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

٢..................لوصفةسمخاهيفو:ةمدقملا
٢............رفسلااذهتالمتشميفلوألالصفلا
٣.نامزلانمددعلارفسهيلعلمتشياميف:يناثلالصفلا
٣..............رفسلااذهمدقيف:ثلاثلالصفلا
٤..............رفسلااذهبتاكيف:عبارلالصفلا
٥..اهعفدوددعلارفسىلعتاضارتعالايف:سماخلالصفلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٧.........................ُلَّـو

ألَا
َ

١٠.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

١٢........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

١٦.........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٩.......................ُسِمَا
ألَا
َ

٢٢.......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٢٤........................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٢٧........................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٢٩........................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٣٢........................ُِرشاَع
ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٣٦....................ََرشَعيِداَْ

ألَا
َ

٤٠.....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٤٣.....................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٤٧.....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٥١...................ََرشَعُسِمَا
ألَا
َ

٥٤...................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٥٨....................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٦٠....................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٦٣....................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٦٤......................َنوُْرشِع
ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
٦٨.................َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٧١..................َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٧٤.................َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

٧٧..................َنوُْرشِع
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ

٨١................َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٨٣................َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ

٨٦.................َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٨٨.................َنوُْرشِع
ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ

٨٩.................َنوُْرشِع
ألَا
َ

٩١.......................َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٩٢.................َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ

ألَا
َ

٩٥..................َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٩٨.................َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

١٠٠..................َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٠٢................َنوُثَالَّـثلٱَوُسِمَا
ألَا
َ

١٠٥................َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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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

لوصفةسمخاهيفو:ةمدقملا

رفسلااذهتالمتشميفلوألالصفلا
لبجنمقالطناللدادعتسالا١٠:١٠ص-١:١ص

:ًاعوضوم١٤ىلعلمتشياذهو.ناعنكضرأىلإءانيس
ةنسنيرشعنبانمًاطبسرشعدحألاروكذّدع.١

.حالسلالمحىلعنورداقلامهوًادعاصف
.قوفامفرهشنبانمنييواللاّدع.٢
.مهنمًالدبنييواللاذخأوراكبألادع.٣
.لاحترالاولولحلابيترت.٤
.ةلحملايفبيترتلاظفحماكحأ.٥
رفسهنمضتاملةيحاضيإلاوةيفاضإلاعئارشلاضعب.٦

.نييواللارفسوجورخلا
.ريذنلاةعيرش.٧
.ةينهاكلاةكربلاةروص.٨
.ةميخلاةمدخلءاسؤرلاتامدقت.٩
سيدقتوةيبهذلاةرانملاجُرسداقيإبقلعتملاميلعتلا.١٠

.ةمدخلانولخدياهيفيتلانسلاونييواللا
.جورخلادعبلوألاحصفلابةادانملا.١١
.يناثلارهشلاحصفنييعت.١٢
.ةبيجعلابعشلاةدايقفصو.١٣
.اهلامعتساوةضفلايَقوبىلعمالكلا.١٤

رشعةثالثىلعلمتشي١٤:٤٥ص-١٠:١١ص
:ًاعوضوم
.ءانيسنمنييليئارسإلاقالطنا.١
.ريسلابيترت.٢
.بابوحلىسومةوعد.٣
.لاحترالاراعش.٤
.ىسومىلعوهللاىلعبعشلارمذت.٥
.ةريعبتيفقارحإلا.٦
.داديمودادلاةءوبن.٧
.ىولسلاببيجعلادادمإلا.٨
.)ةوهشلاروبقيأ(ةوأّتهتوربقيفةبرضلا.٩
.صربلابميرمبرضوىسومىلعنوراهوميرمملكت.١٠
.مهأبنوناعنكضرأىلإسيساوجلاسرإ.١١
.ءانيسيفاودعنيذلاديعو.١٢
.ةمرحىلإنيدناعملاراسكنا.١٣

:عيضاومةسمخىلعلمتشي١٩:٢٢ص-١٥:١ص
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اهعيطينأبعشلاىلعبجوأيتلااياصولاضعب.١
.ناعنكضرأهلوخددعباهبلمعيورفسلاةدم

.مهتبرضوماريبأوناثادوحروقأبن.٢
وأنوراهاصعقاريإوهوينوراهلاتونهكلاةزجعم.٣

.اهراهزإواهخارفأ
.نييواللاوةنهكلاىلعبجيامنايبيفقيقدتلا.٤
ةلجعلادامربتيملاسملبسجنتينمريهطتةعيرش.٥

.ءارمحلا

رشعدحأىلعلمتشي٢٥:١٨ص-٢٠:١ص
:ًاعوضوم
.عينربشداقبةماقإلا.١
.ةزجعمبءاملادادعإأبن.٢
.امهيلعهمكحونوراهوىسوملبرلاخيبوت.٣
.هضرأيفليئارسإونبرمينأمودأكلمةءابإ.٤
.نوراهتوم.٥
.دارعكلمةبراحم.٦
.اهعفروةيساحنلاةميخلاعنصوتايحلاةبرض.٧
.ةجسفلاسأرىلإباهذلا.٨
كلمجوعونييرومألاكلمنوحيسىلعراصتنالا.٩

.ناشاب
.ماعلبوقالابخيرات.١٠
.ميطشيفةبرضلا.١١

رشعينثاىلعلمتشي٣٦:١٣ص-٢٦:١ص
:ًاعوضوم
.ةيناثليئارسإينبدع.١
.داحفلصتانبثرإ.٢
.ىسوملةفيلخعوشينييعت.٣
مويتامدقتوةيمويلافارخلارمأيفةعيرشلاعيسوت.٤

.تبسلا
.ءاسنلاروذنةعيرش.٥
.نايدمبرح.٦
يطبسبيقرشلاندرألابناجىلعضرألاصيصخت.٧

.ىسنمطبسفصنوداجونيبوأر
.ليئارسإينبتالحر.٨
.مهمانصأرسكونييناعنكلادرطبرمألاديدجت.٩
.ضرألاةمسقلنينيعملاءامسأوضرألادودحنييعت.١٠
.إجلملاندمونييواللاندمبةقلعتملانيناوقلا.١١
تاوذتانبلاجاوزويطبسلاثاريملابةقلعتملاةعيرشلا.١٢

.كالمألا

نمددعلارفسهيلعلمتشياميف:يناثلالصفلا
نامزلا

يفرفسلااذهُأبنهيفّصُقيذلانامزلاةءادبخيراتركُذ
ةيناثلاةنسلانميناثلارهشلانملوألامويلايهوهلوأ
يصحينأىسومبرلارمأمويرصمنمليئارسإجورخل
ىلعنوراهتومناكو.)٢و١:١ص(ليئارسإةعامجلك
جورخلنيعبرألاةنسلايف)٣٣:٣٨ص(نمفرعُيام
رهشلانملوألامويلايفرصمضرأنمنييليئارسإلا
ٍنامثنيتثداحلانيبامةدملافةنسلاكلتنمسماخلا

ةريخألارفسلااذهثداوحو.رهشأةثالثوةنسنوثالثو
تررُكو.ندرألارهننميقرشلابناجلاىلعتثدح
نمرشعيداحلارهشلاءدبيفةينثتلارفسيفةعيرشلا
رهنمهروبعناكو.)١:٣ةينثت(نيعبرألاةلمكملاةنسلا
عوشي(ةيلاتلاةنسلانمرشاعلامويلايفعوشيةدايقبندرألا
هيلعلمتشييذلانامزلالكنإكلذنمرهظف.)٤:١٩
.ةنسنيثالثوعستوحنددعلارفس

رفسلااذهمدقيف:ثلاثلالصفلا
ىلعمالكلاورافسألانمهدعبامرفسلااذهمدقنهربي

:هيلإةراشإلابيفتكنفلوطيكلذ
برلارمأبعوشيّىلوىسومنإ١:٧عوشيرفسيفانل.١

حّرصةيلوتلاهذهوهبعشبةيانعلابعوشيرمأبرلانإو
.)٢٧:٢٣ددع(يفاهب

أبنلااذهوجوعونوحيسكالهإأبن٢:١٠عوشييفانل.٢
.)٣٥-٢١:٢٤ددع(يف

يرُيالنأبرلامَسقيقمالك٥:٦عوشييفانل.٣
ضرأرصمنماوجرخنيذلابرحلالاجرنمًادحأ
-١٤:٢٨ددع(يفمسقلااذهركُذومهنايصعلداعيملا

ءاصحإلايفهنأ)٦٥-٢٦:٦٣ددع(يفءاجو.)٣٢
الإلوألاءاصحإلايفاودُعنمملجرقبيملريخألا
يفقافتالادجناننإفلكلاباذهامو.بلاكوعوشي
راذنإلانيبًاضيأفالتخاةهبشهعمونيأبنلا

جورخلادعبًانهاكناكيذلارزاعيلأنإف.لامكإلاو
لكحجريامىلعنيرشعلانسقوفناكوليلقب
يناثلاءاصحإلابلغتشالوألاءاصحإلايفحيجرتلا

هذهعفدُتو.ناعنكضرأاولخدنيذلاةلمجنمناكو
رفسيفركُذيذلاراذنإلانإفهسفنصنلانمةهبشلا
ناكعوشيرفسيفوهيفركُذيذلاهمامتإوددعلا
لاجرىلعءانيسدنعلوألاءاصحإلايفًاروصقم
ملنييواللانكلونيرشعلانسقوفنيذلابرحلا
اورذنُأنمنيباولخديملفءاصحإلااذهيفاولخدي
:٥عوشييفصنلاو.ناعنكضرألوخدلبقءانفلاب
اوناكنيذلايأ»برحلالاجربعشلاعيمجينف«٦
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.نيسمخوةئمسمخوفالآةثالثوفلأةئمتس
ُعيَِمجَناَكَف«هيففددعلارفسيفصنلاقفوىلعاذهو
ملٱ
ِنِمْمِهِئاَبآِتوُيُبَبَسَحَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمَنيِدوُدْعَْ
لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱ

ْ
يفِبْرَح ِ

لَأِةَئِمَّـتِس،َليِئاَْرسِإ
ْ

ٍةَئِمَسَْمخَوٍفَالآَةَثَالَثَوٍف
اوُّدَعُيْمَلَفْمِهِئاَبآِطْبِسَبَسَحَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأَو.َنيِسَْمخَو
.)٤٧-١:٤٥ددع(»ْمُهَنْيَب

ىلعاذهوداحفلصتانبثاريم٧:٤عوشييفركُذ.٤
ددعلارفسيفءاجف)٧و٢٧:٦ددع(يفءاجامقفو
،َداَحْفُلَصُتاَنَبْتَمَّـلَكَتٍّقَحِب:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«
لُمَّـنِهيِطْعُتَف

ْ
َبيِصَنُلُقْنَتَو،َّـنِهِماَمْعَأَْنيَبٍبيِصَنَك

اَّـمَأَو«٤و١٧:٣عوشيرفسيفءاجو.»َّـنِهْيَلِإَّـنِهيِبَأ
لِجِنْبَرَفاَحُنْبُداَحْفُلَص

ْ
ْمَلَفىَّـسَنَمِنْبَريِكاَمِنْبَداَع

ُةَعوُنَوُةَلَْحم:ِهِتاَنَبُءاَمْسَأِهِذٰهَو.ٌتاَنَبْلَبَنوُنَبُهَلْنُكَي
لِمَوُةَلْجُحَو

ْ
لٱَراَزاَعِلَأَماَمَأَنْمَّـدَقَتَف.ُةَصْرِتَوُةَك

ْ
ِنِهاَك

لُقَوِءاَسَؤُّرلٱَماَمَأَوَنوُنِنْبَعوُشَيَماَمَأَو
ْ

َرَمَأُّبَّـرلٱ:َن
َبَسَحَّـنُهاَطْعَأَف.اَنِتَوْخِإَْنيَبًابيِصَناَنَيِطْعُيْنَأىَسوُم
.»َّـنِهيِبَأِةَوْخِإَْنيَبًابيِصَنِّـبَّـرلٱِلْوَق

يفامهحضوي)١٥:٦ليئومص١(يفنيينيقلاركذنإ.٥
نإفًاضيأقباسلاحضوياذهو)٣٢-١٠:٢٩ددع(
مهريسيفليئارسإينبقفارينأبابوحلىسومةوعد
ملنكلوددعلارفسيفتركذةيربلايفمهتالحروأ
يفركُذنكلوهتوعدىلإهباجأبابوحنأهيفركذُي
ةيربىلإاذوهيينباوبحصينيقلاينبنإ)١:٦ةاضق(
فورعملاركذلواشنإ)١٥:٦ليئومص١(يفواذوهي
.ليئارسإينبلنوينيقلاهرهظأيذلا

ثداوحيحولاةبتكقيدصتىلعنيهاربلاعطقأنمو.٦
منرملالوقةيربلايفليئارسإينبتالحريفددعلارفس
َّـمُلَهَوَكَتُوَربَجْظِقْيَأىَّـسَنَمَوَنيِماَيْنِبَوَمِياَرْفَأَماَّـدُق«
ِخل

َ
لكيهوفلُأرومزملااذهو.)٨٠:٢رومزم(»اَنِصَال
ماعبحرمايأيفةكلمملاماسقنارثأىلعمئاقناميلس
ّنيُبهنأعمىسنمونيماينبوميارفأطابسأعمجف
نأةبوعصهيفليحارنمبوقعيدالوأمهنوكو.ًايئزج
نإوةيبونجلاةكلمملاوأبونجلابزحنمناكنيماينب
اذإنكلو.ةيلامشلاةكلمملانماناكىسنموميارفأ
رومزملااذهيفريشيمنرملانأىأرًانسحئراقلالمأت
نولحرياوناكنمزليئارسإينببةقباسلاهللاةيانعىلإ
ءالؤهنإحاضيإنسحأاذهحضويو.ةيربلايف
نوبرضيددعلارفسيفامىلعاوناكةثالثلاطابسألا
ةميخنمةيبرغلاةهجلاىلعنيرواجتممهمايخ
.)٢٢-٢:١٨ددع(عامتجالا

ىلإددعلارفسدعبيتلارافسألايفتاراشإةدعيقب.٧
.راصتخالالكباهركذنرفسلااذه

:٢٢ددع(نمسبتقم)٢٥:٢٩ليئومص١(يفهنإ.١
١٩(.

بولسأىلإتاراشإ)٨و٣٠:٧ليئومص١(يفهنإ.٢
.)٢٧:٢١ددع(يفًالوأركُذيذلابرلالاؤس

يفءاملادادعإةزجعمىلإةراشإ)٧٨:١٦رومزم(يفنإ.٣
.)١١-٢٠:٧ددع(يفركُذامكشداق

:٢١ددع(نمسابتقاوأةراشإ)٤٨:٤٥ايمرإ(يفنإ.٤
.)٢٤:١٧و٢٨

:٩عشوهو١٠٦:٢٨رومزمو٢٢:١٧عوشي(يفنإ.٥
ددع(يفركُذامكةينثولاروغفتاساجنىلإةراشإ)١٠

.)٢٥ص
ماسجأمظعىلإةراشإ)٢:٩سوماع(يفنإ.٦

.)١٣:٣٣ددع(يفركُذامكنييقانعلا
:٢٤ددع(يفامىلإةراشإ)١٩و٤ع(ايدبوعيفنإ.٧

.)٢١و١٨

هنإوًادجميدقددعلارفسنأنيبينألٍفاكركُذامو
هللاباتكنمًارفسئتفاموىسومدعبيحولاةبتكهقّدص
اذهىلإكلذكيقبدقو.ةبتكلاكئلوأروصعىلإبتُكذنم
.ملاعلاةياهنىلإىقبيسودهعلا

رفسلااذهبتاكيف:عبارلالصفلا
رافسألابتاكىسومنأىلعةلدألانمقدصاملك

اذهنمءزجو.ددعلارفسبتاكهنأىلعقدصيةسمخلا
يفلّصُفامكمهتالحموليئارسإينبتالحرنايبوهورفسلا
ىَسوُمَبَتَكَو«هلوقوهوًاصنىسومىلإبسُن)٣٣ص(
هتَالْحِرِبْمُهَجِراََخم .)٣٣:٢ددع(»ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحِْمِ

يفتررُكوهريغنودددعلارفسيفيتلاننسلاضعبو
امكلذلاثموىسومىلإعوشيرفسيفتبسنةينثتلارفس
:يتأي
نمبيصنوأثاريممهلنوكيالنأنييواللاةعيرش.١

٣٣و١٣:١٤عوشي(ليئارسإطابسأرئاسكضرألا
:١٠ةينثتو٢٤-١٨:٢٠ددعاذهعملباق٤و١٤:٣و
عممهانكسندممهلناكلب)٢و١٨:١و١٤:٢٧و٩
عوشي(طابسألارئاسكالمأنعةجراخلايحاوضلا

.)٤-٣٥:١ددعهبلباق٢١:٢
طابسأةعستثاريمةعرقلابطابسألاثاريمنييعت.٢

فصنونيطبسثاريموندرألايبرغيفطبسفصنو
لباق١٨:٧و٣و١٤:٢عوشي(ندرألايقرشيفطبس
.)٣٤:١٣و٣٣:٥٤و٣٢:٣٣و٢٦:٥٥ددعاذهب
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الإهبقدصيوهعيطتسيالرفسلااذهيفبتُكامنأمث
لاوحأواهتالحمدهاشوةيربلاكلتيفموقلاعمرفاسنم
هنإفهنيععراشلاىسوموهومهعمريسيناكنيذلاسانلا
يفتازجعملاوعئارشلانمناكاموقيقدتلكبكلذبتك
نمالإهبتكينأعيطتسيالكلذلكبقلعتياموةيربلا
بتاكلانأنيبتهيفةريثكرومأوعقاوملانايبو.دهاشونياع
يفامكلذضعبنمو.نييرصملاخيراتاومكحأنيذلانم
يتلاةرواجملاممألافرعنممبتاكلانإو)١٣:٢٢ص(
يفامكلذةلثمأنمو.ناعنكضرأىلإاهضرأنملخدي
مهخيراتثداوحونييرصملاتاداعفرعهنإو)٢١:١٣ص(
نيببتاكىلإبسنتنأنكميالاممكلذريغىلإةصاخلا
:١١ص(يفامكلذةلثمأنمو.ناميلسمايأوىسوممايأ
.)٨-٦و٣٣:٤و٩-٢١:٥و٧و٦و٥

اممناعنكضرأيفدالبلاعقاومرمأنمركُذامنإمث
نمعوشيرفسيفءاجاموديلقتلابلصوةنسلألاىلعرتاوت
يفءاجهنكلددعلارفسيفءاجامقفاويكلذيفقيقدتلا
صددععم١٥صعوشيلباق(لامجإلاهجوبددعلارفس
ضرأدودحنييعتنأانهظحالُينأبجياممو.)٣٤

دوادنامزيفىتحنييبتلاقحّنيُبدقنكيملدعوملا
نيكلاساوناكمهنأىلععطاقناهرباذهو.ناميلسنامزو
ملبتكلاكلتنإومهلبقيتلابتكلالاوقأىلعكلذيف
.اهبقثويةنّيبالبمهضعبىأرامكريخألانمزلايفبتكُت

توملبقناكددعلارفسنأًاضيأةظحالملاقحتسيامو
رصعثداوحنمناكطابسألارابخأنإوليلقبىسوم
ساحنفدعُو)٢٥:١٣ص(يفهنأكلذلاثم.ىسوم
يفهنإوهلسنلوهلدعولااذهناكويدبأتونهكقاثيمب
براحملاشيجلايفىسومرمأبساحنفناك)٣١:٦ص(
دعولاكلذنمءزجاذهوفاتهلاقاوبأوسدقلاةعتمأعم
.ارزعرفسومايألارابخأرفسيفلصفمهلسنلهمامتو

تاضارتعالايف:سماخلالصفلا
اهعفدوددعلارفسىلع

مهضعباهبىتأيتلاتاضارتعالادروننأانهنسحي
:يتأياميهوددعلارفسبتاكىسومنأىلع

لوألاءاصحإلا:لوألا
)١(نالاكشإهيفءانيسةيربيفناكيذلاءاصحإلانإ
نيرشعنبانمنييليئارسإلاددعوهوددعلاةقباطم
فيكلاقُيف)٣٨:٢٦جورخ(يفروكذملاددعللًادعاصو
يضمدعبناكامكنيروكذملانييليئارسإلاددعيقب
.تقولا

ديعباذهوقابنودبةرشعىلعمسقُيددعلانإ)٢(
.داحآلانمءيشهيفنوكينأرظتنملاناكوعوقولا

ملهنأبنيترمناكءاصحإلانأضرفىلعلوألاعفدنو
نألاحملانمءيشالورهشأةعبسوأةنسالإامهنيبنكي
ةدملاكلتيفءايحأًادعاصونيرشعنبانمسانلاىقبي
وهءانيسةيربءاصحإنأبًاضيأكلذعفدنو.ةريصقلا
ددعلارفسيفةيناثركُذيأهركذررُكهنيعجورخلاءاصحإ

يفركُذاملّصُفوددعلارفسيفطسُبهنأىرخأةرابعبو
ددعلانوكامأو.كلذيفلاكشإيأولامجإلابجورخلارفس
ةريثكلاتانكمملانماذهفقابنودبةرشعىلعمسقُي
بيرقلاىلعًادامتعاداحآلاتكرُتهنألقنملنإعوقولا

.هريغوسدقملاباتكلايفةريثكاذهلاثمأوزاجيإلاو
راكبألاددع:يناثلا

٢٢٢٧٣ددعلارفسيفراكبألاددعنإيناثلاضارتعالا
مهراكبأنإفنييليئارسإلاددعىلإةبسنلابًادجليلقاذهو
فلأوأفلأةئمعستاونوكينأبجييلقعلاريدقتلاىلع
نأبضارتعالااذهعفديو.كلذنمبرقياموأفلأ
ةنسنماودلُونيذلامهددعلارفسيفنيروكذملاراكبألا
رشعدحأةدميأةيلاتلاةنسلانملوألارهشلاىلإجورخلا

.ًاليلقالًاريثكمهددعنوكيفرهشفصنوًارهش
يفءاصحإلاديعبلانيئاصحإلافالتخا:ثلاثلا

بآومتابرعيفءاصحإلاوءانيسةيرب
يفءاصحإلانيئاصحإلاةجيتنبددعلارفسىلعضُرتعا
اذهيفاميهوبآومتابرعيفءاصحإلاوءانيسةيرب
:لودجلا
يناثلاءاصحإلالوألاءاصحإلاطابسألا
٤٦٥٠٠٤٣٧٣٠نيبوأر

٥٩٣٠٠٢٢٢٠٠نوعمش
٤٥٦٥٠٤٠٥٠٠داج
٧٤٦٠٠٧٦٥٠٠اذوهي
٥٤٤٠٠٦٤٣٠٠ركاسي
٥٧٤٠٠٦٠٥٠٠نولوبز
٤٠٥٠٠٣٢٥٠٠ميارفأ
٣٢٢٠٠٥٢٧٠٠ىسنم
٣٥٤٠٠٤٥٦٠٠نيماينب
٦٢٧٠٠٦٤٤٠٠ناد
٤١٥٠٠٥٣٤٠٠ريشأ
٥٣٤٠٠٤٥٤٠٠يلاتفن

٦٠١٧٣٠٦٠٣٥٥٠
٢٣٠٠٠٢٢٠٠٠يوال

.)٢٦:٦٢ددععم٣:٣٩ددعلباق(
.ةنسنيثالثونامثىلعديزيامنيئاصحإلانيبواذه

ىلعاوديزينأرصميفليئارسإينبةدايزنمرظتنيناكو
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ققدنمنكلوسكعلابةجيتنلاتناكوةيربلايفاهتبسن
رهظيامكصقناهضعبودازطابسألاضعبنأىأرًاليلق
.يتأيامبلاكشإلاعفدنو.لودجلانمًايلج

لكءانفإبهللاءاضقنأركذننأءيشلكلبقبجي
دعوملاضرأيهيتلاةسدقملاضرألالوخدلبقلاجرلا
طبسادعام(طابسألالكروكذىلعناكنينثاىوس
لكيأجورخلاتقونيرشعلانسقوفاوناكنيذلا)يوال
يرجيذخأءاضقلاكلذنإولوألاءاصحإلامهنمضتنيذلا
عوجرذنموأةيربلايفريسلاءدبذنميأهبهللاقطنذنم
صقنكلذةجيتننأيفبيرالو)١٤:٢٩ددع(سيساوجلا
قرفلاوأصقنلانكيملو.يلاتلاليجلايفنييليئارسإلاددع
طابسألانملكىلإةبسنلابقرفلاوأصقنلاكةلمجلايف
ءاصحإلايفهنإفنوعمشطبسيفمظعألاصقنلاىرناننإف
الإلوألاءاصحإلايفهددعثلُثىلعهددعدزيمليناثلا
ىلعيناثلاءاصحإلايفيوالطبسروكذةدايزنإو.ًاليلق
يفةديهزةدايزيهوطقففلألوألاءاصحإلايفهددع
مهيلعمكُحنميفلخادريغهنأعمنينسلاكلتةدم
هصناماندجونيوكتلارفسىلإانعجراذإنكلو.ءانفإلاب
لُظُتَالآ.ِناَوَخَأيِوَالَوُنوُعْمَش«

ْ
يف.اَمُهُفوُيُسٍم اَمِهِسِلَْجمِ

يفاَمَُّـهنَأل.يِتَماَرَكُدِحَّـتَتَالاَمِهِعَمْجَمِب.ِيسْفَنُلُخْدَتَال ِ
يفَو،ًاناَسْنِإَالَتَقاَمِهِبَضَغ لَم.ًارْوَثاَبَقْرَعاَُمهاَضِرِ

ْ
ٌنوُع

يفاَمُهُمِّـسَقُأ.ٍساَقُهَّـنِإَفاَمُهُطَخَسَوٌديِدَشُهَّـنِإَفاَمُهُبَضَغ ِ
يفاَمُهُقِّـرَفُأَوَبوُقْعَي اذهو)٧-٤٩:٥نيوكت(»َليِئاَْرسِإِ
)٢٥صددع(يفو.امهنمنيريثكةدابإيفحيرصصن
سيئر«روجلاوةينثولاموسرلاعبتايذلاولاسنبيرمزدجن
نأبمكحننأكلذنمانلو»نيينوعمشلانمبأتيب
نماوبسُحوقحلانعاولضنوعمشطبسنمنيريثك
لوقمهيلعمتفمهنيباوعاضوممألاباوطلتخاونيينثولا
نمًالجرنأ)٤٦:١٠نيوكت(يفانيأردقو.يوبنلابوقعي
نأيفبيرالو.ةيناعنكةأرمانباناكنوعمشطبس
اوكرتونييناعنكلاباوطلتخاطبسلاكلذلاجرنمنيريثك
مهنماوراصوممألانيباونكسوةيربلايفليئارسإةعامج
هللانإو.شحافلاصقنلاكلذنوعمشطبسددعصقنف

وأرقعلابنيريثكباصأامبروهماثآىلعطبسلاكلذبرض
يفءاجامانههرابتعانسحياممو.روكذلانملسنلاةلق
اَّـمَأَو«نوعمشطبسنملجريفهلوقوهو)٤:٢٧مايأ١(
اوُرُثْكَيَْملْمِهِرِئاَشَعُّلُكَو،َنُوريِثَكَنوُنَبْمُهـَلْنُكَيْمَلَفُهُتَوْخِإ
نأنمعوشيرفسيفركُذاماذهديريو.»اَذوَُهييِنَبَلْثِم
بيرالواذوهيثاريمضرأنمًاءزجنكسنوعمشطبس
.)١٩:٩عوشي(نوعمشطبسةلقةلعكلذنأيف

نايبلاةدايزليوالطبسةلقببوقعيةءوبنىلعديزنو
ددع(دلوالباتاموهيبأوباداننيربكألانوراهينبانإ)١(
٣:٤(.

:١٦ددع(نييواللانمحروقعمنوريثكلتُقهنإ)٢(
اوناكمهنألًاضيأنييبوأرلاصقنلاباصأو.)٢٦:١٠و٣٢
.)خلا١٦:١ددع(ىسومىلع

ةيربلايفشاعملابابسأ:عبارلا
لوصحلاناكمإمدعبرفسلااذهقدصىلعضُرتعادق
وحنلءانيسةريزجهبشوأةيربلايفشاعملابابسأىلع
اذهو.ةنسنيعبرأةدممئاهبلانممهعمامونينويلم
يفضرألاكلتلاوحأةفرعمنمةلوهسبعفدُيضارتعالا
قراخعونبمهبهللاةيانعنعرظنلاعطقباذهجورخلانمز
ريغوىولسلاونملالاسرإنمرفسلاصنوهامكةداعلا
تازجعملانعرظنلاانفرصاذإواذه.تازجعملانمكلذ
مئاهبللناكفإلكلاويعارملاةريثكتناكضرألانألوقن
نييليئارسإللماعطلارزغيفاهومنواهنبلرثكيفٍفاكماعط
ٍفاكماعطلاوءاملاداجيإنمًاحيرصةروكذملاتازجعملانكل
لكتبثأدقو.شاعملابابسأىلعضارتعالكلحل
يعارملاةريثكتناكاهنأضرألاكلتيفاورفاسنيذلا

عضاوممويلااذهىلإلزتملو.ةيعيبطلالالغلاوراجشألاو
نأيفبيرالو.ةرفولاكلتىلعضرألاكلتيفةريثك
ءاملاةريثكلالزانملامهتالحريفنولحياوناكنييليئارسإلا

كلذكتسيليتلالزانملاضعبًانايحأاولزنامبرو.إلكلاو
ىلع.ًاحيرصركُذامكرخصلانمءاملامهلهللاجرخيناكف
نمءاملااولمحينأمهلناكلكلذنعرظنلاانعطقولهنأ
ريدقتىلعف.ءامنمسيلنأملعُيثيحىلإهعضاوم
قدصىلعًارابغىرنالاهريدقتمدعوعقاولاوهوتازجعملا
ةروكذملاتازجعملابنمؤننحنو.يهلإلارفسلاكلذ
اذهريغيفةقيقحاهعوقووتازجعملاناكمإىلعتانيبلاو(
ةلدألاباتكىلإعجريلفكلذىلعفوقولادارأنموعضوملا
.)ةينسلا

روشعلاعئارشيففالتخالا:سماخلا
اهبقلعتيامو

نمأشنامرفسلااذهقدصىلعتاضارتعالاىوقأ
رفسيفيتللهيفيتلاروشعلاعئارشيفرهاظلافالتخالا
لاكشإلاضعبلحدقو.كلذبقلعتياموةينثتلاونييواللا
.كلذىلإرظنلابةريخألاةنمزألايفدوهيلارومأنمفرُعامم
ًاريثكاهعفدعمةثيدحلادوهيلاريسافتنإفرمألاناكفيكو
نيرمألاىلإرظنتمللاكشإلامظعماهلحوتاضارتعالانم
.هيفنحناميفنأشلاتاذرومألانمامهونييتآلا

نوكىلعًاروصقمناكعئارشلاكلتنمءزجيأ)١(
.ةيربلايفنييليئارسإلا

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةسمخاهيفو:ةمدقملا
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ىلإةراشإنمًالصأتعضُويتلاعئارشلايفله)٢(
نإفناعنكضرأيفرييغتلاوأليدعتلانمءيشاهيرتعيهنأ

ملفناعنكضرأيفاهرييغتىلإتاراشإلانمءيشدجُو
اهيفنأكاياصولانوكتف(.ةوقلانمءيشضارتعاللقبي

يفهيلإتراصامنوكيالكلذىلعوءانثتسالانمًائيش
ءاملاكعملمحاًالثمتلقاذإفًايقيقحًارييغتناعنكضرأ
رييغتلانمءيشنكيملفاهسدسالإةقاسملالكرفسلايف
الإةفاسملايفءاملانماذكواذكلمحاتلقولاذكورمألايف
نأىلعاذه.)هثلثوأءاملاكلذفصنلثمهيفلمحافاهثلث
.ىرتسامكضقانتلانمءيشفالخلاكلذيفسيل

نأشيفءانيسلبجيفىسوملهللااهنلعأيتلااياصولاف
ِْرشُعُّلُكَو«ىلاعتهلوقيهونييواللارفسيفتركُذروشعلا
مثَأَوِضْرَألٱِبوُبُحْنِمِضْرَألٱ

َْ
ٌسْدُق.ِّـبَّـرلِلَوُهَفِرَجَّـشلٱِرا

لٱِْرشُعُّلُكاَّـمَأَو...ِّـبَّـرلِل
ْ
لٱَوِرَقَب

ْ
َحتُُربْعَياَمُّلُكَفِمَنَغ

ْ
َت

لٱ
ْ

لٱُنوُكَياَصَع
ْ

.)٣٢و٢٧:٣٠نييوال(»ِّـبَّـرلِلًاسْدُقُِرشاَع
اََهنوُعَفْرَييِتَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبَروُشُعَّـنِإ«ددعلارفسيفليقو
.)١٨:٢٤ددع(»ًابيِصَنَنيِّـيِوَّـالِلاَهُتْيَطْعَأْدَقًةَعيِفَرِّـبَّـرلِل

ًالبقكلذبحّرصيملذإتقولاكلذاهايإمهاطعأهنأرهاظلاو
نييواللااهاطعأيتلاروشعلاهذهنألقيملهنأىلع
.ضرألالالغىلعلمتشتامكمئاهبلارشعىلعلمتشت

نييواللتيطعُأيتلاروشعلانأايمحنرفسيفنيُبيذلاو
:١٠ايمحناذهبلباق١٠:٣٧ايمحن(ضرألاروشعتناك

لكيفمهتويبلهأوةيقابلاراشعألاةعستلانولكأيو)٣٨
ناعنكضرأيفتناكروشعلاهذهنأيفبيرالو.ناكم

نيلحترملانييليئارسإلانأةهادبملسملانمذإةيربلايفال
الونوثرحيالتاقوألايلاوتىلعناكمىلإناكمنم
تنيُبدقو.لاحلاكلتيفمهولالغلانوعمجيونوعرزي
ًايلجرهظوةينثتلارفسيفاهروشعنودؤييتلالالغلاكلت
ةينثت(تيزلاورمخلاوةطنحلايهذإناعنكضرألالغاهنأ

هللارمأو.اهراكبأومئاهبلايفلاقُياذكو)١٨-١١:١٢
يذلاناكملاناكاذإهنأبهسفنةينثتلارفسيفنييليئارسإلا
روشعلاعابتعضوملانعًاديعب)سدقلايأ(برلاهنيعي
هنيعييذلاناكملاىلإةضفلالمحيروشعلامدقموةضفب
ةينثت(بورشملاوةمعطألاراتخمىلعاهقفنيوهراتخيوأبرلا

نأنينسثالثرخآيفيليئارسإلاىلعهنإو.)٢٧-١٤:٢٤
ةيتابنلاةلغلايأةنسلاكلتيفهلخدرشعلكجرخي

ميتيلاوبيرغلاويواللايتأيفةنيدملاباوبأدحأيفاهعضيو
ترظناذإف)٢٩و١٤:٢٨ةينثت(نوعبشيونولكأيوةلمرألاو
داضتوأةضقانمىندأنمسيلنأكلنيبتًاليلقكلذيف
.ةيربلايفسيلامناعنكضرأيفناكامنإراشعألارمأيف

ضرأبةصتخمضورفلاهذهنإلوقينأضرتعمللانهو
ريغاهبتاكنوكيفضرألاكلتلخديملىسوموناعنك

هنأبحّرصىسومفالإوورتالبلاقياذهنكلو.ىسوم
كلذىلعصنوناعنكضرأبقلعتياممًاريثكمهيلعضرف
ضرأوأدعوملاضرأاولخدىتمكلذبنوموقيمهنإهلوقب
.ناعنك

تارابعلاوةيوغللاظافلألاضعب:سداسلا
ددعلارفسبتاكبسيلىسومنأىلعمهضعبضرتعا

)١٢:٦و١١:٢٩ددع(يئارلالدبيبنلاهيفركذبتاكلانأل
يبنلانأباوجلاو.ىسومدعبالإلمعتسُيمليبنلانأل
نأعمكلذريغىلعليلدالوناتيناربعناتملكيئارلاو
اهيفىسومهامسامًايئارنومسياوناكدوهيلانمنيريثك
نإفىنعملالصأيفالإامهنيبقرفالوناتفدارتمناتملك
.ايؤرلاوأةيؤرلانميناثلاوةءوبنلانملوألا

بتاكبسيلىسومنأىلعضارتعالايداولااذهنمو
ًاميِلَحَناَكَفىَسوُمُلُجَّـرلٱاَّـمَأَو«هيفدروهنأنمرفسلااذه
ددع(»ِضْرَألٱِهْجَوَىلَعَنيِذَّـلٱِساَّـنلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأًاّدِج
نيمهلملاضعبنأبضارتعالااذهمهضعبعفدو.)١٢:٣
.ارزعاهدازيذلاناكامبرهنإوىسومدعبةيآلاهذهداز
ىسومنأنمعناملاامفلوقلااذهىلإةرورضنمىرنالو
سلوببتكامكملحلاىلعسانلاثحيلهللايحوباهبتك
ليبسيفداهجلاوريشبتلابلسرلارئاسلضفأهنأيحولاب
:١١سوثنروك٢(لسرلايقئافنعًائيشصقنيملهنإو.برلا
.)٢٣و٥

ةنهاولاتاضارتعالاهذهلثمنمهبّدتعيالاميقبو
وألهجلاهتلعضارتعانممكوعفدُتوريسفتلايفركذُتس
:مهضعبلوقنسحأامومهفلاةلق

ميقسلامهفلانمهتفآوًاحيحصًالوقبئاعنممكو

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

يفىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«١ يفَءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ ِةَمْيَخِ
يف،ِعاَمِتْجالٱ يفِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱِلَّـوَأِ ِخلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ

ُ
ْمِهِجوُر

.»َْرصِمِضْرَأْنِم
٢٥:٢٢جورخ١٢و١٠:١١صو١٩:١جورخ

عمتجيناكاهيفهللانألكلذبتيمُسِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
تميقُأدقتناكو.)٢٥:٢٢جورخو١٧:٤ص(ىسومب
.)٤٠:١٧جورخ(جورخلادعبةنسوحنوأدحاورهشذنم

ِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعِبَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجَّـلُكاوُصْحَأ«٢
.»ِهِسْأَرِبٍرَكَذَّـلُك،ِءاَمْسَألٱِدَدَعِب،ْمِهِئاَبآ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ليئومص٢و٦٤و٦٣و٢٦:٢صو٣٨:٢٦و٣٠:١٢جورخ
٢١:٢مايأ١و٢٤:٢

وأنوندألابألاونبيهوةريشععمجْمِهِرِئاَشَعِب
.ةليبقلا

ركُذيذلاددعلاىلإةراشإاذهيفلعلِءاَمْسَألٱِدَدَعِب
.)٣٠:١٢جورخ(حيجرتلالكحّجرملاوهوجورخلارفسيف

.)٢٦ص(يفروكذملاءاصحإلاريغاذهو
.هدرفمبدرفلكيأِهِسْأَرِبٍرَكَذَّـلُك

لِلٍجِراَخَّـلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِم«٣
ْ

يفِبْرَح ِ
َحت.َليِئاَْرسِإ

ْ
.»ْمِهِداَنْجَأَبَسَحُنوُراَهَوَتْنَأْمُهُبُس

٣٨:٢٦و٣٠:١٢جورخ(ًادِعاَصَفًةَنَسَنيِْرشِعِنْبٱِنِم
.)٥لصفةمدقملارظناو

.هتدحىلعدنجلكلاجرّدعتيأْمِهِداَنْجَأَبَسَح

ِتْيَبِلٌسْأَرَوُه،ٍطْبِسِّـلُكِلٌلُجَراَمُكَعَمُنوُكَيَو«٤
.»ِهِئاَبآ

.طبسلكنملجروأٍطْبِسِّـلُكِلٌلُجَر
يفنكلوءاسؤرةدعطبسلكيفناكٌسْأَرَوُهٌلُجَر

سأرلااذهناكوطبسلكلدحاوسأرريتخاءاصحإلا
.نئارقلانمرهظيامىلعطبسلاسوؤررهشأ

.اَمُكَعَمَنوُفِقَيَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱُءاَمْسَأِهِذٰهَو٥«١٥-٥
ُنْبُليِئيِموُلَشَنوُعْمَشِل٦.َروُئْيَدَشُنْبُروُصيِلَأَْنيَبوُأَرِل

َرَكاَّـسَيِل٨.َباَداَنيِّـمَعُنْبُنوُشْحَناَذوُهَيِل٧.ياَّـدَشيِروُص
ْيَنْبال١٠.َنوُليِحُنْبُبآيِلَأَنوُلوُبَزِل٩.َرَغوُصُنْبُليِئاَنَثَن
ِملَو،َدوُهيِّـمَعُنْبُعَمَشيِلَأَمِياَرْفَأل:َفُسوُي

َ
ُنْبُليِئيِلَْمجىَّـسَن

ُرَزَعيِخَأَناَدِل١٢.ِينوُعْدِجُنْبُنَديِبَأَنيِماَيْنِبِل١١.َروُصْهَدَف
ِجل١٤.َنَرْكُعُنْبُليِئيِعْجَفَريِشَأل١٣.ياَّـدَشيِّـمَعُنْب

َ
ٍدا

.»َنَنيِعُنْبَُعريِخَأِيلاَتْفَنِل١٥.َليِئوُعَدُنْبُفاَساَيِلَأ
٢:١٤ص٥:٣٤لامعأ

.اذكهونيبوأرطبسليأَْنيَبوُأَرِل

جلٱُريِهاَشَمْمُهِءَالُؤٰه١٦«١٦،١٧
ْ

ِطاَبْسَأُءاَسَؤُر،ِةَعاََم
ُنوُراَهَوىَسوُمَذَخَأَف١٧.َليِئاَْرسِإِفوُلُأُسوُؤُر.ْمِهِئاَبآ

.»ْمِهِئاَمْسَأِباوُنَّـيَعَتَنيِذَّـلٱَلاَجِّـرلٱِءَالُؤٰه
٢٥و١٨:٢١جورخ٢٧:١٦مايأ١و٧:٢ص

نولثمملانوروهشملاةعامجلالاجريأِةَعاَمَْجلٱُريِهاَشَم
.مهحلاصمبنومئاقلاومهطابسأ

راشأنيذلاءاسؤرلاىلعأءالؤهَليِئاَْرسِإِفوُلُأُسوُؤُر
ًاضيأرظناو٢٥و١٨:٢١جورخ(مهنييعتبىسومىلعنورثي
.)١:٤ددع

جلٱَّـلُكاَعََمجَو«١٨
ْ

يفِةَعاََم اوُبَسَتْنٱَف،ِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱِلَّـوَأِ
َنِيْرشِعِنْبٱِنِم،ِءاَمْسَألٱِدَدَعِبْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَىلِإ
.»ْمِهِسوُؤُرِبًادِعاَصَفًةَنَس

.مهطابسأ)١(ةثالثىلإاوبستناْمِهِرِئاَشَعَىلِإاوُبَسَتْنٱَف
امىلعةليبقلاتناكومهلئابقوأنوندألامهئابآءانبأ)٢(و
تويب)٣(و.فالآةثالثوحن)٣:٢٢ص(نمنظي
وأطبسلاّنيعاممناكميسقتلااذهنأيفبيرالو.مهئابآ
.حيسملااهنمءاجيتلاةليبقلا

ءامسألابمهرئاشعىلإمهتبسنتزّيُميأِءاَمْسَألٱِدَدَعِب
.)٢عريسفترظنا(ةدودعملا

يفْمُهَّـدَعَف.ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك«١٩ .»َءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ

يفْمُهَّـدَعَف انهءاصحإلانأىلعلدياذهَءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ
لككلذحّجريوأ)٣٨:٢٦جورخ(يفروكذملاءاصحإلاوه
.حيجرتلا

ْمُهُديِلاَوَت،َليِئاَْرسِإِرْكِبَْنيَبوُأَروُنَبَناَكَف٢٠«٢٦-٢٠
،ْمِهِسوُؤُرِبِءاَمْسَألٱِدَدَعِب،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَح
لِلٍجِراَخُّلُكًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمٍرَكَذُّلُك

ْ
،ِبْرَح

ملٱَناَك٢١
لَأَنيِعَبْرَأَوًةَّـتِسَْنيَبوُأَرِطْبِسِلْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
ًاف

ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهُديِلاَوَتَنوُعْمَشوُنَب٢٢.ٍةَئِمَسَْمخَو
ملٱِ،مِهِئاَبآِتوُيُبَو

ُّلُك،ْمِهِسوُؤُرِبِءاَمْسَألٱِدَدَعِبْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمٍرَكَذ

ْ
٢٣،ِبْرَح

ملٱ
لَأَنوُسَْمخَوٌةَعْسِتَنوُعْمَشِطْبِسِلْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
ُثَالَثَوًاف

،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهُديِلاَوَتَداَجوُنَب٢٤.ٍةَئِم
ٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِب
لِل

ْ
ملٱ٢٥،ِبْرَح

لَأَنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخَداَجِطْبِسِلْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
ْ

ًاف
َبَسَحْمُهُديِلاَوَتاَذوَُهيوُنَب٢٦.َنوُسَْمخَوٍةَئِمُّتِسَو
ًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِب،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَف
ْ

.»ِبْرَح
٢٩:٣٥نيوكت٣٠:١١نيوكت٢٩:٣٢نيوكت

لسنلكدوصقملاومهلاسنأوأمهديلاوميأْمُهُديِلاَوَت
.)ريسفتلاو٦:٩و٥:١نيوكت(طبسلا

ملٱ٢٧«٤٥-٢٧
ٌةَعَبْرَأاَذوَُهيِطْبِسِلْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

لَأَنوُعْبَسَو
ْ

َبَسَحْمُهُديِلاَوَتَرَكاَّـسَيوُنَب٢٨.ٍةَئِمُّتِسَوًاف
ًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِب،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَع
لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَف

ْ
ملٱ٢٩،ِبْرَح

ِطْبِسِلْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
لَأَنوُسَْمخَوٌةَعَبْرَأَرَكاَّـسَي

ْ
َنوُلوُبَزوُنَب٣٠.ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف

ِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِبْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهُديِلاَوَت
لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱ

ْ
ملٱ٣١ِبْرَح

َنوُدوُدْعَْ
لَأَنوُسَْمخَوٌةَعْبَسَنوُلوُبَزِطْبِسِلْمُهْنِم

ْ
وُنَب٣٢.ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف

،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهُديِلاَوَت،َمِياَرْفَأوُنَب:َفُسوُي
ٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِب
لِل

ْ
ملٱ٣٣،ِبْرَح

لَأَنوُعَبْرَأَمِياَرْفَأِطْبِسِلْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
ْ

ًاف
ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهُديِلاَوَت،ىَّـسَنَموُنَب٣٤.ٍةَئِمُسَْمخَو
،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِب،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَو
لِلٍجِراَخُّلُك

ْ
ملٱ٣٥،ِبْرَح

ِناَنْثٱىَّـسَنَمِطْبِسِلْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
لَأَنوُثَالَثَو

ْ
َبَسَحْمُهُديِلاَوَتَنيِماَيْنِبوُنَب٣٦.ِناَتَئِمَوًاف

ًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِب،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَع
لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَف

ْ
ملٱ٣٧،ِبْرَح

ِطْبِسِلْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
لَأَنوُثَالَثَوٌةَسَْمخَنيِماَيْنِب

ْ
ْمُهُديِلاَوَتَناَدوُنَب٣٨.ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف

ِنْبٱِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِب،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَح
لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِع

ْ
ملٱ٣٩،ِبْرَح

َنوُدوُدْعَْ
لَأَنوُّتِسَوِناَنْثٱَناَدِطْبِسِلْمُهْنِم

ْ
َريِشَأوُنَب٤٠.ٍةَئِمُعْبَسَوًاف

ِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِب،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهُديِلاَوَت
لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱ

ْ
ملٱ٤١،ِبْرَح

َنوُدوُدْعَْ
لَأَنوُعَبْرَأوٌدِحاَوَريِشَأِطْبِسِلْمُهْنِم

ْ
وُنَب٤٢.ٍةَئِمُسَْمخَوًاف

ِدَدَعِب،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهُديِلاَوَتِيلاَتْفَن
لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمِءاَمْسَألٱ

ْ
،ِبْرَح

ملٱ٤٣
لَأَنوُسَْمخَوٌةَثَالَثِيلاَتْفَنِطْبِسِلْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
ُعَبْرَأَوًاف

ملٱُمُهِءَالُؤٰه٤٤.ٍةَئِم
ُنوُراَهَوىَسوُمْمُهَّـدَعَنيِذَّـلٱَنوُدوُدْعَْ

.ِهِئاَبآِتْيَبِلٌدِحاَوٌلُجَر،ًالُجَرََرشَعاَنْثٱ،َليِئاَْرسِإُءاَسَؤُرَو
ملٱُعيَِمجَناَكَف٤٥

ِتوُيُبَبَسَحَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمَنيِدوُدْعَْ
لِلٍجِراَخُّلُك،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمْمِهِئاَبآ

ْ
يفِبْرَح ِ

.»َليِئاَْرسِإ
:٤١نيوكت٣٠:٢٤نيوكت٣٠:٢٠نيوكت٣٠:١٨نيوكت

نيوكت٣٠:٦نيوكت٣٥:١٨نيوكت٤١:٥١نيوكت٥٢
٢٦:٦٤ص٣٠:٨نيوكت٣٠:١٣

يفاذوهيطبسةدايزٍةَئِمُّتِسَوًافْلَأَنوُعْبَسَوٌةَعَبْرَأ
نيوكترظنا(بوقعيةكربىلإرظنلابرابتعالاقحتسيددعلا

٤٩:٣٣نيوكت(ىسنمىلعميارفأةدايزكلذكو.)٤٩:٨
.)٢٠و٤٨:١٩نيوكتًاضيأرظنا٣٥و

لَأِةَئِمَّـتِس«٤٦
ْ

.»َنيِسَْمخَوٍةَئِمَسَْمخَوٍفَالآَةَثَالَثَوٍف
٢٦:٥١و٢:٣٢صو٣٨:٢٦و١٢:٣٧جورخ

الَنيِسَْمخَوٍةَئِمَسَْمخَوٍفَالآَةَثَالَثَوٍفْلَأِةَئِمَّـتِس
بيرقتلاةيغبداحألاىلإتفتليملبتاكلانأيفبير
نيمدقألاةبتكلاوباتكلاحلطصمنماذهو.ظفحلاةلوهسو
تس«عضوملااذهريغيفددعلااذهءاجكلذلونيثدحملاو
.)١٢:٣٧جورخو١١:٢١ص(»فلأةئم

اوُّدَعُيْمَلَفْمِهِئاَبآِطْبِسَبَسَحَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأَو«٤٧
.»ْمُهَنْيَب

٢١:٦و٦مايأ١و٢٦:٥٧و٤و٣صو٢:٣٣ص

.)٢:٣٣ص(خلاَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأَو

يِوَالُطْبِساَّـمَأ٤٩:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقْذِإ٤٨«٤٨،٤٩
َحتَالَف

ْ
.»َليِئاَْرسِإيِنَبَْنيَبُهَّـدُعَتَالَوُهْبُس

٢٦:٦٢و٢:٣٣ص

.)١٥و١٤و٦و٥و٣:١ص(خلاىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقْذِإ
انهةلعلانابأفميدقلاءاصحإلايفاوركذُيملنييواللانإ

يفكشالواودعينأنعهيهنوأمهئانثتسابهللارمأيهو
.ءاصحإللًاقباسناكيهنلااذهنأ

ِعيَِمجَىلَعَوِةَداَهَّـشلٱِنَكْسَمَىلَعَنيِّـيِوَّـاللٱِلِّـكَوْلَب«٥٠
ملٱَنوُلِمَْحيْمُه.ُهَلاَمِّـلُكَىلَعَوِهِتَعِتْمَأ

،ِهِتَعِتْمَأَّـلُكَوَنَكْسَْ
ملٱَلْوَحَو،ُهَنوُمِدَْخيْمُهَو

.»َنوُلِزْنَيِنَكْسَْ
٣٣و٢٧و٢٦و٢٥و٤:١٥و٨و٣:٧صو٣٨:٢١جورخ

٣٨و٣٥و٢٩و٣:٢٣ص

يتلارشعلاهللااياصوانهةداهشلابدارُيِةَداَهَّـشلٱِنَكْسَم
جورخ(ةداهشلايحولبايمُساذلونيحوللاىلعىلاعتاهبتك

٢٥:١٦جورخ(ةداهشلابًاضيأايمُسو.)٣٤:٢٩و٣١:١٨
ةداهشلاتوباتبهيفاعضويذلاتوباتلايمُساذلو.)٢١و
نكسملاءاطغيهوةميخلاو.)١٦:٣٣و٢٥:٢٢جورخ(
.)٩:١٥ص(ةداهشلاةميخبيبشخلاءانبلاوأرهاظلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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باجحبسادقألاسدقوسدقلانيبلصافلاباجحلاو
.)٢٤:٣نييوال(ةداهشلا

ةلزنمبعامتجالاةميختناكَنوُلِزْنَيِنَكْسَْملٱَلْوَح
اهلوحيكلملاسرحلاةلزنمبنويواللاناكويكلمحرص
.سيندتلكنماهنوقي

ملٱِلاَِحتْرٱَدْنِعَف«٥١
ِلوُزُنَدْنِعَوَنوُّيِوَّـاللٱُهُلِّـزَنُيِنَكْسَْ

ملٱ
.»ُلَتْقُيُِبَرتْقَييِذَّـلٱُّيِبَنْجَألٱَو.َنوُّيِوَّـاللٱُهُميِقُيِنَكْسَْ

١٨:٢٢و٣٨و٣:١٠ص٢١و١٠:١٧ص

نمانهيبنجألابداريُلَتْقُيُِبَرتْقَييِذَّـلٱُّيِبَنْجَألٱ
.)١٢و٢٢:١٠نييوال(يوالطبسنمسيل

يفٌّلُكَليِئاَْرسِإوُنَبُلِزْنَيَو«٥٢ ِهِتَياَرَدْنِعٌّلُكَوِهِتَّـلََحمِ
.»ْمِهِداَنْجَأِب

٣٤و٢:٢ص

هنأ)٢٥و١٨و١٠و٢:٣ص(نمرهظيِهِتَياَرَدْنِعٌّلُك
ميارفأونيبوأرواذوهيتاياريهوتايارعبرأكلانهناك
تاهجلانمةميخلابنوطيحيطابسأةثالثةيارلكدنعنادو
.مهمايخنوبرضينيحعبرألا

ِنَكْسَمَلْوَحَنوُلِزْنَيَفَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأَو٥٣«٥٣،٥٤
َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجَىلَعٌطَخَسَنوُكَيَالْيَكِلِةَداَهَّـشلٱ
وُنَبَلَعَفَف٥٤.ِةَداَهَّـشلٱِنَكْسَمَرِئاَعَشَنوُّيِوَّـاللٱُظَفْحَيَف
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحَليِئاَْرسِإ

١٨:٥و١٦:٤٦و٨:١٩صو١٠:٦نييوال٥٠ع
١٨:٣و٢٦ىلإ٨:٢٤و٨و٣:٧ص٦:١٩ليئومص١و
١١و١٣:١٠مايأ٢و٢٣:٣٢مايأ١و٤٧و٣١:٣٠و٥و٤و

داريَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجَىلَعٌطَخَسَنوُكَيَالْيَكِل
هنأليلدبةبرضلاوأباقعلاوهوهانعممزالانهطخسلاب
ص(ماريبأوناثادوحروقةيطخىلعةبرضلارثأىلعليق

»َليِئاَْرسِإيِنَبَىلَعٌطَخَسًاضْيَأَنوُكَيَالْيَكِل«)٣٥-١٦:١
»فصق«طخسلابةمجرتملاةيناربعلاةظفللاو.)١٨:٥ص(
.)٨:١٩ص(»ףבנ«»فجن«ةطفلاهلثمو»ףצק«

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َليِئاَْرسِإوُنَبُلِزْنَي٢:َنوُراَهَوىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَةَلاَبُق.ْمِهِئاَبآِتوُيُبِلٍمَالْعَأِبِهِتَياَرَدْنِعٌّلُك

.»َنوُلِزْنَياَهـَلْوَح
٣:٤عوشي١:٥٢ص

ءابآلاتويبنمتيبلكلناكهنأحّجرملاِهِتَياَرَدْنِع
.ةريغصةيار

نييواللانألاهنمدعُبلاىلعوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَةَلاَبُق
ةميخبرقأنيبةفاسملانأنُظو.ًافنآركُذامكامهلوح

ىلعوتبسرفسوأةيناربععارذيفلأوحنعامتجالاةميخو
حّجُروةعبرملايمأةثالثوحنةلحملاةحاسمنأبسُحكلذ
.ةرئادلثماهلكشنأ

ِةَّـلََحمُةَياَرِقوُُّرشلٱَوْحَنِقَّْـرشلٱَىلِإَنوُلِزاَّـنلٱَف٣«٨-٣
ُنْبُنوُشْحَناَذوَُهييِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.ْمِهِداَنْجَأَبَسَحاَذوَُهي
ملٱُهُدْنُجَو٤.َباَداَنيِّـمَع

لَأَنوُعْبَسَوٌةَعَبْرَأْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
ْ

ًاف
يِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.َرَكاَّـسَيُطْبِسُهَعَمَنوُلِزاَّـنلٱَو٥.ٍةَئِمُّتِسَو
ملٱُهُدْنُجَو٦.َرَغوُصُنْبُليِئاَنَثَنَرَكاَّـسَي

ٌةَعَبْرَأُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
لَأَنوُسَْمخَو

ْ
يِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.َنوُلوُبَزُطْبِسَو٧.ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف

ملٱُهُدْنُجَو٨.َنوُليِحُنْبُبآيِلَأَنوُلوُبَز
ٌةَعْبَسُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

لَأَنوُسَْمخَو
ْ

.»ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف
اقولو١:٤ىّتمو٢:١٠مايأ١و٤:٢٠ثوعارو١٠:١٤ص
٣٣و٣:٣٢

ةهجلاهذهيفناكوعامتجالاةميخقرشيأِقَّْـرشلٱَىلِإ
.نولوبزوركاسيواذوهيطابسأةثالث

ملٱُعيَِمج٩«١٣-٩
ِملَنيِدوُدْعَْ

َ
لَأُةَئِماَذوَُهيِةَّـلَح

ْ
ٌةَّـتِسَوٍف

مثَو
ََ

لَأَنوُنا
ْ

ِةَّـلََحمُةَياَر١٠.ًالَّـوَأَنوُلَِحتْرَي.ْمِهِداَنْجَأِبٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف
َْنيَبوُأَريِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.ْمِهِداَنْجَأَبَسَحِنَمْيَّـتلٱَىلِإَْنيَبوُأَر
ملٱُهُدْنُجَو١١َروُئْيَدَشُنْبُروُصيِلَأ

َنوُعَبْرَأَوٌةَّـتِسُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
لَأ

ْ
ُسيِئَّـرلٱَو.َنوُعْمَشُطْبِسُهَعَمَنوُلِزاَّـنلٱَو١٢.ٍةَئِمُسَْمخَوًاف
ُهُدْنُجَو١٣.ياَّـدَشيِروُصُنْبُليِئيِموُلَشَنوُعْمَشيِنَبِل
ملٱ
لَأَنوُسَْمخَوٌةَعْسِتْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
.»ٍةَئِمُثَالَثَوًاف

١٠:١٤ص

لوقهيلإريشيامضعباذهنأحّجرملاًالَّـوَأَنوُلَِحتْرَي
-٤٩:٨نيوكترظنا(طابسألاهتكرابمموياذوهييفبوقعي

١٠(.
ةثالثةهجلاهذهيفناكوبونجلايأ)١٠ع(ِنَمْيَّـتلٱَىلِإ

.داجونوعمشونيبوأرطابسأ

ُفاَساَيِلَأٍداَجيِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.َداَجُطْبِسَو١٤«١٤،١٥
ملٱُهُدْنُجَو١٥.َليِئوُعَرُنْب

لَأَنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
ْ

ًاف

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

١٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.»َنوُسَْمخَوٍةَئِمُّتِسَو
١٠:٢٠و٤٧و٧:٤٢و١:١٤ص

)١٠:٢٠و٧:٤٢و١:١٤صرظنا(ليئوعدوأَليِئوُعَر
.دحاوىمسملنامساامهف

ملٱُعيَِمج«١٦
ِملَنيِدوُدْعَْ

َ
لَأُةَئِمَْنيَبوُأَرِةَّـلَح

ْ
ٌدِحاَوَوٍف

لَأَنوُسَْمخَو
ْ

َنوُلَِحتْرَيَو،ْمِهِداَنْجَأِبَنوُسَْمخَوٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف
.»ًةَيِناَث

١٠:١٨ص

هبةصاخةياربزيميناكدنجلكنأحّجرملاْمِهِداَنْجَأِب
.ةصاخلاةيارلاهذهوطبسلاانهدنجلابدوصقملاو

يفَنيِّـيِوَّـاللٱُةَّـلََحم.ِعاَمِتْجالٱُةَمْيَخُلَِحتْرَتَّـمُث«١٧ ِطَسَوِ
ملٱ
يفٌّلُك.َنوُلَِحتْرَيَكِلٰذَكَنوُلِزْنَياَمَك.ِتَّـالَحَْ ِهِعِضْوَمِ
هتاَياَرِب .»ِْمِ

٢١و١٠:١٧ص

طسولايفعامتجالاةميختناكِتَّـالَحَْملٱِطَسَو
يفتناكاذكومهلولحيفعبرألااهتاهجىلعتالحملاو
اهءارونادوميارفأواهمادقنيبوأرواذوهيناكفمهلاحترا
يفُهللاٱ«منرملالوقاذهىلعوًادبأطسولايفناكف اَهِطَسَوِ
.)٤٦:٥رومزم(هتسينكطسويفهنأىنعملاو»َعَزْعَزَتَتْنَلَف
بوقعيىلإمهتبسنرابتعابنيبناجلاىلعطابسألارئاسناكو
ةلالسضعباهبونجوةئيلدالوأدالوأاهقرشناكفتادلاولاو
لوحناكفيوالطبسامأو(اهتيراجةفلزنباوةئيلءانبأ
ةلالسوءانبألاكلتنمدحاوةلالساهبرغو.)ةميخلا
.ةفلزلنباوةهلبينباةلالساهلامشو.ليحاريديفح

ىلإبرقأناكداليملايفةبسنبرقأناكيذلانإةصالخلاو
طبُريّوقتةعيبطلاطبُرنأبيترتلااذهنممّلعتنو.ةميخلا
ىلعًاريخأفلتخااذهطابسألابيترتو.ةيحيسملاةكرشلا
نكل)٣٤-٤٨:٣٠جورخ(لايقزحمالكنمرهظيام
رفسيفطابسألاتركُذو.ةظوفحمتيقبةيداليملاةبسنلا
اممو.)٨-٧:٥ايؤر(ةيداليملاةبسنلانعرظنلاعطقبايؤرلا
ةفلتخملاطابسألاةبصنأتنيُعاملهنأةظحالملاقحتسي
ركاسيناكفةيربلايفمهلتناكيتلاتاماقملاتظفُح

ناعنكضرأيفنيرواجتمةميخلاقرشاناكناذللانولوبزو
يفنيرواجتمةميخلابونجاناكناذللاداجونيبوأرناكو

ىسنمونيماينبةثالثلاطابسألارمأناكاذكوندرألايقرش
نيذللايلاتفنوريشأوةميخلابرغيفاوناكنيذلاميارفأو
.اهلامشاناك

َىلِإْمِهِداَنْجَأَبَسَحَمِياَرْفَأِةَّـلََحمُةَياَر١٨«٣١-١٨
لٱ

ْ
١٩.َدوُهيِّـمَعُنْبُعَمَشيِلَأَمِياَرْفَأيِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.ِبْرَغ

ملٱُهُدْنُجَو
لَأَنوُعَبْرَأْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
ُهَعَمَو٢٠.ٍةَئِمُسَْمخَوًاف

.َروُصْهَدَفُنْبُليِئيِلَْمجىَّـسَنَميِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.ىَّـسَنَمُطْبِس
ملٱُهُدْنُجَو٢١

لَأَنوُثَالَثَوِناَنْثٱُمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
ْ

٢٢.ِناَتَئِمَوًاف
.ِينوُعْدِجُنْبُنَديِبَأَنيِماَيْنِبيِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.َنيِماَيْنِبُطْبِسَو

ملٱُهُدْنُجَو٢٣
لَأَنوُثَالَثَوٌةَسَْمخْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
.ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف

ملٱُعيَِمج٢٤
ِملَنيِدوُدْعَْ

َ
لَأُةَئِمَمِياَرْفَأِةَّـلَح

ْ
مثَوٍف

ََ
ٌةَئِمَوٍفَالآُةَيِنا

ِلاَمِّـشلٱَىلِإَناَدِةَّـلََحمُةَياَر٢٥.ًةَثِلاَثَنوُلَِحتْرَيَو.ْمِهِداَنْجَأِب
ُنـْبُرَزـَعــيِخَأَناَديــِنـَبِلُســيِئَّـرـلٱَو.ْمـِهِدـاـَنْجَأَبـَسـَح
ملٱُهُدْنُجَو٢٦.ياَّـدَشيِّـمَع

لَأَنوُّتِسَوِناَنْثٱُمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
ْ

ًاف
يِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.َريِشَأُطْبِسُهَعَمَنوُلِزاَّـنلٱَو٢٧.ٍةَئِمُعْبَسَو
ملٱُهُدْنُجَو٢٨.َنَرْكُعُنْبُليِئيِعْجَفَريِشَأ

ٌدِحاَوْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
لَأَنوُعَبْرَأَو

ْ
يِنَبِلُسيِئَّـرلٱَو.ِيلاَتْفَنُطْبِسَو٢٩.ٍةَئِمُسَْمخَوًاف

ملٱُهُدْنُجَو٣٠.َنَنيِعُنْبَُعريِخَأِيلاَتْفَن
ٌةَثَالَثْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

لَأَنوُسَْمخَو
ْ

ملٱُعيَِمج٣١.ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف
ِملَنيِدوُدْعَْ

َ
ُةَئِمَناَدِةَّـلَح

لَأ
ْ

لَأَنوُسَْمخَوٌةَعْبَسَوٍف
ْ

ًاريِخَأَنوُلَِحتْرَي.ٍةَئِمُّتِسَوًاف
هتاَياَرِب .»ِْمِ

١٠:٢٥ص١٠:٢٢ص

.ريسفتىلإجاتحيالحضاوتايآلاهذهيفمالكلا

ملٱُمُهِءَالُؤٰه«٣٢
َبَسَحَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمَنوُدوُدْعَْ

ملٱُعيَِمج.ْمِهِئاَبآِتوُيُب
ملٱَنِمَنيِدوُدْعَْ

ُّتِسْمِهِداَنْجَأِبِتَّـالَحَْ

لَأِةَئِم
ْ

.»َنوُسَْمخَوٍةَئِمُسَْمخَوٍفَالآُةَثَالَثَوٍف
١١:٢١و١:٤٦صو٣٨:٢٦جورخ

رظنلابًاريبكنييليئارسإلاددعناكَنوُدوُدْعَْملٱُمُهِءَالُؤٰه
ةمذرشلانإف.اهيفاوناكيتلالاوحألاوتقولارصقىلإ
ناكىتحةبيجعةرثكترثكرصمىلإتبهذيتلاةليلقلا
ادعام٦٠٠٠٠٠مهنمحالسلالمحىلعنوردقينيذلا
ْعِطَتْسَيَْملٌريِثَكٌعَْمج«يحورلاليئارسإنكلويوالطبس
.)٧:٩ايؤر(»ُهَّـدُعَيْنَأٌدَحَأ

بيترتروصتىلعدهاشملانيعييتآلالكشلاو
.ةيربلايفعامتجالاةميخلوحنييليئارسإلا

ألَا
َ
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َرَمَأاَمَكَليِئاَْرسِإيِنَبَْنيَباوُّدَعُيْمَلَفَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأَو«٣٣
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱ

١:٤٧ص

.)١:٤٧ص(خلاَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأَو

ُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَف«٣٤
هتاَياَرِباوُلَزَناَذَكٰه.ىَسوُم َبَسَحٌّلُك.اوُلََحتْرٱاَذَكٰهَوِْمِ
.»ِهِئاَبآِتْيَبَعَمِهِرِئاَشَع

٦و٥و٢٤:٢ص

امبىسوملبرلارمأباوماقيأخلاَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَف
.لاحترالاولحلايفبيترتلانمركذ

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفىَسوُمُّبَّـرلٱَمَّـلَكَمْوَيىَسوُمَوَنوُراَهُديِلاَوَتِهِذٰهَو«١ ِ
.»َءاَنيِسِلَبَج

ًالوأنوراهمساعضُو»ىَسوُمَوَنوُراَهُديِلاَوَتِهِذٰه«
يتلاةمدخلانوكيناثلاو.ربكألاخألاهنوكلوألانيرمأل
نإوهدعبهينبونوراهيفترصحناىسومىلإاهبيحوأ
ءانبأركذىرتاذهلو)٢٣:١٤مايأ١(نييواللاةلمجنماوناك
انهديلاوتىنعمو.ىسومءانبأنودةمدخلاكلتيفنوراه
٦:٩نيوكت(نيوكتلارفسيفتءاجامكديلاوملاخيرات

.)٢٥:١٩و

لٱُباَداَن:َنوُراَهيِنَبُءاَمْسَأِهِذٰهَو«٢
ْ
،وُهيِبَأَو،ُرْكِب

.»ُراَماَثيِإَو،ُراَزاَعِلَأَو
٦:٢٣جورخ

ىسومءابنأركذيملومهركذَنوُراَهيِنَبُءاَمْسَأِهِذٰه
.)١عريسفترظنا(كئلوأنودتونهكلارصحنامهبنأل

لٱَنوُراَهيِنَبُءاَمْسَأِهِذٰه«٣
ْ

ملٱِةَنَهَك
َنيِذَّـلٱَنيِحوُسْمَْ

ألَم
َ

لِلْمَُهيِدْيَأ
ْ

.»ِةَناَهَك
٨نييوالو٢٨:٤١جورخ

ألَا
َ
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.ةحسملاببرلاةمدخلنيفوقوملايأَنيِحوُسْمَْملٱ
رظنا(جورخلارفسيفليصفتلابةحسملاموسرتركُذو
رفسيفواهبىسومبرلارمأذإ)٣٧-٢٨:١جورخ
.)١٣-٨:١نييوال(لعفلابرمألامتُاثيحنييواللا

.نوراهسّدقامكنوراهينبىسومسّدقو

ًاراَناَبَّـرَقاَمَدْنِعِّـبَّـرلٱَماَمَأوُهيِبَأَوُباَداَنَتاَمْنِكٰلَو«٤
يفِّـبَّـرلٱَماَمَأًةَبيِرَغ َهلْنُكَيَْملَو،َءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ

ُ
اَّـمَأَو.َنوُنَباَم

.»اَمِهيِبَأَنوُراَهَماَمَأاَنَهَكَفُراَماَثيِإَوُراَزاَعِلَأ
٢٤:٢مايأ١و٢٦:٦١صو١٠:١نيوال

رفسيفأبنلااذهءاجِّـبَّـرلٱَماَمَأوُهيِبَأَوُباَداَنَتاَم
ًاراناّمدقاملبرلامامأاتام)٢و١٠:١نييوال(نييواللا
.همامأةبيرغ
َهلْنُكَيَْملَو

ُ
دازوًاميظعًاباقعدلوالبتوملاناكَنوُنَباَم

ءانبأوأامهدحأءانبأناكهنألانهةمظعباقعلااذه
ءانبأرمأناكامكمظعألاربحلاماقمنولوتينممًاعمنينثالا
.راماثيإورازاعلأ

يِوَالَطْبِسْمِّـدَق٦:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٥«٧-٥
لٱَنوُراَهَماَّـدُقْمُهْفِقْوَأَو

ْ
لَوِنِهاَك

ْ
َنوُظَفْحَيَف٧.ُهوُمِدْخَي

جلٱِّـلُكَرِئاَعَشَوُهَرِئاَعَش
ْ

َنوُمِدَْخيَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَماَّـدُقِةَعاََم
ملٱَةَمْدِخ

.»ِنَكْسَْ
٢٦و٢٤و١٥و٨:١١و١:٥ص١٨:٢و٨:٦ص

يتلاتاداشرإلايهوهتاداشرإيأُهَرِئاَعَشَنوُظَفْحَيَف
نأحّجرملاومهضعبلاقامىلعنوراهنعنويواللااهذخأ
ليلدبليئارسإينبرئاسونوراهىلععضُواماهبدوصقملا
هللاةدابعرومأيهوةعامجلالكرئاعشورثألاىلعهلوق
.ةيروهمجلا

يِنَبِةَساَرِحَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِةَعِتْمَأَّـلُكَنوُسُرْحَيَف«٨
ملٱَةَمْدِخَنوُمِدَْخيَوَليِئاَْرسِإ

.»ِنَكْسَْ

ةيآلايفركُذامضعبلنايباذهخلاَنوُسُرْحَيَف
.ةقباسلا

ًةَبِهُهَلَنوُبوُهْوَمْمَُّـهنِإ.ِهيِنَبِلَوَنوُراَهـِلَنيِّـيِوَّـاللٱيِطْعُتَف«٩
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِدْنِعْنِم

١٨:٦و٨:١٩ص

ىنعملاوبرلاىلإدوعيهنأيفريمضلاُهَلَنوُبوُهْوَمْمَُّـهنِإ
.)١٦-٨:١٤صرظنا(راكبألالدببرللنييواللانأ

ىلاعتهلوقدحىلعنوراهىلإريمضلاعجرينأحصيو
َليِئاَْرسِإيِنَبِْنيَبْنِمِهيِنَبَوَنوُراَهـِلًةَبِهَنيِّـيِوَّـاللٱُتْبَهَوَ«
طبسراغو.)٨:١٩ص(»َليِئاَْرسِإيِنَبَةَمْدِخاوُمِدْخَيِل

كلذلوليئارسإينبنملجعلامهريغدبعمويبرلليوال
)٢٩-٣٢:٢٦جورخ(لكيهلاةمدخبمهريغنمىلوأاوناك
ألْمٱ«مهللاقوبرللاومقتنينأىسومذئمويمهرمأو

ُ
او

لٱُمُكَيِدْيَأ
ْ

.)٣٢:٢٩جورخ(»ِّـبَّـرلِلَمْوَي

ُّيِبَنْجَألٱَو.ْمَُهتوُنَهَكَنوُسُرْحَيَفِهيِنَبَوَنوُراَهُلِّـكَوُتَو«١٠
.»ُلَتْقُيُِبَرتْقَييِذَّـلٱ

١٦:٤٠و١:٥١صو٣٨ع١٨:٧ص

يهلكوتبةمجرتملاةيناربعلاةملكلانإفّدعتوأُلِّـكَوُتَو
ةقفاومّدعتباهتمجرتو.)١:١٩ص(يفّدعبةمجرتملاةملكلا
.خلايوالينبدع)١٥ع(يفهلوقل

ُتْذَخَأْدَقِّـينِإاَهَو١٢:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١١«١١،١٢
ْنِمٍمِحَرِحِتاَفٍرْكِبِّـلُكَلَدَب،َليِئاَْرسِإيِنَبِْنيَبْنِمَنيِّـيِوَّـاللٱ
.»ِيلَنوُّيِوَّـاللٱُنوُكَيَفَليِئاَْرسِإيِنَب

١٨:٦و٨:١٦صو٤١ع

.)١٨:٦و٨:١٦صو٤١عرظنا(خلاَلاَقَو

يفٍرْكِبَّـلُكُتْبََرضَمْوَي.ٍرْكِبَّـلُكِيلَّـنَأل«١٣ ِضْرَأِ
يفٍرْكِبَّـلُكِيلُتْسَّـدَقَْرصِم لٱَوِساَّـنلٱَنِمَليِئاَْرسِإِ

ْ
ِ.مِئاَهَب

.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َنوُنوُكَيِيل
٢:٢٣اقولو٨:١٦صو٢٧:٢٦نييوالو١٣:٢جورخ
٨:١٧صو١٥و١٣:١٢جورخ

يأراكبألاسيدقتبىسومرمأٍرْكِبَّـلُكُتْبََرضَمْوَي
:١٣جورخ(حصفلانييعتوجورخلاإبنرثأىلعبرللمهفقو
نيدوجوملاراكبألادصقلهصنلانمرهظيملو.)٢و١
بعشلكنأىلع.نودلويسنيذلاراكبألادصقمأذئموي
ناكو.)٤:٢٢جورخ(ركبلاهللانباربتعُيناكليئارسإ
.اهلكةمألانولثميراكبألاءانبألا

برلاانأينألةّصاخيلمهيأُّبَّـرلٱاَنَأ.َنوُنوُكَيِيل
.)٤:٢٦نيوكت(اذهبلباق)هوهيةيناربعلايفو(

يفىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو١٤«٢٢-١٤ َّـدُع١٥:َءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ

ِنْبٱِنِمٍرَكَذَّـلُك.ْمِهِرِئاَشَعَوْمِهِئاَبآِتوُيُبَبَسَحيِوَاليِنَب

ألَا
َ
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ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحىَسوُمْمُهَّـدَعَف١٦.ْمُهُّدُعَتًادِعاَصَفٍرْهَش
،ُنوُشْرَج:ْمِهِئاَمْسَأِبيِوَاليِنَبِءَالُؤٰهَناَكَو١٧.َرِمُأاَمَك
َبَسَحَنوُشْرَجْيَنْبٱاَمْسٱِناَذٰهَو١٨.يِراَرَمَو،ُتاَهَقَو
ِمهِرِئاَشَع

َ
:ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَتاَهَقوُنَبَو١٩.يِعْمَشَو،يِنْبِل:ا

َبَسَحيِراَرَماَنْبٱَو٢٠.ُليِئيِّـزُعَوُنُوْربَحَوُراَهْصِيَوُماَرْمَع
ِمهِرِئاَشَع

َ
َبَسَحَنيِّـيِوَّـاللٱُرِئاَشَعَيِهِهِذٰه.ِيشوُمَو،ِيلَْحم:ا

ِجل٢١.ْمِهِئاَبآِتوُيُب
َ
للٱُةَريِشَعَنوُشْر

ِّـ
ُةَريِشَعَوَنيِّـيِنْب

جلٱُرِئاَشَعَيِهِهِذٰه.َنيِّـيِعْمَّـشلٱ
ْ

ملٱ٢٢.َنيِّـيِنوُشَْر
َنوُدوُدْعَْ

ملٱ،ًادِعاَصَفٍرْهَشِنْبٱِنِمٍرَكَذِّـلُكِدَدَعِبْمُهْنِم
ْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

.»ٍةَئِمُسَْمخَوٍفَالآُةَعْبَس
صو٦:١٦جورخو٤٦:١١نيوكت٢٦:٦٢صو٣٩ع
:٦جورخ٦:١٧جورخ٢٣:٦و١٦و٦:١مايأ١و٢٦:٥٧
٦:١٩جورخ١٨

نبانميوالطبسريغراكبأّدُعًادِعاَصَفٍرْهَشِنْبٱِنِم
يوالطبسراكبأامأو.)١:٣ص(ًادعاصفةنسنيرشع
دقنسلااذهو.)٤٣و٤٠ع(ًادعاصفرهشنبانماودعف
.)١٨:١٦ص(مهؤادفهدنعّنيُع

جلٱُرِئاَشَع«٢٣
ْ

ملٱَءاَرَوَنوُلِزْنَيَنيِّـيِنوُشَْر
َىلِإِنَكْسَْ

لٱ
ْ

.»ِبْرَغ
١:٥٣ص

طابسألالزانمتنّيُعامكِبْرَغْلٱَىلِإِنَكْسَْملٱَءاَرَو
نييواللاوةنهكلالزانمتنّيُععامتجالاةميخىلإرظنلاب
ءانبأونوراهوىسومةميخلانميقرشلابناجلاىلعناكف
.نوينوشرجلابرغلاىلعو.نويتاهقلابونجلاىلعو.نوراه
:٢صريسفتيفلودجلارظنا(نويرارملالامشلاىلعو

٣٢(.

جلٱِيبَأِتْيَبِلُسيِئَّـرلٱَو«٢٤
ْ

.َلِيَالُنْبُفاَساَيِلَأَنيِّـيِنوُشَْر
يفَنوُشْرَجيِنَبُةَساَرِحَو٢٥ ملٱ:ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ

ُنَكْسَْ
خلٱَو

ْ
.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبُفْجَسَواَهُؤاَطِغَوُةَمَْي
جورخ٢٦:١جورخ٢٥:٩جورخ٢٦و٢٥و٤:٢٤ص
٢٦:٣٦جورخ١٤و٢٦:٧

يف نيبقرفلافرعننأانهبجيِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
امكيجراخلاءاطغلاةميخلابدوصقملانإفنكسملاوةميخلا
نكسملابدوصقملاو.)٢٦:٧جورخرظنا(جورخلارفسيفّرم
.طنسلابشخنمينُبام

جورخلارفسيفاركذناءاطغنكسمللناكاَهُؤاَطِغ
جورخ(سختلادولجنميناثلاوشابكلادولجنمامهدحأ

٢٦:١٤(.
وهوفجسلااذهناكِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبُفْجَس

صوبويزمرقويناوجرأوقرزأنمةميخلالخدمراتس
جورخ(ةميخلانميقرشلابناجلابابىلعناكوموربم
باوبأاهلناكهوليشيفةميخلاتناكاملو.)٢٦:٣٦
قلغلااللخدمانهبابلاىنعمو.)٣:١٥ليئومص١(
:٦كولم١(لوألاكولملارفسيفنيينعملابةظفللاتءاجو

٣١(.

َلْوَحِيتاَوَّـللٱِراَّـدلٱِباَبُفْجَسَوِراَّـدلٱُراَتْسَأَو«٢٦
ملٱ
ملٱَلْوَحَوِنَكْسَْ

طَأَوًاطيُِحمِحَبْذَْ
ْ

.»ِهِتَمْدِخِّـلُكَعَمُهُباَن
٣٥:١٨جورخ٢٧:١٦جورخ٢٧:٩جورخ

.)ريسفتلاو٢٧:٩جورخرظنا(ِراَّـدلٱُراَتْسَأ
نمعنميالانهريمضلاريكذتِهِتَمْدِخِّـلُكَعَمُهُباَنْطَأَو

نإكلذنمعنمينكلركذُتدقاهنألرادلاىلإهعوجر
وهف)٣٧عرظنا(نييرارملاةسارحيفتناكرادلابانطأ
.نكسملاىلإعجار

لٱُةَريِشَعَتاَهَقِلَو٢٧«٣١-٢٧
ْ

ُةَريِشَعَوَنيِّـيِماَرْمَع
لٱ

ْ
حلٱُةَريِشَعَوَنيِّـيِراَهْصِي

ْ
لٱُةَريِشَعَوَنيِّـيِنُوَْرب

ْ
ِهِذٰه.َنيِّـيِليِئيِّـزُع

لٱُرِئاَشَع
ْ

ًادِعاَصَفٍرْهَشِنْبٱِنِمٍرَكَذِّـلُكِدَدَعِب٢٨َنيِّـيِتاَهَق
مث

ََ
لٱَةَساَرِحَنيِسِراَحٍةَئِمُّتِسَوٍفَالآُةَيِنا

ْ
٢٩.ِسْدُق

ملٱِبِناَجَىلَعَنوُلِزْنَيَتاَهَقيِنَبُرِئاَشَعَو
.ِنَمْيَّـتلٱَىلِإِنَكْسَْ

لٱِةَريِشَعِيبَأِتْيَبِلُسيِئَّـرلٱَو٣٠
ْ

ُنْبُناَفاَصيِلَأَنيِّـيِتاَهَق
ملٱَوُتوُباَّـتلٱُمُهُتَساَرِحَو٣١.َليِئيِّـزُع

ملٱَوُةَدِئاَْ
ملٱَوُةَراَنَْ

ِناَحَبْذَْ
لٱُةَعِتْمَأَو

ْ
هبَنوُمِدَْخييِتَّـلٱِسْدُق حلٱَو،اَِ

ْ
.»ِهِتَمْدِخُّلُكَوُباَجِ

جورخ٢٥:١٠جورخ٤:١٥ص١:٥٣ص٢٦:٢٣مايأ١
:٢٦جورخ٣٠:١و٢٧:١جورخ٢٥:٣١جورخ٢٥:٢٣
٣٢و٤١

ىنميلاديلاىلإيأ)٢٩ع(ِنَمْيَّـتلٱَىلِإِنَكْسَْملٱِبِناَج
بونجلاناكًاقرشهجوتاذإناسنإلانألبونجلاهبدوصقملاو
.هانميىلع

ِنْبَراَزاَعِلَأَنيِّـيِوَّـاللٱِءاَسَؤُرِسيِئَرِلَو٣٢«٣٥-٣٢
لٱَنوُراَه

ْ
لٱِةَساَرِحِساَّـرُحُةَلاَكَوِنِهاَك

ْ
ِملَو٣٣.ِسْدُق

َ
يِراَر

ملٱُةَريِشَع
ملٱُةَريِشَعَوَنيِّـيِلْحَْ

ُرِئاَشَعَيِهِهِذٰه.َنيِّـيِشوُْ
ملٱَو٣٤.يِراَرَم

ٍرْهَشِنْبٱِنِمٍرَكَذِّـلُكِدَدَعِبْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
ِرِئاَشَعِيبَأِتْيَبِلُسيِئَّـرلٱَو٣٥.ِناَتَئِمَوٍفَالآُةَّـتِسًادِعاَصَف

ألَا
َ
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ملٱِبِناَجَىلَعَنوُلِزْنَي.َلِياَجيِبَأُنْبُليِئيِروُصيِراَرَم
ِنَكْسَْ

.»ِلاَمِّـشلٱَىلِإ
١:٣ص

ماقملانييتاهقللناكهنأرهظيِنِهاَكْلٱَنوُراَهِنْبَراَزاَعِلَأ
ةنهكلارئاسومظعألاربحلانألةميخلاةمدخيفىمسألا
نييتاهقلاماسقأنممسقمهنيذلانييمارمعلانماوناك
.نييواللالكسيئرربكألانوراهنبرزاعيلاناكوةعبرألا

ىسومنوكنييواللانممهريغىلعنييتاهقلازايتماةلعو
.مهنمنوراهو

لَأ،يِراَرَميِنَبِةَساَرِحُةَلاَكَوَو٣٦«٣٦،٣٧
ْ

ملٱُحاَو
ِنَكْسَْ

٣٧ِهِتَمْدِخُّلُكَوِهِتَعِتْمَأُّلُكَوُهُضَرُفَوُهُتَدِمْعَأَوُهُضِراَوَعَو
طَأَواَهُداَتْوَأَواَهُضَرُفَواَهْيَلاَوَحِراَّـدلٱُةَدِمْعَأَو

ْ
.»اَُهباَن

٣٢و٤:٣١ص

-٢٧:٩جورخريسفترظنا(اَهْيَلاَوَحِراَّـدلٱُةَدِمْعَأَو
١٩(.

ملٱَماَّـدُقَنوُلِزاَّـنلٱَو«٣٨
ِةَمْيَخَماَّـدُقِقَّْـرشلٱَىلِإِنَكْسَْ

َنيِسِراَح،ُهوُنَبَوُنوُراَهَوىَسوُمْمُهِقوُُّرشلٱَوْحَنِعاَمِتْجالٱ
ملٱَةَساَرِح

يِذَّـلٱُّيِبَنْجَألٱَو.َليِئاَْرسِإيِنَبِةَساَرِِحلِسِدْقَْ
.»ُلَتْقُيُِبَرتْقَي

١٠و٨و٧ع١٨:٥ص١:٥٣ص

سدقملابدوصقملانأرهاظلاِسِدْقَْملٱَةَساَرِحَنيِسِراَح
اهبةطيحملارادلاوطنسلابشخنمينبملاوهونكسملا
.)٢١:١٢و١٢:٤نييوال(ةميخلا

ليئارسإونبرمأاملكةسارحليأَليِئاَْرسِإيِنَبِةَساَرِِحل
.هتسارحب

ملٱُعيَِمج«٣٩
ىَسوُمْمُهَّـدَعَنيِذَّـلٱَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمَنيِدوُدْعَْ

ٍرْهَشِنْبٱِنِمٍرَكَذُّلُك،ْمِهِرِئاَشَعِبِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحُنوُراَهَو
لَأَنوُْرشِعَوِناَنْثٱ،ًادِعاَصَف

ْ
.»ًاف

٢٦:٦٢ص

خسنةدعوةينايرسلاةمجرتلاوةيرماسلاتلخُنوُراَهَو
نإوهكرتلًايفاكًاببسىرنالوانهنوراهمسانمةيناربع
ناكفيكو(ةيآلايفًاثدحموأًايلصأهنوكيفكشلاعقو
.)نأشتاذبتسيلةلئسملافرمألا

ناكعُمجاذإليصفتلابركُذيذلاوًافْلَأَنوُْرشِعَوِناَنْثٱ
نييتاهقلارئاشعو٧٥٠٠نيينوشرجلارئاشعنإف٢٢٣٠٠

يفنيرسفمللو.٢٢٣٠٠عومجملاف٦٢٠٠نويرارملاو٨٦٠٠
نملقأفلأنمرسك٣٠٠نأهارنيذلاوءارآكلذ
حلطصماذهو.ظفحلاةلوهسوراصتخاللكُرتففصنلا
ددعدازدقو.ًاثيدحوًاميدقسانلارئاسوسدقملاباتكلا
ص(٢٣٠٠٠اوناكفًاليلقةدمدعبنييواللانمءالؤهلثم
٢٦:٦٢(.

ٍرَكَذٍرْكِبَّـلُكَّـدُع:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٤٠«٤٣-٤٠
َدَدَعْذُخَو،ًادِعاَصَفٍرْهَشِنْبٱِنِمَليِئاَْرسِإيِنَبْنِم
ٍرْكِبِّـلُكَلَدَب.ُّبَّـرلٱاَنَأ.ِيلَنيِّـيِوَّـاللٱُذُخْأَتَف٤١.ْمِهِئاَمْسَأ
يف يفٍرْكِبِّـلُكَلَدَبَنيِّـيِوَّـاللٱَمِئاََهبَو.َليِئاَْرسِإيِنَبِ يِنَبِمِئاََهبِ
يفٍرْكِبَّـلُكُّبَّـرلٱُهَرَمَأاَمَكىَسوُمَّـدَعَف٤٢.َليِئاَْرسِإ يِنَبِ
ِنِمِءاَمْسَألٱِدَدَعِبِروُكُّذلٱِراَكْبَألٱُعيَِمجَناَكَف٤٣.َليِئاَْرسِإ
ملٱ،ًادِعاَصَفٍرْهَشِنْبٱ

لَأَنِيْرشِعَوِْنيَنْثٱُمُهْنِمَنيِدوُدْعَْ
ْ

ًاف
.»َنيِعْبَسَوًةَثَالَثَوِْنيَتَئِمَو

٤٥و١٢ع١٥ع

مهضعبلاقَنيِعْبَسَوًةَثَالَثَوِْنيَتَئِمَوًافْلَأَنيِْرشِعَوِْنيَنْثٱ
فلأةئمتسوحنهيفبعشراكبألليلقلاددعلااذهنوك
ىتأوهتحصيفكشلاىلعلمحيًادعاصفنيرشعنبانم
دوصقملانإاهنسحأكشلااذهعفدلةريثكهوجوبءاملعلا
لوألارهشلايفاودلُونيذلانييليئارسإلاراكبأانهراكبألاب
ىلإرظنلابًادعاصفرهشنبانماوناكفةميخلاةماقإنم
امأو.جورخلادعبةنسلانميناثلارهشلانملوألامويلا
ةيدنجلاىلإرظنلابناكًادعاصفنيرشعنبانمروكذلاّدع
ةيدأتلناكمويلاكلذىلإًادعاصفرهشنبانمراكبألاّدعو
اوناكمهلبقراكبألالعلو.نكسملاوأةميخللمهنعةيدفلا
امنإليئارسإينبرومألكفوتسيملباتكلاونيدودعم
.هيلإجاتحيامركذ

َلَدَبَنيِّـيِوَّـاللٱِذُخ٤٥:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٤٤«٤٤،٤٥
يفٍرْكِبِّـلُك ،ْمِهِمِئاََهبَلَدَبَنيِّـيِوَّـاللٱَمِئاََهبَو،َليِئاَْرسِإيِنَبِ
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َنوُّيِوَّـاللٱَِيلَنوُكَيَف

٤١و١٢ع

مئاهبلاّدعيملهنأرهاظلاْمِهِمِئاََهبَلَدَبَنيِّـيِوَّـاللٱَمِئاََهب
ًالدبنييواللامئاهبتميقأفمئاهبلاراكبأّدعةبوعصلكلذو
.طابسألارئاسمئاهبراكبأنع

ملٱُءاَدِفاَّـمَأَو٤٦«٤٦،٤٧
ْ

َنيِعْبَّـسلٱَوِةَثَالَّـثلٱَوِْنيَتَئِ
ُذُخْأَتَف٤٧،َليِئاَْرسِإيِنَبِراَكْبَأْنِمَنيِّـيِوَّـاللٱَىلَعَنيِدِئاَّـزلٱ
لٱِلِقاَشَىلَع.ٍسْأَرِّـلُكِلَلِقاَوَشَةَسَْمخ

ْ
.اَهُذُخْأَتِسْدُق

ألَا
َ
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.»ُلِقاَّـشلٱًَةريِجَنوُْرشِع
٢٧:٦نييوال٤٣و٣٩ع١٨:١٥صو١٣:١٣جورخ

١٨:١٦صو٢٧:٢٥نييوالو٣٠:١٣جورخ١٨:١٦صو
٤٥:١٢لايقزحو

نيتئملاّنيعفيكركذيملٍسْأَرِّـلُكِلَلِقاَوَشَةَسَْمخ
ةيدفلامهنمذخؤينأبجوأنيذلانيعبسلاوةثالثلاو
نمتعضُوركبلاءادفةعيرشنإفرمألاناكفيكو.ةنّيعملا
ذخؤتتناكدوقنلانأحجرملاو.)١٨:١٦ص(تقولااذه
.ةعرقلابنونيعُياوناكمهنإوًاثيدحنيدولوملانعةيدف

.)ريسفتلاو٣٠:١٣جورخرظنا(ِسْدُقْلٱِلِقاَشَىلَع

لٱيِطْعُتَو«٤٨
ْ

.»ْمِهْيَلَعَنيِدِئاَّـزلٱَءاَدِفِهيِنَبَوَنوُراَهـِلَةَّـضِف

.)٥١عرظنا(ءادفلاةضفيأَةَّـضِفْلٱيِطْعُت

َنيِدِئاَّـزلٱَنِمْمِهِئاَدِفَةَّـضِفىَسوُمَذَخَأَف٤٩«٥١-٤٩
لٱَذَخَأَليِئاَْرسِإيِنَبِراَكْبَأْنِم٥٠.َنيِّـيِوَّـاللٱِءاَدِفَىلَع

ْ
َةَّـضِف

لَأ
ْ

لٱِلِقاَشَىلَعَنيِّـتِسَوًةَسَْمخَوٍةَئِمَثَالَثَوًاف
ْ

٥١،ِسْدُق
لٱَةَّـضِفىَسوُمىَطْعَأَو

ْ
ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحِهيِنَبَوَنوُراَهـِلِءاَدِف

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك
٤٨ع٤٧و٤٦ع

.مهنمًالدبنوييواللاناكنيذلاءادفيأَنيِّـيِوَّـاللٱِءاَدِف

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يِنَبَدَدَعْذُخ٢:َنوُراَهَوىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
.»ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَحيِوَاليِنَبِْنيَبْنِمَتاَهَق

نألًالوأركُذهنكليناثلايوالنباتاهقناكَتاَهَقيِنَب
دهعلاتوباتاولمحينأمهنأشنمناكوهنمنوراهوىسوم
.)٣:١٧ص(

َنيِسَْمخِنْبٱَىلِإًادِعاَصَفًةَنَسَنيِثَالَثِنْبٱِنِم٣«٣،٤
يفٍلِخاَدِّـلُك،ًةَنَس جلٱِ

ْ
يفًالَمَعَلَمْعَيِلِدُْن .ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ

يفَتاَهَقيِنَبُةَمْدِخِهِذٰه٤ ُسْدُق:ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
.»ِساَدْقَألٱ

١٩ع١٥ع٢٧و٢٤و٢٣:٣مايأ١و٨:٢٤ص

ددعناكَنيِسَْمخِنْبٱَىلِإًادِعاَصَفًةَنَسَنيِثَالَثِنْبٱِنِم
ناكانهددعلاو.قوفامفرهشنباىلعقباسلانييواللا
اذهلوتابجاولابمايقللةيعيبطلاةوقلاةظحالمىضتقم
نيسمخىلإةنسنيثالثءانبأنمنودودعملانوكينأبجو
دادعتسالابنينسسمخلغشُيناكهنأمهضعبنظو.ةنس
سمخنبانم«هلوقوةيآلاهذهنيبقّفوياهبوةمدخلل

٨:٢٤صرظنا(»اودنجتيلنوتأيًادعاصفةنسنيرشعو
يفاهطاطحنالبقطحنتقرشملايفةوقلانإ.)ريسفتلاو
نسلاوهنيثالثلانسناكو.ةلدتعملادالبلاوةدرابلادالبلا
انبرونادمعملاانحويةماعلاةمدخلايفهدنععرشيذلا
.حيسملاعوسي

يفٍلِخاَدِّـلُك ةرئادلخدياممدحاولكيأِدْنُْجلٱِ
دنجنمراعتسمةمدخلاةعامجانهدنجلابدارّيوةمدخلا
.برحلا

ملٱِلاَِحتْرٱَدْنِعُهوُنَبَوُنوُراَهِيتْأَي«٥
َباَجِحَنوُلِّـزَنُيَوِةَّـلَحَْ

.»ِةَداَهَّـشلٱَتوُباَتِهِبَنوُّطَغُيَوِفْجَّـسلٱ
١٦و٢٥:١٠جورخ٢٦:٣١جورخ

مظعألاربحلاةنّيعملاوحأيفناكُهوُنَبَوُنوُراَهِيتْأَي
يفًادحاوًامويسادقألاسدقلخديهريغنودهسفن
ليئارسإينبلاحترادنعةيهلإلاةرضحلاتناكو.ةنسلا
نمًالدبةباحسلايفهروضحنلعُيناكهللانإفلدبتت
بعشللًاناذيإكلذناكوسادقألاسدقيفهنالعإ
.لاحترالاب

سدقلانيبلصافلاباجحلاياِفْجَّـسلٱَباَجِح
.)٣:٣١صاذهبلباق(سادقألاسدقو

لِجْنِمًءاَطِغِهْيَلَعَنوُلَعَْجيَو«٦
ْ

ْنِمَنوُطُسْبَيَو،ٍسَُختِد
ِينوُجْناَمْسَأُهُّلُكًابْوَثُقْوَف

ٌّ
.»ُهَّـيِصِعَنوُعَضَيَو

٢٥:١٣جورخ

توباتلاىطغُينيحعزنُتيصعلاتناكُهَّـيِصِعَنوُعَضَيَو
مايأ٢هبلباق٢٥:١٥جورخ(اهعضاوميفطغُيملنإىقبتو
٥:٩(.

لٱِةَدِئاَمَىلَعَو«٧
ْ

،ٍنوُجْناَمْسَأَبْوَثَنوُطُسْبَيِهوُجُو
ِتاَساَكَوَحاَدْقَألٱَوَنوُحُّصلٱَوَفاَحِّـصلٱِهْيَلَعَنوُعَضَيَو
خلٱُنوُكَيَو.ِبيِكَّـسلٱ

ْ
.»ِهْيَلَعُمِئاَّـدلٱُزُْب

٨و٢٤:٦نييوالو٣٠و٢٩و٢٥:٢٣جورخ

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

١٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يتلاةدئاملاوأهوجولازبخةدئاميأِهوُجُوْلٱِةَدِئاَم
.هوجولازبخاهيلع

»مئادلازبخلاب«يمسوهوجولازبخوهوُمِئاَّـدلٱُزْبُْخلٱ
يمسو.ةدئاملاىلعًامئادىقبيوتبسلكددجيناكهنأل
هوجوىلإريشيًادبأبرلاهجومامأناكهنأل»هوجولازبخب«
ةيآلانمرهظيو.بعشلالكنعةرابعمهنيذلاليئارسإ
مهتالحرتاقوأيفىتحًامئادبرلامامأهنوعضياوناكمهنأ
.)٢٤:٥نييوالو٢٥:٣٠جورخ(ةيربلايف

لِجْنِمٍءاَطِغِبُهَنوُّطَغُيَوٍزِمْرِقَبْوَثاَهْيَلَعَنوُطُسْبَيَو«٨
ْ

ِد
.»ُهَّـيِصِعَنوُعَضَيَوٍسَُخت

ةدئاملايأاهنوطغيمجارتلاضعبيفتمجرُتُهَنوُّطَغُيَو
.ةنيرقللقفاوملاوهو

.ةدئاملايصعيأاهيصعقفاوملاُهَّـيِصِع

ِءْوَّـضلٱَةَراَنَمَنوُّطَغُيَوٍنوُجْناَمْسَأَبْوَثَنوُذُخْأَيَو«٩
اََهنوُمِدَْخييِتَّـلٱاَهِتْيَزِةَيِنآَعيَِمجَواَهَضِفاَنَمَواَهَطِقَالَمَواَهَجُُرسَو
هب .»اَِ
٣٨و٢٥:٣٧جورخ٢٥:٣١جورخ

.قرزأًابوثيأٍنوُجْناَمْسَأَبْوَث

يفاَهَتَيِنآَعيَِمجَواََهنوُلَعَْجيَو«١٠ لِجْنِمٍءاَطِغِ
ْ

ٍسَُختِد
لٱَىلَعُهَنوُلَعَْجيَو

ْ
.»ِةَلَتَع

رظنا(لمحللةادأوأاصعانهةلتعلابدوصقملاِةَلَتَعْلٱ
.)١٣:٢٣ص

ٍنوُجْناَمْسَأَبْوَثَنوُطُسْبَيِبَهَّـذلٱِحَبْذَمَىلَعَو«١١
لِجْنِمٍءاَطِغِبُهَنوُّطَغُيَو

ْ
.»ُهَّـيِصِعَنوُعَضَيَوٍسَُختِد

٣ىلإ٣٠:١جورخ

ع(هنماهعضوميفيصعلانوعضييأُهَّـيِصِعَنوُعَضَيَو
.)٨و٦

خلٱِةَعِتْمَأَعيَِمجَنوُذُخْأَيَو«١٢
ْ
هبَنوُمِدَْخييِتَّـلٱِةَمْدِ يفاَِ ِ

لٱ
ْ

يفاََهنوُلَعَْجيَوِسْدُق ْنِمٍءاَطِغِباََهنوُّطَغُيَوٍنوُجْناَمْسَأِبْوَثِ
لِج

ْ
لٱَىلَعاََهنوُلَعَْجيَوٍسَُختِد

ْ
.»ِةَلَتَع

.)١٠عريسفترظنا(ِةَلَتَعْلٱ

ملٱَداَمَرَنوُعَفْرَيَو«١٣
َبْوَثِهْيَلَعَنوُطُسْبَيَوِحَبْذَْ

.»ٍناوُجْرُأ

.)٢٧:٣جورخريسفترظنا(ِحَبْذَْملٱَداَمَرَنوُعَفْرَيَو

هبِهْيَلَعَنوُمِدَْخييِتَّـلٱِهِتَعِتْمَأَعيَِمجِهْيَلَعَنوُلَعَْجيَو«١٤ اَِ
ملٱ
ملٱَوَرِماَجَْ

ملٱَوَشوُفُّرلٱَوَلِشاَنَْ
ملٱِةَعِتْمَأَّـلُك،َحِضاَنَْ

ِ.حَبْذَْ
لِجْنِمًءاَطِغِهْيَلَعَنوُطُسْبَيَو

ْ
.»ُهَّـيِصِعَنوُعَضَيَوٍسَُختِد

جورخ(رمجلااهيفعضوييتلاةينآلايأخلاَرِماَجَْملٱ
.)١٥عرظنأ(.ةضحرملاركذيملو)٢٧:٣

لٱِةَيِطْغَتْنِمُهوُنَبَوُنوُراَهَغَرَفىَتَمَو«١٥
ْ

ِعيَِمجَوِسْدُق
لٱِةَعِتْمَأ

ْ
ملٱِلاَِحتْرٱَدْنِعِسْدُق

َتاَهَقوُنَبَكِلٰذَدْعَبِيتْأَي،ِةَّـلَحَْ
لِل

ْ
لٱاوُّسَمَيَالْنِكٰلَوِلْمِح

ْ
يِنَبُلِْمحَكِلٰذ.اوُتوُمَيَّـالَئِلَسْدُق

يفَتاَهَق .»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
مايأ١و٦:١٣ليئومص٢و٣١:٩ةينثتو١٠:٢١و٧:٩ص
:٣ص١٠و١٣:٩مايأ١و٧و٦:٥ليئومص٢و١٥و١٥:٢
٣١

ةعتمأنماهنأعمةضحرملاركذيملِسْدُقْلٱِةَعِتْمَأ
ملةضحرملانأحجرملاف)١٤ع(يفركُذامعمسدقلا

.مهتالحريفاهولمحي
لكاولمحيليأِلْمِحْلِلَتاَهَقوُنَبَكِلٰذَدْعَبِيتْأَي

نيبقرفلاانهركُذوًافنآسدقلاةعتمأوأةمدخلاتاودأ
لكبةميخلالقنىلإرظنلابنييواللاةمدخوةنهكلاةمدخ

.حوضو
هنأحّجرملاوةّزعلعقوامكاوُتوُمَيَّـالَئِلَسْدُقْلٱاوُّسَمَيَال

.)٧و٦:٦ليئومص٢رظنا(نييواللانمناك

لٱَنوُراَهِنْبَراَزاَعِلَأُةَلاَكِوَو«١٦
ْ

ِءْوَّـضلٱُتْيَزَيِهِنِهاَك
لٱَو

ْ
لٱُروُخَب

ْ
ملٱُنْهُدَوُةَمِئاَّـدلٱُةَمِدْقَّـتلٱَوُرِطَع

ِّـلُكُةَلاَكِوَوِةَحْسَْ
ملٱ
لٱِبِهيِفاَمِّـلُكَوِنَكْسَْ

ْ
.»ِهِتَعِتْمَأَوِسْدُق

:٢٩جورخ٣٠:٣٤جورخ٢٤:٢نييوالو٢٥:٦جورخ
خلا٣٠:٢٣جورخخلا٣٨

.)٢٥:٦جورخ(ةرانملاجرستيزيأِءْوَّـضلٱُتْيَز
.)٢٥:٦جورخ(ُرِطَعْلٱُروُخَبْلٱ

ألَا
َ
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مويلكءاسملاوحابصلاةمدقتيأُةَمِئاَّـدلٱُةَمِدْقَّـتلٱ
.)٤٢-٢٩:٣٨جورخ(

نهديناكيذلاةسدقملاةحسملانهدوهِةَحْسَْملٱُنْهُد
اهتينآلكوةدئاملاوةداهشلاتوباتوعامتجالاةميخهب

اهتدعاقوةضحرملاوهتينآلكوروخبلاحبذمواهتينآوةرانملاو
جورخلارفسيفهبيكرتركذو.)٣١-٣٠:٢٦جورخ(خلا
.)٢٥-٣٠:٢٣جورخرظنا(

اَضِرْقَتَال١٨:َنوُراَهَوىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو١٧«١٩-١٧
لٱِرِئاَشَعَطْبِس

ْ
ْمُهـَلَالَعْفٱِلَب١٩.َنيِّـيِوَّـاللٱِْنيَبْنِمَنيِّـيِتاَهَق

هبَاِرتْقٱَدْنِعاوُتوُمَيَالَواوُشيِعَيَفاَذٰه .ِساَدْقَألٱِسْدُقَىلِإِْمِ
ِهِتَمْدِخَىلَعٍناَسْنِإَّـلُكْمَُهنوُميِقُيَوُهوُنَبَوُنوُراَهُلُخْدَي

.»ِهِلِْمحَو
٤ع

يفءوسلمهنمبنذملاالتقتاليأَطْبِساَضِرْقَتَال
انهطبسلابدوصقملاو.اوضرقنيالئلسدقلايفهتمدخ
اوزرتحينألببنذملااوبقاعيالنأىنعملاسيلو.هنمةصح
.اوضرقنيواولتقُيفسدقلايفنويتاهقلابنذينأنم

لٱاْوَرَيِلاوُلُخْدَيَالَو«٢٠
ْ

.»اوُتوُمَيَّـالَئِلًةَْظَحلَسْدُق
٦:١٩ليئومص١و١٩:٢١جورخ

نأنييواللناكامًةَظَْحلَسْدُقْلٱاْوَرَيِلاوُلُخْدَيَالَو
ناكهنأىلوألابوةنهكلاهيفمدخييذلاسدقلااولخدي

مهلزوجيناكامو.سادقألاسدقاولخدينأمهيلعًاروظحم
يطغينألبقسدقلاةعتمأنممهريغوأتوباتلااورينأ
.لاحترالادنعةميخلالقننيح

يِنَبَدَدَعْذُخ٢٢:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو٢١«٢٥-٢١
ِنْبٱِنِم٢٣،ْمِهِرِئاَشَعَوْمِهِئاَبآِتوُيُبَبَسَحًاضْيَأَنوُشْرَج
َّـلُك.ْمُهُّدُعَتًةَنَسَنيِسَْمخِنْبٱَىلِإًادِعاَصَفًةَنَسَنيِثَالَث
يفًةَمْدِخاوُمِدْخَيِلًاداَنْجَأاوُدَّـنَجَتَيِلَنيِلِخاَّـدلٱ ِةَمْيَخِ
جلٱِرِئاَشَعُةَمْدِخِهِذٰه٢٤.ِعاَمِتْجالٱ

ْ
خلٱَنِمَنيِّـيِنوُشَْر

ْ
ِةَمْدِ

حلٱَو
ْ
ملٱَقَقُشَنوُلِمَْحي٢٥:ِلْمِ

ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخَو،ِنَكْسَْ
َفْجَسَو،ُقْوَفْنِماَهْيَلَعيِذَّـلٱِسَخُّتلٱَءاَطِغَو،اَهَءاَطِغَو
.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب

٣:٢٥ص٤:١لامعأو١٨:٣انحويو٢٢:٤اقول٣ع
٢٦و

يفهيطغتيتلاةميخلانمنكسملازّيُمِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
ةميخلاققشنعةزيممنكسملاققشتركُذو)٣:٢٥ص(

بشخلانمًاينبمناكنكسملاف.)٢٦:٦جورخ(يف
صوبنمتناكنكسملاققشو.دولجنمتناكةميخلاو
.)٧و٢٦:١جورخ(ىزعملارعشنمةميخلاققشوموربم

.شابكلادولجنمناكويلخادلايأاَهَءاَطِغ
نمعونصملاوهويجراخلاءاطغلايأِسَخُّتلٱَءاَطِغ
.)٢٦:١٤جورخ(سختلادولج

.)٢٦:٣٦جورخ(لخدمراتسيأِباَبَفْجَس

َلْوَحِيتاَوَّـللٱِراَّـدلٱِباَبِلَخْدَمَفْجَسَوِراَّـدلٱَراَتْسَأَو«٢٦
ملٱ
ملٱَلْوَحَوِنَكْسَْ

طَأَوًةَطيُِحمِحَبْذَْ
ْ

.َّـنِهِتَمْدِخِةَعِتْمَأَّـلُكَوَّـنَُهباَن
َهلُلَمْعُياَمُّلُكَو

ُ
.»ُهَنوُعَنْصَيْمُهَفَّـن

لكبةطيحملافوجسلاوققشلايأخلاِراَّـدلٱَراَتْسَأ
.رادلا

ِةَمْدِخُعيَِمجُنوُكَتِهيِنَبَوَنوُراَهِلْوَقَبَسَح٢٧«٢٧،٢٨
جلٱيِنَب

ْ
ْمُهُلِّـكَوُتَو.ْمِهِتَمْدِخِّـلُكْنِمَوْمِهِلِْمحِّـلُكْنِمَنيِّـيِنوُشَْر

جلٱيِنَبِرِئاَشَعُةَمْدِخِهِذٰه٢٨.ْمِِهلاَْمحَأِّـلُكِةَساَرِحِب
ْ

َنيِّـيِنوُشَْر
يف َنوُراَهِنْبَراَماَثيِإِدَيِبْمُهُتَساَرِحَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
لٱ

ْ
.»ِنِهاَك

ناكراماثيأنإ)٣٨:٢١جورخ(نمرهظيَراَماَثيِإِدَيِب
نبرازاعلألناكامكف.ةميخلابيكرتيفبأدلالذبي
نبراماثيإلناك)١٦ع(ركُذامكصاخلمعربكألانوراه
ماقمومسىلعلدياذهو.كلذكرغصألانوراه
.)٣٣عرظنا(نييرارملاماقمىلعنيينوشرجلا

ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَحيِراَرَموُنَب٢٩«٣١-٢٩
َنيِسَْمخِنْبٱَىلِإًادِعاَصَفًةَنَسَنيِثَالَثِنْبٱِنِم٣٠.ْمُهُّدُعَت
يفَنيِلِخاَّـدلٱَّـلُك،ْمُهُّدُعَتًةَنَس جلٱِ

ْ
ِةَمْيَخَةَمْدِخاوُمِدْخَيِلِدُْن

يفْمِهِتَمْدِخُّلُكَوْمِهِلِْمحُةَساَرِحِهِذٰهَو٣١.ِعاَمِتْجالٱ ِةَمْيَخِ
لَأ:ِعاَمِتْجالٱ

ْ
ملٱُحاَو

.»ُهُضَرُفَوُهُتَدِمْعَأَوُهُضِراَوَعَوِنَكْسَْ
٢٦:١٥جورخ٣٧و٣:٣٦ص٣ع

اولمحينأيرارمينبىلعناكُهُضِراَوَعَوِنَكْسَْملٱُحاَوْلَأ
ىلعءانبهنأحجرملاو.اهقشأورادلاوةميخلاءازجألقثأ
.)٣٢ع(مهلمحةسارحةعتمأءامسألابنوّدعياوناككلذ
رظنا(جورخلارفسيفةفلتخملارادلاوةميخلاءازجأتركذو
.)٣٦صو٢٦صجورخ

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

١٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



اَهُداَتْوَأَواَهُضَرُفَواَهْيَلاَوَحِراَّـدلٱُةَدِمْعَأَو٣٢«٣٢،٣٣
طَأَو

ْ
َنوُّدُعَتِءاَمْسَألٱِبَو.اَهِتَمْدِخِّـلُكَواَهِتَعِتْمَأِّـلُكَعَماَُهباَن

.يِراَرَميِنَبِرِئاَشَعُةَمْدِخِهِذٰه٣٣.ْمِهِلِْمحِةَساَرِحَةَعِتْمَأ
يفْمِهِتَمْدِخُّلُك َنوُراَهِنْبَراَماَثيِإِدَيِبِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
لٱ

ْ
.»ِنِهاَك
٣٨:٢١جورخ

.)٣١عريسفترظنا(َنوُّدُعَتِءاَمْسَألٱِب

جلٱُءاَسَؤُرَوُنوُراَهَوىَسوُمَّـدَعَف٣٤«٤٩-٣٤
ْ

يِنَبِةَعاََم
لٱ

ْ
َنيِثَالَثِنْبٱِنِم٣٥ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَنيِّـيِتاَهَق
يفَنيِلِخاَّـدلٱَّـلُك،ًةَنَسَنيِسَْمخِنْبٱَىلِإًادِعاَصَفًةَنَس جلٱِ

ْ
ِدُْن

لِل
ْ

يفِةَمْدِخ ملٱَناَكَف٣٦.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
ْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

لَأْمِهِرِئاَشَعَبَسَح
ْ

ُمُهِءَالُؤٰه٣٧.َنيِسَْمخَوٍةَئِمَعْبَسَوِْنيَف
ملٱ
لٱِرِئاَشَعْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
خلٱُّلُك،َنيِّـيِتاَهَق

ْ
يفَنيِمِدَا ِةَمْيَخِ

ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحُنوُراَهَوىَسوُمْمُهَّـدَعَنيِذَّـلٱِعاَمِتْجالٱ
ملٱَو٣٨.ىَسوُمِدَيْنَع

َبَسَحَنوُشْرَجيِنَبْنِمَنوُدوُدْعَْ
ًادِعاَصَفًةَنَسَنيِثَالَثِنْبٱِنِم٣٩،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَع
يفَنيِلِخاَّـدلٱُّلُك،ًةَنَسَنيِسَْمخِنْبٱَىلِإ جلٱِ

ْ
لِلِدُْن

ْ
يفِةَمْدِخ ِ

ملٱَناَك٤٠ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

لَأْمِهِئاَبآِتوُيُبَو
ْ

ُمُهِءَالُؤٰه٤١.َنيِثَالَثَوٍةَئِمَّـتِسَوِْنيَف
ملٱ
خلٱُّلُك،َنوُشْرَجيِنَبِرِئاَشَعْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
يفَنيِمِدَا ِةَمْيَخِ

.ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحُنوُراَهَوىَسوُمْمُهَّـدَعَنيِذَّـلٱِعاَمِتْجالٱ
ملٱَو٤٢

ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحيِراَرَميِنَبِرِئاَشَعْنِمَنوُدوُدْعَْ
ِنْبٱَىلِإًادِعاَصَفًةَنَسَنيِثَالَثِنْبٱِنِم٤٣ْمِهِئاَبآِتوُيُبَو
يفَنيِلِخاَّـدلٱَّـلُك،ًةَنَسَنيِسَْمخ جلٱِ

ْ
لِلِدُْن

ْ
يفِةَمْدِخ ِةَمْيَخِ

ملٱَناَك٤٤ِعاَمِتْجالٱ
َةَثَالَثْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

ملٱُمُهِءَالُؤٰه٤٥.ِْنيَتَئِمَوٍفَالآ
يِنَبِرِئاَشَعْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْنَعِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحُنوُراَهَوىَسوُمْمُهَّـدَعَنيِذَّـلٱيِراَرَم
ملٱُعيَِمج٤٦.ىَسوُمِدَي

ْمُهَّـدَعَنيِذَّـلٱَنيِّـيِوَّـاللٱَنيِدوُدْعَْ
ِتوُيُبَوْمِهِرِئاَشَعَبَسَح،َليِئاَْرسِإُءاَسَؤُرَوُنوُراَهَوىَسوُم
،ًةَنَسَنيِسَْمخِنْبٱَىلِإًادِعاَصَفًةَنَسَنيِثَالَثِنْبٱِنِم٤٧ْمِهِئاَبآ
خلٱَلَمَعاوُلَمْعَيِلَنيِلِخاَّـدلٱُّلُك

ْ
حلٱَلَمَعَوِةَمْدِ

ْ
يفِلْمِ ِةَمْيَخِ

ملٱَناَك٤٨ِعاَمِتْجالٱ
مثْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

ََ
ٍةَئِمَسَْمخَوٍفَالآَةَيِنا

مثَو
ََ

ُّلُكَّـدُعىَسوُمِدَيْنَعِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح٤٩.َنيِنا
اَمَكىَسوُمْمُهَّـدَعَنيِذَّـلٱ،ِهِلِْمحَىلَعَوِهِتَمْدِخَىلَعٍناَسْنِإ
.»ُّبَّـرلٱُهَرَمَأ

٢١و١ع٣١و٢٤و١٥ع٣٠و٢٣و٣ع٢٩ع٢٢ع٢ع

لاجرلاددعاذهَنيِناََمثَوٍةَئِمَسَْمخَوٍفَالآَةَيِناََمث
يفوةنسنيمسخنباىلإةنسنيرشعنبانمنييواللا
.ًادعاصفرهشنبانممهو٢٢٠٠٠ىلإةنسحةبسنكلذ

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

بعشلانيبةراهطلاظفحىلعلمتشيحاحصألااذه
.هيفنكسينأهللاُّرسيذلا

ْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبِصْوَأ٢:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو١«٤-١
ملٱَنِماوُفْنَي

ٍسِّـجَنَتُمَّـلُكَوٍلْيَسيِذَّـلُكَوَصَرْبَأَّـلُكِةَّـلَحَْ
ِمل
َ
ملٱِجِراَخَىلِإ.َنوُفْنَتىَثْنُألٱَوَرَكَّـذلٱ٣.ٍتِّـي

ْمَُهنوُفْنَتِةَّـلَحَْ
هتَّـالََحماوُسِّـجَنُيَالْيَكِل يفٌنِكاَساَنَأُثْيَحِْمِ َلَعَفَف٤.ْمِهِطَسَوِ
ملٱِجِراَخَىلِإْمُهْوَفَنَوَليِئاَْرسِإوُنَباَذَكٰه

ُّبَّـرلٱَمَّـلَكاَمَك.ِةَّـلَحَْ
.»َليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفاَذَكٰهىَسوُم

:٢١نييوال١٥:٢نييوال١٢:١٤صو٤٦و١٣:٣نييوال
١٢و٢٦:١١نييوال٣١:١٩و١٣و١٩:١١و١٠و٩:٦صو١

٦:١٦سوثنروك٢و

ىلعمالكلاركُذدقوًاسجنصربألاناكخلاُّبَّـرلٱَرَمَأَو
كلذىلإعجراف١٤صو١٣نييوال(يفليصفتلابصربلا

.ًاضيأتاسجنملانمتيملاسمناكو.)ريسفتلاىلإو
٢٥و١١:٢٤نييوال(يفًالصفماذهىلعمالكلاركُذو
سجنتلاقرُطلكتركُذو.)كانهريسفتلاىلإعجراف
.)هيلإعجرافرفسلاكلذنم١٩ص(يفهلئاسوو

اَذِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق٦:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو٥«٥،٦
َناَخَوِناَسْنِإلٱاَياَطَخِعيَِمجْنِمًائْيَشٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرَلِمَع
لِتْتَبَنْذَأْدَقَف،ِّـبَّـرلٱِبًةَناَيِخ

ْ
.»ُسْفَّـنلٱَك

٣و٦:٢نييوال

لكاشاموءافخلايفمثإباكتراوةقرسنمًةَناَيِخَناَخ
صنيوال(يفاهعاونأتركذوةنامألادضةنايخلاو.كلذ
٥(.

.ةأرملاوألجرلايأُسْفَّـنلٱَكْلِتْتَبَنْذَأ

لَف«٧
ْ
ِهِنْيَعِبِهِبْتَبَنْذَأاَمَّـدُرَتَو،ْتَلِمَعيِتَّـلٱاَهِتَّـيِطَخِبَّـرِقُت

.»ِهْيَلِإْتَبَنْذَأيِذَّـلِلُهْعَفْدَتَوُهَسُْمخِهْيَلَعْدِزَتَو
٦:٥نييوال٧:١٩عوشيو٢٦:٤٠و٥:٥نييوال

امبقحلمكاهيلياموةيآلاهذهيفامُهَسُْمخِهْيَلَعْدِزَتَو
هصنامنييواللارفسيفيذلانإف.)٥:١٦نييوال(يف
وأةعيدوهبحاصدحجوبرلابةنايخناخودحأأطخأاذإ«
هسأربهضّوعي...هبحاصنمبصتغاوأًابولسموأةنامأ

تامدقناكاذإهنأانهديزيذلاو.»هسمخهيلعديزيو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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يلونمهلنكيملنإوهيلوضوعلاىطعُيهيلإبنذملا
.برللضوعلانوكيفضوعلانهاكلاىطعي

ملٱِهْيَلِإَّـدُرَيِلٌِّيلَوِلُجَّـرلِلَسْيَلَناَكْنِإَو«٨
،ِهِبَبَنْذُْ

ملٱَف
ملٱِهِبُبَنْذُْ

لٱِلْجَألِّـبَّـرلِلُنوُكَيُدوُدْرَْ
ْ

ْنَعًالْضَف،ِنِهاَك
لٱِشْبَك

ْ
.»ُهْنَعِهِبُرِّـفَكُييِذَّـلٱِةَراَّـفَك

٧:٧و٧و٦:٦نييوال

٥:١٥نييوال(يفامىلعانهديزاماذهخلاُبَنْذُْملٱَف
.)٧عريسفترظنا١٦و

يِتَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبِساَدْقَأِّـلُكَعَمٍةَعيِفَرُّلُكَو«٩
لِلاََهنوُمِّـدَقُي

ْ
.»ُهَلُنوُكَتِنِهاَك

١٠و٩و٧و٧:٦و٢٦و١٨و٦:١٧نييوالو٢٩:٢٨جورخ
:٤٤لايقزحو٤و١٨:٣ةينثتو١٩و٩و١٨:٨صو١٤و

٣٠و٢٩

:٢٩جورخ(اهدخفوأةحيبذلافتكيهوٍةَعيِفَرُّلُك
نيبارقلانمبرلامامأعفرياموأ)٣٢و٧:١٤نييوالو٢٧

.حجرألاوهو

ًائْيَشٌناَسْنِإىَطْعَأاَذِإ.ُهَلُنوُكَتُهُساَدْقَأُناَسْنِإلٱَو«١٠
لِل

ْ
.»ُنوُكَيُهَلَفِنِهاَك

١٠:١٣نييوال

.ةسدقملانيبارقلانمهمدقياميأُهُساَدْقَأ

اَذِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق١٢:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو١١«١١،١٢
.ًةَناَيِخُهْتَناَخَوٍلُجَرُةَأَرْمٱِتَغاَز

ىلإعجراف٦ع(يفةنايخلاكانهةنايخلاًةَناَيِخُهْتَناَخ
ةئيهلاةحلصمةيغبتعضُوجاوزلاةعيرشنإ.)ريسفتلا
.ًاديدشىنزلاصاصقناككلذلوةيعامتجالا

َكِلٰذَيِفْخُأَو،ٍعْرَزَعاَجِطْضٱٌلُجَراَهَعَمَعَجَطْضٱَو«١٣
اَهْيَلَعٌدِهاَشَسْيَلَوٌةَسِجَنَيِهَوَْتَرتَتْسٱَو،اَهِلُجَرْيَنْيَعْنَع
.»ْذَخْؤُتَْملَيِهَو

١٨:٢٠نييوال

.ًايفخهرمأيقبفىنزلابكسمُتمليأْذَخْؤُتَْملَيِهَو

لٱُحوُرُهَاَرتْعٱَف«١٤
ْ

ِوَأ،ٌةَسِجَنَيِهَوِهِتَأَرْمٱَىلَعَراَغَوَِةْريَغ
لٱُحوُرُهَاَرتْعٱ

ْ
.»ًةَسِجَنْتَسْيَلَيِهَوِهِتَأَرْمٱَىلَعَراَغَوَِةْريَغ

.لعفلابتنزدقيأٌةَسِجَن

لٱَىلِإِهِتَأَرْمٱِبُلُجَّـرلٱِيتْأَي«١٥
ْ

هناَبْرُقِبِيتْأَيَو،ِنِهاَك :اَهَعَماَِ
ُلَعَْجيَالَوًاتْيَزِهْيَلَعُّبُصَيَالٍ،ريِعَشِنيِحَطْنِمِةَفيِإلٱِْرشُع
.»ًابْنَذُرِّـكَذُتٍراَكْذِتُةَمِدْقَت،ٍَةْريَغُةَمِدْقَتُهَّـنَأل،ًاناَبُلِهْيَلَع
٢٩:١٦لايقزحو١٧:١٨كولم١

قيقدلاضيبألانيحطلاٍريِعَشِنيِحَطْنِمِةَفيِإلٱِْرشُع
نيحطبرمُألبانههبنذؤيملءاسملاوحابصلاةحيبذلّنيعملا
مايأيفبعشلالكماعطوأءارقفلاماعطناكيذلاريعشلا
قيقدنمهلثمنمثفصنهنمرادقملانمثناكو.طحقلا
نعريعشلانمصرقلابربُعو.)٧:١كولم٢(ةطنحلا
زمرروخبلاوتيزلانملكو.)٧:١٣ةاضق(رقتحملاءيندلا
المعتسيملكلذلوةالصلاوهريثأتوسدقلاحورلالمعىلإ
.انه

لٱاَهُمِّـدَقُيَف«١٦
ْ

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأاَهُفِقوُيَوُنِهاَك

هاجتاهمامأاهفقويووةميخلاىلإاهبيتأييأخلااَهُمِّـدَقُيَف
تارامإنلعُيهقوفناكيذلابرلاتوباتهيفيذلاعضوملا
.)١:٣نييوال(هتّرسمىضتقمبهروضح

لٱُذُخْأَيَو«١٧
ْ

يفًاسَّـدَقُمًءاَمُنِهاَك ُذُخْأَيَو،ٍفَزَخِءاَنِإِ
لٱ

ْ
لٱَنِمُنِهاَك

ْ
يفيِذَّـلٱِراَبُغ ملٱِضْرَأِ

يفُلَعَْجيَوِنَكْسَْ ملٱِ
.»ِءاَْ

٣٠:١٨جورخ

ءاملاهيفركُذيذلاديحولاعضوملاوهاذهًاسَّـدَقُمًءاَم
يتلاساحنلاةضحرمناكءاملااذهنأحّجرملاوسّدقملا
نأنكميو.)٣٠:١٨جورخ(ساحنلاحبذموةميخلامامأ
ص(ءارمحلاةرقبلادامرهيفحرطييذلاءاملاهبدوصقملا

موييفنهاكلارازاعيلأنإةيدوهيلاديلاقتلايفو.)٩-١٩:١
.اهدامرببعشلاشروءارمحةرقبقرحأةميخلاةماقإ

يف داتعايتلايأةيداعلاةينآلانموهوٍفَزَخِءاَنِإِ
ساحننمءانإكلذيفلمعتسُيملفًاريثكاهلامعتساسانلا
.سدقلاةينآنم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ةنعلنمنأىلعءانبةنعللاىلإةراشإاذهيفِراَبُغْلٱ
.)٣:١٤نيوكت(ًابارتلكأتنأةلضملاةيحلاىلعةئيطخلا

.ةميخلارابغهنألًاسدقمناكرابغلااذهو

لٱُفِقوُيَو«١٨
ْ

ملٱُنِهاَك
َسْأَرُفِشْكَيَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَةَأْرَْ

ملٱ
يفُلَعَْجيَو،ِةَأْرَْ لٱُةَمِدْقَتَيِهيِتَّـلٱِراَكْذِّـتلٱَةَمِدْقَتاَْهيَدَيِ

ْ
،َِةْريَغ

يفَو لٱِدَيِ
ْ

ملٱِةَنْعَّـللٱُءاَمُنوُكَيِنِهاَك
.»ُّرُْ

نييوال(صربألاسأرفشكيامكِةَأْرَْملٱَسْأَرُفِشْكَي
لباق(ًاضيأاهرعشقلُحيناكلبكلذبفتكُيملو.)١٣:٤٥
.)١٠-١١:٥سوثنروك١يفامباذه

.)٢٦و١٥عرظنا(ِراَكْذِّـتلٱَةَمِدْقَت

لٱُفِلْحَتْسَيَو«١٩
ْ

ملٱُنِهاَك
َْملَناَكْنِإ:اَهـَلُلوُقَيَوَةَأْرَْ

ْنِمٍةَساَجَنَىلِإيِغيِزَتَْملِتْنُكْنِإَو،ٌلُجَرِكَعَمْعِجَطْضَي
َحت
ْ

ملٱاَذٰهِةَنْعَّـللٱِءاَمْنِمًةَئيِرَبِينوُكَف،ِكِلُجَرِت
.»ِّـرُْ

٧:٢ةيمور

رخآىلإكلجرنعيفرحنتمليأ(ٍةَساَجَنَىلِإيِغيِزَتَْمل
.)ينزتمليأ

َحت
ْ

ةرهاطلاةجيزلابهتحتتنأيذلالجرلايأِكِلُجَرِت
.)٢٣:٥لايقزحاذهبلباق(

َحتْنِمِتْغُزْدَقِتْنُكْنِإْنِكٰلَو«٢٠
ْ

ِكِلُجَرِت
.ُهَعَجْضَمِكِلُجَرُْريَغٌلُجَرِكَعَمَلَعَجَو،ِتْسَّـجَنَتَو

.)١٩عريسفترظنا(ِتْغُز

لٱُفِلْحَتْسَي«٢١
ْ

ملٱُنِهاَك
لَحِبَةَأْرَْ

ْ
لٱُلوُقَيَو،ِةَنْعَّـللٱِف

ْ
ُنِهاَك

لِل
ْ

لَحَوًةَنْعَلُّبَّـرلٱِكُلَعَْجي:ِةَأْرَم
ْ

َلَعَْجيْنَأِب،ِكِبْعَشَْنيَبًاف
طَبَوًةَطِقاَسِكَذْخَفُّبَّـرلٱ

ْ
.»ًامِراَوِكَن

:٢٩ايمرإ١٠:٢٩ايمحنو١٤:٢٤ليئومص١و٦:٢٦عوشي
٢٢

فلحلادنعسانلالوقييأ(ًافْلَح...ُّبَّـرلٱِكُلَعَْجي
.)كلذهبشأاموأاذكتلعفتنكنإةنالفكهللاينلعج

يفاَذٰهِةَنْعَّـللٱُءاَمُلُخْدَيَو«٢٢ لٱِمَرَوِلِكِئاَشْحَأِ
ْ
طَب

ْ
ِن

لٱِطاَقْسِإلَو
ْ

ملٱُلوُقَتَف.ِذْخَف
.»َنيِمآَنيِمآ:ُةَأْرَْ

٢٧:١٥ةينثت١٠٩:١٨رومزم

اموأكنطبيفاملكوأكئاعمإيأ(ِكِئاَشْحَأ
.)كعولضهيلعتمضنا

لٱُبُتْكَيَو«٢٣
ْ

يفِتاَنْعَّـللٱِهِذٰهُنِهاَك لٱِ
ْ

َّـمُثِباَتِك
يفاَهوُحْمَي ملٱِ

ملٱِءاَْ
.»ِّـرُْ

يفاَهوُحْمَي جردىلعةنعللابتكينهاكلاناكِّـرُْملٱِءاَْملٱِ
ءاملالكيفةنعللاعزوتتىتحّرمءاميفجردلالسغيمث
.هايإاهيقسينألبق

ملٱيِقْسَيَو«٢٤
ملٱِةَنْعَّـللٱَءاَمَةَأْرَْ

ِةَنْعَّـللٱُءاَماَهيِفُلُخْدَيَف،َّـرُْ
لِل

ْ
.»ِةَراَرَم

ةمدقتلادعباذهيتأيناكَّـرُْملٱِةَنْعَّـللٱَءاَمَةَأْرَْملٱيِقْسَيَو
.)٢٦ع(نمرهظيامك

لٱُذُخْأَيَو«٢٥
ْ

ملٱِدَيْنِمُنِهاَك
لٱَةَمِدْقَتِةَأْرَْ

ْ
ُدِّـدَرُيَو،َِةْريَغ

ملٱَىلِإاَهُمِّـدَقُيَوِّـبَّـرلٱَماَمَأَةَمِدْقَّـتلٱ
.ِ»حَبْذَْ

٨:٢٧نييوال

ببسملاةفاضإةريغلاىلإةمدقتلاتفيضأ(ِةَْريَغْلٱَةَمِدْقَت
ىلعلجرلاةريغلتبجوةمدقتلاهذهنألببسلاىلإ
.)هتأرما

لٱُضِبْقَيَو«٢٦
ْ

َىلَعُهُدِقوُيَواَهَراَكْذِتِةَمِدْقَّـتلٱَنِمُنِهاَك
ملٱ
ملٱيِقْسَيَكِلٰذَدْعَبَوِ،حَبْذَْ

ملٱَةَأْرَْ
.»َءاَْ

٩و٢:٢نييوال

.)٢:٢نييوالريسفترظنا(اَهَراَكْذِت

ملٱاَهاَقَسىَتَمَو«٢٧
ْتَناَخَوْتَسَّـجَنَتْدَقْتَناَكْنِإَف،َءاَْ

لِلِةَنْعَّـللٱُءاَماَهيِفُلُخْدَي،اَهـَلُجَر
ْ

طَبُمِرَيَف،ِةَراَرَم
ْ

ُطُقْسَتَواَهُن
ملٱُريِصَتَف،اَهُذْخَف

يفًةَنْعَلُةَأْرَْ .»اَهِبْعَشِطَسَوِ
٢٩:١٨و٢٤:٩ايمرإو١١و٨٣:٩رومزمو٢٨:٣٧ةينثت

٨:١٣ايركزو٤٢:١٨و٢٢و

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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.ًادجةنوعلميأًةَنْعَل

ملٱِنُكَتَْملْنِإَو«٢٨
،ًةَرِهاَطْتَناَكْلَبْتَسَّـجَنَتْدَقُةَأْرَْ

َحتَوُأَّـَربَتَت
ْ
.»ٍعْرَزِبُلَب

.ىنزلانمةئيرباهنأرهظييأُأَّـَربَتَت

لٱُةَعِيَرشِهِذٰه«٢٩
ْ

َحتْنِمٌةَأَرْمٱِتَغاَزاَذِإ.َِةْريَغ
ْ

اَهِلُجَرِت
.»ْتَسَّـجَنَتَو

١٩ع

.)٢٨ع-١٢ع(نمركُذاميأِهِذٰه

َىلَعَراَغَفٍَةْريَغُحوُرًالُجَرَىَرتْعٱاَذِإْوَأ٣٠«٣٠،٣١
ملٱُفِقوُي،ِهِتَأَرْمٱ

لٱاَهـَلُلَمْعَيَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَةَأْرَْ
ْ

ِهِذٰهَّـلُكُنِهاَك
لِتَو،ِبْنَّـذلٱَنِمُلُجَّـرلٱُأَّـَربَتَيَف٣١ِةَعِيَّـرشلٱ

ْ
ملٱَك

َحتُةَأْرَْ
ْ

ُلِم
.»اَهَبْنَذ

٢٠و١٩و٢٠:١٧نييوال

َحتُةَأْرَْملٱَكْلِتَو
ْ

.اهنبذىلعباقعلايأاَهَبْنَذُلِم

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

اَذِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق٢:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو١«١،٢
.»ِّـبَّـرلِلَرِذَتْنَيِلِريِذَّـنلٱَرْذَنَرُذْنَيِلٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرَزَرَفْنٱ

١:١ةيمورو٢١:٢٣لامعأو١٣:٥ةاضقو٢٧:٢نييوال

.رذنلابامهريغنعازاتمايأٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرَزَرَفْنٱاَذِإ
ريغوأبيجعلمعبدارفنالاىلعلديةيناربعلايفلعفلاو
هريغنعزاتمينأيحيسملاىلعبجيهنأهنمانلو.يداع
مث.نيعمتقولانهرذنلاو.)٤٧و٥:٤٦ىّتم(حالصلاب
هتايحةدمهللاهديريامهسفنىلعرذنيسانلاضعبناك
لثمنأرهاظلاو.نادمعملاانحويوليئومصونوشمشك
.نيدلاولارايتخانمالهللاتانلعمنمناكرذنلااذه
اهفقييأبرللهسفنزرفييذلاةيآلاهذهيفرذنلاىنعمو
.هتمدخل

خلٱِنَعَف«٣
ْ

ملٱَوِرَْم
خلٱَّـلَخْبَْرشَيَالَو،ُِزَرتْفَيِرِكْسُْ

ْ
َالَوِرَْم

ملٱَّـلَخ
لٱِعيِقَنْنِمْبَْرشَيَالَو،ِرِكْسُْ

ْ
ًابَنِعْلُكْأَيَالَو،ِبَنِع

طَر
ْ
.»ًاسِباَيَالَوًاب
١:١٥اقولو٢:١٢سوماع

اذهيفريذنلاةعيرشتناكُِزَرتْفَيِرِكْسُْملٱَوِرْمَْخلٱِنَعَف
ةنهكلاىلعناكاممدشأتيملابسجنتلايفامكرابتعالا
لكلازتعاوبرللاهلكةايحلاوبلقلافقوةبجوميهف
سانلانععاطقنالازارفنالااذهنكيملو.ةيويندلاطبرلا
ةمدخيفلصتملالمعللعاطقنالالبةيبهارلاةلزعلاك
نماهريغورمخلااوبرشينأةنهكلاىلعًاروظحمناك.برلا
مهلزوجيناكنكلةمدخللةميخلانولخدينيحتاركسملا
دوصقملانأحّجرملاو.تقولاكلذريغيفرمخلااوبرشينأ
.لسعلاورمتلاوريعشلانمجرختسُيناكامانهركسملاب

ملنإوركسملاورمخلاهنمجرختسُياملكلكأنمعنملاو
هتمدخلوهللاهسفنريذنلافقومامتىلإريشيًاركسمنكي

.هتاذلودسجلاتاوهشلكنعلزتعينأبجيهنأىلإو
ةينثولاةدابعلاببيبزلاصارقأةبحميبنلاعشوهنرقدقو
.)٣:١عشوه(

ِةَنْفَجْنِمُلَمْعُياَمِّـلُكْنِمْلُكْأَيَالِهِرْذَنِماَّـيَأَّـلُك«٤
خلٱ

ْ
لٱَنِمِرَْم

ْ
لٱىَّـتَحِمَجَع

ْ
.ِ»ْرشِق

بنعلاوأبيبزلارزبانهمجعلاِْرشِقْلٱىَّـتَحِمَجَعْلٱَنِم
.امهتدلجرشقلاو

َىلِإ.ِهِسْأَرَىلَعىَسوُمُّرُمَيَالِهِزَاِرتْفٱِرْذَنِماَّـيَأَّـلُك«٥
ِّـيبَرُيَو،ًاسَّـدَقُمُنوُكَيِّـبَّـرلِلاَهيِفَرَذَتْنٱيِتَّـلٱِماَّـيَألٱِلاَمَك
.»ِهِسْأَرِرْعَشَلَصُخ
١:١١ليئومص١و١٦:١٧و١٣:٥ةاضق

لكومنيرعشلانوكرتياوناكِهِسْأَرَىلَعىَسوُمُّرُمَيَال
يفامةعجارمباذهىنعمحضتينأنكميو.رذنلاةدم
.)١١و٥و٢٥:٤نييوال(

.»ٍتِّـيَمِدَسَجَىلِإِيتْأَيَالِّـبَّـرلِلِهِراَذِتْنٱِماَّـيَأَّـلُك«٦
١٦و١٩:١١صو٢١:١١نييوال

»ةتيمسفنىلإ«يناربعلالصألايفٍتِّـيَمِدَسَجَىلِإ
.دحاوىنعملاو

ألَا
َ
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َدْنِعْمِهِلْجَأْنِمْسَّـجَنَتَيَالُهُتْخُأَوُهوُخَأَوُهُّمُأَوُهوُبَأ«٧
هتْوَم .»ِهِسْأَرَىلَعِهِٰهلِإَراَذِتْنٱَّـنَأل،ِْمِ

٩:٦صو١١و٢و٢١:١نييوال

ةعيرشكرمألااذهيفريذنلاةعيرشتناكْسَّـجَنَتَيَال
رئاسىلعةعيرشلانمدشأو)٢١:١١نييوال(ىلعألانهاكلا
.)٣و٢١:٢نييوال(ةنهكلا

.»ِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُمِهِراَذِتْنٱِماَّـيَأَّـلُكُهَّـنِإ«٨

.هللافوقوميأِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُم

َسْأَرَسَّـجَنَفٍةَأْجَفَىلَعًةَتْغَبُهَدْنِعٌتِّـيَمَتاَماَذِإَو«٩
يف.ِهِرْهُطَمْوَيُهَسْأَرُقِلَْحي،ِهِراَذِتْنٱ لٱِ

ْ
.»ُهُقِلَْحيِعِباَّـسلٱِمْوَي

٢١:٢٤و١٨:١٨لامعأ

.هرذنمايأيفهسأريأِهِراَذِتْنٱَسْأَر

يفَو١٠«١٠،١١ لٱِ
ْ

ْيَخْرَفِبْوَأِْنيَتَماَمَيِبِيتْأَيِنِماَّـثلٱِمْوَي
لٱَىلِإٍماََمح

ْ
ُلَمْعَيَف١١،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإِنِهاَك

لٱ
ْ

اَمُهْنَعُرِّـفَكُيَوًةَقَرُْحمَرَخآلٱَوٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذًادِحاَوُنِهاَك
ملٱِبَبَسِبَأَطْخَأ

يفُهَسْأَرُسِّـدَقُيَو،ِتِّـيَْ لٱَكِلٰذِ
ْ

.»ِمْوَي
٢٩و١٥:١٤و١٤:٢٢و٥:٧نييوال

.)ةنيرقلاليلدب(بّرقييأُنِهاَكْلٱُلَمْعَيَف
.)٩عرظنا(ِتِّـيَْملٱِبَبَسِب

ٍِّيلْوَحٍفوُرَخِبِيتْأَيِهِراَذِتْنٱَماَّـيَأِّـبَّـرلِلَرَذَنىَتَمَف«١٢
.»ُهَراَذِتْنٱَسَّـجَنُهَّـنَألُطُقْسَتَفَىلوُألٱُماَّـيَألٱاَّـمَأَو،ٍمْثِإَةَحيِبَذ

٥:٦نييوال

رذنلامايأنمبسُحتالياُطُقْسَتَفَىلوُألٱُماَّـيَألٱاَّـمَأَو
املهنكلهتراهطىلعةلصتمنوكتنأبجيرذنلاةدمنأل
.هسجنتلبقاهنمرمامبسُحيمليهتنتنألبقسجنت

ِهِبىَتْؤُيِهِراَذِتْنٱُماَّـيَأُلُمْكَتَمْوَي:ِريِذَّـنلٱُةَعِيَرشِهِذٰهَو«١٣
.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإ
٢١:٢٦لامعأ

يفاهيلعريسلابجييتلاةعيرشلايأِريِذَّـنلٱُةَعيَِرش
.ًاريذنناسنإلالعج

ًاحيِحَصًاّيِلْوَحًادِحاَوًافوُرَخِّـبَّـرلِلُهَناَبْرُقُبِّـرَقُيَف«١٤
ًاشْبَكَو،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذًةَحيِحَصًةَّـيِلْوَحًةَدِحاَوًةَجْعَنَو،ًةَقَرُْحم

.»ٍةَمَالَسَةَحيِبَذًاحيِحَصًادِحاَو
٣:٦نييوال٣٢و٢٧و٤:٢نييوال

هلعجييأءيشلاىلإءيشلايندينأىنعملالصأُبِّـرَقُيَف
يفهيلإيدهأهنوكلهللاىلإءادهإللانهلمعُتساوهنمًابيرق
نابرقلاىّتملمعتساو.هروضحهيفنلعُييذلاناكملا
٦و١٥:٥ىّتماذهبلباق(برللةمدقملاةيدهلاىنعمب

انهةيطخلاةحيبذوأةيطخلانابرقناكو.)٧:١١سقرمو
ىلإًازمرةقرحملاورذنلامايأيفةبكترملااياطخلانعةمدقت

.هليبسيفاهلذبوهللاحورلاوسفنلاودسجلالكفقو

لَمًاصاَرْقَأٍقيِقَدْنِمٍريِطَفَّـلَسَو«١٥
ْ
َقاَقِرَو،ٍتْيَزِبًةَتوُت

.»اَهِبِئاَكَسَواَهِتَمِدْقَتَعَمٍتْيَزِبًةَنوُهْدَمٍريِطَف
١٠و٧و١٥:٥ص٢٩:٢جورخ٢:٤نييوال

رمخلاوتيزلاوقيقدلاةمدقتيأاَهِبِئاَكَسَواَهِتَمِدْقَت
.)خلا١٥:٣ص(ةمالسلاحئابذوةقرحملاحئابذبةصتخملا

لٱاَهُمِّـدَقُيَف«١٦
ْ

ِهِتَّـيِطَخَةَحيِبَذُلَمْعَيَوِّـبَّـرلٱَماَمَأُنِهاَك
.»ُهَتَقَرُْحمَو

.ةنيرقلاليلدببرقيوأمدقيويأُلَمْعَيَو

لٱَو«١٧
ْ

ِّـلَسَعَمِّـبَّـرلِلٍةَمَالَسَةَحيِبَذُهُلَمْعَيُشْبَك
لٱ

ْ
لٱُلَمْعَيَوِ،ريِطَف

ْ
.»ُهَبيِكَسَوُهَتَمِدْقَتُنِهاَك

.)١٥عريسفترظنا(ُهَبيِكَسَوُهَتَمِدْقَت

َسْأَرِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبىَدَلُريِذَّـنلٱُقِلَْحيَو«١٨
يِتَّـلٱِراَّـنلٱَىلَعُهُلَعَْجيَوِهِراَذِتْنٱِسْأَرَرْعَشُذُخْأَيَو،ِهِراَذِتْنٱ
َحت
ْ

.»ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذَت
٢١:٢٤لامعأ

ةمتاخةحيبذلارانهرعشعاديإخلاُريِذَّـنلٱُقِلَْحيَو
.هرذنةدملكبرللهسفنهفقولةبسانم

لٱُذُخْأَيَو«١٩
ْ

لٱَنِمًاقوُلْسَمَدِعاَّـسلٱُنِهاَك
ْ

َصْرُقَو،ِشْبَك
يفاَهُلَعَْجيَو،ًةَدِحاَوٍريِطَفَةَقاَقُرَو،ِّـلَّـسلٱَنِمًادِحاَوٍريِطَف ِ

ألَا
َ
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لَحَدْعَبِريِذَّـنلٱِيَدَي
ْ

.»ِهِراَذِتْنٱَرْعَشِهِق
٢٤و٢٩:٢٣جورخ٢:١٥ليئومص١

.هرذنةدميمانلاهرعشيأِهِراَذِتْنٱَرْعَش

لٱاَهُدِّـدَرُيَو«٢٠
ْ

ٌسْدُقُهَّـنِإ.ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتُنِهاَك
لِل

ْ
ُبَْرشَيَكِلٰذَدْعَبَو.ِةَعيِفَّـرلٱِقاَسَوِديِْدَّـرتلٱِرْدَصَعَمِنِهاَك

.»ًارَْمخُريِذَّـنلٱ
٢٨و٢٩:٢٧جورخ

.)٢٨-٩:٢٦جورخريسفترظنا(اَهُدِّـدَرُي

ِنَعِّـبَّـرلِلُهُناَبْرُق.ُرُذْنَييِذَّـلٱِريِذَّـنلٱُةَعِيَرشِهِذٰه«٢١
َكِلٰذَكَرَذَنيِذَّـلٱِهِرْذَنَبَسَح.ُهُدَيُلاَنَتاَّـمَعًالْضَفِهِراَذِتْنٱ
.»ِهِراَذِتْنٱِةَعِيَرشَبَسَحُلَمْعَي

يتلاةيرايتخالاحئابذلاادعاميأُهُدَيُلاَنَتاَّـمَعًالْضَف
.اهعيطتسي

:ِهيِنَبَوَنوُراَهـِلْلُق٢٣:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو٢٢«٢٢،٢٣
.»َليِئاَْرسِإيِنَبَنوُكِراَبُتاَذَكٰه

٢٣:١٣مايأ١و٩:٢٢نييوال

ةكرابملاهذهلاوحأركذُتملَليِئاَْرسِإيِنَبَنوُكِراَبُتاَذَكٰه
تناكاهنأ)٢٦-٢٤ع(نمملُعيذلاو.يهامركذنكلو
ركذُياهنملكيفوناتلمجاهنملكماسقأةثالثنمةبكرم
ةراشإاهيفو.ناسنإلاحنموبرلاكراباهنومضمبرلامسا
نييواللارفسيفةكرابملاهذهتركُذو.سودقلاثولاثلاىلإ
.هيفاهظافلأركذُتملنكلو)٩:٢٢نييوال(

ُّبَّـرلٱُءِيضُي٢٥.َكُسُرَْحيَوُّبَّـرلٱَكُكِراَبُي٢٤«٢٦-٢٤
َكُحَنْمَيَوَكْيَلَعُهَهْجَوُّبَّـرلٱُعَفْرَي٢٦.َكَُمحْرَيَوَكْيَلَعِهِهْجَوِب
.»ًامَالَس
:٨٠و٦٧:١و٣١:١٦رومزم١٧:١١انحويو١٢١:٧رومزم
رومزم٤٣:٢٩نيوكت٩:١٧لاينادو١١٩:١٣٥و١٩و٧و٣
٣:١٦يكينولاست٢و١٤:٢٧انحوي٤:٦

.كدشريوكبرسييأِهِهْجَوِبُّبَّـرلٱُءِيضُي
.كيقيوكيلإرظنييأَكْيَلَعُهَهْجَوُّبَّـرلٱُعَفْرَي

.»مُهُكِراَبُأاَنَأَوَليِئاَْرسِإيِنَبَىلَعيِمْسٱَنوُلَعْجَيَف«٢٧
٩:١٨لاينادو٤٣:٧ءايعشإو٧:١٤مايأ٢و٢٨:١٠ةينثت

١١٥:١٢رومزم١٩و

ًاكلميننولعجييأ(َليِئاَْرسِإيِنَبَىلَعيِمْسٱَنوُلَعْجَيَف
مهنأنوفرعُيفيلليئارسإينبنولعجيوًاظفاحوًاديسومهل
مساباتكلاىلعبتكُيامكمهيلعيمسانوكنميل
.)ًالثمهبحاص

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ملٱِةَماَقِإْنِمىَسوُمَغَرَفَمْوَيَو«١
ُهَسَّـدَقَوُهَحَسَمَوِنَكْسَْ

ملٱَوِهِتَعِتْمَأَعيَِمجَو
.»اَهَسَّـدَقَواَهَحَسَمَوِهِتَعِتْمَأَعيَِمجَوَحَبْذَْ

١١و٨:١٠نييوالو٤٠:١٨جورخ

انهمويلاىنعمِنَكْسَْملٱِةَماَقِإْنِمىَسوُمَغَرَفَمْوَي
تامدقتنألنيوكتلارفسلوأيفهانعمءاجامكتقولا
نأنمعنمتحئابذلاةرثكفًامويرشعينثاليئارسإءاسؤر
هنيعبًامويسيئرلكلنأصندقو.دحاوموييفمدقت
ينبءاسؤرمّدقلاقهنأكف.)خلا١١ع(هنيبارقهيفمّدقي
يفو.نكسملاةماقإنمىسومغرفتقومهنيبارقليئارسإ
ّربعوحبذملاحسمتقوناكميدقتلاتقوّنأّنيبي)١٠ع(
لاثمأو.ةرورضلابةدموأتقوهبدوصقملاوًاضيأمويلابهنع
.ليوطتلاىلإةجاحالفباتكلايفةريثكاذه

ُءاَسَؤُرْمُه،ْمِهِئاَبآِتوُيُبُسوُؤُرَليِئاَْرسِإُءاَسَؤُرَبَّـرَق«٢
ملٱَىلَعاوُفَقَوَنيِذَّـلٱِطاَبْسَألٱ

.»َنيِدوُدْعَْ
خلا١:٤ص

ءاسؤرلاءالؤهركُذاملوأَنيِدوُدْعَْملٱَىلَعاوُفَقَوَنيِذَّـلٱ
.)١:٤ص(طابسألادعمويناك

ًةاَّـطَغُمٍتَالَجَعَّـتِس:ِّـبَّـرلٱَماَمَأْمِهِنيِباَرَقِباْوَتَأ٣«٣،٤
،ٌرْوَثٍدِحاَوِّـلُكِلَو،ٌةَلَجَعِنْيَسيِئَرِّـلُكِل.ًارْوَثََرشَعْيَنْثٱَو
ملٱَماَمَأاَهوُمَّـدَقَو

.»ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف٤.ِنَكْسَْ

ألَا
َ
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تـاـبكـرمـاـنهتالـجــعلـابدـوصــقملا(ٍتَالـَجـَعَّــتِس
.)لمحلا

ِةَمْيَخِةَمْدِخِلَمَعِلَنوُكَتَفْمُهْنِماَهْذُخ٥«٩-٥
٦.ِهِتَمْدِخَبَسَحٍدِحاَوِّـلُكِلَنيِّـيِوَّـالِلاَهِطْعَأَو،ِعاَمِتْجالٱ
لٱىَسوُمَذَخَأَف

ْ
ِناَتَنْثٱ٧.َنيِّـيِوَّـالِلاَهاَطْعَأَوَنَاريِّـثلٱَوِتَالَجَع

لٱَنِم
ْ

َنوُشْرَجيِنَبِلاَهاَطْعَأِنَاريِّـثلٱَنِمٌةَعَبْرَأَوِتَالَجَع
لٱَنِمٌعَبْرَأَو٨.ْمِهِتَمْدِخَبَسَح

ْ
مثَوِتَالَجَع

ََ
ِنَاريِّـثلٱَنِمٌةَيِنا

َنوُراَهِنْبَراَماَثيِإِدَيِبْمِهِتَمْدِخَبَسَحيِراَرَميِنَبِلاَهاَطْعَأ
لٱ

ْ
لٱَةَمْدِخَّـنَأل،ْمِهِطْعُيْمَلَفَتاَهَقوُنَباَّـمَأَو٩.ِنِهاَك

ْ
ِسْدُق

.»َنوُلِمَْحياوُناَكِفاَتْكَألٱَىلَع.ْمِهْيَلَعْتَناَك
:٤ص٤:١٥ص٣٣و٤:٢٨ص٤:٣١ص٤:٢٥ص

٦:١٣ليئومص٢و١٤و١٢و١٠و٨و٦

ىلعناكِناَريِّـثلٱَنِمٌةَعَبْرَأَوِتَالَجَعْلٱَنِمِناَتَنْثٱ
اهئاطغوعامتجالاةميخونكسملاققشبةيانعلانيينوشرجلا

نييرارملاىلعناكو.)٢٦و٤:٢٥ص(رادلافوجسو
ةدمعأوهضرفوهتدمعأوهضراوعونكسملاحاولأبةيانعلا
ىلعاولمحينأنييتاهقلاىلعو.ةليقثلاداوملايأخلارادلا
.تالجعلاىلإاوجاتحيملاذهلو)٩ع(فاتكألا

ملٱِنيِشْدَتِلُءاَسَؤُّرلٱَبَّـرَقَو«١٠
َمَّـدَقَو.ِهِحْسَمَمْوَيِحَبْذَْ

ملٱَماَمَأْمُهَنيِباَرَقُءاَسَؤُّرلٱ
.ِ»حَبْذَْ

٦:١٦ارزعو٩و٧:٥مايأ٢و٨:٦٣كولم١و٢٠:٥ةينثت
هناونع٣٠رومزمو١٢:٢٧ايمحنو

حجرألاىلعةيماعةظفلنيشدتلا(ِحَبْذَْملٱِنيِشْدَتِل
نشُدلانمةذوخأماهنأكوةرملوأبوثلاسبللاهنولمعتسي
سيدقتللاقينأبسانملاوديدجلابوثلاوهوةيسرافلايف
برللمهتامدقتاومدقءاسؤرلانأىنعملاو)هفقووأحبذملا
.هلحبذملافقودنع

يفًاسيِئَرًاسيِئَر:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١١ َنوُبِّـرَقُيٍمْوَيِّـلُكِ
ملٱِنيِشْدَتِلْمُهَنيِباَرَق

.ِ»حَبْذَْ

.بيترتلاىلعيأًاسيِئَرًاسيِئَر

يفُهَناَبْرُقَبَّـرَقيِذَّـلٱَو«١٢ لٱِ
ْ

ُنْبُنوُشْحَنِلَّـوَألٱِمْوَي
.»اَذوَُهيِطْبِسْنِم،َباَداَنيِّـمَع

٢:٣ص

يفُهَناَبْرُقَبَّـرَقيِذَّـلٱ ناانهظحالُينأبجيِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
رابتعابوهف)١ص(يفبيترتلاريغحئابذلايفبيترتلا
.)٢ص(يفامكلزانملا

ٌةَئِمُهُنْزَوٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُقَو١٣«٨٨-١٣
َىلَعًالِقاَشَنوُعْبَسٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَوًالِقاَشَنوُثَالَثَو

لٱِلِقاَش
ْ

لِك،ِسْدُق
ْ
لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

ْ
،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِبًاتوُت

١٥،ًاروُخَبٌءوُلَْممٍبَهَذْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو١٤
ٌِّيلْوَحٌدِحاَوٌفوُرَخَوٌدِحاَوٌشْبَكَو،ٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَوٌرْوَثَو
ِمل
ُ

ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو١٦ٍةَقَرْح
ِةَحيِبَذِلَو١٧.ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلِزْعَْ

ٍفاَرِخُةَسَْمخَوٍسوُيُتُةَسَْمخَوٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَثِةَمَالَّـسلٱ
يفَو١٨.َباَداَنيِّـمَعِنْبَنوُشْحَنُناَبْرُقاَذٰه.ٍةَّـيِلْوَح لٱِ

ْ
ِمْوَي

ُهَناَبْرُقَبَّـرَق١٩.َرَكاَّـسَيُسيِئَرَرَغوُصُنْبُليِئاَنَثَنَبَّـرَقِيناَّـثلٱ
ًةَحَضْنِمَوًالِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِمُهُنْزَوٍةَّـضِفْنِمًادِحاَوًاقَبَط

لٱِلِقاَشَىلَعًالِقاَشَنيِعْبَسٍةَّـضِفْنِمًةَدِحاَو
ْ

لِك،ِسْدُق
ْ
اَُمهاَت

لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمم
ْ
َةََرشَعًادِحاَوًانْحَصَو٢٠،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِبًاتوُت

ًاشْبَكَوٍرَقَبَنْبٱًادِحاَوًارْوَثَو٢١،ًاروُخَبًاّوُلَْممٍبَهَذْنِمَلِقاَوَش
ِملًاّيِلْوَحًادِحاَوًافوُرَخَوًادِحاَو

ُ
ملٱَنِمًادِحاَوًاسْيَتَو٢٢ٍةَقَرْح

ِزْعَْ
ٍشاَبِكَةَسَْمخَوِنْيَرْوَثِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو٢٣.ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِل

ِنْبَليِئاَنَثَنُناَبْرُقاَذٰه.ًةَّـيِلْوَحٍفاَرِخَةَسَْمخَوٍسوُيُتَةَسَْمخَو
يفَو٢٤.َرَغوُص لٱِ

ْ
ُنْبُبآيِلَأَنوُلوُبَزيِنَبُسيِئَرِثِلاَّـثلٱِمْوَي

َنوُثَالَثَوٌةَئِمُهُنْزَوٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق٢٥.َنوُليِح
ِلِقاَشَىلَعًالِقاَشَنوُعْبَسٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَوًالِقاَش
لٱ

ْ
لِك،ِسْدُق

ْ
لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

ْ
٢٦ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِبًاتوُت

ٌرْوَثَو٢٧،ًاروُخَبٌءوُلَْممٍبَهَذْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو
ِملٌِّيلْوَحٌدِحاَوٌفوُرَخَوٌدِحاَوٌشْبَكَوٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَو

ُ
٢٨ٍةَقَرْح

ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو
ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو٢٩،ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلِزْعَْ

.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخُةَسَْمخَوٍسوُيُتُةَسَْمخَوٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَث
يفَو٣٠.َنوُليِحِنْبَبآيِلَأُناَبْرُقاَذٰه لٱِ

ْ
ُسيِئَرِعِباَّـرلٱِمْوَي

ْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق٣١.َروُئْيَدَشُنْبُروُصيِلَأَْنيَبوُأَريِنَب
ٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَوًالِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِمُهُنْزَوٍةَّـضِف
لٱِلِقاَشَىلَعًالِقاَشَنوُعْبَس

ْ
لِك،ِسْدُق

ْ
ًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

لَم
ْ
ْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو٣٢،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِبًاتوُت
ٌدِحاَوٌشْبَكَوٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَوٌرْوَثَو٣٣،ًاروُخَبٌءوُلَْممٍبَهَذ
ِملٌِّيلْوَحٌدِحاَوٌفوُرَخَو

ُ
ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو٣٤ٍةَقَرْح

ِزْعَْ
ٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَثِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو٣٥.ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِل

ِنْبَروُصيِلَأُناَبْرُقاَذٰه.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخُةَسَْمخَوٍسوُيُتُةَسَْمخَو
يفَو٣٦.َروُئْيَدَش لٱِ

ْ
خلٱِمْوَي

ْ
َنوُعْمَشيِنَبُسيِئَرِسِمَا

ٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق٣٧.ياَّـدَشيِروُصُنْبُليِئيِموُلَش
َنوُعْبَسٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَوًالِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِمُهُنْزَو

لٱِلِقاَشَىلَعًالِقاَش
ْ

لِك،ِسْدُق
ْ
لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

ْ
ًاتوُت

ٍبَهَذْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو٣٨،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِب

ألَا
َ
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ٌفوُرَخَوٌدِحاَوٌشْبَكَوٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَوٌرْوَثَو٣٩،ًاروُخَبٌءوُلَْمم
ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو٤٠ٍةَقَرْحُمـِلٌِّيلْوَحٌدِحاَو

ِةَحيِبَذِلِزْعَْ
ُةَسَْمخَوٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَثِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو٤١.ٍةَّـيِطَخ
ِنْبَليِئيِموُلَشُناَبْرُقاَذٰه.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخُةَسَْمخَوٍسوُيُت

يفَو٤٢.ياَّـدَشيِروُص لٱِ
ْ

َداَجيِنَبُسيِئَرِسِداَّـسلٱِمْوَي
ُهُنْزَوٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق٤٣.َليِئوُعَدُنْبُفاَساَيِلَأ
ًالِقاَشَنوُعْبَسٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَوًالِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِم
لٱِلِقاَشَىلَع

ْ
لِك،ِسْدُق

ْ
لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

ْ
ٍتْيَزِبًاتوُت

ٌءوُلَْممٍبَهَذْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو٤٤،ٍةَمِدْقَتِل
ٌدِحاَوٌفوُرَخَوٌدِحاَوٌشْبَكَوٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَوٌرْوَثَو٤٥،ًاروُخَب
ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو٤٦ٍةَقَرْحُمـِلٌِّيلْوَح

٤٧.ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلِزْعَْ
ُةَسَْمخَوٍسوُيُتُةَسَْمخَوٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَثِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو
يفَو٤٨.َليِئوُعَدِنْبَفاَساَيِلَأُناَبْرُقاَذٰه.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخ ِ
لٱ

ْ
٤٩.َدوُهيِّـمَعُنْبُعَمَشيِلَأَمِياَرْفَأيِنَبُسيِئَرِعِباَّـسلٱِمْوَي
ًالِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِمُهُنْزَوٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق
ِلِقاَشَىلَعًالِقاَشَنوُعْبَسٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَو
لٱ

ْ
لِك،ِسْدُق

ْ
لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

ْ
٥٠،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِبًاتوُت

ٌرْوَثَو٥١،ًاروُخَبٌءوُلَْممٍبَهَذْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو
ٍةَقَرْحُمـِلٌِّيلْوَحٌدِحاَوٌفوُرَخَوٌدِحاَوٌشْبَكَوٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَو

ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو٥٢
ِةَحيِبَذِلَو٥٣،ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلِزْعَْ

ٍفاَرِخُةَسَْمخَوٍسوُيُتُةَسَْمخَوٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَثِةَمَالَّـسلٱ
يفَو٥٤.َدوُهيِّـمَعِنْبَعَمَشيِلَأُناَبْرُقاَذٰه.ٍةَّـيِلْوَح لٱِ

ْ
ِمْوَي

ُهُناَبْرُق٥٥.َروُصْهَدَفُنْبُليِئيِلَْمجىَّـسَنَميِنَبُسيِئَرِنِماَّـثلٱ
ٌةَحَضْنِمَوًالِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِمُهُنْزَوٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَط

لٱِلِقاَشَىلَعًالِقاَشَنوُعْبَسٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَو
ْ

لِك،ِسْدُق
ْ
اَُمهاَت

لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمم
ْ
ُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو٥٦،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِبًاتوُت

ٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَوٌرْوَثَو٥٧،ًاروُخَبٌءوُلَْممٍبَهَذْنِمَلِقاَوَش
ِملٌِّيلْوَحٌدِحاَوٌفوُرَخَوٌدِحاَوٌشْبَكَو

ُ
ٌدِحاَوٌسْيَتَو٥٨ٍةَقَرْح

ملٱَنِم
ُةَسَْمخَوِناَرْوَثِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو٥٩.ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلِزْعَْ
ُناَبْرُقاَذٰه.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخُةَسَْمخَوٍسوُيُتُةَسَْمخَوٍشاَبِك
يفَو٦٠.َروُصْهَدَفِنْبَليِئيِلَْمج لٱِ

ْ
يِنَبُسيِئَرِعِساَّـتلٱِمْوَي

ٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق٦١.ِينوُعْدِجُنْبُنَديِبَأَنيِماَيْنِب
َنوُعْبَسٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَوًالِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِمُهُنْزَو

لٱِلِقاَشَىلَعًالِقاَش
ْ

لِك،ِسْدُق
ْ
لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

ْ
ًاتوُت

ٍبَهَذْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو٦٢،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِب
ٌفوُرَخَوٌدِحاَوٌشْبَكَوٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَوٌرْوَثَو٦٣،ًاروُخَبٌءوُلَْمم
ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو٦٤ٍةَقَرْحُمـِلٌِّيلْوَحٌدِحاَو

ِةَحيِبَذِلِزْعَْ
ُةَسَْمخَوٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَثِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو٦٥،ٍةَّـيِطَخ
ِنْبَنَديِبَأُناَبْرُقاَذٰه.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخُةَسَْمخَوٍسوُيُت
يفَو٦٦.ِينوُعْدِج لٱِ

ْ
لٱِمْوَي

ْ
ُنْبُرَزَعيِخَأَناَديِنَبُسيِئَرِِرشاَع

ٌةَئِمُهُنْزَوٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق٦٧.ياَّـدَشيِّـمَع
َىلَعًالِقاَشَنوُعْبَسٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَوًالِقاَشَنوُثَالَثَو

لٱِلِقاَش
ْ

لِك،ِسْدُق
ْ
لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

ْ
،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِبًاتوُت

٦٩،ًاروُخَبٌءوُلَْممٍبَهَذْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو٦٨
ٌِّيلْوَحٌدِحاَوٌفوُرَخَوٌدِحاَوٌشْبَكَوٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَوٌرْوَثَو
ِمل
ُ

ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو٧٠ٍةَقَرْح
٧١.ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلِزْعَْ

ُةَسَْمخَوٍسوُيُتُةَسَْمخَوٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَثِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو
يفَو٧٢.ياَّـدَشيِّـمَعِنْبَرَزَعيِخَأُناَبْرُقاَذٰه.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخ ِ
لٱ

ْ
حلٱِمْوَي

ْ
.َنَرْكُعُنْبُليِئيِعْجَفَريِشَأيِنَبُسيِئَرََرشَعيِدَا

ًالِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِمُهُنْزَوٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق٧٣
ِلِقاَشَىلَعًالِقاَشَنوُعْبَسٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَو
لٱ

ْ
لِك،ِسْدُق

ْ
لَمًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

ْ
٧٤،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِبًاتوُت

ٌرْوَثَو٧٥،ًاروُخَبٌءوُلَْممٍبَهَذْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو
ِملٌِّيلْوَحٌدِحاَوٌفوُرَخَوٌدِحاَوٌشْبَكَوٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَو

ُ
٧٦ٍةَقَرْح

ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو
ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو٧٧.ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلِزْعَْ

.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخُةَسَْمخَوٍسوُيُتُةَسَْمخَوٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَث
يفَو٧٨.َنَرْكُعِنْبَليِئيِعْجَفُناَبْرُقاَذٰه لٱِ

ْ
ََرشَعِيناَّـثلٱِمْوَي

ٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق٧٩.َنَنيِعُنْبَُعريِخَأِيلاَتْفَنيِنَبُسيِئَر
ٍةَّـضِفْنِمٌةَدِحاَوٌةَحَضْنِمَوًالِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِمُهُنْزَوٍةَّـضِفْنِم
لٱِلِقاَشَىلَعًالِقاَشَنوُعْبَس

ْ
لِك،ِسْدُق

ْ
ًاقيِقَدِناَتَءوُلَْمماَُمهاَت

لَم
ْ
ْنِمَلِقاَوَشُةََرشَعٌدِحاَوٌنْحَصَو٨٠ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِبًاتوُت
ٌدِحاَوٌشْبَكَوٍرَقَبُنْبٱٌدِحاَوٌرْوَثَو٨١،ًاروُخَبٌءوُلَْممٍبَهَذ
ملٱَنِمٌدِحاَوٌسْيَتَو٨٢ٍةَقَرْحُمـِلٌِّيلْوَحٌدِحاَوٌفوُرَخَو

ِزْعَْ
ٍشاَبِكُةَسَْمخَوِناَرْوَثِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلَو٨٣.ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِل

ِنْبََعريِخَأُناَبْرُقاَذٰه.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخُةَسَْمخَوٍسوُيُتُةَسَْمخَو
ملٱُنيِشْدَتاَذٰه٨٤.َنَنيِع

ِءاَسَؤُرْنِمِهِحْسَمَمْوَيِحَبْذَْ
طَأ.َليِئاَْرسِإ

ْ
،َةََرشَعاَتَنْثٱٍةَّـضِفُحِضاَنَمَو،ََرشَعاَنْثٱٍةَّـضِفُقاَب

َلِقاَشَنوُثَالَثَوٌةَئِمٍقَبَطُّلُك٨٥،ََرشَعاَنْثٱٍبَهَذُنوُحُصَو
لَأِةَيِنآلٱِةَّـضِفُعيَِمج.َنوُعْبَسٍةَحَضْنِمُّلُكَو،ٍةَّـضِف

ْ
ُعَبْرَأَوِناَف

لٱِلِقاَشَىلَعٍةَئِم
ْ

ََرشَعاَنْثٱِبَهَّـذلٱُنوُحُصَو٨٦.ِسْدُق
لٱِلِقاَشَىلَعٌةََرشَعٍنْحَصُّلُك،ًاروُخَبٌةَءوُلَْمم

ْ
ُعيَِمج.ِسْدُق

ِنَاريِّـثلٱُّلُك٨٧.ًالِقاَشَنوُْرشِعَوٌةَئِمِنوُحُّصلٱِبَهَذ
لِل

ْ
لٱَو،ًارْوَثََرشَعاَنْثٱِةَقَرْحُم

ْ
خلٱَو،ََرشَعاَنْثٱُشاَبِك

ْ
حلٱُفاَرِ

ْ
ُةَّـيِلَْو

ملٱُسوُيُتَو،اَهِتَمِدْقَتَعَمََرشَعاَنْثٱ
ِةَحيِبَذِلََرشَعاَنْثٱِزْعَْ

خلٱ
ْ

َنوُْرشِعَوٌةَعَبْرَأِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِلِنَاريِّـثلٱُّلُكَو٨٨.ِةَّـيَِط
لٱَو،ًارْوَث

ْ
خلٱَو،َنوُّتِسُسوُيُّتلٱَو،َنوُّتِسُشاَبِك

ْ
حلٱُفاَرِ

ْ
ُةَّـيِلَْو

ملٱُنيِشْدَتاَذٰه.َنوُّتِس
.»ِهِحْسَمَدْعَبِحَبْذَْ

١:٢نييوال٣٠:٣٤جورخ٢:١نييوال٣٠:١٣جورخ
٢:١٠ص٢:٧ص٢:٥ص٣:١نييوال٤:٢٣نييوال

:٢ص٢:٢٠ص٢:١٨ص٢:١٤و١:١٤ص٢:١٢ص
١ع٢:٢٩ص٢:٢٧ص٢:٢٥ص٢٢

ينثالانيبارقتناكخلاٍةَّـضِفْنِمٌدِحاَوٌقَبَطُهُناَبْرُق
ءاسؤرلاناكنيذلاًاطبسرشعينثالانيبارقلبًاسيئررشع

ألَا
َ
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فصوراركتيفبجيوتافصلالكيفةلثامتممهنعًاباون
هللارظننيبينأحاحصألااذهةيقبلغشييذلاتامدقتلا
ةمدقتلارادقمريغلًارظنيأًاصاخًارظنبعشلاتامدقتىلإ
ىلعهئانثأولكيهلاتامدقتيفعوسيانبرهلاقامممهفُيامك
اهلاملكاناكوةنازخلايفنيسلفلاتحرطيتلاةلمرألا
.)٤٤-١٢:٤١سقرم(

،ُهَعَمَمَّـلَكَتَيِلِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإىَسوُمَلَخَداَّـمَلَف«٨٩
لَكُيَتْوَّـصلٱُعَمْسَيَناَك

ِّـ
لٱَىلَعْنِمُهُم

ْ
َىلَعيِذَّـلٱِءاَطِغ

لٱِْنيَبْنِمِةَداَهَّـشلٱِتوُباَت
ْ

.»ُهَمَّـلَكَف،ِْنيَبوُرَك
٢٥:٢٢جورخ١٢:٨صو١١و٣٣:٩جورخ

ةميخلاكلتتّيمُساذهنمو.هللاعميأُهَعَمَمَّـلَكَتَيِل
كلذبتيمسيأ)٢٥:٢٢جورخ(عامتجالاةميخب

.اهيفىسوموهللاعامتجال
ءابنأبليئارسإيتأيناكامفُهُمِّـلَكُيَتْوَّـصلٱُعَمْسَيَناَك

.عمسلاةوقبتوصلاكاردإبلببلقلاماهلإدرجمبهللا
يهوةداهشلاهيفيذلاتوباتلايأِةَداَهَّـشلٱِتوُباَت

كلذيفنيعوضوملانيحوللاىلعةبوتكملارشعلاهللااياصو
.)٢٥:١٦جورخ(توباتلا

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َتْعَفَرىَتَم:َنوُراَهـِلْلُق٢:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
ملٱِماَّـدُقَىلِإَفَجُُّرسلٱ

.»ُةَعْبَّـسلٱُجُُّرسلٱُءِيضُتِةَراَنَْ
٤٠:٢٥و٢٥:٣٧جورخ

تناك.)٢٥:٣٧جورخاذهبلباق(َجُُّرسلٱَتْعَفَرىَتَم
ةدئامهاجتيبونجلاةميخلارادجىلعةعوضومةيبهذلاةرانملا
رادجللةيزاومةعبسلااهبعشتناكىتحهوجولازبخ

نمجارسلكناككلذلوبرغلاوقرشلاىلإبعُشلاو
لامشلاىلإيأةرانملاهاجتهءوضيقليةعبسلاجرسلا
ولءيضتاممرثكأسدقلايفيتلاةميخلاتاودأىلعءيضتف
لامشلاىلإاهبعشولخدملايفةعوضومةرانملاتناك
.بونجلاو

ملٱِماَّـدُقَىلِإ.اَذَكٰهُنوُراَهَلَعَفَف«٣
اَمَكاَهَجُُرسَعَفَرِةَراَنَْ

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأ

.عضويأاَهَجُُرسَعَفَر

ملٱُةَعْنَصَيِهِهِذٰهَو«٤
ىَّـتَح.ٍبَهَذْنِمٌةَلوُحْسَم:ِةَراَنَْ

ملٱَبَسَح.ٌةَلوُحْسَمَيِهاَهُرْهَزَواَهُقاَس
ُّبَّـرلٱُهاَرَأيِذَّـلٱِرَظْنَْ

ملٱَلِمَعاَذَكٰهىَسوُم
.»َةَراَنَْ

٢٥:٤٠جورخ٣١و٢٥:١٨جورخ

.اهنمتعنُصيتلاداوملايأِةَراَنَْملٱُةَعْنَص
.ةتوحنموأهنمةلوتفميأٍبَهَذْنِمٌةَلوُحْسَم
ةئيهىلععنُصامواهقاسناكيأاَهُرْهَزَواَهُقاَسىَّـتَح

ةرانملانإةلمجلاىلعوًاتوحنموأًالوتفمًابهذاهيفراهزألا
بعُشلاوأعورفلاوقاسلااهءازجأتناكفبهذنماهلك
.)٢٥:٣١جورخ(اهالعأيفراهزألاو

ِْنيَبْنِمَنيِّـيِوَّـاللٱِذُخ٦:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٥«٥،٦
.»ْمُهْرِّـهَطَوَليِئاَْرسِإيِنَب

صنييوال(ةنهكلاسيدقتنمىسومغرفاملخلاَلاَقَو
ىضتقمبنييواللاريهطتيفذخأهينبونوراهسّدقدقو)٨
.هللارمأ

طَتِلْمُهـَلُلَعْفَتاَذَكٰهَو٧«٧،٨
ْ

َءاَمْمِهْيَلَعْحِضْنٱ:ِمِِهريِه
خلٱ

ْ
لَو،ِةَّـيَِط

ْ
ْمَُهباَيِثاوُلِسْغَيَو،ْمِهِدَسَجِّـلُكَىلَعىَسوُماوُّرِمُي

لَمًاقيِقَدُهَتَمِدْقَتَوٍرَقَبَنْبٱًارْوَثاوُذُخْأَيَّـمُث٨.اوُرَّـهَطَتَيَف
ْ
ًاتوُت

.»ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلُذُخْأَتٍرَقَبَنْبٱَرَخآًارْوَثَو.ٍتْيَزِب
٢:١نييوال٩و١٤:٨نييوال١٨و١٧و١٩:٩ص

امانههّنيبيمل.ةيطخلانمريهطتلاءاميأِةَّـيِطَْخلٱَءاَم
.)٥:١٧ص(يفسدقملاءاملاامنيبيملامكءاملااذهوه
هينبونوراهسيدقتيفةئيطخةحيبذّنيُعيذلاروثلاو
كاذهبفصُويذلامالكلابفصُووانهّنيعملاروثلاهلثم
انهروكذملاةيطخلاءامو.)٨:١٤نييوالو٢٩:١٤جورخ(
ةضحرملاءامهنأحّجرملارسُفامكةيطخلاريهطتءاموأ
يفسدقملاءاملابدوصقملاكةميخلاهاجتتناكيتلاةيساحنلا
ناكهنأنكمملانمو.ًاضيأحجريامىلع)٥:١٧ص(
ةيطخلاةقرحمدامرعضوىلإانهركذُيمليذلاداشرإلاضعب
مليتلاةيطخلاةحيبذو.)١٩:٩صاذهبلباق(ءاملاكلذيف
.حضنلالبقحبذُتتناكةنماثلاةيآلايفالإركذُت

رعشاوقلحيلويأْمِهِدَسَجِّـلُكَىلَعىَسوُماوُّرِمُيْلَو
ريهطتيفليقامكمهرعشلكاوقلحيلووأمهدسجلك
.)٩و١٤:٨نييوال(صربألا

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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دنعلسغُتةنهكلاداسجأتناكْمَُهباَيِثاوُلِسْغَيَو
:١٤نييوال(مهريهطتدنعصربلاو)٨:٦نييوال(مهسيدقت
ةسدقملاءايشألامهسملمهيلعناكامفنويواللاامأ.)٩و٨
جورخ(ةيهلإلاةدابعللةدعمتناكيتلامهبايثاولسغينأالإ

.)٣٥:٢نيوكتكلذبلباق١٩:١٠

َجتَو،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَماَمَأَنيِّـيِوَّـاللٱُمِّـدَقُتَف«٩
ْ

َّـلُكُعَم
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمج
٨:٣نييوال٤٠:١٢و٢٩:٤جورخ

امكةعامجلالكباونيأَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجَّـلُك
.عضوملااذهريغيفءاج

َليِئاَْرسِإوُنَبُعَضَيَف،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَنيِّـيِوَّـاللٱُمِّـدَقُتَو«١٠
.»َنيِّـيِوَّـاللٱَىلَعْمَُهيِدْيَأ

١:٤نييوال

نوعضياوناكَنيِّـيِوَّـاللٱَىلَعْمَُهيِدْيَأَليِئاَْرسِإوُنَبُعَضَيَف
مهنألهللامدقتيتلاحئابذلاةلزنمبمهنألنييواللاىلعمهيديأ
مهباونوأليئارسإونبناكف.ليئارسإينبراكبألدباوناك
.مهراكبأنعءادفهللامهنومدقيمهنأكمهيلعمهيديأنوعضي

.هنكسموأهتميخيفهللاةمدخلمهتمدقتتناكو

ِدْنِعْنِمِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتَنيِّـيِوَّـاللٱُنوُراَهُدِّـدَرُيَو«١١
.»ِّـبَّـرلٱِةَمْدِِخلَنوُنوُكَيَفَليِئاَْرسِإيِنَب

ددريناكامكِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتَنيِّـيِوَّـاللٱُنوُراَهُدِّـدَرُيَو
ءزجمهنألنييواللاددريناكبرلليذلاءزجلاحئابذلانم
ىرخأمهرخؤيوةراتمهمدقينأبكلذيتأيناكو.برلل
ناكو.نوراهيديأتاكرحبوأبعشلامامأوةميخلاهاجت
.)٢١و١٥و١٣عاذهبلباق(ًاضيأركُذامريغلديدرتلااذه

ُبِّـرَقُتَف،ِنْيَرْوَّـثلٱَِيسْأَرَىلَعْمَُهيِدْيَأَنوُّيِوَّـاللٱُعَضَيَّـمُث«١٢
لٱ

ْ
ِنَعِريِفْكَّـتلِل،ِّـبَّـرلِلًةَقَرُْحمَرَخآلٱَوٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذَدِحاَو
.»َنيِّـيِوَّـاللٱ

٢٩:١٠جورخ

.)٢٩:١٠جورخريسفترظنا(ْمَُهيِدْيَأَنوُّيِوَّـاللٱُعَضَي

ًاديِدْرَتْمُهُدِّـدَرُتَوِهيِنَبَوَنوُراَهَماَمَأَنيِّـيِوَّـاللٱُفِقوُتَف«١٣
.»ِّـبَّـرلِل

.)١٥عرظناو١١عريسفترظنا(ًاديِدْرَتْمُهُدِّـدَرُت

ُنوُكَيَفَليِئاَْرسِإيِنَبِْنيَبْنِمَنيِّـيِوَّـاللٱُزِرْفُتَو«١٤
.»ِيلَنوُّيِوَّـاللٱ

١٦:٩و٣:٤٥ص

.)١٦:٩و٣:٤٥صريسفترظنا(ِيلَنوُّيِوَّـاللٱُنوُكَيَف

ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخاوُمِدْخَيِلَنوُّيِوَّـاللٱِيتْأَيَكِلٰذَدْعَبَو«١٥
.»ًاديِدْرَتْمُهُدِّـدَرُتَوْمُهُرِّـهَطُتَف

١٣و١١ع

اوسرحيلةميخلارادىلإيأَنوُّيِوَّـاللٱِيتْأَيَكِلٰذَدْعَب
ةميخلااوعلقيوةقرحملاحبذمدنعةنهكلااودعاسيوكانه
.لاوحألايضتقتامىلعاهوبصنيو

َلَدَب.َليِئاَْرسِإيِنَبِْنيَبْنِمًةَبِهِيلَنوُبوُهْوَمْمَُّـهنَأل«١٦
.»ِيلْمُُهتْذََّـختاِدَقَليِئاَْرسِإْنِمٍّلُكِرْكِب،ٍمِحَرِحِتاَفِّـلُك

٤٥و٣:١٢ص٣:٩ص

انيلعبعصيَليِئاَْرسِإْنِمٍّلُكِرْكِب،ٍمِحَرِحِتاَفِّـلُكَلَدَب
ًامامتلوألاىنعمبةرابعلانميناثلامسقلانأبعطقلا
نإف.لوأللديدحتهنأبوأ)لييذتلاةلزنمهتلزنمنوكتف(
حتافلكنيبقرفلانييعتبجوًامامتلوألاىنعمبناك
رصقتاهنإفةسمخلارافسألاحالطصانمركبلانيبومحر
جورخرظنا(بألابناجنمركبلانبالاىلعسانلاركب

١٣:٢(.

يفٍرْكِبَّـلُكِيلَّـنَأل١٧«١٧،١٨ ِساَّـنلٱَنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِ
لٱَنِمَو

ْ
يفٍرْكِبَّـلُكُتْبََرضَمْوَيِ.مِئاَهَب ْمُهُتْسَّـدَقَْرصِمِضْرَأِ

يفٍرْكِبِّـلُكَلَدَبَنيِّـيِوَّـاللٱُتْذََّـختٱَف١٨.ِيل .»َليِئاَْرسِإيِنَبِ
٢:٢٣اقولو٣:١٣صو١٥و١٣و١٢و١٣:٢جورخ

ألَا
َ
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.)١٥و١٣و١٢و١٣:٢جورخريسفترظنا(ٍرْكِبَّـلُكِيل

ِْنيَبْنِمِهيِنَبَوَنوُراَهـِلًةَبِهَنيِّـيِوَّـاللٱُتْبَهَوَو١٩«٢٢-١٩
يفَليِئاَْرسِإيِنَبَةَمْدِخاوُمِدْخَيِلَليِئاَْرسِإيِنَب ِةَمْيَخِ
يفَنوُكَيَالْيَكِل،َليِئاَْرسِإيِنَبْنَعِريِفْكَّـتلِلَو،ِعاَمِتْجالٱ يِنَبِ
لٱَىلِإَليِئاَْرسِإيِنَبِبَاِرتْقٱَدْنِعٌأَبَوَليِئاَْرسِإ

ْ
َلَعَفَف٢٠.ِسْدُق

َبَسَحَنيِّـيِوَّـالِلَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكَوُنوُراَهَوىَسوُم
وُنَبْمُهـَلَلَعَفاَذَكٰه.َنيِّـيِوَّـاللٱِنَعىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمِّـلُك
ُنوُراَهْمُهَدَّـدَرَو،ْمَُهباَيِثاوُلَّـسَغَوَنوُّيِوَّـاللٱَرَّـهَطَتَف٢١.َليِئاَْرسِإ
طَتِلُنوُراَهْمُهْنَعَرَّـفَكَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَت

ْ
َدْعَبَو٢٢.ْمِِهريِه

يفْمُهَتَمْدِخاوُمِدْخَيِلَنوُّيِوَّـاللٱىَتَأَكِلٰذ ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
َنيِّـيِوَّـاللٱِنَعىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِهيِنَبَماَمَأَوَنوُراَهَماَمَأ
.»ْمُهـَلاوُلَعَفاَذَكٰه

٧ع٢٦:١٦مايأ٢و١٨:٥و١٦:٤٦و١:٥٣ص٣:٩ص
خلا٥ع١٥ع١٢و١١ع

يفَنوُكَيَالْيَكِل نييواللاذاختاناكٌأَبَوَليِئاَْرسِإيِنَبِ
ًاعفدوسدقلايفتابجاولابمايقلانمًانيكمتراكبألالدب
بضغجيهياممهلةضرعراكبألاامباكتراولامهإلااياطخل
.نييرصملاراكبأبرضامكمهبرضيفهللا

:َنيِّـيِوَّـالِلاَماَذٰه٢٤:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٢٣«٢٣،٢٤
ًاداَنْجَأاوُدَّـنَجَتَيِلَنوُتْأَيًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعَوٍسَْمخِنْبٱِنِم
يف .»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِةَمْدِخِ

١:١٨سواثوميت١و٢٧و٢٤و٢٣:٣مايأ١و٤:٣ص

ىلعلدياذهًادِعاَصَفًةَنَسَنيِْرشِعَوٍسَْمخِنْبٱِنِم
ةمدخللنويواللاهيفّنيعينأحصييذلانسلاوأتقولا
يقبكلذنأرهاظلاو.ناعنكضرأنييليئارسإلاذخأدعب
نيرشعلانسنيرشعلاوةسماخلالدبلعجفدوادمايأىلإ

ىلإتوباتلالقندعباهثاثأوةميخلالمحةرورضعافترال
نسنمةّيربلايفةمدخلاةدمتناكو.نويهصلبج
لقثنأل)٣٠و٢٣و٤:٣ص(نيسمخلانسىلإنيثالثلا
لاجرلايضتقيناكةيربلايفتاقوألايلاوتىلعةميخلا
ىلإانهبتاكلاتفتليملو.طاشنلاوةوقلانسيفءايوقألا
نيتيآلانيتاهيفركُذامف.نامزلاىضتقمبثداوحلابيترت
اذهدعبناك)٢٦ع(ىلإامهدعبامو)٢٤و٢٣عبويأ(
نييواللانييعتنبيوهنيبةبسانمللانهركُذهنكلتقولا
يفةمدخللنوراتخياوناكنييواللانأحّجرملاو.ةمدخلل
نسيفالإاهيفاوعرشيملمهنكلنيرشعلاوةسماخلانس
.دادعتسالابنينسسمخنولغشياوناكفنيثالثلا

ِدْنُجْنِمَنوُعِجْرَيًةَنَسَنيِسَْمخِنْبٱِنِمَو٢٥«٢٥،٢٦
خلٱ

ْ
يفْمَُهتَوْخِإَنوُرِزاوُي٢٦.ُدْعَبَنوُمِدَْخيَالَوِةَمْدِ ِةَمْيَخِ
اَذَكٰه.َنوُمِدَْخيَالًةَمْدِخْنِكٰل.ٍةَساَرِحِسَرَحـِلِعاَمِتْجالٱ
يفَنيِّـيِوَّـالِلُلَمْعَت هتاَساَرِحِ .»ِْمِ

١:٥٣ص

نيسمخلانسدعبناسنإلاىلعبعصيٍةَساَرِحِسَرَحـِل
نيسمخلانسزواجنمناكفةميظعلالاقثألالمحينأ
سرحيوةقاشلالامعألاكلتنايتإنمىفعُينييواللانم
.ريسيلمعوهوسدقلاةينآوةميخلاتاودأ

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

يفىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢ يفَءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ ِةَنَّـسلٱِ
ِخلِةَيِناَّـثلٱ

ُ
يفَْرصِمِضْرَأْنِمْمِهِجوُر لَو٢:ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ

ْ
ْلَمْعَي

لٱَليِئاَْرسِإوُنَب
ْ

يفَحْصِف .»ِهِتْقَوِ
١٦:١ةينثتو٢٨:١٦صو٢٣:٥نييوالوخلا١٢:١جورخ

٢و

يف يفَْرصِمِضْرَأْنِمْمِهِجوُرُِخلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ ِرْهَّـشلٱِ
نيبّدعىلعنامزلايفمدقتمانهحصفلابلافتحالاِلَّـوَألٱ
نإوهبةقلعتملارومألاولوألاحاحصألايفروكذملاليئارسإ
ناكذإحصفلااذهلدادعتسانمنكيملو.ركذلايفرخأت

نكلو)١٢:٢٥جورخ(ناعنكضرأيفنوكينأبجي
كلذالولوةنسنيعبرأهيتلاىلعتلمحبعشلاةيصعم

اولفتحاويلصألايرصملاحصفلادعبيناثلاحصفللاودعتسال
.مهثاريمضرأيفهب

يف«٣ لٱِ
ْ

لٱَْنيَبِرْهَّـشلٱاَذٰهْنِمََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَي
ْ

ِنْيَءاَشِع
يفُهَنوُلَمْعَت ِهِماَكْحَأِّـلُكَوِهِضِئاَرَفِّـلُكَبَسَح.ِهِتْقَوِ
.»ُهَنوُلَمْعَت

.)١٢:٦جورخريسفترظنا(ِنْيَءاَشِعْلٱَْنيَب
ضعبنأّنيبلانمِهِماَكْحَأِّـلُكَوِهِضِئاَرَفِّـلُكَبَسَح

جتنيفةيربلاحصفيفعاريمليرصملاحصفلابةقلعتملارومألا
بجاولارومألاماكحألاوضئارفلاهذهبدوصقملانأكلذنم
يفضئارفلاهذهضعبو.)١٢عاذهبلباق(ًامئاداهظفح
ةينثتو١٧صنييواليفاهيقابوجورخلارفسنم١٢ص(

وهيبأوباداننأل(ةنهكةثالثنأبانهضرتعاو.)١٦ص
فارخلانمريثكددعمدشربمايقلانوعيطتسيال)اتام

ألَا
َ
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شرلركذالهنأ)١(نيرمأبكلذىلعبيجُأو.تحبُذيتلا
نودعاسياوناكنييواللانإ)٢(و.حصفلااذهيفمدلا
اذهتبثيولاوحألاهذهلثميفمهلامعأضعبىلعةنهكلا
:٣٠مايأ٢(ايشويوايقزحهبلفتحايذلاحصفلايفناكام
.ذئمويةنهكلااودعاسنييواللانإف)٣٥:١١و١٦

لٱاوُلَمْعَيْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَمَّـلَكَف«٤
ْ

.»َحْصِف

رمألابىسومبرلامّلك(َليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَمَّـلَكَف
لبقنمءيشبيبنلاتأيملفليئارسإينبهبىسوممّلكف
نيدلايفءيشباوتأينأنوردقيالءايبنألاناكذإو.هسفن
نودبكلذىلعسانلانممهريغردقيفأمهسفنألبقنم
.)هللااوظيغينأ

لٱاوُلِمَعَف«٥
ْ

يفَحْصِف يفِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ
ْ

ََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَي
لٱَْنيَبِرْهَّـشلٱَنِم

ْ
يفِنْيَءاَشِع َرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحَءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ

.»َليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفاَذَكٰهىَسوُمُّبَّـرلٱ
٥:١٠عوشي

يف مايأةعبسريطفلاديعانهركذيملََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَيْلٱِ
دوجورذعتةلعلانأرهاظلاو)١٢:١٨جورخ(يفركُذامك
ناكهنأعممايأةعبسميظعلابعشلاكلذيفكينيحط
يذلاردقلابرخآناكموأنايدمنماوتأينأمهيلعلهسي

.هيلإجاتحي

َّـِلَحيْمَلَف،ٍتِّـيَمٍناَسْنِإلاوُسَّـجَنَتْدَقٌمْوَقَناَكْنِكٰل«٦
لٱاوُلَمْعَيْنَأْمُهـَل

ْ
يفَحْصِف لٱَكِلٰذِ

ْ
ىَسوُمَماَمَأاوُمَّـدَقَتَف.ِمْوَي

يفَنوُراَهَو لٱَكِلٰذِ
ْ

.»ِمْوَي
١٩و١٨:١٥جورخ١٨:٢٨انحويو١٦و١٩:١١و٥:٢ص

٢٧:٢صو٢٦و

ليئاشيمانهموقلابدوصقملانأنونظملاٌمْوَقَناَكْنِكٰل
وهيبأوبادانامهمعينباامهنفدباسجنتامهنإفنافاصلاو
أدتباهئانبأونوراهسيدقتناكنإفتقولاكلذبرقيف
تومف)١٢و٤٠:٢جورخ(لوألارهشلانملوألامويلايف
١٢و٩:١نييوال(نماثلامويلايفالإثدحيملوهيبأوبادان

مايأةعبسًاسجنىقبيتيملاسمينمناكو.)١٠:١٩و
وهيبأوباداننفدنمنأكلذنمجتنيف.)١٩:١١ددع(
عانتمايفو.ًاسجنلوألارهشلانمرشععبارلامويلايفناك
حصفلالمحركذوهيذلابرلاءاشعاولوانتينأنيسجنلا

ءاشعلاكلذلوانتنمهنإفحيسملاعوسيانيدافيوامسلا
.هسفنلةنونيدذخأيقاقحتسانودب

ِمل.ٍتِّـيَمٍناَسْنِإلَنوُسِّـجَنَتُماَنَّـنِإ:ُهَلاوُلاَقَو٧«٧،٨
َ
اَذا

يفِّـبَّـرلٱَناَبْرُقَبِّـرَقُنَالىَّـتَحَُكْرتُن ؟َليِئاَْرسِإيِنَبَْنيَبِهِتْقَوِ
ْنِمُّبَّـرلٱِهِبُرُمْأَياَمَعَمْسَألاوُفِق:ىَسوُمْمُهـَلَلاَقَف٨
.»ْمُكِتَهِج

٢٧:٥ص

ِمل
َ
ِهِبُرُمْأَياَمَعَمْسَألاوُفِق:ىَسوُمْمُهـَلَلاَقَف...ُكَْرتُناَذا

برلارمأبالإةينيدلاتابجاولايفًارمأىسومتأيمل(ُّبَّـرلٱ
نأىلعءايبنألاريغرساجتيفيكفميظعيبنهنأعم
ىهنهنأنعًالضفهللاهبرمأيملامةسينكلايفاوعدتبي
.)هنع

ُّلُك:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق١٠:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَف٩«٩،١٠
ِملًاسِجَنَناَكْمُكِلاَيْجَأْنِمْوَأْمُكْنِمٍناَسْنِإ

َ
يفْوَأ،ٍتِّـي ٍرَفَسِ

لَف،ٍديِعَب
ْ

لٱِلَمْعَي
ْ

.»ِّـبَّـرلِلَحْصِف

لصألايفكشلاةمالع»ديعب«ةظفلىلعٍديِعَبٍرَفَس
نإنوينابرلالاقامىلعةمالعلاكلتبدوصقملاويناربعلا
امإويحولالصأنمتسيلاهنأامإاهيلعيهيتلاةملكلا
كلذةلعواولاق.اهتقيقحىلعمهفُتالفاهليوأتبجيهنأ
نألكشلاكلذىلإةجاحالو(.)١٣ع(يفاهركذمدع
ىلعءانب١٣عيفهدييقتهنممزليانهًاديقمرفسلاركذ
ةروهشملاتاغللالكيفدّيقملاىلعلمُحيقلطملانإةدعاقلا
.)برغلاوقرشلايف

يف«١١ يفِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ
ْ

لٱَْنيَبََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَي
ْ

ِنْيَءاَشِع
.»ُهَنوُلُكْأَيٍراَرُمَوٍريِطَفَىلَع.ُهَنوُلَمْعَي

١٢:٨جورخ١٥و٣٠:٢مايأ٢

.)٨و١٢:٦جورخريسفترظنا(ِنْيَءاَشِعْلٱَْنيَب

.ُهْنِمًامْظَعاوُِرسْكَيَالَوِحاَبَّـصلٱَىلِإُهْنِماوُقْبُيَال«١٢
لٱِضِئاَرَفِّـلُكَبَسَح

ْ
.»ُهَنوُلَمْعَيِحْصِف

:١٢جورخ١٩:٣٦انحويو١٢:٤٦جورخ١٢:١٠جورخ
٤٣

اذهبدوصقملاُهَنوُلَمْعَيِحْصِفْلٱِضِئاَرَفِّـلُكَبَسَح
.يلصألاهعضوبسححصفلافورخبةقلعتملاضئارفلا

ألَا
َ
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رمألالوأيفحصفلاديعنإةيدوهيلاديلاقتلايفامىلعهنإف
ىلإةجاحنمذئنيحناكامفمايأةعبسالًادحاوًامويناك
.ريمخلالازتعا

يفَسْيَلَوًارِهاَطَناَكْنَمْنِكٰل«١٣ َلَمَعَكَرَتَوٍرَفَسِ
لٱ

ْ
لِتُعَطْقُتِ،حْصِف

ْ
َناَبْرُقْبِّـرَقُتَْملاََّـهنَأل،اَهِبْعَشْنِمُسْفَّـنلٱَك

يفِّـبَّـرلٱ .»ُهَتَّـيِطَخُلِمَْحيُناَسْنِإلٱَكِلٰذ.ِهِتْقَوِ
٥:٣١ص٧ع١٢:١٥جورخو١٧:١٤نيوكت

٢٤:١٥نييوالاذهبلباق(اهبلتقُييأُهَتَّـيِطَخُلِمَْحي
.)١٨:٢٢ددعو

لَفٌبيِرَغْمُكَدْنِعَلَزَناَذِإَو«١٤
ْ

.ِّـبَّـرلِلًاحْصِفْلَمْعَي
لٱِةَضيِرَفَبَسَح

ْ
ٌةَدِحاَوٌةَضيِرَف.ُلَمْعَيَكِلٰذَكِهِمْكُحَوِحْصِف

لِلْمُكَلُنوُكَت
ْ

.»ِضْرَألٱِّـيِنَطَوِلَوِبيِرَغ
١٢:٤٩جورخ

رفسيفبيرغلاىلإةبسنلابحصفلاةعيرشتركُذٌبيِرَغ
.)ريسفتلاو٤٩و١٢:٤٨جورخرظنا(جورخلا

يفَو«١٥ ملٱِةَماَقِإِمْوَيِ
ملٱُةَباَحَّـسلٱِتَّـطَغِنَكْسَْ

،َنَكْسَْ
يفَو.ِةَداَهَّـشلٱَةَمْيَخ ملٱِ

ملٱَىلَعَناَكِءاَسَْ
َىلِإٍراَنِرَظْنَمَكِنَكْسَْ

.»ِحاَبَّـصلٱ
جورخ٧٨:١٤رومزمو١٩و٩:١٢ايمحنو٤٠:٣٤جورخ
٤٠:٣٨و١٣:٢١

ةميخ(ِةَداَهَّـشلٱَةَمْيَخ،َنَكْسَْملٱُةَباَحَّـسلٱِتَّـطَغ
ةباحسلاتطغىنعملافنكسملانمنايبفطعةداهشلا
رثأىلعجورخلارفسيفليق.)ةداهشلاةميخيأنكسملا
عامتجالاةميختطغةباحسلانإةميخلاةماقإبقلعتملاإبنلا

نأنظلاىلإيعادالفنكسملابرلاءاهبوأبرلادجمألمو
ناكثيحنكسملانمءزجىلعترصقةباحسلاةيطغت
.سادقألاسدقيفرشعلااياصولااحوليأةداهشلااحول

ْمَلَف«رثألاىلعهلوقحاضيإنسحأهحضويوكلذديؤيو
ْتَّـلَحَةَباَحَّـسلٱَّـنَأل،ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخَلُخْدَيْنَأىَسوُمْرِدْقَي
ألَمِّـبَّـرلٱُءاََهبَواَهْيَلَع

َ
ملٱ
ىفنف)٣٥و٤٠:٣٤جورخ(»َنَكْسَْ

نودنكسملانمءزجىلعةباحسلالولحللامتحالك
ءاطغلاىلعًاصوصخنلعُيناكبرلاروضحنإمعن.رخآ

توباتهيفناكيذلاسادقألاسدقيفروهظلالكرهظيو
هرماوأهغلبيوىسومبكلانهعمتجيناكبرلانإوةداهشلا
ةميخلاتطغيتلاةباحسلاهذهو)٢٣-٢٥:٢١جورخ(
.مهرافسأيفمهدوقتتناكيتلايهنكسملاتألمو

يف اهبناجوًاراهنمهليلدملظملاةباحسلابناجناكِءاَسَْملٱِ
كلذيفف.)٧٨:١٤رومزماذهبلباق(ًاليلمهليلدرينملا
»ٍراَنِروُنِبُهَّـلُكَلْيَّـللٱَو،ًاراََهنِباَحَّـسلٱِبْمُهاَدَه«هصنامرومزملا

ِدوُمَعِبَوًاراََهنٍباَحَسِدوُمَعِبْمُهَتْيَدَه«ايمحنرفسيفءاجو
ُقُلَْخي«ءايعشإةءوبنيفءاجو.)٩:١٢ايمحن(»ًالْيَلٍراَن
ًةَباَحَساَهِلَفَْحمَىلَعَوَنْوَيْهِصِلَبَجْنِمٍناَكَمِّـلُكَىلَعُّبَّـرلٱ
لُمٍراَنَناَعََملَوًاناَخُدَوًاراََهن

ْ
.)٤:٥ءايعشإ(»ًالْيَلٍةَبِهَت

طَغُتُةَباَحَّـسلٱ.ًامِئاَدَناَكاَذَكٰه«١٦
ِّـ

ِراَّـنلٱُرَظْنَمَوِهي
.»ًالْيَل

ًاليلةئيضمتناكاهنكلًاراهنوًاليليأِهيِّـطَغُتُةَباَحَّـسلٱ
.)١٥عريسفترظنا(ًاراهنةملظمو

لباق(رينملاةباحسلابناجرظنميأًالْيَلِراَّـنلٱُرَظْنَم
.)٢٢و١٣:٢١جورخاذهب

خلٱِنَعُةَباَحَّـسلٱِتَعَفَتْرٱىَتَمَو١٧«١٧،١٨
ْ

َدْعَبَناَكِةَمَْي
يفَو.َنوُلَِحتْرَيَليِئاَْرسِإوُنَبَكِلٰذ ملٱِ

ُةَباَحَّـسلٱِتَّـلَحُثْيَحِناَكَْ
َناَكِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح١٨.َنوُلِزْنَيَليِئاَْرسِإوُنَبَناَكَكاَنُه
َعيَِمج.َنوُلِزْنَياوُناَكِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحَو،َنوُلَِحتْرَيَليِئاَْرسِإوُنَب
ملٱَىلَعِةَباَحَّـسلٱِلوُلُحِماَّـيَأ

.»َنوُلِزْنَياوُناَكِنَكْسَْ
٨٠:١رومزمو٣٤و٣٣و١٠:١١صو٤٠:٣٦جورخ

١٠:١سوثنروك١و

ىنعمنأمهضعبىأرُةَباَحَّـسلٱِتَعَفَتْرٱىَتَم
روهظلاىلإتعجرمثةبوجعأبةظحلتلازانه»تعفترا«
لبةيناربعلايفالوةيبرعلايفاللاوزلابجويالصنلاو(
قوفاهعافترابلاحترالابمهنذؤتتناكاهنأحجرألاىنعملا
ةباحسلاًامئاداذكه«هلوقريسفتلااذهديؤيو.)ةميخلا
ليئارسإينبليرورضلانمناكف.»ًاليلرانلارظنمهيطغت
ريشييذلارمألااوعيطيوةباحسلاعافترالًامئاداوهبتنينأ
زمرةميخللةباحسلاةمزالميفو.ةميخلانعاهعافتراهيلإ
ْمُكَعَماَنَأاَه«هلوققفوىلعهتسينكقرافيالحيسملانأىلإ
.)٢٨:٢٠ىّتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُك

ملٱَىلَعُةَباَحَّـسلٱِتَداَمَتاَذِإَو«١٩
َناَكًَةريِثَكًاماَّـيَأِنَكْسَْ

.»َنوُلَِحتْرَيَالَوِّـبَّـرلٱَةَساَرِحَنوُسُرَْحيَليِئاَْرسِإوُنَب
٣:٨و١:٥٣ص

يفًاضيأتليقةرابعلاهذهِّـبَّـرلٱَةَساَرِحَنوُسُرَْحي
)٣:٧ص(نييواللاو)٨:٣٥نييوال(هينبونوراه

ألَا
َ
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نيهبتنماوناكمهنأىنعملاو.)٢٣:٦مايأ٢(هلكبعشلاو
:٤٨لايقزح(هضئارفبمايقلاوبرلااياصوةعاطإوةدابعلل

١١(.

ملٱَىلَعًةَليِلَقًاماَّـيَأُةَباَحَّـسلٱِتَناَكاَذِإَو«٢٠
َبَسَحَفِنَكْسَْ

.»َنوُلَِحتْرَياوُناَكِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحَو،َنوُلِزْنَياوُناَكِّـبَّـرلٱِلْوَق

ًارصقوًالوطفلتختلولحلاتاقوأتناكِتَناَكاَذِإَو
.)٢٢عرظنا(برلاةئيشمبسحب

ملٱَنِمُةَباَحَّـسلٱِتَناَكاَذِإَو«٢١
َّـمُثِحاَبَّـصلٱَىلِإِءاَسَْ

يفُةَباَحَّـسلٱِتَعَفَتْرٱ َّـمُثًةَلْيَلَوًامْوَيْوَأ.َنوُلَِحتْرَياوُناَكِحاَبَّـصلٱِ
.»َنوُلَِحتْرَياوُناَكُةَباَحَّـسلٱِتَعَفَتْرٱ

ةباحسلانوبقرياوناكمهنأىلعلدياذهخلاًامْوَيْوَأ
اذهبلباق(ةنّيعمةعامجنوبقارلاناكوًاراهنوًاليلًامئاد
.)٣٤:١رومزم

ِتَداَمَتىَتَم،ًةَنَسْوَأًارْهَشْوَأِْنيَمْوَيْوَأ٢٢«٢٢،٢٣
ملٱَىلَعُةَباَحَّـسلٱ

َنوُلِزْنَيَليِئاَْرسِإوُنَبَناَك،ِهْيَلَعًةَّـلاَحِنَكْسَْ
ِلْوَقَبَسَح٢٣.َنوُلَِحتْرَياوُناَكْتَعَفَتْرٱىَتَمَو.َنوُلَِحتْرَيَالَو
اوُناَكَو.َنوُلَِحتْرَياوُناَكِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحَوَنوُلِزْنَياوُناَكِّـبَّـرلٱ

.»ىَسوُمِدَيِبِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحِّـبَّـرلٱَةَساَرِحَنوُسُرَْحي
١٩ع٣٧و٤٠:٣٦جورخ

.)ريسفتلاو٤٠:٤و٤:٣نيوكتاذهبلباق(ًةَنَسْوَأ
ىلإنييليئارسإلالوصودعبالإبتكُيملاذهنإحّجرملا
.)١٣:٢٦ص(شداق

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

ْنِمِْنيَقوُبَكَلْعَنْصٱ٢:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو١«١،٢
ِملَكَلِناَنوُكَيَف،اَمُهُلَمْعَتِنْيَلوُحْسَم.ٍةَّـضِف

ُ
جلٱِةاَداَن

ْ
ِةَعاََم

ملٱِلاَِحتْرالَو
.»ِتَّـالَحَْ

١:١٣ءايعشإو٢٣:٢نييوال

نيقورطموأنيطورخموأنيبورضموأِنْيَلوُحْسَم
.)٣١و٢٥:١٨جورخريسفترظنا(نيكوبسمالةقرطملاب
نوكيفدربلاوتحنلاديفيماقملااذهيفةيبرعلايفلحسلاو(

لصألاهلمتحيامماذهو.نيدوربموأنيتوحنمىنعملا
اناكةيآلاهذهيفناروكذملاناقوبلاو.)لمأتفيناربعلا
ةيموريفسطيتلرصنلاسوقىلعيتلاقاوبألاكنيميقتسم
نأيفنورقلانعفلتختيهف.ةيرصملاتايداعلايفيتلاو
٦:٤صهبلباقو٦:٥عوشيرظنا(ةينحنمتناكنورقلا

نييوال(فاتهلاقوبنييواللارفسيفركُذو.)١٣و٨و٦و
قاوبألالوأانوكيملانهنيقوبلانأىلعلديكلذو)٢٥:٩
نودتقولاكلذيفنييليئارسإلادنععنصيقوبلانأوأ
انهروكذملاقوبلاناكامبرو.تاقوألانمهقبساممهريغ
يفانهروكذملاقوبلامسانإفهسنجيفالهعونيفًاديدج
نييواللايفروكذملامساو»הרצוצח«)ةرصوصح(ةيناربعلا
.انهتلمعُتسااملوأىلوألاةملكلاو»זפוש«)رفوش(

هباوُبََرضاَذِإَف٣«٣،٤ جلٱُّلُكَكْيَلِإُعِمَتَْجياَِمِ
ْ

َىلِإِةَعاََم
َكْيَلِإُعِمَتَْجيٍدِحاَوِباوُبََرضاَذِإَو٤.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب
.»َليِئاَْرسِإِفوُلُأُسوُؤُرُءاَسَؤُّرلٱ
٧:٢و١:١٦صو١٨:٢١جورخ٢:١٥ليئويو٤:٥ايمرإ

كلذريغليقونيقوبلانمدحاوقوببيأٍدِحاَوِب
٣٣:١٤بويأاذهبلباق(هانركذامىلعليجلارهاظلاو
.)١٠:٨ايمرإو٢٨:١٨لاثمأو

ملٱُلَِحتْرَتًافاَتُهْمُتْبََرضاَذِإَو٥«٥،٦
َىلِإُةَلِزاَّـنلٱُتَّـالَحَْ

ملٱُلَِحتْرَتًةَيِناَثًافاَتُهْمُتْبََرضاَذِإَو٦.ِقَّْـرشلٱ
َىلِإُةَلِزاَّـنلٱُتَّـالَحَْ

جلٱ
ْ

هتَالْحِرِلَنوُبِْرضَيًافاَتُه.ِبوَُن .»ِْمِ
٢:١٠ص٢:٣ص

نيبزييمتلالكنوزيمياوناكًافاَتُهْمُتْبََرضاَذِإَو
.مهريغةوعدوءاسؤرلاةوعدفرعُتلقوبلايفتاخفنلا

كلذناكولصتملايلاعلاتوصلاانهفاتهلابدوصقملاو
ءاسؤرلاةوعدتوصنعًازيمماذهناكوليحرلاىلإةوعد
نيقوبلابخفنُيناكو.)٧ع(ةعامجلاةوعدتوصنعو
مالكلاركُذو.ءاسؤرلاةوعدلدحاولاقوبلابوةعامجلاةوعدل
بيترتانهركُذو.)٢ص(يفلزانملابيترتيفًالصفم
امةينيعبسلاةمجرتلايفو.طقفةيبونجلاوةيقرشلالزانملا
رحبلابةبراضلاتالحملالحرتفًاثلاثًافاتهنوبرضتو«همجرتم
ةلزانلاتالحملالحرتفًاعبارًافاتهنوبرضتو)برغلايفيأ(

.»مهلاحترادنعًافاتهاوبرضينأبجي.ًالامش

َجتاَمَدْنِعاَّـمَأَو«٧
ْ

جلٱَنوُعَم
ْ

.»َنوُفِتَْهتَالَوَنوُبِْرضَتَفَةَعاََم
٢:١ليئوي٣ع

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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وأءاسؤرلاةوعدنيبًايلجزييمتلاناكَنوُفِتَْهتَالَو
لاحتراىلإةوعدلاوعامتجالاةميخيفعامتجالاىلإةعامجلا
ليجنإلاقوبتوصنوكينأيغبنياذهىلعو.تالحملا

يسراحىلعبجيو.)١٤:٨سوثنروك١(ًادبأًاحضاو
نمريذحتللداهتجاوةنامأبهيفاوبرضينأةيليجنإلاةسارحلا
.هللابعشبولقيفريثأتللوةلفغلاولامهإلا

لٱَنوُراَهوُنَبَو«٨
ْ

ْمُكَلُنوُكَتَف.ِقاَوْبَألٱِبَنوُبِْرضَيُةَنَهَك
يفًةَّـيِدَبَأًةَضيِرَف .»ْمُكِلاَيْجَأِ

١٣:١٢مايأ٢و١٥:٢٤مايأ١و٦:٤عوشيو٣١:٦ص

نوراهلنكيملِقاَوْبَألٱِبَنوُبِْرضَيُةَنَهَكْلٱَنوُراَهوُنَب
رثكأيفو.نيقوبىلإةجاحلاتناكامفنينباىوسذئنيح
ناكهنأاهيفنيبت)ةرصوصحلا(قوبلااهيفركُذيتلانكامألا
رهظو.)١٥:٢٤مايأ١و٣١:٦صاهنمو(ةنهكلابصتخيامم
كلذنولمعتسياوناكنييواللانأرخأتملاباتكلاخيراتيف
ريغوةنهكلاريغاهلمعتساامبرولاوحألاضعبيفقوبلا
هذهددعدازو.)١٥:٢٤مايأ١و١١:١٤كولم٢(نييواللا
لوألامايألارفسيفف.ًاريثكناميلسودوادمايأيفقاوبألا
مايأ١(هللاتوباتمادققاوبألاباوبرضةنهكلانمةعبسنإ

اوناكًانهاكنيرشعوةئمنإيناثلامايألارفسيفو.)١٥:٢٤
نأخرؤملاسوفيسويلاقو.)٥:١٢مايأ٢(اهبنوبرضي
ىـسـومـرمأىـضــتـقمـبقـوب٢٠٠٠٠٠عــنصنـامـيـلس
.)٣لصف٨باتكميدقلاخيراتلاسوفيسوي(

يفٍبْرَحَىلِإْمُتْبَهَذاَذِإَو«٩ ،ْمُكِبُُّرضَيٍّوُدَعَىلَعْمُكِضْرَأِ
ْنِمَنوُصَّـلَُختَو،ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأَنوُرَكْذُتَف،ِقاَوْبَألٱِبَنوُفِتَْهت
.»ْمُكِئاَدْعَأ

٤:٣و٢:١٨ةاضق١٣:١٤مايأ٢و٦:٥عوشيو٣١:٦ص
١٠٦:٤٢رومزمو١٠:١٨ليئومص١و١٢و١٠:٨و٦:٩و
١٠٦:٤رومزمو٨:١نيوكت

يفهنأ)٣١:٩ص(يفءاجٍبْرَحَىلِإْمُتْبَهَذاَذِإَو
يففاتهلاقاوبأساحنفرزاعلانباذخأنيينايدملابرح
صنامماعبريلاّيبأباطخيفيناثلامايألارفسيفو.هدي
هلٱُقاَوْبَأَوُهُتَنَهَكَو،ًاسيِئَرُهللاٱاَنَعَماَذَوُهَو«

ُْ
لِلِفاَت

ْ
ِفاَتُه

َالْمُكَّـنَألْمُكِئاَبآَهٰلِإَّـبَّـرلٱاوُبِراَُحتَالَليِئاَْرسِإيِنَباَيَف.ْمُكْيَلَع
لٱَف«هيفو.)١٣:١٢مايأ٢(»َنوُحِلْفُت

ْ
حلٱاَذِإَواَذوَُهيَتَفَت

ْ
ُبَْر

لَخْنِمَوٍماَّـدُقْنِمْمِهْيَلَع
ْ

َقَّـوَبَو،ِّـبَّـرلٱَىلِإاوُخََرصَف.ٍف
لٱ

ْ
تاملكلاهذهيفقوبلاو.)١٣:١٤مايأ٢(»ِقاَوْبَألٱِبُةَنَهَك
ةعبسلاةنهكلاامأو.»ةرصوصح«ةيناربعلايفهلصأاموه

نرقيأ»رفوشلاب«نوخفنياوناكفاحيرأباوطاحأنيذلا
.ةضفلانمقوبلايأ»ةرصوصحلا«الشبكلا

يفَو«١٠ يفَو،ْمُكِحَرَفِمْوَيِ ،ْمُكِروُهُشِسوُؤُرَوْمُكِداَيْعَأِ
ُنوُكَتَف،ْمُكِتَمَالَسِحِئاَبَذَوْمُكِتاَقَرُْحمَىلَعِقاَوْبَألٱِبَنوُبِْرضَت
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.ْمُكِٰهلِإَماَمَأًاراَكْذِتْمُكَل

ُ
.»ْمُك

٥:١٢مايأ٢و١٥:٢٤مايأ١و٢٩:١صو٢٣:٢٤نييوال
:٨١رومزمو١٢:٣٥ايمحنو٣:١٠ارزعو٢٩:٢٦و٧:٦و
٩ع٣

يف :٥مايأ٢(ناميلسلكيهنيشدتمويكْمُكِحَرَفِمْوَيِ
اذهبلباق٢٨و٢٩:٢٧مايأ٢(لكيهللايقزحريهطتمويو)١٣
.)٩٨:٦رومزم

.)٢٣:٢٤نييوالاذهبلباق(ًاراَكْذِت
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأْمُكِٰهلِإَماَمَأ

ُ
برلاانأيمامأ«ىنعملافْمُك

.)ريسفتلاو٣:١٣صاذهبلباق(»مكهلإ

يفَو«١١ يفِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ يف،ِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ
ْ

َنِمَنِيْرشِع
.»ِةَداَهَّـشلٱِنَكْسَمْنَعُةَباَحَّـسلٱِتَعَفَتْرٱ،ِرْهَّـشلٱ

٩:١٧ص

يف يف،ِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ نمرهظيِرْهَّـشلٱَنِمَنيِْرشِعْلٱِ
يفءانيسلبجهاجتاولزننييليئارسإلانإ)١٩:١جورخ(
كلذنملوألامويلايفوةقباسلاةنسلانمثلاثلارهشلا
دنعمهتماقإةدمنوكتفعامجإلابنظامىلعرهشلا
الوًامويرشعةعستوًارهشرشعدحأءانيسلبجضيضح
نييعتنمةيدوهيلاديلاقتلايفءاجامةحصىلععطاقليلد
ةعيرشلانإوجورخلادعبنوسمخلامويلاوههنإومويلا
)١٩:١جورخ(يفامكلذديفيالذإمويلاكلذيفتيطعُأ
ددع(يفرهشلامويّنيعيملاذكو.رهظيامىلعهيفنيلب
.)٢٠:١و٩:١

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَلََحتْرٱَف«١٢ هتَالْحِرِ ،َءاَنيِسِةَّـيِّـرَبْنِمِْمِ
يفُةَباَحَّـسلٱِتَّـلَحَف .»َناَراَفِةَّـيِّـرَبِ
و١٩:١جورخ٣١و٢٤و١٦و٢:٩صو٤٠:٣٦جورخ

٢٦و١٣:٣و١٢:١٦صو٢١:٢١نيوكت٩:٥و١:١ص
١:١ةينثتو

يفُةَباَحَّـسلٱِتَّـلَحَف قباساذهىلعمالكلاَناَراَفِةَّـيِّـرَبِ
هذهنمدوصقملاناكملانأحّجرملاو)٣٣عرظنا(هتقو
.نارافةيربنميبونجلافرطلاوهوةوأتهتوربقوهةيربلا

لٱ«ةيربلاهذهتيمُسو
ْ

لٱِرْفَق
ْ

ملٱِميِظَع
.)١:١٩ةينثت(»ِفوُخَْ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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يداووًالامشناعنكضرأنظُيامىلعةيربلاهذهدحيو
يأ(رصمرهنوأروشةيربوًابونجءانيسةيربوًاقرشةبرع
فرعينيمسقةيربلامسقيوهو.ًابرغ)شيرعلايداو
مسقلايفليئارسإونبلزنو.روشةيرببًانايحأيبرغلامسقلا
.هنميقرشلا

ِدَيْنَعِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحًالَّـوَأاوُلََحتْرٱ١٣«١٧-١٣
َبَسَحًالَّـوَأاَذوَُهييِنَبِةَّـلََحمُةَياَرْتَلََحتْرٱَف١٤.ىَسوُم
َىلَعَو١٥.َباَداَنيِّـمَعُنْبُنوُشْحَنِهِدْنُجَىلَعَو،ْمِهِداَنْجَأ
ِدْنُجَىلَعَو١٦.َرَغوُصُنْبُليِئاَنَثَنَرَكاَّـسَييِنَبِطْبِسِدْنُج
ملٱَلِزْنُأَّـمُث١٧.َنوُليِحُنْبُبآيِلَأَنوُلوُبَزيِنَبِطْبِس

ُنَكْسَْ
ملٱَنيِلِماَحيِراَرَموُنَبَوَنوُشْرَجوُنَبَلََحتْرٱَف

.»َنَكْسَْ
١:٥١ص١:٧ص٩و٢:٣ص٦و٥عو٢:٣٤ص
٨و٧و٧:٦و٣١و٤:٢٤ص

رشعينثالاطابسألالزانمبيترت)١٧ع(ُنَكْسَْملٱَلِزْنُأ
ص(يفحوضولاوليصفتلابركُذعبرألاةميخلاتاهجيف
طسويف«ةميخلاىلإنييليئارسإلابرقأنويواللاناكو.)٢
ريسلايفنييواللابيترتركُذحاحصألااذهيفو»ةلحملا
رادلاراتسأةمدخمهلناكنيذلانوينوشرجلافقيقدتلاب

مهيتبكرمعم)٢٦و٤:٢٥ص(رادلالخدمفجسو
ص(ةميخلايفةليقثلاداوملاةمدخمهلناكنيذلانويرارملاو
مادقوأًالوأنوريسياوناكعبرألامهتابكرمعم)٣٢و٤:٣١
ركاسيطبسواذوهيطبسمهوةلحملايقرشيفنولزنينم
دنعةميخلابصنلفاكتقومهلنوكيلنولوبزطبسو
ءايشأيأ(سادقألاةلمحنويتاهقلالصينألبقلولحلا
طابسأةثالثنييرارملاونيينوشرجلادعبو.)ةسدقملاسدقلا
مثبونجلايفنولزنينيذلامهوداجونوعمشونيبوأر
ةثالثمهدعبو.سادقألانيلماحطسولايفنويتاهقلامهعبتي
يفنولزنينيذلامهونيماينبوىسنموميارفأطابسأ
يلاتفنوريشأونادطابسأةثالثشيجلارخؤميفو.برغلا

ىنعمحضويبيترتلااذهو.لامشلايفنولزنينيذلامهو
َكَتُوَربَجْظِقْيَأىَّـسَنَمَوَنيِماَيْنِبَوَمِياَرْفَأَماَّـدُق«منرملالوق
ِخلَّـمُلَهَو

َ
.)٨٠:٢رومزم(»اَنِصَال

َبَسَحَْنيَبوُأَرِةَّـلََحمُةَياَرْتَلََحتْرٱَّـمُث١٨«٢٨-١٨
ِدْنُجَىلَعَو١٩.َروُئْيَدَشُنْبُروُصيِلَأِهِدْنُجَىلَعَو،ْمِهِداَنْجَأ
َىلَعَو٢٠.ياَّـدَشيِروُصُنْبُليِئيِموُلَشَنوُعْمَشيِنَبِطْبِس
َلََحتْرٱَّـمُث٢١.َليِئوُعَدُنْبُفاَساَيِلَأَداَجيِنَبِطْبِسِدْنُج
لٱ

ْ
ملٱَنيِلِماَحَنوُّيِتاَهَق

ملٱَميِقُأَو(.َسِدْقَْ
)اوُءاَجْنَأَىلِإُنَكْسَْ

َىلَعَو،ْمِهِداَنْجَأَبَسَحَمِياَرْفَأيِنَبِةَّـلََحمُةَياَرْتَلََحتْرٱَّـمُث٢٢
يِنَبِطْبِسِدْنُجَىلَعَو٢٣.َدوُهيِّـمَعُنْبُعَمَشيِلَأِهِدْنُج

يِنَبِطْبِسِدْنُجَىلَعَو٢٤.َروُصْهَدَفُنْبُليِئيِلَْمجىَّـسَنَم
يِنَبِةَّـلََحمُةَياَرْتَلََحتْرٱَّـمُث٢٥.ِينوُعْدِجُنْبُنَديِبَأَنيِماَيْنِب
ملٱِعيَِمجِةَقاَسَناَد

ِهِدْنُجَىلَعَو،ْمِهِداَنْجَأَبَسَحِتَّـالَحَْ
َريِشَأيِنَبِطْبِسِدْنُجَىلَعَو٢٦.ياَّـدَشيِّـمَعُنْبُرَزَعيِخَأ
َُعريِخَأِيلاَتْفَنيِنَبِطْبِسِدْنُجَىلَعَو٢٧.َنَرْكُعُنْبُليِئيِعْجَف
َنيِحْمِهِداَنْجَأِبَليِئاَْرسِإيِنَبُتَالْحِرِهِذٰه٢٨.َنَنيِعُنْب
.»اوُلََحتْرٱ

١٧عو١:٥١ص٧:٩و١٥و٤:٤ص١٦و٢:١٠ص
٢:٣٤ص٦:٩عوشيو٣١و٢:٢٥ص٢٤و٢:١٨ص

.مهلاحتراتقويفيأ)٢٨ع(اوُلََحتْرٱَنيِح

ملٱَليِئوُعَرِنْبَباَبُوِحلىَسوُمَلاَقَو«٢٩
ْ

ِيناَيْدِ
ِّـ

يَِمح
ملٱَىلِإَنوُلِحاَراَنَّـنِإ:ىَسوُم

ْمُكيِطْعُأُّبَّـرلٱَلاَقيِذَّـلٱِناَكَْ
ْنَعَمَّـلَكَتْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َكْيَلِإَنِسْحُنَفاَنَعَمْبَهْذِا.ُهاَّـيِإ
.»ِناَسْحِإلٱِبَليِئاَْرسِإ

:٣٢نيوكت٤:١١و١:١٦ةاضق١٢:٧نيوكت٢:١٨جورخ
٨و٦:٧و٣:٨جورخو١٢

ِيناَيْدِْملٱَليِئوُعَرِنْبَباَبوُِحل
ِّـ

مح
َ
جورخرظنا(ىَسوُميِ

دحاونورثيوليئوعرنأىلعنورسفملاقفتادقو)٢:١٨
يناربعلالصألارظنا)٤:١٨جورخ(رثايوأ)٣:١جورخ(
ىسومومحوهو)دهاوشلاتاذةيبرعلاةمجرتلايفةيشاحلاو
ةيناربعلاةغللادعاوقىضتقمبو.)خلا٦و٥و٢و١٨:١ص(
يعُدو.نورثيالوأليئوعرالبابوحانهىسومامحنإ
.)٤:١١ةاضق(ةاضقلارفسيفًاضيأىسوميمحببابوح

يفهانعمو»ןתח«»نتخ«يمحبةمجرتملاةيناربعلاةظفللاو
لثمةأرملالبقنمناكنملكةيبرعلايفامكةيناربعلا
ةجوزلايبأىلعقلطُيةيبرعلايفامحلانأىلعخألاوبألا

امحليئوعروأنورثينوكنيبةافانمالفاهمعواهيخأو
نأمهضعبىأرو.كلذكليئوعرنببابوحوأىسوم
نإوليئوعرنباناكالوأهنيعنورثيوهناكءاوسبابوح
ّرمىسومنأانركذاذإنكلوبابوحتنبتناكةروفص
ةنسنيعبرأنمرثكأنايدمضرأىلإهنايتإورصمهكرتىلع
نأبسانملانمانيأرنينامثلاقوفامنسيفانهناكو
اهيبأليجالةروفصليجنموهنمًاليلدىسومبلطي
هترايزيفبابوحعمنورثيناكلهو.هوجولاحجرأىلع
موي)١٨صجورخ(جورخلارفسيفركُذامىلعىسومل
يقبوءانيسروطضيضحدنعنيلزاننويليئارسإلاناك
ونبناكلهو)١٨:٢٧جورخ(نورثيباهذدعبمهعم
اننإ«بابوحلىسوملاقنيحليحرلايفاوعرشدقليئارسإ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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بابوحناكيتلاضرألابذئنيحاورمو)٢٩ع(»نولحار
.هنييبتىلإةليسوالوّنيبيملهلككلذاهناكسسيئر

ةوقىلعلديمالكلااذهخلاِناَكَْملٱَىلِإَنوُلِحاَراَنَّـنِإ
هلًاكيرشهبيرقلعجينألهبحوهللاديعاومبىسومناميإ

هبعشدعواممكلذريغىلإهناسحإوبرلاتاكربيفهموقلو
ةسينكلاتاكربىلإءاميإىسومةوعديفو.هبراتخملا
لكىلعبجيةسينكلاكلتيفهنإفروصعلالكيفةيحيسملا
يفهلًاكيرشهلعجيواهيلإهريغوعدينأاهئاضعأنموضع
لٱَوُحوُّرلٱو«ةّراسلاةيوامسلاليجنإلابهاوم

ْ
:ِنَالوُقَيُسوُرَع

لَفْعَمْسَيْنَمَو.َلاَعَت
ْ

.)٢٢:١٧ايؤر(»َلاَعَت:ْلُقَي

َىلِإَوِيضْرَأَىلِإْلَب،ُبَهْذَأَال:ُهَلَلاَقَف٣٠«٣٢-٣٠
ُفِرْعَتَكَّـنَأاَمِبُهَّـنَأل،اَنُْكْرتَتَال:َلاَقَف٣١.ِيضْمَأِيتَريِشَع
يفاَنَلِزاَنَم لٱِ

ْ
اَنَعَمَتْبَهَذْنِإَو٣٢.ٍنوُيُعَكاَنَلُنوُكَتِةَّـيِّـَرب

ُنْحَنُنِسْحُناَنْيَلِإُّبَّـرلٱُنِسُْحييِذَّـلٱِناَسْحِإلٱِسْفَنِبَف
.»َكْيَلِإ
١:١٦ةاضق٢٩:١٥بويأ

عمهباهذةصقلاهذهيفركذُيملُبَهْذَأَال:ُهَلَلاَقَف
.هتريشعضرأىلإهيضموهعمهباهذمدعالوىسوم
بهذبابوحنإوكلذدعبهيلعّحلأىسومنأحّجرملاو
نأركذيملبلطلاداعأاملىسومنأليلدبليئارسإينبعم
ةاضقلايفءاجامنأىلع.)٣٢و٣١ع(ًاضيأىبأبابوح
وُنَبَو«هلوقوهو.كلذىلعنيهاربلاعطقأنمنوكيداكي
لٱ

ْ
اَذوَُهييِنَبَعَمِلْخَّـنلٱِةَنيِدَمْنِماوُدِعَصىَسوُميَِمحِّـيِنيِق
يفيِتَّـلٱاَذوَُهيِةَّـيِّـرَبَىلِإ َعَماوُنَكَسَواوُبَهَذَو،َداَرَعِبوُنَجِ
ليئومص١و٤:١١ةاضقًاضيأرظناو١:١٦ةاضق(»ِبْعَّـشلٱ

.)١١:٥٥مايأ١كلذبلباقو١٠:١٥كولم٢و١٥:٦
يفاَنَلِزاَنَمُفِرْعَت ةرابعلاهذهنمرهظي)٣١ع(ِةَّـيِّـَربْلٱِ

هيلإنسحأهللانأهملععمىسومنأاههابشأنمريثكو
َبأيملةيوامسلامعنلانممهداشرإوهداشرإنإوهبعشىلإو
هبعشبةيانعلاماكحأيفهدهجىعسيولئاسولاذختينأ
ناسنإلاىلعبجيهنأىلعكلذبّلدف.هلدئاقهنأرابتعاب
يفهلاهبهويتلاهاوقمدختسيوهللاعمًالماعنوكينأ
يتلاقيرطلامهيدهتتناكةباحسلانإمعن.)هرومأريبدت

نكلواهولزنينأبجييتلانكامألاواهيفاوريسينأبجي
ةيربلاكلاسميفبعاصملانمءيشمهضرتعيناكامبر
.لئاسملاكلتلكهرابتخاوبابوحةفرعمباهنماوصلخيف

ُتوُباَتَو،ٍماَّـيَأِةَثَالَثَةَريِسَمِّـبَّـرلٱِلَبَجْنِماوُلََحتْرٱَف«٣٣
لَيِلٍماَّـيَأِةَثَالَثَةَريِسَمْمُهَماَمَأٌلِحاَرِّـبَّـرلٱِدْهَع

ْ
ْمُهـَلَسِمَت

.»ًالِزْنَم

رومزمو٦و٤و٣:٣عوشيو١:٣٣ةينثت٣:١جورخ
٢٠:٦لايقزحو٣١:٢ايمرإو١٣٢:٨

ةزيعبتامإهولزنيذلاناكملانإرهاظلاٍماَّـيَأِةَثَالَثَةَريِسَم
صرظنا()ةوهشلاروبقيأ(ةوأتهةوربقوأ)مارطضايأ(
.)١١:٣٤صريسفتو٣٣:١٦و١١:٣
اذهيفعقاولانمنيبتْمُهَماَمَأٌلِحاَرِّـبَّـرلٱِدْهَعُتوُباَتَو

ص(برلادهعتوباتبنونتعياوناكنييتاهقلانأحاحصألا
ةيناثلاةلحملادعبسادقألانيلماحنوريسياوناكو)٣:٣٣
هيفنوكييذلاعضوملايفشيجلاطسويفةيبونجلاةلحملاوأ
كلذىلعضُرتعاو.شيجلاةمدقميفالرفسلايفتوباتلا
ينبدوقتتناكيتلايهوتوباتلاللظتتناكةباحسلانأب
يفالةمدقملايفتوباتلانوكينأكلذنممزلفليئارسإ
ةروصحمنكتملةباحسلانأبكلذىلعبيجُأو.بلقلا
لكىلإهنعةدتمموهقوفتناكلبتوباتلانوكيثيح
مهيقتونييليئارسإلايدهتتناكفرفسلاةدمشيجلافارطأ
عرظنا()ًاليلًاعممهلءيضتومهدشرتو(ًاراهنًاعمرحلانم

:١٠٥رومزمو٩:١٢ايمحنو١٣:٢١جورخًاضيارطناو٣٤
»مهمامألحاربرلاتوبات«هنأةيآلاصننكلو.)٣٩

زايتجاو.)١:٣٣ةينثتو١٣:٢١جورخ(يفامكلذديريو
تايآلاضعبيفركُذوندرألارهنمهروبعبمهمامأتوباتلا
ارزعنباىأرو.توباتلاءارونوريسياوناكنييليئارسإلانأ
اهريغيفرفسللًافلاخمناكةثالثلامايألاهذهيفرفسلانإ
نأكلذىلعةبوجألانسحأو.توباتلاعضومىلإرظنلاب
ًاعضوريسملايفمزلينأةوررضلانمنكيملتوباتلا

.ًادحاو

يفًاراََهنْمِهْيَلَعِّـبَّـرلٱُةَباَحَسْتَناَكَو«٣٤ َنِمْمِِهلاَِحتْرٱِ
ملٱ
.»ِةَّـلَحَْ

١٩و٩:١٢ايمحنو١٣:٢١جورخ

طقفتوباتلاىلعالاراََهنْمِهْيَلَعِّـبَّـرلٱُةَباَحَسْتَناَك
.)ًاليلمهيلعتناكاهنأنمعنامالو(

:ُلوُقَيىَسوُمَناَكِتوُباَّـتلٱِلاَِحتْرٱَدْنِعَو٣٥«٣٥،٣٦
لَفُّبَراَيْمُق

ْ
.َكِماَمَأْنِمَكوُضِغْبُمْبُرَْهيَوَكُؤاَدْعَأْدَّـدَبَتَت

ِفوُلُأِتاَوَبَرَىلِإُّبَراَيْعِجْرٱ:ُلوُقَيَناَكِهِلوُلُحَدْنِعَو٣٦
.»َليِئاَْرسِإ
١٣٢:٨و٢و٦٨:١رومزم

نأنيتيآلانيتاهنمرهظيخلاِتوُباَّـتلٱِلاَِحتْرٱَدْنِع
يتنيرقاتناكةلحرملكيفهتياهنونييليئارسإلارَفسةءادب

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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٣٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



اممو.روصعلالكيفةسينكللًالاثمكلذناكو.ةالصلا
.نوراهالةالصلابموقيناكىسومنأانهرابتعالاقحتسي

دعءاملعلاضعبلوقىلعخلا»برايعجرا«هلوقىنعمو
امكةماقإلايفكبعشلكتسارحوكتياقووكمعنوكتمحرب
عاجرإىلإةراشإكلذيفنأدعبيالوتلق(.كلذمهتدّوع
برلاروضحةمالعوهفةعامجلاطسوىلإهدهعتوبات
ثروسِدرُوفقسألالاقو.)مهلمالسلاونمألاةيآومهعم
يذلامالسلاوةحارلاتقوكرابملاتقولابءابنأاذهيفنإ«
هئاقبوسدقلاحورلاةبهبضرألاىلعهتسينكبهللاميقيهيف
»يوامسلاحرفلاوةيوامسلاةحارلايفهبعشعمدبألاىلإ
.)٣١:٣و٧:١٥ايؤر(

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

يفًاَّرشَنوُكَتْشَيْمَُّـهنَأَكُبْعَّـشلٱَناَكَو«١ .ِّـبَّـرلٱَِينُذُأِ
ِّـبَّـرلٱُراَنْمِهيِفْتَلَعَتْشٱَف،ُهُبَضَغَيِمَحَفُّبَّـرلٱَعِمَسَو
يفْتَقَرْحَأَو ملٱِفَرَطِ

.»ِةَّـلَحَْ
١٦:٣٥صو١٠:٢نييوال٧٨:٢١رومزمو٩:٢٢ةينثت

١٠٦:١٨رومزمو١:١٢كولم٢و

مهنأكنورمذتييأاَّرشَنوُكَتْشَيْمَُّـهنَأَكُبْعَّـشلٱَناَكًَو
رُمذتبعشلارمذتو«ةينيعبسلاةمجرتلايفوّرشباوبيصُأ
اوُرَّـمَذَتَتَالَو«هلوقبلوسرلاراشأاذهىلإو»برلامامأإطخ
ملٱُمُهَكَلْهَأَف،ْمُهْنِمٌساَنُأًاضْيَأَرَّـمَذَتاَمَك

سوثنروك١(»ُكِلْهُْ
١٠:١٠(.
يفْتَقَرْحَأَو اوداجأونيرسفملارثكأىأرِةَّـلَحَْملٱِفَرَطِ

لبقاهنمدشأتناكةعيرشلاءاطعإدعبهللاةمقننأ
:١٥و١٤-١٤:١١جورخ(يفامكلذحضوأامبرواهئاطعإ

بتاكنهرباذهنمو.)٧-١٧:٣و٨-١٦:٢و٢٥و٢٤
ىلإرظنلابةيصعموٍدعتلكىلعءازجلانييناربعلاىلإةلاسرلا
لمهييذلايحيسملاةيلوؤسمىلإكلذبلصوتوةعيرشلا
هتمحرةرفووصّلخملاّومسىلإرظنلابمظعأصالخلا

:١٠نييناربعاذهبلباقو٣و٢:٢نييناربعرظنا(هناسحإو
.)١٢:٢٥و٢٩و٢٨

ِّـبَّـرلٱَىلِإىَسوُمَّـىلَصَف،ىَسوُمَىلِإُبْعَّـشلٱَخََرصَف«٢
.»ُراَّـنلٱِتَدَمَخَف
٥:١٦بوقعي

ردقلاالورانلاهتغلبيذلادمألاركذيملُراَّـنلٱِتَدَمَخَف
اهنإوةلحملافرطيفتدقتااهنأىلعرصتقافهتقرحأيذلا

ضعبتقرحأاهنأحّجرملاو.ىسومةالصبتدمخ
نأمهضعبنظو.طقفمهميخضعبالنييليئارسإلا
يتلاةقرحملابونجلاحيروأمومسلاحيررانلاهذهبدوصقملا
رهاظلاو(هبرمتاميذؤتوقرشملايراحصيفًانايحأبهت
.)ةيقيقحلارانلااهنأ

ملٱَكِلٰذُمْسٱَيِعُدَف«٣
ِّـبَّـرلٱَراَنَّـنَأل»ََةريِعْبَت«ِعِضْوَْ

.»ْمِهيِفْتَلَعَتْشٱ
٩:٢٢ةينثت

.قارحإوأقارتحاوأداقتاَةَريِعْبَت

يفيِذَّـلٱُفيِفَّـللٱَو«٤ وُنَبَداَعَف.ًةَوْهَشىَهَتْشٱِمِهِطَسَوِ
طُيْنَم:اوُلاَقَواْوَكَبَوًاضْيَأَليِئاَْرسِإ

ْ
.»؟ًاْمَحلاَنُمِع

:١٠سوثنروك١و١٠٦:١٤و٧٨:١٨رومزم١٢:٣٨جورخ
٦

اوناكءالؤهوىتشموقنمطالخإلايأُفيِفَّـللٱَو
نيينوعبجلاكليئارسإينبلًامدخوأًاديبعاوراصمثنيريثك
نمنييناربعلادالوأمهنأمهضعبحّجرو.)٢٩:١١ةينثت(
مهلكوأمهرثكأوكلذكمهنمنيريثكلعلوتايرصملاءاسنلا
ىلعةعامجلارئاساولمحواهلوقبورصمكمسىلإاوقاتشا
رمذتلاركذو.محللاىلعءاكبلاوةيربلاشيعنمرمذتلا
:١٦جورخرظنا(ءاكبلاركذُيملوجورخلارفسيفاذهلثمل
٣(.

محلىلعقلطُتانهمحللاةظفلًامَْحلاَنُمِعْطُيْنَم
كمسلامحللتعضُويناربعلالصألايفاهلعلوكمسلا
نييواللارفسيفكمسلامحللتلمعُتساو.تقلطُأمثًالوأ
نأىلعنورشعلاوةيناثلاةيآلالدتو)١١:١١نييوالرظنا(
.كلذاهنممهفىسوم

يفُهُلُكْأَناَّـنُكيِذَّـلٱَكَمَّـسلٱاَنْرَّـكَذَتْدَق«٥ ًاناَّـَجمَْرصِمِ
لٱَو

ْ
لٱَوَءاَّـثِق

ْ
طَب
ِّـ

لٱَوَخي
ْ

لٱَوَثاَّـرُك
ْ
.»َموُّثلٱَوَلَصَب

١٦:٣جورخ

ىلعرصمىلإاورفاسنيذلاعمجأَكَمَّـسلٱاَنْرَّـكَذَتْدَق
.هضايحوهعرتولينلايفكمسلاةرفو

معطلاةذيذلموجحلاةريبكةيرصملاءاثقلاعاونأَءاَّـثِقْلٱ
ةماعلاضعبدنعفرعُيامورايخلاىلعءاثقلاقلطيو
.يتقملاب

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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ةرارحلاتالدعمنسحأنموهوهعاونأىلعَخيِّـطَبْلٱَو
ةحفصباتكلاوضرألارظنا(ةراحلادالبلايفةنطابلا

٥٠٨(.
ةيبرعلايفهلثمو»ريصحلا«ةيناربعلايفوهو(َثاَّـرُكْلٱ

بلغهنأرهاظلاوءارضخلاةلقبلاوةرضخلاوذوهوريضخلا
وأِّـبألابعضوملااذهريغيفمجرتو.)ثاركلاىلعِّـبألاب
هنظو.)١٠٤:١٤رومزمرظنا(مئاهبلاهاعرتيذلابشعلاب
صاخثاّركلانمعوناندنعوهو(طرقلانمًاعونمهضعب
هنأنودقتعيوهنمصخرلالكؤيمهضعبلوقىلعرصمب
.)ىنعملااذهحجريلصبلاعمهركذو(ةدعملاتايوقمنم

هنإولصبلارئاسنمىلحأرصملصبنأليقَلَصَبْلٱ
.كلانهءارقفلامادأوه

نوريثكلزيملورصميفهلكأنمنورثكياوناكَموُّثلٱ
.مويلاهنولكأينييرصملاوبرعلانم

ىوسًاناجمنولكأياوناكمهنأباتكلاركذيملهنإمث
اوناكاهعاونأىلعةرضخلاولوقبلانأحّجرملاو.كمسلا
.اهنولكأيومهلوقحيفاهنوعرزي

اَنَنُيْعَأَّـنَأَْريَغٌْءَيشَسْيَل.اَنُسُفْنَأْتَسِبَيْدَقَنآلٱَو«٦
ملٱاَذٰهَىلِإ

.»!ِّـنَْ
٢١:٥ص

ىلإةجاحلانمانموسجترمضيأاَنُسُفْنَأْتَسِبَي
.ةبيطلاةمعطألا

ىلإانتفتلااذإيأِّـنَْملٱاَذٰهَىلِإاَنَنُيْعَأَّـنَأَْريَغٌءَْيشَسْيَل
.نملاىوسىرنالةمعطألا

ملٱاَّـمَأَو«٧
لٱِرْزِبَكَناَكَفُّنَْ

ْ
ملٱِرَظْنَمَكُهُرَظْنَمَوِةَرَبْزُك

.»ِلْقُْ
٢:١٢نيوكت٣١و١٦:١٤جورخ

اذهبلباق(ًاسحانهنملافصوخلاَناَكَفُّنَْملٱاَّـمَأَو
)ثمسلةاروتلاسوماقيفّنملاو)٣١و١٦:١٤جورخ

حبقهتسافنوهنسحبنيبينأهفصونمةياغلانأحّجرملاو
هللاناسحإبمهفافختساباهتعاظفةدايزونييليئارسإلاةيطخ
يفةيدوبعلاماعطدعبولحلاءامسلازبخمهماعطإومهيلإ
لزانلاةايحلازبخىلإًازمريوامسلازبخلااذهناكو.رصم
.ملاعلاصلخمحيسملاعوسيناسنإلاهللانباءامسلانم

لَيِلَنوُفوُطَيُبْعَّـشلٱَناَك«٨
ْ
طَيَّـمُثُهوُطِقَت

ْ
ىَحَّـرلٱِبُهَنوُنَح

يفُهَنوُّقُدَيْوَأ هلٱِ
َْ

طَيَوِنَوا
ْ
يفُهَنوُخُب لٱِ

ْ
.ٍتَّـالَمُهَنوُلَمْعَيَوِروُدُق

.»ٍتْيَزِبَفِئاَطَقِمْعَطَكُهُمْعَطَناَكَو
١٦:٣١جورخ

ضعبلاقو.اندنعفولأمفورعماذهوٍتْيَزِبَفِئاَطَق
ءامدقلاناكولاق.لسعلابقاقرلامعطكهمعطنإءاملعلا
.لسعلاوتيزلابكعكلانولكأي

ملٱَىلَعىَدَّـنلٱَلَزَنىَتَمَو«٩
ملٱُلِزْنَيَناَكًالْيَلِةَّـلَحَْ

ُّنَْ
.»ُهَعَم
١٤و١٦:١٣جورخ

باشعألاىلعلزنيىدنلانإنونظياوناك(ىَدَّـنلٱَلَزَن
مويلافورعملاورطملالزنيامكضرألانمةدرابلانكامألاو
زوجيهنأىلعءاوهلاةبوطرنمةدرابلاعضاوملاىلععمتجيهنأ
.)ضرألاقوفءاوهلاوءاوهلانمهنأللوزنلاكلذنعريبعتلا

َّـلُك،ْمِهِرِئاَشَعِبَنوُكْبَيَبْعَّـشلٱىَسوُمَعِمَساَّـمَلَف«١٠
يفٍدِحاَو َكِلٰذَءاَس،ًاّدِجِّـبَّـرلٱُبَضَغَيَِمحَو،ِهِتَمْيَخِباَبِ
يف .»ىَسوُمْيَنْيَعِ
٧٨:٢١رومزم

يفَكِلٰذَءاَس هءاسهنإفًادجًاحيبقهآريأىَسوُمْيَنْيَعِ
ناكفهطيسووهدئاقهنألهبلوؤسموهيذلابعشلارمذت
.ةياغلاىلإهيلعًاليقثرمألا

ِمل:ِّـبَّـرلِلىَسوُمَلاَقَف«١١
َ
ِملَو،َكِدْبَعَىلِإَتْأَسَأاَذا

َ
َْملاَذا

يفًةَمْعِنْدِجَأ اَذٰهِعيَِمجَلْقِثَتْعَضَوَكَّـنَأىَّـتَحَكْيَنْيَعِ
.»؟َّـَيلَعِبْعَّـشلٱ
١:١٢ةينثت

ِمل
َ
انأورشلااذهبينتبرضاذامليأَكِدْبَعَىلِإَتْأَسَأاَذا

.عيطملاكدبع

لِبَحِّـيلَعَلَأ«١٢
ْ

،ُهُتْدَلَوِّـيلَعَلْوَأ،ِبْعَّـشلٱاَذٰهِعيِمَجِبُت
لِْمحٱِيلَلوُقَتىَّـتَح

ْ
يفُه ملٱُلِمَْحياَمَكَكِنْضِحِ

َىلِإَعيِضَّـرلٱِّـيبَرُْ
.»؟ِهِئاَبآلَتْفَلَحيِتَّـلٱِضْرَألٱ
نيوكت٢:٧يكينولاست١و٤٩:٢٣ءايعشإ٤٠:١١ءايعشإ

١٣:٥جورخو٥٠:٢٤و٢٦:٣

تلبحاميأخلاِبْعَّـشلٱاَذٰهِعيِمَجِبُتْلِبَحِّـيلَعَلَأ
دلاولالمحيامكهلاقثألمحأىتحهتدلواموبعشلااذهب
.عيضرلادولوملالاقثأ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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.ِبْعَّـشلٱاَذٰهَعيَِمجَيِطْعُأىَّـتَحٌْمَحلِيلَنْيَأْنِم«١٣
.»َلُكْأَنِلًاْمَحلاَنِطْعَأ:َنيِلِئاَقَّـَيلَعَنوُكْبَيْمَُّـهنَأل
٨:٤سقرمو١٥:٣٣ىّتم

ىلعبعشلاأّطخىسومنأيفبيرالٌمَْحلِيلَنْيَأْنِم
سئيومهبةيانعلالقثتساهنكلاوأطخأمهنأبرعشومهرمذت
رومألانممحللاىلإمهليمنإىأرومهيضرينأنم
.ةلوقعملا

ُهَّـنَألِبْعَّـشلٱاَذٰهَعيَِمجَلِْمحَأْنَأيِدْحَواَنَأُرِدْقَأَال«١٤
.»َّـَيلَعٌليِقَث

١٨:١٨جورخ

محَأْنَأيِدْحَواَنَأُرِدْقَأَال
ْ

ناكِبْعَّـشلٱاَذٰهَعيَِمجَِل
ةروشمىضتقمبلعفامكبعشلاءاربكنمنونيعمىسومل
الةريغصلارومألاباوضقينأبهنودعاسياوناكمهنكلونورثي
.)٢٦و١٨:٢٥جورخ(ةميظعلاةلئسملاهذهلثمب

لُتْقٱَف،اَذَكٰهِيبُلَعْفَتَتْنُكْنِإَف«١٥
ْ

ُتْدَجَوْنِإًالْتَقيِن
يفًةَمْعِن .»يِتَّـيِلَبىَرَأَالَف،َكْيَنْيَعِ
٣:١٥اينفص٤:٣نانويو١٩:٤كولم١

ءالبلادهجىلإراصىسومنأىلعلدياذه(يِنْلُتْقٱ
.)ةايحلاىلعتوملااهيفلّضفييتلالاحلاوهو

.ءالبلادهجانهيهويتنحميأيِتَّـيِلَب

ْنِمًالُجَرَنيِعْبَسَّـَيلِإْعَْمجٱ:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٦
،ُهُؤاَفَرُعَوِبْعَّـشلٱُخوُيُشْمَُّـهنَأُمَلْعَتَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِخوُيُش

هبْلِبْقَأَو .»َكَعَمَكاَنُهاوُفِقَيَفِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإِْمِ
١٦:١٨ةينثت٩و٢٤:١جورخ

بعشلاخويشركُذَليِئاَْرسِإِخوُيُشْنِمًالُجَرَنيِعْبَس
.ددعلارفسيفاوركُذامرثكأو)٣:١٦جورخ(يف

ناسدقمناددع٧و١٠امهوهاعلضسدقمددعنوعبسلاو
ىلإريشيوهفلماكددعةعبسلاوهللااياصوددعةرشعلاف
ةاضقلانماوناكنيعبسلاءالؤهضعبلعلو.لامكلا
.نورثيةروشمىضتقمبًاقباسنينيعملا

ِحوُّرلٱَنِمَذُخآَو،َكاَنُهَكَعَمَمَّـلَكَتَأَواَنَأَلِزْنَأَف«١٧
َالَف،ِبْعَّـشلٱَلْقِثَكَعَمَنوُلِمْحَيَف،ْمِهْيَلَعَعَضَأَوَكْيَلَعيِذَّـلٱ
َحت
ْ

.»َكَدْحَوَتْنَأُلِم
ليئومص١و٢٥عو١٩:٢٠جورخو١٨:٢١و١١:٥نيوكت

٤٤:٣ءايعشإو٩:٢٠ايمحنو٢:١٥كولم٢و١٠:٦
٢:٢٨ليئويو

)٢٥ع(يروضحةيآيهيتلاةباحسلالزنتيأَلِزْنَأَف
تلزنثيحصاخعونبهروضحيأهلوزنىلعليلداهلوزنف
.)٣١:١٥ةينثتو١٢:٥ددعو٣٣:٩جورخاذهبلباق(

نأكلذبىنعملاسيلَكْيَلَعيِذَّـلٱِحوُّرلٱَنِمَذُخآَو
ىنعملالبهنمًاءزجهذخأبىسومىلعيذلاحورلاصقني
.حورلاكلذلثمنمًاءزجنيعبسلاىلععضيهللانأ
نألًازاجمحورلابتيّمُسوبهاوملاانهحورلابدوصقملاو(
حورلابهاومنمذخآولاقهنأكف.اهبهيسدقلاحورلا
.)نيعبسلاخويشللًاءزجكبهاوملثميتلاسدقلا

نمءزجلاكلذذخأهلوقبداجأومهضعبكلذحضوأو
ىلعيذلاحورلاصقنيملخويشلاىلعهعضووىسوم
ءوضةيبهذلاةرانملاجرسدحأةءاضإصقنيملامكىسوم
.هنمءيضُأيذلاجارسلا

لِلاوُسَّـدَقَت:ُلوُقَتِبْعَّـشلِلَو«١٨
ْ

ْمُكَّـنَأل.ًاْمَحلاوُلُكْأَتَفِدَغ
يفْمُتْيَكَبْدَق طُيْنَم:َنيِلِئاَقِّـبَّـرلٱَِينُذُأِ

ْ
َناَكُهَّـنِإ؟ًاْمَحلاَنُمِع

يفٌْريَخاَنَل .»َنوُلُكْأَتَفًاْمَحلُّبَّـرلٱُمُكيِطْعُيَف!َْرصِمِ
٧:٣٩لامعأو٥ع١٦:٧جورخ١٩:١٠جورخ

فلُك)١٩:١٠جورخاذهبلباق(ِدَغْلِلاوُسَّـدَقَت
نأعمةيهلإلاةرضحلاروهظلاوسدقتينأبنويليئارسإلا
امواهيلعباقعلانوقحتسياوناكوةيطختناكمهتبلط
ةمحرلابحصهنكلوهتمحروهللاةمعنروفونمالإكلذ
ىلإًالازهلسرأهنكلومهلؤسمهاطعأفًابيدأتماقتنالاب
.)١٠٦:١٥رومزم(مهسفنأ

َالَوٍماَّـيَأَةَسَْمخَالَوِْنيَمْوَيَالَوًادِحاَوًامْوَيَالَنوُلُكْأَت«١٩
.»ًامْوَيَنِيْرشِعَالَوٍماَّـيَأَةََرشَع

يتلاىولسلانأىلعلدياذهًادِحاَوًامْوَيَالَنوُلُكْأَت
ًادحاوًامويةلحملاتطغةقباسلاةنسلايفمهيلإتلسرُأ
.)١٦:١٣جورخ(طقف

،ْمُكِرِخاَنَمْنِمَجُرَْخيىَّـتَح،ِناَمَّـزلٱَنِمًارْهَشْلَب«٢٠
يفيِذَّـلٱَّـبَّـرلٱُمُتْضَفَرْمُكَّـنَأل،ًةَهاَرَكْمُكَلَريِصَيَو ْمُكِطَسَوِ
ِمل:َنيِلِئاَقُهَماَمَأْمُتْيَكَبَو

َ
.»؟َْرصِمْنِماَنْجَرَخاَذا

٢١:٥ص١٠٦:١٥و٧٨:٢٩رومزم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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اذهًةَهاَرَكْمُكَلَريِصَيَو،ْمُكِرِخاَنَمْنِمَجُرَْخيىَّـتَح
نوجاتحيامىلعةدايزلاومهئافتكاومهعبشةرثكيفةغلابم
.محللانمهيلإ

لَأِةَئِمُّتِس:ىَسوُمَلاَقَف«٢١
ْ

يِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَوُهٍشاَمِف
يفاَنَأ لُقْدَقَتْنَأَو،ِهِطَسَوِ

ْ
َنِمًارْهَشاوُلُكْأَيِلًاْمَحلْمِهيِطْعُأ:َت

.»ِناَمَّـزلٱ
١:٤٦صو٣٨:٢٦و١٢:٣٧جورخو١٢:٢نيوكت

ددعلانأعضومريغيفركُذٍشاَمِفْلَأِةَئِمُّتِس
رسكلاكرتوفولألاتائمحيحصبانهىفتكاف٦٠٣٥٥٠

راصتخالاةدارإدنعاهريغوسدقملاباتكلاباّتكةداعك
.بيرقتلاو

ُّلُكْمُهـَلُعَمُْجيْمَأ،ْمُهَيِفْكَيِلٌرَقَبَوٌمَنَغْمُهـَلُحَبْذُيَأ«٢٢
لٱِكَمَس

ْ
.»؟ْمُهَيِفْكَيِلِرْحَب

٦:٧انحويو٨:٤سقرمو١٥:٣٣ىّتمو٧:٢كولم٢
٩و

يتلارقبلاومنغلاكلذبدريملٌرَقَبَوٌمَنَغْمُهـَلُحَبْذُيَأ
منغلامهلحبذيألوقيففيرعتلاةادألخدُيملذإمهعمتناك
.كلذنممهيفكيامىلإلوصوالهنأدوصقملافرقبلاو

ىَرَتَنآلٱ؟ِّـبَّـرلٱُدَيُُرصْقَتْلَه:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٢٣
.»َالْمَأيِمَالَكَكيِفاوُيَأ
:٢٤و١٢:٢٥لايقزحو٢٣:١٩ص٥٩:١و٥٠:٢ءايعشإ

١٤

نأنعزجعيالبرلانإيأِّـبَّـرلٱُدَيُُرصْقَتْلَه
.رشبلاوردتقمهنعزجعياممكلذناكنإوًامحلمهعبشي

َعََمجَو،ِّـبَّـرلٱِمَالَكِبَبْعَّـشلٱَمَّـلَكَوىَسوُمَجَرَخَف«٢٤
خلٱَِيلاَوَحْمُهَفَقْوَأَوِبْعَّـشلٱِخوُيُشْنِمًالُجَرَنيِعْبَس

ْ
.»ِةَمَْي

١٦ع

هللاناكثيحعامتجالاةميخنمىَسوُمَجَرَخَف
.هملكي

اوناكمهنإةرورضلابيضتقيالاذهِةَمْيَْخلٱَِيلاَوَح
نيطيحماوناكلبةرئادلابطيحملاةطاحإةميخلابنيطيحم
.اهنمبناجب

يفُّبَّـرلٱَلَزَنَف«٢٥ ِحوُّرلٱَنِمَذَخَأَو،ُهَعَمَمَّـلَكَتَوٍةَباَحَسِ
ْتَّـلَحاَّـمَلَف.َخوُيُّشلٱًالُجَرَنيِعْبَّـسلٱَىلَعَلَعَجَوِهْيَلَعيِذَّـلٱ
.»اوُديِزَيَْملْمُهَّـنِكٰلَو،اوُأَّـبَنَتُحوُّرلٱِمِهْيَلَع

٦و١٠:٥ليئومص١و٢:١٥كولم٢و١٢:٥صو١٧ع
١٨و٢:١٧لامعأو٢:٢٨ليئويو٢٣و١٩:٢٠و١٠و
خلا١٤:١سوثنروك١و

يف .»ةباحسلايف«ةيناربعلايفٍةَباَحَسِ
هبهاوملثمنمًاءزجيأِهْيَلَعيِذَّـلٱِحوُّرلٱَنِم

.ةيحورلا
.عضويأَلَعَجَو

حورلابهاوممهيلعتّلحيأُحوُّرلٱِمِهْيَلَعْتَّـلَح
.هبهاومبحورلامهيلعلحوأسدقلا

ملوأءوبنتلاريغاوتأيمليأاوُديِزَيَْملْمُهَّـنِكٰلَو،اوُأَّـبَنَت
نوأبنتياوئتفاميأاولازيملئرُقو.هيلعوأءوبنتلااوديزي
مليأاوعمتجيملًاضيأىرقو(نيحىلإمهؤبنتنكيملف
ةءارقلاوهنتملايفامو)بعشلارمأيفرظنللاوعمتجي
١١:٦جورخو٨:١٢نيوكتاذهبلباق(ةحيحصلا

ءابنإلاءوبنتلابدوصقملاسيلو.)٢:٢٨ليئومص٢و
امإهللاحيبستلاىلعقلطُأدقفةرورضلابةلبقتسملاثداوحلاب
١٠:٦ليئومص١اذهبلباق(ناحلألاتاودأبامإومالكلاب

.)٢٩:٢٦ايمرإو٣-٢٥:١مايأ١و١٨:٢٩كولم١و

يفِنَالُجَرَيِقَبَو٢٦«٢٩-٢٦ ملٱِ
لٱُمْسٱِةَّـلَحَْ

ْ
لَأِدِحاَو

ْ
ُداَد

َنِماَناَكَو.ُحوُّرلٱاَمِهْيَلَعَّـلَحَف،ُداَديِمِرَخآلٱُمْسٱَو
ملٱ
خلٱَىلِإاَجُرَْخيَْملاَمُهَّـنِكٰل،َنيِبوُتْكَْ

ْ
يفاَئَّـبَنَتَف.ِةَمَْي ملٱِ

٢٧.ِةَّـلَحَْ
لَأ:َلاَقَوىَسوُمََربْخَأَوٌمَالُغَضَكَرَف

ْ
يفِناَئَّـبَنَتَيُداَديِمَوُداَد ِ

ملٱ
:)ِهِتَثاَدَحْنِم(ىَسوُمُمِداَخَنوُنُنْبُعوُشَيَلاَقَف٢٨.ِةَّـلَحَْ
ُراَغَتْلَه:ىَسوُمُهَلَلاَقَف٢٩!اَمُهْعَدْرٱ،ىَسوُميِدِّـيَساَي
َلَعَجاَذِإَءاَيِبْنَأاوُناَكِّـبَّـرلٱِبْعَشَّـلُكَتْيَلاَي؟ِيلَتْنَأ
.»!ْمِهْيَلَعُهَحوُرُّبَّـرلٱ
:٩اقولو٩:٣٨سقرم٣٦:٥ايمرإو٢٠:٢٦ليئومص١

١٤:٥سوثنروك١و٣:٢٦انحويو٤٩

يلًاماركإكلذتهركلهيأ)٢٩ع(ِيلَتْنَأُراَغَتْلَه
.)١٤و١٩:١٠كولم١و٢٥:١٣صاذهبلباق(

ملٱَىلِإىَسوُمَزاَحْنٱَّـمُث«٣٠
.»َليِئاَْرسِإُخوُيُشَوَوُهِةَّـلَحَْ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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.اهيلإلاميأِةَّـلَحَْملٱَىلِإىَسوُمَزاَحْنٱ

لَسْتَقاَسَوِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمٌحيِرْتَجَرَخَف«٣١
ْ

َنِمىَو
لٱ

ْ
لَأَوِرْحَب

ْ
ملٱَىلَعاَهْتَق

ِةَريِسَمَواَنُهْنِمٍمْوَيِةَريِسَمَوْحَن،ِةَّـلَحَْ
ملٱَِيلاَوَح،َكاَنُهْنِمٍمْوَي

ِهْجَوَقْوَفِْنيَعاَرِذَوْحَنَو،ِةَّـلَحَْ
.»ِضْرَألٱ

١٠٥:٤٠و٢٨و٢٧و٧٨:٢٦رومزمو١٦:١٣جورخ

يفًةَّـيِقَْرشًاحيِرَجاَهَأ«ريمازملارفسيفءاجٌحيِرْتَجَرَخَف ِ
حيرلاتناك.)٧٨:٢٧رومزم(»ًةَّـيِبوُنَجِهِتَّـوُقِبَقاَسَوِءاَمَّـسلٱ
راوجنمنييليئارسإلاىلإىولسلاقوستةيقرشلاةيبونجلا
.كلانهرثكتاهنألرمحألارحبلا

ضرألاىلعاهحرطتيهواهتقّرفواهترشنيأاَهْتَقْلَأَو
.)٣٠:١٦ليئومص١اذهبلباق(

.اهبناوجىلعيأِةَّـلَحَْملٱَِيلاَوَح
ىلعىولسلاضعبنوكِضْرَألٱِهْجَوَقْوَفِْنيَعاَرِذَوْحَن
نمايلعلاتحتامعنميًاليوطًانامزعافترالااذهىلعضعب
زوجيالوتومتيهفالإوةزجعمباهتايحنوكتفةايحلا
نأىلعلدتةيلقعلاةنيرقلافةتيملالكأنييليئارسإلل
راصىتحعقتامدنعىولسلانوحبذياوناكنييليئارسإلا
ةرورضالفاذكرمألاناكاذإو.كلذكاهنمحوبذملاعافترا
.ةزجعملاىلإ

ِمْوَيَّـلُكَوِلْيَّـللٱَّـلُكَوِراَهَّـنلٱَكِلٰذَّـلُكُبْعَّـشلٱَماَقَف«٣٢
لٱ

ْ
لَّـسلٱاوُعََمجَوِدَغ

ْ
.)َرِماَوَحَةََرشَعَعََمجَلَّـلَقيِذَّـلٱ(.ىَو

ملٱَِيلاَوَحَحِطاَسَمْمُهـَلاَهوُحَّـطَسَو
.»ِةَّـلَحَْ

٤٥:١١لايقزحو١٦:٣٦جورخ

وحنوأ(رمُعةئموأتافيإرشعرموحلاَرِماَوَحَةََرشَع
نيبنيينابرلالوقىلعوهو)ةيناطلسةليك١٢عسيامنزو

يفيذلاو(كلذافعضسوفيسويلوقىلعوةّقأ٦٨وةّقأ٤٠
.)مهرد٢٠٠وةّقآ٢٢٧لدعبرموحلانيبلاطلادشرم

هناَنْسَأَْنيَبُدْعَبُمْحَّـللٱَناَكْذِإَو«٣٣ ،َعِطَقْنَيْنَأَلْبَقِْمِ
َبْعَّـشلٱُّبَّـرلٱَبََرضَو،ِبْعَّـشلٱَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيَِمح
.»ًاّدِجًةَميِظَعًةَبَْرض
٣١و٧٨:٣٠رومزم

وأأبولاةبرضلابداريامًاريثكًاّدِجًةَميِظَعًةَبَْرض
.انهدوصقملاوهاذهو.ةيشفتملاضارمألا

ملٱَكِلٰذُمْسٱَيِعُدَف«٣٤
ْمَُّـهنَأل»َةَوَأَّـتَهَتُوَربَق«ِعِضْوَْ

لٱاوُنَفَدَكاَنُه
ْ

.»اْوَهَتْشٱَنيِذَّـلٱَمْوَق
٩:٢٢ةينثت

ةوأتهتوربقتناكو.ةوهشلاروبقيأَةَوَأَّـتَهَتوَُربَق
بعشلاقالطنادعبةلزنملوأ)٣٣:١٦ددع(يفامىلع
لعلف)٣ع(ةريعبتيفاولزنمهنأركُذهناعمءانيسنم
توربقنمءزجمساةريعبتوأدحاوناكممسانيمسالا
.ةوأته

،َتوُرْيَضَحَىلِإُبْعَّـشلٱَلََحتْرٱَةَوَأَّـتَهَتُوَربَقْنِمَو«٣٥
يفاوُناَكَف .»َتوُرْيَضَحِ

٣٣:١٧ص

.)١٨و٣٣:١٧صرظنا(َتوُرْيَضَح

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ملٱِبَبَسِبىَسوُمَىلَعُنوُراَهَوُمَيْرَمْتَمَّـلَكَتَو«١
ِةَأْرَْ

لٱ
ْ

.»)ًةَّـيِشوُكًةَأَرْمٱَذََّـختٱِدَقَناَكُهَّـنَأل(اَهَذََّـختٱيِتَّـلٱِةَّـيِشوُك
٢:٢١جورخ

ميرمنإرهاظلاىَسوُمَىلَعُنوُراَهَوُمَيْرَمْتَمَّـلَكَتَو
ىسومناطلسىلعتضرتعاوموللاكلذىلإةقابسلاتناك
ىلعملكتلاىنعمو.نوراهمساىلعاهمسامُدقاذهلو
ع(نوراهنودتبُرضفلالضلابهيلعمكحلاانهىسوم
بلطلةباجإلجعلاكبسدقناكنوراهنأعم)١٠
.بعشلا

نأمهضعبنظاَهَذََّـختٱيِتَّـلٱِةَّـيِشوُكْلٱِةَأْرَْملٱِبَبَسِب
اهلآنألليئوعرتنبةروفصةيشوكلاةأرملاهذهبدوصقملا
اهبلباق(يشوكلاوأيبويثألايويسآلامسقلانماوبسُح
َماَيِخُتْيَأَر«هصنامقوقبحةءوبنيفف.)٣:٧قوقبح
َحت)شوكيأ(َناَشوُك

ْ
»َناَيْدِمِضْرَأُقَقُشْتَفَجَر.ٍةَّـيِلَبَت

ةأرملاهذهنإونايدمناكسنمشوكنألامهنيبنرق
ةروفصلهأنمهريغوبابوحىسومذاختالةليسولاتناك
نإ)١(اهنمهوجولفيعضلوقلااذهو.هعمنيلماعوءالدأ
الًاثيدحاهبنرتقاىسومنأىلعلدي»اهذختايتلا«هلوق
.ةنسنيعبرأنمرثكأذنماهجوزتنمىلع

نيعبرأىلعديزيامذنمةروفصبىسومنارتقانإ)٢(
اهيلعىسومنيدتنأىلعميرملمحينأعقوتيالةنس
.ذئموي

ألَا
َ
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نارتقاىلعالاهسفنةيشوكلاىلعناكرمذتلانإ)٣(
دقتناكةروفصنأحيجرتلالكحّجرملانمو.اهبىسوم
يتاواللاتايقيرفألاتايشوكلاىدحإىسومجوزتفتتام
تايشوكلاىدحإوأرصمنمليئارسإينبعمنئج
يفذئموينييشوكلاضعبناكوبرعلادالبيفتانكاسلا
.ةيشوكجوزتدقبوقعينبفسويناكو.ءانيسراوج

نييناعنكلاةجيزتمّرحيتلاةعيرشلااهعنمتملةجيزلاهذهو
.)٢٤:١٦جورخ(

لَكُيَْملَأ؟ُهَدْحَوىَسوُمُّبَّـرلٱَمَّـلَكْلَه:َالاَقَف«٢
ِّـ

ُنْحَناَنْم
.»ُّبَّـرلٱَعِمَسَف؟ًاضْيَأ

١١:١صو٢٩:٣٣نيوكت٦:٤اخيمو١٥:٢٠جورخ
١٣و٣٥:١٢لايقزحو٣٧:٤ءايعشإو١٩:٤كولم٢و

ءاجامىلإةراشإاذهيفُهَدْحَوىَسوُمُّبَّـرلٱَمَّـلَكْلَه
نيتفشلافلغأهنأبرلللاقىسومنأنمجورخلارفسيف

بعشلاةبطاخميفهنعبونينوراهنإهانعمامبرلالوقو
.)١٥:٢٠جورخ(ةيبنميرمنوكىلإو)١٦-٦:١٠جورخ(
ًادحةيرشبلاةعيبطلاداسفغلبدقل«نيولكةمالعلالاق
هللابهاومباناهتسانأبايفتكيملنوراهوميرمنإفًاديعب

اهادجموامهسفنأبهاومامظعلبهارقتحايذلاامهيخأل
.»هيلإاهبهللانسحأيتلاهحنمابجحيل

ِعيَِمجْنِمَرَثْكَأًاّدِجًاميِلَحَناَكَفىَسوُمُلُجَّـرلٱاَّـمَأَو«٣
.»ِضْرَألٱِهْجَوَىلَعَنيِذَّـلٱِساَّـنلٱ

هذهمهضعبذختاًاميِلَحَناَكَفىَسوُمُلُجَّـرلٱاَّـمَأَو
ددعلارفسبتاكبسيلىسومنأىلعًاليلدةرابعلا
نإ.يتأيامبهيلعّدُرو.ًامومعةسمخلارافسألاوًاصوصخ
وهاهبتاكنكيملمأىسوماهبتاكناكءاوسةرابعلاهذه
بتكيملىسومنأىلعليلدبتسيلانههريغاهلخدأو
ةيآلابتاكنأنكميفددعلارفسوأةسمخلارافسألا
دقةينثتلارفسنمنيثالثلاوعبارلاحاحصألانمةرشاعلا
كلتنإف.ضرفلااذهىلإةجاحالهنأىلع.انهاهبتك
ملكتمنمالإعّقوتياليذلاعضاوتلانعبرعتتاملكلا
يبنلاامأولقيملو»ىسوملجرلاامأ«لاقهنإفهسفنىلع
عناصميظعلايبنلاىسومالوىسومهللاميلكالوىسوم
نمكلذريغىلإهدونجونوعرفبلاغورصميفتازجعملا
ناك«هنإهلوقو.ليئارسإذقنمىلعةقداصلاتافصلا
يذلاعقاولانايبهنأالإةمدقملاكلتدعبربتعيال»ًاميلح
هيفسيلوراختفالاريغللوقموهفحيحصلاخيراتلاهيضتقي

روكذملاإبنلاوأخيراتلامهفليرورضوهوةيصخشةياغنم
صالخإىلعهبضرتعُياملكنملاخهنأةصالخلاو.انه
ةديفمةرابعلالب.بتاكلاوهىسومنوكىلعوأبتاكلا
.ملحلاوعضاوتلابميركلايبنلااذهلثمبانداّوقيدتقيلانل
غرفأنيذلالجأنمهسفنلذبيناكسلوبكىسومنإف
.)١١:٥سوثنروك٢يفامبانهاملباق(مهتيادهيفدوهجملا

ملحلاعمديفيانهميلحبمجرتملايناربعلالصألانأىلعو
.كلذلةرورضالنكلوعيضوبمجرتينأبحصيفعضاوتلا

:َمَيْرَمَوَنوُراَهَوىَسوُمـِلًالاَحُّبَّـرلٱَلاَقَف٤«٤،٥
ُمُهاوُجَرَخَف.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإُةَثَالَّـثلٱُمُتْنَأاوُجُرْخٱ
يفُّبَّـرلٱَلَزَنَف٥.ُةَثَالَّـثلٱ يفَفَقَوَوٍباَحَسِدوُمَعِ ِباَبِ
خلٱ

ْ
.»اَُمهَالِكاَجَرَخَفَمَيْرَمَوَنوُراَهاَعَدَو،ِةَمَْي
١٦:١٩و١١:٢٥ص٧٦:٩رومزم

يفتناكميرمنإمزلتسيالاذهُةَثَالَّـثلٱُمُتْنَأاوُجُرْخٱ
ةميخلانمالةلحملانمجورخلابرمألانألعامتجالاةميخ
وأةميخلالخدمىلإاوتأينأو)٣٠و١١:٢٩صاذهبلباق(
ةيآلانمرهظيامكميرمونوراهجرخمثرادلاىلإيرحلاب
رادىوسذئموينكيملهنأانهركذُينأبجيو.ةسماخلا

.عامتجالاةميخلةدحاو

،ِّـبَّـرلِلٌّيِبَنْمُكْنِمَناَكْنِإ.يِمَالَكاَعَمْسٱ:َلاَقَف«٦
يف.ُهَلُنِلْعَتْسَأاَيْؤُّرلٱِبَف حلٱِ

ْ
ُل
ْ

لَكُأِم
ِّـ

.»ُهُم
لاينادو١:١لايقزحو٣٣:١٥بويأو٤٦:٢و١٥:١نيوكت
١٧و١٠:١١لامعأو٢٢و١:١١اقولو١٧و١٦و١٠:٨و٨:٢
:١ىّتمو٣:٥كولم١و١١و٣١:١٠نيوكت١٨و٢٢:١٧و

٢٠

ناكنأبىسومزّيمهللانإيأخلاٌّيِبَنْمُكْنِمَناَكْنِإ
.مالحألاوىؤرلابهريغبطاخيوهجولًاهجوهبطاخي

يفٌنيِمَأَوُهْلَب،اَذَكٰهَسْيَلَفىَسوُميِدْبَعاَّـمَأَو«٧ ِ
.»يِتْيَبِّـلُك
٣:١٥سواثوميت٥١و٣:٢نييناربع١٠٥:٢٦رومزم

.يرمأعيطمويمداخيأىَسوُميِدْبَعاَّـمَأ
الويهانملكنعيهتنيويرماوألكبرمتأيٌنيِمَأ

ىلإنييناربعلاىلإةلاسرلابتاكراشأدقو.ءيشبيننوخي
يفًانيِمَأَناَكىَسوُم«هلوقباذه )٣:٥نييناربع(»ِهِتْيَبِّـلُكِ
بعشوهيذلاهللاتيبيفًانيمأًامداخناكىسومنإيأ

ألَا
َ
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ةبسنتناكفحيسملاوىسومنيبلباقيلكلذركذ.ليئارسإ
.تيبلاهليذلانبالاىلإمداخلاةبسنكيناثلاىلإلوألا

لَألٱِبَال،ُهَعَمُمَّـلَكَتَأًاناَيَعَوٍمَفَىلِإًامَف«٨
ْ

َهْبِشَو.ِزاَغ
َختَالاَذاَمِلَف.ُنِياَعُيِّـبَّـرلٱ

ْ
يِدْبَعَىلَعاَمَّـلَكَتَتْنَأِناَيَش

.»؟ىَسوُم
جورخ١٣:١٢سوثنروك١و٣٤:١٠ةينثتو٣٣:١١جورخ

٨اذوهيو٢:١٠سرطب٢و٣٣:١٩

.نيهفاشتموأةهفاشميأٍمَفَىلِإًامَف
ةطساوبهينيعلًارهاظهملكأوأهملكأانأوينارييأًاناَيَع

ىنعملاسيلف(هعميروضحىلعةلادلاتايآلاوأةكئالملا
:١انحوي(طقدحأهريملهللانألتوهاللاىريناكهنأ

ةريثكقرطوعاونأبًاميدقءايبنألابءابآلاملكهللانإف)١٨
ةقيلعلايفرانلاروهظتايآلاكلتنمو.)١:١نييناربع(
.)٣:٣جورخ(

ىلإهبراشياموهوهبتشملامالكلاباليأِزاَغْلَألٱِبَال
.ةّيفخةراشإدوصقملا

يفامهبهبشُيهللانإفرانلاورونلاك(ُنِياَعُيِّـبَّـرلٱَهْبِش
نمكلذريغىلإةباهملاوماقتنالاةدشوداشرإلاوةيادهلا
لاثميأ)نيرسفملادحألاقو.هتافصىلعةلادلاتايآلا
٢٣و١٦و٤:١٥ةينثتو٢٠:٤جورخيفامك(»هوهي«برلا

كلذنإزافيلألوقنمرهاظلاو)١٧:١٥رومزمو٥:٨و٢٥و
َىلَعٌحوُرْتَّـرَمَف«لاقهنإفبرلاحورىلعلديصاخهبش

ْفِرْعَأَْمليِّـنِكٰلَوْتَفَقَو.يِدَسَجُرْعَشَّـرَعَشْقٱ.يِهْجَو
لاثموأيأ)١٦و٤:١٥بويأ(»َّـيَنْيَعَماَّـدُقٌهْبِش.اَهَرَظْنَم
.)٢٣-٣٣:٢٠جورخاذهبلباق(ةروصوأ

اَّـمَلَف١٠.ىَضَمَواَمِهْيَلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف٩«٩،١٠
خلٱِنَعُةَباَحَّـسلٱِتَعَفَتْرٱ

ْ
لَّـثلٱَكُءاَصْرَبُمَيْرَماَذِإِةَمَْي

ْ
.ِج

لٱَف
ْ
.»ُءاَصْرَبَيِهاَذِإَوَمَيْرَمَىلِإُنوُراَهَتَفَت
٢٠و٢٦:١٩مايأ٢و١٥:٥و٥:٢٧كولم٢و٢٤:٩ةينثت

بضغىلعةرامإعافترالااذهناكُةَباَحَّـسلٱِتَعَفَتْرٱ
ريغةيناربعلايفعافترالااذهىلعةلادلاةملكلاو.برلا
ةميخلالقنةمالعناكيذلاعافترالاىلعةلادلاةملكلا

.)١١:١٧ص(يفامكلاحترالاو
نإ)٥:٢٧كولم٢و٤:٦جورخرظنا(ِجْلَّـثلٱَكُءاَصْرَب

تراصوهلكمسجلاىطغاذإةيداعلاهلاوحأيفصربلا
ضعبنكلورهاطهبباصملانأبمكُحءاضيباهلكةرشبلا
ميرمصربكةزجعملاليبسىلعهللاديةبرضناكصربلا
.يزحيجصربوانه

نوراهلعلُءاَصْرَبَيِهاَذِإَوَمَيْرَمَىلِإُنوُراَهَتَفَتْلٱَف
تنّيُبدقو.انهةرملوأصربلاةعيرشىضتقمبلعفيذخأ
١٣صنييوال(نييواللارفسيفليصفتلابةعيرشلاكلت

.)ريسفتلارظناوامهرظناف١٤و

َجتَال،يِدِّـيَساَيَكُلَأْسَأ:ىَسوُمـِلُنوُراَهَلاَقَف«١١
ْ

ْلَع
خلٱاَنْيَلَع

ْ
هباَنْأَطْخَأَواَنْقَِمحيِتَّـلٱَةَّـيَِط .»اَِ

٣٠:٣٢لاثمأو٢٤:١و١٩:١٩ليئومص٢

هنأكهاخأبطاخوانهنوراهعضتايِدِّـيَساَيَكُلَأْسَأ
ًاعضاخراصفًافنعمناك.هنممظعأوهنمبطاخي
وأ»ينُدأ«انهديسبةمجرتملاةيناربعلاةظفللاو.ًالسوتم
نيوكت(هنمىلعأوهنمناسنإلااهببطاخيو»يانودأ«

.)٣:١٧كولم١و٤٠:٢٠
َجتَال

ْ
باقعانيلعلعجتالديريَةَّـيِطَْخلٱاَنْيَلَعْلَع

وهئطخهنأبفرتعانوراهنأكلذىلعةنيرقلاوةيطخلا
يفةرابعلاهذهلثمو(ةيآلارئاسنمرهظيامكًاقمحميرمو
ةيبرعلايفاذهفرعُيو.ةيبرعلاوةيناربعلايفريثكاهانعم
لدبةيطخلاتركُذفةيببسلاانههتقالعولسرملازاجملاب
هنأىتحهلببسةيطخلانألباقعلااهبديرُأوباقعلا
عضوملااذهلثميفاهعوقولصاصقلابةيطخلامهضعبمجرت

لصألايفهنإف)١٤:١٩ايركز(يف»صاصقلا«كلذنمو
.)ةيطخلايناربعلا

ملٱَكْنُكَتَالَف«١٢
ِمِحَرْنِمِهِجوُرُخَدْنِعُنوُكَييِذَّـلٱِتِّـيَْ

.»ِهِْمَحلُفْصِنَلِكُأْدَقِهِّـمُأ
٨٨:٤رومزم

نارمأتيملاوصربألانيبهبشلاهجوِتِّـيَْملٱَكْنُكَتَالَف
هسمينمنوك)٢(.هتوخإةطلاخمنمًاعونممهنوك)١(
فقسالالاقامك(صربلاف«.تيملاسمينمكسجنتي
نإصربلابقاوعنمو.»تومللفيخملاثم)شنرت
.يلاوتلاىلعتومتءاضعألا

.»اَهِفْشٱَّـمُهللٱ:ِّـبَّـرلٱَىلِإىَسوُمَخََرصَف«١٣

ىلعلديًالاحهتخألءافشلاىسومبلطاَهِفْشٱَّـمُهللٱ
اهبقاعهللانإفاهيلعدقحيملهنإوماقتنالايفًابغارنكيملهنأ
ةحصىلعليلدىوقأكلذوماقتنالاىسومبلطينأنود
ِعيَِمجْنِمَرَثْكَأًاّدِجًاميِلَحَناَكَفىَسوُمُلُجَّـرلٱاَّـمَأَو«هلوق
.)٣ع(»ِضْرَألٱِهْجَوَىلَعَنيِذَّـلٱِساَّـنلٱ

ألَا
َ
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يفًاقْصَباَهوُبَأَقَصَبْوَلَو:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٤ ِ
َختْتَناَكاَمَأ،اَهِهْجَو

ْ
ُحت؟ٍماَّـيَأَةَعْبَسُلَج

ْ
َجِراَخٍماَّـيَأَةَعْبَسُزَج

ملٱ
.»ُعَجْرُتَكِلٰذَدْعَبَو،ِةَّـلَحَْ
٣و٥:٢صو١٣:٤٦نييوال١٢:٩نييناربع

يفًاقْصَباَهوُبَأَقَصَبْوَل يفوأاههجوىلعيأاَهِهْجَوِ
ىلعًاليلددعُيناكناسنإلاةرضحيفقصبلانإفاهترضح
لازيالوبضغلادشأىلعًاليلدهجولايفقصبلاوبضغلا
٣٠:١٠بويأو٢٥:٩ةينثتاذهبلباق(قرشملايفكلذك
.)٢٦:٦٧ىّتمو١:٦ءايعشإو

هيفزجحييذلاتقولارادقماذهناكٍماَّـيَأَةَعْبَس
رادقمو)خلا٢١و١٣:٤نييوال(صربلابباصمهنأنونظملا
لستغيورهطينأدعبهتميخجراخهيفنوكييذلاتقولا

هنأةصالخلاو.)١٠و١٤:٨نييوال(ةحيبذلامدقينألبقو
.بعشلادارفأرئاسكصربلاةعيرشبمايقلااهيلعبجوأ

ملٱَجِراَخُمَيْرَمْتَزِجُحَف«١٥
ِلَِحتْرَيَْملَو،ٍماَّـيَأَةَعْبَسِةَّـلَحَْ

.»ُمَيْرَمْتَعِجْرُأىَّـتَحُبْعَّـشلٱ
٢١و٢٦:٢٠مايأ٢و٢٤:٩ةينثت

صربألاريهطتةعيرشتركُذدقُبْعَّـشلٱِلَِحتْرَيَْملَو
.)ريسفتلاىلإوهيلإعجراف١٤نييوال(يفليصفتلاب

يفاوُلَزَنَوَتوُرْيَضَحْنِمُبْعَّـشلٱَلََحتْرٱَكِلٰذَدْعَبَو«١٦ ِ
.»َناَراَفِةَّـيِّـرَب

٣٣:١٨و١١:٣٥ص

:٣صنمرهظيو١٠:١٢صريسفترظنا(َناَراَفِةَّـيِّـرَب
ةمثريهاهنإوشداقةيربلاكلتيفهولزنيذلاناكملانإ)٢٦
نماولزنمهنأىنعملاو)٣٣:١٨ص(مهضعبلوقىلعاهنيع
.)نيرسفملاضعبلوقىلع(ةمثريهيتلاشداقنارافةيرب

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ًالاَجِرْلِسْرَأ٢:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث١«١،٢
.َليِئاَْرسِإيِنَبِلاَهيِطْعُماَنَأيِتَّـلٱَناَعْنَكَضْرَأاوُسَّـسَجَتَيِل
ٌسيِئَرٍدِحاَوُّلُك.َنوُلِسْرُتِهِئاَبآْنِمٍطْبِسِّـلُكِلًادِحاَوًالُجَر
.»ْمِهيِف

١:٢٢ةينثتو٣٢:٨ص

امنيبةافانمالاوُسَّـسَجَتَيِلًالاَجِرْلِسْرَأ...ُّبَّـرلٱَلاَق
ليقاموسيساوجلالاسرإبىسومرمأهللانأنمانهليق
لسرينأىسوملأسبعشلانأنمةينثتلارفسيف
اوبلطنييليئارسإلانأنيلوقلانملصحتيلبسيساوجلا
برلالأسىسومنأوسسجتينملسرينأىسومىلإ
نمًائيشيتأيناكامىسومنإف.خلالسرأهللاقفكلذ
لأسينأنودبهبةيانعلاوبعشلاةعفنمبةقلعتملارومألا
.برلا

ءاسؤربنيفورعملاءاسؤرلانمسيلاذهْمِهيِفٌسيِئَر
ًايلجرهظيامكليئارسإينبدعيفاوركذنيذلاطابسألا
يوالطبسنكيملو.)١٥-١:٥ص(لوألاحاحصألانم
اوقبطابسألانكلوقبسامكناعنكضرألنيثراولانم
.ىسنموميارفأنيمسقىلإفسويطبسةمسقبرشعينثا

.ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحَناَراَفِةَّـيِّـرَبْنِمىَسوُمْمُهـَلَسْرَأَف«٣
.»َليِئاَْرسِإيِنَبُءاَسَؤُرْمُهٌلاَجِرْمُهُّلُك

٩:٢٣و١:١٩ةينثتو٣٢:٨و١٢:١٦ص

بلطبسحالِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح...ْمُهـَلَسْرَأَف
.)١عريسفترظنا(بعشلا

ُنْبُعوُّمَشَْنيَبوُأَرِطْبِسْنِم:ْمُهُؤاَمْسَأِهِذٰهَو٤«٤،٥
.»يِروُحُنْبٱُطاَفاَشَنوُعْمَشِطْبِسْنِم٥.َروُّكَز

ريغامهدعبامونيتيآلانيتاهيفةروكذملاءامسألا
ءاسؤرلاريغانهءاسؤرلاف)١ص(يفةروكذملاءامسألا
.كانه

.»َةَّـنُفَيُنْبُبِلاَكاَذوَُهيِطْبِسْنِم«٦
١٣و٧و١٤:٦عوشيو٣٤:١٩و٣٠و١٤:٦صو٣٠ع
٤:١٥مايأ١و١:١٢ةاضقو١٤و

عضاومةثالثيفيزَنَقبلاكنأركُذَةَّـنُفَيُنْبُبِلاَك
رفسيفركُذو)١٤و١٤:٦عوشيو٣٢:١٢صرظنا(
مسازَنَقنإونييناعنكلالئابقنمنييزانقلانأنيوكتلا
حيجرتلالكحّجرملاف.)١٥و٣٦:١١و١٥:١٩نيوكت(يمودأ
نيذلانمهنإوًالصأنييليئارسإلانمنكيملبلاكنأ
.اذوهيطبسباوقصتلاواوداه

.»َفُسوُيُنْبُلآَْجيَرَكاَّـسَيِطْبِسْنِم«٧

ألَا
َ
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انهريخأتوميدقتلصحهنأمهضعبنظَرَكاَّـسَيِطْبِس
يفركُذيذلابيترتلاىلعطابسألاركذينأعقوتيناكهنإف
ركذينأوركاسيرثأىلعنولوبزركذيفلوألاحاحصألا
نأشلاتاذرومألانمسيلاذهو(ميارفأرثأىلعىسنم
.)انلرهظيملىضتقملكلذنعبتاكلالدعهلعلو

ِطْبِسْنِم٩.َنوُنُنْبُعَشوُهَمِياَرْفَأِطْبِسْنِم٨«١٥-٨
لَفَنيِماَيْنِب

ْ
ُنْبُليِئيِّـدَجَنوُلوُبَزِطْبِسْنِم١٠.وُفاَرُنْبيِط

ُنْبيِّـدِجىَّـسَنَمِطْبِسْنِم:َفُسوُيِطْبِسْنِم١١.يِدوُس
ِطْبِسْنِم١٣.ِّـيلََمجُنْبُليِئيِّـمَعَناَدِطْبِسْنِم١٢.ِيسوُس
ُنْبيِبْحَنِيلاَتْفَنِطْبِسْنِم١٤.َليِئاَخيِمُنْبُروُتَسَريِشَأ

.»يِكاَمُنْبُليِئوُأَجَداَجِطْبِسْنِم١٥.ِيسْفَو
١٦ع

هانعموميدقلاهمساوهعشوهوعوشيوه)٨ع(ُعَشوُه
دعبهبىسومهامسدقفعوشيامأوةدعاسموأصالخ
.)١٦عرظنا(كلذ

ىَسوُمْمُهـَلَسْرَأَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱُءاَمْسَأِهِذٰه«١٦
.»َعوُشَي«َنوُنَنْبَعَشوُهىَسوُماَعَدَو.َضْرَألٱاوُسَّـسَجَتَيِل

٣٠و١٤:٦صو٨عو١٧:٩جورخ

عشوهيةيناربعلايفعوشي(َعوُشَي...َعَشوُهىَسوُماَعَدَو
عشوهمساّريغىسومنأًاصنركذيمل.)صّلخبرلايأ

امركذانهمالكلانألمتحيفتقولااذهيفعوشيهاعدو
ناكامكةبسانمللانههركذامنإوتقولااذهلبقثدح
ليإتيبو)٣٥:١٠و٣٢:٢٨نيوكت(ليئارسإرمأنم
انهامنيبةافانمالفاذهىلعو.)٣٥:١٥و٢٨:١٩نيوكت(
٣٣:١١و٣٧:١٧و٣٤:١٣و١٣و١٧:٩جورخ(يفامو
هذهيفعوشييمسهنألمتحيواذه)١١:٢٨ددعو
ىسومنألثداوحلانامزرابتعابهمساريغينألبقعضاوملا
عئاشلامسالابهركذفةيمستلاهذهدعبجورخلارفسبتك
.لمأتفذئنيح

َهلَلاَقَو،َناَعْنَكَضْرَأاوُسَّـسَجَتَيِلىَسوُمْمُهـَلَسْرَأَف«١٧
ُ

:ُم
جلٱَىلِإاَنُهْنِماوُدَعْصٱ

ْ
طٱَوِبوَُن

ْ
جلٱَىلِإاوُعَل

ْ
.»ِلََب

١٩و١:٩ةاضقو١٤:١٠نيوكت٢١ع

»بجنىلإ«ةيناربعلايفوِبوُنَْجلٱَىلِإاَنُهْنِماوُدَعْصٱ
مسقلاناكو)٢٢عاذهبلباق(دالبلانميبونجلامسقلاوهو
مسقىلعأوهومسالااذهبفرعُيضرألاكلتنميبونجلا

إلكلاةريثكيهوةحالفللةبسانمهتبرتوضرألاكلت
.يعارملاو

يلبجلانيطسلفمسقيهوةيلبجلاضرألايأِلَبَْجلٱ
يمُسو.نويرومألاونويسوبايلاونويثحلاهنكسيناكيذلا
ىوقأاوناكنييرومألانأل)١:٧ةينثت(»نييرومألالبج«
ىلإانهةراشإلانأحّجرملاو.)٢٩عرظنا(ةيناعنكلالئابقلا
ةلحمىلإضرألاكلتءازجأبرقأوهّنيعُملبج
.)١٤:٤٠صرظنا(نييليئارسإلا

،اَهيِفَنِكاَّـسلٱَبْعَّـشلٱَو؟َيِهاَم،َضْرَألٱاوُرُظْنٱَو«١٨
.»ٌ؟ريِثَكْمَأٌليِلَق؟ٌفيِعَضْمَأَوُهٌّيِوَقَأ

اهوفرعاواهلاوحأنعاوثحبايأَضْرَألٱاوُرُظْنٱَو
.ةدهاشملاب

ْمَأٌةَدِّـيَجَأ،اَهيِفٌنِكاَسَوُهيِتَّـلٱُضْرَألٱَيِهَفْيَكَو«١٩
ملٱَيِهاَمَو؟ٌةَئيِدَر

ْمَأٌتاَمَّـيَُخمَأ،اَهيِفٌنِكاَسَوُهيِتَّـلٱُنُدُْ
.»؟ٌنوُصُح

ناكملاوهوميخمعمجتاميخملاٌنوُصُحْمَأٌتاَمَّـيَُخمَأ
ناكملاوهونصحعمجنوصحلاو.مايخلاهيفبصنُتيذلا
ديدشبالإهلخادىلإودعلالصوتياليذلاعينملايمحملا
ةعينمةينبأمأموقلاندمتاميخمأىنعملاو.ءانعلاوةوقلا
.ترصوحاذإرذعتيوأاهحتفبعصيةراجحلانم

ٌرَجَشاَهيِفَأ؟ٌةَليِزَهْمَأٌةَنيِمَسَأ،ُضْرَألٱَيِهَفْيَكَو«٢٠
مثْنِماوُذُخَفاوُدَّـدَشَتَو؟َالْمَأ

ََ
ْتَناَكَفُماَّـيَألٱاَّـمَأَو.ضْرَألٱِر

لٱِتاَروُكاَبَماَّـيَأ
ْ

.»ِبَنِع
٢٣و٧و٣١:٦ةينثت٣٤:١٤لايقزحو٣٥و٩:٢٥ايمحن

.)ٌبيدجمأةبصخمأيأ(ٌةَليِزَهْمَأٌةَنيِمَسَأ
لالغنمجضنياملوأ.تقولايأُماَّـيَألٱاَّـمَأَو

البنعلافاطقنأعمزومتوأبآيفنوكينيطسلف
.لوألانيرشتوألوليأيفالإنوكي

َىلِإَنيِصِةَّـيِّـرَبْنِمَضْرَألٱاوُسَّـسََجتَواوُدِعَصَف«٢١
يفَبوُحَر .»َةاََمحِلَخْدَمِ

١٩:٢٨عوشي١٥:١عوشيو٣٤:٣ص

ألَا
َ
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تناكاهنأرهاظلاوشداقاهيفيتلاةيربلايهَنيِصِةَّـيِّـرَب
اذهبلباق(نارافةيربنميقرشلايلامشلاوأيلامشلاءزجلا

٣٢:٥١ةينثتو٤و٣٤:٣و٣٣:٣٦و٢٧:١٤و٢٠:١ص
.)٣و١٥:١عوشيو

يفَبوُحَرَىلِإ تيبيهبوحرنأنونظملاَةَاَمحِلَخْدَمِ
يفيهو)١٨:٢٨ةاضق(ةاضقلارفسيفةروكذملابوحر
دحلاوه»ةامحلخدم«و.شيالنادنمةبيرقيلاتفنمهس
.)٣٤:٨ددع(داعيملاضرأدودحنميلامشلا

جلٱَىلِإاوُدِعَص«٢٢
ْ

َكاَنُهَناَكَو.َنُوْربَحَىلِإاْوَتَأَوِبوَُن
لَتَوُياَشيِشَوُناَميِخَأ

ْ
ْتَيِنُبَفُنُوْربَحاَّـمَأَو(.ٍقاَنَعوُنَبُياَم

.»)َنيِنِسِعْبَسِبَْرصِمِنَعوُصَلْبَق
عوشي٣٣ع١:١٠ةاضقو١٤و١٥:١٣و٢٢و١١:٢١عوشي

٣٠:٤و١٩:١١ءايعشإو٧٨:١٢رومزم٢١:١١

رهاظلاف»ىتأو«ةيناربعلايفواْوَتَأَوِبوُنَْجلٱَىلِإاوُدِعَص
.نوربحىلإىتأمهنمدحاوونوقرفتياوناكسيساوجلانإ

ءامسأهذهنإمهضعبنظُياَمْلَتَوُياَشيِشَوُناَميِخَأ
مهنأنمعنامنمسيلنكلوصاخشأءامسأاللئابق
نوربحىلعبلاكىلوتسانأىلإءايحأاوقبصاخشأ

:١٥عوشي(تقولااذهنمةنسنيسمخدعباهنممهدرطو
١٤(.

.)٢٩و١:٢٨ةينثت(نسحألاوهونويقانعلاوأٍقاَنَعوُنَب
ئطاشلاىلعسينتوأنعوصتناكَْرصِمِنَعوُصَلْبَق

تناكاهنأرهاظلاو.جيلخلاكلينلانمةبعشنميقرشلا
نوربحامأو)٧٨:١٢رومزم(ىسومرصعيفنوعرفماقم
٢٣:٢و١٣:١٨نيوكت(ميهاربإمايأيفةفورعمتناكف
.)خلا

ًةَنوُجَرَزَكاَنُهْنِماوُفَطَقَوَلوُكْشَأيِداَوَىلِإاْوَتَأَو«٢٣
لٱَنِمٍدِحاَوٍدوُقْنُعِب

ْ
َعَم،ِْنيَنْثٱَْنيَبِةَناَرْقُّدلٱِبُهوُلََمحَو،ِبَنِع

.»ِنيِّـتلٱَوِناَّـمُّرلٱَنِمٍْءَيش
٢٥و١:٢٤ةينثتو٣٢:٩ص

لاق.ةنيدملايلامشنوربحيداووهوَلوُكْشَأيِداَو
ىلإةبسنلوأىركذللوكشأبيمسامبرونيرسفملاضعب
مسابيمسامك)١٤:١٣نيوكت(يرومألاارمميخألوكشأ
مث)٢٣:١٧نيوكت(ةليفكملاةراغمهاجتةمجأوأةرجشارمم
ةنيدملايهودحاوىمسملنيمسانوربحوارممراص
.ةروكذملا

.بنعلاةرجشنمًاعرفًةَنوُجَرَز
وأ»اصعلاب«ةيمجعألاتامجرتلاضعبيفو(ِةَناَرْقُّدلٱِب
يذلابشخلاوهونارقدلاةدحاوةنارقدلاو.»اصعلاىلع«
رثكأنممهُفزيلكنإلانيرسفملادحألاق.)مركلاهبشرعي
رشعغلبيدقنيطسلفيفبنعلادوقنعلقثنأنيرفاسملا
بنعديقانعلًالثموتيكركذو.ةربيلةرشعيتنثاوأتاربيل
دنلتربكودهلسرأةرييلةرشععستهنزوغلبًادوقنعةيروس
.ًاليمنيرشعنمرثكأةفاسملُمحو.ماهغنكورزيكرمىلإ

اصعلاىلعهنالمحيمهنمنينثالكةعبرأهتلمحناكو
ةدقعةرشععستلوطألادوقنعلارطقلوطناكو.بوانتلاب

نأةلعهلقثنكيملةيآلايفروكذملادوقنعلاو.ةدقعفصنو
نمهبحةياقوةلعلالبةنارقدلاىلعةعامجنمنانثاهلمح
اورُيلدوقنعلاكلذاوذخأو.ضرلاوأراسكنالاوأطارفنالا
ضرأاهنأاوفرعيفضرألاكلتبنعلاثمليئارسإينب
تاريخلاملاعلاثميهوهللالاقاكتاريخوةكربضيفت
.يوامسلا

ملٱَكِلٰذَيِعُدَف«٢٤
لٱِبَبَسِب»َلوُكْشَأَيِداَو«ُعِضْوَْ

ْ
ِدوُقْنُع

.»َكاَنُهْنِمَليِئاَْرسِإوُنَبُهَعَطَقيِذَّـلٱ

ىنعمفدوقنعلوكشأىنعمخلاُعِضْوَْملٱَكِلٰذَيِعُدَف
دوقنعيداويألوكشأيداويمُسيداولاكلذنأةرابعلا
مسابًالصأيمُسهنأيفنيالاذهو.دوقنعلاكلذببسب
ليبسىلعتءاجانهةيمستلافيرومألارامميخألوكشأ
.نويليئارسإلاانههومسنيذلاوقافتالا

.»ًامْوَيَنيِعَبْرَأَدْعَبِضْرَألٱِسُّسََجتْنِماوُعَجَرَّـمُث«٢٥

يفدهجلااولذبمهنأىلعلدتةدملاهذهًامْوَيَنيِعَبْرَأَدْعَب
.ضرألاسسجتماكحإ

ِةَعاََمجِّـلُكَوَنوُراَهَوىَسوُمَىلِإاْوَتَأىَّـتَحاوُراَسَف«٢٦
ًاَربَخاَمِهْيَلِإاوُّدَرَو،َشِداَقَىلِإَناَراَفِةَّـيِّـرَبَىلِإَليِئاَْرسِإيِنَب

جلٱِّـلُكَىلِإَو
ْ

مثْمُهوُرَأَوِةَعاََم
ََ

.»ِضْرَألٱَر
١:١٩ةينثتو٣٣:٣٦و٣٢:٨و١٦و٢٠:١ص٣ع
١٤:٦عوشيو

مويلاةفورعملايهشداقنإنوسنبورلاقَشِداَقَىلِإ
لبجىقتلمنملايمأةرشعدمأىلعةبرعلايفةبيولانيعب
»بيجنلا«ىلعهمالكيفنوتلورتسملالاقو.يداولابروح

ألَا
َ
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ىلعهمالكيفرملابرتسملاو)يبونجلاءزجلايأ(»بجنلا«وأ
وأسداقنيعدنععضوملايهشداقنإ»جورخلاةيرب«
يبرغًاليمنيتسدمأىلعيهواهسفنسداقنيعيه
حّجرو.ةبيولانيعيبرغًاليمنيسمخوحنوروحلبج
ناذهىأرامكسداقنيعبمويلاةفورعملايهاهنأنوققحملا
.نوسنبورلوقىلإمهضعببهذونارتسملا

لَسْرَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإاَنْبَهَذْدَق:اوُلاَقَو«٢٧
ْ
،اَهْيَلِإاَنَت

مثاَذٰهَو،ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتاََّـهنِإًاّقَحَو
ََ

.»اَهُر
١:٢٥ةينثت٣٣:٣و٣:٨جورخ

مهنأسيساوجلامالكنممهفُي(ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَت
عبشويعارملاوإلكلاةرثكنعةيانكنبللاناضيفنإاومهف
نإواهنبلةرفوفىزعملاورقبلاومنغلانمةنجادلامئاهبلا
.)اهتدوجواهومنةرفووةولحلارامثألالابقإنعةيانكلسعلا

يفَنِكاَّـسلٱَبْعَّـشلٱَّـنَأَْريَغ«٢٨ ملٱَوٌّزَتْعُمِضْرَألٱِ
ُنُدُْ

.»َكاَنُهَقاَنَعيِنَباَنْيَأَرْدَقًاضْيَأَو.ًاّدِجٌةَميِظَعٌةَنيِصَح
٣٣ع٢و٩:١و١:٢٨ةينثت

امبضرألاسيساوجلافصونأدعبٌّزَتْعُم...َبْعَّـشلٱ
جورخ(»ًالسعوًانبلضيفت«اهنأنمجورخلارفسيفركُذ
مهوفّوخاهيفنييليئارسإلااوبّغرفاهبصخنعةيانك)٣:٨
.ندملاةناصحوةردقلاوةعنملاوةزعلابضرألابعشفصوب

.)ريسفتلاو٢٢عرظنا(نييقانعلاينبوأَقاَنَعيِنَب

لٱ«٢٩
ْ

يفَنوُنِكاَسُةَقِلاَمَع جلٱِضْرَأِ
ْ

حلٱَو،ِبوَُن
ْ
َنوُّيِّـثِ

لٱَو
ْ

يفَنوُنِكاَسَنوُّيِروُمَألٱَوَنوُّيِسوُبَي جلٱِ
ْ
لٱَو،ِلََب

ْ
َنوُّيِناَعْنَك

لٱَدْنِعَنوُنِكاَس
ْ
.»ِّـنُدْرُألٱِبِناَجَىلَعَوِرْحَب

:١٤ليئومص١و٦:٣ةاضقو١٤:٤٣صو١٧:٨جورخ
خلا١٥:٣و٤٨

نيوكت(»بجنلا«وأةيبونجلادالبلايأِبوُنَْجلٱِضْرَأ
.)١٢عريسفتًاضيأرظنا(.)٣٦:١٢

اذهنم١٧عريسفتو١٦و١٠:١٥نيوكترظنا(ِلَبَْجلٱ
.)حاحصألا

١٣:٧و١٨-١٠:١٥نيوكترظنا(َنوُّيِناَعْنَكْلٱ
.)ريسفتلاو

اَنَّـنِإ:َلاَقَوىَسوُمَىلِإَبْعَّـشلٱَتَصْنَأُبِلاَكْنِكٰل«٣٠
.»اَهْيَلَعَنوُرِداَقاَنَّـنَألاَهُكِلَتْمَنَوُدَعْصَن

١٤:٧عوشيو٢٤و١٤:٦ص

نكلبعشلافوخنّكسيأَبْعَّـشلٱَتَصْنَأُبِلاَك
ًاضيأناكعوشينأنيبتدقهريغنودانهركُذنإوبلاك
كالتماىلعمادقإلاىلعنيعجشملاوفوخللنينكسملانم
نإةينثتلارفسنمرهظيو.)٩-١٤:٦ص(دعوملاضرأ
مهعيجشتيفومهفوخنيكستيفدهجلالذبيناكىسوم
.)خلا١:٢٩ةينثت(

ْنَأْرِدْقَنَال:اوُلاَقَفُهَعَماوُدِعَصَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱاَّـمَأَو«٣١
.»اَّـنِمُّدَشَأْمَُّـهنَألِبْعَّـشلٱَىلِإَدَعْصَن

٨و١٤:٧عوشيو١:٢٨ةينثتو٣٢:٩ص

دقءاسؤرلاءالؤهناكاذإ(خلاُهَعَماوُدِعَصَنيِذَّـلٱ
ًايلجّتبثيمهلوقوبعشلارئاسفاخينأورغالفاوفاخ
مهكلمناكفمهتوقبدعوملاضرأاوكلمينأاوعيطتسيملمهنأ
.)مهيلعهتمعنوهللاةردقدرجمباهاّيإ

يفاَهوُسَّـسََجتيِتَّـلٱِضْرَألٱَةَّـمَذَماوُعاَشَأَف«٣٢ يِنَبِ
َيِهاَهَسَّـسَجَتَنِلاَهيِفاَنْرَرَميِتَّـلٱُضْرَألٱ:َنيِلِئاَقَليِئاَْرسِإ
ٌساَنُأاَهيِفاَنْيَأَريِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَو.اََهناَّـكُسُلُكْأَتٌضْرَأ
لٱُلاَوِط

ْ
.»ِةَماَق

٢:٩سوماع٣٧و١٤:٣٦ص

ضرألانإاذهنممهضعبمهفاََهناَّـكُسُلُكْأَتٌضْرَأَيِه
.مهلةيفاكلالغبيتأتنأنعةرصاقيأاهناكسبموقتال
يأةئبوضرأاهنأنورخآمهفو.)صنلاقفاويالاذهو(
اهيفنونفدُيونوريثكاهيفتوميفةكلهملاضارمألاةريثك
وهاذهواهناكسلكأتاهنأكفنوطبلايفماعطلانفدُيامك
.)٢٦:٣٨نييوالاذهبلباق(قفاوملا

هنأبيرالو.)٤٥:١٤ءايعشإاذهبلباق(ِةَماَقْلٱُلاَوِط
لهألكسيلنكلوكلذكمهنمضرألالهأنمناك
.بيرغلالوطلاكلذلثميفضرألاكلت

جلٱَكاَنُهاَنْيَأَرْدَقَو«٣٣
ْ
جلٱَنِمٍقاَنَعيِنَب(َةَرِباََب

ْ
.)ِةَرِباََب

يفاَّـنُكَف جلٱَكاَنِنُيْعَأِ
ْ

يفاَّـنُكاَذَكٰهَو،ِداََر .»ْمِهِنُيْعَأِ
:١٧ليئومص١و٤٠:٢٢ءايعشإ٩:٢و٢:١٠و١:٢٨ةينثت

٤٢

ألَا
َ
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.)٦:٤نيوكت(ءايوقألايأَةَرِباَبَْجلٱَكاَنُهاَنْيَأَرْدَقَو

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

جلٱُّلُكْتَعَفَرَف١«١،٢
ْ

ىَكَبَو.ْتَخََرصَواََهتْوَصِةَعاََم
لِتُبْعَّـشلٱ

ْ
ُعيَِمجَنوُراَهَىلَعَوىَسوُمَىلَعَرَّـمَذَتَو٢.َةَلْيَّـللٱَك

َهلَلاَقَو،َليِئاَْرسِإيِنَب
ُ

جلٱُّلُكاَم
ْ

يفاَنْتُماَنَتْيَل:ِةَعاََم ِضْرَأِ
يفاَنْتُماَنَتْيَلْوَأ،َْرصِم لٱاَذٰهِ

ْ
.»!ِرْفَق

:١٠٦رومزمو١٦:٤١صو١٧:٣و١٦:٢جورخ١١:٤ص
٢٩و٢٨ع٢٥

ةّيربيفبعشلارمذتاملَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمج...َرَّـمَذَت
مهبايتأامهنألنوراهوىسومىلع)٣و١٦:٢جورخ(نيس
برلانأنوملعيفوسمهنأىسوممهلققحةيربلاكلتىلإ
:١٦جورخ(رصمضرأنممهجرخأيذلاوههسفن»هوهي«
ناكلبطقفنوراهوىسومىلعنكيملانهمهرمذتف.)٦
.قباسلامهرمذتلاثمىلعىلاعتهلًانايصعناكفبرلاىلع

ِملَو٣«٣،٤
َ
َطُقْسَنِلِضْرَألٱِهِذٰهَىلِإُّبَّـرلٱاَنِبىَتَأاَذا

طَأَواَنُؤاَسِنُريِصَت؟ِفْيَّـسلٱِب
ْ

ْنَأاَنَلًاْريَخَسْيَلَأ.ًةَميِنَغاَنُلاَف
ُعِجْرَنَوًاسيِئَرُميِقُن:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَلاَقَف٤؟َْرصِمَىلِإَعِجْرَن
.»َْرصِمَىلِإ
٧:٣٩لامعأو١٧:١٦ةينثت

ِمل
َ
ماهفتساامإوهفنيهجولمتحياذه(ُّبَّـرلٱاَنِبىَتَأاَذا

ىسومنإوضرألاكلتىلإمهبِتأيملهللانإهانعميراكنإ
نمىوكشهنإامأوبرلاىلإكلذةبسنبمهاعدخنوراهو
اوصعدقنونوكيفمهملظهنأبهلماهتاوىلاعتوهناحبسهللا
كلتنأمهداقتعالاذهاولاق.)مالكلاحيرصبًاراهجبرلا
ينبونييرومألافيسبلبعوجلابالمهكلهتضرألا
.)٢٨و١:٢٧ةينثتاذهبلباق(نييقانعلا

دنعءادعألااهمنغيًةَميِنَغاَنُلاَفْطَأَواَنُؤاَسِنُريِصَت
.)١٧-١٥:١٤جورخاذهبلباق(ناعنكضرأانلوخد

ِّـلُكَماَمَأاَمِهْيَهْجَوَىلَعُنوُراَهَوىَسوُمَطَقَسَف٥«٥،٦
ُنْبُبِلاَكَوَنوُنُنْبُعوُشَيَو٦.َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجَِرشْعَم
.»اَمَُهباَيِثاَقَّـزَم،َضْرَألٱاوُسَّـسََجتَنيِذَّـلٱَنِم،َةَّـنُفَي

٣٨و٣٠و٢٤عو٨و١٣:٦ص٢٢و١٦:٤ص

.)ريسفتلاو١٠:٦نييوال(اذهبلباقاَمَُهباَيِثاَقَّـزَم

يِتَّـلٱُضْرَألٱ:َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجِّـلُكِلَالاَقَو٧«٩-٧
ُّبَّـرلٱاَنِبَّـُرسْنِإ٨.ًاّدِجًاّدِجٌةَدِّـيَجاَهَسَّـسَجَتَنِلاَهيِفاَنْرَرَم
لِخْدُي

ْ
ًانَبَلُضيِفَتًاضْرَأ،اَهاَّـيِإاَنيِطْعُيَوِضْرَألٱِهِذٰهَىلِإاَن

ِبْعَشْنِماوُفاََختَالَو،ِّـبَّـرلٱَىلَعاوُدَّـرَمَتَتَالاَمَّـنِإ٩.ًالَسَعَو
َال.اَنَعَمُّبَّـرلٱَو،ْمُهُّلِظْمُهْنَعَلاَزْدَق.اَنُزْبُخْمَُّـهنَألِضْرَألٱ
.»ْمُهوُفاََخت

١٥:٢٥ليئومص٢و١٠:١٥ةينثت١:٢٥ةينثتو١٣:٢٧ص
١١و١٤٧:١٠و٢٢:٨رومزمو١٠:٩كولم١و٢٢:٢٠و٢٦و
:٧ةينثت٢٤و٢٣و٩:٧ةينثتو١٣:٢٧ص٦٢:٤ءايعشإو

٣و٣٠:٢ءايعشإو١٢١:٥رومزم٢٤:٨ص٢٠:٣و١٨
:٢٠ةينثتو٣٣:١٦جورخو٤٨:٢١نيوكت٤٨:٤٥ايمرإو
:١٣مايأ٢و١:٢٢ةاضقو١:٥عوشيو٨و٣١:٦و٤و٣و١

ءايعشإو١١و٤٦:٧رومزمو٣٢:٨و٢٠:١٧و١٥:٢و١٢
٨:٢٣ايركزو٥:١٤سوماعو٤١:١٠

ذوخأمزاجممالكلاومهتياقويأْمُهُّلِظْمُهْنَعَلاَزْدَق
٩:٨نيوكتاذهبلباق(سمشلاّرحنملظلابةياقولانم
ليكنإ.)٣٠:٢و٢٥:٤ءايعشإو٩١:١و١٧:٨رومزمو
فطقللاوجضندقوألتمادقذئمويناكنييناعنكلامثإ

١٥:١٦نيوكتاذهبلباق(مهكالهنآوقارحإللاوسبيو
.)٢٠:٢٣و١٨:٢٥نييوالو

جلٱُّلُكَلاَقْنِكٰلَو«١٠
ْ

حلٱِباََمجْرُيْنَأِةَعاََم
ْ
َرَهَظَّـمُث.ِةَراَجِ

يفِّـبَّـرلٱُدَْجم .»َليِئاَْرسِإيِنَبِّـلُكِلِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
٤٠:٣٤و١٧و٢٤:١٦و١٦:١٠جورخ١٧:٤جورخ

٢٠:٦و٤٢و١٦:١٩صو٩:٢٣نييوالو

لكىأريأِةَراَجِْحلٱِباََمجْرُيْنَأِةَعاَمَْجلٱُّلُكَلاَقْنِكٰلَو
ًامجرلتقلاقيرطو.بلاكوعوشيمجرُينأةعامجلاءاسؤرلا
هتنّيعاممناكو.)٨:٢٦جورخ(نييرصملادنععاشاممناك
ةينثت(ينازللًاباقعّنيُعهنأمهضعببهذو.ةيوسوملاةعيرشلا

نييوال(رحاسلاو)١٣:١٠ةينثت(نثولادباعو)٢٤و٢٢:٢٢
نييوال(فدجملاو)١٥:٣٥ددع(تبسلاسندمو)٢٠:٢٧
ىسوماوددهتدقنويليئارسإلاناكو.مهريغنود)٢٤:١٦
نممهايإهجارخإلهيلعاورمذتموي)١٧:٤جورخ(مجرلاب
.)٣٠:٦ليئومص١(كلذبدواداوددهمث.رصم

هاريىتحرادلايفرهظهنأحّجرملاخلاِّـبَّـرلٱُدَْجمَرَهَظَّـمُث
هلسيلبعشلانألمهضعبىأرامكةميخلاقوفوأعيمجلا
.سادقألاسدقالوسدقلالخدينأ

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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اَذٰهيِنُنِيُهيىَتَمىَّـتَح:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١١«١١،١٢
يِتَّـلٱِتاَيآلٱِعيِمَجِبيِنَنوُقِّـدَصُيَالىَتَمىَّـتَحَو،ُبْعَّـشلٱ
لِمَع

ْ
يفُت لٱِبْمُُهبِْرضَأِّـينِإ١٢؟ْمِهِطَسَوِ

ْ
َكُرِّـيَصُأَو،ْمُهُديِبُأَوِإَبَو

.»ْمُهْنِمَمَظْعَأَوََربْكَأًابْعَش
٣:٨نييناربعو٩٥:٨رومزمو٢٢و٨و٩:٧ةينثتو٢٣ع
:١٠٦و٤٢و٣٢و٧٨:٢٢رومزمو٩:٢٣و١:٣٢ةينثت١٦و

٣٢:١٠جورخ٣:١٨نييناربعو١٢:٣٧انحويو٢٤

ىسومبرلادعوْمُهْنِمَمَظْعَأَوََربْكَأًابْعَشَكُرِّـيَصُأَو
ىسومعفشوءانيسيفبعشلانايصعموياذهلثمب
.)١٢-٣٢:١٠جورخ(ةعافشلاهذهلثمببعشلابذئموب

ملٱُعَمْسَيَف:ِّـبَّـرلِلىَسوُمَلاَقَف١٣«١٥-١٣
ْ

َنوُّيِْرصِ
١٤،ْمِهِطَسَوْنِمَبْعَّـشلٱاَذٰهَكِتَّـوُقِبَتْدَعْصَأَنيِذَّـلٱ

ُّبَراَيَكَّـنَأاوُعِمَسْدَقَنيِذَّـلٱِضْرَألٱِهِذٰهِناَّـكُسِلَنوُلوُقَيَو
يف ْمُهـَلَتْرَهَظْدَقُّبَراَيَتْنَأَنيِذَّـلٱ،ِبْعَّـشلٱاَذٰهِطَسَوِ
ْمُهَماَمَأٌرِئاَسَتْنَأَو،ْمِهْيَلَعٌةَفِقاَوَكُتَباَحَسَو،ٍْنيَعِلًانْيَع
لَتَقْنِإَف١٥.ًالْيَلٍراَنِدوُمَعِبَوًاراََهنٍباَحَسِدوُمَعِب

ْ
اَذٰهَت

:َِكَربَخِباوُعِمَسَنيِذَّـلٱُبوُعُّشلٱُلوُقَي،ٍدِحاَوٍلُجَرَكَبْعَّـشلٱ
ِضْرَألٱَىلِإَبْعَّـشلٱاَذٰهَلِخْدُيْنَأْرِدْقَيَْملَّـبَّـرلٱَّـنَأل١٦
يفْمُهـَلَتَق،ْمُهـَلَفَلَحيِتَّـلٱ لٱِ

ْ
.»ِرْفَق

٢٨و٢٧و٩:٢٦ةينثتو١٠٦:٢٣رومزمو٣٢:١٢جورخ
٢:٦عوشيو١٥:١٤جورخ١٤و٢٠:٩جورخو٣٢:٢٧و
ايمحنو١٠:٣٤صو٤٠:٣٨و١٣:٢١جورخ٥:١و٢٠و
:٧عوشيو٩:٢٨ةينثت١٠٥:٣٩و٧٨:١٤رومزمو٩:١٢
٩

هلاقاملكًاملاعناكبرلانإخلاِّـبَّـرلِلىَسوُمَلاَق
ملامببرلائبنينأكلذبدارأىسومنظنالفىسوم
ىلعءانبكلذلاقىسومنكلوىلاعتوهناحبسبرلاهملعي
.هبرعشام

لُقاَمَكيِدِّـيَسُةَرْدُقْمُظْعَتِلَنآلٱَف١٧«١٩-١٧
ْ

١٨:َت
،َةَئِّـيَّـسلٱَوَبْنَّـذلٱُرِفْغَي،ِناَسْحِإلٱُريِثَكِحوُّرلٱُليِوَطُّبَّـرلٱ
جلٱَىلِإِءاَنْبَألٱَىلَعِءاَبآلٱَبْنَذُلَعَْجيْلَب.ُِئْربُيَالُهَّـنِكٰل

ْ
ِليِ

ِةَمَظَعَكِبْعَّـشلٱاَذٰهِبْنَذْنَعْحَفْصِا١٩.ِعِباَّـرلٱَوِثِلاَّـثلٱ
.»اَنُهٰهَىلِإَْرصِمْنِمِبْعَّـشلٱاَذِٰهلَتْرَفَغاَمَكَو،َكِتَمْعِن

٤:٢نانويو١٤٥:٨و١٠٣:٨رومزمو٧و٣٤:٦جورخ
١٠٦:٤٥رومزم٣٤:٩جورخ٣٤:٧و٢٠:٥جورخ
٧٨:٣٨رومزم

فعيوهبعشعمنكيليأيِدِّـيَسُةَرْدُقْمُظْعَتِلَنآلٱَف
»ينُدأ«مجرتمانهديسلاو.مظعتوممأللهتردقرهظتفمهنع
.»هوهي«ال

.»َكِلْوَقَبَسَحُتْحَفَصْدَق:ُّبَّـرلٱَلاَقَف«٢٠
١٦و١٥و٥:١٤انحوي١و٥:١٦بوقعيو١٠٦:٢٣رومزم

هلدعوبرلاةسادقنإَكِلْوَقَبَسَحُتْحَفَصْدَق
نمناكفهريغوةيصعملامثإبنيسندتملاباقعنايضتقي
جورخ(نالعإلاقبسامكةاصعلاكئلوأباقعبجاولا

ىسومةالصعمسفميحركلذعمهللانكل.)٣٢:٣٤
ةمحرلادنعرظنيناكىلاعتهنألهتعافشببعشلانعىفعو
.هقحيلزألالدعلاىفوتساوامثالتةمحرلاوقحلاهبنمىلإ

٢١عرظنا(مهريغلةربعومهلًاعفنمهبيدأتكرتيملكلذعمو
-٢٤(.

ألْمُتَفاَنَأٌّيَحْنِكٰلَو٢١«٢٣-٢١
ُ

ِدَْجمْنِمِضْرَألٱُّلُك
يِتَّـلٱِيتاَيآَويِدَْجماْوَأَرَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱَعيَِمجَّـنِإ٢٢،ِّـبَّـرلٱ
لِمَع

ْ
يفاَهُت يفَوَْرصِمِ لٱِ

ْ
َْملَوٍتاَّـرَمََرشَعَنآلٱِينوُبَّـرَجَو،ِةَّـيِّـَرب

.ْمِهِئاَبآلُتْفَلَحيِتَّـلٱَضْرَألٱاْوَرَيْنَل٢٣،ِيلْوَقِلاوُعَمْسَي
.»اََهنْوَرَيَالِينوُناَهَأَنيِذَّـلٱُعيَِمجَو
١٠٦:٢٦و٩٥:١١رومزمو١:٣٥ةينثت٧٢:١٩رومزم
٣١:٧نيوكت١٨و٣:١٧نييناربعو

ةينامثبراجتلاهذهمهضعبلاقٍتاَّـرَمََرشَعَنآلٱِينوُبَّـرَج
:يتأيامتارمذتلافناتيصعموتارمذت
.)١٢و١٤:١١جورخ(رمحألارحبلادنع.١
.)١٥:٢٣جورخ(ةّراميف.٢
.)١٦:٢جورخ(نيسةيربيف.٣
.)١٧:١جورخ(ميديفريف.٤
.)٣٢صجورخ(بيروحيف.٥
.)١١:١ددع(ةريعبتيف.٦
.)١١:٤ددع(ةوهشلاروبقيأةوأتهتوربقيف.٧
.شداقيف.٨

:ناتيصعملاو
.)١٦:٢٠جورخ(دغلاحابصىلإنملاراخذإيف)١(
كلذيفعقيملوهونملاعمجلتبسلايفباهذلا)٢(

.)١٦:٢٧جورخ(مويلا
انهورمألالامكةرشعلاددعلابدوصقملانأحّجرملاو
نمىنثتساو)٣١:٧نيوكتاذهبلباق(ةبرجتلالامك
ملنيذلاوبلاكوعوشيتايآلاهذهيفروكذملاباقعلا

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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نمنإو.جورخلاةنسيفةّيلجرلالامكاوغلبدقاونوكي
نإو.بعشلايصحُأموياوصُحيملنيذلانييواللانينثتسملا
نسنودناكوعوشيعمناعنكضرألخدرزاعلأ
ًانهاكميقُأهنأبضراعُياذهنكلو.جورخلاةنسنيرشعلا
.نسلاكلذلثميفنهاكماقُيالوجورخلارثأىلع

ٌحوُرُهَعَمْتَناَكُهَّـنَأِلْجَأْنِمَفُبِلاَكيِدْبَعاَّـمَأَو«٢٤
َبَهَذيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإُهُلِخْدُأ،ًاماَمَتيِنَعَبَّـتٱِدَقَو،ىَرْخُأ
.»اَهُثِرَيُهُعْرَزَو،اَهْيَلِإ
٣٢:١٢ص١٤و٩و٨و١٤:٦عوشيو١:٣٦ةينثت

بلاكدعوىسومنأعوشيرفسنمرهظياَهُثِرَيُهُعْرَز
ةيلبجلاضرألاامأو.)١٤-١٤:٦عوشي(نوربحبًاصوصخ
نأعوشيووهنقيتيذلاوقانعونباهنكسيناكيتلا
ةعرقبتجرخاهيلعءاليتسالاىلعنورداقنييليئارسإلا
.ًاثاريمهلعوشي

لٱِذِإَو«٢٥
ْ

لٱَوُةَقِلاَمَع
ْ

يفَنوُنِكاَسَنوُّيِناَعْنَك لٱِ
ْ

،يِداَو
لٱَىلِإاوُلَِحتْرٱَوًادَغاوُفَِرصْنٱَف

ْ
يفِرْفَق .»َفوُسِرْحَبِقيِرَطِ

١:٤٠ةينثت

يفَنوُنِكاَسَنوُّيِناَعْنَكْلٱَوُةَقِلاَمَعْلٱِذِإ يفليقنإيِداَوْلٱِ
.قباسلامالكلاباهلةقالعالنأىلوألاناتبوعصةيآلاهذه
يفالةيلبجلاضرألايفنينكاساوناكةقلامعلانإةيناثلاو
»نينكاسب«ةمجرتملاةيناربعلاةملكلانإباوجلاف.يداولا
:٢٥ليئومص١و٨:٩عوشيرظنا(ًايتقوةماقإلاىلعلدت

نوكيفًادغفارصناللليلعتاهلوأنوكةقالعلاو.)١٣
نونماكنييناعنكلاوةقلامعلانألًادغاوفرصناةيآلاىنعم
ًايتقويداولااونكسمهنإف.مكبشطبلليداولايفمكل
عفديفليقامنسحأاذهو.مكولتقيوةتغبمكوقاليل
ىلإاوبهذاوًادغاوفرصنا«همامتبمالكلاىنعمو.نيتبوعصلا
يفاوعقتفيداولااولزنتالورمحألارحبلاقيرطيفةيربلا
كلانهًايتقولبجلالهأىنكسوهومكلبوصنملاكرشلا
ةلباقملاةهجلاىلإةهجلاهذهنعاولوحتفمكولتقيومكوددبيل
.»اهل

ىَتَمىَّـتَح٢٧:َنوُراَهَوىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٢٦«٢٦،٢٧
جلٱِهِذِٰهلُرِفْغَأ

ْ
ملٱِةَريِّـِّـرشلٱِةَعاََم

َرُّمَذَتُتْعِمَسْدَق؟َّـَيلَعِةَرِّـمَذَتُْ
.»َّـَيلَعُهَنوُرَّـمَذَتَييِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَب

١٦:١٢جورخ١٧:١٧ىّتمو١١عو١٦:٢٨جورخ

ِهلُرِفْغَأىَتَمىَّـتَح
ٰ

ترفغدقيأ(ِةَريِّـِّـرشلٱِةَعاَمَْجلٱِهِذ
رمذتلانععجرتوحلصتملوةريثكًارارمةعامجلاهذهل
.)لادتعالادودحتزواجدقفةيصعملاو

اَمَكْمُكِبَّـنَلَعْفَأل،ُّبَّـرلٱُلوُقَياَنَأٌّيَح:ْمُهـَلْلُق«٢٨
يفْمُتْمَّـلَكَت .»َّـَينُذُأِ

:٣نييناربعو١:٣٥ةينثتو٣٢:١١و٢٦:٦٥صو٢٣ع
٢ع١٧

يفْمُتْمَّـلَكَتاَمَكْمُكِبَّـنَلَعْفَأل رفقلايفمكتيمأليأَّـَينُذُأِ
.)٢عرظنا(متلقامك

يف«٢٩ لٱاَذٰهِ
ْ

ملٱُعيَِمج،ْمُكُثَثُجُطُقْسَتِرْفَق
ْمُكْنِمَنيِدوُدْعَْ

اوُرَّـمَذَتَنيِذَّـلٱًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمْمُكِدَدَعَبَسَح
.»َّـَيلَع

٢٦:٦٤و١:٤٥ص

مالكلااذهيشارلاقًادِعاَصَفًةَنَسَنيِْرشِعِنْبٱِنِم
ريغًادعاصفرهشنبانماوصحُأنيذلانييواللانأنيبي
بجعالكلذلورفقلايفكالهلابمهيلعموكحملايفنيلخاد
.رزاعيلاكضرألااولخدنأنم

يِدَيُتْعَفَريِتَّـلٱَضْرَألٱاوُلُخْدَتْنَل٣٠«٣٠،٣١
٣١.ٍنوُنَنْبَعوُشَيَوَةَّـنُفَيَنْبَبِلاَكاَدَعاَم،اَهيِفْمُكَّـنَنِكْسُأل
طَأاَّـمَأَو

ْ
لُقَنيِذَّـلٱُمُكُلاَف

ْ
،ْمُهُلِخْدُأَسِّـينِإَفًةَميِنَغَنوُنوُكَيْمُت

.»اَهوُمُتْرَقَتْحٱيِتَّـلٱَضْرَألٱَنوُفِرْعَيَف
١:٣٦ةينثتو٣٢:١٢و٢٦:٦٥صو٣٨ع١٤:٢٢نيوكت

١٠٦:٢٤رومزم١:٣٩ةينثت٣٨و

دنعديلانوعفرياوناكمهنألتفلحيأيِدَيُتْعَفَر
يفو.)٣٢:٤٠ةينثتوريسفتلاو١٤:٢٢نيوكترظنا(فلحلا
ضرأكلميهلسننأبميهاربإلهللادعوىلإةراشإةيآلاهذه
١٨-٢٢:١٦و١٧:٨و١٨و١٥:٧نيوكتاذهبلباق(ناعنك
.)٦:٨جورخو٢٨:١٣و٤و٢٦:٣و

يفُطُقْسَتْمُتْنَأْمُكُثَثُجَف«٣٢ لٱاَذٰهِ
ْ

.»ِرْفَق
٣:١٧نييناربعو١٠:٥سوثنروك١

ألَا
َ
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يف .)٢عرظنا(ًامامتاولاقامكِرْفَقْلٱاَذٰهِ

يفًةاَعُرَنوُنوُكَيْمُكوُنَبَو«٣٣ لٱِ
ْ

،ًةَنَسَنيِعَبْرَأِرْفَق
يفْمُكُثَثُجىَنْفَتىَّـتَحْمُكَروُجُفَنوُلِمَْحيَو لٱِ

ْ
.»ِرْفَق

٢٣:٣٥لايقزح٢:١٤ةينثت١٠٧:٤٠رومزمو٣٢:١٣ص

.اهلرارقاليتلاةيدابلابرعكًةاَعُرَنوُنوُكَي
عوجرنمزنمالجورخلاةنسنمًةَنَسَنيِعَبْرَأ

.)هريسفتو٣٤عرظنا(شداقىلإسيساوجلا
يأمكروجفىلعباقعلانولمحييأْمُكَروُجُفَنوُلِمَْحي

.)٣٤:١٦جورخاذهبلباق(مكهلإمككرت

َنيِعَبْرَأَضْرَألٱاَهيِفْمُتْسَّـسََجتيِتَّـلٱِماَّـيَألٱِدَدَعَك«٣٤
َحت.ٌمْوَيِةَنَّـسلِل،ًامْوَي

ْ
َنوُفِرْعَتَفًةَنَسَنيِعَبْرَأْمُكَبوُنُذَنوُلِم

.»يِداَعِتْبٱ
٨:٥٦كولم١و٤:٦لايقزحو٩٥:١٠رومزم١٣:٢٥ص

٤:١نييناربعو١٠٥:٤٢و٧٧:٨رومزمو

ص(يفركُذيذلاءاصحإلاٌمْوَيِةَنَّـسلِل،ًامْوَيَنيِعَبْرَأ
لوألامويلايفثدحيذلانوراهتومدعبثدح)٢٦
ص(جورخلادعبنيعبرألاةنسلانمسماخلارهشلانم

ّرماموهوةنسلافصنوةنسلانإكلذنمجتنيف)٣٣:٣٨
اهيفنونوكييتلانيعبرألانينسلايفلخادجورخلاذنم
.ةيربلايفةاعر

امنوربتختذئنيحفيأيروفنوأيِداَعِتْبٱَنوُفِرْعَتَف
رفنأوأمكنعدعتبأىتحيايإمكتظاغإبرشلانممكبيصي
.مكنم

ِهِذٰهِّـلُكِباَذٰهَّـنَلَعْفَأل.ُتْمَّـلَكَتْدَقُّبَّـرلٱاَنَأ«٣٥
جلٱ

ْ
ملٱِةَريِّـِّـرشلٱِةَعاََم

يف.َّـَيلَعِةَقِفَّـتُْ لٱاَذٰهِ
ْ

ِهيِفَوَنْوَنْفَيِرْفَق
.»َنوُتوُمَي

١٠:٥سوثنروك١و٢٦:٦٥صو٢٩و٢٧ع٢٣:١٩ص

حاضيإةدايزعمريرقتوديكأتةيآلاهذهخلاَّـنَلَعْفَأل
.نيثالثلاوةيناثلاةيآلل

ىَسوُمْمُهـَلَسْرَأَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱاَّـمَأ٣٦«٣٦،٣٧
جلٱَّـلُكِهْيَلَعاوُسَّـجَسَواوُعَجَرَو،َضْرَألٱاوُسَّـسَجَتَيِل

ْ
ِةَعاََم

ملٱِةَعاَشِإل
اوُعاَشَأَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱَتاَمَف٣٧،ِضْرَألٱَىلَعِةَّـمَذَْ

ملٱ
لٱِبِضْرَألٱَىلَعَةَئيِدَّـرلٱَةَّـمَذَْ

ْ
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأِإَبَو

٣:١٧نييناربعو١٠:١٠سوثنروك١و٣٢و١٣:٣١ص
٥اذوهيو

ىشفتيضرملكونوعاطلاةيبرعلايفأبولاِإَبَوْلٱِب
اهانعمو)ةيرصمميجلاو(»هفجم«ةيناربعلاةملكلاو.ّمعيو

ىلعمالكلايفكلذكجورخلارفسيفتءاجدقفةبرض
إبوللددعلارفسيفتءاجو.)٩:١٤جورخ(رصمتابرض

١٦:٤٨ص(ماريبأوناثادوحروقباصمدعبثدحيذلا
ىلإنييليئارسإلاليمرثأىلعىشفتيذلاإبوللو.)٤٩و
يرفسيفتءاجو.)١٨-٢٥:٩ص(ةينثولاةدابعلا

ليئومص٢و٤:١٧ليئومص١(فيسلابكالهللليئومص
ةتغبتوملاانهةيآلايفينعتاهنأرهاظلاو.)١٨:٧و١٧:٩
.هللاظيغب

َكِئَلوُأْنِم،َةَّـنُفَيُنْبُبِلاَكَوَنوُنُنْبُعوُشَياَّـمَأَو«٣٨
.»اَشاَعَف،َضْرَألٱاوُسَّـسَجَتَيِلاوُبَهَذَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱ

١٠و١٤:٦عوشيو٢٦:٦٥ص

.)٣٠عرظنا(برلالاقامكاَشاَعَف

هبىَسوُمَمَّـلَكَتاَّـَملَو«٣٩ لٱاَذِٰ
ْ

َليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمجَىلِإِمَالَك
.»ًاّدِجُبْعَّـشلٱىَكَب

٣٣:٤جورخ

ناكمهئاكبنإفءاكبلاعفنيالنيحًاّدِجُبْعَّـشلٱىَكَب
.ةئيطخلاىلعمدنلاوسدقملانزحلانمالباقعلاعقوتنم

جلٱِسْأَرَىلِإاوُدِعَصَوًاحاَبَصاوُرَّـكَبَّـمُث«٤٠
ْ
:َنيِلِئاَقِلََب

ملٱَىلِإُدَعْصَن!ُنْحَناَذَوُه
ْدَقاَنَّـنِإَف،ُهْنَعُّبَّـرلٱَلاَقيِذَّـلٱِعِضْوَْ

.»اَنْأَطْخَأ
١:٤١ةينثت

كلذنأرهاظلاو.لبجلاسأروحنوأِلَبَْجلٱِسْأَرَىلِإ
ءزجلاىلإيدؤملاوهوسيساوجلاهيفراسيذلاقيرطلاوه
٤٤ةيآلانمرهظيو.)١٣:١٧صرظنا(ةيدوهيلانميبونجلا

.رواجملالبجلاسأرىلإًالعفدعصيملبعشلانإ٤٥و

ِمل:ىَسوُمَلاَقَف٤١«٤١،٤٢
َ
؟ِّـبَّـرلٱَلْوَقَنوُزَواَجَتَتاَذا

يفَسْيَلَّـبَّـرلٱَّـنَألاوُدَعْصَتَال٤٢.ُحَجْنَيَالاَذٰهَف ْمُكِطَسَوِ
.»ْمُكِئاَدْعَأَماَمَأاوُمِزَهْنَتَّـالَئِل

١:٤٢ةينثت٢٤:٢٠مايأ٢و٢٥ع

يفَسْيَلَّـبَّـرلٱَّـنَألاوُدَعْصَتَال ةباحسلانأليأْمُكِطَسَوِ
تسيلمكايإهتيادهومكعمبرلاروضحةيآيهيتلا
.)٢٥ع(نمنيبتياذهو.مكعم

ألَا
َ
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لٱَّـنَأل«٤٣
ْ

لٱَوَةَقِلاَمَع
ْ

َنوُطُقْسَتْمُكَماَّـدُقَكاَنُهَنيِّـيِناَعْنَك
ُنوُكَيَالُّبَّـرلٱَف،ِّـبَّـرلٱِنَعْمُتْدَدَتْرٱِدَقْمُكَّـنِإ.ِفْيَّـسلٱِب
.»ْمُكَعَم
١٥:٢مايأ٢

ملكتملامهانهمهيلعملكتملاناكنإْمُكَماَّـدُقَكاَنُه
ةيتقولامهلزانماوكرتمهنأكلذنممزل)٢٥ع(يفمهيلع
ىلعانهمالكلاناحّجرملاو.ةيلبجلادالبلاىلإاودعصو
.ممألاكلتنمةفلتخمتاعامج

جلٱِسْأَرَىلِإاوُدِعَصَواُوَّـربََجتْمُهَّـنِكٰل«٤٤
ْ
ُتوُباَتاَّـمَأَو.ِلََب

ملٱِطَسَوْنِماََحْربَيْمَلَفىَسوُمَوِّـبَّـرلٱِدْهَع
.»ِةَّـلَحَْ

١:٤٣ةينثت

ىلعنيلكتمدوعصلاىلعاورساجتيأاوُدِعَصَواوَُّـربََجت
لبقمهومزهومهولتاقومهوقالءادعألانإرهاظلاو.مهسأب
.لبجلاةّنقاوغلبينأ

لٱَلَزَنَف«٤٥
ْ

لٱَوُةَقِلاَمَع
ْ

يفَنوُنِكاَّـسلٱَنوُّيِناَعْنَك جلٱَكِلٰذِ
ْ
ِلََب

.»َةَمْرُحَىلِإْمُهوَُّـرسَكَوْمُهوُبََرضَو
١:١٧ةاضقو٢١:٣ص١:٤٤ةينثتو٤٣ع

يفَنوُنِكاَّـسلٱَنوُّيِناَعْنَكْلٱَوُةَقِلاَمَعْلٱَلَزَنَف ِلَبَْجلٱَكِلٰذِ
ةقلامعللتعنامإوطقفنييناعنكللتعنامأنونكاسلا

نإف.ةيتقوامإوةمئادامإكانهمهانكسو.ًاعمنييناعنكلاو
يداولايفمهانكسنوكتفحّجرملاوهوةمئادىنكسلاتناك
.يفارغجلامهماقماهبدصقيملوةيتقو)٢٥ع(ّرماملع

لصألايفوةنعللاوأنامرحلاناكميأَةَمْرُحَىلِإ
ةروكذملاةمرحلاتناكنإف.فيرعتلاةادآب»ةمرحلا«يناربعلا
فيرعتلاةادآدعب)٢١:٣ص(يفةروكذملاةمرحلايهانه
اذهنأكلذنمجتنيف)١:١٧ةاضق(يفةروكذملاةمرحلاو
باتكلايفريثكاذهلثموانهةبسانمللًاقبسمركُذناكملا
تاحلطصمنمهنأىلع.)بتكلانمهريغو(سدقملا
هنأكةفلتخمنكامألدحاولامسالاًانايحأركذينأباتكلا
.فيرعتلاةادآهيلعلخديفسنجمسا

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ىَتَم:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق٢:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
.»ْمُكيِطْعُأاَنَأيِتَّـلٱُمُكِنَكْسَمِضْرَأَىلِإْمُتْئِج

٧:١ةينثتو٢٣:١٠نييوالو١٨ع

ينبنأ)١:٤٦ةينثت(نمملعنىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو
مهنأ)٢:١ةينثت(نموةريثكًامايأشداقباوماقأليئارسإ
ىلإاولحتراوقباسلاحاحصألايفبرلارمألنيعيطماولوحت
مهنأ)٢٠:١ددع(نمرهظيو.فوسرحبقيرطىلعةيربلا
اوماقأونيصةيربىلإاوتأنيعبرألاةنسلانملوألارهشلايف
تاحاحصألايفاهبإبنملاثداوحلايفانلسيلو.شداقب
عئارشلانأعقاولاوةققحمةيخيراتةدمنمةيتآلاةعبرألا
يفتالحرلانمزنمليوطنمزءانثأيفتيطعُأةديزملا
هيطعُأيذلادهعلاماودىلععطاقليلدوهو.ةيربلا
ىلعًاباوجثروسدروفقسألالاق.ءانيسيفنويليئارسإلا
اماودجينأنويليئارسإلاعاطتسافيك«يتآلالاؤسلااذه
بيلاطممامتبمايقللةيربلايفرويطلاومئاهبلانميفكي
نييليئارسإلاىطعأهللانإ«هانعمام»ةيواللاةعيرشلا
اولخدىتحًامامتاهباوموقيلءانيسلبجىلعةعيرشلا
مكحدقاونوكيملاهايإمهاطعأاملو.اهوكلموناعنكضرأ
ولومهتيصعملناعنكضرأمهلوخدمدعبيأنامرحلابمهيلع
لباق(ًامويرشعةسمخدعبضرألاكلتاولخدلاوصعيمل
عينربشداقيفهللاىلعاورمذتمهنكلو.)٤:١٤ةينثتاذهب
اوظفح.ةعاطلابتازايتمالانممهلاموهماركإاومرُحف
مهنأىلعليلدالنكلوءانيسروطدنعًادحاوًاحصف
مهو.ةيربلايفمههيتينسةدمحصفلاكلذريغاوظفح
معنلامهسفنأاومرحوةنعللاتحتاوعقومهنأاورعشمهسفنأ
مهلوخدرثأىلعةيربلايفاونتتخيملمهنأىتحموسرلااولمهأف
نأمهلحمسمث.نوننبعوشيمهدئاقوناعنكضرأ
نيذلانويليئارسإلاهببطوخيتآلامالكلاو.»حصفلااولكأي
.رهاظلاوهامىلعجورخلاةنسيفنيرشعلانسنوداوناك

لِمَعَو٣«٧-٣
ْ
ًءاَفَو،ًةَحيِبَذْوَأًةَقَرُْحم،ِّـبَّـرلِلًادوُقَوْمُت

يفْوَأ،ًةَلِفاَنْوَأ،ٍرْذَنِل َنِمِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرِلَمَعِل،ْمُكِداَيْعَأِ
لٱ

ْ
لٱَنِمْوَأِرَقَب

ْ
ًةَمِدْقَتِّـبَّـرلِلُهَناَبْرُقَبَّـرَقيِذَّـلٱُبِّـرَقُي٤ِ،مَنَغ

لَمًاْرشُعٍ،قيِقَدْنِم
ْ
هلٱِعْبُرِبًاتوُت

ْ
ًارَْمخَو٥،ِتْيَّـزلٱَنِمِنيِ

هلٱَعْبُرِبيِكَّـسلِل
ْ
ملٱَىلَعُلَمْعَت.ِنيِ

ِةَحيِبَّـذلٱِوَأِةَقَرْحُْ
لِل

ْ
لٱِفوُرَخ

ْ
لِلْنِكٰل٦.ِدِحاَو

ْ
ٍقيِقَدْنِمًةَمِدْقَتُلَمْعَتِشْبَك

لَمِنْيَْرشُع
ْ
هلٱِثُلُثِبِْنيَتوُت

ْ
ِبيِكَّـسلِلًارَْمخَو٧،ِتْيَّـزلٱَنِمِنيِ

هلٱَثُلُث
ْ
.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرِلُبِّـرَقُتِنيِ

نييوال٢٧:٢و٢١و٢٢:١٨و٧:١٦نييوال٣و١:٢نييوال
ةينثتو١٣و٨و٢٩:٢و٢٧و٢٨:١٩صو٣٦و١٢و٢٣:٨
٦:١٤و٢:١نييوال٢٩:١٨جورخو٨:٢١نيوكت١٦:١٠
:٢٨صو١٤:١٠نييوال٢٣:١٣نييوالو٢٩:٤٠جورخ
١٤و٢٨:١٢ص١٤و٢٨:٧ص٥

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ةمدقتلاوةيماعطلاةمدقتلانإًاْرشُعٍقيِقَدْنِمًةَمِدْقَت
ةمدقتفورخلامدقينيحامهبىتؤياتناكنيتللاةيبارشلا
حابصلافورخةمدقتعمنيتنّيعملالثمامهةلفانوأرذن

فصودقو.)٤٠-٢٩:٣٨جورخ(ءاسملافورخةمدقتو
ىلعمالكلايفةيبارشلاةمدقتلاوةيماعطلاةمدقتلانملك
.)٣٧و١٨و٢٣:١٣نييوال(ةميظعلاةثالثلادايعألا

لِمَعاَذِإَو٨«١٢-٨
ْ

ًءاَفَوًةَحيِبَذْوَأًةَقَرُْحمٍرَقَبَنْبٱَت
لٱِنْبٱَىلَعُبِّـرَقُت٩،ِّـبَّـرلِلٍةَمَالَسَةَحيِبَذْوَأٍرْذَنِل

ْ
ًةَمِدْقَتِرَقَب

لَمٍراَشْعَأَةَثَالَثٍقيِقَدْنِم
ْ
هلٱِفْصِنِبًةَتوُت

ْ
١٠ِتْيَّـزلٱَنِمِنيِ

هلٱَفْصِنِبيِكَّـسلِلُبِّـرَقُتًارَْمخَو
ْ
.ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرَدوُقَوِنيِ

لٱِرْوَّـثلِلُلَمْعُياَذَكٰه١١
ْ

لِلْوَأِدِحاَو
ْ

لٱِشْبَك
ْ

َنِمِةاَّـشلِلْوَأِدِحاَو
ملٱَنِمْوَأِنْأَّـضلٱ

لٱَك١٢.ِزْعَْ
ْ

َنوُلَمْعَتاَذَكٰهَنوُلَمْعَتيِذَّـلٱِدَدَع
.»َّـنِهِدَدَعَبَسَحٍدِحاَوِّـلُكِل

٢٨ص١٤و٢٨:١٢ص٧:١١نييوال

.)٦:٢صرظنا(ٍرْذَنِلًءاَفَو

ِدوُقَوِبيِرْقَتِل،اَذَكٰهِهِذٰهُلَمْعَيٍّيِنَطَوُّلُك١٣«١٣،١٤
ٌدَحَأَناَكْوَأ،ٌبيِرَغْمُكَدْنِعَلَزَناَذِإَو١٤.ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَر
يف يفْمُكِطَسَوِ ،ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرَدوُقَوَلِمَعَوْمُكِلاَيْجَأِ
.»ُلَعْفَيَكِلٰذَكَنوُلَعْفَتاَمَكَف

موجرتيفءاجو.ليصأيليئارسإلكيأٍّيِنَطَوُّلُك
اذهتبثيو»بعشلانيبالليئارسإيفدولوملك«ناثانوي
.)١٤ع(يفام

جلٱاَهُتَّـيَأ١٥«١٥،١٦
ْ

لِلَوْمُكَل،ُةَعاََم
ْ

ْمُكَدْنِعِلِزاَّـنلٱِبيِرَغ
يفٌةَّـيِرْهَدٌةَدِحاَوٌةَضيِرَف لٱَلَثَمُنوُكَيْمُكُلَثَم.ْمُكِلاَيْجَأِ

ْ
ِبيِرَغ

ْمُكَلُنوُكَيٌدِحاَوٌمْكُحَوٌةَدِحاَوٌةَعِيَرش١٦.ِّـبَّـرلٱَماَمَأ
لِلَو

ْ
.»ْمُكَدْنِعِلِزاَّـنلٱِبيِرَغ
٢٩عو٩:١٤صو١٢:٤٩جورخ

ٌةَضيِرَفْمُكَدْنِعِلِزاَّـنلٱِبيِرَغْلِلَوْمُكَل،ُةَعاَمَْجلٱاَهُتَّـيَأ
.)ريسفتلاو١٢:٤٩جورخرظنا(ٌةَدِحاَو

:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق١٨:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١٧«٢١-١٧
لَخَدىَتَم

ْ
اَمَدْنِعَف١٩،اَهْيَلِإْمُكِبٍتآاَنَأيِتَّـلٱَضْرَألٱُمُت

َلَّـوَأ٢٠.ِّـبَّـرلِلًةَعيِفَرَنوُعَفْرَتِضْرَألٱِزْبُخْنِمَنوُلُكْأَت
لٱِةَعيِفَرَك.ًةَعيِفَرًاصْرُقَنوُعَفْرَتْمُكِنيِجَع

ْ
.ُهَنوُعَفْرَتاَذَكٰهِرَدْيَب

يفًةَعيِفَرِّـبَّـرلِلَنوُطْعُتْمُكِنيِجَعِلَّـوَأْنِم٢١ .»ْمُكِلاَيْجَأِ

لاثمأو١٠و٢٦:٢ةينثت١٢و٥:١١عوشي٢٦:١ةينثتو٢ع
١٦و٢٣:١٠و٢:١٤نييوال١٠و٣:٩

»مكتسرع«ةيناربعلايفو)مكقيوسوأ(ْمُكِنيِجَعَلَّـوَأ
حاحصألااذهيفالإركذُيملوًاعومجمالإلمعتسُيالوهو
.)٤٤:٣٠لايقزحو١٠:٣٧ايمحن(يفو

لٱِهِذٰهَعيَِمجاوُلَمْعَتَْملَوْمُتْوَهَساَذِإَو«٢٢
ْ

َمَّـلَكيِتَّـلٱاَياَصَو
هب .»ىَسوُمُّبَّـرلٱاَِ

٤:٢نييوال

.)٢٤ع(يفطرشلااذهباوجخلاْمُتْوَهَساَذِإَو

لٱَنِمىَسوُمِدَيْنَعُّبَّـرلٱِهِبْمُكَرَمَأاَمَعيَِمج«٢٣
ْ

ِمْوَي
يفًادِعاَصَفُّبَّـرلٱِهيِفَرَمَأيِذَّـلٱ .»ْمُكِلاَيْجَأِ

نمدوعصلالهّنيعياممالكلايفسيلًادِعاَصَف
نملكلوميدقلاعارتشالانموهوأثيدحلاعارتشالا
:١٨ءايعشإ(يفاملوألالاثمفهيلعقبطنيلاثمنيرمألا
نأرهظييذلاو()٣٩:٢٢لايقزح(يفاميناثلالاثمو.)٢
هبملكتيساموبرلارمأبىسومهبملكتاملكدوصقملا
.)لمأتفتومينأىلإكلذدعب

جلٱُِنيْعَأْنَعًةَيْفُخَلِمُعْنِإَف«٢٤
ْ

ُلَمْعَي،ًاوْهَسِةَعاََم
جلٱُّلُك

ْ
،ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرِلًةَقَرُْحمٍرَقَبَنْبٱًادِحاَوًارْوَثِةَعاََم

لٱَكِهِبيِكَسَوِهِتَمِدْقَتَعَم
ْ

ملٱَنِمًادِحاَوًاسْيَتَو،ِةَداَع
َةَحيِبَذِزْعَْ

.»ٍةَّـيِطَخ
٢٨:١٥صو٤:٢٠نييوال١٠و٩و٨ع٤:٣٠نييوال
٨:٣٥و٦:١٧ارزعو

ملعريغنعكرتلاوأنايسنلاوةلفغلاانهوهسلاًاوْهَس
.)ريسفتلاو٤:٢نييوالرظنأ()٣٠ع(يفةلباقماذهديؤيو

لٱُرِّـفَكُيَف«٢٥
ْ

ُحَفْصُيَفَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجِّـلُكْنَعُنِهاَك
هناَبْرُقِباْوَتَأاَذِإَف.ًاوْهَسَناَكُهَّـنَألْمُهْنَع ِةَحيِبَذِبَوِّـبَّـرلِلًادوُقَوِْمِ
.»ْمِهِوْهَسِلْجَألِّـبَّـرلٱَماَمَأْمِهِتَّـيِطَخ

٤:٢٠نييوال

يفوهسلاىنعماذكووهسةئيطخيأًاوْهَسَناَكُهَّـنَأل
.ةيآلاهذهرخآ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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لٱَوَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجِّـلُكْنَعُحَفْصُي«٢٦
ْ

ِلِزاَّـنلٱِبيِرَغ
ِجلَثَدَحُهَّـنَأل،ْمُهَنْيَب

َ
.»ٍوْهَسِبِبْعَّـشلٱِعيِم

.دُّمعتنعالوهسنعأطخلانألياخلاُهَّـنَأل

ْبِّـرَقُت،ًاوْهَسٌةَدِحاَوٌسْفَنْتَأَطْخَأْنِإَو٢٧«٢٩-٢٧
لٱُرِّـفَكُيَف٢٨،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذًةَّـيِلْوَحًازْنَع

ْ
يِتَّـلٱِسْفَّـنلٱِنَعُنِهاَك

ُحَفْصُيَف،اَهْنَعِريِفْكَّـتلِلِّـبَّـرلٱَماَمَأٍوْهَسِبْتَأَطْخَأاَمَدْنِعْتَهَس
لِل٢٩.اَهْنَع

ْ
يفِّـيِنَطَو لِلَوَليِئاَْرسِإيِنَبِ

ْ
ْمُهَنْيَبِلِزاَّـنلٱِبيِرَغ

لِلٌةَدِحاَوٌةَعِيَرشُنوُكَت
ْ

.»ٍوْهَسِبِلِماَع
١٥ع٤:٣٥نييوال٢٨و٤:٢٧نييوال

ةيطخلانهديدحتالًاوْهَسٌةَدِحاَوٌسْفَنْتَأَطْخَأْنِإَو
.)٤:٢٧نييوال(يفامكوهسلا

َنِمٍةَعيِفَرٍدَيِبُلَمْعَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱاَّـمَأَو٣٠«٣٠،٣١
لٱ

ْ
لٱَنِمْوَأَنيِّـيِنَطَو

ْ
لِتُعَطْقُتَف.ِّـبَّـرلٱِبيِرَدْزَتَيِهَفِءاَبَرُغ

ْ
َك

ِّـبَّـرلٱَمَالَكْتَرَقَتْحٱاََّـهنَأل٣١اَهِبْعَشِْنيَبْنِمُسْفَّـنلٱ
طَق.ُهَتَّـيِصَوْتَضَقَنَو

ْ
لِتُعَطْقُتًاع

ْ
.»اَهْيَلَعاَهُبْنَذ.ُسْفَّـنلٱَك

سرطب٢و١٠:٢٦نييناربعو١٩:١٣رومزمو١٧:١٢ةينثت
٥:١نييوال١٣:١٣لاثمأو١٢:٩ليئومص٢و٢:١٠
١٨:٢٠لايقزحو

.ثارتكاالبًادمعىدعتتيأٍةَعيِفَرٍدَيِبُلَمْعَت
رظنا(فدجتوأنيهتستوهبفختستيأِّـبَّـرلٱِبيِرَدْزَت

.)٢٢و١٩:٦كولم٢

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَناَكاَّـَملَو٣٢«٣٦-٣٢ لٱِ
ْ

اوُدَجَوِةَّـيِّـَرب
يفًابَطَحُبِطَتَْحيًالُجَر َنيِذَّـلٱُهَمَّـدَقَف٣٣.ِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
جلٱِّـلُكَوَنوُراَهَوىَسوُمَىلِإًابَطَحُبِطَتَْحيُهوُدَجَو

ْ
.ِةَعاََم

يفُهوُعَضَوَف٣٤ ملٱِ
٣٥.ِهِبُلَعْفُياَذاَمْنَلْعُيَْملُهَّـنَألِسَرْحَْ

ُّلُكٍةَراَجِحِبُهُُمجْرَي.ُلُجَّـرلٱُلَتْقُيًالْتَق:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف
جلٱ

ْ
ملٱَجِراَخِةَعاََم

جلٱُّلُكُهَجَرْخَأَف٣٦.ِةَّـلَحَْ
ْ

ِجِراَخَىلِإِةَعاََم
ملٱ
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكَتاَمَف،ٍةَراَجِحِبُهوَُمجَرَوِةَّـلَحَْ

:٣١جورخ٢٤:١٢نييوال٣و٣٥:٢و١٥و٣١:٤١جورخ
٧:٥٨لامعأو٢١:١٣كولم١و٢٤:١٤نييوال١٥و١٤

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَناَكاَّـَملَو ونبودعبركُذامناكيأِةَّـيِّـَربْلٱِ
اذهصقنمدوصقملانأحّجرملاو.ةيربلاكلتيفليئارسإ
.توملااهصاصقيتلاةّيدمعلااياطخلالاثمنايبثيدحلا

اذهيفيتلااياصولابرمألارثأىلعتناكانهةثداحلاو

نأىلعلدياذهنإليقنإف(.ليلقبهدعبوأحاحصألا
»ةيربلايفليئارسإونبناكاملو«هلوقنألىسومريغبتاكلا
باوجلاو.ضرألاكلتلخديملواذهبتكبتاكلانألدي
اهيفاوناكيتلاةّيربلايأدهعللةّيربلايف»لا«نأكلذىلع
لاق.)شداقاهيفيتلاةّيربلاينعأهيتلاةيّربلكالذئنيح
تبسلاناكو.ءانيسةيّربانهةّيربلابدوصقملانإرزعنبا

ناعنكضرأيفكلذكناكامكةّيربلايفظفحلابجاو
سندمباقعناكو.)٣٠-١٦:٢٧جورخاذهبلباق(
ملعُيملنكلو)٣٥:٢و٣١:١٥جورخرظنا(توملاتبسلا
ناكاذهلثمو.انهنلعُأامنإًالبقتوملاكلذبولسأ
همأوأهابأمتشينمتومو)٢٤:١٢نييوال(فدجملاتوم
.)٢٠:٩نييوال(

يِنَبِلْلُق٣٨:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٣٧«٣٧،٣٨
يفًاباَدْهَأْمُهـَلاوُعَنْصَيْنَأَليِئاَْرسِإ هباَيِثِلاَيْذَأِ يفِْمِ ،ْمِِهلاَيْجَأِ

ِينوُجْناَمْسَأْنِمًةَباَصِعِلْيَّـذلٱِبْدُهَىلَعاوُلَعَْجيَو
ٍّ
«.

٢٣:٥ىّتمو٢٢:١٢ةينثت

يفًاباَدْهَأ طويخلاانهبادهألابدارُيِْمِهباَيِثِلاَيْذَأِ
ةّرطلابفورعملالكشلاىلعبوثلاليذدنعةمومضملا

»ةصيص«ةيناربعلايفيهوةباّرشلابةيروسةماعرثكأدنعو
دحاوةينثتلارفسيف)لئادجلايا(»ميلدجلا«واهنأحّجرملاو
قوفسبلُياموهويدوهيلاءاسكلاناكو.)٢٢:١٢ةينثت(
ًاراثدنيكسملاهذختيناكولايذأةعبرأاذبايثلارئاس
ًاريدتسمهقوطناكهنأرهاظلاو.)٢٧و٢٢:٢٦جورخ(
سبللادنعسأرلاهيفلخديفهالعأريوقتنمًالصاح
ًايطغمرخآلافصنلاومسجلامدقمًايطغمهفصننوكيف
رهظييكلةريبكنييسيرفلابايثبادهأتناكو.رخؤملا
ناكو.)٢٢:٥ىّتم(ةعيرشلاىلعمهتظفاحمةدشسانلل
تهتشااذهلوبادهألاكلتةسادقنودقتعيدوهيلاةماع
ىتم(حيسملابوثبدهسملتنأمدلافزنبةباصملاةأرملا
٨:٢٠(.

ِينوُجْناَمْسَأْنِمًةَباَصِع
ٍّ

.ءاقرزةباصعيأ

اَياَصَوَّـلُكَنوُرُكْذَتَواََهنَْوَرتَف،ًابْدُهْمُكَلُنوُكَتَف«٣٩
ْمُتْنَأيِتَّـلٱُمُكِنُيْعَأَوْمُكِبوُلُقَءاَرَوَنوُفوُطَتَالَو،اََهنوُلَمْعَتَوِّـبَّـرلٱ
»اَهَءاَرَوَنوُقِساَف
٦:٩لايقزحو٩:١٤ايمرإو٣١:٧بويأو٢٩:١٩ةينثت
٤:٤بوقعيو١٠٦:٣٩و٧٣:٢٧رومزم

هيهتشتامكاردإنوبلطتيأْمُكِبوُلُقَءاَرَوَنوُفوُطَت
.تاروظحملانممكبولق

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٥٣
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َنيِسَّـدَقُماوُنوُكَتَوَياَياَصَوَّـلُكاوُلَمْعَتَواوُرُكْذَتْيَكِل«٤٠
.»ْمُكِٰهلِإل

سرطب١و١:٢٢يسولوكو١٢:١ةيمورو٤٥و١١:٤٤نييوال
١٦و١:١٥

هيضتقييذلااذهَنيِسَّـدَقُماوُنوُكَتَو...اوُلَمْعَتَواوُرُكْذَت
لمعنواياصولاركذننأبجيفبيترتلانمعبطلاولقعلا
فرعُتةرجشلاذإنوسدقماننأىلعلدياذهواهاضتقمب
.ةرمثلانم

َْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَجَرْخَأيِذَّـلٱُمُكُهـٰلِإُّبَّـرلٱاَنَأ«٤١
.»ْمُكُهـٰلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.ًاٰهلِإْمُكَلَنوُكَيِل

ريرقتللةيآلاهذهيفلوقلااذهرركُمُكُهـٰلِإُّبَّـرلٱاَنَأ
.ىلاعتهرماوأاوعيطينأبوجوىلعهيبنتلاو

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ُناَثاَدَو،يِوَالِنْبَتاَهَقِنْبَراَهْصِيُنْبُحَروُقَذَخَأَو«١
.»َْنيَبوُأَروُنَبَتَلاَفُنْبُنوُأَو،َبآيِلَأاَنْبٱُماَريِبَأَو
١١اذوهيو٢٧:٣و٢٦:٩صو٦:٢١جورخ

مجرتتنأبجيهنأمهضعبنظَراَهْصِيُنْبُحَروُقَذَخَأَو
ناثادذخأيوالنبتاهقنبراهصينبحروقف«اذكهةيآلا

ةمهملاةثداحلايهماريبأوناثادوحروقةيصعمنإف.»ماريبأو
يفليئارسإينبهيتةدمتلاطأيتلايهاهنأبئبنأيتلا
.اهنامزوةثداحلاهذهناكمنييعتىلعانلليلدال.ةّيربلا
يعادالفكلذقفوىلعةيبرعلاةمجرتلايفامىلعةيآلاو(
.)يناربعلالصألايفىتأتيالامموهورييغتلاكلذىلإ

تثدحاهنأنظلاىلعلمحتكلذىلعتلمحيتلالاوحألاو
يهو.ةّيربلايفتالحرلانمىلوألانينسلاىدحإيف
مهلاحتراءانثأيفوأشداقبمهتماقإومهلولحتقوامإتناك
امشداقبمهتماقإءانثأيفاهثودحتاحجرمنمو.اهنم
:يتأي

مهلولحولوألامهلولحنيبنييليئارسإلاخيراتنإ)١(
.هنعتوكسملاكدعيشداقيفيناثلا

ةصقوةّيربلاهجوىلعنيقرفتماوناكريسلاةدمنإ)٢(
.هنيعبدحاوناكميفتثدحاهنأيضتقتحروقنايصع
نيذلانايصعلاءاسؤرنإ.يخيراتلاقحلاتبثتاهلكةصقلاو
يواليطبسبصتخيًادجرهاظناكميفاوناكوحروقمهنم

حروقناكو.)١١اذوهيو٢٦:٩و١٦:١صلباق(نيبوأرو
ىلعنييواللادسحفىسوميبأمارمعيخأراهصينب
ةسائرلاىلعليئيزعنبنافاصيلأدسحوتونهكلابمهدارفنا
نأعمرغصألاتاهقنباناكهنأرهاظلاو)٣:٣٠ص(
مايربأوناثادناكو.)٣:١٩ص(مارمعيناثناكراهصي
وهيذلا)٩-٢٦:٥ص(نيبوأرنبوّلفنببآيلاينبا
ةاعارممدعىلعابضغامهنأرهاظلاف.ربكألابوقعينبا
رابتعابامهلتناكيتلاةسائرلاامهنارسخوامهتبسنقح
قوفاظاتغاامهنأدعبيالو.اذوهيطبسلتراصفامهطبس
نوينيبوأرلاونويتاهقلاناكوامهيركبلتونهكلانألكلذ
.عامتجالاةميخيبونجةلحملايفنيرواجتم

ِْنيَتَئِم،َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمٍساَنُأَعَمىَسوُمَنوُمِواَقُي«٢
جلٱِءاَسَؤُرَنيِسَْمخَو

ْ
.ٍ»مْسٱيِوَذِعاَمِتْجالِلَنيِّـوُعْدَمِةَعاََم

٢٦:٩ص

.هرماوأنوفلاخيوهنوصعييأىَسوُمَنوُمِواَقُي
ثيح)٢٧:٣ص(نمجتنُتساِءاَسَؤُرَنيِسَْمخَوِْنيَتَئِم

ءالؤهنإنايصعلايفكرتشيمليوّسنملاداحفلصنأليق
اومُسو.يوالطبسكليئارسإنمرخُأطابسأنمءاسؤرلا
نأ)٨ع(نمحجرتيو.مهدئاقناكحروقنألحروقةعامج
.يوالطبسنماوناكمهنمنيريثك

!اَمُكاَفَك:اَمُهـَلاوُلاَقَوَنوُراَهَوىَسوُمَىلَعاوُعَمَتْجٱَف«٣
جلٱَّـلُكَّـنِإ

ْ
يفَوٌةَسَّـدَقُماَِهْرسَأِبِةَعاََم اَمَف.ُّبَّـرلٱاَهِطَسَوِ

.»؟ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجَىلَعِناَعِفَتْرَتاَمُكُلاَب
١٤:١٤صو٢٩:٤٥جورخ١٩:٦جورخ١٠٦:١٦رومزم
٣٥:٣٤و

لاطدقليأ)٤٥:٢٨نيوكتاذهبلباق(اَمُكاَفَك
ىلعلدياذهوتونهكلاامكيلوتوبعشلاىلعامكؤاليتسا
بعشلاجيهيذخأوماعلاتونهكلاقحيعديناكحروقنأ
.هيلعلصحيل

.»ِهِهْجَوَىلَعَطَقَسىَسوُمَعِمَساَّـمَلَف«٤
٢٠:٦و١٤:٥ص

ًارابكإوبرلامامأللذتللًاراهظإ(ِهِهْجَوَىلَعَطَقَس
.)نايصعلاكلذل

َوُهْنَمُّبَّـرلٱُنِلْعُيًادَغ:ِهِمْوَقِعيَِمجَوَحَروُقِلَلاَقَّـمُث«٥
ملٱِنَمَوُهَل

.»ِهْيَلِإُهُبِّـرَقُيُهُراَتَْخييِذَّـلٱَف.ِهْيَلِإُهَبِّـرَقُيىَّـتَحُسَّـدَقُْ

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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صو٢٨:١جورخ٣عو١٥و١٢و٨و٧و٢١:٦نييوال
٢٠:٣نييوال١٠٥:٢٦رومزمو٢:٢٨ليئومص١و١٧:٥

١٦و٤٤:١٥و٤٠:٤٦لايقزحو٣:١٠صو١٨و٢١:١٧و

حروقةنتفلاسيئرللاقيأِهِمْوَقِعيَِمجَوَحَروُقِلَلاَق
ًاهجومناكلوقلانأرهاظلاو.هعمنيصاعلاهتعامجلكو
ذئنيحمهنيبانوكيملامهنأومايربأوناثادنودءالؤهىلإ
.)١٢عرظنا(

ناكدغلاىلإمكحلافيقوتلعل.ٍدغحابصيفيأًادَغ
.مهتيصعمنعنوعجريمهلعلحروقءانبأونوأعفنل

.»ِهِتَعاََمجُّلُكَوُحَروُق.َرِماََجمْمُكَلاوُذُخ:اَذٰهاوُلَعْفِا«٦

ةنهكلاهبزاتمااممروخبلاميدقتناكَرِماََجمْمُكَلاوُذُخ
حروقىلعبجاولانمناكف.ىمظعلاتونهكلاةبترو
هوذختينأالوهيبأوبادانىلععقوامباوربتعينأهتعامجو
.مهيلعهللاظيغةراثإلامهبءادتقالاىلإةليسو

َماَمَأًاروُخَباَهْيَلَعاوُعَضَو،ًاراَناَهيِفاوُلَعْجٱَو٧«٩-٧
ملٱَوُهُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَف.ًادَغِّـبَّـرلٱ

ْمُكاَفَك.ُسَّـدَقُْ
.يِوَاليِنَباَياوُعَمْسٱ:َحَروُقِلىَسوُمَلاَقَو٨!يِوَاليِنَباَي
َليِئاَْرسِإِةَعاََمجْنِمْمُكَزَرْفَأَليِئاَْرسِإَهٰلِإَّـنَأْمُكْيَلَعٌليِلَقَأ٩
َماَّـدُقاوُفِقَتَو،ِّـبَّـرلٱِنَكْسَمَةَمْدِخاوُلَمْعَتْيَكِلِهْيَلِإْمُكَبِّـرَقُيِل
جلٱ

ْ
.»؟اَهِتَمْدِِخلِةَعاََم

٨:١٤و٤٥و٣:٤١ص٧:١٣ءايعشإو١٨:٢٣ليئومص١
١٠:٨ةينثتو

نوراهوىسوملمهلوقللباقماذهيِوَاليِنَباَيْمُكاَفَك
نيذلاو)١٠و٩ع(يفهبدوصقملاحضوأو)٣ع(»امكافك«
.سدقلاةمدخلمهتوخإنيبنماوريتخامهنأمهافك

،َكَعَميِوَاليِنَبَكِتَوْخِإَعيَِمجَوَكَبَّـرَقَف١٠«١٠،١١
طَتَو

ْ
َنوُقِفَّـتُمَكِتَعاََمجُّلُكَوَتْنَأْنَذِإ١١!ًاتوُنَهَكًاضْيَأَنوُبُل
.»؟ِهْيَلَعاوُرَّـمَذَتَتىَّـتَحَوُهاَمَفُنوُراَهاَّـمَأَو.ِّـبَّـرلٱَىلَع
٣:٥سوثنروك١و١٦:٨جورخ

سوليكناموجرتنمرهظيًاتوُنَهَكًاضْيَأَنوُبُلْطَتَو
ربحلاةبتراوبلطيوالينبوحروقنأامهفامهنأناثانويو
نوكيومظعألاربحلاحروقنوكينأاوبلطمهنإوأمظعألا
.ةنهكمهرئاس

.َبآيِلَأْيَنْبٱَماَريِبَأَوَناَثاَدَوُعْدَيِلىَسوُمَلَسْرَأَف«١٢
.»!ُدَعْصَنَال:َالاَقَف

امىلعحّجريهنإَماَريِبَأَوَناَثاَدَوُعْدَيِلىَسوُمَلَسْرَأَف
امهنإوحروقعمابزحتماريبأوناثادنأ)٣ع(نمفرُع
نأاضفرامهنألامهتميخىلإاعجروكلذرثأىلعادرفنا
.ىسوملنيرمآلاةلمجنمانوكي

ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتٍضْرَأْنِماَنَتْدَعْصَأَكَّـنَأٌليِلَقَأ«١٣
يفاَنَتيِمُتِل لٱِ

ْ
.»؟ًاسُّؤَرَتاَنْيَلَعَسَّـَأَرتَتىَّـتَحِةَّـيِّـَرب

٣٥و٧:٢٧لامعأو٢:١٤جورخ٩ع

امبةيدوبعلاضرأافصوًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتٍضْرَأ
.داعيملاضرأهبتفصُو

َالَو،ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتٍضْرَأَىلِإاَنِبِتْأَتَْملَكِلٰذَك«١٤
لٱِءَالُؤٰهَُنيْعَأُعَلْقَتْلَه.ٍموُرُكَوٍلوُقُحَبيِصَناَنَتْيَطْعَأ

ْ
؟ِمْوَق

.»!ُدَعْصَنَال
٢٠:٢٤نيوالو٣:٨جورخ

ضرأىلإانبيتأتنأبانتدعوكنأيأاَنِبِتْأَتَْملَكِلٰذَك
رفقلاىلإانبتيتألبكلذكلعفتملفًالسعوًانبلضيفت
ًانبلضيفتيهيتلارصمضرأنمانتجرخأامدعب

جرخيهنأىسومللاقبرلانأعقاولاو.)١٣ع(ًالسعو
يتلاناعنكضرأىلإةيدوبعلاضرأرصمنمليئارسإ
ملىسومونوراهو.)٣:٨جورخرظنا(ًالسعوًانبلضيفت
.)٤:٣٠جورخ(برلاهلاقامالإمهلالوقي

علقلاامإانهعلقلابدوصقملاِمْوَقْلٱِءَالُؤٰهَُنيْعَأُعَلْقَتْلَه
نأدصقلانوكيف)١٦:٢١ةاضق(نوشمشبلعُفامكةقيقح
.مهنويععلقينأالإقبيملىتحريخلكموقلامّرحىسوم
ىتحنايمعلاكموقلالعجتفأدصقلانوكيفًازاجمعلقلاامأو
هبنيبتيامنوريالفىمعألادوقيامكتئشثيحمهدوقت
.ءيشلكيفكوعيطيوكعادخوكبذك

لَتَال:ِّـبَّـرلِلَلاَقَوًاّدِجىَسوُمَظاَتْغٱَف«١٥
ْ
َىلِإْتِفَت

ٍدَحَأَىلِإُتْأَسَأَالَو،ْمُهْنِمْذُخآَْملًادِحاَوًاراَِمح.اَمِهِتَمِدْقَت
.»ْمُهْنِم
٢٠:٢٣لامعأو١٢:٣ليئومص١و٥و٤:٤نيوكت

٧:٢سوثنروك٢و

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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مح
َِ

مهماهتااذهبهنعىسومعفدْمُهْنِمْذُخآَْملًادِحاَوًارا
.ملظلابهايإ

َكِتَعاََمجُّلُكَوَتْنَأْنُك:َحَروُقِلىَسوُمَلاَقَو١٦«١٦،١٧
ٍدِحاَوُّلُكاوُذُخَو١٧ًادَغُنوُراَهَوْمُهَوَتْنَأ،ِّـبَّـرلٱَماَمَأ

ِجم
ْ

ٍدِحاَوُّلُكِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُمِّـدَقَو،ًاروُخَباَهيِفاوُلَعْجٱَو،ُهَتَرَم
ِجم
ْ

ٍدِحاَوُّلُكُنوُراَهَوَتْنَأَو.ًةَرَمَْجمَنيِسَْمخَوِْنيَتَئِم.ُهَتَرَم
.»ُهَتَرَمَْجم

٧و١٢:٣ليئومص١و٧و٦ع

ِجمٍدِحاَوُّلُكاوُذُخ
ْ

رماجملانمرماجملاهذهلعلُهَتَرَم
اهلعلوأ.تويبلايفروخبلاداقيإلةلمعتسملاةيداعلاةيتيبلا

نهاكةلزنمبناكتيبلكسيئرنألتويبلاءاسؤررماجم
روخبلادقويوهتيبلهألًامامإيلصيناكفةنهكلاةماقإلبق
.ةصاخهباحصأوحروقاهلمعتسيناكرماجميهوأ.برلل

ِجمٍدِحاَوُّلُكاوُذَخَأَف١٨«١٨،١٩
ْ

ًاراَناَهيِفاوُلَعَجَوُهَتَرَم
َعَمِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبىَدَلاوُفَقَوَو،ًاروُخَباَهْيَلَعاوُعَضَوَو
جلٱَّـلُكُحَروُقاَمِهْيَلَعَعََمجَو١٩.َنوُراَهَوىَسوُم

ْ
َىلِإِةَعاََم

جلٱِّـلُكِلِّـبَّـرلٱُدَْجمىَءَاَرتَف،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب
ْ

.»ِةَعاََم
٤٥عو١٤:١٠صو٢٣و٩:٦نييوالو١٠و١٦:٧جورخ

عيمجلاليموةنتفلامومعىلعلدياذهِةَعاَمَْجلٱَّـلُك
.نوراهوىسوملحروقةيصعمىلإ

ْنِماَِزَرتْفٱ٢١:َنوُراَهَوىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٢٠«٢٠،٢١
جلٱِهِذٰهِْنيَب

ْ
يفْمِهيِنْفُأِّـينِإَفِةَعاََم .»!ٍةَْظَحلِ

٢:٤٠لامعأو٥١:٦ايمرإو٤٥عو٢٢و١٩:١٧نيوكت
٤٥عو٣٣:٥و٣٢:١٠جورخ١٨:٤ايؤرو

اهلكةعامجلاتأطخأدقِةَعاَمَْجلٱِهِذٰهِْنيَبْنِماَِزَرتْفٱ
حروقمثإيفهكارتشابمثأاهرثكألعلوحروقيأرىلإاهليمب
وهحروقناكنإو(هللابضغلةضرعراصوهتيصعموأ
.)٢٢عرظناهريغنودمثإلالصأ

ِحاَوْرَأَهٰلِإَّـمُهللٱ:َالاَقَواَمِهْيَهْجَوَىلَعاَّـرَخَف٢٢«٢٤-٢٢
لٱِعيَِمج

ْ
ِّـلُكَىلَعَطَخْسَتَفٌدِحاَوٌلُجَرُئِطُْخيْلَهِ،َرشَب

جلٱ
ْ

لَك٢٤:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف٢٣؟ِةَعاََم
ِّـ

جلٱِم
ْ

ًالِئاَقَةَعاََم
طٱ

ْ
.»َماَريِبَأَوَناَثاَدَوَحَروُقِنَكْسَمَْيلاَوَحْنِماوُعَل

:١٢ةعماجو١٢:١٠بويأو٢٧:١٦ص٤٥عو١٤:٥ص
١٢:٩نييناربعو١٢:١ايركزو٥٧:١٦ءايعشإو٧

لاقَماَريِبَأَوَناَثاَدَوَحَروُقِنَكْسَمَْيلاَوَحْنِماوُعَلْطٱ
انهنكسملابدوصقملانييعتانيلعبعصي«نيرسفملادحأ
ىلعلديدقوعامتجالاةميخىلعلدًادرفمءاجىتمهنإف
صوصخمنكسمىلعلديانههلعلو.ًاقلطمىنكسلاناكم
نأحصيو.ىسوملةارابمعامتجالاةميخماقمحروقهماقأ
نألماريبأةميخوناثادةميخوحروقةميخهبدارُي
هنأةصالخلاو(»ًادحاوًانكسممهقافتالتربُتعامهنكاسم
ناكوةرواجتمتناكاهنألةثالثلامايخعومجمنكسملابديرُأ
.)٢٧و٢٦عرظنا(.)ةنتفلاىلعنيقفتماهلهأ

،َماَريِبَأَوَناَثاَدَىلِإَبَهَذَوىَسوُمَماَقَف٢٥«٢٧-٢٥
لِلَلاَقَف٢٦.َليِئاَْرسِإُخوُيُشُهَءاَرَوَبَهَذَو

ْ
اوُلِزَتْعٱ:ِةَعاَمَج

لٱِءَالُؤٰهِماَيِخْنَع
ْ

لٱِمْوَق
ْ
ممًائْيَشاوُّسَمَتَالَو،ِةاَغُب َّـالَئِلْمُهـَلاَّـِ

ِنَكْسَمَْيلاَوَحْنِماوُعَلَطَف٢٧.ْمُهاَياَطَخِعيِمَجِباوُكَلَْهت
يفاَفَقَوَوُماَريِبَأَوُناَثاَدَجَرَخَو،َماَريِبَأَوَناَثاَدَوَحَروُق ِباَبِ
طَأَواَمِهيِنَبَواَمِهِئاَسِنَعَماَمِهْيَتَمْيَخ

ْ
.»اَمِِهلاَف

٦:١٧سوثنروك٢و٥٢:١١ءايعشإو١٤و١٩:١٢نيوكت
١٨:٤ايؤرو

حروقماقمنمًائيشباتكلاركذيملُماَريِبَأَوُناَثاَدَجَرَخ
عماوتوميملمهنأعمهينبنمًادحأركذيملوتقولااذهيف
ةلالستركذو.)٢٦:١١ص(نمنيبتيامكحروقةعامج
ناونعيفحروقونبركُذو)٣٨-٦:٢٢مايأ١(يفحروق
منرملاناميهويبنلاليئومصناكورشعيداحلارومزملل
.)٣٣و٦:٢٢مايأ١(هلسننم

هب:ىَسوُمَلاَقَف«٢٨ يِنَلَسْرَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأَنوُمَلْعَتاَذِٰ
.»ِيسْفَنْنِمْتَسْيَلاََّـهنَأَو،ِلاَمْعَألٱِهِذٰهَّـلُكَلَمْعَأل
انحويو٤:٩و١١و٢:٩ايركزو١٨:٢٢ةينثتو٣:١٢جورخ
انحويو١٣:١٧لايقزحو٢٣:١٦ايمرإو٢٤:١٣ص٥:٣٦
٦:٣٨و٥:٣٠

ضرأنمبعشلاجرخُأليأِلاَمْعَألٱِهِذٰهَّـلُكَلَمْعَأل
هينبونوراهسدقُألونييواللابراكبألايدفُألورصم
.بعشللبرلاةدارإلكنلعُالو

،ٍناَسْنِإِّـلُكِتْوَمَكِءَالُؤٰهَتاَمْنِإ٢٩«٢٩،٣٠
٣٠.يِنَلَسْرَأْدَقُّبَّـرلٱَسْيَلَفٍناَسْنِإِّـلُكُةَبيِصَمْمُهْتَباَصَأَو
ْمُهْتَعَلَتْبٱَواَهاَفُضْرَألٱِتَحَتَفَوًةَعْدِبُّبَّـرلٱَعَدَتْبٱِنِإْنِكٰلَو
هلٱَىلِإًءاَيْحَأاوُطَبَهَف،ْمُهـَلاَمَّـلُكَو

َْ
ِءَالُؤٰهَّـنَأَنوُمَلْعَت،ِةَيِوا

لٱ
ْ

.»ِّـبَّـرلٱِباْوَرَدْزٱِدَقَمْوَق
١٠:٣ءايعشإو٣٥:١٥بويأو٣٢:٣٤و٢٠:٥لايقزح

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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٢٨:٢١ءايعشإو٣١:٣بويأ٤٥:٧ءايعشإ٥:٩ايمرإو
٥٥:١٥رومزمو٣٣ع

.هلثمدهعُيملًارمأعنصيأًةَعْدِبُّبَّـرلٱَعَدَتْبٱِنِإ
ْهلٱ
َ

.»لواش«ةيناربعلايفيهوتاومألاراديأِةَيِوا

لٱاَذٰهِّـلُكِبِمُّلَكَّـتلٱَنِمَغَرَفاَّـمَلَف٣١«٣١،٣٢
ْ

،ِمَالَك
َحتيِتَّـلٱُضْرَألٱِتَّـقَشْنٱ

ْ
اَهاَفُضْرَألٱِتَحَتَفَو٣٢،ْمُهَت

.»ِلاَوْمَألٱِّـلُكَعَمَحَروُقِلَناَكْنَمَّـلُكَوْمَُهتوُيُبَوْمُهْتَعَلَتْبٱَو
١٧ع١٠٦:١٧رومزمو١١:٦ةينثتو٢٧:٣و٢٦:١٠ص

٣٧و٦:٢٢مايأ١و٢٦:١١صو

ثداحلااذهيفليقامنكيملولاَهاَفُضْرَألٱِتَحَتَف
مهبيصنناكهتيبلهأوحروقنأانمكحلةيآلاهذهريغ
عطاقليلدانلنكلو.امهتيبلهأوماريبأوناثادبيصن
عريسفترظنا(كئلوأباصأاممهبصيملحروقينبنأىلع

عمرانلابكلههنأداقتعاىلعانلمحيامانلفحروقامأ.)٢٧
حروقركُذ)٢٦:١٠ص(يفو.هعمروخبلااومدقًالجر٢٥٠
ءاسؤركلهأهللانأانلرهظييذلاو.ماريبأوناثادعم
ضرألانأةينثتلارفسيفف.مهريغنملزعمىلعةنتفلا
هتوُيُبَعَماَمُهْتَعَلَتْبٱَواَهاَفتَحَتَف« ِّـلُكَواَمِهِماَيِخَواَِمِ
ملٱ
ِتَحَتَف«هنأريمازملايفو.)١١:٦ةينثت(»ِةَعِباَّـتلٱِتاَدوُجْوَْ
،َماَريِبَأِةَعاََمجَىلَعْتَقَبَطَو،َناَثاَدْتَعَلَتْبٱَوُضْرَألٱ

يفٌراَنْتَلَعَتْشٱَو رومزم(»َراَْرشَألٱَقَرْحَأُبيِهَّـللٱ.ْمِهِتَعاََمجِ
اهناكميفذئنيححروقةميختناكنإف.)١٨و١٠٦:١٧

مايخزواجتيملباصملانأنظننأانلفنييتاهقلانيبّنيعملا
عمىلوألاةميخلايفاوقبهدالوأنأجتنتسنماريبأوناثاد
لزعنمعمضرألاكلتنعمهلزعىسومنأوأنييتاهقلا
كلذيفناكحروقنأنظننأىلعانلمحيعبطلاو.اهنع
اوناكنيذلاهباحصأنم٢٥٠عمةميخلابابمامأتقولا
.مهتلزاننمًابيصنلانفهعمروخبلانومدقي

َىلِإًءاَيْحَأْمُهـَلَناَكاَمُّلُكَوْمُهاوُلَزَنَف٣٣«٣٥-٣٣
هلٱ

َْ
جلٱِْنيَبْنِماوُداَبَف،ُضْرَألٱِمِهْيَلَعْتَقَبَطْنٱَو،ِةَيِوا

ْ
.ِةَعاََم

هتْوَصْنِماوُبَرَهْمُهـَلْوَحَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإُّلُكَو٣٤ ْمَُّـهنَأل،ِْمِ
ِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمٌراَنْتَجَرَخَو٣٥.اَنُعِلَتْبَتَضْرَألٱَّـلَعَل:اوُلاَق
ملٱِتَلَكَأَو

ْ
خلٱَوِْنيَتَئِ

ْ
لٱاوُبَّـرَقَنيِذَّـلٱًالُجَرَنيِسَْم

ْ
.»َروُخَب

١٧ع١٠٦:١٨رومزمو١١:١صو١٠:٢نييوال

ثروسدروفقسألالاقِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمٌراَنْتَجَرَخ
.هباوأطخأيذلارصنعلامهكلهأ

ِنْبَراَزاَعِلَألْلُق٣٧:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث٣٦«٣٦،٣٧
لٱَنوُراَه

ْ
ملٱَعَفْرَيْنَأِنِهاَك

حلٱَنِمَرِماَجَْ
ْ

َكاَنُهَراَّـنلٱِرْذٱَوِ،قيَِر
.»َنْسَّـدَقَتْدَقَّـنَُّـهنِإَف

٢٧:٢٨نييوال

لغشُينأكشوىلعنوراهناكَنوُراَهِنْبَراَزاَعِلَألْلُق
نأبجاولانمناكفبعشللطسوتلاوةينهاكلاةمدخلاب
.سجنتيالئلىتوملالزتعي

ملٱِءَالُؤٰهَرِماََجم«٣٨
لَفْمِهِسوُفُنَّـدِضَنيِئِطْخُْ

ْ
اَهوُلَمْعَي

طَمَحِئاَفَص
ْ

لِلًءاَشِغًةَقوُر
ْ

ِّـبَّـرلٱَماَمَأاَهوُمَّـدَقْدَقْمَُّـهنَألِ،حَبْذَم
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِلًةَمَالَعُنوُكَتَف.ْتَسَّـدَقَتَف
لايقزحو٢٦:١٠و١٧:١٠ص٢:١٠قوقبحو٢٠:٢لاثمأ

١٤:٨

امباوكلهنيذلايأْمِهِسوُفُنَّـدِضَنيِئِطْخُْملٱِءَالُؤٰه
.اوئطخ

هباحصأوحروقباقعناكًةَقوُرْطَمَحِئاَفَصاَهوُلَمْعَيْلَف
ىلإمهدعبنملةربعةسدقملاتاودألاةمرحمهكاهتناىلع
حبذمناكو.تايسدقلاسيندتنماهباورذحيلدبألا
قارتحالانمهلةياقوكلذبهوطغوساحنبىطغمةقرحملا

.ًامئادهيلعرانلاتناكوبشخلانمًاعوضومناكهنأل
تناكو.)٣٩ع(ساحنلانمهتعامجوحروقرماجمتناكو
ليلدالنكلوّنُظامىلعةضفلانمهينبونوراهرماجم
رخابملانأىلعجورخلارفسيفّصُنو.ٍفاككلذىلع
يفرخابملاتعنُصو.)٣٧:٣جورخ(ساحنلانمتناك
يتلاةرمجملاو.)٨:٥٠كولم١(بهذلانمناميلسمايأ
لباق(بهذلانمتناكةرافكلاموييفاهبرخبينوراهناك
.)٨:٣ايؤرو٩:٤نييناربع

لٱُراَزاَعِلَأَذَخَأَف«٣٩
ْ

اَهَمَّـدَقيِتَّـلٱِساَحُّنلٱَرِماََجمُنِهاَك
ملٱ
لِلًءاَشِغاَهوُقَرَطَوَنوُِقَرتْحُْ

ْ
.ِ»حَبْذَم

مهنإفبرللهتعامجوحروقاهمدقيأَنوُِقَرتْحُْملٱاَهَمَّـدَق
.اوقرتحانيذلامه

ٌّيِبَنْجَأٌلُجَرَِبَرتْقَيَالْيَكِل،َليِئاَْرسِإيِنَبِلًاراَكْذِت«٤٠
َلْثِمَنوُكَيَف،ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاروُخَبَرِّـخَبُيِلَنوُراَهِلْسَنْنِمَسْيَل
.»ىَسوُمِدَيْنَعُّبَّـرلٱُهَمَّـلَكاَمَك،ِهِتَعاََمجَوَحَروُق

٢٦:١٨مايأ٢و٣:١٠ص

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٥٧
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رّذحدقوراذنإوةربعراكذتيأَليِئاَْرسِإيِنَبِلًاراَكْذِت
اذوهي(تايهلإلاسيندتنماذهبنييحيسملالوسرلااذوهي
١١(.

يفَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكَرَّـمَذَتَف«٤١ لٱِ
ْ

ىَسوُمَىلَعِدَغ
لَتَقْدَقاَمُتْنَأ:َنيِلِئاَقَنوُراَهَو

ْ
.»ِّـبَّـرلٱَبْعَشاَمُت

١٠٦:٢٥رومزمو١٤:٢ص

يف موقلانإفيرشبلابلقلاداسفبيجعنماذهِدَغْلٱِ
.نيرمذتملاباقعديدشنماودهاشامرثأىلعاورمذت

جلٱِتَعَمَتْجٱاَّـَملَو«٤٢
ْ

اَفََرصْنٱَنوُراَهَوىَسوُمَىلَعُةَعاََم
ُدَْجمىَءاَرَتَوُةَباَحَّـسلٱاَهْتَّـطَغْدَقَيِهاَذِإَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإ
.»ِّـبَّـرلٱ

٢٠:٦صو١٩ع٤٠:٢٤جورخ

تلازدقتناكةباحسلانأحّجرملاُةَباَحَّـسلٱاَهْتَّـطَغْدَق
اهنألنوراهوىسوملًاعيجشتنآلاتداعويضاملامويلايف
.برلاروضحةمالعتناك

ِةَمْيَخِماَّـدُقَىلِإُنوُراَهَوىَسوُمَءاَجَف٤٣«٤٦-٤٣
طِا٤٥:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف٤٤.ِعاَمِتْجالٱ

ْ
ِطَسَوْنِماَعَل

جلٱِهِذٰه
ْ

٤٦.اَمِهْيَهْجَوَىلَعاَّـرَخَف.ٍةَظْحَلِبْمِهيِنْفُأِّـينِإَفِةَعاََم
ملٱِذُخ:َنوُراَهـِلىَسوُمَلاَقَّـمُث

ْنِمًاراَناَهيِفْلَعْجٱَوَةَرَمْجَْ
ملٱَىلَع

هبْبَهْذٱَو،ًاروُخَبْعَضَوِ،حَبْذَْ جلٱَىلِإًاِعْرسُماَِ
ْ

ِةَعاََم
َأَدَتْبٱِدَق.ِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمَجَرَخْدَقَطَخَّـسلٱَّـنَأل،ْمُهْنَعْرِّـفَكَو
لٱ

ْ
.»ُأَبَو
١:٥٣صو١٠:٦نييوال٢٠:٦صو٢٢ع٢٤و٢١ع
١٠٦:٢٩رومزمو٢٧:٢٤مايأ١و١٨:٥و١١:٣٣و٨:١٩و

ةيبهذلاةرمجملاةرمجملاهذهبدوصقملاَةَرَمْجَْملٱِذُخ
ةالصلاىلإًازمرروخبلاناكو.مظعألاربحلابةصتخملا

:١٤١رومزمرظنا(حيسملااهبموقييتلاةطاسولاوةعافشلاو
.)٤و٨:٣ايؤرو٢

ِطَسَوَىلِإَضَكَرَوىَسوُمَلاَقاَمَكُنوُراَهَذَخَأَف«٤٧
جلٱ

ْ
لٱاَذِإَو،ِةَعاََم

ْ
يفَأَدَتْبٱِدَقُأَبَو لٱَعَضَوَف.ِبْعَّـشلٱِ

ْ
َرَّـفَكَوَروُخَب

.»ِبْعَّـشلٱِنَع

نإفداتعمريغهلكرمألاناكِةَعاَمَْجلٱِطَسَوَىلِإَضَكَر
سدقلايفبهذلاحبذمىلعروخبلامدقينأتناكةداعلا
.نهاكلاهيفمدخييذلا

ملٱَْنيَبَفَقَوَو«٤٨
لٱَعَنَتْمٱَفِءاَيْحَألٱَوىٰتْوَْ

ْ
.»ُأَبَو

لمعلثمنوراهلمعِءاَيْحَألٱَوىٰتْوَْملٱَْنيَبَفَقَو
ًةَحِئاَرِِهللاًةَحيِبَذَوًاناَبْرُق،اَنِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأ«يذلاحيسملا
.)٥:٢سسفأ(»ًةَبِّـيَط

لٱِباوُتاَمَنيِذَّـلٱَناَكَف«٤٩
ْ

لَأََرشَعَةَعَبْرَأِإَبَو
ْ

،ٍةَئِمَعْبَسَوًاف
.»َحَروُقِبَبَسِباوُتاَمَنيِذَّـلٱاَدَع

عهعماوقرتحانيذلامه(َحَروُقِبَبَسِباوُتاَمَنيِذَّـلٱاَدَع
٣٥(.

ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإىَسوُمَىلِإُنوُراَهَعَجَرَّـمُث«٥٠
لٱَو

ْ
.»َعَنَتْمٱِدَقُأَبَو

دنعىسومووهناكهنإفناكثيحىلإُنوُراَهَعَجَر
.عامتجالاةميخباب

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لَك٢:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
ِّـ

ْذُخَوَليِئاَْرسِإيِنَبْم
َبَسَحْمِهِئاَسَؤُرِعيَِمجْنِمٍبَأِتْيَبِّـلُكِلًاصَعًاصَعْمُهْنِم
ُهُبُتْكَتٍدِحاَوِّـلُكُمْسٱَو.ًاصَعَةََرشَعْيَتَنْثٱِ.مِهِئاَبآِتوُيُب
.»ُهاَصَعَىلَع

نكتملنوراهاصعنأمهضعبنظًاصَعَةََرشَعْيَتَنْثٱ
اهنيبنوراهاصعتناكمهضعبلاقو.يصُعلاهذهنيب

امهنأل(ىسنموميارفأيطبسلةدحاواصعتذخُأنكلو
امهديؤيوحّجُريذلااذهو)فسويوهودحاوطبسانبا
ميارفأيطبسماقمماقفسوينأنمةينثتلارفسيفءاج

.ًالقتسمًاطبسّدُعيوالنأو)١٣و٢٧:١٢ةينثت(ىسنمو

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ةيرصمةداعهذهُهاَصَعَىلَعُهُبُتْكَتٍدِحاَوِّـلُكُمْسٱَو
رمأو.ءامدقلانييرصملاخيراتيفنوسنكلولاقامىلع
.)٣٧:١٦لايقزح(يبنلالايقزحاذهلثمب

ِتْيَبِسْأَرِلَّـنَأل،يِوَالاَصَعَىلَعُهُبُتْكَتَنوُراَهُمْسٱَو«٣
.»ًةَدِحاَوًاصَعْمِهِئاَبآ

ةلالسنوراهناكيِوَالاَصَعَىلَعُهُبُتْكَتَنوُراَهُمْسٱَو
ىضتقمبالهيبأتيبسيئرهللارمأبّنيُعفيناثلايوالنبا
ةنهكلايوالطبسيمسقسيئرانهنوراهناكو.عبطلا

.نييواللاو

يفاَهْعَضَو«٤ ُثْيَحِةَداَهَّـشلٱَماَمَأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
.»ْمُكِبُعِمَتْجَأ

٣٠:٣٦و٤٣و٢٩:٤٢و٢٥:٢٢جورخ

عمتجاثيحخسنلاضعبيفئرُق(ْمُكِبُعِمَتْجَأُثْيَح
.)ماقمللبسانملاوهوكب

يِّـنَعُنِّـكَسُأَف،ُهاَصَعُخِرْفُتُهُراَتْخَأيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَف«٥
.»اَمُكْيَلَعاََهنوُرَّـمَذَتَييِتَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبِتاَرُّمَذَت

١٦:١١ص١٦:٥ص

قرواهيلعأشنييأُهاَصَعُخِرْفُتُهُراَتْخَأيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَف
هناجلوصبفلحنونمماغأنمسليشأظاتغاامل.رهزوأ
كلملاو.لابجلاىلعهلصأكرتنأدعبًاضيأومنياليذلا

هبشيامبساينألهدهعدكأليجرفلّثمامىلعسوتيتال
.مَسقلااذه

ُعيَِمجُهاَطْعَأَف،َليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَمَّـلَكَف٦«٨-٦
ْيَتَنْثٱِ.مِهِئاَبآِتوُيُبَبَسَحٍسيِئَرِّـلُكِلًاصَعًاصَعْمِهِئاَسَؤُر
ىَسوُمَعَضَوَف٧.ْمِهِّـيِصِعَْنيَبَنوُراَهاَصَعَو.ًاصَعَةََرشَع
لٱ

ْ
يفِّـبَّـرلٱَماَمَأَّـِيصِع يفَو٨.ِةَداَهَّـشلٱِةَمْيَخِ لٱِ

ْ
َلَخَدِدَغ

ْدَقيِوَالِتْيَبِلَنوُراَهاَصَعاَذِإَو،ِةَداَهَّـشلٱِةَمْيَخَىلِإىَسوُم
.»ًازْوَلْتَجَضْنَأَوًارْهَزْتَرَهْزَأَوًاخوُرُفْتَجَرْخَأ.ْتَخَرْفَأ

٧:٤٤لامعأو١٨:٢صو٣٨:٢١جورخ

نأامكْتَخَرْفَأْدَقيِوَالِتْيَبِلَنوُراَهاَصَعاَذِإَو
هنأحيسملاتبثأتقروأهاصعنأبهتونهكتبثأنوراه
عزجنمجرخبيضقهنأبهللاتيبىلعىلعألانهاكلا
ءايعشإ(»ٍةَسِباَيٍضْرَأْنِمٍقْرِعَكَو«)١١:١ءايعشإ(ىسي

ىلإًازمرنوراهاصعخارفإذخؤينأنكميو.)٥٣:٢
لمعاميسالوةسينكلايفسدقلاحورلالمعبولسأ
لٱِبَال«ةمدخلا

ْ
لٱِبَالَوِةَرْدُق

ْ
جلٱُّبَرَلاَقيِحوُرِبْلَبِةَّـوُق

ْ
»ِدوُُن

.)٤:٦ايركز(
ًانايبًاجضانًازولاهلمحركُذهنأنظُيًازْوَلْتَجَضْنَأَو

ًالضفرهزُياممزوللانكيملمويلاكلذيفهنألةزجعملاةبارغل
.)١٢و١:١١ايمرإرظنا(هرمثجضنيورمثيهنأنع

لٱَعيَِمجىَسوُمَجَرْخَأَف٩«١١-٩
ْ

ِّـبَّـرلٱِماَمَأْنِمِّـِيصِع
١٠.ُهاَصَعٍدِحاَوُّلُكَذَخَأَواوُرَظَنَف،َليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمجَىلِإ

ِةَداَهَّـشلٱِماَمَأَىلِإَنوُراَهاَصَعَّـدُر:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو
حلٱِلْجَأل

ْ
يِّـنَعْمُُهتاَرُّمَذَتَّـفُكَتَف،ِدُّرَمَّـتلٱيِنَبِلًةَمَالَع،ِظْفِ

َكِلٰذَك.ُّبَّـرلٱُهَرَمَأاَمَكىَسوُمَلَعَفَف١١.اوُتوُمَيَالْيَكِل
.»َلَعَف
٥ع١٦:٣٨ص٩:٤نييناربع

يذلاتوباتلامامأيأِةَداَهَّـشلٱِماَمَأَىلِإَنوُراَهاَصَعَّـدُر
هنأانهلقُيملو.رشعلااياصولايحولينعيةداهشلاهيف
يفنملاطسقيفكلذكلقُيملوتوباتلايفاصعلاتعضُو
توباتلايفركُذامنكيملو.)٢٦:٣٣جورخ(جورخلارفس
يفءاجنكل.)٨:٩كولم١(ناميلسلكيهىلإلقُنموي
تخرفأيتلانوراهاصعونملاطسقنأنييناربعلاةلاسر
نألكلذيفةافانمالو.)٩:٤نييناربع(توباتلايفاناك
ديؤيو.كلذدعبتوباتلاىلإاهلقنليئارسإينبكولمضعب
نيحايشويكلملانأنمةيدوهيلاديلاقتلايفءاجامكلذ
هيفعضوناميلسهانبيذلاتيبلايفتوباتلاعضوينأرمأ
.ةحسملاتيزونوراهاصعونملاطسق

.اَنْكَلَهَواَنيِنَفاَنَّـنِإ:ىَسوُمـِلَليِئاَْرسِإوُنَبَلاَقَف١٢«١٢،١٣
ِّـبَّـرلٱِنَكْسَمَىلِإََبَرتْقٱِنَمُّلُك١٣.ًاعيَِمجاَنْكَلَهْدَق
.»؟ًاماَمَتاَنيِنَفاَمَأ!ُتوُمَي

٧و١٨:٤و٥٣و١:٥١ص

ليئارسإونبهدهاشامأشنأىَسوُمـِلَليِئاَْرسِإوُنَبَلاَقَف
ىلعهللاركشلابوجوباورعشيملمهنكلوةيشخمهبولقيف
مهنيبهروضحومهبهتيانعتايآىلعإبولانممهايإهذاقنإ

تونهكىلإزمرهيفيذلايتآلاحاحصألايفمهلاؤسباوجو
.هبعشماثآهلمحوحيسملا

ألَا
َ
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ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َكَعَمَكيِبَأُتْيَبَوَكوُنَبَوَتْنَأ:َنوُراَهـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
َحت
ْ

ملٱَبْنَذَنوُلِم
َحتَكَعَمَكوُنَبَوَتْنَأَو.ِسِدْقَْ

ْ
َبْنَذَنوُلِم

.»ْمُكِتوُنَهَك
٢٨:٣٨جورخ١٧:١٣ص

َحت
ْ

بنذنأانهركذُينأبجيِسِدْقَْملٱَبْنَذَنوُلِم
سدقلاسيندتىلعروصقمريغتونهكلابنذوسدقملا
دتميلب)١٦و١٥و١٦:١١نييوال(بعشلاوةنهكلايصاعمب
جورخ(بعشلاتامدقتوةنهكلاةمدخصقنبسيندتلاىلإ

نوكلتونهكلاىلإوسدقملاىلإبنذلاةفاضإو.)٢٨:٣٨
تونهكلاباحصأنماهصقنوسدقملايفةمدخلاصقن

وأبنذأسدقملانأالبعشلاتامدقتصقناذكو
.كلذكتونهكلا

َكَعَمْمُْهبِّـرَق،َكيِبَأُطْبِس،يِوَالَطْبِسَكَتَوْخِإًاضْيَأَو«٢
.»ِةَداَهَّـشلٱِةَمْيَخَماَّـدُقَكوُنَبَوَتْنَأَو،َكوُرِزاوُيَوَكِباوُِنَرتْقَيَف
٣:١٠ص٧و٣:٦ص٢٩:٣٤نيوكت

نباهبىمسملايوالمساىلإةراشإاذهيفَكِباوُِنَرتْقَيَف
لثمانهيناربعلالعفلاو.)٢٩:٣٤نيوكترظنا(ثلاثلاةئيل
.ةئيلمالكيفيناربعلالعفلا

ةمدختناكِةَداَهَّـشلٱِةَمْيَخَماَّـدُق...َكوُرِزاوُيَو
سدقلايفةنهكلاةمدخورادلايفةميخلامامأنييواللا

.)٧ع(ًاضيأرادلاو

خلٱَةَساَرِحَوَكَتَساَرِحَنوُظَفْحَيَف٣«٣،٤
ْ

لُكِةَمَْي
ِّـ

.اَه
لٱِةَعِتْمَأَىلِإْنِكٰلَو

ْ
ملٱَىلِإَوِسْدُق

اوُتوُمَيَّـالَئِل،َنوُِبَرتْقَيَالِحَبْذَْ
ِةَمْيَخَةَساَرِحَنوُظَفَْحيَوَكِبَنوُِنَرتْقَي٤.ًاعيَِمجْمُتْنَأَوْمُه
خلٱِةَمْدِخِّـلُكَعَمِعاَمِتْجالٱ

ْ
ِْبَرتْقَيَالُّيِبَنْجَألٱَو.ِةَمَْي

.»ْمُكْيَلِإ
٣:١٠ص٤:١٥ص١٦:٤٠ص٣٦و٣١و٣:٢٥ص

.)٣:٧و١:٣٥صرظنا(َةَساَرِح

َحتْلَب٥«٥،٦
ْ

لٱَةَساَرِحْمُتْنَأَنوُظَف
ْ

َةَساَرِحَوِسْدُق
ملٱ
٦.َليِئاَْرسِإيِنَبَىلَعٌطَخَسًاضْيَأَنوُكَيَالْيَكِلِ،حَبْذَْ
َليِئاَْرسِإيِنَبِْنيَبْنِمَنيِّـيِوَّـاللٱُمُكَتَوْخِإُتْذَخَأْدَقاَذَنَئَه
ـِةَمــْيَخـَةَمْدـِخاـوُمِدـْخـَيِل،ِّـبَّـرلِلَْنيـَطـْعـُمْمـُكـَلًةـَّــيِطـَع

.»ِعاَمِتْجالٱ
ص٨:٢صو٢٤:٣نييوالو٣٠:٧و٢٧:٢١جورخ
٨:٩و٣:٩ص٤٥و٣:١٢ص١٦:٤٦

َحت
ْ

.)٨:١٩صرظنا(ِسْدُقْلٱَةَساَرِحْمُتْنَأَنوُظَف

اَمَعَمْمُكَتوُنَهَكَنوُظَفْحَتَفَكَعَمَكوُنَبَوَتْنَأاَّـمَأَو«٧
لِل

ْ
حلٱَلِخاَدَوُهاَمَوِحَبْذَم

ْ
َختَو،ِباَجِ

ْ
ًةَّـيِطَع.ًةَمْدِخَنوُمِد

.»ُلَتْقُيُِبَرتْقَييِذَّـلٱُّيِبَنْجَألٱَو.ْمُكَتوُنَهَكُتْيَطْعَأ
٦و٩:٣ددع٥عو٣:١٠ص

ديفيامىلعيناثلاباجحلايأِباَجِْحلٱَلِخاَد
مسانإف)١٦:١٢نييوالرظنا(ةيناربعلاةظفللالامعتسا
باجحلامساو»تيشوراب«ةيناربعلايفيناثلاباجحلا
تابجاولالكىلإانهةراشإلانأرهاظلاو»كسم«يجراخلا
قلعتياماهنمواهبنوموقيهونبونوراهناكيتلاةيتونهكلا
.سادقألاسدقيفةقرحملاحبذمب

َةَساَرِحَكُتْيَطْعَأْدَقاَذَنَئَهَو:َنوُراَهـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«٨
َّـقَح،اَهُتْيَطْعَأَكَلَليِئاَْرسِإيِنَبِساَدْقَأِعيَِمجَعَم.يِعِئاَفَر
ملٱ
.»ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَفَكيِنَبِلَوِةَحْسَْ

:٢٩جورخ٥:٩صو٣٢و٧:٦و٢٦و١٨و٦:١٦نييوال
٧:٣٥نييوالو١٥و٤٠:١٣و٢٩

اذهنم١١عو٧:٣٤نييوالرظنا(يِعِئاَفَرَةَساَرِح
.)حاحصألا

٧:٣٥نييوالرظنا(ِةَحْسَْملٱَّـقَح،اَهُتْيَطْعَأَكَل
.)ريسفتلاو

.يواللاتونهكلاءاقبةدميأًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف

ُّلُك،ِراَّـنلٱَنِمِساَدْقَألٱِسْدُقْنِمَكَلُنوُكَياَذٰه«٩
هتاَمِدْقَتِّـلُكَعَمْمِهِنيِباَرَق ِحِئاَبَذِّـلُكَوْمُهاَياَطَخِحِئاَبَذِّـلُكَوِْمِ
.»َكيِنَبِلَوَكَلَيِهٍساَدْقَأُسْدُق.ِيلاََهنوُّدُرَييِتَّـلٱِمِهِماَثآ

٦:٢٥و٢٧و٤:٢٢نييوال١٣و١٠:١٢و٣و٢:٢نييوال
١٤:١٣و١٠:١٢و٧:٧و٥:١نييوال٢٦و

.ةقرحملاحبذمىلعةدقوملاِراَّـنلٱَنِم

يف«١٠ ًاسْدُق.اَهُلُكْأَيٍرَكَذُّلُك.اَهُلُكْأَتِساَدْقَألٱِسْدُقِ
.»َكَلُنوُكَت

٧:٦و٢٩و٢٦و١٨و٦:١٦نييوال

ألَا
َ
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يف تامدقتلاهذهتناكخلااَهُلُكْأَتِساَدْقَألٱِسْدُقِ
روكذلاوةنهكلاالإاهلكأيالفةسادقلايفسادقألاسدقك
كئلوأنممظعألاربحلاريغاهلكأيناكو.مهتويبلهأنم
.)٧:٦و٢٦و٦:١٦نييوالرظنا(ةميخلاراديفروكذلا

ِتاَديِدْرَتِّـلُكَعَمْمُهاَياَطَعْنِمُةَعيِفَّـرلٱ:َكَلِهِذٰهَو«١١
ًةَضيِرَفَكَعَمَكِتاَنَبَوَكيِنَبِلَواَهُتْيَطْعَأَكَل.َليِئاَْرسِإيِنَب
يفٍرِهاَطُّلُك.ًةَّـيِرْهَد .»اَهْنِمُلُكْأَيَكِتْيَبِ
١٠:١٤نييوال٣٤و٧:٣٠نييوالو٢٨و٢٩:٢٧جورخ

١٣و١٢و١١و٣و٢٢:٢نييوال١٨:٣ةينثتو

:٧نييوالرظنا(ِتاَديِدْرَتِّـلُكَعَمْمُهاَياَطَعْنِمُةَعيِفَّـرلٱ
٣٤(.

يفٍرِهاَطُّلُك -٢٢:١٠نييوالرظنا(اَهْنِمُلُكْأَيَكِتْيَبِ
١٣(.

ملٱِمَسَدُّلُكَوِتْيَّـزلٱِمَسَدُّلُك١٢«١٢،١٣
ْ

ِراَطْسِ
حلٱَو

ْ
١٣.اَهُتْيَطْعَأَكَل،ِّـبَّـرلِلاََهنوُطْعُييِتَّـلٱَّـنُهُراَكْبَأ،ِةَطْنِ

يفاَمِّـلُكُراَكْبَأ لٱِمِهِضْرَأِ
ُّلُك.ُنوُكَتَكَلِّـبَّـرلِلاََهنوُمِّـدَقُييِتَّـ

يفٍرِهاَط .»اَهُلُكْأَيَكِتْيَبِ
٣٦و١٠:٣٥ايمحنو١٨:٤ةينثتو٢٩عو٢٣:١٩جورخ
:١٥صو٢:١٤نييوالو٣٤:٢٦و٢٣:١٩و٢٢:٢٩جورخ
١١ع٢٦:٢ةينثتو١٩

.)٤٥:١٨نيوكت(ِمَسَدُّلُك
ةءوبنهريسفتيفموريجلاقو.رادقملاّنيعيملَّـنُهُراَكْبَأ
نمنيعبرأنمًاءزجتناكاهنأ)٤٥صلايقزح(لايقزح
فرُعامىلعّلقمللاهنمنيتسنمًاءزجورثكمللةلغلا
.دوهيلاديلقتنم

يفٍمَّـرَُحمُّلُك«١٤ .»َكَلُنوُكَيَليِئاَْرسِإِ
٢٧:٢٨نييوال

.)٢٨-٢٧:٢١نييوالرظنا(ٍمَّـرَُحمُّلُك

َنِم،ِّـبَّـرلِلُهَنوُمِّـدَقُيٍدَسَجِّـلُكْنِمٍمِحَرِحِتاَفُّلُك«١٥
لٱَنِمَوِساَّـنلٱ

ْ
ِرْكِبَءاَدِفُلَبْقَتَكَّـنَأَْريَغ.َكَلُنوُكَيِ،مِئاَهَب

لٱُرْكِبَو،ِناَسْنِإلٱ
ْ
.»ُهَءاَدِفُلَبْقَتِةَسِجَّـنلٱِةَميِهَب

٣:١٣صو٢٧:٢٦نييوالو٢٢:٢٩و١٣:٢جورخ
٣٤:٢٠و١٣:١٣جورخ

ناك.)٢٧و٢٦و٢٧:٦نييوالرظنا(ٍمِحَرِحِتاَفُّلُك
.)٣:٤٧ص(لقاوشةسمخنييواللابدتفُيملركبلكءادف

َكِميِوْقَتَبَسَحُهُلَبْقَتٍرْهَشِنْبٱِنِمُهُؤاَدِفَو١٦«١٦،١٧
لٱِلِقاَشَىلَعَلِقاَوَشَةَسَْمخ،ًةَّـضِف

ْ
.ًَةريِجَنوُْرشِعَوُه.ِسْدُق

لٱُرْكِبْنِكٰل١٧
ْ
ملٱُرْكِبْوَأِنْأَّـضلٱُرْكِبْوَأِرَقَب

ْلَبْقَتَالِزْعَْ
ملٱَىلَعُهَمَدُّشُرَتْلَب.ٌسْدُقُهَّـنِإ.ُهَءاَدِف

ُهَمْحَشُدِقوُتَوِ،حَبْذَْ
.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسَةَحِئاَرًادوُقَو

نييوالو٣٠:١٣جورخ٣:٤٧صو٦و٢٧:٢نييوال
نييوال١٥:١٩ةينثت٤٥:١٢لايقزحو٣:٤٧صو٢٧:٢٥
٥و٣:٢

.)ريسفتلاو٧-١٨:٣نييوالرظنا(َكِميِوْقَتَبَسَح

لٱِقاَّـسلٱَوِديِْدَّـرتلٱِرْدَصَك،َكَلُنوُكَيُهُْمَحلَو«١٨
ْ

ىَنْمُي
.»َكَلُنوُكَي

٣٤و٣٢و٧:٣١نييوالو٢٨و٢٩:٢٦جورخ

ناكملايفلكؤتمنغلاورقبلاراكبأناكَكَلُنوُكَيُهُمَْحل
.)١٨و١٢:١٧ةينثت(اهباحصأاهولكآناكوبرلاهنيعييذلا

ِّـبَّـرلِلَليِئاَْرسِإوُنَباَهُعَفْرَييِتَّـلٱِساَدْقَألٱِعِئاَفَرُعيَِمج«١٩
لِمَقاَثيِم.ًاّيِرْهَدًاّقَحَكَعَمَكِتاَنَبَوَكيِنَبِلَوَكَلاَهُتْيَطْعَأ

ْ
ٍح

.»َكَعَمَكِعْرَزِلَوَكَلِّـبَّـرلٱَماَمَأًاّيِرْهَد
١٣:٥مايأ٢و٢:١٣نييوال١١ع

٢:٣نييوالرظنا(ضقنُيالقيثودهعيأٍحْلِمَقاَثيِم
.)١٣:٥مايأ٢وريسفتلاو

يفًابيِصَنُلاَنَتَال:َنوُراَهـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٠ َالَو،ْمِهِضْرَأِ
يفٌمْسِقَكَلُنوُكَي يفَكُبيِصَنَوَكُمْسِقاَنَأ.ْمِهِطَسَوِ ِطَسَوِ
.»َليِئاَْرسِإيِنَب
:١٣عوشيو٢و١٨:١و٢٩و١٤:٢٧و١٢:١٢و١٠:٩ةينثت

٤٤:٢٨لايقزحو١٦:٥رومزمو١٨:٧و١٤:٣و٣٣و١٤

يفًابيِصَنُلاَنَتَال هنأرابتعابانهنوراهبطوُخْمِهِضْرَأِ
.ناعنكضرألخديملهسفنوههنإفةنهكلانعبئان

امىلعمهبيصنوةنهكلامسقيأ(َكُبيِصَنَوَكُمْسِقاَنَأ
لخدينملكف)ةيآلاهذهنملوألاءزجلاريسفتيفّرم
هبيصنحيسملاتونهكوهيذلايكلملاتونهكلالهأددع
٧٣:٣٦رومزماذهبلباق(دبألاىلإوًاتيموًايحهمسقوهللا

.)٤٢:٥و

ألَا
َ
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يفٍْرشُعَّـلُكْمُهُتْيَطْعَأْدَقِّـينِإَفيِوَالوُنَباَّـمَأَو«٢١ ِ
يِتَّـلٱِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِةَمْدِخَضَوِعًاثَاريِمَليِئاَْرسِإ

.»اََهنوُمِدَْخي
١٢:٤٤و١٠:٣٧ايمحنو٢٦و٢٤عو٣٢و٢٧:٣٠نييوال
٨و٣:٧ص٩و٨و٧:٥نييناربعو

يفٍْرشُعَّـلُك لكرشُعوألوألارشعلايأَليِئاَْرسِإِ
.ضرألالالغ

ِةَمْيَخَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبًاضْيَأُِبَرتْقَيَالَف٢٢«٢٢،٢٣
لِلًةَّـيِطَخاوُلِمْحَيِلِعاَمِتْجالٱ

ْ
َنوُمِدَْخيَنوُّيِوَّـاللٱِلَب٢٣،ِتْوَم

يفًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَفْمُهَبْنَذَنوُلِمَْحيْمُهَو،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَةَمْدِخ ِ
يفَو.ْمُكِلاَيْجَأ .»ًابيِصَنَنوُلاَنَيَالَليِئاَْرسِإِطَسَوِ

٣:٧ص٢٢:٩نييوال١:٥١ص

اولمحيفمثإلايفاوعقيالئليأِتْوَمْلِلًةَّـيِطَخاوُلِمْحَيِل
عرفتيولوألاةرابعلاىنعموهاذهوتوملاوهيذلاهباقع
:١٩نييوالاذهبلباق(مثإلانعريكفتلالمحناثًىنعمهيلع
.)٢٢:٩و١٧

ْدَقًةَعيِفَرِّـبَّـرلِلاََهنوُعَفْرَييِتَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبَروُشُعَّـنِإ«٢٤
لُقَكِلٰذِل.ًابيِصَنَنيِّـيِوَّـالِلاَهُتْيَطْعَأ

ْ
يف:ْمُهـَلُت يِنَبِطَسَوِ

.»ًابيِصَنَنوُلاَنَيَالَليِئاَْرسِإ
٢٠عو١٨:١و٢٩و١٤:٢٧و١٠:٩ةينثت٢١ع

ةلعلنايبةيآلاهذهو.خلاروشعنأليأخلاَروُشُعَّـنِإ
ضرأنمليئارسإينبنيببيصننييواللسيلنأ
.ناعنك

.»ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٥

ىلعمالكلاونييواللاملكىسوموىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَق
.ةنهكللرشُعلارشُعاودؤينأوهونييواللاىلعبجيام

لٱَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمْمُتْذَخَأىَتَم:ُلوُقَتَنيِّـيِوَّـالِل«٢٦
ْ

َْرشُع
ُهْنِمَنوُعَفْرَت،ْمُكَلًابيِصَنْمِهِدْنِعْنِمُهاَّـيِإْمُكُتْيَطْعَأيِذَّـلٱ
لٱَنِمًاْرشُع:ِّـبَّـرلٱَةَعيِفَر

ْ
.ِ»ْرشُع

١٠:٣٨ايمحن

هنوذخأيامرشُعنودؤينويواللاناكِْرشُعْلٱَنِمًاْرشُع
امناكفرشُعلابعشلانمنوذخأيامناكوبعشلانم
.رشُعلارشُعهنومدقي

حلٱَكْمُكُتَعيِفَرُهَّـنِإ.ْمُكَلُبَسْحُيَف٢٧«٢٩-٢٧
ْ
َنِمِةَطْنِ

لٱ
ْ
ملاَكَوِرَدْيَب

ْ
ملٱَنِمِءْلِ

ْ
ًاضْيَأْمُتْنَأَنوُعَفْرَتاَذَكٰهَف٢٨.ِةََرصْعِ

يِنَبْنِمَنوُذُخْأَتيِتَّـلٱُمُكِروُشُعِعيَِمجْنِمِّـبَّـرلٱَةَعيِفَر
لٱَنوُراَهـِلِّـبَّـرلٱَةَعيِفَراَهْنِمَنوُطْعُت.َليِئاَْرسِإ

ْ
ْنِم٢٩.ِنِهاَك

لٱَنِمِّـبَّـرلٱِةَعيِفَرَّـلُكَنوُعَفْرَتْمُكاَياَطَعِعيَِمج
ْ

ُهَمَسَد،ِّـلُك
ملٱ
.»ُهْنِمَسَّـدَقُْ

١٢ع٣٠عو٢٢:٢٩جورخ

:٢جورخ(يفءلملالثمانهءلملاِةََرصْعِْملٱَنِمِءْلِْملاَك
امإءلملابدوصقملانوكيفةجضانلارامثألالوأكانهوهو)٢٩
ناكو.ةلماكلارمخلاهنمجرختسملاوأًالماكًاجضنجضانلا
هيلعاولصحاممربتعُيةنهكللنويواللاهمدقييذلارشُعلا
.مهبعتب

ُبَسُْحيُهْنِمُهَمَسَدَنوُعَفْرَتَنيِح:ْمُهـَلُلوُقَتَو«٣٠
لٱِلوُصْحَمَكَنيِّـيِوَّـالِل

ْ
ملٱِلوُصْحَمَكَوِرَدْيَب

ْ
.»ِةََرصْعِ

٢٧ع

يأ.رديبلالصاحوألصحمكيأِرَدْيَبْلٱِلوُصْحَمَك
.مهترصعموأمهرديبلصاحهنأكرشعلاكلذدعُيهنأ

عريسفترظنا(مهباعتأبهيلعاولصحاممهنأكلذبدوصقملاو
.هترجأقحتسملعافلاولكيهلايفةلعفمهنأل)٢٧

يفُهَنوُلُكْأَتَو«٣١ ْمُكَلٌةَرْجُأُهَّـنَأل،ْمُكُتوُيُبَوْمُتْنَأٍناَكَمِّـلُكِ
يفْمُكِتَمْدِخَضَوِع .»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
سواثوميت١و٩:١٣سوثنروك١و١٠:٧اقولو١٠:١٠ىّتم
٥:١٨

يفُهَنوُلُكْأَت امميقباماولكأتنأمكليأٍناَكَمِّـلُكِ
متئشنيأةنهكللهرشعةيدأتدعببعشلانمهومتذخأ
يفهلكأىلعمهراصتقانمةنهكلاىلعاممكيلعسيلف
.سدقملانكسملا

.ُهْنِمُهَمَسَدْمُتْعَفَراَذِإًةَّـيِطَخِهِبَبَسِبَنوُلَّـمَحَتَتَالَو«٣٢
.»اوُتوُمَتَّـالَئِلاَهوُسِّـنَدُتَالَفَليِئاَْرسِإيِنَبُساَدْقَأاَّـمَأَو

١٥و٢٢:٢نييوال٢٢:١٦و١٩:٨نييوال

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ٍمثإىلعنوبقاعُتاليأًةَّـيِطَخِهِبَبَسِبَنوُلَّـمَحَتَتَالَو
.)٢٢عريسفترظنا(

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ُةَضيِرَفِهِذٰه٢:َنوُراَهَوىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
هبَرَمَأيِتَّـلٱِةَعِيَّـرشلٱ لَك:ُّبَّـرلٱاَِ

ِّـ
اوُذُخْأَيْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبْم

.»ٌريِناَهْيَلَعُلْعَيَْملَو،اَهيِفَبْيَعَالًةَحيِحَصَءاَرَْمحًةَرَقَبَكْيَلِإ
٦:٧ليئومص١و٢١:٣ةينثت

َّـرشلٱُةَضيِرَفِهِذٰه
يأنيتملكلانيتاهباحطصاِةَعيِ

ص(يفوانهالإتأيملةفاضإلاقيرطبةعيرشلاوةضيرفلا
ةعيرشلاةيمهأىلعهيبنتلاهبديرُأهنأرهاظلاو)٣١:٢١
تعدةداعلاةقراخلاتايفولاكلتةلعلعلو.هلبقةروكذملا
ىلعحضاوليلدالو.ىتوملابسجنتلانمريهطتلاموسرىلإ
ارزعنبابهذو.ةعيرشلاكلتهيفتنلعُأيذلاتقولا

ةغيصو.ءانيسنمقالطنالالبقتنلعُأاهنأىلإهريغو
.تقولااذهلبقتنلعُأاهنأىلعلدتمالكلا

صقنالةرمحلاةصلاخةرقبلاهذهتناكاَهيِفَبْيَعَال
.)٢٠و٢٢:١٩نييوالاذهبلباق(اهيف

لٱَراَزاَعِلَألاََهنوُطْعُتَف٣«٣،٤
ْ

ِجِراَخَىلِإُجَرْخُتَف،ِنِهاَك
ملٱ
لٱُراَزاَعِلَأُذُخْأَيَو٤.ُهَماَّـدُقُحَبْذُتَوِةَّـلَحَْ

ْ
اَهِمَدْنِمُنِهاَك

ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِهْجَوِةَهِجَىلِإاَهِمَدْنِمُحِضْنَيَوِهِعِبْصِإِب
.»ٍتاَّـرَمَعْبَس

٤:٦نيوال١٣:١١نييناربعو١٦:٢٧و٢١و٤:١٢نييوال
٩:١٣نييناربعو١٩و١٦:١٤و

مسرلااذهناك)٤ع(اَهِمَدْنِمُنِهاَكْلٱُراَزاَعِلَأُذُخْأَي
عنتميفسجنتيالئلنوراهالرازاعلاهبموقينأبجياممم
.ًايتقومظعألاربحلالمعنع
جراخنكلةميخلاكلتهاجتيأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِهْجَو

ةساجنىلإةراشإلمعلايفنأل)٣ع(يفنلعُأامكةلحملا
.توملا

ُحتَو٥«٥،٦
ْ
لٱُقَر

ْ
لِجُقَرُْحي.ِهْيَنْيَعَماَمَأُةَرَقَب

ْ
اَهُْمَحلَواَهُد

لٱُذُخْأَيَو٦.اَهِثْرَفَعَماَهُمَدَو
ْ

ًازِمْرِقَواَفوُزَوٍزْرَأَبَشَخُنِهاَك
طَيَو

ْ
يفَّـنُهُحَر لٱِقيِرَحِطَسَوِ

ْ
.»ِةَرَقَب

٤٩و٦و١٤:٤نييوال١٢و٤:١١نييوالو٢٩:١٤جورخ

ةمجرتنممهفُيًازِمْرِقَواَفوُزَوٍزْرَأَبَشَخُنِهاَكْلٱُذُخْأَي
دوصقملانأرهاظلاوكلذلعفيناكرخآنهاكنأناثانوي
ىلإًازمرزرألابشخناكو.هسفنرازاعلأانهنهاكلاب
وأزمرقلاوريهطتلاىلإًازمرافوزلاو.داسفلامدعورصعلا
ةئيطخلاىلإًازمريزمرقلاجيسنلاوأيزمرقلافوصلا
هكفسيذلاوةايحلاوهيذلامدلاو.)١:١٨ءايعشإ(

ريهطتيفلمعتسُيناكهلكاذهو.ةئيطخلاةرفغمليرورض
.)١٤و٩:١٣نييناربع(صربألا

لٱُلِسْغَيَّـمُث«٧
ْ

َدْعَبَو،ٍءاَمِبُهَدَسَجُضَحْرَيَوُهَباَيِثُنِهاَك
ملٱُلُخْدَيَكِلٰذ

لٱُنوُكَيَو.َةَّـلَحَْ
ْ

ملٱَىلِإًاسِجَنُنِهاَك
.»ِءاَسَْ

١٥:٥و١١:٢٥نييوال

لاقو.ةرقبلاحبذيذلانهاكلاناثانويةمجرتيفُنِهاَكْلٱ
.رازاعلأوهانهنهاكلانأحّجرملاواهقرحأنهاكلاارزعنبا

ُهَدَسَجُضَحْرَيَوٍءاَمِبُهَباَيِثُلِسْغَياَهَقَرْحَأيِذَّـلٱَو«٨
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيَوٍءاَمِب

.»ِءاَسَْ

ريغاهقرحأيذلانأىلعلدياذه(اَهَقَرْحَأيِذَّـلٱَو
.)رازاعلأ

لٱَداَمَرٌرِهاَطٌلُجَرُعَمَْجيَو«٩
ْ
ملٱَجِراَخُهُعَضَيَوِةَرَقَب

ِةَّـلَحَْ
يف ِجلُنوُكَتَف،ٍرِهاَطٍناَكَمِ

َ
يفَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاَم َءاَم،ٍظْفِحِ

.»ٍةَّـيِطَخُةَحيِبَذاََّـهنِإ.ٍةَساَجَن
٣١:٢٣صو٢١و٢٠و١٣ع٩:٣نييناربع

يف ءاميفعضويلدامرلاظفحييأ(ٍةَساَجَنَءاَمظْفِحِ
.)ةساجنلانمرهطيءاملااذهو

لٱَداَمَرَعََمجيِذَّـلٱَو«١٠
ْ
ًاسِجَنُنوُكَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيِةَرَقَب

ملٱَىلِإ
لِلَوَليِئاَْرسِإيِنَبِلُنوُكَتَف.ِءاَسَْ

ْ
يفِلِزاَّـنلٱِبيِرَغ ْمِهِطَسَوِ

.»ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف

نارفغدعوماذكِبيِرَغْلِلَوَليِئاَْرسِإيِنَبِلُنوُكَتَف
لبطقفمهدالوأودوهيللنكيملهنإفحيسملاعوسيباياطخلا
.)٢:٣٩لامعأرظنا(ًاضيأنيديعبلالكل

َةَعْبَسًاسِجَنُنوُكَي،اَمٍناَسْنِإَةَتِّـيَمًاتِّـيَمَّـسَمْنَم«١١
.»ٍماَّـيَأ

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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٣١:١٩صو١٠و٩:٦و٥:٢صو١٦عو٢١:١نييوال
٢:١٣يجحو٤:١٤ايمرإيثارمو

ىلإسجنيةتيملاةميهبلادسجسمناكًاتِّـيَمَّـسَمْنَم
ناسنإلادسجسمنكلو)١١:٢٤نييوال(طقفءاسملا
.مايأةعبسًاسجنىقبينأىضتقيتيملا

يفِهِبُرَّـهَطَتَي١٢«١٦-١٢ لٱِ
ْ

يفَو،ِثِلاَّـثلٱِمْوَي لٱِ
ْ

ِعِباَّـسلٱِمْوَي
يفْرَّـهَطَتَيَْملْنِإَو.ًارِهاَطُنوُكَي لٱِ

ْ
لٱيِفَفِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ْ
ِمْوَي

ٍناَسْنِإَةَتِّـيَمًاتِّـيَمَّـسَمْنَمُّلُك١٣.ًارِهاَطُنوُكَيَالِعِباَّـسلٱ
لِتُعَطْقُتَف.ِّـبَّـرلٱَنَكْسَمُسِّـجَنُي،ْرَّـهَطَتَيَْملَوَتاَمْدَق

ْ
َك

ُنوُكَتاَهْيَلَعَّـشَرُيَْملِةَساَجَّـنلٱَءاَمَّـنَأل.َليِئاَْرسِإْنِمُسْفَّـنلٱ
اَذِإ:ُةَعِيَّـرشلٱَيِهِهِذٰه١٤.اَهيِفْلَزَتَْملاَهُتَساَجَن.ًةَسِجَن
يفٌناَسْنِإَتاَم خلٱَلَخَدْنَمُّلُكَف،ٍةَمْيَخِ

ْ
ْنَمُّلُكَو،َةَمَْي

يفَناَك خلٱِ
ْ

ٍحوُتْفَمٍءاَنِإُّلُكَو١٥.ٍماَّـيَأَةَعْبَسًاسِجَنُنوُكَيِةَمَْي
َّـسَمْنَمُّلُكَو١٦.ٌسِجَنُهَّـنِإَفٍةَباَصِعِبٌداَدِسِهْيَلَعَسْيَل
ْوَأٍناَسْنِإَمْظَعْوَأًاتِّـيَمْوَأِفْيَّـسلٱِبًاليِتَقِءاَرْحَّـصلٱِهْجَوَىلَع
.»ٍماَّـيَأَةَعْبَسًاسِجَنُنوُكَي،ًاْربَق

٧:٢٠نييوال٩عو٨:٧ص١٥:٣١نييوال٣١:١٩ص
١١ع٣١:٢٠صو١١:٣٢نييوال٢٢:٣و

.)١٩-١٧ع(يفريهطتلاقيرطوُرَّـهَطَتَي

خلٱِةَحيِبَذِقيِرَحِراَبُغْنِمِسِجَّـنلِلَنوُذُخْأَيَف«١٧
ْ

ِةَّـيَِط
يفًاّيَحًءاَمِهْيَلَعُلَعَْجيَو .»ٍءاَنِإِ

٢٦:١٩نيوكت٩ع

.ةقرحملادامرنميأِقيِرَحِراَبُغْنِم

يفاَهُسِمْغَيَواَفوُزٌرِهاَطٌلُجَرُذُخْأَيَو١٨«٢٢-١٨ ملٱِ
ِءاَْ

خلٱَىلَعُهُحِضْنَيَو
ْ

ِسُفْنَألٱَىلَعَوِةَعِتْمَألٱِعيَِمجَىلَعَوِةَمَْي
لٱَّـسَميِذَّـلٱَىلَعَوَكاَنُهاوُناَكَنيِذَّـلٱ

ْ
لٱِوَأَمْظَع

ْ
ِوَأَليِتَق

ملٱ
لٱِوَأَتِّـيَْ

ْ
يفِسِجَّـنلٱَىلَعُرِهاَّـطلٱُحِضْنَي١٩َ.ْربَق لٱِ

ْ
ِمْوَي

لٱَوِثِلاَّـثلٱ
ْ

يفُهُرِّـهَطُيَو.ِعِباَّـسلٱِمْوَي لٱِ
ْ

ُلِسْغَيَف،ِعِباَّـسلٱِمْوَي
يفًارِهاَطُنوُكَيَفٍءاَمِبُضَحْرَيَوُهَباَيِث ملٱِ

اَّـمَأَو٢٠.ِءاَسَْ
لِتُداَبُتَف،ُرَّـهَطَتَيَالَوُسَّـجَنَتَييِذَّـلٱُناَسْنِإلٱ

ْ
ْنِمُسْفَّـنلٱَك

جلٱِْنيَب
ْ

َْملِةَساَجَّـنلٱُءاَم.ِّـبَّـرلٱَسِدْقَمَسَّـجَنُهَّـنَألِةَعاََم
.ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَفْمُهـَلُنوُكَتَف٢١.ٌسِجَنُهَّـنِإ.ِهْيَلَعَّـشَرُي

َءاَمَّـسَميِذَّـلٱَو،ُهَباَيِثُلِسْغَيِةَساَجَّـنلٱَءاَمَّـشَريِذَّـلٱَو
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيِةَساَجَّـنلٱ

ُسِجَّـنلٱُهَّـسَماَمُّلُكَو٢٢.ِءاَسَْ
ملٱَىلِإًةَسِجَنُنوُكَتُّسَمَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱَو،ُسَّـجَنَتَي

.»ِءاَسَْ

:١٥نييوال٢:١٣يجح١٣ع١٤:٩نييوال٥١:٧رومزم
٥

نألًالهأسيلسجنلانألِسِجَّـنلٱَىلَعُرِهاَّـطلٱُحِضْنَي
.ًاسجنرهظي

.هيلعرهاطلاحضنيذلاسجنلايأُهَباَيِثُلِسْغَيَف

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

جلٱ،َليِئاَْرسِإوُنَبىَتَأَو«١
ْ

يفَنيِصِةَّـيِّـرَبَىلِإ،اَهُّلُكُةَعاََم ِ
يفُبْعَّـشلٱَماَقَأَو.ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱ ُمَيْرَمَكاَنُهْتَتاَمَو.َشِداَقِ

.»َكاَنُهْتَنِفُدَو
٢٦:٥٩صو١٥:٢٠جورخ٣٣:٣٦ص

هلبقامونايتإلااذهنيبةدملاَليِئاَْرسِإوُنَبىَتَأَو
.ةلوهجم

يف نملوألارهشلاهنأنيرسفملاروهمجّنظِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ
ىلإنييليئارسإلاعوجرنيحكلذوجورخللنيعبرألاةنسلا
رفسلااذهنأمهضعببهذو.ةيناثاهايإمهلولحيأشداق
مهلوصونإو)١:١٩ةينثتو١٢:١٦ص(يفروكذملارفسلاوه
يأجورخللةثلاثلاةنسلانملوألارهشلايفناكشداقىلإ
يفريسلاكلذنكلو.ءانيسنماهيفاوراسيتلاةنسلادعب
.جورخللةيناثلاةنسلانميناثلارهشلانمنيرشعلامويلا

يفُبْعَّـشلٱَماَقَأَو شداقبةماقإلانأّنيبلانمَشِداَقِ
تناكمأجورخللةيناثلاةنسلايفتناكءاوسةليوطتناك
ناعنكضرأمهلوخدةءادبىلإتيقباهنإفهنمةثلاثلاةنسلل
ًامايأ«شداقبةماقإلالوطىسومنلعأو)١:٤٦ةينثترظنا(
ضرأبةماقإلالوطبهئابنإيف)٢٠:٥ع(يفلاقامك»ةريثك
ليئارسإينبةماقإىلعليلدبتسيلةرابعلاكلتو.رصم
رظنا(كلذيفنىلعالونيعبرألاةنسلاةءادبيفشداقب
.)١٤عريسفت

لِلٌءاَمْنُكَيَْملَو«٢
ْ

ىَسوُمَىلَعاوُعَمَتْجٱَفِةَعاَمَج
.»َنوُراَهَو
٤٢و١٦:١٩ص١٧:١جورخ

ةيّربنمًاءزجربتعُتشداقو.شداقيفٌءاَمْنُكَيَْملَو
ناكامبروأاهلةرواجملانكامألايفءامناكامبرونيص
يفءامنمنكيملهلعلو(بعشللفاكريغءاملاكلذ
نأالإىسوملناكامف)ذئموياهنمبرقلاىلعالوشداق

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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كلتيفمهايإهللالازنإناكو.ةزجعمبءاممهلجرخي
.مهناميإلًاناحتماضرألا

اَنيِنَفاَنَتْيَل:ُهَلاوُلاَقَوىَسوُمُبْعَّـشلٱَمَصاَخَو٣«٥-٣
ِمل٤.ِّـبَّـرلٱَماَمَأاَنِتَوْخِإَءاَنَف

َ
ِهِذٰهَىلِإِّـبَّـرلٱِةَعاَمَجِباَمُتْيَتَأاَذا

لٱ
ْ

ِملَو٥؟اَنيِشاَوَمَوُنْحَناَهيِفَتوُمَنْيَكِلِةَّـيِّـَرب
َ
اَناَمُتْدَعْصَأاَذا

ملٱاَذٰهَىلِإاَنِباَيِتْأَتِلَْرصِمْنِم
َناَكَمَوُهَسْيَل؟ِءيِدَّـرلٱِناَكَْ

.»ِبُّْرشلِلٌءاَمِهيِفَالَو،ٍناَّـمُرَوٍمْرَكَوٍنيِتَوٍعْرَز
:١٦و١٤:٣٧و٣٣و١١:١ص١٤:٢صو١٧:٢جورخ
١٧:٣جورخ٤٩و٣٥و٣٢

ىلإةراشإاذهيفِّـبَّـرلٱَماَمَأاَنِتَوْخِإَءاَنَفاَنيِنَفاَنَتْيَل
انهنيرمذتملامالكو.حروقءاطخنمزتثدحيتلاةبرضلا
برقىلعلدياذهو.)١٦:١٤ص(يفنيرمذتملامالكلثم
.»انتوخإ«مهلوقاميسالوانهاهيلإراشملاةبرضلادهع
امىلعةنسنيعبرأوحننيرمألانيبامنأنظُيفيكف
نظو.)١عريسفترظنا(نيرسفملاروهمجلوقنمقبس
اوتامدقاوناكهنايصعنمزيفحروقلنيرصاعملانأمهضعب
ةحصلةرورضلابدهعلاةثادحيضتقيالةوخإمهتوعدنإو(
رظنلابرصميفمهتوخإىلعراجنوعرفنأذئنيحلاقُينأ
اذامل«مهلوقنأيقبنكل.ًاعيمجبوقعيدالوأمهنأىلإ
اوناكنممنيملكتملانأىلعلدي»رصمضرأنمانتدعصأ
ريسفترظنا()هيفامكلذيفنأىلع(نوغلابمهورصميف

.)١٦ع

جلٱِماَمَأْنِمُنوُراَهَوىَسوُمىَتَأَف٦«١١-٦
ْ

َىلِإِةَعاََم
َهلىَءَاَرتَف.اَمِهْيَهْجَوَىلَعاَطَقَسَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب

ُ
اَم

لٱِذُخ٨:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو٧.ِّـبَّـرلٱُدَْجم
ْ

ِعَْمجٱَواَصَع
جلٱ

ْ
لَكَو،َكوُخَأُنوُراَهَوَتْنَأَةَعاََم

ِّـ
ْنَأْمِهِنُيْعَأَماَمَأَةَرْخَّـصلٱاَم

جلٱيِقْسَتَوِةَرْخَّـصلٱَنِمًءاَمْمُهـَلُجِرْخُتَف،اَهَءاَمَيِطْعُت
ْ

َةَعاََم
لٱىَسوُمَذَخَأَف٩.ْمُهَيِشاَوَمَو

ْ
،ُهَرَمَأاَمَكِّـبَّـرلٱِماَمَأْنِماَصَع

جلٱُنوُراَهَوىَسوُمَعََمجَو١٠
ْ

َهلَلاَقَف،ِةَرْخَّـصلٱَماَمَأَروُهُْم
ُ

:ُم
ملٱاَُّهيَأاوُعَمْسٱ

١١؟ًءاَمْمُكَلُجِرْخُنِةَرْخَّـصلٱِهِذٰهْنِمَأ!ُةَدَرَْ
ٌءاَمَجَرَخَف،ِْنيَتَّـرَمُهاَصَعِبَةَرْخَّـصلٱَبََرضَوُهَدَيىَسوُمَعَفَرَو
جلٱِتَِبَرشَف،ٌريِزَغ

ْ
.»اَهيِشاَوَمَوُةَعاََم

١٧:٥جورخ١٤:١٠ص٤٥و٢٢و١٦:٤و١٤:٥ص
١١٤:٨و١٠٥:٤١و١٦و٧٨:١٥رومزمو٩:١٥ايمحن

١٠٦:٣٣رومزم١٧:١٠ص٤٨:٢١و٤٣:٢٠ءايعشإو
١٠:٤سوثنروك١و٨:١٥ةينثتو١٧:٦جورخ

يهاصعلاهذهنأمهضعبّنظاَصَعْلٱىَسوُمَذَخَأَف
:١٧ص(ةداهشلامامأةظوفحمتناكيتلانوراهاصع

تازجعملااهبعنصيتلاىسوماصعيهاهنأحجرألاو.)١٠
هبرقيلبكلذحضويوميديفرورمحألارحبلايفورصميف
َةَرْخَّـصلٱَبََرضَوُهَدَيىَسوُمَعَفَرَو«هلوقنيقيلاةياغنم
.)١١ع(»ُهاَصَعِب

يفةرخصلامساءاجًءاَمْمُكَلُجِرْخُنِةَرْخَّـصلٱِهِذٰهْنِمَأ
انهةرخصلامساءاجو»روص«ةيناربعلايفميديفرةزجعم
نيتزجعملايفمنرملاةرخصلاركذو»علس«ةيناربعلايف
.)١٦و٧٨:١٥رومزم(دحاومسابالنيمسالاب

َْملاَمُكَّـنَأِلْجَأْنِم:َنوُراَهَوىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٢
َالَكِلٰذِل،َليِئاَْرسِإيِنَبُِنيْعَأَماَمَأِيناَسِّـدَقُتىَّـتَحِيباَنِمْؤُت
جلٱِهِذٰهِنَالِخْدُت

ْ
.»اَهاَّـيِإْمُهُتْيَطْعَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَةَعاََم

١٠:٣نييوال٣٢:٥١و٣:٢٦و١:٣٧ةينثتو٢٧:١٤ص
٣:١٥سرطب١و٣٨:١٦و٣٦:٢٣و٢٠:٤١لايقزحو

نأريمازملايفءاجَنوُراَهَوىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف
)١٠٦:٣٣رومزم(برلاحوراوصعنيذلامهنييليئارسإلا

نكتامهمو.هيتفشبطّرفىتحىسومحوراورمأمهنإو
ًاكيرشناكنوراهنإفىسوماهبكترايتلاةيطخلاكلت
بعشللهلوقتناكةيطخلانأمهضعبنظ.اهيفىسومل
رظنا(مهلهرركمالكلااذهلثمنكل»ةدرملااهيأاوعمسا«

يفناكانههمالكو.)٣١:٢٧و٩:٢٣و٤٣و١:٢٦ص
.ةئيطخلابابنمالخيبوتلابابنموهواهيضتقيلاوحأ

ابسنامهنأتناكنوراهوىسومةيطخنأىلإرخآبهذو
ِةَرْخَّـصلٱِهِذٰهْنِمَأ«امهلوقبهللايذلاماركإلاامهسفنأىلإ
املكتيملامهنأمثإلانأحّجرملاو.)١٠ع(»؟ًءاَمْمُكَلُجِرْخُن
كلذىلعلماحلاظيغلاكلذنإوامهظيغلالإمالكلاكلذب
ىلاعتهلوقليلدبهللاةردقيفامهكشنعالإأشنيملمالكلا
فرعيو.اهسفنةيآلاهذهيف»يبانمؤتملامكنألجأنم«
امهفينعتوهوامهباقعنماهابكترايتلاةئيطخلااذهرادقم
.داعيملاضرألوخدنمامهعنموامهناميإمدعىلع

نأ)١٤:٣٠ص(يفمدقتَةَعاَمَْجلٱِهِذٰهِنَالِخْدُتَال
يذلاضرألالوخدنامرحنماينثتساعوشيوبلاك
نمنيذلامهورصمنماوجرخنيذلانوغلابلاهببقوع
طبسنمىسومونوراهناكو.ًادعاصوةنسنيرشعنبا

ضرألوخدنمنامرحلاباوبقاعيملواودعيملنيذلايوال
.ناعنك

،َّـبَّـرلٱَليِئاَْرسِإوُنَبَمَصاَخُثْيَح،َةَبيِرَمُءاَماَذٰه«١٣
.»مِهيِفَسَّـدَقَتَف
خلا١٠٦:٣٢و٩٥:٨رومزمو٣٣:٨ةينثتو١٧:٧جورخ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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١٧:٧جورخرظنا(ةمصاخمءاميأَةَبيِرَمُءاَماَذٰه
يفاَمُكَّـنَأل«هيفف)٢٧:١٤ددعوريسفتلاو َدْنِع،َنيِصِةَّـيِّـرَبِ
جلٱِةَمَصاَُخم

ْ
ملٱِبِيناَسِّـدَقُتْنَأِيلْوَقاَمُتْيَصَع،ِةَعاََم

َماَمَأِءاَْ
يفَشِداَقِةَبيِرَمُءاَمَكِلٰذ.ْمِهِنُيْعَأ اذهدازو.»َنيِصِةَّـيِّـرَبِ
.ةرخصلانمءاملاجارخإباهلةقباسلاةزجعملاهذهلًازييمت

ةبيرمءام«وهانهروكذملاءاملانأةينثتلارفسيفركُذو
.»شداق

هايملاىلإعجرينأامإريمضلافاهيفوأْمِهيِفَسَّـدَقَتَف
ينبىلإوأ)ةيناربعلايفهايموهانهءاملابمجرُتامنإف(
ريمضبةيبرعلاانتمجرتيفءاجكلذلوحّجرملاوهوليئارسإ
مسانأنونظملاو.نوراهوىسوممهنمولقاعللروكذلاعمج
ةيناربعلايفوهو(»سدقت«لعفنمذوخأمشداقناكملا
مكُحكانهنإف)٣٢:٨ص(»عينربشداق«وهو»شدقي«
ىلعو)٢٣و١٤:٢٢ص(ًامومعبعشلاىلعنامرحلاب
ةبقاعمبسّدقتدقبرلانوكيفًاصوصخنوراهوىسوم
.ةاصعلا

:َموُدَأِكِلَمَىلِإَشِداَقْنِمًالُسُرىَسوُمَلَسْرَأَو«١٤
ملٱَّـلُكَتْفَرَعْدَق،ُليِئاَْرسِإَكوُخَأُلوُقَياَذَكٰه

يِتَّـلٱِةَّـقَشَْ
.»اَنْتَباَصَأ
١:١٢ايدبوعو٢٣:٧وخلا٢:٤ةينثت١٧و١١:١٦ةاضق
١٨:٨جورخ

ركذُيملَموُدَأِكِلَمَىلِإَشِداَقْنِمًالُسُرىَسوُمَلَسْرَأَو
يذلانكلواهدعبيتلاتايآلاوةيآلاهذهيفامخيرات
لاسرإنأ)١٧و١١:١٦ةاضق(ةاضقلارفسنمجتنتسي
نإوجورخلارثأىلعناكبآومومودأيكلمىلإلسرلا
شداقبةماقإلالوطةلعناكبلطلانيكلملاكنيذضفر
يفُليِئاَْرسِإَماَقَأَف...ضفرف«هلوقليلدب ةاضق(»َشِداَقِ
١١:١٧(.

ماكحنأنيوكتلارفسنممهفُيهنأيهوةهبشانهو
ىسومنأانهليقو)٣٠-٣٦:١٥نيوكت(ءارمأاوناكمودأ
:نيقيرطبكلذعفديو.مودأكلمىلإًالسرلسرأ

نيوكتلاإبنيفمودأيفناكيذلامكحلانألامتحا)١(
ةدعوأدحاوكلممكحتحتمهلكاوراصوريغتدقناك
.)ءارمأوكلموأءارمأوكولموأ(كولم

ةرموًاريمأةرمىعدُيفريمألاىلعقلطيكلملانإ)٢(
.)٣١:٨صاذهبلباق(ًاكلم

نألخألاةبطاخممهبطاخُليِئاَْرسِإَكوُخَأُلوُقَياَذَكٰه
نيوكت(نييليئارسإلايبأبوقعيوخأوسيعوهومودأمهابأ

٢٥:٣٠(.

يفةقشملاهذهّرسفاَنْتَباَصَأيِتَّـلٱِةَّـقَشَْملٱَّـلُكَتْفَرَعْدَق
ليئارسإينبباصمنأىلععطاقليلداذهو.ةيلاتلاةيآلا
.قافآلايفهربخعاشدقناكرصميف

يفاَنْمَقَأَو،َْرصِمَىلِإاوُرَدَحْنٱاَنَءاَبآَّـنِإ«١٥ ًاماَّـيَأَْرصِمِ
ملٱَءاَسَأَوًَةريِثَك

ْ
.»اَنِئاَبآَىلِإَواَنْيَلِإَنوُّيِْرصِ

١:١١جورخ١٢:٤٠جورخ٧:١٥لامعأو٤٦:٦نيوكت
٧:١٩لامعأو٢٦:٦ةينثتوخلا

َّـلُكَتْفَرَعْدَق«هلوقلريسفتةيآلاهذهخلااَنَءاَبآَّـنِإ
ملٱ
.)١٤ع(»اَنْتَباَصَأيِتَّـلٱِةَّـقَشَْ

ًاكَالَمَلَسْرَأَو،اَنَتْوَصَعِمَسَفِّـبَّـرلٱَىلِإاَنْخََرصَف«١٦
يفُنْحَناَهَو.َْرصِمْنِماَنَجَرْخَأَو يفٍةَنيِدَم،َشِداَقِ ِفَرَطِ
.»َكِموُُخت
:٣٣و٢٣:٢٠و١٤:١٩و٣:٢جورخ٣:٧و٢:٢٣جورخ
٣٣:٣٧ص٢

.)١٤:١٩و٣:٢جورخرظنا(ًاكَالَمَلَسْرَأ

يفَّـرُمَناَنْعَد«١٧ يفُّرُمَنَال.َكِضْرَأِ يفَالَوٍلْقَحِ ،ٍمْرَكِ
يف.ٍرْئِبَءاَمُبَْرشَنَالَو ملٱِقيِرَطِ

ًانيِمَيُليِمَنَال،ِيشْمَنِكِلَْ
.»َكَموُُختَزَواَجَتَنىَّـتَحًاراَسَيَالَو

٢:٢٧ةينثتو٢١:٢٢ص

يفَّـرُمَن مالكلاليلدبةقورطملاقيرطلايفيأَكِضْرَأِ
روهشملاروغلايداويهقيرطلاهذهنأحّجرملاو.قحاللا
.عيابنيلاونويعلاةرثكوبصخلاب

.ةيناطلسلاقيرطلايأِكِلَْملٱِقيِرَط

َكِئاَقِلِلَجُرْخَأَّـالَئِلِيبُّرُمَتَال:ُموُدَأُهَلَلاَقَف«١٨
.»ِفْيَّـسلٱِب

دحأناكام(ِفْيَّـسلٱِبَكِئاَقِلِلَجُرْخَأَّـالَئِلِيبُّرُمَتَال
.)ّنيللاليئارسإلاؤسليساقلاباوجلااذهلثمعقوتي

يف:َليِئاَْرسِإوُنَبُهَلَلاَقَف«١٩ اَنِْبَرشاَذِإَو.ُدَعْصَنِةَّـكِّـسلٱِ
مثُعَفْدَأَكِئاَمْنِمَّـِيشاَوَمَواَنَأ

ََ
َّـَيلْجِرِبُّرُمَأ.َْءَيشَال.ُهَن

.»ْطَقَف
٢٨و٢:٦ةينثت

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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.ةكسلايفرورملاىوسًائيشيتأناليأَءَْيشَال

ٍبْعَشِبِهِئاَقِلِلُموُدَأَجَرَخَو.ُّرُمَتَال:َلاَقَف٢٠«٢٠،٢١
َليِئاَْرسِإلَحَمْسَيْنَأُموُدَأىَبَأَو٢١.ٍةَديِدَشٍدَيِبَوٍريِفَغ
ملٱِب

يفِروُرُْ .»ُهْنَعُليِئاَْرسِإَلَّـوَحَتَف،ِهِموُُختِ
:١١ةاضقو٨و٥و٢:٤ةينثت٢٩و٢:٢٧ةينثت١١:١٧ةاضق

١٨

.ًالعفانههاتأًاراذنإ)١٨ع(يفمودآكلمهلاقام

جلٱ،َليِئاَْرسِإوُنَبَلََحتْرٱَف«٢٢
ْ

اْوَتَأَوَشِداَقْنِم،اَهُّلُكُةَعاََم
.»ٍروُهِلَبَجَىلِإ

٢١:٤ص٣٣:٣٧ص

نأةرابعلاهذهنممهضعبلاقاَهُّلُكُةَعاَمَْجلٱ
اولزنوةيربلايفاويعأدقاوناكشداقاوغلبنيحنييليئارسإلا
.اوعمتجامثاوحارتسانأىلإنيقرفتم

يداويفنوراهوهانهروهنأمهضعبنظٍروُهِلَبَج
نمرثكأدمأىلعناكهنألكلذمهضعبىفنوىسوم
نيبناكهنأ)١٠:٣٣ص(نمرهاظلاوشداقنمةلحرم
نأمهضعبىأرو.مايأةدعرفسوألحارمةدعنيتلزنملا
رظناو(ةيناربعلايفلبجلاوهواهلىرخأةروصروهةظفل
يفروهركُذو.)»لبجلبج«مجرُتولدوصقملانوكياذام
.نانبللبجنممسقهنأّنُظو)٣٤:٧ص(

يفَنوُراَهَوىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٢٣«٢٣،٢٤ ٍروُهِلَبَجِ
َالُهَّـنَألِهِمْوَقَىلِإُنوُراَهُّمَضُي٢٤:َموُدَأِضْرَأِمُُختَىلَع
ْمُتْيَصَعْمُكَّـنَأل،َليِئاَْرسِإيِنَبِلُتْيَطْعَأيِتَّـلٱَضْرَألٱُلُخْدَي
.»َةَبيِرَمِءاَمَدْنِعِيلْوَق
١٢ع٣٢:٥ةينثتو٣١:٢و٢٧:١٣صو٢٥:٨نيوكت

التاومألارادىلإهوقبسنيذلاِهِمْوَقَىلِإُنوُراَهُّمَضُي
.)ريسفتلاو٢٥:٨نيوكترظنا(مهنفدمىلإ

هبْدَعْصٱَوُهَنْبٱَراَزاَعِلَأَوَنوُراَهْذُخ٢٥«٢٥،٢٦ َىلِإاَِمِ
لَأَوُهَباَيِثَنوُراَهْنَعْعَلْخٱَو٢٦،ٍروُهِلَبَج

ْ
ُهَنْبٱَراَزاَعِلَأْسِب

.»َكاَنُهُتوُمَيَوُنوُراَهُّمَضُيَف.اَهاَّـيِإ
٣٢:٥٠ةينثتو٣٣:٣٨ص

اتسبلأناتللاناديلااذهىلعوُهَباَيِثَنوُراَهْنَعْعَلْخٱَو
لكيفاننإوهنعاهاتعلخناتللاامهةسدقملاباوثألانوراه
بايثعلخربتعُينأحصيو.هبهللارمأامنيرمألانم

يواللاتونهكلاخسنىلإًازمرنوراهنعتونهكلا
.قداصيكلمةبترىلعماقُيفوسيذلانهاكلاتونهكب
مايألاىلإدوهيلادنعىسومهاتأامظفحومهضعبلاق
نهاكلاباوثأديدجلامظعألانهاكلانوسبلياوناكفةثيدحلا
.هلبقناكيذلامظعألا

ِلَبَجَىلِإاوُدِعَصَو،ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكىَسوُمَلَعَفَف«٢٧
جلٱِّـلُكُِنيْعَأَماَمَأٍروُه

ْ
.»ةَعاََم

هلوقبكلذمهضعبمجرتوٍروُهِلَبَجَىلِإاوُدِعَص
وهوةيلاتلاةيآلايفامليلدب»روهلبجةنقىلإاودعص«
جلٱِسْأَرَىلَعَكاَنُهُنوُراَهَتاَمَف«هلوق

ْ
نكل)٢٨ع(»ِلََب

.فّرصتلااذهبحمسيالةّنقلاةظفلنملصألاّولخ
يمسو.عيمجلاىأرمىلعيأِةَعاَمَْجلٱِّـلُكُِنيْعَأَماَمَأ

)٣٣:٣٠ص(»توريسم«هيفنيلزاناوناكيذلاناكملا
.)١٠:٦ةينثت(ًاضيأ»ريسم«يمُسو

لَأَوُهَباَيِثَنوُراَهْنَعىَسوُمَعَلَخَف٢٨«٢٨،٢٩
ْ
َسَب

جلٱِسْأَرَىلَعَكاَنُهُنوُراَهَتاَمَف.اَهاَّـيِإُهَنْبٱَراَزاَعِلَأ
ْ
َّـمُث.ِلََب

جلٱِنَعُراَزاَعِلَأَوىَسوُمَرَدَحْنٱ
ْ
ُّلُكىَأَراَّـمَلَف٢٩.ِلََب

جلٱ
ْ

َىلَعَليِئاَْرسِإِتْيَبُعيَِمجىَكَب،َتاَمْدَقَنوُراَهَّـنَأِةَعاََم
.»ًامْوَيَنيِثَالَثَنوُراَه
٣٢:٥٠و١٠:٦ةينثتو٣٣:٣٨ص٣٠و٢٩:٢٩جورخ
٣٤:٨ةينثت

نوراهةافوتناكِلَبَْجلٱِسْأَرَىلَعَكاَنُهُنوُراَهَتاَمَف
رهشلانملوألامويلايف)٣٣:٣٨ص(نمرهظيامىلع
ةنسةئمنباوهوجورخللنيعبرألاةنسلايفسماخلا

امىلعىسومناكو)٣٣:٣٩ص(ةنسنيرشعوثالثو
نوراهناكنيحةنسنينامثنبا)٧:٧جورخ(نممهفُي
اممنيوخألاتوملاوحأيففالتخالاو.نينامثوثالثنبا
ضرألوخدنممرُحامهنمالكنإ.ةظحالملاقحتسي
نكللبجلاسأرىلعتامامهنملكوةيصعمللداعيملا
ىأرمىلعلبجلاىلإدعصنوراهومولعمريغىسومنفدم
تومراشأو.رازاعلأوىسومىأرمىلعتاموليئارسإينب
ةلاسرلايفيواللاتونهكلالامكمدعىلإهلاثمأونوراه
ًةَنَهَكاوُراَصْدَقَكِئٰلوُأَو«بتاكلالوقوهونييناربعلاىلإ
ملٱَّـنَألَنِيريِثَك

لٱَنِمْمُهَعَنَمَتْوَْ
ْ
)حيسملايأ(اَذٰهاَّـمَأَو،ِءاَقَب

ألَف
َ
٧:٢٣نييناربع(»ُلوُزَيَالٌتوُنَهَكُهَل،ِدَبَألٱَىلِإىَقْبَيُهَّـن

.)٢٤و

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

لٱَعِمَساَّـَملَو١«١،٢
ْ

ِيناَعْنَك
ُّ

يفُنِكاَّـسلٱَداَرَعُكِلَم ِ
جلٱ

ْ
يفَءاَجَليِئاَْرسِإَّـنَأِبوَُن َليِئاَْرسِإَبَراَح،َميِراَتَأِقيِرَطِ

ْنِإ:َلاَقَوِّـبَّـرلِلًارْذَنُليِئاَْرسِإَرَذَنَف٢.ًايْبَسْمُهْنِمىَبَسَو
لٱِءَالُؤٰهَتْعَفَد

ْ
.»ْمَُهنُدُمُمِّـرَحُأيِدَيَىلِإَمْوَق

٢٨:٢٠نيوكت١٣:٢١ص١:١٦ةاضقو٣٣:٤٠ص
٢٧:٢٨نييوال١١:٣٠ةاضقو

ِيناَعْنَكْلٱَعِمَساَّـَملَو
ُّ

هذهنمزققحتيملَداَرَعُكِلَم
يبونجلاناعنكضرأدحىلإُّدتمتدارعةروكو.ةثداحلا
.)١٧و١:١٦ةاضقو١٢:١٤عوشيو٣٣:٤٠صهذهبلباق(
لسرلالاسرإنيبيتلاةدملايفتثدحبرحلانأحّجرملاو
ليئارسإهيفلحترايذلاتقولايفوأمهعوجرومودأىلإ
.ريسلايفاوذخأنألبقشداقنم

ىدحإيفءاجامكسيساوجلاىنعمبيهامإَميِراَتَأ
وهاذهوًالبقركذُيملناكممسايهامأوتامجرتلا
.حجرألا

.)٢٧:٢٨نييوالرظنا(ْمَُهنُدُمُمِّـرَحُأ

لٱَعَفَدَو،َليِئاَْرسِإِلْوَقِلُّبَّـرلٱَعِمَسَف«٣
ْ

،َنيِّـيِناَعْنَك
ملٱُمْسٱَيِعُدَف.ْمَُهنُدُمَوْمُهوُمَّـرَحَف

.»َةَمْرُح«ِناَكَْ
:١ةاضقو١٩:٤و١٢:١٤عوشيو١:٤٤ةينثتو١٤:٤٥ص
١٧

الو.مهندماومدهومهوكلهأيأْمَُهنُدُمَوْمُهوُمَّـرَحَف
عوشيرظنا(يلاوتلاىلعوأةعفدوألاحلايفكلذناكأملعن

ينبىلعنييناعنكلاموجهناكنإف.)١:١٧ةاضقو١٢:١٤
ريمذتلاكلذنأتبثشداقنممهريسمةياهنيفليئارسإ
سانلاكئلوألتقروصتيالذإحجرألاوهويلاوتلاىلعناك
.ريصقتقويفمهندممدهو

ةنيرقلانكلفقوةمرحىنعمَةَمْرُحِناَكَْملٱُمْسٱَيِعُدَف
يفمسالااذهركُذو.ريمدتانهاهانعمنأىلعلدتانه
يفناكملاهبيعُدديدجمسالانأحّجرملاو.)١٤:٤٥ص(
بتاكلانألثداوحلايفةيمستلالبقركُذوةرخأتملاح
.)١:١٧ةاضق(اهدعبرفسلابتك

يفٍروُهِلَبَجْنِماوُلََحتْرٱَو«٤ اوُروُدَيِلٍفوُسِرْحَبِقيِرَطِ
يفِبْعَّـشلٱُسْفَنْتَقاَضَف،َموُدَأِضْرَأِب .ِ»قيِرَّـطلٱِ

٦:٩جرخ١١:١٨ةاضق٣٣:٤١و٢٠:٢٢ص

يفِبْعَّـشلٱُسْفَنْتَقاَضَف نمبعتلاةدشلِقيِرَّـطلٱِ
طخىلعاوراسولوبعاصملانمهوقالامونارودلا
.مهسوفنتقاضامميقتسم

ِمل:َنيِلِئاَقىَسوُمَىلَعَوِهللاٱَىلَعُبْعَّـشلٱَمَّـلَكَتَو«٥
َ
اَذا

يفَتوُمَنِلَْرصِمْنِماَناَمُتْدَعْصَأ لٱِ
ْ

،َءاَمَالَوَزْبُخَالُهَّـنَأل!ِةَّـيِّـَرب
.»َفيِخَّـسلٱَماَعَّـطلٱاَنُسُفْنَأْتَهِرَكْدَقَو
١١:٦ص١٧:٣و١٦:٣جورخ٧٨:١٩رومزم

فختسا.هبثرتكُياليذلايأَفيِخَّـسلٱَماَعَّـطلٱ
ىلإًازمرناكوءامسلانمهودعأيذلانملابنويليئارسإلا
يفنويحيسملاهيطعُأيذلايوامسلاماعطلاوأحيسملا
.هضئارفوهتملك

حلٱِبْعَّـشلٱَىلَعُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف«٦
ْ

ملٱِتاَّـَي
ِتَغَدَلَفَةَقِرْحُْ

.»َليِئاَْرسِإْنِمَنُوريِثَكٌمْوَقَتاَمَف،َبْعَّـشلٱ
٨:١٥ةينثت١٠:٩سوثنروك١

)ةماسلاوأ(َةَقِرْحُْملٱِتاَّـيَْحلٱِبْعَّـشلٱَىلَعُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف
نأرهاظلاو.)٣٠:٦و١٤:٢٩ءايعشإو٨:١٥ةينثت(
مهضعبنظو.مسلاديدشتايحلانمعونةقرحملابدوصقملا
نورخآو.رانلاكاهناعملواهسوؤرةرمحلةقرحملابتفصُواهنأ
نألمهريغو.اهنادبأنعةسكعنملاسمشلاناعملةدشل
لازتالةماسلاتاّيحلاو.رانلاعذلكماليإلاةديدشاهتغدل
.ضرألاكلتيفددعلاةريثك

اَنْمَّـلَكَتْذِإاَنْأَطْخَأْدَق:اوُلاَقَوىَسوُمَىلِإُبْعَّـشلٱىَتَأَف«٧
حلٱاَّـنَعَعَفْرَيِلِّـبَّـرلٱَىلِإِّـلَصَف،َكْيَلَعَوِّـبَّـرلٱَىلَع

ْ
.ِتاَّـَي

.»ِبْعَّـشلٱِلْجَألىَسوُمَّـىلَصَف
١٢:١٩ليئومص١و٢٨و٨:٨جورخ٥ع٧٨:٣٤رومزم
٨:٢٤لامعأو١٣:٦كولم١و

.)مهئاطخىلعمهلبيدأتةبرضلانأاوفرع(اَنْأَطْخَأ

اَهْعَضَوًةَقِرُْحمًةَّـيَحَكَلْعَنْصٱ:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٨
.»اَيَْحياَهْيَلِإَرَظَنَوَغِدُلْنَمُّلُكَف،ٍةَياَرَىلَع

لاثمتكللعجايأةماسوأ(ًةَقِرُْحمًةَّـيَحَكَلْعَنْصٱ
.)٩ع(ساحننمةيحلاهذهلاثمتناك.)ةقرحمةيح

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٦٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.ةياراصعىلعيأٍةَياَرَىلَعاَهْعَض

،ِةَياَّـرلٱَىلَعاَهَعَضَوَوٍساَحُنْنِمًةَّـيَحىَسوُمَعَنَصَف«٩
.»اَيَْحيِساَحُّنلٱِةَّـيَحَىلِإَرَظَنَوًاناَسْنِإٌةَّـيَحْتَغَدَلىَتَمَناَكَف
١٥و٣:١٤انحويو١٨:٤كولم٢

ةلعةميدقلاةيحلاتناكٍساَحُنْنِمًةَّـيَحىَسوُمَعَنَصَف
هبشيف«حيسملاعوسيبرلاو.يحورلاويدسجلاكالهلا
انلجأنمةيطخراص)٨:٢ةيمور(»ةيطخلادسج
سوميدوقينلنلعأامككلذبلمكأق)٥:٢١سوثنروك٢(
كلذرسفدقو.)١٥و٣:١٤انحوي(ةيساحنلاةيحلازمر
)ةيحلاىلإيأ(اهيلإتفتلملاناكف«ةمكحلارفسبتاكلوقب

ةمكح(»عيمجلاصلخمايكبلبروظنملاكلذبالصلخي
ضرأىلإهوذخأوةيحلالاثمتنويليئارسإلاظفحو.)١٦:٧
ةينثوةدابععوضومهآرذإكلملاايقزحهرسكمثناعنك
.)١٨:٤كولم٢(

يفاوُلَزَنَوَليِئاَْرسِإوُنَبَلََحتْرٱَو«١٠ .»َتوُبوُأِ
٣٣:٤٣ص

يفاوُلَزَنَو ناتلزنمتوبوأوروهلبجنيبناكَتوُبوُأِ
نمةنوملصنأمهضعبنظونونوفةنوملصامهوًاضيأ
عضوملايهاهنإولاثمتوأةروصيأ»ملص«ةيناربعلاةملكلا
.ةيحلاهيفىسومعفريذلا

يفاوُلَزَنَوَتوُبوُأْنِماوُلََحتْرٱَو«١١ يفَميِراَبَعيِّـيَعِ لٱِ
ْ

،ِةَّـيِّـَرب
.»ِسْمَّـشلٱِقوُُرشَىلِإَبآوُمَةَلاَبُقيِتَّـلٱ

٣٣:٤٤ص

رهنلائطاشروبعةبرخوأميرابعةبرخيأَميِراَبَعيِّـيَع
.رباعملاةبرخوأددعتملا

يفاوُلَزَنَواوُلََحتْرٱَكاَنُهْنِم«١٢ .»َدَراَزيِداَوِ
٢:١٣ةينثت

١٣ع(ةلحرمبآوممختنيبوهنيبٍداووهَدَراَزيِداَو
.)٢:١٣ةينثترظنا

يفاوُلَزَنَواوُلََحتْرٱَكاَنُهْنِم«١٣ يفيِذَّـلٱَنوُنْرَأِْربَعِ ِ
لٱ

ْ
،َبآوُمُمُُختَوُهَنوُنْرَأَّـنَأل.َنيِّـيِروُمَألٱِمُُختْنَعًاجِراَخ،ِةَّـيِّـَرب
.»َنيِّـيِروُمَألٱَوَبآوُمَْنيَب

١١:١٨ةاضقو٢٢:٣٦ص

بناجيأباتكلاّنيعيملونونرأبناجيأَنوُنْرَأِْربَع
٢٢:١ددعو٢٦و٢:٢٤ةينثتاذهبلباق(كاذهنم
بصيوةرواجملالابجلانمجرخيريهننونرأو(.)ريسفتلاو
كالمأدودحنميهيتلاةيربلايفيرجيوتيملارحبلايف
.)نييرومألا

يفُلاَقُيَكِلٰذِل١٤«١٤،١٥ ٌبِهاَو:»ِّـبَّـرلٱِبوُرُح«ِباَتِكِ
يف َىلِإَلاَميِذَّـلٱِةَيِدْوَألٱِّـبَصَمَو١٥َنوُنْرَأِةَيِدْوَأَوَةَفوُسِ
.»َبآوُمِمُُختَىلِإَدَنَتْسٱَوَراَعِنَكْسَم
٢٩و٢:١٨ةينثت

باتكلااذهرمأنمًائيشفرعنالِّـبَّـرلٱِبوُرُحِباَتِك
بسانملاتقولاناكنترغاموبلاقامىلعىسوممايأرخآف
ىلإشداقنمليئارسإينبرفسو.باتكلااذهفيلأتل
نييرومألاكولمهبلغدعبالإىسومهبتكيملبآومتابرع
يفبيرالو(.ندرألايقرشيتلاضرألاىلعءاليتسالاو
هوهيوهوبرلامسانأليليئارسإفيلأتنمباتكلااذهنأ
هيفاملوأهنأنظُيونيينثولادنعفرعُيملةيناربعلايف
.)ةقلامعلابورحىلعمالكلا

يفٌبِهاَو مسابهاونأحّجرملاَنوُنْرَأِةَيِدْوَأَوَةَفوُسِ
ةرثكلةفوستيمُسوةنيدملاكلتاهيفةفيطقةفوسوةنيدم
يفةملكلاىنعمديفيامىلعيدربلاوبصقلانماهيفام
ةعبوزوأةفصاعةفوسىنعمنأمهضعبىأرو.ةيناربعلا
ًافنآروكذملارهنلانونراو(عضاوملاضعبيفتءاجامك
.)اهيفيرجييتلاةيدوألانونرأةيدوأو

.سيلوبويرأوأسيلوبويراعاهنأنونظملاَراَع

لٱَيِهَو.ٍرْئِبَىلِإَكاَنُهْنِمَو١٦«١٩-١٦
ْ
َلاَقُثْيَحُرْئِب

َمَّـنَرَتٍذِئَنيِح١٧.ًءاَمْمُهَيِطْعُأَفَبْعَّـشلٱِعَْمجٱ:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱ
هبُليِئاَْرسِإ لٱاَهُتَّـيَأيِدَعْصِا:ِديِشَّـنلٱاَذِٰ

ْ
ٌرْئِب١٨.اَهـَلاوُبيِجَأ!ُرْئِب

.ْمِهِّـيِصِعِب،ٍنَاَجلْوَصِب،ِبْعَّـشلٱُءاَفَُرشاَهَرَفَح،ُءاَسَؤُراَهَرَفَح
لٱَنِمَو

ْ
ْنِمَو،َليِئيِلْحَنَىلِإَةَناَّـتَمْنِمَو١٩،َةَناَّـتَمَىلِإِةَّـيِّـَرب

.»َتوُماَبَىلِإَليِئيِلْحَن
١٠٦:١٢و١٠٥:٢رومزمو١٥:١جورخ٩:٢١نيوكت

.مكاحيأناجلوصيذرمأبيأٍناََجلْوَصِب
ةرابعلاهذهيفمجارتلاتفلتخاَةَناَّـتَمَىلِإِةَّـيِّـَربْلٱَنِمَو

ماقملاهيضتقييذلاوهو»ةناتمىلإريبنمو«اهضعبيفءاجف
امكىنعملاىقبيفةيربيفتناكريبنأرهاظلاو.ةنيرقلاو
.ركذ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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جلٱَىلِإَتوُماَبْنِمَو«٢٠
ْ
يفيِتَّـلٱِءاَوِ َدْنِعَبآوُمِءاَرْحَصِ

لٱِسْأَر
ْ

لٱِهْجَوَىلَعُِفْرشُتيِتَّـلٱِةَجْسِف
ْ

.»ِةَّـيِّـَرب
٢٣:٢٨ص١٢:٣عوشيو٣:٢٧ةينثتو٢٣:١٤ص

عستاامانهوهووجعمجءاوجلاِءاَوِْجلٱَىلِإَتوُماَبْنِمَو
بآومضرأنمًاءزجةيدوألاهذهتناكو.ةيدوألانم
ىلعةبضهيفيهونونرأيداوىلإنومعةبرنمدتمت
.ميرابعلابجنميلامشلاءزجلايهوةجسفلاسأر

.)١٨عرظنا(ِةَّـيِّـَربْلٱِهْجَوَىلَعُفِْرشُتيِتَّـلٱ

ِكِلَمَنوُحيِسَىلِإًالُسُرُليِئاَْرسِإَلَسْرَأَو٢١«٢٤-٢١
يفَّـرُمَأيِنْعَد٢٢:ًالِئاَقَنيِّـيِروُمَألٱ َىلِإُليِمَنَال.َكِضْرَأِ
يف.ٍرْئِبَءاَمُبَْرشَنَالَوٍمْرَكَىلِإَالَوٍلْقَح ملٱِقيِرَطِ

ِكِلَْ
ُنوُحيِسْحَمْسَيْمَلَف٢٣.َكَموُُختَزَواَجَتَنىَّـتَحِيشْمَن

ملٱِبَليِئاَْرسِإل
يفِروُرُْ ِهِمْوَقَعيَِمجُنوُحيِسَعََمجْلَب،ِهِموُُختِ

لٱَىلِإَليِئاَْرسِإِءاَقِلِلَجَرَخَو
ْ

َبَراَحَوَصَهاَيَىلِإىَتَأَف،ِةَّـيِّـَرب
ْنِمُهَضْرَأَكَلَمَوِفْيَّـسلٱِّـدَحِبُليِئاَْرسِإُهَبََرضَف٢٤.َليِئاَْرسِإ
َناَكَنوُّمَعيِنَبَمُُختَّـنَأل.َنوُّمَعيِنَبَىلِإَقوُّبَيَىلِإَنوُنْرَأ
.»ًاّيِوَق
٢:٣٢ةينثت٢٠:١٧ص١١:١٩ةاضقو٢٧و٢:٢٦ةينثت

:٢٤و٢و١٢:١عوشيو٢٩:٧و٢:٣٣ةينثت١١:٢٠ةاضقو
سوماعو١٣٦:١٩و١١و١٣٥:١٠رومزمو٩:٢٢ايمحنو٨
٢:٩

مهتزواجممدعلليلعتاذهًاّيِوَقَناَكَنوُّمَعيِنَبَمُُختَّـنَأل
النييرومألاىلعراصتنالانمةيآلايفروكذملادحلاريغ
نألنومعينبضرأىلعنييليئارسإلاءاليتسامدعلليلعت
مدعونومعينبةاداعمنممهاّيإهللاعنمكلذةلع
:٢ةينثت(طولينبلاهاطعأىلاعتهنألًاثاريممهضرأمهئاطعإ

١٩(.

ملٱِهِذٰهَّـلُكُليِئاَْرسِإَذَخَأَف«٢٥
يفُليِئاَْرسِإَماَقَأَو،ِنُدُْ ِ

يفَنيِّـيِروُمَألٱِنُدُمِعيَِمج يفَوَنوُبْشَحِ .»اَهاَرُقِّـلُكِ

يفُليِئاَْرسِإَماَقَأَو ًاتقواهباوماقأَنيِّـيِروُمَألٱِنُدُمِعيَِمجِ
يفًامئادليئارسإينبضعبةماقإنإفًامئاداهونكسيملو

.ىسومتومدعبتناكندرألايقرش

،َنيِّـيِروُمَألٱِكِلَمَنوُحيِسَةَنيِدَمْتَناَكَنوُبْشَحَّـنَأل«٢٦
ِهِدَيْنِمِهِضْرَأَّـلُكَذَخَأَوَلَّـوَألٱَبآوُمَكِلَمَبَراَحْدَقَناَكَو

.»َنوُنْرَأىَّـتَح

.قوُّبيونونرأنيبيتلاِهِضْرَأَّـلُكَذَخَأَو

َىلِإاوُتيِا:ِلاَثْمَألٱُباَحْصَأُلوُقَيَكِلٰذِل٢٧«٣٠-٢٧
ْتَجَرَخًاراَنَّـنَأل٢٨.َنوُحيِسُةَنيِدَمَحَلْصُتَوىَنْبُتَفَنوُبْشَح
.َبآوُمَراَعْتَلَكَأ.َنوُحيِسِةَيْرَقْنِمًابيَِهل.َنوُبْشَحْنِم
َةَّـمُأاَيِتْكَلَه.ُبآوُماَيَكَلٌلْيَو٢٩.َنوُنْرَأِتاَعَفَتْرُمَلْهَأ
يفِهِتاَنَبَوَنيِبِراَهِهيِنَبَرَّـيَصْدَق.َشوُمَك ِملِيْبَّـسلٱِ

َ
ِكِل

ُنوُبْشَحْتَكَلَه.ْمُهاَنْيَمَرْدَقْنِكٰل٣٠.َنوُحيِسَنيِّـيِروُمَألٱ
.»اَبَدْيَمَىلِإيِتَّـلٱَحَفوُنَىلِإاَنْبَرْخَأَو.َنوُبيِدَىلِإ
:١١ةاضق١٥:١ءايعشإو١٨و٢:٩ةينثت٤٦و٤٨:٤٥ايمرإ

٤٨:٧ايمرإو٢٣:١٣كولم٢و٣٣و١١:٧كولم١و٢٤
١٥:٢ءايعشإ٢٢و٤٨:١٨ايمرإ١٣و

نييرومألاراصتناةصقتايآلاهذهَنوُبْشَحَىلِإاوُتيِا
.نييرومألاىلعنييليئارسإلاراصتناةصقمثنييبآوملاىلع

.بآومليهيتلاراعةنيدميأَبآوُمَراَع
ىلإاهنميهتنيوأابديمةهجىلإيأاَبَدْيَمَىلِإيِتَّـلٱ
.ابديم

لهأ«لدب»نونرأتاعفترمءارمأ«تامجرتلاضعبيفو
كئلوأنأءامدقلاريسافتضعبيفءاجو.»نونرأتاعفترم
حيحصىنعملاواهحباذموبآوممانصألكايهةنهكءارمألا
هديفياممرثكأ»نونرأتاعفترملهأ«هديفيورهظيامىلع
لصألاقفوىلعةيبرعلاانتمجرتو»نونرأتاعفترمءارمأ«
مانصألاكلتةدبعلوانتتفةنهكلانمّمعأيهويناربعلا
يبونجيهوكلذكىمستلازتالفابديمامأو.ًاعيمج
مهضعبنظو.ًالوهجماهعقوملازيالفحفونامأو.نوبشح
.)١٥:٢ءايعشإ(ابديمونوبيدعمتركُذاهنإفوبناهنأ

يفُليِئاَْرسِإَماَقَأَف«٣١ .»َنيِّـيِروُمَألٱِضْرَأِ

.)٢٥عريسفترظنا(ةيتقوةماقإُليِئاَْرسِإَماَقَأَف

اَهاَرُقاوُذَخَأَف،َريِزْعَيَسَّـسَجَتَيِلىَسوُمَلَسْرَأَو«٣٢
.»َكاَنُهَنيِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱاوُدَرَطَو

٤٨:٣٢ايمرإو٣٢:١ص

:٤٨ايمرإو٣٢:١صرظنا(ًىرقتاذدالبَريِزْعَي
٣٢(.

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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يفاوُدِعَصَواوُلَّـوََحتَّـمُث«٣٣ ُجوُعَجَرَخَف.َناَشاَبِقيِرَطِ
حلٱَىلِإِهِمْوَقُعيَِمجَوَوُهْمِهِئاَقِلِلَناَشاَبُكِلَم

ْ
يفِبَْر .»يِعَرْذِإِ

٢٣:١٢عوشي٢٩:٧و٣:١ةينثت

.)٢٩:٧و٣:١ةينثت(َناَشاَب
.)١٣:١٢عوشي(يِعَرْذِإ

َىلِإُهُتْعَفَدْدَقِّـينَألُهْنِمْفََختَال:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٣٤
لَعَفاَمَكِهِبُلَعْفَتَف،ِهِضْرَأَوِهِمْوَقِعيَِمجَعَمَكِدَي

ْ
َنوُحيِسِبَت

يفِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِروُمَألٱِكِلَم .»َنوُبْشَحِ
١٣٦:٢٠و١١و١٣٥:١٠رومزمو٢٤ع٣:٢ةينثت

.)٢٤ع(َنيِّـيِروُمَألٱِكِلَم

،ٌدِراَشُهَلَقْبَيَْملىَّـتَحِهِمْوَقَعيَِمجَوِهيِنَبَوُهوُبََرضَف«٣٥
.»ُهَضْرَأاوُكَلَمَو
خلا٤و٣:٣ةينثت

.)خلا٤و٣:٣ةينثت(ُهَضْرَأاوُكَلَمَو

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفاوُلَزَنَوَليِئاَْرسِإوُنَبَلََحتْرٱَو«١ ِْربَعْنِمَبآوُمِتاَبَرَعِ
.»اَحيِرَأِّـنُدْرُأ

٣٣:٤٨ص

تيبنمدتمتيهوبآوملوهسوأَبآوُمِتاَبَرَع
ةضوريأ(ميطشلبآىلإ)رافقلاتيبيأ(توميشي
بآومتابرعىلعأيفو.)٣٣:٤٩ص()ظرقلاوأايساقألا
ىلوتساوبآومللوهسلاهذهتناكو.روغلابمويلافرعُيام
.نييبآوملاىلعمهراصتناموينمنويليئارسإلااهيلع

نُدْرُأِْربَع
ندرألابناجنيعتالربعلاةظفلاَحيِرَأِّـ

نيترمربعلااهيفركُذهنإف)٣٢:١٩صرظنا(دوصقملا
ىنعمبةيناثلاو»بناجلاكلذىلع«ىنعمبىلوألاتءاجف
:٩ءايعشإوريسفتلاو١:١ةينثترظنأ(»بناجلااذهىلع«
١(.

ُليِئاَْرسِإَلَعَفاَمَعيَِمجَروُّفِصُنْبُقَالاَبىَأَراَّـَملَو٢«٢،٣
ٌ،ريِثَكُهَّـنَألًاّدِجِبْعَّـشلٱَنِمُبآوُمَعَزَف٣،َنيِّـيِروُمَألٱِب

.َليِئاَْرسِإيِنَبَلَبِقْنِمُبآوُمَرَجَضَو
١٥:١٥جورخ١١:٢٥ةاضق

نألعزفلااذهلعادنمناكامِبْعَّـشلٱَنِمُبآوُمَعَزَف
ةينثت(»ًابْرَحْمِهْيَلَعْرِثُتَالَوَبآوُمِداَعُتَال«ىسومللاقهللا
راصتنانأىلعيهنلاكلذفرعقالابنأرهظيملو.)٢:٩
لسرأنيحاميسالوًابعرنييبآوملابولقألمنييليئارسإلا
هضرأيفّرمينأيفنذإلاهلأسيبآومكلمىلإليئارسإ
.)١١:١٧ةاضق(هلنذأيملف

لَيَنآلٱ:َناَيْدِمِخوُيُشِلُبآوُمَلاَقَف«٤
ْ

جلٱُسَح
ْ

َّـلُكُروُهُْم
لَياَمَكاَنَلْوَحاَم

ْ
حلٱَةَْرضُخُرْوَّـثلٱُسَح

ْ
ُنْبُقَالاَبَناَكَو.ِلَْق

ِملًاكِلَمَروُّفِص
ُ

يفَبآو .»ِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ
١٣:٢١عوشيو٣١:٨ص

ناكقالابنأنونظملاَناَيْدِمِخوُيُشِلُبآوُمَلاَقَف
لباق(مهيلعنييرومألاراصتنابنييبآوملاكلمراصًاينايدم
ةلودنإةيآلاتاملكنمجتنتسُيو.)٢١:٢٦صاذهب
.ذئمويتريغتدقتناكنييبآوملا

نأىلعلدياذهِلْقَْحلٱَةَْرضُخُرْوَّـثلٱُسَحْلَياَمَك
.ةيشامبابرأوةاعراوناكنييبآوملا

لَبَىلِإًالُسُرَلَسْرَأَف«٥
ْ

َىلَعيِتَّـلٱَروُتَفَىلِإ،َروُعَبِنْبَماَع
يفِرْهَّـنلٱ ْدَقٌبْعَشاَذَوُه:ًالِئاَقُهَوُعْدَيِلِهِبْعَشيِنَبِضْرَأِ
ٌميِقُمَوُهَو،ِضْرَألٱَهْجَوىَّـشَغْدَقاَذَوُه.َْرصِمْنِمَجَرَخ
.»ِيلِباَقُم
٢و١٣:١ايمحنو٢٤:٩و١٣:٢٢عوشيو٢٣:٤ةينثت

ص٢:١٤ايؤرو١١اذوهيو٢:١٥سرطب٢و٦:٥اخيمو
٢٣:٤ةينثتو٢٣:٧

مأةدايزبعلبنمقتشمماعلبنأحّجرملاَروُعَبِنْبَماَعْلَب
علباهانعمةلمجنعًالوقنممسالانوكيفبعشلاوهو
ىنعمنأنُظو.كلهأوفلتأيأرَعَبنمروعبو.بعشلا
ثريةرحاسةرسأنمناكماعلبنأىلعلديركُذاملك
عوشيرفسيففصوو.فلسلانعةفارعلااهنمفلخلا
اليذلاهبداريوةيناربعلا»مسوق«ةمجرتوهوفارعلاب
هوركمهنأهيفلاقيوليئارسإينبنيبةماقإلابهلحمسي
فئاعلاوفارعلامهدنعكلذكهرمأنمناكو.برلادنع
يفءاجو.)١٢-١٨:١٠ةينثترظنا(رحاسلاولئافتملاو
ىأرف»روصبنبقالاب«هنأيناثلالوسرلاسرطبةلاسر
ةيقلحاهنإف(نيعلاظفليفسانلافالتخاةلعلانأمهضعب
دوهيلانمنوريثكناكفاهعمسهركاهظفليفغلوباذإ
ىلعلوسرلاىرجفةهاركلاكلتلًاعفدداصلاباهنولدبي
نامساروصبوروعبنأنيرسفملاضعبلاقو.مهننس

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ىلإلودعلاوهولوالالوقلايفنيالاذهو(دحاولاىمسملل
.)عمسلاةهاركنمروعبيفاملًاعفدروصب

ايماتابوسيميفروتفتناكِرْهَّـنلٱَىلَعيِتَّـلٱَروُتَفَىلِإ
)هنمنييبآوملالسلستيذلا(طولناكثيح)٢٣:٧ص(
تارفلارهنوهانهروكذملارهنلاف.)١٢:٥نيوكت(نكسي
:٩مايأ٢و٢٣:٣١جورخو٣١:٢١و١٥:١٨نيوكترظنا(

٢٦(.
.)١٠:١٥جورخاذهبلباق(ِضْرَألٱَهْجَوىَّـشَغ

لٱَوَلاَعَتَنآلٱَف«٦
ْ

.يِّـنِمُمَظْعَأُهَّـنَألَبْعَّـشلٱاَذٰهِيلْنَع
طَأَفُهَِرسْكَنْنَأاَنُنِكْمُيُهَّـلَعَل

ْ
َّـنَأُتْفَرَعِّـينَأل.ِضْرَألٱَنِمُهَدُر

لَتيِذَّـلٱَوٌكَراَبُمُهُكِراَبُتيِذَّـلٱ
ْ

لَمُهُنَع
ْ

.»ٌنوُع
٢٣:٧ص

دقتعيناكقالابنأيفكشالَبْعَّـشلٱاَذٰهِيلْنَعْلٱَو
انهةظحالملاقحتسياممو.ًاميظعًاريثأتماعلبرحسلنأ
نمًالدبكرابينأىلعماعلبربجأىتحليئارسإلهللاماركإ
.)١٣:٢ايمحنو٢٤:١٠عوشيو٢٣:٥ةينثت(نعلينأ

لُحَو،َناَيْدِمُخوُيُشَوَبآوُمُخوُيُشَقَلَطْنٱَف«٧
ْ

لٱُناَو
ْ

ِةَفاَرِع
يف لَبَىلِإاْوَتَأَوِْمهيِدْيَأِ

ْ
.»َقَالاَبِمَالَكِبُهوُمَّـلَكَوَماَع

٨و٩:٧ليئومص١

ىلعةعطاقةلالدلدياذهَناَيْدِمُخوُيُشَوَبآوُمُخوُيُش
.نيتمألانيبداحتالاوةفلاحملا

اوناكةرحسلانإفرحسلاةرجأوأِةَفاَرِعْلٱُناَوْلُح
.مهرحسىلعةرجأنوذخأي

اَمَكًاباَوَجْمُكْيَلَعَّـدُرَأَفَةَلْيَّـللٱاَنُهاوُتيِب:ْمُهـَلَلاَقَف«٨
لَكُي

ِّـ
لَبَدْنِعَبآوُمُءاَسَؤُرَثَكَمَف.ُّبَّـرلٱيِنُم

ْ
.»َماَع

١٩ع

ماعلبةّيجسىلعلديمالكلااذهَةَلْيَّـللٱاَنُهاوُتيِب
هتيجسىلعهتلالدامأ.رحسلاالةءوبنلايعديهنأىلعو
هللاهراتخايذلابعشلانعلينأديرينكيملهنأوهف
.يتأياموهفةءوبنلاءاعداىلعهتلالدامأو.هسفنل

ناكفهوهيينملكيامكةيناربعلايفوُّبَّـرلٱيِنُمِّـلَكُياَمَك
.نييناربعلاكمسالااذهفرعيماعلب

لَبَىلِإُهللاٱىَتَأَف«٩
ْ

ُلاَجِّـرلٱِءَالُؤٰهْمُهْنَم:َلاَقَوَماَع
.»؟َكَدْنِعَنيِذَّـلٱ
٢٠عو٢٠:٣نيوكت

ماعلبلىلاعتهلوقَكَدْنِعَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱِءَالُؤٰهْمُهْنَم
ءايعشإلوقو.)١٩:٩كولم١(»انهكلام«ايليإلهلوقكانه
...َكْيَلِإاوُءاَجَنْيَأْنِمَو،ُلاَجِّـرلٱِءَالُؤٰهَلاَقاَذاَم«ايقزحل

يفاْوَأَراَذاَمو هيبنتلهنوكيف)٤و٣٩:٣ءايعشإ(»َكِتْيَبِ
نمماعلبريذحتلانهوهوبطاخملامالعتسالالبطاخملا
.رطخلاومثإلايفطوقسلا

لَبَلاَقَف١٠«١٢-١٠
ْ

َبآوُمُكِلَمَروُّفِصُنْبُقَالاَب:ِِهللاُماَع
خلٱُبْعَّـشلٱاَذَوُه١١:ُلوُقَيَّـَيلِإَلَسْرَأْدَق

ْ
ْدَقَْرصِمْنِمُجِرَا

لٱَنآلٱَلاَعَت.ِضْرَألٱَهْجَوىَّـشَغ
ْ

ْنَأُرِدْقَأِّـيلَعَلُهاَّـيِإِيلْنَع
طَأَوُهَبِراَحُأ

ْ
لَبِلُهللاٱَلاَقَف١٢.ُهَدُر

ْ
َالَوْمُهَعَمْبَهْذَتَال:َماَع

لَت
ْ

.»ٌكَراَبُمُهَّـنَأل،َبْعَّـشلٱِنَع
١١:٢٩ةيمورو٢٣:٢٠ص

رصمنمجرخيذلايأخلاَْرصِمْنِمُجِراَْخلٱُبْعَّـشلٱ
هنأكىتحًادجريثكوهوضرألاهذهىلإريسيلازيالو
ليئارسإينبجورخرمأنأىلعلدتةيآلاو(ضرألايطغي
.)ناعنكضرأممأنيبعاشدقناكرصمنم

لَبَماَقَف١٣«١٣،١٤
ْ

:َقَالاَبِءاَسَؤُرِلَلاَقَوًاحاَبَصُماَع
ِباَهَّـذلٱِبِيلَحَمْسَيْنَأىَبَأَّـبَّـرلٱَّـنَألْمُكِضْرَأَىلِإاوُقِلَطْنٱ
ىَبَأ:اوُلاَقَوَقَالاَبَىلِإاْوَتَأَوَبآوُمُءاَسَؤُرَماَقَف١٤.ْمُكَعَم
لَب

ْ
.»اَنَعَمَِيتْأَيْنَأُماَع

قالابلسرأبنأماعلبنأرهظيملاَنَعَمَِيتْأَيْنَأُماَعْلَبىَبَأ
نعهايإهيهنةلعنأهلنالعإوهلبرلايهنهتئابإةلعنأ
.ًاكرابمليئارسإنوكليئارسإنعل

َرَثْكَأَءاَسَؤُرًاضْيَأَلَسْرَأَوُقَالاَبَداَعَف١٥«١٨-١٥
لَبَىلِإاْوَتَأَف١٦.َكِئَلوُأْنِمَمَظْعَأَو

ْ
َلاَقاَذَكٰه:ُهَلاوُلاَقَوَماَع

إلٱَنِمْعِنَتْمَتَال:َروُّفِصُنْبُقَالاَب
ْ

َكُمِرْكُأِّـينَأل١٧،َّـَيلِإِناَيْتِ
لٱَنآلٱَلاَعَتَف.ُهُلَعْفَأِيلُلوُقَتاَمَّـلُكَو،ًاميِظَعًاماَرْكِإ

ْ
ِيلْنَع

لَبَباَجَأَف١٨.َبْعَّـشلٱاَذٰه
ْ

ِيناَطْعَأْوَلَو:َقَالاَبَديِبَعُماَع
ِّـبَّـرلٱَلْوَقَزَواََجتَأْنَأُرِدْقَأَالًابَهَذَوًةَّـضِفِهِتْيَبَءْلِمُقَالاَب
.»ًاريِبَكْوَأًاريِغَصَلَمْعَأليِٰهلِإ

١٨:١٣مايأ٢و٢٢:١٤كولم١و٢٤:١٣ص٦ع

ىوسسيلمالكلااذهِّـبَّـرلٱَلْوَقَزَواََجتَأْنَأُرِدْقَأَال
البملكتيهنأوةيملاعلارومألاىلإليملانعهّزنمهنارخافتلا
نكيملماعلبنألمتحملانمو.يناسفنٍضرغوأًىوه
.برلاةئيشمنالعإلةلآىوسذئنيح

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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اَذاَمَمَلْعَألَةَلْيَّـللٱِهِذٰهًاضْيَأْمُتْنَأاَنُهاوُثُكْمٱَنآلٱَف«١٩
لَكُيُّبَّـرلٱُدوُعَي

ِّـ
.»ِهِبيِنُم

٨ع

هللانأماعلبملعَةَلْيَّـللٱِهِذٰهًاضْيَأْمُتْنَأاَنُهاوُثُكْمٱ
مدنيىتحناسنإنبابسيلوبذكيىتحناسنإبسيل
هلحمسيهللانأوهولاحملااجركلذعمو)٢٣:١٩ص(
.كرابمهنأهللانلعأيذلابعشلانعلينأ

لَبَىلِإُهللاٱىَتَأَف٢٠«٢٠،٢١
ْ

ىَتَأْنِإ:ُهَلَلاَقَوًالْيَلَماَع
يِذَّـلٱَرْمَألٱُلَمْعَتاَمَّـنِإ.ْمُهَعَمْبَهْذٱِمُقَفَكوُعْدَيِلُلاَجِّـرلٱ
لَكُأ

ِّـ
لَبَماَقَف٢١.ْطَقَفِهِبَكُم

ْ
ِهِناَتَأَىلَعَّـدَشَوًاحاَبَصُماَع

.»َبآوُمِءاَسَؤُرَعَمَقَلَطْنٱَو
٢٤:١٣و٢٦و٢٣:١٢صو٣٥ع٩ع

لاجرلاىتأهنأليناربعلالصألالمتحيُلاَجِّـرلٱىَتَأْنِإ
.لاجرلاىتأذإوأ

ةيناثلاةيآلايفامواذهنيبةافانمالْمُهَعَمْبَهْذٱ
كلذناكوةنعللباهذلانع)١٢ع(يفعنُمهنإفةرشع
هنإفةمقنلابنورقمفانهنذألاامأوةمحرلابًانورقمعنملا
يصاعلاهكرتوأهنذإبةيصعملاىلعبقاعيامًاريثكىلاعت
:١لاثمأ(هترماؤمنمعبشيوهقيرطةرمثنملكأيليدعتلل

١٠٦:٥رومزم(هسفنيفًالازهلسريوهلؤسهيطعيف)٣١
.)٢:١٩ايمرإو٦٦:٤ءايعشإو٨١:١٢رومزماذهبلباق

ِّـبَّـرلٱُكَالَمَفَقَوَوٌ،قِلَطْنُمُهَّـنَألِهللاٱُبَضَغَيِمَحَف«٢٢
يف .»ُهَعَمُهاَمَالُغَوِهِناَتَأَىلَعٌبِكاَرَوُهَوُهَمِواَقُيِلِقيِرَّـطلٱِ
٤:٢٤جورخ

بهذا«هلوقنأىلعحضاوليلداذهٌقِلَطْنُمُهَّـنَأل
ماعلبنألتمهفامكهانعمنودرمألاةروصيف»مهعم
كلذنعهاهنهللاوليئارسإنعلينألمأىلعبهذ
.لمأتف

يفًافِقاَوِّـبَّـرلٱَكَالَمُناَتَألٱِتََرصْبَأَف٢٣«٢٩-٢٣ ِ
يفٌلوُلْسَمُهُفْيَسَوِقيِرَّـطلٱ ِقيِرَّـطلٱِنَعُناَتَألٱِتَلاَمَف،ِهِدَيِ

يفْتَشَمَو حلٱِ
ْ

لَبَبََرضَف.ِلَْق
ْ

ِ.قيِرَّـطلٱَىلِإاَهَّـدُرَيِلَناَتَألٱُماَع
يفِّـبَّـرلٱُكَالَمَفَقَوَّـمُث٢٤ لِلٍقَدْنَخِ

ْ
ْنِمٌطِئاَحُهَل،ِموُرُك

ِّـبَّـرلٱَكَالَمُناَتَألٱِتََرصْبَأاَّـمَلَف٢٥.َكاَنُهْنِمٌطِئاَحَواَنُه
حلٱِتََمحَز

ْ
لَبَلْجِرْتَطَغَضَو،َطِئَا

ْ
حلٱِبَماَع

ْ
.ًاضْيَأاََهبََرضَف،ِطِئَا

يفَفَقَوَوًاضْيَأِّـبَّـرلٱُكَالَمَزاَتْجٱَّـمُث٢٦ ُثْيَحٍقِّـيَضٍناَكَمِ
ِتََرصْبَأاَّـمَلَف٢٧.ًالاَمِشْوَأًانيِمَيِبوُكُّنلِلٌليِبَسَسْيَل

َحتْتَضَبَرِّـبَّـرلٱَكَالَمُناَتَألٱ
ْ

لَبَت
ْ

لَبُبَضَغَيِمَحَف.َماَع
ْ

َماَع
لٱِبَناَتَألٱَبََرضَو

ْ
ْتَلاَقَف،ِناَتَألٱَمَفُّبَّـرلٱَحَتَفَف٢٨.ِبيِضَق

لَبِل
ْ

؟ٍتاَعَفَدَثَالَثَنآلٱيِنَتْبََرضىَّـتَحَكِبُتْعَنَصاَذاَم:َماَع
لَبَلاَقَف٢٩

ْ
ألِلُماَع

َ
يفَناَكْوَل.ِيبِتْيَرَدْزٱِكَّـنَأل:ِناَت يِدَيِ

لَتَقْدَقَنآلٱُتْنُكَلٌفْيَس
ْ
.»ِكُت

:٢سرطب٢و٢٢:٩لامعأو١٠:٧لاينادو٦:١٧كولم٢
١٢:١٠لاثمأ٢:١٦سرطب٢و١١اذوهيو١٦

يفةريثكتاشقانمعقو)٢٨ع(ِناَتَألٱَمَفُّبَّـرلٱَحَتَفَف
ناتآلانأماعلبلرهظأهللانأمهضعبمعزفةثداحلاهذه
هللانأمهضعببهذو.ًايلايخًاتوصالإعمسيملوهوملكتت
امنأماعلبلنيبيلةقيقحملكتتناتألالعجةبيجعلاهتوقب
ىلعضُرتعامث.حيحصلاوهوريمحلااهنعهزنتتةقامحهاتأ
:رومأثالثبةيضقلاهذه
لوأيفماعلبهريملوكالملاناتألاتأرفيك:لوألا·

.رمألا
هذهنمبجعتلانمًائيشماعلبرهظيملاذامل:يناثلا·

.ةداعلاةقراخلاةثداحلا
.مهبجعتاورهظيوهعماوناكنمكالملاريملاذامل:ثلاثلا·

يفكالملاةيؤرنمماعلبعنمهللانأبلوألاىلعبيجأو
قشمدىلإبهاذوهوسلوبءاقفرعنمامكرمألالوأ
نأنمبيرالهنأبيقبامعو.ىأراماورينأنم
وهامىلعباتكلارصتقاوكلذنمشهُددقماعلب
ىأراماوأرامبرهعمنمنإوإبنلانممهملانم
كلذنمًائيشاوكرديملامبروأعمساماوعمسو
مهيفهلنأشنمنكيملذإمهرمأنعتكسباتكلاو
.انه

لَبِلُناَتَألٱِتَلاَقَف«٣٠
ْ

َتْبِكَريِتَّـلٱَكَناَتَأاَنَأُتْسَلَأ:َماَع
لٱاَذٰهَىلِإَكِدوُجُوُذْنُماَهْيَلَع

ْ
َكِبَلَعْفَأْنَأُتْدَّـوَعَتْلَه؟ِمْوَي

.»َال:َلاَقَف؟اَذَكٰه
٢:١٦سرطب٢

الو.كتثادحذنمتامجرتلاضعبيفوَكِدوُجُوُذْنُم
ةنيرقلاوبوكرلاىلعًارداقكدوجوذنمىنعملانأيفبير
تبكرماعلبمأنألوقلاىلإةجاحالو(.ةيلقعكلذىلع
اهيلعبكرهنأكناكفهباهلمحلوأذنمناتألاكلذىلع
برعلايفلؤمضعبنإ«ليجروتكدلالاق.)هدوجوذنم
.)»ةنسنيعبرأةدماهبحاصاهيلعبكرًاناتأنأركذ

ىلعًابكارًامئادناكهنأاذهنممزليالِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ
بكرتبوكرلاتدرأىتمتنككنأىنعملافناتألاكلت
.مويلااذهىلإبوكرلاىلعًارداقتنكذنمكناتأىلع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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لَبْيَنْيَعْنَعُّبَّـرلٱَفَشَكَّـمُث٣١«٣١،٣٢
ْ

ََرصْبَأَف،َماَع
يفًافِقاَوِّـبَّـرلٱَكَالَم يفٌلوُلْسَمُهُفْيَسَوِقيِرَّـطلٱِ َّـرَخَف،ِهِدَيِ
ِمل:ِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَلَلاَقَف٣٢.ِهِهْجَوَىلَعًادِجاَس

َ
َتْبََرضاَذا

لِلُتْجَرَخْدَقاَذَنَئَه؟ٍتاَعَفَدَثَالَثَنآلٱَكَناَتَأ
ْ

َّـنَألِةَمَواَقُم
.»يِماَمَأٌةَطْرَوَقيِرَّـطلٱ
جورخ٣١و٢٤:١٦اقولو٦:١٧كولم٢و٢١:١٩نيوكت

١٥و٢:١٤سرطب٢و٣٤:٨

ىلإكبيدؤتكقيرطنأليأيِماَمَأٌةَطْرَوَقيِرَّـطلٱَّـنِإ
لكوةدشلااهيناعمنموةكلهلاانهةطرولاىنعمو(كالهلا
اذإيتلالحولاةريثكلاضرألاوهنمةاجنلارسعتقاشرمأ

.)رئبلاواهنمصلختتالمنغلااهيفتفقو
قحىرأامىلعوأًادجرهاظركُذاميأيِماَمَأ

.ةيؤرلا

َثَالَثَنآلٱيِماَّـدُقْنِمْتَلاَمَوُناَتَألٱيِنْتََرصْبَأَف«٣٣
لَتَقْدَقَنآلٱُتْنُكَليِماَّـدُقْنِمْلِمَتَْملْوَلَو.ٍتاَعَفَد

ْ
َكُت

.»اَهُتْيَقْبَتْسٱَو

ماعلبعمًاليمجتلعفناتألاخلايِماَّـدُقْنِمْلِمَتَْملْوَلَو
ناكلكالملاقيرطنعلمتملولاهنإفهلهجلاهبرضفوهامأ
.هلتقدقكالملا

لَبَلاَقَف٣٤«٣٤،٣٥
ْ

ِملُماَع
َ

َْملِّـينِإ.ُتْأَطْخَأ:ِّـبَّـرلٱِكَال
لِتٌفِقاَوَكَّـنَأْمَلْعَأ

ْ
يفيِئاَق يفَحُبَقْنِإَنآلٱَوِ.قيِرَّـطلٱِ َكْيَنْيَعِ

لَبِلِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَقَف٣٥.ُعِجْرَأِّـينِإَف
ْ

َعَمْبَهْذٱ:َماَع
لٱِبُمَّـلَكَتَتاَمَّـنِإَو،ِلاَجِّـرلٱ

ْ
لَكُأيِذَّـلٱِمَالَك

ِّـ
َقَلَطْنٱَف.ْطَقَفِهِبَكُم

لَب
ْ

.»َقَالاَبِءاَسَؤُرَعَمُماَع
بويأو١٢:١٣ليئومص٢و٢٦:٢١و٣٠و١٥:٢٤ليئومص١

٢٠ع٣٢و٣٤:٣١

َكُمِّـلَكُأيِذَّـلٱِمَالَكْلٱِبُمَّـلَكَتَتاَمَّـنِإَو،ِلاَجِّـرلٱَعَمْبَهْذٱ
يبغلااذهينجيل)٢٠ع(يفهاصوأامبانههاصوأِهِب
قحتسييذلاو.هيلعباقعلاوهوهلالضةرمثلاضلا
يذلاوهانهماعلبعمملكتيذلاكالملانأانهةظحالملا
.هلسرأ

لَبَّـنَأُقَالاَبَعِمَساَّـمَلَف٣٦«٣٩-٣٦
ْ

َجَرَخ،َءاَجَماَع
يفيِذَّـلٱَنوُنْرَأِمُُختَىلَعيِتَّـلٱَبآوُمِةَنيِدَمَىلِإِهِلاَبْقِتْسال ِ
لَبِلُقَالاَبَلاَقَف٣٧.ِموُخُّتلٱىَصْقَأ

ْ
َكْيَلِإْلِسْرُأَْملَأ:َماَع

ِمل؟َكَوُعْدَأل
َ
٣٨؟َكَمِرْكُأْنَأُرِدْقَأَالًاّقَحَأ؟َّـَيلِإِتْأَتَْملاَذا

لَبَلاَقَف
ْ

َنآلٱِّـيلَعَلَأ.َكْيَلِإُتْئِجْدَقاَذَنَئَه:َقَالاَبِلُماَع
لَا؟ٍءَْيشِبَمَّـلَكَتَأْنَأُعيِطَتْسَأ

ْ
يفُهللاٱُهُعَضَييِذَّـلٱُمَالَك يِمَفِ

لَبَقَلَطْنٱَف٣٩.ُمَّـلَكَتَأِهِب
ْ

ِةَيْرَقَىلِإاَيَتَأَوَقَالاَبَعَمُماَع
.»َتوُصَح
٢٣:٢٦ص٢٤:١١صو١٧ع٢١:١٣ص١٤:١٧نيوكت

١٨:١٣مايأ٢و٢٢:١٤كولم١و

.)٢١:١٥ص(َبآوُمِةَنيِدَم
هذهونونرأدنعاهدحيتلايأَنوُنْرَأِمُُختَىلَعيِتَّـلٱ

.اهيلعاولوتساونويرومألامهبراحفنييبآومللتناكضرألا

لَبَىلِإَلَسْرَأَوًامَنَغَوًارَقَبُقَالاَبَحَبَذَف«٤٠
ْ

َىلِإَوَماَع
.»ُهَعَمَنيِذَّـلٱِءاَسَؤُّرلٱ

ىلإمحللانمًاءزجلسرأوحئابذلابملوأيأُقَالاَبَحَبَذَف
ناكذئنيححبذلانأنظُيوهعماوناكنيذلاءارمألاوماعلب
يكلمكةنهكنونوكيامًاريثكذئمويكولملاناكو.ًاينيد

.قداص

يفَو«٤١ لَبُقَالاَبَذَخَأِحاَبَّـصلٱِ
ْ

ِتاَعَفَتْرُمَىلِإُهَدَعْصَأَوَماَع
.»ِبْعَّـشلٱىَصْقَأَكاَنُهْنِمىَأَرَف،ٍلْعَب
١٢:٢ةينثت

ىلإةيدؤملاقيرطلادنعدجنلوأاهلعلٍلْعَبِتاَعَفَتْرُمَىلِإ
لاق.نييليئارسإلاةلحمهنمىرييتلابآوميراحص
لآنعلاذإماعلبنأًاناظوأًالمآقالاببهذومهضعب
ىلعةنعللانمًاريثأتدشأهتنعلتناكمهاريوهوليئارسإ
.ةيؤرريغ

دعبألافرطلاىأريأِبْعَّـشلٱىَصْقَأَكاَنُهْنِمىَأَرَف
بعشلالكىأرهنألوألانيينعملمتحياذهوبعشلانم
هنمدعبألاقيرطلاىوسريملهنأيناثلاو.هرخآىلإهلوأنم
اهنموةميدقلاتامجرتلاهتدمتعايذلاوهيناثلاىنعملاو
يهيتلانادةلحمىأر«ماعلبنأهيفف»نيطسلفموجرت«
.)٢٣:١٣صرظنا(»بعشلاةمدقميف

َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لَبَلاَقَف«١
ْ

ْئِّـيَهَو،َحِباَذَمَةَعْبَساَنُهٰهِيلِنْبٱ:َقَالاَبِلُماَع
.»ٍشاَبِكَةَعْبَسَوٍنَاريِثَةَعْبَساَنُهٰهِيل
٢٩ع

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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مهؤانبأوءامدقلاءابآلاناكَحِباَذَمَةَعْبَساَنُهٰهِيلِنْبٱ
تناكودحاوحبذمىوسدحاوناكميفنونبيالءايقتألا
ءامدقلاناكو.نيينثولاراعشدحاوناكميفحباذملاةرثك
باصملاعفرةيغبدوبعملاىلإنولسوتيمهنايدأفالتخاىلع
نانويلادنعلامكلاةيآربتعيةعبسلاددعناكو.حئابذلاب

.نييليئارسإلادنعربتعُيامكنيينامورلاو

لَبَمَّـلَكَتاَمَكُقَالاَبَلَعَفَف«٢
ْ

لَبَوُقَالاَبَدَعْصَأَو.ُماَع
ْ

ُماَع
.ٍ»حَبْذَمِّـلُكَىلَعًاشْبَكَوًارْوَث

٣٠و١٤ع

ناكقالابنأحيجرتلالكحّجرملاُماَعْلَبَوُقَالاَبَدَعْصَأَو
رظنا(داعصإلابماعلبىلعمدقتكلذلوًاكلمناكامكًانهاك
.)٢٢:٤٠صريسفت

لَبَلاَقَف«٣
ْ

اَنَأَقِلَطْنَأَف،َكِتَقَرُْحمَدْنِعْفِق:َقَالاَبِلُماَع
يفاوُيَّـبَّـرلٱَّـلَعَل َقَلَطْنٱَّـمُث.ِهِبَْكِربْخُأِيناَرَأاَمْهَمَف،يِئاَقِلِلِ
.»ٍةَيِباَرَىلِإ

٢٤:١ص١٥ع

داجنألااوراتخينأاوداتعادقممألاوفارعناكٍةَيِباَرَىلِإ
نورثؤياوناكوديعبدمأىلإمهرظندتميلةفارعلاةسرامميف
.رظنلانودلوحياماهيفسيلنألاهريغىلعءادرجلاننقلا

دجنبةيبارلابانهةمجرتملاةيناربعلاةملكلامهضعبمجرتدقو
.درجأ

لَبُهللاٱَىفاَوَف٤«٤،٥
ْ

َةَعْبَسُتْبَّـتَرْدَق:ُهَلَلاَقَف.َماَع
َعَضَوَف٥ٍ.حَبْذَمِّـلُكَىلَعًاشْبَكَوًارْوَثُتْدَعْصَأَوَحِباَذَم
يفًامَالَكُّبَّـرلٱ لَبِمَفِ

ْ
ْمَّـلَكَتَوَقَالاَبَىلِإْعِجْرٱ:َلاَقَوَماَع

.»اَذَكٰه
١:٩ايمرإو١٨:١٨ةينثتو١٦عو٢٢:٣٥ص١٦ع

يفًامَالَكُّبَّـرلٱَعَضَوَف فقسألالوقنسحأامَماَعْلَبِمَفِ
ىلعناتألامفحتفيذلاهللانإ«وهوانهسروسدرو
رياغمبولسأىلعماعلبمفحتفاهتعيبطلرياغمبولسأ

.»هتدارإل

،َوُهِهِتَقَرُْحمَدْنِعٌفِقاَوَوُهاَذِإَوِهْيَلِإَعَجَرَف٦«٩-٦
ِيبىَتَأَماَرَأْنِم:َلاَقَوِهِلَثَمِبَقَطَنَف٧.َبآوُمِءاَسَؤُرُعيَِمجَو
ملٱِلاَبِجْنِمَبآوُمُكِلَمُقَالاَب

لٱَلاَعَت.ِِقْرشَْ
ْ

،َبوُقْعَيِيلْنَع
لَأَفْيَك٨.َليِئاَْرسِإْمِتْشٱَّـمُلَهَو

ْ
لَيَْملْنَمُنَع

ْ
َفْيَكَو،ُهللاٱُهْنَع

.ُهاَرَأِروُخُّصلٱِسْأَرْنِمِّـينِإ٩؟ُّبَّـرلٱُهْمِتْشَيَْملْنَمُمِتْشَأ

َْنيَبَو.ُهَدْحَوُنُكْسَيٌبْعَشاَذَوُه.ُهُِرصْبُأِماَكآلٱَنِمَو
.»ُبَسُْحيَالِبوُعُّشلٱ

رومزمو٢٩:١و٢٧:١بويأو٢٣و١٥و٢٤:٣صو١٨ع
:٢٢ص٢:٦قوقبحو٢:٤اخيمو١٧:٢لايقزحو٧٨:٢
ةيمورو١٣و٤٧:١٢ءايعشإ١٧:١٠ليئومص١و١٧و١١و٦
٩:٢ارزعو٣٣:١٦جورخ٣٣:٢٨ةينثت١٩و١٢:١٤

٢:١٤سسفأو

ماقأةيرخصةيبارةنقنميأُهاَرَأِروُخُّصلٱِسْأَرْنِم
هنأىلعلديانهماعلبمالكو.حباذمةعبسقالاباهيلع
هيلعامكةلحملانمًادحاوًافرطالليئارسإةلحملكىأر
.)٢٢:٤١صريسفترظنا(ءامدقلانيرسفملاروهمج

ممألارئاسنعدرفنمهنأيأُهَدْحَوُنُكْسَيٌبْعَشاَذَوُه
رئاسنعليئارسإدارفنانمدوصقملامهفماعلبنأرهاظلاو
لاقو.نيينثولاتاساجننعههزنتوهلالقتساوهوممألا
ملليئارسإنإفهبقطنامبماعلبباصأدقل«غربنتسغنه
يفةميدقلاممألاكلاممنإومهنمبسحيملوممألابطلتخي
دقمهريغونييلبابلاونييروشألاونييرصملاكميدقلاملاعلا
نماجنميدقلادهعلاةنمزأيفيذلاليئارسإامأواوداب
يفرضندقفيبسلااميسالوهضرقتتداكةريثكراطخأ
لخديمليذلاودوجولايفرمتساوديدجلادهعلاةسينك
.»لبقتسملايفلخدينأنمدبالهنمديدجلادهعلا

؟ٍدَدَعِبَليِئاَْرسِإَعْبُرَوَبوُقْعَيَباَرُتىَصْحَأْنَم«١٠
لَو،ِراَرْبَألٱَتْوَمِيسْفَنْتُمَتِل

ْ
هتَرِخآَكِيتَرِخآْنُكَت .»ِْمِ

١١٦:١٥رومزم٢٢:١٧و١٣:١٦نيوكت

وهوددعلاةرثكبارتلابدارأَبوُقْعَيَباَرُتىَصْحَأْنَم
ُلَعْجَأَو«ىلاعتهلوقوهوميهاربإلهللادعونمذوخأم
ماهفتسالاو.)١٣:١٦نيوكت(»ضْرَألٱِبَاُرتَكَكَلْسَن
ددعيصحينأعاطتساسانلانمدحأالىنعملاويراكنإ
.هترثكيفةغلابممالكلاوليئارسإ

ماسقأةعبرأةموسقمليئارسإةلحمتناكَليِئاَْرسِإَعْبُرَو
طابسألاءامسأددعىلإرظنلابهنمعبرمسقلكفةريبك
كلتدحأىريناكذئنيحماعلبنأحّجرملاو)٢ص(
.)٢٢:٤١صرظنا(ءامدقلاروهمجلوقديؤياذهوماسقألا
ةيؤردنعناكمالكلااذهنألامتحالهبجويالنكلو(
ريسفترظنالامجإلابةلحملالكىلإهرظندنعالدحاولاعبرلا

.)١٣و٩ع
نألربلاباوتعنونييليئارسإلاراربألابدارأِراَرْبَألٱَتْوَم

)٢٦و٣٣:٥و١٥و٣٢:٤ةينثت(هلًابعشمهراتخارابلابرلا
امأ.لدعلاوةماقتسالاوربلاىضتقمبريسيًاسدقمًابعش

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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:٣١صرظنا(نوكتنأبلطاملةيفانمتناكفماعلبةرخآ
:٢٨لاثمأرظنا(رارشألاةالصهركيهللانألدياذهو)٨
٩(.

لَبِلُقَالاَبَلاَقَف١١«١١،١٢
ْ

لَعَفاَذاَم:َماَع
ْ

َمِتْشَتِل؟ِيبَت
اَمَأ:َباَجَأَف١٢.ْمُهَتْكَراَبْدَقَتْنَأاَذَوُهَو،َكُتْذَخَأيِئاَدْعَأ
يفُّبَّـرلٱُهُعَضَييِذَّـلٱ .»؟ِهِبَمَّـلَكَتَأْنَأُِصَرتْحَأيِمَفِ

٢٢:٣٨ص٢٤:١٠و١٧و٢٢:١١ص

ليئارسإنعلينأماعلبنمعقوتيقالابناكْمُهَتْكَراَبْدَق
كبتيتأهانعمومالكلااذهلاقوشهدفمهكرابيهعمسف
.مهتكرابدقكلابامفطقفمهنعلتل

.ُهْنِمُهاَرَتَرَخآٍناَكَمَىلِإيِعَمَّـمُلَه:ُقَالاَبُهَلَلاَقَف«١٣
لٱَف.ىَرَتَالُهَّـلُكَو،ْطَقَفُهَءاَصْقَأىَرَتاَمَّـنِإ

ْ
.»َكاَنُهْنِمِيلُهْنَع

يفىأرماعلبنأتبثتةيآلاهذهْطَقَفُهَءاَصْقَأىَرَتاَمَّـنِإ
رظنا(ءامدقلاروهمجلًافالخليئارسإبعشلكرمألالوأ
نأرسجيملماعلبنأققحتقالابنأكف.)٢٢:٤١صريسفت
نأدارأفمهترثكلةبيهلانمهبلقيفعقواملنييليئارسإلانعلي
امبرعشيالفمهنمىصقألاءزجلاىوسىريالثيحهفقوي

.مهلكمهايإهتيؤرنمهبرعش

لٱِسْأَرَىلِإَميِفوُصِلْقَحَىلِإُهَذَخَأَف«١٤
ْ

ىَنَبَو،ِةَجْسِف
.ٍ»حَبْذَمِّـلُكَىلَعًاشْبَكَوًارْوَثَدَعْصَأَوَحِباَذَمَةَعْبَس

٢و١ع٢١:٢٠ص

.سارحلاوأءابقرلاوأريطاونلالقحيأَميِفوُصِلْقَح
ىسومهيلعفقويذلاعضوملاوهعضوملااذهنأرهاظلاو
)٣٤:١ةينثت(يفركُذو.)٣:٢٧ةينثت(داعيملاضرأرظنو
لقحناكوسوؤرةدعةجسفللناكهلعلووبنلبجهنأ

.اهسوؤرنمميفوص

اَنَأَوَكِتَقَرُْحمَدْنِعاَنُهْفِق:َقَالاَبِلَلاَقَف١٥«١٧-١٥
يفاوُأ لَبُّبَّـرلٱَىفاَوَف١٦.َكاَنُهِ

ْ
يفًامَالَكَعَضَوَوَماَع ِهِمَفِ

َوُهاَذِإَوِهْيَلِإىَتَأَف١٧.اَذَكٰهْمَّـلَكَتَوَقَالاَبَىلِإْعِجْرٱ:َلاَقَو
اَذاَم:ُقَالاَبُهَلَأَسَف.ُهَعَمَبآوُمُءاَسَؤُرَو،ِهِتَقَرُْحمَدْنِعٌفِقاَو
.»؟ُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَت

٥عو٢٢:٣٥ص

.»هوهي«مسابهللاانهقالابركذُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتاَذاَم

.ْعَمْسٱَوُقَالاَباَيْمُق:َلاَقَوِهِلَثَمِبَقَطَنَف١٨«١٨،١٩
َالَو،َبِذْكَيَفًاناَسْنِإُهللاٱَسْيَل١٩.َروُّفِصَنْبٱاَيَّـَيلِإَغْصِا
َالَوُمَّـلَكَتَيْوَأ؟ُلَعْفَيَالَوُلوُقَيْلَه.َمَدْنَيَفٍناَسْنِإَنْبٱ
.»؟يِفَي
ةيمورو٣:٦يخالمو١٥:٢٩ليئومص١و٣:٢٠ةاضق
١:١٧بوقعيو١:٢سطيتو١١:٢٩

تاملكلاهذهلليئومصداريإَمَدْنَيَفٍناَسْنِإَنْبٱَالَو
نمءزجلااذهدهعيناكهنأىلعلدتفرصتلاضعبب
.)١٥:٢٩ليئومص١(ةسمخلارافسألا

َالَفَكَراَبْدَقُهَّـنِإَف.َكِراَبُأْنَأُتْرِمُأْدَقِّـينِإ٢٠«٢٠،٢١
مثِإِْرصْبُيَْمل٢١.ُهُّدُرَأ

ْ
يفًا يفًاءوُسىَأَرَالَو،َبوُقْعَيِ .َليِئاَْرسِإِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

.»ِهيِفٍكِلَمُفاَتُهَو.ُهَعَمُه
٨و٤:٧ةيمور٢٢:١٢ددعو٢٢:١٧و١٢:٢نيوكت
٨٩:١٥رومزم٣٣:١٤و٤٦و٢٩:٤٥و١٣:٢١جورخ

يفًاْمثِإِْرصْبُيَْمل نأالنيينثولاىلإةبسنلاب(َبوُقْعَيِ
بوقعيدالوأيفًامثإريملهنأوأًامثإاوبكتريملنييليئارسإلا
هللانأوأماعلبهنعلينأهيلعبجويىسومبعشيأ
.)مثإالبهنأكىتحهلرفغيوهبعشمثإنعهرظنضغي

قوبلافاتهعمسيناكماعلبلعل(ِهيِفٍكِلَمُفاَتُه
.)كلمللدنجلافاتهبههبشف

.ِ»مْئِّـرلٱِةَعُْرسُلْثِمُهَل.َْرصِمْنِمُهَجَرْخَأُهللاَا«٢٢
١١و٣٩:١٠بويأو٣٣:١٧ةينثت٢٤:٨ص

نمهايإجرخميناربعلالصألايفوَْرصِمْنِمُهَجَرْخَأُهللاَا
مهبهتنيملهنأكرارمتسالاىنعمهيففاهنمهبتآوأرصم
.نورقيثيحىلإ

)٢٢:٥ص(يفقالابلوقىلإةراشإةرابعلاهذهيفو
نأىأرف»رصمنمجرخدقبعشاذوه«هصناموهو
الوههرايتخابالهللاةدايقبرصمنمجرخيذلابعشلا
.برلامواقيهمواقينمنألهمواقينأدحأردقي

هل«هلوقبةرابعلاهذهمهضعبمجرتِمْئِّـرلٱِةَعُْرسُلْثِمُهَل
»سوماجلاةوقهل«هلوقبمهضعبو.»نرقلاديحوةوقكةوق
.يناربعلالصألايفامقفوىلعةيبرعلاانتمجرتيفيذلاو
.ةعرسلاةدشبفصويوضايبلاصلاخلايبظلاوهمئرلاو

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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َىلَعٌةَفاَرِعَالَوَبوُقْعَيَىلَعٌةَفاَيِعَسْيَلُهَّـنِإ«٢٣
يف.َليِئاَْرسِإ لٱِ

ْ
َلَعَفاَمَليِئاَْرسِإْنَعَوَبوُقْعَيْنَعُلاَقُيِتْقَو

.»ُهللاٱ
٤٤:١و٣١:١٩رومزم

هذهمهضعبمجرتخلاَبوُقْعَيَىلَعٌةَفاَيِعَسْيَلُهَّـنِإ
رسفو»بوقعييفةفايعسيلنأقحلا«هانعمامبةرابعلا
يفةرابعلاو.ةفايعلاىلإنوجاتحيالليئارسإينبنأبكلذ
نييليئارسإلايفةفايعللريثأتالوألعفالهنأديفتةيبرعلا

ةفايعلانعنوينغنييليئارسإلانألوألاىلعو.ةفارعللالو
ىلعو.هتدارإوهتروشموهلامعأمهلرهظأهللانألةفارعلاو
نييليئارسإلايفاهلريثأتالرحسلاونيهكتلالامعأنإيناثلا

نيريثككممألاءامدقنأىلعانلدياذهو(.مهلقاوهللانأل
هبقلعتيامورحسلاريثأتنودقتعياوناكمويلانيثدحملانم
هقطنأهللانألاقنمقدصدقلفماعلبداقتعاناكاذكو
.)ريمحلاىثنأيأناتألاقطناامك

ىَّـتَحُماَنَيَال.ٍدَسَأَكُعِفَتْرَيَوٍةَوْبَلَكُموُقَيٌبْعَشاَذَوُه«٢٤
.»َىلْتَقَمَدَبَْرشَيَوًةَسيِرَفَلُكْأَي
٤٩:٢٧نيوكت٤٩:٩نيوكت

هبأبنتامكليئارسإلكىلإماعلببسنٍدَسَأَكُعِفَتْرَي
.)٤٩:٩نيوكت(اذوهينأشيفبوقعي

لَبِلُقَالاَبَلاَقَف٢٥«٢٧-٢٥
ْ

لَتَال:َماَع
ْ

ُهْكِراَبُتَالَوًةَنْعَلُهْنَع
لَبَباَجَأَف٢٦.ًةَكَرَب

ْ
لَكُأَْملَأ:ُماَع

ِّـ
ِهِبُمَّـلَكَتَياَمُّلُك:ًالِئاَقَكْم

لَبِلُقَالاَبَلاَقَف٢٧؟ُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُّبَّـرلٱ
ْ

َىلِإَكْذُخآَّـمُلَه:َماَع
يفَحُلْصَيْنَأىَسَع؟َرَخآٍناَكَم لَتْنَأِهللاٱِيَنْيَعِ

ْ
ْنِمِيلُهَنَع

.»َكاَنُه
١٣ع٢٢:١٤كولم١و١٢عو٢٢:٣٨ص

يفَحُلْصَيْنَأىَسَع يفوهللايضريىسعيأِهللاٱِيَنْيَعِ
ماعلبلوققدصقالابنأىلعلدياذهو»ميهوللا«ةيناربعلا
.)٢٤:١١صرظنا(ليئارسإنعلنمهعنمهللانأ

لَبُقَالاَبَذَخَأَف٢٨«٣٠-٢٨
ْ

ملٱَروُغَفِسْأَرَىلِإَماَع
ِِفْرشُْ

لٱِهْجَوَىلَع
ْ

لَبَلاَقَف٢٩.ِةَّـيِّـَرب
ْ

َةَعْبَساَنُهٰهِيلِنْبٱ:َقَالاَبِلُماَع
َلَعَفَف٣٠.ٍشاَبِكَةَعْبَسَوٍنَاريِثَةَعْبَساَنُهٰهِيلْئِّـيَهَوَحِباَذَم
لَبَلاَقاَمَكُقَالاَب

ْ
.ٍ»حَبْذَمِّـلُكَىلَعًاشْبَكَوًارْوَثَدَعْصَأَو،ُماَع

١ع٢١:٢٠ص

يلامشلاءزجلاسوؤردحأسأرلااذهناكَروُغَفِسْأَر
نييليئارسإلاةلحمىلإسوؤرلابرقأناكوميرابعلبجنم
.)٢١:٢٠صرظنا(

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

لَبىَأَراَّـمَلَف«١
ْ

يفُنُسَْحيُهَّـنَأُماَع َكِراَبُيْنَأِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ملٱَكْقِلَطْنَيَْمل،َليِئاَْرسِإ

يفاوُيِلِةَيِناَّـثلٱَوَىلوُألٱِةَّـرَْ َلَعَجْلَب،ًالْأَفَِ
لٱَوْحَن

ْ
.»ُهَهْجَوِةَّـيِّـَرب

١٥و٣٢:٣ص

ةلحمهيفيذلاناكملاةهجيأُهَهْجَوِةَّـيِّـَربْلٱَوْحَنَلَعَج
.بآوميراحصوهونييليئارسإلا

لَبَعَفَرَو«٢
ْ

الاَحَليِئاَْرسِإىَأَرَوِهْيَنْيَعُماَع


َبَسَح
.»هللاٱُحوُرِهْيَلَعَناَكَف،ِهِطاَبْسَأ

٢٣و١٩:٢٠و١٠:١٠ليئومص١و١١:٢٥صخلا٢:٢ص
١٥:١مايأ٢و

.دوهعملاهطابسأبيترتىلعيأِهِطاَبْسَأَبَسَحالاَح
هتءوبنتناكفهتدارإبالهمغرىلعِهللاٱُحوُرِهْيَلَعَناَكَف
٢٣و١٩:٢٠ليئومص١(نيريرشلاافايقولواشةءوبنك
امًاريثكىلاعتهنإفكلذنمبجعالو(.)١١:١٥انحويو
دقفهدصاقمءارجإيفمهمدختسيوريخلابرارشألاقطني
نأوهوقحلاتاداهشنسحأبقحلكودعناطيشلاقطنأ
.)٨:٢٨انحوييلعلاهللانباحيسملا

لَبُيْحَو:َلاَقَوِهِلَثَمِبَقَطَنَف«٣
ْ

ُيْحَو.َروُعَبِنْبَماَع
ملٱِلُجَّـرلٱ

لٱِحوُتْفَْ
ْ

.»ِْنيَنْيَع
١٨و٢٣:٧ص

هقطنأوةلاحمالهللايحوبملكتهنإَروُعَبِنْبَماَعْلَبُيْحَو
ماعلبىلإيحولافيضُأوكلذىلعةلالديحولاةظفلبهللا

.هبملكتهنأل
ةرابعلاهذهىنعميفلادجلصحِْنيَنْيَعْلٱِحوُتْفَْملٱ
يف»متش«ةمجرتانهحوتفملانإفيناربعلالصألارابتعاب
نألاقمهضعبوحوتفملااهانعمنألاقمهضعبفةيناربعلا
ةيناربعلا»متس«ةظفلواهنأىلعءانبضمغملااهانعم
ةرابعلامهضعبّرسفو.ضمغملا»متس«ىنعموناتفدارتم
امكذئنيحلوهذلالاحيفناكماعلبنأبنيهجولاىلع
ءايبنألاءامدقنمنوريثكناكامكوهئبنتدنعلواشناك

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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ـهـبـلقـاـنـيعونيــتضـمـغـمهـاـنـيعتـنـاكـفنوـأـبـنـتينيـح
ملامهللاهلنلعأيذلادارأهنأهارأيذلاو(.نيتحوتفم
نينيعبهاريناكهنأكىتحًاماتًانالعإهفرعينكي
.)نيتحوتفم

اَيْؤُرىَرَييِذَّـلٱ.ِهللاٱَلاَوْقَأُعَمْسَييِذَّـلٱُيْحَو«٤
لٱ

ْ
طَم،ِريِدَق

ْ
لٱُفوُشْكَمَوُهَوًاحوُر

ْ
.»ِْنيَنْيَع

١٠:١٥و٨:١٨لاينادو١:٢٨لايقزحو١٩:٢٤ليئومص١
١٧و١:١٠ايؤرو٤و٣و١٢:٢سوثنروك٢و١٦و

يتلالاحلانأرهظيِْنيَنْيَعْلٱُفوُشْكَمَوُهَوًاحوُرْطَم
:١٩ليئومص١(لواشاهيلإراصيتلالاحلاكماعلباهيلإراص
)١٨و٨:١٧لايناد(لاينادو)١:٢٩لايقزح(لايقزحو)٢٤

هلنلعمنينيعلافوشكمهنأىنعمو.)١:١٧ايؤر(انحويو
٢٢:٣١صرظنا(

اَيَكَنِكاَسَم،ُبوُقْعَياَيَكَماَيِخَنَسْحَأاَم«٥
.»!ُليِئاَْرسِإ

وهولوألارطشلاىنعمبةيآلاهذهنميناثلارطشلا(
.)يناربعلارعشلايفريثك

ٍدوُعِتاَرَجَشَك.ٍرَْهنَىلَعٍتاَّـنَجَك.ٍةَّـدَتُْممٍةَيِدْوَأَك«٦
.»ٍهاَيِمَىلَعٍتاَزْرَأَك.ُّبَّـرلٱاَهَسَرَغ
١٠٤:١٦رومزم١٧:٨ايمرإو١:٣رومزم

يهتانجلابانهدوصقملانأدعبيالٍرَْهنَىلَعٍتاَّـنَجَك
نإو)٧:٢٠ءايعشإاذهبلباق(تارفلارهنئطاوشىلعيتلا
.فيرعتلاةادأبرهنلانرتقيمل

نيبوهايملابناجىلعزرألانيبقرفلاٍهاَيِمَىلَعٍتاَزْرَأَك
نيربكتملانييروشألاهبشثيحلايقزحمالكنمرهظيهريغ
٣١:٣لايقزح(هايملاهتمظعومويغلانيبهعرفيذلازرألاب

.)٩٢:١٢و١:٣رومزمهبلباق٤و

،ٍةَريِزَغٍهاَيِمَىلَعُهُعْرَزُنوُكَيَو،ِهِئَالِدْنِمٌءاَميِرَْجي«٧
.»ُهُتَكَلَْممُعِفَتْرَتَوَجاَجَأَىلَعُهُكِلَمىَماَسَتَيَو
١٥:٩ليئومص١و١٥و١٧:١ايؤرو٥١:١٣ايمرإ

١٤:٢مايأ١و٥:١٢ليئومص٢و

نيولدلماحلجربةمألالثمتِهِئَالِدْنِمٌءاَميِرَْجي
لثمدقو.ًادجليمجرُّوصتوهو.حاجنلاوةكربلانعةيانك

ةييحملاصالخلاهايمبكاسب«ليئارسإلضافألاضعب
.»ًاجاهتباوًاحرفملاعلارفقةلعاجلاةيفاصلاحورلايراجمو
نكسيهلسنوأليئارسإعرزيأٍةَريِزَغٍهاَيِمَىلَعُهُعْرَز

نإوأ)١١:١١و٨:٧ةينثت(ةرفاولاهايملاتاذناعنكضرأ
ًاريثكومنيوهفةرفاولاهايملايراجمىلععرزلاكليئارسإ
نوثرينويليئارسٍإلاف)٢٣و٦٥:٢٢و٤٤:٤و٣٢:٢٠ءايعشإ(
.تاكربلارفاو

نيعبسلاةمجرتيفئرُق(َجاَجَأَىلَعُهُكِلَمىَماَسَتَيَو
كولمهببقلُيناكفرشبقلجاجأنأرهاظلا.)جوج
رصمكولمنملكلًابقلنوعرفناكامكةقلامعلا

نّقيتملالبحّجرملاو.نيطسلفكولمنملكلًابقلكلاميبأو
ناكنمدارألبًانيعمًاكلم»هكلم«هلوقبدريملماعلبنأ
١٧:٦نيوكت(ميهاربإلسننمنوكينممناكًايأهلًاكلم
.)٣٥:١١و

ُلُكْأَيِ.مْئِّـرلٱِةَعُْرسُلْثِمُهَل.َْرصِمْنِمُهَجَرْخَأُهللاَا«٨
طَُحيَوْمُهَماَظِعُمِضْقَيَو.ِهيِقِياَضُم،ًاَممُأ

ِّـ
.»ُهَماَهِسُم

ءايعشإو٢:٩رومزم٢٣:٢٤و١٤:٩ص٢٣:٢٢ص
٥٠:٩ايمرإو٤٥:٥رومزم٥٠:١٧ايمرإو٣٨:١٣

.)٢٣:٢٢صريسفترظنا(َْرصِمْنِمُهَجَرْخَأُهللاَا

َكُكِراَبُم!ُهُميِقُيْنَم.ٍةَوْبَلَكَضَبَر.ٍدَسَأَكَمَثَج«٩
لَمَكُنِعَالَوٌكَراَبُم

ْ
.»ٌنوُع

٢٧:٢٩و١٢:٣نيوكت٤٩:٩نيوكت

وهف)دسألاىثنأةءوبللا(ٍةَوْبَلَكَضَبَرٍدَسَأَكَمَثَج
.)٢٣:٢٤صرظنا(ممألاسرتفي

كرابمككرابمهلوقٌنوُعْلَمَكُنِعَالَوٌكَراَبُمَكُكِراَبُم
بوقعيلقاحسإةكربو)١٢:٣نيوكت(ميهاربإلبرلاةكربك
يذلاقالابنعلنوعلمكنعالوهلوقبو(.)٢٧:٢٩نيوكت(
.اهرفحيتلاةيواهلايفعقوفليئارسإنعلينأهلأس

لَبَىلَعَقَالاَبُبَضَغَلَعَتْشٱَف«١٠
ْ

َلاَقَوِهْيَدَيِبَقَّـفَصَو،َماَع
لَبِلُقَالاَب

ْ
ُمُهَتْكَراَبْدَقَتْنَأاَذَوُهَوَكُتْوَعَديِئاَدْعَأَمِتْشَتِل:َماَع

.»ٍتاَعَفَدَثَالَثَنآلٱ
٥و٢٣:٤ةينثتو٢٣:١١ص٢٢:١٣و١٧و٢١:١٤لايقزح

١٣:٢ايمحنو١٠و٢٤:٩عوشيو

ءاوسلاعفنالاةدشةيآقيفصتلااذهناكِهْيَدَيِبَقَّـفَصَو
اذهبلباق(سأيوأبضغقيفصتناكمأءزهقيفصتناك
.)٢:١٥ايمرإيثارمو٢٧:٢٣بويأ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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لُق.َكِناَكَمَىلِإْبُرْهٱَنآلٱَف«١١
ْ

اَذَوُهَو،ًاماَرْكِإَكُمِرْكُأُت
لٱِنَعَكَعَنَمْدَقُّبَّـرلٱ

ْ
.»ِةَماَرَك

٣٧و٢٢:١٧ص

ىلعامإاذهقالابلاقِةَماَرَكْلٱِنَعَكَعَنَمْدَقُّبَّـرلٱ
املبرلانمماعلبمالكنأىأرهنأىلعامإومكهتلاليبس
.)ريسفتلاو٢٣:٢٧صرظنا(ريثأتلاةدشنمهيف

لَبَلاَقَف١٢«١٢،١٣
ْ

لَكُأَْملَأ:َقَالاَبِلُماَع
ِّـ

َكَلُسُرًاضْيَأْم
لَسْرَأَنيِذَّـلٱ

ْ
ِهِتْيَبَءْلِمُقَالاَبِيناَطْعَأْوَلَو١٣:ًالِئاَقَّـَيلِإَت

ًاَّرشْوَأًاْريَخَلَمْعَألِّـبَّـرلٱَلْوَقَزَواََجتَأْنَأُرِدْقَأَالًابَهَذَوًةَّـضِف
.»ُمَّـلَكَتَأُهاَّـيِإُّبَّـرلٱُهُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱ.ِيسْفَنْنِم

٢٢:١٨ص

يفبيرال(.)٢٢:١٨ص(ِّـبَّـرلٱَلْوَقَزَواََجتَأْنَأُرِدْقَأَال
رابجإلامإوهفوخلامإبرلالوقوزاجتينأردقيملماعلبنأ
.)هلةيرايتخالاهتعاطوبرللهبحلالكلذىلعهلبرلا

اَمِبَكْئِبْنُأَّـمُلَه.يِبْعَشَىلِإٌقِلَطْنُماَنَأاَذَوُهَنآلٱَو«١٤
يفَكِبْعَشِبُبْعَّـشلٱاَذٰهُهُلَعْفَي .»ِماَّـيَألٱِرِخآِ
:١٠و٢:٢٨لاينادو٤٩:١نيوكت٢:١٤ايؤرو٦:٥اخيم
١٤

ىلإالبآومىلإيأيِبْعَشَىلِإٌقِلَطْنُماَنَأاَذَوُهَنآلٱَو
.رهظيامىلعنييبآوملانيبًاليوطشاعهنإفهبعشىتوم

القالابلحصنلاليبسىلعةءوبنلابىتأَكْئِبْنُأَّـمُلَه
هئادعأىلعليئارسإةدايسبهأبنأوراذنإلاليبسىلع
.ليئارسإيداعيوهلهجلداقنياليكلهيبراحمىلعهراصتناو
مامأةرثععضينأقالابماعلبمّلعتقويأيفملعنالو
.)٢:١٤ايؤر(اونزيوناثوأللحبُذاماولكأينأليئارسإينب

ةمدقماذه.)٤٩:١نيوكتريسفترظنا(ِماَّـيَألٱِرِخآ
لوقباهنممسقلكردُصماسقأةعبرأىلإمسقتةءوبن
.)٢٣-١٥ع(»هلثمبقطن«بتاكلا

لَبُيْحَو:َلاَقَوِهِلَثَمِبَقَطَنَّـمُث١٥«١٥،١٦
ْ

.َروُعَبِنْبَماَع
ملٱِلُجَّـرلٱُيْحَو

لٱِحوُتْفَْ
ْ

َلاَوْقَأُعَمْسَييِذَّـلٱُيْحَو١٦.ِْنيَنْيَع
لٱَةَفِرْعَمُفِرْعَيَوِهللاٱ

ْ
لٱاَيْؤُرىَرَييِذَّـلٱ.ِّـِيلَع

ْ
َوُهَوًاطِقاَسِريِدَق

لٱُفوُشْكَم
ْ

.»ِْنيَنْيَع
٤و٣ع

.)٤و٣عريسفترظنا(خلاِلُجَّـرلٱُيْحَو

.ًابيِرَقَسْيَلْنِكٰلَوُهُِرصْبُأ.َنآلٱَسْيَلْنِكٰلَوُهاَرَأ«١٧
طَحُيَف،َليِئاَْرسِإْنِمٌبيِضَقُموُقَيَو،َبوُقْعَيْنِمٌبَكْوَكُُزْربَي

ِّـ
ُم

لٱيِنَبَّـلُكُكِلُْهيَو،َبآوُمَْيفَرَط
ْ

.»ىَغَو
رومزمو٤٩:١٠نيوكت٢٢:١٦ايؤرو٢:٢ىّتم١:٧ايؤر

٤٨:٤٥ايمرإو٨:٢ليئومص٢و١١٠:٢

هارييذلانوكينأنكميالَنآلٱَسْيَلْنِكٰلَوُهاَرَأ
يفذئنيحليئارسإىريناكهنألليئارسإنآلاسيلنكلو
نهذلانيعبىريناكهنأكلذنممزلفهينيعمامأهتلحم
روصتيناكهنأرهاظلاو.ةرضحلايفوهنماليتأيسنم
.ةيلاتلاةرابعلايفامىلعبوقعينمًازرابًابكوك

ناطلسوذلجربكوكلااذهَبوُقْعَيْنِمٌبَكْوَكُزُْربَي
نأىلع.»ليئارسإنمبيضق«رثألاىلعهلوقليلدب
روكذملابكوكلانأىلعةلالدللةيفاكبوقعيىلإةفاضإلا

هلوقنأالإ.ةيادهلايفبكوكلاكبوقعيلسننمصخش
وأبيضقبحاصيأ»ليئارسإنمبيضقموقيو«

.ناطلسوذهنأىلعكلذقوفلديًاطلستمينعأناجلوص
ةلثاممةءوبنلاهذهيفو.كلملانعةيانكبكوكلانإليقو
سوليكنأموجرتيفو.)٤٩:١٠نيوكترظنا(بوقعيةءوبنل
نمحسميحيسملاوبوقعينمكلمموقي«همجرتمام
نيريثكنكلودواديفةءوبنلانإ«ارزعنبالاق.»ليئارسإ
ىعدايذلانإرهاظلاو.»حيسملايفاهنإاولاقنيرسفملانم
بكوكراببهسفنبقلوكلملانايردأنامزيفحيسملاهنأ
سوجملالعلو.ةءوبنلاهذهىلإراشأ)بكوكلانبايأ(
ىّتم(»قرشملايفهمجنانيأر«مهلوقبةءوبنلاهذهىلإاوراشأ
٢:٢(.

ًايزمروأًايئزجةءوبنلاهذهتّمتَبآوُمَْيفَرَطُمِّـطَحُيَف
ىلإنازمرمودأوبآومو.)٨:٢ليئومص٢(دوادرصعيف
عاضخإىلإزمرامهعاضخإوهتسينكءادعأوحيسملاءادعأ
.)٦٠:٨رومزماذهبلباق(هئادعألككولملاكلم
مهضعبمجرتوبرحلاينبيأىَغَوْلٱيِنَبَّـلُكُكِلُْهيَو

يفكرتشممالكلاو»ثيشينبلكللكيو«هلوقبةرابعلا
.ىغولاينبلكماهللكيوًاضيأمجرتينأحصيفةيناربعلا

.ًاثَاريِمُهُؤاَدْعَأُريِعَسُنوُكَيَو،ًاثَاريِمُموُدَأُنوُكَيَو«١٨
.»ٍسْأَبِبُليِئاَْرسِإُعَنْصَيَو
١٢و٩و٦٠:٨رومزمو٨:١٤ليئومص٢

يأًاثاَريِمُهُؤاَدْعَأُريِعَسُنوُكَيَو،ًاثاَريِمُموُدَأُنوُكَي
.ليئارسإنمموقييذلاطلستملاءادعأوأليئارسإءادعأ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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.)٣٢:٣نيوكترظنا(دالبمساريعسوبعشمسامودأو
)٨:١٤ليئومص٢(دوادمايأيفًالوأتمتةءوبنلاهذهو
-٦٣:١ءايعشإ(هلمعوحيسملاصخشباهمامتلمكُأنكل
٤(.

٨:١٧ةينثتاذهبلباق(ةوقبيأٍسْأَبِبُليِئاَْرسِإُعَنْصَي
.)٤:١١ثوعارو١٨و

ْنِمُدِراَّـشلٱُكِلَْهيَوَبوُقْعَيْنِميِذَّـلٱُطَّـلَسَتَيَو«١٩
.»ٍةَنيِدَم
٤٩:١٠نيوكت

َنِمُكِلْمَي«منرملالوقيفطلستلااذهحاضيإُطَّـلَسَتَيَو
لٱ

ْ
لٱَىلِإِرْحَب

ْ
:٧٢رومزم(»ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإِرْهَّـنلٱَنِمَو،ِرْحَب

٨(.
نميقابلابرخيووأ(ٍةَنيِدَمْنِمُدِراَّـشلٱُكِلَْهيَو

نكلعيمجلااهبداريدقةدرفمتناكنإوةنيدملا.)ندملا
نمرهاظلاوميلشروأةنيدماهنأانهةنيدملانممهفمهضعب
.اهلكمودأندموأمودأندممأاهنأانهةنيرقلا

ُلَّـوَأُقيِلاَمَع:َلاَقَوِهِلَثَمِبَقَطَنَفَقيِلاَمَعىَأَرَّـمُث«٢٠
هلٱَىلِإَفُهُتَرِخآاَّـمَأَو،ِبوُعُّشلٱ

َْ
.»ِكَال

٨و١٥:٣ليئومص١و١٧:١٤جورخ١٧:٨جورخ

ًافقاوناكيذلاروغفلبجنمىأرَقيِلاَمَعىَأَرَّـمُث
ناعنكضرأيبونجيهوقيلامعدالب)٢٣:٢٨ص(هيلع
قيلامعةليبقنأنونظملا.)٣٦:١٢نيوكتو٢٣:٢٩ص(
.ميدقنمزذنممودأنعتدرفنا

وسيعنبزافيلأقيلامعدجناكِبوُعُّشلٱُلَّـوَأُقيِلاَمَع
ذنمدرفناقيلامعنأنظلاّحصاذإو.)٣٦:١٢نيوكت(
نامزيفبوعشلالوأنوكيمودألهأرئاسنعميدقلا
لوقلاىلعلمحتقيلامعكولمىلإةراشإلانكلولالقتسالا
نأىلإمهضعببهذو.ماقملايفبوعشلالوأناكهنأب
ينبباوقصتلانيذلابوعشلالوأقيلامعنأدوصقملا
لمتحيو.)١٧:٨جورخ(رصمنماوجرخنيحليئارسإ
اذهبلباق(ماقملاونامزلايفبوعشلالوأناكقيلامعنأ
.)٦:١سوماع
ْهلٱَىلِإَفُهُتَرِخآاَّـمَأَو

َ
.نيكلاهلاةلزنمبريصيوهفيأِكَال

لواشكلُممايأيفكالهلاننسيفريسيقيلامعأدتباو
دوادمايأىلإكلذكيقبو)١٥:٧و١٤:٤٨ليئومص١(
مهكالهّمتو)٨:١٢ليئومص٢و٣٠:١٧و٢٧:٨ليئومص١(
.)٤٣و٤:٤٢مايأ١(ايقزحرصعيف

لٱىَأَرَّـمُث٢١«٢١،٢٢
ْ

ْنُكَيِل:َلاَقَوِهِلَثَمِبَقَطَنَفَّـيِنيِق
يفًاعوُضْوَمَكُّشُعَوًانيِتَمَكُنَكْسَم ُنوُكَيْنِكٰل٢٢.ٍةَرْخَصِ
.»؟ُروُّشَأَكُِرسْأَتْسَيىَتَمىَّـتَح.ِراَمَّـدلِلُنِياَق
١٥:١٩نيوكت٤ايدبوع

يتلاوةيآلاهذهيفامىلع)٢١ع(َّـيِنيِقْلٱىَأَرَّـمُث
نيـيرـوشألارسأدــنعمــتييــنـيـقلاكالـهنأـاهدـعـب
كلمييتلالئابقلانماوبسُحنوينيقلاو.نييليئارسإلل
مهنمًامسقنأىلع.)١٥:١٩نيوكت(مهدالبميهاربإلسن
:١ةاضق(يبونجلااذوهيمختاونكسونييليئارسإلاباوقصتلا

اوكلهنيذلانييليئارسإلاءادعأنمنوينيقلاناكو.)١٦
ءادعأنمةءوبنلاهذهيفاوركُذنمممهريغكلهامك

كلذنمأشنينكلمجارتلاضعبيفامىلعهللابعش
الينيقللروشأكرسأتسيىتمهلوقنإ)١(ناضارتعا

نييليئارسإلاباوصقتلانيذلانيينيقلاركذهنإ)٢(.ليئارسإل
نإ)١٩:٢٩ص(بابوحلناكيذلادهعلاىضتقمبناكو
يذلاكالهلانماونثتسيوليئارسإءادعأنعنوينيقلازاتمي
ةيبرعلاانتمجرتيفىنعملانكلو.ءادعألاكئلوأىلعهبمكح
رسأتسيىتحكلهيالينيقلانأهانعمولصأللقفاوملاوه
نمءيشبيكرتلايفناكنإونييليئارسإلانويروشألا
ةيربعلايففولأملاريغتاتفلالاىرأامىلعهتلعو(.ماهبإلا

ماعلبناكف.رثكأبطاخمىلإبطاخمنممالكلاهيجوتوهو
نعانلدعولو.ليئارسإىلإباطخلاهجومثينيقلابطاخي
ىلإريصتالينيقلااهيأكنكلانلقلهريغىلإبيكرتلااذه
.)روشأليئارسإرسأتساىتمالإرامدلا

لقعلانكلةءوبنلاهذهمامتركذيملباتكلانإمعن
نيينيقلااوكرتيملنييروشألانأةهادبلابمكحيهنإفاهيلعلدي
.مهوبسوعيمجلااوبراحنأدعبليئارسإنيبنينكاسلا

نمةبعشمهنيذلانييباكرلانأايمرإةءوبننمملعنو
شيجنمًافوخميلشروأىلإاوتأ)٢:٥٥مايأ١(نيينيقلا
:٣٥ايمرإ(رصنذخوبنوزغرثأىلعنييروشألاونيينادلكلا

ركذننأبجونييروشألاانهروشأبدوصقملاناكنإو.)١١
ةاضق(شداقبرقيلاتفنعمتماقأنيينيقلانمةقرفنأ
لكيأروشألسنلكروشأبدوصقملانأرهاظلاو)٤:١١
سرفلاكلمنإف)٢٤عرظنا(هنمتجرخيتلالئابقلا
.)٦:٢٢ارزع(روشأكلميعُدهسفن

ُلَعْفَيَنيِحُشيِعَيْنَم!ِهآ:َلاَقَوِهِلَثَمِبَقَطَنَّـمُث«٢٣
.»َكِلٰذ

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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.»كلذهللالعفينيح«ةيناربعلايفَكِلٰذُلَعْفَيَنيِح

ُختَوَميِّـتِكِةَيِحاَنْنِمٌنُفُسِيتْأَتَو«٢٤
ْ

ُختَو،َروُّشَأُعِض
ْ

ُعِض
هلٱَىلِإًاضْيَأَوُهَف،َرِباَع

َْ
.»ِكَال

٢٥و١٠:٢١نيوكت١١:٣٠لاينادو١٠:٤نيوكت

نييقنيفلانمًاموقنأليقَميِّـتِكِةَيِحاَنْنِمٌنُفُسِيتْأَت
يتكيهومويتكوأميتكةنيدماونبوسربقىلإاورجاه
دوصقملانأحّجرملاو.خرؤملاسوفيسويكلذلاق.ةثيدحلا
نأاتاغلفلايفولامجإلابطسوتملارحبلاطوطشانهميتكب
.ايلاطيإميتك
ُختَو
ْ

ُختَوَروُّشَأُعِض
ْ

دوصقملانأمهضعبلاقَرِباَعُعِض
لسنلكرباعبدوصقملانأحّجرملاوطقفنويناربعلارباعب
نويماشلاروشأبدوصقملانأوأ.)١٠:٢نيوكت(رباع
.نويبرغلانويماسلارباعبونويقرشلا

ْهلٱَىلِإًاضْيَأَوُهَف
َ

روشأعضُخينمىلإعجاروهِكَال
هريصمبرغلاوقرشلايفنييماسلاعضخميأرباععضخيو
لاينادناكو.ملاعلاىوقنمكلهيامرخآوهو.كالهلاىلإ
قرشيهيفيذلامايألارخآيفنوكيامبربخأنمميبنلا
حبصلابكوكوهو.ليئارسإينبىلعبوقعينمبكوك
ةءوبنتلصوةليسويأبملعنالو.)٢٢:١٦ايؤر(رينملا
لصحينأًالمآىسوماهاطعأوههلعلوليئارسإىلإماعلب
هرسأهنإوأقالابنمهتتافيتلاةرجألانمءيشىلعكلذب
.اهبهسفنىدففليئارسإونب

لَبَماَقَّـمُث«٢٥
ْ

ًاضْيَأُقَالاَبَو.ِهِناَكَمَىلِإَعَجَرَوَقَلَطْنٱَوُماَع
يفَبَهَذ .»ِهِقيِرَطِ

٣١:٨ص

هنطوىلإعجرينأدصقهنأرهاظلاِهِناَكَمَىلِإَعَجَرَو
كلهونينايدملانيبيقبهنأحّجرملانإفهناكمىلإهجوتف
.مهعم

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يفُليِئاَْرسِإَماَقَأَو«١ طِشِ
ِّـ

َعَمَنوُنْزَيُبْعَّـشلٱَأَدَتْبٱَو،َمي
.»َبآوُمِتاَنَب

٣١:١٦ص٦:٥اخيمو٢:١عوشيو٣٣:٤٩ص
١٠:٨سوثنروك١و

يفُليِئاَْرسِإَماَقَأَو طِشِ
٣٣:٤٩ص(ميطشلبآيأَميِّـ

.)٢٢:١ريسفترظنا

ِهلآِحِئاَبَذَىلِإَبْعَّـشلٱَنْوَعَدَف«٢
َ
ُبْعَّـشلٱَلَكَأَف،َّـنِهِت

ِهلِآلاوُدَجَسَو
َ
.»َّـنِهِت

:٣٤جورخ٩:١٠عشوهو١٠٦:٢٨رومزمو٢٢:١٧عوشي
٢٠:٥جورخ١٠:٢٠سوثنروك١و١٦و١٥

ىلإنييليئارسإلاتايبآوملاءاسنلاتعدَبْعَّـشلٱَنْوَعَدَف
ةنيدميفروغفلعبلًاماركإىتؤتتناكيتلاحبذلامئالو
دنعبرحلاهلإشومكهنأّنُظو)٣:٢٩ةينثت(روغفتيب
.نييبآوملا

ِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف.َروُغَفِلْعَبِبُليِئاَْرسِإَقَّـلَعَتَو«٣
.»َليِئاَْرسِإَىلَع
١٠٦:٢٩رومزم

.هبقصتلاوهدبعوهبحأيأَروُغَفِلْعَبِبُليِئاَْرسِإَقَّـلَعَت
.يوقودتشايأِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف

ِبْعَّـشلٱِسوُؤُرَعيَِمجْذُخ:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٤
لَعَو

ِّـ
ْنَعِّـبَّـرلٱِبَضَغُّوُُمحَّـدَتْرَيَف،ِسْمَّـشلٱَلِباَقُمِّـبَّـرلِلْمُهْق

.»َليِئاَْرسِإ
١٣:١٧ةينثتو١١ع٢٢:١٧عوشيو٤:٣ةينثت

مهوليئارسإينبءاسؤريأِبْعَّـشلٱِسوُؤُرَعيَِمجْذُخ
انه»ذخ«ىنعمو.ةيتآلاةيآلانمرهظيامىلعةاضقلا
اذهريغيف»بعشلاسوؤرعيمجب«دوصقملاو.عمجا
نأمهضعبىأرو.ةمألاءالكووأطابسألاءاسؤرعضوملا
ماكحلامهمهنألحّجرملالوألاوةرثعلاءاسؤرانهمهبدوصقملا

.)٥ع(ماكحألانوذفنملاو
ةاضقلابعشلاسوؤرعيمجبدوصقملاناكنإْمُهْقِّـلَعَو

مهرييعتومهريهشتسمشلالباقممهقيلعتنمدوصقملاف
مهلتقمهقيلعتبدوصقملافةرثعلاءاسؤرمهبدوصقملاناكنإو
.انركذامىلعحّجرملاوهلوألاو

ُهَمْوَقٍدِحاَوُّلُكاوُلُتْقٱ:َليِئاَْرسِإِةاَضُقِلىَسوُمَلاَقَف«٥
ملٱ
لَعَتُْ

ِّـ
.»َروُغَفِلْعَبِبَنيِق
١٥و١٣و١٣:٦ةينثتو٣٢:٢٧جورخ٢٥و١٨:٢١جورخ

نمروغفلعببقلعتنميأُهَمْوَقٍدِحاَوُّلُكاوُلُتْقٱ
.ةعامجلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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َىلِإَمَّـدَقَوَءاَجَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمٌلُجَراَذِإَو٦«٦،٧
ملٱِهِتَوْخِإ

ْ
يِنَبِةَعاََمجِّـلُكُِنيْعَأَوىَسوُمْيَنْيَعَماَمَأ،َةَّـيِناَيْدِ

اَّـمَلَف٧.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبىَدَلَنوُكاَبْمُهَو،َليِئاَْرسِإ
لٱَنوُراَهِنْبَراَزاَعِلَأُنْبُساَحَنيِفَكِلٰذىَأَر

ْ
ْنِمَماَق،ُنِهاَك

جلٱِطَسَو
ْ

.»ِهِدَيِبًاْحمُرَذَخَأَوِةَعاََم
٦:٢٥جورخ١٠٦:٣٠رومزم٢:١٧ليئوي

ُنِهاَكْلٱَنوُراَهِنْبَراَزاَعِلَأُنْبُساَحَنيِفَكِلٰذىَأَراَّـمَلَف
رازاعيلأناكنإوساحنيفالنوراهانهنهاكلانأحجرألا
نهاكلابدوصقملاذإذئمويمظعألاربحلاوهنكيملهنألًانهاك
هنملدبوأ(نوراهلتعننهاكلانألوىلعألانهاكلاانه
نأحصيو.برقألاوهوهنألةغللادعاوقوبيكرتلاىضتقمب
نأىلإرظنلابًالدبنوكينأحصامكنايبفطعنوكي
ناكهنأىلع)٢٠:٢٦ص()ةفصلاالتاذلاهبدوصقملا

ينهاكناطلسهلناكامكيندمناطلسذئتقورزاعيلأل
.)٩:٢٠مايأ١رظنا(

إلٱِلُجَّـرلٱَءاَرَوَلَخَدَو«٨
ْ

لٱَىلِإِّـِيليِئاَْرسِ
ْ

َنَعَطَوِةَّـبُق
إلٱَلُجَّـرلٱ،اَمِهْيَلِك

ْ
ملٱَوَّـِيليِئاَْرسِ

يفَةَأْرَْ طَبِ
ْ

لٱَعَنَتْمٱَف.اَهِن
ْ

ْنَعُأَبَو
.»َليِئاَْرسِإيِنَب
١٠٦:٣٠رومزم

عضوملااذهيفالإةميخلااهبدارُيوةبقلاركذُتملِةَّـبُقْلٱ
تناكيذلاةميخلانملخادلاءزجلااهبدوصقملالعلو
نمتناكوةميخلانمةبقلاكقاروأةينحوأهلغشتءاسنلا
اوأشنأنييليئارسإلانأًاضيأحّجرملاو.حّجريامىلعدولجلا
.نييبآوملاباوطلتخاوروغفلعبباوقلعتنيحةبقلاكلت

يف لصألاهلمتحيامىلعاهتبقوأاهتميخيفوأاَهِنْطَبِ
.يناربعلا

نيرسفملارباكألاقَليِئاَْرسِإيِنَبْنَعُأَبَوْلٱَعَنَتْمٱَف
لكمهنملكلتقينأبرمألااوذفنيملةاضقلانأرهاظلا
.إبولاببعشلابرلابرضفهموقنمةانزلا

لٱِباوُتاَمَنيِذَّـلٱَناَكَو«٩
ْ

لَأَنِيْرشِعَوًةَعَبْرَأِإَبَو
ْ

.»ًاف
١٠:٨سوثنروك١و٤:٣ةينثت

َطَقَسَف«لوسرلاسلوبهلاقيذلاوًافْلَأَنيِْرشِعَوًةَعَبْرَأ
يف لَأَنوُْرشِعَوٌةَثَالَثٍدِحاَوٍمْوَيِ

ْ
.)١٠:٨سوثنروك١(»ًاف

نعاوفكوةاضقلامهلتقًافلأنأبلاكشإلااذهمهضعبعفدو
عمميقتسيالاذهو(.نيقابلاإبولابهللالتقفرمألامامتإ
لٱِباوُتاَمَنيِذَّـلٱَناَكَو«وهوةيآلايفصنلا

ْ
َنِيْرشِعَوًةَعَبْرَأِإَبَو

لَأ
ْ

امسلوبلتناكيتلاةخسنلايفلعلرخآلاقو(.»ًاف

هذهعفديفليقامنسحأو.ًافلأنورشعوةثالثهصن
ًافلأنيرشعوةثالثنمرثكأاوناكاوتامنيذلانأةهبشلا

رثكألاببيرقتلاىسومركذفًافلأنيرشعوةعبرأنملقأو
هليمكتوأددعلانمرسكلاكرتو.لقألابسلوبهركذو
.)هريغيفوسدقملاباتكلايفريثكبيرقتلل

َراَزاَعِلَأُنْبُساَحَنيِف١١:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف١٠«١٠،١١
لٱَنوُراَهِنْب

ْ
ِهِنْوَكِبَليِئاَْرسِإيِنَبْنَعيِطَخَسَّـدَرْدَقُنِهاَك

يفَِيتْريَغَراَغ .»َِيتْريَغِبَليِئاَْرسِإيِنَبِنْفُأَْملىَّـتَحْمِهِطَسَوِ
ةينثتو٢٠:٥جورخ١١:٢سوثنروك٢و١٠٦:٣٠رومزم

:١٦لايقزحو٧٨:٥٨رومزمو١٤:٢٢كولم١و٢١و٣٢:١٦
٣:٨و١:١٨اينفصو٣٨

ررك)٧عرظنا(ُنِهاَكْلٱَنوُراَهِنْبَراَزاَعِلَأُنْبُساَحَنيِف
ًالجرالةيتونهكةطلساذناكساحنيفنأًاريرقتلوقلااذه
.بعشلاةماعنم

.»ِمَالَّـسلٱَقاَثيِميِقاَثيِمِهيِطْعُأاَذَنَئَهْلُقَكِلٰذِل«١٢
٣:١و٥و٢:٤يخالم

برلامركأدقساحنيفناكاذإِمَالَّـسلٱَقاَثيِميِقاَثيِم
نوكينأًابسانمناكفهتيبلوىلاعتهلهتريغلثمبراغنأب
ةربغ«هلوقيهومنرملاةءوبنهبتمتيذلاحيسملاىلإًازمر
قاثيم«و.)٢:١٧انحويو٦٩:٩رومزم(»ينلتكأكتيب
يبنلاءايعشإهفصودقوةمعنلاقاثيموهو»مالسلا

:٢يخالمو٥٤:١٠ءايعشإ(ًانسحًافصويبنلايخالمو
٥(.

،ٍّيِدَبَأٍتوُنَهَكَقاَثيِمِهِدْعَبْنِمِهِلْسَنِلَوُهَلُنوُكَيَف«١٣
.»َليِئاَْرسِإيِنَبْنَعَرَّـفَكَوِِهللاَراَغُهَّـنَأِلْجَأل
١٠:٢ةيمورو٢٢:٣لامعأ٤٠:١٥جورخخلا٦:٤مايأ١
٢:١٧نييناربع

تبثُأيذلامالسلادهعنإِهِدْعَبْنِمِهِلْسَنِلَوُهَلُنوُكَيَف
تباثدهعلاكلذبةقلعتملاتاكربلالكوبيلصلامدب
هبنونمؤملامهنيذلاهدالوأيأيحورلاهلسنلوحيسملل
.مهايإبآلامهاطعأنيذلا

يفرازاعلاهابأفلخساحنيفنإٍّيِدَبَأٍتوُنَهَكَقاَثيِم
ةفالخلاتعطقنانأدعبو)٢٠:٢٨ةاضق(مظعألاربحلاةبتر
دوادمايأىلإةعطقنمتلظونهاكلايلاعدعبكلذو
لسننمناكوًايلاعًانهاكقوداصةماقإبناميلساهدّدجو
رصعىلإليئارسإيفىلعألاتونهكلاةبترتلظوساحنيف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لٱَوُسِمَا
ْ
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يدبألامظعألاربحلاناكوحيسملاماقف.مهطاطحنا
ِدَبَألٱَىلِإٌنِهاَكَتْنَأ«ىلاعتهلوقىلعءانب)٧:٢٤نييناربع(
لَمِةَبْتُرَىلَع

ْ
نييناربعًاضيأرظنا١١٠:٤رومزم(»َقِداَصيِك

٧:١٧(.

ملٱَعَمَلِتُقيِذَّـلٱِّـِيليِئاَْرسِإلٱِلُجَّـرلٱُمْسٱَناَكَو«١٤
ْ

،ِةَّـيِناَيْدِ
.»َنيِّـيِنوُعْمَّـشلٱَنِمٍبَأِتْيَبَسيِئَر،وُلاَسَنْبَيِرْمِز

طبسنأحّجرملاَنيِّـيِنوُعْمَّـشلٱَنِمٍبَأِتْيَبَسيِئَر
نإويصاعملاىلإليملاومثإلايفطوقسلاريثكناكنوعمش
٢٦:١٤صرظنا(هريغنمذخأنممرثكأهنمذخأأبولا

.)ريسفتلاو

ملٱُمْسٱَو«١٥
ملٱِةَأْرَْ

ْ
ملٱِةَّـيِناَيْدِ

َوُه.ٍروُصَتْنِبَِيبْزُكِةَلوُتْقَْ
يفٍبَأِتْيَبِلِئاَبَقُسيِئَر .»َناَيْدِمِ

١٣:٢١عوشيو٣١:٨ص

يفٍبَأِتْيَبِلِئاَبَقُسيِئَر لئابقنمريثكَناَيْدِمِ
ةليبقيبأنماوناكمهنمةريغصلابوعشلاوأنيينايدملا
مهلتقنيذلاةسمخلانيينايدملاكولمدحأروصناكوةيلصأ
.ليئارسإونب

ملٱاوُقِياَض١٧:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث١٦«١٨-١٦
ْ

َنيِّـيِناَيْدِ
هبْمُكوُداَكيِتَّـلٱِمِهِدِياَكَمِبْمُكوُقَياَضْمَُّـهنَأل١٨ْمُهوُبِْرضٱَو يفاَِ ِ
ْتَلِتُقيِتَّـلٱَناَيْدِِملٍسيِئَرِتْنِبْمِهِتْخُأِيبْزُكِرْمَأَوَروُغَفِرْمَأ
لٱَمْوَي

ْ
.»َروُغَفِبَبَسِبِإَبَو

٢:١٤ايؤرو٣١:١٦ص٣١:٢ص

اوناكنيينايدملانأرهاظلاْمُهوُبِْرضٱَوَنيِّـيِناَيْدِْملٱاوُقِياَض
رثكأمهمهنإونييليئارسإللمهتابراحملكيفنييبآوملاءارصن
نممهومهيلعناكو.مهريغنمىنزلابنييليئارسإلاءارغإ
نأوهوعيطيوميهاربإهلإاوفاخينأنينمؤملايبأميهاربإلسن
دشأو.هؤابرقأمهنألهوساؤيوهباوفطليوهبعشلةوخإاونوكي
يصاعملابءارغإلاودادترالاودانعلالهأنمنوكتهللاةمقن
اوبرضُيملنإونويبآوملاامأ.)١٨:٦و٢:١٤ايؤراذهبلباق(
اوجرخُأنأبباقعلانماوجنيمل)٢:٩ةينثت(نيينايدملاعم
.)٤و٢٣:٣ةينثت(رشاعلاليجلاىلإبرلاةعامجنم
نيينايدملاىلععقويذلامكحلانممهءانثتسانأحّجرملاو
نالطولدالوأمهنألالألتمادقنكيملمهليكنأهتلع
.)١٥:١٦نيوكت(ميهاربإلسننمنيينايدملا

َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لٱَدْعَبَّـمُث«١
ْ

َنوُراَهَنْبَراَزاَعِلَأَوىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأِإَبَو
لٱ

ْ
.»ِنِهاَك

يذلاليجلاةيقبكلهأأبولانأحّجرملاِإَبَوْلٱَدْعَبَّـمُث
.ءانيسةيربيفّدُعورصمنمجرخ

َنِيْرشِعِنْبٱِنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجِّـلُكَدَدَعاَذُخ«٢
لِلٍجِراَخِّـلُكْمِهِئاَبآِتوُيُبَبَسَحًادِعاَصَفًةَنَس

ْ
يفِدْنُج ِ

.»َليِئاَْرسِإ
٣و١:٢صو٢٦و٣٨:٢٥و٣٠:١٢جورخ

:٢١ص(رمألااذهلثمبنوراهوىسومرمُأَدَدَعاَذُخ
هيبأتيبلًاسيئرطبسلكنمدحاوذخُأذئنيحو)٣و٢
انهناكهنأحّجرملاوءاصحإلاىلعنوراهوىسومةدعاسمل
.ركذُيملنإوكاذلثم

لٱُراَزاَعِلَأَوىَسوُمَلاَقَف٣«٦-٣
ْ

يفُنِهاَك َبآوُمِتاَبَرَعِ
َرَمَأاَمَك.ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِم٤:اَحيِرَأِّـنُدْرُأَىلَع
خلٱَليِئاَْرسِإيِنَبَوىَسوُمُّبَّـرلٱ

ْ
٥:َْرصِمِضْرَأْنِمَنيِجِرَا

ِحل.َْنيَبوُأَروُنَب:َليِئاَْرسِإُرْكِبُْنيَبوُأَر
َ
حلٱُةَريِشَعَكوُن

ْ
.َنيِّـيِكوَُن

لٱُةَريِشَعوُّلَفِل
ْ

ِحل٦.َنيِّـيِوُّلَف
َ

حلٱُةَريِشَعَنوُْرص
ْ

.َنيِّـيِنوَُْرص
لٱُةَريِشَعيِمْرَكِل

ْ
.»َنيِّـيِمْرَك

١:١ص٣٥:١و٣٣:٤٨و٣١:١٢و٢٢:١صو٦٣ع
٥:١مايأ١و٦:١٤جورخو٤٦:٨نيوكت

ينبلكنأشيفنكيملرمألااذهىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك
نيرشعنبانمرصمنماوجرخنيذلالبذئمويليئارسإ
ركبنيبوأرءانبأّدعتايآلاهذهيفو.ًادعاصفةنس
.مهنمتلسُنيتلارئاشعلاوليئارسإ

ملٱَناَكَو.َنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلٱُرِئاَشَعِهِذٰه٧«٧،٨
ْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

لَأَنيِعَبْرَأَوًةَثَالَث
ْ

.»ُبآيِلَأوُّلَفُنْبٱَو٨.َنيِثَالَثَوٍةَئِمَعْبَسَوًاف

اذهتلباقاذإَنيِثَالَثَوٍةَئِمَعْبَسَوًافْلَأَنيِعَبْرَأَوًةَثَالَث
قباسلاىلعًادئازهتدجوقباسلانييبوأرلاددعبددعلا

.)ريسفتلاو١٦:١صو١٠و٩عرظنا(٢٧٧٠

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٨٣
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ُناَثاَداَُمهَو،ُماَريِبَأَوُناَثاَدَوُليِئوُمَنَبآيِلَأوُنَبَو٩«٩،١٠
ملٱُماَريِبَأَو

جلٱَنِمِناَّـوُعْدَْ
ْ

َنوُراَهَوىَسوُماَمَصاَخِناَذَّـللٱِةَعاََم
يف ُضْرَألٱِتَحَتَفَف١٠،َّـبَّـرلٱاوُمَصاَخَنيِحَحَروُقِةَعاََمجِ
لٱَتاَمَنيِحَحَروُقَعَماَمُهْتَعَلَتْبٱَواَهاَف

ْ
ِراَّـنلٱِقاَرْحِإِبُمْوَق

.»ًَةْربِعاوُراَصَف.ًالُجَرَنيِسَْمخَوِْنيَتَئِم
سوثنروك١و١٦:٣٨ص٣٥و١٦:٣٢ص٢و١٦:١ص
٢:٦سرطب٢و١٠:٦

نمرهظيَحَروُقَعَماَمُهْتَعَلَتْبٱَواَهاَفُضْرَألٱِتَحَتَفَف
يفءاجو.ماريبأوناثادعمةلزلزلابكلهحروقنأةيآلاهذه
لجريتئموحروقعمرانلاامهتعلتبا«ةيرماسلاةخسنلا

ىلإراشأو)٣٥و١٦:٣٢صريسفترظنا(»ًالجرنيسمخو
.»حروقلناكاملكو«هلوقب)١٦:٣٢ص(يفءالؤه

.»اوُتوُمَيْمَلَفَحَروُقوُنَباَّـمَأَو«١١
٦:٢٢مايأ١و٦:٢٤جورخ

١٦:٢٧صريسفترظنا(اوُتوُمَيْمَلَفَحَروُقوُنَباَّـمَأَو
.)٣٢و

َليِئوُمَنِل:ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَنوُعْمَشوُنَب١٢«١٤-١٢
لٱُةَريِشَعَنيِماَيِل.َنيِّـيِليِئوُمَّـنلٱُةَريِشَع

ْ
َنيِكاَيِل.َنيِّـيِنيِماَي

لٱُةَريِشَع
ْ

َلوُأَشِل.َنيِّـيِحَراَّـزلٱُةَريِشَعَحَراَزِل١٣.َنيِّـيِنيِكاَي
ِناَنْثٱ،َنيِّـيِنوُعْمَّـشلٱُرِئاَشَعِهِذٰه١٤.َنيِّـيِلوُأَّـشلٱُةَريِشَع
لَأَنوُْرشِعَو

ْ
.»ِناَتَئِمَوًاف

٤٦:١٠نيوكت٤:٢٤مايأ١و٦:١٥جورخو٤٦:١٠نيوكت

ينبنأاذهنمرهظيِناَتَئِمَوًافْلَأَنوُْرشِعَوِناَنْثٱ
يرمزناكو٣٧١٠٠قباسلامهددعنعاوصقتنوعمش
كرابيملو.طبسلااذهنمروغفلعبرمأيفنيلاضلاسيئر
)٣٣صةينثت(ليئارسإينبكرابنيحطبسلااذهىسوم
داعيملاضرأيفثاريمنمنوعمشطبسلنكيملهنأىتح
.)١٩:٩عوشي(اذوهيطبسنعلضفامىوس

ُةَريِشَعَنوُفِصِل:ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَداَجوُنَب١٥«١٨-١٥
ِحل.َنيِّـيِنوُفِّـصلٱ

َ
حلٱُةَريِشَعيِّـج

ْ
ُةَريِشَعِينوُشِل.َنيِّـيِّـَج

ُةَريِشَعِيريِعِل.َنيِّـيِنْزُألٱُةَريِشَعِينْزُأل١٦.َنيِّـيِنوُّشلٱ
لٱ

ْ
ُةَريِشَعِيليِئْرَأل.َنيِّـيِدوُرَألٱُةَريِشَعَدوُرَأل١٧َنيِّـِيريِع
،ْمِهِدَدَعَبَسَحَداَجيِنَبُرِئاَشَعِهِذٰه١٨.َنيِّـيِليِئْرَألٱ
لَأَنوُعَبْرَأ

ْ
.»ٍةَئِمُسَْمخَوًاف

٤٦:١٦نيوكت

تناكو٥١٥٠مهددعصقندقفٍةَئِمُسَْمخَوًافْلَأَنوُعَبْرَأ
ص(عامتجالاةميخيبونجداجونوعمشونيبوأرتالحم
.رشلاوداسفلايفاوكراشتمهلعلو)٢:١٠

يفُناَنوُأَوُريِعَتاَمَو:ُناَنوُأَوُريِعاَذوَُهياَنْبِا١٩«١٩،٢٠ ِ
َةَليِشِل:ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحاَذوَُهيوُنَبَناَكَف٢٠.َناَعْنَكِضْرَأ
لٱُةَريِشَعَصَراَفِلَو.َنيِّـيِليِّـشلٱُةَريِشَع

ْ
َحَراَزِلَو.َنيِّـيِصَراَف

.»َنيِّـيِحَراَّـزلٱُةَريِشَع
٢:٣مايأ١و٤٦:١٢وخلا٣٨:٢نيوكت

يفُناَنوُأَوُريِعَتاَم نيوكتريسفترظنا(َناَعْنَكِضْرَأِ
١٠-٣٨:٦(.

ِحل:َصَراَفوُنَبَناَكَو٢١«٢١،٢٢
َ

ُةَريِشَعَنوُْرص
حلٱ

ْ
ِحلَو.َنيِّـيِنوَُْرص

َ
حلٱُةَريِشَعَلوُما

ْ
ُرِئاَشَعِهِذٰه٢٢.َنيِّـيِلوُمَا

لَأَنوُعْبَسَوٌةَّـتِس،ْمِهِدَدَعَبَسَحاَذوَُهي
ْ

.»ٍةَئِمُسَْمخَوًاف

نانوأوريعتاماملونينبةسمخاذوهيلناكَنوُْرصَِحل
.)٤٦:١٢نيوكتاذهبلباق(لوماحونورصحامهماقمميقُأ

َعَالوُتِل:ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَرَكاَّـسَيوُنَب٢٣«٣٦-٢٣
لٱُةَريِشَعَةَّـوُفِلَو.َنيِّـيِعَالوُّتلٱُةَريِشَع

ْ
َبوُشاَيِلَو٢٤.َنيِّـيِّـوُف

لٱُةَريِشَع
ْ

٢٥.َنيِّـيِنوُرْمِّـشلٱُةَريِشَعَنوُرْمِشِلَو.َنيِّـيِبوُشاَي
لَأَنوُّتِسَوٌةَعَبْرَأ،ْمِهِدَدَعَبَسَحَرَكاَّـسَيُرِئاَشَعِهِذٰه

ْ
ًاف

ُةَريِشَعَدَراَسِل:ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَنوُلوُبَزوُنَب٢٦.ٍةَئِمُثَالَثَو
إلٱُةَريِشَعَنوُليِإلَو.َنيِّـيِدَراَّـسلٱ

ْ
لِحاَيِلَو.َنيِّـيِنوُليِ

ْ
ُةَريِشَعَليِئ

لٱ
ْ

لِحاَي
ْ

،ْمِهِدَدَعَبَسَحَنيِّـيِنوُلوُبَّـزلٱُرِئاَشَعِهِذٰه٢٧.َنيِّـيِليِئ
لَأَنوُّتِس

ْ
ِمهِرِئاَشَعَبَسَحَفُسوُياَنْبِا٢٨.ٍةَئِمُسَْمخَوًاف

َ
ا

ِملىَّـسَنَموُنَب٢٩:ُمِياَرْفَأَوىَّـسَنَم
َ
ملٱُةَريِشَعَريِكا

.َنيِّـِيريِكاَْ
لِجَدَلَوُريِكاَمَو

ْ
لِِجلَو.َداَع

ْ
جلٱُةَريِشَعَداَع

ْ
لِ

ْ
ِءَالُؤٰه٣٠.َنيِّـيِداَع

لِجوُنَب
ْ

إلٱُةَريِشَعَرَزَعيِإل.َداَع
ْ

ِحل.َنيِّـيِرَزَعيِ
َ
ُةَريِشَعَقَلا

حلٱ
ْ

ُةَريِشَعَمَكَشِل.َنيِّـيِليِئِيْرسَألٱُةَريِشَعَليِئِيْرسَأل٣١َنيِّـيِقَلَا
ِحل.َنيِّـيِعاَديِمَّـشلٱُةَريِشَعَعاَديِمَشِل٣٢َنيِّـيِمَكَّـشلٱ

َ
َرَفا

حلٱُةَريِشَع
ْ

ُهَلْنُكَيْمَلَفَرَفاَحُنْبُداَحْفُلَصاَّـمَأَو٣٣.َنيِّـيِرَفَا
ُةَلْجُحَوُةَعوُنَوُةَلَْحمَداَحْفُلَصِتاَنَبُءاَمْسَأَو.ٌتاَنَبْلَبَنوُنَب

لِمَو
ْ

ملٱَو.ىَّـسَنَمُرِئاَشَعِهِذٰه٣٤.ُةَصْرِتَوُةَك
،ُمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

لَأَنوُسَْمخَوِناَنْثٱ
ْ

َبَسَحَمِياَرْفَأوُنَبِءَالُؤٰهَو٣٥.ٍةَئِمُعْبَسَوًاف
ُةَريِشَعَرَكاَبِل.َنيِّـيَِحلاَتوُّشلٱُةَريِشَعَحَلاَتوُشِل:ْمِهِرِئاَشَع
لٱ

ْ
وُنَبِءَالُؤٰهَو٣٦.َنيِّـيِنَحاَّـتلٱُةَريِشَعَنَحاَتِل.َنيِّـيِرَكاَب
لٱُةَريِشَعَنَاريِعِل.َحَلاَتوُش

ْ
.»َنيِّـيِنَاريِع

٤٦:٢٠نيوكت٤٦:١٤نيوكت٧:١مايأ١و٤٦:١٣نيوكت

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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٨٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



٦:١١ةاضقو١٧:٢عوشي١٥و٧:١٤مايأ١و١٧:١عوشي
٧:٢٠مايأ١و٣٦:١١و٢٧:١ص٣٤و٢٤و

٧:١٤مايأ١(ةيمارآريكاممأتناكَداَعْلِجَدَلَوُريِكاَمَو
)نيعبسلاةمجرتيفامىلع٤٦:٢٠نيوكتيفكلذكءاجو
يهيتلاضرألايهوداعلجهنباةيمستةلعاذهلعلو
نابالاهيفكردأيتلاضرألايهوناعنكوةيروسنيبدحلا
.)٣١:٢٥نيوكت(بوقعي

ِناَنْثٱ،ِمِهِدَدَعَبَسَحَمِياَرْفَأيِنَبُرِئاَشَعِهِذٰه«٣٧
لَأَنوُثَالَثَو

ْ
َبَسَحَفُسوُيوُنَبِءَالُؤٰه.ٍةَئِمُسَْمخَوًاف

.»ْمِهِرِئاَشَع

يفو.٨٠٠٠صقنلافٍةَئِمُسَْمخَوًافْلَأَنوُثَالَثَوِناَنْثٱ
:٤٨نيوكت(ىسنمنمربكأنوكيميارفأنأبوقعيةءوبن

ص(ىسنمنمرثكأميارفأقباسلاءاصحإلايفناكو.)١٩
.)٢:١٨ص(مَلعلابحاصميارفأناكو.)٣٥و١:٣٣

نكل٢٠٢٠٠ميارفأددعىلعديزيانهىسنمددعناكو
ةءوبنوبوقعيةءوبنبسحىسنمىلعميارفأدازكلذدعب
ةينثت(»ىَّـسَنَمُفوُلُأَوَمِياَرْفَأُتاَوَبَر«هلوقيهوًاضيأىسوم

٣٣:١٧(.

َعَلاَبِل.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَنيِماَيْنِبوُنَب٣٨«٥٢-٣٨
لٱُةَريِشَع

ْ
َمَاريِحَأل.َنيِّـيِليِبْشَألٱُةَريِشَعَليِبْشَأل.َنيِّـيِعَلاَب

.َنيِّـيِماَفوُفَّـشلٱُةَريِشَعَماَفوُفَشِل٣٩.َنيِّـيِمَاريِحَألٱُةَريِشَع
حلٱُةَريِشَعَماَفُوِحل

ْ
.َناَمْعُنَوَدْرَأ:َعَلاَباَنْبٱَناَكَو٤٠.َنيِّـيِماَفُو

ِءَالُؤٰه٤١.َنيِّـيِناَمْعُّنلٱُةَريِشَعَناَمْعُنِلَوَنيِّـيِدْرَألٱُةَريِشَعَدْرَأل
ملٱَو.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَنيِماَيْنِبوُنَب

ٌةَسَْمخْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
لَأَنوُعَبْرَأَو

ْ
َبَسَحَناَدوُنَبِءَالُؤٰه٤٢.ٍةَئِمُّتِسَوًاف

َناَدُلِئاَبَقِهِذٰه.َنيِّـيِماَحوُّشلٱُةَريِشَعَماَحوُشِل:ْمِهِرِئاَشَع
َبَسَحَنيِّـيِماَحوُّشلٱِرِئاَشَعُعيَِمج٤٣.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَح
لَأَنوُّتِسَوٌةَعَبْرَأ،ْمِهِدَدَع

ْ
َبَسَحَريِشَأوُنَب٤٤.ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف

لٱُةَرـيِشـَعـَةـَنْمـِيِل:ْمـِهـِرِئـاَشـَع
ْ

ُةَرـيِشـَعيـِوْشـِيِل.َنيـِّــيـِنْمـِي
لٱ

ْ
لٱُةَريِشَعَةَعِيَربِل.َنيِّـيِوْشِي

ْ
ِحلَةَعيِرَبيِنَبِل٤٥.َنيِّـيِعِيَرب

َ
َرَبا

حلٱُةَريِشَع
ْ

ِمل.َنيِّـيِرَبَا
َ
ل
ْ

ملٱُةَريِشَعَليِئيِك
لَْ

ْ
ُمْسٱَو٤٦.َنيِّـيِليِئيِك

ْمِهِدَدَعَبَسَحَريِشَأيِنَبُرِئاَشَعِهِذٰه٤٧.ُحَراَسَريِشَأِةَنْبٱ
لَأَنوُسَْمخَوٌةَثَالَث

ْ
َبَسَحِيلاَتْفَنوُنَب٤٨.ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف

لٱُةَريِشَعَليِئْصَحاَيِل:ْمِهِرِئاَشَع
ْ

ُةَريِشَعِينُوِجل.َنيِّـيِليِئْصَحاَي
جلٱ

ْ
لٱُةَريِشَعَِرصِيِل٤٩.َنيِّـيِنُو

ْ
لِشِل.َنيِّـيِِرصِي

ِّـ
ُةَريِشَعَمي

لِّـشلٱ
ِّـ

.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحِيلاَتْفَنُلِئاَبَقِهِذٰه٥٠.َنيِّـيِمي
ملٱَو

لَأَنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخ،ْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ
ْ

ِءَالُؤٰه٥١.ٍةَئِمُعَبْرَأَوًاف

ملٱ
لَأِةَئِمُّتِسَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
لَأَوٍف

ْ
ٍةَئِمُعْبَسَوٌف

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَّـمُث٥٢.َنوُثَالَثَو
٨:١مايأ١و٤٦:٢١نيوكت٧:٦مايأ١و٤٦:٢١نيوكت

٧:٣٠مايأ١و٤٦:١٧نيوكت٤٦:٢٣نيوكت٨:٣مايأ١و
١:٤٦ص٧:١٣مايأ١و٤٦:٢٤نيوكت

نعصقنيوهفَنوُثَالَثَوٍةَئِمُعْبَسَوٌفْلَأَوٍفْلَأِةَئِمُّتِس
نوثالثونامثنيئاصحإلانيبو١٨٢٠ءانيسءاصحإيفددعلا
نأصقنلااذهيفثروسدروفقسألالاق.ةنس
ملظلاوميضلانولمحيمهوًاريثكنوديزياوناكنييليئارسإلا
نماوجرخُأنأدعبمهنكل)٢٠و١:٧جورخ(رصميف
لٱِبْمُهَماَّـيَأىَنْفَأَف«هللااوصعرصم

ْ
»ِبْعُّرلٱِبْمِهيِنِسَوِلِطاَب

لكلوةسينكللراذنإوةيزعتاذهيفو.)٧٨:٣٣رومزم(
.ةعسلانمزيفراذنإلاوقيضلاتقويفةيزعتلااهيفسفن

ِدَدَعَىلَعًابيِصَنُضْرَألٱُمَسْقُتِءَالُؤِٰهل٥٣«٥٥-٥٣
لَا٥٤.ِءاَمْسَألٱ

ْ
لٱَو،ُهَبيِصَنُهَلُرِّـثَكُتُريِثَك

ْ
لَقُتُليِلَق

ِّـ
.ُهَبيِصَنُهَلُل

ملٱَبَسَحٍدِحاَوُّلُك
اَمَّـنِإ٥٥.ُهَبيِصَنىَطْعُيُهْنِمَنيِدوُدْعَْ

لٱِب
ْ

ْمِهِئاَبآِطاَبْسَأِءاَمْسَأَبَسَح.ُضْرَألٱُمَسْقُتِةَعْرُق
لٱَبَسَح٥٦.َنوُكِلْمَي

ْ
ٍريِثَكَْنيَبْمُهُبيِصَنُمَسْقُيِةَعْرُق

.»ٍليِلَقَو
:١١عوشيو٣٤:١٣و٣٣:٥٤ص١٤:١و١١:٢٣عوشي

١٤:٢و٢٣

ِهل
ٰ

طابسألاىلعضرألاتمسُقُضْرَألٱُمَسْقُتِءَالُؤ
ةعرقلاكلتتناكوطابسألاتالحمبسحىلعوةعرقلاب
دعبّنيعُتماسقألاتناكو.ةداتعملاةعرقلاكالهللالمعنم
مسابىمسُيمسقلكوطبسلكيفسوفنلايأءامسألا
ينثالاطابسألاءامسأتناكيشارلاق.هثرييذلاطبسلا
ينثاىلعماسقألادودحوًاقررشعينثاىلعةبوتكمرشع
اهنوطلخيونيطاسألاكجردلاباهنوعنصياوناكورخآًافررشع
.خلانوبحسيوءانإيف

٥٧«٦١-٥٧ ملٱِءَالُؤٰهَو
َبَسَحَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمَنوُدوُدْعَْ

ِجل:ْمِهِرِئاَشَع
َ
جلٱُةَريِشَعَنوُشْر

ْ
ُةَريِشَعَتاَهَقِل.َنيِّـيِنوُشَْر

لٱ
ْ

ِمل.َنيِّـيِتاَهَق
َ

ملٱُةَريِشَعيِراَر
.يِوَالُرِئاَشَعِهِذٰه٥٨.َنيِّـيِراَرَْ

للٱُةَريِشَع
ِّـ
حلٱُةَريِشَعَوَنيِّـيِنْب

ْ
ملٱُةَريِشَعَوَنيِّـيِنُوَْرب

َنيِّـيِلْحَْ
ملٱُةَريِشَعَو

لٱُةَريِشَعَوَنيِّـيِشوُْ
ْ

َدَلَوَفُتاَهَقاَّـمَأَو.َنيِّـيِحَروُق
يِتَّـلٱيِوَالُتْنِبُدَباَكوُيَماَرْمَعِةَأَرْمٱُمْسٱَو٥٩.َماَرْمَع
يفيِوَالِلْتَدِلُو ىَسوُمَوَنوُراَهَماَرْمَعِلْتَدَلَوَف.َْرصِمِ
ُراَزاَعِلَأَووُهيِبَأَوُباَداَنَدِلُوَنوُراَهـِلَو٦٠.اَمُهَتْخُأَمَيْرَمَو
ًةَبيِرَغًاراَناَبَّـرَقاَمَدْنِعاَتاَمَفوُهيِبَأَوُباَداَناَّـمَأَو٦١.ُراَماَثيِإَو

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٨٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأ
جورخ١٦و٦:١مايأ١و١٩ىلإ٦:١٦جورخو٤٦:١١نيوكت
٣:٤صو٢و٢٠:١نييوال٣:٢ص٦:٢٠و٢و٢:١
٢٤:٢مايأ١و

نظ)٥٩ع(يِوَالِلْتَدِلُويِتَّـلٱيِوَالُتْنِبُدَباَكوُي
هتديفحنمدعبأوأيوالةديفحدباكوينأنيرسفملاضعب

.تاهقنبمارمعوهىسومابأمارمعنإو

ملٱَناَكَو«٦٢
لَأَنِيْرشِعَوًةَثَالَثْمُهْنِمَنوُدوُدْعَْ

ْ
ٍرَكَذَّـلُك،ًاف

َْملْذِإ،َليِئاَْرسِإيِنَبَْنيَباوُّدَعُيَْملْمَُّـهنَأل.ًادِعاَصَفٍرْهَشِنْبٱِنِم
.»َليِئاَْرسِإيِنَبَْنيَبٌبيِصَنْمُهـَلَطْعُي

١٠:٩ةينثتو٢٤و٢٣و١٨:٢٠و١:٤٩ص٣:٣٩ص
١٤:٣و٣٣و١٣:١٤عوشيو

قباسلاءاصحإلايفمهددعناكًافْلَأَنيِْرشِعَوًةَثَالَث
.)٣:٣٩صريسفترظنا(٢٢٣٠٠وأ٢٢٠٠٠

ُراَزاَعِلَأَوىَسوُمْمُهَّـدَعَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه٦٣«٦٥-٦٣
لٱ

ْ
يفَليِئاَْرسِإيِنَباَّـدَعَنيِحُنِهاَك ِّـنُدْرُأَىلَعَبآوُمِتاَبَرَعِ

يفَو٦٤.اَحيِرَأ ىَسوُمْمُهَّـدَعَنيِذَّـلٱَنِمٌناَسْنِإْنُكَيَْملِءَالُؤٰهِ
لٱُنوُراَهَو

ْ
يفَليِئاَْرسِإيِنَباَّـدَعَنيِحُنِهاَك ٦٥،َءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ

يفَنوُتوُمَيْمَُّـهنِإْمُهـَلَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل لٱِ
ْ

ْمُهْنِمَقْبَيْمَلَف،ِةَّـيِّـَرب
.»َنوُنُنْبُعوُشَيَوَةَّـنُفَيُنْبُبِلاَكَّـالِإٌناَسْنِإ

سوثنروك١و٢٩و١٤:٢٨ص١٥و٢:١٤ةينثتو١ص٣ع
١٤:٣٠ص٦و١٠:٥

يف ١٤:٢٩ص(يفتركُذيتلاةءوبنلاتمتخلاِءَالُؤٰهِ
-٣٢(.

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لِجِنْبَرَفاَحِنْبَداَحْفُلَصُتاَنَبْتَمَّـدَقَتَف١«٦-١
ْ

ِنْبَداَع
ِهِذٰهَو.َفُسوُيِنْبىَّـسَنَمِرِئاَشَعْنِم،ىَّـسَنَمِنْبَريِكاَم
لِمَوُةَلْجُحَوُةَعوُنَوُةَلَْحم:ِهِتاَنَبُءاَمْسَأ

ْ
َنْفَقَوَو٢.ُةَصْرِتَوُةَك

لٱَراَزاَعِلَأَوىَسوُمَماَمَأ
ْ

جلٱِّـلُكَوِءاَسَؤُّرلٱَماَمَأَوِنِهاَك
ْ

ِةَعاََم
يفَتاَماَنوُبَأ٣:ٍتَالِئاَقِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبىَدَل لٱِ

ْ
،ِةَّـيِّـَرب

يفْنُكَيَْملَو لٱِ
ْ

يفِّـبَّـرلٱَىلَعاوُعَمَتْجٱَنيِذَّـلٱِمْوَق ،َحَروُقِةَعاََمجِ
ِمل٤.َنوُنَبُهَلْنُكَيَْملَوَتاَمِهِتَّـيِطَخِبْلَب

َ
اَنيِبَأُمْسٱُفَذُْحياَذا

لُماَنِطْعَأ؟ٌنْبٱُهَلَسْيَلُهَّـنَألِهِتَريِشَعِْنيَبْنِم
ْ

َْنيَبًاك
ُّبَّـرلٱَلاَقَف٦.ِّـبَّـرلٱَماَمَأَّـنُهاَوْعَدىَسوُمَمَّـدَقَف٥.اَنِماَمْعَأ

.»ىَسوُمـِل
:٢٦و١٤:٣٥ص١٧:٣عوشيو١١و٣٦:١و٢٦:٣٣ص
١٩و١٨:١٥جورخ١٧:٤عوشي٢و١٦:١ص٦٥و٦٤

يفَتاَماَنوُبَأ مكحلامامتقباسلاحاحصألايفّنيُبِةَّـيِّـَربْلٱِ
امفنيرشعنبانماوناكنممرصمنماوجرخنيذلاىلع
نأنيبيداحفلصتانبهتماقأيذلاناهربلاو.كلذقوف
مرحييكلحروقعماوصعنيذلاةلمجنمنكيملنهابأ
.)اومرحيملهريغلسننأعم(ثاريملانمهلسن

يذلاوهداحفلصنأةيدوهيلاديلاقتلايفَتاَمِهِتَّـيِطَخِب
:١٤ص(ًامجرلتُقفتبسلاموييفبطحلاعمجيناك

نمعمهللاصعيملنهابأنأىنعملانأحجرألاو.)٣٢
يأةأطخمهلكمهنألسانلارئاسكًائطاختامامنإاوصع
امنإهتعامجوحروقةئيطخكةصاخةعيظفةئيطخأطخيملهنأ
صرظنا(يرشبلافعضلانعةئشانلاةداعلاكأطخيناك
نمهلسنمرُحينأبجوتسيناكامكلذىلعو)٥:٦
امىلعداحفلصتانبلمحيذلاو.داعيملاضرأبيصن
وهو.قباسلاحاحصألانم٥٦-٥٢ةيآلايفءاجامهنيتأ
بسحبةعرقلابمسقُتنأبجوأدقتناكناعنكضرأنأ
نكيملهيلعوروكذللءاصحإلاكلذناكوثيدحلاءاصحإلا
.نهيبأمساناكمنكينأنبلطفبيصننمتانبلاءالؤهل
يفهنأىلإزمرداحفلصتانبثرإنإلضافألادحألاق
تاثراوءاسنلانإو»ىثنأالوركذال«ءاوسلكلاحيسملا
.)٢٩و٣:٢٨ةيطالغ(لاجرلاكيوامسلاناعنكل

لُمَّـنِهيِطْعُتَف،َداَحْفُلَصُتاَنَبْتَمَّـلَكَتٍّقَحِب«٧
ْ

ٍبيِصَنَك
.»َّـنِهْيَلِإَّـنِهيِبَأَبيِصَنُلُقْنَتَو،َّـنِهِماَمْعَأَْنيَب

٣٦:٢ص

اهيفيأمهيطعتفةيناربعلايفوٍبيِصَنَكْلُمَّـنِهيِطْعُت
ثاريملانأمزلتسياذهوثانإلاريمضلدبروكذلاريمض

.رمألااذهيفروكذلاةلزنمتانبلالازنإوأتانبلاءانبأل

َسْيَلَوَتاَمٍلُجَراَمُّيَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلوُقَتَو٨«١١-٨
لُمَنوُلُقْنَت،ٌنْبٱُهَل

ْ
اوُطْعُتٌةَنْبٱُهَلْنُكَتَْملْنِإَو٩.ِهِتَنْبٱَىلِإُهَك

لُم
ْ

لُماوُطْعُتٌةَوْخِإُهَلْنُكَيَْملْنِإَو١٠.ِهِتَوْخِإلُهَك
ْ

.ِهِماَمْعَألُهَك
لُماوُطْعُتٌةَوْخِإِهيِبَألْنُكَيَْملْنِإَو١١

ْ
ِهْيَلِإِبَرْقَألٱِهِبيِسَنِلُهَك

،ٍءاَضَقَةَضيِرَفَليِئاَْرسِإيِنَبِلْتَراَصَف.ُهُثِرَيَفِهِتَريِشَعْنِم
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك

٣٥:٢٩ص

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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تانبهتلأسامراصخلاٌنْبٱُهَلَسْيَلَوَتاَمٍلُجَراَمُّيَأ
.ةتباثةعيرشداحفلص

اَذٰهَميِراَبَعِلَبَجَىلِإْدَعْصٱ:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٢
.»َليِئاَْرسِإيِنَبُتْيَطْعَأيِتَّـلٱَضْرَألٱِرُظْنٱَو

٣٤:١و٣٢:٤٩و٣:٢٧ةينثتو٣٣:٤٧ص

رثأىلعرمألااذهنايتإنإاَذٰهَميِراَبَعِلَبَجَىلِإْدَعْصٱ
نإف.رابتعالاقحتسياممداحفلصتانببلطىلعباوجلا
اهثريوداعيملاضرأاولخدينأكشوىلعاوناكليئارسإينب
كلتلوخدنمًامورحمهسفنميظعلاعرتشملاناكومهلسن
ةينثت(ةينثتلارفسيفركُذىسومىلعمكحلامامتإو.ضرألا

٥٢-٣٢:٤٨(.

َّـمُضاَمَكًاضْيَأَتْنَأَكِمْوَقَىلِإُّمَضُتاََهتْرَظَنىَتَمَو«١٣
.»َكوُخَأُنوُراَه

١٠:٦ةينثتو٣١:٢و٢٨و٢٠:٢٤ص

نمىلإيأ)٢٥:٨نيوكتريسفترظنا(َكِمْوَقَىلِإُّمَضُت
.مهنفدمىلإالتاومألارادىلإاوراصوكلبقاوفوت

يفاَمُكَّـنَأل«١٤ جلٱِةَمَصاَُخمَدْنِع،َنيِصِةَّـيِّـرَبِ
ْ

،ِةَعاََم
ملٱِبِيناَسِّـدَقُتْنَأِيلْوَقاَمُتْيَصَع

ُءاَمَكِلٰذ(.ْمِهِنُيْعَأَماَمَأِءاَْ
يفَشِداَقِةَبيِرَم .)َنيِصِةَّـيِّـرَبِ

١٠٦:٣٢رومزمو٣٢:٥١و١:٣٧ةينثتو٢٤و٢٠:١٢ص
١٧:٧جورخ

.)١٣و٢٠:١٢صريسفترظنا(ِيناَسِّـدَقُتْنَأ

ُهٰلِإُّبَّـرلٱِلِّـكَوُيِل١٦:ِّـبَّـرلِلىَسوُمَلاَقَف١٥«١٥،١٦
لٱِعيَِمجِحاَوْرَأ

ْ
جلٱَىلَعًالُجَرَِرشَب

ْ
.»ِةَعاََم

١٢:٩نييناربعو١٦:٢٢ص

ناكيذلاةمظعكىسومةمظعانهىرنُّبَّـرلٱِلِّـكَوُيِل
ِلَبَّـَيلَعَنيِكْبَتَال،َميِلَشُروُأِتاَنَباَي«لئاقلاوهوهيلإًازمر
.)٢٣:٢٨اقول(»َّـنُكِدَالْوَأَىلَعَوَّـنُكِسُفْنَأَىلَعَنيِكْبٱ
لبهسفنبمتهيالوهباصمىلإذئنيحرظنينكيملىسومف
لجأنمرفسلانمهمساىحمُينأهمامتهالكناك
نأةالصلابهلأسوهللارمألاكرتف)٣٢:٣٢جورخ(ليئارسإ
.ليئارسإهعيطقىعرينألًالهأًايعارّنيعي

،ْمُهُلِخْدُيَوْمُهُجِرُْخيَوْمُهَماَمَأُلُخْدَيَوْمُهَماَمَأُجُرَْخي«١٧
لٱَكِّـبَّـرلٱُةَعاََمجَنوُكَتَالْيَكِل

ْ
.»اَهـَلَيِعاَرَاليِتَّـلٱِمَنَغ

١:١٠مايأ٢و١٨:١٣و٨:٢٠ليئومص١و٣١:٢ةينثت
:٦سقرمو٩:٣٦ىّتمو١٠:٢ايركزو٢٢:١٧كولم١و

٣٤

مهعفنيفىعسيومهرومأبينتعييأخلاْمُهَماَمَأُجُرَْخي
حلاصلانيمألايعارلاينتعيامك)٣١:٢و٢٨:٦ةينثت(
.)٩-١٠:٣انحوي(هتيعرب

،َنوُنَنْبَعوُشَيْذُخ:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَف١٨«١٨،١٩
َراَزاَعِلَأَماَّـدُقُهْفِقْوَأَو١٩ِهْيَلَعَكَدَيْعَضَو،ٌحوُرِهيِفًالُجَر
لٱ

ْ
جلٱِّـلُكَماَّـدُقَوِنِهاَك

ْ
.»ْمِهِنُيْعَأَماَمَأِهِصْوَأَو،ِةَعاََم

١٦:١٣ليئومص١و١١:٢٩و٣:١٠ةاضقو٤١:٣٨نيوكت
٣١:٧ةينثت٣٤:٩ةينثت١٨و

.ةيحوربهاومهليأٌحوُرِهيِف
نمهلناكامعمعوشينأانهىرتِهْيَلَعَكَدَيْعَضَو

يجراخلامسرلانعنغتسيملةيحورلابهاوملاوةيلهألا
هنأرهظييذلالب.اهيلإيقتريناكيذلاةبترللسيدقتلاو
يفءاجدقف.هيلعهديىسومعضوبميظعءيشهلبهُو
ألَتْمٱِدَقَناَكٍنوُنُنْبُعوُشَيَو«ةينثتلارفس

َ
ْذِإ،ٍةَمْكِحَحوُر

.)٣٤:٩ةينثت(»ِهْيَدَيِهْيَلَعىَسوُمَعَضَو

ُّلُكُهَلَعَمْسَيِلِهْيَلَعَكِتَبْيَهْنِمْلَعْجٱَو٢٠«٢٣-٢٠
لٱَراَزاَعِلَأَماَمَأَفِقَيَف٢١،َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمج

ْ
ُهَلُلَأْسَيَفِنِهاَك

َبَسَحَو،َنوُجُرَْخيِهِلْوَقَبَسَح.ِّـبَّـرلٱَماَمَأِميِروُألٱِءاَضَقِب
جلٱُّلُك،ُهَعَمَليِئاَْرسِإيِنَبُّلُكَوَوُه،َنوُلُخْدَيِهِلْوَق

ْ
٢٢،ِةَعاََم

َماَّـدُقُهَفَقْوَأَوَعوُشَيَذَخَأ.ُّبَّـرلٱُهَرَمَأاَمَكىَسوُمَلَعَفَف
لٱَراَزاَعِلَأ

ْ
جلٱِّـلُكَماَّـدُقَوِنِهاَك

ْ
ِهْيَلَعِهْيَدَيَعَضَوَو٢٣،ِةَعاََم

.»ىَسوُمِدَيْنَعُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَكُهاَصْوَأَو
٢:١٥كولم٢و٩و١٠:٦ليئومص١و٢٨و١١:١٧ص
٢٣و٢٠:١٨و١:١ةاضقو٩:١٤عوشي١٧و١:١٦عوشي

:٩عوشي٢٨:٣٠جورخ٣٠:٧و٢٣:٩ليئومص١و٢٦و
٣١:٧و٣:٢٨ةينثت١٥و١٣و٢٢:١٠ليئومص١و١٤

.)ريسفتلاو٢٨:٣٠جورخرظنا٢١ع(ِميِروُألٱِءاَضَقِب
ةعاطلابنوفلكمليئارسإونبوعوشيناكِهِلْوَقَبَسَح

.ميمتلاوميروألاةطساوبملعُييذلانهاكلامكحل

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ
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َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو«١

ىضتقمبنيلماعريغليئارسإونبناكىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو
ىلإمهلوخدلبقمزلفةيربلايفهيتلاةدمحئابذلاعئارش

.دَّـيؤتوعئارشلاكلتددجتنأناعنكضرأ

،يِدِئاَقَوَعَميِماَعَط،ِيناَبْرُق:َليِئاَْرسِإيِنَبِصْوَأ«٢
َحت،يِروُُرسُةَحِئاَر

ْ
يفِيلُهوُبِّـرَقُتْنَأَنوُصِر .»ِهِتْقَوِ

١٢و١:٧يخالمو٨و٢١:٦و٣:١١نييوال

اهبنوتأيسانلاناكنإوتامدقتلانإيِماَعَط،ِيناَبْرُق
لٱِيل«يجحةءوبنيفف.مهلالهللايهف

ْ
ُبَهَّـذلٱِيلَوُةَّـضِف

جلٱُّبَرُلوُقَي
ْ

ِيل«ريمازملاريسفتيفو.)٢:٨يجح(»ِدوُُن
لٱَناَوَيَح

ْ
لٱَوِرْعَو

ْ
جلٱَىلَعَمِئاَهَب

ْ
.)٥٠:١٠رومزم(»ِفوُلُألٱِلاَبِ

ةدئامزبخكةيماعطلاتامدقتلانابرقلابدارُيامًاريثكو
رثكأناعنكضرأيفهوتأاممكلذناكوهلكاشاموهوجولا
نينمؤملاءاذغحيسملانأىلإًازمرتناكو(ةيربلايفهوتأامم
٣:١١نييوالاذهبلباق(»برلاماعطب«تيمُساذهلو)هب

حئابذنمسيتلامحلولمحلامحلءزجىلعقلطيو.)١٦و
.)٣:٧يخالمًاضيأرظنا(مالسلا

لٱَوُهاَذٰه.ْمُهـَلْلُقَو«٣
ْ

:ِّـبَّـرلِلَنوُبِّـرَقُتيِذَّـلٱُدوُقَو
.»ًةَمِئاَدًةَقَرُْحمٍمْوَيِّـلُكِلِناَحيِحَصِناَّـيِلْوَحِناَفوُرَخ
٢٩:٣٨جورخ

.)٤٢-٢٩:٣٨جورخرظنا(ِناَّـيِلْوَحِناَفوُرَخ
حابصلافورخةمئادلاةقرحملاتناكًةَمِئاَدًةَقَرُْحم

ةرمهسفنمدقيذلاهللالمحىلإًازمرناكوءاسملافورخو
.)١٤و١٠:١٢و٧:٣نييناربع(ةدحاو

خلٱ«٤
ْ

لٱُفوَُر
ْ

خلٱَو،ًاحاَبَصُهُلَمْعَتُدِحاَو
ْ

ُهُلَمْعَتِيناَّـثلٱُفوَُر
لٱَْنيَب

ْ
.»ِنْيَءاَشِع

١٢:٦جورخ

.)١٢:٦جورخريسفترظنا(ِنْيَءاَشِعْلٱَْنيَب

لَمٍقيِقَدْنِمِةَفيِإلٱَْرشُعَو«٥
ْ
هلٱِعْبُرِبٍتوُت

ْ
ِتْيَزْنِمِنيِ

.»ًةَمِدْقَتِّـضَّـرلٱ
٢:١نييوال٢٩:٤جورخ١٥:٤صو١٦:٣٦جورخ

.)٢٧:٢٠جورخريسفترظنا(ِّـضَّـرلٱِتْيَز

ملٱَيِه.ٌةَمِئاَدٌةَقَرُْحم«٦
يفُةَلوُمْعَْ ِةَحِئاَرِل.َءاَنيِسِلَبَجِ

.»ِّـبَّـرلِلًادوُقَو،ٍروُُرس
٥:٢٥سوماعو٢٩:٤٢جورخ

يفُةَلوُمْعَْملٱ .ءانيسلبجيفةمدقملايأَءاَنيِسِلَبَجِ
يفحئابذلااولمهأدوهيلانأىلعةيآلاهذهبارزعنبانهرب
.ءانيسضرأنماورفاسذنمةيربلا

هلٱُعْبُراَهُبيِكَسَو٧«٧،٨
ْ
لِلِنيِ

ْ
لٱِفوُرَخ

ْ
يف.ِدِحاَو ِ

لٱ
ْ

خلٱَو٨.ِّـبَّـرلِلٍرِكْسُمَبيِكَسْبُكْسٱِسْدُق
ْ

ِيناَّـثلٱُفوَُر
لٱَْنيَبُهُلَمْعَت

ْ
َدوُقَوُهُلَمْعَتِهِبيِكَسَكَو،ِحاَبَّـصلٱِةَمِدْقَتَكِنْيَءاَشِع

.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَر
٢٩:٤٢جورخ

ةرابعلاهذهمهضعبمجرتِّـبَّـرلِلٍرِكْسُمَبيِكَسْبُكْسٱ
انهةيبرعلاةمجرتلايفامو.»ةيوقرمخبيكسبكسا«هلوقب
املكركسملابدوصقملاو.يناربعلالصألاقفوىلعوه
بوبحلانممألسعلانممأبنعلانمناكأءاوسركسأ
هبدارينأبلغُيو.اهريغوةرذلاوريعشلاوةطنحلاك
رفسيفءاجامليلدببنعلاريغنمةركسملاتابورشملا
نييوال(»ْبَْرشَتَالًارِكْسُمَوًارَْمخ«نوراههلوقنمنييواللا

رومأملببيكسلانمةعونممريغرمخلانأىلع.)١٠:٩
هلٱُعْبُرٌبيِكَسَو«هصنامجورخلارفسيففاهب

ْ
خلٱَنِمِنيِ

ْ
ِرَْم

لِل
ْ

لٱِفوُرَخ
ْ

:٢٥صاذهبلباق(.)٢٩:٤٠جورخ(»ِدِحاَو
حبذمىلعرمخلابيكسنمجورخلارفسيفعنُمو.)٥
حبذمىلعرمخلابكسزاوجكلذنمجتنتساوروخبلا
.ةقرحملا

يفَو٩«٩،١٠ ِناَحيِحَصِناَّـيِلْوَحِناَفوُرَخِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
لَمٍقيِقَدْنِمِناَْرشُعَو

ْ
ُةَقَرُْحم١٠،ِهِبيِكَسَعَمًةَمِدْقَتٍتْيَزِبٍتوُت

ملٱِنَعًالْضَف،ٍتْبَسِّـلُك
.»اَهِبيِكَسَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ

٤٦:٤لايقزح

ألَا
َ

لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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يفَو تركُذتبسلاموييفةدايزلاِناَفوُرَخِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
يفركُذةقرحملابيكسرمخبقلعتملانوناقلاوةرملوأانه
-٢٠:٨جورخ(يفتركُذتبسلاةعيرشو.)١٥:٥ص(
.)٢٣:٣نييوالو١١

يفَو١١«١٥-١١ :ِّـبَّـرلِلًةَقَرُْحمَنوُبِّـرَقُتْمُكِروُهُشِسوُؤُرِ
،ٍةَحيِحَصٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخَةَعْبَسَوًادِحاَوًاشْبَكَوٍرَقَبْيَنْبٱِنْيَرْوَث

لَمٍقيِقَدْنِمٍراَشْعَأَةَثَالَثَو١٢
ْ
.ٍرْوَثِّـلُكِلًةَمِدْقَتٍتْيَزِبٍتوُت

لَمٍقيِقَدْنِمِنْيَْرشُعَو
ْ
لِلًةَمِدْقَتٍتْيَزِبٍتوُت

ْ
لٱِشْبَك

ْ
١٣.ِدِحاَو

لَمٍقيِقَدْنِمًادِحاَوًاْرشُعَو
ْ
.ٍفوُرَخِّـلُكِلًةَمِدْقَتٍتْيَزِبٍتوُت

َفْصِنُنوُكَتَّـنُهُبِئاَكَسَو١٤.ِّـبَّـرلِلًادوُقَوٍروُُرسَةَحِئاَرًةَقَرُْحم
هلٱ

ْ
لُثَو،ِرْوَّـثلِلِنيِ

ْ
هلٱَث

ْ
لِلِنيِ

ْ
هلٱَعْبُرَو،ِشْبَك

ْ
لِلِنيِ

ْ
ْنِمِفوُرَخ

ًادِحاَوًاسْيَتَو١٥.ِةَنَّـسلٱِرُهْشَأْنِمٍرْهَشِّـلُكُةَقَرُْحمِهِذٰه.ٍرَْمخ
ملٱَنِم

ملٱِنَعًالْضَف.ِّـبَّـرلِلٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذِزْعَْ
ِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ

.»ِهِبيِكَسَعَمُبَّـرَقُي
٢:٤مايأ٢و٢٣:٣١مايأ١و٢٠:٥ليئومص١و١٠:١٠ص

لايقزحو١٤و١:١٣ءايعشإو١٠:٣٣ايمحنو٣:٥ارزعو
١٥:٤ص٢:١٦يسولوكو٢:١١عشوهو٤٦:٦و٤٥:١٧

٢٢عو١٥:٢٤ص١٢ىلإ

يفَو يفخفنلابرهشلالوأىلعهبنُيناكْمُكِروُهُشِسوُؤُرِ
ةنمزألايفروهشلاسوؤرةيمهأتدازو)١٠:١٠ص(قاوبألا
)٨:٥سوماع(ةراجتلانعاهيفنوفكياوناكفًاريثكةرخأتملا

.)٤:٢٢كولم٢(ةينيدلارومألانولمعياهيفنوذخأيو

يفَو١٦«٢٥-١٦ يفِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ
ْ

َنِمََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَي
يفَو١٧.ِّـبَّـرلِلٌحْصِفِرْهَّـشلٱ لٱِ

ْ
خلٱِمْوَي

ْ
اَذٰهْنِمََرشَعَسِمَا

يف١٨ٌ.ريِطَفُلَكْؤُيٍماَّـيَأَةَعْبَس.ٌديِعِرْهَّـشلٱ لٱِ
ْ

ٌلَفَْحمِلَّـوَألٱِمْوَي
ًادوُقَوَنوُبِّـرَقُتَو١٩.اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع.ٌسَّـدَقُم
ٍفاَرِخَةَعْبَسَوًادِحاَوًاشْبَكَوٍرَقَبْيَنْبٱِنْيَرْوَثِّـبَّـرلِلًةَقَرُْحم
ٍقيِقَدْنِمَّـنُهُتَمِدْقَتَو٢٠.ْمُكَلُنوُكَتًةَحيِحَص.ٍةَّـيِلْوَح
لَم

ْ
ِنْيَْرشُعَو،ِرْوَّـثلِلَنوُلَمْعَتٍراَشْعَأَةَثَالَث.ٍتْيَزِبٍتوُت
لِل

ْ
ِةَعْبَّـسلٱَنِمٍفوُرَخِّـلُكِلُلَمْعَتًادِحاَوًاْرشُعَو٢١،ِشْبَك

خلٱ
ْ
٢٣.ْمُكْنَعِريِفْكَّـتلِلٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذًادِحاَوًاسْيَتَو٢٢،ِفاَرِ
ِمليِتَّـلٱِحاَبَّـصلٱِةَقَرُْحمْنَعًالْضَف

ُ
.ِهِذٰهَنوُلَمْعَتٍةَمِئاَدٍةَقَرْح

ِةَحِئاَرِدوُقَوَماَعَطٍماَّـيَأَةَعْبَس،ٍمْوَيَّـلُكَنوُلَمْعَتاَذَكٰه٢٤
ملٱِنَعًالْضَف.ِّـبَّـرلِلٍروُُرس

.ِهِبيِكَسَعَمُلَمْعُيِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ
يفَو٢٥ لٱِ

ْ
َنِماَمًالَمَع.ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمْمُكَلُنوُكَيِعِباَّـسلٱِمْوَي

.»اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱ
١٦:١ةينثتو٩:٣صو٢٣:٥نييوالو١٨و١٢:٦جورخ

٣١عو٢٢:٢٠نييوالو٢٣:٦نييوال٤٥:٢١لايقزحو

١٣:٦و١٢:١٦جورخ١٥ع١٥:٢١ةينثتو٢٩:٨صو
٢٣:٨نييوالو

يف يفِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ ليئارسإونبكرتََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَيْلٱِ
ددجيذخأانهوةنسنيثالثونيتنثاةيربلايفحصفلاظفح
مايأظفحولوألامويلاسيدقتو.اهررقيوهبةقلعتملاةيصولا
١٢:١٦جورخ(يفامهيلعمالكلالّصُفةعبسلاديعلا

ةعساتلاةيآلايفديعلااذهتامدقتو.)٨و٢٣:٧نييوالو
.حاحصألااذهنمةرشع

يفَو«٢٦ لٱِمْوَيِ
ْ
ِّـبَّـرلِلًةَديِدَجًةَمِدْقَتَنوُبِّـرَقُتَنيِحِةَروُكاَب

يف ِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع.ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمْمُكَلُنوُكَيْمُكِعيِباَسَأِ
.»اوُلَمْعَتَال
:١٦ةينثتو١٥و٢٣:١٠نييوالو٣٤:٢٢و٢٣:١٦جورخ
٢:١لامعأو١٠

يف نييوالو٣٤:٢٢و٢٣:١٦جورخرظنا(ِةَروُكاَبْلٱِمْوَيِ
.)ريسافتلاو٢١-١٣:١٥

ِنْيَرْوَث:ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرِلًةَقَرُْحمَنوُبِّـرَقُتَو٢٧«٣١-٢٧
َّـنُهُتَمِدْقَتَو٢٨.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخَةَعْبَسَوًادِحاَوًاشْبَكَوٍرَقَبْيَنْبٱ
لَمٍقيِقَدْنِم

ْ
ِنْيَْرشُعَو،ٍرْوَثِّـلُكِلٍراَشْعَأَةَثَالَثٍتْيَزِبٍتوُت

لِل
ْ

لٱِشْبَك
ْ

ِةَعْبَّـسلٱَنِمٍفوُرَخِّـلُكِلًادِحاَوًاْرشُعَو٢٩،ِدِحاَو
خلٱ

ْ
ملٱَنِمًادِحاَوًاسْيَتَو٣٠ِفاَرِ

ًالْضَف٣١.ْمُكْنَعِريِفْكَّـتلِلِزْعَْ
ملٱِنَع

َّـنِهِبِئاَكَسَعَم.َنوُلَمْعَتاَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ
.»ْمُكَلُنوُكَتٍتاَحيِحَص
١٩ع١٩و٢٣:١٨نييوال

ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخَةَعْبَسَوًادِحاَوًاشْبَكَوٍرَقَبْيَنْبٱِنْيَرْوَث
ًارْوَثَو...ٍفاَرِخَةَعْبَس...َنوُبِّـرَقُت«نييواللارفسيفو
نأةنشملايفءاجو.)٢٣:١٨نييوال(»ِنْيَشْبَكَو...ًادِحاَو
يفيأ(انهتركُذيتلاو.ةفغرألاعممدقتمئاهبلاهذه
نإسوفيسويركذاذهىلعو.اهيلعةدايزمدقُت)ددعلارفس
رشعةعبرأوشابكةثالثوناريثةثالثمدقيناكيذلا
.ًافورخ

َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

يفَو«١ يفِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ ْمُكَلُنوُكَيِرْهَّـشلٱَنِمِلَّـوَألٱِ
ِفاَتُهَمْوَي.اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع.ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحم

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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.»ْمُكَلُنوُكَيٍقوُب
٢٣:٢٤نييوال

يف ظفحىلعلمتشيحاحصألااذهِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ
وهويتبسلارهشلاوأعباسلارهشلايفةينيدلاموسرلا
نمهاوساملكنمرثكأمايألاهذهنممسقىلعلمتشي
.رهشلا

ةضفلاقاوبأيفنوخفنياوناكْمُكَلُنوُكَيٍقوُبِفاَتُهَمْوَي
رهشلالوأناكنكل.)١٠:١٠ص(رهشلكلوأيف
هنإففاتهلامويبفرُعاذهلوةصاخقوبلافاتهمويعباسلا
قاوبألابهيفخفنُيناكبتكلاوةيدوهيلاديلاقتلايفامىلع
٢٣:٢٤نييوالرظنا(اهبورغىلإسمشلاقورشنم
:٨١رومزم(ريمازملارفسيفكلذىلإريشُأدقو.)ريسفتلاو
.)١٠:٢ص(يفميقتسملاةضفلاقوبركذو.)٣

ًادِحاَوًارْوَثِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرِلًةَقَرُْحمَنوُلَمْعَتَو٢«٦-٢
٣.ٍةَحيِحَصٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخَةَعْبَسَوًادِحاَوًاشْبَكَوٍرَقَبَنْبٱ

لَمٍقيِقَدْنِمَّـنُهَتَمِدْقَتَو
ْ
ِرْوَّـثلِلٍراَشْعَأَةَثَالَثٍتْيَزِبٍتوُت

لِلِنْيَْرشُعَو
ْ

ِةَعْبَّـسلٱَنِمٍفوُرَخِّـلُكِلًادِحاَوًاْرشُعَو٤.ِشْبَك
خلٱ

ْ
ملٱَنِمًادِحاَوًاسْيَتَو٥.ِفاَرِ

ِريِفْكَّـتلِلٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذِزْعَْ
ملٱَواَهِتَمِدْقَتَوِرْهَّـشلٱِةَقَرُْحمْنَعًالْضَف٦.ْمُكْنَع

ِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ
هتَداَعَكَّـنِهِبِئاَكَسَعَماَهِتَمِدْقَتَو .»ِّـبَّـرلِلًادوُقَوٍروُُرسَةَحِئاَرَّـِنِ

١٢و١٥:١١ص٢٨:٣ص٢٨:١١ص

لوأةقرحمىلعمالكلالّصُفِرْهَّـشلٱِةَقَرُْحمْنَعًالْضَف
.)٢٨:١١ص(يفرهشلا

يفَو٧«١١-٧ ٌلَفَْحمْمُكَلُنوُكَيِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱاَذٰهِِرشاَعِ
لَذُتَوٌسَّـدَقُم

ِّـ
َنوُبِّـرَقُتَو٨.اوُلَمْعَتَالاَمًالَمَع.ْمُكَسُفْنَأَنوُل

ًادِحاَوًاشْبَكَوٍرَقَبَنْبٱًادِحاَوًارْوَث:ٍروُُرسَةَحِئاَرِّـبَّـرلِلًةَقَرُْحم
َّـنُهُتَمِدْقَتَو٩.ْمُكَلُنوُكَتًةَحيِحَص.ٍةَّـيِلْوَحٍفاَرِخَةَعْبَسَو
لَمٍقيِقَدْنِم

ْ
لِلِناَْرشُعَوِرْوَّـثلِلٍراَشْعَأُةَثَالَثٍتْيَزِبٍتوُت

ْ
ِشْبَك

لٱ
ْ

خلٱِةَعْبَّـسلٱَنِمٍفوُرَخِّـلُكِلٌدِحاَوٌْرشُعَو١٠ِدِحاَو
ْ
.ِفاَرِ

ملٱَنِمًادِحاَوًاسْيَتَو١١
ِةَحيِبَذْنَعًالْضَف،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذِزْعَْ

خلٱ
ْ

لِلِةَّـيَِط
ْ

ملٱَوِةَراَّـفَك
.»َّـنِهِبِئاَكَسَعَماَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ

٥٨:٥ءايعشإو٣٥:١٣رومزم٢٣:٢٧و١٦:٢٩نييوال
٥و١٦:٣نييوال٢٨:١٩ص

يف نمرشاعلامويلايفيأِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱاَذٰهِِرشاَعِ
مويوهيذلاميظعلامويلاظفحنايبركذ.عباسلارهشلا
حئابذلاىلعو)٣٢-٢٣:٢٦و١٦صنييوال(يفةرافكلا
عملوألامويلاحئابذلثميهو)١١-٨ع(يفهبةقلعتملا

)١٧صنييوال(يفركُذامىلعةرافكللةيطخلاةحيبذ
.)٣٢-٢٣:٢٦و١٦نييوالريسفترظنا(ةيمويلاحئابذلاو

اذهناكو.)١٦:٢٩نييوالرظنا(ْمُكَسُفْنَأَنوُلِّـلَذُتَو
)٢٧:٩لامعأاذهبلباق(موصلاوعضاوتلابموقيليلذتلا
.ةسمخلارافسألايفركذُتملموصلاةظفلنأىلع

يفَو١٢«٣٤-١٢ لٱِ
ْ

خلٱِمْوَي
ْ

ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعَسِمَا
.اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع.ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمْمُكَلُنوُكَي

َدوُقَو،ًةَقَرُْحمَنوُبِّـرَقُتَو١٣.ٍماَّـيَأَةَعْبَسِّـبَّـرلِلًاديِعَنوُدِّـيَعُتَو
َةَعَبْرَأَوِنْيَشْبَكَو،ٍرَقَبَءاَنْبَأًارْوَثََرشَعَةَثَالَثِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَر
ْنِمَّـنُهُتَمِدْقَتَو١٤.ْمُكَلُنوُكَتًةَحيِحَص.ًاّيِلْوَحًافوُرَخََرشَع
لَمٍقيِقَد

ْ
ََرشَعَةَثَالَّـثلٱَنِمٍرْوَثِّـلُكِلٍراَشْعَأُةَثَالَثٍتْيَزِبٍتوُت

لٱَنِمٍشْبَكِّـلُكِلِناَْرشُعَو،ًارْوَث
ْ

ٌدِحاَوٌْرشُعَو١٥ِنْيَشْبَك
َنِمًادِحاَوًاسْيَتَو١٦،ًافوُرَخََرشَعَةَعَبْرَألٱَنِمٍفوُرَخِّـلُكِل
ملٱ
ملٱِنَعًالْضَف،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذِزْعَْ

اَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ
يفَو١٧.اَهِبيِكَسَو لٱِ

ْ
ٍرَقَبَءاَنْبَأًارْوَثََرشَعْيَنْثٱ،ِيناَّـثلٱِمْوَي

َّـنُهَتَمِدْقَتَو١٨.ًاحيِحَصًاّيِلْوَحًافوُرَخََرشَعَةَعَبْرَأَوِنْيَشْبَكَو
لٱَوِنَاريِّـثلِلَّـنُهَبِئاَكَسَو

ْ
خلٱَوِنْيَشْبَك

ْ
َّـنِهِدَدَعَبَسَحِفاَرِ

لٱَك
ْ

ملٱَنِمًادِحاَوًاسْيَتَو١٩.ِةَداَع
ِنَعًالْضَف،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذِزْعَْ

ملٱ
يفَو٢٠.َّـنِهِبِئاَكَسَعَماَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ لٱِ

ْ
ِمْوَي

ًاّيِلْوَحًافوُرَخََرشَعَةَعَبْرَأَوِنْيَشْبَكَوًارْوَثََرشَعَدَحَأ،ِثِلاَّـثلٱ
لٱَوِنَاريِّـثلِلَّـنُهَبِئاَكَسَوَّـنُهَتَمِدْقَتَو٢١.ًاحيِحَص

ْ
ِنْيَشْبَك

خلٱَو
ْ
لٱَكَّـنِهِدَدَعَبَسَحِفاَرِ

ْ
ِةَحيِبَذِلًادِحاَوًاسْيَتَو٢٢.ِةَداَع

ملٱِنَعًالْضَف،ٍةَّـيِطَخ
٢٣.اَهِبيِكَسَواَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ

يفَو لٱِ
ْ

ًافوُرَخََرشَعَةَعَبْرَأَوِنْيَشْبَكَوٍنَاريِثَةََرشَع،ِعِباَّـرلٱِمْوَي
لٱَوِنَاريِّـثلِلَّـنُهَبِئاَكَسَوَّـنُهَتَمِدْقَتَو٢٤.ًاحيِحَصًاّيِلْوَح

ْ
ِنْيَشْبَك

خلٱَو
ْ
لٱَكَّـنِهِدَدَعَبَسَحِفاَرِ

ْ
َنِمًادِحاَوًاسْيَتَو٢٥.ِةَداَع

ملٱ
ملٱِنَعًالْضَف،ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلِزْعَْ

اَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ
يفَو٢٦.اَهِبيِكَسَو لٱِ

ْ
خلٱِمْوَي

ْ
ِنْيَشْبَكَوٍنَاريِثَةَعْسِت،ِسِمَا

َّـنُهَتَمِدْقَتَو٢٧.ًاحيِحَصًاّيِلْوَحًافوُرَخََرشَعَةَعَبْرَأَو
لٱَوِنَاريِّـثلِلَّـنُهَبِئاَكَسَو

ْ
خلٱَوِنْيَشْبَك

ْ
َّـنِهِدَدَعَبَسَحِفاَرِ

لٱَك
ْ

ملٱِنَعًالْضَف،ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلًادِحاَوًاسْيَتَو٢٨.ِةَداَع
ِةَقَرْحُْ

يفَو٢٩.اَهِبيِكَسَواَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱ لٱِ
ْ

مث،ِسِداَّـسلٱِمْوَي
ََ

َةَيِنا
٣٠.ًاحيِحَصًاّيِلْوَحًافوُرَخََرشَعَةَعَبْرَأَوِنْيَشْبَكَوٍنَاريِث

لٱَوِنَاريِّـثلِلَّـنُهَبِئاَكَسَوَّـنُهَتَمِدْقَتَو
ْ

خلٱَوِنْيَشْبَك
ْ
َبَسَحِفاَرِ

لٱَكَّـنِهِدَدَع
ْ

ًالْضَف،ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلًادِحاَوًاسْيَتَو٣١.ِةَداَع
ملٱِنَع

يفَو٣٢.اَهِبيِكَسَواَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ لٱِ
ْ

ِمْوَي
ًاّيِلْوَحًافوُرَخََرشَعَةَعَبْرَأَوِنْيَشْبَكَوٍنَاريِثَةَعْبَس،ِعِباَّـسلٱ

لٱَوِنَاريِّـثلِلَّـنُهَبِئاَكَسَوَّـنُهَتَمِدْقَتَو٣٣.ًاحيِحَص
ْ

ِنْيَشْبَك
خلٱَو

ْ
هتَداَعَكَّـنِهِدَدَعَبَسَحِفاَرِ ًادِحاَوًاسْيَتَو٣٤.َّـِنِ
ملٱِنَعًالْضَف،ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِل

اَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ
.»اَهِبيِكَسَو

ألَا
َ

لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ْ
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٣:٤ارزع٤٥:٢٥لايقزحو١٦:١٣ةينثتو٢٣:٣٤نييوال
١٨ع١٠و٩و٤و٣عو١٤وو٢٨:٧و١٥:١٢ص

يفَو نييوالرظنا(ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعَسِماَْخلٱِمْوَيْلٱِ
ًاددعتاقرحملاتامدقترثكأو)٤٣-٣٩و٣٦-٢٣:٣٣
ًاروثنوعبسديعلامايأةعبسيفهيفمدقيناكفديعلااذهيف

مويلايفنومدقياوناكف.ًادحاومويلكددعلااذهصقنيو
١١ثلاثلامويلايفو١٢يناثلامويلايفوًاروثرشعةثالثلوألا

يفو٨سداسلايفو٩سماخلايفو١٠عبارلامويلايفو
ًالماكًاددعنيعبسلاددعناكو.٧٠عومجملاف٧عباسلا
رشعةعبرأوناشبكناريثلاىلعدازيناكو.ةعبسلاددعك
ةيطخةحيبذةزنعو.اهنممويلكةقرحمحئابذمدقتًالََمح
ةداتعملاةيماعطلاةمدقتلامدقُتتناكو.اهنممويلك
يفحئابذلاكلتتناكو.اهنممويلكبيكسلابكسيو
ىلعهللاركشلااهنمبابسألةرثكلاهذهىلعديعلااذه
.ديدجلاداصحلارامثأةرفووهتياقوىلعوبعشلايفهروضح

يف٣٥«٣٨-٣٥ لٱِ
ْ

.ٌفاَكِتْعٱُمُكَلُنوُكَي،ِنِماَّـثلٱِمْوَي
ًادوُقَوًةَقَرُْحمَنوُبِّـرَقُتَو٣٦.اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع
ٍفاَرِخَةَعْبَسَوًادِحاَوًاشْبَكَوًادِحاَوًارْوَثِّـبَّـرلِلٍروُُرسَةَحِئاَر
لٱَوِرْوَّـثلِلَّـنُهَبِئاَكَسَوَّـنُهَتَمِدْقَتَو٣٧.ٍةَحيِحَصٍةَّـيِلْوَح

ْ
ِشْبَك

خلٱَو
ْ
لٱَكَّـنِهِدَدَعَبَسَحِفاَرِ

ْ
ِةَحيِبَذِلًادِحاَوًاسْيَتَو٣٨.ِةَداَع

ملٱِنَعًالْضَفٍةَّـيِطَخ
.»اَهِبيِكَسَواَهِتَمِدْقَتَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ

٢٣:٣٦نييوال

يف دوصقملاخلاٌفاَكِتْعٱُمُكَلُنوُكَي،ِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
وأهيفسفنلاسبحوهللاتيبيفعامتجالاانهفاكتعالاب
مايأ٢و٨:١٨ايمحنرظنا(لامعألانععاطقنالاوةدابعلايف
تناكو.)٥:٢سوماعو٩:٢ايمرإو١٦:٨ةينثتو٧:٩
نملوألامويلايفةنيعملاحئابذلاكنماثلامويلايفحئابذلا
نييوالرظنا(ةرافكلامويوقاوبألافاتهمويوعباسلارهشلا

.)ريسفتلاو١٣:٣٦

يفِّـبَّـرلِلاََهنوُبِّـرَقُتِهِذٰه«٣٩ ْنَعًالْضَف،ْمُكِمِساَوَمِ
ْمُكِبِئاَكَسَوْمُكِتاَمِدْقَتَوْمُكِتاَقَرُْحمْنِمْمُكِلِفاَوَنَوْمُكِروُذُن

.»ْمُكِتَمَالَسِحِئاَبَذَو
٣:٥ارزعو٣١:٣مايأ٢و٢٣:٣٣١مايأ١و٢٣:٢نييوال
٢٢:٢١و١٦و٧:١١نييوال١:١٤ءايعشإو١٠:٣٣ايمحنو
٢٣و

.اهريغوحئابذلانمةروكذملانيبارقلايأِهِذٰه

ِهِبُهَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَمَّـلَكَف«٤٠
.»ُّبَّـرلٱ

ةخسنلايفةيآلاهذهَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَمَّـلَكَف
.نيثالثلاحاحصألالوأةيناربعلا

َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْصَألَا

اَذٰه:َليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأِسوُؤُرِلىَسوُمَلاَقَو١«١،٢
ًامَسَقَمَسْقَأْوَأ،ِّـبَّـرلِلًارْذَنٌلُجَرَرَذَناَذِإ٢:ُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأاَم
لُيْنَأ

ْ
اَمِّـلُكَبَسَح.ُهَمَالَكْضُقْنَيَالَف،ٍمِزَالِبُهَسْفَنَمِز

.»ُلَعْفَيِهِمَفْنِمَجَرَخ
١١:٣٠ةاضقو٢٣:٢١ةينثتو٢٧:٢و٧:٢و١٦و١:٤ص

:٢٣لامعأو١٤:٩ىّتمو٥:٤نييوال٥:٤ةعماجو٣٥و
٥٠:١٣و٢٢:٢٥رومزمو٢٢:٢٧بويأ٥٥:٢٠رومزم١٤

١:١٥موحانو١٨و١١٦:١٤و١٤و٦٦:١٣و

ىلعةيآلاهذهيفمّلكت)٢ع(ِّـبَّـرلِلًارْذَنٌلُجَرَرَذَناَذِإ
لمعبمسقلاوأدعولاوهويباجيإرذنروذنلانمنيعون

دعولاوأمسقلاوهويبلسرذنوتاحلاصلانمءيش
.برلاماركإامهالكبدصقُيوءيشنععانتمالاب

مسقلابثنحيالوداعيملافلخياليأُهَمَالَكْضُقْنَيَالَف
لباق(يفيالورذنينأنمرذنيالنأناسنإللريخهنإف
.)٥-٥:٢ةعماجاذهب

ملٱاَّـمَأَو٣«٣،٤
لٱَوِّـبَّـرلِلًارْذَنْتَرَذَناَذِإَفُةَأْرَْ

ْ
ْتَمَزَت

يفٍمِزَالِب يفاَهيِبَأِتْيَبِ َمِزَّـاللٱَواَهَرْذَناَهوُبَأَعِمَسَو٤،اَهاَبِصِ
لَأيِذَّـلٱ

ْ
ُّلُكْتَتَبَث،اَهـَلاَهوُبَأَتَكَسْنِإَف،ِهِباَهَسْفَنْتَمَز

لَأيِتَّـلٱاَهِمِزاَوَلُّلُكَو.اَهِروُذُن
ْ

هباَهَسْفَنْتَمَز .»ُتُبْثَتاَِ

ةعبرأامهدعبامونيتيآلانيتاهيفْتَرَذَناَذِإَفُةَأْرَْملٱاَّـمَأَو
:ةأرملارذنبقلعتتلاوحأ
اهنوكواهابصيفاهنوكوةجوزتمريغةأرملانوك:لوألا·

.اهيبأتيبيف
ملوتجوزتوجوزتتنألبقترذندقةأرملانوك:يناثلا·

.رذنلاِفت
.ةقلطموأةلمرأةأرملانوك:ةثلاثلا·

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
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ةيصولاةاعارمنمدبالو.ةجوزتمةأرملانوك:ةعبارلا·
تناكاذإف.)٥و١٥:٤ىّتم(نأشلااذهيفةسماخلا
عمسمكلذغلبوترذندقاهيبأتيبيفءارذعلاةيبصلا
ةنبالاىلعمثإالوهضقنينأورذنلاتبثينأهلفاهيبأ
.الفالإورذنلاتبثتكسنإف

اَهِمِزاَوَلَواَهِروُذُنُّلُكَف،ِهِعْمَسَمْوَياَهوُبَأاَهاََهنْنِإَو«٥
لَأيِتَّـلٱ

ْ
هباَهَسْفَنْتَمَز اَهاَبَأَّـنَألاَهْنَعُحَفْصَيُّبَّـرلٱَو،ُتُبْثَتَالاَِ

.»اَهاََهنْدَق

وأثناحلاءازجاهيلعنوكيالفاَهْنَعُحَفْصَيُّبَّـرلٱ
.فلخملا

طُنْوَأاَهْيَلَعاَهُروُذُنَوٍجْوَزِلْتَناَكْنِإَو٦«٩-٦
ْ

اَهْيَتَفَشُق
لَأيِذَّـلٱ

ْ
يفَتَكَسْنِإَف،اَهُجْوَزَعِمَسَو٧،ِهِباَهَسْفَنْتَمَز ِمْوَيِ

لَأيِتَّـلٱاَهُمِزاَوَلَو.اَهُروُذُنْتَتَبَثِهِعْمَس
ْ

هباَهَسْفَنْتَمَز اَِ
يفاَهُلُجَراَهاََهنْنِإَو٨.ُتُبْثَت يِذَّـلٱاَهَرْذَنَخَسَف،ِهِعْمَسِمْوَيِ
طُنَواَهْيَلَع

ْ
لَأيِذَّـلٱاَهْيَتَفَشَق

ْ
ُحَفْصَيُّبَّـرلٱَو،ِهِباَهَسْفَنْتَمَز

لَأاَمُّلُكَفٍةَقَّـلَطُمْوَأٍةَلَمْرَأُرْذَناَّـمَأَو٩.اَهْنَع
ْ

ِهِباَهَسْفَنْتَمَز
.»اَهْيَلَعُتُبْثَي
٣:١٦نيوكت٥٦:١٢رومزم

دقنكتملاهنكلوترذننأدعبيأٍجْوَزِلْتَناَكْنِإَو
اماهرذنةعيرشفتجوزتنأدعبترذنيتلاامأو.تفو
.)١٣-١٠ع(يف

يفْتَرَذَنْنِإْنِكٰلَو١٠«١٢-١٠ لَأْوَأاَهِجْوَزِتْيَبِ
ْ

ْتَمَز
َْملَواَهـَلَتَكَسْنِإَف،اَهُجْوَزَعِمَسَو١١ٍ،مَسَقِبٍمِزَالِباَهَسْفَن
لَأٍمِزَالُّلُكَو.اَهِروُذُنُّلُكْتَتَبَثاَهَهْنَي

ْ
.ُتُبْثَيِهِباَهَسْفَنْتَمَز

يفاَهُجْوَزاَهَخَسَفْنِإَو١٢ ْنِمَجَرَخاَمُّلُكَف،ِهِعْمَسِمْوَيِ
اَهَخَسَفْدَق.ُتُبْثَيَالاَهِسْفَنِمِزاَوَلْوَأاَهِروُذُنْنِماَهْيَتَفَش
.»اَهْنَعُحَفْصَيُّبَّـرلٱَو.اَهُجْوَز

يفْتَرَذَنْنِإ اهسفنىلعتبجوأيأخلااَهِجْوَزِتْيَبِ
.ءيشنععانتمالاوأءيشلمع

لٱِمَسَقُّلُكَوٍرْذَنُّلُك١٣«١٦-١٣
ْ
،ِسْفَّـنلٱِلَالْذِإلٍماَزِت

ْنِماَهُجْوَزاَهـَلَتَكَسْنِإَو١٤.ُهُخَسْفَياَهُجْوَزَوُهُتِبْثُياَهُجْوَز
يِتَّـلٱاَهِمِزاَوَلَّـلُكْوَأاَهِروُذُنَّـلُكَتَبْثَأْدَقَفٍمْوَيَىلِإٍمْوَي
يفاَهـَلَتَكَسُهَّـنَألاَهَتَبْثَأ.اَهْيَلَع اَهَخَسَفْنِإَف١٥.ِهِعْمَسِمْوَيِ

لٱَيِهِهِذٰه١٦.اَهَبْنَذَلََمحْدَقَفِهِعْمَسَدْعَب
ْ

َرَمَأيِتَّـلٱُضِئاَرَف
هب يفِهِتَنْبٱَوِبَألٱَْنيَبَوِهِتَجْوَزَوِجْوَّـزلٱَْنيَبىَسوُمُّبَّـرلٱاَِ ِ
يفاَهاَبِص .»اَهيِبَأِتْيَبِ

ترذناذإيأِسْفَّـنلٱِلَالْذِإلٍماَزِتْلٱِمَسَقُّلُكَوٍرْذَنُّلُك
يأاهجوزتيبيفيهوءيشنععانتمالاوأءيشبمايقلا
وأتابثإلااهجوزلفامهيلكوأرذنلايمسقدحأتتأاذإ
.يفنلا

َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

َليِئاَْرسِإيِنَبِلًةَمْقَنْمِقَتْنِا٢:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو١«١،٢
ملٱَنِم

ْ
.»َكِمْوَقَىلِإُّمَضُتَّـمُثَنيِّـيِناَيْدِ

٢٧:١٣ص٢٥:١٧ص

نآدق)٢ع(َنيِّـيِناَيْدِْملٱَنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِلًةَمْقَنْمِقَتْنِا
ص(قبساميفةروكذملاةيماقتنالاةيصولامامتإلتقولا

ص(هموقىلإمضُيهنأىسوملنلعُأامدعب)١٨-٢٥:١٦
بهذماعلبنأرهظيملماعلبقالابقلطأامدعبف.)٢٧:١٣

نيينايدملاىلعراشأكانهونيينايدملاىلإلبنييبآوملاىلإ
ص(روغفلعبىلإنييليئارسإلابذجامبةجيتنلامكحب

نماوناكمهنأامبنيينايدملانألمتحملاو.)١٨-٢٥:١٦
سيلامتازايتمالاوةفرعملانممهلناكميهاربإلسن
ةرواجملاممألانمءالقعونورينتسممهنيبناكونييبآوملل

ْمُهـَلًاْريَخَناَكُهَّـنَأل«مهريغباقعنمرشمهباقعفليئارسإل
لٱَقيِرَطاوُفِرْعَيَْملْوَل

ْ
ِنَعَنوُّدَتْرَياوُفَرَعاَمَدْعَبْمَُّـهنَأْنِم،ِّـِرب

لٱ
ْ

ملٱِةَّـيِصَو
ملٱِةَسَّـدَقُْ

ءاوسو.)٢:٢١سرطب٢(»ْمُهـَلِةَمَّـلَسُْ
باقعنمرثكأنيينايدملاباقعلةيفاكبابسألاتناك
ملمأ)٤و٢٣:٣ةينثت(باقعالباوكرتُيملنيذلانييبآوملا
لكناطلسهنإفلدعلابنيينايدملابقاعهللانإكلذكنكت
قحلاببذعينمبذعيومحرينممحرينأهلفقئالخلا

.ًادحأملظيالهللانإولدعلاو

ًالاَجِرْمُكْنِماوُدِّـرَج:ِبْعَّـشلِلىَسوُمَلاَقَف٣«٥-٣
لِل

ْ
.َناَيْدِمَىلَعِّـبَّـرلٱَةَمْقَناوُلَعْجَيِلَناَيْدِمَىلَعاوُنوُكَيَفِدْنُج

لَأ٤
ْ

َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِعيَِمجْنِمٍطْبِسِّـلُكْنِمًادِحاَوًاف
لِلَنوُلِسْرُت

ْ
لَأَليِئاَْرسِإِفوُلُأْنِمَريِتْخٱَف٥.ِبْرَح

ْ
ِّـلُكْنِمٌف

لَأََرشَعاَنْثٱ.ٍطْبِس
ْ

لِلَنوُدَّـرَُجمًاف
ْ

.»ِبْرَح

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ
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ًالاجراودعأيأ)٣ع(ِدْنُجْلِلًالاَجِرْمُكْنِماوُدِّـرَج
يفلصُفمهدادعإولاجرلاكئلوأدادعإو.برحللمكنم
.)٥و٤ع(

لَأىَسوُمْمُهـَلَسْرَأَف«٦
ْ

حلٱَىلِإٍطْبِسِّـلُكْنِمًاف
ْ

ْمُه،ِبَْر
لٱَراَزاَعِلَأَنْبَساَحَنيِفَو

ْ
حلٱَىلِإِنِهاَك

ْ
لٱُةَعِتْمَأَو،ِبَْر

ْ
ِسْدُق

هلٱُقاَوْبَأَو
ُْ
يفِفاَت .»ِهِدَيِ

١٠:٩ص

كئلوأعمناكدهعلاتوباتنأحضويملِسْدُقْلٱُةَعِتْمَأ
حّجرمالنكلومهعمناكهنألمتحيوبرحللنيدرجملا
هيلعنكيملفمظعألاربحلانكيملساحنيفنأمث.كلذل
.تقولاكلذيفرازاعلأىلعاناكناذللاةردصلاوءاسكلا

ْهلٱُقاَوْبَأ
ُ

نودةضفلاقاوبأانهاهبدوصقملالعلِفاَت
برحلاىلإزمرةيآلاهذهيفو.)١٠:٩صرظنا(اهريغ
نأاهيفبجييتلاناطيشلاوةيطخللةبراحملايأةيحورلا
.)٦:٣سسفأ(»لماكلاهللاحالس«سبلن

.»ٍرَكَذَّـلُكاوُلَتَقَوُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكَناَيْدِمَىلَعاوُدَّـنَجَتَف«٧
:٢٧ليئومص١و٢١:١١و٣٣و٢و٦:١ةاضقو٢٠:١٣ةينثت
١٦و١١:١٥كولم١و٩

نمركذلكالنوبراحياوناكنممٍرَكَذَّـلُكاوُلَتَقَو
يفاونوكيملنيينايدملانمنيريثكنأنمدبالهنألبعشلا
مهيلإتلصونيذلاروكذلالكوأ)١٧ع(لاتقلاةموح
.برحلايفليئارسإيديأ

َمِقاَرَوَيِوَأ.ْمُهَالْتَقَقْوَفْمُهوُلَتَقَناَيْدِمُكوُلُمَو٨«٨،٩
لَبَو.َناَيْدِمِكوُلُمَةَسَْمخ.َعِباَرَوَروُحَوَروُصَو

ْ
َروُعَبَنْبَماَع

َناَيْدِمَءاَسِنَليِئاَْرسِإوُنَبىَبَسَو٩.ِفْيَّـسلٱِبُهوُلَتَق
طَأَو

ْ
َّـلُكَوْمِهيِشاَوَمَعيَِمجَوْمِهِمِئاََهبَعيَِمجاوُبََهنَو،ْمُهـَلاَف

.»ْمِهِكَالْمَأ
٢٢و١٣:٢١عوشي

امىلعكولملاءالؤهبدوصقملاْمُهوُلَتَقَناَيْدِمُكوُلُمَو
:٢٥ص(يفروكذملاروصكنيينايدملالئابقءاسؤررهظي

.)١٣:٢١عوشي(ءاسؤرلابعوشيرفسيفاومسو)١٥
ماعلبلليئارسإينبلتقِفْيَّـسلٱِبُهوُلَتَقَروُعَبَنْبَماَعْلَبَو
،ِراَرْبَألٱَتْوَمِيسْفَنْتُمَتِل«هتالصيفهلوقلفانمفيسلاب

لَو
ْ
هتَرِخآَكِيتَرِخآْنُكَت نمبجعالو.)٢٣:١٠ص(»ِْمِ
ىلعوةيداعلاهتدارإريغىلعكلذبقطنماعلبنإفكلذ
ةيرارطضالاهتءوبنلثمو.ًاقباسانركذامكهتيجسفالخ

سيلةءوبنلابيرارطضالاقطنلانإفسيقنبلواشةءوبن
رمثملاناميإلاهنمهبرقييذلاامنإهللانمناسنإلابرقيامم
إلٱاَُّهيَأََكَربْخَأْدَق«ماعلبهركذدعباخيملوقكًاحالص

ْ
ُناَسْنِ

طَياَذاَمَو،ٌحِلاَصَوُهاَم
ْ

حلٱَعَنْصَتْنَأَّـالِإ،ُّبَّـرلٱَكْنِمُهُبُل
ْ

َّـَق
.)٦:٨اخيم(»َكِٰهلِإَعَمًاعِضاَوَتُمَكُلْسَتَو،َةَْمحَّـرلٱَّـبُِحتَو
بحأراربألاتومتومينأهبلطوةءوبنلابهقطنعمهنإف
.مثإلاةرجأ

هنُدُمَعيَِمجاوُقَرْحَأَو«١٠ هنوُصُحَعيَِمجَوْمِهِنِكاَسَمِبِْمِ ِْمِ
.»ِراَّـنلٱِب

يفاماذهحضويْمِهِنِكاَسَمِبِْمِهنُدُمَعيَِمجاوُقَرْحَأَو
كولمنمةسمخنأهنمرهظيهنإف)١٣:٢١عوشي(
)٨ع(يفاوركذنيذلامهئارمأوأمهئاسؤروأنيينايدملا
نييرومألاكلمنوحيساهذخأيتلادالبلايفنينكاساوناك
عقوتيالفةيدابلالهأنماوناكنيينايدملانإفنيبآوملانم
.مهسفنألًاندماونبمهنأ

لٱَّـلُكاوُذَخَأَو١١«١١،١٢
ْ

ِساَّـنلٱَنِمِبْهَّـنلٱَّـلُكَوِةَميِنَغ
لٱَو

ْ
لٱَراَزاَعِلَأَوىَسوُمَىلِإاْوَتَأَو١٢ِمِئاَهَب

ْ
يِنَبِةَعاََمجَىلِإَوِنِهاَك

لٱَوِبْهَّـنلٱَوِيْبَّـسلٱِبَليِئاَْرسِإ
ْ

ملٱَىلِإِةَميِنَغ
ِتاَبَرَعَىلِإِةَّـلَحَْ

.»اَحيِرَأِّـنُدْرُأَىلَعيِتَّـلٱَبآوُم
٢٠:١٤ةينثت

نلٱَوِيْبَّـسلٱِب
ءاسنلايبسلابدوصقملاِةَميِنَغْلٱَوِبْهَّـ

نممئاهبلابهنلابو.نيينايدملانممهوذخأنيذلادالوألاو
لاومأنمهيلعاولوتساامةيقبةمينغلابو.امهريغورقبومنغ
.نيينايدملا

لٱُراَزاَعِلَأَوىَسوُمَجَرَخَف١٣«١٧-١٣
ْ

ِءاَسَؤُرُّلُكَوُنِهاَك
جلٱ

ْ
ملٱِجِراَخَىلِإْمِِهلاَبْقِتْسالِةَعاََم

ىَسوُمَطَخَسَف١٤.ِةَّـلَحَْ
جلٱِءَالَكُوَىلَع

ْ
ملٱِءاَسَؤُرَوِفوُلُألٱِءاَسَؤُرِشَْي

ْ
لٱِتاَئِ

ْ
َنيِمِداَق

حلٱِدْنُجْنِم
ْ

ىَثْنُأَّـلُكْمُتْيَقْبَأْلَه:ىَسوُمْمُهـَلَلاَقَو١٥.ِبَْر
لَبِمَالَكَبَسَحَليِئاَْرسِإيِنَبِلَّـنُكِءَالُؤٰهَّـنِإ١٦؟ًةَّـيَح

ْ
َماَع

يفِّـبَّـرلِلٍةَناَيِخَبَبَس لٱَناَكَف،َروُغَفِرْمَأِ
ْ

يفُأَبَو .ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجِ
طَألٱَنِمٍرَكَذَّـلُكاوُلُتْقٱَنآلٱَف١٧

ْ
ْتَفَرَعٍةَأَرْمٱَّـلُكَو.ِلاَف

.»اَهوُلُتْقٱٍرَكَذِةَعَجاَضُمِبًالُجَر
:٢سرطب٢و٢٤:١٤ص١٥:٣ليئومص١و٢٠:١٤ةينثت

٢١:١١ةاضق٢٥:٩ص٢٥:٢ص٢:١٤ايؤرو١٥

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ
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يتاوللانهءاسنلانإ)١٥ع(ًةَّـيَحىَثْنُأَّـلُكْمُتْيَقْبَأْلَه
ىضتقمنمناكف)١٦ع(ليئارسإينبماعلبنهبىوغأ
يتاوللاءاسنلاكئلوأبقاعُتنأنيينايدملانمبرلاماقتنا
.ءاوغإلاتالآنك

طَألٱُعيَِمجْنِكٰل١٨«٢٤-١٨
ْ

َْملِيتاَوَّـللٱِءاَسِّـنلٱَنِمِلاَف
ْمُتْنَأاَّـمَأَو١٩.ٍتاَّـيَحْمُكَلَّـنُهوُقْبَأٍرَكَذَةَعَجاَضُمَنْفِرْعَي
ملٱَجِراَخاوُلِزْنٱَف

،ًاسْفَنَلَتَقْنَمُّلُكاوُرَّـهَطَتَو.ٍماَّـيَأَةَعْبَسِةَّـلَحَْ
يفًاليِتَقَّـسَمْنَمُّلُكَو لٱِ

ْ
يفَوِثِلاَّـثلٱِمْوَي ْمُتْنَأِعِباَّـسلٱِ

لِجْنِمٍعاَتَمُّلُكَوٍبْوَثُّلُكَو٢٠.ْمُكُيْبَسَو
ْ

ٍعوُنْصَمُّلُكَوٍد
َلاَقَو٢١.ُهَنوُرِّـهَطُتٍبَشَخْنِمٍعاَتَمُّلُكَوٍزْعَمِرْعَشْنِم
لٱُراَزاَعِلَأ

ْ
جلٱِلاَجِرِلُنِهاَك

ْ
لِلاوُبَهَذَنيِذَّـلٱِدُْن

ْ
ِهِذٰه:ِبْرَح

هبَرَمَأيِتَّـلٱِةَعِيَّـرشلٱُةَضيِرَف ُبَهَّـذلَا٢٢.ىَسوُمُّبَّـرلٱاَِ
لٱَو

ْ
حلٱَوُساَحُّنلٱَوُةَّـضِف

ْ
لٱَوُديَِد

ْ
اَمُّلُك٢٣،ُصاَصَّـرلٱَوُريِدْصَق

يفُهَنوُزيُِجتَراَّـنلٱُلُخْدَي ُرَّـهَطَتَيُهَّـنَأَْريَغ،ًارِهاَطُنوُكَيَفِراَّـنلٱِ
يفُهَنوُزيِجُتَفَراَّـنلٱُلُخْدَيَالاَمُّلُكاَّـمَأَو.ِةَساَجَّـنلٱِءاَمِب ِ
ملٱ
يفْمُكَباَيِثَنوُلِسْغَتَو٢٤.ِءاَْ لٱِ

ْ
َنوُنوُكَتَفِعِباَّـسلٱِمْوَي

ملٱَنوُلُخْدَتَكِلٰذَدْعَبَو،َنيِرِهاَط
.»َةَّـلَحَْ

١١:٢٥نييوال١٧و٢١٩:٩خلا١٩:١١ص٥:٢ص

مهارسأاودبعتسينأنييليئارسإللناكْمُكَلَّـنُهوُقْبَأ
-٢١:١٠ةينثت(ايابسلابنارتقالازاوجاذهنعجتنهلعلو
١٤(.

َبْهَّـنلٱِصْحَأ٢٦:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٢٥«٢٧-٢٥
ملٱ
لٱَوِساَّـنلٱَنِمَّـيِبْسَْ

ْ
لٱُراَزاَعِلَأَوَتْنَأِ،مِئاَهَب

ْ
ُسوُؤُرَوُنِهاَك

جلٱِءاَبآ
ْ

لٱاوَُرشاَبَنيِذَّـلٱَْنيَبَبْهَّـنلٱِفِّـصَنَو٢٧.ِةَعاََم
ْ

َلاَتِق
خلٱ

ْ
حلٱَىلِإَنيِجِرَا

ْ
جلٱِّـلُكَْنيَبَوِبَْر

ْ
.»ِةَعاََم

٣٠:٢٤ليئومص١و٢٢:٨عوشي

نيذلانألقعلاهيضتقياممناك)٢٧ع(َبْهَّـنلٱِفِّـصَنَو
نمرفوألامسقلامهلنوكينأبرحلاايازرلمهسفنأاوضّرع
تايضتقمنمناكو.ةلحملايفنوقبينيذلافالخبةمينغلا
يتلاةمينغلانمءيشالبكئلوأكرتيالنأًاضيألقعلا
برلاءادعأءادعألاىلعهللابعشراصتنانمتلصح

ملنكل.)٢٢:٨عوشي(يفاماذهلثمو.هبعشءادعأو
نمزيفالإبرحلايفةمينغلاةمسقلنوناقعضُوهنأرهظي
.)٢٥و٣٠:٢٤ليئومص١رظنا(دواد

حلٱِلاَجِرْنِم.ِّـبَّـرلِلًةاَكَزْعَفْرٱَو٢٨«٢٨،٢٩
ْ

ِبَْر
خلٱ

ْ
لٱَىلِإَنيِجِرَا

ْ
َنِمٍةَئِمِسَْمخِّـلُكْنِمًاسْفَن.ًةَدِحاَوِلاَتِق

لٱَوِساَّـنلٱ
ْ
حلٱَوِرَقَب

ْ
لٱَوِريَِم

ْ
اََهنوُذُخْأَتْمِهِفْصِنْنِم٢٩ِ.مَنَغ

لٱَراَزاَعِلَألاََهنوُطْعُتَو
ْ

.»ِّـبَّـرلِلًةَعيِفَرِنِهاَك
٤٧و٣٠عو١٨:٢٦ص

اهذخأييتلاةمينغلانممسقناكِّـبَّـرلِلًةاَكَزْعَفْرٱَو
يراوجلانمةئمسمخنمدحاويهوةنهكللنوبراحملا
ءامإنذختينكنهنأحّجرملافيراوجلاامأ.مئاهبلاوىراذعلا

تناكو.اهنابلأواهموحلبةنهكلاعفتنتاممتناكفمئاهبلاامأو
٧٢٠٠٠ومنغلانم٦٧٥٠٠٠وىراذعلانم٣٢٠٠٠مئانغلا
ينثأللناكيذلامسقلاو.ريمحلانم٦١٠٠٠ورقبلانم
نم٣٣٧٥٠٠وىراذعلانم١٦٠٠٠نيبراحملانمًافلأرشع
مسقناكو.ريمحلانم٣٠٥٠٠ورقبلانم٣٦٠٠٠ومنغلا
.ًارامح٦١وًاروث٧٢وةمنغ٦٧٥وءراذع٣٢ةنهكلا

ْنِمًةَذوُخْأَمًةَدِحاَوُذُخْأَتَليِئاَْرسِإيِنَبِفْصِنْنِمَو«٣٠
لٱَوِساَّـنلٱَنِمَنيِسَْمخِّـلُك

ْ
حلٱَوِرَقَب

ْ
لٱَوِريَِم

ْ
ِعيَِمجْنِمِمَنَغ

لٱ
ْ
حلٱَنيِّـيِوَّـالِلاَهيِطْعُتَوِمِئاَهَب

ْ
.»ِّـبَّـرلٱِنَكْسَمَرِئاَعَشَنيِظِفَا

٤و١٨:٣و٣٦و٣١و٢٥و٨و٣:٧ص٤٧ىلإ٤٢ع

نمرثكأنويواللاناكَنيِسَْمخِّـلُكْنِمًةَذوُخْأَمًةَدِحاَو
ةعامجلاةمينغنمةئملانمنانثامهلناكاذهلوًاريثكةنهكلا

نمنييواللابيصنناكًاذإفةئملانمٌسُمخةنهكللناكو
.ريمح٦١٠وةرقب٢٧٠وةمنغ٦٧٥٠وءارذع٣٢٠ةميقلا

لٱُراَزاَعِلَأَوىَسوُمَلَعَفَف٣١«٤٧-٣١
ْ

َرَمَأاَمَكُنِهاَك
لٱُةَلْضَفُبْهَّـنلٱَناَكَو٣٢.ىَسوُمُّبَّـرلٱ

ْ
اَهَمَنَتْغٱيِتَّـلٱِةَميِنَغ

جلٱُلاَجِر
ْ

لٱَنِمِدُْن
ْ

لَأَنيِعْبَسَوًةَسَْمخَوٍةَئِمَّـتِسِمَنَغ
ْ

٣٣.ًاف
لٱَنِمَو

ْ
لَأَنيِعْبَسَوِْنيَنْثٱِرَقَب

ْ
حلٱَنِمَو٣٤.ًاف

ْ
ًادِحاَوِريَِم

لَأَنيِّـتِسَو
ْ

َْملِيتاَوَّـللٱِءاَسِّـنلٱَنِمِساَّـنلٱِسوُفُنْنِمَو٣٥.ًاف
لَأَنيِثَالَثَوِْنيَنْثٱِسوُفُّنلٱِعيَِمج،ٍرَكَذَةَعَجاَضُمَنْفِرْعَي

ْ
٣٦.ًاف

خلٱُبيِصَنُفْصِّـنلٱَناَكَو
ْ

حلٱَىلِإَنيِجِرَا
ْ

لٱُدَدَع:ِبَْر
ْ

ِمَنَغ
لَأَنيِثَالَثَوًةَعْبَسَوٍةَئِمَثَالَث

ْ
ِتَناَكَو٣٧.ٍةَئِمَسَْمخَوًاف

لٱَنِمِّـبَّـرلِلُةاَكَّـزلٱ
ْ

٣٨.َنيِعْبَسَوًةَسَْمخَوٍةَئِمَّـتِسِمَنَغ
لٱَو

ْ
لَأَنيِثَالَثَوًةَّـتِسُرَقَب

ْ
٣٩.َنيِعْبَسَوِْنيَنْثٱِّـبَّـرلِلاَُهتاَكَزَو،ًاف

حلٱَو
ْ

لَأَنيِثَالَثُريَِم
ْ

ًادِحاَوِّـبَّـرلِلاَُهتاَكَزَو،ٍةَئِمَسَْمخَوًاف
لَأََرشَعَةَّـتِسِساَّـنلٱُسوُفُنَو٤٠.َنيِّـتِسَو

ْ
ِّـبَّـرلِلاَُهتاَكَزَو،ًاف

ِّـبَّـرلٱَةَعيِفَرَةاَكَّـزلٱىَسوُمىَطْعَأَف٤١.ًاسْفَنَنيِثَالَثَوِْنيَنْثٱ
لٱَراَزاَعِلَأل

ْ
ُفْصِناَّـمَأَو٤٢.ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِنِهاَك

ملٱِلاَجِّـرلٱَنِمىَسوُمُهَمَسَقيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإ
٤٣،َنيِدِّـنَجَتُْ

جلٱُفْصِنَناَكَف
ْ

لٱَنِمِةَعاََم
ْ

َنيِثَالَثَوًةَعْبَسَوٍةَئِمَثَالَثِمَنَغ
لَأ

ْ
لٱَنِمَو٤٤.ٍةَئِمَسَْمخَوًاف

ْ
لَأَنيِثَالَثَوًةَّـتِسِرَقَب

ْ
َنِمَو٤٥.ًاف

حلٱ
ْ

لَأَنيِثَالَثِريَِم
ْ

َةَّـتِسِساَّـنلٱِسوُفُنْنِمَو٤٦.ٍةَئِمَسَْمخَوًاف
لَأََرشَع

ْ
ملٱَليِئاَْرسِإيِنَبِفْصِنْنِمىَسوُمَذَخَأَف٤٧.ًاف

ِذوُخْأَْ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ
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لٱَنِمَوِساَّـنلٱَنِمَنيِسَْمخِّـلُكْنِمًادِحاَو
ْ
اَهاَطْعَأَوِمِئاَهَب

حلٱَنيِّـيِوَّـالِل
ْ

ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك،ِّـبَّـرلٱِنَكْسَمَرِئاَعَشَنيِظِفَا
.»ىَسوُم

٣٠ع١٩و١٨:٨ص

ةلضفلابدوصقملا)٣٢ع(ِةَميِنَغْلٱُةَلْضَفُبْهَّـنلٱَناَكَو
يشاوملاوءاسنلانمرفاولاددعلاوروكذلالتقدعبيقابلاانه
اهبدوصقملاوألكُأواهنمجبُذامدعبةلحملاىلإاهبيتُأيتلا
.خلابهذلاوةضفلانمهومنغاملًازييمتمئاهبلاوابابسلا

لٱىَسوُمَىلِإَمَّـدَقَتَّـمُث٤٨«٥١-٤٨
ْ

َىلَعَنيِذَّـلٱُءَالَكُو
جلٱِفوُلُأ

ْ
ملٱُءاَسَؤُرَوِفوُلُألٱُءاَسَؤُرِدُْن

ْ
اوُلاَقَو٤٩ِتاَئِ

حلٱِلاَجِرَدَدَعاوُذَخَأْدَقَكُديِبَع:ىَسوُمـِل
ْ

يفَنيِذَّـلٱِبَْر ِ
ُّلُك،ِّـبَّـرلٱَناَبْرُقاَنْمَّـدَقْدَقَف٥٠.ٌناَسْنِإاَّـنِمْدَقْفُيْمَلَفاَنيِدْيَأ

ًاطاَرْقَأَوَمِتاَوَخَوَرِواَسَأَوًالوُجُحٍبَهَذَةَعِتْمَأ،ُهَدَجَواَمٍدِحاَو
ىَسوُمَذَخَأَف٥١.ِّـبَّـرلٱَماَمَأاَنِسُفْنَأْنَعِريِفْكَّـتلِلَدِئَالَقَو
لٱُراَزاَعِلَأَو

ْ
.»ٍةَعوُنْصَمٍةَعِتْمَأَّـلُك،ْمُهْنِمَبَهَّـذلٱُنِهاَك

١٦و٣٠:١٢جورخ

نييليئارسإلاددعةلقنمنيبتيٌناَسْنِإاَّـنِمْدَقْفُيْمَلَف
اوناكنيذلانيينايدملاءاسؤرىلإةراشإلاىلعراصتقالاو
رصعيفةينايدملاةمألاةوقنمونوحيسلةيزجلانودؤي
نمءزجىلعاولمحنييليئارسإلانإ)٦:٨ةاضق(نوعدج
ليئارسإينبءاوغإيفديمهلناكنيذلامهوةمألاكلت

اولمحنويليئارسإلالعلو.روغفلعبةدابعوانزلابمهئارغإو
لتقُيملاذهلولاتقللنيبهأتمريغنوينايدملاونيينايدملاىلع
راهظإلةزجعمكلذعنصهللانإوأليئارسإينبنمدحأ
.هلهتياقووهبعشلهتدعاسموهتوق

ِّـبَّـرلِلاَهوُعَفَريِتَّـلٱِةَعيِفَّـرلٱِبَهَذُّلُكَناَكَو٥٢«٥٤-٥٢
لَأََرشَعَةَّـتِس

ْ
ِءاَسَؤُرِدْنِعْنِمًالِقاَشَنيِسَْمخَوٍةَئِمَعْبَسَوًاف

ملٱِءاَسَؤُرَوِفوُلُألٱ
ْ

جلٱُلاَجِراَّـمَأ(٥٣.ِتاَئِ
ْ

ُّلُكاوُمَنَتْغٱَفِدُْن
لٱُراَزاَعِلَأَوىَسوُمَذَخَأَف٥٤.)ِهِسْفَنِلٍدِحاَو

ْ
َبَهَّـذلٱُنِهاَك

ملٱَوِفوُلُألٱِءاَسَؤُرْنِم
ْ

ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإِهِباَيَتَأَوِتاَئِ
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأَليِئاَْرسِإيِنَبِلًاراَكْذِت
٣٠:١٦جورخ٢٠:١٤ةينثت

رادقملااذهًالِقاَشَنيِسَْمخَوٍةَئِمَعْبَسَوًافْلَأََرشَعَةَّـتِس
وهاملنيينايدملادنعنوكينأعقوتيةيبهذلاّيلحلانم
ةبغرو.ةنشخلاممألاوةيدابلالهأتاداعنمدوهعم
بهذلاطارقأنزونمققحتتةيبهذلاّيلحلايفنيينايدملا
.ةمألاكلتىلعهراصتنادعبنوعدجاهيطعأيتلا

َنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ٍشاَوَمْمُهـَلَناَكَفَداَجوُنَبَوَْنيَبوُأَروُنَباَّـمَأَو١«٤-١
لِجَضْرَأَوَريِزْعَيَضْرَأاْوَأَراَّـمَلَف.ًاّدِجٌةَرِفاَوٌَةريِثَك

ْ
اَذِإَوَداَع

ملٱ
اوُلاَقَوَْنيَبوُأَروُنَبَوَداَجوُنَبىَتَأ٢،ٍشاَوَمُناَكَمُناَكَْ
لٱَراَزاَعِلَأَوىَسوُمـِل

ْ
جلٱِءاَسَؤُرَوِنِهاَك

ْ
ُتوُراَطَع٣:ِةَعاََم

،ُنوُعَبَووُبَنَوُماَبَشَوُةَلاَعِلَأَوُنوُبْشَحَوُةَرْمِنَوُريِزْعَيَوُنوُبيِدَو
ُضْرَأَيِه،َليِئاَْرسِإيِنَبَماَّـدُقُّبَّـرلٱاََهبََرضيِتَّـلٱُضْرَألٱ٤
.»ٍشاَوَمَكِديِبَعِلَو،ٍشاَوَم

ع٣٦ع٢٤:٥ليئومص٢و١٣:٢٥عوشيو٢١:٣٢ص
٣٤و٢١:٢٤ص٣٨

ناطبسلاناذهناكَداَجوُنَبَوَْنيَبوُأَروُنَباَّـمَأَو
)١٤و٢:١٠ص(ةنسنيثالثونامثوحنةلحملايفنيرواجتم
.ًامئادنيرواجتمانوكينأيفنابغرياناككلذلو

ضرألاهذهتناك)٢١:٣٢صرظنا(َريِزْعَيَضْرَأ
.يعارملاوإلكلاةرفوبةروهشم

قوبيلامشىلعتناكضرألاهذهَداَعْلِجَضْرَأ
.بارخيهومويلاىلإةرفاواهيعارملزتملواهيبونجو

يفًةَمْعِناَنْدَجَوْنِإ:اوُلاَقَّـمُث«٥ لَفَكْيَنْيَعِ
ْ
ِهِذٰهَطْعُت

لُمَكِديِبَعِلُضْرَألٱ
ْ

.»َّـنُدْرُألٱاَْنِّـربَعُتَالَو،ًاك

نييداجلاونييبوأرلانأامإاذهىنعمَّـنُدْرُألٱاَنِّْـربَعُتَال
مهبيصيامردقىلعندرألايقرشمهثاريمنوكينأاولأس
هيلعيلوتسيامنوكينأاودارأمهنأامأوةمسقلاب
مهلىقبتنأوطابسألايقابلندرألايبرغنويليئارسإلا
حّجرملاورهاظلاوهاذهواهبةماقإلااوبلطيتلاضرألا

كلتىلعليئارسإىلوتسااملهلعلو.ىسومهمهفيذلاو
اوميقينأنويداجلاونويبوارلايأرةعرسوةلوهسبضرألا
يبرغيتلاضرألاوهوضرألانميقبامنإواوحيرتسيواهب
كلتلثمبطابسألارئاساهيلعيلوتسينأردقيندرألا
نمنكيامهمو.مهتدعاسمنودبةعرسلاكلتوةلوهسلا
زئاجلاريغتاذلابحنعبرعأمهمالكنإفمهدصق
نممزلتسيامىلإاوتفتليملومهسفنأعفندرجمبمهمامتهاو
ىسوممهخبوكلذلومهتعاجشليلقتومهتوخإنازحأ
هتنكمامردقىلعفيطلبولسأىلعًاديدشًاخيبوت
طبسونيبوأرطبسنأانهةظحالملاقحتسياممو.لاوحألا

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

٩٥
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كلممهرسأنملوأنيباوناكىسنمطبسفصنوداج
.)٥:٢٦مايأ١(روشأ

ْلَه:َْنيَبوُأَريِنَبَوٍداَجيِنَبِلىَسوُمَلاَقَف٦«١١-٦
حلٱَىلِإْمُكُتَوْخِإُقِلَطْنَي

ْ
اَذاَمِلَف٧؟اَنُهٰهَنوُدُعْقَتْمُتْنَأَوِبَْر

لٱِنَعَليِئاَْرسِإيِنَبَبوُلُقَنوُّدُصَت
ْ

يِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإِروُبُع
لَسْرَأَنيِحْمُكُؤاَبآَلَعَفاَذَكٰه٨؟ُّبَّـرلٱُمُهاَطْعَأ

ْ
ْنِمْمُهُت

َلوُكْشَأيِداَوَىلِإاوُدِعَص٩.َضْرَألٱاوُرُظْنَيِلَعيِنْرَبَشِداَق
ِلوُخُدْنَعَليِئاَْرسِإيِنَبَبوُلُقاوُّدَصَوَضْرَألٱاوُرَظَنَو
يفِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف١٠.ُّبَّـرلٱُمُهاَطْعَأيِتَّـلٱِضْرَألٱ ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
اوُدِعَصَنيِذَّـلٱُساَّـنلٱىَرَيْنَل١١:ًالِئاَقَمَسْقَأَوِمْوَي

يِتَّـلٱَضْرَألٱ،ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِم،َْرصِمْنِم
ِينوُعِبَّـتَيَْملْمَُّـهنَأل،َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإلُتْمَسْقَأ
.»ًاماَمَت

١:٢٤ةينثتو٣١و١٣:٢٤ص١:٢٢ةينثت٢٦و١٣:٣ص
ةينثتو٢٩و١٤:٢٨ص١:٣٤ةينثتو٢١و١٤:١١ص٢٨و
٣٠و١٤:٢٤ص١:٣٥

اهنمنوعزنتيأ)٧ع(َليِئاَْرسِإيِنَبَبوُلُقَنوُّدُصَت
.اهمزعنعدترتيأدصُتفةعاجشلا

لٱَةَّـنُفَيَنْبَبِلاَكاَدَعاَم«١٢
ْ

اَمَُّـهنَأل،َنوُنَنْبَعوُشَيَوَّـيِّـزِنِق
.»ًاماَمَتَّـبَّـرلٱاَعَبَّـتٱ

٩و١٤:٨عوشيو١:٣٦ةينثتو١٤:٢٤ص

.)١٤:٢٤صرظنا(ًاماَمَتَّـبَّـرلٱاَعَبَّـتٱاَمَُّـهنَأل

ْمُهَهاَتَأَوَليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف١٣«١٥-١٣
يف لٱِ

ْ
جلٱُّلُكَيِنَفىَّـتَح،ًةَنَسَنيِعَبْرَأِةَّـيِّـَرب

ْ
َّـَّـرشلٱَلَعَفيِذَّـلٱِليِ

يف ،ْمُكِئاَبآْنَعًاضَوِعْمُتْمُقْدَقْمُتْنَأاَذَوُهَف١٤.ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
َىلَعِّـبَّـرلٱِبَضَغَّـوُُمحًاضْيَأاوُديِزَتِل،ٍةاَطُخٍساَنُأَةَيِبْرَت
يفًاضْيَأُهُُكْرتَيُدوُعَيِهِئاَرَوْنِمْمُتْدَدَتْرٱاَذِإ١٥.َليِئاَْرسِإ ِ
لٱ

ْ
.»ِبْعَّـشلٱاَذٰهَّـلُكَنوُكِلْهُتَف،ِةَّـيِّـَرب

ةينثت١:٣٤ةينثت٦٥و٢٦:٦٤ص٣٥ىلإ١٤:٣٣ص
١٥:٢و٧:١٩مايأ٢و١٨و٢٢:١٦عوشيو٣٠:١٧

يفْمُهَهاَتَأ مامتانهىسومنابأًةَنَسَنيِعَبْرَأِةَّـيِّـَربْلٱِ
سيساوجلاعفرنيحهللارمألةعاطإاهنلعأيتلاةءوبنلا
.)٣٤و١٤:٣٣صرظنا(ةموشملاءابنألاب

اَنُهٰهاَنيِشاَوَمـِلٍمَنَغَرِئاَظَحيِنْبَن:اوُلاَقَوِهْيَلِإاوَُبَرتْقٱَف«١٦
طَألًانُدُمَو

ْ
.»اَنِلاَف

نمىنبُترئاظحلاوأريصلاتناكٍمَنَغَرِئاَظَحيِنْبَن
ًاتقوالإلغشياهءانبناكامفبيذهتالونيطالبةراجح
.ًاريصق

ندملانممّدهتامحلصنانهىنعملالعلاَنِلاَفْطَألًانُدُمَو
.)٢٦عرظنا(اهريغددجنو

يِنَبَماَّـدُقَنيِِعْرسُمُدَّـرَجَتَنَفُنْحَناَّـمَأَو١٧«١٧،١٨
هبَِيتْأَنىَّـتَحَليِئاَْرسِإ هناَكَمَىلِإِْمِ لَيَو.ِْمِ

ْ
طَأُثَب

ْ
يفاَنُلاَف ٍنُدُمِ

ىَّـتَحاَنِتوُيُبَىلِإُعِجْرَنَال١٨.ِضْرَألٱِناَّـكُسِهْجَوْنِمٍةَنَّـصَُحم
.»ُهَبيِصَنٍدِحاَوُّلُكَليِئاَْرسِإوُنَبَمِسَتْقَي
٢٢:٤عوشي١٣و٤:١٢عوشي

برحللبهأتنيأغرفتنودجنيأُدَّـرَجَتَنَفُنْحَناَّـمَأَو
.اهاوسىلإتفتلنالو

ملنيذلاحّجريامىلعانهلافطألابدارُياَنُلاَفْطَأُثَبْلَي
:١٢جورخرظنا(برحلااهيفنوعيطتسييتلانسلااوغلبي

٣٧(.

يفْمُهَعَمُكِلْمَنَالاَنَّـنِإ«١٩ َّـنَأل،ُهَءاَرَواَمَوِّـنُدْرُألٱِْربَعِ
يفاَنَلَلَصَحْدَقاَنَبيِصَن .»ِقَّْـرشلٱَىلِإِّـنُدْرُألٱِْربَعِ

١٣:٨و١٢:١عوشيو٣٣ع

يفْمُهَعَمُكِلْمَنَالاَنَّـنِإ نُدْرُألٱِْربَعِ
ِْربَع...ُهَءاَرَواَمَوِّـ

نعدعبامندرألاربعءاروامباودارأِقَّْـرشلٱَىلِإِّـنُدْرُألٱ
قوفًاثاريمنوديريالمهنأمهانعمةصالخو.يبرغلاهئطاش
الإهيلإنوعجريالاوناكولوندرألايقرشيفهوراتخاام
ىلعمهودعاسيومهتوخإعمبرحلاباوموقينأدعب
.ندرألايبرغيتلاضرألاىلعءاليتسالا

لَعَفْنِإ:ىَسوُمْمُهـَلَلاَقَف«٢٠
ْ
ْمُتْدَّـرََجتْنِإ،َرْمَألٱاَذٰهْمُت

لِلِّـبَّـرلٱَماَمَأ
ْ

َماَمَأْمُكْنِمٍدِّـرَجَتُمُّلُكَّـنُدْرُألٱََربَعَو٢١،ِبْرَح
.»ِهِماَمَأْنِمُهَءاَدْعَأَدَرَطىَّـتَحِّـبَّـرلٱ
١٣و٤:١٢و١:١٤عوشيو٣:١٨ةينثت

برحللمتغرفتنأيأِبْرَحْلِلِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُتْدَّـرََجتْنِإ
يفلعلو.ةبراحملايفمتددجوبرلاشيجيفمتمظتناو
وهيذلادهعلاتوباتنأىلإةراشإ»برلامامأ«هلوق
ضعبيفبرحلايفلمُحيناكليئارسإيفبرلانكسم

ألَا
َ
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يفركُذامىلعبرحلايفطابسألابيترتناكنإو.نايحألا
ناذللاداجونيبوأرطبسناككلذكلزيمليناثلاحاحصألا
١٠:١٨صرظنا(توباتلامامأةميخلايبونجامهتلحمتناك
رومزم(ىسنمونيماينبوميارفأطابسأامهءاروو.)٢٢-

روبعدنعتقولااذهيفتوباتلاةلمحةنهكلاناكو.)٨٠:٢
مامأليئارسإينبلكزاتجاىتحرهنلايفنيفقاوندرألا
ناكاحيرأراصحموينكلو.)١١و٤:٥عوشي(برلاتوبات
)نيحلستملايأ(ةامكلاضعبودنجلاطسويفتوباتلا
دوصقملااذهناكنإو.)٦:٩عوشي(هءارومهضعبوهمادق
نملوأمهباونوأنوينيبوأرلاناك»برلاماما«هلوقب
اوراتخيملهنإو)١٧ع(»ليئارسإينبمادق«ةرابعاولمعتسا
.اهبىسومهافنأدعبالإ»برلامامأ«ةرابع

َكِلٰذَدْعَبَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأُضْرَألٱِتَعِضْخُأَو٢٢«٢٧-٢٢
،َليِئاَْرسِإِوْحَنْنِمَوِّـبَّـرلٱِوْحَنْنِمَءاَيِرْبَأَنوُنوُكَتَف،ْمُتْعَجَر
لُمُضْرَألٱِهِذٰهُنوُكَتَو

ْ
َْملْنِإْنِكٰلَو٢٣.ِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُكَلًاك

ُختْمُكَّـنِإَفاَذَكٰهاوُلَعْفَت
ْ

ُمُكَتَّـيِطَخَنوُمَلْعَتَو.ِّـبَّـرلٱَىلِإَنوُئِط
طَألًانُدُمْمُكِسُفْنَألاوُنْبِا٢٤.ْمُكُبيِصُتيِتَّـلٱ

ْ
َرِئاَظَحَوْمُكِلاَف

َداَجوُنَبَلاَقَف٢٥.اوُلَعْفٱُمُكِهاَوْفَأْنِمَجَرَخاَمَو.ْمُكِمَنَغِل
٢٦.يِدِّـيَسَرَمَأاَمَكَنوُلَعْفَيَكُديِبَع:ىَسوُمـِلَْنيَبوُأَروُنَبَو
طَأ

ْ
يفَكاَنُهُنوُكَتاَنِمِئاََهبُّلُكَواَنيِشاَوَمَواَنُؤاَسِنَواَنُلاَف ِنُدُمِ
لِج

ْ
لِلٍدِّـرَجَتُمُّلُك،َنُوُربْعَيَكُديِبَعَو٢٧.َداَع

ْ
ِّـبَّـرلٱَماَمَأِدْنُج

لِل
ْ

.»يِدِّـيَسَمَّـلَكَتاَمَكِبْرَح
:٣ةينثت٢٢:٤عوشي١٨:١و١١:٢٣عوشيو٣:٢٠ةينثت

٩و٢٢:٤و٣٢و١٣:٨و١:١٥عوشيو١٨و١٦و١٥و١٢
١٦ع١٤:١٩ايركزو٥٩:١٢ءايعشإو٤٤:١٦و٤:٧نيوكت

٤:١٢عوشي١:١٤عوشيخلا٣٤و

:٣ةينثترظنا(ِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُكَلًاكْلُمُضْرَألٱِهِذٰهُنوُكَت
.)٣٣-١٣:١٥عوشيو٢٠-١٢

هبىَصْوَأَف٢٨«٣٣-٢٨ لٱَراَزاَعِلَأىَسوُمِْمِ
ْ

َعوُشَيَوَنِهاَك
َلاَقَو٢٩.َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمِطاَبْسَألٱِءاَبآَسوُؤُرَوٍنوُنَنْب
ُّلُك،َْنيَبوُأَروُنَبَوَداَجوُنَبْمُكَعَمَّـنُدْرُألٱََربَعْنِإ:ىَسوُمْمُهـَل
لِلٍدِّـرَجَتُم

ْ
ْمُكَماَمَأُضْرَألٱِتَعِضْخُأىَتَمَف،ِّـبَّـرلٱَماَمَأِبْرَح

لِجَضْرَأْمَُهنوُطْعُت
ْ

لُمَداَع
ْ

اُوُربْعَيَْملْنِإْنِكٰلَو٣٠.ًاك
يفاوُكَّـلَمَتَيْمُكَعَمَنيِدِّـرَجَتُم يفْمُكِطَسَوِ ٣١.َناَعْنَكِضْرَأِ
ْنَعُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱ:َْنيَبوُأَروُنَبَوٍداَجوُنَبَباَجَأَف
َىلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأَنيِدِّـرَجَتُمُُربْعَنُنْحَن٣٢.ُلَعْفَنَكِلٰذَكَكِديِبَع
لُمىَطْعُنْنِكٰلَو،َناَعْنَكِضْرَأ

ْ
يفاَنِبيِصَنَك ٣٣.ِّـنُدْرُألٱِْربَعِ

ِطْبِسِفْصِنَوَْنيَبوُأَريِنَبَوٍداَجيِنَبِل،ْمُهـَلىَسوُمىَطْعَأَف
َةَكَلَْممَوَنيِّـيِروُمَألٱِكِلَمَنوُحيِسَةَكَلَْمم،َفُسوُيِنْبىَّـسَنَم

هنُدُمَعَمَضْرَألٱ،َناَشاَبِكِلَمٍجوُع ِضْرَألٱِنُدُمِموُخُتِباَِ
.»اَهْيَلاَوَح
١٢:٦عوشيو٢٩:٨و١٧ىلإ٣:١٢ةينثت١:١٣عوشي

٣٥و٣٣و٢١:٢٤ص٢٢:٤و١٣:٨و

طبساهيفركُذعضوملوأاذهىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِن
نأىلعلديقباسلامالكلانإفدعوملاضرأنأشيفىسنم

كلمنايبوطقفداجونيبوأرلهبحمسندرألايقرش
امو)٣٩ع(يفضرألاكلتنمءزجلىسنمطبسفصن
ىلعاولوتسانيماينبطبسضعبنأرهظيكلانهنإفهدعب
.)١٥-٣:١٣ةينثترظنا(برحلابناشابوداعلجنمءزج

َريِعوُرَعَوَتوُراَطَعَوَنوُبيِدَداَجوُنَبىَنَبَف٣٤«٣٨-٣٤
طَعَو٣٥

ْ
َتْيَبَوَةَرْمِنَتْيَبَو٣٦َةَهَبُْجيَوَريِزْعَيَوَناَفوُشَتوُر

َْنيَبوُأَروُنَبىَنَبَو٣٧ٍ.مَنَغِرِئاَظَحَعَمًةَنَّـصَُحمًانُدُمَناَراَه
ََِيتَّـريَغُم(َنوُعَمَلْعَبَوَوُبَنَو٣٨َمِياَتَيْرَقَوَةَلاَعِلَأَوَنوُبْشَح
ملٱَءاَمْسَأٍءاَمْسَأِباْوَعَدَو،َةَمْبَسَوِ)مْسالٱ

.»اْوَنَبيِتَّـلٱِنُدُْ
:٢١ص٢٤ع٣ع٣و١ع٢:٣٦ةينثت٤٦و٣٣:٤٥ص
٣عو٢٣:١٣جورخ٢٢:٤١ص٤٦:١ءايعشإ٢٧

٢٣:٧عوشيو

اهنممدهتاماوحلصأيأَنوُبيِدَداَجوُنَبىَنَبَف
اميفوةيآلاهذهيفةروكذملاندملاضعبنإفاهونّصحو
بلغنيح)٢١ص(يفتركُذنوبشحونوبيدكاهدعب
نييليئارسإلانإحّجرملانمسيلو.نويرومألانويليئارسإلا
ةميدقلااوددجواوحلصألبةديدجًاندمذئنيحاونب

يبآوملارجحلانيلكرتسملافشتكانوبيديفهنإفاهونصحو
يفيتلاندملادعبعقوضرألاعوشيمسقاملو.١٨٦٨ةنس
بيصنيفداجطبسهنصحوهحلصأاممبونجلاىصقأ
داجمهسيفنوبشحتعقوو.)١٧و١٣:١٦عوشي(نيبوأر
.)٨١و١٦:٨٠مايأ١(نييواللتفقوو

لِجَىلِإىَّـسَنَمِنْبَريِكاَموُنَبَبَهَذَو٣٩«٣٩،٤٠
ْ

َداَع
ىَسوُمىَطْعَأَف٤٠.اَهيِفَنيِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱاوُدَرَطَواَهوُذَخَأَو
لِج

ْ
ِملَداَع

َ
.»اَهيِفَنَكَسَفىَّـسَنَمِنْبَريِكا

:١٧و١٣:٣١عوشيو١٥و١٣و٣:١٢ةيثنت٥٠:٢٣نيوكت
١

.)٣٣عريسفترظنا(ىَّـسَنَمِنْبَريِكاَموُنَبَبَهَذَو

اَهَعِراَزَمَذَخَأَوىَّـسَنَمُنْبٱُريِئاَيَبَهَذَو٤١«٤١،٤٢
اَهاَرُقَوَةاَنَقَذَخَأَوُحَبوُنَبَهَذَو٤٢َ.ريِئاَيَثوُّوَحَّـنُهاَعَدَو

ألَا
َ
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.»ِهِمْسٱِبَحَبوُناَهاَعَدَو
ةاضق٢٣و٢٢و٢:٢١مايأ١و١٣:٣٠عوشيو٣:١٤ةينثت

٤:١٣كولم١و١٠:٤

نباوهريئاينألىسنمديفحيأىَّـسَنَمُنْبٱُريِئاَي
٢:٢١مايأ١(ىسنمنبريكامرهصنورصحنببوجس

ىلإمهتبسنباوفرُعنيذلانييليئارسإلادحأناكو)٢٢و
.مهتاهمأةطساوبطبسلا

َنوُثَالَّـثلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِضْرَأْنِماوُجَرَخَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبُتَالْحِرِهِذٰه«١
.»َنوُراَهَوىَسوُمِدَيْنَعْمِهِدوُنُجِبَْرصِم

تالحرلاهذهىسومركذَليِئاَْرسِإيِنَبُتَالْحِرِهِذٰه
نايباهنمواهيفاوراسيتلاقيرطلانايباهنمضارغأل
هربصوهللاملحنايباهنموهنايصعوبعشلاةئيطخ

.ةيربلايفمهلاحتراومهلوزنةدميفهبعشبهتيانعوهناسحإو

هتَالْحِرِبْمُهَجِراََخمىَسوُمَبَتَكَو«٢ .ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحِْمِ
.»ْمِهِجِراَخَمِبْمُُهتَالْحِرِهِذٰهَو

قلعتمىضتقمبانهدوصقملانيبتيملِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح
نأىنعملانوكيفبتكبلوقلااذهقلعتيلهف.لوقلااذه
نأىنعملانوكيفمهتالحربوأ.برلارمأببتُكأبنلااذه
هرمأبامهيلكنيرمألانأىلعبرلارمأبتناكمهتالحر
تالحرلاهذهبتكىسومنأدوصقملانأحّجرملاو(ىلاعت
.)برلارمأب

يفَسيِسْمَعَرْنِماوُلََحتْرِا٣«٣٥-٣ يف،ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ ِ
لٱ

ْ
خلٱِمْوَي

ْ
يف،ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعِسِمَا لٱِدَغِ

ْ
َجَرَخِ.حْصِف

ملٱِعيَِمجُِنيْعَأَماَمَأٍةَعيِفَرٍدَيِبَليِئاَْرسِإوُنَب
ْ

َناَكْذِإ٤َنيِّـيِْرصِ
ملٱ
ْ

.ٍرْكِبِّـلُكْنِمُّبَّـرلٱُمُهْنِمَبََرضَنيِذَّـلٱَنوُنِفْدَيَنوُّيِْرصِ
ِهلآِبَعَنَصْدَقُّبَّـرلٱَو

َ
ْنِمَليِئاَْرسِإوُنَبَلََحتْرٱَف٥.ًاماَكْحَأْمِهِت

يفاوُلَزَنَوَسيِسْمَعَر َتوُّكُسْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٦.َتوُّكُسِ
يفاوُلَزَنَو يفيِتَّـلٱَماَثيِإِ لٱِفَرَطِ

ْ
َماَثيِإْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٧.ِةَّـيِّـَرب

حلٱِمَفَىلَعاوُعَجَرَو
ْ
َماَمَأاوُلَزَنَوَنوُفَصَلْعَبَةَلاَبُقيِتَّـلٱِثُوريِ

حلٱِماَمَأْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٨.ٍلَدَْجم
ْ
يفاُوَربَعَوِثُوريِ ِطَسَوِ

لٱ
ْ
لٱَىلِإِرْحَب

ْ
يفٍماَّـيَأِةَثَالَثَةَريِسَماوُراَسَو،ِةَّـيِّـَرب اوُلَزَنَوَماَثيِإِةَّـيِّـرَبِ

يف يفَناَكَو.َميِليِإَىلِإاْوَتَأَوَةَّـراَمْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٩.َةَّـراَمِ ِ
١٠.َكاَنُهاوُلَزَنَف.ًةَلْخَنَنوُعْبَسَوٍءاَمَْنيَعَةََرشَعاَتَنْثٱَميِليِإ
اوُلََحتْرٱَّـمُث١١.َفوُسِرْحَبَىلَعاوُلَزَنَوَميِليِإْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث
يفاوُلَزَنَوَفوُسِرْحَبْنِم ِةَّـيِّـرَبْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث١٢.ٍنيِسِةَّـيِّـرَبِ
يفاوُلَزَنَوٍنيِس يفاوُلَزَنَوَةَقْفُدْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث١٣.َةَقْفُدِ ِ
يفاوُلَزَنَوَشوُلَأْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث١٤.َشوُلَأ ْنُكَيَْملَو.َميِديِفَرِ
اوُلَزَنَوَميِديِفَرْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث١٥.َبَْرشَيِلِبْعَّـشلِلٌءاَمَكاَنُه
يف يفاوُلَزَنَوَءاَنيِسِةَّـيِّـرَبْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث١٦.َءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ ِ
يفاوُلَزَنَوَةَوَأَّـتَهَتُوَربَقْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث١٧.َةَوَأَّـتَهَتُوَربَق ِ
يفاوُلَزَنَوَتوُرْيَضَحْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث١٨.َتوُرْيَضَح مثِرِ

َْ
١٩.َة

مثِرْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث
َْ

يفاوُلَزَنَوَة اوُلََحتْرٱَّـمُث٢٠.َصَراَفَنوُّمِرِ
يفاوُلَزَنَوَصَراَفَنوُّمِرْنِم َةَنْبِلْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٢١.َةَنْبِلِ
يفاوُلَزَنَو يفاوُلَزَنَوَةَّـسِرْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٢٢.َةَّـسِرِ .َةَتَالْيَهُقِ

يفاوُلَزَنَوَةَتَالْيَهُقْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٢٣ َّـمُث٢٤.َرَفاَشِلَبَجِ
يفاوُلَزَنَوَرَفاَشِلَبَجْنِماوُلََحتْرٱ ْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٢٥.َةَداَرَحِ
يفاوُلَزَنَوَةَداَرَح َتوُلْيَهْقَمْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٢٦.َتوُلْيَهْقَمِ

يفاوُلَزَنَو يفاوُلَزَنَوَتَحاَتْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٢٧.َتَحاَتِ .َحَراَتِ
يفاوُلَزَنَوَحَراَتْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٢٨ ْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٢٩.َةَقْثِمِ
يفاوُلَزَنَوَةَقْثِم اوُلَزَنَوَةَنوُمْشَحْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٣٠.َةَنوُمْشَحِ
يف يفاوُلَزَنَوَتوُريِسُمْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٣١.َتوُريِسُمِ يِنَبِ
يفاوُلَزَنَوَناَقْعَييِنَبْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٣٢.َناَقْعَي ِروُحِ
جلٱ

ْ
جلٱِروُحْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٣٣.ِداَجْدِ

ْ
يفاوُلَزَنَوِداَجْدِ ِ

طُي
ْ
طُيْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٣٤.َتاَب

ْ
يفاوُلَزَنَوَتاَب َّـمُث٣٥.َةَنُوْربَعِ

يفاوُلَزَنَوَةَنُوْربَعْنِماوُلََحتْرٱ اوُلََحتْرٱَّـمُث٣٦.َرِباَجَنوُيْصِعِ
يفاوُلَزَنَوَرِباَجَنوُيْصِعْنِم .»)ُشِداَقَيِهَو(ٍنيِصِةَّـيِّـرَبِ
جورخ١٤:٨جورخ١٣:٤و١٢:٢جورخ١٢:٣٧جورخ
١٢:٨ايؤرو١٩:١ءايعشإو١٨:١١و١٢:١٢جورخ١٢:٢٩
١٥:٢٢و١٤:٢٢جورخ٩و١٤:٢جورخ١٣:٢٠جورخ

١٦:١جورخ١٩:٢و١٧:١جورخ١٥:٢٧جورخ٢٣و
١٠:٦ةينثت١٢:١٦ص١١:٣٥ص١١:٣٤ص٢و١٩:١و
٢:٨ةينثت١٠:٧ةينثت١:٤٢مايأ١و٣٦:٢٧نيوكت

٢٧:١٤و٢٠:١ص٢٢:٤٨و٩:٢٦كولم١و

سيسمعر)٥ع(َسيِسْمَعَرْنِمَليِئاَْرسِإوُنَبَلََحتْرٱَف
ىلعاوجرخيلًاقباسنويليئارسإلاهيفعمتجايذلاناكملايه
نملوزنلانكامأو)١٢:٣٧جورخ(جورخلارفسيفءاجام
رفسيفيهامقفوىلع)١٥-٦ع(ءانيسةيربىلإتوكس
.)٢٣:٢٠جورخ(جورخلا

.)١٤:٢ص(َماَثيِإ...َتوُّكُس
.)١٥:٢٢ص()٨ع(ٍلَدَْجم...ِثوُريِْحلٱِمَف
.)٢٧-١٥:٢٣ص(روشةيربيأِةَّـيِّـَربْلٱ
.)١٦:١ص()٩و٨ع(َميِليِإ...َةَّـراَم

ألَا
َ
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رحبدنعمهلوزنجورخلايفركذُيمل)١١ع(ٍنيِسِةَّـيِّـرَب
اوركُذدقوشولاوةقفدالو)١٠ع(يفانهركُذدقوفوس
رثأىلعنييلوألانيتلزنملانأركذو.)١٣و١٢ع(يفانه
ةوهشلاروبقيأ»ةوأتهتوربق«ءانيسنممهقالطنا

١١:٣٤ص(يفامقفوىلعاذهورئاظحيأ»توريضح«و
.)٣٥و

ةيلاتلاةلزنملانإ)١٢:١٦ص(يفءاج)١٨ع(َةَْمثِر
رمأبلسرأىسوماهنميتلانارافةيربيفتناكتوريضحل
.)١٣:٣ص(ناعنكضرألاوحأةفرعملسيساوجلابرلا
يداونأانظحالمثرخآلابنيأبنلانيذهنمالكانلباقاذإف
ىلعنوسنبورلاقامىلعهنإوشداقنعديعبريغمَتَريبأ
نأجتنتسيةريدُقلانيعبفرعُيًاعوبنيكلانهنإومتردودح
ص(يفءاجامكنارافةيربيفيتلاشداقيهانهةمثر
رشعةعبسلالزانملانأًالقعجتنكلذحصاذإو.)١٢:١٦
اهلزنيتلايهشداقوةمثرنيب)٣٦-١٩ع(يفةروكذملا
ونسيهيتلانيثالثلاوينامثلانينسلاةدمنويليئارسإلا
ع(يفامةلباقمبعفدتانهةئشانلاةهبشلاو.ةيربلايفهيتلا

ذإ)٧و١٠:٦ةينثت(يفامبحاحصألااذهنم)٣٣-٣٠
حاحصألااذهيفةروكذملايهاهنأرهظينكامأةعبرأركُذ
»ةنابطي«وأ(تابطيودوجدجوريسوموناقعيينبرابآيهو
.ةينثتلارفسيفناقعيوتبف.)يناربعلالصألايفامىلع
يفامنإقرفلاوةينثتلارفسيفريسوميههيفتوريسمو
داجدجلاروحو.عمجحاحصألااذهيفامودرفمةينثتلارفس
يفليقهنألكشملايقبف.ةينثتلارفسيفدوجدجوهانه
اولزنوتوريسمنماولحترانييليئارسإلانأحاحصألااذه
ىلإناقعيينبرابآنماولحتراةينثتلارفسيفوناقعيينبيف
ليئارسإينبنأبلكشملااذهعفديو.)ةريسوموأ(ريسوم
هنماوعجرامىلإاوداعمثهيتلاينسيفمهريسميفاوعجر
نماولحتراامدعبمهنأليلدبةهجلايفنانتلزنملاتبلقناف
.خلاروهلبجىلإشداقنماولحرمثاهيلإاوعجرشداق

يفاوُلَزَنَوَشِداَقْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٣٧«٣٧،٣٨ ٍروُهِلَبَجِ
يف لٱُنوُراَهَدِعَصَف٣٨.َموُدَأِضْرَأِفَرَطِ

ْ
ِلَبَجَىلِإُنِهاَك

يفَكاَنُهَتاَمَوِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحٍروُه َنيِعَبْرَألٱِةَنَّـسلٱِ
ِخل

ُ
يف،َْرصِمِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِجوُر خلٱِرْهَّـشلٱِ

ْ
يفِسِمَا ِ

.»ِرْهَّـشلٱَنِمِلَّـوَألٱ
١٠:٦ةينثتو٢٨و٢٠:٢٥ص٢١:٤و٢٣و٢٠:٢٢ص

٣٢:٥٠و

.)٢٩-٢٠:٢٢صرظنا(خلاَشِداَقْنِماوُلََحتْرٱ

ًةَنَسَنِيْرشِعَوٍثَالَثَوٍةَئِمَنْبٱُنوُراَهَناَكَو٣٩«٣٩،٤٠
يفَتاَمَنيِح لٱَعِمَسَو٤٠.ٍروُهِلَبَجِ

ْ
ِيناَعْنَك

ُّ
َداَرَعُكِلَم

يفٌنِكاَسَوُهَو جلٱِ
ْ

يفِبوَُن يِنَبِءيِجَمِبَناَعْنَكِضْرَأِ
.»َليِئاَْرسِإ

خلا١٢:١ص

.)٢١:١صريسفترظنا(خلاَداَرَعُكِلَم

يفاوُلَزَنَوٍروُهِلَبَجْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٤١«٤٤-٤١ ِ
لَص

ْ
لَصْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٤٢.َةَنوُم

ْ
يفاوُلَزَنَوَةَنوُم ٤٣.َنوُنوُفِ

يفاوُلَزَنَوَنوُنوُفْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث ْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٤٤.َتوُبوُأِ
يفاوُلَزَنَوَتوُبوُأ يفَميِراَبَعيِّـيَعِ .»َبآوُمِمُُختِ

٢١:١١ص٢١:١ص٢١:٤ص

.)١١و٢١:١٠صرظنا(َتوُبوُأ

يفاوُلَزَنَوَميِّـيَعْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٤٥«٤٨-٤٥ .َداَجَنوُبيِدِ
يفاوُلَزَنَوَداَجَنوُبيِدْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٤٦ لَعِ

ْ
٤٧.َمِياَتَالْبِدَنوُم

لَعْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث
ْ

يفاوُلَزَنَوَمِياَتَالْبِدَنوُم َماَمَأَميِراَبَعِلاَبِجِ
يفاوُلَزَنَوَميِراَبَعِلاَبِجْنِماوُلََحتْرٱَّـمُث٤٨.وُبَن َبآوُمِتاَبَرَعِ
.»اَحيِرَأِّـنُدْرُأَىلَع

٢١:٢٠ص٦:١٤لايقزحو٤٨:٢٢ايمرإ٣٢:٣٤ص
٢٢:١ص٣٢:٤٩ةينثتو

ييعنيبتالزنمعبس)٢٠-٢١:١١ص(يفركُذَميِّـيَع
ثالثانهركُذنكلوبآوملوهسو)ميرابعمييعوأ(
لبجومايتالبدنوملعوداجنوبيديهوطقفتالزنم
ةدحاومساعمقفتياهنمةدحاومساالووبنمامأميرابع
ىرنلزانملاددعىلإانرظناذإو.)٢١ص(يفتالزنملانم
ةيخيراتلاةيمهألاتاذلزانملاالإ)٢١ص(يفركذُيملهنأ
يأ(حاحصألااذهامأو.دونجلااهنمدرُجيتلانكامألاك
نويليئارسإلااهيفلزنيتلالزانملالكركذف)٣٣صددع
ليلقركذهنإف.لاكشإلاعفدياذهبوعامتجالاةميخاوبصنو
نمريثك)٣٣ص(يفركذُتملو)٢١ص(يفلزانملانم
ص(يفركذُتملبآومتابرعوميرابعييعنيبلزانملا

ميرابعييعنيبولزانملاءامسأنيبفالخلايقبو.)٢١
لبجنيبلزانملاءامسأو)بآوملوهسوأ(بآومتابرعو
يذلاناكملاوهةنوملصنأانضرفاذإميرابعييعوروه
ناك)ريسفتلاو١١:١٠صرظنا(ةيساحنلاةيحلاهيفتعفُر
.توبأوةنوملصنيبنونوفلوخددرجمبفالخلا

ألَا
َ
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يفبآومنابرعوميرابعييعنيبلزانملايففالتخالاو
نأرابتعانملاكشإلااذهعفدنوهيوءامسألايفوددعلا
مئاهبلاودالوألاوءاسنلانودلاجرلانم٦٠٠٠٠٠اهيفةمأ
هضعبيفوىرقلاوندملانمريثكاهيفةعساوًاضرألغشت
مهلوزنباولغشليئارسإينبنأ٤٩يفركُذهنإفهضعبرخآلا
قبيملاذهىلعو.ميطشلبآىلإتوميشيتيبنيبام
)٣:٤٥ص(داجنوبيديفةلزنملانرقيفةبوعصىندأ
نونرأيلامشيفكلذىلعديزياموأةنيدموأةيرقب
مياتالبونوملعنرقوأ)١٩-٢٣:١٣ص(يفةروكذملا
يبرغلالامشلاوأنوبيديلامشيفرهظيامىلعيهيتلا
مياتالبدتيبتركُذثيح)٤٨:٢٢ايمرإيفاملباق(اهنم
لعبتومابيهيتلا)ًىبريأ(ثوماببوبنونوبيدعم
يفةامسملالزانملارخآو.نوبيدبتنرُقو)١٣:١٧عوشي(
وبنمامأميرابعلابجوأبآومتابرعمامأحاحصألااذه
وأ(دالبيفيذلايداولايفةلزنملايهاهنأيفبيرال
امىلعو.)٢١:٢٠ص(ةجسفلاسأردنعبآوم)لقح
نفدموميرابعلابجدحأهنأ)٣١:٤٩ةينثت(نمفرعُي
وهويداولابفرعُيةجسفلاسأرىلعتامدقوهوىسوم
.)٣٤:٦ةينثت(بآومضرأيفروهشملايداولا

ص(يفركُذامىلإةراشإاذهيفنأحّجرملاَداَجَنوُبيِد
عقومواهونصحونوبيداوممرداجينبنأنم)٣٢:٣٤
نونرأرهننميلامشلائطاشلاىلع)ةيرقلاوأ(ةنيدملاهذه
)٣٢:٣ص(يفةروكذملا)ىرقلاوأ(ندملاىدحإنميهو
ًاكلمنوكتنأنويداجلاونويبوأرلابلطيتلادالبلايف
.مهل

طِشَلَبآَىلِإَتوُميِشَيِتْيَبْنِمِّـنُدْرُألٱَىلَعاوُلَزَن«٤٩
ِّـ

َمي
يف .»َبآوُمِتاَبَرَعِ

٢:١عوشيو٢٥:١ص

:٢٢صريسفترظنا(َميِّـطِشَلَبآَىلِإَتوُميِشَيِتْيَبْنِم
.ميطشلبآنمًالدبميطشركذثيح)٢٥:١صو١

يفىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٥٠«٥٣-٥٠ َىلَعَبآوُمِتاَبَرَعِ
َىلِإَّـنُدْرُألٱَنوُرِباَعْمُكَّـنِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق٥١:اَحيِرَأِّـنُدْرُأ
طَتَف٥٢،َناَعْنَكِضْرَأ

ْ
،ْمُكِماَمَأْنِمِضْرَألٱِناَّـكُسَّـلُكَنوُدُر

ملٱِمِهِماَنْصَأَّـلُكَنوُديِبُتَو،ْمِهِريِواَصَتَعيَِمجَنوُحْمَتَو
ِةَكوُبْسَْ

ُختَو
ْ

هتاَعَفَتْرُمَعيَِمجَنوُبِر َنوُنُكْسَتَوَضْرَألٱَنوُكِلْمَت٥٣.ِْمِ
.»اَهوُكِلْمَتْيَكِلَضْرَألٱُمُكُتْيَطْعَأْدَقِّـينَألاَهيِف
٣٣و٢٣:٢٤جورخ٣:١٧عوشيو١٩:١و٢و٧:١ةينثت

:٢ةاضقو١١:١٢عوشيو١٢:٣و٥و٧:٢ةينثتو٣٤:١٣و
٢

ةيرجحلامانصألاكمهليثامتوأْمِهِريِواَصَتَعيَِمجَنوُحْمَت
اذهبلباق(ةراجحلانمةتوحنمليثامتيهو)٢٦:١نييوال(
.)٣٤:١٣جورخ

ُخت
ْ

تاعفترملابدوصقملانأحّجرملاِْمِهتاَعَفَتْرُمَعيَِمجَنوُبِر
اذهبلباق(داجنألانماهريغوىبرلاىلعةينبملاحباذملاانه

.)٢٢:٤١ص

لٱِبَضْرَألٱَنوُمِسَتْقَتَو٥٤«٥٤،٥٥
ْ

َبَسَحِةَعْرُق
لَا.ْمُكِرِئاَشَع

ْ
لٱَوُهَبيِصَنُهَلَنوُرِّـثَكُتُريِثَك

ْ
لَقُتُليِلَق

ِّـ
ُهَلَنوُل

لٱُهَلْتَجَرَخُثْيَح.ُهَبيِصَن
ْ

َبَسَح.ُهَلُنوُكَيَكاَنُهَفُةَعْرُق
طَتَْملْنِإَو٥٥.َنوُمِسَتْقَتْمُكِئاَبآِطاَبْسَأ

ْ
ِضْرَألٱَناَّـكُساوُدُر

يفًاكاَوْشَأْمُهْنِمَنوُقْبَتْسَتَنيِذَّـلٱُنوُكَيْمُكِماَمَأْنِم ْمُكِنُيْعَأِ
يفَسِخاَنَمَو ْمُتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعْمُكَنوُقِياَضُيَو،ْمُكِبِناَوَجِ
.»اَهيِفَنوُنِكاَس

٢٣:١٣عوشيو٢٣:٣٣جورخ٥٥و٥٤و٢٦:٥٣ص
٢٨:٢٤لايقزحو٣٦و١٠٦:٣٤رومزمو٢:٣ةاضقو

.)٥٦-٢٦:٥٣صرظنا(ِةَعْرُقْلٱِبَضْرَألٱَنوُمِسَتْقَت

هبَلَعْفَأْنَأُتْمََمهاَمَكْمُكِبُلَعْفَأِّـينَأُنوُكَيَف«٥٦ .»ِْمِ

ونبفرعينأمهملانمناكخلاْمُكِبُلَعْفَأِّـينَأُنوُكَيَف
اهوثرويتلاضرألايفناثوألااودبعاذإمهنأليئارسإ

نييثولااهلهأبلعفامكبئاونلابمهبرضيواهايإهللامهمرحي
اهلهأتاداعمهدوعتوناثوألاىلإمهليمببسنوكيالو
نمو.ضرألايفداسفةريمخنوكتةيقبمهنمىقبينألثم
مهنيبنمنيينثولااولصأتسيملنييليئارسإلانأمولعملا
نماهبقلعتياموةينثولاةدابعلايفةريثكًارارماوطقسف
مهوبهنفنييروشألاونييلبابلامهيلعهللاطلسىتحسجرلا

.مهضرألعاولوتساو

َنوُثَالَّـثلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ْمُكَّـنِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق٢:ىَسوُمُّبَّـرلٱرَمَأَو١«٣-١
ْمُكَلُعَقَتيِتَّـلٱُضْرَألٱَيِهِهِذٰه.َناَعْنَكِضْرَأَىلِإَنوُلِخاَد
جلٱُةَيِحاَنْمُكَلُنوُكَت٣.اَهِموُخُتِبَناَعْنَكُضْرَأ.ًابيِصَن

ْ
ِبوَُن

جلٱُمُُختْمُكَلُنوُكَيَو.َموُدَأِبِناَجَىلَعَنيِصِةَّـيِّـرَبْنِم
ْ

ِبوَُن
ملٱِرْحَبِفَرَطْنِم

ْ
لِ

ْ
.»ِقَّْـرشلٱَىلِإِح

١٠٥:١١و٧٨:٥٥رومزمو١:٧ةينثتو١٧:٨نيوكت

ألَا
َ
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نيوكتخلا٤٧:١٣لايقزحو١٥:١عوشي٤٧:١٤لايقزحو
١٥:٢عوشيو١٤:٢

بجاولانمناكَناَعْنَكِضْرَأَىلِإَنوُلِخاَدْمُكَّـنِإ
نأمهلهللارمأعماوملعينأليئارسإينبىلعيرورضلا
مهلسيلنأمهثاريمضرأنمنيينثولاناكسلااولصأتسي
مختلاو.ضرألاكلتموختءارونيذلاممألااوبراحينأ
١٥:١عوشي(يفروكذملااذوهيمختوهانهروكذملايبونجلا

نيصةيربىلإًابونجدتمتليئارسإضرأتناكو.)٢و
.نييمودألانيبومهنيبدحلالصفيف

َىلِإُُربْعَيَوَميِّـبِرْقَعِةَبَقَعِبوُنَجْنِمُمُخُّتلٱُمُكَلُروُدَيَو«٤
َىلِإُجُرَْخيَو،َعيِنْرَبَشِداَقِبوُنَجْنِمُهُجِراََخمُنوُكَتَو،َنيِص
.»َنوُمْصَعَىلِإُُربْعَيَوَراَّـدَأَِرصَح

٤و١٥:٣عوشي٣٢:٨و٣٣:٢٦ص

طخنأاذهنممهفُيِبوُنَجْنِمُمُخُّتلٱُمُكَلُروُدَيَو
وأ(بونجةطقننميبرغلابونجلاةهجيفبهذيّدحلا
ًابهاذرمتسيوميّيرقت)دجنوأ(ةبقعىلإتيملارحبلا)ناسل
يفيتلاعينربشداقىلإةيبرغلاةهجلايفةطقنلاهذهنم
.نييليئارسإلادالبطخلااذهنمضونيصةيّربىصقأ

يتلاءاضيبلاروخصلانمٌبَتَرميّيرقعةبقعنأنونظملاو
تيملارحبلانملايمأةينامثدمأىلعفارحنابةبرعلاعطقت
.)٤و١٥:٣عوشياذهبلباق(

ُنوُكَتَو،َْرصِميِداَوَىلِإَنوُمْصَعْنِمُمُخُّتلٱُروُدَيَّـمُث«٥
لٱَدْنِعُهُجِراََخم

ْ
.»ِرْحَب

ءايعشإو٨:٦٥كولم١و٤٧و١٥:٤عوشيو١٥:١٨نيوكت
٢٧:١٢

هذهضعبعضاومنإَنوُمْصَعْنِمُمُخُّتلٱُروُدَي
عملامجإلابرهاظلانكلوةفرعملامامتفرعُتملنكامألا
وأيداولالوطىلعدتميّدحلاطخنأبيرلانمليلق
ةّيربلاوةرماعلاضرألانيبيعيبطلصافيهيتلاةيدوألا
ىلإرصمرهنو.ًابرغطسوتملارحبلاىلإًاقرشةبرعلانم
.رحبلاغلبينأىلإيبرغلامختلاوهشيرعلايداو

لٱُمُُختاَّـمَأَو«٦
ْ

لٱُنوُكَيَفِبْرَغ
ْ
لٱُرْحَب

ْ
اَذٰه.ًامُُختْمُكَلُريِبَك

لٱُمُُختْمُكَلُنوُكَي
ْ

.»ِبْرَغ

ريبكلارحبلاوهف)١٥:٤٧عوشيرظنا(ِبْرَغْلٱُمُُختاَّـمَأَو
.هموختو

لٱَنِم.ِلاَمِّـشلٱُمُُختْمُكَلُنوُكَياَذٰهَو«٧
ْ
لٱِرْحَب

ْ
ِريِبَك

.»َروُهِلَبَجَىلِإْمُكَلَنوُمُسْرَت
٣٣:٣٧ص

نومرحلبجوهروهلبجنأمهضعبنظَروُهِلَبَج
ّدحلانعدعبينومرحنأّرتيرىأرنكلو)خيشلالبجيأ(
نمةبيرقلالابجلاسوؤردحأوهروهلبجنإلاقوًابرغ
نانبللبجسوؤردحأهنأرمورنوفنظو.طسوتملارحبلا
.)ءاديصيأ(نوديصنمىرُتيتلا

،َةاََمحِلَخْدَمَىلِإَنوُمُسْرَتَروُهِلَبَجْنِمَو٨«١٠-٨
َىلِإُمُخُّتلٱُجُرَْخيَّـمُث٩.َدَدَصَىلِإِمُخُّتلٱُجِراََخمُنوُكَتَو
ْمُكَلُنوُكَياَذٰه.َناَنيِعَِرصَحَدْنِعُهُجِراََخمُنوُكَتَو،َنوُرْفِز
َِرصَحْنِمِقَّْـرشلٱَىلِإًامُُختْمُكَلَنوُمُسْرَتَو١٠.ِلاَمِّـشلٱُمُُخت
.»َماَفَشَىلِإَناَنيِع

:٤٧لايقزح٤٧:١٥لايقزح١٤:٢٥كولم٢و١٣:٢١ص
١٧

لوهجمعضوميهونورفزبراملادحلاوهَروُهِلَبَجْنِم
لايقزحاذهبلباق(ًاضيألوهجمعضوميهونانيعرصحف

يلامشلاءزجلاعطقيدحلااذهنأحّجرملاو.)١٨-٤٧:١٦
.نانبلنم

َّـيِقَْرشَةَلْبَرَىلِإَماَفَشْنِمُمُخُّتلٱُرِدَحْنَيَو١١«١١،١٢
َىلِإَةَراَّـنِكِرْحَبَبِناَجُّسَمَيَوُمُخُّتلٱُرِدَحْنَيَّـمُث.ٍْنيَع
َدْنِعُهُجِراََخمُنوُكَتَو،ِّـنُدْرُألٱَىلِإُمُخُّتلٱُرِدَحْنَيَّـمُث١٢.ِقَّْـرشلٱ
ملٱِرْحَب

ْ
لِ

ْ
.»اَهْيَلاَوَحاَهِموُخُتِبُضْرَألٱُمُكَلُنوُكَتِهِذٰهِ.ح

:١١عوشيو٣:١٧ةينثت٦و٣٩:٥ايمرإو٢٣:٣٣كولم٢
٣ع٥:١اقولو١٤:٣٤ىّتمو١٩:٣٥و٢

عوبنيكلذنأحّجرملا)عوبنييأ(ٍْنيَعَّـيِقَْرشَةَلْبَر
نمهذهةلبرهبزاتمتيذلانانبليتنأحفسيفميظعلارجنع
ايمرإو٢٣:٣٣كولم٢(يفةروكذملاةامحضرأيفيتلاةلبر

بونجىصقأىلإةطقنلاكلتنمدحلابهذيو.)٣٩:٩
ىلإندرألاىلإًاقرشكانهنمبهذيوليلجلارحبيأةرانك
نمدودحلاىضتقمبليئارسإضرأتناكهذهفتيملارحبلا
.ةهجلك

ألَا
َ
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ةنيدممساوةعيطقمساةراّنكنأرهاظلاَةَراَّـنِكِرْحَب
ّريُغمثبابرلاوهوسنجمسانعلوقنممَلَعوهوًاضيأ
.ليجنإلايفوهامكةراسينجراصوًاريخأمسالااذه

ُضْرَألٱَيِهِهِذٰه:َليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَرَمَأَف١٣«١٥-١٣
لٱِباََهنوُمِسَتْقَتيِتَّـلٱ

ْ
ِةَعْسِّـتلِلىَطْعُتْنَأُّبَّـرلٱَرَمَأيِتَّـلٱ،ِةَعْرُق

َْنيَبوُأَريِنَبُطْبِسَذَخَأْدَقُهَّـنَأل١٤.ِطْبِّـسلٱِفْصِنَوِطاَبْسَألٱ
،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَبَسَحَداَجيِنَبُطْبِسَو،ْمِهِئاَبآِتوُيُبَبَسَح

ِناَطْبِّـسلَا١٥.ْمُهَبيِصَناوُذَخَأْدَق.ىَّـسَنَمِطْبِسُفْصِنَو
يفْمُهَبيِصَناوُذَخَأْدَقِطْبِّـسلٱُفْصِنَو ًاقَْرشاَحيِرَأِّـنُدْرُأِْربَعِ
.»ِقوُُّرشلٱَوْحَن

٣و١٤:٢عوشيو٣٢:٣٣ص٢و١٤:١عوشيو١ع

نُدْرُأِْربَع
ندرألارهننمرخآلائطاشلالوطىلعيأِّـ

.)٣٢:١٩صريسفترظنا(

اَمْسٱِناَذٰه١٧:ىَسوُمـِلُّبَّـرلٱَلاَقَو١٦«١٦،١٧
لٱُراَزاَعِلَأ:َضْرَألٱُمُكَلِناَمِسْقَيِنْيَذَّـللٱِنْيَلُجَّـرلٱ

ْ
ُنِهاَك

.»َنوُنُنْبُعوُشَيَو
١٩:٥١و١٤:١عوشي

.ةعرقلابمكلَضْرَألٱُمُكَلِناَمِسْقَي

َنوُذُخْأَتٍطْبِسِّـلُكْنِمًادِحاَوًاسيِئَرَو١٨«٢٩-١٨
اَذوَُهيِطْبِسْنِم.ِلاَجِّـرلٱُءاَمْسَأِهِذٰهَو١٩.ِضْرَألٱِةَمْسِقِل
ُنْبُليِئوُمَشَنوُعْمَشيِنَبِطْبِسْنِمَو٢٠.َةَّـنُفَيُنْبُبِلاَك
ْنِمَو٢٢.َنوُلْسَكُنْبُداَديِلَأَنيِماَيْنِبِطْبِسْنِمَو٢١.َدوُهيِّـمَع
:َفُسوُييِنَبْنِمَو٢٣.ِيلُْجيُنْبيِّـقُبُسيِئَّـرلٱَناَديِنَبِطْبِس
ْنِمَو٢٤.َدوُفيِإُنْبُليِئيِّـنَحُسيِئَّـرلٱىَّـسَنَميِنَبِطْبِسْنِم
ْنِمَو٢٥.َناَطْفِشُنْبُليِئوُمَقُسيِئَّـرلٱَمِياَرْفَأيِنَبِطْبِس
ْنِمَو٢٦.َخاَنْرَفُنْبُناَفاَصيِلَأُسيِئَّـرلٱَنوُلوُبَزيِنَبِطْبِس
لَفُسيِئَّـرلٱَرَكاَّـسَييِنَبِطْبِس

ْ
ِطْبِسْنِمَو٢٧.َناَّـزَعُنْبُليِئيِط

يِنَبِطْبِسْنِمَو٢٨.يِموُلَشُنْبُدوُهيِخَأُسيِئَّـرلٱَريِشَأيِنَب
َنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه٢٩.َدوُهيِّـمَعُنْبُليِئْهَدَفُسيِئَّـرلٱِيلاَتْفَن
يفَليِئاَْرسِإيِنَبِلاوُمِسْقَيْنَأُّبَّـرلٱُمُهَرَمَأ .»َناَعْنَكِضْرَأِ

١٦و١:٤ص

نيذلاناكَنوُذُخْأَتٍطْبِسِّـلُكْنِمًادِحاَوًاسيِئَر
نهاكلارازاعلأةعرقلابليئارسإينبىلعضرألانومسقي

طبسلكنمًادحاوًاسيئروشيجلادئاقنوننبعوشيو
ىسومنمناكامىلعطابسألالكءاصحإىضتقمب

ناكيذلايناثلاءاصحإلاىضتقمبوأ)١:٤ص(نوراهو

.)٢٧:٢صاذهبلباق(حّجرملاوهورازاعلأوىسومةيانعب
ملو.اهتعسالةعرقلابتنّيعيتلايهدالبلادودحتناكو
ةنفينببلاكىوسءاسؤرلاءالؤهنمدحألركذقبسي

.اذوهيطبسنمسيئرلاناكو
طبسلًاسيئرالونيبوأرطبسلًاسيئربتاكلاركذيملو(
يقرشامهبيصناذخأنيطبسلانيذهنأكلذةلعوداج
.)١٥-١٣عرظناندرألا

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يفىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَّـمُث١«١،٢ ِّـنُدْرُأَىلَعَبآوُمِتاَبَرَعِ
ِبيِصَنْنِمَنيِّـيِوَّـاللٱاوُطْعُيْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبِصْوَأ٢:اَحيِرَأ
لُم

ْ
لِلَيِعاَرَمَو،ِنَكَّـسلِلًانُدُمْمِهِك

ْ
َنوُطْعُتاَهْيَلاَوَحِنُدُم

.»َنيِّـيِوَّـاللٱ
خلا٤٨:٨وخلا٤٥:١لايقزحو٢١:٢و٤و١٤:٣عوشي

طابسألانممهريغنيبنييواللاقيرفتنإِنَكَّـسلِلًانُدُم
)٣٣:١٠ةينثت(برلاةعيرشمهتوخإميلعتلًالوأناك
ناكيتلاةينيدلارومألالكباوماقنييواللانأحّجرملاو
.تقولااذهيفمهريغاهيفمهكراشي

نكسلاندميحاوضيأاَهْيَلاَوَحِنُدُمْلِلَيِعاَرَمَو
.مهمئاهبلحراسمنوكتل

ملٱُنوُكَتَف«٣
ْمِِهلاَوْمَأَوْمِهِمِئاَهَبِلاَهَيِعاَرَمَوِنَكَّـسلِلْمُهـَلُنُدُْ

هتاَناَوَيَحِرِئاَسِلَو .»ِمِ

دارأهنأحّجرملاِْمِهتاَناَوَيَحِرِئاَسِلَوْمِِهلاَوْمَأَوْمِهِمِئاَهَبِل
ىزعملاومنغلامهلاومأبولمحلاتاناويحورقبلامئاهبلاب
يأ(مهعاركومهرقبللاقهنأكف.)٣٥:٧و٢١:١٤مايأ٢(
نميقبامومهازعمومهمنغو)مهلاغبومهريمحومهليخ
.مهتاناويح

ملٱيِعاَرَمَو٤«٤،٥
ْنِمُنوُكَتَنيِّـيِوَّـاللٱَنوُطْعُتيِتَّـلٱِنُدُْ

ملٱِروُس
خلٱِةَهِجَىلِإِةَنيِدَْ

ْ
لَأِجِرَا

ْ
َنوُسيِقَتَف٥.اَهْيَلاَوَحٍعاَرِذَف

ملٱِجِراَخْنِم
لَأِقَّْـرشلٱَبِناَجِةَنيِدَْ

ْ
جلٱَبِناَجَو،ٍعاَرِذْيَف

ْ
ِبوَُن

لَأ
ْ

لٱَبِناَجَوٍعاَرِذْيَف
ْ

لَأِبْرَغ
ْ

لَأِلاَمِّـشلٱَبِناَجَوٍعاَرِذْيَف
ْ

ْيَف
ملٱُنوُكَتَوٍعاَرِذ

يفُةَنيِدَْ لٱِ
ْ

يِعاَرَمْمُهـَلُنوُكَتِهِذٰه.ِطَسَو
ملٱ
.»ِنُدُْ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ٍعاَرِذْيَفْلَأِقَّْـرشلٱَبِناَجِةَنيِدَْملٱِجِراَخْنِمَنوُسيِقَتَف
انهىرغصلاةفاسملانأدوهيلاورسفمهلاقامىلعنومضملا

ةنيدملاناردجنمعارذفلأةياغىلعطوطخةعبرأنمض
ىلعطوطخةعبرأنمضىربكلاةحاسملاونييواللامئاهبل
رئاسومهموركلةيحاضلالخادنمعارذيفلأدمأ
ةهجلكنمةيحاضلاةياهننوكتكلذىلعو.مهتاعورزم
.اهاروسأنمعارذفالآةثالثةياغىلعةنيدملانم
عبصإلافرطنمةردقميهوةيناربعلاعارذلاانهعارذلاو(
ةيناطلسلاعارذلايثلثوحننوكتفقفرملاىلإىطسولا
نمركُذامحاضيإبلفكتييتآلامسرلاو.مويلاةفورعملا
.)ةيبسنلاةفاسملانايبعمىرغصلاوىربكلانيتحاسملا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ملٱَو٦«٨-٦
اَهْنِمٌّتِسُنوُكَتَنيِّـيِوَّـاللٱَنوُطْعُتيِتَّـلٱُنُدُْ

لِلًانُدُم
ْ

لَم
ْ

لٱاَهْيَلِإَبُرَْهيْيَكِلاََهنوُطْعُت.ِإَج
ْ

اَهَقْوَفَو.ُلِتاَق
ملٱُعيَِمج٧.ًةَنيِدَمَنيِعَبْرَأَوِْنيَتَنْثٱَنوُطْعُت

َنوُطْعُتيِتَّـلٱِنُدُْ
مثَنيِّـيِوَّـاللٱ

ََ
ملٱَو٨.اَهَيِعاَرَمَعَمًةَنيِدَمَنوُعَبْرَأَوِينا

يِتَّـلٱُنُدُْ
لُمْنِمَنوُطْعُت

ْ
لٱَنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِك

ْ
ثَكُتِريِثَك

َنِمَوَنوُرِّـ
لٱ

ْ
لَقُتِليِلَق

ِّـ
يِطْعُيُهَكَلَميِذَّـلٱِهِبيِصَنَبَسَحٍدِحاَوُّلُك.َنوُل

.»َنيِّـيِوَّـالِلِهِنُدُمْنِم
٢٧و٢١و٢١:١٣و٨و٧و٢٠:٢عوشيو٤:٤١ةينثتو١٣ع
٢٦:٥٤ص٢١:٣عوشي٢١:٤١عوشي٣٨و٣٦و٣٢و

اهيلإبرهيلّنيعُتندملاهذهتناكِإَجْلَمْلِلًانُدُماَهْنِم
تلّصُفدقو.)١٣و٢١:١٢جورخ(دمعريغنعلتاقلا
إجلملاندمنييعتلو)١٣-١٩:١ةينثت(يفكلذبةعيرشلا
:يتأياماهنمبابسأةدعنييواللاندمنم

:٢٠عوشيرظنا(ةصاخبرللتينُبندملاهذهنإ)١(
٧(.

راّظنوةعيرشلاةاضقاوناكنييواللاوةنهكلانإ)٢(
.لدعلا

ْمُكَّـنِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق١٠:ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأَو٩«٩،١٠
ًانُدُمْمُكِسُفْنَألَنوُنِّـيَعُتَف١١.َناَعْنَكِضْرَأَىلِإَّـنُدْرُألٱَنوُرِباَع
لَمَنُدُمُنوُكَت

ْ
لٱاَهْيَلِإَبُرْهَيِل،ْمُكَلٍإَج

ْ
ًاسْفَنَلَتَقيِذَّـلٱُلِتاَق

.»ًاوْهَس
٢١:١٣جورخ٢٠:٢عوشيو١٩:٢ةينثت

اوربعتنأكشوىلعمكنإيأَّـنُدْرُألٱَنوُرِباَعْمُكَّـنِإ
.نآلاهنوربعتمكنأكىتحندرألا

ملٱُمُكَلُنوُكَتَف«١٢
لَمُنُدُْ

ْ
لٱَنِمًأَج

ْ
َتوُمَيَالْيَكِل،ِّـِيلَو

لٱ
ْ

جلٱَماَمَأَفِقَيىَّـتَحُلِتاَق
ْ

لِلِةَعاََم
ْ

.»ِءاَضَق
٦و٥و٢٠:٣عوشيو١٩:٦ةينثت

.إجلملاندميأُنُدُْملٱُمُكَلُنوُكَتَف
بيرقوهولتاقلانمليتقلامدبلطييذلاِّـِيلَوْلٱ

نييوال(هثرينأقحهلوهيدفينأهيلعناكيذلالوتقملا
حاحصألااذهيفةروكذملايلولاةعيرشو.)٥٥-٢٥:٢٥
هدجونيألتاقلالتقينأروكذملالوتقملابيرقلحيبتتناك
هنألهبنينمؤملاُّيلوحيسملاو.)١٩ع(أجلملاندمريغيف
.)٦:١٠ايؤر(هتثرومهومهثراووهومهئامدلمقتنملاومهيداف

ملٱَو١٣«١٥-١٣
لَمِنُدُمَّـتِسُنوُكَتَنوُطْعُتيِتَّـلٱُنُدُْ

ْ
ٍإَج

ملٱَنِمًاثَالَث١٤.ْمُكَل
يفَنوُطْعُتِنُدُْ َنِمًاثَالَثَو،ِّـنُدْرُألٱِْربَعِ

ملٱ
يفَنوُطْعُتِنُدُْ لَمَنُدُم.َناَعْنَكِضْرَأِ

ْ
يِنَبِل١٥ُنوُكَتٍإَج

لِلَوَليِئاَْرسِإ
ْ

لِلَوِبيِرَغ
ْ

يفِنِطْوَتْسُم ِهِذٰهُنوُكَتْمِهِطَسَوِ
ملٱُّتِّـسلٱ

لِلِنُدُْ
ْ

لَم
ْ

ًاسْفَنَلَتَقْنَمُّلُكاَهْيَلِإَبُرَْهيْيَكِل،ِإَج
.»ًاوْهَس

١٥:١٦ص٢٠:٨عوشيو٤:٤١ةينثت٦ع

يفَنوُطْعُتِنُدُْملٱَنِمًاثَالَث نُدْرُألٱِْربَعِ
نيعتيانهربعلاِّـ

ةيآلاهذهنمرخآلامسقلايف»ناعنكضرأيف«هلوقةنيرقب
ربعلايفيتلاوندرألايبرغناعنكضرأيفيتلانوكتف

هنألندرألايبناجىلعحصتربعلاةملكنأىلع.هيقرش
ندمثالثّنيعهسفنىسومو.رخآلاىلإامهدحأنمربعُي
نيينيبوأرلاضرأيف»رصاي«يهوندرألايقرشإجلملا

ناشابيف»نالوج«ونييداجلاضرأيفداعلجيف»ثومار«و
نمثالثلاندملاامأو.)٤:٤٣ةينثت(نييسنملامهسيف
ىلعنويليئارسإلاىلوتسانأدعبالإّنيعُتملفإجلملاندم
عوشي(ةعرقلابطابسألارئاسىلعتمسُقوناعنكضرأ

ندرألايقرشىسوماهنّيعيتلاندملاذئمويتبثأو)٢٠:٧
ىلعتنّيُعتسلاندملاهذهنأنونظملاو.)٢٠:٨عوشي(
نيثالثنمرثكأدعبيندملاهذهىدحإهيفنوكيالبولسأ
ناكولوًاوهسلتقلاهيفعقييذلاناكملاوألتقملانمًاليم
.إجلملاةنيدمنمدعبلاةياغىلع

َّـنِإ.ٌلِتاَقَوُهَفَتاَمَفٍديِدَحِةاَدَأِبُهَبََرضْنِإ١٦«١٨-١٦
لٱ

ْ
ممٍدَيِرَجَحِبُهَبََرضْنِإَو١٧.ُلَتْقُيَلِتاَق َوُهَفَتاَمَفِهِبُلَتْقُياَّـِ
لٱَّـنِإ.ٌلِتاَق

ْ
ممٍبَشَخْنِمٍدَيِةاَدَأِبُهَبََرضْوَأ١٨.ُلَتْقُيَلِتاَق اَّـِ

لٱَّـنِإ.ٌلِتاَقَوُهَفِهِبُلَتْقُي
ْ

ُلُتْقَيِمَّـدلٱُِّيلَو١٩.ُلَتْقُيَلِتاَق
لٱ

ْ
.»ُهُلُتْقَيُهُفِداَصُيَنيِح.َلِتاَق
٢١ع١٢و١٩:١١ةينثتو٢٤:١٧نييوالو١٤و٢١:١٢جورخ

٥و٢٠:٣عوشيو١٢و١٩:٦ةينثتو٢٧و٢٤و

اهبىمرُيوديلابلمُحتنأنكميرجحبيأٍدَيِرَجَحِب
.)١٧ع(

عفرُينأعاطتسُياممةيبشخةادأبيأٍبَشَخْنِمِةاَدَأ
.)١٨ع(هببرضُيوديلاب

نوكيكلذلهرظناو(بشخلاةادأببرضلانمَتاَمَف
.)نيحدعبوألاحلايفبرضلارثأىلع

إجلملاندمدحأريغيفهدجونيأُهُلُتْقَيُهُفِداَصُيَنيِح
.)١٢عريسفترظنا(

لَأْوَأٍةَضْغُبِبُهَعَفَدْنِإَو٢٠«٢٤-٢٠
ْ

ٍدُّمَعَتِبًائْيَشِهْيَلَعىَق
ُبِراَّـضلٱُلَتْقُيُهَّـنِإَف،َتاَمَفٍةَواَدَعِبِهِدَيِبُهَبََرضْوَأ٢١،َتاَمَف

لٱُلُتْقَيِمَّـدلٱُِّيلَو.ٌلِتاَقُهَّـنَأل
ْ

ْنِكٰلَو٢٢.ُهُفِداَصُيَنيِحَلِتاَق

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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لَأْوَأ،ٍةَواَدَعَالِبًةَتْغَبُهَعَفَدْنِإ
ْ

٢٣،ٍدُّمَعَتَالِباَمًةاَدَأِهْيَلَعىَق
مماَمًارَجَحْوَأ َوُهَوَتاَمَفِهْيَلَعُهَطَقْسَأ.ٍةَيْؤُرَالِبِهِبُلَتْقُياَّـِ
جلٱِيضْقَت٢٤،ُهَتَّـيِذَأًابِلاَطَالَوُهَلًاّوُدَعَسْيَل

ْ
لٱَْنيَبُةَعاََم

ْ
ِلِتاَق

.»ِماَكْحَألٱِهِذٰهَبَسَح،ِمَّـدلٱِّـِيلَوَْنيَبَو
٢:٣١كولم١و٢٠:١٠و٣:٢٧ليئومص٢و٤:٨نيوكت

١٢ع٢١:١٣جورخ١٩:١١ةينثتو٢١:١٤جورخ٣٢و
٢٠:٦عوشيو

.)٥و١٩:٤ةينثت(يفتحضوُأةعيرشلاهذهخلاْنِكٰلَو

جلٱُذِقْنُتَو«٢٥
ْ

لٱُةَعاََم
ْ

ُهُّدُرَتَوِمَّـدلٱِّـِيلَوِدَيْنِمَلِتاَق
جلٱ

ْ
لَمِةَنيِدَمَىلِإُةَعاََم

ْ
َىلِإَكاَنُهُميِقُيَف،اَهْيَلِإَبَرَهيِتَّـلٱِهِئَج

لٱِتْوَم
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

لٱِميِظَع
ملٱِنْهُّدلٱِبَحِسُميِذَّـ

.»ِسَّـدَقُْ
٢١:١٠و٤:٣نييوالو٢٩:٧جورخ٢٠:٦عوشي

لتاقلاكرتيملِميِظَعْلٱِنِهاَكْلٱِتْوَمَىلِإَكاَنُهُميِقُيَف
ىقبينأهءازجناكفلتقلادّمعتنكيملنإوصاصقالب
حسُمدقناكيذلاميظعلانهاكلاةافوىلإهنطونمًايفنم
دقةحسملاكلتبنوكينهاكلاكلذنإفسدقملاتيزلاب

ةرافكلاموييفمهلًاطيسوناكوبعشلانعًابئانراص
مدقيلزأحوربيذلامظعألاربحلاتومناكاذكه.ميظعلا
بانوملاعلااياطخنعهبرّفكوسندالوبيعالبهللاهسفن
نأدعبيوامسلانطولاىلإهبنمآنمدرةأطخلالكنع
داعفهمامأعوضوملاءاجرلاةنيدمىلإيفُنومثإلابهسفنلتق
.هللانبالًاثراووًاينطو

لٱَجَرَخْنِإْنِكٰلَو٢٦«٢٨-٢٦
ْ

ِةَنيِدَمِدوُدُحْنِمُلِتاَق
لَم

ْ
ِدوُدُحَجِراَخِمَّـدلٱُِّيلَوُهَدَجَوَو٢٧،اَهْيَلِإَبَرَهيِتَّـلٱِهِئَج
لَمِةَنيِدَم

ْ
لٱِمَّـدلٱُِّيلَوَلَتَقَو،ِهِئَج

ْ
ُهَّـنَأل٢٨،ٌمَدُهَلَسْيَلَف،َلِتاَق

يف لَمِةَنيِدَمِ
ْ

لٱِتْوَمَىلِإُميِقُيِهِئَج
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

َدْعَباَّـمَأَوِ.ميِظَع
لٱِتْوَم

ْ
لٱِنِهاَك

ْ
لٱُعِجْرَيَفِميِظَع

ْ
لُمِضْرَأَىلِإُلِتاَق

ْ
.»ِهِك

٢٢:٢جورخ

تناكِهِئَجْلَمِةَنيِدَمِدوُدُحْنِمُلِتاَقْلٱَجَرَخْنِإْنِكٰلَو
ةعيرشلاهتعاطإىلعةفقوتمدمعريغنعلتاقلاةمالس

.ميظعلانهاكلاتومىلإإجلملاةنيدملالخادىقبينأيهو
إجلميفهئاقبىلعفقوتتنمؤمللةيحورلاةمالسلاكلذكو
خلٱِِهْريَغٍدَحَأِبَسْيَل«نأًاملاعهربوحيسملاةرافك

ْ
ْنَأل.ُصََال

َحتُرَخآٌمْسٱَسْيَل
ْ

ِهِب،ِساَّـنلٱَْنيَبَيِطْعُأْدَق،ِءاَمَّـسلٱَت
.)٤:١٢لامعأ(»َصُلْخَنْنَأيِغَبْنَي

ْمُكِلاَيْجَأَىلِإٍمْكُحَةَضيِرَفْمُكَلِهِذٰهُنوُكَتَف٢٩«٢٩،٣٠
يف ٍدوُهُشِمَفَىلَعَفًاسْفَنَلَتَقْنَمُّلُك٣٠.ْمُكِنِكاَسَمِعيَِمجِ
لٱُلَتْقُي

ْ
لِلٍسْفَنَىلَعْدَهْشَيَالٌدِحاَوٌدِهاَشَو.ُلِتاَق

ْ
.»ِتْوَم

سوثنروك٢و١٨:١٦ىّتمو١٩:١٥و١٧:٦ةينثت٢٧:١١ص
١٠:٢٨نييناربعو١٣:١

ةينثت(يفو.دهشينمددعانهّنيعيملٍدوُهُشِمَفَىلَعَف
لتقُيناثوألاةدابعيفطقسييذلانأهانعمامليق)١٧:٦
ةداهشنإ)١٩:١٥ةينثت(يفو.ةثالثوأنيَدهاشمفىلع

وأنيَدهاشمفىلعهنإوبنذملاىلعموقتالدحاودهاش
.هبدوهشملاتبثيدوهشةثالث

لٱِسْفَنْنَعًةَيْدِفاوُذُخْأَتَالَو٣١«٣٤-٣١
ْ

ملٱِلِتاَق
ِبِنْذُْ

لِل
ْ

ِةَنيِدَمَىلِإَبُرْهَيِلًةَيْدِفاوُذُخْأَتَالَو٣٢.ُلَتْقُيُهَّـنِإْلَب،ِتْوَم
لَم

ْ
يفَنُكْسَيَوَعِجْرَيَفِهِئَج لٱِتْوَمَدْعَبِضْرَألٱِ

ْ
َال٣٣.ِنِهاَك

.َضْرَألٱُسِّـنَدُيَمَّـدلٱَّـنَأل،اَهيِفْمُتْنَأيِتَّـلٱَضْرَألٱاوُسِّـنَدُت
ِمَدِبَّـالِإاَهيِفَكِفُسيِذَّـلٱِمَّـدلٱِلْجَألُرَّـفَكُيَالِضْرَألٱِنَعَو
يِتَّـلٱاَهيِفَنوُميِقُمْمُتْنَأيِتَّـلٱَضْرَألٱاوُسِّـجَنُتَالَو٣٤.ِهِكِفاَس
يفٌنِكاَساَنَأ يفٌنِكاَسُّبَّـرلٱاَنَأِّـينِإ.اَهِطَسَوِ يِنَبِطَسَوِ
.»َليِئاَْرسِإ
١٨:٢٥نييوال٩:٦نيوكت٤:١١اخيمو١٠٦:٣٨رومزم
٤٦و٢٩:٤٥جورخ٢١:٢٣ةينثتو

نييليئارسإللناكامِلِتاَقْلٱِسْفَنْنَعًةَيْدِفاوُذُخْأَتَال
نمًائيشاوذخأينأالولتاقلاسفننعةيدفاوذخأينأ
.ميظعلانهاكلاتوملبقهنطوىلإلتاقلاعجريللاومألا

َنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لِجيِنَبِةَريِشَعْنِمِءاَبآلٱُسوُؤُرَمَّـدَقَتَو١«٣-١
ْ

ِنْبَداَع
َماَّـدُقاوُمَّـلَكَتَو:َفُسوُييِنَبِرِئاَشَعْنِمىَّـسَنَمِنْبَريِكاَم
ْدَق:اوُلاَقَو٢َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمِءاَبآلٱِءاَسَؤُرَماَّـدُقَوىَسوُم
لٱِبٍةَمْسِقِبَضْرَألٱَيِطْعُيْنَأيِدِّـيَسُّبَّـرلٱَرَمَأ

ْ
يِنَبِلِةَعْرُق

َداَحْفُلَصَبيِصَنَيِطْعُيْنَأيِدِّـيَسُّبَّـرلٱَرَمَأْدَقَو.َليِئاَْرسِإ
يِنَبِطاَبْسَأيِنَبْنِمٍدَحَألًءاَسِنَنِْرصْنِإَف٣.ِهِتاَنَبِلاَنيِخَأ
ِبيِصَنَىلِإُفاَضُيَواَنِئاَبآِبيِصَنْنِمَّـنُهُبيِصَنُذَخْؤُيَليِئاَْرسِإ
.»ُذَخْؤُياَنِبيِصَنِةَعْرُقْنِمَف.ُهَلَنِْرصيِذَّـلٱِطْبِّـسلٱ

عوشيو٧و٢٧:١ص٣٣:٤٣و٢٦:٥٥ص٢٦:٢٩ص
٤و١٧:٣

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

١٠٥
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داحفلصتانبلثرإلابمكحلانعأشنِءاَبآلٱُسوُؤُر
ثاريملاقحناكنباريغنعناسنإتاماذإهنأيهوٌةنس
ًالسنهلميقينأوألسنهيخألنكيملاذإتانبلانمهلنمل
هنأةَّـنسلاهذهعباوتنمناكو.)١١-٢٧:١ص(نينبلانم
اهطبسريغنمًالجرتنبلاتجوزتاذإفثاريملاكلذلقتني

ىلعكلذبعصفهيلإتراصيذلاطبسللثاريملاراص
نمهريغىلإىسنمطبسنمءيشلقتنينأاوبأونييركاملا
ةجيتنلاهذههلاونابأوىسومىلإاوتأفليبويلادنعطابسألا
ريغنمًالاجرداحفلصتانبتجوزتاذإةنسحلاريغ
.نهطبس

لٱَناَكىَتَمَو«٤
ْ

َىلِإَّـنُهُبيِصَنُفاَضُيَليِئاَْرسِإيِنَبِلُليِبوُي
اَنِئاَبآِطْبِسِبيِصَنْنِمَو،ُهَلَنِْرصيِذَّـلٱِطْبِّـسلٱِبيِصَن
.»َّـنُهُبيِصَنُذَخْؤُي

٢٥:١٠نييوال

نأىسنمطبسلناكَليِئاَْرسِإيِنَبِلُليِبوُيْلٱَناَكىَتَمَو
اذإًادبأمهريغلراصالإوليبويلايفءارشلابثاريملااودري
.ىسنمطبسريغنمداحفلصتانبلاجرناك

:ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَرَمَأَف٥«٧-٥
ْنَعُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأاَماَذٰه٦.َفُسوُييِنَبُطْبِسَمَّـلَكَتٍّقَحِب
يفَنُسَحْنَم:َداَحْفُلَصِتاَنَب ْنِكٰلَو،ًءاَسِنُهَلَّـنُكَيَّـنِهِنُيْعَأِ
يِنَبِلٌبيِصَنُلَّـوَحَتَيَالَف٧.ًءاَسِنَّـنُكَيَّـنِهِئاَبآِطْبِسِةَريِشَعِل
ُّلُكَليِئاَْرسِإوُنَبُمِزَالُيْلَب،ٍطْبِسَىلِإٍطْبِسْنِمَليِئاَْرسِإ

.»ِهِئاَبآِطْبِسَبيِصَنٍدِحاَو
٢١:٣كولم١و١٢ع٢٧:٧ص

نعجتنِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَرَمَأَف
برلانمتناكاهنكلوىرخأةَّـنسداحفلصتانبةلئسم
رمأامبهرمأفهللاىلإرمألاعفرىسومنألديمالكلانأل
.)٢٧:٥ص(ليئارسإينبهب

يِنَبِطاَبْسَأْنِمًابيِصَنْتَثَرَوٍتْنِبُّلُكَو٨«٨،٩
وُنَبَثِرَيِل،اَهيِبَأِطْبِسِةَريِشَعْنِمٍدِحاَوِلًةَأَرْمٱُنوُكَتَليِئاَْرسِإ
ْنِمٌبيِصَنْلَّـوَحَتَيَالَف٩،ِهِئاَبآَبيِصَنٍدِحاَوُّلُكَليِئاَْرسِإ
ُّلُكَليِئاَْرسِإيِنَبُطاَبْسَأُمِزَالُيْلَب،َرَخآٍطْبِسَىلِإٍطْبِس

.»ُهَبيِصَنٍدِحاَو
٢٣:٢٢مايأ١

داحفلصتانببًاصاخناكيذلارمألاْتَثَرَوٍتْنِبُّلُكَو
تانبنمةثراولسيلهنأيهوةماعةّنسهنعتأشنو

ثاريملالقتنيالئلاهطبسريغنملجربنرتقتنأليئارسإ
بسحبمهيلعموسقملاطابسألابيصنريغتيفرخآطبسىلإ
ّريغتلاكلذنمؤياهطبسنملجربةثراولانارتقابفبرلارمأ

.اهلهألةبصنألاظفحتو

ُتاَنَبْتَلَعَفَكِلٰذَكىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك١٠«١٣-١٠
لِمَوُةَلْجَحَوُةَصْرِتَوُةَلَْحمْتَراَصَف١١.َداَحْفُلَص

ْ
ُةَعوُنَوُةَك

ْنِمًءاَسِنَنِْرص١٢.َّـنِهِماَمْعَأيِنَبِلًءاَسِنَداَحْفُلَصُتاَنَب
يفَّـنُهُبيِصَنَيِقَبَف،َفُسوُيِنْبىَّـسَنَميِنَبِرِئاَشَع ِطْبِسِ
لٱَيِهِهِذٰه١٣.َّـنِهيِبَأِةَريِشَع

ْ
ىَصْوَأيِتَّـلٱُماَكْحَألٱَواَياَصَو

هب يفىَسوُمِدَيْنَعَليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإُّبَّـرلٱاَِ َبآوُمِتاَبَرَعِ
.»اَحيِرَأِّـنُدْرُأَىلَع

٣٣:٥٠و٢٦:٣ص٢٧:١ص

بألاةهجنمنهئابرقأيأَّـنِهِماَمْعَأيِنَبِل...ْتَراَصَف
.)٣٢:١٢ايمرإ(

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

Germany

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

ألَا
َ

ددعلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

١٠٦
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