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

٤................لوصفةعبساهيفو:ةمدقملا
٤.............رفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
رفسلااذهتالمتشميف:يناثلالصفلا

٤.....................ماعلاهدصقمو
٥..........رفسلااذهيمسقيف:ثلاثلالصفلا
٦.........رفسلااذهةباتكنمزيف:عبارلالصفلا
٦..........رفسلااذهبتاكيف:سماخلالصفلا
٧..........رفسلااذهقدصيف:سداسلالصفلا
٨..........جورخلارفسلاوحأيف:عباسلالصفلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٩........................ُلَّـو

٩...مهلديدجلاكلملاملظورصميفنييليئارسإلاةدايز

ألَا
َ

١٢........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
١٢.............هينسلوأوهبيذهتوىسومةدالو

ألَا
َ

١٦.......................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٢١........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٢٦......................ُسِمَا
ليقثتلاهتدايزونوعرفىلإلوألاىسوملوخد

٢٦....................نييليئارسإلاىلع

ألَا
َ

٢٩......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٢٩.............اهعيسوتوىسوملهدوهعهللاديدجت

٣٠..................نوعرفىلإةيناثلاةلاسرلا
٣١........................ىسومةريشع
٣١............................بوقعي
٣٣..................نوعرفىلإةيناثلاةلاسرلا

ألَا
َ

٣٣.......................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص
٣٥.................٢١ىلإ١٤عىلوألاةبرضلا

ألَا
َ

٣٧.......................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص
٣٧..................٤ىلإ١عةيناثلاةبرضلا
٣٩..................٢١و٢٠عةعبارلاةبرضلا

ألَا
َ

٤١.......................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص
٤١.................٣ىلإ١عةسماخلاةبرضلا
٤١................١٠ىلإ٨عةسداسلاةبرضلا
٤٢................١٩ىلإ٣عةعباسلاةبرضلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٤٥.......................ُِرشاَع
٤٥..................٤ىلإ١عةنماثلاةبرضلا
٤٩................٢٣ىلإ٢١عةعساتلاةبرضلا
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ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٥٠...................ََرشَعيِداَْ

٥٠...................ةرشاعلاةبرضلابنالعإ

ألَا
َ

٥٢....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
٥٢................هرومأبيترتوحصفلانييعت
٥٦.........................لوألاحصفلا
٥٧.................٣٠و٢٩عةرشاعلاةبرضلا
٥٧.....................نييليئارسإلاقالطإ
رصميفمهتبرغتقومهددعونييليئارسإلالاحترا

٥٨.....................٤١ىلإ٣٧ع
٥٩...............٥١ىلإ٤٣عحصفلايفمالك

ألَا
َ

٦٠...................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
٦٠...............ءادفلاةعيرشوراكبألاسيدقت
٦٢...................رفسلاةهجبهللاةيانع
٦٣.......................ريسلافانئتسا

ألَا
َ

٦٣....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٦٣.............رمحألارحبلازايتجاونوعرفعابتا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٦٨..................ََرشَعُسِمَا
٦٨.........................ىسومةينغأ
٧٢.....٢٧ىلإ٢٢عميليإىلإرمحألارحبلانمرفسلا

ألَا
َ

٧٣..................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٧٣................ّنملالوزنوميليإنمرفسلا

ألَا
َ

٧٨....................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
٧٨......قيلامعةبراحموميديفريفليئارسإينبرمذت

ألَا
َ

٨١....................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
٨١.........................نورثيةرايز

ألَا
َ

٨٤...................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
٨٤.............انيسروطىلعبعشللهللاروهظ
٨٨......٢٥ىلإ٢١عبارتقالانمبعشللهللاريذحت

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٨٨......................َنوُْرشِع
٨٨........................رشعلااياصولا
٩٣.......٢١ىلإ١٨عبعشلارايتخابىسومطسوت
٩٤.................٢٦ىلإ٢٢عدهعلاباتك
٩٤..............ةدابعلاونيدلابةقلعتملاعئارشلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
٩٥................َنوُْرشِع

٩٥..............ناسنإلاقوقحبةقلعتملاةعيرشلا
٩٩..............٣٦ىلإ٣٣عتاينتقملاةعيرش

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٩٩.................َنوُْرشِع
١٠١................٣١ىلإ١٦عةقرفتمعئارش

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

١٠٤...............َنوُْرشِع
١٠٥........................موسرلاةعيرش
هدهعاوظفحاذإنييليئارسإللهللاديعاوم

١٠٧......................٢٣ىلإ٢٠ع

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

١٠٩................َنوُْرشِع
١٠٩..........................دهعلالوبق

١١١........١٨ىلإ١٢عةيناثءانيسىلإىسومدوعص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

١١٢..............َنوُْرشِع
١١٢.................ةنهكلاوسدقمللمّدقيام
١١٤.......................هيفاموسدقملا
١١٤............................توباتلا
١١٥ءاطغلا
١١٦..............٣٠ىلإ٢٣عهوجولازبخةدئام
١١٧................٣٩ىلإ٣١عةيبهذلاةرانملا

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

١١٨..............َنوُْرشِع
١١٨..........٦ىلإ١عًالامجإةميخلاوأنكسملا)١(
١١٩.....١٣ىلإ٧عىزعملارعشنميناثلاءاطغلا)٢(
١٢٠................١٤عنايجراخلانآطغلا)٣(
١٢٠.............٣٠ىلإ١٥عةميخلاناردج)٤(
١٢١............٣٣ىلإ٣١عهعضووباجحلا)٥(
١٢٢...............٣٥و٣٤عثاثألاعضو)٦(
١٢٢...........٣٧و٣٦علخدملاىلعقلعام)٧(

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

١٢٣...............َنوُْرشِع
١٢٣..................٨ىلإ١عةقرحملاحبذم
١٢٤...................١٨ىلإ٩عةميخلاراد
١٢٥.....................١٩عداتوألاوةينآلا
١٢٥...................٢١و٢٠عجرسلاتيز

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

١٢٦................َنوُْرشِع
داشرإلاوتونهكللهئانبأونوراهنييعت

١٢٦....................ةمدخلاهوجوىلإ
١٢٧...............١٢ىلإ٦ع)دوفألاوأ(ءادرلا
١٢٨....................٣٠ىلإ١٣عةردصلا
١٣٠..................٣٥ىلإ٣١عءادرلاةبج

١٣١...................٣٨ىلإ٣٦عةمامعلا
١٣١...................٣٩عةيلخادلاباوثألا
١٣١...............٤٣ىلإ٤٠عةيلخادلاةقطنملا
١٣٢.................ةيتونهكلاةمدخلاتاسبولم

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

١٣٢...............َنوُْرشِع
١٣٢....................ةنهكلاسيدقتةروص
١٣٦......ةسدقملابايثلاواهعفروتامدقتلاديدرتةعيرش
١٣٦...................ةسدقملاتامدقتلاةميلو
١٣٦............تارمعبسسدقملالافتحالاراركت

هروضحبهللادعووةيمويلاةحيبذلاةعيرش
١٣٧......................٤٢ىلإ٣٨ع
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ألَا
َ

١٣٨......................َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
١٣٨.........................روخبلاحبذم
١٣٩........................سوفنلاةيدف
١٤٠......................ةيساحنلاةضحرملا
١٤١...................سدقملاتيزلابيكرت
١٤٢...................سدقملاروخبلابيكرت

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
١٤٣................َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

١٤٣...........١١ىلإ١عبآيلوهأوليئلصبنييعت
١٤٤....١٧ىلإ١٢عهسّندييذلاءازجوتبسلاةعيرش

١٤٥....................ةداهشلايحولءاطعإ

ألَا
َ

١٤٥.................َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
١٤٥.......................يبهذلالجعلا
١٤٧.......................ىسوملهللاهيبنت
١٤٨..................هللاوفعوىسومباوج
١٤٨...ةينثولاةدابعلاهلاطبإوءانيسروطنمىسوملوزن
لجعلاةدابعىلعبعشلايفىسومةعافش

١٥٠.....................٣٥ىلإ٣٠ع

ألَا
َ

١٥١................َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
١٥١.........٦ىلإ١عهايإهللاكرتلبعشلاعضاوت
١٥٢.....١١ىلإ٧عةيتقوعامتجاةميخىسومبصن
هعمدعصيهللانأبىسوملدعولاديدجت

١٥٣......................١٧ىلإ١٢ع
هايإهللاةباجإوهللادجمىرينأىسومبلط

١٥٤......................٢٣ىلإ١٨ع

ألَا
َ

١٥٥.................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
١٥٥...........٤ىلإ١عدهعلاديدجتلدادعتسالا
١٥٥.......٨ىلإ٥عهدجمىرينأىسوملهللاحامس
١٥٩.....نيرخآلانيحوللابءانيسروطنمىسوملوزن

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٦٠...............َنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا
١٦٠..............٣ىلإ١عتبسلاةيصوراركت
١٦١....لمعلاىلعةدعاسملاوتامدقتلايفبعشلاةريغ

١٦٢....٣٥ىلإ٣٠علمعلايفبآيلوهأوليئلصبعورش

ألَا
َ

١٦٢...............َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
١٦٢.............بعشلاءاخسولمعلايفعورشلا
١٦٣..........................ةميخلاءانب

ألَا
َ

١٦٤................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٦٥................َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ىلعقفنأيذلاساحنلاوةضفلاوبهذلاغلبم

١٦٦......................ةداهشلاةميخ

ألَا
َ

١٦٨................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
١٦٨..............٣ىلإ١عةسدقملابايثلاعنص
اهايإهناسحتساوىسومىلعتاعونصملاضرع

١٦٩......................٤٣ىلإ٣٣ع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ

١٧٠......................َنوُعَبْر
١٧٠...............٨ىلإ١عةميخلاةماقإميلعت
ةنهكلاوةميخلاسيدقتبقلعتملاميلعتلا

١٧١......................١٥ىلإ٩ع
١٧١.........................نكسملاةماقإ
١٧٣................ةميخلاىلعبرلاءاهبلولح

١٧٣..................جورخلارفسللوأقحلم

١٧٤..................جورخلارفسبٍناثقحلم



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

لوصفةعبساهيفو:ةمدقملا

رفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
وأةملكباهنملكىمسُيةيناربعلايفةسمخلارافسألا
ةيمستكرفسلالوأيفيتلاتاملكلانمةملكىلعديزيام
نيتملكلانيتاهنإف)ءدبلايفيأ(»تيشارب«نيوكتلارفس
هذهويأ(»تومشهلإو«جورخلارفسو.همالكلوأ
يأ(»أرقيو«نييواللارفسو.هلوأتاملكلاهذهو)ءامسأ
دنعةلوهجمءامسألاهذهتناكاملنكلو.اذكهو)اعدو
ءامسألاهذهلدبةينانويلاىلإةاروتلاومجرتمراتخانيينانويلا
نأشلايذعوضوملابرفسلااومسفنوينانويلااهمهفيءامسأ
ينبجورخبهثداوحقلعتتيناثلارفسلاناكاملو.هيف
انتمجرتيفانيرجوجورخلارفسبهومسرصمنمليئارسإ
.مهننسىلعةيبرعلا

رفسلااذهتالمتشميف:يناثلالصفلا
ماعلاهدصقمو

رصمنمليئارسإينبجورخرفسلااذهعوضومنإ
نإف.هيفماعلادصقملاالوهتالمتشملكسيلكلذنكل
مظعأنمونييليئارسإلاخيراتهيفبتاكلاتاياغمظعأنم
عمءابآللهللادعومامتإتاجردلوأنايبىمظعلاتاياغلا
ةليبقىلإتيبنممهئوشنقيرطونييليئارسإلاومننايب
نييليئارسإلاانلكرتنيوكتلارفسنإف.ةمأىلإةليبقنمو
يفلأىلعديزتةمأانلمهكرتجورخلاو)١:٢٢نيوكت(ًاتيب
)٢٤-١٨:٢١جورخ(نيينوناقءاسؤرتحتسفنفلأ
كنإف.ءاضقوةعيرشوتونهكوررقمةدابعماظنلهأو
)٣٣:١٣ص(يفمهارتوًاتيب)١:١٠٦ص(يفمهدجت
:٤٠ص(عامتجالاةميخبرلادجملوخدبو.هللابعش

هبعشنيبنكسيوهواهكلمهللاةكلمممهنوكمث)٣٤
اهسأرهتلبقةمألاكلتنإو.ًادئاقوًادشرموًاطلستم
كلذىلإتلظاهنإمعن.)١٩:٦ص(هلةكلممتراصو
ةعيرشبةطوبرمةمأتناكاهنكلةيدابلالهأنمنيحلا
.نيناوقو

ةمألاكلتخيراتعبتتيئتفامرفسلااذهبتاكنإمث
-١:١جورخ(يففسويتومىلإ)٤٦صنيوكت(نم
نيبيتلاةدملايفبوقعيلسنلاوحأةصالخركذو.)٦
١:٧ص(ليئارسإينبومنوىسومةدالووفسويتوم
نمنييليئارسإلاباصأامدصقريغىلعركذو.)٢٠و١٢و
ىلعملكتيرمتساو.ميهاربإلهللاءابنأىضتقمبنييرصملا
ىلعهتلمحيتلارومألاوًاذقنمهايإهللانييعتوىسومةدالو
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اضرورصمىلإنايدمنمعوجرلاونايدمضرأىلإبرهلا
ص(ىسومنباناتخو.)٤:١٨ص(هباهذبنورثيهيمح
لوبقو.)٢٨و٢٧ع(نوراهبىسومءاقتلاو)٢٦-٤:٢٤
ىسومبلطو.)٣١-٢٩ع(ًادئاقىسومليئارسإينب
ةدارإهنالعإونوعرفعمسمدعوجارفإلانوعرفنملوألا
.)١٣-١٦:١ص-٥ص(هتدايزوليئارسإىلعليقثتلا
كلذيفامو.)١١ص-٥ص(نوعرفعمىسومداهجو
-١٢:١ص(حصفللدادعتسالاوةدشلاةياهنوتابرضلانم

ليئارسإينبقالطإاهتجيتنتناكوراكبألاةبرضو.)٢٨
.)١٢:٣٣ص(طقفةيربلاىلإمهجورخبنذإلاالةعرسب
جورخلاأبنمثو.)٣٦و١٢:٣٥ص(مئانغلابمهجورخو
مفىلإماثيإوتوكسقيرطيفسيسمعرنمرفسلاو
ص-١٢:٣٧ص(يبرغلارمحألارحبلائطاشىلعثوريحلا

رحبلازايتجاةزجعمومهايإنوعرفشيجعابتاأبنو.)١٤:٤
١٤:٥ص(مهليخونييرصملاتابكرمههايمقارغإورمحألا
.)٢٠-١٥:١ص(ميرمةينغأبأبنلااذهماتخو.)٣١-

نوعرفنمنمألايفذئنيحليئارسإونبراصاملو
روشةيربيفهقيرطومهرفسأبنصقيبتاكلاذخأهدونجو
.)٢٧ع(ميليإىلإةرامنمو.)٢٦-١٥:٢٢ص(ةرامىلإ
ىلإميديفرنمو.)١٧:١ص(ميديفرىلإنيسةيربنممث
رييصتةزجعموةراميفبعشلارمذتو)١٠:١ص(ءانيس

ص(ىولسلاونملالازنإو)٢٥-١٥:٢٣ص(ًابذعءاملا
ةقلامعلاونييليئارسإلانيبةميظعلابرحلاو.)٣٦-١٦:٤

هحصنوىسوملنورثيةرايزو.)١٣-١٧:٨ص(ميديفريف
.)٢٧-١٨:١ص(بعشلاميظنتوهل

لوبقلبعشلادادعإ)١٩ص(يفبتاكلافصوو
)٢٣ص-٢٠ص(يفتينُبيتلاةيساسألاةعيرشلا
دهعلاباتكو)١٧-٢٠:١ص(رشعلااياصولااهتصالخو
لوبقىلع)٢٤ص(يفملكتو.)٢٣ص-٢٠:٢٢ص(
لبجلاىلعىسومدوعصو.)٨ىلإ٣ع(دهعلانييليئارسإلا
نمىسومهللاهاطعأامو.)١٨-٩ع(لوألادوعصلا
كلذبلغشوهلهينبييذلاتيبلاوةدابعلاليبسيفداشرإلا
حاحصألايفملكتو.)٣١ص-٢٥ص(تاحاحصأةعبس

يفو.مهتبقاعمونييليئارسإلادانعىلعنيثالثلاويناثلا
يفو.هللاعمدهعلاديدجتىلعنيثالثلاوثلاثلاحاحصألا
هدوعصيفىسومرومأءابنأىلعنيثالثلاوعبارلاحاحصألا
لغشوةنهكلابايثوةميخلاءازجأبيكرتولبجلاىلإةيناث
كلذءاقبو)٣٩صىلإ٣٥ص(تاحاحصأةسمخكلذب
.اهيفهللادجمروهظوةميخلاةماقإو)٤٠ص(ىلإلمعلا

رفسلااذهيمسقيف:ثلاثلالصفلا
ثدحامخيراتلوألانيمسقىلإمسقيرفسلااذه
ىلإمهلوصووةمأمهتروريصىلإفسويتومنمليئارسإل
اهبقلعتياموةعيرشلايناثلاو.)١٩ص-١ص(ءانيس
.)٤٠ص-٢٠ص(
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ةيتآلاماسقألاىلإمسقيلوألامسقلا
١صرصميفنييليئارسإلاىلعقييضتلا)١(
٢صهللابعشذاقنإهتلواحملوأوهتاجنوىسومةدالو)٢(
٤و٣صرصمىلإهعوجروىسومةوعد)٣(
٦و٥صىسومطونقوهسأيوبعشلالاقثأةدايزوكلذةجيتنونوعرفوىسومنيبباطخلالوأ)٤(
٢٧-٦:١٤صنوراهوىسومبسن)٥(
٧:١٠صرشعلارصمتابرضنمتابرضعستودناعملانوعرفبلغينأيفهللاةيانعبىسومداهتجا)٦(
٢٨-١٢:١صحصفلاءارجإ)٧(
٣٦-١٢:٢٩صةرشاعلاةبرضلا)٨(
١٤:٤-١٢:٣٧صثوريحلامفمهغولبورصمنمليئارسإينبجورخ)٩(
٣١-١٤:٥صنييرصملاكالهورمحألارحبلاروبعونييليئارسإلانوعرفشيجعابتا)١٠(
٢١-١٥:١صرصنلاةينغأبميرموىسوممنرت)١١(
١٧ص-١٥:٢٢صةقلامعلاىلعمهراصتناوميديفرىلإرمحألارحبلانمنييليئارسإلارفس)١٢(
١٨صىسوملنورثيةرايز)١٣(
١٩صةعيرشلالوبقلمهدادعتساوءانيسمامأىلإنييليئارسإلالوصو)١٤(



يتأيامهماسقأويناثلامسقلا
٢١-٢٠:١صرشعلااياصولاءاقلأ)١(
٢٣و٢٠:٢٢صدهعلاباتكتاملك)٢(
٢٤صلبجلاىلإىسومدوعصودهعلالوبق)٣(
سيدقتوةميخلاءانبىسومميلعت)٤(

٣١-٢٥صةنهكلا
لجعلاةدابعبدهعلاداسفإ)٥(

٣٢:٣٤صةعيرشلاديدجتو
٣٩-٣٥صسادقألابايثواهتاودأوةيمخلادادعإ)٦(
٤٠صاهيفهللادجمروهظوةميخلابصن)٧(

رفسلااذهةباتكنمزيف:عبارلالصفلا
هتارابعبيكرتةطاسبنمّنيبجورخلارفسةباتكمَدِق
اهدهاشيتلاةميدقلارومألانمهيفاموهئابنأّصقو
هنيعببتاكلااهآراممهثداوحرثكأنإف.هسفنبتاكلا
امركذىتحقيقدتلكباهصقوهديباهسملوهنذأباهعمسو
ىلعدَربلاعوقوركذفهدصقمنايبلاهيلإةرورضال
:٩جورخ(ليصفتلاباهيفكلذريثأتورصمضرأتالصاح

لوزنو.)٣١-١٦:١٤ص(هتافصونملاةئيهو.)٣٢-٢٣
ىأرهنإو)٢٠:١٨و١٩-١٩:١٦ص(ءانيسلبجىلعهللا

ميليإنويعددعبئبنيدهاشملاريغنمفالإو.هنيعبكلذ
نيحوللانأبو.)١٥:٢٧ص(اهلوحتبانلالخنلاددعو
امهنملكناكرشعلااياصولاامهيلعبتكنيذللانيلوألا
عوشيوىسوملاوحأو.)٣٢:١٥ص(نيهجولاىلعًابوتكم
لجعلابينثولالافتحالانمفاتهلاتوصامهعمسدنع
-٣٢:١٧ص(هورظنيوةلحملاىلإاولصينألبقيبهذلا

ّنيعينأعيطتسيةثيدحلاةنمزألايفنييليئارسإلاّيأو.)١٩
لٱ«هنإوهوميليإنمهيفاوقلطنايذلامويلا

ْ
خلٱِمْوَي

ْ
َسِمَا

ص(»َْرصِمِضْرَأْنِمْمِهِجوُرُخَدْعَبِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱَنِمََرشَع
ينغتتذخأليئارسإءاسنوميرمنأبربخينأوأ.)١٦:١
ِمَف«نأبنيعيوأ.)١٥:٢٠ص(صقروفوفدبًاعم
حلٱ
ْ
لٱَوَلَدَْجمَْنيَبِثُوريِ

ْ
.)١٤:٢ص(»َنوُفَصَلْعَبَماَمَأِرْحَب

ةيبرغحيرهتلمحدارجلانأفرعينأردقيدهاشملاريغنمو
َقْبَتَْمل«لوقينأرساجتيوأفوسرحبىلإهتحرطوةديدش
يفٌةَدِحاَوٌةَداَرَج كلذنمو.)١٠:١٩ص(»َْرصِمِموُُختِّـلُكِ
ْتَّـسَمَواَهِنْبٱَةَلْرُغْتَعَطَقَوًةَناَّـوَصُةَروُّفَصْتَذَخَأَف«هلوق
يفىسومىقتلاوبهذنوراهنإو.)٤:٢٥ص(»ِهْيَلْجِر
اوُفَداَص«ليئارسإيربدمنإو.)٤:٢٧ص(هلبقوهللالبج
ْنُدَلْنِماوُجَرَخَنيِحْمِهِئاَقِلِلِْنيَفِقاَوَنوُراَهَوىَسوُم
لٱَنِمُعِداَفَّـضلٱِتَتاَم«هنإو.)٥:٢٠ص(»َنْوَعْرِف

ْ
ِتوُيُب

حلٱَوِروُّدلٱَو
ْ

»ُضْرَألٱِتَنَتْنَأىَّـتَحًَةريِثَكًامَوُكاَهوُعََمجَو.ِلوُُق
ْتَرَجَو،ًادَرَبَوًادوُعُرُّبَّـرلٱىَطْعَأ«هنإو.)١٤و٨:١٣ص(

ص(»َْرصِمِضْرَأَىلَعًادَرَبُّبَّـرلٱَرَطْمَأَو،ِضْرَألٱَىلَعٌراَن
ِتَمَلْظَأىَّـتَحِضْرَألٱِّـلُكَهْجَوىَّـطَغ«دارجلانإو.)٩:٢٣
،َْرصِمِضْرَأَىلَعٌمَالَظ«راصهنإو.)١٠:١٥ص(»ُضْرَألٱ
لُيىَّـتَح

ْ
ًالْيَلُنْوَعْرِفَماَق«هنإو.)١٠:٢١ص(»ُمَالَّـظلٱُسَم

ملٱُعيَِمجَوِهِديِبَعُّلُكَوَوُه
ْ
يفٌميِظَعٌخاَُرصَناَكَو.َنيِّـيِْرصِ ِ

ْنَأَلْبَقْمُهَنيِجَعُبْعَّـشلٱَلَمَحَف«.)١٢:٣٠ص(»َْرصِم
يفٌةَروُْرصَمْمُهُنِجاَعَمَو،َرِمَتَْخي هباَيِثِ :١٢ص(»ْمِهِفاَتْكَأَىلَعِْمِ

لٱُّبَّـرلٱىَرْجَأ«هنإو.)٣٤
ْ
َّـلُكٍةَديِدَشٍةَّـيِقَْرشٍحيِرِبَرْحَب

يفُّبَّـرلٱَصَّـلَخَف«.)١٤:٢١ص(»ِلْيَّـللٱ لٱَكِلٰذِ
ْ

َليِئاَْرسِإِمْوَي
ملٱِدَيْنِم

ْ
ملٱُليِئاَْرسِإَرَظَنَو.َنيِّـيِْرصِ

ْ
ِئِطاَشَىلَعًاتاَوْمَأَنيِّـيِْرصِ

لٱ
ْ
طَغُت«نييرصملانإو.)١٤:٣٠ص(»ِرْحَب

ِّـ
ْدَق.ُجَجُّللٱُمِهي

يفاوُطَبَه يفِصاَصَّـرلٱَكاوُصاَغ...ٍرَجَحَكِقاَمْعَألٱِ ٍهاَيِمِ
يفَناَك«هنإو.)١٠-١٥:٥ص(»ٍةَرِماَغ ملٱِ

لَّـسلٱَّـنَأِءاَسَْ
ْ

ىَو
ملٱِتَّـطَغَوْتَدِعَص

يفَو.َةَّـلَحَْ ىَدَّـنلٱُطيِقَسَناَكِحاَبَّـصلٱِ
ملٱَِيلاَوَح

لٱِبنملااوُلاَك«مهنإو.)١٦:١٣ص(»ِةَّـلَحَْ
ْ

»ِرِمُع
:١٦ص(»ُبوُذَيَناَكُسْمَّـشلٱِتَيَِمحاَذِإَو«.)١٦:١٨ص(

.ُهَلَّـبَقَوَدَجَسَوِهيَِمحِلاَبْقِتْسالىَسوُمَجَرَخ«هنإو.)٢١
هنإو.)١٨:٧ص(»ِهِتَمَالَسْنَعُهَبِحاَصٍدِحاَوُّلُكَلَأَسَو
جلٱُّلُكَفََجتْرٱَو...ُنِّـخَدُيُهُّلُكَءاَنيِسُلَبَجَناَكِ«

ْ
ص(»لََب

ُّلُك:ٍدِحاَوٍتْوَصِبِبْعَّـشلٱُعيَِمجَباَجَأ«هنإو.)١٩:١٨
هبَمَّـلَكَتيِتَّـلٱِلاَوْقَألٱ .)٢٤:٣ص(»ُلَعْفَنُّبَّـرلٱاَِ

اذهةباتكمَدِقتابثإلركُذامىلعةدايزلاىلإةجاحالو
ناكهبتاكنأىلعلديبتاكلاسفنوهبولسأنإف.رفسلا
ثداوحلانماهيفناكامرثأىلعًاثيدحرصمكرتدق
وأنيرشعلاةنسلايفهفيلأتلمكُأهنأحجرملاو.هيفةروكذملا
.ناعنكضرأىلإلوخدلادعبنيثالثلاةنسلا

رفسلااذهبتاكيف:سماخلالصفلا
هدهاشامبتكنيوكتلارفسبتاكنأبانملساذإ
نمهرصعيفهدهاشامبتكًايليئارسإناكهنأوأهسفنب
نأتبثيوةيملعةلئسمبتاكلاكلذنييعتناكثداوحلا
امكاهودهاشنمماهبتاكنأتبثاذإةحيحصثداوحلاكلت
نأرفسلاكلذةوالتنمانلتبثيلقعلاو.سورتسلاق
ريغالونيسوؤرملاالونييليئارسإلاةماعنمنكيملهبتاك
مظعأومهئاسؤرونييليئارسإلاةصاخنملبءاملعلا
نأتبثولًائيشهئابنأبةقثلالقتالو.مهداوقومهئاملع
النكلبلاكوأعوشيوأروحوأنوراهكىسومريغهبتاك
.هسفنىسومهبتاكنأتوبثهيفةبغرلاديزيهنأيفبير

كلذىلعنيهاربلانإ.ىسومهبتاكنأىلعليلدلاامو
:يتأياماهنمركذنةريثك

ىسومىلإ»ةعيرشلاباتك«بسنعوشينإ:لوألا
يرفسوكولملايرفسبتاكهيلإهبسنو.)٨:٣١عوشي(
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)٦:١٨ارزع(ارزعو)٢٥:٤مايأ٢و١٤:٦كولم٢(مايألا
انبرو)٤:٤يخالم(يخالمو)١٣:١ايمحن(ايمحنو
انحوي(نادمعملاانحويسيدقلاو)خلا٧:١٩انحوي(كرابملا
لوسرلاسرطبو)١:٤٥انحوي(لوسرلاسبليفو)١:١٧
دوهيلاءاملعوًارارملوسرلاسلوبو)٤:٢٢لامعأ(
تابثإىلعةنيبالو.نييحيسملاءابآلالكومهورسفمو
بتاكىسومنأىلعةنيبلاكباّتُكلانمباتكبتاك
.ةفورعملاةسمخلارافسألايأةاروتلا

ىسومنأتبثُيةيلخادلاتانيبلانمًاريثكانلنإ:يناثلا
فلأورصميفناكهنإسيلوجورخلارفسبتاكوه
ةيرصملاةغللاًاضيأمكحأهنإلبطقفمهطلاخونييرصملا
ددعو.مهتمكحومهبادآومهنونفونييرصملاةعيرشفرعو
.رفسلااذهيفةريثكةيرصملاتارابعلاوةيرصملاتاملكلا
.ًاريثكنييرصملاعئارشهبشيعئارشلانمبتاكلاهعضوامو
فوجسلانمهأشنأوةداهشلاةميخهبنازامكلذكو
نأىلعكلذلدفمهبايثونييرصملافوجسلثمبايثلاو
ةدارإفلاخيامىوسامنييرصملاتاداعلكداتعابتاكلا
ءاشنإلاورعشلاوةغالبلانونفمكحأدقناكو.يحلاهللا
دحأهكردأنكيملاماذهو»ىسومةمينرت«نمرهظيامك
انلىقبيالفىسومىوسرصعلاكلذيفنييليئارسإلانم
نأل.رفسلااذهبتكليئارسإينبنمهريغنظننأ
دالبلايفةيرصملانونفلاومولعلاملعتيذلاوههدحوىسوم
ملٱِةَمْكِحِّـلُكِب...َبَّـذَهَتَف«يكلملا

ْ
:٧لامعأ(»َنيِّـيِْرصِ

حورصيفسلجواهءارعشورصمءاملعبحصو.)٢٢
ةيآلاناكفةميظعلارصملكايهلخدوةرخافلانوعرف
.هينيعبءيشلكىأرنأدعببتكفركُذاملكيفىربكلا
هنأفرعينأيرصملالتقينألبقردقيىسومريغنمو
نأهريغردقينمو.)٢:١٢ص(كانهوانهىلإتفتليناك
عاطتسانمو.)٢:١٢ص(»لمرلايفهرمط«هنأركذي
ملٱكلذرظنيللام«هنأفرعينأهريغ

لٱَرَظْنَْ
ْ

ِمل.َميِظَع
َ

َالاَذا
َحت
ْ

لٱُِقَرت
ْ

ةيحلامامأنمبرههنإوأ.)٣:٣ص(»ُةَقْيَّـلُع
نايدمكرتنيحهنإو)٤:٣ص(هاصعاهيلإتلوحتيتلا
نإو.)٤:٢٠ص(ريمحلاىلعمهبكرأوهينبوهتأرماذخأ

.)٤:٢٥ص(اهنباةلرغتعطقوهناوصتذخأةروفص
نمو.)٤:٢٥ص(ىسوميلجرتسماهتعطقنيحاهنإو
ُهاَرَأَف.ِّـبَّـرلٱَىلِإَخََرص«ةراممويهنأهاوسلوقينأردقي
يفاَهَحَرَطَفًةَرَجَشُّبَّـرلٱ ملٱِ

ملٱَراَصَفِءاَْ
:١٥ص(»ًابْذَعُءاَْ

ةلعو.)١٧:١٢ص(ميديفردنعاتلقثهيدينإو.)٢٥
احولولبجلانملزناملهنإو.)٤و١٨:٣ص(هينباةيمست
لِجَّـنَأُمَلْعَيْنُكَيَْمل«هدييفةداهشلا

ْ
لَيَراَصِهِهْجَوَد

ْ
»ُعَم

ضرألاىلإّرخوعرسأهللادجمىأراملهنإو.)٣٤:٢٩ص(
هنأنيبيهدحوىسوملمعسيلو.)٣٤:٨ص(دجسو

:٣٢ص(هللاىلإرظنلابًاضيأهراكفأوهمالكلببتاكلاوه
.)خلا١٦-٣٣:١٢و٣٢و٣١

اذهبتاكىسومنأىلعناهربلايوقنإ:ثلاثلا
ىلإبسنيملبتاكلانإفمالكلابولسأنمجتنتسُيرفسلا
قوفىلإهعفرلهريغبتاكلاناكولوةمظعلانمًائيشهسفن
غثلأناكىسومنإرفسلااذهيفركُذيذلاو.بكاوكلا
ميلحريغًايساقةريثكصئاقناذةيعيبطلابهاوملاليلق
ص(ًانابجناكهنإو.)٢:١٢ص(لتقلامثإبهتايححتتفا
ةيلاسرإلاىلإهاعداملهللانإوًافوخبرهو)١٥و٢:١٤
هنإو.)١٤-٤:١ص(هيلعهللابضغجاهىتحىفعتسا
ىلإلاموهللامالنوعرفنمىلوألاهتبلطيفحجنيملامل
نأىلإةيناثيعُداملو.)٢٣و٥:٢٢ص(مارتحالامدع
هبيعوهفعضركذونبجبرلالوقهغلبيونوعرفىلإلخدي
عمةرهاجملاىلعمزعاملو.)٦:١٢ص(ةعيبطلاهاوقصقنو
هسفنركشيملهنكلهللاابةقثوةعاجشرهظأةياهنلاىلإنوعرف
هنكلةيبدألاهتيجستحلصهنأىلعلدتةملكبقطنيملو
يفًاّدِجًاميِظَعَناَكىَسوُم«ةرمليق يفَْرصِمِضْرَأِ ِنوُيُعِ
ملوههلعلو.)١١:٣ص(»ِبْعَّـشلٱِنوُيُعَوَنْوَعْرِفِديِبَع
ًانايبةرابعلاهذهدازءايبنألادحأنإوتاملكلاكلتبملكتي
هسفنحدمدصقهنأىلعلدتالكلذعماهنأىلع.عقاولل
إبنللًايرورضعقاولااذهنايبناكوعقاولاىلعتلداهنكلاهب
يفنييليئارسإللنييرصملاايادهةرثكلًانايبناكهنأل
ركذيملجورخلانمرخآلاءزجلايفو.رصمنممهجارخإ
ركذىلعرصتقالبهلحدملقأىلعلدتةملكىندأ
وحمينأهللالأسمويهتاذىلعنثيملهنإىتحهصئاقن
ديهزنمهاتأيذلااذهنأكوهبعشلجألهباتكنمهمسا
هتعاجشىلإةراشإىندأرشيملو.)٣٢:٣٢ص(رومألا
يناثلاهفوقوذنمةلاسرللهمامتإليبسيفهتمكحوهناميإو
بتاكهيفهلاقامفالخىلع)٧:١٠ص(نوعرفمامأ
لهأنأعم)٢٨-١١:٢٤نييناربع(نييناربعلاىلإةلاسرلا
ليلدبيبنلكقوفاوأرومهلًاذقنمهوربتعانيذلاهرصع
يفٌّيِبَنُدْعَبْمُقَيَْملَو«مهنمدحاو يِذَّـلٱىَسوُمُلْثِمَليِئاَْرسِإِ
يف،ٍهْجَوِلًاهْجَوُّبَّـرلٱُهَفَرَع لٱَوِتاَيآلٱِعيَِمجِ

ْ
يِتَّـلٱِبِئاَجَع

يفاَهَلَمْعَيِلُّبَّـرلٱُهَلَسْرَأ ِهِديِبَعِعيِمَجِبَوَنْوَعْرِفِبَْرصِمِضْرَأِ
.)١١و٣٤:١٠ةينثت(»ِهِضْرَأِّـلُكَو

رفسلااذهقدصيف:سداسلالصفلا
اذإةاروتلاخيراتقدصيفبيرالهانعمامسورتسلاق

ناكامل«لاقو.هءابنأبتكامهنيعبدهاشدقهبتاكنأتبث
هخيراتناكرصمنممهجورخيفنييليئارسإلادئاقىسوم
هبلقيملكلذو(»عادخلادصقدقنكيملامهيفبيرالامم
ىلعاولدتساونيخرؤملالكرفسلااذهدمتعاو.)دحأ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةعبساهيفو:ةمدقملا
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أبنقيقدتلابنابأهبتاكنأكلذنم.ةلدألانسحأبهتحص
اهميلقإصاوخواهلصاوحورصمةيفارغجونييرصملا
فرعيذلاالإاذهلثمىلعمدقيالواهلهأتاداعو
ءامدقلانوخرؤملاهلاوقأديأدقو.اهربتخاوةقيقحلا
هلاوقأتقدصومهسوردمهأنمهرفساولعجونوثدحملاو
وهونييرصملانيخرؤملامدقأهلاقاممو.ةيرصملاتافشتكملا
رصعيفرصمخيراتبتكيذلايرصملانهاكلاوئنم
ناكهنأنابأ)م.ق٢٨٤-٣٢٣ةنسنم(لوألاسويملطب
لجرسوتيسّدجوسيسمعرنبسفونمأكلممايأيف

.نيسجنلانمةعامجةيروسىلإرصمنمداقىسومهمسا
لثمرصعلاكلذوحنيفناكيذلايريدبألاسوتاكهلاقو
نمةفلؤمتناكةعامجلاكلتنأكلذىلعدازوكلذ
سناباتراكلذنمبرقياملاقو.ةيدوهيلابتماقأوءابرغلا
نممهريغوسوتشاتوسوخايسيلوسميلوبوأونوميريشو
روصعلايفًاقداصًاخيراترفسلااذهلبقو.نيخرؤملاءامدق
دوهيلابنوفرعيالىسومموقناكو.ميدقلاملاعلاوةيلاخلا
رصميفتاقوألانمتقويفاوناكمهنإونييليئارسإلابو
يفاورفاسمهنإو.نييرصملانيبومهنيبةوادعلاهوكرتمهنإو
ناكمهدئاقنأىلعةبتكلارثكأقفتاونيطسلفىلإةيربلا
مسانانثامهداقهنأمهضعبركذو.ىسومهمساًالجر
ملسو.نوراهيأسوراهرخآلامساوىسومامهدحأ
رمحألارحبلايفاوزاتجانييليئارسإلانأبمهسفنأنويرصملا
ةنهكلاقو.ةزجعمريغوأةزجعمهنوكيفاوفلتخامهنكل
ربلايفزاتجاورزجلاتقوباسحلابعقوتىسومناسيفمم
يفزايتجالانمًانكممرزجلانوكيلهرظناو.رزجلاتقويف
وهاملاقمهيخرؤمضعبنأىلع.مادقألاىلعرحبلارارق
ءاروهشيجداقرصمكلمناوهورفسلاإبنقفوىلع
نمهوراعتسايذلارصمىنغباوجرخمهنألنييليئارسإلا
هاصعبرحبلابرضينأىسومرمأهللاتوصفنييرصملا
.سبيلاىلعهموقىشمومسقناهاصعبهبرضاملوهمسقيو

جورخلارفسةحصىلعمويلاباتكلاءادعأضرتعاو
ةدايزيناثلاو.تازجعمهنمًاريبكًامسقنإلوألانيرمأب
تازجعملاناكمإركنيمهضعبنإف.نييليئارسإلاددع
تازجعملابدهشييذلانإمويهلوقلوقيمهرثكأو
قيضيو.ةقيقحتازجعملاعوقوةلاحتسالعودخمةدهاشملاب
هعفدبيفتكنفليصفتلابكلذعفدبةمدقملاهذهيفلحملا
هيلعفليصفتلابهلاطبإدارأنموراصتخالاولامجإلاب
يتوهاللالضافلاملاعلاةرضحلةينسلاةلدألاباتكةعلاطمب
نمؤمويحيسملكلوقنف.سنأسمجروتكدلاققدملا
ملسيهنألتازجعملابملسينأنمدباللسرلاناميإب
ملسينأهيلعناهكلذبملسنموهدوعصوحيسملاةمايقب
.هنملقأاهنألتازجعملانمهريغب

:لاوقأةثالثانهتازجعملايفانلو
.ةيرورضوأاهيلإًارقتفمتناكتازجعملانإ:لوألا
.لاوحألاتايضتقمنمتناكاهنإ:يناثلا
نكميالواهدهاشماهبعدخيالاممتناكاهنإ:ثلاثلا

امرفسلااذهبتاكهنأانتبثأيذلاىسومنإف.عدُخينأ
ءاملعملعأنمناكهنألتازجعملابنوعدخينممناك
ةردقباهعنصيذلاوههنإفهسفنعدخينأهنكميالوهرصع
بلاككهئاقفردحأرفسلااذهبتاكنأضرفىلعو.هللا
دحألكمكحينأةلوهسلعدُخهنإًالقعحصيملعوشيوأ
هماسقنامدعورمحألارحبلاماسقناواهمدعوءابولاةبرضب
نأردقيسانلاةماعىندأفهمامأةباحسوراندومعةكرحبو
امددعلايفانلو.هعوقومدعوأةقيقحكلذعوقوفرعي
ءامدقلاهبتكاميفرييغتللةضرعناكددعلانإوهويتأي
مويلاهيلعلدنامكماقرألابهيلعنولدياوناكاممهنأل
عقاولانمرثكأجورخلارفسيفددعلانوكينأنكميف
كلتاورثكيملولنييليئارسإلانإفعوقولاريغناكمإلانكلو
نييليئارسإلاةرثكامو.مهنمنويرصملافخيملةرثكلا
اهناكسناكحجرملانإفذئمويرصمناكسرئاسىلإةبسنلاب
رجاهنمعمنييليئارسإلاانبسحولفنييالمةينامثوحن
نكيملًانويلممهنماوراصومهباوطلتخاونييماسلانممهيلإ

اولوتسينأنييليئارسإلانكمأفيكو.قيدصتلاءاروكلذ
ىلعنيريثكاونوكيملولاهناكسةرثكعمناعنكضرأىلع
.فلأيفلأوحنذئموياوناكنييليئارسإلانألاقمهضعبنأ

جورخلارفسلاوحأيف:عباسلالصفلا
هيفسيلفةدوجلانمماريامةياغىلعرفسلااذهلاوحأ
تايآلانمةيآهيفسيلولقامالإةفلتخملاتاءارقلانم
يفتاملكلاضعبلةدايزلانمدجُواموحالصإلاىلإجاتحت

هنإف)١:١١ص(يفامكةينيعبسلاةمجرتلاوةيرماسلاةمجرتلا
اهيفديزهنإف)١٢:٤٠ص(و.ةينيعبسلايف»نوُأ«ةظفلديز
لبيناربعلالصألانمطقساموهسيل»ناعنكضرأو«
تلخدُأونيتمجرتلايفنومجرتملااهبتكيتلايشاوحلانموه
ىلعو.كلذىلعنيرسفملاروهمجقفتادقوامهينتميفًاوهس

ناكيتلالاحلايفانيلإلصوجورخلارفسنإلوقنةلمجلا
نيترابعوأةرابعهيفنأالإ.هتباتكنمىسومغرفاملاهيلع
يفامضعبكلذوامهبتاكبسيلىسومنإمهضعبلنيبت
عوشيامهبتاكنأنونظملاو)١١:٣صو٢٧-٦:١٤ص(
.هللاماهلإبامهبتكهنإو

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةعبساهيفو:ةمدقملا

٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

رصميفنييليئارسإلاةدايز
مهلديدجلاكلملاملظو

.َْرصِمَىلِإاوُءاَجَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبُءاَمْسَأِهِذٰهَو«١
.»ُهُتْيَبَوٍناَسْنِإُّلُكَءاَجَبوُقْعَيَعَم
٦:١٤صو٤٦:٨نيوكت

صاخشألاخيراوتبنيوكتلارفسىهتناُءاَمْسَأِهِذٰهَو
جورخلارــفسأدــتباونيـيـلـيئارسإلالـوصأمـهنـيذـلا
لوصألادارفألاأبنناكنيوكتلارفسنإيأنييليئارسإلاب
خيراتةءادبو.مهجاتنوهيذلابعشلاأبنجورخلارفسو
ىلإاهدعباموىلوألاةيآلاو.ةعباسلاةيآلاةيليئارسإلاةمألا

يذلاجاتنلاولوصألانيبةطبارلاةقلحلاةسداسلاةيآلاةياهن
اهدعباموىلوألاةيآلالباق(.نيوكتلارفسنيبوةمألاوه
ةيآلاو٢٧-٤٦:٨نيوكتيفامبانهةسماخلاةيآلاةياهنىلإ
.)٥:٢٦نيوكتيفامبانهةسداسلا

دالوألانمهيفنملكتيبلابداريُهُتْيَبَوٍناَسْنِإُّلُك
.)١٤:١٤نيوكت(هيفنيدولوملامدخلاوةدفحلاو

،ُرَكاَّـسَيَو٣،اَذوَُهيَو،يِوَالَو،ُنوُعْمَشَو،ُْنيَبوُأَر٢«٤-٢
.»ُريِشَأَو،ُداَجَو،ِيلاَتْفَنَو،ُناَدَو٤،ُنيِماَيْنِبَو،ُنوُلوُبَزَو

ءانبأوًالوأنيتيعرشلانيتجوزلاءانبأركذُْنيَبوُأَر
ةهلبتدلونموليحارءانبألبقةئيلءانبأو.ًايناثنيتيراجلا
رابتعاببيترتلاىلعءانبألاركذفةفلزتدلونملبق
.تاهمألا

خلٱِسوُفُنُعيَِمجْتَناَكَو٥«٥،٦
ْ

لُصْنِمَنيِجِرَا
ْ

ِب
يفَناَكُفُسوُيْنِكٰلَو(.ًاسْفَنَنيِعْبَسَبوُقْعَي ٦.)َْرصِمِ
جلٱَكِلٰذُعيَِمجَوِهِتَوْخِإُّلُكَوُفُسوُيَتاَمَو

ْ
.»ِليِ

:٧لامعأو٥٠:٢٦نيوكت١٠:٢٢ةينثتو٤٦:٢٧نيوكت
١٥

-٤٦:٨نيوكت(يفامبلباقَنيِعْبَس...ِسوُفُنُعيَِمج
١ةنيدهتنبو١٢هؤانبأو١هسفنبوقعيكلذنايبو)٢٧
عيمجلاف٤هتدفحءانبأو١حراسهتديفحو٥١هتدفحو
اوركُذحراسادعامهتانبءانبأوةنيدادعامهتانبو.نوعبس

ناكاذإو.انهباسحلايفاولخديملو)٤٦:٧نيوكت(يف
روكذلاكتاريثكثانإلاهتدلونموثانإلانمهلدلُونم
اذإو.١٣٢هبلصنماوجرخنيذلاناكلرصملخدموي
بسحننأبجورصمهعماولخدنيذلاددعطبضاندرأ
كلذعمجولوهتاديفحوهتانبجاوزأوهتدفحوهءانبأتاجوز
لوقنمبجعنملوًادجنيريثكرصمهعماولخدنمناكل
.ًافولأاوناكبوقعيعمرصماولخدنيذلانإزترك

مثَأَفَليِئاَْرسِإوُنَباَّـمَأَو«٧
َْ

ًاريِثَكاوُرُثَكَواْوَمَنَواوُدَلاَوَتَواوُر
ألَتْمٱَو،ًاّدِج

َ
.»ْمُهْنِمُضْرَألٱِت

:٧لامعأو١٠٥:٢٤رومزمو٢٦:٥ةينثتو٤٦:٣نيوكت
١٧

تناك.دلاوتلاباورثكيأاوُرَْمثَأَفَليِئاَْرسِإوُنَباَّـمَأَو
لسناهبرثكفةحصللةقفاومرصميفاهولزنيتلاضرألا
ناكو.لالغلاةريثكةبصخمةبرتلاتناكو.مئاهبلاوسانلا
اوناكمهنألنييناربعلاومنىلإماركإلابنورظنيرصمكولم
ةازغلاوزغلًابابمهلبقناكهنأليقرشلامختلايفمهلةوق
نأبدعويذلابعشلاىلعةرفاوهللاةكربتناكو.رصمل

لٱِئِطاَشَىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلاَكَوِءاَمَّـسلٱِموُجُنَك«هلعجي
ْ
»ِرْحَب

ريسفتيفليئارسإينبةرثكتنيبدقو.)٢٢:١٧نيوكت(
.)٤١-١٢:٣٧ص(

)٦-٤٧:٤نيوكت(اونكسثيحناساجُضْرَألٱ
نيينانويلادنعةفورعملاةريزجلانميقرشلاءزجلااهنأرهاظلاو
.اتلذلاب

ُفِرْعَيْنُكَيَْملَْرصِمَىلَعٌديِدَجٌكِلَمَماَقَّـمُث«٨
.»َفُسوُي
٧:١٨لامعأ

ةديدجةلودنمكلمهنأرهاظلاٌديِدَجٌكِلَمَماَقَّـمُث
ةرشعةنماثلاوثينمةلودسسؤملوألاسمحآمهضعبهنظ
ةعساتلاةلودلاكولممظعأيناثلاسيسمعررخآهنظو
وبألوألايتيسهنأىلإنيثدحملاضعبلامو.ةرشع
ملنإواذهيتيسو.لوألاسيسمعرنباويناثلاسيسمعر
.اهتمظعئشنمناكةرشعةعساتلاةلودلاسسؤمنكي

دعبنييرصملانأاذهنمرهظيَفُسوُيُفِرْعَيْنُكَيَْمل
نماهلهأةياقوورصملهعفنةرفواوسنفسويةافونمنامز
فرعيملانهروكذملاديدجلاكلملانأحجرملاو.ًاعوجتوملا
ةرثكىلإرظنامنإهمساالوفسويرمأنمًائيش

.لبقتسملايفمهرطخنميشخونييليئارسإلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ُمَظْعَأَوُرَثْكَأٌبْعَشَليِئاَْرسِإوُنَباَذَوُه:ِهِبْعَشِلَلاَقَف«٩
.»اَّـنِم
١٠٥:٢٤رومزم

ِف
َ

ءامظعوهؤاربكمهوبعشلاباونليأهِبْعَشِلَلاَق
.هطالب

.انيلإرظنلابءايوقأنوريثكةيناربعلايفواَّـنِمُمَظْعَأَوُرَثْكَأ
اوناكرصمناكسنألبذكنوعرفلوقنيهجولاىلعو
نوغلبيهنوداكيالليئارسإينبوفلأفالآةينامثوحنذئموي
الإاونوكيملرصمنماوجرخمويمهلاجرنإففلأيفلأ
ةغلابملاهذهىتأنوعرفنكلو)١٢:٣٧ص(فلأةئمتس
مهتوادــعوـنيـيـرصـملاضـــغـبجـــيـهـيـلبذـــكـلااذــهـلـب
.هضارغأوهتياغدنعريرشلكبأدكنييليئارسإلل

َهلُلاَتْحَنَّـمُلَه«١٠
ُ

ٌبْرَحْتَثَدَحاَذِإَنوُكَيَف،اوُمْنَيَّـالَئِلْم
.»ِضْرَألٱَنِمَنوُدَعْصَيَواَنَنوُبِراَُحيَواَنِئاَدْعَأَىلِإَنوُّمَضْنَيْمَُّـهنَأ

:٧لامعأو٢١:٣٠لاثمأو١٠٥:٢٥رومزمو٥:١٣بويأ
٥٠:٢٤و٤٦:٤نيوكت١٩

ومنلانعمهفقويفةمكحلانمةليحلاىأرُلاَتْحَنَّـمُلَه
.)١١ع(يفةليحلاكلتنابأدقوقيرطلهسأب

ًاميكحناكولوهلهجىلعليلداذه(ٌبْرَحْتَثَدَحاَذِإ
ىلعهلنوعمظعأاوناكفهءاقدصأمهلعجومهيلإنسحأل
مهناريجلًالوهونيدتعمذئموينويرصملاناك.)ءادعألا
ةءادبيفاوراصمهنكلاوبُهنوأاوزُغاملقونوبهنيونوزغي
تقولاكلذيفتناكو.كلذريغىلإةرشعةعساتلاةلودلا
ىوقتويقرشلايلامشلامختلاءاروًاريثكرثكتةميظعةمأ
موجهنوعقوتياوناكوةيبرغلاايسأيفنييرصملارذنتو
.عقصلاكلذنمنيبراحملا

ىندأنيلئاماونوكيملنييليئارسإلانأقحلاوَنوُّمَضْنَي
مأًابرعاوناكأءاوسنييرصملانوزغينيذلاةازغلاىلإليم
ةازغلانوعفدياوناكلب.نييثحمأنييروشأمأنيينيطسلف
نييليئارسإلانأاوبسحنييرصملانكلومهتيرحلةياقو
اونظمهلعلواوبهذيواولقتسيواوحبريلةازغلاىلإنومضنيس
.ةيقرشلاممألاضعبعمةفلاحمنييليئارسإللنأ

ىلإنوبهذيورصمنوكرتييأِضْرَألٱَنِمَنوُدَعْصَيَو
صرحلايريثكةرشعةعساتلاةلودلاةنعارفناكو.قرشملا
يفمهعسويفاملكاولذبف.مهضرأيفمهاياعرءاقبىلع
.ةرجاهملانممهوعنميلءايوقألااوفعضينأ

،ْمِِهلاَقْثَأِبْمُهوُّلِذُيْيَكِلٍريِخْسَتَءاَسَؤُرْمِهْيَلَعاوُلَعَجَف«١١
.»َسيِسْمَعَرَو،َموُثيِف:َنِزاََخمْيَتَنيِدَمَنْوَعْرِفِلاوُنَبَف

٥:٤و٢:١١ص٢٦:٦ةينثتو٣:٧صو١٥:١٣نيوكت
٤٧:١١نيوكت٥و

ىلعرابجإلايأريخستلاءاسؤرناكٍريِخْسَتَءاَسَؤُر
نيفنصنييليئارسإلاذئنيحغلبيذلاةرجأالبلامعألا

مهنوربجيونيرخسملانوبقارينيذلاراظنلامهوىندأًافنص
لامعألانوعزوينيذلامهوىلعأًافنصولمعلايفدجلاىلع
مهةيآلاهذهيفريخستلاءاسؤرو.اهئارجإبنورمأيو
.ىلعألافنصلا

لالذإلانإفمدقتاملكنمةياغلاوهاذهْمُهوُّلِذُيْيَكِل
بسنأنمةقاشلالامعألابمايقلاىلعرابجإللبرضلاو
تناكةليحلاهذهوةرثكلاعنمولسنلاليلقتىلإلئاسولا
اهنكلو(ةمكحلاتاعرتخمنميرشبلامكحلاىضتقمىلع
.)ةقامحلاولهجلاديلاومنمرينتسملالقعلامكحىضتقمب

انهنزاخملابدوصقملاَنِزاََخمْيَتَنيِدَمَنْوَعْرِفِلاوُنَبَف
٩:١٩كولم١(ةازغلاونيمجاهملاعفدلةدعملاةحلسألانزاخم
يديدشةرشعةعساتلاةلودلاةنعارفناكو)٨:٤مايأ٢و
.يقرشلايلامشلامختلاةسارحبءانتعالا

اهنأركُذوسموتابستودوريهخيراتيفتيمُسوَموُثيِف
لتبةفورعملاسيتسبوبنمبرقلاىلعىلفسلارصميف
ةعساتلاةلودلاموسرتايداعيفموثيفتيمُسو.ةطسب
يهيتلاسمشلاةنيدمىلعمسالااذهقلطُأوموتيبةرشع
نمًاريثكةديعبنكتملاهنأحجرملاو.نييرصملاةهلآضعب
.اهتدابعزكرمسيلوبوليه

.سيسمعرةنيدميأوسيمعريبيهوَسيِسْمَعَر
ةعساتلاةلودلاءاليتسالوأيفةكلمملاةمصاعتناكو
ىعداو.سِنَتةنيدملديدجمساكلذنأرهاظلاوةرشع
يتيسهابأنأحجرملاو.اهمظعمىنبهنأيناثلاسيسمعر
يلامشلارغثلاةيامحيفهتيانعلذبواهنملوألاءزجلاىنب
.مويلاىلإةنيدملاهذهراثآلزتملويقرشلا

.اوُّدَتْمٱَواْوَمَناَذَكٰهْمُهوُّلَذَأاَمِبْسَحِبْنِكٰلَو«١٢
.»َليِئاَْرسِإيِنَبْنِماْوَشَتْخٱَف

امريغىلعةجيتنلافاْوَمَناَذَكٰهْمُهوُّلَذَأاَمِبْسَحِب
رشلعجييذلاوهفهللاةيانعبتناكاهنأمزلفةداعلاهيضتقت
.نولقيونوفعضينيمولظملانأةداعلانألهدجميناسنإلا

ملٱَدَبْعَتْسٱَف«١٣
ْ
.»ٍفْنُعِبَليِئاَْرسِإيِنَبَنوُّيِْرصِ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ًاقاشناكنويليئارسإلاهبرخُسيذلالمعلانإفٍفْنُعِب
اصعتحتليللاىلإحابصلانماولمعينأنيفلكماوناكو
رخسملاهبرضةقيقدهلجرحارأاذإيليئارسإلاناكفرخسملا
.ًاديدشكلانهسمشلارحناكو.هيذخفىلعاصعلاب
ةلعفلاضعبداكىتحًادجًاليقثلعافلاهلمحيامناكو
ءابنأيفءاجدقو.كلذبنوريثكتامامبروتومي
كلذلثمبلتقنييرصملاكولملادحأوخيننأستودوريه

.هتيعرنم١٢٠٠٠٠

يفٍةَيِساَقٍةَّـيِدوُبُعِبْمَُهتاَيَحاوُرَّـرَمَو«١٤ طلٱِ
ِّـ

للٱَوِني
ِّـ
يفَوِنْب ِ

يفٍلَمَعِّـلُك حلٱِ
ْ

ْمِهِتَطِساَوِبُهوُلِمَعيِذَّـلٱِمِهِلَمَعِّـلُك.ِلَْق
.»ًافْنُع

٣٤و٧:١٩لامعأو٢٠:١٥ددعو٦:٩و٢:٢٣ص

يف نولمعتسينويرصملاناكلهلئُسِنْبِّـللٱَوِنيِّـطلٱِ
حورصلاداومنأيفبيرالهنأببيجُأفءانبلايفنبِللا
راوسألانمًاريثكنكلةراجحلانمتناكمارهألاولكايهلاو
يفناككلذرثكأونبِللانمًاينبمناكنوصحلاوتويبلاو
ةينبِللامارهألاضعبدهوُشو.اتلذلابةفورعملاةريزجلا
موسرلايفاولثُموءابرغلانبِللانوعنصينيذلاناو.كلانه
.ًاديبع

يفَو يفٍلَمَعِّـلُكِ اموداصحوةعارزوةثارحنمِلْقَْحلٱِ
دقو.تاونقلارفحباوفلُكمهنإسوفيسويلاقو.كلذهبشأ
عارتشالاةينثترفسيفهبنوفلُكياوناكامضعبىلإريشُأ
سمشلاةعشأتحتلامعألاهذهلثمو.)١١:١٠ةينثت(
.رامعألاتارصقمرشنمةقرحملا

لٱِيَتَلِباَقَْرصِمُكِلَمَمَّـلَكَو«١٥
ْ

ُمْسٱِْنيَتَّـللٱِتاَّـيِنَاْربِع
.»ُةَعوُفىَرْخُألٱُمْسٱَوُةَرْفِشاَُمهاَدْحِإ

نيتلباقلاكنيتنأمهضعبىأرخلاِتاَّـيِناَْربِعْلٱِيَتَلِباَق
هدعاستنأقثيالنوعرفلثمنأىلعءانبنيتيرصماتناك
ىأرو.نييليئارسإلادالوأكالهإىلعناتيليئارسإناتأرما
نإلوألانيرمأبكلذىلعلدتساوناتيليئارسإامهنإمهضعب
ءانسحوأةليمجلوألاىنعمنايناربعةعوفوةرفشامهيمسا
نأدوهعملانمنإيناثلاو.ةخراصوأ)ةهوف(يناثلاىنعمو
.اهنملباوقلاراتختةلملك

لَوُتاَمَنيِح:َلاَقَو«١٦
ِّـ

لٱِناَد
ْ

هناَرُظْنَتَوِتاَّـيِنَاْربِع َىلَعَّـِنِ
لٱ
ْ

.»اَيْحَتَفًاتْنِبَناَكْنِإَو،ُهَالُتْقٱَفًانْبٱَناَكْنِإِّـِيساَرَك

»مينبالا«ةيناربعلايفوةدالولايساركيأِّـِيساَرَكْلٱَىلَع
ءاسننأىلعليلدمقيملنكلوءانبألاوأنيرجحلايأ
دنعنيرجحلاىلعنسلجيّنكرصمءاسنوأنييناربعلا
هلصأونتملايفامكيسركلاكلذبدوصقملالعلف(ةدالولا
ىنعملاوءانبألادوصقملاوأ.)ةيربلاةراجحلاىلعسولجلانم
.خلاءانبأنيدولوملاامتيأرىتم

لٱَّـنِكٰلَو«١٧
ْ

اَمُهَمَّـلَكاَمَكَالَعْفَتَْملَوَهللاٱاَتَفاَخِْنيَتَلِباَق
.»َدَالْوَألٱاَتَيْحَتْسٱِلَب،َْرصِمُكِلَم
٥:٢٩لامعأو٦:١٣و٣:١٦لايناد١٦:٦لاثمأ

هللاابنانمؤتناتلباقلاتناكَهللاٱاَتَفاَخِْنيَتَلِباَقْلٱَّـنِكٰلَو
هللانأاتفرعونيتيناربعوأنيتيرصمامهنوكنعرظنلاعطقب
.نوعرفرمأاعيطتملكلذلوةريرشلالامعألاىلعبقاعي

لٱَْرصِمُكِلَماَعَدَف«١٨
ْ

َهلَلاَقَوِْنيَتَلِباَق
ُ

ِمل:اَم
َ

لَعَفاَذا
ْ
اَمُت

.»؟َدَالْوَألٱاَمُتْيَيْحَتْسٱَوَرْمَألٱاَذٰه

ِمل
َ
ناكهنأنمدبال.كلذنوعرففرعفيك(خلااَذا

.)هربخيونييليئارسإلالافطأدهاشينمهل

لٱِتَلاَقَف«١٩
ْ

لٱَءاَسِّـنلٱَّـنِإ:َنْوَعْرِفِلِناَتَلِباَق
ْ

َنْسَلِتاَّـيِنَاْربِع
ملٱَك
ْ
لٱَّـنُهَيِتْأَتْنَأَلْبَقَنْدِلَيٌتاَّـيِوَقَّـنَُّـهنِإَف،ِتاَّـيِْرصِ

ْ
.»ُةَلِباَق

امهنأحّجرملاخلاِتاَّـيِْرصِْملٱَكَنْسَلِتاَّـيِناَْربِعْلٱَءاَسِّـنلٱَّـنِإ
نأاتعاطتساامىوسبهابيجتملامهنكلوكلذباتقدص
.ًاقدصهباملكتت

لٱَىلِإُهللاٱَنَسْحَأَف«٢٠
ْ

َرُثَكَوُبْعَّـشلٱاَمَنَو،ِْنيَتَلِباَق
.»ًاّدِج
:٦نييناربعو٣:١٠ءايعشإو٨:١٢ةعماجو١١:١٨لاثمأ

١٠

امهنايصعوهايإامهفوخىلعِْنيَتَلِباَقْلٱَىلِإُهللاٱَنَسْحَأَف
.)٢١ع(يفامهيلإهبنسحأامركذو.نوعرفرمأ

لٱِتَفاَخْذِإَناَكَو«٢١
ْ

َهلَعَنَصُهَّـنَأَهللاٱِناَتَلِباَق
ُ

.»ًاتوُيُباَم
٢٧و٧:١١ليئومص٢و٢:٣٥ليئومص١و٤:١١ثوعار
١١:٣٨و٢:٢٤كولم١و٢٩و

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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َهلَعَنَص
ُ

بحتنملالكنيجوزامهلعجيأًاتوُيُباَم
.نينبامهقزرو

ُدَلوُيٍنْبٱُّلُك:ًالِئاَقِهِبْعَشَعيَِمجُنْوَعْرِفَرَمَأَّـمُث«٢٢
طَت
ْ

يفُهَنوُحَر .»اََهنوُيْحَتْسَتٍتْنِبَّـلُكَّـنِكٰل،ِرْهَّـنلٱِ
٧:١٩لامعأ

ديفتامكنييناربعللدلوينبالكيأُدَلوُيٍنْبٱُّلُك
.ةنيرقلا

يفُهَنوُحَرْطَت ىلعكلذىتأهنأرهاظلاولينلايأِرْهَّـنلٱِ
اوناكنييرصملانألرهنلاكلذلماركإلاوةدابعلاليبس
ةهلآلللافطألاميدقتوهنودبعيوهنوحبسيوًاسدقمهنوربتعي
ءاضرإمهنمًاريثكنولتقياوناكف.نيينثولانيبًاريثكناك
نييناربعلاءانبأمدقيناكنوعرفلعلو.ةلطابلاةهلآلل
ةروصىلعنييرصمللهلإىلإًازمرتناكاهنألحيسامتلل
نألءانبألاكئلوأثثجنملينلانتنيملو.حاسمتلا
.ًاعيرساهعلبتتناكحيسامتلا

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

هينسلوأوهبيذهتوىسومةدالو

.»يِوَالَتْنِبَذَخَأَويِوَالِتْيَبْنِمٌلُجَرَبَهَذَو«١
٢٣:١٤مايأ١و٢٦:٥٩ددعو٦:٢٠ص

:٣٥نيوكتيفامباذهلباق(جاوزلايفىعسيأَبَهَذ
حالطصادرجموهو.هدوصقميفعرشوأ)١:٣عشوهو٢٢
.يوغل

البهتدالوأبنانهىسومركذيِوَالِتْيَبْنِمٌلُجَر
نييقرشلاةداعفالخىلعومسلاوةعفرلاىلإةراشإىندأ
مهبادآومهنيدوسسؤممهنأاودقتعانمءوشنىلعمالكلايف
لدعهنأىتحسوفرأوريتسروزوتوتوأتوثيفمهمالكك
ركذنعلدعنيذلانأنظىلإليبسالف.همساركذنع
يوالتيبنمهنوكبدوصقملاو.ىسومىوسمسالاكلذ
طابسألاءابآمهنيذلاليئارسإءانبأدحأيوالطبسهنأ
.مهؤاسؤرو

.هنموهيذلاطبسلاكلذنمةأرمايأيِوَالَتْنِب

ملٱِتَلِبَحَف«٢
ُهْتَأَّـبَخ،ٌنَسَحُهَّـنَأُهْتَأَراَّـَملَو.ًانْبٱِتَدَلَوَوُةَأْرَْ

.»ٍرُهْشَأَةَثَالَث
١١:٢٣نييناربعو٧:٢٠لامعأ

ناك«هنإهيفسونافتساسيدقلالاقٌنَسَحُهَّـنَأُهْتَأَراَّـَمل
سويبمبسوغرتهفصوو.)٧:٢٠لامعأ(»ًادجًاليمج
ىلعهمألمحهلامجنأةرابعلارهاظو.يتاذلارظنملالامجب
نمكلذريغلهتظفحاهنأيفنيالاذهوهتايحظفح

ةايحىلعصرحتةدلاولانوكواهنباهنوكك(يعاودلا
.)ًاعبطاهدولوم

نإفتعاطتساامردقكلذوٍرُهْشَأَةَثَالَثُهْتَأَّـبَخ
ناكفناساجصرأيفنييليئارسإلابنيطلتخماوناكنييرصملا
سيساوجللةضرعنييليئارسإلاتويبنمتيبلك
.نيتلباقلانوعرفرمأذنمنييرصملا

َنِمًاطَفَسُهَلْتَذَخَأ،ُدْعَبُهَئِّـبَُختْنَأاَهْنِكْمُيَْملاَّـَملَو«٣
لٱ
ْ

حلٱِبُهْتَلَطَوِّـيِْدَرب
ْ

لٱِتَعَضَوَو،ِتْفِّـزلٱَوِرَُم
ْ

ُهْتَعَضَوَو،ِهيِفَدَلَو
حلٱَْنيَب

ْ
َل
ْ

.»ِرْهَّـنلٱِةَفاَحَىلَعِءاَف
١١:٣نيوكت١٨:٢ءايعشإ

توباتلاىلعقلطُيوةفقلابهيبشءاعوِّـيِدَْربْلٱَنِمًاطَفَس
ةيناربعلايفهنإفدوصقملاوههلعلوقودنصهيبشانهوهو
ةميدقلاةيرصملايفو»ًاتيبيت«ةينادلكلايفو»هبت«و»تبت«
.قودنصوتوباتاهانعمو»تابيت«وأ»ابيت«وأ»بيت«
هقاسوعارذقوفلوطيتابنوهيكاطنألالاق(يدربلاو
يأ(ٌممجضيبأرهزاهيلعوىظشتوضرُتةشهةفيهر
ًالابحلتفُيامهنموٌرمشهةبلحلانودًارزبفلخي)ريثك
ةيناربعلايفو.بايكألابرصميفةفورعملارصحلا)هنمو(
ةثيدحلاةيطبقلايفوهامك»ماك«ةميدقلاةيرصملايفو»ماغ«
نعيدربلاوتوباتلانيمسالااوذخأنييناربعلالعلو
ةيعوألاوبراوقلاهنمنوعنصينويرصملاناكو.نييرصملا
.هنمةباتكلاقروًاميدقاوذختاو)اهنمةريبكلاىتح

:٦و١١:٣نيوكتريسفترظنا(ِتْفِّـزلٱَوِرَمُْحلٱِبُهْتَلَطَو
.رُّمحلابةماعلادنعفورعملايندعملاراقلاوهرَُمحلا.)١٤
فورعملايتابنلاتفزلاانههبدوصقملاوراقلاوهتفزلاو
.)نارقِّـدلاوتوبنيلااهنمجرخييتلاتاتابنلانمو(ةراجتلاب
نمنكيملنإورصميفًارفوتميندعملاتفزلاناكو
نيرهنلانيبامضرأنماهيلإهبىتؤيناكهنإفاهتالصاح
.طينحتلايفًاريثكهنولمعتسياوناكو

ماقمموقيدوجولاريثكيئامتابنءافلحلا«ِءاَفْلَْحلٱَْنيَب
ئطاوشىلعرثكيوهو.»لابحلاورصحلالمعيفيدربلا
هلمحتاليكلءافلحلانيباهدلودباكويتعضوو.لينلا
»فوس«ةيناربعلايفءافلحلاو.اهرظننعهدعبتفرهنلاهايم
.»يفوت«اهيفهظفلوةيرصملانموهو

ألَا
َ
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.»ِهِبُلَعْفُياَذاَمَفِرْعَتِلٍديِعَبْنِمُهُتْخُأْتَفَقَوَو«٤
٢٦:٥٩ددعو١٥:٢٠ص

اهريغًاتخأهلنأركذيملهنألميرماهنأنونظملاُهُتْخُأ
نمرهظيامىلعتناكو)٢٦:٥٩ددعو٢١و١٥:٢٠ص(
تناكاهنإوةرشعسمخوأةنسةرشععبرأةنباثيدحلا
.)٨عريسفترظنا(ةهيبنةبيبل

اَهيِراَوَجْتَناَكَو،َلِسَتْغَتِلِرْهَّـنلٱَىلِإَنْوَعْرِفُةَنْبٱِتَلَزَنَف«٥
حلٱَْنيَبَطَفَّـسلٱِتَأَرَف.ِرْهَّـنلٱِبِناَجَىلَعٍتاَيِشاَم

ْ
َل
ْ

ِءاَف
.»ُهْتَذَخَأَواَهَتَمَأْتَلَسْرَأَف

امقفوىلعاذهَلِسَتْغَتِلِرْهَّـنلٱَىلِإَنْوَعْرِفُةَنْبٱِتَلَزَنَف
رصميفءاسنلانإفذئنيحرصمرومأنمناسنإلاهروصتي
تءاشثيحفّوطُتوديعبدحىلإراتختاملعفتتناك
لينلاهايمنأداقتعالاناكو.اهمزالتوةفاظنلاربتعتتناكو
رهنلانمءزجءاسنللناكهنأيفبيرالوًاماعًاعفنةعفان

كلذدصقتتناكتاريمألانأيفبيرالواهبصتخم
ةنبامحتستنيأفرعتتناكدباكوينأحّجرملاو.ءزجلا
.نوعرف

تامداخوأءامإنوكينأنمدبالخلااَهيِراَوَج
ناكهنأرهاظلاو.نهنمةدعنوعرفةنبالناكفتاريمأل
عبتيناكفنييرصملانمكولملاريغنايعألاءاسنلكلذلثم
هنأنمدبالو.محتسملاىلإسمخوأراوجعبرأنهنمالك
اهبطاختتناكفاهيلإنهبرقأةريمألايراوجنمةدحاوتناك
.ةصاخ

لٱِتَأَرُهْتَحَتَفاَّـَملَو«٦
ْ

ُهَلْتَّـقَرَف.يِكْبَيٌّيِبَصَوُهاَذِإَو،َدَلَو
لٱِدَالْوَأْنِماَذٰه:ْتَلاَقَو

ْ
.»َنيِّـيِنَاْربِع

تعقوتاهلعلوطفسلااهسفنةريمألاتحتفُهْتَحَتَفاَّـَملَو
.بجعلاىلعلمحيهيفًابيرغًائيشىرتنأ

ةحارلامدعوأدربلاوأعوجلانميِكْبَيٌّيِبَصَوُهاَذِإَو
.هلًابسانمًاريرسنكيمليدربلاطفسنأل

اهونحتكرحهعومدنإفهيلعتقفشيأُهَلْتَّـقَرَف
اهنموأاهيلعترهظنأنمدبالوهذاقنإىلعاهتلمحوهيلع
ميرمتأرفهتمضوطفسلانمهتذخأنأككلذترامإ

.)ةيلاتلاةيآلارظنا(هايإاهلاؤسىلعاهعجشفكلذ
تنلعألاوحألانإمهضعبلاقَنيِّـيِناَْربِعْلٱِدَالْوَأْنِماَذٰه

دلولااذهلثمكرتتةدلاوالنألنييناربعلادالوأنمهنأاهل

ىلعةربجميهوالإنزحملاتوملااذهلثمل)٢ع(ليمجلا
نألهتئيهنميناربعهنأتفرعنوعرفةنبالعلو(.كلذ
صتختلاوحأنموأنييرصملاةئيهنعفلتختدوهيلاةئيه
.)كلذوحنوأنييناربعلادالوأب

ِكَلوُعْدَأَوُبَهْذَأْلَه:َنْوَعْرِفِةَنْبالُهُتْخُأْتَلاَقَف«٧
لٱَنِمًةَعِضْرُمًةَأَرْمٱ

ْ
لٱِكَلَعِْضُرتِلِتاَّـيِنَاْربِع

ْ
.»؟َدَلَو

اهيخأةبقارمباهتقوتلغشدقميرمتناكُهُتْخُأْتَلاَقَف
ىرتوملكتتامعمستثيحنوعرفةنبارظننعةيراوتم
نييناربعلادالوأنمدلولانأبتمكحاملفاهتاكرح
.يتأيامباهتبطاخواهنمتندهيلعاهتقفشترهظأو

ِتاَّـيِناَْربِعْلٱَنِمًةَعِضْرُمًةَأَرْمٱِكَلوُعْدَأَوُبَهْذَأْلَه
لفطللقفوأةيناربعلاةعضرملانأىلعءانباذهتلاق
.يناربعلا

ًانيقيوأًانظةريمألادصقميرمتفرعَدَلَوْلٱِكَلَعِضُْرتِل
.ملسيفدلولايقتفاهدصقتبثتنأيفتدهتجاف

َهلْتَلاَقَف«٨
َ

لٱِتَبَهَذَف.يِبَهْذٱ:َنْوَعْرِفُةَنْبٱا
ْ

ُةاَتَف
لٱَّـمُأْتَعَدَو

ْ
.»ِدَلَو

نسيفتناكميرمنأىلعلدياذه(ُةاَتَفْلٱِتَبَهَذَف
.)ةرشعةسماخلاوأةرشعةعبارلا

كلانهةفقاوتناكدباكوينأنمدبالِدَلَوْلٱَّـمُأْتَعَدَو
نيحاهلعلوةبغرلاديدشبنوكياذامبقرتبرقلاىلع
ةجيتنلاهبتفرعامتدهاشرظنلانعةيراوتمتناك
.اهيلإىعدُتاملاحيفنوعرفةنباىلإلبقُتنأتدعتساف
الو(ًاعيرسةريمألاىلإاهبتتأفاهمأنيأةفراعميرمتناكو

.)ةمكحلاوةهابنلانماهلعفوميرممالكيفامىفخي

َهلْتَلاَقَف«٩
َ

هبيِبَهْذٱ:َنْوَعْرِفُةَنْبٱا لٱاَذِٰ
ْ

ِيلِهيِعِضْرَأَوِدَلَو
ملٱِتَذَخَأَف.ِكَتَرْجُأيِطْعُأاَنَأَو

لٱُةَأْرَْ
ْ

.»ُهْتَعَضْرَأَوَدَلَو

اهلوقو.ميرممالكةريمألاتبوصتساِيلِهيِعِضْرَأ
تلفكتاهنأكلذديؤيوهتنبتاهنأىلعليلد»يلهيعضرا«
.هتعاضرةرجأب

ألَا
َ
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لٱَِربَكاَّـَملَو«١٠
ْ

َهلَراَصَفَنْوَعْرِفِةَنْبٱَىلِإِهِبْتَءاَجُدَلَو
َ

ا
لَشَتْنٱِّـينِإ:ْتَلاَقَو»ىَسوُم«ُهَمْسٱِتَعَدَو،ًانْبٱ

ْ
ملٱَنِمُهُت

.»ِءاَْ
٢٢و٧:٢١لامعأ

امنهنأةرابعلاهذهىنعمسوفيسويىأرُدَلَوْلٱَِربَك
لديمالكلايفءيشالنكلوةيداعريغةوقوًاومنيوقو
نسغلبهنأىنعملاف.ةداعلاقراخوهامكلذيفنأىلع
نسلاكلذنييعتعيطتسنالو.نييرصملادنعدوهعملاماطفلا
)٧:٢٧اكم٢(ةثلاثلاةنسلاوأةيناثلاةنسلاةياهنهلعلو
.ةثلاثلاةنسلاءدبهنأحجرملاو

دلولاةعاضربدباكويتماقَنْوَعْرِفِةَنْبٱَىلِإِهِبْتَءاَج
هبتتأنأبةريمأللاهدعوبتفوونيعملاتقولاةياهنىلإ
.هيلعاقفتايذلاتقولايفاهيلإ

َهلَراَصَف
َ

دوهعملاينبتلاةروصبهتنبتاهنأنكميًانْبٱا
ةيرصملاتاداعلانمناكينبتلانأىلعليلدالنكلو
ىسومتذختانوعرفةنبانأكلذبدارأبتاكلالعلو
مألاءانتعاهبتنتعاوهتملعوهتبذهنأباهلنباةلزنمب
رخآيفيناثلاليذلايفىسومبيذهتىلعمالكلاو.اهنباب
.رفسلااذه

ةلودلاراثآيفوسيمنأحّجرملاوىَسوُمُهَمْسٱِتَعَدَو
مالعإلانميناثلاءزجلانوكينأبلغييذلاةرشعةيناثلا
وهونباوأدولومهانعموسيمنمأووسيمحأووسيمعرك
ىلعنوكيفةجيتنوأصاحهانعميرصملصأنمقتشم
نمهتلّصحاهنألوسيمهتمساهنأنوعرفةنباليلعتكلذ
لمعتسافءاملانملوشنمةيناربعلايفىسومىنعمو.ءاملا
.ليلعتلانسحوقافتالابتاكلا

يفَثَدَحَو«١١ لِتِ
ْ

َىلِإَجَرَخُهَّـنَأىَسوُمَِربَكاَّـَملِماَّـيَألٱَك
يفَرُظْنَيِلِهِتَوْخِإ ًالُجَرُبِْرضَيًاّيِْرصِمًالُجَرىَأَرَف،ْمِِهلاَقْثَأِ
.»ِهِتَوْخِإْنِمًاّيِنَاْربِع
١:١١ص٢٦ىلإ١١:٢٤نييناربعو٢٤و٧:٢٣لامعأ

يف ةدمباتكلاحلطصميفمايألابدارُيدقِماَّـيَألٱَكْلِتِ
.)٢٠:١كولم٢و:٣٨صنيوكتيفامباذهلباق(ةليوط
يدوهيلاديلقتلانعسونافتساهلقنامىلعىسومناكو
يئاجفانهأبنلاف.)٧:٢٣لامعأ(ةنسنيعبرأنباذئموي
ملىسومنكلًاجيردتةياغلاهذهىلإمدقتينأرظتنملاناكو
.هتبيبشلئاوأوهتوبصرومأنمءيشبانئبني

نعمتكتملنوعرفةنبانأحجرملاِهِتَوْخِإَىلِإَجَرَخ
اهلعلواهنباالهيلعقيضملابعشلاءانبأنمهنأىسوم
ىلإهجورخنإفرمألاناكفيكوهلهأطلاخينأهلتحمس

هذهبهنإفىلوألاةرايزلاتسيلانهمهايإهترايزيأهتوخإ

هنإفهطالبيفومسلانمهلناكامونوعرفحرصكرت
،َنْوَعْرِفِةَنْبٱَنْبٱىَعْدُيْنَأىَبَأَِربَكاَّـَملىَسوُمِناَميِإلٱِب«
ُهَلَنوُكَيْنَأَىلَعِهللاٱِبْعَشَعَمَّـلَذُيْنَأىَرْحَألٱِبًالِّـضَفُم
خلٱِبٌّيِتْقَوٌعُّتَمَت

ْ
هاتأامو.)٢٥و١١:٢٤نييناربع(»ِةَّـيَِط

دقومهيلعهتقفشوهبعشلهتاساؤمتامالعلوأانهىسوم
ْنِإ«ًالئاقهللاىلإهتوصعفرموينالعإنسحأكلذنلعأ
.)٣٢:٣٢ص(»َكِباَتِكْنِميِنُْحمٱَفَّـالِإَوْمُهَتَّـيِطَخَتْرَفَغ

يفَرُظْنَيِل ةلماعمىريومهلاوحأنعثحبيلْمِِهلاَقْثَأِ
.رابتخالابكلذفرعيومهلنييرصملا

نأحّجرملاًاّيِناَْربِعًالُجَرُبِْرضَيًاّيِْرصِمًالُجَرىَأَرَف
برضهنإوريخستلاءاسؤروأنيرخسملادحأناكبراضلا
سونافتسانابأدقولمعلايفناوتمهنأىوعدبيليئارسإلا
:٧لامعأ(ًاملاظناكيرصملانإوًامولظمناكيناربعلانأ

لتقىتحىسومظيغجاهكلذنأيفكشالو.)٢٤
نإمعن.دحلااذهىلإبضغيمللبهلتقيملالإويرصملا
نأشنمنكلوممألاناشخنمذئموياونوكيملنييرصملا
ىلعةوسقلابهتطلسوهتدايسنلعينأًانايحأديبعلادئاق
.هيلإةءاسإلاودبعلا

لٱَف«١٢
ْ
َلَتَقَف،ٌدَحَأَسْيَلْنَأىَأَرَوَكاَنُهَواَنُهَىلِإَتَفَت

ملٱ
ْ
يفُهَرَمَطَوَّـيِْرصِ .»ِلْمَّـرلٱِ
٧:٢٤لامعأ

.الوأهبقاريدحأنملهىريلَكاَنُهَواَنُهَىلِإَتَفَتْلٱَف
اذهىلعىسومدوهيلاورسفمحدمَّـيِْرصِْملٱَلَتَقَف
.ةعاجشلاتايضتقموةاماحملالمعنمهلمعاولعجو
سيليرصملابنذنإفدمُحيالاممةلجعلمعهنأقحلاو
ذئنيحًايضاقنكيملىسومولتقلااهؤازجيتلابونذلانم
تناكو.هرربتةجحهلنوكيلكلذبهللاهرمأيملوًايبنالو
هبعشلاقثأففخينأمرُحىسومنإإطخلااذهةجيتن
نباذئمويناكهنأليلدب(ةنسنيعبرأةدممهباصمفطليو
ليئارسإينبعمناكوسونافتسالاقامىلعةنسنيعبرأ
نمةنسنيرشعوةئمنباوهوتاموةيربلايفةنسنيعبرأ
.)ةنسنيعبرأرصمنمجورخلامايأىلإهبرهمايأ

يفُهَرَمَطَو اتلذلابةفورعملاةريحبلايقرشىلعِلْمَّـرلٱِ
ليلداذهو.اهسفناتلذلايفهماكرضعبولمرلانمماكر
لاقلهريغبتاكلاناكولورفسلااذهبتكىسومنأىلع
.»ضرألايفهرمطو«حيجرتلاىلع

يفَجَرَخَّـمُث«١٣ لٱِ
ْ

ِناَّـيِنَاْربِعِنَالُجَراَذِإَوِيناَّـثلٱِمْوَي
لِلَلاَقَف،ِناَمَصاَخَتَي

ْ
ِمل:ِبِنْذُم

َ
.»؟َكَبِحاَصُبِْرضَتاَذا

٧:٢٦لامعأ

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

١٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.يرصمللهلتقموييلييذلايأِيناَّـثلٱِمْوَيْلٱ
ِمل
َ
لاقفىنعملاباذهسونافتساذخأَكَبِحاَصُبِْرضَتاَذا

ِمل.ٌةَوْخِإْمُتْنَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«
َ

»؟ًاضْعَبْمُكُضْعَبَنوُمِلْظَتاَذا
نودهاشملالاجرلااهيألاقهنأكف.)٧:٢٦لامعأ(
دحأيأرخآلامكدحأملظياذاملفةوخإمتنأنيمصخلل
مالكيفنكيملنيترابعلانملكىلعو.همصخنيمصخلا
لوقنمدافتسيامكةيوضاقلاوأةسائرلاءاعداىسوم
.ظيغلاىوسكلذلوقينأىلعهلمحامف.يتآلابنذملا

َتْنَأٌرِكَتْفُمَأ؟اَنْيَلَعًايِضاَقَوًاسيِئَرَكَلَعَجْنَم:َلاَقَف«١٤
لَتَقاَمَكِيلْتَقِب

ْ
ملٱَت

ْ
ْدَقًاّقَح:َلاَقَوىَسوُمَفاَخَف؟َّـيِْرصِ

.»!ُرْمَألٱَفِرُع
٢٨و٧:٢٧لامعأ
ةلزنمبىسومناكاَنْيَلَعًايِضاَقَوًاسيِئَرَكَلَعَجْنَم

ءاضقلاهيلإلكويملنكلةلاحمالريمأةلزنمبناكفةريمأنبا
سيئرهنأىوعدبامهلضرعتيملهنأقحلاو.نييناربعلاىلع
ءاهجولانمدحألكهيتأيامككلذىتألبٍضاقوأ
.مالسلاىلإًاقوسوماصخللًاعفدنيبذهملاو

نيبتي.ينلتقتنأتنأمزاعأيأِيلْتَقِبَتْنَأٌرِكَتْفُمَأ
ىلعينبمءاضقلاوةسائرلاءاعدابىسومماهتانأانهنم

ىسومطلغفمويلاملسلايفهطسوتىلعالسمألابهبرض
ضّرعتهنألطبيوهيلعلمحيبنذملااذهلعجسمألايف
مُهتاامهأطخالولومالسناسنإهنإومالسلايفةبغرهل
.ةحلاصملاوحالصإلانعزجعو

نكلورمألافرُعفيكملعنالُرْمَألٱَفِرُعْدَقًاّقَح
هناوخإضعبىلعأبنلاصقىسومهلمقتنايذلانأنظي
رمألانلعأيذلانوكينأدعبيالو(نييليئارسإلانيبعاشف
.)هذقنأىسوميذلاوهانه

.ىَسوُمَلُتْقَيْنَأَبَلَطَف،َرْمَألٱاَذٰهُنْوَعْرِفَعِمَسَف«١٥
يفَنَكَسَوَنْوَعْرِفِهْجَوْنِمىَسوُمَبَرَهَف ،َناَيْدِمِضْرَأِ
لٱَدْنِعَسَلَجَو

ْ
.»ِرْئِب

٢٩:٢و٢٤:١١نيوكت١١:٢٧نييناربعو٧:٢٩لامعأ

اذهىَسوُمَلُتْقَيْنَأَبَلَطَف،َرْمَألٱاَذٰهُنْوَعْرِفَعِمَسَف
تاقلعتمنماذهلثميفلدعلاءارجإناكوةيرورضةجيتن
امولتقلاىسومهبكترايذلابنذلاءازجناكو.كلملا
ةنيغضنعالًاظيغهلتقىسومنأتبثيءيشنمناك
دنعىسوملًارذعنييليئارسإلاىلعقييضتلانكيملو.ةقباس
.هبرمأيذلاوهنوعرفنألنوعرف

رمألانالعإدنعبرههنأيفبيرالىَسوُمَبَرَهَف
.برهدقناكنوعرفهبلطاملو)٧:٢٩لامعأ(

يفَنَكَس رفسلااذهيفنايدمنأرهاظلاَناَيْدِمِضْرَأِ
مختلاالءانيسةريزجهبشنميبرغلايبونجلاءزجلايه
بتكلايفنايدمو(ةمألانكاسمتناكثيحلباقملايبرعلا
.)فلأالبنيدمةميدقلاةيبرعلا

ةريزغرئبكلانهتناكهنأيفكشالِرْئِبْلٱَدْنِعَسَلَج
برقلابماقأىسومناوضرألاكلتةماعاهنميقتسيءاملا
.اهنم

َْنيَقَتْسٱَوَْنيَتَأَف،ٍتاَنَبُعْبَسَناَيْدِمِنِهاَكِلَناَكَو«١٦
ألَمَو
َْ

.»َّـنِهيِبَأَمَنَغَنيِقْسَيِلَناَرْجَألٱَن
٩:١١ليئومص١و٢٤:١١نيوكت٢٥:٢نيوكت٣:١ص

يكلمكًاعمًاريمأوًانهاكناكهنأحّجرملاَناَيْدِمِنِهاَكِل
امكًانهاكناكهنأنمبجعنالو.)١٤:٨نيوكت(قداص
:١٨ص(يفركُذامكنهاكلالامعأبماقهنأنموانهركُذ

نودبعياوناكةروطقنمميهاربإدالوأنيينايدملانأل)١٢
يفيمسو.مهيبأنيدىلعتقولاكلذىلإاوناكوقحلاهلإلا
يعار«وأ»هللافيلأ«هانعموليئوعرةرشعةنماثلاةيآلا
نوراهلكأو.هللاحئابذلامدقو)هدوهعظفاحيأ(»هللا
.»هللامامأ«هعمزبخلاخويشلاو

ال.)٢٩:٩نيوكتيفامباذهلباق(َْنيَقَتْسٱَوَْنيَتَأَف
رئبلاىلإيتأتهتانبوًاريمأوًانهاكلجرلانوكيفيكانهلاقي
طحياممذئموينييقرشلادنعنكيملكلذنإفءاقتسالل
.نأشلاب

َّـنُهَدَجْنَأَوىَسوُمَضَهَنَف.َّـنُهوُدَرَطَوُةاَعُّرلٱىَتَأَف«١٧
.»َّـنُهَمَنَغىَقَسَو
٢٩:١٠نيوكت

هلآوتانبلايبألًاناريجاوناكةاعرلاءالؤهُةاَعُّرلٱىَتَأَف
ءالؤهنكلًالوأيقتسيرئبلاىلإقباسلانأنوناقلاناكو
نوقيعياوناكو.مهتبونيتأتنأىلإاوصبرتيملناشخلاةاعرلا
َّـنُكُلاَباَم«نهلليئوعرلوقنممهفُيامكًامئادتانبلا
يفَّـنُتْعَْرسَأ ملٱِ

لٱِءيِجَْ
ْ

.)١٨ع(»َمْوَي
ةداعنمناك.نهناعأيأَّـنُهَدَجْنَأَوىَسوُمَضَهَنَف

ملفةمكحهملعيضاملانكلمولظمللرصتنينأىسوم
يليئارسإللرصتنامويلعفامكشطبلاىلإانهعرسي
اوكرتينأىلعمهتلمحةاعرلانمثدحاممههجوتارامإف
.ًالوأنيقتسيتانبلا

َّـنُكُلاَباَم:َلاَقَّـنِهيِبَأَليِئوُعَرَىلِإَْنيَتَأاَّـمَلَف١٨«١٨،١٩
يفَّـنُتْعَْرسَأ ملٱِ

لٱِءيِجَْ
ْ

لُقَف١٩؟َمْوَي
ْ

اَنَذَقْنَأٌّيِْرصِمٌلُجَر:َن

ألَا
َ
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لٱىَقَسَوًاضْيَأاَنَلىَقَتْسٱُهَّـنِإَو،ِةاَعُّرلٱيِدْيَأْنِم
ْ

.»َمَنَغ
١٠:٢٩ددع

كلذنفرعامبروهرظنموهبايثنمكلذنفرعٌّيِْرصِم
.ًاضيأهمالكنم

يذلاءاملااوذخأدقةاعرلاناكًاضْيَأاَنَلىَقَتْسٱُهَّـنِإَو
ةدايزلًاعفدنهليقتسينأىسومىأرفتانبلاهتلشن
.بعتلا

ِمل؟َوُهَنْيَأَو:ِهِتاَنَبِلَلاَقَف«٢٠
َ

ُهَنوُعْدٱ؟َلُجَّـرلٱَّـنُتْكَرَتاَذا
.»ًاماَعَطَلُكْأَيِل
٤٣:٢٥و٣١:٥٤نيوكت

كرتُينأراعلانمهنأبرعلادنعناكًاماَعَطَلُكْأَيِل
هذهلزتملوماعطلاىلإىعدُيالوتويبلاجراخبيرغلا
.مهنمةيدابلالهأيثدحمدنعةداعلا

ىَطْعَأَف،ِلُجَّـرلٱَعَمَنُكْسَيْنَأىَسوُمىَضَتْرٱَف«٢١
.»ُهَتَنْبٱَةَروُّفَصىَسوُم

١٨:٢و٤:٢٥ص

نأنمدبالِلُجَّـرلٱَعَمَنُكْسَيْنَأىَسوُمىَضَتْرٱَف
ىلإهاعدفلعفامبوهاياجسوىسومىأرمبّرسليئوعر
جوزتمثكلذىسوميضرفهتميخيفنكسللوهتمدخ
نيينايدملادنعجاوزلاناك.ليئوعرتانبىدحإةروفص
ميهاربإةنسىلعهتنباىسومجّوزليئوعرلعلوًايعرش
.ميدقلاجاوزلااذهمسرانهركذيملنكلو

ُتْنُك:َلاَقُهَّـنَأل،َموُشْرَجُهَمْسٱاَعَدَفًانْبٱِتَدَلَوَف«٢٢
يفًاليِزَن .»ٍةَبيِرَغٍضْرَأِ

٧:٢٩لامعأ١٨:٣ص٧:٢٩لامعأو٢٥و٤:٢٠ص
١٤و١١:١٣نييناربعو

نمًالصأبكرممسالانأحيجرتلالكحّجرملاَموُشْرَج
سوفيسويهامسو.كانهيأ»ماش«وبيرغيأ»ريج«
.ماسرجنيعبسلاةمجرتيفبتُكوماشرج

يفَثَدَحَو«٢٣ لِتِ
ْ

لٱِماَّـيَألٱَك
ْ

.َتاَمَْرصِمَكِلَمَّـنَأَِةريِثَك
لٱَنِمَليِئاَْرسِإوُنَبَدَّـهَنَتَو

ْ
ْمُهُخاَُرصَدِعَصَف،اوُخََرصَوِةَّـيِدوُبُع

لٱِلْجَأْنِمِهللاٱَىلِإ
ْ

.»ِةَّـيِدوُبُع
ص٢٦:٧ةينثتو٢٠:١٦ددع٧:٣٠لامعأو٧:٧ص
٥:٤بوقعيو٢٤:١٥ةينثتو٢٢:٢٣

ذنمىسومىلعتضميتلايأِةَريِثَكْلٱِماَّـيَألٱَكْلِت
نسغلبدقناكىسومنألةعاسلاكلتىلإنايدمىتأ
كرتموينيعبرألانسيفناكو.)٧:٧ص(نينامثلا
كلمهنمبرهوهيذلانوعرفنأكلذنممزلفرصم
ةنماثلاةلودلاةءادبنيبشاعو.ةنسنيعبرأنمرثكأ
نانثاكلملايفةليوطةدمةرشعةعساتلاةياهنوةرشع
.امهدحأىسومنوعرففيناثلاسيسمعروثلاثلاسِمثُث

كلملانأاوعقوتليئارسإينبلعلخلاَليِئاَْرسِإوُنَبَدَّـهَنَت
اوطنقفهفلسكوهاذإفمهلاقثأففخيوأمهنعجرفيديدجلا
اوعقوتيملذإءامسلاىلإمهتادهنتتدعصوءادعصلااوسفنتو
.ضرألاوتاومسلابرىوسنمًاجرف

َعَمُهَقاَثيِمُهللاٱَرَّـكَذَتَف،ْمُهَنيِنَأُهللاٱَعِمَسَف٢٤«٢٤،٢٥
َمِلَعَوَليِئاَْرسِإيِنَبُهللاٱَرَظَنَو٢٥.َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإ
.»ُهللاٱ

:١٥و١٣:١٥و١٢:٧نيوكت٤٢و١٠٥:٨رومزم٦:٥ص
ليئومص٢و١:١١ليئومص١و٤:٣١ص٤٦:٤و١٨و١٤
١:٦رومزمو٣:٧ص١:٢٥اقولو١٦:١٢

نورقتفممهنإاونقيتومهبولقنمهولأسمهنأل(ُهللاٱَعِمَسَف
اعدنمءاعدبيجتسيهللانأىلععطاقليلداذهو.هيلإ
.)ميظععضاوتوميلسبلقبهيلإ

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِنِهاَكِهيَِمحَنوُرْثَيَمَنَغىَعْرَيَناَكَفىَسوُماَّـمَأَو«١
لٱَقاَسَف،َناَيْدِم

ْ
لٱِءاَرَوَىلِإَمَنَغ

ْ
ِهللاٱِلَبَجَىلِإَءاَجَوِةَّـيِّـَرب

.»َبيِروُح
١٩:٨كولم١و٢٨:٥و٤:٢٧ص٢:١٦ص

هذهريغهلنكيملِهِيَمحَمَنَغىَعْرَيَناَكَفىَسوُماَّـمَأَو
وبأومحلاو.ةيدابلالهأنممهنألنيينايدملادنعةمدخلا
يفقلطيدقواهمعوأاهيخأكهلبقنمناكنموةأرملا
ليئوعرنأمزلتسيةأرملاابأانههلعجف.مهريغىلعةيناربعلا
اهوخأهنأحجرملافهيفكشيامماذهودحاوصخشنورثيو
نورثيهنباهفلخوتامدقناكاهابأهامحنإفليئوعرنبا

.ةيريمألاوةينهاكلايف
لامرلاءاروةبصخلاضرألاىلإيأِةَّـيِّـَربْلٱِءاَرَوَىلِإ

جيلخوأ(ةليإجيلخىلإءانيسلابجةلسلسنمةدتمملا
.)ةبقعلا

ألَا
َ
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.)٢٣-١٩:٢و١٨:٥صرظنا(ءانيسيأِهللاٱِلَبَج
ةيلبجلادالبلالكلمسابيروحنأرهاظلاَبيِروُح

.ىسوملبجبمويلاةفورعملاضرألايهو

،ٍةَقْيَّـلُعِطَسَوْنِمٍراَنِبيِهَلِبِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَلَرَهَظَو«٢
لٱاَذِإَوَرَظَنَف

ْ
لٱَو،ِراَّـنلٱِبُدَّـقَوَتَتُةَقْيَّـلُع

ْ
َحتْنُكَتَْملُةَقْيَّـلُع

ْ
.»!ُِقَرت

٧:٣لامعأو٣٣:١٦ةينثت٦٣:٩ءايعشإو١٤:١٩ص

ةعبارلاةيآلايفيعُدوهوهيكالمةيناربعلايفِّـبَّـرلٱُكَالَم
نميناثلامونقألانأةرورضكلذنممزليفميهولإوهوهي
.كالمةئيهيفىسوملرهظسدقألاثولاثلا

همجرتو(.هنسلاطسونمةيناربعلايفوٍةَقْيَّـلُعِطَسَوْنِم
هرهزءانحلاهنأكيعيبرتبنوهوانسلابةغللاءاملعضعب
تبنوهومَلَّـسلابمهضعبهمجرتو.ةقرزلاىلإبرضيضيبأ
ةفورعملاايقاقألاهنمجرختسُتيذلاظرقلابحلمحيكئاش
مهضعبهرسفوظرقلابمهضعبهمجرتو.ايساقألابةماعلادنع
سمرتلاكرمثوضيبأرهزوظيلغكوشهلميظعرجشب
ضرأيفرثكيهنإلاقونوسنلورةمالعلاهدمتعايذلااذهو
فورعملاكئاشلاتبنلاوهوقيلعلاةدحاوةقيلعلاو.ءانيس

يفهنسلايناعمةلمجنموهوتوتلارمثكًارمثرمثييذلا
.)دوصقملاوهاذهوةيناربعلا

ملٱاَذٰهَرُظْنَألَنآلٱُليِمَأ:ىَسوُمَلاَقَف«٣
لٱَرَظْنَْ

ْ
.َميِظَع

ِمل
َ

َحتَالاَذا
ْ

لٱُِقَرت
ْ

.»؟ُةَقْيَّـلُع
٧:٣١لامعأو١١١:٢رومزم

بتاكوهىسومنأىلعقيقدليلداذهيفَنآلٱُليِمَأ
ناكيتلاضرألايفتبنيالقيلعلانأركُذهنإفرفسلااذه
.ةقيلعلاكلترمأامىريلليميهنأمزلفاهيلعيشمي

نمقارتحانودباهتلالانألَميِظَعْلٱَرَظْنَْملٱاَذٰه
.هتلعنعثحبُينأقحتسيامموبئاجعلا

ِطَسَوْنِمُهللاٱُهاَداَن،َرُظْنَيِلَلاَمُهَّـنَأُّبَّـرلٱىَأَراَّـمَلَف«٤
لٱ
ْ

.»اَذَنَئَه:َلاَقَف.ىَسوُمىَسوُم:َلاَقَوِةَقْيَّـلُع
٣٣:١٦ةينثت

هوهيىأرامل«ةيناربعلايفوُهللاٱُهاَداَن...ُّبَّـرلٱىَأَراَّـمَلَف
.)دسجلايفرهظيسيذلابرلايأ(»ميهولإهادان

هيبنتيفملكتملاةبغرىلعلديراركتلاىَسوُمىَسوُم
:٩لامعأو٣:١٠ليئومص١(حاحلإلاديريهنأنايبوعماسلا

٤(.

ْنِمَكَءاَذِحْعَلْخٱ.اَنُهٰهَىلِإِْبَرتْقَتَال:َلاَقَف«٥
ملٱَّـنَأل،َكْيَلْجِر

.»ٌةَسَّـدَقُمٌضْرَأِهْيَلَعٌفِقاَوَتْنَأيِذَّـلٱَعِضْوَْ
٧:٣٣لامعأو٥:١٥عوشي

لاعنلانأيفمهضعبكش.كيلعنوأَكَءاَذِحْعَلْخٱ
النوسنلورلاقو.ةميدقلامايألاكلتيفةفورعمتناك
مويلامولعملاو.ًالاعننوسبلياونوكيملنيينايدملانأيفكش
اوناكنييقرشلاءامدقلكوىسومرصعلبقنييرصملانأ

دنع)نآلاىلإكلذكمهرثكألازيالو(مهلاعننوعلخي
.ءامظعلاتويبولكيهلاودجسملاكمرتحمناكمىلإمهلوخد
مارتحالاةيآبىسومرمأهسفنهللانأةظحالملاقحتسياممو
رظنا(مدقلاذنمةسدقملانكامألانومرتحياوناكو.هذه
.)١٧و٢٨:١٦نيوكتريسفت

ُهٰلِإَوَقاَحْسِإُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإ،َكيِبَأُهٰلِإاَنَأ:َلاَقَّـمُث«٦
.»ِهللاٱَىلِإَرُظْنَيْنَأَفاَخُهَّـنَألُهَهْجَوىَسوُمىَّـطَغَف.َبوُقْعَي
٧:٣٢لامعأو٢٢:٣٢ىّتمو٤:٥صو٢٨:١٢نيوكت
٦:٥ءايعشإو١٩:١٣كولم١و١٣:٢٢ةاضق

اذهو)٣١:٤٢نيوكت(كفالسأنملكهلإيأَكيِبَأُهٰلِإ
هلإانأ«ىسومللاقبرلانأبأبنأذإسونافتساهمهفام
.)٧:٣٢لامعأ(»كئابآ

يذلاهلإلايأَبوُقْعَيُهٰلِإَوَقاَحْسِإُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإ
ملءالؤهنأةيآلاهذهةروصنممزليو.هنودبعيءالؤهناك
مادعاهلإالتادوجومهلإهللانإفةيقابمهحاورأيأاوشالتي
.)٢٢:٣٢ىّتم(

مويبوقعيهبرعشامبهروعشلُهَهْجَوىَسوُمىَّـطَغَف
ريملهنأعم)٢٨:١٧نيوكت(»ناكملااذهبهرأام«لاق
كلترظنملعجهللاهتفرعمفقرحتالودقوتترانلاىوس

.ًابيهررانلا

يفيِذَّـلٱيِبْعَشَةَّـلَذَمُتْيَأَرْدَقِّـينِإ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف«٧ َْرصِمِ
ُتْمِلَعِّـينِإ.ِْمهيِرِّـخَسُمِلْجَأْنِمْمُهَخاَُرصُتْعِمَسَو
.»ْمُهَعاَجْوَأ

لامعأو١٠٦:٤٤رومزمو٩:٩ايمحنو٢٥ىلإ٢:٢٣ص
٢:٢٥صو١٨:٢١نيوكت١:١١ص٧:٣٤

ةيآلايفهللااف»هوهيلاقف«ةيناربعلايفُّبَّـرلٱَلاَقَف
ةيآلايف»هللا«ًاضيأوهوةيآلاهذهيفبرلاوهةسداسلا
.)٤عريسفترظنا(ةرشعةيداحلا

ألَا
َ
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.)ترظنًارظنوأ(»تيأرًايأر«ةيناربعلايفُتْيَأَرْدَقِّـينِإ
نيترابعلانملكيفنألتيأردقينإهلوقةوقيفوهو(
.)رظنلاوأيأرلاديكوت

)١:١١ص(يفريخستلابمجرُتانهةلذملابمجرُتامَةَّـلَذَم
.ةفلتخمناعماهلفملظلاىنعمبيتأتدقو

لَزَنَف«٨
ْ

ملٱيِدْيَأْنِمْمُهَذِقْنُألُت
ْ
ْنِمْمُهَدِعْصُأَو،َنيِّـيِْرصِ

لِت
ْ

ًانَبَلُضيِفَتٍضْرَأَىلِإ،ٍةَعِساَوَوٍةَدِّـيَجٍضْرَأَىلِإِضْرَألٱَك
لٱِناَكَمَىلِإ،ًالَسَعَو

ْ
حلٱَوَنيِّـيِناَعْنَك

ْ
لٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَوَنيِّـيِّـثِ

ْ
َنيِّـيِّـزِرِف

حلٱَو
ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
.»َنيِّـيِسوُبَي

:١ةينثت١٢:٥١و٨و٦:٦ص١٨:٢١و٧و١١:٥نيوكت
١٣:٢٧ددعو٣٣:٣و١٣:٥ص١٠ىلإ٨:٧و٢٥
٢٠:٦لايقزحو٣٢:٢٢و١١:٥ايمرإو١٥و٢٦:٩ةينثتو
٢١ىلإ١٥:١٩نيوكت

ىلعيبعشبيتيانعراهظإيفتعرشيأ(ُتْلَزَنَف
المهنإفرصاقلامهمهفردقىلعسانلابطاخيهللااف)ضرألا
هللابطاخفناكملاونامزلاباهنارتقابالإرومألانوكردي
لزنيهنإو»تاومسلاءامس«وأءامسلاهنكسمهنأكىسوم
هذخأيملاذهو.سانللهسفنرهظُيلضرألاىلإاهنمًانايحأ
ريثكليلدبمهسفنأدوهيلاىتحةقيقحلاليبسىلعسانلا
١٦-١٣٩:٧رومزمو٨:٢٧كولم١رظنا(تايآلانم
.)خلا١٥:٢لاثمأو

اهبميهاربإدعويتلاضرألاٍةَعِساَوَوٍةَدِّـيَجٍضْرَأ
ادعاميهوفصولااذهقحتست)١٥:١٨نيوكت(
ليلجلانمةيروسلكمعتندرألايبناجىلعيتلانيطسلف
هذهلوطكو.ًايقرشًالامشوًالامشتارفلاىلإًابونج

ةئموًاليمنيتسنيبفلتخماهضرعوًاليم٤٥٠ضرألا
عبرمليم٥٠٠٠٠نعلقتالاهتحاسمو.ًاليمنيرشعو
نوكتنأحلصتةلمجلاىلعوًادجليلقاهنمبصخلاريغو
.ةربتعمةيوقةكلمم

نأحّجرملامهضعبلاقًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتٍضْرَأَىلِإ
لوقن(.ىنغلاوبصخلاةرفويفبرضُيلثمةرابعلاهذه
يشاوملاةرثكفراهزألاوىعرملاةرثكنعةيانكًاضيأيهو
.)١٣:٢٧ددعرظنا(.)لسعلاولحنلاونابلألاو

:١٣و١٧-١٠:١٥نيوكتريسفترظنا(خلاَنيِّـيِناَعْنَكْلٱ
٧(.

،َّـَيلِإىَتَأْدَقَليِئاَْرسِإيِنَبُخاَُرصاَذَوُهَنآلٱَو٩«٩،١٠
هبْمُهُقِياَضُييِتَّـلٱَةَقيِّـضلٱًاضْيَأُتْيَأَرَو ملٱاَِ

ْ
َنآلٱَف١٠،َنوُّيِْرصِ

ُختَوَنْوَعْرِفَىلِإَكُلِسْرُأَفَّـمُلَه
ْ

ْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبيِبْعَشُجِر

.»َْرصِم
٦:٤اخيمو١٠٥:٢٦رومزم١٤و١٣و١:١١ص٢:٢٣ص

مهنألذقنملارظنمهقيضىلإترظنيأ(َةَقيِّـضلٱُتْيَأَر
.)مههاوفأعممهبولقبينوبلطواوللذت

،َنْوَعْرِفَىلِإَبَهْذَأىَّـتَحاَنَأْنَم:ِِهللاىَسوُمَلاَقَف«١١
.»؟َْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبَجِرْخُأىَّـتَحَو

١٨:١٨ليئومص١و٦:١٢ص

نوريةميظعلارومألللهأمهنيذلاسانلاىَّـتَحاَنَأْنَم
نمهمزلتستامواهنأشنوفرعيمهنأل(اهلًالهأاوسيلمهنأ
ُدِّـيَساَيِهآ«لاقةءوبنلاىلإهللاهاعداملايمرإنإف)ةيانعلا
.)١:٦ايمرإ(»ٌدَلَوِّـينَألَمَّـلَكَتَأْنَأُفِرْعَأَالِّـينِإ،ُّبَّـرلٱ
ةيفقسأنمصلخينأيفهدهجلذبسويسوربمأسيدقلاو
ىلإًالوسربهذينأىبأسونيطسغوأسيدقلاو.ناليم
رصعيفةسينكلاسأرينألبقيالداكملسناو.ارتلكنا
يذرمألللهأوهيذلاهلوقياملوأف.ريرشلاسفور
هوجولهبهللاهرمأاملًالهأىسومناكو.»انأنم«نأشلا
لهألهتفلاثلاثلاو.مهملعيناثلاو.ةيرصملاهتيبرتلوألا
.اهتغلهماكحإسماخلاو.ةمأللهرابتخاعبارلاو.طالبلا
يفةنسنيعبرأهانكسنأوهوةبوعصلاضعبكانهنكل
هتلعجةاعرلاشيعهشيعواهلهأقالخأبهقلختونايدم
نوكيسهنإويرصملاطالبلالهأةطلاخملبسانيالهنأىري
مظعأنمهتنكلوأهتحاصفمدعنإوهتوخإينيعيفًابيرغ
يفهمدقتعناوملاكلتنمو.ريطخلارمألاكلذنمهلعناوملا
.ةنسنينامثنباذنئيحناكهنإفنسلا

لٱَكَلُنوُكَتِهِذٰهَو،َكَعَمُنوُكَأِّـينِإ:َلاَقَف«١٢
ْ

ِّـينَأُةَمَالَع

لَسْرَأ
ْ
ُختاَمَنيِح:َكُت

ْ
َىلَعَهللاٱَنوُدُبْعَت،َْرصِمْنِمَبْعَّـشلٱُجِر

جلٱاَذٰه
ْ

.»ِلََب
٨:٣١ةيمورو١:٥عوشيو٣١:٢٣ةينثتو٣١:٣نيوكت

١٩:٢ص

لامكلابهللاهدعوفهصقنىسومىأرَكَعَمُنوُكَأِّـينِإ
.»لمكتفعضلايفهتوق«نأل

ناكهتيانعنسحبهللانإُةَمَالَعْلٱَكَلُنوُكَتِهِذٰهَو
ناميإللًاناحتمالبقتسملايفرهظتتامالعسانلايطعي
يفامبانهاملباق(نالعإلادعبهلةيوقتواهنالعإلبق
.)١٩:٢٧كولم٢و٢:٣٤ليئومص١

ألَا
َ
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ُلوُقَأَوَليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإِيتآاَنَأاَه:ِِهللاىَسوُمَلاَقَف«١٣
َهل
ُ

؟ُهُمْسٱاَم:ِيلاوُلاَقاَذِإَف.ْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأْمُكِئاَبآُهٰلِإ:ْم
َهلُلوُقَأاَذاَمَف

ُ
.»؟ْم

لكلمسانيكرشملارئاسونييرصملادنعناكُهُمْسٱاَم
باقلألاىوسنييليئارسإلادنعهللانكيملومهتهلآنمهلإ
ريدقلاوأديدشلايأ»يادشو«يلعلايأ»ميهولإولإ«لثم
غلبدقباقلألاهذهنمءيشنكيملو.نئاكلايأ»هوهيو«
نييليئارسإلانأروصتيىسومناكو.ةدوهعملاةيملعلاةجرد
مهنأعقوتفمههلإلصاخمساىلإنييرصملاليماولام
هلأسفهتافصىوسفرعيالوهوىلاعتهمسانعهنولأسي
.هلأسام

اَذَكٰه:َلاَقَو.ْهَيْهَأيِذَّـلٱِهَيْهَأ:ىَسوُمـِلُهللاٱَلاَقَف«١٤
.»ْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأْهَيْهَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُلوُقَت
١:٤ايؤرو١٣:٨نييناربعو٨:٥٨انحوي

هللامسااذهنإنورثكألاىأر.نوكأيذلانوكأيأ
ًارسنلعُتهتافصنمةفصىوسسيلهنإقحلاوملعلا
يفكيفاهكاردإناسنإلانكميالهللاةقيقحنأوهوًاميظع
يذلانوكأ«وههنأاهمزلتسييتلاهتافصبهللافرعينأ
يلزألاوأريغتملاريغدوجولابجاولانئاكلايأ»نوكأ
.تانئاكلارئاسنعهزيمينألٍفاكاذهويدبألا

مهفُي.مكيلإينلسرأ»نوكأ«يأْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأْهَيْهَأ
:رومأةعبرأاذهنم
ىلعهاوساملكدوجونعفلتخيهللادوجونإ:لوألا·

.)٤٥:٦ءايعشإ(»رخآسيلوانأ«هلوقدح
ةياهنالوهلةءادباليأنمزبنرتقيملهدوجونإ:يناثلا·

ىنعملااذهنعربعيالوًالزأناكامكًادبأنئاكوهف
انحوي(»نئاكانأ«وأ»نوكأ«وأنئاكلالثمبالإزاجيإلاب

٨:٥٨(.
هريغدوجوفالخبتاذلايفقحهدوجونإ:ثلاثلا·

فقوتكهدوجوىلعفقوتمتادوجوملارئاسدوجونإف
.مسجلاىلعلظلا
هاوساملكدوجووطرشالبلقتسمهدوجونإ:عبارلا·

.هنعلقتسمريغوهدوجونمدافتسم

ِملًاضْيَأُهللاٱَلاَقَو«١٥
ُ

:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُلوُقَتاَذَكٰه:ىَسو
يِنَلَسْرَأَبوُقْعَيُهٰلِإَوَقاَحْسِإُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإ،ْمُكِئاَبآُهٰلِإْهَوَْهي
.»ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإيِرْكِذاَذٰهَوِدَبَألٱَىلِإيِمْسٱاَذٰه.ْمُكْيَلِإ

١٢:٥عشوهو١٣٥:١٣رومزم٦:٣ص

.»نوكأ«يأهيهألثموهف»نوكي«يأْمُكِئاَبآُهٰلِإْهَوَْهي
رئاسيفمظعألاهللامساهوهينإِدَبَألٱَىلِإيِمْسٱاَذٰه

:٢نيوكت(ريسفتيفليصفتلابهانعمركُذدقوميدقلادهعلا
برلايأ»سويريك«ةينانويلاةمجرتلايفوهو.هيلإعجراف)٤
ةميدقلالصألاخسنلكيفبتكُيناكهنأنونظملاو
ءاجو.ديدجلادهعلايف»برلا«هلحملحوةريبكلافرحألاب
لٱ«هلوقوهوانحويايؤريفهانعمبوهام

ْ
َناَكيِذَّـلٱَوِنِئاَك

يأ.)١٦:٥و٩:١٧و٤:٨و٨و١:٤ايؤر(»ِيتْأَييِذَّـلٱَو
يذلايدبألايلزألالقتسملاتاذلابنئاكلادوجولابجاولا
.ريغتيال

َهلْلُقَوَليِئاَْرسِإَخوُيُشْعَْمجٱَوْبَهْذِا«١٦
ُ

ُهٰلِإُّبَّـرلٱ:ُم
ِدَقِّـينِإ:ًالِئاَقِيلَرَهَظَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإ،ْمُكِئاَبآ
يفْمُكِبَعِنُصاَمَوْمُكُتْدَقَتْفٱ .»َْرصِمِ

:١اقولو٤:٣١و٢:٢٥صو٥٠:٢٤نيوكت٤:٢٩ص
٦٨

نينعاطلاانهخويشلابدوصقملاسيلَليِئاَْرسِإَخوُيُش
خويشلانممهرثكأناكامبرهنأىلعءاسؤرلالبنسلاب
هنمجتنتسااماذهو.ًارابتخارثكأمهنوكىلعءانبًانس
تقوىتحتقولكيفمهلناكنييناربعلانإرلومنزور
.ةينطوةموكحويلخادماظنرصميفمهيلعقييضتلا

يفداقتفالاو(مكايإًادقتفمةيناربعلايفْمُكُتْدَقَتْفٱِدَق
رظنللهترايزانههبدوصقملاوهتبيغدنعءيشلابلطةغللا
:٥٠نيوكتريسفترظنا(.)هلهدادعإوهيلإجاتحيامىلإ

٢٤(.

لُقَف«١٧
ْ

لٱِضْرَأَىلِإَْرصِمِةَّـلَذَمْنِمْمُكُدِعْصُأُت
ْ

َنيِّـيِناَعْنَك
حلٱَو

ْ
لٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَوَنيِّـيِّـثِ

ْ
حلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف

ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
َىلِإ،َنيِّـيِسوُبَي

.»ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتٍضْرَأ
٨عو١٦و١٥:١٤نيوكت

ميهاربإلدعولاىلإءاميإاذهيفلعلو٨عرظناُتْلُقَف
.)١٥:١٤نيوكت(

:١جورخو١٥:١٣نيوكتيفامباذهلباق(َْرصِمِةَّـلَذَم
.)٣:٧و١٢و١١

يِنَبُخوُيُشَوَتْنَأُلُخْدَت،َكِلْوَقِلاوُعِمَساَذِإَف«١٨
لٱُهٰلِإُّبَّـرلٱ:ُهَلَنوُلوُقَتَوَْرصِمِكِلَمَىلِإَليِئاَْرسِإ

ْ
َنيِّـيِنَاْربِع

لٱ
ْ
يفٍماَّـيَأِةَثَالَثَرَفَسِيضْمَنَنآلٱَف،اَناَقَت لٱِ

ْ
ِّـبَّـرلِلُحَبْذَنَوِةَّـيِّـَرب

.»اَنِٰهلِإ
١٦و١٥و٤و٢٣:٣ددع٣و٥:١ص١٤:٣١ص

ألَا
َ
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ع(يفنيروكذملاخويشللانهريمضلاَكِلْوَقِلاوُعِمَساَذِإَف
خويشلانارهاظلاف)٣١-٤:٢٩ص(يفكلذمتو.)١٦

.لاحلايفاوعاطأ
نإ)٥ص(يفركذُيملَليِئاَْرسِإيِنَبُخوُيُشَوَتْنَأ

مهنأيفنيالكلذنكلونوعرفةرضحيفاولثتماخويشلا
.مهنعاوباننوراهوىسومناوأكلذكاولثتما

هلإهوهي«يناربعلالصألايفَنيِّـيِناَْربِعْلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱ
نأهداقتعالمالكلااذهمهفينوعرفناك.»نييناربعلا
مهلنلعُيمههلإنإوةبيرغةمأمهنألًاصتخمًاهلإنييناربعلل
ةهلآلانأنودقتعينويرصملاناكوتقوىلإتقونمهتدارإ
.نييرصملاكولمللكلذكلعفتتناك

نييرصملانعاودعبيلًايرورضكلذناكٍماَّـيَأِةَثَالَثَرَفَس
الورقبلاكاهنودبعيمهيتلاتاناويحلانوحبذيمهوريالئل
اهلتقنإونييرصملادنعةسدقمتناكاهنإفءاضيبلااميس

ماسقألاضعبناكسدنعةسدقممنغلاتناكو.رفغُيالمثإ
لاقامىلعرخآمسقناكسدنعةسدقمىزعملاوةيرصملا
ًاناكماوتأينأنييليئارسإللنكيملاذإفخرؤملاستودوريه
.)٨:٢٦صرظنا(لتقلاوبرضللةضرعمهوالإًايلاخ

تاذةعساوًاضرأناساجيفنينكاسلاةيربتناكِةَّـيِّـَربْلٱ
هيتلابمويلافرعُتنيطسلفورصمنيبرمتروخصولامر
لاقامىلعناساجنملحارمثالثةياغىلعيهو
ريغيأةيداعتمةراجحلاةيسلكةبضهيهوأ.ستودوريه
زربيامكءانيسةريزجهبشيفناسلةئيهىلعةزرابةيوتسم
.نيثدحملاايفارغجلاءاملعدحألاقامىلعرمحألارحبلايف

الفحمسيالهنأملعهللاومهلحمسيملنوعرفُحَبْذَنَو
ملنييليئارسإللنوعرفحمسولهنأيفثحبلاىلإةجاح
.المأرصمىلإنوعجرياوناكأملعن

َالَوَنوُضْمَتْمُكُعَدَيَالَْرصِمَكِلَمَّـنَأُمَلْعَأيِّـنِكٰلَو«١٩
.»ٍةَّـيِوَقٍدَيِب

٧:٤و٥:٢ص

لبقتسملارومأملعيوهوملكتيذلاوههللاُمَلْعَأيِّـنِكٰلَو
.يضاملاولاحلارومأملعيامكًاقلطم

ًارايتخانييليئارسإلاقلطيملنوعرفنإفٍةَّـيِوَقٍدَيِبَالَو
.)٢٣-١٤:٥صرظنا(ةيوقديببرلاهبّدأموي

ُعَنْصَأيِتَّـلٱيِبِئاَجَعِّـلُكِبَْرصِمُبِْرضَأَويِدَيُّدُمَأَف«٢٠
طُيَكِلٰذَدْعَبَو.اَهيِف

ْ
.»ْمُكُقِل

٦:٢٢ةينثتو١١:٩و٧:٣ص٩:١٥و٧:٥و٦:٦ص
٣٢:٢٠ايمرإو١٣٥:٩و١٠٥:٢٧رومزمو٩:١٠ايمحنو
١٢:٣١ص٧:٣٦لامعأو

هللاوذاقنإلاوةدعاسملانعةيانكديلادميِدَيُّدُمَأَف
فيكرهظأو)١٢ع(ًالبقهبمهدعواممرثكأبانهمهدعو
برضوتازجعملاوةبيجعلاةدعاسملابىسومعمنوكي
.نييرصملا

يفِبْعَّـشلٱاَذِٰهلًةَمْعِنيِطْعُأَو«٢١ ملٱِنوُيُعِ
ْ
.َنيِّـيِْرصِ

.»َنيِغِراَفَنوُضْمَتَالْمُكَّـنَأَنوُضْمَتاَمَنيِحُنوُكَيَف
١٦:٧لاثمأو١٢:٣٦و١١:٣ص

نيدورطملاىلعًاروظحمكلذناكول(َنيِغِراَفَنوُضْمَتَال
ناكاملكهلهنإفنيملاعلاكلمهللاءاضقاذهانلقل
كلذالولوهبعشهاطعأومهنمهلامضعبذخأفنييرصملل
ولو.لداعمكحهنأىلعهوذخأينأنييرصمللزجيمل
نييرصملانألملظيملضرألاكولمدحأهاتأهنأضرُف
لبءازجلاكلذنيقحتسماوناكفًاريثكنييليئارسإلااوملظ
ىضتقمبمهلناكنيدورطملانأعقاولاواذه.هنمرثكأ
نونيعتسيءايشأنيدراطلانماوبلطينأمايألاكلتتاداع
ركُذاماوبلطينأنييليئارسإللهللارمأناكفرفسلاىلعاهب
.)تاروظحملانمرمألانوكيالف

طَتْلَب«٢٢
ْ

هتَراَجْنِمٍةَأَرْمٱُّلُكُبُل اَهِتْيَبِةَليِزَنْنِمَواَِ
ْمُكيِنَبَىلَعاََهنوُعَضَتَو،ًاباَيِثَوٍبَهَذَةَعِتْمَأَوٍةَّـضِفَةَعِتْمَأ
ملٱَنوُبِلْسَتَف.ْمُكِتاَنَبَو

ْ
.»َنيِّـيِْرصِ

٢٧:١٧بويأ٣٦و١٢:٣٥و١١:٢صو١٥:١٤نيوكت
٣٩:١٠لايقزحو١٣:٢٢لاثمأو

ليبسىلعهبلطتنأمهضعبنظٍةَأَرْمٱُّلُكُبُلْطَت
ىلعليلدلاو)٢١عريسفترظنا(كلذكسيلرمألاوةيراعلا
-١٢:٣٣ص(قالطنالاةعاسالإيلحلانبلطيملنهنإاذه

٣٦(.
امكنييليئارسإلابنيطلتخمنويرصملاناكاَِهتَراَجْنِم

.)٢:٣ص(ريسفتيفركُذ
ةنكاسلاوأتايرصملانماهترئازيأاَهِتْيَبِةَليِزَنْنِمَو

.)١٩:١٥بويأيفامباذهلباق(نيحىلإاهعم
رصعلاكلذيفنويرصملالاجرلاناكْمُكيِنَبَىلَع

.ءاسنلاكيلحلانوسبلي
برحلايفمهومتبلغمكنأكنونوكتفَنيِّـيِْرصِْملٱَنوُبِلْسَتَف
١٥:١٤نيوكتيفميهاربإلهللادعوباذهلباق(مهومتبلسو
.)٣٦و١٢:٣٥صيفكلذمامترظناو

ألَا
َ
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ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

َالَويِنَنوُقِّـدَصُيَالْمُهاَهْنِكٰلَو:ىَسوُمَباَجَأَف«١
.»ُّبَّـرلٱَكَلْرَهْظَيَْملَنوُلوُقَيْلَب،ِيلْوَقِلَنوُعَمْسَي

خلا»مهلعلب«مهضعبهّرسفيِنَنوُقِّـدَصُيَالْمُهاَه
مزاجداقتعانعكلذلوقيناكىسومنأباوصلاو
النييليئارسإلانأهتفرعملو(رمألالوأيفهناميإفعضل
.)كلذىلعليلدالبنوقدصي

نأتانكمملابرقأنمناكُّبَّـرلٱَكَلْرَهْظَيَْملَنوُلوُقَي
ىلعمهلمحيامىلإةجاحيفناكفكلذبعشلاهللوقي
ةئمعبرأوحنمهنمدحألرهظدقنكيملبرلانإفهبةقثلا
رصعنانودقتعيمهلعجينأهنأشنمكلذو.ةنس

يتأيهتمكحىضتقمبهللاناكو.ىضقتدقتازجعملا
يفىرخأوةدشنيباهكرتيودئادشلاضعبيفتازجعملاب
لاينادرصعنيبةنسةئمسمخوحنّرمدقفسانللهتسايس
.ايركزلكالملاروهظو

يفِهِذٰهاَم:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف«٢ .»ًاصَع:َلاَقَف؟َكِدَيِ
٢٠و١٧ع

اصعتناكاصعلاهذهنأنيرسفملارثكأىأرًاصَع
ديفيةيناربعلايفاهقاقتشانكلوًاديعبسيلاذهوةياعرلا
وأكلملاناجلوصمأيعارلااصعتناكءاوساصعلاقلطم
يصعلانولمحينييرصملاءاربكناكو.اهريغمأخيشلاءاطع
رصميفىسوماصعنأحّجرملافمهماقمومسىلإةراشإ
نوعرفةنبالنباةلزنمبناكهنألمهيصعىدحإلثمتناك
اهنأىلوألافمنغلاىعريوهواهلمحيناكهنأىرنالنكلو
هيمحمنغىعريوهومنغلاىلعاهبشهيناكيتلااصعلا
.ةنسنينامثنباناكهنألاهيلعأكوتيو

طٱ:َلاَقَف«٣
ْ

ِضْرَألٱَىلِإاَهَحَرَطَف.ِضْرَألٱَىلِإاَهْحَر
.»اَهْنِمىَسوُمَبَرَهَف،ًةَّـيَحْتَراَصَف

٧:١٠ص

الفًاقلطمةيحلاديفتيهو»شحن«ةيناربعلايفًةَّـيَح
هلاقامىلعوهو)ةيبرعلايفشنحلااهلعلو(عونلانيعت
هسأرهبشأاموأضرألاتارشحو...ةيحلا«يدابزوريفلا
ناويحلاةايحيفيريمدلالاقامىلعو.»تايحلاسأر

باودعيمجشانحألاليقو...ىعفألالاقُيوةيحلاىربكلا
هبتصُخمثاهريغوعوبريلاوذفنقلاوبضلاكضرألا
:ةمرلاوذلاق.ةيحلا
ماصعفصنيداعلافرشلاىلعهنأكباعللافعذشنحمكو

وأنابعثلالثمةظيلغءاضيبةيحشنحلاليقو...
عيرسباعللافعذىنعمو.تايحلادوسأهنإليقو.مظعأ
١٥ع(يفتءاجمثًانابعث)٧:١٠ص(يفتءاجولتقلا
لوألاعضوملايفتءاجةيناربعلايفو(.ًاشنح)٧صنم
ةيناربعلايفنابعثلاو.)ًاشحنيناثلاعضوملايفتءاجوًانينت
نينتلاونينتةيناربعلايفهظفلو(ماعسنجمساشحنلاك
.)ةميظعلاةيحلاةيبرعلايف

ىسومركذينأعبطلانمناكاَهْنِمىَسوُمَبَرَهَف
رومألاهذهركذينأرخآبتاكللهفةيحلاهذهنمهفوخ

اذهبتاكوهىسومنأبلوقلاتاديؤمنماذهف(ةيئزجلا
.ةمدقملانمسماخلالصفلارظنا.)رفسلا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«٤
ُ

َّـدَمَف(اَهِبَنَذِبْكِسْمَأَوَكَدَيَّـدُم:ىَسو

يفًاصَعْتَراَصَف،ِهِبَكَسْمَأَوُهَدَي .»)ِهِدَيِ

ةّيحلااوكسمينأىلعنورسجينيذلااَهِبَنَذِبْكِسْمَأَو
امنإربربلاطوطشناكسونييرصملايثدحمنمةماسلا
رمأهللانكلو.مهغدلنمنكمتتالفاهقنعباهنوكسمي
.هناميإلًاناحتمااهبنذبةيحلاكلتكسمينأىسوم

لوأيفبرههنإف.هتزيرغىسومناميإبلغُهَدَيَّـدَمَف
كسمأورسجانههنكلةزيرغلاىتضقمبةيحلانمرمألا
.اهعفرواهبنذب

.ىلوألااهتقيقحىلإتداعًاصَعْتَراَصَف

ُهٰلِإ،ْمِهِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱَكَلَرَهَظْدَقُهَّـنَأاوُقِّـدَصُيْيَكِل«٥
.»َبوُقْعَيُهٰلِإَوَقاَحْسِإُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإ

٣:١٥ص١٩:٩ص

لوأيفكديدمبرلالوقبقلعتماذهاوُقِّـدَصُيْيَكِل
.ضرتعممالكىسوملعفنمامهنيباموةعبارلاةيآلا
يذلانأىلعةنيبتناكتازجعملاناةيآلاهذهنممهفُيو
امالولفنودهاشملاكلذقدصيفهللانملسرُماهيتأي
هقدصيملتازجعملانمىسومديىلعهللاهارجأ
مللسرلايديأىلعاهلعفيتلاتازجعملاالولونويليئارسإلا
.حيسملاىلإملاعلااودهينأاوعيطتسي

ألَا
َ
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يفَكَدَيْلِخْدَأ:ًاضْيَأُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَّـمُث«٦ َلَخْدَأَف.َكِّـبُعِ
يفُهَدَي لَّـثلٱَلْثِمُءاَصْرَبُهُدَياَذِإَو،اَهَجَرْخَأَّـمُثِهِّـبُعِ

ْ
.»ِج

٥:٢٧كولم٢و١٢:١٠ددع

رشنومسينوينانويلاناكِجْلَّـثلٱَلْثِمُءاَصْرَبُهُدَياَذِإَو
مسجلانمنكمتىتمهنإفضيبألاضرملابصربلاعاونأ
ءاضبي«هنمةرعشلكلعجوًاعمالضيبأهلعج
هذهنمهنأحّجرملاو.ىفشُيالعونلااذهليق.»فوصلاك
وثناملقنامكصُربلابنييليئارسإلانويرصملاىمسةثداحلا
.هريغوخرؤملا

َّـمُثِهِّـبُعَىلِإُهَدَيَّـدَرَف(َكِّـبُعَىلِإَكَدَيَّـدُر:ُهَلَلاَقَّـمُث«٧
.»)ِهِدَسَجَلْثِمْتَداَعْدَقَيِهاَذِإَو،ِهِّـبُعْنِماَهَجَرْخَأ

٥:١٤كولم٢

ىلإةيحلاتعجرامكهيلعتناكامىلإتعجر(ْتَداَع
.)٤عاهتقيقح

ِةَيآلٱِتْوَصِلاوُعَمْسَيَْملَوَكوُقِّـدَصُيَْملاَذِإُنوُكَيَف«٨
.»َِةريِخَألٱِةَيآلٱَتْوَصَنوُقِّـدَصُيْمَُّـهنَأ،َىلوُألٱ
١٠٥:٢٧رومزم

)ىنعملانإنيرسفملادحألاق(َىلوُألٱِةَيآلٱِتْوَصِل
حصيو(ىلوألاةيآلاةطساوبقحلابدهشيذلاىسومتوص

بتاكلانأيهوةّينكمةراعتسامالكلايفنإلاقينأ
قحلانالعإبهتوصعفريًابيطخةيآللهسفنيفراعتسا
راعتسملامزاولنموهيذلاتوصلاةيآللتبثأوناهربلاب
اونمؤيملنإدوصقملاو.هيلعةلالدسفنلايفرمضملاهنم
حيصفلابيطخلاتبثيامكةيآلاهتتبثأيذلاكمالكب
.)خلانوقدصيمهفليلدلابىوعدلا

سدقملاباتكلايفةداعلاقراخلالمعلايمس.ةدئاف(
ةزجعميمسف.ةيآوةوقوةبيجعوةزجعمءامسأةعبرأب
يفئشنيهنألةبيجعو.هلثمبنايتإلانعرشبلازجعيهنأل
الهنألةوقو.ةداعللًاقراخهنوكلبجعلادهاشملاسفن
ىوعدةحصلةمالعهبىتؤُيهنألةيآو.هللاةوقبالإنكمي

ديىلعهارجأهللانألةيآيمسانهو.اهيلعًاليلدوهعناص
.)اهيلعًاليلدوهلسرأهللانإهاوعدةحصلةمالعىسوم

ةزجعملابسنمهضعبنألمهرثكأقدصييأَنوُقِّـدَصُي
امبرو.)٧:١١صرظنا(لايتحادرجموهورحسلالمعىلإ
اذهلونييرصملاةرحسلانمهلثمةدهاشمنويليئارسإلاداتعا
درجمبهنوقدصيالمهنمنيريثكنألمتحملانمناك

نأنمدبالوهوفلأيملامماهنإفةيناثلافالخبىلوألاةزجعملا
.تازجعملانميقبامهللاهاطعأكلذلوبيريفىقبي

ديىلعهللاىرجأاذاملكلذكرمألاناكاذإليقنإف
انلقكشهعمىقبيامماهريغواصعلاليوحتةزجعمىسوم
امكةقيقحهبيتأيًالايتحاهنوتأيامنأرصمةرحسىريل
هللاةوقبهاتأامىتأىسومنأبنودهشيفكيلعدريس
.)٨:١٩صو٧:١٢صرظنا(

اوُعَمْسَيَْملَو،ِْنيَتَيآلٱِْنيَتاَهاوُقِّـدَصُيَْملاَذِإُنوُكَيَو«٩
لٱَىلَعُبُكْسَتَوِرْهَّـنلٱِءاَمْنِمُذُخْأَتَكَّـنَأ،َكِلْوَقِل

ْ
،ِةَسِباَي

ملٱُريِصَيَف
لٱَىلَعًامَدِرْهَّـنلٱَنِمُهُذُخْأَتيِذَّـلٱُءاَْ

ْ
.»ِةَسِباَي

٧:١٩ص

ىسومتازجعمنأىلعلدياذهًامَد...ُءاَْملٱُريِصَيَف
ىلعلهمتهللانإ(صاصقللاهضعبوذاقنإللاهضعبناك
ىلعهاتأامةطساوبقحلامهلنلعأوًاريثكنييرصملاونوعرف
مهنكلمهمثإومهلالضنماوصلخينأمهلناكفىسومدي
.مهبرضفهللاةانأنماوعفتنيملفقحلااوبلطيملوىدهلااوبأ
.)باقعلاديدشهنكلميلحهللانإ

اَنَأُتْسَل،ُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأْعِمَتْسٱ:ِّـبَّـرلِلىَسوُمَلاَقَف«١٠
ِنيِحْنِمَالَو،ِسْمَأْنِمِلَّـوَأَالَوِسْمَأُذْنُمٍمَالَكَبِحاَص
لٱُليِقَثاَنَأْلَب،َكَدْبَعَتْمَّـلَك

ْ
للٱَوِمَف

ِّـ
.»ِناَس

١:٦ايمرإو٣٠و٦:١٢ص

نوكألءاحصفلانمتسليأٍمَالَكَبِحاَصاَنَأُتْسَل
ىلإىسوملازام.ةيلوسرلاهيضتقتيذلاباطخللًالهأ
ناكوهللالوسرنوكينألًالهأسيلهنأىرينيحلاكلذ
.هصئاقنىوسىلإرظنينكيملفيلاوتلاىلعراذعألادروي
حيصفالومالكلايفرطاخلاعيرسنكيملهنأكلذنمو
نييبتنعزجعيناكهنإدوهيلاديلاقتيفءاجو.ناسللا
نمرهظييذلانكلوميملاوءافلاوءابلاكةيوفشلافرحألا
.هانركذاموهةيآلارخآ

حلطصميفةرابعلاهذهِسْمَأْنِمِلَّـوَأَالَوِسْمَأُذْنُم
٨و٥:٧صرظنا(يضاملانامزلالكاهبداريةيناربعلاةغللا
:٣ليئومص٢و٥و٣١:٢نيوكتيفامبكلذلباقو١٤و

١٧(.
مليايأكباطخنإلوقيَكَدْبَعَتْمَّـلَكِنيِحْنِمَالَو

ىلعقابانأفيناسللقثويرطاخةعرسمدعويتنكللزُي
.ينتبطاخنألبقهيلعتنكام

ءوطبنأيلرهظامىلعةيآلاهذهىنعملمجم(
يتلاةضراعلارومألانمالةرطفلاذنميناسللقثويرطاخ

ألَا
َ
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تنأكنكلوةيهلإةوقبلوزتامنإًاعبطاهلاوزناسنإلاعقوتي
مالكيفنإحّجريف.كدبعتبطاخامدنعاهلزتملبراي
ةدقعلحينأهللانمديريهنأحيولتيأبلطةعاربىسوم
.)لمأتفرطاخلاةعرسهلبهيوهناسل

ُعَنْصَيْنَمْوَأ،ًامَفِناَسْنِإلِلَعَنَصْنَم:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف«١١
.»؟ُّبَّـرلٱاَنَأَوُهاَمَأ؟ىَمْعَأْوَأًاريِصَبْوَأَّـمَصَأْوَأَسَرْخَأ
٩٤:٩رومزم

هنإوهناسلقلطينأىلعرداقهللانإةيآلاهذهىنعم
ءيشلكلعفينأعيطتسيهنإوهمكبموناسللاقلطموه
.هتمكحوهتردقىضتقمب

لَعُأَوَكِمَفَعَمُنوُكَأاَنَأَوْبَهْذٱَنآلٱَف«١٢
ِّـ

ُمَّـلَكَتَتاَمَكُم
.»ِهِب
١٢و١٢:١١اقولو١٠:١٩ىّتمو١:٩ايمرإو٥٠:٤ءايعشإ
١٥و٢١:١٤و

ملكتلاىلعكدعاسأوكدشرأيأَكِمَفَعَمُنوُكَأاَنَأ
.)٩-٧و١:٦ايمرإرظنا(

.»ْلِسْرُتْنَمِدَيِبْلِسْرَأ،ُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأْعِمَتْسٱ:َلاَقَف«١٣

ينإاهانعمةيحالطصاةرابعلاْلِسْرُتْنَمِدَيِبْلِسْرَأ
لسرتنألضفأنكلوباهذلاىلعينتربجأنإبهذأ
مارتحالاةلقوربصلامدعنمىفخيالاممالكلايفو.يريغ
.)١٤ع(هيلعبرلابضغيمحكلذلو

َسْيَلَأ:َلاَقَوىَسوُمَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف«١٤
َوُهاَهًاضْيَأَو،ُمَّـلَكَتَيَوُهُهَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ؟َكاَخَأُّيِوَّـاللٱُنوُراَه
لَقِبُحَرْفَيَكاَرَياَمَنيِحَف.َكِلاَبْقِتْسالٌجِراَخ

ْ
.»ِهِب

٥و٣و١٠:٢ليئومص١و٢٧ع

نوراهبقلناكاذهنارلومنزوروارزعنبالاقُّيِوَّـاللٱ
نيبهاوسنوراهلكنعهلًازييمتىسوميخأ
سبللانمعنام»كاخأ«انههلوقنكلو.نييليئارسإلا
طبسلناكامىلإءاميإوةعفرللكلذببقلهنأحّجرملاف
.تونهكلانميوال

ناسللاورطاخلاعيرسهنإيأُمَّـلَكَتَيَوُهُهَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ
امبرلوقينأنعىسوملًاعفد»خلإملعأانأ«هلوقيفلعلو(
.)راذعألانمكلذهباشاموأيلثمنوراهناك

كدضعيكنعملكتلاىلعرداقهنأقوفويأًاضْيَأَو
.بجيامكلمعلااربدتنأًاعمناعيطتستفكقفاويو

لَكُتَف«١٥
ِّـ

لٱُعَضَتَوُهُم
ْ

يفِتاَمِلَك َعَمُنوُكَأاَنَأَو،ِهِمَفِ
.»ِناَعَنْصَتاَذاَماَمُكُمِلْعُأَو،ِهِمَفَعَمَوَكِمَف

١٨:١٨ةينثتو١٦و١٢و٢٣:٥و٢٢:٣٨ددع٢و٧:١ص
٥:٣١ةينثت١:٩ايمرإو٥١:١٦ءايعشإو

يفِتاَمِلَكْلٱُعَضَت يأهبملكتياذامهللوقتيأِهِمَفِ
.ةحيصفتارابعيفهبكسيوهودوصقملابهئبنت

ىتحهايإكمهفُأوديرأاملكهبنأيأَكِمَفَعَمُنوُكَأاَنَأَو
.نوراههغلبت

تارابعلايفىنعملاكبسنمهنكمأيأِهِمَفَعَمَو
.ةبسانملا

لَكُيَوُهَو«١٦
ِّـ

َتْنَأَو،ًامَفَكَلُنوُكَيَوُهَو.َكْنَعَبْعَّـشلٱُم
.»ًاٰهلِإُهَلُنوُكَت

١٨:١٩و٧:١ص

.بعشلاةبطاخميفكنعبونييأَكْنَعَبْعَّـشلٱُمِّـلَكُي
.ملكتتنأديرتامبملكتييأًامَفَكَلُنوُكَي
هايإكرمأبهللانعبونتيأًاٰهلِإُهَلُنوُكَتَتْنَأَو
امبملكتلابهرمأتتنأوديرُأامكغلبُأانأينإفمالكلاب
اذهبو.كنعًابئانوهنوكيوينعًابئانتنأنوكتفهبكئبنُأ
.نوراهنمىلعأىسومىقبي

يفُذُخْأَتَو«١٧ لٱِهِذٰهَكِدَيِ
ْ

هبُعَنْصَتيِتَّـلٱاَصَع .»ِتاَيآلٱاَِ
٢ع

.ةيحتلّوحتيتلااَصَعْلٱِهِذٰه
.)٣:٢٠ص(يفتركُذيتلابئاجعلايأِتاَيآلٱ

اَنَأ:ُهَلَلاَقَوِهيَِمحَنوُرْثَيَىلِإَعَجَرَوىَسوُمىَضَمَف«١٨
يفَنيِذَّـلٱِيتَوْخِإَىلِإُعِجْرَأَوُبَهْذَأ ُدْعَبْمُهْلَهىَرَألَْرصِمِ
ِملُنوُرْثَيَلاَقَف.ٌءاَيْحَأ

ُ
.»ٍمَالَسِبْبَهْذٱ:ىَسو

لوأيفنورثيركُذ(َنوُرْثَيَىلِإَعَجَرَوىَسوُمىَضَمَف
»رتي«ةيآلاهذهيفو»ورتي«ةيناربعلايفثلاثلاحاحصألا
يفمالعإلانوّمخرياوناكنييناربعلانأرهاظلافواولاكرتب
يفهنومخرياوناكءادنلايفمخرملاىلعةدملايلاوتىلعوءادنلا
دقناكهنأنورثيىلإىسومعوجرىلعو.)ًاضيأءادنلاريغ

ألَا
َ
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يتلاليئوعرةليبقىلإحجريامىلعبسُنفةريفصجوزت
طابترالاةديدشةليبقلاتناكو.هدعبنورثياهيلعًاريمأناك
ولوباهذلايفريمألانذأتسينأىسومىلعناكفاهريمأب
ناكهنأيقبيرورضبسيلكلذنأانضرفولو.نيحىلإ
يشاوملاميلستوهورخآرمألنورثيىلإعجرينأىسومىلع
.)٣:١صرظنا(هلاهاعريناكيتلا

.دحاوٍخأىوسهلنكيملهنأليئابرقأيأِيتَوْخِإ
ِملُنوُرْثَيَلاَقَف

ُ
ًابوحصميأٍمَالَسِبْبَهْذٱ:ىَسو

ةكربهمالكو.هفطلونورثيبحىلعلدياذهوةمالسلاب
كلمونهاكهنباوأليئوعرنيعناكنإوهفىسومل
ص(يفركُذاممتبثيامكقحلاهلإلادبعيقداصيكلمك

املوهعمهتأرماذخأينأىسوملحمسدقو.)١٢-١٨:٩
.)١٨:٢ص(امهامحوامهلبقاعجر

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٩
ُ

يفىَسو َىلِإْعِجْرٱِبَهْذٱ:َناَيْدِمِ
لٱُعيَِمجَتاَمْدَقُهَّـنَأل،َْرصِم

ْ
طَياوُناَكَنيِذَّـلٱِمْوَق

ْ
َنوُبُل

.»َكَسْفَن
٢:٢٠ىّتمو٢٣و٢:١٥ص

يف رثأىلعرصمىلإبهذيملىسومنأرهاظلاَناَيْدِمِ
»عجرابهذا«هللاهللاقكلذلوأطبألبنورثيهناذئتسا
.رمألارركم

نوبلطييأ(َكَسْفَنَنوُبُلْطَياوُناَكَنيِذَّـلٱِمْوَقْلٱُعيَِمج
نورومأملاطرشلاولوتقملالهأونوعرفمهو)كصاصق
لتقنمةنسنيعبرأدعبعقوتيناكامماذهو.هيلعضبقلاب
.يرصملا

حلٱَىلَعْمُهَبَكْرَأَوِهيِنَبَوُهَتَأَرْمٱىَسوُمَذَخَأَف«٢٠
ْ

ِريَِم
يفِهللاٱاَصَعىَسوُمَذَخَأَو.َْرصِمِضْرَأَىلِإَعَجَرَو .»ِهِدَيِ

٩و٢٠:٨ددعو١٧:٩ص

نوشرجوهوّرماميفمهنمدحاوىوسركذيملِهيِنَب
.ًاثيدحهلدلُوهريغنكلاتاغلفلايفديزنكل)٢:٢٢ص(

اذهورامحلاىلعةيناربعلايفوِريِمَْحلٱَىلَعْمُهَبَكْرَأَو
ًالامعتساريمحلاىلعوأدوهعملاهرامحىلعمهبكرأهنألمتحي
يفحصيامكةيناربعلايفحصياذهوعمجللسنجلامسال
.)١٥:١٠نيوكترظنا(ةيبرعلا

لعجوىسوملةيآهللااهلعجيتلااصعلايأِهللاٱاَصَع
حصتةيناربعلايفةفاضإلاو(تازجعملااهبعنصيىسوم
:٩و١٧و٨:٦و٧:٢٠ص()ةيبرعلايفامكةسبالمىندأل

.)خلا٢٠:٩ددعو١٧:٥و١٤:١٦و١٠:١٣و٢٣

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢١
ُ

َْرصِمَىلِإَعِْجَرتِلُبَهْذَتاَمَدْنِع:ىَسو
لٱَعيَِمجْرُظْنٱ

ْ
لَعَجيِتَّـلٱِبِئاَجَع

ْ
يفاَهُت َماَّـدُقاَهْعَنْصٱَوَكِدَيِ

لَقُدِّـدَشُأيِّـنِكٰلَو.َنْوَعْرِف
ْ
طُيَالىَّـتَحُهَب

ْ
.»َبْعَّـشلٱَقِل

١٤:٨و١١:١٠و٢٧و١٠:٢٠و٩:١٢ص٣:٢٠ص
:١٢انحويو٦٣:١٧ءايعشإو١١:٢٠عوشيو٢:٣٠ةينثتو

٩:١٨ةيمورو٤٠

ثالثلاتايآلاكلذبدوصقملاسيلِبِئاَجَعْلٱَعيَِمج
بئاجعلاوأتاوقلالب)٩-٣:٣ص(ّرماميفةروكذملا
يفاهيلإريشُأونوعرفمامأاهعنصينأمزعىلعناكيتلا
.)٣:٢٠ص(

بلقلبرلاةيسقت.هبّلصُأوهيسقأيأُهَبْلَقُدِّـدَشُأ
هذهتبسُنو.ةريثكتارظانمعوضومتناكنوعرف
٢٧و٢٠و١٠:١و٩:١٢و٧:٣ص(يفوانههللاىلإةيسقتلا
.)٩:٣٤و٣٢و٨:١٥ص(يفنوعرفىلإو.)٨و١٤:٤و
.)٣٥و٩:٧و٢٢و٧:١٣ص(يفهسفننوعرفبلقىلإو
ىنعملاىدأفدحاوثالثلاتارابعلابدوصقملانأنكميو
لكلعجاملهللاناىنعملاو.ةفلتخمقرطثالثبدحاولا
لدعيمليأهبلقىسقوهونيللاىلإنوعرفبذجللئاسولا
هامعيفهكرتنأبكلذىلعهءازجهبلقةواسقنع
طئاسونمناكهللاهلعفامنإمهضعبلاقو(.يحورلا
بلقوسقياممتناكنوعرفةعيبطنكلبلقلانييلت

يسقتوعمشلانيلتسمشلاككلذفلئاسولاكلتباهبحاص
-١:٢٢ةيمور(يفءاجامليلدبلوألاقيرفحّجرو.نيطلا

ةيموريفلوسرلاسلوبلوقكلذيفمهضعبدمتعاو.)٢٤
باتكلاميلاعتيقابيفانياممكلذيفءيشالو١٨-٩:١٥
.)لمأتفهللالامكالو

يِنْبٱُليِئاَْرسِإ:ُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:َنْوَعْرِفِلُلوُقَتَف«٢٢
لٱ
ْ
.»ُرْكِب
٣١:٩ايمرإ٦:١٨سوثنروك٢و٩:٤ةيمورو١١:١عشوه
١:١٨بوقعيو

هذهو١١:١عشوهيفامباذهلباقُرْكِبْلٱيِنْبٱُليِئاَْرسِإ
ةراعتسادرجمتسيلانهتنلعُأاملوأيتلاةيبحملاةبسنلا
نااهيفلبينباكيدنعزيزعليئارسإنااهانعمنأك
قحلاهنبابدحتمهنأرابتعابهللاةوبنلابعتمتيهللاليئارسإ
ركبلاهلوقو.)١٧-٨:١٤ةيمور(دحاونباامهنأكىتح
ممأرئاسلبقحيسملابًانباليئارسإراتخاهللانأىلعلدي
.ضرألا

ألَا
َ
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لُقَف«٢٣
ْ

طَأ:َكَلُت
ْ

طُتْنَأَتْيَبَأَف،ِينَدُبْعَيِليِنْبٱِقِل
ْ

.ُهَقِل
لٱَكَنْبٱُلُتْقَأاَنَأاَه

ْ
.»َرْكِب

١٢:٢٩و١١:٥ص

لبًالاحةبرضلاهذهبهللاتأيملَرْكِبْلٱَكَنْبٱُلُتْقَأ
اذهناىسومنيبيملو.)١١:٥ص(ةرشاعلاةبرضلااهلعج

دامتعالاوراصتخالادصقةبرضلاكلتىلإةراشإانهمالكلا
.عماسلامهفىلع

يفَثَدَحَو«٢٤ يفِقيِرَّـطلٱِ ملٱِ
لٱَّـبَّـرلٱَّـنَأِلِزْنَْ

ْ
َبَلَطَوُهاَقَت

.»ُهَلُتْقَيْنَأ
١٧:١٤نيوكت٢٢:٢٢ددعو٣٢:١نيوكت

سيلذإقدنفلاوأناخلاالةحارلللوزنلاناكمِلِزْنَْملٱ
.امهنمءيشكلانه

»هاقتلابرلاكالمنإ«ةينيعبسلايفوُهاَقَتْلٱَّـبَّـرلٱَّـنَأ
امنكلةيبرعلاتامجرتلاضعبوسوليكناموجرتيفاذكو
يفامقفوىلعوهةيتوريبلاةيليجنإلاةمجرتلايفنتملايف

نأديرينموندىسومنماندبرلاناىنعملاو.ةيناربعلا
ناتخلمهأهنألهباقعديريبرلاناهتأرماووهىأروهلتقي
.ركبلاهنبا

ْتَّـسَمَواَهِنْبٱَةَلْرُغْتَعَطَقَوًةَناَّـوَصُةَروُّفَصْتَذَخَأَف«٢٥
.»ِيلٍمَدُسيِرَعَكَّـنِإ:ْتَلاَقَف.ِهْيَلْجِر
٣و٥:٢عوشي

.نيكسلاكةددحمناوصلارجحنمةعطقيأًةَناَّـوَص
دافأامىلعةيناوصلانيكاكسلانولمعتسينويرصملاناكو
نيكاكسلانمرهطأدعتتناكو.خرؤملاستودوريه
.نييليئارسإلاءامدقدنعًاماعاهبنتخلاناكو.ةيندعملا

ةمالعكلذناكوىسوميلجريأِهْيَلْجِرْتَّـسَمَو
اهجوزنيديفناتخلاتبسحةروفصنإفخيبوتلاوظيغلا
لامعألاهباشيهنإوةنوشخلاوةوسقلانعًائشانمدكفس

كلوُموأكولومهنأكهيمدقدنعةفلغلاتحرطفةينثولا
.ةيومدلاتامدقتلابلطي

ىلعًاثبعهدالوأمدكفسلةلعوهجوزيأٍمَدُسيِرَع
.لقعلاهيضتقيامفالخ

ِلْجَأْنِمٍمَدُسيِرَع:ْتَلاَقٍذِئَنيِح.ُهْنَعَّـكَفْنٱَف«٢٦
خلٱ
ْ
.»ِناَتِ

لمعربتعافهبشطبلانعبرلاعجرفيأُهْنَعَّـكَفْنٱَف
.هنعافعفاهجوزلءادفةروفص

ةروفصلههابتناىلإداعوىسوماجنامليأْتَلاَقٍذِئَنيِح
نأشيفكلذتلاقاهنإيأ»مدسيرع«هتعداذاملهلتنابأ
.انهرزاعيلأناتخوًالبقنايدميفموشرجناتخيأناتخلا
ىلإاهينباوةروفصلسرأىسومنا)١٨:٣٢ص(يفو
ًاعرسمناكىسومنألتقولااذهيفامهلسرأهلعلونورثي
.ًاريثكًانمزرفسلاكلذلامتحانادلولاعطتسيملو

ِهلُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٧
َ

لٱَىلِإْبَهْذٱ:َنوُرا
ْ

ِلاَبْقِتْسالِةَّـيِّـَرب
لٱَوَبَهَذَف.ىَسوُم

ْ
يفُهاَقَت .»ُهَلَّـبَقَوِهللاٱِلَبَجِ

٣:١ص١٤ع

هرمأيتلاةيربلاهلددحبرلانإامأِةَّـيِّـَربْلٱَىلِإْبَهْذٱ
امبركلذالولوماهلإلاباهيلإهادههنإامأواهيلإباهذلاب
.ءانيسىلإالنايدمىلإبهذ

.ءانيسيأِهللاٱِلَبَج
امكًاضعبمهضعبلّبقيقرشلايفلاجرلالازيالُهَلَّـبَق

:٤٥و٣٣:٤نيوكت(ستودوريهمايأوىسوممايأيفناك
.)١٥و١٤

يِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكِعيِمَجِبَنوُراَهىَسوُمََربْخَأَف«٢٨
هبُهاَصْوَأيِتَّـلٱِتاَيآلٱِّـلُكِبَو،ُهَلَسْرَأ .»اَِ
٩و٨و٣ع١٥ع

.)٩-٣ع(ثالثلاتازجعملايأِتاَيآلٱ

يِنَبِخوُيُشَعيَِمجاَعََمجَوُنوُراَهَوىَسوُمىَضَمَّـمُث«٢٩
.»َليِئاَْرسِإ

٣:١٦ص

.)٣:١٦صريسفترظنا(ِخوُيُش

لٱِعيِمَجِبُنوُراَهَمَّـلَكَتَف٣٠«٣٠،٣١
ْ

َمَّـلَكيِذَّـلٱِمَالَك
٣١.ِبْعَّـشلٱِنوُيُعَماَمَأِتاَيآلٱَعَنَصَو،ِهِبىَسوُمُّبَّـرلٱ
ُهَّـنَأَوَليِئاَْرسِإيِنَبَدَقَتْفٱَّـبَّـرلٱَّـنَأاوُعِمَساَّـَملَو.ُبْعَّـشلٱَنَمآَف
.»اوُدَجَسَواوُّرَخ،ْمُهَتَّـلَذَمَرَظَن
٣:٧و٢:٢٥ص٣:١٦ص٩و٨عو٣:١٨ص١٦ع
٢٩:٢٠مايأ١و١٢:٢٧صو٢٤:٢٦نيوكت

اودبعوتازجعملاةداهشبىسومنويليئارسإلانمآيأ
.ليمجلابًافارتعابرلا

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ليقثتلاهتدايزونوعرفىلإلوألاىسوملوخد
نييليئارسإلاىلع

اَذَكٰه:َنْوَعْرِفِلَالاَقَوُنوُراَهَوىَسوُمَلَخَدَكِلٰذَدْعَبَو«١
طَأ:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَي

ْ
يفِيلاوُدِّـيَعُيِليِبْعَشْقِل لٱِ

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

٥:٨سوثنروك١و١٠:٩ص

)سينتيأ(نعوصيفناكونوعرفطالبىلإَلَخَد
٧٨:١٢رومزم(حاتفنمهنباويناثلاسيسمعرماقمناكو
.)٤٣و

ناك.ليئارسإهلإهوهيةيناربعلايفوَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱ
ملمهنكلومهبطاختاهنأنودقتعيوةفلتخمةهلآنودبعيةنعارفلا
.كلذكمهربدتةصاخةهلآمهريغلنوكينأناكمإاوفني
ةنسلايففرتعاجورخلانوعرفهنأحّجرملاهسفنحاتفنمو
يفشغربدافأامىلعهرّذححاتفنأهكلمنمنيسمخلا
.رصمخيرات

.ةعفدنوعرفلهدصقلكنلعُيملهللانإِيلاوُدِّـيَعُيِل
هايإهضفربرهظأفهلًاناحتماًالدتعمًائيشرمألالوأيفهلأسف
.هيلعلقثفهللابرجفساقنشخهنإ

يف نعديعبوأرصمدودحءاروعضوميفيأِةَّـيِّـَربْلٱِ
مئاهبلانوحبذينييليئارسإلااورياليكلنييرصملانكاسم
اهحبذنومرحيواهتسادقنودقتعياوناكمهنألمهيلعاوروثيف
.)ريسفتلاو٨:٢٦صرظنا(

طُأَفِهِلْوَقِلَعَمْسَأىَّـتَحُّبَّـرلٱَوُهْنَم:ُنْوَعْرِفَلاَقَف«٢
ْ

َقِل
طُأَالَليِئاَْرسِإَو،َّـبَّـرلٱُفِرْعَأَال؟َليِئاَْرسِإ

ْ
.»ُهُقِل

ليئومص١و١٢:٤رومزمو٢١:١٥بويأو١٨:٣٥كولم٢
٣:١٩ص٢:١٢

دقهوهيمساناك»هوهينم«ةيناربعلايفوُّبَّـرلٱَوُهْنَم
دقوتتةقيلعلاىسومىأرنيحهلامعتساددجتمثةدمكرُت
مسالاكلذعمسيملنوعرفنأحّجريكلذىلعوقرتحتالو
.ًالبق

هوهينمفرعيالهنأنوعرفديريِهِلْوَقِلَعَمْسَأىَّـتَح
نييرصملانإف.هتهلآنمسيلهنألهيلعهلناطلسالنأو
نإوةصاخةهلآوأًاهلإةمألكلناوةيلحمةهلآداقتعااوداتعا
.هريغهلإةمأىلعمكحينأهلإلسيل

لٱُهٰلِإ:َالاَقَف«٣
ْ

لٱِدَقَنيِّـيِنَاْربِع
ْ
ِةَثَالَثَرَفَسُبَهْذَنَف،اَناَقَت

يفٍماَّـيَأ لٱِ
ْ

لٱِباَنَبيِصُيَّـالَئِل،اَنِٰهلِإِّـبَّـرلِلُحَبْذَنَوِةَّـيِّـَرب
ْ

ْوَأِإَبَو
.»ِفْيَّـسلٱِب

٢٦:٢٥نييوالو٩:١٥ص٣:١٨ص

هوهيلنإنايببنوعرفىسومبجيملَنيِّـيِناَْربِعْلٱُهٰلِإ
هوهينأهلنيبينأبىفتكافًاضيأنييرصملاىلعًاناطلس

نأنوعرفنمدارأوهلاوعضخيملاذإمهبرضيوبضغيمههلإ
.هوهيبضغنممهذقنيلهبلطاميفهلنذأي

ةيقرشلاروغثلايفةازغللةضرعرصمتناكِفْيَّـسلٱِب
يفنويرصملاناكو.ناساجيفوزغللةضرعنويناربعلاناكو
.نييثحلاوزغنوفاخيةرشعةعساتلاةلودلارصع

ِمل:َْرصِمُكِلَماَمُهـَلَلاَقَف«٤
َ

ُنوُراَهَوىَسوُماَياَذا
طَبُت

ِّـ
.»اَمُكِلاَقْثَأَىلِإاَبَهْذِا؟ِهِلاَمْعَأْنِمَبْعَّـشلٱِنَال
١:١١ص

ديريىسومنأنظهنأاذهنوعرفلوقنمرهظي(
يذلالمعلابعتنمًاتقونييليئارسإلاحيرينأكلذب
.)هايإنوعرفمهفلك

اَمُتْنَأَوٌريِثَكِضْرَألٱُبْعَشَنآلٱاَذَوُه:ُنْوَعْرِفَلاَقَو«٥
هناَحيِرُت .»ْمِِهلاَقْثَأْنِمِْمِ

٩و١:٧ص

ةراسخلانأهيفواهلديكأتوةعبارلاةيآللحاضيإاذه(
مجارتلاضعبنممهفُييذلاو.مهترثكللمعلامهكرتبةريثك
ولفيكفلمعلااذهبمهفيلكتعماورثكمهنأةميدقلا
.)اوحارتسا

نوعرفخبونوعرفةرضحنمنوراهوىسومجرخاملو
تقومهلناكهنألنولسكينييناربعلامهكرتىلعنيرخسملا

.)٣١و٤:٣٠ص(نمجتنتسُيامىلعهيفنوعمتجي

يفُنْوَعْرِفَرَمَأَف«٦ لٱَكِلٰذِ
ْ

ِهيِرِّـبَدُمَوِبْعَّـشلٱيِرِّـخَسُمِمْوَي
.»ًالِئاَق

١:١١ص

ريخستمهيلإلكُونيذلاناكِهيِرِّـبَدُمَوِبْعَّـشلٱيِرِّـخَسُم
:١ص(ريخستلاءاسؤرىلوألاتاقبطثالثنييليئارسإلا

ةثلاثلاو.)١٤و١٣و١٠و٦ع(نورخسملاةيناثلاو.)١١
ةليلقةعامجاوناكريخستلاءاسؤر.)٢١-١١و٦ع(نوربدملا
لمعلانييعتونيقابلاةرادإمهلمعناكوحجريامىلع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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نييرصملانماوناكمهنأيفبيرالو.نييليئارسإلل
ىلعنورجينيذلامهنورخسملاناكو.نييلصألا
كئلوألثمنييرصماوناكوهبءاسؤرلارمأيامنييليئارسإلا
نورجياوناكونيريثكءاسؤرلاىلإةبسنلاباوناكو.ءاسؤرلا
نييليئارسإلانمنوربدملاناكو.نيربدملاةطساوبمهرماوأ
عونصملاددعونبللالمعبرثكألامامتهالانومتهياوناكو
.هنم

للٱِعْنُصِلًانْبِتَبْعَّـشلٱَنوُطْعُتاوُدوُعَتَال«٧
ِّـ
ِسْمَأَكِنْب

.»ْمِهِسُفْنَألًانْبِتاوُعَمَْجيَوْمُهاوُبَهْذَيِل.ِسْمَأْنِمَلَّـوَأَو

ًاريثكنبِللانولمعتسينويرصملاناكِنْبِّـللٱِعْنُصِلًانْبِت
ةيداعلاةينبألاوروبقلاونكسلاتويبهنمنونبياوناكذإ
الاملكوةسدقملالكايهلاراوسأونوصحلاوندملاراوسأو
اورصقمهنإفرُعيذلاو.ةراجحلاىلإهئانبيفرطضي
اوناكو.ضايحلاوئفارملاةفصرأولكايهلاىلعًابيرقتةراجحلا
.نبتلابًاطولخملينلانيطنمنبِللاكلذنوعنصي

هبناكلمعلااذهنإليقًانْبِتاوُعَمَْجيَوْمُهاوُبَهْذَيِل
ناكهنإف.هلبقناكاميفعضنمرثكأنييليئارسإلابعت
اوعلقيونبِللالمعمنعةديعبلالوقحلاىلإاوبهذينأمهيلع
اهوعويواهعمجدعباهورسكيوةبرتلانمعرزلاقوس
اوغلبينأىلإنبِللالمعيفاوذخأيمثلمعملاىلإاهولمحيو
.ًالبقمهنمبولطملاددعلا

للٱَراَدْقِمَو«٨
ِّـ
ْنِمَلَّـوَأَوِسْمَأُهَنوُعَنْصَياوُناَكيِذَّـلٱِنْب

َجتِسْمَأ
ْ

،َنوُلِساَكَتُمْمَُّـهنِإَف،ُهْنِماوُصُقْنَتَال.ْمِهْيَلَعَنوُلَع
.»اَنِٰهلِإلُحَبْذَنَوُبَهْذَن:َنيِلِئاَقَنوُخُْرصَيَكِلٰذِل

رمأاوذختانييليئارسٍإلاوىسومنأنوعرفدقتعا(
كلذىلعمهلمحيذلاناوًاتقولمعلاكرتلةليحةدابعلا
.)٥و٤عريسفتعجارمهلسك

لٱِلَّـقَثُيِل«٩
ْ

لٱَىلَعُلَمَع
ْ

لَيَالَوِهِباوُلِغَتْشَيىَّـتَحِمْوَق
ْ
اوُتِفَت

لٱِمَالَكَىلِإ
ْ

.»ِبِذَك

دعوبذكلامالكبدارأِبِذَكْلٱِمَالَكَىلِإاوُتِفَتْلَيَال
:٤ص(كلذببعشلاةقثوذاقنإلاببعشلانوراهوىسوم

يذلاكانههاتأامناكفًابذككلذبسحنوعرفنإف)٣٠
هلاقاماذه(.)١٨:٢٠كولم٢(ايقزحعمبيراحنسهاتأ

مهنأمهلوقبذكلامالكبدارأهنألمتحيو.نيرسفملاريهاشم
ىلإهبنولسوتيبذككلذنإيأمههلإلنوحبذيونوبهذي
.)ةلاطبلا

اوُلاَقَوُهوُرِّـبَدُمَوِبْعَّـشلٱوُرِّـخَسُمَجَرَخَف١٠«١٠،١١
اوُبَهْذٱ١١.ًانْبِتْمُكيِطْعُأُتْسَل:ُنْوَعْرِفُلوُقَياَذَكٰه:ِبْعَّـشلِل
ُصَقْنُيَالُهَّـنِإ.َنوُدَِجتُثْيَحْنِمًانْبِتْمُكِسُفْنَألاوُذُخَوْمُتْنَأ
.»ٌْءَيشْمُكِلَمَعْنِم

مهنأكبيهرتلاةدايزلنوعرفلوقمهوغلب(ُنْوَعْرِفُلوُقَي
قوفواوعيطتنأمكيلعومكلامعأبمكرمأننأانلنأاودارأ
.)نحنانرمأالكلملانوعرفرمأرمألانإكلذ

ةدايزنبتلابلجفدوهعملا(ْمُكِلَمَعْنِمُصَقْنُيَال
.)بيدأتلل

يفُبْعَّـشلٱَقَّـرَفَتَف«١٢ ًاّشَقاوُعَمْجَيِلَْرصِمِضْرَأِّـلُكِ
.»ِنْبِّـتلٱِنَعًاضَوِع

ّشقل«ةيناربعلايفو(ِنْبِّـتلٱِنَعًاضَوِعًاّشَقاوُعَمْجَيِل
وأهنمًالدبيأنبتلانعةماذجعمجليأ»نبتلشق
شقلاو.دصحلادعبيقبامعرزلانمةماذجلاو.هنعًاضوع
تتفتامهبديرتةماعلاوةيناربعلايفامكعمجلاةيبرعلايف
يفنيشلافيفختبشقلاوميشهلاكتابنلاسباينم
.)ةماذجلاةيناربعلا

نمًاءزجنوقبيفلبانسلانوصقينييرصملاةدصحناك
اللوقحلابابرأناكو.ضرألايفلصألاعماهقوس
ناكف.اهعمجينأناسنإلكلناكفةماذجلابنوثرتكي
موقتنأحلصتلاهنورسكيواهنوعلقينومولظملانويليئارسإلا
.نبتلاماقم

ملٱَناَكَو«١٣
،ْمُكَلاَمْعَأاوُلِّـمَك:َنيِلِئاَقْمَُهنوُلِّـجَعُيَنوُرِّـخَسُْ

.»ُنْبِّـتلٱَناَكاَمَنيِحَناَكاَمَك،ِهِمْوَيِبٍمْوَيِّـلُكَرْمَأ

نييرصملاموسريفدهوشْمَُهنوُلِّـجَعُيَنوُرِّـخَسُْملٱَناَكَو
ةلمعلانولجعتسييصعلامهيديأيفنيرخسمروصةميدقلا
نيلئاقنولثمممهونوحيرتسيامثيرلمعلااوكرتاملك
.)ءايعإالباولمعا(ماودلاىلعةلمعلل

ضورفملالمعلااولمعايأُنْبِّـتلٱَناَكاَمَنيِحَناَكاَمَك
.نبتلاعمجباوفلكتنألبقنبِللاعنصيفمكيلع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

٢٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ْمِهْيَلَعْمُهَماَقَأَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبوُرِّـبَدُمَبُِرضَف«١٤
َهلَليِقَو،َنْوَعْرِفوُرِّـخَسُم

ُ
ِمل:ْم

َ
ْنِمْمُكَتَضيِرَفاوُلِّـمَكُتَْملاَذا

للٱِعْنُص
ِّـ
لٱَوِسْمَأِنْب

ْ
.»؟ِسْمَأْنِمَلَّـوَأَوِسْمَألٱَكَمْوَي

زاجنإمهيلإلكُومهنألَليِئاَْرسِإيِنَبوُرِّـبَدُمَبُِرضَف
.نيلوؤسملامهاوناكفضورفملا

َنْوَعْرِفَىلِإاوُخََرصَوَليِئاَْرسِإيِنَبوُرِّـبَدُمىَتَأَف«١٥
ِمل:َنيِلِئاَق

َ
.»؟َكِديِبَعِباَذَكٰهُلَعْفَتاَذا

نوهيناكَنْوَعْرِفَىلِإاوُخََرصَوَليِئاَْرسِإيِنَبوُرِّـبَدُمىَتَأَف
نألهيلإوكشيوكلملاهجاوينأرصميفناسنإلكىلع
يفمهسفنأبةياكشلااوعمسينأمهسفنأىلعاوضرفةنعارفلا
اوثاغتسا»هيلإاوخرص«هلوقىنعمو.حابصلايفةنيعمةعاس
.فاصنإلاوةيامحلاهولأسو

للٱَو،َكِديِبَعِلىَطْعُيَسْيَلُنْبِّـتلَا«١٦
ِّـ
اَنَلَنوُلوُقَيُنْب

.»َكُبْعَشَأَطْخَأْدَقَو،َنوُبوُْرضَمَكُديِبَعاَذَوُهَو،ُهوُعَنْصٱ

نييناربعلامهبرضبنويرصملابنذأيأَكُبْعَشَأَطْخَأْدَق
.مهتقاطقوفمهولّمحمهنأل

:َنوُلوُقَتَكِلٰذِل.َنوُلِساَكَتُمْمُتْنَأَنوُلِساَكَتُم:َلاَقَف«١٧
.»ِّـبَّـرلِلُحَبْذَنَوُبَهْذَن

دنعلسكلاناكَنوُلِساَكَتُمْمُتْنَأَنوُلِساَكَتُمَلاَقَف
مهداقتعايفىلسكلاناكوماثآلاعظفأنمنييرصملا

فرُعامىلعسريسوُأمههلإمامأةصاخةمكاحمنومكاحي
.رصمخيراتنم

ْمُكَلىَطْعُيَالٌنْبِتَو.اوُلَمْعٱاوُبَهْذٱَنآلٱَف١٨«١٨،١٩
للٱَراَدْقِمَو

ِّـ
ْمُهَسُفْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبوُرِّـبَدُمىَأَرَف١٩.ُهَنوُمِّـدَقُتِنْب

يف َهلَليِقْذِإٍةَّـيِلَبِ
ُ

.»ِهِمْوَيِبٍمْوَيِّـلُكَرْمَأْمُكِنْبِلْنِماوُصِّـقَنُتَالْم

نورخسملاهاتأاملبنيرخسملانممحرأنوعرفنكيمل
:لوقينيربدملالاحناسلناكفهرمأبهوتأامنإ

رانلابءاضمرلانمريجتسملاكهتبركدنعرمعبريجتسملا

َنيِحْمِهِئاَقِلِلِْنيَفِقاَوَنوُراَهَوىَسوُماوُفَداَصَو«٢٠
.»َنْوَعْرِفْنُدَلْنِماوُجَرَخ

ىلإمهاوكشنمناكاذاماوفرعيلْمِهِئاَقِلِلِْنيَفِقاَو
.نوعرف

َهلاوُلاَقَف«٢١
ُ

اَمُكَّـنَأل،ِيضْقَيَواَمُكْيَلِإُّبَّـرلٱُرُظْنَي:اَم
يفاَنَتَحِئاَراَمُتْنَتْنَأ يفَوَنْوَعْرِفْيَنْيَعِ اَيِطْعُتىَّـتَحِهِديِبَعِنوُيُعِ
يفًافْيَس .»اَنوُلُتْقَيِلِْمهيِدْيَأِ

٢٧:١٢و١٣:٤ليئومص١و٢٤:٢٢مايأ٢و٦:٩ص
١٩:٦مايأ١و١٠:٦ليئومص٢و

امىلعامكبقاعييأ(ِيضْقَيَواَمُكْيَلِإُّبَّـرلٱُرُظْنَي
.)امكريبدتبباذعلانمهيلإانامتلصوأ

نيوكت(ًادجنيهوركمانامتلعجيأاَنَتَحِئاَراَمُتْنَتْنَأ
.)خلا١٠:٦ليئومص٢و١٣:٤ليئومص١و٣٤:٣٠

يف يفَوَنْوَعْرِفْيَنْيَعِ اننوريمهامتلعجيأِهِديِبَعِنوُيُعِ
.ةنتنمًافيج

يفًافْيَساَيِطْعُتىَّـتَح مهامتظغأيأاَنوُلُتْقَيِلِْمهيِدْيَأِ
نأمهامتلأسوًافيسمهامتيطعأامكنأككلذبامتنكفانيلع
.انولتقي

ِمل،ُدِّـيَساَي:َلاَقَوِّـبَّـرلٱَىلِإىَسوُمَعَجَرَف٢٢«٢٢،٢٣
َ

اَذا
ِمل؟ِبْعَّـشلٱاَذٰهَىلِإَتْأَسَأ

َ
لَسْرَأاَذا

ْ
لَخَدُذْنُمُهَّـنِإَف٢٣؟يِنَت

ْ
ُت

َْملَتْنَأَو.ِبْعَّـشلٱاَذٰهَىلِإَءاَسَأَكِمْسٱِبَمَّـلَكَتَألَنْوَعْرِفَىلِإ
لَُخت
ِّـ

.»َكَبْعَشْص
١٧:٢٠كولم١و١١:١١ددع

نيربدملللوقياذامدجيملهنألِّـبَّـرلٱَىلِإىَسوُمَعَجَرَف
رمألاعفرينأالإهلقبيملفاوباخامكباخهنأىأردقو
كلذىلعهلمحهنألهرذعهللانكلوةبيرغةءارجبهللاىلإ
نييليئارسإلاءاقشةدايزهيفرثأامةدشو.هبعشلهبح
هلامتحاعطتسيملًاغلبمغلبكلذنمهملأنإفنوعرفملظو
.ظيغلانمالملألانمخرصف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

اهعيسوتوىسوملهدوهعهللاديدجت

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«١
ُ

.َنْوَعْرِفِبُلَعْفَأاَنَأاَمُرُظْنَتَنآلٱ:ىَسو
طُيٍةَّـيِوَقٍدَيِبُهَّـنِإَف

ْ
طَيٍةَّـيِوَقٍدَيِبَوْمُهُقِل

ْ
.»ِهِضْرَأْنِمْمُهُدُر

٣٩و٣٣و١٢:٣١و١١:١ص٣:١٩ص

نعأطبأهللاناىسومىوكشنومضمناكُرُظْنَتَنآلٱ
نعجرفيالنأناكمإكلذنمجتنتساودعوامبمايقلا
ةعيبطلافعضوهملأةدشىلإكلذىلعهلمحاموهبعش

يبعشنعجيرفتلايفذخآيأ»رظنتنآلا«هللاقفةيرشبلا
.كشلانمصلختوىرتفرخأتالبلاحلايف

هربجأيأهيلعيديةوقبمهقلطييأْمُهُقِلْطُيٍةَّـيِوَقٍدَيِب
.يتردقبمهقالطإىلع

.)٣٣-١٢:٣١ص(يفامباذهلباقْمُهُدُرْطَي

ِملُهللاٱَلاَقَّـمُث«٢
ُ

.»ُّبَّـرلٱاَنَأ:ىَسو

هلإهوهيوهىسومايكعمملكتملانأيأ(ُّبَّـرلٱاَنَأ
دعياملكءافوىلعردقيوهدعوببذكياليذلادهعلا
.)هب

ُهٰلِإلٱِّـينَأِبَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإلُتْرَهَظاَنَأَو«٣
لٱ
ْ

ْفَرْعُأْمَلَف»ْهَوَْهي«يِمْسٱِباَّـمَأَو.ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق
.»ْمُهَدْنِع
٦٨:٤رومزمو٣:١٤ص٤٨:٣و٣٥:١١و١٧:١نيوكت
٨٣:١٨و

نلعأيأٍءَْيشِّـلُكَىلَعُرِداَقْلٱُهٰلِإلٱِّـينَأِب...ُتْرَهَظ
نلعأاملوأو.ريدقلاهللايأ»يادشلإ«مسابهسفن
)١٧:١نيوكت(ميهاربإلاهايإهنالعإريدقلاهلإلاهنأبهسفن
لوأنمناكو.)٣٥:١١نيوكت(بوقعيلاهايإهنالعإمث
ءيشلكىلعهنأبىلاعتيرابلافرعينأةيرورضلارومألا
البنئاكلا»هوهي«ىنعمو.)١٧:١نيوكتريسفترظنا(ريدق

ناميدقنامسالاو.هتافصبلقتسملايدبألايلزألاطرش
نكامأيفنكلًاريثكارهتشاوماسلئابقنيبافرُعوًادج
يفةصاخةوقامهنملكنالعإلناكوةفلتخمةنمزأوةفلتخم
لإ«مسابنيلوألاءابآللهسفنهللانلعأف.هنامزوهناكم

هتردقمهناهذأيفررقينأدارأهنألريدقلاهللايأ»يادش
ىسوملهسفننلعأو.مهيلإاهدهعيتلاهدوهعبءافولاىلع
مهنألًابلاغهوهيهمسابجورخلايفنييليئارسإلارئاسلو

اوناكمهنألودحاوهلإريغبنيلئاقلايأنيكرشمللنيطلاخم
نالعإعم)٢٤:١٤عوشي(ًانايحأكرشلاةيواهيفنوعقي
دحاولاهانعمرهوجنألديحوتلاديفييذلامسالاكلذ
ةيناربعلايفو(َّـبَّـرلٱَّـنِإ«هلوقليلدبتاذلدوجولابجاولا
يفُهٰلِإلٱَوُه)هوهي ْنِمِضْرَألٱَىلَعَو،ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
.)٤:٣٩ةينثت(»ُهاَوِسَسْيَل.ُلَفْسَأ

مهلنلعأمليأْمُهَدْنِعْفَرْعُأْمَلَف»ْهَوَْهي«يِمْسٱِباَّـمَأَو
ناكنإو.مهفلامامتهانعماومهفيملفمسالااذهبيسفن
.هانعمضعبىوساوفرعيملفهمدقلهظفلاوفرعءابآلا
:اهنمًاثالثركذنةريثكمسالااذهمدقتانّيبو
مايأيفراصو»هوه«وهوتامملعفنمهقاقتشا:لوألا·

.»هيه«ىسوم
٣:١و٢:٤نيوكت(تابوتكملامدقأيفهدوجو:يناثلا·

.)٩-٤:١و
.)٢٢:١٤نيوكت(هايإميهاربإلامعتسا:ثلاثلا·

َناَعْنَكَضْرَأْمُهَيِطْعُأْنَأ:يِدْهَعْمُهَعَمُتْمَقَأًاضْيَأَو«٤
.»اَهيِفاوُبَّـرَغَتيِتَّـلٱِمِهِتَبْرُغَضْرَأ
٢٨:٤و١٧:٨نيوكت٧و١٧:٤و١٥:١٨نيوكت

٢٦:٣و٨و١٧:٧و٢١-١٥:١٨نيوكترظنا(يِدْهَع
.)خلا٣٥:١٢و٤و

)ءاديصيأ(نوديصنيبيتلادالبلايأَناَعْنَكَضْرَأ
نييليئارسإللضرألاهذهتناكو.)١٠:١٩نيوكت(ةزغو
.)٢٣-٤:١٢كولم١(ناميلسودوادرصعيف

يفامباذهلباق(اَهيِفاوُبَّـرَغَتيِتَّـلٱِمِهِتَبْرُغَضْرَأ
قاحسإوميهاربإنكسيمل.)٢٨:٤و٢٣:٤و١٧:٨نيوكت
اوحمسواهبابرأمهلحمسنأبالإناعنكضرأيفبوقعيو
ناكسلابًالوغشمنكيملذئنيحاهفصننألاهونكسينأبمهل
نيوكت(مهريغونييثحلاكةيناعنكلاممألانماهبابرأناكو

.)خلا٢٠-٢٣:٣و٢٠:١٥

َنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبَنيِنَأُتْعِمَسْدَقًاضْيَأاَنَأَو«٥
ملٱُمُهُدِبْعَتْسَي

ْ
.»يِدْهَعُتْرَّـكَذَتَو،َنوُّيِْرصِ

٢:٢٤ص

نوملأتيمهنأتملعيأ(َليِئاَْرسِإيِنَبَنيِنَأُتْعِمَس
.)ّيلإمهءاعدتبجتساومهيلعتقفشو

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ْنِمْمُكُجِرْخُأاَنَأَو.ُّبَّـرلٱاَنَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُقَكِلٰذِل«٦
َحت
ْ

ملٱِلاَقْثَأِت
ْ
لَخُأَوْمِهِتَّـيِدوُبُعْنِمْمُكُذِقْنُأَوَنيِّـيِْرصِ

ِّـ
ْمُكُص

.»ٍةَميِظَعٍماَكْحَأِبَوٍةَدوُدَْممٍعاَرِذِب
رومزمو٢٦:٨ةينثتو٧:٤و٣:١٧صو٢٩و٨و٢ع

١٧:٢١مايأ١و٧:٨ةينثتو١٥:١٣ص١٢و١٣٦:١١
١:١٠ايمحنو

نوعرفنمنييليئارسإللهللاصيلختناكْمُكُصِّـلَخُأَو
نمنينمؤملاحيسملاصيلختىلإًازمرنييرصملاةيدوبعو
نييليئارسإلاهللاصلخو.ةيطخلاةيدوبعوناطيشلا
تابرضلاوةيلاوتملاتازجعملا)١(ًادجنيبيجعنيقيرطب
ص(نيملاسرمحألارحبلايفمهزاجأومهداقنأ)٢(ورشعلا

١٦-١٥:١٣(.
.)٣:٢٠صريسفترظنا(ٍةَدوُدَْممٍعاَرِذِب
يأمهيلعماكحأيهتازجعمبيأٍةَميِظَعٍماَكْحَأِب

ص(يفىفتكاوًاحيرصتانهاهركذ.بيجعقيرطبةنونيد
نيوكتلارفسيفلاقفقبسو.اهيلإةراشإلاب)٤:٢٣و٣:٢٠
َهلَنوُدَبْعَتْسُييِتَّـلٱُةَّـمُألٱ«

َ
ملوةنونيدلابحّرصف»اَهُنيِدَأاَنَأا

.)١٥:١٤نيوكت(تازجعملاوبئاجعلابنوكتاهنأنيبي

َّـختَأَو«٧
اَنَأِّـينَأَنوُمَلْعَتَف.ًاٰهلِإْمُكَلُنوُكَأَوًابْعَشِيلْمُكُذِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

َحتْنِمْمُكُجِرُْخييِذَّـلٱُمُك
ْ

ملٱِلاَقْثَأِت
ْ
.»َنيِّـيِْرصِ

٧:٢٤ليئومص٢و٢٦:١٨و١٤:٢و٧:٦و٤:٢٠ةينثت
ايؤرو٢٩:١٣ةينثتو٣٦و٢٩:٤٥صو٨و١٧:٧نيوكت

٨١:٦رومزمو٥و٥:٤ص٢١:٧

٦و١٩:٥ص(يفامباذهلباقًابْعَشِيلْمُكُذَِّـختَأَو
كرتًاصاخًابعشليئارسإرايتخامزلتسيمل.)٧:٦ةينثتو
بويأوثوعاروماعلبرمأنمفرُعامليلدبممألارئاس
ئتفامهللااف.مهريغوشروقويداملاسويرادورصنذخوبنو
يف«هنإو.)٦٧:٤رومزم(ضرألاممأيدهي يِذَّـلٱٍةَّـمُأِّـلُكِ
لٱُعَنْصَيَوِهيِقَّـتَي

ْ
اذهىلعو.)١٠:٣٥لامعأ(»ُهَدْنِعٌلوُبْقَمَّـِرب

-٨:٥ىّتم(ليجنإلانمزيفلسرلاوحيسملاىرجإدبملا
.)٣٣-١٠:١لامعأو١٣

.)٧:٨نيوكترظنا(ًاٰهلِإْمُكَلُنوُكَأَو

اَهَيِطْعُأْنَأيِدَيُتْعَفَريِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإْمُكُلِخْدُأَو«٨
اَنَأ.ًاثَاريِماَهاَّـيِإْمُكَيِطْعُأَو.َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإل
.»ُّبَّـرلٱ
٩:١٥ايمحنو٣٢:٤٠ةينثتو١٤:٣٠ددعو١٤:٢٢نيوكت
:٣٥و٢٨:١٣و٢٦:٣و١٥:١٨نيوكت٦و٢٠:٥لايقزحو

١٢

يفو(برلاانأينأليأُّبَّـرلٱاَنَأًاثاَريِماَهاَّـيِإْمُكَيِطْعُأَو
ريغتياليذلايدبألايلزألاقيثولادهعلاهلإ)هوهيةيناربعلا
ميكطعأفهبيفأويدهعظفحاءيشهزجعياليذلاريدقلاو
.ًاثاريماهبتدعويتلاضرألا

اوُعَمْسَيَْملْنِكٰلَو،اَذَكٰهَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَمَّـلَكَف«٩
ِمل
ُ

لٱَنِمَو،ِسْفَّـنلٱِرَغِصْنِمىَسو
ْ

لٱِةَّـيِدوُبُع
ْ

.»ِةَيِساَق
٥:٢١ص

همالكىلإاوتفتليملوىسوماوقدصيمليأاوُعَمْسَيَْمل
َنَمآَف«ًالبقهلوقليلدبرمألالوأيفهيلعاوناكامعاوريغتف
كلذنكيملو.)٤:٣١ص(»اوُدَجَسَواوُّرَخ...ُبْعَّـشلٱ
لطبببسلارهظاذإو(هببسروهظلةبيجعلارومألانم
اوعقوتمهنإف»ةيساقلاةيدوبعلاوسفنلارغص«كلذو)بجعلا
.ًاقيضاودازفجرفلا

اهربصةّلقواهنهونعةيانكسفنلارغص(ِسْفَّـنلٱِرَغِص
ىلعىوقيالوربصيالريغصلانأللامتحالانعاهزجعو
.)دئادشلا

نوعرفىلإةيناثلاةلاسرلا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث١٠«١٠،١١
ُ

َنْوَعْرِفِلْلُقْلُخْدُا١١:ىَسو
طُيْنَأَْرصِمِكِلَم

ْ
.»ِهِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبَقِل

وهامبمايقلابةنورقمةيناثلاةلاسرلاتناكَنْوَعْرِفِلْلُق
درجمىلوألاةلاسرلايفنإفىلوألاةلاسرلاهبتنرتقااممدشأ
دودحلالخاداهمظعمناكيتلاةيربلاىلإجورخلابلط
بوجونايبوبلطلاكلذبرمألاةيناثلايفنإوةيرصملا
انإفهللاةيانعقيرطنمدوهعملاوهاذهو.ةيربلاىلإجورخلا
لقثأبيلصلمحبانيلعمكُحفيفخبيلصلمحانيبأاذإ
.هنم

َْملَليِئاَْرسِإوُنَباَذَوُه:ًالِئاَقِّـبَّـرلٱَماَمَأىَسوُمَمَّـلَكَتَف«١٢
.»؟ِْنيَتَفَّـشلٱُفَلْغَأاَنَأَوُنْوَعْرِفيِنُعَمْسَيَفْيَكَف،ِيلاوُعَمْسَي
١:٦ايمرإو٣٠عو٤:١٠ص٩ع

ضفرنيرمألاذهىسوملاقُنْوَعْرِفيِنُعَمْسَيَفْيَكَف
ناكاذإهنإىأرف.هببعشلاثارتكامدعوهمالكنوعرف
تفتليملهذقنييكلراطخأللهسفنضّرعوهيذلابعشلا
لكودعونوعرفهودعنأةرورضلانمفهمالكىلإ
عمهلقبسامنأيفكشالو.هيلإتفتليالنييليئارسإلا

ألَا
َ
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٤-١٥:١ص(سأيلاونبجلاىلعهلمحليئارسإلآونوعرف
فعضجئاتننمكلذنأيفبيرالو(.)٦:٩صو
.)ةفيعضلاةيرشبلاةعيبطلانأشنموهيذلاناميإلا

فلغألابنوديرينويليئارسإلاناكِْنيَتَفَّـشلٱُفَلْغَأ
هلوقيفهانعملثمانههانعمف.رمألاهيضتقيامعصقانلا
وهفلغألاناسللاف.»مالكلاءيطب«و»ناسللادقعأ«
يفءاجو.نيتفشلافلغأهلثمونايبلانعزجاعلاناسللا
ايمرإ(عمسلانعةزجاعلااهبديرأءافلغلانذألاايمرإةءوبن
بولقلااهبديرُأوفلغلابولقلانييواللارفسيفو.)٦:١٥
.)٧:٥١لامعأو٢٦:٤١نييوال(مهفلاعيطتستاليتلا

يِنَبَىلِإاَمُهَعَمىَصْوَأَو،َنوُراَهَوىَسوُمُّبَّـرلٱَمَّـلَكَف«١٣
يفَْرصِمِكِلَمَنْوَعْرِفَىلِإَوَليِئاَْرسِإ ْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِجاَرْخِإِ
.»َْرصِمِضْرَأ

ىسومىلعناكفَليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإاَمُهَعَمىَصْوَأَو
هلوقىنعماذهو(برلااياصوليئارسإينباغلبينأنوراهو
)ليئارسإينبىلإةيصولاامهاصوأامبىهنأيأخلا»ىصوأ«
ىلوألاةيآلانأحّجرملاو.)٩-٧:١ص(يفكلذليصفتو
هنإفحاحصألااذهنمةرشعةيناثلاةيآلابةقلعتم٧صنم
ةيناثلاةيآلارّركمبحاحصألااذهمتخفمالكلاريرقتدصق
.عباسلاحاحصألانمىلوألاةيآلاباهقلعتديفيلةرشع

ىسومةريشع

ِرْكِبَْنيَبوُأَروُنَب:ْمِهِئاَبآِتوُيُبُءاَسَؤُرِءَالُؤٰه١٤«١٤،١٥
ُرِئاَشَعِهِذٰه.يِمْرَكَوُنوُْرصَحَووُّلَفَوُكوُنَح:َليِئاَْرسِإ
ُنيِكاَيَوُدَهوُأَوُنيِماَيَوُليِئوُمَي:َنوُعْمَشوُنَبَو١٥.َْنيَبوُأَر
لٱُنْبٱُلوُأَشَوُرَحوُصَو

ْ
.»َنوُعْمَشُرِئاَشَعِهِذٰه.ِةَّـيِناَعْنَك

٤:٢٤مايأ١و٤٦:١٠نيوكت٥:٣مايأ١و٤٦:٩نيوكت

رظنا(مهرئاشعومدقميأْمِهِئاَبآِتوُيُبُءاَسَؤُرِءَالُؤٰه
باسنألانايببذلييماسلالسنلاناك.)١٨و١:٢ددع
ةيناربعلاخيراوتلانمرهظيامككلذكمويلاىلإلازيالو
يفًارابتعاءاسؤرلاديزيامملصتملابسنلاناكو.ةيبرعلاو
.نيسوؤرملانويع

نميوالطبسنأنايببتاكلادارأَنوُعْمَش...َْنيَبوُأَر
ملونيربكألابوقعيينباركذبمالكلاأدتبافبوقعيلآ
.ةصاخنييواللابسننايبانههضرغنألامهيلسنركذي

ُنوُشْرَج:ْمِهِديِلاَوَمِبَسَحِبيِوَاليِنَبُءاَمْسَأِهِذٰهَو«١٦
ًاعْبَسَوًةَئِميِوَالِةاَيَحوُنِسْتَناَكَو.يِراَرَمَوُتاَهَقَو
.»ًةَنَسَنيِثَالَثَو
١٦و٦:١مايأ١و٣:١٧ددعو٤٦:١١نيوكت

يوالبهذنألبقءالؤهدلُويِراَرَمَوُتاَهَقَوُنوُشْرَج
نسيفذئنيحناكو)٢٧و١١و٥٦:٨نيوكت(رصمىلإ
ذئنيحاوناكانهةثالثلانأحجريالونيسمخلاوأنيعبرألا
هنأحّجرملاف»ةنسنيثالثوًاعبسوةئميوالشاع«.ًارابك
اذهنمنيبتو.هدالوأنمسماخلاليجلادالوأدهاش

نأمايألارفسيفو.يوالديفحنباىسومنأبسنلا
مايأ١(لايجأةرشعوحنبوقعينيبوهنيب)عشويوأ(عشوهي
ضعببسنلااذهيفكرتهنأيفبيرالف)٢٧-٧:٢٣
امًاريثكمهنإفنييناربعلاةداعنمناكاذهو.صاخشألا
نوكوراصتخالانيرمألريهاشملاركذىلعنورصتقياوناك
رفسيفبسنلاةلباقمنمرهظيامكضرغلابًايفاوروكذملا
هنأحّجرملاف.)١:٨ىّتمو٥-٧:١ارزع(ىّتمليجنإوارزع
وأصاخشأةعبرأحاحصألااذهيفيواللابسنلايفكرُت

امكىسوميبأمارمعوتاهقنبمارمعنيبةتسوأةسمخ
بسنوعشوهيوأعوشيبسنليتآلالودجلانمرهظي
.ىسوم

بوقعي
فسوييوال
ميارفأتاهق
ةعيربمارمع
حفر...
حلت...
نحات...
نادعل...
دوهيمع...
عمشيلأ...
نونمارمع
عشوهيوأعوشيىسوم

ألَا
َ
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ِبَسَحِبيِعْمَشَويِنْبِل:َنوُشْرَجاَنْبِا١٧«١٩-١٧
ِمهِرِئاَشَع

َ
ُنُوْربَحَوُراَهْصِيَوُماَرْمَع:َتاَهَقوُنَبَو١٨.ا

.ًةَنَسَنيِثَالَثَوًاثَالَثَوًةَئِمَتاَهَقِةاَيَحوُنِسْتَناَكَو.ُليِئيِّـزُعَو
ِبَسَحِبَنيِّـيِوَّـاللٱُرِئاَشَعِهِذٰه.ِيشوُمَوِيلَْحم:يِراَرَماَنْبٱَو١٩
.»ْمِهِديِلاَوَم
مايأ١و١٨و٦:٢مايأ١و٢٦:٥٧ددع٢٣:٧و٦:١٧مايأ١
٢٣:٢١و٦:١٩

نايبئجيملرفسلااذهرخأىلإانهنمخلاَنوُشْرَجاَنْبِا
رفسيفامبسنلااذهيفنكرلانكلةيناثبسنلااذه
-٦:١٧مايأ١(لوألامايألارفسو)٣٣-٣:١٨ددع(ددعلا

نينباىوسنوشرجلنكيملهنأهيلإتافتلالابجياممو.)١٩
نينثاىوسهلنكيمليرارموةعبرأىوسهلنكيملتاهقو
جورخلادعبيتلاةنسلايفناكروكذلانييواللاددعنأعم

يفالإنوكتالةدايزلاهذهو)٣٤و٢٨و٣:٢٢ددع(٢٢٣٠٠
.رشعيداحلاوأرشاعلاليجلاةياهن

.ُهَلًةَجْوَزُهَتَّـمَعَدَباَكوُيُماَرْمَعَذَخَأَو٢٠«٢٢-٢٠
ًةَئِمَماَرْمَعِةاَيَحوُنِسْتَناَكَو.ىَسوُمَوَنوُراَهُهَلْتَدَلَوَف
.يِرْكِذَوُجَفاَنَوُحَروُق:َراَهْصِيوُنَبَو٢١.ًةَنَسَنيِثَالَثَوًاعْبَسَو

لَأَوُليِئاَشيِم:َليِئيِّـزُعوُنَبَو٢٢
ْ

.»ِيْرتِسَوُناَفاَص
٣٨و٦:٣٧مايأ١و١٦:١ددع٢٦:٥٩ددعو٢و٢:١ص
٣:٣٠ددعو١٠:٤نييوال

نارتقالاناكُهَلًةَجْوَزُهَتَّـمَعَدَباَكوُيُماَرْمَعَذَخَأ
كلذناكو.ةعيرشلاءاطعإلبقًازئاجخألاتانبوتاّمعلاب
.خرؤملاستودوريهنابأامىلعهريغوقرشلايفًاعئاش

يوالةايحلوطركذنمدصقُيملَماَرْمَعِةاَيَحوُنِس
ةكربيوالتيبكرابهللانأنايبىوسمارمعوتاهقو
ًاطبسراصنألبقتناكةكربلاكلتنأىتحةصاخ
ةئملاىلعديزتنكتملرصميفةايحلاينسنإف.ًايتونهك
ةنس١٣٣تاهقوةنس١٣٧شاعيوالنكلنيرشعلاو
شاعىسومابأمارمعنألمتحملانموةنس١٣٧مارمعو
.كلذك

َتْخُأَباَداَنيِّـمَعَتْنِبَعَباَشيِلَأُنوُراَهَذَخَأَو«٢٣
َراَزاَعِلَأَوَوُهيِبَأَوَباَداَنُهَلْتَدَلَوَف،ُهَلًةَجْوَزَنوُشْحَن
.»َراَماَثيِإَو
١٠:١نييوال١:٤ىّتمو٢:١٠مايأ١و٢٠و٤:١٩ثوعار
٢٤:١و٦:٣مايأ١و٢٦:٦٠و٣:٢ددعو

بادانيمعناكَنوُشْحَنَتْخُأَباَداَنيِّـمَعَتْنِبَعَباَشيِلَأ
:٢مايأ١و٢٠و٤:١٩ثوعار(دوادفالسأنمنوشحنو

نمهنألحيسملاعوسيانبربسنيفامهامسأو)١٥-١٠
.)٣٣و٣:٣٢اقولو١:٤ىّتم(دسجلاةهجنمدوادلسن
١:٧ددع(جورخلانمزيف»اذوهيريمأ«نوشحنناكو
.)١٦و

لَأَوُريِّـسَأَحَروُقوُنَبَو«٢٤
ْ

ُرِئاَشَعِهِذٰه.ُفاَساَيِبَأَوُةَناَق
لٱ
ْ

.»َنيِّـيِحَروُق
١١ىلإ٢٦:٩و١٦:١ددع

كلذلوهمثإيفحروقاوكراشيملنونبلاءالؤهَحَروُقوُنَبَو
.نأشتاوذرئاشعءاسؤراوراصلباولتقُيمل

َليِئيِطوُفِتاَنَبْنِمِهِسْفَنِلَذَخَأَنوُراَهُنْبُراَزاَعِلَأَو«٢٥
َنيِّـيِوَّـاللٱِءاَبآُءاَسَؤُرْمُهِءَالُؤٰه.َساَحَنيِفُهَلْتَدَلَوَف،ًةَجْوَز
.»ْمِهِرِئاَشَعِبَسَحِب
٢٤:٣٣عوشيو١١و٢٥:٧ددع

نكلوةصاخلاةبسنلاانهتهتناْمِهِرِئاَشَعِبَسَحِب
نوراهوىسومنأىلعدهجلالكاهيفقفنأبتاكلا
هللاامهنّيعناذللاامهسفنأامه)٢٣و٢٠ع(اهيفنيروكذملا
ناذللاامهنأومهادوقيورصمنمنييليئارسإلااجرخيل
.)٢٧و٢٦ع(نوعرفىلإهللاامهلسرأ

َهلُّبَّـرلٱَلاَقِناَذَّـللٱىَسوُمَوُنوُراَهاَُمهِناَذٰه«٢٦
ُ

:اَم
.»ْمِهِداَنْجَأِبَسَحِبَْرصِمِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإيِنَباَجِرْخَأ
٣٣:١ددعو٥١و١٢:١٧و٧:٤ص١٣ع

تحتركسعلاةلزنمباوناكمهنألًادانجأمهامسْمِهِداَنْجَأ
لوأهذهو.نوعرفلةبيجعلاهتبراحميفهبيترتوىسومةدايق
رصمنماودعصمهنإفدانجألابنييليئارسإلاةيمسترارم
:٧ص(يفًاضيأًادانجأاوعُدو.)١٣:١٨ص(برحلاةدعب
.)٥١و١٢:١٧و٤

يفَْرصِمَكِلَمَنْوَعْرِفاَمَّـلَكِناَذَّـللٱاَُمه«٢٧ يِنَبِجاَرْخِإِ
.»ُنوُراَهَوىَسوُماَُمهِناَذٰه.َْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإ
٧٧:٢٠رومزمو٣٣:١و٣٢:٧صو١٣ع

.نايبةدايزعماهلبقيتللديكأتةيألاهذه

ألَا
َ
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نوعرفىلإةيناثلاةلاسرلا

يفىَسوُمُّبَّـرلٱَمَّـلَكَمْوَيَناَكَو٢٨«٣٠-٢٨ ِضْرَأِ
لَك.ُّبَّـرلٱاَنَأ:ُهَلَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَأ٢٩َْرصِم

ِّـ
َْرصِمَكِلَمَنْوَعْرِفْم

لَكُأاَنَأاَمِّـلُكِب
ِّـ

اَنَأاَه:ِّـبَّـرلٱَماَمَأىَسوُمَلاَقَف٣٠.ِهِبَكُم
.»ُنْوَعْرِفِيلُعَمْسَيَفْيَكَف.ِْنيَتَفَّـشلٱُفَلْغَأ
١٢عو٤:١٠ص٧:٢صو١١ع٢ع

امهوعباسلاحاحصألابقلعتلالكةقلعتمتايآلاهذه
تناكفسداسلاحاحصألانمقبسامضعبلريرقتوراركت
ًامالكنيرشعلاوةعباسلاىلإةرشعةعبارلانمتايآلا
عباسلاحاحصألاطابترانايبلتايآلاهذهتركُذو.ًاضرتعم
.ديدجأبناهيفسيلوقباسلاربخلاب

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«١
ُ

لَعَجاَنَأ!ْرُظْنٱ:ىَسو
ْ
.َنْوَعْرِفِلًاٰهلِإَكُت

.»َكَّـيِبَنُنوُكَيَكوُخَأُنوُراَهَو
٤:١٦ص١:١٠ايمرإو٤:١٦ص

ىسوملهللاباوجاذهَنْوَعْرِفِلًاٰهلِإَكُتْلَعَجاَنَأ!ْرُظْنٱ
ىلعناكهلعلو)٦:١٢ص(»نيتفشلافلغأ«هنأهلوقىلع
امينإ«ىنعملانوكيف)ثيدحلالصولانهركُذو(رثألا

ةوقلايفنوعرفلهلإةلزنمبنوكتفلمعلللبمالكللكتوعد
»حيصفوهوكنعهبطاخينوراهومواقتالكنإوتازجعملاو
.)٤:١٤ص(

اذهوكدصقهلحضومونوعرفلكمالكغلبميأَكَّـيِبَن
.لصألايفيبنلاىنعم

لَكُيَكوُخَأُنوُراَهَو،َكُرُمآاَمِّـلُكِبُمَّـلَكَتَتَتْنَأ«٢
ِّـ

ُم
طُيِلَنْوَعْرِف

ْ
.»ِهِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبَقِل

٤:١٥ص

.)ىلوألاةيآللحاضيإوطسبةيآلاهذه(

لَقِّـيسَقُأيِّـنِكٰلَو«٣
ْ

يفيِبِئاَجَعَوِيتاَيآُرِّـثَكُأَوَنْوَعْرِفَب ِ
.»ْرصِمِضْرَأ

٩و٤:٨ص١١:٩ص٩:١٨ةيمورو٤:٢١ص

.)٤:٢١صريسفترظنا(َنْوَعْرِفَبْلَقِّـيسَقُأ
هنألةيآةداعلاقراخلالعفلايمُسيِبِئاَجَعَوِيتاَيآ
سفنيفبجعلاهئاشنإلةبيجعوىعدملاةحصةمالع
ةزجعمللسدقملاباتكلايفةبيجعلادورورثكو.دهاشملا
.باقعللةعونصملا

َىلَعيِدَيَلَعْجَأىَّـتَحُنْوَعْرِفاَمُكَلُعَمْسَيَالَو«٤
َْرصِمِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبيِبْعَش،يِداَنْجَأَجِرْخُأَف،َْرصِم
.»ٍةَميِظَعٍماَكْحَأِب

٦:٦ص١٢:٤١و٦:٢٦ص١١:٩و١٠:١ص

ةيناربعلايفويِدَيَلَعْجَأىَّـتَحُنْوَعْرِفاَمُكَلُعَمْسَيَالَو
.»يديعضأفنوعرفامكلعمسيالو«

.)٦:٢٦صريسفترظنا(يِداَنْجَأ
»يدانجأ«هلوقلنايب»يبعش«َليِئاَْرسِإيِنَبيِبْعَش

.)»يبعش«هلوقلنايب»ليئارسإينبو«(
.)٦:٦صو٣عريسفترظنا(ٍةَميِظَعٍماَكْحَأِب

ملٱُفِرْعَيَف«٥
ْ
َىلَعيِدَيُّدُمَأاَمَنيِحُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَنوُّيِْرصِ

.»ْمِهِنْيَبْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبُجِرْخُأَوَْرصِم
٣:٢٠ص٩:١٦رومزمو١٨و١٤:٤و٨:٢٢صو١٧ع

»هوهيانأينإ«ةيناربعلايفوُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَنوُّيِْرصِْملٱُفِرْعَيَف
هناحبسديريىمسُأامكوأيمسابسحىلعينإيأ
مهيمسيامنإودوجولابجاولاقحلاهلإلاوههنأىلاعتو
دوصقملاوهكلذنأيفبيرالو.ءيشباوسيلةهلآنويرصملا
نإف.جورخلامايأرصميفهللابئاجعلكنممظعألا
جوأيفجورخلانمزتناكوملاعلاكلامممظعأتناكرصم
ةهلآلانمًاريثكذختتيأةكرشمتناكو.اهتمظعواهدجم
.كرشلالهأنماهريغةهلآلكنمرهشأاهتهلآتناكو
ةهلآلاكلتنأدقتعتدالبلانماهرواجامويهتناكو
زجعنايبىدهلالئاسوريخنمناكفءيشلكىلعةرداق
ًاهلإهنومسياملكىلعهللامساعفرواهنالطبوةهلآلاكلت
يفامباذهلباق(ممألاةهلآلكقوفهوهينأتابثإ.هاوس
.)١٩-١٤:١١ص

اَذَكٰه.ُّبَّـرلٱاَُمهَرَمَأاَمَكُنوُراَهَوىَسوُمَلَعَفَف«٦
.»َالَعَف
٢ع

لدعانهنمُّبَّـرلٱاَُمهَرَمَأاَمَكُنوُراَهَوىَسوُمَلَعَفَف
حبروهللاهتدارإلكملسوةمواقملاوماجحإلانعىسوم

ألَا
َ
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لظو.)٣:٥نييناربع(هتيبلكىلعًانيمأهنوكبحدملا
ىصعكلانهوانيسنويليئارسإلاغلبنأىلإًاعيطمنوراه
.)٦-٣٢:١ص(هجايهوبعشلادانعل

مثَنْبٱىَسوُمَناَكَو«٧
ََ

ٍثَالَثَنْبٱُنوُراَهَوًةَنَسَنيِنا
مثَو
ََ

.»َنْوَعْرِفاَمَّـلَكَنيِحًةَنَسَنيِنا
٣٠و٧:٢٣لامعأو٣٤:٧و٣١:٢و٢٩:٥ةينثت

ةينثتيفامباذهلباق(ًةَنَسَنيِناََمثَنْبٱىَسوُمَناَكَو
ًاقفاومرصمءاوهناك.)٣٠و٧:٢٣لامعأو٣٤:٧
يفلازيالكلذنأحّجرملاوةايحلالوطنمًانكممةحصلل
نأدعبمهلامعأيفاولظاهداوقنأىلعلدتاهراثآواهّرَب
.ةئملانساوزواج

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو٨«٨،٩
ُ

اَمُكَمَّـلَكاَذِإ٩:َنوُراَهَوىَسو
ِهلُلوُقَتًةَبيِجَعاَيِتاَه:ًالِئاَقُنْوَعْرِف

َ
َكاَصَعْذُخ:َنوُرا

طٱَو
ْ

.»ًاناَبْعُثَريِصَتَفَنْوَعْرِفَماَمَأاَهْحَر
١٧و٤:٢ص٦:٣٠و٢:١٨انحويو٧:١١ءايعشإ

نأرهاظلاًةَبيِجَعاَيِتاَه:ًالِئاَقُنْوَعْرِفاَمُكَمَّـلَكاَذِإ
ينبمامأتازجعملانمنوراههعنصامأبنعمسنوعرف
دهاشينأيفةبغرلاديدشبغرف)٤:٣٠ص(ليئارسإ
وأ.)٢٣:٨اقول(سابيتنأسدوريهناكامكاهنمةدحاو
هترحسردقةزجعمنوراهوىسومعنصاذإهنأنظهلعل
ىسومنأتابثإذئنيحعاطتساواهنممظعأاوعنصينأىلع
ملهنأقحلاو.امهبنييليئارسإلاةقثلطبتفناعداخنوراهو
.امهلسرأهللانأىلعًاليلدةزجعملاذختينأدصقي

نعًابئانناكهنألنوراهىلإانهاصعلاتبسُنَكاَصَع
.)١٧-٨:١٥صو١٩عرظنا(هنمًارومأموىسوم

)٤:٣ص(يف»ةيحلاب«ةمجرتملاةملكلاوةيحيأًاناَبْعُث
ناتفدارتمامهنأرهاظلافانه»نابعثلاب«ةمجرتملاةملكلاريغ
.)٤:٣صريسفترظنا(

َالَعَفَوَنْوَعْرِفَىلِإُنوُراَهَوىَسوُمَلَخَدَف١٠«١٠،١١
َماَمَأَوَنْوَعْرِفَماَمَأُهاَصَعُنوُراَهَحَرَط.ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكاَذَكٰه
حلٱًاضْيَأُنْوَعْرِفاَعَدَف١١.ًاناَبْعُثْتَراَصَفِهِديِبَع

ْ
َءاَمَُك

.»َكِلٰذَكْمِهِرْحِسِبًاضْيَأَْرصِموُفاَّـرَعَلَعَفَف،َةَرَحَّـسلٱَو
سواثوميت٢و٢٤:٢٤ىّتم٤١:٨نيوكت٤:٣ص٩ع
١٨و٨:٧صو٣:٨

ىنعمو»رصميطرح«ةيناربعلايفوَْرصِموُفاَّـرَع
ضرأيفًايشافرحسلاذاختاناكو.رحسلاةبتك»يطرح«

.مئاهبلاوسانلايفًاميظعًاريثأتهلنأنوقدصياوناكورصم
مهدنعىتوملانفدموسرنم»تاومألاباتك«يفامرثكأو
راديفاهبملكتيلتيمللةيرحسلاتاملكلانيقلتبمئاق
يتلاةفلتخملاتيرافعلابرمتنأىلعسفنلاردقتلتاومألا
ةقالعرحسللنأًاضيأنودقتعياوناكو.اهقيرطيفاهيقالت
شوحولانميقيوضارمألاعفديهنأوةايحلاهذهبةميظع
ةيرحسلاتافصلاعمجنييرصملاضعبلمعناكو.ةسرتفملا
ديلاقتيفو.امهبوألمعلابوألوقلابضارمأللةيفاشلا
يمواقمنمناكهنأوهولوسرلاسلوبهبملسامدوهيلا
سيربميرخآلاوسينيامهدحأمسانارحاسىسوم
امىلعرحسلابًاروهشمسينيناكو)٣:٨سواثوميت٢(
نأمهضعبىأرو.هابتكامضعبيفسويلوبأوينيلبنابأ
نمدمتستةداعلاةقراخةوقبعنصُيناكوًاقحناكرحسلا
رومأبلعفُيناكهنأحجرملاو.اهتكراشمبةريرشلاحاورألا
ولونوبجعيفمهريغاهلهجيواهنوّرسيوةرحسلااهفرعيةيعيبط
ريثكو.بجعلالطبببسلافرُعاذإهنألاوبجعاماهوفرع
.ديلاةفخوةليحلاجاتننمةيرحسلالامعألانم

ةرحسلاناكَكِلٰذَكْمِهِرْحِسِبًاضْيَأَْرصِموُفاَّـرَعَلَعَفَف
نييرصملاةداعكمهيديأيفمهّيصعونوعرفسلجماولخددق
ليحبكلذناكوتايحتدهوشفضرألاىلعاهوقلأف
ةيرحسلاتايحلابنييرصملادنعفرعُتومهريغنوداهنوفرعي
ةئيهىلعلعُجتداومنمتناكفخيراوتلانمفرُعامىلع
تناكامبرو.تاّيحلاكتجّعمتوتنثنتحرُطاذإفيصعلا

امورعشلاكةيفخةدامباهنوكرحبةيفخلصافمتاوذ
.ةقيقدلاطويخلانمهلكاش

لٱِتَراَصَفُهاَصَعٍدِحاَوُّلُكاوُحَرَط«١٢
ْ

.َنيِباَعَثُِّيصِع
.»ْمُهَّـيِصِعْتَعَلَتْبٱَنوُراَهاَصَعْنِكٰلَو

ةبيخلٍفاكاذهو(ْمُهَّـيِصِعْتَعَلَتْبٱَنوُراَهاَصَعْنِكٰلَو
.)نوراهوىسوملالذإنمنوعرف

لَقَّـدَتْشٱَف«١٣
ْ

َهلْعَمْسَيْمَلَفَنْوَعْرِفُب
ُ

َمَّـلَكَتاَمَك،اَم
.»ُّبَّـرلٱ

٤عو٤:٢١ص

قحلاوهمثإمثإلافظلغواسقيأَنْوَعْرِفُبْلَقَّـدَتْشٱَف
هللاىلإهبلقةيسقتةبسنو.ىلاعتوهناحبسهللاىلعالهيلع
اهبدوصقملاوأراذنإلاوحصنلادعبعطيملهنألباقعوأزاجم
.هكرتهللانأ

ألَا
َ
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َهلْعَمْسَيْمَلَف
ُ

:٧و٣:١٩صرظنا(ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَك،اَم
٤(.

٢١ىلإ١٤عىلوألاةبرضلا
لوحدقىسومناكو.ًامدءاملاليوحتةلوألاةبرضلا

.هوجونممظعأانههتزجعمنكل)٤:٩ص(ًامدءاملا
ىلعهّبصولينلاءامنمًاليلقذخأًالبقهنإفعسوأاهنإ.١

لينلاهايملكلّوحانههنكلوًامدراصفةسبايلا
.كلذك

طقفنييليئارسإلامامأًالبقءاملانمليلقلالّوحهنإ.٢
.نييرصملالكمامأهلكرهنلالّوحانهو)٤:٣٠ص(

ماقتناللةزجعمناكانهوةيآناكلوألاهلمعنإ.٣
ضايحلاوتاونقلاوَعرتلاورهنلايفلينلاهايملكلّوحف
.تابرضعومجموًادجةديدشةبرضلاتناكف)٩ع(
امو.ىسومهدسفأفهنودبعيولينلانوهلؤياوناكمهنإف
مهنإو.كلذكهوأراذإهتدبعلاحامودسفيهلإةميق
مهمئاهبةايحومهتايحللينلاىلإةجاحدشأيفاوناك
ةليسوهوذختايذلارهنلانإومهتاتابنرئاسومهعورزو
ناكفمهلكالهإةليسوراصنييليئارسإلاءانبألكالهإ
هكمسبنوذتغياوناكمهنإو.لمعلاسنجنمءازجلا
ديشانألابهلنومنرتياوناكو.نتنأوكمسلادسفف
اهمظندئاصقمهلناكو(هيلعنوحونياوحبصأف
يفاهضعبمجرُتلينللحيبستلاودمحلايفمهؤارعش
.)هيلإعجراف»لينلاناكسيفليبسلاءاوس«باتك

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«١٤
ُ

لَق:ىَسو
ْ

ىَبَأْدَق.ٌظيِلَغَنْوَعْرِفُب
طُيْنَأ

ْ
.»َبْعَّـشلٱَقِل
٢٧و٢٠و١٠:١و٨:١٥ص

امىلعهبلقةظالغكلذةلع(َبْعَّـشلٱَقِلْطُيْنَأىَبَأْدَق
.)ةيآلاهذهردصيف

يفَنْوَعْرِفَىلِإْبَهْذِا«١٥ ملٱَىلِإُجُرَْخيُهَّـنِإ.ِحاَبَّـصلٱِ
،ِءاَْ

لٱَو.ِرْهَّـنلٱِةَفاَحَىلَعِهِئاَقِلِلْفِقَو
ْ

ًةَّـيَحْتَلَّـوََحتيِتَّـلٱاَصَع
يفاَهُذُخْأَت .»َكِدَيِ

١٠عو٣و٤:٢ص٨:٢٠ص

امكمحتسيلجرخيناكهنأحّجرملاِءاَْملٱَىلِإُجُرَْخيُهَّـنِإ
وأ)٢:٥ص(ىسومتذقنأيتلاةريمألالعفتتناك
ًاماركإاهبنولفتحياوناكيتلادايعألاضعببلافتحالل
.لينلل

ةفاحلااهبدوصقملاو»رهنلاةفش«ةيناربعلايفوِرْهَّـنلٱِةَفاَح
.زاجملاىلع

لٱُهٰلِإُّبَّـرلٱ:ُهَلُلوُقَتَو«١٦
ْ

:ًالِئاَقَكْيَلِإيِنَلَسْرَأَنيِّـيِنَاْربِع
طَأ
ْ

يفِينوُدُبْعَيِليِبْعَشْقِل لٱِ
ْ

َْملَنآلٱىَّـتَحاَذَوُهَو.ِةَّـيِّـَرب
.»ْعَمْسَت

٣و٥:١و١٨و٣:١٢ص٣:١٨ص

.»نييناربعلاهلإهوهي«ةيناربعلايفوَنيِّـيِناَْربِعْلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱ
هفرعيالهنإنوراهوىسومهلهركذاملوأنوعرفلاق
وأبرلاوهنم«هلوقلًاليبسهلىقبياليكلف)٥:٢ص(
هلإوههوهيوأبرلانأهلنابأًالبقلاقامك»هوهي
.نييناربعلا

عيطتسأالوكيلإيتآنأرومأمانأيأ(َكْيَلِإيِنَلَسْرَأ
اليذلانييناربعلاهلإبرلاينرمأيذلانأليتآالنأ
بجيفنيملاعلاهلإوهوهرمأعيطأالنأميظعمثإو.هيصعأ
.)هعيطتنأًاضيأتنأكيلع

هلديكوتولوألاهبلطىلإةراشإاذهيفيِبْعَشْقِلْطَأ
.)٥:١صرظنا(

عمستنأنآدقليأْعَمْسَتَْملَنآلٱىَّـتَحاَذَوُهَو
هدانعىلإةحضاوةراشإانهو(ةعاطلاانهعمسلابدوصقملاو
.)هنمبلطلاقبسو

هب:ُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه«١٧ اَنَأاَه:ُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأُفِرْعَتاَذِٰ
لٱِبُبِْرضَأ

ْ
يفيِتَّـلٱاَصَع ملٱَىلَعيِدَيِ

يفيِذَّـلٱِءاَْ ِرْهَّـنلٱِ
.»ًامَدُلَّـوَحَتَيَف

١٦:٤ايؤر٤:٩ص٣٢:١٥لايقزحو٥عو٥:٢ص

ْنَم«نوعرفلوقلباوجاذه(ُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأُفِرْعَتاَذِٰهب
ةرابعلاىنعمو)٥:٢ص(»ِهِلْوَقِلَعَمْسَأىَّـتَحُّبَّـرلٱَوُه
.هيلإعجراف)٥ع(ريسفتيفمَّـدقت

يفيِتَّـلٱاَصَعْلٱِب هنألهيلإاهبسنويدبعدييفيأيِدَيِ
نايباذهيفو.ةسبالمىندألةفاضإلاواهمدختسايذلاوه
.)٢٠ع(ةقيقحلايفهللالمعوهرهاظلايفنوراهلمعنإ

يفيِذَّـلٱُكَمَّـسلٱُتوُمَيَو«١٨ ُفاَعَيَف.ُرْهَّـنلٱُنِتْنَيَوِرْهَّـنلٱِ
ملٱ
ْ
.»ِرْهَّـنلٱَنِمًءاَماوُبَْرشَيْنَأَنوُّيِْرصِ
٢٤ع

يفيِذَّـلٱُكَمَّـسلٱُتوُمَي ةيتابنلاميثارجلابءاملانُّولتِرْهَّـنلٱِ
ريغءاملالعجيوكمسلاتيميبارتلاوأتايعاقنلاوأ

كمسلاهيفرثكيهنألينلاصاوخنمو.لامعتساللحلاص

ألَا
َ
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نولازيالوهنمًاريثكنوديصياوناكوهسانجأفالتخاىلع
نممهتويبتلخاذإنوبقاعُينييرصملاءامدقناكو.كلذك
ضعبناكومهنيدتايضتقمنمكلذنأللينلاكمس
خيراتنمفرُعامىلعمهدنعًاسدقمهكمسعاونأ
.ستودوريه

.ريثكلاكمسلانمهيفتوميامبُرْهَّـنلٱُنِتْنَيَو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«١٩
ُ

ِهلْلُق:ىَسو
َ

َّـدُمَوَكاَصَعْذُخ:َنوُرا

ملٱِهاَيِمَىلَعَكَدَي
ْ
َىلَعَو،ْمِهيِقاَوَسَىلَعَوْمِهِراَْهنَأَىلَع،َنيِّـيِْرصِ

ٌمَدَنوُكَيَف.ًامَدَريِصَتِلْمِهِهاَيِمِتاَعَمَتُْجمِّـلُكَىلَعَو،ْمِهِماَجآ
يف يفَْرصِمِضْرَأِّـلُكِ يفَوِباَشْخَألٱِ .»ِراَجْحَألٱِ
٢٦و١٤:٢١و١٠:١٢و٩:٢٢و١٦و٦و٨:٥ص

عرتلاهايمنمنييرصملاهايملكتناكَنيِّـيِْرصِْملٱِهاَيِم
لينلانميقاوسلاولوادجلاوتاريحبلاوضايحلاوتاونقلاو
حلصتالاهيفرابآلاهايموكانههاوسرهننمسيلذإ
الواذهواهتبرتلكيفرفاوهنألنورطنلانماهيفاملبرشلل
ناكجورخلارفسبتاكنأىلعةعطاقةلالدلديبير

.اههايملاوحألكوةيرصملاةبرتلاًاربتخم
يف يفَوِباَشْخَألٱِ هايمنوعضينويرصملاناكِراَجْحَألٱِ

اهيفوفصتلمهنكاسميفةراجحلاوبشخلانمةينآيفلينلا
.امهنمضايحمهتويبنمريثكيفناكو

َعَفَر.ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكاَذَكٰهُنوُراَهَوىَسوُمَلَعَفَف«٢٠
لٱ
ْ

ملٱَبََرضَواَصَع
يفيِذَّـلٱَءاَْ َماَمَأَوَنْوَعْرِفْيَنْيَعَماَمَأِرْهَّـنلٱِ

ملٱُّلُكَلَّـوَحَتَف،ِهِديِبَعِنوُيُع
يفيِذَّـلٱِءاَْ .»ًامَدِرْهَّـنلٱِ

١٠٥:٢٩و٧٨:٤٤رومزم١٧:٥ص

.)١٩ع(نوراهوهاهعفريذلااَصَعْلٱَعَفَر
كلذناكنإِهِديِبَعِنوُيُعَماَمَأَوَنْوَعْرِفْيَنْيَعَماَمَأ

ضعببلافتحامويلينلاىلإنوعرفهيفجرخيذلامويلا
نايعأبهيلإجرخدقنوكينأنمدبالفةيلينلادايعألا
جرخناكنإو.بعشلانمنيريثكوةنهكلاروهمجبوهطالب
عابتألانمريثكهعمناكهنأنمدبالفمامحتسالادرجمل
ىأرمىلعةزجعملاتعنُصنيلامتحالاىلعو.مدخلاو
.»ةيوازيف«عنصتملفنيريثك

يفيِذَّـلٱُكَمَّـسلٱَتاَمَو«٢١ ِرِدْقَيْمَلَف،ُرْهَّـنلٱَنَتْنَأَوِرْهَّـنلٱِ
ملٱ
ْ
يفُمَّـدلٱَناَكَو.ِرْهَّـنلٱَنِمًءاَماوُبَْرشَيْنَأَنوُّيِْرصِ ِضْرَأِّـلُكِ
.»َْرصِم
١٨ع

نأنوفاعي«ًالبقلاقاوُبَْرشَيْنَأَنوُّيِْرصِْملٱِرِدْقَيْمَلَف
.نتنلاةدايزىلعكلذلدفردقيملانهو)١٨ع(»اوبرشي

لَقَّـدَتْشٱَف.ْمِهِرْحِسِبَكِلٰذَكَْرصِموُفاَّـرَعَلَعَفَو«٢٢
ْ

ُب
َهلْعَمْسَيْمَلَفَنْوَعْرِف

ُ
.»ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَكاَم

٣ع٩:٣٥و٨:١٩ص١١ع

رصمهايملكتناك(ْمِهِرْحِسِبَكِلٰذَكَْرصِموُفاَّـرَعَلَعَف
ليصحتالإنييرصملاةرحسللقبيملفًامدتلوحتدق
قيربإوأةرجءامنمليلقباوتأمهنأرهاظلافلصاحلا
ضعبنألةيميكقيرطبوأديلاةفخقيرطبةدامبهوغبصو
امبرمهضعبلاقو.)مهدنعةفورعمتناكءايميكلارومأ
ناكو)٢٠ع(يفهيلإريشأاممءاملانمليلقيفكلذاوتأ
امضفرىلعهلمحيونوعرفبلقيسقينألًايفاككلذ
.ناوخألاهبلط

لَقْهِّـجَوُيَْملَوُهَتْيَبَلَخَدَوُنْوَعْرِفَفََرصْنٱَّـمُث«٢٣
ْ
َىلِإُهَب

.»ًاضْيَأاَذٰه

ربتعيملوهقفيمليأًاضْيَأاَذٰهَىلِإُهَبْلَقْهِّـجَوُيَْمل
ءامبىفتكاوهبأبعيالاممهنأكبطخلاكلذبفختساف
.ةحلاملارابآلا

ملٱُعيَِمجَرَفَحَو«٢٤
ْ
،اوُبَْرشَيِلٍءاَمِلْجَألِرْهَّـنلٱَِيلاَوَحَنيِّـيِْرصِ

.»ِرْهَّـنلٱِءاَمْنِماوُبَْرشَيْنَأاوُرِدْقَيَْملْمَُّـهنَأل

عضوملكيفنكميِرْهَّـنلٱَِيلاَوَحَنيِّـيِْرصِْملٱُعيَِمجَرَفَح
ءامنادجوورابآرفحاهئطاوشىلعيذلاراهنألاليرغنم
ةرثكلنكلًابذعوأًاحلامءاملانوكنعرظنلاعطقباهيف
رابآلاءامنوكينأنمدبالناكةيرصملاةبرتلايفنروطنلا
براشللذليملنإوبرشينأهدنعنكميدحىلإًاحلام
هتصتمايذلاءاملانموهفرهنلانمدمتسمءاملاكلذو
.ًانتنمنكيملفرهنلاةبرضلبقضرألا

.»َرْهَّـنلٱُّبَّـرلٱَبََرضاَمَدْعَبٍماَّـيَأُةَعْبَسْتَلَمَكاَّـَملَو«٢٥

ىلإةليجنإلاةيبرعلاةمجرتلايفةمومضمةيآلاهذه
.انهاهانعضوفاهددعىلعةيقاباهنكلنماثلاحاحصألا

ألَا
َ
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نمزنممايأةعبسّرمامليأٍماَّـيَأُةَعْبَسْتَلَمَكاَّـَملَو
ىسوملأسيملونوعرفاهيلعربصةليوطةدمهذهوةبرضلا
رابآلاءامنمهيلعلصحامبىفتكااذإاهنمذاقنإلانوراهو
.)٢٣عريسفتعجار(ًاعيرسلوزتةبرضلانظو

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

٤ىلإ١عةيناثلاةبرضلا
ةبرضلانأىلعنيثدحملاروهمجوءامدقلانورسفملاعمجأ

نكلةميدقلامجارتلاكلذىلعتقفتاوعدافضلايهةيناثلا
ةلاحتساللطابيأروهوحيسامتلااهنأىأرنيثدحملاضعب

دافتسملاو.ىرتسامكحيسامتلاىلعاهانعمواهتافصقدص
ًافولأنأًاقلطمنيرسفملاروهمجومجارتلامدقأهيلعيذلانم
عداخموتويبلاوندملاتألمعدافضلانمىصحتالتاوبرو
طالبلايفتمحدزاونجاعملاورينانتلاوةرسألاوشرفلا
تلخدوءارقفلاونيحالفلاخاوكأيفتمحدزاامكيكلملا
تدسفأودئاسولاوشرفلاىلعزفقتتذخأوعجاضملا
.ةريثكتابرضعومجمةبرضلاهذهتناكفبارشلاوماعطلا
رظنلااههركيةحيبقعدافضلاروصنأركُذامىلعدزو
.عمسلااهابأيةركنُماهتاوصأو

ِملُّبَّـرلٱَلاَق«١
ُ

اَذَكٰه:ُهَلْلُقَوَنْوَعْرِفَىلِإْلُخْدٱ:ىَسو
طَأ:ُّبَّـرلٱُلوُقَي

ْ
.»ِينوُدُبْعَيِليِبْعَشْقِل

١٨و٣:١٢ص

الهنإوديعولابلطلااذهراركتمزلتسييِبْعَشْقِلْطَأ
:٨و٧:١٦و٥:١صرظنا(ًارابجإبعشلاقلطينأنمدب

.)١٠:٣و١٣-٩:١و٢٠

طُتْنَأىَبْأَتَتْنُكْنِإَو«٢
ْ

َعيَِمجُبِْرضَأاَنَأاَهَفْمُهَقِل
.»ِعِداَفَّـضلٱِبَكِموُُخت

١٦:١٣ايؤر٩:٢و٧:١٤ص

.)ىلوألاةيآلاهتمزلتسايذلاديعولابحيرصتةيآلاهذه(
عمجوهو»ميعدرفص«ةيناربعلايفو(ِعِداَفَّـضلٱِب

ىنعمو»عدررفص«نمةتوحنمةملكلاوكلذك»عدرفص«
ةدحاويهوةغدريأعادر»عدر«ىنعمورفظ»رفص«
»عدرفص«ىنعمنوكيفءاملاونيطلاتاوذنيضرأللغادرلا
نيضرألايفًاولعتازفاقلايأغادرلاوأعجرلاتارفاط
عدافضلاريغىلعقدصيالاذهو.ءاملاونيطلاتاوذ
.)حاحصألاهذهيفتركُذيتلاتافصلايقابىلإرظنلاب

نمرثكأبدتيتلاعدفضلاعاونأرابكنمعدافضلاهذهو
ّ.قنتكفنتالوزفقتنأ

َىلِإُلُخْدَتَوُدَعْصَتَف.َعِداَفَضُرْهَّـنلٱُضيِفَيَف٣«٣،٤
ِخمَىلِإَوَكِتْيَب

ْ
َكِديِبَعِتوُيُبَىلِإَوَكِرِيَرسَىلَعَوَكِشاَرِفِعَد

َىلَعَوَكْيَلَع٤.َكِنِجاَعَمَىلِإَوَكِريِناَنَتَىلِإَوَكِبْعَشَىلَعَو
.»ُعِداَفَّـضلٱُدَعْصَتَكِديِبَعَوَكِبْعَش
١٠٥:٣٠رومزم٢١و١:٢٠نيوكت

رظنا(ضايحلاوتاعقنتسملانمَعِداَفَضُرْهَّـنلٱُضيِفَيَف
.)هريسفتو٥ع

ِخم
ْ

تنتعاةميدقلاممألانمةمأالخلاَكِشاَرِفِعَد
مهتنهكىلعناكفةيلاخلاروصعلايفةيرصملاةمألاكةفاظنلاب
مويلكاومحتسينأويقنلاناتكلاىوساوسبليالنأ

.خرؤملاستودوريهلاقامىلعدرابلاءاملابًءاسموًاحابص
سيلاماوسميالنأوًافاظناونوكينأعيمجلاىلعناكو
ىلعدشأءالبروصتننأةلوهسبعيطتسنالف.ًايقن
.ركُذامرئاسومهعجاضميفعدافضلاماحدزانمنييرصملا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«٥
ُ

ِهلْلُق:ىَسو
َ

َكاَصَعِبَكَدَيَّـدُم:َنوُرا
ِضْرَأَىلَعَعِداَفَّـضلٱِدِعْصَأَو،ِماَجآلٱَويِقاَوَّـسلٱَوِراَْهنَألٱَىلَع
.»َْرصِم

٧:١٩ص

تاعقنتسملااهانعمنكلكلذكةيناربعلايفو(ِماَجآلٱ
ةمجرتلاريغيفامىلعوةيناربعلاةغللابتكيفوهامىلع
.)ةروهشملامجارتلانمةيبرعلا

ُعِداَفَّـضلٱِتَدِعَصَف،َْرصِمِهاَيِمَىلَعُهَدَيُنوُراَهَّـدَمَف«٦
.»َْرصِمَضْرَأْتَّـطَغَو
١٠٥:٣٠و٧٨:٤٥رومزم

نكل»عدفضلادعص«ةيناربعلايفُعِداَفَّـضلٱِتَدِعَصَف
.ةمجرتلايفامكعدافضلاىنعملافسنجلادوصقملا

لٱَكِلٰذَكَلَعَفَو«٧
ْ

َعِداَفَّـضلٱاوُدَعْصَأَوْمِهِرْحِسِبَنوُفاَّـرَع
.»ْرصِمِضْرَأَىلَع

٧:١١ص

اوردقنيفارعلانأمزلتسيملاذهَنوُفاَّـرَعْلٱَكِلٰذَكَلَعَف
اولعفمهنأنوعرفلاورهظأمهنأىنعملافعدافضلاقلخىلع
.ًالايتحاالإهوتأيملمهوةقيقحكلذ

ألَا
َ
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لَص:َلاَقَوَنوُراَهَوىَسوُمُنْوَعْرِفاَعَدَف«٨
ِّـ

ِّـبَّـرلٱَىلِإاَي
طُأَفيِبْعَشْنَعَويِّـنَعَعِداَفَّـضلٱَعَفْرَيِل

ْ
اوُحَبْذَيِلَبْعَّـشلٱَقِل

.»ِّـبَّـرلِل
لامعأو١٣:٦كولم١و٢١:٧ددعو١٠:١٧و٩:٢٨ص

٨:٢٤

يتلاميلستلاتامالعلوأاذهىَسوُمُنْوَعْرِفاَعَدَف
مدىلإءاملاليوحتةبرضنوعرفلمتحا.نوعرفاهرهظأ
رابآلاهايمنمهدنعرخُذاملناككلذهلامتحانأحجرملاو
هنكل)٧:٢٣صريسفترظنا(ةبرضلالقثلكبرعشيملف
نمناكو.)٤و٣ععجاراهريغكعدافضلاةبرضلمتحيمل
:يتأيامكلذبقاوع
.هوهيةوقفرعهنأ.١
.ًاريثكردتقترابلاةبلطنأفرع.٢
.هبفيملًادعوبعشلاقالطإبدعوهنإ.٣

َكِلْجَألِّـيلَصُأىَتَمِيلِّْـنيَع:َنْوَعْرِفِلىَسوُمَلاَقَف«٩
طَقِلَكِبْعَشَوَكِديِبَعِلْجَألَو

ْ
.َكِتوُيُبْنَعَوَكْنَعِعِداَفَّـضلٱِع

يفىَقْبَتاَهَّـنِكٰلَو .»ِرْهَّـنلٱِ

ةيناربعلايفو(ِّـيلَصُأىَتَمِيلِّْـنيَعَنْوَعْرِفِلىَسوُمَلاَقَف
موقأنأبرختفاهللوقيهنأكف)يلعدجملاوأ(يلرخفلا
.هللاىلإكلوعدأنأءاشتىتمفكلذبدجمتأوأكرمأب
درتملاهنإفًامارتحاكولملللاقُتتناكةيرصمةرابعلانأكو
.انهالإماقملااذهلثميف

َسْيَلْنَأَفِرْعَتْيَكِل.َكِلْوَقَك:َلاَقَف.ًادَغ:َلاَقَف«١٠
.»اَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱُلْثِم

:١٧مايأ١و٧:٢٢ليئومص٢و٣٣:٢٦ةينثتو٩:١٤ص
٧و١٠:٦ايمرإو٤٦:٩ءايعشإو٨٦:٨رومزمو٢٠

ةبرضلاعفربلطيملنوعرفنأبجعلانمًادَغَلاَقَف
اهعفرينأردقيالنييناربعلاهلإنأنظهنأكفهموييف
.ةعفد

مل.)١٧و٧:٥صيفامباذهلباق(خلاَفِرْعَتْيَكِل
ةفرعمهوهيةفرعمىلعنوعرفرصتقينأبىسومفتكي
سيلنأبعنتقينأدارألب)٨ع(ًاقباسفرعامكةطيسب
.ٌءوفكهوهيل

َكِديِبَعَوَكِتوُيُبْنَعَوَكْنَعُعِداَفَّـضلٱُعِفَْتَرتَف١١«١٤-١١
يفىَقْبَتاَهَّـنِكٰلَو.َكِبْعَشَو ُنوُراَهَوىَسوُمَجَرَخَّـمُث١٢.ِرْهَّـنلٱِ
ِعِداَفَّـضلٱِلْجَأْنِمِّـبَّـرلٱَىلِإىَسوُمَخََرصَو،َنْوَعْرِفْنُدَلْنِم
.ىَسوُمِلْوَقَكُّبَّـرلٱَلَعَفَف١٣،َنْوَعْرِفَىلَعاَهَلَعَجيِتَّـلٱ
لٱَنِمُعِداَفَّـضلٱِتَتاَمَف

ْ
حلٱَوِروُّدلٱَوِتوُيُب

ْ
اَهوُعََمجَو١٤.ِلوُُق

.»ُضْرَألٱِتَنَتْنَأىَّـتَحًَةريِثَكًامَوُك
ىلإ٥:١٦بوقعيو٣٢:١١و١٠:١٨و٩:٣٣صو٣٠ع

١٨

بلقبقلعتياملكهملععمهللانإُعِداَفَّـضلٱِتَتاَمَف
يفاهتامأفعدافضلاةبرضعفرهدعوبيفيالهنإونوعرف
ًالالتتناكفتعُمجوةريثكتاوبروًافولأتناكفاهعضاوم
ةبرضلاهذهركذو.»ضرألاتنتنأىتحةريثكًاموكو«
نأعدافضلانتننماورطضاسانلانإلاقفسويسانثأ
.ًاديعباوبهذيومهنكاسماوكرتي

لٱَلَصَحْدَقُهَّـنَأُنْوَعْرِفىَأَراَّـمَلَف«١٥
ْ

لَقَظَلْغَأُجَرَف
ْ
َْملَوُهَب

َهلْعَمْسَي
ُ

.»ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَك،اَم
١٠:١و٩:٣٤و٣٢عو٧:١٤ص٨:١١ةعماج

ةيناربعلايفوُجَرَفْلٱَلَصَحْدَقُهَّـنَأُنْوَعْرِفىَأَراَّـمَلَف
.»سفنتللةحسف«

ةظالغلاوةنوشخلانمنوعرفةعيبطريغتتملُهَبْلَقَظَلْغَأ
هلإبرلافرعيملهنأنيبتوهدعوّريغتامنإبلقلاةواسقو
ميظعلاهبنذناكاذهوءالبلادهجوةدشلايفالإنييناربعلا
.)١٤:٢١صريسفترظنا(

١٦«١٦،١٧ ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث
ُ

ِهلْلُق:ىَسو
َ

َكاَصَعَّـدُم:َنوُرا
يفًاضوُعَبَريِصَيِلِضْرَألٱَباَرُتْبِْرضٱَو .َْرصِمِضْرَأِعيَِمجِ

َباَرُتَبََرضَوُهاَصَعِبُهَدَيُنوُراَهَّـدَم.َكِلٰذَكَالَعَفَف١٧
لٱَراَصَف،ِضْرَألٱ

ْ
لٱَىلَعَوِساَّـنلٱَىلَعُضوُعَب

ْ
ِباَرُتُّلُكِ.مِئاَهَب

يفًاضوُعَبَراَصِضْرَألٱ .»َْرصِمِضْرَأِعيَِمجِ
١٠٥:٣١رومزم

اهيفرثكيفريثكرصمضرأبارتِضْرَألٱَباَرُتْبِْرضٱ
رابغلاعفتراميمخأىلإرفاسنانكاميفمهضعبلاق.رابغلا
.بابضهنأاننظىتحقافآلاألمفرشتناو

رابغلاكضوعبلاناكيأًاضوُعَبَراَصِضْرَألٱِباَرُتُّلُك
.)١٧ع(ًارادقم

لٱَكِلٰذَكَلَعَفَو«١٨
ْ

لٱاوُجِرْخُيِلْمِهِرْحِسِبَنوُفاَّـرَع
ْ
َضوُعَب

لٱَناَكَو.اوُعيِطَتْسَيْمَلَف
ْ
لٱَىلَعَوِساَّـنلٱَىلَعُضوُعَب

ْ
.ِ»مِئاَهَب

ألَا
َ
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٣:٨سواثوميت٢و١٤:٢٢ايمرإو٨٦:٨رومزم٧:١١ص
٩و

تعفنامفاولاتحايأخلاَنوُفاَّـرَعْلٱَكِلٰذَكَلَعَفَو
.مهتليح

لٱَلاَقَف«١٩
ْ

َّـدَتْشٱِنِكٰلَو.ِهللاٱُعِبْصِإاَذٰه:َنْوَعْرِفِلَنوُفاَّـرَع

لَق
ْ

َهلْعَمْسَيْمَلَفَنْوَعْرِفُب
ُ

.»ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَك،اَم
٩:٣٥و٢٢و٧:١٣ص١١:٢٠اقولو٨:٣رومزم

الريدقهلإلعفاذهيأهلإعبصإوأِهللاٱُعِبْصِإاَذٰه
نمدبالفةداعلاقراخورشبلاةردققوفوهوناسنإلعف
نيدحوماونوكيملمهنإفنوراهوىسومدعاسيًاريدقًاهلإنأ
.يلزألادحاولاهللاىلإتازجعملااوبسنيف

رثؤتملضوعبلاةبرضفًاريثكاسقيأَنْوَعْرِفُبْلَقَّـدَتْشٱ
ًاظيلغهبلقيقبف)١٥-٨ع(عدافضلاةبرضترثأامكهيف
هسفنىقوهلعلو.هرايتخابهيسقينأىلإةجاحنمقبيملف
اللاعناكميفوأ)ةيسومانلايأ(ةّلكلابضوعبلانم
امكعافترالانمدحهلكلانهضوعبلانإفضوعبلاهغلبي
.ستودوريهنابأ

٢١و٢٠عةعبارلاةبرضلا
ةمجرتيفمهفالتخالةبرضلاهذهيفءاملعلافلتخا

»بلكلابابذب«مهضعباهمجرتفةيناربعلايف»برع«ةظفل
وهوًاقلطمبابذلااهنأحّجرملاوماوهلاعاونأبنهضعبو

ليخلابابذوتويبلايففورعملانابذلاكةريثكفونص
.ةراضلاعاونألانمكلذريغوبالكلابابذو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«٢٠
ُ

يفْرِّـكَب:ىَسو َماَمَأْفِقَوِحاَبَّـصلٱِ
ملٱَىلِإُجُرَْخيُهَّـنِإ.َنْوَعْرِف

:ُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلْلُقَو.ِءاَْ
طَأ
ْ

.»ِينوُدُبْعَيِليِبْعَشْقِل
١ع٧:١٥ص

يفْرِّـكَب لكلينلاىلإًاحابصبهذينوعرفنألِحاَبَّـصلٱِ
امىلعنييرصملاكولملاةداعهذهتناكو)٧:١٥ص(موي
.ستودوريهدافأ

دعبعرزلابلافتحاللوأمامحتساللِءاَْملٱَىلِإُجُرْخي
.ةيرصملاةدابعلارومأنمكلذريغلوأهعوجرولينلاناضيف

طُتَالَتْنُكْنِإُهَّـنِإَف«٢١
ْ

َكْيَلَعُلِسْرُأاَنَأاَه،يِبْعَشُقِل
ُئِلَتْمَتَف،َناَّـبُّذلٱَكِتوُيُبَىلَعَوَكِبْعَشَىلَعَوَكِديِبَعَىلَعَو

ملٱُتوُيُب
ْ
.»اَهْيَلَعْمُهيِتَّـلٱُضْرَألٱًاضْيَأَو.ًاناَّـبُذَنيِّـيِْرصِ

.ةعبارلاةبرضلاةمدقمعجارَناَّـبُّذلٱ

يفُزِّـيَمُأْنِكٰلَو٢٢«٢٢،٢٣ لٱَكِلٰذِ
ْ

َناَساَجَضْرَأِمْوَي
اَنَأِّـينَأَمَلْعَتِل.ٌناَّـبُذَكاَنُهُنوُكَيَالىَّـتَحٌميِقُميِبْعَشُثْيَح
يفُّبَّـرلٱ .َكِبْعَشَويِبْعَشَْنيَبًاقْرَفُلَعْجَأَو٢٣.ِضْرَألٱِ
.»ُةَيآلٱِهِذٰهُنوُكَتًادَغ

١٢:١٣و٧و١١:٦و١٠:٢٣و٢٦و٦و٩:٤ص

يفُزِّـيَمُأ ديدجبولسأاذهَناَساَجَضْرَأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
ملاظلاكلملايفملألاةدايزهنمضرغلاوتابرضلابيلاسأنم
اليهو.يقرشلااتلدلاءزجناساجضرأتناكو.هموقو
ةريثكًالهسوًاروغاهنوكيفرصمضرأرئاسنعفلتخت

كلتنماهاوسنعاهزيمتملةعيبطلافبصخلاوهايملا
اهنوكىلعةيآةبرضلاكلتنماهولخباهزييمتناكفضرألا
.ةزجعم

ِتْيَبَىلِإٌَةريِثَكٌناَّـبُذْتَلَخَدَف.اَذَكٰهُّبَّـرلٱَلَعَفَف«٢٤
يفَو.ِهِديِبَعِتوُيُبَوَنْوَعْرِف ُضْرَألٱِتَبِرَخَْرصِمِضْرَأِّـلُكِ
.»ِناَّـبُّذلٱَنِم
١٠٥:٣١و٧٨:٤٥رومزم

كلذضعبنأىلعلدياذهِناَّـبُّذلٱَنِمُضْرَألٱِتَبِرَخ
ناسنإلابةراضلاعورزلاةكلهملاماوهلانمًاعونناكنابذلا
.ضوعبلانمًارشناكفمئاهبلاو

اوُحَبْذٱاوُبَهْذٱ:َلاَقَوَنوُراَهَوىَسوُمُنْوَعْرِفاَعَدَف«٢٥
يفْمُكِٰهلِإل .»ِضْرَألٱِهِذٰهِ

ملأتامكبابذلانمًاريثكنوعرفملأتىَسوُمُنْوَعْرِفاَعَدَف
يهامملقثأهيلعةبرضلاتناكذإهنمرثكأملأتلبهبعش
عطتسيملهنألىسومةوعدىلإعرسأكلذلو)٢١ع(مهيلع
ربصينأردقيملوضوعبلاكهنمةياقولاالوبابذلالامتحا
.ةرحسلاوعدينأىلإ

نألبلطلاضعببىسوملنوعرفحمسِضْرَألٱِهِذٰه
ص(مايأةثالثةفاسمضرألاكلتنعبهذينأناكهبلط
.كلذنملقأبلبقينأىسوملناكامف)٥:٣

ألَا
َ
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اَمَّـنِإاَنَّـنَأل،اَذَكٰهَلَعْفَنْنَأُحُلْصَيَال:ىَسوُمَلاَقَف«٢٦
ملٱَسْجِرُحَبْذَن

ْ
َسْجِراَنْحَبَذْنِإ.اَنِٰهلِإِّـبَّـرلِلَنيِّـيِْرصِ

ملٱ
ْ
هنوُيُعَماَمَأَنيِّـيِْرصِ .»؟اَنَنوُُمجْرَيَالَفَأِْمِ
٢٦و٧:٢٥ةينثتو٤٦:٣٤و٤٣:٣٢نيوكت

نوعرفلحضويىسومذخأاَذَكٰهَلَعْفَنْنَأُحُلْصَيَال
.ًاديعبنويليئارسإلاحبذينأهبلطةلع

دقتعييتلامئاهبلاحبذنيأَنيِّـيِْرصِْملٱَسْجِرُحَبْذَن
مهنويعمامأكلذانلعفاذإوسجراهحبذنأنويرصملا
نييرصملانإف.نيقيرفلانيببرحلارانتظتلاامبرواوجاه
نيخرؤملاءامدقهتبثأرمأكلذومئاهبلانودبعياوناك
دوهيلاحئابذتناكو.امهريغوسورودويدوستودوريهك
وأمهلكنييرصملاتادوبعمنماهلكورقبلاوىزعملاومنغلا
اودهاشينأنولمتحيال)تبيثوأ(ةبيطلهأف.مهضعب
اوربصينأنوعيطتسيالسدنملهأوةمنغحبذيًادحأ
رقبلاناكو.ستودوريهلاقامىلعًازعامحبذينمىلع
نودبعياوناكوسسإمههلإلًاسدقمًافقولوجعلاوضيبألا
لوجعلانمهراتختةنهكلاتناكاذهوسيبإهنومسيًالجع
نمىلعمهظيغونييرصملاجايهو.ستودوريهنابأامىلع
ثداوحرهشأنممهترضحيفمئاهبلاكلتدحأحبذ
ًأطخًارهلتقنامورلاريفسنأسرودويدركذدقو.خيراتلا
نيينيلوبينيسلانإكرتولبلاقو.شابوألانويرصملاهعّطقف
نولوألاهدعيًاكمساولكأمهنألنيينيخنريسكإلااوبراح
.ةحيحصىسومةجحتناكف.ًاسدقم

.سدقملاباتكلايفمجرللركذلوأاذهاَنَنوُُمجْرَيَالَفَأ
لوأيفةداعهنوتأياوناكلبًايرصمًاباقعنكيملهلعلو
خرؤملاوسليخسأخرؤملاهركذو.ًاماقتنالاتقلاوظيغلا
.سرفلاءامدقدنعًافورعمناكو.ستودوريه

يفٍماَّـيَأِةَثَالَثَرَفَسُبَهْذَن«٢٧ لٱِ
ْ

اَنِٰهلِإِّـبَّـرلِلُحَبْذَنَوِةَّـيِّـَرب
.»اَنَلُلوُقَياَمَك

٣:١٢ص٣:١٨ص

.)١٠:٢٦ص(يفامبلباقاَنَلُلوُقَياَمَك

طُأاَنَأ:ُنْوَعْرِفَلاَقَف«٢٨
ْ

يفْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلِلاوُحَبْذَتِلْمُكُقِل ِ
لٱ
ْ

لَص.ًاديِعَباوُبَهْذَتَالْنِكٰلَو.ِةَّـيِّـَرب
ِّـ

.»ِيلْجَألاَي
١٣:٦كولم١و٩:٢٨صو٨ع

ةثالثنييليئارسإلارفسنوعرفهرك»ًاديِعَباوُبَهْذَتَال«
لطبيوأاودوعيالنأنميشخهلعلو(رصمنعمايأ

نعاودعبيالنأكلذنممهفىسوملعلو.ًاليوطلمعلا
.)ةبولطملاةفاسملا

.)كلذريغةياغلالنابذلاهنععفرييكل(ِيلْجَألاَيِّـلَص

َكْنُدَلْنِمُجُرْخَأاَنَأاَه:ىَسوُمَلاَقَف٢٩«٢٩،٣٠
ِهِبْعَشَوِهِديِبَعَوَنْوَعْرِفْنَعُناَّـبُّذلٱُعِفَْتَرتَف،ِّـبَّـرلٱَىلِإِّـيلَصُأَو
طُيَالىَّـتَحُلِتاَُخيُنْوَعْرِفْدُعَيَالْنِكٰلَو.ًادَغ

ْ
َبْعَّـشلٱَقِل

َىلِإَّـىلَصَوَنْوَعْرِفْنُدَلْنِمىَسوُمَجَرَخَف٣٠.ِّـبَّـرلِلَحَبْذَيِل
.»ِّـبَّـرلٱ
١٢ع١٥ع

نوعرفدعوىسوملبقِّـيلَصُأ...اَنَأاَهىَسوُمَلاَقَف
.هلجأنمةالصلابهدعوو

ىلعانلدياذهو.يفيالودعييأُلِتاَُخيُنْوَعْرِفْدُعَيَال
ةلعفوةيبدألاةعيرشلايدعتمخبوينأبجيهللامداخنأ
٢٢-٢١:٢٠كولم١و١٢-١٢:٧ليئومص٢(ًاكولمولورشلا
نمزبعشلاقلطينأدعونوعرفنإف)خلا١٤:٤ىّتمو

.هخبوينأهلقحفهدعوبفلخأوعدافضلاةبرض

َنْوَعْرِفْنَعُناَّـبُّذلٱَعَفَتْرٱَف،ىَسوُمِلْوَقَكُّبَّـرلٱَلَعَفَف«٣١
.»!ٌةَدِحاَوَقْبَتَْمل.ِهِبْعَشَوِهِديِبَعَو

ليلدىسومبلطلاحيفةبرضلاعافتراٌةَدِحاَوَقْبَتَْمل
لبقرمألادكؤيناككلذلوةزجعمتناكاهنأىلععطاق
.)١٠:١٩صرظنا(هعوقو

لَقُنْوَعْرِفَظَلْغَأْنِكٰلَو«٣٢
ْ
ملٱِهِذٰهُهَب

طُيْمَلَفًاضْيَأَةَّـرَْ
ْ

ِقِل
.»َبْعَّـشلٱ
١٥ع

ملأتامل.)١٥عرظنا(ًاضْيَأَةَّـرَْملٱِهِذٰهُهَبْلَقُنْوَعْرِفَظَلْغَأ
اسقةبرضلاتعفُراملوًائيشناللامتحالاعطتسيملو
نرملادامجلاهبشأفًايحورالًايدامهيفةبرضلالعفناكف(
.هنعطغضلاعفردنعهيلعناكامىلإعجريطوغضملا
.)هللاحورنمالخنملاحهذهو

ألَا
َ
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ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

٣ىلإ١عةسماخلاةبرضلا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث١«٣-١
ُ

ْلُقَوَنْوَعْرِفَىلِإْلُخْدٱ:ىَسو
لٱُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:ُهَل

ْ
طَأ،َنيِّـيِنَاْربِع

ْ
.ِينوُدُبْعَيِليِبْعَشْقِل

طُتْنَأىَبْأَتَتْنُكْنِإُهَّـنِإَف٢
ْ

اَهَف٣،ُدْعَبْمُهُكِسْمُتَتْنُكَوْمُهَقِل
يفيِتَّـلٱَكيِشاَوَمَىلَعُنوُكَتِّـبَّـرلٱُدَي حلٱِ

ْ
خلٱَىلَع،ِلَْق

ْ
ِلَْي

حلٱَو
ْ

جلٱَوِريَِم
ْ
لٱَوِلاَمِ

ْ
لٱَوِرَقَب

ْ
.»ًاّدِجًاليِقَثًأَبَوِ،مَنَغ

٧:٤ص٨:٢ص٨:١ص

ىلإجاتحيالفيناعملاحضاوةبرضلاهذهىلعمالكلا
منغورقبولامجوريمحوليخنميشاوملاكالهإيهفريسفت
دنعةنيمثليخلاتناكو.)٣ع(ةليقثةبرضلاتناكاذهلو
ةلودلالبقرصميفةفورعمنكتملاهنأرهاظلاو.نييرصملا
الرمألالوأيفاوناكو.ةاعرلاةلوديأةرشعةعباسلا
اهنومدختسيءاينغألاذخأمثبرحلاىوسيفاهنومدختسي
اهومدختساكلذدعبومهتابكرمرجتتناكفملسلانمزيف
تناكو.ىسومرصعيفاهيفاهنومدختسياوناكوةعارزلايف

رصميفةريثكتناكوةيداعلالَمحلامئاهبمهدنعريمحلا
مهضعبلناكهنأةيرصملاراثآلانمرهظو.اهدهعميدقذنم
ةروصدهاشُتملو.رامحةئمينامثدحاوللناكفاهنمريثك
ةباتكلايفتركُذاهنكلةميدقلاةيرصملاموسرلايفلامِجلا
رصمنيبةراجتلايفاهنومدختسيامرثكأاوناكو.ةيداعلا
نيريثكىنغببسوةريثكمنغلاورقبلاتناكو.انيسو
ىلإجرختتناكمايأمئاهبلاهذهىلعةبرضلاتناكو.مهنم
يشاوملانمرثكُترصمكولمتناكو.لوقحلاويعارملا
اهنإفةبرضلاهذهبنوعرفثرتكااملقو.)١٧و٤٧:٦نيوكت(
رهظُيملف)ةعبارلاةبرضلايأ(اهلبقيتلاريثأتهيفرثؤتمل
.عوضخلاتارامإنمًائيش

ملٱِيشاَوَمَوَليِئاَْرسِإِيشاَوَمَْنيَبُّبَّـرلٱُزِّـيَمُيَو«٤
ْ
.َنيِّـيِْرصِ

.»ٌْءَيشَليِئاَْرسِإيِنَبِلاَمِّـلُكْنِمُتوُمَيَالَف
٨:٢٢ص

نأرهاظلا.)٨:٢٢ص(يفامبلباقُّبَّـرلٱُزِّـيَمُي
ىلوألاتابرضلايفقيضلاضعباوقيوضنييليئارسإلا
نماونثُتسامهنكلوًائيشاورسخيملمهنكلوةثلاثلاوةيناثلاو
حّرصيملنإوًائيشاوقياضُيملفاهدعباموةعبارلاةبرضلا
.اهنملكيفءاثنتسالاب

اَذٰهُّبَّـرلٱُلَعْفَيًادَغ:ًالِئاَقًاتْقَوُّبَّـرلٱََّـنيَعَو٥«٥،٦
يفَرْمَألٱ يفَرْمَألٱاَذٰهُّبَّـرلٱَلَعَفَف٦.ِضْرَألٱِ لٱِ

ْ
ْتَتاَمَف.ِدَغ

ملٱِيشاَوَمُعيَِمج
ْ
ْتُمَيْمَلَفَليِئاَْرسِإيِنَبِيشاَوَماَّـمَأَو.َنيِّـيِْرصِ

.»ٌدِحاَواَهْنِم
٧٨:٥٠رومزم

رصمضرأيفةداععقييشاوملاأبوناكًاتْقَوُّبَّـرلٱََّـنيَع
.ًايداعًارمأالةزجعمعقوهنأنيبيلهعوقوتقوهللاّنيعف
يشاومنودنييرصملايشاومىلععقيهنأبكلذنايبدازو
لتقيهنأبو)ةيداعلاثداوحلانمسيلاذهو(نييليئارسإلا
نإّنيعتفلوقحلاويعارملايفيتلانييرصملايشاوملك
.ةثالثلارومألابةزجعمةبرضلا

نمدارأنمنمؤيىتحًادعومكلذلبرضًادَغ
.تويبلايفاهئاويإبهيشاوميّحنيفىسوممالكبنييرصملا

َالَواَهْنِمْتُمَيَْملَليِئاَْرسِإِيشاَوَماَذِإَوُنْوَعْرِفَلَسْرَأَو«٧
لَقَظُلَغْنِكٰلَو.ٌدِحاَو

ْ
طُيْمَلَفَنْوَعْرِفُب

ْ
.»َبْعَّـشلٱِقِل

٨:٣٢و٧:١٤ص

لزنتملةبرضلانأنوعرفقدصيملُنْوَعْرِفَلَسْرَأ
.كلذنعثحبينملسرأفنييليئارسإلايشاومب

ىلعتانّيبلاهذهلكعمهبلقيقبَنْوَعْرِفُبْلَقَظُلَغ
ًانئمطمناكهيشاومتومبهرسخامنإفنليملفهتظالغ
.هبعشنمهذخأيهنأب

١٠ىلإ٨عةسداسلاةبرضلا
لمامدلاوروثبلانإفنايبىلإجاتحتالةبرضلاهذه

هذهوروثبلاهذهعونيففالخلانكلونيبتنأنمحضوأ
اهنأرهاظلاو(.هنعةئشانلاضرملاةقيقحيفوألمامدلا
:٢بويأ(بويأحورقكاهنأمهضعبىأرو.)ًاقلطملمامدلا

تناكوٍقاوالواهنمبرهمنييرصمللنكيملو.)١٧
اوعيطتسيملنيفارعلانأنماهماليإنيبتيو.ماليإلاةديدش
ىلعرصقُتملو.)١١ع(اهلجأنمىسوممامأاوفقينأ
يهمئاهبلاهذهو.)١٠ع(ًاضيأمئاهبلاتباصألبسانلا
لوقحلاىلإاهجورخمدعبةقباسلاةبرضلانمتيقُويتلا
ّريغتملفةتيممنكتمللمامدلاكلتنأّنيبلانمو.يعارملاو
هبلقددشبرلانإإبنلااذهيفليقو.ًائيشنوعرفبلق
٤:٢١ص(ىسوملنلعأامك)١٢ع(هتواسقىلعهكرتيأ
.)٧:٣و

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«٨
ُ

ْنِماَمُكيِدْيَأَءْلِماَذُخ:َنوُراَهَوىَسو
لَو،ِنوُتَألٱِداَمَر

ْ
ْيَنْيَعَماَمَأِءاَمَّـسلٱَوْحَنىَسوُمِهِّـرَذُي

ألَا
َ
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.»َنْوَعْرِف

مهنإفيناثلاحّجرملاوديمرقلاوأسلكلانوتأِنوُتَألٱِداَمَر
ص(هنمنورثكياوناكوناساجيفديمرقلانوعنصياوناك
يفهرثكأنوففجياوناكمهنأىلع)١٣-٥:٧و١:١٤
نييرصملاةبرضتناكفنوتألايفهضعبنووشيوسمشلا
مهبرضفهنبلبقاشلالمعلانييليئارسإلااوفلكامدامرنم
.هديبعهباوبرضامبهللا

َىلَعَريِصَيَف.َْرصِمِضْرَأِّـلُكَىلَعًاراَبُغَريِصَيِل٩«٩،١٠
لٱَىلَعَوِساَّـنلٱ

ْ
يفٍروُثُبِبًةَعِلاَطَلِماَمَدِمِئاَهَب .َْرصِمِضْرَأِّـلُكِ

َوْحَنىَسوُمُهاَّـرَذَو،َنْوَعْرِفَماَمَأاَفَقَوَوِنوُتَألٱَداَمَراَذَخَأَف١٠
يفًةَعِلاَطٍروُثُبَلِماَمَدَراَصَف،ِءاَمَّـسلٱ يفَوِساَّـنلٱِ لٱِ

ْ
.ِ»مِئاَهَب

كولم٢و٣٥و٢٨:٢٧ةينثتو١٣:١٨نييوال١٦:٢ايؤر
٣٨:٢١ءايعشإو٢:٧بويأو٢٠:٧

هيفعلطتوبهتليدلجلاناكٍروُثُبِبًةَعِلاَطَلِماَمَد
:٢٨ةينثت(رصميفضرملااذهثدحيامًاريثكولمامدلا

يرتعيالوانهةبرضلاكماليإلاديدشبسيلهنكل)٢٧
:رومأةعبرأبةزجعمتناكةبرضلانأرهظف.مئاهبلا
.اهعوقولبقاهبءابنإلا.١
.ماليإلاةديدشتناكاهنإ.٢
.ةماعتناكاهنإ.٣
.سانلاتباصأامكمئاهبلاتباصأاهنإ.٤

لٱِعِطَتْسَيَْملَو«١١
ْ

ِلْجَأْنِمىَسوُمَماَمَأاوُفِقَيْنَأَنوُفاَّـرَع
يفْتَناَكَلِماَمَّـدلٱَّـنَأل،ِلِماَمَّـدلٱ لٱِ

ْ
يفَوَنيِفاَّـرَع ِّـلُكِ

ملٱ
ْ
.»َنيِّـيِْرصِ

٩و٣:٨سواثوميت٢و١٩و٨:١٨ص

ناكلهىَسوُمَماَمَأاوُفِقَيْنَأَنوُفاَّـرَعْلٱِعِطَتْسَيَْملَو
سواثوميت٢(ىسومةمواقملاوءاجوأًاقافتاكلانهنوفارعلا

هللامهمواقفهومواقيلاوءاجمهنأنظُيو.ملعُيملكلذ)٣:٨
.ةبرضلاب

لَقُّبَّـرلٱَدَّـدَشْنِكٰلَو«١٢
ْ

َهلْعَمْسَيْمَلَفَنْوَعْرِفَب
ُ

اَمَكاَم
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَمَّـلَك

٤:٢١ص

نوعرفكرتيانهنمهللاذخأَنْوَعْرِفَبْلَقُّبَّـرلٱَدَّـدَش
اوُنِسْحَتْسَيَْملاَمَك«مهنإفةينثولاممألابلعفامكهبلقةواسقل
يفَهللاٱاوُقْبُيْنَأ »ٍضوُفْرَمٍنْهِذَىلِإُهللاٱُمُهَمَلْسَأ،ْمِهِتَفِرْعَمِ
هليممواقونيترمهبلقىّسقنوعرفنإف.)١:٢٨ةيمور(
نمهبلزنولاعفنالانمهارعامبثرتكيملوميلستلاىلإ
يفطبخيهتواسقيفهللاهكرتف)٢٣و٨:١٥ص(تارثؤملا
.)٤:٢١صريسفترظنا(هلالضوهلهجمالظ

١٩ىلإ٣عةعباسلاةبرضلا
ةثلثملاتابرضلالوأيهوةثالثىلعةعقاوةبرضلاهذه
:ةبيرغتافصةدعاهلو
١٣ع(تابرضلارئاسفالخبليوطمالكبتفرُعاهنإ.١

هللانأليقذإًالئاهًاراذنإنوعرفاهبرذنُأو)١٩-
هيفرهظُيهنإونوعرفبلقىلإتابرضلالكلسري
.هتوق

نملككلهتةماعاهنإوسانللةتيممةبرضلوأاهنإ.٢
.)١٩ع(اهلضرعتي

ملاهنإفتابرضلانماهاوساملكنمرثكأةكلهماهنإ.٣
كلهتلبمئاهبلاإبوةبرضكمئاهبلالتقدرجمنكت
.)٣١ع(لالغلافصنفلتتو)٢٥ع(تابنلاوناويحلا

نممهلنلعُأامبنييرصملاناميإناحتمالتناكاهنإ.٤
.)٢٠ع(ةبرضلانمةاجنلاقيرط

عيمجلسرأ«لاقذإةيهانتملاةمظعلابتفصُواهنإ.٥
رصميفهلثمنكيملًادجًاميظعًادَربرطمأ«و»يتابرض
َدربلاكلذنأيفبيرالو.»نآلاىلإاهسيسأتمويذنم
ىلإىندألانمةبترمتسيلتابرضلاوًاريبكناك
يفكلذهبشياماهيفنكلةدعاصةلسلسكىلعألا
رثكأةملؤمتناكىلوألاتابرضلانإفتارابتعالاضعب
.كالمألاةراسخاهنمناكاهتلتيتلاوةراضاهنوكنم
الرارضإللسانلاىلعهللادياهيفتناكاهدعبامو
تناكو.ةايحلانادقفاهبناكةريخألاو.كالهإلل
نألةييرغةبيجعنييرصمللةلئاهةعباسلاةبرضلا
كلذناكو.ضرألاكلتيفردانَدربلاورطملاعوقو
ًايفاكناكفهمجحرادقميفريظنهلدهعُيملاممَدربلا
ع(رانودعربًابوحصمناكو.مئاهبلاوسانلالتقينأل

كلذلدف)٢٥-٢٣ع(ضرألاىلعرانلاتناكو.)٢٤
نمبجعالف.داتعمريغيئابرهكلاّيسءوشنىلع
نوعرفءايربكنمًاذفانًامهستناكةبرضلاهذهنأ
قالطإبميلستلاوهللارببوهمثإبفارتعالاىلعهلةربجمو
.)٢٨و٢٧ع(نييليئارسإلا

ألَا
َ
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ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«١٣
ُ

يفْرِّـكَب:ىَسو َماَمَأْفِقَوِحاَبَّـصلٱِ
لٱُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلْلُقَوَنْوَعْرِف

ْ
طَأ،َنيِّـيِنَاْربِع

ْ
ْقِل

.»ِينوُدُبْعَيِليِبْعَش
٨:٢٠ص

يفْرِّـكَب .)٨:٢٠و٧:١٥صرظنا(ِحاَبَّـصلٱِ

ملٱِهِذٰهِّـينَأل«١٤
لَقَىلِإِيتاَبََرضَعيَِمجُلِسْرُأَةَّـرَْ

ْ
َىلَعَوَكِب

يفِيلْثِمَسْيَلْنَأَفِرْعَتِل،َكِبْعَشَوَكِديِبَع .»ِضْرَألٱِّـلُكِ
٨:١٠ص

ًايساقنوعرفبلقناكَكِبْلَقَىلِإِيتاَبََرضَعيَِمجُلِسْرُأ
ص(هرايتخاوهتدارإبةظالغهديزيناكوةرطفلاذنمًادج
عيطيفتابرضلايلاوتبنّيلينأهلاحتضتقاف.)٣٢و٨:١٥
هبعشلكقلطيوةرداقلاهديىشخيوهمامأعضاوتيوهللا
.مهراغصومهناعطقب

لٱِبَكَبْعَشَوَكُبِْرضَأَويِدَيُّدُمَأُتْنُكْوَلَنآلٱُهَّـنِإَف«١٥
ْ

ِإَبَو
.»ِضْرَألٱَنِمُداَبُتَتْنُكَل

٣:٢٠ص

دمأنأنآلارداقينإ«هانعمامبةيآلاهذهمهضعبمجرت
دارأولهنإفهللازجعمبتسلنوعرفكنأيأ»خلايدي
لكوتنأكتيمينأرداقهنإوألاحلايفككلهأككالهإ
.ءاشىتمكبعش

ََربْخُيِلَو،ِيتَّـوُقَكَيِرُأل،َكُتْمَقَأاَذٰهِلْجَألْنِكٰلَو«١٦
يفيِمْسٱِب .»ِضْرَألٱِّـلُكِ

٢:٩سرطب١و١٢٦:٤لاثمأو١٤:١٧ص٩:١٧ةيمور

قحتستكنألًايحكتيقبأاميأَكُتْمَقَأاَذٰهِلْجَأل
املاطكنإ.»يتوقكيرأ«نأدرجمللبكاوقتلجألالوةايحلا
املنكلو.ءايحألاضرأنمعطقُتنأبجوُأىتحينتظغأ
كايإيباقعويتابرضبكعوضخبوكئاقببرهظييدجمناك
.ايحتكتكرت

يفيِمْسٱِبََربْخُيِلَو ص(يفامباذهلباقِضْرَألٱِّـلُكِ
.)خلا١٦-١٥:١٤و١٤:١٧

طُتَالىَّـتَحيِبْعَشِلُدْعَبٌدِناَعُمَتْنَأ«١٧
ْ

.»ُهَقِل

فرعتوكءايربكضفرتنأكلنآدقفُدْعَبٌدِناَعُمَتْنَأ
ملوأيسأبكبهريملفأ.برلاةبراحمنعكزجعوكفعضب
.ةياهنلاىلإكلهجمالظيفىقبتفأيتمواقمنمنُهت

ْنُكَيَْملًاّدِجًاميِظَعًادَرَبُرِطْمُأَنآلٱَلْثِمًادَغاَنَأاَه«١٨
يفُهُلْثِم .»َنآلٱَىلِإاَهِسيِسْأَتِمْوَيُذْنُمَْرصِمِ

يفُهُلْثِمْنُكَيَْمل نإمعنَنآلٱَىلِإاَهِسيِسْأَتِمْوَيُذْنُمَْرصِمِ
دوعرلاوناردانامهنكلىلفسلارصميفادهُعَدربلاورطملا
الًاديهزثدحنإنوكيكلذلكوأشنتالداكتكلانه
يفدهعُيملةبرضلاكلتلاوحأنمناكيذلاف.هبثرتكُي
.طقرصم

يفَكَلاَمَّـلُكَوَكَيِشاَوَمِمْحٱِلِسْرَأَنآلٱَف«١٩ حلٱِ
ْ

.ِلَْق
لٱَوِساَّـنلٱُعيَِمج

ْ
لٱِمِئاَهَب

يفَنوُدَجوُيَنيِذَّـ حلٱِ
ْ

َنوُعَمُْجيَالَوِلَْق
لٱَىلِإ

ْ
لٱِمِهْيَلَعُلِزْنَي،ِتوُيُب

ْ
.»َنوُتوُمَيَفَُدَرب

رئاظحلاىلإاهعمجايأخلاَكَيِشاَوَمِمْحٱِلِسْرَأَنآلٱَف
لوقحلاىلإكلاجرالوتنأجرختالوكلهتالئلبئارزلاو
رثأىلعةنسلكمهيشاومنوعمجياوناكمهنإف.اوكلهتالئل
يفيوآملاكلتنوميقياوناكو.يوآملاىلإلينلاناضيف

.اهيلإمئاهبلاعمجمهيلعلهسيناكفندملاوىرقلايحاوض
ةبرضيفتوملانمكلذبيقُواهنمًاريثكنأيفبيرالو
.رمامكمئاهبلاكالهإ

َنْوَعْرِفِديِبَعْنِمِّـبَّـرلٱَةَمِلَكَفاَخيِذَّـلٱَف٢٠«٢٠،٢١
لٱَىلِإِهيِشاَوَمَوِهِديِبَعِبَبَرَه

ْ
ْهِّـجَوُيَْمليِذَّـلٱاَّـمَأَو٢١.ِتوُيُب

لَق
ْ
يفُهَيِشاَوَمَوُهَديِبَعََكَرتَفِّـبَّـرلٱِةَمِلَكَىلِإُهَب حلٱِ

ْ
.»ِلَْق

٧:٢٣ص

اهنإفةقباسلاتابرضلايفاذهلثمناكَفاَخيِذَّـلٱَف
.رسخفمهضعبرّذحيملوحبرفمهضعبرّذحفريذحتلابتنرُق
،َليِقاَمِبْمُهُضْعَبَعَنَتْقٱَف«ليجنإلاروصعيفرمألاناكاذكو
نأةبقاعلاتناكف.)٢٨:٢٤لامعأ(»اوُنِمْؤُيَْملْمُهُضْعَبَو
عوشييفامباذهلباق(.)١٩ع(اهتاعرويشاوملاتكله

١٠:١١(.

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«٢٢
ُ

َنوُكَيِلِءاَمَّـسلٱَوْحَنَكَدَيَّـدُم:ىَسو
يفٌدَرَب لٱَىلَعَوِساَّـنلٱَىلَع،َْرصِمِضْرَأِّـلُكِ

ْ
ِّـلُكَىلَعَوِمِئاَهَب

ألَا
َ
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حلٱِبْشُع
ْ

يفِلَْق .»َْرصِمِضْرَأِ

رهشأنمعورزللَدربلافالتإنإِلْقَْحلٱِبْشُعِّـلُكَىلَع
نمفرعامىلعةبرضلاهذهتناكو.ةيعيبطلاثداوحلا

راجشألاومجنألابرضيوةيمانلالوقبلالكفلتيامماهتافص
.)٣١و٢٥عرظنا(رامثألاتاوذ

ُّبَّـرلٱىَطْعَأَف،ِءاَمَّـسلٱَوْحَنُهاَصَعىَسوُمَّـدَمَف«٢٣
َىلَعًادَرَبُّبَّـرلٱَرَطْمَأَو،ِضْرَألٱَىلَعٌراَنْتَرَجَو،ًادَرَبَوًادوُعُر
.»َْرصِمِضْرَأ
١٠٥:٣٢و٤٨و٧٨:٤٧و١٨:١٣رومزمو١٠:١١عوشي
ايؤرو٣٨:٢٢لايقزحو٣٠:٣٠ءايعشإو١٤٨:٨و٣٣و
١٦:٢١و٨:٧

هنأاذهنملبونكوشيلاكمهفِضْرَألٱَىلَعٌراَنْتَرَج
ترجهنأامهريغوكوكنوناقلاوارزعنبانكلقربثدح
دقةيئابرهكلانأيفبيرالو.ةيآلايفامكضرألاىلعران
ضرألاىلعوءاوهلايفيرجتراننمتاركةروصبلكشتت
ةينبألاضعبمدهتومئاهبلاوسانلاتاركلاهذهكلهتدقو
ةيآلايفليقاماذهديؤيو.ةيدامجلاماسجألارسكتو
.ةيلاتلا

يفٌةَلِصاَوَتُمٌراَنَوٌدَرَبَناَكَف«٢٤ لٱِطَسَوِ
ْ

ٌميِظَعٌْءَيش.َِدَرب
يفُهُلْثِمْنُكَيَْملًاّدِج .»!ًةَّـمُأْتَراَصُذْنُمَْرصِمِضْرَأِّـلُكِ

يفٌةَلِصاَوَتُمٌراَنَوٌدَرَبَناَكَف لايقزحرظنا(ِدََربْلٱِطَسَوِ
.)٢٣عريسفتو١:٤

لٱَبََرضَف«٢٥
ْ

يفَُدَرب يفاَمَعيَِمجَْرصِمِضْرَأِّـلُكِ حلٱِ
ْ

ِلَْق
لٱَوِساَّـنلٱَنِم

ْ
لٱَبََرضَوِ.مِئاَهَب

ْ
حلٱِبْشُعَعيَِمجَُدَرب

ْ
ََّـرسَكَوِلَْق

حلٱِرَجَشَعيَِمج
ْ

.»ِلَْق
١٠٥:٣٣رومزم

رمأيفءاملعلاهبتكاميفءاجِلْقَْحلٱِرَجَشَعيَِمجََّـرسَك
.رامثألافلتأوةميظعلاراجشألاعورفّرسكهضعبنأّدربلا

ْنُكَيْمَلَف،َليِئاَْرسِإوُنَبَناَكُثْيَحَناَساَجَضْرَأَّـالِإ«٢٦
.»ٌدَرَباَهيِف

ءايعشإو١٢:١٣و١١:٧و١٠:٢٣و٦و٩:٤و٨:٢٢ص
١٩و٣٢:١٨

هللانأوةزجعمتناكةبرضلانأىلعليلدةيآلاهذه(
.)نوعرفغلبامكهبعشليئارسإنإوليئارسإهلإ

َلاَقَوَنوُراَهَوىَسوُماَعَدَوُنْوَعْرِفَلَسْرَأَف٢٧«٢٧،٢٨
ملٱِهِذٰهُتْأَطْخَأ:اَمُهـَل

لٱَوُهُّبَّـرلٱ.َةَّـرَْ
ْ
يِبْعَشَواَنَأَوُّراَب

لَص٢٨.ُراَْرشَألٱ
ِّـ

ِهللاٱِدوُعُرُثوُدُحىَفَكَو،ِّـبَّـرلٱَىلِإاَي
لٱَو
ْ

طُأَف،َُدَرب
ْ

لَتاوُدوُعَتَالَوْمُكَقِل
ْ
.»َنوُثَب

يثارمو١٤٥:١٧و١٢٩:٤رومزمو١٢:٦مايأ٢و١٠:١٦ص
لامعأو١٠:١٧و٢٨و٨:٨ص٩:١٤لاينادو١:١٨ايمرإ

٤و٢٩:٣و١٨:١٣رومزم٨:٢٤

رثأتنوعرفنأهدعباممواذهنمرهظيُنْوَعْرِفَلَسْرَأَف
.ةقباسلاتابرضلانماهاوسبرثأتاممرثكأةبرضلاهذهنم
ملةبرضلانأكشالو.ةكلهموةلئاهتناكاهنأكلذةلعو
.)٣٣و٢٩ع(يهتنتالاهنأنوعرفلرهظوعقتلزت

ةمواقمبتمثأينإنآلاتفرعيأَةَّـرَْملٱِهِذٰهُتْأَطْخَأ
.قحلاوريخلاننسنعترُجينإو)هوهي(برلا

.)هوهي(برلاالإًاراباليأُّراَبْلٱَوُهُّبَّـرلٱ
لوألا.نيينعملمتحتو»ميعشر«ةيناربعلايفُراَْرشَألٱ

.باقعلامهيلعبجونيذلانومرجملايناثلاو.رايخألادض
مهنأىوعدبنييليئارسإلاىلإروجلابسنينوعرفناك
هموقووههنأىأرفانهامأ)١٧و٥:٨ص(ىلاسك
وهنوعرفنأوهوقحهضعبفارتعالااذهو.نورئاجلا
هبعشىلإنييليئارسإلاباصمةبسنوهولطابهضعبوملاظلا
.هرمأبالإمهملظيملبعشلانأعم

ملٱَنِميِجوُرُخَدْنِع:ىَسوُمُهَلَلاَقَف«٢٩
ُطُسْبَأِةَنيِدَْ

لٱُنوُكَيَالَوُدوُعُّرلٱُعِطَقْنَتَف،ِّـبَّـرلٱَىلِإَّـيَدَي
ْ

َفِرْعَتِل،ًاضْيَأَُدَرب
.»َضْرَألٱِّـبَّـرلِلَّـنَأ

١:١٥ءايعشإو١٤٣:٦رومزمو٣٨و٨:٢٢كولم١
٢٨و١٠:٢٦سوثنروك١و٢٤:١رومزم٢:٨سواثوميت١و

نيضرألارئاسورصمضرأنإيأَضْرَألٱِّـبَّـرلِلَّـنِإ
)١٥ع(هريغقحهلإاليذلاقحلادحاولاهلإلاهوهيبرلل
ةهلآوأًانيعمًاهلإضرألكلنأنودقتعياوناكنييرصملانإف
هلإهنأدقتعيناكهنكلهوهيةوقبانهمّلسنوعرفو.كلذك
هلإهنأهلنيبينأهللادارأف)٨:٢٨ص(طقفنييناربعلا
.ضرألالك

َختَْملْمُكَّـنَأُمَلْعَأاَنَأَفَكُديِبَعَوَتْنَأاَّـمَأَو«٣٠
ْ

َنِمُدْعَباْوَش
.»ِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱ
٢٦:١٠ءايعشإ

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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قحلاهلإلابناميإلاىلإةوعدلامزلتسيخيبوتةيآلاهذه(
.)حالصلاننسيفيرجلاو

لٱَف«٣١
ْ

ًالِبْسُمَناَكَريِعَّـشلٱَّـنَأل.اَبُِرضُريِعَّـشلٱَوُناَّـتَك
لٱَو
ْ

.»ًارِزْبُمُناَّـتَك
١:٢٢ثوعار٢٧:٧لايقزحو١٩:٩ءايعشإو٧:١٦لاثمأ
٢:٢٣و

رصميفًاريثكناتكلاتابنناكاَبُِرضُريِعَّـشلٱَوُناَّـتَكْلٱَف
ةنهكلابايثتناكوًاعيمجةيناتكلابايثلانوسبلياوناكمهنأل
تاطنحملانّوفلياوناكو.ستودوريهلاقامىلعةيرورضلا
ليخلاماعطريعشلاناكو.ًاضيألاقامىلعبايثلاكلتب
زبخلانوعنصيمهنمنوريثكناكو.)اريبلايأ(رزملاةدامو
رخاوأيفرزبلاهيفأشنييأكانهرزبيناتكلاو.هقيقدنم
وحنيفريعشلالبانسرهظتوطابشلئاوأوأيناثلانوناك
.نمزلاكلذ

حلٱاَّـمَأَو«٣٢
ْ
لٱَوُةَطْنِ

ْ
ِيناَطَق

ُّ
ْتَناَكاََّـهنَألْبَْرضُتْمَلَف

.»ًةَرِّـخَأَتُم

ِيناَطَقْلٱَوُةَطْنِْحلٱاَّـمَأ
ُّ

ضرألابوبحةيبرعلايفيناطقلا(
لاقو.امهلاكشأولوفلاوةرذلاكريعشلاوةطنحلاىوسام
ةبلجلاوألوفلايأ(رُّلخلاوسدعلايه«ءاملعلاضعب
ىوسامدارأهلعلوشاملاوأةنيبيلجلابةماعلادنعةفورعملا
امدوصقملاو»صمحلاو)ءايبوللايأ(رجّدلاولوفلاو)لوفلا
ومنتفةرذلاامأوريعشلانعرصميفرخأتتةطنحلا.)هاّنبأ
ةطنحلاعمتعرُزولوناضيفلانيحالإنيحلكيف
.اهعمتجضنل

ملٱَنِمىَسوُمَجَرَخَف«٣٣
َطَسَبَوَنْوَعْرِفْنُدَلْنِمِةَنيِدَْ

لٱَوُدوُعُّرلٱِتَعَطَقْنٱَف،ِّـبَّـرلٱَىلِإِهْيَدَي
ْ

ملٱَّـبَصْنَيَْملَوَُدَرب
َىلَعُرَطَْ

.»ِضْرَألٱ
٢٩عو٨:١٢ص

شخيملِهْيَدَيَطَسَبَو...ِةَنيِدَْملٱَنِمىَسوُمَجَرَخَف
ةضرعناكوجرخفعقيلزيملناكهنأعمَدربلانمىسوم
.لاحلايفَدربلاورطملاودعرلاعطقنافهللاىلإهيديطسبوهل
فخيملىسومنأنيرسفملاضعبلاق.ميظعءودهراصو
هسأرروعشنأهداقتعاوهناميإةدشلتاكلهملاطسويف
.اهنمةدحاوكلهتالوةاصحم

ملٱَّـنَأىَأَراَّـَملُنْوَعْرِفْنِكٰلَو٣٤«٣٤،٣٥
لٱَوَرَطَْ

ْ
ََدَرب

لَقَظَلْغَأَوُئِطُْخيَداَع،ْتَعَطَقْنٱَدوُعُّرلٱَو
ْ
٣٥.ُهُديِبَعَوَوُهُهَب

لَقَّـدَتْشٱَف
ْ

طُيْمَلَفَنْوَعْرِفُب
ْ

ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَكَليِئاَْرسِإيِنَبْقِل
.»ىَسوُمِدَيْنَع

٤:١٣ص٤:٢١ص

الإهللافخيملنمنأشاذهُهَبْلَقَظَلْغَأَوُئِطُْخيَداَع
همحريوههبنيكفنيملهللانأبيجعلانمو.ةدشلاتقو
.)٦-١٠:٣ص(

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

٤ىلإ١عةنماثلاةبرضلا
تمدخماوهلانأيفةعبارلاوةثلاثلاةبرضلاكةبرضلاهذه

يففالخعقيملو.مهتبدأوهءادعأتبقاعوبرلااهيف
رصميتأيدقدارجلاو.دارجلاةبرضيهفةبرضلاهذهةقيقح
اهتابندسفيوجراخلانماهيتأيف.اهيفدلوتيملنكيملنإو
ةتغبرصميفدارجلارهظ«لوبتروتسرتسملالاق.اهرامثأو
ةيربلانماهاتأو.ةعورزملاضرألايفمحدزاومايألاهذهيف
ةيرصملادالبلاءامسيفرشتناوًاضيرعًاليوطًالصتمًاشيج
هيلعتضقناوءاجرألاتملظأوسمشلارونبجحف
اهتاوصأبقافآلاتدصوأَدحلاونابقعلاوروقصلاونابرغلا
بيلاودلاةندندوأةحلسألاةلصلصوأرانلاريفزكتناكف
بشعولقبلكلكأضرألاىلععقواملو.ريعاونلانينأو
كلانهدارجلادهاشهنأرهبينلاقو.»اهقاروأوراجشألاءاحلو
لخديوهو.ًاثيدحكلانهفرودنشيتهدهاشو.١٨٠٠ةنس
اهيلإهبيتأتهضعبو.قرشلانمامإوبونجلانمامإرصم
حايرلاهلمحتملامةفاسملالوطعماهغلبيالهنألحايرلا
ةفلتخمةنمزأيفهنمةفلتخمعاونأاهيلإيتأيهنأحّجرملاو.اهيلإ
ىلعمهيشاوماورسخنأدعبنويرصملاف.فلتماهلكنكل
َدربلابمهريعشومهناّتكومئاهبلاتومةبرضباهعاونأفالتخا
امةلمجنملكأو.ىتأفدارجلاالإمهبارخمامتإلقبيمل
.ةرذلااميسالويناطقلاهلكأ

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«١
ُ

ُتْظَلْغَأِّـينِإَف،َنْوَعْرِفَىلِإْلُخْدٱ:ىَسو
لَق
ْ
.»ْمُهَنْيَبِهِذٰهِيتاَيآَعَنْصَألِهِديِبَعَبوُلُقَوُهَب
٧:٤ص٩:٣٤و٧:١٤ص

مهاوظلغأنأدعباذهِهِديِبَعَبوُلُقَو...ُتْظَلْغَأ
مهيلعناكو.مهلًاباقعهللااهظلغأف)٩:٣٤ص(مهبولق
مهيفترثأولفنوعرفىلعتناكيتلاةيلوؤسملانمءزج

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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نمةدئافالنأبنوعرفاوعنقأاوناكلمهرايتخابتازجعملا
.ةمواقملا

اهّوسقنممًاماقتنابولقللهللاةيسقتنإِيتاَيآَعَنْصَأل
ًائيشصقنياللئاسولالكدعبهللااوعيطيملومهرايتخاب
هتبقاعنوكتوكلذبهدجمديزيلبةيهلإلاةعيبطلالامكنم
ىلعةيلاوتملاتابرضلالازنإنإف.ةيتآلاهبعشلايجألةنسح
هللاةردقنالعإللئاسولاريخنمناكهموقونوعرف
هماقمموقيالاممومهلةرواجملاممألاوليئارسإلىمظعلا

.نالعإلاكلذلءيش

يفَِربْخُتِلَو«٢ لَعَفاَمِبَكِنْبٱِنْبٱَوَكِنْبٱِعِماَسَمِ
ْ
يفُهُت ِ

.»ُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَنوُمَلْعَتَف،ْمُهَنْيَباَهُتْعَنَصيِتَّـلٱِيتاَيآِبَو،َْرصِم
:١ليئويو٦و٧٨:٥و٧١:١٨و٤٤:١رومزمو٤:٩ةينثت

٣

ظفحبنوفلكمهللامحارمنوربتخينيذلانإَِربْخُتِلَو
ىلعثحيركذلاو.هديلاوميلاوتىلعيتآلامهلسنلىركذلا

ىركذلاكلتبًامئادنورمؤينويليئارسإلاناكو.ًاعبطكلذ
.بجاولاضرفلااذهاولمهيالئلمهدالوأاهغيلبتو

:ُهَلَالاَقَوَنْوَعْرِفَىلِإُنوُراَهَوىَسوُمَلَخَدَف٣«٣،٤
لٱُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه

ْ
َختْنَأىَبْأَتىَتَمَىلِإ،َنيِّـيِنَاْربِع

ْ
؟ِيلَعَض

طَأ
ْ

طُتْنَأىَبْأَتَتْنُكْنِإُهَّـنِإَف٤.ِينوُدُبْعَيِليِبْعَشْقِل
ْ

َقِل
.»َكِموُُختَىلَعٍداَرَجِبًادَغُءيِجَأاَنَأاَهيِبْعَش
١٣:١٨ايمرإو٣٤:٢٧و٧:١٤مايأ٢و٢١:٢٩كولم١
٩:٣ايؤرو٣٠:٢٧لاثمأ٥:٦سرطب١و٤:١٠بوقعيو

سيلدارجلانأمدقتَكِموُُختَىلَعٍداَرَجِبًادَغُءيِجَأ
ةيبنجألادالبلانمًانايحأاهيلإيتأيهنكلرصميفينطوب
ىتأيذلاعضوملاو.برعلادالبوةيروسوشبحلاوةبونلاك
.)١٣ع(ريسفتيفّنيُبانهروكذملادارجلاهنم

طَغُيَف«٥
ِّـ

.ِضْرَألٱُرَظَنَعاَطَتْسُيَالىَّـتَحِضْرَألٱَهْجَوي
لٱُلُكْأَيَو

ْ
ِملاَّـسلٱَةَلْضَف

َ
لٱَة

ْ
لٱَنِمْمُكَلَةَيِقاَب

ْ
َعيَِمجُلُكْأَيَو.َِدَرب

حلٱَنِمْمُكَلِتِباَّـنلٱِرَجَّـشلٱ
ْ

.»ِلَْق
١:٤ليئويو٩:٣٢ص

ِضْرَألٱُرَظَنَعاَطَتْسُيَالىَّـتَحِضْرَألٱَهْجَويِّـطَغُيَف
رصمىلعهمالكيفنونيدلاق.دارجلانمًاريثكعقيامماذه
ينلفلاقو»ةريثكخسارفةفاسملوهسلاىطغدارجلانإ«
ليم١٨٠٠وأعبرمليم١٦٠٠كلانهلغشدارجلانإ«
ضرألاهجولكىطغدارجلانأنكمي«ورابلاقو.»عبرم

»ريثك«ةيناربعلايفدارجلامساىنعموانلق.»ةقيقحكانه
.ركُذاملقفاوموهو

ِملاَّـسلٱَةَلْضَفْلٱُلُكْأَي
َ

اذهلباقِرَجَّـشلٱَعيَِمجُلُكْأَيَو...َة
هايإليئويفصونمبجعالف)٩:٣٢ص(يفليقامب
لَخَوُلُكْأَتٌراَنُهَماَّـدُق«هلوقب

ْ
ُهَماَّـدُقُضْرَألٱ.ُقِرُْحيٌبيَِهلُهَف

لَخَوٍنَدَعِةَّـنَجَك
ْ

ليئوي(»ٌةاَجَنُهْنِمُنوُكَتَالَو،ٌبِرَخٌرْفَقُهَف
تاعامجيأ«لاجرألاترهظاملو«ينلفلاقو.)٢:٣
ةقشهنأكلاحلايفلوقحلانمرضخألكىفتخا)دارجلا
ملوقروالبباشعألاومجنألاوراجشألاتراصوتيوط
اذهو.»قاروألانمةدرجملاعورفلاونوصغلاىوسدهاشُت
)هتعامجيأ(دارجلالجريفًاضيأليئويلوقلقفاوم
اَهْتَحَرَطَواَْهتََرشَقْدَق.ًةَمِّـشَهَتُميِتَنيِتَوًةَبِرَخيِتَمْرَكْتَلَعَج«
ىلعدارجلارصتقيالف.)١:٧ليئوي(»اَُهناَبْضُقْتَّـضَيْبٱَف
لاق.ًاضيأراجشألادسفيلبمجنألاوباشعألافالتإ
لكوةقرولكلكأيولحنلاراجشأبرضيهنأترهكرب
الذإ(»نوصغلاةيراعراجشألايقبُيوتابنلانمرضخأ
.)قاروألانمًائيشاهيلعيقبي

ألْمَيَو«٦
ُ

ِعيَِمجَتوُيُبَوَكِديِبَعِعيَِمجَتوُيُبَوَكَتوُيُب
ملٱ
ْ
َمْوَيُذْنُمَكِئاَبآُءاَبآَالَوَكُؤاَبآُهَرَيَْمليِذَّـلٱُرْمَألٱ،َنيِّـيِْرصِ
لٱاَذٰهَىلِإِضْرَألٱَىلَعاوُدِجُو

ْ
ْنُدَلْنِمَجَرَخَوَلَّـوََحتَّـمُث.ِمْوَي

.»َنْوَعْرِف
٢١و٨:٣ص

هايإًالثممدارجلايف(يبنلاليئويلاقَكَتوُيُبُألْمَيَو
يفَنوُضَكَاَرتَي«)شيجلالاجرب ملٱِ

.ِروُّسلٱَىلَعَنوُرَْجي.ِةَنيِدَْ
لٱَىلِإَنوُدَعْصَي

ْ
لٱَنِمَنوُلُخْدَي.ِتوُيُب

ْ
للٱَكىَوُك

ِّـ
ليئوي(»ِّـص

امةحصبدهشيهرمأيفلاحرتلالاجرهلاقامو.)٢:٩
دجنيفمحدزيدارجلانإ«ترهكربلاق.باتكلاهركذ
فولألخديولالغلافلتيوتبنلاكلهينأدحىلإدسفيو
.»ءاملابرِقىتحاهيفهدجياملكلكأيونكاسملاهنم
قصليوةيوازلكيفعمتجيوعداخملالخديهنأ«رايرملاقو
ًانايحألخدي«شيلاكلاقو.»ةمعطألادسفيوبايثلاب
ضرقيوةمعطألاىلععقيوناكسلاهاوفأجليوتويبلا
.»ًاضيأبشخلاودولجلا

خيراوتيفركذُيملَكِئاَبآُءاَبآَالَوَكُؤاَبآُهَرَيَْمليِذَّـلٱُرْمَألٱ
ثداوحنمةدحاوةثداحإبنىوسةيلصألانييرصملا
.دارجلا

باوجعمسيلصبرتيملهنأىنعملاَجَرَخَوَلَّـوََحتَّـمُث
شخيملنوعرفنأملعهنألًالبقلعفيناكامكنوعرف
.)٩:٣٠ص(برلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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؟ًاّخَفاَنَلاَذٰهُنوُكَيىَتَمَىلِإ:ُهَلَنْوَعْرِفُديِبَعَلاَقَف«٧
طَأ
ْ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُدُبْعَيِلَلاَجِّـرلٱِقِل
َ

ْدَقَْرصِمَّـنَأُدْعَبْمَلْعَتَْملَأ.ْمُه
.»؟ْتَبِرَخ

ةعماجو١٨:٢١ليئومص١و٢٣:١٣عوشيو١٣:٣٣ص
٧:٣٥سوثنروك١و٧:٢٦

نإونييرصملاناهذأيفريثأتةبرضللناكَلاَجِّـرلٱِقِلْطَأ
نوفارعلاناكو.بلقلايساقًاددشتملزيملنوعرفنكي
مث.)٨:١٩ص(»هللاعبصإاذه«اولاقفاورثأتنملوأ
اوبرهوبرلاةملكاوفاخ«مهنإفنيقابلانييرصملاضعب
انهرثأتمث.)٩:٢٠ص(»تويبلاىلإمهيشاومومهديبعب
قحىسومأبننأاونقيتوكلمللنوطلاخملاطالبلالاجر
نظو.لاجرلاقلطيوهلعمسينأكلملاىلعاوراشأو
نأىلعمهريغنودلاجرلاقالطإهولأسمهنأمهضعب
كئلوألعلو.دالوألاولاجرلاىلعقلطُتةيناربعلاةملكلا
مهنألمهلالغىلعمهفوخالإكلذىلعمهلمحيملءاربكلا
.ةريثكلاعرازملاكّالمنماوناك

َهلَلاَقَف.َنْوَعْرِفَىلِإُنوُراَهَوىَسوُمَّـدُرَف«٨
ُ

اوُبَهْذٱ:اَم
ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُدُبْعٱ

َ
.»؟َنوُبَهْذَيَنيِذَّـلٱُمُهْنَمَوْنَمْنِكٰلَو.ْمُك

٩:٣٢كولم٢

نوراهوىسومغّلبَنْوَعْرِفَىلِإُنوُراَهَوىَسوُمَّـدُرَف
نوعرفنأدالبلاءاسؤرنظوًاعيرسافرصناوراذنإلانوعرف
ًادعتسمناكهنأقحلاو.نيوخألابلطبيجينأنمدبال
وههيلعمزعامبىسومعنقيهنأىأروهضعببيجينأ
.ةيتآلاةلئسملابمالكلاحتتفااذهلو

لاؤسلااذهنوعرفلأسيملَنوُبَهْذَيَنيِذَّـلٱُمُهْنَمَوْنَم
لكقالطإبولطملانأفرعهنألدوصقملالهجيهنأل
ىلعهلأسنكلكلذملعهنأملعيملىسومناونييناربعلا
هباجأف.هعفدديريًاسابتلابلطلايفنأهيفنابأبولسأ
ىندأهعمقيليالامبةعساتلاةيآلايفكلذىلعىسوم
.سابتلا

اَنيِنَبِبُبَهْذَن.اَنِخوُيُشَواَنِناَيْتِفِبُبَهْذَن:ىَسوُمَلاَقَف«٩
.»ِّـبَّـرلِلًاديِعاَنَلَّـنَأل.اَنِرَقَبَواَنِمَنَغِب،اَنِتاَنَبَو

٥:١ص

لفتحينأنييرصملاةداعنمناكاَنِتاَنَبَواَنيِنَبِب
لاقامىلعمئالولاودايعألابرابكلاعمثادحألا
.ستودوريه

رصمىلإريثكرقبومنغببوقعيلآءاجاَنِرَقَبَواَنِمَنَغِب
ملورصميفترثكدقمهمئاهبتناكو.)٤٧:١نيوكت(
ةرفاوجورخلانمزيفتناكفاهصقنيلامعألامهفيلكتنكي
تيبلكحبذيهوحصفلاةضيرفبمهمايقناكو.ًادج
فورخ٢٠٠٠٠٠وحندحاوموييفاوحبذينأيضتقيًافورخ
اوجرخمويهنأببتاكلاحّرصدقو.)٣٧و٥-١٢:٣ص(

.)١٢:٣٨ص(»ًادجةرفاوٍشاومورقبومنغعم«اودعص

َهلَلاَقَف«١٠
ُ

طُأاَمَكاَذَكٰهْمُكَعَمُّبَّـرلٱُنوُكَي:اَم
ْ

ْمُكُقِل
.»ًاَّرشْمُكِهوُجُوَماَّـدُقَّـنِإ،اوُرُظْنٱ.ُمُكَدَالْوَأَو

ينورضتنأنودصقتيأًاَّرشْمُكِهوُجُوَماَّـدُقَّـنِإ
.نيريثكةلعفلمعيريسختب

.َّـبَّـرلٱاوُدُبْعٱَوَلاَجِّـرلٱُمُتْنَأاوُبَهْذِا.اَذَكٰهَسْيَل«١١
.»َنْوَعْرِفْنُدَلْنِماَدِرُطَف.َنوُبِلاَطاَذِٰهلْمُكَّـنَأل
٧ع

ةربابجلاهانعمو»ميربج«ةيناربعلايفوَلاَجِّـرلٱُمُتْنَأ
دالوألاىلإرظنلابمهتوقللاجرلاىلعتقلطُأوءايوقألاو
.نوغلابلاانهمهبدوصقملافءاسنلاو

ِهلْمُكَّـنَأل
ٰ

ىسومنألبذكليلعتلااذهَنوُبِلاَطاَذ
نمفلؤمبعشلاوبعشلالكقالطإابلطنوراهو
.دالوألاوءاسنلاولاجرلا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث١٢«١٢،١٣
ُ

ِضْرَأَىلَعَكَدَيَّـدُم:ىَسو
جلٱِلْجَألَْرصِم

ْ
َّـلُكَلُكْأَيَوَْرصِمِضْرَأَىلَعَدَعْصَيِل،ِداََر

لٱُهَكَرَتاَمَّـلُك،ِضْرَألٱِبْشُع
ْ

ُهاَصَعىَسوُمَّـدَمَف١٣.َُدَرب
َّـلُكًةَّـيِقَْرشًاحيِرِضْرَألٱَىلَعُّبَّـرلٱَبَلَجَف،َْرصِمِضْرَأَىلَع
ُحيِّـرلٱِتَلََمحُحاَبَّـصلٱَناَكاَّـَملَو.ِلْيَّـللٱَّـلُكَوِراَهَّـنلٱَكِلٰذ
جلٱُةَّـيِقَّْـرشلٱ

ْ
.»َداََر

٥ع٧:١٩ص

هنأل»ةيبونجًاحير«ةينيعبسلاةمجرتلايفوًةَّـيِقَْرشًاحيِر
يفدلوتيهنألبونجلانمرصمىلإدارجلايتأينأبلغي
يفامنإفةيبرعلاةمجرتلايفامباوصلاو.شبحلاوةبونلا
.»ةيقرشحير«الإهانعمامو»ميدقحور«يناربعلالصألا
نمرصملخديدقدارجلانإنوثدحملانورفاسملاانأبنأدقو
.برعلادالبيلامش

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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جلٱَدِعَصَف«١٤
ْ

يفَّـلَحَو،َْرصِمِضْرَأِّـلُكَىلَعُداََر ِعيَِمجِ
ُهَلْثِماَذَكٰهٌداَرَجُهَلْبَقْنُكَيَْملًاّدِجٌليِقَثٌْءَيش.َْرصِمِموُُخت
»َكِلٰذَكُهَدْعَبُنوُكَيَالَو
٢:٢ليئوي١٠٥:٣٤و٧٨:٤٦رومزم

ّنيُعاملكىلعيأَْرصِمِضْرَأِّـلُكَىلَعُداَرَْجلٱَدِعَصَف
رصميلامشنيبامنأةنيرقبرصمضرأنمدارجلابهبرض
١٥٠اتلذلاضرعوليمةئمسمخنمرثكأةفاسماهبونجو
كلتلثملغشًادارجنأخيراتلايفدهعُيملو.ًاليم
سيفمميحاوضواتلذلاألمدارجلانأحّجرملاو.ةحاسملا
نأىلع(عبرمليمفالآةعبسلغشدقنوكيكلذىلعو
.)ةيداعلاثداوحلاىلعفقوتتالفةزجعمةبرضلا

.ُضْرَألٱِتَمَلْظَأىَّـتَحِضْرَألٱِّـلُكَهْجَوىَّـطَغَو«١٥
مثَعيَِمجَوِضْرَألٱِبْشُعَعيَِمجَلَكَأَو

ََ
ُهَكَرَتيِذَّـلٱِرَجَّـشلٱِر

لٱ
ْ

يفَُرضْخَأٌْءَيشَقْبَيَْملىَّـتَح،َُدَرب يفَالَوِرَجَّـشلٱِ ِبْشُعِ
حلٱ
ْ

يفِلَْق .»َْرصِمِضْرَأِّـلُكِ
١٠٥:٣٥رومزم٥ع

يأ(ُضْرَألٱِتَمَلْظَأىَّـتَحِضْرَألٱِّـلُكَهْجَوىَّـطَغ
دارجلاناكف)يركذلادهعللاهيفماللافةروكذملاضرألا
.ةعيبطلاايحملًايحًاباجح

دارجلاءاجىتم«كرالكلاقِضْرَألٱِبْشُعَعيَِمجَلَكَأَو
قاروأنماهلكةيتابنلاةرضخلاتلاز)تاعامجيأ(ًالاجرأ
دحألاقو.»لهسلايفلوقبلاقاروأىلإرعولايفماجآلا
ٍمانلكفلتأةعاسفصنضرأيفدارجلالحاذإ«حاّيسلا
ىرتالفّلحثيحىلإرظنتفةرذلاونوتيزلاوبانعألانم
.»اهروذجالإلوقبلاوباشعألانم

نيتلانمرامثألاةريثكرصمتناكِرَجَّـشلٱِرََمثَعيَِمجَو
يرثمكلاوخوخلاورمتلاونامرلاوتوتلاوبنعلاونوتيزلاو
ركُذدقو.ًاريثككلذبترهتشاوقبنلاوصاجإلاوحافتلاو
اهريسفتىلإعجرافةسماخلاةيآلايفتابنللدارجلافالتإ
هلًاعبشمهقاورأومركلارمثنكيملاذإهنأكلذقوفركذاو
نابضقلاىرتىتحمعاربلاوبشخلارشقيأءاحللالكأ
.ءاضيب

لوقبهلباقو)٩:٢٥صريسفترظنا(ُدََربْلٱُهَكَرَتيِذَّـلٱ
لُمًاراَنَوًادَرَبْمُهَراَطْمَأَلَعَج«منرملا

ْ
يفًةَبِهَت َبََرض.ْمِهِضْرَأِ

١٠٥:٣٢رومزم(»ْمِهِموُُختِراَجْشَأَّـلُكََّـرسَكَو،ْمُهَنيِتَوْمُهَموُرُك
.)٣٣و

ُتْأَطْخَأ:َلاَقَوًاِعْرسُمَنوُراَهَوىَسوُمُنْوَعْرِفاَعَدَف«١٦
.»اَمُكْيَلِإَواَمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإ

٩:٢٧ص

دارجلاةبرضتناكًاِعْرسُمَنوُراَهَوىَسوُمُنْوَعْرِفاَعَدَف
لالغنميقباملكتفلتأاهنألاهقبساملكنمدشأ
عوجلااهئارجنملصحهنأيفكشالورامثألاوبوبحلا
٤٨و٤١:٣٥نيوكت(ءارهألايفنزخياممهلنكيملولئاهلا
.ًاربصءالبلاكلذىلعنوعرفعطتسيملف)خلا

ىلإوبرلامرتحيملهنألهللاىلإأطخأخلاُتْأَطْخَأ
مالكو.)نالاتحمامهنأدقتعاوامهبذكهنألنوراهوىسوم
نسحأانههفارتعانكل)٩:٢٧ص(يفهمالككانهنوعرف
ءاطخإلانيمثإبناكهنإ)١(نيهجونمكانههفارتعانم
ىوسمليملهنإ)٢(.نيوخألاىلإءاطخإلاوبرلاىلإ
امنكلذئنيحفارتعالاًاصلخمناكهنأحّجرملاو.هسفن
هددجيملنملكةداعوهتداعك(نيحىلإالإنكيملهبرعش

.)سدقلاحورلا

ملٱِهِذٰهيِتَّـيِطَخْنَعاَحَفْصٱَنآلٱَو«١٧
لَصَو،ْطَقَفَةَّـرَْ

ِّـ
اَي

ملٱاَذٰهيِّـنَعَعَفْرَيِلاَمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإ
.»ْطَقَفَتْوَْ

١٣:٦كولم١و٩:٢٨ص

مالكلافتومللببسيهيتلاةبرضلايأ(َتْوَْملٱاَذٰه
نإف)ببسملامسابببسلاةيمستنملسرُمزاجمانه
كلذةبقاعونولكأياممهلَقبيمللالغلافلتأاملدارجلا
.ًاعوجتوملا

َىلِإَّـىلَصَوَنْوَعْرِفْنُدَلْنِمىَسوُمَجَرَخَف١٨«١٨،١٩
ِتَلَمَحَف،ًاّدِجًةَديِدَشًةَّـيِبْرَغًاحيِرُّبَّـرلٱَّـدَرَف١٩.ِّـبَّـرلٱ
جلٱ
ْ

يفٌةَدِحاَوٌةَداَرَجَقْبَتَْمل.َفوُسِرْحَبَىلِإُهْتَحَرَطَوَداََر ِّـلُكِ
.»َْرصِمِموُُخت

٢:٢٠ليئوي٨:٣٠ص

اهيف»فوس«ىنعموةيناربعلايفهمسااذكَفوُسِرْحَب
رحبلابفورعملارحبلاوهوءافلحلاوأباشعألاوبيضقلا
دهعنمخلاءافلحلارحبهومسنييناربعلالعلو.رمحألا
املباقو٢:٣صرظنا(هلحاوسىلعركذامةرثكلىسوم
.)ةيناربعلابفوسةمجرتكانهءافلحلانإفانهامبهيف

برعلادالبىلعهمالكيفروهبنلاقٌةَداَرَجَقْبَتَْمل
دقنكل»ًامومعهليحردعبدارجلانمريثكىقبينأةداعلا«
يتلاةيبرغلاةيبونجلاحيرلانإ«يروملاق.ًانايحأعطقني

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ملو.هباهتتأيتلاضرألانعهتلمحيتلايهدارجلابتتأ
.»ةيقبنيتعاسدعبهنمقبُت

لَقُّبَّـرلٱَدَّـدَشْنِكٰلَو«٢٠
ْ

طُيْمَلَفَنْوَعْرِفَب
ْ

يِنَبْقِل
.»َليِئاَْرسِإ

١١:١٠و٤:٢١ص

.)٩:١٢صيفامباذهلباق(َنْوَعْرِفَبْلَقُّبَّـرلٱَدَّـدَش
٢٣ىلإ٢١عةعساتلاةبرضلا

البامهنوكيفةسداسلاوةثلاثلاكةعساتلاةبرضلاتثدح
حايرنعتأشناهلعلو»سمادمالظ«يهوقباسريذحت

)نيسامخلابمويلانييرصملاةماعدنعةفورعملا(ءارحصلا
قيقدنمًاريثكلمحتويعيبرلالادتعالاوحنيفبهتيهو
نيرفاسملاكرتيوسمشلابجحيباحسلاكنوكيفلامرلا

ةبرضلاكلتتناكامبرو.ليللامالظكلاحلثميف
نممهُفامىلعمهنإفًاليوطًاتقومادًادجفيثكبابضب
ع(مايأةثالثوحنًاضعبمهضعبىرينأعطتسيملصنلا

الو.)٢١ع(سملُيناكىتحًادجفثكمالظلانإو.)٢٣
ناكو.بولقلابعرلانكسيامممالظلااذهلثمنابير
»ار«مهدوبعمزجعأهنألنييرصمللًالوهوًاماليإدشأكلذ
تناكواتلذلاوّيرصمهلةدابعمهرثكأوسمشلاوهو
مالظلاقلاخرصتناهنأاوأرو.هلًافقوموثيفوسيلوبوليه
نينتلاسيفوبأوسيريسواكلهمومهدنعرشلاأدبمتيس

نييرصمللرهظف.يلفسلاملاعلايفسوفنلاطباضميظعلا
سيفوبأنأوهاخأوهتيسنإوتامدقارنإةبرضلاكلتب
ىلإنوعرفعرسأاذهلومئادليلىلإراصومالظلاهبطاحأ
مهلايعبقالطنالايفنييناربعللنذأونوراهوىسوماعدنأ
.)٢٤ع(رقبلاومنغلاىنثتساو)٢٤ع(

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث٢١«٢١،٢٢
ُ

ِءاَمَّـسلٱَوْحَنَكَدَيَّـدُم:ىَسو
لُيىَّـتَح،َْرصِمِضْرَأَىلَعٌمَالَظَنوُكَيِل

ْ
٢٢.ُمَالَّـظلٱُسَم

يفٌسِماَدٌمَالَظَناَكَفِءاَمَّـسلٱَوْحَنُهَدَيىَسوُمَّـدَمَف ِّـلُكِ
.»ٍماَّـيَأَةَثَالَثَْرصِمِضْرَأ

١٠٥:٢٨رومزم٩:٢٢ص

ىلعمالكلاوسميداكىتحيأُمَالَّـظلٱُسَمْلُيىَّـتَح
.لّيختلاوةغلابملاليبس

َةَثَالَثِهِناَكَمْنِمٌدَحَأَماَقَالَو،ُهاَخَأٌدَحَأِْرصْبُيَْمل«٢٣
َهلَناَكَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجْنِكٰلَو.ٍماَّـيَأ

ُ
يفٌروُنْم .»!ْمِهِنِكاَسَمِ

٨:٢٢ص

دتشاامًاريثكوعقاولايفنكمماذهو(ُهاَخَأٌدَحَأِْرصْبُيَْمل
ةيروسورصميفحابشألاايؤرنمعنمىتحمالظلا
.)امهريغو

)١٦:٢٩ص(يفامباذهلباق(ِهِناَكَمْنِمٌدَحَأَماَقَالَو
رتسملاوهو(مهضعبىأر.هتيبنمدحأجرخيمليأ
هعضومنمكرحتيملفهسلجممزلناسنإلكنا)نوتغنليم
ءاوضأباوئيضتسينأمهنكميمهنإفيرورضريغكلذو
مهنإرهاظلافتويبلايفرخآىلإعضومنماوبهذيوحيباصملا
نمناوأ.جراخلايفلامعألافوقولمهتويبنماوجرخيمل
.اهيفاوقبةملظلاثودحنيحتويبلايفمهنمناك

َهلَناَكَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمج
ُ

يفٌروُنْم نألْمِهِنِكاَسَمِ
٢٤-٨:٢٢صيفامباذهلباق(مهضرألصتملةملظلا
.)٢٦و٧-٩:٤و

اوُدُبْعٱاوُبَهْذٱ:َلاَقَوىَسوُمُنْوَعْرِفاَعَدَف٢٤«٢٤،٢٥
ُبَهْذَتًاضْيَأْمُكُدَالْوَأ.ىَقْبَتْمُكَرَقَبَوْمُكَمَنَغَّـنَأَْريَغ.َّـبَّـرلٱ
يفًاضْيَأيِطْعُتَتْنَأ:ىَسوُمَلاَقَف٢٥.ْمُكَعَم َحِئاَبَذاَنيِدْيَأِ
.»اَنِٰهلِإِّـبَّـرلِلاَُهبِّـرَقُنِلٍتاَقَرُْحمَو
١٠ع٨ع

مكفط«يناربعلايفوخلاْمُكَعَمُبَهْذَتًاضْيَأْمُكُدَالْوَأ
نميأًارابكوًاراغصدالوألا»فطلا«ىنعمو»مكعمبهذي
ىنعملاوهولايعلاىنعمبيتأتدقو(.نابشلاىلإلافطألا
ملهنكلًالبقهبحمساممرثكأبنوعرفحمس.)انهحجرملا
ًالدباهبعفتنيفمئاهبلاكسمينأدارأفبلطلالكبحمسي
.اهلجأنماوعجرينأىلإنورطضيمهلعجيومهتلطعنم

لِظىَقْبَيَال.اَنَعَمًاضْيَأاَنيِشاَوَمُبَهْذَتَف«٢٦
ْ

اَنَّـنَأل.ٌف
ُدُبْعَناَذاَمِبُفِرْعَنَالُنْحَنَو.اَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱِةَداَبِعِلُذُخْأَناَهْنِم
.»َكاَنُهَىلِإَِيتْأَنىَّـتَحَّـبَّـرلٱ

ملكتٌفْلِظىَقْبَيَال.اَنَعَمًاضْيَأاَنيِشاَوَمُبَهْذَتَف
نألكلذكملكتينأقحلاهلناكويوقناطلسبانهىسوم
اهنممهعنمينأنوعرفلسيلفنييليئارسإلايشاوميشاوملا
ديعبلافتحالاو.نيملاعلابرونييناربعلاهوهيهللااهلكنألو
نوفرعيالاوناكفنويناربعلاهدهعاممنكيملةيربلايفبرلل
.)٣:١٢ص(انيساوغلبىتحبرلانومدخيفيك

لَقُّبَّـرلٱَدَّـدَشْنِكٰلَو٢٧«٢٧،٢٨
ْ

ْنَأْأَشَيْمَلَفَنْوَعْرِفَب
طُي
ْ

َرَتَال.ِْزَرتْحِا.يِّـنَعْبَهْذٱ:ُنْوَعْرِفُهَلَلاَقَو٢٨.ْمُهَقِل

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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.»ُتوُمَتيِهْجَوىَرَتَمْوَيَكَّـنِإ.ًاضْيَأيِهْجَو
٨و١٤:٤و٢٠عو٤:٢١ص

كولمنمًاكلمنإ.نشخمالكاذهيِّـنَعْبَهْذٱ
اذهلثمبملكتيال)ةرشعةنماثلاوأ(ةرشعةعساتلاةلودلا
كلذيفرصمكولمنإفًاظيغقرتحادقنكيملاممالكلا
يفنيصلانيرادنمكناكفراقووةنازرلهأاوناكرصعلا

نأىلعرداقهنأدقتعيناكنوعرفنأنظننأانلف.كلذ
دقوتفكلذنمذئنيحسئيفوههاضريامبىسوميضري
.مالكلاظفىلعهلمحوهراقوقرحأفهبضغ

ىلعناطلسرصمكلملناكُتوُمَتيِهْجَوىَرَتَمْوَيَكَّـنِإ
نوفرتعيهطالبءاربكناكاذهلوهتيعرنمءاشنملتقينأ
شغربدافأامىلعهناسحإىلعفقوتممهتايحلوطنأب
.رصمخيراتيف

لُقاَّـمِعِن:ىَسوُمَلاَقَف«٢٩
ْ

َكَهْجَوىَرَأُدوُعَأَالاَنَأ!َت
.»ًاضْيَأ

١١:٢٧نييناربع

رشاعلاحاحصألاةمسقبتاحاحصألامسقمنسحيمل
رشاعلاةياهننوكتنأبسانملانمناكهنإفرشعيداحلاو
ةياهنىلإىلوألاةيآلاو.رشعيداحلانمةنماثلاةيآلاةياهن
.ضرتعممالكهنمةثلاثلا

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ةرشاعلاةبرضلابنالعإ

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«١
ُ

َىلَعُبِلْجَأًاضْيَأًةَدِحاَوًةَبَْرض:ىَسو
طُيَكِلٰذَدْعَب.َْرصِمَىلَعَوَنْوَعْرِف

ْ
اَمَدْنِعَو.اَنُهْنِمْمُكُقِل

طُي
ْ

طَيْمُكُقِل
ْ

.»ِماَمَّـتلٱِباَنُهْنِمًادْرَطْمُكُدُر
٣٩و٣٣و١٢:٣١ص

نالعإنيبيضرتعم)٣-١ع(نممالكلاُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث
كلذناكو.ذئنيحنوعرفهجاونألبقىسوملبرلا

ةبرضلاىلإرظنلابهرمأنمةقثىلعىسومنوكيلًايرورض
ريثأتلادشأرثؤتاهنإو)٥ع(تابرضلارخآيهيتلاةرشاعلا

.)٨ع(نييرصملايف

يفْمَّـلَكَت«٢ طَيْنَأِبْعَّـشلٱِعِماَسَمِ
ْ

ْنِمٍلُجَرُّلُكَبُل
َةَعِتْمَأَوٍةَّـضِفَةَعِتْمَأاَهِتَبِحاَصْنِمٍةَأَرْمٱُّلُكَو،ِهِبِحاَص

.»ٍبَهَذ
١٢:٣٥و٣:٢٢ص

ناك)٣:٢٢صريسفترظنا(خلاٍلُجَرُّلُكَبُلْطَيْنَأ
.ًاضيألاجرللونهلانههحابأفءاسنللكلذحابأدقهللا

يفِبْعَّـشلِلًةَمْعِنُّبَّـرلٱىَطْعَأَو«٣ ملٱِنوُيُعِ
ْ
.َنيِّـيِْرصِ

يفًاّدِجًاميِظَعَناَكىَسوُمًاضْيَأَو يفَْرصِمِضْرَأِ ِنوُيُعِ
.»ِبْعَّـشلٱِنوُيُعَوَنْوَعْرِفِديِبَع

٩:٤ريتسأ١٠٦:٤٦رومزمو١٢:٣٦و٣:٢١ص

ّنيعملاتقولاءاجامليأِبْعَّـشلِلًةَمْعِنُّبَّـرلٱىَطْعَأَو
.)١٢:٣٦صرظنا(خلاىطعأ

يأرلايدابيفةرابعلاهذهئراقمهوتيىَسوُملجرلا
لب»انأ«لقيملذإرفسلااذهبتاكبسيلىسومنأ
وههنأىلعةلدألانمكلذنأقحلاو»ىسوملجرلا«
يتلاتافصلالقأبهيلإريشيالةبتكلانمهريغنألبتاكلا
.ًاعيفرًافيرشوًاعيضوًائيندرشبلانمركذلكىلعقلطُت
ملوانأهلوقيفسيلامعضاوتلانمهيف»لجرلا«هلوقو
ةينثت(»يبنلاب«هوعدامنإكلذلثمبةبتكلانمدحأهركذي

لجرب«و.)٧:٣٧و٣:٢٢لامعأو٢٤:٢٧اقولو٣٤:١٠
ارزعو٩٠رومزمناونعيفو١٤:٦عوشيو٣٣:١ةينثت(»هللا

.)٣:٥نييناربعو١:١عوشي(»برلادبعب«و.)٣:٢
ملهنألهعاضتايفانيالاذهىسومركذًاّدِجًاميِظَع

كلذلًايرورضناكهركذنألوعقاولانايبىوسهبدصقي
هنإوبعشلاىلعمعنأهللانأهانعمو(إبنلامامتإلونايبلا
ناكو.)نيملاظلانويعيفعيضولاانأيأىسوملجرلاعفر
اوناكمهنألًادجميظعكلملاهجاوينمنإنييرصملادنع
راركتبىسومناكفضرألاىلعهلإنوعرفنأنوري
رئاسوطالبلاءاربكدنعةمظعلاةياغيفنوعرفلهتهجاوم
.ىسوملًاماركإنييليئارسإلاةدعاسمىلإاولامفنييرصملا

ِلْيَّـللٱِفْصِنَوْحَنِّـينِإ،ُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:ىَسوُمَلاَقَو«٤
يفُجُرْخَأ .»َْرصِمِطَسَوِ

٥:١٧سوماعو٢٩و٢٣و١٢:١٢ص

هتبطاخمراركتلنوعرفىلعةأرجىسومدازىَسوُمَلاَق
ًادجًاديدشناكوهتاراذنإرخآبهلهافىتحهجولًاهجوهايإ
كلذدعبههجوىرينأنعنوعرفهاهنو.)١٠:٢٩ص(
لُقاَّـمِعِن«هللاقف.)١٠:٢٨ص(

ْ
ىَرَأُدوُعَأَالاَنَأ!َت

نمكلذيفامىفخيالو(.)١٠:٢٩ص(»ًاضْيَأَكَهْجَو
نأعمو.هطالببهدهعرخآاذهناكو.ديدهتلاديدش

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

٥٠
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هرذنأفةبوتللًانامزهلهللابهوهبلقىّسقدقناكنوعرف
تاوفلبقهللاىلإعجريلراكبألالتقبىسومناسلب
ميظعخارصنوكي«هلوقبهبهرذنأاملوهنابأو.ةصرفلا

ولو.»ًاضيأهلثمنوكيالوهلثمنكيملرصمضرألكيف
هبعشنعوهنعفرصلذئنيحهاقتاوبرلاىلإنوعرفعجر
رحبلايفًاقرغكالهلانمهشيجاجنوميسجلاءزرلاكلذ
هعبطةظالغىلعيقبوكلذلكدعبهبلقىّسقهنكلرمحألا
.)١٠ع(ليئارسإينبقلطيملفهداءوفةوسقو

ةعاسلوهأيفمظعألاباصملاعقيفِلْيَّـللٱِفْصِنَوْحَن
.نيرشعلاوعبرألانم

يفٍرْكِبُّلُكُتوُمَيَف«٥ َنْوَعْرِفِرْكِبْنِم،َْرصِمِضْرَأِ
جلٱ
ْ

جلٱِرْكِبَىلِإِهِّـيِسْرُكَىلَعِسِلَا
ْ

لَخيِتَّـلٱِةَيِرَا
ْ

،ىَحَّـرلٱَف
.»ٍةَمِيَهبِرْكِبُّلُكَو

٤:١٠سوماعو٢٩و١٢:١٢ص

راكبأبةصتخميناربعلالصألايفةملكلاٍرْكِبُّلُكُتوُمَيَف
تيبلايفربكألاوهنبالكةرابعلاىنعمناكفروكذلا
دنعوهاملثمكنييرصملادنعربكألانبالاناكو.تومي
قيفروهءاجروهتيبدامعةفلتخملادالبلالهأنمنيريثك
ركببقلناكو.هتاوخأوهتوخإربتعُموهمأةجهبوهيبأ
وهناكو.تميملامهيبأةفيلخوجاتلاثراولاريمألانوعرف
لثمباصمنمنكيملفءاربكلانمكلملاريغدنعثراولا
.نييرصملابتلزنيتلابئاصملالكنمراكبألالتق

ءاسنلاطحأركبيأىَحَّـرلٱَفْلَخيِتَّـلٱِةَيِراَْجلٱِرْكِب
ةيراجلاكلتباصُتلاجرلاىلعأنوعرفباصيامكهنإف
ًارارضإوًالوهاهلثماودهعيمليتلاةبرضلاكلتبءاسنلاىندأ
.)١٢:٣٠ص(

ىلعتناكفسانلاىلعةبرضلارصقُتملٍةَمِيَهبِرْكِبُّلُك
امراكبأىلعًالوأتعقواهنأيفبيرالوًاضيأمئاهبلا
.مجعألاناويحلانماهريغىلععقتملنإمئاهبلانمهودبع
ةهلآاهنأنوبسحيرصميفمئاهبعبرأنيحلكيفناكو
اذهلتقناكفضيبألالجعلاكلذنمواهنودبعيةدسجتم
.ةبرضلاكلتلوهتامظعمنمهلاثمأو

يفٌميِظَعٌخاَُرصُنوُكَيَو«٦ ُهُلْثِمْنُكَيَْملَْرصِمِضْرَأِّـلُكِ
.»ًاضْيَأُهُلْثِمُنوُكَيَالَو

١٠:١٤ص٥:١٧سوماعو١٢:٣٠ص

ةداعلزتملوعيفرلاولووديدشليوعٌميِظَعٌخاَُرص
كلذبمهتاوصأنوعفريمهنإوقرشملالهأنمريثكونييرصملا

ءاسنلاليوععمسهنألوبتُرتسلاق.ديدشلاباصملايف

رفصألاءاوهلابةفورعملاةيئابولاةضيهلايشفتمايأةرهاقلايف
هفصويفستودوريهلاقو.نيليمدمأنم١٨٤٨ةنس
ءاجرأتدص«سيوتسساممتأميفيسرافلادنجلاليوع
تروصةيداعلارصمموسريفو.»مهليوعبايتوبلك
هرذتوأبارتلايفاهسوؤررّفعتواهروعشفتنتتاحئانلا
.اهيلع

لَكُنِّـنَسُيَالَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجْنِكٰلَو«٧
ْ

،ْمِهْيَلِإُهَناَسِلٌب
لٱَىلِإَالَوِساَّـنلٱَىلِإَال

ْ
ُزِّـيَمُيَّـبَّـرلٱَّـنَأاوُمَلْعَتْيَكِلِ.مِئاَهَب

ملٱَْنيَب
ْ
.»َليِئاَْرسِإَوَنيِّـيِْرصِ

٨:٢٢ص١٠:٢١عوشي

يفلثمةرابعلاوًائيشاورسخيمليأُهَناَسِلٌبْلَكُنِّـنَسُي
.)١٠:٢١عوشييفامباذهلباق(.ةيناربعلا

:َنيِلِئاَقِيلَنوُدُجْسَيَو،ِءَالُؤٰهَكِديِبَعُعيَِمجَّـَيلِإُلِزْنَيَف«٨
يفَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوَتْنَأْجُرْخٱ َكِلٰذَدْعَبَو.َكِرَثَأِ
يفَنْوَعْرِفْنُدَلْنِمَجَرَخَّـمُث.ُجُرْخَأ لٱِّـوُُمحِ

ْ
.»ِبَضَغ

كولم٢و٢٠:١٠كولم١و٨:٥و٤:١٠ةاضق١٢:٣٣ص
٣:٩

لوحنوفقينيذلاطالبلاءاربكيأَكِديِبَعُعيَِمج
ىسومىلإاوتأينأمهلًادعمناكنايعألاءالؤهو.نوعرف
نأهولأسيومهكلمهنأكهيلإنوعرضيوةبرضلاعوقودعب
:١٢ص(يتأياممرثكأانهلصفمرمألاو.اهلكهتمأبقلطني

٣١(.
يف ىسومرهظُيملوديدشلاظيغلايأِبَضَغْلٱِّـوُُمحِ

دّقوتوهبرعشامبربخأفًادجًاميلحناكهنألمالكلابهظيغ
هلقحيناكو)١٠:٢٨ص(لتقللةضرعناكهنأعمًابضغ
.بضغينأ

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو٩«٩،١٠
ُ

ُنْوَعْرِفاَمُكَلُعَمْسَيَال:ىَسو
يفيِبِئاَجَعَرُثْكَتِل ُنوُراَهَوىَسوُمَناَكَو١٠.َْرصِمِضْرَأِ
لٱِهِذٰهَّـلُكِنَالَعْفَي

ْ
ُّبَّـرلٱَدَّـدَشْنِكٰلَو.َنْوَعْرِفَماَمَأِبِئاَجَع

لَق
ْ

طُيْمَلَفَنْوَعْرِفَب
ْ

.»ِهِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبْقِل
٢٧و١٠:٢٠ص٧:٣ص١٠:١و٧:٤و٣:١٩ص

يديبهللااهعنصيتلاعستلابئاجعلاتلّيُذُّبَّـرلٱَلاَق
:ةزيجولاتاملكلاهذهبنوراهيديوىسوم
بلقنييلتنعرصقتبئاجعلاكلتنإلاقبرلانإ.١

.)٤:٢١ص(نوعرف
.)٣:٧ص(تازجعملاراثكإىلعكلذنإ.٢

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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.تعنُصدقتازجعملانإ.٣
.هبلقنليملواهبريغتيملنوعرفنإ.٤
ىّسقوههنأىلعهلًاباقعنوعرفبلقىّسقهللانإ.٥

ةقثنويليئارسإلاهبدازاممكلذلكناكو.ًالوأهبلق
ةرواجملاممألاونويرصملاىرييكلومهلهتياقووهللااب

.برلاةوقتايآمهل

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

هرومأبيترتوحصفلانييعت

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ

يفَنوُراَهَوىَسو .»ْرصِمِضْرَأِ

نيرشعلاوةنماثلاىلإىلوألاةيآلانممالكلاَْرصِمِضْرَأ
ًاميدقناكهلعلوًاقباسًارمأهعوضومناكوًالقتسمبتُك
.خيراتلانمنوكينأنمةعيرشلانمنوكينأردجأوهو
لباق(ةفلتخمتاقوأيفنلعُأهنأيضتقيو.حصفلاهعوضومو
رهشنمرشاعلالبقهضعبنلعُأف.)١٧و١٢و٣عاذهب
لبقيذلامويلايفيأاوجرخمويسمأيفهضعبوبيبأ
ةيآلاو.مويلاكلذدغيفهضعبورصمنممهجورخ

رفسقفاوتامكنييواللارفسقفاوتوةيعرشنورشعلا
.ىسومهعنصامبقلعتيهنأليخيراتكلذدعباموجورخلا

ُلَّـوَأْمُكَلَوُه.ِروُهُّشلٱَسْأَرْمُكَلُنوُكَيُرْهَّـشلٱاَذٰه«٢
.»ِةَنَّـسلٱِروُهُش

١٦:١ةينثتو١٣:٤ص

يأ(نيرشترهشنييناربعلاةنسلوأناكِروُهُّشلٱَسْأَر
)٢٣:١٦صرظنا(يفيرخلالادتعالابرق)لوألانيرشت
ةنسروهشلوأنإفنييرصملاونييلبابلاكلذباوفلاخف
لوأو.يعيبرلالادتعالادنع)ناسينيأ(وناسيننييلبابلا
روهشلوأو.لينلاةدايزلوأناريزحنييرصملاةنسروهش

اوفلاخف.هسفنناسينوهوبيبأرهشةيناربعلاةنسلا
ص(برلارمأبكلذناكورهشلامسايفًاضيأنيينادلكلا

ناكف.)ةيبرعلايفبألاكوهف(»ةرضخلا«هانعمو.)١٣:٤
امىلعةسدقمةنسوةيندمةنسناتنسنييناربعللكلذب
يفلوألانيرشتةيندملاةنسلالوأف.خرؤملاسوفيسويلاق
ناسينهوعدمثبيبأةسدقملاةنسلالوأويفيرخلالادتعالا

ةنسلاروهشعباسةيندملاةنسلاروهشلوأناكفكلذدعب
.ةسدقملا

لَك«٣
ِّـ

يف،ِنْيَلِئاَقَليِئاَْرسِإِةَعاََمجَّـلُكاَم لٱِ
ْ

اَذٰهْنِمِِرشاَع
َهلَنوُذُخْأَيِرْهَّـشلٱ

ُ
.ِءاَبآلٱِتوُيُبِبَسَحِبًةاَشٍدِحاَوُّلُكْم

لِلًةاَش
ْ
.»ِتْيَب
٧:٤٠مايأ١و٢:٢و١:٢ددعو٦:١٤ص

يف ًانيبًامازلتسامزلتسياذهو.رشاعلامويلايأِِرشاَعْلٱِ
ةيصولاهذهنأحّجرملاو.رشاعلامويلالبقكلذبىصوأهنأ
ًاليوطًانمزيضتقيناكاهعوضومنإف.مايأةعضببهلبق
امو.اهنمبيعلانميلاخلارايتخاومئاهبلارمأيفرظنلل
عرظنا(مايأةعبرأدعبالإحبذُتةراتخملاتاناويحلاتناك
٦(.

يفىزعملاومنغلادحاوىلعةيناربعلايفةاشلاقلطُتًةاَش
يفةاشلاو(.)٥ع(نسلاوسنجلاّنيُعمثناكنسيأ
ىلعقلطُتومنغلانمىثنألاوركذللنوكتنأبلغيةيبرعلا
ماعنلاىلعتقلطُأامبرورقبلاوءابظلاوىزعملاوناضلا
.)شحولاريمحو

.تيبلالهأددعبسحيأِءاَبآلٱِتوُيُبِبَسَحِب

لٱَناَكْنِإَو«٤
ْ
،ٍةاَشِلًاوْفُكَنوُكَيْنَأْنَعًاريِغَصُتْيَب

لٱُهُراَجَوَوُهُذُخْأَي
ْ

ُّلُك.ِسوُفُّنلٱِدَدَعِبَسَحِبِهِتْيَبْنِمُبيِرَق
َحتِهِلْكَأِبَسَحَىلَعٍدِحاَو

ْ
.»ِةاَّـشلِلَنوُبُس

امبرٍةاَشِلًاوْفُكَنوُكَيْنَأْنَعًاريِغَصُتْيَبْلٱَناَكْنِإَو
يفاهلكةاشلالكأنويعطتسيالفنيليلقتيبلالهأناك
تويبلالهأنممهريغاوكراشينأمهلناكفةدحاوةسلج
.نيريثكتيبلهأضعبوأمهلثمنييليلقتيبلهأك
ددعلقأنإنأشلااذهيفخرؤملاسوفيسويهلاقيذلاو
.نيريثكباوسيلنيرشعلانإوةرشعلاةدحاولاةاشلل

َحتِهِلْكَأِبَسَحَىلَعٍدِحاَوُّلُك
ْ

ديفياذهِةاَّـشلِلَنوُبُس
رمألافهلكأتيبلالهأنملكعيطتسييذلارادقملارابتعا
.سفنألاددعىلعروصقمريغ

َنِمُهَنوُذُخْأَت،ٍةَنَسَنْبٱًارَكَذًةَحيِحَصًةاَشْمُكَلُنوُكَت«٥
خلٱ
ْ
ملٱَنِمْوَأِناَفْرِ

.»ِزِعاَوَْ
٩:١٤نييناربعو١٤و١:٨يخالمو٢١ىلإ٢٢:١٩نييوال
٢٣:١٢نييوال١:١٩سرطب١و

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص

٥٢
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ىوقتلا.قلخلايفبيعالوضرمالبيأًةَحيِحَص
ةحيبذميقسلاوىمعألابّرقننأنعاناهنتةيعيبطلا
ةعيرشو.انلامنسحأهللامدقننأبجيف.)١:٨يخالم(
ترمأرمألالوأيفةعيرشلانإف.كلذبوجودكؤتيحولا
لكىلعكلذتقلطأمثبيعالبةحيبذلاهذهنوكتنأب
البيذلالمحلاناكو.)٢٥-٢٢:١٩نييوال(هللامدقيام
عيدولالمحلاةئيطخالبيذلاهللالمحىلإًازمربيع
.بيعلكنمءيربلاسدقملا

بسنأناكوىثنألانملضفأبسُحيركذلاناكارَكًَذ
.تيبلكيفركبلانعءادفهنوكل

ًاراببسُحيىلوألاةنسلايفدلولانألرثكأالٍةَنَسَنْبٱ
.ةحيبذلاناويحنوكينأبجياذكف

َحتْمُكَدْنِعُنوُكَيَو«٦
ْ

حلٱَت
ْ
لٱَىلِإِظْفِ

ْ
ْنِمََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَي

يفَليِئاَْرسِإِةَعاََمجِروُهُْمجُّلُكُهُحَبْذَيَّـمُث.ِرْهَّـشلٱاَذٰه ِ
لٱ
ْ

.»ِةَّـيِشَع
٦و١٦:١ةينثت٢٨:١٦و٩:٣ددعو٢٣:٥نييوال

َحت
ْ

هوظفحتوعيطقلانعهولزعتنأبجييأِظْفِْحلٱَت
هرمأيفاورظنتوهباونتعتومايأةعبرأهبرقوأتيبلايف
.)ةثلاثلاةيآلاباذهلباق(ةدملاكلتلكيفًانسح

تيبسيئرلكيأَليِئاَْرسِإِةَعاََمجِروُهُْمجُّلُكُهُحَبْذَي
بيترتلليرورضكلذوًادحاوحبذيليئارسإتويبنم
.ًاردبرمقلانوكيمويرشععبارلامويلايففورخلاحبذلو

نييناربعلادنعناكهنإفةسبتلمةظفللاهذهِةَّـيِشَعْلٱ
نباوسوليكنابهذفيناثلاءاشعلاولوألاءاشعلاناءاشع
بورغدنعوهو.لوألاءاشعلاانهةيشعلانأىلإارزع
امببورغلادعبوهوقفشلابايغدنعيناثلاو.سمشلا
هديؤييذلاوهلوألاو.دالبلاهذهيفةعاسلاىلعديزي
لٱُحَبْذَت«هصنامةينثتلارفسيفف.باتكلا

ْ
َوْحَنًءاَسَمَحْصِف

تقونإ«سوفيسويلاقو.)١٦:٦ةينثت(»ِسْمَّـشلٱِبوُرُغ
»ةرشعةيداحلاةعاسلاىلإةعساتلاةعاسلانمناكحبذلا
.كلذكةسماخلاةعاسلاىلإةيجنرفإةثلاثلاةعاسلانميأ
نميقبامنوكيلسوفيسويرصعيفنامزلاليطُأهلعلو
ىنعمنوكيوأقابراهنلاءوضوفورخلاحبذلًايفاكراهنلا
سمشلابرقتامدنعًاليلقهدعبوأرصعلالوألاءاشعلا
هيفليقذإةينثتلارفسيفاملقفاوماذهو.بورغلانم
دوصقملانإمهضعبلاقو.هبرقيأ»بورغلاوحنحبذت«
قفأىلإةرجاهلانعسمشلاليمتقولوألاءاشعلاب
.سمشلابورغتقويناثلاءاشعلانإو.برغملا

لٱَىلَعُهَنوُلَعَْجيَوِمَّـدلٱَنِمَنوُذُخْأَيَو«٧
ْ

لٱَوِْنيَتَمِئاَق
ْ

ِةَبَتَع
لٱ
ْ

لُع
ْ

يفاَي لٱِ
ْ
.»اَهيِفُهَنوُلُكْأَييِتَّـلٱِتوُيُب

.)٢٢ع(افوزةقاببهنوعضييأُهَنوُلَعَْجيَو
ةيناربعلايفيهواَيْلُعْلٱِةَبَتَعْلٱَوِْنيَتَمِئاَقْلٱَىلَع

ةبتعلامجرتملاراتخاو»فكاسلا«ةيبرعلايفو(»فوقشملا«
.)فكاسلانوداهانعممهفيمهلكوأسانلارثكأنألايلعلا
تفتلاوأرظنيأةيناربعلايف»فقش«نمةقتشميهو
.ّفكمدلارظناذإفبابلالخديناككلهملانإف.رظنيل
كالهلانمذقنملاهللالمحمدىلإًازمرناكمدلااذهو
.يدبألا

لِتَمْحَّـللٱَنوُلُكْأَيَو«٨
ْ

ٍ.ريِطَفَعَمِراَّـنلٱِبًاّيِوْشَمَةَلْيَّـللٱَك
.»هَنوُلُكْأَيٍةَّـرُمٍباَشْعَأَىلَع

٥:٨سوثنروك١و١٦:٣ةينثتو٩:١١ددعو٣٤:٢٥ص

ماعطلادادعإقرطلهسأنميشلانألِراَّـنلٱِبًاّيِوْشَم
اذهو.فورخلاعسيريبكءانإىلإجاتحيالواهرصخأو

عطقُتنأبلغهنألةيمدقتلاحيابذلارئاسنعفلتخي
.)١٥و٢:١٤ليئومص١(قلسُتو

فورخلابةيذغتلاتناكاملٍةَّـرُمٍباَشْعَأَىلَعٍريِطَفَعَم
ىلإةراشإريمخلالازتعاناكحيسملابةيذغتلاىلإًازمر
داسفوةساجنلكحيسملابءاذتغالاديرينملازتعابوجو
ريشتاهنأحجرملافةّرملاباشعألاامأ.)٥:٨سوثنروك١(
ةميلولابسانيكلذو.مدنلاوةبوتلاوأتاذلاراكنإىلإ
سيلماعطلاكلذنإوهللالمحوهيذلاماعطلاياةسدقملا
.)٢٢-١١:٢٠سوثنروك١(ةيرشبلاةوهشلاعابشإلوه

طَمًاخيِبَطْوَأًائْيَنُهْنِماوُلُكْأَتَال«٩
ْ

ملٱِبًاخوُب
ًاّيِوْشَمْلَب،ِءاَْ

.»ِهِفْوَجَوِهِعِراَكَأَعَمُهَسْأَر.ِراَّـنلٱِب
١٦:٧ةينثت

النأوهلكىوشينأبجاولانمناكِهِعِراَكَأَعَمُهَسْأَر
ناك«ديهشلاسوينتسويلاق)٤٦ع(هنممظعرسكُي
ىلعيدومعامهدحأبشخنمنيدوفسةطساوبىوشُي
ةئيهكنوكيفقفأللًايزاوماذهىلعيدومعرخآلاوقفألا
ىلإًازمرنوكينألًابسانمفورخلاريصيفبيلصلا
وأدوعنممحللاهيلعىوشُيامدوفسلاو(.»بولصملا
مهضعبدنعوخيسلابةماعلاضعبدنعفرعُيوةديدح
.)شيشلاب

ألَا
َ
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ىتحلسغُتوءاعمإلاذخؤتتناك.هئاعمإيأِهِفْوَجَو
عمىوشُتوتناكثيحىلإدرُتوتالضفلانمفظنت
.فورخلا

لٱَو.ِحاَبَّـصلٱَىلِإُهْنِماوُقْبُتَالَو«١٠
ْ
ِحاَبَّـصلٱَىلِإُهْنِميِقاَب

ُحت
ْ

.»راَّـنلٱِبُهَنوُقِر
٣٤:٢٥و٢٣:١٨ص

ًايفارخًالامعتسالمعتسُيوأسنديالئلُهْنِماوُقْبُتَال
.)ينابرلاءاشعلايتداميفارتلكناةسينكةديقعباذهلباق(

.محللارثأنماهيلعاموماظعلانمُهْنِميِقاَبْلٱَو
ُحت
ْ

.سيندتلانمكلذبىقويفِراَّـنلٱِبُهَنوُقِر

يفْمُكُتَيِذْحَأَو،ٌةَدوُدْشَمْمُكُؤاَقْحَأ:ُهَنوُلُكْأَتاَذَكٰهَو«١١ ِ
يفْمُكُّيِصِعَو،ْمُكِلُجْرَأ ٌحْصِفَوُه.ٍةَلَجَعِبُهَنوُلُكْأَتَو.ْمُكيِدْيَأِ
.»ِّـبَّـرلِل

ةعيرشلايفركذُيملةرابعلاهذهعبتيامُهَنوُلُكْأَتاَذَكٰه
ناككلذنأىلععيمجلاقفتاو.حصفلكيفعاريملو

دوهيلانإف(.رفسلاكشوىلعاوناكمهنألذئمويًايرورض
دئاوملاىلعنوئكتممهوكلذدعبحصفلانولكأياوذخأ
هنولكأياوناكمهنإعضوميفرشيملو)٣٠-٢٦:١٧ىّتم(
.)رصميفمهؤابآهلكأامك

يفحصفلاةظفللامعتسالوأاذهِّـبَّـرلِلٌحْصِفَوُه
ةملكلالصأنأىلإمهضعببهذو.سدقملاباتكلا
ةيناربعاهنأحيحصلاوةياقوللحانجلارشناهانعميرصم
.)يتآلاليلعتلاكلذيدؤيوزايتجاوأروبعاهانعمو(ةيلصأ

يفُزاَتْجَأِّـينِإَف«١٢ َّـلُكُبِْرضَأَو،َةَلْيَّـللٱِهِذٰهَْرصِمِضْرَأِ
يفٍرْكِب لٱَوِساَّـنلٱَنِمَْرصِمِضْرَأِ

ْ
ًاماَكْحَأُعَنْصَأَوِ.مِئاَهَب

ِهلآِّـلُكِب
َ

ملٱِة
ْ
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َنيِّـيِْرصِ

٥:٣ليئومص١و٣٣:٤ددع٥:١٧سوماعو١١:٤ص
٦:٢ص٤و

يفُزاَتْجَأِّـينِإَف لصألاةيناربعةملكلانأىلعلدياذه(ِ
ةرابعلامجرتتنأردجألامهضعبلاقنكلو)زايتجااهانعمو
نّكماماذهو(.حصفلابلعفللةقالعالنأل»يفبهذا«
مدعنأىلعيرصمةملكلالصألوقينأنممهضعب
ةيناربعلايفةرابعلاو.كلذهنممزليالحصفلاباهقلعت
ضرأيفربعأينإوأربعافيأ»ميرصمضرأيفيتربعو«
.)ةيبرعلايفءافلاكةيببسلليتأتةيناربعلايفواولاو.رصم

ِهلآِّـلُكِبًاماَكْحَأُعَنْصَأَو
َ

راكبألاةبرضنإفَنيِّـيِْرصِْملٱِة
.مهتهلآىلعءاضقنويرصملااهبسحفتابرضلارشتناك
كالهومهمعزيفةدسجتمةهلآتناكمئاهبلاضعبنإف
رقبلاتناكو.مهتهلآنماهريغكالهبنذؤياهنمدحاو
سرفوحيسامتلاوىوآتانبوبالكلاوررهلاوةزعملاومنغلاو
اهضعبيفوأرصملكيفةسدقميكاركلاودورقلاورحبلا
.مهتهلآىلععوقومئاهبلاىلعةبرضلاعوقوف

هوهيانأ«مهضعبلاقو.»هوهيانأ«ةيناربعلايفوُّبَّـرلٱاَنَأ
عناصللًانايبمالكلايفنأرهظييذلاو(»خلاًاماكحأعنصأ
وههنأًانييبتو»هوهينم«نوعرفلوقبًاضيرعتوماكحألاكلت
.)لمأتفهموقىلعوهيلعتابرضلالزنأيذلا

لٱَىلَعًةَمَالَعُمَّـدلٱُمُكَلُنوُكَيَو«١٣
ْ
،اَهيِفْمُتْنَأيِتَّـلٱِتوُيُب

لِلٌةَبَْرضْمُكْيَلَعُنوُكَيَالَف،ْمُكْنَعُُربْعَأَوَمَّـدلٱىَرَأَف
ْ

ِكَالَه
.»َْرصِمَضْرَأُبِْرضَأَنيِح

مكنأىلعلدتيلةمالعيأًةَمَالَعُمَّـدلٱُمُكَلُنوُكَيَو
٧عريسفترظنا(مكليتيجنتةطساوبمتنمآويرمأمتعطأ
.)٢٣عيفامبمالكلالباقو

لٱاَذٰهْمُكَلُنوُكَيَو«١٤
ْ

.ِّـبَّـرلِلًاديِعُهَنوُدِّـيَعُتَفًاراَكْذِتُمْوَي
يف .»ًةَّـيِدَبَأًةَضيِرَفُهَنوُدِّـيَعُتْمُكِلاَيْجَأِ
١٣:١٠صو٤٣و٢٤ع٥و٢٣:٤نييوال١٣:٨ص
٢٣:٢١كولم٢و

نييحيسملادنعيدبأهنأربتعُيوهوًاّيِدَبَأًاديِعُهَنوُدِّـيَعُت
ملاعلاةياهنىلإىقبيوهوهنملدبهنألينابرلاءاشعلاب
.)٨و٥:٧سوثنروك١(

لٱ.ًاريِطَفَنوُلُكْأَتٍماَّـيَأَةَعْبَس«١٥
ْ

خلٱَنوُلِزْعَتَلَّـوَألٱَمْوَي
ْ

َريَِم
لٱَنِمًاريَِمخَلَكَأْنَمَّـلُكَّـنِإَف،ْمُكِتوُيُبْنِم

ْ
لٱَىلِإِلَّـوَألٱِمْوَي

ْ
ِمْوَي

لِتُعَطْقُتِعِباَّـسلٱ
ْ

.»َليِئاَْرسِإْنِمُسْفَّـنلٱَك
ددعو٢٣:٦نييوالو٣٤:١٨و٢٣:١٥و٧و١٣:٦ص
١٧:١٤نيوكت٥:٧سوثنروك١و٨و١٦:٣ةينثتو٢٨:١٧
٩:١٣ددعو

نأملعينييرصملاخيراتبماملإهلنملكٍماَّـيَأَةَعْبَس
مهنمنيمدقألادنعةفورعمنكتملعيباسأىلإمايألاةمسق
ةنسيفلأذنمنيينادلكلادنعةفورعمتناكاهنأنونظملاو
رهظيامىلعميهاربإلآاهفرعنملوأاهنإوحيسملاداليملبق
اهفرعةمسقلاكلتنأمهضعبىأرو.)٢٩:٢٧نيوكت(نم

ألَا
َ
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عباسلامويلاسيدقتبامهرمأهللانإىوعدبنالوألااناوبأ
امنإاولاقونوريثككلذىلعضرتعانكل)٢:٣نيوكت(
نيرسفملادحألاقاذك.هتقولبقركُذ)٢:٣نيوكت(يف
رفسلاةباتكدنععباسلامويلاسيدقتلليلعتهنأرهاظلاو(
نأاونظو.)ةعيرشلاكلتءاطعإدعببتُكرفسلانأو

.)١٦:٢٣جورخ(نملاءاطعإدعبالإررقتملتبسلاةعيرش
دعبالإفرعُيملتبسلاسيدقتنإفرمألاناكامفيكو
رهظييذلاو(.رصميفهوسدقيملنييليئارسإلانإوجورخلا
ذنمناسنإلاهظفحاملوأنمناكتبسلانألمأتملكل
السيدقتللليلعت)٢:٣نيوكت(يفامنأىلعهدهعلوأ
ىلعةعيرشلاءاطعإو.لمأتفهبرمُأهنأمزلتسيهنكلوهبرمأ
الإواهبًالومعموأةفورعمنكتملاهنأيضتقيالءانيسلبج
ليئارسإينببىسوملصونأىلإهدعبنمومدآنأمزل
نأوهللامامأىرخأةهلآاوذختينأمهلزوجيناكرصمىلإ
نيحلاكلذىلإهلكمدآلسننأوليثامتلاوروصللاودجسي
كلذوخلاينزيوقرسينأوهيدلاومركيالنأهلناك
املديكوتوريرقتءانيسىلعتيطعُأيتلاةعيرشلاف.لطاب
.)ركذتفمهروصعيلاوتىلعىسوملبقءابآلاهبىصوأ

داسفلاىلإةراشإريمخلاناكْمُكِتوُيُبْنِمَريِمَْخلٱَنوُلِزْعَت
ةدسفملاةئيطخلالازتعابوجوىلعةلالدلزتعُينأبجوف
.دسجلاوحورلا

:٧نيوكتريسفترظنا(َليِئاَْرسِإْنِمُسْفَّـنلٱَكْلِتُعَطْقُت
١٤(.

يفْمُكَلُنوُكَيَو«١٦ لٱِ
ْ

يفَو،ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمِلَّـوَألٱِمْوَي لٱِ
ْ

ِمْوَي
ُهُلُكْأَتاَمَّـالِإاَمٌلَمَعاَمِهيِفُلَمْعُيَال.ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمِعِباَّـسلٱ
.»ْمُكْنِمُلَمْعُيُهَدْحَوَكِلٰذَفٍسْفَنُّلُك
٢٥و٢٨:١٨ددعو٨و٢٣:٧نييوال

يف حصفلاظفحءادتباناكٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
يتلاةعبسلامايألاتناكوبيبأنمرشععبارلامويلاءاسم
سماخلامويلاوهومايألاكلتلوأيفاوناكوريطفلامايأهيلت
.)٢٣:٦نييوال(»ًاسدقمًالافتحا«نولفتحيبيبأنمرشع
سدقلابابمامأبعشلاعمتجينأانهلافتحالاىنعمو
امباذهلباق(ًاضيأميلعتهيفناكامبروةدابعلاوةحيبذلل
يفخفنلابكلذىلإىعدُيبعشلاناكو.)٧:١ايمحنيف

مايألانمعباسلامويلايفو.)١٠:٢ددع(ةضفلانمقاوبأ
لافتحامهلناكبيبأنمنورشعلاويداحلاوهوةعبسلا
نيمويلاكنيذيفًالمعاولمعينأمهلزوجيناكامولوألاك
.)٨و٢٣:٧نييوال(

َحتَو«١٧
ْ

لٱَنوُظَف
ْ

يفِّـينَألَريِطَف لٱاَذٰهِ
ْ

ُتْجَرْخَأِهِنْيَعِمْوَي
لٱاَذٰهَنوُظَفْحَتَف،َْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَداَنْجَأ

ْ
يفَمْوَي ْمُكِلاَيْجَأِ

.»ًةَّـيِدَبَأًةَضيِرَف
١٣:٣ص

يف َْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَداَنْجَأُتْجَرْخَأِهِنْيَعِمْوَيْلٱاَذٰهِ
هلوقو.)٦:٢٦ص(يفليئارسإينبلدانجألالامعتساءاج
هنكلجورخلادعبمهلليقهلكاذهنأىلعليلد»تجرخا«
روهمجلاهيلعيذلااذه(.ًاضرتعمًامالكانهىسومهبتك
نعّربعومويلاكلذيفمهجرخيهنأىنعملانأحصيو
نموسدقملاباتكلايفرئاظنهلوعوقولايضاملابلبقتسملا

.)٢٣:١و٢٢:٣و٢١:٥و١٥:١ءايعشإ(يفامكلذ

يف«١٨ يف،ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ
ْ

،ِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَي
لٱَىلِإًاريِطَفَنوُلُكْأَت،ًءاَسَم

ْ
حلٱِمْوَي

ْ
لٱَويِدَا

ْ
ِرْهَّـشلٱَنِمَنِيْرشِع

.»ًءاَسَم
٢٨:١٦ددعو٢٣:٥نييوال

سماخلامويلاةءادبورشععبارلامويلاءاسميأًءاَسَم
.)٦و٢٣:٥نييوالرظنا(رشع

يفٌريَِمخْدَجوُيَالٍماَّـيَأَةَعْبَس«١٩ ْنَمَّـلُكَّـنِإَف.ْمُكِتوُيُبِ
لِتُعَطْقُتًارِمَتُْخمَلَكَأ

ْ
لٱ،َليِئاَْرسِإِةَعاََمجْنِمُسْفَّـنلٱَك

ْ
ُبيِرَغ

.»ِضْرَألٱِدوُلْوَمَعَم
٨و٥:٧سوثنروك١و١٦:٣ةينثتو٣٤:١٨و٢٣:١٥ص
٩:١٣ددع

ممألانمدئاهلاىنعأليئارسإيفليخدلايأُبيِرَغْلٱ
ةئمتسليئارسإينبغولبنإف.ةعيرشلاىضتقمبنتتخملا
دوهيلانيدباونمآممألانمنيريثكنايضتقي)٣٧ع(فلأ
نماوسبحورصميفنييليئارسإلاةبرغةدماونتتخاو
رظناف)١٧:١٣نيوكت(يفءاجامكلذديؤيونييليئارسإلا
ريغليئارسإينبةرثكىلعمهضعبضرتعادقهنإف.هريسفت
ىلعفاصنإلاولدعلاهبجوياممناكو.بابسألاىلإتفتلم
يناربعلامدلانمنكيملنملكلناكهنأركذينأضرتعملا
نتتخينأطرشبمهنمبسحيونييناربعلاناميإنمؤينأ
نمنوريثكبسُحننسلااذهىلعو.هناميإرثأىلع
.ليئارسإلآنمنيينوعبجلاونييناعنكلا

تناكناعنكضرأنألناعنكضرأيأِضْرَألٱِدوُلْوَم
.)١٢:٧نيوكت(دعوملاموينمهلسنوميهاربإضرأدعت
دالوأيأهنملسُنيذلاناعنكضرأدولومبىنعملاو(
.)لبقتسملايفقلعتممالكلاوأناعنكيفاودلُونيذلا

ألَا
َ
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يف.ًارِمَتُْخمًائْيَشاوُلُكْأَتَال«٢٠ َنوُلُكْأَتْمُكِنِكاَسَمِعيَِمجِ
.»ًاريِطَف

.اهلبقاملريرقتةيألاهذه

لوألاحصفلا

َهلَلاَقَوَليِئاَْرسِإِخوُيُشَعيَِمجىَسوُماَعَدَف«٢١
ُ

اوُبَحْسٱ:ُم
لٱاوُحَبْذٱَوْمُكِرِئاَشَعِبَسَحِبًامَنَغْمُكَلاوُذُخَو

ْ
.»َحْصِف

٦:٢٠ارزعو٢٣:٢١كولم٢و٥:١٠عوشيو٩:٤ددع
١٩و٢٦:١٨ىّتمو

بطاخينأرمُأهنألَليِئاَْرسِإِخوُيُشَعيَِمجىَسوُماَعَدَف
.ًاسأرخويشلاوعدينأمهفوكلذب)٣ع(عيمجلا

»اوذخواوبهذا«ةيناربعلاةملكلامهضعبمهفاوُبَحْسٱ
.»عيطقلانمًافورخاوذخوأاوبحسا«هلوقبمهضعباهمجرتو

يفسوفنلاددعرادقمىلعيأْمُكِرِئاَشَعِبَسَحِب
رظنا(ًافورختيبلكحبذينأيرورضلانمسيلفتيبلا
.)٤ع

يفاَهوُسِمْغٱَواَفوُزَةَقاَباوُذُخَو«٢٢ يفيِذَّـلٱِمَّـدلٱِ ِ
لٱاوُّسُمَوِتْسَّـطلٱ

ْ
لٱَةَبَتَع

ْ
لُع
ْ

لٱَواَي
ْ

يفيِذَّـلٱِمَّـدلٱِبِْنيَتَمِئاَق ِ
ىَّـتَحِهِتْيَبِباَبْنِمْمُكْنِمٌدَحَأْجُرَْخيَالْمُتْنَأَو.ِتْسَّـطلٱ
.»ِحاَبَّـصلٱ
٧ع١١:٢٨نييناربع٥١:٧رومزمو٧و١٤:٦نييوال

يكاطنألادوادةركذتيفامىلعافوزلا(اَفوُزَةَقاَب
لابجبعارذنودتبن)وهو(»سبايافوز«ناعونبيبطلا
ةبيصقهنابضقويناتسبلارتعصلاكهقاروأماشلاوسدقملا
وهوبطرافوزو...ءارفصةرهزاهنملكسأريفةدقع
نأضلاىلععمتجتخاسوأوهويماللابرصمبفورعملا
لئاوأراجشألاىلععقيلطهلصأوةينيمرألامعأبزعملاو
عونلاانهدوصقملاواهبقبدتفاهنيبيشاوملارمتفءاتشلا
نأحّجرملا.)هانعمامنييبروألانيرسفملادحألاقو.لوألا
فَصألاببرعلادنعمويلافورعملاَربَكلاميدقلادهعلاافوز
بسانموهويلنتسلاقامىلعءانيسضرأيفرثكيوهو
يأةسدقملاتاتابنلانمدعيهنإفانهروكذملادصقملل
:٥١رومزمو١٩:٦ددعو٥٢-٤٩و١٤:٤نييوال(ةرهاطلا

َربَكلاوانلق(.حصفلامدشرلًاقفاومناككلذلو)٧
ةماعلادنعفورعملاتبنللنايبرعنامسافَصألاو
.)راّبقلاب

رخآىنعماهلتسطلابةمجرتملاةيناربعلاةملكلاِتْسَّـطلٱ
ومجرتمهراتخايذلاوهىنعملااذهوةفكسأوأةبتعوهو
قبسيملذإاهنمدوصقملانييعتبعصيو.موريجوةينيعبسلا
دوصقملانأحجرملاوتسطلاركذالوةبتعلاركذةملكلا
هبافوزلاسمغُتفهيعيءانإنممدللدبالنألتسطلا
.نويناربعلاهفلأاممناكتسطلانأرهاظلاو

مالكنميهنلااذهنأرهاظلاْمُكْنِمٌدَحَأْجُرَْخيَال
نميقيةرافكلامدنإملعهنإفهللامالكنمالىسوم
.مدلاكلذبشوشرملابابلاجراخنمأالهنإوكلهملاكَلملا

ملٱَبِْرضَيِلُزاَتَْجيَّـبَّـرلٱَّـنِإَف«٢٣
ْ
ىَرَيَنيِحَف.َنيِّـيِْرصِ

لٱَىلَعَمَّـدلٱ
ْ

لٱِةَبَتَع
ْ

لُع
ْ

لٱَواَي
ْ

لٱِنَعُّبَّـرلٱُُربْعَيِْنيَتَمِئاَق
ْ
َالَوِباَب

ملٱُعَدَي
.»َبِْرضَيِلْمُكَتوُيُبُلُخْدَيَكِلْهُْ
١٧و٣:٨ص

كلهملاانهيمُسةبرض)١٣ع(يفيمسامَكِلْهُْملٱ
.)١٢:٢٨نيناربع(نييناربعلاىلإةلاسرلايفيمساذكو
رومزم(ةكئالموأًاكالمكلذلمدختساهوهينإرهاظلاو

:٢٤ليئومص٢يفامباذهلباق(.مهراكبأاولتقف)٧٨:٤٩
نأنيبةافانمالو.)١٩:٣٥كولم٢و٢١:١١٥مايأ١و٢٦
همدخىوساوسيلمهنألهتكئالموأهكالموأمهكلهأهوهي
تويبلادحأراكبأاولتقينأمهرمأيف)١:١٤نييناربع(
.رخآلااوكرتيو

َكِدَالْوَألَوَكَلًةَضيِرَفَرْمَألٱاَذٰهَنوُظَفْحَتَف٢٤«٢٤،٢٥
ُمُكيِطْعُييِتَّـلٱَضْرَألٱَنوُلُخْدَتَنيِحُنوُكَيَو٢٥.ِدَبَألٱَىلِإ
َحتْمُكَّـنَأ،َمَّـلَكَتاَمَكُّبَّـرلٱ

ْ
خلٱِهِذٰهَنوُظَف

ْ
.»َةَمْدِ

١٧و٣:٨ص

ملهنألمدلاشرال)٢١ع(فورخلاحبذيأَرْمَألٱاَذٰه
.رركي

ِهِذٰهاَم:ْمُكُدَالْوَأْمُكُلَأْسَيَنيِحُنوُكَيَو٢٦«٢٨-٢٦
خلٱ
ْ
رلِلٍحْصِفُةَحيِبَذَيِه:َنوُلوُقَت٢٧؟ْمُكَلُةَمْدِ

ََربَعيِذَّـلٱِّـبَّـ
يفَليِئاَْرسِإيِنَبِتوُيُبْنَع ملٱَبََرضاَّـَملَْرصِمِ

ْ
َصَّـلَخَوَنيِّـيِْرصِ

َليِئاَْرسِإوُنَبىَضَمَو٢٨.اوُدَجَسَوُبْعَّـشلٱَّـرَخَف.اَنَتوُيُب
.»اوُلَعَفاَذَكٰه.َنوُراَهَوىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكاوُلَعَفَو

٧٨:٦رومزمو٤:٦عوشيو٣٢:٧ةينثتو١٤و١٣:٨ص
١١:٢٨نييناربع٤:٣١ص١١ع

هذهيفنأشلاتاذةملكلاوِّـبَّـرلِلٍحْصِفُةَحيِبَذَيِه
.مهدالوألاهانعماوحضوينأمهيلعناكو»حصفلا«ةرابعلا

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ضرأيفليئارسإلبرلاهعنصاملكركذاهحاضيإو
بجويوبرللمهتبحمومهبولقفطاوعكلذكرحيفةيدوبعلا
.ىلاعتهلمهسفنأفقومهيلع

٣٠و٢٩عةرشاعلاةبرضلا
فالخلاعقوامنإةبرضلاهذهةقيقحيففالخعقيمل
نمتيبلكيفركبلانبالاناكفاهلةمدختسملاةطساولايف
ةنهكلاوءافرشلاراكبأوهدهعيلونوعرفركبكلهملاىلتق
وأمهضعبلاق.نيدايصلاونيحالفلاوعانصلاوراجتلاو
سيلتيبنكيمل«ةغلابملاليبسىلعباتكلالوقبسح
ملهنأدوصقملاذإانهةغلابملةوعدىلإةجاحالو(»تيمهيف
ركبلاكلذتامالإركبهيفنييرصملاتويبنمتيبقبي
نمةعاسكلتوليللافصنيفكلذناكو.)هيفيذلا
نكسومالظلادشأةعاساهنإفًالوهليللاتاعاسدشأ
يفنوكتةبرضلاهذهنأبًالبقبرلاأبنأدقو.تاكرحلا
ىلعمايأرمفكلذّنيعيملهنكل)١١:٤ص(ليللافصن
مهاتأفًاغرافراذنإلااوبسحواونمآفءيشمهبصيملونييرصملا
هللاىلإكالهإلابسُنو.ًاميظعحارصلاناكفةتغبكالهلا
بسُنهنكلو)٢٩و٢٧و١٢:١٢و١١:٤و٤:٢٣ص(هسفن
هللانإانركذدقو»كلهملا«ىلإنيرشعلاوةثلاثلاةيآلايف

هيلإدنسأف(اوكلُهينأةكئالموأًاكالمهرمأبكلذىرجأ
يفف.)هرمأيناكهنأليلقعلازاجملابابنملعفلا
هكالهإناكوًافلأنيعبسلتقكالملانا)٢٤:١٦ليئومص٢(
يفأبولالتقامًاريثكو.)٢٤:١٥ليئومص٢(إبولابمهايإ
ىوقلامدختسيهللاوزيجوتقويفًافولأعيبرلامايأرصم
ةبرضلانأىلعهدصاقمذافنإلهتاقولخمنماهريغوةيعيبطلا
:رومألتازجعملانمتناك
.ةداتعملاريغاهتّدش.١
.ليللافصنةعاسيأًالوهتاعاسلادشأيفاهنايتإ.٢
.مهلكاهلومشوراكبألانينبلاىلعاهرصق.٣
.اهنمنييليئارسإلاةاجن.٤
.مئاهبلاراكبأىلإاهدادتما.٥

يفَثَدَحَف«٢٩ يفٍرْكِبَّـلُكَبََرضَّـبَّـرلٱَّـنَأِلْيَّـللٱِفْصِنِ ِ
جلٱَنْوَعْرِفِرْكِبْنِم،َْرصِمِضْرَأ

ْ
ِرْكِبَىلِإِهِّـيِسْرُكَىلَعِسِلَا

يفيِذَّـلٱِريِسَألٱ .»ٍةَمِيَهبِرْكِبَّـلُكَو،ِنْجِّـسلٱِ
١٠٥:٣٦و٧٨:٥١رومزمو٣٣:٤و٨:١٧ددع١١:٤ص
١١:٥و٤:٢٣ص١٣٦:١٠و١٣٥:٨و

نينبلاىلعةروصقمةيناربعلايف»ركب«ةملكٍرْكِبَّـلُك
.تانبلانود

يفيهامكرصميفةيركبلاةعيرشلاتناكَنْوَعْرِفِرْكِب
.دهعلايلونوكيربكألانبالانأيهودالبلانماهريغ
رمأنمناكامكهيبأعمكلميامًاريثكركبلاناكو
هنمىسومبرهيذلانوعرفوههلعلو.يناثلاسيسمعر
كلملاءانبأربكألناكهنإفرمألاناكفيكو.)٢:١٥ص(
.ةمأللًاباصمهتومدعُيوميظعنأشولاعماقم

ةرابعلانعفلتختةيآلاهذهيفاهلكةرابعلاِريِسَألٱِرْكِب
ىنعمذإًىنعماهقفاوتاهنكلوًاظفل١١صنم٥ةيآلايف
.ىندألاىلإىلعألاىلعنوكتةبرضلانإنيتيآلانملك

ىلعةبرضلاعوقوةلعو)١١:٥ص(ٍةَمِيَهبِرْكِبَّـلُك
.)١١:٥ص(ريسفتيفتركُذًاضيأمئاهبلا

ملٱُعيَِمجَوِهِديِبَعُّلُكَوَوُهًالْيَلُنْوَعْرِفَماَقَف«٣٠
ْ
.َنيِّـيِْرصِ

يفٌميِظَعٌخاَُرصَناَكَو ِهيِفَسْيَلٌتْيَبْنُكَيَْملُهَّـنَأل،َْرصِمِ
.»ٌتِّـيَم

٢:١٣بوقعيو٥:١٧سوماعو٢:١٣لاثمأو١١:٦ص

ةبرضلاةمدقمو١١:٦صريسفترظنا(ٌميِظَعٌخاَُرص
ًاميظعليولاناكفهنيدومهينببّلحباصملانإف)ةرشاعلا
.خارصلامظعف

نمدبال«مهضعبلاقٌتِّـيَمِهيِفَسْيَلٌتْيَبْنُكَيَمل
يفركبنوكيالهنألانهةيقرشلاةغلابملاىلعمالكلالمح
نأىنعملافنيبئاغراكبألانمنوريثكناكامبروتيبلك
ىلإةجاحالانلق(»تيماهنملكيفناكتويبلانمًاريثك
تيبيفركبقبيملدوصقملانأىلعلدتةنيرقلاذإةغلابملا
.)ًاتيمحبصأالإنييرصملاتويبنم

نييليئارسإلاقالطإ

ْنِماوُجُرْخٱاوُموُق:َلاَقَوًالْيَلَنوُراَهَوىَسوُماَعَدَف«٣١
َّـبَّـرلٱاوُدُبْعٱاوُبَهْذٱَو،ًاعيَِمجَليِئاَْرسِإوُنَبَواَمُتْنَأيِبْعَشِْنيَب
.»ْمُتْمَّـلَكَتاَمَك

١٠:٩ص١٠٥:٣٨رومزمو١١:١ص

هسفننوعرفنأاذهنممزليملَنوُراَهَوىَسوُماَعَدَف
امهغلبينمامهيلإلسرأهنأحصيفهترضحىلإامهاعد
نماوناكلسرلانأيفبيرالو.)١١:٨صرظنا(همالك
ذئمويدعيناكهنألىسوملاودجسمهنإف.طالبلاءاربك
هتصالخومهديسلاقمهوغلبو.)١١:٣ص(ًادجًاميظع
.نيحىلإنوعرفسفنتّلذفىسومهبلطاملكبميلستلا

ألَا
َ
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.اوُبَهْذٱَوْمُتْمَّـلَكَتاَمَكْمُكَرَقَبَوًاضْيَأْمُكَمَنَغاوُذُخ«٣٢
.»ًاضْيَأِينوُكِراَبَو

٢٧:٣٤نيوكت١١٠:٢٦ص

ىتحًاديعبًادحةبرضلاكلتبنوعرفعضاوتغلبِينوُكِراَب
ص(هرهتنيوهرذنيوهخبويوهرقتحيناكنمةكرببلطهنأ

)١٠:٢٨ص(لتقلابهدعوأوهترضحنمهدرطو)٥:٤
لتقىلعناطلسوةردقفراعتملابسحبهلناكيذلاف
هكرابينأىلعًاناطلسىسوملنأبرعشًايحهئاقبإوىسوم
.هنعليوأ

ملٱَّـحَلَأَو«٣٣
ْ
طُيِلِبْعَّـشلٱَىلَعَنوُّيِْرصِ

ْ
َنِمًالِجاَعْمُهوُقِل

.»ٌتاَوْمَأاَنُعيَِمج:اوُلاَقْمَُّـهنَأل،ِضْرَألٱ
٢٠:٣نيوكت١٠٥:٣٨رومزمو١١:٨ص

نويرصملاحلألبهدحونوعرفحليملَنوُّيِْرصِْملٱَّـحَلَأ
ملءاسنلاناىتحًاعيرسقالطنالابنييليئارسإلاىلعًاعيمج
ع(نويليئارسإلاقاعُياليكلاهيلحءاطعإنعفقوتت

٣٥(.

ْمُهُنِجاَعَمَو،َرِمَتَْخيْنَأَلْبَقْمُهَنيِجَعُبْعَّـشلٱَلَمَحَف«٣٤
يفٌةَروُْرصَم هباَيِثِ .»ْمِهِفاَتْكَأَىلَعِْمِ

قيقدلانجعُييذلاءانإلاوهونجعمعمج(ْمُهُنِجاَعَم
دنعمويلاةدوهعملاكةفيفخلاةيبشخلاةينآلانمتناكو)هيف
.بارعألا

َنِماوُبَلَط.ىَسوُمِلْوَقِبَسَحِبَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَو«٣٥
ملٱ
ْ
.»ًاباَيِثَوٍبَهَذَةَعِتْمَأَوٍةَّـضِفَةَعِتْمَأَنيِّـيِْرصِ

١١:٢و٣:٢٢ص

.)٣:٢٢صريسفترظنا(َنيِّـيِْرصِْملٱَنِماوُبَلَط

يفِبْعَّـشلِلًةَمْعِنُّبَّـرلٱىَطْعَأَو«٣٦ ملٱِنوُيُعِ
ْ
َنيِّـيِْرصِ

ملٱاوُبَلَسَف.ْمُهوُراَعَأىَّـتَح
ْ
.»َنيِّـيِْرصِ

رومزمو٣:٢٢صو١٥:١٤نيوكت١١:٣و٣:٢١ص
١٠٥:٣٧

.هوديريملومهوعجراوعقوتيملمهنأعمْمُهوُراَعَأ
مهتبرغتقومهددعونييليئارسإلالاحترا

٤١ىلإ٣٧عرصميف
يفليئارسإينببّرغت)١(نارمأتايآلاهذهيفاممهأ
تقومهلاجرددعناكهنإ)٢(وةنسنيثالثوةئمعبرأرصم
يفلّصُفهنكلولمجمانهمالكلاو.فلأةئمتسجورخلا
نيغلابلاروكذلاددعهيفغلبف.)٢و١صددع(ددعلارفس
مهنأكلذمزلتسيو)١:٣٢ددع(٦٠٣٥٥٠نييواللاادعام
.فلأيفلأىلعنوديزياوناك

كلذىلإنييليئارسإلاةدايز)١(نالكشمركُذاميفو
عماولزن»ًاسفننيعبس«نمرصميفمهتبرغةدمدحلا
مهيشاومبرصمنمفلايفلأجورخ)٢(ورصمىلإبوقعي
ءانيسضرأةيدوأيفًاشيجمهريسودحاوموييفمهناعطقو
لكعسولهسلاكلذناوءانيسللباقملالهسلاىلإةقيضلا

هيلعمالكلالبقنسحيفلوألاامأ.ميظعلاشيجلاكلذ
ددعناكاذامورصميفنييليئارسإلاةماقإةدميفرظنلا
ريسفتيفقبسدق.لوقنفرصمىلإبوقعيعماولزننيذلا
كلتىلإبوقعيعماوبهذنيذلاددعنأحيجرت)١:٥ص(
مهتاجوزمهعمناكهنإوًاسفننوثالثونانثاوةئمدالبلا
:١٧نيوكتريسفترظنا(نيريثكاوناكومهتويبلهأرئاسو

ةثالثمهنأضرفنلوفولأةعضبكلذباوناكمهنأربتعُيف)١٣
.فالآ

٤٣٠ةيناربعلاةاروتلايفامىلعرصميفمهتبرغةدمو
يأكلذفصنتناكاهنأةيرماسلاوةينيعبسلايفءاجوةنس

ناكسلانأسوثلمرتسملالوقبانمّلساذإو.ةنس٢١٥
فالآلاةثالثلانأانلناكةنسنيرشعلكنوفعاضتي
فالآةثالثنمرثكأةنسيتئميأنينرقةدميفنوريصي
نمرثكأبةيفاوةيرماسلاوةينيعبسلايفةروكذملاةدملاففلأ
امىلعنيتاهيفامراثيإىلعانلمحيببسالنكلو.كلذ
نأانلف٤٣٠ىلع٢١٥رايتخاىلعيأيناربعلالصألايف
ناكسلانأانضرفاذإو.يناربعلايفةدملاةحصدقتعن
روكذملاددعلاانلناكةنسنيعبرأوسمخلكيفنوفعاضتي
ىلعهللاةكربورصمصرأبصخنعرظنلاعطقبهذه
اوداهممألانمنيريثكنأتفرعتقواذه.نييناربعلا
.ليئارسإينبنماوبسُحو

رحبلاىلإناساجنمرفاولاددعلااذهريسةبوعصامأو
انبسحاذإاهركننالفءانيسىلإرحبلانمورمحألا
نمعنامعنميالنكلودحاوطخىلعاوراسنييليئارسإلا
عستامردقىلعةيزاوتمريغوأةيزاوتمًافوفصاوريسينأ
ةيدوألايفاوقرفتفدحاوٍداويفاوريسيملمهنإوضرألا
.ةدحاوةهجيفنوريسي

ألَا
َ
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،َتوُّكُسَىلِإَسيِسْمَعَرْنِمَليِئاَْرسِإوُنَبَلََحتْرٱَف«٣٧
لَأِةَئِمِّـتِسَوْحَن

ْ
.»دَالْوَألٱاَدَعِلاَجِّـرلٱَنِمٍشاَمِف

صو٤٦:٣و١٢:٢نيوكت٤٧:١١نيوكت٥و٣٣:٣ع
١١:٢١و١:٤٦ددعو٣٨:٢٦

ص(سيسمعرنيبقرفالَتوُّكُسَىلِإَسيِسْمَعَرْنِم
ةلودلاةمصاعتناكوسيمعريبنإفانهسيسمعرو)١:١١
نمتناكيتلاسينتىلعلمتشتتناكوةرشعةعساتلا
مسالانأحجرملاو.)١:١١صريسفترظنا(يحاوضلا
يفيتلاضرألانإفلاظموأمايخهانعميماستوكس

.مايخلاةرثكبذئمويترهتشاسينتنميقرشلابونجلا
نمبرقلاىلعناكمايخلاكلتعيماجمضعبنأحّجرملاو
بونجلايفًاليمرشعةسمخةياغىلعوةثيدحلاةنفدلت
ةفورعملايهاهنأشغربروتكدلاىأرو.سينتنميقرشلا
.توكتبمويلا

ٍشاَوَمٍرَقَبَوٍمَنَغَعَمًاضْيَأٌريِثَكٌفيِفَلْمُهَعَمَدِعَصَو«٣٨
.»ًاّدِجٍةَرِفاَو
١١:٤ددع

اننكلفيفللااذهامركذيملٌريِثَكٌفيِفَلْمُهَعَمَدِعَصَو
ينبلعجفيكتشيناكهنأىلعددعلارفسيقانفقو
يقبعمجهنأىلعكلذلدف)١١:٤ددع(نورمذتيليئارسإ
اوأراملنيدوهتملانييرصملانمهضعبلعلونييليئارسإلاعم
ةيغبمهعماوبرهنييليئارسإللمدخهضعبوتازجعملانم
نأانهركذلاقحتسياممو.نييرصملالالذإنمصالخلا
نمنييليئارسإلاجورخىلعمهمالكيفنييرصملانيفلؤملا
.سوسكهلانمنوريثكنييناربعلاعمجرخهنأاوركذرصم

لٱاوُزَبَخَو«٣٩
ْ

ٍةَّـلَمَزْبُخَْرصِمْنِمُهوُجَرْخَأيِذَّـلٱَنيِجَع
ْنَأاوُرِدْقَيَْملَوَْرصِمْنِماوُدِرُطْمَُّـهنَأل.ْرِمَتَْخيَْملَناَكْذِإ،ًاريِطَف
.»ًاداَزْمِهِسُفْنَألاوُعَنْصَيْمَلَف.اوُرَّـخَأَتَي

٣٣عو١١:١و٦:١ص

قيقدلانونجعيفكلذبرعلايتأيامًاريثكًاريِطَف
.ًاعيرسهنوزبخيو

يفاَهوُماَقَأيِتَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبُةَماَقِإاَّـمَأَوً«٤٠ َْرصِمِ
.»ةَنَسَنيِثَالَثَوٍةَئِمَعَبْرَأْتَناَكَف
٣:١٧ةيطالغو٧:٦لامعأو١٥:١٣نيوكت

َّـنَأًانيِقَيْمَلْعٱ«ةءوبنلااذهبلباقًةَنَسَنيِثَالَثَوٍةَئِمَعَبْرَأ
يفًابيِرَغُنوُكَيَسَكَلْسَن َهلْتَسْيَلٍضْرَأِ

ُ
رصمضرأيه(ْم

َهلَنوُدَبْعَتْسُيَو)ناعنكضرأال
ُ

َّـمُث.ٍةَنَسِةَئِمَعَبْرَأْمَُهنوُّلِذُيَفْم
َهلَنوُدَبْعَتْسُييِتَّـلٱُةَّـمُألٱ

َ
)١٤و١٥:١٣نيوكت(»اَهُنيِدَأاَنَأا

.ليمجلابيرقتلابةدملاانهتركُذف

هنَدْنِعَناَكَو٤١«٤١،٤٢ يف،ًةَنَسَنيِثَالَثَوٍةَئِمِعَبْرَأِةَياَِ ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
ِضْرَأْنِمْتَجَرَخِّـبَّـرلٱِداَنْجَأَعيَِمجَّـنَأ،ِهِنْيَعِمْوَي

ُحتٌةَلْيَلَيِه٤٢.َْرصِم
ْ

ِضْرَأْنِمْمُهاَّـيِإِهِجاَرْخِإلِّـبَّـرلِلُظَف
ُحت.ِّـبَّـرلِلَيِهُةَلْيَّـللٱِهِذٰه.َْرصِم

ْ
َليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمجْنِمُظَف

يف .»ْمِِهلاَيْجَأِ
١٦:٦ةينثت٥١عو٧:٤ص

يف ْنِمْتَجَرَخِّـبَّـرلٱِداَنْجَأَعيَِمجَّـنَأ،ِهِنْيَعِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
رشعسماخلامويلاكلذيفًاعيمجاوجرخيأَْرصِمِضْرَأ
مهضعبنأنكمينكلودحاوموييفاوجرخف.بيبأنم
تاقوأيفجرخمهضعبوًاحابصجرخمهضعبوًاليلجرخ
ىلإقيرطلانمةفلتخمتافاسمىلعاوناكوراهنلانمةفلتخم
.توكس

٥١ىلإ٤٣عحصفلايفمالك

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٤٣
ُ

لٱُةَضيِرَفِهِذٰه:َنوُراَهَوىَسو
ْ

ِ:حْصِف
.»ُهْنِمُلُكْأَيَالٍبيِرَغِنْبٱُّلُك
٨ىلإ١٦:١ةينثتو١٤ىلإ٩:١١ددعو٨ىلإ٢٣:٥نييوال

اهيليامعمةضيرفلاهذهنأحّجريِحْصِفْلٱُةَضيِرَفِهِذٰه
يفىسوملهللااهنلعأ)١٦-١٣:١ص(راكبألاسيدقتنم
:رومأةثالثاهيفو.توكس
.)٤٣ع(حصفلالكأنمنينوتخملاريغعنم.١
.)٤٩و٤٨ع(نيدوهتمللهلكأبحامسلا.٢
.)٤٦ع(مظعحصفلافورخنمرسكُيالنإ.٣

نتتخيونييليئارسإلاناميإنمؤيملنإٍبيِرَغِنْبٱُّلُك
.)٤٨ع(

َختٍةَّـضِفِبٍعاَتْبُمٍدْبَعُّلُكْنِكٰلَو«٤٤
ْ
.»ُهْنِمُلُكْأَيَّـمُثُهُنِت

١٣و١٧:١٢نيوكت

دلويدبعلكاونتخينأنييليئارسإلاىلعناكٍدْبَعُّلُك
رومألانمو.)١٧:١٣نيوكت(نماثلامويلايفمهتويبيف

ألَا
َ
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ناكاملكنوتخملادبعللناكهنأانهركذلاةقحتسملا
.ةينيدلاتازايتمالانمهديسل

.»هْنِمِنَالُكْأَيَالُريِجَألٱَوُليِزَّـنلٱ«٤٥
٢٢:١٠نييوال

.نيدلانعبيرغلاريجألايأُريِجَألٱ

يف٤٦«٥٠-٤٦ ُختَال.ُلَكْؤُيٍدِحاَوٍتْيَبِ
ْ

ِمْحَّـللٱَنِمْجِر
لٱَنِم

ْ
ُّلُك٤٧.ُهْنِماوُِرسْكَتَالًامْظَعَو،ٍجِراَخَىلِإِتْيَب

َعَنَصَوٌليِزَنَكَدْنِعَلَزَناَذِإَو٤٨.ُهَنوُعَنْصَيَليِئاَْرسِإِةَعاََمج
لَف،ِّـبَّـرلِلًاحْصِف

ْ
،ُهَعَنْصَيِلُمَّـدَقَتَيَّـمُث،ٍرَكَذُّلُكُهْنِمْنَتْخُي

٤٩.ُهْنِمُلُكْأَيَالَفَفَلْغَأُّلُكاَّـمَأَو.ِضْرَألٱِدوُلْوَمَكُنوُكَيَف
ِملٌةَدِحاَوٌةَعِيَرشُنوُكَت

َ
٥٠.ْمُكَنْيَبِلِزاَّـنلٱِليِزَّـنلِلَوِضْرَألٱِدوُلْو

.َنوُراَهَوىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجَلَعَفَف
.»اوُلَعَفاَذَكٰه
ددع٩:١٣ددعو٦ع٣٦و١٩:٣٣انحويو٩:١٢ددع
٣:٢٨ةيطالغو١٦و١٥:١٥و٩:١٤ددع٩:١٤

ءاضعألالماكهنووشياوناكفُهْنِماوُِرسْكَتَالًامْظَعَو
ةدحولاىلإةراشإكلذناكو.فارخلانمهريغفالخب
دحاولاحيسملادسجبهللاابنودحتيسسانلانأىلإًازمرو
.)٢٦-١٩:٣٣انحوي(

يفَناَكَو«٥١ لٱَكِلٰذِ
ْ

يِنَبَجَرْخَأَّـبَّـرلٱَّـنَأِهِنْيَعِمْوَي
.»ْمِهِداَنْجَأِبَسَحِبَْرصِمِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإ
٤١عو٦:٢٦ص٤١ع

حاحصألالوأةيآلاهذهنوكتنأبسانملانمناك
.اهلبقنيعبرألاوةيداحلاةيآلابةقلعتميهورشعثلاثلا

.)برلاركسعاوناكمهنألدانجألاباومس(ْمِهِداَنْجَأ

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ءادفلاةعيرشوراكبألاسيدقت

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
ُ

َّـلُك،ٍرْكِبَّـلُكِيلْسِّـدَق٢:ىَسو
لٱَنِمَوِساَّـنلٱَنِم،َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمٍمِحَرِحِتاَف

ْ
ُهَّـنِإِ.مِئاَهَب

.»ِيل
:٢٧نييوالو٣٤:١٩و٣٠و٢٢:٢٩صو١٥و١٣و١٢ع

اقولو١٥:١٩ةينثتو١٨:١٥و١٧و٨:١٦و٣:١٣ددعو٢٦
٢:٢٣

هيضتقيامىلعينبمبلطلااذهٍرْكِبَّـلُكِيلْسِّـدَق
ظفحونييرصملاراكبأبرضهللانإفلدعلاوميلسلالقعلا
مئاهبلاراكبأناكوهتمدخلنيزرفماوناكفنييليئارسإلاراكبأ
راكبأومهراكبأنمركبلكتقولاكلذنمناكفكلذك
هتمعنومهلهتمحربمهلًاريكذتكلذمهيلعبجوأوهلمهمئاهب
راكبألدبةرهاطلامئاهبلاومهمئاهبراكبألعجفمهيلع
مهناتخريشييذلانينوتخمللءادفًاضيأتناكاهنألمهمئاهب
.)١٨:١٦و٥١-٣:٤٠ددعرظنا(مهتراهطبوجوىلإ

لٱاَذٰهاوُرُكْذٱ:ِبْعَّـشلِلىَسوُمَلاَقَو«٣
ْ

ِهيِفيِذَّـلٱَمْوَي
لٱِتْيَبْنِمَْرصِمْنِمْمُتْجَرَخ

ْ
ُمُكَجَرْخَأٍةَّـيِوَقٍدَيِبُهَّـنِإَف،ِةَّـيِدوُبُع

.ٌ»ريَِمخُلَكْؤُيَالَو.اَنُهْنِمُّبَّـرلٱ
١٢:٨ص٦:١ص١٦:٣ةينثتو١٢:٤٢ص

:ةعبرأركذلارومأتناكَمْوَيْلٱاَذٰهاوُرُكْذٱ
.ةيسايسلاةنسلالوأريغةينيدلاةنسلالوأنوك.١
.حصفلاةّنُس.٢
.ريطفلامايأةعبس.٣
لاؤسنمكلذنعةرورضلابجتنياموءادفلاةمدقت.٤

.)١٥و١٤ع(ةلعلانعمهدالوأ

لَا«٤
ْ

يفَنوُجِراَخْمُتْنَأَمْوَي .»َبيِبَأِرْهَشِ
١٦:١ةينثتو٣٤:١٨و٢٣:١٥ص

ةرضخلاوأءارضخلاعرزلالبانسبيبأىنعمَبيِبَأِرْهَش
ةلبنسرهشبيبأناكو.)ةيبرعلايفبألانمبرقيوهف(
.ضرألاةرضخددجتولبانستاذاهريصميأةطنحلا
يقبو.يعيبرلالادتعالايلييذلاردبلامويهلوأناكو
ناسينهنومسينويلبابلاناكو.لبابءالجىلإبيبأهمسا
.)٣:٧ريتسأو٢:١ايمحن(كاذىلعمسالااذهبلغف

لٱَضْرَأُّبَّـرلٱَكَلَخْدَأىَتَمُنوُكَيَو«٥
ْ

حلٱَوَنيِّـيِناَعْنَك
ْ
َنيِّـيِّـثِ

حلٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَو
ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
ْنَأَكِئاَبآلَفَلَحيِتَّـلٱَنيِّـيِسوُبَي

خلٱِهِذٰهُعَنْصَتَكَّـنَأ،ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتًاضْرَأ،َكَيِطْعُي
ْ
َةَمْدِ

يف .»ِرْهَّـشلٱاَذٰهِ
٢٦و١٢:٢٥ص٦:٨ص٣:٨ص

ألَا
َ
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ناعنكضرألئابقتناكخلاَنيِّـيِّـثِْحلٱَوَنيِّـيِناَعْنَكْلٱ
نويزرفلاامهنانتيقابلاناتليبقلاوانهاهنمًاسمخركذًاعبس
ناكو.نأشلاتاوذنمانوكتملامهنأرهاظلاونويسجرجلاو
اوناكاذهلونويرومألاونويثحلاونويناعنكلالئابقلاكلترهشأ
نورقةدعىلإجورخلانمزنمنويثحلاناكو.ًالوأنوركذُي
١٠:٢٩كولم١و١:٤عوشيرظنا(ًادجةيوقةمأهدعب
.)٧:٦كولم٢و

.)٣:٨صريسفترظنا(ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتًاضْرَأ
نموةيآلاهذهنمشيلاكجتنتساَةَمْدِْخلٱِهِذٰهُعَنْصَت

نأقـبـاسـلاحـاحـصألانـمنـيرشـعـلاوةـسـماخلاـةيآلا
نأدعبالإًالعفحصفلاظفحباوفلكيملنييليئارسإلا
الإكلذلبقحصفلااوظفحيملمهنإو.ناعنكضرأاوكلم
يفعوشيرمأبيناثلاوءانيسةيربيفىسومرمأبلوألانيترم
.)١١و٥:١٠عوشيو٥-٩:١ددع(احيرألهسيفلاجلجلا

يفَوًاريِطَفُلُكْأَتٍماَّـيَأَةَعْبَس٦«٨-٦ لٱِ
ْ

ٌديِعِعِباَّـسلٱِمْوَي
،ٌرِمَتُْخمَكَدْنِعىَرُيَالَو،ِماَّـيَألٱَةَعْبَّـسلٱُلَكْؤُيٌريِطَف٧.ِّـبَّـرلِل
يفٌريَِمخَكَدْنِعىَرُيَالَو ُختَو٨.َكِموُُختِعيَِمجِ

ْ
يفَكَنْبٱُِرب ِ

لٱَكِلٰذ
ْ

يِنَجَرْخَأَنيِحُّبَّـرلٱَّـَيلِإَعَنَصاَمِلْجَأْنِم:ًالِئاَقِمْوَي
.»َْرصِمْنِم

١٤عو٢٧و١٢:٢٦ص١٢:١٩ص١٦و١٢:١٥ص

لافتحالانإف)١٢:١٦ص(يفامباذهلباقِّـبَّـرلِلٌديِع
نيرشعلاويداحلامويلاوهوعباسلامويلايفناكنأشلااذ
.رمحألارحبلاهيفاوزاجمهنألكلذكناكوبيبأنم

َْنيَبًاراَكْذَتَو،َكِدَيَىلَعًةَمَالَعَكَلُنوُكَيَو٩«٩،١٠
يفِّـبَّـرلٱُةَعِيَرشَنوُكَتِل،َكْيَنْيَع َكَجَرْخَأٍةَّـيِوَقٍدَيِبُهَّـنَأل.َكِمَفِ
لٱِهِذٰهُظَفْحَتَف١٠.َْرصِمْنِمُّبَّـرلٱ

ْ
يفَةَضيِرَف ٍةَنَسْنِماَهِتْقَوِ

.»ٍةَنَسَىلِإ
١١:١٨و٦:٨ةينثتو١٥:٣٩ددعو١٦عو١٢:١٤ص
٢٣:٥ىّتمو٢٢:٢٤ايمرإو٤٩:١٦ءايعشإو١:٩لاثمأو

٤٣و٢٤و١٢:١٤ص

امَكْيَنْيَعَْنيَبًاراَكْذَتَو،َكِدَيَىلَعًةَمَالَعَكَلُنوُكَيَو
تناكوجورخلامايأذنمبئاصعلانوسبليدوهيلائتف
.حصفلاتايآىلعةينثتلارفسيفلصُفامىلعلمتشت
قرلانمةليوطًاددقتناكاهنأاهرمأنمفرُعيذلاو
١٠-١٣:٢جورخ(يفاميهوةيحصفلاتايآلااهيفًابوتكم
اهيطدعباهنوطبرياوناكو.)٢١-١١:١٣و٩-٦:٤ةينثتو
ىرسيلاغاسرألايفاهنوطبريوةريغصبلعيفاهنوعضيو
دنعكلذهبشيامفرُعدقو.ةالصلادنعهابجلاىلعو

ىسومنأبمهضعبضرتعاكلذنمو.نييرصملاءامدق
نأبضارتعالااذهعفدو.نييرصملاتافارخنمكلذذخأ
الةلطابلاةيرحسلامئامتلاوزارحألانولمحياوناكنييرصملا
ناكهنأىلع.نيرمألانيبناتشفهناسحإلًاراكذتهللامالك
ىلعالمهبولقيفهللاةعيرشاولمحينأنييليئارسإلاىلع
.)١١:١٨ةينثت(مههابجومهمصاعمدرجم

لٱَضْرَأُّبَّـرلٱَكَلَخْدَأىَتَمُنوُكَيَو«١١
ْ

اَمَكَنيِّـيِناَعْنَك
.»اَهاَّـيِإَكاَطْعَأَوَكِئاَبآلَوَكَلَفَلَح
٥ع

نييناعنكلاىلإنيطسلفضرأتبسُنَنيِّـيِناَعْنَكْلٱَضْرَأ
مهبسنّومسلامإومهريغماقمىلعمهماقمّومسلامإ
نيوكت(ًامئادنييناعنكلاضرأبتيمُسو.)١٠:١٥نيوكت(

.)١٣:١٢و١٢:٥و١١:٣١

ِجاَتِنْنِمٍرْكِبَّـلُكَو،ٍمِحَرِحِتاَفَّـلُكِّـبَّـرلِلُمِّـدَقُتَكَّـنَأ«١٢
لٱ
ْ
.»ِّـبَّـرلِلُروُكُّذلٱ.َكَلُنوُكَتيِتَّـلٱِمِئاَهَب
٢ع

لصألامهضعبمجرتوٍمِحَرِحِتاَفَّـلُكِّـبَّـرلِلُمِّـدَقُتَكَّـنَأ
ىنعمو.»ًامحرحتفييذلالكبرللزرفتتنأيذلا«هلوقب
اليكلعيطقلانعهلزعينأنيرسفملادحألاقامىلعكلذ

يذلاو«ةيناربعلايفامىلعةرابعلاو.سَّـدقملاريغبطلتخي
ماعطلالعجوعمجلاريبصتلاو»برللمحررطافلكهّربصت

لكهلمدقتوأبرللزرفتكلذىنعممزالو.ةدحاوةربص
.ركب

ِهِدْفَتَْملْنِإَو.ٍةاَشِبِهيِدْفَتٍراَِمحِرْكِبَّـلُكَّـنِكٰلَو«١٣
.»ِهيِدْفَتَكِدَالْوَأْنِمٍناَسْنِإِرْكِبُّلُكَو.ُهَقُنُعُِرسْكَتَف

:٣ددع١٦و١٨:١٤ددعو٢٧:٣٧نييوالو٣٤:٢٠ص
١٦و١٨:١٥و٤٧و٤٦

نييليئارسإلانأركذيملهنأانههلهبتنُياممٍرَاِمحِرْكِبَّـلُك
ملنكلونويرصملاهفرعاممتناكليخلانإف.ًاليخاونتقا
سرفنييليئارسإلادنعنكيملو.ءاربكلاوكولملاالإاهنتقي
لمحلامئاهبرثكأتناكومهدنعةرفاوتناكريمحلانكلو
اولمحينأاورطضافرهظامىلعلامجمهلنكيملمهنأل
.ريمحلاىلعمهتعتمأرئاسومهمايخ

ناكو.ةرهاطلاتاناويحلانمسيلرامحلانألِهيِدْفَت
رامحلانألهبحاصّرساممفورخلاانهيهوةاشبهءادف
.نأضلاريغصنمنمثأ

ألَا
َ
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بقاعُينأةمألكيفةداعلاُهَقُنُعُِرسْكَتَفِهِدْفَتَْملْنِإَو
.هللاهيلعضورفملامدقينأىبأينملك

راصنأىلإاذهناكِهيِدْفَتَكِدَالْوَأْنِمٍناَسْنِإِرْكِبُّلُك
ناكفسادقألاةمدخلاراكبألانمًالدبيوالطبسةنهكلا
ةنهكلااوطعينأبمهءانبأاودفينأليئارسإطابسأرئاسىلع
.)١٦و١٨:١٥و٤٥-٣:٤٠ددع(مهئانبأنعلقاوشةسمخ

ُلوُقَت؟اَذٰهاَم:ًادَغَكُنْبٱَكَلَأَسىَتَمُنوُكَيَو١٤«١٤،١٥
لٱِتْيَبْنِمَْرصِمْنِمُّبَّـرلٱاَنَجَرْخَأٍةَّـيِوَقٍدَيِب:ُهَل

ْ
١٥.ِةَّـيِدوُبُع

طِإْنَعُنْوَعْرِفىَّـسَقَتاَّـَملَناَكَو
ْ

ٍرْكِبَّـلُكَلَتَقَّـبَّـرلٱَّـنَأاَنِقَال
يف لٱِرْكِبَىلِإِساَّـنلٱِرْكِبْنِم،َْرصِمِضْرَأِ

ْ
اَنَأَكِلٰذِلِ.مِئاَهَب

ْنِمٍرْكِبَّـلُكيِدْفَأَو،ٍمِحَرِحِتاَفِّـلُكْنِمَروُكُّذلٱِّـبَّـرلِلُحَبْذَأ
.»يِدَالْوَأ

:١٢ص٣ع٢١و٤:٦عوشيو٦:٢٠ةينثتو١٢:٢٦ص
٢٩

ضرُفهلجأليذلارمألانايبنيتيآلانيتاهيفام(
.)حصفلا

ُهَّـنَأل.َكْيَنْيَعَْنيَبًةَباَصِعَوَكِدَيَىلَعًةَمَالَعُنوُكَيَف«١٦
.»َْرصِمْنِمُّبَّـرلٱاَنَجَرْخَأٍةَّـيِوَقٍدَيِب
٩ع

ةباصعلاتيّمُس.)٩عريسفترظنا(خلاًةَمَالَعُنوُكَيَف
ةينثتلارفسيفتيمُسو»تُفطوط«ةيآلاهذهيفةيناربعلايف

وأةباصعامهنملكىنعمناحّجرملاو»نِلفط«ينادلكلا
.طابر

رفسلاةهجبهللاةيانع

طَأاَّـَملَناَكَو«١٧
ْ

يفْمِهِدَْهيَْملَهللاٱَّـنَأَبْعَّـشلٱُنْوَعْرِفَقَل ِ
لٱِضْرَأِقيِرَط

ْ
َّـالَئِل:َلاَقَهللاٱَّـنَأل،ٌةَبيِرَقاََّـهنَأَعَمَنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»َْرصِمَىلِإاوُعِجْرَيَوًابْرَحاْوَأَراَذِإُبْعَّـشلٱَمَدْنَي
١٧:١٦ةينثت٤ىلإ١٤:١ددعو١٢و١٤:١١ص

يفْمِهِدَْهيَْملَهللاٱَّـنَأ مالكلاَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِضْرَأِقيِرَطِ
نمضرتعمةرشعةعساتلاةيآلارخآىلإةيآلاهذهلوأنم
رفسلوأناكو.)١٢:٤٢ص(نمهلوأضرتعممالك
وأسينتةنيدمنمناعنكىلإرصمنمنييليئارسإلا
.رمحألارحبلانمةبرقمىلعاتلذلايقرشيفسيسمعر
اهلهسأوقرطلارصخأنأهلرهظامىلعىأرىسومنإف
ىلإسينتنمئطاشلاةرواجملاقيرطلانييليئارسإلاىلع

نالقسعفةزغىلإهذهنموارولوكونيرىلإاهنمومويسليب
هذهةفاسمتناكو.نيينيسطلفلاندمتاهمأدودشأف
رشعةعبرأباهعطقنكميوليميتئمىلعديزتالقيرطلا
دريملهللانإانلققيرطلاهذهاوكلسيملاذاملليقنإف.ًاموي
اوأراذإبعشلامدنيالئل«هلوقيفتنّيُبدريملهنأةلعو
تناكنيطسلفنأمولعملانمو.»رصمىلإاوعجريوًابرح
ركذُيملنإوبرحلالاطبأنماهلاجروةنيصحةيوقًادالب
نيليلقءامسأىوساهيفركذُيملهنإفةيرصملاراثآلايفكلذ
.اهممأوةيروسدارفأنم

»ةبيرقاهنأل«لمتحييناربعلالصألاوٌةَبيِرَقاََّـهنَأَعَم
هللانأوهمهضعبهحّجريذلاوهواذهىلعىنعملانوكيف
.ةديعبقيرطيفمهداقفةبيرقاهنأل...مهدهيمل

نييرصملاةيقبمهنوينيطسلفلاناكنإًابْرَحاْوَأَراَذِإ
اوناكمهنأنمدبالفمهضعبلاقامىلعاتاسربلابنيفورعملا
مكحنفققحمريغكلذنكلو.برحلاطبأمهنأبنيروهشم
عوشيرصعيفاهلناكو.نأشتاذةيروسلئابقمهنأب

نورقعوتجودودشأونالقسعوةزغةعينمنوصحةسمخ
ةاضقلامايأيفميظعمسااهلناكو.)١٣:٣عوشي(
ًاموقاونوكيملامنوكيالاذهومهمسابنيطسلفتيمُسو
نييليئارسإلانأيفبيرالو.ةوقلاوةمظعلابنيروهشم
لذلااوداتعادقنورقةعبرأاودبعُتسانأدعباوناك
اذإفنيينيطسلفلاةارابمنعنيزجاعءافعضراسكنالاو
ىلإاوعجرواومزهنانيينيطسلفلانيبومهنيببرحلاتظتلا
.رصم

يفَبْعَّـشلٱُهللاٱَراَدَأَف«١٨ َدِعَصَو.ٍفوُسِرْحَبِةَّـيِّـرَبِقيِرَطِ
.»َْرصِمِضْرَأْنِمَنيِزِّـهَجَتُمَليِئاَْرسِإوُنَب

٧:١١ةاضقو١:١٤عوشي١٠ىلإ٣٣:٦ددعو١٤:٢ص

يفةميقتسملاقيرطلايفمهدوقيمليأَبْعَّـشلٱُهللاٱَراَدَأَف
مهداقلبةزغوارولوكونيرىلإسينوبرسةريحبءارومويسليب
ربعىلإءانيسةيربورمحألارحبلاقيرطةينحنمقيرطيف

اذهو.ناعنكىلإندرألااوعطقفنييرومألاضرأندرألا
رمحألارحبلابدارأنيوكتلارفسبتاكنأشغربلوقلفانم
كلتمهعطقدعبًابونجارواسمهنإوسينوبرسةريحب
.ةريحبلا

يفوَْرصِمِضْرَأْنِمَنيِزِّـهَجَتُمَليِئاَْرسِإوُنَبَدِعَصَو
هذهيفنويوغللافلتخاو»ميشمح«اودعصيناربعلالصألا
»برحللنيدعتسم«اهانعمنأمهضعبىأرفًاريثكةظفللا
بهاذملانمو.كلذريغمهريغو»ناعجش«اهنأمهضعبو
وهو»سيمخ«يأ»شمح«عمج»ميشمح«نأانهةقفاوملا
ةرسيملاوةنميملاوبلقلاوةمدقملاقرِفسمخهنأل(شيجلا

ألَا
َ
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نيئيهتماودعصمهنأيبرعلالصألايفامىلعو(.)ةقاسلاو
مهنإ«نيرسفملاريهاشمدحالاقو.)ًاقلطمنيدعتسمو

ةقفاوملاةمجرتللقفاوماذهو(.»ركاسعلاكنيبترتماودعص
ةرابعلامجرتتحّجرملاىلعونييليئارسإلالاحوةصقلاقايسل
.)ًاشويجرصمنمليئارسإونبدعصواذكه

ِدَقَناَكُهَّـنَأل،ُهَعَمَفُسوُيَماَظِعىَسوُمَذَخَأَو«١٩
لَحِبَليِئاَْرسِإيِنَبَفَلْحَتْسٱ

ْ
ْمُكُدِقَتْفَيَسَهللاٱَّـنِإ:ًالِئاَقٍف

.»ْمُكَعَماَنُهْنِميِماَظِعَنوُدِعْصُتَف
٧:١٦لامعأو٢٤:٣٢عوشيو٥٠:٢٥نيوكت

فسويدسجناكُهَعَمَفُسوُيَماَظِعىَسوُمَذَخَأَو
ىصوأدقناكو)٥٠:٢٦نيوكت(نييرصملاةداعىلعًاطنحم
.)٥٠:٢٥نيوكت(ناعنكضرأىلإهرثألقنُينأ

ريسلافانئتسا

يفاوُلَزَنَوَتوُّكُسْنِماوُلََحتْرٱَو«٢٠ يفَماَثيِإِ ِفَرَطِ
لٱ
ْ

.»ِةَّـيِّـَرب
٣٣:٦ددع

يفاوُلَزَنَوَتوُّكُسْنِماوُلََحتْرٱ عقومققحتيملَماَثيِإِ
بونجلاىلعاناكامهنأحّجرملاوماثيإعقومالوتوكس

تناكامبرو.ةحلاملاتاريحبلانيبواهنيبسينتنميقرشلا
سينتنمًاليمرشعةسمخةياغىلعةنفدلتبرقتوكس
روتكدلاىأرو.ةيربلامختىلعةيليعامسإلابرقماثيإو
ءاخلانألديعبيأروهوةيرصملاماتيخيهماثيإنأشغرب
)ماتياوأ(ماثيإىنعمو.ًافلاةيناربعلايفلوحتتنأدعبي
اهنودبعينويرصملاناكوسمشلالكيهوهومتوأماتتيب
.رخُأعضاوموموثافوسيلوبوليهيفاتلذلايف

يفًاراََهنْمُهَماَمَأُريِسَيُّبَّـرلٱَناَكَو«٢١ ٍباَحَسِدوُمَعِ
يفْمَُهيِدْهَيِل يفًالْيَلَوِ،قيِرَّـطلٱِ َهلَءِيضُيِلٍراَنِدوُمَعِ

ُ
ْيَكِلْم

.»ًالْيَلَوًاراََهناوُشْمَي
١٤:١٤و١٠:٣٤و٩:١٥ددعو٤٠:٣٨و٢٤و١٤:١٩ص
٩٩:٧و٧٨:١٤رومزمو١٩و٩:١٢ايمحنو١:٣٣ةينثتو
١٠:١سوثنروكاو٤:٥ءايعشإو١٠٥:٣٩و

نأ١٩و١٨عيفبتاكلانابأْمُهَماَمَأُريِسَيُّبَّـرلٱَناَكَو
مامأراسهنإف.مهداقفيكانهحضوأوبعشلاداقهللا
سيسمعرنمكلذكراسهنأحّجرملاوتوكسنمبعشلا
ناكو.ًاليلرانلاكوًاراهنناخدلاكرهظيناكدومعةيآب

اوناكوليللانمًاءزجوراهنلانمًاءزجهنوعبتينويليئارسإلا
)٣٨-٤٠:٣٦ص(راسىتمنوريسيوفقيثيحنولزني
نيتمالعامهنوذختيداوقلاناكنيذللارانلاوناخدلاهبشأف
دئاقةلزنمبهللاناكف.نوخرؤملادافأامىلعشويجلامامأ
.ةزجعمناكهلمعنكلنييليئارسإلل

.)٣٣:٤٩ددع(يفًاليلبعشلارفسركُذًالْيَل

ْنِمًالْيَلِراَّـنلٱُدوُمَعَوًاراََهنِباَحَّـسلٱُدوُمَعَْحْربَيَْمل«٢٢
.»ِبْعَّـشلٱِماَمَأ

.)٩:١٦ددعو٤٠:٣٨صيفامباذهلباق(ْحَْربَيَْمل
.)٣٣:٤٩ددع(ميطشلبآيفمهنعتراوتةباحسلالعلو

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

رمحألارحبلازايتجاونوعرفعابتا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
ُ

لَك٢:ىَسو
ِّـ

ْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبْم
حلٱِمَفَماَمَأاوُلِزْنَيَواوُعِجْرَي

ْ
لٱَوَلَدَْجمَْنيَبِثُوريِ

ْ
َلْعَبَماَمَأِرْحَب

لٱَدْنِعَنوُلِزْنَتُهَلِباَقُم.َنوُفَص
ْ
.»ِرْحَب

٤٦:١٤و٤٤:١ايمرإ٨و٣٣:٧ددع١٣:١٨ص
٣٠:٦و٢٩:١٠لايقزحو

ريسةهجتناكاوُعِجْرَيْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبْمِّـلَك
ةيربلامختاوغلبفًابيرقتيقرشلابونجلاذئنيحنييليئارسإلا
اولصوولف.ةحلاملاتاريحبلاسأربرق)١٣:٢٠ص(
ماثيإةيربىلإرصمنمريسملامهبىدألةهجلاكلتيفريسلا
ىلعةحلاملاتاريحبلاتناكو.ألكالوهيفءامالًارفقاوغلبف
.مهلامشىلعتراصفعوجرلابمهرمأهللانكلومهنيمي

هذهامفرعُيملَنوُفَصَلْعَب...َلَدَْجم...ِثوُريِْحلٱِمَف
نأشتاذريغةيرصمىرقوأًاندمتناكاهلعلونكامألا
.ةيبرغلائطاوشلاىلعسيوسلاجيلخنمةبرقمىلع
ةيفارغجلايفثروحيفوأرحيفثوريحلامفنمبرقيو
ةنيدمتناكوةيرصملالتكملدجمتناكامبروةيرصملا
يفكشالومويسليبنمبرقلاىلعكلذكاهمساةيرصم
تناكنوفصلعبنأحجرملاو.ةيآلاهذهيفدصقُتملاهنأ
مهلناكو.لعبلاةدبعكلذباهامسنييماسلانكاسمنم
.لزانملانمريثكرصميقرشيف

ىأرفرحبلااذهةقيقحيفنورسفملافلتخاِرْحَبْلٱَدْنِع
ركذقبسيملهنأبهيلعضرتعُيوطسوتملارحبلاهنأشغرب

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٦٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ملهيفركُذاملوةيآلاهذهىلإجورخلارفسلوأنمرحبلااذهل
نيطسلفرحبليقفةفاضإلابدّيُقلبًاقلطمرحبلابركذُي
دهعللهيفلأفرمحألارحبلاهنأرهاظلاو.)٢٣:٣١ص(
نأكلذديؤيو.)١٣:١٨ص(يفهركذقبسدقيركذلا
يقرشلابونجلانماوفرحنينأيضتقيرحبلااذهمهغولب
.رصمدودحىلعاوقبيفبونجلاىلإ

يفَنوُكِبَتْرُمْمُه:َليِئاَْرسِإيِنَبْنَعُنْوَعْرِفُلوُقَيَف«٣ ِ
لٱِمِهْيَلَعَقَلْغَتْسٱِدَق.ِضْرَألٱ

ْ
.»ُرْفَق

يفَنوُكِبَتْرُم .)٣:١٥ريتسأيفامباذهلباق(ِضْرَألٱِ
تاريحبلاريصمومهعوجرنمهملعيامللكلنوعرفلوقيس

يتلاةهجلايفمهنيميىلعتناكنأدعبمهلامشىلعةحلاملا
.رمحألارحبلاىلإًاعيرسمهبيدؤت

لَقُدِّـدَشُأَو٤«٤،٥
ْ

.ْمُهَءاَرَوىَعْسَيىَّـتَحَنْوَعْرِفَب
ملٱُفِرْعَيَو،ِهِشْيَجِعيِمَجِبَوَنْوَعْرِفِبُدَّـجَمَتَأَف

ْ
اَنَأِّـينَأَنوُّيِْرصِ

َبْعَّـشلٱَّـنَأَْرصِمُكِلَمَِربْخُأاَّـمَلَف٥.اَذَكٰهاوُلَعَفَف.ُّبَّـرلٱ
لَقََّـريَغَت،َبَرَهْدَق

ْ
:اوُلاَقَف.ِبْعَّـشلٱَىلَعِهِديِبَعَوَنْوَعْرِفُب

لَعَفاَذاَم
ْ

طَأىَّـتَحاَن
ْ

.»؟اَنِتَمْدِخْنِمَليِئاَْرسِإاَنْقَل
٢٣و٣٨:٢٢لايقزحو١٨و١٧عو٩:١٦ص١٤:٢١ص
١٠٥:٢٥رومزم٧:٥ص٢٣و٢٢و٩:١٧ةيمورو

نأيفبيرالِبْعَّـشلٱَىلَعِهِديِبَعَوَنْوَعْرِفُبْلَقََّـريَغَت
رصميقرشاوكرتمهنإفنييليئارسإلاريسرثأىلعأدتباريغتلا
اهبنيرخسماوناكيتلاةيكلملالامعألالكتفقووًاغارف
لابىلعرطخيملو.ةيعانصلاوةيراجتلارومألالكتشوشتف
تسليحرىلعبترتيامنييليئارسإلاليحرلبقنييرصملا
نمنييرصملانأيفكشالفنارسخلانملماعفلأةئم
ليحرىلعًاميظعًامدناومدنهنودامىلإنوعرف
.مهنعنييليئارسإلا

.»ُهَعَمُهَمْوَقَذَخَأَوُهَتَبَكْرَمَّـدَشَف«٦

سيسمعردهعنمنويرصملاكولملاناكُهَتَبَكْرَمَّـدَشَف
دحاولاناكو.ًابلاغبرحلاىلإشويجلانودوقينيذلامه
ةبكرملاقئاسىوسهبحصيالوهتبكرمىلعلقتسيمهنم
اهدعأ»اهدش«هلوقىنعمو.نيسرفهتبكرميرُجيامناكو
.بوكرلل

َْرصِمِتاَبَكْرَمَرِئاَسَوٍةَبَخَتْنُمٍةَبَكْرَمِةَئِمَّـتِسَذَخَأَو«٧
.»اَهِعيَِمجَىلَعًةَّـيِبَكْرَمًادوُنُجَو

١٥:٤ص

يفنييرصملادمتعُمّلجناكٍةَبَخَتْنُمٍةَبَكْرَمِةَئِمَّـتِس
امف.ةرشعةنماثلاةلودلاةأشنذنمتابكرملاىلعبرحلا
حّجرملاو(سيرتسوسلناكهنأسلوكيسسرودويدهبأبنأ
كلذيفنأرهاظلاوةبكرم٢٧٠٠٠)يناثلاسيسمعرهنأ
نإنوثدحملانوخرؤملاهيلععمجأيذلاو.ةغلابملانمًائيش
ناكو٣٩٤٠ةدحاوةعقاولتدعُأيتلاتابكرملاددعرثكأ
ىلعنييروشألاكلمةبراحميففالحألاهبىتأامماهنمريثك
نيينيطسلفلاتابكرمنالوألاليئومصرفسيفءاجهنأ
نمعقوًاطلغددعلااذهيفنإمهضعبلاقو٣٠٠٠٠تناك
.نييثحلاشيجمظعأنإنلعأميدقلاخيراتلانإفخسانلا
نإركذف٣٥٠٠هتابكرمتناكيناثلاسيسمعربراحيذلا
.ةحجرملاةلوقعملارومألانمةبكرمةئمتسذخأنوعرف
سرجلاتابكرمتابكرملاكلتةلمجنمناكهنإحجرملاو
نإلوقنانهو.نيرسفملاضعبنعًالوقنمىهتنا(.يكلملا
ىلإهقدصيالامةبسنىلإةعرسلاداتعانيرسفملاضعب
نكممليئومصرفسيفروكذملاددعلانأىلعخاسنلاطلغ
هنأىلعلمحيالذاملهناكمإمدعضرفىلعو.ةداعوًالقع
ةيناربعلايفعقيامًاريثكاذهلثموةرثكلادرجمهبدارأ
النيحيفتاوبردهشملايفسانلاناكلاقُيفةيبرعلاو
نيريثكاوناكمهنأديريلئاقلانأكففالآةعضبىلعنوديزي
نمرسفملاهبىتأامهنأىلع.كلذىلعسقوتاوبرمهنأك
نوكو.ددعلاكلذيفنىلعهيفليلدالنيخرؤملالاوقأ
ىلإةريثكتناكتابكرملانأمهفُيةئمتسةبختنملاتابكرملا
بختنُيامًاريثكفريثكنمليلقبختنملانإف.ديعبدح
.)لمأتفرثكأوأفلأنمةرشع

تابكرمرئاسنمبختنملاويأَْرصِمِتاَبَكْرَمَرِئاَسَو
.تائمتناكاهلعلوىلفسلارصم

اهنملكىلعناكيأاَهِعيَِمجَىلَعًةَّـيِبَكْرَمًادوُنُجَو
.نوبراحمدونج

لَقُّبَّـرلٱَدَّـدَشَو«٨
ْ

ىَعَسىَّـتَحَْرصِمِكِلَمَنْوَعْرِفَب
.»ٍةَعيِفَرٍدَيِبَنوُجِراَخَليِئاَْرسِإوُنَبَو،َليِئاَْرسِإيِنَبَءاَرَو
٣٣:٣ددعو٩و١٣:٢و٦:١ص٤ع

مهولأسينييرصملاتلعجةميظعةوقبيأٍةَعيِفَرٍدَيِب
.قالطنالا

ألَا
َ
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ملٱىَعَسَف«٩
ْ
ِلْيَخُعيَِمج.ْمُهوُكَرْدَأَوْمُهَءاَرَوَنوُّيِْرصِ

لٱَدْنِعَنوُلِزاَنْمُهَوِهِشْيَجَوِهِناَسْرُفَوَنْوَعْرِفِتاَبَكْرَم
ْ
َدْنِعِرْحَب

حلٱِمَف
ْ
.»َنوُفَصَلْعَبَماَمَأِثُوريِ
٢٤:٦عوشيو١٥:٩ص

اهذخأواهبختنايتلاَنْوَعْرِفِتاَبَكْرَمِلْيَخُعيَِمج
.ذئموي

ىنعموهامكةلايخلاانهناسرفلابدوصقملاامِهِناَسْرُفَو
قايسنمنظيامكتابكرملااوبكارمأيقيقحلاةملكلا
رافسأنمرفسلااذهريغيفةلايخلاىنعُتهنإفثيدحلا
يفليخلانوطتمياوناكنييرصملانأركذيملو.هللاباتك
.ليخلانومدختسياوناكمهنأركُذامًاريثكهنأىلعبرحلا
ناكهنأسولوكيسسورودويدخيراتيفءاجاممو
يفركُذو.ةبكرم٢٧٠٠٠عمًاسراف٢٤٠٠٠سيرتسوسل
َميِلَشُروُأَىلَعَْرصِمُكِلَمُقَشيِشَدِعَص«هنأيحولاباتك
لَأِبَّـبَّـرلٱاوُناَخْمَُّـهنَأل

ْ
لَأَنيِّـتِسَوٍةَبَكْرَمْيَتَئِمَوٍف

ْ
»ٍسِراَفَف

شيجسيسامالناهنأستودوريهركذو)٣و١٢:٢مايأ٢(
نمءزجناسرفلاةيداعلاةيرصملاموسرلايفو.ناسرفلانم
البناجأموسرلانمرهظاميفناسرفلانكلشيجلا
ىسومةمينرتيفوانلقو(.مهضعبنظامىلعنويرصم
يفامهحرطهبكاروسرفلا«ةثداحلاهذهيفليئارسإينبو
دوصقملانأىلعحيرصصناذهو)١٥:١ص(»رحبلا
.)ةقيقحليخلاوبكارناسرفلاب

قشيششيجكنوعرفشيجناك.ةاشملايأِهِشْيَجَو
.)١٢:٣مايأ٢(نويبكرملاوةاشملاوناسرفلاماسقأةثالث

اَذِإَوْمَُهنوُيُعَليِئاَْرسِإوُنَبَعَفَرُنْوَعْرِفََبَرتْقٱاَّـمَلَف«١٠
ملٱ
ْ
َليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصَو.ًاّدِجاوُعِزَفَف،ْمُهَءاَرَوَنوُلِحاَرَنوُّيِْرصِ
.»ِّـبَّـرلٱَىلِإ
١٠٧:٦و٣٤:١٧رومزمو٩:٩ايمحنو٢٤:٧عوشي

لجرفلأةئمتسفاخفيكليقنإًاّدِجاوُعِزَفَف
ىلعمهلكمهونوعرفدونجنممهعبتنممنييليئارسإلانم
نييليئارسإلااوعبتنيذلابهو٤١٠٠٠٠ستودوريهلاقام

نييليئارسإلانإانلق.ًادحاوةتسلافاخيلهفمهنم١٠٠٠٠٠
البيألزعأمهرثكأوبرحلانيداتعمريغنيلذماوناك
يفنيبردتم)نيحلستميأ(ًةامكنويرصملاناكوحالس

ًافلأنيعبرأوةعبسنأانهركذننأنسحيو.ةيرصملابرحلا
نمفلأفلأنمرثكأةنمزألاضعبيفاوبلغنانويلانم
.سرفلادونج

النأنويليئارسإلافرعِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرص
.هلثممصاعالوهوهيىوسأجلم

ِملاوُلاَقَو«١١
ُ

يفٌروُبُقْتَسْيَلُهَّـنَألْلَه:ىَسو اَنَتْذَخَأَْرصِمِ
يفَتوُمَنِل لٱِ

ْ
ْنِماَنَتْجَرْخَأىَّـتَحاَنِبَتْعَنَصاَذاَم؟ِةَّـيِّـَرب

.»؟َْرصِم
١٠٦:٧رومزم

يفٌروُبُقْتَسْيَلُهَّـنَألْلَه فوخلاةجيتنرمذتلااذهَْرصِمِ
.)رهاظهانعمو(ناميإلافعضو

لٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ«١٢
ْ

يفِهِبَكاَنْمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَك َْرصِمِ
ملٱَمِدْخَنَفاَّـنَعَّـفُك:َنيِلِئاَق

ْ
َمِدْخَنْنَأاَنَلٌْريَخُهَّـنَأل،َنيِّـيِْرصِ

ملٱ
ْ
يفَتوُمَنْنَأْنِمَنيِّـيِْرصِ لٱِ

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

٦:٩و٥:٢١ص

ناكخلاِهِبَكاَنْمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَكْلٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ
مهنكل)٦:٩ص(ىسومىلإاوغصينأاوبأدقنويليئارسإلا
هيلعمهرمذتناكف.هيلعمزعامباوملسوًابلاغهلاوعمس
نأةيرشبلاةعيبطلاصلاوخنمنكلو.لدعللًايفانمانه
.لزاونلاورطخلانامزيفكلذلثمبكترت

اوُفِق.اوُفاََختَال:ِبْعَّـشلِلىَسوُمَلاَقَف١٣«١٣،١٤
لٱُمُكَلُهُعَنْصَييِذَّـلٱِّـبَّـرلٱَصَالَخاوُرُظْنٱَو

ْ
اَمَكُهَّـنِإَف.َمْوَي

ملٱُمُتْيَأَر
ْ
لٱَنيِّـيِْرصِ

ْ
١٤.ِدَبَألٱَىلِإًاضْيَأْمَُهنْوَرَتَنوُدوُعَتَالَمْوَي

.»َنوُتُمْصَتْمُتْنَأَوْمُكْنَعُلِتاَقُيُّبَّـرلٱ
:١ةينثتو٢٥ع١٤و١٣و٤١:١٠ءايعشإو١٧و٢٠:١٥مايأ٢

مايأ٢و٢٣:٣و٤١و١٠:١٤عوشيو٢٠:٤و٣:٢٢و٣٠
٣٠:١٥ءايعشإ٣١:٤ءايعشإو٤:٢٠ايمحنو٢٠:٢٩

نوكتةنينأمطلاوءودهلاب«اوُرُظْنٱَواوُفِق.اوُفاََختَال
انتقاطيفاملعفننأانيلعف)٣٠:١٥ءايعشإ(»مكتوق
دعاسيهللانإ«مهلوقنسحأامو.برلاىلإةبقاعلالِكنو
ءيشنمانهنكيملهنأىلع.»مهسفنأنودعاسينيذلا
:٢٠مايأ٢(برللءيشلكاوكرتينأىوسنييليئارسإلاىلع

عجشتنورظتننوربصننألاحلاهذهلثميفانيلعف.)١٧
ليئارسإلهعنصيساذامملعينكيملهنإفىسوملعفامك
.نأمطاوأدهكلذعمو

نممتدهعاميفمهنورتالَمْوَيْلٱَنيِّـيِْرصِْملٱُمُتْيَأَراَمَك
مهءايربكديبيسهللانإفمكايإمهلالذإومكيلعمهتوق
.)٣٠عرظنا(رمحألارحبلايفًاثثجمهحرطيو

ءيشلـكنـمريـخاذـه(ْمـُكـْنـَعُلـِتـاَقـُيُّبَّـرـلٱ
.)نانئمطالل

ألَا
َ
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ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف١٥«١٨-١٥
ُ

ْلُق؟َّـَيلِإُخُْرصَتَكَلاَم:ىَسو
َكَدَيَّـدُمَوَكاَصَعَتْنَأْعَفْرٱَو١٦.اوُلَحْرَيْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبِل
لٱَىلَع

ْ
يفَليِئاَْرسِإوُنَبَلُخْدَيَف،ُهَّـقُشَوِرْحَب لٱِطَسَوِ

ْ
َىلَعِرْحَب

لٱ
ْ

ملٱَبوُلُقُدِّـدَشُأاَنَأاَهَو١٧.ِةَسِباَي
ْ
اوُلُخْدَيىَّـتَحَنيِّـيِْرصِ

.ِهِناَسْرُفَوِهِتاَبَكْرَمِب،ِهِشْيَجِّـلُكَوَنْوَعْرِفِبُدَّـجَمَتَأَف،ْمُهَءاَرَو
ملٱُفِرْعَيَف١٨

ْ
َنْوَعْرِفِبُدَّـجَمَتَأَنيِحُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَنوُّيِْرصِ

.»ِهِناَسْرُفَوِهِتاَبَكْرَمَو
٤ع٢١:٢٦عو٧:١٩ص

خرص.بعشلاخرصيامك)١٠ع(َّـَيلِإُخُْرصَتَكَلاَم
لبخارصتقوبسيلتقولاهلهللالاقفهللاىلإىسوم
ىلعناكهنإف»خلااولحرينأليئارسإينبللق«لمعتقو
ناكو.ًالاحليحرللاوبهأتيومهمايخاوعلقينأنييليئارسإلا
اهدميوهدييفهاصعورحبلائطاشطبهينأىسومىلع
رارقلارهظيوهايملامسقنتهنأيهو.ةجيتنلاعقوتيورحبلاىلإ
ئطاشلاىلإنويليئارسإلاربعيوىضتقُملادمألاىلإفجيو
برلادجمتيف«نوكلهيفمهنوعبتينويرصملاو.)١٦ع(لباقملا
ذئنيحهلنيبيملو.)١٨و١٧ع(»هشويجلكونوعرفب
.ليصفتلابمهكالهإقيرط

ِرَكْسَعَماَمَأُرِئاَّـسلٱِهللاٱُكَالَمَلَقَتْنٱَف١٩«١٩،٢٠
ْمِهِماَمَأْنِمِباَحَّـسلٱُدوُمَعَلَقَتْنٱَو،ْمُهَءاَرَوَراَسَوَليِئاَْرسِإ
ملٱِرَكْسَعَْنيَبَلَخَدَف٢٠.ْمُهَءاَرَوَفَقَوَو

ْ
ِرَكْسَعَوَنيِّـيِْرصِ

ِْبَرتْقَيْمَلَف.َلْيَّـللٱَءاَضَأَوُمَالَّـظلٱَوُباَحَّـسلٱَراَصَو،َليِئاَْرسِإ
.»ِلْيَّـللٱَّـلُكَكاَذَىلِإاَذٰه
:٢٠ددعو٣٢:٣٤و٢٣:٢٠و١٣:٢١صو١٦:٧نيوكت

٤:٣سوثنروك٢و٨:١٤ءايعشإ٦٣:٩ءايعشإو١٦

ةيآلايفليقنَمَليِئاَْرسِإِرَكْسَعَماَمَأُرِئاَّـسلٱِهللاٱُكَالَم
انهليق»برلاكالم«هنأ)١٣ص(نمنيرشعلاوةيداحلا
يذلانأةبهتلملاةقيلعلاإبنيفليقو.»هللاكالم«هنأ
هنأليقمث»هللا«هنأليقمثبرلايأ»هوهيكالم«هبطاخ
انهبرلالمعيفناكو.)٧و٤و٣:٢صرظنا(»هوهي«
يفنوبرطضيمهكرتونييرصملابرضلوألا)١(نارمأ
.مهلهتءاضإونييليئارسإلاةثاغإ)٢(و.ةملظلاوباحسلا

لٱَىلَعُهَدَيىَسوُمَّـدَمَو«٢١
ْ
لٱُّبَّـرلٱىَرْجَأَف،ِرْحَب

ْ
َرْحَب

لٱَلَعَجَو،ِلْيَّـللٱَّـلُكٍةَديِدَشٍةَّـيِقَْرشٍحيِرِب
ْ
َّـقَشْنٱَوًةَسِباَيَرْحَب

ملٱ
.»ُءاَْ
لايقزحو١٨:١٧ايمرإو٤٨:٧رومزمو٢٧:٢١بويأ١٦ع

٤:٢٣و٣:١٦عوشيو١٥:٨ص٦٦:٦رومزم٢٧:٢٦

ءايعشإو١١٤:٣و١٠٦:٩و٧٤:١٣رومزمو٩:١١ايمحنو
٦٣:١٢

اذإ.يبرغلابونجلاويقرشلالامشلانيبٍةَّـيِقَْرشٍحيِرِب
ةانقبرمحألارحبلابةلصتمتناكةحلاملاتاريحبلانأانرّوصت

رَزجلابرارقلارهظولامشلاىلإعجرءاملانأانيلعناهةقيض
فجوبونجلاىلإدترايأةلباقملاةهجلانمرمحألارحبلايف

متنأىلإكلانهربصىسومنوكيفةراحلاحيرلابرارقلا
ملباتكلانأىلعتاريحبلاكلتهايمدرفحيرلاتبهورَزجلا
نإ«نييرصملاديلقتيفنكل.رزجلارمأنمًائيشركذي
.»نييليئارسإلابزاتجاورَزجلامتنأىلإكلانهصبرتىسوم
كلذنإفرمألاناكفيكو.نيخرؤملاضعبدافأامىلع
املةعيبطلاتاوقمدختسينأرداقوهفهللاةيانعبمتهلك
.تازجعملاعنصىلعرداقودارأ

رارقرهظأيأةسبايًاضرأيأ(ًةَسِباَيَرْحَبْلٱَلَعَج
.)هسبيأورحبلا

ًاتقوًالصفنمةحلاملاتاريحبلاءاميقبيأُءاَْملٱَّـقَشْنٱ
روهظدنعةانقلايفليئارسإونبزاتجافرمحألارحبلاءامنع
.هِسبيواهرارق

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَلَخَدَف«٢٢ لٱِطَسَوِ
ْ
لٱَىلَعِرْحَب

ْ
،ِةَسِباَي

ملٱَو
َهلٌروُسُءاَْ

ُ
.»ْمِهِراَسَيْنَعَوْمِهِنيِمَيْنَعْم

٧٨:١٣و٦٦:٦رومزمو٣٣:٨ددعو١٥:١٩صو٢٩ع
١١:٢٩نييناربعو١٠:١سوثنروك١و٦٣:١٣ءايعشإو

َهلٌروُسُءاَْملٱَو
ُ

لكيمسينأسدقملاباتكلاداتعاْم
:١٨لاثمأو٢٥:١٦ليئومص١(ةسرتموأًانصحوًاروسٍقاو
ىفوانهو.)٣:٨ايمحنو١:١٨ايمرإو٢٦:١ءايعشإو١١
ةرملاتاريحبلادحاولابناجلانيبناجلانمنييليئارسإلاءاملا
يفنأىلعنيميلاىلعرمحألارحبلايناثلاولامشلاىلع
:٧٨رومزم(باتكلاةداعترجامكًايرعشًاليختةرابعلا

هايملانأنيثدحملالوقبثرتكُيالف)١٥:٨صو١٣
.ةقيقحروسكتبصتنا

ملٱُمُهَعِبَتَو«٢٣
ْ
ِلْيَخُعيَِمج،ْمُهَءاَرَواوُلَخَدَوَنوُّيِْرصِ

لٱِطَسَوَىلِإِهِناَسْرُفَوِهِتاَبَكْرَمَوَنْوَعْرِف
ْ
.»ِرْحَب

دومعورحبلارارقنويليئارسإلالخدَنوُّيِْرصِْملٱُمُهَعِبَتَو
اوعيطتسيملنإنويرصملاو.رهظيامىلعمهءاروباحسلا
ىلعمهوفتقافمهرورمةكرحاوعمسينأاوردقمهورينأ
نأانيلعبعصيكلذالوأةزجعمللاوهبتنالهو.توصلا

ألَا
َ
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مهوالإنييليئارسإلاءارورحبلارارقاولخديملمهنكلوهفرعن
.كلذكًايفاكًانمزىقبيهنأاونظوسبايرارقلانأاوفرعدق
مهنأاوأرفليموحنناكامبروًاليوطنكيملزاجملالعلو
الإاولخدامنكلوقئاقدرشعوحنبهوعطقينأنورداق
ِرَكْسَعَىلَعَفَْرشَأَّـبَّـرلٱَّـنِإف«مهالعدقبارطضالاو
ملٱ
ْ
يفَنيِّـيِْرصِ َرَكْسَعَجَعْزَأَو،ِباَحَّـسلٱَوِراَّـنلٱِدوُمَعِ
ملٱ
ْ
مهيلعهبضغوهروضحةبهربىلاعتهنإف.)٢٤ع(»َنيِّـيِْرصِ
مهضعبفبعرلامهعلتباوقلقلاوكابترإلاديدشيفمهعقوأ
لاصفنايهوىرخأةلزانمهبتلزنو.برهمهضعبوفقو
صنلانمدافتسُيامىلعاهرواحمنعمهتابكرملاجع
امىلعنيطلايفاهلوزنو.ةرورضلابتفقوف)٢٥ع(يناربعلا
كبتشارَكبلا«نأامهيففةيرماسلاوةينيعبسلانمدافتسُي
نييرصملالتاقبرلانأةصالخلاو.»هلقثبتابكرملااوقاسف
ناكبرهلانكلمهضعببرهف)٢٥ع(نييليئارسإلانع
.اوكلهفمهتقرغأوةجللاتغطمثمدقتلانممهيلعبعصأ

اولخدءالؤهنأركذِهِناَسْرُفَوِهِتاَبَكْرَمَوَنْوَعْرِفِلْيَخ
نأشتاذةلئسمانهو.هولخدةاشملانأركذيملورحبلا
حجرملاةاشملاعميقبوأمهعمنوعرفلخدلههنأيهو
ًانابجناكحجارلاىلعجورخلانوعرفوهوحاتفنمنإفيناثلا
ضعبدافأامىلعهتايحىلعصرحلاورَذحلاريثك
.نيخرؤملا

يفَناَكَو«٢٤ ِرَكْسَعَىلَعَفَْرشَأَّـبَّـرلٱَّـنَأِحْبُّصلٱِعيِزَهِ
ملٱ
ْ
يفَنيِّـيِْرصِ َرَكْسَعَجَعْزَأَو،ِباَحَّـسلٱَوِراَّـنلٱِدوُمَعِ
ملٱ
ْ
.»َنيِّـيِْرصِ
١٩ىلإ٧٧:١٧رومزم

حابصلاعيزهو)ليللانممسقعيزهلا(ِحْبُّصلٱِعيِزَه
وهنيلوقلانملكىلعوريخألاهعبروأريخألاليللاثلُث
لبقةسداسلاوةثلاثلاوأةسداسلاوةيناثلاةعاسلانيبام
.رهظلا

هتاَبَكْرَمَرَكَبَعَلَخَو«٢٥ َلاَقَف.ٍةَلْقَثِباَهوُقاَسىَّـتَحِْمِ
ملٱ
ْ
ملٱُلِتاَقُيَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َليِئاَْرسِإْنِمُبُرَْهن:َنوُّيِْرصِ

ْ
َنيِّـيِْرصِ

.»ْمُهْنَع
١٤ع

.)٢٣عريسفترظنا(

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«٢٦
ُ

لٱَىلَعَكَدَيَّـدُم:ىَسو
ْ
ملٱَعِجْرَيِلِرْحَب

ُءاَْ
ملٱَىلَع

ْ
هتاَبَكْرَمَىلَع،َنيِّـيِْرصِ هناَسْرُفَوِْمِ .»ِْمِ
١٦ع

ةاجنرثأىلعكلذلاقبرلانأحّجرملاُّبَّـرلٱَلاَقَف
.نييليئارسإلا

لٱَىلَعُهَدَيىَسوُمَّـدَمَف«٢٧
ْ
لٱَعَجَرَفِرْحَب

ْ
ِلاَبْقِإَدْنِعُرْحَب

ملٱَو،ِةَمِئاَّـدلٱِهِلاَحَىلِإِحْبُّصلٱ
ْ
َعَفَدَف.ِهِئاَقِلَىلِإَنوُبِراَهَنوُّيِْرصِ

ملٱُّبَّـرلٱ
ْ
يفَنيِّـيِْرصِ لٱِطَسَوِ

ْ
.»ِرْحَب

٩:١١ايمحنو١١:٤ةينثتو٧و١٥:١ص٤:١٨عوشي
١١:٢٩نييناربعو٧٨:٥٣رومزمو

ةسماخلاةعاسلاوحنكلذناكامبرِحْبُّصلٱِلاَبْقِإَدْنِع
نمهيفاوناكامنييرصمللرحبلاءوضرهظأفرهظلالبق
نأكشوىلعونيبناجلانممهيلإعرستجاومألااوأرفرطخلا
ًاثبعمهداهتجابهذفةاجنلايفاودهتجافةانقلالغشت
نيلقثماوناكومهتابكرمبلزناملةئيطبمهتكرحتناكف
مهليختناكو.)مهلالمهيلعًانوعتناكف(مهتحلسأب
ًادجيرجلاةئيطبلاقثألانماهيلعاموضرألاةبوطرل
ججللامهترمغنأاوثبلامفئطاشلانعنيديعباوناكو
اهبفذقتةتيمًاثثجوأناتيحللةمينغهللامهعلجف(
.)جاومألا

رحبلاءاممدقتةهجيفنوبراهيأ(ِهِئاَقِلَىلِإَنوُبِراَه
.)ءاملامهكردينألبقسبيلااوكرديل

ملٱَعَجَرَف«٢٨
ِشْيَجِعيَِمجَناَسْرُفَوِتاَبَكْرَمىَّـطَغَوُءاَْ

يفْمُهَءاَرَوَلَخَديِذَّـلٱَنْوَعْرِف لٱِ
ْ
َالَوْمُهْنِمَقْبَيَْمل.ِرْحَب

.»ٌدِحاَو
١٠٦:١١رومزمو١٥:٥ص

.رحبلااولخديملةاشملاناةيآلاهذهنمنيبتي
ةامكلاكئلوأنمدحأنكمتيملٌدِحاَوَالَوْمُهْنِمَقْبَيَْمل

ةمداصمةوقلو(ةحلسألانممهيلعاملةاجنللةحابسلانم
انلليبسالو.نوعمجأمهلكاوقرغف)ضعبلججللاضعب
الوإبنلااذهيفهيلعةلالدالذإنوعرفقرغبمكحلاىلإانه
نأانهيقبو.)١٠٦:١١و٧٨:٥٣رومزم(منرملالوقنم
:لاقُي
هقرغركذُيالنأقرغدقنوعرفناكنإنكميأ:ًالوأ·

.هبقلعتمةصقلامظعموًاحيرص
لكتكسينأنكميفأقرغدقنوعرفناكنإ:ًايناث·

.ميظعلارمألاكلذبءابنإلانعنيخرؤملا
وأنيتنسوحنالإهكلمنكيملقرغدقناكنإ:اثلاث·

٤:١٩صيفامب٢:٢٣صيفاملباق(نينسثالث
.نينسينامثريداقتلالقأىلعكلمحاتفنمنكلو.)خلا

ألَا
َ
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نمفرُعامعمهلثمًاميظعًاكلمنأعقوتيالهنإ:ًاعبار·
رطخلاكلذلثملهسفنضّرعينأيقوتلاطرفنمهرمأ
ًالوقنمةيرصملاخيراوتلايفءاجامكلذديؤيوميظعلا
هسفنيقيوراطخألارذحيناكهنإهسفنحاتفنمنع
مهريغونييبيللانمريبكشيجهدالبازغهنإو.اهنم
اولمحوهكلمنمةسماخلاةنسلايفيبرغلالامشلانم
حاتفنمعمجف.ًاميظعرطخلاناكوندملاتاهمأىلع
نإىوعدبهسفنوهاهدوقينأدريملهنكلهشويجلك
سيفممكرتينأنمهعنمنييرصملاةلهآدحأوهوحتف
املكو.)١١٩ةحفص٢دلجمشغربلرصمخيراترظنا(
نأحيجرتلالكحجريوهفًاعطاقًاليلدنكيملنإركُذ
.ربلاىلعةاشملاعميقبحاتفنم

لٱَىلَعاْوَشَمَفَليِئاَْرسِإوُنَباَّـمَأَو«٢٩
ْ

يفِةَسِباَي ِطَسَوِ
لٱ
ْ
ملٱَو،ِرْحَب

َهلٌروُسُءاَْ
ُ

.»ْمِهِراَسَيْنَعَوْمِهِنيِمَيْنَعْم
٢٢ع

.)٢٢عريسفترظنا(

يفُّبَّـرلٱَصَّـلَخَف«٣٠ لٱَكِلٰذِ
ْ

ِدَيْنِمَليِئاَْرسِإِمْوَي
ملٱ
ْ
ملٱُليِئاَْرسِإَرَظَنَو.َنيِّـيِْرصِ

ْ
ِئِطاَشَىلَعًاتاَوْمَأَنيِّـيِْرصِ

لٱ
ْ
.»ِرْحَب
٥٩:١٠و٥٨:١٠رومزم١٠و١٠٦:٨رومزم

الِرْحَبْلٱِئِطاَشَىلَعًاتاَوْمَأَنيِّـيِْرصِْملٱُليِئاَْرسِإَرَظَنَو
ىلإةراشإهنمانلوريثأتلاديدشناكرظنملااذهنأيفبير
.نيدهاشملانمناكبتاكلانأ

لٱُليِئاَْرسِإىَأَرَو«٣١
ْ

لٱَلْعِف
ْ

ُّبَّـرلٱُهَعَنَصيِذَّـلٱَميِظَع
ملٱِب
ْ
ِهِدْبَعِبَوِّـبَّـرلٱِباوُنَمآَوَّـبَّـرلٱُبْعَّـشلٱَفاَخَف.َنيِّـيِْرصِ
.»ىَسوُم

١١:٤٥و٢:١١انحويو١٠٦:١٢رومزمو١٩:٩و٤:٣١ص

نوعرفدونجكالهإيأَميِظَعْلٱَلْعِفْلٱُليِئاَْرسِإىَأَر
نمنييليئارسإلاةاجنو.رمحألارحبلايفناسرفلاوةيبكرملا
دقتناكنييليئارسإلابولقنأف.قرغلانمومهئادعأ
بولقتناكفمهليقثتونييرصملاروجنمًاملأوًانزحتقزمت
نممهكلميضروكلذبةرسكنمنييرصملانميقبنم
سئيوهليخوهتابكرمةبخنرسخدقناكفبايألابةمينغلا
املوءانيسىلإنيعرسمنويليئارسإلابهذو.حاجنلكنم
.نييرصملاراطخألكاونمأضرألاكلتاوغلب

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ىسومةينغأ

:ِّـبَّـرلِلَةَحيِبْسَّـتلٱِهِذٰهَليِئاَْرسِإوُنَبَوىَسوُمَمَّـنَرٍذِئَنيِح«١
لٱ.َمَّـظَعَتْدَقُهَّـنِإَفِّـبَّـرلِلُمِّـنَرُأ

ْ
يفاَمُهَحَرَطُهَبِكاَرَوَسَرَف ِ

لٱ
ْ
.»ِرْحَب
٢١ع١٠٦:١٢رومزمو٢٢:١ليئومص٢و٥:١ةاضق

ىسوماجننيحيأَليِئاَْرسِإوُنَبَوىَسوُمَمَّـنَرٍذِئَنيِح
يذلارعشلاو.خلامنرمهئادعأكالهاوأروهعمنمو
مظانلاوههنأانهركذيملهنكلوىسومموظنمنمهباومنرت
رعشلااذهنإف.هريغمظانلانظينأدعبيوهتداعكًاعضاوت
نييرصملانمنَمو.ةينيدلانييرصملاراعشأهبشلالكهبشي
ةيلوفطلاذنمكلذفِلأهنإفىسومكةيرصملانونفلامكحأ
تاملكلانأىلع.هرغصذنمةيرصملاةينيدلايناغألاعمسو
لوقلاىلعسانلاضعبتلمحةينغألانمةريخألاةيوبنلا
مايأيفنوكيسامبءابنأهنأحيحصلاوعوشيدعبتناكاهنأب
.اهلبقيذلاكدهوشوعقوامبرابخأالهدعبوأعوشي
»هاجهاجهوهيلهريشأ«ةيناربعلايفةينغألاهذهلوأو
»مظعتدقهنإفبرللمنرأ«يأ()ةيرصملاميجلاكانهميجلاو(
هنألبرللينغأ«ةيفرحلاةمجرتلاو.ةيبرعلاةمجرتلايفامىلع
.)»اومسامس

يِٰهلِإاَذٰه.ِيصَالَخَراَصْدَقَو،يِديِشَنَوِيتَّـوُقُّبَّـرلٱ«٢
.»ُهُعِّـفَرُأَفِيبَأُهٰلِإ،ُهُدِّـَجمُأَف
ءايعشإو١٤٠:٧و١٨:١٤و٦٢:٦و٥٩:١٧و١٨:٢رومزم

:٢٢ليئومص٢و١٦و٣:١٥ص١٩و٣:١٨قوقبحو١٢:٢
٢٥:١ءايعشإو١٨:٢٨و٩٩:٥رومزمو٤٧

يديشنويزع«يناربعلالصألايفويِديِشَنَوِيتَّـوُقُّبَّـرلٱ
هايلامعتساو.)هوهيكبرلاهايولذلادعبةوقلازعلاو(»هاي
ءاجهنكلسدقملاباتكلانمانهيتُأاملوأهوهينمًالدب
:٢٢نيوكت(»هايروم«ةظفليفامكهريغعمًابكرمكلذلبق
١(.

»صالخليلناكدق«ةيناربعلايفوِيصَالَخَراَصْدَقَو
ةوقلانمةينغألاهذهيفامو.نوعرفنمينصلخدقيأ
هللاركشوجاهتباديشناهنوذختيليئارسإينبلعجلامجلاو
.)٢٢:١ءايعشإ(همحارمىلع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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مهضعباهمجرتف»وهوناو«ةيناربعلايفوُهُدِّـَجمُأَفيِٰهلِإاَذٰه
اذهنمو)ىنب»هونت«ىنعمنأل(»ًانكسمهلدعأف«هلوقب
»هدجمأ«امهمجرتمهضعبو.ارزعنباوسوليكناضعبلا
ومجرتموناثانويوميلشروأموجرتويشرجضعبلااذهنمو
هلوقلةبسانملاةمجرتلايهونيثدحملارثكأواتاغلفلاوةينيعبسلا

هذهيفديجمتلاىنعملزيملو(»هعفرأف«يناثلارطشلايف
تابنلاهانةغللابتكيففةيبرعلاةغللايفًالمعتسمةظفللا
نوكتفهمظعوهحدمهبهّونوةهونو.عفتراهونبهريغو
يفاملثميهو»ههّونأفيهلإوهاذه«ةقفاوملااهتمجرت
.)ةيبرعلاةمجرتلا

ًامومعدجلاوأًادعاصفبآلانميفلسيأِيبَأُهٰلِإ
.)٣:٦صريسفتاذهبلباق(

حلٱُلُجَرُّبَّـرلٱ«٣
ْ

.»ُهُمْسٱُّبَّـرلٱ.ِبَْر
٨٣:١٨رومزمو١٩:١١٢٦:٣ايؤرو٢٤:٨رومزم

يفيوقبرلا«ةيرماسلاةخسنلايفوِبْرَْحلٱُلُجَرُّبَّـرلٱ
»برحلايف)رساكوأ(مطحمبرلا«ةينيعبسلايفو.»برخلا
لجرلاةراعتسامهناجهتسالىنعملاباوفتكانيمجرتملانأكف(
ذإةيناربعلايفنجهتسمريغكلذنكلو.مهتغليفبرلل
سمشلاورونلاتراعتساتءاجو.ةقيقحلاالزاجملادوصقملا
ىفخيالامكناسنإلانودامهوًابيرقتتاغللالكيفهللا
.)٦عريسفترظنا(لقاعىلع

ةردقلالكهليذلاميظعلامسالااذهدافموُهُمْسٱُّبَّـرلٱ
نيملاعلالكدوجونإوهدحودوجولابجاولاناطلسلاو
.ةرورضلابهتوقنودبةوقالفهدوجوىلعفقوتم

لَأُهَشْيَجَوَنْوَعْرِفِتاَبَكْرَم«٤
ْ

يفاَُمهاَق لٱِ
ْ
َقِرَغَف،ِرْحَب

ملٱِهِدوُنُجُلَضْفَأ
يفِةَّـيِبَكْرَْ .»َفوُسِرْحَبِ

١٤:٧ص١٤:٢٨ص

.)١٤:٧ص(نيبختنمًادونجاوناكمهنألِهِدوُنُجُلَضْفَأ

طَغُت«٥
ِّـ

يفاوُطَبَهْدَق.ُجَجُّللٱُمِهي .»ٍرَجَحَكِقاَمْعَألٱِ
٩:١١ايمحن١٤:٢٨ص

امو»مهتطغ«مجارتلاضعبيفءاج(ُجَجُّللٱُمِهيِّـطَغُت
نوطغمنآلامهنأىنعملاويناربعلالصألاقفوىلعةيبرعلايف
رركُيناكانهىلإةينغألالوأنمنإرهاظلاو)ةرماعلاهايملاب
.)٢١ع(اهتابحاصوميرمهتتأامليلدب

لٱِبٌةَّـزَتْعُمُّبَراَيَكُنيِمَي«٦
ْ

طَُحتُّبَراَيَكُنيِمَي.ِةَرْدُق
ِّـ

ُم
لٱ
ْ

.»َّـوُدَع
٦٣:١٢ءايعشإو١٦و١١٨:١٥رومزم

هللاةردقلديلاونيميلاةراعتساو(كتردقيأَكُنيِمَي
فيكفلجرلاضعبيهوةروهشملاتاغللالكيفتدرو
.)هريسفتو٣عرظنا(هلبرحلالجرةراعتسانجهتست
تركُذاملوأاهنكلباتكلايفةراعتسالاهذهترركتدقو
.انه

وأرارمتسالاانهعراضملالعفلابداري)رسكتيأ(ُمِّـطَُحت
.كلذكلازتالومطحتيأمئادلاددجتلا

َكَطَخَسُلِسْرُت.َكيِمِواَقُمُمِدَْهتَكِتَمَظَعِةَرْثَكِبَو«٧
لٱَكْمُهُلُكْأَيَف

ْ
.»ِّـشَق

٤٧:١٤و٥:٢٤ءايعشإ٥٩:١٣رومزم٣٣:٢٦ةينثت

.كلهتيأُمِدَْهت

ملٱِتَمَكاَرَتَكِفْنَأِحيِرِبَو«٨
ْ
ملٱِتَبَصَتْنٱ.ُهاَيِ

ْ
جلٱُهاَيِ

ْ
ُةَيِرَا

يفُجَجُّللٱِتَدَّـمََجت.ٍةَيِباَرَك لَقِ
ْ

لٱِب
ْ
.»ِرْحَب

يكينولاست٢و٤:٩بويأو٢٢:١٦ليئومص٢و١٤:٢١ص
٧٨:١٣رومزم٢:٨

١٤:٢١ص(يفةروكذملاةيقرشلاحيرلايهَكِفْنَأِحيِرِب
ماسقناةلعحيرلاكلتنإف)١٨:١٥رومزميفامباذهلباق
رمألاناكفيكو.رزجناكهنأحصنإرزجلاعمهايملا
ةزعانهفنألابداريو.هدصقملهللااهمدختساةيعيبطةلعلاف
يفهبداريو(مهيلعهبضغوءادعألاءاقبنمهتفنإوهللا
.)٤:٩بويأرظناةيناربعلايفهبدارياملثمةيبرعلا

يأُجَجُّللٱِتَدَّـمََجت.ٍةَيِباَرَكُةَيِراَْجلٱُهاَيِْملٱِتَبَصَتْنٱ
بهذدقو.تدمجججللانأكولتكتبصتنايراجملانأك
قراخهلكرمألانإوزاجمالةقيقحمالكلانأىلإمهضعب
يفاميفخيالو.ةقيقحهللافنأحيرلاقهنأىتحةداعلا

.كلذ

لٱَلاَق«٩
ْ

ْمُهْنِمُئِلَتْمَت!ًةَميِنَغُمِّـسَقُأ،ُكِرْدُأ،ُعَبْتَأ:ُّوُدَع
.»!يِدَيْمِهيِنْفُت.يِفْيَسُدِّـرَجُأ.ِيسْفَن
٥٣:١٢ءايعشإو٤٩:٢٧نيوكت٣٠و٥:٢٩ةاضق

برضينأيفًابغارنوعرفركسعناكُّوُدَعْلٱَلاَق
نمهوعقوتامكلذيفمهبغرو.هسفننوعرفكنييليئارسإلا
بهذلانمنييرصملانمنويليئارسإلاهلمحامبهنومئانغلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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٣٦و١٢:٣٥ص(تاينتقملانمكلذريغويشاوملاوةضفلاو
.)٣٨و

.تهتشااملككردتيأِيسْفَنْمُهْنِمُئِلَتْمَت

لٱُمُهاَّـطَغَفَِكحيِرِبَتْخَفَن«١٠
ْ
يفِصاَصَّـرلٱَكاوُصاَغ.ُرْحَب ِ

.»ٍةَرِماَغٍهاَيِم
١٤:٢٨صو٥ع١٤٧:١٨رومزمو١٤:٢١ص

ملوهو)١٤ص(يفإبنللحاضيإاذهَكِحيِرِبَتْخَفَن
)ةيبونجلاةيقرشلاوأ(ةديدشلاةيقرشلاحيرلانإفًالبقركذُي
اهتعجرأويلامشلابرغلاىلإةّرملاتاريحبلاءامتعفد
.نييرصملاتطغفةلباقملاةهجلانمحيرلا

اذهلاق.ةسماخلاةيآلاباذهلباقِصاَصَّـرلٱَكاوُصاَغ
بسريووفطيالصاصروأةراجحمهنأكاوقرغمهنأل
ةلعلعلوةاجنلايفدهجلالذييوهوقرغلاىلعفرشملاك
.مهتحلسألقثكلذ

ِهلآلٱَْنيَبَكُلْثِمْنَم«١١
َ

يفًاّزَتْعُمَكُلْثِمْنَم؟ُّبَراَيِة ِ
لٱ
ْ

.»؟َبِئاَجَعًاعِناَصِ،حيِباَسَّـتلٱِبًافوَُخم،ِةَساَدَق
ايمرإو٨٩:٦رومزمو٨:٢٣كولم١و٧:٢٢ليئومص٢

٧٧:١٤رومزم٦:٣ءايعشإ١٠:٦

ِهلآلٱَْنيَبَكُلْثِمْنَم
َ

ةهلآلالكقوفتنأيأخلاُّبَراَيِة
ةردقلاوةبهرلاوةسادقلاوةزعلايفمهنمدحأكلثاميالو
رظن.)١٨و١٤:٤و٧:٥صرظنا(تازجعملاعنصىلع
.ةهلآلالكىلعهعفرتهللاتافصنمثالثىلإانهىسوم
هللاتافصنمةزعلاهذهو»ةسادقلايفزتعم«هنإ.١

.ةهلآلالكىلعهعفرت
هقلخيفًادجبيهرهنإيأ»حيباستلابفوخم«هنإ.٢

.ركشلاوحيباستلابهيلإنوبرتقينيذلاىتح
لئاسولاريغوةيعيبطلالئاسولاب»بئاجععناص«هنإ.٣

بجعيفةريحلاوبجعلاىلعسوفنلالمحتهلامعأف
ممألاةهلآتناكامو.ىمظعلاهتردقنمناسنإلك
هللالثامتنأنكميفيكفةريرشًاحاورأوأًامادعاالإ
تافصنمءيشلكيفروصقلالكهنعةرصاقاهنإف
ةبهرلاامأوًائيشاهنمنوكلميالةسادقلاف.لامكلا
امأو.مهوتملالهاجلاالإمهبهريالواهنعنوطحنممهف
امو.اهركذدنعاوركذُينأنوقحتسيالمهفبئاجعلا
ِهلآلٱَْنيَبَكَلَلْثِمَال«منرملالوقنسحأ

َ
َالَوُّبَراَيِة

.)٨٦:٨رومزم(»َكِلاَمْعَأَلْثِم

.»ُضْرَألٱُمُهُعِلَتْبَتَفَكَنيِمَيُّدُمَت«١٢
٦ع

كلذبسنهنكلرحبلامهعلتبايذلاُضْرَألٱُمُهُعِلَتْبَتَف
نيضرتعملالوقعفدياذهو.اهنمءزجهنألضرألاىلإ
ولفةرشاعلاوةسماخلاوةعبارلاتايآللةيآلاهذهةافانمب
ضارتعالااذهضرتعاامةغالبلانونفضرتعملافرع
ملعىلعفقوتمباتكلالكاشمنمريثكو.فيخسلا
دانسإنإانلق(ةيوغللاتاحلطصملاوةغالبلاملعيأنايبلا
فرعيضرألانمءزجهنألرحبللوهوضرألاىلإعالتبالا
مسابءزجلاةيمستنموهولسرملازاجملابةغالبلاملعب
تاغللارئاسوةيبرعلاوةيناربعلايفريثكهلثمو.لكلا
كنإفليدنملابتحسمودلبلاتلخدهنمواهريغوةيماسلا
الإحسمتملودلبلانمًاءزجالإلخدتملتنأواذهلوقت
.)ليدنملانمءزجب

َكِتَّـوُقِبِهيِدَْهت.ُهَتْيَدَفيِذَّـلٱَبْعَّـشلٱَكِتَفْأَرِبُدِشْرُت«١٣
.»َكِسْدُقِنَكْسَمَىلِإ

ايمرإو٦٣:١٢ءايعشإو٨٠:١و٧٨:٥٢و٧٧:٢٠رومزم
٧٨:٥٤رومزم٢:٦

ئبنيانهمهلملارعاشلاذخأِهيِدَْهت...َبْعَّـشلٱ...ُدِشْرُت
هللاةيانعنم.)١عريسفترظنا(لبقتسملايفنوكيامب
ضرأىلإهلصوأنأىلإهايإهتيادهوةيربلايفبعشلاب
.دعوملا

راتخيسهللانإيحولابىسومفرعَكِسْدُقِنَكْسَم
١١و١٦:٦و١٤و١١و١٢:٥ةينثت(»همساهيفعضي«ًاعضوم
.)خلا

َناَّـكُسُةَدْعَّـرلٱُذُخْأَت.َنوُدِعَتْرَيَفُبوُعُّشلٱُعَمْسَي«١٤
.»َنيِطْسِلِف
٢:١٠عوشيو١٤:١٤ددع

ةيربلاناكسلكواهممأونيطسلفلئابقلكُبوُعُّشلٱ
نييرومآلاونييباؤملاونيينيطسلفلاونييمودآلاوةقلامعلانم
.مهريغو

٩:٣و٥:١و٢:١١عوشيو١٢:٣ددعرظنا(َنوُدِعَتْرَيَف
-١٥(.

تيّمُسمهمسابونوينيطسلفلامهَنيِطْسِلِفَناَّـكُس
تاغلرثكأيفكلذبىمسُتلازتالوًاميدقةسدقملاضرألا
.»هَشَلف«ةيناربعلايفاهمساوةثيدحلاابروأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٧٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ُمُهُذُخْأَتَبآوُمُءاَيِوْقَأ.َموُدَأُءاَرَمُأُشِهَدْنَيٍذِئَنيِح«١٥
.»َناَعْنَكِناَّـكُسُعيَِمجُبوُذَي.ُةَفْجَّـرلٱ
٣:٧قوقبحو٢٢:٣ددع٣٦:٤٠نيوكت٢:٤ةينثت
٥:١و٢:٩عوشي

رهاظلاو.)٣٦:١٥نيوكتيفامباذهلباق(َموُدَأُءاَرَمُأ
كولملابءارمألالدُبجورخللةنسنيثالثوينامثوحندعبهنأ
.ءاحنألايفنييليئارسإلاةبهرترشتناو)٢٠:٤١ددعرظنا(
كلذناكو.ةوقوريثكقلخبىسومىلعنويمودألاجرخو
٨:١٤ليئومص٢(نيقيرفلانيبليوطلاضغبلاساسأ
.)خلا١٣٧:٧رومزمو٢٠:١٦مايأ٢و٢٢-٨:٢٠كولم١و

ًاديدشنييليئارسإلانمنييبآوملابعرناكَبآوُمُءاَيِوْقَأ
نأماعلبلأسينأقالابرطضاىتح)٤و٢٢:٣ددع(
.مهنعلي

ةيانكلابةراعتساانهمالكلا(َناَعْنَكِناَّـكُسُعيَِمجُبوُذَي
رانلابنييناعنكلاىلعليئارسإينبةبهرهسفنيفهّبشنإف
نإفةبهرللةباذإلاتابثإبرمضملاهيبشتلااذهىلعلدو
ةبهرراننمبوذتيهفًاديدحنييناعنكلابولقتناك
نييليئارسإلانمناعنكناكسفوخهبشوأ.نييليئارسإلا
نوفاخيمهنأىنعملاو.خلانابوذلابهبنييناعنكلاريثأتورانلاب
.ةعاجشلانمءيشمهيفىقبيالىتحفوخلاديدش
لوقكلذنموةيماسلاتاغللايفةراعتسالاهذهترثكو
:يرعملا

الاسلهكسميدمغلاالولفبضغلكهنمبعرلابيذي

باحارتلاقسدقملاباتكلايفةراعتسالاهذهتررُكو
َّـنَأَو،َضْرَألٱُمُكاَطْعَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْمِلَع«نيسوساجلل
ْنِماوُباَذِضْرَألٱِناَّـكُسَعيَِمجَّـنَأَو،اَنْيَلَعَعَقَوْدَقْمُكَبْعُر
.)١١و٢:٩عوشي(»اَنُبوُلُقْتَباَذَفاَنْعِمَس.ْمُكِلْجَأ

هلٱِمِهْيَلَعُعَقَت«١٦
َْ

َنوُتُمْصَيَكِعاَرِذِةَمَظَعِب.ُبْعُّرلٱَوُةَبْي
حلٱَك

ْ
يِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَُربْعَيىَّـتَح.ُّبَراَيَكُبْعَشَُربْعَيىَّـتَحِرََج

.»ُهَتْيَنَتْقٱ
ليئومص٢و٢٥:٣٧ليئومص١و٢:٩عوشيو٢:٢٥ةينثت

:٣١ايمرإو٥١:١٠و٤٣:١ءايعشإو٧٤:٢رزمزمو٧:٢٣
٢:١سرطب٢و٢:١٤سطيتو١١

ْهلٱِمِهْيَلَعُعَقَت
َ

بوذي«هلوقلريسفتاذه(ُبْعُّرلٱَوُةَبْي
مهوفاخنييمودألاضعبنإف)١٥ع(»ناعنكناكسعيمج

)٢:٤ةينثت(مهموختاولخدينأمهلاوحمسنأدحىلإ
.)٢:٢٩ةينثت(نويبآوملامهلعفلعفو

هبُءيَِجت«١٧ يفْمُهُسِرْغَتَوِْمِ ملٱ،َكِثَاريِمِلَبَجِ
يِذَّـلٱِناَكَْ

ملٱ.َكِنَكَسِلُّبَراَيُهَتْعَنَص
.»ُّبَراَيَكاَدَيُهْتَأَّـيَهيِذَّـلٱِسِدْقَْ

٧٨:٥٤رومزم٨٠:٨و٤٤:٢رومزم

اّيروملبجلبجلااذهنامهضعبىأرَكِثاَريِمِلَبَج
ّدُعىتحاهيفلابجلاةرثكلاهلكناعنكضرأهنأبسانملاو
نمركذُياماهيفسيلولبجلايفًاراوغألهسلانماهيفام
.نولاردسأونوراشىوسلوهسلا

رظنا(همساهيفهللاعضويذلاناكملايأِسِدْقَْملٱ
هنأًاقيقحتدعبعنصُيملوهوهعنصهنأركذو.)١٣عريسفت
فرعدقولطبيالهللادصقوهللاهدصقامكلذنألعنصُي
١٤:٢٣و١٤و١١و١٢:٥ةينثترظنا(يحولابكلذىسوم
.)خلا٢٤و

.»ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإُكِلْمَيُّبَّـرلٱ«١٨
٢٩:١٠و١٠:١٦رومزم

هدصاقميرجينأنمدبالهللانألديكأتةيآلاهذه
فعضتالهتردقويدبأهكلمنألءيشلكىلعهتردقب
.)ةينغألاماتخاهنأرهاظلاو(

َىلِإِهِناَسْرُفَوِهِتاَبَكْرَمِبْتَلَخَدَنْوَعْرِفَلْيَخَّـنِإَف«١٩
لٱ
ْ
لٱَءاَمْمِهْيَلَعُّبَّـرلٱَّـدَرَو،ِرْحَب

ْ
اْوَشَمَفَليِئاَْرسِإوُنَباَّـمَأَو.ِرْحَب

لٱَىلَع
ْ

يفِةَسِباَي لٱِطَسَوِ
ْ
.»ِرْحَب

٢٩و١٤:٢٨ص٢١:٣١لاثمأو١٤:٢٣ص

.حيبستللليلعتوخيراتللةعباتةيآلاهذه

،اَهِدَيِبَّـفُّدلٱَنوُراَهُتْخُأُةَّـيِبَّـنلٱُمَيْرَمْتَذَخَأَف«٢٠
.»ٍصْقَرَوٍفوُفُدِباَهَءاَرَوِءاَسِّـنلٱُعيَِمجْتَجَرَخَو
:٦٨رومزمو١٠:٥ليئومص١و٢٦:٥٩ددع٤:٤ةاضق

١٥٠:٤رومزمو١١:٣٤ةاضق٢٥

يفنركُذيتاوللاتاينيدلاءاسنلالوأميرمُةَّـيِبَّـنلٱُمَيْرَم
نكيملنيدلاءاسنءاسنلاءالؤهنإفسدقملاباتكلا
تامداخًاضيأنكلبةدابعلاوىوقتلاىلعتاروصقم
٨:٣ءايعشإو١٢:١٤كولم٢و٤:٤ةاضقرظنا(نيدلل
ديدجلادهعلايفتاسامشلانهلثمتناكو.)٢:٣٦اقولو
ءاسنللهبنذؤياممتناكةءوبنلانارهاظلاو.)١٦:١ةيمور(

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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رصعىلإةينهاكلانهيلعترظُحنهنكلورصميف
.سويملطب

نألىسومتخأالنوراهتخأتيعُدَنوُراَهُتْخُأ
يفبيرالو.)٧:٧و٦:٢٠ص(تيبلاسأرناكنوراه
يفوهوهبقارتتناكيتلاىسومتخأيههذهميرمنأ
اهنامزرخآخيراتو.)٨-٢:٣ص(لينلاهايملعطفسلا

هنأاخيميبنلالاق.)١٥-١٢:١ددعرظنا(ددعلارفسيف
.)٦:٤اخيم(نييليئارسإلاذاقنإيفدياهلناك

ةرئادطيحملثموهوفدعمجفوفدلا(ٍصْقَرَوٍفوُفُدِب
لاجرلالازيالو)بيرطتللهيلعبرضُيودلجلاهيلعدشي
ناكو.كلذلهنولمعتسياهريغوةيروسورصميفءاسنلاو
لوأهنكلونييليئارسإلادنعةدابعلايفبيرطتلاتاودأنم
يفةددعتملابرطلاتاودأةلمجنمناكو.انهركُذام
.)٦-٢٥:١و٢٣:٥مايأ١و٦:١٥ليئومص٢(دوادرصع
:٥مايأ٢(هئانبذنملكيهلايفةينيدلاةمدخللبسنُتساو

لامعتسابوريمازملابمنرتلابهرمأبديدجلادهعلاهسدقو.)١٢
٥:٨ايؤر(ايؤرلارفسيفلثُمامىلعهايإةرصتنملاةسينكلا
ةيحيسملاسئانكلاضعبيفهلامعتسايقبو.)٣و١٤:٢و
هتأيملسّدُقهنأعمصقرلاامأ.مويلااذهىلإلازيالو
لاحىلإهريصمكلذةلعونييحيسملاقرفنمنيليلقىوس
هنايتإءايقتألافنأفضرألاشابوأوسانلاةماعنيبةئيند
.سودقلاهللاةدابعلايف

لٱ!َمَّـظَعَتْدَقُهَّـنِإَفِّـبَّـرلِلاوُمِّـنَر:ُمَيْرَمْمُهْتَباَجَأَو«٢١
ْ

َسَرَف
يفاَمُهَحَرَطُهَبِكاَرَو لٱِ

ْ
.»!ِرْحَب

١ع١٨:٧ليئومص١

نمويهنيمنرملالاجرلاتباجأيأُمَيْرَمْمُهْتَباَجَأَو
.نيسّدقمصقروءانغبايابصلانماهعم

٢٧ىلإ٢٢عميليإىلإرمحألارحبلانمرفسلا

اوُجَرَخَوَفوُسِرْحَبْنِمَليِئاَْرسِإِبىَسوُمَلََحتْرٱَّـمُث«٢٢
يفٍماَّـيَأَةَثَالَثاوُراَسَف.ٍروُشِةَّـيِّـرَبَىلِإ لٱِ

ْ
.»ًءاَماوُِدَجيَْملَوِةَّـيِّـَرب

٢٥:١٨و١٦:٧نيوكت

ص(نمإبنلاىلإدوعاذهَليِئاَْرسِإِبىَسوُمَلََحتْرٱَّـمُث
ىلإًالوأاوتأءانيسىلإمهرفسيفنييليئارسإلانإف)١٤:٣١
كلذانهركذف)٧ع(ميليإىلإاوتأمث)٢٣ع(ةرام
رحبلانماهنماوراسيتلاةطقنلانيعتتملو.ليصفتلاب
نأحّجرملاو.سيوسلابرقتناكاهنأحّجرملاورمحألا
ةعبسةياغىلعيهو)ىسومنيعوأ(»ىسومعيباني«

تمظُنوهيفاوحارتسايذلاناكملايهسيوسلانملايمأ
إلكلانمًاريثكضرألاهذهيفنإف.ةسدقملاةينغألاهيف
.رابآلاولوقبلاو

سينوبرسةريحبنمدتمتءادرجضرأيهٍروُشِةَّـيِّـرَب
ةيربًاضيأتيّمُسوبونجلايفىراوحنيعىلإلامشلايف

ءزجلايفالإاورفاسيملنويليئارسإلاو.)٢٣:٨ددع(ماثأ
إلكلانمولختاهيفءامالةالفوءارعةٍيربلاكلانهو.يبونجلا

.عيبرلالوأىوسيف
يراوحنيعوىسومنيعنيبامٍماَّـيَأَةَثَالَثاوُراَسَف

لدعمنوكيفةراميهيراوحتناكاذإفًاليم٣٦وحن
كلذلثمنمعقوتياماذهوًاليم١٢مويلايفمهريس

.كلانهةعرسلاىلإهليعادالوريبكلاشيجلا

ْنِمًءاَماوُبَْرشَيْنَأاوُرِدْقَيَْملَو.َةَّـراَمَىلِإاوُءاَجَف«٢٣
.»َةَّـراَم«اَهُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِل.ٌّرُمُهَّـنَألَةَّـراَم
٣٣:٨ددع

رمنملكضرألاكلتيفعيبانيلاةرارمبدهشٌّرُمُهَّـنَأل
.نيرفاسملانماهب

.ةّرملايأَةَّـراَماَهُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِل

اَذاَم:َنيِلِئاَقىَسوُمَىلَعُبْعَّـشلٱَرَّـمَذَتَف٢٤«٢٦-٢٤
يفاَهَحَرَطَفًةَرَجَشُّبَّـرلٱُهاَرَأَف.ِّـبَّـرلٱَىلِإَخََرصَف٢٥؟ُبَْرشَن ِ
ملٱ
ملٱَراَصَفِءاَْ

َكاَنُهَو،ًامْكُحَوًةَضيِرَفُهَلَعَضَوَكاَنُه.ًابْذَعُءاَْ
،َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلُعَمْسَتَتْنُكْنِإ:َلاَقَف٢٦.ُهَنَحَتْمٱ
حلٱُعَنْصَتَو

ْ
يفَّـَق َحتَوُهاَياَصَوَىلِإىَغْصَتَو،ِهْيَنْيَعِ

ْ
َعيَِمجُظَف

مماَمًاضَرَمَف،ِهِضِئاَرَف ملٱَىلَعُهُتْعَضَواَّـِ
ْ
.َكْيَلَعُعَضَأَالَنيِّـيِْرصِ

.»َكيِفاَشُّبَّـرلٱاَنَأِّـينِإَف
:٢كولم٢و٥٠:١٥رومزمو١٤:١٠ص١٧:٣و١٦:٢ص

ةاضقو٨:١٦ةينثتو١٦:٤ص٢٤:٢٥عوشي٤:٤١و٢١
٦٠و٢٨:٢٧ةينثت١٥ىلإ٧:١٢ةينثت٨١:٧رومزمو٢:٢٢

١٤٧:٣و١٠٣:٣و٤و٤١:٣رومزمو٢٣:٢٥ص

نأهصاوخنمامراجشألانمًةَرَجَشُّبَّـرلٱُهاَرَأَف
كانهبرعلاو.ءانيسيفمويلاهلرثأالنكلوهبءاملابذعي
ًاميدقاهيفتبنيناكضرألاكلتلعجلةطساوفرعتال
ىلإةليسوةرجشلاكلتنكتملولو.ةصاخلاكلتاهلراجشأ
مدختسيهللانإف.برلااهايإهارأامةبذعةرملاهايملالعج
كلتفقتملنإوهدصقلةيعيبطلاعئارشلانمهعضوام
لكىلعهتردقلبئاجعلاعناصوهفدصقامبعئارشلا

.ءيش

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٧٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ىسوملالخلابعشللعضويأًةَضيِرَفُهَلَعَضَو
هاياصوباونمآاذإهنإًابذعءاملالعجبمهملعهنإفهصوصخب
.)٢٦ع(مهاقوومهافشهوعاطأو

ٍءاَمَْنيَعَةََرشَعاَتَنْثٱَكاَنُهَوَميِليِإَىلِإاوُءاَجَّـمُث«٢٧
ملٱَدْنِعَكاَنُهاوُلَزَنَف.ًةَلْخَنَنوُعْبَسَو

.»ِءاَْ
٣٣:٩ددع

ضرأيهوليدنرغيداوبميليإضرأمويلافرعُتَميِليِإ
اهيفلزيملوءافرطلاوظرقلااهيفرثكيإلكلاوهايملاةريثك
ناكامىلعقبيمللخنلاونويعلاددعو.لخنلانمراجشأ
.ناكملكيفةدوهعملاضرألاهجوتاريغتونامزلامداقتل

نمةريثكتاهجاولغشمهنأيفبيرالوَكاَنُهاوُلَزَنَف
عزوتوليدنرغيداويأميليإيفداوقلالزنفضرألاكلت
كلتلكو.امهريغوةبيطولاتأونايسأيداويفنوقابلا
.هايملاةرفاوبصخلابةريثكتاهجلا

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ّنملالوزنوميليإنمرفسلا

َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكىَتَأَو.َميِليِإْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث«١
يف)َءاَنيِسَوَميِليِإَْنيَبيِتَّـلٱ(ٍنيِسِةَّـيِّـرَبَىلِإ لٱِ

ْ
خلٱِمْوَي

ْ
َسِمَا

.»َْرصِمِضْرَأْنِمْمِهِجوُرُخَدْعَبِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱَنِمََرشَع
٣٠:١٥لايقزح١١و٣٣:١٠ددع

مهنإفًامايأميليإباوماقأمهنأحّجرملاَميِليِإْنِماوُلََحتْرٱ
يفاولزنيملورصمنممهجورخلرهشدعبنيسةّيرباوغلب
دحأناكوسيسمعرونيسةّيربنيبلزانمسمخىوس
مهنأيفبيرالف.)٥:٢٢ص(ةّيربلايفمايأةثالثمهرافسأ
كلذكاوماقأمهنأحّجرملاوةلزنملكيفًامايأنوحيرتسياوناك
لزانملاهذهيفمهداوقناكو.ميليإوةراموىسومنيعب
.ًافنآركُذامكتاهجلايفنيعزوتممهرئاسو

نأنكميالٍنيِسِةَّـيِّـرَبَىلِإَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكىَتَأ
هذهلثمو.ةعساوضرأيفالإليئارسإينبلكعمتجي

el(ةاكرملابمويلافرعتامضرألا markah(نماهلوطو
فصنلارثكأيفاهضرعوًاليمنورشعبونجلاىلإلامشلا
دبالناكو.لايمأةعبرأوألايمأةثالثنيباميلامشلا
يداومهعطقنمضرألاهذهىلإرفسلايفليئارسإينبل
سأرنمبيرقلامختلاىلإةبيطيداووأ)Useit(تايسأ
نأىلإمختلاكلذىلعنيكلاساولظينأو»ةمينُزيبأ«

ددعلارفسيفقيرطلاهذهتركذدقو.نيسةّيرباوغلبي
اوُلََحتْرٱَّـمُث.َفوُسِرْحَبَىلَعاوُلَزَنَوَميِليِإْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث«هيفف
يفاوُلَزَنَوَفوُسِرْحَبْنِم .)١١و٣٣:١٠ددع(»ٍنيِسِةَّـيِّـرَبِ

َنوُراَهَوىَسوُمَىلَعَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكَرَّـمَذَتَف«٢
يف لٱِ

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب
١٠:١٠سوثنروك١و١٠٦:٢٥رومزمو١٥:٢٤ص

لوألاثلاثرمذتاذهَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكَرَّـمَذَتَف
١٤:١١ص(نوعرفشيجروهظدنعثوريحلامفيفناك
برشللًاحلاصءاملانكيملثيحةراميفيناثلاو.)١٢و
يذلامهدازناكو.نيسةيربيفثلاثلاو.)١٥:٢٤ص(
نماومئسدقاوناكودافنلانمبرقرصمنمهولمح
هوعقوتامعاونبجولاحتراولوزننيبمهوةيربلايفمهشيع
.مهلبقتسميفثداوحلانم

يفِّـبَّـرلٱِدَيِباَنْتُماَنَتْيَل:َليِئاَْرسِإوُنَباَمُهـَلَلاَقَو«٣ ِضْرَأِ
!ِعَبَّـشلِلًازْبُخُلُكْأَنِمْحَّـللٱِروُدُقَدْنِعَنيِسِلاَجاَّـنُكْذِإ،َْرصِم
لٱاَذٰهَىلِإاَناَمُتْجَرْخَأاَمُكَّـنِإَف

ْ
جلٱاَذٰهَّـلُكاَتيِمُتِلِرْفَق

ْ
ِروُهُْم

جلٱِب
ْ

.»ِعُو
٥و١١:٤ددع٤:٩ايمرإيثارم

اودارأمهلعلو.انتامأبرلاتيليأِّـبَّـرلٱِدَيِباَنْتُماَنَتْيَل
تامأامكتابرضلاببرلامهتامأولاودومهنأكلذب
اوتومينأنممهلريخةعفدتوملانإمهداقتعالنييرصملا
.)٤:٩ايمرإيثارميفامبلباق(ةّيربلايفًائيشفًائيش

رصميفمهلذعمنويليئارسإلاناكِعَبَّـشلِلًازْبُخُلُكْأَن
كمسلاوةيربلامئاهبلامحلمهماعطناكونوعبشيونولكأي
لصبلاوثاركلاوخيطبلاوءاثقلاوزبخلاورامثألاولوقبلاو
اوعبشُينأنييرصملاةداعنمناكو.)١١:٥ددع(موثلاو
خرؤملاستدوريهدافأامىلعلمعلااونسحيلنيرخسملا
ةيربلايفنييليئارسإلاملأنإف.مهديبعلةداسلالعفياذكو
.رصميفةذللانممهلناكاممهركذ

مهنأبمكحلابعصيِعوُْجلٱِبِروُهْمُْجلٱاَذٰهَّـلُكاَتيِمُتِل
مهيشاومومهناعطقنإمعن.ًاعوجتوملاىلعنيفرشماوناك
اهلكلقنملنإاهرثكأناكنكلةيربلاريسيفبعتتتناك
ليلدبفارخلانمريثكمهدنعناكو.)١٧:٣ص(ًايح
ددع(ءانيسيفرهشأةعضبدعبحصفلافارخاوحبذمهنأ

ملنييليئارسإلانمنيريثكنأحّجرملانكلو.)٥-٩:١
وأمهضعبيشاومتتامهلعلوةيشاملانمءيشمهلنكي
يفنإكلذمهارأفاهنمهلاملكأمهنمنيريثكلعل
لكيفمئاهبللًايفاكنكيملةيربلاألكنإوًالاوهألبقتسملا

ألَا
َ
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نبللاومحللابسفنيفلأيأنينويلموحندمتلاهنمءزج
نوكلهيفمايألايلاوتىلعصقنلابمهمئاهبذفنتسهنأاوعقوتف
.ًاعوج

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«٤
ُ

َنِمًازْبُخْمُكَلُرِطْمُأاَنَأاَه:ىَسو
لَيَوُبْعَّـشلٱُجُرْخَيَف!ِءاَمَّـسلٱ

ْ
لٱَةَجاَحَنوُطِقَت

ْ
.اَهِمْوَيِبِمْوَي

يفَنوُكُلْسَيَأ،ْمُهَنِحَتْمَأل .»؟َالْمَأِيسوُماَنِ
:٦انحويو١٠٥:٤٠و٢٥و٧٨:٢٤رومزمو٩:١٥ايمحن

ص٦:١١ىّتمو٣٠:٨لاثمأ١٠:٣سوثنروك١و٣٢و٣١
١٦و٨:٢ةينثتو١٥:٢٥

باتكلايفركُذاملوأاذهِءاَمَّـسلٱَنِمًازْبُخْمُكَلُرِطْمُأ
.»ءامسلاربخ«وهوةداعلاقراخلاماعطلانمسدقملا
مهلهدعأماعطوهامنإءاوهلانملزنيزبخدرجموهسيلو
.ًامويفًامويءامسلابر

هتيبلهأولجرلكيفكياميأاَهِمْوَيِبِمْوَيْلٱَةَجاَح
.هتدحىلعمويلك

رثكأنحتميهللاوناحتماناسنإلاةايحْمُهَنِحَتْمَأل
ميلعتلالئاسونمنحملانوكتامًاريثكو.ةيبوبحمهيراتخم
نإاميسالواهنمدباليتلاضورفلاوأةبجاولابيذهتلاو
لسنف.ةعاطلاوعاضتالالامكىلإنوجاتحينممراتخملاناك
يفنالوألااناوبأنحُتماامكناتخلاضرفبنحُتماميهاربإ
نحُتمااذهىلعو.ةنيعملاةرمثلانععانتمالابسودرفلا
ضورفبةريثكًارارممهثاريمضرأيفوةيربلايفنويليئارسإلا
ةريثكضئارفبنويحيسملانحُتماو.نملاةضيرفاهنمةددعتم
ةماعلاةكرشلاوتاولصلانماهريغوةيروهمجلاةالصلاك
سومانيفكلسيأ«نيبتيلناسنإللءالتبااهلكو.رارسألاو
.»المأبرلا

يفُنوُكَيَو«٥ لٱِ
ْ

ِهِبَنوُئِيَجياَمَنوُئِّـيَُهيْمَُّـهنَأِسِداَّـسلٱِمْوَي
لَياَمَفْعِضُنوُكَيَف

ْ
.»ًامْوَيَفًامْوَيُهَنوُطِقَت

٢٥:٢١نييوالو٢٢ع

.ةرملوأنملالازنإموينمعباسلايأِسِداَّـسلٱِمْوَيْلٱ
.جورخلانمزلبقلبابيفسدقُيناكعباسلامويلانأىلع
مويلاورشععبارلامويلاوعباسلامويلانوسدقياوناكمهنإف
ىلعرهشلكنمنيرشعلاونماثلامويلاونيرشعلاويداحلا
يضاملارابخأ(يضاملارابخأبىمسملاهباتكيفسيَسنابأام
اوناكمهنأىلعليلدانلسيلو.)١٦٧-١٥٧ةحفص٧دلجم
ذئمويةفورعمنكتملعيباسألاوعيباسأىلإةنسلانومسقي
.رصميف

هبلطاف)١١:٨ددع(يفةئيهتلابولسأركُذَنوُئِّـيَُهي
.كانه

مهضعبنظًامْوَيَفًامْوَيُهَنوُطِقَتْلَياَمَفْعِضُنوُكَيَف
مهللاقهنأكفعقيسامبءابنأهنأعقاولاوةيصوكلذ
نإيأهسفنيفغضعباسلامويلايفهنوعمجتامنوكيسو
قيرطبنيفعضهريصمنوكيفدحلاكلذىلإهرثكيهللا
.)٢٢عرظنا(ةزجعملا

ِجلُنوُراَهَوىَسوُمَلاَقَف«٦
َ

يف:َليِئاَْرسِإيِنَبِعيِم ملٱِ
ِءاَسَْ

.»َْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَجَرْخَأَّـبَّـرلٱَّـنَأَنوُمَلْعَت
٣٠ىلإ١٦:٢٨ددعو١٣و١٢عو٦:٧ص

يف تدعصيتلاىولسلاىلإانهةراشإلاَنوُمَلْعَتِءاَسَْملٱِ
.)١٣و١٢عرظنا(ةلحملاتطغو

يفَو«٧ َىلَعْمُكَرُّمَذَتِهِعاَمِتْسالِّـبَّـرلٱَدَْجمَنْوَرَتِحاَبَّـصلٱِ
.»؟اَنْيَلَعاوُرَّـمَذَتَتىَّـتَحاَذاَمَفُنْحَناَّـمَأَو.ِّـبَّـرلٱ
:١٦ددع٤٠و١١:٤انحويو٤٠:٥و٣٥:٢ءايعشإو١٠ع
١١

يفَو يذلانملاىلإانهةراشإلاِّـبَّـرلٱَدَْجمَنْوَرَتِحاَبَّـصلٱِ
ةيآلايفركُذيذلارهظملاىلإال)١٣ع(ةلحملايلاوحناك
برلادجمروهظرصتقيملو.ىولسلاءيجمقبسوةرشاعلا
عرظنا(ةيربلارافسألكيفمهعميقبلبحابصلاكلذىلع
.)١٢و١٠-٨

يفْمُكيِطْعُيَّـبَّـرلٱَّـنَأِبَكِلٰذ:ىَسوُمَلاَقَو٨«١٠-٨ ِ
ملٱ
يفَو،اوُلُكْأَتِلًاْمَحلِءاَسَْ ِعاَمِتْسال،اوُعَبْشَتِلًازْبُخِحاَبَّـصلٱِ
َسْيَل؟اَذاَمَفُنْحَناَّـمَأَو.ِهْيَلَعَنوُرَّـمَذَتَتيِذَّـلٱُمُكَرُّمَذَتِّـبَّـرلٱ
ِهلىَسوُمَلاَقَو٩.ِّـبَّـرلٱَىلَعْلَبْمُكُرُّمَذَتاَنْيَلَع

َ
ْلُق:َنوُرا

ْدَقُهَّـنَألِّـبَّـرلٱِماَمَأَىلِإاوُِبَرتْقٱ:َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجِّـلُكِل
لَكُيُنوُراَهَناَكْذِإَثَدَحَف١٠.ْمُكَرُّمَذَتَعِمَس

ِّـ
ِةَعاََمجَّـلُكُم

لٱُمَُّـهنَأَليِئاَْرسِإيِنَب
ْ
لٱَوْحَناوُتَفَت

ْ
َرَهَظْدَقِّـبَّـرلٱُدَْجمؤاَذِإَو،ِةَّـيِّـَرب

يف .»ِباَحَّـسلٱِ
١٦:١٦ددع١٣:٢ةيمورو١٠:١٦اقولو٨:٧ليئومص١

١١و٨:١٠كولم١و١٦:١٩ددعو٧عو١٣:٢١ص

يفَرَهَظْدَقِّـبَّـرلٱُدَْجم ةباحسيفةيناربعلايفوِباَحَّـسلٱِ
الذإباحسلادومعيهةباحسلاكلتنأيفبيرالنكلو
برتقينأديرأاماذهو.هريغىلإهنعلودعلاىلإببس

مهعنميلًايفاكًاببسدومعلااذهناكو.ةعساتلاةيآلايفهيلإ
.نوراهوىسوماوعيطيورمذتلانم

ألَا
َ
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ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف١١«١٣-١١
ُ

يِنَبَرُّمَذَتُتْعِمَس١٢:ىَسو
َهلْلُق.َليِئاَْرسِإ

ُ
يف:ْم لٱِ

ْ
يفَو،ًاْمَحلَنوُلُكْأَتِةَّـيِشَع ِحاَبَّـصلٱِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَنوُمَلْعَتَو،ًازْبُخَنوُعَبْشَت
ُ

يفَناَكَف١٣.ْمُك ِ
ملٱ
لَّـسلٱَّـنَأِءاَسَْ

ْ
ملٱِتَّـطَغَوْتَدِعَصىَو

يفَو.َةَّـلَحَْ ِحاَبَّـصلٱِ
ملٱَِيلاَوَحىَدَّـنلٱُطيِقَسَناَك

.»ِةَّـلَحَْ
:١٠٥و٢٨و٧٨:٢٧رومزمو١١:٣١ددع٧ع٦ع٨ع

١١:٩ددع٤٠

يفَناَكَف ىولسلاريطرثكيْتَدِعَصىَوْلَّـسلٱَّـنَأِءاَسَْملٱِ
ةيروسنمعطقتاهنإفريطلاعطاوقنمىولسلاوقرشملايف
ًابارسأعجرتوةيقيرفإطساوأيفيتشتلفيرخلايفةيبرعلاو
ىلععقتفةييعمرمحألارحبلاىلإلصتو.عيبرلايفةريبك
لاق.هاصعبوأهديباهديصينأناسنإلاردقيىتحضرألا

ًاكارشأاهلنوبصنيةيرخصلاةيبرعلاناكسنإسرودويد
ذيذلىولسلامحلو.اهنمًاريثكنوكسميفرحبلائطاشىلع
.قرشلالهأدنع

ًاريثكناكهنأكلذبديريهنأرهاظلاىَدَّـنلٱُطيِقَس
.ًابيرقو

لٱِهْجَوَىلَعاَذِإىَدَّـنلٱُطيِقَسَعَفَتْرٱاَّـَملَو«١٤
ْ

ٌْءَيشِةَّـيِّـَرب
جلٱَكٌقيِقَد.ٍروُشُقُلْثِمٌقيِقَد

ْ
.»ِضْرَألٱَىلَعِديَِل

٨:٣ةينثتو١١:٧ددعو٤ع

.سمشلاةرارحبباذيأَعَفَتْرٱ
تاشقانمتعقوِديِلَْجلٱَكٌقيِقَد.ٍروُشُقُلْثِمٌقيِقَدٌءَْيش

ىلإموقبهذناتدامدهوُشدقفنملااذهةقيقحيفةريثك
.وهىرخُألانأىلإمهريغبهذونملايهامهادحإنأ
راجشألاىلعءاوهلانمعمتجتنيتداملاكلتىدحإو
ةجزلةظيلغبلاغلايفيهو.اهريغوباشعألاوةراجحلاو
ةريدتسمروشقكلاوحألانمريثكيفعمتجتولسعلاك
انيسنباوينيلبوسيلاطوطسرأهلاقاماذهو.ةببحم
وأيوجلالسعلاهانعمامبةينانويلايفيمُسو.نايلإو
.ريطفلازبخلابهنولكأيوبرعلاهعمجياذهو.يئاوهلالسعلا
تعفتراىتمبوذيوىدنلاكضرألاىلععمتجيوهو
نمنيرهشيفالإأشنيالوًاريثكنوكيالهنكلسمشلا
هنأيأناسنإلليرورضلاماعطلانوكينأحلصيالوةنسلا
املكنملسعلابهبشأوهوهريغنعناسنإلاينغيال
نمأشنيغمصىرخألاةداملاو.ةولحلاةمعطألانمهاوس
نوكيداكيوهفةنسلانمنيعمتقويفراجشألاضعب
ةريغصءاضيبًابوبحاهقاروأنمعقيفةرجشلازهتةبلصةدام
بوبحبنيثدحملاضعباههبشةرفصلاىلابرضتةيساق
يهةداملاهذهو.)نالجلجلاببرعلادنعةفورعملا(ةربزكلا

اميكاطناللةركذتلايفو(.نملابقرشملالهأدنعةفورعملا
يفطقسوءاوهلاةقبطيفةرارحلابدقعنالطلكنملا«هصن
لطهنأبلوقلاىلعغمصلاونيبجنكشخلاكعمشلاماوق
دنعطقسيلسعىلعملعنآلاهنكلودورابلاهنمدعىتح
امىفخيالو.»هبريغتيفًائيشطلاخيملامضيبأرطملاةلق
ّنمنعفلتخيًاضيأاذهو.)باوصلابإطخلاجزمنمهيف
هنأيفومجنألاوراجشألاضعبىلعروصقمهنأيفباتكلا
نملاكوهوناسنإللءاذغهدحونوكينألحلاصريغ
.بآوزومتيفأشنيهنإفةدملارصقيفقباسلا

نيتداملاىدحإتارابتعالادحأيفهبشيباتكلانمو
يفنيتداملافلاخيهنكلىرخألاهبشياهضعبيفونيتروكذملا
:يتأيامليلدبهتافصرثكأ
ليئارسإينبنإفناسنإلاءاذغلهدحوًاحلاصناكهنإ.١

.ةنسنيعبرأوحنًاماعطهوذختا
.يعيبطلانملافالخبريداقملاريثكأشنيناكهنإ.٢
.ةنسلاتاقوأنمتقويفعطقنيالناكهنإ.٣
ةدمعباسلايفأشنيالومايأةتسلكأشنيناكهنإ.٤

.ةنسنيعبرأ
ةليلريغمهدنعتاباذإدودهيفريصيونتنيناكهنإ.٥

ءيشهقحليالوتبسلاةليلتيبيناكهنكلوتبسلا
.ةزجعمبأشنيناكباتكلاّنمنإجتنيفكلذنم

؟َوُهْنَم:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَباوُلاَقَليِئاَْرسِإوُنَبىَأَراَّـمَلَف«١٥
َهلَلاَقَف.َوُهاَماوُفِرْعَيَْملْمَُّـهنَأل

ُ
خلٱَوُه:ىَسوُمْم

ْ
يِذَّـلٱُزُْب

.»اوُلُكْأَتِلُّبَّـرلٱُمُكاَطْعَأ
١٠:٣سوثنروك١و٥٨و٤٩و٦:٣١انحوي٣١ع

لصألايفظفللاوهنتملايفامو(وهاميأَوُهْنَم
ةروكذملاماهفتسالاةادأنماهنميمسهنأرهاظلاو.يناربعلا
.)انه

.)٤عرظنا(هبدوعوملايأُزْبُْخلٱَوُه

لِا.ُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأيِذَّـلٱُءَّْـيشلٱَوُهاَذٰه«١٦
ْ
ُّلُكُهْنِماوُطِقَت

ْمُكِسوُفُنِدَدَعَىلَعِسْأَّـرلِلًارِمُع.ِهِلْكَأِبَسَحَىلَعٍدِحاَو
يفَنيِذَّـلِلٍدِحاَوُّلُكَنوُذُخْأَت .»ِهِتَمْيَخِ
٣٦ع

ردقلادحاولكعمجييأِهِلْكَأِبَسَحَىلَعٍدِحاَوُّلُك
اذهلباق(هتيبلهأنمدحاولكووهوهيلإجاتحييذلا
.)١٢:٤صيفامب

ألَا
َ
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ىلع٧وأةفيإلارشُعلدعيبوبحلللايكمرمُعلاًارِمُع
نمةيناطلسلاةليكلاءلمنزووةيناطلسلاةليكلانم٦٠

سوفنانبسحاذإف.ةيتوريبلاطرأةعبسوحنةطنحلا
يفنملانمعمجيامغلبمناكنينويلمذئموينييليئارسإلا
.ةيناطلسةليك٢٣٣٣٣٣ءلمىلعديزيمويلا

لٱَو،اَذَكٰهَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَف«١٧
ْ
ٍرِثْكُمَْنيَباوُطَقَت

لَقُمَو
ِّـ

.»ٍل

.ًانظريدقتلاىلععمجهنألٍلِّـلَقُمَوٍرِثْكُمَْنيَب

لٱِباوُلاَكاَّـَملَو«١٨
ْ

ملٱِلِضْفُيَْملِرِمُع
ملٱَوُرِثْكُْ

لَقُْ
ِّـ

.ْصِقْنُيَْملُل
لٱِدَقاوُناَك

ْ
.»ِهِلْكَأِبَسَحَىلَعٍدِحاَوُّلُكاوُطَقَت

٨:١٥سوثنروك٢

رادقملاهنونظيامنوعمجياوناكخلاِرِمُعْلٱِباوُلاَكاَّـَملَو
ليكلادنععومجملاءاجفرخآلالقأومهضعبرثكأفّنيعملا
هلكثداحلانأىلعليلدكلذوبولطملاردقلاىلع
.ةزجعم

َهلَلاَقَو«١٩
ُ

.»ِحاَبَّـصلٱَىلِإُهْنِمٌدَحَأِقْبُيَال:ىَسوُمْم
١١:٣اقول

الإاذهبىسوممهرمأامِحاَبَّـصلٱَىلِإُهْنِمٌدَحَأِقْبُيَال
ىلعنويليئارسإلالكتينأكلذنمةياغلاوهبهرمأهللانأل
ًامويفًامويمهماعطمهيطعيهنأباوقثيومهسفنأىلعالهللا
.هيلعلكوتلااوداتعيل

ِملاوُعَمْسَيَْملْمُهَّـنِكٰل«٢٠
ُ

َىلِإٌساَنُأُهْنِمىَقْبَأْلَب،ىَسو
.»ىَسوُمْمِهْيَلَعَطَخَسَف.َنَتْنَأَوٌدوُدِهيِفَدَّـلَوَتَف،ِحاَبَّـصلٱ

تبسلاىلإظفحيناكيذلانكلَنَتْنَأَوٌدوُدِهيِفَدَّـلَوَتَف
كلذنألدياذهو.)٢٤ع(»دودهيفراصالونتنيمل«
قيرطىلعنييليئارسإللًاصاصقناكداسفلاوأرييغتلا
.ًايعيبطًارمأالزاجعإلا

لَياوُناَكَو«٢١
ْ
َىلَعٍدِحاَوُّلُكًاحاَبَصَفًاحاَبَصُهَنوُطِقَت

.»ُبوُذَيَناَكُسْمَّـشلٱِتَيَِمحاَذِإَو.ِهِلْكَأِبَسَح

يفلسعلاهبشيوهفسمشلاةرارحب(ُبوُذَيَناَك
.)كلذ

يفَناَكَّـمُث«٢٢ لٱِ
ْ

لٱُمَُّـهنَأِسِداَّـسلٱِمْوَي
ْ
ًازْبُخاوُطَقَت

لِلِنْيَرِمُع،ًافَعاَضُم
ْ

جلٱِءاَسَؤُرُّلُكَءاَجَف.ِدِحاَو
ْ

اُوَربْخَأَوِةَعاََم
.»ىَسوُم
٥ع

يفَناَكَّـمُث ًافَعاَضُمًازْبُخاوُطَقَتْلٱُمَُّـهنَأِسِداَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
.)٥عريسفترظناو١٤عريسفتيفسماخلاقرفلارظنا(

ةريحلامهتذخأىَسوُماوَُربْخَأَوِةَعاَمَْجلٱِءاَسَؤُرُّلُكَءاَجَف
نأرهاظلاف.ةلعلامهلحضويلىسومىلإاوءاجفبجعلاو
ملومهربخأهنإوأكلذبهللارمأبمهربخأدقنكيملىسوم
.اومهفي

َهلَلاَقَف«٢٣
ُ

طُعًادَغ.ُّبَّـرلٱَلاَقاَماَذٰه:ْم
ْ

ٌتْبَس،ٌةَل
َختاَماوُزِبْخٱ.ِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُم

ْ
طٱَوَنوُزِب

ْ
طَتاَماوُخُب

ْ
.َنوُخُب

لٱَىلِإَظَفْحُيِلْمُكَدْنِعُهوُعَضَلَضَفاَمُّلُكَو
ْ

.»ِدَغ
٢٣:٣نييوالو٢٥:٣و٣١:١٥و٢٠:٨صو٢:٣نيوكت

لمحانهةلطعلاريكنتِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمٌتْبَس،ٌةَلْطُعًادَغ
ذئنيحناكتبسلاسيدقتنأبلوقلاىلعنيرسفملاضعب
نيوكت(ًالبقميهاربإتيبهاتأاممناكنإو.ةديدجةيصو
رصميفمهتلذممايأاوعيطتسيملنييليئارسإلانأل)٣و٢:٢
.هسيدقتىلعاورمتسينأمهريخستو

َختاَماوُزِبْخٱ
ْ
قرفاذهَنوُخُبْطَتاَماوُخُبْطٱَوَنوُزِب

اليعيبطلانإفيوامسلانملاويعيبطلانملانيبميظع
.خبطُيالوزبُخي

لٱَىلِإُهوُعَضَوَف«٢٤
ْ

َالَوْنِتْنُيْمَلَف،ىَسوُمَرَمَأاَمَكِدَغ
.»ٌدوُدِهيِفَراَص
٢٠ع

.)٢٢عريسفترظنا(

لٱُهوُلُك:ىَسوُمَلاَقَف٢٥«٢٥،٢٦
ْ

لٱِّـبَّـرلِلَّـنَأل،َمْوَي
ْ

َمْوَي
لٱ.ًاتْبَس

ْ
يفُهَنوُدَِجتَالَمْوَي حلٱِ

ْ
لَتٍماَّـيَأَةَّـتِس٢٦.ِلَْق

ْ
،ُهَنوُطِقَت

لٱاَّـمَأَو
ْ

.»ِهيِفُدَجوُيَال.ٌتْبَسِهيِفَفُعِباَّـسلٱُمْوَي
١٠و٢٠:٩ص

لدياذهو)مكلسيلوهف(خلاًاتْبَسَمْوَيْلٱِّـبَّـرلِلَّـنَأل
ءاوسنييليئارسإلاىلعًاضرفراصتبسلاسيدقتنأىلع

ألَا
َ
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تبسلاسيدقتلو.كلذكنكيملمأًالبقًابجاوناك
:بابسأ
.ةحارهمساىنعمنإ.١
.نملاءاطعإنمهيفحارتساهللانإ.٢
ىلعبعشللًاثحناكتبسلايفنملاعاطقنانإ.٣

نمةعبارلاةيصوللًاديهمتهلكاذهناكو.هسيدقت
.ةراجحلايحولىلعهعبصإباهبتكيتلاهللااياصو

يفَثَدَحَو٢٧«٢٧،٢٨ لٱِ
ْ

ِبْعَّـشلٱَضْعَبَّـنَأِعِباَّـسلٱِمْوَي
لَيِلاوُجَرَخ

ْ
ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف٢٨.اوُِدَجيْمَلَفاوُطِقَت

ُ
ىَتَمَىلِإ:ىَسو

َحتْنَأَنْوَبْأَت
ْ

.»؟يِعِئاََرشَوَياَياَصَواوُظَف
١٠٦:١٣و٢٢و٧٨:١٠رومزمو١٧:١٤كولم٢

َحتْنَأَنْوَبْأَتىَتَمَىلِإ
ْ

ةضرعبعشلاناكَياَياَصَواوُظَف
رمامىلعاهدحأاوفلاخمهنإفنملابةقلعتملارماوألاةفلاخمل
اودجيملمهنكلانهرخآًارمأاوفلاخمثو.نيرشعلاةيآلايف
.ةيصعملانعًاعدرومهلًاخيبوتكلذناكفهوعمجيام
ٌفوُؤَرَفَوُهاَّـمَأ«مهسفنأىلعهباقعاوبجوأوهللااوظاغأف
َّـلُكْلِعْشُيَْملَوُهَبَضَغَّـدَراَمًاريِثَكَو،ُكِلُْهيَالَوَمْثِإلٱُرِفْغَي
ينبنأىلعلدتةفلاخملاهذهو.)٧٨:٣٨رومزم(»ِهِطَخَس

نإورصميفتبسلاظفحنيداتعمريغاوناكليئارسإ
.مهلاوحأىلإةبسنلابةديدجتناكةيصولا

َكِلٰذِل.َتْبَّـسلٱُمُكاَطْعَأَّـبَّـرلٱَّـنِإ!اوُرُظْنُا٢٩«٢٩،٣٠
يفْمُكيِطْعُيَوُه لٱِ

ْ
ُّلُكاوُسِلْجٱ.ِْنيَمْوَيَزْبُخِسِداَّـسلٱِمْوَي

يفٍدِحاَو يفِهِناَكَمْنِمٌدَحَأْجُرَْخيَال.ِهِناَكَمِ لٱِ
ْ

.ِعِباَّـسلٱِمْوَي
يفُبْعَّـشلٱَحَاَرتْسٱَف٣٠ لٱِ

ْ
.»ِعِباَّـسلٱِمْوَي

يفٍدِحاَوُّلُكاوُسِلْجٱ ىلعرمألامهفدوهيلاضعبِهِناَكَمِ
الهيفوهيذلاناكملايفيقبتبسلاراصاذإناكفهرهاظ
دوصقملانإحيحصلاو.هلكتبسلايضمينأىلإهنملقتني
ناكو.نملاعمجلاوبهذيومهلزنماوكرتيالنأرمألااذهنم
يففرطلاىلإهلزنمنمميخملاوألزنملايفاوشمينأمهل
هيشمينأيليئارسإللزوجياميمساذهنموتبسلاموي
وحنةفاسموهو.)١:١٢لامعأ(تبسلارفسببرلاموييف
.ًاعارذنيرشعوسمخوةئمتسوفلأوأتاولغسمخ
ميخملازكرمنيبامدعُبةفاسملانأيدوهيلاديلقتلايفءاجو
نيسمخونيتئموفالآةثالثميخملارطقنوكيف(هاصقأو
.)ًاعارذ

لٱِرْزِبَكَوُهَو.»ًاّنَم«ُهَمْسٱَليِئاَْرسِإُتْيَباَعَدَو«٣١
ْ

،ِةَرَبْزُك
.»ٍلَسَعِبٍقاَقِرَكُهُمْعَطَو،ُضَيْبَأ

٨و١١:٧ددع

.)١٥عريسفترظنا(ًاّنَم
ع(ديلجلاوأعيقصلاكناكهنأًالبقركُذِةَرَبْزُكْلٱِرْزِبَك

:١١ددع(ةربزكلارزبكهنأددعلارفسيفوانهركُذو.)١٤
هتئيهليناثلاوضرألاىلعوهوهتئيهللوألافصولاف.)٧
ريغصبح)نالجلجلابىمسيو(ةربزكلارزبو.هعمجدعب
نأددعلارفسيفديزو.ةرفصلاىلإبرضيضيبأريدتسم
.ضايبلاىلإةيغمصةداملقُملاو.لقُملارظنمكهرظنم

فئاطقمعطك«ددعلارفسيفوٍلَسَعِبٍقاَقِرَكُهُمْعَط
عنصُينيينانويلاونييرصملادنعلسعلاقاقرناكو.»تيزب
ديلاقتامىلعو.لسعلاوتيزلاوةطنحلاقيقديقننم
ناكومعطلافتلخمناكنملانإ«ةمكحلارفسهدّيأودوهيلا
.»يهتشيامكدحاولكلهمعط

.ُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأيِذَّـلٱُءَّْـيشلٱَوُهاَذٰه:ىَسوُمَلاَقَو«٣٢
لٱُءْلِم

ْ
لِلُنوُكَيُهْنِمِرِمُع

ْ
يفِظْفِح خلٱاْوَرَيِل.ْمُكِلاَيْجَأِ

ْ
يِذَّـلٱَزُْب

طَأ
ْ

يفْمُكُتْمَع لٱِ
ْ

.»َْرصِمِضْرَأْنِمْمُكُتْجَرْخَأَنيِحِةَّـيِّـَرب

دعبامبقلعتيمالكلااذهِرِمُعْلٱُءْلِم...ىَسوُمَلاَقَو
دقتناكةميخلانأيضتقيهنألجورخلاإبننمخيراتلااذه
عوضوملاوهيذلانملاباهتقالعلانهتركُذو)٣٤ع(تبصُن
نارمأاذهيفو.انهنملاأبنيفوتسينأدارأىسومنألو
ىلعليلدلا)٢(و)٣٤-٣٢ع(ًامئادًاركذنملاظفح)١(
.ناعنكضرأاوغلبينأىلإمويلكمهيلعلزنيىقبيهنأ
باتكلاىلعةديزمةرابعلاهذهنأرهاظلا«مضعبلاق
الو(»ىسومهبتكيملامىلعلمتشتالاهنكلويلصألا
مقتملوىسومرصعيفتناكةميخلانأللوقلااذهليضتقي
نمواهعوقودنعةثداحلكبتكيناكىسومنأىلعهنّيب
لاوقألاهذهلثمىلإعرسينيرسفملاضعبنإبجعلا
ىلإقحاهنأليلقرظندعبرهظتيتلالاوقألاضعبةبسنو
.)خاسنلاطلغ

ِهلىَسوُمَلاَقَو٣٣«٣٣،٣٤
َ

ًادِحاَوًاطْسِقْذُخ:َنوُرا
لٱَءْلِمِهيِفْلَعْجٱَو

ْ
لِلِّـبَّـرلٱَماَمَأُهْعَضَوًاّنَمِرِمُع

ْ
يفِظْفِح ِ

َماَمَأُنوُراَهُهَعَضَوىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك٣٤.ْمُكِلاَيْجَأ
لِلِةَداَهَّـشلٱ

ْ
.»ِظْفِح

١٧:١٠ددعو٤٠:٢٠و٢١و٢٥:١٦ص٩:٤نييناربع
٨:٩كولم١و١٠:٥ةينثتو

ألَا
َ
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نوراههعضو«ةيلاتلاةيآلايفو.)٣٣ع(ِّـبَّـرلٱَماَمَأ
يفناكو.اياصولايحولةداهشلابدارأو»ةداهشلامامأ
ىلإةلاسرلابتاكلاقامىلعدهعلاتوباتتوباتلا
ملٱِهيِفٍبَهَذْنِمٌطْسِق«ءايشأةثالثنييناربعلا

اَصَعَو،ُّنَْ
لٱاَحْوَلَو،ْتَخَرْفَأيِتَّـلٱَنوُراَه

ْ
لعلو.)٩:٤نييناربع(»ِدْهَع

زبخلا«ىلإًازمردُعسدقملاعضوملاكلذيفنملاكلذرخذ
.)٦:٣٢انحوي(»ءامسلانميقيقحلا

ملٱَليِئاَْرسِإوُنَبَلَكَأَو«٣٥
َىلِإاوُءاَجىَّـتَحًةَنَسَنيِعَبْرَأَّـنَْ

ملٱاوُلَكَأ.ٍةَرِماَعٍضْرَأ
ِضْرَأِفَرَطَىلِإاوُءاَجىَّـتَحَّـنَْ

.»َناَعْنَك
عوشي٢١و٩:٢٠ايمحنو٣و٨:٢ةينثتو٣٣:٣٨ددع
٥:١٢

هنأمزلتسيالاذهًةَنَسَنيِعَبْرَأَّـنَْملٱَليِئاَْرسِإوُنَبَلَكَأ
عوشيةدايقبندرألااوعطقنأىلإيقبهنإفكلذدعبعطقنا
.)١٢-٥:١٠عوشي(ناعنكضرأاولصوو

لٱاَّـمَأَو«٣٦
ْ

.»ِةَفيِإلٱُْرشُعَوُهَفُرِمُع

نولمعتسياولظونييرصملاليياكمنمةفيإلاورمعلا
نعاولدعو)٤٦و٤٥صلايقزح(يبسلانامزىلإةفيإلا
رادقمىلعمالكلامّدقتدقو(ديعبدمأذنمرمُعلالامعتسا
.)هيلإعجراف١٦عريسفتيفةفيإلاورمُعلا

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

قيلامعةبراحموميديفريفليئارسإينبرمذت

ٍنيِسِةَّـيِّـرَبْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكَلََحتْرٱَّـمُث«١
يفاوُلَزَنَو،ِّـبَّـرلٱِرْمَأِبِجوُمَىلَعْمِهِلِحاَرَمِبَسَحِب .َميِديِفَرِ
.»ُبْعَّـشلٱَبَْرشَيِلٌءاَمْنُكَيَْملَو

١٤و٣٣:١٢ددعو١٦:١ص

ققحتيملٍنيِسِةَّـيِّـرَبْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكَلََحتْرٱ
ضرألايفاوراسمهنأحّجرملاواهيفاوراسيتلاقيرطلا
يداودنعلبجلااهنماوغلبواهتعسلةاكرملاضرأبةفورعملا
.ناريف

ناريفيداويفتناكاهنأحجرألا)تاحاريأ(َميِديِفَر
كلذنإويعارملاوهايملاريثكهنألهقفاوياهمساىنعمنإف

عضومكلانهو.هتعسلنييليئارسإلاريسبسانييداولا
اذهىلإبرعلامعزيةرخصهيفنيطاطخلاىصحىمسي
نظو.ءاملاىسومجرخأاهنميتلاةرخصلااهنأدهعلا
ىسومهيلعفقويذلالبجلاوهةنوحاطلالبجنإمهضعب
لدتيتلاراثآلانمريثكلبجلاكلذيفو.لاتقلاةدهاشمل
لحارمدعبميديفراوغلبو.هايإءامدقلارابتعاةرفوىلع
تناكو»مهلحارمبسحبنيسةيربنماولحترا«هلوقليلدب
ةيناثلاو.ةقفدىلإنيسةيربنمىلوألاةثالثلحارملاهذه
ددع(ميديفرىلإشولانمةثلاثلاو.شولاىلإةقفدنم

كلتلوطنألةاكرملايفرفسلاقفاوياذهو.)١٣و٣٣:١٢
وحنةلحرملكلدعمنوكيفًاليمنيسمخوحنقيرطلا
.)١٥:٢٢صريسفترظنا(ًاليمرشعةعبس

لوادجلاوهايملاةرثكبروهشمناريفيداونإٌءاَمْنُكَيَْملَو
نإليق.نايحألاضعبيفهيراجموهعيبانيفجتدقنكلو
.١٨٥٨ةنسراذآيفءاملانمًايلاخهدجولورغ

!َبَْرشَنِلًءاَماَنوُطْعَأ:اوُلاَقَوىَسوُمُبْعَّـشلٱَمَصاَخَف«٢
َهلَلاَقَف

ُ
ِمل:ىَسوُمْم

َ
ِمل؟يِنَنوُمِصاَُختاَذا

َ
.»؟َّـبَّـرلٱَنوُبِّـرَُجتاَذا

ءايعشإو٤١و٧٨:١٨رومزمو٦:١٦ةينثت٤و٢٠:٣ددع
١٠:٩سوثنروك١و٤:٧ىّتمو٧:١٢

قيرطيفًاليلقءاملاناكىَسوُمُبْعَّـشلٱَمَصاَخَف
نمهولمحامناكوناريفيداوىلإنيسنمنييليئارسإلا
هايمنماوورينأنوعقوتياوناكفدفندقميليإنمءاملا
مهعقوتومهتبيخومهإمظةدشلمهبضغيمحفميديفر
كلتلثميفرظتننالف.)٣ع(مهيشاومومهسفنأكاله
اونوكيملامىسومفينعتنعنييليئارسإلاتكسينألاحلا
.ربصلاةمعنوناميإلاةوقنمةياغىلع

اوبطاخمهنأىلعلدتةيآلالوأ(َبَْرشَنِلًءاَماَنوُطْعَأ
مهنأرهاظلافةعامجنوبطاخيمهنأبحيرصمالكلاانهوىسوم
سيلبلطلااذهو.)ءاسؤرلاهعمنيربتعمىسوماوبطاخ
نودقتعياوناكمهنألسأيلاوظيغلابلطلبناميإلابلطب
اهيفءامالضرأيفءاملامهيطعينأنعزجاعىسومنأ
ظيغلاىلعليلدنملهو.)٤ع(هنومجرياوداكمهنأليلدب
.اذهنمحضوأسأيلاو

ملٱَىلِإُبْعَّـشلٱَكاَنُهَشِطَعَو«٣
َىلَعُبْعَّـشلٱَرَّـمَذَتَو،ِءاَْ

ِمل:اوُلاَقَوىَسوُم
َ

اَنَدَالْوَأَواَنَتيِمُتِلَْرصِمْنِماَنَتْدَعْصَأاَذا
لٱِباَنَيِشاَوَمَو

ْ
.»؟ِشَطَع

١٦:٢ص

ألَا
َ
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تيميشطعلانإفمالكلااذهيفّولغالاَنَتيِمُتِل
نمتتامًاشويجنإفةتامإعوجلانمعرسأوهوعوجلاك
نويليئارسإلالصحيملولفستودوريهىورامىلعشطعلا
.مهمئاهبلكومهاوتاملًاعيرسءاملاىلع

هبُلَعْفَأاَذاَم:ِّـبَّـرلٱَىلِإىَسوُمَخََرصَف«٤ ؟ِبْعَّـشلٱاَذِٰ
.»!يِنَنوُُمجْرَيٍليِلَقَدْعَب

١٠:٣١و٨:٥٩انحويو٣٠:٦ليئومص١و١٤:١٥ص

يفهبقلعتيامضعبومجرلاركُذيِنَنوُُمجْرَيٍليِلَقَدْعَب
.)٨:٢٦ص(ريسفت

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«٥
ُ

ْنِمَكَعَمْذُخَوِبْعَّـشلٱَماَّـدُقَّـرُم:ىَسو
هبَتْبََرضيِتَّـلٱَكاَصَعَو.َليِئاَْرسِإِخوُيُش يفاَهْذُخَرْهَّـنلٱاَِ ِ
.»ْبَهْذٱَوَكِدَي

٢٠:٨ددعو٧:٢٠ص

نمًاييعمناكبعشلانأرهاظلاِبْعَّـشلٱَماَّـدُقَّـرُم
نمىوقأاوناكفخويشلاوىسومامأةاشماوناكمهنألريسلا
حجريامىلعريمحلاىلعًابوكراورفاسمهنألبعشلا
.نيعملاناكملاىلإبعشلااوقبسينأاوعاطتساف

نإفًادوهشاونوكيلَليِئاَْرسِإِخوُيُشْنِمَكَعَمْذُخ
.ناميإلاتاّيوقمنسحأنمةزجعملا

يفِةَرْخَّـصلٱَىلَعَكاَنُهَكَماَمَأُفِقَأاَنَأاَه«٦ ،َبيِروُحِ
َلَعَفَف.ُبْعَّـشلٱَبَْرشَيِلٌءاَماَهْنِمُجُرْخَيَفَةَرْخَّـصلٱُبِْرضَتَف
.»َليِئاَْرسِإِخوُيُشِنوُيُعَماَمَأاَذَكٰهىَسوُم
١١٤:٨و١٠٥:٤١و٢٠و٧٨:١٥رومزمو١١و٢٠:١٠ددع
١٠:٤سوثنروك١و

يفِةَرْخَّـصلٱ تناكةرخصلاكلتنأيفبيرالَبيِروُحِ
يهتسيلوضرألاكلتبةقباسلاهتماقإةدمىسوملةدوهعم
سأرتحتاجللالهسيفىسومةرخصبفرعُتام
.ميديفرنعمويرفسةديعباهنإفةفاصفصلا

ملٱَمْسٱاَعَدَو«٧
ِةَمَصاَُخمِلْجَأْنِم»َةَبيِرَمَوَةَّـسَم«ِعِضْوَْ

َجتِلْجَأْنِمَو،َليِئاَْرسِإيِنَب
ْ

يفَأ:َنيِلِئاَقِّـبَّـرلِلْمِهِتَبِر اَنِطَسَوِ
.»؟َالْمَأُّبَّـرلٱ

٣:٨نييناربعو٩٥:٨و٨١:٧رومزمو٢٠:١٣ددع

رفسيفكلذبمجرُتوةبرجتمسالااذهىنعمَةَّـسَم
بويأ(بويأرفسيفو)٢٩:٣و٧:١٩و٦:٣٤ةينثت(ةينثتلا

٩:٢٣(.
يمسرخآناكمركذباتكلايفو.ةمصاخميأَةَبيِرَم

ةزجعمبةرخصلانمءاملاىسومهيفجرخأومسالااذهب
ةينثت(ريمازملاوةينثتلارفسيفهيلإريشُأو.)٢٠:١٣ددع(

هتفاضإبةروكذملاةبيرمنعزّيُمو.)٨١:٧رومزمو٣٣:٨
.)٣٢:٥١ةينثت(شداقىلإ

يفَليِئاَْرسِإَبَراَحَوُقيِلاَمَعىَتَأَو«٨ .»َميِديِفَرِ
ليئومص١و٢٥:١٧ةينثتو٢٤:٢٠ددعو٣٦:١٢نيوكت

١٥:٢

مهنألديامبنيوكتلارفسيفةقلامعلاركذُقيِلاَمَعىَتَأ
قيلامعىلإةبسنةقلامعلاباومسو.)١٤:٧نيوكت(ةمأ
اومظعمهنأرهاظلاو.)١٦و٣٦:١٢نيوكت(وسيعديفح
لوأ«مهنأماعلبلاق.ءانيسةريزجهبشيفاورثكو
لئابقلانمةقلامعلاناكو.)٢٤:٢٠ددع(»بوعشلا
يلامشلامختلاىلعمهوبراحامًاريثكونييرصمللةيداعملا
ع(تاقوألارورمىلعنييليئارسإلانومواقياوناكو.يقرشلا

اهنأومهكلمضرألاكلتنأنورياوناكمهنأكلذةلعو.)١٦
ةيفيرخلايعارملانماهيفامةرثكلدالبلاماسقأنسحأ
يفًاريصقًاتقواوميقيلاوتأنييليئارسإلااونظيملو.ةيفيصلاو
نيريثكاولتقواوتأفنيبصتغمةازغمهوبسحلبضرألاكلت
لكمهرخؤمنماوعطقوقيرطلايفمهوقال«مهنم
٢٥:١٧ةينثت(»نوبعتمونوليلكمهومهءارونيفعضتسملا
ىسومذخأفدغلايفمهوبراحينأاومزعدقاوناكو.)١٨و
.مهتبراحملدعتسي

ْبِراَحْجُرْخٱَوًالاَجِراَنَلْبِخَتْنٱ:َعوُشَيِلىَسوُمَلاَقَف«٩
يفِهللاٱاَصَعَوِةَّـلَّـتلٱِسْأَرَىلَعاَنَأُفِقَأًادَغَوَ.قيِلاَمَع ِ
.»يِدَي

٤:٢٠ص

ناكو.عوشيركذلرارملالوأهذهَعوُشَيِلىَسوُمَلاَقَف
رشاعلاناكونونهمسالجرنباميارفأطبسنمعوشي
نسوحنيفناكو.)٦:١٦صريسفترظنا(فسوينم
.داوقلالاطبأنمناكهنأحّجرملاو.نيعبرألاوةسماخلا
هانعمنألًانسحًالأفناكوعشوهرمألالوأيفهمساناكو

.)١٣:١٦ددع(عوشيهاعدفهمساىسومّريغمثصلخم
١٤:١٣ص(ىسوملًامداخوًاعباتناكهنأانلرهظدقو
هدعاسوءانيسلبجسأرىلإهقفارو)٣٣:١١و٣٢:١٧و

ألَا
َ
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ناكو.)٩-١٤:٦ددع(هظيغلظاتغاوةميخلاعنصىلع
ناكهريغواذهنموناعنكضرأسسجتيفبلاكقيفر
.)٢٣-٢٧:١٨ددع(ىسوملةفيلخ

يركسعماظنالبنويليئارسإلاناكًالاَجِراَنَلْبِخَتْنٱ
لاجرّنيعُينأىسومىأرف.ماظنالبلامعألامكُحتالو
باجأفكلذبعوشيرمأوباصأوءادعألاعفدلنوبختنم
.)١٠ع(

ديفيامكدوهعمّنيعملتيهِةَّـلَّـتلٱِسْأَرَىلَعاَنَأُفِقَأ
.صنلا

َ.قيِلاَمَعَبِراَحُيِلىَسوُمُهَلَلاَقاَمَكُعوُشَيَلَعَفَف«١٠
.»ةَّـلَّـتلٱِسْأَرَىلَعاوُدِعَصَفُروُحَوُنوُراَهَوىَسوُماَّـمَأَو

٢:١٩مايأ١و٢٤:١٤ص

ذئمويىسومناكاوُدِعَصَفُروُحَوُنوُراَهَوىَسوُماَّـمَأ
ةثلاثلانسيفنوراهو)٧:٧ص(نينامثلانسيف
نكيملو.)٣١:٢ص(ليئلصبدجوهروحو.نينامثلاو
ةعامجلانعاودرفنافةالصللًالهأاوناكمهنكلبرحللًالهأ
جوزدوهيلاديلاقتيفامىلعروحناكو.ةالصلايفاوذخأو
-٢:٣مايأ١(اذوهيلسننمناكو.نوراهتخأميرم

ص(ءانيسىلإدعصنيحنوراهعمىسومهكرت.)٢٠
٢٤:١٤(.

اَذِإَو،ُبِلْغَيَليِئاَْرسِإَّـنَأُهَدَيىَسوُمَعَفَراَذِإَناَكَو«١١
.»ُبِلْغَيَقيِلاَمَعَّـنَأُهَدَيَضَفَخ
١٢:١٢نييناربعو٣٥:٣ءايعشإ

نأدارأهللاُبِلْغَيَليِئاَْرسِإَّـنَأُهَدَيىَسوُمَعَفَراَذِإَناَكَو
َّـريغتتبرحلالاوحألعجفةالصلاةوقنييليئارسإللّنيبي
.ىسومديعضوُّريغتب

ًارَجَحاَذَخَأ،ِْنيَتَليِقَثىَسوُماَدَيْتَراَصاَّـمَلَف١٢«١٢،١٣
َحتُهاَعَضَوَو

ْ
،ِهْيَدَيُروُحَوُنوُراَهَمَعَدَو.ِهْيَلَعَسَلَجَفُهَت

لٱ
ْ

َىلِإِْنيَتَتِباَثُهاَدَيْتَناَكَف.َكاَنُهْنِمُرَخآلٱَواَنُهْنِمُدِحاَو
ِّـدَحِبُهَمْوَقَوَقيِلاَمَعُعوُشَيَمَزَهَف١٣.ِسْمَّـشلٱِبوُرُغ

.»ِفْيَّـسلٱ

امأبنانهىسومبتكخلاِْنيَتَليِقَثىَسوُماَدَيْتَراَص
يذلاتقولالوطنمهاديتبعتهنإفكلانههبرعشيناك
الةرابعلاهذهو.ءامسلاىلإناتعوفرمامهوامهيلعرم

ىسومنأىلعلدياممريثكنمليلقيهوربتخملاالإاهبتكي
.)ةمدقملانمسماخلالصفلاعجار(رفسلااذهبتاكوه

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٤
ُ

يفًاراَكْذِتاَذٰهْبُتْكٱ:ىَسو لٱِ
ْ

ِباَتِك
يفُهْعَضَو ْنِمَقيِلاَمَعَرْكِذوُْحمَأَفْوَسِّـينِإَف.َعوُشَيِعِماَسَمِ
َحت
ْ

.»ِءاَمَّـسلٱِت
٢٥:١٩ةينثتو٢٤:٢٠ددع١٢:١٤ص٣٤:٢٧ص
٨:١٢ليئومص٢و١٧و٣٠:١و٧و١٥:٣ليئومص١و

يفًاراَكْذِتاَذٰهْبُتْكٱ اذهو.دوهعملاباتكلايأِباَتِكْلٱِ
ىسومناكىسوملبقباتكهللابعشلناكهنأىلعلدي
٥:١نيوكترظنا(هنمسبتقيورومألاضعبهيفبتكي
نمتافشتكملاًاثيدحكلذدّيأدقو.)٢١:١٤ددعو
باتكلاكلذيفبتُكاملوأنأرهاظلاو.ةيرصملاتايداعلا
اذهنأحّجرملاو.رشبلابطاخيهللاذخأاملوأنمناك
رومأنمةسمخلارافسألايفىسومهبتكامساسأباتكلا
.هلبقناكاممكلذريغومدآباسنأوةقيلخلا

ينبيديأبهللااهمتأةءوبناذهَقيِلاَمَعَرْكِذوُْحمَأ
دوادولواشاهضعبزجنأو.)٢٥:١٩ةينثت(ليئارسإ
.)٨:١٢ليئومص٢و٣٠:١٧و١٥:٧و١٤:٤٨ليئومص١(
تناكو)٤:٣٢مايأ١(لايقزحرصعيفاهمامتتغلبو
بئاجعلاوتايآلانماوأراملكدعبمهنأقيلامعةيطخ

هايإمهتبراحمبهللااوظاغأهللابعشليئارسإنأىلعةلادلا
.)٢٥:١٨ةينثت(

.»ِّـيسِنْهَوَْهي«ُهَمْسٱاَعَدَوًاحَبْذَمىَسوُمىَنَبَف«١٥

حئابذميدقتلوألانيرمألهانبًاحَبْذَمىَسوُمىَنَبَف
هللامحارملًاركذىقبيليناثلاوليئارسإهرصنىلعهللاركشلا
.رصنلاكلذو

هانبيذلاحبذملابوقعيىمسِّـيسِنْهَوَْهيُهَمْسٱاَعَدَو
مساىلعفقنملو)٣٣:٢٠نيوكت(»ليئارسإهلإليإ«
يملَعبرلا»يسنهوهي«ىنعمو.نيذهريغلصوصخمحبذم
هدهاشينملكركذياذهو.)يئاولوأيتياروأيقريبوأ(
ةراشإاذهيفنأرهظيالو.هنودبعينيذلارصنبرلانأ
براحيذلاملَعلاتناكاهنأرابتعاب)٩ع(»هللااصع«ىلإ
هسفنهوهيهبديرُأ)خلاءاوللاوأ(ملَعلاف.هتحتليئارسإ
هتيانعببراحيأهرصنوهتياقوتحتليئارسإبراحيذلا
.بلغو

ألَا
َ
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لٱَّـنِإ:َلاَقَو«١٦
ْ

َعَمٌبْرَحِّـبَّـرلِل.ِّـبَّـرلٱِّـِيسْرُكَىلَعَدَي
.»ٍرْوَدَىلِإٍرْوَدْنِمَقيِلاَمَع

ىلعتعضوقيلامعدينإيأِّـبَّـرلٱِّـِيسْرُكَىلَعَدَيْلٱَّـنِإ
ناككلذلوهبعشمهتبراحمبهللااوبراحمهنأيأهللاشرع
.مهعمبرحبرلل

اهبهييتلاهتوقبمهبراحيهسفنبرلانإيأٌبْرَحِّـبَّـرلِل
.مهينفينأىلإليئارسإل

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

نورثيةرايز

َعَنَصاَمَّـلُك،ىَسوُموَُمح،َناَيْدِمُنِهاَكُنوُرْثَيَعِمَسَف«١
َليِئاَْرسِإَجَرْخَأَّـبَّـرلٱَّـنَأ:ِهِبْعَشَليِئاَْرسِإَىلِإَوىَسوُمَىلِإُهللاٱ
.»َْرصِمْنِم

٧٨:٤و١٥و٧٧:١٤و٤٤:١رومزم٣:١و٢:١٦ص
٨و١٠٦:٢و٤٣و١٠٥:٥و

نورثيةقالعتركُذىَسوُمُوَمح،َناَيْدِمُنِهاَكُنوُرْثَي
هثرويذلاليئوعرتونهكو)٣:١ص(ريسفتيفىسومب
.)٢:١٦ص(ريسفتيفنورثينع

أبنلااذهنورثيعمسَْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإَجَرْخَأَّـبَّـرلٱَّـنَأ
.ىسومىلإهريسمةلعناكف

َدْعَبىَسوُمَةَأَرْمٱَةَروُّفَصىَسوُموَُمحُنوُرْثَيَذَخَأَف«٢
.»اَهِفَْرص
٤:٢٦ص

بسانياممهنكلوًالبقاهفرصأبنركذُيملاَهِفَْرصَدْعَب
عبارلاحاحصألانمركذُتملةروفصنإفهيضتقتامموةصقلا
ىلإةروفصلسرأدقناكىسومنإف.)٤:٢٦ص(انهىلإ
هنألامإو)٢٦-٤:٢٤ص(يفركُذامماهنمهظيغلامإاهلهأ
نمميظعرطخلاهضرعيدالوألاعماهايإهذخأبهنأىأر
ذئنيحًاجهتبمناكو.رصميفهيلعتناكيتلاراطخألا
.هيلإهدالوأوهتأرماعوجرب

ِمهِدَحَأُمْسٱِنْيَذَّـللٱ،اَهْيَنْبٱَو«٣
َ

ُتْنُك:َلاَقُهَّـنَأل(ُموُشْرَجا
يفًاليِزَن .»)ٍةَبيِرَغٍضْرَأِ

٢:٢٢ص٧:٢٩لامعأو٤:٢٠ص

.)٢:٢٢صريسفترظنا(ُموُشْرَج

ِينْوَعَناَكِيبَأُهٰلِإ:َلاَقُهَّـنَأل(ُرَزاَعيِلَأِرَخآلٱُمْسٱَو«٤
.»)َنْوَعْرِفِفْيَسْنِمِينَذَقْنَأَو

ةيربلايفةروفصهتنتخيذلادلولاوههنأنونظملاُرَزاَعيِلَأ
مايأ١(ايبحرهامسًانباهلراصوربكدقناكو.)٤:٢٥ص(

٢٣:١٧مايأ١(دوادمايأيفًاريثكهلسنناكو.)٢٣:١٧
لبقكلذبهامسىسومنأققحتيملو.)٢٦و٢٦:٢٥و
يغتبيناكيذلانوعرفنماجنهنأىلإةراشإهنعهقالطنا
يفهصلخهللانألهايإهتدهاشمدعبوأ)٢:١٥ص(هلتق
.هيفهللامهقرغأيذلانييرصملاشيجنمرمحألارحبلا

َىلِإىَسوُمَىلِإُهُتَأَرْمٱَوُهاَنْبٱَوىَسوُموَُمحُنوُرْثَيىَتَأَو«٥
لٱ
ْ

.»ِهللاٱِلَبَجَدْنِعًالِزاَنَناَكُثْيَحِةَّـيِّـَرب
١٢و٣:١ص

نوكينأدعبيالِهللاٱِلَبَجَدْنِعًالِزاَنَناَكُثْيَح
ةلسلسيأةيلبجلاءانيسضرألكانههللالبجبدوصقملا
رصمنيبرفقلالكةيربلابدوصقملاناكامكانيسلابج
لبقناك)٢و١٨:١ص(يفركُذاملعلو.نيطسلفو
ركذنناانهبجيو.هلوصودعبركُذنإونورثيلوصو
.هبترمثةقرفتمًاعطقىسومهبتكنيوكتلارفسنأحيجرت
.هتدحىلعبتُكحاحصألااذهنأحّجرملاو

ِملَلاَقَف«٦
ُ

َكُتَأَرْمٱَوَكْيَلِإٍتآ،ُنوُرْثَيَكوَُمحاَنَأ:ىَسو
.»اَهَعَماَهاَنْبٱَو

ِملَلاَقَف
ُ

عممالكلااذههيلإلسرأهنأرهاظلا(خلاىَسو
.)ةيلاتلاةيآلايفامليلدبلوسر

َلَأَسَو.ُهَلَّـبَقَوَدَجَسَوِهيَِمحِلاَبْقِتْسالىَسوُمَجَرَخَف«٧
خلٱَىلِإَالَخَدَّـمُث.ِهِتَمَالَسْنَعُهَبِحاَصٍدِحاَوُّلُك

ْ
.»ِةَمَْي

:٢٩نيوكت٢:١٩كولم١و١٩:١و١٨:٢و١٤:١٧نيوكت
١١:٧ليئومص٢و٤٣:٢٧نيوكت٣٣:٤و١٣

يهيتلاةداعلاىضتقمبَدَجَسَو...ىَسوُمَجَرَخَف
كلذناكو)خلا١٩:١و١٨:٢نيوكت(ماركإلاىلعليلد
انهلدو.قالخألامركوةيناسنإلاىلإريشيًايرايتخاًالعف

ألَا
َ
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ةريبكةمأريمأهنوكعمهنإفهعضاوتوىسومفطلىلع
.هلدجسوهيمحءاقللجرخ

سرُفلاناكو.ةيراجلزتمليتلااندالبةداعكُهَلَّـبَقَو
نمنانثاىقتلااذإ«ستودوريهلاق.كلذلثمنوتأي
ةدحاوةبترنمامهنأفرعتنأتدرأوقيرطلايفسرُفلا

ناكنإو.رخآلايتفشلّبقيامهنمالكنأكلذىلعكلد
دخلّبقيامهنمًالكنأكلذىلعكّلدرخآلانودامهدحأ
ىّتمو١٩:٣٩و١٥:٥ليئومص٢يفامباذهلباق(»رخآلا

.)خلا٢٠:٣٧لامعأو٤٩و٢٦:٤٨

ُّبَّـرلٱَعَنَصاَمَّـلُكِهيَِمحَىلَعىَسوُمَّـصَقَف٨«٨،٩
ملٱَوَنْوَعْرِفِب

ْ
ملٱَّـلُكَو،َليِئاَْرسِإِلْجَأْنِمَنيِّـيِْرصِ

يِتَّـلٱِةَّـقَشَْ
يفْمُهْتَباَصَأ لَخَفِقيِرَّـطلٱِ

ِعيِمَجِبُنوُرْثَيَحِرَفَف٩.ُّبَّـرلٱُمُهَصَّـ
خلٱ
ْ

لٱَِْري
يِدْيَأْنِمُهَذَقْنَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَليِئاَْرسِإَىلِإُهَعَنَصيِذَّـ

ملٱ
ْ
.»َنيِّـيِْرصِ
٨١:٧و٧٨:٤٢رومزم٢٠:١٤ددعو٤٤:٣٤نيوكت
١٠٦:١٠و

اهلامكبةصقلافرعيلعمسامعهلأسنورثينأرهاظلا
جهتبافهلكرمألاىسومهلركذف)٢و١عريسفترظنا(
.همحارموهللاةيانعوهبعشةمالسوهتمالسب

ْنِمْمُكَذَقْنَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱٌكَراَبُم:ُنوُرْثَيَلاَقَو١٠«١٠،١١
ملٱيِدْيَأ

ْ
ْنِمَبْعَّـشلٱَذَقْنَأيِذَّـلَا.َنْوَعْرِفِدَيْنِمَوَنيِّـيِْرصِ

َحت
ْ

ملٱيِدْيَأِت
ْ
ْنِمُمَظْعَأَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْمِلَعَنآلٱ١١.َنيِّـيِْرصِ

ِهلآلٱِعيَِمج
َ

يفُهَّـنَأل،ِة .»ْمِهْيَلَعَناَكِهِباْوَغَبيِذَّـلٱِْءَّـيشلٱِ
:٢مايأ٢و١:٦٨اقولو١٨:٢٨ليئومص٢و١٤:٢٠نيوكت
٢٢و١٦و١:١٠ص١٣٥:٥و٩٧:٩و٩٥:٣رومزمو٥
٥٠:٢٩ايمرإو٩:١٠ايمحنو٥:٢ص١٤:٨و٥:٧و

نوينايدملاناك»هوهيكرابم«ةيناربعلايفوُّبَّـرلٱٌكَراَبُم
هتدبعنموهللاابنينمؤملانماوناكفةروطقنمميهاربإلسن
نأردننكلمهعمبرلااودبعينأنييليئارسإللزوجيناكو
هنأيفكشالنورثيو.هوهيهمسابهللانوينايدملافرعي
ةردقلاوةيانعلابسنيهيلعأبنلاةصقيفىسومعمس
نمنيريثكنإف.ةهلآلالكقوفهعفريوهوهيىلإصالخلاو
حاورأاهنأنودقتعيوةريثكةهلآبنونمؤياوناكذئمويممألا
.)١٧و٣٢:١٦ةينثترظنا(ةرداق

َءاَجَو.ِِهللاَحِئاَبَذَوًةَقَرُْحمىَسوُموَُمحُنوُرْثَيَذَخَأَف«١٢
ىَسوُميَِمحَعَمًاماَعَطاوُلُكْأَيِلَليِئاَْرسِإِخوُيُشُعيَِمجَوُنوُراَه

.»ِهللاٱَماَمَأ
١٠:٣١سوثنروك١و٢٩:٢٢مايأ١و١٢:٧ةينثت

حئابذلاهذهتناكِِهللاَحِئاَبَذَوًةَقَرُْحم...ُنوُرْثَيَذَخَأَف
هللاًاركشذئنيحاهمّدقونورثياهبىتأيتلامئاهبلانم
نمًانهاكناكيأ.)١٤:١٨نيوكت(قداصيكلمةلزنمب
هتليبقلًايحورًابأناكهنأحجرملاو.نيمدقألاةنهكلاةبتر
تونهكبميهاربإفرتعاامكو.ةيروكبلاقحبتونهكلاثرو
نوراهوىسومفرتعا)١٤:١٨نيوكت(قداصيكلم
ليئارسإخويشونوراهوىسوملكأف.نورثيتونهكب
.هتونهكباوملسمهنأةمالعهللامامأهعمًاماعط

يفَثَدَحَو«١٣ لٱِ
ْ

.ِبْعَّـشلِلَِيضْقَيِلَسَلَجىَسوُمَّـنَأِدَغ
ملٱَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِمىَسوُمَدْنِعُبْعَّـشلٱَفَقَوَف

.»ِءاَسَْ

.ىسومىلإنورثيلوصوليناثلامويلايأِدَغْلٱ
ءارمألاوأءاسؤرلاناكِبْعَّـشلِلَِيضْقَيِلَسَلَجىَسوُم
نمليئارسإءاسؤرناكامكبعشلاةاضقةنمزألاكلتيف
ًاميظعدعُيءاضقلللهأوهنمناكو.ليئومصىلإعوشي
ستودوريهحضوأامككلملاماقمنمهماقمبرقيوًادج

سيئرراصذنمءاضقلاىلوتىسومنأرهاظلاو.خرؤملا
مكحيوبابسألاىلعفقيويواعدلالكعمسيهتمأ
.ماكحألانمءيشبعطقيهريغدحأالو.لدعلاىضتقمي
هريغىلإءاضقلارمألكيالنأبجاولانمىريناكهلعلو
الءاضقلاناكذإو.هللهأوهنمبعشلايفريملهنإوأ
فويضهدنعناكولوهكرتبحمسيملةمألاةحلصملهنمدب
.ًافيضنكيملهنأكهفيضنورثيوهلوازاذهلو

نإفِءاَسَْملٱَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِمىَسوُمَدْنِعُبْعَّـشلٱَفَقَوََف
ناكامبرو.ًادحاويضاقلاناكوةريثكتناكتاياكشلا
لغشتفاهلكاشملحلناعمإورظنىلإجاتحيامماهنمًاريثك
نييقرشلاةداعكًاركابءاضقللسلجيناكو.ًاليوطًانقو
تناكامنيبتيملو.ءاسملاىلإىقبينأةرورضلانمىريو
ليئارسإلاجرنأمهضعبىأرو.ذئنيحتاياكشلاكلت
.قيلامعنمهومنغامةمسقيفذئموياوفلتخا

،ِبْعَّـشلِلٌعِناَصَوُهاَمَّـلُكىَسوُموَُمحىَأَراَّـمَلَف«١٤
َكُلاَباَم؟ِبْعَّـشلِلٌعِناَصَتْنَأيِذَّـلٱُرْمَألٱاَذٰهاَم:َلاَق
َىلِإِحاَبَّـصلٱَنِمَكَدْنِعٌفِقاَوِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوَكَدْحَوًاسِلاَج
ملٱ
.»؟ِءاَسَْ

ألَا
َ
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كلنيدعاسمذختتالاذامليأَكَدْحَوًاسِلاَجَكُلاَباَم
.ءاضقلاىلع

ِحلىَسوُمَلاَقَف١٥«١٥،١٦
َ

َّـَيلِإِيتْأَيَبْعَّـشلٱَّـنِإ:ِهيِم
َهلَناَكاَذِإ١٦.َهللاٱَلَأْسَيِل

ُ
َْنيَبِيضْقَأَفَّـَيلِإَنوُتْأَيىَوْعَدْم

.»ُهَعِئاََرشَوِهللاٱَضِئاَرَفْمُهُفِّـرَعُأَو،ِهِبِحاَصَوِلُجَّـرلٱ
١٧:٨ةينثتو٢٤:١٤ص١٥:٣٤ددعو٢٤:١٢نييوال
ىلإ٢٧:٦و١٥:٣٥ددعو٢٤:١٥نييوال٦:١سوثنروك١و
٥:٥ةينثتو٩ىلإ٣٦:٦و١١

عمهلاغتشالنيتلعنيتيآلانيتاهيفىسومنابأ
ًايهلإوأًامهلُمًايضاقديريناكبعشلانإ)١(بعشلا
ناكنمنأاودقتعيملمهنألهللااولأسيلهيلإنوتأيًاسدقم
مكحلاىلعًارصتقمنكيملهنإ)٢(ءاضقللحلصيكلذنود
راذنإلاوظعولاىلإةليسويواعدلايفرظنلاذختيناكلب
.تايسايسلاةطساوبتايبدألاديؤيناكفميلعتلاوبيذهتلاو
نسحأنمونأشلاتاذرومألانمامهالكنارمألاناكو
.هلمعةيرورضىلعةعطاقلانيهاربلا

يِذَّـلٱُرْمَألٱًادِّـيَجَسْيَل:ُهَلىَسوُموَُمحَلاَقَف«١٧،١٨
َكَعَميِذَّـلٱُبْعَّـشلٱاَذٰهَوَتْنَأُّلِكَتَكَّـنِإ١٨.ٌعِناَصَتْنَأ

ُهَعَنْصَتْنَأُعيِطَتْسَتَال.َكْنِمُمَظْعَأَرْمَألٱَّـنَأل،ًاعيَِمج
.»َكَدْحَو
١٢و١:٩ةينثتو١٧و١:١٤ددع

ةوقلانمهيفامعمنورثيناهربلاعنقيملًادِّـيَجَسْيَل
نورثيججحةصالخو.هلطبيامنيهاربلانمماقأهنإف
:نارمأ

.هتوقكهنيهيلعوهامىلعهرارمتسابىسومنإ:لوألا
نأردقيالهنألةقاعلاببعشلاربصينفيهنأ:يناثلاو

امهلمعناكفًاليوطًانامزلغشينأبالإةيضقألالكزجني
.هبعشرارضإوهسفنارارضإىلإيدؤي

لَف.َكَحَصْنَأَفِيتْوَصِلْعَمْسٱَنآلَا١٩«١٩،٢٠
ْ

ُهللاٱِنُكَي
َىلِإَيِواَعَّـدلٱَتْنَأْمِّـدَقَو،ِهللاٱَماَمَأِبْعَّـشلِلَتْنَأْنُك.َكَعَم
لَعَو٢٠،ِهللاٱ

ِّـ
لٱُمُهْم

ْ
يِذَّـلٱَقيِرَّـطلٱُمُهْفِّـرَعَوَعِئاََّـرشلٱَوَضِئاَرَف

لٱَوُهَنوُكُلْسَي
ْ

.»ُهَنوُلَمْعَييِذَّـلٱَلَمَع
ص٤:١٦ص٥:٥ةينثتو٢٠:١٩و٤:١٦ص٣:١٢ص

٣٥و١٥:٣٤ددعو١٣و٢٤:١٢نييوالو٩و٢٢:٨و٢١:٦
٢و٦:١و٥:١و٥و٤:١ةينثت١٣ىلإ١٧:٨ةينثتو٢٧:٥و
١:١٨ةينثت١٤٣:٨رومزم٧:١١و

اهبنكمتتةمكحكلهللابهويأَكَعَمُهللاٱِنُكَيْلَف
.ننسريخىلعكلامعأماكحأنم

بعشلانعًابئاننكيأِهللاٱَماَمَأِبْعَّـشلِلَتْنَأْنُك
هيلإلكاشملاعفرا.بعشلامامأهللانعًابئانوهللامامأ
هللاةعيرشبمهبنأكلذعمو.هماكحأبعشلاغلبوىلاعت
ع(مهلامعأيفمهلًادشرموًايبدأًاملعممهلنكف.هضئارفو

.هيلعكلدأيذلابيترتلابكلروسيمكلذلكو)٢٠

َنيِفِئاَخٍةَرْدُقيِوَذِبْعَّـشلٱِعيَِمجْنِمُرُظْنَتَتْنَأَو«٢١
ٍفوُلُأَءاَسَؤُرْمِهْيَلَعْمُهُميِقُتَو،َةَوْشَّـرلٱَنيِضِغْبُمَءاَنَمُأَهللاٱ
.»ٍتاََرشَعَءاَسَؤُرَوَنيِساََمخَءاَسَؤُرَوٍتاَئِمَءاَسَؤُرَو
٢٣:٣ليئومص٢و٤٢:١٨نيوكت٢٥عو٤٧:٦نيوكت
١٦و١:١٥ةينثت١٦:١٩ةينثت١٨:٨لايقزح١٩:٩مايأ٢و
٦:٣لامعأو١٠ىلإ١٩:٥مايأ٢و١٦:١٨و

ةحيصنبابلاذهٍةَرْدُقيِوَذِبْعَّـشلٱِعيَِمجْنِمُرُظْنَت
ءاضقلللهأمهنيذلالاجرللنورثيفيرعتو.نورثي
ةثالثنمضتيهنإففراعتلانسحأنمخلاةردقلايوذب
.ًانيمأنوكينأ)٢(.هللافئاخيضاقلانوكينأ)١(رومأ
.ليطربلايأةوشرلاهركيًاميقتسمنوكينأ)٣(

َءاَسَؤُرَوَنيِساََمخَءاَسَؤُرَوٍتاَئِمَءاَسَؤُرَوٍفوُلُأَءاَسَؤُر
مسقدقناكىسومنأدعبيالو.ةيرشعةمسقلافٍتاََرشَع
نكلو(رصمنممهباهذنامزلوأنمةمسقلاهذهبعشلا
.)١٣:١٨صريسفترظنا(لاحترالاولحلايف)ءاضقلاريغل
رداقةرشعنمًادحاونإف.ءاضقللةبسانمنورثياهآرو
عفرُتهمكحضرُيملنإف.ةديهزلايواعدلايفءاضقلاىلع
حّجرينيسمخلانمًادحاونإفنيسمخسيئرىلإىوعدلا
مكحضرُيملنإو.ةرشعنمدحاونمءاضقنسحأهنأ
اذهمكحضرُيملنإوةئملاسيئرىلإىوعدلاعفرُتاذه
يهتنيومكحلاتبيكانهوفلألاسيئرىلإعفرُت
.فانئتسالا

َّـلُكَّـنَأُنوُكَيَو.ٍنيِحَّـلُكِبْعَّـشلِلَنوُضْقَيَف«٢٢
لٱيِواَعَّـدلٱ

ْ
هبَنوُئِيَجيَِةريِبَك َِةريِغَّـصلٱيِواَعَّـدلٱَّـلُكَو.َكْيَلِإاَِ

.»َكَعَمَنوُلِمَْحيْمُهَف،َكِسْفَنْنَعْفِّـفَخَو.اَهيِفْمُهَنوُضْقَي
٣٦:١و٢٧:٢و١٥:٣٣ددعو٢٤:١١نييوالو٢٦ع
١١:١٧ددع١٧:٨و١:١٧ةينثتو

ةنّيعملاتاقوألايفالٍنيِحَّـلُكِبْعَّـشلِلَنوُضْقَيَف
.مويلكيفلبىسوملعفيناكامكءاضقلل

كرتينأبجيَكْيَلِإاَِهبَنوُئيَِجيِةَريِبَكْلٱيِواَعَّـدلٱَّـلُك
نكل.ةريغصلايواعدلاوةريبكلايواعدلايفةاضقللمكحلا

ألَا
َ
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رمألاماكحإىلإةموكحلاءاضعأليميلاوحألاضعبيف
نممهعنمتتناكةيربلايفةايحلاةبوعصنكلقيقحتلاو
ةايحلاتهتنااملو.ليوطتلاالراصتخالاىلعمهلمحتوكلذ
ًالوبقرثكأوهنمطسبأبلدُبوينورثيلاماظنلاريغتةيربلا
.صيحمتلاوليوطتلل

لَعَفْنِإ«٢٣
ْ

لٱُعيِطَتْسَتُهللاٱَكاَصْوَأَوَرْمَألٱاَذٰهَت
ْ

.َماَيِق
.»ِمَالَّـسلٱِبِهِناَكَمَىلِإِيتْأَيًاضْيَأِبْعَّـشلٱاَذٰهُّلُكَو
ليئومص٢و١٦:٢٩صو٣٠:٢٥و١٨:٣٣نيوكت١٨ع

١٩:٣٩

ىلإةراشإاذهيفُهللاٱَكاَصْوَأَوَرْمَألٱاَذٰهَتْلَعَفْنِإ
نإف.بيترتلاكلذىلعدامتعالالبقهللاةروشمبوجو
هضرعيملامنأشلاتاذرومألانمًائيشيتأيالناكىسوم
متيكلذناكلهو.هيفهتئيشمىريوىلاعتهللاىلع
.ميمتلاوميروألاب

ردقتالكنأيأ)١٨ةيآلاباذهلباق(َماَيِقْلٱُعيِطَتْسَت
.ماظنلااذهورييغتلااذهبالإكتوقيقبُتنأ

ىلإنوبهذيِمَالَّـسلٱِبِهِناَكَمَىلِإِيتْأَيًاضْيَأِبْعَّـشلٱاَذٰه
كنوبعتيامككنوبعتيالوةملاسملاوقفولابناعنكضرأ
.نآلا

اَمَّـلُكَلَعَفَوِهيَِمحِتْوَصِلىَسوُمَعِمَسَف٢٤«٢٦-٢٤
َليِئاَْرسِإِعيَِمجْنِمٍةَرْدُقيِوَذىَسوُمَراَتْخٱَو٢٥.َلاَق
ٍتاَئِمَءاَسَؤُرَوٍفوُلُأَءاَسَؤُر،ِبْعَّـشلٱَىلَعًاسوُؤُرْمُهَلَعَجَو
َنوُضْقَياوُناَكَف٢٦.ٍتاََرشَعَءاَسَؤُرَوَنيِساََمخَءاَسَؤُرَو
لٱيِواَعَّـدلٱ.ٍنيِحَّـلُكِبْعَّـشلِل

ْ
هبَنوُئِيَجيُةَِرسَع ،ىَسوُمَىلِإاَِ

.»اَهيِفْمُهَنوُضْقَيَِةريِغَّـصلٱيِواَعَّـدلٱُّلُكَو
٢٢ع٦:٣لامعأو١:١٥ةينثتو٢١ع

نورثيهيمححصنىلعىسومرجيملخلاىَسوُمَعِمَسَف
:١ةينثترظنا(ةداهشلاةميخعنصوةعيرشلاءاطعإدعبالإ

نأوهودحاورمأبالإنورثيىسومفلاخيملو.)١٥-٩
كرتهنإفءاضقلللهأمهنيذلاوأءايوقألاوهبختني
اممهالونأبىفتكاو)١:١٣ةينثت(بعشللمهرايتخا
ةسمامشلارمأيفماظنلانملسرلاهاتأامرظنا(هلاوبختنا
.)٦-٤:٣لامعأنيلوألا

.»ِهِضْرَأَىلِإىَضَمَفُهاََمحىَسوُمَفََرصَّـمُث«٢٧
٣٠و١٠:٢٩ددع

فارصنالاديريناكهامحنإرهاظلا(ُهاََمحىَسوُمَفََرص
نوكيف.باهذلابهلحمسىتحءاقبلابهيلعحليىسومو
رمأكهرمأناكف.)فارصنالابهلحمسانههفرصىنعم
وهبابوحنأمهضعبنظكلذلو)١٠:٢٩ددع(بابوح
وهوهءاقبديريناكىسومنإلاحلكىلعوهسفننورثي
.ليحرلاديري

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

انيسروطىلعبعشللهللاروهظ

يف١«١،٢ ْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِجوُرُخَدْعَبِثِلاَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ
يف،َْرصِمِضْرَأ لٱَكِلٰذِ

ْ
اوُلََحتْرٱ٢.َءاَنيِسِةَّـيِّـرَبَىلِإاوُءاَجِمْوَي

يفاوُلَزَنَفَءاَنيِسِةَّـيِّـرَبَىلِإاوُءاَجَوَميِديِفَرْنِم لٱِ
ْ

َكاَنُه.ِةَّـيِّـَرب
جلٱَلِباَقُمُليِئاَْرسِإَلَزَن

ْ
.»ِلََب

١٢و٣:١ص٨و١٧:١ص٣٣:١٥ددعو١٦:١ص

ناريفيداويفميديفرتناكنإَميِديِفَرْنِماوُلََحتْرٱ
يفءانيسةيربىلإنييليئارسإلالاحتراناكًاقباسانلقامك
نييداولايفاورممهنأنكميو.خيشلايداووأفالسيداو
ىلعو.ًاليمرشعةينامثفالسيداوقيرطىلعةفاسملاو
عمجأدقو.ًاليمنيرشعوةسمخوحنخيشلايداوقيرط
ةفورعملاضرألايهءانيسةيربنأىلعمويلانيرسفملاروهمج

فصنهضرعوناليملهسلااذهلوطو.ةحارلايداوبمويلا
رفصألاودوسألارجحلانملابجةلسلساهبطيحتليم
سأربةيربلافرطيفلبجلاكلذماسقأضعبفرعُيو
نمرهظيوءافرطلارجشاهيلعرثكيةبضهوهو.ةفاصفصلا
.لهسلايفعضوملك

جلٱَنِمُّبَّـرلٱُهاَداَنَف.ِهللاٱَىلِإَدِعَصَفىَسوُماَّـمَأَو«٣
ْ

:ِلََب
ُختَوَبوُقْعَيِتْيَبِلُلوُقَتاَذَكٰه

ْ
.»َليِئاَْرسِإيِنَبُِرب

٣:٤ص٧:٣٨لامعأو٢٠:٢١ص

عقوتيلءانيسىلإدعصيأِهللاٱَىلِإَدِعَصَفىَسوُماَّـمَأَو
.هايإهللاةبطاخم

دعاصوهوهبطاخهللانأرهظيِلَبَْجلٱَنِمُّبَّـرلٱُهاَداَنَف
.اهيلإدوعصلاةقشمهنعففخيىتحةنقلاغلبينألبق
تابجاولابمايقللانرساذإقيرطلايفانيقاليهللانأركذاف
.هتدارإاهتضتقايتلا

ألَا
َ
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ملٱِبُتْعَنَصاَمْمُتْيَأَرْمُتْنَأ«٤
ْ
لََمحاَنَأَو.َنيِّـيِْرصِ

ْ
َىلَعْمُكُت

.»َّـَيلِإْمُكِبُتْئِجَوِروُسُّنلٱِةَحِنْجَأ
١٢:١٤ايؤرو٦٣:٩ءايعشإو٣٢:١١ةينثت٣و٢٩:٢ةينثت

مح
ََ
اَمَك«هلوقباذهلباقِروُسُّنلٱِةَحِنْجَأَىلَعْمُكُتْل

ِهْيَحاَنَجُطُسْبَيَو،ُّفِرَيِهِخاَرِفَىلَعَوُهَّـشُعُْرسَّـنلٱُكِّـرَُحي
ُهَداَتْقٱُهَدْحَوُّبَّـرلٱاَذَكٰه،ِهِبِكاَنَمَىلَعاَهُلِمَْحيَواَهُذُخْأَيَو
اذإرسنلانأليق.)١٢و٣٢:١١ةينثت»ٌّيِبَنْجَأٌهٰلِإُهَعَمَسْيَلَو
هتحتهناريطبناريطلاىلعهدعاسحنُجوهخرفشيرتبن
هللانأىنعملاو.هيحانجوأهرهظىلعرقتسابعتاذإىتح
ءايعألانماوطقسيمهعديملفمهريسىلعهتردقبمهدعاس
.راطخألاودئادشلانممهذقنأفهخارفرسنلادعاسيامك

امكءانيسيفيترضحىلإمكبتيتأيأَّـَيلِإْمُكِبُتْئِج
:٢٤عوشي(ةلطابلاةدابعلاواهداسفورصمنممكتجرخأ

.قحلاينيدوةرهاطلايتدابعىلإمكتدقو)١٤

ِيلَنوُنوُكَتيِدْهَعْمُتْظِفَحَوِيتْوَصِلْمُتْعِمَسْنِإَنآلٱَف«٥
.»ِضْرَألٱَّـلُكِيلَّـنِإَف.ِبوُعُّشلٱِعيَِمجِْنيَبْنِمًةَّـصاَخ
٣٢:٩و٢٦:١٨و١٤:٢و٧:٦و٤:٢٠ةينثت٥:٢ةينثت
٤٣:١و٤١:٨ءايعشإو١٣٥:٤رومزمو٨:٥٣كولم١و
١٠:١٤ةينثتو٩:٢٩ص٣:١٧يخالمو١٠:١٦ايمرإو
١٠:٢٦سوثنروك١و٢٤:١رومزمو٤١:١١بويأو

.)١٦و١٥:١٣و٦:٦ص(مهارتشاومهادفهنألًةَّـصاَخ
هللاركذاملِضْرَألٱَّـلُكِيلَّـنِإَف.ِبوُعُّشلٱِعيَِمجِْنيَبْنِم

رشبلارئاسكرتهنأمهوياممكلذناكةصاخهلليئارسإنأ
الهنإف»ضرألالكيلنإ«كلذلًاعفدلاقف.هتيانعنم
»ضرألالكىلعيلعلا«وهوهقئالخلكبينتعيكفني
بوعشلانيدي«هنأل»ممألاجهتبتوحرفت«)٨٣:١٨رومزم(
.)٦٧:٤رومزم(»ضرألاممأيدهيو«»ةماقتسالاب

َيِهِهِذٰه.ًةَسَّـدَقُمًةَّـمُأَوٍةَنَهَكَةَكَلَْممِيلَنوُنوُكَتْمُتْنَأَو«٦
لٱ
ْ

لَكُتيِتَّـلٱُتاَمِلَك
ِّـ

هبُم .»َليِئاَْرسِإيِنَباَِ
:٢٠نييوال٢٠:٦و٥:١٠و١٠:٦ايؤرو٩و٢:٥سرطب١

٦٢:١٢ءايعشإو٢٨:٩و٢٦:١٩و٧:٦ةينثتو٢٦
٥:٢٧سسفأو٣:١٧سوثنروك١و

»هللاًاكولموةنهك«مهلكنونوكييأٍةَنَهَكَةَكَلَْمم
نأةنهكللناكف.هللاىلإةبسنلابضعبلمهضعبةاواسمف
هلاومدقيونيبارقلابهوتأيوةهجاومهللاىلإةالصلاباوبرتقي
اذههللانلعأو.مهسوفنومهبولقبهعمنوعمتجيوروذنلا

هللاليئارسإمهنأنييحيسمللنابأوانحويلوسرطبلزايتمالا
.)٦:١٦ةيطالغًاضيأرظنا١:٦ايؤرو٢:٩سرطب١(

نمدرفلكالسدقمعومجملانأيأًةَسَّـدَقُمًةَّـمُأَو
هنأىلع.ًاسدقمنكيملمهدحأنأنمدبالهنإفدارفألا
هللاةعاطلابًاسدقمنوكينأدحألكلرسيتيكلذبناك
.)٥ع(هدهعتظفحوهتوصلتعمساذإةمألانوكتامك

َّـلُكْمُهَماَّـدُقَعَضَوَوِبْعَّـشلٱَخوُيُشاَعَدَوىَسوُمَءاَجَف«٧
لٱِهِذٰه

ْ
هبُهاَصْوَأيِتَّـلٱِتاَمِلَك .»ُّبَّـرلٱاَِ

بعشلاوىسومنيبةلصخويشلاناكِبْعَّـشلٱَخوُيُش
رظنا(هوفرعينأديرياملكوهبىسومرمأياممهنوغلبي

نايبو)خلا١٩:٤و١٨:٢و٦و١٧:٥و١٢:٢١و٤:٢٩ص
.هيلإعجراف)٣:١٦ص(ريسفتيفمهناطلسوخويشلاماقم

ُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتاَمُّلُك:ًاعَمِبْعَّـشلٱُعيَِمجَباَجَأَف«٨
.»ِّـبَّـرلٱَىلِإِبْعَّـشلٱَمَالَكىَسوُمَّـدَرَف.ُلَعْفَن

٥:٢٧ةينثتو٧و٢٤:٣ص

ءارآلايفلادجالورخأتالبًاعَمِبْعَّـشلٱُعيَِمجَباَجَأَف
املكبمايقلايفًابغاروهيلإلكُوامبًايضارمهنملكنإف
.هتئيشملمعوهدهعظفحوهتوصعمسنمبرلاهديري

هأبنأوأهيلإهعفريٰأِّـبَّـرلٱَىلِإِبْعَّـشلٱَمَالَكىَسوُمَّـدَرَف
الكلذيفهبهرمأياذامفرعيلوهلًاعوضخكلذىتأو(هب
.)ناكامفرعيملهللانأل

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«٩
ُ

يفَكْيَلِإٍتآاَنَأاَه:ىَسو ِمَالَظِ
َكِباوُنِمْؤُيَف،َكَعَمُمَّـلَكَتَأاَمَنيِحُبْعَّـشلٱَعَمْسَيِلِباَحَّـسلٱ
.»ِبْعَّـشلٱِمَالَكِبَّـبَّـرلٱىَسوُمََربْخَأَو.ِدَبَألٱَىلِإًاضْيَأ
:١٨رومزمو٤:١١ةينثتو١٦و٢٤:١٥و٢٠:٢١صو١٦ع
:١٤ص٣٠و١٢:٢٩انحويو٣٦و٤:١٢ةينثت٩٧:٢و١١

٣١

هللانيبدهعلاقيثوتيفىلوألاةوطخلاتناكُّبَّـرلٱَلاَقَف
ةطخلاو.هيلعهللاهضرعامبعشلالوبقليئارسإبعشو
مالكنالعإنمدبالناكهنأيهوانههركذيامةيناثلا
نمبعشلاهعمسينأيضتقياموأبعشللدهعلا
نلعأف.هلكدهعللساسألاةلزنمبوهاموهنميرورضلا
.دهعلاكلذبقلعتياملكىلإهدشرأوىسوملهروضح

يفَكْيَلِإٍتآاَنَأاَه عمورونهللانإمعنِباَحَّـسلٱِمَالَظِ
ىتح)٩٧:٢رومزم(بابضلاوباحسلاهبطاحأرونهنأ

ألَا
َ
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)٦:١مايأ٢(بابضلايفًانكاسىقبيهسفننلعُينيحهنأ
نمبرقينيحًابجتحمىقبينأيرورضلانمناكو
ءاهبةدحاوةقيقداولمتحينأاوعيطتسيملالإوبعشلا
ناكاذإو.)٧:٢و٥:١٤مايأ٢و٤٠:٣٥صرظنا(هترضح

ءاهبلانمىسومهجواورينأاوعيطتسيملنويليئارسإلا
مكفعقربلاسبلهنأىتحهللاىلإبرقلانمهبستكايذلا

دجموهومهملكينيحمهراصبأنعهللابجتحينأردجي
أبنأيذلاباحسلامالظنإرهظيو.هلكءاهبلاءاهبودجملا
ناكيذلاباحسلادومعوههيلإهيفيتأينأىسومهللا
.بعشلاوىسومبطاخهنموهبليئارسإدئاقمهللظي

راهظإلناكدَبَألٱَىلِإَكِباوُنِمْؤُيَف...ُبْعَّـشلٱَعَمْسَِيِل
بولقومهبولقيفهترضحريثأت)١(ناتياغبعشللهسفنهللا
ناميإلاوىسوملعوضخللنيدعتسممهلعج)٢(و.مهلسن
ًابيهريقبهللانإف.كلذلكّمتدقو.دبألاىلإهب
ةعيرشتيقبو.ةنسفالآةثالثنمرثكأنييليئارسإلل
ةعاسلاهذهىلإدوهيلالازيالو.مهلًادئاقوًامامإىسوم
.هتعيرشلنوعضخيوىسومبنونمؤي

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٠
ُ

ُمُهْسِّـدَقَوِبْعَّـشلٱَىلِإْبَهْذٱ:ىَسو
لٱ
ْ

لَو،ًادَغَوَمْوَي
ْ

.»ْمَُهباَيِثاوُلِسْغَي
١٤عو٣٥:٢نيوكت١٠:٢٢نييناربعو١١:٤٤نييوال
١٥:٥نييوالو

تايرورضنمناكُمُهْسِّـدَقَوِبْعَّـشلٱَىلِإْبَهْذٱ
نويليئارسإلاسدقتينأبرلامامأفوقوللدادعتسالا
ينطابلاسيدقتلاوًانطابًاسيدقتوًارهاظًاسيدقتنيسيدقت
رهاظلاكرهظيالاذهنكلوةيرورضدشألاوىلوألاوه
ناكو.نطابلاىلعةلالدرهاظلاسيدقتلابىسوممهرمأف
لاستغا)١(لامعأةثالثىلعلمتشيرهاظلاسيدقتلااذه
.)١٥ع(ءاسنلالازتعا)٣(.بايثلالسغ)٢(.صخشلا

لسغبرمأتنييواللاةعيرشتناكْمَُهباَيِثاوُلِسْغَيْل
١٣:٦و٤٠و٢٨و٩:٢٥نييوال(ةريثكلاوحأيفبايثلا
هذهتناكو)خلا٢٢-١٥:٥و٤٧و٩و١٤:٨و٥٨و٣٤و
دنعوستودوريهركذامىلعنييرصملادنععاشاممةّنسلا
دافأامىلعنامورلادنعوسوريموألاقامىلعنانويلا

دنعناكمامحتسالانأهريغواذهنمرهظو.رجنلود
هتعفنمىلعةوالعةيبدألاةفاظنلاىلإءاميإللعيمجلا
.ةيعيبطلا

لِلَنيِّـدِعَتْسُماوُنوُكَيَو«١١
ْ

يفُهَّـنَأل.ِثِلاَّـثلٱِمْوَي لٱِ
ْ

ِمْوَي
ِلَبَجَىلَعِبْعَّـشلٱِعيَِمجِنوُيُعَماَمَأُّبَّـرلٱُلِزْنَيِثِلاَّـثلٱ

.»َءاَنيِس
٣٣:٢ةينثتو٣٤:٥صو١٨ع

سيدقتلانأىلعلدياذهِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلِلَنيِّـدِعَتْسُم
نأىلعانلدياذهودحاومويكلذلمهفكيملونيمويلغش
.هركلاديدشهللاههركياممناسنإلاسند

نملزنيهنأكبعشللهسفننلعُييأُّبَّـرلٱُلِزْنَي
.)٩عريسفترظنا(مهيلإءامسلا

اوُِزَرتْحٱ:ًالِئاَق،ٍةَيِحاَنِّـلُكْنِمًادوُدُحِبْعَّـشلِلُميِقُتَو«١٢
جلٱَىلِإاوُدَعْصَتْنَأْنِم

ْ
ُّسَمَيْنَمُّلُك.ُهَفَرَطاوُّسَمَتْوَأِلََب

جلٱ
ْ

.»ًالْتَقُلَتْقُيَلََب

ىلإةيعانصوأةيلمعةراشإانهًادوُدُحِبْعَّـشلِلُميِقُت
ةماقإىنعمو.هتسادقوهتمظعنموندلانكميالهللانأ
روطضيضحوميخملانيبزجاوحوعناومعضوانهدودحلا
نورفاسملاانأبنأ.لبجلاسمنمسانللومئاهبللًاعنمءانيس
نمريداحأوًابادحأءانيسروطهاجتةفاصفصلاسأردنعهنأ
مامكأيهوهسمنموأهيلإبرقلانمعنمتروخصلا
نالعتسامويبعشللًادودحاهلعجىسومنأنظُيةيعيبط
نأيضتقيصنلانألحّجرمريغنظوهو.روطلاىلعبرلا
ىلعدودحلاكلتنأدعبيالوةيعانصتناكىسومدودح

.اهدادتماطخىلعوةيعيبطلازجاوحلا
انلرهظامكلذنمهللاعنمالولِلَبَْجلٱَىلِإاوُدَعْصَتْنَأ
اوبرتقيللبجلاىلإنييليئارسإلاءايقتأدوعصعانتمالببس
.نسحألاوهامبملعأهللاوةالصلابهللانم

ًةَمِيَهب.ًايْمَرىَمْرُيْوَأًاْمجَرُمَجْرُيْلَبٌدَيُهُّسَمَتَال«١٣
لٱِتْوَصَدْنِعاَّـمَأ.ُشيِعَيَالًاناَسْنِإْمَأَناَك

ْ
ْمُهَفِقوُب

جلٱَىلِإَنوُدَعْصَي
ْ

.»ِلََب
١٩و١٦ع١٢:٢٠نييناربع

هسمتال«هلوقيفريمضلانأنوريثكحّجرٌدَيُهُّسَمَتَال
قفاوملاوهولبجلاىلإاللبجلاسمينمىلإعجار.»دي
ٌديدودحلايدعتملاويصاعلاسمتالهنأىنعملاف.صنلل
بيكرتلاوىنعملادسفيلبجلاىلإهعيجرتو.خلامجرُيلب
.ًاعميظفللا

وأةفلكمريغتناكنإومئاهبلانإًاناَسْنِإْمَأَناَكًةَمِيَهب
)١(لاوحألاضعبيفاهلتقبلطيهللاناكءاطخلابةلؤوسم
نييوال(تسنُداذإ)٢(و)٢١:٢٨ص(ةيذؤمتناكاذإ

ألَا
َ
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رثكأهريسختبجوياهبحاصبنذناكاذإ)٣(و.)20:15
.)١٣:١٣ص(اهنم

.)١٩ةيآلاباذهلباق(ِقوُبْلٱِتْوَصَدْنِعاَّـمَأ
ع(يفحيبُأ)١٢ع(يفعنُمامِلَبَْجلٱَىلِإَنوُدَعْصَيْمُهَف

ةهنكللالوبعشللالنوراهكنينّيعُملةحابإلانكلو)١٣
.)٢٤عرظنا(مهسفنأ

جلٱَنِمىَسوُمَرَدَحْنٱَف١٤«١٤،١٥
ْ

ِبْعَّـشلٱَىلِإِلََب
اوُنوُك:ِبْعَّـشلِلَلاَقَو١٥.ْمَُهباَيِثاوُلَسَغَوَبْعَّـشلٱَسَّـدَقَو
لِلَنيِّـدِعَتْسُم

ْ
.»ًةَأَرْمٱاوُبَرْقَتَال.ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

٧:٥سوثنروك١و٥و٢١:٤ليئومص١و١١ع١٠ع

امباذهلباق)هتجوزدحأبرقياليأ(ًةَأَرْمٱاوُبَرْقَتَال
سانلاداتعاو.)٧:٥سوثنروك١و٥و٢١:٤ليئومص١(يف
يفعورشملادنعمهئاسننعاوعنتمينأةيلاخلاروصعلاذنم
.نيمدقألانيخرؤملالاوقأنمتبثاملعةسدقملالامعألا
هذهو.)١٥:١٨نييوال(كلذكةيواللاةعيرشلاتناكو
:٤سنآرق(نيملسملاوسوجملاودونهلانيبلازتالةنسلا
.)٥٠آ

يفَثَدَحَو«١٦ لٱِ
ْ

ْتَراَصُهَّـنَأُحاَبَّـصلٱَناَكاَّـَملِثِلاَّـثلٱِمْوَي
جلٱَىلَعٌليِقَثٌباَحَسَوٌقوُرُبَوٌدوُعُر

ْ
ٌديِدَشٍقوُبُتْوَصَو،ِلََب

يفيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُّلُكَدَعَتْرٱَف.ًاّدِج ملٱِ
.»ِةَّـلَحَْ

٨:٥و٤:٥ايؤرو١٩و١٢:١٨نييناربعو٧٧:١٨رومزم
١:١٠ايؤرو١٣ع٥:١٤مايأ٢و٤٠:٣٤صو٥ع١١:١٩و
١٢:٢١نييناربع٤:١و

:٤ةينثت(يفامباذهلباقٌليِقَثٌباَحَسَوٌقوُرُبَوٌدوُعُر
ْمُتْمَّـدَقَتَف«هلوقوهوانهاممحضوأةينثتلايفيذلاو.)١٢و١١
يفْمُتْفَقَوَو جلٱِلَفْسَأِ

ْ
جلٱَو،ِلََب

ْ
ِدِبَكَىلِإِراَّـنلٱِبُمِرَطْضَيُلََب

ْنِمُّبَّـرلٱُمُكَمَّـلَكَف.ٍباَبَضَوٍباَحَسَوٍمَالَظِب،ِءاَمَّـسلٱ
اْوَرَتَْملْنِكٰلَو،ٍمَالَكَتْوَصَنوُعِماَسْمُتْنَأَوِراَّـنلٱِطَسَو

ةدعةدهاشمبعشلابولقيفرثأيذلاناكو.»ًةَروُص
بهلو.رهابلاقربلاناعملوديدشلادعرلايهوًاعمرومأ
باجحلافيثكلاناخدلاو.ءامسلادبكىلإدعاصلارانلا
.مئادلازلزهنأكلبجلافاجتراو.مالظلائشنملاوجلا
.ًاعافتراوًاروهجيلاوتلاىلعدادزيًادجعيفرقوبتوصو
.ةعيبطلاملاعيفدهعُيملًادجًافيخمناكدهشملانأةصالخلاو
ًافلاخمًايناكربًاناروثوًايعيبطًالازلزناككلذنأبلوقلاف
.ةفلاخملالكصنلاوعقاولل

هللاروضحتايآنمقوبلاتوصٌديِدَشٍقوُبُتْوَص
ريخألامويلايفو.هدعبلاقيامىلإاوغصينألًاهيبنتناكو

قوب«قوبلاكلذوًارصتنمحيسملاءيجمقوبلاتوصنلعي
ةكئالملانإايؤرلارفسيفركُذو.)٤:١٦يكينولاست١(»هللا
٩:١و١٢و١٠و٨و٨:٧ايؤر(قوبلاتوصبمهئيجمنونلعي
.ثداوحلانمنوكيسامبنوئبنيو)خلا١٤و

ملٱَنِمَبْعَّـشلٱىَسوُمَجَرْخَأَو«١٧
ِملِةَّـلَحَْ

ُ
،ِهللاٱِةاَقَال

يفاوُفَقَوَف جلٱِلَفْسَأِ
ْ

.»ِلََب
١١و٤:١٠ةينثت

اوناكمهنألًاميخمناكولولحلاناكميأ(ِةَّـلَحَْملٱَنِم
روطبرقانهةلحملاكلتتناكو.)مايخلاةيربلايفنونكسي
لهسىسوماهعضويتلادودحلانيبواهنيبلصفيءانيس
اوعمسيوروطلاىلعنوكياماودهاشيلبعشلاهيففقوأ

.هللاتوص
يف .ةفاصفصلاسأرهاجتيذلالهسلايفِلَبَْجلٱِلَفْسَأِ

َّـبَّـرلٱَّـنَأِلْجَأْنِمُنِّـخَدُيُهُّلُكَءاَنيِسُلَبَجَناَكَو«١٨
ُّلُكَفََجتْرٱَو،ِنوُتَألٱِناَخُدَكُهُناَخُدَدِعَصَو،ِراَّـنلٱِبِهْيَلَعَلَزَن
جلٱ
ْ

.»ًاّدِجِلََب
ءايعشإو٦٨:٨رومزمو٥:٥ةاضقو٣٣:٢و٤:١١ةينثت
١٥:١٧نيوكت٣-٧:١مايأ٢و٢٤:١٧و٣:٢ص٦:٤
:١٤و٧٧:١٨و٦٨:٨رومزم١٥:٨ايؤرو١٤٤:٥رومزمو
١٢:٢٦نييناربعو٤:٢٤ايمرإو٧

هيلعباحسلاناكيأُنِّـخَدُيُهُّلُكَءاَنيِسُلَبَجَناَكَو
رانلابقرتحادقلبجلاناكنإوناخدلاهبشيًافيثكًاماع
.هتقيقحىلعناخدلاف)٤:١١ةينثت(ةقيقح

:٦٨رومزم(يفامباذهلباقًاّدِجِلَبَْجلٱُّلُكَفََجتْرٱَو
ْتَرَطَقًاضْيَأُتاَواَمَّـسلٱ.ِتَدَعَتْرٱُضْرَألٱ«هلوقوهو)٨
اذهو»َليِئاَْرسِإِهٰلِإِهللاٱِهْجَوْنِمُهُسْفَنُءاَنيِس.ِهللاٱِهْجَوَماَمَأ
زازتهالاىلعقدصياممرثكأةلزلزلاىلعقدصيتوصلا
.دعرلاةدشنمًانايحأثدحييذلا

لٱُتْوَصَناَكَف١٩«١٩،٢٠
ْ
،ًاّدِجًاداَدِتْشٱُداَدْزَيِقوُب

َىلَعُّبَّـرلٱَلَزَنَو٢٠.ٍتْوَصِبُهُبِيُجيُهللاٱَوُمَّـلَكَتَيىَسوُمَو
جلٱِسْأَرَىلِإَءاَنيِسِلَبَج

ْ
ِسْأَرَىلِإىَسوُمُهللاٱاَعَدَو،ِلََب

جلٱ
ْ

.»ىَسوُمَدِعَصَف.ِلََب
٨١:٧رومزمو٩:١٣ايمحن١٣ع

ةنقىلعالةفاصفصلاسأرةنقىلعيأِلَبَْجلٱِسْأَر
.ةحارلالهسنمىرُياليذلاىسوملبج

ألَا
َ
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٢٥ىلإ٢١عبارتقالانمبعشللهللاريذحت
دوعصهدصقهللانالعإرثأىلعريذحتلااذهناك

ىسومرمأبارتقالانمبعشللًاعنمو.لبجلاىلإىسوم
ناكو.اهءارواوقبينأبعشلارمأينأبودودحلاعضوب
نأيفبيرالو.)١٢ع(لتقلادودحلازوجينمءازج
رهظيامكهللاهاصوأثيحدودحلاةماقإيفعرسأىسوم
يصعينملتقببعشلارذنأو.نيرشعلاوةثلاثلاةيآلانم
مللوألاراذنإلانإ)٢٥-٢١ع(نمرهظييذلاو.رمألا
راذنإلاكلذريرقتلرادحنالابىسومبرلارمأفًايفاكنكي
يصاعلارذنأوريهطتلاىلعةنهكلاضّرحو.)٢٢و٢١ع(
.ًاضيألتقلاب

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«٢١
ُ

َّـالَئِلَبْعَّـشلٱِرِّـذَحْرِدَحْنٱ:ىَسو

.»َنُوريِثَكْمُهْنِمَطُقْسَيَفاوُرُظْنَيِلِّـبَّـرلٱَىلِإاوُمِحَتْقَي
٦:١٩ليئومص١و٣:٤ص

ىسوماهعضويتلادودحلااوزواجتييأاوُمِحَتْقَيَّـالَئِل
.برلارمأب

ع(لبجلااوسمينأبَنوُريِثَكْمُهْنِمَطُقْسَيَفاوُرُظْنَيِل
لهأةبرضكةيوامسةبرضىلإانهةراشإلانأحّجرملاو.)١٣
لَأَنيِسَْمخ«تلتقيتلاسمشتيب

ْ
َنيِعْبَسَوٍلُجَرَف

.)٦:١٩ليئومص١(»ًالُجَر

لَو«٢٢
ْ

لٱًاضْيَأْسَّـدَقَتَي
ْ

َّـالَئِلِّـبَّـرلٱَىلِإَنوُِبَرتْقَيَنيِذَّـلٱُةَنَهَك

هبَشِطْبَي .»ُّبَّـرلٱِِمِ
٨و٦:٧ليئومص٢و٢٤:٥ص١٠:٣نييوال

ةنهكلانألأطخانهةنهكلاركذنأمهضعبلاقُةَنَهَكْلٱ
نييليئارسإلانإفمهلوقأطخلاو.كلذدعبنييواللانماوناك
تناكو.ةنهكمهلنأيفبوعشلاءامدقرئاسكاوناكذئموي
ةمدخلابنوموقياوناكمهنأليلدبتويبلاءاسؤرةنهكلا
.ةينهاكلا

ةزعبلعفامكةينالعتوملابمهبقاعييأِِمِهبَشِطْبَي
.)٦:٨ليئومص٢(

َىلِإَدَعْصَيْنَأُبْعَّـشلٱُرِدْقَيَال:ِّـبَّـرلِلىَسوُمَلاَقَف«٢٣
لِلًادوُدُحْمِقَأ:ًالِئاَقاَنَتْرَّـذَحَتْنَأَكَّـنَأل،َءاَنيِسِلَبَج

ْ
ِلَبَج

.»ُهْسِّـدَقَو
٣:٤عوشيو١٢ع

الهنأدارأىسومنأنونظملاَدَعْصَيْنَأُبْعَّـشلٱُرِدْقَيَال
نكلراذنإلانعوهسيبعشلانأنظيملهنإفًاوهسدعصي
.راذنإلارركفكلذىلإليميبعشلانأفرعهللا

َتْنَأْدَعْصٱَّـمُثْرِدَحْنٱِبَهْذٱ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف٢٤«٢٤،٢٥
لٱاَّـمَأَو.َكَعَمُنوُراَهَو

ْ
اوُدَعْصَيِلاوُمِحَتْقَيَالَفُبْعَّـشلٱَوُةَنَهَك

هبَشِطْبَيَّـالَئِلِّـبَّـرلٱَىلِإ ِبْعَّـشلٱَىلِإىَسوُمَرَدَحْنٱَف٢٥.ِْمِ
َهلَلاَقَو

ُ
.»ْم

ُّلِظَالَوٌريِيْغَتُهَدْنِعَسْيَليِذَّـلٱ«خلاْرِدَحْنٱِبَهْذٱ
ثارتكالامدعبىسومضارتعاعفد)١:١٧بوقعي(»ٍناَرَوَد
ىسومعاطأفهئارجإوراذنإلانمدارأامىلعرمتساوهب
.دودحلاةزواجمنمهرذحوبعشلارذنأوردحناورمألا

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

رشعلااياصولا

لٱِهِذٰهِعيِمَجِبُهللاٱَمَّـلَكَتَّـمُث«١
ْ

.»ِتاَمِلَك
٥:٢٢ةينثت

ملكبرلاناًاحيرصةينثتلارفسيفءاجُهللاٱَمَّـلَكَت
يف«ةعامجلالكرشعلااياصولاب جلٱِ

ْ
ِراَّـنلٱِطَسَوْنِمِلََب

ناك.)٥:٢٢ةينثت(ٍ»ميِظَعٍتْوَصَو،ِباَبَّـضلٱَوِباَحَّـسلٱَو
نممهجورخدعببعشلااهآريتلاةبيهرلايئارملالوأاذه
انلنلعُيملهنإفملعنالتوصلاكلذناكفيكو.رصم

برلانإ.لّيختنامكهلثمننألهجلاوثبعلانمفهرس
ملكتهنإديدجلادهعلايفّنيبوميدقلادهعلايفملكت
نييناربعو٣:١٩ةيطالغو٧:٥٣لامعأ(ةكئالملاةطساوب
٢:٢(.

اياصولانعسدقملاباتكلاّربعيِتاَمِلَكْلٱِهِذٰهِعيِمَجِب
:١٠و٤:١٣ةيثنتو٣٤:٢٨ص(رشعلاتاملكلابرشعلا

نمضتتتاملكلاهذهنأىلعىراصنلاودوهيلاعمجأو.)٤
اهبملكتهنأباهنأشهللامظعدقو.ةيبدألاهللاةعيرشلك
يحولىلعهعبصإباهبتكوبعشلاعماسمىلعهمفب
وأثيدحلاوميدقلانيدهعلابادآةصالخيهف.ةراجحلا
لبنيحىلإعضوتملذإريغتتالعئارشيهوديدجلاوقيتعلا
عمهللاهعطقيذلادهعلارهوجيهو.دبألاىلإتعضُو
ممأءامكحهفرعاملكقوفةيبدألااهقئاقحو.ىسوم
ّرصقملاعلاءامكحربكأنأىلع.ةيبدألادعاوقلانمضرألا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ءامكحوريتسروزوسويشوفنكتايبدأاهنمنيأفاهنع
الولامكلاةياغيفيهف.نيينامورلاونيينانويلاونييرصملا
روسورشبللعفاناهلكو.)١١٩:٩٦رومزم(اهلامكلدح
.دسجلاوسفنلاولقعلاةحصلنيصحنصحونيتم
هسفنلوهللاناسنإلاىلعبجيامللومشلالكةلماشو
ىلعبجييذلاامهانعماملئساملحيسملانإف.بيرقللو
هلوقبتاملكلاهذهىلإراشأةيدبألاةايحلاثريلناسنإلا
يفررقتةسينكلاو.)١٠:١٩سقرم(»اياصولافرعتتنأ«
هذهمهايإاهميلعتبمهيلعبجياماهدالوأسوفن
يهامكيحيسملانيدلايفةيرورضيهو.تاملكلا

لوأنمدحاوقحلانأىلع(يوسوملانيدلايفةيرورض
.)نيملاعلاةياهنىلإةقيلخلا

ْنِمَْرصِمِضْرَأْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱاَنَأ«٢
لٱِتْيَب

ْ
.»ةَّـيِدوُبُع

:١٣عشوهو٨١:١٠رومزمو٥:٦ةينثتو١٣و٢٦:١نييوال
١٣:٣ص٤

وأاهعماسريمضيفةعيرشلاريثأتفقوتيَكُهـٰلِإُّبَّـرلٱاَنَأ
برلاوههنأوهمساهللامدقو.اهعضاوناطلسىلعاهئراق
تاملكللناطلسيألوقينأدحألىقبياليكلهلإلا
.يلزألادوجولابجاوناطلسباهنأنيبتذإرشعلا

ىلعهتردقاذهبهللارهظأَْرصِمِضْرَأْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱ
هنإفهئالآلبعشلاهعيطييكلهتقفشوهتمحروءيشلك
نسحأامو(.فوخلاةعاطىلعةبحملاةعاطرثويهناحبس
ًافوخالكلةعيطمةمَأينإمهللاتايقتلاءاسنلاىدحإلوق
ينتببحأكنألكلةبحمنكلكتنجيفًاعمطالوكراننم
.)ًالبق

ِهلآَكَلْنُكَيَال«٣
َ

.»يِماَمَأىَرْخُأٌة
٣٥:١٥و٢٥:٦ايمرإو١٧:٣٥كولم٢و٦:١٤و٥:٧ةينثت

ِهلآَكَلْنُكَيَال
َ

كلنكيالةيناربعلايفويِماَمَأىَرْخُأٌة
اهانعمنوكيامًاريثكوهولاعمجميهوللاو»نورخآميهوللا«
عمجلاو(رخآهلإبمجرتتنأحصيفعمجبتعُنولوًادرفم
يهجومادقيناربعلالصألايف»يمامأ«هلوقو.)بسنأانه
ناريملهللانإ.يريغةهلآىعمدبعتفيبكرشتالىنعملاو
نوذختيوهتيانعوهتايآنمهوأرامدعبهنوفنينييليئارسإلا
هباوكرشينألةضرعمهنأىأرنكلو.هنمًالدبىرخأةهلآ
نمنوكرشملاهيلعناكاموهاذهو.هعمهريغاودبعيو
مظعألاهلإلابنونمؤيمهلكاوناكمهنإف.نييرصملاوبرعلا
ًارابونومأهعمنودبعينويرصملاناكف.هريغهعمنودبعيو

هعمنويروسلادبعو.فيسيروأوبشروتورتشعواتناو
ةانموىّزعلاوتاللابرعلاو.لعبلاوكولوموتورتشع
هلككلذدعبمهسفنأنويليئارسإلاعقودقو.اهريغولبُهلاو
شومكوكولوموتورتشعولعبلااودبعفكرشلايف
رمأتوهللاريغلةدابعلكنعيهنتىلوألاةيصولاف.نافمرو
.هدحويدبألايلزألادوجولابجاولابرلايأهوهيةدابعب

مماَمًةَروُصَالَوًاتوُحْنَمًالاَثْمِتَكَلْعَنْصَتَال«٤ يفاَّـِ ِ
يفاَمَو،ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱ َحتْنِمِضْرَألٱِ

ْ
يفاَمَو،ُت ملٱِ

ْنِمِءاَْ
َحت
ْ

.»ِضْرَألٱِت
رومزمو٢٧:١٥و٥:٨و١٩ىلإ٤:١٥ةينثتو٢٦:١نييوال

٩٧:٧

ذختتاليأاَمًةَروُصَالَوًاتوُحْنَمًالاَثْمِتَكَلْعَنْصَتَال
ال«اذهدعبهلوقليلدبةدابعلاوأدوجسللكلذنمًائيش
نيمدقألانييناربعلاضعبنكلو»نهدبعتالونهلدجست
تحنلاةعانصنماوعنمفهقالطإىلعمالكلالوأاوذخأ
عنصبرمأهسفنىسومنأىلعةنيزلادرجملولوريوصتلاو
.ًازمرةيساحنلاةيحلاعفروةراشإلاوةنيزلادرجملميبوركلا
تحتًاناريثوهيسركيبناجىلعدوسأليثامتناميلسماقأو
اهمسراهريدتسميفتيبلاناطيحعيمج«وساحنلارحب
نمولخادنمروهزمعاربوليخنوميبوركرقنبًاشقن
هللاةدابعنعيهنتةيناثلاةيصولاف.)٦:٢٩كولم١(»جراخ
هنألةيحورةدابعدبعُينأبرمأتوروصلاوليثامتلاةطساوب
.قحلاوحورلاباودجسينأيغبنيهلنودجاسلاوحور
الوليثامتوةروصباهتهلآوهللادبعتةريثكلاممألاتناكو
هذهةطساوبهللانودبعيةعاسلاهذهىلإسانلارثكألازي
ةروصيأفهبشالوهللثمالهللاو.اهنعيهنملاءايشألا
رهوجوهفداوملانعهزنمهنإ.هنوهبشياذامبوهلنوعنصي
.لايخلاهروصيالوراصبألاهكردتاليحور

يف يف...ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ َحتْنِمِضْرَألٱِ
ْ

يف...ُت ِءاَْملٱِ
َحتْنِم

ْ
امو)٧-١:١نيوكت(يفامباذهلباقِضْرَألٱِت

ليثامتتناكو.ةداملاملاعلكمعيةثالثلانكامألاهذهيف
.ةروكذملاةثالثلاعضاوملانمنييرصملا

َهلْدُجْسَتَال«٥
ُ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل،َّـنُهْدُبْعَتَالَوَّـن
َ

ٌهٰلِإَك
يفِءاَبآلٱَبوُنُذُدِقَتْفَأ،ٌروُيَغ يفِءاَنْبَألٱِ جلٱِ

ْ
ِعِباَّـرلٱَوِثِلاَّـثلٱِليِ

.»َّـِيضِغْبُمْنِم
:٤٤ءايعشإو١٧:٣٥كولم٢و٢٣:٧عوشيو٢٣:٢٤ص
٢٤:١٩عوشيو٦:١٥و٤:٢٤ةينثتو٣٤:١٤ص١٩و١٥
٤٠و٢٦:٣٩و٢٠:٥نييوالو٣٤:٧ص١:٢موحانو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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:٦٥ءايعشإو٢١:١٩بويأو٢١:٢٩كولم١و١٤:١٨ددعو
٣٢:١٨ايمرإو٧

َهلْدُجْسَتَال
ُ

ىلعنيينثولاءامدقرصتقيملَّـنُهْدُبْعَتَالَوَّـن
ًاضيأاهنودبعياوناكلبمهروصومهليثامتلدوجسلا
اوناكو.تاذلابةهلآاهنأكةعيبطلاقوفاهيفةوقنودقتعيو
اهروصاودبعمهنكلو.تايضرألاكلتبتايوامسلانودبعي
ذنميسفنانأينإ«سويبونرألاق.اهودبعامكاهليثامتو
رثأىلعةهلآلاليثامتليثامتلاتدبعديعببسيلدهع
جاعلاليثامتونادنسلانعاهعفررثأونوتألانماهجورخ
بشخيفةررقملاةلوقصملاةراجحلاوشوقنملابشخلاو
بلطأولسوتأوةيتاذةوقاهيفنأكاهمرتحأتنكونوتيزلا
ليثامتلسانلايلصي«اكينسلاقو.»هيفسحالاممةكربلا
ةليوطًامايأاهمامأنوفقيوأاهمامأنوثجيواهروصومهتهلآ
نسحأاهنومرتحيومئاهبلااهلنوحبذيودوقنلااهلنوحرطيو
.»مارتحالا

ملاملانينملدسحلاانهةريغلاىنعمسيلٌروُيَغٌهٰلِإ
نمةفنإلاىنعملالبنانويلاضعبمهوتامكدساحلاهلني
ىطعُينأبحمسيالهللانألةماركلاودجملايفهلةكراشملا
هيرابينأبحمسيوأ.)٤٨:١١و٤٢:٨ءايعشإ(هتماركهريغ
:٥و٤:٢٤ةينثتيفامب٢٤:١٣صلباق(هناطلسيفدحأ

.)٢٤:١٩عوشيو٦:١٥و٩
يفِءاَبآلٱَبوُنُذُدِقَتْفَأ ءاضقىضتقمبققحملانمِءاَنْبَألٱِ

يتلاةثيبخلاضارمألاف.ءانبألايفدقتفُتءابآلابونذنأهللا
.ًايعيبطًاثرإمهدالوأقحلتاهلمهسفنأنودلاولاضرعُي
كرتتتاركسملاوتاوهشلاوةعالخلايفنيدلاولالُغوتو
ريصتىتحمهلاسنألءالبرارشألالامعأوءارقفمهدالوأ
وملألكلةضرعروصعلايلاوتىلعمهلوقعومهماسجأ
نيوبألاةئيطخنمانقحلامانهركذننأيفكيو.ضرم
ركذف.اهفالسأنعاهتثروصئاقناهيفعرسألكو.نيلوألا
نعنيدلاوللًاعدرةعيبطلاملاعاهعدوأيتلاةنسلاهذههللا
دالوألانأىلع.ماثآلاباكتراويصاعملاىلإتفاهتلا
ةيثارولالايمألاحيبقاومواقينأهللاةنوعمبنوعيطتسي
الولايجأةعضبدعباهنماوصلخينأكلذباوعيطتسيف
رداقلاةدعاسمبهكاردإيفداهتجالاالباهنمصالخلانكمي
الدالوألانأانهملعُينأبجينكلو.ءيشلكىلع
البألاةئيطخفمهيدلاولامعأبنيدلاموييفنوبلاطُي
يهأطختيتلاسفنلافهلمعبلوؤسملكفنبالاقحلت
َالُبَألٱَوِبَألٱِمْثِإْنِمُلِمَْحيَالُنْبالَا«تومتيتلاسفنلا

لٱُّرِب.ِنْبالٱِمْثِإْنِمُلِمَْحي
ْ
ِهْيَلَعِريِّـِّـرشلٱَُّرشَوُنوُكَيِهْيَلَعِّـراَب

.)١٨:٢٠لايقزح(»ُنوُكَي

يِظِفاَحَوَّـيِّـبُِحمْنِمٍفوُلُأَىلِإًاناَسْحِإُعَنْصَأَو«٦
.»َياَياَصَو

١١:٢٨ةيمورو٨٩:٣٤رومزمو٧:٩ةينثتو٣٤:٧ص

وألايجألانمفولأيأٍفوُلُأَىلِإًاناَسْحِإُعَنْصَأَو
قوفهللاةمحرنإ.)٧:٩ةينثت(حجرألاىلعفلألاليجلا
وأثلاثلاليجلاىلإدقتفُيمثإلافكردُيالدحىلإهظيغ
.دبألاىلإموديفناسحإلاامأوعبارلا

ُِئْربُيَالَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ًالِطاَبَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْقِطْنَتَال«٧
.»ًالِطاَبِهِمْسٱِبَقَطَنْنَم

٦:١١اخيم٥:١١ةينثتو١٩:١٢نييوالو٧و٢٣:١ص

يفنورسفملافلتخاًالِطاَبَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْقِطْنَتَال
ىلعهللاابمسقلانعيهنتاهنأموقلاقفةيصولاهذهىنعم

نواهتلانعيهنتاهنأليقو.بذاكوهامةحص
نأناسنإلاىلعرظحتىتحىلاعتهمسابفافختسالاو
نملكىلعو.مارتحالاوةبهرلاةاعارمنودبهمسابقطني
تبجوأاذإمسقلابقحلاتابثإنمعنمتالنيلوقلا
نإلبجلاىلعهتظعوميفحيسملانابأدقو.ةعيرشلا
طقفلطابوهامةحصىلعمسقلانعتعنمةعيرشلا
اهيدعتنإفةدئافلاةميظعةيصولاهذهو.)٥:٣٤ىّتم(
ناكاذهلورامدلاىلإحوطيوةيعامتجالاةئيهلالاوحأدسفي
ةسداسلاةيآلايفاهانعمررُكو.ًاديدشاهيدعتىلعباقعلا
تبجوأفةيسايسلاعئارشلالكاهيدعتنمعنمو.ةرشع
١٩:١٨ةينثت(باقعلاديدشاهيدعتمىلعةيوسوملاةعيرشلا
وألتقلااهيدعتمىلعىمدقلاةعيرشلاتبجوأو.)١٩و
ريثكلالاملاةيدأتباهيدعتمةينانويلاتبقاعو.ّبجلاوأعدجلا
.لتقلابىمدقلاةينامورلاوةيندملاقوقحلانمنامرحلامث
بضغتةهلآلانأنوينامورلاونوينانويلاونويرصملادقتعاو
هلاموأهتحصهّرسختفهبرضتاهنإومثإلااذهبكترمىلع
.هحاجنببهذتو

ملنإفهيدعتىلعهبقاعينأنمدباليأُِئْربُيَالَّـبَّـرلٱ
نععفديبرلانإفةرخآلايفهبقاعايندلاهذهيفهبقاعي
.هتمارك

.»ُهَسِّـدَقُتِلِتْبَّـسلٱَمْوَيْرُكْذُا«٨
٥:١٢ةينثتو٢٦:٢و٣٠و١٩:٣نييوالو١٤و٣١:١٣ص
٢٠:١٢لايقزحو

رمألةيصولاهذهيفانههبتنُينأبجيِتْبَّـسلٱَمْوَيْرُكْذُا
اياصولانماهاوساملكنعهبتزيمتاهريغيفتأيمل

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ةيصولاهذهنأىلععطاقليلداذهف.»ركذأ«هلوقوهو
اهنأنمدبالف.ءانيسروطىلعةعيرشلاءاطعإلبقتناك
)١٦:٢٣ص(هلبقنكتملنإنملاءاطعإذنمتناك
:١٦صريسفترظنا(ديعبنمزذنمتناكاهنأحيحصلاو

٢٥(.
.)١٦:٢٣ص(ةسدقمةحارتبسلاةحارًاذإفُهَسِّـدَقُتِل
فكلاهمظعمنكلسيدقتلااذهنمدوصقملالكنيبتيملو
ص(ةيحورلارومألاىلإتافتلالانودةيملاعلالامعألانع
٣و٢٥:٢و٢٤:٢١و٢٣:١٢و١١-٢٠:٩و٣٠-١٦:٢٣
بوجوةيصولاهذهيفركذُيملذإو.)١٥-٥:١٢ةينثتو
امكدوهيلاهذختامويلاكلذيفةدابعلاوةينيدلادئاقعلاميلعت
حئابذلاميدقتنأىلعةيندبلاةحارلادرجملسونيطسغوألاق
ينيدلاميلعتلاوةدابعلاىلإةحضاوةراشإءاسموًاحابصهيف
.هيف

.»َكِلَمَعَعيَِمجُعَنْصَتَوُلَمْعَتٍماَّـيَأَةَّـتِس«٩
:١٣اقولو٢٣:٣نييوالو٣٤:٢١و٣١:١٥و٢٣:١٢ص
١٤

مايأةتسيفلمعلابرمألاديفيمالكلاُلَمْعَتٍماَّـيَأَةَّـتِس
نوريثكىأرامىلعربخلاةروصيفناكنإو.عوبسألانم
يفحيرتسننأبجيامكةتسلامايألايفلمعننأبجيف
مويلايفلمعلانعيهنلاىلعرصتقتالةيصولاف.عباسلا
لمعلانوكيفعوبسألارئاسيفلمعلابرمأتلبعباسلا
يفيفنلاوربخلاةروصيفرمألاءاجمهضعبلاقو.اضرف

هذهيفىمسألاضرغلاوهيهنلانأنايبليهنلاةروص
.عوبسألايفمايأةتسىوسلمعتاللاقهنأكفةيصولا

لٱاَّـمَأَو«١٠
ْ

ْعَنْصَتَال.َكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌتْبَسِهيِفَفُعِباَّـسلٱُمْوَي
َكُتَمِيَهبَوَكُتَمَأَوَكُدْبَعَوَكُتَنْبٱَوَكُنْبٱَوَتْنَأاَمًالَمَع
.»َكِباَوْبَأَلِخاَديِذَّـلٱَكُليِزَنَو
١٩ىلإ١٣:١٦ايمحن١٦:٢٦صو٣و٢:٢نيوكت

نأبجييأَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌتْبَسِهيِفَفُعِباَّـسلٱُمْوَيْلٱاَّـمَأَو
يفلمعوةيويندلالامعألانمةحارعباسلامويلايفنوكي
.)٨عريسفترظنا(ةيحورلارومألا

:اهنمةريثكرومأنععنملااذهلمشياَمًالَمَعْعَنْصَتَال
.)١٦:٢٦ص(تبسلاموييفنملاعمج.١
.)٣٥:٣ص(هيفرانلاداقيإ.٢
عنملانمىنثُتساو.)١٥:٣٥ددع(هيفباطتحالا.٣

ىضرملابةيانعلاولكيهلايفنييواللاوةنهكلاةمدخ
نكل.)١١و١٢:٥ىّتمرظنا(رطخلانمةميهبلاذاقنإو

.تايرورضلانعاوعنتماىتحكلذيفاودامتدوهيلا
عفدينأناسنإللزوجيالنييباكملانامزيفناكو
٣٨-٢:٣٢اكم١(تبسلاموييفهيلعمجهاذإودعلا
عوسيانبرنكل.)١٥:١و٦:١١و٢٦و٥:٢٥اكم٢و
لامعألازاوجنابأوإطخلااذهىلعهّبنحيسملا
كلذيفهنايتإعونممتايرورضلاريغنكلوةيرورضلا
برلامويسيدقتبءانتعالابجيفنيدهعلايفمويلا
.نيملاعلاةياهنىلإ

اوسدقينأتيبلالهألكىلعناكخلاَكُتَنْبٱَوَكُنْبٱَو
دبعوديسوفيعضويوقنمهيفاوحيرتسيوتبسلا
.عوبسألاعبُسيفةحارلاىلإةجاحيفمهنألمداخومودخمو
مهلامعأةرثكلمهريغنماهيلإًاجايتحادشأديبعلاو
ةلماشهللاةمحرنأانلنيبياذهو.مئاهبلاكلذكومهتاقشمو
جورخو١١-٩:٩و٨:١نيوكت(هتاقولخمنمساسحلك
.)٤:١١انحويو٢٥:٤ةينثتو٩:١٩

يفْنَأل«١١ لٱَوَضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱُّبَّـرلٱَعَنَصٍماَّـيَأِةَّـتِسِ
ْ
َرْحَب

يفَحَاَرتْسٱَو،اَهيِفاَمَّـلُكَو لٱِ
ْ

ُّبَّـرلٱَكَراَبَكِلٰذِل.ِعِباَّـسلٱِمْوَي
.»ُهَسَّـدَقَوِتْبَّـسلٱَمْوَي
٢:٢نيوكت

يفْنَأل اذهلباق(َضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱُّبَّـرلٱَعَنَصٍماَّـيَأِةَّـتِسِ
لكحّجرملاو)٣١:١٧جورخو٣و٢:٢نيوكتيفامب
عباسلامويلاّنيعيلةتسقلخلامايألعجهللانأحيجرتلا
ناسنإلاةحارلبسانملاتقولاوهمايألاعبُسنأوةحار
لبدحاوموييفءيشلكقلخينأرداقهللاافالإو.همئاهبو
ركُذاملعباسلاّنيعف.كلذىتألدارأولوةقيقدنملقأيف
فكيأ(حارتساومايأةتسيفءيشلكقلخفةقيلخلاذنم
لاثملابسانلاملعفعباسلامويلايف)ةديدجءايشأقلخنع
هللابعشلةيقابلاةيدبألاةحارلاىلإًازمرهلعجو.لوقلابمث
:٥ةينثت(ةيدوبعلالاقثأنمةحارللًاركذو)٤:٩نييناربع(

امورصميفةبيجعلاهلامعأنويليئارسإلاهبركذيف)١٥
هيفنوعتمتيومالسلاوتاكربلانمبرلامهيلعهغبسأ
ريننمةاجنلابنوحرفيوةيويندلالامعألانمةحارلاب
.نييرصملانيرّخسملا

يِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعَكُماَّـيَأَلوُطَتِلَكَّـمُأَوَكاَبَأْمِرْكَأ«١٢
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُي

ُ
.»َك

٣٥:١٨ايمرإو٥:١٦ةينثتو١٩:٣نييوالو٢١:١٧ص
٢٣:٢٦ص٦:٢سسفأو١٨:٢٠اقولو١٥:٤ىّتمو
٣٥:٧ايمرإو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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اياصولاةسمقرومألاتامهمنمسيلَكَّـمُأَوَكاَبَأْمِرْكَأ
حّجرينكلونيحوللانملكىلعاهنمناكاذامالورشعلا
امنمضتيوهفيناثلاحوللااياصولوأةسماخلاةيصولانأ

نمهريغلناسنإلاىلعاملكيأبيرقللاينلعبجي
بجيامنيبتيتلااياصولانمضتيلوألاحوللاو.سانلا
ةعيرشلالكةصالخرشعلااياصولاهذهو.هللاسانلاىلع
.داسجألاوحاورأللةعفانلا

ةريثكبابسألنيدلاوللدالوألاىلعًابجاومارتحالاناكو
:اهنمةثالثركذىلعرصتقن
.دالوألادوجوةلعتارابتعالاضعبيفنيدلاولانإ.١
.مهوسبلمومهوذغمومهوبرممهنإ.٢
ميلعتوةياقونممهعفنياملكيفمهوربدممهنإ.٣

روذبوعرازمهودالوألابادآساسأمهنمفبيذهتو
مهاياجسنكرومهرافظأةموعننممهيفةليضفلا
ىتحةمألكيفنيدلاولانإف.مهفراعمئدابمو
يفمهدهجنولذبيةيندملاملسيفنيطحنملاةرباربلا
نممهلًاعفانهنونظياملكرغصلاذنممهدالوأديوعت
نييرصملاءامدقنأشاذهناكو.تايبدألاوتاينيدلا
دلولانأةينيدلامهدعاوقنمناكو.مهندمتةأشنذنم
نمو.ةرخآلايفةداعسلامرحيةنباونبانمقاعلا
دالوألاراغصمركينأبوجوسويشوفنكدعاوق
ةبسننأنانويلادعاوقنمناكو.مهيدلاومهرابكو
طوسبماذهو.هللاىلإناسنإلاةبسنكهدلاوىلإدلولا

لعجو.نايبنسحأبةيبدألاسيلاطوطسرأةفسلفيف
.ةكلمملاماظنلكةدعاقبألاناطلسنيينامورلا
روطىلعبرلااهنلعأيتلاهللاةعيرشتحضوأو
ةعاطلاونيدلاولامارتحابجووناطلسلاكلذءانيس
.امهل

ةيصولوأةسماخلاةيصولاِضْرَألٱَىلَعَكُماَّـيَأَلوُطَتِل
نإلوألاناينعمهلدعولااذهو.)٦:٢سسفأ(دعوب
نيدلاوللدالوألاةعاطهيفترمتسااذإيليئارسإلابعشلا
لكنأيناثلاو.ًالسعوًانبلضيفتيتلاضرألامهكلملاط
كلتىلعةقيقحهرمعلوطيمهعيطيهيدلاومركيدلو
نإلوألاىنعملاتاديؤمنمو.ًاديعساهيلعايحيوضرألا
امكءابآللدالوألاةعاطإبًاليوطًانامزاوحجننييليئارسإلا
يفلوسرلاةيآيناثلاتاديؤمنمو.ءامدقلانمنوريثكلاق
دعولانأبحيرصتاهنإف)٦:٢سسفأ(سسفأةلاسر
خاريسنباهمهفاماذهوةقيقحرمعلالوطبدالوألل
ءامكحدحأنأانهركذلاقحتسياممو.)٣:٦ةمكح(
دالوألانأهيفحضوأامىسومنمزلبقبتكنييرصملا
.ًاليوطنوشيعيمهيدلاونوعيطينيذلا

.»ْلُتْقَتَال«١٣
٥:٢١ىّتمو٥:١٧ةينثت

دالوألاىلعبجيامنالعإدعبهللانابأْلُتْقَتَال
ًامومعرشبلانمهريغلناسنإلكىلعبجياممهيدلاول
تاياغلوأنمةايحلاظفحو.ةايحلابقلعتيامكلذلوأو
لوأيفاومسقناسانلانألاقنمقدصدقلو.ةموكحلا
اماذهو.ةايحلاةنايصيفةبغركلامموتايالوىلإمهرمأ

عئارشلكو.ةيسايسلاةلاقملايفسيلاطوطسرأهبحّرص
نعيهنتمهدئاقعومهفونصفالتخاىلعةيسايسلاسانلا
.لتقلا

ممألالفاسأنمةبوتكمعئارشمهلسيلنيذلاو
نيحو.مهنمدرفلكناسلىلعلتقلانعيهنلابوتكم
ةمالعلاكلتتناك)٤:١٥نيوكت(نيياقلةمالعهللالعج

لاقهللانإفًادجةميدقةيصولاهذهو.لتقلانعيهنلا
طَأِناَسْنِإلٱِدَيْنِمَ«حونل

ْ
ِمَدُكِفاَس.ِناَسْنِإلٱَسْفَنُبُل

رتاوتو.)٦و٩:٥نيوكت(»ُهُمَدُكَفْسُيِناَسْنِإلٱِبِناَسْنِإلٱ
رشنمانههنعيهنملالتقلانإممألالكنيبوضرألك
تزاتماو.لقعلاوعبطلابكلذسانلافرعوبونذلا
لتقلاوًادمعلتقلانيبتقّرفنأبكلذيفةيوسوملاةعيرشلا
قراسلالتاقريربتو.)٢٥:٢٣ددعو٢١:١٣ص(أطخ
نوناقلانلعُأءانثتسالاوقيرفتلااذهلبقو.)٢٢:٢ص(
.هدعبءاثنتسالابءاجو»لتقتال«ماعلا

.»ِنْزَتَال«١٤
٥:٢٧ىّتمو٥:١٨ةينثت

ةعيرشلابةايحلابةقاعتملاةعيرشلارثأىلعهللاىتأِنْزَتَال
ودعءانزلانإ.ضرعلاةنايصوتيبلامالساهيلعفقوتملا
تاقالععطاقويصاعملانمهيفأشنيامرشوتيبلالهأ
بيترتلاناكرأمداهونيجوزلاداحتافلتُمورهاطلاجاوزلا
هيلعتبقاعوةندمتملاممألاهنعتهندقو.يعامتجالا
-٢٠:١٠نييوال(ةيوسوملاةعيرشلااذكولتقلابممألاضعب

»هدهعةأرما«نوخييذلانأاهيفو.)٢٤-٢٢:٢٢ةينثتو١٤
يباحيالهللانإفاهجوزنوختيتلاةأرملاكًاميظعًامثإبكتري
-٢:١٤يخالم(كلذيفةيسنجلابناجيعاريالوهوجولاب

١٦(.

.»ِْقْرسَتَال«١٥
١٣:٩ةيمورو١٩:١٨ىّتمو٥:١٩ةينثتو١٩:١١نييوال

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٩٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



هيلعيدتعنالنأبيرقللانيلعبجيامثلاثِْقْرسَتَال
يفكارتشالاةيلضفأسانلاضعبىأر.هلاممءيشذخأب
مدقتونارمعلاقفاوومادهنأققحتيملكلذنكلوكالمألا
يكارتشالاإدبملاىلعطقةكلمممقتملو.لامعألايفسانلا
ةعيرشلاتدّيأهللاةعيرشف.كلمامٍّلكلنأإدبمىلعلب
يربربلاف.ةهادبلاباهلضفباومكحوسانلااهيلعىرجيتلا
نوكتلناوصلانمةعطقديدحتبةبرقلاقرعدباكييذلا
كلذدعيوهمغرىلعهنمدحأاهذخأينأىضريالًانيكس

ءادتعالااذهلثمنعيهنتةنماثلاةيصولاف.هيلعءادتعا
.ًاقلطمهاضرريغبانريغلامذخألزتعننأانيلعبجوتو

.»ٍروُزَةَداَهَشَكِبيِرَقَىلَعْدَهْشَتَال«١٦
١٩:١٨ىّتمو٥:٢٠ةينثتو٢٣:١ص

انيلعبجيامعبارٍروُزَةَداَهَشَكِبيِرَقَىلَعْدَهْشَتَال
رعاشلاريبسكشلاق.هتيصبوأهتيجسبرضنالنأبيرقلل
:يزيلكنإلا

اريقحًائيشقراسكلذفينمكوكسملاقرسينمالأ
اريقفينكرتيوىنغيالفلوهجيتيصقراسنكلو

هنأللاملاقراسنمرشتيصلاقراسنأكلذىنعمو
كلذعموهولاملاةقرسبهرضنمرثكأتيصلاداسفإبّرضي
روزلاةداهشدهاشو.هسفنعفنيالوهريغرضيهنأللهاج
عئارشتمكحدقو.ررضلكهررضزواجتيدقةمكحملايف

.)٢٠-١٩:١٦ةينثت(ةيناربعلاةعيرشلااميسالوهباقعبملاعلا
ص(روزلاةداهشبفرعنمقدصيالنأكلذىلعتدازو

٢٣:١(.

َالَوَكِبيِرَقَةَأَرْمٱِهَتْشَتَال.َكِبيِرَقَتْيَبِهَتْشَتَال«١٧
ممًائْيَشَالَوُهَراَِمحَالَوُهَرْوَثَالَوُهَتَمَأَالَوُهَدْبَع .»َكِبيِرَقِلاَّـِ
١٢:١٥اقولو٢:٩قوقبحو٢:٢اخيمو٥:٢١ةينثت
نييناربعو٥:٣سسفأو٧:٧ةيمورو٢٠:٣٣لامعأو

٥:٢٨ىّتمو٥:٨ايمرإو٦:٢٩لاثمأ١٣:٥

ىهنفهتعيرشلًاماعأدبمةيصولاهذههللانلعأِهَتْشَتَال
نعيهنلابفتكتملفروظحملمعولوقلكلصأنعاهب
راكفأنعيهنلاهيلعتدازفةمرحملالامعألاولاوقألا
ةيصولانألاقنمباصأدقو.ةريرشلاهلايمأوبلقلا
نمامهنإفةنماثلاةيصولاوةعباسلاةيصولانمضتتةرشاعلا
.)٢٨و٥:٢٧ىّتميفامباذهلباق(ةوهشلاعداخمناكس

ةوهشلارشلنيمدقألانمةيبدألاةفسلفلاءاملعهبتنيملو
دهتجيملاذهلو.طقفلمعلاولوقلااومرحواهوزاجأمهنإف
هبنتنأةرورضلانمناكف.هتاوهشمجليفمهنمدحأ

لاوقألانمروظحملكمأةوهشلانألكلذىلعهللاةعيرش
ٍرْكِفَّـلُكَنِيِرسْأَتْسُم«لوسرلالوقنسحأامو.لامعألاو
ملٱِةَعاَطَىلِإ

.)١٠:٥سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ

٢١ىلإ١٨عبعشلارايتخابىسومطسوت
مهغيلبتيفهللاتوصنمًاريثكنويليئارسإلافاخ

سودقلانمبرقلاةدشاولمتحيملمهنإفرشعلااياصولا
بعترمانأ«لاقهسفنىسومنأىتحريدقلايلزألا
ىلعديزيبعشلافوخناكو.)١٢:٢١نييناربع(»دعترمو
توصلاكلذنمًابرهءارولاىلإعجرىتحيناوثلايلاوت
نييليئارسإلانأعارتشالاةنيثترفسنمنيبتيو.بيهرلا
هنولأسيىسومىلإاولسرأو)٥:٣٠ةينثت(مايخلاىلإاوأجل

نمعمسيىسومناكمثنموهللانعةياينلابمهبطاخينأ
.مهئبنيوهللا

لٱَوَدوُعُّرلٱَنْوَرَيِبْعَّـشلٱُعيَِمجَناَكَو«١٨
ْ

َتْوَصَوَقُوُرب
لٱ
ْ
جلٱَو،ِقوُب

ْ
ْنِماوُفَقَوَواوُدَعَتْرٱُبْعَّـشلٱىَأَراَّـَملَو.ُنِّـخَدُيَلََب

.»ٍديِعَب
١٩:١٨ص١:١٠ايؤرو١٢:١٩نييناربع

تامالعنورييأَدوُعُّرلٱَنْوَرَيِبْعَّـشلٱُعيَِمجَناَكَو
ملعلاانهةيؤرلابدوصقملاوأدوعرلانوعمسيودعرلا
ص(ريسفتيفءانيسىلعرهاظملاتركذدقو.روعشلاو

٢٠-١٥:١٦(.
روطلانمبرقلاىلإمهبىتأىسومنإٍديِعَبْنِماوُفَقَو

لهسكلانهو)١٩:١٧ص(ةفاصفصلاسأرضيضحدنع
.اورخأتينأاوردقف

ِملاوُلاَقَو«١٩
ُ

ْمَّـلَكَتَيَالَو.َعَمْسَنَفاَنَعَمَتْنَأْمَّـلَكَت:ىَسو
.»َتوُمَنَّـالَئِلُهللاٱاَنَعَم
١٢:١٩نييناربعو٣:١٩ةيطالغو١٨:١٦و٥:٢٧ةينثت
٥:٢٥ةينثت

لُق«هصنامةينثتلارفسيفءاجاَنَعَمَتْنَأْمَّـلَكَت
ْ
اَذَوُه:ْمُت

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

ِطَسَوْنِمُهَتْوَصاَنْعِمَسَو،ُهَتَمَظَعَوُهَدَْجماَناَرَأْدَقاَن
لٱاَذٰه.ِراَّـنلٱ

ْ
لَكُيَهللاٱَّـنَأاَنْيَأَرْدَقَمْوَي

ِّـ
اَّـمَأَو.اَيَْحيَوَناَسْنِإلٱُم

لٱَراَّـنلٱِهِذٰهَّـنَأل؟ُتوُمَناَذاَمِلَفَنآلٱ
ْ

اَنْدُعْنِإ.اَنُلُكْأَتَةَميِظَع
ِعيَِمجْنِمَوُهْنَمُهَّـنَأل!ُتوُمَنًاضْيَأاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَتْوَصُعَمْسَن
لٱ
ْ
حلٱِهللاٱَتْوَصَعِمَسيِذَّـلٱَِرشَب

ْ
ِراَّـنلٱِطَسَوْنِمُمَّـلَكَتَيِّـَي

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ُّبَّـرلٱَكَلُلوُقَياَمَّـلُكْعَمْسٱَوَتْنَأْمَّـدَقَت؟َشاَعَواَنَلْثِم
ٰهلِإ
ُ

لَكَو،اَن
ِّـ

لَكُياَمِّـلُكِباَنْم
ِّـ

ٰهلِإُّبَّـرلٱِهِبَكُم
ُ

»َلَمْعَنَوَعَمْسَنَف،اَن
.)٢٧-٥:٢٤ةينثت(

َهللاٱَّـنَأل.اوُفاََختَال:ِبْعَّـشلِلىَسوُمَلاَقَف٢٠«٢٠،٢١
َالىَّـتَحْمُكِهوُجُوَماَمَأُهُتَفاََخمَنوُكَتِلَو،ْمُكَنِحَتْمَيِلَءاَجاَمَّـنِإ
ُخت
ْ

ََبَرتْقٱَفىَسوُماَّـمَأَو،ٍديِعَبْنِمُبْعَّـشلٱَفَقَوَف٢١.اوُئِط
.»ُهللاٱَناَكُثْيَحِباَبَّـضلٱَىلِإ

٤:١٠ةينثت١٣:٣ةينثت٤١:١٠ءايعشإو١٢:٢٠ليئومص١
:٨ءايعشإو١٦:٦و٣:٧لاثمأو٢٨:٥٨و١٠:١٢و٦:٢و

٨:١٢كولم١و١٩:١٦ص١٣

عوجرهللانسحتسااوُفاََختَالبْعَّـشلِلىَسوُمَلاَقَف
ىسومبرتقاف)٣٠-٥:٢٨ةينثت(مايخلاىلإبعشلا
.)٢١ع(هللاناكثيحفيثكلابابضلالخدوهيلإذئنيح
هنيعوهبعشلاعفديذلارهظملانأرابتعالاقحتسياممو
.ىسومبذجيذلا

٢٦ىلإ٢٢عدهعلاباتك
يتلاةثالثلاتاحاحصألاوحاحصألااذهةيقبيفانل
نالعإرثأىلعىسوملهللااهنلعأيتلاعئارشلاقسنهدعب
دقواياصولاهذهيفامللصفمحاضيإيهورشعلااياصولا

تفرُعوةينثتلاوددعلاونييواللارافسأيفةقرفتمتركُذ
اذهةءادبو.)٢٤:٧ص(دهعلاباتكبتانلعملاهذه
امدعبو.)٢٦-٢٠:٢٢ص(هللاةدابعبصتخياممباتكلا
نم)٢١:١٠٣٢ص(ناسنإلابقلعتيامنايبهللاابقلعتي
:٢٢ص-٢١:٣٣ص(كلملاقوقحمثةيصخشلاقوقحلا

)٢٣:١٩ص-٢٢:١٦ص(ةقرفتمعئارشةدعمث.)١٥
قلعتيامو.ناسنإلابقلعتيهضعبوهللاابقلعتيكلذضعبو
.هتمدقمك»دهعلاباتك«ةمتاخناكفًارخآركُذهللااب
ينباهبساسيتلاةعيرشلالكرهوجهتايوتحمتناكو
.ةنسنيعبرأليئارسإ

ةدابعلاونيدلابةقلعتملاعئارشلا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«٢٢
ُ

ْمُتْنَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُلوُقَتاَذَكٰه:ىَسو
.»ْمُكَعَمُتْمَّـلَكَتِءاَمَّـسلٱَنِميِنَّـنَأْمُتْيَأَر
٩:١٣ايمحنو٤:٣٦ةينثت

ناكاذهْمُكَعَمُتْمَّـلَكَتِءاَمَّـسلٱَنِميِنَّـنَأْمُتْيَأَرْمُتْنَأ
اياصولانلعموهدهعلاباتكنلعمنأنايبلًايرورض

كلذتاملكلوأهيبنتلااذهناككلذىلعءانبو.رشعلا
.باتكلا

ِهلآيِعَماوُعَنْصَتَال«٢٣
َ

ِهلآْمُكَلاوُعَنْصَتَالَوٍةَّـضِفَة
َ

َة
.»ٍبَهَذ
سوثنروك٢و١:٥اينفصو٤٣:٨لايقزحو١٧:٣٣كولم٢
٤ىلإ٣٢:١ص٦:١٦

ِهلآيِعَماوُعَنْصَتَال
َ

عماودبعتاليأخلاٍةَّـضِفَة
ةهلآوةضفلاةهلآركذو.ةضفنمةعونصمةهلآيلمكتدابع
اهيلإًاليمدشأاوناكليئارسإينبنألصوصخلاىلعبهذلا
كلذىلعًاليلدىفكوناثوألانماهريغىلإمهليمنم
ةضفلانمةكوبسملاناثوألاتناكو.يبهذلامهلجع
لالضلاتاقوأيفنييليئارسإلاةدابععوضومبهذلاو
ليثامتلاماقأماعبرينإف.ءالجلاتقبسيتلاتاقوألا
:١٧كولم٢و١٤:٩كولم١(ليإتيبوناديفةكوبسملا

.)٢٨:٢مايأ٢(تاكوبسملانملعبلالاثمتناكو.)١٦
تناككولوموشومكوتورتشعليثامتنأحّجرملاو
مئاهبلاةدابعىلإليملاديدشنويليئارسإلالميملو.كلذك
ليثامتلنيبارقلااومدقيملو.اهنودبعينويرصملاناكيتلا
الواهنودبعينانويلاونويروشألاناكيتلاةراجحلاوماخرلا
ممألاتناكيتلاراجشألاويشاومللدوجسلاىلإاولام
تاتوحنملاةدابعىلإًاريثكاولامامنٰإاهلدجستةرواجملا
٤٢:١٧و٣٠:٢٢ءايعشإيفامهذهبلباق(تاكوبسملاو
نوذختياوناكدقو.)خلا١٣:٢عشوهو١٠:١٤ايمرإو
ًانايحأبهذلاوةضفلاحئافصبىشغملابشخلانمليثامتلا
.مهدنعةردانتناكليثامتلاكلتنكل)١٠:١٩قوقبح(

َكِتاَقَرُْحمِهْيَلَعُحَبْذَتَوِيلُعَنْصَتٍباَرُتْنِمًاحَبْذَم«٢٤
يف.َكَرَقَبَوَكَمَنَغ،َكِتَمَالَسَحِئاَبَذَو اَهيِفيِتَّـلٱِنِكاَمَألٱِّـلُكِ
.»َكُكِراَبُأَوَكْيَلِإِيتآًارْكِذيِمْسالُعَنْصَأ
كولم١و١٦:٦و١٤:٢٣و٢١و١١و١٢:٥ةينثت١:٢نييوال
:٧٤رومزمو١:٩ايمحنو٦:١٢ارزعو٧:١٦مايأ٢و٩:٣
٧:١٣ةينثتو١٢:٢نيوكت١٢و٧:١٠ايمرإو٧

نمةميدقلاحئابذلاتناكِيلُعَنْصَتٍباَرُتْنِمًاحَبْذَم
الكلذنألًاماكرعمُجتةنشخةراجحنماهضعبوبارت

تاودأىلإهيفرقتفُيالوًاليوطًانامزلغشيلمعىلإجاتحي
نونبياوذخأةيندملايفنويليئارسإلامدقتاملنكلو.ءانبلا
ةراجحلانمحباذملااونبنأبلغو.ءانبلادعاوقىلعحباذملا
نممهفنو.مئاهبلاوسانلاروصباهونازوةبذهملاةعوطقملا
دصقهللانأنيرشعلاوةسماخلاةيآلايفوانهيحولاةرابع

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ةدابعىلإدوقيامممهتياقوةريخألاحباذملالثمنعمهيهنب
.ناثوألا

ىلعحئابذلاةمدقتيفذخُأَكِتَمَالَسَحِئاَبَذَوَكِتاَقَرُْحم
اهميدقتعاشمث)٤و٤:٣نيوكت(سودرفلانمجورخلارثأ
نيوكت(كلفلانمهجورخرثأىلعحئابذلاحونمّدقفّمعو
هلآوميهاربإةدابعتاقلعتمنمتامدقتلاتناكو.)٨:٢٠
.)خلا٣١:٥٤و٢٦:٢٥و٢٢:٧و١٥:٩و١٢:٧نيوكت(
نييروشألاونييرصملاتادابعتاقلعتمنمحئابذلاتناكو
نيــيـتلـسـلاونيــيـثـيكـسـلاونـانوـيلاونيــيـقـنـيـفلاوسـرـفلاو
ةيغبرمألالوأيفرصماوكرتنويناربعلاو.نيينامرجلاو
حئابذ«و»تاقرحم«نيعونمهتامدقتتناكو.حئابذلاميدقت
.»ةمالس

اَهْنِمِهِنْبَتَالَفٍةَراَجِحْنِمًاحَبْذَمِيلَتْعَنَصْنِإَو«٢٥
.»اَهُسِّـنَدُتَكَليِمْزِإاَهْيَلَعَتْعَفَراَذِإ.ًةَتوُحْنَم
٨:٣١عوشيو٢٧:٥ةينثت

حباذملكتناكٍةَراَجِحْنِمًاحَبْذَمِيلَتْعَنَصْنِإَو
ةيبارتلاحباذملانمًاريختناكوةراجحلانمًابيرقتنيندمتملا

هنكلعنملالكاهنمنييليئارسإلاعنميملهللاو.ىقبأاهنأيف
ةنايدلاىلإتفاهتلابابسألًاعفداهشقنواهتحننمعنم
ريغةراجحلانمنايحألاضعبيفاهنونبياوناكفةينثولا
نمعنملاررُكدقو.)١٨:٣٢كولم١و٨:٣١عوشي(ةتوحنملا

.)٢٤عريسفترظنا(كلذ
ناسنإلاامنإةسدقموةرهاطيهفهللاديلمعاَهُسِّـنَدُت

يذلاحبذملانوكينأتابجاولانمناكف.هلامعأباهسندي
.ةيرشبلاتاسيندتلانمًاصلاخةئيطخلاةرافكهيلعمدقت
.)٢٤:١ص(يفحبذملاسيدقتيفمالكلاءاجدقو

َفِشَكْنَتَالْيَكيِحَبْذَمَىلِإٍجَرَدِبْدَعْصَتَالَو«٢٦
.»ِهْيَلَعَكُتَرْوَع

ىلعًافقوتمكلذناكيِحَبْذَمَىلِإٍجَرَدِبْدَعْصَتَالَو
جرداذناميلسحبذمناكفرمألاّريغتّريغتاملوةنهكلاسبل
.)٤٣:١٧لايقزحيفامب٢:٤مايأ٢يفاملباق(

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ناسنإلاقوقحبةقلعتملاةعيرشلا

.»ْمُهَماَمَأُعَضَتيِتَّـلٱُماَكْحَألٱَيِهِهِذٰهَو«١
٦:١و٤:١٤ةينثتو٤و٢٤:٤ص

قوقحلابماكحألامهضعبّرسفُماَكْحَألٱَيِهِهِذٰه
قلعتتيتلادعاوقلابمهضعبوعئارشلابمهضعباهّرسفو
.لاوقألاهذهعومجمماتلااهانعموقوقحلاب

يفَو،ُمِدَْخيَنيِنِسَّـتِسَفًاّيِنَاْربِعًادْبَعَتَْيَرتْشٱاَذِإ«٢ ِ
.»ًاناَّـَجمًاّرُحُجُرَْخيِةَعِباَّـسلٱ
٣٤:١٤ايمرإو١٥:١٢ةينثتو٤١ىلإ٢٥:٣٩نييوال

ئدابمنمةيدوبعلاتناكًاّيِناَْربِعًادْبَعَتْيََرتْشٱاَذِإ
تهتناامةياغسيلاطوطسرألاق.ميدقلايرشبلاعمتجملا
لجرلاوهقيفروديسلانيبامتيبلايفةسايسلائدابمهيلإ
ًاينطونيفنصديبعلاناكو.هدالوأودلاولاوهتجوزو
.بابسأةثالثلًادبعريصييناربعلاناكو.ًايبنجأو
:٢٢ص(لاوحألاضعبيفبونذلاضعببكترينأ.١

٣(.
الهنكل)٢٥:٣٩نييوال(هئافيإنعزجعاذإنيَّـدلا.٢

.)٥ع(نينستسىوسهمغرىلعًادبعنوكي
ايمحن(هدلوعيبينأيناربعللناكهنألهوبأهعيبينأ.٣

ًىرتشمامأوًاريسأامإيبنجألادبعلاناكو.)٥:٥
.)٢٥:٤٥نييوال(

ًايناربعدبعتسينأيناربعللناكامُمِدَْخيَنيِنِسَّـتِسَف
نينسلاةياهنلبقليبويلاءاجنإونينستسنمرثكأ
الإ)٤١-٢٥:٣٩نييوال(اهمتينألبقًاضيأرّرُحتسلا
ًانامزتيقبةعيرشلاهذهو.)٥ع(ًادبعىقبينأءاشاذإ
نمتسيليهو.ديعببسيلنمزذنمالإخسنُتملوًاليوط
سانلارايتخالكرُتاممامنإءاقبلاةبجاولاةيبدألاةعيرشلا
.لاوحألاهتضتقاامىلع

،ٍةَأَرْمٱَلْعَبَناَكْنِإ.ُجُرَْخيُهَدْحَوَفُهَدْحَوَلَخَدْنِإ«٣
َخت
ْ

.»ُهَعَمُهُتَأَرْمٱُجُر

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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َخت
ْ

قحلتالجوزتملادبعلاةيدوبعتناكُهَعَمُهُتَأَرْمٱُجُر
هلناكهنأبيرالوهعماهيقبينأقحلاهلناكهنكلوهتجوز
.هتيدوبعةدمهعمهدالوأيقبُينأ

،ٍتاَنَبْوَأَنيِنَبُهَلْتَدَلَوَوًةَأَرْمٱُهُدِّـيَسُهاَطْعَأْنِإ«٤
ملٱَف
.»ُهَدْحَوُجُرَْخيَوُهَو،ِهِدِّـيَسِلَنوُنوُكَياَهُدَالْوَأَوُةَأْرَْ

نأبزعلايناربعلادبعللناكًةَأَرْمٱُهُدِّـيَسُهاَطْعَأْنِإ
نكيملنكلوةدملاةياهنيفررحتينأهلناكوةمَأجوزتي
.ةيدوبعلايفتدلونمويهىقبتفكلذكهتجوزل

لٱَلاَقْنِإْنِكٰلَو«٥
ْ

.يِدَالْوَأَوِيتَأَرْمٱَويِدِّـيَسُّبِحُأ:ُدْبَع
.»ًاّرُحُجُرْخَأَال
١٧و١٥:١٧ةينثت

نمنوريثكناكخلايِدِّـيَسُّبِحُأُدْبَعْلٱَلاَقْنِإْنِكٰلَو
مهونحومهبمهقفرلمهتداسنوبحينييناربعلادنعديبعلا
ءالبلادهجنوساقياوناكةيموريفديبعلانكلومهيلع
مظعأةداسلانوركشياوناكفلمتحياليذلاباذعلاو
نييناربعلاديبعنيبًاميظعقرفلاناكف.ةمحرلالقألركشلا
لثمدبعتسُينكيمليناربعلادبعلانإفنيينامورلاديبعو
٢٥:٣٩نييوال(ليزنوريجأكناكلبقيقرلادابعتسا
:٢٥نييوال(فنعبهيلعطلستينأهديسلناكامو.)٤٠و

جرخينأديريالوهديسدبعلابحينأبلغكلذلو.)٤٦
هديسماركإعمهدالوأوهتجوزعمىقبينأدويوهتيبنم
.مهل

لٱَىلِإُهُبِّـرَقُيَوِهللاٱَىلِإُهُدِّـيَسُهُمِّـدَقُي«٦
ْ
لٱَىلِإْوَأِباَب

ْ
،ِةَمِئاَق

ملٱِبُهَنُذُأُهُدِّـيَسُبُقْثَيَو
ْ
.»ِدَبَألٱَىلِإُهُمِدْخَيَف،ِبَقْثِ

١٨و١٩:١٧و١٣ىلإ١٧:٨ةينثتو٩و٢٢:٨و١٨:١٩ص
١:٢٢ليئومص١

همدقيهلوقباذهمهضعبمجرتخلاِهللاٱَىلِإُهُدِّـيَسُهُمِّـدَقُي
مهوةهلآلايأ»ميهولاه«ةيناربعلايفةملكلانألةاضقلاىلإ
.هسفنءاقلتنمةيدوبعلاراتخاهنأتبثييكلكلذوةاضقلا
وأبابلادنعبقثملابهنذأبقثتنأكلذةمالعتناكو
ًارايتخاةيدوبعلانعةيانكنذألابقثراصكلذلوةمئاقلا
ص(يفةاضقلاىنعمبميهولإءاجدقو.)٤٠:٦رومزم(

.)٩و٢٢:٨

َختَال،ًةَمَأُهَتَنْبٱٌلُجَرَعاَباَذِإَو«٧
ْ

لٱُجُرَْخياَمَكُجُر
ْ

.»ُديِبَع
٣و٢ع٥:٥ايمحن

اوعيبينأقحءامدقللناكًةَمَأُهَتَنْبٱٌلُجَرَعاَباَذِإَو
امىلعمهممأفالتخاىلعمهنيبًايشافكلذناكومهدالوأ
ناكهنكلوكلذكدوهيللناو.ستودوريهخيراتنممهفُي
نيسئابلامهئارقفضعبىوسكلذتأيملو.مهدنعًاردان
دعبنررحتينأتادبعتسملاءاسنللناكو.)٥:٥ايمحن(
٢١:٨جورخًاضيأرظنا١٥:١٧ةينثت(نئشاذإنينستس
الواهيرتشمكرتتنأًانسحلماعُتملنإةعيبَمللناكو.)٩و
.)١١ع(نمثلاهلدرُي

يفْتَحُبَقْنِإ«٨ ِهِسْفَنِلاَهَبَطَخيِذَّـلٱاَهِدِّـيَسْيَنْيَعِ
لُسُهَلَسْيَلَو.ُّكَفُتاَهُعَدَي

ْ
ِهِرْدَغِلَبِناَجَأٍمْوَقِلاَهَعيِبَيْنَأٌناَط

هب .»اَِ

هلقورتاليذلالجرلانأىنعملاِهِسْفَنِلاَهَبَطَخيِذَّـلٱ
.يتأيامهيلعبجياهارتشانم

نمهريغاهيرتشينأبهنمررحتنأخلاُّكَفُتاَهُعَدَي
نأديريالاهابأنألًايبنجأاهعيبينأهلسيلونييناربعلا
.يناربعريغاهجوزتي

لٱِّـقَحِبَسَحِبَفِهِنْبالاَهَبَطَخْنِإَو«٩
ْ
َهلُلَعْفَيِتاَنَب

َ
.»ا

تانبنماهريغفزُتامكهنباىلإاهفزيهنأيأ
.نييناربعلا

اََهتَوْسِكَواَهَماَعَطُصِّـقَنُيَال،ىَرْخُأِهِسْفَنِلَذََّـختاِنِإ«١٠
.»اََهتََرشاَعُمَو
٧:٥سوثنروك١

ريغبجاوزلانأاذهنممهفُيىَرْخُأِهِسْفَنِلَذََّـختاِنِإ
ملىسومةعيرشنأىلعنييناربعللًاحابمناكةدحاوةأرما
.)١٩:٨ىّتم(مهبولقةواسقلهنعهنتملنإوكلذحدمت

َهلْلَعْفَيَْملْنِإَو«١١
َ

َختَثَالَّـثلٱِهِذٰها
ْ

مثَالِبًاناَّـَجمُجُر
ََ

.»ٍن

.هنبااهجيوزتةيناثلاو.اهبهقاصتلاىلوألاَثَالَّـثلٱِهِذٰه
.هريغيناربعىلإاهلقنةثلاثلاو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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.»ًالْتَقُلَتْقُيَتاَمَفًاناَسْنِإَبََرضْنَم«١٢
٣١و٣٥:٣٠ددعو٢٤:١٧نييوالو٩:٦نيوكت
٢٦:٥٢نييناربعو

ةسداسلاةيصولايفلتقلامرُحَتاَمَفًاناَسْنِإَبََرضْنَم
قحبهرُتالةيصولانإفليصفتلاضعبانهءاجوًالامجإ
نارمأاذهانلو.ءازجلاوأباقعلااهيلعبترُيملامةبهرلا
دادعإيناثلاو.لتاقلالتقيألتقلالتقلاءازجنإلوألا
ذنمتنُسلتقلابلتاقلاةبقاعمو.دمعالبلتاقللأجلم
نأىلعنالديريمضلاولقعلاو.)٩:٦نيوكت(حونرصع
ةعيرشف.روصعلامدقأنمسانلادنعتتبثةعيرشلاكلت
لبقسانلااهيلعناكيتلاةقحلاعئارشللتيبثتروطلا
هنأىتح)٣٤-٢:٢٨كولم١(ًالعفاهئارجإضرفوباتكلا
.هللاحبذمبراجتساولولتاقلالتقُينأبجوُأ

يفُهللاٱَعَقْوَأْلَب،ْدَّـمَعَتَيَْمليِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«١٣ اَنَأَف،ِهِدَيِ
.»ِهْيَلِإُبُرَْهيًاناَكَمَكَلُلَعْجَأ

١٨و١٠و٢٤:٤ليئومص٥١و١٩:٤ةينثتو٣٥:٢٢ددع
٣و٢٠:٢عوشيو١٩:٣ةينثتو٣٥:١ددع

يفُهللاٱَعَقْوَأْلَب،ْدَّـمَعَتَيَْمليِذَّـلٱَّـنِكٰلَو يذلايأِهِدَيِ
ًاناسنإعفديهللانأكرشدصقمالودمعريغنعلتقي
.كلذدهعتينأنودبهلتقيفهديبهلتقيل

كلذيفًانمآىقبيفِهْيَلِإُبُرَْهيًاناَكَمَكَلُلَعْجَأاَنَأَف
.لتقلادّمعتنمهتءاربنيبتتوةمكاحملايرجتنأىلإناكملا
ملمألتقلادّمعتلتقُيلتاقلانأقرشلايفةعيرشلاتناكو
ةنيدمف.كلذلبقلتاقللأجلمناكهنأدهعيملفهدّمعتي
ىلعىسوماهبهللابطاخيتلاةعيرشلالبقفرعُتملإجلملا
لتاقلادّمعترمأيفنورظنينيذلاناكو.ءانيسروط
الإوهومحأطخلتقدقهودجواذإفهتدلبخويشهإطخو
.)٢٥-٣٥:٢٢ددع(بقوع

ِدْنِعْنِمَفٍرْدَغِبُهَلُتْقَيِلِهِبِحاَصَىلَعٌناَسْنِإىَغَباَذِإَو«١٤
لِلُهُذُخْأَتيِحَبْذَم

ْ
.»ِتْوَم

١٠:٢٦نييناربعو١٢و١٩:١١ةينثتو٣٥:٢٠و١٥:٣٠ددع
١١:١٥كولم٢و٣٤ىلإ٢:٢٨كولم١

.هيلعىدتعاوهملظيأِهِبِحاَصَىلَعٌناَسْنِإىَغَباَذِإَو
يفامباذهلباق(ِتْوَمْلِلُهُذُخْأَتيِحَبْذَمِدْنِعْنِمَف

نورظحيميدقلاملاعلالهأرثكأناك.)٣٤-٢:٢٨كولم١
ءانبمهلتقينمنونعليوةسدقملانكامألاىلإنيئجتلملالتق
ىلإأجلامبنذللًادمعتموأًايدتعمناكولهنأمهنظىلع

نمكلذتبسحةيوسوملاةعيرشلانكل.ناكملاكلذ
ةسدقملانكامألايفلتاقلايقوينأتضفرو.تافارخلا
.ًادمعلتقهنأتبثاذإهلتقبترمأو

ْنَمَو١٦.ًالْتَقُلَتْقُيُهَّـمُأْوَأُهاَبَأَبََرضْنَمَو١٥«١٧-١٥
يفَدِجُوْوَأ،ُهَعاَبَوًاناَسْنِإَِقَرس ْنَمَو١٧.ًالْتَقُلَتْقُي،ِهِدَيِ
.»ًالْتَقُلَتْقُيُهَّـمُأْوَأُهاَبَأَمَتَش
٢٢:٤ص٣٧:٢٨نيوكت١:١٠سواثوميت١و٢٤:٧ةينثت
٧:١٠سقرمو١٥:٤ىّتمو٢٠:٢٠لاثمأو٢٠:٩نييوال

)٢(.مألاوأبألابرض)١(بونذةثالثلتقلاناك
ضرفو.هيدلاوىدحإناسنإلانعل)٣(و.ناسنإلاةقرس

ةدشىلععطاقليلدبونذلاهذهدحأبكترملتقهللا
دحأبراضفهللاابئاننيدلاولانإف.اهايإىلاعتههرك
ةناهتساامهدحأةنعلو.هناحبسهللاىلعًايدتعمدعينيدلاولا
ًابلاطهيدلاونعالناكهللانمبلطُتةنعللاتناكذإوهللااب
هنأللتاقلانمبرقيسانلايباسو.هبئاننعلينأهللانم
ةايحلابهتذلاهيلعفقوتتيتلاهتيرحناسنإلانمبلسي
بلسهسفنلهايإهدابعتساوأًادبعهعيبوهايإهيبسبهنأكف
نألةيدوبعلاىلعتوملانولضفيسانلانمنوريثكو.هتايح
نبافسويخيراتو.ةايحلاةياهنىلإءاقشلاشيعاهتبقاع
رحلااولعجينأسانلاىلعلهسيناكفيكانلنيبيبوقعي
ًابيرغهنولعجيوهباحصأوهئابرقأوهلهأنعهولصفيوًادبع
سانلاناكو)٢٨-٣٧:٢٥نيوكت(ءابرغلانيبًارقتحمًاليلذ
هبتتأامناكفقيقرللًاقوسنوميقيةميدقلاةنمزألايف

سانلاهيلإرطضيامريخنمذئنيحةيوسوملاةعيرشلا
.ذئموي

َرَخآلٱاَُمهُدَحَأَبََرضَفِنَالُجَرَمَصاََختاَذِإَو١٨«١٨،١٩
يفَطَقَسْلَبْلَتْقُيَْملَوٍةَمْكَلِبْوَأٍرَجَحِب لٱِ

ْ
َماَقْنِإَف١٩،ِشاَرِف

ُهَّـنَأَّـالِإ.ًائيِرَبُبِراَّـضلٱُنوُكَيِهِزاَّـكُعَىلَعًاجِراَخىَّـشَمَتَو
طُعُضِّـوَعُي

ْ
.»ِهِئاَفِشَىلَعُقِفْنُيَو،ُهَتَل

٣:٢٩ليئومص٢

برضبيفتكياللتقلادصاقذإ(ٍةَمْكَلِبْوَأٍرَجَحِب
.)ًاعطقلتقيامببرضيامنإةمكللاوأرجحلا

لتقلاتبثيناكامِهِزاَّـكُعَىلَعًاجِراَخىَّـشَمَتَوَماَقْنِإَف
ماقاذإفلتقلاهنمدوصقملاناكولوبرضلادرجمب
طقسهزاكعبناعتساوًاليلقًانامزولوهشارفنمبورضملا
ىلعناكامفهنمجتنيامرثأىلعتامولولتقلامرج

.جالعلاىلعةقفنلاوضيوعتلايدؤينأالإبراضلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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لٱِبُهَتَمَأْوَأُهَدْبَعٌناَسْنِإَبََرضاَذِإَو«٢٠
ْ

َحتَتاَمَفاَصَع
ْ

َت
.»ُهْنِمُمَقَتْنُيِهِدَي
١٣:٤ةيمورو٢٤و٤:١٥نيوكت

دنعفقتملةيوسوملاةعيرشلانإُهَدْبَعٌناَسْنِإَبََرضاَذِإَو
تحرصلبةريثكلاعئارشلانماهريغكرارحألللتقلاةازاجم
قرشلادالبنمريثكيفهنإف.ًاضيأدبعلالتقباقعب
نأهلناكىتحًابلطمهديسلدبعلابسُحيناكبرغلاو
يفدبعلاةايحنعلئسنأملعنملو.ءاشيامكهبفرصتي
ملعلامامتملعنملو.ةيوسوملاةعيرشلايفالإةفلاسلاروصعلا
ناكهنأدوملتلايفءاجنكلودبعلالتاقصاصقناكاذام
هنأدوهيلانمنيثدحملالاوقأيفءاجو.لتاقلاديسلالتق
صاصقلاوًاروظحملتقلالاحلكلعو.ةّيدلايدؤيناك
.)٢٧و٢٦ع(هديسنمدبعلابقحليررضلكلًانيعم

اذإًاديدشًاررضرضتدقنكلًابلاغصاصقلاةلآاَصَعْلٱِب
.ًاديدشبرضلاناك

.»ُهُلاَمُهَّـنَألُهْنِمُمَقَتْنُيَالِْنيَمْوَيْوَأًامْوَيَيِقَبْنِإْنِكٰل«٢١
٤٦و٢٥:٤٥نييوال

)١٩عاذهبلباق(ُهْنِمُمَقَتْنُيَالِْنيَمْوَيْوَأًامْوَيَيِقَبْنِإ
ناكبرضلارثأىلعنكيملاذإتوملانإكلذنمضرغلاو
اذإاميسالولتقلادصقيملبراضلانأىلعلدياممكلذ
.هديسلةراسخهلتقنألدبعلابورضملاناك

َطَقَسَفَىلْبُحًةَأَرْمٱاوُمَدَصَوٌلاَجِرَمَصاََختاَذِإَو«٢٢
َحتَْملَواَهُدَلَو

ْ
ملٱُجْوَزِهْيَلَعُعَضَياَمَكُمَّـرَغُي،ٌةَّـيِذَأْلُص

،ِةَأْرَْ
لٱِدَيْنَعُعَفْدَيَو

ْ
.»ِةاَضُق

٢٢:١٩ةينثتو٣٠ع

يفلجرلاكةأرملانأرابتعاىلعليلدةيآلاهذهيف
لجرلارارضإببلاطُيامكاهرارضإببلاطُيهنأوقوقحلا
ةأرملالتاقف.ةيلاخلاروصعلايفعئارشلانمريثكفالخىلع
نماهلبقاميفامةيوسوملاةعيرشلايفهنأللتقُيلاجرلانم

.ةايحلابةايحلاهللابعشعئارش
لديلقعلاَىلْبُحًةَأَرْمٱاوُمَدَصَوٌلاَجِرَمَصاََختاَذِإَو

.ىسومةعيرشلبقةاعارمتناكةعيرشلاهذهنأىلع
دحأةأرملالجرناكاذإمدصلااذهعوقوحجريو
.اهجوزيقتنأيفةبغرمهنمبرقتاهنإفنيمصاختملا

َحتَْملَو
ْ

.دلولاطاقسإةّيذأقوفٌةَّـيِذَأْلُص

٢٤،ٍسْفَنِبًاسْفَنيِطْعُتٌةَّـيِذَأْتَلَصَحْنِإَو٢٣«٢٥-٢٣
ًاّيَكَو٢٥،ٍلْجِرِبًالْجِرَو،ٍدَيِبًادَيَو،ٍّنِسِبًاّنِسَو،ٍْنيَعِبًانْيَعَو
.»ٍّضَرِبًاّضَرَو،ٍحْرُجِبًاحْرُجَو،ٍّيَكِب
٥:٣٨ىّتمو١٩:٢١ةينثتو٢٤:٢٠نييوال

اهنألقعلاىضتقمبمكحيةعيرشلاهذهوٍسْفَنِبًاسْفَن
تناكاهنأىلعلدصنلاوىسومةعيرشلبقتيعور
ةعئاشتناكو.ىسومقلخينألبقهللابعشيفىعارُت
دالبورصمودنهلايفتناكاهنأفرُعوضرألاممأنيب
سروغاثيفةفسلفباحصأنإسيلاطوطسرألاق.نانويلا
مهفونصفالتخاىلعسانلاءالقعمكحو.اهونسحتسا
يأخلانيعلابنيعلااهتصالخوقحلاولدعلاننسنماهنأب
.ةيدلاىلإكلذنعلدعيدقولمعلاسنجنمءازجلا
ّمعمثمهسفنأدوهيلابعشنيبةيآلاهذهيفامناكو
.)١٩:٢١ةينثتو٢١-٢٤:١٧نييوالرظنا(

ِهِتَمَأَْنيَعْوَأِهِدْبَعَْنيَعٌناَسْنِإَبََرضاَذِإَو٢٦«٢٦،٢٧
طُي،اَهَفَلْتَأَف

ْ
َّـنِسَطَقْسَأْنِإَو٢٧.ِهِنْيَعْنَعًاضَوِعًاّرُحُهُقِل

طُيِهِتَمَأَّـنِسْوَأِهِدْبَع
ْ

.»ِهِّـنِسْنَعًاضَوِعًاّرُحُهُقِل

يفءانثتساانهخلاِهِدْبَعَْنيَعٌناَسْنِإَبََرضاَذِإَو
ناكًادبعرورضملاوًارحراضلاناكنإوهوةيبسنلاةعيرشلا

دبعلاكرتيالنكلءازجلاةبسنرييغتىلعلمتحياممكلذ
هتايحلةياقوتلعجامكةيوسوملاةعيرشلانإف.قاوالب
رضأاذإديسلاءازجناكف.هئاضعأرئاسلةياقوتلعج
ررحيناكف.ًالاحدبعلاكلذررحينأدبعلاءاضعأضعبب
نممظعألوألاررضلاناكنإوهنسوأهنيعهفالتإلهدبع
.يناثلاررضلا

َالَوُرْوَّـثلٱُمَجْرُي،َتاَمَفًةَأَرْمٱِوَأًالُجَرٌرْوَثَحَطَناَذِإَو«٢٨
.»ًائيِرَبُنوُكَيَفِرْوَّـثلٱُبِحاَصاَّـمَأَو.ُهُْمَحلُلَكْؤُي
٩:٥نيوكت

نمامإوناسنإنمامإناسنإللررضلاناكُرْوَّـثلٱُمَجْرُي
هذهو.نينثالاررضنمهتياقويضتقيلدعلاناكفةميهب
ءيشعمانهترركو)٩:٥نيوكت(حونلتنلعُأةعيرشلا
ةميهبلاهليذلاناسنإلاناكاذإف.ليصفتلاوحاضيإلانم
ناكنإو.)٢٩ع(اهعمًاضيأبقاعُيناكاهرمأبًافراع
ضوعناكو.)٢٩ع(ضوعلاةيدأتبىفتكاكلذًالهاج

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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-٢٥:٤٤نييوال(ةضفلانمًالقاشنوثالثوهوهنمثدبعلا
نأىلإةراجحلابىمرُييأمجرُيروثلاناكو.)٢٧:٣و٤٦
.لتقُي

قيرطلابهمدكفسُيالًامجرلتُقاذإهنألُهُمَْحلُلَكْؤُيَالَو
نوينابرلالاقامىلعو.نييناربعلادنعًاسجننوكيفةداتعملا
نأمهيلعناكلبممأللهوعيبينأمهلًاحابمنكيمل
هسنجفالتخاىلعلتاقلانأىلعلدياذهو.هونفدي
.نوعلم

َىلَعَدِهْشُأْدَقَو،ُلْبَقْنِمًاحاَّـطَنًارْوَثَناَكْنِإْنِكٰلَو«٢٩
طِبْضَيَْملَوِهِبِحاَص

ْ
ُمَجْرُيُرْوَّـثلٱَف،ًةَأَرْمٱِوَأًالُجَرَلَتَقَفُه

.»ُلَتْقُيًاضْيَأُهُبِحاَصَو

ءالكولناكهنأىلعلدياذهُلَتْقُيًاضْيَأُهُبِحاَصَو
اوذخأينأىلعماكحلااوربجينأهمدبنيبلاطملاوأليتقلا
اوناكلاوحألارثكأيفمهنأحّجرينكلسفنلابسفنلا
.ةيّدلابنوفتكي

ُّلُكِهِسْفَنَءاَدِفُعَفْدَيٌةَيْدِفِهْيَلَعْتَعِضُوْنِإ٣٠«٣٠،٣١
ِبَسَحِبَفًةَنْبٱَحَطَنْوَأًانْبٱَحَطَناَذِإْوَأ٣١.ِهْيَلَعُعَضوُياَم
حلٱاَذٰه

ْ
.»ِهِبُلَعْفُيِمُْك

٣٥:٣١ددعو٢٢ع

يفءازجلاهيلععضييذلاناكخلاِهْيَلَعُعَضوُياَمُّلُك
هرضلنونزحينيذلاهلايعوأهلهأيأليتقلاةنازُحرمألالوأ
ىلإرمألاعفُرةقاطلاقوفهنوعضيامناكاذإف.هتوموأ
.ةلمتحملاةيدفلااونّيعفةاضقلا

َنيِثَالَثُهَدِّـيَسيِطْعُي،ًةَمَأْوَأًادْبَعُرْوَّـثلٱَحَطَنْنِإ«٣٢
.»ُمَجْرُيُرْوَّـثلٱَو،ٍةَّـضِفَلِقاَش
٢٦:١٥ىّتمو١٣و١١:١٢ايركزو٧ىلإ٢٧:٣نييوال
٢٨ع٢:٧يبليفو

ديسيدؤيلتاقلاروثلابحاصنأةيآلاهذهىنعم
.هروثرسخيوهنمثلوتقملادبعلا

٣٦ىلإ٣٣عتاينتقملاةعيرش
:نيرمأبقلعتتةعيرشلاهذه

طوقسلانميقيامبةاطغمريغهترفحناسنإلاكرت.١
.اهيف

ىلعءازجلاعمهبيرقمئاهببناسنإلامئاهبدحأرارضإ.٢
.نيرمألانملك

طَغُيَْملَوًارْئِبٌناَسْنِإَرَفَحْوَأًارْئِبٌناَسْنِإَحَتَفاَذِإَو«٣٣
ِّـ

،ِه
.»ٌراَِمحْوَأٌرْوَثِهيِفَعَقَوَف

الفطوقسلانميقتةيطغأاهلقرشلايفرابآلاًارْئِب
رئبلادحأىقبأاذإهنأناكفءاقتسالاتقوالإاهنععفرُت
رفحناكو.كلذبررضلانمثدحياملكبلئُسةفوشكم
امهنملكىلعءازجلافكلذكًابنذةفوشكماهكرتورئبلا
.دحاو

لٱُبِحاَصَف«٣٤
ْ
ملٱَو،ِهِبِحاَصِلًةَّـضِفُّدُرَيَوُضِّـوَعُيِرْئِب

ُتِّـيَْ
.»ُهَلُنوُكَي

فرصتينأءازجلايدؤينأدعبهليأُهَلُنوُكَيُتِّـيَْملٱَو
.ءاشيامكتيملارامحلاوأروثلاب

،َتاَمَفِهِبِحاَصَرْوَثٍناَسْنِإُرْوَثَحَطَناَذِإَو٣٥«٣٥،٣٦
حلٱَرْوَّـثلٱِناَعيِبَي

ْ
مثِناَمِسَتْقَيَوَّـَي

ََ
ملٱَو.ُهَن

.ِهِناَمِسَتْقَيًاضْيَأُتِّـيَْ
طِبْضَيَْملَوُلْبَقْنِمٌحاَّـطَنٌرْوَثُهَّـنَأَمِلُعاَذِإْنِكٰل٣٦

ْ
،ُهُبِحاَصُه

ملٱَوٍرْوَثِبِرْوَّـثلٱِنَعُضِّـوَعُي
.»ُهَلُنوُكَيُتِّـيَْ

مولنمنكيملاذإِهِبِحاَصَرْوَثٍناَسْنِإُرْوَثَحَطَناَذِإَو
ناكاذإو.ةيواستمةراسخلاتناكحطانلاروثلابحاصىلع

تناككلذهتداعنمهروثنأبًافراعحطانلابحاص
.هيلعاهلكةراسخلا

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:رومأةثالثليصفتعمقراسلاةازاجم
)٣(قورسملابفرصتلالبقةقرسلا)٢(وبقنلا)١(

قورسملايفعضبضيوعتلاو.قورسملابفرصتلادعبةقرسلا
ناكو.)٤-١ع(هدعبفاعضأةعبرأبوفرصتلالبق
قراسلاىلعضبقينأبوقنملاتيبلاوأقورسملابحاصل
قرشتنألبقبقنيوهوهدجواذإبقانلالتقينأو
ىلعبقنيوهوهيلعضبقاذإهعيبينأو.)٢ع(سمشلا
.)٣ع(سمشلاقورشرثأ

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ُضِّـوَعُي،ُهَعاَبْوَأُهَحَبَذَفًةاَشْوَأًارْوَثٌناَسْنِإَِقَرساَذِإ«١
لٱَنِمٍةَعَبْرَأِبِةاَّـشلٱِنَعَو،ٍنَاريِثِةَسْمَخِبِرْوَّـثلٱِنَع

ْ
.ِ»مَنَغ

١٩:٨اقولو١٢:٦ليئومص٢

تاينتقممظعأناكًةاَشْوَأًارْوَثٌناَسْنِإَِقَرساَذِإ
نعةباينامهتقرستلعُجاذهلومنغلاورقبلانييليئارسإلا

.ىنتقملكةقرس
.قراسهنأبةهبشىقبيالفُهَعاَبْوَأُهَحَبَذَف
اذهةلعرهظتملِمَنَغْلٱَنِمٍةَعَبْرَأِب...ٍناَريِثِةَسْمَخِب

رثكأدعيروثلاقراسةلعلالعلوءازجلايففالتخالا
.هتراسجةدايزكهؤازجديزفةاشلاقراسنمةراسج

ُهَلَسْيَلَف،َتاَمَوَبُِرضَفُبُقْنَيَوُهَوُقِراَّـسلٱَدِجُوْنِإ«٢
.»ٌمَد
٣٥:٢٧ددع٢٤:٤٣ىّتم

لخديلطئاحلاقرخيخلاُبُقْنَيَوُهَوُقِراَّـسلٱَدِجُوْنِإ
يفىسومةعيرشممألاعئارشنمريثكقفاوو.تيبلا
قوقحلامرُحيكلذبهنإفهلتقةحابإوًاليلبقانلاةمواقم
.اهلكةمأللًاودعبسُحيوةيندملا

ُهَّـنِإ.ٌمَدُهَلَفُسْمَّـشلٱِهْيَلَعْتَقَْرشَأْنِإْنِكٰلَو«٣
.»ِهِتَقِْرسِبْعَبُيُهَلْنُكَيَْملْنِإ.ُضِّـوَعُي

١٨:٢٥ىّتمو٢١:٢ص

ةقراشسمشلاتناكاذإهنألُسْمَّـشلٱِهْيَلَعْتَقَْرشَأْنِإ
نأتيبلابرعيطتسيوةقرسلانمؤتراهنلايفوراهنلاناك
ضبقلاعطتسيملنإبقانلاىلعضبقلاىلعهريغبنيعتسي
ضعبةعيرشو.هلتقىلإذئنيحةجاحالفهسفنبهيلع
.كلذبىسومةعيرشكنييبروألا

رثكأبهذنكلوضوعلاوهامنيعُيملُضِّـوَعُيُهَّـنِإ
.ةراسخلاةميقفعاضمضوعلارادقمنأىلإنيرسفملا

.ًاضوعنوكينأيفكياموأهبضوعيامُهَلْنُكَيَْملْنِإ
نينستستيبلابرلًادبعنكييأِهِتَقِْرسِبْعَبُي

هريغلهعيبينأتيبلابرلنأرهاظلاو(هيلعامكلذبيفويف
.)ءاشاذإًادبع

يفُةَقِّْـرسلٱِتَدِجُوْنِإ«٤ ًاراَِمحْمَأْتَناَكًارْوَث،ًةَّـيَحِهِدَيِ
.»ِْنيَنْثٱِبُضِّـوَعُي،ًةاَشْمَأ

٦:٣١لاثمأو٧و١ع٢١:٦١ص
يفُةَقِّْـرسلٱِتَدِجُوْنِإ لتقدقنكيملنإيأخلاِهِدَيِ

ةسمخلدبنيفعضلابيزوجهبفرصتوأقورسملا
.ةعبرألاوأفاعصألا

ْتَعَرَفُهَيِشاَوَمَحَّـَرسَوًامْرَكْوَأًالْقَحٌناَسْنِإىَعَراَذِإ«٥
يف .»ُضِّـوَعُيِهِمْرَكِدَوْجَأَوِهِلْقَحِدَوْجَأْنِمَف،ِِهْريَغِلْقَحِ

ةقرسلاىلعمالكلارثأىلعىتأًالْقَحٌناَسْنِإىَعَراَذِإ
فالتإبرارضإلاوهوروكذملاءادتعالاىلعمالكلاب
هركذامنكلنيعونىوسكلذنمركذيملو.تاعورزملا
ريغرارضإلاف.رارضإلاعاونأرئاسيفهيلعساقُيءازجلانم
ىلإسانلادحألقحنمرانلادادتمانعئشانلادوصقملا
رارضإلانكلو.ةراسخلاةميقرادقمهؤازجهراجلقح

وهويواسملارادقملانممظعأهؤازجكلذبدوصقملا
نسحأنمهتميقباسحدعبهرسخامعضيوعتلا
.ّرضُملاتالصاح

ْوَأٌساَدْكَأْتََقَرتْحٱَفًاكْوَشْتَباَصَأَوٌراَنْتَجَرَخاَذِإ«٦
لٱَدَقْوَأيِذَّـلٱَف،ٌلْقَحْوَأٌعْرَز

ْ
.»ُضِّـوَعُيَديِقَو

يفامكهريغوقرشلايفًاكْوَشْتَباَصَأَوٌراَنْتَجَرَخاَذِإ
ةنسلالوصفضعبيفسانلاثرحيارتلكناوايلاطيإ
نأدعبتاعورزملاةراضلاتاتابنلانماهريغوباشعألا
الوًاريثكدتمتدقرانلاهذهف.سدكلاكاهنوعمجيواهوعطقي
عفديفدوهجملاغرفتسيملنإةسبايلاقرشلابرتيفاميس

بوبحلانماهريغوأةطنحلاسادكأضعبقرحتفاهراشتنا
.رانلادقوُمذئنيحررضلانمضيورواجملالقحلايف

لِلًةَعِتْمَأْوَأًةَّـضِفُهَبِحاَصٌناَسْنِإىَطْعَأاَذِإ«٧
ْ

ِظْفِح
ُضِّـوَعُيُقِراَّـسلٱَدِجُوْنِإَف،ِناَسْنِإلٱِتْيَبْنِمْتَِقُرسَف
.»ِْنيَنْثٱِب
٤ع

نأوأةلوهسبهسلتخينأعدوتسملانكميعودوملالاملا
عضوينأوهتياقولةعيرشعضوتنأبجوفهنعهتلفغبعيضي
نأودصقبهيلإعدوأاممًائيشفلتأاذإءازجعدوتسملاىلع
دقو.هوحنوسالتخالاكرشلادصقنمًائيربناكاذإىفعي
عدوتسملانمبلطتيهف.نيرمألابةيوسوملاةعيرشلاتفو
اذإةيلوؤسملاهيلععضتوةعيدولاىلعصرحلاوةيانعلا

سالتخالاءازجتلعجو.قراسلافرعُيملوةعيدولاتقُرس
نأمهتملاعدوتسمللنأوسلتخااميفعضسلتخملاةيدأت
هعنمتلاوحأيفناكهنأنيبينأوأ)١٠ع(مَسقلابأربتي
.ةعيدولاةقرسنمعنمينأنم

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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تناكِظْفِحْلِلًةَعِتْمَأْوَأًةَّـضِفُهَبِحاَصٌناَسْنِإىَطْعَأاَذِإ
فراصممهدنعنكيملذإءامدقلانيبًاريثكةعئاشةعيدولا
راكنإناكو.مايألاهذهيفاندنعيتلاكتاعدوتسموأ
عدوتساهنأهيلعتبثاذإركنُملاناكو.ًادجًاردانعئادولا
نانويللناكو.خرؤملاستودوريههلككلذدافأدقوبقاعُي
.ةعيدولافشكلةصاخقرُط

لٱُبِحاَصُمَّـدَقُيُقِراَّـسلٱِدَجوُيَْملْنِإَو«٨
ْ
ِهللاٱَىلِإِتْيَب

لُمَىلِإُهَدَيَّـدُمَيَْملْلَهَمُكْحَيِل
ْ

.»ِهِبِحاَصِك
١٨و١٩:١٧ةينتثو٢١:٦ص

ًائيشسلتخيوأقرسيوهديدميملأيأُهَدَيَّـدُمَيَْملْلَه
دميملهنإفلحيل«مجارتلاضعبيفءاجو.ةعيدولانم
.»هدي

يف«٩ ْوَأٍةاَشْوَأٍراَِمحْوَأٍرْوَثِةَهِجْنِم،ٍةَياَنِجىَوْعَدِّـلُكِ
ِهللاٱَىلِإُمَّـدَقُت»َوُهاَذٰهَّـنِإ«:ُلاَقُي،اَمٍدوُقْفَمْوَأٍبْوَث
.»ِْنيَنْثٱِبُهَبِحاَصُضِّـوَعُيِهِبْنَذِبُهللاٱُمُكَْحييِذَّـلٱَف.اَُمهاَوْعَد

١٨و١٩:١٧ةينثتو٨عو٢١:٦ص

يف .ةعيدولابقلعتتٍةَياَنِجىَوْعَدِّـلُكِ
يفدهعُتملمئاهبلاعئادوٍةاَشْوَأٍرَاِمحْوَأٍرْوَثِةَهِجْنِم

ءاينغألانيبثدحتتناكاهنألمتحينكلوةيلاخلاروصعلا
رقبلاومنغلانمةريثكلامئاهبلابابرأيأناعطقلاوةيشاملاب
نمىلإةيربلايفمهباوثأوأمهمئاهبنوعدوتسياوناكفريمحلاو

.ءاينغألانماهبةيانعلانسحي
ضّوعيهيلعتبثاذإفةاضقلاهباونىلإيأِهللاٱَىلِإُمَّـدَقُت

.نيفعض

ًةاَشْوَأًارْوَثْوَأًاراَِمحُهَبِحاَصٌناَسْنِإىَطْعَأاَذِإ١٠«١٠،١١
لِلاَمًةَمِيَهبْوَأ

ْ
،ٌرِظاَنَسْيَلَوَِبُهنْوَأََرسَكْنٱِوَأَتاَمَف،ِظْفِح

لُمَىلِإُهَدَيَّـدُمَيَْملْلَه،اَمُهَنْيَبُنوُكَتِّـبَّـرلٱُنيِمَيَف١١
ْ

ِك
.»ُضِّـوَعُيَالَف.ُهُبِحاَصُلَبْقَيَف.ِهِبِحاَص
٦:١٦نييناربع

طقسوأًايعيبطًاتومتامياَِبُهنْوَأََرسَكْنٱِوَأَتاَمَف
سانلانمدحأهقرسوأهؤاضعأترسكنافةرخصىلع
ىتؤيفةيربلالئابقنملحرلاوأليبسلاءانبأنمبناجألا
.)١١ع(برلابفلحيفعدوُتسانمبذئنيح

.»ُهَبِحاَصُضِّـوَعُيِهِدْنِعْنِمَِقُرسْنِإَو«١٢
٣١:٣٩نيوكت

رابتعالاقحتسياممُهَبِحاَصُضِّـوَعُيِهِدْنِعْنِمَِقُرسْنِإ
ةعيدولانألامتحالقورسملانعضّوعيناكهنأانه

ضّوعينأعدوتسملاىلعنكيملهنكلوصرحلامدعلتقُرس
.هتياقولناكمإالورسكنيفطقسيوأشوحولاهسرتفتامع

ملٱِنَعُضِّـوَعُيَال.ًةَداَهَشُهُِرضُْحيَِسُرتْفٱِنِإ«١٣
.»َِسَرتْفُْ

٣١:٣٩نيوكت

بجوهراضحإأيهتيملذإوًةَداَهَشُهُِرضُْحيَِسُرتْفٱِنِإ
.نيميلا

ْوَأََرسَكْنٱَفًائْيَشِهِبِحاَصْنِمٌناَسْنِإَراَعَتْسٱاَذِإَو«١٤
.»ُهَعَمَسْيَلُهُبِحاَصَوَتاَم

نماهبلطياهنكلةعيدولانمةراعتسالاَراَعَتْسٱاَذِإَو
بلاطلاىلعناكف.هليهنمهايإاهعدوتسيالوهلتسيل
هيلعبجوتفلتأوأتدقفنإفاهنمضينأريعتسملايأ
.ءازجلا

ًارَجْأَتْسُمَناَكْنِإ.ُضِّـوَعُيَالُهَعَمُهُبِحاَصَناَكْنِإَو«١٥
.»ِهِتَرْجُأِبىَتَأ

ءيشالفرجأتسمللررضلصحاذإًارَجْأَتْسُمَناَكْنِإ
رطخلانألاهيلعقفتملاةرجألاىوسرجأتسملاىلعءازجلانم
.ةرجألانمضهؤازجفرجأتسمللعقوتينأنكمييذلا

٣١ىلإ١٦عةقرفتمعئارش
عوضومبقلعتتالوةدحاوةهجاهعمجتالعئارشلاهذه
.ةقرفتمتيقبكلذلودحاو

ُختَْملَءاَرْذَعٌلُجَرَدَواَراَذِإَو«١٦
ْ

اَهَعَمَعَجَطْضٱَف،ْبَط
.»ًةَجْوَزِهِسْفَنِلاَهُرُهْمَي
٢٩و٢٢:٢٨ةينثت

دنعءارذعلاةدوارمتناكءاَرْذَعٌلُجَرَدَواَراَذِإ
ءارذعلايبألناكونيثدحملادنعوهامممظعأًابنذنيمدقألا
اذإصقنُيءازجلااذهناكو.ًاريثكًالامدِوارملانمذخأينأ
دِوارملاناكنإو.دِوارمللةجوزةدَوارملاىقبتنأقافتالامت
امهنمذخأينأهلناكهتنبالًاجوزاهوبأهاضريالامم

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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لهأيرجينأنسحيو.اهلًارهمهلعجينأاهقحتسمعيطتسي
.ةيوسوملاةّنسلاىلعرصعلااذه

:٢٢ةينثترظنا(داتعملارهملااهابأيدؤييأخلااَهُرُهْمَي
.ةضفلانمًالقاشنيسمخّنيعملارهملاناكو)٢٩

ِرْهَمَكًةَّـضِفُهَلُنِزَي،اَهاَّـيِإُهَيِطْعُيْنَأاَهوُبَأىَبَأْنِإ«١٧
لٱ
ْ

.»ىَراَذَع
ليئومص١و٢٢:٢٩ةينتثو٣٤:١٢نيوكت٢٣:١٦نيوكت

١٨:٢٥

هذهيفرهملارادقمّنيعُيملىَراَذَعْلٱِرْهَمَكًةَّـضِفُهَلُنِزَي
.داتعملارهملانمرثكأناكهنأحّجرينكلولاحلا

.»ُشيِعَتًةَرِحاَسْعَدَتَال«١٨
ليئومص١و١٨:١٠ةينثتو٢٠:٢٧و٣١و١٩:٢٦نييوال

٩و٢٨:٣

بابرأنوكينأبلغيناكُشيِعَتًةَرِحاَسْعَدَتَال
نموأةليحناكءاوسمثإرحسلاو.ءاسنلانمرحسلا
دباعوفدجملاكهللامواقمةلزنمبرحاسلاف.ناطيشلالمع
.امهباقعكهباقعفنثولا

.»ًالْتَقُلَتْقُيٍةَمِيَهبَعَمَعَجَطْضٱِنَمُّلُك«١٩
٢٠:١٥و١٨:٢٣نييوال

نيبثودحلاةريثكتناكةيآلاهذهيفةروكذملاةئيطخلا
نييرصملانيبفرعُتملو)١٨:٢٤نييوال(ةيناعنكلاممألا
نيبهاذليئارسإونبناكاملوخرؤملاستدوريهلاقامىلع
.هنعمهاهنومثإلاكلذرشىلعهللامههبنناعنكضرأىلإ

ِهلآلَحَبَذْنَم«٢٠
َ

.»ُكَلُْهي،ُهَدْحَوِّـبَّـرلٱِْريَغٍة
١٥ىلإ١٣و٩و٦و٥و٢و١٣:١ةينثتو٤و٢٥:٢ددع
٥و٣و١٧:٢و

ِهلآلَحَبَذْنَم
َ

اهلكةدابعلاانهحبذلابدارُيخلاِّـبَّـرلٱِْريَغٍة
نمءازجلتقلاناكوةيرورضلااهلامعأنمناكحبذلانأل
١٣:١ةينثت(ةهلآلانمهريغةدابعىلإوعديوأهللاريغدبعي
-١٦(.

لٱِدِهَطْضَتَالَو٢١«٢١،٢٢
ْ

ْمُتْنُكْمُكَّـنَأل،ُهْقِياَضُتَالَوَبيِرَغ
يفَءاَبَرُغ .ٍ»ميِتَيَالَواَمٍةَلَمْرَأَىلِإْئِسُتَال٢٢.َْرصِمِضْرَأِ

٧:٦ايمرإو١٠:١٩ةينثتو١٩:٣٣نييوالو٢٣:٩ص

:٢٧و٢٤:١٧و١٠:١٨ةينثت٣:٥يخالمو٧:١٠ايركزو
بوقعيو٧:١٠ايركزو٢٢:٧لايقزحو١٠:٢ءايعشإو١٩
١:٢٧

ثالثنيرشعلاوةعبارلاةيآلارخآىلإةيآلاهذهنم
ثالثلااياطخلاكلتعمجيوماثآلارشنمهللااهبسحاياطخ

لمارألاىلإةءاسإلاوهتقياضموبيرغلاداهطضايهوملظلا
ملوكلذىلعديدشلاباقعلاعضيملعراشلاو.ماتيألاو
ع(»فيسلاب«هسفنبرلاماقتنالهكرتلبءازجلاّنيعي

.يبنجألاهبدوصقملاوبيرغلا)١(ةثالثنومولظملاف.)٢٤
املقىماتيلاولمارألانإف.ىماتيلا)٣(و.لمارألا)٢(و
ىلإعفرُيومهيلعروجلارثكيملامنيلوألاماكحمهيلإتفتلا
رمأنمناكامكنيينطولانماوناكوأاوبسُحدقوةاضقلا
ةياقولانمءيشنيندمتملاةعيرشيفناكو.انيثأيفيسوتيملا
نكلوتاينتقملابقلعتياميفتناكامرثكأوةلمرألاوميتيلل
ىماتيلاىلعنيدتعملاودعهللانإاهلكهذهنممظعأ
.لمارألاو

نأوءابرغلااوساؤتنأكلذلبجوفَءاَبَرُغْمُتْنُكْمُكَّـنَأل
نييوال(مكسفنأكمهوبحتنألبمهوقياضتومهوظيغتال
تناكنييليئارسإلانيبءابرغلالاحنأىلع.)١٩:٣٤

١:١٦ةاضق(نييناعنكلانيبءابرغلالاحنمًاريثكنسحأ
-٢٤:١٨ليئومص٢(يسوبايلاةنورأكولسيفامك)٤:١١و

ينومعلاقلاصو)٢٣:٣٩ليئومص٢(يثحلاايروأو)٢٤
.)٢٣:٣٧ليئومص٢(

،ُهَخاَُرصُعَمْسَأَّـَيلِإَخََرصْنِإِّـينِإَفِهْيَلِإَتْأَسَأْنِإ«٢٣،٢٤
َلِماَرَأْمُكُؤاَسِنُريِصَتَف،ِفْيَّـسلٱِبْمُكُلُتْقَأَويِبَضَغىَمْحَيَف٢٤
.»ىَماَتَيْمُكُدَالْوَأَو
:٣٤بويأ١٨:٧اقولو٣٥:٩بويأو٢٤:١٥و١٥:٩ةينثت

٦٩:٢٤رومزم٥:٤بوقعيو١٤٥:١٩و١٨:٦رومزمو٢٨
٥:٣ايمرإيثارمو١٠٩:٩رومزم

ةءاسإلابقلعتيامرظناخلاُهَخاَُرصُعَمْسَأ...َتْأَسَأْنِإ
٧:٢٠ايركزو١٧و٢٢:٣و٧:٦و٥:٢٨ايمرإ(يفملظلاو
نييلبابلافيسف.)خلا٢٣:١٤ىّتمو٣:٥يخالمو
.)٢٤ع(ةءوبنلابسحةمقنلااناكنيينامورلافيسو

لٱيِبْعَشِلًةَّـضِفَتْضَرْقَأْنِإ«٢٥
ْ

َالَفَكَدْنِعيِذَّـلٱِريِقَف
ملٱَكُهَلْنُكَت

.»ًابِرِهْيَلَعاوُعَضَتَال.ِيباَرُْ
٥:٧ايمحنو٢٠و٢٣:١٩ةينثت٣٦و٢٥:٣٥نييوال
١٧و١٨:٨لايقزحو١٥:٥رومزمو

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ضارقإلابقلعتيام)٢٧ع(رخآىلإةيآلاهذهيفنابأ
دكأو.نييليئارسإلاءارقفنمًابرلقأذخأنعهيفىهنو
هلككلذو.)١٥:٧ةينثتو٢٥:٢٥نييوال(يفامبكلذ
ابرلاذخأناكفكلذىلإجاتحييذلاوههنألريقفلابقلعتم
١١و٥:٧ايمحنو٢٨:٨لاثمأو١٥:٥رومزمرظنا(ًامثإهنم
رهاظابرلااذهلثمنعيهنلاو.)٢٢:١٢و١٨:١٣لايقزحو
نمابرلاذخأنكلو.)٢٣:١٩ةينثت(يفروهظلالك
يفهرادقمّنيعيملو)٢٣:٢٠ةينثت(ًازئاجناكيبنجألا
.سدقملاباتكلا

فرعُياموهوةضَرقملادوقنلاقوفدوقنلانمًارادقمًابِر
.ضئافلابوةدئافلابمويلا

ِبوُرُغَىلِإَفَكِبِحاَصَبْوَثَتْنََهتْرٱِنِإ٢٦«٢٦،٢٧
لِِجلُهُبْوَثَوُه.ُهُؤاَطِغُهَدْحَوُهَّـنَأل٢٧،ُهَلُهُّدُرَتِسْمَّـشلٱ

ْ
.ِهِد

يف .»ٌفوُؤَرِّـينَأل،ُعَمْسَأِّـينَأَّـَيلِإَخََرصاَذِإُنوُكَيَف؟ُماَنَياَذاَمِ
٢٠:١٦لاثمأو٩و٢٤:٣و٢٢:٦بويأو٢٤:١٧ةينثت
٣٤:٦ص٢٣ع٢:٨سوماعو١٦و١٨:٧لايقزحو
٨٦:١٥رومزمو٣٠:٩مايأ٢و

نييليئارسإلاءارقفنإفهءابعيأخلاَكِبِحاَصَبْوَث
.مهراثدهنألًاليلءابعلاىلإةجاحلاةدشيفاوناك

لَتَالَو،َهللاٱَّـبُسَتَال«٢٨
ْ

يفًاسيِئَرْنَع .»َكِبْعَشِ
٨اذوهيو٢٣:٥لامعأو١٠:٢٠ةعماج٢٤:١١نييوال

»ةهلآلابستال«ةينيعبسلاةمجرتلايفوَهللاٱَّـبُسَتَال
اوعنمدوهيلانإلاقهنإفسوفيسويووليفةرابعلامهفاذكو
روصعلايفدوهيلاءايقتأنأعقاولاو.ممألاةهلآوبسينأنع
٨-١١٥:٤رومزمو١٨:٢٧كولم١(كلذكاونوكيملةفلتخملا
١٠:١١ايمرإو٢٠-٤٤:٩و٤١:٢٩ءايعشإو١٨-١٣٥:١٥و
ممألاةهلآبنوأزهينييليئارسإلاءايبنأناكمعن.)١٥-
نوكيفةاضقلاانهةهلآلاىنعمنإمهضعبلاقو.اهنوبسيو
بلغو»ميهوللا«ةيناربعلايفيهو»ةاضقلابستال«ىنعملا
يتويدهيلعوقحلاوهاذهوهللاىنعمبكلذنوكينأ
.مهريغوكوكنوناقلاوليكولبونو

طَقَوَكِرَدْيَبَءْلِمْرِّـخَؤُتَال«٢٩
ْ

َكيِنَبَراَكْبَأَو،َكِتََرصْعِمَر
.»يِنيِطْعُت

٣٤:٢٩و١٣:٢٠ص٣:٩لاثمأو١٩و٢٣:١٦ص

كتلغتاروكابميدقتنعرخأتتاليأَكِرَدْيَبَءْلِم
ممألاءايقتأدنعةَّـنسلالغلالوأةمدقتتناكو.برلل
.هلالغراكبأنمتناكنيياقةمدقتنأىتحةفلتخملا

١٠:٣٧ايمحنرظنا(تيزلاورمخلانمَكِتََرصْعِمَرْطَق
.)٣٩و

١٧:١٥ددعو١٣:١٣صريسفترظنا(َكيِنَبَراَكْبَأ
.)١٦و

َعَمُنوُكَيٍماَّـيَأَةَعْبَس.َكِمَنَغَوَكِرَقَبِبُلَعْفَتَكِلٰذَك«٣٠
يفَوِهِّـمُأ لٱِ

ْ
.»ُهاَّـيِإيِنيِطْعُتِنِماَّـثلٱِمْوَي

٢٢:٢٧نييوال١٥:١٩ةينثت

»كناريثب«يناربعلالصألامهضعبمجرتَكِمَنَغَوَكِرَقَبِب
.نيسنجلانمنورقلاتاوذىلعقلطُتةيناربعلاةملكلاو

:٢٢نييواليفامباذهلباقِهِّـمُأَعَمُنوُكَيٍماَّـيَأَةَعْبَس
ةعاضرلابركبلاةيوقتلةعبسلامايألاهذهتناك.)٢٧
هتضتقاامىلعهعاضرإبشعتنتًاتقواهدلوبمألاعتمتلو
.نماثلامويلايفركذلادلولاناتخاذهبلباقف.اهتعيبط

يفٍةَسيِرَفَْمَحلَو.َنيِسَّـدَقُمًاساَنُأِيلَنوُنوُكَتَو«٣١ ِ
لِل.اوُلُكْأَتَالِءاَرْحَّـصلٱ

ْ
طَتِبَالِك

ْ
.»ُهَنوُحَر

٢٢:٨نييوال١٤:٢١ةينثتو١٩:٢نييوالو١٩:٦ص
٧:٦ىّتم٤٤:٣١و٤:١٤لايقزحو١٤:٢١ةينثتو

:١٩ص(يفامباذهلباقَنيِسَّـدَقُمًاساَنُأِيلَنوُنوُكَت
.حورلاوبلقلاةسادقيهةبولطملاةقحلاةسادقلانإ.)٦
امفةسادقلاكلتئشنتنأعيطتستالةيجراخلاموسرلاو
كلتبوجوىلإًامئادراكفألاهجوتاهنأالإموسرلاكلتنأش

دصقمو.ًانطابنوكينأبجياملرهاظلاثميهف.ةسادقلا
انهةيآلانمنيبتدقو.ةنطابلاةسادقلايرهوجلاةعيرشلا
فعاضمناكةرهاطلامئاهبلانمسرتفملاناويحلانأ
:نيرمألةساجنلا
.سرتفملاشحولاوهيذلاسجنلاناويحلاهتسمالم.١
.نييناربعلاىلعهلكأمرحيفهمدلكجورخمدع.٢

بالكلاىلإناويحلاكلذحرطنإيأُهَنوُحَرْطَتِبَالِكْلِل
اومعطينأًاضرفمهيلعبجيهنإالهولكأتنأنمىلوأ
.)١٤:٢١ةينثتيفامباذهلباق(هايإبالكلا

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

نمو.ةفلتخمعئارش)٩ع-١ع(نمحاحصألااذهيف
رشعلااياصولانمركُذامبقلعتتعئارش)١٩ع-١٠ع(
نمعنملااهيفوليصفتلانمءيشعمًاريرقتوًاديكوت
ريسفترظنا(دهعلاباتكةلمكتاهنأةصالخلاو.ةواسقلا

.)٢٦-٢٠:٢٢ص

ملٱَعَمَكَدَيْعَضَتَالَو.ًابِذاَكًاَربَخْلَبْقَتَال«١
َنوُكَتِلِقِفاَنُْ

لُظَدِهاَش
ْ

.ٍ»م
ص١٠:١٨لاثمأو١٠١:٥و١٥:٣رومزمو١٩:١٦نييوال

٩و١٩:٥لاثمأو٣٥:١١رومزمو١٩:١٦ةينثتو٢٠:١٦

بذاكلاربخلاقدصتاليأخلاًابِذاَكًاَربَخْلَبْقَتَال
امىفخيالو.لطابلطابلاىلعءانبلافكماكحأهيلعينبتل
بذاكلاربخلالوبقفررضلانمةبذاكلاةداهشلاقيدصتيف
.ةعساتلاةيصولاتانمضتمنماذهو.رارضإولالض

لٱِعَبْتَتَال«٢
ْ

يفْبُِجتَالَو،ِّـَّـرشلٱِلْعِفَىلِإَنِيريِثَك ىَوْعَدِ
لٱَءاَرَوًالِئاَم

ْ
.»ِفيِرْحَّـتلِلَنِيريِثَك

لاثمأو٣١:٣٤بويأو٢و٣٢:١صو٧و١٩:٤نيوكت
٢٣:٢٣اقولو١٥:١٥سقرمو٤:١٤و١٥و١١و١:١٠
١:١٧ةينثتو١٩:١٥نييوال٢٤:٢٧لامعأو

قحلانأحضاوليلداذهخلاِفيِرْحَّـتلِلَنِيريِثَكْلٱَءاَرَو
ىلعلقألاىقبيورثكألالضيدقفًادبأةرثكلاعمنوكيال
عبتننأبجيف.نكامأةدعيفاذهبحّرصباتكلاو.ىدهلا
نإف.لطابلاىلعناكاذإروهمجلاررضنمفخنالوقحلا
.)٣١:٣٤بويأ(»ًاريفغًاروهمج«فخيملهنأبرختفابويأ
ملٱِبوُعُّشلٱِتاَوَبَرْنِمُفاَخَأَال«دوادلاقو

َّـَيلَعَنيِّـفَطْصُْ
ًايداعمروهمجلائتفامو.)٣:٦رومزم(»ِيلْوَحْنِم
لٱَنِماوُلُخْدُا«حيسملاعوسيانبرلاق.ءايبنألل

ْ
ِ،قِّـيَّـضلٱِباَب

لٱٌعِساَوُهَّـنَأل
ْ
هلٱَىلِإيِّـدَؤُييِذَّـلٱُقيِرَّـطلٱٌبْحَرَوُباَب

َْ
،ِكَال

لٱَقَيْضَأاَم!ُهْنِمَنوُلُخْدَيَنيِذَّـلٱُمُهَنُوريِثَكَو
ْ
َبَرْكَأَوَباَب

حلٱَىلِإيِّـدَؤُييِذَّـلٱَقيِرَّـطلٱ
ْ

»!ُهَنوُِدَجيَنيِذَّـلٱُمُهَنوُليِلَقَو،ِةاََي
عمنوكننأبلغبرلاعمانكلساذإف.)١٤و٧:١٣ىّتم(
.نيليلقلا

ملٱَعَمِباَُحتَالَو«٣
ْ
يفِنيِكْسِ .»ُهاَوْعَدِ

ًاماركإءاضقلافّرحنالنأانيلعبجيخلاِباَُحتَال
لدعلاعبتننأبجيلبريقفلاىلعةقفشالوينغلل
.)١٩:١٥نييواليفامباذهلباق(قوقحلايفةيوستلاو

.»ِهْيَلِإُهُّدُرَتًادِراَشُهَراَِمحْوَأَكِّـوُدَعَرْوَثَتْفَداَصاَذِإ«٤
٥:٤٤ىّتمو٢٢:١ةينثت

ىلإهدروعئاضلاناويحلاكسمبوجوَكِّـوُدَعَرْوَث
باتكلابجوأدقو.)٣-٢٢:١ةينثت(يفركذهبحاص
دنعناكامفالخاذهو.ودعللدوقفملاناكولوكلذ
يحيسملانيدللةمدقموهامةيآلاهذهيفانلو.نيينثولا
.مهيلإناسحإلاوءادعألاةبحمبرمألاكلذىلعدازيذلا

َحتًاعِقاَوَكِضِغْبُمَراَِمحَتْيَأَراَذِإ«٥
ْ

لَدَعَوِهِلِْمحَت
ْ

ْنَعَت
لَح
ِّـ

.»ُهَعَمَّـلَُحتْنَأَّـدُبَالَفِه
٤و٢٢:١ةينثت

مح
َِ

ناسنإلاىلعبجيهنأوهو.رهاظىنعملاَكِضِغْبُمَرا
ىلعهدعاسينأهلمحتحتعقودقهضغبمرامحىأراذإ
.ةميهبلل)٢(ِهّودعل)١(نابجاونارمأذئنيحهيلعف.هتماقإ

يفَِكريِقَفَّـقَحْفِّـرَُحتَال«٦ .»ُهاَوْعَدِ
:٥ايمرإو٢و١٠:١ءايعشإو٥:٨ةعماجو٢٧:١٩ةينثت

٥:١٢سوماعو٢٨

عييضتىلإةليسوهفعضوهرقفذختتاليأخلاْفِّـرَُحتَال
.)خلا٥:٢٨ايمرإو٢٧:١٩و٢٤:١٧ةينثترظنا(هقح

لٱِمَالَكْنَعْدِعَتْبِا«٧
ْ

لٱِلُتْقَتَالَو،ِبِذَك
ْ

لٱَوَءِيَرب
ْ
،َّـراَب

ملٱُرِّـرَبُأَالِّـينَأل
.»َبِنْذُْ

٢٧:٢٥ةينثت٤:٢٥سسفأو٣:١٤اقولو١٩:١١نييوال
٣٤:٧ص٢٧:٤ىّتمو٧:٦ايمرإو١٧:١٥لاثمأو
١:١٨ةيمورو

نإمالكلاقايسنمرهاظلاِبِذَكْلٱِمَالَكْنَعْدِعَتْبِا
لتقاهنعأشنامبرهنإفةبذاكلاىوكشلاانهدوصقملا
رظحيماعمالكلانأىلع(ماثآلاعظفأنمكلذو.ءيربلا
.)بذكلكانيلع

ملٱيِمْعُتَةَوْشَّـرلٱَّـنَأل،ًةَوْشَرْذُخْأَتَالَو«٨
ُجِّـوَعُتَوَنيِِرصْبُْ

.»ِراَرْبَألٱَمَالَك

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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١٧:٢٣لاثمأو١٢:٣و٨:٣ليئومص١و١٦:١٩ةينثت
٢٤:٢٦لامعأو٢٢:١٢لايقزحو١:٢٣ءايعشإو٢٩:٤و

يمعتةوشرلانأل(ًاليطربلبقتاليأًةَوْشَرْذُخْأَتَال
بابرأنملدعلالهألكضرفدقو.)ماكحلاراصبأ
ممألاءامدقنيبكلذكاهنأشناكو.اهيلعباقعلاءاضقلا
سوفيسويلاقو.ينانويلاخرؤملاستودوريهدافأامىلع
.نيشترملاةاضقلانولتقياوناكدوهيلانأيناربعلاخرؤملا
رظنا(مهنيبةريثكتناكةوشرلانأباتكلانمرهاظلاو
:١ءايعشإو١٧:٢٣لاثمأو٢٦:١٠رومزمو٨:٣ليئومص١

ءاضقلاداسفإناكو.)خلا١١-٣:٩اخيمو٥:٢٣و٢٣
حمسوهبعشىلعهللابضغاهبيتلارورشلانمةوشرلاب
.كلذدعبنيينامورلاهيلعطلساهبولبابىلإهيبسب

لٱِقِياَضُتَالَو«٩
ْ

لٱَسْفَنَنوُفِراَعْمُكَّـنِإَفَبيِرَغ
ْ

،ِبيِرَغ
يفَءاَبَرُغْمُتْنُكْمُكَّـنَأل .»َْرصِمِضْرَأِ

٣:٥يخالمو٢٧:١٩و٢٤:١٧ةينثتو٢٢:٢١ص

راركتو.)٢٢:٢١صريسفترظنا(َبيِرَغْلٱِقِياَضُتَال
ءابرغلاةقياضمىلعلديرفسلااذهيفكلذنعيهنلا
.مهملظىلإماكحلاليمومهيلإةءاسإلاو

موسرلاةعيرش

َجتَوَكَضْرَأُعَرْزَتَنيِنِسَّـتِسَو١٠«١٠،١١
ْ

١١،اَهَتَّـلَغُعَم
يفاَّـمَأَو .َكِبْعَشُءاَرَقُفَلُكْأَيِلاَهُُكْرتَتَواَهُِحيُرتَفِةَعِباَّـسلٱِ
لٱُشوُحُواَهُلُكْأَتْمُهُتَلْضَفَو

ْ
َكِمْرَكِبُلَعْفَتَكِلٰذَك.ِةَّـيِّـَرب

.»َكِنوُتْيَزَو
٤و٢٥:٣نييوال

يفاَّـمَأَو...َنيِنِسَّـتِس وأةيتبسلاةنسلاتناكِةَعِباَّـسلٱِ
نأبيجعلانمو.نييناربعلادنعالإةفورعمريغاهتعيرش
ةلعاهنأعمةنسلاهذهةاعارمىلعمهثحيناكضاقلك
اهثرحالضرألاعرزهنعيهنملاناكو.مهلالغعبُسنارسخ
ءارقفلاناكو.ةراجحلاوكوشلاوباشعألانماهتيقنتو
اوعاريملدوهيلاىرناننأىلع.ةنسلاكلتيفاهلالغبنوعفتني
ذنماهولمهأفًانايحأاهنولمهياوناكفًامئادةعيرشلاكلت
دعبمهنكل)٣٦:٢١مايأ٢(ةرمنيعبسيبسلاىلإجورخلا
ءامدقلانيخرؤملارابكىأرو.ًايسايقًاظفحاهوظفحيبسلا
.سوتيساتخيراتيفررُقامكمهروصعيفاهوعاردوهيلانأ
يفةواتألاةيدأتنمدوهيلاىفعأواهبحمسرصيقسويلويو

دوهيلاخيراتيفسوفيسويدافأامىلعةعباسةنسلك
:رومأةثالثةعيرشلاهذهنمضرغلانكلو.ميدقلا
.ةعاطلاناحتما.١
تناكاهلالغنألضرألالالغبنيجاتحملاوءارقفلاعفن.٢

.)١١ةيآلارخآرظنا(ةعباسةنسلكيفمهل
ةاعارموهتدابعوهللانمبرقللغّرفتلانمزليوطت.٣

:٣١ةينثترظنا(ةعباسةنسلكيفةرمةينيدلاضورفلا
١٣-١٠(.

نييوال(يفاذهبقلعتيامطسُبَكِبْعَشُءاَرَقُفَلُكْأَيِل
ةعباسلاةنسلايفضرألابرلنكيملهنإ.)٧-٢٥:١
اهنمهمسقنكيملف.هاوساممرثكأاهتالصاحنمبيصن
اهيفىعرتيتلاةميهبلالببيرغلاوريجألامسقنممظعأ
.ضرألاكلتتءاشامىعرتنأمئاهبللناكهنإف

ءارقفللناكفةريثكنيذهةلغَكِنوُتْيَزَوَكِمْرَكِب
يفةريثكنوتيزلاراجشأوبانعألاتناكو.ةميظعةدعاسم
ءارقفللناكف.)خلا١٨:٣٢كولم٢و٧:٨ةينثت(نيطسلف
.رمخلاوتيزلانمريثكىلعاولصحينأ

لٱاَّـمَأَو.َكَلَمَعُلَمْعَتٍماَّـيَأَةَّـتِس«١٢
ْ

ِهيِفَفُعِباَّـسلٱُمْوَي
َكِتَمَأُنْبٱَسَّـفَنَتَيَو،َكُراَِمحَوَكُرْوَثَحِيَرتْسَيِلُحِيَرتْسَت
لٱَو
ْ

.»ُبيِرَغ
١٣:١٤اقولو٥:١٣ةينثتو٢٠:٩ص

يونسلاتبسلاركذليعوبسألاتبسلابةيصولاانهررك
ساسأوهو.دحاوماظناءزجامهنإوامهنيبةقالعلارهظُيل
ةدايزاذهيفسيلو.)١٣-٢٥:٨نييوال(ليبويلاةنس
ىوسنيحوللااياصونمةعبارلاةيصولايفركُذامىلع
ةميهبلاةحارإنمعباسلامويلايفةمحرلاةرئادعيسوت
.بيرغلاودبعلاوريجألاو

لُقاَمُّلُكَو«١٣
ْ

ِهلآَمْسٱاوُرُكْذَتَالَو.ِهِباوُظِفَتْحٱُمُكَلُت
َ

ٍة
.»َكِمَفْنِمْعَمْسُيَالَو،ىَرْخُأ
٥:١٥سسفأو٣٩:١رومزمو٢٢:٥عوشيو٤:٩ةينثت
١٦:٤رومزمو٢٣:٧عوشيو١٢:٣ةينثتو٣٢:٣٨ددع

.هيّدعتاورذحاوهيلعاوصرحايأِهِباوُظِفَتْحٱ
ِهلآَمْسٱاوُرُكْذَتَال

َ
اذهنمدوهيلاورسفممهفىَرْخُأٍة

اتاغلفلامجرتمهمهفاماذهوةبيرغلاةهلآلابماسقإلانععنملا
.اهراقتحالممألاةهلآركذمدعو.كلذنمّمعأصنلانكل
خيراتلاءاضتقاوأاهنمريذحتلادنعالإًاروظحماهركذناكو
روغفلعبو)٢٢:٤١ددع(لعبلاركذهسفنىسومو.هايإ

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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نييوال(كولومو)٢١:٢٩ددع(شومكو)٥و٢٥:٣ددع(
.)٢٣:٢١و٥-٢٠:٢

يفِيلُدِّـيَعُتٍتاَّـرَمَثَالَث«١٤ .»ِةَنَّـسلٱِ
١٦:١٦ةينثتو٢٣:٤نييوالو٣٤:٢٣ص

ديعلايفمالكةرشعةعباسلاةيآلاىلإةيآلاهذهنم
رصمنممهجورخرثأىلععضُويذلاحصفلاديعميظعلا
انهيهلإلاعرتشملادصقو.)١٠-١٣:٣و٢٠-١٢:٣ص(
يفةيواستمةثالثلالعجوحصفلاديعقوفنيديعةدايز
ديعنملكعضوذئنيحهنألوقننأانلف.بوجولا
مدقأذنمممألانمةمألكلناكو.عمجلاديعوداصحلا
يذلانمرثكأكلذلبسانمتقوالو.ةينيددايعأروصعلا
دايعألاهذهتلعُجو.داصحلانمغارفلارثأىلعنوكي
هذهتمادو.ةيوسوملاةعيرشلانمةيرهوجءازجأةثالثلا
ةمأدوهيلاءاقبةدمتظفُحو.نيديعبتليُذودايعألا
اندافأفةريثكدايعأممألانمنييناربعلاريغلناكو.ةلقتسم
امأو.ةميظعدايعأةتسنييرصمللناكهنأستودوريه
رثأف.مهلينيدديعنمرهشلخيملفنوينامورلاونانويلا

توقتوةسايسلاونيدلاةهجنمًاميظعًاريثأتمهدنعكلذ
زكرميفاهبعمتجتتناكمهلئابقلكنإف.مهتدحواهب
يهوةميظعلاةثالثلادايعألانانويللتناكامكف.دحاو
تناكينيثيلاديعلاويبملوألاديعلاويمثسألاديعلا
ديعوداصحلاديعوحصفلاديعةثالثلادايعألانييليئارسإلل
ةدابعةثالثلامهدايعأيفنوسرامياوناكنانويلانإف.عمجلا
نوعمتجياوناكنييليئارسإلانأوةدحولاطبرديدجتومهتهلآ
ةدحولاقيثاومةيوقتلوقحلاهلإلاةدابعلةثالثلامهدايعأيف
.ةزيمتمًاطابسأاوناكمهنأعم

َحت«١٥
ْ

لٱَديِعُظَف
ْ

اَمَكٍماَّـيَأَةَعْبَسًاريِطَفُلُكْأَتِ.ريِطَف
يفَكُتْرَمَأ َالَو.َْرصِمْنِمَتْجَرَخِهيِفُهَّـنَأل،َبيِبَأِرْهَشِتْقَوِ
.»َنيِغِراَفيِماَمَأاوُرَهْظَي

١٦:٨ةينثتو٢٣:٦نييوالو٣٤:١٨و١٣:٦و١٢:١٥ص
١٧و١٦:١٦ةينثتو٣٤:٢٠ص

.)٢٠-١٢:١٥صريسفترظنا(ِريِطَفْلٱَديِع
وأبيبأنمرشععبارلامويلانمَبيِبَأِرْهَشِتْقَو

١٢:١٨صرظنا(هنمنيرشعلاويداحلامويلاىلإناسين
.)٧-١٣:٤و

ةيدأتلتناكدايعألاكلتنألَنيِغِراَفيِماَمَأاوُرَهْظَيَالَو
ةيعيبطلاتايآلاومحارملانمهولانامىلعهللاركشلاةمألا
رحبلامهزايتجاورصمنممهجورخوداصحلاكةيوامسلاو

معنلانمريثكىلعمهلوصحوبوبحلاورامثألامهعمجورمحألا
نسحيملفدغرلاوةرفولاتقوتقولاكلذناكف.ةيربلايف

مههافشرمثميدقتباوفتكينأالونيغرافمهبرىلإاوتأينأ
.هتمحروهدوجبًافارتعاهتانسحنمهباوعتمتامرامثأنودب
دايعألاتمعمثلوألاديعلايفانهةمدقتلاةضيرفتناكو
.)١٦:١٦ةينثت(ةثالثلا

حلٱَديِعَو«١٦
ْ

يفُعَرْزَتيِتَّـلٱَكِتَّـالَغِراَكْبَأِداََص حلٱِ
ْ

.ِلَْق
جلٱَديِعَو

ْ
يفِعَْم هنِ َجتاَمَدْنِعِةَنَّـسلٱِةَياَِ

ْ
َنِمَكِتَّـالَغُعَم

حلٱ
ْ

.»ِلَْق
١٦:١٣ةينثت٢٣:١٠نييوالو٣٤:٢٢ص

دعبنيسمخلامويلاداصحلاديعمويناكِداَصَْحلٱَديِع
نيحطنمنيفيغرميدقتبهيفأدتبُيناكوحصفلاديع
نييواللارفسيففتامدقتلاةيقبامأوةديدجلاةطنحلا
وهوًادحاوًامويديعلااذهناكو.)٢٠-٢٣:١٨نييوال(
.نيمويكلذدعبراصمثنوسمخلامويلا

:٢٣(لاظملاديععضوملااذهريغيفيمُسوِعْمَْجلٱَديِع
:١٤ايركزو٣:٤ارزعو٨:١٣مايأ٢و١٦و١٦:١٣ةينثتو٣٤
.ريطفلاديعكًاعوبسأديعلااذهةدمتناكو.)خلا١٩-١٦
نأيرستنمنيرشعلاويداحلاعوبسألااذهةياهنتناكو
بنعلافطقنمغارفلاتقولااذهيفناكو.لوألانيرشت
يفهناسحإةرفوىلعهيفهللانوركشياوناكفنوتيزلاينجو
مهلوزنوةيربلايفمهتبرغلًاراكذتديعلاناكو.اهلكةنسلا
نييوالرظنا(ناصغألاوراجشألانمةعونصملامايخلاباهيف

.)١٧-٨:١٤ايمحنو٢٣:٤٠

يفٍتاَّـرَمَثَالَث«١٧ َماَمَأَكِروُكُذُعيَِمجُرَهْظَيِةَنَّـسلٱِ
.»ِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱ

يفٍتاَّـرَمَثَالَث ةيآلابةيآلاهذهةلباقمنمرهظيِةَنَّـسلٱِ
لكروضحاهيفبجوُأةثالثلادايعألانإةرشعةعبارلا
دوصقملانأانهمهفننأيغبنينكلوبرلامامأروكذلا
.ىضرملاونايبصلانودءاحصألانوغلابلالاجرلاروكذلاب

ُمْحَشْتِبَيَالَو.يِتَحيِبَذَمَدٍريَِمخَىلَعْحَبْذَتَال«١٨
لٱَىلِإيِديِع

ْ
.»ِدَغ

١٦:٤ةينثتو٢:١١نييوالو٣٤:٢٥ص

مدكفستاليأيِتَحيِبَذَمَدٍريَِمخَىلَعْحَبْذَتَال
بجوُأامميهنلااذهنأمهضعبىأر.ريمخىلعيتحيبذ

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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صاخهنأىلعنيرسفملارثكأنكلةحيبذلكيفمهيلع
.اهبهللارمأيتلاحئابذلالوأيهاهنألحصفلاةحيبذب
يفالإريمخلانعنوعنتميالمهنأدوهيلانمهدهعنيذلاو
نكيملريمخلانأحضويامباتكلاركذدقو.حصفلاديع
.)٢٣:١٧نييوال(نيسمخلاديعيفًاعونمم

يتلانالمحلامحشنإفهتحيبذمحشيأيِديِعُمْحَش
يفروخبلاعمحبذملاىلعقرُحيناكحصفلايفحبذُتتناك
.حابصلالبقلكؤيفورخلاناكوحبذلامويءاسم

ُحتَكِضْرَأِراَكْبَأَلَّـوَأ«١٩
ْ

َال.َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإُهُِرض
طَت
ْ

.»ِهِّـمُأِنَبَلِبًايْدَجْخُب
١٨:١٢ددعو١٧و٢٣:١٠نييوالو٣٤:٢٦و٢٢:٢٩ص
١٤:٢١ةينثتو٣٤:٢٦ص١٠:٣٥ايمحنو٢٦:١٠ةينثتو

ناكو.ضرألانمكلالغلوأيأَكِضْرَأِراَكْبَأَلَّـوَأ
بجوأفريخأتلاىلإليميهنأهعبطنمناسنإلانألكلذ
:٢٣ص(هتلغنمهعمجياملوأيناربعلامدقينأهللا

٢٩(.
ىسومناك)٢٢:١٨ةينثتيفامباذهلباق(ِّـبَّـرلٱِتْيَب

وأهتيبهنأبهمساهيفعضيلبرلاهراتخييذلاناكملافّرعُي
.هلكيه

انهمهاهنهللانإمهضعبلاقِهِّـمُأِنَبَلِبًايْدَجْخُبْطَتَال
.داصحلارخآيفاهنوتأياوناكممألادنعتناكةفارخنع
لوقحلانوشريوهمأنبلبيدجلانوخبطياوناكمهنأيهو
ةنسلايفبصخلاةيغبهبخبطيذلانبللابنيتاسبلاو
هنأسدقملاباتكلانممهفُييذلاوهوحيحصلاو.ةيتآلا

هنععنمهنأليلدبةواسقلاةدشنمهيفاملكلذنعىهن
رحسللاللكأللخبطُيامموهفةسجنلاةمعطألانععنملاعم
.)١٩:٢١ةينثترظنا(يفارخلا

هدهعاوظفحاذإنييليئارسإللهللاديعاوم
٢٣ىلإ٢٠ع

بيثيهللانأبوديعاوملانمةلسلسبيهتنيدهعلاباتك
ىضتقمبسانلايزاجينأراتخاو.داهتجابهنوبلطينيذلا
امواوعنصامملعيهنألءازجلاةقيقحمهلنيبيومهلامعأ
يفةبغرلاتارثؤملاكلتىوقأنمو.مهيفرثؤتيتلاتارثؤملا
نييليئارسإللنابأو.يتاذلاعفنلابحوتاذلاوأسفنللام
:ةيتآلاتاكربلاىلعاولصحهدهعاوظفحاذإمهنأ
.ناعنكضرأاوغلبينأىلإمهيمحيومهدوقيهكالمنإ.١
ًائيشمهقوسيسنيذلامهيبراحمىلعمهدعاسيهللانإ.٢

.مهمامأنمًائيشف

رحبلاورمحألارحبلانيبناعنكضرألكمهلبهيهنإ.٣
نمتارفلاوةيربلانيبوةدحاولاةهجلانمطسوتملا
.ىرخألاةهجلا

.حرطتالومقعتالفمهناعطقومهيشاومكرابيهنإ.٤
لوطتوضارمألانمنوقويفمهسفنأكرابيهنإ.٥

.نورمثيونومنيهللامهتعاطردقىلعمهنإومهرامعأ

يفَكَظَفْحَيِلَكِهْجَوَماَمَأًاكَالَمٌلِسْرُماَنَأاَه«٢٠ ِ
ملٱَىلِإَكِبَءيِجَيِلَوِقيِرَّـطلٱ

.»ُهُتْدَدْعَأيِذَّـلٱِناَكَْ
:٥عوشيو٢٠:١٦ددعو٣٣:٢و٣٢:٣٤و١٤:١٩ص
٦٣:٩ءايعشإو١٣

دوصقملانأشيلاكىأرَكِهْجَوَماَمَأًاكَالَمٌلِسْرُماَنَأ
ضعبهنأهريغىأرو.ىسوموههنأولوسرلاكالملاب
»دهعلاكالم«هنأنيرسفملارثكأىأرو.ةيوامسلاشويجلا
يلزألانبالاسدقألاثولاثلانميناثلامونقألاوهيذلا
لجعلامهذاختاىلعمهخّبونيحىلاعتهنإفهللاةملك
.)٣٣:٣ص(»كعمدعصأالينإف«لاقيبهذلا

َالُهَّـنَأل،ِهْيَلَعْدَّـرَمَتَتَالَوِهِتْوَصِلْعَمْسٱَوُهْنِمِْزَرتْحِا«٢١
.»ِهيِفيِمْسٱَّـنَأل،ْمُكِبوُنُذْنَعُحَفْصَي
ص٣:١٦نييناربعو٥٦و٧٨:٤٠رومزمو١٤:١١ددع

٢٤:١٩عوشيو١٨:١٩ةينثتو١٤:٣٥ددعو٣٢:٣٤
٢٣:٦ايمرإو٨:٦ءايعشإ٣:١١نييناربعو٦:٨ايمرإو
٣٨و١٠:٣٠انحويو

همساوهللاوكالملاىلإعجارريمضلاِهيِفيِمْسٱ
كالملافناسنإلايفهمساعضيهنأطقلقيملونافدارتم
.نبالاهللاوهروكذملا

لَعَفَوِهِتْوَصِلَتْعِمَسْنِإْنِكٰلَو«٢٢
ْ

،ِهِبُمَّـلَكَتَأاَمَّـلُكَت
.»َكيِقِياَضُمُقِياَضُأَوَكَءاَدْعَأيِداَعُأ
٣٠:٢٠ايمرإو٣٠:٧ةينثتو١٢:٣نيوكت

.كيضغبمىلعكرصنأوكبحأيأَكَءاَدْعَأيِداَعُأ

َنيِّـيِروُمَألٱَىلِإَكِبُءِيَجيَوَكَماَمَأُريِسَييِكَالَمَّـنِإَف«٢٣
حلٱَو

ْ
لٱَوَنيِّـيِّـثِ

ْ
لٱَوَنيِّـيِّـزِرِف

ْ
حلٱَوَنيِّـيِناَعْنَك

ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
.َنيِّـيِسوُبَي

.»ْمُهُديِبُأَف
٢٤:١١عوشي٣٣:٢صو٢٠ع

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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وأمهلصأتسأالةمأاوريصينألطبأيأْمُهُديِبُأَف
اوطلتخامهنكلناعنكضرأيفاوقبمهنإفضرألانممهينفأ
نييسوبايلاكحجرألاىلعمهنماوراصوًاريخأدوهيلاب
.ةزاتممةمأمهنمقبيملونييثحلاو

ِهلآلْدُجْسَتَال«٢٤
َ

،ْمِِهلاَمْعَأَكْلَمْعَتَالَواَهْدُبْعَتَالَوْمِهِت
.»ْمَُهباَصْنَأُِرسْكَتَوْمُهُديِبُتْلَب

٣٤:١٣ص١٢:٣١ةينثتو١٨:٣نييوال٢٠:٥ص
١٢:٣و٢٥و٧:٥ةينثتو٣٣:٥٢ددعو

نأىلعرصتقتملةيناعنكلاممألانإفْمِِهلاَمْعَأَكْلَمْعَتَال
ماثآلالكاوبكتراوًابدأوًانيدةدسافتناكلبةينثونوكت
تذخُأنألق)٢٣-١٨:٦نييوال(يفةروكذملالئاذرلاو
ةليذرلاوةينثولانأبيرالو.)٣٠-١٨:٢٤نييوال(مهضرأ
مهقسفومهلئاذرنكلًامومعنيينثولانيبنيتنرتقماتناك
ةلعمظعمكلذناكو.مهتينثونممهلًارسخمىوقأتناك
لوأنمناكف.اهضرأواهكالمألةيناعنكلاممألانارسخ

.مهلامعأنمنييليئارسإلاريذحتتايرورضلا
اوظفحينأنيرصتنملاةداعنمناكْمَُهباَصْنَأُِرسْكَت

هللاىهنفراصتناللًاركذمهيلعاورصتنانيذلامانصأ
ناكفةينثولاىلعنيلئاماوناكمهنإفكلذنعنييليئارسإلا
مهراصتنالًاركذنييناعنكلامانصأمهدنعاوقبينأرطخلانم
.)٧:٥ةينثتو٣٩:١٣صاذهبلباق(مهيلع

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَنوُدُبْعَتَو«٢٥
َ

ُليِزُأَوَكَءاَمَوَكَزْبُخُكِراَبُيَف،ْمُك
ملٱ
.»ْمُكِنْيَبْنِمَضَرَْ
٢٤:١٤و٢٢:٥عوشيو١١:١٣و٢٠و١٠:١٢و٦:١٣ةينثت
:٢٨و٧:١٣ةينثت٢٤و١٢:٢٠و٧:٣ليئومص١و٢١:٢٤و
٧:١٥ةينثتو١٥:٢٦ص٨و٥

ماعطنمكيذغياملكيأَكَءاَمَوَكَزْبُخُكِراَبُيَف
نعامهبريبعتلاراتخاو.امهريغنودءاملاوزبخلاالبارشو
امهريغنكيملاذإةايحلاماوقامهنألةبرشألاوةمعطألارئاس
اهايإهلعجةبرشألاوةمعطألاهللاةكرابمىنعمو.ًارسيتم
.اهيلعلوصحلالهسيلةرفوتموةحصلاظفحلةعفان

يتلاضارمألافصنداكيْمُكِنْيَبْنِمَضَرَْملٱُليِزُأ
هنمةاجنلانكميو.ةئيطخلانعًائشاننوكيسانلايرتعت
.فافعلاةمزالموماثآلالازتعاوهللاىوقتننسىلعريسلاب
نملهللاباقعةئبوألانمهريغونوعاطلاناكامًاريثكو
يفبجيامكليئارسإراساذإهنأانهىنعملاو.هنوصعي
لباق(ةزجعملاقيرطىلعضارمألالكنماجنهللاليبس
.)٧:١٥ةينثتيفامباذه

يفٌرِقاَعَالَوٌةَطِقْسُمُنوُكَتَال«٢٦ َدَدَعُلِّـمَكُأَو.َكِضْرَأِ
.»َكِماَّـيَأ
١٣:١٠مايأ١و٣٥:٢٩نيوكت٢١:١٠بويأو٧:١٤ةينثت
٥٥:٢٣رومزمو٥:٢٦بويأو

رقعلاوريثكلاطاقسإلاناكٌرِقاَعَالَوٌةَطِقْسُمُنوُكَتَال
اوناكو.هللابضغتايآنمةميدقلاةنمزألايفنادعُي
ناكليلقدعبكلذعُفراذإفامهلًاعفدةنيعمًاموسرنوتأي
اممظعأنمانهدعولاناكف.ىلاعتهاضرىلعةيآمهدنع
.مهيفرثؤيومهجهبي

نإ.)٢٠:١٢ص(يفامباذهلباقَكِماَّـيَأَدَدَعُلِّـمَكُأَو
هللاتاكربنمسدقملاباتكلايفبوسحمرمعلالوط
١٧و٤٢:١٦و٥:٢٩بويأو٩٠:١٠و٥٥:٢٣رومزم(
.)خلا٦:٣سسفأو٦٥:٢٠ءايعشإو٣:١١كولم١و

َنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱَعيَِمجُجِعْزُأَوَكَماَمَأيِتَبْيَهُلِسْرُأ«٢٧
.»َنيِرِبْدُمَكِئاَدْعَأَعيَِمجَكيِطْعُأَو،ْمِهْيَلَعِيتْأَت

١١و٢:٩عوشيو١١:٢٥و٢:٢٥ةينثتو١٦و١٥:١٤ص
٧:٢٣ةينثت

بولقيفبعرلالعجأيأخلاَكَماَمَأيِتَبْيَهُلِسْرُأ
.كنمنوبرهيفمهيلإلصتنألبقكئادعأ

طَتَف،َريِباَنَّـزلٱَكَماَمَأُلِسْرُأَو«٢٨
ْ

حلٱُدُر
ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
َنيِّـيِناَعْنَك

حلٱَو
ْ
.»َكِماَمَأْنِمَنيِّـيِّـثِ
٢٤:١٢عوشيو٧:٢٠ةينثت

ال.)٢٤:١٢عوشي(اذهبلباقَريِباَنَّـزلٱَكَماَمَأُلِسْرُأ
ىتحةملؤمةريثكتناكاهلسريناكيتلاريبانزلانأيفبير
دّيأواهنمنوبرهيومهضرأنوكرتيمهيلإلسرُتنيذلاناك
انهريبانزلانوكينألمتحينكلو.نيخرؤملالاوقأكلذ
سيسمعررصعيفنيذلامهو.نويرصملااهبدارُيوًازاجم

ناكونيطسلفممأنممهريغونييثحلااورهقثلاثلا
ريبانزلاةراعتساراتخاهلعلو.ةيربلايفنورفاسينويليئارسإلا

وأةلحنةروصفيلغريهلايفيرصملاكلملاةمالعنألمهل
ةيقيقحلاريبانزلاريبانزلابمهفةمكحلارفسبتاكو.روبنز
.)٩و١٢:٨ةمكح(

طَأَال٢٩«٢٩،٣٠
ْ

يفَكِماَمَأْنِمْمُهُدُر َّـالَئِل،ٍةَدِحاَوٍةَنَسِ

لٱُشوُحُوَكْيَلَعَرُثْكَتَف،ًةَبِرَخُضْرَألٱَريِصَت
ْ

ًاليِلَق٣٠.ِةَّـيِّـَرب
طَأًاليِلَق

ْ
.»َضْرَألٱَكِلْمَتَوَرِمْثُتْنَأَىلِإَكِماَمَأْنِمْمُهُدُر

٧:٢٢ةينثت

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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.)٢٦و١٧:٢٥كولم٢اذهبلباق(ِةَّـيِّـَربْلٱُشوُحُو
مهيلعترثكلةدحاوةعفدمهدرطولهنإفًاليِلَقًاليِلَق
مهدرطبنييروشألاىلععقواممهيلععقووةيربلاشوحو
.)٢٦و١٧:٢٥كولم٢(نييرماسلا

،َنيِطْسِلِفِرْحَبَىلِإٍفوُسِرْحَبْنِمَكَموُُختُلَعْجَأَو«٣١
لٱَنِمَو

ْ
،ِضْرَألٱَناَّـكُسْمُكيِدْيَأَىلِإُعَفْدَأِّـينِإَف.ِرْهَّـنلٱَىلِإِةَّـيِّـَرب

طَتَف
ْ

.»َكِماَمَأْنِمْمُهُدُر
١:٤عوشيو١١:٢٤ةينثتو٣٤:٣ددعو١٥:١٨نيوكت
ةاضقو٢١:٤٤عوشي٧٢:٨رومزمو٢٤و٤:٢١كولم١و
١١:٢١و١:٤

دوادرصعيفالإمتتملةديعبةوبنهذهخلاَكَموُُخت
نوكلمينييليئارسإلانأاهانعمنأيفبيرالو.ناميلسو
دوصقملاوهوتارفلاو)هيتلاةيربيأ(ةيربلانيبضرألالك
هلكاذهو.طسوتملارحبلاورمحألارحبلانيباموانهرهنلاب
٤:٢١كولم١(باتكلاخيراتنمنيبتيامكناميلسهكلم
:١٥نيوكت(ميهاربإلدعولامامتاذهو)٩:٢٦مايأ٢و٢٤و

١٨(.

ِهلآَعَمَالَوْمُهَعَمْعَطْقَتَال«٣٢
َ

.»ًادْهَعْمِهِت
٧:٢ةينثتو١٥و٣٤:١٢ص

كنيبمالسلاطورشلعجتاليأخلاْمُهَعَمْعَطْقَتَال
.كسفنلاهضعبوضرألاضعبمهللعجتنأبمهنيبو
يفنيفلاحتملانإفةقحاهنأبميلستلامهتهلآعمدهعلاىنعمو
نمنيبتامكرخآلاةهلآبمهنملكفرتعيناكنامزلاكلذ
يناثلاسيسمعرنيبةدهاعملاوميدقلايرصملاخيراتلا
.يضاملاخيراتبفورعملاخيراتلايفنيُبامىلعنييثحلاو

يفاوُنُكْسَيَال«٣٣ ُختَكوُلَعَْجيَّـالَئِلَكِضْرَأِ
ْ

اَذِإ.َّـَيلِإُئِط
ِهلآَتْدَبَع

َ
.»ًاّخَفَكَلُنوُكَيُهَّـنِإَفْمُهَت

ةاضقو٢٣:١٣عوشيو١٢:٣٠و٧:١٦ةينثتو٣٤:١٢ص
١٠٦:٣٦رومزمو١٨:٢١ليئومص١و٢:٣

يفاوُنُكْسَيَال دارفأمهنأرابتعاباوقبينأمهلناكَكِضْرَأِ
نإمعن.يسوبايلاةنورأويثحلاايروأناكامكنودوهتم
ًامدخاوناكمهنكلونييليئارسإلانيبةعامجاوقبنيينوعبجلا
يفنيلقتسمءافلحمهعماوقبينأهنماوعنُميذلاف.ًاديبعو
ىقبيوليئارسإينبلةرثعموًاخفاولظيفمهتينثوومهكلم
نمفرُعامكةينثولاةدابعلاىلإبذُجينألةضرعليئارسإ

١:٢٧ةاضقرظنا(نيلوألاةاضقلارصعيفنييليئارسإلارمأ
.)٧-٣:٥و١٣-٢:١١و٣٦-

.كضرأيفمهنكسيأُهَّـنِإَف
عقتفيردتالثيحنمةميهبلاهبداصُتخفكيأًاّخَف
.خفلايفةميهبلاعقتامككعممهنكسبةينثولاةدابعلايف

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

دهعلالوبق

ِملَلاَقَو١«١،٢
ُ

ُنوُراَهَوَتْنَأِّـبَّـرلٱَىلِإْدَعْصٱ:ىَسو
ْنِماوُدُجْسٱَو،َليِئاَْرسِإِخوُيُشْنِمَنوُعْبَسَو،وُهيِبَأَوُباَداَنَو
.َنوُِبَرتْقَيَالْمُهَوِّـبَّـرلٱَىلِإُهَدْحَوىَسوُمُِبَرتْقَيَو٢.ٍديِعَب
.»ُهَعَمْدَعْصَيَالَفُبْعَّـشلٱاَّـمَأَو

١٣ع١١:١٦ددعو١:٥ص٢و١٠:١نييوالو٢٨:١ص
١٨و١٥و

.برلالاقوأهللالاقانهلاقينأرظتننانكَلاَقَو
انهىسومهلخدأوًالقتسمناكدهعلاباتكنأحّجرملاف
نيرشعلاحاحصألانمنيرشعلاوةيداحلاةيآلانيبًاضرتعم
قفوىلعصنلانوكيفحاحصألااذهنمىلوألاةيآلاو
ثيحبابضلاىلإبرتقاف«اذكهمالكلامظننوكيورظتنملا
.»خلاىسومللاقوهللاناك

خويشنمنيعبسووهيبأوبادانونوراهدوعصْدَعْصٱ
ميظعنايبلناكهللارمأىضتقمبىسومعمليئارسإ
وهيذلادهعلالوبقيفليئارسإنعاوبونيلوهللامارتحالا
لبقدقىسومناكو.لصفلااذهيفىمسألاعوضوملا
هعممهدعصأفلزنينألبقعوضوملابقلعتملايهلإلاميلعتلا
.هللاةروشمبسح

.)٦:٢٣ص(ناربكألانوراهانباامهوُهيِبَأَوُباَداَن
نوروكذملاةاضقلامهاوسيلَليِئاَْرسِإِخوُيُشْنِمَنوُعْبَس

ريسفترظنا(اونّيعدقاونوكيملمهنأل)٢٦-١٨:٢١ص(يف
اوناكنيذلالئابقلاءاسؤرمهلب)٢٥و١٨:٢٤ص
بعشلاىسومبطاخيورصميفنييليئارسإلانودوسي
.)٦و١٧:٥و١٢:٢١و٤:٢٩و٣:١٦ص(مهتطساوب

ِّـبَّـرلٱِلاَوْقَأِعيِمَجِبَبْعَّـشلٱَثَّـدَحَوىَسوُمَءاَجَف«٣
ُّلُك:ٍدِحاَوٍتْوَصِبِبْعَّـشلٱُعيَِمجَباَجَأَف،ِماَكْحَألٱِعيَِمجَو
هبَمَّـلَكَتيِتَّـلٱِلاَوْقَألٱ .»ُلَعْفَنُّبَّـرلٱاَِ
٥:٢٧ةينثتو١٩:٨صو٧ع

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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ليئارسإينبأبنأيأخلاَبْعَّـشلٱَثَّـدَحَوىَسوُمَءاَجَف
ع(دهعلاباتكىلإهمضو)٤ع(وههبتكوبرلاهلاقامب

التهنأحّجرملاوباتكلاكلذمهيلعأرقهنأرهاظلاو.)٧
ةعيرشلانأاودقتعاوباتكلاباورسف.هتصالخمهيلع
.اهلةعاطلاواهظفحةبوعصاوملعيملوةحلاصةسدقم

يفَرَّـكَبَو.ِّـبَّـرلٱِلاَوْقَأَعيَِمجىَسوُمَبَتَكَف«٤ ِحاَبَّـصلٱِ
يفًاحَبْذَمىَنَبَو جلٱِلَفْسَأِ

ْ
ِطاَبْسَألًادوُمَعََرشَعْيَنْثٱَو،ِلََب

.»ََرشَعْيَنْثالٱَليِئاَْرسِإ
٣١:٤٥و٢٨:١٨نيوكت٣١:٩ةينثت

ىسومناك.)١٧:١٤ص(اذهبلباقىَسوُمَبَتَكَف
دقو.ةسمخلارافسألايفةريثككلذتانّيبوةباتكلامكحي
:٧لامعأ(نييرصملاةمكحلكببذهتهنأبباتكلادهش
لودنمةرشعةعساتلاةلودلارصعيفكلذناكو.)٢٢
.مهموسرونييرصملاةنايدلكفرعيناكو.ةميدقلارصم

.ةفاصفصلاسأرضيضحيأِلَبَْجلٱِلَفْسَأ
هللاروضحىلإًازمرحبذملاناكامكًادوُمَعََرشَعْيَنْثٱ
نيوكتةليوطةراجحاهنأحّجرملاو(ًادومعرشعانثالاناك

لثمءاجدقو.ًاطبسرشعينثالاروضحىلإًازمر)٢٨:١٨
٩و٤:٣عوشيرظنا(ةاروتلانمرخآعضوميفزمرلااذه
.)٢٠و

اوُحَبَذَوٍتاَقَرُْحماوُدَعْصَأَفَليِئاَْرسِإيِنَبَناَيْتِفَلَسْرَأَو«٥
.»ِنَاريِّـثلٱَنِمِّـبَّـرلِلٍةَمَالَسَحِئاَبَذ

١٩:٢٢ص

هيلإتافتلالاقحتسياممٍتاَقَرُْحماوُدَعْصَأَف...َناَيْتِف
نييعتدعبىتحهدعبوذئموييليئارسإلكلناكهنأانه
حبذملاىلعاهمحلعضيوةمدقتلاحبذينأيواللاتونهكلا
ناكرانلاداقيإومدلاشرو.)خلا١٢و١١و٦و١:٥نييوال(
هنأرهاظلاو.)١٣و١١و٧و١:٥نييوال(ةنهكلابصتخيامم
.هماكحإىلعمهتردقومهطاشنلحبذلابنايتفلارمأ

فقوةمالعوةراّفكتاقرحملاتناكٍةَمَالَسَحِئاَبَذ
همحارمىلعهللاركشلاةيآةمالسلاحئابذو.ًاعمهللاسفنلا
ىلعركشلا)١(نيرمأىلعلديناكذئنيحنيعونلاميدقتو
.هللاةمدخلسفنلافقو)٢(و.دهعلا

يفُهَعَضَوَوِمَّـدلٱَفْصِنىَسوُمَذَخَأَف«٦ .ِسوُسُّطلٱِ
ملٱَىلَعُهَّـشَرِمَّـدلٱَفْصِنَو

.ِ»حَبْذَْ
٩:١٨نييناربع

يف فورعملاوهوسطعمجسوسطلاِسوُسُّطلٱِ
ع(يفةروكذملاةياغللظفحيلاهيفمدلاعضوو.تشطلاب

٨(.
ءزجلاناكلمعلااذهِحَبْذَْملٱَىلَعُهَّـشَرِمَّـدلٱَفْصِن

ريصتةحيبذلاهبنإفةحيبذلكيفيرورضلاوأمظعألا
شرُينأبلاغلاناكو.هللامدقوههنأكاهمدقمنعةبئان
.رخآدصقملهيلإجيتحامدلايقابانهنكلوهلكمدلا

لٱَباَتِكَذَخَأَو«٧
ْ

يفَأَرَقَوِدْهَع :اوُلاَقَف.ِبْعَّـشلٱِعِماَسَمِ
.»ُهَلُعَمْسَنَوُلَعْفَنُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتاَمُّلُك
٣ع٩:١٩نييناربع

لمتشيوهوًالبقهبتكيذلاباتكلاوهِدْهَعْلٱَباَتِك
:٢٣صىلإ٢٠:٢٢ص(يفيتلاديعاوملاوعئارشلاىلع

٣٣(.
يف .بعشلاناذآيفةيناربعلايفوِبْعَّـشلٱِعِماَسَمِ

.نذألاوهوعمسمعمجعماسملاف
امو(ةعاطللًاديكوتةثلاثلاةيآلايفاولاقامكانهاوُلاَقَف

.)لمعلابعصأولوقلانوهأوه

اَذَوُه:َلاَقَوِبْعَّـشلٱَىلَعَّـشَرَوَمَّـدلٱىَسوُمَذَخَأَو«٨
لٱُمَد

ْ
.»ِلاَوْقَألٱِهِذٰهِعيَِمجَىلَعْمُكَعَمُّبَّـرلٱُهَعَطَقيِذَّـلٱِدْهَع

١:٢سرطب١و١٣:٢٠و٩:٢٠نييناربع

ىلعمدلافصنشردقناكَّـشَرَوَمَّـدلٱىَسوُمَذَخَأ
رخآلافصنلاشرانهوهللاروضحىلإريشييذلاحبذملا
هءادفمهلوبقو(برلامامأمهروضحلًانالعإبعشلاىلع
ىلعًافوقومهريغوخويشلاناكو.)هلمهسفنأمهفقوو
دحاولامدلابنيشوشرمعيمجلاناكفىسومنمبرقلا

ةيآقرشملايفناكمدلانأرهاظلاو.داحتالاىلعةلالد
نيخرؤملانمنوريثكاذهبدهشو.دهعلابداحتالاوطابترالا
.نايسولوستودوريهوسوريموهمهنمو

رشعينثالاىلعشُرمدلانأمهضعبىأرِبْعَّـشلٱَىلَع
هسفنبعشلاىلعالبعشلاىلإزمريهيتلاًادومع
مهفنييناربعلاةلاسربتاكو.زاجملاىلعانهةنيرقالنكلو
.)٩:١٩نييناربع(مهسفنأسانلاىلعشُرمدلانأ

ْنِمَنوُعْبَسَووُهيِبَأَوُباَداَنَوُنوُراَهَوىَسوُمَدِعَصَّـمُث«٩
.»َليِئاَْرسِإِخوُيُش
١ع

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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ىلإةجاحنمقبيملومتدقدهعلالوبقناكَدِعَصَّـمُث
ديجمماتخبهلكلمعلازجنينأهللاّرسف.رخآءيش

.)١٨:١٢ص(ماعطللذئنيحةحيبذلاتناكو.يحور
بادانونوراههتوعدبدصقهللانأفرعدقىسومناكو
ىلعو.كانهمهلملوُينأ)١ع(لبجلاىلإًاخيشنيعبسلاو
ىلإنييوعدملالاجرلاكئلوأبمدلاشررثأىلعدعصكلذ
دعُيةحيبذلاماعطلوانتناكو.ةميلولاتدعُأوءانيس
.هعمةكرشو)١٨:١٢ص(هللامامألمُعهنإوًاينيدًالمع
املكىلعةيحبذلاةميلولاكلترهظينأذئتقوهللادارأو
ناكاميفف.ةيئرمتايآورهاظمبهسفننالعإباهاوس
نوعبسلاووهيبأوبادانهانباونوراهووهعرشدقىسوم
ماسرهظموةبيجعةيآمهلترهظ)١١ع(نولكأيًاخيش
ملومهلهسفنرهظأهللانإ.)١٠ع(ليئارسإهلإاوأرمهنإف
رانلاوباحسلاوبابضلافيثكودوعرلاوقوربلابمهلاهنلعي
بيبحةئيهبلب)١٨و١٩:١٦ص(البقلعفامكلازلزلاو
نويعلاهلامجرهبي)٥:١٦ديشانألاديشن(تايهتشمهلك
يفءامسلاتاذكوفافشلاقرزألاقيقعلاهيلجرتحتو«
نولكأيمهوهوأربعرالوررضالبهللاوأر.»ةواقنلا
مهبولقتألتمافهنكسميفًافويضمهسفنأاوأرو.نوبرشيو

مهنأباورعشف.دهعلاكلذبهنممهبرقوهيلإمهتبسنبًارورس
هتمدخلمهسفنأاوفقينأاوملعتوبوبحمهلإعماودهاعت
اهيفةديعسةلبقتسمًالاحاوعقوتينأونيرورسمهتدابعو
.ًامئادهترضحيفنوقبي

َحتَو،َليِئاَْرسِإَهٰلِإاْوَأَرَو«١٠
ْ

َنِمٍةَعْنَصُهْبِشِهْيَلْجِرَت
لٱ
ْ

يفِءاَمَّـسلٱِتاَذَكَو،ِفاَّـفَّـشلٱِقَرْزَألٱِقيِقَع .»ةَواَقَّـنلٱِ
ةاضقو٢٣و٣٣:٢٠و٣:٦صو٣٢:٣٠و١٦:١٣نيوكت

٦:١٦سواثوميت١و١:١٨انحويو٥و٦:١ءايعشإو١٣:٢٢
:١٧ىّتم٤:٣ايؤرو١٠:١و١:٢٦لايقزح٤:١٢انحوي١و
٢

امكناسنإةروصيفهوأرمهنأحّجرملاَليِئاَْرسِإَهٰلِإاْوَأَر
)١:٢٦لايقزح(لايقزحو)٥-٦:١ءايعشإ(ءايعشإهآر
هلوقبرظنملااذهىسومدريملو)٣:٢٥لايناد(رصنذخوبنو
اذناكانههوأريذلانأل)٤:١٢ةينثت(»ةروصاورتمل«
.نيلجر

انهقرزألاقيقعلابمجرُتامِقَرْزَألٱِقيِقَعْلٱَنِمٍةَعْنَص
نمعضاومةدعيفًاضيأركُذوةيناربعلايفريفسلاوه
٢٨:١٣لايقزحو٢٨:١٦بويأو٢٨:١٨صرظنا(باتكلا
توقايلابعضاوملاكلتضعبيفمجرُتهنكل)٢١:١٩ايؤرو
رجحهنأىلعلدتةنيرقلانإفرمألاناكفيكو.قرزألا

يقننوللاقرزأهنأصنلاو.رظنملانسحنيمثميرك
.اهنيعءامسلاك

اْوَأَرَف.َليِئاَْرسِإيِنَبِفاَْرشَأَىلِإُهَدَيَّـدُمَيَْملُهَّـنِكٰلَو«١١
.»اوُِبَرشَواوُلَكَأَوَهللاٱ

٤:٣٣ةينثتو١٦:١٣نيوكت١٩:٢١ص

عيفرلابسنلالهألةملكلاهذهلمعتسُتِفاَْرشَأ
»هديدميمل«هلوقىنعمو.ليئارسإخويشانهاهبدوصقملاو
ايحيوهللاىريدحأالهنأذئمويماعلاداقتعالانأل.رضيمل
.)خلا٢٣و٦:٢٢ةاضقو٣٢:٢٠جورخو٣٢:٣٠نيوكت(
نكل»دحأهريملهللا«هنألهللاتاذىلإرظنلابحيحصاذهو
دهعلايفاهنلعأامكميدقلادهعلايفهسفننلعأهللانبا
هلإالءادفلاوةحلاصملاهلإهنأل(ًادحأبهرُيملوديدجلا
.ةمقنلاوبرحلا

نونمؤملانويحيسملاو.نوبرشيونولكأيمهوَهللاٱاْوَأَر
يرسلاءاشعلازبخنولكأيمهوهللانوريقحلاناميإلا
.هللاابةسدقملاةكرشلاكلتيفنودحتيوهرمخنوبرشيو

١٨ىلإ١٢عةيناثءانيسىلإىسومدوعص
هبملسودهعلايطعُأمعن.ميظعلمعانهيقب

نايبوةدابعلاىلعنييليئارسإلاكرحياميقبنكلبعشلا
نمكولسلانسحىلإمهدشريامواهقرطنييعتواهبولسأ
ةرهاظلاموسرلانمكلذريغوةعفانلاةلداعلاةيسايسلا
امرئاسوسيدقتلاوفقولاوةسدقملانكامألاوصاخشألاو
هلهللاةبطاخمللبجلاىلإىسوميعُدف.هللانممهبرقي
هللادصاقمفرعينأعيطتسييكلًاليوطًاتقوهايإهداشرإو
ع(ةليلنيعبرأوًاموينيعبرأهعميقبكلذلوءيشلكيف
اياجسمّوقياممًاميظعًامسقناكدهعلاباتكنإمعن.)١٨

يضتقتتناكفربكألامسقلاتناكموسرلانكلنييناربعلا
.دهعلاباتكةمتتيهوًاليوطًانامز

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٢
ُ

جلٱَىلِإَّـَيلِإْدَعْصٱ:ىَسو
ْ

،َكاَنُهْنُكَوِلََب
حلٱِيَحْوَلَكَيِطْعُأَف

ْ
لٱَوِةَعِيَّـرشلٱَوِةَراَجِ

ْ
اَهُتْبَتَكيِتَّـلٱِةَّـيِصَو

.»ْمِهِميِلْعَتِل
٥:٢٢ةينثتو١٦و٣٢:١٥و٣١:١٨ص١٨و١٥و٢ع

نماوغرفنأدعبَكاَنُهْنُكَوِلَبَْجلٱَىلِإَّـَيلِإْدَعْصٱ
ةحارلالهسىلإنوعبسلاوةعبرألالزنيحبذلاماعطلا
ةوعدلاىسوميعُدنألبقكانهتقولاضعباولغشو
)١٣ع(عوشيهمداخىوسهبحصيالنأانهيصوُأوةيناثلا
.»كانهنكو«لوقبةماقإلالوطهلنابأو

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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يفالوانهنبُيملهنأرابتعالاقحتسياممِةَراَجِْحلٱِيَحْوَل
ىلعنالمتشينيحوللانأنيثالثلاويداحلاحاحصألا
حّرصو)٥:٢٢ةينثت(يفكلذنابأنكلرشعلااياصولا
.)٣٤:٢٨ص(يفددعلاب

َىلِإىَسوُمَدِعَصَو.ُهُمِداَخُعوُشَيَوىَسوُمَماَقَف«١٣
.»ِهللاٱِلَبَج

٣٣:١١و٣٢:١٧ص

يتلاةقالعللركذلوأانهُهُمِداَخُعوُشَيَوىَسوُمَماَقَف
برحيفًادئاقهايإىسومةماقإو.عوشيوىسومنيب
داوقةرهمنمناكهنألدت)١٣-١٧:٩ص(قيلامع
ًابحاصناكهنأنيبتياهدعباموةيآلاهذهنمو.ركسعلا
ناكاذهىلعوهرومألكيفهبقثيوهيلعدمتعيىسومل
:٢٧و١٦و١٣:٨ددعو٣٣:١١و٣٢:١٧صرظنا(هتفيلخ
ىسومطلاخيهاوسدحأنكيملو.)٣٤:٩ةينثتو٢٣-١٨
.وههطلاخامك

ناكمىلعأىلإدعصيأِهللاٱِلَبَجَىلِإىَسوُمَدِعَصَو
يذلاةفاصفصلاسأرلبىسوملبجالءانيسروطيف

.ةباحسلاهيلعترقتسا

َهلَلاَقَفُخوُيُّشلٱاَّـمَأَو«١٤
ُ

َعِجْرَنىَّـتَحاَنُهٰهاَنَلاوُسِلْجٱ:ُم
َبِحاَصَناَكْنَمَف.ْمُكَعَمُروُحَوُنوُراَهاَذَوُهَو.ْمُكْيَلِإ

لَفىَوْعَد
ْ

.»اَمِهْيَلِإْمَّـدَقَتَي
١٨:١٦ص١٧:١٠ص

َهلَلاَقَفُخوُيُّشلٱاَّـمَأَو
ُ

نأملعدقىسومناكاوُسِلْجٱُم
نأيرورضلانمناكف)١٢عرظنا(لوطتسلبجلابهتماقإ
هتبيغةدمقحلاننسىلعيرجتلماكحألابيترتبينتعي
ًاروحوهاخأنوراهنأهلرهظو.اهاضتقمببعشلايرجيو
لكاشملاضفلامهماقأفامهاوسنممرثكأةسائرلللهأ
.يربكلا

نأرمألاناكو.لبجلاضيضحدنعلهسلايفيأاَنُه
تبلاطامهمىسوملزنينأىلإكلانهبعشلالكىقبي
.هللاةدارإىضتقمبهتبيغ

جلٱَىلِإىَسوُمَدِعَصَف«١٥
ْ

جلٱُباَحَّـسلٱىَّـطَغَف،ِلََب
ْ

.»َلََب
١٧:٥ىّتمو١٦و١٩:٩ص

تناكيتلاةباحسلايأَلَبَْجلٱُباَحَّـسلٱىَّـطَغَف
.)٢٣-٢٣:١ص(توكسنممهبحصت

ُباَحَّـسلٱُهاَّـطَغَوَءاَنيِسِلَبَجَىلَعِّـبَّـرلٱُدَْجمَّـلَحَو«١٦
يفَو.ٍماَّـيَأَةَّـتِس لٱِ

ْ
ِطَسَوْنِمىَسوُمَيِعُدِعِباَّـسلٱِمْوَي

.»ِباَحَّـسلٱ
١٤:١٠ددعو١٦:١٠ص

يف نمِباَحَّـسلٱِطَسَوْنِمىَسوُمَيِعُدِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
هللاةوعدبالإباحسلالخدينأىسوملنكيملهنأحضاولا
نأيفبيرالو.عباسلامويلايفهوعدينأهللانسحتساو
ًادادعتساتاعرضتلاوةالصلابةتسلامايألالغشىسوم
.هللانمبرقلل

جلٱِسْأَرَىلَعٍةَلِكآٍراَنَكِّـبَّـرلٱِدَْجمُرَظْنَمَناَكَو«١٧
ْ

ِلََب
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِنوُيُعَماَمَأ

٢٩و١٢:١٨نييناربعو٤:٣٦ةينثتو١٩:١٨و٣:٢ص

لهسلايفنيذللدجملاكلذرظنمناكِّـبَّـرلٱِدَْجمُرَظْنَم
سأرةنقىلعرونلاناكف.»ةلكآرانك«لبجلاةنقىلع
.مهنعىسومبايغةدملكدقوتترانكةفاصفصلا

يفىَسوُمَلَخَدَو«١٨ َىلِإَدِعَصَوِباَحَّـسلٱِطَسَوِ
جلٱ
ْ

يفىَسوُمَناَكَو.ِلََب جلٱِ
ْ

.»ًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًاراََهنَنيِعَبْرَأِلََب
٤:٢ىّتمو٩:٩ةينثتو٣٤:٢٨ص

يفىَسوُمَناَك ملوًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًاراََهنَنيِعَبْرَأِلَبَْجلٱِ
اذكو.)٩:٩ةينثت(ماعطلانمًائيشةدملاكلتلكيفقذي

امأو.)٣:٢ىّتم(كرابملاانبرو)١٩:٨كولم١(ايليإماص
مايألاكلتلكنيثدحملاضعبحايصءابنأنمعاشام
.حّجريامىلعيعادخلمعءابنأيهامنإف

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ةنهكلاوسدقمللمّدقيام

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
ُ

لَك٢:ىَسو
ِّـ

ْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبْم
لَقُهُِّثَحيْنَمِّـلُكْنِم.ًةَمِدْقَتِيلاوُذُخْأَي

ْ
َنوُذُخْأَتُهُب

.»يِتَمِدْقَت
٢:٦٨ارزعو١٤و٩و٥و٢٩:٣مايأ١و٢١و٣٥:٥ص
٩:٧و٨:١٢سوثنروك٢و١١:٢ايمحنو٧:١٦و٣:٥و

نأهللادارأاملًةَمِدْقَتِيلاوُذُخْأَيْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبْمِّـلَك
عاونأوهءانبهجوىلإمهدشريذخأهلنويليئارسإلاينبي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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اممهللاومدقينأىلإمهوعدينأبىسومرمأو.هداوم
اذهناكو.نكسملاءانبلةقفاوملاةفلتخملاداوملانمنوكلمي
هللاركشلاوهللانمبرقلاىلإلئاسولانسحأنمنكسملا
.رايتخاوةيرحنعههجولتامدقتلاةيدأتو

بلقلانمتامدقتلانكتملاذإُهُبْلَقُهُّثَِحيْنَمِّـلُكْنِم
رورسملايطعمللىبوطف.هرسياممالهللاظيغياممتناك
.)٧-٣٦:٣و٢٩-٣٥:٢١صرظنا(

نأقحلاهلهنأىلعلديلهسفنىلإهللاهبسنيِتَمِدْقَت
.ىلاعتهئالآنمهلاملكوناسنإلانألاهبلطي

ٌةَّـضِفَوٌبَهَذ:ْمُهْنِماََهنوُذُخْأَتيِتَّـلٱُةَمِدْقَّـتلٱَيِهِهِذٰهَو«٣
.»ٌساَحُنَو

ةدعبرصمنمنويليئارسإلاىتأٌساَحُنَوٌةَّـضِفَوٌبَهَذ
غلبيذلافسويىلإميهاربإنمفلسلاىنغ)١(تاينتقم
نييرصملانماهيلعاولصحيتلاةورثلا)٢(و.ىنغلاةورذ
ناكف.قيلامعنمهوبهنامبهذهتدازومهجورخموي
ةضفلاوبهذلانمريثكوةنيمثلانداعملانمريثكمهدنع
انهساحنلاو.)٢٨-٣٧:٢٥و١٦-٣٠:١٢ص(امهريغو
نكيملرفصألاساحنلانإفرمسألاساحنلابفورعملازُنربلا
ًاليلقرمسألاساحنلاناكوحّجريامىلعذئنيحًافورعم
.ةميقلاليلقو)٣٨:٢٩ص(

ِينوُجْناَمْسَأَو«٤
ٌّ

.»ىَزْعِمُرْعَشَوٌصوُبَوٌزِمْرِقَوٌناَوُجْرُأَو
٤١:٤٢نيوكت

ِينوُجْناَمْسَأَو
ٌّ

يفانهينوجنامسألا(ٌزِمْرِقَوٌناَوُجْرُأَو
ناوجرألابةيناربعلاةغللابتكيفهوّرسفو»تلكت«ةيناربعلا
ةيسرافةظفللاوءامسلانولكهنولامينوجنامسألاو.يلينلا
ميجلاكميجلاو(نوجوءامسيأ»نامسا«نمةبكرم
نويرصملاهفرعيذلاقرزألاوهواولاق.نوليأ)ةيرصملا

برعمرمحأغبصناوجرألاو.قرزألافونصنمهريغنود
فادصألانمعوننمذخؤيناكوةيسرافلابناوغرأ
رمحأغبصزمرقلاو.روصعلاتايلاخيفروصهبترهتشاو
بحاصلاق.ًاضيأزمرقلاىمسينيوييحنمجرختسُي
غبصيو...راجشألاقروىلعدلوتيناويحزمرقلا«ةركذتلا
ًاميظعًاغبصريرحلاوفوصلانمهلاثمأةرشعهنمدحاولا
دحألاقو.»ًافيفخيلغيوهوهيفريرحلاعضُووخبطاذإ
فونصضعبىلعنوكتيماوههنأ«نييبروألاءاملعلا
ناولألاكلتبغوبصملاىلعةثالثلاظافلألاقلطُتو.»طولبلا
.ًاضيأ

نممويلااذهىلإةيدابلابرعتويبلازتالىَزْعِمُرْعَش
رعشنمجسُنامهتاجوسنمنسحأوىزعملارعشجيسن
:٢٦ص(ةداهشلاةميخةيطغألوأناكو.يروسلاىزعملا

١٤-٧(.

ُبَشَخَو،ٍسَُختُدوُلُجَو،ٌةَرَّـمَُحمٍشاَبِكُدوُلُجَو«٥
.»ٍطْنَس

رمحألاغبصلابةغوبصميأٌةَرَّـمَُحمٍشاَبِكُدوُلُج
دولجلاهذهلازتالو.دولجلاهذهبًاميدقةيقيرفإترهتشاو
نماهنمريثكباوتأنييليئارسإلالعلو.انمايأيفةريثك
.رصم

قلطُيوةمقفلاهبشييرحبناويحسخُتلاٍسَُختُدوُلُج
بلكونيفلدلاكةيرحبلاتاناويحلانمفونصةدعىلع
ةيجراخلاةداهشلاةميخةيطغأنماهدولجتناكورحبلا
.)٢٦:١٤ص(

سيلوهفايساقألارجشنمعونطنسلاٍطْنَسُبَشَخ
اهنمذخؤتراجشأءانيسضرأيفنكيملو.لخنلانم
طنسناكو.)٢٦:١٥ص(طنسلاولخنلاىوسباشخألا
مايألاهذهيفوهو.راجشألاريبكدقُعلاوكوشلاريثكءانيس
هنمذخؤياملوطهدنعغلبيدحىلإالإهراجشألوطتال
.عارذفصنوعارذهضرعوةيناربععرذأرشعحاولألانم
كلذغلبينأنيطسلفطنسنكميمارتسرتنوناقلالاق
يناقدرببلصهبشخو.ةيبرعلايفكلذكناكهلعلو.دحلا
نئازخلاكةيبشخلاتويبلاباثأءانبلقفاومبللادوسأنوللا
.اهوحنو

لِلٌتْيَزَو«٦
ْ

طَأَوِةَراَنَم
ْ

ملٱِنْهُدِلٌباَي
لِلَوِةَحْسَْ

ْ
ِروُخَب

لٱ
ْ

.»ِرِطَع
٣٥و٣٠:٣٤ص٣٠:٢٣ص٢٧:٢٠ص

يفةءاضإللهيلإجاتحياممتيزلاناكِةَراَنَمْلِلٌتْيَز
تيزلااذهناكو.هبنهدلابسيدقتلاو)٨ع(سدقملا
.)٢٨:٢٠ص(ضرلابنوتيزلانمجرختسُي

بويطلاهذهتناكتيزلابِةَحْسَْملٱِنْهُدِلٌباَيْطَأَو
اهلكةميخلانأيتأيسو.)٢٤و٣٠:٢٣ص(تيزلابجزمت
نهدلابسدقتتناكاهيفمدخييذلانهاكلاواهتينآلكو
.)٣٠-٣٠:٢٦و٣٦و٢٩:٧ص(

ص(ةبيطلاهتحئاررشتنتفقرُحياموهو(ِرِطَعْلٱِروُخَبْلِل
.)٣٠:٣٤ص(يفروخبلااذهبيكرتو.)٨-٣٠:١

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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.»ِةَرْدُّصلٱَوِءاَدِّـرلِلٍعيِصْرَتُةَراَجِحَو،ٍعْزَجُةَراَجِحَو«٧
٢٨:١٥ص٢٨:٦ص

عزجلا«يكاطنألاريرضلادوادةركذتيفءاج(ٍعْزَج
ةرمحوةرفصوضايبنيبنويعلاكهيفبطشمرجح
ةيناربعلايفوهو.»ليطتسمدجويامبلاغو.داوسو
اتاغلفلاويقيقحلاعزجلابةينيعبسلايفهتمجرتو.»محش«
عزجلاببويأرفسيفاهنيعةينيعبسلايفمجرُتو.دجربزلاب
ةيناربعلا»محش«ىنعميفكشلاعقوو.)٢٨:١٦بويأ(
ةمدقتلايفهنمراجحأةثالثناكو)عزجلاهنأحّجرملاو.ًاريثك
:٢٨ص(ءادرلايفتكلنانثإومظعألانهاكلاةردصلدحاو
.)٢٠و١٢-٩

نمنانثاءادرللناكِةَرْدُّصلٱَوِءاَدِّـرلِلٍعيِصْرَتُةَراَجِح
رشعانثاةردصللناكوعزجلانمامهالكوةراجحلاكلت
.)٢٠-٢٨:١٧ص(ةفلتخمًارجح

هيفاموسدقملا

يفَنُكْسَألًاسِدْقَمِيلَنوُعَنْصَيَف«٨ .»ْمِهِطَسَوِ
نييناربعو٢١:١٢و١٠:٤و٤:٦نييوالو٤و٣و٣٦:١ص

٦:١٦سوثنروك٢و٦:١٣كولمو٢٩:٤٥ص٢و٩:١
٢١:٣ايؤرو

ع(ًافنآةروكذملاتامدقتلاتناكًاسِدْقَمِيلَنوُعَنْصَيَف
دجسمنمذئنيحنكيملهنألةياغلاهذهل)٧-٣
نأىأرهللااف.هللاةدابعلفوقومناكمالونييليئارسإلل
دقنييليئارسإلاناكو.هلدبعمءاشنإلبسانمتقولاكلذ
ناكونييرصملاندميفةهلآللةديشملاةميظعلاةينبألااوأر
ًاسدقماوئشنينأنييرصملاةيدوبعنماوجننأدعبمهل
.هللاتيببفورعملاسدقملاوهوليئارسإهلإدحاولاهلإلل
ىأرهلتباثتيبءانبنمذئنيحنونكمتيالاوناكذإو
لاوحألانمهيلعمهاميفهعنصمهنكميامىلاعتوهناحبس
ًاريبكاًءزجلغشيتيبلااذهعنصىلعمالكلاو.هبمهرمأو
تاحاحصأةتسيفهبقلعتياموهفصووجورخلارفسنم
.)٣٠ص-٢٥ص(ةيلاوتم

يفَنُكْسَأل :٤٠و٤٦-٢٨:٤٢ص(اذهبلباقْمِهِطَسَوِ
ةعونصملكايهيفنكسيالهنأعمهللااف.)٣٨-٣٤
كلذيفهبعشلهسفننلعينأبرس)٧:٤٨لامعأ(يديألاب
امًاريثكناكهنإفمهطسويفنكسأهلوقىنعماذهوتيبلا
.هترضحاوشخيوهروضحباوقثيلمهلهدجمتايآرهظُي

ملٱِلاَثِمْنِمَكيِرُأاَنَأاَمِعيَِمجِبَسَحِب«٩
ِلاَثِمَوِنَكْسَْ

.»َنوُعَنْصَتاَذَكٰهِهِتَيِنآِعيَِمج
٤٠ع

:ىسوملرهظأهللانأركُذِلاَثِم
.هبقلعتيامونكسملاهنمعنصُييتلاداوملا.١
.ءانبلالكلةلثمملاةروصلا.٢
كلذنإونهذلانيعلروصلالثمتتناكيتلاىؤرلا.٣

.ةيقيقحلاءامسلالاثم

توباتلا

ِناَعاَرِذُهُلوُط،ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمًاتوُباَتَنوُعَنْصَيَف«١٠
.»ٌفْصِنَوٌعاَرِذُهُعاَفِتْرٱَو،ٌفْصِنَوٌعاَرِذُهُضْرَعَو،ٌفْصِنَو

٩:٤نييناربعو١٠:٣ةينثتو٣٧:١ص

توباتلابانهةمجرتملاةيناربعلاةملكلاًاتوُباَتَنوُعَنْصَيَف
)٦:١٤نيوكت(يفكلفلابةمجرتملاةملكلانعفلتخت
كلانهو»نورأ«انهاهنإف)٢:٣جورخ(يفطفسلابو
رادقملاطسوتمقودنص»نورأ«ىنعمنأحّجرملاو.»تبت«
١٠و١٢:٩كولم٢(ةميقلاةريثكلاداوملاوأدوقنلاهيفعضوت
طّنحملاتيملاتوباتىنعمبءاجو.)خلا١١-٢٥:٨مايأ٢و
هلوطبشخلانمقودنصانههانعمو.)٥٠:٢٦نيوكت(
مدقعبرونامدقهضرعومدقلاعابرأةثالثومادقأثالث
نأتوباتلااذهنمىلوألاةياغلاتناكو.كلذكهقمعو
اهذخأيتلاهعبصإبهللااهبتكيتلااياصولااحولهيفعضوي
لبجلانملزننألبقنيحوللاكنيذىلعىلاعتهنمىسوم
تيباوتلاتناكو.)٢٠:١٦صهبلباقو٢٤:١٢صرظنا(
لمُحتوةهلآلابقلعتيامماهريغوليثامتلاوروصلاىلعيوتحت

يفاهضرعوأاهعضوءاشيثيحىلإكلذلاحلاتضتقااذإ
.ةيرصملاتالافتحالا

ٍجِراَخْنِمَوٍلِخاَدْنِم.ٍّيِقَنٍبَهَذِبِهيِّـشَغُتَو«١١
.»ِهْيَلاَوَحٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإِهْيَلَعُعَنْصَتَو.ِهيِّـشَغُت

بهذلانمحئافصبهيطغتيأٍّيِقَنٍبَهَذِبِهيِّـشَغُت
هيومتلاةعانصنإفبهذلابههّومينأىنعملانألمتحيو
ضعبناكوىسومرصعلبقنييرصملادنعتناك
حّجرملاوهلوألاىنعملانكلومهتاعانصمكحأدقنييناربعلا
.دوهيلاديلقتهيلعيذلاوهو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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.هالعأبطيحيبهذلانمًاراطإيأٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإ

َجتَوٍبَهَذْنِمٍتاَقَلَحَعَبْرَأُهَلُكِبْسَتَو١٢«١٤-١٢
ْ

اَهُلَع
لٱِهِبِناَجَىلَع.ِعَبْرَألٱِهِمِئاَوَقَىلَع

ْ
لَحِدِحاَو

ْ
ِهِبِناَجَىلَعَو،ِناَتَق

لَحِيناَّـثلٱ
ْ

ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمِنْيَوَصَعُعَنْصَتَو١٣.ِناَتَق
لٱُلِخْدُتَو١٤.ٍبَهَذِباَمِهيِّـشَغُتَو

ْ
يفِنْيَوَصَع حلٱِ

ْ
َىلَعِتاَقََل

هبُتوُباَّـتلٱَلَمْحُيِلِتوُباَّـتلٱِيَبِناَج .»اَِمِ

لمُحيتوباتلااذهنكيملٍبَهَذْنِمٍتاَقَلَحَعَبْرَأ
هنكلنييرصملاتيباوتتناكامكتالافتحالايفهبفاطُيو
ىلإعضومنمنورفاسينويليئارسإلاناكنيحلمُحيناك
امهبلمحيناوصعتاقلحلاكلتيفلخدُيناكو.رخآ
.)١٤و١٣ع(ةنهكلافاتكأىلعتوباتلا

اياوزىلععبرألاتاقلحلانكتملِعَبْرَألٱِهِمِئاَوَقَىلَع
لُمحاذإىتحىلفسلااياوزلاىلعلبايلعلاعبرألاتوباتلا
يأرلائدابيفرهظيو.مهنادبأسميالوةلمحلاقوفنوكي
مدعوليمللةضرعبيترتلااذهىلعنوكيتوباتلانأ
نمعنمُيهرغصنأشلاكىأرنكللمُحينيحءاوتسالا

.همئاوقىلعتاقلحلاتناكنإوكلذ

لٱىَقْبَت«١٥
ْ

يفِناَوَصَع ِناَعَزْنُتَال.ِتوُباَّـتلٱِتاَقَلَحِ
.»اَهْنِم
٨:٨كولم١

نمناعزنُتالناوصعلاتناكخلاِناَوَصَعْلٱىَقْبَت
نمناكونوكسلادنعولمحلاةكرحدنعًادبأتاقلحلا
يذلاناكو.هتاقلحوأهسفنتوباتلاسمُينأروظحملا
.)٧و٦:٦ليئومص٢رظنا(توميهسمي

يفُعَضَتَو«١٦ .»َكيِطْعُأيِتَّـلٱَةَداَهَّـشلٱِتوُباَّـتلٱِ
٨:٩كولم١و٥و١٠:٢ةينثتو٣١:١٨و١٦:٣٤ص
٩:٤نييناربعو

ناحوللاانهةداهشلابدوصقملاَكيِطْعُأيِتَّـلٱَةَداَهَّـشلٱ
:١٦صاذهبلباق(ةداهشلابنايمسياناكامهنإفنايرجحلا

ليئارسإينبىلعامهبدهشهللانألكلذبايمُسو)٣٤
ةداهشلاتوباتبتوباتلايمُسو.)٣١:٢٦ةينثت(ةئيطخلاب
خلا٢٦و٣٠:٦و٢٦:٣٤صو٢٢ع(هيفنيحوللاعضول
.)٤:١٦عوشيو٧:٨٩و٤:٥ددعو

ءاطغلا

،ٌفْصِنَوِناَعاَرِذُهُلوُطٍّيِقَنٍبَهَذْنِمًءاَطِغُعَنْصَتَو«١٧
.»ٌفْصِنَوُعاَرِذُهُضْرَعَو

٩:٥نييناربعو٣٧:٦ص

يفاوفلتخاو»הרבכ«ةمجرتانهءاطغلاًءاَطِغُعَنْصَت
ةرافكلابمهضعبوةمحرلاسلجمبمهضعباهمجرتفاهتمجرت
يف»رفك«نألحجرألاوهوءاطغةيبرعلاانتخسنيفو
لمتحمرخآلاىنعملاو.ةيبرعلايفامكىّطغورتسةيناربعلا
نكلةمحرلانعةئشانةرفغملاوًاضيأةرفغملاةرافكلانأل
.يبرعلانتملايفامديؤتنئارقلا

الًاصلاخًابهذهلكءاطغلاكلذناكفٍّيِقَنٍبَهَذْنِم
مهضعببسحهنمةحيفصبىشغموأبهذلابًاهوممًابشخ
.ةيزيلكنإةريل٢٥٠٠٠وحنهنمثوةربيل٧٥٠هلقث

اَمُهُعَنْصَتٍةَطاَرِخَةَعْنَص.ٍبَهَذْنِمِْنيَبوُرَكُعَنْصَتَو«١٨
لٱَِيفَرَطَىلَع

ْ
.»ِءاَطِغ

:٦كولم١و٢٢:١١ليئومص٢و٢٦:١صو٣:٢٤نيوكت
٢٩

ناكو.)بوركىنثمميبوركنينثاةيناربعلايفو(ِْنيَبوُرَك
اهنمءاوحومدآجرخُأمويندعةنجسارحميبوركلا
كالملكامفنونيعمةكئالممهو.)٣:٢٤نيوكت(
نممرثكأهللانمنوبرتقيةكئالملانمراتخممسقمهف.ًابورك
ةكئالملاوةرضحلاةكئالمبنوفرعُيوةيولعلادونجلانممهاوس

ضعبمهامسدقو(ةردقلابةكئالملارئاسنوقوفيو.نيبرقملا
.ًاسارحاونوكينألًالهأاوناكاذهلو)ةردقلاةكئالمبةبتكلا
ىلإةراشإءاطغلاىلعمهليثامتعضورايتخاةلعاذهلعلو
نأليلدبنيحوللاىلعةداهشلاوأتوباتلايفاممهتسارح
نأيرورضلانمسيلو.)٢٠ع(ءاطغلاوحناناكامهيهجو
يفءاملعلاضعبرظندقو.بوركلاةروصةقيقحفرعن
ةحنجأاذًاروثوأًالجعناكبوركلانأىأرفًاريثككلذ
يفناكهنأمهضعبىأرو.نييروشألادنعناكامفالخ
يأرلاو.نانويلايريميشوأنييرصملاسكنفسةروص

)ةحنجأال(نيحانجيذناسنإةروصيفناكهنأبلاغلا
ةيرصملاتيباوتلايفدهوشامًاريثكيذلا»ام«ةروصكوهف
.ةهلآلابقلعتياممتوباتلايفامهيحانجيللظي

همجرتويناربعلالصألادافماذهٍةَطاَرِخَةَعْنَص
قرطلاريغةطارخلاوقحلابسيلوهو»قرَطلمع«مهضعب
الةطارخلابامهعنصتلاقهنأكفنيروهشملاكبسلاريغو
.كبسلابالوقرطلاب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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.توباتلايبناجنملكىلعيأِءاَطِغْلٱَِيفَرَط

ًابوُرَكَو،اَنُهْنِمِفَرَّـطلٱَىلَعًادِحاَوًابوُرَكْعَنْصٱَف«١٩
لٱَنِم.َكاَنُهْنِمِفَرَّـطلٱَىلَعَرَخآ

ْ
لٱَنوُعَنْصَتِءاَطِغ

ْ
ِْنيَبوُرَك

.»ِهْيَفَرَطَىلَع

ناكلبنيسامتمانوكيملنيَبوركلانأىلعلدياذه
.غارفامهيندبوامهيهجونيب

لٱُنوُكَيَو«٢٠
ْ

،ُقْوَفَىلِإاَمُهَتَحِنْجَأِْنيَطِساَبِناَبوُرَك
لَظُم

ِّـ
لٱَىلَعاَمِهِتَحِنْجَأِبِنْيَل

ْ
َىلِإٍدِحاَوُّلُكاَُمهاَهْجَوَو،ِءاَطِغ

لٱَوْحَن.ِرَخآلٱ
ْ

لٱاَهْجَوُنوُكَيِءاَطِغ
ْ

.»ِْنيَبوُرَك
٩:٥نييناربعو٢٨:١٨مايأ١و٨:٧كولم١

نملكاحانجناكُقْوَفَىلِإاَمُهَتَحِنْجَأِْنيَطِساَب
.ءاطغلاناللظيهبعضوىلعنيعوفرمونيرشتنمنيبوركلا
ًاعفاردحاولالاثمتلا»ام«توباتيرصملاتوباتلايفناكو
.رخآلانودهيحانج

نيرظانءاطغلاىلإنيقرطمامهاهجوناكِءاَطِغْلٱَوْحَن
.)٢٧:٩صاذهبلباق(هيلإ

َجتَو«٢١
ْ

لٱُلَع
ْ

يفَو.ُقْوَفْنِمِتوُباَّـتلٱَىلَعَءاَطِغ ِتوُباَّـتلٱِ
.»َكيِطْعُأيِتَّـلٱَةَداَهَّـشلٱُعَضَت

١٦ع٢٦:٣٤ص

.)١٨عريسفترظنا(

َىلَعْنِم،َكَعَمُمَّـلَكَتَأَوَكاَنُهَكِبُعِمَتْجَأاَنَأَو«٢٢
لٱ
ْ

لٱِْنيَبْنِمِءاَطِغ
ْ

ِّـلُكِب،ِةَداَهَّـشلٱِتوُباَتَىلَعِنْيَذَّـللٱِْنيَبوُرَك
.»َليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإِهِبَكيِصوُأاَم

١٦:٢نييوال١٧:٤ددعو٣٦و٣٠:٦و٤٣و٢٩:٤٢ص
كولم٢و٦:٢ليئومص٢و٤:٤ليئومص١و٧:٨٩ددعو

٣٧:١٦ءايعشإو٨٠:١رومزمو١٩:١٥

ىلعنيَبوركلانيبكلرهظأيأَكاَنُهَكِبُعِمَتْجَأ
)٢٩:٤٢ص(بعشلاعمملكتيناككلانهنموءاطغلا
ميمتلاوميروألابمهبيجيوةنهكلابطاخيناكامكةقيقحامأ
ةالصلاوحئابذلامدوروخبلاهلوبقدنعناكامكًايحورامأو
هنعًاباّوناوناكمهنألةنهكلاةطساوببعشلااهمدقييتلا
:٢٧صريسفترظنا(عامتجالاةميخبةميخلاتيمُساذهلو

٢١(.

٣٠ىلإ٢٣عهوجولازبخةدئام

ُهلوُطِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمًةَدِئاَمُعَنْصَتَو«٢٣
َ

،ِناَعاَرِذا
.»ٌفْصِنَوٌعاَرِذاَهُعاَفِتْرٱَو،ٌعاَرِذاَهُضْرَعَو

٩:٢نييناربعو٤:٨مايأ٢و٧:٤٨كولم١و٣٧:١٠ص

لخادوهاملكءاطغلاوتوباتلاناكًةَدِئاَمُعَنْصَت
.)٢١و٤٠:٢٠ص(»سادقألاسدق«وأيلخادلاسدقملا
يفنوكتيتلاءايشألاهلنلعأىسوملهللانلعأامدعبف
تناكو.لوألاسدقملامامأسدقلاوأيجراخلاسدقملا
:ءايشألاكلت
ىلإاهدعباموةيآلاهذهيفةفوصوملاهوجولازبخةدئام.١

.نيثالثلاةيآلا
.)٤٠-٣١ع(يفةفوصوملاةيبهذلاةرانملا.٢
تناكو.)١٠-٣٠:١ص(يففوصوملاروخبلاحبذم.٣

مامأًامئادعضوتتناكًافيغررشعينثالةدعمةدئاملا
ينثالاهبعشنمركشةمدقت)٢٤:٨نييوال(برلا
اهتعستناكو.مهايإهتياقوماودبًافارتعاوًاطبسرشع
امهنملكلوطنيفصعضوتًافيغررشعينثالةيفاك
ةينآلاعضوتملو.فصنومدقهضرعومادقأثالث
.اهيلع)٢٩ع(ةدئاملابةصتخملا

اذهريغذختيملو.)٥عريسفترظنا(ِطْنَّـسلٱِبَشَخ
.هثاثأوأهسفنسدقملانمءيشلبشخلا

َهلُعَنْصَتَو.ٍّيِقَنٍبَهَذِباَهيِّـشَغُتَو«٢٤
َ

ٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإا
.»اَهْيَلاَوَح

يشغتو)١١ع(توباتلاتيّشغامكخلااَهيِّـشَغُت
ّ

حبذم
نمحئافصبةاشغمةدئاملاتناك.)٣٠:٣ص(روخبلا
تامدقتلاهيلععضوتيذلاحبذملابةهيبشتناكفبهذلا
نوكينأبجوةيهلإلاةرضحلارهظمنمةبيرقتناكذإوهللا
.نيمثندعمنماهؤاشغ

اهيلععضوياميقيلًايلاعًاراطإيأٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإ
.طوقسلانم

َهلُعَنْصَتَو«٢٥
َ

ُعَنْصَتَو.اَهْيَلاَوَحٍْربِشِضْرَعِبًابِجاَحا
ِحل
َ
.»اَهْيَلاَوَحٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإاَهِبِجا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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نيبةقطنمهبشبجاحلااذهناكٍْربِشِضْرَعِبًابِجاَح
ليلكإلاناكواهعضوميفنّكمتنأهتياغاهمئاوقواهالعأ
هوجولازبخةدئاميفدهاشُياماذهلثميو.ةنيزلادرجمل
.ةيموريفسطيتسوقىلع

َهلُعَنْصَتَو«٢٦
َ

َجتَو،ٍبَهَذْنِمٍتاَقَلَحَعَبْرَأا
ْ

حلٱُلَع
ْ

ِتاَقََل
.»ِعَبْرَألٱاَهِمِئاَوَقِليِتَّـلٱِعَبْرَألٱاَياَوَّـزلٱَىلَع

توباتلاكةدئاملاتناك.)١٢عاذهبلباق(ٍتاَقَلَحَعَبْرَأ
نملقأتناكاهنأعمو.رخآىلإناكمنملمُحتاهنأيف

.توباتلاكنيوصعلابلمُحتنأبجوةسادقتوباتلا
.اهمئاوقدنعيتلايأاَهِمِئاَوَقِليِتَّـلٱِعَبْرَألٱاَياَوَّـزلٱ

اياوزلاىلعتناكلبايلعلااياوزلاىلعنكتملتاقلحلاف
.توباتلالمُحيامكفاتكألاىلعلمُحتتناكو.ىلفسلا

حلٱَدْنِع٢٧«٢٧،٢٨
ْ

حلٱُنوُكَتِبِجَا
ْ

ِنْيَوَصَعِلًاتوُيُبُتاَقََل
ِحل
َ

ملٱِلْم
لٱُعَنْصَتَو٢٨.ِةَدِئاَْ

ْ
ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمِنْيَوَصَع

هبُلَمْحُتَف،ٍبَهَذِباَمِهيِّـشَغُتَو ملٱاَِمِ
.»ُةَدِئاَْ

ىلعمئاوقلاىلعهتحتيأُتاَقَلَْحلٱُنوُكَتِبِجاَْحلٱَدْنِع
فصتنموحنىلعناكبجاحلانأليلجريغىنعملانأ
.مئاوقلالفسأىلعنكتملهدنعتاقلحلاتناكنإفولعلا

هتاَسْأَكَواََهنوُحُصَواَهَفاَحِصُعَنْصَتَو«٢٩ هتاَماَجَواَِ يِتَّـلٱاَِ
هبُبَكْسُي .»اَهُعَنْصَتٍّيِقَنٍبَهَذْنِم.اَِ

٤١و٢٩:٤٠ص٤:٧ددعو٣٧:١٦ص

تناكهوجولاةدئامنوحصنأحّجرملاخلااََهنوُحُص
ىتؤيناكيذلاكعكلاوأةفغرألااهيفنوعضيةريبكًاعاصق
ناكو.نييرصملادنععاصقلاهذهلثمناكو.ةدئاملاىلإهب
ةدئامىلعاذهلثمدهاشُيو.روخبلاةينآفاحصلاضعب
تاماجلاوتاساكلاتناكوةيموريفسطيترصنسوق
.مدقملاماعطلاعمهنمدباليذلابارشلل

َجتَو«٣٠
ْ

ملٱَىلَعُلَع
لٱَزْبُخِةَدِئاَْ

ْ
.»ًامِئاَديِماَمَأِهوُجُو

١٣:١١مايأ٢و٩ىلإ٢٤:٥نييوال

هوجولاةدئامرومأفرعتنأتئشاذإًامِئاَديِماَمَأ
ةلعتركُذدقو.)٩-٢٤:٥نييوالرظناف(ليصفتلاب

عجراف)٢٣ع(ريسفتيفًامئادهللامامأهوجولازبخعضو
.هيلإ

٣٩ىلإ٣١عةيبهذلاةرانملا
اهلاثمنوكيفهوجولازبخةدئامكةيبهذلاةرانملاتناك

ةنسدنليرداشرإباهمسرخسُندقوسطيترصنسوقىلع
ىلعةيدومعةميقتسمقاسنمةبكرمتناكو.١٧١٠

ةثالثاهيبناجنملكىلععورفوأبعُشةتساهلوةدعاقلا
قاسنلاتناكو.دحاوعافتراودحاوحطسيفاهلك
لاثمأونامرلاةئيهكرجعوزوللارهزلاثمأبةنيزمبعُشلاو
اهالعأيفيتلاةنيزلاو.اهلتيباهنأكةرركمقبنزلاراهزأ
ةروصلاهذهنكتملو.ًايوركًاجارسلمحتقبنزةرهز
اهعناصو.سطيترصنسوقىلعتناكاذكاهنكلةفورعم
.لصألايفنكيملاماهيلعدازهنأرهاظلافنيينامورلادحأ
عفريناكو.ًاليلةءاضإلاةرانملاكلتنمصاخلاضرغلاو

نمءيضتتناكو.)٣٠:٨ص(مظعألاربحلااهجرس
.)١٧:٢١ص(حابصلاىلإءاسملا

بابلانمهيلإلخديراهنلايفًايفاكنكسملاءوضناكو
.ءوضلالوخدلًاليلقحازُيفجسبابلاكلذىلعناكو

خلٱَلَمَع.ٍّيِقَنٍبَهَذْنِمًةَراَنَمُعَنْصَتَو«٣١
ْ
ُعَنْصُتِةَطاَرِ

ملٱ
اَهُراَهْزَأَواَهُرَجُعَواَُهتاَسْأَكُنوُكَت.اَهُقاَسَواَُهتَدِعاَق،ُةَراَنَْ
.»اَهْنِم

٩:٢نييناربعو٤:٢ايركزو٧:٤٩كولم١و٣٧:١٧ص
٤:٥و١:١٢ايؤرو

.)١٨عريسفترظنا(ميبوركلاكِةَطاَرِْخلٱَلَمَع
رهزكسوؤكلاتناكخلااَهُراَهْزَأَواَهُرَجُعَواَُهتاَسْأَك

ةبشخلايفةدقعلالصألايفةرجعلاىنعم(و.)٣٣ع(زوللا
)ةنامرلاةئيهكئتانمجحانهاهانعموامهوحنوطيخلاو
.ةدحاوةعطقاهلكتناكو

اَهِبِناَجْنِم.اَهْيَبِناَجْنِمٌةَجِراَخٍبَعُشُّتِسَو«٣٢
لٱ
ْ

ِبَعُشُثَالَثِيناَّـثلٱاَهِبِناَجْنِمَو.ٍةَراَنَمِبَعُشُثَالَثِدِحاَو
.»ٍةَراَنَم

.)٣١علبقلصفلاةمدقمرظنا(

يف«٣٣ لٱِةَبْعُّشلٱِ
ْ

ٍةَرْجُعِبٍةَّـيِزْوَلٍتاَسْأَكُثَالَثِةَدِحاَو
يفَو.ٍرْهَزَو .ٍرْهَزَوٍةَرْجُعِبٍةَّـيِزْوَلٍتاَسْأَكُثَالَثِةَيِناَّـثلٱِةَبْعُّشلٱِ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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خلٱِبَعُّشلٱِّـتِّـسلٱَىلِإاَذَكٰهَو
ْ

ملٱَنِمِةَجِرَا
.»ِةَراَنَْ

.زوللارهزةئيهىلعيأٍةَّـيِزْوَلٍتاَسْأَكُثَالَث
لكيفةلثامتمةنيزلاتناكيأخلاِّـتِّـسلٱَىلِإاَذَكٰهَو

.بعُّشلانم

يفَو٣٤«٣٦-٣٤ ملٱِ
اَهِرَجُعِبٍةَّـيِزْوَلٍتاَسْأَكُعَبْرَأِةَراَنَْ

َحتَو٣٥.اَهِراَهْزَأَو
ْ

َحتَو،ٌةَرْجُعاَهْنِمِْنيَتَبْعُّشلٱَت
ْ

َت
َحتَو،ٌةَرْجُعاَهْنِمِْنيَتَبْعُّشلٱ

ْ
َىلِإٌةَرْجُعاَهْنِمِْنيَتَبْعُّشلٱَت

خلٱِبَعُّشلٱِّـتِّـسلٱ
ْ

ملٱَنِمِةَجِرَا
اَهُرَجُعُنوُكَت٣٦.ِةَراَنَْ

.»ٍّيِقَنٍبَهَذْنِمٌةَدِحاَوٌةَطاَرِخاَهُعيَِمج.اَهْنِماَهُبَعُشَو

يف ندبلاةلزنمباهنألاهقاسانهةرانملابدارُيخلاِةَراَنَْملٱِ
.انهيثالثلاماظنلارركوفارطألاةلزنمباهبعُشو

َىلِإَءِيضُتِلاَهُجُُرسُدَعْصُتَف.ًةَعْبَساَهَجُُرسُعَنْصَتَو«٣٧
.»اَهِلِباَقُم

مايأ٢و٤و٣و٢٤:٢نييوالو٣٠:٨و٢١و٢٧:٢٠ص
٨:٢ددع١٣:٢٢

ىلعودحاوقاسلاسأرىلعهنألًةَعْبَساَهَجُُرسُعَنْصَت
ىلعجُّرسلاهذهةروصو.دحاوتسلابعُّشلانملك
.تارُكلافاصنألاثمأسطيترصنسوقةرانم

صهبلباقو٣٩-٣١عريسفترظنا(اَهُجُُرسُدَعْصُتَف
.)٢٤:٣نييوالو٣٠:٨و٢٧:٣١

.»ٍّيِقَنٍبَهَذْنِماَهُضِفاَنَمَواَهُطِقَالَمَو«٣٨

اهبصقتتاصقملاكطقالملاتناكاَهُضِفاَنَمَواَهُطِقَالَم
.ةصاصقلايقلتلضفانملاولئاتفلاسوؤر

.»ِيناَوَألٱِهِذٰهِعيَِمجَعَمُعَنْصُتٍّيِقَنٍبَهَذِةَنْزَوْنِم«٣٩

بهذلاةنزوةميقيفءاملعلافلتخاٍبَهَذِةَنْزَو
ةريلفالآةعبرأنملقأمهنمدحأاهلعجيملوةيناربعلا
.ةريل١١٠٠٠وأةريل١٠٠٠٠اهلعجمهضعبنأىلعةيزيلكنإ

ِهلاَثِمَىلَعاَهْعَنْصٱَفْرُظْنٱَو«٤٠
َ

يفَكَلَرِهْظُأيِذَّـلٱا ِ
جلٱ
ْ

.»ِلََب
لامعأو١٩و٢٨:١١مايأ١و٨:٤ددعو٢٦:٣صو٩ع
٨:٥نييناربعو٧:٤٤

ِهلاَثِمَىلَع
َ

.)٩عاذهبلباق(ا

َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ةدمنييليئارسإللهللاتيبتناكيتلاةسدقملاةميخلا
اذهيفتفصُولكيهلاناميلسىنبنأىلإةيربلايفمههيت
.)٣٦ع(ةميخلابونكسملابتيمُسوقيقدتلابحاحصألا
اهلناكو.اهلقننمنكمتللبشخلانماهدعاوقتناكو
نمناكو.ركذُتملرخآلافرطلايفىرخأةدمعأةسمخ
ع(ىزعملارعشنمجيسنوهوءاطغلاةدمعألاكلتقوف
:٣٥ص(داتوألاولابحلابًادودشمكشالوناكو.)٧

نوثالثاهضرعوًامدقنوتساهلوطًاضرأللظتتناكو.)١٨
ًاسمخهلوطناكو.نكسملاناكةميخلاهذهيفو.ًامدق
بشخلابًاروسمًامدقةرشعسمخهضرعوًامدقنيعبرأو
بابلاكمامأنمحوتفموهف)٢٥-١٨ع(تاهجثالثنم
فقسو.)٣٦ع(فجسبابلاىلعوقاورلاردصيف

نيمثنموهوةعمالناولأوذءاطغوأرخآفجسنكسملا
مساوسدقلالوألامسانيمسقناكو.)٦-١ع(داوملا
يذلاقاورلاةمدقميفلوألا.سادقألاسدقيناثلا
نيمسقلانيبناكو.هءارورخآلاوجراخلاىلإهنمقرطتسُي
.ةلوهجمهتحاسمو)٣٢و٣١ع(ةدمعأىلعقلعمباجح
ةبسنوأسدقلانمرغصأناكسادقألاسدقنأحجرملاو
نوكتفنينثاىلإدحاوةبسنكسدقلاىلإسادقألاسدق
ةحاسموًامدقةرشعسمخعبرمسادقألاسدقةحاسم
ةحاسيفكلذلكناكو.ةرشعسمخيفنيثالثسدقلا
.يلاتلاحاحصألايفاهفصويتأيسوةميخلارادىمسُت

٦ىلإ١عًالامجإةميخلاوأنكسملا)١(

ملٱاَّـمَأَو«١
ٍمُوْربَمٍصوُبِقَقُشَِرشَعْنِمُهُعَنْصَتَفُنَكْسَْ

ِينوُجْناَمْسَأَو
ٍّ

ٍقِذاَحٍكِئاَحَةَعْنَصَميِبوُرَكِب.ٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو
.»اَهُعَنْصَت

٢٦:٨و٢٥:٨ص

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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.)٢٥:٩صرظنا(ُنَكْسَْملٱ
اهنمفلأتييتلاءازجألاققشلاهذهتناكِقَقُشَِرشَع

-٣ع(ققشسمخمسقلكنيمسقناكيذلاءاطغلا
٥(.

ضعبيفوباتكلابصوبلامهضعبمجرت(ٍموُْربَمٍصوُب
سقمدلااهيفرسُفو»سقمدلاصوبلا«ةيبرعلابتكلا
.ضيبألاريرحلاوأباتكلاوأجابيدلاوأزقلاوأمسيربالاب
:يركشيلالاق
)ريرحلايفوسقمدلابلفرتءانسحلابعاكلا

ناكو.طويخةدعنمهطويخةمربُملاموربملابدوصقملاو
.نييرصملادنعكلذلثمنمريثك

ِينوُجْناَمْسَأ
ٍّ

.)٢٥:٤صريسفترظنا(ٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو
يفءاجاملضقانماذهنأرهظيٍكِئاَحَةَعْنَصَميِبوُرَكِب

كانهو»كئاحةعنص«لاقُيذإنيثالثلاوةسداسلاةيآلا
كانهونكسملاققشىلعانهمالكلانكلو(.»زارطةعنص«
جاتحتيتلارومألانمروصلاةكايحو)هنيعبفجسلاىلع
نويرصملاناكو.ةربإلاباهريوصتاذكوةميظعةراهمىلإ
ستودوريهلوقنمنيبتامىلعنيرمألايفنيرهام
.خرؤملا

لٱِةَّـقُّشلٱُلوُط«٢
ْ

مثِةَدِحاَو
ََ

ُضْرَعَو،ًاعاَرِذَنوُْرشِعَوٍنا
لٱِةَّـقُّشلٱ

ْ
ِجلًادِحاَوًاساَيِق.ٍعُرْذَأُعَبْرَأِةَدِحاَو

َ
.ِ»قَقُّشلٱِعيِم

رتسملالاقًاعاَرِذَنوُْرشِعَوٍناََمثِةَدِحاَوْلٱِةَّـقُّشلٱُلوُط
ًاعارذنورشعةحاسملايطغييذلاءاطغلانأنوسغرف
ةمئاقةيوازىلعبناجلكىلععرذأرشعوحندئازلاناكو
.ًاعارذنيرشعونامثوحنكلذف

،ٍضْعَبِبٌلوُصْوَماَهُضْعَبِقَقُّشلٱَنِمٌسَْمخُنوُكَت«٣
.»ٍضْعَبِبٌلوُصْوَماَهُضْعَبٍقَقُشُسَْمخَو

ىلعنوكتفرخآلاباهنملكطاخيِقَقُّشلٱَنِمٌسَْمخ
رخآلابناجلاىلعنوكتهذهكرخآسمخودحاولابناجلا
هلعجةلعو.طابرامهنيبلصينيمسقءاطغلانوكيف
.هلقثةرفولهلمحبعصلًالصتمناكولهنأنيمسق

ِينوُجْناَمْسَأْنِمًىرُعُعَنْصَتَو«٤
ٍّ

ِةَّـقُّشلٱِةَيِشاَحَىلَع
لٱ
ْ

يفِةَدِحاَو ملٱَنِمِفَرَّـطلٱِ
لٱِلَّـصَوُْ

ْ
يفُعَنْصَتَكِلٰذَكَو.ِدِحاَو ِ

ملٱَنِمِةَّـيِفَرَّـطلٱِةَّـقُّشلٱِةَيِشاَح
.»ِيناَّـثلٱِلَّـصَوُْ

رخآلابنيمسقلادحأفرطنملكاهبقثويًىرُع
.لمحلاولاحترالادنعلحتو

يفُعَنْصَتًةَوْرُعَنيِسَْمخ«٥ لٱِةَّـقُّشلٱِ
ْ

َنيِسَْمخَو،ِةَدِحاَو
يفُعَنْصَتًةَوْرُع يفيِذَّـلٱِةَّـقُّشلٱِفَرَطِ ملٱِ

ُنوُكَت.ِيناَّـثلٱِلَّـصَوُْ
لٱ
ْ

.»ٍضْعَبِلٌلِباَقُماَهُضْعَبىَرُع

نّضغتيملضعبباهضعبقثُواذإفٍضْعَبِلٌلِباَقُماَهُضْعَب
.ىرتسامكظاظشلابقثوتتناكوءاطغلا

ِْنيَتَّـقُّشلٱُلِصَتَو.ٍبَهَذْنِمًاظاَظِشَنيِسَْمخُعَنْصَتَو«٦
ملٱُريِصَيَف.ِةَّـظِشَألٱِبٍضْعَبِباَمُهَضْعَب

.»ًادِحاَوُنَكْسَْ

تظظش«يرشخمزللةغالبلاساسأيفءاج(ًاظاَظِش
تررزلوقتاكنيتورعلايفنيظاظشلاتلخدأةرارغلا
سوماقلايفءاجو.»ةورعلايفرزلاتلخدأاذإصيمقلا
يتورعيفلعُجتءافقعةبشخظاظشلا«يدابزوريفلل
رعشوأفوصنمجوسنمريبكلدعقلاوجلاو»نيقلاوجلا
ةقلحانهظاظشلابدوصقملاو)هوحنونبتلاهيفعضوي
تناكو.ةيبروألاناصمقلامامكأرارزأضعبكةمورثم
.بهذلانمانهةظشألا

ةظشألابهلصوبءاطغلاريصييأًادِحاَوُنَكْسَْملٱُريِصَيَف
.كلذكنكسملارهظيفدحاوءاطغهنأك

١٣ىلإ٧عىزعملارعشنميناثلاءاطغلا)٢(
الةسداسلاةيآلاىلإىلوألاةيآلانمركذامىلعةميخلا

ىطغتنأكلذىضتقافرطمنمالوسمشنميقت
عنصينأىسومىلإهللاىحوأفىزعملارعشنمجيسنب
ناكو.ةميخلالكهبيطغيلحيسنلاكلذنميناثلاءاطغلا
)١١-٩ع(نيمسقهنوكيفلوألاءاطغلاكيناثلاءاطغلا
امهنملكلوطناك.نييواستمنامسقلانكيملنكل
مدقملاوضورعةسمخناكرخؤملامسقلانكلًاعارذنيثالث
هتحتاممضرعأىلعألاءاطغلاناكف.ضورعةتسناك
٩ع(هتحتيذلاةياقوءاطغلااذهنمةياغلاو.مادقأتسب
.)١٢و

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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ملٱَىلَعًةَمْيَخىَزْعِمِرْعَشْنِمًاقَقُشُعَنْصَتَو«٧
.ِنَكْسَْ

.»اَهُعَنْصَتًةَّـقُشَةََرشَعىَدْحِإ
٣٦:١٤ص

.ةيلخادلاةميخلايقتةيجراخًةَمْيَخ
.ًاضرعوأًةَّـقُشَةََرشَعىَدْحِإ

لٱِةَّـقُّشلٱُلوُط«٨
ْ

ِةَّـقُّشلٱُضْرَعَو،ًاعاَرِذَنوُثَالَثِةَدِحاَو
لٱ
ْ

.»ًةَّـقُشَةََرشَعىَدْحِإلِلًادِحاَوًاساَيِق.ٍعُرْذَأُعَبْرَأِةَدِحاَو

لباق(بناجلكنمدحاوعارذةدايزلافًاعاَرِذَنوُثَالَث
يبناجنملكلًارتسناتدئازلاناعارذلانوكتف)٢عاذهب
.)١٣عرظنا(ةميخلا

ِقَقُّشلٱَنِمًاّتِسَو،اَهَدْحَوِقَقُّشلٱَنِمًاسَْمخُلِصَتَو«٩
يفَةَسِداَّـسلٱَةَّـقُّشلٱيِنْثَتَو.اَهَدْحَو خلٱِهْجَوِ

ْ
.»ِةَمَْي

ءاطغلارهظاهبفعاضتيضرعوأةقشةدايزلافًاّتِسَو
.مدقملايففقسللًالامكنوكيف

ِةَّـقُّشلٱِةَيِشاَحَىلَعًةَوْرُعَنيِسَْمخُعَنْصَتَو١٠«١٠،١١
لٱ
ْ

ملٱَنِمِةَّـيِفَرَّـطلٱِةَدِحاَو
لٱِلَّـصَوُْ

ْ
َىلَعًةَوْرُعَنيِسَْمخَو،ِدِحاَو

ملٱَنِمِةَّـقُّشلٱِةَيِشاَح
ًاظاَظِشَنيِسَْمخُعَنْصَتَو١١.ِيناَّـثلٱِلَّـصَوُْ

يفَةَّـظِشَألٱُلِخْدُتَو.ٍساَحُنْنِم لٱِ
ْ

خلٱُلِصَتَو،ىَرُع
ْ

َةَمَْي
.»ًةَدِحاَوُريِصَتَف

.)٦-٤عريسفترظنا(

ملٱاَّـمَأَو١٢«١٢،١٣
لٱَّـىلَدُْ

ْ
خلٱِقَقُشْنِمُلِضاَف

ْ
ُفْصِن،ِةَمَْي

ملٱِةَّـقُّشلٱ
لٱِةَلَّـصَوُْ

ْ
ملٱِرَّـخَؤُمَىلَعَّـىلَدُيَف،ُلِضاَف

١٣.ِنَكْسَْ
لٱَنِم،َكاَنُهْنِمُعاَرِّـذلٱَواَنُهْنِمُعاَرِّـذلٱَو

ْ
يفِلِضاَف ِلوُطِ

خلٱِقَقُش
ْ

ملٱِيَبِناَجَىلَعِْنيَتَّـالَدُمِناَنوُكَت،ِةَمَْي
اَنُهْنِمِنَكْسَْ

.»ِهِتَيِطْغَتِلَكاَنُهْنِمَو

جيسننمىقبيرهظلافعاضتدعبهنأُلِضاَفْلٱَّـىلَدُْملٱ
ناكفصوبلاضرعىلعدئازضرعفصنىزعملارعش
.ةميخلارخؤمىلعىلديفصنلااذه

١٤عنايجراخلانآطغلا)٣(

لِلًءاَطِغُعَنْصَتَو«١٤
ْ

.ٍةَرَّـمَُحمٍشاَبِكِدوُلُجْنِمِةَمْيَخ
.»ُقْوَفْنِمٍسَُختِدوُلُجْنِمًءاَطِغَو

٣٦:١٩ص

نأانلناكرطملانمةياقولانيئاطغلانمةياغلاتناكامل
نأبجوفهدحوفقسللالهلكنكسمللنييقاوامهبسحن
.ًاعارذةرشععبرأامهضرعوًاعارذنيثالثامهلوطنوكي

٣٠ىلإ١٥عةميخلاناردج)٤(

لَألٱُعَنْصَتَو١٥«١٥،١٦
ْ

لِلَحاَو
ْ

ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمِنَكْسَم
لٱِحْوَّـللٱُضْرَعَو،ٍعُرْذَأَُرشَعِحْوَّـللٱُلوُط١٦.ًةَمِئاَق

ْ
ِدِحاَو

.»ٌفْصِنَوٌعاَرِذ

طنسلاىلعمالكلامّدقتِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِم...َحاَوْلَألٱ
هضرعوًامدق١٥حوللالوطناكو.)٢٥:٥ص(ريسفتيف
.يناربعلاسايقلانمهركذاملدعيكلذومدقعبرونيمدق

لٱِحْوَّـلِلَو«١٧
ْ

.ىَرْخُألٱِباَُمهاَدْحِإٌةَنوُرْقَمِنَالْجِرِدِحاَو
ِجلُعَنْصَتاَذَكٰه

َ
لَأِعيِم

ْ
ملٱِحاَو

.»ِنَكْسَْ

يفنيتلخاداتناكامهيلعموقيناتمئاقيأِنَالْجِر
لكيفدحاودعبىلعحوللافرطدنعةدعاقلايفنيترفح
.حول

لَألٱُعَنْصَتَو«١٨
ْ

لِلَحاَو
ْ

ِةَهِجَىلِإًاحْوَلَنِيْرشِعِنَكْسَم
جلٱ
ْ

.»ِنَمْيَّـتلٱَوْحَنِبوَُن

ةميخلاةهجاونإفنيميلاوحنيأِنَمْيَّـتلٱَوْحَنِبوُنَْجلٱ
.اهنيميىلإبونجلاةهجتناكفقرشلاىلإتناك

َحتٍةَّـضِفْنِمًةَدِعاَقَنيِعَبْرَأُعَنْصَتَو١٩«٢١-١٩
ْ

َت
لٱ
ْ

َحت.ًاحْوَلَنِيْرشِع
ْ

لٱِحْوَّـللٱَت
ْ

َحتَوِهْيَلْجِرِلِناَتَدِعاَقِدِحاَو
ْ

َت
لٱِحْوَّـللٱ

ْ
ِجلَو٢٠.ِهْيَلْجِرِلِناَتَدِعاَقِدِحاَو

َ
ملٱِبِنا

ِيناَّـثلٱِنَكْسَْ
َهلًةَدِعاَقَنيِعَبْرَأَو٢١.ًاحْوَلَنِيْرشِعِلاَمِّـشلٱِةَهِجَىلِإ

َ
ْنِما

َحت.ٍةَّـضِف
ْ

لٱِحْوَّـللٱَت
ْ

َحتَو،ِناَتَدِعاَقِدِحاَو
ْ

لٱِحْوَّـللٱَت
ْ

ِدِحاَو

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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.»ناَتَدِعاَق

يلجرنملجرلًازكرمةدعاقلكتناكفًةَدِعاَقَنيِعَبْرَأ
ع(نيرشعتناكحاولألانإفهيتمئاقنمةمئاقلوأحوللا

دعاوقلانوكتنأمزلف)١٧ع(ناتمئاقحوللكلناكو)١٨
.نيعبرأ

ِملَو٢٢«٢٢،٢٣
ُ

ملٱِرَّـخَؤ
لٱَوْحَنِنَكْسَْ

ْ
َةَّـتِسُعَنْصَتِبْرَغ

لَأ
ْ

ملٱِيَتَيِواَزِلِْنيَحْوَلُعَنْصَتَو٢٣.ٍحاَو
يفِنَكْسَْ ملٱِ

.»ِرَّـخَؤُْ

ِمل
ُ

قرشلاىلإناكةميخلامدقمنأليبرغلامسقلايأِرَّـخَؤ
.)١٨عريسفترظنا(

نمركُذاممهريغضرعكاهنملكضرعٍحاَوْلَأَةَّـتِس
ًامدقةرشعثالثوحنوأعرذأعستهلوطو)١٦ع(حاولألا
رشعاهنملكلوطيتلاحاولألانأرهاظلاو.مدقفصنو
.رخؤمللةتسلاهذهواياوزللتناكعرذأ

ِناَنوُكَيٍءاَوَسَىلَعَو.ُلَفْسَأْنِمِْنيَجِوَدْزُمِناَنوُكَيَو«٢٤
حلٱَىلِإِهِسْأَرَىلِإِْنيَجِوَدْزُم

ْ
َل
ْ

لٱِةَق
ْ

ُنوُكَياَذَكٰه.ِةَدِحاَو
.»ِْنيَتَيِواَّـزلِلِناَنوُكَي.اَمِهْيَلِكِل

حاولألابلصتتةيوازلاحاولألاتناكُلَفْسَأْنِمِْنيَجِوَدْزُم
ناكملكيفلصتتوىلعأولفسأنيناكميفىرخألا
ضراوعلافارطأاهيفرمتيتلاتاقلحلاو.ةدحاوةقلحب
.انهةدوصقملايهاهنأنظُي)٢٩-٢٦ع(يفتركُذيتلا

مثُنوُكَتَف«٢٥
ََ

لَأَةَيِنا
ْ

َةََرشَعَّـتِسٍةَّـضِفْنِماَهُدِعاَوَقَو،ٍحاَو
َحت.ًةَدِعاَق

ْ
لٱِحْوَّـللٱَت

ْ
َحتَو،ِناَتَدِعاَقِدِحاَو

ْ
لٱِحْوَّـللٱَت

ْ
ِدِحاَو

.»ِناَتَدِعاَق

نييوازلانيحوللانمحوللكلًةَدِعاَقَةََرشَعَّـتِس
.امهنيبيتلاةتسلاحاولأللةدعاقةرشعاتنثاوناتدعاق

لَألًاسَْمخ،ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمَضِراَوَعُعَنْصَتَو«٢٦
ْ

ِحاَو
ملٱِبِناَج

لٱِنَكْسَْ
ْ

.»ِدِحاَو

ضاروعلانمةياغلاتناكِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمَضِراَوَع
سمختناكو.اهنيبلالخلاعنموًاعماهمضوحاولألاطبض
.ضراوعسمخةثالثلابناوجلانمبناجلكلةرشع
دحأنمدتمتبناجلكنمىطسولاةضراعلاتناكو
عبرألاضراوعلاتناكو.)٢٨ع(رخآلاىلإةميخلايفرط
حجريامىلعاهنملكو.اهاوساممرصقأتحتوقوف
تاقلحبرمتضراوعلاتناكو.هبناجحاولأفصنكسمي
كلتنمةقلححوللكيفناكو.)٢٩ع(حاولألايفةنّكمم
يفتناكتاقلحلانأحّجرملاو.ضرفُياملقأىلعتاقلحلا
.اهناردججراخيأةميخلارهاظ

لَألَضِراَوَعَسَْمخَو«٢٧
ْ

ملٱِبِناَجِحاَو
،ِيناَّـثلٱِنَكْسَْ

لَألَضِراَوَعَسَْمخَو
ْ

ملٱِبِناَجِحاَو
يفِنَكْسَْ ملٱِ

َوْحَنِرَّـخَؤُْ
لٱ
ْ

.»ِبْرَغ

يفِنَكْسَْملٱِبِناَجِحاَوْلَأل ةتسيهوِبْرَغْلٱَوْحَنِرَّـخَؤُْملٱِ
.)٢٢ع(حاولأ

لٱَو«٢٨
ْ

لٱُةَضِراَع
ْ

يفىَطْسُو لَألٱِطَسَوِ
ْ

َنِمُذُفْنَتِحاَو
.»ِفَرَّـطلٱَىلِإِفَرَّـطلٱ

.ىلعألاىلإلفسألانماهفصتنميأِحاَوْلَألٱِطَسَو

يشَغُتَو«٢٩
ِّـ

لَألٱ
ْ

هتاَقَلَحُعَنْصَتَو.ٍبَهَذِبَحاَو ٍبَهَذْنِماَِ
لِلًاتوُيُب

ْ
يشَغُتَو.ِضِراَوَع

ِّـ
لٱ
ْ

.»ٍبَهَذِبَضِراَوَع

.اههّومتالبهذلاباهحفصتيأٍبَهَذِبَحاَوْلَألٱِّـيشَغُت

ملٱُميِقُتَو«٣٠
يفَكَلَرِهْظُأيِذَّـلٱِهِمْسَرَكَنَكْسَْ جلٱِ

ْ
.»ِلََب

نأبجيناكف.)٤٠و٢٥:٩صرظنا(خلاِهِمْسَرَك
انهمالكلالعلوقيقدتلكبمسرلاكلذقفوىلععنصُي
.نيعلايأرهآرامبلّوطملاليصفتلانعهبينغُتسازجوم

٣٣ىلإ٣١عهعضووباجحلا)٥(

ِينوُجْناَمْسَأْنِمًاباَجِحُعَنْصَتَو«٣١
ٍّ

ٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو
.»َميِبوُرَكِبُهُعَنْصَيٍقِذاَحٍكِئاَحَةَعْنَص.ٍمُوْربَمٍصوُبَو

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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٢٧:٥١ىّتمو٣:١٤مايأ٢و١٦:٢نييوالو٣٦:٣٥ص
٩:٣نييناربعو

نكسملاتايرهوجنمباجحلاناكًاباَجِحُعَنْصَت
ةنهكلاةمدخلجراخلاجراخمسقولخادمسقهلنوكيل
هلخدينأدحألناكامو.هللاروضحللخادلاوةيمويلا
هلخديناكامو.مظعألاربحلابفورعملاةنهكلاسيئرىوس

٣٤-١٦:٢نييوالو٣٠:١٠ص(ةنسلايفةدحاوةرمالإ
سدقلخادلامساوسدقلاجراخلامساو.)٩:٧نييناربعو
.)١ع(ةدحاوداومنمناسدقلاناكوسادقألا

َجتَو«٣٢
ْ

.ٍبَهَذِبٍةاَّـشَغُمٍطْنَسْنِمٍةَدِمْعَأِةَعَبْرَأَىلَعُهُلَع
.»ٍةَّـضِفْنِمَدِعاَوَقِعَبْرَأَىلَع.ٍبَهَذْنِماَهُزَزُر

ةدمعألانعةلقتسمةدمعأاهنإرهاظلاٍةَدِمْعَأِةَعَبْرَأ
لوطلاةيواستمتناكاهنأحّجرملاو.ةميخلامئاعديهيتلا
باجحلاعمفلؤتفزئاجباهسوؤرنيبلصويهنإوولعلاوأ
اهولعنأيفبيرالوسادقألاسدقوسدقلانيبًازجاح
.)١٦ع(حاولألاولعكًامدقةرشعسمخناك

قدُيةّيوطمندعملانمةعطقيهوةزرعمج(اَهُزَزُر
ةزردومعلكسأربرقناك.)هريغوبشخلايفاهافرط
.اهبقلعُيباجحلاناكو

ةدمعأللدعاوقلايأةدعاقدومعلكلَدِعاَوَقِعَبْرَأَىلَع
يفًانكممدومعلكنملفسألافرطلاناكوززرللال
.ضرألايفاهنمًالخادهتدعاق

َجتَو«٣٣
ْ

حلٱُلَع
ْ
َحتَباَجِ

ْ
َكاَنُهَىلِإُلِخْدُتَو.ِةَّـظِشَألٱَت

حلٱَلِخاَد
ْ
حلٱُمُكَلُلِصْفَيَف،ِةَداَهَّـشلٱَتوُباَتِباَجِ

ْ
َْنيَبُباَجِ

لٱ
ْ

.»ِساَدْقَألٱِسْدُقَوِسْدُق
٨و٣و٩:٢نييناربعو١٦:٢نييوال٤٠:٢١و٢٥:١٦ص

َجت
ْ

َحتَباَجِْحلٱُلَع
ْ

يفةظشألاترسُف(ِةَّـظِشَألٱَت
افرطاهبلصويتاقلحكةظشألاتناك.)٦عريسفت
نايواستمنكسملايمسقنأنظُيامبر.)٦ع(باجحلا
نكسملاثلُثسادقألاسدقنأبًافنآانمكحنكلو
يذلاناميلسلكيهنمهانملعامىلعءانبهاثلثسدقلاو
ًايواستمناكهيفسادقألاسدقنإفةميخلالاثمىلعناك
.سدقلافصنل

٣٥و٣٤عثاثألاعضو)٦(

َجتَو٣٤«٣٤،٣٥
ْ

لٱُلَع
ْ

يفِةَداَهَّـشلٱِتوُباَتَىلَعَءاَطِغ ِ
ملٱُعَضَتَو٣٥.ِساَدْقَألٱِسْدُق

حلٱَجِراَخَةَدِئاَْ
ْ
ملٱَو،ِباَجِ

َةَراَنَْ
ملٱَلِباَقُم

ملٱِبِناَجَىلَعِةَدِئاَْ
َجتَو.ِنَمْيَّـتلٱَوْحَنِنَكْسَْ

ْ
ُلَع

ملٱ
.»ِلاَمِّـشلٱِبِناَجَىلَعَةَدِئاَْ

٤٠:٢٢ص٩:٥نييناربعو٤٠:٢٠و٢٥:٢١ص
٤٠:٢٤ص٩:٢نييناربعو

توباتلاسادقألاسدقوأسدقألانكسملاثاثأناك
باجحلاءاروةداهشلايحولنمتوباتلايفاموءاطغلاو
يلامشلارادجلادنعهوجولازبخةدئامسدقلاثاثأو
بهذلاحبذمويبونجلارادجلادنعاههاجتةيبهذلاةرانملاو
٣٠:٦ص(باجحلاجراخامهنيبروخبلاحبذموهيذلا
.)٤٠:٢٩و

٣٧و٣٦علخدملاىلعقلعام)٧(

ِملًافْجَسُعَنْصَتَو«٣٦
َ

خلٱِلَخْد
ْ

ِينوُجْناَمْسَأْنِمِةَمَْي
ٍّ

.»ِزاَّـرَّـطلٱَةَعْنَصٍمُوْربَمٍصوُبَوٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو
٣٦:٣٧ص

رحلاعنملهفجسوألخدملاباجحىلإةرورضلاتناك
جيسنلانمباجحلااذهناكو.قرشلاىلإناكهنألءوضلاو
نأةميخلافصونمركُذاممرهظيو.هديبلخادلاهعفري
.ًامدق٢٢ىلعديزيناكهلوط

اَهيِّـشَغُتَوٍطْنَسْنِمٍةَدِمْعَأَةَسَْمخِفْجَّـسلِلُعَنْصَتَو«٣٧
َهلُكِبْسَتَو.ٍبَهَذْنِماَهُزَزُر.ٍبَهَذِب

َ
ْنِمَدِعاَوَقَسَْمخا

.»ٍساَحُن
٣٦:٣٨ص

وهوةميخلامئاعدنماهنمدحاوخلاٍةَدِمْعَأَةَسَْمخ
يزناربلاانهساحنلاوفجسلاقيلعتلززرلاو.طسوألا
.)٢٥:٣صريسفترظنا(رمسألاساحنلا

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

٨ىلإ١عةقرحملاحبذم

ملٱُعَنْصَتَو«١
،ٍعُرْذَأُسَْمخُهُلوُط،ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمَحَبْذَْ

ملٱُنوُكَيًاعَّـبَرُم.ٍعُرْذَأُسَْمخُهُضْرَعَو
ُثَالَثُهُعاَفِتْرٱَو.ُحَبْذَْ

.»ٍعُرْذَأ
٤٣:١٣لايقزحو٣٨:١ص

ةدابعلانإسدقلايفحبذملااذهنوكلديَحَبْذَْملٱُعَنْصَت
٢٨-٨:٢٥و٣-٥:١صرظنا(ةفورعمنكتملةحيبذالب
.)خلا٢٦-٢٠:٢٤و١٨:١٢و١٢:٢٧و

فانماذهنأرظنلالوأيفرهظيِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِم
حبذملاعنصُيناانهليقهنأل)٢٥و٢٠:٢٤ص(يفهلوقل
ةراجحوأبارتنمىنبُينأكانهليقوطنسلابشخنم
باوصلاوهامبدوهيلاورسفمةافانملاعفدو.ةتوحنمريغ
ناكطنسلابشخنإوبارتنمناكحبذملانأوهوهنيع
بشخوبارتلانميقيقحلاحبذملافًابارتألميًاغرافًاحبذم
يفًابارتهنوألميوةيربلايفهنولمحياوناك.هبلاقطنسلا
ىشغمطنسلابشخناكو.ًاحبذمنوكيفاهيفمهلزانم
امكلذلكحضويو.مهريسافتيفنودموهامكزنربلاب
.ةنماثلاةيآلااميسالوتايآلانمةيألاهذهدعب

امإوةعبرمامإةميدقلاممألاحباذمتناكًاعَّـبَرُم
نمنيمدقألادنعنادعُيةرئادلاوعبرملاناكو.ةريدتسم
نيرهنلانيباميفدريلرتسملافشتكاو.ةلماكلالاكشألا
ًابلاغدوهيلاناكو.ةرئادهالعأناكنكلوًاثلثمًاحبذم
ةينحنملاطوطخلابةطاحملالاكشألامهثاثأومهتينبأيفنولزتعي
ةينحنملادودحلاتاوذعنصنوككلذةلعنأرهاظلاو
.ةميقتسملادودحلاتاوذعنصنمبعصأ

بعصلكلذنمىلعأناكولهنألٍعُرْذَأُثَالَثُهُعاَفِتْرٱ
ىلعلاكشألالامكةمألاروصتلمحلوهيلعةحيبذلابيترت

هلوطنمًالكنألعرذأسمخهولعناكفًابعكمهعنص
.كلذكهضرعو

.ُهُنوُرُقُنوُكَتُهْنِم.ِعَبْرَألٱُهاَياَوَزَىلَعُهَنوُرُقُعَنْصَتَو«٢
.»ٍساَحُنِبِهيِّـشَغُتَو
١٦:٣٨ددع

الوةصاخدوهيلادنعحبذمللنورقلاعنصناكُهَنوُرُق
ةميدقلاممألاحباذمنوكتنأبلغ«مهضعبلوقلةربع

يفةنيزلافونصنمدعُتنورقلاكلتتناكو.»نورقتاوذ
ةلزنمبتناكاهنألحبذمللةيرورضتربُتعامثرمألالوأ
نوبنذملاناكو.)١١٨:٢٧رومزم(اهبةحيبذلاطبرُتداتوأ
اهيلععضويناكو.)٢:٢٨و١:٥٠كولم١(اهبنوكسمتي
:٩و٨:١٥نييوالو٢٩:١٢ص(رافغتساللمثإلاةحيبذمد
.)خلا٩

البةدحاوةعطقحبذملابةلصتميأُهُنوُرُقُنوُكَتُهْنِم
.)٢٥:١٩صاذهبلباق(ريماسموأءارغبلصووألصاف

رمدقورمسألاساحنلاوهوزنرببيأٍساَحُنِبِهيِّـشَغُت
ناكو.يندعمبىشغمةميخلابشخلكناك.رركتو
.قارتحالانمبشخلاعنملًايرورضيندعملاءاشغلا

ُهَلِشاَنَمَوُهَنِكاَرَمَوُهَشوُفُرَوِهِداَمَرِعْفَرِلُهَروُدُقُعَنْصَتَو«٣
.»ٍساَحُنْنِماَهُعَنْصَتِهِتَيِنآَعيَِمج.ُهَرِماََجمَو

عضوتةحيبذلاتالضفودامرلاناكِهِداَمَرِعْفَرِلُهَروُدُق
هدحودامرلاباهنعربعوحبذملانعاهلقنلرودقلاهذهيف
.ربكألاءزجلاهنأل

.رودقلاىلإدامرلااهبعفرُييتلاتاودألاُهَشوُفُر
)٢٤:١٦ص(حئابذلاءامداهيفذخوييتلاهتينآُهَنِكاَرَم
.حبذملالفسأىلإاهنمبصتتناكو

مدختسُتتناكبعُشثالثاهنملكلتاودأُهَلِشاَنَم
يفاهنولمعتسيةنهكلاناكوحبذملاىلعةحيبذلاعطقبيترتل
.)٢:١٣ليئومص١(ةمدخلارومأنمكلذريغ

حّجرملاو.ريخبتللرمجلااهيفعضوييتلاةينآلاُهَرِماََجم
ىلإساحنلاحبذمنمرمجلااهبلمُحيناكيتلايهاهنأ
.)١٦:١٢نييوال(روخبلاحبذم

ُعَنْصَتَو.ٍساَحُنْنِمِةَكَبَّـشلٱَةَعْنَصًةَكاَّـبُشُهَلُعَنْصَتَو«٤
طَأِةَعَبْرَأَىلَعٍساَحُنْنِمٍتاَقَلَحَعَبْرَأِةَكَبَّـشلٱَىلَع

ْ
.»ِهِفاَر

دنععنصُتتناكوةكبشلاكةعونصملاةعطقلا(ًةَكاَّـبُش
نمتعنُصانهوةئيهىلعدلجلاطويخيأدقلانمبرعلا
نمةكابشلاهذهعضومبحّرصيملو.)ساحنلالابح

نمحبذملابطيحتتناكاهنأاهيفيتلالاوقألانمو.حبذملا
.ةنهكلالجرأنمحبذملابناوجيقتلهلفسأىلإهفصن
يقتنأاهنمةياغلانأوحبذملاىلعأبطيحتتناكاهنأاهنمو
ءيشقيقحتىلإقيرطالو.طوقسلانمةحيبذلاعطقضعب
.)٥عرظنا(نظلاىوسانلامفلاوقألاكلتنم

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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ناكٍساَحُنْنِمٍتاَقَلَحَعَبْرَأِةَكَبَّـشلٱَىلَعُعَنْصَتَو
ةنهكلانأيفهوجولازبخةدئاموتوباتلاكساحنلاحبذم
كلذناكفرخآىلإناكمنملاقتنالايفهنولمحياوناك
.)٢٦و٢٥:١٢ص(امهلثمتاقلحهلنوكينأىضتقم
نوكتنأىضتقافةكبشلاكلتبًالصتمحبذملابلاقناكو

.هلثمةيوقةبلص

َجتَو«٥
ْ

َحتاَهُلَع
ْ

ملٱِبِجاَحَت
ُنوُكَتَو.ُلَفْسَأْنِمِحَبْذَْ

ملٱِفْصِنَىلِإُةَكَبَّـشلٱ
.ِ»حَبْذَْ

َحت
ْ

عضومىلإةيفخةراشإاذهيفِحَبْذَْملٱِبِجاَحَت
لاثمناكوأهالعأبًاطيحمناكحبذملابجاحنإفةكبشلا
.هفصنىلإهبطيحتهلةقطنم

لِلِنْيَوَصَعُعَنْصَتَو٦«٦،٧
ْ

ِبَشَخْنِمِنْيَوَصَعِ،حَبْذَم
يفُهاَوَصَعُلَخْدُتَو٧.ٍساَحُنِباَمِهيِّـشَغُتَوِطْنَّـسلٱ حلٱِ

ْ
.ِتاَقََل

لٱُنوُكَتَف
ْ

ملٱِيَبِناَجَىلَعِناَوَصَع
.»ُلَمُْحياَمَنيِحِحَبْذَْ

.)٧و٤ع(عبرألاتاقلحلايفنالخدتِنْيَوَصَع

لَأْنِمُهُعَنْصَتًافَّـوَُجم«٨
ْ

يفَكَلَرِهْظُأاَمَك.ٍحاَو جلٱِ
ْ

ِلََب
.»ُهَنوُعَنْصَياَذَكٰه

٢٦:٣٠و٢٥:٤٠ص

.)١عريسفترظنا(ٍحاَوْلَأْنِمُهُعَنْصَتًافَّـوَُجم
١٨ىلإ٩عةميخلاراد

هنيبلصفيسدقمروسبةطاحمًابيرقتلكايهلالكتناك
ًارهاظًاماتًازييمتةينيدلاهتفصزيميوملاعلالهأةماعنيبو
ناكو.نويرصملاهداتعااممروسلااذهلثمناكو.نيعلكل
هلوطدودحةعبرأاذيأًاليطتسمنوكينأمهدنعبلغي
تناكو.هبناوجدحأنمدحاولخدمهلوهضرعنمربكأ
نأمهيلعًابعصناكهنألًافوقسمسدقلاوةفوشكمرادلا
نمناكف.فوقسمعضوميفاهنوقرحيومئاهبلااوحبذي
ةميخلاجراخ)٨-١ع(روكذملاحبذملانوكينأةرورضلا
.ركذُيسامكاهمادقهعضومناكف

ملٱَراَدُعَنْصَتَو«٩
جلٱِةَهِجَىلِإ.ِنَكْسَْ

ْ
ِنَمْيَّـتلٱَوْحَنِبوَُن

جلٱَىلِإًالوُطٍعاَرِذُةَئِمٍمُوْربَمٍصوُبْنِمٌراَتْسَأِراَّـدلِل
ْ
ِةَهِ

لٱ
ْ

.»ِةَدِحاَو
٣٨:٩ص

رظنا(نيميلاوأةنميملايأةنميتلاةيناربعلايفوِبوُنَْجلٱ
.)٢٦:١٨صريسفت

رهاظلاوعولقيأ.ةينيعبسلاةمجرتلايفورتسعمجٌراَتْسَأ
لالختاوذتناكةيصوبلاتاجوسنملانشخنمروتساهنأ
لكلةحوتفمرادلاتناكورادلايفنَماهنمىرُي
.)خلا١:٣نييوال(نييليئارسإلا

الىوقةدعنمةَمربملاناتكلاطويخيأٍموُْربَمٍصوُب
.يقنلاقيقرلاناتكلانم

.ٍساَحُنْنِمَنوُْرشِعاَهُدِعاَوَقَو،َنوُْرشِعاَُهتَدِمْعَأَو«١٠
.»ٍةَّـضِفْنِماَُهناَبْضُقَوِةَدِمْعَألٱُزَزُر

اذهٍساَحُنْنِمَنوُْرشِعاَهُدِعاَوَقَو،َنوُْرشِعاَُهتَدِمْعَأ
رادلاةدمعأنأمهضعبلوقلطبي)٣٨:١٠ص(يفامو
.ةيندعمةدامبىشغمريغبشخنمتناك

دُمُعلاتناكامل.)٢٦:٢٧صاذهبلباق(ِةَدِمْعَألٱُزَزُر
.اهيلعراتسألاكسملاهيفززرلاتناكراتسألاقيلعتل

اهيلعيتلادُمُعلانيبلصتنابضقلاتناكاَُهناَبْضُق
.روتسلا

يفِلاَمِّـشلٱِةَهِجَىلِإَكِلٰذَكَو١١«١١،١٢ ُةَئِمٌراَتْسَأِلوُّطلٱِ
ْنِم،َنوُْرشِعاَهُدِعاَوَقَوَنوُْرشِعاَُهتَدِمْعَأَو.ًالوُطٍعاَرِذ
يفَو١٢.ٍةَّـضِفْنِماَُهناَبْضُقَوِةَدِمْعَألٱُزَزُر.ٍساَحُن ِضْرَعِ
لٱِةَهِجَىلِإِراَّـدلٱ

ْ
،ٌةََرشَعاَُهتَدِمْعَأ.ًاعاَرِذَنوُسَْمخٌراَتْسَأِبْرَغ

.»ٌَرشَعاَهُدِعاَوَقَو

ناكو.بونجلللباقملارادلابناجِلاَمِّـشلٱِةَهِج
ضتقيملفًاعارذنيسمخيألوطلافصنيبرغلابناجلا
.دعاوقلاودُمُعلافصنىوس

َنوُسَْمخِقوُُّرشلٱَوْحَنِقَّْـرشلٱِةَهِجَىلِإِراَّـدلٱُضْرَعَو«١٣
.»ًاعاَرِذ

ةهجىلإلكيهلاوةميخلانملكةهجاوتناكِقَّْـرشلٱ
.ةفاكنييقرشلادنعملاعلاةهجاوربتعُيناكهنألقرشلا
سمشلاقورشداقتعالااذهىلعمهلمحيذلانأحّجرملاو

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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اذهنيبو.ًاريثكىأرملااذهبنوجهتبيءامدقلاناكوهنم
.ديعبقرفسمشلاةدابعورابتعالا

لِلِراَتْسَألٱَنِمًاعاَرِذَةََرشَعَسَْمخَو١٤«١٤،١٥
ْ

ِبِناَج
لٱ
ْ

لِلَو١٥.ٌثَالَثاَهُدِعاَوَقَوٌةَثَالَثاَُهتَدِمْعَأ.ِدِحاَو
ْ

ِيناَّـثلٱِبِناَج
اَهُدِعاَوَقَوٌةَثَالَثاَُهتَدِمْعَأ.ِراَتْسَألٱَنِمًاعاَرِذَةََرشَعَسَْمخ
.»ٌثَالَث

بناوجلاىلعراتسألاتناكِدِحاَوْلٱِبِناَجْلِلِراَتْسَألٱ
الولالخاهنيبنكيمليلامشلاويبرغلاويبونجلاةثالثلا
بناجلاريغيفلخدمنمرادللنكيملف.لخدم
لخدملانيمسقناككلانهراتسلانأيفبيرالو.يقرشلا
ةعبرأىلعناكهنكلو)٢٦:٣٦ص(بناجلاطسويفامهنيب
هلدسوهعفرهبنكميعضوىلعناكو.ةسمخالةدمعأ
لكيهيتلانيسمخلانمًاعارذنيرشعلغشيناكو
راتسلايبناجنمبناجلكنمىقبيناكفرادلاضرع
ىلعيتلاراتسألاكراتسأبىطغتتناكًاعارذةرشعسمخ
ةدمعأةثالثنيقابلانملكلناكو.ةثالثلارادلابناوج
.ةرشعةيقرشلاةهجلايفيتلاةدمعألافهراتسألمحت

ِينوُجْناَمْسَأْنِمًاعاَرِذَنوُْرشِعٌفْجَسِراَّـدلٱِباَبِلَو«١٦
ٍّ

،ٌةَعَبْرَأُهُتَدِمْعَأ.ِزاَّـرَّـطلٱَةَعْنَصٍمُوْربَمٍصوُبَوٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو
.»ٌعَبْرَأاَهُدِعاَوَقَو

.لخدملايأِراَّـدلٱِباَبِل
ةملكلايهفجسبةمجرتملاةيناربعلاةملكلاٌفْجَس

.)٢٦صنم٣٧و٣٦ع(يفاهنيع

اَهُزَزُر.ٍةَّـضِفْنِمٌناَبْضُقاَهْيَلاَوَحِراَّـدلٱِةَدِمْعَأِّـلُكِل«١٧
.»ٍساَحُنْنِماَهُدِعاَوَقَو،ٍةَّـضِفْنِم

.)١٠عريسفترظنا(ٍةَّـضِفْنِمٌناَبْضُق

،َنوُسْمَخَفَنوُسَْمخاَهُضْرَعَو،ٍعاَرِذُةَئِمِراَّـدلٱُلوُط«١٨
ْنِماَهُدِعاَوَقَو،ٍمُوْربَمٍصوُبْنِمٍعُرْذَأُسَْمخاَهُعاَفِتْرٱَو
.»ٍساَحُن

.)٩ع(اذهبلباقٍعاَرِذُةَئِمِراَّـدلٱُلوُط
.)١٢ع(َنوُسَْمخاَهُضْرَع
اممو.هيلإرشُيملوًالبقاذهركذُيملٍعُرْذَأُسَْمخاَهُعاَفِتْرٱ

رادلاوةميخللسايقملكنأانهةظحالملاقحتسي
بورضملخادلاباجحلاوثاثألاادعاماهتاقلعتمو
.ةسمخ

١٩عداتوألاوةينآلا

ملٱِيناَوَأُعيَِمج«١٩
يفِنَكْسَْ ِهِداَتْوَأُعيَِمجَوِهِتَمْدِخِّـلُكِ

.»ٍساَحُنْنِمِراَّـدلٱِداَتْوَأُعيَِمجَو

تايندعملانيمثنمنكتمليتلاِنَكْسَْملٱِيناَوَأُعيَِمج
طيلخلااذهناكورمسألاساحنلانمتناك)٢٥:٣٨ص(
تاودألانماهريغوةينآلاكلتهنمنوكتنألحلصييندعملا

٤٥-٧:١٥كولم١(هنيعميظعلاناميلسلكيهيف
.)١٤و٢٥:١٣كولم٢و

بتاكلانألركذاهلقبسيملداتوألاهذهِهِداَتْوَأُعيَِمج
البنوكيالنكسملاكلذلثمنإسانلاةفرعمىلعدمتعا
.داتوأ

لخادتناكداتوألاهذهنأرهاظلاِراَّـدلٱِداَتْوَأُعيَِمج
بانطألادشواهعضاوميفةدمعألاظفحلاهجراخورادلا
.اهب

٢١و٢٠عجرسلاتيز

ٍنوُتْيَزَتْيَزَكْيَلِإاوُمِّـدَقُيْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبُرُمْأَتَتْنَأَو«٢٠
.»ًامِئاَدِجُُّرسلٱِداَعْصِإلِءْوَّـضلِلًاّيِقَنٍضوُضْرَم
٢٤:٢نييوال

.)٦و٢٥:٢ص(يفكلذركُذٍنوُتْيَزَتْيَز...ُرُمْأَت
ًايقننوكيلضرلابنوتيزلانمتيزلانوجرختسياوناكو
نألنحطلابجرخييذلاتيزلاكاليشاوغلانمًاصلاخ
.ناردألانمولخيالكلذ

لاق.عاطقناالبةليللكًامِئاَدِجُُّرسلٱِداَعْصِإل
الوًاراهنالوًاليلالأفطتالةثالثجرسلانمناكسوفيسوي

ًاراهنةميخلالخديناكهنإفكلذتبثيباتكلايفءيش
:٢٦ص(باتكلانمناكيذلافجسلانمٍفاكءوض
امأو.حازُينكيملفجسلاكلذناانضرفاذإاذه)٣٦

لقعلاةلالدقوفلاقملاحيرصبتركُذفًاليلجرسلاةءاضإ
.)٣:٣ليئومص١(ًاحابصأفطتتناكو)٣٠:٨ص(

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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يف«٢١ حلٱَجِراَخِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
ْ
َماَمَأيِذَّـلٱِباَجِ

ملٱَنِمُهوُنَبَوُنوُراَهاَهُبِّـتَرُيِةَداَهَّـشلٱ
َماَمَأِحاَبَّـصلٱَىلِإِءاَسَْ

يفًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف.ِّـبَّـرلٱ .»َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمْمِِهلاَيْجَأِ
مايأ٢و٣:٣ليئومص١و٨و٣٠:٧ص٣٣و٢٦:٣١ص
١٦:٣٤و٣:١٧نييوالو٢٨و٢٩:٩و٢٨:٤٣ص١٣:١١
٣٠:٢٥ليئومص١و١٩:٢و١٨:٢٣ددعو٢٤:٩و

هللاناكيذلايضرألاناكملايأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
.)٢٥:٢٢صرظنا(بعشلاسيئربهيفعمتجي

رظنا(ةداهشلااحولهيفيذلاتوباتلاهاجتِةَداَهَّـشلٱَماَمَأ
.)١٦:٣٤صريسفت

حاحصألايفتونهكلاهلسنونوراهةيلوتُهوُنَبَوُنوُراَه
.يلاتلا

.)٢٠عريسفترظنا(ِحاَبَّـصلٱَىلِإِءاَسَْملٱَنِم

َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

تونهكللهئانبأونوراهنييعت
ةمدخلاهوجوىلإداشرإلاو

يِنَبِْنيَبْنِمُهَعَمِهيِنَبَوَكاَخَأَنوُراَهَكْيَلِإْبِّـرَقَو«١
يِنَبَراَماَثيِإَوَراَزاَعِلَأَوُهيِبَأَوَباَداَنَنوُراَه.ِيلَنَهْكَيِلَليِئاَْرسِإ
.»َنوُراَه
٥:٤نييناربعو١٨:٧ددع

نعةباينلابًادرفنمىسومناكَكاَخَأَنوُراَهَكْيَلِإْبِّـرَق
عمناكو.هللاعمبعشلانعةباينلابوبعشلاعمهللا

ةباينللدرفناانهورصمنمجورخلاذنمنهاكلاوهكلذ
ناكًانهاكنوراهرايتخالعلو.ةنهكهينبونوراهلعجو
لعجينأبهللاّرسُف)٧:٧ص(ًانسىسومنمربكأهنأل
.مهنمعفرأيقبىسومنكلوهلسنلوهلتونهكلا

تلمكنأدعبالإنيهكتلايفنوراهذخأيملِيلَنَهْكَيِل
نمنماثلاحاحصألايفًانهاكنوراهنييعتركُذو.ةميخلا
كلذيلياميفةينهاكلاهلامعألوأتركُذو.نييواللارفس

.)٢٢-٩:٨نييوال(حاحصألا
:١٤و٦:٢٣ص(نوراهءابنأربكأامهَوُهيِبَأَوَباَداَن

١(.
لسنيفهرارمتساىلعتونهكلاناكَراَماَثيِإَوَراَزاَعِلَأ
نوراهتامنيحمظعألانهاكلارازاعلاناكو.نيذه
يفمظعألاربحلاناكوساحنفهنباهفلخو.)٢٠:٢٨ددع(
.)٢٠:٢٨ةاضق(هدعبو)٢٢:١٣عوشي(عوشيرصع

ملرومأليلاعمهنموراماثيإلآيفتونهكلاراصًاريخأو
.ملعُت

ِهلًةَسَّـدَقُمًاباَيِثْعَنْصٱَو«٢
َ

لِلَكيِخَأَنوُرا
ْ

لٱَوِدْجَم
ْ
.»ِءاَهَب

٣٠و٩ىلإ٨:٧نييوالو٣٩:١و٣١:١٠و٢٩و٢٩:٥ص
٢٨و٢٠:٢٦ددعو

ًاسدقمهللاةمدخبقلعتياملكدعيناكًةَسَّـدَقُمًاباَيِث
تناكو.سدقملاباتكلانمرخُأنكامأنمكلذملعُيامك
يفةمدخلابايثاهنألًاصوصخةسدقمبايثلاهذه
ةزاتمملكيهلايفنييرصملاةنهكبايثتناكو.سادقألا
يفزاتمتةنهكولكايهنمةمألختملهنأحّجرملاو.ًاضيأ
ةقلعتملاتازايتمالانأيفبيرالو.اهريغنعرومألاضعب
هللاهنلعأاممتناكةدابعلاتاقلعتمرئاسونييناربعلاةنهكب
رئاسومظعألاربحلابايثكلذنموءانيسروطيفىسومل
.ةنهكلا

دارأ.ةميظعةوقنيتملكلانيتاهيفِءاَهَبْلٱَوِدْجَمْلِل
نيدجمماونوكينألوألانيرمألةقايللاوومسلاةنهكللهللا
اوربتعيفمهوربتعيلبعشلانويعيفةيلاعةلزنميوذو
نكسملايفةدابعلالعجينأيناثلاو.ًاريثكهللامهتمدخ

ىلعءاهبلاونسحلانوكيفلامجلانمةياغىلعسدقملا
ريصيو.اهيفهللانومدخينيذلاوةميخلانيبةبسانمريخ
بحيهللانأىلعانلدياذهو.ميظعنأشهسدقيفةمدخلل
يفسيلليقىتح(ًانسحءيشلكقلخاذهلوءاهبلا
.)ناكاممنسحأناكمإلا

لَكُتَو«٣
ِّـ

لٱِءاَمَكُحَعيَِمجُم
ْ

ألَمَنيِذَّـلٱِبوُلُق
ْ

َحوُرْمُُهت
.»ِيلَنَهْكَيِلِهِسيِدْقَتِلَنوُراَهَباَيِثاوُعَنْصَيْنَأٍةَمْكِح

٣٥:٣١و٣١:٣ص٣٦:١و٣١:٦ص

بابرأانهبولقلاءامكحبدارُيخلاِبوُلُقْلٱِءاَمَكُح
ةسدقملابايثلاعنصماكحأىلعمهردقتيتلاةصاخلاةفرعملا
ضعبنظامبر.اهرومأنمهبهللارمأامقفوىلع
نأبجينكلهيلإاياربلابرتفتليالاممكلذنأنيثدحملا
:ةيتألارومألاركذن
.ةفرعملكردصمهللانإ.١
.هبقيليالاموقيليامملعيهدحووههنإ.٢
ذإهيلإتافتلالاهللاابقيليالاممسيلةنهكلابايثنإ.٣

باتكلااهبىنتعااملالإوءايشألاتارقتحمنمتسيل
ذنمًاقلطمبايثلابىنتعاهللانإلبدحلااذهىلإ
٤١:٤٢و٣٧:٣و٣:٢١نيوكت(لوألاناسنإلارصع
.)خلا١٥:٣٨ددعو١٦:٤و٩-٨:٧نييوالو

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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نوكينأيضتقي»ءاهبلاودجملل«نوكتيتلابايثلاو
ىلإانهةمكحلاتبسُنونيرهامءامكحاهوعناص

زكرمبلقلانأنوربتعياوناكنييناربعلانألبلقلا
امكتالاعفنالاناكمهنأبنورعشياوناكمهنألةفرعملا
.ةعاسلاهذهىلإممألارئاسدنعواندنعدوهعملاوه
اهريغوةعانصلايفماكحإوةفرعموملعلكنأىلع
.هللابهاومنم

،ٌءاَدِرَو،ٌةَرْدُص:اََهنوُعَنْصَييِتَّـلٱُباَيِّـثلٱَيِهِهِذٰهَو«٤
ًاباَيِثَنوُعَنْصَيَف.ٌةَقَطْنِمَو،ٌةَماَمِعَو،ٌمَّـرَُخمٌصيِمَقَو،ٌةَّـبُجَو
ِهلًةَسَّـدَقُم

َ
.»ِيلَنَهْكَيِلِهيِنَبِلَوَكيِخَأَنوُرا

٣٩ع٣١ع٦ع١٥ع

ًالوأمظعألاربحلليتلاتايثلاتركُذُباَيِّـثلٱَيِهِهِذٰهَو
٤عرظنا(نيثالثلاوةسداسلاةيآلايفناقتإلكبتفصُوو
-١٣(ةردصلافصويفىمظعلاةيانعلاتلذُبو.)٣٩-

بوثلااهرثأىلعركذواهاوساملكلبقانهتركذو)٣٠
ةردصلاتناكةريصقةبجوهودوفألابفورعملاصاخلا
بوثءادرلااذهتحتناكو.)١٢-٦ع(يففصُوواهقوف
يففصُوو)دوفألابوثيأ(ءادرلاةبجىمسيقرزأليوط
هسأرىلعسبليىلعألانهاكلاناكو.)٣٥-٣١ع(
بوثلاتحتسبليو.)٣٨-٣٦ع(يفتركُذةمامع
نمليوارسو)٣٩ع(ةقطنملاهيلعدشيناتكنمًاصيمق
نيلجرلاسوبلمنمًائيشركذيملو.)٤٣و٤٢ع(ناتك
.ةداتعملالاعنلانمنيلعنناكهنأحّجرملاو

ِينوُجْناَمْسَألٱَوَبَهَّـذلٱَنوُذُخْأَيْمُهَو«٥
َّـ

َناَوُجْرُألٱَو
لٱَو
ْ

لٱَوَزِمْرِق
ْ
.»َصوُب

ِينوُجْناَمْسَألٱَوَبَهَّـذلٱ
َّـ

)١٣ع(بلقلاءامكحناك
بهذلانمهيلإنوجاتحيامىسومنمنوذخأي
نيتاهنإانههيلإتافتلالابجياممو.خلاينوجنامسألاو
هفوجسولكيهلاباجحاهنمعنُصيتلاداوملانمنيتداملا
٩ع(ةميركلاةراجحلاانهديزنكل)٣٦و٣١و٢٦:١ص(
.)٢١-١٧و

١٢ىلإ٦ع)دوفألاوأ(ءادرلا
)٤عريسفت(ةريصقةبجناك)دوفألاوأ(ءادرلانإانلق
ةرخؤمىرخألاوةمدقمامهادحإنيتعطقنمًاعونصمناكو
هلونيوقحلاىلإنالصيو)٧ع(نيفتكلاىلعامهالكلصتيو

ةبيجعلاءادرلاةقطنمبفرعُيو)٨ع(عنصلايفهلثمرانز
نيفتكلانملكىلعناكو.)تامجرتلاضعبيفامىلع(
لكىلعو)١١ىلإ٩ع(بهذلاهبطيحيعزجلانمرجح
.طابسألاءامسأنمءامسأةتسنيرجحلانم

ِينوُجْناَمْسَأَوٍبَهَذْنِمَءاَدِّـرلٱَنوُعَنْصَيَف«٦
ٍّ

ٍناَوُجْرُأَو
.»ٍقِذاَحٍكِئاَحَةَعْنَصٍمُوْربَمٍصوُبَوٍزِمْرِقَو

:٣٦و١٥عو٣١و٢٦:١ص٣٩:٢صو٤عو٢٥:٧ص
٨و٣٩:٣و٣٥و٨

.)٢٦:١صريسفترظنا(رهاميأٍقِذاَحٍكِئاَح

يفِنَالوُصْوَمِناَفِتَكُهَلُنوُكَي«٧ .»َلِصَّـتَيِلِهْيَفَرَطِ

.لصفلاةمدقمرظنا

ْنِم.ِهِتَعْنَصَكُهْنِمُنوُكَيِهْيَلَعيِذَّـلٱِهِّـدَشُراَّـنُزَو«٨
ِينوُجْناَمْسَأَوٍبَهَذ

ٍّ
.»ٍمُوْربَمٍصوُبَوٍزِمْرِقَو

٢٩:٥ص

رانزلابانهةمجرتملاةيناربعلاةملكلاةمجرتيففلُتخاُراَّـنُز
يهةيبرعلاةمجرتلافحّجرملاوهوةقطنملابسوفيسوياهمجرتو
تاذتناكةقطنملاكلتنأسوفيسويدازو.اهيلعلوعملا
.بهذلااهجيسنطلاخيةريثكناولأ

ةلصتمعطقالةدحاوةعطقةجوسنميأِهِتَعْنَصَكُهْنِم
.ةطايخلاب

يِنَبَءاَمْسَأاَمِهْيَلَعُشُقْنَتَوٍعْزَجْيَرَجَحُذُخْأَتَو«٩
.»َليِئاَْرسِإ

يففالتخالاوعزجلاىلعمالكلاّرم(ٍعْزَجْيَرَجَح
ناكمهضعبلاق.)هيلإعجراف٢٥:٧ص(يفهتيناربعةمجرت
ءارمحوءاضيبوءادوستاقبطثالثنمروكذملاعزجلارجح
رصميفسانلاهفرعويدوهيلاخرؤملاسوفيسويكلذركذو
.متاوخلاهنماوذختاوميدقدهعذنماهريغو

سانلاناكَليِئاَْرسِإيِنَبَءاَمْسَأاَمِهْيَلَعُشُقْنَت
ةميدقلاروصعلايفةميركلاةراجحلاىلعشقنلانومكحي
متاوخاودهاشو.ةينادلكلاوةيرصملاتايداعلانمرهظيامك
اوناكنيذلانييروشألاكولممتاوخمتاوخلاكلتنمو.هنم
ةيناثلاةلودلاكولممتاوخو.ةنس٢٠٠٠وحنبداليملالبق

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ىلعشوقنلااودهاشدقو.ةميدقلارصملودنمةرشع
ىلعشقنلاودرمزلاوتوقايلاوساملاكةراجحلابلصأ
ءامسألاو.ةراجحلاكلتىلعشقنلانملهسأعزجلا
نمصخشلكمساالطابسألاءامسأيهانهةروكذملا
لاقاذكوةهيدبلاوأةرورضلابدوهيلابعشيأليئارسإينب
.)١٠ع(رشعانثااهنأكلذحضويوسوفيسوي

حلٱَىلَعْمِهِئاَمْسَأْنِمًةَّـتِس«١٠
ْ

لٱِرََج
ْ

َءاَمْسَأَو،ِدِحاَو
لٱِةَّـتِّـسلٱ

ْ
حلٱَىلَعَنيِقاَب

ْ
.»ْمِهِديِلاَوَمَبَسَحِيناَّـثلٱِرََج

هنإامأويوالمساكرُتهنأامأَنيِقاَبْلٱِةَّـتِّـسلٱَءاَمْسَأ
.ىسنموميارفإلدبفسويمساعضُو

ةنسيأمهنانسأبيترتىلعيأْمِهِديِلاَوَمَبَسَح
.مهنملكداليم

حلٱِشاَّـقَنَةَعْنَص«١١
ْ
خلٱَشْقَنِةَراَجِ

ْ
حلٱُشُقْنَتِمِتَا

ْ
ِنْيَرََج

ْنِمِْنيَقْوَطِبِْنيَطاَُحم.َليِئاَْرسِإيِنَبِءاَمْسَأِبَسَحَىلَع
.»اَمُهُعَنْصَتٍبَهَذ

متاوخلاتركُذ.)٣٩عريسفتاذهبلباق(ِمِتاَْخلٱَشْقَن
تناكو.)٤١:٤٢و٢٥و٣٨:١٨نيوكت(نيوكتلارفسيف
نيينادلكلامتاوختناكاذكوةيناوطسأنييرصملامتاوخ
.اهبنورزتيلابحبًابلاغاهنوطبرياوناكو

نيتقلحكاناكونيراطإيأٍبَهَذْنِمِْنيَقْوَطِبِْنيَطاَُحم
.نييرصملادنعفولأملاوهاذهناكونيتحوتفم

حلٱُعَضَتَو«١٢
ْ

ٍراَكْذِتْيَرَجَحِءاَدِّـرلٱِيَفِتَكَىلَعِنْيَرََج
َىلَعِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُهَءاَمْسَأُنوُراَهُلِمْحَيَف.َليِئاَْرسِإيِنَبِل
.»ِراَكْذِّـتلِلِهْيَفِتَك
٦:١٤ايركزو٤:٧عوشيو٢٩ع٣٩:٧صو٣٨و٣٠ع

ءانبألالنييليئارسإللياَليِئاَْرسِإيِنَبِلٍراَكْذِتْيَرَجَح
هللاراكذتلاكلذناكو.قبسامكرشعينثالابوقعي
امهبنوركذيومهلهدهعامهبهللاركذيفنييليئارسإللو
ينبلكامهبلثميمظعألانهاكلاناكو.مهيلإهللاناسحإ
يلصيومهركذيلسادقألاسدقىلإلخدينيحليئارسإ
نيرمأبمهلثمينهاكلاناكو.مهلةرفغملابلطيومهلجأنم
.ةردصلاةراجحونيروكذملانيرجحلا

٣٠ىلإ١٣عةردصلا
لكنمبجعأونمثأتناكونأشتاذةردصلاتناك

.ةميظعرارسأتاذذئمويتناكومظعألاربحلابايث
يفوةميركلاةراجحلاوبهذلابجراخلاةعصرمتناكو
)٣٠ع(ميمتلاوميروألاامهوًادجنانيمثنائيشاهلخاد
مظعألاربحللنلعُتوةيهلإلاةدارإلافرعُتتناكامهبنيذللا
ةعبرمءادرلاةدامنمةردصلاتناكو.بعشللهتطساوبو
ةثالثيا(دقععستوحناهبناوجنملكفارطألاةينثم
بهذلايفةعصرمًاميركًارجحرشعانثااهيلع)مدقعابرأ
ةراجحلاهذهنأحّجرملاو.)٢١-١٧و١٥ع(ًافوفصةبترم
اهالعأيفرطىلعناكو.ةردصلارهاظمظعملغشتتناك
ءادرلاىلعأيفنيفرطىلإلسالسبامهبقثوتبهذاتقلح
-٢٢و١٤و١٣ع(كلذكاهلفسأيفرطىلعناكو)دوفألاوأ(

٢٨(.

.»ٍبَهَذْنِمِْنيَقْوَطُعَنْصَتَو«١٣

عضويطسولانيوافوجنيتدروةئيهكٍبَهَذْنِمِْنيَقْوَط
ع(ءادرلايفتكىلعامهوعزجلانمرجحفوجلكيف
١١(.

لِسَو«١٤
ْ

اَمُهُعَنْصَتِْنيَتَلوُدَْجم.ٍّيِقَنٍبَهَذْنِمِْنيَتَلِس
َجتَو.ِرْفَّـضلٱَةَعْنَص

ْ
لِسُلَع

ْ
يفِرِئاَفَّـضلٱِيَتَلِس .»ِْنيَقْوَّـطلٱِ

ةريفضلاةئيهكنيتعونصمخلاِْنيَتَلوُدَْجم...ِْنيَتَلِسْلِس
لثمدهوشو.ضعبىلعاهضعبجوسنملارعشلاةلصخيأ
يفسرفلاءامدقءاربكقانعأىلعنيتلسلسلانيتاه
نأرهاظلاو)سرفلاةنيدميأ(سيلوبيسربتاتوحنم
ةلسلسلكتناكو.امهلثمنوسبلياوناكنييرصملاءامظع
ناتلسلسلاو.بهذلانمكالسأةدعنمةروفضم
.)٢٥-٢٢ع(يفةروكذملالسالسلاكانهناتروكذملا
ىلعأبنيتيولعلاةردصلايتيوازلصوامهنمةياغلاتناكو
.)دوفألاوأ(ءادرلا

ِةَعْنَصَكٍقِذاَحٍكِئاَحَةَعْنَصٍءاَضَقَةَرْدُصُعَنْصَتَو«١٥
ِينوُجْناَمْسَأَوٍبَهَذْنِم.اَهُعَنْصَتِءاَدِّـرلٱ

ٍّ
ٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو

.»اَهُعَنْصَتٍمُوْربَمٍصوُبَو
٣٩:٨صو٤عو٢٥:٧ص

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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هءاضقنلعُيهللاناكهنألاذهبتيمُسٍءاَضَقَةَرْدُص
تناكنيَذللاميمتلاوميروألاببعشللهنلعُيلمظعألاربحلل
.)٣٠عريسفترظنا(امهيلعلمتشت

.)٢٨:٦و٣١و٢٦:١صاذهبلباق(ٍكِئاَحَةَعْنَص

ُهلوُطًةَّـيِنْثَمًةَعَّـبَرُمُنوُكَت«١٦
َ

.ٌ»ْربِشاَهُضْرَعَوٌْربِشا

ريسفترظنا(لامكلاتافصنمربتعُيعيبرتلاناكًةَعَّـبَرُم
ةفوفصمتناكةميركلاةراجحلانأحّجرملانكل)٢٧:١ص
.ليطتسملكشىلع

لثماهنملصحتيلناكاهينثنأمهضعبىأرًةَّـيِنْثَم
اهتيوقتلالنيتداماناكنإميمتلاوميروألاهيفعضويسيك
هدنعفيسلااهعطقيالدحىلإةيوقتناكةردصلانأل
.لمأتف

عابرأةثالثوحنيأةيناربععارذفصنربشلاناكٌْربِش
.مدق

ِفوُفُصَةَعَبْرَأٍرَجَحَعيِصْرَتاَهيِفُعِّـصَرُتَو١٧«٢٠-١٧
ُّفَّـصلٱ:ٍدُّرُمُزَوَرَفْصَأٍتوُقاَيَوَرَْمحَأٍقيِقَعُّفَص.ٍةَراَجِح
ٌقيِقَعَوُقَرْزَأٌتوُقاَيَوٌناَمَرَْهب:ِيناَّـثلٱُّفَّـصلٱَو١٨.ُلَّـوَألٱ
هلٱُْنيَع:ُثِلاَّـثلٱُّفَّـصلٱَو١٩.ُضَيْبَأ

ْ
٢٠.ٌتْشََمجَوٌمْشَيَوِّـرِ

ٍبَهَذِبًةَقَّـوَطُمُنوُكَت.ٌبْشَيَوٌعْزَجَوٌدَجْرَبَز:ُعِباَّـرلٱُّفَّـصلٱَو
يف .»اَهِعيِصْرَتِ
١٢و٥٤:١١ءايعشإو٢٩:٢مايأ١و١٣ىلإ٣٩:١٠ص
٢٠ىلإ٢١:١٨ايؤرو

ةراجحلااهيلعفصتيأخلاٍرَجَحَعيِصْرَتاَهيِفُعِّـصَرُت
.ةيعيصرتلاةعانصلالهأدنعفورعملاعيصرتلابةميركلا
يفامو.اهتمجرتيفاوفلتخاةيتآلاةراجحلانأانهملعاو
ركذيفةدئافالوحجرألاوأققحملاوهةيبرعلاةمجرتلا
ةردصلايبناجنملكىلعناكو.اهيفةفلتخملالاوقألا
.طابسألاددعكًارجحرشعانثانيبناجلاىلعفةراجحةتس
لوألاراجحأةثالثفصلكفوفصةعبرأاهلكتناكو
توقايونامرهبيناثلاو.درمزورفصأتوقايورمحأقيقع
.تشمجومشيورهلانيعثلاثلاوضيبأقيقعوقرزأ
درمزلاوتوقايلاوقيقعلاف.بشيوعزجودجربزعبارلاو
.رفصعلااهانعم.ةيسرافةملكوهفنامرهبلاامأوةفورعم
ةينيعبسلابةيفورعملاةينانويلاىلإمجرتوكفُنةيناربعلايفوهو
»αrθpαε«هلوقىلعوتوقايلانمعونهنأسوفيسويىأرو
.رفصعلانولكهنولبوقايهنأنيبتيةيبرعلايفامىلعو
يأةقدحلاةروصلثمهيفقيقعلاكرجحوهفرهلانيعامأو

بيرقوهفمشيلاامأو.رهلانيعبيمساذهلونيعلاداوس
هبشيدجربزلاو.ةيفافشرثكأوىفصأهنأالإدجربزلانم
.حجريامىلعقيقعلانمبرضتشمجلاو.درمزلا
نمبيرقرجحانههبدوصقملانأرهاظلاومشيلابشيلاو
.ًاريثكمشيلا

حلٱُنوُكَتَو«٢١
ْ
ََرشَعْيَنْثٱ،َليِئاَْرسِإيِنَبِءاَمْسَأَىلَعُةَراَجِ

خلٱِشْقَنَك.ْمِهِئاَمْسَأَىلَع
ْ

ُنوُكَتِهِمْسٱَىلَعٍدِحاَوُّلُكُمِتَا
.»ًاطْبِسََرشَعْيَنْثالِل

ينثالاطابسألاءامسأيأَليِئاَْرسِإيِنَبِءاَمْسَأَىلَع
.رشع

.طبسمسارجحلكىلعيأِهِمْسٱَىلَعٍدِحاَوُّلُك

ِرْفَّـضلٱَةَعْنَصًةَلوُدَْجمَلِسَالَسِةَرْدُّصلٱَىلَعُعَنْصَتَو«٢٢
.»ٍّيِقَنٍبَهَذْنِم

.)١٤عريسفترظنا(ةروفضمياًةَلوُدَْجمَلِسَالَس

لَحِةَرْدُّصلٱَىلَعُعَنْصَتَو٢٣«٢٥-٢٣
ْ

.ٍبَهَذْنِمِْنيَتَق
َجتَو
ْ

حلٱُلَع
ْ

َل
ْ

َجتَو٢٤.ِةَرْدُّصلٱَِيفَرَطَىلَعِْنيَتَق
ْ

ََِيتريِفَضُلَع
يفِبَهَّـذلٱ حلٱِ

ْ
َل
ْ

َجتَو٢٥.ِةَرْدُّصلٱَِيفَرَطَىلَعِْنيَتَق
ْ

َِيفَرَطُلَع
يفِنْيَرَخآلٱِْنيََتريِفَّـضلٱ َجتَو،ِْنيَقْوَّـطلٱِ

ْ
ِءاَدِّـرلٱِيَفِتَكَىلَعاَمُهُلَع

.»ِهِماَّـدُقَىلِإ

يتيوازىلعيأخلاِةَرْدُّصلٱَِيفَرَطَىلَعِْنيَتَقْلَْحلٱ
نتيقلحلايفلخدتلسالسلاتناك.نيتيولعلاةردصلا
.)١٤و١٣عرظنا(ءادرلايقوطبطبرُتو

لَحُعَنْصَتَو«٢٦
ْ

َِيفَرَطَىلَعاَمُهُعَضَتَوٍبَهَذْنِمِْنيَتَق
.»ٍلِخاَدْنِمِءاَدِّـرلٱِةَهِجَىلِإيِتَّـلٱاَهِتَيِشاَحَىلَعِةَرْدُّصلٱ

نمنيتيلفسلانيتيوازلاىلعناعضوتنييرخُأِْنيَتَقْلَح
.ءادرلا

لَحُعَنْصَتَو٢٧«٢٧،٢٨
ْ

َجتَو.ٍبَهَذْنِمِْنيَتَق
ْ

َىلَعاَمُهُلَع
ِراَّـنُزِقْوَفْنِمِهِلْصَوَدْنِعِهِماَّـدُقْنِمُلَفْسَأْنِمِءاَدِّـرلٱِيَفِتَك
لَحِبَةَرْدُّصلٱَنوُطُبْرَيَو٢٨.ِءاَدِّـرلٱ

ْ
لَحَىلِإاَهْيَتَق

ْ
ِءاَدِّـرلٱِيَتَق

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ِينوُجْناَمْسَأْنِمٍطْيَخِب
ٍّ

ُعَزْنُتَالَو.ِءاَدِّـرلٱِراَّـنُزَىلَعَنوُكَتِل
.»ِءاَدِّـرلٱِنَعُةَرْدُّصلٱ

قوفمامأنمءادرلالفسأبنيتطيخمناتقلحلاتناك
طيخبنييرخُألانيتقلحلانيبوامهنيبلصوُيوءادرلاةقطنم
ءادرلاىلإةردصلاكلذبمضتوعمجتفقرزأوأينوجنامسا
.اهتيطغتنودب)رانزلاوأ(ةقطنملاقوفرهظُتو

يفَليِئاَْرسِإيِنَبَءاَمْسَأُنوُراَهُلِمْحَيَف«٢٩ ِةَرْدُصِ
لٱ
ْ

لَقَىلَعِءاَضَق
ْ
لٱَىلِإِهِلوُخُدَدْنِعِهِب

ْ
ِّـبَّـرلٱَماَمَأِراَكْذِّـتلِلِسْدُق

.»ًامِئاَد
١٢ع

ىلعناك.)١٢عاذهبلباق(نوراهبلقيأِهِبْلَقَىلَع
ًاسدقمًاطابترابعشلابًاطبترمنوكينأمظعألاربحلا
هلمحو.لاوحألايفمهلايساؤموتالاعفنالايفمهلًاكراشم
بونيناكفةقفشلاوةبحملانعةيانكهبلقىلعمهءامسأ
.ةمحرلاوةوقلانيرمأبلطيفبعشلانع

َجتَو«٣٠
ْ

يفُلَع لٱِةَرْدُصِ
ْ

َنوُكَتِلَميِّـمُّتلٱَوَميِروُألٱِءاَضَق
لَقَىلَع

ْ
ُنوُراَهُلِمْحَيَف.ِّـبَّـرلٱَماَمَأِهِلوُخُدَدْنِعَنوُراَهِب

لَقَىلَعَليِئاَْرسِإيِنَبَءاَضَق
ْ
.»ًامِئاَدِّـبَّـرلٱَماَمَأِهِب

:٢٨ليئومص١و٣٣:٨ةينثتو٢٧:٢١ددعو٨:٨نييوال
٧:٦٥ايمحنو٢:٦٣ارزعو٦

.رونلاوهوةيناربعلايفروأعمجميروألاَميِّـمُّتلٱَوَميِروُألٱ
راونألاامهانعمنوكيفلامكلاوأمامتلاوهومتعمجميمتلاو
نوكيفميظعتلادرجمعمجلابدوصقملاناكنإو.تالامكلاو
اهنأىلعلديةردصلايفامهعضوو.لامكلاورونلاامهانعم
.)١٦عريسفترظنا(سيكلاةلزنمبتناك

ريغمأميمتلاوميروألاناتدامأهنأيفءاملعلافلتخاو
امهنوكىلعلدُتساو.امهامفنيتداماناكنإونيتدام
اهيفاعضُويأءاضقلاةردصيفالعُجامهنأبًالوأنيتدام
مالبامهفيرعتبًايناثو.نوراهبلقىلعنانوكيامهنأبو
ـولـيفقـاـفتـابـًاـثلـاثو.نـاـتمـوـلعـمنـاتدـامـامهنـأكدـهـعـلا
رئاسيفامهفالتخاعمناتدامامهنأىلعسوفيسويو
.رومألا

عفديو.ةردصلاابناجامهنأوليفاهيفلاقفامهتيهامامأ
٣٠ع(اهيبناجنانوكيفيكفةردصلايفاعضُومهنأهلوق
ةميركلاةراجحلاامهنأسوفيسويلاقو.)٨:٨نييوالو
ةعباسلاتايآلابانهةيآلاانلصواذإنكلو.رشعانثالا

ةراجحلاكلتنأانيأرنيرشعلاوةيداحلاىلإاهدعباموةرشع
نطابيفاناكنائيشامهنأانلتبثو.ميمتلاوميروألاريغ
كلذيفلاوقألانمو.نويليئارسإلاهفلأاممامهنأوةردصلا
ريغرخآلاولوقصمامهدحأساملانمنارجحامهنأ
امهادحإىلعتايندعملانمناتدقامهنأاهنمو.لوقصم
ناريغصنالاثمتامهنأاهنمو.»ال«ىرخألاىلعو»معن«
نمرثكأباصأو»امهامفرعنال«مهضعبلاقو(ميفارتلاك
.)هاوسنملك

٣٥ىلإ٣١عءادرلاةبج

ِينوُجْناَمْسَأْنِماَهَّـلُكِءاَدِّـرلٱَةَّـبُجُعَنْصَتَو«٣١
ٍّ
«.

٣٩:٢٢ص

لاق.نيتبكرلاىلإقنعلانمبوثيهِءاَدِّـرلٱَةَّـبُج
ةيبرعلابفرعُياميهف(نيمكالبتناكاهنأسوفيسوي
بتكلاضعبيفعقوامكنونلاالءابلابريقبلاوبتإلاب
رصخلانمرهظيناكو)دوفألايأ(ءادرلاهالعأرتسي)ةغللا
.نيتبكرلاىلإ

يفاَهِسْأَرُةَحْتَفُنوُكَتَو«٣٢ اَهِتَحْتَفِلُنوُكَيَو.اَهِطَسَوِ
حلٱَةَعْنَصاَهْيَلاَوَحٌةَيِشاَح

ْ
َهلُنوُكَيِعْرِّـدلٱِةَحْتَفَك.ِكِئَا

َ
َال.ا

.»ُّقَشُت

يفاَهِسْأَرُةَحْتَف وأبتااهنأانلوقديؤياذه(خلااَهِطَسَوِ
ريغنمقنعلايفسبلُيفهطسويفقشُيبوثهنألريقب
ءامدقدنعرثكاممةبجلاهذهتناكو.)نيمكالوبيج

.ناتكلانمةجوسنميهونييرصملا

ِهلاَيْذَأَىلَعُعَنْصَتَو«٣٣
َ

ِينوُجْناَمْسَأْنِمٍتاَناَّـمُرا
ٍّ

ِهلاَيْذَأَىلَع.ٍزِمْرِقَوٍناوُجْرُأَو
َ

ٍبَهَذْنِمَلِجَالَجَو.اَهْيَلاَوَحا
.»اَهْيَلاَوَحاَهَنْيَب

تانامرلاهذهونامرلارمثةئيهىلععطقيهٍتاَناَّـمُر
نيبتيو.نييرصملاالنييروشألادنعةنيزلاتاودأنمتناك
لبابيفعنصُتتناكاهنأ)٧:٢١عوشي(عوشيرفسنم
برعلادالبىلإاهولصوأمثةيروسىلإراجتلااهبيتأيو
.حجريامىلعرصمو

نمتناكسارجألاهذهنأحجريٍبَهَذْنِمَلِجَالَج
ةمأقبسيملهنأحّجرملاو.نييرصملاالنييروشألاتاعونصم

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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انلفممألانممهريغةينيدلاةمدخلايفاهلامعتساىلإدوهيلا
.ةينيدلاتاودألانمديدجءيشانه

لُج«٣٤
ْ

لُجًةَناَّـمُرَوٍبَهَذَلُج
ْ

َىلَع،ًةَناَّـمُرَوٍبَهَذَلُج
جلٱِلاَيْذَأ

ْ
.»اَهْيَلاَوَحِةَّـُب

.بيترتلاىلعًةَناَّـمُرَوٍبَهَذَلُجْلُج

لِلَنوُراَهَىلَعُنوُكَتَف«٣٥
ْ

َدْنِعاَُهتْوَصَعَمْسُيِلِةَمْدِخ
لٱَىلِإِهِلوُخُد

ْ
.»َتوُمَيَّـالَئِل،ِهِجوُرُخَدْنِعَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأِسْدُق

هيبنتكلذنمىمظعلاةياغلاتناكاَُهتْوَصَعَمْسُيِل
.تافتلالاقحةينيدلاةمدخلاىلإاوتفتلييكلبعشلا

٣٨ىلإ٣٦عةمامعلا
.يقنلاضيبألاناتكلانممظعألاربحلاةمامعتناك
عمج(راوكأةدعتناكاهنأاهلسوفيسويفصونمنيبتيو
ةحيفصاهمدقمنيزيةظيلغ)ةمامعلانمرودلاوهوروك
اهلصي»برللسدق«اهيلعبوتكميقنلابهذلانم
.قرزأيأينوجنامساطيخناتكلاجيسنب

اَهْيَلَعُشُقْنَتَو.ٍّيِقَنٍبَهَذْنِمًةَحيِفَصُعَنْصَتَو«٣٦
.»ِّـبَّـرلِلٌسْدُق«ٍمِتاَخَشْقَن

١٤:٢٠ايركزو٣٩:٣٠ص٣٩:٣٠و٢٩:٦ص

ةمامعلاتايرورضنمةحيفصلاتناكًةَحيِفَصُعَنْصَت
:٣٩ص(يقنلابهذلانمتناكواهمدقمىلعأيفعضوت

تناكو.ةردصلانمرثكأتافتلالاونويعلااهيلإبذجت)٣١
اهلعبوتكملاىلإتافتلالاناكفةباتكلانماهيلعاملًالمحم
هنودبةميقاليذلا»برللسدق«ينيدلاميظعلاقحلاوهو
حئابذلاوباوثألاوتونهكلاوتالافتحالاوموسرلانمءيشل
هسفنمظعألاربحلانأًالوأيضتقيناكهنإف.تاولصلاو

مزلةمألانعًابئاننهاكلاناكاملو.ًاسدقمنوكينأبجي
»ةسدقمةمأ«وأ»برللًاسدق«اهنيعةمألانوكتنأ
.برللاهبلقواهسفنفقتنأو.)١٩:٦ص(»ةنهكةكلمم«و

ِينوُجْناَمْسَأٍطْيَخَىلَعاَهُعَضَتَو«٣٧
ٍّ

َىلَعَنوُكَتِل
لٱ
ْ

لٱِماَّـدُقَىلِإ.ِةَماَمِع
ْ

.»ُنوُكَتِةَماَمِع

ِينوُجْناَمْسَأٍطْيَخَىلَعاَهُعَضَتَو
ٍّ

:٣٩صاذهبلباق(
بقثةحيفصلايبناجنملكيفناكهنأحّجرملا.)٣١
ءاضيبلاةمامعلاىلعرخآلابامهدحأطبرُيوطيخلاهيفلخدي
.سأرلاءارو

َمْثِإُنوُراَهُلِمْحَيَف.َنوُراَهِةَهْبِجَىلَعُنوُكَتَف«٣٨
.ْمِهِساَدْقَأاَياَطَعِعيَِمج،َليِئاَْرسِإوُنَباَهُسِّـدَقُييِتَّـلٱِساَدْقَألٱ
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُهْنَعاَضِّـرلِلًامِئاَدِهِتَهْبِجَىلَعُنوُكَتَو
٥٣:١١ءايعشإو١٩:١ددعو٢٢:٩و١٠:١٧نييوالو١٢ع
٩:٢٨نييناربعو١:٢٩انحويو٦ىلإ٤:٤لايقزحو
ءايعشإو٢٣:١١و٢٢:٢٧و١:٤نييوال٢:٢٤سرطب١و

٥٦:٧

انهسادقألابدارُيخلاِساَدْقَألٱَمْثِإُنوُراَهُلِمْحَيَف
مثإلانعكفنتالتناكوبعشلااهبيتأييتلاتامدقتلا
لخدينهاكلاناكواهمدقمبوأاهبقلعتملاصقنلانم
ناكفبرلاظيغينأنودباهماثآببرلاىلإتامدقتلاكلتب
تناكواهيمدقمصقنواهصقنىلعاهلبقيهتمحربهللا
.ًامئادنوراهةهبجىلعةحيفصلا

٣٩عةيلخادلاباوثألا

لٱُمِّـرَُختَو«٣٩
ْ

لٱُعَنْصَتَو،ٍصوُبْنِمَصيِمَق
ْ

ْنِمَةَماَمِع
ملٱَو،ٍصوُب

ْ
.»ِزاَّـرَّـطلٱَةَعْنَصاَهُعَنْصَتُةَقَطْنِ

٤ع

ًاباوثأانهاهيلإفاضأفةيجراخاهركذراملاباوثألاتناك
ناتكنمليوارستناكوًاليلقّالإاهيلعملكتيملوةيلخاد
ةريثكةزرطمةقطنموناتكنمًاصيمقو.)٤٣و٤٢ع(
.)٣٩:٢٩ص(ناولألا

يناربعلاةملكلاهذهلصأةمجرتيففلُتخاُمِّـرَُخت
رخآوعبرتبرخآوجسنتبمهضعبوزرطتبمهضعباهمرجتف
.انهةيبرعلاةمجرتلايفاماهحصأويشوتب

ىلإضيبألاناتكلانمًاليوطًابوثناكَصيِمَقْلٱ
هضعبرهظيحّجريامىلعناكونيمكلاريصقنيمدقلا
.ءادرلاةبجتحت

٤٣ىلإ٤٠عةيلخادلاةقطنملا
يقنناتكنمتناكةقطنملانأ)٣٩:٢٩ص(نمرهظي

نمةجوسنمنكتملو.زمرقوناوجرأوينوجنامساموربم
ةربإلالمعبيأزيرطتلابةنولمتناكلبتانولملاهذه
نكيملءادرلانإف.ةسداسلاةيآلارظنا)دوفألاوأ(ءادرلاك

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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.ةربإلابًازرطمناكلبناولألاكلتتاوذنمًاجيسن
نييوال(ءادرلاةبجتحتوصيمقلاقوفةقطنملاهذهتناكو
٨:٧(.

ةيتونهكلاةمدخلاتاسوبلم

َهلُعَنْصَتَو،ًةَصِمْقَأُعَنْصَتَنوُراَهيِنَبِلَو«٤٠
ُ

َ،قِطاَنَمْم
َهلُعَنْصَتَو

ُ
لِلَسِنَالَقْم

ْ
لٱَوِدْجَم

ْ
.»ِءاَهَب

١٨و٤٤:١٧لايقزحو٤١و٢٩ىلإ٣٩:٢٧صو٤ع

يقنلاناتكلانمتناكوًةَصِمْقَأُعَنْصَتَنوُراَهيِنَبِل
نكتملاهنكلو)٣٩عريسفترظنا(مظعألاربحلاةصمقأك
.صاخبولسأىلعةجوسنم

ملوةيلخادلامظعألاربحلاةقطنمكاهنأنونظملاَقِطاَنَم
.باتكلانمعضوميفًاصاخًافصوفصوت

اندنعىمسُياممبرقتسأرللتاسوبلمَسِنَالَق
.كلذكنولازيالواهنوسبلينويرصملاناكوشيبارطلاب

اهتطاسبىلعتاسوبلملاهذهلثمتناكِءاَهَبْلٱَوِدْجَمْلِل
ءاضيبلاتاسوبلملايهوءاهبلاودجمللنوكتنألةيفاك
ةطيسبلاءاضيبلاسنالقلاوةزرطملاريغةطيسبلاقطانملاو
للحنمءاضيبلابايثلابسحيسدقملاباتكلاو.ًاضيأ
٢٠:١٢انحويو٩:٣سقرمو٧:٩لايناد(ًادبأدجملا
.)خلا١٥:٦و١٤-٧:٩و٦:١١و٤:٤ايؤرو١:١٠لامعأو

لُتَو«٤١
ْ
،ْمُهُحَسْمَتَو،ُهَعَمِهيِنَبَواَهاَّـيِإَكاَخَأَنوُراَهُسِب

ألْمَتَو
ُ

.»ِيلاوُنَهْكَيِلْمُهُسِّـدَقُتَو،ِْمهيِداَيَأ
٢٩:٩ص١٠:٧نييوالو٤٠:١٥و٣٠:٣٠و٢٩:٧ص

٧:٢٨نييناربعو٢٧ىلإ٨:٢٥نييوالو٢٤ىلإ

نأهيلإلكُودقىسومناكِهيِنَبَو...َنوُراَهُسِبْلُت
نييواللارفسيفكلذهلمعركُذدقوهينبونوراهسدقي
.)٣٠-٨:٦نييوال(

.)٩-٣٩:٧صريسفترظنا(ْمُهُحَسْمَت

َهلُعَنْصَتَو«٤٢
ُ

لٱِْرتَسِلٍناَّـتَكْنِمَليِواََرسْم
ْ

َنِم.ِةَرْوَع
حلٱ
ْ

لٱَىلِإِنْيَوََق
ْ

.»ُنوُكَتِنْيَذْخَف
٤٤:١٨لايقزحو١٦:٤و٦:١٠نييوالو٣٩:٢٨ص

قوفامىلإنيوقحلانمليوارسلاناكٍناَّـتَكْنِمَليِواََرس
ناكوهنوسبلينييرصملانمنوريثكناكو.ًاليلقةبكرلا
.ةيآلايفتركُذيتلاةياغللًايرورضهسبل

ِةَمْيَخَىلِإْمِِهلوُخُدَدْنِعِهيِنَبَوَنوُراَهَىلَعُنوُكَتَف«٤٣
هبَاِرتْقٱَدْنِعْوَأ،ِعاَمِتْجالٱ ملٱَىلِإِْمِ

لِلِحَبْذَْ
ْ

يفِةَمْدِخ لٱِ
ْ

،ِسْدُق
مثِإاوُلِمَْحيَّـالَئِل

ْ
.»ِهِدْعَبْنِمِهِلْسَنِلَوُهَلًةَّـيِدَبَأًةَضيِرَف.اوُتوُمَيَوًا

:٩ددعو٢٢:٩و٢٠:١٩و١٧و٥:١نييوال٢٠:٢٦ص
١٧:٧نييوالو٢٧:٢١ص١٨:٢٢و١٣

اهيفناكيتلاةميخلارادانهسدقلانأرهاظلاِسْدُقْلٱ
.)٢٩و٤٠:٦ص(حبذملا

لامهإىلعءازجتوملاناكاوُتوُمَيَوًاْمثِإاوُلِمَْحيَّـالَئِل
.)٣٥ع(ءادرلالامهإىلعءازجناكامكبايثلاكلت
ةعيرشلارومأنمالًايهلإًاماقتناناكتوملاكلذنأحّجرملاو
.سانلاىلإاهءارجإلوكوملا

َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ةنهكلاسيدقتةروص

َهلُهُعَنْصَتاَماَذٰهَو«١
ُ

ًارْوَثْذُخ:ِيلاوُنَهْكَيِلْمِهِسيِدْقَتِلْم
.»ِْنيَحيِحَصِنْيَشْبَكَو،ٍرَقَبَنْبٱًادِحاَو
٨:٢نييوال

َهلُهُعَنْصَتاَماَذٰه
ُ

ىسومىلإهللالكوْمِهِسيِدْقَتِلْم
نابأو.)٢٨:٤١ص(قباسلاحاحصألايفةنهكلاسيدقت
:رومأةسمخىلعلمتشيهنأانه
.)٤ع(لسغلا.١
.)٩-٥ع(بيصنتلاوأديلقتلا.٢
.)٧ع(ةحسملاوأنهدلا.٣
.)٢٣-١٠ع(ةحيبذلا.٤
.)٢٤ع(ديلايفعضولا.٥

تايحورلاىلإتاراشإوًازومرتناكرومألاهذهلكو
ماثآلاكرتىلإوأمثإلانمبلقلاةراهطىلإريشيلسغلاف
ىلإةراشإبايثلاودسجللناردألاةلزنمبحورلليهيتلا
.كلذريغىلإهللاةمعنوةسادقلالومش

لبقاهدادعإوحئابذلاهنايتإبجياملوأناكًارْوَث
.اهحبذ

.)١٢:٥صريسفترظنا(بيعالبيأِْنيَحيِحَص

لَمٍريِطَفَصاَرْقَأَوٍ،ريِطَفَزْبُخَو٢«٢،٣
ْ
َقاَقِرَو،ٍتْيَزِبًةَتوُت

َجتَو٣.اَهُعَنْصَتٍةَطْنِحِقيِقَدْنِم.ٍتْيَزِبًةَنوُهْدَمٍريِطَف
ْ

اَهُلَع

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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يف يفاَهُمِّـدَقُتَو،ٍةَدِحاَوٍةَّـلَسِ لٱَوِرْوَّـثلٱَعَمِةَّـلَّـسلٱِ
ْ

.»ِنْيَشْبَك
٢٣ىلإ٦:٢٠و٢:٤نييوال

نمسدقأبسُحريطفلازبخلانأرهاظلاٍريِطَفَزْبُخ
.داسفلانمعونرامتخالانأىلإرظنلابريمخلا

.ةظيلغصارقألاهذهتناكٍتْيَزِبًةَتوُتْلَمٍريِطَفَصاَرْقَأ
.ًادجةقيقرصارقأَقاَقِر

ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإِهيِنَبَوَنوُراَهُمِّـدَقُتَو«٤
.»ٍءاَمِبْمُهُلِسْغَتَو

١٠:٢٢نييناربعو٨:٦نييوالو٤٠:١٢ص

ناكمخلاِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإِهيِنَبَوَنوُراَهُمِّـدَقُت
تناكوهللاهدصقاممناكهنكلركُذدقنكيملةضحرملا
)٣٠:١٨ص(ةميخلاوساحنلاحبذمنيبةضحرملا
ملاهنأنيينابرلاديلاقتيفو.بابلابرقتناكاهنأةرورضلابف
.ًائيشبونجلاىلإةلئامتناكلبًامامتبابلاهاجتنكت

باتكلايفينيدلالسغلانمركُذاملوأاذهْمُهُلِسْغَت
نملسغلاو.ةراهطلاىلإيعيبطزمرءاملاو.سدقملا
بجعنالكلذلو.ةيطخلانمريهطتلاىلإريشيامبسنأ
نمالونيدلارومأنمريثكيفكلذىلإًازمرهذاختانم
نيدلايفكلذىلإًازمريقبوةيناربعلاتايهلإلايفهباسنتسا
ذنمةينيدلارومألايفكلذكناكهنأيفبيرالو.يحيسملا
مهفُيامكنييرصملادنعكلذىلإًازمرناكهنإف.اهرمألوأ
نممهفُيامكسوجملادنعوستودوريهخيراتنم
يفرجنلودهبتكاميفنيبتيامكنيينانويلادنعواتسفادنزلا
امكممألانممهريغدنعونانويلاودوهيلابىمسملاهباتك
ةعيرشيفكلذلاخدإىلعضرتعيالو.خيراتلادهشي
ةنايدللةداضمنكتملءانيسروطةعيرشنأليحولا
.اهتيبثتواهحاضيإلتءاجلبةيعيبطلا

لُتَوَباَيِّـثلٱُذُخْأَتَو«٥
ْ
لٱَنوُراَهُسِب

ْ
ِءاَدِّـرلٱَةَّـبُجَوَصيِمَق

.»ِءاَدِّـرلٱِراَّـنُزِبُهُّدُشَتَو،َةَرْدُّصلٱَوَءاَدِّـرلٱَو
٢٨:٨ص٨:٧نييوالو٢٨:٢ص

.قباسلاحاحصألايفتركُذيتلاَباَيِّـثلٱُذُخْأَت
سبلُيهنألًالوأصيمقلاركذو)٢٨:٣٩ص(َصيِمَقْلٱ
يفباوثألاسابلإركُذدقو)٩-٨:٧نييوال(كلذك
:لامعأةعستهيفونييواللا
.صيمقلاسابلإ.١
.ةيلخادلاةقطنملاسابلإ.٢
.ةبجلاسابلإ.٣

.ءادرلاسابلإ.٤
.قيطنتلا.٥
.ةردصلاسابلإ.٦
.ميمتلاوميروألاسابلإ.٧
.ةمامعلاسابلإ.٨
.ةمامعلامدقمىلعةيبهذلاةحيفصلاعضو.٩

لٱُعَضَتَو«٦
ْ

َجتَو،ِهِسْأَرَىلَعَةَماَمِع
ْ

ملٱَليِلْكِإلٱُلَع
َسَّـدَقُْ

لٱَىلَع
ْ

.»ِةَماَمِع
٢٨:٣٦ص٨:٩نييوال

تناكيتلاةيبهذلاةحيفصلاتناكَسَّـدَقُْملٱَليِلْكِإلٱ
هبشتنهاكلاةمامعمدقمىلعينوجنامسألاطيخلابطبرُت
ىلعًاليلدنوكيلقرشملاكولمهسبليناكيذلاليلكإلا
ملُعامىلعرصميفليلاكألاتدجُواملوأو.مهناطلس

ةنماثلاةلودلاكولمدحأعبارلاسيفونمأرصعيفمويلاىلإ
ًاليلدمظعألاربحلاليلكإناكو.اهكولمعساتوهوةرشع
نهاكويبنهنأنايبوًاضيأينيدلاهناطلسوهتبترومسىلع
.كلمو

ملٱَنْهُدُذُخْأَتَو«٧
.»ُهُحَسْمَتَوِهِسْأَرَىلَعُهُبُكْسَتَوِةَحْسَْ

٢١:١٠و١٠:٧و٨:١٢نييوالو٣٠:٢٥و٢٨:٤١ص
٣٥:٢٥ددعو

ريشُأو)٢٥:٦ص(يفنهدلااذهركُذِةَحْسَْملٱَنْهُد
.)٢٥-٣٠:٢٣ص(يفهبيكرتركُذو)٢٨:٤١ص(يفهيلإ

ًازمرسأرلاىلعنهدلابكسناكِهِسْأَرَىلَعُهُبُكْسَت
ءاملابلسغلاناكامكحوسمملاىلعةيهلإلاةمعنلالولحىلإ
ىلعنهدلابكسنأحّجرملاو.ةيطخلانمريهطتلاىلإًازمر
همدخلهللااهبهييتلاةمعنلاةروفىلإًازمرناكنوراهسأر
.)١٣٣:٢رومزماذهبلباق(

لُتَوِهيِنَبُمِّـدَقُتَو«٨
ْ
.»ًةَصِمْقَأْمُهُسِب

٨:١٣نييوالو٢٨:٤٠ص

.)٢٨:٤٠صريسفترظنا(ًةَصِمْقَأ

طَنُتَو«٩
ِّـ

َهلُّدُشَتَو.ِهيِنَبَوَنوُراَهَقِطاَنَمِبْمُهُق
ُ

.َسِنَالَقْم
َهلُنوُكَيَف

ُ
ألْمَتَو.ًةَّـيِدَبَأًةَضيِرَفٌتوُنَهَكْم

ُ
َيِدْيَأَوَنوُراَهَدَي

.»ِهيِنَب
٢٧ىلإ٨:٢٥نييوالو٢٨:٤١ص١٨:٧ددع

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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.)٢٨:٤٠صريسفترظنا(َسِنَالَق
َهلُنوُكَيَف

ُ
مهنأىلعرصتقياليأًةَّـيِدَبَأًةَضيِرَفٌتوُنَهَكْم

.مهلسنلًامئادًاثرإتونهكلانوكيلبةنهكنونوكي
ًايفاكًابيصنمهللعجتيأِهيِنَبَيِدْيَأَوَنوُراَهَدَيُألْمَتَو

.)٢٤ع(حئابذلانم

ُعَضَيَف،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِماَّـدُقَىلِإَرْوَّـثلٱُمِّـدَقُتَو١٠«١٠،١١
َماَمَأَرْوَّـثلٱُحَبْذَتَف١١.ِرْوَّـثلٱِسْأَرَىلَعْمَُهيِدْيَأُهوُنَبَوُنوُراَه
.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَدْنِعِّـبَّـرلٱ
٨:١٤و١:٤نييوال

.)١ع(ةحيبذللدعملاروثلاوهَرْوَّـثلٱُمِّـدَقُت
اذكخلاِرْوَّـثلٱِسْأَرَىلَعْمَُهيِدْيَأُهوُنَبَوُنوُراَهُعَضَيَف

ةئيطخلانعمدقتيتلاحئابذلانمةحيبذلكمدقتتناك
اهيلعمدقملامثأعضوىلإةراشإاهسأرىلعيديألاعضوف
ىلإريشتو.)خلا٢١و١٦و٣٣و٢٩و٢٤و١٥و٤:٤نييوال(
.)٣:١٣ةيطالغ(هسأرىلعاناياطخعضوحيسملانأ

َجتَوِرْوَّـثلٱِمَدْنِمُذُخْأَتَو«١٢
ْ

ملٱِنوُرُقَىلَعُهُلَع
ِحَبْذَْ

ملٱِلَفْسَأَىلِإُهُّبُصَتِمَّـدلٱَرِئاَسَو،َكِعِبْصِإِب
.ِ»حَبْذَْ

٣٠:٢و٢٧:٢ص٨:١٥نييوال

َجتَوِرْوَّـثلٱِمَدْنِمُذُخْأَت
ْ

نيبتيانهِحَبْذَْملٱِنوُرُقَىلَعُهُلَع
نمنورقلانأمهضعبلاقىتححبذملانورقنمضرغلا
نورقلاكلتبكسمتيهيلإبراهلاناكف.هرومأةدمع
)١(نالمعةحيبذلكيفناكو.)٢:٢٨و١:٥٠كولم١(
ىقبيامبص)٢(و.حبذملانورقىلعاهمدضعبقاصلإ
.)٣٤و٣٠و١٨و٤:٧نييوال(هتدعاقدنعمدلانم

يشَغُييِذَّـلٱِمْحَّـشلٱَّـلُكُذُخْأَتَو«١٣
ِّـ

جلٱ
ْ

َةَداَيِزَوَفَْو
لٱ
ْ

لٱَوِدِبَك
ْ

لُك
ْ

َىلَعاَهُدِقوُتَو،اَمِهْيَلَعيِذَّـلٱَمْحَّـشلٱَوِْنيَتَي
ملٱ
.ِ»حَبْذَْ
٣:٣نييوال

يفركُذاملقَفْوَْجلٱِّـيشَغُييِذَّـلٱِمْحَّـشلٱَّـلُكُذُخْأَت
قرُحيناكهنإف.اهلكتقرحُأةحيبذلانأميدقلاملاعلاخيرات
وأةدبعلاوةنهكلاهلكأياهمظعموحبذملاىلعاهئازجأضعب

ىلعقرُحياممرثكأناو.حبذملاريغرخآناكمىلعقرُحي
داومرئاسنمفطلأهنأامإكلذةلعومحشلاًارابتعاحبذملا
.ةءاضإوًاباهتلاوًاقارتحاعرسأهنأامإوةقرحملا

.دبكلاىلعأيشغييذلاءاشغلاِدِبَكْلٱَةَداَيِز

لِجَوِرْوَّـثلٱُْمَحلاَّـمَأَو«١٤
ْ

َجِراَخٍراَنِباَهُقِرْحَتَفُهُثْرَفَوُهُد
ملٱ
.»ٍةَّـيِطَخُةَحيِبَذَوُه.ِةَّـلَحَْ
١٣:١١نييناربعو٢١و١٢و٤:١١نيوال

لباق(ِةَّـلَحَْملٱَجِراَخٍراَنِباَهُقِرْحَتَف...ِرْوَّـثلٱُمَْحلاَّـمَأ
اذه.)١٣-١٣:١١نييناربعو٢١و١٢و٤:١١نييوالاذهب
هلكناويحلاناكف.ةيطخلاتاقرحميفةدرطملاةدعاقلاناك
.ًائيشهنملكأينأناسنإلابسانيالورهاطريغبسُحي

لٱُذُخْأَتَو«١٥
ْ

لٱَشْبَك
ْ

ْمَُهيِدْيَأُهوُنَبَوُنوُراَهُعَضَيَف،َدِحاَو
لٱِسْأَرَىلَع

ْ
.»ِشْبَك

٩ىلإ١:٤نييوال٨:١٨نييوال

.)١ع(نيشبكلانمَدِحاَوْلٱَشْبَكْلٱ
دحاوةحيبذلاومهنأىلإةراشإِشْبَكْلٱِسْأَرَىلَعْمَُهيِدْيَأ
١٠عرظنا(مثإلانعءافيإاهنوكيفمهنعةبئاناهنأل
ىلعهوعضوومهسفنأنعمثإلااوعفرمهنأكف)هريسفتو
.)١٨ع(ةحيبذلا

لٱُحَبْذَتَف«١٦
ْ

ملٱَىلَعُهُّشُرَتَوُهَمَدُذُخْأَتَوَشْبَك
ْنِمِحَبْذَْ

.»ٍةَيِحاَنِّـلُك

يفيذلامدلانمشرُينأىنعملاُهُّشُرَتَوُهَمَدُذُخْأَت
.حبذملالفسأءانإلا

حبذملااياوزنمنيتيوازىلعشرُيناكٍةَيِحاَنِّـلُكْنِم
يبرغلابونجلايفةيوازلاويقرشلالامشلايفةيوازلاامهو
.)٣:٢ثوديم(ةعبرألاهبناوجوأهتاهجلكشرلاغلبيف

لٱُعَطْقَتَو«١٧
ْ

ُهَعِراَكَأَوُهَفْوَجُلِسْغَتَو،ِهِعَطِقَىلِإَشْبَك
َجتَو
ْ

.»ِهِسْأَرَىلَعَوِهِعَطِقَىلَعاَهُلَع

دنعنيبرقملابأدكلذناكِهِعَطِقَىلِإَشْبَكْلٱُعَطْقَت
دنعوخرؤملاستودوريهنابأامىلعنييرصملاونييليئارسإلا
حّجرملاو.نيخرؤملاءامدقلاقامىلعنيينامورلاونيينانويلا
امىلعنويرصملاناكو.قارتحالاليجعتكلذنمةياغلانأ
ذاخفألاونيفتكلاىلإةحيبذلانوئزجيمهخيراتنمفرُع
ىلعاهنوفصيونيتيلكلاوبلقلاوةيلألاوعالضألاوسأرلاو
.حبذملا

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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لٱَّـلُكُدِقوُتَو«١٨
ْ

ملٱَىلَعِشْبَك
.ِّـبَّـرلِلٌةَقَرُْحمَوُهِ.حَبْذَْ

.»ِّـبَّـرلِلَوُهٌدوُقَو.ٍروُُرسُةَحِئاَر
سوثنروك٢و٢٠:٤١لايقزحو١:١٧نييوالو٨:٢١نيوكت
٥:٢سسفأو٢:١٥

لثمتيتلاةقرحملاتناكِحَبْذَْملٱَىلَعِشْبَكْلٱَّـلُكُدِقوُتَو
بجاولانمناككلذلهللادنعةلوبقمةحيبذلامدقمتاذ
مثإلاةحيبذريغامأ.حبذملاىلعاهلكةحيبذلاقرُحتنأ
٢١و٤:١٢نييوالرظناو١٤علباق(اهنمءزجقرحيناكف
.)خلا

داقتعاناك.)٨:٢١نيوكتاذهبلباق(ٍروُُرسُةَحِئاَر
ملاذهو.مهلةمدقملاتاقرحملاةحئاربرسُتمهتهلآنأممألا
.ًازاجمناكامنإةقيقحنييناربعلادنعنكي

لٱُذُخْأَتَو«١٩
ْ

ِيناَّـثلٱَشْبَك
َ
ْمَُهيِدْيَأُهوُنَبَوُنوُراَهُعَضَيَف.

لٱِسْأَرَىلَع
ْ

.»ِشْبَك
٨:٢٢نييوالو١ع

ِيناَّـثلٱَشْبَكْلٱ
َ

اذهيمسو.)١٥و١عاذهبلباق(
)٨:٢٢نييوال(»ءلملاشبك«نييواللارفسيفشبكلا
عضويناكو)٢١و٢٠ع(هونبونوراههمدبسدقُيناكو
.)٢٤-٢٢ع(برلامامأهوددريلمهيديأيفءازجألاسدقأ

لٱُحَبْذَتَف«٢٠
ْ

َجتَوِهِمَدْنِمُذُخْأَتَوَشْبَك
ْ

ِةَمْحَشَىلَعُلَع
لٱِهيِنَبِناَذآِمْحَشَىلَعَو،َنوُراَهِنُذُأ

ْ
ِمِهاَبَأَىلَعَو،ىَنْمُي

لٱِِمهيِدْيَأ
ْ

لٱِمِهِلُجْرَأِمِهاَبَأَىلَعَو،ىَنْمُي
ْ

َمَّـدلٱُّشُرَتَو.ىَنْمُي
ملٱَىلَع

.»ٍةَيِحاَنِّـلُكْنِمِحَبْذَْ
١٤:١٤و٨:٢٣نييوال

:٩نيوكت(ةايحلاهنأكربتعُيمدلاناكخلاِهِمَدْنِمُذُخْأَت
همدخلاهبهودقوىلاعتاهلبقيوهللافقوتةايحلاتناكو.)٤
.ةمدخلاكلتلًالهأاونوكيوهتمدخلمهسفنأاوفقيىتح
نوكتنأبوجوىلإةراشإنذألاةمحشىلعمدلاعضوو
بوجوىلإديلاماهبإىلعو.هللامالكعمسلةحوتفمنذألا
ىلإلجرلاماهبإىلعو.سدقمريغائيشاوسميالنأ
.ةسادقلاننسيفريسلابوجو

ملٱَىلَعيِذَّـلٱِمَّـدلٱَنِمُذُخْأَتَو«٢١
ِنْهُدْنِمَوِحَبْذَْ

ملٱ
ِهيِنَبِباَيِثَوِهيِنَبَىلَعَو،ِهِباَيِثَوَنوُراَهَىلَعُحِضْنَتَو،ِةَحْسَْ
.»ُهَعَمِهيِنَبُباَيِثَوُهوُنَبَوُهُباَيِثَوَوُهُسَّـدَقَتَيَف،ُهَعَم

٩:٢٢نييناربعو١ع٨:٣٠نييوالو٣١و٣٠:٢٥ص

ىلإةراشإاذهيفخلاِةَحْسَْملٱِنْهُدْنِمَو...ِمَّـدلٱَنِم
.سدقلاحورلابسيدقتلاوحيسملامدبريربتلاامهونيرمأ
ىلعالإناحضنُيالاناكنهدلااذهومدلااذهنأرهاظلاو
.)٨:٣٠نييوال(هينبونوراه

لٱَنِمُذُخْأَتَّـمُث«٢٢
ْ

لَألٱَوَمْحَّـشلٱ:ِشْبَك
ْ

يِذَّـلٱَمْحَّـشلٱَوَةَي
يشَغُي

ِّـ
جلٱ
ْ

لٱَةَداَيِزَوَفَْو
ْ

لٱَوِدِبَك
ْ

لُك
ْ

يِذَّـلٱَمْحَّـشلٱَوِْنيَتَي
لٱَقاَّـسلٱَو،اَمِهْيَلَع

ْ
.»ٍءْلِمُشْبَكُهَّـنِإَف.ىَنْمُي

ىلعقرُحيءزجلااذهناكَمْحَّـشلٱ:ِشْبَكْلٱَنِمُذُخْأَت
.)١١-٣:٩نييوالرظنا(ةمالسلاتاقرحميفحبذملا

.)١٣عريسفترظنا(ِدِبَكْلٱَةَداَيِز

خلٱَنِمًادِحاَوًافيِغَرَو«٢٣
ْ
خلٱَنِمًادِحاَوًاصْرُقَو،ِزُْب

ْ
ِزُْب

لٱِةَّـلَسْنِمًةَدِحاَوًةَقاَقُرَو،ٍتْيَزِب
ْ

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأيِتَّـلٱِريِطَف
٨:٢٦نييوال

هذه.)٣عاذهبلباق(ِّـبَّـرلٱَماَمَأيِتَّـلٱِريِطَفْلٱِةَّـلَس
كفنتالتناكيتلاةيماعطلاةمدقتلايهةروكذملارومألا
يفامعمةلسلانمذخؤيناكامو.ةمالسلاةمدقتنع
.)٢٥ع(ةقرحملاقوفحبذملاىلعقرُحيناكنيرشعلاوةيآلا

جلٱُعَضَتَو«٢٤
ْ

يفَعيَِم يفَوَنوُراَهْيَدَيِ ،ِهيِنَبيِدْيَأِ
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتاَهُدِّـدَرُتَو
٧:٣٠نييوال

يفَعيِمَْجلٱُعَضَت يفَوَنوُراَهْيَدَيِ ناكخلاِهيِنَبيِدْيَأِ
ينبيديأوهيخأيدييفتامدقتلاعضينأدعبىسوم
ءامسلاتاهجعبرأيفاهددريومهيديأتحتهديعضيهيخأ
نوراهمتأاذهبو.ناكملكيفرضاحلاهللااهمدقيهنأًانايب
ةلآمهيديأتناكو.نيهكتلالامعأنملوألالمعلاهونبو
مالكلاركذو(مهتينهاككلذبتمتفىسوميدييفديدرتلا
.)٧:٣٠نييوالريسفتيفديدرتلاىلع

ملٱَىلَعاَهُدِقوُتَوِْمهيِدْيَأْنِماَهُذُخْأَتَّـمُث«٢٥
َقْوَفِحَبْذَْ

ملٱ
.»ِّـبَّـرلِلَوُهٌدوُقَو.ِّـبَّـرلٱَماَمَأٍروُُرسَةَحِئاَرِةَقَرْحُْ
٨:٢٨نييوال

هاخأّنيعنأدعبىسومنإاَهُدِقوُتَو...اَهُذُخْأَت
أدتبالبمهكرتيملةمدخلايفمهكراشوةنهكهيخأءانبأو

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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١٣٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



-٨:٢٨نييوالو٣٧-٣١عاذهبلباق(هلمكأولمعلا
٣٦(.

لٱُذُخْأَتَّـمُث«٢٦
ْ

ملٱِشْبَكْنِمَّـصَق
ْ
ِهليِذَّـلٱِءْلِ

َ
َنوُرا

.»ًابيِصَنَكَلُنوُكَيَف،ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتُهُدِّـدَرُتَو
٨:٢٩نييوال

بيصنناكةعيرشلاىضتقمبصقلانإَّـصَقْلٱُذُخْأَت
ناكاذهلو)٣١-٧:٢٩نييوال(ةمدخلابموقييذلانهاكلا
.)ردصلاانهصقلابدوصقملاو(.ىسوملانه

ةسدقملابايثلاواهعفروتامدقتلاديدرتةعيرش

يِذَّـلٱِةَعيِفَّـرلٱَقاَسَوِديِْدَّـرتلٱَّـصَقُسِّـدَقُتَو٢٧«٢٧،٢٨
ملٱِشْبَكْنِمَعِفُريِذَّـلٱَوَدِّـدُر

ْ
ممِءْلِ ِهلاَّـِ

َ
٢٨،ِهيِنَبِلَوَنوُرا

ِهلِناَنوُكَيَف
َ

اَمَُّـهنَألَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمًةَّـيِدَبَأًةَضيِرَفِهيِنَبَوَنوُرا
ْمِهِتَمَالَسِحِئاَبَذْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمًةَعيِفَرِناَنوُكَيَو.ٌةَعيِفَر
.»ِّـبَّـرلِلْمُهَتَعيِفَر
نييوال١٨:٣ةينثتو١٨و١٨:١١ددعو٣٤و٧:٣١نييوال
٧:٣٤نييوال١٠:١٥

صقلاةمدقتلكيفناك)ةددرملاةمدقتلايأ(ِديِدَّْـرتلٱ
اهعفريوةمدقتلاددريومدخييذلانهاكللىنميلافتكلاو
ىلإةدحاوةكرحعفرلاناكو.)٧:٣٢نييوال(برلامامأ
وهوعبرألاتاهجلاىلإةرركمتاكرحفديدرتلاامأوقوف
.هللاىلعءايشألاضرعقيرط

ملٱُباَيِّـثلٱَو٢٩«٢٩،٣٠
ِهليِتَّـلٱُةَسَّـدَقُْ

َ
ِهيِنَبِلُنوُكَتَنوُرا

ألْمُتِلَو،اَهيِفاوُحَسْمُيِل،ُهَدْعَب
َ

ٍماَّـيَأَةَعْبَس٣٠.ِْمهيِدْيَأاَهيِف
لَي
ْ
لٱاَهُسِب

ْ
ُلُخْدَييِذَّـلٱ،ِهيِنَبْنِمُهْنَعٌضَوِعَوُهيِذَّـلٱُنِهاَك

يفَمِدْخَيِلِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخ لٱِ
ْ

.»ِسْدُق
٨:٣٥نييوال٣٥:٢٥و١٨:٨ددع٢٨و٢٠:٢٦ددع
٢٠:٢٨ددع٩:١و

ِهليِتَّـلٱُةَسَّـدَقُْملٱُباَيِّـثلٱَو
َ

خلاُهَدْعَبِهيِنَبِلُنوُكَتَنوُرا
نكل)٢٨-٢٠:٢٦ددع(ةسدقملاهيبأبايثبرازاعلاسدُق
نيمظعألارابحألانمهدعبنميفكلذلثمبأبنُنمل
.انهركُذامكمهرمأنأنونظملاو

نهاكلاحسميفدوهيلاديلقتءاجاَهيِفاوُحَسْمُيِل
.انههيلإريشُأاملًاقفاوممظعألا

ةسدقملاتامدقتلاةميلو

ملٱُشْبَكاَّـمَأَو٣١«٣٤-٣١
ْ
طَتَوُهُذُخْأَتَفِءْلِ

ْ
يفُهَْمَحلُخُب ِ

لٱَْمَحلُهوُنَبَوُنوُراَهُلُكْأَيَف٣٢.ٍسَّـدَقُمٍناَكَم
ْ

خلٱَوِشْبَك
ْ
َزُْب

يفيِذَّـلٱ َنيِذَّـلٱاَهُلُكْأَي٣٣.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَدْنِعِةَّـلَّـسلٱِ
هبَرِّـفُك ُلُكْأَيَالَفُّيِبَنْجَألٱاَّـمَأَو.ْمِهِسيِدْقَتِلِْمهيِدْيَأِءْلِِملْمُهْنَعاَِ
ملٱِْمَحلْنِمٌْءَيشَيِقَبْنِإَو٣٤.ٌةَسَّـدَقُماََّـهنَأل

ْ
خلٱَنِمْوَأِءْلِ

ْ
ِزُْب

ُحت،ِحاَبَّـصلٱَىلِإ
ْ

لٱُقِر
ْ
.»ٌسَّـدَقُمُهَّـنَألُلَكْؤُيَال.ِراَّـنلٱِبَيِقاَب

نييوال١٧و١٥و١٠:١٤نييوال١٢:٤ىّتم٨:٣١نييوال
٨:٣٢نييوال٢٢:١٠

ةعباسلاةيآلايفمظعألاهعوضومنعبتاكلالدع
ضعبىلإ)هينبونوراهسيدقتنموهو(نيرشعلاو
.هعوضومىلإعجرمثماقملااهاضتقايتلاةمئادلاعئارشلا
.ةمدقتلاسيدقترثأىلعةيمدقتلاةميلولاىلعملكتيانهو
ىطعُيالوحبذملاىلعقرحينكيملةحيبذلاضعبنإف
:٨نييوال(ةميخلابابدنعخبطُيناكلبمداخلانهاكلا

قاقرلاوتيزبصرقوريطفزبخبهونبونوراههلكأيو)٣١
٣ع(يفةروذكملا)٨:٣١نييوال(سيدقتلاةّلسيفةيقابلا
نأ)ةنهكلانمسيليذللينعي(يبنجأللناكامو.)٢٣و
ناكلكلااولكأينأاوعيطتسيملاذإو.)٣٣ع(اهنملكأي
حصفلافورخىلعمالكلارظنا(يقباماوقرحينأمهيلع
ضعباذهننسىلعىرجو.)٢٣:١٨و٢:١٠ص(يف

.ينابرلاءاشعلارمأيفنييحيسملا

تارمعبسسدقملالافتحالاراركت

ِهلُعَنْصَتَو«٣٥
َ

.َكُتْرَمَأاَمِّـلُكِبَسَحِباَذَكٰهِهيِنَبَوَنوُرا
ألْمَتٍماَّـيَأَةَعْبَس

ُ
.»ِمَهيِدْيَأ

٣٥ىلإ٨:٣٣نييوالو٣٠ع

ًاددعمهدنععباسلاددعلاناكِْمَهيِدْيَأُألْمَتٍماَّـيَأَةَعْبَس
نيوكت(ةعبسةحارلامويوةقيلخلامايأنوكىلعءانبًالماك

نيوال(مدقلاذنمًامئادرركميدهعلاعوبسألاو)٢و١ص
١٨:٤٣كولم١و١٩:٤و١٦:١٤و١٤:٧و٨:١١و١٧و٤:٦
راركتةلعنيبياذهو.)خلا١١٩:٦٤رومزمو٥:١٠كولم٢و
رظنا(تارمعبسيلافتحالاسيدقتلاوأسدقملالاقتحالا
.)٣٤و٨:٣٣نييوال

لٱِلْجَألٍمْوَيَّـلُكٍةَّـيِطَخَرْوَثُمِّـدَقُتَو«٣٦
ْ

ُرِّـهَطُتَو.ِةَراَّـفَك
ملٱ
.»ِهِسيِدْقَتِلُهُحَسْمَتَو.ِهْيَلَعَِكريِفْكَتِبَحَبْذَْ
٤٠:١٠و٢٩و٢٨و٣٠:٢٦ص١٠:١١نييناربع

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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موقيحبذملاريهطتناكِهْيَلَعَِكريِفْكَتِبَحَبْذَْملٱُرِّـهَطُت
.)٨:١٥نييوالو١٢ع(هنورقىلعمدلاعضوب

تيزلاشربحبذملاحسمُيناك)٨:١١نييوال(ُهُحَسْمَت
.لمعُيكلذناكىتمانلرهظيملو.تارمعبسهيلع

ملٱَىلَعُرِّـفَكُتٍماَّـيَأَةَعْبَس«٣٧
ملٱُنوُكَيَف.ُهُسِّـدَقُتَوِحَبْذَْ

ُحَبْذَْ
ملٱَّـسَماَمُّلُك.ٍساَدْقَأَسْدُق

.»ًاسَّـدَقُمُنوُكَيَحَبْذَْ
٢٣:١٩ىّتمو٣٠:٢٩ص٤٠:١٠ص

.)سادقألاسدقةلزنمبيأ(ٍساَدْقَأَسْدُق
ًابجاوكلذناكًاسَّـدَقُمُنوُكَيَحَبْذَْملٱَّـسَماَمُّلُك

.رشعلااياصولاك

هروضحبهللادعووةيمويلاةحيبذلاةعيرش
٤٢ىلإ٣٨ع

سيدقتدعبناكيذلاحبذملاسيدقترثأىلعركُذ
نيفورخةحيبذلاكلتتناكوةيمويلاةحيبذلاريرقتةنهكلا
ع(نيئاشعلانيبرخآلاوحابصلايفامهدحأمدقُيمويلك

ةياغلاضعبناكو.)ةيشعلابتقولاكلذنعربعيو()٣٩
بعشلااهبكترييتلاةيمويلاةيطخلاريفكتكلذنم
اهميدقتوهللاهسفنفقوًايمويبعشلادهعديدجتاهمظعمو
ةيماعطلاتامدقتلاتناكو.هلةيلقعةسدقمةيحةحيبذ
هللاركشلاةمالعةقرحملاتامدقتبحصتيتلاةيبارشلاو
هبحوهتيانعوهتياقوبفارتعالاوةمئادلاهمحارمىلع
مامأيبهذلاحبذملاىلعذئنيحدقويروخبلاناكو.هناسحإو
ىلإبعشلانمةدعاصلاةمئادلاةالصلاىلإًازمرباجحلا
:٣٠صرظنا(يهلإلاناسحإلارارمتساةيغبةمعنلاشرع
.)٨و٧

ملٱَىلَعُهُمِّـدَقُتاَماَذٰهَو«٣٨
َّـلُكِناَّـيِلْوَحِناَفوُرَخِ:حَبْذَْ

.»ًامِئاَدٍمْوَي
٣١:٣و١٣:١١و٢:٤مايأ٢و١٦:٤٠مايأ١و٢٨:٣ددع
١٢:١١لاينادو٣:٣ارزعو

يفديزو)١٢:٥صريسفترظنا(ِناَّـيِلْوَحِناَفوُرَخ
ىلعديزيالوهوبيعالبهانعمامةينيعبسلاةمجرتلا
تامدقتلايفالإ)٢٥و٢٤و٢٢:٢٢نييوال(ماعلابولطملا
.اهراركتىلإةجاحاليتلا)٢٢:٢٣نييوال(ةيرايتخالا

خلٱ«٣٩
ْ

لٱُفوَُر
ْ

خلٱَو،ًاحاَبَصُهُمِّـدَقُتُدِحاَو
ْ

ِيناَّـثلٱُفوَُر
يفُهُمِّـدَقُت لٱِ

ْ
.»ِةَّـيِشَع

١٥ىلإ٤٦:١٣لايقزحو١٦:١٥كولم٢

يف ىنعمرظنا(»نيئاشعلانيب«ةيناربعلايفوِةَّـيِشَعْلٱِ
.)١٢:٦صريسفتيفةرابعلاهذه

لَمٍقيِقَدْنِمٌْرشُعَو«٤٠
ْ
هلٱِعْبُرِبٍتوُت

ْ
ِتْيَزْنِمِنيِ

هلٱُعْبُرٌبيِكَسَو،ِّـضَّـرلٱ
ْ
خلٱَنِمِنيِ

ْ
لِلِرَْم

ْ
لٱِفوُرَخ

ْ
.»ِدِحاَو

ركذُيملهنألًانيقيرشُعلااردقمناكاذامفرعنالٌْرشُع
وحنوهورمعلاةفيإلارشُعناكوةفيإلاهنظننأانلنكل
.نولاغلاعابرأةثالث

.)٢٧:٢٠صريسفترظنا(ِّـضَّـرلٱِتْيَز

خلٱَو«٤١
ْ

يفُهُمِّـدَقُتِيناَّـثلٱُفوَُر لٱِ
ْ

ِةَمِدْقَتَلْثِم.ِةَّـيِشَع
.»ِّـبَّـرلِلٌدوُقَو،ٍروُُرسُةَحِئاَر.ُهَلُعَنْصَتِهِبيِكَسَوِحاَبَّـصلٱ

٥و٩:٤ارزعو١٦:١٥كولم٢و٣٦و١٨:٢٩كولم١
٩:٢١لاينادو١٤١:٢رومزمو

ةيماعطلاحابصلاةمدقتياِهِبيِكَسَوِحاَبَّـصلٱِةَمِدْقَت
ةيماعطةمدقتلكنمةضبقعضوتتناكوةيبارشلاو
ةنهكلليقابلاو)٢:٢نييوال(قرُحتوحبذملاىلعحرطُتو
ةمدقتلابيترتنمًائيشباتكلاركذيملو.)٢:٣نييوال(
ىلعبكسُتتناكاهنأسوفيسويلاقنكلوةيبارشلا
ًاءزجوبكسللناكهنمًاءزجنإمهضعبلاقو.حبذملا
.حّجرملاوهرخآلالوقلاويقابلاوهوةنهكلل

يفٌةَمِئاَدٌةَقَرُْحم«٤٢ ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَدْنِعْمُكِلاَيْجَأِ
لَكُألْمُكِبُعِمَتْجَأُثْيَح.ِّـبَّـرلٱَماَمَأ

ِّـ
.»َكاَنُهَكَم

١٣ىلإ٨:١١لاينادو٢٨:٦ددعو٣٠:٨صو٣٨ع
١٧:٤ددعو٣٦و٣٠:٦و٢٥:٢٢ص

ةميخبةميخلاةيمستةلعاذهْمُكِبُعِمَتْجَأُثْيَح
ًاعونممناكهنألاهيفسانلاعامتجانمسيلوهف.عامتجالا
وهواهيفيذلاطيسولابهعامتجابهبعشبهللاعامتجاللب
يفهنمباوجلاذخأيوهللابطاخيناكيذلامظعألاربحلا
.)هريسفتو٢٥:٢٢صرظنا(نأشلاتاذبعشلارومألك

.»يِدْجَمِبُسَّـدَقُيَفَليِئاَْرسِإيِنَبِبَكاَنُهُعِمَتْجَأَو«٤٣
٣ىلإ٧:١و٥:١٤مايأ٢و٨:١١كولم١و٤٠:٣٤ص
٩و٢:٧يجحو٤٣:٥لايقزحو

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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ةميخوهيذلاناكملاسدقييأيِدْجَمِبُسَّـدَقُيَف
٩:٢٤نييوالهبلباقو٣٥و٤٠:٣٤صرظنا(عامتجالا
.)٧:٢و١٤و٥:١٣مايأ٢و١١و٨:١٠كولم١و

ملٱَوِعاَمِتْجالاَةَمْيَخُسِّـدَقُأَو«٤٤
ُهوُنَبَوُنوُراَهَو.َحَبْذَْ

.»ِيلاوُنَهْكَيِلْمُهُسِّـدَقُأ
١٦و٢٢:٩و٢١:١٥نييوال

ريغسيدقتلااذهنإرهاظلاْمُهُسِّـدَقُأُهوُنَبَوُنوُراَه
سدقيًامئادناكهللانإفًافنآروكذملايمسرلاسيدقتلا
لامعأمهنايتإدنعسودقلاهحورروضحبيواللاتونهكلا
.هتمدخاوبلطاذإًايمويمهريسيفلبةيهلإلاةمدخلا

يفُنُكْسَأَو«٤٥ َهلُنوُكَأَوَليِئاَْرسِإيِنَبِطْسَوِ
ُ

.»ًاٰهلِإْم
١٤:١٧انحويو٢:١٠ايركزو٢٦:١٢نييوالو٢٥:٨ص
٢١:٣ايؤرو٦:١٦سوثنروك٢و٢٣و

يفُنُكْسَأ اذهمامتإنأنظتالَليِئاَْرسِإيِنَبِطْسَوِ
هتيانعبلبةميخلايفةنيكسلاروضحدرجمبناكدعولا
.هخيراتمايألكيفًامئادهايإهتياقووهبعشل

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَنوُمَلْعَيَف«٤٦
ُ

ْنِمْمُهَجَرْخَأيِذَّـلٱُمُه
يفَنُكْسَألَْرصِمِضْرَأ ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.ْمِهِطَسَوِ

ُ
.»ْمُه

٢٠:٢ص

انأينإيتدعاسمويتبحمومهبيتيانعبخلاَنوُمَلْعَيَف
هداهتجاالوىسومةمكحبالةيرصملاةيدوبعلانممهذقنم
.ءيشلكىلعرداقلاميكحلاانأينألمهداهتجاالو

َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْصَألَا

روخبلاحبذم

لٱِداَقيِإلًاحَبْذَمُعَنْصَتَو«١
ْ
ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِم.ِروُخَب

.»ُهُعَنْصَت
٧ع٤٠:٥و٣٧:٢٥ص

مالكلارخأاذامليردنالِروُخَبْلٱِداَقيِإلًاحَبْذَمُعَنْصَت
رومأنمهركذاممعمهركذيملوانهىلإروخبلاحبذمىلع
امو.ةيآلايفكشللنذأيالانتياردمدعو)٢٥ص(سدقلا

ربحلاةمدخلينُبهنأبنذؤينوراهةمدخنأشيفهركذ

اهبلطيتلاتامدقتلانمروخبلاناكو.)١٠-٧ع(مظعألا
اممناكو.حبذملاءانبىلإءاميإهيفف)٢٥:٦ص(ًالبقهللا
نويرصملاةنهكلاناكف.ةدابعلايفةفلتخملاممألاهلمعتسا

اوناكو.روخبلااهيفنودقويورخابملامهدباعميفنولمحي
ىمسملاباتكلايفءاجامىلعنومأدايعأيفهنمنورثكي
لاقو.)١٩-١٤ةحفص١٠دلجميضاملاءابنأ(يضاملاءابنأ
ديعيفروخبلانودقوياوناكنييلبابلانأخرؤملاستودوريه
.روهشممهحئابذيفروخبلانامورلاونانويلاداقيإو.لعبلا
نيدلايفهكرتمزلتسيالةلطابلانايدألايفهلامعتساو
.قحلايوسوملا

ساحنلاحبذمبشخكوهفُهُعَنْصَتِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِم
ساحنلانمهؤاشغناكحبذملاكاذنكل)٢٧:١ص(
.بهذلانمهؤاشغناكاذهو

ُهُعاَفِتْرٱَو.ُنوُكَيًاعَّـبَرُم.ٌعاَرِذُهُضْرَعَوٌعاَرِذُهُلوُط«٢
.»ُهُنوُرُقُنوُكَتُهْنِم.ِناَعاَرِذ

هنمرغصأهنكل)٢٧:١ص(ساحنلاةئيهكُنوُكَيًاعَّـبَرُم
.عرذأثالثهولعناككاذونيعارذهولعناكاذهنإف
كاذلوطنملكوًاعارذهضرعوًاعارذاذهلوطناكو
نألهيلعدقوياملًابسانمهرغصناكو.عرذأسمخهضرعو
.هنمريغصءزجهيلعدقوأفًانيمثناكروخبلاكلذ

يأهنمهنورقتناكو)هريسفتو٢٧:٢ص(خلاُهُنوُرُق
.اهتدحىلعةبكرمالةلصتم

طَس:ٍّيِقَنٍبَهَذِبِهيِّـشَغُتَو«٣
ْ

ِهْيَلاَوَحُهَناَطيِحَوُهَح
.»ِهْيَلاَوَحٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإُهَلُعَنْصَتَو.ُهَنوُرُقَو

يفيتلاةسدقملاةميخلاءايشأنمناكٍبَهَذِبِهيِّـشَغُت
ناكوروخبلاحبذمتوباتلايناثدعورادلايفوأسدقلا
ًازمرناكو.)١:١٠اقولو١٣١:٢رومزم(ةماعةالصلازمر
وأوهأطخينيحنهاكلاهمدقيامبنارفغلاوأةرافكلاىلإ

وهًاذإف)٢١-١٣و١٢-٤:٣نييوال(هلكبعشلاأطخي
نوكتنأبجواذهىلعوبرللسادقألامظعأنمناك
هاجتعضوينأودهعلاتوباتيأتوباتلاداومنمهداوم
ص(باجحلاجراخنكلهنمبرقلاىلعوتوباتلاكلذ

٤٠:٥(.
ةدئاميفليقامىلإعجراِهْيَلاَوَحٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإ
يفليلكإلانمضرغلانإف)٢٥:٢٤ص(هوجولازبخ
.طوقسلانمهيلعامةياقوامهيلك

ألَا
َ
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لَحُهَلُعَنْصَتَو«٤
ْ

َحتٍبَهَذْنِمِْنيَتَق
ْ

َىلَعِهِليِلْكِإَت
جلٱَىلَع.ِهْيَبِناَج

ْ
ِنْيَوَصَعِلِْنيَتْيَباَنوُكَتِل،اَمُهُعَنْصَتِْنيَبِنَا

ِحل
َ

هبِهِلْم .»اَِمِ

حبذمنمرغصأروخبلاحبذمناكٍبَهَذْنِمِْنيَتَقْلَح
هلمحوهعفرلةيفاكناتقلحلاتناكفتملعامكساحنلا
.)٢٧:٤ص(تاقلحعبرأهلناكهنإفكاذفالخب

لٱُعَنْصَتَو«٥
ْ

اَمِهيِّـشَغُتَوِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمِنْيَوَصَع
.»ٍبَهَذِب

بهذبايشُغامهنأالإساحنلاحبذميوصعكِنْيَوَصَعْلٱ
.)٢٧:٦ص(ساحنلابكناتيشُغو

َجتَو«٦
ْ

حلٱَماَّـدُقُهُلَع
ْ
.ِةَداَهَّـشلٱِتوُباَتَماَمَأيِذَّـلٱِباَجِ

لٱَماَّـدُق
ْ

.»َكِبُعِمَتْجَأُثْيَحِةَداَهَّـشلٱَىلَعيِذَّـلٱِءاَطِغ
٢٢و٢٥:٢١ص

:٢٦ص(باجحلاءارودهعلاتوباتناكِباَجِْحلٱَماَّـدُق
باجحلامادقههاجتروخبلاحبذمناكو)٤٠:٣و٣٣
ركذاذهلوهوجولازبخةدئاموةيبهذلاةرانملانمهيلإبرقأو
سدقتاقلعتمنمهنأديفيامنييناربعلاىلإةلاسرلابتاك
ريغةداهشلاتوباتباجحو.)٩:٤نييناربع(سادقألا
.سدقلاىلإيدؤملالخدملاباجح

و٣٩:٤٢و٢٥:٢٢صاذهبلباق(َكِبُعِمَتْجَأُثْيَح
٤٣(.

.ٍحاَبَصَّـلُكًارِطَعًاروُخَبُنوُراَهِهْيَلَعُدِقوُيَف٧«٧،٨
َجُُّرسلٱُنوُراَهُدِعْصُيَنيِحَو٨.ُهُدِقوُيَجُُّرسلٱُحِلْصُيَنيِح
يف لٱِ

ْ
يفِّـبَّـرلٱَماَمَأًامِئاَدًاروُخَب.ُهُدِقوُيِةَّـيِشَع .»ْمُكِلاَيْجَأِ
١:٩اقولو٢٣:١٣مايأ١و٢:٢٨ليئومص١و٣٨ىلإ٣٤ع
٢٧:٢١ص٨:٣ايؤرو

اذهناك(ٍحاَبَصَّـلُكًارِطَعًاروُخَبُنوُراَهِهْيَلَعُدِقوُيَف
روخبلاداقيإناكو)٣٥و٣٤عيفهبيكرتركُذوًابكرمروخبلا
رومزم(نمرهظيامكءاسملاحئابذوحابصلاحئابذبحصي

نمنيبتيةالصلاىلإًازمركلذنوكو.)١:١٠اقولو١٤١:٢
.)٤و٨:٣و٤:٨ايؤر(

.)٢٧:٣١صاذهبلباق(َجُُّرسلٱُحِلْصُيَنيِح

َالَو،ًةَمِدْقَتْوَأًةَقَرُْحمَالَوًابيِرَغًاروُخَبِهْيَلَعاوُدِعْصُتَال«٩
.»ًابيِكَسِهْيَلَعاوُبُكْسَت
١٠:١نييوال

بيكرتلهبيكرتًافلاخمياًابيِرَغًاروُخَبِهْيَلَعاوُدِعْصُتَال
.)٣٥و٢٤ع(يفهبرومأملاروخبلا

كلذنألًابيِكَسِهْيَلَعاوُبُكْسَتَالَو،ًةَمِدْقَتْوَأًةَقَرُْحمَالَو
بسانمريغهنألروخبلاحبذمالساحنلاحبذمرومأنم
.اهل

يفًةَّـرَمِهِنوُرُقَىلَعًةَراَّـفَكُنوُراَهُعَنْصَيَو«١٠ ْنِم.ِةَنَّـسلٱِ
خلٱِةَحيِبَذِمَد

ْ
لِليِتَّـلٱِةَّـيَِط

ْ
يفًةَّـرَمِةَراَّـفَك ًةَراَّـفَكُعَنْصَيِةَنَّـسلٱِ

يفِهْيَلَع .»ِّـبَّـرلِلَوُهٍساَدْقَأُسْدُق.ْمُكِلاَيْجَأِ
٢٣:٢٧و١٦:١٨نييوال

يفًةَّـرَمِهِنوُرُقَىلَعًةَراَّـفَكُنوُراَهُعَنْصَيَو هذهِةَنَّـسلٱِ
كلانهنإف.)١٦:١٨نييوال(يفءاجامىنعمنيعتةيآلا
وهبرلامامأناكيذلاحبذملانأمهضعبهنمنظام
ةرافكلاموييفةنسلايفةرمهنأعقاولاو.ساحنلاحبذم
باجحلاءارولخدينأدعبمظعألاربحلاناكميظعلا
نييوال(ءاطغلايأةمحرلاسلجمىلعتامدقتلامدشريو

هنعرفكيوبرلامامأيذلاحبذملاىلإجرخي)١٥و١٦:١٤
حبذملانورقىلعلعجيوسيتلامدنموروثلامدنمذخأب
تارمعبسهعبصإبمدلانمهيلعحضنيو.ًاريدتسم
.)١٩و١٦:١٨نييوال(

سوفنلاةيدف

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو١١«١١،١٢
ُ

يِنَبَةَّـيِّـمَكَتْذَخَأاَذِإ١٢:ىَسو
ملٱِبَسَحِبَليِئاَْرسِإ

َةَيْدِفٍدِحاَوُّلُكَنوُطْعُي،ْمُهْنِمَنيِدوُدْعَْ
اَمَدْنِعٌأَبَوْمِهيِفَريِصَيَّـالَئِل،ْمُهُّدُعَتاَمَدْنِعِّـبَّـرلِلِهِسْفَن
.»ْمُهُّدُعَت

ددع٢٤:٢ليئومص٢و٢٦:٢و١:٢ددعو٣٨:٢٥ص
:٢٠ىّتمو٤٩:٧رومزمو٣٦:١٨و٣٣:٢٤بويأو٣١:٥
:٢٤ليئومص١٩٢و١:١٨سرطب١و٢:٦سواثوميت١و٢٨
١٥

اوناكمهنأىلعلدياذهَليِئاَْرسِإيِنَبَةَّـيِّـمَكَتْذَخَأاَذِإ
ملوكلذلةنيعمرتافديفءامسألانوبتكيوسوفنلانودعي
ينبددعيفليقامربتعُيالكلذلوًالبقاذهلثماوتأي

ألَا
َ
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)١٢:٣٧ص(ًابيرقتالإرصمنممهجورخدنعليئارسإ
ناكىسومو.ةيدفلاذخألًابجاوطبضلاناكانهنكلو
نكيملهنأنظلانعدعبيهنألطبضلاكلذبولسأفرعي
.ذئمويةندمتملاممألالوأنممهوهرصعيفنييرصملادنع
ىمسملاباتكلايفركُذوراثآلانمفرُعامكلذدّيأدقو
.يضاملاءابنأب

سوفنلانيبهللاىواسِهِسْفَنَةَيْدِفٍدِحاَوُّلُكَنوُطْعُي
ةرقتفماهلكاهنإوءاوسلاىلعهدنعةنيمثاهنأنيبيلكلذيف

.ءادفلاىلإ
ىلإهتجاحبمهنمدحاولارعشيملاذإٌأَبَوْمِهيِفَريِصَيَّـالَئِل

بجوأوهءايربككلذبنلعأرورسبةيدفلايدؤيوءادفلا
.إبولابهبرضفهللاباقعهسفنىلع

ملٱَىلِإَزاَتْجٱِنَمُّلُكِهيِطْعُياَماَذٰه«١٣
ُفْصِن:َنيِدوُدْعَْ

لٱِلِقاَشِبِلِقاَّـشلٱ
ْ

ُفْصِن)ًَةريِجَنوُْرشِعَوُهُلِقاَّـشلٱ(.ِسْدُق
.»ِّـبَّـرلِلًةَمِدْقَتِلِقاَّـشلٱ

:٤٥لايقزحو٣:٤٧ددعو٢٧:٢٥نييوال٣٨:٢٦ص
١٢

ةضفلانمةريدتسمًاعطقلقاوشلاتناكِلِقاَّـشلٱُفْصِن
ةحمق٢٢٠اهلقثنألًاشرغرشعةعبسوحنةعطقلاةميق
ناكو.ىسومنمزيفتاكوكسملانكتملو.ةيناطلس
وحنةيدفلاتناكفتاحمق١١٠اهلقثةعطقلقاشلافصن
.فيفخضرفوهوشرغلافصنوشورغةينامث

ةنهكلادنعلقثلاّنيعملقاشلااذهناكِسْدُقْلٱِلِقاَشِب
:٢٧نييوال(هتميقبربتعتتامدقتلاتناكو.ًامكحمًانييعت

٢٥(.
وأ(بورخلاةبحةريجلاًةَريِجَنوُْرشِعَوُهُلِقاَّـشلٱ

.ةحمق١١وحنةريجلالقثناكفةريبكلا)بونرخلا

ملٱَىلِإَزاَتْجٱِنَمُّلُك«١٤
ًةَنَسَنيِْرشِعِنْبٱِنِمَنيِدوُدْعَْ

.»ِّـبَّـرلِلًةَمِدْقَتيِطْعُيًادِعاَصَف

دوهيلادنعناسنإلاناكًادِعاَصَفًةَنَسَنيِْرشِعِنْبٱِنِم
كلذدنعونيرشعلانسغلبينأدعبالإًالماكدعُيال
:٢٥مايأ٢و١:٣ددع(ةيركسعلاةمدخللًالهأناكنسلا

سدقلايفةمدخلانوئدتبينويواللاناكنسلااذهيفو.)٥
.)٣:٨ارزعو٤١:١٧مايأ٢و٢٧-٢٣:٢٤مايأ١(

لَا«١٥
ْ

لٱَوُرِثْكُيَالُّيِنَغ
ْ

لَقُيَالُريِقَف
ِّـ

ِلِقاَّـشلٱِفْصِنْنَعُل
.»مُكِسوُفُنْنَعِريِفْكَّـتلِلِّـبَّـرلٱَةَمِدْقَتَنوُطْعُتَنيِح

:٣يسولوكو٦:٩سسفأو٢٢:٢لاثمأو٣٤:١٩بويأ
١٢ع٢٥

.)١٢عريسفترظنا(ُلِّـلَقُيَالُريِقَفْلٱَوُرِثْكُيَالُّيِنَغْلَا

لٱَةَّـضِفُذُخْأَتَو«١٦
ْ

َجتَو،َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمِةَراَّـفَك
ْ

اَهُلَع
َماَمَأًاراَكْذِتَليِئاَْرسِإيِنَبِلُنوُكَتَف.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِةَمْدِِخل

.»ْمُكِسوُفُنْنَعِريِفْكَّـتلِلِّـبَّـرلٱ
١٦:٤٠ددع٢٨ىلإ٣٨:٢٥ص

َجت
ْ

:٣٨ص(نمرهظيِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِةَمْدِِخلاَهُلَع
غلبتتناكيتلالقاوشلانمةعومجملاةضفلانأ)٢٨و٢٧
طبضتتناكيتلادعاوقلاىلعقفنتتناكةنزوةئموحن
ص(باجحلاةدمعأو.)٢٥-٢٦:١٩ص(ةميخلابشخ
لكاشامويصعلاوظاظشلانمكلذبقلعتياممو)٢٦:٣٢
.كلذ

ةيساحنلاةضحرملا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو١٧«١٧،١٨
ُ

ْنِمًةَضَحْرِمُعَنْصَتَو١٨:ىَسو
َجتَو.ِلاَسِتْغالِل،ٍساَحُنْنِماََهتَدِعاَقَو،ٍساَحُن

ْ
َْنيَباَهُلَع

ملٱَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
َجتَوِ،حَبْذَْ

ْ
.»ًءاَماَهيِفُلَع

٣٠و٤٠:٧ص٧:٣٨كولم١و٣٨:٨ص

ساحنلاوهو(زنربيأٍساَحُنْنِمًةَضَحْرِمُعَنْصَت
ءاملانمدبالناكو.)٢٥:٣صريسفترظنارمسألا
ةحيبذلاءازجأضعبلسغو)٢١-١٩ع(ةنهكلالسغل
حبذملاريهطتلو)خلا١٣و١:٩نييوالو٢٩:٢٧ص(
.حّجريامىلعخاسوألانمهريغومدلانمهدنعضرألاو

يذمدقةئيهىلعتناكةضحرملانأحّجرملااََهتَدِعاَق
يفضحارملاهذهلثمدهوشدقو.ةريدتسمةدعاق
.ةيروشألاتايداعلا

َجت
ْ

يرورضلانمناكِحَبْذَْملٱَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَْنيَباَهُلَع
امًاريثكاوناكةنهكلانألحبذملانمةبيرقةضحرملانوكتنأ

ناكو.)٢٠ع(هيلعنومدخيمهولاستغالاىلإنوجاتحي
مهنألةميخلالخدمنمةبيرقنوكتنأًاضيأيرورضلانم
يفءاجو.سدقلااولخدينألبقاولستغينأنيفلكماوناك
حبذمولخدملانيبناكةضحرملاعضومنأدوهيلاديلاقت
.بونجلاىلإةليمبساحنلا

ألَا
َ
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.»اَهْنِمْمُهَلُجْرَأَوْمَُهيِدْيَأُهوُنَبَوُنوُراَهُلِسْغَيَف«١٩
انحويو٥٢:١١ءايعشإو٢٦:٦رومزمو٣٢و٤٠:٣١ص
١٠:٢٢نييناربعو١٣:١٠

لمعلاةراهطىلإةراشإيديألالسغْمُهَلُجْرَأَوْمَُهيِدْيَأ
.كولسلاةسادقىلإلجرألالسغو

َّـالَئِلٍءاَمِبَنوُلِسْغَيِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإْمِِهلوُخُدَدْنِع«٢٠

هبَاِرتْقٱَدْنِعْوَأ.اوُتوُمَي ملٱَىلِإِْمِ
لِلِحَبْذَْ

ْ
ًادوُقَواوُدِقوُيِلِةَمْدِخ

.»ِّـبَّـرلِل

نيهلانمسيلو.)٤٣و٢٧:٣٥صاذهبلباق(َّـالَئِل
نودتوملاموسرلاضعبةفلاخمءازجناكاذاملفرعننأ
ناكهلامهإلعلو.رومألالهسنمناكلاستغالاو.هريغ
.ىلاعتوهناحبسهللاابًافافختسادعُي

َهلُنوُكَيَو.اوُتوُمَيَّـالَئِلْمُهَلُجْرَأَوْمَُهيِدْيَأَنوُلِسْغَي«٢١
ُ

ْم
يفِهِلْسَنِلَوُهَلًةَّـيِدَبَأًةَضيِرَف .»ْمِِهلاَيْجَأِ

٢٨:٤٣ص

:٢٩و٢٨:٤٣و٢٧:٢١صاذهبلباق(ًةَّـيِدَبَأًةَضيِرَف
ءاقبةدمةضيرفلاكلتتاعارمبجاولانمناكف.)٩
ةاهطلاىلإًازمرةرهاظلاةراهطلاتناكو.يوسوملاماظنلا
نمبرتقينأدحأردقيالهنألدبألاىلإةبجاولاةنطابلا
.)١٢:١٤نييناربعرظنا(ًاسدقمنكيملامهللاةرضح

سدقملاتيزلابيكرت

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو٢٢«٢٢،٢٣
ُ

َكَلُذُخْأَتَتْنَأَو٢٣:ىَسو
طَألٱَرَخْفَأ

ْ
ًةَرِطَعًةَفْرِقَو،ٍلِقاَشِةَئِمَسَْمخًارِطاَقًاّرُم.ِباَي

ِْنيَتَئِمِةَريِرَّـذلٱَبَصَقَو،َنيِسَْمخَوِْنيَتَئِم:َكِلٰذَفْصِن
.»َنيِسَْمخَو
٤٥:٨رومزم٢٧:٢٢لايقزحو٤:١٤ديشانألاديشن
٢٧:١٩لايقزحو٦:٢٠ايمرإو٤٣:٢٤ءايعشإو

بويطلاعاونأنمريثكردصمقرشلاِباَيْطَألٱَرَخْفَأ
ستودوريهلاق.اهرئاسىلعلضفيناكاهضعبنكلو
.دالبلارئاسىلإبرعلادالبنملسرُتتناكةسمخاهرخفأ
.اهنمنانثاانهركُذو

ةيبرعلايفرطاقلاو(بئاوشلانمًاصلاخيأًارِطاَقًاّرُم
دقوراجشألاضعبنمليسيةدامّرملاو.رطقيغمصلك

ىلإًاعطقدمجيفهيلعليسيءيششرفدعبهترجشطرشُت
ةفيفخرافظألالكشيفضيبطقننعرسكنتةيفاصةرُمح
ّرملابوهصولخليفاصلاّرملابفرعيوديجلاوهاذهوةشه
نيقيرطبهتبننملصحيو.)هترجشنمهنارطقلرطاقلا
يمُساذهلوىقنألاوهوًايعيبطهنارطقناكاملوألا
ًايعانصهنارطقناكاميناثلارطاقلاو.يفاصلاوصلاخلاب
يفًاريثكلمعتسُيرملاناكو.تبنلاروشقطرشبلصحيو
نييرصملاتاطنحميفىلوألاةداملاناكو.ةميدقلاةنمزألا
.مهحئابذضعبعمهنوقرحياوناكو.ستودوريهلاقامىلع
ًامخرمنانويلاهذختاو.روخبريخهنوربتعيسوجملاناكو
ناكو.مهسوؤرروعشلًانهدينامورلاطالبلالهأوًاروخبو
:١٩انحوي(ىتوملاثثجهبنوبيطيحيسملانمزيفدوهيلا

.سدقملاباتكلايفّرملاركذلعضوملوأةيآلاهذهو.)٣٩
يهو.نامزلاكلذيفةردانةفرقلاتناكًةَرِطَعًةَفْرِق

ناليساهترجشنطومو.ةفرقلارجشنمنطابلارشقلا
مختىلعدنهلاونيصنيصوكونيصلاوةرطموسووينروبو
تبنتوبارتسوستودوريهلاقامىلعتناكو.رابالام
نمتلقُناهنأبرعلاوخرؤملوقيو.برعلادالبيفًاميدق
رصميفنويقينيفلااهعرزوةيقينيفىلإناليسوأدنهلا
سدقملاباتكلايفاهركذعضاوملوأانهةيآلاو.نانويلاو
:٧لاثمأ(ميدقلادهعلايفنيرخآنيعضومريغيفركذُتملو

.)٤:١٤ديشانألاديشنو١٦
بصقلانمعاونأةدعقرشلايفِةَريِرَّـذلٱَبَصَق

هنمًاعوننأينيلبلاق.ةريرذلابصقبىمسملايرطعلا
دنهلايفهنمًاعوننأونانبللبجبرقةيروسيفتبني
يفركُذدقو(انهدوصقملاهعاونأيأملعنالو.برعلادالبو
٦:٢٠ايمرإو٤٣:٢٤ءايعشإو٤:١٤ديشانألاديشن(
بصق«ةركذتلايفيكاطنالالاقو.)٢٧:١٩لايقزحو
تبنوهورئارذلاوبايطألايفهلوخدلكلذبىمسةريرذلا
دقعلابراقتملاهدوجأوضيبأءيشبوشحمدقعشقلاك
نيزرعونهنمو.ّرملاضباقلاةرفصلاىلإبراضلايتوقايلا
.»ًادجءيدرطويخلاكىظشتي

لٱِلِقاَشِبٍةَئِمَسَْمخًةَخيِلَسَو«٢٤
ْ

ِتْيَزْنِمَو،ِسْدُق
.»ًانيِهِنوُتْيَّـزلٱ
٢٩:٤٠ص٤٥:٨رومزم

بهذنوسنلورلاق»הדק«هّدِقةيناربعلايفوًةَخيِلَس
امةيناربعلاةملكلاىنعمنأىلإنييناربعلايرسفمنسحأ
يأدقلانماهلصأوايساكلابينيتاللاوينانويلابفرعُي
دنعفرعُتةرجشلنطابلارشقلااهنأللصفلاوأعطقلا
هبشواواجودنهلااهنطوم»ايساكممومانيس«مسابنييتابنلا

ألَا
َ
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معطلاويرطعلايفةفرقلانمبرقتيهو.اقلمةريزج
يفوانهالإ»הדק«ةظفلركذُتملو.ةفارحدشأوفثكأاهنكل
.)٢٧:١٩لايقزح(

رجشرشق...ةخيلسلا«هتركذتيفيكاطنألالاقو(
.»نامعدالبصاوخنميهليقوينميويدنه

.)٢٩:٤٠صريسفترظنا(ًانيِه

لِلًاسَّـدَقُمًانْهُدُهُعَنْصَتَو«٢٥
ْ

طِع.ِةَحْسَم
ْ

َةَعْنَصٍةَراَطِعَر
لٱ
ْ

لِلًاسَّـدَقُمًانْهُد.ِراَّـطَع
ْ

.»ُنوُكَيِةَحْسَم
:٣٣و٨٩:٢٠رومزمو٣٥:٢٥ددعو٣٧:٢٩و٢٥:٦ص

٢

ناكامفةميظعةراهميضتقيهعنصناكِراَّـطَعْلٱَةَعْنَص
نأدوهيلانعءاج.قفتاامفيكتيزلابجزميبيطلااذه
مثاهصلاخنمذخؤيبويطةدعنمبكرمبيطلااذه
.ةيرطعلاداوملاوتيزلابجزمي

َتوُباَتَو،ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخِهِبُحَسْمَتَو٢٦«٢٩-٢٦
ملٱَو٢٧،ِةَداَهَّـشلٱ

ملٱَو،اَهِتَيِنآَّـلُكَوَةَدِئاَْ
َحَبْذَمَو،اَهَتَيِنآَوَةَراَنَْ

لٱ
ْ
ملٱَحَبْذَمَو٢٨،ِروُخَب

ملٱَو،ِهِتَيِنآَّـلُكَوِةَقَرْحُْ
ْ
اََهتَدِعاَقَوَةَضَحْرِ

ُنوُكَياَهَّـسَماَمُّلُك.ٍساَدْقَأَسْدُقُنوُكَتَفاَهُسِّـدَقُتَو٢٩
.»ًاسَّـدَقُم

٢٩:٣٧ص٧:١ددعو٨:١٠نييوالو٤٠:٩ص

سّدقتنأبجاولانمناكِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخِهِبُحَسْمَت
نوئدتبياوناكو.ءيشلكلبقاهيفاملكوعامتجالاةميخ
اهتينآوهوجولازبخةدئاموسادقألاسدقيفتوباتلاحسم
.باجحلاجراخوهاممثروخبلاحبذممثةيبهذلاةرانملاو
٢٦عرظنا(ةضحرملاوساحنلاحبذمىلعشريتيزلاناكو
.)١١و٨:١٠نييوالهبلباقو٢٩-

.ِيلاوُنَهْكَيِلْمُهُسِّـدَقُتَوِهيِنَبَوَنوُراَهُحَسْمَتَو٣٠«٣٠،٣١
لَكُتَو٣١

ِّـ
ًاسَّـدَقُمًانْهُدِيلاَذٰهُنوُكَي:ًالِئاَقَليِئاَْرسِإيِنَبُم

لِل
ْ

يفِةَحْسَم .»ْمُكِلاَيْجَأِ
٣٠و٨:١٢نييوالو٢٩:٧ص

.)٨:١٢نيوالو٢٩:٧صاذهبلباق(َنوُراَهُحَسْمَت
.)٢٩:٢١صرظنا(ِهيِنَبَو
برلاةمدخلًالهأاونوكيملهينبونوراهنإِيلاوُنَهْكَيِل

كلذكو.سدقملاتيزلامهيلعبكسُينأدعبالإ
امهللااومدخينأللهأباوسيلةنهكمهلكنيذلانويحيسملا

سدقملاتيزلاناكيذلاسودقلاهحورمهيلعبكسيمل
.هيلإًازمر

َىلَعَو.ُبَكْسُيَالٍناَسْنِإِدَسَجَىلَع٣٢«٣٢،٣٣
ًاسَّـدَقُمُنوُكَيَو،َوُهٌسَّـدَقُم.ُهَلْثِماوُعَنْصَتَالِهِريِداَقَم
ٍّيِبَنْجَأَىلَعُهْنِمَلَعَجْنَمَوُهَلْثِمَبَّـكَرْنَمُّلُك٣٣.ْمُكَدْنِع
.»ِهِبْعَشْنِمُعَطْقُي
:٧نييوالو١٢:١٥صو١٧:١٤نيوكت٣٨ع٣٧و٢٥ع

٢١و٢٠

ناسنإىلعبكسُياليأُبَكْسُيَالٍناَسْنِإِدَسَجَىلَع
.سدقملمعلنيُعهنألةيداعلابويطلاكةنهكلانمسيل

برلامدخبصتخموهفةنهكلاريغلُهَلْثِماوُعَنْصَتَال
.هسدقيفهنومدخينيذلا

سدقملاروخبلابيكرت

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٣٤
ُ

،ًاراَفْظَأَو،ًةَعْيَم:ًاراَطْعَأَكَلْذُخ:ىَسو
.»ًةَيِواَسَتُمًءاَزْجَأُنوُكَتًاّيِقَنًاناَبُلَو،ًةَرِطَعًةَّـنِقَو

٣٧:٢٩و٢٥:٦ص

ًاعونبلاغلايفءامدقلاروخبناكًاراَطْعَأَكَلْذُخ
هلمعتسااممهريغوروخبلااذهامأوةرطعلاداوملانمًادحاو
لاوقأنمًاضيأدافتسُيامىلعبويطةدعنمناكفدوهيلا
يفهنودقوياوناكيذلاروخبلاو.يدوهيلاخرؤملاسوفيسوي
.ةدامةرشعثالثنمًابكرمناكرخآلالكيهلا

رطعفيفخهسفنبلئاسلاينبللالسعةعيملا(ًةَعْيَم
ىلإهنمظلغأريطقتلابجَرختسملاوةرفصىلإرقشأةحئارلا
نمةريثكعضاوميفدهاشُيفورعمرجشىنبللاو.ةرمحلا
نوسنلورلاق.)ًاضيأةعيملاهبىمستواهلوهسوةيروسلابج
يفًاريثكتبنتةرجشيهوىنبللاغمصةعيملانأحّجرملاو
.اهيفخرؤملاستودوريهلوقلثماذهو.نيطسلفوةيروس

ةبلصروشقيهوبيطلارافظأبفرعُتو(ًاراَفْظَأ
اهدوجأووخرمحلهيففدصفارطأىلعةيشغألاك
ضايبلايفاصلافةرمحلاىلإبراضلاريغصلاضيبألا
ةيفدصلاتاناويحلانمعوناهنأنسنلورلاقو.)يزوريفلاو
.ةيوقةحئاراهنمتحافتقرحُأاذإرمحألارحبلايفةريثكلا

ةفلتخمتاتابننمعمجيرطعلاغمصلانمبرضًةَّـنِق
ةرطعتسيلاهنأوةيوقةحئارهلناكقرحُأاذإهنأليق
لاقو(.ةيرطعلاداوملانماهريغةحئارىوقتاهنكلتاذلاب
هنم.هلثموأانقلاراجشأنمذخؤيغمصاهنأيكاطنألا
قيقدبشغُيدقو.فيفخضيبأودوجألاوهورفصألا

ألَا
َ
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نميهونوللاوةفخلاقرفلاوقشألاومطبلاغمصوءالقابلا
.)نينسرشعاهاوقىقبتيتلاغومصلا

اهقروةكئاشنيعارذوحنةرجشغمصوهو(ًاناَبُل
.سدقملاروخبلاءازجأمظعمناكهنأحّجرملاو.)سآلاك
امًاريثكوةرخأتملاةنمزألايفهلامعتسارثكيذلاروخبلاوهو
دنهلايفهراجشأرثكتو.اهرشقحرجبهترجشنمجرختسُي
يتأيوبرعلادالبيفًاميدقتبنتتناكو.اهرئازجو
اهنابلنمةريثكريداقمبنويناربعلاونويقينيفلاونويرصملا
.)٦:٢ايمرإو٤٠:٦ءايعشإ(

لٱَةَعْنَصًارِطَعًاروُخَباَهُعَنْصَتَف«٣٥
ْ

ًاّيِقَنًاحَّـلَُمم،ِراَّـطَع
.»ًاسَّـدَقُم
٢:١٣نييوال٢٥ع

نمًالكنأركذو.)٢٥عريسفترظنا(ِراَّـطَعْلٱَةَعْنَص
:٣٧ص(راطعلاةعنصسدقملاروخبلاوسدقملاتيزلا

٢٩(.
.حلمبًاطولخميأًاحَّـلَُمم

َجتَو،ًامِعاَنُهْنِمُقَحْسَتَو«٣٦
ْ

يفِةَداَهَّـشلٱَماَّـدُقُهْنِمُلَع ِ
ُنوُكَيٍساَدْقَأَسْدُق.َكِبُعِمَتْجَأُثْيَحِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
.»ْمُكَدْنِع

٣٢عو٢٩:٣٧ص١٦:٢نييوالو٢٩:٤٢و٢٥:٢٢ص
٢:٣نييوالو

َجت
ْ

روخبلاضعبنوعضياوناكِةَداَهَّـشلٱَماَّـدُقُهْنِمُلَع
هتدعاقدنعامإويبهذلاحبذملاىلعامإةداهشلاتوباتمامأ
ةالصلاىلإةجاحلاىلإزمرهذهو.دوقوللًادعمنوكيل
.ًامئاداهلدادعتسالاو

لٱَو٣٧«٣٧،٣٨
ْ
َالِهِريِداَقَمَىلَعُهُعَنْصَتيِذَّـلٱُروُخَب

ْنَمُّلُك٣٨.ِّـبَّـرلِلًاسَّـدَقُمَكَدْنِعُنوُكَي.ْمُكِسُفْنَألاوُعَنْصَت
.»ِهِبْعَشْنِمُعَطْقُيُهَّـمُشَيِلُهَلْثِمَعَنَص
٣٣ع٣٢ع

٣٢ع(ًافنآسدقملانهدلايفليقامانهروخبلايفليق
ًالامعتساامهنمءيشلمعتسُينأزوجيناكامف.)٣٣و
.ًايويند

ًايويندًالامعتساروخبلالامعتساءازجفِهِبْعَشْنِمُعَطْقُي
.)٣٣ع(كلذكسدقملانهدلالامعتساءازجك

َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

١١ىلإ١عبآيلوهأوليئلصبنييعت

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
ُ

لَصَبُتْوَعَدْدَق!ْرُظْنُا٢:ىَسو
ْ
َليِئ

.»ِهِمْسٱِباَذوَُهيِطْبِسْنِمَروُحَنْبيِروُأَنْب
٢:٢٠مايأ٢٦:١١و٣٥:٣٠ص

قلعتياموةنهكلابايثوةميخلاعنصبقعّلتملاميلعتلاّمت
سيلىسومناكاملو.امهرمأنمهآرامبىسومأبنأوامهب
نييرصملاةعانصمكحأنمهموقيفناكوةعانصلالهأنم
وهنمبرلاهلّنيعفهريغىلإتايعانصلالكينأبجو
ملعأوههنألبعشلانمنيريثكلاعاّنصلانمكلذللهأ
بآيلوهأوليئلصبنينثاراتخانمناكو.مهرهمأوهنمب
ناكو.)٣٨:٢٣ص(ًادعاسميناثلاوًاسيئرلوألاناكف
.)٦و٣ع(امهلامعأىلعنينثالادعاسيسودقلاهللاحور
.هللادييفنيتلآاناكف

هللاةوعدتناكوهمسابهللاهاعدخلاَليِئْلَصَبُتْوَعَد
تناكوماركإلاوفيرشتلاتايآىمسأنمهمسابناسنإلل
:٣ص(ىسومكلامعألاميظعلنونيعينمىلعةروصقم
شروقو.)٣:١٠ليئومص١(ليئومصو.)٣٣:١٢و٤
روحنبيروأنبليئلصبناكو.)٤و٤٤:٣ءايعشإ(
نوراهعمىسوميديمعديذلاوهروحو.هدجروحف
ىلعدعصمويىسومنعهعمًابئانناكو.)١٧:١٢ص(
.)٢٤:١٤ص(ءانيس

ألَمَو٣«٣،٤
ْ
حلٱِبِهللاٱِحوُرْنِمُهُت

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
ملٱَوِمْهَف

ِةَفِرْعَْ
يفَلَمْعَيِلٍتاََعَرتُْخمِعَاِرتْخال٤،ٍةَعْنَصِّـلُكَو لٱَوِبَهَّـذلٱِ

ْ
ِةَّـضِف

.»ِساَحُّنلٱَو
٧:١٤كولم١و٣٥:٣١ص

ِحلاَصٍةَّـيِطَعُّلُك«ِعاَِرتْخال...ِهللاٱِحوُرْنِمُهُتْألَم
َ

ُّلُكَوٍة
بوقعي(»ِراَوْنَألٱِيبَأِدْنِعْنِمٌةَلِزاَن،ُقْوَفْنِمَيِهٍةَّـماَتٍةَبِهْوَم
ةنيمثةبهوةهيلإةبهومةعفانلاتاعانصلاماكحأف.)١:١٧
.هتئيشماهيضتقتيتلاهللاةمدخيفناكاماهنسحأوًادج

»ةمكحلاب«دوصقملانأحّجرملاِةَفِرْعَْملٱَوِمْهَفْلٱَوِةَمْكِْحلٱِب
»مهفلاب«و.ةعانصلايفبيكرتلاوديلوتلاوعارتخالاةوقانه
ملع»ةفرعملاب«و.ريغلانعلوقنملالمعلاقيرطكاردإ
بهاوملاهذهتناكو.ةيعانصلاقيرطلاىلعلمعلاماكحأ
.ليئلصبلثالثلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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ةيآلاهذهيفركُذاملكقوفليئلصبناكٍةَعْنَصِّـلُك
.ةعانصلانونفلكيفنيديلارهام

يفةيوديلاتاعونصملاروصعادبإلخلاٍتاَعََرتُْخمِعاَِرتْخال
.تايندعملا

خلٱِةَراَجِنَوِعيِْصَّـرتلِلٍةَراَجِحِشْقَنَو«٥
ْ

يفَلَمْعَيِل.ِبََش ِ
.»ٍةَعْنَصِّـلُك

ةراجحلاردصىلعمسرلاوشقنلاٍةَراَجِحِشْقَن
.هريغوتوقايلاك

.بيكرتوءالجوليصفتنمِبَشَْخلٱِةَراَجِن

لَعَجْدَقاَنَأاَهَو«٦
ْ

ْنِمَكاَماَسيِخَأَنْبَبآيِلوُهُأُهَعَمُت
يفَو.َناَدِطْبِس لَقِ

ْ
لٱِميِكَحِّـلُكِب

ْ
لَق
ْ

لَعَجِب
ْ

،ًةَمْكِحُت
.»َكُتْرَمَأاَمَّـلُكاوُعَنْصَيِل

٣٦:١و٣٥و٣٥:١٠و٢٨:٣ص٣٦:١و٣٥:٣٤ص

ًاّيشوموًاشاقنلجرلااذهناكَكاَماَسيِخَأَنْبَبآيِلوُهُأ
قذحلايفوهوليئلصبلًادعاسمناكهنأّرمدقو.ًازاّرطو
ةيشوتلاوشقنلاىلعرصتقاهنأرهاظلاو.ليئلصبكيعانصلا
.اهريغلضرعتيملوةميخلايفزيرطتلاو

ةزاتمملاطابسألانمطبسلااذهنكيملَناَدِطْبِسْنِم
بآيلوهأنيقذاحلاربكأنمنانثاهنمأشننكلوةراهملاب
بهذلاةعانصيفًاميكحناكاذهوماروحوروكذملا
يفًارهامينوجنامسألاوزمرقلاوناوجرألاوديدحلاوساحنلاو
:٢مايأ٢(ناميلسلكيهيفةلمعلاسيئرناكو.شقنلا

١٤(.
.)٢٨:٣صريسفترظنا(ِبْلَقْلٱِميِكَحِّـلُك

لٱَو،ِةَداَهَّـشلٱَتوُباَتَو،ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخ٧«١١-٧
ْ

َءاَطِغ
خلٱِةَيِنآَّـلُكَو،ِهْيَلَعيِذَّـلٱ

ْ
ملٱَو٨،ِةَمَْي

ملٱَو،اَهَتَيِنآَوَةَدِئاَْ
َةَراَنَْ

لٱَحَبْذَمَو،اَهِتَيِنآَّـلُكَوَةَرِهاَّـطلٱ
ْ
ملٱَحَبْذَمَو٩،ِروُخَب

َّـلُكَوِةَقَرْحُْ
ملٱَو،ِهِتَيِنآ

ْ
ملٱَباَيِّـثلٱَو١٠،اََهتَدِعاَقَوَةَضَحْرِ

َباَيِّـثلٱَو،َةَجوُسْنَْ
ملٱ
ِهلَةَسَّـدَقُْ

َ
لٱَنوُرا

ْ
لِلِهيِنَبَباَيِثَوِنِهاَك

ْ
َنْهُدَو١١،ِةَناَهَك

ملٱ
لٱَوِةَحْسَْ

ْ
لٱَروُخَب

ْ
لِلَرِطَع

ْ
ِهِبَكُتْرَمَأاَمِّـلُكَبَسَح.ِسْدُق

.»َنوُعَنْصَي
:٣٧ص٣٧:١٠ص٣٧:٦ص٣٧:١ص٣٦:٨ص
ص١٥ىلإ٤:٥ددعو٤١و٣٩:١ص٣٨:١ص١٧
٣٧:٢٩و٣٨ىلإ٣٠:٣٤ص٣٧:٢٩و٣١و٣٠:٢٥

تاميلعتلابيترتىلعتايآلاهذهيفءايشألاتركُذ
ًالوأتركُذةميخلانأالإ)٣٠ص-٢٥ص(اهبةقلعتملا
ةرانملاوهوجولازبخةدئامعمهعضوميفروخبلاحبذمركُذو
.)٨ع(ةيبهذلا

نأنيرسفملاورخأتمىأر)١٠ع(َةَجوُسْنَْملٱَباَيِّـثلٱ
نيرسفملانأالإمظعألاربحلاتاسوبلمبايثلاهذهبدوصقملا
ءاطغنمةميخلابايثاهنأىلإاوبهذدوهيلايينابرنم
سدقلاةينآاهبىطغُتيتلاةجسنألانمهريغوتوباتلا
يهف.رخآىلإناكمنمرفسلاتاقوأيفاهبفلُتو
ددعرظنا٣٩ص(نمىلوألاةيآلايفتركُذيتلاباوثألاك
ةيناوجرأوةينوجنامسإباوثألاكلتتناكو.)١٣-٤:٦
بايثلا«نمزَّـيمتاهنأعبطلاىضتقمنمناكو.ةيزمرقو
ملو.)٤١و٣٩:١و٣٥:١٩ص(يفوانهناكامك»ةسدقملا
هينبونوراهباوثأنوكتنأحصيو.ًالبقبايثلاهذهركذُت
بايثلا«ىنعملانوكيفريسفتفطعاهدعبامنوكيف
يفءاجاماذهديؤيو،هينبونوراهبايثينعأ»ةجوسنملا
.)٣٩:٤١ص(

١٧ىلإ١٢عهسّندييذلاءازجوتبسلاةعيرش

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٢
ُ

.»ىَسو

ةاعارمبةنرتقمعامتجالاةميخيفهللاةدابعتناك
بجعللببسالف)١٩:٣٠نييوال(نارتقالالكتبسلا
درجملانهةعيرشلاهذهدعُتملو.انهتبسلاركذةداعإنم
ريرقتللبةميخلايفتبسلامويلمعلانمةريغلالهأعنم
انهاهراركتيفديزو.لاوحألالكيفاهظفحوماعلااهانعم
تناكفةنيمثلااهتميقنايبوماتلاسيدقتلاىلعثحلا
تعفُرو.)١٦:٤ص(تابجاولامظعأنمتبسلاةاعارم
.)١٣ع(هبعشوهللانيبةمالعاهلعجيماسماقمىلإانه
هسّندمءازجوديدجسيدقتبتبسلاظفحبجوكلذلو
.)١٥و١٤ع(لتقلاب

لَكُتَتْنَأَو«١٣
ِّـ

َحتِيتوُبُس:ًالِئاَقَليِئاَْرسِإيِنَبُم
ْ

،اََهنوُظَف
يفْمُكَنْيَبَويِنْيَبٌةَمَالَعُهَّـنَأل ُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأاوُمَلْعَتِلْمُكِلاَيْجَأِ
.»ْمُكُسِّـدَقُييِذَّـلٱ
٤٤:٢٤و٢٠و٢٠:١٢لايقزحو٢٦:٢و٣٠و١٩:٣نييوال

ةمالعناتخلاميهاربإلهللالعجْمُكَنْيَبَويِنْيَبٌةَمَالَع
ةقرافةمالعهقبيملهايإممألانمريثكذاختانكلودهعلا
وأتبسلاظفحيهوةديدجةمالعىلإةجاحلاتناكف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

١٤٤
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كلذيفدوهيلاكراشيملو.هللامايأةعبسنممويسيدقت
.ممألانممهريغ

ُهَسَّـنَدْنَم.ْمُكَلٌسَّـدَقُمُهَّـنَألَتْبَّـسلٱَنوُظَفْحَتَف«١٤
لِتُعَطْقُتًالَمَعِهيِفَعَنَصْنَمَّـلُكَّـنِإ.ًالْتَقُلَتْقُي

ْ
ُسْفَّـنلٱَك

.»اَهِبْعَشِْنيَبْنِم
٣٥:٢ص٢٠:١٢لايقزحو٥:١٢ةينثتو٢٠:٨ص
١٥:٣٥ددعو

ةمظعةدايزىلعلدتةديدجةّنُسهذهُلَتْقُيُهَسَّـنَدْنَم
.هبعشوهللانيبةصاخةمالعراصهنإوهظفحوتبسلل
هدهعذبنيوهللانعهسفنلصفيتبسلاسّندمنإف
.ًاميظعبنذلاناككلذلوهلكبعشلللاثمّرشنوكيو
صرظنا(توملاباقعلاناكفلمعلاسنجنمءازجلاو

رخؤيباقعلاناكامو.)خلا٢٠-٢٢:١٨و٢٩و١٧و٢١:١٦
.)٣٥-١٥:٣٢ددع(

.هللابعشددعنمجرختيأزرفُتيأُعَطْقُت

لٱاَّـمَأَو.ٌلَمَعُعَنْصُيٍماَّـيَأَةَّـتِس«١٥
ْ

ُتْبَسِهيِفَفُعِباَّـسلٱُمْوَي
طُع
ْ

يفًالَمَعَعَنَصْنَمُّلُك.ِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمٍةَل ِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
.»ًالْتَقُلَتْقُي

٢٠:١٠و١٦:٢٣صو٢:٢نيوكت٢٠:٩ص

.)٢٠:٩صاذهبلباق(ٍماَّـيَأَةَّـتِس
.ةماتةحاريأٍةَلْطُعُتْبَس

يفَتْبَّـسلٱاوُعَنْصَيِلَتْبَّـسلٱَليِئاَْرسِإوُنَبُظَفْحَيَف«١٦ ِ
.»ًاّيِدَبَأًادْهَعْمِِهلاَيْجَأ

.مئادةحارلامويفًاّيِدَبَأ

يفُهَّـنَأل،ِدَبَألٱَىلِإٌةَمَالَعَليِئاَْرسِإيِنَبَْنيَبَويِنْيَبَوُه«١٧ ِ
يفَو،َضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱُّبَّـرلٱَعَنَصٍماَّـيَأِةَّـتِس لٱِ

ْ
ِعِباَّـسلٱِمْوَي

.»َسَّـفَنَتَوَحَاَرتْسٱ
٢:٢و١:٣١نيوكت٢٠و٢٠:١٢لايقزحو١٣ع

يفُهَّـنَأل امهمَضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱُّبَّـرلٱَعَنَصٍماَّـيَأِةَّـتِسِ
هظفحبوجويفلصألافتبسلاظفحىلإيعاودلاتناك
ردقياميفهقلاخبيدتقينأقولخملاىلعفةيآلايفركُذام
هلامعأنمعباسلامويلايفحيرتسيفتاحلاصلانمهيلع

ىلعكلذبلصحيف)٣و٢:٢نيوكت(هيفهللاحارتساامك
.هللابعشلةيقابلاةحارلا

ةداهشلايحولءاطعإ

لٱَنِمِهِغاَرَفَدْنِعىَسوُمىَطْعَأَّـمُث«١٨
ْ

يفُهَعَمِمَالَك ِ
ِعِبْصِإِبِْنيَبوُتْكَمٍرَجَحْيَحْوَل:ِةَداَهَّـشلٱِيَحْوَلَءاَنيِسِلَبَج
.»ِهللاٱ

٥:٢٢و٤:١٣ةينثتو٢٩و٣٤:٢٨و٣٢:١٥و٣٤:١٢ص
٣:٣سوثنروك٢و١١و٩:١٠و

نيعبرأءانيسروطىلعهللاابىسومعامتجاةجيتنتناك
ةداهشلايحولهايإهءاطعإ)٣٤:١٨ص(ةليلنيعبرأوًاموي
تنلعُأيتلارشعلااياصولاامهيلعبوتكملارجحلايحوليأ
نيحوللانيذهعضوف.)٢٤:١٢ص(روطلاىلإهدوعصلبق
ةميخنمسادقألاسدقيفناكيذلاتوباتلايف

.عامتجالا
ص(يفاهيلإريشُأيتلاةريخذلاامهوِةَداَهَّـشلٱِيَحْوَل

.)٢٤:١٢ص(يفهبهللادعوامو)٢٥:٢١
لاقهنإف)٢٤:١٢صاذهبلباق(ِهللاٱِعِبْصِإِبِْنيَبوُتْكَم

حلٱِيَحْوَلَكَيِطْعُأَف«كلانه
ْ
لٱَوِةَعِيَّـرشلٱَوِةَراَجِ

ْ
يِتَّـلٱِةَّـيِصَو

ةوقبةراجحلايحولبتكهللانأىنعملاو.»ْمِهِميِلْعَتِلاَهُتْبَتَك
.انلنلعُتملكلذقيرطنأىلعناسنإديبالةعيبطلاقوف

َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يبهذلالجعلا

يفَأَطْبَأىَسوُمَّـنَأُبْعَّـشلٱىَأَراَّـَملَو«١ َنِمِلوُزُّنلٱِ
جلٱ
ْ

اَنَلْعَنْصٱِمُق:ُهَلاوُلاَقَوَنوُراَهَىلَعُبْعَّـشلٱَعَمَتْجٱ،ِلََب
ِهلآ
َ

ْنِماَنَدَعْصَأيِذَّـلٱَلُجَّـرلٱىَسوُماَذٰهَّـنَأل،اَنَماَمَأُريِسَتًة
.»ُهَباَصَأاَذاَمُمَلْعَنَالَْرصِمِضْرَأ

١٣:٢١ص٧:٤٠لامعأ٩:٩ةينثتو٢٤:١٨ص

يفَأَطْبَأىَسوُمَّـنَأُبْعَّـشلٱىَأَراَّـَملَو ركذنأدعبِلوُزُّنلٱِ
ةعيرشلابقلعتيامةيضاملاةعبسلاتاحاحصألايفىسوم
امىأرلبجلانملزناملو.يخيراتلاإبنلاىلإداعةيواللا
نعهبايغةدمضيضحلادنعلهسلايفثدحاممانههصق
ص(لصألايفعبات)٣١ص(نأمهضعبىأر.بعشلا

وهوًاريخأإبنلابقحلُأزاتمممالك)٣٤ص-٣٢ص(نإو)٢٥
نإف)٣١صو٣٥ص(نيبةقالعالهنإف.ضهنيملامم

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ةصقةءادب)٣٢ص(سيلو.ًاميظعًالصافامهنيب
روطىلعىسومءاطبإنعجتنامأبنوهامنإ.ةلقتسم
ص-٣٢ص(نممالكلاف.قبسامىلعمالكوهفءانيس

.عبطلاهيضتقييذلابسانملاهلحميف)٣٤
نألبقبعشلاىسومرمأَنوُراَهَىلَعُبْعَّـشلٱَعَمَتْجٱ

ص(روحونوراهىلإلكاشملااوعفرينألبجلاىلإدعص
رمألوأنمنوراهناكو.هيلعاوعمتجاكلذلو)٢٤:١٤

.)١٧:١٠ص(ىسومعمًادئاقجورخلا
ِهلآاَنَلْعَنْصٱِمُق

َ
لصألامجرتينأىلوألامهضعبلاقًة

ىرننأنمًاريثكبجعنو»ًاهلإانلعنصامق«هلوقبيناربعلا
مهليمىلإةراشإالوناثوألاةدابعىلإنوليمينييليئارسإلا
مهيفأشنلوقننأالإيقبامفإبنلانمّرماملكيفاهيلإ

نعةيونيسلاةعيرشلامهتهنكلذلورصميفمهوليملاكلذ
ةعيرشلاكلتاياصولوأكلذناكلبهعمهللاريغةهلآذاختا
مهنيبةينثولاةموثرجناكليملاكلذو)٢٣و٥و٢٠:٤ص(
.)٢٣:٣و٢٠:٨لايقزحو٢٤:١٤عوشيو١٧:٧نييوال(
ةبيغيفمهلنوكينأاودارأمهنألمهيفليملاكلذيوقانهو
اوخرصفباحسلادومعنمًالدبمهمامأريستةهلآىسوم
.هوبلطامنوراهنماوبلطو

لُّدبتعرسأامرظنااَنَدَعْصَأيِذَّـلٱَلُجَّـرلٱىَسوُماَذٰه
ىسومنإفليمجلانايسنومّذلاوراقتحالابناسنإلاركش
نعزجاعهنأبًاعيرساومكحفعيباسأةعضبمهنعباغ
.ًالعفوًالوقهورقتحاومهذاقنإ

يفيِتَّـلٱِبَهَّـذلٱَطاَرْقَأاوُعِزْنٱ:ُنوُراَهْمُهـَلَلاَقَف«٢ ِناَذآِ
هبِينوُتْأَوْمُكِتاَنَبَوْمُكيِنَبَوْمُكِئاَسِن .»اَِ
٢٧ىلإ٨:٢٤ةاضق

هنأنوراهّنظِبَهَّـذلٱَطاَرْقَأاوُعِزْنٱ:ُنوُراَهْمُهـَلَلاَقَف
بعصيهنأىلعءانبنثولاةدابعنممهعنمينأردقيكلذب
مهينثينأرسجيملهنألاذهلعفو.طارقألاهوطعينأمهيلع
حمستالءاسنلانأىأرهنأيفكشالو.ًاسأرمهبلطنع
امريغىلععقاولاناكنكلاهدالوأيلحواهيلحنارسخب
.ىأرونظ

ًالاجرطارقألابنولحتيقرشلالهأناكْمُكيِنَبَو
.نييرصملاونييروشألاكولماهبىلحتامًاريثكو.ءاسنو

يفيِتَّـلٱِبَهَّـذلٱَطاَرْقَأِبْعَّـشلٱُّلُكَعَزَنَف«٣ هناَذآِ اْوَتَأَوِْمِ
هب .»َنوُراَهَىلِإاَِ

فرعينوراهنكيملِبَهَّـذلٱَطاَرْقَأِبْعَّـشلٱُّلُكَعَزَنَف
ملوهبلطدحأضفريملهنإفناثوأللبعشلابُّصعترادقم
طارقألاعزن»بعشلالك«.ضارتعاوأفالخىندأدبي
يلزألاحورلاىلإمهليمنمرثكأةروظنمةهلآىلإاولاممهنإف
مهجورخذنممهداسيذلايحورلانيدلاوىرُياليذلا
.رصمنم

ًالْجِعُهَعَنَصَوِليِمْزِإلٱِبُهَرَّـوَصَوِْمهيِدْيَأْنِمَكِلٰذَذَخَأَف«٤
ِهلآِهِذٰه:اوُلاَقَف.ًاكوُبْسَم

َ
ْنِمَكْتَدَعْصَأيِتَّـلٱُليِئاَْرسِإاَيَكُت

.»!َْرصِمِضْرَأ
:١٢كولم١و٤و١٧:٣ةاضقو٩:١٦ةينثتو٢٠:٢٣ص
لامعأو٤٦:٦ءايعشإو١٠٦:١٩رومزمو٩:١٨ايمحنو٢٨
١:٢٣ةيمورو٧:٤١

ءاّذحلاةرفشسوماقلايفليمزإلا(ِليِمْزِإلٱِبُهَرَّـوَص
انههبدوصقملاوةقرطملاورقبلاديصلحمرفرطيفةديدحو
تامجرتلاضعبيفءاج.)اهبرقنُيةديدحوهوراقنملا
نميناثلاءزجلايفلوقلبسانملاوهو»بلاقيفهّروص«
هنأنوكيانتمجرتيفامىلعو.»ًاكوبسمًالجعهعنصو«ةيآلا
بيترتلامزلتسيالواولابفطعلاو(راقنملابهرّوصمثهكبس
ليمزإلابةمجرتملاةملكلاو.ةمجرتلاىلعضارتعالاطقسف
الوراقنموأطرخميأ)طرح(»טרח«ةيناربعلايفيه
وأةطيرخلاىنعمب»טרח«ةظفلتءاجو.)بلاقلاينعت
كلذبةيآلاةمجرتريصتف)٥:٢٣كولم٢رظنا(سيكلا
ةطيرخيفهّرصومهيديأنم»طارقألايأ«»كلذذخأف«
.ًاكوبسمًالجعهعنصو

أشنامىلععطاقليلدًالجعهايإهعنصًاكوُبْسَمًالْجِع
نمناكلجعلانإفنييرصملاتادوبعمىلإليملانممهيف
لبلجعلالاثمتنودبعياونوكيملنييرصملانكلمهتادوبعم
هودبعيذلالجعلامساناكو.ًايحًالجعنودبعياوناك
رخآلجعمهدنعناكو.سيفمميفهدبعمناكو.سييإ
اوربتعاو.سيلوبويلهيفهدبعمناكوسيفينمهمسا
ديؤيبهذلانملجعلاعنصف.نيدسجتمنيهلإنيلجعلا
)مهيلحبًانضمهبلطنعاوفكيلكلذمهلأسنوراهنأبلوقلا
لجعللًالاثمترمألالوأيفنوعنصياناكنييرصملالعلو
ليثامتنأحّجرملاو.)٢٤:١٤عوشي(يفكلذىلإريشُأدقو
اهتدابعاولقنونويروشألاونويلبابلاهدبعاممتناكلوجعلا
سأروةحنجأاذنيينادلكلالجعلاثمتناكو.رصمىلإ
.ناكملكيفروضحلاوةوقلاوةمكحلاىلإةراشإناسنإ

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ِهلآِهِذٰه
َ
.»كهلإاذه«ىرحألاوَكُت

ُنوُراَهىَداَنَو،ُهَماَمَأًاحَبْذَمىَنَبُنوُراَهَرَظَناَّـمَلَف«٥
.»ِّـبَّـرلِلٌديِعًادَغ:َلاَقَو
٣٠:٥مايأ٢و١٠:١٠كولم٢و٣٧و٢١و٤و٢٣:٢نييوال

بعشللمّلساملُهَماَمَأًاحَبْذَمىَنَبُنوُراَهَرَظَناَّـمَلَف
بهذلاباذأنأدعبهنإف.يلاتلاهبلطبهلملسلوألاهبلطب
هعضووةراجحلاناشخنمًاحبذمهلىنبًالجعهكبسو
برلاةوقىلإزمريناكلجعلاكلذنأيفبيرالو.همامأ
مهلمحاماذهو.ناكملكيفهروضحوهتمكحو»هوهي«
ىدانكلذلوكلذبنيكرشممهبسحيالهللانأمهوتىلع
.)»هوهيل«ةيناربعلايفو(برللديعًادغلاقونوراه

يفاوُرَّـكَبَف«٦ لٱِ
ْ

َحِئاَبَذاوُمَّـدَقَوٍتاَقَرُْحماوُدَعْصَأَوِدَغ
ألِلُبْعَّـشلٱَسَلَجَو.ٍةَمَالَس

َ
.»ِبِعَّـلِلاوُماَقَّـمُثِبُّْرشلٱَوِلْك

١٠:٧سوثنروك١

ىلإاوربصيملفةديدجلاةدابعلايفمهتبغرطرفلاوُرَّـكَبَف
نيبارقلاباوتأورجفلادنعاوضهنفسمشلاعفترتنأ
.بيريفكلذ.هوتأاميفنوراهمهكراشلهو.حئابذلاو

تاقرحملاتناكٍةَمَالَسَحِئاَبَذاوُمَّـدَقَوٍتاَقَرُْحماوُدَعْصَأ
جورخو٤:٣نيوكترظنا(ةيوسوملاةعيرشلالبقحئابذلاو

١٨:١٢(.
ألِلُبْعَّـشلٱَسَلَج

َ
تناكِبِعَّـلِلاوُماَقَّـمُثِبُّْرشلٱَوِلْك

ملمهو.)١١و٢٤:٥و١٨:١٢ص(حئابذلايلتمئالولا
قفاويالاماوتأذإاهيفكولسلاباوأطخأامنإةميلولاباوئطخي

)١٢اذوهي(»فوخالب«نيينثولاىرجماورجنأبنيدلا
اوبرشواولكأفةعالخلالئاسونمةينيدلاموسرلااولعجف
١٩ع(ىوهلاءاشامكاوكتهتواوكتفتواوصقرواوركسو
تاوهشلابلاطمنمنوينثولاهيتأياملكاوتأو.)٢٥و
كلذدنعمهفقويولبجلانمىسوملزنيملولو،ةيدسجلا
.لئاذرلانمفصويالامماوتألهوتأاممهعنميودحلا

ىسوملهللاهيبنت

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«٧
ُ

َدَسَفْدَقُهَّـنَأل!ْلِزْنٱِبَهْذٱ:ىَسو
.»َْرصِمِضْرَأْنِمُهَتْدَعْصَأيِذَّـلٱَكُبْعَش
:٤ةينثتو١٢و٦:١١نيوكت٩:١٢ةينثتو٣٣:١صو١ع
٩:٩عشوهو٢:١٩ةاضقو٣٢:٥و١٦

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف
ُ

ىسومنأيفبيرالْلِزْنٱِبَهْذٱ:ىَسو
باحسلاو.ةلحملايفثدحاملكلهجيذئنيحناك
امىرينأنمهعنمءانيسلبجيطغيناكيذلافيثكلا
لدتةنيرقلاو.)٢٤:١٨ص(ضيضحلادنعلهسلايفناك
ديدشلاّضحلاىلعلديىلاعتهلوقيفتوصلانأىلع
.حاحلإلاو

دهعلااوفلاخمهنأل»يبعش«هناحبسلقيملَكُبْعَشَدَسَف
لطبتالةئيطخلانألهتمأوأىسومبعشاولازيملمهنكلو
.ةيومدلاةبارقلا

حالصلاةرئادنمهجورخانهبعشلاداسفىنعمو
:٦نيوكت(ةليضفلاقيرطىلعهراثيإوةليذرلاقيرطرايتخاو

١٢(.

اوُعَنَص.ِهِبْمُهُتْيَصْوَأيِذَّـلٱِقيِرَّـطلٱِنَعًاعِيَرساوُغاَز«٨
َهل
ُ

ِهلآِهِذٰه:اوُلاَقَوُهَلاوُحَبَذَوُهَلاوُدَجَسَوًاكوُبْسَمًالْجِعْم
َ

َكُت
.»َْرصِمِضْرَأْنِمَكْتَدَعْصَأيِتَّـلٱُليِئاَْرسِإاَي

١٢:٢٨كولم١و٩:١٦ةينثتو٢٣و٤و٢٠:٣ص

ِهلآِهِذٰه
َ
٤عرظنا(كهلإاذهبمجرتينأىلوألاَكُت

.)هريسفتو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٩
ُ

َوُهاَذِإَوَبْعَّـشلٱاَذٰهُتْيَأَر:ىَسو
لُصٌبْعَش

ْ
.»ِةَبَقَّـرلٱُب

مايأ٢و٣١:٢٧و١٣و٩:٦ةينثتو٣٤:٩و٥و٣٢:٣ص
٧:٥١لامعأو٤٨:٤ءايعشإو٣٠:٨

سدقملاباتكلايفةرابعلاهذهترثكِةَبَقَّـرلٱُبْلُص
٣٣:٣ص(هيفتركُذاملوأانهنكلوةنسلألااهتلوادتو
:٣٦و٣٠:٨مايأ٢و١٠:١٦و١٣و٩:٦ةينثتو٣٤:٥و٥و

.)٧:٥١لامعأو١٧:٢٣ايمرإو٧٥:٥رومزمو١٣
سرفلانمذوخأمزاجملاو.مواقمودينعاهبدوصقملاو
هينثينأهبكارعيطتسياليذلاحومجلاقنعلابلصلا
.ماجللاب

،ْمُهَيِنْفُأَوْمِهْيَلَعيِبَضَغىَمْحَيِليِنْكُرْتٱَنآلٱَف«١٠
.»ًاميِظَعًابْعَشَكَرِّـيَصُأَف
٩:١٤ةينثتو١٤:١٢ددع٢٢:٢٤ص١٩و٩:١٤ةينثت

يفعفشىسومنأمزلتسياذهْمُهَيِنْفُأ...يِنْكُرْتٱ
امهديؤيوءانفإلاهوتأامباوقحتسامهنأهللاهلنابأفبعشلا
.هدعب

ألَا
َ
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نييليئارسإلاءالؤهينفأيأًاميِظَعًابْعَشَكَرِّـيَصُأَف
امككلعنصأفمهنمًالدبًاميظعًابعشكلسننمميقأف

.ميهاربإلتعنص

هللاوفعوىسومباوج

ِمل:َلاَقَو،ِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأىَسوُمَعَّـَرضَتَف١١«١٣-١١
َ

اَياَذا
ِضْرَأْنِمُهَتْجَرْخَأيِذَّـلٱَكِبْعَشَىلَعَكُبَضَغىَمَْحيُّبَر
ِمل١٢؟ٍةَديِدَشٍدَيَوٍةَميِظَعٍةَّـوُقِبَْرصِم

َ
ملٱُمَّـلَكَتَياَذا

ْ
َنوُّيِْرصِ

يفْمُهَلُتْقَيِلٍثْبُخِبْمُهَجَرْخَأ:َنيِلِئاَق جلٱِ
ْ
ِهْجَوْنَعْمُهَيِنْفُيَوِلاَبِ

.َكِبْعَشِبِّـَّـرشلٱَىلَعْمَدْنٱَوَكِبَضَغِّـوُُمحْنَعْعِجْرِا؟ِضْرَألٱ
َهلَتْفَلَحَنيِذَّـلٱَكَديِبَعَليِئاَْرسِإَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإْرُكْذُا١٣

ُ
ْم

لُقَوَكِسْفَنِب
ْ

َهلَت
ُ

يِطْعُأَو،ِءاَمَّـسلٱِموُجُنَكْمُكَلْسَنُرِّـثَكُأ:ْم
َىلِإاََهنوُكِلْمَيَفاَهْنَعُتْمَّـلَكَتيِتَّـلٱِضْرَألٱِهِذٰهَّـلُكْمُكَلْسَن
.»ِدَبَألٱ
ددع١٠٦:٢٣و٢و٧٤:١رومزمو٢٩ىلإ٢٦و٩:١٨ةينثت

٢٢:١٦نيوكت١٤ع٣٢:٢٧و٩:٢٨ةينثتو١٤:١٣
:٢٦و١٨و١٥:٧و١٣:١٥و١٢:٧نيوكت٦:١٣نييناربعو
١٢و٣٥:١١و٢٨:١٣و٤

:ةلدأةثالثبىسومىتأ
لككرتينأهنمنوكيالفهبعشلًاريثكعنصىلاعتهنإ.١

.)١١ع(ًاثبعكلذ
.)١٢ع(نييرصمللراصتنانييليئارسإلاهءانفإنإ.٢
بوقعيوقاحسإوميهاربإلديعاوملالطبيهءانفإنإ.٣

.)٣٥:١١و٢٨:١٢و٢٦:١و٦-١٧:٢و١٥:٥نيوكت(
دازو.هللابعشنعًابئانوًاقحًابأكلذىسوملعجف
ومحنععجريلهللامامأعرضتنأةلدألاكلتىلع
.)١٣و١٢ع(هبضغ

.»هِبْعَشِبُهُلَعْفَيُهَّـنِإَلاَقيِذَّـلٱِّـَّـرشلٱَىلَعُّبَّـرلٱَمِدَنَف«١٤
٢١:١٥مايأ١و٢٤:١٦ليئومص٢و٢٧و٣٢:٢٦ةينثت
٢:١٣ليئويو١٩و٢٦:١٣و١٨:٨ايمرإو١٠٦:٤٥رومزمو
٤:٢و٣:١٠نانويو

ميظعريثأتىسومةعافشلناكِّـَّـرشلٱَىلَعُّبَّـرلٱَمِدَنَف
ميدقلاذنمرهتشازاجمانهةرابعلاو.بعشلانعبرلاافعف
.هنععجرءيشىلعمدننمنأللمعلالاطبإهنمداري
ًامثإاوبكترامهنأهبداري»مهينفأ...ينعد«هللالوقف
»رشلاىلعمدن«هنأبتاكلالوقو.ءانفإلاهيلعنوقحتسي
نممزليالو.هايإمهقاقحتساعمهيلعمهبقاعيملهنأهبداري

يفعفشيىسومنأًاملاعناكهنألهدصقّريغهللانأكلذ
ةعافشلامدعبطورشمهباقعنألهتعافشلبقيهنأوبعشلا
باتبعشلاوعفشىسومنإفنارمألالصحانهو.ةبوتلاو
.دصقرييغتالويقيقحمدنالفركذُيسامك

ءانيسروطنمىسوملوزن
ةينثولاةدابعلاهلاطبإو

جلٱَنِمَلَزَنَوىَسوُمَفََرصْنٱَف«١٥
ْ

يفِةَداَهَّـشلٱاَحْوَلَوِلََب ِ
اَناَكاَنُهْنِمَواَنُهْنِم.اَمِهْيَبِناَجَىلَعِناَبوُتْكَمِناَحْوَل:ِهِدَي
.»ِْنيَبوُتْكَم
٩:١٥ةينثت

ئبنُيملهنأرهاظلاوعجريللّوحتيأىَسوُمَفََرصْنٱَف
.)١٧عرظنا(هنمًابيرقناكهنأعمرمألانمءيشبعوشي

يفِةَداَهَّـشلٱاَحْوَل تحنىسومنأمهضعبىأرِهِدَيِ
ع(نمنيبتيامكأطخوهوامهيلعبتكهللانإونيحوللا

الو(هيدييفاناكنيحوللانأةينثتلارفسيفءاجو.)١٦
.)امهنملكهلمحيناديلاهلمحتامنألنيأبنلانيبةافانم

بتكُينييروشألاةدمعأتناكاَمِهْيَبِناَجَىلَعِناَبوُتْكَم
بسحو.ةيرصملاةدمعألايفكلذلقواهيبناجىلع
تاملكيهيتلاةملك١٧٢بتكينأنكميهنأمهضعب
هجوأىلعرادقملاةطسوتمفرحأبةيناربعلايفرشعلااياصولا
١٨هضرعوةدقع٢٧حوللالوطناكاذإةعبرألانيحوللا
نأناسنإلانكمياممنيحوللانيذهلثمنإو.ةدقع
.نيديلابهلمحي

لٱَو،ِهللاٱُةَعْنَصاَُمهِناَحْوَّـللٱَو«١٦
ْ

ٌةَشوُقْنَمِهللاٱُةَباَتِكُةَباَتِك
.»ِْنيَحْوَّـللٱَىلَع

٣١:١٨ص

رسفِهللاٱُةَباَتِكُةَباَتِكْلٱَو،ِهللاٱُةَعْنَصاَُمهِناَحْوَّـللٱ
امهتباتكونيحوللاةئيهىسوملفصوهللانأبكلذمهضعب
اياصولاامهيلعبتكوفصولاقفوىلعامهتحنىسومنإو
امهتحنهللانأديفتاهنإفكلذفالخبةرابعلاصنو.كلذك
ملو.)٣١:١٨صريسفترظنا(هعبصإباياصولابتكهنأو
يفالإ)٤و٣٤:١ص(كلذكامهدعبناذللاناحوللانكي
.ةباتكلا

يفِبْعَّـشلٱَتْوَصُعوُشَيَعِمَسَو«١٧ َلاَقَف،ِهِفاَتُهِ
ِمل
ُ

يفٍلاَتِقُتْوَص:ىَسو ملٱِ
.»ِةَّـلَحَْ

ألَا
َ
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هلرجيملولبجلاىلعىسومعمعوشيناكُعوُشَيَعِمَس
دقناكىسومنأرهاظلاوانهالإٌركذ)٢٤:١٣ص(نم
نيمألامداخلاكلذيقبو.)٢٤:١٦ص(باحسلاىلإهاعد
قشيفهلأجلمدجوهلعلو.هديسهاعدنأىلإناكثيح

نيعبرألاةدمهبتاتقافهلوحعقيناكنملانإوةرخصلا
.هنعهديساهيفباغيتلاةليلنيعبرألاوًاموي

يفِبْعَّـشلٱَتْوَص مزاولنمفاتهلاكلذناكِهِفاَتُهِ
ستودوريهو١٩:٣٤لامعأو١٨:٢٨كولم١(ةينثولاةدابعلا
ةعالخلاهتجاهاممناكهضعبنأيفبيرالو.)خلا٢:٦٠
ءادعألانأنظفببسلاملعينكيملفعوشيامأ.مهيف
نكلبرحلافاتهناكفاتهلاكلذنإوةلحملاىلعاومجه
همداخلوقىفنف)٨و٧ع(ةلعلافرعدقناكىسوم
.عوشي

ِحاَيِصَتْوَصَالَوِةَْرصُّنلٱِحاَيِصَتْوَصَسْيَل:َلاَقَف«١٨
لٱ
ْ

.»ٌعِماَساَنَأٍءاَنِغَتْوَصْلَب.ِةَْرسَك

نعةديعبتناكةلحملانأىلعلدياذهٍءاَنِغَتْوَص
ناكوًانسحتاوصألاهبزيمتالًادعبةفاصفصلاسأر
هملعامف.هيفءاوهلاجاومأرورمبتوصلاّريغتيٍداوامهنيب
نأكردينأىلعهدعاسبعشلارمأنمهللانمىسوم
.ءانغتوصتوصلا

ملٱَىلِإََبَرتْقٱاَمَدْنِعَناَكَو«١٩
لٱََرصْبَأُهَّـنَأِةَّـلَحَْ

ْ
َلْجِع

ِهْيَدَيْنِمِْنيَحْوَّـللٱَحَرَطَوىَسوُمُبَضَغَيِمَحَف.َصْقَّـرلٱَو
يفاَُمهََّـرسَكَو جلٱِلَفْسَأِ

ْ
»ِلََب

٩:١٧ةينثت

ركُذدقلجعلافصقرلاولجعلاىسومىأرَصْقَّـرلٱ
تاداعنمناكوركذهلقبسيملفصقرلاامأوًالبق
فالخب()٢٥ع(قسفصقروهومهتادابعيفنيينثولا
نوراهتخأميرمنمناكامكيليئارسإلاحرفلاصقر
.)١٥:٢٠ص(ءاسنلارئاسو

ناك.)٩:١٧ةينثتاذهبلباق(ِهْيَدَيْنِمِْنيَحْوَّـللٱَحَرَط
عبطلاريثأتنمولخيالنكللدعلاىضتقمبىسومبضغ
.)٢:١٢ص(دمُحيالامىلإهتثادحيفىسومداقيذلا

لٱَذَخَأَّـمُث«٢٠
ْ

ُهَنَحَطَو،ِراَّـنلٱِبُهَقَرْحَأَواوُعَنَصيِذَّـلٱَلْجِع
ملٱِهْجَوَىلَعُهاَّـرَذَو،ًامِعاَنَراَصىَّـتَح

يِنَبىَقَسَو،ِءاَْ
.»َليِئاَْرسِإ
٩:٢١ةينثت

ىلعنيهاربلالوألجعلاقحسناكخلاَلْجِعْلٱَذَخَأ
يفناكهنأيفبيرالوناثوألاوةينثولاةدابعلانالطب
ىسوماودعاسفناثوألانوهركيوهللانوقتيسانأبعشلا
نكمتىتحلجعلاسّلكهنأرهاظلاولجعلاقحسىلع
نوبرشييذلاءاملاىلعهشرورانلايفهئامحإدعبهقحسنم
.)١٢و٢٣:٦كولم٢اذهبلباق(مهمثإاوعلبيلةلحملايفهنم

ًاليوطًانامزالغشهقحسولجعلاقارحإنأيفبيرالو
نمهريغىسومذخأنيحكلذنماوغرفمهنأدريملو
.كلذيفاوعرشمهنأدارألبلامعألا

ِهلىَسوُمَلاَقَو«٢١
َ

ُبْعَّـشلٱاَذٰهَكِبَعَنَصاَذاَم:َنوُرا
.»؟ًةَميِظَعًةَّـيِطَخِهْيَلَعَتْبَلَجىَّـتَح
٢٦:١٠و٢٠:٩نيوكت

ِهلىَسوُمَلاَق
َ

ناكُبْعَّـشلٱاَذٰهَكِبَعَنَصاَذاَم:َنوُرا
ةلعنعلجعلاقحسدعبىسوملأسينأعبطلانم
هبئانناكهنألكلذنعنوراهلأسفهايإبعشلاةدابع
اذهلوميظعلامثإلاكلذببلاطملاوهناكف)٢٤:١٤ص(
ىسومبضغتارامإنأيفبيرالو.مالكلاهيلعددش
ةنيرقلاليلدبهبطاخنيحههجوىلعتناكنوراهىلع
.نوراهمالكوةيلاحلا

َتْنَأ!يِدِّـيَسُبَضَغَمَْحيَال:ُنوُراَهَلاَقَف٢٢«٢٤-٢٢
ِهلآاَنَلْعَنْصٱ:َِيلاوُلاَقَف٢٣.ٌريِّـِرشُهَّـنَأَبْعَّـشلٱُفِرْعَت

َ
ُريِسَتًة

ِضْرَأْنِماَنَدَعْصَأيِذَّـلٱَلُجَّـرلٱىَسوُماَذٰهَّـنَأل.اَنَماَمَأ
لُقَف٢٤.ُهَباَصَأاَذاَمُمَلْعَنَالَْرصِم

ْ
َهلُت

ُ
ٌبَهَذُهَلْنَم:ْم

لَف
ْ

يفُهُتْحَرَطَف.يِنِطْعُيَوُهْعِزْنَي لٱاَذٰهَجَرَخَفِراَّـنلٱِ
ْ

.»ُلْجِع
٤ع١ع٤و١٧:٢و٢٨و٢٠و١٦:٢و١٥:٢٤و١٤:١١ص

ةصقانىلوألاهتجحورذعالبنوراهنأيفبيرال
عنصىلعهربجأبعشلانأىلوألانإف.ةلطابةيناثلاو
هبكسينأنودنمًالجعجرخبهذلانأةيناثلاولجعلا

نمعماجنهنكلكالهلاًاقحتسمنوراهناكو.بلاقيف
.)٩:٢٠ةينثت(ىسومةعافشباوجن

َناَكَنوُراَهَّـنَأل(ىرَعُمُهَّـنَأَبْعَّـشلٱىَسوُمىَأَراَّـَملَو«٢٥
لِلُهاَّـرَعْدَق

ْ
.»)ِهيِمِواَقُمَْنيَبِءْزُه

٢٨:١٩مايأ٦٢ىلإ٣٣:٤صو٣و٢ع

لصألامهضعبمجرتىرَعُمُهَّـنَأَبْعَّـشلٱىَسوُمىَأَراَّـَمل
يفيذلاو»رجافبعشلانأىسومىأرامل«هلوقبيناربعلا
اوناكنيينثولايصقارنإف.حيحصلاوهةيبرعلاةمجرتلانتم

ألَا
َ
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نوعلخيمهنأىتحصقرلاءانثأيفةعالخلايفنولغوتي
راثآلاىلعنييرصملانيصقارلاروصتدهوشو.مهباوثأ
.ةيراعةميدقلا

ةداعكىرعتينأهلحمسيأ(ُهاَّـرَعْدَقَناَكَنوُراَهَّـنَأل
.)نيينثولا

كلذةبقاعتناكفيأةبقاعللماللا(ِهيِمِواَقُمَْنيَبِءْزُهْلِل
ةليبقوأةقلامعلاانهنيمواقملابدوصقملاو.)نيمواقملاءزه
لكةدهاشمنمنينكمتملالتلاىلعاوناكمهنإفقيلامع
.نييليئارسإلاةلحميفثدحام

يفىَسوُمَفَقَو«٢٦ ملٱِباَبِ
!َّـَيلِإَفِّـبَّـرلِلْنَم:َلاَقَو،ِةَّـلَحَْ

.»يِوَاليِنَبُعيَِمجِهْيَلِإَعَمَتْجٱَف

يفىَسوُمَفَقَو ًاثلاثًارمأانهىسومىتأِةَّـلَحَْملٱِباَبِ
ثلاثلاونوراهخيبوتولجعلاقحسنالوألانارمألاناكو
ءانمألاةدعاسمبةينثولالامعألانعفكيملنملتقانه
.هللا

حالطصاىضتقمىلعمهرثكأيأيِوَاليِنَبُعيَِمج
نإفهللاءانمأاوقبنيذلايوالينبعيمجىنعملاوباتكلا
ةينثولاىلعيقب)٢٩-٧ع(نمدافتسيامىلعمهضعب
.)٢٨عريسفترظنا(مدعلاكبسُحهتلقلنكلو

َهلَلاَقَف«٢٧
ُ

ُّلُكاوُعَض:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:ْم
يفٍباَبَىلِإٍباَبْنِماوُعِجْرٱَواوُّرُمَوِهِذْخَفَىلَعُهَفْيَسٍدِحاَو ِ
ملٱ
ُّلُكَوُهَبِحاَصٍدِحاَوُّلُكَوُهاَخَأٍدِحاَوُّلُكاوُلُتْقٱَو،ِةَّـلَحَْ
.»ُهَبيِرَقٍدِحاَو
١٣:٣ايركزو١٠و٣٣:٩و١١ىلإ١٣:٦ةينثت٢٥:٥ددع
١٠:٣٧ىّتمو

الهللايحوبرمأامبمهرمأهنأيأُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه
ًالبقبعشلايفعفشهنأكلذىلعكلديو(هتدارإىضتقمب
ىلعاوقبنملتقبهرمأناكف)مهلجأنمهللامامأللذتو
.هللاةعاطلاولدعلاةرئاديفةينثولا

ىلإاهلوأنمةلحملالكباورميأٍباَبَىلِإٍباَبْنِم
.هولتقاةينثولارومألانعكفنيالهومتيأرنملكواهرخآ

نمدبالف.)٢٦عاذهبلباق(ُهاَخَأٍدِحاَوُّلُكاوُلُتْقٱ
مهتوخإضعباودجوىسومعماوناكنيذلانييواللانأ
.مهئابرقأضعباولتقفةينثولاىلعنيقابلانيبمهئانبأو

َنِمَعَقَوَو.ىَسوُمِلْوَقِبَسَحِبيِوَالوُنَبَلَعَفَف«٢٨
يفِبْعَّـشلٱ لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ٍلُجَرِفَالآِةَثَالَثُوْحَنِمْوَي

ذئموينييليئارسإلالاجرانبسحاذإف(ٍلُجَرِفَالآِةَثَالَث
نيذلالدعمناك)١٢:٣٧ص(ربتعياملقأوهو٦٠٠٠٠٠

ناكو.٢٠٠ىلع١وأ٦٠٠ىلع٣اولتُقوةينثولاىلعاوقب
١٢ىلع١بيرقتلاقيرطىلععومجملاىلإةبسنلابنويواللا
ريدقتىلع٢٤٠٠ىلع١نييواللانملتُقنمنوكيف
ةلزنمبنييواللارئاسىلإةبسنلابنونوكيفةبسنلاةاواسم
رظنا(هللاعماوناكنييواللاعيمجنإلاقُينأّحصفمدعلا
.)٢٦عريسفت

ألْمٱ:ىَسوُمَلاَقَو«٢٩
ُ
لٱُمُكَيِدْيَأاو

ْ
ُّلُكىَّـتَح،ِّـبَّـرلِلَمْوَي

لٱُمُكَيِطْعُيَف،ِهيِخَأِبَوِهِنْبٱِبٍدِحاَو
ْ

.»ًةَكَرَبَمْوَي
١٣ىلإ٢٥:١١ددعو٢٤ىلإ٢٢و٢٩:٩ص

نيهكتلاوسيدقتلاةلزنمنييواللاهبرمأامىسوملزنأ
.بعشلاريهطتىلإةليسوهنأل

٣٠علجعلاةدابعىلعبعشلايفىسومةعافش
٣٥ىلإ

بعشلاكلهينأدارأبرلانأعمسنيحىسومناك
هنعهللاافعف)١٣-١١ع(بعشلايفعفشوهلعّرضتدق
امىأراملهنكلوماتلاوفعلانمكشيفيقبىسومنكلو
عرضتلاددجنييليئارسإلاباقعبهايإهرمأنمناك
عمدهاجيذخأولبجلاىلإدعصوًاحيرصهللاافعفةعافشلاو
لأسلببعشلايفةعافشلافتكيملو.ًادرفنمةالصلابهللا
هللاباتكنمىحمُينأءاشفهبعشنعءادفهعلجينأهللا
أبنأهنكلءادفلاكلذهللاىبأف.ليئارسإىقبينأطرشب
مهريسماوممتينأيفنذأوبعشلانعافعهنأبىسوم
نأنمًالدبًادئاقكالملامهللعجنكلدعوملاضرأىلإ
ةأطخلابقاعيسهنإوهسفنبىلاعتوهناحبسوهمهدوقي
.)١٠ع(هراذنإنمقبسامىضتقمب

يفَناَكَو«٣٠ لٱِ
ْ

ْدَقْمُتْنَأ:ِبْعَّـشلِلَلاَقىَسوُمَّـنَأِدَغ
ُرِّـفَكُأِّـيلَعَلِّـبَّـرلٱَىلِإَنآلٱُدَعْصَأَف.ًةَميِظَعًةَّـيِطَخْمُتْأَطْخَأ
.»ْمُكَتَّـيِطَخ
٦:١٢ليئومص٢و٥:١٨اقولو٢٣و١٢:٢٠ليئومص١
٥:١٥سوماعو

ألَا
َ
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.)ةميظعةئيطخلانألققحتأالوجرأيأ(ِّـيلَعَل

اَذٰهَأَطْخَأْدَقِهآ:َلاَقَوِّـبَّـرلٱَىلِإىَسوُمَعَجَرَف«٣١
ِهلآْمِهِسُفْنَألاوُعَنَصَوًةَميِظَعًةَّـيِطَخُبْعَّـشلٱ

َ
.»ٍبَهَذْنِمًة

٢٠:٢٣ص٩:١٨ةينثت

ذخأثيحءانيسىلإهيلإعجرِّـبَّـرلٱَىلِإىَسوُمَعَجَرَف
.ةليلنيعبرأوًاموينيعبرأدعبةداهشلايحول

ِهلآ
َ

»بهذنمًاهلإ«ةرابعلاةمجرتىلوألاٍبَهَذْنِمًة
.)١عريسفترظنا(

َكِباَتِكْنِميِنُْحمٱَفَّـالِإَوْمُهَتَّـيِطَخَتْرَفَغْنِإَنآلٱَو«٣٢
.»َتْبَتَكيِذَّـلٱ
١٣٩:١٦و٥٦:٨رومزم٩:٣ةيمورو٦٩:٢٨رومزم
٢٠:١٢و٣:٨و٣:٥ايؤرو٤:٣يبليفو١٢:١لاينادو
٢٢:١٩و٢١:٢٧و١٤و

ِيسْفَناَنَأُنوُكَأْوَلُّدَوَأُتْنُك«سلوبلوقكاذهيِنُْحمٱَف
ملٱَنِمًاموُرَْحم

جلٱَبَسَحيِئاَبِسْنَأِيتَوْخِإِلْجَألِحيِسَْ
ْ

»ِدََس
َناَسْنِإلٱَيِدْفَيْنَلُخَألٱ«ناكاملنكلو.)٩:٣ةيمور(
هللالبقيمل)٤٩:٧رومزم(»ُهْنَعًةَراَّـفَكَهللاٱَيِطْعُيَالَو،ًءاَدِف
مهبدأامدعبمهنعافعهنكلنييليئارسإلانعءادفىسوم
.)٣٥و٣٤ع(

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«٣٣
ُ

ْنِمُهوُْحمَأَّـَيلِإَأَطْخَأْنَم:ىَسو
.»ِيباَتِك
١٨:٤لايقزحو٢٣:٣٠نييوال

ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا«هنألُهوُْحمَأَّـَيلِإَأَطْخَأْنَم
ْ

َيِهُئِط
ناسنإةئيطخلمحيالناسنإلاف.)١٨:٤لايقزح(»ُتوُمَت
ةبوتالبةرفغمالو.ئطختيتلاسفنلاىلعرشلافرخآ
نأديرياليذلائطاخلايقيالحيسملاقاقحتسانأىتح
توملانمصلخيالو.اهنمبرهيواهضغبيوهتئيطخكرتي
.ةايحلاأدبمسفنلايفسرغييذلادحاولاالإ

اَذَوُه.َكُتْمَّـلَكُثْيَحَىلِإَبْعَّـشلٱِدْهٱِبَهْذٱَنآلٱَو«٣٤
يفْنِكٰلَو.َكَماَمَأُريِسَييِكَالَم ْمِهيِفُدِقَتْفَأيِداَقِتْفٱِمْوَيِ
.»ْمُهَتَّـيِطَخ

سوماعو٣٢:٣٥ةينثت٢٠:١٦ددعو١٥و٤و٣٣:٢ص
٦و٢:٥ةيمورو٣:١٤

بعشلادوقتأتفتاليأَكُتْمَّـلَكُثْيَحَىلِإَبْعَّـشلٱِدْهٱ
٨-٦:٤و١٧و٣:٨صرظنا(نيطسلفضرأغلبينأىلإ
.)خلا

قباسلادعولارركمدعولااذهناكَكَماَمَأُريِسَييِكَالَم
يفَكَظَفْحَيِلَكِهْجَوَماَمَأًاكَالَمٌلِسْرُماَنَأاَه«هلوقوهو ِ
ملٱَىلِإَكِبَءيِجَيِلَوِقيِرَّـطلٱ

:٢٣ص(»ُهُتْدَدْعَأيِذَّـلٱِناَكَْ
انلحضتيهنإفًاميظعًاُّريغتّريغتانهدعولاىنعمنكل.)٢٠
هللاسيلانههبدعُويذلاكالملانأ)٣-٣٣:١ص(نم
قولخموهلب»كطسويفدعصأالينإف«لاقىلاعتهنأل
.دعُبلاةياغهللانيبوهنيب

يف ملألالعجهنألْمُهَتَّـيِطَخْمِهيِفُدِقَتْفَأيِداَقِتْفٱِمْوَيِ
عجرينأانهيضرهللانإ.اهنعكفنيالفةئيطخلاعباوتنم
ملنييليئارسإلانكلهتماركىلإهدريوهيقبيوهبعشلتقنع
.اوأطخأاونوكيملمهنأكىقبتمهرومأنأنوعقوتياونوكي
لبتوملاباهدقتفيملنكلومهتيطخدقتفيهللاناكف
كلذنمًاءزجناكةيربلايفنيهئاتمهءاقبلعلو.باقعلاب
.)١٤:٣٣ددع(باقعلا

لٱاوُعَنَصْمَُّـهنَألَبْعَّـشلٱُّبَّـرلٱَبََرضَف«٣٥
ْ

يِذَّـلٱَلْجِع
.»ُنوُراَهُهَعَنَص
٧:٤١لامعأو١٢:٩ليئومص٢

برضهللانأانهىنعملاسيلَبْعَّـشلٱُّبَّـرلٱَبََرضَف
لجعلااودبعنيذلاباصأهنألبةصاخةبرضبعشلا
.ةفلتخممالآب

َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

٦ىلإ١عهايإهللاكرتلبعشلاعضاوت
نمهوبكتراامباكترادعبهبعشيقبينأىضرهللانإ
ةديدجقيرطىلعهوفلاخامدعبهدهعظفحيولجعلاةدابع
كالمبمهعمدعصيهنأمهدعولوألادهعلاباتكيفهنإف
ّريغمهمثإههركوهو)٢٣-٢٣:٢٠ص(هيلعهمساعضو
مهعملسرينأوهوهوقحتساامضعبناكًارييغتدعولا
لسرا«هلوقليلدبمهعمهروضحةيآهلعجًاقولخمًاكالم
»كطسويفدعصأالينإف«هلوقو.)٢ع(»ًاكالمكمامأ
اولزتعاو)٤ع(اوحانولدبلااذهلنويليئارسإلانزحف)٣ع(
.نزحلايفنييقرشلاةداعكمهتنيز

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ

َتْنَأاَنُهْنِمْدَعْصٱِبَهْذٱ:ىَسو
يِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَْرصِمِضْرَأْنِمُهَتْدَعْصَأيِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَو

ألَا
َ
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.»اَهيِطْعُأَكِلْسَنِل:ًالِئاَقَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإلُتْفَلَح
٣٢:١٣صو١٢:٧نيوكت٣٢:٧ص

ِملُّبَّـرلٱَلاَق
ُ

نمهلوزندعباذههللاقهنأحّجرملاىَسو
.لبجلاضيضحدنعلهسلاىلإةفاصفصلاسأر

ملهللانأاذهنمرهظيَميِهاَرْبِإلُتْفَلَحيِتَّـلٱِضْرَألٱ
هنألجعلامهتدابعىلعميهاربإلدعولانمنييليئارسإلامرحي
.)١١٠:٤رومزم(»َمَدْنَيْنَلَوُّبَّـرلٱَمَسْقَأ«

طَأَو،ًاكَالَمَكَماَمَأُلِسْرُأاَنَأَو«٢
ْ

لٱُدُر
ْ

َنيِّـيِناَعْنَك
حلٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَو

ْ
لٱَوَنيِّـيِّـثِ

ْ
حلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف

ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
.»َنيِّـيِسوُبَي

٢٤:١١عوشيو٧:٣٢ةينثتو٣٤:١١ص٣٢:٣٤ص

ليلدبنيقولخملاةكئالملانمًاكَالَمَكَماَمَأُلِسْرُأ
.»كطسويفدعصأال«هلوقو)ريكنتلا(

يفُدَعْصَأَالِّـينِإَف.ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتٍضْرَأَىلِإ«٣ ِ
لُصٌبْعَشَكَّـنَألَكِطَسَو

ْ
يفَكَيِنْفُأَّـالَئِل،ِةَبَقَّـرلٱُب .»قيِرَّـطلٱِ

١٣و٩:٦ةينثتو٣٤:٩و٣٢:٩ص١٧و١٤ع٣:٨ص
٤٥و١٦:٢١ددعو٣٢:١٠و٢٣:٢١ص

.)٣:٨صريسفترظنا(ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتٍضْرَأ
١٠:٢نييوالو٢٢:١٠صاذهبلباق(َكَيِنْفُأَّـالَئِل
:١٢نييناربع(ةلكآرانهللانأل)خلا٣١و١٨:٢١رومزمو

.قرتحيًاسدقمنكيملوىلاعتهترضحنمبرتقينمف)٢٩
نوبلجيوةيربلايفةريثكًارارمهللانوظيغينويليئارسإلاناكو
.مهنعافعاوباتاذإمهنإهتمحرطرفنموكالهلامهسفنأىلع

لٱاَذٰهُبْعَّـشلٱَعِمَساَّـمَلَف«٤
ْ

ْعَضَيَْملَواوُحاَنَءوُّسلٱَمَالَك
.»ِهْيَلَعُهَتَنيِزٌدَحَأ

٢١:٢٧كولم١و١٩:٢٤ليئومص٢و٣٩و١٤:١ددع
:٢و١:٢٠بويأو٤:١ريتسأو٩:٣ارزعو١٩:١كولم٢و

٢٦:١٦و٢٣و٢٤:١٧لايقزحو٣٢:١١ءايعشإو١٢

ناكاوُحاَنَءوُّسلٱَمَالَكْلٱاَذٰهُبْعَّـشلٱَعِمَساَّـمَلَف
نمو.نوفاخيفءوسلامالكلابًانايحأنورعشينويليئارسإلا
٨:٣٤ىّتم(هللاىلإبرقلانمنوفاخيةأطخلانأعبطلا
ص(ىلاعتهبرقنمًاموياودعترااذهىلعو)٥:٨اقولو

ىلعهنمبرقلانوفاخياوناكمهنأحّجريانهو.)١٩و٢٠:١٨
اوناكمهنإفمهتدايقومهتيادههللاكرتينأاوديريملمهنأ
نعكالملابينينأبمهنارسخومهنيبهروضحةميقنوفرعي
اوحاننأشلااذهيفهللالوقبىسوممهأبنأاملكلذلوهسفن

نطابلانزحلااورهظألبًانطاباونزحمهنأىلعاورصتقيمليأ
.رهاظلاحونلاب

نييقرشلاةداعنمناكِهْيَلَعُهَتَنيِزٌدَحَأْعَضَيَْملَو
نممهلامسبلبمهبولقةّرسماورهظينأًءاسنوًالاجر
نإستودوريهلاق.ًامئادةنيزلانوبحيوللحلاويلحلاسيفن
اوناكنانويلادالبىلإسيسرسكااوبحصنيذلاسرفلا
نأشناككلذنأنوفونيسكالاقو.ةروسإوًاقاوطأنيسبال
نوسبليجورخلانمزيفنويرصملاناكو.ًاضيأنييداملا
نويروشألاناكو.ليخالخلاوجلامدلاوقاوطألاودئالقلا
ناكىلحلاهذهلازتعاف.طارقألاوةروسإلاوجلامدلانوسبلي
ةلدأرهظأونييقرشلادنعسفنلاراكنإفونصمظعأنم
عوقولفسألاوةحانملامايأةينزلانولزتعياوناكاذهلونزحلا
.)مويلااذهىلإكلذىلعمهنمنوريثكلزيملو(ايازرلا

ِملَلاَقْدَقُّبَّـرلٱَناَكَو«٥
ُ

ْمُتْنَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق:ىَسو
لُصٌبْعَش

ْ
يفًةَدِحاَوًةَْظَحلُتْدِعَصْنِإ.ِةَبَقَّـرلٱُب ْمُكِطَسَوِ

ُعَنْصَأاَذاَمَمَلْعَأَفَكْنَعَكَتَنيِزْعَلْخٱَنآلٱِنِكٰلَو.ْمُكُتْيَنْفَأ
.»َكِب
٨:٢ةينثتو٢٢:١٢و١٨:٢١نيوكت١٦:٤٥ددع٣ع

ِملَلاَق
ُ

.اهلبقالةبوتلارثأىلعىَسو
يفًةَدِحاَوًةَظَْحلُتْدِعَصْنِإ ملعفْمُكُتْيَنْفَأْمُكِطَسَوِ

اذإنوكلهيمهنإفهايإهتمحريهوهللاهيبنتةلعاذهببعشلا
.هيلإاوعجرواوباتدقاونوكيملومهنيبرضح

بُتوتبكتراامىلعنزحايأَكْنَعَكَتَنيِزْعَلْخٱ
.اهريغبةلماعملاكلتنكمتالقيرطبكلماعأذئنيحو

.»َبيِروُحِلَبَجْنِمْمُهَتَنيِزَليِئاَْرسِإوُنَبَعَزَنَف«٦

لازتعانألاوباتوأاونزحيأْمُهَتَنيِزَليِئاَْرسِإوُنَبَعَزَنَف
.مدنلاونزحلاةيآةينزلا

يأبيروحدنعمهتيصعمذنميأَبيِروُحِلَبَجْنِم
.ءانيسروط

١١ىلإ٧عةيتقوعامتجاةميخىسومبصن
لاثملاىلععامتجالاةميخعنصينأىسومىلعناك

دقهللاتيبىلإةجاحلاىأرهنكلوءانيسيفهايإهارأيذلا
ءاشنإناكو.ةعافشلاوةالصللتيبلاكلذناكوتدتشا
نأبذئنيحىفتكافًاروهشلغشيلاثملاكلذىلعةميخلا
ةميخاهامسوبرللًاتيبةيداعلامايخلانمةميخلعج

ةصاخلاهتميخةميخلاكلتنألمأتمللرهاظلاو.عامتجالا

ألَا
َ
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َيضرهللاواهريغهسفنلراتخاوةلحملاطسويفتناكيتلا
.اهيلإىسوملوخددنعاهيلعباحسلادومعبلزنوكلذ

خلٱىَسوُمَذَخَأَو«٧
ْ

ملٱَجِراَخُهَلاَهَبَصَنَوَةَمَْي
ًاديِعَبِةَّـلَحَْ

ملٱِنَع
ْنَمُّلُكَناَكَف.»ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخ«اَهاَعَدَو،ِةَّـلَحَْ

طَي
ْ

ملٱَجِراَخيِتَّـلٱِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإُجُرَْخيَّـبَّـرلٱُبُل
.»ِةَّـلَحَْ

٢١:١ليئومص٢و٤:٢٩ةينثت٤٣و٢٩:٤٢ص٣ع

يناربعلالصألامجرتينأىلوَألاَةَمْيَْخلٱىَسوُمَذَخَأ
ةيناربعلايففيرعتلاةادأنأل»هتميخىسومذخأ«هلوقب
.)ةيبرعلاو(ةينانويلايفامكريمضلانعبونت

.ةصاخةمدخلاهماقأهنأىنعملاوهسفنليأُهَلاَهَبَصَن
.)٢٥:٢٢صريسفترظنا(ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخ
كلتبصنىسومنأعمِةَمْيَخَىلِإُجُرَْخي...ْنَمُّلُك

اهلمعتسينأبعشلانملكلنذأيناكهسفنلةميخلا
.هسفنل

خلٱَىلِإىَسوُمَجَرَخاَذِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجَناَكَو«٨
ْ

ِةَمَْي
يفٍدِحاَوُّلُكَنوُفِقَيَوَنوُموُقَي َءاَرَوَنوُرُظْنَيَوِهِتَمْيَخِباَبِ
خلٱَلُخْدَيىَّـتَحىَسوُم

ْ
.»َةَمَْي

١٦:٢٧ع

ًاماركإوًامارتحاَنوُموُقَيِةَمْيَْخلٱَىلِإىَسوُمَجَرَخاَذِإ
.)٥:٩ريتسأاذهبلباق(

خلٱىَسوُمَلَخَداَذِإِباَحَّـسلٱُدوُمَعَناَكَو٩«٩،١٠
ْ

َةَمَْي
خلٱِباَبَدْنِعُفِقَيَوُلِزْنَي

ْ
١٠،ىَسوُمَعَمُّبَّـرلٱُمَّـلَكَتَيَو.ِةَمَْي

خلٱِباَبَدْنِعًافِقاَوِباَحَّـسلٱَدوُمَعِبْعَّـشلٱُعيَِمجىَرَيَف
ْ

.ِةَمَْي
يفٍدِحاَوُّلُكَنوُدُجْسَيَوِبْعَّـشلٱُّلُكُموُقَيَو .»ِهِتَمْيَخِباَبِ

٤:٣١ص٩٩:٧رومزمو٣١:١٨و٢٥:٢٢ص

باحسلادومعلزنمناكُلِزْنَي...ِباَحَّـسلٱُدوُمَع
١٩:١٦ص(لبجلاةنقءانيسضيضحببعشلاةماقإةدم
تقولااذهيفناكو.)٣٤:٥و١٨-٢٤:١٥و٢٠:٢١و٢٠و
عفتريوىسوماهلخداملكاهيلعلزنيناكوةيتقولاةميخلا
.اهنمىسومجرخىتماهنع

.باحسلاطسونمىَسوُمَعَمُّبَّـرلٱُمَّـلَكَتَي

لَكُيَو«١١
ِّـ

لَكُياَمَك،ٍهْجَوِلًاهْجَوىَسوُمُّبَّـرلٱُم
ِّـ

ُلُجَّـرلٱُم
ملٱَىلِإىَسوُمَعَجَراَذِإَو.ُهَبِحاَص

ُنْبُعوُشَيُهُمِداَخَناَكِةَّـلَحَْ
لٱَنوُن

ْ
خلٱِلِخاَدْنِمَُحْربَيَال،ُمَالُغ

ْ
.»ِةَمَْي

٢٤:١٣ص٣٤:١٠ةينثتو١٢:٨ددعو٣٢:٣٠نيوكت

ملكتلااذهناك.)١٢:٨ددعاذهبلباق(ٍهْجَوِلًاهْجَو
نأيفبيرالو.ناكفيكملعنالوىسومهبزاتماامم
اماذهوقولخمةطساونودببرقلاةياغىلعناكمالكلا
ءايبنألاضعبلاذهلثمناكو.هجولًاهجوهلوقهيلعلدي
:١لايقزح(لايقزحو)٥-٦:١ءايعشإ(ءاعيشإكنيرخأتملا

.حّجريامىلع)٢٨

.)٢٤:١٣ص(ُعوُشَيُهُمِداَخ
هعمدعصيهللانأبىسوملدعولاديدجت

١٧ىلإ١٢ع
ناك)٦ىلإ٤ع(هللابضغنّكسبعشلاعضاوت

هدّدجوهعرضتذئنيحىسومرركوهيلإعرضتينأبًايضار
نوكينأوهبعشهنألهيفرضحيوبعشلانعوفعينأهلأسو
هللابطاخيذئنيحىسومناكو.كالملانمًالدبمهعموه
حاضيإىلعرساجتو)١١ع(هقيدصناسنإلابطاخيامك
.)١٧ع(هكردأىتححلأوهاغتبم

اَذٰهْدِعْصَأِيلٌلِئاَقَتْنَأ!ْرُظْنٱ:ِّـبَّـرلِلىَسوُمَلاَقَو«١٢
لُقْدَقَتْنَأَو.يِعَمُلِسْرُتْنَميِنْفِّـرَعُتَْملَتْنَأَو،َبْعَّـشلٱ

ْ
:َت

يفًةَمْعِنًاضْيَأَتْدَجَوَو،َكِمْسٱِبَكُتْفَرَع .»َّـيَنْيَعِ
:١ايمرإو١:٦رومزمو١٧عو١٨:١٩نيوكت٣٢:٣٤ص

٢:١٩سواثوميت٢و١٥و١٠:١٤انحويو٥

ص(يفدعولاىسوملناكيِعَمُلِسْرُتْنَميِنْفِّـرَعُتَْمل
فرعامفكالملابدوصقملاهيلعسبتلاو)٣٣صو٣٢:٣٤

.رخآكالممأوه)٢٣-٢٣:٢٠ص(يفركُذيذلاكالملا
نمهاعدنيحىسوملكلذهللانلعأَكِمْسٱِبَكُتْفَرَع

ًاضيأكلذنلعأهنأحّجرملاو)٣:٤ص(ةبهتلملاةقيلعلا
ملةرابعلاهذهنكل.)٢٤:١٦ص(باحسلانمهاعدنيح
ىسوملميظعزايتمانالعإاهنأيفبيرالوقبساميفركذُت
.)٣١:٢صريسفترظنا(

يفًةَمْعِنُتْدَجَوْدَقُتْنُكْنِإَنآلٱَف«١٣ لَعَفَكْيَنْيَعِ
ِّـ

يِنْم
يفًةَمْعِنَدِجَأْيَكِلَكَفِرْعَأىَّـتَحَكَقيِرَط َّـنَأْرُظْنٱَو.َكْيَنْيَعِ
.»َكُبْعَشَةَّـمُألٱِهِذٰه

ةينثت١١٩:٣٣و٨٦:١١و٢٧:١١و٢٥:٤رومزم٣٤:٩ص
٢:١٧ليئويو٢٩و٩:٢٦

.هئارجإبولسأوكدصقيلنلعأيأَكَقيِرَطيِنْمِّـلَعَف
دحأكنعًابئانميقتوكبعشنعوينعضرعتلهيلنيأ

.كتاقولخم

ألَا
َ
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مالكىلإانهىسومتفتلاَكُبْعَشَةَّـمُألٱِهِذٰهَّـنَأْرُظْنٱ
هبعشالهللابعشليئارسإنأركذو)٣٢:٧ص(يفهللا
ىلاعتهنإوًازاجمىسومبعشوةقيقحهللابعشهنأيأوه

.)خلا٧:٤و٦:٧و٥:١و١٠و٣:٧ص(كلذبحّرص

.»َكُحيِرُأَفُريِسَييِهْجَو:َلاَقَف«١٤
٨٩:١٥و٤٢:٥و٣١:٢٠رومزمو١٧:١١ليئومص٢
:٢٣و٢٢:٤و٢١:٤٤عوشيو٣:٢٠ةينثت٦٣:٩ءايعشإو
٩٥:١١رومزمو١

عمريسيأنيبتيملفريسينمعمركذيملُريِسَييِهْجَو
يأحاضيإلابلطكلذلوهلكبعشلاعممأهدحوىسوم
دعوامكهلكبعشلاعممأهدحوهعمهللاريسيألأس
.ًاقباس

ْنِماَنْدِعْصُتَالَفَكُهْجَوِْرسَيَْملْنِإ:ُهَلَلاَقَف١٥«١٥،١٦
يفًةَمْعِنُتْدَجَوِّـينَأُمَلْعُياَذاَمِبُهَّـنِإَف١٦،اَنُهٰه اَنَأَكْيَنْيَعِ
ْنَعَكُبْعَشَواَنَأَزاَتْمَنَف؟اَنَعَمَكِريِسَمِبَسْيَلَأ؟َكُبْعَشَو
.»ِضْرَألٱِهْجَوَىلَعَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمج
٤:٧ةينثتو٣٤:١٠ص١٤:١٤ددع٣٤:٩صو٣ع
١٤٧:٢٠رومزمو٨:٥٣كولم١و٧:٢٣ليئومص٢و٣٤و

.يفاكلاحاضيإلابلطناتيآلاناتاه

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٧
ُ

َتْمَّـلَكَتيِذَّـلٱًاضْيَأُرْمَألٱاَذٰه:ىَسو
يفًةَمْعِنَتْدَجَوَكَّـنَأل،ُهُلَعْفَأُهْنَع َكُتْفَرَعَو،َّـيَنْيَعِ
.»َكِمْسٱِب
١٢ع٥:١٦بوقعيو١٩:٢١نيوكت

نمناكاماذهبهللاعفرُهُلَعْفَأُهْنَعَتْمَّـلَكَتيِذَّـلٱ
.هبعشنعيضروهاغتبمبىسومىلعمعنأفسابتلالا
ىلعيتلاممألالكنممهزّيمونييليئارسإلاعمدعصف
.ضرألاهجو

هايإهللاةباجإوهللادجمىرينأىسومبلط
٢٣ىلإ١٨ع

ىلإبعشلادرينأهللادعوققحتىلعىسوملصحامل
امكهجولًاهجوهللابطاخينأىلعلصحوةقباسلاهتمارك
لأسفةيحورةكربلانينأيفبغرهبحاصلجرلابطاخي

هريملهللاتاكربنمهآراملكنأكفهدجمهيرينأهللا
ملاعلايفالإلنُيملامهلأسفتايحورلايفهتبغرلًايفاك
نكميالاممهنألهلؤسلكبىسوملهللاحمسيملف.رخآلا

انحوي(طقدحأهريملهللاو.ايحيودسجلايفوهوناسنإلا
هتدوجلكزاجأفنكمياملكبهلحمسنكل)١:١٨
هارأو.)٧و٣٤:٧٦ص(ًاديدجهمساهلنلعأو.همادق
سانلانمهدعبنممدحأهريملامدجملاكلذنمًاءزج
.)٢٣و٢٢ع(ءيشلكةياهنىلإدحأهارينلو

َّـلُكُزيِجُأ:َلاَقَف١٩.َكَدَْجمِينِرَأ:َلاَقَف١٨«١٨،١٩
َىلَعُفَّـأَرَتَأَو.َكَماَّـدُقِّـبَّـرلٱِمْسٱِبيِداَنُأَو.َكَماَّـدُقِيتَدوُج
.»ُمَحْرَأْنَمُمَحْرَأَوُفَّـأَرَتَأْنَم
٣١:١٢ايمرإو٧ىلإ٣٤:٥ص٦:١٦سواثوميت١و٢٠ع
١٨و١٦و٩:١٥ةيمور٩:١٧ايركزو٣:٥عشوهو

حّجرملاواذهمتفيكحضتيملَكَماَّـدُقِيتَدوُجَّـلُكُزيِجُأ
ٌميِحَرٌهٰلِإُّبَّـرلٱُّبَّـرلٱ«هلوقبهمساهللاهلرهظأنيحهنأ
لٱُءيِطَب،ٌفوُؤَرَو

ْ
لٱَوِناَسْحِإلٱُريِثَكَوِبَضَغ

ْ
ص(»خلاِءاَفَو

نمةتغبهسفنيفهبرعشامبهتدوجهلنلعأ)٧و٣٤:٦
.هينيعمامأّرمهنأكبيجععونىلعتافصلاكلت

ملنإونسحأنمىلإنسحأيأُفَّـأَرَتَأْنَمَىلَعُفَّـأَرَتَأ
نأىنعملاوةرجألاليبسىلعناسحإلاًاقحتسمنكي
.هتابهنمهتمحروهتفأروهناسحإ

ِيناَرَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأل،يِهْجَوىَرَتْنَأُرِدْقَتَال:َلاَقَو«٢٠
.»ُشيِعَيَو
٦:٢٢ةاضقو٥:٢٤ةينثتو٣٤:١١صو٣٢:٣٠نيوكت
١:١٧ايؤرو٦:٥ءايعشإو١٣:٢٢و٢٣و

يرشبلادسجلايفمادامُشيِعَيَوِيناَرَيَالَناَسْنِإلٱ
.ئطاخلا

َىلَعُفِقَتَف،ٌناَكَميِدْنِعاَذَوُه:ُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢١
.»ِةَرْخَّـصلٱ

.ءانيسروطةنقىلعناكملااذهناكٌناَكَميِدْنِع

يفَكُعَضَأِّـينَأيِدَْجمَزاَتْجٱىَتَمُنوُكَيَو«٢٢ َنِمٍةَرْقُنِ
.»َزاَتْجَأىَّـتَحيِدَيِبَُكُرتْسَأَو،ِةَرْخَّـصلٱ
٤و٩١:١رومزم٢:٢١ءايعشإ

تاكردمنعًارصاقناسنإلاناكامليِدَيِبَكُُرتْسَأ
اهيلإريشُأاهنعريبعتلانعةرصاقهتغلوتايوامسلا
هللانأةيآلاهذهنمهملعنيذلاو.ةيداملاتاراعتسالاب

ألَا
َ
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نمءرملاىقويامكةبيجعقيرطبكالهلانمىسومىقو
نمةحملالإهرُيملىلاعتهنأوهنععفدتريدقديبررضلا

.مظعألادجملاكلذلرثأيههئاهبىنسوهدجمءايض

.»ىَرُيَالَفيِهْجَواَّـمَأَو.يِئاَرَوُرُظْنَتَفيِدَيُعَفْرَأَّـمُث«٢٣
١:١٨انحويو٢٠ع

.يدجمرثأيأيِئاَرَوُرُظْنَتَف

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

٤ىلإ١عدهعلاديدجتلدادعتسالا
لاحيفليئارسإينبعضوودهعلاتابثإلبقناك

نميبهذلالجعللدوجسلاوةينثولاةدابعلانمةياقولا
درهللالأسىسومنإف.مهلهدهعهللاددجينأةرورضلا
هنألطورشلانمءيشىلعملكتيملهنكلهتماركىلإبعشلا
ظفحطورشلاكلتلوأو.اهضرفيوأاهعضينأهللاناك
رجحلانمنيحولتحنينأبهرمأكلذلوةيبدألاةعيرشلا
)١ع(نايبلامامتاهنابأوةيناثةعيرشلاكلتمهلعضوكلذبف
يدعتىلإيدؤياملكنممهرذحو.مهلاوحأهتضتقاامل
دنعةفورعملا(ةيمسرلاننسلاضعببةيبدألاةعيرشلا
اوعجرينأنكميملالإو)١٦-١٢ع()ةيسقطلابنيرثكألا
ءانيسىلإدعصينأىسومهللااعدهنيعاذهلو.مهتماركىلإ
كلانهىلإذخأينأبهرمأوةعيرشلاصنهلددجيفًاضيأ
هللاعبصإتناكامامهيلعهللابتكيلنيديدجلانيحوللا
دنعىسومامهرسكنيذللانيلوألانيحوللاىلعهتبتكدق
.لجعلانودبعينييليئارسإلاةدهاشمنمهظيغ

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث«١
ُ

ٍرَجَحْنِمِْنيَحْوَلَكَلْتَحْنٱ:ىَسو
لٱِْنيَحْوَّـللٱَىلَعاَنَأَبُتْكَأَف،ِنْيَلَّـوَألٱَلْثِم

ْ
ْتَناَكيِتَّـلٱِتاَمِلَك

.»اَمَُهتَْرسَكِنْيَذَّـللٱِنْيَلَّـوَألٱِْنيَحْوَّـللٱَىلَع
٤و١٠:٢ةينثتو٢٨ع١٠:١ةينثتو١٩و٣٢:١٦ص

ولوةئيطخلابدقفيءايشألاضعبِْنيَحْوَلَكَلْتَحْنٱ
ناحوللاامأو»هللاةعنص«اناكنيحوللانإف.ترفُغ
.ىسومديةعنصاناكفنارخآلا

قيرطركذيملونيلوألانيحوللايفلقُيملاذهٍرَجَحْنِم
.امهلهللاعنص

.رجحنماناكنيلوألانأىلعلدياذهِنْيَلَّـوَألٱَلْثِم
نيحوللاتبتكهللاعبصإنأىلعليلداذهاَنَأَبُتْكَأَف

الإاذهبنويليئارسإلارسجيملفنيلوألاتبتكامكنيرخآلا

لباق(نيلوألانيحوللاعنصامكنيحوللانيذهلهللاعنص
بتكهنأرومألايلجنمو.)٤و١٠:٢و٤:١٣ةينثتاذهب
.كنيذىلعبتكامنيذهىلع

يفْدَعْصٱَو.ِحاَبَّـصلِلًاّدِعَتْسُمْنُكَو«٢ ِلَبَجَىلِإِحاَبَّـصلٱِ
جلٱِسْأَرَىلَعَكاَنُهيِدْنِعْفِقَو،َءاَنيِس

ْ
.»ِلََب

٢٤:١٢و١٩:٢٠ص

ًاتقولغشينأيرورضلانمناكِحاَبَّـصلِلًاّدِعَتْسُمْنُك
.نيحوللاتحنب

يفامباذهلباق(هسفنلوألاناكملايأِلَبَْجلٱِسْأَر
.)١٨و٢٤:١٢و١٩:٢٠ص

يفٌدَحَأَرُيَالًاضْيَأَو،َكَعَمٌدَحَأْدَعْصَيَالَو٣«٣،٤ ِّـلُكِ
جلٱ
ْ

لٱ.ِلََب
ْ

لٱَوًاضْيَأُمَنَغ
ْ
جلٱَكِلٰذِةَهِجَىلِإَعْرَتَالُرَقَب

ْ
٤.ِلََب

يفىَسوُمَرَّـكَبَو.ِنْيَلَّـوَألٱَكٍرَجَحْنِمِْنيَحْوَلَتَحَنَف ِحاَبَّـصلٱِ
يفَذَخَأَو،ُّبَّـرلٱُهَرَمَأاَمَكَءاَنيِسِلَبَجَىلِإَدِعَصَو ِيَحْوَلِهِدَيِ
حلٱ
ْ

.»ِرََج
٢١و١٣و١٩:١٢ص

اميفهنإفةديدجةيصولاهذهَكَعَمٌدَحَأْدَعْصَيَال
)١١-٢٤:٩ص(خويشلاوروحونوراههعمدعصقبس
هرظتناو.)٢٤:١٣ص(ًابيرقتلبجلاةنقىلإعوشيهقفارو
.)٣٢:١٧ص(هتماقإةدملككلانهعضاوملاضعبيف
كلتلكيفهاوسنكيملوهدحودعصانهىسومف
:٢٣ص(هدجمهيرينأدعولابًانورقماذهناكو.عضاوملا

٢٣-٢١(.

٨ىلإ٥عهدجمىرينأىسوملهللاحامس
:ناتياغلبجلاسأرىسومدوعصلناك

.نيلوألانيحوللارسكنمةراسخلاضيوعت.١
دعوبًانورقماذهناكو.دعولابسحهللادجمايؤر.٢

هدجمراهظإو)٧و٦ع(يفامىلعهمساهلهللانالعإ
نالعإبولسأباتكلاركذيملو.)٥ع(يفامىلعهل

صريسفتاذهبلباق(همادقهدجمرورمىنعموأهدجم
٣٣:١٩(.

يفُّبَّـرلٱَلَزَنَف«٥ ىَداَنَوَكاَنُهُهَدْنِعَفَقَوَف،ِباَحَّـسلٱِ
.»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِب

ألَا
َ
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يفُّبَّـرلٱَلَزَنَف نمغرفيىسومناكنيحِباَحَّـسلٱِ
عفتريباحسلاناكعامتجالاةميخنمجرخيوهللاباطخ
لبجلاسأرىسومغلباملولازهنأرهظيةميخلابابنع
.هيلإلزنوباحسلارهظ

ىدانيأ.)٣٣:١٩صاذهبلباق(ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبىَداَن
امىلعًاديدجىسوماهبملعأيتلاهتافصبيأهمساببرلا
.)٧و٦ع(يفىرتس

ٌهٰلِإُّبَّـرلٱ:ُّبَّـرلٱىَداَنَو.ُهَماَّـدُقُّبَّـرلٱَزاَتْجٱَف٦«٦،٧
لٱُءيِطَب،ٌفوُؤَرَوٌميِحَر

ْ
لٱَوِناَسْحِإلٱُريِثَكَوِبَضَغ

ْ
٧.ِءاَفَو

ملٱَوِمْثِإلٱُرِفاَغ.ٍفوُلُأَىلِإِناَسْحِإلٱُظِفاَح
خلٱَوِةَيِصْعَْ

ْ
.ِةَّـيَِط

يفِءاَبآلٱَمْثِإٌدِقَتْفُم.ًءاَرْبِإَِئْربُيْنَلُهَّـنِكٰلَو يفَوِءاَنْبَألٱِ ِءاَنْبَأِ
يف،ِءاَنْبَألٱ جلٱِ

ْ
.»ِعِباَّـرلٱَوِثِلاَّـثلٱِليِ

:٩ايمحنو٣٠:٩مايأ٢و١٨و١٤:١٧ددعو٣٣:١٩ص
١١٦:٥و١١٢:٤و١١١:٤و١٠٣:٨و٨٦:١٥رومزمو١٧
٢٠:٦ص١٠٨:٤و٥٧:١٠رومزم٢:١٣ليئويو١٤٥:٨و
٣٢:١٨ايمرإو٨٦:١٥و٣١:١٩رومزمو٥:١٠ةينثتو
٩:٩لاينادو٤و١٠٣:٣رومزم٢:٤ةيمورو٩:٤لاينادو
:٢٤عوشيو٢١و٢٣:٧ص١:٩انحوي١و٤:٣٢سسفأو

١:٣موحانو٦:١١اخيمو١٠:١٤بويأو١٩

هللاراهظإلرصتخمخيراتةرابعلاهذهُهَماَّـدُقُّبَّـرلٱَزاَتْجٱَف
-٣٣:٢١ص(دعوملاتاملكيفهليصفتوىسوملهدجم

ةدايزهيفنكلوًاضيأرصتخمليصفتلاكلذنإمعن.)٢٣
ةرخصقشيفوهوهللاديهيطغتىسومناكو.انهامىلع
ىرينأهلحمسيناكامو.همادقبرلادجمزاتجانيح
رثألاكلذنأىلع.همادقزاتجملاهللادجمرثأالإهإبخمنم
نويليئارسإلاعيطتسيالاممههجوءاهبلعجينألًايفاكناك
.)٣٥-٢٩ع(عقربالبهورينأ

امكملعلامسالابسيلديدجلامسالااذهٌهٰلِإُّبَّـرلٱُّبَّـرلٱ
هنإف.ةيلاوتمتافصةدعبهللافصولبنهذلاىلإردابتي
بجاويدبأهنأةبهتلملاةقيلعلانمىسوملنلعأىلاعت
بوهرمهنأبعشللوهلنابأءانيسىلعهلوزنيفو.دوجولا
هلكاذهعمونييليئارسإلاهبعشنعهحفصيفو.ًادج
.)ريسفتلاو٢٠:٥صرظنا(ءانبألايفءابآلابونذدقتفي

.»َدَجَسَوِضْرَألٱَىلِإَّـرَخَوىَسوُمَعَْرسَأَف«٨
١٤:٣١ص

ةدابعهلدجسبرلادجمرثأىسومىأرامدنعَدَجَس
دجمهبزاتجاىتحهسأرعفرينأرسجيملهنأىتحةبهرو
.برلا

يفًةَمْعِنُتْدَجَوْنِإ:َلاَقَو«٩ لَفُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأَكْيَنْيَعِ
ْ

ِِرسَي
يفُدِّـيَّـسلٱ لُصٌبْعَشُهَّـنِإَف،اَنِطَسَوِ

ْ
مثِإْرِفْغٱَو.ِةَبَقَّـرلٱُب

َْ
اَن

َّـختاَواَنَتَّـيِطَخَو
لُماَنْذِ

ْ
.»ًاك

٢٨:٩رومزمو٣٢:٩ةينثت٣٣:٣ص٣٣:١٥ص
٢:١٢ايركزو١٠:١٦ايمرإو٩٤:١٤و٧٨:٦٢و٣٣:١٢و

يفًةَمْعِنُتْدَجَوْنِإ لصألامجرتينأحجرألاوَكْيَنْيَعِ
نأىلعهأّرجانهىسوملهللاماركإ»خلاتدجوينأل«هلوقب
دعصينأبدعوهللانإف.هبعشنأشيفًاديدجًائيشلأسي
هلأسنأكلذىلعىسومدازفنييليئارسإلاهبعشطسويف
قيرطلايفماثآلانمهنوبكتريفوسامرفغينأىلاعت
ملهللاافهثاريموهكلممهلعجينأومهدانعومهتوسقومهلهجل
مهنعةئشانلاماثآلانمفرعُيامبلبًاسأركلذىلعهبجي
دعوهنأوهوةمومذملالاصخلاوتاداعلانممهبنكمتامل
.)٢٧و١٠ع(مهلهدهعددجينأب

ُلَعْفَأَكِبْعَشِعيَِمجَماَّـدُق.ًادْهَعٌعِطاَقاَنَأاَه:َلاَقَف«١٠
ُختَْملَبِئاَجَع

ْ
يفْقَل يفَوِضْرَألٱِّـلُكِ ُعيَِمجىَرَيَف،ِمَمُألٱِعيَِمجِ

يفَتْنَأيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱ اَنَأيِذَّـلٱَّـنِإ.ِّـبَّـرلٱَلْعِفِهِطَسَوِ
.»ٌبيِهَرَكَعَمُهُلِعاَف
:٧ليئومص٢و٣٤و٤:٣٢ةينثتو١٤و٢٩:١٢و٥:٢ةينثت

١٠:٢١ةينثت١٤٧:٢٠و٧٨:١٢و٧٧:١٤رومزمو٢٣
٦٤:٣ءايعشإو١٤٥:٦رومزمو

درطأومهعمبهذافدهعلامهلددجميأًادْهَعٌعِطاَق
)١٠ع(ةبيرغتازجعمعنصأو)١١ع(مهمادقنمممألا
اوظفحينأطرشبممألانمهعنمأو)٢٤ع(مهثاريمعسوأو
.دهعلاباتك

ُختَْملَبِئاَجَع
ْ

يفْقَل فشنيندرألالعجكِضْرَألٱِّـلُكِ
دربلابةسمخلاكولملاشويجكالهإو.)١٧و٣:١٦عوشي(
ريغو)٦:٢٠عوشي(احيرأراوسأمدهو)١٠:١١عوشي(
.كلذ

:١١٤و١٠٦:٢٢رومزمو١٠:٢١ةينثتاذهبلباق(ٌبيِهَر
.هبعشءادعأهبهرهللانإ)٦

لٱَكيِصوُماَنَأاَمْظَفْحِا«١١
ْ

َكِماَّـدُقْنِمٌدِراَطاَنَأاَه.َمْوَي
لٱَوَنيــِّـيِرـوـُمَألٱ

ْ
حلٱَوَنيِّــيـِنـاـَعـــْنــَكـ

ْ
لٱَوـَنيـِّــيـِّـثِ

ْ
حلٱَوَنيــِّـيِّـزـِرــِفـ

ْ
ـَنيـِّـيِّـوِ

لٱَو
ْ

.»َنيِّـيِسوُبَي
٣٣:٢ص٢٨:١و١٢:٢٨و٢٥و٦:٣و٥:٣٢ةينثت

ًاضيأتركُذممأتسانهخلاَنيِّـيِناَعْنَكْلٱَوَنيِّـيِروُمَألٱ
٧:١ةينثتو٣٣:٢صو٢٣:٢٣صو١٧و٣:٨ص(يف

ألَا
َ
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نويشاجرجلارخآلاعضوملايفديزو)٢٤:١١و٣:١٠عوشيو
.ةعبسةسدقملاضرألاممأددعمهبراصف

يِتَّـلٱِضْرَألٱِناَّـكُسَعَمًادْهَعَعَطْقَتْنَأْنِمِْزَرتْحِا«١٢
يفًاّخَفاوُريِصَيَّـالَئِلاَهْيَلِإٍتآَتْنَأ .»َكِطَسَوِ

٢٣:٣٣ص٢:٢ةاضقو٧:٢ةينتثو٢٣:٣٢ص

ةرشعةسداسلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيفام
.)٣٣و٣٢و٢٥و٢٣:٢٤ص(يفاملطسب

كلذبلباق)١٦و١٥ع(يفخفلااذهىنعمّنيُبًاّخَف
.)٢٣:٣٣ص

َنوُعَطْقَتَوْمَُهباَصْنَأَنوُِّـرسَكُتَوْمُهَحِباَذَمَنوُمِدَْهتْلَب«١٣
.»ْمَُهيِراَوَس

ةينثتو٢٣:٢٤ص٢:٢ةاضقو١٢:٣ةينثتو٢٣:٢٤ص
مايأ٢و٢٣:١٤و١٨:٤كولم٢و٦:٢٥ةاضقو١٢:٢و٧:٥

٤و٣٤:٣و٣١:١

رسكت«هصنام»دهعلاباتك«يفءاجخلاَنوُمِدَْهت
ةدابعنممهنمناكاملانهدازو)٢٣:٢٤ص(»مهباصنأ
.»مهيراوس«اوعطقينأو»مهحباذم«اومدهينألجعلا
تناكامًاريثكواهلكةينثولاممألادنعةريثكحباذملاتناكو
.)٥و٢١:٤كولم٢و١٦:٣٢كولم١(لكايهلابلصتت
:١٦كولم٢و٢٩و٢٣:١ددع(اهنعةلصفنمًانايحأتناكو

اهلنويناربعلااهذختييتلاةياغللاهنوذختياوناكو.)١١و١٠
امأو.روخبلاداقيإلوةيومدلاريغوةيومدلاحئابذلليأ
تناكوسدقملاباتكلايفاهركذعضاوملوأانهفيراوسلا
نيــيـقـيـنـيـفلاونيـيلـبـاـبلاونيـيرـوشألـاكمـمألاضـعـبدــنع
نمتناكاهنأرهاظلاو.مهاوسنممنيليلقونييروسلاو
وأبشخلانمةعونصماهنإورشبلايديأتاعونصم
اودارأمهنأحّجرملاو.تابنلاةئيهىلعامهيلكنموأةراجحلا
ةيبرعلايفيراوسلاو(.ةيعيبطلاىوقلالامعأىلإزمرلااهب
»ويرشا«يراوسلابترسُفيتلاةيناربعلاةملكلاو.)ةدمعألا
تورتشعتراصفتفّرُحاهنيعةملكلاهذهنأمهضعبنظ
ذئمويلكايهمدهبرمأيملهللانأانهلمأتلاقحتسياممو(
.)ًادجميدقجورخلارفسنأىلععطاقليلدهنيعاذه

ٌهٰلِإ.ٌروُيَغُهُمْسٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َرَخآٍهٰلِإلُدُجْسَتَالَكَّـنِإَف«١٤
.»َوُهٌروُيَغ

٢٠:٥ص٥و٢٠:٣ص

مهحباذمكمدهبكنأيأَرَخآٍهٰلِإلُدُجْسَتَالَكَّـنِإَف
نكمييتلاتارثعلاليزتمهياروسكعطقومهباصنأكرسكو
.ناثوألاةدابعىلإكبيدؤتنأ

.)ريسفتلاو٢٠:٥صاذهبلباق(ٌروُيَغُهُمْسٱَّـبَّـرلٱ
هللاةعيبطوةيهلإلاةقيقحلابقيلتالةريغلانأنوريثكىأر
سيليلزألاناكاذإودحاوهلإهللانأبمهلوقعفُدو.ةيلزألا
الهتماركنألهاوسهعمدبعُينأىضريالفًادحاوًاهلإالإ
نأكلذقوفو.انهةريغلابدوصقملاوهاذهوهريغاهيطعي
بعشلاهللاكرتلاهالولوًاريثكناسنإللةعفانةريغلاكلت
هتمحرنيأوءاقشلاتاكردىندأىلإطبهيوناثوألادبعي
.ذئنيحهتيانعو

ِضْرَألٱِناَّـكُسَعَمًادْهَعَعَطْقَتْنَأْنِمِْزَرتْحِا١٥«١٥،١٦
ِهلآَءاَرَوَنوُنْزَيَف

َ
ِهلِآلَنوُحَبْذَيَوْمِهِت

َ
ْنِمُلُكْأَتَوىَعْدُتَف،ْمِهِت

هتاَنَبْنِمُذُخْأَتَو١٦،ْمِهِتَحيِبَذ َءاَرَوْمُُهتاَنَبِينْزَتَف،َكيِنَبِلِْمِ
ِهلآ
َ

لَعَْجيَو،َّـنِهِت
ْ

ِهلآَءاَرَوَنوُنْزَيَكيِنَبَن
َ

.»َّـنِهِت
:٦لايقزحو٣:٩ايمرإو٢:١٧ةاضقو٣١:١٦ةينثت١٢ع
١٠٦:٢٨رومزم١٠:٢٧سوثنروك١و٢٥:٢ددع٩
ارزعو١١:٢كولم١و٧:٣ةينثت١٠و٧و٨:٤سوثنروك١و
١١:٤كولم١و٢و٢٥:١ددع١٣:٢٥ايمحنو٩:٢

ناكِضْرَألٱِناَّـكُسَعَمًادْهَعَعَطْقَتْنَأْنِمِْزَرتْحِا
مهمئالويفنيينثولااوطلاخينأنييليئارسإلاىلعىشُخي
.مانصألاةدابعىلإنهدالوأندقيفمهنمءاسننوجوزتيو
كولم١(ناميلسإبنيفءاجامرطخلااذهىلعًاليلدكافكو
٨-١١:١(.

ِهلآَكِسْفَنِلْعَنْصَتَال«١٧
َ

.»ًةَكوُبْسَمًة
١٩:٤نييوالو٣٢:٨ص

ِهلآ
َ

لجعلااودبعموينييليئارسإلانأدعبيالًةَكوُبْسَمًة
ةدابعنعيهنتاهنألةيناثلاةيصولااوفلاخيملمهنأاونظ
بهذلانمًاكوبسملجعلااودبعمهوةتوحنملاناثوألا
.ةهلآتاكوبسملاذاختانعهللامهاهنف

َحت«١٨
ْ

لٱَديِعُظَف
ْ

اَمَكًاريِطَفُلُكْأَتٍماَّـيَأَةَعْبَسِ.ريِطَف
يفَكُتْرَمَأ يفَكَّـنَأل،َبيِبَأِرْهَشِتْقَوِ ْنِمَتْجَرَخَبيِبَأِرْهَشِ
.»َْرصِم

١٣:٤ص٢٣:١٥و١٢:١٥ص

َحت
ْ

١٠-١٣:٣و٢٠-١٢:١٥ص(ِريِطَفْلٱَديِعُظَف
.)٢٣:١٥و

ألَا
َ
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.)١٣:٤صريسفترظنا(َبيِبَأ

َكيِشاَوَمْنِمًارَكَذُدَلوُياَمُّلُكَو،ٍمِحَرِحِتاَفُّلُكِيل«١٩
.»ٍةاَشَوٍرْوَثْنِمًارْكِب

٢:٢٣اقولو١٨:١٥ددعو٢٢:٢٩و١٢و١٣:٢ص

ىلعمالكلاو.)١٣:١٢ص(ركبيأٍمِحَرِحِتاَفُّلُكِيل
١٨:١٥ددعيفو١٣:١٢ص(يفمهئادفوراكبألاسيدقت
.كانهلّصفموهو)١٦و

حلٱُرْكِباَّـمَأَو«٢٠
ْ
ُِرسْكَتِهِدْفَتَْملْنِإَو.ٍةاَشِبِهيِدْفَتَفِراَمِ

يِماَمَأاوُرَهْظَيَالَو،ِهيِدْفَتَكيِنَبْنِمٍرْكِبُّلُك.ُهَقُنُع
.»َنيِغِراَف

٨و٩:٧ليئومص١و١٦:١٦ةينثتو٢٣:١٥ص
٢٤:٢٤ليئومص٢و

.)١٣:١٣صريسفترظنا(ِراَمِْحلٱُرْكِب

لٱاَّـمَأَو،ُلَمْعَتٍماَّـيَأَةَّـتِس«٢١
ْ

يف.ِهيِفُحِيَرتْسَتَفُعِباَّـسلٱُمْوَي ِ
لٱ
ْ

يفَوِةَحَالِف حلٱِ
ْ

.»ُحِيَرتْسَتِداََص
:١٣اقولو١٣و٥:١٢ةينثتو٣٥:٢و٢٣:١٢و٢٠:٩ص
١٤

ريثكيفورفسلااذهيفتبسلاظفحيفةيصولاترركت
يوسوملاماظنلاناكرأنميهوسدقملاباتكلارافسأنم
نملاعمجيف)١(اهاندهعدقف.هئازجألكيفتبعشتدقو
تركُذورشعلااياصولايف)٢(و.)٣٠-١٦:٢٢ص)٢(
ص(دهعلاباتكيف)٣(و.)١١-٢٠:٨ص(اهنمةعبارلا

ص(عامتجالاةميخءانبىلعمالكلايف)٤(و.)٢٣:١٢
١٧-٣١:١٣(.

يف يفَوِةَحَالِفْلٱِ لالغتسالاوثرحلامايأيفيأِداَصَْحلٱِ
سيندتلةضرعاهيفنونوكيسانلانألنيتقولانيذهركذو
.لمعلاىلإةجاحلاةرثكلتبسلا

حلٱِداَصَحِراَكْبَأِعيِباَسَألٱَديِعَكِسْفَنِلُعَنْصَتَو«٢٢
ْ
.ِةَطْنِ

جلٱَديِعَو
ْ

يفِعَْم .»ِةَنَّـسلٱِرِخآِ
١٣و١٦:١٠ةينثتو٢٣:١٦ص

،)٢٣:١٦ص(ًاضيأداصحلاديعيّمُسوِعيِباَسَألٱَديِع
ةعبسرخآوهونيسمخلامويديدجلادهعلايفيّمُسو
صريسفترظنا(ريطفلامايأنملوألامويلادعبعيباسأ

ِْنيَفيِغَر«ديعلااذهيفةصاخلاةمدقتلاتناكو.)٢٣:١٦

)٢٣:١٧نييوال(»ًاريَِمخِناَزَبُْخيَوٍ،قيِقَدْنِمِناَنوُكَيِنْيَْرشُع
.ةطنحلاداصحةروكابنمقيقدلاكلذناكو

٢٣:٣٤نييوال(ًاضيألاظملاديعيّمُسوِعْمَْجلٱَديِع
اونكسينأنيرومأماوناكو.)خلا١٦:٣١:١٠و١٦:١٣ةينثتو
ريسفتعجار(.)٢٣:٤٢نييوال(مايأةعبسلاظملاكلتيف
.)٢٣:١٦ص

يفٍتاَّـرَمَثَالَث٢٣«٢٣،٢٤ َكِروُكُذُعيَِمجُرَهْظَيِةَنَّـسلٱِ
طَأِّـينِإَف٢٤،َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱَماَمَأ

ْ
ْنِمَمَمُألٱُدُر

ُدَعْصَتَنيِحَكَضْرَأٌدَحَأيِهَتْشَيَالَو،َكَموُُختُعِّـسَوُأَوَكِماَّـدُق
يفٍتاَّـرَمَثَالَثَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأَرَهْظَتِل .»ِةَنَّـسلٱِ

:١٨نييوالو٣٣:٢ص١٦:١٦ةينثتو١٧و٣٣:١٤ص
:١٩و١٢:٢٠ةينثت٨٠:٨و٧٨:٥٥رومزمو٧:١ةينثتو٢٤
:١٨لامعأو١٦:٧لاثمأو١٧:١٠مايأ٢و٣٥:٥نيوكت٨

١٠

دوعوملاضرألاليئارسإلدعولايفهللادازَكَموُُختُعِّـسَوُأ
١٢:٥نيوكت(اهدحوناعنكضرأبميهاربإدعوهللانإفاهب
رهن«نيبدالبلايهواهنمرثكأبكلذدعبدعوهنكلو)٧-
)١٥:١٨نيوكت(»تارفلارهنريبكلارهنلاو«لينلايأ»رصم
ضرأىلعءاليتسالالوألافنيمامتامتنادعوكلذيفف
.ناميلسودوادمايأيفةكلمملاعاستايناثلاواهدحوناعنك
ىلإتارفلارهننميتلاكلامملالككلمناميلسنإف
ترغصو.)٤:٢١كولم١(رصمموختىلإونيطسلفضرأ
ءاشنإوماعبرينايصعبلوألااهدهعىلإتعجروةكلمملا
لعجوةيناثدالبلاحتتفامينحنمنأمث.ليئارسإةكلمم
.)١٥:١٦كولم٢(تناكامكتارفلارهنىلإةكلمملا

ءاليتسالابدحأعمطياليأَكَضْرَأٌدَحَأيِهَتْشَيَال
.ىلاعتهتيانعباهيلع

لٱَىلِإْتِبَتَالَو.يِتَحيِبَذَمَدٍريَِمخَىلَعْحَبْذَتَال«٢٥
ْ

ِدَغ
لٱِديِعُةَحيِبَذ

ْ
.ِ»حْصِف

١٢:١٠ص٢٣:١٨ص

مدحبذلابكفستاليأيِتَحيِبَذَمَدٍريَِمخَىلَعْحَبْذَتَال
٢٣:١٨صاذهبلباق(ميمخىلعيلمدقتيتلاةحيبذلا
.)ريسفتلارظناو

ُحتَكِضْرَأِراَكْبَأُلَّـوَأ«٢٦
ْ

َال.َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإُهُِرض
طَت
ْ

.»ِهِّـمُأِنَبَلِبًايْدَجْخُب
١٤:٢١ةينثتو٢٣:١٩ص١٠و٢٦:٢ةينثتو٢٣:١٩ص

ألَا
َ
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.)٢٣:١٩صرظنا(َكِضْرَأِراَكْبَأُلَّـوَأ
.)٢٣:١٩ريسفترظنا(ِهِّـمُأِنَبَلِبًايْدَجْخُبْطَتَال

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٧
ُ

لٱِهِذٰهَكِسْفَنِلْبُتْكٱ:ىَسو
ْ

،ِتاَمِلَك
لٱِهِذٰهِبَسَحِبيِنَّـنَأل

ْ
َعَمَوَكَعَمًادْهَعُتْعَطَقِتاَمِلَك

.»َليِئاَْرسِإ
٤:١٣ةينثتو١٠ع٣١:٩ةينثتو٢٤:٤ص

عفنوكلسنعفنلاهبتكاِتاَمِلَكْلٱِهِذٰهَكِسْفَنِلْبُتْكٱ
هتيمهأةّدشىلعليلدباتكلايفرمألااذهراركتو.كبعش
)نييليئارسإلاتاعفاننسحأنمتناكةعيرشلاهذهنإف(
.ناهذألايفهنيكمتوهريرقتيفداهتجاو

اهبقحلُأامورشعلااياصولايأِتاَمِلَكْلٱِهِذٰهِبَسَح
هتّبثلبدهعلاباتكنمًائيشقحلملاّريغامو)٢٦-١٢ع(
.هدّدجوهرّرقو

َْمل،ًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًاراََهنَنيِعَبْرَأِّـبَّـرلٱَدْنِعَكاَنُهَناَكَو«٢٨
ِتاَمِلَكِْنيَحْوَّـللٱَىلَعَبَتَكَف.ًءاَمْبَْرشَيَْملَوًازْبُخْلُكْأَي
لٱ
ْ

لٱ،ِدْهَع
ْ

لٱِتاَمِلَك
ْ

.»ََرشَع
٣٢:١٦و٣١:١٨صو١ع١٨و٩:٩ةينثتو٢٤:١٨ص
٤و١٠:٢و٤:١٣ةينثتو

امكًةَلْيَلَنيِعَبْرَأَوًاراََهنَنيِعَبْرَأِّـبَّـرلٱَدْنِعَكاَنُهَناَكَو
.)٢٤:١٨ص(ةعيرشلاةباتكرمأنمقبساميفناك
نكيملهنألًابيرغرمألائدابيفرهظيتقولااذهلوطو
ًاليلقانلمأتاذإنكلوةديدجميلاعتعمسيذئنيحىسوم
لغشيامكلانهناكهنأانملععارتشالاةينثترفسانعلاطو
هلاؤسوهللامامأليئارسإرومأىسومطسبنمًاليوطًاتقو
:٩ةينثت(هنعىضريوهبضغفرصيوهبعشلرفغينأهايإ

.)١٩و١٨
اذهلثمىسومنمناكًءاَمْبَْرشَيَْملَوًازْبُخْلُكْأَيَْمل
ملنإو)٩:٩ةينثت(نيلوألانيحوللارمأنمقبساميف
اذهلثمىتأًادحأنأركذُيملو.جورخلارفسيفركذُي
حيسملاعوسيانبرو)١٩:٨كولم١(ايليإوىسومالإموصلا
ةثالثلاماوصألانمالكنأيفكشالو.)٤:٢ىّتم(
امفكلذلثمنايتإنيثدحملاضعبلواحدقو.ةزجعم
.نيعداخلانماوناكواوحجن

ىسومنأاذهنممهضعبلدتساِْنيَحْوَّـللٱَىلَعَبَتَكَف
هللاالنيحوللانيذهىلعتاملكلامسريذلاوههنيع
نيبقفويوهعبصإباهبتكهللانأقبساميفانلنكلو
ناكوهوهنألًازاجمىسومىلإتدنسُأةباتكلانأبنيلوقلا
ةينثتو٣٤:١صرظنا(هتطساوبتناكاهنألوأاهيفيعاسلا

نيلوألاكهللاعبصإبباتكنارخآلاناحوللاف)٤و١٠:٢
.)٣٢:١٦و٣١:١٨ص(

نيرخآلانيحوللابءانيسروطنمىسوملوزن

يفِةَداَهَّـشلٱاَحْوَلَو،َءاَنيِسِلَبَجْنِمىَسوُمَلَزَناَّـَملَو«٢٩ ِ
جلٱَنِمِهِلوُزُنَدْنِع،ِهِدَي

ْ
لِجَّـنَأُمَلْعَيْنُكَيَْمل،ِلََب

ْ
َراَصِهِهْجَوَد

لَي
ْ

.»ُهَعَمِّـبَّـرلٱِمَالَكْنِمُعَم
١٣و٣:٧سوثنروك٢و١٧:٢ىّتم٣٢:١٥ص

نمناكناعمللااذهنأرهظيُعَمْلَيَراَصِهِهْجَوَدْلِج
هذهىلعسلوبمالكنمدافتسيامكةيعيبطلاهللاتآشنم
نأنيرسفملاضعبىأرو.)١٨-٣:٧سوثنروك٢(ةثداحلا
قلُخيذلايلصألاناعمللاوهناكانهروكذملاناعمللا
اذهدرُيالو)١:٢٧نيوكت(ةيصعملابهدقفوناسنإلاهيلع
هدرهللانكلءيشلكدرتقويفالإناسنإلاىلإدجملا
دجمىلإءاميإنيسدقملاهلاجرضعبىلإنايحألاضعب
روطىلعايليإىلإمثىسومىلإانههدرامكةنطابلاةسادقلا
يفمكاُحيوهوسونافتساسيدقلاىلإو)٩:٣١اقول(يلجتلا

هتمظعلكبدجملااذهناكو.)٦:١٥لامعأ(دوهيلاعمجم
نكيملهنكلودوعصلادنعهلراصويلجتلادنععوسيانبرل
٢١:٢٣و١٠:١و١:٦ايؤر(ًايدبألبروطلادجمكًايتقو
ناكذئمويىسوملهللاهبهوامنأحّجرملاو.)٢٢:٥و

تناكيذلايليئارسإلابعشلاىلعهتطلسدييأتلًايرورض
.ةيحورلاتايآلانمرثكأةيداملاتايآلاهيفرثؤت

ىسومهجوناعملفهللاعميأُهَعَمِّـبَّـرلٱِمَالَكْنِم
يذلايدبألادجملاةعشأنمهيلعةسكعنمةعشألناك
٣٤:٥و٣٣:٢٣ص(عقربلاءارونمولوىسومهلدهش
.هلثمدهاشينأهلقبسدقنكيملو)٦و

لِجاَذِإَوىَسوُمَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجَوُنوُراَهَرَظَنَف«٣٠
ْ

ُد
لَيِهِهْجَو

ْ
.»ِهْيَلِإاوُِبَرتْقَيْنَأاوُفاَخَف،ُعَم

هنأشاملكوةعيبطلاقوفوهاممكلذاوأرمهنألاوُفاَخَف
لايقزحهلثمنمفاخدقو.ناسنإلافيخيكلذك
.)١:١٧ايؤر(انحويسيدقلاو.)١:١٨لايقزح(

ُعيَِمجَوُنوُراَهِهْيَلِإَعَجَرَف.ىَسوُمْمُهاَعَدَف٣١«٣٥-٣١
يفِءاَسَؤُّرلٱ جلٱِ

ْ
َكِلٰذَدْعَبَو٣٢.ىَسوُمْمُهَمَّـلَكَف.ِةَعاََم

ُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتاَمِّـلُكِبْمُهاَصْوَأَف،َليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجََبَرتْقٱ
يفُهَعَم لٱَنِمىَسوُمَغَرَفاَّـَملَو٣٣.َءاَنيِسِلَبَجِ

ْ
ْمُهَعَمِمَالَك

ألَا
َ
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َماَمَأِهِلوُخُدَدْنِعىَسوُمَناَكَو٣٤.ًاعُقْرُبِهِهْجَوَىلَعَلَعَج
لٱُعِزْنَيُهَعَمَمَّـلَكَتَيِلِّـبَّـرلٱ

ْ
لَكُيَوُجُرَْخيَّـمُث.َجُرَْخيىَّـتَحَعُْقُرب

ِّـ
ُم

َهْجَوَليِئاَْرسِإوُنَبىَأَراَذِإَف٣٥.ىَصوُياَمِبَليِئاَْرسِإيِنَب
لِجَّـنَأىَسوُم

ْ
لَيُهَد

ْ
لٱُّدُرَيىَسوُمَناَكُعَم

ْ
ِهِهْجَوَىلَعَعُْقُرب

.»ُهَعَمَمَّـلَكَتَيِلَلُخْدَيىَّـتَح
٣:١٦سوثنروك٢و٣:١٣سوثنروك٢٤:٣٢ص>

الإعقربلاكلذعضيىسوملظًاعُقْرُبِهِهْجَوَىلَعَلَعَج
ةيتقولاعامتجالاةميخيفبرلابهدارفناتقو)١(نيتقويف

عفريناكتقولااذهيفهنإفةمئادلاعامتجالاةميخيفوأ
هايإهللالاسرإتقو)٢(و.هجولًاهجوهللابطاخيوعقربلا
اذهيفناكفهنعًابئانهيهانموهرماوأبليئارسإينبىلإ
ههجودجممهيريوفوشكمهجوبهللاةلاسرمهغلبيتقولا
مهايإهتبطاخميفكفنيالتقولااذهريغيفناكهنكلو
.ًاعقربم

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

٣ىلإ١عتبسلاةيصوراركت
ةميخءانبيفعورشلاكشوىلعىسومناكذإ

داوملادادعإنمكلذبلاغتشالاببعشلارمأوعامتجالا
رركينأبجاولانمىأرةميخلاةماقإوتاودألالمعو
اهظفحىلعمهثحومهناهذأيفاهريرقتلتبسلاةيصومهيلع
ةديدجلابيلاسألاوةصاخلارومألانمءيشةفاضإعم
لبقهلهللاهنلعأاممبوجولااذهناكو.تبسلاسيدقتل
هلدبالناكف.)١٧-٣١:١٢ص(ءانيسروطنملزنينأ
ىسومهركذامنأحجرملاو.هيلعنييليئارسإلاهبنينأنم
ىلعمهلمحلًايرورضناكامىلعرصتقافةصالخانه
رابتعابمهنيبوهللانيبةمالعهايإمهذاختاوتبسلاسيدقت
.)٣١:١٧ص(هبعشمهنوك

َلاَقَوَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجَّـلُكىَسوُمَعََمجَو١«٣-١
َهل
ُ

لٱَيِهِهِذٰه:ْم
ْ

َةَّـتِس٢.َعَنْصُتْنَأُّبَّـرلٱَرَمَأيِتَّـلٱُتاَمِلَك
لٱاَّـمَأَو.ٌلَمَعُلَمْعُيٍماَّـيَأ

ْ
ُتْبَسْمُكَلُنوُكَيِهيِفَفُعِباَّـسلٱُمْوَي

طُع
ْ

َال٣.ُلَتْقُيًالَمَعِهيِفُلَمْعَيْنَمُّلُك.ِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمٍةَل
يفًاراَناوُلِعْشُت .»ِتْبَّـسلٱَمْوَيْمُكِنِكاَسَمِعيَِمجِ

٢٣:٣نييوالو١٥و٣١:١٤و٢٠:٩ص٣٤:٣٢ص
ص١٣:١٤اقولو١٣و٥:١٢ةينثتو٣٦ىلإ١٥:٣٢ددعو

١٦:٢٣

يفامرركمةيناثلاةيآلامظعمخلاُتاَمِلَكْلٱَيِهِهِذٰه
ناكو.ةديدجاهلكيهفةثلاثلاةيآلاامأو)٣١:٥ص(
مهنإفًاليوطًاتقولغشيًابعصةميدقلاةنمزألايفرانلالاغشإ
الوضعببناديعلاضعبكرفبرانلاىلعنولصحياوناك
.ليوطلاتقولالغشوءانعلانمكلذيفامىفخي

َوُهاَذٰه:َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجِّـلُكِلىَسوُمَلاَقَو٤«٩-٤
يشلٱ

َّْـ ًةَمِدْقَتْمُكِدْنِعْنِماوُذُخ٥:ًالِئاَقُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأيِذَّـلٱُء
لَقْنَمُّلُك.ِّـبَّـرلِل

ْ
لَفٌحوُمَسُهُب

ْ
ًابَهَذ:ِّـبَّـرلٱِةَمِدْقَتِبِتْأَي

،ًاصوُبَوًازِمْرِقَوًاناَوُجْرُأَوًاّيِنوُجْناَمْسَأَو٦،ًاساَحُنَوًةَّـضِفَو
َبَشَخَو،ٍسَُختَدوُلُجَوًةَرَّـمَُحمٍشاَبِكَدوُلُجَو٧ًىزْعِمَرْعَشَو
طَأَو،ِءْوَّـضلِلًاتْيَزَو٨،ٍطْنَس

ْ
ملٱِنْهُدِلًاباَي

لِلَوِةَحْسَْ
ْ
لٱِروُخَب

ْ
،ِرِطَع

.»ِةَرْدُّصلٱَوِءاَدِّـرلِلٍعيِصْرَتَةَراَجِحَوٍعْزَجَةَراَجِحَو٩
:٣ارزعو١٤و٩و٢٩:٥مايأ١و٢٥:٢ص٢و٢٥:١ص

٢٥:٦ص١١:٢ايمحنو٥

انهاهيفداوملاو)٧-٢٥:١ص(يفاملثمتايآلاهذه
تامدقتلانأنايبنيعضوملانملكيفوكانهاهبيترتىلع
بلقلاليماهيلعلماحلاوةيرايتخاتناكاميهةلوبقملا
.)٢٥:٥و٢٥:٢ص(

لٱِميِكَحُّلُكَو١٠«١٩-١٠
ْ

لَق
ْ

لَفْمُكَنْيَبِب
ْ

ْعَنْصَيَوِتْأَي
ملٱ١١.ُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأاَمَّـلُك

ُهَتَّـظِشَأَوُهَءاَطِغَوُهَتَمْيَخَوَنَكْسَْ
لَأَو
ْ

،ِهْيَوَصَعَوَتوُباَّـتلٱَو١٢،ُهَدِعاَوَقَوُهَتَدِمْعَأَوُهَضِراَوَعَوُهَحاَو
لٱَو
ْ

ملٱَو١٣،ِفْجَّـسلٱَباَجِحَوَءاَطِغ
َّـلُكَواَْهيَوَصَعَوَةَدِئاَْ

لٱَزْبُخَو،اَهِتَيِنآ
ْ

اَهَجُُرسَواَهَتَيِنآَوِءْوَّـضلٱَةَراَنَمَو١٤،ِهوُجُو
لٱَحَبْذَمَو١٥،ِءْوَّـضلٱَتْيَزَو

ْ
ملٱَنْهُدَو،ِهْيَوَصَعَوِروُخَب

ِةَحْسَْ
لٱَو
ْ
لٱَروُخَب

ْ
لٱَفْجَسَوَرِطَع

ْ
ِملِباَب

َ
ملٱِلَخْد

َحَبْذَمَو١٦،ِنَكْسَْ
ملٱ
،ِهِتَيِنآَّـلُكَوِهْيَوَصَعَوُهَليِتَّـلٱِساَحُّنلٱَةَكاَّـبُشَوِةَقَرْحُْ
ملٱَو
ْ
،اَهَدِعاَوَقَواََهتَدِمْعَأَوِراَّـدلٱَراَتْسَأَو١٧،اََهتَدِعاَقَوَةَضَحْرِ
ملٱَداَتْوَأَو١٨،ِراَّـدلٱِباَبَفْجَسَو

ِراَّـدلٱَداَتْوَأَو،ِنَكْسَْ
طَأَو
ْ

ملٱَباَيِّـثلٱَو١٩،اََهباَن
لِلَةَجوُسْنَْ

ْ
يفِةَمْدِخ ملٱِ

َباَيِّـثلٱَو،ِسِدْقَْ
ملٱ
ِهلَةَسَّـدَقُْ

َ
لٱَنوُرا

ْ
لِلِهيِنَبَباَيِثَوِنِهاَك

ْ
.»ِةَناَهَك

٢٥:٢٣٢٢٥:٣٠ص٢٥:١٠ص٢٦:١ص٣١:٦ص
٣٠:٢٣ص٣٠:١ص٢٥:٣١ص٦و٢٤:٥نييوالو

٣٩:١و٣١:١٠ص٢٧:٩ص٢٧:١ص٣٠:٣٤ص
١٢ىلإ٤:٥ددعو٤١و

ىلعناكيأعيمجلانمتايآلاهذهيفلوألابلطلا
يناثلابلطلاو.ةميخلاداومنمًائيشمدقينأناسنإلك
مهدحوءالؤهفبلقلاميكحلكمهوطقفمهضعبنم
نأةصالخلاواهنوبكريوةميخلاتاودأاولمعينأمهنمبلط

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا

١٦٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يف»بلقلاميكح«ىنعمو»برلاهبرمأاملك«اوعنصي
ىلعلمتشيوهوتئشنإهيلإعجراف)٢٨:٣ص(ريسفت
ىتحاهعاونأفالتخاىلعلامعألايفةرهملانمنيريثك
لَزَغ«يتاوللاتاسئابلاءاسنلا

ْ
لٱَنِمَنْئِجَوَّـِنهيِدْيَأِبَن

ْ
ِلْزَغ

ِينوُجْناَمْسَألٱِب
ِّـ

لٱَوِناَوُجْرُألٱَو
ْ

لٱَوِزِمْرِق
ْ
ملو)٢٥ع(»ِصوُب

ىلعاهبترلبهلاهنالعإبيترتىلعانهداوملاىسومبتري
ع(اهءازجأركذمثًالوأاهلكةميخلاركذف.عبطلاىضتقم
مثو.)١٢ع(سادقألاسدقهيلعيوتحياممث.)١١
مدخبايثمث)١٨-١٦ع(رادلامث)١٥-١٣ع(سدقلا
ص(يفاهئازجأوةميخلاىلعمالكلاّرمو)١٩ع(ةميخلا

:٢٥ص(يفنارفغلاوحاولألاوتوباتلاىلعو)٣٧-٢٦:١
يفةرانملاوةدئاملاو)٢٦:٣١ص(يفباجحلاو)١٥-١٠
)١٠-٣٠:١ص(يفروخبلاحبذمو)٣٠-٢٥:٢٣ص(
يفرطعلاروخبلاو)٢٥-٣٠:٢٣ص(يفةحسملاتيزو
)٢٦:٣٦ص(يفلخدملافجسو)٣٥و٣٠:٣٤ص(
:٣٠ص(يفةضحرملاو)٨-٢٧:١ص(يفةقرحملاحبذمو

يفخلااهنابضقواهززرواهتدمعأورادلافوجسو)٢١-١٧
)٤١-٢٨:٢ص(يفةمدخلابايثو)١٩-٢٧:٩ص(
.)٣١:١٠ص(ريسفتيفةمدخلابايثيناعمو

لمعلاىلعةدعاسملاوتامدقتلايفبعشلاةريغ

ِماَّـدُقْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكَجَرَخَف٢٠«٢٠،٢١
لَقُهَضَْهنَأْنَمُّلُكَءاَجَّـمُث٢١،ىَسوُم

ْ
ُهْتَحَّـمَسْنَمُّلُكَوُهُب

اَهِتَمْدِخِّـلُكِلَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِلَمَعِلِّـبَّـرلٱِةَمِدْقَتِب،ُهُحوُر
ملٱِباَيِّـثلِلَو

.»ِةَسَّـدَقُْ
٩و٢٨:٢مايأ١و٣٦:٢و٢٩و٢٦و٢٢و٥عو٢٥:٢ص
٩:٧و٨:١٢سوثنروك٢و٧:٢٧ارزعو٢٩:٩و

ءاينغأو)٢٢ع(ءاسنولاجرنمُهُبْلَقُهَضَْهنَأْنَمُّلُك
ع(نهيديأبلزغلايفتارهاملاو)٢٧ع(ءاسؤروءارقفو

)٢٩و٢٢ع(ةقاطلاقوفامهرايتخابىطعأمهرثكأو.)٢٥
.)٧و٣٦:٦ص(اوعنُمىتحاوفكيملو

.برللةمدقتلايأِّـبَّـرلٱِةَمِدْقَتِب

لٱِحوُمَسُّلُكِءاَسِّـنلٱَعَمُلاَجِّـرلٱَءاَجَو«٢٢
ْ

لَق
ْ

َمِئاَزَخِبِب
َمَّـدَقْنَمُّلُكَوِبَهَّـذلٱَنِمٍعاَتَمِّـلُك،ِدِئَالَقَوَمِتاَوَخَوٍطاَرْقَأَو
.»ِّـبَّـرلِلٍبَهَذَةَمِدْقَت

٢٩:٨مايأ١

ناكخلاٍطاَرْقَأَوَمِئاَزَخِب...ِءاَسِّـنلٱَعَمُلاَجِّـرلٱَءاَج
.)٣٢:٢صريسفترظنا(ءاسنلاككلذبنولحتيلاجرلا

ِينوُجْناَمْسَأُهَدْنِعَدِجُوْنَمُّلُكَو«٢٣
ٌّ

ٌزِمْرِقَوٌناوُجْرُأَو
،ٍسَُختُدوُلُجَوٌةَرَّـمَُحمٍشاَبِكُدوُلُجَوًىزْعِمُرْعَشَوٌصوُبَو
هبَءاَج .»اَِ

.رمحألاغبصلابةغوبصميأٌةَرَّـمَُحمٍشاَبِكُدوُلُج
.)٢٥:٥صريسفترظنا(ٍسَُخت

ِةَمِدْقَتِبَءاَجٍساَحُنَوٍةَّـضِفَةَمِدْقَتَمَّـدَقْنَمُّلُك«٢٤
َنِماَمٍةَعْنَصِلٍطْنَسُبَشَخُهَدْنِعَدِجُوْنَمُّلُكَو.ِّـبَّـرلٱ
لٱ
ْ

.»ِهِبَءاَجِلَمَع

٢٥:٣ص(ةريثكةضفلاتامدقتتناكٍةَّـضِفَةَمِدْقَت
تناكءيشيألفرعننأانيلعبعصينكلو)٣٥:٥و
ىلإةضفلانمهبيتُأاملكو.اهوعنصاذاموأكلذك
اوّدُعنيحنويليئارسإلااهاّدألقاوشفاصنأتناكسدقلا
ًارايتخاتمدقيتلاةضفلالعلو.)٢٨-٣٨:٢٥ص(
.اهيمدقمىلإتدر

حلٱِءاَسِّـنلٱُّلُكَو«٢٥
ْ

لٱِتاَميَِك
ْ

لَق
ْ

لَزَغِب
ْ

َنْئِجَوَّـِنهيِدْيَأِبَن
لٱَنِم

ْ
ِينوُجْناَمْسَألٱِبِلْزَغ

ِّـ
لٱَوِناَوُجْرُألٱَو

ْ
لٱَوِزِمْرِق

ْ
.»ِصوُب

٣١:١٩لاثمأو٢٣:٧كولم٢و٣٦:١و٣١:٦و٢٨:٣ص
٢٤و٢٢و

ناكو.تارهاملايأِبْلَقْلٱِتاَميِكَْحلٱِءاَسِّـنلٱُّلُكَو
امىلعّمعوعاشامملزغلابتايناربعلاءاسنلالاغتشا
.فورعملالزغملاوسانرعلاوبالودلابنولزغياوناكو.حّجري
اوناكو.ىزعملارعشوناتكلاسدقللتالوزغملاتناكو
ىلعنانويلالعفيناكامكهولزغينألبقناتكلانوغبصي
.ينانويلارعاشلاسوريموألاوقأنممهُفام

نييرصملاناتكناكو.ضيبألايقنلاناتكلاِصوُبْلٱ
.هضييبتنونسحياونوكيملمهنألةرفصلاىلإبرضيضيبأ

حلٱِبَّـنُُهبوُلُقَّـنُهْتَضَْهنَأِيتاَوَّـللٱِءاَسِّـنلٱُّلُكَو«٢٦
ْ
لَزَغِةَمْكِ

ْ
َن

ملٱَرْعَش
ْ
.»ىَزْعِ

تارهاملانمنكىزعملارعشنلزغيتاوللانإيأ
ناتكلافالخبًادجبعصرعشلااذهلزغنإفتادهتجملا
.ًادجتارهاملاالإهعيطتسيالف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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جلٱِةَراَجِحِباوُءاَجُءاَسَؤُّرلٱَو«٢٧
ْ

ِعيِْصَّـرتلٱِةَراَجِحَوِعَْز
.»ةَرْدُّصلٱَوِءاَدِّـرلِل

٢:٦٨ارزعو٢٩:٦مايأ١

ِعيِصَّْـرتلٱِةَراَجِحَوِعْزَْجلٱِةَراَجِحِباوُءاَجُءاَسَؤُّرلٱَو
١:١٦ددع(بعشلاءارمأانهءاسؤرلابدوصقملانأحّجرملا
رشعينثالانأعبطلابمكحيناسنإلاو.)خلا٥و٣:٣و
ءاجةردصلاىلعتعضُويتلاةميركلاةراجحلانمًارجح
ةبوتكممهؤامسأتناكيتلارشعينثالاطابسألاءاسؤراهب
ىلعاناكنيذللاعزجلايرجحلعلو.)٢٨:٢١ص(اهيلع
نمنانثاامهمدقطابسأةتسءامسألكىلعوءادرلايفتك
بجياناكامهنألةميركلاةراجحلارابكناكلمياناكبعشلا
.ءامسألانمهيلعامامهنملكعسيلنيريبكانوكينأ

طلٱِبَو٢٨«٢٨،٢٩
ِّـ

ملٱِنْهُدِلَوِءْوَّـضلِلِتْيَّـزلٱَوِبي
ِةَحْسَْ

لِلَو
ْ
لٱِروُخَب

ْ
ِءاَسِّـنلٱَوِلاَجِّـرلٱُعيَِمج،َليِئاَْرسِإوُنَب٢٩.ِرِطَع

لٱِّـلُكِلٍءَْيشِباوُتْأَيْنَأْمُُهبوُلُقْمُهْتَحَّـمَسَنيِذَّـلٱ
ْ

َرَمَأيِذَّـلٱِلَمَع
.»ِّـبَّـرلٱَىلِإًاعَُّربَتِهِباوُءاَج،ىَسوُمِدَيَىلَعَعَنْصُيْنَأُّبَّـرلٱ

٢٩:٩مايأ٢و٢١ع٣٠:٢٣ص

.)ريسفتلاو٣٤و٢٤و٣٠:٢٣صرظنا(ِبيِّـطلٱِب
٣٥ىلإ٣٠علمعلايفبآيلوهأوليئلصبعورش

ةفاضإعم)٦-٣١:١ص(يفتايآلاكتايآلاهذه
.)٣٥و٣٤ع(يفليلق

ْدَق!اوُرُظْنٱ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلىَسوُمَلاَقَو٣٠«٣٤-٣٠
لَصَبُّبَّـرلٱاَعَد

ْ
،ِهِمْسٱِباَذوَُهيِطْبِسْنِمَروُحَنْبيِروُأَنْبَليِئ

ألَمَو٣١
َ
حلٱِبِهللاٱِحوُرْنِمُه

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
ملٱَوِمْهَف

،ٍةَعْنَصِّـلُكَوِةَفِرْعَْ
يفَلَمْعَيِل،ٍتاََعَرتُْخمِعَاِرتْخالَو٣٢ لٱَوِبَهَّـذلٱِ

ْ
ِساَحُّنلٱَوِةَّـضِف

خلٱِةَراَجِنَوِعيِْصَّـرتلِلٍةَراَجِحِشْقَنَو٣٣
ْ

يفَلَمْعَيِل،ِبََش ِّـلُكِ
ملٱَنِمٍةَعْنَص

يفَلَعَجَو٣٤.ِتاََعَرتْخُْ لَقِ
ْ
لَعُيْنَأِهِب

ِّـ
َوُهَم

.»َناَدِطْبِسْنِمَكاَماَسيِخَأَنْبُبآيِلوُهُأَو
٣١:٦ص٣١:٢ص

يفَلَعَجَو ماقُينأيرورضلانمناكَمِّـلَعُيْنَأِهِبْلَقِ
نماملعُينأناعيطتسيةراهملاوةفرعملايفنارداقنانثا
.كلذلامهلهأونيلجرلانيذههللادعأفلمعلايفمهناسأري

ناكهنكلليئلصبةرمأتحتبآيلوهأناكُبآيِلوُهُأ
نيشوملاونيشاقنلاةعامجيهوةلمعلانمةقرفسيئر
هملعيامكمهملعيناكو)٣٨:٢٣ص(نيزارطلاو
.ليئلصب

ألَمْدَق«٣٥
َ

لَقَةَمْكِحاَُمه
ْ

ِشاَّـقَّـنلٱِلَمَعَّـلُكاَعَنْصَيِلٍب
حلٱَو

ْ
حلٱِكِئَا

ْ
يفِزاَّـرَّـطلٱَوِقِذَا ِينوُجْناَمْسَألٱِ

ِّـ
لٱَوِناَوُجْرُألٱَو

ْ
ِزِمْرِق

لٱَو
ْ
يِِعَرتُْخمَوٍةَعْنَصِّـلُكيِعِناَص.ِجاَّـسَّـنلٱِلَمَعَّـلُكَوِصوُب

ملٱ
.»ِتاََعَرتْخُْ

٢:١٤مايأ٢و٧:١٤كولم١و٣١عو٦و٣١:٣ص
٢٨:٢٩ءايعشإو

هبلباقو٢٨:٣صريسفترظنا(ٍبْلَقَةَمْكِحاَُمهَألَم
.)٣١:٣ص
بشخلاوةراجحلارفحلابشقنييذلاانههبدارُيِشاَّـقَّـنلٱ
.نداعملاو

لَصَبُلَمْعَيَف«٣٦:١
ْ
ِميِكَحٍناَسْنِإُّلُكَوُبآيِلوُهُأَوُليِئ

لٱ
ْ

لَق
ْ

َعَنْصَيْنَأَفِرْعَيِلًامْهَفَوًةَمْكِحُّبَّـرلٱِهيِفَلَعَجْدَقِب
ملٱِلَمَعْنِماَمًةَعْنَص

.»ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمِّـلُكِبَسَحِبِسِدْقَْ
٢٥:٨ص٣٥و٣٥:١٠و٣١:٦و٢٨:٣ص

اهلبقامباهقلعتل)٣٥ص(تايآعمتايآلاهذهتبتك
ةلمعسيئربآيلوهأوليئلصبماقأىسومنأةصالخلاو
امهاعدهسفنهللانأل)٣١:٢ص(برلاهرمأامكةميخلا
.هتيانعبكلذلامهلهأو

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

بعشلاءاخسولمعلايفعورشلا

لَصَبىَسوُماَعَدَف«٢
ْ
ِميِكَحٍلُجَرَّـلُكَوَبآيِلوُهُأَوَليِئ

لٱ
ْ

لَق
ْ

يفًةَمْكِحُّبَّـرلٱَلَعَجْدَق،ِب لَقِ
ْ
لَقُهَضَْهنَأْنَمَّـلُك.ِهِب

ْ
ُهُب

لٱَىلِإَمَّـدَقَتَيْنَأ
ْ

.»ُهَعَنْصَيِلِلَمَع
٢٩:٥مايأ١و٢٦و٣٥:٢١ص

.)٣٥ص(ةياهنيفىلوألاةيآلاتركُذ
بآيلوهأوليئلصبىسوماعدَليِئْلَصَبىَسوُماَعَدَف
همدقاممهاطعأوهترضحىلإامهلنيدعاسملاءاسؤرلاو
ىلعهايإهارأاموهلبرلاهلاقاملكبمهأبنأوبعشلا
ةضفلااوذخأف.عامتجالاةميخرمأبقلعتيامملبجلا
ىزعملارعشتالوزغموطنسلابضخوساحنلاوبهذلاو
.خلابيطلاوتيزلاوةميركلاةراجحلاوشابكلادولجو

يِتَّـلٱِةَمِدْقَّـتلٱَّـلُكىَسوُمِماَّـدُقْنِماوُذَخَأَف٣«٥-٣
هبَءاَج ملٱِلَمَعِةَعْنَصِلَليِئاَْرسِإوُنَباَِ

ْمُهَو.ُهوُعَنْصَيِلِسِدْقَْ

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ُّلُكَءاَجَف٤.ٍحاَبَصَّـلُكًاعَُّربَتٍءَْيشِبًاضْيَأِهْيَلِإاوُءاَج
حلٱ
ْ

ملٱِلَمَعَّـلُكَنيِعِناَّـصلٱِءاَمَُك
ِهِلَمَعْنِمٍدِحاَوُّلُك،ِسِدْقَْ

ِملاوُلاَقَو٥.ُهَنوُعَنْصَيْمُهيِذَّـلٱ
ُ

ٍريِثَكِبُبْعَّـشلٱُءِيَجي:ىَسو
لٱِةَجاَحَقْوَف

ْ
.»اَهِعْنُصِبُّبَّـرلٱَرَمَأيِتَّـلٱِةَعْنَّـصلِلِلَمَع

٣و٨:٢سوثنروك٢و٣٥:٢٧ص

نوتأياولظو،اورمؤيوأاوبدنُينأنودبيأًاعَُّربَت
رثكأمدقملاغلبىتححابصدعبًاحابصًارايتخاتامدقتلاب
اهعمجيتلاتامدقتلاباوعربتنمكاوناكف.هيلإجاتحيامم
كلذلثمباوعربتنمو)٩-٢٩:٦مايأ١(لكيهللدواد
٧٠-٢:٦٨ارزع(لبابرزمايأيفيبسلادعبيناثلالكيهلل
.)٧٢-٧:٧٠ايمحنو

يفًاتْوَصاوُذِفْنُيْنَأىَسوُمَرَمَأَف٦«٦،٧ ملٱِ
:َنيِلِئاَقِةَّـلَحَْ

ملٱِةَمِدْقَتِلًاضْيَأًالَمَعٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرْعَنْصَيَال
َعَنَتْمٱَف.ِسِدْقَْ

جلٱِنَعُبْعَّـشلٱ
ْ

ملٱَو٧.ِبََل
لٱِّـلُكِلْمُهَتَياَفِكْتَناَكُّداَوَْ

ْ
ِلَمَع

.»َرَثْكَأَوُهوُعَنْصَيِل

ىتحبعشلاعربتدازِبَلَْجلٱِنَعُبْعَّـشلٱَعَنَتْمٱَف
امةجاحلاىلعدازهنإفتامدقتلانعهاهنينأىسومرطضا
٣٥:٢٥صرظنا(تالوزغملااميسالوداوملانمهبوتأ
مهلناكنيذلانييليئارسإلاةيحيرأتناكفيكرظناف.)٢٦و
لقأاهنيعتاريخلامهلنيذلانويحيسملانوكيفأتاريخلالظ
.هللاتوكلميفةبغروةيحيرأمهنم

ةميخلاءانب

لَقِميِكَحُّلُكاوُعَنَصَف٨«١٣-٨
ْ

لٱيِعِناَصْنِمٍب
ْ

ِلَمَع
ملٱ
ِينوُجْناَمْسَأَوٍمُوْربَمٍصوُبْنِمٍ.قَقُشََرشَعَنَكْسَْ

ٍّ
ٍناوُجْرُأَو

ِةَّـقُّشلٱُلوُط٩.اَهَعَنَصٍقِذاَحٍكِئاَحَةَعْنَص،َميِبوُرَكِبٍزِمْرِقَو
لٱ
ْ

مثِةَدِحاَو
ََ

لٱِةَّـقُّشلٱُضْرَعَو،ًاعاَرِذَنوُْرشِعَوٍنا
ْ

ُعَبْرَأِةَدِحاَو
ِجلًادِحاَوًاساَيِق.ٍعُرْذَأ

َ
َنِمًاسَْمخَلَصَوَو١٠ِ.قَقُّشلٱِعيِم

اَهَضْعَبِقَقُّشلٱَنِمًاسَْمخَلَصَوَو.ٍضْعَبِباَهَضْعَبِقَقُّشلٱ
ِينوُجْناَمْسَأْنِمًىرُعَعَنَصَو١١.ٍضْعَبِب

ٍّ
ِةَّـقُّشلٱِةَيِشاَحَىلَع

لٱ
ْ

يفِةَدِحاَو ملٱَنِمِفَرَّـطلٱِ
لٱِلَّـصَوُْ

ْ
يفَعَنَصَكِلٰذَك.ِدِحاَو ِ

ملٱَنِمِةَّـيِفَرَّـطلٱِةَّـقُّشلٱِةَيِشاَح
ًةَوْرُعَنيِسَْمخ١٢.ِيناَّـثلٱِلَّـصَوُْ

يفَعَنَص لٱِةَّـقُّشلٱِ
ْ

يفَعَنَصًةَوْرُعَنيِسَْمخَو،ِةَدِحاَو ِفَرَطِ
يفيِذَّـلٱِةَّـقُّشلٱ ملٱِ

لٱِتَناَكًةَلِباَقُم.ِيناَّـثلٱِلَّـصَوُْ
ْ

اَهُضْعَبىَرُع
َلَصَوَو،ٍبَهَذْنِمًاظاَظِشَنيِسَْمخَعَنَصَو١٣.ٍضْعَبِل
ملٱَراَصَف،ِةَّـظِشَألٱِبٍضْعَبِباَمُهَضْعَبِْنيَتَّـقُّشلٱ

.»ًادِحاَوُنَكْسَْ
٢٦:٥ص٢٦:١ص

قرفتالو)٦-٢٦:١ص(يفيتلاتايآلاكتايآلاهذه
.لخادلاءاطغلاعنصبقلعتتيهولعفلانمزيفّالإاهنع

َقْوَفًةَمْيَخًىزْعِمِرْعَشْنِمًاقَقُشَعَنَصَو١٤«١٨-١٤
ملٱ
ِةَّـقُّشلٱُلوُط١٥.اَهَعَنَصًةَّـقُشَةََرشَعىَدْحِإ.ِنَكْسَْ
لٱ
ْ

لٱِةَّـقُّشلٱُضْرَعَو،ًاعاَرِذَنوُثَالَثِةَدِحاَو
ْ

.ٍعُرْذَأُعَبْرَأِةَدِحاَو
َنِمًاسَْمخَلَصَوَو١٦.ًةَّـقُشَةََرشَعىَدْحِإلِلًادِحاَوًاساَيِق
َعَنَصَو١٧.اَهَدْحَوِقَقُّشلٱَنِمًاّتِسَو،اَهَدْحَوِقَقُّشلٱ

ملٱَنِمِةَّـيِفَرَّـطلٱِةَّـقُّشلٱِةَيِشاَحَىلَعًةَوْرُعَنيِسَْمخ
ِلَّـصَوُْ

لٱ
ْ

ملٱِةَّـقُّشلٱِةَيِشاَحَىلَعًةَوْرُعَنيِسَْمخَعَنَصَو.ِدِحاَو
ِةَلَّـصَوُْ

خلٱَلِصَيِلٍساَحُنْنِمًاظاَظِشَنيِسَْمخَعَنَصَو١٨.ِةَيِناَّـثلٱ
ْ

َةَمَْي
.»ًةَدِحاَوَريِصَتِل

٢٦:٧ص

اممبرقتيهوجراخلاءاطغلالمعبقلعتتتايآلاهذه
.)١١-٢٦:٧ص(يف

لِلًءاَطِغَعَنَصَو«١٩
ْ

،ًةَرَّـمَُحمٍشاَبِكِدوُلُجْنِمِةَمْيَخ
.»ُقْوَفْنِمٍسَُختِدوُلُجْنِمًءاَطِغَو

٢٦:١٤ص

عنصبقلعتتو)٢٦:١٤ص(يفامقفوىلعةيآلاهذه
.نيجراخلانيئاطغلا

لَألٱَعَنَصَو٢٠«٣٤-٢٠
ْ

لِلَحاَو
ْ

ِبَشَخْنِمِنَكْسَم
ِحْوَّـللٱُضْرَعَو،ٍعُرْذَأَُرشَعِحْوَّـللٱُلوُط٢١،ًةَمِئاَقِطْنَّـسلٱ
لٱ
ْ

لٱِحْوَّـلِلَو٢٢.ٌفْصِنَوٌعاَرِذِدِحاَو
ْ

ٌةَنوُرْقَمِنَالْجِرِدِحاَو
ِجلَعَنَصاَذَكٰه.ىَرْخُألٱِباَُمهاَدْحِإ

َ
لَأِعيِم

ْ
ملٱِحاَو

٢٣.ِنَكْسَْ
لَألٱَعَنَصَو

ْ
لِلَحاَو

ْ
جلٱِةَهِجَىلِإًاحْوَلَنِيْرشِعِنَكْسَم

ْ
َوْحَنِبوَُن

َحتٍةَّـضِفْنِمًةَدِعاَقَنيِعَبْرَأَعَنَصَو٢٤.ِنَمْيَّـتلٱ
ْ

لٱَت
ْ

َنِيْرشِع
َحت،ًاحْوَل

ْ
لٱِحْوَّـللٱَت

ْ
َحتَو،ِهْيَلْجِرِلِناَتَدِعاَقِدِحاَو

ْ
ِحْوَّـللٱَت

لٱ
ْ

ِجلَو٢٥.ِهْيَلْجِرِلِناَتَدِعاَقِدِحاَو
َ
ملٱِبِنا

ِةَهِجَىلِإِيناَّـثلٱِنَكْسَْ
َهلًةَدِعاَقَنيِعَبْرَأَو٢٦،ًاحْوَلَنِيْرشِعَعَنَصِلاَمِّـشلٱ

َ
ْنِما

َحت.ٍةَّـضِف
ْ

لٱِحْوَّـللٱَت
ْ

َحتَو،ِناَتَدِعاَقِدِحاَو
ْ

لٱِحْوَّـللٱَت
ْ

ِدِحاَو
ِملَو٢٧.ِناَتَدِعاَق

ُ
ملٱِرَّـخَؤ

لٱَوْحَنِنَكْسَْ
ْ

لَأَةَّـتِسَعَنَصِبْرَغ
ْ

.ٍحاَو
ملٱِيَتَيِواَزِلِْنيَحْوَلَعَنَصَو٢٨

يفِنَكْسَْ ملٱِ
اَناَكَو٢٩.ِرَّـخَؤُْ

ِهِسْأَرَىلِإِْنيَجِوَدْزُماَناَكٍءاَوَسَىلَعَو.ُلَفْسَأْنِمِْنيَجِوَدْزُم
حلٱَىلِإ

ْ
َل
ْ

لٱِةَق
ْ

لِكِلَعَنَصاَذَكٰه.ِةَدِحاَو
ْ
لِكِل،اَمِهْيَت

ْ
.ِْنيَتَيِواَّـزلٱاَت

مثْتَناَكَف٣٠
ََ

لَأَةَيِنا
ْ

َةََرشَعَّـتِسٍةَّـضِفْنِماَهُدِعاَوَقَوٍحاَو
َحتِْنيَتَدِعاَقِْنيَتَدِعاَق.ًةَدِعاَق

ْ
لٱِحْوَّـللٱَت

ْ
َعَنَصَو٣١.ِدِحاَو

لَألًاسَْمخ،ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمَضِراَوَع
ْ

ملٱِبِناَجِحاَو
ِنَكْسَْ

لٱ
ْ

لَألَضِراَوَعَسَْمخَو٣٢،ِدِحاَو
ْ

ملٱِبِناَجِحاَو
،ِيناَّـثلٱِنَكْسَْ

ألَا
َ
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لَألَضِراَوَعَسَْمخَو
ْ

ملٱِحاَو
يفِنَكْسَْ ملٱِ

لٱَوْحَنِرَّـخَؤُْ
ْ

٣٣.ِبْرَغ
لٱَعَنَصَو

ْ
لٱَةَضِراَع

ْ
يفَذُفْنَتِلىَطْسُو لَألٱِطَسَوِ

ْ
ِفَرَّـطلٱَنِمِحاَو

لَألٱىَّـشَغَو٣٤.ِفَرَّـطلٱَىلِإ
ْ

هتاَقَلَحَعَنَصَو.ٍبَهَذِبَحاَو ْنِماَِ
لِلًاتوُيُبٍبَهَذ

ْ
لٱىَّـشَغَو،ِضِراَوَع

ْ
.»ٍبَهَذِبَضِراَوَع

٢٦:٢٦ص٢٦:١٥ص

عو٢٦ص(يفبيترتلاىلعلمعلاتايآلاهذهيفعبتُأ
٣٢علباق٢٦صنم٢٩-١٥عقفوىلعانه٣٤-٢٠
.)ريسفتلاعجارو٢٦صنم٢٧بوقعي

حلٱَعَنَصَو٣٥«٣٥،٣٦
ْ
ِينوُجْناَمْسَأْنِمَباَجِ

ٍّ
ٍناَوُجْرُأَو

.َميِبوُرَكِبُهَعَنَصٍقِذاَحٍكِئاَحَةَعْنَص.ٍمُوْربَمٍصوُبَوٍزِمْرِقَو
.ٍبَهَذِباَهاَّـشَغَو،ٍطْنَسْنِمٍةَدِمْعَأَةَعَبْرَأُهَلَعَنَصَو٣٦

َهلَكَبَسَو.ٍبَهَذْنِماَهُزَزُر
َ

.»ٍةَّـضِفْنِمَدِعاَوَقَعَبْرَأا
٢٦:٣١ص

ص(يفبيترتلاىلعنيتيآلانيتاهيفلمعلالزيمل
.)٢٦صنم٣٢و٣١ع(قفوىلعامهو)٢٦

ِملًافْجَسَعَنَصَو٣٧«٣٧،٣٨
َ

خلٱِلَخْد
ْ

ْنِمِةَمَْي
ِينوُجْناَمْسَأ

ٍّ
٣٨.ِزاَّـرَّـطلٱَةَعْنَصٍمُوْربَمٍصوُبَوٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو

.ٍبَهَذِباََهناَبْضُقَواَهَسوُؤُرىَّـشَغَو.اَهَزَزُرَوًةَسَْمخُهَتَدِمْعَأَو
.»ٍساَحُنْنِمًاسَْمخاَهَدِعاَوَقَو

٢٦:٣٦ص

صنم٣٧و٣٦ع(لثمنيتيآلانيتاهيفاممظعم
.بهذلابةاشغمتناكنابضقلانأامهيفديزو)٢٦

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ةعبارلاةيآلاىلإاهدعباموحاحصألااذهنمىلوألاةيآلا
ىلعلمتشتو)٢٥صنم٣٩-١٠ع(قفوىلعنيرشعلاو

:يتأياميهوسدقملاتاودأعنص
.)٥-١ع(توباتلايأسدقألاسدقتاودأ.١

.)٩-٦ع(هبقلعتياموءاطغلاو
.)١٦-١٩ع(هوجولازبخةدئاميأسدقلاتاودأ.٢

.اهبقلعتياموةيبهذلاةرانملاو

٢٥صنم١٤-١٠عقفاوي٥-١ع
٢٠-١٧عقفاوي٩-٦و
٢٩-٢٣عقفاوي١٦-١٠و
٣١:٣٩عقفاوي٢٤-١٧و

لَصَبَعَنَصَو١«٦-١
ْ
ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمَتوُباَّـتلٱُليِئ

ٌعاَرِذُهُعاَفِتْرٱَو،ٌفْصِنَوٌعاَرِذُهُضْرَعَو،ٌفْصِنَوِناَعاَرِذُهُلوُط
.ٍجِراَخْنِمَوٍلِخاَدْنِمٍّيِقَنٍبَهَذِبُهاَّـشَغَو٢.ٌفْصِنَو
َعَبْرَأُهَلَكَبَسَو٣.ِهْيَلاَوَحٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإُهَلَعَنَصَو
لٱِهِبِناَجَىلَع.ِهِمِئاَوَقِعَبْرَأَىلَعٍبَهَذْنِمٍتاَقَلَح

ْ
ِدِحاَو

لَح
ْ

لَحِيناَّـثلٱِهِبِناَجَىلَعَو،ِناَتَق
ْ

ْنِمِنْيَوَصَعَعَنَصَو٤.ِناَتَق
لٱَلَخْدَأَو٥.ٍبَهَذِباَُمهاَّـشَغَوِطْنَّـسلٱِبَشَخ

ْ
يفِنْيَوَصَع ِ

حلٱ
ْ

ِحل،ِتوُباَّـتلٱِيَبِناَجَىلَعِتاَقََل
َ

َعَنَصَو٦.ِتوُباَّـتلٱِلْم
ٌعاَرِذُهُضْرَعَو،ٌفْصِنَوِناَعاَرِذُهُلوُطٍّيِقَنٍبَهَذْنِمًءاَطِغ
.»ٌفْصِنَو

٢٥:١٧ص٢٥:١٠ص

تاودأعنصيفلمعبآيلوهألنكيملُليِئْلَصَبَعَنَص
باجحلاوةيطغألاىلعًاروصقمهلمعناكفعامتجالاةميخ
.)٣٨:٢٣صرظنا(ةنهكلابايثوفوجسلاو

خلٱَةَعْنَصٍبَهَذْنِمِْنيَبوُرَكَعَنَصَو٧«١٥-٧
ْ
،ِةَطاَرِ

لٱَِيفَرَطَىلَعاَمُهَعَنَص
ْ

ْنِمِفَرَّـطلٱَىلَعًادِحاَوًابوُرَك٨.ِءاَطِغ
لٱَنِم.َكاَنُهْنِمِفَرَّـطلٱَىلَعًادِحاَوًابوُرَكَواَنُه

ْ
َعَنَصِءاَطِغ

لٱ
ْ

لٱَناَكَو٩.ِهْيَفَرَطَىلَعِْنيَبوُرَك
ْ

اَمُهَتَحِنْجَأِْنيَطِساَبِناَبوُرَك
لَظُم،ُقْوَفَىلِإ

ِّـ
لٱَقْوَفاَمِهِتَحِنْجَأِبِنْيَل

ْ
ُّلُكاَُمهاَهْجَوَو،ِءاَطِغ

لٱ
ْ

لٱَوْحَن.ِرَخآلٱَىلِإِدِحاَو
ْ

لٱاَهْجَوَناَكِءاَطِغ
ْ

١٠.ِْنيَبوُرَك
ملٱَعَنَصَو

ُهلوُط،ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمَةَدِئاَْ
َ

اَهُضْرَعَو،ِناَعاَرِذا
.ٍّيِقَنٍبَهَذِباَهاَّـشَغَو١١.ٌفْصِنَوٌعاَرِذاَهُعاَفِتْرٱَو،ٌعاَرِذ
َهلَعَنَصَو

َ
َهلَعَنَصَو١٢.اَهْيَلاَوَحٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإا

َ
ًابِجاَحا

ِحلَعَنَصَو.اَهْيَلاَوَحٍْربِشِضْرَعِب
َ
ٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإاَهِبِجا

َهلَكَبَسَو١٣.اَهْيَلاَوَح
َ

َلَعَجَو.ٍبَهَذْنِمٍتاَقَلَحَعَبْرَأا
حلٱ
ْ

َدْنِع١٤.ِعَبْرَألٱاَهِمِئاَوَقِليِتَّـلٱِعَبْرَألٱاَياَوَّـزلٱَىلَعِتاَقََل
حلٱ
ْ

حلٱِتَناَكِبِجَا
ْ

لِلًاتوُيُبُتاَقََل
ْ

ِحلِنْيَوَصَع
َ

ملٱِلْم
١٥.ِةَدِئاَْ

لٱَعَنَصَو
ْ

ِحلٍبَهَذِباَُمهاَّـشَغَو،ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمِنْيَوَصَع
َ

ِلْم
ملٱ
.»ِةَدِئاَْ

٢٥:٢٣ص

يفءاجويناربعلالصألايفاماذه(ِةَطاَرِْخلٱَةَعْنَص
لعلو.)٢٦:١٨صرظنا(»قيرطلاةعنص«مجارتلاضعب
بهذنمامهءاشغناكوًاطورخمناكميبوركلابشخ
.)قّرطم

ِيناَوَألٱَعَنَصَو١٦«١٨-١٦
َ

ملٱَىلَعيِتَّـلٱ
اَهَفاَحِص،ِةَدِئاَْ

هتاَماَجَواََهنوُحُصَو هتاَسْأَكَواَِ هبُبَكْسُييِتَّـلٱاَِ ٍبَهَذْنِماَِ
ملٱَعَنَصَو١٧.ٍّيِقَن

خلٱَةَعْنَص.ٍّيِقَنٍبَهَذْنِمَةَراَنَْ
ْ
َعَنَصِةَطاَرِ

ملٱ
اَهُراَهْزَأَواَهُرَجُعَواَُهتاَسْأَكْتَناَك.اَهَقاَسَواََهتَدِعاَق،َةَراَنَْ

ألَا
َ
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اَهِبِناَجْنِم.اَهْيَبِناَجْنِمٌةَجِراَخٍبَعُشُّتِسَو١٨.اَهْنِم
لٱ
ْ

ِبَعُشُثَالَثِيناَّـثلٱاَهِبِناَجْنِمَو.ٍةَراَنَمِبَعُشُثَالَثِدِحاَو
.»ٍةَراَنَم

٢٥:٣١ص٢٥:٢٩ص

ومجرتمهمهفاذكوةدئاملابةتصخملايأِةَدِئاَْملٱَىلَع
اهيفهصناذهوةينيعبسلا
هلصأقفوىلعهتمجرتو(
.)»ةدئاملاتاودأ«

يف١٩«٢٤-١٩ لٱِةَبْعُّشلٱِ
ْ

ٍةَّـيِزْوَلٍتاَسْأَكُثَالَثِةَدِحاَو
يفَو.ٍرْهَزَوٍةَرْجُعِب ٍةَرْجُعِبٍةَّـيِزْوَلٍتاَسْأَكُثَالَثِةَيِناَّـثلٱِةَبْعُّشلٱِ
خلٱِبَعُّشلٱِّـتِّـسلٱَىلِإاَذَكٰهَو.ٍرْهَزَو

ْ
ملٱَنِمِةَجِرَا

٢٠.ِةَراَنَْ
يفَو ملٱِ

َحتَو٢١.اَهِراَهْزَأَواَهِرَجُعِبٍةَّـيِزْوَلٍتاَسْأَكُعَبْرَأِةَراَنَْ
ْ

َت
َحتَو،ٌةَرْجُعاَهْنِمِْنيَتَبْعُّشلٱ

ْ
َحتَو،ٌةَرْجُعاَهْنِمِْنيَتَبْعُّشلٱَت

ْ
َت

خلٱِبَعُّشلٱِّـتِّـسلٱَىلِإ.ٌةَرْجُعاَهْنِمِْنيَتَبْعُّشلٱ
ْ

٢٢.اَهْنِمِةَجِرَا
ٍبَهَذْنِمٌةَدِحاَوٌةَطاَرِخاَهُعيَِمج.اَهْنِماَهُبَعُشَواَهُرَجُعْتَناَك
ْنِماَهَضِفاَنَمَواَهَطِقَالَمَو،ًةَعْبَساَهَجُُرسَعَنَصَو٢٣.ٍّيِقَن
.»اَهيِناَوَأَعيَِمجَواَهَعَنَصٍّيِقَنٍبَهَذِةَنْزَوْنِم٢٤.ٍّيِقَنٍبَهَذ

يف ناكامةبعشلكيفناكيأخلاِةَدِحاَوْلٱِةَبْعُّشلٱِ
.)٢٥:٣٣ص(ىرخألايف

لٱَحَبْذَمَعَنَصَو٢٥«٢٨-٢٥
ْ
،ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمِروُخَب

ُهْنِم.ِناَعاَرِذُهُعاَفِتْرٱَو.ًاعَّـبَرُم.ٌعاَرِذُهُضْرَعَو،ٌعاَرِذُهُلوُط
طَس،ٍّيِقَنٍبَهَذِبُهاَّـشَغَو٢٦.ُهُنوُرُقْتَناَك

ْ
ُهَناَطيِحَوُهَح

٢٧.ِهْيَلاَوَحٍبَهَذْنِمًاليِلْكِإُهَلَعَنَصَو.ُهَنوُرُقَوِهْيَلاَوَح
لَحُهَلَعَنَصَو

ْ
َحتٍبَهَذْنِمِْنيَتَق

ْ
َىلَع،ِهْيَبِناَجَىلَعِهِليِلْكِإَت

جلٱ
ْ

ِحلِنْيَوَصَعِلِْنيَتْيَبِْنيَبِنَا
َ

هبِهِلْم لٱَعَنَصَو٢٨.اَِمِ
ْ

ِنْيَوَصَع
.»ٍبَهَذِباَُمهاَّـشَغَوِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِم

٣٠:١ص

روطيفهلنلعُأامعبيترتلافلتخاانهخلاَعَنَص
ًالقتسمناكنالعإلاكلذىضتقمبروخبلاحبذمنإفءانيس
ديفيانهاموةيبهذلاةرانملاوهوجولازبخةدئامنعًادرفنمو
قفاوتانهيتلاتايآلاهذهو.سدقلايفتناكةثالثلانأ
.)٣٠صنم٥-١ع(

ملٱَنْهُدَعَنَصَو«٢٩
لٱَو.ًاسَّـدَقُمِةَحْسَْ

ْ
لٱَروُخَب

ْ
ًاّيِقَنَرِطَع

لٱَةَعْنَص
ْ

.»ِراَّـطَع
٣٥و٣٠:٣٤ص٢٥ىلإ٣٠:٢٣ص

ص(يفافصُورطعلاروخبلااذهوسدقملانهدلااذه
.)٣٥و٣٤و٢٥-٣٠:٢٢

َنوُثَالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَحَبْذَمَعَنَصَو١«١،٢
ُهُلوُط.ِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمِةَقَرْحُْ

ُثَالَثُهُعاَفِتْرٱَو.ًاعَّـبَرُم.ٍعُرْذَأُسَْمخُهُضْرَعَو،ٍعُرْذَأُسَْمخ
.ُهُنوُرُقْتَناَكُهْنِم.ِعَبْرَألٱُهاَياَوَزَىلَعُهَنوُرُقَعَنَصَو٢.ٍعُرْذَأ
.»ٍساَحُنِبُهاَّـشَغَو

٢٧:١ص

نم٨-١ع(نمتايآللةقفاوم)٩-١ع(نمتايآلا
.تاصاخلاضعبامهنملكيفو)٢٧ص

ىلإسدقملاثاثألمعنملقتناِةَقَرْحُْملٱَحَبْذَمَعَنَص
امقفوىلعاذهواهيفوهيتلارادلابقلعتياملمع
ةقرحملاحبذموأساحنلاحبذموهو.عبطلاهيضتقي
أبنو)٧-١ع(نمحبذملاأبنو.ةريبكلاةيساحنلاةضحرملاو
يف)٢٧صنم٨-١عقفاويو٩-١ع(.)٨ع(ةضحرملا
تاقلحوهو)٥و٤ع(يفديهزقرفلاودوصقملامهأ
.نيَوصعلا

ملٱِةَيِنآَعيَِمجَعَنَصَو٣«٧-٣
لٱِ:حَبْذَْ

ْ
َشوُفُّرلٱَوَروُدُق

ملٱَو
ملٱَوَنِكاَرَْ

ملٱَوَلِشاَنَْ
.ٍساَحُنْنِماَهَعَنَصِهِتَيِنآَعيَِمج،َرِماَجَْ

لِلَعَنَصَو٤
ْ

َحتٍساَحُنْنِمِةَكَبَّـشلٱَةَعْنَصًةَكاَّـبُشِحَبْذَم
ْ

َت
يفٍتاَقَلَحَعَبْرَأَبَكَسَو٥.ِهِفْصِنَىلِإُلَفْسَأْنِمِهِبِجاَح ِ
طَألٱِةَعَبْرَألٱ

ْ
لِلًاتوُيُبِساَحُّنلٱِةَكاَّـبُشِلِفاَر

ْ
َعَنَصَو٦.ِنْيَوَصَع

لٱ
ْ

َلَخْدَأَو٧.ٍساَحُنِباَُمهاَّـشَغَوِطْنَّـسلٱِبَشَخْنِمِنْيَوَصَع
لٱ
ْ

يفِنْيَوَصَع حلٱِ
ْ

ملٱِيَبِناَجَىلَعِتاَقََل
ِحلِحَبْذَْ

َ
هبِهِلْم ًافَّـوَُجم.اَِمِ

لَأْنِمُهَعَنَص
ْ

.»ٍحاَو

نأمهضعبىأرو.هبخبطُياموهوردقعمجَروُدُقْلٱ
لقنُييتلاةينآلارودقلابانهةمجرتملاةيناربعلاةملكلابدوصقملا
.)٢٧:٣صريسفترظنا(لكيهلانمدامرلااهيف

ملٱَعَنَصَو«٨
ْ
.ٍساَحُنْنِماََهتَدِعاَقَوٍساَحُنْنِمَةَضَحْرِ

ملٱيِئاَرَمْنِم
ِةَمْيَخِباَبَدْنِعَنْدَّـنََجتِيتاَوَّـللٱِتاَدِّـنَجَتُْ

.»ِعاَمِتْجالٱ
٨:٢٤و٤:٢٣ددع٣٧:١٨بويأ٣٠:١٨ص
٢:٣٧اقولو٢:٢٢ليئومص١و

ألَا
َ
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.)٢١-٣٠:١٨ص(ٍساَحُنْنِمَةَضَحْرِْملٱ
نمءامدقلايئارمتناكو.ايارملاكةآرمعمجيِئاَرَم

نمذئموياهوعنصينأبلغوجاجزلاالنداعملالوقصم
حئافصتناكفرصميفيئارملاكلتلامعتسارثكوساحنلا
هذهلاثمأتناكو.ضباقمتاوذةيضيبوأةريدتسم
عانصلاناكامًاريثكونيمدقألانييلاطيإلاءاسندنعيئارملا

.اهشوقننومكحي
ءاسنلانإفبرلاةمدخلدونجلاكتاعمتجملاِتاَدِّـنَجَتُْملٱ
عامتجالاةميخىلإبهذتودونجلاقرفلاثمأعمتجتتناك
:٣٣ص(ةلحملاجراخًاثيدحاهماقأدقىسومناكيتلا

كلتنأعمبرللةمدخاهايارمًارايتخاوًاعوطمّدقت)٧
ةضحرملاىسوماهنملمعف.اهتاينتقمنمثأنمتناكايارملا
ءاسنلاسوفنتباطفةيساحنلاتاودألالكىلعاهلًاليضفت
.كلذب

جلٱِةَهِجَىلِإ.َراَّـدلٱَعَنَصَو٩«٢٠-٩
ْ

ِنَمْيَّـتلٱَوْحَنِبوَُن
اَُهتَدِمْعَأ١٠.ٍعاَرِذُةَئِمٍمُوْربَمٍصوُبْنِمِراَّـدلٱُراَتْسَأ
ِةَدِمْعَألٱُزَزُر.ٍساَحُنْنِمَنوُْرشِعاَهُدِعاَوَقَو،َنوُْرشِع
.ٍعاَرِذُةَئِمِلاَمِّـشلٱِةَهِجَىلِإَو١١.ٍةَّـضِفْنِماَُهناَبْضُقَو
ُزَزُر.ٍساَحُنْنِمَنوُْرشِعاَهُدِعاَوَقَوَنوُْرشِعاَُهتَدِمْعَأ
لٱِةَهِجَىلِإَو١٢.ٍةَّـضِفْنِماَُهناَبْضُقَوِةَدِمْعَألٱ

ْ
ٌراَتْسَأِبْرَغ

ُزَزُر.ٌَرشَعاَهُدِعاَوَقَوٌةََرشَعاَُهتَدِمْعَأ.ًاعاَرِذَنوُسَْمخ
َوْحَنِقَّْـرشلٱِةَهِجَىلِإَو١٣.ٍةَّـضِفْنِماَُهناَبْضُقَوِةَدِمْعَألٱ
لِل١٤.ًاعاَرِذَنوُسَْمخِقوُُّرشلٱ

ْ
لٱِبِناَج

ْ
َسَْمخٌراَتْسَأِدِحاَو

لِلَو١٥.ٌثَالَثاَهُدِعاَوَقَوٌةَثَالَثاَُهتَدِمْعَأ.ًاعاَرِذَةََرشَع
ْ

ِبِناَج
َةََرشَعَسَْمخٌراَتْسَأاَنُهَىلِإَواَنُهَىلِإِراَّـدلٱِباَبْنِمِيناَّـثلٱ
ِراَّـدلٱِراَتْسَأُعيَِمج١٦.ٌثَالَثاَهُدِعاَوَقَوٌةَثَالَثاَُهتَدِمْعَأ.ًاعاَرِذ
.ٍساَحُنْنِمِةَدِمْعَألٱُدِعاَوَقَو١٧،ٍمُوْربَمٍصوُبْنِماَهْيَلاَوَح
ٍةَّـضِفْنِماَهِسوُؤُرُةَيِشْغَتَوٍةَّـضِفْنِماَُهناَبْضُقَوِةَدِمْعَألٱُزَزُر
ُفْجَسَو١٨.ٍةَّـضِفْنِمٍناَبْضُقِبٌةَلوُصْوَمِراَّـدلٱِةَدِمْعَأُعيَِمجَو
ِينوُجْناَمْسَأْنِمِزاَّـرَّـطلٱَةَعْنَصِراَّـدلٱِباَب

ٍّ
ٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو

لٱِبُهُعاَفِتْرٱَوًاعاَرِذَنوُْرشِعُهُلوُطَو.ٍمُوْربَمٍصوُبَو
ْ

ِضْرَع
اَهُدِعاَوَقَوٌةَعَبْرَأاَُهتَدِمْعَأَو١٩.ِراَّـدلٱِراَتْسَأِةَّـيِوَسِبٍعُرْذَأُسَْمخ

هناَبْضُقَواَهِسوُؤُرُةَيِشْغَتَوٍةَّـضِفْنِماَهُزَزُر.ٍساَحُنْنِمٌعَبْرَأ اَِ
ملٱِداَتْوَأُعيَِمجَو٢٠.ٍةَّـضِفْنِم

ْنِماَهْيَلاَوَحِراَّـدلٱَوِنَكْسَْ
.»ٍساَحُن

٢٧:١٩ص٢٧:١٦ص٢٧:٩ص

ص(يفامللثاممانهةميخلارادبقلعتيامىلعمالكلا
١٩-٢٧:٩(.
نأ)٣٦:٣٨ص(يفرم)١٧ع(ٍةَّـضِفْنِمٍناَبْضُقِب

دنعيتلانابضقلاوةدمعألاسوؤركلانهىشغىسوم

رادلابابدنعيتلاانهىشغوبهذبعامتجالاةميخباب
يفهايإهللاهارأيذلالاثمللقفاوملاوهامهنملكوةضفب
.)٤٠و٢٥:٩ص(لبجلا

ساحنلاوةضفلاوبهذلاغلبم
ةداهشلاةميخىلعقفنأيذلا

ملٱَوُهاَذٰه٢١«٢١،٢٢
لِلُبوُسْحَْ

ْ
ِنَكْسَم،ِنَكْسَم

َنيِّـيِوَّـاللٱِةَمْدِخِبىَسوُمِرْمَأِبَجوُمِبَبِسُحيِذَّـلٱِةَداَهَّـشلٱ
لٱَنوُراَهِنْبَراَماَثيِإِدَيَىلَع

ْ
لَصَبَو٢٢.ِنِهاَك

ْ
يِروُأُنْبُليِئ

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأاَمَّـلُكَعَنَصاَذوَُهيِطْبِسْنِمَروُحِنْب
١٨:٢و٨و١٧:٧و١٠:١١و٩:١٥و٥٣و١:٥٠ددع
٣١:٢ص٣٣و٤:٢٨ددع٧:٤٤لامعأو٢٤:٦مايأ٢و

هلوقبيناربعلالصألامهضعبمجرُتُبوُسْحَْملٱَوُهاَذٰه
رخآو»غلبملاوهاذه«هلوقبمهضعبو»تاوبسحملايههذه«
.لصأللقفاوملاوهو»بوسحملاوهاذه«هلوقب

هللاةداهشهيفناكهنألكلذبىمسِةَداَهَّـشلٱِنَكْسَم
.رشعلااياصولايهوةئيطخلاىلع

.يوالينبيأَنيِّـيِوَّـاللٱِةَمْدِخِب
.)٦:٢٣ص(نوراهينبرغصأوهَراَماَثيِإ

ٌشاَّـقَن،َناَدِطْبِسْنِمَكاَماَسيِخَأُنْبُبآيِلوُهُأُهَعَمَو«٢٣
ِينوُجْناَمْسَألٱِبٌزاَّـرَطَوٍّشَوُمَو

ِّـ
لٱَوِناَوُجْرُألٱَو

ْ
لٱَوِزِمْرِق

ْ
.»ِصوُب

٣١:٦ص

)شرح(»שרח«مجرتمانهشاّقنلاٌشاَّـقَن...ُبآيِلوُهُأ
اهيناعمنمو.داوملالكيفةعانصلامكحمًابلاغاهانعمو
:٣٤مايأ٢و٢٩:٥مايأ١(يفبلاغلاىنعملابتءاجو.شاّقن

١١(.

ملٱِبَهَّـذلٱُّلُك«٢٤
لِلِعوُنْصَْ

ْ
يفِلَمَع ملٱِلَمَعِعيَِمجِ

،ِسِدْقَْ
ٍلِقاَشِةَئِمُعْبَسَوًةَنْزَوَنوُْرشِعَوٌعْسِت:ِةَمِدْقَّـتلٱُبَهَذَوُهَو
ملٱِلِقاَشِبًالِقاَشَنوُثَالَثَو

.»ِسِدْقَْ
٢٧:٣و٥:١٥نييوالو٢٤و٣٠:١٣ص٣و٢٥:٢ص
١٨:١٦و٣:٤٧ددعو٢٥و

ةنزوتناكلوبلاقًةَنْزَوَنوُْرشِعَوٌعْسِت:ِةَمِدْقَّـتلٱُبَهَذ
ةيزيلكنإةريلبهذلانملقاشلانمثولقاش١٠٠٠٠بهذلا
ىلعبهذلانمقفنُأامةميقنوكتفةيزيلكنإةريلرشُعو
لاقو.ةيزيلكنإةريل٣٢٠٠٠٠نمبرقيعامتجالاةميخ
ىلعو١٣٢٠٠٠اهنأهريغوكلذكةريل١٧٥٠٠٠اهنأمهضعب

ألَا
َ
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مركىلعلدتوةريبكتناكةميقلانأةثالثلالاوقألا
اوناكنييليئارسإلانأيفةبوعصالو.مهتيحيرأونييليئارسإلا
اوكرتيملونييرصملااوبلسمهنألكلذلثملذبىلعنيرداق
:٣ص(بلسلاكلذلبقمهلتناكيتلاسئافنلانمًائيش
.)٣٦و١٢:٣٥و٢٢

ملٱُةَّـضِفَو٢٥«٢٥،٢٦
جلٱَنِمَنيِدوُدْعَْ

ْ
ٍةَنْزَوُةَئِمِةَعاََم

لَأَو
ْ

ِلِقاَشِبًالِقاَشَنوُعْبَسَوٌةَسَْمخَوٍلِقاَشِةَئِمُعْبَسَوٌف
ملٱ
ملٱِلِقاَشِبِلِقاَّـشلٱُفْصِنِسْأَّـرلِل٢٦.ِسِدْقَْ

ِّـلُكِل.ِسِدْقَْ
ملٱَىلِإَزاَتْجٱِنَم

.ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمَنيِدوُدْعَْ
لَأِةَئِمِّـتِسِل

ْ
.»َنيِسَْمخَوٍةَئِمِسَْمخَوٍفَالآِةَثَالَثَوٍف

١:٤٦ددع١٥و٣٠:١٣ص٣٠:١٣ص

لقاشولقاش٣٠٠٠ةضفلاةنزوخلاٍةَنْزَوُةَئِم...ُةَّـضِف
ةيزيلكنإةريل٤٠٠٠٠ةضفلاةميقنوكتفةحمق٢٢٠سدقلا
لكنأمهضئارفنمناكو.ًاديهزًائيشكلذنملقأوأ
نملقاشفصنهسفنةيدفيدؤينيدودعملانمدحاو
يفنَمىلعًابجاوكلذناكو.)١٦-٣٠:١٢ص(ةضفلا
.)٣٠:١٤صريسفترظنا(ًادعاصفنيرشعلانس

َنيِسَْمخَوٍةَئِمِسَْمخَوٍفَالآِةَثَالَثَوٍفْلَأِةَئِمِّـتِسِل
ناكيذلا)١:٤٦ددع(يفروكذملاددعللددعلااذهةقباطم
ضرأنممهجورخلةيناثلاةنسلايفيناثلارهشلالوأيف
تقويفناكنيعضوملايفددعلانأىلعليلدحضوأرصم
ةدعلغشّدعلانأنمدبالو.ةدحاوةثداحإبنودحاو
اهريغوتاودألادادعإوبهذلاوةضفلاعمجاهيفناكرهشأ
ناكنأبتّرخُأءامسألاةباتكنإو.ةميخلاءانبوداوملانم
ابتكيومهتامدقتاذخأيلطابسألانيبنالوجينوراهوىسوم
نييواللانأ)١:٤٧ددع(نمرهظيو.باتكلايفمهءامسأ
.ةيدفلالاممهنمذخؤيملوددعلاكلذيفاولخديمل

لٱَنِمٍةَنْزَوُةَئِمْتَناَكَو«٢٧
ْ

ملٱِدِعاَوَقِكْبَسِلِةَّـضِف
ِسِدْقَْ

حلٱِدِعاَوَقَو
ْ
لِلٍةَدِعاَقُةَئِم.ِباَجِ

ْ
لِلٌةَنْزَو.ٍةَنْزَوِةَئِم

ْ
.»ِةَدِعاَق

٣٢و٢٥و٢١و٢٦:١٩ص

نوعبرأناك)٢٥و٢١و٢٦:١٩صرظنا(ِسِدْقَْملٱِدِعاَوَق
كلذفبرغلاىلعةرشعتسونيبناجلانملكىلعاهنم
.ةدعاقنوعستوتس

عبرأباجحلادعاوق)٢٦:٣٢ص(ِباَجِْحلٱِدِعاَوَق
ةلمجفباجحلااهيلعقّلُعيتلاةعبرألاةدمعألالمحت

.ةئمةيضفلادعاوقلا

لَألٱَو«٢٨
ْ

خلٱَوٍلِقاَشِةَئِمُعْبَّـسلٱَوُف
ْ

َنوُعْبَّـسلٱَوُةَسَْم
ألِلًازَزُراَهْنِمَعَنَصًالِقاَش

َ
اَهَلَصَوَواَهَسوُؤُرىَّـشَغَوِةَدِمْع

.»ٍناَبْضُقِب

ألِلًازَزُر
َ
اهبطانتةضفلانمززررادلاةدمعألناكِةَدِمْع

.)١٢-٣٨:١٠و١٧و٢٧:١٠ص(»راتسألا«
.)١٩و١٧عاذهبلباق(اَهَسوُؤُر

لَأَوًةَنْزَوَنوُعْبَسِةَمِدْقَّـتلٱُساَحُنَو«٢٩
ْ

ِةَئِمُعَبْرَأَوِناَف
.»ٍلِقاَش

٣و٢٥:٢ص

ةوعدببعشلاهمدقيذلاساحنلاوهِةَمِدْقَّـتلٱُساَحُن
.)٢٤و٣٠:٥ص(هايإىسوم

نألريبكرادقمىلإةجاحلانكتملخلاًةَنْزَوَنوُعْبَس
ةقرحملاحبذموةضحرمللالإهيلإةجاحنمنكيملساحنلا
ةميخلانملكداتوأورادلاوةميخلابابدعاوقوهتينآو
.رادلاو

َحَبْذَمَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَدِعاَوَقَعَنَصُهْنِمَو«٣٠
ملٱِةَيِنآَعيَِمجَوُهَليِتَّـلٱِساَحُّنلٱَةَكاَّـبُشَوِساَحُّنلٱ

.ِ»حَبْذَْ

.)٢٦:٣٧صرظنا(ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَدِعاَوَق
-٢٧:٢صرظنا(ِساَحُّنلٱَةَكاَّـبُشَوِساَحُّنلٱَحَبْذَم

٦(.
.)٢٨:٣و٢٧:٣صرظنا(ِحَبْذَْملٱِةَيِنآ

ِداَتْوَأَعيَِمجَوِراَّـدلٱِباَبَدِعاَوَقَواَهْيَلاَوَحِراَّـدلٱَدِعاَوَقَو«٣١
ملٱ
.»اَهْيَلاَوَحِراَّـدلٱِداَتْوَأَعيَِمجَوِنَكْسَْ

ألَا
َ
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.)١٨-١٥و١٢-٢٧:١٠صرظنا(ِراَّـدلٱَدِعاَوَق
.)ريسفتلاو٢٨:٢٠و٢٧:١٩صرظنا(ِنَكْسَْملٱِداَتْوَأ

.)٢٧:١٩ص(ِراَّـدلٱِداَتْوَأ

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

٣ىلإ١عةسدقملابايثلاعنص
ىلعسيلهنكل)٤٠-٢٨:٥ص(قفوىلعلصفلااذه
قفاوم٢١-٨عو.١٢-٥علقفاوم٧-٢عف(هبيترتقفو
٣٩عل٢٩-٢٧عو.٣٥-٣١عل٢٦-٢٢عو.٢٨-١٣عل
انلرهظيملو.)٣٨-٢٦عل٣١و٣٠عو٢٨صنم٤٢-
وه)٢٨ص(يفبيترتلانأرهاظلاو.رييغتلااذهببس
.هاوسامملضفأ

ِينوُجْناَمْسَألٱَنِمَو١«١،٢
ِّـ

لٱَوِناَوُجْرُألٱَو
ْ

اوُعَنَصِزِمْرِق
لِلًةَجوُسْنَمًاباَيِث

ْ
يفِةَمْدِخ ملٱِ

ملٱَباَيِّـثلٱاوُعَنَصَو،ِسِدْقَْ
َةَسَّـدَقُْ

ِهليِتَّـلٱ
َ

ْنِمَءاَدِّـرلٱَعَنَصَف٢.ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك.َنوُرا
ِينوُجْناَمْسَأَوٍبَهَذ

ٍّ
.»ٍمُوْربَمٍصوُبَوٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو

٢٨:٦ص٢٨:٤ص٣٥:١٩و٣١:١٠ص٣٥:٢٣ص

)٣١:١٠صريسفترظنا(ِةَمْدِخْلِل...ًاباَيِث

ًاطوُيُخاَهوُّدَقَوَحِئاَفَصَبَهَّـذلٱاوُّدَمَو٣«٦-٣
يفاَهوُعَنْصَيِل ِينوُجْناَمْسَألٱِطَسَوِ

ِّـ
لٱَوِناَوُجْرُألٱَو

ْ
ِزِمْرِق

لٱَو
ْ
ملٱَةَعْنَص،ِصوُب

.ِنْيَلوُصْوَمِْنيَفِتَكُهَلاوُعَنَصَو٤.ِّـيشَوُْ
ُهْنِمَناَكِهْيَلَعيِذَّـلٱِهِّـدَشُراَّـنُزَو٥.َلَصَّـتٱِهْيَفَرَطَىلَع
ِينوُجْناَمْسَأَوٍبَهَذْنِمِهِتَعْنَصَك

ٍّ
اَمَكٍمُوْربَمٍصوُبَوٍزِمْرِقَو

جلٱِيَرَجَحاوُعَنَصَو٦.ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأ
ْ

ِْنيَقْوَطِبِْنيَطاَُحمِعَْز
خلٱَشْقَنِنْيَشوُقْنَمٍبَهَذْنِم

ْ
يِنَبِءاَمْسَأِبَسَحَىلَعِمِتَا

.»َليِئاَْرسِإ
٢٨:٩ص

بولسألاوهاذهًاطوُيُخاَهوُّدَقَوَحِئاَفَصَبَهَّـذلٱاوُّدَم
اذهريغيفركذُيملوًاكالسأبهذلاعنصيفميدقلا
يفعقوتيامكنكتملةيندعملاةعانصلانأرهظيف.عضوملا
.مايألاكلت

ِينوُجْناَمْسَألٱِطَسَو
ِّـ

كالسألانوجسنياوناكيأخلا
امميشولااذهناكو.تاروكذملاطاسوأيفةقرفتمةيبهذلا
موسوملاهباتكيفنوسنكلودافأامىلعنييرصملادنعرهتشا
.ةيرصملاتايداعلاب

ٍراَكْذِتْيَرَجَحِءاَدِّـرلٱِيَفِتَكَىلَعاَمُهَعَضَوَو٧«٢٣-٧
َةَرْدُّصلٱَعَنَصَو٨.ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكَليِئاَْرسِإيِنَبِل

ملٱَةَعْنَص
ِينوُجْناَمْسَأَوٍبَهَذْنِمِءاَدِّـرلٱِةَعْنَصَكِّـيشَوُْ

ٍّ
ٍناَوُجْرُأَو

اوُعَنَصًةَّـيِنْثَم.ًةَعَّـبَرُمْتَناَك٩.ٍمُوْربَمٍصوُبَوٍزِمْرِقَو
ُهلوُط.َةَرْدُّصلٱ

َ
اَهيِفاوُعَّـصَرَو١٠.ًةَّـيِنْثَمٌْربِشاَهُضْرَعَوٌْربِشا

ُرَفْصَأٌتوُقاَيَوُرَْمحَأٌقيِقَعٌّفَص.ٍةَراَجِحِفوُفُصَةَعَبْرَأ
ٌتوُقاَيَوُناَمَرَْهب:ِيناَّـثلٱُّفَّـصلٱَو١١.ُلَّـوَألٱُّفَّـصلٱ.ٌدُّرُمُزَو
هلٱُْنيَع:ُثِلاَّـثلٱُّفَّـصلٱَو١٢.ُضَيْبَأٌقيِقَعَوُقَرْزَأ

ْ
ٌمْشَيَوِّـرِ

ٌةَطاَُحمٌبْشَيَوٌعْزَجَوٌدَجْرَبَز:ُعِباَّـرلٱُّفَّـصلٱَو١٣.ُتْشََمجَو
طَأِب
ْ

يفٍبَهَذْنِمٍقاَو حلٱَو١٤.اَهِعيِصْرَتِ
ْ
َىلَعْتَناَكُةَراَجِ

ِشْقَنَكْمِهِئاَمْسَأَىلَعََرشَعْيَنْثٱ،َليِئاَْرسِإيِنَبِءاَمْسَأ
خلٱ
ْ

١٥.ًاطْبِسََرشَعْيَنْثالِلِهِمْسٱَىلَعٍدِحاَوُّلُكِ.مِتَا
ْنِمِرْفَّـضلٱَةَعْنَصًةَلوُدَْجمَلِسَالَسِةَرْدُّصلٱَىلَعاوُعَنَصَو
لَحَوٍبَهَذْنِمِْنيَقْوَطاوُعَنَصَو١٦.ٍّيِقَنٍبَهَذ

ْ
ْنِمِْنيَتَق

حلٱاوُلَعَجَو،ٍبَهَذ
ْ

َل
ْ

اوُلَعَجَو١٧.ِةَرْدُّصلٱَِيفَرَطَىلَعِْنيَتَق
يفِبَهَّـذلٱََِيتريِفَض حلٱِ

ْ
َل
ْ

اَفَرَطَو١٨.ِةَرْدُّصلٱَِيفَرَطَىلَعِْنيَتَق
يفاَُمهوُلَعَجِْنيََتريِفَّـضلٱ ِيَفِتَكَىلَعاَُمهوُلَعَجَو.ِْنيَقْوَّـطلٱِ
لَحاوُعَنَصَو١٩.ِهِماَّـدُقَىلِإِءاَدِّـرلٱ

ْ
اَُمهوُعَضَوَوٍبَهَذْنِمِْنيَتَق

ْنِمِءاَدِّـرلٱِةَهِجَىلِإيِتَّـلٱاَهِتَيِشاَحَىلَع.ِةَرْدُّصلٱَِيفَرَطَىلَع
لَحاوُعَنَصَو٢٠.ٍلِخاَد

ْ
ِيَفِتَكَىلَعاَُمهوُلَعَجَوٍبَهَذْنِمِْنيَتَق

٢١.ِءاَدِّـرلٱِراَّـنُزَقْوَفِهِلْصَوَدْنِعِهِماَّـدُقْنِمُلَفْسَأْنِمِءاَدِّـرلٱ
لَحِبَةَرْدُّصلٱاوُطَبَرَو

ْ
لَحَىلِإاَهْيَتَق

ْ
ْنِمٍطْيَخِبِءاَدِّـرلٱِيَتَق

ِينوُجْناَمْسَأ
ٍّ

ِنَعُةَرْدُّصلٱُعَزْنُتَالَو.ِءاَدِّـرلٱِراَّـنُزَىلَعَنوُكَيِل
َةَعْنَصِءاَدِّـرلٱَةَّـبُجَعَنَصَو٢٢.ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِءاَدِّـرلٱ
ِينوُجْناَمْسَأْنِماَهَّـلُكِجاَّـسَّـنلٱ

ٍّ
جلٱُةَحْتَفَو٢٣.

ْ
يفِةَّـُب اَهِطَسَوِ

.»ُّقَشْنَتَال.اَهْيَلاَوَحٌةَيِشاَحاَهِتَحْتَفِلَو.ِعْرِّـدلٱِةَحْتَفَك
٢٨:٣١ص٢٠ىلإ٢٨:١٧ص٢٨:١٥ص٢٨:١٢ص

.)٢٨:١٢صريسفترظنا(ٍراَكْذِتْيَرَجَح

جلٱِلاَيْذَأَىلَعاوُعَنَصَو«٢٤
ْ

ِينوُجْناَمْسَأْنِمٍتاَناَّـمُرِةَّـُب
ٍّ

.»ٍمُوْربَمٍزِمْرِقَوٍناَوُجْرُأَو

ِينوُجْناَمْسَأْنِمٍتاَناَّـمُر
ٍّ

.)٢٨:٣٣صاذهبلباق(

اوُلَعَجَو.ٍّيِقَنٍبَهَذْنِمَلِجَالَجاوُعَنَصَو٢٥«٢٥،٢٦
جلٱ
ْ

يفَلِجََال جلٱِلاَيْذَأَىلَعِتاَناَّـمُّرلٱِطَسَوِ
ْ

يفاَهْيَلاَوَحِةَّـُب ِ
لُج٢٦.ِتاَناَّـمُّرلٱِطَسَو

ْ
لُج.ٌةَناَّـمُرَوٌلُج

ْ
َىلَع.ٌةَناَّـمُرَوٌلُج

جلٱِلاَيْذَأ
ْ

لِلاَهْيَلاَوَحِةَّـُب
ْ

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِةَمْدِخ
٢٨:٣٣ص

ألَا
َ
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دقو)ةريغصلاسارجألالجالجلا(ٍبَهَذْنِمَلِجَالَج
.)كانهريسفتلارظنا٢٨:٣٥ص(يفتركُذ

ِهلِجاَّـسَّـنلٱَةَعْنَصٍصوُبْنِمَةَصِمْقَألٱاوُعَنَصَو«٢٧
َ

َنوُرا
.»ِهيِنَبَو

٤٠و٢٨:٣٩ص

.)٢٨:٤٠صريسفترظنا(صيمقعمجَةَصِمْقَألٱ

لٱَو«٢٨
ْ

لٱَبِئاَصَعَو.ٍصوُبْنِمَةَماَمِع
ْ

ْنِمِسِنَالَق
لٱَليِواََرسَو.ٍصوُب

ْ
.»ٍمُوْربَمٍصوُبْنِمِناَّـتَك

٢٨:٤٢ص٤٤:١٨لايقزحو٢٩:٩ص٣٩و٢٨:٤ص

نوراهلةمامعلاتناكِسِنَالَقْلٱَبِئاَصَعَو...َةَماَمِعْلٱ
.)٤٣و٢٨:٤٢صريسفترظنا(هئانبألوهلسنالقلاو

.)٤٣و٢٨:٤٢ص(هينبونوراهلَليِواََرس

ملٱَو«٢٩
ْ
ِينوُجْناَمْسَأَوٍمُوْربَمٍصوُبْنِمَةَقَطْنِ

ٍّ
ٍناَوُجْرُأَو

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِزاَّـرَّـطلٱَةَعْنَصٍزِمْرِقَو
٢٨:٣٩ص

:٢٨ص(زارطلاةعنصتناكونوراهلةقطنملاَةَقَطْنِْملٱ
٣٩(.

ملٱِليِلْكِإلٱَةَحيِفَصاوُعَنَصَو٣٠«٣٢-٣٠
ْنِمِسَّـدَقُْ

خلٱِشْقَنَةَباَتِكاَهْيَلَعاوُبَتَكَو،ٍّيِقَنٍبَهَذ
ْ

ٌسْدُق«ِ.مِتَا
ِينوُجْناَمْسَأَطْيَخاَهْيَلَعاوُلَعَجَو٣١.»ِّـبَّـرلِل

ٍّ
َىلَعَلَعْجُتِل

لٱ
ْ

ُّلُكَلُمَكَف٣٢.ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكُقْوَفْنِمِةَماَمِع
ِبَسَحِبَليِئاَْرسِإوُنَبَعَنَصَو.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِنَكْسَمِلَمَع
.»اوُعَنَصاَذَكٰه.ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمِّـلُك

٤٣و٤٢عو٢٥:٤ص٣٧و٢٨:٣٦ص

.)٢٩:٦صريسفترظنا(ِسَّـدَقُْملٱِليِلْكِإلٱَةَحيِفَص
اهايإهناسحتساوىسومىلعتاعونصملاضرع

٤٣ىلإ٣٣ع
ىسومىلعتضرُعيتلاتاعونصملاهذهنأحّجرملا

ءيشيفًاصقنىأراذإىتحاهزاجنإدنعهيلعتضرُعامنإ
هدحوىسومنألبجيامكهماكحأوأهريغعنصبرمأاهنم
نأىلعرداقهدحووهفءانيسروطيفلاثملاىأريذلاوه
ملاننأىلعاهنمقفاوملاريغوتاعونصملانمقفاوملافرعي

دقوةرهماوناكعانصلانألاهنمًائيشضفرهنأبربخن
.)٣٦:٤٢ص(مهلامعأىلعهللامهدعاسوىسوممهملع

ملٱِبىَسوُمَىلِإاوُءاَجَو٣٣«٣٦-٣٣
خلٱ:ِنَكْسَْ

ْ
ِةَمَْي

لَأَوـاَهــِتَّـظـِشَأ،ـاَهـيِناَوَأِعـيَِمجَو
ْ

هتَدـِمـْعَأَوـاَهـِضِراـَوَعَوـاَهـِحاـَو اَِ
لٱَو٣٤،اَهِدِعاَوَقَو

ْ
لٱِدوُلُجْنِمِءاَطِغ

ْ
ملٱِشاَبِك

،ِةَرَّـمَحُْ
لٱَو
ْ

ِتوُباَتَو٣٥،ِفْجَّـسلٱِباَجِحَو،ِسَخُّتلٱِدوُلُجْنِمِءاَطِغ
لٱَو،ِهْيَوَصَعَوِةَداَهَّـشلٱ

ْ
ملٱَو٣٦،ِءاَطِغ

ِزْبُخَو،اَهِتَيِنآِّـلُكَوِةَدِئاَْ
لٱ
ْ

.»ِهوُجُو

سدقلانيبلصافلاباجحلاوهِفْجَّـسلٱِباَجِح
صاذهبلباق(يناثلاسانلاىرياليكلسادقألاسدقو

٤٠:٢١(.

ملٱَو٣٧«٤٠-٣٧
ِجُُّرسلٱ:اَهِجُُرسَوِةَرِهاَّـطلٱِةَراَنَْ

،ِبَهَّـذلٱِحَبْذَمَو٣٨،ِءْوَّـضلِلِتْيَّـزلٱَواَهِتَيِنآِّـلُكَو،ِبيِْتَّـرتلِل
ملٱِنْهُدَو

لٱَو،ِةَحْسَْ
ْ
لٱِروُخَب

ْ
ِملِفْجَّـسلٱَو،ِرِطَع

َ
خلٱِلَخْد

ْ
،ِةَمَْي

ِّـلُكَوِهْيَوَصَعَوُهَليِتَّـلٱِساَحُّنلٱِةَكاَّـبُشَو،ِساَحُّنلٱِحَبْذَمَو٣٩
ملٱَو،ِهِتَيِنآ

ْ
هتَدِعاَقَوِةَضَحْرِ هتَدِمْعَأَوِراَّـدلٱِراَتْسَأَو٤٠،اَِ اَِ

طَأَوِراَّـدلٱِباَبِلِفْجَّـسلٱَو،اَهِدِعاَوَقَو
ْ

هباَن ِعيَِمجَو،اَهِداَتْوَأَواَِ
ملٱِةَمْدِخِيناَوَأ

ِخلِنَكْسَْ
َ
.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْي

٢٧:٢١ص

عضوبيترتلابدوصقملانأحّجرملاِبيِتَّْـرتلِلِجُُّرسلٱ
.)٢٤:٦نييوالاذهبلباق(دحاوفصيفجرسلا

ملٱِباَيِّـثلٱَو٤١«٤١،٤٢
لِلِةَجوُسْنَْ

ْ
يفِةَمْدِخ ملٱِ

،ِسِدْقَْ
ملٱِباَيِّـثلٱَو

ِهلِةَسَّـدَقُْ
َ

لٱَنوُرا
ْ

لِلِهيِنَبِباَيِثَوِنِهاَك
ْ

٤٢.ِةَناَهَك
َليِئاَْرسِإوُنَبَعَنَصاَذَكٰهىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمِّـلُكِبَسَحِب
لٱَّـلُك

ْ
.»ِلَمَع
٣٥:١٠ص

لصألاالخِةَسَّـدَقُْملٱِباَيِّـثلٱَو...ِةَمْدِخْلِلِباَيِّـثلٱ
يفزئاجهفذحوةرابعلاهذهيفةفطاعلاواولانميناربعلا
ريسفتاهدعبامنألريسفتلافطعلانهيهو)ًاضيأةيبرعلا
.)٣١:١٠صريسفترظنا(اهلبقامل

لٱَعيَِمجىَسوُمَرَظَنَف«٤٣
ْ

اَمَك.ُهوُعَنَصْدَقْمُهاَذِإَوِلَمَع
.»ىَسوُمْمُهَكَراَبَف.اوُعَنَصاَذَكٰهُّبَّـرلٱَرَمَأ
ليئومص٢و٢٢:٦عوشيو٦:٢٣ددعو٢٣و٩:٢٢نييوال
٣٠:٢٧مايأ٢و٨:١٤كولم١و٦:١٨

ألَا
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص

١٦٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



وهلهىريلهيفلمأتيأِلَمَعْلٱَعيَِمجىَسوُمَرَظَنَف
قفوىلعهآراملو.هايإهللاهارأيذلالاثملاقفوىلع
اولمعمهنألةكربلالأسيأمهكرابوهنسحتسادوصقملا
.ةنامأب

َنوُعَبْرَألٱُحاَحْصَألَا

٨ىلإ١عةميخلاةماقإميلعت
لمكُأدقناكةميخلابةقلعتملاداوملاوتاودألالمعنإ
عقوتامكاهتماقإبهللارمأعقوتيىسوميقبكلذعمو
عقوتيذلاناكو.)٢٤:١٦ص(روطلاىلعناكمويهنالعإ
بآلااهعضوتاقوألاوةنمزألالكنألةماقإلاتقوهبرمألا

كلذّنيعينأىسوملنكيملف.)١:٧لامعأ(هناطلسيف
نملوألامويلااهتماقإلهللاّنيعو.هسفنءاقلتنمتقولا
ةديدجلاةنسلانملوألامويلاوهو)٢ع(لوألارهشلا
ةماقإلاهيفّنيعفنييرصملاةيدوبعنمنييليئارسإلاريرحتل
.)٨-٤ع(ليصفتلاب

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
ُ

يف٢:ىَسو يف،ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ
ْ

ِمْوَي
.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَنَكْسَمُميِقُت،ِرْهَّـشلٱَنِمِلَّـوَألٱ

١٧عو٣٠و٢٦:١ص١٣:٤و١٢:٢ص

يف يف،ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ نمنويليئارسإلاجرخِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
اولصوو)١٢:٦ص(بيبأنمرشععبارلامويلايفرصم
مهدنعفورعملاثلاثلارهشلاءانثأيفءانيسةيربىلإ
١٩:١ص(ءانيسروطهاجتاولحمث)نافيسوأ(ناويسب
نمبرقياملبجلاىلعنيترمهتبيغبىسوملغشف.)٢و
كلتلعلو.مايألاضعبنيترملانيبناكو.رهشأةثالث
وأرهشأةتسىضمهنأنمدبالف.ةعبسىلعدزتملمايألا
ةنسوأًارهشرشعدحأولمعلااوأدتبانألبقرهشأةعبس
رايتخاناكو.ًابيرقةديدجلاةنسلالوأناكفهوزجنأنألبق
نكسملاةماقإلعبطلاهيضتقيامقفوىلعاهنملوألامويلا
.ديدجلا

ةميخوهيذلانكسملايأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَنَكْسَم
.)٦عرظنا(عامتجالا

َتوُباَّـتلٱُُرتْسَتَو.ِةَداَهَّـشلٱَتوُباَتِهيِفُعَضَتَو«٣
حلٱِب

ْ
.»ِباَجِ
٤:٥ددعو٢١عو٢٦:٣٣ص

ةميخلايفناكامنمثأوهِةَداَهَّـشلٱَتوُباَتِهيِفُعَضَت
.باجحلابًالاحيطُغوًالوأاهيفعضوو

ملٱُلِخْدُتَو«٤
ملٱُلِخْدُتَو.اَهَبيِتْرَتُبِّـتَرُتَوَةَدِئاَْ

َةَراَنَْ
.»اَهَجُُرسُدِعْصُتَو

٢٤:٥نييوالو٢٣عو٢٥:٣٠ص٢٢عو٢٦:٣٥ص
٢٥و٣٤ع٦و

:٣٧و٣٥:١٣صرظنا(هوجولازبخةدئاميهَةَدِئاَْملٱ
.)٤٠:٢٢و٣٩:٣٦و١٠

ةفغرألابيترتًاصوصخكلذبدوصقملااَهَبيِتْرَتُبِّـتَرُت
:٢٤نييوال(يفروكذملانابللااهعمدصقلهورشعينثالا

.ًاريخأفيضُأهلعلوًانيقيملعُيملكلذ)٧
.)٣٧-٢٥:٣١صرظنا(َةَراَنَْملٱ
راهنلالوأيفًايرورضاهداعصإناكاماَهَجُُرسُدِعْصُت

.)٣٠:٨صرظنا(هرخآيفدَعصُتنأّحصف

َجتَو«٥
ْ

لِلِبَهَّـذلٱَحَبْذَمُلَع
ْ
.ِةَداَهَّـشلٱِتوُباَتَماَمَأِروُخَب

لٱَفْجَسُعَضَتَو
ْ
لِلِباَب

ْ
.»ِنَكْسَم

٢٦ع

َجت
ْ

جراخِتوُباَتلاَماَمَأِروُخَبْلِلِبَهَّـذلٱَحَبْذَمُلَع
باجحلاىلإبرقأناكهنأىلعهلخادالسدقلايفباجحلا
.)٣٠:٦صريسفترظنا(ةرانملانموةدئاملانم

َجتَو«٦
ْ

ملٱَحَبْذَمُلَع
ِةَمْيَخِنَكْسَمِباَبَماَّـدُقِةَقَرْحُْ

.»ِعاَمِتْجالٱ

.)٨-٢٧:١صرظنا(ِةَقَرْحُْملٱَحَبْذَم

َجتَو«٧
ْ

ملٱُلَع
ْ
ملٱَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَْنيَبَةَضَحْرِ

َجتَوِحَبْذَْ
ْ

ُلَع
.»ًءاَماَهيِف

٣٠عو٣٠:١٨ص

اهعضومناك)٣٠:١٨صاذهبلباق(َةَضَحْرِْملٱ
نأةنهكلاىلعناكهنألبابلانمبيرقلاعضوملابسانملا
ةميخدنعمهمادقأاوعضوىتممهلجرأومهيديأاولسغي
.)٢٠و٣٠:١٩ص(لوخدللعامتجالا

َهلْوَحَراَّـدلٱُعَضَتَو«٨
ُ

َجتَو.َّـن
ْ

.»ِراَّـدلٱِباَبِلَفْجَّـسلٱُلَع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ

جورخلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُعَبْر
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.)١٨-٢٧:٩صرظنا(َفْجَّـسلٱ...َراَّـدلٱ
ةنهكلاوةميخلاسيدقتبقلعتملاميلعتلا

١٥ىلإ٩ع
اهثاثأسيدقتواهسيدقتةميخلاةماقإبقلعتياممناك
لسغلابهينبونوراهسيدقتوةحسملانهدبنهدلاباهتينآو
نييوالرظنا(ةسدقملابايثلامهسابلإونهدلابحسملاوءاملاب

ةماقإبمويلالغشلدغلاىلإركُذامرخُأو)١٣-٨:١
.ةميخلا

ملٱَنْهُدُذُخْأَتَو٩«١١-٩
ملٱُحَسْمَتَوِةَحْسَْ

اَمَّـلُكَوَنَكْسَْ
َحَبْذَمُحَسْمَتَو١٠.ًاسَّـدَقُمَنوُكَيِلِهِتَيِنآَّـلُكَوُهُسِّـدَقُتَو،ِهيِف
ملٱ
ملٱُسِّـدَقُتَو،ِهِتَيِنآَّـلُكَوِةَقَرْحُْ

ملٱَنوُكَيِلَحَبْذَْ
َسْدُقُحَبْذَْ

ملٱُحَسْمَتَو١١.ٍساَدْقَأ
ْ
.»اَهُسِّـدَقُتَواََهتَدِعاَقَوَةَضَحْرِ

٣٧و٢٩:٣٦ص٣٠:٢٦ص

صرظنا(ًالبقنهدلااذهبيكرتركُذِةَحْسَْملٱَنْهُد
ةدئاملاوتوباتلاوةميخلاهبحسمينأبرمُأو.)٢٥-٣٠:٢٣
يفتناكيتلاةفلتخملاةينآلاوةضحرملاوناحبذملاوةرانملاو
.)٢٩-٣٠:٢٦ص(نكسملا

ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإِهيِنَبَوَنوُراَهُمِّـدَقُتَو١٢«١٢،١٣
لُتَو١٣.ٍءاَمِبْمُهُلِسْغَتَو

ْ
ملٱَباَيِّـثلٱَنوُراَهُسِب

ُهُحَسْمَتَوَةَسَّـدَقُْ
.»ِيلَنَهْكَيِلُهُسِّـدَقُتَو
٢٨:٤١ص١٣ىلإ٨:١نييوال

:٢٩صريسفترظنا(ْمُهُلِسْغَتَو...ِهيِنَبَوَنوُراَهُمِّـدَقُت
سيدقتلاءازجأنممهسابلإومهحّسموكلذناكف)٤
.)خلا٧و٥و٢٩:٤ص(ًالبقّنيعملا

لُتَوِهيِنَبُمِّـدَقُتَو«١٤
ْ
.»ًةَصِمْقَأْمُهُسِب

.)٢٩:٨صاذهبلباق(ًةَصِمْقَأْمُهُسِبْلُتَوِهيِنَبُمِّـدَقُت

ُنوُكَيَو.ِيلاوُنَهْكَيِلْمُهاَبَأَتْحَسَماَمَكْمُهُحَسْمَتَو«١٥
َهلَريِصَتِلَكِلٰذ

ُ
يفًاّيِدَبَأًاتوُنَهَكْمُهُتَحْسَمْم .»ْمِِهلاَيْجَأِ

٢٥:١٣ددع

يفيذلاإبنلانمرهظيْمُهاَبَأَتْحَسَماَمَكْمُهُحَسْمَت
يذلابولسألاىلعاوحسمُيملنوراهينبنأنييواللارفس
:٨نييوال(هسأرىلعبُصنهدلانإفهيلعنوراهحسُم

نييوال(مدبًاجوزممهباوشرفمهامأو)١٣٣:٢رومزمو١٢
مهسيدقتنمىمسأهسيدقتنأىلعكلذلدف)٨:٣٠
.اوحسُمعيمجلانأىلع

َهلَريِصَتِل
ُ

دوهيلاورسفمرأرًاّيِدَبَأًاتوُنَهَكْمُهُتَحْسَمْم
مهئافلخحسمنعتنغأنوراهينبةحسمنأكلذنم
ىلعألانهاكلاامأوةحسملانودبةنهكاوناكفةنهكلانم
نهاكلايعُدكلذلوروصعلايلاوتىلعحسميناكف
.)خلا٢١:١٢و١٦و٥و٤:٣(حوسمملا

اَذَكٰه.ُّبَّـرلٱُهَرَمَأاَمِّـلُكِبَسَحِبىَسوُمَلَعَفَف«١٦
.»َلَعَف

يذلايهلإلاميلعتلالكبماقيأَلَعَفاَذَكٰه...ىَسوُم
هيفكلذىتأيذلاتقولاركذيملو)١٥-٢ع(نمركُذ
مويلايفميلعتلاىتأهنأديفت)٣٣-١٧ع(نمتايآلانكل
رفسأبنو.رصمنممهجورخلةيناثلاةنسلانملوألا
٨-٢ع(كلذرثأىلعيقبامىتأهنأديفينييواللا
.)١٥-٨:٩نييوالو

نكسملاةماقإ

يفَناَكَو«١٧ يفِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱَنِمِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ ِلَّـوَأِ
ملٱَّـنَأِرْهَّـشلٱ

.»َميِقُأَنَكْسَْ
٧:١ددعو٢ع

ةقرفتملاهعطقضعبلصويأةعرسبنكسملابّكر
ىزعملارعشجيسننمةيطغألاهيلعترشُنوًاعيرسضعبب
بعصأناكاذهنأيفبيرالو.يقنلاناتكلاوأصوبلاو
مايخلاةماقإفلآدقناكميهاربإلسننكلولمعلاكلذ
روأنمميهاربإجرخذنماهفلأهنألاهبصنيفرَهمو
دودحىلعاهبماقأورصمهلسنلخدنأىلإنيينادلكلا
يفمايخلااوفلأفةيدابلالهأنمةفلتخملئابقراوجيفةيربلا
بجعالفاهرومألكواهبصنواهبيكرتاوفرعوًاضيأرصم
دحاوموييفعامتجالاةميخاوميقينأاوعاطتسامهنأنم
.مويلاضعبوأ

ملٱىَسوُمَماَقَأ«١٨
لَأَعَضَوَوُهَدِعاَوَقَلَعَجَو،َنَكْسَْ

ْ
ُهَحاَو

.»ُهَتَدِمْعَأَماَقَأَوُهَضِراَوَعَلَعَجَو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ىلعفقوتمنكسملامايقنألاهتبثيأُهَدِعاَوَقَلَعَج
ناكدعاوقلاكلتنأنظُيف)٢٨:٢٧ص(دعاوقلاتابث
ناككلذنأيفبيرالوضرألايفاهنممادقأعضيًالزان
.ةماقإلالامعألوأ

حاولألااهيفتبثمثدعاوقلاًالوأعضوُهَحاَوْلَأَعَضَو
.ةدمعألاو

خلٱَطَسَبَو«١٩
ْ

ملٱَقْوَفَةَمَْي
خلٱَءاَطِغَعَضَوَو.ِنَكْسَْ

ْ
ِةَمَْي

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكُقْوَفْنِماَهْيَلَع

اهداومىّطغهنأيأَءاَطِغَعَضَوَو...َةَمْيَْخلٱَطَسَب
منغلادولجبكلذلكىطغوىزعملارعشجيسنبةيبشخلا
.)٢٦:١٤صرظنا(سختلادولجو

يفاَهَلَعَجَوَةَداَهَّـشلٱَذَخَأَو«٢٠ َعَضَوَو.ِتوُباَّـتلٱِ
لٱ
ْ

.»ُقْوَفْنِمِتوُباَّـتلٱَىلَعِنْيَوَصَع
٢٥:١٦ص

يفاَهَلَعَجَوَةَداَهَّـشلٱَذَخَأ احولانهةداهشلاِتوُباَّـتلٱِ
لزنناذللاناحوللاامهوهللاعبصإبةبوتكملارشعلااياصولا
:٣٤ص(هيلإرخآلاهدوعصدعبروطلانمىسومامهب
ىوستوباتلايفنكيملهنأانهليقاممزلتسيالو.)١٦
.اياصولايحول

تاقلحلايفامهلخدأيأِتوُباَّـتلٱَىلَعِنْيَوَصَعْلٱَعَضَوَو
.)٢٥:١٤صرظنا(امهلةدعملا

ملٱَىلِإَتوُباَّـتلٱَلَخْدَأَو«٢١
َباَجِحَعَضَوَو.ِنَكْسَْ

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِةَداَهَّـشلٱَتوُباَتََرتَسَوِفْجَّـسلٱ
٣٥:١٢و٢٦:٣٣ص

لباقو٣٩:٣٤صريسفترظنا(ِفْجَّـسلٱَباَجِح
.)٣عكلذب

ملٱَلَعَجَو«٢٢
يفَةَدِئاَْ يفِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ ملٱِبِناَجِ

ِنَكْسَْ
حلٱَجِراَخِلاَمِّـشلٱَوْحَن

ْ
.»باَجِ

٢٦:٣٥ص

يف...َةَدِئاَْملٱَلَعَج ىلعِلاَمِّـشلٱَوْحَنِنَكْسَْملٱِبِناَجِ
اهعضوموهاذهنأىسومفرعوباجحلاهجاوينمنيمي
.)٢٥:٤٠ص(لبجلاىلعهآريذلالاثملانمبسانملا

خلٱَبيِتْرَتاَهْيَلَعَبَّـتَرَو«٢٣
ْ
ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِّـبَّـرلٱَماَمَأِزُْب

.»ىَسوُم
٤ع

بيترتباهيلعزبخلاعضويأِزْبُْخلٱَبيِتْرَتاَهْيَلَعَبَّـتَرَو
.)٢٤:٦نييوال(نيّفصامهلعجفًافيغررشعينثاناكو

ملٱَعَضَوَو«٢٤
يفَةَراَنَْ ملٱَلِباَقُمِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ

يفِةَدِئاَْ ِ
ملٱِبِناَج

جلٱَوْحَنِنَكْسَْ
ْ

.»ِبوَُن
٢٦:٣٥ص

ديلاىلعاههاجتيأِةَدِئاَْملٱَلِباَقُم...َةَراَنَْملٱَعَضَو
ىلعاهءوضكلذبعقيفباجحلاهجاوملايدينمىرسيلا
.)٢٥:٢٧صرظنا(هوجولازبخةدئام

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِّـبَّـرلٱَماَمَأَجُُّرسلٱَدَعْصَأَو«٢٥
٤عو٢٥:٣٧ص

يأبسانملاتقولايفاهدقويناكيأَجُُّرسلٱَدَعْصَأ
٢٤:٣نييوالو٣٠:٨صاذهبلباق(ءاسم

يفِبَهَّـذلٱَحَبْذَمَعَضَوَو«٢٦ َماَّـدُقِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
حلٱ
ْ
.»باَجِ

٥عو٣٠:٦ص

توباتلاهاجتِباَجِْحلٱَماَّـدُق...ِبَهَّـذلٱَحَبْذَمَعَضَو
:٣٠ص(باجحلاامهنيبلصافلاو)٢٥:٢٢ص(ءاطغلاو
٦(.

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكٍرِطَعٍروُخَبِبِهْيَلَعَرَّـخَبَو«٢٧
٣٠:٧ص

دقوينيحءاسملادنعيتأيناكٍرِطَعٍروُخَبِبِهْيَلَعَرَّـخَب
.)٣٠:٨ص(هللاميلعتىضتقمىلعجرسلا

لٱَفْجَسَعَضَوَو«٢٨
ْ
لِلِباَب

ْ
.»ِنَكْسَم

٥عو٣٦:٣٦ص

.)٢٦:٣٦صهبلباقو٥عرظنا(ِباَبْلٱَفْجَس

ملٱَحَبْذَمَعَضَوَو«٢٩
ِةَمْيَخِنَكْسَمِباَبَدْنِعِةَقَرْحُْ

ملٱِهْيَلَعَدَعْصَأَو،ِعاَمِتْجالٱ
ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكَةَمِدْقَّـتلٱَوَةَقَرْحُْ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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.»ىَسوُم
٤٢ىلإ٢٩:٣٨ص٦ع

ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِنَكْسَمِباَبَدْنِعِةَقَرْحُْملٱَحَبْذَمَعَضَو
-٣٨:١و٨-٢٧:١ص(يفةقرحملاحبذمىلعمالكلاّرم
.بابلاهاجتناكحبذملانأةصالخلاو.)٧

ىلوألاءاسملاةحيبذيأَةَمِدْقَّـتلٱَوَةَقَرْحُْملٱِهْيَلَعَدَعْصَأ
اناكفرمخلاوتيزلاوقيقدلايهوةمدقتلاوفورخلايهو

.)٢٩:٤٠صرظنا(ًاعمناقرحي

ملٱَعَضَوَو«٣٠
ْ
ملٱَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَْنيَبَةَضَحْرِ

ِ.حَبْذَْ
.»ِلاَسِتْغالِلًءاَماَهيِفَلَعَجَو

٧عو٣٠:١٨ص

مّدقتِحَبْذَْملٱَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَْنيَبَةَضَحْرِْملٱَعَضَو
ص(ريسفتيفاهعضوموةيساحنلاةضحرملاىلعمالكلا

٣٠:١٨(.

ْمَُهيِدْيَأُهوُنَبَوُنوُراَهَوىَسوُماَهْنِمَلِسْغَيِل٣١«٣١،٣٢
َدْنِعَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإْمِِهلوُخُدَدْنِع٣٢.ْمُهَلُجْرَأَو
هبَاِرتْقٱ ملٱَىلِإِْمِ

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكَنوُلِسْغَيِحَبْذَْ
٢٠و٣٠:١٩ص

يفىسومهلعفاملنايبوهوضرتعممالكناتيآلاناتاه
لباق(ةضحرملالامعتسابءابنأولوألارهشلانملوألامويلا
.)٢١-٣٠:١٩صاذهب

ملٱَلْوَحَراَّـدلٱَماَقَأَو«٣٣
ملٱَوِنَكْسَْ

َفْجَسَعَضَوَوِحَبْذَْ
لٱىَسوُمَلَمْكَأَو.ِراَّـدلٱِباَب

ْ
.»َلَمَع

٢١-٢٧:١٩ص

رادلاىلعمالكلامدقتخلاَفْجَسَعَضَوَو...َراَّـدلٱَماَقَأ
.)٢٧:١٦ص(يففجسلاىلعو)١٨-٢٨:٩ص(يف

ةميخلاىلعبرلاءاهبلولح

ألَمَوِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخُةَباَحَّـسلٱِتَّـطَغَّـمُث«٣٤
َ

ِّـبَّـرلٱُءاََهب
ملٱ
.»نَكْسَْ

٨:١٠كلوم١و٩:١٥ددعو١٦:٢نييوالو٢٩:٤٣ص
٩و٢:٧يجحو٦:٤ءايعشإو٧:٢و٥:١٣مايأ٢و١١و
١٥:٨ايؤرو

قفارتتناكيتلاةباحسلايهُةَباَحَّـسلٱِتَّـطَغَّـمُث
يطغتتناكو)٢١-١٣:٢٠ص(توكسنمبعشلا
ةميخلالخديناعملرهظمبرلاءاهبناكوةميخلاجراخ
هنأوهبعشعمهللانأىلعًاليلدكلذناكو.نكسملاألميو

.)٣٣:١٧ص(دعوامكهعمنوكينأبرس

َّـنَأل،ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخَلُخْدَيْنَأىَسوُمْرِدْقَيْمَلَف«٣٥
ألَمِّـبَّـرلٱُءاََهبَواَهْيَلَعْتَّـلَحَةَباَحَّـسلٱ

َ
ملٱ
.»َنَكْسَْ

٥:١٤مايأ٢و١٨:١١كولم١و١٦:٢نييوال

دجمنألِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخَلُخْدَيْنَأىَسوُمْرِدْقَيْمَلَف
:٥مايا٢و٨:١١كولم١اذهبلباق(لوخدلانمهعنمبرلا

.)٧:٢و١٤

ملٱِنَعِةَباَحَّـسلٱِعاَفِتْرٱَدْنِعَو٣٦«٣٨-٣٦
َناَكِنَكْسَْ

يفَنوُلَِحتْرَيَليِئاَْرسِإوُنَب هتَالْحِرِعيَِمجِ ِعِفَتْرَتَْملْنِإَو٣٧.ِْمِ
ِّـبَّـرلٱَةَباَحَسَّـنَأل٣٨،اَهِعاَفِتْرٱِمْوَيَىلِإَنوُلَِحتْرَيَالُةَباَحَّـسلٱ
ملٱَىلَعْتَناَك

ِنوُيُعَماَمَأًالْيَلٌراَناَهيِفْتَناَكَو.ًاراََهنِنَكْسَْ
يفَليِئاَْرسِإِتْيَبِّـلُك هتَالْحِرِعيَِمجِ .»ِْمِ
ص٢٢ىلإ٩:١٩ددع٩:١٩ايمحنو١٠:١١و٩:١٧ددع

٩:١٥ددعو١٣:٢١

صاخبولسأىلعةميخلاةمزالمةباحسلاتناك
تناكامو.راندومعليللايفوًاميغراهنلايفىرُتتناكف
ونبريسينأهللاديرينيحيهوةدحاولاحيفالإاهقرافت
.)٢٢-٩:١٥ددعرظنا(ليئارسإ

جورخلارفسللوأقحلم

جورخلارفسبقلعتملايرصملاخيراتلايف

ربكأاهتّذلليئارسإينبجورخنمزيفرصمخيراتةفرعم
نوكيرصمخيراتداكيفسدقملاباتكلاريسفتلاهعفننم
الإمهخيراوتنمانلاوكرتيملميارصمينبنكلوًالقتسمأبن
رومأنمتاقرفتمومهكولمراثآنمهيلعانفقوام
أرطاممشالتتملرصمةوقنأًانسحملعيذلاو.مهدئاقع
رحبلايفتابكرملاقرغوءازرألاوتابرضلانماهيلع
رصمخيراتليصفتلضرعتيملسدقملاباتكلاو.رمحألا
نييليئارسإلابةقالعهلامركذىلعرصتقافاهثداوحواهلودو
هنمفرُعامىلعليصفتلابرصمخيراتالهنأشاذهنأل
رصمخيراتنأكلذنمهانقيتاممو.مهتاداعومهكولمةدايس
روصعلاخيراتوةميدقلاروصعلاخيراتماسقأةثالثىلإمسقي
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وهةميدقلاروصعلاخيراتف.ةثيدحلاروصعلاخيراتوةطسوتملا
لبق١٩٠٠ةنسىلإلصتيهنأحّجرملاوميهاربإلبقامخيرات
٦٠٠وحنهتدمفداليملالبق٢٥٠٠ةنسهتئادبنأوداليملا
فرعُيورصمىلعنييسألاةازغلاراصتناخيراتيناثلاو.ةنس
لوقىلعديزتالهتدمو.ةاعرلاكولملاوأسوسكهلارصعب
ةنسو١٩٠٠ةنسنيباميأةنسيتئمىلعاننامزءاملع

مايقنمزخيراتةثيدحلاروصعلاخيراتو.داليملالبق١٧٠٠
وحنكلذناكو.مهيلعمهراصتناوسوسكهلاىلعنييرصملا

رفسنإروهمجلاهيلعيذلالوقلاو.داليملالبق١٧٠٠
ءابنأيفءاجاملقفاوملاوههنإفخيراتلااذهبقلعتيجورخلا

رصمكولملناكهنإجورخلارفسيفءاجهنإف.رفسلاكلذ
روصعلاخيراتيففرعُيملكلذوليخلااهرجتتابكرم
نكيملهنأهنملدتسيوهيفتابكرمللرثأالوةميدقلا
امنأىلعمويلاءاملعلاعمجأو.رصميفليخنمذئنيح
روصعلاخيراتيفنوكينأنكميالجورخلارفسيف

ناكهنأىلعاوقفتاف.يتأيساماهنمرومألرصميفةطسوتملا
كلميأرصعيفهنأفالخلانكلةثيدحلاروصعلاخيراتيف
لودلايأنمكلملاكلذنإورصمنمنويليئارسإلاجرخ

خيراتيفنيرشعلاوةيناثلاةلودلانأنيبتدقف.ةفورعملا
قنشيشنأملُعاهنموناميلسلةرصاعمتناكوثينم
ةوزغتناكو.وثينمخيراتقنشيشوهسدقملاباتكلا
كنركلكيهموسرنمرهظامىلعنيطسلفلقنشيش
روصعلاخيراتلوأيفناكجورخلانمزنأىلعليلدحضوأ
نأالإلامتحانمقبيملف.ةديدجلاةكلمملاوأةثيدحلا
ةعساتلاةلودلاوأةرشعةنماثلاةلودلامايأيفناكجورخلا
ةنسةئمىوسشرعلالغشتملنيرشعلاةلودلانألةرشع
.ليئومصءاضقنمززواجتتالكلذةءادبوةنسنيثالثو
اهيفناكنإوجورخلاةلوداهنأتبثتالةرشعةنماثلاةلودلاو
ىلعروجلادتشااهيفيتلاةلودلاتسيلاهنألةلدألاضعب
ققحاملعسيسمعروموثيفتينُبورصميفنييليئارسإلا
ةلودلانمزيفناكجورخلانأّالإقبيملفخيراتلاءاملع
.ةرشعةعساتلا

امتسوبروتكدللسدقملاباتكلاسوماقيفءاجو
نأىلإيرصملاخيراتلاءاملعرثكأبهذ«هتصالخ
هنبانأوفسويفرعيمليذلاكلملاوهيناثلاسيسمعر
١٣٢٥ةنسهكلمءدبناكوجورخلانوعرفوهيناثلاهاثفنم
ناكءاملعلاءالؤهبهذمانبهذاذإفداليملالبق١٣٢٢وأ

رحبلاليئارسإينبروبعمويم.ق١٣١٧ةنسناسين١٥
.»رمحألا

جورخلارفسبٍناثقحلم

)٢:١٠ص(ىسومبيذهتيف

امكالءارمألابذهتيامكبذهتىسومنأيفبيرال
.هايإنوعرفةنباينبتلريمأةلزنمبناكهنألةنهكلابذهتي
ِّـلُكِبىَسوُمَبَّـذَهَتَف«هلوقبكلذريغدرُيملسونافتسالعلو
ملٱِةَمْكِح

ْ
ناكاذاملاقُينأيقبف.)٧:٢٢لامعأ(»َنيِّـيِْرصِ

اوناكمهنأكلذىلعباوجلاو.جورخلارصعيفءارمألامَّـلعُي
نسحيىسومناكف.وحنلاوفرصلامثةءارقلاًالوأنوملعي
نأللئاسرلاءاشنإمكحيوةيرصملاةغللايفةباتكلاوملكتلا
مكحألهو.نايعألاىلعبجيامممهدنعناكنفلااذه
هتحبستنكلومهضعبهيفكشاممكلذرشعلامظنىسوم
نالدت)٣٣ص(ةينثتيفهتكربو)٩-١٥:١جورخ(يف
ًانقتمناكهنأنمدبالو.يرصملارعشلاديجيناكهنأىلع
نيملعلابنيروهشماوناكنييرصملانأل(ةسدنهلاوباسحلا
ةعيرشلاوتايهلإلاوبادآلاو)ًاريثكلوألايفنيمدقتمو
ةيتآلاةايحلاوسانلاوهللانيبةقالعلاوةينيدلاةيعيبطلا
نييرصملاءاربكنأىلعتلدراثألانإف.باسحلاورشنلاو
رارسأنمناكهنمًاريثكنأىلعهلككلذنوملعتياوناك
ةقلعتملارومألاوةيدابعلاوةيبدألاتابجاولانكلوةنهكلا
ةيبدألامهلاوقأو.ةماعلانيبةروهشمتناكءازجلاوداعملاب
نييرصملانونفنمةريثكنونفيقبو.ناميلسلاثمأهبشت
تايلآلاوكلفلاكةميدقلاروصعلايفمهنايعأاهيلإتفتلااملق
.ملعأهللاوحيراتلاوبطلاو
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