١١ص١٠و٣٧:٧ص

ناوهولوألاملحلامامتناكاذهاوُدَجَسَواوُّرَخَو
يفمزحلاتناكوهتمزحلتدجسةرشعىدحإلامهمزح
.هنمحمقلامهبلطلةبسانمملحلا

اَذٰهَأ:َلاَقَو،ِهِّـمُأَنْبٱُهاَخَأَنيِماَيْنِبَرَظَنَوِهْيَنْيَعَعَفَرَف«٢٩
لُقيِذَّـلٱُريِغَّـصلٱُمُكوُخَأ

ْ
َكْيَلَعُمِعْنُيُهللاٱ:َلاَقَّـمُث؟ُهْنَعِيلْمُت

.»يِنْبٱاَي
٤٢:١٣ص١٨و٣٥:١٧ص

هآرهنإفبجعتللماهفتسالااذهُريِغَّـصلٱُمُكوُخَأاَذٰهَأ
ينامثنباوحنفسويعيبمويناكوةنسنيثالثنباوحن
.نينس

َىلِإْتَّـنَحُهَءاَشْحَأَّـنَألُفُسوُيَلَجْعَتْسٱَو٣٠«٣٠،٣١
ملٱَلَخَدَف.َيِكْبَيِلًاناَكَمَبَلَطَوِهيِخَأ

٣١.َكاَنُهىَكَبَوَعَدْخَْ
.»ًاماَعَطاوُمِّـدَق:َلاَقَو،َدَّـلََجتَوَجَرَخَوُهَهْجَوَلَسَغَّـمُث
٢٥ع٤٢:٢٤ص٣:٢٦كولم١

.عومدلاراثآليزيلُهَهْجَوَلَسَغ

َهلَوُهَدْحَوُهَلاوُمَّـدَقَ«٣٢
ُ

لِلَوْمُهَدْحَوْم
ْ

َنيِلِكآلٱَنيِّـيِْرصِم
ملٱَّـنَأل،ْمُهَدْحَوُهَدْنِع

ْ
َعَمًاماَعَطاوُلُكْأَيْنَأَنوُرِدْقَيَالَنيِّـيِْرصِ

لٱ
ْ

ملٱَدْنِعٌسْجِرُهَّـنَأل،َنيِّـيِنَاْربِع
ْ
.»َنيِّـيِْرصِ

٨:٢٦جورخو٤٦:٣٤ص٣٤:١٣ص

ةنمزألايفًاماعناكزييمتلااذهْمُهَدْحَو...ُهَدْحَو
عافترالكلذىتأفسويلعلو.دنهلايفلازيالوةميدقلا
ناًاضيألدت»سجر«ةظفلنكل.هتوخإنعهتلزنم
رمأىضتقمبءابرغلاعملكألانومرحياوناكنييرصملا
لكألانوبأياوناكنييرصملاناستودوريهخيراتيفف.ينيد
.هسجنيةينانوينيكسبماعطلاّسمنإونيينانويلاعم

لٱ:ُهَماَّـدُقاوُسَلَجَف«٣٣
ْ
ُريِغَّـصلٱَو،ِهِتَّـيِروُكَبِبَسَحِبُرْكِب

.»ٍضْعَبَىلِإْمُهُضْعَبُلاَجِّـرلٱَتِهُبَف.ِهِرَغِصِبَسَحِب

ىلعًاسولجنويرصملالثميةيرصملاموسرلايفاوُسَلَجَف
لوحنوسلجياوناكدوهيلانأّرمدقوماعطلالوحوأةدئاملا
كلذدعبنولعفياوناكامكنوئكتيالمايألاكلتيفماعطلا
.)٢٧:١٩صريسفترظنا(

ألَا
َ

ألٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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دبالِهِرَغِصِبَسَحِبُريِغَّـصلٱَو،ِهِتَّـيِروُكَبِبَسَحِبُرْكِبْلٱ
يأمهنانسأبسحبمهسلجأاملفسويةوخإنأنم
.هيلإىحوينممهوبسحمهرامعأ

ُةَّـصِحْتَناَكَف.ْمِهْيَلِإِهِماَّـدُقْنِمًاصَصِحَعَفَرَو«٣٤
اوُِبَرشَو.ٍفاَعْضَأَةَسَْمخْمِهِعيَِمجِصَصِحْنِمَرَثْكَأَنيِماَيْنِب
.»ُهَعَماوُوَرَو
١:٦يجح٤٥:٢٢ص١١:٨ليئومص٢

نمدعُياذهوهلدعُأيذلاماعطلانمءازجأًاصَصِح
.ًاميظعًاماركإوقرشلادالبيفسيئرلا

َةَسَْمخْمِهِعيَِمجِصَصِحْنِمَرَثْكَأَنيِماَيْنِبُةَّـصِحْتَناَكَف
نحتمينأديريناكفسوينااذهنمنظُيٍفاَعْضَأ

اودسحامككلذىلعهنودسحيلهىريونيماينبلمهتبحم
.كلذباوّرسمهنأرهاظلاوهلبقفسوي

.نيجهتبمنينمآاوناكمهنأىلعكلذلدفاوُوَرَواوُبَِرش

َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

نيماينبلدعيفساطلاعضو

ِلاَجِّـرلٱَلاَدِعألْمٱ:ًالِئاَقِهِتْيَبَىلَعيِذَّـلٱَرَمَأَّـمُث١«١،٢
يفٍدِحاَوِّـلُكَةَّـضِفْعَضَو،ُهَلِْمحَنوُقيِطُياَمَبَسَحًاماَعَط ِمَفِ
لٱَساَط،ِيساَطَو٢.ِهِلْدِع

ْ
يفُعَضَت،ِةَّـضِف ِ،ريِغَّـصلٱِلْدِعِمَفِ

مثَو
ََ

.»ِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَفُسوُيِمَالَكِبَسَحِبَلَعَفَف.ِهِحْمَقَن
٤٢:٢٥ص

هنمرمخلابصُيامساطلااذهناكُعَضَت...ِيساَطَو
كسمينأكلذنمفسويةياغيفناكامو.حادقألايف
هبحوبوقعيهيبأنأشيفاذوهيهلاقامنكلونيماينبىوس
ةرفونمنوكياموليحارينبانميقابلاهنألنيماينبل
راهظإىلعهلمحنيماينبهيلإعجريملاذإهللتاقلانزحلا
.ًاعيمجمهقالطإومهلهسفن

ْمُهُلاَجِّـرلٱَفََرصْنٱُحْبُّصلٱَءاَضَأاَّـمَلَف٣«٥-٣
ملٱَنِماوُجَرَخْدَقاوُناَكاَّـَملَو٤.ْمُُهريَِمحَو

َلاَق،اوُدِعَتْبَيَْملَوِةَنيِدَْ
ىَتَمَو،ِلاَجِّـرلٱَءاَرَوَعْسٱِمُق:ِهِتْيَبَىلَعيِذَّـلِلُفُسوُي
َهلْلُقَفْمُهَتْكَرْدَأ

ُ
ِمل:ْم

َ
َسْيَلَأ٥ٍ؟ْريَخْنَعًاضَوِعًاَّرشْمُتْيَزاَجاَذا

يفْمُتْأَسَأ.ِهِبُلَءاَفَتَيَوُهَو؟ِهيِفيِدِّـيَسُبَْرشَييِذَّـلٱَوُهاَذٰه ِ
.»ْمُتْعَنَصاَم

٢٠:٣٣كولم١و٣٠:٢٧ص

يفرصميفعاشامملءافتلاساطناكِهِبُلَءاَفَتَي
يفلئافتملارظنيوءامساطلانوألمياوناكفةميدقلاةنمزألا
هورعيوييعينأىلإاهنعهرظنلوحيالءاملاحطسنمةطقن
لثمثدحيناكو.ملحلالاحىلإلقعلاريصيوساعنلا
يفو.اهلكاشاموجاجزلانمةركىلإرظنلاةمادإنمكلذ
عمو.كلذسراميناكهنأفسوينابأةرشعةسماخلاةيآلا
فرعُياملًالكاشمةقيقحلايفناكعادخلللمعُتساكلذنأ
ذئمويهوبسحسانلانكليعيبطرمأوهويرمسملامونلاب
هئاكذنمفسويلاوحأو.ملعلاصقنلةعيبطلاقوفامم
يفةعئاشلاةفارخلاكلتبةيانعلانعهعفرتملهحالصوهاقتو
.هرصع

َهلَلاَقَوْمُهَكَرْدَأَف٦«٨-٦
ُ

لٱاَذٰهْم
ْ

:ُهَلاوُلاَقَف٧.َمَالَك
ِمل
َ
لٱاَذٰهَلْثِميِدِّـيَسُمَّـلَكَتَياَذا

ْ
ْنَأَكِديِبَعِلاَشاَح؟ِمَالَك

لٱاَذَوُه٨!ِرْمَألٱاَذٰهَلْثِماوُلَعْفَي
ْ

يفاَنْدَجَويِتَّـلٱُةَّـضِف ِهاَوْفَأِ
ْنِمُِقْرسَنَفْيَكَف.َناَعْنَكِضْرَأْنِمَكْيَلِإاَهاَنْدَدَراَنِلاَدِع
.»؟ًابَهَذْوَأًةَّـضِفَكِدِّـيَسِتْيَب

٤٣:٢١ص

.كديبعنعديعبكلذيأخلااَشاَح

ُنْحَنَو،ُتوُمَيَكِديِبَعْنِمُهَعَمُدَجوُييِذَّـلٱ٩«١٣-٩
ِبَسَحِبَنآلٱِ،مَعَن:َلاَقَف١٠.يِدِّـيَسِلًاديِبَعُنوُكَنًاضْيَأ
اَّـمَأَو،ًادْبَعِيلُنوُكَيُهَعَمُدَجوُييِذَّـلٱ.ُنوُكَياَذَكٰهْمُكِمَالَك
ُهَلْدِعٍدِحاَوُّلُكاوُلَزْنَأَواوُلَجْعَتْسٱَف١١.َءاَيِرْبَأَنوُنوُكَتَفْمُتْنَأ
َنِمًائِدَتْبُمَشَّـتَفَف١٢.ُهَلْدِعٍدِحاَوُّلُكاوُحَتَفَو،ِضْرَألٱَىلِإ
لٱ
ْ

يفُساَّـطلٱَدِجُوَفِ.ريِغَّـصلٱَىلِإىَهَتْنٱىَّـتَحِريِبَك ِلْدِعِ
ِهِراَِمحَىلَعٍدِحاَوُّلُكَلَّـَمحَوْمَُهباَيِثاوُقَّـزَمَف١٣.َنيِماَيْنِب
ملٱَىلِإاوُعَجَرَو

.»ِةَنيِدَْ
:١ليئومص٢و١٤:٦ددعو٣٤و٣٧:٢٩ص٣١:٣٢ص
١١

هباومهتااممءايربأمهنأمهققحتلكلذاولاقخلاُتوُمَي
ص(ميفارتلاةقرسبمهتُأمويبوقعيلاحلثميفاوناكف

نونوكينيقابلاناوتوميبكترملانأاولاقف.)٣١:٣٢
تيبنيمأناكو.صحفللمهتعتمأومهلادعاولزنأوًاديبع
هلدعيفساطلادجوييذلالاقفساطلانيأفرعيفسوي
لدعبأدتباو.لتقُينأبالًادبعنوكينأببقاعييذلاوه
يفذخأوكلذبثرتكأاملقنكلوةضفلاهيفدجوفنيبوأر
نكيملامىريمهنملكناكو.اذكهويناثلالدعصحف
اوراصمهنأاوفرعوًاميظعًافوخاوفاخواوكبترافهبملعي

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

١٨٥
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اوقزمواوطنقنيماينبلدعيفساطلااوأراملمهنكلوًاديبع
.نزحلاةدشلمهبايث

َوُهَوَفُسوُيِتْيَبَىلِإُهُتَوْخِإَواَذوَُهيَلَخَدَف١٤«١٧-١٤
َهلَلاَقَف١٥.ِضْرَألٱَىلَعُهَماَمَأاوُعَقَوَو،َكاَنُهُدْعَب

ُ
:ُفُسوُيْم

لٱاَذٰهاَم
ْ

لَعَفيِذَّـلٱُلْعِف
ْ
ِيلْثِمًالُجَرَّـنَأاوُمَلْعَتَْملَأ؟ْمُت

،مَّـلَكَتَناَذاَم؟يِدِّـيَسِلُلوُقَناَذاَم:اَذوَُهيَلاَقَف١٦؟ُلَءاَفَتَي
ٌديِبَعُنْحَناَه.َكِديِبَعَمْثِإَدَجَوْدَقُهللاٱ؟ُرَّـَربَتَناَذاَمِبَو
يفُساَّـطلٱَدِجُويِذَّـلٱَوُنْحَن،يِدِّـيَسِل :َلاَقَف١٧.ًاعيَِمجِهِدَيِ
يفُساَّـطلٱَدِجُويِذَّـلٱُلُجَّـرلٱ!اَذٰهَلَعْفَأْنَأِيلاَشاَح ِهِدَيِ
.»ْمُكيِبَأَىلِإٍمَالَسِباوُدَعْصٱَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ًادْبَعِيلُنوُكَيَوُه

١٧:١٥لاثمأو١٨:٢٥ص٩ع١٠:٦بويأ٣٧:٧ص

نعيسفنهزناوأكلذنعديعبانأيأخلااَشاَح
يفاهعضوبرمأيتلاةضفلاىلإفسويتفتليمل.كلذ
ملهنألةعاجملاينسنميقباميفاهباونيعتسيلمهلادع
ىلإهابألمحيلنيماينبىوسمهنمدحأءاقبدصقينكي
ولف.هلًادبعراصنيماينبنإمهللاقفرصمىلإءيجملا
اوكرتلةضفلابفسوياوعابمويمهتواسقىلعنيقاباوناك
دقاوناكمهنكلمهلايعىلإمهعمامباوعجروهئالبلنيماينب
عمهذاقنإيفمهعسويفاملكنولذبياوذخأفاوريغت
مهلعلوكلذنمسأيلالاحىلإاوراصمهنإمهتفرعم
ةضفلاذخأنممهتءاربكًائيربناكنيماينبنأاودقتعا
مهنأنمدبالفًاريثكهمركأدقناكمكاحلانأاوركذو
نيماينبءاقبإيفةبغركلذىتأمكاحلانأكلذنماوجتنتسا

.هوملعيملرمألهتمدخيف

ْمَّـلَكَتَيِل.يِدِّـيَساَيْعِمَتْسٱ:َلاَقَواَذوَُهيِهْيَلِإَمَّـدَقَتَّـمُث«١٨
يفًةَمِلَكَكُدْبَع ،َكِدْبَعَىلَعَكُبَضَغَمَْحيَالَويِدِّـيَسَْينُذُأِ
.»َنْوَعْرِفُلْثِمَكَّـنَأل

جورخو٣٢و١٨:٣٠ص١٨:٢٣ليئومص١و٥٠:٤ص
٣٢:٢٢

اهلحميفاذوهيتاملكتعقوخلااَذوَُهيِهْيَلِإَمَّـدَقَتَّـمُث
سفنيفترثأفعقاولاقفوىلعوهبلقنيقينعتناكاهنأل
هيبأنزحبهروعشةدشاهيفرهظوريثأتنسحأفسوي
مامتهالاالولهنأاذوهينابأدقو.هيلإيدؤياموديدشلا
نيماينبباوتأيملسيساوجمهنأبمهماهتايهوةنظلاعفرب
.ًادحاوًامويهيبأنعهودعبيو

؟ٌخَأْوَأٌبَأْمُكَلْلَه:ُهَديِبَعَلَأَسيِدِّـيَس١٩«٢٨-١٩
لُقَف٢٠

ْ
َتاَمٌ،ريِغَصٍةَخوُخْيَشُنْبٱَو،ٌخْيَشٌبَأاَنَل:يِدِّـيَسِلاَن

لُقَف٢١.ُهُِّبُحيُهوُبَأَو،ِهِّـمُألُهَدْحَوَوُهَيِقَبَوُهوُخَأ
ْ

:َكِديِبَعِلَت
لُقَف٢٢.ِهْيَلَعيِرَظَنَلَعْجَأَفَّـَيلِإِهِباوُلِزْنٱ

ْ
ُرِدْقَيَال:يِدِّـيَسِلاَن

لٱ
ْ

لُقَف٢٣.ُتوُمَيُهاَبَأَكَرَتْنِإَو.ُهاَبَأَُكْرتَيْنَأُمَالُغ
ْ

َت
َنوُرُظْنَتاوُدوُعَتَالْمُكَعَمُريِغَّـصلٱُمُكوُخَأْلِزْنَيَْملْنِإ:َكِديِبَعِل
ُهاَْنَربْخَأاَنَّـنَأِيبَأَكِدْبَعَىلِإاَنْدِعَصاَّـَملَناَكَف٢٤.يِهْجَو
َنِمًاليِلَقاَنَلاُوَرتْشٱاوُعِجْرٱ:اَنوُبَأَلاَقَّـمُث٢٥.يِدِّـيَسِمَالَكِب
لُقَف٢٦.ِماَعَّـطلٱ

ْ
اَنوُخَأَناَكاَذِإاَمَّـنِإَو.َلِزْنَنْنَأُرِدْقَنَال:اَن

اَنوُخَأَوِلُجَّـرلٱَهْجَوَرُظْنَنْنَأُرِدْقَنَالاَنَّـنَأل،ُلِزْنَناَنَعَمُريِغَّـصلٱ
َّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأ:ِيبَأَكُدْبَعاَنَلَلاَقَف٢٧.اَنَعَمَسْيَلُريِغَّـصلٱ
لٱَجَرَخَف٢٨،ِْنيَنْثٱِيلْتَدَلَوِيتَأَرْمٱ

ْ
،يِدْنِعْنِمُدِحاَو

لُقَو
ْ

.»َنآلٱَىلِإُهْرُظْنَأَْملَو.ًاسَاِرتْفٱَِسُرتْفٱِدَقَوُهاَمَّـنِإ:ُت
٢٠و٤٢:١٥ص٣٧:٢٠ص٣٧:٣ص٤٣:٧ص
:٤٢ص٤٠:٤و٣٩:١٢ايمرإو٣٤:١٥و٣٣:١٨رومزم

:٤٣ص٤٣:٣و٣٤ىلإ٤٢:٢٩ص٥و٤٣:٣ص٣٨
٣٧:٣٣ص٤٦:١٩ص٢

هبسحيذلانينثالادحأنادقفركذُدِحاَوْلٱَجَرَخَف
بوقعيةبحمةدشنايبلًاديهمتناكتامدقبوقعي
فسويبلقيفرثأليحارهمأركذنأنمدبالو.نيماينبل
.كلذلاذوهيهبتنيملو

،ٌةَّـيِذَأُهْتَباَصَأَويِهْجَوِماَمَأْنِمًاضْيَأاَذٰهْمُتْذَخَأاَذِإَف«٢٩
هلٱَىلِإٍَّرشِبيِتَبْيَشَنوُلِزْنُت

َْ
.»ِةَيِوا

٤٢:٣٨ص

ْهلٱ
َ

.تاومألارادِةَيِوا

لٱَو،ِيبَأَكِدْبَعَىلِإُتْئِجىَتَمَنآلٱَف٣٠«٣٤-٣٠
ْ

ُمَالُغ
َّـنَأىَأَرىَتَمُنوُكَي٣١،ِهِسْفَنِبٌةَطِبَتْرُمُهُسْفَنَو،اَنَعَمَسْيَل
لٱ
ْ

اَنيِبَأَكِدْبَعَةَبْيَشَكُديِبَعُلِزْنُيَف،ُتوُمَيُهَّـنَأ،ٌدوُقْفَمَمَالُغ
هلٱَىلِإٍنْزُحِب

َْ
لٱَنِمَضَكَدْبَعَّـنَأل٣٢،ِةَيِوا

ْ
:ًالِئاَقِيبَألَمَالُغ

َنآلٱَف٣٣.ِماَّـيَألٱَّـلُكِيبَأَىلِإًابِنْذُمِْرصَأَكْيَلِإِهِبْئِجَأَْملْنِإ
لٱِنَعًاضَوِعَكُدْبَعْثُكْمَيِل

ْ
ِدَعْصَيَو،يِدِّـيَسِلًادْبَع،ِمَالُغ

لٱ
ْ

لٱَوِيبَأَىلِإُدَعْصَأَفْيَكِّـينَأل٣٤.ِهِتَوْخِإَعَمُمَالُغ
ْ

ُمَالُغ
.»!ِيبَأُبيِصُييِذَّـلٱَّـَّـرشلٱَرُظْنَأَّـالَئِل؟يِعَمَسْيَل
٣٢:٣٢جورخ٤٣:٩ص١٨:١ليئومص١

ذاقنإيفهداهتجاةلعاذهباذوهينابأمَالُغْلٱَنِمَضَكَدْبَع
ًارئاصهابأدهاشينألمتحيالهنأكلذىلعدازونيماينب
ىلعًاديزمفسويبلطيملو.ميظعلانزحلاكلذلثمىلإ
نيماينبكاسمإنأىأرفهعانقإبًايفاوناكهنألاذوهيلاقام

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

١٨٦
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اوراصهتوخإنإوةديدشةوسقةريصقةدمولوبوقعينع
.ةرفغملانعًالضفةبحملااهباوقحتسالاحىلإ

َنوُعَبْرَألٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

هثحومهلهنارفغوهتوخإلهسفنفسويراهظإ
رصمىلإهوبأومهاوتأينأىلعمهعيجشتو

ِعيَِمجىَدَلُهَسْفَنَطِبْضَيْنَأُفُسوُيْعِطَتْسَيْمَلَف«١
لٱ
ْ

ْفِقَيْمَلَف!يِّـنَعٍناَسْنِإَّـلُكاوُجِرْخَأ:َخََرصَفُهَدْنِعَنيِفِقاَو
.»ِهِسْفَنِبُهَتَوْخِإُفُسوُيَفَّـرَعَنيِحُهَدْنِعٌدَحَأ

٧:١٣لامعأو١٢:٦ددع٤٣:٣١ص

يتلاةروصلاُهَسْفَنَطِبْضَيْنَأُفُسوُيْعِطَتْسَيْمَلَف
هيبأبحنمفسوينهذيفغيلبلاهمالكباذوهياهروص
هلوزنوهتومةلعنوكيبوقعيهيبأنعهدعبنإونيماينبل
ةدهاشمو.ًابيشهسأرلعتشادقوتاومألارادىلإًانيزح
الوودعلااهيفمهليثرييتلالاحلاكلتيفهتوخإفسوي
ًادبعهسفنهلهميلستوفسوينمهوندواذوهيلاحاميس
نمكلذريغىلإهيبأىلإعجريلهلًاقالطإونيماينبنعءادف
فطاوعتيوقففسويدلجتتبلغدهشملاكلذتارثؤم
هنأمهنعمتكينأعطتسيملىتحهيفيوخألاويونبلابحلا
.مهوخأ

طَأَف«٢
ْ

لٱِبُهَتْوَصَقَل
ْ
ملٱَعِمَسَف.ِءاَكُب

ْ
ُتْيَبَعِمَسَوَنوُّيِْرصِ

.»َنْوَعْرِف
١٦ع١٤:١ددع

مهنألهتوخإءيجمأبنمهغلبهنإيأخلاَنوُّيِْرصِْملٱَعِمَسَف
.هئاكبتوصاوعمس

؟ُدْعَبِيبَأٌّيَحَأ.ُفُسوُياَنَأ:ِهِتَوْخِإلُفُسوُيَلاَقَو«٣
.»ُهْنِماوُعاَتْرٱُمَُّـهنَأل،ُهوُبِيُجيْنَأُهُتَوْخِإْعِطَتْسَيْمَلَف
٦:٥٠سقرمو١٤:٢٦ىّتمو٢٣:١٥بويأ٧:١٣لامعأ
١٨:٦انحويو

جاهتبالاراهظإوبجعتللانهماهفتسالا(ُدْعَبِيبَأٌّيَحَأ
نمنوشخيمهنإويحهابأنأًارارممهنمفرعهنألهتايحب
.)هيلإنيماينباوعجريملنإًانزحتومينأ

.اوُمَّـدَقَتَف.َّـَيلِإاوُمَّـدَقَت:ِهِتَوْخِإلُفُسوُيَلاَقَف٤«٤،٥
َالَنآلٱَو٥.َْرصِمَىلِإُهوُمُتْعِبيِذَّـلٱُمُكوُخَأُفُسوُياَنَأ:َلاَقَف
ِءاَقْبِتْسالُهَّـنَأل،اَنُهَىلِإِينوُمُتْعِبْمُكَّـنَألاوُظاَتْغَتَالَواوُفَّـسَأَتَت
.»ْمُكَماَّـدُقُهللاٱَيِنَلَسْرَأٍةاَيَح

٥٠:٢٠ص٢:٧سوثنروك٢و٤٠:٢ءايعشإ٣٧:٢٨ص
١٠٥:١٧رومزمو٥٠:٢٠ص٩و٩:٨ارزعو

دازوفسويهنأةرابعلاهذهبمهلّدكأُمُكوُخَأُفُسوُياَنَأ
بحللةبجوملاةقحلاةوخإلابمهلًاخألزيملهنأكلذىلع
ةرضحيفمهسفنأاوأرذإًافوخنودعترياوتمصفماركإلاو
ىلعاومزعوهوضغبأوهودسحيذلا»مالحألابحاص«
نمنيريثككلهينأىلعًارداقراصدقوًادبعهوعابمثهلتق
مهفوخلازأنأثبلامكلذلوءيشبلوؤسمريغمهلاثمأ
هللاةيانعبالإنكيملمهنمناكامنإومهنعهاضرنابأنأب
هماكحأيفهللانإوسانلانممهريغىلإومهيلإهناسحإو
وهامبالإيضقيالهنإوبابلألااهكاردإنعرصقتًامكح
.رشبلاكلذلهجنإوريخ

لِلَّـنَأل٦«٦،٧
ْ

يفِعوُج ُسَْمخَو.ِْنيَتَنَسَنآلٱِضْرَألٱِ
يِنَلَسْرَأْدَقَف٧.ٌداَصَحَالَوٌةَحَالَفاَهيِفُنوُكَتَالًاضْيَأَنيِنِس
يفًةَّـيِقَبْمُكَلَلَعْجَيِلْمُكَماَّـدُقُهللاٱ ْمُكَلَيِقْبَتْسَيِلَوِضْرَألٱِ
.»ًةَميِظَعًةاَجَن
:١٠و٤:٢ءايعشإ٤٤:٧و٤٠:١١ايمرإو١٤:٧ليئومص٢

٣٧:٤و٢٠

يفًةَّـيِقَبْمُكَلَلَعْجَيِل ىلعةيقبمكلظفحيليأِضْرَألٱِ
ةيناربعلاةلمكلاتءاجدقو.اهيلعىقبتةيرذيأضرألا
ىنعملاو.)١٩:٣١كولم٢(يناثلاكولملارفسيفىنعملااذهب
ّدعيورصمىلإريصألينوعيبتنأبمكلحمسهللانا
نممكلسنىقيبواوقبتلطحقلاينسيفًاماعطيتطساوب
.ةميظعةمأريصيومكدعب

لَسْرَأْمُتْنَأَسْيَلَنآلٱَف«٨
ْ
ْدَقَوُهَو.ُهللاٱِلَباَنُهَىلِإِينوُمُت

لَسَتُمَوِهِتْيَبِّـلُكِلًادِّـيَسَوَنْوَعْرِفِلًابَأيِنَلَعَج
ِّـ

ِّـلُكَىلَعًاط
.»َْرصِمِضْرَأ
٢٩:١٦بويأو١٧:١٠ةاضق

ًافّرعم»ميهولإ«ءاجف»هلإلالب«ةيناربعلايفوُهللاٱِلَب
فرحيتأيةيناربعلايفءاهلافرحنإف»ميهولاه«ةظفلو(
ىلعفيرعتلافرحديزثيحو.)ةيبرعلايف»لأك«فيرعت
صيفامباذهلباق(ملكتملاروعشقمعىلعلدميهولإ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ألٱَوُسِمَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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ةدابععوضوموهيذلا»ميهولاه«وأهلإلاناكف)48:15
.مهذقنأيذلاوهمهلسن

ريزووأمظعألاردصلاىنكيناكامًاريثكَنْوَعْرِفِلًابَأ
روصعلايفنييقرشلاكولملادنعكلملايبأبلوألاكلملا
.ةميدقلا

ُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلاوُلوُقَوِيبَأَىلِإاوُدَعْصٱَواوُِعْرسَأ٩«٩،١٠
َال.َّـَيلِإْلِزْنِا.َْرصِمِّـلُكِلًادِّـيَسُهللاٱَيِنَلَعَجْدَق:ُفُسوُيَكُنْبٱ
يفَنُكْسَتَف١٠.ْفِقَت َتْنَأ،يِّـنِمًابيِرَقَنوُكَتَوَناَساَجِضْرَأِ
.»َكَلاَمُّلُكَوَكُرَقَبَوَكُمَنَغَوَكيِنَبوُنَبَوَكوُنَبَو

٩:٢٦جورخو٥٠:٨و٤٧:١و٣٤و٤٦:٢٨ص

:٤٧ص(ًاضيأسيسمعرضرأىمستوَناَساَجِضْرَأ
يتلاسيسمعرةنيدمنمكلذبتيمُساهنأحّجرملاو)١١
كلتتناكو.)١:١١جورخ(اهئانببنويليئارسإلارّخُس
ىلإسيفممبرقنميقرشلالينلائطاشىلعضرألا
.)١٣:١٧جورخ(نيطسلفضرأدودحوطسوتملارحبلا
نكتملاهنأحجرملاو»نعوصدالب«ريمازملارفسيفتيعُدو
يفتيمُسو.يعارملاوإلكلاةريثكتناكاهنكلوةنوكسم
ستودوريهاهبسحو»ةيبرعلاناساج«نيعبسلاةمجرت
.سيوسلاجيلخىلإلينلاقرشيتلاضرألالكوبارتسو
ىلإًاجاوفأنوتأينوأتفيالنويماسلانورجاهملاناكو
ناكسلاددعدازىتحمهلايعومهدالوأبكانهنييليئارسإلا
نتتخاهدحوميهاربإتيبسيلهنأّرماميفانيأراننإفًاريثك
نمآنملكبسُحوًاضيأهعابتألكوهديبعوهناملغلب
اذهنموميهاربإلآنييليئارسإلانمنتتخاوميهاربإناميإ
.ةيدوهيلاةسينكلاتناكميظعلاعمجلا

.ًاعوُجَنيِنِسُسَْمخًاضْيَأُنوُكَيُهَّـنَأل،َكاَنُهَكُلوُعَأَو«١١
.»َكَلاَمُّلُكَوَكُتْيَبَوَتْنَأَرِقَتْفَتَّـالَئِل

٥٠:٢١و٤٧:١٢ص

ىوسةعاجملاينسنمّرمدقنكيملذإهنإَكُتْيَب
دالوألاوءاسنلاولاجرلانمريثكبوقعيلناكونيتنس
ملناكواهريغوريمحولامجورقبومنغنممئاهبلانمريثكو
بهذينأًارطضمناكحجريامىلعليلقالإاهنمتمي
نيذلاهعمنيذلانييليئارسإلاوهلءيشلكعمرصمىلإ
نويليعامسإلايمُسامكهيلإةبسننييليئارسإلاباومُس
اومسُيملو)٣٧:٢٥ص(ليعامسإىلإةسبنلابنييليعامسإ
هنممهضعبنإفليعامسإنممهلكمهنألنييليعامسإلاب
.مهنماوبسُحفهبعشىلإاومضناوهلاوعضخمهنمنيريثكو
ىلعلديام»مكتويب«ةرشعةنماثلاةيآلايففسويلوقيفو

نيريثكلاىوسهيلإتبسُنةريشعءابآلانملكلناكهنأ
.بوقعيىلإاوبسُننيذلا

َّـنَأَنيِماَيْنِبيِخَأاَنْيَعَوىَرَتْمُكُنوُيُعاَذَوُهَو١٢«١٥-١٢
لَكُييِذَّـلٱَوُهيِمَف

ِّـ
ُختَو١٣.ْمُكُم

ْ
يفيِدَْجمِّـلُكِبِيبَأَنُوِرب ِ

١٤.اَنُهَىلِإِيبَأِبَنوُلِزْنَتَوَنوُلِجْعَتْسَتَو،ْمُتْيَأَراَمِّـلُكِبَوَْرصِم
َىلَعُنيِماَيْنِبىَكَبَو.ىَكَبَوِهيِخَأَنيِماَيْنِبِقُنُعَىلَعَعَقَوَّـمُث
َمَّـلَكَتَكِلٰذَدْعَبَو.ْمِهْيَلَعىَكَبَوِهِتَوْخِإَعيَِمجَلَّـبَقَو١٥.ِهِقُنُع
.»ُهَعَمُهُتَوْخِإ

١٥:٢٠اقولو٤٦:٢٩ص٧:١٤لامعأ٤٢:٢٣ص

ًائيشنيماينبمهيلعمدقيناكهنأتايآلاهذهنمرهظي(
ىولسناكهنألوهمأوهيبأنمهوخأهنألهلهبحةدايزل
ىندأهتوخإرئاسنمرهظيملوفسويوليحارنعبوقعي
.)دسحلاىلعلدتةرامإ

خلٱَعِمُسَو«١٦
ْ

يفََُرب ُةَوْخِإَءاَج:َليِقَو،َنْوَعْرِفِتْيَبِ
يفَنُسَحَف.َفُسوُي يفَوَنْوَعْرِفْيَنْيَعِ .»ِهِديِبَعِنوُيُعِ

٤١:٣٧ص

يفَنُسَحَف ىلإنييليئارسإلاءيجملناكَنْوَعْرِفْيَنْيَعِ
وأنيموغرماهيلإاوتأيملذإةماركهلناكوميظعنأشرصم
امتبثأامكنيبوبحمءازعأفويضاهيلإاوعدلبنيربجم
ةوخإلوصوومهئيجمإبنبنوعرفُّرساذهلو.كلذدعبناك
بحرلاىلعهدالباونكسيومهيبأباوتأينأمهلأسوفسوي
.ةعسلاو

اوُلَعْفٱ:َكِتَوْخِإلْلُق:َفُسوُيِلُنْوَعْرِفَلاَقَف١٧«١٧،١٨
١٨.َناَعْنَكِضْرَأَىلِإاوُبَهْذٱاوُقِلَطْنٱَوْمُكَّـباَوَداوُلِّـَمح.اَذٰه
ِضْرَأِتَاْريَخْمُكَيِطْعُأَف.َّـَيلِإاْوَلاَعَتَوْمُكَتوُيُبَوْمُكاَبَأاوُذُخَو
.»ِضْرَألٱَمَسَداوُلُكْأَتَوَْرصِم
ددعو٢٧:٢٨ص٢:٧ايمرإو١:١٩ءايعشإو٩:١٢ارزع
٢٩و١٨:١٢

نمرصمىلإمهتوعدتناكف(َفُسوُيِلُنْوَعْرِفَلاَقَف
مهلحمسوًاريخمهدعوهفويضةلزنمباوناكفهسفننوعرف
.)فسويلهبحكلذةلعنأيفبيرالوضرألامسدب

ِضْرَأْنِمْمُكَلاوُذُخ.اَذٰهاوُلَعْفٱ.َتْرِمُأْدَقَتْنَأَف«١٩
.»اْوَلاَعَتَوْمُكاَبَأاوُلِْمحٱَو،ْمُكِئاَسِنَوْمُكِدَالْوَألٍتَالَجَعَْرصِم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ألٱَوُسِمَا
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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لامعتسالةبسانمتناكفلهسرصمضرأٍتَالَجَع
ىلعدهوشو.ديعبدهعذنمنويرصملااهلمعتساوتالجعلا
نوعرفتابكرمنأحجرملاو.روثاهرجيةلجعراثألا
تلخددقتناكيتلاليخلااهرجتتناكفسويتابكرمو
.رصمضرأذئموي

ريسفترظنا(راغصلامكتويبلهألةيناربعلايفوْمُكِدَالْوَأل
.)٣٤:٢٩ص

َحتَالَو«٢٠
ْ
ِعيَِمجِتَاْريَخَّـنَأل،ْمُكِثاَثَأَىلَعْمُكُنوُيُعْنَز

.»ْمُكَلَْرصِمِضْرَأ

ءاطغلايفهملعتسيوناسنإلاهيستكيامثاثألاْمُكِثاَثَأ
.تاودأوةينآوجوسنمنمتيبلايفاملكانهوءاطولاو

ُفُسوُيْمُهاَطْعَأَو.اَذَكٰهَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَف٢١«٢١،٢٢
٢٢ِ.قيِرَّـطلِلًاداَزْمُهاَطْعَأَو.َنْوَعْرِفِرْمَأِبَسَحِبٍتَالَجَع
ُهاَطْعَأَفُنيِماَيْنِباَّـمَأَو.ٍباَيِثَلَلُحْمُهْنِمٍدِحاَوَّـلُكىَطْعَأَو
لٱَنِمٍةَئِمَثَالَث

ْ
.»ٍباَيِثِلَلُحَسَْمخَوِةَّـضِف

٤٣:٣٤ص٥:٥كولم٢و١٤:١٢ةاضق٣:١٦ددع

ًازاتممًاماركإقرشلايفدعُتبايثلاةبهتناكٍباَيِثَلَلُح
هماركإةرفوىلعًاليلدفسويهاتأامناكف)٤١:٤٢ص(
.هتوخإل

،َْرصِمِتَاْريَخْنِمًةَلِماَحٍريَِمحَةََرشَعِهيِبَألَلَسْرَأَو«٢٣
ِلْجَألِهيِبَألًاماَعَطَوًازْبُخَو،ًةَطْنِحًةَلِماَحٍنُتُأََرشَعَو
.ِ»قيِرَّـطلٱ

.رصمىلإءيجملاقيرطيأِقيِرَّـطلٱ

َهلَلاَقَو،اوُقَلَطْنٱَفُهَتَوْخِإَفََرصَّـمُث«٢٤
ُ

يفاوُبَضاَغَتَتَال:ْم ِ
.ِ»قيِرَّـطلٱ

٤٢:٢٢ص

يفاوُبَضاَغَتَتَال مهنملكمولينأفسوييشخِقيِرَّـطلٱِ
ىلعموللامظعماولعجينأوهوعابمويهاتأامىلعرخآلا
اذهوماسقناوبزحتكلذنعأشنيفمهنمنينثاوأدحاو
ةدارإبناكهولمعامنإمهلهنايبنمهضارغأةلمجنمناك
.)مهدصاقمىلإرظنلابمهيلعًامثإناكنإو(هتيانعوهللا

ِضْرَأَىلِإاوُءاَجَوَْرصِمْنِماوُدِعَصَف٢٥«٢٧-٢٥
ٌّيَحُفُسوُي:َنيِلِئاَقُهُوَربْخَأَو٢٦،ْمِهيِبَأَبوُقْعَيَىلِإَناَعْنَك
لَسَتُمَوُهَو،ُدْعَب

ِّـ
لَقَدَمَجَف!َْرصِمِضْرَأِّـلُكَىلَعٌط

ْ
َْملُهَّـنَألُهُب

،ِهِبْمُهَمَّـلَكيِذَّـلٱَفُسوُيِمَالَكِّـلُكِبُهوُمَّـلَكَّـمُث٢٧.ْمُهْقِّـدَصُي
لٱََرصْبَأَو

ْ
ُحوُرْتَشاَعَف.ُهَلِمْحَتِلُفُسوُياَهَلَسْرَأيِتَّـلٱِتَالَجَع

.»ْمِهيِبَأَبوُقْعَي
رومزم٣٣ىلإ٣١و٣٧:٢١ص٧٧:٣و٣٨:٨رومزم
٦٩:٣٢و٢٢:٢٦

طرفلدمجيداكىتحهبلقمددربيأُهُبْلَقَدَمَجَف
ناكبوقعينإف.مهلوققدصيملهنأىتحهتريحوهشهد
هيّلستةلعوهدلوناكهنألفسويىلعًانزحهداؤفقّزُمدق
ةمالسالإءازعلانمءيشهلقبيملوةبوبحملاليحارنع
هنهذيفنكيملًايحلزيملفسوينأهغلباملفنيماينب
هلوبقلهبلقيفعضومالوراسلاربخلااذهقيدصتلعضوم
ايادهلاوتالجعلاىأرنأدعبو.هدومجنمناكامناكف
نأعاطتساويحفسوينأقّدصوهوحصىلإعجرةريثكلا
.هجاهتبابذلي

ُبَهْذَأ.ُدْعَبٌّيَحيِنْبٱُفُسوُي!ىَفَك:ُليِئاَْرسِإَلاَقَف«٢٨
.»َتوُمَأْنَأَلْبَقُهاَرَأَو

اذهنألديدجلاهمسابليئارسإانههاعدُليِئاَْرسِإَلاَقَف
دعولابةقثلاوجاهتبالاوزوفلاتاقوأيفهبىعديناكمسالا
هلسنيعُدوميهاربإهدجدعوامكهبهللاهدعويذلا
ةكربثريهنأنقيتلاواهنيعةقثلاكلتلوهتعفرلًاضيأليئارسإ
.ميهاربإ

َنوُعَبْرَألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

رصمىلإهينبوليئارسإةرجاهم

،َعْبَسِرْئِبَىلِإىَتَأَوُهَلَناَكاَمُّلُكَوُليِئاَْرسِإَلََحتْرٱَف«١
.»قاَحْسِإِهيِبَأِهٰلِإلَحِئاَبَذَحَبَذَو

:٢٨و٢٦:٣٣و٣٣و٢١:٣١ص٣٧:١٤و٣٥:٢٧ص
٣١:٤٢و٢٨:١٣و٢٦:٢٤ص١٠

هحرفناكليئارسإنأيفبيرالَعْبَسِرْئِبَىلِإىَتَأ
هلمحيهلآلوهلةداعسلانماهنمناكاموفسويةمالسب
هلمحتةريثكرومأكلانهناكنكلرصمىلإعارسإلاىلع

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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ةءوبنلاهلابىلعرطخهنأنمدبالف.كلذنعفقوتلاىلع
عبرأةبيرغضرأيفًابذعمًادبعتسمنوكيميهاربإلسننأب
داعيملاضرأكرتيناإطخلانمهنإو)١٥:١٣ص(ةنسةئم
:٢٤ص(اهكرتنعقاحسإميهاربإىهنيتلايميهاربإلا
يفىقبينأرمُأرصمىلإبهذمويقاحسإنإو.)٨
ةرورضلانمذئنيحبوقعيىأرف.)٢٦:٢ص(نيطسلف
نكيملورصمىلإباهذلايفعرشينألبقهللالأسينأ
ميهاربإنمالكنألعبسرئبنمبسنأهلاؤسلناكمنم
:٣٦و٢١:٣٣ص(برلاةدابعلًاحبذماهيفىنبقاحسإو

.رصمىلإنوربحنمقيرطلاىلعكلذعميهو)٢٥

يفَليِئاَْرسِإُهللاٱَمَّـلَكَف٢«٢،٣ ُبوُقْعَي:َلاَقَوِلْيَّـللٱىَؤُرِ
ْفََختَال.َكيِبَأُهٰلِإُهللاٱاَنَأ:َلاَقَف٣.اَذَنَئَه:َلاَقَف.ُبوُقْعَي
.»َكاَنُهًةَميِظَعًةَّـمُأَكُلَعْجَأِّـينَأل،َْرصِمَىلِإِلوُزُّنلٱَنِم

:١٢ص٢٦:٢ص٢٨:١٣ص٣٣:١٥بويأو١٥:١ص
٢٦:٥ةينثتو٢

دعبىرنالوبوقعيلنالعإرخآاذهَكيِبَأُهٰلِإُهللاٱاَنَأ
ىسومةيؤرمويالإليئارسإلآليهلإنالعإنمكلذ
ةيانعرومأنمو.)٣:٤جورخ(قرتحتالودقوتتةقيلعلا
ةمأمهريصمورصميفبوقعيلسنومننسحملاهللا
مهيلعهمعنهللاغابسإوًاليوطًانامزكلانهمهتماقإوةميظع
فسويبهتيانعوداعيملاضرأىلإمهبهنايتإومهعمهؤاقبو
ليئارسإينبلهتوقهراهظإوتامنأىلإهلهتدعاسمو
.ةشهدملاتازجعملاوةميظعلالامعألاب

ُعَضَيَو.ًاضْيَأَكُدِعْصُأاَنَأَوَْرصِمَىلِإَكَعَمُلِزْنَأاَنَأ«٤
.»َكْيَنْيَعَىلَعُهَدَيُفُسوُي

٣:٨جورخو٤٨:٢١و١٥:١٦ص٤٨:٢١و٢٨:١٥ص
٥٠:١ص١٣:١٨و٦:٨و١٧و

دوهيلاةداعتناكَكْيَنْيَعَىلَعُهَدَيُفُسوُيُعَضَي
هيلإسانلابرقأهتافودنعيفوتملاينيعضمغينأنانويلاو
يفف.نيقيرفلادنعتابجاولانمكلذناكوبسنلايف
هؤابرقأهبطيحيومالسبايحيهنأبوقعيلٌدعومالكلااذه
.)٥٠:١ص(هللالاقامككلذمتدقوهؤاقدصأو

َليِئاَْرسِإوُنَبَلََمحَو.ٍعْبَسِرْئِبْنِمُبوُقْعَيَماَقَف٥«٥،٦
يفْمُهَءاَسِنَوْمُهَدَالْوَأَوْمُهاَبَأَبوُقْعَي لٱِ

ْ
َلَسْرَأيِتَّـلٱِتَالَجَع

ِحلُنْوَعْرِف
َ

يفاوُنَتْقٱيِذَّـلٱُمُهاَنَتْقُمَوْمُهَيِشاَوَماوُذَخَأَو٦.ِهِلْم ِ
.»ُهَعَمِهِلْسَنُّلُكَوُبوُقْعَي.َْرصِمَىلِإاوُءاَجَوَناَعْنَكِضْرَأ
٢١و٤٥:١٩ص٧:١٥لامعأ

يذلالب)٤٥:٢٠ص(نوعرفهلسرأامريغُمُهاَنَتْقُم
نأاوديريملفًاريثكًائيشناكوناعنكضرأيفهونتقا
ناراحنمةريثكتاريخبىتأدقناكميهاربإنإف.هوكرتي
ميدسلاقمعنمتاينتقملاكلتضعبناكو)١٢:٥ص(
مهديلاومنممهدنعزعاملكرصمىلإءابآلالمحف
.مهكالمأو

ناّسحينبيفبتوهنمخربقىلعوَْرصِمَىلِإاوُءاَجَو
نييليئارسإلاءيجمنمزذنمرصمنيلخادنيينيطسلفموسر
.اهيلإ

،ِهِلْسَنُّلُكَوِهيِنَبُتاَنَبَوُهُتاَنَبَو،ُهَعَمِهيِنَبوُنَبَوُهوُنَب«٧
هبَءاَج .»َْرصِمَىلِإُهَعَمِْمِ
:٥٢ءايعشإو١٠٥:٢٣رومزمو٢٤:٤عوشيو٢٦:٥ةينثت
٤

.)٣٧:٢٥صريسفترظنا(ُهُتاَنَب
نييليئارسإلاخيراتلودج

:َْرصِمَىلِإاوُءاَجَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبُءاَمْسَأِهِذٰهَو«٨
.»ْنيَبوُأَرَبوُقْعَيُرْكِب.ُهوُنَبَوُبوُقْعَي

٦:١٤و١:١جورخ

اذهَْرصِمَىلِإاوُءاَجَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبُءاَمْسَأِهِذٰه
ميظعنأشاذناكبسنلااذهو)٢٧-٨ع(نومضمأبنلا
مهيلعتمسُقاهنإفناعنكضرأةمسقموينييليئارسإلل
نيذلادالوأاوناكمهنأّنيُبو.مهباسنأومهديلاومىضتقمب
سيئرناكفمهلثاريملاقحتابثإلناعنكضرأيفاودلُو
اذهو.ضرألاكلتيفاودلُونمممهطابسأنمطبسلك
مهنأبناعنكاوثرونيذلاىلعضارتعالارطخعفداممناك
اوبهذمويًاريغصناكصرافنأعقاولانمو.رصميفاودلُو
.)بوقعيةايحأبنو٣٨:٢٩صرظنا١٢ع(رصمىلإ
يتلاةدملايفديلاوملاهذهلًايفاكًاتقوىرننأانيلعبعصيو
الورصمىلإباهذلاومارأنادفنمبوقعيعوجرنيب
عيفو.لوماحونورصحضرافيَنباةدالولنمزنمىرن

موييأذئموينكيملهنكلءانبأةرشعنيماينبلناكهنأ٢١
رخآعضوميفليقونيثالثلانسزواجدقرصمىلإبهذ
نإوقحأبنلانأيفكشالو(.هديفحناكءالؤهضعبنإ
ءاسنةدعدحاوللنوكينأنكميدقفهفرعنالامكلانه
كلذىلإبتاكلاتفتليملونوريثكةدحاوةنسيفهلدلويف
.)هتباتكنماهدصقيتلاةياغلاىلإرظنلابهلةيمهأالنأل

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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باتكلايفتارمثالثءاجرشعينثالاءابآلالودجو
يفثلاثلاو)٢٦صددع(يفيناثلاو.انهلوألاسدقملا
بسن)١٦-٦:١٤جورخ(يفءاجو)٨ص-١صمايأ١(
.يوالونوعمشونيبوأر

.»يِمْرَكَوُنوُْرصَحَووُّلَفَوُكوُنَح:َْنيَبوُأَروُنَبَو«٩
٥:١مايأ١و٢٦:٥ددع

نورصحوولفوكونحنينبةعبرأنيبوأرلناكَْنيَبوُأَر
.ةثالثلالوادجلاكلذىلعقفتاويمركو

ُنيِكاَيَوُدَهوُأَوُنيِماَيَوُليِئوُمَي:َنوُعْمَشوُنَبَو«١٠
لٱُنْبٱُلوُأَشَوُرَحوُصَو

ْ
.»ِةَّـيِناَعْنَك

٤:٢٤مايأ١و٦:١٥جورخ

لوادجلاىضتقمىلعمهنايباذهنينبةتسهلَنوُعْمَش
:ةثالثلا
٤:٢٤مايأ١٣١و٢٦:١٢ددع١٠ع
ليئومنليئومنليئومي
نيماينيماينيماي
كورتمكورتمدهوا
بيرينيكاينيكاي

حرازحرازرحوص
لوأشلوأشلوأش

بألانمةنيدنبالوأشنأةيدوهيلاديلاقتلايفءاجو
.ميكشيناعنكلا

.»يِراَرَمَوُتاَهَقَوُنوُشْرَج:يِوَالوُنَبَو«١١
١٦و٦:١مايأ١

.يرارموتاهقونوشرجنينبةثالثهل»يِوَال«

اَّـمَأَو.ُحَراَزَوُصَراَفَوُةَليِشَوُناَنوُأَوٌريِعاَذوَُهيوُنَبَو«١٢
يفاَتاَمَفُناَنوُأَوٌريِع َصَراَفاَنْبٱَناَكَو.َناَعْنَكِضْرَأِ
.»َلوُماَحَوَنوُْرصَح
:٣٨ص٤:٢١مايأ٤١و٣٨:٣ص٤:٢١و٢:٣مايأ١

٦ىلإ٢:٤مايأ١و٣٠و٢٩

ضرأيفاتامنانوأوريعمهنمنينبةسمخهلاَذوَُهي
ءاجو.حرازوصرافوةليشنيقابلاةثالثلاءامسأوناعنك
يمركونورصحوصرافاذوهيونب«لوألامايألارفسيف

كلذنمةيآنيرشعدعبهنباةليشنأركُذو»لابوشوروحو
.كانهريسفتلارظناف)٢١و٤:١مايأ١(

.»ُنوُرْمِشَوُبوُيَوُةَّـوَفَوُعَالوُت:َرَكاَّـسَيوُنَبَو«١٣
٧:١مايأ١

يفىرتامكعضاومةثالثيفاوركُذنينبةعبرأهلَرَكاَّـسَي
:لودجلااذه
٧:١مايأ٢٤١و٢٦:٢٣ع١٣ع
عالوتعالوتعالوت
هّوفهّوفهّوف
نورمشنورمشنورمش

لَحاَيَوُنوُليِإَوُدَراَس:َنوُلوُبَزوُنَبَو«١٤
ْ
.»ُليِئ

٢٦:٢٦ددع

:لودجلااذهيفنممهوةثالثهلَنوُلوُبَز
٢٦:٢٦ددع١٤ع
دراسدراس
نوليإنوليإ
ليئلحابليئلحاب

.مايألايرفسيفنولوبزديلاومركذُتملو

يفَبوُقْعَيِلْمُْهتَدَلَوَنيِذَّـلٱَةَئْيَلوُنَبِءَالُؤٰه«١٥ َماَرَأَناَّـدَفِ
.»َنوُثَالَثَوٌثَالَثِهِتاَنَبَوِهيِنَبِسوُفُنُعيَِمج.ِهِتَنْبٱَةَنيِدَعَم

نينبةتسءامسأركُذَنوُثَالَثَوٌثَالَث...ِسوُفُنُعيَِمج
هسفنبوقعيوةنيدوديفحيَنباوًاديفحنيرشعوةثالثو
.تانبلاةيقبءامسأكرُتو

ِيريِعَوُنوُبْصَأَوِينوُشَويِّـجَحَوُنوُيْفِص:َداَجوُنَبَو«١٦
.»ِيليِئْرَأَويِدوُرَأَو
٢٦:١٥ددع

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

١٩١
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اذهيفىرتامكنينبةعبسهلةفلزءانبأربكأَداَج
:لودجلا
١٧-٢٦:١٥ددع١٦ع
نويفصنويفص
يجحيجح
ينوشينوش
ينزُأنوبصا
يريعيريع
دورأيدورأ
يليئرأيليئرأ

نويداجلاركُذنكلمايألارفسيفمهنمدحأركذيملو
ماثويرصعيفمهنمناكنمركُذو)١٥-٥:١١مايأ١(ًالامجإ
.كلملا

َيِهُحَراَسَوُةَعيِرَبَويِوْشِيَوُةَوْشِيَوُةَنْمِي:َريِشَأوُنَبَو«١٧
لَمَوُرِباَحَةَعيِرَباَنْبٱَو.ْمُهُتْخُأ

ْ
.»ُليِئيِك

٧:٣٠مايأ١

:يتآلالودجلايفامىلعنينبةعبرأهلَريِشَأ
٧:٣٠مايأ٤٥١و٢٦:٤٤ددع١٦٥ع
ةنميةنميةنمي
هوشيكروتمهوشي
يوشييوشييوشي
ةعيربةعيربةعيرب

ينباليئلكمورباحيمساىلعةثالثلاعضاوملاتقفتاو
.ةعيرب

لِزوُنَبِءَالُؤٰه«١٨
ْ

،ِهِتَنْبٱَةَئْيَلِلُناَبَالاَهاَطْعَأيِتَّـلٱَةَف
.»ًاسْفَنَةََرشَعَّـتِسَبوُقْعَيِلِءَالُؤٰهْتَدَلَوَف

٢٩:٢٤ص٣٠:١٠ص

هونبوريشأوةعبسلاهونبوداجمهوًاسْفَنَةََرشَعَّـتِس
.حراسوناديفحوةعبرألا

.ُنيِماَيْنَبَوُفُسوُي:َبوُقْعَيِةَأَرْمٱَليِحاَراَنْبِا١٩«١٩،٢٠
يفَفُسوُيِلَدِلُوَو٢٠ ِناَذَّـللٱ،ُمِياَرْفَأَوىَّـسَنَم:َْرصِمِضْرَأِ
.»ٍنوُأِنِهاَكَعَراَفيِطوُفُتْنِبُتاَنْسَأُهَلاَمُْهتَدَلَو

٤١:٥٠ص٤٤:٢٧ص

لوادجلكنيمسالانيذهىلعقفتاُمِياَرْفَأَوىَّـسَنَم
.بسنلا

ُناَمْعَنَوَاريِجَوُليِبْشَأَوُرَكاَبَوُعَلاَب:َنيِماَيْنِبوُنَبَو«٢١
.»ُدْرَأَوُميِّـفُحَوُميِّـفُمَوُشوُرَوِيحيِإَو
٨:١و٧:٦مايأ١و٢٦:٣٨ددع

:لوادجلااذهيفاوركُذنينبةرشعهلَنيِماَيْنِب
٥-٨:١بويأ٧:٦مايأ٤٠١-٢٦:٣٠ددع٢١ع
علابعلابعلابعلاب
)كورتم(ركاب)كورتم(ركاب
ليبساليئعيدبليبشأليبشأ
ًاديفحركُذ)كورتم(اريج
ًاديفحركُذًاديفحركُذنامعن
ةحونخرخأماريحأيحيإ
افار)كورتم(شور
ًاديفحركُذمافوفشاميفم
ًاديفحركُذمافوحميفح
ًاديفحركُذًاديفحركُذدرأ

نامعننكلنينبةسمخنيماينبلنإددعلارفسيفف
بسنيفركُذو.علابىلإابسُنونيتريشعيسيئراناكدرأو
لسنلاوذركابمهنمنينبةثالثهلنإمايألارفسيفنيماينب
ةسمخهلنإركُذو.باسنألاضعبيفكرُتهنأعمريثكلا
رئاسيفهريغنعفلتخيمساوهوةحونمهدحأنينب
ميفمونامعنواريجابأناكعلابنأركذيملو.باسنألا
درأو)مافوحًاضيأيعدو(ميفحو)مافوفشأًاضيأيعدو(
.هريغودوهيبأوبأهنأركُذلبطقف)دارأًاضيأيعُدو(

ُعيَِمج.َبوُقْعَيِلاوُدِلُوَنيِذَّـلٱَليِحاَروُنَبِءَالُؤٰه«٢٢
.»َةََرشَعَعَبْرَأِسوُفُّنلٱ

هونبونيماينبوهانباوفسويَةََرشَعَعَبْرَأِسوُفُّنلٱُعيَِمج
.ةرشعلا

.»ُميِشوُحَناَدُنْبٱَو«٢٣
٢٦:٤٢ددع

ددع(ماحوشددعلارفسيفيمُسوميشوحهنباوَناَد
.مايألارفسيفطبسلااذهبسنركذُيملو)٢٦:٤٢

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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لِشَوُْرصِيَوِينوُجَوُليِئْصَحاَي:ِيلاَتْفَنوُنَبَو«٢٤
ِّـ
.»ُمي

٧:١٣مايأ١

:يتآلالودجلارظنافةعبرأهونبوِيلاَتْفَن
٧:١٣مايأ٤٩١و٢٦:٤٨ددع٢٤ع
ليئصحايليئصحايليئصحاي
ينوجينوجينوج
رصيرصيرصي
مولشميلشميلش

لَبوُنَبِءَالُؤٰه«٢٥
ْ

.ِهِتَنْبٱَليِحاَرِلُناَبَالاَهاَطْعَأيِتَّـلٱَةَه
.»ٌعْبَسِسُفْنَألٱُعيَِمج.َبوُقْعَيِلِءَالُؤٰهْتَدَلَوَف

٢٩:٢٩ص٧و٣٠:٥ص

.ةعبرألاهونبويلاتفنوهنباونادٌعْبَسِسُفْنَألٱُعيَِمج
نيماينببسنىوسباسنألاهذهيفةريبكةبوعصال
يفسانلاةداعنمءامسألاضعبءاجهيففالخلانأل
هيلإراصامبسحبمسالابتاكلابتكيفنايحألانمريثك
بتكُينامسادحاولاصخشللنوكيامًاريثكومهظفلنم
ضعبكرتيو.رخآعضوميفرخآلاوعضوملااذهيفامهدحأ
نيحوأإبنلايفنأشيذريغبسنلانوكينيحءامسألا
حّجرملاف.اهلالقتساتدقفواهريغبتطلتخاةليبقلانوكت
قحتسينموأنادطبسنمدحأيبسلانمعجريملهنأ
طبسلااذهبسنركذيملاذهلوددعلاةلقلًاطبسنوكينأ
نعأشننيماينببسنيفشيوشتلامظعمو.مايألارفسيف
نكلو.)٢١و٢٠ص(ةاضقيفاهبربخُأيتلاةكلهملابرحلا
بسنلاحالصإيفدهجلالذُبكلمطبسلاكلذنمناكامل
.برحلانمشوشتدقبسنلاناكذإناكمإلاردقىلع
لواشبسنوهامنإ)٨صمايأ١(يفهرمأنمركُذامو
.كلملا

،َْرصِمَىلِإْتَتَأيِتَّـلٱَبوُقْعَيِلِسوُفُّنلٱُعيَِمج٢٦«٢٦،٢٧
خلٱ
ْ
لُصْنِمِةَجِرَا

ْ
ِسوُفُّنلٱُعيَِمج،َبوُقْعَييِنَبَءاَسِناَدَعاَم،ِهِب

يفُهَلاَدِلُوِناَذَّـللٱَفُسوُياَنْبٱَو٢٧.ًاسْفَنَنوُّتِسَوٌّتِس َْرصِمِ
َْرصِمَىلِإْتَءاَجيِتَّـلٱَبوُقْعَيِتْيَبِسوُفُنُعيَِمج.ِناَسْفَن
.»َنوُعْبَس
لامعأو١٠:٢٢ةينثتو١١:١٦ددعو٢٤:١و١:٥جورخ
٧:١٤

فسويوبوقعيادعامَنوُّتِسَوٌّتِسِسوُفُّنلٱُعيَِمج
يفديزو.)٢٧ع(يفامىلعنيعبسعومجملانوكيفهينباو

ةسمخعيمجلاراصف)٢٠ع(يفةدفحةسمخةينيعبسلا
.)٧:١٤لامعأ(اهنمًاسبتقمسونافتسالاقامكنيعبسو

رصمىلإبوقعيلوصو

ُهَماَمَأَقيِرَّـطلٱَيِرُيِلَفُسوُيَىلِإُهَماَمَأاَذوَُهيَلَسْرَأَف«٢٨
.»َناَساَجِضْرَأَىلِإاوُءاَجَّـمُث،َناَساَجَىلِإ

٦و٤٧:١و٣٤عو٤٥:١٠ص

هتوخإبفسويتأيملَناَساَجَىلِإُهَماَمَأَقيِرَّـطلٱَيِرُيِل
ضرألاكلتىلإلبناكسلاريثكلاقيضلالينلايداوىلإ
رئاسنعةدرفنملانييليئارسإلارثاكتلةبسانملاةعساولا
.)٣٤ع(منغلاوةاعرلانوهركياوناكنييرصملانألنييرصملا
ةميدقلامهتاداعننسىلعنورجيكانهنويليئارسإلاناكف
امىلعيعارملاةريثكضرألاهذهتناكومواقموأعنامالب
امكرصمممأرئاسنعنيلقتسماوناكفمهلاوحأهيضتقت
.ناعنكضرأيفاوناك

ِهيِبَأَليِئاَْرسِإِلاَبْقِتْسالَدِعَصَوُهَتَبَكْرَمُفُسوُيَّـدَشَف«٢٩
ِهِقُنُعَىلَعىَكَبَوِهِقُنُعَىلَعَعَقَوُهَلَرَهَظاَّـَملَو.َناَساَجَىلِإ
.»ًاناَمَز

٤٥:١٤ص

يذلاوهفسوينإنيرسفملارثكأمهفِهِقُنُعَىلَعَعَقَو
نكلو.فسويقنعىلعبوقعيالبوقعيقنعىلععقو
هنألهيبأعمرمألااذهلثميتأيالنبالانإلاقسدينوميم
ىلععقوبوقعينأديفيمجارتلاضعبو.ًادجةميظعةلاد
.عبطلاهيضتقيامماذهوفسويقنع

ُتْيَأَراَمَدْعَبَنآلٱُتوُمَأ:َفُسوُيِلُليِئاَْرسِإَلاَقَف«٣٠
.»ُدْعَبٌّيَحَكَّـنَأَكَهْجَو
٣٠و٢:٢٩اقول

يننزحيءيشكآرمدعبيسفنيفقبيمليأَنآلٱُتوُمَأ
ىلإنزحبالحرفبيتبيشلزنتفًانيزحتمأملتماذإف
يفةداعسلانمهعقوتأاملكوهكآرمنأىنعملاوأ(ةيواهلا
هيلعتلصحدقوهلثمءيشةايحلايفقبيملوةايحلاهذه
.)كلذدعبتومأنأيننزحيالفاهنمهديرأاملكتغلبف

ُدَعْصَأ:ِهيِبَأِتْيَبِلَوِهِتَوْخِإلُفُسوُيَلاَقَّـمُث٣١«٣١،٣٢
يفَنيِذَّـلٱِيبَأُتْيَبَوِيتَوْخِإ:ُهَلُلوُقَأَوَنْوَعْرِفُِربْخُأَو ِضْرَأِ
َلْهَأاوُناَكْمَُّـهنِإَفٍ،مَنَغُةاَعُرُلاَجِّـرلٱَو٣٢،َّـَيلِإاوُءاَجَناَعْنَك

ألَا
َ

ألٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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َهلاَمِّـلُكَوْمِهِرَقَبَوْمِهِمَنَغِباوُءاَجْدَقَو،ٍشاَوَم
ُ

.»ْم
٤٧:١ص

هتوخإنوكينأفسويدصقناكٍمَنَغُةاَعُرُلاَجِّـرلٱ
ضرألااوّلحيالنأمهاصوأفناساجضرأيفنيدرفنم
.رصمضرألكنممهعنميالئلنوعرفنعةيفخ

اَم:َلاَقَوُنْوَعْرِفْمُكاَعَداَذِإُنوُكَيَف٣٣«٣٣،٣٤
َىلِإاَناَبِصُذْنُمٍشاَوَمُلْهَأَكُديِبَع:اوُلوُقَتْنَأ٣٤؟ْمُكُتَعاَنِص
يفاوُنُكْسَتْيَكِل.ًاعيَِمجاَنُؤاَبآَوُنْحَن،َنآلٱ .َناَساَجِضْرَأِ
لِلٌسْجِرٍمَنَغيِعاَرَّـلُكَّـنَأل

ْ
.»َنيِّـيِْرصِم

ص٣٧:١٢و٣٤:٥و٣٠:٣٥ص٣٢ع٣و٤٧:٢ص
٨:٢٦جورخو٤٣:٣٢

اذهلًاقادصمءاجَنيِّـيِْرصِمْلِلٌسْجِرٍمَنَغيِعاَرَّـلُكَّـنَأل
مسُرهنإفموسرلانمةيرصملاراثألاىلعدهوشاملوقلا
ناكهنأيفبيرالو.نيقلاحريغةثربايثيفةاعرلاهيلع
ناكهسفننوعرفو)١٧و٤٧:١٦ص(رقبومنغنييرصملل
نوكرتياوناكمهنأحّجرملانكل)٤٧:٦ص(كلذلثمهل
ةثارحلابنونتعيلاجرلاناكودالوألاوءاسنللاهبةيانعلا
مهتهاركةلعنعثحبلايفبعتلاىلإيعادالو.ةعارزلاو
نمكلذلمههركنأىلعلدت»سجر«ةظفلنإفةاعرلل
يتلامئاهبلانوحبذياوناكةاعرلانألمهدنعةينيدلارومألا
لهأنإو.رصمضرأنمةريثكروكيفاهنودبعياوناك
ناكمىلإناكمنمنولوجينيذلاةاعرلانوهركيرضحلا
اممهنإو.)٤:٨صريسفترظنا(مهلةميدقةفصهذهو
.اهبميقيوًاضرأكلمينأًاقحكلذكلوجينملنورياوناك
ندملالهأىلإةبسنلابءالقثًاناشخاولازيملوةاعرلاناكو
نـيـفورــعــملاةـاـعـرـلاعـاـضــخإلــعــلو.نيــيرضحلاـرـئـاـسو
نمنآلاملعنو.فسويرصعدعبناكرصملسوسكهلاب
نييثحلاونييرصملانيببرحلاتناكهنأةيرصمرداصم
يفنييماسلاضعبتاوزغتناكامًاريثكهنأحجرملاوةمئاد
نمنويماسلاكئلوأناكولينلائطاوشىلعةبصخلالوقحلا
هركلةلعهلككلذناكفةيقرشلالينلاموختناكس
لينلايداونألنكلةلاحمالةيفاكةلعوهوةاعرللنييرصملا
تناكفةحالفللاهيلإرطضياممرقبلاتناكعرزللًاحلاصناك
.نييليئارسإلاىنغمظعم

َنوُعَبْرَألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

نوعرفىلإهتوخإوهابأفسويميدقت

ْمُهُمَنَغَوِيتَوْخِإَوِيبَأ:َنْوَعْرِفِلَلاَقَوُفُسوُيىَتَأَف«١
َهلاَمُّلُكَوْمُهُرَقَبَو

ُ
يفْمُهاَذَوُهَو.َناَعْنَكِضْرَأْنِماوُءاَجْم ِ

.»َناَساَجِضْرَأ
٤٦:٢٨و٤٥:١٠ص٤٦:٣١ص

يفْمُهاَذَوُه نأيفبغريناكفسوينإناَساَجِضْرَأِ
نوكينأدريملهنكلناساجضرأيفهتوخإوهوبأنوكي
اولزنمهنأالإذئنيحفسويركذيملو.نوعرفنذإبالإكلذ
.ةعبارلاةيآلايفكلذمهبلطباوحّرصمهنكلوكانه

َماَمَأْمُهَفَقْوَأَوٍلاَجِرَةَسَْمخِهِتَوْخِإِةَلُْمجْنِمَذَخَأَو«٢
.»نْوَعْرِف
٧:١٣لامعأ

:٤٣ص(إبنلااذهيفةسمخلاددعررُكٍلاَجِرَةَسَْمخ
امنييرصملادنعددعلااذهلناكهنأرهاظلاف)٤٥:٢٢و٣٤
.نييناربعلادنعةعبسلاددعلناك

:َنْوَعْرِفِلاوُلاَقَف؟ْمُكُتَعاَنِصاَم:ِهِتَوْخِإلُنْوَعْرِفَلاَقَف«٣
.»ًاعيَِمجاَنُؤاَبآَوُنْحَنٍمَنَغُةاَعُرَكُديِبَع

٤٦:٣٤ص٤٦:٣٣ص

نأل)٤٦:٣٤ص(اذهاولوقينأمهملعفسوياَنُؤاَبآَو
مهنإكلذنمنوعرفىأرفنييرصملادنعةيثاروتناكةنهملا
.مهتايحبولسأاوريغينأنوعيطتسيال

يفَبَّـرَغَتَنِلاَنْئِج:َنْوَعْرِفِلاوُلاَقَو٤«٦-٤ ْذِإ،ِضْرَألٱِ
جلٱَّـنَأل،ًىعْرَمَكِديِبَعِمَنَغِلَسْيَل

ْ
يفٌديِدَشَعُو ِضْرَأِ

يفَكُديِبَعْنُكْسَيِلَنآلٱَف.َناَعْنَك َلاَقَف٥.َناَساَجِضْرَأِ
َْرصِمُضْرَأ٦.َكْيَلِإاوُءاَجَكُتَوْخِإَوَكوُبَأ:َفُسوُيِلُنْوَعْرِف
يف.َكَماَّـدُق اوُنُكْسَيِل.َكَتَوْخِإَوَكاَبَأْنِكْسَأِضْرَألٱِلَضْفَأِ
يف ٍةَرْدُقوُوَذْمُهَنْيَبُدَجوُيُهَّـنَأَتْمِلَعْنِإَو.َناَساَجِضْرَأِ
لَعْجٱَف

ْ
.»ِيليِتَّـلٱَىلَعٍشاَوَمَءاَسَؤُرْمُه
ص٧:١١لامعأو٤٣:١ص٢٦:٥ةينثتو١٥:١٣ص
:٢١ليئومص١و٤ع٣٤:١٠و٢٠:١٥و١٣:٩ص٤٦:٣٤
٧

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

١٩٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفَبَّـرَغَتَنِل يفنذألانوعرففسويةوخإلأسِضْرَألٱِ
نمناكامعمهنإةيآلاهذهنمرهاظلاو.نيحىلإةماقإلا
نإومهيشاوملىعرمناساجضرأيفناكرصميفطحقلا
ضرأيفعزوتتههايمتناكضفيملًاصقانهنوكعملينلا
)٤١:٢ص(باشعألاومنويعارمللًايفاكًاعزوتطوطشلا
.ةملاسمهيشاومونوعرفيشاومتيقباذهلو

.َنْوَعْرِفَماَمَأُهَفَقْوَأَوُهاَبَأَبوُقْعَيُفُسوُيَلَخْدَأَّـمُث«٧
.»نْوَعْرِفُبوُقْعَيَكَراَبَو

٢٧:٢٣ص

ناكنوعرفمامأبوقعيلاثتماَنْوَعْرِفُبوُقْعَيَكَراَبَو
ىلإرظننوعرفو.همامأفسويةوخإلاثتمانمًارابتعارثكأ
هوبلطامبمهلحمسوهريزوةوخإمهنألةرسملابةوخإلاءالؤه
ءاسؤرمهلعجينأفسويلأسوناساجضرأبةماقإلايأ
هماركإنممظعأبوقعيلهماركإناكو.هيشاومىلعشاوم
دنعدعُيناكةنسنيرشعوةئمشيعنإف.هربكلمهل
نيثالثوةئمنباناكبوقعينكلةايحلامايألوطأنييرصملا
هايإهتكرابمهلوبقلًاميظعًاماركإنوعرفهمركأفذئنيحةنس
لوطبهلءاعدلاتناكةكرابملاكلتنأحجرملاو.نيترم
هديعضيلبوقعيمامأدجسنوعرفنأدعبيالو.ةايحلا
.هكرابيوهيلع

يِنِسُماَّـيَأَيِهْمَك:َبوُقْعَيِلُنْوَعْرِفَلاَقَف٨«١٠-٨
ٌةَئِميِتَبْرُغيِنِسُماَّـيَأ:َنْوَعْرِفِلُبوُقْعَيَلاَقَف٩؟َكِتاَيَح
ْغُلْبَتَْملَو،ِيتاَيَحيِنِسُماَّـيَأْتَناَكًةَّـيِدَرَوًةَليِلَق.ًةَنَسَنوُثَالَثَو
يفيِئاَبآِةاَيَحيِنِسِماَّـيَأَىلِإ ُبوُقْعَيَكَراَبَو١٠.ْمِهِتَبْرُغِماَّـيَأِ
.»َنْوَعْرِفْنُدَلْنِمَجَرَخَوَنْوَعْرِف

١٣و١١:٩نييناربعو٣٩:١٢رومزمو٢٠:١٣و١٧:٨ص
٨:٦٦كولم١و٧ع٣٥:٢٨و٢٥:٧ص١٤:١بويأ

ضرأبءرملاةماقإمايأبةايحلامايأبوقعيهبشيِتَبْرُغ
.ةايحلاهذهءارواممئادلانطولانألةبيرغ

هابأعدخذنمتناكبوقعيةايحنألًةَّـيِدَرَوًةَليِلَق
نمهيلعلصحامو.ءاقشونزحوبعتةايحقاحسإ
ةقشملاوداهتجالاطرفبهيلعلصحامنإناراحيفةورثلا
هيبأتيبىلإناراحنمهعوجريفو.نابالهلاخملظلمحو
بيصُأو.وسيعهيخأنمفوخلاوبارطضالاديدشىساق
ًاليوطًاملألمتحاوهذخفقحعلُخوتوكسيفجرعلاب
نمةنيدهتنباقحلامبًاميظعًاباصمبيصأو.يفُشىتح
.ليحارهتبيبحتومببيصُأنطولاىأراملو.راعلا

ناكهنالوسيعهيخأببسبهيبأنعًاديعبىقبينأرطضاو
بيصُأكلذدعبو.وسيعبهذوهوبأتاموضرألاديس
هذهلك.ليحارتومدعبهيزعموهبيبحفسويهنبادقفب
كلذعماهنكلةئيدرهمايأتلعجوهيلعتعقوءازرألا
.ميهاربإهدجمايأوقاحسإمايأىلإةبسنلابةليلقتناك
.ضرألاىلعءايحألاةدمزواجهنأىريناكنوعرفنكلو
ةيانعبمالسلاوةحارلابةنسةرشععبسبوقعيشاعمث
.فسويبوبحملاهنبا

لُمْمُهاَطْعَأَوُهَتَوْخِإَوُهاَبَأُفُسوُيَنَكْسَأَف«١١
ْ

يفًاك ِضْرَأِ
يفَْرصِم يف،ِضْرَألٱِلَضْفَأِ َرَمَأاَمَكَسيِسْمَعَرِضْرَأِ
.»ُنْوَعْرِف

٦ع٥و٣٣:٣ددعو١٢:٣٧و١:١١جورخو٤٥:١٠ص

نممهفُي)٤٥:١٠صريسفترظنا(َسيِسْمَعَرِضْرَأ
سيسمعرضرأنأنيعبسلاةمجرتبةقورعملاةينانويلاةمجرتلا
ضرأنمنيعممسقاهنأحّجرملانكلناساجضرأيه
.تفرعامكةعساوًاضرأتناكناساجنألناساج
)١:١١جورخ(جورخلارفسيفتركُذيتلاسيسمعرو
نيمجرتملاضعبنأىلعًاظفلوًافرحأانهسيسمعرلثم
ةنيدملاهذهتناكلهو.ةنيدمكلانهيهواهتاكرحّريغ
كلذدعبتينُبلهوأناساجضرأليئارسإونبلحنمز
نإلوقننكلوهملعنالكلذروكذملامسقلامسابتيمُسو
ةيرقتناكاهنأيفبيرالفمسالااذهبةلحمكلانهناك
ةاعرلازونجكةئيندلاتويبلانمليلقىلعلمتشتةريغص
ضرأةمصاعيناثلاسيسمعركلملامايأيفتراصاهنكل

ريقفلااهيفشيعيةداعسلاماقماهنأبتفصُوةبصخةليمج
لضفأ«اهنأبفصوتنأحصيفمالسودغريفينغلاو
.»ضرألا

َىلَعٍماَعَطِبِهيِبَأِتْيَبَّـلُكَوُهَتَوْخِإَوُهاَبَأُفُسوُيَلاَعَو«١٢
.»ِدَالْوَألٱِبَسَح

٤٥:١١ص

نممهفُيامكلايعلابسحىلعوأِدَالْوَألٱِبَسَحَىلَع
.انهبسنألاوهوةيناربعلا

رصميففسويةسايس

يفٌزْبُخْنُكَيَْملَو١٣«١٦-١٣ جلٱَّـنَأل،ِضْرَألٱِّـلُكِ
ْ

َعُو
ْنِمَناَعْنَكُضْرَأَوَْرصِمُضْرَأْتَرَّـوَخَف.ًاّدِجًاديِدَشَناَك
جلٱِلْجَأ

ْ
لٱَّـلُكُفُسوُيَعَمَجَف١٤.ِعُو

ْ
ملٱِةَّـضِف

يفِةَدوُجْوَْ ِضْرَأِ

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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يفَوَْرصِم لٱِبَناَعْنَكِضْرَأِ
ْ

لٱِحْمَق
ُفُسوُيَءاَجَو.اُوَرتْشٱيِذَّـ

لٱِب
ْ

لٱِتَغَرَفاَّـمَلَف١٥.َنْوَعْرِفِتْيَبَىلِإِةَّـضِف
ْ

ِضْرَأْنِمُةَّـضِف
ملٱُعيَِمجىَتَأَناَعْنَكِضْرَأْنِمَوَْرصِم

ْ
َفُسوُيَىلِإَنيِّـيِْرصِ

ٌةَّـضِفَسْيَلْنَأل؟َكَماَّـدُقُتوُمَناَذاَمِلَف،ًازْبُخاَنِطْعَأ:َنيِلِئاَق
ْمُكيِشاَوَمِبْمُكَيِطْعُأَفْمُكَيِشاَوَماوُتاَه:ُفُسوُيَلاَقَف١٦.ًاضْيَأ
.»ًاضْيَأٌةَّـضِفْنُكَيَْملْنِإ

١٩ع٥٧و٤١:٥٦ص٧:١١لامعأو٤١:٣٠ص

ىلإةجاحلاديدشيفسانلاناكاملْمُكَيِشاَوَماوُتاَه
طحقلاكلذنمزيفثرحللحلصتالضرألاوماعطلا
فسويذخأينأةمحرلانمناكلينلاناضيفمدعو
ىقبتفاوكلهيالئلماعطلامهيطعينأوتومتالئلمهيشاوم
كلتيفيشاوملاكلتبةيانعلانإفةجاحلانمزىلإةيشاملا
انلرهظتانهو.)٦و١٨:٥كولم١(رومألارسعأنمةعاجملا
فسويةوخإنيبةردقلاووذنوكينأبلطنوعرفنأةلع
يفىعرماهلناكهنأحّجرملاو)٦ع(هيشاومىلعءاسؤر
.ّرماميفركُذامكلينلايداو

ًازْبُخُفُسوُيْمُهاَطْعَأَف،َفُسوُيَىلِإْمِهيِشاَوَمِباوُءاَجَف«١٧
خلٱِب

ْ
لٱِيشاَوَمِبَوِلَْي

ْ
لٱَوِمَنَغ

ْ
حلٱِبَوِرَقَب

ْ
خلٱِبْمَُهتاَقَفِ.ريَِم

ْ
لِتِزُْب

ْ
َك

.»ْمِهيِشاَوَمِعيَِمجَلَدَبَةَنَّـسلٱ

لادجماقِريِمَْحلٱِبَوِرَقَبْلٱَوِمَنَغْلٱِيشاَوَمِبَوِلْيَْخلٱِب
ناكاهيفيتلاةلودلارصعيفليخلادوجورمأيفليوط
بهذمويليخاهيفناكهنأرهظيملهنإفرصممكاحفسوي
ريمحلاورقبلانكلو)١٢:١٦صريسفترظنا(اهيلإميهاربإ
نيذلامهسوسكهلابنوفورعملاةاعرلاو.ةريثكتناك
رجلاهومدختساتناكاملوأوضرألاكلتليخلااولخدأ
قحتسياممو.ةيداعلاموسرلانمرهظامكةيبرحلاتابكرملا
لوسرلايفرثأىلعاهلفقويملمنغلاروصنإانهركذلا
رصمتلخدُأاهنأعمىزعملاروصاهيفدهوشلبةميدقلا
.ليخلالبق

لِتْتَّـمَتاَّـَملَو١٨«١٨،١٩
ْ

يفِهْيَلِإاْوَتَأُةَنَّـسلٱَك ِةَنَّـسلٱِ
ِتَغَرَفْدَقْذِإُهَّـنَأيِدِّـيَسْنَعيِفْخُنَال:ُهَلاوُلاَقَوِةَيِناَّـثلٱ
لٱ
ْ

لٱِيشاَوَمَوُةَّـضِف
ْ
َّـالِإيِدِّـيَسَماَّـدُقَقْبَيَْمل،يِدِّـيَسَدْنِعِمِئاَهَب

ِمل١٩.اَنُضْرَأَواَنُداَسْجَأ
َ
اَنُضْرَأَوُنْحَنَكْيَنْيَعَماَمَأُتوُمَناَذا

خلٱِباَنَضْرَأَواَِنَرتْشِا؟ًاعيَِمج
ْ
ًاديِبَعاَنُضْرَأَوُنْحَنَريِصَنَف،ِزُْب

اَنُضْرَأَريِصَتَالَوَتوُمَنَالَواَيْحَنِلًاراَذِبِطْعَأَو.َنْوَعْرِفِل
.»ًارْفَق

اهيفاهوطعأيتلاةنسللةيلاتلاةنسلايأِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
.ةعاجملاينسنمةيناثلاةنسلاالمهيشاوم

َعاَبْذِإ،َنْوَعْرِفِلَْرصِمِضْرَأَّـلُكُفُسوُيَىَرتْشٱَف«٢٠
ملٱ
ْ
جلٱَّـنَأل،ُهَلْقَحٍدِحاَوُّلُكَنوُّيِْرصِ

ْ
ِتَراَصَف.ْمِهْيَلَعَّـدَتْشٱَعُو

.»َنْوَعْرِفِلُضْرَألٱ

هنأبفسويمهضعباكشَنْوَعْرِفِلُضْرَألٱِتَراَصَف
ةوقةلودلادازهنأيفبيرالو.هتسايسبرارحألادبعتسا
ةيدوبعإبننمهانأرقاممنكلةميظعةدايزةيكلملاةدايسلاو
مهتنهكلومهئاسنلوماكحلاراغصنمنيريثكلنييرصملا
انهلوقلاو.مهلريخكلملاةدايسميظعتنإىرنمهتاطنحملو
ستودوريههلاقاممتباثنوعرفلتراصاهلكضرألانإ
دنهلايفلزتمللاحلاهذهو.نانويلايفلؤمنمهريغوخرؤملا
مايألاكلتيفرصمومويلادنهلانيبقرفلاو.مويلااذهىلإ
دنهلاكولمامأولالغلاسمخذخأيناكنوعرفنأ
امربيفنوحالفلاو.دوقنلانمًانيعمًارادقمنوذخأيف
.ًاسأركلملانممهضرأنولوتي

ملٱَىلِإْمُهَلَقَنَفُبْعَّـشلٱاَّـمَأَو«٢١
َْرصِمِّـدَحىَصْقَأْنِمِنُدُْ

.»ُهاَصْقَأَىلِإ
٢٢:٣٦و٢٠:١٦ددع

دصقنعمهلةمحركلذبفسويىتأِنُدُْملٱَىلِإْمُهَلَقَنَف
لهسيناكفندملايفةنوزخمتناكبوبحلانإفقافتانعال
يفندمةدعتربكفهنممهبرقلماعطلالوانتكلذبمهيلع
نيرشعتغلباهنأستودوريهلاقىتحترثكولينلايداو
.ًافلأ

لٱَضْرَأَّـنَأَّـالِإ«٢٢
ْ

لِلْتَناَكْذِإ،اَِهَرتْشَيَْملِةَنَهَك
ْ

ِةَنَهَك
ْمُهاَطْعَأيِتَّـلٱُمُهَتَضيِرَفاوُلَكَأَف.َنْوَعْرِفِلَبِقْنِمٌةَضيِرَف
.»ْمُهَضْرَأاوُعيِبَيَْملَكِلٰذِل.ُنْوَعْرِف
١٦:٢٧لايقزحو٣٠:٨لاثمأ٧:٢٤ارزع

لزتملستودوريهلاقَنْوَعْرِفِلَبِقْنِمٌةَضيِرَفِةَنَهَكْلِل
نأحّجرملافخوبطملاماعطلابةنهكلاىتؤينأرصميفةداعلا
ىلإانهتبسُناهنكلفسويدهعنمةداعلاكلتةءادب
ملةضيرفلاكلتىلعنولصحياوناكذإو.هيلإالنوعرف
بابرأنإنانويلاخيراوتيفءاجو.مهضرأعيبىلإاوجاتحي
طقفبرحلالاجروةنهكلاوكولملااوناكرصميفضرألا

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ
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كلملانمنيضرألاىلعنولوتسياوناكبرحلالاجرنأىلع
.هسفن

ُمُكُتَْيَرتْشٱِدَقِّـينِإ:ِبْعَّـشلِلُفُسوُيَلاَقَف٢٣«٢٣،٢٤
لٱ
ْ
.َضْرَألٱَنوُعَرْزَتَفٌراَذِبْمُكَلاَذَوُه.َنْوَعْرِفِلْمُكَضْرَأَوَمْوَي
لٱَدْنِعُنوُكَيَو٢٤

ْ
ُةَعَبْرَألٱَو،َنْوَعْرِفِلًاسُْمخَنوُطْعُتْمُكَّـنَأِةَّـلَغ

لِلًاراَذِبْمُكَلُنوُكَتُءاَزْجَألٱ
ْ

ِملَوْمُكَلًاماَعَطَو،ِلْقَح
َ

يفْن ِ
.»ْمُكِدَالْوَألًاماَعَطَو،ْمُكِتوُيُب

يفراذبلامهيطعينأنمفسوينكمتٌراَذِبْمُكَلاَذَوُه
كلذبترهنأىلعلديمهلوقحاوعرزيلةعاجملاينسةياهن
هيلإجاتحيامىقبأهنأيفكشالوةعباسلاةنسلاةياهنلبق
ةلغلالوصحىلإهبيذتغتلمئاهبلانماهريغورقبلا
ةيزجلالغلاسمخىأرًاديجرمألايفلمأتنمو.ةديدجلا
كلذنإوهاوسسكملانمءيشمهيلعنكيملذإةلدتعم
ملظيملفسويفةكلمملاىلعقفنُياملكناكسمخلا
.ًاريثكمهمحرلبًائيشنييرصملا

يفًةَمْعِنُدِجَناَنَتْيَل.اَنَتْيَيْحَأ:اوُلاَقَف٢٥«٢٥،٢٦ ْيَنْيَعِ
َىلَعًاضْرَفُفُسوُياَهَلَعَجَف٢٦.َنْوَعْرِفِلًاديِبَعَنوُكَنَفيِدِّـيَس
لٱاَذٰهَىلِإَْرصِمِضْرَأ

ْ
خلٱَنْوَعْرِفِل:ِمْوَي

ْ
َضْرَأَّـنِإَّـالِإ.ُسُْم

لٱ
ْ

.»َنْوَعْرِفِلِْرصَتَْملْمُهَدْحَوِةَنَهَك
٤١:٣٤ص٣٣:١٥ص

مهيلإنسحأفسوينأباورعشنييرصملانإاَنَتْيَيْحَأ
دقفكلمللديبعةلزنمبمهلعجدقناكنإوهلعفامبًاريثك
ءارمأللةيدوبعلاكةيدوبعلافونصنمريثكنممهررح
نمفخأكلملاريناوأرمهنأيفكشالومهريغوماكحلاو
.ًاريثكهنودمهنمنَمرين

رصميفليئارسإ

يفُليِئاَْرسِإَنَكَسَو٢٧«٢٩-٢٧ يفَْرصِمِضْرَأِ ِضْرَأِ
مثَأَواَهيِفاوُكَّـلَمَتَو،َناَساَج

َْ
َشاَعَو٢٨.ًاّدِجاوُرُثَكَواوُر

يفُبوُقْعَي ُماَّـيَأْتَناَكَف.ًةَنَسَةََرشَعَعْبَسَْرصِمِضْرَأِ
ْتَبُرَقاَّـَملَو٢٩.ًةَنَسَنيِعَبْرَأَوًاعْبَسَوًةَئِمِهِتاَيَحوُنِس،َبوُقْعَي
ُتْنُكْنِإ:ُهَلَلاَقَوَفُسوُيُهَنْبٱاَعَدَتوُمَيْنَأَليِئاَْرسِإُماَّـيَأ
يفًةَمْعِنُتْدَجَوْدَق َحتَكَدَيْعَضَفَكْيَنْيَعِ

ْ
ْعَنْصٱَويِذْخَفَت

يفيِّـنِفْدَتَال.ًةَناَمَأَوًافوُرْعَميِعَم .»َْرصِمِ
٢:١كولم١و٣١:١٤ةينثت٤٦:٣ص٣٤:١٠ص١١ع
٢٤:٤٩ص٢٤:٢ص

عبسبوقعيشاعَتوُمَيْنَأَليِئاَْرسِإُماَّـيَأْتَبُرَقاَّـَملَو
.فسويةيانعبهحاجنوهلسنومنىأرورصميفةنسةرشع
برعلادالبنمرصملخدمىلعلسنلاكلذناكو
هيلإمضنيامبمايألايلاوتىلعكلذبومنيناكفنيطسلفو
اهريخرثكودالبلامهبترمعفنييماسلانيرجاهملانم
اهحالصإيفةيانعلااولذبواهوعرزواهوثرحذإاهبصخو
يفنكيملهنأعملجألابرقببوقعيرعشمث.اهريمعتو
تومينأيهتشيناكوربكلاىوستوملااهيفعقوتيلاح
لمحينأهفلحتساوفسويىلإلسرأف.فسويةايحيف
٤٩:٢٩ص(كلذهينبلكلأسمثةليفكملاةراغمىلإهراثآ
نأانركذاذإكلذةّلعنعلأسننأةجاحالو.)٣٢-
نفدمتناكةليفكملانإوهلآلبحلاديدشناكبوقعي
اهايإهنفدركذوليحارركذيأتفيملناكو.هيلإسانلابرقأ
دازاممناكاذهو)٤٨:٧ص(ةدرفنمناعنكضرأيف
ميهاربإهدجنفدمكلانهناكو.اهايإهدقفىلعهنازحأ
نفدموقاحسإهيبأنفدموريغصوهوهفرعيذلابوبحملا
اهنإواهتخأةافوىلعهيزعتتناكاهنأيفبيراليتلاةئيل
نيبنفدُينأًاريثكبحيناكعبطلابفاهيلإهتبحمتبذج
.كئلوأ

َحتَكَدَيْعَضَف
ْ

.)٢٤:٢صريسفترظنا(يِذْخَفَت

ْنِميِنُلِمْحَتَف.يِئاَبآَعَمُعِجَطْضَأْلَب٣٠«٣٠،٣١
يفيِنُنِفْدَتَوَْرصِم َهتَربْقَمِ .َكِلْوَقِبَسَحِبُلَعْفَأاَنَأ:َلاَقَف.ِْمِ
ِسْأَرَىلَعُليِئاَْرسِإَدَجَسَف.ُهَلَفَلَحَف.ِيلْفِلْحٱ:َلاَقَف٣١
.»ِرِيَّـرسلٱ
٤٩:٢٩و٢٣:٢٠ص٥٠:٢٥ص١٩:٣٧ليئومص٢
٤٩:٣٣و٤٨:٢ص٢٥و٥٠:٥ص١٣و٥٠:٥و
١١:٢١نييناربعو١:٤٧كولم١و

ةينيعبسلاةمجرتلايفِرِيَّـرسلٱِسْأَرَىلَعُليِئاَْرسِإَدَجَسَف
ذخأةينيعبسلانعو»هاصعسأرىلع«ةينايرسلاةمجرتلاو
ةملكلاو)١١:٢١نييناربع(نييناربعلاىلإةلاسرلابتاك
شارفلانيينعملالمتحتتاكرحلانعرظنلاعطقبةيناربعلا
ركُذامكةثيدحةيناربعلايفتاكرحلاو.اصعلاو)ريرسلاوأ(
هشارفسأرىلعهدوجسنأىلعو.)٢٢:١٤ص(ريسفتيف
نإففسويمامأهاصعىلعهدوجسنمبسنأةالصلل
هايإهظفحىلعوهبفسويهدعوامىلعهللاركشللدجس
ىلإنزحبالحرفبهتبيشلزنتًاجهتبمهتافوىلعوهآرىتح
.ةيواهلا

ألَا
َ

ألٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
َ
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َنوُعَبْرَألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

بوقعينأبفارتعالاوىسنموميارفأةكرب
طابسألاسيئر

َكوُبَأاَذَوُه:َفُسوُيِلَليِقُهَّـنَأِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَبَثَدَحَو«١
.»َمِياَرْفَأَوىَّـسَنَمِهْيَنْبٱُهَعَمَذَخَأَف.ٌضيِرَم

ص(يفروكذملابسنلانمدصقلانإانيأردقِهْيَنْبٱ
ءاسؤرنايبلبهتدفحوبوقعيدالوأّدعنكيمل)٤٦
بوقعينألحاحصألااذهيفكلذررقو.هلسننمطابسألا
نييليئارسإلاوبأهنأرابتعابهقوقحنلعينأيفدهتجا
فسوينأشءالعإيفهتبغروليحارلهبحكرحتو.مهسأرو
نابأفنيطبسيسيئرابأنوكينأةءوبنلاحوربفسويحنمو
ناكو.هينببألااهيطعييتلاةكربلاقحبحاصهنأ
برقبرعشيمليذلاهيبأضرمهيبألفسويةرايزليعادلا
ناكهنأبًاضيأرعشلب)٤٧:٢٩ص(يفّرمامكطقفهتافو
ةكربالانيلهينبابهيلإفسويىتأفضارمألاضعببًاباصم
.هتوملبقامهدج

ٌمِداَقُفُسوُيَكُنْبٱاَذَوُه:ُهَلَليِقَوُبوُقْعَيَِربْخُأَف«٢
.»ِرِيَّـرسلٱَىلَعَسَلَجَوُليِئاَْرسِإَدَّـدَشَتَف.َكْيَلِإ

٤٧:٣١ص

لباقينأدرجملالدادعتسالااذهبوقعيدعتساَدَّـدَشَتَف
مايقلاوهوًاضيأىلوألاوهامللبهماقمبقيلتةلباقمفسوي
.هريثأتوسدقلاحورلاداشرإبسدقملالمعلاب

ءاجاممهشارفىلعسلجهنأملعنِرِيَّـرسلٱَىلَعَسَلَج
.)١٢ع(يف

لٱُهللاٱ:َفُسوُيِلُبوُقْعَيَلاَقَو«٣
ْ

َرَهَظٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق
يفِيل يفَزوُلِ .»يِنَكَراَبَوَناَعْنَكِضْرَأِ

٩و٣٥:٦و١٩و٢٨:١٣ص

بوقعيلمع.»يادشلإ«ةيناربعلايفوُرِداَقْلٱُهللاٱ
ناكيذلادعولاىلعبوقعيهانبحاحصألااذهيفهبربخملا
كلذناو.مارأنادفنمهعوجررثأىلعليإتيبيفهل
اذهبميهاربإلهسفنهللانلعأهيفيذلاميدقلادعولاراركت

دعوملاثراوناكهنأهنمنيبتف)١٧:١ص(مسالا
.)٣٥:١١صرسفترظنا(يميهاربإلا

يتلاءامسألانأنيبيميدقلامسالااذهلامعتساَزوُل
ةريغصلاةليبقلاهذهخيراتيفثداوحلانمنكامأللتراص
ديدجلاثحبلانمرهظهنأىتحةديدجلاءامسألاتخسن
ملةاعرلاونيحالفلانأضرألاكلتراثآنعبيقنتلاو
لبمهريغونوينامورلااهعضويتلاءامسألااوبسنتسي
.ةميدقلاءامسألاىلعاورمتسا

َكُلَعْجَأَو،َكُرِّـثَكُأَو،ًارِمْثُمَكُلَعْجَأاَنَأاَه:ِيلَلاَقَو«٤
َكِدْعَبْنِمَضْرَألٱِهِذٰهَكَلْسَنيِطْعُأَو،ِمَمُألٱَنِمًاروُهُْمج
لُم
ْ

.»ًاّيِدَبَأًاك
١٧:٨ص٣٥:١٢و٢٨:١٣ص٣٥:١١و٢٨:٣ص

.)ريسفتلاو٣٥:١صرظنا(ِمَمُألٱَنِمًاروُهُْمج

ملٱَكاَنْبٱَنآلٱَو«٥
يفَكَلِناَدوُلْوَْ ُتْيَتَأاَمَلْبَقَْرصِمِضْرَأِ

َنوُعْمَشَوَْنيَبوُأَرَكىَّـسَنَمَوُمِياَرْفَأ.ِيلاَُمهَْرصِمَىلِإَكْيَلِإ
.»ِيلِناَنوُكَي

٢٣و٣٥:٢٢ص١٤:٤عوشيو٤٦:٢٠و٤١:٥٠ص
٢و٥:١مايأ١و٤و٤٩:٣و

يركبماقمبميارفأيأِيلِناَنوُكَيَنوُعْمَشَوَْنيَبوُأَرَك
عماذوهينإفرمألاناكاذكو.يناثلاينباماقمبىسنمو
تناك»حيسملاهنمو«سيئرلاهنمنألهتوخإىلعهزايتما
ركبلاقوقحنمناكو.)٥:٢مايأ١(فسويلسنلةيروكبلا
بيصنفسويلناكفبألاةكرتنمنيبيصنىلعءاليتسالا
يقابنملكلناكونيطبسيسيبرهانباراصذإنيطبس
يحورلاىنعملاكلذيفناكو.دحاوبيصنفسويةوخإ
اذوهيلةيروكبلانإ.بوقعيلسنبكرابتيرشبلالكنأوهو
نأهلناكةبوبحملاايلعلاةجوزلانبافسويناكاملنكل
فرتعاةعيرشلاةقفاوملنكلوةيروكبلاقحنمًائيشيعدي
هلءازجاهنميرعهنكلنيبوأرلةيروكبلانأذئدعببوقعي
يواللالونوعمشلنكتملو.)١٧-٢١:١٥ةيثنت(هبنذىلع
.نيبوأرماقماذوهيذخأوامهتواسقل

َىلَع.َكَلَنوُنوُكَيَفاَُمهَدْعَبُدِلَتَنيِذَّـلٱَكُدَالْوَأاَّـمَأَو«٦
يفَنْوَّـمَسُيِْمْهيَوَخَأِمْسٱ .»ْمِهِبيِصَنِ
١٦:٥و١٣:٢٣عوشي

نكيملهنأ)٥٠:٢٣ص(نمحّجرياَُمهَدْعَبُدِلَتَنيِذَّـلٱ
دلُودقناكنإنكلونينبلانمىسنموميارفاريغفسويل

ألَا
َ

ألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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دالوأنإهارنيذلاو.طابسأءاسؤراودعُيملمهفامهريغهل
.تويبءاسؤراوناكىسنموميارفأ

يفُليِحاَريِدْنِعْتَتاَمَناَّـدَفْنِمُتْئِجَنيِحاَنَأَو«٧ ِ
يفَناَعْنَكِضْرَأ ىَّـتَحِضْرَألٱَنِمٌةَفاَسَمْتَيِقَبْذِإِ،قيِرَّـطلٱِ
يفَكاَنُهاَهُتْنَفَدَف.َةَتاَرْفَأَىلِإَِيتآ لٱ(َةَتاَرْفَأِقيِرَطِ

ُتْيَبَيِهيِتَّـ
.»ٍ)ْمَحل

١٩ىلإ٣٥:١٦ص

هنأكف»يلعتتام«ةيناربعلايفوُليِحاَريِدْنِعْتَتاَم
ملاهنأىلع(لديانهليحارهركذو.يديىلعتتامدارأ
اهنإو)هلايخيفاهتروصلزتملوهتركاذتاحفصنمحربت
كلذناكفنيطبسبيصناهنبافسويلناكنإةلعيه
تدلولاهتايحتلاطولاهنإوفسويلهبهواميفهريربتلًانايب
ةتسةئيلدالوأنمناكهنإف.نيماينبهيخأريغوهريغ
نيتيراجلانملكلوطابسألانميوالانددعاذإطابسأ
.ةثالثليحارلونانثا

ةتارفأبتفرُعنأدعباذهبتيمُسٍمَْحلُتْيَبَيِهيِتَّـلٱ
امدعبالإمحلتيبمسُتملودواددلوماهنأبترهتشاموي
.اهبصخرهظوةطنحلااهيفتعرُز

ْنَم:َلاَقَفَفُسوُيْيَنْبٱُليِئاَْرسِإىَأَرَو٨«١١-٨
ِيناَطْعَأِناَذَّـللٱَياَنْبٱاَُمه:ِهيِبَألُفُسوُيَلاَقَف٩.؟ِناَذٰه

َ
ُهللاٱ

َليِئاَْرسِإاَنْيَعاَّـمَأَو١٠.اَمُهَكِراَبُألَّـَيلِإاَمُهْمِّـدَق:َلاَقَف.اَنُهٰه
اَمَُهبَّـرَقَف،َِرصْبُيْنَأُرِدْقَيَال،ِةَخوُخْيَّـشلٱَنِماَتَلُقَثْدَقاَتَناَكَف
ْنُكَأَْمل:َفُسوُيِلُليِئاَْرسِإَلاَقَو١١.اَمُهَنَضَتْحٱَواَمُهَلَّـبَقَفِهْيَلِإ
.»ًاضْيَأَكَلْسَنِيناَرَأْدَقُهللاٱاَذَوُهَو،َكَهْجَوىَرَأِّـينَأُّنُظَأ

:٤٢ص٢٧:٢٧ص٢٧:١ص٢٧:٤ص٣٣:٥ص
٤٥:٢٦و٣٨

نمامهنأنيعينأديريلاؤسلااذهدنعناكِناَذٰهْنَم
.نيرشعلاوأةرشعةنماثلانسوحنيفذئموياناكوءابآلا

َماَمَأَدَجَسَوِهْيَتَبْكُرَْنيَبْنِمُفُسوُياَمُهَجَرْخَأَّـمُث«١٢
.»ِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَو

ةينانويلاوةينايرسلاوةيرماسلايفوِهِهْجَوَماَمَأَدَجَس
بوصتساوههجومامأ»ادجس«نيعبسلاةمجرتبةفورعملا
يفدرفملللعفلانكلنيرسفملايثدحمنمنوريثككلذ
.نتملاةرابعيفامكتمجرتكلذلوةيناربعلا

ِراَسَيْنَعِهِنيِمَيِبَمِياَرْفَأِْنيَنْثالٱُفُسوُيَذَخَأَو١٣«١٣،١٤
١٤.ِهْيَلِإاَمَُهبَّـرَقَوَليِئاَْرسِإِنيِمَيْنَعِهِراَسَيِبىَّـسَنَمَوَليِئاَْرسِإ
ُ،ريِغَّـصلٱَوُهَوَمِياَرْفَأِسْأَرَىلَعاَهَعَضَوَوُهَنيِمَيُليِئاَْرسِإَّـدَمَف
طِفِبِهْيَدَيَعَضَو.ىَّـسَنَمِسْأَرَىلَعُهَراَسَيَو

ْ
ىَّـسَنَمَّـنِإَفٍةَن

لٱَناَك
ْ
.»َرْكِب

١٩ع٣٤:٩ةينثتو٢٧:٢٣ددع

اتاغلفلاوةينايرسلاوةينيعبسلايفوٍةَنْطِفِبِهْيَدَيَعَضَو
موجرتبفورعملاموجرتلايفنكل»نيتعطاقتمهيديعضو«
.اندنعنتملاةرابعلثمسوليكنا

ُهَماَمَأَراَسيِذَّـلٱُهللاٱ:َلاَقَوَفُسوُيَكَراَبَو١٥«١٥،١٦
اَذٰهَىلِإيِدوُجُوُذْنُمِيناَعَريِذَّـلٱُهللاٱُقاَحْسِإَوُميِهاَرْبِإَياَوَبَأ
لٱ
ْ
ملٱ١٦ِمْوَي

ُكِراَبُي،ٍَّرشِّـلُكْنِميِنَصَّـلَخيِذَّـلٱُكَالَْ
لٱ
ْ

لَو.ِْنيَمَالُغ
ْ
َميِهاَرْبِإَّـيَوَبَأُمْسٱَويِمْسٱاَمِهْيَلَعَعْدُي

لَو.َقاَحْسِإَو
ْ
يفًاريِثَكاَرُثْكَي .»ِضْرَألٱِ

٣٤:٢٢رومزمو٣١:٢٤و٢٨:١٥ص٢٤:٤٠و١٧:١ص
١٥:١٧لامعأو٩:١٢سوماع١١:٢١نييناربع١٢١:٧و

ءامسأةثالثبوقعيةكربيفَلاَقَوَفُسوُيَكَراَب
هللالوألامسالاففسويينبالتاكربثالثوتوهاللا
هاعديذلاهللايناثلاو.»ياوبأهمامأراصيذلاميهولإ«
نمهصلخيذلاكالملاثلاثلاو.مويلااذهىلإهدوجوذنم
عديل«ةيناثلاو.»نيمالغلاكرابي«ىلوألاةكربلاو.رشلك
ةثلاثلاو.»قاحسإوميهاربإيوبأمساويمساامهيلع
ىلعسوريثولكلذبلدتساو.»ضرألايفًاريثكارثكيل«
صلخملاحيسملاوهكالملانإو.دحاولاتوهاللايفثيلثتلا
)٣٠-٣٢:٢٤ص(هعراصيذلاكالملاسيلاذهنكلو
يوقيلنحتممةفصبلبصلخمةفصبهلرهظيملكاذنأل
لكنمهصلخيذلاكالملاوهفانههركذيذلاامأوهناميإ

.ّرش

لٱُهَدَيَعَضَوُهاَبَأَّـنَأُفُسوُيىَأَراَّـمَلَف١٧«١٩-١٧
ْ
ىَنْمُي

يفَكِلٰذَءاَسَمِياَرْفَأِسْأَرَىلَع اَهَلُقْنَيِلِهيِبَأِدَيِبَكَسْمَأَف،ِهْيَنْيَعِ
:ِهيِبَألُفُسوُيَلاَقَو١٨.ىَّـسَنَمِسْأَرَىلِإَمِياَرْفَأِسْأَرْنَع
لٱَوُهاَذٰهَّـنَأل،ِيبَأاَياَذَكٰهَسْيَل

ْ
َىلَعَكَنيِمَيْعَض.ُرْكِب

ًاضْيَأَوُه!ُتْمِلَع،يِنْبٱاَيُتْمِلَع:َلاَقَوُهوُبَأىَبَأَف١٩.ِهِسْأَر
َريِغَّـصلٱُهاَخَأَّـنِكٰلَو.ًاريِبَكُريِصَيًاضْيَأَوُهَو،ًابْعَشُنوُكَي
.»ِمَمُألٱَنِمًاروُهُْمجُنوُكَيُهُلْسَنَو،ُهْنِمََربْكَأُنوُكَي
٣٣:١٧ةينثتو٣٥و١:٣٣ددع١٤ع

ألَا
َ

ألٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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يفطابسألاّدعمويُهْنِمََربْكَأُنوُكَيَريِغَّـصلٱُهاَخَأَّـنِكٰل
ميارفأطبسوسفن٥٢٧٠٠ىسنمطبسناكبآوملوهس

ىلإىسنمطبسمسُقو.)٣٧و٢٦:٣٤ددع(طقف٣٢٥٠٠
ةهجنمهبثارتكالامدعللعنمكلذناكفنيمسق
ضرايفةطلسلايوذنمناكفميارفأطبسامأو.ةسايسلا
يفطبسلاكلذناكميارفأطبسنمعوشيناكاملوناعنك
طبسلااذهةعفرىلعلدامموطابسألاةمدقميفهتيالومايأ
.هندمىدحإيفناكتوباتلانإ

يفاَمُهَكَراَبَو«٢٠ لٱَكِلٰذِ
ْ
ُليِئاَْرسِإُكِراَبُيَكِب:ًالِئاَقِمْوَي

َىلَعَمِياَرْفَأَمَّـدَقَف.ىَّـسَنَمَكَوَمِياَرْفَأَكُهللاٱَكُلَعَْجي:ًالِئاَق
.»ىَّـسَنَم
١٢و٤:١١ثوعار

هذهنولمعتسينويليئارسإلالزيملُليِئاَْرسِإُكِراَبُيَكِب
.مهدالوألمهتكرابميفةرابعلا

َّـنِكٰلَو،ُتوُمَأاَنَأاَه:َفُسوُيِلُليِئاَْرسِإَلاَقَو٢١«٢١،٢٢
ْدَقاَنَأَو٢٢.ْمُكِئاَبآِضْرَأَىلِإْمُكُّدُرَيَوْمُكَعَمُنوُكَيَسَهللاٱ
ِدَيْنِمُهُتْذَخَأ،َكِتَوْخِإَقْوَفًادِحاَوًامْهَسَكَلُتْبَهَو
.»ِيسْوَقَويِفْيَسِبَنيِّـيِروُمَألٱ

:٥مايأ٤:٥١انحويو٢٤:٣٢عوشي٥٠:٢٤و٤٦:٤ص
١٨ىلإ١٧:١٤عوشي٢و١

ميكشنإو.»ًادحاوًاميكش«ةيناربعلايفوًادِحاَوًامْهَس
٣٧:١٢صرظنا(بوقعيليتلاندملانمتناك
)٢٤:٣٢عوشيرظنا(فسويماظعتنفُداهيفو.)ريسفتلاو
دهشدقو.)ةطيسقةئمبتيُرتشاضرألانإليقثيح
تناكراخوساهللاقيةرماسلانمةنيدم«نأبًاريخأانحوي
:٤انحوي(»هنبافسويلبوقعياهبهويتلاةعيضلابرق
نعريبعتلاقرطنمسيلدحاوميكشلوقلانأىلع.)٥
.)١٢:٦ص(فتكلاميكشيناعمنمانيأردقو.ةنيدم
برعلاونييناربعلانمّالكنإ«همجعميفديلولاوبألاقو
رهاظرمألاو.»ميكشلابضرألانمةعفترملاعطقلانومسي
.ةنيرقلاليلدببيصنميكشلابدوصقملانإانه

َنوُعَبْرَألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

رشعينثالاطابسألاةكرابم

اَمِبْمُكَئِبْنُألاوُعِمَتْجٱ:َلاَقَوِهيِنَبُبوُقْعَياَعَدَو١«١،٢
يفْمُكُبيِصُي ،َبوُقْعَييِنَباَياوُعَمْسٱَواوُعِمَتْجِا٢.ِماَّـيَألٱِرِخآِ
.»ْمُكيِبَأَليِئاَْرسِإَىلِإاوُغْصٱَو
:٢ءايعشإو٤:٣٠ةينثتو٢٤:١٤ددع٢٩ىلإ٣٣:١ةينثت
:٣٤رومزم٢:١٧لامعأو٢:٢٨لاينادو٢٣:٢٠ايمرإو٢
١١

ىراصنلاودوهيلاعمجأةديصقءابنإلااذهْمُكُبيِصُياَمِب
لبقو.سدقلاحورلاماهلإببوقعياهبملكتةءوبناهنأىلع
ىنكسةءادبيفهنألوقنةءوبنلاهذهريسفتيفذخألا
ةيلامشلارحبلاطوطشىلعريشأناكناعنكضرأطابسألا
اذهبونجوىسنمطبسفصنريشأيبونجونولوبزال
ملوضرألاطساوأيفنولوبزناكو.)٥:١٧ةاضق(ناد
نوعمشونيبوأركرتدعباذوهينإو.رحبلالحاوسنكسي
.ةيروكبلاثراوناكيوالو

مايألاةءادبلةلباقمةرابعلاهذهتتأامًاريثكِماَّـيَألٱِرِخآ
ةبلغدعبانهاهانعمو.حيسملامايأريغلتلمعُتسااملقو
مايأىلإضرألاىلعمهئاليتساوناعنكلهألطابسألا
.هئيجمبءابنألاوحيسملا

ِةَعْفِّـرلٱُلْضَف،ِيتَرْدُقُلَّـوَأَوِيتَّـوُقيِرْكِبَتْنَأ،ُْنيَبوُأَر«٣
لٱُلْضَفَو

ْ
.»ّزِع

١٠٥:٣٦و٧٨:٥١رومزمو٢١:١٧ةينثت٢٩:٣٢ص

ناكذإوءابآلاةوقنودعُينونبلاناك(ِيتَرْدُقُلَّـوَأ
.)هتوقلوأناكبوقعيركبنيبوأر

.ركبهنأرابتعاباهلوأهنألاهلضفأيأخلاِةَعْفِّـرلٱُلْضَف

ملٱَكًارِئاَف«٤
ِعَجْضَمَىلَعَتْدِعَصَكَّـنَأل،ُلَّـضَفَتَتَالِءاَْ

.»َدِعَصِيشاَرِفَىلَع.ُهَتْسَّـنَدٍذِئَنيِح.َكيِبَأ
نييوال١:٥مايأ١و٣٥:٢٢ص٥:١مايأ١و٣٣:٦ةينثت

٢٧:٢٠ةينثتو١٨:٨

ًاعيرسطبهيهنكلناروفلابعفتريءاملانإ(ِءاَْملٱَكًارِئاَف
هنكلةعفرلاوةردقلالوأوركبلاناكهنإفكلذكنيبوأرناكو

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ
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ضعبلاقو.)هنمًالدباذوهيركبلاراصوةيروكبلامرح
.هتالاعفناجايهةدشكلذبدارأنيرسفملا

كلنوكينأبجيناكامكردتاليأخلاُلَّـضَفَتَتَال
.روظحملانمهتيتأاملركبكنأرابتعابلضفلانم

لُظُتَالآ.ِناَوَخَأيِوَالَوُنوُعْمَش«٥
ْ

.»اَمُهُفوُيُسٍم
٢٦و٣٢:٢٥ص٣٤و٢٩:٣٣ص

.ريبدتلاودصقلاواياجسلايفنالثميأخلاِناَوَخَأ
امهيخألنيملاظلادشأاناكونيفيلأاناكامهنإرهاظلاو
فويسلاتناكو.نسلايفامهنمًابيرقاذوهيناكوفسوي
.ناعنكضرأىلإراجتلااهبيتأينانويلاعنصنم

يف«٦ ُدِحَّـتَتَالاَمِهِعَمْجَمِب.ِيسْفَنُلُخْدَتَالاَمِهِسِلَْجمِ
يفاَمَُّـهنَأل.يِتَماَرَك يفَو،ًاناَسْنِإَالَتَقاَمِهِبَضَغِ اَبَقْرَعاَُمهاَضِرِ
.»ًارْوَث

٥:١١سسفأو٢٦:٩رومزم١:١٥لاثمأو٣٤:١٣ص
٢٦و٣٤:٢٥ص

نينثاسلجمنألامهتدهاعموامهقافتايأاَمِهِسِلَْجم
مزلتسيركُذامكتافصلايفنالثمامهوهيفناسلجي
.اهئارجإىلعةدهاعملاودصاقملايفامهقافتا

امىلعادحتاامهنإيأيِتَماَرَكُدِحَّـتَتَالاَمِهِعَمْجَمِب
مامأوهللامامأقاقحتسالاوةعفرلاةماركلابدارأو.ينناهأ
.سانلا

يف .امهتخألاَمِهِبَضَغِ
وهةيناثلاةرابعلايفروثلاًارْوَثاَبَقْرَع...ًاناَسْنِإَالَتَق

ناتقفتمًاظفلناتفلتخمناترابعلاوىلوألاةرابعلايفناسنإلا
ءامدقلاناكو.يناربعلارعشلايفريثكاذهلثمو.ًىنعم
ريمازملارفسيفتريعُتساوميظعلالجرلل»روثلا«نوريعتسي
ناةيآلاىنعمنوكيف)٢٢:١٢رومزم(ءارمألاوكولملل
رومحالتقامهتخأىلإةءاسإللامهبضغيفيوالونوعمش
.لدعلادودحلزواجمكلذوهبعشوميكشكلم

لَم«٧
ْ

.ٍساَقُهَّـنِإَفاَمُهُطَخَسَوٌديِدَشُهَّـنِإَفاَمُهُبَضَغٌنوُع
يفاَمُهُمِّـسَقُأ يفاَمُهُقِّـرَفُأَوَبوُقْعَيِ .»َليِئاَْرسِإِ

٨ىلإ٢١:٣و١٩:١عوشيو٨ىلإ٣٥:٢ددع

يوالونوعمشبوقعينديملاَمُهُبَضَغٌنوُعْلَم
.روجلانمبضغلاكلذنعجتنامللبامهتخألامهبضغل

ابضغاملامهنإفروجلاوةوسقلاةدشىلإيدؤيٌديِدَشُهَّـنِإَف
.هلتقىلعامزعهسفنفسويامهيخأىلع

نمدحألنكيملهنأبةءوبنلاذههتمتاَمُهُمِّـسَقُأ
ناكوةيليئارسإلاةسايسلايفنأشيوالونوعمشيطبس
نأنايبو.ةوقالبامهالسنوامهتوخإنعنيطحنمامهاطبس
ةيربلايفاوصقننيينوعمشلانإفعضيوطحنيناكامهلسن
ناكو)٢٦:١٤و١:٢٣ددع(٢٢٢٠٠اوراصف٥٩٣٠٠اوناكف
مهتنامألةكربتلوحتةنعللانأالإنييواللابيصنكلذ
-٣٢:٢٦جورخ(هلءانمألانعباقعلاعفريهللاوبرلل

٢٨(.

.َكِئاَدْعَأاَفَقَىلَعَكُدَي.َكُتَوْخِإُدَمَْحيَكاَّـيِإ،اَذوَُهي«٨
.»َكيِبَأوُنَبَكَلُدُجْسَي

٢٧:٢٩ص١٨:٤٠رومزمو١٦:١٢بويأ٢٩:٣٥ص
٢٨:٤و٥:٢مايأ١و٥:٢ليئومص٢و

دمحلاديفيامباذوهييمسَكُتَوْخِإُدَمَْحيَكاَّـيِإ،اَذوَُهي
ناكو.)٢٩:٣٥ص(برلاتدمحهتدلونيحةئيلنأل
ىلععفترافهلسننماوناككولملانااذوهيتاكربةلمجنم
.يوالونوعمشونيبوأر

اَثَج.يِنْبٱاَيَتْدِعَصٍةَسيِرَفْنِم.ٍدَسَأُوْرَجاَذوَُهي«٩
.»؟ُهُضِهْنُيْنَم.ٍةَوْبَلَكَوٍدَسَأَكَضَبَرَو
٢٤:٩و٢٣:٢٤ددع٥:٥ايؤر

دالوأنملكلناكهنأانيأردقخلاٍدَسَأُوْرَجاَذوَُهي
)٣٨:١٨ص(هقنعبهقلعييأهطونيناكمتاخبوقعي
يتلاةروصلانإحّجرملاوءيشةروصمتاخلكىلعناكو
يتلاودسأورجيألبشةروصاذوهيمتاخىلعتناك
ركاسيمتاخىلعيتلاوةجعنةروصنولوبزمتاخىلعتناك
راشأو.اذكهوةيحةروصنادمتاخىلعيتلاورامحةروص
اذوهيناكوةمظعلاوةعاجشلاوةوقلاىلإدسألاببوقعي
دشأاهنألدسألاعمةءوبللاركذو.هلسنووهكلذبًافصتم
.اهدالوأنعًاعافد

ِهْيَلْجِرِْنيَبْنِمٌِعَرتْشُمَواَذوَُهيْنِمٌبيِضَقُلوُزَيَال«١٠
.»ٍبوُعُشُعوُضُخُنوُكَيُهَلَوُنوُليِشَِيتْأَيىَّـتَح
٦٠:٧رومزم١٦ىلإ٧:١٢و٢:٤ليئومص٢و٢٤:١٧ددع
٧:١٤نييناربع٢٨:٥٧ةينثت٣٣:٢٢ءايعشإو١٠٨:٨و
٢:٣١اقولو٥ىلإ٦٠:٣و٤٩:٦و٤٢:١و١١:١٠ءايعشإ
٣٢و

.كلملاناجلوصلوزياليأاَذوَُهيْنِمٌبيِضَقُلوُزَيَال
هنأىلعةمالعهنباكلملاهيطعيًاشوقنمبيضقلاكلذناكو

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ
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حّجرو.)٣٨:١٨صريسفترظنا(كلملايفهتفيلخنوكي
ناجلوصلاالطبسلاانهبيضقلابدوصقملانإمهضعب
.هتمظعوهدجميفىقبيطبسلاكلذنأىنعملاو

نيثدحملاضعباهمجرتوِهْيَلْجِرِْنيَبْنِمٌِعَرتْشُمَو
.ةميدقلاتامجرتلاهيلعيذلاوهعرتشملاوةطلسلاناجلوصب
:٥ةاضقو٣٣:٢١ةينثت(ةيناربعلايفةظفلليذلاىنعملاوهو
نم»هيلجرنيبنم«هلوقىنعمو.)٣٣:٢٢ءايعشإو١٤
.هديلاوموأهلسن

لصألانيثدحملانمنوريثكمجرتُنوُليِشَِيتْأَيىَّـتَح
نكل)ةنيدميهو(»هوليشىلإيتأيىتح«هلوقبيناربعلا
ةميدقلاتامجرتلالكلاهتفلاخملالوأتضفُرةمجرتلاهذه
تناكو.ىنعمنمةيأللىقبيالةمجرتلاهذهبهنألًايناثو
اذوهيطبسنإطقركذُيملو.ميارفأضرأيفهوليشةنيدم
اهومدهنيذلاواذوهيطبسمظعينألبقتمدُهواهيلإىتأ
مهضعباهمجرتو.نوكييذلاهوليشىنعمو.نوينيطسلفلا
رفسيفحيسملابقلىلعقبطنتفمالسلاعناصوملاسملاب
َىلِإ«هلوقبلوسرلاسلوبهيلإراشأو.)٩:٦ءايعشإ(ءايعشإ
.)٣:١٩ةيطالغ(»ُهَلَدِعُوْدَقيِذَّـلٱُلْسَّـنلٱَِيتْأَيْنَأ
كلذكاهربتعيملوحيسملابةءوبناهنأةيآلاهذهتربتعاو
يفمهسفنأدوهيلاكلذكاهربتعالبمهدحونويحيسملا
هوليشرسفمهلكودوملتلااهنموءامدقلامهئاملعتافلؤم
.حيسملاب

انهعوضخلايشارمجرتٍبوُعُشُعوُضُخُنوُكَيُهَلَو
يفامكعوضخلاكلذفحيحصلاىنعملاريغوهوعامتجالاب
يفةرابعيفةظفللاهذهءيجمنمكلذنهربتيوانتمجرت
:٣٠لاثمأ(اهعضومعوضخلاريغحصياللاثمألارفس
ةمجرتيفو.ضرألاممألكانه»بوعشلاب«دوصقملاو.)١٧
ةيرماسلاةخسنلايفو.»بوعشلاعضخيهلو«سوليكنا
اتاغلفلاوةينايرسلاوةينيعبسلايفو.»داقُتبوعشلاهديبو«
.»ممألارَظتنمنوكيوهو«وأ»ممألارظتنتهايإو«

لٱِبًاطِباَر«١١
ْ

جلاِبَوُهَشْحَجِةَمْرَك
ْ

َلَسَغ.ِهِناَتَأَنْبٱِةَنَْف
خلٱِب

ْ
لٱِمَدِبَوُهَساَبِلِرَْم

ْ
.»ُهَبْوَثِبَنِع

٣٢:١٤ةينثت٩:١٣سوماعو٣:١٨ليئوي

نوكتهضرأنأىلعلدياذهُهَشْحَجِةَمْرَكْلٱِبًاطِباَر
هلدجيالهرامحطبرينألجرلادارأاذإىتحبصخلاةرفاو
ةمركلاهذهتناكو.اهراجشأةرثكلةمركلاىوسًاطبرم
.رمثلاةيناوجرأيناربعلالصألاديفيامىلع

يفوهورمحألابنعلارمخىلإانهةراشإلاِبَنِعْلٱِمَد
ىلإريشيانهلسغلاو.ضيبألابنعلارمخنمنمثأقرشلا
.ءاملارسيتيامكةرسيتمنوكتىتحاهترثك

لٱُّدَوْسُم«١٢
ْ

خلٱَنِمِْنيَنْيَع
ْ

َنِمِناَنْسَألٱُّضَيْبُمَو،ِرَْم
.»ِنَبَّـللٱ

ملظمةيناربعلايف(خلاِرْمَْخلٱَنِمِْنيَنْيَعْلٱُّدَوْسُم
اذهمهضعبلاقو)خلانينيعلاليلكوأرمخلانمنينيعلا
يفءاجو.اذوهيضرأيفبصخلاورمخلاةرثكنعةيانك
يفو.»رمخلانمنيوارمحنانوكتسهانيع«ةيزيلكنإلاةمجرتلا
هانيع«اتاغلفلايفوخلا»ناتعمالهانيع«تامجرتلانماهريغ
ةيآلامجرتتنأباوصلانيرسفملادحألاقو.خلا»ناتليمج
دشأهنانسأورمخلانمًاناعملدشأنانوكتسهانيع«اهلك
لبهنيعاذوهيصخشيفسيلمالكلاو.»جلثلانمًاضايب
.هتورثةرثكلهجاهتباوهحاجنلًانايبهلسنيف

لٱِلِحاَسَدْنِع،ُنوُلوُبَز«١٣
ْ
ِلِحاَسَدْنِعَوُهَو،ُنُكْسَيِرْحَب

.»َنوُدْيَصَدْنِعُهُبِناَجَو،ِنُفُّسلٱ
١٩:١١عوشيو٣٣:١٩ةينثت

ضرأتناكخلاُنُكْسَيِرْحَبْلٱِلِحاَسَدْنِع،ُنوُلوُبَز
رحبلاىلإدتمتملوتراسينجرحبدنعنولوبزطبس
ةءوبنلاهذهلًامامتإفرعنالو.ةمسقلاىضتقمبطسوتملا
ةورثناذخأيامهنأركاسيونولوبزيفلاقىسومنكل
ىلعايلوتسانييقينيفللامهترواجمبامهنأحّجرملاو.راحبلا
طبسنأةكربلاىنعمنوكتفطسوتملارحبلالحاسنمءزج
رظنلاقحتسياممو.ًاراجتلبنيحالفهلاجرنوكيالنولوبز
مهسندملابرقأاهنأعمةيآلاهذهيفروصلركذالهنإانه
تركُذامنإدوادرصعيفندملاةمصاعتناكو.نولوبز

.)مويلااديصبةفورعملايهو(ةميدقلانوديص

حلٱَْنيَبٌضِباَرٌميِسَجٌراَِمحُرَكاَّـسَي«١٤
ْ

.»ِرِئاََظ

ىلوألاناتلعهلانهركاسيبقلٌميِسَجٌرَاِمحُرَكاَّـسَي
هاياجسضعبةيناثلاو.رامحةروصتناكاهنإفهمتاخةمالع
:١٦صرظنا(لامعألاىلعهربصوهبأدلرامحلاهبشأهنإف
بحةدايزورُكذاملشحولارامحبهبشليعامسإنإف)١٢
ةرفوىلعلد»رئاظحلانيبضبارمسج«هلوقبنكل.ةيرحلا
.هبأددعبهتحاروهاعرم

ملٱىَأَرَف«١٥
ىَنْحَأَف،ٌةَهِزَناََّـهنَأَضْرَألٱَو،ٌنَسَحُهَّـنَأَّـلَحَْ

لِلُهَفِتَك
ْ

لِلَراَصَوِلْمِح
ْ

.»ًادْبَعِةَيْزِج

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ
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ءانبأكًارخسمًالماعةيناربعلايفوًادْبَعِةَيْزِجْلِلَراَص
:٩كولم١(ريخستديبعناميلسمهلعجنيذلانييناعنكلا

نورقلايفنوفرعُينورخسملاناكو.)٨:٨مايأ٢و٢١
البةمدخيرابجإلامهلمعوةرجأالبنيلماعلابةطسوتملا
ِملٌلْيَو«هلوقبريخستلايبنلاايمرإّمذو.باوث

َ
ُهَتْيَبيِنْبَيْن

ًاناَّـَجمُهَبِحاَصُمِدْخَتْسَييِذَّـلٱ،ٍّقَحِْريَغِبُهَيِلَالَعَوٍلْدَعِْريَغِب
نإةيألاىعمةصالخو.)٢٢:١٣ايمرإ(»ُهَتَرْجُأِهيِطْعُيَالَو
ىلعربصيواهيفًاحجانةحالفلايفًاينغنوكيركاسيطبس
.حاجنلاكلذلجألروجلا

١٦«١٦،١٧ .َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِدَحَأَكُهَبْعَشُنيِدَيُناَد ١٧
لَي،ِليِبَّـسلٱَىلَعًاناوُعْفُأِ،قيِرَّـطلٱَىلَعًةَّـيَحُناَدُنوُكَي

ْ
ُعَس

لٱِيَبِقَع
ْ

لٱَىلِإُهُبِكاَرُطُقْسَيَفِسَرَف
ْ

.»ِءاَرَو
١٤:٢٩ءايعشإ١٨:٢٧و١٩ىلإ١٤:١٢ةاضق٣٠:٦ص
٨:١٧ايمرإو

يففرعُيعيدبلانمعونةيآلاهذهيف(ُنيِدَيُناَد
عئاقولانمرعاشلاوأرثانللقفتينأوهوقافتالابةيبرعلا
سانجلاكعيدبلاعاونأنمرخأعونهبعقوتيامءامسألاو
تيباوعد«مهضعبلوقكةبسانملاوةيآلايفليلعتلانسحو
بوقعيتيبرصانلاكلملارضحموي»فسوينمبوقعي
لاقو)جنرفإللباطخرعاشلامالكوماشلانوصحنم
ةلقتسمًاطابسأنونوكينيتيراجلاءانبأنإًانايباذهبوقعي
ةوخإلارئاسلسننعًاطحنمهلسنناكنكلومهتوخإنيب
.ًاطحنمنوكيالنادنإانههمالكببوقعينلعأفًائيش
مكحلابًالقتسمنوكيهنإ»هبعشنيدي«هلوقىنعمو
.ةيحلانادمتاخةمستناكهنأرهظيو.ةيطبسلاويطبسلا
ناكنإوًانادنإخلا»ةيحنادنوكي«بوقعيلوقىنعمو
دونجاذنوكيسبرحلالاطبأةمدقميفنوكيالهفعضل
هفصوو.نوشمشمايأيفكلذرهظامرثكأو.نأشتاذ
يفنمكتيتلاةيمهسلاةيحلااهبدارأهنأىلعلديانهةيحلل
.مهسلاكهيلإتعفدنادحأاهبرماذإفقيرطلا

ِخل«١٨
َ

.»ُّبَراَيُتْرَظَتْنٱَكِصَال
١٧٤و١١٩:١٦٦رومزم

ِخل
َ

اهنأكوانهةضرتعمةيآلاهذهُّبَراَيُتْرَظَتْنٱَكِصَال
نإفكلذكسيلعقاولاوماقملاهيضتقيامىلإرظنلابةيبنجأ
ىلعًاناوعفاقيرطلاىلعةيحنادنوكي«لاقاملبوقعي
يتلاةيحلاهلابيفرطخ»خلأسرفلايبقععسليليبسلا
يأاهسأرقحسييذلاةأرملالسنوناسنإلابقعدصرت

ركذًاضيأاذهلوةيآلاهذههلوقبكلذبهناميإنلعأفصلخملا
ميهولإ(هللانود)دهعلاهلإهنوكرابتعابهللايأهوهي(برلا
.)ضرألاىلعةيانعلاهلإهنوكرابتعابهللايأ

.»ُهَرَّـخَؤُمُمَحْزَيُهَّـنِكٰلَو،ٌشْيَجُهَُمحْزَيُداَج«١٩

ندرألايقرشداجمهسناكخلاٌشْيَجُُهَمحْزَيُداَج
اوبهنوةازغلاهازغاذإهنأببوقعيأبنأفةازغللةضرعناكف
.يبسلاوبهنلادرومهرثأتهضرأ

.»ٍكوُلُمِتاَّـذَليِطْعُيَوُهَوٌنيِمَسُهُزْبُخُريِشَأ«٢٠
٣٣:٢٤ةينثت

لبجنمرحبلالحاسطبسلااذهمهسناكُريِشَأ
طبسلانولوبزلناكاموًادجًابصخناكونانبلىلإلمركلا
.مهسلااذهيفرورملابالإرحبلاىلإلصينأيراجتلا

.»ًةَنَسَحًالاَوْقَأيِطْعُيٌةَبَّـيَسُمٌةَلِّـيَأِيلاَتْفَن«٢١
١٨:٣٣رومزمو٢:١٨ليئومص٢

برحلايفةكرحلائطبهنأبداجفصوخلاِيلاَتْفَن
.مهعبتيولاحلايفبهأتيهنكلوةازغلاةأجافملةضرعنوكيو
ةكرحلاعيرسنوكيهنأبيأكلذسكعبيلاتفنفصونكلو
نمهيلعيقليامبشيجلاةرادإنسُحيهنإوةبيسملاةليألاك
.رثؤملانسحلامالكلا

ٍةَرَجَشُنْصُغ،ٍةَرِمْثُمٍةَرَجَشُنْصُغُفُسوُي٢٢«٢٦-٢٢
٢٣.ٍطِئاَحَقْوَفْتَعَفَتْرٱِدَقٌناَصْغَأ.ٍْنيَعَىلَعٍةَرِمْثُم
ْتَتَبَثْنِكٰلَو٢٤.ِماَهِّـسلٱُباَبْرَأُهْتَدَهَطْضٱَوُهْتَمَرَوُهْتَرَّـرَمَف
ِزيِزَعْيَدَيْنِم.ِهْيَدَيُدِعاَوَسْتَدَّـدَشَتَو،ُهُسْوَقٍةَناَتَمِب
ِهٰلِإْنِم٢٥،َليِئاَْرسِإِرْخَصيِعاَّـرلٱَنِمَكاَنُهْنِم،َبوُقْعَي
لٱَنِمَو،َكُنيِعُييِذَّـلٱَكيِبَأ

ْ
،َكُكِراَبُييِذَّـلٱٍْءَيشِّـلُكَىلَعِرِداَق

لٱُتاَكَرَبَوُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱُتاَكَرَبِيتْأَت
ْ

َحتِضِباَّـرلٱِرْمَغ
ْ

.ُت
ِتاَكَرَبَىلَعْتَقاَفَكيِبَأُتاَكَرَب٢٦.ِمِحَّـرلٱَوِْنيَيْدَّـثلٱُتاَكَرَب
َىلَعَوَفُسوُيِسْأَرَىلَعُنوُكَتِةَّـيِرْهَّـدلٱِماَكآلٱِةَيْنُمَىلِإ.َّـيَوَبَأ
.»ِهِتَوْخِإِريِذَنِةَّـمِق
٣٩:٢٠و٢٨و٣٧:٢٤ص١٧:٨ايمرإو١:٣رومزم
:٨٠رومزمو٤٨:١٥ص٥و١٣٢:٢رومزم٢٩:٢٠بويأ
:٢٨ص١٧:١٠ءايعشإو٧٨:٣٥رومزمو٣٢:٤ةينثت١

٢٩و٢٧:٢٨ص٣٥:١١و٤٣:٢٣٢١٧:١و٢١و١٣

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر

٢٠٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



٣:٦قوقبحو٣٣:١٥ةينثتو٧:١١ص٣٣:١٣ةينثتو
٣٣:١٦ةينثتو٢٠و٣٧:١٨ص

نسحأةزاتممةكرابمفسويانهبوقعيكرابُفُسوُي
قوفامبهكرابينأدهتجيناكو.هتوخإنملكةكرابمنم
صلخموةبوبحملاهتجوزنباوهيلإهءانبأبحأناكهنألهتوق
هلبهودقوًالعفرصممكاحوًاعوجتوملانمليئارسإلآ
ًاطبسهتوخإنملكلونيطبسهاطعأنأبركبلابيصن
فصودقناكهنإفكلملاهلبهينأعطتسيملهنكلوًادحاو
ىلعهناطلسوهسأبوهتوقنإودسأهنأبًاحضاوًافصواذوهي
الوكلملاناجلوصهلنوكيهنإومهكلموليئارسإلآراصتنا
.يدبألاكلملاقحهلنميتأيىتحهنملوزي

ةرمثمةرجشنبأةيناربعلايفوٍةَرِمْثُمٍةَرَجَشُنْصُغ
لامكيضتقيامىلعنصغانهنبالابدوصقملانوكيف
.هيبشتلا

.شطعتاليهفٍْنيَعَىلَع
دقتانب«ةيناربعلايفوٍطِئاَحَقْوَفْتَعَفَتْرٱِدَقٌناَصْغَأ

نوكيفتانيصُغلاانهاهبدوصقملالعلو.»خلإتعفترا
كلذنمىنعملاوخلاتعفتراهتانيصُغوهناصغأنأىنعملا
.ومنلاولسنلاريثكهنأ

انهبوقعيركذ.ةامرلايأ)٢٣ع(ِماَهِّـسلٱُباَبْرَأ
مليرعشبولسأىلعنكلهيبشتلاءدبيففسوينازحأ

يفماقتنالالاعفناجيهيوأمهبولقبذعيوهتوخإهبحرجي
.فسويداؤف

.ةامرلاءادعأبلغيهنإيأ)٢٤ع(ُهُسْوَقٍةَناَتَمِبْتَتَبَث
ةوقلاهيتأتيأَليِئاَْرسِإِرْخَصيِعاَّـرلٱَنِمَكاَنُهْنِم
ليئارسإيعارىمسألاهللاناكمءامسلانمنوصلاو
كلمىلعلابرنمفسويرصننإيأ.نيتملاهنصحو
.ظيفحلايقاولاوينتعملاليئارسإ

كيبأبىنتعايذلاهللايأ)٢٥ع(َكيِبَأِهٰلِإْنِم
.هظفحو

.ىدنلاورطملاُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱُتاَكَرَب
ريصتونويعلانمجرختيتلاهايملاِضِباَّـرلٱِرْمَغْلٱُتاَكَرَب

.ًاراهنأ
نكتلىنعملاَّـيَوَبَأِتاَكَرَبَىلَعْتَقاَفَكيِبَأُتاَكَرَب
يوبأنميتلاتاكربلانمرثكأينمكيلعهللاتاكرب
ةدالوةكربىوستاكربلالكانهينعيو.قاحسإوميهاربإ
.اذوهيلسننمهللاءاضقبتناكاهنألهلسننمحيسملا

لاق.لابجلاتماداميأِةَّـيِرْهَّـدلٱِماَكآلٱِةَيْنُمَىلِإ
يتلاةيحورلاةكربلاريغةكربلاهذهتناكاملنيرسفملاضعب
ةيناربعلاةيآلامجرتينأنيرسفملارثكأىأراذوهيلتناك
ىهشأوةميدقلالابجلاتاكربنممظعأكيبأتاكرب«هلوقب

ةيرماسلاةخسنللقفاوماذهو»ةيدبألاماكآلانم)لمجأوأ(
.ةينيعبسلاةمجرتلاو

.مهيلعلضفملاومهنعزاتمملايأِهِتَوْخِإِريِذَن

يف.ُِسَرتْفَيٌبْئِذُنيِماَيْنِب«٢٧ ًةَميِنَغُلُكْأَيِحاَبَّـصلٱِ
ملٱَدْنِعَو

.»ًابَْهنُمِّـسَقُيِءاَسَْ
ريتسأ٢٢:٢٧لايقزحو٢٥و٢٠:٢١ةاضقو٢٣:٢٤ددع
١٤:١ايركزو٣٩:١٠لايقزحو٨:١١

ىلعةقبطنمهاياجسوهلسنتافصتناكُنيِماَيْنِب
رئاسنمرثكأبرحلاطبأوًاناعجشهلاجرناكهنألهفصو
مالكلةقفاومطابسألايفبوقعيمالكيفو.ليئارسإطابسأ
.حيسملاىلإةراشإومهيفىسوم

اَنْثالٱَليِئاَْرسِإُطاَبْسَأْمُهِءَالُؤٰهُعيَِمج٢٨«٣٢-٢٨
ٍدِحاَوُّلُك.ْمُهَكَراَبَوْمُهوُبَأِهِبْمُهَمَّـلَكاَماَذٰهَو.ََرشَع
َهلَلاَقَوْمُهاَصْوَأَو٢٩.ْمُهَكَراَبِهِتَكَرَبِبَسَحِب

ُ
َىلِإُّمَضْنَأاَنَأ:ْم

يفيِئاَبآَدْنِعِينوُنِفْدِا.يِمْوَق ملٱِ
يفيِتَّـلٱِةَراَغَْ َنوُرْفِعِلْقَحِ

حلٱ
ْ
يف٣٠.ِّـيِّـثِ ملٱِ

يفيِتَّـلٱِةَراَغَْ ملٱِلْقَحِ
اَرَْممَماَمَأيِتَّـلٱِةَليِفْكَْ

يف حلٱَعَمُميِهاَرْبِإاَهَاَرتْشٱيِتَّـلٱ،َناَعْنَكِضْرَأِ
ْ

َنوُرْفِعْنِمِلَْق
حلٱ
ْ
لُمِّـيِّـثِ

ْ
َكاَنُه.ُهَتَأَرْمٱَةَراَسَوَميِهاَرْبِإاوُنَفَدَكاَنُه٣١ٍ.ْربَقَك

ُءاَِرش٣٢.َةَئْيَلُتْنَفَدَكاَنُهَو.ُهَتَأَرْمٱَةَقْفِرَوَقاَحْسِإاوُنَفَد
حلٱ
ْ

ملٱَوِلَْق
.»َّـثِحيِنَبْنِمَناَكِهيِفيِتَّـلٱِةَراَغَْ

١٩:٣٧ليئومص٢و٤٧:٣٠ص٣٥:٢٩و٢٥:٨ص
٣٥:٢٩ص٢٥:٩و٢٣:١٩ص٥٠:١٣و٢٣:١٩ص

لكناكوََرشَعاَنْثالٱَليِئاَْرسِإُطاَبْسَأْمُهِءَالُؤٰهُعيَِمج
تايالولاكهتسايسبًالقتسميوالىوسطابسألاءالؤهنم
انباامهناطبسهلحملحوتونهكللريتخاهنألةيكريمألا
.فسوي

َىلِإِهْيَلْجِرَّـمَضِهيِنَبِةَيِصْوَتْنِمُبوُقْعَيَغَرَفاَّـَملَو«٣٣
.»ِهِمْوَقَىلِإَّـمَضْنٱَوَحوُّرلٱَمَلْسَأَو،ِرِيَّـرسلٱ
٢٩ع

نمهبئبنُأامنإاذهنمنيبتيِرِيَّـرسلٱَىلِإِهْيَلْجِرَّـمَض
.هنيعتقولاكلذيفناك)٤٩صو٤٨ص(يفثداوحلا
يفةوقلانمهليقباملكلذببوقعينإانلنيبتدقو
رظناخلاهيلجرمضفهتوقتدفنىتحريرسلاىلعسولجلا
.ةيدبألاةحارلاىلإلقتناو)١٢ع

ألَا
َ

ألٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
َ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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َنوُسْمَْخلٱُحاَحْصَألَا

ةحلاصلافسويةخوخيشوبوقعينفد

َرَمَأَو٢.ُهَلَّـبَقَوِهْيَلَعىَكَبَوِهيِبَأِهْجَوَىلَعُفُسوُيَعَقَوَف«١
ُءاَّـبِطَألٱَطَّـنَحَف.ُهاَبَأاوُطِّـنَُحيْنَأَءاَّـبِطَألٱُهَديِبَعُفُسوُي
.»َليِئاَْرسِإ

:٢٦ىّتمو١٦:١٤مايأ٢و٢٦ع١٣:١٤كولم٢و٤٦:٤ص
٤٠و١٩:٣٩انحويو١٦:١سقرمو١٢

ىصوأدقهسفنبوقعيناكَليِئاَْرسِإُءاَّـبِطَألٱَطَّـنَحَف
ىصوأمث)٣٠و٤٧:٢٩ص(هيلعهفلحتساوكلذبفسوي
نوكتلوةليفكملاةراغمىرتشااذهلهنألهئانبألككلذب
نمناكف.)٣٢-٤٩:٢٩ص(ًاضيأهدالوألًانفدم
يذلاتقولاىلإىقبيلبوقعيدسجطنحينأيرورضلا
ةليوطةفاسمعطقدعبىلإوةراغملاكلتىلإهلقنهيفرسيتي
تلظو.رصعلاكلذيفًاعئاشىتوملاطينحتناكو.اهيلإ
اهنأنيقيلاملعهانملعيذلاو.ًاليوطًانامزةداعلاهذه
.هدعبةنسةئمعبسىلإداليملالبقةنسيفلأذنمتناك
.٤٢٠٠٠٠٠٠٠ريدقتلابةطنحملاثثجلانمفرعامغلبو
نسحألابولسألاىلعناكاذإةريثكطينحتلاةقفنتناكو
نكيملو.ةيرصملاتايداعلاىلعهمالكيفسنلوردافأامك
اوناكءابطألانأحجرملافةصاخءابطألالمعطينحتلا
نإو.بوقعيطينحتبءانتعالاطرفلنيطنحملامامأنيفقاو
رصمءابطأناكوفسويتيبءابطأنماوناكءابطألاكئلوأ
لكًاماسقأاوناكو.دالبلارئاسءابطأنمربكأمايألاكلتيف
.ماسقألانمهريغاهبينتعيالضارمأةجلاعمبينتعيمسق
جالعلايفةفرعملاوةراهملايريثكاونوكيملمهنأوريبسمىأرو
نمليلقونويعلاضارمأىلعةروصقمتناكمهفراعمنإو
لازيالورصمضارمأرثكأدمرلاناكو.اهريغضارمأ
.مويلااذهىلإكلذك

ُماَّـيَأُلُمْكَتاَذَكٰهُهَّـنَأل،ًامْوَيَنوُعَبْرَأُهَلَلِمَكَو«٣
ملٱ
ملٱِهْيَلَعىَكَبَو.َنيِطَّـنَحُْ

ْ
.»ًامْوَيَنيِعْبَسَنوُّيِْرصِ

٣٤:٨و٢١:١٣ةينثتو٢٠:٢٩ددع

لغشيطينحتلاملعناكستودوريهلاقًامْوَيَنوُعَبْرَأ
يفطينحتلانمهدهاشاميفكلذلاقهنكلًاموينيعبس
رصعيفنييرصملاةمصاعسيفممتناكو.)سبيثوأ(ةبيث
نمنسحأتناكةبيثتاطنحمنأهانفرعيذلاوفسوي

امسرودرويدلاقو.ماكحإلاوةقفنلايفسيفممتاطنحم
رثكألغشيناكطينحتلانأوهوةدملايفباتكلالوققفاوي
تناكو.ًاموينيعبسونينثاكلملاةحانموًاموينيثالثنم
٢٠:٢٩ددع(ًاموينيثالثنييليئارسإلادنعةحانملامايأ
نييرصملادنعتناككلملاةحانمنأحجرملاف)٣٤:٨ةينثتو
نوعبسكلذومهطينحتمايأونييليئارسإلاةحانممايألدعت
.ًاموي

ِتْيَبِلُفُسوُيَلاَقِهِئاَكُبُماَّـيَأْتَضَماَمَدْعَبَو٤«٨-٤
يفًةَمْعِنُتْدَجَوْدَقُتْنُكْنِإ:َنْوَعْرِف يفاوُمَّـلَكَتَفْمُكِنوُيُعِ ِ
اَنَأاَه:ًالِئاَقيِنَفَلْحَتْسٱِيبَأ٥:َنيِلِئاَقَنْوَعْرِفِعِماَسَم
يف.ُتوُمَأ يفِيسْفَنِلُتْرَفَحيِذَّـلٱَِيْربَقِ َكاَنُهَناَعْنَكِضْرَأِ
:ُنْوَعْرِفَلاَقَف٦.ُعِجْرَأَوِيبَأَنِفْدَألُدَعْصَأَنآلٱَف.يِنُنِفْدَت
َنِفْدَيِلُفُسوُيَدِعَصَف٧.َكَفَلْحَتْسٱاَمَكَكاَبَأْنِفْدٱَوْدَعْصٱ
ُعيَِمجَوِهِتْيَبُخوُيُش،َنْوَعْرِفِديِبَعُعيَِمجُهَعَمَدِعَصَو،ُهاَبَأ
.ِهيِبَأُتْيَبَوُهُتَوْخِإَوَفُسوُيِتْيَبُّلُكَو٨َْرصِمِضْرَأِخوُيُش
يفْمُهَرَقَبَوْمُهَمَنَغَوْمُهَدَالْوَأاوُكَرَتْمَُّـهنَأَْريَغ .»َناَساَجِضْرَأِ
:٢٢ءايعشإو١٦:١٤مايأ٢و٣١ىلإ٤٧:٢٩ص٤:٢ريتسأ

٢٧:٦٠ىّتمو١٦

بلطنإيأرلائدابيفرهظيَنْوَعْرِفِتْيَبِلُفُسوُيَلاَق
ةياغىلعطيسوبنوعرفتيبىلإكلذرصممكاحفسوي
تيملالهأنمدحألنكيملهنأفرعنمنكلوةبارغلانم
ريملًاليلقاهدعباموةحانملامايأيكلملاحرصلالخدينأ
نأل.)٤:٢ريتسايفامباذهلباق(كلذيفًابيرغًائيش
قلحينأهيلعبجيناكحرصلاكلذلخديناكيذلا
يليوطتيملالهأناكو.هللحنسحأسبليوهرعشبتريو
مهتويبنمنوجرخياوناكامونزحلابايثيفهيشوشمرعشلا
.تيملابةقلعتملارومألاضعبلالإ

جلٱَناَكَف.ٌناَسْرُفَوٌتاَبَكْرَمُهَعَمَدِعَصَو«٩
ْ

ًاريِثَكُشَْي
.»ًاّدِج

٣٣:٨ص

نمًافلؤمشيجلااذهناكًاّدِجًاريِثَكُشْيَْجلٱَناَكَف
تناكيتلاتايالولاشويجءاسؤرنمويكلملاسرحلاداوق
نموصاخمكاحاهنملكلناكواهيلإتسمُقدقرصم
نيريثكنموهتدفحوبوقعيدالوأنمنييليئارسإلاءاربك
لسنلانماهريغونيطسلفنمناساجضرأاوتأنمم
.يماسلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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يفيِذَّـلٱَداَطَأِرَدْيَبَىلِإاْوَتَأَف«١٠ نُدْرُألٱِْربَعِ
اوُحاَنَوِّـ

َةَعْبَسًةَحاَنَمِهيِبَألَعَنَصَو.ًاّدِجًاديِدَشَوًاميِظَعًاحْوَنَكاَنُه
.»ٍماَّـيَأ
بويأو٣١:١٣ليئومص١و٧:٢لامعأو١:١٧ليئومص٢
٢:١٣

هنأمهضعبىأرفعضوملااذهعقوميففلُتخاَداَطَأِرَدْيَب
ىنعمو.ندرألايبرغناكهنأهريغىأروندرألايقرشناك
دطأنمداطأةيناربعلابيمسو.جسوعةيناربعلايف»داطأ«
يفدطألاوحلصأتوبثلكلذبيمستّبثيأدّطايأ
:٩ةاضق(يفجسوعلابمجرُتو.جسوعلاناديعهسفنةيبرعلا

.كانهةيرقمساانهدوصقملالعلو.)١٤
وأندرألايقرشكلذناكهنأيففلُتخاِّـنُدْرُألٱِْربَع

تناكفسوياهيفراسيتلاقيرطلانإققُحتيذلاو.هيبرغ
داطأرديبنأموريجلاقو.تيملارحبلايقرشىلإيدؤت
نأفسويلناكامو.احيرأوندرألانيبةلجحتيبدنع
نأرهظيو.نومعوبآومدالبيفزوجينأبالإهيلإلصي
رموعلردكةوزغنمانفرعاممنيبتنكلو.ةديعبقيرطكلت
ئطاشنأعمو.ًادجةبعصتناكاذوهيةيربيفقيرطلانإ
نأنيرطضماوناكيدجنيعكًاديعبناكيبرغلاطولرحب
سرحلانمنيليلقنكميىتحىقترملاةبعصةبقعاودعصي
تسيلاهنأيلجلانمو.ةازغلانمًاشيجاوعفدينأيرومألا
نوربحاوتأينأمهيلعلهسيناكفتابكرملااهيلعيرجتامم
ركذلاقحتسياممو.نيينيطسلفلادالببةراملاقيرطلاىلع
فسويلسننيبةرمتسمتناكةوادعلانأانه
ةلصتمتاراغلاتناكذإو.)٧:٢١مايأ١(نيينيطسلفلاو
نأفسويدريملنيينيطسلفلاوناساجيفنييماسلانيب
ذئنيحاوضريملمهلعلوةازغلارطخلهيبأاياقبضّرعي
.نامزدعبمهايإميارفأءانبأوزغةلعكلذناكفمهرورمب
اورهظأوسيعدالوأنأيفبيراللوقننأانهيقبنكلو
نإةيدوهيلاديلاقتلايفو.بوقعيمهمعةثجلًارابتعاذئموي
ىلعحاونلايفنييليئارسإلااوكراشةروطقوليعامسإءانبأ
طولرحبيبرغاوناكوسيعءانبانإهفرعنيذلاو.بوقعي
ىلعنووقينمماونوكيملكلانهناكسلانإو)٣٢:٩ص(
ىلعو.فسويعماوناكيذلاناسرفلاوتابكرملاةمواقم
وهامباتكلايفهبداريناكنإوندرألاربعنإلوقناذه

ناكناكملانإمهضعبىأرو.هيبرغوهامانههبداريهيقرش
.هيلإةيرقبرقأتناكةلجحتيبنإوندرألايقرش
ناعنكضرأمهلوخددنعامإةعبسلاةحانملامايأتناكو
.ربقلادنعامإو

لٱُلْهَأىَأَراَّـمَلَف١١«١٣-١١
ْ
لٱِدَالِب

ْ
ملٱَنوُّيِناَعْنَك

يفَةَحاَنَْ ِ
لِلٌةَليِقَثٌةَحاَنَمِهِذٰه:اوُلاَقَداَطَأِرَدْيَب

ْ
َيِعُدَكِلٰذِل.َنيِّـيِْرصِم

يفيِذَّـلٱ.»َمِياَْرصِمَلَبآ«ُهُمْسٱ نُدْرُألٱِْربَعِ
ُهَلَلَعَفَو١٢.ِّـ

َناَعْنَكِضْرَأَىلِإُهوُنَبُهَلََمح١٣:ْمُهاَصْوَأاَمَكاَذَكٰهُهوُنَب
يفُهوُنَفَدَو ملٱِلْقَحِةَراَغَمِ

َعَمُميِهاَرْبِإاَهَاَرتْشٱيِتَّـلٱِةَليِفْكَْ
حلٱ
ْ

لُمِلَْق
ْ

حلٱَنوُرْفِعْنِمٍْربَقَك
ْ
.»اَرَْممَماَمَأِّـيِّـثِ

٢٣:١٦ص٣٠و٤٩:٢٩ص

هنمكلرهظيلاثمانهنيرسفملادحألاقَمِياَْرصِمَلَبآ
اولاقمهنكلجرم»لبآ«ىنعمنإفظافلألابنييقرشلابعالت
ةمالعالهنأىلعةحانماهانعمنوكيلءايلاىلإةلامإلابلبآ
لوألانيينعماهيفةملكللنإو(كلذىلعلدتةيناربعلايف
وأرصمجرم(ميارصملبآنوكيف)ةحانميناثلاوجرم
.رصمجرماهنأةيناربعلاءاملعنيبروهشملاو.)رصمةحانم
نمةفلخلالُبُألاورضخألابشعلالبألاةيناربعلايفو(
.)إلكلا

ُعيَِمجَوُهُتَوْخِإَوَوُهَْرصِمَىلِإُفُسوُيَعَجَرَّـمُث١٤«١٤،١٥
ىَأَراَّـَملَو١٥.ُهاَبَأَنَفَداَمَدْعَبِهيِبَأِنْفَدِلُهَعَماوُدِعَصَنيِذَّـلٱ
اَنُدِهَطْضَيَفُسوُيَّـلَعَل:اوُلاَقَتاَمْدَقْمُهاَبَأَّـنَأَفُسوُيُةَوْخِإ
.»ِهِباَنْعَنَصيِذَّـلٱِّـَّـرشلٱَعيَِمجاَنْيَلَعُّدُرَيَو
٢٢ىلإ١٥:٢٠بويأ

نإنوكياذام«ةيناربعلايفواَنُدِهَطْضَيَفُسوُيَّـلَعَل
يفًاريغتاوأردقاونوكيملمهنإ.»خلادروفسوياندهطضا
دارأنإمهنعهلعفادالنأبذئنيحاورعشلبمهايإهتلماعم
.هديةضبقيفاوناكمهنإومهنمماقتنالا

َلْبَقىَصْوَأَكوُبَأ:َنيِلِئاَقَفُسوُيَىلِإاْوَصْوَأَف١٦«١٦،١٧
ِبْنَذْنَعْحَفْصٱ!ِهآ:َفُسوُيِلَنوُلوُقَتاَذَكٰه١٧:ًالِئاَقِهِتْوَم
ْنَعْحَفْصٱَنآلٱَف.ًاَّرشَكِباوُعَنَصْمَُّـهنِإَف،ْمِهِتَّـيِطَخَوَكِتَوْخِإ
.»ُهوُمَّـلَكَنيِحُفُسوُيىَكَبَف.َكيِبَأِهٰلِإِديِبَعِبْنَذ
٤٩:٢٥ص٥٥و٢٥:٤٢نييوال٢٨:١٣لاثمأ

ةوخإنإاولاقدوهيلايرسفمنمنوريثكىَصْوَأَكوُبَأ
ةلئسمىلإطقتفتليملبوقعينإواذهباوقدصيملفسوي
يفبوقعيهلاقاممحجرييذلانكلوًادبعهايإهتوخإعيب
اناكيوالونوعمشنإفرعورمألافرعهنإ)٤٩:٦ص(
هيبأةيصوبفسويمهؤابنإو.كلذيفامهريغنمًابنذرثكأ
يناثلاو.يوبألابوقعيناطلسلوالاهوجونمهيفرثأ
الونيدلايفهناميإنونمؤيمهنأثلاثلاو.هتوخإمهنأهركذت
.دئاقعلايفنيقفتماونوكيملامموقنيبداحتالامتي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

نيوكتلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُسَْم
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اَه:اوُلاَقَوُهَماَمَأاوُعَقَوَوًاضْيَأُهُتَوْخِإىَتَأَو١٨«١٨،١٩
َهلَلاَقَف١٩.َكُديِبَعُنْحَن

ُ
اَنَأْلَهُهَّـنَأل.اوُفاََختَال:ُفُسوُيْم

.»؟ِهللاٱَناَكَم
٥:٧كولم٢و٣٢:٣٥ةينثت٤٥:٥ص١٠و٣٧:٧ص
١٠:٣٠نييناربعو١٢:١٩ةيمورو٣٤:٢٩بويأو

.بقاعموضاقماقميفانأاميأِهللاٱَناَكَماَنَأْلَه
هللاةعيرشبيضقيهنألهللاةيناربعلايفيضاقلايعُددقو
.)٢:٢٥ليئومص١و٩و٢٢:٨و٢١:٦جورخ(هناطلسو

ْيَكِل،ًاْريَخِهِبَدَصَقَفُهللاٱاَّـمَأ،ًاَّرشِيلْمُتْدَصَقْمُتْنَأ«٢٠
لٱاَمَكَلَعْفَي

ْ
.»ًاريِثَكًابْعَشَيِيْحُيِل،َمْوَي

:٣لامعأو٧و٤٥:٥ص١٠:٧ءايعشإو٥٦:٥رومزم
١٣

لعجهتيانعبهللانإيأَدَصَقَفُهللاٱاَّـمَأ...ْمُتْدَصَقْمُتْنَأ
.ًاريخرشلانمهومتدصقام

ْمُهاَّـزَعَف.ْمُكَدَالْوَأَوْمُكُلوُعَأاَنَأ.اوُفاََختَالَنآلٱَف«٢١
.»ْمَُهبوُلُقَبَّـيَطَو

٥:٤٤ىّتمو٤٧:١٢ص

ناينعمةيناربعلايفهلو»مكفط«ةيناربعلايفوْمُكَدَالْوَأَو
نمراغصلامكدالوأيأمكراغصلوألاماقمللنابسانم
لهأب«ةينيعبسلايفمجرُتو.مكلايعيناثلاو.تانبونينب
.»مكلايعب«ةينايرسلايفو»مكتويب

يفُفُسوُيَنَكَسَو٢٢«٢٢،٢٣ .ِهيِبَأُتْيَبَوَوُهَْرصِمِ
َمِياَرْفَألُفُسوُيىَأَرَو٢٣.َنيِنِسََرشَعَوًةَئِمُفُسوُيَشاَعَو
جلٱَدَالْوَأ

ْ
اوُدِلُوًاضْيَأىَّـسَنَمِنْبَريِكاَمُدَالْوَأَو.ِثِلاَّـثلٱِليِ

.»َفُسوُيْيَتَبْكُرَىلَع
٣٠:٣ص٣٢:٣٩ددع٤٢:١٦بويأ

دلُوميارفأنبحلاتوشنبناريعنإفِثِلاَّـثلٱِليِْجلٱ
.)٣٦و٢٦:٣٥ددع(يحفسوي

صريسفترظنا(مهانبتيأَفُسوُيْيَتَبْكُرَىلَعاوُدِلُو
صاوخنمناككلذنألًاطابسأاونوكيملءالؤهو)٣٠:٣
ص(فسويءانبأاوبسحلب)٤٨:٥ص(بوقعيءانبأ

.رئاشعاوناكو)٤٨:٦

َهللاٱَّـنِكٰلَو،ُتوُمَأاَنَأ:ِهِتَوْخِإلُفُسوُيَلاَقَو«٢٤
يِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإِضْرَألٱِهِذٰهْنِمْمُكُدِعْصُيَوْمُكُدِقَتْفَيَس

.»َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإلَفَلَح
:١١نييناربعو٣:١٦جورخو٤٨:٢١و٤٦:٤و١٥:١٤ص
٤٦:٤و٣٥:١٢و٢٦:٣و١٥:١٨ص٢٢

لوألانارمأاذهيفِضْرَألٱِهِذٰهْنِمْمُكُدِعْصُي...َهللاٱ
.)١١:٢٢نييناربع(يفركُذوفسويناميإىلعناهربلا
.جورخلارفسيأيتآلارفسللديهمتيناثلاو

ُهللاٱ:ًالِئاَقَليِئاَْرسِإيِنَبُفُسوُيَفَلْحَتْسٱَو٢٥«٢٥،٢٦
ُفُسوُيَتاَمَّـمُث٢٦.اَنُهْنِميِماَظِعَنوُدِعْصُتَفْمُكُدِقَتْفَيَس
يفَعِضُوَوُهوُطَّـنَحَف،َنيِنِسَِرشَعَوٍةَئِمُنْبٱَوُهَو يفٍتوُباَتِ ِ
.»َْرصِم

:٧لامعأو٢٤:٣٢عوشيو١٣:١٩جورخو٤٧:٣٠ص
٢ع١٦

بشخنمقودنصةيناربعلايفةملكلاىنعمٍتوُباَت
ملهنأرهاظلاوزيمجلابشخنمعنصُيتيملاتوباتناكو
نوربحىلإفسويةثجاولمحينأذئموينييليئارسإللنكي
نكيملفتامدقكلذلثمىلعهبنوردقياوناكيذلانأل
ىتمهلقنمهيلعهبلهسيًانفدناساجيفهونفدينأالإمهل
)١٣:١٩جورخ(هعمفسويماظعذخأىسومنإفاودارأ
بوقعيهايإهاطعأيتلاضرألايفميكشيفعوشياهنفدو
.)٢٤:٣٢عوشي(

وأراتخملابعشلافيلأتلدادعإلافسويتومبىهتنا
جيلخىلعةديعبةنيدمنمميهاربإيعُد.بختنملالسنلا
قاحسإهافتقاوًابيرغاهيفلاجونيطسلفىلإمجعلا
يفناكهنألًاريثكنيطسلفيفرثكيملمهلسننكلبوقعيو
دحلاىلإمهحاجنومهومنليبسيفاوفقوممأضرألا
قرافينأبوقعيووسيعوطولوميهاربإرطضاو.بولطملا
ناكساوراصوفسويمايأيفاورثكمهنكلرخألامهنملك
ترثكويماسلالسنلانمكلانهناكسلاناكو.دالب
ةمأاوراصوًاعيمجاودحتاوليئارسإمايأيفاهيلإهترجاهم
ىتحضرألاكلتيفًادجاورثكودحاوسيئرتحتةدحاو
.مهسأبنويرصملايشخ

دئاوف
ىلعومدآناحتماىلعنوريثكضرتعا-ضارتعالا.١

مدآنأبضارتعالااذهعفدنو.هطوقسبهلسنطوقس
ولىلوألالاحلايفتابثلاىلعًارداقًاراتخمًارحناك
ةسادقلانايبليرورضناحتمالاو.كلذيفدهتجا
ةسادقالفكلذليرورضةدارإلاةيرحيأرايتخالاو
هرايتخابأفرعيالحالصلاىلعربجملانألرايتخانودب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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امأو.هيلعربجمهنأدرجمبمأهايإهبحوحالصلالمعي
عوبنيلانألًاضيأيرورضلانمناكفهبهلسنطوقس
الانأدحألاقنإف.رمءامىوسهنميرجيالرملا
امبيلعمكحيملفمدآهنميضريذلاطرشلابىضرأ
كولملادحألاقولهنألكلذبملسنالانلقهيلعمكُح
طرشبراقعلانميكالمألككتيلوانمدحألءاربكلا
فقوتامكتلتقاهكرتتملنإوةدحاوةرجشيلكرتتنأ
ضرتعملااذهناكولفنيعةفرططرشلالوبقنع
هللانإواذه.طرشلاكلذبهاضرلقاملمدآعضوم
يذلايدبألاكالهلاىلإناسنإلاكرتيملنامحرلا
.رشبللهللاةمحررفوأامفًاصلخمهلّنيعلبهقحتسا
كلذانلقرشلانمريخلافرعينكيملمدآنإليقنإو
رشنكيملهنأىلعلبهتفرعممدعىلعلديال
ءايشألانيبتناهدضبهنألريخلانيبوهنيبقرفلافرعيل
اهيمسيوءاوحفرعينأهكاردإهتفرعمىلعكلديو
ةمالعباهايإهزييمتوةايحيأاهلقفاومهانعمامب
.ةغللايفًاهيبنناكهنأىلعلدفثينأتلا

ملاعلاهقلخيفيعُدىلاعتيرابلانإ-يرابلامسا.٢
لكيفوةيقرشلاتاغللانمريثكيفمسالااذهو»هللا«
ةينايرسلايفوهف.ةينادلكلاوةينايرسلاوةيناربعلانم
.»هوليإ«ةيناربعلايفو.»هالإ«ةينادلكلايفو.»وهوللآ«
امكيناربعلارعشلايفيوقلاظفللاوىمظعلاةلزنملاهلو
.)١٨:٣١رومزم(»ِّـبَّـرلٱُْريَغٌهٰلِإَوُهْنَم«منرملالوقيف
»ميهوليإ«يأعمجلاةغيصبةيناربعلايفءاجامرثكأو
يماسلالصألايف»هللا«ىنعمواولاق.»ميهولإ«وأ
هاوسءيشلكنعهزيمييذلاهمساو.ريدقلاويوقلا
عوسيوهميدقلادهعلايفهوهيونوكييذلايأ»هوهي«
.ديدجلادهعلايف

مدآنإنيينابرلادحأىأر-سودرفلايفمدآءاقبةدم.٣
بهذو.طقفتاعاستسربلالاحيفايقبءاوحو
نكلو.ةعاسنيرشعوًاعبرأكلذكايقبامهنأىلإرخآ
ملهنإويلاوتلاوبيترتلابملاعلاقلخهللانإركذينم
عرزلانإوسودرفلاعرزيناكمدآنإوةعفدهقلخي
نإىريكلذريغىلإجضنلاوومنللًاليوطًاتقويضتقي
ملتقولاكلذنإفكلذنمرثكأسودرفلابماقأمدآ
نماهريغوتاناويحلامدآةيمستلًايفاكنكي
.تاقولخملا

ىسومنيوكتلارفسبتاكنإ-نيوكتلارفسبتاك.٤
ضرتعانكل.نيمدقألاباتكلالهأءاملععامجإب
ىسومنمزيفنكتملءابنأهيفنإنيثدحملاضعب
الامكهبتاكىسومنأيفنيالكلذانلق.نافوطلاك
ريثألانبارثألاةصالخبفورعملاخيراتلابتاكنأيفني

نمرابخأوأهرصعيفاونوكيملنمرابخأنمهركذام
بتكىسومنأىلع.نينسلانمفولأبهلبقاوناك
نمهريغونافوطلاأبنهيلإلصووماهلإلاويحولاب
.مدآىلإمهئابآنعءابآلا

ماليعرمأنمفرعنال-رموعلردكةوزغوماليع.٥
ةاروتلايفاموماسنبامسابتيمُسدالباهنأالإذئموي
.نيـيـنـاـعـــنـكــلاىلــعنيـــيـمالـــيـعــلارـاـصـــتـناـإــبـننــم
يخيراتأبنلانأانلتتبثأةثيدحلاتافشتكملاو
كلتعضومىلعةينادلكلاراثآلايفانفقوانإفحيحص
نمانلنيبتف.رموعلردكمساىلعفقنملنإودالبلا
يبرغةعساوباضهدالبماليعنإتافشتكملاجئاتن
نمدجُوامراثألاكلتنمو.لبابراوجيفةلجد
هنأهيففروشأكلمنودحرسأنبلابينروشأخيرات
.ق٦٤٥ةنس(اسوسةنيدمىلعىلوتساوماليعبلغ
يتنخانردكهبهندقناكيذلاانانلاثمتبعجرهنإو)م
ةنسكلذنوكيفةنس١٦٣٥وحنبكلذلبقلبابنم

اناننإودبعردكىنعمنإرهاظلاوم.ق٢٢٨٠
نوكيفنيينادلكلاتاهالإنمنيتهالإامسايتنخانو
نإكلذنمجتنتسنو.رموعلدبعرموعلردكىنعم
يفركذرموعلردكةوزغةصقو.يماليعهلإرموعل
.)١٤ص(نيوكت

يفرهظامىلعبرلاوهكالملااذه-دهعلاكالم.٦
حيسملاعوسيبرلاوهونيوكتلارفسنمةريثكنكامأ
.دسجتدقنكيملهنألكالمةئيهيفرهظيناك

نييحيسملاودوهيلايرسفمرثكأقفتا-بوقعيةايح.٧
بوقعيعجرمويبوقعيووسيعنملكناكهنأىلع
امهابأنإونيعبسلاوةعباسلانسيفناراحنم
ناكو.نيثالثلاوةعباسلاوةئملانسيفناكقاحسأ
ص(نيثالثلاوةئملانسيفرصملخدمويبوقعي

نبانوعرفمامأفقومويفسويناكو.)٤٧:٩
بصخلاونستناكاملو.)٤١:٤٦ص(ةنسنيثالث
نلعأمويةعاجملاينسنمناتنسرمدقناكوًاعبس
ىقتلامويةنسنيعبرأوحننباناكفهتوخإلهسفن
عيبمويةنسةرشععبسنباناكو.رصميفهيبأب
مويدلُودقناكاذإو.)٣٧:٢ص(رصمىلإذخُأو
)٣٠:٢٥ص(فارصنالانابالنمبوقعيبلط
ةنسةرشععبرألاقوفنينستسهمدخدقناكو
موينينسعبسنباناكفسوينأجتني)٣١:٤١ص(
بوقعينإكلذمزلتساوناعنكضرأىلإبوقعيعجر
اذهبففسويهلدلُوموينيعستلاوةيداحلانسيفناك
يفءاملعللو.نيرشعمارأنادفيفهتماقإونسنوكت
.انهاهللحماللاوقأوتاشقانمكلذ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
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