
١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com

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

٢............................................................ةعماجلارفسةمدقم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٣...............................................................ُلَّـو

ألَا
َ

٥...............................................................ِيناَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٧..............................................................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٠...............................................................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
١١.............................................................ُسِمَا

ألَا
َ

١٣.............................................................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٤..............................................................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٧...............................................................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٩..............................................................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٢١..............................................................ُِرشاَع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٢٣..........................................................ََرشَعيِداَْ

ألَا
َ

٢٤...........................................................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص

ةعماجلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلا
شرامميلوسقلل

2008 - 2012 All rights reserved
1973توريبىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمنعردص

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

Germany

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



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

ةعماجلارفسةمدقم

يفالإةملكلااذهدرتملو»ثلهوف«ةيناربعلاب»ةعماجلا«
ظفللابًاثنؤمتناكنإوىنعملابركذمةملكلاو.رفسلااذه

لوقيامكوأظعاولاوهومهظعيلسانلاعمجينماهانعمو
.ةشقانملايفمهعمكرتشيوسانلاعمعمتجينمضعبلا
.لجروهوبتاكلاىلإًالوأريشي»ةعماجلا«مسالالعلو
نألثنؤممسايهوةمكحلاهعوضوموهميلعتىلإًايناثو
نم٩و٨صو١:٢٠لاثمأرظنا(ةأرمابةهبشمةمكحلا
ةرضحوكلملاةلالجكةيبرعلاباقلألاضعبرظنا()لاثمأ
.)خلاسيسقلا

نأىلعءامدقلانورسفملاوةسينكلاءابآودوهيلاقفتا
رفسلالوأيفءاجام)١(يتأيامىلعءانبناميلسبتاكلا
جلٱُمَالَك«

ْ
ملٱَدُواَدِنْبٱِةَعِمَا

يفِكِلَْ يفءاجام)٢(»َميِلَشُروُأِ
جلٱاَنَأ«١:١٢

ْ
يفَليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمُتْنُكُةَعِمَا :٢و»َميِلَشُروُأِ

ءاجر)٣(»خلاًاتوُيُبِيسْفَنِلُتْيَنَب.ِيلَمَعُتْمَّـظَعَف«٩-٤
فلؤمولكيهلاينابوميكحودوادنباوهوًاكلمنأةسينكلا

ىلإعجرهنإلبهاياطخيفكلهيملسدقملاباتكلانمءزج
نمسانلارذحيلرفسلااذهبتكوهتايحرخآيفهللا
.يقيقحلاناميإلادئاوفلدهشيواهيفطقسيتلااياطخلا

بتاكىلإرفسلااذهنوبسنينيثدحملانيرسفملارثكأو
اهنإفباتكلاةغل)١(يتأيامىلعمهيأرنونبيوناميلسريغ
ةغلهبشتوداشنألاديشنرفسولاثمألارفسةغلنعفلتخت
الرفسلانومضمنإ)٢(يبسلادعبتبتُكيتلارافسألا
رظنا(ناميلسنمزيفبعشلالاوحأنعفرعُيامقفاوي
ملٱَّـلُكُتْيَأَر«)٤:١

ملاَظَْ لٱِِ
ُجتيِتَّـ

ْ
َحتىَر

ْ
اَذَوُهَف،ِسْمَّـشلٱَت

ملٱُعوُمُد
َهلٍّزَعُمَالَوَنيِموُلْظَْ

ُ
٥:٨و»ٌرْهَقْمِهيِِملاَظِدَيْنِمَو،ْم

لُظَتْيَأَرْنِإ«
ْ
لٱَم
ْ
حلٱَعْزَنَوِريِقَف

ْ
لٱَوِّـَق
ْ
يفِلْدَع لٱِ

ْ
١٠:٥و»ِدَالِب

َحتُهُتْيَأَرٌَّرشُدَجوُي«٧-
ْ
ِلَبِقْنِمٍرِداَصٍوْهَسَكِسْمَّـشلٱَت

ملٱ
لَسَتُْ

ِّـ
جلٱ.ِط

ْ
يفْتَلِعُجُةَلاََه َنوُسِلَْجيُءاَيِنْغَألٱَو،ٍَةريِثَكِيلاَعَمِ

يف خلٱَىلَعًاديِبَعُتْيَأَرْدَق.ِلِفاَّـسلٱِ
ْ
َنيِشاَمَءاَسَؤُرَو،ِلَْي

لٱَكِضْرَألٱَىلَع
ْ
اَذِإُضْرَألٱاَهُتَّـيَأِكَلٌلْيَو«١٠:١٦و»ِديِبَع

يفَنوُلُكْأَيِكُؤاَسَؤُرَو،ًادَلَوِكُكِلَمَناَك .»ِحاَبَّـصلٱِ
اَذوَُهيَناَكَو«)٤:٢٠كولم١(ناميلسنامزيفامأو
لٱَىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلٱَكَنِيريِثَكُليِئاَْرسِإَو

ْ
يفِرْحَب لٱِ

ْ
.ِةَرْثَك

بعشلاىلعلقثهكلمرخآيفو»َنوُحَرْفَيَوَنوُبَْرشَيَوَنوُلُكْأَي
مالكلانألمتحملانمسيلهنكلو)١٢:٤كولم١رظنا(
رداصلارشلاولدعلاوقحلاعزنوعومدلاوملظلاةهجنم
انلسيلوكلملاوهوناميلسنمنوكيطلستملالبقنم
لاقفشرعلانعلزنهنأوأهتايحرخآيفباتهنأربخ
كولمنامزبسانيانهليقاملكو.»خلاًاكلمتنك«
كلمشوريوشحأيفريتسأرفسيفليقامرظنا(سراف
اموسرافخيراتيفليقامرظناوناماههدبعوسراف
.)ملظلاوةواسقلاوةعالخلانماهكولملمع
جلٱُمَالَك«١:١يفلوقلاةهجنمامأو

ْ
َدُواَدِنْبٱِةَعِمَا

ملٱ
يفِكِلَْ يفهمالكلعجرفسلابتاكنأبواجيف»َميِلَشُروُأِ
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)٢صو١ص(يفليقاملاقهنأرّوصوناميلسكلملامف
تاريخلالكويملاعلادجملالطبيفهرابتخاةهجنم
لثمعوضوملااذهيفملكتينأردقيدحأالنإفةيدسجلا

نميهوةمكحلارفسيفءاجامرظنا(.ملكتولناميلس
رفسبتاككرفسلااذهبتاكنإفةينوناقريغلارافسألا
٨و٩:٧ةمكحلا-)ناميلسمفنمهمالكلعجةعماجلا
ًايضاقكتانبوكينبلوًاكلمكبعشلينترتخادقكنإ«
ةنيدميفًاحبذموكسدقلبجيفًالكيهينبأنأينترمأو
مفيفهمالكلعجةعماجلابتاكنأامبو.»خلاكانكس
يفهمالكًاضيأوهلعجةمكحلارفسبتاكاذكهناميلس
ناكولاذكواذكلاقناميلسناك«لاقهنأكناميلسمف
.»ًايح

.م.قةنس٤٠٠وحنذنمبتُكةعماجلارفسنأنظُيف
نامزنامزلاكلذناكوًاليلقهدعبوأسرافةكلممنامزيف
ضفرناكهللانأكءاجرالبًانامزوبعشلاطاطحناوملظ
.هّرشبكلهيلملاعلاكرتوهبعش
لطاب«ةرركملاةلمجلايفنمضتمرفسلاعوضومو
رابتخانموهرابتخانمعمجبتاكلاو»لطابلكلاليطابألا

يفرفسلاريثأتو.عوضوملااذهيفةفلتخمدئاوفناميلس
نأيهرفسلاةدئافوءاجرلانمرثكأسأيلاوهئراقلا
ةذلترثكامهمملاعلااذهتاريخيفدجيالناسنإلا

املكركشلابلبقينأهيلعفسفنلاعبشيامالوةيقيقح
هحرفبلطيوايالبلانمهبيصياملكربصلابوهللاهيطعي

ردقيالناكنإوهللاابهناميإيفتبثيوهللااياصوظفحيف
هبشيرفسلاعوضوموملاعلايفهلمعياملكمهفينأ
.بويأرفسعوضوم
فالتخاىلعسانلاعيمجبسانيسدقملاباتكلانإ
ةريثكرومأوةريثكرورشميدقلايفامكانمايأيفو.مهعابط
ءيشلكىلعرداقهلإدوجونيبواهنيبقفوننأردقنال
وأهللاةدوجيفنوكشيونورثعيضعبلافحلاصولداعو
بويأرفسورفسلااذهلثمًارافسأهللااناطعأفهدوجويف
الو.باوصلاىلإمهلدتونيباترملاءالؤهراكفأنعربعتل
لاوقأنميهبويأرفسوةعماجلارفسلاوقألكنإلوقن
ةياغلاو.ناميإلافيعضلاكاشلالاوقأاهنمضعبلالبهللا
نيككشملاداشرإيهةينوناقلارافسألايفاهجاردإنم
.مهناميإديدشتو

ىسومرافسأاميسالوميدقلادهعلارافسأنمدافتسي
ىلعوتاكربلالكبنووعدمهللااياصونوظفحينيذلانإ
بتاكوةعماجلارفسبتاكامأوتاليولالكاهنوفلاخينيذلا

امكافرعيملوةريثكذاوشةدعاقلاهذهلايأرفبويأرفس
بئاصمةطساوبنوكتدقةيحورتاكربنأنحنفرعن
اذهيفباقعلانماوجننإوهللاسوماننودعتينيذلاو

حيملتةعماجلارفسرخآيفهنأعمةرخآلايفنوجنيالملاعلا
َّـلُكُِرضُْحيَهللاٱَّـنَأل«)١٢:١٤(لاقذإتوملادعبةنونيدلاىلإ
»ًاَّرشْوَأًاْريَخَناَكْنِإ،ٍّيِفَخِّـلُكَىلَع،ِةَنوُنْيَّـدلٱَىلِإٍلَمَع
يفُّباَّـشلٱاَُّهيَأْحَرْفِا«)١١:٩(و َىلَعُهَّـنَأْمَلْعٱَو...َكِتَثاَدَحِ
لُكِروُمُألٱِهِذٰه

ِّـ
جارسكاذههلوقو»ِةَنوُنْيَّـدلٱَىلِإُهللاٱَكِبِيتْأَياَه

.راهنلارجفنينأىلإملظمعضوميفرينم

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

ركذبعوضوملاحرشمثهعوضوموهمساًالوأبتاكلاركذ
سانلاباعتألثمتيتلاةعيبطلايفةعطقنملاريغتارييغتلا
مثًارثأكرتتالوةجيتنبيتأتالويضمتويتأتاهنإفةلصتملا
.هلوقتبثيامكلمكهرابتخانمركذ

جلٱُمَالَك١«٣-١
ْ
ملٱَدُواَدِنْبٱِةَعِمَا

يفِكِلَْ ٢:َميِلَشُروُأِ
جلٱَلاَقِليِطاَبَألٱُلِطاَب

ْ
لٱِليِطاَبَألٱُلِطاَب.ُةَعِمَا

ْ
٣.ٌلِطاَبُّلُك

لٱاَم
ْ
َحتُهُبَعْتَييِذَّـلٱِهِبَعَتِّـلُكْنِمِناَسْنِإلِلُةَدِئاَف

ْ
َت

.»؟ِسْمَّـشلٱ
رومزمو١٢:٨ص١٢ع١٠-١٢:٨و٧:٢٧صو١٢ع
:٣و٢:١١ص٨:٢٠ةيمورو١٤٤:٤و٦٢:٩و٦و٣٩:٥
٥:١٦و٩

نيشدتلبعشلاعمجناميلسنإ.ةمدقملارظناِةَعِماَْجلٱ
اذهعوضومقفاويالعامتجالاكلذركذنكلولكيهلا
بعشلاعمجيناكهنأبربخانلسيلكلذادعامورفسلا
)١٢:٩(ءاملعلالاوقأعمجهنأ»ةعماجلا«ىنعملعلو
جلٱ«
ْ
لِعَبْعَّـشلٱَمَّـلَعًاضْيَأَو،ًاميِكَحَناَكَةَعِمَا

ْ
َنَزَوَو،ًام

.»ًَةريِثَكًالاَثْمَأَنَقْتَأَوَثَحَبَو
.ناميلسيأَدُواَدِنْبٱ
يفِكِلَْملٱ .ميلشروأيفكلملاوهةعماجلايأَميِلَشُروُأِ

بتاكهراتخافدجملاوىنغلايفكولملامظعأناميلسناك
.هرابتخانمملكتملانوكيلرفسلا

»ميليبهليبه«لصألابو)٢ع(ِليِطاَبَألٱُلِطاَب
ديدشتللوهراركتلاوينافلاوسَفَّـنلاوراخبلاوه»ليباه«و
وهليطابألالطابوداشنألاىلحأيأ»داشنألاديشنك«
رفسلااذهيفةرم٣٩»لطاب«ةملكتدروواهمظعأ
هلإلءاجرلانودبواهتاذبملاعلاتاريخعيمجاهبدوصقملاو
يفناسنإلاةايحوةينافاهنأل)١(ةلطابيهو.ةيدبألاةايحلاو
دجملاومولعلاولاملانمعمجامهمولاوزلاةعيرسملاعلااذه
الملاعلاتاريخنأل)٢(اهكرتيملاعلاتاذلبعتمتامهمو
اذهرومأبالإءاجراهلسيليتلاسفنلاوسفنلاعبشت
نسحأهلمدقولوعبشيالصفقيفيربروفصعكملاعلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةعماجلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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طسبينأهعبطنمنألبهذنمهصفقناكولوةمعطأ
نكمياممظعأناميلسلناك.ءامسلاوحنريطيوهيحانج
هنميذلاهللانعدعتباهنكلودجملاوىنغلانمناسنإل
ًاضيأهسفنرقتحاوةايحلارقتحافيقيقحلارورسلاهدحو
اذهيفو.داسفلالوخدوقاقشنالاهكلمةجيتنتناكو
ىلعلاكتالانممهرّذحهيفوثادحأللخيشلالاوقأرفسلا
.هللااياصوظفحىلعمهضّرحوملاعلاهذهليطابأ

ىلعلاؤسلاوًايراكنإًاباوج)٣ع(لاؤسلااذهمزلتسي
»ةدئافلا«ةمجرتملاةيلصألاةملكلاوراكنإلاديدشتلعونلااذه
تدروفرفسلااذهيفالإميدقلادهعلايفدرتمل)نورثي(يأ
ىقبياميأباسحلاديصريلصألااهانعموتارمرشعهيف
»سمشلاتحت«لوقلاو.فورصملاجارخإدعبحبرلانم
لكهانعموهريغيفدرتملوةرم٢٩رفسلااذهيفتدرو
باعتألاهذهلسيلواهلكناسنإلاباعتأىلإريشيوناكم
رظنلاضغباهتاذبملاعلاتاريخيفهلكمالكلاوةيقابةدئاف
.ةرخآلابءاجرلاوهللاابناميإلانع

َىلِإٌةَمِئاَقُضْرَألٱَو،ُءِيَجيٌرْوَدَوِيضْمَيٌرْوَد٤«١١-٤
َىلِإُِعْرسُتَو،ُبُرْغَتُسْمَّـشلٱَو،ُِقْرشُتُسْمَّـشلٱَو٥.ِدَبَألٱ
جلٱَىلِإُبَهْذَتُحيِّـرلَا٦.ُِقْرشُتُثْيَحاَهِعِضْوَم

ْ
ُروُدَتَوِبوَُن

هتاَراَدَمَىلِإَو،ًاناَرَوَدًةَرِئاَدُبَهْذَت.ِلاَمِّـشلٱَىلِإ .ُحيِّـرلٱُعِجْرَتاَِ
َجتِراَْهنَألٱُّلُك٧

ْ
لٱَىلِإيِر

ْ
لٱَوِرْحَب

ْ
َىلِإ.َنآلَمِبَسْيَلُرْحَب

ملٱ
٨.ًةَعِجاَرُبَهْذَتَكاَنُهَىلِإُراَْهنَألٱُهْنِمْتَرَجيِذَّـلٱِناَكَْ
لٱُّلُك

ْ
لٱِبَِربُْخيْنَأُناَسْنِإلٱُعيِطَتْسَيَال.ُُرصْقَيِمَالَك

ْ
.ِّـلُك

لٱ
ْ
٩.ِعْمَّـسلٱَنِمُئِلَتْمَتَالُنُذُألٱَو،ِرَظَّـنلٱَنِمُعَبْشَتَالُْنيَع
َسْيَلَف.ُعَنْصُييِذَّـلٱَوُهَفَعِنُصيِذَّـلٱَو،ُنوُكَياَمَوُهَفَناَكاَم
َحت
ْ
.ْرُظْنٱ:ُهْنَعُلاَقُيٌْءَيشَدِجُوْنِإ١٠.ٌديِدَجِسْمَّـشلٱَت

يفَناَكٍناَمَزُذْنُمَوُهَف!ٌديِدَجاَذٰه لٱِروُهُّدلٱِ
.اَنَلْبَقْتَناَكيِتَّـ

ألِلٌرْكِذَسْيَل١١
َ
َالَنوُنوُكَيَسَنيِذَّـلٱًاضْيَأَنوُرِخآلٱَو.َنيِلَّـو

َهلُنوُكَي
ُ
.»ْمُهَدْعَبَنوُنوُكَيَنيِذَّـلٱَدْنِعٌرْكِذْم

ص١١:٥ص٦-١٩:٤رومزم١١٩:٩٠و١٠٤:٥رومزم
٢:١٦ص٦:١٠و٣:١٥و٢:١٢ص٢٧:٢٠لاثمأو٤:٨
٩:٥و

ىقبتضرألانكلوناطلسهنأكناسنإلارختفي
ناسنإلاهبشسوريموهينانويلارعاشلاف.يضميناسنإلاو
.عيبرلايفاهريغيتأيوفيرخلايفطقستراجشألاقاروأب

سمشلاىلإرظنميهاربإنإليق)٥(ُبُرْغَتُسْمَّـشلٱ
.بيغياملدجسأالتبرغامللاقهنكلواهلدجسيل

رفسسمشللءامدقلاداقتعاىلعاَهِعِضْوَمَىلِإُِعْرسُت
موقتلقرشلاىلإبرغلانمليللابضرألاتحتليوط
تقولانعرخأتتالئلعرستنأاهيلعفًايناثًامويًاحابص

اهناروديفناسنإلاةايحهبشت)٦ع(ًاضيأحيرلاونيعملا
.ةدئافالباهنارودناكاهعوجرومئادلا

َجتِراَْهنَألٱُّلُك
ْ
رمأيفءامدقلاةفسالفلاثحب)٧ع(يِر

ضرألاتحترحبلاهايمنأمهنمضعبلانظوراهنألاورحبلا
يرجتوةبذعةحلاملاهايمريصتفىّفصتتاذكهاهنإوعيبانيىلإ
.صقنيالوديزيالرحبلافرحبلاىلإراهنألا

لكركذينأملكتمردقيال)٨ع(ُُرصْقَيِمَالَكْلٱُّلُك
.اهللمواهلطبنعّربعينأالوةيعيبطلاثداوحلا

هعمسامهموناسنإلاهآرامهميأخلاُعَبْشَتَالُْنيَعْلٱ
.اهربعينماهمزليملحكناسنإلاةايحنإفهبولطمدجيال

ألِلٌرْكِذَسْيَل
َ
ثداوحلاركذناك)١١ع(خلاَنيِلَّـو

سيل«لاقوحايرلاوراهنألاوسمشلابةصتخملاةيعيبطلا
قلُخهلجأليذلاناسنإلاركذمث»ديدجسمشلاتحت
دلوييأةيعيبطلاثداوحلاكيضميويتأيًاضيأوهوملاعلا
اذهىلعقداصنالو.هتومدعبركذهلسيلوتوميو
مويلاىتحركذمهلءامدقلانمنيريثكنألًالامجإلوقلا
لسرلاو)١١صنييناربعرظنا(ميدقلادهعلالضافأك
قداصنالو.مهدعباوشاعنيريثكءايقتأوءاملعوراهطألا
ىرناننأل»ديدجسمشلاتحتسيل«لوقلاىلع
بدألاوندمتلايفًامدقتوةديدجًامولعوةديدجتاعارتخا
سلوبلوقرظنا.ديدجلارظنتسنوديدجلابلطنفنيدلاو
يفٌدَحَأَناَكْنِإًاذِإ«لوسرلا ملٱِ

.ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ
لٱُءاَيْشَألٱ

ْ
لٱاَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

ْ
»ًاديِدَجَراَصْدَقُّلُك

.)٥:١٧سوثنروك٢(

جلٱاَنَأ١٢«١٨-١٢
ْ
يفَليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمُتْنُكُةَعِمَا ِ

لَقُتْهَّـجَوَو١٣.َميِلَشُروُأ
ْ

حلٱِبِشيِتْفَّـتلٱَوِلاَؤُّسلِليِب
ْ
ْنَعِةَمْكِ

َحتَلِمُعاَمِّـلُك
ْ
ُهللاٱُهَلَعَجٌءيِدَرٌءاَنَعَوُه.ِتاَواَمَّـسلٱَت

لٱيِنَبِل
ْ
ْتَلِمُعيِتَّـلٱِلاَمْعَألٱَّـلُكُتْيَأَر١٤.ِهيِفاوُنْعَيِلَِرشَب

َحت
ْ
لٱاَذِإَفِسْمَّـشلٱَت

ْ
َالُجَوْعَألَا١٥.ِحيِّـرلٱُضْبَقَوٌلِطاَبُّلُك

ُتْيَجاَناَنَأ١٦َ.َربُْجيْنَأُنِكْمُيَالُصْقَّـنلٱَو،َمَّـوَقُيْنَأُنِكْمُي
لَق
ْ

ِّـلُكْنِمَرَثْكَأًةَمْكِحُتْدَدْزٱَوُتْمُظَعْدَقاَنَأاَه:ًالِئاَقيِب
لَقىَأَرْدَقَو،َميِلَشُروُأَىلَعِيلْبَقَناَكْنَم

ْ
َنِمًاريِثَكيِب

حلٱ
ْ
ملٱَوِةَمْكِ

لَقُتْهَّـجَوَو١٧.ِةَفِرْعَْ
ْ

ِمليِب
َ
حلٱِةَفِرْع

ْ
ِملَوِةَمْكِ

َ
ِةَفِرْع

حلٱ
ْ
جلٱَوِةَقاََم

ْ
َّـنَأل١٨.ِحيِّـرلٱُضْبَقًاضْيَأاَذٰهَّـنَأُتْفَرَعَف.ِلَْه

يف حلٱِةَرْثَكِ
ْ
لٱُةَرْثَكِةَمْكِ

ْ
لِعُديِزَييِذَّـلٱَو،ِّـمَغ

ْ
.»ًانْزُحُديِزَيًام

٢:٢٣ص٨:١٧و٧:٢٥و١١و٣:١٠ص١٧ع١ع
ص٧:١٣ص٦:٩و٤:٤و١٧و٢:١١ص٣:١٠و٢٦و
٢:١٢ص١٣ع١٠:٢٣و٤:٣٠و٣:١٢كولم١و٢:٩
١٢:١٢و٢:٢٣ص٧:٢٥و

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةعماجلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ناميلسرفسلابتاكرّوصَليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمُتْنُك
نمهلناكامركذوهكلمنامزعجار.هتايحرخآيفهنأك
حيرلاضبقولطابلكلانأمكحفةمكحلاودجملاوىنغلا
)٢:٢٦(.

بسحهبلقهجوناميلسيأ)١٣ع(يِبْلَقُتْهَّـجَوَو
وههنعشتفاموةبغرلاوداهتجالابشتفوبتاكلارّوصت
مهلاوحأوسانلالامعأكتاومسلاتحتلمُعاملك
.مهنازحأومهحارفأو

اهتياغوسانلالامعأنعشيتفتلايأٌءيِدَرٌءاَنَعَوُه
دهتجاهنإفملاعللهللاريبدتنيبواهنيبةقفاوملاواهتعفنمو
.ةجيتنالبشيتفتلايفبعتو

هللالعجيأ»هللاهلعج«ةيعوسيلاةمجرتلايفُهللاٱُهَلَعَج
نعةمكحلابشيتفتلانإ.هيفاونعيلرشبلاينبلًائيدرءانع
ومسىلعليلدةايحلاىنعمةفرعميفةبغرلاولمُعاملك
تويبلاوةوسكلاولكألابالإنومتهيالنيذللًافالخراكفألا
ناكنإوشيتفتلااذهنكلودسجللامماهريغوكالمألاو
.ًائيدرءانعالإسيلوةجيتنبيتأيالةليضف

ءارونوعسيسانلانأىأر)١٤ع(ِحيِّـرلٱُضْبَقَو
الاهوضبقاذإواهوضبقيلنوبعتيونودهتجيوملاعلاتاريخ
شيتفتلادعبويمومعلوقاذههلوقوًائيشمهيديأبنودجي
لاؤسللهبلقهجوناكولامعألالكىأرناكهنإفلمأتلاو
ةمكحكةمكحهلنمو.سأيلاهيلعطلستفةمكحلاب

اهبو)بوكسركم(ةربكمةراظنهديبًالجرهبشيناميلس
ةنشخرهظتةمعانلاةشمقألافهارينأهريغردقيالامىري
ىريميكحلااذكهوداسفلاميثارجىريةبيطلاتالوكأملابو
.اهيفسانلامومعركتفيالًابويعوصئاقنسانلايف

لاؤسهبلقيفناكفهسفنمّلك)١٦ع(يِبْلَقُتْيَجاَن
.هقيدصعمناسنإملكتيامكهيلعدروضارتعاوباوجو

نمةداهشلبراختفالوقلااذهيفسيلُتْمُظَعْدَقاَنَأ
.هريغنمرثكأةمكحهاطعأهللاناك

دئاوف
انيفئشنيالنأبجيسانلالاوحأنعشيتفتلانإ.١

.لاوحألاهذهحالصإيفةريغلالبسأيلا
نكلوةيرشبلاةمكحلابمّوقينأجرعألانكميال.٢

ءايعشإيفةوبنلارظنا(ءيشلكربجيومّوقيحيسملا
ٍلَبَجُّلُكَو،ُعِفَتْرَيٍءاَطَوُّلُك«حيسملاءيجميف)٤٠:٤
ملٱُريِصَيَو،ُضِفَخْنَيٍةَمَكَأَو

.»ًاميِقَتْسُمُجَّـوَعُْ

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ملكتملاعجارقباسلاحاحصألايفامكحاحصألااذهيف
هانغليصفتلابركذويقيقحلازبخلانعشيتفتلايفهرابتخا
ةقامحلاوةمكحلانعهثحبواهيفهرورسمدعوهلامعأو
.حيرلاضبقكةلطاباهنأةجيتنلاو

لُق١«١١-١
ْ

يفاَنَأُت لَقِ
ْ

لٱِبَكُنِحَتْمَأَّـمُلَه:يِب
ْ
َىَرتَفِحَرَف

لُقِكْحَّـضلِل٢.ٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰهاَذِإَو.ًاْريَخ
ْ

ٌنوُنَْجم:ُت
لِلَو
ْ
يفُتْرَكَتْفِا٣؟ُلَعْفَياَذاَم:ِحَرَف لَقِ

ْ
لَعُأْنَأيِب

ِّـ
يِدَسَجَل

خلٱِب
ْ
لَقَو،ِرَْم

ْ
لَييِب

ْ
حلٱِبُجَه

ْ
حلٱِبَذُخآْنَأَو،ِةَمْكِ

ْ
ىَرَأىَّـتَحِةَقاََم

خلٱَوُهاَم
ْ

لٱيِنَبِلَُْري
ْ
َحتُهوُلَعْفَيىَّـتَحَِرشَب

ْ
َةَّـدُمِتاَواَمَّـسلٱَت

هتاَيَحِماَّـيَأ ظَعَف٤.ِْمِ
ُتْسَرَغ،ًاتوُيُبِيسْفَنِلُتْيَنَب.ِيلَمَعُتْمَّـ

لِمَع٥.ًاموُرُكِيسْفَنِل
ْ

ُتْسَرَغَو،َسيِداَرَفَوٍتاَّـنَجِيسْفَنِلُت
مثِعْوَنِّـلُكْنِمًاراَجْشَأاَهيِف

ََ
لِمَع٦.ٍر

ْ
ٍهاَيِمَكَرِبِيسْفَنِلُت

هبىَقْسُتِل ملٱاَِ
ملٱُسِراَغَْ

،َيِراَوَجَوًاديِبَعُتيِنَق٧.َرَجَّـشلٱُةَتِبْنُْ
لُوِيلَناَكَو

ْ
لٱُناَد

ْ
َرَثْكَأٍمَنَغَوٍرَقَبُةَيْنِقًاضْيَأِيلْتَناَكَو.ِتْيَب

يفاوُناَكَنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِم ِيسْفَنِلُتْعََمج٨.ِيلْبَقَميِلَشُروُأِ
ملٱِتاَّـيِصوُصُخَوًابَهَذَوًةَّـضِفًاضْيَأ

لٱَوِكوُلُْ
ْ
لُب
ْ
ُتْذََّـختا.ِناَد

لٱيِنَبِتاَمُّعَنَتَوٍتاَيِّـنَغُمَوَنيِّـنَغُمِيسْفَنِل
ْ
ًةَدِّـيَسِ،َرشَب

اوُناَكَنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأُتْدَدْزٱَوُتْمُظَعَف٩.ٍتاَدِّـيَسَو
يفِيلْبَق اَمْهَمَو١٠.يِعَميِتَمْكِحًاضْيَأْتَيِقَبَو،َميِلَشُروُأِ
لَقْعَنْمَأَْمل.اَمُهْنَعُهْكِسْمُأَْملَياَنْيَعُهْتَهَتْشٱ

ْ
،ٍحَرَفِّـلُكْنِميِب

لَقَّـنَأل
ْ

ِّـلُكْنِميِبيِصَنَناَكاَذٰهَو.يِبَعَتِّـلُكِبَحِرَفيِب
لٱَّـمُث١١.يِبَعَت

ْ
،َياَدَياَهْتَلِمَعيِتَّـلٱِيلاَمْعَأِّـلُكَىلِإاَنَأُّتَفَت

يفُهُتْبِعَتيِذَّـلٱِبَعَّـتلٱَىلِإَو لٱاَذِإَف،ِهِلَمَعِ
ْ
ُضْبَقَوٌلِطاَبُّلُك

َحتَةَعَفْنَمَالَو،ِحيِّـرلٱ
ْ
.»ِسْمَّـشلٱَت

٩:١٣ةاضقو١٠:١٩ص١٤:١٣لاثمأو٦و٧:٣ص
:٥و١٣و٣:١٢صو٢٤ع٧:٢٥ص١٠٤:١٥رومزمو
ديشن١٢-٧:١كولم١و١٢:١٣و٨:١٥و٦:١٢و١٨
٢:٨ايمحن٥:١و٤:١٦داشنألاديشن١١و٨:١٠داشنألا
كولم١و١٥:٣و١٤:١٤نيوكت١٦و٣:١٥و٢:١٤ايمحن
٤:٢١كولم١و٢١و١٤و١٠:١٠و٩:٢٨كولم١و٤:٢٣
:١ص١٩:٢٥ليئومص٢و١:١يثارمو٢٠:١٤كولم١و
ع٩:٩و٥:١٨و٣:٢٢ص٦:٢ص٢٩:٢٥مايأ١و١٦
٥:١٦و٣:٩و١:٣ص١:١٤صو٢٣و٢٢

١٢:١٨اقول(يفيبغلاكهسفنبطاخِحَرَفْلٱِبَكُنِحَتْمَأ
:١(لكشملالحاهيفدجيملوةفسلفلانحتماناكو)١٩و
ًاضيأاذهنكلوهبولطمهيفدجيهلعلحرفللهبلقهجوف)١٣
.لطاب

ألَا
َ
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نألًاقلطمحرفلاوكحضلاىلإرشيمل)٢ع(ِكْحَّـضلِل
لاهجلاوىراكسلاكحضىلإراشألبًاناكموًاتقوكحضلل
لاق.مهرئامضاوتّكسيومهتاقشماوسنيلهيلإنوئجتلينيذلا
ْمُكَّـنَأل،َنآلٱَنوُكِحاَّـضلٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو«)٦:٢٥اقول(عوسي

ًاضيألاقودسجلابسحنوحرفلايأ»َنوُكْبَتَوَنوُنَزْحَتَس
لٱاَُّهيَأْمُكاَبوُط«)٢١ع(

ْ
يأ»َنوُكَحْضَتَسْمُكَّـنَأل،َنآلٱَنوُكاَب

.برلابنوحرفلا
لبلاهجلاكبرشيمل)٣ع(ِةَمْكِْحلٱِبُجَهْلَييِبْلَقَو

.ركسلاهرابتخابهتفرعمةدايزبلطيفوسليفك
نمىلعأحرفلانمًاعونانهركذ)٤ع(ِيلَمَعُتْمَّـظَع
لاملاعمجيفحرفلانإفلمعلايفحرفلاوهوًاقباسروكذملا
رثكأتيبلاءانبيفحرفلاوهقافنإيفحرفلانمرثكأنوكيدق
ةروكذمءانبلايفناميلسلامعأوهيفنكسلايفحرفلانم
ديشنو٦-٨:٣مايأ٢و٩-٧:١كولم١(يفليصفتلاب
.)٨:١١داشنألا

هايموراجشأناكماهانعمةيسرافةملك)٥ع(َسيِداَرَف
.ةهزنلالجألةليمجرظانموروهزو

كلملاةكربونوبشحيفومحلتيببرقب)٦ع(َكَرِب
.ادسحتيبةكربوماولسةكربامبرو)٢:١٤ايمحن(

تمزلتساةروكذملاكالمألاوةينبألا)٧ع(ًاديِبَعُتيِنَق
ضعبلاوىرتشممهنمضعبلاونيريثكديبعمادختسا
-٩:٢٠كولم١(نيريثكرخسيناميلسناكوتيبلانادلو
٢٣(.
لِلَناَمْيَلُسُماَعَطَناَك«ٍرَقَبُةَيْنِق

ْ
لٱِمْوَي

ْ
ٍنَاريِثَةََرشَع:ِدِحاَو

ملٱَنِمًارْوَثَنِيْرشِعَوٍةَنَّـمَسُم
كولم١(»خلاٍفوُرَخَةَئِمَويِعاَرَْ

٢٣-٤:٢٢(.
-٢١و١٠:١٤و٢٨و٩:١٤كولم١()٨ع(ًابَهَذَوًةَّـضِف
٢٧(.

كلمللناكاموأكولملانمايادهِكوُلُْملٱِتاَّـيِصوُصُخ
.ًاكلمهنوكل

ذخأ»يرارسوةليلح«ةيعوسيلاةمجرتلابٍتاَدِّـيَسَوًةَدِّـيَس
ةئمعبسًاضيأذخأوةديسلااهلعلونوعرفةنباًالوأناميلس
مهفيو.يرارسلانمةئمثالثوتاديسلاءاسنلانم
»تاريثكتاديس«ىنعمب»تاديسوةديس«لوقلاضعبلا
.)١١:١كولم١رظنا(

يفِيلْبَقاوُناَكَنيِذَّـلٱ لبقنكيمل)٩ع(َميِلَشُروُأِ
رفسلابتاكلعجفهوبأدوادالإميلشروأيفكلمناميلس
.ًامامتةقيقحلاقفاويالامناميلسمفيف

يبلقو«)٣ع(يفامكيِعَميِتَمْكِحًاضْيَأْتَيِقَبَو
تاوهشلامهدبعتستنيذلانعزاتماف»ةمكحلابجهلي
ماظنوةميظعلاهتينبأكهلامعأىلعردقيملفالإوةيدسجلا
هلوقهيفحصنكلو.مولعلاناقتإوهفيلأتوةمدخلاوةكلمملا

يفًاراَنٌناَسْنِإُذُخْأَيَأ«)٦:٢٧لاثمأ(يف َحتَالَوِهِنْضِحِ
ْ

ُِقَرت
هسفنلنزخوهللانعدعتبادقفركسيملنإوهنإف»؟ُهُباَيِث
.ًاباعتأوًانازحأهتكلمملو

سفنبحرفيأ)١٠ع(يِبَعَتِّـلُكِبَحِرَفيِبْلَقَّـنَأل
سرغوةينبألاءانبيفحرفهنإفهتجيتنبطقفسيلوبعتلا
هلامعأةلمكتدعبهلنوكيمظعأًاحرفرظتناهلعلوموركلا
.»لطابلكلانإ«لاقوسكعلابرمألادجوهنكلو

لٱَّـمُث١٢«١٩-١٢
ْ
حلٱَرُظْنَألُّتَفَت

ْ
حلٱَوَةَمْكِ

ْ
جلٱَوَةَقاََم

ْ
.َلَْه

ملٱَءاَرَوِيتْأَييِذَّـلٱُناَسْنِإلٱاَمَف
ُذْنُمُهوُبَصَنْدَقيِذَّـلٱِكِلَْ

لِلَّـنَأُتْيَأَرَف١٣؟ٍناَمَز
ْ
جلٱَنِمَرَثْكَأًةَعَفْنَمِةَمْكِح

ْ
اَمَك،ِلَْه

لُّظلٱَنِمَرَثْكَأًةَعَفْنَمِروُّنلِلَّـنَأ
ْ
حلَا١٤.ِةَم

ْ
يفُهاَنْيَعُميَِك .ِهِسْأَرِ

جلٱاَّـمَأ
ْ
يفُكُلْسَيَفُلِهَا ًةَثِداَحَّـنَأًاضْيَأاَنَأُتْفَرَعَو.ِمَالَّـظلٱِ
َحتًةَدِحاَو

ْ
لُقَف١٥.اَمِهْيَلِكِلُثُد

ْ
يفُت لَقِ

ْ
ُثُدَْحياَمَك:يِب

لِل
ْ

ُرَفْوَأاَنَأاَذاَمِلَف،َكاَذْذِإَو.اَنَأِيلًاضْيَأُثُدَْحيَكِلٰذَكِلِهاَج
لُقَف؟ًةَمْكِح

ْ
يفُت لَقِ

ْ
ٌرْكِذَسْيَلُهَّـنَأل١٦!ٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰه:يِب

لِل
ْ
لِلَالَوِميِكَح

ْ
ُماَّـيَألٱاَذَكٍناَمَزُذْنُماَمَك.ِدَبَألٱَىلِإِلِهاَج

لٱ:ُةَيِتآلٱ
ْ
حلٱُتوُمَيَفْيَكَو.ىَسْنُيُّلُك

ْ
جلٱَك؟ُميَِك

ْ
١٧!ِلِهَا

حلٱُتْهِرَكَف
ْ
لٱيِدْنِعٌءيِدَرُهَّـنَأل.َةاََي

ْ
َحتَلِمُعيِذَّـلٱُلَمَع

ْ
َت

لٱَّـنَأل،ِسْمَّـشلٱ
ْ
َّـلُكُتْهِرَكَف١٨.ِحيِّـرلٱُضْبَقَوٌلِطاَبَّـلُك

َحتِهيِفُتْبِعَتيِذَّـلٱيِبَعَت
ْ
ِناَسْنِإلِلُهُكُرْتَأُثْيَحِسْمَّـشلٱَت

ْوَأًاميِكَحُنوُكَيْلَه،ُمَلْعَيْنَمَو١٩.يِدْعَبُنوُكَييِذَّـلٱ
ُتْرَهْظَأَوِهيِفُتْبِعَتيِذَّـلٱيِبَعَتِّـلُكَىلَعِيلْوَتْسَيَو،ًالِهاَج
َحتيِتَمْكِحِهيِف

ْ
.»!ٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰه؟ِسْمَّـشلٱَت

٩:١٨و١٩و١٢و٧:١١ص١٠و١:٩ص١:١٧ص
٦:٦و٣:١٩ص٢:١١انحوي١و١٧:٢٤لاثمأ١٠:١٠و
ص١١و٦:٨ص١٦ع٤٩:١٠رومزمو٣و٩:٢و٧:٢و
١:٣صو١١ع٤:٢ص١٤ع٩:٥و٤:١٦و١:١١
٤٩:١٠و٣٩:٦رومزم

تفتلاهنكلوةمكحلافرعينأهتياغَةَقاَمَْحلٱَوَةَمْكِْحلٱ
رمأديدحتاودصقاذإءاملعلانإفةقامحلارظنيلًاليلق
.اذكواذكوهنولوقيمثاذكواذكرمألاسيلًالوأنولوقي

كلميذلاناميلسيأٍناَمَزُذْنُمُهوُبَصَنْدَقيِذَّـلٱ
يذلاناسنإلالعفياذامو«ةيعوسيلاةمجرتلابو.ًاليوطًانامز
ةيزيلكنإلاةمجرتلااذكهو»ًافنآلعُفدقامريغكلملابقعي
ناميلسنمرثكأةطلسوىنغوةمكحدحألسيل.ىنعملاب
.هدجينمفيقيقحلاريخلاوهدجيملنإو

يفُهاَنْيَع يفليقهرصبياممهفيوىريف)١٤ع(ِهِسْأَرِ
١٧:٢٤لاثمأيفو»اوُفِرْعَتَالَوًاراَصْبِإاوُِرصْبَأ«٦:٩ءايعشإ
جلٱاَنْيَع«

ْ
يفِلِهَا ىريولمأتيالوىرييأ»ِضْرَألٱىَصْقَأِ

.)١:١٨سسفأرظنا(هارينأبجيناكامالإءيشلك

ألَا
َ
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َحتًةَدِحاَوًةَثِداَح
ْ
ناكنإوتوملايأاَمِهْيَلِكِلُثُد

نمرثكأةعفنمرونللنأامكلهجلانمرثكأةعفنمةمكحلل
.لهاجللالوميكحللركذسيلفناتوميامهالكةملظلا

ةمكحللناكاذإيإ)١٥ع(ًةَمْكِحُرَفْوَأاَنَأاَذاَمِلَف
يفهبعتاذاملهتومدعبركذميكحللسيلوطقفةيتقوةعفنم
)١٤:٣٢لاثمأ(يفلاقفناميلسامأو.ةمكحلاءانتقا
طُيُريِّـِّـرشلَا«

ْ
هلوقبو»ِهِتْوَمَدْنِعٌقِثاَوَفُقيِّـدِّـصلٱاَّـمَأ،ِهِّـَرشِبُدَر

ًاضيأراشأهلعلوهتومدعبقيدصللبيطلاركذلاىلإراشأ
عوضومامأو)١١صنييناربعرظنا(توملادعبةايحلاىلإ
اهيفلوقلافةيملاعلاةمكحلاوةيدسجلاحارفألاوهفانهثحبلا
.اهيلعدنتسُيالواهسفنبةلطاباهنأ

يفدجيهنأنظينملوقاذه)١٧ع(َةاَيَْحلٱُتْهِرَكَف
شاعنملوقوًاسفنوًادسجهيفكيامملاعلااذهيفهتايح
نولوقينيذلانأىرنو.هللادجميالوهريغبمتهيملوهسفنل
.نيسئابلاطقفسيلوءايوقألاوءاينغألانممهلوقلااذه

راشأهلعلو)١٨ع(يِدْعَبُنوُكَييِذَّـلٱِناَسْنِإلِلُهُكُرْتَأ
)١٢صكولم١(ًالهاجناكيذلاناميلسنبماعبحرىلإ
هتورثكرتيوعمجيوأنباهلسيلوناسنإلاعمجيامًاريثكو
.اهرذبينبال

لَّـوَحَتَف٢٠«٢٣-٢٠
ْ

لَقَلَعْجَأْيَكِلُت
ْ

ِّـلُكْنِمُسَأْيَييِب
َحتِهيِفُتْبِعَتيِذَّـلٱِبَعَّـتلٱ

ْ
ُنوُكَيْدَقُهَّـنَأل٢١.ِسْمَّـشلٱَت

حلٱِبُهُبَعَتٌناَسْنِإ
ْ
ملٱَوِةَمْكِ

لٱِبَوِةَفِرْعَْ
ْ
ٍناَسْنِإلًابيِصَنُهُُكْرتَيَف،ِحَالَف

اَذاَمُهَّـنَأل٢٢.ٌميِظَعٌَّرشَوٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰه.ِهيِفْبَعْتَيَْمل
لَقِداَهِتْجٱِنِمَوِهِبَعَتِّـلُكْنِمِناَسْنِإلِل

ْ
ِهيِفَبِعَتيِذَّـلٱِهِب

َحت
ْ
ًاضْيَأ.ٌّمَغُهَلَمَعَوٌناَزْحَأِهِماَّـيَأَّـلُكَّـنَأل٢٣؟ِسْمَّـشلٱَت
لَقُحِيَرتْسَيَالِلْيَّـللٱِب

ْ
.»َوُهٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰه.ُهُب

٥:٧بويأو٥:١٧و١:١٨ص١:١٤ص١٨ع٤:٤ص
١٢٧:٢رومزم١٤:١و

تفتلاوفقووقيرطيفرفاسنمكخلاْيَكِلُتْلَّـوَحَتَف
همامأالوهءاروالوهّرسيامدجيملفهمامأاموهءاروامىلإ
.سأيلاةجيتنلاو

حيرتسيال«ريبسكشلاق)٢٣ع(ُحِيَرتْسَيَالِلْيَّـللٱِب
ذيذلمونرباكألاوءاينغأللسيلو»ليلكإهيلعيذلاسأرلا
يفثحبينمكعوضوملاسفنيفمالكلارركو.ءارقفللامك
.صيوععوضوم

َبَْرشَيَوَلُكْأَيْنَأْنِمٌْريَخِناَسْنِإلِلَسْيَل٢٤«٢٦-٢٤
يفًاْريَخُهَسْفَنَيِرُيَو .ِهللاٱِدَيْنِمُهَّـنَأًاضْيَأاَذٰهُتْيَأَر.ِهِبَعَتِ
لَيْنَمَوُلُكْأَيْنَمُهَّـنَأل٢٥

ْ
َناَسْنِإلٱِيتْؤُيُهَّـنَأل٢٦؟ِيْريَغُّذَت

خلٱاَّـمَأ.ًاحَرَفَوًةَفِرْعَمَوًةَمْكِحُهَماَّـدُقَحِلاَّـصلٱ
ْ
ِهيِطْعُيَفُئِطَا

جلٱَلْغُش
ْ
ًاضْيَأاَذٰه!ِهللاٱَماَّـدُقِحِلاَّـصلِلَيِطْعُيِلِميِوْكَّـتلٱَوِعَْم

.»ِحيِّـرلٱُضْبَقَوٌلِطاَب
٩:٧و٨:١٥و٦:١٢و٥:١٨و٢٢و١٣و٣:١٢صو٣ع
٢:٦لاثمأو٣٣:٨بويأ٣:١٣ص٦:١٧سواثوميت١و
١:١٤ص١٣:٢٢لاثمأو١٧و٢٧:١٦بويأ١٥:٢٠بويأ

ناسنإللريخهنأىنعملاوةيملاعلاتاريخلايفوهمالكلا
نمولادتعاببرشلاولكألابيفتكيوهيفبعتامملكأينأ
اهممتينأباعتأهيلعنموهللاركشينأهيلعفتاريخهل
اهلمتحينأتاقشمهيلعنموحالفلاوةفرعملاوةمكحلاب
عزويوءيشلكربدييذلاهللانملكلانألربصلاب
ىَتَم«١٢:١٥اقوليفعوسيلاق.ةبحملاولدعلابتاريخلا
ناسنإلاحرفيأ»ِهِلاَوْمَأْنِمُهُتاَيَحْتَسْيَلَفٌريِثَكٍدَحَألَناَك
.وههيفامبلبهيفوهامبسيليقيقحلا

الوهلكرمألاربتخاناميلسناك)٢٥ع(ِيْريَغُّذَتْلَي
لصحاممرثكأةيدسجتاريخىلعلصحينأهريغنكمي
.هرابتخايفكيفهيلعوه

ةيانعبفارتعاانه)٢٦ع(َحِلاَّـصلٱَناَسْنِإلٱِيتْؤُيُهَّـنَأل
تاريخلانألهللالدعبفارتعاويطعُييذلاوههنإفهللا
)١٧و٢٧:١٦بويأو٢٨:٨لاثمأرظنا(نيحلاصللةيقيقحلا
ريشيالف»حيرلاضبقولطابًاضيأاذه«ريخألالوقلاامأو
بتاكلانإفهلكقباسلامالكلاىلإلبةقباسلاةلمجلاىلإ
عجرًالاحمويغلانيبسمشلارونكرونلانمًاليلقىأرنإو
.سأيلا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ريخمظعأوهللانمّنيعمبيترتنوكلايفهنأهنومضم
بلطيوهللانعدعتبينموهللابيترتلميلستلاوهناسنإلل
.مئاهبلاكوهفملاعلااذهيفهتاريخيفوتسينأ

َحتٍرْمَأِّـلُكِلَو،ٌناَمَزٍْءَيشِّـلُكِل١«٨-١
ْ
ِتاَواَمَّـسلٱَت

لِل٢.ٌتْقَو
ْ
لِلَوٌتْقَوِةَدَالِو

ْ
لِل.ٌتْقَوِتْوَم

ْ
لَقِلَوٌتْقَوِسْرَغ

ْ
ِع

ملٱ
لِل٣.ٌتْقَوِسوُرْغَْ

ْ
لِل.ٌتْقَوِءاَفِّـشلِلَوٌتْقَوِلْتَق

ْ
ٌتْقَوِمْدَه

لِلَو
ْ

لِل٤.ٌتْقَوِءاَنِب
ْ

ٌتْقَوِحْوَّـنلِل.ٌتْقَوِكْحِّـضلِلَوٌتْقَوِءاَكُب
حلٱِقيِرْفَتِل٥.ٌتْقَوِصْقَّـرلِلَو

ْ
ِجلَوٌتْقَوِةَراَجِ

َ
حلٱِعْم

ْ
ِةَراَجِ

لِل.ٌتْقَو
ْ
ملٱِنَعِلاَصِفْنالِلَوٌتْقَوِةَقَناَعُم

٦.ٌتْقَوِةَقَناَعُْ
لِل
ْ
لِلَوٌتْقَوِبْسَك

ْ
ِحْرَّـطلِلَوٌتْقَوِةَناَيِّـصلِل.ٌتْقَوِةَراَسَخ

تلِلَوٌتْقَوِقيِزْمَّـتلِل٧.ٌتْقَو
ٌتْقَوِتوُكُّسلِل.ٌتْقَوِطيِيْخَّـ

لِل٨.ٌتْقَوِمُّلَكَّـتلِلَو
ْ
لِلَوٌتْقَوِّـبُح

ْ
لِل.ٌتْقَوِةَضْغُب

ْ
ِبْرَح

لُّصلِلَوٌتْقَو
ْ
.»ٌتْقَوِح

ألَا
َ
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:١٢ةيمور٩:٢٧نييناربعو١٤:٥بويأ٨:٦صو١٧ع
رومزم٥:١٣سوماع١٥:٢٠جورخ١٢٦:٢رومزم١٥
١٣:٥لاثمأو١٠١:٣

»نامز«ةظفلنيبزييمتلادصقيملبتاكلانأحجرألا
بسحىنعملابنيتهباشتمنيتلمجعضولب»تقو«ةظفلو
ةايحثداوحمظعأًالوأركذو.ةيناربعلاةغللاحالطصا
هنمةايحلانإفهللانمامهالكوتوملاوةدالولاامهوناسنإلا
يضاملايأةثالثلاةنمزألانمو.ًاضيأةايحلالجأهنمو
سرغلاو.طقفرضاحلاالإناسنإللسيللبقتسملاورضاحلاو
.توملاكاهعلقوتاناويحلايفةدالولاكتاتابنلايف)٢ع(
ثراحلادنعةفورعموهللانمةنيعمتاقوأعرزلاوسرغللو
ضعبلاو.هللابيترتلهميلستبالإهتسارحيفحجنيالف
ْدَق«)١:١٠ايمرإ(اهمدهوندممايقىلإةراشإانهىري
لَّـكَو
ْ

لٱاَذٰهَكُت
ْ
ملٱَىلَعَوِبوُعُّشلٱَىلَعَمْوَي

َمِدَْهتَوَعَلْقَتِل،ِكِلاَمَْ
.»َسِرْغَتَوَيِنْبَتَوَضُقْنَتَوَكِلُْهتَو

ةيعيبطلاةدالولاىلإةراشإ٢عيف)٣ع(ٌتْقَوِلْتَقْلِل
ميلعتلاوناسنإلاديبلتقلاىلإانهةراشإلاويعيبطلاتوملاو
هبجوتستيتلاتاقوألايفزئاجويرورضلتقلانأوه
.يعرشمكحبجومبمرجملامادعإك

لجألاهريغوةيبططئاسوىلإةراشإٌتْقَوِءاَفِّـشلِلَو
دحأملسيامدنعلاتقلافقوتيبورحلايفوةايحلاظفح
.نيبولغملاةايحظفحيفنوبلاغلادهتجيفرخآللنيشيجلا
ىلاعتهيلإئطاخلاعوجردعبوهيحورلاءافشللهللاتقوو
ََسَرتْفٱَوُهُهَّـنَألِّـبَّـرلٱَىلِإُعِجْرَنَّـمُلَه«)٦:١عشوه(ةبوتلاب
.»اَُنِربْجَيَفَبََرض،اَنيِفْشَيَف

ببسلةميدقندمتمدُهٌتْقَوِءاَنِبْلِلَوٌتْقَوِمْدَهْلِل
.برلاىلإاوعجراملميلشروأكةيناثتينُبمثاهلهأاياطخ
ُتْنُكْنِإِّـينِإَف«)٢:١٨ةيطالغ(سلوبلاقيحورىنعمبو
مدهىلإراشأف»خلاُهُتْمَدَهْدَقيِذَّـلٱاَذٰهًاضْيَأيِنْبَأ
تمتاهبيتلاةيحيسملاةسينكلاءانبوةيوسوملاضئارفلا
ءلمهللانمهلةاطعملاةمكحلابسلوبفرعوضئارفلا
.ءانبلاتقوومدهلاتقويأةنمزألا

امكحرفلاتقويفءاكبلاقيليال)٤ع(ٌتْقَوِءاَكُبْلِل
هتقويفزئاجكحضلاو.ءاكبلاتقويفكحضلاقيليالهنأ
تقوو.تابجاولامامتإوتاقشملالامتحايفدعاسيو
وأيكبأًادغدحألوقيالفهللانمكحضلاتقووءاكبلا
.مويهدلياذامملعيدحأالنألكحضأًادغ

ريصيامىلإةراشإلانأحجرألا)٥ع(ِةَراَجِْحلٱِقيِرْفَتِل
ٍةَدِّـيَجٍةَلْقَحَّـلُكَنوُدِسْفُتَو«)٣:١٩كولم٢(برحلايف
حلٱِب
ْ
)مركلانع٥:٢ءايعشإ(سكعلابةراجحلاعمجو»ِةَراَجِ

ةدهاعملاىلإةراشإةقناعملاو»خلاُهَسَرَغَوُهَتَراَجِحىَّـقَنَوُهَبَقَن«
.برحلاراهشإىلإةراشإةقناعملانعلاصفنالاو.داحتالاو

لامعأ(ةمكحةراسخلانوكتدق)٦ع(ٌتْقَوِةَراَسَخْلِل
يفاَّـنُكْذِإَو«)٢٧:١٨ يفَنوُغِّـرَفُياوُلَعَجٍفيِنَعٍءْوَنِ لٱِ

ْ
»ِدَغ

حبرلابيتأتةيتقوةراسخًانايحأنألةراجتلايفثدحيامكو
)١٦:٢٥ىّتم(عوسيلاقامكتايحورلايفو.رخآلايف
.»اَهُِدَجيِيلْجَأْنِمُهَسْفَنُكِلُْهيْنَم«

)١:٢٠بويأ(نزحلاىلإةراشإ)٧ع(ٌتْقَوِقيِزْمَّـتلِل
)١١:٣٠كولم١رظنا(ماسقنالاىلإوأ»هتبجبويأقّزم«
هسبالماعبريناكيذلاديدجلاءادرلاىلعيبنلاايخأضبق
نأانهميلعتلاو.ةكلمملاماسقناىلإةراشإةعطق١٢هقزمو
ِّـينِإَف«)١٠:٣٥ىّتم(عوسيلاق.ًانايحأبجاوقاقشنالا

داحتالايأ»اَهِّـمُأَّـدِضَةَنْبالٱَو،ِهيِبَأَّـدِضَناَسْنِإلٱَقِّـرَفُألُتْئِج
سيلوانتيبلهأىتحسانلاعمداحتالانممزلأحيسملاعم
.حيسملابداحتالاىلعسسؤملاالإتباثويقيقحداحتا
.ةيطخنوكيفةيفاكريغبابسألنوكيًابلاغقاقشنالاو
:٩ىّتم(قيتعبوثىلعةديدجةعطقنمةعقرلالثمو
.اهتقوريغيفةطايخلالثم)١٦
)١٣و٢:١٢بويأ(بويأباحصأكٌتْقَوِتوُكُّسلِل
.توكسلابمايأةعبسضرألاىلعهعماودعقنيذلا
نعتوكسلابجيو.هانباتامامل)١٠:٣نييوال(نوراهو
.)١:١٩بوقعيو١٠:٨لاثمأرظنا(ةوابغلامالك

لٱ«)١٥:٢٣لاثمأ(ٌتْقَوِمُّلَكَّـتلِلَو
ْ
يفُةَمِلَك اَماَهِتْقَوِ

ملٱَثيِغُأْنَأَفِرْعَأل«)٥٠:٤ءايعشإ(و»اَهَنَسْحَأ
َيِيْعُْ

يفٍبَهَذْنِمٌحاَّـفُت«)٢٥:١١لاثمأ(و»ٍةَمِلَكِب ْنِمٍغوُصَمِ
يفٌةَلوُقَمٌةَمِلَكٍةَّـضِف لََحمِ

ِّـ
.»اَه

عيمجبحينأديريحلاصلك)٨ع(ٌتْقَوِبْرَحْلِل
برحلانمدبالملاعلايفةيطخلاتمادامنكلوسانلا
ِءوُسِلْجَأْنِم.ْمُهُتْضَغْبَأ«)٩:١٥عشوه(.ضغبلاو
طَأْمِِهلاَعْفَأ

ْ
:١٣٩رومزم(و»ْمُهُّبِحُأُدوُعَأَال.يِتْيَبْنِمْمُهُدُر

لوقلايفةيزعتانلو»ُّبَراَيَكيِضِغْبُمُضِغْبُأَالَأ«)٢١
عقتالوملاعلايفًامكاحلازيالهللانإف»تقوبرحلل«
ىلإبورحلاىقبتالفهرمأببرحلايهتنتوهملعبالإبرح
هدصاقماولطبُينأرشبلاينبلهللاحمسيالودبألا
هللانأةصالخلاو٢٨ةروكذملا»تاقوألا«ددعو.ةحلاصلا
هلميلستلاةمكحلانمفءيشلكبينتعيوءيشلكنيعي
.هيلعلاكتالاو

ِملٍةَعَفْنَمُّيَأَف٩«١٥-٩
َ
ممُبَعْتَيْن ْدَق١٠!ِهِبُبَعْتَياَّـِ

لٱيِنَبُهللاٱُهاَطْعَأيِذَّـلٱَلْغُّشلٱُتْيَأَر
ْ
١١.ِهِباوُلِغَتْشَيِلَِرشَب

لٱَعَنَص
ْ
يفًانَسَحَّـلُك يفَةَّـيِدَبَألٱَلَعَجًاضْيَأَو،ِهِتْقَوِ لَقِ

ْ
ِ،مِهِب

لٱُناَسْنِإلٱُكِرْدُيَالاَهَالِبيِتَّـلٱ
ْ
َنِمُهللاٱُهُلَمْعَييِذَّـلٱَلَمَع

ألَا
َ
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لٱ
ْ
َهلَسْيَلُهَّـنَأُتْفَرَع١٢.ِةَياَهِّـنلٱَىلِإِةَياَدِب

ُ
اوُحَرْفَيْنَأَّـالِإٌْريَخْم

يفًاْريَخاوُلَعْفَيَو هتاَيَحِ ٍناَسْنِإُّلُكَلُكْأَيْنَأًاضْيَأَو١٣.ِْمِ
ْدَق١٤.ِهللاٱُةَّـيِطَعَوُهَف،ِهِبَعَتِّـلُكْنِمًاْريَخىَرَيَوَبَْرشَيَو
َْءَيشَال.ِدَبَألٱَىلِإُنوُكَيُهَّـنَأُهللاٱُهُلَمْعَياَمَّـلُكَّـنَأُتْفَرَع
اوُفاََخيىَّـتَحُهَلِمَعَهللاٱَّـنَأَو،ُهْنِمُصَقْنُيَْءَيشَالَو،ِهْيَلَعُداَزُي
لٱَنِمَفَناَكاَم١٥.ُهَماَمَأ

ْ
لٱَنِمَفُنوُكَياَمَو.َوُهِمَدِق

ْ
ْدَقِمَدِق

طَيُهللاٱَو.َناَك
ْ
.»ىَضَمْدَقاَمُبُل

١:٣١نيوكت٢:٢٦و١:١٣ص٥:١٦و٢:١١و١:٣ص
:٢ص١١:٣٣ةيمورو٥:٩بويأو٨:١٧و٧:٢٣ص
:١و١٣و٨:١٢و٧:١٨و٥:٧ص٥:١٩و٢:٢٤ص٣٤
٦:١٠و١:٩ص١٣

رومألاهذهىلعلكتينملةعفنمسيلٍةَعَفْنَمُّيَأَف
.ةلئازلا

يذلاناسنإللنسحوهو)١١ع(ًانَسَحَّـلُكْلٱَعَنَص
يطعيالهللانكلوهللاهمسرامبسحوًانسحهلمعتسي
امالوموديامهيطعيالوبعتالبتاريخلاهذهناسنإلا
هللاىسنيفاهبيفتكيواهيلعلكتيالئلسفنلاعبشي
.ةيدبألاو

يفَةَّـيِدَبَألٱَلَعَج لعجوهتروصىلعمهقلخيأِمِهِبْلَقِ
يفتكيالفةايحلارسةفرعمىلإقاتشتةدلاخًاسفنمهيف
فرعينأبلطيلبةدحاوةدحاوةايحلاثداوحىلإرظنلاب
ىريناسنإككلذواهتياهنىلإاهتيادبنماهلكةايحلاىنعم
ةليمجةئيهىلعشوقنموتوحنماهنمضعبلاةراجحةموك
يهامفرعيالهنكلوةياغلةأيهموةعومجماهنأىريو
مهبلقيفلعجهللانأبتاكلالوقنمجتنتسنالو.ةياغلا
ةفرعملاكلتىلإقوشلامهيفلعجهنألبةيدبألاةفرعم
لوصحلامدعنمسأيلاوبعتلانممهباصأامركذو
.اهيلع

نمرهظيامكمهسفنألريخلايأ)١٢ع(ًاْريَخاوُلَعْفَيَو
لضفأنإف.»خلابرشيوناسنإلكلكأينأ«يلاتلاددعلا
ركشلابملاعلااذهتاريخلبقينأوهناسنإللءيش
.)٥-٤:٣ساثوميت١رظنا(لادتعالاوةمكحلاباهلمعتسيو

ناصقنالوةدايزالّريغتالب)١٤ع(ِدَبَألٱَىلِإُنوُكَي
.دبألاىلإنوكياذكهلوألانمناكامكو

ةتباثلاهللاسيماونيفنولمأتيامنيحُهَماَمَأاوُفاََخيىَّـتَح
.اهيلعيدعتلانمنوفاخيةريغتملاريغلاو

دقامهللاديعيوأ)١٥ع(ىَضَمْدَقاَمُبُلْطَيُهللاٱ
لوألاىلإعجرمثثداوحلانمًارودلمكأهنأكىضم
عباطوهةعماجلارفسعباطنأظحالنو.رودلاداعأو
رظنا(مالكلاقايسنمانهموهفملاوءاجرلاعباطالسأيلا
ةجيتنلاىلعلصحيالناسنإلابعتامهمهنأ)٢٥-٢:٢٠

يفىريضعبلاو.قلطملاهللامكحبدّيقمهنألةبولطملا
اَنَأِّـينَأل«)٣:٦يخالم(ريغتيالهللانأيأةيزعتمالكلا
.»اْوَنْفَتَْملَبوُقْعَييِنَباَيْمُتْنَأَفَُّـريَغَتَأَالُّبَّـرلٱ

َحتُتْيَأَرًاضْيَأَو١٦«٢٢-١٦
ْ
حلٱَعِضْوَم:ِسْمَّـشلٱَت

ْ
ِّـَق

لُّظلٱَكاَنُه
ْ
لٱَعِضْوَمَو،ُم

ْ
جلٱَكاَنُهِلْدَع

ْ
لُقَف١٧!ُرَْو

ْ
يفُت ِ

لَق
ْ

ِّـلُكِلَوٍرْمَأِّـلُكِلَّـنَأل.َريِّـِّـرشلٱَوَقيِّـدِّـصلٱُنيِدَيُهللاٱ:يِب
لُق١٨.َكاَنُهًاتْقَوٍلَمَع

ْ
يفُت لَقِ

ْ
يِنَبِروُمُأِةَهِجْنِم:يِب

لٱ
ْ
لٱاَمَكُهَّـنَأْمَُهيِرُيِلْمُهُنِحَتْمَيَهللاٱَّـنِإِ،َرشَب

ْ
١٩.ْمُهاَذَكٰهِةَميِهَب

لٱيِنَبِلُثُدَْحياَمَّـنَأل
ْ
لِلُثُدَْحيَِرشَب

ْ
ٌةَدِحاَوٌةَثِداَحَو،ِةَميِهَب

َهل
ُ
لِلٌةَدِحاَوٌةَمَسَنَو،َكاَذِتْوَمَكاَذٰهُتْوَم.ْم

ْ
َسْيَلَف.ِّـلُك

لٱَىلَعٌةَّـيِزَمِناَسْنِإلِل
ْ
ُبَهْذَي٢٠.ٌلِطاَباَمِهْيَلِكَّـنَأل،ِةَميِهَب

ِبَاُّرتلٱَىلِإَو،ِبَاُّرتلٱَنِماَُمهَالِكَناَك.ٍدِحاَوٍناَكَمَىلِإاَُمهَالِك
لٱيِنَبَحوُرُمَلْعَيْنَم٢١.اَُمهَالِكُدوُعَي

ْ
ُدَعْصَتَيِهْلَهَِرشَب

لٱَحوُرَو،ٍقْوَفَىلِإ
ْ
َىلِإ،َلَفْسَأَىلِإُلِزْنَتَيِهْلَهِةَميِهَب

ُناَسْنِإلٱَحَرْفَيْنَأْنِمٌْريَخَْءَيشَالُهَّـنَأُتْيَأَرَف٢٢؟ِضْرَألٱ
ُنوُكَيَساَمىَرَيِلِهِبِيتْأَيْنَمُهَّـنَأل.ُهَبيِصَنَكِلٰذَّـنَأل،ِهِلاَمْعَأِب
.»؟ُهَدْعَب
١٨:٢٥نيوكتو١١:٩ص٨:٩و٥:٨و١٤:١ص
١٠-٢:٦ةيمورو١٦:٢٧ىّتمو٩٨:٩و٩٦:١٣رومزمو
٢٠و٤٩:١٢رومزم٨:٦صو١ع٩-١:٦يكينولاست٢و
رومزمو٣:١٩نيوكتو١٢:٧ص٩:١٢ص٧٣:٢٢و
٨:٧و٦:١٢و٢:١٨ص٢:٢٤ص١٢:٧ص١٠٣:١٤
١٠:١٤و

يفُتْلُقَف دوجويفلمأتناكامدعب)١٧ع(يِبْلَقِ
رونةحملىأرلدعلاعضوميفروجلاوقحلاعضوميفملظلا
بسحامهيلكامهيزاجيوريرشلاوقيدصلانيديهللانأيأ
ةرخآلايفهللامكحىلإةراشإ»كانه«ةملكيفوهلامعأ
ىلعكانهنكلتقوضرغلكلانه«ةيعوسيلاةمجرتلابو
هيفناكامىلإعجرهنكلوهبلقيفلاق.»باسحلمعلك
.سأيلانم

امكنوتوميمهنأنوملعيلبنورختفيالفْمُهُنِحَتْمَي
ينبنيبالوريرشلاوقيدصلانيبقرفالفةميهبلاتومت
سيلوةدحاوةمسنوةدحاوةثداحلكللومئاهبلاورشبلا
.ةميهبلاىلعةيزمناسنإلل

نإفحضاورمألادسجلاةهجنم)٢١ع(ُمَلْعَيْنَم
ىلإلفسأىلإلزنيوةميهبلاتومتامكتوميدسجلا
ككشمبتاكلافرشبلاينبحورةهجنمنكلوبارتلا
.»ملعينم«

ألَا
َ
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.دسجلاتومدعبءاقبلاناكمىلإيأٍقْوَفَىلِإ
سفنلاودسجلاىشالتيثيحربقلاىلإيأَلَفْسَأَىلِإ

مهسفنأنومّلسينيذلاًابلاغوبتاكلاركفبسحامهالك
ةرخآلاوهللادوجويفنوكشيملاعلاحارفأوتاوهشلاطلستل
.امهدوجواوركنينأنكمأولنوبحيو

ًاريثكرركملوقلاوهثحبةجيتنهذهو)٢٢ع(خلاُتْيَأَرَف
:٩و٨:١٥و٥:١٨و٣:١٢و٢:٢٤رظنا(رفسلااذهيف
٧(.

هللاةيطعوهو)١٩ع(هلثدحياميأُهَبيِصَنَكِلٰذَّـنَأل
نمءيشلكنأيأةيردقلابهذمهبشيمالكلاو)١٣ع(
.هبهللاىضقامريغينأناسنإلاردقيالوهللا

نوكيامىريلتاومألانمهبيتأييأِهِبِيتْأَيْنَمُهَّـنَأل
هلبقنلانلًاميلعتانهمالكلاسيلو.كلذهمهيالفهدعب
بهذمميلعتهبشيوككشملامالكلبهبجومبلمعنو
باتكلانمةريثكلاوقأيفهباوجوءامدقلانييروكيفألا
.)١٣و١٢:٧و١١:١(هسفنرفسلااذهنموسدقملا

ةوقلابسيل.ةميهبلانعناسنإلازيمتيفيكو
قوفتمشلاوعمسلاورصبلاكةيدسجلافئاظولابو.ةيدسجلا
دسجتوميامكناسنإلادسجتومبو.ناسنإلامئاهبلا
هتروصىلعهقلخهللانأامبزيمتيفناسنإلاامأوةميهبلا
هللافرعتنأردقتةدلاخةقطانًاسفنهيفلعجوىلاعت
بجاولاريغوبجاولاوةالصلاةيهاموةيحورلارومألاو
طقفدسجللامبمتهينمف.ةيدبألاوصالخلاىلإقاتشتو
نمبرهينأردقيالهنأريغًاناسنإسيلناويحوهف
ءاقباهلسيلةميهبلانأىلعلدياممو.ناسنإكةيلوؤسملا
رظنا(ناويحلاحبذينأناسنإللحمسهللانأتوملادعب
:٩نيوكترظنا(ناسنإلامدكفسنعهعنمو)٩:٣نيوكت
٦(.

دئاوف
نمفهدرفمبناسنإلكرومأوملاعلارومأربديهللانإ.١

.)١٠-١ع(هعمداحتالاوهلعوضخلاةمكحلا
ةجتاننازحألاوباعتألاعيمجوًانسحلكلاعنصهللانإ.٢

.)١١ع(ةيطخلانع
رابتخالابملعتيلهللاهكرتيهللاناسنإلاكرتاذإهنإ.٣

.ةيطخلابقاوعوهفعض

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ريخلابلطيفنوبعتينيذللةجيتنلامدعهعوضوم
ءاينغألاونيمولظمءارقفلانإفملاعلااذهيفيقيقحلا

هكرتينملفرعيالوهنمعبشياللاملاعمجينمونودوسحم
.هيفبعشلاحرفيالوهتطلسيفتبثيالطلستينمو

ملٱَّـلُكُتْيَأَرَوُتْعَجَرَّـمُث١«٦-١
ملاَظَْ لٱِِ

ُجتيِتَّـ
ْ
َحتىَر

ْ
َت

ملٱُعوُمُداَذَوُهَف،ِسْمَّـشلٱ
َهلٍّزَعُمَالَوَنيِموُلْظَْ

ُ
ِدَيْنِمَو،ْم

َهلٍّزَعُمَالَفْمُهاَّـمَأ.ٌرْهَقْمِهيِِملاَظ
ُ
طَبَغَف٢.ْم

ْ
َتاَوْمَألٱاَنَأُت

ْمُهَنيِذَّـلٱِءاَيْحَألٱَنِمَرَثْكَأٍناَمَزُذْنُماوُتاَمْدَقَنيِذَّـلٱ
يِذَّـلٱ،ُدْعَبْدَلوُيَْمليِذَّـلٱاَمِهْيَلِكْنِمٌْريَخَو٣.ُدْعَبَنوُشِئاَع
لٱَرَيَْمل

ْ
َحتَلِمُعيِذَّـلٱَءيِدَّـرلٱَلَمَع

ْ
ُتْيَأَرَو٤!ِسْمَّـشلٱَت

!ِهِبيِرَقْنِمِناَسْنِإلٱُدَسَحُهَّـنَأٍلَمَعِحَالَفَّـلُكَوِبَعَّـتلٱَّـلُك
لَا٥.ِحيِّـرلٱُضْبَقَوٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰهَو

ْ
َوُهَوُهَْمَحلُلُكْأَيُنَالْسَك

ُضْبَقَوٍبَعَتْيَتَنْفُحْنِمٌْريَخٍةَحاَرُةَنْفُح٦.ِهْيَدَيٍواَط
.»ِحيِّـرلٱ

ءايعشإو١٢:٥رومزمو٣٥:٩بويأو٥:٨و٣:١٦ص
٦:٣ص٢٦-٣:١١بويأو٢:١٧ص١:٩يثارم٥:٧
٢٤:٣٣و٦:١٠لاثمأ٩:٢٠ءايعشإ١:١٤ص٢:٢١ص
١٦:١٨و١٥:١٦لاثمأ

لاحىلإرظنفانهامأو٣:١٦يفهلوقىلإُتْعَجَر
.مهيلعهبلققرونيمولظملا

َهلٍّزَعُمَال
ُ
رومزم(ملكتملايفرثأرمألانألرركملوقلاْم

يثارم(»ْدِجَأْمَلَفَنيِّـزَعُمَوْنُكَتْمَلَفًةَّـقِرُتْرَظَتْنٱ«)٦٩:٢٠
َهلَسْيَل«)١:٢

َ
.»اَهيِّـبُِحمِّـلُكْنِمٍّزَعُما

)٣:١(بويألاقامك)٢ع(َتاَوْمَألٱاَنَأُتْطَبَغَف
وهوديدشنزحىلعلدتةغلابملوقلاو)٢٠:١٤(ايمرإو
نوليلقوهللاتاكربمظعأنميهفةايحلاامأويتقو
.تاقشماهيفناكنإواهنوضفري

ىلعنوقداصيليجلكيفءاينغألاو)٤ع(ُدَسَحُهَّـنَأ
لقأمهنيذلانمدسحللةضرعينغلكنإفلوقلااذه
.هنمىنغأمهنيذلادسحيًاضيأوهوًىنغهنم

ةملكنومهفيضعبلانإ)٥ع(ُهَمَْحلُلُكْأَيُنَالْسَكْلَا
البطيسبلاهماعطلكأيلهاجلايأهماعطىنعمب»همحل«
عمةطيسبلاةشيعلايأ»ةحارةنفح«لوقيومهالبوبعت
عمءاينغألاةشيعيأ»بعتيتنفحنمريخ«ةحارلا
نالسكلامحلوه»همحل«نأنيرسفملارثكألوقيو.بعتلا
رفسلابتاكلوق٦عيفلوقلاريسفتلااذهبجومبو
لمعياليذلانالسكلاحدميالفلهاجلالوقسيلو
ةشيعبيضترينملبًادئازًابعتبعتييذلاالوًاقلطم
.لدتعمبعتعمةطيسب

َحتًالِطاَبُتْيَأَرَوُتْدُعَّـمُث٧«١٢-٧
ْ
٨:ِسْمَّـشلٱَت

ِيناَثَالَوٌدِحاَوُدَجوُي
َ

هنَالَو،ٌخَأَالَوٌنْبٱُهَلَسْيَلَو،ُهَل َةَياَِ

ألَا
َ
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لٱَنِمُهُنْيَعُعَبْشَتَالَو،ِهِبَعَتِّـلُكِل
ْ
اَنَأُبَعْتَأْنَمِلَف.ىَنِغ

خلٱِيسْفَنُمِّـرَحُأَو
ْ

٩.َوُهٌءيِدَرٌرْمَأَوٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰهَ؟َْري
َهلَّـنَأل،ٍدِحاَوْنِمٌْريَخِناَنْثِا

ُ
ِحلاَصاَمِهِبَعَتِلًةَرْجُأاَم

َ
ُهَّـنَأل١٠.ًة

ِملٌلْيَوَو.ُهُقيِفَرُهُميِقُياَُمهُدَحَأ،َعَقَوْنِإ
َ
،َعَقَوْنِإُهَدْحَوَوُهْن

َهلُنوُكَيِناَنْثٱَعَجَطْضٱِنِإًاضْيَأ١١.ُهَميِقُيِلٍناَثَسْيَلْذِإ
ُ
اَم

لٱاَّـمَأ.ٌءْفِد
ْ
َىلَعٌدَحَأَبَلَغْنِإَو١٢؟ُأَفْدَيَفْيَكَفُدْحَو

لٱ
ْ
خلٱَو،ِناَنْثالٱُهَلِباَقُمُفِقَيِدِحاَو

ْ
ملٱُطَْي

ُعِطَقْنَيَالُثوُلْثَْ
.»ًاعِيَرس
١:١٣ص٢:٣١ص٢٧:٢٠لاثمأو٥:١٠و١:٨ص
١:١كولم١و

ِيناَثَال
َ

كرشُينأديريالهنألعامطلليناثاليأُهَل
نمهنيععبشتالوهريغىلعهلاومأنمًائيشقفنيالوًادحأ
هسفنمرحيًاضيأهعمطدادزاهانغدادزااملكهنألىنغلا
هتايحيضقياذكهوهسفنىلعقفنينأبحياليأريخلا
.هيفبعتتناكامهريغلكرتيًاريخأومومهلاوبعتلاب

ةدحاولاديلالثملالاق)٩ع(ٍدِحاَوْنِمٌْريَخِناَنْثِا
نمةيزعتلاوحرفلايه»ةحلاصلاةرجألا«وىرخألالسغت
يفرخآلاامهدحأةدعاسمونيرفاسمىلإراشأامبروةقفرلا
دحاولارصنولزنملايفامهضعبعمامهمونبامهئفدوقيرطلا
.هّودعىلعرخآلا

:٣٠لاثمأ(يفامكديدشتلل)١٢ع(ُثوُلْثَْملٱُطْيَْخلٱَو
ةراشإلوقلايفىرنالوةدايزونانثايأ)٢٩و٢١و١٨و١٥
.سدقألاثولاثلاىلإالودلولاومألاوبألايأةلئاعلاىلإ

ٍخْيَشٍكِلَمْنِمٌْريَخٌميِكَحَوٌريِقَفٌدَلَو١٣«١٦-١٣
ِنْجِّـسلٱَنِمُهَّـنَأل١٤.ُدْعَبَرَّـذَُحيْنَأُفِرْعَيَاليِذَّـلٱ،ٍلِهاَج
ملٱَىلِإَجَرَخ

لُْ
ْ
ملٱَو،ِك

َّـلُكُتْيَأَر١٥.ُرِقَتْفَيْدَقًاكِلَمُدوُلْوَْ
َحتَنيِرِئاَّـسلٱِءاَيْحَألٱ

ْ
لٱَعَمِسْمَّـشلٱَت

ْ
ُموُقَييِذَّـلٱِيناَّـثلٱِدَلَو

هنَال١٦.ُهْنَعًاضَوِع َناَكَنيِذَّـلٱِّـلُكِل،ِبْعَّـشلٱِّـلُكِلَةَياَِ
ملٱًاضْيَأ.ْمُهَماَمَأ

ٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰهَف.ِهِبَنوُحَرْفَيَالَنوُرِّـخَأَتُْ
.»!ِحيِّـرلٱُضْبَقَو
١:١٤ص٤٣-٤١و٤١:١٤نيوكت٩:١٥و٧:١٩ص

هوصصخضعبلانأريغيمومعلوقلاخلاٌريِقَفٌدَلَو
امًاريثكو.لواشودوادونوعرفوفسويكنيفورعمسانأل
نأبجيهريغككلملاو.ًاينغهدبعوًاريقفينغلانباحبصي
.خيبوتلاوميلعتلالبقييأرّذحي

لكريسييذلاديدجلاكلملاوه)١٥ع(ِيناَّـثلٱِدَلَوْلٱَعَم
يفةفورعمثداوحىنعبتاكلانأرهاظلاوهعمبعشلا
سكويطنأوهلهاجلاخيشلاكلملانأضعبلانظيو.هنامز
يناثلادلولاوهفلخيذلاسويرتميدوهريقفلادلولاوريهشلا

١٠صنييباكمرظنا(سويرتميدفلخيذلاردنكسالاوه
.)١١و

نإفيملاعلادجملالطبركذِبْعَّـشلٱِّـلُكِلَةَياَِهنَال
يأنيرخأتملانكلونيريثكًاعابتأهكلملوأيفكلملل
.هبنوحرفيالفهكلمرخآيفنونوكينيذلا

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

،ِهللاٱِتْيَبَىلِإُبَهْذَتَنيِحَكَمَدَقْظَفْحِا١«٧-١
جلٱِةَحيِبَذِميِدْقَتْنِمُبَرْقَأُعاَمِتْسالٱَف

ْ
َنوُلاَبُيَالْمَُّـهنَأل،ِلاَّـُه

لَقِْعْرسُيَالَوَكَمَفْلِجْعَتْسَتَال٢.ِّـَّـرشلٱِلْعِفِب
ْ

طُنَىلِإَكُب
ْ
ِق

يفَهللاٱَّـنَأل.ِهللاٱَماَّـدُقٍمَالَك ،ِضْرَألٱَىلَعَتْنَأَوِتاَواَمَّـسلٱِ
حلٱَّـنَأل٣.ًةَليِلَقَكُتاَمِلَكْنُكَتِلَكِلٰذِلَف

ْ
ُل
ْ
ِةَرْثَكْنِمِيتْأَيَم

جلٱَلْوَقَو،ِلْغُّشلٱ
ْ
لٱِةَرْثَكْنِمِلَْه

ْ
ِِهللاًارْذَنَتْرَذَناَذِإ٤.ِمَالَك

لٱِنَعْرَّـخَأَتَتَالَف
ْ
جلٱِبَُّرسُيَالُهَّـنَأل.ِهِبِءاَفَو

ْ
اَمِبِفْوَأَف.ِلاَّـُه

ْعَدَتَال٦.َيِفَتَالَوَرُذْنَتْنَأْنِمٌْريَخُرُذْنَتَالْنَأ٥.ُهَتْرَذَن
ملٱَماَّـدُقْلُقَتَالَو.ُئِطُْخيَكَدَسَجُلَعَْجيَكَمَف

ُهَّـنِإ:ِكَالَْ
ِمل.ٌوْهَس

َ
٧؟َكْيَدَيَلَمَعُدِسْفُيَوَكِلْوَقَىلَعُهللاٱُبَضْغَياَذا
لٱِةَرْثَكَوِليِطاَبَألٱَوِمَالْحَألٱِةَرْثَكْنِمَكِلٰذَّـنَأل

ْ
ِنِكٰلَو.ِمَالَك

.»َهللاٱَشْخٱ
٢٠-٣٠:١٨و٣:٥جورخ)يناربعلايف٤:١٧ص(
٢١:٢٧و١٥:٨لاثمأو١٥:٢٢ليئومص١و١:١٢ءايعشإو
ىّتمو١٠:١٩لاثمأ٢٠:٢٥لاثمأ)يناربعلايف٥:١ص(
:٥٠رومزمو٣٠:٢ددع١١:٢بويأو١٠:١٤ص٦:٧
:٥لامعأو٢٠:٢٥لاثمأ١٤و٦٦:١٣رومزم٧٦:١١و١٤
٧:١٨و٣:١٤صخلا١٥:٢٥ددعو٢٢و٤:٢نييوال٤
١٢:١٣و٨:١٢و

حالصإوهمدقلاظفحنأضعبلالوقيَكَمَدَقْظَفْحِا
ُتْعَنَمٍَّرشِقيِرَطِّـلُكْنِم«)١١٩:١٠١رومزم(كولسلا
.هللاتيبىلإباهذللبجاولادادعتسالاوهف»َّـَيلْجِر
٣:٥جورخرظنا(ةيذحألاعلخىلإةراشإاودجومهريغو
نوكينأبجيهللاتيبىلإباهذلايأ)٥:١٥عوشيو
.عمجملاوههللاتيبو.سدقممارتحاب

:١٥ليئومص١رظنا(ِةَحيِبَذِميِدْقَتْنِمُبَرْقَأُعاَمِتْسالٱَف
لعفبنولابياللاهجلاو.)٨-٦:٦اخيمو٥٠رومزمو٢٢
.ركفالبنوئطخيمهلهجنميأرشلا

دادعتسالاولمأتلابجي)٢ع(َكَمَفْلِجْعَتْسَتَال
نأبجيوةالصلالبقيأهللامادقمالكقطنلبقيبلقلا
يذلاانابأ«ًالئاقعوسيانملعامكسدقممارتحابهنموندن

ةليلقانتاملكنوكتنأبجيو»كمساسدقتيلتاومسلايف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ةعماجلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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الهنأريغ)٨و٦:٧ىّتمرظنا(نيينثولاتاولصفالخب
.ةيقيقحلاةراحلاتاولصلايفهراركتومالكلاةرثكنعاناهني

البتاروصتملحلايف)٣ع(ِلْهَْجلٱَلْوَق...َمْلُْحلٱ
هذهىرُتراهنلابمهلاولغشلارثكاذإوبيترتالبولقع
لقعالبوةيعيبطةقالعالبهنكلوليللامالحأيفلاغشألا
.لهجلالوقاذكهو

الروذنلاو)٢٣و٢٣:٢٢ةينثترظنا()٤ع(َتْرَذَناَذِإ
دصقنفلبقتسملافرعنالاننأل)١(ديدجلادهعلامايأقفاوت
ببسبهلمعننأردقنالوهنسحتسنالًادغومويلاًائيش
هنأباندعوهنإفبرلاىلعطرتشنالاننأل)٢(لاوحألاريغت
)١٤:١٤انحويرظنا(ةالصلايفهنمانبلطامهمانيطعي
البهلكوانمبلطامهملمعناننأبهدعنكلذكنحنو
ةيدومعملادهعكةعماجلااندوهعانيفكيهنأل)٣(طرش
اذإو.خلاةماسرلاوةسينكلاةيوضعيفلوخدلاوجاوزلاو
.رذنلايفيالنأبجيفةيطخهيفدجومثًارذندحأرذن

نومدنيمثروفلاىلعنروذنينيذلاِلاَّـهُْجلٱِبَُّرسُيَال
.نولطبيو

لوقلاو)٥:٤لامعأرظنا()٥ع(ٌْريَخُرُذْنَتَالْنَأ
هللاةبحملاوصالخإلاونيدتلابنوملكتينيذلاقباطي
مهبهللارسيالفًائيشنوملعيالمهنكلوهتمدخلةريغلاو
.نيئارملانييسيرفلاىلعتناكعوسيتاليودشأو

هلكناسنإلاوهدسجلا)٦ع(ُئِطُْخيَكَدَسَجُلَعَْجي
.)٣:٢بوقعيو١٤:٣٠لاثمأو١١:١٠و٢:٣رظنا(

لوسرهنأل«نهاكلاهلعلوهللالبقنملسرموهِكَالَْملٱ
هنأ«لوقلاو)»كالم«يناربعلابو٢:٧يخالم(»دونجلابر
مل«لوقلاقيليالهنإفةناهإلاوفافختسالاىلعلدي»وهس
ضعبلالوقيو.روذنلاكةسدقمرومأيف»تيسن«وأ»ركتفأ
نمّنيعملاوهوءامسلايفهللاةكئالمدحأوهكالملانإ
.ةازاجملانمهقحتسيامناسنإلليرجيلهللا

نوبرتقينيذلاتامدقتهللالبقيالَكْيَدَيَلَمَعُدِسْفُيَو
مهلامعأومهبولقيفهنعنوديعبمهوضئارفلاومالكلابهيلإ
.)٢٩:١٣ءايعشإرظنا(

ثكنىلإريشتكلذةملكو٣عرظنا)٧ع(ِمَالْحَألٱ
البراكفأيأمالحألاةرثكنعجتانهنأانهلوقلاوروذنلا
.ىنعمالبمالكولقع

ةرثكوليطابألاومالحألاركذناكَهللاٱَشْخٱِنِكٰلَو
ريخهنأعوضوملااذهيفهمالكةمتاخولاهجلامالك
.ةتباثلاهرماوأوهللاىشخيوهلككلذبنجتينأناسنإلل

لُظَتْيَأَرْنِإ٨«١٧-٨
ْ
لٱَم
ْ
حلٱَعْزَنَوِريِقَف

ْ
لٱَوِّـَق
ْ
يفِلْدَع ِ

لٱ
ْ
لٱَقْوَفَّـنَأل،ِرْمَألٱَنِمْعَتْرَتَالَفِدَالِب

ْ
،ُظِحَالُيًايِلاَعِيلاَع

لِلِضْرَألٱُةَعَفْنَمَو٩.اَمُهَقْوَفَىلْعَألٱَو
ْ
ملٱ.ِّـلُك

َنِمٌموُدَْخمُكِلَْ

حلٱ
ْ
لٱُِّبُحيْنَم١٠.ِلَْق

ْ
لٱَنِمُعَبْشَيَالَةَّـضِف

ْ
ُِّبُحيْنَمَو،ِةَّـضِف

ِتَرُثَكاَذِإ١١.ٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰه.ٍلْخَدْنِمُعَبْشَيَالَةَوْرَّـثلٱ
خلٱ
ْ

اَهَتَيْؤُرَّـالِإاَهِبِحاَصِلٍةَعَفْنَمُّيَأَو،اََهنوُلُكْأَيَنيِذَّـلٱَرُثَكُتَاَْري
ملٱُمْوَن١٢؟ِهْيَنْيَعِب

لُحِلِغَتْشُْ
ْ
ُرْفَوَو،ًاريِثَكْوَأًاليِلَقَلَكَأْنِإٌو

لٱ
ْ
َحتُهُتْيَأَرٌثيِبَخٌَّرشُدَجوُي١٣.َماَنَيىَّـتَحُهُحيِرُيَالِّـيِنَغ

ْ
َت

لِتْتَكَلَهَف١٤.ِهِرََرضِلاَهِبِحاَصِلٌةَنوُصَمٌةَوْرَث:ِسْمَّـشلٱ
ْ
َك

َجَرَخاَمَك١٥.ٌْءَيشِهِدَيِباَمَوًانْبٱَدَلَوَّـمُث،ٍئِّـيَسٍرْمَأِبُةَوْرَّـثلٱ
طَبْنِم

ْ
ًائْيَشُذُخْأَيَالَو،َءاَجاَمَكًابِهاَذُعِجْرَيًاناَيْرُعِهِّـمُأِن

يفِهِبُبَهْذَيَفِهِبَعَتْنِم .ٌةَئيِدَرٌةَبيِصَمًاضْيَأاَذٰهَو١٦.ِهِدَيِ
يف يِذَّـلِلُهَلٍةَعَفْنَمُةَّـيَأَف،ُبَهْذَياَذَكٰهَءاَجاَمَكٍْءَيشِّـلُكِ
يفِهِماَّـيَأَّـلُكُلُكْأَيًاضْيَأ١٧؟ِحيِّـرلِلَبِعَت ًاريِثَكُّمَتْغَيَو،ِمَالَّـظلٱِ
.»ٍظْيَغَوٍنْزُحَعَم
٢:٢٥جورخ٤:١٢سرطب١و١٨:١٨لايقزح٤:١ص
ص٣:٢٤لاثمأ٢:٩ص١١و٢:١٠ص١٢:٥٠رومزمو
:١ص٦:٧سواثوميت١و٤٩:١٧رومزم١:٢١بويأ٦:٢
٢:٢٣ص١١:٢٩لاثمأ٣:٩و٢:١١و٣

يأماكحلانمبترثالثضعبلاىرياَمُهَقْوَفَىلْعَألٱَو
ماكح«يناربعلابو(امهقوفمكاحوهنمىلعأمكاحومكاح
ىلإىوعدلاعفرنمةدئافالفنوملاظمهلكو)»امهقوف
)٩ع(»خلالكللضرألاةعفنم«لوقلاىنعمو.ىلعأمكاح
كلملاواهلكضرألاةعفنمنوذخأيونوملاظماكحلالكنإ
.نيحالفللءيشىقبيالفةيربلايألقحلاةعفنمذخأي
ماكحلاعيمجوكلملاقوفوهوهللاوهىلعألانإمهريغلوقيو
نألقحلاعزنوملظلادوجونمناسنإلاعاترينأبجيف
لكيزاجيوءيشلكفرعيوقحلاولدعلابكلميهللا
عنمةدئافلاريسفتلااذهبجومبو.هلامعأبسحناسنإ
حجنيملنإوةكلمملكيفحاجنلاساسأةعارزلانأيه٩
هسفنكلملاوعئانصلاباحصأالوراجتلاحجنيالنوحالفلا
نأردقيالهنودبوضرألانمهلخديألقحلانممودخم
.ًائيشلمعي

لصحيلاملايأةضفلاب)١٠ع(َةَّـضِفْلٱُّبُِحيْنَم
تاسوبلملاوتالوكأملاكدسجللمزليامىلعناسنإلا
رابتعالانمًاعونوفيكلاوةحارلاطئاسوونكاسملاو
سيلهنألاهنمعبشيالهنكلوةضفلابحيفةنينأمطلاو
لضفأىلإقاتشتسفنهللبدسجللامبيفتكيلمئاهبلاك
٧٣:٢٣و٢٣:١و١٧:١٥و١٦:١١ريمازملارظنا(هللاىلإيأ
همعزللاملارثكيفعبشيالاذاملفرعيالهلعلو)خلا٢٨-
.لطابكلذوهرثكاذإعبشيهنأ

نيذلاوهنومدخينيذلا)١١ع(اََهنوُلُكْأَيَنيِذَّـلٱَرُثَك
نوقلعيف«)٢٢:٢٤ءايعشإرظنا(هيلعنولقثيفةنوعمنوبلطي
.»هيبأتيبدجملكهيلع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
ةعماجلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ىنتغاولولاملابحينمنأل)١()١٣ع(ِهِرََرضِل
ةمحرلافطاوعدقفيوهبلقىسقتيفسفنلابرقتفيدسجلاب
لاملانملضفأتاريخبءاجرلاوناميإلاتايزعتوةقفشلاو
هنأل)٢(»هسفنرسخوهلكملاعلاحبرولناسنإلاعفتنياذام«
»ءيسرمأب«هعمجيفبعتيذلالاملارسخيهنألمتحملانم
هلنوكيالفهنماوضرقتسانيذلاسالفإوأةقرسلارمأك
امبرهنبالهكرتوهلامظفحولوهنأل)٣(هدالوألهكرتيلءيش
.هكالهلًاببسهيبألامنوكيففرسمشيعبهفرصينبالا

ءيشهديبسيلوملاعلالخدامك)١٥ع(ًابِهاَذُعِجْرَي
سيلوطقفهجورخوهلوخدلرابتعالاو.هنمجرخياذكه
.همأنمةدالولابهلوخدةيفيكل

يف ًازاجموأ.ًاجارسءيضيالهلخبنم)١٧ع(ِمَالَّـظلٱِ
.ًانيزموائيضمهتيبناكنإوحرفالبهماعطلكأي

:ٌنَسَحَوُهيِذَّـلٱًاْريَخاَنَأُهُتْيَأَريِذَّـلٱاَذَوُه١٨«٢٠-١٨
يِذَّـلٱِهِبَعَتِّـلُكْنِمًاْريَخىَرَيَوَبَْرشَيَوُناَسْنِإلٱَلُكْأَيْنَأ
َحتِهيِفُبَعْتَي

ْ
ُهللاٱُهاَطْعَأيِتَّـلٱِهِتاَيَحِماَّـيَأَةَّـدُمِسْمَّـشلٱَت

ًالاَمَوًىنِغُهللاٱُهاَطْعَأٍناَسْنِإُّلُكًاضْيَأ١٩.ُهُبيِصَنُهَّـنَأل،اَهاَّـيِإ
،ِهِبَعَتِبَحَرْفَيَوُهَبيِصَنَذُخْأَيَوُهْنِمَلُكْأَيىَّـتَحِهْيَلَعُهَطَّـلَسَو
َّـنَأل،ًاريِثَكِهِتاَيَحَماَّـيَأُرُكْذَيَالُهَّـنَأل٢٠.ِهللاٱُةَّـيِطَعَوُهاَذٰهَف
لُمَهللاٱ

ْ
لَقِحَرَفِبِهيِه

ْ
.»ِهِب

ص٦:١ص١:١٢مايأ١و٦:٢ص٢:١٠ص٢:٢٤ص
٣:١٣

ركشلابجييأهرابتخاةجيتنبتاكلاركذُهُتْيَأَريِذَّـلٱ
هللانأيناثلاوةايحلاهاطعأهللانإلوألانيرمأىلعهللا
ةنكملاهاطعأيأهيلعهطّلسو)هنمهيفكياموأ(ًالامهاطعأ
.هيفحرفيل

مايأنأركذيال)٢٠ع(ًاريِثَكِهِتاَيَحَماَّـيَأُرُكْذَيَالُهَّـنَأل
.اهيفحرفيوهللااياطعركشلابلبقيلبمتغيفةليلقهتايح

.تاكربوحارفأبهيلعضّوعيوهيزعيِهيِهْلُمَهللاٱَّـنَأل
نزحيالنأبجياذكهلبقتسملابمتهيالنأبجيامكو
معنأيتلاتاريخلابحرفيلبهتايحنمىضمامىلعًاريثك
هللانوفاخينيذللو.ةرضاحلاتابجاولامامتإبمتهيواهبهللا
ءاجرلانيقيمهلًاعيرساهمايأتضماذإوةريثكةايحلاحارفأ
.ةيدبألاب

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

َحتُهُتْيَأَرْدَقٌَّرشُدَجوُي١«١،٢
ْ
َْنيَبٌريِثَكَوُهَوِسْمَّـشلٱَت

ِهِسْفَنِلَسْيَلَو،ًةَماَرَكَوًالاَمَوًىنِغُهللاٱُهاَطْعَأٌلُجَر٢:ِساَّـنلٱ

ْنَأَىلَعًةَعاَطِتْسٱُهللاٱِهِطْعُيَْملَو،ِهيِهَتْشَياَمِّـلُكْنِمٌزَوَع
ٌةَئيِدَرٌةَبيِصُمَوٌلِطاَباَذٰه.ٌبيِرَغٌناَسْنِإُهُلُكْأَيْلَب،ُهْنِمَلُكْأَي
.»َوُه
٧٣:٧و١٧:١٤رومزم٣:١٣كولم١و٥:١٢ص

٤:٧(هددصيفناكامىلإبتاكلاعجرٌَّرشُدَجوُي
.ًالحةلأسمللدجيملهنأل)٨و

هلامبعتمتلايفىقبينأهطعيملًةَعاَطِتْسٱُهللاٱِهِطْعُيَْمل
يأبيرغناسنإلهكرتينأمزتليهتايحينسرورسدعبلب
اَنَأ«)١٥:٢نيوكت(ميهاربإلوقرظنا.هلسننمسيل
.»ُّيِقْشَمِّـدلٱُرَزاَعيِلَأَوُهيِتْيَبُكِلاَمَو،ًاميِقَعٍضاَم

ىَّـتَحًَةريِثَكَنيِنِسَشاَعَو،ًةَئِمٌناَسْنِإَدَلَوْنِإ٣«٨-٣
خلٱَنِمُهُسْفَنْعَبْشَتَْملَو،ًَةريِثَكِهيِنِسُماَّـيَأَريِصَت

ْ
ُهَلَسْيَلَوِ،َْري

يفُهَّـنَأل٤.ُهْنِمٌْريَخَطْقِّـسلٱَّـنِإ:ُلوُقَأَف،ٌنْفَدًاضْيَأ لٱِ
ْ
ِلِطاَب

يفَوُءِيَجي طَغُيُهُمْسٱَو،ُبَهْذَيِمَالَّـظلٱِ
ًاضْيَأَو٥.ِمَالَّـظلٱِبىَّـ

ْنِإَو٦.َكاَذْنِمُرَثْكَأٌةَحاَرُهَلاَذٰهَف.ْمَلْعَيَْملَوَسْمَّـشلٱَرَيَْمل
لَأَشاَع

ْ
ٍدِحاَوٍعِضْوَمَىلِإَسْيَلَأ،ًاْريَخَرَيَْملَوًةَفَعاَضُمٍةَنَسَف

جلٱُبَهْذَي
ْ
َكِلٰذَعَمَوِهِمَفِلِناَسْنِإلٱِبَعَتُّلُك٧؟ُعيَِم

لِلىَقْبَياَذاَمُهَّـنَأل٨.ُئِلَتْمَتَالُسْفَّـنلٱَف
ْ
َنِمَرَثْكَأِميِكَح

جلٱ
ْ
لِلاَذاَم.ِلِهَا

ْ
لٱِريِقَف

ْ
.»؟ِءاَيْحَألٱَماَمَأَكوُلُّسلٱِفِراَع

:٣بويأو٤:٣ص٢٢:١٩و٨:٢ايمرإو١٤:٢٠ءايعشإ
٢:١٥ص١٦:٢٦لاثمأ٢:١٤ص١٦

بآخأو)١١:٢١مايأ٢رظنا(ماعبحركًةَئِمٌناَسْنِإَدَلَوْنِإ
تام.هقبسامسكعضرفلااذهو)١٠:١كولم٢رظنا(
ةدحاوةبيصمامهيلكلنكلوةئماذهدلوولسنالبكاذ
كلماتثشحترأنأليق.توملارخآلابوعبشلامدعيأ
كولسنمًانيزحتاموةنس٩٤شاعوًادلو١١٥دلوسراف
.هدالوأ

ًامهمًارمأءامدقلادنعنفدلاناكٌنْفَدًاضْيَأُهَلَسْيَل
َنْفَدُنَفْدُي«)٢٢:١٩ايمرإ(اذوهيكلممولشيفليق.ًادج
طَمَوًابوُحْسَمٍراَِمح

ْ
رظنا»َميِلَشُروُأِباَوْبَأْنَعًاديِعَبًاحوُر

)٢١:٢٠مايأ٢(ماروهيو)٩:٣٥كولم٢(لبازيإةبيصمًاضيأ
.نفدهلسيلنمكوهف»ِهْيَلَعٍفوُسْأَمَْريَغَبَهَذ«يذلا
طقسلاو.ةيضرمةجيتنالبعورشملكنعةيانكطقسلاو
يفايحياليأسمشلاىريالوبهذيوءيجيهنألهنمريخ
.مساهلسيلوًارشالوًاريخفرعيالوريرشلاملاعلااذه
دعبركذُيالوًاريخلمعيالهنأامبطقسلاهبشيعاّمطلاو
نألهنمريخطقسلاو.همساىّطغُيومالظلاببهذيوهتوم
يفهللامساربتعيالنمو.ةيطخالوةيلوؤسمهيلعسيل
.هتومدعبمساهلنوكيالهتايحنامز

ألَا
َ

ةعماجلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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وهوحلاشوتمرمعفعاضم)٦ع(ًةَفَعاَضُمٍةَنَسَفْلَأ
تناكنإوملاعلااذهيفناسنإلاةايحو.ًارمعسانلاربكأ
نيعبسرابتخانمملعتيالنمنإفهناحتماليفكتةريصق
ةايحتناكامهمو.ةنسيفلأشاعولوملعتيالةنس
.ربقلااهرخآةليوطناسنإلا

هماعطلّصحيليأ)٧ع(ِهِمَفِلِناَسْنِإلٱِبَعَتُّلُك
نإليق.عبشلادعبعجرتةيهشلانأليهتنيالبعتلااذهو
بلطيهعمطنمناسنإلانإفةريبكةيهشلاوريغصمفلا
.دسجللهمزلياممرثكأ

سفنكتسيلناسنإلاسفننألُئِلَتْمَتَالُسْفَّـنلٱَف
.دسجللاممعبشتالفةميهبلا

ميكحلادسجلاىلإًارظن)٨ع(ِميِكَحْلِلىَقْبَياَذاَم
لوسرلاناك.لهاجلاكماعطلاىلإجاتحيهنإفلهاجلاك
.لكأييكلهيديبلمعيسلوب

ةلمجلايفامكةلمجلاةلمكتلعلخلاِريِقَفْلِلاَذاَم
ددعلايفلاؤسلااذهباوجو.»لهاجلانمرثكأ«ةقباسلا
.يلاتلا

لٱُةَيْؤُر٩«١٢-٩
ْ
ًاضْيَأاَذٰه.ِسْفَّـنلٱِةَوْهَشْنِمٌْريَخِنوُيُع

ُذْنُمٍمْسٱِبَيِعُدْدَقَفَناَكيِذَّـلٱ١٠.ِحيِّـرلٱُضْبَقَوٌلِطاَب
ْنَمَمِصاَُخيْنَأُعيِطَتْسَيَالَو،ٌناَسْنِإُهَّـنَأٌفوُرْعَمَوُهَو،ٍناَمَز
لٱُديِزَتٌَةريِثَكٌروُمُأُدَجوُتُهَّـنَأل١١.ُهْنِمىَوْقَأَوُه

ْ
ُّيَأَف.َلِطاَب

يفِناَسْنِإلِلٌْريَخَوُهاَمُفِرْعَيْنَمُهَّـنَأل١٢؟ِناَسْنِإلِلٍلْضَف ِ
حلٱ
ْ
ْنَمُهَّـنَأل؟ِّـلِّـظلٱَكاَهيِضْقَييِتَّـلٱِهِلِطاَبِةاَيَحِماَّـيَأَةَّـدُمِةاََي
َحتُهَدْعَبُنوُكَياَمِبَناَسْنِإلٱُِربُْخي

ْ
.»؟ِسْمَّـشلٱَت

٢١:٣٠لاثمأ٣:١٥و١:٩ص١:١٤ص١١:٩ص
٣:٢٢ص٤٥:٩ءايعشإو٤٠:٢و٩:٣٢بويأو

لهاجلاوىريميكحلاِسْفَّـنلٱِةَوْهَش...ِنوُيُعْلٱُةَيْؤُر
تاريخلانمهلامىريناسنإلانأةمكحلانمهنإفيهتشي
هتيانعوهللاديءيشلكيفنأىريوةمدخللصرفلانمو
هلسيلاميهتشيورمذتيفلهاجلاامأو.ةيوبألا
ـخـيـطـبلاوءـاـثـقلاوـكمــسلااـوـهـتشانـيذـلانيـيلــيئارسإلـاك
ناكهنأومهعمبرلانأاوريملوموثلاولصبلاوثاركلاو
.رصمةيدوبعنممهررح

.ةعانقلامدعوةوهشلايأٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰه
١٠:٩يفامك»ناكام«ةيناربعلابو)١٠ع(َناَكيِذَّـلٱ

.)١٥-٣:٩رظنا(»نوكياموهفناكام«
هريغنعًائيشزيمياممسالاٍناَمَزُذْنُمٍمْسٱِبَيِعُدْدَقَف
ناسنإلاتافصعيمجلمشيمسالاوهريغنعًاناسنإوأ
ذنماهبيضقموةفورعملامعألاوتافصلاهذهوهلامعأو
.نامز

هللاقوًابارتناسنإلالبجهللانأىلإةراشإٌناَسْنِإُهَّـنِإ
ناسنإلايأ)٣:١٩نيوكت(»ُدوُعَتٍبَاُرتلاَىلِإَوٌباَرُتَتنَأ«
ىنعموةينافةيدسجلاتاريخلالكودسجلاىلإًارظنٍناف
.»يبارتلاوأرمحألا«مدآمسالا

البارتلانموًادسجهنوكلناسنإلاُهْنِمىَوْقَأَوُهْنَم
نمنورسفممهنموضعبلاوريدقلاهللامصاخينأردقي
.توملاوهناسنإلانمىوقألانإنولوقيدوهيلا

دادزااذإيأًاقباسةروكذملايه)١١ع(ٌةَريِثَكٌروُمُأ
دادزايملاعلادجملادادزااذإومومهلاًاضيأتدادزاىنغلا
ًاضيأدادزاةفرعملاتدادزااذإوسانلانمدسحلاًاضيأ
نموجريهتايحلوأيفناسنإلالعلوفعضلابروعشلا
هتفرعموهرابتخادادزيامدنعنكلوسفنلاعبشيامريخلا
ًاضيأدادزيهتفرعمو.لطابلكلانأبهروعشًاضيأدادزي
ةيملاعلاتاريخلايفانهمالكلاو.لطابلامكلانأبهروعش
.هللانمنالعإلابيتلاةيدبألاوهللاةفرعمنعرظنلاضغب

ةفرعمنعءامدقلاةفسالفلازجع)١٢ع(ُفِرْعَيْنَم
لوقانهبتاكلالوقوهدوجوةياغويقيقحلاناسنإلاريخ
.ديدجلادهعلارونالبهنإفباترم

الوسُحيالوىرُيلظلا)٢٩:١٥بويأرظنا(ِّـلِّـظلٱَك
.نامزلانمًاليلقالإناكميفىقبي

.هتافودعبملاعلااذهيفثدحياميأُهَدْعَبُنوُكَياَمِب
ناكاذإهنألسأيلاىلعضعبلالمحيمالكلااذهلعلو
هنكلو.لمعناسنإللسيلفثدحياملكبيضقيهللا
هلإوهءيشلكبيضقييذلانألءاجرلاىلعمهريغثعبي
ةيرحوريمضولقعيذكناسنإلاملكيورشبلكلةبحم
.ةيلوؤسمو

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ملٱُمْوَيَو،ِبِّـيَّـطلٱِنْهُّدلٱَنِمٌْريَخُتيِّـصلَا١«٧-١
ِتاَمَْ

لٱِمْوَيْنِمٌْريَخ
ْ
َنِمٌْريَخِحْوَّـنلٱِتْيَبَىلِإُباَهَّـذلَا٢.ِةَدَالِو

لٱِتْيَبَىلِإِباَهَّـذلٱ
ْ
هنَكاَذَّـنَأل،ِةَميِلَو حلٱَو،ٍناَسْنِإِّـلُكُةَياَِ

ْ
َُّي

يفُهُعَضَي لَقِ
ْ

حلَا٣.ِهِب
ْ
لٱِةَبآَكِبُهَّـنَأل،ِكِحَّـضلٱَنِمٌْريَخُنُْز

ْ
ِهْجَو

لٱُحَلْصُي
ْ
لَق
ْ

لَق٤.ُب
ْ

حلٱُب
ْ
يفِءاَمَُك لَقَو،ِحْوَّـنلٱِتْيَبِ

ْ
ُب

جلٱ
ْ
يفِلاَّـُه لٱِتْيَبِ

ْ
حلٱَنِمِراَهِتْنالٱُعْمَس٥.ِحَرَف

ْ
ٌْريَخِميَِك

جلٱِءاَنِغِعْمَسْنِمِناَسْنِإلِل
ْ
َحتِكْوَّـشلٱِتْوَصَكُهَّـنَأل٦،ِلاَّـُه

ْ
َت

لٱ
ْ
جلٱُكْحِضاَذَكٰهِرْدِق

ْ
لُّظلٱَّـنَأل٧.ٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰه.ِلاَّـُه

ْ
َم

حلٱُقِّـمَُحي
ْ
لٱَو،َميَِك

ْ
لٱُدِسْفُتَةَّـيِطَع

ْ
لَق
ْ

.»َب
٦:٦و٢٠و٣:١٩و٢:١٦ص٤:٢صو٨ع٢٢:١لاثمأ
ص٧:١سوثنروك٢و٢:٢ص٩٠:١٢رومزم٣و٩:٢و
١٥:٣١و١٣:١٨و٦:٢٣لاثمأو١٤١:٥ريمازمو٩:١٧

ألَا
َ
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٤:١ص٢:٢ص١١٨:١٢و٥٨:٩رومزم٢٥:١٢و٣٢و
٢٣و١٧:٨لاثمأو١٦:١٩ةينثتو٢٣:٨جورخ٥:٨و

ٌنْهُدَكُمْسٱ«)١:٣داشنألاديشنرظنا(ِبِّـيَّـطلٱِنْهُّدلٱ
٧:٣٧اقولو٦:٦سوماعو٤٥:٨رومزم(و»ٌقاَرْهُم
نإةعماجلالوقو.تامعنتلالضفأنمنهدلاناك.)٣٨و
نهدلانألهنملضفأسانلانمرابتعالاوحدملايأتيصلا
نهدلاو.نامزوناكملكلفتيصلاامأونامزوناكمل
هتافصلكلمشيفهلكناسنإللتيصلاوطقفدسجلل
سأرميرمتنهد.هتايحوهلامعألكوةيبدألاوةيلقعلا
ًامسابيطلاضوععوسياهاطعأفنيمثلابيطلابعوسي
انهتيصلاو.)٢٦:١٣ىّتم(دبألاىلإملاعلالكيفركذُي
.همساكناسنإلانوكلببذاكلامسالاسيل

ةايحيفلوخدلايهةدالولاو)٣و٤:٢(ِتاَمَْملٱُمْوَي
ةياهنوهفتوملاامأورورشوتاقشمةايحنوكتامبرةلوهجم
هتيصناكنملطوبغمتوملاو.بعتلادعبةحارلاوداهجلا

جلٱُتْدَهاَجْدَق«لوسرلالاق.هتايحيفًانسح
ْ
حلٱَداَهِ

ْ
،َنََس

لَمْكَأ
ْ

لاقو)٤:٧سواثوميت٢(»َناَميِإلٱُتْظِفَح،َيْعَّـسلٱُت
ملٱَعَمَنوُكَأَوَقِلَطْنَأْنَأٌءاَهِتْشٱَِيل«ًاضيأ

ُلَضْفَأَكاَذِ.حيِسَْ
.»ًاّدِج
نأدوهيلادئاوعنم)٢ع(ِحْوَّـنلٱِتْيَبَىلِإُباَهَّـذلَا

ًاموينيثالثاوكبنوراهىلعو.مايأةعبستيملاىلعاوحوني
:٣٤ةينثترظنا(كلذكىسومىلعو)٢٠:٢٩ددعرظنا(
.)١١:٣١انحويرظنا(تيملالهأاوزعيلنوعمتجياوناكو)٨
ةيدبألاوتوملاوةايحلارومأيفلمأتللةصرفحونتيبيفو
نعناسنإلايهلُياموةيدسجحارفأفةميلولاتيبيفامأو
هنإفًاقلطمحصيالبتاكلالوقنكلو.سفنلابصتخيام
يفركتفينألبتوملايفًاريثكركتفينأناسنإلاقفاويال
.ةديفملاةايحلاوهتومللدادعتسانسحأوةيمويلاةمدخلا

ريغناكنإوعماسلاديفي)٥ع(ِميِكَْحلٱَنِمِراَهِتْنالٱ
حدمبلاغلاىلعلاهجلاءانغورضاحلانامزلايفلوبقم
.تاوهشلاجيهيوريمضلاتيميفىنزلاوركسلاكةيطخلا

ًاتوصيطعيكوشلاقرتحيامدنع)٦ع(ِكْوَّـشلٱِتْوَص
كلذكو.ةليلقهتدئافوطقفتقولهنكلوًايلاعًابيهلوًايوق
.ةيقيقحةيلستوأةيزعتوأةدئافالبهنأللاهجلاكحض
نكلوسفنللودسجللديفمكحضلاونوكحضيءامكحلاو
.)٣:٤(ةقايللاولقعلاةرئادنعجرخيالوناكموتقوهل

بتكةعماجلالعلو)٧ع(يفمالكلالاصتاحصيال
هرتفديفىتشدئاوفوًاراكفأناسنإبتكيامكدئاوفلاهذه
وأملاظلاوه»ميكحلا«و.ضعبيفاهضعبةقالعالبيمويلا
ةيطعلاو«ةلمجلاةلمكتىلعءانبمالظلاهنأحجرألاومولظملا

امنعريغتيوهبلقدسفيملظاذإميكحلاف»بلقلادسفت
.قمحأريصيوًالصأناك

هن٨«١٤-٨ ٌْريَخِحوُّرلٱُلوُط.ِهِتَياَدَبْنِمٌْريَخٍرْمَأُةَياَِ
لٱَىلِإَكِحوُرِبِْعْرسُتَال٩.ِحوُّرلٱُِّربَكَتْنِم

ْ
َّـنَأل،ِبَضَغ

لٱ
ْ
يفُّرِقَتْسَيَبَضَغ جلٱِنْضِحِ

ْ
ِمل:ْلُقَتَال١٠.ِلاَّـُه

َ
ِتَناَكاَذا

ْنَعُلَأْسَتٍةَمْكِحْنَعَسْيَلُهَّـنَأل؟ِهِذٰهْنِمًاْريَخَىلوُألٱُماَّـيَألٱ
حلَا١١.اَذٰه

ْ
ِحلاَصُةَمْكِ

َ
ملٱُلْثِمٌة

ْ
يِرِظاَنِلُلَضْفَأْلَب،ِثَاريِ

يفيِذَّـلٱَّـنَأل١٢.ِسْمَّـشلٱ حلٱِّـلِظِ
ْ
يفَوُهِةَمْكِ لٱِّـلِظِ

ْ
،ِةَّـضِف

ملٱُلْضَفَو
حلٱَّـنَأَوُهِةَفِرْعَْ

ْ
ُحتَةَمْكِ

ْ
َلَمَعْرُظْنُا١٣.اََهباَحْصَأيِي

يف١٤؟ُهَجَّـوَعْدَقاَمِميِوْقَتَىلَعُرِدْقَيْنَمُهَّـنَأل،ِهللاٱ خلٱِمْوَيِ
ْ

َِْري
يفَوٍ،ْريَخِبْنُك َكاَذَعَماَذٰهَلَعَجَهللاٱَّـنِإْ.ِربَتْعٱِّـَّـرشلٱِمْوَيِ
.»ُهَدْعَبًائْيَشُناَسْنِإلٱَِدَجيَالْيَكِل
٤:٢سسفأو٥:٢٢ةيطالغو١٦:٣٢و١٤:٢٩لاثمأ١ع
صو١٩ع١١و٨:١٠لاثمأ١:١٩بوقعيو١٤:١٧لاثمأ
١:١٥ص٨:١٧و٣:١١ص٨:٣٥و٣:١٨لاثمأ٩:١٨
٣:٢٢ص٨:٥ةينثت٢٦:١١ةينثتو٩:٧و٣:٢٢ص

دنعلوهجمرمألانأل)١(ِهِتَياَدَبْنِمٌْريَخٍرْمَأُةَياَِهن
برحلاىلإيدنجباهذكهتياهندنعفورعموهتيادب
ةيادبهتياهنوبعتةيادبرمألاةيادبنأل)٢(ًارفاظهعوجرو
نوكيىتحاذكهشيعينأناسنإلكىلعبجيف.ةحار
.اهلوأنمًاريخهتايحرخآ

ىلإالومالكلاىلإميكحلاعرسيال)٩ع(ِْعْرسُتَال
هنمريخرمألاةياهنيفمالكلاولمأتيوعمسيلببضغلا

.ةيادبلايف
يفُّرِقَتْسَيَبَضَغْلٱ مكحيوملكتيلهاجلاِلاَّـهُْجلٱِنْضِحِ
ولوهلوقىلعّرصيهلهجنممثرمألامهفياملبقةيادبلايف
.هطلغحضو

نسلايفنومدقتملاحدميامًاريثك)١٠ع(َىلوُألٱُماَّـيَألٱ
هلمعيامنورقتحيوهيفديمهلناكاملمعلانعزجاوعلاو
ًالداعًامكحمكحينأدارأنموةرضاحلامايألايفمهريغ
البةرضاحلامايألاىلإوىلوألامايألاىلإرظنينأهيلعف
ملاعلايفلصاوتملامدقتلاىرينأدبالفكاذذإوضرغت
لماعلاوههللانإفةرضاحلامايألايفرورشضعبدجُونإو
.دوسيلكلاىلعهتوكلموملاعلايف

نأناسنإلاردقيةمكحلابهنأل)١()١١ع(ُلَضْفَأْلَب
الوناسنإلالخاديفيهةمكحلانأل)٢(هتشيعملصحي
ةمكحلانأل)٣(رسُخيدقودسجللفلاملاامأوهنعلصفنت
.دسجللفلاملاامأوسفنلل

ةمكحلادئاوفنمو.ءايحألايأِسْمَّـشلٱيِرِظاَنِل
.طقفلمأتلاسيلولمعلا

ألَا
َ
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يفٍةَميِظَعٍةَرْخَصِّـلِظ«)١٢ع(ِةَمْكِْحلٱِّـلِظ ٍضْرَأِ
سانلانأللظلاملايأةضفلاو)٣٢:٢ءايعشإ(»ٍةَيِيْعُم
ةيعوسيلاةمجرتلايفو.قيضلانممهنوصتلاهيلإنوأجلي
ةمكحلالظيفكاذذإمهنأل...لضفأىنغلاعمةمكحلا«
.ًاعملاملاوةمكحلاناسنإلامزلييأ»ةضفلالظو
ليصحتلًاقرطسانلاملعتاهنأل»اهباحصأييحتةمكحلا«و
ةعلاطمنمامكةيبدأوةيلقعةايحًاضيأمهييحتومهتشيعم
يفوروصلايفلامجلاةدهاشمولضافألاةرشاعموبتكلا
.كلذهبشأاموةعيبطلا

ُنيِدَي«ةميقتسماهعيمجهللالامعأ)١٣ع(ُهَجَّـوَعْدَقاَم
هلامعأضعبنكلو)٩:٨رومزم(»ِةَماَقِتْسالٱِبَبوُعُّشلٱ
تسيلاهنألوأاهمهفننأردقنالاننألةجوعماهنأكانلرهظت
لكانفرعولوًائيشريغننأردقنالاننكلوانتدارإبسحب
لمعىلإرظننامدنعبجيفًائيشريغننأديرنانكاملءيش
.هتدارإلملسننأهللا

.ًانسحهلمعتساوركشلابهلبقايأ)١٤ع(ٍْريَخِبْنُك
.ًاريخاهبدصاقوهوهللانماهنأةبيصملاربتعاِْربَتْعٱ
ًارشاهلكالوًاريخاهلكةايحلاتسيلَكاَذَعَماَذٰهَلَعَج
.اهرومأبترهللاو

بتريأ)٣:٢٢رظنا(ُهَدْعَبًائْيَشُناَسْنِإلٱَدَِجيَالْيَكِل
فرعينأردقياليكلاذكهناسنإلاةايحرومأهللا
هنأفرعيالناكنإورضاحلاريخلابحرفينأهيلعفهلبقتسم
.لوزيهنأفرعيالناكنإورضاحلاقيضلايفريصيومودي
ةيعوسيلاةمجرتلابو.نايعلابسيلوناميإلابناسنإلاةايحو
ىلعو»دعباميفنوكياممءيشىلعرشبلاعلطيالئل«
يفصقنلانمًائيشناسنإلادجياليكل«دوهيلاريسفت
.»هللاريبدت

لٱُتْيَأَرْدَق١٥«٢٢-١٥
ْ
يفَّـلُك طُبِماَّـيَأِ

ْ
ٌّراَبُنوُكَيْدَق.ِيل

يفُديِبَي يفُلوُطَيٌريِّـِرشُنوُكَيْدَقَو،ِهِّـرِبِ ًاّراَبْنُكَتَال١٦.ِهِّـَرشِ
ِمل.ٍةَداَيِزِبًاميِكَحْنُكَتَالَوًاريِثَك

َ
َختاَذا

ْ
َال١٧؟َكَسْفَنُبِر

ِمل.ًالِهاَجْنُكَتَالَوًاريِثَكًاريِّـِرشْنُكَت
َ
يفُتوُمَتاَذا ِْريَغِ

هبَكَّـسَمَتَتْنَأٌنَسَح١٨؟َكِتْقَو َكَدَيَيِخْرَتَالْنَأًاضْيَأَواَذِٰ
حلَا١٩.اَمِهْيَلِكاَمُهْنِمُجُرَْخيِهللاٱَيِقَّـتُمَّـنَأل،َكاَذْنَع

ْ
ُةَمْكِ

حلٱيِّـوَقُت
ْ
يفْمُهَنيِذَّـلٱَنيِطَّـلَسُمِةََرشَعْنِمَرَثْكَأَميَِك ملٱِ

.ِةَنيِدَْ
يفٌقيِّـدِصٌناَسْنِإَالُهَّـنَأل٢٠ َالَوًاحَالَصُلَمْعَيِضْرَألٱِ
لَقْعَضَتَالًاضْيَأ٢١.ُئِطُْخي

ْ
لٱِّـلُكَىلَعَكَب

ْ
،ُلاَقُييِذَّـلٱِمَالَك

لَقَّـنَأل٢٢.َكُّبِسَيَكَدْبَعَعَمْسَتَّـالَئِل
ْ

َكَّـنَأُمَلْعَيًاضْيَأَكَب
.»َنيِرَخآَتْبَبَسًَةريِثَكًاراَرِمَكِلٰذَكَتْنَأ

١٢:٣ةيمور١٣و٨:١٢ص٨:١٤ص٩:٩و٦:١٢ص
١٧ع١٦ع١٠:٢٧لاثمأو٥٥:٢٣رومزمو٢٢:١٦بويأ
٩:١٣صو١٢ع١٢:١٣و١٣و٨:١٢و٥:٧و٣:١٤ص

لاثمأو١٤٣:٢رومزمو٦:٣٦مايأ٢و٨:٤٦كولم١و١٨-
٣٠:١١لاثمأ٣:٢٣ةيمورو٢٠:٩

ةلقواهرصقىلإًارظنلطبلابهتايحفصوِيلْطُبِماَّـيَأ
وههآريذلاورمألامهفاملبقهراكفأبناكامركذواهعفن
»هرشيفلوطيًاريرشنوكيدقوهربيفديبيرابلا«نأ
يفمنرملاوهباحصأوبويأهيفثحباموهانهةلكشملاو
.)٧٣رومزم(

ّربكربنمئراقلارّذح)١٦ع(ًاريِثَكًاّراَبْنُكَتَال
سومانلانوظفحياوناكنيذلاعوسينامزيفنييسيرفلا

لقثأاوكرتونومكلاوثيشلاوعنعنلااورشعوًايفرح
اوناكو)٢٣:٢٣ىّتمرظنا(ناميإلاوةمحرلاوقحلاسومانلا
ةمكحلاو.مهتاولصنوليطيةلعلولمارألاتويبنولكأي
يتلاةيفسلفلاةمكحلايه)ةدايزًاميكحنكتال(ةروكذملا

لكفرعيهنأنظينمنإفراختفالاىلعناسنإلالمحت
.بجيامكًائيشفرعيالءيش
ِمل
َ
َختاَذا

ْ
ربلايففرطتلاوراختفالاباقعنإَكَسْفَنُبِر

عوسيلاقامككالهلاوهةيفسلفلاةمكحلاويفرحلا
لٱاَُّهيَأْمُكَلٌلْيَو«نييسيرفلل

ْ
لٱَوُةَبَتَك

ْ
ملٱَنوُّيِسيِّـرَف

...َنوُؤاَرُْ
حلٱاَُّهيَأ

ْ
»؟َمَّـنَهَجِةَنوُنْيَدْنِمَنوُبُرَْهتَفْيَك،يِعاَفَألٱَدَالْوَأُتاَّـَي

.)٣٣و٢٣:٢٩ىّتم(
ًابحوًادمعتنوئطخينيذلاك)١٧ع(ًاريِثَكًاريِّـِرشْنُكَتَال

صوصللاوةلتقلاكًارشنودادزيواهيفنوقبيوةئيطخلاب
مهريخنوفرعيالمهنأللاهجمهو.ةانزلاوىراكسلاو
الو.مهرورشبمهمايأنورصقييأ»مهتريغيفنوتومي«و
.اياطخلاضعبئطخينأئراقللحمسةعماجلانأجتنتسن

نكتال«يأناتمدقتملاناتحيصنلا)١٨ع(َكاَذ...اَذٰه
ناسنإلانوكيالنأيأ»ًاريثكًاريرشنكتال...ًاريثكًاراب
ناكامكهرهوجكرتبنيدلاضئارفةسرامميفًافرطتم
ضفرياليأكاذنعهديىخريالوهمايأيفةداعضعبلل
يأامهنمجرخي»هللايقتم«و.هضئارفعمهرهوجنيدلا
.نيتهجلانمإطخلانمملسي

نأىنعملاولماكددعةرشعلا)١٩ع(َنيِطَّـلَسُمِةََرشَع
.ةيدسجلاةوقلابنيريثكنيطلسمنمريخًادحاوًاميكح
.ةنيدميفنيطلسمكهتايحيفطلستتناسنإلاةمكحو

يتلاةمكحلايأقباسلامالكلابةقالعلا)٢٠ع(ُهَّـنَأل
هذهوطقفةيلقعةمكحتسيلوهللاءاقتايهميكحلايوقت
ةمكحلاهذهىلإناسنإلاجاتحيو.هدحوهللانمةمكحلا
ناسنإال«نألةيدرلاتارشاعملانمظفحتييكلهللانم
رظنا(تارشاعملاهذهنمدبالف»ضرألايفقيدص
.)١٠و٥:٩سوثنروك١

ألَا
َ
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سانلاهلوقياميفدئازلامامتهالا)٢١ع(َكَبْلَقْعَضَتَال
نوبلطيالنيذلامهسانلالضفأوفعضلاةمالعانع
نوسنيلبموللانمًاريثكنوردكتيالومهسفنألدجملا
.)٩-١٣:٧سوثنروك٢رظنا(مهريغبمهمامتهايفمهسفنأ
هدبعمالكىتحربتعيمالكلالكىلعهبلقعضونمو
.ربتعُياليذلا

لاِب«عوسيلوقرظنا)٢٢ع(َكِلٰذَكَتْنَأ
ْ
ِهِبيِذَّـلٱِلْيَك

ىرييذلادبعلالعلو)٧:١ىّتم(»ْمُكَلُلاَكُيَنوُليِكَت
نمرثكأهصئاقنفرعيةيتيبلاهتايحويمويلاهديسكولس
.هريغ

حلٱِبُهُتْنَحَتْمٱاَذٰهُّلُك٢٣«٢٩-٢٣
ْ
لُق.ِةَمْكِ

ْ
ُنوُكَأ:ُت

،ًاديِعَبَناَكاَمٌديِعَب٢٤.يِّـنَعٌةَديِعَبَفَيِهاَّـمَأ.ًاميِكَح
لٱَو
ْ
لٱُقيِمَع

ْ
لَقَواَنَأُتْرُد٢٥؟ُهُِدَجيْنَمُقيِمَع

ْ
َمَلْعَأليِب

طَألَوَثَحْبَألَو
ْ
،ٌةَلاَهَجُهَّـنَأَّـَّـرشلٱَفِرْعَألَو،ًالْقَعَوًةَمْكِحَبُل

حلٱَو
ْ
ملٱَنِمَّـرَمَأُتْدَجَوَف٢٦.ٌنوُنُجاََّـهنَأَةَقاََم

ملٱ:ِتْوَْ
يِتَّـلٱَةَأْرَْ

لَقَو،ٌكاَبِشَيِه
ْ

ِهللاٱَماَّـدُقُحِلاَّـصلٱ.ٌدوُيُقاَهاَدَيَو،ٌكاَْرشَأاَهُب
خلٱاَّـمَأ.اَهْنِموُجْنَي

ْ
هبُذَخْؤُيَفُئِطَا ُهُتْدَجَواَذٰه.ْرُظْنُا٢٧.اَِ

جلٱَلاَق
ْ
ْلَزَتَْمليِتَّـلٱ٢٨َةَجيِتَّـنلٱَدِجَألًةَدِحاَوَفًةَدِحاَو:ُةَعِمَا

طَتِيسْفَن
ْ
لَأَْنيَبًادِحاَوًالُجَر.اَهْدِجَأْمَلَفاَهُبُل

ْ
.ُتْدَجَوٍف

ُتْدَجَواَذٰه.ْرُظْنُا٢٩!ْدِجَأَْملَكِئَلوُأِّـلُكَْنيَبَف،ًةَأَرْمٱاَّـمَأ
اوُبَلَطَفْمُهاَّـمَأ،ًاميِقَتْسُمَناَسْنِإلٱَعَنَصَهللاٱَّـنَأ:ْطَقَف
.»ًَةريِثَكٍتاَعَاِرتْخٱ

٣٧:٢٣و١١:٧بويأ١١:٣٣ةيمور٨:١٧و٣:١١ص
:٦لاثمأو٧:٢٣لاثمأ٥:٤لاثمأ١٠:١٣و١:١٧ص
١:٢٧نيوكت١١:٣كولم١و٢٢:١٤لاثمأ٢٤و٢٣

ًائيشدجواذإواهدجيملوةمكحلابلطهنأةعماجلالاق
امو.هدجيملامىلإةبسنلابءيشالكوهفناحتمالاباهنم
»قيمعلا«ةملكلاراركتواديعبلزيملكاردإلانعًاديعبناك
اهيفلمأتيتلارومألالعلوًادجًاقيمعناكامديفي)٢٤ع(
دعبنوكيساموملاعلاخيراتنمىضماميفناكاميه
هبشأاموملاعلايفةيطخلاورورشلادوجوورهدلاءاضقنا
.كلذ

هبطاخيفرخآصخشهبلقنأك)٢٥ع(يِبْلَقَواَنَأ
ةبغربةمكحلابلطهنأىنعملاوقدصيوأضرتعيبلقلاو
.هبلقلكنمو

لاقيفةلاهجلاىلإةيطخلابسنيٌةَلاَهَجُهَّـنَأَّـَّـرشلٱَفِرْعَأل
نونجلاةجردىلإهتلاهجلصتًانايحأولهاجيطاخلكنإ
.)٢٠-١٦:٤ةاضقو٢٧-٧:١و١٩-٢:١٦لاثمأرظنا(

لجرلاىلعةبجاوةفعلانإ)٢٦ع(َةَأْرَْملٱ:ِتْوَْملٱَنِمَّـرَمَأ
طوقسوةيرهوجلاةأرملاتافصنماهنكلوةأرملاىلعامك

نمرشةريرشلاةأرملاوءاضيبلابايثلايفراذقألاكةأرملا
.هللاةمعنبالإاهنمدحأوجنيالوريرشلالجرلا

شيتفتلاىلعليلداذه)٢٧ع(ًةَدِحاَوَفًةَدِحاَو
انرظناذإو.اذههلوقيفةغلابمدوجوىفخيالو.قيقدتلاب
كولملانإ.هراكفأبتناكةريرشلاةأرملانأىرنةنيرقلاىلإ
ًافلأذخأيذلاناميلسكءاسنلااورّثكميدقلايفءامظعلاو
ةأرمانهنيبدجيملاذإبجعالفتاينثووتابيرغّنهو
نأقحهلسيلةدحاونمرثكأذخأينمًاعبطو.ةلضاف
نماهبحيالهنألاهبلقلكنمهبحتنأنهادحإنمبلطي
ةيحيسملاةنايدلاةطساوبًادجتنسحتءاسنلاةلاحوهبلقلك
نهامبةينثولانادلبلايفنهتلاحةلباقمبًايلجرهظيامك
ضعبءاسنلاىطعأهللانإ.ةيحيسملانادلبلايفهيلع
ءاسنلابهاومنموىرخأبهاوملاجرلاوبهاوم
يفةمكحلاوونحلاوةانألالوطوفطللاوةبحملاةيصوصخلا
.دالوألاةيبرتوةيتيبلاةمدخلاوملكتلا

ًاميقتسمناسنإلاعنصهللانإ)٢٩ع(رمألاةمتاخو
ناك.ناسنإلانمفةيطخلاامأو)٢٨-١:٢٦نيوكترظنا(
بلطيوثحبيوملعيلرادناكوةايحلارومأنحتماةعماجلا

رومألاهذهنعاوثحبيملفسانلاامأوًالقعوةمكح
ةريثكتاعارتخامهسفنألاوعرتخالبهللااوبلطاموةيرهوجلا
)١١:٤نيوكت(لبابجربو)٤:١٧نيوكت(نيياقةنيدمك
ذإةبرجتناسنإللنوكتدقةعفانتناكنإوتاعرتخملاو
ىلعلاكتالانودهسفنىلعلاكتالاوءايربكلاهيفئشنُت
.هللا

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

حلٱَكْنَم١«٨-١
ْ
ُةَمْكِح؟ٍرْمَأَريِسْفَتُمَهْفَيْنَمَوِ،ميَِك

ْظَفْحٱ:ُلوُقَأاَنَأ٢ُ.َّـريَغَتَتِهِهْجَوُةَبَالَصَو،ُهَهْجَوُريِنُتِناَسْنِإلٱ
ملٱَرْمَأ

ِباَهَّـذلٱَىلِإْلَجْعَتَال٣.ِهللاٱِنيِمَيِبَبَسِبَكاَذَو،ِكِلَْ
يفْفِقَتَال.ِهِهْجَوْنِم ٤.َءاَشاَمَّـلُكُلَعْفَيُهَّـنَأل،ٍّقاَشٍرْمَأِ
ملٱُةَمِلَكُنوُكَتُثْيَح

لُسَكاَنُهَفِكِلَْ
ْ
اَذاَم:ُهَلُلوُقَيْنَمَو.ٌناَط

لٱُظِفاَح٥؟ُلَعْفَت
ْ
لَقَو،ٍّقاَشٍرْمَأِبُرُعْشَيَالِةَّـيِصَو

ْ
حلٱُب
ْ
ِميَِك

لٱُفِرْعَي
ْ
حلٱَوَتْقَو

ْ
َّـنَأل.ًامْكُحَوًاتْقَوٍرْمَأِّـلُكِلَّـنَأل٦.َمُْك

ُهَّـنَأل.ُنوُكَيَساَمُمَلْعَيَالُهَّـنَأل٧،ِهْيَلَعٌميِظَعِناَسْنِإلٱَّـَرش
لُسٍناَسْنِإلَسْيَل٨؟ُنوُكَيَفْيَكُُهِربُْخيْنَم

ْ
ِحوُّرلٱَىلَعٌناَط

لُسَالَو،َحوُّرلٱَكِسْمُيِل
ْ
ملٱِمْوَيَىلَعٌناَط

َختَالَو،ِتْوَْ
ْ
يفٌةَيِل ِ

حلٱ
ْ
.»ُهَباَحْصَأَُّّـرشلٱيِّـجَنُيَالَو،ِبَْر
٢٢:١١جورخ٢٨:٥٠ةينثتو٣٠و٣٤:٢٩جورخ
:٩بويأ١٠:٤ص١٧:١٨لايقزحو٢١:٧ليئومص٢و
١٧و٣:١ص١٢:٢١لاثمأ١٢:١٣ص٤:٣٥لاينادو١٢

ألَا
َ
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ةينثت٩-٤٩:٧رومزم٩:١٢و٧:١٤و٦:١٢و٣:٢٢ص
١٣ع٨-٢٠:٥

مالكلاىلإراظنألاتفلتةيحاتتفاةلمجميِكَْحلٱَكْنَم
.يتآلا

مالكالبناكنإوههجونمميكحلافرعُيُهَهْجَوُريِنُت
كابشكناسنإلاهجوو.سانلابحيوهللايقتينمكلذكو
.يلخادلارونلاهيفىرُيسفنلا

ةيمورو٦-٢٥:٢لاثمأرظنا()٢ع(ِكِلَْملٱَرْمَأْظَفْحٱ
.)١٧-٢:١٣سرطب١و٢:٢سواثوميت١و٧-١٣:١
)١١:١٥ليئومص١(دهعهبعشوهللانيبِهللاٱِنيِمَي

كلملانيبومهنيبدهعلاناكيأ»برلامامألواشاوكّلم«
عمهدهعثكنيكلملاىصعينمفًاضيأبرلانيبومهنيبو
يأ)٣ع(ههجونمباهذلاىلإةلجعلابجيالو.هللا
وه»قاشلارمألا«و)١٢:١٦كولم١رظنا(نايصعلاوبضغلا
.ناطلسوذكلملانألكلملاىلعنايصعلا

وهقاشلارمألاوكلملاةيصويأ)٥ع(ِةَّـيِصَوْلٱُظِفاَح
يفنوكيكلملاةيصوظفحينمفهنمجتنيامونايصعلا
.نامألاوةحارلا

ملظللميكحلاملسيَمْكُْحلٱَوَتْقَوْلٱُفِرْعَيِميِكَْحلٱُبْلَق
تقولايفودودحمتقولهنأفرعيهنألربصلابهلمتحيو
.نيملاظلاىلعهللامكحيفيهتنيهللانمنيعملا

ناسنإلارشيأ)٦ع(ِهْيَلَعٌميِظَعِناَسْنِإلٱَّـَرشَّـنَأل
يهتنيىتمملعيالمولظملانألمولظملاىلعميظعملاظلا
رشو.مكحهيلعوتقوهلويهتنيهنأملعيهنأعمملظلا
هللانإف.مكحوتقوهرمألوًاضيأهسفنىلعميظعملاظلا

الووهاهملعيالةميظعةازاجمميظعلاهرشلوهبلاطيس
.رضاحلاتقولايفاهبركتفي

َختَالَو
ْ
يفٌةَيِل يفعتسينأيدنجلاردقيال)٨ع(ِبْرَْحلٱِ

ملوأدارأمدقتينأرطضموهوهمامأبرحلاوةمدخلانع
.ناسنإلكمامأتوملااذكهو.دري

لَقُتْهَّـجَوْذِإُهُتْيَأَراَذٰهُّلُك٩«١٣-٩
ْ

ٍلَمَعِّـلُكِليِب
َحتَلِمُع

ْ
ِرََرضِلٍناَسْنِإَىلَعٌناَسْنِإُطَّـلَسَتَياَمَتْقَوِسْمَّـشلٱَت

َنيِذَّـلٱَو،اوُّمُضَوَنوُنَفْدُيًاراَْرشَأُتْيَأَراَذَكٰهَو١٠.ِهِسْفَن
حلٱِباوُلِمَع

ْ
لٱِناَكَمْنِماوُبَهَذِّـَق

ْ
يفاوُسُنَوِسْدُق ملٱِ

اَذٰه.ِةَنيِدَْ
لٱَّـنَأل١١.ٌلِطاَبًاضْيَأ

ْ
لٱَىلَعَءاَضَق

ْ
ىَرُْجيَالِءيِدَّـرلٱِلَمَع

ألَتْمٱِدَقَكِلٰذِلَف،ًاعِيَرس
َ

لَق
ْ

لٱيِنَبُب
ْ
.ِّـَّـرشلٱِلْعَفِلْمِهيِفَِرشَب

خلَا١٢
ْ
ِّـينَأَّـالِإ،ُهُماَّـيَأْتَلاَطَوٍةَّـرَمَةَئِمًاَّرشَلِمَعْنِإَوُئِطَا

لِلٌْريَخُنوُكَيُهَّـنَأُمَلْعَأ
ْ
١٣.ُهَماَّـدُقَنوُفاََخيَنيِذَّـلٱَهللاٱَنيِقَّـتُم

ىَشَْخيَالُهَّـنَألُهَماَّـيَأُليِطُيَالِّـلِّـظلٱَكَو،ِريِّـِّـرشلِلٌْريَخُنوُكَيَالَو
.»ِهللاٱَماَّـدُق

١٥و٩:٥و٢:١٦و١:١١ص٧:٧و٥:٨و٤:١ص
:٣سرطب٢و٢:٤ةيمورو٨٦:١٥رومزمو٣٤:٦جورخ
:١٢و٤:٤٠ةينثت٦٥:٢٠ءايعشإو٧:١٥ص٩:٣ص٩
٨ع٣:١٠ءايعشإو١:٣٣لاثمأو٣٧:١١رومزمو٢٥
١٤:٢بويأو٦:١٢ص٣:١١ءايعشإو

مولظملارضيالهملظنإفملاظلانعلوقلاِهِسْفَنِرََرضِل
ىسقتيهبلقنإهسفنلررضلاو.ًاضيأهسفنلبطقف
هتاريخيفةذللادقفيوهللانعدعتبيوهوتوميهريمضو
.ةيدبألاةايحلابءاجرلاوهتايحنامزيف
نونفدُي.ًاقباسنوروكذملانوملاظلا)١٠ع(ًاراَْرشَأُتْيَأَر
.)١٦:٢٢اقولرظنا(مالسلابمهئابآىلإنومضيوةماركلاب

هنماوبهذنيذلاولكيهلايأِسْدُقْلٱِناَكَمْنِماوُبَهَذ
:١٢و٩:٢٢انحويرظنا(قحلاباولمعمهنألنودورطملامه
اوناكيتلاةنيدملايفاوسنفمهفرعيالرخآليجموقيو)٤٢
نيذلانأضعبلامهفوسابتلايناربعلالصألايفو.اهيف
اومكحنيذلاكمهورارشألامهسدقلاناكمنماوبهذ
مهتاروشمءارجإلسدقلاناكمنماوبهذمثعوسيىلع
ةمجرتلااذكهو.ةنيدملايفنوسنُيمهنأمهبيصنفهيلع
اوربقنيقفانم«ةيعوسيلاةمجرتلايفوةميدقلاةيزيلكنإلا
يسُنفسدقملاناكملانعنيدعابتماوناكدقواوضموةماركب

.»كلذاولعفدقمهنأةنيدملايف
اهتساجنعمةيجراخلاسأكلاةواقنيأٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰه
نامزيفدجملاواهتقيقحنودبةسادقلارظنموةيلخادلا
يتقولاطلستلاو.توملادعبنايسنلاوأتقملاعمةايحلا
.لطاباهلكهذهو.ةيدبألاةيدوبعلاهدعبو

الوةئيطخنوئطخي)١١ع(َِرشَبْلٱيِنَبُبْلَقَألَتْمٱ
ئلتميىتحرثكأورثكأنوئطخيونورساجتيفءيشمهبيصي
.)١:٢٩ةيمور(»مثإلكنمنيئولمم«رشلالعفلمهبلق

ةايحنأل)١()١٢ع(َهللاٱَنيِقَّـتُمْلِلٌْريَخُنوُكَيُهَّـنَأ
ةريثكومايألاةليلقتناكنإوًادجلضفأهللانيقتملا
بسحسانلاعيمجيزاجيسهللانأل)٢(.تاقشملا
ةلداعلاهللاةيانعبةعماجلاناميإىلعلوقلالديف.مهلامعأ

.توملادعبةلماكةازاجمبهئاجرىلعورضاحلانامزلايف
.ًاعيرسيضمتاهنأللظكناسنإلاةايح)١٣ع(ِّـلِّـظلٱَك
همايأىلإرظنيوهتايحرخآىلإلصيامنيحناسنإلكو
نيوكت(بوقعيلاق.لظكتضموةليلقاهنإلوقيةيضاملا
ًةَّـيِدَرَوًةَليِلَق.ًةَنَسَنوُثَالَثَوٌةَئِميِتَبْرُغيِنِسُماَّـيَأ«)٤٧:٩
سيلنألًاضيألظكريرشلامايأو»ِيتاَيَحيِنِسُماَّـيَأْتَناَك
ةايحساقُتالوةيرهوجتاريخالوةيقيقحدئاوفاهيف
مايألاةريثكهتايحنوكتدقوهلامعأبلبهمايأددعبناسنإلا
يفلوقلانيبةداضمالف.شعيملهنأكوهفدئاوفلاةميدعو

ألَا
َ
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ليطياللظلاك«١٣عيفلوقلاو»همايأتلاطنإو«١٢ع
دوجولكلذوسمشموييفءادوسةطقنلظلاو.»همايأ
ءادوسةطقنريرشلااذكهوسمشلارونهنعبجحيءيش
هنيبةلصافةئيسلاهلامعأنألكلذوةيعامتجالاةئيهلايف
.ريخلكهنميذلاهللانيبو

َدَجوُيْنَأ:ِضْرَألٱَىلَعىَرُْجيٌلِطاَبُدَجوُي١٤«١٧-١٤
ْمُهُبيِصُيٌراَْرشَأُدَجوُيَو،ِراَْرشَألٱِلَمَعُلْثِمْمُهُبيِصُيَنوُقيِّـدِص
لُقَف.َنيِقيِّـدِّـصلٱِلَمَعُلْثِم

ْ
١٥.ٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰهَّـنِإ:ُت

لٱُتْحَدَمَف
ْ
َحتٌْريَخِناَسْنِإلِلَسْيَلُهَّـنَأل،َحَرَف

ْ
َّـالِإِسْمَّـشلٱَت

يفُهَلىَقْبَياَذٰهَو،َحَرْفَيَوَبَْرشَيَوَلُكْأَيْنَأ ِماَّـيَأَةَّـدُمِهِبَعَتِ
َحتاَهاَّـيِإُهللاٱِهيِطْعُييِتَّـلٱِهِتاَيَح

ْ
ُتْهَّـجَواَّـَمل١٦.ِسْمَّـشلٱَت

لَق
ْ

حلٱَفِرْعَأليِب
ْ
لٱَرُظْنَأَو،َةَمْكِ

ْ
َىلَعَلِمُعيِذَّـلٱَلَمَع

َّـلُكُتْيَأَر١٧،ِهْيَنْيَعِبَمْوَّـنلٱىَرَيَالًالْيَلَوًاراََهنُهَّـنَأَو،ِضْرَألٱ
لٱَِدَجيْنَأُعيِطَتْسَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأِهللاٱِلَمَع

ْ
َلِمُعيِذَّـلٱَلَمَع

َحت
ْ
يفُناَسْنِإلٱَبِعَتاَمْهَم.ِسْمَّـشلٱَت طلٱِ

،ُهُِدَجيَالَفِبَلَّـ
حلٱَو
ْ
.»ُهَِدَجيْنَأُرِدْقَيَالِهِتَفِرْعَمِبَلاَقْنِإَوًاضْيَأُميَِك
٧٣:٣رومزمو٢١:٧بويأ٧٣:١٤رومزمو٧:١٥ص
١٣و٣:١٢و٢:٢٤ص٣:١٥يخالمو١٢:١ايمرإو١٢و
ص٣:١١ص٢:٢٣ص١٤و١:١٣ص٩:٧و٥:١٨و
١١:٣٣ةيمورو٧٣:١٦رومزمو٧:٢٣

نأردقيملوًاريثكهيفلمأتناكامىلإةعماجلاعجر
:١٢ايمرإو٧٣رومزمو٢١بويأو٢:١٥رظنا(ًامامتهمهفي
ًاليلقىأرومويغلاتقشناءاتشموييفلجركةعماجلاو)١
لِلٌْريَخُنوُكَيُهَّـنَأُمَلْعَأِّـينِإ«لاقفسمشلاروننم

ْ
َنيِقَّـتُم

َدَجوُي«لاقورونلاعطقناومويغلاتدبلتمث)١٢ع(»َهللاٱ
ْمُهُبيِصُيٌراَْرشَأُدَجوُيَو،ِراَْرشَألٱِلَمَعُلْثِمْمُهُبيِصُيَنوُقيِّـدِص
لُقَف.َنيِقيِّـدِّـصلٱِلَمَعُلْثِم

ْ
ع(»ٌلِطاَبًاضْيَأاَذٰهَّـنِإ:ُت

١٤(.
يفو)٥:١٨و٢٢و٣:١٢رظنا()١٥ع(َحَرَفْلٱُتْحَدَمَف

هذهنملضفأًائيشدجيملثحبلادعبهنألسأيهلوق
لوقيالوهتايحمايأةدملوةيتقويهوةيدسجلاحارفألا
.»هتايحينس«

يفامكمونلاناسنإلاىرياليأ)١٦ع(َمْوَّـنلٱىَرَيَال
.»خلاعيطتسيالناسنإلا«)١٧ع(

هلمعياملكمهفينأيأَلَمَعْلٱَدَِجيْنَأُعيِطَتْسَيَال
نمو.هيقتمبئاصموهتدوجنيبقيفوتلااميسالوهللا
اهسردولوهللاقرطيصقتسينأبلطيوهتمكحبرختفي
َدَعْبَأاَم«هبولطمدجيالهينيعبمونلاريملوًاليلوًاراهن
لٱِنَعُهَماَكْحَأ

ْ
:١١ةيمور(»ِءاَصْقِتْسالٱِنَعُهَقُرُطَوِصْحَف

نأردقيهنكلوهللارومأكردينأناسنإلاردقيال)٣٣
.ناميإلاباهفرعيواهلبقي

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

لَعَجُهَّـلُكاَذٰهَّـنَأل١«٦-١
ْ

يفُهُت لَقِ
ْ

اَذٰهُتْنَحَتْمٱَو،يِب
حلٱَوَنيِقيِّـدِّـصلٱَّـنَأ:ُهَّـلُك

ْ
َهلاَمْعَأَوَءاَمَُك

ُ
يفْم ُناَسْنِإلٱ.ِهللاٱِدَيِ

لٱ.ًاضْغُبَالَوًاّبُحُمَلْعَيَال
ْ
لٱ٢.ُمُهَماَمَأُّلُك

ْ
اَمَىلَعُّلُك

لِل
ْ
ِرِهاَّـطلِلَوِحِلاَّـصلِل،ِريِّـِّـرشلِلَوِقيِّـدِّـصلِلٌةَدِحاَوٌةَثِداَح.ِّـلُك
لِلَوِحِباَّـذلِل.ِسِجَّـنلِلَو

خلٱِحِلاَّـصلٱَك.ُحَبْذَيَاليِذَّـ
ْ
.ُئِطَا

حلٱ
ْ
حلٱُفاََخييِذَّـلٱَكُفِلَا

ْ
َل
ْ

َلِمُعاَمِّـلُكَُّرشَأاَذٰه٣.َف
َحت
ْ
لِلًةَدِحاَوًةَثِداَحَّـنَأ:ِسْمَّـشلٱَت

ْ
لَقًاضْيَأَو.ِعيِمَج

ْ
يِنَبُب

لٱ
ْ
حلٱَو،ِّـَّـرشلٱَنِمُنآلَمَِرشَب

ْ
يفُةَقاََم لَقِ

ْ
َدْعَبَو،ٌءاَيْحَأْمُهَوْمِهِب

ِّـلُكِل؟ىَنْثَتْسُيْنَمُهَّـنَأل٤.ِتاَوْمَألٱَىلِإَنوُبَهْذَيَكِلٰذ
لٱَّـنِإَف،ٌءاَجَرُدَجوُيِءاَيْحَألٱ

ْ
لَك
ْ

حلٱَب
ْ
ِدَسَألٱَنِمٌْريَخَّـَي

ملٱ
ملٱاَّـمَأ،َنوُتوُمَيَسْمَُّـهنَأَنوُمَلْعَيَءاَيْحَألٱَّـنَأل٥.ِتِّـيَْ

َالَفىٰتْوَْ
َهلَسْيَلَو،ًائْيَشَنوُمَلْعَي

ُ
٦َ.ِيسُنْمُهَرْكِذَّـنَألُدْعَبٌرْجَأْم

َبيِصَنَالَو،ٍناَمَزُذْنُمْتَكَلَهْمُهُدَسَحَوْمُهُتَضْغُبَوْمُهُتَّـبََحمَو
َهل
ُ
يفِدَبَألٱَىلِإُدْعَبْم َحتَلِمُعاَمِّـلُكِ

ْ
.»ِسْمَّـشلٱَت

:١٠ص٦ع١١٩:١٠٩رومزمو١٢:١٠بويأو٣٣:٣ةينثت
ع٧:٢و٦:٦و٣:١٩و٢:١٤ص٩:٢٢بويأو١١ع١٤
٢:١٦و١:١١ص١٤:٢١بويأ١:١٧ص٨:١١ص٢
:٣و٢:١٠ص٢٦:١٤ءايعشإو٨٨:١٢رومزمو٨:١٠و
٢٢

الناسنإلانإقباسلاحاحصألارخآيفةعماجلالاق
هنأيأسمشلاتحتلمعُييذلالمعلادجينأعيطتسي
حاحصألااذهيفوملاعلايفهللاةيانعرومأكردينأردقيال
َدَجوُي«)٨:١٤(ًاقباسلاق.رومألاهذهنمضعبلاركذي
ْمُهُبيِصُيٌراَْرشَأُدَجوُيَو،ِراَْرشَألٱِلَمَعُلْثِمْمُهُبيِصُيَنوُقيِّـدِص
رارشألاونوقيدصلاسانلاعيمجيأ»َنيِقيِّـدِّـصلٱِلَمَعُلْثِم
الفءاشيامكهتاريخعزويوءاشيامكمهلماعيفهللاديب
.هيلعضرتعينأالوهللالمعمهفينأناسنإلاردقي

ملعينأناسنإلاردقياليأًاضْغُبَالَوًاّبُحُمَلْعَيَال
يخالمرظنا(هضغبيوأهبحيهللاناكنإهتايحثداوحنم
.)٤و١:٢

مهديبسيلومهلبقتسميفهللاديبيأُمُهَماَمَأُّلُكْلٱ
عيمجلنوضرعممهنكل«ةيعوسيلاةمجرتلابو.مهملعبالو
.»ثداوحلا

لكلامىلعسانلالك)٢ع(ِّـلُكْلِلاَمَىلَعُّلُكْلٱ
.توملايألكللةدحاوةثداحوسانلا

ألَا
َ
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رهاطلاوةيبدألاهتايحرومأيفحلاصلاِرِهاَّـطلِلَوِحِلاَّـصلِل
.يسقطلاسومانلاظفحةهجنم

وهفلاحلانأامإىنعملاَفْلَْحلٱُفاََخييِذَّـلٱَكُفِلاَْحلٱ
)٦:١٣ةينثترظنا(همسابفلحيوهللايقتييذلاحلاصلا
مدقيالوًائيشرذنيالففلحلافاخييذلاوهريرشلاو
برلامسابقطنييذلاريرشلاوهفلاحلانأوأبرللهسفن
.حلاصلاوهعونلااذهىلعفلحلافاخييذلاوًالطاب

نمنوفاخيال)٣ع(ِّـَّـرشلٱَنِمُنآلَمَِرشَبْلٱيِنَبُبْلَق
ةثداحلبحلاصلاوئطاخلانيبًازييمتنوريالمهنألةئيطخلا
.نونجملاكئطاخلاوةقامحةيطخلاو.عيمجللةدحاو

نوكيريخهنأليقاذإتوملاوِتاَوْمَألٱَىلِإَنوُبَهْذَي
نوكيرشهنأليقاذإوطقفنيحلاصللسيلورارشألل
.رارشألاكنيحلاصلل

ناسنإلاباصأامهم)٤ع(ٌءاَجَرُدَجوُيِءاَيْحَألٱِّـلُكِل
هلاوحأنيسحتريقفلاوءافشلاوجريضيرملافهنمةاجنلاوجري
تاناويحلاىندأوهويحلابلكلاف.خلاةحارلامولظملاو
.اهفرشأوهوتيملادسألانملضفأ

:٧(ةعماجلالاق)٥ع(َنوُتوُمَيَسْمَُّـهنَأَنوُمَلْعَيَءاَيْحَألٱ
ِتْيَبَىلِإِباَهَّـذلٱَنِمٌْريَخِحْوَّـنلٱِتْيَبَىلِإُباَهَّـذلَا«)٢
لٱ
ْ
يذلاامأونوتوميسمهنأنوملعيسانلاعيمجنإ»ِةَميِلَو
ركشلابلبقيوةمكحلابهمايأربديفبجيامكرمألايفلمأتي
النيذلاتاومألانملضفأنوكيفةرضاحلاتاريخلاحرفلاو
.ًائيشنوملعي

َهلَسْيَلَو
ُ
هعمذخأياللاملاعمجناكنمُدْعَبٌرْجَأْم

تاومألاسحيالو.ركذُيالةرهشلاوفرشلالاننموًائيش
تايسحمظعأيهودسحلابالوضغبلابالوةبحملاب
ةعماجلاّربعو.همالآمظعأوهحارفأمظعأردصموناسنإلا
سأينامزوهوهنامزيفنيريثكراكفأنعاذههمالكب
.رجفلالبقسمادلامالظلاك

لَقِبَكَرَْمخْبَْرشٱَوٍحَرَفِبَكَزْبُخْلُكْبَهْذِا٧«١٠-٧
ْ

ٍب
َكُباَيِثْنُكَتِل٨.َكَلَمَعَِيضَرْدَقٍناَمَزُذْنُمَهللاٱَّـنَأل،ٍبِّـيَط
يف لِا٩.ُنْهُّدلٱَكَسْأَرْزِوْعُيَالَو،َءاَضْيَبٍنيِحِّـلُكِ

ْ
ًاشْيَعَّـذَت

ملٱَعَم
َكاَطْعَأيِتَّـلٱَكِلِطاَبِةاَيَحِماَّـيَأَّـلُكاَهَتْبَبْحَأيِتَّـلٱِةَأْرَْ
َحتاَهاَّـيِإ

ْ
يفَكُبيِصَنَكِلٰذَّـنَأل،َكِلِطاَبِماَّـيَأَّـلُك،ِسْمَّـشلٱَت ِ

حلٱ
ْ
يفَوِةاََي َحتُهُبَعْتَتيِذَّـلٱَكِبَعَتِ

ْ
اَمُّلُك١٠.ِسْمَّـشلٱَت

لَعْفٱَفُهَلَعْفَتِلَكُدَيُهُدَِجت
ْ
َالَوٍلَمَعْنِمَسْيَلُهَّـنَأل،َكِتَّـوُقِبُه

يفٍةَمْكِحَالَوٍةَفِرْعَمَالَوٍعَاِرتْخٱ هلٱِ
َْ
ٌبِهاَذَتْنَأيِتَّـلٱِةَيِوا

.»اَهْيَلِإ
:٧و٦:١٢ص٢٣:٥رومزم٣:٤ايؤر٢:٢٤صرظنا
نيوكت٥ع٣:٢٣يسولوكو١٢:١١ةيمورو١١:٦ص١٥
٣٨:١٠ءايعشإو٢١:١٣بويأو٣٧:٣٥

.)٥:١٨و٢٢و٣:١٢و٢:٢٤يفليقامرظنا(
ملعاوخلاحرفبكزبخلكَكَلَمَعَِيضَرْدَقٍناَمَزُذْنُم
يضردقهللانأىلعناهربلاوهللادنعيضرمكلذنأ
تاريخلاكاطعأوكتايحظفحدقهنأوهاذهكلمع
.كتايحلوأنميأنامزذنمةروكذملا

بايثنعًازايتماحرفلاوةراهطلاةمالعءاضيبلابايثلا
:٤٥رومزمرظنا(جاهتبالاةمالعنهدلاو.يمويلالمعلا
.)٦١:٣ءايعشإرظنا(حرفلاو)٧

ةكيرشوةديحولاةيعرشلاةجوزلااَهَتْبَبْحَأيِتَّـلٱِةَأْرَْملٱ
.هتايحمايألكاهلجر

نأاركذينأهتأرماولجرلاىلعَكِلِطاَبِةاَيَحِماَّـيَأ
تاريخنابلطيفةريصقيأةلطابضرألاىلعامهتايح
.)٣١-٧:٢٩سوثنروك١رظنا(ةيقابولضفأ

تيبلابحاصلرجأنسحأةيتيبلاحارفألاَكُبيِصَنَكِلٰذ
هنوعيطيوهنوبحيفمهيبريومهيسكيوهدالوأمعطيهنإف
.هرجأوأهبيصنهلكلذونومدقتيو

يِغَبْنَي«عوسيلوقرظنا)١٠ع(خلاَكُدَيُهُدَِجتاَمُّلُك
َنيِحٌلْيَلِيتْأَي.ٌراََهنَماَداَميِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَلاَمْعَأَلَمْعَأْنَأ
يفانهمالكلاو)٩:٤انحوي(»َلَمْعَيْنَأٌدَحَأُعيِطَتْسَيَال
ىلعةدودحمةايحلاهذهمايأنأامبوملاعلااذهيفلمعلا
دعبهنإفطاشنلابهنمةبولطملالامعألالمعينأناسنإلا
ةدميفهلمعيغبنيناكاملمعينأهنكميالتوملا

.هتايح

َحتُتْيَأَرَوُتْدُعَف١١«١٨-١١
ْ
َيْعَّـسلٱَّـنَأِسْمَّـشلٱَت

لِلَسْيَل
ْ

حلٱَالَو،ِفيِفَخ
ْ
ألِلَبَْر

َ
خلٱَالَو،ِءاَيِوْق

ْ
لِلَزُْب
ْ
َالَو،ِءاَمَكُح

لٱ
ْ
لِلىَنِغ

ْ
ملٱيِوَذِلَةَمْعِّـنلٱَالَو،ِءاَمَهُف

لٱُهَّـنَأل،ِةَفِرْعَْ
ْ
ُتْقَو

لٱَو
ْ
هناَيِقَالُيُضَرَع ُفِرْعَيَالًاضْيَأَناَسْنِإلٱَّـنَأل١٢.ًةَّـفاَكِْمِ
لاَكَو،ٍةَكِلْهُمٍةَكَبَشِبُذَخْؤُتيِتَّـلٱِكاَمْسَألٱَك.ُهَتْقَو

ْ
ِريِفاَصَع

لٱوُنَبُصَنَتْقُتَكِلٰذَك،ِكََّـرشلٱِبُذَخْؤُتيِتَّـلٱ
ْ
يفَِرشَب ٍَّرشِتْقَوِ

حلٱِهِذٰه١٣.ًةَتْغَبْمِهْيَلَعُعَقَيْذِإ
ْ
َحتًاضْيَأاَهُتْيَأَرُةَمْكِ

ْ
َت

ٌساَنُأاَهيِفٌَةريِغَصٌةَنيِدَم١٤.يِدْنِعٌةَميِظَعَيِهَو،ِسْمَّـشلٱ
اَهْيَلَعىَنَبَواَهََرصاَحَوٌميِظَعٌكِلَماَهْيَلَعَءاَجَف.َنوُليِلَق
ىَّـجَنَف،ٌميِكَحٌنيِكْسِمٌلُجَراَهيِفَدِجُوَو١٥.ًةَميِظَعًاجاَرْبَأ
ملٱَوُه
ملٱَلُجَّـرلٱَكِلٰذَرَكَذٌدَحَأاَم.ِهِتَمْكِحِبَةَنيِدَْ

ْ
١٦!َنيِكْسِ

لُقَف
ْ

حلٱ:ُت
ْ
لٱَنِمٌْريَخُةَمْكِ

ْ
ملٱُةَمْكِحاَّـمَأ.ِةَّـوُق

ْ
ِنيِكْسِ

حلٱُتاَمِلَك١٧.ُعَمْسُيَالُهُمَالَكَوٌةَرَقَتْحُمَف
ْ
يفُعَمْسُتِءاَمَُك ِ

هلٱ
ُْ
ملٱِخاَُرصْنِمَرَثْكَأِءوُد

لَسَتُْ
ِّـ
جلٱَْنيَبِط

ْ
حلَا١٨.ِلاَّـُه

ْ
ٌْريَخُةَمْكِ

حلٱِتاَوَدَأْنِم
ْ
.»ًاليِزَجًاْريَخُدِسْفُيَفٌدِحاَوٌئِطاَخاَّـمَأ.ِبَْر

ءايعشإو٧٦:٥رومزمو٢٠:١٥مايأ٢و١٥و٢:١٤سوماع
٦:٩ليئومص١و١٨و٨:١٧ةينثت٤:٦ايركزو٤٠:٢٩
٢٤:١٨ءايعشإو٢٩:٦لاثمأ٧:٢٣لاثمأ٨:٧ص

ألَا
َ

ةعماجلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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ليئومص٢و٤:١٣ص٣٥و٢١:٣٤اقول٩:٨عشوهو
:١٠و٧:٥ص١٩و٧:١٢ص٨:١و٢:١٦ص٢٠:٢٢
١٧-٢١:٢كولم٢و٢٦-٧:١عوشي١٦ع١٢

حجنيالفلمعلاتقووهتقولاُضَرَعْلٱَوُتْقَوْلٱ
الوناسنإلاهرظتنيالاموهضرعلاوهتقويفالإلمعلا
ناكامهمهلمعيفهحاجنىلعدحأنمأيالفهلدعتسي
.ًاميهفوًايوق

توملاتقووةيلبلاتقو)١٢ع(ُهَتْقَوُفِرْعَيَال
رظنا(ةكبشلايفتذخأاهنأفرعتاليتلاكامسألاك
يفتذخُأاهنأفرعتاليتلاريفاصعلاو)٣٢:٣لايقزح
.)١٢٤:٧رومزمرظنا(كرشلا

ةنيدمىلإرشيملةعماجلالعل)١٤ع(ٌةَريِغَصٌةَنيِدَم
لبآةنيدمكًاريثكثدحيساموثدحامركذلبةفورعم
.)٢٢-٢٠:١٥ليئومص٢رظنا(

رظنا(فسوييقاسلايسنامك)١٥ع(خلاَرَكَذٌدَحَأاَم
.)٤٠:٢٣نيوكت

يفملكتملاومهربكأيأ)١٧ع(ِلاَّـهُْجلٱَْنيَبِطِّـلَسَتُْملٱ
ةرثكومهتاوصأةوقبنوبلغيمهنألاهجلانظي.مهتعامج
ءايعشإ(»ءودهلايفعمسُتءامكحلاتاملك«نكلومهمالك
٤٢:٢(.

ئطاخلاو)١٢-٧:١عوشيرظنا(ناخعكٌدِحاَوٌئِطاَخ
نألريخلانمءامكحلالمعياممرثكأرشلانملمعيًانايحأ
ةايحلاظفحنمنوهألتقلاوءانبلانمنوهأبارخلا
امف...اهنممهصيلختنمنوهأةئيطخلايفسانلاطاقسإو
.ةمكحلانمةعفنملا

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

ملٱُباَبُّذلَا١«٣-١
لٱَبيِطُرِّـمَُخيَوُنِّـتَنُيُتِّـيَْ

ْ
ٌةَلاَهَج.ِراَّـطَع

حلٱَنِمُلَقْثَأٌةَليِلَق
ْ
لٱَنِمَوِةَمْكِ

ْ
لَق٢.ِةَماَرَك

ْ
حلٱُب
ْ
ْنَعِميَِك

لَقَو،ِهِنيِمَي
ْ

جلٱُب
ْ
جلٱىَشَماَذِإًاضْيَأ٣!ِهِراَسَيْنَعِلِهَا

ْ
ُلِهَا

يف طلٱِ
.»!ٌلِهاَجُهَّـنِإٍدِحاَوِّـلُكِلُلوُقَيَو،ُهُمْهَفُصُقْنَيِقيِرَّـ

١٨:٢و١٣:١٦لاثمأ٣٠:٢٥جورخ

.قباسلاحاحصألايفمالكلاةمتت
يحلابابذلانإفتيمملابابذلاوأُتِّـيَْملٱُباَبُّذلَا
بيطلادسفيهنكلوريغصبابذلاو.داسفلاميثارجلمحي
ةمكحلادسفتةريغصبويعوأةليلقةلاهجاذكهونيمثلا
الامكرارشألاوءالهجلايفرهظتالبويعلاهذهو.ةماركلاو
بوثلايفرهظتاهنكلودوسألابوثلاىلعربحةطقنرهظت

بوقعييفشغلاوميهاربإيفبذكلاةيطخك.ضيبألا
ةريثكتناكاياطخلاكلتنأعمدواديفففعتلامدعو
.مهمايأيفةيمومعتناكلبدوجولا

نعةيانكنيميلا)٢ع(ِهِنيِمَيْنَعِميِكَْحلٱُبْلَق
زكرمءامدقلادنعبلقلاوسكعلابراسيلاوقيفوتلاوةقاذحلا
ةعفانلالامعأللمتهيميكحلانأىنعملاوءاضقلاوةفرعملا
.كلذفالخبلهاجلاولاوحألاونامزللةقفاوملاو

نكلولوقلابسيل)٣ع(ٌلِهاَجُهَّـنِإٍدِحاَوِّـلُكِلُلوُقَي
لوقيهنأىنعملاامبرو.هلامعأوهمالكلكيفرهظتهتلاهج
لكنأنظييألهاجتنأقيرطلايفهيقالينملكل
.ميكحهدحووهوءالهجملاعلا

ملٱُحوُرَكْيَلَعْتَدِعَصْنِإ٤«٧-٤
لَسَتُْ

ِّـ
ُْكْرتَتَالَفِط

هلٱَّـنَأل،َكَناَكَم
ُْ
ٌَّرشُدَجوُي٥.ًةَميِظَعاَياَطَخُنِّـكَسُيَءوُد

َحتُهُتْيَأَر
ْ
ملٱِلَبِقْنِمٍرِداَصٍوْهَسَكِسْمَّـشلٱَت

لَسَتُْ
ِّـ
٦.ِط

جلٱ
ْ
يفْتَلِعُجُةَلاََه يفَنوُسِلَْجيُءاَيِنْغَألٱَو،ٍَةريِثَكِيلاَعَمِ ِ
خلٱَىلَعًاديِبَعُتْيَأَرْدَق٧.ِلِفاَّـسلٱ

ْ
َىلَعَنيِشاَمَءاَسَؤُرَو،ِلَْي

لٱَكِضْرَألٱ
ْ
.»ِديِبَع

ص٢٥:١٥لاثمأو٣٣-٢٥:٢٤ليئومص١و٨:٣ص
١٩:١٠لاثمأ٢٩:٢و٢٨:١٢لاثمأو٣:١ريتسأ٥:٦
٦:٨ريتسأ

رظنا(هبضغيأِطِّـلَسَتُْملٱُحوُرَكْيَلَعْتَدِعَصْنِإ
.»هللابضغمهيلعدعص«)٧٨:٣١رومزم

:٨رظنا(كتيرومأمنمفعتستاليأَكَناَكَمْكُْرتَتَالَف
.»ِهِهْجَوْنِمِباَهَّـذلٱَىلِإْلَجْعَتَال«)٣

همكحوهءودهبرومأملانأامإىنعملاًةَميِظَعاَياَطَخ
هءودهبهنأوأةميظعاياطخباكترانمظفحتيهسفنىلع
.ةميظعاياطخنمطلستملاظفحينيللاهباوجو

ةميظعلااياطخلالهاجلاطلستملادنع)٥ع(ٍوْهَسَك
رظنا.اهجئاتنواهتيمهأىلإرظنالوركفالباهلمعيفوهسك
ناماهمظعيذلا)ريتسأرفسيف(شوريوشحأكلملاأبن
بعشلكحبذبرمأوءاسؤرلاعيمجقوفهيسركلعجو
دعبوكلذبلطناماهنألًالافطأوءاسنوًالاجردوهيلا
كلملاسرفىلعهبكرأوياخدرممظعنامزلانمليلق
.ًاديهزًارمأكلملادنعناكهلكوهمامأيشميناماهلعجو

يفْتَلِعُجُةَلاَهَْجلٱ ءالهجلانوطلستملا)٦ع(ِيلاَعَمِ
ديبعلاوةيلاعفئاظويفيأيلاعميفمهديبعنولعجي
ةريرشلامهدصاقمنورجيومهلنوعضخيومهتداسنوقلمي
الففرشلاولقعلاووذيأءاسؤرلاامأوضارتعاالب
مهنومدخيوءالهجلاماكحللاذكهاوعضخينأمهنكمي

.ةيندلامهتمدخ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ًاراَدِجُضُقْنَيْنَمَو،اَهيِفُعَقَيًةَّـوُهُرُفَْحيْنَم٨«٨،٩
لَت
ْ
هبُعَجوُيًةَراَجِحُعَلْقَيْنَم٩.ٌةَّـيَحُهُغَد ًابَطَحُقِّـقَشُيْنَم.اَِ
يفُنوُكَي .»ُهْنِمٍرَطَخِ

٥:١٩سوماع٢٦:٢٧لاثمأو٧:١٥رومزم

هبيرقلرشلادصقينمنإ)١(امإىنعملاًةَّـوُهُرُفَْحيْنَم
ةراجحلاوهبيرقرادجرادجلاوهبيرقلجألةوهلافهيفوهعقي

وهبطحلاهنيبوهنيبمختلاةراجحوأهبيرقتيبةراجح
ةعونتمبئاصملةضرُعناسنإلانإ)٢(وأهبيرقبطحنم
)٣(وأسرتحينأهمزليفخلااهيفعقيهلعلةوهرفحينمك
ةمكحلاورذحلاىلإجاتحيةموكحلايفحالصإلادصقينمنإ
هيلعجرخيوأساسألاكسميامنيحتيبلاهيلععقيالئل
.ةنيرقلاقفاويريخألاىنعملااذهو.خلاناردجلانمكلهم
دادعتسالاوةمكحلاًاضيأهمزليلبةريغلاهيفكتالحلصملاف
ًاجربينبينأديرينمكهلمعنمجتنيسامىلإرظنلاو
دصقييذلاكلملاكوأةقفنلابسحيوًالوأسلجينأهيلع
-١٤:٢٨اقولرظنا(رواشتيوًالوأسلجينأهيلعًابرح
٣٢(.

حلٱَّـلَكْنِإ١٠«١٠،١١
ْ
لَف،ُهَّـدَحَوُهْنِّـنَسُيَْملَوُديَِد

ْ
ِدِزَي

لٱ
ْ
حلٱاَّـمَأ.َةَّـوُق

ْ
حلٱِتَغَدَلْنِإ١١.ِحاَجْنِإلِلٌةَعِفاَنَفُةَمْكِ

ْ
َالِبُةَّـَي

.»يِقاَّـرلِلَةَعَفْنَمَالَفٍةَيْقُر
٨:١٧ايمرإو٥و٥٨:٤رومزم

ًابعتباطحلاىلعرفويديدحلانسُديِدَْحلٱَّـلَكْنِإ
)١(ةمكحلادئاوفنمولامعألاعيمجلهستةمكحلااذكهو
لمعتقولكلوتقولمعلكلنوكيفلامعألابيترت
)٢(ةيسيئرلالامعألاناكمةيوناثلالامعألاذخأتالو
عيضيالفراكفألاةحار)٣(لمعلايفدعاستتالآعارتخا
وأيضاملاىلعةمادنلاوألبقتسمللمهلايفهتقوناسنإلا
.رضاحلانامزلايفةريحلاوددرتلا

املبقةيحلاةيقرنوكتنأبجي)١١ع(ُةَّـيَْحلٱِتَغَدَلْنِإ
رشلافرصتوبضغلانكستطئاسولامعتسااذكهوغدلت
رومزمو٧:١١جورخو١٧:١٤لاثمأرظنا(ثدحياملبق
.)٨:١٧ايمرإو٥٨:٥

حلٱِمَفُتاَمِلَك١٢«١٥-١٢
ْ
جلٱاَتَفَشَو،ٌةَمْعِنِميَِك

ْ
ِلِهَا

ٌنوُنُجِهِمَفُرِخآَو،ٌةَلاَهَجِهِمَفِمَالَكُءاَدِتْبِا١٣.ِهِناَعِلَتْبَت
جلٱَو١٤.ٌءيِدَر

ْ
لٱُرِّـثَكُيُلِهَا

ْ
.ُنوُكَياَمٌناَسْنِإُمَلْعَيَال.َمَالَك

جلٱُبَعَت١٥؟ُهَدْعَبُريِصَياَذاَمُُهِربُْخيْنَمَو
ْ
َالُهَّـنَأل،ْمِهيِيْعُيِءَالَُه

ملٱَىلِإُبَهْذَيَفْيَكُمَلْعَي
.»ِةَنيِدَْ

:١٠لاثمأو٤:٥ص٤:٢٢اقولو٢٢:١١و١٠:٣٢لاثمأ

٣:٢٢ص١٥:٢لاثمأو٥:٣ص٧:٢٥ص١٨:٧و١٤
٨:٧و٧:١٤و٦:١٢و

سانلايضريامةمعنلاٌةَمْعِنِميِكَْحلٱِمَفُتاَمِلَك
عوسيمالككلذللاثمنسحأومهتبحمبذتجيومهعنقيو
:٤اقول(»همفنمةجراخلاةمعنلاتاملكنماوبجعت«
٢٢(.
رخآلاضعبلاضقانتلهاجلاتاملكضعبِهِناَعِلَتْبَت
مزليالوهيفخينأبجيناكامولاوحألاقفاويالاملوقيو
.هسفنكبريهنألهوبواجينأسانلا

مظعأرشىلإطيسبرمأنممدقتيٌنوُنُج...ٌةَلاَهَج
هبركتفيملامرخآلايفلوقيفهمالكبهسفنجيهيملكتملانأل
.لوألايف
هلمعيسامبملكتي)١٤ع(َمَالَكْلٱُرِّـثَكُيُلِهاَْجلٱ
يفةراسجلكبملكتيولوهجملبقتسملانأعملبقتسملاب
الهمالكةرثكنموءاملعلالضفأاهمهفيالةضماغرومأ
.ًائيشملعتينأردقيالفملكتللةصرفهريغيطعي

قيرطيفيشملاكةعفنمالببعتهنأل)١٥ع(ْمِهيِيْعُي
.بوقثمسيكيفلاملاعمجولمرلاىلعءانبلاولالضلا
.ىنعملاتاذب»ءالهجلابعت«عمجلالدب»ملعيال«درفملاو

ىلإباهذلانملهسأءيشالِةَنيِدَْملٱَىلِإُبَهْذَيَفْيَك
اللقحلايفوهوهنأوأاهيلإيدؤتتاقرطلالكنألةنيدملا
ضعبلاو.ةيرقلاوأةنيدملايفوهوهتيبىلإبهذيفيكملعي
صالخلاقيرطيفءالهجملاعلااذهءاملعنماوناكنإو
.اهيفاوكلسينأنوديريمهنألكلذو

،ًادَلَوِكُكِلَمَناَكاَذِإُضْرَألٱاَهُتَّـيَأِكَلٌلْيَو١٦«١٦،١٧
يفَنوُلُكْأَيِكُؤاَسَؤُرَو ُضْرَألٱاَهُتَّـيَأِكَلىَبوُط١٧.ِحاَبَّـصلٱِ
يفَنوُلُكْأَيِكُؤاَسَؤُرَو،َءاَفَُرشَنْبٱِكُكِلَمَناَكاَذِإ لٱِ

ْ
ِتْقَو

لِل
ْ
.»ِرْكَّـسلِلَالِةَّـوُق
٥:١١ءايعشإو٣١:٤لاثمأ١٢و٣:٤ءايعشإ

ًانايحأو.ميقاوهيوزاحآوهيوىسنموزاحأكًادَلَوِكُكِلَم
.ماعبحركةفرعملابًادلونوكينسلاغلابناكنإوكلملا

يفَنوُلُكْأَي )٢:١٥لامعأو٥:١١ءايعشإرظنا(ِحاَبَّـصلٱِ
ءاضقللسولجلاتقوءامكحلادنعولمعلاتقوحابصلاو
لسنلابءافرشلااوسيلانهءافرشلاو)١٥:٢ليئومص٢رظنا(
.مهلئاضفبلبطقف

لٱِب١٨«٢٠-١٨
ْ
لٱِلَسَك

ْ
ِّـيلَدَتِبَو،ُفْقَّـسلٱُطِبَْهيِريِثَك

لٱ
ْ
لٱُفِكَيِنْيَدَي

ْ
خلٱَو،ًةَميِلَوَنوُلَمْعَيِكْحِّـضلِل١٩.ُتْيَب

ْ
ُرَْم

لٱُحِّـرَفُت
ْ
لٱاَّـمَأ.َشْيَع

ْ
لٱُلِّـصَحُتَفُةَّـضِف

ْ
ملٱَّـبُسَتَال٢٠.َّـلُك

َكِلَْ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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يفَالَو لٱَّـبُسَتَالَو،َكِرْكِفِ
ْ
يفَّـيِنَغ َْريَطَّـنَأل،َكِعَجْضَمِ

جلٱوُذَو،َتْوَّـصلٱُلُقْنَيِءاَمَّـسلٱ
ْ
.»ِرْمَألٱِبُِربُْخيِحاََن

:١٠٤رومزمو٩:١٣ةاضقو٢:٣ص٣٤-٢٤:٣لاثمأ
:٦كولم٢و٢٣:٥لامعأو٢٢:٢٨جورخ٧:١٢ص١٥
١٢:٣اقولو١٢

فكيامكو)٩:١١سوماعرظنا(تيببةهبشمةكلمملا
اذكهبارخلاىلإكلذلوؤيوءانتعالامدعنمتيبلا
.ءاسؤرلانمءانتعالامدعولسكلانمةكلمملا

مئالونولمعينوملاظلاماكحلا)١٩ع(ُةَّـضِفْلٱاَّـمَأ
ةطساوبكلذومهشيعلجأللاملانوعمجيوًارمخنوبرشيو
.ةوشرلاوملظلا

ضعبيفوةميدقلاكلامملايف)٢٠ع(َكِلَْملٱَّـبُسَتَال
نوركنتممهوناكملكيفسيساوجانمايأيفكلامملا
كلذعمومهنيببيرغالهئاقدصأعمهنأناسنإلانظيو
.كلملاىلإهمالكلقتني

النأةمكحلانمهنأىنعملاوةغلابمِءاَمَّـسلٱَْريَطَّـنَأل
.)٦:١٢كولم٢رظنا(ًاقلطمكلملابسي

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ملٱِهْجَوَىلَعَكَزْبُخِمْرِا١«٦-١
ْ
ٍماَّـيَأَدْعَبُهُدَِجتَكَّـنِإَفِهاَيِ

ُمَلْعَتَتْسَلَكَّـنَأل،ًاضْيَأٍةَيِناَمَثِلَوٍةَعْبَسِلًابيِصَنِطْعَأ٢.ٍَةريِثَك
ألَتْمٱاَذِإ٣.ِضْرَألٱَىلَعُنوُكَيٍَّرشَّـيَأ

َ
ًارَطَمُبُحُّسلٱِت

جلٱَوْحَنُةَرَجَّـشلٱِتَعَقَواَذِإَو.ِضْرَألٱَىلَعُهُقيِرُت
ْ
َوْحَنْوَأِبوَُن

ملٱيِفَفِلاَمِّـشلٱ
ْنَم٤.ُنوُكَتَكاَنُهُةَرَجَّـشلٱُعَقَتُثْيَحِعِضْوَْ

٥.ُدُصَْحيَالَبُحُّسلٱُبِقاَرُيْنَمَو،ُعَرْزَيَالَحيِّـرلٱُدُصْرَي
لٱَفْيَكَالَو،ِحيِّـرلٱُقيِرَطَيِهاَمُمَلْعَتَتْسَلَكَّـنَأاَمَك

ْ
ُماَظِع

يف طَبِ
ْ
حلٱِن

ْ
ُعَنْصَييِذَّـلٱِهللاٱَلاَمْعَأُمَلْعَتَالَكِلٰذَك،َىلُْب

جلٱ
ْ
يف٦.َعيَِم يفَوَكَعْرَزْعَرْزٱِحاَبَّـصلٱِ ملٱِ

،َكَدَيِخْرَتَالِءاَسَْ
اَُمهَالِكَنوُكَيْنَأْوَأ،َكاَذْوَأاَذٰهوُمْنَياَمُُّهيَأُمَلْعَتَالَكَّـنَأل
.»ًءاَوَسِنْيَدِّـيَج
١:٤٢ىّتمو١٩:١٧لاثمأو١٥:١٠ةينثت٣٢:٢٠ءايعشإ
رومزم٦:١٠نييناربعو٦:٩ةيطالغو٩:٨سوثنروك٢و
١٩و٦:١٨سواثوميت١و٦:٣٠اقولو٥:٤٢ىّتمو١١٢:٩
:١ص١٦-١٣٩:١٣رومزم٣:٨انحوي١٢:١صو٨ع
٩:١٠ص٨:١٧و١١و٣:١٠و١٣

هعاونأفالتخاىلعريخلالمعىلإةراشإلاَكَزْبُخِمْرِا
نيركاشلاريغلناسحإلاكةبوغرملاةجيتنلانودبناكنإو
نيعماسلاظعوونيهبتنملاريغىلعةسدقملابتكلاعيزوتو

اوسأييالنأنيلماعلاءالؤهلةعماجلالوقيفنيمهافلاريغوأ
.رهاظلابسحًاثبعناكنإومهلمعرمثنودجيسمهنإف
هناضيفدنعلينلاهايمىلععرزلاىلإةراشإضعبلادجوو
لاسرإمهريغمهفيو.ةريثكمايأدعبداصحلابيتأييذلا
بسكمبةريثكمايأدعبعجرتيتلارحبلايفةيراجتبكارم
بجيهنإ)١٤-١٤:١٢اقولرظنا(لاقفعوسيامأواهباحصأل
.ةأفاكملاهذهىلإرظنالبريخلالمع

بولطملانمرثكأوبولطملايأ)٢ع(ٍةَيِناَمَثِلَوٍةَعْبَسِل
ءاخسلابءاطعلانوكيف)١:٣سوماعو٥:١٩بويأرظنا(
.ةدودحمةرجأكسيلو

دغلانألءاخسلابمويلاءاطعلابجيُمَلْعَتَتْسَلَكَّـنَأل
امكلبقتسملابيطعينأناسنإلانكميالامبرولوهجم
.مويلا

انهةيانكرطملاوبحسلا)٣ع(ُبُحُّسلٱِتَألَتْمٱاَذِإ
رطملاةقارإنمدبالوةرجشلاعوقوكلذكوايالبلانع
كانهةرجشلاعقتثيح«ايالبثودحوةرجشلاعوقوو
هيلعفهملعبالوناسنإلاديبثداوحلاهذهتسيلو»نوكت
نأامكواهنمهفوخلريخلالمعنععنتميالواهبمتهيالنأ
)٤ع(دصحيالبحسلابقاريوحيرلادصرييذلاثراحلا
تابوعصلالكلاوزوًامامتةقفاومةصرفرظتنينماذكه
.ًائيشدصحيالوًائيشلمعيالهنإفريخلالمعياملبق

ريغاهقيرطوةروظنمريغحيرلا)٥ع(ِحيِّـرلٱُقيِرَط
نارمألاناذهوهمأنطبيفدلولانيوكتكلذكوةفورعم
كلسميأ«اهريغوةيعوسيلاةمجرتلايفو.هللاةيانعنالثمي
ةبوعصلاتسيلو»ىلبحلانطبيفماظعلاأشنتفيكوحورلل

حورلاردصميفرثكألابلبطقفدسجلانيوكتةيفيكيف
.هريغنعناسنإلكاهبزاتمييأةيبدألاوةيلقعلاتافصلاو
ُعَمْسَتَو،ُءاَشَتُثْيَحُّبَُهتُحيِّـرلَا«)٣:٨انحوي(عوسيلاق
.ُبَهْذَتَنْيَأَىلِإَالَوِيتْأَتَنْيَأْنِمُمَلْعَتَالَكَّـنِكٰل،اََهتْوَص
قيرطملعنالاننأامكيأ»ِحوُّرلٱَنِمَدِلُوْنَمُّلُكاَذَكٰه
ةيفيكملعنالهتايحردصمودسجلاةدالوملعنالوحيرلا
ءاجرنعةملكلاعرزننأانيلعف.قوفنمةدالولا
سقرمرظنا(فيكملعنالانكنإواهيمنيهللانأبناميإلابو
.قوفنمةدالوللةطساونوكتدقةعورزملاةملكلاو)٤:٢٧

يف يفَو...ِحاَبَّـصلٱِ كتايحلكوًامئاديأ)٦ع(ِءاَسَْملٱِ
ريغوأتناكةقفاومتاقوألالكيفواهرخآىلإاهلوأنم
.ةقفاوم

لُحُروُّنلَا٧«١٠-٧
ْ
لِلٌْريَخَو،ٌو

ْ
.َسْمَّـشلٱاَرُظْنَتْنَأِْنيَنْيَع

لَفًَةريِثَكَنيِنِسُناَسْنِإلٱَشاَعْنِإُهَّـنَأل٨
ْ
لُكاَهيِفْحَرْفَي

ِّـ
،اَه

لَو
ْ
لُّظلٱَماَّـيَأْرَّـكَذَتَي

ْ
٩.ٌلِطاَبِيتْأَياَمُّلُك.ًَةريِثَكُنوُكَتاََّـهنَألِةَم

يفُّباَّـشلٱاَُّهيَأْحَرْفِا لَو،َكِتَثاَدَحِ
ْ
لَقَكَّـُرسَي

ْ
يفَكُب َكِباَبَشِماَّـيَأِ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةعماجلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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يفْكُلْسٱَو لَقِقيِرَطِ
ْ

ِهِذٰهَىلَعُهَّـنَأْمَلْعٱَو،َكْيَنْيَعىَأْرَمِبَوَكِب
لُكِروُمُألٱ

ِّـ
لٱِعِزْنٱَف١٠.ِةَنوُنْيَّـدلٱَىلِإُهللاٱَكِبِيتْأَياَه

ْ
ْنِمَّـمَغ

لَق
ْ

حلٱَّـنَأل،َكِْمَحلْنَعَّـَّـرشلٱِدِعْبَأَو،َكِب
ْ
َباَبَّـشلٱَوَةَثاََد

.»ِنَالِطاَب
:١٥ددع٢:١٠ص١٢:١ص٩:٧ص٧:١١و٦:٥ص
١٤ةيمورو١٢:٤و٣:١٧ص٣١:٧بويأو٣٩
٢:٢٢سواثوميت٢و٧:١سوثنروك٢و

شاعنإةولحةايحلاوةايحلاوهسمشلاورونلارظن
يهوتوملايهةملظلامايأوةليلقوأةريثكنينسناسنإلا
هنألطابلبقتسملابيأيتأياملكو.ةياهنالباهنألةريثك
ةعماجلالوقيوحرفالبءامدقلاداقتعابسحولوهجم
ًاعيرسلوزتيأةلطاباهنألهتثادحيفحرفينأباشلل
النأبجيهذهكةيصوو.لوزتاملبقاهيفحرفينأهيلعف
ىلعسكعلابلبةعالخلاوركسلاىلعباشلالمحت
.باسحلامويلدادعتسالاوةمكحلاووحصلاولادتعالا
ىوقتبًاديجًالامعتساتاريخلالامعتسابوهيقيقحلاحرفلاو
رظنا(ةلبقملاهللاةنونيدبنوحرفيءايقتألادوهيلاناكو.هللا
َءاَج.َءاَجُهَّـنَألِّـبَّـرلٱَماَمَأ...ْمَّـَنَرتَتِل«)١٣-٩٦:١٠رومزم
ملٱُنيِدَي.َضْرَألٱَنيِدَيِل

لٱِبَةَنوُكْسَْ
ْ
.»ِهِتَناَمَأِبَبوُعُّشلٱَوِلْدَع

يفْكُلْسٱَو ١٥:٣٩ددعلارفسيف)٩ع(َكِبْلَقِقيِرَطِ
ةعماجلاةيصونأضعبلامهفيف»ْمُكِبوُلُقَءاَرَوَنوُفوُطَتَال«
يفكلسانايصعلاترتخاوراذنإلاتضفراذإ«ىنعملاومكهت
نأحجرألاو»خلاملعانكلوءاشتامكلمعاوكبلققرط
يفكلسينأباشلانكميفةسدقمةايحلاحارفأنأىنعملا

ىلإليميالفةيدبألاوهللافوخهبلقيفناكاذإهبلققرط
.ةيطخلا

)١٠ع(َكِمَْحلْنَعَّـَّـرشلٱِدِعْبَأَو،َكِبْلَقْنِمَّـمَغْلٱِعِزْنٱَف
اياطخلاضعبو)١٥:١٩ىّتمرظنا(بلقلانماياطخلالك
مدعنمنوكيمغلاو.ىنزلاوركسلاكدسجلايفًاعونرثؤت
دقحلاودسحلادوجووأسانللةبحملامدعوأهللاابناميإلا

حرفييكلاهلكهذهعزنينأباشلاىلعفخلابلقلايف
.ًايقيقحًاحرف

فوخالببابشلايأِنَالِطاَبَباَبَّـشلٱَوَةَثاَدَْحلٱَّـنَأل
سدقملابابشلانكلوةرارماهرخآوةيتقوهحارفأيذلاهللا

.اهبابشةسينكلارخفو.عفانومّركموليمج

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَكَقِلاَخْرُكْذٱَف«١ ِّـَّـرشلٱُماَّـيَأَِيتْأَتْنَأَلْبَق،َكِباَبَشِماَّـيَأِ
.»ٌروُُرساَهيِفِيلَسْيَل:ُلوُقَتْذِإَنيِنِّـسلٱَءيَِجتْوَأ

ص١١٩:٥٥و٦٣:٦رومزمو٤:١٤ايمحنو٨:١٨ةينثت
١٩:٣٥ليئومص٢و١١:٨

ماركإلاودوجسلاقحتسيقلاخلانأل)١(َكَقِلاَخْرُكْذٱ
ينتعينمًاضيألبطقفقلاخلاوهسيلوةبحملاوةعاطلاو
لضفأقحتسيهنأل)٢(هدالوأببأكماودلاىلعناسنإلاب
لبةايحلانمطقفاياقبلاهلمدقتنأقيليالفناسنإللام
حرفالوهللانمةيقيقحلاحارفألالكنأل)٣(.اهتروكاب

اهلكنوكتلهللانوكتاهلكةايحلانأبجيفةيطخلابيقيقح
هبابشيفهقلاخركذيالنمواهرخآىلإاهلوأنمًاحرف
نملرشمايأةخوخيشلامايأنأل)٤(ةميظعةراسخرسخي
ىوقلافعضتةخوخيشلابهنإفهبابشيفهقلاخركذيال
دئاوعلاكرتبعصيوظعولامالكرثؤيالوةيلقعلاوةيدسجلا
ملاعلاحارفأنألهذهكةيصوىلإباشلاجاتحيف.ةريرشلا

اهاريامكحرفاهلكوةليوطةايحلاوهدنعةذيذلوةديدج
.هللاىلإرقتفيهنأبرعشيالفهنّمطتهتحصوهتوقو

لٱَوُروُّنلٱَوُسْمَّـشلٱُمِلْظُتاَمَلْبَق«٢
ْ
،ُموُجُّنلٱَوُرَمَق

ملٱَدْعَبُبُحُّسلٱُعِجْرَتَو
.»ِرَطَْ

٣:١٥ليئويو٨و٣٢:٧لايقزحو١٣:١٠و٥:٣٠ءايعشإ
٢٤:٢٩ىّتمو

ذإةفلتخمتاهيبشتبةخوخيشلافصو٨-٢تايآلايف
رورسلاوةايحلانعةيانكموجنلاورمقلاورونلاوسمشلا
نعةيانكاهباجحناو)٣٢:٧لايقزحو١٣:١٠ءايعشإرظنا(
ايالبلاىلإريشتبحسلاو.توملامودقورورسلالاوز
الفةلصاوتمايالبىلإريشيرطملادعببحسلاعوجرو
.ىرخأهيتأتىتحةدحاونمناسنإلاصلخي

يف«٣ لٱُةَظَفَحِهيِفُعَزْعَزَتَيٍمْوَيِ
ْ
ُلاَجِرىَّـوَلَتَتَو،ِتْيَب

لٱ
ْ
َنِمُرِظاَوَّـنلٱُمِلْظُتَو،ْتَّـلَقاََّـهنَألُنِحاَوَّـطلٱُلُطْبَتَو،ِةَّـوُق
.»ِكيِباَبَّـشلٱ

ليئومص١و٤٨:١٠و٢٧:١نيوكت٣٨:٦و٣٥:١٤رومزم
٣:٢

ناعارذلاتيبلاةظفحوتيببناسنإلادسجلّثمُي
فاجتراوتوملايأودعمودقتيبلاةظفحعزعزتو
ةوقلناكونالجرلاةوقلالاجروفعضلاةجيتننيعارذلا
رومزمرظنا(ةميدقلابورحلايفيصوصخرابتعانيلجرلا

كيبابشلانمرظاونلاوسارضألانحاوطلاو)١٤٧:١٠
.نانيعلا

ألَا
َ

ةعماجلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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يفُباَوْبَألٱُقَلْغُتَو«٤ ُتْوَصُضِفَخْنَيَنيِح.ِقوُّسلٱِ
ملٱ
ْ
طِ
ْ
لٱِتْوَصِلُموُقَيَوِةَنَح

ْ
لٱِتاَنَبُّلُكُّطَُحتَوِروُفْصُع

ْ
.»ِءاَنِغ

:١٩ليئومص٢و١٨:٢٢ايؤرو٢٥:١٠ايمرإ١٤١:٣رومزم
٣٥

نينذألاورونلالوخدلنينيعلاكهبلخدُيامباوبألا
لوخدلنيراخنملاوماعطلالوخدلنيتفشلاوتوصلالوخدل
خيشلاىمعينيحقلغُتباوبألاهذهو.حئاورلاوءاوهلا
ةلقنمةنحطملاتوصضفخنيوهسارضأدقفيوشرطيو
.بجيامكملكتيالوغضمينأخيشلاردقيالفسارضألا
.تيبلاهيباشتتهتناانهو

دنعًاركابموقيفهمونبقلقيِروُفْصُعْلٱِتْوَصِلُموُقَيَو
نمظقيتسيهنأوأروفصعلاتوصًالوأعمسُينيحرجفلا
.روفصعتوصكضفخنمتوص
)١٩:٣٥ليئومص٢(دوادليالزربلاقِءاَنِغْلٱِتاَنَب

ملٱَتاَوْصَأًاضْيَأُعَمْسَأْلَه«
ملٱَوَنيِّـنَغُْ

هدقفلخيشلاو»ِتاَيِّـنَغُْ
.تاوصألابنابشلاكذتلينأردقيالعمسلا

لٱَنِمَنوُفاََخيًاضْيَأَو«٥
ْ
يفَو،ِيلاَع طلٱِ

للٱَو،ٌلاَوْهَأِقيِرَّـ
ُزْوَّـ

جلٱَو،ُرِهْزُي
ْ
َناَسْنِإلٱَّـنَأل.ُلُطْبَتُةَوْهَّـشلٱَو،ُلَقْثَتْسُيُبُدُْن

يفَنوُفوُطَيَنوُبِداَّـنلٱَو،ِّـيِدَبَألٱِهِتْيَبَىلِإٌبِهاَذ .»ِقوُّسلٱِ
٩:١٧ايمرإو٥٠:١٠نيوكت٣٠:٢٣و١٧:١٣بويأ

دعصينأهفعضنمخيشلاردقيالِيلاَعْلٱَنِمَنوُفاََخي
مهوتيوتابوعصلامّظعيًارفسدصقاذإولاعناكمىلإ
.هيلعليقثباشلاىلعًانيهناكاموًالاوهأ

رظنمكهرظنمنوكيفقروياملبقزوللارهزيُرِهْزُيُزْوَّـللٱَو
يتلاةلجعلاىلإًاضيأانهةراشإلالعلوبئاشلاخيشلاسأر
راهزألاةركبملاراجشألانمزوللانألتوملاوبيشلايتأياهب
.)باتكلاسوماق(

رظنا(ريغصلكبدنجلابلّثمُيُلَقْثَتْسُيُبُدْنُْجلٱَو
يفاَّـنُكَف«)١٣:٣٣ددع جلٱَكاَنِنُيْعَأِ

ْ
بدنجلايأ»ِداََر

جلٱ«)٤٠:٢٢ءايعشإ(و
ْ
اَُهناَّـكُسَوِضْرَألٱِةَرُكَىلَعُسِلَا

جلٱَك
ْ
.»ِبُدُْن
نمهريغالوماعطلاخيشلايهتشيالُلُطْبَتُةَوْهَّـشلٱَو
فَصَألابةيلصألاةملكلانومجرتيضعبلاوةيدسجلاتاذللا
تابنلااذهمعاربوراّبقلاةماعلادنعوريكلارجشيأ
جيهيولفلفلاكداحيرطعاهمعطوماعطلايفةلمعتسم
التاراهبلاوةمعطألانسحأنأىنعملاولكأللةيلباقلا

رشققشني«ةيعوسيلاةمجرتلابوخيشلايفةيلباقلاييحت
طقسيامكهمايألمكتامنيحناسنإلاطقسييأ»فصألا
.هرشققشنيامنيحفصألارزب

ديبعونصملاريغتيبلاديدجلادهعلابوربقلاِّـيِدَبَألٱِهِتْيَب
رظنا(نينمؤمللةدعملالزانملاو)٥:١سوثنروك٢رظنا(
)١١:١٦نييناربعرظنا(يوامسلانطولاو)١٤:٢انحوي
.)٢١:٢ايؤررظنا(ةديدجلاميلشروأةسدقملاةنيدملاو

شعنلانوعبتينوبدانلاناك.نفدلافصوَنوُبِداَّـنلٱ
مهتعنصءاسنوًالاجراوناكًانايحأو)٧:١٢اقولرظنا(
ةليوطيثارمتيملانوثريًانايحأوةرجأمهلوبدنلا
عراوشلايفمهنأك»نوفوطيس«ال»نوفوطي«ليق.ةيرعشو
.مهترجأيفًاعمطهتافونورظنتسمخيشلاتيبلوح

لٱُلْبَحُمِصَفْنَياَمَلْبَق«٦
ْ
ُزوُكُقِحَسْنَيْوَأ،ِةَّـضِف

جلٱُِرسَكْنَتْوَأ،ِبَهَّـذلٱ
ْ
لٱَىلَعُةَّـَر

ْ
لٱُفِصَقْنَتْوَأ،ِْنيَع

ْ
َدْنِعُةَرَكَب

لٱ
ْ
.»ِرْئِب
٣و٤:٢ايركز

لبقكقلاخركذا«يأِةَّـضِفْلٱُلْبَحُمِصَفْنَياَمَلْبَق
رظنا(ةرانملاسأرىلعتيزلاءاعووهزوكلا.»توملامودق
جارسلاو.جارسلاىلإتيزلالزنيهنمو)٦-٤:٢ايركز
هجارسوزوكلاقلعيءاينغألاتويبيفو.ةايحلانعهبىنكُي
ةضفلانمكالسأهيفلبحوأةضفلانملبحبفقسلاىلإ
اذهورونلايفطنيورسكنيوزوكلاعقيلبحلامصفنااذإف
.ناسنإلاتوملثمي

ذخأيامكوةايحلالثميرونلاكءاملاوِْنيَعْلٱَىلَعُةَّـرَْجلٱ
هللانمهتايحذخأياذكهةرجيفنيعلانمءاملاناسنإلا
ردصمنعناسنإلالاصفنايأتوملالثميةرجلارسكو
.)٣٦:٩رومزمرظنا(ةايحلا

رظنا(راخوسيفرئبلاكةقيمعرئبلاِرْئِبْلٱَدْنِعُةَرَكَبْلٱ
لجألةركبلاوولدولبحءاملالاشتنالمزليف)٤:١١انحوي
لاثمانهوولدلاولبحلاطقسةركبلاتفصقنااذإولبحلا
وهوبلقللًالاثمهيفضعبلاىريو.ناسنإلاتوملرخآ
جرخيومدلاهيتأيفهبةقلعتمدسجلاقورعنأامبةركبلاك
.هنم

ُحوُّرلٱُعِجْرَتَو،َناَكاَمَكِضْرَألٱَىلِإُبَاُّرتلٱُعِجْرَيَف«٧
.»اَهاَطْعَأيِذَّـلٱِهللاٱَىلِإ

:١٠٤رومزمو٣٤:١٥بويأو٣:١٩نيوكتو٣:٢٠ص
:٧لامعأو٢٣:٤٦اقولو٣٤:١٤بويأو٣:٢١ص٢٩
١٢:١ايركزو٢٧:١٦ءايعشإو٢٧:١٦و١٦:٢٢ددع٥٩

لٱيِنَبَحوُرُمَلْعَيْنَم«٣:٢١يفةعماجلالاق
ْ
ْلَهَِرشَب

لٱَحوُرَو،ٍقْوَفَىلِإُدَعْصَتَيِه
ْ
،َلَفْسَأَىلِإُلِزْنَتَيِهْلَهِةَميِهَب

ةايحلابهؤاجروهللاابهناميإرهظفانهامأو»ِضْرَألٱَىلِإ

ألَا
َ
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هللاةروصىلعقولخموهلبةميهبلاكناسنإلاسيلفةيدبألا
دسجلالالحنادعبهللاىلإاهعوجروسفنلاءاقبنمدبالف
.توملادعبهتيلوؤسموناسنإلاةيتاذىقبتو

.)٣:١٩و٢:٧نيوكترظنا(ِضْرَألٱَىلِإُباَُّرتلٱُعِجْرَيَف

جلٱَلاَقِليِطاَبَألٱُلِطاَب«٨
ْ
لٱ:ُةَعِمَا

ْ
.»ٌلِطاَبُّلُك

١:٢ص

يفنكلوهلوأيفهلاقامهرفسرخآيفلاقٌلِطاَبُّلُكْلٱ
اذهيفةيدسجلاناسنإلاةايحىلإرظنلاناكرفسلالوأ
امقباطيهلوقوةيدبألاىلإًاضيأرظنفهرخآيفامأوملاعلا
تاريخلاعيمجنإف)١٨و٤:١٧سوثنروك١(يفسلوبهلاق
.ةيوامسلاوةيدبألاءايشألاىلإةبسنلابءيشالكةيدسجلا

جلٱَّـنَأَيِقَب٩«١٤-٩
ْ
َمَّـلَعًاضْيَأَو،ًاميِكَحَناَكَةَعِمَا

لِعَبْعَّـشلٱ
ْ
جلَا١٠.ًَةريِثَكًالاَثْمَأَنَقْتَأَوَثَحَبَوَنَزَوَو،ًام

ْ
ُةَعِمَا

ِتاَمِلَك،ِةَماَقِتْسالٱِبًةَبوُتْكَمًةَّـِرسُمٍتاَمِلَكَِدَجيْنَأَبَلَط
حلٱُمَالَك١١.ٍّقَح

ْ
ملٱَكِءاَمَُك

ُباَبْرَأ،ٍةَزِرَغْنُمٍداَتْوَأَكَو،ِسِخاَنَْ
جلٱ
ْ
اَذٰهْنِمَف،َيِقَبَو١٢.ٍدِحاَوٍعاَرْنِمْتَيِطْعُأْدَق،ِتاَعاََم

هنَالٍَةريِثَكٍبُتُكِلَمَعِل:ْرَّـذََحتيِنْبٱاَي دلٱَو،َةَياَِ
لٱُسْرَّـ

ْ
ُريِثَك

لِلٌبَعَت
ْ

لَف١٣.ِدَسَج
ْ
لُكِرْمَألٱَماَتِخْعَمْسَن

ِّـ
ْظَفْحٱَوَهللاٱِقَّـتٱ:ِه

َّـلُكُِرضُْحيَهللاٱَّـنَأل١٤.ُهُّلُكُناَسْنِإلٱَوُهاَذٰهَّـنَأل،ُهاَياَصَو
.»ًاَّرشْوَأًاْريَخَناَكْنِإ،ٍّيِفَخِّـلُكَىلَع،ِةَنوُنْيَّـدلٱَىلِإٍلَمَع
٧:٥ص٢١و٢٢:٢٠لاثمأ١٠:٣٢لاثمأ٤:٣٢كولم١
٩:٨ارزع٢:٣٧لامعأ٢٢:١٧و١:٦لاثمأو١:١٢و
:٣ص١:١٨ص٢٣و٤:٣٢كولم١و٢٢:٢٣ءايعشإو
:١٠ةينثت٤:٢ةينثتو٨:٥ص٨:١٢و٧:١٨و٥:٧و١٤
ةيمورو١٢:٢٦ىّتمو١١:٩و٣:١٧ص٦:٨اخيمو١٢
٤:٥سوثنروك١و٢:١٦

هذهنأضعبلالوقي.رفسلاةمتاختايآلاهذهيف
ملكتيهنألةعماجلانمسيلورخآبتاكنمقحلمتايآلا
هتافيلأتوهتفيظووهتمكحركذيوبئاغكةعماجلانع
ضرتعنالةعماجلانمهلكمالكلانإانلقاذإو.هتماقتساو
ًاعبطوًاملعمناكهنألميكحهنأهسفننعلاقاذإهيلع
ربكأهنأمهركذينأهلزوجيوًاملعهذيمالتنمربكأناك
اولبقيوهمالكىلإاوهبتنينأمهيلعبجيفًارابتخامهنم
.هحئاصن

نأكشالولاثمأرفسلااذهيفًةَريِثَكًالاَثْمَأَنَقْتَأ
سيلو.سدقملاباتكلايفةنمضتملاريغًالاثمأنقتأةعماجلا
رفسيهاهيلإراشملالاثمألانإلوقننأةرورضلانم
.رفسلاكلذفلؤموهةعماجلانأالولاثمألا

مالكلاناقتإيفبعتودهتجا)١٠ع(َبَلَطُةَعِماَْجلَا
الهنكلوطلغلانمهظفحيوبتاكلاطشنييحولانإف
.ءاشنإلايفبعتلاوداهتجالانمهظفحي

ًارسمساسنملاسيل)١١ع()سيسانملا(ِسِخاَنَْملٱَك
هنألهللامالكاذكهوبجاولالمعلاىلعهكرحيهنكلوروثلل
لمعلاىلعكّرحيوةبوتلاىلإداتقيوةيطخلاىلعتكبي
:٢٦لامعأرظنا(مواقملارضتلبهللامالكرضتالةمواقملاو
١٤(.
ءاسؤرمه)١١ع(تاعامجلابابرأنأنومهفيضعبلاو
مهنأل)١(داتوأكمهوخويشلاوةبتكلاوةنهكلاكبعشلا
مهنمومهبقلعتيبعشلانأل)٢(مهميلعتيفنوتباث
مهريغلوقيو.)٢٤و٢٢:٢٣ءايعشإرظنا(ريبدتلاوداشرإلا
ءامكحلامالكلوقلاو.ميلعتلاولاوقألايهتاعامجلانإ
لوقلاوظاعولاكًاهافشنيملكتملاىلإريشيسيسانمك
اوعمجواوبتكنيذلاىلإريشيتاعامجلابابرأةزرغنمداتوأك
اهبقلعتيوةتباثمهلاوقأنألداتوأكمهوءامكحلالاوقأ
.صالخلابءاجرلا

يألوألاريسفتلابجومبٍدِحاَوٍعاَرْنِمْتَيِطْعُأْدَق
وهدحاولايعارلاوبعشلاءاسؤرمهتاعامجلابابرأنأ
رظنا(كولملانمهريغوناميلسكباّتكلاونيملكتملاسيئر
نأيأيناثلاريسفتلابجومبو)٣:١٥و٢:٨ايمرإ
ةاعرلايعاروههللا.ةديفملاوقأتاعامجيهتاعامجلا
سوثنروك١و٨٠:١و٢٣:١رومزمرظنا(نيدشرملادشرمو
.)٥:٤سرطب١و١١و١:٨انحويو١١-١٢:١

رفسيفًاريثكيتأييذلابقللااذه)١٢ع(يِنْبٱاَي
نوكيملعملكنأبجيوانهالإرفسلااذهبتأيمللاثمألا
.دلاوكهذيمالتل

.هركذيتأيساممْرَّـذََحت
يفامكبتكةعماجلامايأيفنكيملٍةَريِثَكٍبُتُكِلَمَعِل
اهلكاهسردينأديرينملددعلاةريثكتناككلذعموانمايأ
ملاهنألةياهناهلسيلو.اهتاضقانمنيبقفويواهميلعتمهفيو
نأناسنإلاديرياملكتملعالولكاشملاعيمجلحت
نمرذحتينأينباايلوقلاببطاخملائراقلاىلعفهفرعي
.لكشملكلحتبتكلانأنظلا

يفسردلانمبعتلاناكِدَسَجْلِلٌبَعَتُريِثَكْلٱُسْرَّـدلٱ
ملوةيّطخاهلكتناكبتكلانأامبمويلانمرثكأميدقلا
باتكلاسردنألةغلابمانهو.بجيامكًايرقمطخلانكي
نوكيالفتقولمعللوتقوسردلل)١(مهفناننكلوديفم
نمىلع)٢(سردللتقولالكالولمعللتقولالك
بتكةعلاطمنألاهريغكرتبةديفملابتكلاراتخينأسردي
وهولمأتالبةريثكبتكةعلاطمنملضفأقيقدتلابةليلق
.مضهالبريثكلكأك

ألَا
َ
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ةيدسجلاحارفألاودجملاوىنغلايفثحبةعماجلاناك
هللااياصوظفحوىوقتلانأثحبلاماتخومولعلاوةمكحلاو
ًارشفاخيالهللايقتينمنأل)١٣ع(ريخلكنانمضتي
نمريخلكنألءيشلكهلو)٣٩و٨:٣٨ةيموررظنا(
نمناسنإلاريخسيلو)٢٣-٣:٢١سوثنروك١رظنا(هللا
نملبةيلقعلاوةيدسجلاهتوقنمالوهمولعنمالوهلام
.هاوقت

نإفةيبلقلاناسنإلاةلاحىلعليلداياصولاظفحو
ةيبلقلاةعاطلاومودخمللةبحملاىلعليلدةيرايتخالاةمدخلا
.عاطملابناميإلاىلعليلد

جايسكاهنألاهيلعهللاركشيواياصولاظفحيميهفلكو
:٢٢ةينثترظنا(تيبلاحطسلطئاحكولالضلانمهظفحي
.هناكمىلإهيدهيقيرطللليلدوطوقسلانمهظفحي)٢

ًايلجرهظي)١٤ع(ِةَنوُنْيَّـدلٱَىلِإٍلَمَعَّـلُكُِرضُْحيَهللاٱَّـنَأل
توملادعبةيتآلاةنونيدلافرعةعماجلانألوقلااذهنم
.اهيفبيرلاىلعلدتلاوقأضعبرفسلااذهيفناكنإو
)٢٤:٢٥لامعأرظنا(ةيتآلاةنونيدلانمرارشألافاخيامكو
نمهولمعامىلعمهيزاجيسهللانألحرفبنونمؤملااهرظتني
مهيبأمامأمهبفرتعيسيذلاحيسملابمهاياطخرفغيوريخلا
.مهادفومهبحأيذلاعوسيوهنايدلاو

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

Germany

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

ألَا
َ
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