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

٣................لوصفةسمخاهيفوةمدقملا
٣..............رفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
٣.....هتباتكنامزورفسلااذهبتاكيف:يناثلالصفلا
٤............رفسلااذهةينوناقيف:ثلاثلالصفلا
٤.......رفسلااذهيفثداوحلاخيراتيفعبارلالصفلا
٤......................قرشلايفثداوح
٤......................برغلايفثداوح
٥.........رفسلااذهتالمتشميفسماخلالصفلا
٥..............)٢:٥-١:١ص(لوألامسقلا
٥.............)١٦:٣١-٢:٦ص(يناثلامسقلا
٥................)٢١-١٧ص(ثلاثلامسقلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٦.......................ُلَّـو

٦....ناعنكضرأنميقبامىلعءاليتسالايفيعسلا
٩.............١٥ىلإ١٠عهتجيتنوبلاكيعس
١١..................١٦عّينيقلاينبتاكرح
١٢........٢١ىلإ١٧عنوعمشواذوهيلىرخأتالمح
١٣...........٢٦ىلإ٢٢عليإتيبىلعءاليتسالا
١٤.............٣٦ىلإ٢٧عطابسألارئاسلسك
١٧.............................دئاوف

ألَا
َ

١٧........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
١٧............٥ىلإ١عبعشلاةبوتوبرلاكالم
١٩.......١٠ىلإ٦عمهدئاقعوشيونييليئارسإلالاح
٢٠.......٢٣ىلإ١١ععوشيتومدعبليئارسإةيصعم
٢٥..............................دئاوف

ألَا
َ

٢٥.......................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
٢٥........٧ىلإ١عناعنكضرأيفةيقابلاممألاريثأت
٢٩.....٣٠ىلإ١٢عاهنمدوهأذاقنإونييبآومللةيدوبعلا
٣٤................٣١عنييليئارسإلارجمشذاقنإ
٣٥..............................دئاوف

ألَا
َ

٣٥........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٣٥.......هيلعقارابراصتناونييليئارسإللنيبايةقياضم
٤٤..............................دئاوف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٤٤......................ُسِمَا
٤٤......................ةيرصنلاةروبدةينغأ
٥٥..............................دئاوف
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ألَا
َ

٥٦.....................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٥٦............٦ىلإ١عنييليئارسإللنايدملالذإ
هبرامتئالاوةيراسلاعطقولعبلاحبذممدهبرمألا

٦٣.......................٣٢ىلإ٢٥ع
نوعدجلنيتيآهللانالعإوبرحللدادعتسالا

٦٥......................٤٠ىلإ٣٣ع
٦٧.............................دئاوف

ألَا
َ

٦٨......................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص
٦٨.................٨ىلإ١عنيبراحملارايتخا
٧٠...........١٤ىلإ٩عهبنوعدجعُّجشتوملحلا
٧٢................٢٥ىلإ١٥عنينايدملاراسكنا
٧٥.............................دئاوف

ألَا
َ

٧٥.......................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص
٧٥.........٣ىلإ١عنوعدجباوجوميارفأىوكش
٧٦.................١٢ىلإ٤عءادعألاةدراطم
٧٩............١٧ىلإ١٣عليئونفوتوكسباقع
٧٩..............٢١ىلإ١٨ععانملصوحبزلتق
٨١............٣٢ىلإ٢٢عهتافوونوعدجةروشم
ةينثولاةدابعلاىلإمهعوجريأنييليئارسإلادادترا

٨٣......................٣٥ىلإ٣٣ع
٨٤.............................دئاوف

ألَا
َ

٨٤......................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص
٨٤............٦ىلإ١عةطلسللكلاميبأباصتغا
٨٦............٢١ىلإ٧عهجاجتحاوماثويىوعد
٩٠...................٣٣ىلإ٢٢علَعَجةنتف
٩٣.................٤٥ىلإ٣٤علَعَجراسكنا
٩٦.........٥٧ىلإ٤٦عهتوموكلاميبأبورحرخآ
٩٨.............................دئاوف

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٩٨......................ُِرشاَع
٩٨.................٥ىلإ١عريئايوعلوتءاضق
٩٩............٩ىلإ٦عةينثولاىلإليئارسإعوجر
١٠٠...١٨ىلإ١٠عءادعألاةبراحميفذخألاوليئارسإةبوت
١٠٢.............................دئاوف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
١٠٣..................ََرشَعيِداَْ

١٠٣................١١ىلإ١عًادئاقحاتفيرايتخا
١٠٥.................٢٨ىلإ١٢عحاتفيتآبانم
١٠٨.............٣٣ىلإ٢٩عهراصتناوحاتفيرذن
١١٠..............٤٠ىلإ٣٤عحاتفيةنباباصم
١١١.............................دئاوف

ألَا
َ

١١١...................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
١١٢.........٧ىلإ١عهتومونييميارفأللحاتفيةبراحم
١١٥.............................دئاوف

ألَا
َ

١١٥...................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
١١٦............٢٥ىلإ١عنوشمشداليمبةراشبلا
١٢١..............................دئاوف

ألَا
َ

١٢١....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
١٢٢...................١١ىلإ١عنوشمشةجيز
١٢٤.............٢٠ىلإ١٢عهجئاتنونوشمشزغل
١٢٧..............................دئاوف

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٢٧..................ََرشَعُسِمَا
١٢٧..................٨ىلإ١عنوشمشماقتنا
١٢٩.......١٣ىلإ٩عنيينيطسلفلاىلإنوشمشميلست
١٣٠........١٧ىلإ١٤عرامحيحلبافلأنوشمشلتق
١٣١...............٢٠ىلإ١٨عيحللايفةزجعم
١٣٢..............................دئاوف

ألَا
َ

١٣٢..................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
١٣٢.........٣ىلإ١عةّزغيفبيرغلانوشمشلمع
١٣٣......٢٢ىلإ٤عهايإاهتنايخوةليلدبنوشمشفَلَك
١٣٧.............٣١ىلإ٢٣عهتومونوشمشماقتنا
١٣٨..............................دئاوف

ألَا
َ

١٣٩...................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
١٣٩............٦ىلإ١عنثوللةدابعلاواخيمةقرس
١٤١........١٣ىلإ٧عًانهاكيواللامالغلااخيمذاختا
١٤٢..............................دئاوف

ألَا
َ

١٤٢...................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ةرجاهمللمهدادعتساوسيساوجنيينادلالاسرإ

١٤٢........................١٠ىلإ١ع
١٤٥.........٢١ىلإ١١عاخيمتادوبعمنيينادلاذخأ
١٤٧.............٣١ىلإ٢٧عشيالىلعءاليتسالا
١٤٩..............................دئاوف

ألَا
َ

١٤٩...................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
١٤٩................٣٠ىلإ١عةعبجيفةحابقلا
١٥٤..............................دئاوف

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

١٥٤......................َنوُْرشِع
نيدتعملابيدأتىلعمزعلاويواللارمأيفنييليئارسإلارظن

١٥٥........................١١ىلإ١ع
١٥٧........١٧ىلإ١٢عنيماينبباوجوليئارسإلمع
١٥٧................٤٨ىلإ١٨عةعبجيفبرحلا
١٦٢..............................دئاوف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
١٦٣...............َنوُْرشِع

١٦٣...٢٥ىلإ١عضارقنالانمنيماينبطبسةياقوقيرط
١٦٧..............................دئاوف



ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ
نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا
بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا

امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةسمخاهيفوةمدقملا

رفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
يأطفشعمجميطفشةيناربعلايفرفسلااذهمسا

ةيناربعلاريغيفىنعملااذهلظفللااذهتأيملو.ضاق
يتأتةيناربعلايفطفشو.ةيماسلاتاغللانمةيقينيفلاو
تبثأونهربوماقتساولدعوبابسألاّنيعوىضقىنعمب

مكحوداسلامجإلابهانعمو.ىماحوققحورّربوأأّربو
ةيناربعلاةمألانومكاحلاءاسؤرلاانهةاضقلاىنعمو.بّترو
.ةطلسلاوءاضقلامهلناكو.لواشمايأىلإىسوممايأنم
امنوفنيونوتبثيامنوتبثيويواعدلايفنورظنياوناكمهنإف
.برحلاىلإشويجلانودوقيو.مهماكحأنوذفنيونوفني

ناكليئارسإينبمكحنألةنهكلاىلإهلككلذعجرمناكو
ًاكلمهناحبسهللاناكف.ًايروهمجالوًايكلمالًايهلإذئنيح

ربحلابطاخيناكو.لوألاريزولاوأردصلامظعألاربحلاو
نوربديءاسؤرطبسلكلناكو.ميمتلاوميروألابمظعألا
هنوعفريهوّضفيملورمأيففالخلامظعاذإاوناكنكلوهرومأ
وعديهللاناكفةعيرشلاىضتقمبهبنومكحيفةاضقلاىلإ
ناكو.ًانايحأمهراتخيبعشلاوًانايحأءاضقلاىلإةاضقلا
مهضعبودونجلادوقيمهضعب.دحاوتقويفةاضقةدع
يفسابتلالاضعبكلذنعأشندقو.ءاضقلاىلوتي
.خيراتلا

رفسلااذهبتاكيف:يناثلالصفلا
هتباتكنامزو

عطقلارّذعتىتحرفسلااذهبتاكيفلاوقألاتفلتخا
ىلإمهضعبوليئومصهبتاكنأىلإمهضعببهذف.هبتاكب
يفةاضقلاهبتكاممهعمجهنأوارزعهنأىلإمهضعبوايقزحهنأ
ىلعينبمهبتاكارزعنأبلوقلايأاذهو.هتيالونامزلك
ُنْبُناَثاَنوَُهيَناَكَو«هلوقوهو)١٨:٣٠ص(يفءاجام
ِمْوَيَىلِإَنيِّـيِناَّـدلٱِطْبِسِلًةَنَهَكُهوُنَبَوَوُهىَّـسَنَمُنْبَموُشْرَج
.لبابيبسدعببتُكهنأثحابلانظف»ِضْرَألٱِيْبَس

:٤ليئومص١و٦١و٧٨:٦٠رومزم(يفءاجاممرهظينكلو
.توباتلانوينيطسلفلاذخأمويثدحيبسلااذهنإ)١١

رافسألافالخبلبابيبسلبقبتُكهنأىلعلدياذهو
ىلعنييحيسملاودوهيلارثكأو.يبسلاكلذدعبتبتُكيتلا
رخآليلدكلو.هرصعلقفاومهيفامنإفليئومصهبتاكنأ

كلمنوكينألبقناكاذكواذكرمألانإبتاكلالوقوهو
رثأىلعبتُكهنكلهيفكلمناكبتُكمويفليئارسإيف
امليلدبليوطنامزدعبسيليأليئارسإيفكلمةماقإ
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يفنولازيالاوناكنييسوبيلانأوهو)١:٢١ص(يف
دوادكلمرثأىلعميلشروأنماودرُطءالؤهوميلشروأ
)١١:٢١ليئومص٢و٩:٥٣ص(يفامو.)٥:٦ليئومص٢(
وهويناثلاليئومصرفسلبقبتُكةاضقلارفسنأّنيبي
نودبتاكلاوهليئومصنأبلوقللةقفاوملالكقفاوم
عبسلانينسلاءانثأيفوأدوادبرقهتباتكنامزنإو.هريغ
هلرهظرفسلااذهلاوقأيفرظنلانسحأنمو.هكلمنم
لكرصعيفثداوحلانأيفبيرالو.ليئومصهبتاكنأ
اهنوبتكينيخرؤملانممهريغوةاضقلاناكةاضقلاكئلوأنم
هللاهمهلأوتابوتكملاكلتىلعفقوليئومصنإواهتاقوأيف
برلامهملكينيذلاءايبنألانمناكهنألحيحصلابتكينأ

بتاكةفرعممدعنإهلكقيقحتلااذهدعبو.مهيلإيحويو
يحولانألهتينوناقالوهتحصملثياليحولارافسأنمرفس
ىحوملاوءايبنألاناكفمهئايبنأرخآىلإليئارسإنععطقنيمل
ناكف.بعشللاهيقدصموةسدقملارافسألاءابقرمهيلإ
يلاوتىلعصرحلالكاهيلعصرحياهيفامبًاقثاوبعشلا
.مايألاونينسلا

رفسلااذهةينوناقيف:ثلاثلالصفلا
يفميدقلادهعلارافسأةلمجنمناكرفسلااذهنإ
ناكذنمدوهيلاءاملعبتكيفواهنعتامجرتملاوةيناربعلا
ىلعنويحيسملاونويليئارسإلاعمجأو.ةعاسلاهذهىلإ
ديدجلادهعلاةبتكوميدقلادهعلاءايبنأهّقدصوهتينوناق
مهدهعلوأذنماهؤاملعوةيحيسملاةسينكلاءابآوهلسرو
.مويلاىلإ

رفسلااذهيفثداوحلاخيراتيفعبارلالصفلا
ةاضقلارفسثداوحهتلغشيذلانامزلاقيقحتيف
هيلعلّوعملاوماهوأوتاليختاهنمريثكةريثكءارآوتابوعص
:يتأيام
م.قاهخيراتاهلوطثداوحلا
١٤٩٢جورخلا
١٤٩١ءانيسلبجىلعةعيرشلاءاطعإ
تومهتياهندنعوةيربلايفهيتلا
٤٠١٤٥٣نوراهوىسوم
١٤٤٥-٧١٤٥٢ناعنكضرأحاتتفا
طّلستىلإضرألاةمسقنم
١٤٣٥-١٠١٤٤٥مياتعشرناشوك
١٤٤٢عوشيتوم
.نييناعنكلاعمليئارسإبورح
١٤٤٢اهتءادب
١٤٣٦)٢٠ص(نيماينبةبراحم

١٤٢٧-٨١٤٣٥)٣ص(مياتعشرناشوكطلست
١٣٧٨-٤٠١٤٢٧ةحارلاةدموليئينثع
١٣٦٩-١٨١٣٨٧نييبآوملاطلست
١٢٨٩-٨٠١٣٦٩ةحارلاةدمودوهأ

نيينيطسلفلاةبرضورجمش
١٢٦٩-٢٠١٢٨٩)٤ص(نيبايطلست
١٢٢٩-٤٠١٢٦٩ةحارلاةدموقارابوةروبد
١٢٢٢-٧١٢٢٩)٦ص(نيينايدملاطلست
١١٨٢-٤٠١٢٢٢)٨ص(ةحارلاةدمونوعدج
١١٧٩-٣١١٨٢)٩ص(كلاميبأ
١١٥٦-٢٣١١٧٩)١٠ص(علوت
١١٣٤-٢٢١١٥٦ريئاي
١١١٤-٤٠١١٤٥)١ليئومص١(يلاع

ـــــــــــــــــــ
٣٩٨

قرشلايفثداوح
١١١٦-١١٣٤ةنس١٨نيينومعلاطلست
١١١٠-١١١٦نينس٦حاتفي
١١٠٣-١١١٠نينس٧)٢٢:٨ص(ناصبأ
١٠٩٣-١١٠٣نينس١٠)١٢:١١ص(نوليإ
١٠٨٥-١٠٩٣نينس٨)١٢:١٣ص(نودبع

برغلايفثداوح
١٠٩٤-١١٣٤توباتلادقفوينينطسلفلاطلست

١٠٩٦-١١١٦نوشمش
١١١٤يبنوهونوشمش
١٠٧٥-١٠٩٤ةنس١٩يضاقوهوليئومص

جورخلانمثداوحلاتادمعومجمًاقباسانركذ
ةنس٣٩٨وهويلاعةدمرخآىلإ

١٩ليئومصءاضقةدمهيلإفاضيو
٢٠لواشكلمةدمو
٤٠دوادكلمةدمو
لكيهلاءانبىلإناميلسسولجنمو
٣)٦:١كولم١رظنا(

ـــــــــــــــــــ
٤٨٠

»ةنسنيعبرأكلم«لواشنإ)١٣:٢١لامعأ(يفليق
ةنس١٩ةدمًاعماناكليئومصولواشنألمتحملانمو
٣٩يأةنس٢٠هدحولواشكلمليئومصتومدعبو

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةسمخاهيفوةمدقملا
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ةدمحيراتفرعننأاننكميالو.ةنس٤٠وأروسكوةنس
.قيقحتلابثداوحلا

رفسلااذهتالمتشميفسماخلالصفلا
:ماسقأةثالثىلإرفسلااذهمسقي

)٢:٥-١:١ص(لوألامسقلا
اهمالتساوناعنكضرأحاتتفاأبن

نوعمشونوينيقلاوبلاكواذوهييأبونجلايفطابسألا
.)٢١-١:١ص(نيماينبو

.)٢٩-١:٢٢ص(ميارفأوىسنميأةطسوتملاطابسألا

:١ص(يلاتفنوريشأونولوبزيألامشلايفطابسألا
٣٣-٣٠(.

.)٣٥و١:٣٤ص(برغلايفنادطبس

.)١:٣٦ص(يبونجلامختلا

عيمجاودرطيملمهنألليئارسإينبلبرلاكالمخيبوت
.)٥-٢:١ص(ضرألاناكس

)١٦:٣١-٢:٦ص(يناثلامسقلا
ةاضقلامايأيفليئارسإخيرات

مهباصأاملكنأيلامجإأبن)٣:٦-٢:٦ص(ةمدقم
هنإومهاياطخباقعوبرلانموهملظلاوتاقيضلانم
.مهصّلخوةاضقمهلماقأوهيلإاوخرصامدنعمهيلعقفشأ

.ليئارسإمهبنحتميلبرلامهكرتنيذلاممألاركذو

.)١٦:٣١-٣:٦ص(ةلسابلامهلامعأوةاضقلاأبن

٣:٧ص(مياتعشرناشوكنمليئارسإصلخليئينثع
-١١(.

:٣ص(ليئارسإصلخوبآومكلمنولجعلتقدوهأ
٣٠-١٢(.

.)٣:٣١ص(نيينيسطلفلانم٦٠٠رجمشلتق

تومونييناعنكلانمليئارسإقارابوةروبدصّلخ
.)٤ص(ارسيس

.)٥ص(ةروبدديشن

.)٨-٦ص(نيينايدملانمليئارسإنوعدجصّلخ

.)٩ص(ميكشيفنوعدجنبكلاميبأكلم

.)٥-١٠:١ص(ريئايوعلوتأبن

-١٠:٦ص(مهخيراتنماهديفتسننأبجيدئاوفركذ
١٨(.

ص(ميارفأةبراحمونيينومعلانمداعلجحاتفيصلخ
١٢:٧-١١:١(.

.)١٥-١٢:٩ص(نودبعونوليإوناصبأ

.)١٦-١٣ص(نوشمشأبن

)٢١-١٧ص(ثلاثلامسقلا
ةاضقلانامزيفاتثدحنيتثداح

ص(ناديفدبعملاةماقإونيينادلاةرجاهمواخيممانصأ
.)١٨و١٧

ةدابإومهنمليئارسإماقتناوعيظفلاةعبجلهألمع
.)٢١-١٩ص(مهنمنيليلقادعامنيماينبطبس

نامزهلكنامزلانكيملهنأخيراتلااذهنمظحالنو
ةنسنيعبرأضرألاتحارتساليئينثعدعبهنإفبورح

اذإو.خلاةنسنيعبرأةروبددعبوةنسنينامثدوهأدعبو
وحنةحارلاةنمزأنأىرنةحارلاةنمزأبةيدوبعلاةنمزأانلباق
.عبرلاوحنقيضلاةنمزأوهلكرفسلاعابرأةثالث

ملومهيشاومومهتاعورزميفنولمعينويليئارسإلاناك
.مولعلاوةراجتلاوعئانصلانمليلقالإمهدنعنكي

يفوةيرصملاةمألاةاضقلانامزيفملاعلاممأمظعأنمو
.نانويلاةكلممتسسأتوروصةنيدمتينُبنامزلااذه

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةسمخاهيفوةمدقملا
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)١١صنييناربع(ناميإلالاطبأةاضقلاضعبناكو
رفسلااذهنإفنيلماكاوناكمهنأكلذنمجتنتسنالاننكلو
اوناكو.ةيدسجلامهتاياغومهراكفأوةيبدألامهبويعركذي
هوعاطأوممألاةهلآقوفبرلااوعفرمهنألناميإلالاطبأ

امكفيبدألامهكولسومهتفرعمامأو.هيلعهولكتاوهوقدصو
.رصعلاكلذلهأنمرظنتسُي

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

يقبامىلعءاليتسالايفيعسلا
ناعنكضرأنم

نوعمشواذوهيبورححاحصألااذهتالمتشم
.)٨-١ع(ميلشروأىلعءاليتسالاوقزابينودأراسكناو
.)١٠و٩ع(نوربحنمنييقانعلابلاكواذوهيجارخإو
ع(ةسكعةبلطو.)١٣-١١ع(ريبدىلعليئينثعءاليتساو
حاجنو)١٦ع(ليئارسإعمينيقلاينبىنكسو.)١٥و١٤
يفًائيشنيماينبينبحاجنو.)٢٠-١٧ع(ًاضيأاذوهي
ليإتيبىلعفسويينبءاليتساو.)٢١ع(ميلشروأ
ميارفأوىسنمحاجنو.)٢٦-٢٣ع(اهناكسدحأةنايخب

.)٣٦-٢٧ع(حاجنلاضعبنادويلاتفنوريشأونولوبزو
نويليئارسإلادرطيمليتلانكامألاركذيفةياغلاو

نييناعنكلاىلإنييليئارسإلاةبسنحاضيإاهنمنييناعنكلا
ّومنةيفيكواهأبنيتأيسيتلابورحلاوتاقيضلاببسو
.ةيليئارسإلاةكلمملا

:َّـبَّـرلٱاوُلَأَسَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأَعوُشَيِتْوَمَدْعَبَناَكَو«١
لٱَىلِإُدَعْصَياَّـنِمْنَم

ْ
ِملًالَّـوَأَنيِّـيِناَعْنَك

ُ
.»مِهِتَبَراَح

٢٠:١٨صو٢٧:٢١ددع

يففاضملامالكلاىلعمالكلااذهةفطاعواولاَناَكَو
ليئومصوهوةاضقلارفسبتاكاهبىتأعوشيرفسرخآ
عوشيرفسرخآيفامفاضأيذلاوهوحجرألاىلع
يرفسوليئومصيرفسلوأيفواولاهذهتءاجو.كلذك
نمةلصتمةلسلسسدقملاخيراتلالعجاهنمةياغلاوكولملا
اهنمدصُقرافسألاكلتنأكلذنمانلو.يبسلاىلإةقيلخلا
ىلعهللابعشخيراتننُسلاوضئارفلاوةعيرشلاىلعةوالع
.نامزلايلاوت

ناكليئينثعنألريثكبهتومدعبسيلوَعوُشَيِتْوَمَدْعَب
.عوشيقيفربلاكرهص

نمكلممهلنكيملومهكلمناكبرلانألَّـبَّـرلٱاوُلَأَس
ةطساوبميمتلاوميروألاباولأسو.عوشيلةفيلخالوسانلا
:١٤عوشي(نوراهنبرازاعلاربحلااذهناكومظعألاربحلا
بهذاماذهو)٢٤:٣٣عوشي(رازاعلانبساحنيفوأ)١
يفميمتلاوميروألاركُذو.)ميدقلاخيراتلا(سوفيسويهيلإ
تاذةاروتلاةيشاحو)٣٠-٢٨جورخرظنا(جورخلارفس
.)ريسفتلاو٢٧:٢١ددعًاضيأرظناو(ريسفتلاودهاوشلا

.انطابسأنمطابسألاّيأيأاَّـنِمْنَم
برحللمهيلعفحزييأخلاَنيِّـيِناَعْنَكْلٱَىلِإُدَعْصَي

موقينموأ.مهضعبلوقىلعطابسألارئاسلدئاقهنأكًالوأ
طابسألانمهريغةدعاسمبلطينأهلوبرحلاكلتبًالوأ
.كلذدعب

َضْرَألٱُتْعَفَدْدَقاَذَوُه.ُدَعْصَياَذوَُهي:ُّبَّـرلٱَلاَقَف«٢
.»ِهِدَيِل
٤٩:٨نيوكت

ميمتلاوميروألابرابحألاسيئرلنلعأيأُّبَّـرلٱَلاَقَف
ساحنيفوهسيئرلااذهو.بعشلاملعأرابحألاسيئرو
.سوفيسويلوقىلع

ةيمستو.برحللدعصياذوهيطبسيأُدَعْصَياَذوَُهي
ريثكهيلإبسنُتيذلافلسلامسابةعامجلاوةليبقلاوطبسلا

ةيبرعلاوةيناربعلايفًادجةرفاويهوةيماسلاتاغللايف
ميمتولبَذُهكلذلثمولئاوةليبقدارُيولئاولاقيف
.مهيلإةبوسنملالئابقللمهريغوةعاضقوسبعو

ناكاموهترثكطابسألانمهريغنوداذوهيرايتخاةلعو
ةيربلايفهترثككلذىلعلدامكةوقلاوةمظعلانمهل
هلبوقعيةكرابمنمهنععاشامو)٢٧و١:٢٦ددع(
نيوكت(»َكِئاَدْعَأاَفَقَىلَعَكُدَي.َكُتَوْخِإُدَمَْحيَكاَّـيِإ،اَذوَُهي«
ىرتف.)١٥:١عوشيو٢٤:١٩ددعيفامباذهلباق٤٩:٨
هاوسىلعًامدقمضرألاعساوهتوقوهتمظععماذوهينأ
يفنييليئارسإلاةلحميفاذوهيةلزنمتناكو.طابسألانم
دنعًالوأبهذيناكونولوبزوركاسيهرواجيناكوقرشلا
:٤٩نيوكت(هتعاجشىلعةلالددسألاهيبشناكولاحترالا
.)٥:٥ةيمرو٩

امذخأىلعهترّدقدقيأِهِدَيِلَضْرَألٱُتْعَفَدْدَقاَذَوُه
يلوتسينأنمدبالفءادعألانمداعيملاضرأنمهليقب
.ديكأتلليضاملاةغيصبلبقتسملانعّربعو.هيلع

يفيِعَمْدَعْصِا:ِهيِخَأَنوُعْمَشِلاَذوَُهيَلاَقَف«٣ يِتَعْرُقِ
لٱَبِراَحُنِل

ْ
يفَكَعَمًاضْيَأاَنَأَدَعْصَأَف،َنيِّـيِناَعْنَك .َكِتَعْرُقِ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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.»ُهَعَمُنوُعْمَشَبَهَذَف
١٧ع

يفيِعَمْدَعْصِا:ِهيِخَأَنوُعْمَشِلاَذوَُهيَلاَقَف خلايِتَعْرُقِ
مهلكنييليئارسإلانأبلوقلانهوىلعلدتةيآلاهذه
هنإفمهلًادئاقمهتمدقمناكاذوهيطبسنإوبرحللاودعص
تيقلُأيتلاةعرقلاىضتقمبدعصاذوهينأاهصننمرهاظ
.طابسألانيبداعيملاضرأةمسقل

هريغنودنوعمشةدعاسماذوهيبلطهنأانهيقبو
ملوىشالتيداكىتحهددعةلقوهفعضعمطابسألانم
ءاصحإلايفهنإف)٣٣صةينثت(طابسألاعمىسومهكرابي
ءاصحإلايفراصو)١:٢٣ددع(٥٩٣٠٠هددعناكلوألا
هبنذىلعإبولابهبرضكلذةلعو)٢٦:١٤ددع(٢٢٢٠٠يناثلا
اناكنوعمشواذوهينأباوجلاو.)١٥-٢٥:١ددع(ميظعلا
ىضتقمنمناكفةئيليهةدحاومأنمبوقعيينبا
يفًانكاسناكنوعمشنإورخآلاامهدحأدعاسينأعبطلا
ناكهددعةّلقوهفعضىلعهنإو)١٩:١عوشي(اذوهيضرأ
ىلعهدعاسينأاذوهيىأرفهدعاسينمىلإراقتفالاةياغيف
بحلاهبيضقيامماذهو.هلهتدعاسمىلعءازجهتعرقذخأ

.ةمكحلاو
هللانأايقزحرصعيفنيينوعمشلانمرهظاممرهظيمث
.)٤٣و٤:٤٢مايأ١(مهشعنأومهلرفغ

لٱُّبَّـرلٱَعَفَدَو.اَذوَُهيَدِعَصَف«٤
ْ

لٱَوَنيِّـيِناَعْنَك
ْ
َنيِّـيِّـزِرِف

يفْمُهْنِماوُبََرضَف،ْمِهِدَيِب .»ٍلُجَرِفَالآَةََرشَعَقَزاَبِ
١١:٨ليئومص١

نييناعنكلاةبراحملاذوهيطبسبهذيأاَذوَُهيَدِعَصَف
ةنفينببلاكناكدئاقلانأحّجرملاونوعمشطبسهعمو
يفًاريبخًاعاجشو)١٤:٦عوشي(مهمامأواذوهينمناكهنإف
.)١١-١٤:٧عوشي(برحلا

٣٤:٣٠و١٣:٧نيوكترظنا(َنيِّـيِّـزِرِفْلٱَوَنيِّـيِناَعْنَكْلٱ
ينعأراوغألانميأنييروغنويناعنكلاناك)ريسفتلاو
ذإ)٩ع(لبجلانكسمهضعبنأىلعةضفخنملانيضرألا
لٱَدْنِع«نينكاسوناك

ْ
:١٣ددع(»ِّـنُدْرُألٱِبِناَجَىلَعَوِرْحَب

مهنأركُذدقو.)١١:٣عوشي(»برغلاوقرشلايف«)٢٩
ةمأمهو.)١٧:١٥و١١:٣عوشي(اهروعوولابجلاناكس
:٩كولم١و٣٤:٣٠و١٣:٧نيوكت(نأشتاذةميدق
:٣ةينثتو٦:١٨ليئومص١(ىرقوةعارزبابرأاوناكو.)٢٠
يفروكذملاممألالوصأرصتخميفمهمساركذُيملو.)٥
نمركُذامريسفترظنا(نيوكتلانمرشاعلاحاحصألا

سوماقيفنييزرفلاونييناعنكلافصووةيباتكلاتايآلا
.)سدقملاباتكلا

.)٨عرظنا(فيسلادحباولتقيأاوُبََرضَف
قزابتركُذ)١١:٨ليئومص١(يف.لوهجماهعقومَقَزاَب

داعلجشيبايذاقنإلهفحزلبقبعشلالواشّدعاهيفو
مهسيفتناكفميكشنمًاليمرشعةعستةياغىلعيهو
اذوهيينعينيرواجملانيطبسلانأضعبلانظيو.ميارفأ

شويجىوقأبرضيلنيطسلفبلقىلإافحزنوعمشو
ذخأمث.ميلشروأىلإمهكلمباوتأو.مهوبرضفنييناعنكلا
اوتأومهوبرضفنييناعنكلاىلعاوراسوميلشروأاذوهي
ىلعاوراسوميلشروأاذوهيذخأمث.ميلشروأىلإمهكلمب
قزابنأنوضرفيضعبلاو.بونجلايفنينكاسلانييناعنكلا
ةنيدممساالةعيطقمسااهنأضعبلاوميلشروأبرقبتناك
طولرحبطشىلعوأطولرحبوليلجلارحبنيباهنإو
.يبرغلا

ِينوُدَأاوُدَجَوَو«٥
َ

يفَقَزاَب اوُبََرضَوُهوُبَراَحَف،َقَزاَبِ
لٱ

ْ
لٱَوَنيِّـيِناَعْنَك

ْ
.»َنيِّـيِّـزِرِف

مهنأرهاظلاونوفحازمهوًاقافتاكلذناكامبراوُدَجَوَو
.ءادعألاملعيملفةأجفاوفحز

ِينوُدَأ
َ
غوزبلاوأقربلاوأقرابلايأقزاببريأَقَزاَب

.ربلاكلمقداصيكلموّربلابرقداصينودأنأامك
رفسيفركذُيمل)٧ع(نمملعُيامكيوقلاكلملااذهو
تومرثأىلعاوأشننممءاملعلادحألاقامىلعوهفعوشي
.عوشي

فيسلادحبمهولتقيأَنيِّـيِّـزِرِفْلٱَوَنيِّـيِناَعْنَكْلٱاوُبََرضَو
.)٨ع(

َمِهاَبَأاوُعَطَقَوُهوُكَسْمَأَوُهوُعِبَتَف.َقَزاَبِينوُدَأَبَرَهَف«٦
.»هْيَلْجِرَوِهْيَدَي

.هورسأيأُهوُكَسْمَأ
هيدييماهبإاوعطقِهْيَلْجِرَوِهْيَدَيَمِهاَبَأاوُعَطَقَو

اوعطقو.ًافيسلتسيوأًامهسيمرينأهيلعليحتسيل
ضعبناك.ريسلاةعرسنمهوعنمييكلهيلجريماهبإ
ماهبإعطقببرحللًادونجمهذخأنمنوصلختينيينامورلا
اذهنأينانويلاسوريموأراعشأيفو.لجرألاويديألا
اونوكيملمهنألكلملانمدهعلايلووأكلملامرحيناكعطقلا
.صقنلااذهلثمكلملايفنوكينأنولمتحي

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ِْمهيِدْيَأُمِهاَبَأٌةَعوُطْقَمًاكِلَمَنوُعْبَس:َقَزاَبِينوُدَأَلاَقَف«٧
لَياوُناَكْمِهِلُجْرَأَو

ْ
َحتَنوُطِقَت

ْ
لَعَفاَمَك.ِيتَدِئاَمَت

ْ
َكِلٰذَكُت

ِيناَزاَج
َ

.»َكاَنُهَتاَمَفَميِلَشُروُأَىلِإِهِباْوَتَأَو.ُهللاٱ
٢:١٣بوقعيو١٥:٣٣ليئومص١و٢٤:١٩نييوال

امهبيزوجامهركذذإىركذلوقَقَزاَبِينوُدَأَلاَقَف
مكحولمعلاسنجنمءازجلانأىأروهلاثمأنمهبكترا
دنعماثآلاىركذدرجمنأىلعباقعلاكلذقحتسمهنأب
.بابلألااولُألمأتيلفديدشباقعميكحلا

ىلعهتكبيريمضناسنإلكيفهنأاذههلوقنمرهظو
ىلإاوطقساوناكنيذلانويناعنكلاو.ةواسقلاوملظلاةئيطخ
ءاجرلكعطقنادقناكوتاساجنلاوماثآلاقامعأ
لدعلابروعشلاوريمضلادقفلالكاودقفيملمهحالصإب

.قحلاو
ناكفراختفالادصقرمألايفغلابهلعلوًاكِلَمَنوُعْبَس

نيطسلفنأًاضيأركذتنو.نيعبسنملقأكولملاددع
لكنأليلدبةريغصلاكلامملانمريثكىلإةموسقمتناك
صعوشيرظنا(كلماهلناكعوشياهيلعىلوتساةنيدم
ندمةالواوناككولملاكئلوأنمًاريثكنأيفبيرالو)١٢
نأنمدبالفمهنمربكأكولمىلإةيزجلانودؤيًىرقوأ
كولملاةمئاقيفقزابينودأمساركذيملو.نيريثكاونوكي
.)٢٤-١٢:٧عوشي(

َحتَنوُطِقَتْلَياوُناَك
ْ

وأةررهلاةلزنمبمهلعجِيتَدِئاَمَت
ىلإلصألايفريشيانهطاقتلالاو.)١٥:٢٧ىّتم(بالكلا

لبانسلاطاقتلاكًائيطبًاعمجدحاودعبًادحاوقرفتملاعمج
كلذناكو.)خلا٢:٢ثوعار(نيدصاحلاءاروقحلايف
مهنودمهنملةيلاخلاروصعلايفنيربكتملاةاسقلاكولملابأد
حرطيناكايثريكلمنإسوينودبسوبلاق.مهئامدنىتح
يفةريثككلذلاثمأو.بالكلاكهنوعزانتيفهئاسلجلماعطلا
.خيراتلا

ِيناَزاَجَكِلٰذَكُتْلَعَفاَمَك
َ

ليئومصلوقكاذهوُهللاٱ
َْنيَبَكُّمُأُلَكْثُتَكِلٰذَكَءاَسِّـنلٱَكُفْيَسَلَكْثَأاَمَك«جاجأل
يفنـوـشـمشلـوقو.)١٥:٣٣ـلـيئـومـص١(»ِءـاـَسِّــنلٱ
لَعَفاَذَكٰهِيباوُلَعَفاَمَك«نيينيطسلفلا

ْ
هبُت :١٥ةاضق(»ِْمِ

.)٥١:٥٦ايمرإ(»ًةَأَفاَكُمُئِفاَكُيٍةاَزاَُجمُهٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«)١١
يف«ليئارسإءادعأرئاسونييرصملايفىسوملنورثيلوقكو ِ
يشلٱ

َّْـ رظنا(.)١٨:١١جورخ(»ْمِهْيَلَعَناَكِهِباْوَغَبيِذَّـلٱِء
هذهو.)٢:١٣بوقعيو٦:٧ةيطالغو٧:٢ىّتمًاضيأ
ءازجلانإ(ةيبرعلايففممألانمريثكنيبترهتشاةدعاقلا
الو.بنذلالثمباقعلاةينانويلايفو.لمعلاسنجنم
دبعيناكهنأ»هللاينازاج«قزابينودألوقنملدتسي
.هلثمبهمثإىلعهبقاعههلإنأبفرتعالب)هوهي(برلا

َال...ٍَّرشِبٍَّرشْنَعًادَحَأاوُزاَُجتَال«لوسرلاسلوبلاق
»ُّبَّـرلٱُلوُقَييِزاَجُأاَنَأُةَمْقَّـنلٱَِيل:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل...اوُمِقَتْنَت
اولمعنييليئارسإلانأانمهفاذإيأ.)١٩و١٢:١٧ةيمور(
ةازاجمهازاجبرلانإلوقنبرلارمأبقزابينودأبهولمعام
.مهرربننأردقنالبرلارمأبنكيملنإو.ةلداع

ءادعألاةبحمةهجنمحضوأميلعتديدجلادهعلايفو
رظنلابامأو.نوصلخيفمهقرطنعنوعجريمهلجألةالصلاو
تناكاهنأحضاورمألافنييليئارسإلابورحىلإيلامجإلا
نألمهندممهنماوذخأونييناعنكلااولتقهرمأبفبرلارمأب
اوناهتساوضرألااوسندوبرلاىلإاوأطخأاوناكنييناعنكلا
نكيملفمهيلعهللابضغراثىتحهتانألوطوهللاةمحرب
.ذقنممهل

يفهوقبأوًاريسأهباوضميأَميِلَشُروُأَىلِإِهِباْوَتَأَو
اولوتساواهوبراحنأدعبميلشروأهباولخدومهركسعم
.اهيلع

يفوهوًايعيبطًاتومتامهنأىلعلدياذهَكاَنُهَتاَمَف
.ًامغوًاملأتامهلعلوهولتقيملنييليئارسإلانإورسألا

ِّـدَحِباَهوُبََرضَواَهوُذَخَأَوَميِلَشُروُأاَذوَُهيوُنَبَبَراَحَو«٨

ملٱاوُلَعْشَأَوِفْيَّـسلٱ
.»ِراَّـنلٱِبَةَنيِدَْ

١٥:٦٣عوشي

ركُذاملنايباذهاَهوُذَخَأَوَميِلَشُروُأاَذوَُهيوُنَبَبَراَحَو
ليئارسإينبنإلاقهنإفهلليصفتوةعباسلاةيآلارخآيف
انههنّيبفلمجممالكاذهو»ميلشروأىلإقزابينودأبوتأ«
اولوتساوميلشروألهأاوبراحنييليئارسإلانأبليصفتلاب
روكذملاكلملانأكلذنمملعفكلملاكلذباهولخدواهيلع
ةنيدملاراصحيفنوذخآمهومهركسعميفًاريسأناك
برحلابسنو.اهيفتامفًايحكلذباهولخدواهوحتتفاف
كلتلنوراتخملامهمهنألنوعمشينبنوداذوهيينبىلإ
)امهريسفتو٢و١رظنا(هنالعإوبرلاةروشمبسحببرحلا

ىلعمهمهودعاسيلنيينوعمشلاةدعاسماولأسمهمهنإو
عريسفترظنا(ًالصفمركُذامكضرألانممهبيصنكالتما
٢(.

عوشي(يفامبةيآلاهذهةلباقمنمحّجريهنأانهيقبو
نوعمشواذوهينأعمهنإ)٧و٥:٦ليئومص٢و١٥:٦٣
مهنصحىلإنويسوبايلاعجراهاقرحأوميلشروأاذخأ
اوعجرمثهذخأنعناطبسلازجعفنويهصلبجنيصحلا
.دوادمايأىلإمهلنصحلاكلذيقبوميلشروأىلإ

ادعامةنيدملااذخأنوعمشواذوهينأضعبلانظي
.دوادمايأىلإنييسوبايلليقبفنصحلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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اهناكسنمنيريثكاوحبذيأِفْيَّـسلٱِّـدَحِباَهوُبََرض
يفو.ةيآلاهذهلوأيفركُذامكًاليوطًانامزاوقبمهنأليلدب
دودحنأك»فيسلادح«نمًالدب»فيسلامفب«ةيناربعلا
ةمعطألابهاوفألابهذتامكمهببهذتتناكفويسلا

.برحلاةدشنعةيانكاذهو
زاجملابابنماهضعباوقرحأيأِراَّـنلٱِبَةَنيِدَْملٱاوُلَعْشَأَو

ءزجقرتحملانأعمبوثلاقرتحالوقتفريثكوهولسرملا
اهنكسوتيقبميلشروأنأكلذىلعةنيرقلاو.هنمريغص
)١٥:٦٣عوشيو٢١ع(نيمانيبواذوهيينبعمنويسوبيلا

»رانلاىلإةنيدملااولسرأو«يناربعلالصألايفةرابعلاهذهو
نعلقتسمرفسلااذهنأىلعليلديهفريظناهلقبسيملو
.عوشيرفسبتاكريغهبتاكوعوشيرفس

ِملاَذوَُهيوُنَبَلَزَنَكِلٰذَدْعَبَو«٩
ُ

لٱِةَبَراَح
ْ
ِناَّـكُسَنيِّـيِناَعْنَك

جلٱ
ْ

جلٱَوِلََب
ْ
.»ِلْهَّـسلٱَوِبوَُن

١٥:١٣و١١:٢١و١٠:٣٦عوشي

نمىلعأميلشروأنأىلعاذهلديَلَزَنَكِلٰذَدْعَبَو
نوربحو.اهلوأوأميلشروأبونجةعقاولاةيلبجلايضارألا
ًامدق٣٠٤٠رحبلاحطسنعاهّولعنإفميلشروأنمىلعأ

.ًامدق٢٥٩٣ميلشروأولعو
دالبنمماسقأةثالثهذهِلْهَّـسلٱَوِبوُنَْجلٱَوِلَبَْجلٱ
اهيفوميلشروأيبونجلادالبلاطسويفةيلبجلاضرألاةيدوهيلا
نمةقتشمبجنةيناربعلايفبونجلاو.نوربحومحلتيب
رشقوأرجشلاءاحلةيبرعلايفبجنلاو(سبيلاهانعملصأ
هنألسبايلارشقلاىنعملاواهنمبلصلارشقلاوأاهقورع
ناكامالإرشقُيالواهبجنرشقةرجشلابجناهيفلاقي
بونجلايأاذهبجنلاو.)اهرضيالئلاهئاحلنمًاسباي
هدحيورفقلايأهيتلاىلإًاليم٧٠ًابونجنوربحنمدتمي

.رحبلالحاوسًابرغوطولرحبًاقرش
ةحفصنيطسلفوءانيسيفهباتكيف(يلنتسسقلالاقو
يأ(ءاوجوةريدتسملالتاهنأدالبلاكلتفصويف)١٦١
راثآوٍداولكيفيهفرابآلاةريثكتابنلاةليلق)ةعساوةيدوأ
ضرألاكلتنأبدهشتةريثكلابرخلاورصاعملاوءارهألا
ىنعمناتملكةيناربعلايفو.ناكسلانمريثكبةرماعتناك
يهوةيناثلاىنعمولامشللةلباقملاةهجلايأبونجلاىلوألا
يفاهانعموبونجلابتمجرُتوةيآلاهذهيفةروكذملابجن
يفةسكعلوقهيلعلداماذهو.طحقلاوسبيلالصألا
نمةريخألاعيباسألايفانهنوكتضرألانكلو.)١٥ع(
ناسحنماهريغوناوحقاوقيقشنعمسبتعيبرلالصف
الضرألانأىلعًاعيرسلوزيلامجلااذهنكلو.راهزألا
.رفقلابةهيبشنوكتاهنكلرظنملاةحيبقكلذدعبنوكت

ينعت»ةلفشه«لهسلابةيآلايفةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو
نمدتمملالهسلايهواهراجشأواهتابنرطختةرطختمًاضرأ
يهوبجنلاىنعمفالخةبصخيهورحبلاىلإبجنلا
.نيينيطسلفلادالب

١٥ىلإ١٠عهتجيتنوبلاكيعس

لٱَىلَعاَذوَُهيَراَسَو«١٠
ْ

يفَنيِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِناَعْنَك َنُوْربَحِ
َياَشيِشاوُبََرضَو)َعَبْرَأَةَيْرَقًالْبَقَنُوْربَحُمْسٱَناَكَو(
لَتَوَناَميِخَأَو

ْ
.»َياَم

١٤و١٥:١٣و١٤:١٥عوشي

نمملعيامكبلاكدئاقلاوبرحللراسيأاَذوَُهيَراَسَو
رفسيفيتلابرحلايهانهبرحلاف)١٩-١٥:١٤عوشي(
.عوشي

ىلعةنيدملاهذهو)٣٧و١٠:٣٦عوشيرظنا(َنوُْربَح
نيرشعةياغىلعوعبسرئبوميلشروأنيبقيرطلافصتنم
تينُباهنإفملاعلاندممدقأنميهو.امهنملكنمًاليم
اهعافتراو.)١٣:٢٢ددع(نينسعبسبرصمنعوصلبق
نماهناكسناكو.ًامدق٣٠٤٠طسوتملارحبلاحطسقوف
مهوةماقلالوطوسأبلاباورهتشانيذلانييناعنكلا
راصتنالاناكف)٩:٢ةينثتو٣٣و١٣:٢٨ددع(نويقانعلا
مدقأناكو.ًاسأبمهدشأونييليئارسإلاعجشأيضتقيمهيلع
اهناكسنملجرمساوهو)٢٣:١٩نيوكت(ارمماهئامسأ
نمليلقدعباهيلعىلوتسامث.)١٤:١٣نيوكت(نييرومألا
يفتناكو.)خلا٢٣:١نيوكت(نويثحلاوأّثحونبكلذ
ميهاربإلىركذليلخلابتيمُسمث.نييناعنكللةاضقلامايأ
اهيفةراسووهنفُدواهيفهمايخبرضهنألهللاليلخ
.نييليئارسإلادنعسدقمناكميهف)١١-٢٥:٧نيوكت(
ءاليتسالالبقدوادةكلممةمصاعتناكاهنأمهدنعرتاوتو
ةنيتمةيلاعراوسأتاذةنيصحةنيدمتناكوميلشروأىلع
ناكفةريبكلاةراجحلاتايداعنمكلانهامكلذبدهشيو
ميهاربإربقو.اهيلعءاليتسالانييليئارسإلاىلعرسعي
هربقوههيلإبوسنملاربقلانأتبثأدقونآلاىلإاهيفورعم
نوربحتناكو.مَرحلابمويلاهماقمفرعُيولصتملارتاوتلاب
.)١٣-٢١:١١عوشي(إجلملاندمنم

ىنعميناربعلالامتحانمو.عبرأةنيدموأَعَبْرَأَةَيْرَق
اهنأدوهيلايملعميأنيينابرلاضعبنعءاجةعبرأةنيدم
مدآمهوءابآلانمةعبرأاهيفنفُدهنألةعبرأةنيدمتيمس

٢٣:١٩نيوكترظنا(مهجاوزأوبوقعيوقاحسإوميهاربإو
ريهاشملانمةعبرأاهيفنكسهنإو.)٣١و٤٩:٣٠و٢٥:٩و
يفامىلععبرأنكل.ارممولوكشأورناعوميهاربإمهو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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١٥:١٣عوشييفونييقانعلامظعألالجرلاوه١٤:١٥عوشي
ةروكذملاعبرأةيرقكةيرقبةرّدصملاندملالكو»قانعوبأ«هنإ

.نيطسلفىلعءاليتسالالبقتناكاهريغورفسةيرقو
نملئابقثالثءابآمهوَياَمْلَتَوَناَميِخَأَوَياَشيِش

حالطصالاىلعًايرجمهئامسأبلئابقلاتيمُسنييقانعلا
١عرسفترظنا(»قانعونب«مهنأًاحيرصليقو.عئاشلا

نأدوهيلاديلاقتيفءاجو.)٢٣و١٣:٢٢ددعًاضيأرظناو
نماوأشننيذلاةربابجلايأميلفنلاباوطلتخانييقانعلا
ماظعنإسوفيسويلاقو.سانلاتانببهللاءانبأنارتقا
ميدقلاخيراتلا(همايأيفدهاشُتتناكءالؤهنمةربابجلا
نأيفبيرال«رارافروتكدلالاق.)٣و٢لصفسوفيسويل
سانأماظعتبسُحةضرقنممئاهبماظعتناكماظعلاكلت
.»ةربابجماظعاهنأبهلوقىلعسوفيسوياهربكلمحف

اوبرض«اذوهيينبنأةيآلاهذهيفءاجهنأانهيقبو
يفءاجومهوحبذوأمهولتقيأ»ياملتوناميخأوياشيش
.درطلاولتقلانيبناتشومهدرطبلاكنأ١٥:١٤عوشي

مزلتسيالءالؤهلبلاكدرطنأبًالوأكلذىلعباوجلاو
كئلوألمهدئاقبلاكنيذلااذوهيلاجرضعبلتقيفن
عجار(ةثالثلاقانعءانبأدرطبلاكنأًايناث.نيدورطملا
يأمهرئاشعاولتقاذوهيينبنإو)١٥:١٤عوشييفةيآلا
ةمالعلالاقامكًاثلاث.رئاشعلاكلتنمبرحلالاجرضعب
ةرورضلابمهلتقمزلتسيالءادعألادرطنإشوبجروج

.ءايحألانيبنماودرُطمهنألمهدرطمزلتسيمهلتقنكلو
.درطلارثأىلعناكلتقلانإًاعبار

ًالْبَقَريِبَدُمْسٱَو(َريِبَدِناَّـكُسَىلَعَكاَنُهْنِمَراَسَو«١١
.»)ٍرَفَسُةَيْرَق
١٥:١٥عوشي

.اذوهييأَراَسَو
.نوربحنميأَكاَنُهْنِم
»يحو«ريبدىنعم.)٤٩و١٥:١٥عوشيرظنا(َريِبَد

تسوبروتكدلالوقىلع»سدقم«وأرارافروتكدلالوقىلع
ةنيدميأ»رفسةيرق«ًاضيأىمسُتو.باتكلاسوماقيف
عوشي(»ةّنسةيرق«واهسفنةيآلايفامىلعباتكلاوأباتك
كلتنمرهظيو.ةعيرشلاوأةنسلاةنيدماهلعلو)١٥:٤٩
.نييناعنكلادنعنيدلاوملعلازكرمتناكاهنأءامسألا

لهأنمنوريثكلاقو.ةيرهظلااهنأًاثيدحردنوكىأرو
مهتلدأةلمجنمناكو.نأشتاذةنيدمتناكاهنأرافسألا
نكاسملالالطأنمًاريثكاهيفنأوقرطةدعىقتلماهنأ
.)١٥عرظنا(نويعوأعيبانيةدعبرقاهنإوةميدقلا

ًانصحةنيدملاهذهتناكو.نوربحبرقاهنأهيلعقفتملاو

)٣٩و١٠:٣٨عوشي(عوشياهيلعىلوتساقانعينبل
اهذخأمثنويناعنكلااهدرتسامثاذوهيطبساهاطعأو
نييواللتراصمث)١٧-١٥:١٥عوشي(نويليئارسإلا
.)٢:١٥عوشي(

،اَهُذُخْأَيَوٍرَفَسَةَيْرَقُبِْرضَييِذَّـلٱ:ُبِلاَكَلاَقَف«١٢
.»ًةَأَرْمٱيِتَنْبٱَةَسْكَعِهيِطْعُأ
١٧و١٥:١٦عوشي

هنإفًايزنقبلاكناك.)١٥:١٦عوشيرظنا(ُبِلاَكَلاَقَف
نيذلارشعينثالاسيساوجلادحأوهويزنقلاةنفينب
نموهف)١٣:٦ددع(ناعنكضرأىلإىسوممهلسرأ
ناكو.)١١-٣٦:٩نيوكت(وسيعديفحزانقوأزنقةلالس
ددعرظنا(ددعلارفسنمرهظيامىلعاذوهيطبسسيئر
فيفللانمحجارلاىلعوهفمهنمسيلهنأعم)٦-١٣:١
مهو)١٢:٣٨جورخ(ممألانمنييليئارسإلابقصتلايذلا
اذوهيطبسباوقصتلانمموهناكو)٤:١١ص(ينيقلاونب

ناميإلاوكولسلانسحناكو.ليئارسإهلإبنمؤموهو
ريبدتلاويأرلاباحصأوةعيفرلالوقعلابابرأنمو
دحأىنبتوأهاّنبتاذوهيينبضعبناكامبرو.ةعاجشلاو
:١٥عوشيرظنا(هلسنووهاذوهيطبسىلإبسُنفهفالسأ
١٣(.
ليئومص١(يفاماذهبلباقًةَأَرْمٱيِتَنْبٱَةَسْكَعِهيِطْعُأ
مزعىلعتلدةيآلاهذهو.)١١:٦مايأ١و١٨:١٧و١٧:٢٥
بيصننميقبامىلعءاليتسالايفهتبغرةدشوبلاك
.اذوهي

.ُهْنِمِرَغْصَألٱَبِلاَكوُخَأَزاَنَقُنْبُليِئيِنْثُعاَهَذَخَأَف«١٣
.»ًةَأَرْمٱُهَتَنْبٱَةَسْكَعُهاَطْعَأَف

٣:٩ص

:١٥عوشي(خلاَبِلاَكوُخَأَزاَنَقُنْبُليِئيِنْثُعاَهَذَخَأَف
انهديزو»بلاكوخأ«هنأعوشيرفسيف)١٧-١٥
:٣صًاضيأرظنا(رغصألابلاكوخأهنأيأ»رغصألا«
وهليئينثعنألوألانيينعملمتحييناربعلالصألاو.)٩
نأيناثلاوهيخأةنباجوزتدقنوكيفبلاكوخأوزانقنبا
اَهَذَخَأَف«ةرابعلامجرتُتكلذىلعوبلاكوخأوهزانق
همعةنباجوزتدقنوكيف»خلاَبِلاَكوُخَأَزاَنَقُنْبُليِئيِنْثُع
ةمجرتلاىلعو)دهاوشلايذسدقملاباتكلاةيشاحرظنا(
»زانقنبا«ىنعمنأىلع.ةميدقلاتامجرتلاضعبىلوألا
نأليقامكةقيقحهنباالزانقةليبقنمنوكينألمتحي
اذكو.هلسنوأهتريشعنمهنأىنعمبدوادنباحيسملا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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نباهنأيليئارسإلكومدآنباهنأناسنإلكىلعلاقي
رظنا(ةّيماسلاتاغللالكوباتكلايفريثككلذوميهاربإ
يفليئينثعةريشعةيمهأىرتو.)٣٢:١٢ددعو١٤:٦عوشي
.)٢٧:١٥مايأ١(

ِهلوُخُدَدْنِعَناَكَو«١٤
َ
.اَهيِبَأْنِمٍلْقَحِبَلَطِبُهْتَّـرَغاََّـهنَأا

حلٱِنَعْتَلَزَنَف
ْ
َهلَلاَقَف،ِراَمِ

َ
.»؟ِكَلاَم:ُبِلاَكا

١٩و١٥:١٨عوشي

ِهلوُخُدَدْنِعَناَكَو
َ
.ًاسورعهتيباهلوخدبرقيأا

وأهتجاهوأ»هتكّرح«ةيبروألامجارتلاضعبيفُهْتَّـرَغ
ىلعءارغإلاديفياميناربعلالصألايفو.خلاىلعهتلمح
.رورغلاقيرط

ةنيعمةبرتوهف»لقحلا«يناربعلالصألايفوٍلْقَح
يفهريكنتفًاركنم)١٥:١٨عوشي(يفءاجدقو.ةدوهعم
رفسيفهفيرعتولوقحلانمًالقحتبلطاهنألعوشيرفس
.هيلعاهلوصحبّنيعتهنألةاضقلا

:٢٤نيوكت(ةقفرتلعفامكًامارتحاِراَمِْحلٱِنَعْتَلَزَنَف
لصألاوءيشيفةبغرلو)٢٥:٢٣ليئومص١(لياجيبإو)٦٤
يفةرابعلاتءاجاذهلوكلذلثاميامىلعلدييناربعلا
تدهنتف«اتاغلفلايفو»رامحلاىلعنمتخرصف«ةينيعبسلا

.»رامحلاىلعيهو
َهلَلاَقَف

َ
اموألوزنلاىلعكلمحاميأِكَلاَم:ُبِلاَكا

تثجوأتعكروةعرسبرامحلانعتلزناهلعلوكنأش
.اهيبأمامأ

َضْرَأيِنَتْيَطْعَأَكَّـنَأل.ًةَكَرَبيِنِطْعَأ:ُهَلْتَلاَقَف«١٥
جلٱ

ْ
لٱُبِلاَكاَهاَطْعَأَف.ٍءاَمَعيِباَنَييِنِطْعَأَفِبوَُن

ْ
لٱَعيِباَنَي

ْ
لُع

ْ
اَي

لٱَو
ْ
.»َىلْفُّسلٱَعيِباَنَي
٣٣:١١نيوكت

كولم٢و١٤:١٣عوشيو٣٣:١١نيوكت(ةبهيأًةَكَرَب
٥:١٥(.

لصألايفاهنإفءابدجلاضرألايأِبوُنَْجلٱَضْرَأ
.)٩عريسفترظنا(»بجن«يناربعلا

اهيورتلبجلاحفسدنعيداولايفًاضرأيأٍءاَمَعيِباَنَي
نمعجشأاهنأةسكعتنابألاؤسلااذهبو.نويعلاهايم
.عفنلاءاروًايعسهنمرثكأواهجوز

تاذضرألايأَىلْفُّسلٱَعيِباَنَيْلٱَواَيْلُعْلٱَعيِباَنَيْلٱ
تيبكنامَلَعةروكذملاعيبانيلافروغلاودجنلانمعيبانيلا
روتيببمويلاةفورعملاىلفسلانوروهتيبوايلعلانوروه
سايلرسفملالاقو.ةماعلاةغليفىتحتلاروتيبوىقوفلا

ةياغىلعاهنإو»ىلفسلاعيبانيلاوايلعلاعيبانيلا«باتكلالوقب
رشعةعبرأًالامشةيرهظلانمليمفصنولايمأةتس
عيبانيلايهاهنأيفبيرالوضعبنعاهضعبعفتريًاعوبني
.)١١عريسفترظنا(انهةروكذملاىلفسلاعيبانيلاوايلعلا

١٦عّينيقلاينبتاكرح

لٱوُنَبَو«١٦
ْ
ِلْخَّـنلٱِةَنيِدَمْنِماوُدِعَصىَسوُميَِمحِّـيِنيِق

يفيِتَّـلٱاَذوَُهيِةَّـيِّـرَبَىلِإاَذوَُهييِنَبَعَم اوُبَهَذَو،َداَرَعِبوُنَجِ
.»ِبْعَّـشلٱَعَماوُنَكَسَو
:٢مايأ١و١٥:٦ليئومص١و١٧و٤:١١صو١٥:١٩نيوكت
٢١:١ددع٢٨:١٥مايأ٢و٣٤:٣ةينثت٣٥:٢ايمرإو٥٥
١٠:٣٢ددع

صرظناو٢١:١ددعو١٥:١٩نيوكت(اذهبلباقِّـيِنيِقْلٱ
.)٢:٥٥مايأ١و٣٠:٢٩و٢٧:١٠و١٥:٦ليئومص١و٤:١١

ةليبقنمًاميظعًابعشوأةريبكةقرفنوينيقلاناك
ةيرخصلاةبقعلاجيلخئطاوشىلعنونكسياوناكونينايدملا
ىلإاوبسُنمهنأرهاظلاو.)١٥:٦ليئومص١و٢٤:٢١ددع(
)٢٤:٢٢ددعو١٥:١٩نيوكت(نياقوأنيقهمساميعز
.فوهكلاناكسنممهرمألوأيفاوناكو

ليئوعرونورثينيبقيرفتلاةبوعصلانمهنأيقبو
رفسريسفتيفرارافروتكدلالاق.)٤:١١ص(بابوحو
ّيلحملاهمسايناثلامسالاودحاوليئوعرونورثينأةاضقلا
وأهللاليلخليئوعرىنعمو.نايدمنهاكهنأرابتعاب
نأىبأنورثينإو.بابوحوةروفصوبأوههنإوهللاقيدص
يقببابوحنكلو)١٨:٢٧جورخ(نييليئارسإلاعمىقبي
.ًاليلدمهلناكومهعم

مح
َِ
ةجوزوبأهنألمتحيوينيقلانملدبىَسوُمي

ةمجرتلايفءاجاذهلوانهدارملاوهيناثلااهوخأهنإوىسوم
قلطيةيناربعلايفومحلاف.»ينيقلابابوحونب«ةينيعبسلا
ءابرقأنمامهريغوامهيخأوجوزلايبأوةجوزلايبأىلع
طيحملاسوماقلايففةيبرعلايفوهاذكو.نيوبألا
اهّومحواهُمحواهامحواهومحوةأرملاومح«هصناميدابزوريفلل
وبألجرلاومحوةامحىثنألاوهلبِقنمناكنمواهجوزوبأ
.»اهمعوأاهوخأوأهتأرما

.حّجريامىلعبرحلايفعورشلالوأنماوُدِعَص
٣٤:٣ةينثتو٣:١٣صرظنا(احيرأيأِلْخَّـنلٱِةَنيِدَم

نمًالدباحيرأنماودعصلقيملاذاملو.)٢٨:١٥مايأ٢و
احيرأنأكلذةلعنأنونظملاف»لخنلاةنيدمنم«هلوق
نمهيفاملاهركذدوهيلالزتعافتنعُلوتبرخُأدقتناك

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ملو)٧و٦صعوشيرظنا(اهأبننمفرُعامىلعتاملؤملا
.)ريسفتلاو٣:١٣صرظنا(اهيفلخنلاماجآلٍرثإنمقبي

نادمعملاانحوياهيفرشبيتلاةيربلايهواَذوَُهيِةَّـيِّـرَب
نمانهدارملاىنعمسيلو.)٣:١ىّتم(حيسملاءيجمب
ًامسقنأىلعريثكىعرماهيفنألرفقاهلكاهنأاذوهيةيرب
كانهنوينيقلانكسو.رفقلابًاهيبشناكاذوهيةيربنمًاريبك
ايمرإ(ودبلالهأرئاسكندملاىنكسنوهركياوناكمهنأل
.)٧و٣٥:٦
ىلعنوربحنمًاليمنيرشعةياغىلعةنيدميهَداَرَع

لتبفرعُياهعقوملازيالوةيرخصلاةيبرعلاىلإقيرطلا
.دارع

)٢١:١ددع(ضرألاكلتلهأنييناعنكلايأِبْعَّـشلٱ
.دارعراوجيفيتلافوهكلااونكسمهلعلو

٢١ىلإ١٧عنوعمشواذوهيلىرخأتالمح

لٱاوُبََرضَوِهيِخَأَنوُعْمَشَعَماَذوَُهيَبَهَذَو«١٧
ْ

َنيِّـيِناَعْنَك
ملٱَمْسٱاُوَعَدَو،اَهوُمَّـرَحَوَةاَفَصَناَّـكُس

.»َةَمْرُح«ِةَنيِدَْ
١٩:٤عوشيو٢١:٣ددع٣ع

مايأ٢(يفوانهنيترمىوسمسالااذهركذُيملَةاَفَص
اهيداويفناكو»ةتافص«مايألارفسيفتيمُسنكل)١٤:١٠
يهاهنأحجرألاو.اسآكلملاويشوكلاحرازنيببرحلا
ةياغىلعيهوةتافصفيحصتةطيبسبمويلاةفورعملا
يأ»ةمرح«اهمسااوعدو.سداقنيعنمًاليمنيرشع
ةقلامعلابرحيفءالبلانماهيفاوساقاملًارامدوأًابارخ
.)١٤:٤٥ددع(

َنوُرْقَعَواَهَموُُختَوَنوُلَقْشَأَواَهَموُُختَوَةَّـزَغاَذوَُهيَذَخَأَو«١٨
.»اَهَموُُختَو
١٣:٣و١١:٢٢عوشي

ةمجرتلاتدازوَنوُرْقَعَو...َنوُلَقْشَأَو...َةَّـزَغ...َذَخَأَو
مصاوعنمثالثلاندملاهذهو»دودشأ«ةينيعبسلا
ملنييليئارسإلانأعوشيرفسيفو.سمخلانيينيطسلفلا
ةمجرتلايفءاجاذهلوسمخلاندملااذهىلعاولوتسي
يفاممهضعبمجرتو.انه»ذخأ«لدب»ذخأيمل«ةينيعبسلا
.)١٣:٣عوشي(باوصلاوهو»ثريمل«هلوقبةينيعبسلا

عطتسيملنكلوندملاكلتذخأاذوهينأنيلوقلانيبقفويو
ملذإنوينيطسلفلااهيفيقبواهثريملفًاليوطًانامزىقبينأ
ةينيعبسلاةمجرتف)١٩ع(يفيتأياملمهدرطينأعطتسي
ملعدهشميه»ةّزغ«و.يناربعلالصألاةدمعلاوةيونعم

لزتملتناكذإ)١٦:٣ص(بيجعلانوشمش
ةياغىلعيهومويلاىلإةزغاهمسالزيملونيينيطسلفلل
يبونجنملايمأةرشعورحبلائطاشنملايمأةثالث
.نولقشأ

سدوريهدلوميهونالقسعبمويلافرعٌت»نولقشا«و
ةراجحودمُعاهلالطأيفوم١٢٧٠ةنسلاتمدُهربكألا
.ةزغوافايىلإاهتراجحنمريثكلقُنةبوتكم

ًاعيرسنونيطسلفلااهدرتساواذوهياهذخأ»نورقع«و
اهيلعىلوتسامث)٦:١٧و٥:١٠ليئومص١رظنا(
مويلاىمستو.)١٨:١مايأ١(دوادكلميفنويليئارسإلا
ًاليم١٢دعبيلتىلعةريقحةيرقمايألاهذهيفيهورقاع
.اهنميقرشلابونجلاىلإوافاينم

جلٱَكَلَمَفاَذوَُهيَعَمُّبَّـرلٱَناَكَو«١٩
ْ

طُيَْملْنِكٰلَو،َلََب
ْ
ْدَر

لٱُناَّـكُس
ْ
َهلَّـنَأليِداَو

ُ
.»ٍديِدَحِتاَبَكْرَمْم

١٨و١٧:١٦عوشي١٨:٧كولم٢و٢ع

امكبرلاعمنكيملاذوهينكلواَذوَُهيَعَمُّبَّـرلٱَناَكَو
ملولبجلاذخأامكيداولاذخألالإوهناميإفعضلبجي
ملٱِبِءَالُؤٰه«منرملالوقلاقوديدحلاتابكرمشخي

ِتاَبَكْرَْ
خلٱِبِءَالُؤٰهَو

ْ
:٢٠رومزم(»ُرُكْذَناَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَمْسٱَفُنْحَناَّـمَأِلَْي

٧(.
اذوهيعمناكبرلانأليأةيببسءافلاَلَبَْجلٱَكَلَمَف

زاجملاىلعةيلبجلانيضرألاناكسلبجلابدارأو.لبجلاكلم
.»يداولاناكس«رثألاىلعهلوقكلذىلعّلدولسرملا

يفءاجكلذىلعواذوهيدرطيمليأْدَرْطُيَْملْنِكٰلَو
مهزجعىلعو»اودرطينأاوردقيملمهنأل«ةينيعبسلاةمجرتلا
رداقضرألابمهدعويذلاهللانأبمهناميإفعضكلذنع
ىلعلعفلادنسأ.ديدحلاتابكرمبابرأىلعمهرصنىلع
ليصفتلزاجيإلاضرعلالعلولوهجمللوأهلينُبفلوعفملا
فيعضناكاذوهينكلوىنعملاوةنيرقلاهيلعتلدلوطي
»داعيملافلخيال«هنأبهلناميإالوأبرلادعوبناميإلا
ملفديدحتابكرممهلنأليداولاناكسةبراحمنعنبجف
.مهدرطينأردقي

نمًابرغدتمييذلاضفخنملاعساولالهسلايأيِداَوْلٱ
.رحبلاىلإاذوهيلابج

اهرسكعاطتسُيالواهلباقينملتقتٍديِدَحِتاَبَكْرَم
ىلعمالكلارظنا.ديدحلابةاشغماهنأدارملالعلوةلوهسب
.باتكلاسوماقيفتابكرملا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ْنِمَدَرَطَف.ىَسوُمَمَّـلَكَتاَمَكَنُوْربَحَبِلاَكِلاوُطْعَأَو«٢٠
.»َةَثَالَّـثلٱَقاَنَعيِنَبَكاَنُه
١٤و١٥:١٣و١٣و١٤:٩عوشيو١:٣٦ةينثتو١٤:٢٤ددع

١٥:١٣و١٥-١٤:٢عوشيرظنا(َنوُْربَحَبِلاَكِلاوُطْعَأَو
.)١٤و

عوشيو١:٣٦ةينثتو١٤:٢٤ددع(ىَسوُمَمَّـلَكَتاَمَك
١٤:٩(.
رظنا(ياملتوناميخأوياشيشمهوَةَثَالَّـثلٱَقاَنَعيِنَب

.)ريسفتلاو١٠ع

طَيَْملَنيِماَيْنِبوُنَبَو«٢١
ْ
لٱاوُدُر

ْ
،َميِلَشُروُأَناَّـكُسَنيِّـيِسوُبَي

لٱَنَكَسَف
ْ
يفَنيِماَيْنِبيِنَبَعَمَنوُّيِسوُبَي اَذٰهَىلِإَميِلَشُروُأِ

لٱ
ْ
.»ِمْوَي
١٨:٢٨و١٥:٦٣عوشي

،َميِلَشُروُأَناَّـكُسَنيِّـيِسوُبَيْلٱاوُدُرْطَيَْملَنيِماَيْنِبوُنَبَو
اذوهيينبىلعاذهليقَنيِماَيْنِبيِنَبَعَمَنوُّيِسوُبَيْلٱَنَكَسَف
اذوهيدودحىلعميلشروأتناكو)٥:٦٣عوشيرظنا(ًاضيأ
نيبةكرتشمتناكميلشروأنأكلذةّلعو.)١٥:٨عوشي(
يلامشلامسقلاواذوهيليبونجلامسقلاناكونيماينبواذوهي
اوناكفدوادنامزىلإميلشروأيفنويسوبيلايقبونيماينبل
اذهنأىلععطاقليلداذهو.رفسلااذهةباتكنامزاهيف
ءزجلاكلذىلعءاليتسالالبقودوادكلملبقبتُكرفسلا
.ميلشروأنم

٢٦ىلإ٢٢عليإتيبىلعءاليتسالا

ُّبَّـرلٱَوَليِإِتْيَبَىلِإًاضْيَأَفُسوُيُتْيَبَدِعَصَو«٢٢
.»ْمُهَعَم

١٩ع

.ىسنموميارفأيأَفُسوُيُتْيَب
نوربحنيبقيرطلافصتنمىلعاهعقومناكَليِإِتْيَب

ةنيدمليإتيبتناكو.سلبانوليلخلامويلاامهوميكشو
ذإليإتيببوقعياهامسوزولاهمساناكونأشتاذ
-٢٨:١١نيوكت(دسجتملاةملكلاوهيذلاهللاكلانهىأر
»نوآتيب«كلذدعبيبنلاعشوهاهامسو.)٣١:١٣و١٩
نييبهذلانيلجعلااهيفماقأماعبرينألمانصألاتيبيأ
مويلاليإتيبو.)٣٣-١٢:٢٨كولم١و٨و١٠:٤عشوه(
مالكلامدقتو.يلصألاهمسافّرحمنيتيباهمساةريقحةيرق

رظنا(ةقباسلارافسألاريسفتنمّرماميفًالصفماهيلع
.)١٦:٢عوشي

ُمْسٱَناَكَو(َليِإِتْيَبْنَعَفُسوُيُتْيَبَفَشْكَتْسٱَو«٢٣
ملٱ
.»)َزوُلًالْبَقِةَنيِدَْ
٢٨:١٩نيوكت١٨:٢صو٨:٢و٢:١عوشي

لسرأيأَليِإِتْيَبْنَعَفُسوُيُتْيَبَفَشْكَتْسٱَو
اهرومأنمنوعيطتسياماوفرعيواهقيرطاوفشكيلنيبقارم
لثماوناكف)٢٤ع(اهيلإلخدملاوقيرطلانعاوفشكف
عوشي(احيرأرومأةفرعملعوشيامهلسرأنيذللانيسوساجلا
٢:١(.

ملٱىَأَرَف«٢٤
ملٱَنِمًاجِراَخًالُجَرَنوُبِقاَرُْ

:ُهَلاوُلاَقَف،ِةَنيِدَْ
ملٱَلَخْدَماَنِرَأ

.»ًافوُرْعَمَكَعَمَلَمْعَنَفِةَنيِدَْ
١٤و٢:١٢عوشي

»سيساوجلا«ةيبنجألامجارتلاضعبيفوَنوُبِقاَرُْملٱىَأَرَف
نيذلامهانهنوبقارملاو.يناربعلالصألاىنعموهنوبقارملاو
زاهتنالهلاوحأنمثدحياذامنورظتنيورمألانودهاشي
نيبقارملاءالؤهةياغناكو.هنمدارملاكاردإلةبسانملاةصرفلا
.اهيلإلخدملاوةنيدملاىلإقيرطلاةفرعم

.ليإتيبناكسنموهيأِةَنيِدَْملٱَنِمًاجِراَخًالُجَر
اذهناكًافوُرْعَمَكَعَمَلَمْعَنَفِةَنيِدَْملٱَلَخْدَماَنِرَأ
بابلخدملابدارملاسيلوهتريشعووههذاقنإفورعملا
نأمهنكمياهراوسأيفناكملبىفختالاهباوبأنألةنيدملا
.ةقلغمباوبألاوةنيدملاىلعاولوتسيلهنماولخدي

ملٱَلَخْدَمْمُهاَرَأَف«٢٥
ملٱاوُبََرضَف،ِةَنيِدَْ

،ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبَةَنيِدَْ
طَأَفِهِتَريِشَعُّلُكَوُلُجَّـرلٱاَّـمَأَو

ْ
.»ْمُهوُقَل

يقيقحلاهلإلاةدابعقنتعاهلعلِةَنيِدَْملٱَلَخْدَمْمُهاَرَأَف
ليئارسإىلإمضنيملهنأريغ.)١٤-٢:٨عوشي(باحارك
مّلسهنأحجرألافنييثحلاضرأىلإقلطنالبباحارك
نيرداقفسويينبنأقدصهنألهسفنصلخيلةنيدملا
.اهيلع

مهموقاوأبنأواوعجرفيأِفْيَّـسلٱِّـدَحِبَةَنيِدَْملٱاوُبََرضَف
هذهلثمفذحو.اهوبرضفةنيدملاىلعاوفحزفهوفرعامب
نآرقلانملمنلاةروسيففةيبرعلاوةيناربعلايفريثكلمجلا
لَأَو«

ْ
اهاقلأفيأ)٢٧:١٠لمنلا(»ُزَّـتَْهتاَهآَراَّـمَلَفَكاَصَعِق

يأخلا»ةنيدملااوبرض«هلوقىنعمو.خلااهآراملفتزتهاف

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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تاغللايفريثكوهولسرمزاجماذهواهلاجراوبرض
.ةيماسلا

.ةنيدملالخدممهارأيذلايأُلُجَّـرلٱاَّـمَأَو
اهفورعمىلعباحارءازجكهءازجناكِهِتَريِشَعُّلُكَو

.)٦:١٧عوشي(نيسوساجلل

حلٱِضْرَأَىلِإُلُجَّـرلٱَقَلَطْنٱَف«٢٦
ْ
اَعَدَوًةَنيِدَمىَنَبَوَنيِّـيِّـثِ

لٱاَذٰهَىلِإاَهُمْسٱَوُهَو»َزوُل«اَهَمْسٱ
ْ
.»ِمْوَي

٧:٦كولم٢و١٠:٢٩كولم١و١:٤عوشي

نماوناكليإتيبناكسنأرهاظلاَنيِّـيِّـثِْحلٱِضْرَأ
نمرهاظلاو.نييناعنكلالئابقىدحإيهونييثحلاةليبق
حجرألاوناعنكناكسلكىلعقلطُأمهمسانأ١:٤عوشي
نممهنأنظامًاريثكومهنمئطاوشلاناكسىنعهنأ
يفثحينبباوفرُعاملوأو.سربقيفميتكناكس
ةريغصةليبقمهنأذئنيحرهظيناكنكل)٢٣صنيوكت(
نييثحلادصقيملنكلةفلاحمللنييرومألادصقميهاربإنإف
ةثيدحلاتافاشتكالانكلو.هتأرمالربقىلعءاليتسإللالإ
نورابيًاليوطًانامزاولظوةيوقةمأاوناكنييثحلانأتنابأ
مــهـــتـمــصـاـعتــنـاـكو.نوزـوــفـيونيــيرـوـشألاونيــيرصــملا
يفمدقتلانمميظعبناجىلعاوناكو.شيمكرك
نمفشتكااممتبثامكةعانصلاوةعارزلاوفراعملا
مهتنيدمعقومردنوكفشتكا١٨٨١ةنسلايفو.مهتايداع
يصاعلارهنجرخمبرقسدقةريحبئطاشىلعةسدقملا
ةراجحلاضعبيفةقيمعًاشوقنوًاموسراهيفاودهاشواهنم
ةنيدملاكلتتناكو.شداقهاجتنيبراحملافوفصروصو
اهيلإةريحبلاتفيضُأوبرعلادنعسدقبفرعُتةسدقملا
ةريحببصمحلهأدنعمويلافرعُتوسدقةريحببتفرعُف
راوجيفةيرقىلإةبسنةنيدقةريحبلوقيمهضعبوةنيطق
ةيرقيهوسدقنعةفّرحماهلعلويصاعلاجرخموةريحبلا
.مويلاةريقح

زولنأدوملتلايفءاج»َزوُل«اَهَمْسٱاَعَدَوًةَنيِدَمىَنَبَو
اهنأنوسمطىأركلذلوناوجرألاغبصبترهتشاهذه
تاداعنمناكو.ةيكاطنأنمديعبريغدمأىلعةزولبلق
ضرألايفاونبةنيدمنماورجاهاذإءامدقلانمنيريثك
.اهوكرتيتلاةنيدملامساباهومسوةنيدماهيلإاورجاهيتلا

٣٦ىلإ٢٧عطابسألارئاسلسك

طَيَْملَو«٢٧
ْ
َلْهَأَالَو،اَهاَرُقَوَناَشِتْيَبَلْهَأىَّـسَنَمْدُر

َماَعَلْبِيَناَّـكُسَالَو،اَهاَرُقَوَروُدَناَّـكُسَالَو،اَهاَرُقَوَكَنْعَت
لٱَمَزَعَف.اَهاَرُقَووُّدَِجمَناَّـكُسَالَو،اَهاَرُقَو

ْ
َىلَعَنوُّيِناَعْنَك

يفِنَكَّـسلٱ لِتِ
ْ

.»ِضْرَألٱَك
١٣و١٢و١٧:١١عوشي

مويلاىمسُتوسيلوبوثيكسكلذدعبتيمُسَناَشِتْيَب
ىتحةبصخاهلوقحتناكوناشتيبفّرحموهوناسيب
ةيسلكةودعىلعةعقاويهوسودرفلانوينابرلااهاعد
هبشتيهفهيلإغلبيداكيالقيمعقزأماهبطيحيةيلاع
تيطعُأمثركاسيلًالوأتناكهوجولاضعبيفقراطلبج
ةسمخةياغىلعيهو.)١٧:١١عوشي(هضرأرغصلىسنمل
نأشلاتاذثداوحلانمو.ندرألارهنيبرغنملايمأ
ىلعكلملالواشدسجاورّمسنيينيطسلفلانأاهبةقلعتملا
.اهروس

ةعباتلاةريغصلاىرقلايهو»اهتانبو«ةيناربعلايفواَهاَرُقَو
.اهمألوحراغصتانباهنأكاهل

ترهتشاونييواللتراصمثركاسيلةنيدمتناكَكَنْعَت
لاق.كنعتاهمسالازيالوارسيسىلعقارابراصتناب
لصألايفتناكوىسنمندمىدحإاهنإ«بسوبروتكدلا
)١٧:١١عوشي(نييواللمثىسنملتيطعأمثركاسيل

ةرزاوملةّدعملا)٤:١٢كولم١(ناميلسرئاودنمًازجتناكو
امًاريثكيتلاوّدجمنمةبيرقكنعتتناكو.كلملاةدئام
وّدجميأنوجلنملايمأ٤دعُبىلعيهواهعمركذُتتناك
.»سدقلانمًاليم٤٨وةرصانلانمًاليم١٣و

ىسنماهذخأمثريشأمهسيفتناكاهنأحّجرملاوَروُد
.)٧:٢٩مايأ١و١٧:١١و١١:٢عوشي(ميارفألًاريخأتراصو
ىلعيهو)١٥:١١اكم١(نأشتاذًاليوطًانامزتّلظو

ةياغىلعولمركلالبجضيضحدنعمورلارحبئطاش
.ةروطنطمويلااهمساوةيرصيقيلامشنملايمأةعست

.ناوجرألارجَّـتُمًاميدقتناكو
تناكو)٦:٧٠مايأ١(ماعلبًاضيأتيمُسوَماَعَلْبِي

جرميفوّدجمبرقةمعلبةبرخاهنأحّجريونييواللةنيدم
اهدنعبُرضروحةبقعبفرعُتةبقعاهدنعو.ريمعنبا
.)٩:٢٧كولم٢(كلملاايزخأ

اهمساوكنعتبرقيهوًاضيأنوّدجمىمسُتووُّدَِجم
امضعبيفتراصاهنألوجيلهلصأينيتالمسانوجلمويلا
يفناميلساهنّصح.ينامورلاشيجللًازكرمةنمزألانمّرم
»نودجمره«مساذخُأاهنمو.)٩:١٥كولم١(هكلممايأ
.)١٦:١٦ايؤر(ميظعلاليولاوبرحلادهشم

يفِنَكَّـسلٱَىلَعَنوُّيِناَعْنَكْلٱَمَزَعَف يأِضْرَألٱَكْلِتِ
.)١٧:١٢عوشي(اهيفنكسلاىلعاورمتساف

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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لٱَعَضَوُهَّـنَأُليِئاَْرسِإَدَّـدَشَتاَّـَملَناَكَو«٢٨
ْ

َحتَنيِّـيِناَعْنَك
ْ

َت
جلٱ

ْ
طَيَْملَوِةَيْزِ

ْ
.»ًادْرَطْمُهْدُر

َحتَنيِّـيِناَعْنَكْلٱَعَضَو
ْ

)١٧:١٣عوشيرظنا(ِةَيْزِْجلٱَت
لكةلعراصفهوبكترافهنعنويليئارسإلايُهنامماذهناكو
.)٦-٧:١ةينثتو٢٣:٣١جورخرظنا(مهبئاصم

تيكبتوريبعتاذهوبجاولاوهامكًادْرَطْمُهْدُرْطَيَْملَو
.تاليولانمهبقعيامىلإةراشإو

طَيَْملُمِياَرْفَأَو«٢٩
ْ
لٱِدُر

ْ
يفَنيِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِناَعْنَك ،َرَزاَجِ

لٱَنَكَسَف
ْ

يفَنوُّيِناَعْنَك يفِهِطَسَوِ .»َرَزاَجِ
٩:١٦كولم١و١٦:١٠عوشي

ةنيدملاهذهتراص.)١٠:٣٣عوشيرظنا(َرَزاَج
نويناعنكلايقبنكل)٦:٦٧مايأ١و٢١:٢١عوشي(نييوالل
تاّذالنمو.)١٦:١٠عوشي(نييواللاعمنينكاساهيف
رزجلاّلتبمويلافرعُيامدنعاوفشتكامهنأبيقنتلاجئاتن
لايمأةعبرأةياغىلعوهو)فّرُحفرزاجلتلصألالعلو(
ىلعوةنيدملاكلتليرجحّدحوأروساياقبسيلوبوكيننم
وأروسلاكلذنأنيبتةينانويوةيناربعموسرةراجحلاضعب
مساموسرلاكلتنمو.لبابيبسرثأىلعينبددحلا
اهيلعىلوتسانأىلإنييناعنكللتيقبةنيدملاهذهو.ةنيدملا
)٩:١٦كولم١(نامليسةجوزهتنبالاهبهومثنوعرف
.نييباكملارصعيفةنيصحلاندملانمتناكو

طَيَْملُنوُلوُبَز«٣٠
ْ
طِقَناَّـكُسْدُر

ْ
،َلوُلَْهنَناَّـكُسَالَوَنوُر

لٱَنَكَسَف
ْ

يفَنوُّيِناَعْنَك َحتاوُناَكَوِهِطَسَوِ
ْ

جلٱَت
ْ
.»ِةَيْزِ

١٩:١٥عوشي

ىلإنيتنيدملانيتاهعقومفرعُيملَلوُلَْهن...َنوُرْطِق
وألولحماهنأّنُظلالهنًاضيأىمسُتولولهننأالإنآلا
لامشلايفوةرصانلانملايمأ٤ةياغىلعلحامنيع
يفركذيملركاسينأرابتعالاقحتسياممو.اهنميقرشلا
ليلجبءايعشإلوقرظناطابسألارئاسعمحاحصألااذه
ممأدوجوىلإريشييذلا)٤:١٥ىّتمو٩:١ءايعشإ(ممألا
نولوبزطابسأيأنييليئارسإلاعمليلجلايفنينكاسةريثك
.يلاتفنوركاسيو

طَيَْملَو«٣١
ْ
َنوُدْيَصَناَّـكُسَالَووُّكَعَناَّـكُسُريِشَأْدُر

لَحَوَبيِزْكَأَوَبَلْحَأَو
ْ
.»َبوُحَرَوَقيِفَأَوَةَب

٣٠ىلإ١٩:٢٤عوشي

اممرثكأةريخألاةنمزألايفترهتشادقواكعيهوُّكَع
ةرشعةياغىلعولمركلالبجيلامشيهًاميدقترهتشا
ددجهنألسياملوتبنيينامورلارصعيفتيمُسو.هنملايمأ
:٥اكم١(نيطسلفىلعمهتطلسمايأةسلاطبلادحأاهءانب
اهيلعىلوتساو.)٢١:٧لامعأًاضيأرظناخلا١٠:١و٢٢و١٥
داليملل١١٠٤ةنسلاىلوألاةيبيلصلابرحلايفنيودلب

لوألادركيراهذخأمث١١٨٧ةنسلانيدلاحالصاهدرتساو
اهذخأو.ميلشروأةكلمميسركةنس٤٠وحنتيقبو
.١٢٩١ةنسلانوملسملا

نوديص«عوشيرفسيفتيعُدواديصيهَنوُدْيَص
ةيراجتلاندملارهشأنمتناكو.)١١:٨عوشي(»ةميظعلا

.مدعلاةلزنميفوهامالإمايألاهذهيفاهتراجتنمقبيملو
ندمتلازكرموتاعانصلادهشمسدوريهمايأيفتناكو
تاتوحنمنمةيلاخلاروصعلااياقبنمريثكاهيفو.يقينيفلا
لكايهاياقبىلإنييقينيفلاءامدقلةميظعلاروخصلا
.نيينامورلا

فّرحموهوشيجلابمويلافرعُتوالاكسجاهلعلَبَلْحَأ
رحبنميبرغلالامشلايفدفصبرقيهوالاكسج
.ليلجلا

مويلااهمساواّبدكأوأابيدكأنوينانويلااهامسوَبيِزْكَأ
ةياغىلعوءاكعيلامشرحبلائطاشبرقيهوبيزلا
.اهنملايمأةرشع

.عقوملاةلوهجمَةَبْلَح
١٣:٤عوشي(يفةروكذملاقيفأيهاهنأحّجرملاَقيِفَأ

سينودأزومتةحانموتيدوفألدبعماهيفناك)١٩:٣٠و
يهواقفأوأةقفأبمويلافرعُتو)٨:١٤لايقزح(نييروسلا
يلامشلامختلاىلعيبرغلايلامشلانانبللبجحفسىلع
اهيفناكوهايملاةريثكتوريبنعةديعبريغناعنكنم
لكيهلااذهمدهو.نآلاىلإهنممسقلزيملوةرهزلالكيه
.سويباسوألاقامىلعنيطنطسقكلملا

:٦مايأ١و٣١-٢١:٢٧عوشي(نييواللةنيدمَبوُحَر
.اديصبرقتناكاهنأحّجرملاو)٧٥

يفَنوُّيِريِشَألٱَنَكَسَف«٣٢ لٱِطَسَوِ
ْ
ِناَّـكُسَنيِّـيِناَعْنَك

طَيَْملْمَُّـهنَأل،ِضْرَألٱ
ْ
.»مُهوُدُر

٣٥و١٠٦:٣٤رومزم

يفَنوُّيِريِشَألٱَنَكَسَف اذهنمرهظيَنيِّـيِناَعْنَكْلٱِطَسَوِ
غلبريشأنإوريشأمهسيفايلعلاديلانييناعنكللتناكهنأ
مهنملكىفتكاليئارسإطابسأنإولذلاوطاطحنالاىندأ
ةلمجلاىلعوًاردانالإهريغةدعاسمىلإتفتليملوهسفنب
َْمل«اذهلومهيلعبجياماولمهأومهناميإّلقواولسكمهلك

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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َهلَلاَقَنيِذَّـلٱَمَمُألٱاوُلِصْأَتْسَي
ُ

اوُطَلَتْخٱِلَب،ْمُهْنَعُّبَّـرلٱُم
َهلاَمْعَأاوُمَّـلَعَتَوِمَمُألٱِب

ُ
َهلْتَراَصَف،ْمُهَماَنْصَأاوُدَبَعَوْم

ُ
ْم

َحتاوُّلَذَفْمُهُؤاَدْعَأْمُهَطَغَضَو...ًاكََرش
ْ

»)خلاْمِهِدَيَت
.)٤٢و٣٦-١٠٦:٣٤رومزم(

طَيَْملِيلاَتْفَنَو«٣٣
ْ
َناَّـكُسَالَوٍسْمَشِتْيَبَناَّـكُسْدُر

يفَنَكَسْلَب،َةاَنَعِتْيَب لٱِطَسَوِ
ْ

.ِضْرَألٱِناَّـكُسَنيِّـيِناَعْنَك
َحتَةاَنَعِتْيَبَوٍسْمَشِتْيَبُناَّـكُسَناَكَف

ْ
جلٱَت

ْ
.»ْمُهـَلِةَيْزِ

٣٠ع٣٢ع١٩:٣٨عوشي

هنأل»سمشتيب«ةنيدملاهذهتيمُسٍسْمَشِتْيَب
ىمسُتسمشلاتناكواهدبعموسمشلالكيهاهيفناك
:١٩عوشي(سمشلاوهيذلاهلإلالعبلاناكوألعبلا

يمسو.ردنوكلوقىلعةيسمشلانيعبمويلافرعُتو)٣٨
زييمتلابجيفمسالااذهبندمعبرأسدقملاباتكلايف
.اهنيب

لاقو.هتآنيعبمويلاةفورعملااهنأحّجرملاَةاَنَعِتْيَب
لعلوةنيدملاهذهرمأنمءيشفرعُيملرارافروتكدلا
اهيفنإفسايناباهنأمهضعبىأرفىدّصلاتيباهانعم
.ىدّصلابروهشمناكم

يفَناَديِنَبَنوُّيِروُمَألٱََرصَحَو«٣٤ جلٱِ
ْ

َْملْمَُّـهنَألِلََب
لٱَىلِإَنوُلِزْنَيْمُهوُعَدَي

ْ
.»يِداَو

نيضرألاناكسمهخلاَناَديِنَبَنوُّيِروُمَألٱََرصَح
:١ةينثتو١٣:٢٩ددعو١٠:٦عوشي(نيطسلفنمةيلبجلا

لامشلايفضرألانمريغصمسقيفنادطبسناك.)٤٤
١٩:٤٧عوشيرظنا(مهبقيضيناكفاذوهينميبرغلا

لبجلاناكساوناكنييرومألانأعمو.)١٨:١ةاضقو
ناكف.هيلإلوزنلانمنيينادلااوعنمفلهسلاىلعاولوتسا
.لاوحألاّرشيفنوينادلا

يفِنَكَّـسلٱَىلَعَنوُّيِروُمَألٱَمَزَعَف«٣٥ يفَسَراَحِلَبَجِ ِ
يفَوَنوُلَّـيَأ َحتاوُناَكَفَفُسوُيِتْيَبُدَيْتَيِوَقَو.َميِّـبُلَعَشِ

ْ
َت

جلٱ
ْ
.»ِةَيْزِ
١٩:٤٢عوشي

ليكنيروتكدللةاضقلارفسريسفتيفَسَراَحِلَبَج
رخآمساوهوسمشلالبجسراحلبجىنعمنإ«زتلدو
مويلافرعُياماهنأنظُيو.»سمشلاةنيدميأسمشريعل

كلتبرقناكلبجسراحلبجلعلوأ.سمشنيعب
.اهلسدقمةلزنمبناكفسمشلللكيههيلعناكوةنيدملا

ُرِمآلٱ«بويألوقيفسراحلابسمشلاتيمُسو
سراحلارمآلا«يناربعلالصألايفهنإف»ُِقْرشُتَالَفَسْمَّـشلٱ
.)٩:٧بويأ(»قرشتالف

ليئومص١(نيينيطسلفلامختىلعةنيدمتناكَنوُلَّـيَأ
راصحلاةنيدم)٤:٩كولم١(ناميلسلةعضاخ)١٤:٣١
:٢٨مايأ٢(نوينيطسلفلااهمحتقا)١١:١٠مايأ٢(ماعبحرل
يهواهنمًاليمرشعةعبرأةياغىلعوميلشروأيبرغ)١٨
.ولاياهمساةريغصةيرقمويلا

ّدلنميقرشلابونجلايفةيرقمويلايهَميِّـبُلَعَش
.حّجرملاىلعتيبلساهمسا

َحتاوُناَكَفَفُسوُيِتْيَبُدَيْتَيِوَقَو
ْ

يفوِةَيْزِْجلٱَت
ةمجرتلايفءاجاذهلو»تيوق«لدب»تلقث«ةيناربعلا
ىنعمونييرومألاىلعفسويتيبديتلقثوةينيعبسلا
ىلعيوقىسنموميارفأاطبسيأفسويتيبنأةرابعلا
نألمتحيمهضعبلاق.ةيزجلامهيلعبرضونييرومألا
نادطبسلنييرومألاةقياضمايأراملىسنموميارفأيطبس
ةرابعيفوةيزجلامهيلعاوضرفومهالذأومهيلعهادعاس
.نسحزاجيإلصألا

َعِلاَسْنِمَميِّـبِرْقَعِةَبَقَعْنِمَنيِّـيِروُمَألٱُمُُختَناَكَو«٣٦
.»ًادِعاَصَف
١٦:١ءايعشإو١٤:٧كولم٢و١٥:٣عوشيو٣٤:٤ددع

مهنأرهاظلاو.نييليئارسإلابرحلبقَنيِّـيِروُمَألٱُمُُخت
نيبلصافلاونوحيسةكلممنعةلقتسمةكلمماوناك
.نومعوبآوماتكلممنيتكلمملا

طولرحبروغلصفيلبجلانمبناجَميِّـبِرْقَعِةَبَقَع
.ةيبونجلاةبرعلانع

نوينانويلااهامسوعلاساهنأضعبلانظَعِلاَس
ةنيدملاهذهتناكورخصىنعمبامهالكو»ارتب«نوينامورلاو
روهلبجبرقيهو.ًاميدقندملارهشأنمومودأةبصق
ةملكلاامأو.ءانيسلبجواحيرأنيبقيرطلافصتنمىلع
نم(ةيعوسيلاةمجرتلايفاذكهورخصاهانعمفةيلصألا
ىلإةراشإلاتسيلف)قوفامىلإةرخصلانمبراقعلاةبقع
ةباتكخيراتيفمختلااهبفرُعةرخصىلإلبةروهشملاةنيدملا
علاسةنيدملانأًاضيألاقيو.مويلاةلوهجماهنكلورفسلااذه
ةكلممنأىلعةلالدالوبونجلاوقرشلاىصقأيفتناك
.اهيلإتهتنانييرومألا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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دئاوف
لبقرمألكيفداشرإلاهللالأسننأانيلعبجيهنإ.١

.)١ع(هيفانعورش
ّدبالهبدِعَيامفداعيملافلخيالهنإوقحهللادعونإ.٢

.)ريسفتلارظنا٢ع(ناكدقهنأكنوكينأنم
نإفانمفعضأوهنمةدعاسمىبأنالنأبجيهنإ.٣

ًايوقنابلغينافيعضلاوقألايفعاشدقوةوقداحتالا
.)٣ع(

سقو)٤ع(براحملاهبعشلالبرحلايفهللارصنلانإ.٤
.حاجنلاوزوفلاعاونألككلذىلع

.)٧ع(لمعلاسنجنمءازجلانإ.٥
.)٧-٥ع(باقعالببهذيالمثإلانإ.٦
ًادغًاريسأنوكيدقمويلاكلملافلوزتةيملاعلاةمظعلا.٧

.)٧ع(
كلذنألةميظعوةريثكًارومأهلأسينمبهللاّرسي.٨

ايلعلاعيبانيلاةسكعتبلطامك.ناميإلاةمالع
لأسنف.تذخأتناكامىلعةدايزىلفسلاعيبانيلاو
هنوديذلاسودقلاهحورءامسلانمانيطعينأهللا

.)١٥و١٤ع(ةيدسجلاانتاريخانعفنتال
هبدؤيلبهمثإىلعكرتلالكهبعشكرتيالهللانإ.٩

نالذخلالكهلذخيوليئارسإضفريملهنإفهيلإعجريل
.)٢٢و١٩ع(هايإهبيدأتعمهعميقبلب
٢٤ع(هيلإهللانسُحيهللابعشىلإنسُحييذلانإ.١٠

.)٢٥و
لبهتبحمبالوهتردقبةدودحمهللاتاكربتسيل.١١

ناميإلاقحنويليئارسإلانمآولففيعضلاانناميإب
نكلناعنكضرألكىلعاولوتسالهللاديعاومب
مهنيبممألايقبفنبجلاىلإمهبىّدأمهناميإفعض
.)٢٧ع(ًاميظعًاليووًاخفمهلاوناكف

نييناعنكلاضرقبهللاةيصونويليئارسإلالمهأ.١٢
ضرتعنالنأبجيف.مهورخسمهسفنأيأربسحو
-٢٧ع(اهنمصقننالواهيلعديزنالوهللااياصوىلع
٣٤(.

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

٥ىلإ١عبعشلاةبوتوبرلاكالم

جلٱَنِمِّـبَّـرلٱُكَالَمَدِعَصَو«١
ْ
لِ

ْ
ْدَق:َلاَقَوَميِكوُبَىلِإِلاَج

ُتْمَسْقَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإْمُكِبُتْيَتَأَوَْرصِمْنِمْمُكُتْدَعْصَأ

لُقَو،ْمُكِئاَبآل
ْ

.»ِدَبَألٱَىلِإْمُكَعَميِدْهَعُثُكْنَأَال:ُت
١٧:٧نيوكت٥ع

»برلاكالم«ىنعميفنورسفملافلتخاِّـبَّـرلٱُكَالَم
امكيبنللةظفللاهذهلامعتساليبنهنأمهضعبمعزفانه
يفةيآلاصنو»لوسرب«كانهتمجرُتو)١:١٣يجح(يف
»هوهيكالم«يناربعلايفو»برلالوسريجحلاقف«انتمجرت

نمدعص«هنأبتاكلالوقلبسانمكلذنأبهمعزدّيأو
نهاكلاساحنيفهنأمهضعبىأرو.»ميكويىلإلاجلجلا

يخالمةءوبنيفف.ًاضيأةنهكللةظفللاكلتلامعتسال
لٱِيَتَفَشَّـنَأل«

ْ
َحتِنِهاَك

ْ
طَيِهِمَفْنِمَو،ًةَفِرْعَمِناَظَف

ْ
َنوُبُل

جلٱِّـبَرُلوُسَرُهَّـنَألَةَعِيَّـرشلٱ
ْ
لصألايفو)٢:٧يخالم(»ِدوُُن

هلسرأيبن«موجرتلايفءاجو.خلا»بركالم«يناربعلا
وهيذلاكالملاهنأنوريثكحّجرو.لوألالوقلادّيأف»برلا
احيرأدنععشويلرهظيذلاكالميأبرلادنجسيئر
:رومأةثالثىلعمهحيجرتاونبو
ىنعملابالإةرابعلاهذهلثميفءاجامكالملانإ:لوألا·

.)١٥و١٣و١٣:٣و٢٢و٢١و١٢و٦:١١ص(روهشملا
عضوملااذهريغيفةرابعلاهذهيفءاجهنإ:يناثلا·

٦و٣:٢جورخو٢٢:١١و١٦:٧نيوكت(هنيعىنعملاب
.)٢٢:٢٢ددعو١٤و
داعصإلادنسف»مكتدعصأدق«لاقكالملانإ:ثلاثلا·

ةداعك»برلالوقي«هلوقكلذىلعمّدقيملوهسفنىلإ
.ءايبنألا

٤:١٩عوشيرظنا(احيرألهسيفةيرقِلاَجْلِْجلٱ
.)ريسفتلاو

احيرأمختىلعندرألاواحيرأنيبلاجلجلاتناك
ًارجحرشعينثالااهيفاوبصنواهيفبعشلاّلح.يقرشلا
اولمعواونتتخالاجلجلايفو.ندرألانماهوذخأيتلا
كالم«نإانهلوقلاو.ةدابعزكرملاجلجلايفو.حصفلا
زكرملاقتناىلإريشي»ميكوبىلإلاجلجلانمدعصبرلا
.لاجلجلانمةدابعلا

لاق.نيكابلايأ»ميكوبلا«يناربعلالصألايفوَميِكوُب
ميكوبرمأنمفرعيمل«يتوهاللاسقلاسايلذاتسألا

تدازو»ءاكبلالحم«ةينيعبسلاةمجرتلايفءاجو.»ءيش
راوجيفميكوبنأىلعتّلدف»ليئارسإتيبوليإتيبىلإ«
ةدايزةدايزلاهذهىلعمجرتملالمحيذلالعلوليإتيب
ليإتيببرقءاكبلاةطولبيأتوكبنوّلأنوكنايبلا
ع(يفتركُذ»ميكوب«ناكملاةيمستىلعو)٣٥:٨نيوكا(
.)٥و٤

ألَا
َ
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نعةضفخنمرصمنألَْرصِمْنِمْمُكُتْدَعْصَأْدَق:َلاَقَو
.دوعصاهيلإرصمنمجورخلافداعيملاضرأ

ينأىلعْمُكِئاَبآلُتْمَسْقَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإْمُكِبُتْيَتَأَو
نأزوجيالهدعبامواذهو.ةنيرقلالدتامكاهايإمكيطعأ
نممهجرخأدقو.دوجولابجاولايلزألاهلئاقفقولخمهلوقي
ءيشلكىلعرداقلاهنأىلعتلدتازجعموتايآبرصم
نأهسفنبمسقأبرلاوجورخلارفسيفلصفموهامك
هلثمالوهنممظعأدوجولايفسيلنألضرألامهيطعي
نإيأديدشلاديكأتللانهمَسقلاريعتساو.هبمسقييكل
ضيفتيتلاضرألامهيطعيهنإديكأتلالكمهئابآلدكأهللا
.ًالسعوًانبل

ضقنلاوأدهعلللبحلاريعُتسا.ضقنأاليأُثُكْنَأَال
١٧:٧نيوكترظنا(هتابثإلماربإلاريعُتساامكهلاطبإل
.)٥٥و١:٥٤اقولو٣٤و٨٩:٢٨رومزمو

وهوهئافوبلفكتلاوأنومضملادعولاانهدهعلايِدْهَع
.ضرألامهثرويوهبعشعمنوكيهللانأ

نأحصيوضرألاىلعهئاقبةدموأرهدلايأِدَبَألٱ
ىلعمهعمنوكينأىنعمبهلةياهناليذلانامزلانوكي
بجينكلو.ءاهتناالبءامسلايفواهيلعاومادامضرألا
وهوطرشىلعةفوقومهديعاوموهللادوهعلكنأملعُينأ
طرشلااذهَعاريملنإف)١٩:٥جورخ(ىلاعتهاياصوظفح
ليئارسإونبنمآولف.ءاشنإهدعوبيفيالنأهللاناك
اوظفحوىلاعتهننسىلعاوعارومهدوجوةدمقحلاناميإلا

ريغولذلاوتتشتلانمهيلإاوراصامىلإاوراصامهاياصو
قيرطلاوًاحوتفملازيالبابلانأىلعءازرألانمكلذ
برلادنجسيئرمهبرومهكلمىلإعوجرللًاحضاوًادهمم
.يدبألادهعلاكالم

.ِضْرَألٱِهِذٰهِناَّـكُسَعَمًادْهَعاوُعَطْقَتَالَفْمُتْنَأَو«٢
لِمَعاَذاَمَف.ِيتْوَصِلاوُعَمْسَتَْملَو.ْمُهَحِباَذَماوُمِدْهٱ

ْ
.»؟ْمُت

١٠٦:٣٤رومزمو٢٠ع١٢:٣ةينثت٧:٢ةينثت

وهاذهِضْرَألٱِهِذٰهِناَّـكُسَعَمًادْهَعاوُعَطْقَتَالَفْمُتْنَأَو
نعداعتبالاوهللامهديحوتنمضتموهومهلهللادهعطرش
مالسلاطورشعضوانهدهعلاوهاياصولكظفحوناثوألا
نملكفرتعينأمزلتستيهوةفلاخملاوممألانيبومهنيب
طلاخيو)ريسفتلاو٢٣:٣٢جورخرظنا(رخآلاةهلآبنيقيرفلا
النأوءادعألااولصأتسينأاورمُأدقمهوًاضعبمهضعب
نعاوعجريوهودحويوقحلاهلإلاباونمؤيملاممهوطلاخي
.هبعشلمهتاداعم

نوينثولاناكيتلاحباذملايهوْمُهَحِباَذَماوُمِدْهٱ
الئلاهمدهبرلادارأفةلطابلامهتهلآلحئابذلااهيلعنومّدقي

ناثوألاةدابعىلإمهبولقليمتفنييليئارسإللةرثعنوكت
هذهتناكو.)١٩عرظنا(ًالعفعقوامكنيينثوللمهتاراجمو
لابجلاولالتلاوداجنألاىلعوماجآلايفًابلاغماقُتحئابذلا
ناكوهللابعشرظنلةضرعتناكف)٣و١٢:٢ةينثت(

.)٣ع(اهتدابعواهتساجنلةضرعهللابعش
دهعلاطورشاوعارتملوينوعيطتملِيتْوَصِلاوُعَمْسَتَْملَو

هومتيدعتفمكيلعهتطرشوأهبمكترمأاماوعمستملمكنإك
.)١٠٦:٣٤رومزمو٢٠ع(

ىلعهيبنتلالبنايبلابلطاذهبدارُيالْمُتْلِمَعاَذاَمَف
مكنألاوهبتنامهللاقهنأكفهيلعخيبوتلاولالضلاوإطخلا
هلوقكوهفمكسفنأىلعكالهلامتبجوأدقمكنإفعيطقلا
.)٣:١٣نيوكت(»ِتلعفيذلااذهام«ءاوحلىلاعت

لُقَف«٣
ْ

طَأَال:ًاضْيَأُت
ْ
ْمُكَلَنوُنوُكَيْلَبْمُكِماَمَأْنِمْمُهُدُر

ِهلآُنوُكَتَو،َنيِقِياَضُم
َ

.»ًاكََرشْمُكَلْمُهُت
٢٣:٣٣جورخ٣:٦ص٢٣:١٣عوشيو٣٣:٥٥ددع
١٠٧:٣٦رومزمو٧:١٦ةينثتو٣٤:١٢و

ديكأتلليضاملاةروصبىتأنكلولوقأفيأُتْلُقَف
.تدصقوأتيأرانه»تلق«ىنعمو

لوقلااذهلثملاقهنأىلعلدتانه»ًاضيأ«ةظفلًاضْيَأ
ديكوتلاةلزنمبتناكف)٢٣:١٣عوشيو٣٣:٥٥ددع(ًالبق
دعبًامزعكلذىلعتمزعيأديكأتلللوقلاراركتوأمهل
مجرتفانه»ًاضيأ«ةظفلللحمالنأمهضعبىأرو.مزع
لمتحتةيناربعلاةظفللانأىلعءاب»نآلالوقأف«هلوقبةلمجلا
.نيينعملا

نونوكي«يناربعلالصألايفوَنيِقِياَضُمْمُكَلَنوُنوُكَي
بناجلكنممكنومحزيومكنوطغضييأ»مكبناوجيفمكل

نونوكي«ةيزيلكنإلاةمجرتلايفو.ةقياضملااذهىنعمو
ًافذحةرابعلايفىأرمجرتملاناك»مكبناوجيفكاوشأك
ءاجف.تارابعلانماهلثميفهدوجونمفوذحملاّنيعو
طَتَْملْنِإَو«ددعلارفسيف

ْ
ْمُكِماَمَأْنِمِضْرَألٱَناَّـكُساوُدُر

يفًاكاَوْشَأْمُهْنِمَنوُقْبَتْسَتَنيِذَّـلٱُنوُكَي يفَسِخاَنَمَوْمُكِنُيْعَأِ ِ
»اَهيِفَنوُنِكاَسْمُتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلَعْمُكَنوُقِياَضُيَو،ْمُكِبِناَوَج
ةرابعلامجرتُينأبسانملاناكاذهىلعو.)٣٣:٥٥ددع(
َّـنِإ«عوشيرفسيفو.»كبناوجيفسخانمكنونوكي«هلوقب
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ

َ
طَيُدوُعَيَالْمُك

ْ
،ْمُكِماَمَأْنِمَبوُعُّشلٱَكِئَلوُأُدُر

يفًاكْوَشَوْمُكِبِناَوَجَىلَعًاطْوَسَوًاكََرشَوًاّخَفْمُكَلاوُنوُكَيَف ِ
ةقياضملاثالثلاتارابعلادافمو.)٢٣:١٣عوشي(»ْمُكِنُيْعَأ
اتاغلفلاوةينادلكلاةمجرتلانملكيفءاجاذهىلعوةملؤملا
.)نيعزانموأ(»ًاموصخمكلنونوكي«

ألَا
َ
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ِهلآُنوُكَتَو
َ
عماهنودبعتفكِرشكََرشيأًاكََرشْمُكَلْمُهُت

.ديصلالئابحكرشلاو)١٣و١٢ع(ىلاعتهنودوأهللا

هبِّـبَّـرلٱُكَالَمَمَّـلَكَتاَّـَملَناَكَو«٤ لٱاَذِٰ
ْ
يِنَبِعيَِمجَىلِإِمَالَك

.»اْوَكَبَوْمَُهتْوَصاوُعَفَرَبْعَّـشلٱَّـنَأَليِئاَْرسِإ

ىلعلديءاكبلايفتوصلاعفراْوَكَبَوْمَُهتْوَصاوُعَفَر
امومهنارسخنمهوفرعاملكلذناكوملألاوفسألاةدش
اوفسأفيصاعملانمهوبكترااملءازرألاعاونأنمكلذولتي

نإوذاقنإلاوةرفغملاهللااولأسوهباوفرتعاومهمثإىلعاوكبو
.ملعتسامكنيحىلإكلذناك

ملٱَكِلٰذَمْسٱاْوَعَدَف«٥
َكاَنُهاوُحَبَذَو.»َميِكوُب«ِناَكَْ

.»ِّـبَّـرلِل

ناكملااومسكلذليأ»َميِكوُب«ِناَكَْملٱَكِلٰذَمْسٱاْوَعَدَف
ٍكابيأيكوبعمجةيناربعلايفوهو»ميكوب«هيفاوكبيذلا
.)ريسفتلاو١عرظنا(

هذهنألةئيطخلاحئابذاوحبذيأِّـبَّـرلِلَكاَنُهاوُحَبَذَو
.ذئمويلاحلااهضتقايتلايه

وأةميخلادوجوميكوبيفحئابذميدقتمزلتسيال
هللانوكيناكمّيأيفحئابذميدقتزوجيهنإفاهيفتوباتلا
٢٤:٢٥ليئومص٢و١٣:١٦و٢٨و٢٦و٦:٢٠ص(هيف
نإمزلتسيميكوبيفحئابذلاميدقتنكلو.)١٢:٥ةينثتو
يبنسيلوهسفنبرلايأبرلاكالموهملكتورهظيذلا
.قولخمكالموأ

مهدئاقعوشيونييليئارسإلالاح
١٠ىلإ٦ع

ُّلُكَليِئاَْرسِإوُنَبَبَهَذَف،َبْعَّـشلٱُعوُشَيَفََرصَو«٦
لُمَىلِإٍدِحاَو

ْ
.»ِضْرَألٱِكَالِتْمٱِلْجَألِهِك

٢٤:٢٨و٢٢:٦عوشي

فرصو«هلوقبتاكلاسبتقاَبْعَّـشلٱُعوُشَيَفََرصَو
.هدعبمهلاحوعوشيرصعيفنييليئارسإلالاحنايبل»خلا

.فرصتلانمءيشبسبتقملاو
رفسبتاكهبتكامميهةسبتقملاتايآلاهذهنأرهاظلاو

.)٣٣-٢٤:٢٨عوشيرسفترظنا(عوشيرفسلًاليذةاضقلا

ِكَالِتْمٱِلْجَألِهِكْلُمَىلِإٍدِحاَوُّلُكَليِئاَْرسِإوُنَبَبَهَذَف
هكلتماامىلإطابسألادارفأنمدرفلكبهذيأِضْرَألٱ
ضرأيفهثاريمنمهليقبامىلعيلوتسييكلهطبس
.عوشيرصعيفمهثاريملكىلعاولوتسيملمهنألناعنك

ِماَّـيَأَّـلُكَو،َعوُشَيِماَّـيَأَّـلُكَّـبَّـرلٱُبْعَّـشلٱَدَبَعَو«٧
ِلَمَعَّـلُكاْوَأَرَنيِذَّـلٱَعوُشَيَدْعَبْمُهُماَّـيَأْتَلاَطَنيِذَّـلٱِخوُيُّشلٱ
لٱِّـبَّـرلٱ

ْ
لٱِميِظَع

.»َليِئاَْرسِإلَلِمَعيِذَّـ
٢٤:٣١عوشي

هللااباوكرتشيمليأَعوُشَيِماَّـيَأَّـلُكَّـبَّـرلٱُبْعَّـشلٱَدَبَعَو
نمتوموهتومدعباولعفامكناثوألاةدابعباوسجنتيو
.هيرصاعمنممهمايأتلاط

ةسماخلاوأنينامثلانسوحنيفناكعوشينأنونظملاو
ناككلذنألناعنكضرأىلعءاليتسالانيحنينامثلاو
شاعدقنوكيف)١١-١٤:٧عوشي(بلاكهقيفروهبرتنس
كلذدعبةنسنيرشعوًاسمخوأةنسنيثالثوحن
.ءاليتسالا

نإَعوُشَيَدْعَبْمُهُماَّـيَأْتَلاَطَنيِذَّـلٱِخوُيُّشلٱِماَّـيَأَّـلُكَو
برلااودبعنويليئارسإلاناكاذإفخويشلاكئلوأنمبلاك
نظُيفخويشلاكئلوأمايألكمانصألاةدابعباوسجنتيملو
ملهنألنظُيانلقو.بلاكتومدعبالإلعبلااودبعيملمهنإ
.لمأتفخويشلامايألكلبخويشلالكمايألكلقي

لٱِميِظَعْلٱِّـبَّـرلٱِلَمَعَّـلُكاْوَأَر
نمَليِئاَْرسِإلَلِمَعيِذَّـ

نممهنويعمامأهعنصاموءادعألاىلعرصنلاومهبةيانعلا
.كلذهبشأامواحيرأراوسأطاقسإوندرألاقشكتازجعملا

ََرشَعَوٍةَئِمَنْبٱِّـبَّـرلٱُدْبَعَنوُنُنْبُعوُشَيَتاَمَو«٨
.»َنيِنِس
٢٤:٢٩عوشي

برلامدخلكولسرلاوءايبنألااذهبتعُنِّـبَّـرلٱُدْبَع
ةعاطلالكهللاعاطأًاناسنإهنوكرابتعابهسفنحيسملاىتح

١٨رومزمناونعو٣٤:٥ةينثترظنا(ةمدخلانسحأهمدخو
.)٢:٢٤سواثوميت٢و٤٣:١٠و٤٢:١ءايعشإو

امرادقمشاعفَنيِنِسََرشَعَوٍةَئِمَنْبٱ...ُعوُشَيَتاَمَو
نإقافتالابئارغنمو.)٥٠:٢٦نيوكت(فسويشاع
اهلضفةيباسحةلسلسىلعبوقعيوىسوموعوشيرامعأ
.١٣٠و١٢٠و١١٠يهونينس١٠

ألَا
َ
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يفُهوُنَفَدَف«٩ لُمِمُُختِ
ْ

يفِهِك يفَسَراَحَةَنْمِتِ ،َمِياَرْفَأِلَبَجِ
.»َشَعاَجِلَبَجَّـِيلاَمِش
٢٤:٣٠و١٩:٥٠عوشي٢٤:٣٠عوشي

نأمويلاىلإخيراتلادهعلوأنمسانلاداتعاُهوُنَفَدَف
نيوكت(ريهاشملانممهريغولاطبألاوكولملانفادماوركذي

ءادتعالاكلذلعلومهضعبلاق.)٢٢:١٨ايمرإو٢٣:١٩
ةدلاخسوفنلانإءاجرلانهولرمألالوأيفناكنفادملاب

ملةمايقلاميلعتنألريخألامويلايفماسجألاىلإدوعتساهنإو
.نالعإلامامتنلعُأنكي

لبجمختلاكلذناكو)٥٠و١٩:٤٩عوشي(ِهِكْلُمِمُُخت
رايتخامهضعبلاق.ءادرجةرعوضرأيفنفدملافميارفأ
ليئارسإىلعضرألامسقيذلاوهوضرألاكلتلعوشي
.راكنإلالكهسفنركنأهنأىلعلدي

»حراسةنمت«عوشيرفسيفتيمُسوَسَراَحَةَنْمِت
سراحو.)٢٤:٣٠عوشي(سراحفورحةنكمأليدبتب
نيبمويلاعقيامكةنسلألاضعبهريغمدقألامسالاوه
»سراحةنمت«ىنعمو.نيمسالابةنيدملاترهتشافسانلا
نمبيصن»حراسةنمت«ىنعمو.سمشلانمبيصن
تيمُسنوينابرلالاق.ميارفألبجىلعةنيدميهو.ةرفولا
ىركذوسمشلاعوشيفيقوتىلإءاميإ»سراحةنمتب«
ليجو«.هربقىلعسمشلاةروصتمسُرهنإوكلذل
ةلسلسوهوريمعنباجرموهوليعرزيلهسيبونج»ميارفأ
.نيماينبموختىلإاهنمدتمتميارفأضرأيفباضه
ىلعةنبتاهنأمهضعبىأرفاهعقوميفءامالعلافلتخاو
ةدعراثآاهيفوسيرتابيتنأوميلشروأنيبةينامورلاقيرطلا
ًاليم١٥وحنةياغىلعيهو.درفنمميظعربقوةميدقروبق
ىوسقبيملواهنميبرغلالامشلايلامشىلإوميلشروأنم
رفكاهنإةيدوهيلاديلاقتلاىلعًادامتعامهضعبىأرو.اهلالطأ
.ًابونجسلباننملايمأةعستةياغىلعيهوسراح

اهيفنانوفدمبلاكونوننبعوشينأنولوقيةرمسلاو
نفدمنأىلعةرمسلاديلقتودوهيلاديلقتناديلقتلاقفتاف
يديدشاوناكدوهيلانإفحيحصلاوهاذهلعلو.اهيفعوشي
نيذلامهومهراثأومهئابآومهئايبنأنفادمظفحبةيانعلا
.كلذريغوبوقعيرئبوميهاربإنفدماوظفح

سراحةنمتبرقوهوةلزلزلالبجيأَشَعاَجِلَبَج
يفركُذو.وهاهلةرواجملالالتلايأّنيعتيملنكلو
.)١١:٣٢مايأ١و٢٣:٣٠ليئومص٢(

جلٱَكِلٰذُّلُكَو«١٠
ْ
ْمُهَدْعَبَماَقَو،ِهِئاَبآَىلِإَّـمَضْنٱًاضْيَأِليِ

لٱَالَوَّـبَّـرلٱِفِرْعَيَْملُرَخآٌليِج
ْ
.»َليِئاَْرسِإلَلِمَعيِذَّـلٱَلَمَع

٩:٣ايمرإو٢٨:٩مايأ١و٢:١٢ليئومص١و٥:٢جورخ
١:١٦سطيتو١:٨يكينولاست٢و٤:٨ةيطالغو٢٢:١٦و

مهئابأباوقحليأِهِئاَبآَىلِإَّـمَضْنٱًاضْيَأِليِْجلٱَكِلٰذُّلُكَو
باتكلايفهلاثمأترثكاذهو.اوتاممهنأىنعملاوىتوملا
وأمهفالسأنفادميفىتوملانونفدياوناكمهنألسدقملا

مهؤابآاهيلإمهقبسيتلاتاومألارادىلإنوبهذياوناكمهنأل
هلوقةيآلاهذهةرابعلاثمأنمو.لوأشمهدنعىمستو
:٢٢كولم٢(»َكِئاَبآَىلِإَكُّمُضَأاَذَنَئَهَكِلٰذِل«ايشويلىلاعت
َىلِإِيضْمَتَفَتْنَأاَّـمَأَو«ميهاربإلىلاعتهلوقاهنمو.)٢٠
:١٣لامعأو١:٢١كولم١ًاضيأرظنا١٥:١٥نيوكت(»َكِئاَبآ

َىلِإَّـمَضْنٱ«هنإميهاربإيفباتكلالوقاهلاثمأنمو.)٣٦
َتْنَأاَه«ىسوملىلاعتهلوقاهنمو.)٢٥:٨نيوكت(»ِهِمْوَق
.)٣١:١٦ةينثت(»َكِئاَبآَعَمُدُقْرَت

نامزلهأانه»ليجلاب«دارملاَّـبَّـرلٱِفِرْعَيَْملُرَخآٌليِج
رشىلإرشنمنومدقتيعوشيدعبنويليئارسإلاناكفدحاو
.)٩:٣ايمرإ(هللانوسنيورخآىلإلالضنمنوجرخيو

ءاسؤرنأرهاظلافميلعتلاةلقىلإ)١(ريشيلوقلاو
بعشللمهتمدخيفاولساكتنويواللاوةنهكلايأنيدلا
ةعيرشلعامتسالايفاولساكتبعشلاوةيبيذهتلاوةينيدلا
مدعىلإ)٢(.مهدالوأةيبرتيفاولساكتنودلاولاوبرلا
امكةيلقعةفرعمبرلااوفرعمهلعلو.ةيحورلاةيبلقلاةفرعملا
هوفرعيملمهنكلوءامدقلاءامظعلالامعأناسنإلافرعي
هنوبحيفمهبينتعيومهبحيمهيدافورضاحويحهلإك
.هاياصونوظفحيو

عوشيتومدعبليئارسإةيصعم
٢٣ىلإ١١ع

يفَّـَّـرشلٱَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَو«١١ اوُدَبَعَوِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
لٱ

ْ
.»َميِلْعَب
١:٢كولم٢و٨:٣٣صو٢٢:١٧عوشيو٥و٢٥:٣ددع

يفَّـَّـرشلٱَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَو بَّـرلٱِيَنْيَعِ
يفرشلالعفِّـ

هللانعدادترالاوأناميإلاوأهللاكرتىلعلديباتكلا
:١٣و١٠:٦و٦:١و٤:١و١٢-٣:٧صرظنا(هتعيرشو
مهلهللاريذحتةدشعممانصألااودبعوهللااوكرتمهنإف.)١
.)١٩-٤:١٥ةينثت(اهنم

لديةيبرعلايفوهولعبعمجلوعبلايأَميِلْعَبْلٱاوُدَبَع
برلاةيناربعلايفو.هكلاموءيشلابراهنمناعمىلع
ميظعتللامإهوعمجوسمشلاهبنونعيلطابهلإوهوكلاملاو
امإوةهلآلايأميهولإىلعهللامسانويناربعلاعمجامك

ألَا
َ
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ناكو.ًالعباهنمالكنومسياوناكفهليثامتوهروصددعتل
همانصأوهتدابعنكامأددعتبمهدنعلعبلامساددعتي

هلإوهوبابُّذلاهلإيأبوبزلعبوروغفلعبلثمهتدايسو
نييقينيفلاهدابعناكو.هعمجبابسأنماذهلعلونورقع
ىلإهتدابعتلصووقرشملالهأنممهريغونييناعنكلاو
يفلازيالونييناطيربلاونييفادنكسلاءامدقهدبعفابروأ
لتهانعمونيتلعبلتيأنيتلأبلتىمسيناكمادنلكتسا
ترشتناو.لعبللرانلاهيلعنومرضياوناكمهنأللعبلاران
ضعبيفهراثآلازتالودالبلانمركُذامريغيفهتدابع
روهشملاوهولعبينحولعبوردسحكنينجاطرقلاءامسأ
نأةصالخلاو.لعبرحدأوألعبرهداولعبرهمولابينهب
.برغملاوقرشملالهأهدبعهنأىلعةريثكةلدألا

اهتعفنمواهتوقنمهوأرامسمشللسانلاةدابعةّلعو
لامجلاوراصبألاةلعواهومنوتابنلاوناويحلاةايحاهنأنم
تانئاكلاءاهبواهتكلاموةعيبطلابراهنأاولاقفكلذريغو
سوفنيفكلذرثآفقرطلانماوعاطتسااملمجأباهودبعو
سفنلايفساوحلاريثأتنمروهشموهاملنييليئارسإلا
نييهلإاوناكنأدعبنييلعباوراصواهتدابعيفاوطقسف
لهجلاةينثولاللعةّلعو.)٣ع(ًاكرشمهلممألاةهلآتناكف
ولوقلاخلانودقولخملااودبعوبذكلابهللاقحاولدبتساف
اهلامجواهعفانموسمشلاقلاخوههللانأاوأرلاوملع
ىلعرداقلاىلإةردقلااوبسنوهناسحإىلعهودمحوهودبعف
تسيلاهتمظعلكعميتلاسمشلاىلإالءيشلك
ةدبعناكو.ةيوامسلامارجألاماظعنمهقلخامىلإءيشب
ةعشألُثُمههجوبطيحتناسنإةروصبمهلعبنوروصيلعبلا
يفهمسرنوشقنياوناكوراثآلانمملُعامكسمشلا
نمسمشلاتناكو.كلذكهتاتوحنمنولعجيوةراجحلا
ةضرعنويليئارسإلاناكف.ءامدقلانييرصملاةهلآمظعأ
هللاناكاذهلو.ةيرحلاوةيدوبعلاَيلاحيفاهتدابعيفطوقسلل
كلذعمومهتطلاخموممألاةفلاحمنمريذحتلالكمهرّذحي
.»ميلعبلااودبعوبرلاينيعيفرشلااولعف«

لٱِمِهِئاَبآَهٰلِإَّـبَّـرلٱاوُكَرَتَو«١٢
ِضْرَأْنِمْمُهَجَرْخَأيِذَّـ

ِهلآَءاَرَواوُراَسَوَْرصِم
َ
ِهلآْنِمىَرْخُأٍة

َ
َنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِة

َهلْوَح
ُ

.»َّـبَّـرلٱاوُظاَغَأَواَهـَلاوُدَجَسَو،ْم
٢٠:٥جورخ٦:١٤ةينثت٣١:١٦ةينثت

كرشلانمرثكأاذه)١٧و٣١:١٦ةينثت(َّـبَّـرلٱاوُكَرَتَو
ّصنةرابعلانكلوهعمهريغةدابعوبرلاةدابعكرشلانإف
هوهيةيناربعلايفوبرلاةدابعاوكرتوميلعبلااودبعمهنأيف

ةدابعاورجهولطابلاهلإلااودبعلاقهنأكفقحلاهلإلاوهو
.قحلاهلإلا

نسحبمهوربخأومهؤابآهدبعيذلاهلإلايأِمِهِئاَبآَهٰلِإ
قلخوهيذلامهنويعمامأمئاظعلانمهعنصامومهبهتيانع
اهفقوأدقوبورغلاوقورشلاباهيلعمكحيوسمشلا
ءامسلادونجلكىلعطلستملاهلإلااذهناكف.هتردقب
اوتأمهنكلو.هاوساملكةدابعكرتُتنأودبعُينأبجي
امفىلعأوهيذلااوكرتوىندأوهيذلااوذختا.كلذدض
.مهلهجشحفأامومهمثإعظفأ

.)١٧عريسفترظنا(اَهـَلاوُدَجَس
ركذنهوجونمهتعاظفو.مهمثإةعاظفبَّـبَّـرلٱاوُظاَغَأَو

:اهنمةثالث
اوّلضمويلجعلاةطساوبهودبعامكبرلاةدابع:لوألا·

.)خلا٣٢:١جورخ(مهنعىسومبايغمايأيف
.هللانودنييروشألاونييقينيفلاةهلآاودبعمهنإ:يناثلا·
وهوتاروظحملاّرشةدابعلاكلتيفاوبكترامهنإ:ثلاثلا·

ناككلذنألسمشلاوألعبللةيرشبلاحئابذلاميدقت
.)١٩:٥ايمرإ(ةدابعلاكلتموسرنم

لٱاوُدَبَعَوَّـبَّـرلٱاوُكَرَت«١٣
ْ
.»َثوُراَتْشَعَوَلْعَب

١٠٦:٣٦رومزمو١٠:٦و٣:٧ص

كلذكوهوًادرفمانه»لعبلا«ءاجَثوُراَتْشَعَوَلْعَبْلٱ
نعرظنلاعطقباهنيعسمشلاهبدارملاويناربعلالصألايف
.ةدابعلاةنكمأوليثامتلاوروصلاددعتباهددعتوأاهميظعت

عمجيفليقامكاهعمجيفلاقيوثنؤمعمج»ثوراتشع«و
كولم١(نيينوديصلاةهالإيهو.)١١عريسفترظنا(لعبلا
ىأرو.ةرهُّزلابكوكيهونييقينيفلاسنيفو)١١:٥
ىلعلدتساورمقلايهثوراتشعنأءاملعلانمنوريثك
هانعموميانرقثوراتشعةنيدملامسانممهضعبكلذ
ناهبشيلالهوهورمقلايفرطنإفنينرقلاتاذثورتشع
ركذلاةعيبطلاةوق»لعبلاب«اودارأممألانإاولاقو.نينرقلا

ةيركذلاةعيبطلااتّوقامهيأىنثألااهتوق»ثوراتشعب«و
كولم١(تاعفترملاىلعيراوساهلنوبصنياوناكوةيوثنألاو
»تاوامسلاةكلم«ًاضيأتيعُدو.)٢٣:٦كولم٢و١٦:٣٣
نييثحلللكايهةدعفشُتكاو)٤٤:١٧و٧:١٨ايمرإ(
ةروصهيهجودحأىلعًاتوحنماهضعبيفاودجوًاثيدح
ةروصرخآلاىلعوةعشألاههجوبطيحيلعبلالثمتلجر
دهوشو.لالهلاةروصاهسأرىلعوثوراتشعلثمتةأرما
ةأرملاهذهةروصلثمةيداعلانييرصملاتاتوحنمنمريثك
نودبعياوناكءامدقلانييرصملانأىلعانلدياذهو
يفءاجو.سمشلايألعبلانودبعياوناكامكثوراتشع
ثوراتشعنأنييثحللهبورحيفيناثلاسيسمعرتاباتك

ألَا
َ
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ضرأيفثوراتشعةدابعمصاوعنمناكو.مهتهلآنم
هيلإعجراف١:٣١ص(يفتركُذدقوقيفأةنيدمناعنك
.)هريسفتىلإو

رظنا(ثوراتشعةدابعبلعبلاةدابعتنرتقاامًاريثكو
.)١٢:١٠و٧:٤ليئومص١و١٠:٦ص

نيينثولانأىلعانلمحياممدقتاملكنمانلو
لعبلايناعمنمنإفرمقلاجوزلعبلانإاوبهذنيمدقألا
اوتبثأفنيملاعلاادلوامهنإوةدايسلاىنعمعمةأرملاجوز
.ىثنأرخآلاوركذامهدحأنييلزأنيهلإ

يِدْيَأِبْمُهَعَفَدَف،َليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف«١٤
َهلْوَحْمِهِئاَدْعَأِدَيِبْمُهَعاَبَو،ْمُهوُبََهنَنيِبِهاَن

ُ
ُدْعَباوُرِدْقَيَْملَو،ْم

لٱَىلَع
ْ
.»ْمِهِئاَدْعَأَماَمَأِفوُقُو

ص١٧:٢٠كولم٢و٤٢و٤١و١٠٦:٤٠رومزمو٣:٨ص
:٢٦نييوال٥٠:١ءايعشإو٤٤:١٢رومزمو٤:٢و٣:٨
١٣و٧:١٢عوشيو٣٧

٧٨:٥٨رومزم(َليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف
ةدعيفلاثمأاهلةيآلاهذهرئاسيفةنزحملاةجيتنلاو)٥٩و
كولم٢وخلا٣٢:٥ةينثت(سدقملاباتكلايفةقرفتمتايآ
:١٠٦رومزمو٢١-٣٦:١١مايأ٢و٤-٢٤:١و٢٠-١٧:٧
بضغيمح«هلوقىنعمو.)١٤-١١:٢ايمرإو٤٥-٣٤
يفبتاكلاهبش.ماقتنالابجوأىتحًاريثكمظع»برلا
ّومحلاهلتبثاورانلابليئارسإةيصعمنمهللابضغهسفن
كلذنيبهبشلاهجووسفنلايفرمضملاهيبشتلاىلعةلالد
.مادعإلاوماليإلارانلاوبضغلا

سانلارثأتيامكرثأتيالهللانأانهملعُينأبجيو
نمماقتنامهنممقتناهللانإدصقلافنوبضغيامكبضغيف
.هداقتإةلعناكنممسانلانمهبضغدقّتي

ضعبيف)١٧:٢٠كولم٢(َنيِبِهاَنيِدْيَأِبْمُهَعَفَدَف
مهعفدف«ةيناربعلايفو»نيبهانيديأىلإمهعفدف«مجارتلا
ىلإىنعمبمجارتلاضعبيفامىلعءابلاف»نيبهانديب

درفملاةفاضإّحصتوهيلإفاضملاةبسانملةمجرتلايفديلاعمجو
يفانهامكةنيرقلانممهُفاذإهددعتةدارإوعمجلاىلإ
كنيتيفىلإىنعمبءابلايتأتو.ةيبرعلاوةيناربعلانيتغللا
لمتحاىلإبءابلاةمجرتنعرظنلاانعطقاذإنكلو.نيتغللا
عفدلانيمضتوةيفرظلايفىنعمبءابلانوكتنأمالكلا
مهحرطفمهعفدفىنعملانوكيفعفدلامزاولنمهنألحرطلا

ىلعىنعملاو.مهلًاكلممهلعجيأنيبهانيديأيف
مهدالوأومهلاومأنوبهنيءادعأللمهكرتهللانإنيريدقتلا

نودبعتسياوناكمهنإفةمدخللنيحلاصلامهلاجرومهءاسنو

برلابضغيمحنمليوايفقيقرلاعيبهنوعيبيومهضعب
.هيلع

ةرابعللًاريسفتنوكياذهداكيْمِهِئاَدْعَأِدَيِبْمُهَعاَب
يراشلاعئابلاكّلميامكمهاّيإءادعألاكّلمهانعموةقباسلا
يفةرابعلاهذهلثمنمريثكءاجدقو.هاّيإهعيبيام
:٣٢ةينثتو١٠:٧و٤:٢و٣:٨صرظنا(سدقملاباتكلا

.)٥٠:١ءايعشإو٤٤:١٢رومزمو٣٠
مليأمِهِئاَدْعَأَماَمَأِفوُقُوْلٱَىلَعُدْعَباوُرِدْقَيَْملَو

نوريثكناكفلاتقلاةموحيفاوتبثينأكلذدعباوعيطتسي
نييوالرظنا(نورسؤيوأنوبرهيءايحأاوقبنموىلتقنوعقي
.)٦٨-٢٨:١٥ةينثتو٢٦:١٧

اَمَكِّـَّـرشلِلْمِهْيَلَعِّـبَّـرلٱُدَيْتَناَكاوُجَرَخاَمُثْيَح«١٥
هبَقاَضَف.ْمُهـَلُّبَّـرلٱَمَسْقَأاَمَكَوُّبَّـرلٱَمَّـلَكَت .»ًاّدِجُرْمَألٱُِمِ

٢٨ةينثتو٢٦نييوال

:١عوشي(مهعمتناكنأدعبْمِهْيَلَعِّـبَّـرلٱُدَيْتَناَك
مهعمبراحيناكنأدعبمهبراحيراصهنإيأ)٩
برضتيتلاةلآلايهاهنألديلاىلإلعفلادنسأو.مهرصنيو
ءادعألاطغضتوماهسلايمرتوحمرلابنعطتوفيسلاب

.رارضألالصوتو
.ةياقوللالوديلاعضوبنرتقتتناكاهنإفةكربللالِّـَّـرشلِل

.عبطللءيشلاةمءالممدعبهوفرعوريخلادضّرشلاو
خلا١٨:٢٥ةينثتو٢٦:١٧نييوالرظنا(ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَك

.)خلا٢٩:١و
.ديكأتللمسقلانألدكأيأَمَسْقَأاَمَكَو
ءيشلاوأةثداحلاانه»رمألا«ىنعمُرْمَألٱُِمِهبَقاَضَف

اوناكفمهيلعهظيغجئاتننمبرلامهلهنلعأيذلا
ًاضعبمهضعبمحزيقيضناكميفمهنمكهبنيطوغضم
يفتسيل»رمألا«ةظفلو.صُّلختللةحودنمالوهطغضيو
يفريمضلاو.حاضيإللمجرتملااهدازامنإيناربعلالصألا
بضغبقاوعنمهومهفامىلإعجريةيناربعلايف»قاض«
.مهيلعهللا

ًاقيضرمألامهبقاضيأمظعلايفةياغلاغلابينعيًاّدِج
مهلًاودعراصهللانإركُذامةصالخو.قيضنمهءاروام
نممهلقبيملىتحاهبمهرذنأيتلاةنعللمهكرتوًابراحمو
.قيضلادشأكلذوهبضغجئاتننمةاجنللبرهم

.»ْمِهيِبِهاَنِدَيْنِمْمُهوُصَّـلَخَفًةاَضُقُّبَّـرلٱَماَقَأَو«١٦
١٣:٢٠لامعأو١٢:١١ليئومص١و١٥و١٠و٣:٩ص

ألَا
َ
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داّوقمهرثكأةطلسلايقلطمًاماكحًةاَضُقُّبَّـرلٱَماَقَأَو
نوعدجوقارابوةروبدورجمشودوهأوليئينثعمهودونجل

نوشمشونودبعونوليإوناصبأوحاتفيوريئايوعلوتو
امهنألًادحاوقارابوةروبدانربتعااذإرشعانثامهددعو
بصتغاهنألكلاميبأاكرتوليئارسإىلعمكحلايفادحتا
ناكيلاعنألنوشمشيفانيهتناوهللانمَّـنيعُيملوةكلمملا
لامعأو١١و١٢:١٠ليئومص١رظنا(ًايبنليئومصوًانهاك
رظنا(ممألادابعتسانمليئارسإذقنأمهرثكأو)١٣:٢٠
كئلوأناكو.)ةمدقملانمسماخلالصفلانميناثلامسقلا
ةعيرشلانوديؤيبورحلاوماكحألابمهمايققوفةاضقلا

.تامصاخملانوتبيواهظفحىلعبعشلانوثحيو
عريسفترظنا(مهيديأيأْمِهيِبِهاَنِدَيْنِمْمُهوُصَّـلَخَف
)١٥و١٤ع(يفليقامرهاظلايفيفانتةمحرلاهذه.)١٤
رمألامهبقاض«املبرلاباوثاغتسامهنأيفكشالفانلق
ةاضقلامهلماقأف)١١و١٢:١٠ليئومص١و١٨عرظنا(»ًادج
برلاهبمهرذنأاممتهنأًاضيأةافانملاعفديو.مهوصلخف
هنألدبألاىلإمهكرتيملهنكلمهئادعأىلإمهميلستنم
َىلِإُمِكاَُحيَال.ِةَْمحَّـرلٱُريِثَكَوِحوُّرلٱُليِوَط،ٌفوُؤَرَوٌميِحَر«
ماقأهنإو.)٩و١٠٣:٨رومزم(»ِرْهَّـدلٱَىلِإُدِقَْحيَالَوِدَبَألٱ
مهحصناوعمسيلمهئادعأنممهوصّلخفةاضقلامهل
مهمانصأاوحرطيوهودبعيوهودحويفىلاعتهيلإاوعجريو
.هنوداهودبعيتلا

هتاَضُقِلَو«١٧ ِهلآَءاَرَواْوَنَزْلَب،اوُعَمْسَيَْملًاضْيَأِْمِ
َ
ىَرْخُأٍة

َهلاوُدَجَسَو
َ
لٱِقيِرَّـطلٱِنَعًاعِيَرساوُداَح.ا

هبَراَسيِتَّـ ْمُهُؤاَبآاَِ
.»اَذَكٰهاوُلَعْفَيَْمل.ِّـبَّـرلٱاَياَصَوِعْمَسِل

١٧:٧نييوالو١٦و٣٤:١٥جورخ

ةاضقلاهللامهلماقأيأاوُعَمْسَيَْملًاضْيَأِْمِهتاَضُقِلَو
ةاضقلااوصعفىلاعتهيلإمهودريومهوصّلخيومهباونتعيل
.»اهيوادينمتيعأةقامحلانإ«.مهتقامحطرفلًاضيأ
.)٥١:٩ايمرإ(»َفْشُتْمَلَفَلِباَباَنْيَواَد«

ِهلآَءاَرَواْوَنَزْلَب
َ
ةهلآلاءاروريسللىنزلاراعتساىَرْخُأٍة

اهءارواوراسنمًالدب»ىرخأةهلآءارواونز«لاقفةلطابلا
تهبُشو.)١٢عرظنا(اوراسلامعتسااونزلمعتسايأ
هنألهللاسورعةلزنمبليئارسإنألىنزلابناثوألاةدابع
رظنا(اهبحيوهسورعلجرلاراتخيامكهبحأوهسفنلهراتخا
ريغلةجوزبحكهللامهكرتوناثوألامهتدابعف)٢:٢ايمرإ
.)٢٦-١٦:٢لايقزح(كاذباهنارتقاواهجوزكرتواهجوز
رظنا(ةقيقحوًازاجمهللاريغةدابعبىنزليئارسإنأىلع
ناثوألاةدابعنيدلاءاملعىمسو)١٦و٣٤:١٥جورخ
ايمرإو٥٤:٥ءايعشإيفامبركُذاملباق(يحورلاىنزلاب

.)١١:٢سوثنروك٢و٢:٧عشوهو٢٣:٣٧لايقزحو٣:٨
وهوىرخألاةهلآلاكلتضعب)١٣و١١ع(نمنيبتدقو
.ثوراتشعوميلعبلا

َهلاوُدَجَس
َ
.ءانحنالاوعوضخلاعضولايفدوجسلاا

وهامكضرألاىلعةهبجلاعضوووثجلاانههنأحّجرملاو
.قرشلايفةدابعلادوجسيفمويلادهاشملا

.قحلاوىدهلاقيرطيأِقيِرَّـطلٱِنَعًاعِيَرساوُداَح
عوشيوىسوموبوقعيوقاحسإوميهاربإْمُهُؤاَبآ

تركُذدقو.مهلبقاوناكنيذلابرلاءايقتأنممهريغو
.)هيلإعجراف٧ع(يفمهقيرط

.اهاضتقمبريسلاواهتعاطليأِّـبَّـرلٱاَياَصَوِعْمَسِل
ديكأتةرابعلاهذهومهؤابآلعفامكيأاَذَكٰهاوُلَعْفَيَْمل

.»خلااوداح«هلوقيهوىنعملاباهلبقامل

َهلُّبَّـرلٱَماَقَأاَمَنيِحَو«١٨
ُ

لٱَعَمُّبَّـرلٱَناَكًةاَضُقْم
ْ
،ِيضاَق

لٱِماَّـيَأَّـلُكْمِهِئاَدْعَأِدَيْنِمْمُهَصَّـلَخَو
ْ
َمِدَنَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِيضاَق

.»ْمِهيِِمحاَزَوْمِهيِقِياَضُمِبَبَسِبْمِهِنيِنَأِلْجَأْنِم
:٣٢ةينثتو١٤و٢٢:١٢جورخو٦:٦نيوكت١:٥عوشي

٤٥و١٠٦:٤٤رومزمو٣٦

نأعطتسيمليضاقلانإيأِيضاَقْلٱَعَمُّبَّـرلٱَناَك
يضاقلانإوأهايإهللاةدعاسمبلبهسفنةردقبمهصلخي
ليئارسإلًاعفانًائيشلمعينأعطتسيملهسفنىلإرظنلاب
٨:١٧ةينثترظنا(ىلاعتهدييفةلآهنأكهبمهذقنأهللاامنإ

.)٤٤:٣رومزمو
زاجموأةيانكمالكلافةذخاؤملانععجريأَمِدَنَّـبَّـرلٱ

نعهزنمهللانألهنععجريلمعىلعمجنييذلانأل
ةبوتلادانسإنآرقلايفوةيبرعلاءاملعمالكيفءاجو.مدنلا
مدعبرارقإلاعمبنذلاىلعمدنلاةبوتلانأعمهللاىلإ
ىلإديدشتلانمعجرهنأىنعمبنكلوهباكتراىلعرذعلا
نمعجرلاقينأنسحألاومهضعبلاقامكفيفختلا
دبعلاةبوتوبرلاةبوتنيباوقرفو.ةرفغملاىلإةذخاؤملا
.هيلعهللاباتفبنذنعنالفباتاولاقفةيدعتلافرحب
نعهللاوفعنعريبعتلايفةهباشمةيبرعلاوةيناربعلانيبف
.ةباتكلاوأزاجملادصقُيملاذإهنعهللاهزنتيامبنيبنذملا

هيلإءاضعألانمامهريغوهجولاوديلاتابثإكلذلثمو
رشبلامهفلةاعارمريبعتلااذهريتخاو.ىلاعتوهناحبس

.ىنعملايفةغلابمو
يفيعضولاوأيقيقحلاىنعملازاوجبضارتعالاامأو

ةلاحتسالانمعنامعنميملنإهنعّينكملاىلعحصيةيانكلا
ةلاحتسالاةلعومدنينأليحتسيهللاوهتعيبطىلإرظنلاب
يفريثككلذلثمونوكينألبقءيشلكهملعوهلامك

ألَا
َ
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ركملاوبضغلانآرقلاةبسنكةيبرعلاوةيناربعلابتكلاحصفأ
)نارمعلآةروسوءاسنلاةروس(ىلاعتهيلإامههبشأامو
٦:٦نيوكت(سدقملاباتكلايفرئاظنةرابعلاهذهلو
سوماعو٢:١٣ليئويو١٥:٣٥ليئومص١و٣٢:١٤جورخو
هللابناجنممدنلانأىلعةنيرقلاو.)٣:١٠نانويو٧:٣
ددعلارفسيفف.باتكلاصنولقعلازاجموأةيانكىلاعت
.َمَدْنَيَفٍناَسْنِإَنْبٱَالَو،َبِذْكَيَفًاناَسْنِإُهللاٱَسْيَل«هصنام
.)٢٣:١٩ددع(»يِفَيَالَوُمَّـلَكَتَيْوَأ؟ُلَعْفَيَالَوُلوُقَيْلَه

نعهعوجريأهمدنةلعاذهخلاْمِهِنيِنَأِلْجَأْنِم
نينأوهوملألانمتوصلاوعجوتلانينألاومهنمماقتنالا
.هللاةالصلايفمهعجوتوماثآلانمهوبكتراامىلعفسألا

نعةئشانلامالآلانممهيرتعياممنيدناعملانينأفالخوهو
.مهيصاعم

لٱِتْوَمَدْنِعَو«١٩
ْ
َرَثْكَأَنوُدُسْفَيَوَنوُعِجْرَياوُناَكِيضاَق

ِهلآَءاَرَوِباَهَّـذلٱِبْمِهِئاَبآْنِم
َ
اوُدُجْسَيَواَهوُدُبْعَيِلىَرْخُأٍة

لٱِمِهِقيِرَطَوْمِِهلاَعْفَأْنَعاوُّفُكَيَْمل.اَهـَل
ْ
.»ِةَيِساَق

٨:٣٣و٤:١و٣:١٢ص

ْنِمَرَثْكَأَنوُدُسْفَيَوَنوُعِجْرَياوُناَكِيضاَقْلٱِتْوَمَدْنِعَو
ةايحيفاوباتنيذلالسننويليئارسإلاعجرييأْمِهِئاَبآ
يبنلاةايحيفاوباتنيذلاف.مهبلسنلاكلذىدتقاويبنلا
ّرشاوقاذاملمثداسفلاولطبلاىلإهللانعاوعجردقاوناك
مهبىدتقاوهباوثاغتساواوّنأوىلاعتهيلإاوعجرةبقاعلا
نمرثكأاودسفوىلاعتهنعاوعجردالوألاءالؤهومهدالوأ
ءامدقلاالنوثدحملاءابآلامهانهءابآلافةبوتلالبقمهئابآ
دضانهداسفلاىنعمو.بوقعيوقاحسإوميهاربإك
ُّريغتلاداسفلاوأًارارشأحالصلادعباوراصمهنإفحالصلا
.حالطلاىلإحالصلانم

ِهلآَءاَرَوِباَهَّـذلٱِب
َ
هللاريغمهتدابعببسبيأىَرْخُأٍة

.تاقولخملانماهريغوبكاوكلاومانصألانم
ةبوتلادعبهللانعنوعجرياولظفْمِِهلاَعْفَأْنَعاوُّفُكَيَْمل
رئاسوناثوألاةدابعنعاوعجريملوأمهتداعكًاعيرس
.مهلالض

بلقلاةواسقولالضلاقيرطيهوِةَيِساَقْلٱِمِهِقيِرَط
ةرابعلاقفوىلع»ةيساقلامهقيرطو«.ةيصعملاودانعلاو
بعش«مهيلعهللالوقةلزنمبيهو)ةشقهمكرد(ةيناربعلا
١٠:١٦ةينثتيفامباذهلباق٣٢:٩جورخ(»ةبقرلابلص

قيرطلاىلإةواسقلادانسإنوكيكلذىلع.)٧:٥١لامعأو
حصيو.ةقيقحلايفمهبولقةواسقيهةواسقلانأليلقعزاجم
ةيساقرشلاقيرطنإفقيرطلليقيقحتعنلانوكينأ
نوكتفرارضألاوبعتلانماهيفريسلاىلعبترتياملةبعص

يدؤملايصاعملاباكترامهدصقملةراعتساةيساقلاقيرطلا
.بقاوعلاءوسىلإ

ِلْجَأْنِم:َلاَقَوَليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف«٢٠
ْمُهَءاَبآِهِبُتْيَصْوَأيِذَّـلٱَيِدْهَعاْوَّـدَعَتْدَقَبْعَّـشلٱاَذٰهَّـنَأ

.»ِيتْوَصِلاوُعَمْسَيَْملَو
٢٣:١٦عوشي١٤ع

نممالكلاو.)١٤عريسفترظنا(ِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف
.)٣-١ع(نمكالملالوقلريسفتوطسبةيآلاهذه

وأيوغه(»ةمألاهذه«يناربعلالصألايفوَبْعَّـشلٱاَذٰه
لمعتسُيظفللااذهو.)رصميفميجلاكظفلُتميجلاويوجه
بعشلاةلزنمالممألاةلزنمهللامهلزنأفنييليئارسإلاريغل
ناكفناثوألامهتدابعلةينثوةمأكاوراصمهنألراتخملا
ةيناربعلاةظفللاو.ةمألاهذهبةرابعلامجرتتنأبسانملا
هذهريغيفسدقملاباتكلايفليئارسإبعشلةلمعتسملا
.ةريثكلاةعامجلاىنعمبةيبرعلايفمعلاءاجو.)مع(لاحلا

نودبعيالمهنألمهليتيصواوكرتيأَيِدْهَعاْوَّـدَعَت
.)٢٣:١٦عوشي(ياوس

.مهفالسأيأْمُهَءاَبآ
اوعيطيملويمالكلاوهبتنيمليأِيتْوَصِلاوُعَمْسَيَْملَو

.يرماوأ

طَأُدوُعَأَالًاضْيَأاَنَأَف«٢١
ْ
ِمَمُألٱَنِمْمِهِماَمَأْنِمًاناَسْنِإُدُر

.»ِهِتْوَمَدْنِعُعوُشَيْمُهَكَرَتَنيِذَّـلٱ
٢٣:١٣عوشي

يأ(دوعأيأْمِهِماَمَأْنِمًاناَسْنِإُدُرْطَأُدوُعَأَالًاضْيَأاَنَأَف
تنكامكخلادرطأنأىلإدوعأالوأخلادرطأال)ربصأ
انأفةيبنجألامجارتلاضعبيفو.مهمامأنممهءادعأدرطأ
اذإاذهو.دوصقملاىنعملاوهوخلاكلذدعبدرطأالًاضيأ
مهتدعاسمىلإدوعياوباتاذإفالإومهيصاعمىلعاورمتسا

ةجاحالدوهعمطرشاذهو.مهبهتيانعنسحومهرصنو
.ًامئادهركذىلإ

.ةيناعنكلاِمَمُألٱَنِم
مهكرتامًايحيقبولوِهِتْوَمَدْنِعُعوُشَيْمُهَكَرَتَنيِذَّـلٱ

.كلذنمتوملاهعنمنكلو

هبَنِحَتْمَأل«٢٢ اوُكُلْسَيِلِّـبَّـرلٱَقيِرَطَنوُظَفَْحيَأ:َليِئاَْرسِإِْمِ
هب .»َالْمَأ،ْمُهُؤاَبآاَهَظِفَحاَمَكاَِ
٤و٣:١صو١٣:٣و١٦و٨:٢ةينثت

ألَا
َ
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ّيلإاوعجريومهفعضاوفرعييكلَليِئاَْرسِإِْمِهبَنِحَتْمَأل
ةبرجتبدصقيهللانإف)٣:١صريسفترظنا(اوبردتيو

ةنونيدلاجزميفماقتنالادرجمالمهلريخلامهناحتماوهبعش
هذهنإف.)١٠:١٣سوثنروك١(ًاذفنمةبرجتللكرتيوةمحرلاب
ريخلادصقامكبيرقلاوأيلاحلاريخلااهبدصقدقةبرجتلا
٧:٢٢ةينثتو٣٠و٢٣:٢٩جورخرظنا(ديعبلاوألبقتسملا

.)٣-١:١صو
انه»قيرطلا«راعتسااَِهباوُكُلْسَيِلِّـبَّـرلٱَقيِرَطَنوُظَفَْحيَأ

.دوصقملاىلإةيدأتلاعماجبيهاونلاورماوألانمةعيرشلل
اوراصمهنألمهلًاخيبوتاوظفحينأالخلا»نوظفحيأ«لاقو
ةرثكلةيصعملايفهؤاقبنظُيوهتبوتيفكشُينمةلزنمب
لهجينأنعهّزنمهللاافالإورتاوتملامهدانعومهتابلقت
.بقاوعلا

مهعمدارينأّحصيو)٧ع(يفاوركُذنممهْمُهُؤاَبآ
.ءايقتألامهفالسأرئاس

طَيَْملَوَمَمُألٱَكِئَلوُأُّبَّـرلٱََكَرتَف«٢٣
ْ
َْملَوًاعِيَرسْمُهْدُر

.»َعوُشَيِدَيِبْمُهْعَفْدَي

ولهنأل)١(ممألابرلاكرتَمَمُألٱَكِئَلوُأُّبَّـرلٱَكََرتَف
ترثكوةبرخضرألاتراصلةدحاوةنسيفمهدرط
ليلقليئارسإينبددعناكوةعساوضرألانألشوحولا
)٢(.)٣٠و٢٣:٢٩جورخ(ضرألاعاستاىلإةبسنلاب
نأاوملعتيوبرحلاليئارسإينبنمةمداقلاروصعلاملعتتل
يتلاتاريخلانأًاضيأاوملعتيوبرلانمبرحلايفحاجنلا
ص(بعتالباهنوذخأييتلانمنمثأاهليصحتيفنوبعتي
.مهلبرلاةمحرنموليئارسإريخلهلككلذو)٢و٣:١

اوكرتومهناميإفعضونويليئارسإلالساكتاذإنكلو
درطيالوبرلامهكرتيمهتهلآلاودجسوممألاباودحتاوبرلا
ليبسىلعكلذونيقياضممهلاونوكيلًاقلطممهمامأممألا
.ليئارسإةئيطخباقع

رظنا(هدييفوأهديىلإيأَعوُشَيِدَيِبْمُهْعَفْدَيَْملَو
.لبقتسملايفليئارسإهيتأيامبهملعل)١٤عريسفت

دئاوف
)١(مايألاهذهيفهبعشملكيبرلا.هللامالك.١

مالكىلإالوءايبنأىلإنوجاتحيالفسدقملاباتكلاب
نيدشرملاةيبرتب)٣(.ريمضلاوةركاذلاب)٢(.عومسم
.)١ع(ءايقتألاةوخإلاةروشمونيدلاولاونيملعملاو

اننأنظنفانسفنأىلعلاكتالا)١(ةئيطخلاببس.٢
نععنتمنومهنمعفتننورارشألاعمنكسننأنورداق

نأردقيالدارأولوناسنإلانأىسننومهاياطخ
تارشاعملاريثأتنمًامامتصلخي
هنيرقنعلسولأستالءرملانع

يدــــــتقينراـقملابنيرـقلـــكف
بسحلمعلا)٢(.لقاعلالمأتيولفاغلاهبتنيلف
نـإـف.برــلارــماوأبــســحسـيـلوـاــنـنـاـســحـــتـسا
ًادرطنييناعنكلادرطاونسحتسيملنويليئارسإلا
نكلو.ةئيطخلاىلإدسافلابلقلاليم)٣(.ًالماك
كالملالاؤسلباوجسيلوةئيطخلليقيقحرذعسيل
.)٢٢:١٢ىّتمرظنا٢ع(»متلمعاذامف«

نزحلاوّيحريمضىلعلديهنإفنامزوناكمءاكبلل.٣
الهدحوءاكبلانكلو)٢٦:٧٥ىّتم(ةئيطخلاىلع
.)٥ع(لمعلاًاضيأمزليلبيفكي

نييليئارسإلايفعوشيريثأتناك.حلاصلالجرلاريثأت.٤
دجملاالوحبرلابلطيملومهمدخهنأل)١(ًادجًاميظع
سانلاعيمجنإفًالوأبرلامدخهنأل)٢(.هسفنل
هنأل)٣(.برلافاخيلبمهنمفاخيالنمنوربتعي
لكنكميو.لمعلايفًاتباثوًاطيشنوًاعاجشناك
حورهيفناكىتمهرصعءانبأيفرثؤينأانمدحاو
.)٧ع(برلانملكلاو.عوشي

نودلاولالساكتاذإ.ةئيطخلاىلإيدهيلهجلا.٥
سدقملاباتكلانمميلعتلايفنودشرملاونوملعملاو
.برلامداقلانرقلاكرتيس

ًادجةرمةئيطخلابقاوعوةيتقووةديهزةئيطخلاعفانم.٦
.)١٤ع(

ةبوتبهيلإنوعجرينيذللرفغيفدبألاىلإبرلاةمحر.٧
.)١٦ع(مهصلخيوةيقيقح

رهسينأناسنإلامزليلبةدحاوةعفدصالخلامتيال.٨
.)١٧ع(ةئيطخلايفطقسالإوهمايألكدهاجيو

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ناعنكضرأيفةيقابلاممألاريثأت
٧ىلإ١ع

هبَنِحَتْمَيِلُّبَّـرلٱُمُهَكَرَتَنيِذَّـلٱُمَمُألٱُمُهِءَالُؤٰهَف«١ ِْمِ
.»َناَعْنَكِبوُرُحَعيَِمجاوُفِرْعَيَْملَنيِذَّـلٱَّـلُك،َليِئاَْرسِإ

٢٢و٢:٢١ص

ألَا
َ
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هلوقوهو)٣ع(يفممألاءالؤهنايبُمَمُألٱُمُهِءَالُؤٰهَف
.خلا»ةسمخلانيينيطسلفلاباطقأ«

.)٢:٢٣صريسفترظنا(ُّبَّـرلٱُمُهَكَرَت
حيحصلاهبنيبتيلمعناحتمالاَليِئاَْرسِإِْمِهبَنِحَتْمَيِل
ريغىلإريرشلانمحلاصلاوإطخلانمباوصلاولطابلانم
هبزيمتتلمعهنإزاجيإلابو.تافلتخملاودادضألانمكلذ
)٢:٢٢صو٤ع(يفهانعمكانههانعمو.ةفلتخملاماكحألا
انه»ليئارسإب«دارملاو.بيردتلاوصيحمتلاةدايزهيفف
خويشلانمهرصاعنموعوشيدعبنيذلانويليئارسإلا
.)١٠-٢:٧ص(

نييناعنكللبرلاتابراحميأَناَعْنَكِبوُرُحَعيَِمج
بورحلاكلتتفرُعكلذلونييليئارسإلاةطساوبمهرسكو
»اوفرعيمل«هلوقبدارملاو.)٢١:١٤ددع(»برلابورحب«
بورحعيمجاولهجلاقهنأكفبورحلاعيمجنعةفرعملايفن
مدعىلعاهايإمهتدهاشممدعقوفلدياذهو.خلا
نيبتيو.برلالامعأبقلعتياملكمهلامهإلاهئابنأمهعمس
بيلاسأنولهجياوناكمهنإوًائيشاوبراحيملمهنأيتأيامم
.)٢ع(لهجلالكبرحلا

ِملاَمَّـنِإ«٢
َ
حلٱِمِهِميِلْعَتِلَليِئاَْرسِإيِنَبِلاَيْجَأِةَفِرْع

ْ
.َبَْر

.»ْطَقَفُلْبَقاَهوُفِرْعَيَْملَنيِذَّـلٱ

ِملاَمَّـنِإ
َ
الإناعنكضرأيفممألابرلاكرتاميأِةَفِرْع

.خلاليئارسإلايجأةفرعمل
ىلعمهنمرصعلكلهأيأَليِئاَْرسِإيِنَبِلاَيْجَأ
.يلاوتلا

مهايإمهتقياضمومهلممألاةمواقمبَبْرَْحلٱِمِهِميِلْعَتِل
.برحلانوملعتيفمهتبراحمىلإنورطضيكلذبمهنإف

زييمتللالعقاولانايبلانهةفصلاُلْبَقاَهوُفِرْعَيَْملَنيِذَّـلٱ
.برحلانولهجيذئنيحاوناكنييليئارسإلالكنأل

ممألاةمالسبُّرسهنألالطقفركُذامليأْطَقَف
.هبعشلمهتمواقمو

ىلإانرشأدقو(يتأيامفوذحملاّدربةيلصألاةرابعلاو
برلاكرت»امنإ«)سابتقالاتامالعبةيلصألاتاملكلا
مهميلعتل«و»ليئارسإينبلايجأةفرعمل«ناعنكيفممألا
»طقف«ةياغلاهذهلو»لبقاهوفرعيملنيذلا«مهنإ»برحلا
.مهكرت

نيتيآلاوةيآلاهذهنيبةافانمنمَقبيملنايبلااذهبو
.يناثلاحاحصألانمنيرشعلاوةثلاثلاونيرشعلاوةيناثلا

ةفرعمىلإنيرطضماوناكنييليئارسإلانأبيرالو
مهداعيمضرأاوكلمينأاهنودبنوعيطتسيالمهنألبرحلا

ىلعمهدعاسيهنأبوبرحلاباهوكلمينأبمهدعوهللانأل
نإو.هتعاطإوهاياصوظفحوهتدابعوهديحوتطرشبكلذ
ممأنممهريغونييناعنكلانمنيريثكاوناكمهءادعأ
ىلعمهنولمحينييليئارسإللمهتقياضمبمهونيطسلف
قبتملوممألامهتضرقاهايإنيلهاجاوقبولفبرحللضوهنلا
لاتقلااوملعتبورحلاواةقياضملايلاوتىلعف.ةيقبمهل
ىتحمهثاريمضرأىلعاولوتساونيينيطسلفلااورهقو
ربحلاكلذنميأرهنلاىلإرحبلانمذئدعبمهتكلممتراص
مهملعومهعمناكبرلانأالولهنأىلع.تارفلارهنىلإ

هباوفختساوليئارسإهلإبعشلاكرتوممألامهتعلتبال
هبعشعفرينأالإهللاىبأيو.ةلطابلاممألاةهلآاومظعو
.اياربلانايدألكىلعهنيدعفريو

لٱُباَطْقَأ«٣
ْ
خلٱَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
لٱُعيَِمجَوُةَسَْم

ْ
َنيِّـيِناَعْنَك

حلٱَوَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱَو
ْ
ِلْعَبِلَبَجْنِمَناَنْبُلِلَبَجِناَّـكُسَنيِّـيِّـوِ

.»َةاََمحِلَخْدَمَىلِإَنوُمْرَح
١٣:٣عوشي

ةشمح«ةيناربعلايفوُةَسْمَْخلٱَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱُباَطْقَأ
ينَِرسلصاونيينيطسلفلاباطقأةسمخيأ»ميتشلفينَرس
فذحتةيناربعلايفةعامجلاميمنألميملااهنمتفذُحمينَِرس
اهمجرتو.ةيبرعلايفاهبملاسلاعمجنونفذحتامكةفاضإلاب
وأةبزارمةينيعبسلاةمجرتلايفودايسأوأبابرأبمهضعب
مهضعبلاق.ءارمأاهريغيفواتاغلفلايفاذكوماكح

بقلوأماكحلااهببقليةيحالطصاةملكهنأرهاظلاو
هنإحّجرملاورادمِنِرسةظفلويقينيفاهلصأومهليعضوم
بطُقلايناعمنماذهومهرمأهيلعرودييذلاموقلاديس
سمخلاندملابابرأمهنيينيطسلفلاباطقأو.ةيبرعلايف
رظنا(اهماكحوأنورقعونولقشاوةّزغودودشأوّتج
نيينيطسلفلانأرهاظلاو.)٦:١٧ليئومص١و١٣:٣عوشي
ليئومصنامزيفاوناكامكيكلممكحتحتاوسيل

لوأيفهلوقلنايب»نيينيطسلفلاباطقأ«هلوقو.دوادو
.»ممألامهءالؤه«حاحصألا

يأنويروتفكونويرصميأنوّيحولسكنوينيطسلفلاو
مهنأىلعريشينيطسلفمسالعلولصألايفنويتيرك
دالباهانعمنإفلصألايفةسدقملاضرألاناكسنماوسيل
مالكلاو)١:١٢مايأ١و٢:٢٣ةينثتو١٠:١٤نيوكت(نيبرغتملا
.باتكلاسوماقيفليصفتلابنيينيطسلفلاونيطسلفىلع

عبارلاماحنباوهوناعنكةلالسمهَنيِّـيِناَعْنَكْلٱُعيَِمجَو
مسقرهظيامىلعانهمهبدارملاو)١٠:٦نيوكت(حوننبا
اهتدعاقيتلاةيرحبلالوهسلاوأةيقينيفناكسمهومهنم
نبنوديصمسابتيمُسءاديصبمويلاةفورعملانوديص

ألَا
َ
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ليئارسإلاوعضخيملءالؤهو)١٠:١٥نيوكت(ربكألاناعنك
.طقعوضخلالك

اوقبءالؤهو.اهارقونوديصناكسَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱ
.ةياهنلاىلإنيلقتسم

.)١٠:١٧نيوكت(ناعنكلسننمةمأمهوَنيِّـيِّـوِْحلٱَو
اوناكنييوحلانإعوشيرفسيفوَناَنْبُلِلَبَجِناَّـكُس

امبرو)١١:٣عوشي(ةافصملاضرأيفنومرحتحتنوكسي
لبجلاونانبلنيبعاقبلااهنأنظيوةافصمةعقبيه
ةقُحةيناربعلايفظفلُتوةّوحىلإبوسنممهمساو.يقرشلا
هبقدحأهلوحّفصةيبرعلايفو.ةريدتسمةيرقوأةلحميأ

ىرقيفنونكسياوناكمهنألكلذىلإاوبسُنو.رادتساو
نإدلَوإنظو.رقبلاومنغلارئاظحاهزكرميفةريدتسم
نإسوينيسجلاقو.دالبلالخادناكسةملكلاىنعم
نيوكت(سداسلاناعنكنباوهيوحلاو.نويورقلااهانعم
ضرأنمىصقألالامشلايفنويوحلاناكو.)١٠:١٧
.)٣٤:٢نيوكت(بوقعيمايأيفميكشونوعبجدنعناعنك

امنإوهنيعنومرحلبجوهليقَنوُمْرَحِلْعَبِلَبَج
نألوألعبللدبعمهيفناكهنأل»نومرحلعب«هلليق
لبجننقدخأهنإليقو.لعبلانودبعياوناكهناكس
.)٢:١١صريسفترظنا(لعبلللكيهاهيلعناكونومرح

يفهلوخيشلالبجبمويلافورعملاوهنومرحلبجو
رظنا٣:٩ةينثت(رينسونويرسنارخآنامساباتكلا
هنمبرقلاىلعويقرشلانانبلنمءزجوهو.)ريسفتلا
.ندرألارهنعيباني

ّدحناكوةامحىلإيدؤملايداولالوأوهَةَاَمحِلَخْدَم
.يلامشلاناعنكضرأ

نييّوعلاونييروشجلاركذ)٦-١٣:٢عوشي(يفدرو
ناكسيأنييلبجلاونيينيطسلفلاضرأيبونجاونكسنيذلا
ىلعسلبارطوتوريبنيباهعقومومويلاةفورعملاليبج
ندمنيباميفنييناعنكلاضعبنكسو.رحبلاطش
ليصفتلابانهركذمهلسيلو)٣٦-١:٢٧ص(ليئارسإ

.مهدحوةيمهأمهلسيلنأل

هبَليِئاَْرسِإِناَحِتْمالاوُناَك«٤ َنوُعَمْسَيْلَهَمَلْعُيِل،ِْمِ
هبىَصْوَأيِتَّـلٱِّـبَّـرلٱاَياَصَو .»ىَسوُمِدَيْنَعْمُهَءاَبآاَِ

٢:٢٢ص

:٢صو١عريسفترظنا(خلاَليِئاَْرسِإِناَحِتْمالاوُناَك
.)٢٣و٢٢

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَنَكَسَف«٥ لٱِطَسَوِ
ْ

حلٱَوَنيِّـيِناَعْنَك
ْ
َنيِّـيِّـثِ

لٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَو
ْ
حلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف

ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
.»َنيِّـيِسوُبَي

١٠٦:٣٥رومزم

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَنَكَسَف لدياذهخلاَنيِّـيِناَعْنَكْلٱِطَسَوِ
ةغلاوذختاةفلتخمممأنماوناكناعنكضرأناكسنأىلع
ضرألاكلتىنكسىلعمهللماحلاناكو.ةيماسةدحاو
.ةيرحبلاطوطشلاةطساوبراجتالاةلوهس)١(بابسأةثالث
اهلابجةناصح)٣(.اهتيدوأوضرألالوهسبصخ)٢(
نوبغريوملسلانوبحيممألاءالؤهناكو.اهيفنمألاةدايزو
.مهتراجتومهتعارزقيعيامىلإالإنوتفتليالفءارثلايف

ناكس»نييرومألاو«راوغألاناكس»نييناعنكلا«ىنعمو
ىرقلاناكس»نييوحلاو«لوهسلاناكس»نييزرفلاو«داجنألا
ةطنحلاكبوبحلاسردنم(نوسرادلا»نييسوبيلاو«
ممألاكئلوأنممهدحونويثحلاف.حّجريامىلع)اهوحنو
ناعنكنبثحوهومهلصأىلإمهتبسنىلعنيظفاحماوقب

ةيناروطلامهتكلممنمناعنكضرأىلإاورجاه.هئانبأيناثو
صريسفترظنا(نيطسلفموختجراخيفيهونأشلاتاذ
عوشيو٣٤:١١و٣٣:٢جورخو١٨-١٠:١٥نيوكتو١:٤
ممألاءالؤهنيبليئارسإينبىنكسو.)٢٤:١١و٩:١
.)١:٣٢صريسفترظنا(هللارمألنايصع

هتاَنَباوُذََّـختاَو«٦ هتاَنَباوُطْعَأَوًءاَسِنْمِهِسُفْنَألِْمِ ْمِهيِنَبِلِْمِ
ِهلآاوُدَبَعَو

َ
.»ْمُهَت

٧:٣ةينثتو٣٤:١٦جورخ

ةدابعولالضلاللعربكأاذهخلاِْمِهتاَنَباوُذََّـختاَو
تناكونيينثولانمًاطيلخليئارسإلسنراصهبوناثوألا
هللاىهناذهلوعوشيرصعيفناكيذلاليجلاريغلايجألا
مهتانبجيوزتنعوممألاءاسنبنارتقالانعنييليئارسإلا
.)٤و٧:٣ةينثتو٣٤:١٦جورخرظنا(ممألالاجر

يفَّـَّـرشلٱَليِئاَْرسِإوُنَبَلِمَعَف«٧ َّـبَّـرلٱاْوَسَنَو،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
لٱاوُدَبَعَوْمُهَهـٰلِإ

ْ
.»َيِراَوَّـسلٱَوَميِلْعَب

:١٢و٧:٥ةينثتو٣٤:١٣جورخ١٣و٢:١ص٢:١١ص
١٧:١٥كولم٢و٦:٢٥صو١٦:٢١و٣

هوعمجفسمشلاوهوةيناربعلايفلعبعمجَميِلْعَبْلٱ
سمشلاعولطدُّدعترابتعابوأهليثامتوهروصدُّدعترابتعاب
.)١٣و٢:١١صريسفترظنا(

يأيراوستناكو»تورشألا«ةيناربعلايفوَيِراَوَّـسلٱَو
.ةعيبطلايهيتلاةهالإلاةروصاهيلعبشخنمةدمعأ

ألَا
َ
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ةدمعألاةدابعنأللاغدألابةينيعبسلاومجرتماهمجرتو
نمةعامجمهعبتولاغدألايفبلاغلاىلعتناكةروكذملا
يهيراوسلاو.ةميدقلاةيزيلكنإلايمجرتمكنيمجرتملا
.)١٢:٣ةينثتو١٥و٢٣:٦كولم٢رظنا(ةحيحصلاةمجرتلا

:٧ةينثتو٣٤:١٣جورخ(رجحلانملعبلايراوستناكو
٥(.

ِدَيِبْمُهَعاَبَف،َليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف«٨
َليِئاَْرسِإوُنَبَدَبَعَف.ِنْيَرْهَّـنلٱِماَرَأِكِلَمَمِياَتْعَشِرَناَشوُك
مثَمِياَتْعَشِرَناَشوُك

ََ
ِينا

َ
.»َنيِنِس

عو٢٣:٤ةينثتو٢٤:١٠نيوكت٣:٧قوقبح٢:١٤ص
١٠

.)٢:١٤صريسفترظنا(ْمُهَعاَبَف...ُبَضَغَيِمَحَف
.نيّرشلايذناشوكبمهضعبهّرسفَمِياَتْعَشِرَناَشوُك

.»تارفلاىلعمارآكلمريرشلاناشوك«موجرتلايفءاجو
روكذملاالإهنعفرعنالوكلذهبشيامةينايرسلاةمجرتلايفو
ونبلمعاملهنإفممألاخيراتيفبرلاديانهىرنو.انه
اودبعومههلإبرلااوسنوبرلاينيعيفرشلاليئارسإ
ةديعبدالبنمملاظلاكلملاكلذمهاتأيراوسلاوميلعبلا

كلذنأريغهبعشبيدأتلبرلاديبةلآناكومهدبعتساو
.هتدارإدرجمبهلمعاملمعهنأنظوبرلافرعيملكلملا

تارفلاوةلجدنيبيتلاضرألايأِنْيَرْهَّـنلٱِماَرَأِكِلَم
.نيرهنلانيذهنيبةعفترملاضرألاوأ

اوعضخوهوعاطأيأخلاَناَشوُكَليِئاَْرسِإوُنَبَدَبَعَف
.هومدخوهلاولذو

لَُخمُّبَّـرلٱَماَقَأَف،ِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصَو«٩
ِّـ

ًاص
َبِلاَكاَخَأَزاَنَقَنْبَليِئيِنْثُع.ْمُهَصَّـلَخَفَليِئاَْرسِإيِنَبِل
.»َرَغْصَألٱ

١٢:١٠ليئومص١و١٠:١٠و٦:٧و٤:٣صو١٥ع
١٩و١٠٧:١٣و١٠٦:٤٤و٢٢:٥رومزمو٩:٢٧ايمحنو

١:١٣ص٢:١٦ص

اوبلطوأهباوثاغتسايأِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصَو
مهقيضةدشىلعةلالدةيلاعتاوصأبمهلهرصنوهنوع
هللابيدأتدئاوفنماذهو.ةيساقلاةيدوبعلانممهمالآو
.هبعشل

هبعشةالصعمسَليِئاَْرسِإيِنَبِلًاصِّـلَُخمُّبَّـرلٱَماَقَأَف
ميحرهلإوهو.)١٠:١٠ص(هاياطخبفرتعملاهبثيغتسملا
بكتراامىلعفسأوميلسبلقبهيلإىتأنمءاعدعمسي
.ءاعدلابيجينأىلعرداقهنأبنمآومثإلانم

هكرتوصّلخملاةماقإبهناحبسفتكيمليأْمُهَصَّـلَخَف
.هبعشصيلختىلعهناعأوهعمناكلبهسفنةوقل

ةفصزانقنباو»ًاصلخم«نملدبَزاَنَقَنْبَليِئيِنْثُع
يأهللادسأليئينثعىنعمو.زانقدولومهانعمفليئينثعل
.دسألاكعاجشلاهللالطب

زانقلنايبهنألصألالمتحيوليئينثعلنايبَبِلاَكاَخَأ
رظننلو.)١:١٣صريسفترظنا(بلاكيخأةرابعلاأرقتف
سمخنباناكهنأانضرفاذإلوقنفهتايحةدمىلإانه
نسلقأاذهورفسةيرقيهوريبدذخأنيحةنسنيرشعو
)١:١١ص(بلاكةنبالًاجوزوًادئاقهيفنوكينألبسانم
ناشوكدابعتساىلإاهذخأنمةنسنورشعّرمهنإضرفنلو
ةدمكلذىلإانفضأاذإونئارقلانمحجرتيامكمياتعشر
ملانهريسفتلاةيآيفامىلعنينسينامثيهودابعتسالا
دعبتامهنإ١١عيفركُذو.ةنس٥٣الإذئنيحهنسنكي
٩٣هتايحةدمنوكتفةنسنيعبرأضرألاتحارتسانأ
.ةنس

اهدعباموةيآلاهذهنمو)١:١١ص(نمكلرهظيو
لاطبألاونيبردتملاداوقلاوءامكحلانمناكليئينثعنأ
نإويوتلملاليجلاكلذيفهللانوقتينممناكهنإونيبرجملا

.لعبلةبكراوثجيملرصعلكيفًالاجرهللا

َجَرَخَو.َليِئاَْرسِإلىَضَقَو،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعَناَكَف«١٠
لِل

ْ
،َماَرَأَكِلَمَمِياَتْعَشِرَناَشوُكِهِدَيِلُّبَّـرلٱَعَفَدَفِبْرَح

.»َمِياَتْعَشِرِناَشوُكَىلَعُهُدَيْتَّـزَتْعٱَو
١٩و١٤:٦و١٣:٢٥و١١:٢٩و٦:٣٤صو٢٧:١٨ددع
٢٣:٧ددع١٥:١مايأ٢و١١:٦ليئومص١و

سدقلاحورلايأبرلاحورِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعَناَكَف
ةيحورلاوةيلقعلاوةيدسجلااهعاونأفالتخابةايحلاردصم
ملٱِهْجَوَىلَعُّفِرَيِهللاٱُحوُرَو«)١:٢نيوكترظنا(

ْ
يأ»ِهاَيِ

ةايحوبيترتلاوماظنلايداملانوكلايفلخدأهللاحور
نوشمشىلعبرلاحورّلح.ناسنإلاوناويحلاوتابنلا
برضفةيدايتعاريغةوقهاطعأيأ)١٥:١٤ص(
-٣٥:٣٠جورخ(ليئلصبىطعأهللاحورو.نيينيطسلفلا

.اهتينآوعامتجالاةميخلمعلةفرعملاومهفلاوةمكحلا)٣٥
امكهبعشلةيصوصخةمدخلجألًاسانأبرلاماقأو
هذهلةبولطملابهاوملاصاخعونىلعمهاطعأواوجاتحا
حاتفيو)٦:٣٤ص(نوعدجوليئينثعاذكهو.ةمدخلا
.ةاضقلانممهريغو)١١:٢٩ص(

مهفنهداشرإبفًاضيأةيحورلاةايحلاردصمبرلاحورو
دشريوبلقلاددجيوهو.يحورلاةسدقملابتكلاىنعم
ظفحىلإناسنإلاليمُيوةيحورةفرعملكىلإنينمؤملا

ألَا
َ
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ايمرإ(مهبولقىلعاهبتكيومهلخاديفاهلعجيفهللااياصو
.ةسدقملارافسألاباّتكبتكيصوصخلاهماهلإبو)٣١:٣٢

ليئينثعىطعأسدقلاحورلايأبرلاحورنأانهموهفملاو
ليئارسإصلخيلةوقلاوةمكحلاوةعاجشلانمهيلإجاتحاام
.مهملاظنم

يفاولاقوةاضقلانيبةيلاعةلزنمليئينثعاولزنأدوهيلاو
»ٌةَبْيَعِكيِفَسْيَليِتَبيِبَحاَيٌليَِمجِكُّلُك«ديشانألاديشنلوق
نمالخةاضقلانمهدحووههنأل)٤:٧ديشانألاديشن(
نأبجيلاحلكىلعو.إطخوألمعىلعموللك
لضفلانوكيلبرلاحورىلإةنسحلاهتافصوهرثآمبسنن

.)٢:١٨صريسفترظنا(فيعضلاناسنإللالهللا
نييليئارسإلانيينابرلاضعبّرسفَليِئاَْرسِإلىَضَقَو

اذهبتءاجدقو.مقتناب»طفشي«ةيناربعلايفيهو»ىضق«
»يِتَمَصاَُخمْمِصاَخَوُهللاَااَيِيلِضْقِا«منرملالوقيفىنعملا
.يلمقتناىنعمبانهاهنإف)٤٣:١رومزم(

دنعهئاضقةدمبراحيويضقيناكِبْرَحْلِلَجَرَخَو
.برحلاىلإةجاحلا

عضاومةدعيفءاجو.هديىلإيأِهِدَيِلُّبَّـرلٱَعَفَدَف
:٢و١:٤صرظنا(ماللانمًالدبءابلابةرابعلاهذهلثم
.)ريسفتلارظناو٢٣و١٤

.)١٨عريسفترظنا(َمِياَتْعَشِرَناَشوُك
.تبلغوتيوقيأُهُدَيْتَّـزَتْعٱَو
قبسىلعًادامتعاهيلعلقيملَمِياَتْعَشِرِناَشوُكَىلَع

نألديكأتلاونايبلاةدايزلرمضملاناكمرهظملاعضوفهركذ
هنأيفكشلاعقوىتحًادجًايوقناكريرشلاكلملاكلذ
.بلغُي

ُنْبُليِئيِنْثُعَتاَمَو.ًةَنَسَنيِعَبْرَأُضْرَألٱِتَحَاَرتْسٱَو«١١
.»َزاَنَق

ناكسحارتسايأًةَنَسَنيِعَبْرَأُضْرَألٱِتَحاََرتْسٱَو
برحلاباعتأنمنييناربعلااميسالواهضعبناعنكضرأ
تحارتسا«هلوقبكلذنيينابرلادحأرسفو.ةدملاكلت
.»عوشيتومدعبةنسنيعبرأضرألا

ءانثأيفتامهنأحّجرملاَزاَنَقُنْبُليِئيِنْثُعَتاَمَو
بجوتالواولاو.اهتياهنيفالواهدعبالنيعبرألانينسلا
تلقاذإفبيترتللتسيلاهنألاهتياهنيفوأاهدعبتامهنأ
نأوديزدعبءاجدقورمعنوكينأزاجوورمعوديزءاج
لوطاذهىلعو.ًاعماءاجانوكينأوهلبقءاجدقنوكي
.ققحمريغداتعملاريغّدحلاىلإليئينثعرمُع

ىلإتقولااذهنماذوهيطبسنمءيشلركذقبيملو
.دوادمايأ

اهنمدوهأذاقنإونييبآومللةيدوبعلا
٣٠ىلإ١٢ع

يفَّـَّـرشلٱَنوُلَمْعَيَليِئاَْرسِإوُنَبَداَعَو«١٢ ،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
اوُلِمَعْمَُّـهنَأل،َليِئاَْرسِإَىلَعَبآوُمَكِلَمَنوُلْجَعُّبَّـرلٱَدَّـدَشَف
يفَّـَّـرشلٱ .»ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ

١٢:٩ليئومص١و٢:١٩ص

)٢:١٩صرظنا(َّـَّـرشلٱَنوُلَمْعَيَليِئاَْرسِإوُنَبَداَعَو
سانلارئاسنأشاذهو.نيحىلإنييليئارسإلاةبوتتناك
برلانوسنيومهتاذّلبنومتهيمهنإفءاخرلايفاوناكاذإ

هدريلهبحينملكبدؤيهنألهبعشبرجيهللاناككلذلو
.ناثوألاةدابعوههولمعيذلارشلاو.هيلإ

يتلامانصألانهواوفرعييكلَنوُلْجَعُّبَّـرلٱَدَّـدَشَف
نممهتياقونعزجعتومهرصنعيطتستالاهنإواهودبع
لجعبهيبشوأنيمسلالجعلانولجعىنعمو.ءادعألا
.ناشوكلريرشلايأمياتعشربقلكهلبقلهلعلونيمس
ناكو.يشحوبضغبهبرحوهتّوقلعلديبقلوهف
.)٢٢:٤ددع(قالابةفيلخنولجع

يّوقيوهو.ًاضيأرارشألاةّوقىتحهللانمةّوقلك
يفةمكحلامهيطعيفمهداسجأيّوقيامكسانلالوقع
مهيطعيوهبعشددشيدارأاذإو.لمعلايفةعاجشلاوريبدتلا
.مهئادعألةنابجلاوفعضلايطعيوةعاجشلاوةمكحلاوةوقلا

مهءادعأددشيمهاياطخببسلهبعشبيدأتدارأاذإو
نوبسنيلببرلانوفرعيالمهنأريغبرلاديبةلآاونوكيف
دبعوأطخأناكبعشلاف.مهتهلآلوأمهسفنألمهحاجن
ئطاخنمرشوًادجئطاخوهفممألانمهريغكناثوألا
فرعامكبرلارومأنماوفرعيملمهنألممألانم
ةأطخلاهموقووهبلغينأئطاخكلملحمسفنويليئارسإلا

.ًائطاخًابعش
.ركبلاهتنبانمطولنباوهوَبآوُمَكِلَم
يفَّـَّـرشلٱاوُلِمَعْمَُّـهنَأل بَّـرلٱِيَنْيَعِ

ديكأتللببسلارركِّـ
مهسفنأاوملظمهلبمهملظيملوهفًالداعهللانوكلًانايب
ةبوتلابهيلإاوعجريلهيبنتلاوبيدأتللباقعلااوقحتساف
مهتحاقوىلعّلد»برلاينيعيف«هلوقو.ميظعلافسألاو
اهنمءيشهيلعىفخيالوهلامعأىريهللانإومهمثإةعاظفو
بولقلاصحافهنأنونلعُيامملعيامكنوّرسيامملعيو
.سفنلاقامعأيفامملاعويلكلاو

ألَا
َ
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َبََرضَوَراَسَوَ،قيِلاَمَعَوَنوُّمَعيِنَبِهْيَلِإَعَمَجَف«١٣
.»ِلْخَّـنلٱَةَنيِدَماوُكَلَتْمٱَوَليِئاَْرسِإ

١:١٦ص٥:١٤ص

نباوهوبآوميخأينبيأَنوُّمَعيِنَبِهْيَلِإَعَمَجَف
نومعونبوبآومونبناكو.ىرغصلاهتنبانمطول
نميبونجلامسقلايقرشبآومضرأتناكف.نيرواجتم
يلامشلامسقلايقرشنيبوأرطبسضرأتناكوطولرحب
نيبوأرضرأتناكف.امهنيبلصافلانونرأرهنلاناكوهنم
بونجلاةهجىلإبآومضرأورهنلانملامشلاةهجىلإ
نماوذخأونيينيبوأرلاىلعاودعتنييبآوملانأريغهنم
بآومنمقرشلاةهجىلإنوينومعلاناكو.مهضرأ

ءادعألاىلعاووقيلاوفلاحتينأةرورضلانمناكفنيبوأرو
مهنأكلذنمو.)ريسفتلاو٢٧و٢٥و١٦-١١:١٣صرظنا(
.)٢٠:١مايأ٢(طافاشوهيىلعةدحاوًادياوناكواوفلاحت

الوةشحوتمةيودبلئابقمهوةقلامعلايأَقيِلاَمَعَو
اوناكمهنألزافيلأنبقيلامعدالوأسيلمهفمهلصأفرعُي
ينبلءادعأمهرمألوأنماوناكو)١٤:٧نيوكت(هلبق
ةيربيفرصموناعنكضرأنيبمهلزانمتناكوليئارسإ
١٧:٨جورخو١٤:٧نيوكت(ليئارسإينبهيتوءانيس

.)١٤:٢٥و١٣:٢٩ددعو
نمنيريثكلتقوفيسلابرضبمهبراحَليِئاَْرسِإَبََرض

.نيبراحملا
نمثالثلالئابقلادونجىلوتساوأكلتمايأاوُكَلَتْمٱَو

.نيبراحملا
عوشيلوقو)١:١٦ص(احيرأيهِلْخَّـنلٱَةَنيِدَم

لَم«
ْ
ملٱِهِذٰهيِنْبَيَوُموُقَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱِّـبَّـرلٱَماَّـدُقٌنوُع

َةَنيِدَْ
سيلوهفاهئانبنعيهنلامزلتسي)٦:٢٦عوشي(»خلااَحيِرَأ
ةنيدملانيصحتنعناكيهنلالعلو.ىنبُتالاهنأبةءوبنب
.نصحتتملاهنكلوعوشينامزيفاهبارخدعباهؤانبددجتف
نامزيفاهنيصحتلواحيذلاليئيحىلععوشيةنعلتتأو
انه»لخنلاةنيدم«ىنعملعلو.)١٦:٣٤كولم١(باخآ
ىمسيللطلانإفهرواجيامواحيرأهيفتناكيذلاناكملا
.اهرثأوهيتلاةيرقلاوأةنيدملامساب

مثَبآوُمَكِلَمَنوُلْجَعَليِئاَْرسِإوُنَبَدَبَعَف«١٤
ََ
ِينا

َ
َةََرشَع

.»ًةَنَس
٢٨:٤٨ةينثت

هيلعىلوتساامنأرهاظلاو.ًاديبعاوراصيأَدَبَع
.ميارفأدودحزواجتيملنويبأوملا

َهلَماَقَأَف،ِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصَو«١٥
ُ

لَُخمُّبَّـرلٱُم
ِّـ

ًاص
لٱَاريِجَنْبَدوُهِإ

ْ
َليِئاَْرسِإوُنَبَلَسْرَأَف.ََرسْعَأًالُجَر،َّـيِنيِماَيْنِب

.»َبآوُمِكِلَمَنوُلْجَعِلًةَّـيِدَهِهِدَيِب
٢٠:١٦ص٧٨:٣٤رومزمو٩ع

.)٩عريسفترظنا(ِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصَو
َهلَماَقَأَف

ُ
ىلعنولجعتماقأيتلاديلانإًاصِّـلَُخمُّبَّـرلٱُم

ذاختاتكرتنكلمهلصلخملاكلذتماقأيتلايهليئارسإ
دّدشامكصلخملااذهبرلاىّوقوهرايتخاللئاسولا
.نولجع

نبااريجنأديفيامنيوكتلارفسيفءاجاَريِجَنْبَدوُهِإ
هنأديفياملوألامايألارفسيفو)٤٦:٢١نيوكت(نيماينب
-٨:١مايأ١و١٩:١٨ليئومص٢رظنا(نيماينبنبعلاينبا
هدجىلإسدقملاباتكلايفناسنإلابسُنامًاريثكو.)٧
باغللالكيفعئاشزاجموهوديعبلاهدجوبيرقلا
ىلإناسنإلابسنُيةيناربعلايفامكةيبرعلايفو.ةّيماسلا
عضوميفاريجبسنفمدآنباناسنإلكلمويلالاقيفمدآ
مايأ١(ًاضيأدوهيبأدوهأىمسيو.هدجىلإرخآيفوهيبأىلإ
٨-٨:١(.

لمتحتةرابعلاهذهو.هلامشبلمعييأََرسْعَأًالُجَر
وأءاعدفىنميلاهديتناكدوهأنإلوألاٍناعمةثالث
ديلالمعتسافاهلامعتسانمهعنميامبةباصموأةعوطقم
لمعييأطبضأوأَرسَيَرسعأناكهنأيناثلاو.ىرسيلا
هانميلمهأولمعلاهارسيدّوعهنأثلاثلاو.هيدياتلكب
سانلاروهمجداتعايتلاىنميلاةلزنمبىرسيلاتراصف
يفوةينيعبسلايفءاجاذهلو.ىرسيلانمرثكأاهلامعأ
ًارهامناكدوهأنإسوفيسويلاقو.»طبضأًالجر«اتاغلفلا

لصألايفو.هتوقلكاهيفناكوىرسيلالامعتسايف
هنأىلعلديالاذهو»ىنميلديلاقلغمًالجر«يناربعلا
نمرثكألمعلاىرسيلادّوعدقناكهنأحّجرملاوطبضأ
ىنعمونيماينبطبسنإقافتالابيرغنمو.ىنميلا
صرظنا(ًارسُعمهلاجرنمنوريثكناكنيميلانبانيماينب
٢٠:١٦(.

نإوةباصمتناكىنميلادوهأدينأّنظمهضعبنكلو
كلذنظو.ةطساوللالهلةردقلانأسانلايرُيلهماقأهللا
يفءاجامىلعوكلذةيناربعلاةرابعلالامتحاىلعءانب
»باصم«ىلوألايفف.ةينايرسلاوةينادلكلانيتمجرتلا
ةردخوأ»ةدماجىنميلاهدي«ةيناثلايفو»ىنميلاعونمم«وأ
.ةفيعضوأةليقثوأ

وأةيزجوأةيطعيأ»ةحنم«يناربعلالصألايفوًةَّـيِدَه
ىنعمبنييواللارفسيفتءاجو.انتمجرتيفامكةيده
دحأةيدهلاهذهباودارأمهنأرهاظلاو)٢:١نييوال(ةمدقت

ألَا
َ
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نوميقممهنأيناثلاو.عوضخلاوةعاطلاىلعمهنألوألانيرمأ
٣٢:١٨نيوكت(هفاطعتسانوديريودادولاوةقادصلاىلع
كلتنأحّجرنيرسفملاضعبو.)٦و٨:٢ليئومص٢و
ىنعمبتءاجدقونولجعمهيلعاهبرضيتلاةيزجلاةحنملا
٤:٢١كولم١و٨:٦ليئومص١(عضوملااذهريغيفةيزجلا

ناكهنألامإ»هديب«ةيدهلاهذهاولسرأو.)٧٢:١٠رومزمو
وههنألامإو)٦و٨:٣مايأ١(ليئارسإتويبءاسؤردحأ
.ةيدهلاكلتبمهيلعراشأيذلا

،ٌعاَرِذُهُلوُطِنْيَّـدَحاَذًافْيَسِهِسْفَنِلُدوُهِإَلِمَعَف«١٦
َحتُهَدَّـلَقَتَو

ْ
لٱِهِذْخَفَىلَعِهِباَيِثَت

ْ
.»ىَنْمُي

َحتُهَدَّـلَقَتَو...ِنْيَّـدَحاَذًافْيَس
ْ

فيسلااذهِهِباَيِثَت
هلصنريغصفيسوهولمشِملاوةلمشملاةيبرعلابىمسُي
امهدحأقصلُأنيلصننمفلُأهنأكناّدحهلميقتسم
نوكيدقونيهجولانمئتانهطسويفنوكيدقورخآلاب
مويلانييروسلاةماعدنعفرعُيونيهجولايوتسم
نيليئارسإلاةحلسأاوذخأنييبآوملانأرهاظلاو.ةيركاشلاب

نأدوهأرطضاىتحهارتشموحالسلالمحنممهوعنمو
فويسلانأىلع.هبايثبهرتسيًاريغصًافيسوأًالمشمعنصي
نمرهظامككلذكتناكلماشملاريغيأةريبكلاةيروشألا
.راثآلا

نيباملوطيأنيربشوحنيهوةيناربعٌعاَرِذُهُلوُط
عبصإلافرطىلإ)عوكلابةماعلادنعفورعملا(قفرملا
.ىطسولا

بناجلاىلعفيسلاقّلعينأةداعلاىَنْمُيْلٱِهِذْخَفَىلَع
ع(رسعأناكهنألنميألاىلعدوهأهقّلعنكلورسيألا
١٥(.

هلٱَّـمَدَقَو«١٧
َْ

ُنوُلْجَعَناَكَو(.َبآوُمِكِلَمَنوُلْجَعِلَةَّـيِد
.»)ًاّدِجًانيِمَسًالُجَر

ْهلٱَّـمَدَقَو
َ

امةصقلاهذههتمجرتيفسوفيسويهّبشَةَّـيِد
نوتيجوتسرعمسويديمرههاتأامبنولجععمدوهأهاتٰأ
اعدوهسفنلةّدوملابذجوةلخادملايفءاكذلاوةراهملانم
ايادهلاراركتبهماركإوهتدومبسكونولجعفلآًاباشدوهأ
.هل

نولجعىنعمنإفهمساكًانيِمَسًالُجَرُنوُلْجَعَناَكَو
.نيمسلجع

هلٱِميِدْقَتْنِمىَهَتْنٱاَّـَملَناَكَو«١٨
َْ

لٱَفََرصِةَّـيِد
ْ
ِيلِماَحَمْوَق

هلٱ
َْ

.»ِةَّـيِد

ْهلٱِيلِماَحَمْوَقْلٱَفََرص
َ

نأىلعلدياذه)ةيزجلاوأ(ِةَّـيِد
اهرّثكامنإونوريثكاهلمحىتحةرفاوةريبكتناكةيدهلا
سوفيسويلاق.ًاريثكهفطعتسيونولجعاهبّرسييكلدوهأ
»موقلا«نإفصنللفلاخموهونامداخدوهأعمناكهنأ
اومُسو.ةيعبتىلعءاسنلاهلخدتولاجرلانمةعامجل
.رومألامئاظعبمهمايقلكلذب

ملٱِدْنِعْنِمَعَجَرَفَوُهاَّـمَأَو«١٩
ىَدَليِتَّـلٱِتاَتوُحْنَْ

جلٱ
ْ
لِ

ْ
ملٱاَُّهيَأَكْيَلِإٍِّرسُمَالَكِيل:َلاَقَوِلاَج

.ْتُكْسٱ:َلاَقَف.ُكِلَْ
لٱُعيَِمجِهِدْنِعْنِمَجَرَخَو

ْ
.»ِهْيَدَلَنيِفِقاَو

٤:٢٠عوشي

:تاياغثالثلكلذوَعَجَرَفَوُهاَّـمَأ
هنألبسانمتقويفاهلينىلعنمألاوهتياغنوص.١

كلملادونجنمىأرمىلعاهكردينأهيلعًابعصناك
ميدقتدنعكلملاةسارحلنيرضاحاوناكنيذلاهسَرَحو
.ةيدهلا

.ةيدهلاةلمحهموقىلعرطخلاعوقوءاقتا.٢
نمُلخيملهنأللاحلاتضتقااذإبرهللليبسلادادعإ.٣

ةبيرلانمهسفنُلختملكلملانأهنظوكلملانمةبيرلا
.هنم

ءاهلاو(»ميليسيفه«يناربعلالصألايفوِتاَتوُحْنَْملٱ
وأ»ةراجحلاعلاقم«موجرتلايفتءاج)فيرعتلافرح
دهاوشلاتاذةخسنلايفانتمجرتةيشاحيفوةراجحلاعطاقم
ةينايرسلايفو»تاتوحنملا«ةينيعبسلايفو»ةراجحلاعلاقموأ«
ةينثتلارفسيفتمجرُتو»مانصألا«اتاغلفلايفوكلذك
مجرتو.)١٧:٤١كولم٢يفاذكو٧:٥ةينثت(»ليثامتلاب«
نيذلاو.لاثمتب)٩٧:٧رومزم(يفميليسيفدرفمليسيف
دحألوقوةينادلكلاةمجرتلااوعبتا»ةراجحلاعلاقمب«اهومجرت
.اهنمتاتوحنملاوأمانصألااهنأحّجرملاودوهيلاينابر

ةيرقيهولاجلجلادنعيتلايأِلاَجْلِْجلٱىَدَليِتَّـلٱ
ندرألانملايمأةعبرأنمبرقيامةياغىلعاحيرأبرق
ةميخلًارقمتناكةيلجلجاهمساةيرقمويلااهعقوميفو
نوينثولااهلعجفدهعلاتوباتهيفيذلابرلادبعمةداهشلا
دباعماولوحينأةبلاغلاممألانأشناكفمانصأللًادبعم
ةنمزألاىلإمهنأشاذهيقبومهلدباعمةبولغملاممألا
.ةثيدحلا

ألَا
َ
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رثأىلعاذههللاقُكِلَْملٱاَُّهيَأَكْيَلِإٍِّرسُمَالَكِيل:َلاَقَو
لوقلااذهناكفهموقفرصدقوتاتوحنملادنعنمهعوجر
هنانئمطاوهبنولجعةقثةفرعمىلإةليسووهدصقملًاديهمت
.كولملادنعةميقلانمريسللامىفخيالو.هعمدارفنالاب

ميدقتوهلمارتحالانمدوهأهاتأامىأراملنولجعلعلو
نوخيهنأودوهيلارارسأهلنلعُينأديريهنظةريثكلاايادهلا

هسأبديزيفاهكاردإىلعكلملاهدعاسيهسفنيفةياغلهبعش
ماوقألانيبًاريثككلذلثمىرجدقو.هموقىلعهتطلسو
رسلاكلذنإسوفيسويىآرو.خيراتلاوعلاطمفرعيامك
.نولجعىلعهصقينأديريهنأدوهأىعداملُح

اهنموتكسأيأ»سَه«ةيناربعلايفوْتُكْسٱ:َلاَقَف
.ةيبرعلايفهصىنعماذهوتكساىنعمبسُهةماعلالوق
.ّرسةظفلولوامهنيبامسانلافرعينأنولجعفاخ

هروضحناكميأهترضحنميأخلاِهِدْنِعْنِمَجَرَخَو
.تيبيفناكهنأمالكلامزليالف

يفٌسِلاَجَوُهَوُدوُهِإِهْيَلِإَلَخَدَف«٢٠ ْتَناَكٍةَّـيِفْيَصٍةَفْرُغِ
ِنَعَماَقَف.َكْيَلِإِهللاٱُمَالَكيِدْنِع:ُدوُهِإَلاَقَو.ُهَدْحَوُهَل
لٱ

ْ
.»ِّـِيسْرُك
٣:١٥سوماع

يفٌسِلاَجَوُهَوُدوُهِإِهْيَلِإَلَخَدَف دعبيأٍةَّـيِفْيَصٍةَفْرُغِ
دوهألخدفسلجوهتيلعىلإبهذهيدلنيفقاولاجرخأنأ
ناككلملانأضعبلانظيو.فذحلازاجيإمالكلايففخلا
تاتوحنملادنعنمدوهأعجراملولوألانمهتيّلعيفًاسلاج
يل«لَسرملاةطساوبلاقوكلملاىلإلسرألاجلجلاىدليتلا
لخدونيفقاولاعيمجكلملادنعنمجرخف»خلارسمالك
يهوّرحلانمدربتيلاهيفسلجيناكةيّلعلاكلتودوهأهيلإ

ةلظمب«رثولاهمجرتو.»ديربتلاةيّلع«يناربعلالصألايف
دارفناللنوكتامًاريثكوءاوهللةضرعتمةيّلعلاو.»ةيفيص

ديربتلاةيّلعتناكو.رادلانكاسمقوفنوكتاهنألةّراسملاو
.»هدحوهلتناك«هلوقليدبًاضيأرارسألاعمسل

يفانههللاخلاَكْيَلِإِهللاٱُمَالَكيِدْنِع:ُدوُهِإَلاَقَو
كرتشممساوهفهللاوةهلآهانعمو»ميهولإ«يناربعلالصألا
نألهتهلآوأشومكههلإهنظنولجعف.ةيبرعلايفهلإك
دارأدوهأنأنيرسفملاضعبىأرو.ةهلآةدعباونمآنيينثولا
نأديعبلانمنكلو.هدارممهفنولجعنأوليئارسإهلإ
ملهنألهفعضدقتعاوهبعشبلغهلإلًامارتحانولجعموقي
ينتعيهلإبناميإلانإرخآلاقو.نييليئارسإلاهداّبعِمحي
كلذلًاماركإماقنولجعفممألالكناميإناكتاقولخملاب
.هريغهلإهنوكوأليئارسإينبهلإهنوكنعرظنلاعطقبهلإلا

هصقينأهللاهرمأًاملحىأرهنإهللاقهنأسوفيسويىأرو

نأىلعءانبهللاةلاسرب»هللامالك«مهضعبمجرتو.هيلع
يفيذلانكلوهنطبيفهلخدأيذلاهفيسةلاسرلاكلت
دوهيلاءاملعضعبىأرو.ةلاسرال»مالك«يناربعلالصألا
هللامالكلبقولوبرلااياصونولجعميلعتدارأدوهأنأ

نوكياذهىلعو.ةوادعلاتلازلنييليئارسإلاىلإةيرحلاّدرو
ضعبلاقو.دوهأمالكعمسلًاهركهيسركنعهمايق
نيروهشملانمناكدوهأنأرهاظلانييحيسملانيرسفملا
بسحنولجعنأوهتءوبناودقتعانيريثكلعلوحالصلاب
هللاًامارتحاماقودوهأمركأفهيلعهصقيامبهيلإىحوأهنأ
ناكوانلقلوبقممالكاذهو.اياربلابرهنإدقتعايذلا
ماقهنإسوفيسويلاق.هفيسبهبرضينأدوهألةصرفهمايق
.يوامسلاملحلاعمسينأبًاحرفرفطوهيسركنع

لٱُهَدَيُدوُهِإَّـدَمَف«٢١
ْ
ِهِذْخَفْنَعَفْيَّـسلٱَذَخَأَوىَْرسُي

لٱ
ْ
يفُهَبََرضَوىَنْمُي طَبِ

ْ
.»ِهِن

.)١٥ع(رسعأناكهنألىَْرسُيْلٱُهَدَيُدوُهِإَّـدَمَف
١٦عرظنا(ىَنْمُيْلٱِهِذْخَفْنَعَفْيَّـسلٱَذَخَأَو

.)ريسفتلاو
هلاقاملاقدقناكنإبذكدوهأنأيفبيرالو

بيردتنمنكيملوهلتقنمنكمتيلهعرتخااممنولجعل
ملهنألليئرسإذاقنإلبرلاهراتخانإوأطخأدقوهفهلبرلا
امكهلامعألكرتخيملوصخشلاراتخاوفيلكتلانععفري
اممهنمناكوليئارسإكولمنمامهريغودوادولواشراتخا
.تاروظحملانمناك

ملٱَلَخَدَف«٢٢
ْ

ُمْحَّـشلٱَقَبَطَو،ِلْصَّـنلٱَءاَرَوًاضْيَأُضَبْقِ
طَبْنِمَفْيَّـسلٱِبِذَْجيَْملُهَّـنَألِلْصَّـنلٱَءاَرَو

ْ
َنِمَجَرَخَو.ِهِن

حلٱ
ْ
.»ِراَتِ

.فيسلاضبقميأُضَبْقِْملٱَلَخَدَف
نمضرعامةرفشلاو(فيسلاةرفشيأِلْصَّـنلٱَءاَرَو

.ضبقملانودةديدحيهو)ددُحوديدحلا
يفةيآلاهذهةيشاحرظنا(لُبقلاربّدلانيبامِراَتِْحلٱ
.)دهاوشلايذباتكلا

لٱَباَوْبَأَقَلْغَأَوِقاَوِّـرلٱَنِمُدوُهِإَجَرَخَف«٢٣
ْ
لُع
ِّـ
ُهَءاَرَوِةَّـي

.»اَهَلَفْقَأَو

ألَا
َ
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ىأروةيّلعلامّدقمانهوهوتيبلامّدقمقاورلاِقاَوِّـرلٱ
.ةدمعألابنيّزملالخدملاهنأةينادلكلايفامىلعمهضعب

لوخدلباوبألاةددعتمةّيلعلاهذهتناكِةَّـيِّـلُعْلٱَباَوْبَأ
.)٢٠ع(ديربتلاةيّلعتناكاهنألةهجلكنمءاوهلا

لٱُباَوْبَأاَذِإَواوُرَظَنَوُهُديِبَعَءاَج،َجَرَخاَّـَملَو«٢٤
ْ
لُع
ِّـ
ِةَّـي

يفِهْيَلْجِرٍّطَغُمُهَّـنِإ:اوُلاَقَف،ٌةَلَفْقُم لٱِ
ْ
.»ِةَّـيِفْيَّـصلٱِةَفْرُغ

٢٤:٣ليئومص١

:٢٤ليئومص١(طّوغتيهنوكنعةيانكِهْيَلْجِرٍّطَغُم
٣(.

يف فينكوأديربتلاةّيلعيففينكلايأِةَّـيِفْيَّـصلٱِةَفْرُغْلٱِ
.ديربتلا

لٱَباَوْبَأُحَتْفَيَالَوُهاَذِإَواوُلِجَخىَّـتَحاوُثِبَلَف«٢٥
ْ
لُع
ِّـ
.ِةَّـي

ملٱاوُذَخَأَف
ْ

ِضْرَألٱَىلَعٌطِقاَسْمُهُدِّـيَساَذِإَواوُحَتَفَوَحاَتْفِ
.»ًاتِّـيَم

.اورظتنايأاوُثِبَلَف
هلاغتشالمهبكلملاثارتكامدعومهتبيخنماوُلِجَخ

.هنايبنسحيالامب
راصمهنألكلذىلعاورساجتاوُحَتَفَوَحاَتْفِْملٱاوُذَخَأَف
نمهيلعًافوخكلذاوتأمهنأبًايحناكولاورذتعينأمهل
كرتدوهأنأىلعلدياذهو.هباصأضراعوأضرم
ةيغباهنعهتلفغلاهدصوأنأدعبباوبألادنعحيتافملا
نأنورساجتيالهعابتأنأهملعلوأبرهلايفعارسإلا
حيتافممهيطعيكلملانأروصتيالفالإوهنذإنودباوحتفي
.ةصاخلاهتيّلع

:٤صيفامباذهلباق(ًاتِّـيَم...ٌطِقاَسْمُهُدِّـيَساَذِإَو
٢٢(.

ملٱََربَعَو،َنوُتوُهْبَمْمُهْذِإاَجَنَفُدوُهِإاَّـمَأَو«٢٦
ِتاَتوُحْنَْ

.»ََةريِعَسَىلِإاَجَنَو
١٩ع

.)١٩عريسفترظنا(ِتاَتوُحْنَْملٱ
ىراوتيلةمجألااهلعلو»ةريعسلا«يناربعلايفوَةَريِعَس

دهاوشلايذباتكلاةيشاحيفو.ءادعألانعراجشألاب
ميارفألابجنيبتناكورجشلاعمتجميهو»ةجََرحلا«
مهكاردإنمأفلاجلجلاءاروميارفأضرأىلإاهنمىهتناف
.هايإ

لٱِبَبََرضُهَّـنَأِهِئيَِجمَدْنِعَناَكَو«٢٧
ْ
يفِقوُب ،َمِياَرْفَأِلَبَجِ

جلٱِنَعَليِئاَْرسِإوُنَبُهَعَمَلَزَنَف
ْ

.»مُهَماَّـدُقَوُهَوِلََب
صو١٧:١٥عوشي١٣:٣ليئومص١و٦:٣٤و٥:١٤ص
١٩:١و١٧:١و٧:٢٤

هيفخفنيأهخفنبقوبلابرضيأِقوُبْلٱِبَبََرض
.تايندعملانمنرقلاةئيهكوأًانرققوبلاناكو.ًاديدش

هنيعبلبجالةيلبجلاميارفأضرأيأَمِياَرْفَأِلَبَج
تناكو.لوهسوةيدوأولابجةدعوهونانبللبجكلوقك
نييليئارسإلانمأوةيليئارسإلاةيرحلانصحميارفأضرأ

ِب١٣:٦لباقو١:١ليئومص١و١٠:١و٤:٥ص(مهتّوقو
.)٦:٢صيفامباذهلباقو١٤:٢٢

.لاطبألاداّوقلانأشاذهودئاقلاهنألْمُهَماَّـدُقَوُهَو

ُمُكَءاَدْعَأَعَفَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألِينوُعَبْتٱ:ُمُهـَلَلاَقَو«٢٨
ملٱ
َىلِإِّـنُدْرُألٱَضِواََخماوُذَخَأَوُهَءاَرَواوُلَزَنَف.ْمُكِدَيِلَنيِّـيِبآوُْ
.ُ»ُربْعَيًادَحَأاوُعَدَيَْملَو،َبآوُم

١٢:٥صو٢:٧عوشي١٧:٤٧ليئومص١و١٥و٧:٩ص

.رصنلانيعقوتمِينوُعَبْتٱ
هنإيأْمُكِدَيِلَنيِّـيِبآوُْملٱُمُكَءاَدْعَأَعَفَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل

ديكأتلليضاملاةروصبلبقتسملانعّربعو.مهايإمككلم
ينوعبتانيترابعلاةصالخو.عقاولاةلزنمبرصنلاناكف
اونوكفمكئادعأىلعمكرصنينأدبالهللانألزوفلابنيقثاو
-٧:٩صيفامباذهلباق(نورصتنتمكنأنيقيىلع
١٥(.

هلوقباوقثوياِّـنُدْرُألٱَضِواََخماوُذَخَأَوُهَءاَرَواوُلَزَنَف
يهندرألاضواخمىلعاولوتساونيقثاوهوعبتواوعجشو
رسجالبًانابكروةاشمسانلااهعطقيءاملاةقيقرهنمءازجأ

ٍنامثنيبةليلقتناكاهنأمهضعبنظةيلاوتمةددعتمتناكو
كلتىلعمهئاليتسابو.نيسمخلاغلبتاهنأّنيبتدقورشعو
نمددملاىلإًاقيرطالوءادعأللًابرهماوكرتيملضواخملا
مهضرأنمًاسودرفوًابحرهنونظياوناكاممهلراصف.جراخ
.باوبألادصومًانجسوًاقيض

اهادحإلزتملو)٢:٧عوشي(يفضواخملاكلتتركُذو
نملايمأةثالثوحنةياغىلعيهواحيرأبرقمويلااذهىلإ
.طولرحب

تعنبقلعتمّراجلااذهو.بآومضرأيأَبآوُمَىلِإ
.اهانعمبوهاموأةيدؤملاهريدقتندرألاضواخملةفوذحم

ةطساويهيتلاضواخملاكلتىلعىلوتسادوهأنأةياغلاو
نييبآوملاعنميلندرألانمرخآلاربعلاواحيرأنيبلاصتالا

ألَا
َ
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ىلإقيرطلاءدبوهيذلاربعلاكلذىلإاحيرأنمبرهلانم
.مهضرأ

مهلكلاطبألالتقنماونكمتفُُربْعَيًادَحَأاوُعَدَيَْملَو
.)٢٩عرظنا(صفقيفاوعُمجدقمهنأك

يفَبآوُمْنِماوُبََرضَف«٢٩ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِفَالآِةََرشَعَوْحَنِتْقَو

.»ٌدَحَأُجْنَيَْملَو،ٍسْأَبيِذَّـلُكَوٍطيِشَنَّـلُك،ٍلُجَر

.اولتقيأاوُبََرضَف
يف .مهايإمهتئجافمتقويأِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
لمعللهسفنتباطيذلاةيبرعلايفطيشنلاٍطيِشَن

يفو.ةينبلايّوقلاةيزيلكنالاةمجرتلايفو.فيفخلاعيرسلاو
وأيوقلامسجلانههنأحجرألاو.)١٧ع(نيمسلاةيناربعلا
ىلعرهاظلاو)٧٨:٣١رومزم(راتخملامهضعبلاقو.عيلضلا
سانلانألراتخملانعةيانكةيناربعلايفانهنيمسلانأاذه
يتلامئاهبلانمامهريغورقبلاومنغلانمنيمسلانوراتخي
.اهموحللكؤت

.ةّدشوةعاجشٍسْأَب
نييبآوملانأىنعملاو.ءايوقألاناعجشلانمٌدَحَأُجْنَيَْمل

اوناكمهنإفسأبيوذمهلكاوناكاهراوجواحيرأيفنيّلاحلا
وأةاعروأنيحّالفةئيهىلعسيلوركاسعةئيهىلع
.نينطوتسملاناكسلانممهريغ

ملٱَّـلَذَف«٣٠
يفَنوُّيِبآوُْ لٱَكِلٰذِ

ْ
َحتِمْوَي

ْ
.َليِئاَْرسِإِدَيَت

مثُضْرَألٱِتَحَاَرتْسٱَو
ََ
.»ًةَنَسَنيِنا

١١ع

اوناكنأدعبةعضلاوناوهلاىلإاوراصيأَنوُّيِبآوُْملٱَّـلَذَف
.نيربكتمءاّزعأ

نماهلهأحارتسايأًةَنَسَنيِناََمثُضْرَألٱِتَحاََرتْسٱَو
ةيبونجلاطابسألاضرأضرألاهذهنأحّجرملاو.برحلا

دقنييبآوملاةوقنأىلعّلدتةدملاهذهلكاهتحارتساو
.ةاشالملالكةعقاولاكلتيفتشالت

٣١عنييليئارسإلارجمشذاقنإ

َنِمَبََرضَف،َةاَنَعُنْبُرَجْمَشُهَدْعَبَناَكَو«٣١
لٱ

ْ
لٱساسْنِمِبٍلُجَرِةَئِمَّـتِسَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ًاضْيَأَوُهَو.ِرَقَب

.»َليِئاَْرسِإَصَّـلَخ
١٧:٤٧ليئومص١و٢٢و١٣:١٩ليئومص١و٨و٥:٦ص

خلا١١:٤و١٧و١٠:٧وخلا٣و٤:١ص٢:١٦ص٥٠و
٤:١ليئومص١و

ناكدوهأنأمزلتسيالاذهو.دوهأدعبيأُهَدْعَبَناَكَو
.تامدق

نمٍضاقهنأباتكلاسوماقيفءاجَةاَنَعُنْبُرَجْمَش
هنأعضوميفركذُيملهنأسايلذاتسألالاقو.ليئارسإةاضق
نإوةايحلايفدوهأوبرحلارومأبماقهنإوليئارسإلىضق
عضوميفنيبراحملانمهريغناكوةيعضومتناكهتبراحم
سيلو.)٥:٦صرظنا(ليئارسإذاقنإلاوبراحمهلكورخآ
ىلعالورجمشهنميذلاطبسلاىلعانلديامباتكلايف
اذهنإفكلذنمًائيشانديفيالةانعنباهنوكو.هلمعةدم
:١٩عوشيو١:٣٣ص(يفركُذمعن.انهالإركذُيملمسالا

ضرأيفةدلبيهو)١:٣٣صرظنا(»ةانعتيب«)٣٨
طابسألادحأنمناكهنأنظلابعصيرجمشنكلويلاتفن
وأرجمشذئمويةيدوهيلاءامسألانيبسيلو.لامشلايف
مسا«همساىنعمنأكلذديؤيوداهيناعنكهنأّنُظفةانع
يأ»رج«ومسايأ»مش«نمبّكرموهو»بيرغ
.ساكلماحبباتكلاسوماقبحاصهرسفو.»بيرغ«
وأاذوهيطبسنمناكرجمشنأيفبيرالمهضعبلاقو
.ّماعالّيعضومهنأيفنوشمشلعفكهلعفونادطبس

.لتقيأَبََرضَف
.)٣عريسفترظنا(َنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱ
انهساسنملابدارملاِرَقَبْلٱساسْنِمِبٍلُجَرِةَئِمَّـتِس

ةماعلانمنوريثكواهبقاسُيةداحةديدحاهفرطيفاصع
مجرتملاتبثأو.سملانمةغلابممساساّسملاباهنوّمسي
رجزلاوقوسلاوهوّسنلانمةلآمساهنأىلعءانبساسنملا
ةزمهملاسوماقلايفءاجو.يدابزوريفلاسوماقيفامىلع
ةمجرتملايههذهورامحلااهبسخنيةديدحاهسأريفاصع
وأرامحلااهبقيسساّسملاةماعلااهيمسييتلاوساسنملاب
رقبلاقوسلاهنولمحينيثارحلانمنوريثكوةرقبلااهبتقيس
يهو.تقيعُأاذإةكسلاكلسمديهمتلواهيلعنوثرحييتلا
يفهتادأرجمشاهذختاكلذلوحمرلاماقمبرحلايفموقت
ءانتقابمهلاوحمسيملنييليئارسإلاءادعأنأرهاظلاولاتقلا
هنأصنيمللجرةئمتسهلتقو.فويسوحامركةحلسأ
نيحالفلاضعبفهيفةبارغالفةدحاوةعقاويفناك
برحيفلجرةئمثالثةدحاوةليليفلتقنييجوسألا
هدونجهلتقنملتقهيلإبسنُينأحصيهنأىلعهاجيووم
ىلعسيسانمةيبرحلامهتاودأنكتملنإومهدوقينيذلا
ُدُواَدَوُهَفوُلُأُلُواَشَبََرض«تاينغملالوقهنمو.زاجملاليبس
.)١٨:٧ليئومص١(»ِهِتاَوَبَر

ألَا
َ
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ًايفاكهاتأامنكيملنكلوَليِئاَْرسِإَصَّـلَخًاضْيَأَوُهَو
نمنيبتامكهمايأيفتعطُققُرطلانألنمألاميمعتل
.)٥:٦ص(ةروبدةينغأ

دئاوف
ءالبلاوةنحملابنيروذعملاريغءالهجلامّلعيهللانإ.١

.)٢و١ع(اهكاردإيفيعسلاوتابجاولاةفرعمبجيف
نسحنمهبعشلبرلاهلعفامملعننأبجيهنإ.٢

ىلإانرصانلهجنإفالإوةقثوًاناميإكلذانديزيفةيانعلا
.)١ع(نازحألاومالآلاوناوهلاوّلذلا

ع(مهتداعسومهعفنهبدصقُيسانللبرلاناحتمانإ.٣
٤(.

بضغتحتعوقولاورورشلاىلإدوقترارشألاةطلاخمنإ.٤
.)٨-٥ع(هللا

نيفرتعملاهلنيللذتملاةالصبيجتسيبرلانإ.٥
ةباجإلانيقحتسماونوكيملنإوهتدعاسمىلإمهراقتفاب
.)١١-٩ع(

ةدشلادنعالإهللاركذيالهعبطداسفلناسنإلانإ.٦
بجيف.هماثآىلإداعوهللايسنءاخرلاىلإراصاذإف
.)١٢ع(ءاّرضلاوءاّرسلايفىلاعتهيلإتفتلننأ

ديعيهيلإهتبوتدنعميثألانعةبرضلاّفكاذإهللانإ.٧
دشأةيناثلاةبرضلانوكتدقوهايإهكرتدنعهلةبرضلا
.)١٤رخآب٨ةيآلارخآلباق١٤-١٢ع(ىلوألانم

ولهيلإأجتلااذإميثالامحريهتمحرةرفولبرلانإ.٨
بابف)١٢عب٧-٥علباق١٥ع(هيصاعمترركت
تقوتقولكسيلنكلوًادبأحوتفملوبقلاوةبوتلا
.بسانملانامزلاوهمويلافةبوت

ةطساوبءايوقألانمءافعضلاصلخينأرداقهللانإ.٩
.)١٧و١٥ع(لمكتفعضلايفهتوقنألفيعض

ذقنملاكلذهصّلخوهبعشلًاذقنمماقأاذإهللانإ.١٠
اهاضريامملئاسولاكلتنكتملةعيرشلافلاختلئاسوب
.)٢٤-١٨ع(ىلاعتوهناحبس

٣١ع(هللاةوقبلبحالسلانسحبموقيالرصنلانإ.١١
-١٧:٤٤ليئومص١و١٦و١٥:١٥صيفامباذهلباق
٥٠(.

بعتلامايأنمرثكأناسنإلاةايحيفةحارلامايأ.١٢
دئادشلاركذنف.بئاصملانمًاددعرثكأتاكربلاو
ًاضيأركذننأبجينكلوةيدايتعاريغاهنألبورحلاو
٣٠و١١تامينرتلامنرنوةيدايتعالاتاكربلاوةحارلامايأ

.»ًاركاشددعبرلاتاكرب«٤٢١و

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

نييليئارسإللنيبايةقياضم
هيلعقارابراصتناو

-١ع(نيبايةقياضموليئارسإينبدادتراكلذطسبو
ينبذاقنإلقاراباهتوعدو.)٥و٤ع(ةيبنلاةروبدو.)٣
ينيقلارباحو.)١٠ع(قارابشيجو.)٩-٦ع(ليئارسإ
ع(مهراسكناو.)١٣و١٢ع(دونجلاارسيسعمجو.)١١ع(
١٨ع(هايإليعابلتقو.)١٧ع(ارسيسبرهو.)١٦-١٤
.)٢٤و٢٣ع(ماتلارصنلاو.)٢٢-

يفَّـَّـرشلٱَنوُلَمْعَيَليِئاَْرسِإوُنَبَداَعَو«١ َدْعَبِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
.»دوُهِإِتْوَم

٢:١٩ص

يفَّـَّـرشلٱَنوُلَمْعَيَليِئاَْرسِإوُنَبَداَعَو بَّـرلٱِيَنْيَعِ
رركتِّـ

نيينثولاةطلاخمبديدشلامهبولقداسفىلعلدفًاريثككلذ
٨:٣٣و٦:١صو١٢و٧-٣:٥و١٧و٢:١١صرظنا(
.)٧٨:٥٧رومزمو١٣:١و٧و١٠:٦و

رجمشنأىلعهبلدتسُينأحصياذهَدوُهِإِتْوَمَدْعَب
.ٌّيحدوهأوبراح

يفَكَلَميِذَّـلٱَناَعْنَكِكِلَمَنيِباَيِدَيِبُّبَّـرلٱُمُهَعاَبَف«٢ ِ
يفٌنِكاَسَوُهَو.اََرسيِسِهِشْيَجُسيِئَرَو.َروُصاَح ِةَشوُرَحِ
.»ِمَمُألٱ

١٢:٩ليئومص١و١٩:٣٦و١٠و١١:١عوشي٢:١٤ص
١٦و١٣ع٨٣:٩رومزمو

.)٢:١٤صريسفترظنا(ُمُهَعاَب
كلملكلمساوأبقلوهوهيبنوأميكحهانعمَنيِباَي

رظنا(رصمكولمنملكلنوعرفكروصاحكولمنم
.)١١:١عوشي

ناكفنييناعنكلانمةريبكةمأكلميأَناَعْنَكِكِلَم
ىلإلئاسرلسرأهنأ)١١:١عوشي(يفف.عيمجلاكلمهنأك
.مهسأرهنأكناعنككولمرئاس

يفَكَلَم يعُدوهكلمةمصاعروصاحتناكيأَروُصاَحِ
يلاتفنضرأيفروصاحتناكو)١١:١عوشي(روصاحكلم
موريمهايمىلعفرشتتناكو.)٣٦-١٩:٣٢عوشي(
سيسمعرتاباتكنمفرُعدقو.سوفيسويلاقامىلعو
يفةميظعةنيدمتناكاهنأنيمدقألارصمكولمدحأيناثلا

ألَا
َ
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ناميلساهنصحنأشتاذتناكاهنألو.ةيلاخلاروصعلا
ثلغتىبسليئارسإكلمحقفمايأيفو.)٩:١٥كولم١(
باتكرخآو.)١٥:٢٩كولم٢(روشأىلإاهلهأرسالف
دقو.)٩:٢٧اكم١(لوألانييباكملارفسهيفتركُذ
يلامشلالطألارابكنمةميدقًالالطأيسلسفشتكا
.روصاحلالطأيهموريم

يفهتداعكروصاحبرحىلعهمالكيفسوفيسويلاق
١٠٠٠٠مهناسرفو٣٠٠٠٠٠اوناكنييناعنكلاةاشمنأةغلابملا

.٣٠٠٠مهتابكرمو
تناكفرّوسُميأطاحمروصاحىنعمنإمهضعبلاق
اهلالطأىلعاوفقونيثحابلانإو.نصحوألقعمةلزنمب

ةريحببرقاهعقومنأىلعاقفتاسوفيسويوعوشينإو
يفو.)٥-١١:١عوشي(ةلوحلاةريحببمويلاةفورعملاموريم
لتبمويلافرعُتاماهنأمهضعبىأرباتكلاسوماق
ةبرخاهنأرخآو.ةريضحبفرعُياماهنأرخآىأرو.ةبيرخلا

.ةّرص
داّوقسيئرشيجلاسيئربدارياََرسيِسِهِشْيَجُسيِئَر

ارزع(هبدوهيلاىّمسمساارسيسو.دئاقلادرجمالشيجلا
راغصةمَدخمهومينيثنلاضعبلميدقفلسوهو)٢:٥٣
ًالصأنويناعنكمهو)٥٣-٢:٤٣ارزع(نييواللانم
.)٩:٢مايأ١و٢:٤٣ارزعو٢١:٢ليئومص٢(اودوهتف
مهنموارسيسلسننممهنأدوهيلايينابرنمةدعىعداو
بكوكربنايصعيفتاموألتُقيذلاابيكأوأاويكأينابرلا

مأوارسيسلسننمٍبأنمهنألاقاذهفنابردهكلميف
.ةيدوهي

يفشرحلاومهطيلخوأممألافيفليأِمَمُألٱِةَشوُرَح
باتكلاسوماقيفو.ةشابحلااهلعلوةعامجلاةيبرعلا
اذهبيمُسنيطسلفيلامشيفناكممساممألاةشورح«
ضعبلاقو.»هناكسسانجأفالتخالًارظنمسالا
ةفلتخمممأنمفيفلممألاةشورحىنعم«نيرسفملا
.»ةلقتسمةكلممتأشنوةدحاوةمأاهنأكتراصفتطلتخا

اهنأنسمطروتكدلاىأرنكللوهجمممألاةشورحعقومو
لبجحفسدنعاكعوليعرزيلهسنيبرمملايفتناك
ع(عّطقملابمويلافورعملانوشيقرهنيرجيثيحلمركلا

يبرغةريغصةيرقيهوةيثراحلااهنأردنُكّنظو.)١٣
.اهنمًاليم١١ةياغىلعوةرصانلا

ِةَئِمُعْسِتُهَلَناَكُهَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصَف«٣
َنِيْرشِع،ٍةَّـدِشِبَليِئاَْرسِإيِنَبَقَياَضَوُهَو،ٍديِدَحْنِمٍةَبَكْرَم
.»ًةَنَس

١٠٦:٤٢رومزمو٥:٨ص١:١٩ص

رظنا(ءالبلادنعمهتداعكِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرص
.)١٠٧:١٣رومزمو١٥و٣:٩ص
هلناكسوفيسويلاقٍديِدَحْنِمٍةَبَكْرَمِةَئِمُعْسِتُهَل
تسيلاهنمةئملاعستلاريغناكهلوقّحصنإفةبكرم٣٠٠٠

.)١٧:١٦عوشيو١:١٩صرظنا(ديدحنمتابكرمب
صلاخلاديدحلانمنكتملتابكرملاكلتنأملعُينأبجيو
ةعّردملانفسلاكديدحلابةاشغمتناكاهلعلوتَمصُملا
:١صريسفتيفتابكرملاهذهىلعمالكلامّدقتدقو.مويلا
١٩(.

ناكًةَنَسَنيِْرشِع،ٍةَّـدِشِبَليِئاَْرسِإيِنَبَقَياَض
يفنوعقيفءالبةيواهنمنوضهنيمهيصاعملنويليئارسإلا
نينسينامثمياتعشرناشوكاودبعمهنإفاهنمقمعأىرخأ
)٣:١٤ص(ةنسةرشعينامثنولجعكلمو)٣:٨ص(
مهتدبعتساًاريخأو.مهتقياضمدّدشونيبايمهدبعتساانهو
ًاباعتأاوساقوًامالآاولمتحاوةعاسلاهذهىلإروهدذنمممألا

مهأبنأامكديزمهيلعامًاداهطضااودهُطضاوةديدش
٢٨:١٥ةينثت(ةينثتلارفساميسالعضاوميفهراذنإبىسوم
ناكف.ةحارتاّدمةقياضملاتاّدمنيبناكهنأريغ)٦٨-
)٣:١١ص(ةنس٤٠ةحارنولجعومياتعشرناشوكنيب

.)٣:٣٠ص(ةنس٨٠ةحارنيبايونولجعنيبو

َليِئاَْرسِإُةَيِضاَقَيِه،َتوُديِفَلُةَجْوَزٌةَّـيِبَنٌةَأَرْمٱُةَروُبَدَو«٤
يف لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ِتْقَو

ءاخلابالةلمهملاءاحلابةلحنمسالااذهىنعمُةَروُبَد
هديكأتمهوأوًاوهسباتكلاسوماقيفعقوامكةمجعملا
باوصلاواهمسابفرعُتةلخنتحتسلجتتناكاهنأكلذ
ناكو.)٥ع(»ةروبدةلخن«يهواهمساىلإبسنُتاهنأ
تاتابنلاوتاناويحلاءامسأبمهءاسننومسيامًاريثكدوهيلا

لِخَرك)لِحَر(يناربعلايفاهمسرو(ليحاركةيعيبطلاداوملاو
بحاصاهرسفو.نأضلادالوأنمىثنألايهوةيبرعلايف
ركذللمنغلانمةدحاولايهوةاشلابباتكلاسوماق
ةرمتوأرمتيأ)رمتةيناربعلايفاهمسرو(راماتو.ىثنألاو
:٣٨نيوكت(ءاثلابراماثةيبرعلاةمجرتلايفتءاجوةلخنوأ
رابتعاباهلًابقلةلحنيأةروبدتناكامبرومهضعبلاق.)٦
دقلو.تالحنلاببقلتيفلدتانهاكتناكامكةيبناهنأ
ءادعأللًةمحتناكاهنألةلحنلابتبقُل«هلوقبمهضعبداجأ

.»ءاقدصأللًالسعو
.)١٥:٢٠جورخ(نوراهتخأميرمكٌةَّـيِبَنٌةَأَرْمٱ

:٦ايمحن(ةيدعونو.)٢٢:١٤كولم٢(مولشةأرماةدلخو
ةديحولاةأرملايهو.)٢:٣٦اقول(ليئونفتنبةنحو.)١٤

ألَا
َ
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تبسُنةاضقلاكئلوأنماهدحواهيلإوليئارسإةاضقنيب
تخأميرمهبشتتناكاهنإنيرسفملادحألاق.ةءوبنلا
ةمّيأنمالإنكتملميرمنإوةيضاقتناكاهنوكيفنوراه
.ماهلإبةسيئروبرحةدئاقتناكاهنأةروبدودمحلا

تناكوًاينهاكاهليمناكةدلخنأيفةدلخنعفلتختو
ةبوتلايفاهمالكناكوسدقملالكيهلاةسردميفةميقم
ماّدقرصنلاودجملاةينغأبىنغتتتناكةروبدنإو.عوشخلاو
غّلبينملوألااهنمباتكلايفناعمهليبنلاولاجرلا
٧:١جورخ(ىلاعتهتدعاسمبمهلاهنيبيوهللالاوقأسانلا

ءايعشإكتايتآلابئبنينميناثلاو.)خلا١٤:١سوثنروك١و
.ةسدقملارافسألاةبتكنممهريغولاينادو

وأجُرسوأحيباصم»توديفل«ىنعمَتوُديِفَلُةَجْوَز
.لالجولامجتاّهبأوأرانلاةنسلأيأباهلاوألعاشم
ةأرما«تيعُدلاقوحيباصمةأرمابةرابعلايساررسفو
مجرتو.سدقلاجُُرسللئاتفلاعنصتتناكاهنأل»حيباصم
ةطيشنحوروةئيضمبهاومةأرما«هلوقبةرابعلانورخآ
.)٦٢:١ءايعشإ(يفاملقفاوماذهوراناهنأكيأ»ةيران

قرابوأقرُبهانعمذإقارابةجوزاهنأىأرنيينابرلاضعبو
اهجوزمساتوديفلنأحجرألاو)٥:١ص(هعمتركُذو
ميارفأطبسنمأققحتيملو.ةيبرعلاةمجرتلايفرهظيامك
.)٥:١٥صو٥ع(ركاسيطبسنممأيه

يفَليِئاَْرسِإُةَيِضاَقَيِه اهمامتهاعماهنإِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
راصتنالاونيدبعتسملاةبراحموءادعألانمليئارسإذاقنإب
نيبماصخلاثبتوبعشلايواعديفرظنتتناكمهيلع
رهظيامكةيعرشلاماكحألايرجتوةاضقلالعفنيمصاختملا
.)٢:١٦صريسفتو٥عرظنا(ةيلاتلاةيآلانم

َحتٌةَسِلاَجَيِهَو«٥
ْ

َليِإِتْيَبَوِةَماَّـرلٱَْنيَبَةَروُبَدِةَلْخَنَت
يف لِلاَهْيَلِإَنوُدَعْصَيَليِئاَْرسِإوُنَبَناَكَو.َمِياَرْفَأِلَبَجِ

ْ
.»ِءاَضَق

٣٥:٨نيوكت٢٨:٦ءايعشإ

َحتٌةَسِلاَجَيِهَو
ْ

اموةيآلاهذهتءاجَةَروُبَدِةَلْخَنَت
توديفلةجوزةيبنةروبدو«ةيبروألاتامجرتلاضعبيفاهلبق
ةلخنتحتتنكسيهوتقولاكلذيفليئارسإلتضق
ليئارسإونبوميارفألبجيفليإتيبوةمارلانيبةروبد
سلجمواهنكسمنأديفياذهو.»ءاضقللاهيلإاودعص
همزلتسيىنعملااذهو.ةلخنلاكلتتحتاهتمكحميأاهئاضق
ليئارسإةيضاقتناكاهنأىنعملافةلخنلاكلتتحتاهسولج

نكيملولهنألاهيلإةبوسنملاةلخنلاتحتاهسلجميفيهو
اهسولجلٍعادنمناكامكانهاهئاضقسلجمواهنكسم
.باتكلايفكلذلببسىلإةراشإالوةلخنلاكلتتحت

ةلخنلاةبسنةلعاذهلعلورارمتسالاىلعلدتةرابعلاو

لحميأماقُملانعةيانكءاجامًاريثكسولجلانأىلع.اهيلإ
نونكسيماكحلاوءاسؤرلانمنيروهشملاضعبناكوةماقإلا
ارممتاطولبدنعميهاربإنكسمناكف.راجشألابرق
ةطولبتحتتامجرتلاضعبيفو)١٤:١٣و١٣:١٨نيوكت(
نورغميفيتلاةنامرلاتحتلواشنكسمناكو.ارمم
.)١٤:٢ليئومص١(

نيبمختلاىلعناتنيدملاناتاهَليِإِتْيَبَوِةَماَّـرلٱَْنيَب
ىلعةمارلاو.)١٦:٢و١٨:٢٥عوشيرظنا(ميارفأونيماينب
.اهنملايمأةسمخةياغىلعونوعبجيقرشريدتسمّلت

هيفليإتيبنيبواهنيبقيمعٍداوًالامشاهنمةبرقمىلعو
رظنا(مارتسرتلاقامىلعةقفرةعضرمنفدموةروبدةلخن
.)٣٥:٨نيوكت

ىلإتبسُنةلخنلانكلةروبدةقفرةعضرممساناك
ةروبدنفدمواهتحتناكةيبنلاسلجمنألاهيلإالةيبنلاةروبد
ةطولبلاكلتتيمُسو.ةلخنالةطولبتحتناكةعضرملا
مالكلاّرم»ليإتيب«و.ءاكبلاةطولبيأ»توكابنوّلأ«
.)١:٢٢ص(ريسفتيفاهيلع

ضرأنصحأيهوةيلبجلاميارفأضرأيأَمِياَرْفَأِلَبَج
ءاجو.)٣:٢٧صريسفترظنا(ًانمأاهرثكأونيطسلفيف
يفةنكاستناكةيبنلاةروبدنأهانعمامةينادلكلايف
يفلخنولالقتسالالئاسواهلو)١٦:٢عوشي(توراطع
تيبيفيقسويداولايفنوتيزوةمارلايفنيتاسبواحيرأ
نمجيزمةينادلكلاو(كلملالبجيفضيبألاصلصوليإ
.)ريسفتلاونتملا

ةيبرعلاوةيناربعلايفاَهْيَلِإَنوُدَعْصَيَليِئاَْرسِإوُنَبَناَكَو
ولودوعصلابردقلايفنيلعألاماقمىلإباهذلانعنوّربعي
انهةيآلايفدوعصلاىنعمو.ةيدوألاقمعأنطبيفناك
١٦:١٢ددعرظنا(نأشلاوردقلاةعيفرلاةروبدىلإباهذلا

سلجتتناكيتلاةلخنلانأكلذيفانيالف)٢٥:٧ةينثتو
قفاوٍدجنيفتناكنإو.ٍداووأروغيفءاضقللاهتحت
.ًازاجموةقيقحاهيلإدوعصلا

،ِيلاَتْفَنِشِداَقْنِمَمَعوُنيِبَأَنْبَقاَراَبْتَعَدَوْتَلَسْرَأَف«٦
َىلِإْفَحْزٱَوْبَهْذِا:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱِرُمْأَيَْملَأ:ُهَلْتَلاَقَو
ِيلاَتْفَنيِنَبْنِمٍلُجَرِفَالآَةََرشَعَكَعَمْذُخَو،َروُباَتِلَبَج

.»َنوُلوُبَزيِنَبْنِمَو
١٩:٣٧عوشي١١:٣٢نييناربع

نمبرقيوهفقرابوأقربمسالااذهىنعمَقاَراَب
ةروبدنأنيينابرلاضعبىأركلذلو)٤ع(توديفلىنعم
هطاشنلكلذببقُلهلعلو.)٤عريسفترظنا(قارابةأرما

نإف.نأشلاتاذلامعألارئاسوبرحلايفهتعرسو

ألَا
َ
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ىلعلديامبناسنإلانومسياوناكامًاريثكنييليئارسإلا
.هرمأنمءيش
.سنُأوبأوأميعنوبأهانعمَمَعوُنيِبَأ
تناكاهنأليلاتفنىلإشداقتفيضُأِيلاَتْفَنِشِداَق

نييرخُأنيشداقنعاهزييمتلوطبسلااذهلةنيصحةنيدم
:١٢عوشي(اذوهيضرأيفىرخآلاوركاسيضرأيفامهادحإ
اهمساةيرقمويلايهو.)٢٠:١٦ددعو٦:٧٢مايأ١و٢٢
يأّفُقةنقىلعيهواهنميبرغلالامشلايفيهوسداق
ريثكاهلوحوةلوحلاونويعجرمىلعفرشتةيرخصةمكأ
عنصلاةمكحمةميدقةيرجحتيباوتوسومرولالطألانم
مللالطألاضعبناردجو.رمرملانمدعاوقىلعةعوضوم
سدقاهانعموشدقةيناربعلايفشداقمسرو.ةلماكلزت
:٢٠عوشي(نييواللإجلمةنيدمتناكو.ةسدقمةنيدموأ
ىلعليلدةيآلالوأيفركذاموةرابعلاهذهو.)٢١:٣٢و٧
.يلاتفنطبسنمقارابنأ

هنمديرُأيراكنإانهماهفتسالاَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱِرُمْأَيَْملَأ
رومأملانَمثيدحلاقايسنمنيبتيملو.رمأبرلانأتابثإ

ةبراحمبرمُأهنألليئارسإامإنينثاىلعلديلقعلانكلو
ةيبنتناكاهنألاهسفنيهامإوناعنكنممهدرطوممألا

قارابرومأملانأديفيامتامجرتلاضعبيفو.دونجلاةدئاقو
»ًالئاق«ةظفلنكلو»خلابهذاًالئاقبرلارمأامأ«اهيفذإ
.نايبلااذهلتديزفلصألايفتسيل

ضعبيفف.رفاوشيجبشماويأْفَحْزٱَوْبَهْذِا
ًاليلقىضميأفحز(ردصمفحزلاةيبرعلاةغللابتك
هنألردصملابةيمستّودعلاىلإفحزيشيجلاو)ًاليلقف
.ًافحزفحزيهنأكهتكرحلقثوهترثكل

روطلالبجمويلاهمساليلجلايفلبجوهَروُباَتِلَبَج
وحنهطيحمرماعنباجرموهوليعرزيلهسىلعفرشي
حطسقوفًامدق١٨٤٣ولهسلاقوفًامدق١٣٧٥هولعوليم
ناكو.يدثلاةئيهكريدتسمولابجلانعدرفنموهورحبلا
ركاسيضرأيفناكو.نصحتلاوةسارحلانيرمألًاحلاص

لايمأةتسةياغىلعوةرصانلانميقرشلابونجلايفوهو
اوفننيققحملانكلويلجتلالبجهنأبسحيناكو.اهنم
لبجبمويلافورعملانومرحيلجتلالبجنأاوتبثأوكلذ
.خيشلا

نوكينأرطضيريبكشيجاذهوٍلُجَرِفَالآَةََرشَع
.ةيآلاهذهنميناثلاءزجلاريسفتيفركُذامكًافحزةيشم

لامشلايفناطبسامهَنوُلوُبَزيِنَبْنِمَوِيلاَتْفَنيِنَبْنِم
اناكامهنإونيبايملظنمملألاديدشيفاناكامهنأدبالف
باتكلانمانلنيبتييذلاو.هتبراحمىلإليملالكناليمي
ركاسيونولوبزطابسأةثالثروباتلبجدودحىلعناكهنأ

لوألانانثالاانهركذف)٣٤و٢٢و١٩:١٢عوشي(يلاتفنو

ناكهنأ)٥:١٥ص(نمانلرهظنكلو.يناثلانودرخآلاو
اوعوطتمهنأرهاظلافركاسينمءاسؤرلابرحلاكلتيف
نكتملةاضقلانامزيفليئارسإبورحنأىلع.ةدعاسملل
البعشلارئاسوبرحللمولظملااهيفضهنيةيلحمالإ
.ذئمويتدمخةميدقلاليئارسإةريغفردنامالإهيلإتفلتي
برحلاكلتيفركاسيءاسؤرريغناكونيرسفملاضعبلاق
-٥:١٤ص(نمرهظيامكىسنمونيماينبوميارفأنم
ةبسنلابنوليلقمهنكلويلاتفنونولوبزلاجرنودعاسي)٢٣
نمماليإلادشأيفنيطبسلاكنيذنألونيطبسلاكنيذىلإ
ركذنعانهبتاكلاضرعأفنيبرقألااناكامهنألمهئادعأ
يلاتفنطبسنمناكذإقارابنأيفبيرالو.نيدعاسملا
هشيجرثكأراتخاهنأنمدبالفمهلاطبأبهريغنمربخأناك
.نيبّرجملامهلاطبأنمهداوقوأ

ِشْيَجَسيِئَراََرسيِسَنوُشيِقِرَْهنَىلِإَكْيَلِإَبِذْجَأَف«٧
.»؟َكِدَيِلُهَعَفْدَأَوِهِروُهُْمجَوِهِتاَبَكْرَمِبَنيِباَي

٨٣:٩رومزمو١٨:٤٠كولم١و٥:٢١ص١٤:٤جورخ
١٠و

لعفامكهتيانعوهتردققرطنمقيرطبَكْيَلِإَبِذْجَأَف
.)١٤:٤جورخرظنا(ةرمريغ

وأليسمهانعمو»نوشيقلهن«ةيناربعلايفوَنوُشيِقِرَْهن
يأ(ليعرزييداويفهنألنوشيقرهنلقفاوموهويداو
فورعملاروباتلبجضيضحبرقهعبنم)رماعنباجرم
يفةريثكتاينحنميفبرغلاىلإيرجيروطلالبجبمويلا
لبجتحتطسوتملارحبلايفبصيمثرماعنباجرم
يفهنايرجوعّطقملامويلاىمسُيواكعوافيحنيبلمركلا
.ِنحنميأنوشيقىنعمقفاويتاينحنملاكلت

ةعبرأوأةثالثنوشيقعيبانيتيأرنيرفاسملادحألاق
مثىلعديزتالةفاسميفةرواجتم

ُ
كلانهاهنومسيليمن

نيبعئاشلامعتسااذهوهجرخموأهعبنميأنوشيقلاسأر
نومسيواهنميرجتيتلاعيبانيلالوأورهنألاجراخملةماعلا

نيملكتملادنعميدقلامعتسالااذهو.عبنلاسأراهدحاو
ةيمستلاهذهو.اهريغوةيروسيفنيعلاسأركةيبرعلايف
.ميدقلانوشيقرهنوهعطقملانأققحتمويلاىلإةظوفحملا

هيفيرجييذلارماعنباجرمبمويلاروهشملاليعرزيلهسو
.نيطسلفيفلاتقلاةموحروصعلالكيفناك

ألَا
َ
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.)٢عريسفترظنا(َنيِباَيِشْيَجَسيِئَراََرسيِس
.)ريسفتلاو١٣عرظنا(ِهِروُهُْمجَوِهِتاَبَكْرَمِب

َْملْنِإَو،ْبَهْذَأيِعَمِتْبَهَذْنِإ:ُقاَراَباَهـَلَلاَقَف«٨
.»ُبَهْذَأَالَفيِعَميِبَهْذَت

تناكبرحلانأىلعلدياذهْبَهْذَأيِعَمِتْبَهَذْنِإ
لئاسونسحأنمهعمةيبنلاباهذنأقارابىأرفةفيخم
مهعمتناكنإفهتيبنعمهللانأهتقثلهدونجلوهلعيجشتلا
ًاعاجشنكيملقارابنأىلعلدياذهنإ.مهعمناك
اذهودوادوحاتفيونوشمشعموهعمّدُعنإونوعدجك
ةطساوبهلناكهنإوهللالعفناكرصنلانأنايبحضوأ
ىّوقتفرصتنيهنأبهتأبنأةيبنلانألًافيعضناكنإوناميإلا
.)٣٤-١١:٣٢نييناربع(فعضنم

ٌرْخَفَكَلُنوُكَيَالُهَّـنَأَْريَغ،َكَعَمُبَهْذَأِّـينِإ:ْتَلاَقَف«٩
يف لٱِقيِرَّـطلٱِ

ِدَيِباََرسيِسُعيِبَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل.اَهيِفٌرِئاَسَتْنَأيِتَّـ
.»َشِداَقَىلِإَقاَراَبَعَمْتَبَهَذَوُةَروُبَدْتَماَقَف.ٍةَأَرْمٱ

٢:١٤ص

دبالرصنلايأٌرْخَفَكَلُنوُكَيَالُهَّـنَأَْريَغ،َكَعَمُبَهْذَأ
.هبدجمُتالفكيلإبسنُيالةبهاذينإوانأتبهذنإفهنم

.)٢:١٤صريسفترظنا(اََرسيِسُعيِبَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل
ءيشكلىقبيالفلاجرلالاطبأنملطبالٍةَأَرْمٱِدَيِب

فعضلابةروهشمةأرملانأمولعمو.حدملاوفرشلانم
لازتالوقرشلالهأرثكأدنعةلفاسةلزنميفتناكو
قارابايكسفننوكتفيكف.ةيقرشلادالبلارثكأيفكلذك
ىفخيالوتنأهتمرُحوةفيعضةأرماىلإرخفلااذهبسُناذإ
لاقو.فيطلبولسأىلعخيبوتلانممالكلااذهيفام
قارابلعلواهريغلباهسفنةأرملابِنعتملةروبدنأمهضعب
امأوةيبناهنألرمألاهيلعبعصيملفاهسفنتنعاهنأنظ
.)٢١-١٧ع(ينيقلارباحةأرماليعايتدارأفيه

ُهَعَمَوَدِعَصَو،َشِداَقَىلِإَِيلاَتْفَنَوَنوُلوُبَزُقاَراَباَعَدَو«١٠
.»ُهَعَمُةَروُبَدْتَدِعَصَو.ٍلُجَرِفَالآُةََرشَع

٢٠:١٠كولم١و٥:١٨ص

.)٥و٢٠:٤ليئومص٢(برحلاىلإُقاَراَباَعَد
.دونجلااوراتخاداّوقلاووهوداّوقلايأَِيلاَتْفَنَوَنوُلوُبَز
»هيلجردنعو«يناربعلالصألايفوُهَعَمَوَدِعَصَو

هيلجرىلعشامهنأمهضعبىأرفهانعمبنورسفملافلتخاو

حصييذلاو.ًاناسرفالةاشماوناكهشيجنأكلذبىنعو
دنعدونجلانوكنأةيبرعلاوةيناربعلانيتغللانايبىضتقمب
وأهيمدققيرطنيفتقموهلنيعباتمهنوكنعةيانكهيلجر
اذهومهدئاقناكذإهالجرتلقتناثيحهءارونوبهاذمهنإ
ِفَالآُةََرشَعُهَءاَرَوَوَروُباَتِلَبَجْنِمُقاَراَبَلَزَنَف«هلوقهديؤي
وهو)١٢ع(روباتلبجىلإهدوعصناكو.)١٤ع(»ٍلُجَر
.)٦ع(ريسفتيفركُذامكروطلابفورعملا

ةثداحلاهذهنإنيرسفملادحألاقُهَعَمُةَروُبَدْتَدِعَصَو
ةروبداهمساروباتلبجضيضحدنعةيرقاهلًاراكذتينُب
»هعمةروبدتدعص«لهو.باتكلايفاهراكذتظفحعم
اهنأحجرألاونيبُيملكلذهمامأوأهءاروتشملهوةيشام
.هلكشيجلاعجشتوهعجشتلهمامأتراس

لٱُرِباَحَو«١١
ْ
يَِمحَباَبوُحيِنَبْنِمَنِياَقْنِمَدَرَفْنٱُّيِنيِق

يفٍةَطوُّلَبَىلِإىَّـتَحَمَّـيَخَوىَسوُم .»َشِداَقَدْنِعيِتَّـلٱَمِياَنْعَصِ
ع١٩:٣٣عوشي١٠:٢٩ددع٢٢و٢٤:٢١ددع١:١٦ص
٦

انهينيقلارباحأبنو)١:١٦صرظنا(ُّيِنيِقْلٱُرِباَح
ًاعفدوهتأرماليعايىلعمالكللًاديهمتهبيتُأضرتعممالك
نماودعص...ينيقلاونب«ًالبقهلوقنيبفالتخالامهايإل
امليعاييفهلوقو»اذوهيةيربىلإاذوهيينبعملخنلاةنيدم
إبنيفنابأفيلاتفنضرأيفةينيقيهوتناكاهنأهنممزلي
امكهتوخإنعرباحدارفناوهوكانهاهدوجوةلعرباح
وألعَو»ليعاي«ىنعمو.ةفلاحم»رباح«ىنعمو.يتأي

.ةلعو
يفهمسرونياقىلإةبوسنملاةريشعلايأَنِياَقْنِمَدَرَفْنٱ
.نوينيقلامهو»نيق«ةيناربعلا

لدب)نيقوأ(نياقنملدببابوحَباَبوُحيِنَبْنِم
رباحنأىنعملاو»نم«وهورجلافرحةداعإلكنمضعب
.نيينيقلانممسقمهنيذلابابوحينبنعدرفنا

مح
َِ
ىلعقلطُيلجرلاامحنإفهتأرمايخأيأىَسوُمي

:١صريسفترظنا(ءابرقألانمامهريغواهيخأوهتأرمايبأ
١٦(.

نمتيبانهةميخلابدارُيوهتميخبصنيأَمَّـيَخَو
قالطإنمةيدابلالهأتويبكىزعملارعشتاجوسنم
ةيبرعلاةغللاةاورلقنامىلعةميخلافالإوّماعلاىلعصاخلا
مامتلااهيلعىقلُيةعبرأوأداوعأةثالثوأريدتسمتيبلك
تويبلاصاصخهبّدسُتصوخلالثمهلتبنوهو(
الإنوكتالبرعلادنعةميخلا«يبارعألانبالاقو.)اهوحنو
الوّرحلايفاهبُّلظتسُيومامثلابفقسُتمثداوعأةعبرأنم
لكىلعاهوقلطأفاهبسانلازوجتمثانلق.»بايثنمنوكت

ألَا
َ
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برعلثمرباحناكو.دلجوبايثوناديعنملقنُيتيب
.دارأثيحمّيخيوأرخآىلإناكمنمهتيبلقنيةيدابلا

يفٍةَطوُّلَبَىلِإىَّـتَح مثناكميفمّيخيناكيأَمِياَنْعَصِ
وأاهدنعمّيخوميانعصيفةطولبىلإلصوىتحرخآيف
ىتح«ميلشروأدوملتوموجرتلاوةينيعبسلايفو.اهتحت
ملعاهيفةرابعلافميانعصىلإةطولبةفاضإب»ميانعصةطولب
يناربعلالصألايفو.ّنيعمعضوممسايأيفاضإبكرم
ةطولبوأميانعصو.انتمجرتيفامك»ميانعصيفةطولب«
)ميلشروأدوملتوموجرتلاوةينيعبسلايفامىلع(ميانعص
ىلعيذلالهسلاهنأرخآىأروناكممساهنأمهضعبىأر
اذهلوطو.ًابرغةلوحلاةريحبنملايمأةثالثوحنةياغ
رجشاهيطغيلالتاهبطيحتليمهضرعوناليملهسلا
.روباتيقرشموّسبيهميانعصنأردنُكلاقو.طولبلا

لازيالومهضعبلاق.)٦عرظنا(َشِداَقَدْنِعيِتَّـلٱ
نمضرألاكلتتناككلذلواهراوجيفًاريثكطولبلا
.نييناعنكللتاميخملانسحأ

َىلِإَمَعوُنيِبَأُنْبُقاَراَبَدِعَصْدَقُهَّـنَأِباََرسيِساُوَربْخَأَو«١٢
.»َروُباَتِلَبَج

ةيآللةعباتةيآلاهذهُقاَراَبَدِعَص...اََرسيِساوَُربْخَأَو
وهارسيسو.تملعاملضرتعممالكامهنيبةيآلاوةرشاعلا
.)١ع(هداوقسيئرونيبايشيجدئاق

كلذىلإقارابدعصو.)٦عريسفترظنا(َروُباَتِلَبَج
هيلعرذعتيلبارسيسىلعبعصيهنألنمألاوةياقولللبجلا
ص(نويليئارسإلااهاشخيناكيتلاتابكرملابهيلإدعصينأ
١:١٩(.

ْنِمٍةَبَكْرَمِةَئِمَعْسِت،ِهِتاَبَكْرَمَعيَِمجاََرسيِساَعَدَف«١٣
ِرَْهنَىلِإِمَمُألٱِةَشوُرَحْنِمُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱَعيَِمجَو،ٍديِدَح
.»َنوُشيِق

.نيدانموألسرةطساوباََرسيِساَعَدَف
ةوعدلانأةنيرقبتابكرملادونجيأِهِتاَبَكْرَمَعيَِمج

تابكرملالاجراعدهنأىنعملالصُحمو.دامجللالسانلل
.مهتابكرمبهيلإاوعمتجينأنيبراحملا

اهيفًانكاسارسيسناكيتلايهوِمَمُألٱِةَشوُرَحْنِم
هلوقبقلعتم»نم«رجلافرحو.)ريسفتلاو٢عرظنا(
نيرشتنماوناكهعماوناكنيذلاعيمجنأىنعملاسيلف»اعد«
.نوشيقرهنىلإممألاةشورحنم

»ىلإ«رجلافرحو.)٧عريسفترظنا(َنوُشيِقِرَْهنَىلِإ
نييبكرمنمهدونجلكارسيساعدو»اعد«هلوقبقلعتم
قارابنأبسحيتغبلاأبنلاكلذهعمسدنعهنألمهريغو
هشيجلكةوعدىلإأجلفاهسأبىشخيةريثكًادونجعمج
لبجيفمهنصحتمنمهدونجوقارابجارخإنمنكمتيل
.روبات

لٱَوُهاَذٰهَّـنَأل،ْمُق:َقاَراَبِلُةَروُبَدْتَلاَقَف«١٤
ْ
يِذَّـلٱُمْوَي

َلَزَنَف؟َكَماَّـدُقُّبَّـرلٱِجُرَْخيَْملَأ.َكِدَيِلاََرسيِسُّبَّـرلٱِهيِفَعَفَد
.»ٍلُجَرِفَالآُةََرشَعُهَءاَرَوَوَروُباَتِلَبَجْنِمُقاَراَب
:٥٢ءايعشإو٦٨:٧رومزمو٥:٢٤ليئومص٢و٩:٣ةينثت
١٢

ةروبدىلإهلكرمألاقارابّلَكوَقاَراَبِلُةَروُبَدْتَلاَقَف
ليلقناكهنأىلعلداذهو.اهرمأبالإًائيشيتأيالناكف
كلذتملعةروبدنأببيرالو.ةيركسعلاةفرعملاوريبدتلا
.برلاماهلإىضتقمبلمعلاهلنيبتوهملعتوهبردتتناكف
هيلعاوناكامعاوطحنانييليئارسإلانأىلعًاضيأليلداذهو
هتدارإملعيوهللاحبذممامأفقيمظعأربحمهلنكيملف
ساحنفمايأيفلبعوشيمايأيفاوناكامكميمتلاوميروألاب
.ةيبنلاةروبدلوققارابةدمعناككلذلفًاضيأ

ىنعمبماقنموأهالوتيأرمألابماقنمرمأْمُق
اهانعمفاذهلصألاناكنإودعقدضوهيذلابصتنا
.اهيفذخوبرحلاّلوت

َكِدَيِلاََرسيِسُّبَّـرلٱِهيِفَعَفَديِذَّـلٱُمْوَيْلٱَوُهاَذٰهَّـنَأل
موياذهقارابايتلاقاهنأكف»مق«قارابلاهلوقلليلعتاذه
ّلوتفارسيسشيجىلعكرصنلبرلاهنّيعيذلارفظلا
يفكشالهانعم»عفد«اهلوقو.زوفلابةقثلالكًاقثاوبرحلا
كشلايفنوديكأتلليضاملابلبقتسملانعتّربعوعفدينأ

ارسيسبرلاعفدبتدارأو.هعوقويفّكشُياليضاملانأل
قارابديلعفدُيملارسيسنألهديلهشيجعفدوقارابديل
.)٢١-١٧ع(ليعابديللب

دوهيلانأنيضرتعملاضعبلوقانهليلدنمىرنالو
اهضعبودعسمايأمايألاضعبنوبسحيممألاكاوناكمهتّيبنو
مايأنممويلااذهنأبقارابتعجشةروبدنإوسحنمايأ
ملكتتتناكةروبدنأللطاباذهنإانلق.قيفوتلاودعسلا
يناثلاو.ةينثولاممألالوقلوقيالهللاويحووبرلاماهلإب
قارابرصنلبرلاهنّيعيذلاوهمويلااذهنأنيبيصنلانإ
.ارسيسشيجىلع

نأهبتدارأيراكنإماهفتسالاَكَماَّـدُقُّبَّـرلٱِجُرَْخيَْملَأ
هنأبعشلابةيهلإلاةيانعلانمنإفلاتقللكمامأجرخبرلا
لِتُبِراَُحيَوُّبَّـرلٱُجُرْخَيَف«هيوقي

ْ
يفاَمَكَمَمُألٱَك ِهِبْرَحِمْوَيِ

ألَا
َ
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لٱَمْوَي
ْ
نيرسفملارثكأكرتةرابعلاهذه.)١٤:٣ايركز(»ِلاَتِق

ىضمرمأىلعلديمالكلانألنايبلاةبوعصلاهيلعمالكلا
البلاتقللكمادقجرخيبرلانأةيبنلادارمنألاقينأالإ

يضاملابلبقتسملانعّربعوكلذيفكشتفيكفكش
برلانأًانيقيتملعتنأماقملاهيضتقييذلاو.قيقحتلل
برلالاق.هعملتاقتوهعبتتالفألاتقللكمادقجرخ
َنيِباَيِشْيَجَسيِئَراََرسيِسَنوُشيِقِرَْهنَىلِإَكْيَلِإَبِذْجَأَف«
قحهدعونإف)٧ع(»َكِدَيِلُهَعَفْدَأَوِهِروُهُْمجَوِهِتاَبَكْرَمِب
اذهزاجنإنمةنكمملالئاسولالكهلدعأدقوعقورمأك
همامأجرخبرلانأوهوهحجرنامانهيقبو.دعولا
قارابمامأريستتناكفةروبدهتيبنيفهروضحراهظإب

ةيآتوباتلاناكذإليئارسإينبمامأتوباتلاكشيجلاو
لَفُّبَراَيْمُق«ىسوملوقيلُمحاذإناكفهروضح

ْ
ْدَّـدَبَتَت

.)١٠:٣٥ددع(»َكِماَمَأْنِمَكوُضِغْبُمْبُرَْهيَوَكُؤاَدْعَأ
امكهمادقةروبدتلزنوَروُباَتِلَبَجْنِمُقاَراَبَلَزَنَف

اذهو.شيجلادئاقناكوهوهتدئاقتناكيهاهنألحّجرن
هنصحتمنملوزنلاىلعهعجشيذلاوهةروبدهتلاقامو
ديدحلاتابكرموميظعلاشيجلاةاقالمىلإروباتيفهنمأمو
ناكهنأيفبيرالو.)١:١٩ص(ليئارسإةبهرتناكيتلا
الوهعمناسرفالوعينملانصحلاكرتذإهناميإيوقدق
لاق.)١١:٣٢نييناربع(ناميإلاكلذببلغفتابكرم
نويليئارسإلافكنعتدنعبرحلاءادتباناكنإرارفروتكدلا
نييناعنكلانأحّجرملاو.ةلفاقلاقيرطىلعًاليم١٣اوراس
الةريحبةرظتنملاريغمهتكرحونييليئارسإلاةراسجاودهاش
نمةليلقةمذرشميظعلاسرفلاشيجىأرامكفصوت
.نوثرملهسىلإةمكألاحفسنمهيلإةلزاننيينيثألا

اهنمّدباليتلارطاخملاىلعناسنإلاعجشيءيشالهنإ
.هماّدقبرلانأهنقيتلثم

ليلقهنكلورفاوشيجكلذانلقِفَالآُةََرشَعُهَءاَرَوَو
نيذلانمقارابنإكلذعموءادعألاشيجىلإةبسنلاب
صرظنا(اهيفنيبردتملانمالبرحلااوملعتينأيفاوذخأ
٣:٢(.

ملٱَّـلُكَواََرسيِسُّبَّـرلٱَجَعْزَأَف«١٥
جلٱَّـلُكَوِتاَبَكْرَْ

ْ
ِشَْي

ملٱِنَعاََرسيِسَلَزَنَف.َقاَراَبَماَمَأِفْيَّـسلٱِّـدَحِب
َبَرَهَوِةَبَكْرَْ

.»ِهْيَلْجِرَىلَع
١٠و٨٣:٩رومزمو١٠:١٠عوشي

يأِفْيَّـسلٱِّـدَحِب...ِتاَبَكْرَْملٱَّـلُكَواََرسيِسُّبَّـرلٱَجَعْزَأَف
امهناكمنمامهعلقوتابكرملادونجلكوارسيسبرلاقلقأ
شيجاوأراملءادعألانأرهاظلاو.فويسلادودحب
نأاوعيطتسيملواوبرطضاةتغبمهيلإعفدنانييليئارسإلا

ىتحةبكرممدصتةبكرماوبرهفمهتريحلمهرمأاوربدتي
ةصرفلانويليئارسإلامنتغاوديدحلاتابكرمترسكت
كلذيفلضفلاناكامومهئادعأةيفقأيففويسلااولمعأف
دوجلابولقيفبعرلاىقلأيذلاوههنألهللالبقارابل
اوناكفمهلتقنمهبعشنّكمومهرومأشّوشوةينيبايلا
.نييليئارسإللةدرابةمينغ

برحلاتعقواملمهنإ«ءادعألاكابترايفسوفيسويلاق
تبرضوميظعدَربوريزغرطمءامسلانممهيلععقو
نممهتعنمفمهنويعتقلغأومههوجوَدربلاورطملابحايرلا
دربلاعنمومهعيلاقمومهّيسقنمعفنمهلقبيملفراصبإلا
بـصـيملو.مـهـفوـيسلـامـعــتسانـمدـونجلادـيدـشـلا
اودازومهءارواوناكذإكلذنمٌررضنويليئارسإلا

مهئادعأىلعمهلدعاسمهللانأمهنقيتلًاطاشنوةعاجش
مهتمطحوليخلامهتئطومهوحبذيملنمونيريثكاوحبذف
هلاقامنأحّجرملانيرسفملاضعبلاق.»تابكرملا
انهنسحأامو.ةعقاولاكلتيفتاعقاولانمسوفيسوي
ملٱِبِءَالُؤٰه«منرملالوق

خلٱِبِءَالُؤٰهَوِتاَبَكْرَْ
ْ
َمْسٱَفُنْحَناَّـمَأِلَْي

رومزميفامباذهلباق٢٠:٧رومزم(»ُرُكْذَناَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱ
.)٢١:٣١لاثمأو١٧و٣٣:١٦
.هيلجرىلعلبةبكرملاببرهيملاذاملخلااََرسيِسَلَزَنَف
برقدقوةفورعمدئاقلاةبكرمنإلوألابابسألكلذ
تناكاهنإيناثلاو.مئانغلاربكأوهدئاقلاواهنمنويليئارسإلا
ىلعوهوهيلعلهسأهنإثلاثلاو.هبرسكنتنأكشوىلع
يقبو.هتبكرمىلعوهوهدجينأنمأبخمدجينأهيلجر
يرجلانعتقيعُأةبكرملانوكتنألثمةريثكتالامتحا
ببسللحوتسمهلكلهسلاوةدهووأعقنتسميفاهعوقول
هيلعلكتاناكاملطُبهللاهمّلعاذكهو.ريثكلارطملا

.هبرختفاو

ملٱُقاَراَبَعِبَتَو«١٦
جلٱَوِتاَبَكْرَْ

ْ
.ِمَمُألٱِةَشوُرَحَىلِإَشَْي

.»ٌدِحاَوَالَوَقْبَيَْمل.ِفْيَّـسلٱِّـدَحِباََرسيِسِشْيَجُّلُكَطَقَسَو

الوواولاوشيجلانمدحأَقبيمليأٌدِحاَوَالَوَقْبَيَْمل
قبيملىتح«ةيبرعلايفحيصفلابيكرتلاو.ديكأتللناتدئاز
.»ٌدحأ

يفارسيساهداقيتلادونجلاددعناكهنإسوفيسويلاق
سراففالآةرشعولجارفلأةئمثالثةعقاولاهذه
لاقامكديدحنماهنمةئمعستةبكرمفالآةثالثو
.نوسدقملانوخرؤملا

ألَا
َ
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َليِعاَيِةَمْيَخَىلِإِهْيَلْجِرَىلَعَبَرَهَفاََرسيِساَّـمَأَو«١٧
لٱَرِباَحِةَأَرْمٱ

ْ
لُصَناَكُهَّـنَأل،ِّـيِنيِق

ْ
َروُصاَحِكِلَمَنيِباَيَْنيَبٌح

لٱَرِباَحِتْيَبَو
ْ
.»ِّـيِنيِق

رظنا(َليِعاَيِةَمْيَخَىلِإِهْيَلْجِرَىلَعَبَرَهَفاََرسيِساَّـمَأَو
دحأهيلإلصياليكلليعايةميخىلإبره)١١عريسفت
نأنوفنأياوناكمايألاكلتيفلئابقلانألنيرصتنملانم
برعلانيبمويلاةداعلايهامكءاسنلاعداخماولخدي

اهيلإئجاللاريجتءاسنلاتناكو.قرشملاممأنمنيريثكو
َشخيملو.رخآءيشلالةاجنلابلطلاهيلإهؤاجتلاذإ
كلمنيباينيبحلصناكهنأل«ينيقلارباحاهجوزشطب
نظدحأنوكينأفاخهنكلو»ينيقلارباحتيبوروصاح
امليعايمّلعفهذخأىلعنولاتحيفءاسنعدخمىلإأجلهنأ
.)٢٠عرظنا(كلذهنععفدي

امهنإالامهنيببرحنكتمليأخلاٌحْلُصَناَكُهَّـنَأل
نيدباعلنيدتهملانماوناكنإونيينيقلانإف.نيفلاحتماناك
اوناكفدعوملاضرأيفًاثاريماوعّدينأمهلناكامقحلاهلإلا
ناكسنيبملسلابماصتعالاىلإاورطضافءابرغوءالخد
نيملاسماوناكفمهنايدأومهفونصفالتخاىلعناعنك
نيبايمهلضرعتيملاذهىلعوًاعمممأللونييليئارسإلل
ريصاقمضعبىلإأجلينأسأبنمارسيسَريملفًىذأب
بعشنألليئارسإحاجننوديريمهنأهنعباغو.مهئاسن
عطقهنأيفبيرالو.ًاضيأهنودبعيمهيذلاقحلاهلإلا

ًاييعمًاعئاجاهيلإلصوواهيلإأجليتلاةميخلاىلإةليوطةقش
.هداؤفءلمفوخلاو

اَيْلِم:ُهَلْتَلاَقَواََرسيِسِلاَبْقِتْسالُليِعاَيْتَجَرَخَف«١٨
خلٱَىلِإاَهْيَلِإَلاَمَف.ْفََختَال.َّـَيلِإْلِم،يِدِّـيَس

ْ
ُهْتَّـطَغَوِةَمَْي

للٱِب
ِّـ

.»ِفاَح

دقتناكاهلعلاََرسيِسِلاَبْقِتْسالُليِعاَيْتَجَرَخَف
.اهتميخارسيسلخدينألبقاهدصقمءارجإىلعتمزع
هنأوأًابئاغناكهنأحّجرناهجوزرمأنمءيشركذُيملذإو
عطقنيناثلاضرفلاىلعو.اهدصقمليعايمتتىتحىراوت
هتدصقامءارجإىلعهتأرماةردقمبًاقثاوناكرباحنأب

.ءاسنلاءايوقأنمتناكاهنإواهدحو
ءادعأنمّودعهنأليعايتفرعَّـَيلِإْلِم،يِدِّـيَساَيْلِم

يزنعفلتخملاهيزنمرطخنمًابراهناكهنإوليئارسإ
نمءادعألاشيجدئاقهنإوههجوتارامإوليئارسإ
ركسعلاداّوقفرعُيامكذئمويمهدنعةفورعمتامالع

دقنييليئارسإلانيببرحلاأبنناكومهتاسوبلمنممويلا
اهتاملكعمساملارسيسنأيفبيرالو.نيينيقلاغلب
مهؤاسنتناكامةيدابلابرعنإ.اهبقثوونأمطاةفيطللا
اذهىلإكلذكنولازيالوبناجألالاجرلانعبجحتت
لخديالةميخلايفصوصخمعضومّنهلناكنإومويلا
الناكنكلورطخنمًابراهنكيملامنذإبالإهيلإبيرغ
هتنكماذإةثاغتسالاوهتوصعفربهرمأىلعهّبنينأنمهلدب
كلذهبشأاموأمئاركلاةروصقمئجاللوقيناكةصرفلا
نمرمألةيراعنوكتوأةتغبهلوخدبءاسنلابهرتالئل
نعهتنغأهلابقتسالاهجورخبليعايف.اهبةصتخملارومألا
نماوقينأًءاسنوًالاجرودبلاةداعنمناكهنأىلع.كلذ
لامكلذلوًاليزنمادامنمآيفهولعجيومهتويبلخد
.ليعايةميخىلإارسيس

ىلإًارئاسليعايىلإلامفيأِةَمْيَْخلٱَىلِإاَهْيَلِإَلاَمَف
.اهتميخ

عقوُينأوأهنمتبرهنمكيلإلخدينأنمْفََختَال
.ىًذأكيف

ناكامبرفهبىطغيبوثلكفاحللاِفاَحِّـللٱِبُهْتَّـطَغَو
ربووأىزعملارعشنمًاجيسنهبهتطغيذلافاحللا
يناربعلالصألالمتحيو»دلجبهتطغ«ةينيعبسلايفو.لبإلا
هلوخدبهنمأنأهتطغاذاملو.ةسفنطلاوأطاسبلاىنعم
نيعيفذحلازاجيإمالكلايفنأبيرالفءاطغلابالءابخلا
ةرابعلانوكتفةصقلاةمتتولقعلاولاحلاةنيرقهبفوذحملا
ىلععجطضاف)١ع(ًاسعانًاييعمةميخلاىلإ...لامف
.خلاهتطغومونلاوةحارللضرألا

.ُتْشِطَعْدَقِّـينَألٍءاَمَليِلَقيِنيِقْسٱ:اَهـَلَلاَقَف«١٩
.»ُهْتَّـطَغَّـمُثُهْتَقْسَأَوِنَبَّـللٱَةَبْرِقْتَحَتَفَف

٥:٢٥ص

ىتحًاليوطىرجدقارسيسناكوٍءاَمَليِلَقيِنيِقْسٱ
اهفلكينأدرُيملهنأىلعلدي»ءامليلق«هلوقو.ةميخلاغلب
هدارأاملكوههلاهءاويإنأوةقشمهيفاموأنيمثلذب
.اهفورعمنم

هيفعضويدلجنمفرظوهوِنَبَّـللٱَةَبْرِقْتَحَتَفَف
امىلعبئارلانبللاانهوهونبللاءاقسهللاقيونبللا
هشطعدتشانمهوقسينأةيدابلابرعةداعنمو.نظي
مويلاىلإاذهنوتأينولازيالوءاملابرشةدايزررضلًاعفد
ىلعاهصرحليلدهتتأامنألًانمأهديزتلكلذتلعفو
.هلاهماركإوهتحص
لاقىقسىنعمبىقسأءيجيدقفهتقسيأُهْتَقْسَأَو

:ديبل

ألَا
َ
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ِلالهنملئابقلاوًاريمنىقسأوٍدجمينبيموقىقس
ةغيصلايفةدايزلانأىلعءانبةغلابملادارأمجرتملالعلو

نأنيبينأبتاكلادوصقمىأرهنأك.ىنعملايفةدايزلل
.نبللانمًاريثكهتقسفءاملانمًاليلقبلطارسيس

رمتخادقناكنبللانإهانعمامنيينابرلاضعبىأرو
الفمونلايفقرغتسيوركسيلهنمًاريثكهتقسفًاركسمراصو
اليكلوأهغدصيفدتولابرضتامدنععافدلاعيطتسي
روكذملابطولالعلو.كلذبهلتقتلهنماهونددنعاهبرعشي
ألمُيبطووهوةثَبَتؤُملابمهدنعفورعملاوهةيآلاهذهيف

ُ

ئجلتةرورضالنكلو.هيفامرامتخابخفتنيفكرتُيوًانبل
ٍفاكءايعإلانمارسيسىرتعاامنإفركسهنألوقلاىلإ

.توملاكهمونلعجينأل
فاحللايحُنبرشيلهعجضمنمضهناملُهْتَّـطَغَّـمُث
هتطغففاحللاىلإتفتلمريغهساعنةدشلعجطضامثهنع
فورعملارايتخالانمودبلاءاسنلناكمكرظناف.ةيناث
مويلااذهىلإتايودبلانأشاذهلازيالو.انمايأيفةيرحلاب
تناخاذإةجوزللًاباقعسانلادشأنمودبلالاجرنأعم
.اهجوز

خلٱِباَبِبيِفِق:اَهـَلَلاَقَف«٢٠
ْ
ٌدَحَأَءاَجاَذِإُنوُكَيَو،ِةَمَْي

.»َالَنيِلوُقَتِكَّـنَأ؟ٌلُجَراَنُهَأ:ِكَلَأَسَو

.دحأاهلخديالئلِةَمْيَْخلٱِباَبِبيِفِق
.لاجرلانمٌدَحَأَءاَجاَذِإ
دحألخديمليأَالَنيِلوُقَتِكَّـنَأٌلُجَراَنُهَأِكَلَأَسَو
نمعنتماةميخلايفلجرالنأفرعاذإهنألوأاهتميخ
هلناكلجراهيفناكاذإنكلوودبلاةداعىلعءانباهلوخد
دبالهنأهنقيتلكلذارسيسلاقو.ردنامالإاهلخدينأ
شيجدئاقهنألهنعنوشتفيوهنوبلطيهءادعأنأنم
.نيباي

لعفتاهنأهلترهظأليعاينأىلعلديامركذيملانهو
دنعًازئاجناكبذكلااذهلثمنأىلعهباهاصوأام
نمنوريثكهزاجألبتوملانمةاجنهبنألممألا
عقواذإ«ةروهشملاةيفسلفلاةدعاقلاىلعءانبنييحيسملا
بذكلانأاوأرمهنأل»امهرغصأرتخيلفنيّرشنيبناسنإلا
.لتقللسفنميلستنمرغصأ

زيجيلاوحألاضعبنأيهوىرخأةدعاقسانللو
تارورضلانإنولوقيفلتقلازيجياهضعبنأامكبذكلا
ىفخيدعاوقلاهذهنوعبتينيذلانكلو.تاروظحملاحيبت
لبطقفهيلعبوذكملابرضتالبذكلاةئيطخنأمهيلع
ًاضيأنولفغيوهبذكبهسفنسجنيبذاكلافًاضيأملكتملاب

صئاصخنمامهسفنلانعةيامحلاولتاقلالتقنأنع
لامهإوهللاةفلاخموهرورشلامظعأو.دارفألاالةالولا

عيمجيفقُدصننأانيلعف.بذكلانعيهنتيتلاهتعيرش
امو.هيلعنيملكتملايجنيهللاولاوحألاعيمجيفوانلاوقأ
:انهءارعشلادحألوقنسحأ

ديـــــعولاراــنبقدــصلاكقرــحأهــــنأوـــــــــلوقدـــــــصلابكــيلع
ديبعلاىضرأوىلوملاطخسأنـمىرولاىقشافىلوملااضربسكاو

خلٱَدَتَوَرِباَحُةَأَرْمٱُليِعاَيْتَذَخَأَف«٢١
ْ
ةدتيملاَوِةَمَْي

ملٱ(
ْ

طِ
ْ
يف)َةَقَر هبِهْيَلِإ)ْتَراَس(تراقَو،اَهِدَيِ ِتَبََرضَوٍءوُدُِ

لٱ
ْ
يفَدَتَو يفٌلِّـقَثَتُمَوُهَوِضْرَألٱَىلِإَذَفَنَفِهِغْدُصِ ِمْوَّـنلٱِ

.»َتاَمَفٌبَعْتُمَو
٥:٢٦ص

رهظيامكمونلايفقرغتساهنأتنقيتامدنعْتَذَخَأَف
.ةيآلارخآنم

بشخنمطئاحلاوأضرألايفّزُرامدتولاِةَمْيَْخلٱَدَتَو
دحأددحملابلصلابشخلانمةميخلاداتوأنوراتخيو
.ديدحلادّدحمهبشيفةلوهسبهيفّزُراميفلخديلنيفرطلا
وأديدحلانمةميخلادتونوكيدقنيرسفملاضعبلاق
.ديدحنمناكهنأسوفيسويىأروبلصلابشخلا

.ّزرُيلدتولااهببرضُيةلآ)َةَقَرْطِْملٱ(ةدتيملا
الئلاهيمدقفارطأىلعتشميأ)ْتَراَس(تراق

.هموننمارسيسهبتنيفامهعقوعمسُي
يفَدَتَوْلٱِتَبََرض .نذألاونيعلانيبامغدصلاِهِغْدُصِ

لكبهتبرضوهغدصىلعددحملادتولافرطتعضواهنأك
برضيدقو.اهلمعزجنتنألبقهبتنينأنمًافوخاهتوق
.نمآلايوقلااهيتأيالةبرضرَِذحلافيعضلا

ءافعضلاةصرفكلذكتلتقةصرفتباصأاذإفةفيعضو

ناكدتولانإسوفيسويلاقاذهلنظأِضْرَألٱَىلِإَذَفَنَف
.ةيرعشلاةغلابملاىلعمهضعبهلمحو.ديدحنم

يفٌلِّـقَثَتُمَوُهَو هللانإاذهريسفتيفمهضعبلاقِمْوَّـنلٱِ
ذخأنيحمدآىلعهاقلأيذلاكًاتابسارسيسىلعىقلأ
يرورضريغهنكلونكمماذهو.ةأرماهلعجوهعالضأدحأ
نأىلع»ذفن«لعافال»تَراق«لعافنملاحةرابعلاذإ
دنعمدآتابسلةلمعتسملاةملكلاكانهةلمعتسملاةملكلا
ًاضيأرظنا(ضعبلاكلذهلاقامحّجرياموهوءاوحقلخ
.)١٠:٩و٨:١٨لايناد

يناربعلالصألاهلمتحيامىلعهيلعٌيشغموأٌبَعْتُمَو
مهضعبلوقلديؤماذه)دهاوشلايذباتكلاةيشاحرظنا(

ألَا
َ
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هنمتذخُأمويمدآتابسكناكليقثلاارسيسموننأب
.ءاوح

هغامدذفندتولانألعافدلانمنكمتينألبقَتاَمَف
اهتعاجشىلع)٥:٢٤ص(ليعايحدمن.ضرألاىلإ

الاننكلونييناعنكلاىلإليملانودهللابعشىلإاهليمو
يفارسيستلبقاهنإفهتلعفاملكيفاهرربننأردقن
دنعةفايضلاتابجاونموودبلاةداعنمو)١٨ع(اهتميخ
مث.ًاليزنمادامنمأيفهلعجوفيضلاةياقوسانلاعيمج
لمعتسيهللانإ.مونلابقرغتسموهوًاردغهتلتقوهتعدخ
لمعتًانايحأوةلماكتسيلتالآلاهذهنكلوةيرشبتالآ
صّلخينأردقيبرلانأكشالف.هتدارإبسحبسيلام

ثكنوةعيدخلاةئيطخالبارسيسونيبايطلستنمهبعش
.ةفايضلادوهع

ِهِلاَبْقِتْسالُليِعاَيْتَجَرَخَف،اََرسيِسُدِراَطُيَقاَراَبِباَذِإَو«٢٢
اَهْيَلِإَءاَجَف.ُهُبِلاَطَتْنَأيِذَّـلٱَلُجَّـرلٱَكَيِرُأَفَلاَعَت:ُهَلْتَلاَقَو
لٱَوًاتِّـيَمٌطِقاَساََرسيِساَذِإَو

ْ
يفُدَتَو .»ِهِغْدُصِ

هقحليلهيلعًالماحناكيأاََرسيِسُدِراَطُيَقاَراَبِباَذِإَو
.ةأجفليعايهتأردقو.هلتقيو

يفُدَتَوْلٱَوًاتِّـيَمٌطِقاَساََرسيِساَذِإَو قارابملعفِهِغْدُصِ
نإورخفهلنوكيالهنأنمةروبدهبهتأبنأاممامتذئنيح
الو)٩ع(ةأرماديبنيبايشيجدئاقارسيسعاببرلا
ًارابجنأنمدهشملاكلذنمشهدقارابنأيفبير
امىلعاهعيطتسيالةلتقةأرماهتلتقًاروهشمًالطبوًادينع
.لمعلاكلذىلعنيرزأتملاجرةدعرمألالوأيفهلرهظ

.ناسنإللالهللارصنلاوةردقلاوةّزعلانأنّقيتو

يفُهللاٱَّـلَذَأَف«٢٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
يِنَبَماَمَأَناَعْنَكَكِلَمَنيِباَيِمْوَي

.»َليِئاَْرسِإ
١٨:٤٧رومزم

كلم...عنكيةيناربعلايفوَناَعْنَكَكِلَم...ُهللاٱَّـلَذَأَف
نإفقافتالاوسانجلانايعيدبناعونةرابعلايفف.ناعنك
كلم...هللاّلذألاقهنأكفكلذوأليلذ»ناعنك«ىنعم
.هموقمسابسحهللاهلذأيأّلذلا

َنيِباَيَىلَعوُسْقَتَوُدَياَزَتَتَليِئاَْرسِإيِنَبُدَيْتَذَخَأَو«٢٤
.»َناَعْنَكَكِلَمَنيِباَياوُضَرَقىَّـتَحَناَعْنَكِكِلَم

ةوقتذخأيأوُسْقَتَوُدَياَزَتَتَليِئاَْرسِإيِنَبُدَيْتَذَخَأَو
نوكتفياوناكفتاقوألايلاوتىلعديزتنييليئارسإلا
ةعقاونأكلذنممهفُيو.ةمحرالوقفرالبنيناعنكلاب
ذاقنإلانييناعنكلاريننمليئارسإذاقنإةءادبتناكنوشيق
دنسأوبرحلاولمعلاةلآاهنألديلابةوقلانعّربع.ماتلا
.اهباحصأةوسقدارملاوًازاجمةوسقلااهيلإ

.ًاعيمجهودابأوهموقاودابأيأَنيِباَياوُضَرَقىَّـتَح
دئاوف

صيلختدارأامدنعفةفيعضتالآمدختسيهللانإ.١
فيعضًالجرونيتأرمامدختسانيبايطلستنمهبعش
رقبلاساسنمهديبوليئارسإصّلخرجمشو.ناميإلا
ةطساوبنيينايدملاىلعرصتنانوعدجو.)٣:٣١ص(
ص(طقفلجر٣٠٠هعموحيباصملاوقاوبألاورارجلا
يحلبنيينيطسلفلانمًافلأبرضنوشمشو.)٧:١٦
فعضوانفعضىلإرظننالف.)١٥:١٥ص(رامح
ءيشلكىلعرداقلابرلاىلإلبفاخنفرشبلا
.عجشتنف

.ةصرفلامنغتسيوبرلاتقورظنتسينأناسنإلاىلع.٢
ّدعأونوشيقرهنىلإارسيسشيجبذجبرلانإ
هذهقارابمنغتسافمهكالهإلَدربلاوراطمألاوحايرلا
يفحجنفهعمًالماعراصفتقوللبرلاعاطأوةصرفلا
.هلمع

امكتايبنمهنمماقأهنأللجرلاكهللادنعةأرملانإ.٣
هللادنعةنيمثةأرملاسفنف.ءايبنألاجرلانمماقأ
توكلملاثاريميفنينمؤملاكتانمؤملاولجرلاسفنك
.يوامسلا

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ةيرصنلاةروبدةينغأ

يفَمَعوُنيِبَأُنْبُقاَراَبَوُةَروُبَدْتَمَّـَنَرتَف«١ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِمْوَي

.»ِنْيَلِئاَق
ناونع١٨رومزمو١٥:١جورخ

ًادرجماهمسابةمنرتملاهذهبتاكلاركذُةَروُبَدْتَمَّـنََرتَف
خرؤمهنأىلعّلدفميظعلاتوعنلاوفرشلاباقلألكنع
رصعلااذهةبتكنمبتاكلاناكولو.ًىوهالبعقاولاركذي

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ءارعشلاءاولةلماحوءاغلبلاغلبأوتايبنلاريختمنرتفلاقل
.اهقحتستيتلافاصوألانمكلذريغىلإ

ءانغلاباهتدشنأيتلاةديصقلاوأاهبتمنرتيتلاةينغألاو
.نورثكألاكلذبلاقدقومهضعبلًافالخاهتمظانيه
يهوةّرسملاةينغأورصنلاديشنبةديصقلاهذهىمسُتو
ةثالثلاماسقألاتايآفتايآعستاهنممسقلكماسقأةثالث
ةيناثلاوىلوألاامهوهنمنيتيآنكلوةيآ٣١حاحصألاوةيآ٢٧
.يناثلامسقلاةمدقمةرشعةيناثلاةيآلاولوألامسقلاةمدقم
لكو.ةبقاعلاوأةجيتنلانايببدرفنتنوثالثلاوةيداحلاةيآلاو
.ماسقأةثالثىلإمسقُيةثالثلاماسقألانممسق

ًاجييهتباتكلاراعشأدشأنمةديصقلاهذهنإ
ديشنوأرصنلاةينغأاهنإ.بولقلايفًاريثأتوفطاوعلل
ةروبدلتسيلاهنأنيبينأيفدهجلامهضعبلذب.رفظلا

نمروصىلعلمتشتاهنألاهنعنيرخأتملاراعشأنماهنإو
بيلاسأنماهوأرنيققحملانكلونيرخأتملامالكروص
نعاهرخأتبلتاقلاىوعدديؤيرثأىلعاوفقيملونيمدقألا
اهلقبسيملاهنااذهىلعلئاقلاكلذلمحيذلاوةيبنلانامز
دهعدعباهنأىلعليلدبسيلاذهنكلو.ةغالبلايفريظن
يفدرفتتةديصقمظنيدقدحاولارصعلاءارعشدحأفةروبد
.اهنسحواهبولسأيفريظناهلقبسيملواهتغالب

ةدئاقوةمظانلاوةّيبنلااهنألًالوأةروبدتركُذُقاَراَبَو
هبيدتقييذلالوألاصخشلاوداّوقلارئاسوربكألادئاقلا
شيجلادئاقهنألاهرثأىلعقارابركُذو.نويليئارسإلا
امهريغِّـنغيملهنأامهركذىلعراصتقالانممزليالو.ىلعألا
يفذئموينيفورعملانيينغملارئاسامهعبتوًالوأايّنغامهنألب
نوراهتخأميرمءانغكانهةروبدءانغناكو.برلاةعامج
.نييرصملاةيدوبعنمصالخلاورصمنمجورخلانمزيف
الىسوماهمظنميرماهبتمنرتيتلاةديصقلانأالإ
اهبمنرتلالبقترشُنةروبدةديصقنأيفبيرالو.ميرم
نـممـهريـغـاهـظــفحـامـبرونـوـنغـملاوقارـابـاهـظــفحو
ءانغلااذهيفقارابوةروبدنأشناكلهو.نييليئارسإلا
ىنغتقارابوءاسنلاماّدقتنغتاهنأيفىسوموميرمنأشك
نكلو.عقاولاوهنوكينأنعدعبيالاذهف.لاجرلامادق
رصنلاةديصقيفوميرمىلعىسوممّدقتجورخلاةديصقيف
.قارابىلعةروبدتمّدقت

لٱِةَداَيِقِلْجَأل«٢
ْ
يفِداَّـوُق ،ِبْعَّـشلٱِةَعاَطِلْجَأل،َليِئاَْرسِإِ

.»َّـبَّـرلٱاوُكِراَب
١٨:٤٧رومزمو١٧:١٦مايأ٢

يفِداَّـوُقْلٱِةَداَيِقِلْجَأل هللانألجأنميأَليِئاَْرسِإِ
يفو.مهفرصتنسحىلعمهرّدقوليئارسإلًاداّوقماقأ

نميأ»ليئارسإماقتنالجأل«ةينادلكلاوةينايرسلاةمجرتلا
مهئادعأنماومقتنينأىلعنييليئارسإللرّدقهللانألجأ
يفيذلاو.مهيملاظنمنييليئارسإللهللاماقتنالجألوأ
ةيناربعلاةملكلاو.يناربعلالصأللقفاوملاوهانتمجرت
)٣٢:٤٢ةينثت(يفوانهالإتأتملةيآلاهذهيف»توعرف«
وهوعرفعمجتوعرفو.انهاهانعمكداّوقلاكانهاهانعمو
فيرشلنيتغللايفلمعتسيورعشلاةيبرعلاوةيناربعلايف
داوقلاةدايق«ةينيعبسلايفةرابعلاتءاجو.مهمدقموموقلا

.ًامامتانتمجرتيفاملثميهف»ليئارسإيف
لاقُيبدنلاةعواطمبادتنالاِبْعَّـشلٱِةَعاَطِلْجَأل

.اوداقناواهلهوباجأيأاوبدتنافبرحللسانلاريمألابدن
اوبهذمهنإمجارتلاضعبنممهُفامىلعىنعملانأرهاظلاو
عّوطتلاباندنعفرعُيامىنعمبانهبادتنالافًاعوطبرحلل
.)١١٠:٣رومزمرظنا(

ملٱاَُّهيَأاوُعَمْسِا«٣
لٱاَُّهيَأاوُغْصٱَوُكوُلُْ

ْ
اَنَأ،اَنَأ.ُءاَمَظُع

.»َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلِلُرِّـمَزُأ.ُمَّـنَرَتَأِّـبَّـرلِل
٢:١٠رومزمو٣و٣٢:١ةينثت

ءارمأالوكولمنمذئنيحنكيملُكوُلُْملٱاَُّهيَأاوُعَمْسِا
)٢:١٠رومزم(يفامكضرألاكولملءادنلافليئارسإيف

.نيبايلنيفلاحملاكولملابكولملاءالؤهةينادلكلاترسفو
ءامظعلاوءاسؤرلاكولملابتدارأهنأمهضعبىأرو
ةّيبنلانأمهضعبلوقاذهلثمو.كولممهنأكنيطلستملا
اودحتيفديشنلاتاملكاوعمسييكلناعنككولمتدان
.برلاباونمؤيوهللابعشب

يلتنأيناربعلارعشلايفبلغُءاَمَظُعْلٱاَُّهيَأاوُغْصٱَو
-٧و٢و١٩:١و٨:٤رومزمرظنا(اهانعمبةرابعهنمةرابع
ةرابعلايف»كولملا«الإانه»ءامظعلا«سيلكلذىلعف)١٠
.اهلبقيتلا

كولممهفتلراركتلابريمضلاتدكأُمَّـنَرَتَأِّـبَّـرلِلاَنَأ،اَنَأ
رصنيءيشلكىلعرداقهلإهلمنرتيذلابرلانأناعنك
تلاقاهنأكف.نيريثكلاىلعنيليلقلاوءايوقألاىلعءافعضلا
انأانأمهئامظعومهشويجداّوقوناعنككولماياوعمسا
ليئارسإبعشيتطساوبهللارصنةفيعضلاةأرملااهنيعةروبد
مكلالضومكهلجلاوهبتنافةريثكلامكشويجىلعوميكلع
عيطتستاليتلامكمانصأاوسودوريدقلاليئارسإهلإباونمآو
الينإهانعم»منرتأبرلل«اهلوقو.ًائيشاهيدباععفنتنأ
يدبألايلزألاقحلادوبعملاهلإلابرللالإحبسأالوينغأ
.وهالإهلإاليذلاميظعلاسودقلا

»منرتأبرلل«اهلوقللييذتاذهَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلِلُرِّـمَزُأ
يتلاةينغألابمنرتتتناكاهنأرهاظلاوحاضيإوهلديكأتو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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منرتتكلذءانثأيفوهلوقتامنونغملارركيفًاظفلاهتمظن
عضيمجرتملاو.ًاعمرمزتوملكتتنأعنتميفالإورامزملاب
اهلوقفليئارسإهلإلمَلَعوهو»هوهي«عضوم»برلا«ةظفل
ىفخيالو.سّدقتوالعوّلج»هوهيل«ريسفت»ليئارسإهلإ«
ممألاكولملخيبوتلانمةغيلبلاةسيفنلاةيآلاهذهيفام
اهنألءيشىلعردقتالوعفنتالوّرضتةهلآنودبعينيذلا
ةيدامجلااهليثامتدوجوملاامنإاهلدوجواللايخلاروصنم
.اهلةايحاليتلايأ

ِءاَرْحَصْنِمَكِدوُعُصِبَ،ريِعَسْنِمَكِجوُرُخِبُّبَراَي«٤
َكِلٰذَك.ْتَرَطَقًاضْيَأُتاَواَمَّـسلٱ.ِتَدَعَتْرٱُضْرَألٱ،َموُدَأ
.»ًءاَمْتَرَطَقُبُحُّسلٱ
:٦٨رومزمو٢٢:٨ليئومص٢و٦٨:٧رومزمو٢٣:٢ةينثت
١٠و٣:٣قوقبحو٦٤:٣ءايعشإو٨

٩-٦٨:٧رومزمرظنا(َريِعَسْنِمَكِجوُرُخِبُّبَراَي
نيرسفملاءامدقنمنوريثكبهذ.)١٢-٣:٣قوقبحو
روطىلعةعيرشلانالعإدنعناكامانهدارملانأمهيثدحمو
ريعسركذنكل)١٨-١٩:١٦جورخ(يفلصُفامكءانيس

اذهنمعنمتةنيرقلاوكلذريغدارملانأىلعلديمودأو
.هدوعروءانيسلازلزريغبيجعثداحىلعلدتودارملا
نييليئارسإللنلعُتنأهللاةكرابملاباجيإدعباهتياغةيبنلاف
اهيفهاتأاموارسيسبرحيفمهلبرلاةدعاسمنأمهريغو
ليئارسإبعشبهللاةيانعنملاثمأهلقبسبئارغلانم
يفمودأضرأبنويليئارسإلاطاحأوةيربلايفمهريسذنم
امىلعاولوتسامث)٢١:٤و٢٠:٢٢ددع(ريسلاكلذ
بابصناوضرألاداعترانمركُذامناككلانهواهرواجي
يفركذُيملذإهللانالعإبكلذةيبنلاتفرعدقو.ثيغلا
هللاتازجعمضعبركذبىفتكاىسومنألةسمخلارافسألا
ريشيامهمالكيفوةيبنلاهتركذاملاثمأنمريثكهيفيذلا
تركذو.ليصفتنوداهركذيتلاريغةبيجعلاهلامعأىلإ
ةبيجعلاهللالامعأتركذيهفءانيسلازلزكلذعمةيبنلا

.زاجيإلاليبسىلعقبساميف
قلطنااملهبعشعمهجورخ»ريعسنمكجورخب«اهلوقو

جيلخوطولرحبنيبةيربلايفضرأريعسو.ريعسنم
ةيلاعلااهتنقوةبرعلايداواهيبرغوةيبرعلاةيربلااهيقرشةبقعلا
٣٢:٣نيوكت(هؤافلخووسيعاهيلعىلوتساروهلبج

امريثكاذهلو)٢٢و٢:٤ةينثتو٩و٣٦:٨و١٦و٣٣:١٤و
.مودأضرأريعسبداري

.كبعشعمَكِدوُعُصِب
ضرأيهومودأضرأيفةيربيهَموُدَأِءاَرْحَصْنِم

موختىلعطولرحبيبونجةعقاونييروحللًانطوتناك

طولرحبنمةيبونجلاناعنكموختلكلمشتيهوبآوم
.يقرشلارمحألارحبلاجيلخىلإ

نأىلعحيرصصنهلبقامعماذهوِتَدَعَتْرٱُضْرَألٱ
داعتراتدصقامبرو.ءانيسلبجداعتراريغداعترالااذه
ىلعذئنيحتعقونييليئارسإلاةيشخنألناعنكضرألهأ
قبيملاذهبواودعتراوًاديدشًافوخاوفاخفناعنكممألك
يفامبلباقو١٦-١٥:١٤جورخرظنا(رمألايفةبوعصنم
ًاليثمتهللامادقدعترتضرألاليثمتوأ)١١-٢:٩عوشي

.ةريثكباتكلايفهثداوحوةقيقحداعترالاوأ.ًايرعش
تارطقاههايمتلاسيأْتَرَطَقًاضْيَأُتاَواَمَّـسلٱ
.ترطمأاهنأىنعملاوةيلاوتم

يف»ًاضيأ«وانه»كلذك«ًءاَمْتَرَطَقُبُحُّسلٱَكِلٰذَك
ريسفتانهةرابعلافةيناربعلايفدحاوامهلصأةقباسلاةرابعلا

عوقوءامسلاروطقىنعمنألةقباسلاةرابعللديكأتو
.ةيناربعلاراعشألايفريثكلييذتلااذهو.ءاماهباحس

لَزَت«٥
ْ
جلٱِتَلَز

ْ
ِهْجَوْنِماَذٰهُءاَنيِسَو،ِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمُلاَبِ

.»َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱ
١٩:١٨جورخ٩٧:٥رومزمو٤:١١ةينثت

اهتراجحتلزنيأ»تلزن«ةيناربعلايفوُلاَبِْجلٱِتَلَزْلَزَت
تمجُرتفلزلزتلامزاولنماذهواهبناوجىلعاهتبرتأو
هللاهلوقبءايعشإيبنلاهباهرسفيذلااذهو.تلزلزتب
لَزَن،اَهْرِظَتْنَنَْملَفِواََخمَتْعَنَصَنيِح«

ْ
لَزَت.َت

ْ
جلٱِتَلَز

ْ
ْنِمُلاَبِ

ءانيسثداوحيفانهمالكلاو.)٦٤:٣ءايعشإ(»َكِتَْرضَح
ةدعنملبجءانيسنألعمجوةيبدألاةعيرشلانالعإموي
تباذةيبروألاتامجرتلاضعبيفءاجو.ةعمتجملابج
ترجفروخصلاتباذأءانيسراننأمجرتملامهفذإلابجلا
ضورعىلعتلزنلويسلانأمهضعبىأرو.حوفسلاىلع
ىلعذئمويثدحهنإركذُيملاذهنكلوروكذملالبجلا
.ءانيس

لزلزتلدكؤممالكلااذهِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِماَذٰهُءاَنيِسَو
.ريسفتللفطعلاولابجلا

يف«٦ يف،َةاَنَعِنْبَرَجْمَشِماَّـيَأِ ِتَحَاَرتْسٱ،َليِعاَيِماَّـيَأِ
يفاوُراَسِلُبُّسلٱوُرِباَعَو،ُقُرُّطلٱ .»ٍةَّـجَوْعُمَكِلاَسَمِ

١٥:٥مايأ٢و٢٦:٢٢نييوال٤:١٧ص٣:٣١ص
٤:١٨و١:٤ايمرإيثارمو٣٣:٨ءايعشإو

يف .)٣:٣١صريسفترظنا(َةاَنَعِنْبَرَجْمَشِماَّـيَأِ
يف نأهنممهفُيرجمشمايألنايباذهَليِعاَيِماَّـيَأِ

.نيرصاعتماناكليعايورجمش

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ريغاهنإوليئارسإلةيضاقيههذهليعاينإمهضعبلاق
اهنأحجرألاوانهالإركذاهلسيلوارسيستلتقيتلاليعاي
اهنألرجمشركذعمانهةروبداهتركذو.ةروكذملاليعاي
ارسيستلتقاملبقليئارسإصالخلةرويغوةفورعمتناك
.ةروبدتماقىتحًائيشلمعتنأرساجتتملاهنأريغ

نعةيانكاذهواهيلعنيرئاسلانمُقُرُّطلٱِتَحاََرتْسٱ
دهاوشلايذباتكلاةيشاحرظنا(نمألامدعلاهعاطقنا
نييوال(نييواللارفسيفكلذبئبنُأو)ةرابعلاهذهىلع
)٣٣:٨ءايعشإ(»ككسلاتلخ«هلوقكاذهو)٢٦:٢٢

»َبِئآَالَوَبِهاَذَال،ْمُهَءاَرَوُضْرَألٱِتَبِرَخَف«ايركزلوقو
.)٧:١٤ايركز(

يفاوُراَسِلُبُّسلٱوُرِباَعَو نعاولدعيأٍةَّـجَوْعُمَكِلاَسَمِ
صوصللانمافوخكلاسملاكلتىلإميقتسملارفسلاقيرط

.ةلتقلاو

حلٱَلِذُخ«٧
ْ

يفُماَّـُك اَنَأُتْمُقىَّـتَحاوُلِذُخ.َليِئاَْرسِإِ
يفًاّمُأُتْمُق.ُةَروُبَد .»َليِئاَْرسِإِ
٤٩:٢٣ءايعشإ

»نوزَرف«ةيناربعلايفماكحلالصأوُماَّـكُْحلٱَلِذُخ
ىرقلاونكاسمهضعباهمجرتفاهانعميفنومجرتملافلتخاو
ىنعمبتءاجاهنأىلعءانبوةينادلكلاةمجرتلاىلعًايرج
اهانعملفلاخماذهنكل)٣:٥ةينثت(ةينثتلارفسيفىرقلا

حّجرو.ءارمألاىنعمبةينيعبسلايفتءاجو.)١١ع(يف
كرتلَذخلاىنعمنأىلعءانبنوبراحملااهانعمنأمهضعب
نأىلعلدتةروبدمالكيفةنيرقلانكلو.نوعلاوةرصنلا
»لذُخ«ىنعمو.اهرصعةاضقمهنأحجرألاوماكحلااهانعم
هلذخمهلوقنماوفعضُأوأماكحلاةدعاسمتكرتاّمأانه
.هفعضأوهمصعيمليأهللا

لذُخىنعمنأحّجرياذهُةَروُبَداَنَأُتْمُقىَّـتَحاوُلِذُخ
دعاسمنممهلنكيملواهرصعةاضقفعضأماكحلا
ةروبدجورخبالإبرحللجرخينأرسجيملهنإفهسفنقارابك
.هعم

يفًاّمُأ نمعضاوميفاهلاثمأءاجةراعتساَليِئاَْرسِإِ
:٢٩بويأو٢٠:١٩ليئومص٢و٤٥:٨نيوكترظنا(باتكلا
اهتبحميفليئارسإلمألالثمتناكةروبدنأىنعملاو.)١٦
.ىًذألكمهنعاهعفدومهتمالسومهتحارىلعاهصرحومهل

ِهلآَراَتْخِا«٨
َ
َناَكْلَه.ِباَوْبَألٱُبْرَحٍذِئَنيِح.ًةَثيِدَحًة

يفٌحْمُرْوَأٌّنَِجمىَرُي لَأَنيِعَبْرَأِ
ْ
.»؟َليِئاَْرسِإْنِمًاف

٢٢و١٣:١٩ليئومص١و١٧و٢:١٢صو١٧و٣٢:١٦ةينثت
٤:٣صو

ىلعةلطابلاةهلآلانميتأياملّضفيأليئارسإَراَتْخِا
.قحلاهلإلا

ِهلآ
َ
ميدقلايأيلزألاهلإلانمًالدبةثدُحميأًةَثيِدَحًة

ِهلآل.َهللاٱِتَسْيَلٍناَثْوَألاوُحَبَذ«.هلةءادباليذلا
َ
َْملٍة

.)٣٢:١٧ةينثت(»ٍبيِرَقْنِمْتَءاَجْدَقٍثاَدْحَأاَهوُفِرْعَي
برحتناكمايألاكلتيفويأِباَوْبَألٱُبْرَحٍذِئَنيِح

ةمحلمذئنيحيأ»ميرعشمحل«ةيناربعلايفوباوبألا
دارملاو.لتقلااهيفرثكييتلاةعقاولاةمحلملاوباوبألا
دونجلالاتقلباوبألاىلعءادعألاموجه»باوبألابرحب«
ءاسؤرلاسلاجمتناكيتلاباوبألاىتحمهلوصوواهدنع
.ماكحلاو

ِجمىَرُيَناَكْلَه
َ
يفٌحْمُرْوَأٌّن َليِئاَْرسِإْنِمًافْلَأَنيِعَبْرَأِ

شيجددعناك.يراكنإانهماهفتسالاو.سرتلا»نجملا«
ص(ةحلسأمهلنأرهاظلاو)٤:١٠ص(فالآةرشعقاراب
ليئارسإيفناكهنأانهةروبدلوقىنعملعلو.)١٦و٤:١٥
مهسارتأَرُتملفاهلاوبدتنُيملبرحلاىلعنورداقسانأ

ًاددعلبًاققدمًاددعسيل»ًافلأنوعبرأ«ددعلاو.مهحامرو
.برحللاوبدتنُيملنوريثكناكيأًاعماج

لَق«٩
ْ
ملٱَليِئاَْرسِإِةاَضُقَوْحَنيِب

يفَنيِعِّـوَطَتُْ .ِبْعَّـشلٱِ
.»َّـبَّـرلٱاوُكِراَب

٢ع

يبلقركشيأَنيِعِّـوَطَتُْملٱَليِئاَْرسِإِةاَضُقَوْحَنيِبْلَق
يأاوبدتنافبرحللاوبدُننيذلاليئارسإةاضقىلإهّجوم
هلهاعديأهلبدتنافرمألًانالفنالفبدنلاقُي.اوعاطأ
ناكنإوليئارسإنأىنعملا.)٢عريسفترظنا(باجأف
برحللاوعّوطتلاجرهيفناكبرحلانعًادعاقضعبلا

مهلركشتوهللادمحتنأةروبدىلعبجوفةاضقلامهو
.مهلعف

يف .اوهجوتثيحمهعبتيفمهبيدتقيفِبْعَّـشلٱِ
نيبدتنملالاجرلاكئلوألثمهئاقبإىلعَّـبَّـرلٱاوُكِراَب

.مهتطساوببعشلاهذاقنإو

جلٱ،َرْحُّصلٱَنُتُألٱَنوُبِكاَّـرلٱاَُّهيَأ«١٠
ْ
،َسِفاَنَطَىلَعَنوُسِلَا

يفَنوُكِلاَّـسلٱَو .»!اوُحِّـبَسِ،قيِرَّـطلٱِ
:١٤٥و١٠٥:٢رومزم١٠٧:٣٢رومزم١٢:١٤و١٠:٤ص
٥

ةرامحلايهوناتأعمجنتُألاَرْحُّصلٱَنُتُألٱَنوُبِكاَّـرلٱاَُّهيَأ
ةرمحيفءاربغلانتألانميهو.ءارحصلاعمجرحُصلاو
ءامظعلااهينتقتكلذلوةردانيهوليلقضايبىلإةيفخ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ناكفيكريمحلابوكرنوراتخيءاربكلاناكو.ءاينغألاو
.)١٢:١٤و١٠:٤صرظنا(اهنول

اممتناكوطسبلاانهسفانطلاَسِفاَنَطَىلَعَنوُسِلاَْجلٱ
.ءاربُكلاهيلعدعقي

يفَنوُكِلاَّـسلٱَو ةيطمالنيذلانوشاملاءارقفلايأِقيِرَّـطلٱِ
.مهمادقأىوسمهل

.حيبستلايناغأبهلاومنروبرلااودمحايااوُحِّـبَس
هلاومنروأبرللاوحبسءارقفايوءاينغأايةيآلاةصالخو
بهوهنألهللاوحبسينأءاينغألاىلعناك.رصنلاةينغأب
سفانطلاىلعسولجلاوسلاطألاسيلوسئافنلامهل
ىلعو.نيبلاسلاءادعألاىلعراصتنالابمهلاومأىلعمهنّمآو
امبمهمادقأىلعريسلاىلعمهرّدقهنألكلذكءارقفلا
تناكيتلاقرُطلايفنمألاوةوقلاوةحصلانممهحنم
.نييناعنكلاىلعهللامهرصنينألبقفواخملابةءولمم

ملٱِتْوَصْنِم«١١
َنوُنْثُيَكاَنُهِضاَوْحَألٱَْنيَبَنيِّـصاَحُْ

يفِهِماَّـكُحِّـقَحِّـبَّـرلٱِّـقَحَىلَع ُبْعَشَلَزَنٍذِئَنيِح.َليِئاَْرسِإِ
.»ِباَوْبَألٱَىلِإِّـبَّـرلٱ
٨ع١٤٥:٧رومزمو١٢:٧ليئومص١

.نيصاحملاءانغنميأَنيِّـصاَحُْملٱِتْوَصْنِم
يفةظفللاو.ًاصصحلاملانومسقينيذلامهنوصاحملاو
يفقرفلاودحاولصألافنيصاحميأ»ميصاحم«ةيناربعلا
ءايلاةيناربعلايفونونلاوءايلاةيبرعلايفيهفعمجلاةمالع
ةقتشملالصألايفمهفالتخالاهيفنورسفملافلتخاوميملاو
وهوداصلافيفختبصحنماهنأمهضعببهذف.هنم
نعماهسلاةامريأةامرلابهورسففةيناربعلايفمهسلا
وهوداصلاديدشتبّصحنمةقتشماهنأرخآىأروّ.يسقلا
يفنيّصاحتملاىنعميهونيمساقتملاباهمجرتفةمسقلا
نيمساقتملايأنيّصاحملانمدارملاباوفلتخامث.ةيبرعلا
رايدنماهباوبآيتلامئانغلانومساقتملامهنأمهضعبىأرف
نيذلاةاعرلامهنأنورخآىأرو.اندنعحجرألاوهوءادعألا
ةياعرلايفةمسقبمهنمٌلكينتعيوةيعرلانومساقتي

شوحولانمةيامحلاوبرشتلءاملاىلإاهبريسلايأداريإلاو
نم«اهلوقيف»نم«و.كلذهبشأامواهنععفدلاوةسرتفملا
.يتأياميف»نونثيب«ةقلعتمةيببس»توص
يذلااذهو.ءاملاعمجموهوضوحعمجِضاَوْحَألٱَْنيَب
دراومضاوحألاوةاعرلابنيّصاحملاريسفتىلعمهضعبلمح
ةيربلايفسانلادراوماهنأعنميالكلذنكلوًابلاغمئاهبلا

نسحأو.اوشطعواوبعتدقومئانغلابنيبيآلااميسالو
مهمئانغنومساقتيومهشطعنووريوهيفنوحيرتسيناكم
اذهىلعدئازىنعمكلذيفنأىلعضاوحألانيبناكم

ةيربلايفءاملادراومنإف.نمألامومعوهوةّيبنلاهتدصق
نمشاطعلانيرفاسمللدبالهنألصوصللانماكم
نكلوةلتقلاونيبلاسللةدرابةمينغكلذبنونوكيفاهدصق
اولتقنماولتقورارشألاممألاىلعنويليئارسإلارصتناامل
نورفاسملانمأفصوصللااوعطقضرألاىلعاولوتساومهنم
مهمئانغنومناغلاكلانهمسقوًاررضنوشخيالءاملااودروو

النكامأىلإمهمئانغباوتأينأاونمَأامالإوًابلاسنوفاخيال
.هتايحىلعالوهبوثىلعناسنإلااهيفنمأي

نيب«نملدب»كانه«ِّـبَّـرلٱِّـقَحَىلَعَنوُنْثُيَكاَنُه
»برلاقح«وبعشلاةعامجل»نونثي«يفواولاو»ضاوحألا
ديطوتومهئادعأنمهماقتنابهبعشفاصنإنمهلعفام
.هلحدملاهيلعءانثلاومهلنمألا

يفِهِماَّـكُحِّـقَح ىنعملاو»برلاقحل«نايباذهَليِئاَْرسِإِ
ليئارسإةاضقةطساوبهارجأيذلاقحلاوهبرلاقحنأ
ىنعمو.هلعفلتالآةاضقلاوىلاعتوهناحبسوهلعافلاف
يفمئانغلانيمساقتملامُّنرتنأانهىلإةيآلالوأنممالكلا
ينثينأىلعنمألانطاومتراصذإكانهفوخلانطاوم
نمةطساوبمهئادعأنممهفصنأيذلابرلاىلعبعشلا
.مهيلعةاضقمهماقأ

نماوصلخذإِباَوْبَألٱَىلِإِّـبَّـرلٱُبْعَشَلَزَنٍذِئَنيِح
عريسفترظنا(اهدنعمهوبراحومهيلعاومجهنيذلاراطخأ
.نمألانامزمهتداعىلإاوعجريأ)٨

يِظِقْيَتْسٱيِظِقْيَتْسٱ!ُةَروُبَداَييِظِقْيَتْسٱيِظِقْيَتْسِا«١٢
َنْبٱاَي،َكَيْبَسِبْسٱَوُقاَراَباَيْمُق!ٍديِشَنِبيِمَّـلَكَتَو
.»!َمَعوُنيِبَأ
٦٨:١٨رومزم٥٧:٨رومزم

ءادنلاباهسفنتهّبنُةَروُبَداَييِظِقْيَتْسٱيِظِقْيَتْسِا
بعشلاعجشياميفديشنلالامكإبءارغإواهلًاطيشنترركملا

.يتأيامكهريغوأىرسألاضرعنمًاجاهتباهديزيو
رثكيوهوةّيماسلاتاغللاعيدبنمهسفنناسنإلاةبطاخمو
هّدعونيثدحملاوءامدقلاراعشأيفرفاووهواهراعشأيف
هسفننمناسنإلادرجينأوهوديرجتلانمًاعوننويعيدبلا

يفباطخلانوكيوهريغبطاخيهنأكهبطاخيرخآًاصخش
.ةفلتخمضارغأ

تارمعبرأ»يظقيتساب«تءاجيِظِقْيَتْسٱيِظِقْيَتْسٱ
فرُعامىلعظفللاراركتبديكوتلاهغلبامةياغددعلااذهو
خيشلالاق.نيتنثالازواجتيالنأبلغيوةيبرعلاراعشألايف
راركتيهتنيامرثكأوىرقلارانهحرشيفيجزايلافيصان
:رعاشلالوقكتارمثالثىلإظفللا
ىذألاهيفُتلّمحتبيبحاذّبحاذّبحاذّبحالأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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:رخآلالوقكعبرألاىلإزواجتامبرو
ْمَعَنْمَعَنْمَعَنْمَعَنيتديسايُتلقف

جيهتوطشنتلديكأتلاعاونأمظعأباهسفنةروبدتهبنف
.ميظعنأشوذٌرمأهنأليتأيامنايبل

يناغألانإ.هبىنغتُيرعشبيأٍديِشَنِبيِمَّـلَكَتَو
الإناكامرعشلاو.ةيرثنلانمسفنلايفعقوأةيرعشلا
سفنلاطيشنتوةمهلاكيرحتوبيهرتلاوأبيغرتلاةدايزل

ةندمتملاممألاىرتاذهلو.ضارغألانمكلذلاثمأو
تتأهبءارغإلاورمأيفبيغرتلاتدارأاذإةشحوتملاو
تأرةروبدلعلو.عبطلاتادّلوموهرعشلافًارعشمالكلاب
اهسفنتهبنفّرمامداشنإدعبرعشلانعًاروتفاهسفننم
يناثلاءزجلاوهاذهو.ةديصقلالامكإىلعىوقتلاهتطشنو
.ديشنلانم

ىلعنييبسملاضرعايأَكَيْبَسِبْسٱَوُقاَراَباَيْمُق
ةجهبهديزتلفصنُأفًامولظموّزعفًاناهمناكيذلابعشلا
نييبسملايبسلابةّيبنلاتدارأ.ءادعألاىلعبرلاةرصنب
ضرعاهليزنتلِبسٱبضرعأنعتّربعوةغلابملاليبسىلع
ةراعتسالاليبسىلعٍناثيبسةلزنمبعشلاىلعنييبسملا
ىلعدهاوشلايذباتكلاةيشاحيفءاجاذهلو.ةغيلبلا
وأرهاظلاىلإنييبسملاجرخأيأ»زرباوأ«ِبسااهلوق
.بعشلاراصبأىلعمهضرعأ

ُّبَّـرلٱ.ِبْعَّـشلٱِءاَمَظُعَىلَعُدِراَّـشلٱَطَّـلَسَتٍذِئَنيِح«١٣
جلٱَىلَعيِنَطَّـلَس

ْ
.»ِةَرِباََب

٤٩:١٤رومزم

انهدراشلاِبْعَّـشلٱِءاَمَظُعَىلَعُدِراَّـشلٱَطَّـلَسَتٍذِئَنيِح
بعشهبدارملاوروجلانمبراهلاوأدورطملايأديرشلا
بعشءامظعىلعليئارسإبعشطّلستيأليئارسإ
.نييناعنكلا

ىلعةروبدبرلاطّلسيأِةَرِباَبَْجلٱَىلَعيِنَطَّـلَسُّبَّـرلٱ
قارابتضهنأيتلايهةروبدنألنييناعنكلاةربابج

دهاوشلايذباتكلاةيشاحيفامرظنا.برحللليئارسإو
ىلعدراشايلزنا)تلق(ذئنيحوأدراشلاطّلسوأ«وهو
ءامظعىلعوأةربابجلاىلعاولزنابرلابعشاي.ءامظعلا
ةمجرتملاةيلصألاةملكلانإف.»خلالزنابراي.بعشلا
.لزنابمجرتُتنألمتحيطّلستب

َكَدْعَبَوَ،قيِلاَمَعَْنيَبْمُهُّرَقَمَنيِذَّـلٱَمِياَرْفَأْنِمَءاَج«١٤
َنوُلوُبَزْنِمَو،ٌةاَضُقَلَزَنَريِكاَمْنِم.َكِمْوَقَعَمُنيِماَيْنِب

لٱِبيِضَقِبَنوُكِساَم
ْ
.»ِدِئاَق

:٤ص٤٠و٣٢:٣٩ددع١٢:١٥و٣:١٣ص٣:٢٧ص
٢٦:١١مايأ٢و٢٥:١٩كولم٢و٦

ةيبنلاتذخأَقيِلاَمَعَْنيَبْمُهُّرَقَمَنيِذَّـلٱَمِياَرْفَأْنِمَءاَج
عجارتوقارابملعتحتاوراسنيذلاطابسألاانهركذت
نويميارفألابرحلاىلإميارفأضرأنمءاجتلاقفمهأبن
يفًانكاسناكميارفأنإف.ةقلامعلانيبنينكاساوناكنيذلا
مهريغوقيلامعنمنييليئارسإلانصحتناكيتلاضرألا
بعشةقلامعلاو.)ريسفتلاو١٢:١٥و٢٧و٣:١٣صرظنا(
.)١٤:٧نيوكت(ميدقٌّيوق

نيماينبميارفأدعبءاجويأَكِمْوَقَعَمُنيِماَيْنِبَكَدْعَبَو
ءاجولوقتنأرهاظلاىضتقمناكوميارفألاجربطلتخاو
وهوتافتلالاتراتخااهنكلوميارفأموقعمنيماينبهدعب
باطخلاوملكتلالكنملاقتنالاوهو.عيدبلانمعون

ًانانتفامالكلاقايسهيضتقيامريغىلعهبحاصىلإةبيغلاو
ناكو.هيلإءاغصإلالضفىلععماسلالمحوثيدحلايف
ضرأنمهلسنبيصنناكوبوقعيدالوأرغصأنيماينب
سأبلاءادشأنوينيماينبلاناكواذوهيوميارفأنيبامداعيملا
نمدبالو.عالقملابيمرلاماكحأباورهتشاوةينبلاءايوقأ
نيرواجماوناكذإو.ًانسحءالببرحلاكلتيفاولبأمهنأ

ناكو.)٢٢و١:٢١صريسفترظنا(مهباوطلتخاميارفأل
هناريجنيبعيضتهتوقتداكىتحددعلاليلقطبسلااذه
مهنكلونيليلققارابعمةئمنوبراحملانوكينأنمدبالف
.)٢٠:٢١صرظنا(ءايوقأ

ريكاملسنوأريكامةليبقنميأٌةاَضُقَلَزَنَريِكاَمْنِم
:٣٦و٤٠و٣٢:٣٩ددعو٥٠:٢٣نيوكت(ىسنمنباوهو
يقرشلافصنلانإفيبرغلاىسنمفصننمءالؤهو)١
قحتسيامماذوهينعانهتوكسلاو.نيبوأروداجعمناك
عفدبنيَلوغشمنوعمشووهناكهنأنونظملاولمأتلا
ىلإاتفتليملوامهيضرأةياقوبامتهاامهنإوأنيينيطسلفلا
رئاسىلعامهسفنأارثآفقاراببرحيفامهتوخإ
»نوققحم«ةيناربعلايفانه»ةاضق«لصأو.نييليئارسإلا

مهكرادمتمسنممشيجلايفقرفداّوقمهبدارملالعلو
اهرمأنمّرضياموعفنيامباومكحوبرحلارومأاوققحو
ءاملعمهبدارملانأمهضعبىأرو.ريكامنممهنسحأناكو
.مالكلاهلمتحيامموهونوتفملاوأةعيرشلا

اذهلمتحيِدِئاَقْلٱِبيِضَقِبَنوُكِساَمَنوُلوُبَزْنِمَو
دئاقلابيضقةراشإنوعبتيمهنأاهنمناعمةدعمالكلا
يأ»رفش«ةيناربعلايفانه»دئاقلا«و.اهبنوكساممهنأك
بتاكلاناكو.اصعلاانه»بيضقلا«وبساحلاوأبتاكلا
نوكياهتحتربعياملكومئاهبلاقوفاصعلاعفريبساحلاوأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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)ريسفتلاو٢٧:٣٢نييوالرظنا(برللًاسدقهنمرشاعلا
نيذلاوأدونجلابتاكوهفبرحلايفانهمالكلانألو
يذلاوهودئاقلااهانعمنأحيجرتمهضعبىأرو.مهّدعي
اصعلاكلتوةسايرلااصعبهتراشإببرحلاىلإدونجلادوقي
.كلملاناجلوصهبشتيهفةدايسلاوأةوقلااصعبفرعُت

اهمجرتىتحسدقملاانباتكمجرتمهحّجريذلااذهو
نييوالرظنا(بتاكلااصعبوأةيشاحلايفبتُكو.دئاقلاب
هايإنوضباقيأ»دئاقلابيضقبنوكسام«اهلوقو.)٢٧:٣٢
ىلعاهلوقو.دونجلاةعاطإنعوأداوقلانعةيانكامإ
ةبتكلانعةيانك»باتكلااصعبنوكسام«يناثلالامتحالا
مهبدارينأدعبيالو.هددعنوبتكيودنجلانوُّدعينيذلا
.مئاهبلانمبرللمئانغلاضعبنوذخأياوناكنيذلا

مهضرأوليئارسإطابسأدحأنولوبزلسنانه»نولوبز«و
.مورلارحبوةيربطةريحبنيب

يفُءاَسَؤُّرلٱَو«١٥ اَذَكٰهُرَكاَّـسَياَمَكَو.َةَروُبَدَعَمَرَكاَّـسَيِ
لٱَىلِإَعَفَدْنِا.ُقاَراَب

ْ
ُةَيِضْقَأَْنيَبوُأَريِقاَسَمَىلَع.ُهَءاَرَويِداَو

لَق
ْ

.»ٌةَميِظَعٍب
٤:١٤ص

يفُءاَسَؤُّرلٱَو نمءاسؤرلاناكويأَةَروُبَدَعَمَرَكاَّـسَيِ
اهايإنيبحاصميأةروبدعمبرحللاوءاجنيذلاركاسي
وهواهيرصانواهبزحنموأحجرألاوهولاتقلاةموحيف
ةموحيفتناكةّيبنلانأىلعةلدألانماذهو.لمتحم
ءاسنلاعيجشتنيبناتشنكلوليئارسإلاجرعجشتلاتقلا
هانعماملوقتتناكةّيبنلاف.ةّيبنلاعيجشتنيبوتايودبلا
اوفواومكمامأرئاسهللانإفمهوبلغاوءادعألاىلعاولمحا
رصنلابمكدعويذلابابرألابروكولملاكلملمكدوهعب

اوناكركاسيءاسؤرنإةروبدلوقو.داعيملافلخيالهللاو
.مهتيمحومهتؤرمىلعمهلحدماهعم

هيبشتلايفرطانهةّيبنلاتبلقُقاَراَباَذَكٰهُرَكاَّـسَياَمَكَو
يضتقيمالكلاقايسومهءاسؤروركاسيلاطبألحدملاةدايزل
مادقإلاوةعاجشلايفقارابكركاسيلاجرناكولوقتنأ
ركاسيحدمتدازفركاسيكقارابناكوهانعمامتلاقف

.هّبشملايفهنمىوقأهبهبشملايفهبشلاهجونأل
نمقارابءاروركاسيعفدنايأُهَءاَرَويِداَوْلٱَىلِإَعَفَدْنِا
هيفيذلالهسلايأيداولاىلإ)٤:١٤ص(روباتلبج
تابكرمنمفئاخريغمهتابكرمومهناسرفوءادعألاةاشم
.ديدحلا

انهيقاسملاٌةَميِظَعٍبْلَقُةَيِضْقَأَْنيَبوُأَريِقاَسَمَىلَع
نماهريغولوادجويقاوسوضايحنميقسلاعضاوم
مئاهبلانمامهريغومنغلاورقبلايقاسمانهاهبدارملاوراهنألا

:١رومزم(»يراجملاب«لوألارومزملايفتمجرُتو.ةنجادلا
بويأ(ةريغصلاراهنألايهو»لوادجلاب«بويأرفسيفو.)٣
نإ.اهلتعن»ةميظع«وماكحألا»ةيضقألا«و.)٢٠:١٧
تذخأف.برحلايفمهتدعاسمكرتيأهتوخإلذخنيبوأر
رهاظلاو.يتأياممًايلجحضتيامكهبأزهتوهخبوتةّيبنلاانه
اوذخأوقوبيرهندفاورىلعاوعمتجانيبوأرلاجرنأ
دعباوقبينأاوعمجأفمهتوخإعمبرحللجورخلايفنورمآتي
مهلامبذذلتلاومهضرأيفءاقبلانأاهتصالخةريثكماكحأ
تلاقف.لضفألاوهةبصخلاضرألاكلتيفتاريخلانم
ليبسىلع»ةميظعبلقماكحأ«ماكحألاكلتنإةروبد
اهبأزُهيةلفاسماكحأاهنإاهانعمذإملؤملاحيبوتلاومكهتلا

ىفختالو.مهنبجومهتءورممدعواهلهأةءاندىلعلدتو
نعاودعقلاجرللاتقلاةموحتدهشةأرماخيبوتةدش
حامرلاوفويسللةضرعتناكف.مهيلعهللااهبجوأبرح

ريفصبمهعامسأاوبرطيلرئاظحلانيبدوعقمهوماهسلاو
.)١٦ع(ناعطقللةاعرلا

ِمل«١٦
َ
حلٱَْنيَبَتْمَقَأاَذا

ْ
لِلِريِفَّـصلٱِعْمَسِلِرِئاََظ

ْ
طُق

ْ
.ِناَع

لَقُثِحاَبَمَْنيَبوُأَريِقاَسَمىَدَل
ْ

.»ٌةَميِظَعٍب
١٦و٣٢:١ددعو٤٩:١٤نيوكت

ِمل
َ
عيدبلانمعونوهوتافتلاانهِرِئاَظَْحلٱَْنيَبَتْمَقَأاَذا

»ةماقإلا«ونيبوأرلباطخلاو)١٤عريسفترظنا(قبسامك
عضوميهوةريظحعمج»رئاظحلا«و.ناكملايفءاقبلاانه
ةيوجلاراثآلانمكلذريغورطملاوحيرلاودربلااهيقيةيشاملل

.مئاهبلانعرارضألاعنمتاهنألعنملايأرظحلانميهو
بجعتألوقتاهنأكفمهفلابلطلالبجعتللانهماهفتسالاو
ةموحيفمايقكتوخإورئاظحلانيبكتماقإنمنيبوأراي
يفةبغروبرلابعشنعًاعفدتوملانولباقيىغولا
بجعتلااذهو.داعيملاضرأنمهليقبامىلعءاليتسالا
.ديدشلاحيبوتلانمضتي

نمخفنلابتيوصتلاريفصلاِناَعْطُقْلِلِريِفَّـصلٱِعْمَسِل
فرعُتخفنةلآيفوأاهيلعةكبشملاعباصألايفوأنيتفشلا
ةروفاضلابمهضعبوةرفيصلابةماعلاضعباهيمسيةرافصلاب
:لّالدلاسيوطلاق.برشلاىلإمئاهبلاءاعدلةاعرلاهيتأت
ريفصلاببرشتليخلاتيأرينألبرطالببرشتالف

وهومهيانوأةاعرلارامزمتوصانههبدارملاليقو
ةريجنملابةماعلاضعبدنعوةباّبشلابنيدلوملادنعفورعملا

.ةاعرلااهلمعتسيامًاريثكو
نماهريغومنغلانمةفئاطلاوهوعيطقعمج»ناعطقلا«و

ريفصعمستلرئاظحلانيبنيبوأرايتمقأىنعملاو.ةيشاملا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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لاتقلامويتوصعمستنأنمًالدبناعطقللةاعرلا
رزآتوبرحلاةموحيفتوملاتارمغضوخلبهذتو
.كتوخإ

لييذتاذهٌةَميِظَعٍبْلَقُثِحاَبَمَْنيَبوُأَريِقاَسَمىَدَل
هبتدافأ»ةميظعبلقةيضقأنيبوأريقاسمىلع«اهلوقل
وهيذلايلاوتملاثحبلادعببرحلانعدوعقلاباومكحمهنأ
هؤلممكهتةميظعلابثحابملااهتعنو.ثحابملاىندأنم
نماهسفنيفتناكةّيبنلانأكو.ميلألاديدشلافينعتلا
.مكهتلاومذلاةرابعترركففصوتالةرارمنيبوأر
هنألركفلاوألقعلانمًالدبنيترابعلايف»بلقلا«تركذو
نرتقملالقعلانعربعيامًاريثكهنألوتالاعفنالالحم
.نطابلاساسحإلاب

لِج«١٧
ْ
يفُداَع ِمل،ُناَدَو.َنَكَسِّـنُدْرُألٱِْربَعِ

َ
َنَطْوَتْسٱاَذا

لٱِلِحاَسَىلَعَماَقَأُريِشَأَو؟ِنُفُّسلٱىَدَل
ْ
يفَو،ِرْحَب ِهِئِطاَشِ

.»َنَكَس
٣١و١٩:٢٩عوشي٣١و١٣:٢٥عوشي

يفُداَعْلِج نُدْرُألٱِْربَعِ
ضرأوأداعلجبعشيأَنَكَسِّـ

.ىسنمنبريكامنباهنألىسنمديفحداعلجو.داعلج
ىلعقلطُيامكداجىلعقلطُيانهداعلجنأمهضعبىأرو
ضرألابعشانهداعلجبدارملانألىسنمطبسفصن
ةيناربعلايفريثكزاجملااذهو.داعلجضرأبةفورعملا

نوديأنانئمطاوةحاربماقأانه»نكس«ىنعمو.ةيبرعلاو
منرملالوقيفكلذكةملكلاهذهىنعمءاجو.قلق
ماقأيأ.)١٦:٩رومزمًاضيأرظنأ٥٥:٦رومزم(»نكسأ«و
نمكلذيفامىفخيالو.برحللجرخيملفًاحيرتسم
.خيبوتلاوريبعتلا

ِمل،ُناَدَو
َ
انهماهفتسالاِنُفُّسلٱىَدَلَنَطْوَتْسٱاَذا

نمنادينبلبجعأةّيبنلاىنعموًاعمخيبوتلاوبجعتلل
نيتفتلمريغةيداعلامهلامعأوةيرحبلامهتراجتيفاوقبمهنأ
شويجمهيلعتلمحنيذلانييليلقلامهتوخإلراصتنالاىلإ
رحبللةرواجملاطابسألانمناكنادنإف.ةريثكلاءادعألا

افايتناكو.يبونجلائطاشلاوافايإفرمبطيحتمهدودحو
:١٩عوشي(نادطبساهلانيتلاةليلقلانيطسلفئفارمنم
.)٣:٧ارزعو١٦-٢:١١مايأ٢و٤٨-٤٠
طابسأنمريشأناكِرْحَبْلٱِلِحاَسَىلَعَماَقَأُريِشَأَو

)٣٠-١٩:٢٤عوشي(رحبلاةرواجملايأةيرحبلاليئارسإ
ةلثامتمللعلاوهتوخإنالذخيفنادلاحكانههلاحو
.نالثمهلخيبوتلاوهنمبجعتلاو

طحمرحبلانميهوةضرفعمجضرفلا)هضرف(ِهِئِطاَش
بيزكاهيفوريشأمهسيفءاكعةضرفتناكو.نفسلا

ةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو.)٣٠-١٩:٢٤عوشي(روصو
نمقوقشوقورخوعوطقاهانعمو»ميصرقم«انهضرفلاب
بتكيففدحاوةيبرعلاوةيناربعلايفهانعموصرفللعف
هقرخوهعطقًاصرفهصرفيءيشلاصرف«ةيبرعلاةغللا

.ضرفلاوناجلخلاباهومجرتف»هقشو

ملٱَىلِإُهَسْفَنَناَهَأٌبْعَشُنوُلوُبَز«١٨
َىلَعِيلاَتْفَنَعَمِتْوَْ

حلٱِيباَوَر
ْ
.»ِلَْق

٤:١٠ص

نأيضتقيماقملاِتْوَْملٱَىلِإُهَسْفَنَناَهَأٌبْعَشُنوُلوُبَز
فرح«يناربعلالصألايفيهوتوملاىلإهسفنبرطاخلاقُي
فرصيأةيبرعلافرحىنعمبتناكاذإف»توملاىلإهسفن
ىنعموهوتوملاىلإةايحلانمهسفنبلدعىنعملاناك
.ناهأورقتحابةيناربعلافرحاورسفنيققحملانكلبسانم
ىنعملامزالدارملانوكيفحيحصلاىنعملاوهاذهناكاذإو
نأبيرغلانمو.ةعاجشلاطرفلةايحلابثارتكالامدعوهو
ناروحيفاهنولمعتسيبرعلالاطبألازيالىنعملااذهلثم
عفريفلاقلاةموحىلإلوزنلابعورشلادنعاهرواجامو
الومحارالنالفنبانالفانأ«لوقيوهديبهفيسلجرلا
اذهىلعو.»ةنالفوبأوأنالفوبأحورلاصيخرموحرم
ملومهحاورأاوصخرناعجشنيينولوبزلانأةروبددارمف
.هللابعشرصنيفةبغرةايحلاباوثرتكي

ينبنمفالآةرشعهذهبرحلالاجرناكِيلاَتْفَنَعَم
مهسفنأاوضرعنيذلانأرهاظلاونولوبزينبويلاتفن
ىدتقاويلاتفنونبمهًالوأبرحلايفهيفاهوناهأوأتوملل
.)٤:٦صرظنا(نولوبزونبمهب

نمعفترااميهوةيبارعمجيباورلاِلْقَْحلٱِيباَوَرَىلَع
نأهانملعيذلانكلو.عرزُتيتلاضرألالقحلاو.ضرألا
روباتلبجىلإنولوبزويلاتفننمنيبراحملابدعصقاراب
كلذىلعلقحىبرىلعةايحلاباورطاخمهنأدارملالهف
نأمضهعبىأرو.نيرسفملانمنوريثكهآراماذهلبجلا
اهباوضّرعيتلانكامألايفاوبراحءالؤهنأةّيبنلادارم
لكرهظيوهيمرنوهيةيبارىلعفقاولاذإرطخللمهسوفن
نكلو.لهسلايفلقحلانوكياذهىلعوءادعأللروهظلا
تاراعتسالاوتاليختلاريثكترعشلايفورعشمالكلا
ةموحلقحلاورطخلافقاوملىبرلاتراعتساةّيبنلانأحّجرملاف
لقحلانأامكحاورألادصحماهنأيفلقحلاهبشتاهنأللاتقلا
.عورزلادصحم

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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يفَناَعْنَكُكوُلُمَبَراَحٍذِئَنيِح.اوُبَراَح.ٌكوُلُمَءاَج«١٩ ِ
.»اوُذُخْأَيَْملٍةَّـضِفَعْضِب.وُّدَِجمِهاَيِمَىلَعَكَنْعَت

٤٤:١٢رومزمو٣٠عو٤:١٦ص

كولمةدعنيباينيبناكهنأىلعلدياذهٌكوُلُمَءاَج
.)٥-١١:١عوشيرظنا(برحلاكلتىلعهورزآ

يف ىسنمندمىدحإكنعتوُّدَِجمِهاَيِمَىلَعَكَنْعَتِ
رظنا(نييواللتراصمثىسنملتراصمثركاسيلتناكو

نمةبيرقيهو)٢١:٢٥و١٧:١١و١٢:٢١عوشيو١:٢٧ص
اهحتتفاركاسيموختنمضىسنملةنيدموّدجمو.وّدجم
نوُّجلاهنأىلإنورثكألابهذ)١٧:١١و١٢:٢١عوشي(عوشي
عّطقملابمويلافورعملانوشيقرهنعورفربكأاهبرمييتلا
.وّدجمهايموهكلذىلععرفلااذهف

مئانغلانمًاريثكاوذخأينأاوجراوُذُخْأَيَْملٍةَّـضِفَعْضِب
نملًانمثمهوذخأينأاوعقوتنيذلاىرسألانعءادفةضفلاو
ةمينغوكالهلاىرسأاوبهذمهمهنكلومهنمنوعيبي
بقاوعةلثمأنمهذهو.ماهسلاوحامرلاوفويسلا
.نيملاظلا

لٱ.اوُبَراَحِتاَواَمَّـسلٱَنِم«٢٠
ْ

اهكبحْنِمُبِكاَوَك
.»اََرسيِسْتَبَراَح)اَهِكَالْفَأ(
٤:١٥ص١٨و٧٧:١٧رومزمو١٠:١١عوشي

اهلييذتوأةرابعلاهذهيزاوماوُبَراَحِتاَواَمَّـسلٱَنِم
نأنيرثكألادنعىنعملاو»تبراحاهكبُحنمبكاوكلا«
بكاوكلانأكارسيستبراحةيوجلااهرهاوظبةعيبطلاتاّوق
تاليختلاننسىلعتاوقلاكلتاهتحلسأًادونجتناك
دانسإنمًازاجمرهاوظلاكلتىلإلعفلادنسأوةيرعشلا
فيسلاهحبذوبابلاحاتفملاحتفكلوقكهتلآىلإلعفلا

رومزمو١٠:١١عوشيرظنا(اذهلكاشاموحمرلاهنعطو
لقاعلاةلزنملقعيالاملزنأمجرتملالعلو.)١٨و٧٧:١٧

.ةيبرعلايفلاثمأهلوءالقعلالاعفأنمهيلإدنسُأامنأل
نميهوةكيبحوكابحعمجكُُبحلا)اَهِكَالْفَأ(اهكبح

قرُطكيزاجموأيقيقحرادمنمبكوكلاةقيرطءامسلا
.ضرألاوهرئاسلاواهيفريستاهنأرهظتيتلاتباوثلا

اَيِيسوُد.َنوُشيِقُرَْهنَعِئاَقَوُرَْهن.ْمُهَفَرَجَنوُشيِقُرَْهن«٢١
.»ٍّزِعِبِيسْفَن

٤:٧ص

يفنوشيقرهنىلعمالكلامدقتْمُهَفَرَجَنوُشيِقُرَْهن
ناكرهنلاكلذنأىلعلدتةرابعلاو.)٤:٧ص(ريسفت

بعشتدعاسفءايحألاوىلتقلافرجىتحًايماطذئنيح
ىلعو.ضرألاتاّوقوءامسلاتاّوقبرحلاكلتيفهللا
نمهيلإيرجترطملارثأىلعلويسلانأميظعلاهناضيف
.ءايحألانمًافولأفرجينأكلذبعيطتسيفىبرلاولابجلا

نيطسلفيفلاتقلاةموحناكهنألَنوُشيِقُرَْهنَعِئاَقَوُرَْهن
.)٤:٧صرسفترظنا(انركذامكروصعلايلاوتىلع
رهنميدقرهن«مجارتلاضعبيفةرابعلاهذهتءاجو
)تايداعوأ(تاميدقىرجم«ةينانويلاةمجرتلايفو.»نوشيق
تايآثدحهيفيذلارهنلا«ةينادلكلايفو.»نوشيقرهن
ةّبينلانأكف.»خلاةميدقلاةنمزألاذنمليئارسإلبئاجعو
يفمهلاثمأفرجاملاطلوءادعألافرجنوشيقرهننأتدارأ
.نيكلاهلامهفالسأباوقحلفةيلاخلاروصعلاذنمعئاقولا

ايتسددق«مجارتلاضعبيفوٍّزِعِبِيسْفَناَيِيسوُد
ةيشاحيفوًاميظعًارفظترهظدقيأ»ءايوقألاسفن
اييسود«ىنعملمتحييلصألاظفللانأديفيامانتمجرت
ةيناربعلاةرابعلاّصنو.اتاغلفلايفاذهلثمو»ءازعألاسفن
ةزتعمىلتقلاثثجىلعيسفناييسود»ّزعيسفنيكردت«
ع(نيبةضرتعمةيآلاهذهو.ميظعلارصنلانمتيلوأامب
.)٢٢و٢٠

خلٱُباَقْعَأْتَبََرضٍذِئَنيِح«٢٢
ْ
ِقْوَس،ِقْوَّـسلٱَنِمِلَْي

.»ِهِئاَيِوْقَأ
٤٩:١٧نيوكت

تاّوقتبراحنيحيأِلْيَْخلٱُباَقْعَأْتَبََرضٍذِئَنيِح
تعرسأيأتبرضرصنلامهلّمتونييليئارسإلاعمةعيبطلا
ارسيسءايوقأقوسةدشنمليخلازفاوحضرألاتبرضوأ
ىلإلوقلاريشيفكالهلانمةاجنللًابلطنيبرجملاهلاطبأوأ

ليخلااوكلهأىتحهللاءادعأبولقيفميظعلالوهلاعوقو
نكلوبرلابعشفويسنمرارفلاةعرسلقوسلاةدشب
مهعلبفيسلامفنماوتلفأنمف»بذاكسرفلاصالخ«
.هللانمبرهلاعيطتسينمو.نوشيقمف

لِا«٢٣
ْ
لِا.ِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَقَزُوريِماوُنَع

ْ
،ًانْعَلاَهيِنِكاَساوُنَع

ِملاوُتْأَيَْملْمَُّـهنَأل
َ
جلٱَْنيَبِّـبَّـرلٱِةَنوُعَم،ِّـبَّـرلٱِةَنوُع

ْ
.»ِةَرِباََب

١٨:١٧و١٧:٤٧ليئومص١و٣:٥ايمحنو١٠و٢١:٩ص
٢٥:٢٨و

.ءازخإلاوريخلانمداعبإلاودرطلانعللاَزوُريِماوُنَعْلِا
ةحفصنماهتحمهللاةنعلنأكفمويلااهلرثأالةنيدمزوريمو
اهنأحّجرملاو.دابعلاودالبلانمًاريثكتحمامكدوجولا
نيبراهنييناعنكلااهلهأىأرونوشيقرهننمةبيرقتناك

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ةدعاسملاوجرخيملورشبمهلاودصتيملوبرلادونجنم
.ليئارسإ

اذهو.ناسنإالزوريمنعلبرمأهللاِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَق
ميكويىلإلاجلجلانمدعصيذلابرلاكالموهكالملا

لاقو)٢:١صرظنا(مهيصاعمىلعنييليئارسإلاخبوو
١٤:١٩جورخ(دهعلاكالموهكالملااذهنإنوينابرلا

.)٢٣:٢٠و
زوريمنماونعلاهلوقللييذتاذهًانْعَلاَهيِنِكاَساوُنَعْلِا

نمهبنيلاحلادارأولحملازوريمركذهنإنايبوديكأتوهف
ناكملانعليرمألادارملانأنايبوألسرملازاجملاباب

نالعإحضوأوهو»ًانعل«هلوقبانهنعللادكأو.ناكسلاو
.هبعشيلذاخىلعهللابضغل

ِملاوُتْأَيَْملْمَُّـهنَأل
َ
هللانألبرلابعشةنوعمليأِّـبَّـرلٱِةَنوُع

هقلخلكنعًاينغناكنإوهلةنوعمهبعشلةنوعملابسحي
.هيلإنسحأهنأكهبعشىلإنسحينميزجيهنأدارملانأل
البءادعألالصأتساهنإفعقاولاولقعلاكلذىلعليلدلاو
مليذلامهدئاقوءافعضلابءايوقألابلغوزوريملهأةنوعم
.ةّيبنلاةأرملاهعمتراسنأبالإبرحللجورخللرسجي

ىلعةربابجلاو.ناعجشلابمهضعباهمجرتِةَرِباَبَْجلٱَْنيَب
نولتاقيوبضغلاىلعنولتقينيذلاةيبرعلاةغللابتكيفام
ىلعوهنوديريامىلعسانلانوربجينيذلاةاتعلاوقحريغب
يأبرلانملاحبةقلعتم»نيب«و.ءادعألادونجمهفاذه
مهيدصتمدعنارمأزوريملهأنعلةَلعف.هبعشنم
نوطاحممهوبرلادونجلمهتناعإمدعونوبراهمهوءادعألل
لمتحيناعجشلاوألاطبألابةمجرتلاىلعو.ءادعألاةربابجب
.ناعنكلاجروأليئارسإلاجراونوكينأ

لٱَرِباَحُةَأَرْمٱُليِعاَيِءاَسِّـنلٱَىلَعُكَراَبُت«٢٤
ْ
َىلَع.ِّـيِنيِق

يفِءاَسِّـنلٱ خلٱِ
ْ
.»ُكَراَبُتِماَيِ

١:٢٨اقول٤:١٧ص

هذهيفامرظنا)٤:١٧ص(ُليِعاَيِءاَسِّـنلٱَىلَعُكَراَبُت
اهلوقو.ليعايةأرملاةكرابموزوريملهأةنعلنيبةلباقملا
نتملايفامىلعف»ءاسنلانم«ةيناربعلايف»ءاسنلاىلع«
ةيناربعلايفامىلعوءاسنلاىلعةلّضفمكَرابتاهنأيبرعلا
.ءاسنلانمةصوصخموأةراتخمكَرابت

يفِءاَسِّـنلٱَىلَع كَرابتليعاينأيأُكَراَبُتِماَيِْخلٱِ
وأمايخلااهنكاسمةليبقلكيفمايخلاءاسنىلعلّضفتو
يوامسلاريخلااهلكَرابتاهنأىنعمو.ةلقتنملاةيدابلاتويب

.ّومنلاوةداعسلاو

يف.ًانَبَلُهْتَطْعَأَفًءاَمَبَلَط«٢٥ لٱِةَعْصَقِ
ْ
ْتَمَّـدَقِءاَمَظُع

.»ًةَدْبُز
٤:١٩ص

رتتسمريمض»بلط«لعافًانَبَلُهْتَطْعَأَفًءاَمَبَلَط
٤:١٩ص(يفتركُذةصقلاو.)٢٠ع(ارسيسىلإدوعي
.)هريسفتىلإوهيلإعجراف

يف لوانتُيريبكءانإةعصقلاًةَدْبُزْتَمَّـدَقِءاَمَظُعْلٱِةَعْصَقِ
ةدبزلاو.ةدئاملاىلعءامظعلامامأاهربكأعضويوماعطلاهنم
ًاراهظإكلذتتأ.ةفورعميهوضخملابنبللانمجرخيام
.ًاميظعهرابتعاوهماركإل

لٱَىلِإاَهَدَيْتَّـدَم«٢٦
ْ
لٱِباَْرضِمَىلِإاَهَنيِمَيَوِدَتَو

ْ
،ِةَلَمَع

ْتـَقَّـرـَخَوْتـَخَّـدـَش،ُهـَسْأَرْتــَقَحـَسَواََرسـيِسْتـَبََرضَو
.»ُهَغْدُص

٤:٢١ص

تذخأوىرسيلااهديتدميأِدَتَوْلٱَىلِإاَهَدَيْتَّـدَم
.)ريسفتلاو٤:٢١ص(ةميخلادتواهب

اهنأ)٤:٢١ص(يفركُذِةَلَمَعْلٱِباَْرضِمَىلِإاَهَنيِمَيَو
دتولااهببرضُييتلاةلآلايهو»اهدييفةدتيملاتلعج«
.عاّنصلا»ةلمعلاو«.هريغودتوللبرضلاةلآ»بارضملاو«

ءيشلاهبشأىتحةريغصًاعطقهتّرسكُهَسْأَرْتَقَحَس
.قوحسملا

.ترسكيأْتَخَّـدَش

اَهْيَلْجِرَْنيَب.َعَجَطْضٱَطَقَس،َحَرَطْنٱاَهْيَلْجِرَْنيَب«٢٧
.»ًالوُتْقَمَطَقَسَكاَنُهَفَحَرَطْنٱُثْيَح.َطَقَسَحَرَطْنٱ

نأمهضعبىأرَعَجَطْضٱَطَقَس،َحَرَطْنٱاَهْيَلْجِرَْنيَب
يفدتولابُرضاملفعفترمريرسىلعًاعجطضمناكارسيس
رعشاملهنأرخآىأرو.اهيلجرنيبطقسفكّرحتهغدص
امهالكوناكثيحىلإطقسفعطتسيملفعافدللماقملألاب
املاهنإفاهيلجرنيبوهوًاليتقناكهنأهارأيذلاو.لوبقم
.هيبناجىلعاهامدقتناكهغدصيفدتولاتبرضوتتأ

حرطناهنإفةبيرغةلكاشموةعيدبةراعتساانهمالكلايفو
هسعنوهبعتةدشنمةحارللعجضاوضرألاىلعطقسو
ةراعتسالاهذهلثمنمريثكءاجو.هفتحىلإكلذهقاسف
نوكيلنوعرفلآهطقتلاف«ىسومإبنيفاهنمو.ةيبرعلايف
.ًاودعناكفًانبامهلنوكيلهوطقتلامهامنإو»ًاودعمهل
عاجطضاهنأكةحارللارسيسعاجطضانأزاجيإلابةصالخلاو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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هنأكًانبامهلنوكيلىسوملنوعرفلآطاقتلانإولتقلل
ىلعةدئازلاةلكاشملانايبو.ًاودعمهلنوكيلطاقتلا
نمًالدبخلا»حرطنا«تلاقاهنأةروبدمالكيفةراعتسالا
تءاجو.عاجطضالاوحارطنالاةبحصيفلتقلاعوقوللتُق
نبورمعلوقكلذنمويبرعلامالكلايفًاريثكةلكاشملا
:يبلغتلاموثلك
انيلهاجلالهجقوفلهجنفانيلعٌدحأنلهجيالالأ

نمهلهجهيضتقياممرثكأهلهجىلعءازجهبقاعنفيأ
.ءازجلا

لٱَنِم«٢٨
ْ

لَوَوْتَفَْرشَأِةَّـوُك
ْ
:ِكاَّـبُّشلٱَنِماََرسيِسُّمُأْتَلَو

ِمل
َ
ملٱِنَعُهُتاَبَكْرَمْتَأَطْبَأاَذا

ِمل؟ِءيِجَْ
َ
ُتاَوَطَخْتَرَّـخَأَتاَذا

.»؟ِهِبِكاَرَم

اذهِكاَّـبُّشلٱَنِماََرسيِسُّمُأْتَلَوْلَوَوْتَفَْرشَأِةَّـوُكْلٱَنِم
الوهورعاشلايخىلعمسُرامعدبأنميرعشلاليثمتلا

هشطبعقوتتتناكاهنإفارسيسمأنمعقواممكش
تناكاهنإومئانغلاوايابسلابًاعيرساهيلإهدوعونييليئارسإلاب
نييناعنكلادئاقاهنبادونجةرثكونييليئارسإلاةّلقبةفراع
مثراظتنالاتّلموتقولالاطذإترظتناامريغناكف
نمءوطبلاكلذلدبالهنأتأروليوطلاربصلادعبتقلق
فرشتيهوهامدبطّحشتياهنبااهللثمتفميظعبطخ
ىلعرشُبلاواهيلإًادئاعهارتنألمأىلعكابشلاوةّوكلانم
تلوعأيأتلولوفاهتاليختاهتلاهنأالإاهنمناكامفهاّيحم
دقاهلنباقوفمألالعفخارصلاوءاكبلاباهتوصتعفروأ
الإكلهنباىلعمألالاوحأنوكتلهو.تاموألتُق
.كلذك

ِمل
َ
كلذلببساليأخلاِءيِجَْملٱِنَعُهُتاَبَكْرَمْتَأَطْبَأاَذا

اهنباتلكثوهدونجتكلهوهتابكرمترسكتولتُقهنأالإ
ارعقلقلااذهنأّدبالو.اهتاّذلواهتايحلامآلكواهدجمو
تلثمةّيبنلانكلءاسنلانمارسيستيبيفنمرئاس
تالاعفنانمّدشأاهنألاهتالاعفناوهلّبحأاهنألهمألاوحأ
.اهتابحاص

هتاَدِّـيَسُمَكْحَأاَهْتَباَجَأَف«٢٩ ًاباَوَجْتَّـدَرَيِهْلَب،اَِ
.»اَهِسْفَنِل

ع(»خلاهتابكرمتأطبأاذامل«اَِهتاَدِّـيَسُمَكْحَأاَهْتَباَجَأَف
نإوهتيبمئاركوهتاوخإوهجاوزأ»اهتاديسب«تدارأو.)٢٨

امتلاقاهنإوةمكحوًالقعنهمظعأمهنماهتباجأيتلا
برغأنماذهوارسيسّمأعورلًانيكستهدقتعتيهوهتلاق
.يتأيامكمكهتلابيلاسأ

عقوملااذهلثميف»لب«اَهِسْفَنِلًاباَوَجْتَّـدَرَيِهْلَب
ًاتوكسماهلبقاملعجتفىلوألاوهاهدعبامنأىلعلدت
نأتدارأاهنأكفاهدعبامىلإةبسنلابهتيمهأمدعلهنع
ىلوألايهواهنعبرغيملامباهتباجأرصقلاتاديسمكحأ
.اهفوخواهقلقلًانكسمبلطتنأب

لٱاوُمِسْقَيَواوُِدَجيَْملَأ«٣٠
ْ
ِّـلُكِلِْنيَتاَتَفْوَأًةاَتَف!َةَميِنَغ

ٍةَغوُبْصَمٍباَيِثَةَميِنَغ!اََرسيِسِلٍةَغوُبْصَمٍباَيِثَةَميِنَغ!ٍلُجَر
لٱِةَزَّـرَطُمٍةَغوُبْصَمٍباَيِث!ٍةَزَّـرَطُم

ْ
.»!يِقُنُعِلًةَميِنَغِْنيَهْجَو

١٥:٩جورخ

مكحأباوجوهاذهَةَميِنَغْلٱاوُمِسْقَيَواوُدَِجيَْملَأ
ارسيسدجويأ.اهسفنلارسيسمأباوجوتاديسلا

دونجلانإفاوأطبأفاهتمسقباولغُشةرفاوةمينغهدونجو
كلذلكو.ًاليوطًاتقولغشتاهتمسقفةمينغلاكةريثك
هللانإف.هبعشلًاجاهبإوهللاءادعأبًاءزهةّيبنلاهتتأمكهت
شوحولاةمينغمهلعجوهدونجوارسيسكلهأدقناك
.ىلبلاوةسرفتملا

ملهنإفةوقمكهتلادازامماذهوٍلُجَرِّـلُكِلِْنيَتاَتَفْوَأًةاَتَف
نيذلانييليئارسإلادنعتايليئارسإلاتايتفلانمنكي
اذهو.اوبسينأمهنكمأولةدحاوةرشعلابيصياماوبراح
مكحأتيعُدنموارسيسمألهجىلعحضاوليلد
هدسجنمهحورتبسنيباسلاسيئرنأىلع.اهتاديس
.ليعايةأرملايهةاتف

مُّكهتلااذهدشأاماََرسيِسِلٍةَغوُبْصَمٍباَيِثَةَميِنَغ
ءارمحةلحالإتناكامهتمينغنإارسيسنيكسم.ًاماليإ
.هغامدنمًاجاتوهمدنم

نمًابوثسبلهنإمعنٍةَزَّـرَطُمٍةَغوُبْصَمٍباَيِثَةَميِنَغ
.هسأرمدبًازّرطمليعايةميخضرأبارت

ىرجهمدنإفاهانعمريغيفتقدصِْنيَهْجَوْلٱِةَزَّـرَطُم
هجولانمهزّرطفهتحتىرجوهجونمهبوثزّرطفهيلع
.رخآلا

نيمناغلاوأةمينغلاباحصأقانعألوأيِقُنُعِلًةَميِنَغ
قنعليأ»هقنعل«ةينيعبسلايفو.ةيشاحلايفامىلع
يتلاةزّرطملاباوثألاكلتنمنأنتملايفامىلعف.ارسيس
اهسبلتوأاهقنعىلعاهفلتتناكهمألباوثأارسيساهمنغ
اهلمحتتناكباوثألاكلتنأيناثلاىلعو.حاشولاسبل
اهبنونيزينيمناغلانأثلاثلاىلعو.اهقانعأىلعايابسلا
رهاظلاو.هقنعاهبنيزيارسيسنأعبارلاىلعو.مهقانعأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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فرعُتيتلاكةليمجقاوطأباوثألاكلتلناكهنأاذهىلع
مّكهتلاوعيدبلاليثمتلارخآاذهو.تاّبقلابةماعلادنع
.غيلبلا

ِجوُرُخَكُهُؤاَّـبِحَأَو.ُّبَراَيَكِئاَدْعَأُعيَِمجُديِبَياَذَكٰه«٣١
يفِسْمَّـشلٱ هتُوَربَجِ .»ًةَنَسَنيِعَبْرَأُضْرَألٱِتَحَاَرتْسٱَو.اَِ
١٩:٥رومزمو٢٣:٤ليئومص٢و١٠و٨٣:٩رومزم

ةديصقلاةمتاخاذهوُّبَراَيَكِئاَدْعَأُعيَِمجُديِبَياَذَكٰه
برلالامعأبةبرطتناكةيبنلاحورنأهنمرهظيواهتياغو
هلامعأبهنأوهيلعنيلكوتملانيعيهنأوقحلاهلإلاوههنأهنايبب
.ةلطابلامهتهلآزجعمهلّنيبونيربكتملاهءادعأرّقح

بعشةاداعمنممهريغلًاراذنإمهلهجلًانايبمهبتمكهتو
هللاىلإباطخلاتهّجوو.ةبذاكلاةهلآلاىلعلاكتالاوهللا
نييليئارسإلارصنيذلاوههنأواههلإوههنأاهداقتعالًانايب

.ًادبأهئادعأىلعهئايلوأعموههنأو
نأيضتقيمالكلاقايسنإفيعيدبتافتلاانهُهُؤاَّـبِحَأَو

ةءارقلاو»كؤابحأو«خسنلاضعبيفئرُقو.كؤابحأولوقت
مالكيفريثكتافتلالاو.اهيلعلّوعملايهنتملايفيتلا
وهوبيبحعمجءابحألاو.)١٤عريسفترظنا(ءاغلبلا
مجارتلاضعبيفامىلعبحملاانهدارملاوبوبحملاوبحُملا
.ةيبرعلاريغ

يفِسْمَّـشلٱِجوُرُخَك فذحةرابعلايفاَِهتوَُربَجِ
جورخكنوجرخيهللايبحمنأيأ»نوجرخي«فوذحملاو
نورهظيهللاءابحأنإ)١(انههيبشتلاىنعمو.خلاسمشلا

علطتسمشلانإفتاقوألايلاوتىلعناديزيءاهبودجميف
نماهجورخيلاوتىلعةدايزلابذخأيمثليلقاهءوضوًالوأ
مالظلاناكيتلاضرألااهؤايضألمينأىلإقفألاتحت
نإفمهنورينملكلًاعفنوًادشرنونوكيمهنإ)٢(و.اهيطغي
راصبإلاسانلاعيطتسيفءيضتوقرشتاهعولطبسمشلا

نماهترارحواهئوضبعافتنالاوةدوصقملاقيرطلاىلعريسلاو
اممكلذريغىلإمهتاتابنومنومهمئاهبةحصومهتحصةهج
عاونأىمسأوهوليثمتلابىمسياذهو.ىصحيالداكي
نمةفلؤملاةلاحلاوههيفهبشلاهجوةصالخو.هيبشتلا
اماذهبلباق(عفنلامومعوةوقلاوءاهبلايفةيلاوتملاةدايزلا

.)١٣:٤٣ىّتمو١٢:٣لاينادو٦و٥و١٩:٤رومزميف
ةمظعلاةيبرعلاةغللابتكيفامىلع»توربجلاو«

ادعامانهدارماهلكوةطلسلاوةردقلاوربكلاولالجلاو
.فرشلاهانعمناكاذإالإربكلا

برحلانماهناكسحارتساوياُضْرَألٱِتَحاََرتْسٱَو
انهةلمجلاو.ةيدوبعلاوقيضلاوروجلانماهيفهللابعشو

ةروبدةمينرتو)٤:٢٤ص(يف»اوضرق«ةلمجىلعةعوطقم
.امهنيبةضرتعم

دئاوف
هلركشنوهناسحإىلعهدمحنوبرلاكرابننأبجي.١

.)٢ع(صالخلاموييفهلضف
.بعشلاعفنليبسيفهسفنلذبينمحدميهللانإ.٢

.)٢ع(درفلاعفننمىلوأمومعلاعفنو
ع(رايتخابورورسبنوكتنأبجيبرلاةمدخنإ.٣

٢(.
ءاسؤرلاوقارابوةروبدضهنأيذلاوهو.برللركشلا.٤

ع(مهئادعأبولقيفةنابجلاوفوخلالعجوبعشلاو
٥-٣(.

ةمدخلاىلعاهدالوأّضحةحلاصلامألالامعأنم.٥
.رطخلاوقيضلاموييفةعاجشلاوتابثلاوةلضافلا

.)٧ع(اهبعشلةحلاصلاةأرملاهلعفتاماذهو
لكيفاذكهو.طاطحنالاببستناثوألاةدابعنإ.٦

دجملاولاملابسانلاببحتونيدلاكرتببستنرق
.)٨ع(يلاعلا

هللاةمدخنعسانلادعبُتامًاريثكةيدسجلاةحارلانإ.٧
.)١٧و١٦ع(نطولاو

صالخلاهلمعتسيفهللاديبةيعيبطلاىوقلاعيمجنإ.٨
.)٢١و٢٠ع(هئادعأةدابإوهبعش

-٢٨و٢١ع(لامآلاةبيخبرلايمواقمعيمجلنإ.٩
٣٠(.

.)٢٣ع(هيلعوهفبرلاعمسيلنم.١٠
راهنلاىلإرينيوديازتيقرشمرونكقيدصلاليبس.١١

.)٣١ع(لماكلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

٥٥
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ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:ثداوحرشعحاحصألااذهنومضم
ًاباقعنايدمديىلإمهايإهللاعفدوليئارسإينبدادترا.١

.)٦-١ع(مهدادتراىلعمهل
.)١٠-٧ع(مهلٍّيبنخيبوت.٢
-١١ع(ليئارسإذاقنإبهايإهرمأونوعدجلكالمروهظ.٣

٢٠(.
.)١٨-١١ع(نوعدجكوكشكالملاةلازإ.٤
١٩ع(هينيعنعكالملايراوتوكالمللنوعدجةمدقت.٥

-٢٣(.
.)٢٤(»موُّلشهوهي«حبذمنوعدجءانب.٦
ةيراسلاعطقوهيبأليذلالعبلاحبذمنوعدجمده.٧

.)٢٧-٢٥ع(هدنع
نوعدجهنباميلستشآوينمةنيدملالهأبلط.٨

.)٣٢-٢٨ع(هسفنلمقتنيلعبلانأبباطخلاهلصفو
ىلإيلاتفنونولوبزوريشأوىسنمنوعدجةوعد.٩

.)٣٥-٣٣ع(برحلايفهترزاؤم
.)٤٠-٣٦ع(ةّزجلاةيآ.١٠

٦ىلإ١عنييليئارسإللنايدملالذإ

يفَّـَّـرشلٱَليِئاَْرسِإوُنَبَلِمَعَو«١ ُمُهَعَفَدَف،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
.»َنيِنِسَعْبَسَناَيْدِمِدَيِلُّبَّـرلٱ

٣:٧قوقبح٢:١٩ص

ةنسنيعبرأاوحارتسانأدعبَّـَّـرشلٱَليِئاَْرسِإوُنَبَلِمَعَو
رشلااوبكترافبرلانايسنىلعةحارلامهتلمح)٥:٣١ص(
ةلطابلاممألاةهلآمهفوخوهيلإتافتلالاوهللاابمهتقثةلقوهو
.ناميإلايليلقبنمألاونييويندلابةحارلاّرضتدقو.)١٠ع(
مهلبّحريونوبوتيفنوقَياضُينييليئارسإلابأداذهناكو
٢:١١ص(ةعطقتمحيرلابهميفةتبناوهبشأفنودتريف
الإمهبرنوركذيالسانلارثكأنأشاذهو.)٤:١و٣:١٢و
بلجتاهنأل»رشلاب«هللاةفلاخمنعّربعو.ءالبلالولحدنع
ءاجاذهلوريخلاضيقنانهرشلاو.نيفلاخملاىلعرشلا
.ملظلاوداسفلاوةليذرلاومثإلاىنعمب

يف بَّـرلٱِيَنْيَعِ
إلٱَقُرُطَّـنَأل«ِّـ

ْ
»ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعَماَمَأِناَسْنِ

يف«هنألو.)٥:٢١لاثمأ( ِْنيَتَبِقاَرُمِّـبَّـرلٱاَنْيَعٍناَكَمِّـلُكِ
.)١٥:٣لاثمأ(»َنيِِحلاَّـصلٱَوَنيِِحلاَّـطلٱ

مهتدابعومهاياطخىلعًاهيبنتومهلًابيدأتُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَف
هاضرىلعاولصحيوهيلإاوعجرييكلتاوهشلاومانصألا

الوءافشللالإضرمُيالهتمحرةرفولوهفةرفاولاهمعنو
ةريرشلاةيساقلاممألاةهلآكظيغلاءافشلالءربللالإحرجي
.)١٠٦:١رومزم(»ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَأل،ٌحِلاَصَّـبَّـرلٱ«نإف

ةروطقنمميهاربإءانبأدحأوهونايدمينبيأَناَيْدِم
ةيدابلابرعنملئابقةدعهلسنو)٢و٢٥:١نيوكت(

ددعلايريثكاوناكوبآوميقرشيتلالوهسلاتلغش
نيينايدملانأحجارلاو.)خلا٣١:١ددعرظنا(مئاهبلاو
نميقرشلابونجلايفتناكيتلالئابقلاانهنيروكذملا
نيينايدملانيبىسومشاعو.)١١:١٨كولم١(ةبقعلاجيلخ
نإ)٣:١جورخ(يفليقو.)٣:١جورخ(ةنسنيعبرأ
نيينايدملانأجتنتسنفبيروحلبجىلإمنغلاقاسىسوم
قلطُيًانايحأوًاضيأهيبرغوةبقعلاجيلخيقرشمهيشاوماوعر
.)٨:٢٤ةاضق(ىرخألئابقىلعنوينايدممسالا

قحلاهلإلانعاولضمهنألمهتقداصمنماوعنُمنويليئارسإلاو
رمأنمناكامناكوماعلبءاوغإبروغفلعباودبعو
.نيدِمنايدمنومسيبرعلاو.)١٨-٢٥:١ددع(ةينايدملا

لبقةنس٢٠٠ذنممهنمًامسقلصأتسادقىسومناكو
اوطشنةدمدعبمهنكل)١٢-٣١:١ددع(ةثداحلاهذهنامز
اوماقأواورجهنأدعبمهضرأىلإاوعجرومهنوؤشاولحصأو
مهناريجىلعاووقفءارثلاوةوقلالهأنماوراصواومنواهب
اودهاعوماثآلانمهوبكتراامبمهفعضلنييليئارسإلا
اوماقأوءامدقلامهيبلاغنممهسوفنلاومقتنيلةقلامعلا
ّنظو.نونرأمهتمصاعاولعجوةيقرشلارمحألارحبلادودحب
لوقامأ.مهنمةيقبضرألاكلتيفنييودبلانأمهضعب
نأنمرهظأأطخفنيينايدملافّرحمنييودبلانإمهضعب
ءارحصلاوأةيربلاوهوودبلاىلإنوبوسنمنييودبلانإفنيبي

مايخلاودولجلاورعشلاتويبيفةيربلانونكسيمهنأل
نممويلادهاشملاوهامكىرخُأىلإةعقبنمنولقتنيو
ةبسننييرضحلابندملاوىرقلاناكسنومسيوةيدابلابرع
.ودبلاّدضوهورضحلاىلإ

ملٱِبَبَسِب.َليِئاَْرسِإَىلَعَناَيْدِمُدَيْتَّـزَتْعٱَف«٢
ْ

َنيِّـيِناَيْدِ
لٱِمِهِسُفْنَألَليِئاَْرسِإوُنَبَلِمَع

ْ
يفيِتَّـلٱَفوُهُك جلٱِ

ْ
ملٱَوِلاَبِ

َرِياَغَْ
حلٱَو

ْ
.»َنوُُص

١١:٣٨نييناربع١٣:٦ليئومص١

عفدبرلانأليأَليِئاَْرسِإَىلَعَناَيْدِمُدَيْتَّـزَتْعٱَف
ىلعنيينايدملاديتزتعانيينايدملاديىلإنييليئارسإلا
ليئارسإىلعتزتعاىنعمو.ةيببسءافلافنييليئارسإلا
اهبلمُحييتلايهاهنألديلاىلإلعفلادنسأومهتبلغ
اذهىلعو.بارحمللىلوألاةلآلايهولاتقلايفحالسلا

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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لسرمزاجمانهاهلامعتساوةطلسلاوةردقلاىنعمبتءاج
.لكلاىنعمبءزجلالامعتسانم

َفوُهُكْلٱِمِهِسُفْنَألَليِئاَْرسِإوُنَبَلِمَعَنيِّـيِناَيْدِْملٱِبَبَسِب
يفيِتَّـلٱ فوهكلاو.ةراغملاوهوفهكعمجفوهكلاِلاَبِْجلٱِ
لويسلاهتثدحأامةيعيبطلافةيعانصوةيعيبطنامسق
امةيعانصلاوةيعيبطلاثداوحلانماهريغوةيضرألانارينلاو
فوهكلانأةيآلاصننمرهاظلاو.مئاهبلاوسانلاهتعنص
انهلمعلاىنعمنكيملامنييليئارسإلاعنصنمةروكذملا
وأعيسوتنمهيفءيشلمععممهلئجالمفوهكلادادعإ
ئجتلملانألحجرألاوهاذهلعلواهضعبثادحأوبيترت
فوهكلاتناكو.هريغلمعهسفنفلكيالأجلملادجواذإ
١٨:٤كولم١(رصعلكيفنيدهطضملاونيمولظملائجالم
نأىلعلدي»لابجلايف«هلوقو.)١١:٣٨نييناربعو١٩:٩و
دعباهيلإ)١٣:٦ليئومص١(لوهسلانماوبرهنييليئارسإلا
.ةنسنيعبرأاهيفاوناكنأ

ىلإلوصولارسعتيةعينمنكامأانهنوصحلاَنوُصُْحلٱَو
.اهفوج

روجلانمزئباخملاكلتىلإنوأجلينويليئارسإلاناكو
اهبهنينأنمًافوخلالغلاضعباهيفنوعمجيوداهطضالاو
.يتآلامالكلاهيلعلديامكةقلامعلاونوينايدملا

ملٱَناَكُليِئاَْرسِإَعَرَزاَذِإَو«٣
ْ

لٱَوَنوُّيِناَيْدِ
ْ
وُنَبَوُةَقِلاَمَع

ملٱ
.»ْمِهْيَلَعَنوُدَعْصَيِِقْرشَْ

:٤كولم١و٨:١٠و٧:١٢صو٢٩:١نيوكت٣:١٣ص
١:٣بويأو٣٠

وأهلكدصحأوامنومهعرزتبنوُليِئاَْرسِإَعَرَزاَذِإَو
دعب»ناك«هلوقبةقلعتم»اذإو«.دصُحينأناحيأهضعب
.ةرابعلاهذه

مهيلعنومجهياوناكيأَنوُّيِناَيْدِْملٱدَعْصَيَناَك
اوكرتمهنأللابجللةرواجملالوهسلايفمهعورزنودصقيو
ىلعمالكلامّدقتو.مهفلاحنموكئلوأنمًافوخلوهسلا
.)١ع(ريسفتيفنيينايدملا

.)٣:١٣صريسفترظنا(ُةَقِلاَمَعْلٱَو
نيينايدملااورزآةيدابلابرعنملئابقمهِقِْرشَْملٱوُنَبَو

ميهاربإءانبأتالالسمهويبسلاوبلسلاةيغبةقلامعلاو
نييليعامسإلانمطيلخمهفطولةلالسوةروطقورجاهنم
اهيبونجونيطسلفيقرشيفاوناكونيينومعلاونييبآوملاو
باتكلانمعضاومةدعيفاوركُذوقرشملايفمهرثكأو
١:٣بويأو٢٩:١نيوكتو١١و٨:١٠و٧:١٢صرظنا(
ةماهتىلإنيطسلفنمنيرشتنماوناكو.)٢٥:٤لايقزحو
ءيشمهمهيالشوحولاكاوناكو.برعلادالبنماهريغو

يفهللانوفاخياوناكمهنمنييليلقنأىلعبلسلاوبهنلاك
.هئابرقأوبويأكةثداحلاهذهلبقةيلاخلاروصعلا

َىلِإَكِئيَِجمَىلِإِضْرَألٱَةَّـلَغَنوُفِلْتُيَوْمِهْيَلَعَنوُلِزْنَيَو«٤
حلٱَتوُقَليِئاَْرسِإلَنوُُكْرتَيَالَو،َةَّـزَغ

ْ
َالَوًارَقَبَالَوًامَنَغَالَو،ِةاََي

.»ًاريَِمح
٦:١٥اخيمو٥١و٣٣و٢٨:٣٠ةينثتو٢٦:١٦نييوال

برحلادصقالةيلهسلاعورزلاضرأىلإْمِهْيَلَعَنوُلِزْنَيَو
مويلااذهىلإةيدابلابرعةداعكبلسلاوبهنلادصقلب
.مهعنموأمهعفدلىدصتنمنولتقياوناكنكل

مهلامجكرتبونودصحيامدصحبِضْرَألٱَةَّـلَغَنوُفِلْتُيَو
.لوقحلايفمهريمحو

نأرهاظلاو.ةزغىلإندرألانميأَةَّـزَغَىلِإَكِئيَِجمَىلِإ
نمليئارسإضرأنولخدياوناكمهفالحأونيينايدملا
ناسيببمويلاةفورعملاناشتيببرقندرألاضواخم

رحبلائطاشولابجلاةرواجملاةبصخلالوهسلانودصقيو
ىصقألادحلايهوةّزغىلإاولصينأىلإنوبلسيونوبهنيو

.)٤:٢٤كولم١(ليئارسإضرأل
اممهلنوكرتياليأِةاَيَْحلٱَتوُقَليِئاَْرسِإلَنوُكُْرتَيَالَو

.قمرلاهبنوكسمياموألالغلانممهتايحليرورضوه
وأًاعوجاوتاممهوكرتنإوًاعيرسمهولتقمهوعنامنإاوناكف
.ةايحلاوتوملانيبيهةشيعاوشاع

نوعفتنيةيدابلابرعنألًاريَِمحَالَوًارَقَبَالَوًامَنَغَالَو
ىلإمهنأشاذهو.لامجلابنوعفتنيامكًاريثكمئاهبلاهذهب
نوقبيالف.مهلعدارالثيحةعارزلالهأعممويلا
نوعيطتسيالامالوًامحلالوًانبلالوًازبخنييليئارسإلل
رظنا(هباروذنأامنييليئارسإلاىلععقودقف.هنودبثرحلا

.)٥١و٢٨:٣٣ةينثتو٢٦و١٧و٢٦:١٦نييوال

َنوُئِيَجيَوْمِهِماَيِخَوْمِهيِشاَوَمِبَنوُدَعْصَياوُناَكْمَُّـهنَأل«٥
جلٱَك

ْ
يفِداََر لٱِ

ْ
َضْرَألٱاوُلَخَدَو،ٌدَدَعْمِِهلاَمِِجلَوْمُهـَلَسْيَلَوِةَرْثَك

.»اَهوُبِرْخُيِل
٧:١٢ص

.)٤ع(قرشملاونبوةقلامعلاونوينايدملايأاوُناَكْمَُّـهنَأل
تاينتقملايهوةيشامعمجيشاوملاْمِهيِشاَوَمِبَنوُدَعْصَي

رقبلاولبإلاومنغلاىلعاهقلطأمهضعبومنغلاولامجلانم
.مئاهبلانمىنتقياملكانهاهبدارملانأرهاظلاو

ةيدابلالهأدنعةفورعملاتويبلاكودبلاتويبْمِهِماَيِخَو
لهأىنتقممظعموهسفنلناسنإلاهعمجيامىنتقملاومويلا
.منغلاورقبلاولامجلانميشاوملاةيدابلا

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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يفِداَرَْجلٱَك هيبشتلانمدريملذإهبشلاهجوركذِةَرْثَكْلٱِ
نيملاظلاكئلوأمهعفدنعدوهيلافعضيرُيلةرثكلاىوس

يفركُذامكفالتإلايفوةرثكلايفدارجلاكاوناكمهفالإو
ميغهنأكسمشلاءوضبجحيدارجلاًانايحأو.ةعبارلاةيآلا
رهنهجودارجلاىطغ١٩٠٨ةنسلاصمحيفو.قبطم
نمةيراعراجشألاكرتدقوكانهنيضرألاويصاعلا
ىتحباشعألانمضرألاىلخأواهنمريثكسبيفقاروألا
لكيفاذهنمرثكأدارجلالمعو.تاولفلاكجورملاتراص
.١٩١٥ةنسلاةيروس

َهلَسْيَلَو
ُ

رذعتيوأمهدعرسعتييأٌدَدَعْمِِهلاَمِِجلَوْم
يفمهبكارماهنأللامجلانمنورثكيةيدابلابرعوةرثكلل
.اهرابوأبنوعفتنيواهموحلواهنابلأبنوذتغيمهورافسألا

.مهلةريثكاهعفانموتاولفلايفشطعلاىلعربصتيهو
قرشملانماهبنوتأياوناكفلامجلانطومنكتملنيطسلفو
.بهنلاووزغلاب

ملٱِلَبِقْنِمًاّدِجُليِئاَْرسِإَّـلَذَف«٦
ْ

وُنَبَخََرصَو.َنيِّـيِناَيْدِ
.»ِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإ

٥:١٥عشوهو٣:١٥ص

ّزعلادضلذلاَنيِّـيِناَيْدِْملٱِلَبِقْنِمًاّدِجُليِئاَْرسِإَّـلَذَف
مهشيعءاسواورقتفافناوهلاولذلاىلإّزعلانماوراصفيأ

.»رقفلاىلإليئارسإدرف«ةينيعبسلاةمجرتلايفءاجاذهلو
»نيينايدملاهجونم«ةيناربعلايف»نيينايدملالَبِقنم«هلوقو
بلسوبهنوةناهإنماهبمهنوهجاوييتلامهلامعأنم
.فالتإو

يأ»ليئارسإونبقعز«ةيناربعلايفوَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصَو
دنعمهبأداذهومهسؤبةدشىلعًاليلدًايلاعًاخارصاوخرص
:٤و١٥و٣:٩صرظنا(سانلارثكأبأدوءالبلالوزن
٣(.

ِبَبَسِبِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصاَّـَملَناَكَو٧«٧،٨
ملٱ
ْ

:ْمُهـَلَلاَقَف،َليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإًاّيِبَنَلَسْرَأَّـبَّـرلٱَّـنَأ٨َنيِّـيِناَيْدِ
َْرصِمْنِمْمُكُتْدَعْصَأْدَقِّـينِإ:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه
لٱِتْيَبْنِمْمُكُتْجَرْخَأَو

ْ
.»ِةَّـيِدوُبُع

نبساحنيفهنإنولوقيدوهيلانكلباتكلاهمسيملًاّيِبَن
.نوراهنبرازاعلا

ءافتحاللنيعمتجمذئنيحاوناكمهلعلوَليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإ
.دايعألاضعبب

١٧:٣٦كولم٢و٣-٢:١صيفامبلباق(ْمُكُتْدَعْصَأ
-٣٨(.

٢٠:٢جورخ(يفامىلإانهةراشإلاِةَّـيِدوُبُعْلٱِتْيَبْنِم
.)٢و٤٤:١رومزميفامباذهلباق

ملٱِدَيْنِمْمُكُتْذَقْنَأَو«٩
ْ

،ْمُكيِقِياَضُمِعيَِمجِدَيْنِمَوَنيِّـيِْرصِ
.»ْمُهَضْرَأْمُكُتْيَطْعَأَوْمُكِماَمَأْنِمْمُُهتْدَرَطَو
٣و٤٤:٢رومزم

نأىنعملاومكمامأمهتقسيأخلاْمُكِماَمَأْنِمْمُُهتْدَرَط
مهالضرألامهكلموليئارسإنعممألاعفديذلاوههللا
.)٣و٤٤:٢رومزم(

لُقَو«١٠
ْ

ِهلآاوُفاََختَال.ْمُكُهـٰلِإُّبَّـرلٱاَنَأ:ْمُكَلُت
َ
َة

.»ِيتْوَصِلاوُعَمْسَتَْملَو.ْمُهَضْرَأَنوُنِكاَسْمُتْنَأَنيِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱ
١٠:٢ايمرإو٣٨و٣٧و١٧:٣٥كولم٢

ِهلآاوُفاََختَال
َ
مهنألنييلبجلانييرومألاىنعمَنيِّـيِروُمَألٱَة

لبقطسوتملارحبلاوندرألارهننيبةيلبجلاضرألايفاوناك
كلتباوفتكيملمهنكلناعنكضرأنييليئارسإلالوخد
ضرألايهوناعنكيفنيضرألابصخأاوراتخافضرألا
نييناعنكلارثكأاوناكوندرألاوقوبيرهنونونرأرهننيبيتلا
لوطباورهتشاو.مهلًاضغبمهدشأونييليئارسإللةوادع
قلطُيدقو.نييناعنكلانمةمأمهو.)٢:٩سوماع(ةماقلا
اذهىلعو.)٢٤:١٥عوشي(نييناعنكلالكىلعمهمسا
.نييناعنكلاةهلآنييرومألاةهلآبدارملانأحصي

قولخملايقتيامكاهوقتامهنأىلعّلد»اوفاختال«هلوقو
اَمَنْيَبَو«.بقاوعلارشىلإيدؤياموهلكلهجلااذهوقلاخلا
ِهللاٱَدَْجماوُلَدْبَأَو،َءَالَهُجاوُراَصُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُه
إلٱِةَروُصِهْبِشِبىَنْفَيَاليِذَّـلٱ

ْ
ُهللاٱُمُهَمَلْسَأَكِلٰذِل...ِناَسْنِ

ىلعمهخبوًايبنمهيلإهللالسرأو.)٢٦-١:٢٢ةيمور(»خلا
مهرشبيملوهللاىلإاوبوتيلمهمثإةعاظفمهلّنيبومهلمع
مهميلستنمهللاةياغتناكف.ةبوتالبذاقنإالذإذاقنإلاب
يكلهيلإمهبذجيبنةطساوبمهخيبوتومهلالذإوءادعألاىلإ
ةمحرلاوةيلزألاةمكحلاتاببسمنمةيانعلاهذهو.مهصلخي
ىلعنورمذتيونولقعيالسانلانمنوريثكنكلوةيدبألا
.رومألاهريبدتبمهيلإنسحيوهوهللا

ياياصواوظفحتوينوعيطتمليأِيتْوَصِلاوُعَمْسَتَْمل
.معنلامكلمودتل

َحتَسَلَجَوِّـبَّـرلٱُكَالَمىَتَأَو«١١
ْ

لٱَت
ْ
طُب

ْ
يفيِتَّـلٱِةَم ِ

ُطِبَْخيَناَكُنوُعْدِجُهُنْبٱَو.ِّـيِرَزَعيِبَألٱَشآوُيِليِتَّـلٱَةَرْفَع

ألَا
َ
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يفًةَطْنِح ملٱِ
ْ

ملٱَنِماََهبِّـرَهُيِلِةََرصْعِ
ْ

.»َنيِّـيِناَيْدِ
١١:٣٢نييناربع١٧:٢عوشي١٨:٢٣عوشي

»برلاكالمب«دارملانأمهضعبنظِّـبَّـرلٱُكَالَمىَتَأَو
يفامنإفٌأطخوهو)٨ع(يفركُذيذلايبنلالجرلاانه
يفاموًايبنًالجريأ»ًايبنشيإ«يناربعلايفةنماثلاةيآلا
معن.برلاكالميأ»هوهيكالم«هيفةرشعةيداحلاةيآلا
نالعإيفهللاةداعكةيرشبةروصبرهظبرلاكالمنإ
رظنا(مهورينأسانلاعاطتساامالإوقلخللةكئالملا
ءامدقلانويحيسملاناكو.)٥:١٣عوشيو١٨:٢نيوكت
٢٣:٢جورخ(دهعلاكالمهللانباكالملااذهنأنوري

ءابآلالدعسويرآبهذمرهظاملو)٣٣:٢و٢٣و
كلذنأنمًافوخحيسملابكالملاكلذريسفتنعنويحيسملا
نويتوهاللاهيلإعجرمث.حيسملاتوهالبناميإلافعضُي
)٣:١يخالم(»دهعلاكالم«ًاضيأيمُسو.نوثدحملا

مسالااذهىلإراشأو.)٦٣:٩ءايعشإ(»ةرضحلاكالم«و
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«هلوقبلوسرلاانحوي

ْ
ُديِحَو

يفَوُهيِذَّـلٱ هلوقنأل)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
نأةصالخلاو.هترضحيفهنأهنممزلي»بآلانضحيف«
هللانباهنكلقولخمحوربالوناسنإبسيلكالملاكلذ
لكهلتدجسيذلاةكئالملابرةيلزألاةملكلاهسفن
مثةيرشبةروصيفذئمويرهظ)١:٦نييناربع(هللاةكئالم
تحتةأرمانمًادولومًالماكًاناسنإنامزلاءلميفرهظ
يفءاجامكلذىلعنيهاربلانمو)٤:٤ةيطالغ(سومانلا
ينإ«نوعدجللاقهنإو»هوهي«برلاوههنأنم)١٦-١٤ع(
.»كعمنوكأ

َحتَسَلَج
ْ

ةيقامسلاةليصفلانمرجشمطبلاِةَمْطُبْلٱَت
طبسوهو.ًاريثكرثكيدقورمعيونيطسلفوةيروسيفرثكي
.هديقانعكديقانعهلولفلفلابحكبحهرمثوقاروألا

بناجىلععيمجللةدوهعمذئمويةمطبلاهذهتناكو
.ةرفعيفحبذملا

ىسنمبيصنيفيرزعيبألاشآويلتناكةيرقَةَرْفَع
.سلبانبمويلاةفورعملاميكشبرقيبرغلا

ناكوهلسننمهنألرزعيبأىلإبسُنِّـيِرَزَعيِبَألٱَشآوُيِل
نبداعلجنباوهرزعيبأو.لسنلاكلذنمةرسأسأر
يفيمُسو.)١٧:٢عوشيو٢٦:٣٠ددع(ىسنمنبريكام
مايأ١(يفءاجو»رزعيبأ«عوشيرفسيفو»رزعيإ«ددعلارفس
.داعلجتخأةكلومهنباهنأهيفو»رزعيبأ«مسا)٧:١٨
كلذرثكيامكاهيخأنبامساباهنباتمسةكلومهلعلو
.مهنيبهنكسموىسنمطبسنمناكشآويف.ءابرقألانيب

يفًةَطْنِحُطِبَْخيَناَكُنوُعْدِجُهُنْبٱَو ناكيأِةََرصْعِْملٱِ
بحلاصّلخيلًاديدشًابرضاصعلابةطنحلالبانسبرضي

تاودأالومهلمئاهبالنيذلاءارقفلاهيتأياذهناك.اهنم
لبانسوأاهنوعرزيةريغصضرأنممهلبانسوساردلل
اذهيفثيدحلانمرهاظلاونيدصاحلاءارواهنوطقتلي
ودبلالهأهبهناممةيقبتناكلبانسلاهذهنأحاحصألا
ةرصعملاو)٤و٣عرظنا(نييليئارسإلالالغنمنييناعنكلا
نأحّجرملاوهريصعجارخإلبنعلاهيفسادُييذلاناكملا
اليكلاهيفكلذىتأراغوأفهكيفتناكةرصعملاهذه
ىلإرظناف.هيدينيبامنوبهنيوهنودصقيفنوبهانلاهاري
مهنإ.برلامهكرتنمنويليئارسإلااهيلإراصيتلالاحلا
ىلعتوملااهيفرثؤييتلالاحلايهوءالبلادهجىلإاوراص
مهذقنأيذلامهبرىلإاوعجريلمهلالضىلعمهلًاهيبنتةايحلا
أطخنكلو.رهدلانمفلساميفةريثكءازرأنم
نييناعنكلانممهتملظيتلاممأللرذعبسيلنييليئارسإلا

الوهللاًابحالمهوملظكئلوأنإفانهنيينايدملاكمهريغو
مهبرضيهللاومهلًاضغبومهلاومأيفًاعمطلبمهبيدأتةيغب

نوعدجىنعمو.نييليئارسإلابرضاممرثكأمهبرضو
ناكو.)٣٢ع(لعبلتاقييأ»لعَّـبري«ًاضيأيمسوبَّـطَُحم
يضاقلاوهو)١٥و١٤عرظنا(ًاعضاوتمًايقتوًامركمًاعاجش
.نييليئارسإللسماخلا

ءافخلايفلبانسلانوعدجطبخَنيِّـيِناَيْدِْملٱَنِماََهبِّـرَهُيِل
نوهيناكو.ئباخملاوأراغيفاهأبخيوةيفخاهببهذيل
نيينايدملانماهظفحيلةطنحلاكلتببرهينأنوعدجىلع
نمهيفامةرثكلبعشلاةبرضنإ.ليلقرادقماهنأل
رابلاًاطولتّرسخمودسلهأةبرضفرايخألابملترارشألا

يقتلانوعدجتبّذعانهنييليئارسإللهللاةبرضو.هتبعتأو
ىلإوهسفنىلإءيسيميثألاف.ةريثكًاراطخأوتاقشمهتفلكو
.نيتءاسإلابهللاظيغيوهريغ

َراَّـبَجاَيَكَعَمُّبَّـرلٱ:ُهَلَلاَقَوِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَلَرَهَظَف«١٢
لٱ

ْ
.»!ِسْأَب

١:٥عوشي٢٨و١:١١اقولو١٣:٣ص

امًاريثكةكئالملانإفناسنإةئيهبِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَلَرَهَظَف
مهسبليالإراصبألامهكردتالحاورأمهنألرهظتالورضحت
كولم٢و٢٤:١٧ليئومص٢و٢٢:٣١ددعرظنا(ةيئرمةروص
٦:١٧(.

اذهىلإقرشلايفلازتالةيحتةرابعهذهَكَعَمُّبَّـرلٱ
امو»كعمبرلاةملك«ةينادلكلايفةرابعلاتمجرُتو.مويلا

نأحصيو»كمعهوهي«يناربعلالصألاقفوىلعانتمجرتيف
هعموهوبرلاوههنأىنعملاوةيئاعدالةيريخةلمجلانوكت
ع(هلنوعدجباوجنمرهظياكهدشريوهدعاسيلذئنيح
١٣(.

ألَا
َ
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هذهلبقناكنوعدجنأىلعلدياذهِسْأَبْلٱَراَّـبَجاَي
نَمراتخيامًاريثكهللاو.ةوقلاوةعاجشلابًاروهشمةثداحلا
راتخيدقىلاعتهنأىلعهلمهراتخييذلارمأللٌلهأمه
.هيلعةوقلامهحنميهنكلءايوقألاالإهعيطتسيالاملءافعضلا

نمنييليئارسإلاذاقنإوهونوعدجهلراتخايذلارمألاو
.ةعاجشلاوةوقلايضتقيمهملظونيينايدملاةيدوبع

ُّبَّـرلٱَناَكاَذِإ،يِدِّـيَساَيَكُلَأْسَأ:ُنوُعْدِجُهَلَلاَقَف«١٣
اََنَربْخَأيِتَّـلٱِهِبِئاَجَعُّلُكَنْيَأَو،ِهِذٰهُّلُكاَنْتَباَصَأاَذاَمِلَفاَنَعَم
هب ْدَقَنآلٱَو؟َْرصِمْنِمُّبَّـرلٱاَنْدِعْصُيَْملَأ:َنيِلِئاَقاَنُؤاَبآاَِ
يفاَنَلَعَجَوُّبَّـرلٱاَنَضَفَر .»َناَيْدِمِّـفَكِ
٤٤:١رومزم٦٣:١٥و٥٩:١ءايعشإو٨٩:٤٩رومزم
١٥:٢مايأ٢و

هذهيأِهِذٰهُّلُكاَنْتَباَصَأاَذاَمِلَفاَنَعَمُّبَّـرلٱَناَكاَذِإ
.ءاعدلالربخلًاباوجلاقُياذهوبئاصملاوألزاونلا

هعمهنأيفكشهنكلورداقبرلانأيفكشيملنوعدجو
عقواملنييليئارسإلاكرتامالإوهبعشضفرهنأدقتعاو
.مكعمال»كعمبرلا«لهلاقكالملاوءادعألانممهيلع
هيلععقوباصملانأليعمال»انعمناكاذإ«نوعدجلاقف
نألهبعشلكعمناكلهعمناكولفليئارسإلكىلعو
نوعدجبسحدقوعيمجلاىلعةكربلافعيمجلاىلعةبرضلا
يفيبعشناكاذإلاقهنأكوأًادحاوليئارسإرئاسوهسفن
هباصمنأليبعشعمالويعمسيلبرلافباصملااذه
.يباصم

بذكيملاَنُؤاَبآاَِهباَنََربْخَأيِتَّـلٱِهِبِئاَجَعُّلُكَنْيَأ
ىفنلبًاقباسليئارسإلبرلابئاجعبءابآلارابخأنوعدج

هنأكفهبعشضفربرلانأتبثيلهبعشلوهلاهلثمعوقو
بعشللبئاجعلاعنصدقوريدقءيشلكىلعهللانإلاق
الإكلذةلعامفًائيشاهنمعنصيملمويلاوهعمناكنيح
.هبعشضفرىلاعتهنأ

رصمنماندعصأدقيأَْرصِمْنِمُّبَّـرلٱاَنْدِعْصُيَْملَأ
ملمويلاوانعمناكهنألنيملاظلاةيدوبعنمانذقنأوةّوقب
.نيينايدملاةيدوبعنمانذقني

ىلعنوعدجماقأدقوىوعدلايههذهاَنَضَفَرْدَقَنآلٱ
مهبدؤييكلةقيقحمهكرتبرلانألةعطاقلاةلدألااهتابثإ

.هيلإاوعجريلمهلالضىلعمههبنيو
يفاَنَلَعَجَو انرصفنيينايدملاانيلعطّلسيأَناَيْدِمِّـفَكِ

مل.هدييفامبناسنإلافرصتيامكانبنوفرصتيمهلًاكلم
كلذىلعهللامُليملوعقاولاوقحلابالإنوعدجملكتي
مهبرنيبومهنيبتقّرفمهماثآنإملعيناكهنأرهاظلاف
مالُيمعن.هلاقاملكبقدصهنألءيشبهبذكيملكالملاو

رذتعُينكلبرلادهعلاكالملوقيفكشهنأىلعنوعدج
امكسانلانمًادحاوهنظورمألالوأيفهفرعيملهنأبهنع
.)٢٢-١٧عرظنا(تايآلانميتأيامهيلعلدي

لٱَف«١٤
ْ
لَخَوِهِذٰهَكِتَّـوُقِبْبَهْذٱ:َلاَقَوُّبَّـرلٱِهْيَلِإَتَفَت

ِّـ
ْص

لَسْرَأاَمَأ.َناَيْدِمِّـفَكْنِمَليِئاَْرسِإ
ْ
.»؟َكُت

صو١:٩عوشي٣٤و١١:٣٢نييناربعو١٢:١١ليئومص١
٤:٦

الوهو»هوهي«يناربعلالصألايفُّبَّـرلٱِهْيَلِإَتَفَتْلٱَف
وهكالملاكلذنأىلعكلذّلدفىلاعتهريغىلعقلطي
رهظنامزلاءلمءاجامليذلاةرضحلاكالمودهعلاكالم
اهرّهطواهسّدقءارذعنماهذخأةمئادةيرشبةروصيف

كالمهيلإتفتلاف«خسنلاضعبيفئرُقمعن.اهكرابو
دسجتلالبقهوهينألىنعملابرضتالةءارقكلتنكل»برلا
»برلاكالم«ىمسُيةيرشبلاةئيهلابرهظينيحناك
يف»برلا«يعُدهنألو»برلادنجسيئر«و»دهعلاكالم«و
.ةيناربعلاخسنلالكقافتابحاحصألااذهنمعضاومةدع
دسجتلادعبهتافتلاكذئنيحناكنوعدجىلإهتافتلالعلو
سرطبىلإهتافتلانكلو.)٢٢:٦١اقول(ريثأتلايفسرطبىلإ
طيشنتتافتلاناكنوعدجىلإهتافتلاوخيبوتتافتلاناك
.ةّيوقةقثوةديدجةايحهحنموهفوخلازأعيجشتو

كتوقبءادعألاةبراحملبهذايأِهِذٰهَكِتَّـوُقِبْبَهْذٱ
بلقلاوةينبلايوقهنأىلعههيبنتبهعجشف.ةيعيبطلا
لاكتالادرجمبهرمأهنأهنممزليالاذهو.هترطفبسحب
وههنأنمركذياملوهعمهللانأبركذاملةوقلاهذهىلع
زوفلابةقثلاىلعلمحياممبلقلاوةينبلاةوقنكلو.هلسرأ
ىلعهللالضفلاف.ةيهلإةحنماهلكةوقلاكلتنأىلع.ًاعبط
.)١٢عريسفترظنا(لاحلك

لوقىلعينبماذهَناَيْدِمِّـفَكْنِمَليِئاَْرسِإْصِّـلَخَو
نإهللاقهنأكف)١٣ع(»نايدمفكيفانلعجو«نوعدج
نمهصّلختلكلسرأنايدمفكيفليئارسإلعجيذلا
.اهنمهصّلخوبهذافّفكلاكلت

ليئارسإصيلختلكتلسرأدقبرلاانأيأَكُتْلَسْرَأاَمَأ
ةقثنعاذهلوقينأعيطتسينمو.كرصنأنأنمدبالف
كالموأبرلاهنأملعيملانهىلإنوعدجلعلو.برلاالإ
هآرريبدتلاويأرلالهأنمًايليئارسإًالجراهنظامبروبرلا
ىلإليئارسإلاجردوقيلهتيمحجيهيذخأفًاعاجشًايوق
امهلرهظأوهتروشمىلإىغصأف.بعشلاصلخيوبرحلا

ذيملتلاماركإهمركأوهمرتحاورمألاكلذنمهسفنيف
ع(»كعمنوكأينإ«هللاقىتحكلذكلازامو.ملعملل
.هسفنيفكشلانمءيشعمهنعًالفاغناكاملهبتناف)١٦

ألَا
َ
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نمهلككشلالاز)٢١ع(هاتأامبرلاوأكالملاىتأاملمث
ءايبنأللنورهظيةكئالملاوهللاناكو.)٢٢ع(نوعدجسفن

برلالوقو.اوفاخيالومهباوسنأيلةيرشبةروصبلسرلاو
»كترمأامأ«عوشيلهلوقك»كتلسرأامأ«نوعدجلانه
.)٩و١:١عوشي(

لَخُأاَذاَمِب،يِدِّـيَساَيَكُلَأْسَأ:ُهَلَلاَقَف«١٥
ِّـ

؟َليِئاَْرسِإُص
يفَّـىلُّذلٱَيِهِيتَريِشَعاَه يفُرَغْصَألٱاَنَأَو،ىَّـسَنَمِ .»ِيبَأِتْيَبِ
٥:٢اخيمو٩:٢١ليئومص١و٢٥و١٨:٢١جورخ

.كالمللنوعدجلاقيأُهَلَلاَقَف
نآلاىلإهنأىلعلدي»يديساي«هلوقيِدِّـيَساَيَكُلَأْسَأ
ةيناربعلاةملكلاناريغبرلاهبطاخييذلانإفرعيمل
صصخملامسالاوهو»هوهي«ىنعمًاضيألمتحت»يانودأ«
ىنعمباهنيبوديسىنعمبيانودأنيبقرفلاامأو.برلاب
.طقفتاكرحلابوهفهوهي

ىلإةليسوالويلةطساواليأَليِئاَْرسِإُصِّـلَخُأاَذاَمِب
انأودونجالوتابكرمالوتاودأالوةبهأالليئارسإذاقنإ

مدعونوعدجعضاوتىلعلداذهو.ءافعضيموقو
كرتيذلاهللانوعىلإرقتفمهنإوهتعاجشوهتوقبهدادتعا
رظنا(ءايوقألايزخيلءافعضلانيعيهللانإرظناف.ليئارسإ
٧-٦:٥ءايعشإو٩:٢١ليئومص١و١٢-٤:١جورخ

.)٧و١:٥٦ايمرإو
يفَّـىلُّذلٱَيِهِيتَريِشَعاَه يناربعلالصألايفوىَّـسَنَمِ

حاحصألارخآانعجراذإ.رقفألاوأّلقألاوأّلذألايفلأ
اوناكنييليئارسإلانأىرنجورخلارفسنمرشعنماثلا
اخيماذهىلإراشأوًافولأوتائمونيسامخوتارشعًاماسقأ
ِينوُكَتْنَأٌَةريِغَصِتْنَأَو،َةَتاَرْفَأَْمَحلَتْيَباَيِتْنَأاَّـمَأ«هلوقب
لمتشيفلألانأمولعمو)٥:٢اخيم(»اَذوَُهيِفوُلُأَْنيَب
نأنوعدجىنعمف.ةريشعتويبلاهذهعومجموتويبىلع
هريغىلإةبسنلابددعلاليلقهنأعمهنمهتيبيذلافلألا
هاجتنوتبثيمهنأعقوتيالفكلذوريقفةريبكلارئاشعلانم
.لاتقلاةموحيفنيينايدملا

يفُرَغْصَألٱاَنَأَو هنألمتحيخلا»رغصألا«هلوقِيبَأِتْيَبِ
لعلو.ةهاجولاوردقلايفمهرغصأوأنسلايفهتوخإرغصأ
امكًاريقحوأًاريغصنكيملفهعضاوتىلعلدياذههلوق
عونهتيبلناكهنأهتصقةيقبنمجتنتسنو.هسفننعلاق
.ةطلسلاورابتعالانم

ملٱُبِْرضَتَسَو،َكَعَمُنوُكَأِّـينِإ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف«١٦
ْ

َنيِّـيِناَيْدِ
.»ٍدِحاَوٍلُجَرَك
١٤:١٥ددع١:٥عوشيو٣:١٢جورخ

كلذنأىلعصنوهوَكَعَمُنوُكَأِّـينِإ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف
:١عوشيو٣:١٢جورخرظنا(يلزألادهعلاكالموهكالملا
ناكنمنألنوعدجليبسنمعناوملالكعفرياذهو.)٥
ترفوواووقواورثكامهمءادعألاهيلعردقيالهعمبرلا
نأالإةجاحنمنوعدجلقبيملفمهدنعبرحلاددع
نمنيبتدقو.هبهأبنأاميفنيقيىلعنوكيلملكتملافرعي
.هعضاوتطرفلهسفنبةقثلاليلقناكنوعدجنأانه

لجرمهنأكيأٍدِحاَوٍلُجَرَكَنيِّـيِناَيْدِْملٱُبِْرضَتَسَو
برلانإ.دحاولجرىلعىوقتامكمهيلعىوقتوأدحاو
ةوقهتيانعبهلاجرنملكونوعدجللعجينأىلعرداق
تاوقهدنعدعُتفًاميظعمهتاوقعومجمريصيىتحةعامج
مهيلعرصتنيهنأةصالخلاودحاولجرةوقنيينايدملا
عجشيمكفءانبجلانبجالعجشمىوقأاذهو.ةلوهسب
.)١٤:١٥ددعرظنا١٢ع(»سأبلارابج«نوعدج

يفًةَمْعِنُتْدَجَوْدَقُتْنُكْنِإ:ُهَلَلاَقَف«١٧ َكْيَنْيَعِ
لَكُتَتْنَأَكَّـنَأًةَمَالَعِيلْعَنْصٱَف

ِّـ
.»يِنُم

رومزمو٢٠:٨كولم٢و٣٧و٣٦عو٨ىلإ٤:١جورخ
٧:١١ءايعشإو٨٦:١٧

هبشيامءاجدقيِنُمِّـلَكُتَتْنَأَكَّـنَأًةَمَالَعِيلْعَنْصٱَف
»ُهاَّـيِإَتْنَأَتْنُكْنِإ«نورفعلميهاربإلوقيفةرابعلاهذه
يذلالجرلاكنإ«ميهاربإلوقيفىنعملاف)٢٣:١٣نيوكت(
لايخالهقحتاذينملكييذلاتنأكنإ«انهو»بهي
برلانمالإعّقوتيالهتلقيذلامالكلانأل»برلاكنإو
.برلاتنأكنإوًاقحدوجومكنإ»ةمالعيلعنصاف«
كلذيفكشنكلوبرلاهنإهمالكنمانهمهفنوعدجف

ةروصىريناكهنأيشخوًاناسنإهملكييذلاىأرهنأل
ثدحيدقاذهلثمنإفًايلايخًامالكعمسيوةيلايخ
يفلايخلاروصناسنإلاىريفةيغامدوأةيبصعضراوعل
اميفذخأمثنمو.هبملكتمالًامالكعمسيوجراخلا
-١٨ع(يفركُذاموهو.ناحتمالانمنيقيلاىلإهلصوي
٢١(.

يِتَمِدْقَتَجِرْخُأَوَكْيَلِإَِيتآىَّـتَحاَنُهٰهْنِمَْحْربَتَال«١٨
.»َعِجْرَتىَّـتَحىَقْبَأِّـينِإ:َلاَقَف.َكَماَمَأاَهَعَضَأَو
١٣:١٥صو٥و١٨:٣نيوكت

تحتيذلاكناكمقرافتاليأاَنُهٰهْنِمْحَْربَتَال
نألبقهنعبهذينأنوعدجفاخ.)١٩و١١ع(ةمطبلا
ًاميدقةفولأملاةقيرطلابهبهأبنأامنقيتيووهنمققحتي

نمريثكيفةداعلاهذهلازتالورئازللماعطلاميدقتيهو

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٦١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



١٨:٣نيوكترظنا(قرشملاضرأنماهريغوةيروسءاحنأ
.)٥و

نإوكنعيباهذدعبكيلإعجرأيأَكْيَلِإَِيتآىَّـتَح
.ًائيشكراظتنالاط

جرخا«ةيناربعلايفوَكَماَمَأاَهَعَضَأَويِتَمِدْقَتَجِرْخُأَو
مدقيامةيآلايفاهانعموةيطعلاةيبرعلايفيهو»يتحنم
ةينيعبسللًاعابتانابرقلابمهضعباهمجرتوهللاوأفيضلل

امأ«هلوقنمهمهفىلعءانبهللانابرقلاوهلاقواتاغلفلاو
كلذنمىريلبرلاهنإ»كعمنوكأينإ«هلوقو»كتلسرأ
همدقيذلانإكلذديؤيو.هسفننمبيرلالكليزتةيآ
ىزعملاوريطفلانمةعيرشلاىضتقمبهللابّرقياممناك
.)١٢و٦-٣:٤نييوال(

ٍقيِقَدَةَفيِإَوًىزْعِمَيْدَجَلِمَعَوُنوُعْدِجَلَخَدَف«١٩
يفُهَعَضَوَفُمْحَّـللٱاَّـمَأ.ًاريِطَف ملٱاَّـمَأَو،ٍّلَسِ

يفُهَعَضَوَفُقَرَْ ٍرْدِقِ
هبَجَرَخَو َحتَىلِإِهْيَلِإاَِ

ْ
لٱِت

ْ
طُب

ْ
.»اَهَمَّـدَقَوِةَم

١٦:٣٦جورخ٨و٧و١٨:٦نيوكت

برقًافهكناكهلعلوهنكسملخديأُنوُعْدِجَلَخَدَف
.ةرصعملا

ىزعميدجخبطيأًاريِطَفٍقيِقَدَةَفيِإَوًىزْعِمَيْدَج
الوةعرسللةرمتخمريغيأًاريطفاهزبخوقيقدةفيإنجعو
برعلازيالو)جاصلا(نجاطلاىلعاهزبخهنأيفبير
.مويلااذهىلإهيلعنوزبخيىرقلاضعبلهأوةيدابلا

ناكو.ةيماشلاطرأةعبرأوأتاقُأينامثوحن»ةفيإلا«و
)١٦:١٦جورخ(دحاولالجرللًايفاكةفيإلارشُعيأرمعلا
نأنعًالضفةفايضلاليبسىلعماعطلاةمدقتدرجمدارأول
ضعبلاقو.)٥-٣عرظنا(ةليلقتناكنييليئارسإلاةلغ
نوبسحيالنييقرشلانكلوًايفاكرمعلاناك.انهنيرسفملا
ةمدقتلانأاذهبنابأو.ًافارسإفيضلاىرقيفةقفنلاةرثك
بهذماذهو.هللاًانابرقالفيضللماعطلاةمدقتتناك
.لصألايفامىلعةيآلاهذهيفةحنملاريسفتيفنيريثك

ناكيتافلاةخسنيفو)١٣:١٩صرظنا(اَهَمَّـدَقَو
كالموأبرلاىلإاهببّرقتيأ»اهبفّلزت«ةينيعبسلا
ىأرنمكلذّرسفو.»اهبدّبعت«خسنلاضعبيفو.دهعلا
مارتحابهفيضمامأماعطلاعضوهنإةفايضلاماعطةمدقتلا

كلتبىتأنوعدجنأنيدلاةميأدحألاقو.ماركإو
ناكفناحتماللةدابعلاوىرقلانيرمألاىلعّلديامةمدقتلا
وهفالإوًايبنوأًاملاعًاناسنإناكماعطلالكأنإهنأىري
.)٨-١٨:٦نيوكترظنا(هيفاماذهيفوانلق.برلا

لوبقةيآوأةمالعىريلًاناحتماناككلذنأهارنيذلاو
:٩نييوالو٢١عرظنا(اهقرحترانءاشنإنمدوهعملاةمدقتلا

هنأنقيتيف)٧:١مايأ٢و٢١:٢٦مايأ١و١٨:٣٨كولم١و٢٤
.ناسنإةروصبهلرهظبرلا

لٱَوَمْحَّـللٱِذُخ:ِهللاٱُكَالَمُهَلَلاَقَف«٢٠
ْ
اَمُهْعَضَوَريِطَف

لِتَىلَع
ْ

ملٱِبُكْسٱَوِةَرْخَّـصلٱَك
.»َكِلٰذَكَلَعَفَف.َقَرَْ

٣٤و١٨:٣٣كولم١و٣:١٩ص

حبذملاماقماهماقأةمطبلابرقةرخصِةَرْخَّـصلٱَكْلِت
.)١٣:١٩صرظنا(

ًاديكأتكلذبهرمأ.ريطفلاومحللاىلعَقَرَْملٱِبُكْسٱَو
:١٨كولم١رظنا(قارتحالانمعنميءاملاكقرملانألةيآلل

٣٥-٣٣(.

لٱَفَرَطِّـبَّـرلٱُكَالَمَّـدَمَف«٢١
ْ
َّـسَمَوِهِدَيِبيِذَّـلٱِزاَّـكُع

لٱَوَمْحَّـللٱ
ْ
َمْحَّـللٱِتَلَكَأَوِةَرْخَّـصلٱَنِمٌراَنْتَدِعَصَفَ،ريِطَف

لٱَو
ْ
.»ِهْيَنْيَعْنَعِّـبَّـرلٱُكَالَمَبَهَذَوَ.ريِطَف

٧:١مايأ٢و١٨:٣٨كولم١و٩:٢٤نييوال

هذهنمرهظيِهِدَيِبيِذَّـلٱِزاَّـكُعْلٱَفَرَطِّـبَّـرلٱُكَالَمَّـدَمَف
ىلعرفاسملجرةئيهيفنوعدجلرهظبرلانأةرابعلا
بعتدقوريسلاىلعةناعتسااهيلعأكوتياصعلمحيهيمدق
دربتيلهيفدعقوةمطبلالظىلإىوأفرحلاهيلعدتشاو
سفنيفكشلاعقوأاماذهو.بعتلانمهارعاممحيرتسيو
برلاهنإهمالكنممهفامدنعبرلاهنأنقيتيملفنوعدج
.ةمدقتلابناحتمالاىتأوةيآلاهلأسف

تقرحأيأَمْحَّـللٱِتَلَكَأَوِةَرْخَّـصلٱَنِمٌراَنْتَدِعَصَف
ةمالعهذهو.هتعلبوهتلكأاهنأكرثأنمهلقبيملفمحللا

وههنأىلعنيقيلاةلالدكلذبلدفرشباهعيطتسيالةيآو
برلاهفيضنأيفبيرنوعدجسفنيفقبيملفبرلا
لبقبرلانأىلعكلذلدو.رثأنمةمدقتللقبيملامك
.هتمدقت

ةيرشبلاةروصلاعلخيأِهْيَنْيَعْنَعِّـبَّـرلٱُكَالَمَبَهَذَو
نملقتنيملوةأجفهنعىراوتواصعلاوبايثلاعماهافخأو
كالموأبرلاهنأىلعىرخأةيآهذهو.سانلاكهناكم
.يلزألادهعلاكالموهيذلابرلا

اَيِهآ:ُنوُعْدِجَلاَقَف،ِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَّـنَأُنوُعْدِجىَأَرَف«٢٢
.»!ٍهْجَوِلًاهْجَوِّـبَّـرلٱَكَالَمُتْيَأَرْدَقِّـينَأل!َّـبَّـرلٱيِدِّـيَس

٣٣:٢٠جورخو٣٢:٣٠و١٦:١٣نيوكت١٣:٢١ص
١٣:٢٢صو

ألَا
َ
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ملعنوعدجملعفيأِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَّـنَأُنوُعْدِجىَأَرَف
.برلاكالمناكةمطبلاتحتهآريذلانأنيقيلا

وأةياكشلادنعخلاًاهآوٍهآوهآناسنإلالوقيِهآ
.عجوتلا

»ينأل«يفماللاٍهْجَوِلًاهْجَوِّـبَّـرلٱَكَالَمُتْيَأَرْدَقِّـينَأل
ءامدقلاداقتعاناك.عجوتلاىنعمنم»هآ«يفامبةقلعتم
هلوقببرلاهتبثأٌقحاذهوايحيوبرلانياعيدحأالهنأ
إلٱَّـنَأل،يِهْجَوىَرَتْنَأُرِدْقَتَال«ىسومل

ْ
ِيناَرَيَالَناَسْنِ

امةيناسنإةروصيفهتيؤرنكلو)٣٣:٢٠جورخ(»ُشيِعَيَو
الإاوتوميملوكلذكهديبعنمنوريثكهآرهنألتيمتتناك
هتيؤرنأنوبسحيسانلالعجىلاعتهتيؤرنمفوخلانأ
.تناكةروصيأىلعئطاخهنألناسنإلاتيمت

.»ُتوُمَتَال.ْفََختَال.َكَلُمَالَّـسلٱ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف«٢٣
١٠:١٩لايناد

هعمسأمأهبطاخوةيناثهلرهظلهُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف
ّنيبيملهبرعشفهسفنىلإكلذىحوأمأهلرهظيملومالكلا
البكلذهيلإىحوأهنأحّجرملاوكلذنمًائيشانلباتكلا
.توصالوروهظ

.كلٌنمأوةايحوةمالسيأَكَلُمَالَّـسلٱ
.ةيرشبةروصبينتيأرنإوتومتنأنمْفََختَال
)٢٢عريسفترظنا(»فختال«هلوقلليلعتُتوُمَتَال

كرتيملبرلاف.تومتالكنألفختالونئمطاىنعملاو
هيفئاخقلقنّكسيهنأهئالآنمو.هبارطضايفنوعدج
سقرمو٢:١-١:٢٨لايقزحو١٢-١٠:٧لاينادرظنا(
.)١:١٧ايؤرو١٠و٢:٩و١٣و١:١٢اقولو٨-١٦:١

َهَوَْهي«ُهاَعَدَوِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمَكاَنُهُنوُعْدِجىَنَبَف«٢٤
لٱاَذٰهَىلِإ.»َموُلَش

ْ
يفْلَزَيَْملِمْوَي .»َنيِّـيِرَزَعيِبَألٱِةَرْفَعِ

لايقزحو٣٣:١٦ايمرإو١٧:١٥جورخو٢٢:١٤نيوكت
٨:٣٢ص٤٨:٣٥

كلتلىركذنوكيلِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمَكاَنُهُنوُعْدِجىَنَبَف
ةميخحبذميفنيبارقلاهيلعمدقتلالةبيجعلاةثداحلا
اذهلحباذمةدعتينُبدقو.ناميلسلكيهوةداهشلا
.)٨:٣٠عوشيو٢٥و٢٦:٢٤نيوكت(دصقملا

لوقىلعٌينبموهومالسبرلايأ»َموُلَشَهَوَْهي«ُهاَعَدَو
.»كلمالس«نوعدجلبرلا

.ةيآلااذهةباتكموييأِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ
يف دارملاو»نييرزعلايبأ«ةيناربعلايفوَنيِّـيِرَزَعيِبَألٱِةَرْفَعِ

صرظنا(هيلإةبوسنمتمجرُتكلذلورزعيبأىلإنوبوسنملا
.)١١ع(ريسفتيفاهيلعمالكلامّدقت»ةرفع«و.)٨:٣٢

ةيراسلاعطقولعبلاحبذممدهبرمألا
٣٢ىلإ٢٥عهبرامتئالاو

يفَناَكَو«٢٥ لِتِ
ْ

لٱَرْوَثْذُخ:ُهَلَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَأِةَلْيَّـللٱَك
ْ
ِرَقَب

لٱَحَبْذَمْمِدْهٱَو،َنيِنِسِعْبَسَنْبٱًايِناَثًارْوَثَو،َكيِبَأليِذَّـلٱ
ْ
ِلْعَب

.»ُهَدْنِعيِتَّـلٱَةَيِراَّـسلٱِعَطْقٱَوَكيِبَأليِذَّـلٱ
٧:٥ةينثتو٣٤:١٣جورخ

كالمةبطاخمرثأىلعتناكيتلاةليللايأِةَلْيَّـللٱَكْلِت
اموةيآلاهذهيفءاجو.ًامدقمحبذملاءانبركذو.هايإبرلا
هلبرلالوقلبقحبذملاٍنبيملوهفأبنلاليصفتباهدعب
.اهيف

وبأناكروثلااذهنأنونظملاَكيِبَأليِذَّـلٱِرَقَبْلٱَرْوَثْذُخ
لهأنعواهنعوأهسفننعًانابرقهنمسيوهفلعينوعدج
هلعلو.ءاشفيكهبفّرصتيهنمهذخأبهرمأفهتيب
.بطحلاوحبذملاداوملمحلهمدختسا

»يناثلاروثلا«ةيناربعلايفوَنيِنِسِعْبَسَنْبٱًايِناَثًارْوَثَو
دحألاق.لعبللةفوقوملاهيبأناريثنموهودوهعمروثوهف
يتلاةدملاىلإةراشإنينسعبسنباهنوكلعلونيرسفملا
.نييليئارسإلانوينايدملااهيفدبعتسا

دقناكهابأنأرهاظلاَكيِبَأليِذَّـلٱِلْعَبْلٱَحَبْذَمْمِدْهٱَو
سمشلايألعبللنيبارقلاهيلعمّدقيًاحبذملعبللىنب

.لعبللًاماركإهيلعاوبرقينأعيمجللحابأو
تناكودومعلاةيراسلاُهَدْنِعيِتَّـلٱَةَيِراَّـسلٱِعَطْقٱَو

دبعُتعفترملحمىلعبصنُتتناكوبشخلانميراوسلا
ًاضيأبصنلابةيراسلافرعُتو.لعبلااهدنعدبعُيوهيلع
يّدعوهولهلهملالاقبرعلاونييناعنكلادنعةريثكتناكو
:لئاوبيلكوخأةعيبرنب
اعيطقتتعطُقدقةدوبعمةيداعانلباصنأوّالك

وأتورتشعروصيراوسلاىلعناكهنأحّجرملاو
تاعفترملاىلعًاعمتورتشعولعبلانودبعياوناكفاهليثامت
.رمقلاوسمشلاانركذامكامهو)٣٣-١٦:٣١كولم١(
رمأامميراوسلاعطقومانصألارسكوناثوألاحباذممدهو
.)٧:٥ةينثتو٣٤:١٣جورخرظنا(ةاروتلايفهبهللا

ألَا
َ
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حلٱاَذٰهِسْأَرَىلَعَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمِنْبٱَو«٢٦
ْ
ِنْصِ

ِيناَّـثلٱَرْوَّـثلٱِذُخَو،ٍبيِْتَرتِب
َ

ِةَيِراَّـسلٱِبَطَحَىلَعًةَقَرُْحمْدِعْصَأَو
.»اَهُعَطْقَتيِتَّـلٱ
١٨:٣٣كولم١و١:٧نييوالو٢٢:٩نيوكت

هركذ)٢٤ع(يفركُذيذلاحبذملاوهاذهًاحَبْذَمِنْبٱَو
.انههإبنليصفتبىتأوًاقباس

.لطابلاهلإلالعبلاحبذمنمًالدبقحلاَكِٰهلِإِّـبَّـرلِل
هاريلةرفعةنيدملاةعلقيأِنْصِْحلٱاَذٰهِسْأَرَىلَع

.عيمجلا
هبقلعتياملكوهئازجأيفةبسنلاةاعارمبٍبيِتَْرتِب
.)١٨:٣٣كولم١و٩-١:٧نييوالو٢٢:٩نيوكت(

ِيناَّـثلٱَرْوَّـثلٱِذُخَو
َ

.لعبللفقُويذلا
لعبلللالذإاذهِةَيِراَّـسلٱِبَطَحَىلَعًةَقَرُْحمْدِعْصَأَو

ةهالإثورتشعلوحّجريامىلعهلًافوقومناكروثلانأل
ةهالإونيينثولاضعبدنعةرهُزلاةهالإونيرثكألادنعرمقلا
بشخىلعلعبلاروثقرحأفنيرخآدنعةعيبطلا
.ثوراتشع

.نوليشيفمّدقيملنابرقلانإ)١(تاضارتعاةدعانهو
نإ)٤(.)٢٧ع(ًاليلمّدُقهنإ)٣(.نهاكهمّدقيملهنإ)٢(
نإ)٥(.ةسجنلاةيراسلابشخناكةسدقملارانلادوقو
.انحّجرامىلعلعبللًافقوناكهنألًاسجنناكمّدقملاروثلا

لبةيدابعلاحئابذلاميدقتلَنبيملحبذملانأبكلذعفدنو
نكيملروثلاميدقتو.نوعدجىلإهللاناسحإلًاراكذتينُب
ثورتشعولعبللًالالذإناكلبةداهشلاةميختامدقتك
ذئموياوناكنييليئارسإلانإواذه.امهلةوقالنأنايبو
باذعلانمًافوخفوهكلايفنوئبتخيةنهكلاناكوًاديبع
بعشلالالضلًالمهمةيوسوملاضورفلابمايقلاو.لتقلاو
ذئنيحةقرحملاةمدقتتناكنإفقيضلانمهيفمهاملو
ناسحتسانماهتمدقتزاوجنكيملوةرورضللفةيدابع
رشبلاناسحتسانيبناتشوهسفنبرلاةزاجإبلبنوعدج

.تايتقولاورداونلانمكلذىلعلمعلاف.برلاناسحتساو

اَمَكَلِمَعَوِهِديِبَعْنِمٍلاَجِرَةََرشَعُنوُعْدِجَذَخَأَف«٢٧
ملٱِلْهَأَوِهيِبَأِتْيَبْنِمُفاََخيَناَكْذِإَو.ُّبَّـرلٱُهَمَّـلَك

ْنَأِةَنيِدَْ
.»ًالْيَلُهَلِمَعَفًاراََهنَكِلٰذَلَمْعَي

ىلعلدياذهِهِديِبَعْنِمٍلاَجِرَةََرشَعُنوُعْدِجَذَخَأَف
يفهدهجلذبيناكهنإوهيبأنعًالقتسمناكنوعدجنأ
.نّيلاضلاةطلاخموةينثولاةدابعلانمهتيبلهأعنم

اوناكمهنألنييرزعيبألايأِهيِبَأِتْيَبْنِمُفاََخيَناَكْذِإَو
.ثوراتشعولعبلانودبعي

ةرشعلاهديبعةدعاسمبليللاكلذيفمدهًالْيَلُهَلِمَعَف
هيلعقرحأوبرللًاحبذمىنبوةيراسلاعطقولعبلاحبذم
.ّصاخلاهيبأروثبلعفاذاميردنالو.لعبللفوقوملاروثلا

يتأيامكنيرشعلاوةسماخلاةيآلامهضعبمجرتدقو
نينسعبسنبايناثلاروثلايأكيبأليذلارقبلاروثذخ«
برلارمأوناروثهيبألناكهنأةرابعلانمموهفملاو»خلا
رمعلاةهجنميناثلاروثلاوهوامهدحأذخأينأنوعدج
.رخآلاروثلانمرثكأدوصقملاقفاوينينسعبسنبانال

ملٱُلْهَأَرَّـكَبَف«٢٨
يفِةَنيِدَْ لٱِ

ْ
لٱِحَبْذَمِباَذِإَوِدَغ

ْ
ْدَقِلْعَب

َدِعْصُأْدَقِيناَّـثلٱُرْوَّـثلٱَو،ْتَعِطُقْدَقُهَدْنِعيِتَّـلٱُةَيِراَّـسلٱَوَمِدُه
ملٱَىلَع

لٱِحَبْذَْ
.»َيِنُبيِذَّـ

يفِةَنيِدَْملٱُلْهَأَرَّـكَبَف دنعسمشللاودجسيلِدَغْلٱِ
.اهعولط

بشخلادومعلاويأْتَعِطُقْدَقُهَدْنِعيِتَّـلٱُةَيِراَّـسلٱَو
ناك.عطُقدقلعبلاحبذمراوجيفثوراتشعلبوصنملا
هحبذميمحينأردقيملمههلإنأمهلنيبيلًايفاكاذه
حمسيناكهللانإمعن.اهبصنيقتنأعطتستملمهتهالإو
لبًاريبكًاّولعكلذنعىلاعتٍزجعلالنكلهحبذممدهب
نوـينـايدـملاـامأومـهـايـاطـخىلـعلــيئارسإيــنـبلـًاـبيدـأت

يفنيدهتجماوناكفنييليئارسإلانمنولاضلاونويناعنكلاو
ةياقوبامهتيهولأانابألنيهلإاناكولفرمقلاوسمشلاةدابع
صالخإليلدو.امهتدبعناميإلًاديدشتبصنلاوحبذملا
لـعـبللدـوجـسللاورـكـبمهنأـامهلةدـاـبعـلانـيرـوكذـملا

.لعبلاحبذمبرقاهبصننألتوراتشعو
لدياذهَيِنُبيِذَّـلٱِحَبْذَْملٱَىلَعَدِعْصُأْدَقِيناَّـثلٱُرْوَّـثلٱَو

هراهتشاىلعاموًاروهشموًادوهعمناكروثلاكلذنأىلع
اوفرعفيكليقنإف.لعبللًافوقومناكهنأالإحّجرملاىلع
نإحّجرملاانلق.ديدجلاحبذملاىلعدعصُأيناثلاروثلانإ
حابصلكهنودقتفياوناكوحبذملابرقاناكهفلعموهناكم
حبذملاىلعاوأروهودجيملفهودقتفاحبذملاىلإاولصواملو
هلعلو.يناثلاروثلاماظعاهنأباومكحفروثماظعممحديدجلا
دقو.صاخلانوعدجيبأروثنعهلًازييمتيناثلابتعُن
نوعدجيبأنعةمدقتللناكصاخلاروثلانأمهضعبنظ

.هتيبلهأنعوهنعوأهدحو

ألَا
َ
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لٱاوُلاَقَف«٢٩
ْ
اوُلَأَسَف؟َرْمَألٱاَذٰهَلِمَعْنَم:ِهِبِحاَصِلُدِحاَو

.»َرْمَألٱاَذٰهَلَعَفْدَقَشآوُيَنْبَنوُعْدِجَّـنِإ:اوُلاَقَفاوُثَحَبَو

هنأباولدتساَرْمَألٱاَذٰهَلَعَفْدَقَشآوُيَنْبَنوُعْدِجَّـنِإ
ةدابعمّرحيناكهنإهرمأنمرهتشااملرمألاكلذلعافلاوه
.برلاةدابعبوجوبيدانيواهنعيهنيولعبلا

ملٱُلْهَأَلاَقَف«٣٠
ُهَّـنَأل،ُهَلُتْقَنِلَكَنْبٱِجِرْخَأ:َشآوُيِلِةَنيِدَْ

لٱَحَبْذَمَمَدَه
ْ
.»ُهَدْنِعيِتَّـلٱَةَيِراَّـسلٱَعَطَقَوِلْعَب

يأُهَلُتْقَنِلَكَنْبٱِجِرْخَأ:َشآوُيِلِةَنيِدَْملٱُلْهَأَلاَقَف
هانلقامديؤياذهو.هلتقنلانيلإهملسوهأبخمنمكنباجرخا
.هحبذملمارتحالاولعبللةدابعلايديدشاوناكموقلانإًالبق
.برلامهكرتبلهجلانمسانلالصيدحيأىلإرظناف

اذهُهَدْنِعيِتَّـلٱَةَيِراَّـسلٱَعَطَقَوِلْعَبْلٱَحَبْذَمَمَدَهُهَّـنَأل
ةعيرشنأعمنوعدجىلعتوملاهباوبجوأيذلابنذلاوه
يراوسلاعطقومانصألارسكوةينثولاحباذملامدهبترمأهللا
نيذلانوينثولاانهةنيدملالهأومهضعبلاق.باصنألاوأ
.نظيامىلعدوهيلاالنويناعنكمهنمنوريثك

ِجلُشآوُيَلاَقَف«٣١
َ
لٱِعيِم

ْ
َنوُلِتاَقُتْمُتْنَأ:ِهْيَلَعَنيِمِئاَق

لِل
ْ
لَُختْمُتْنَأْمَأ،ِلْعَب

ِّـ
يفْلَتْقُيُهَلْلِتاَقُيْنَم؟ُهَنوُص اَذٰهِ

لَفًاٰهلِإَناَكْنِإ.ِحاَبَّـصلٱ
ْ
.»َمِدُهْدَقُهَحَبْذَمَّـنَألِهِسْفَنِلْلِتاَقُي

ىنعملمتحيلصألاِهْيَلَعَنيِمِئاَقْلٱِعيِمَِجلُشآوُيَلاَقَف
.هلوحنيفقاولاوأهيدلنيمئاقلا

مالكلاخلاُهَنوُصِّـلَُختْمُتْنَأْمَأ،ِلْعَبْلِلَنوُلِتاَقُتْمُتْنَأ
مكهالإلاولتاقتنأمكنأشنماممتنأيأيراكنإماهفتسا
ناكنإوهسفننعلتاقيلفًاهلإناكنإفمكنمىوقأوهف
لتقبجيوهحبذممدهنَملتقُينأإطخلانمفٍهلإبسيل
.ًاعيرسكلذولعبلللتاقينم

لبلعبلابهناميإفعضشآوينأاذهنمرهاظلاانلق
بجعأهنأيفبيرالو.هسفنلّصتقيملذإهبّفختسا
هنإو.لعبلاةدابعميرحتببيصمهنأىأروهنباةعاجشب
ريبكنباممألالتقينأليئارسإلةّطحلاوراعلانمىأر
.مهيف

يفُهاَعَدَف«٣٢ لٱَكِلٰذِ
ْ
لِتاَقُيِل:ًالِئاَق»َلْعَّـبُرَي«ِمْوَي

ْ
لٱُه

ْ
ُلْعَب

.»ُهَحَبْذَمَمَدَهْدَقُهَّـنَأل

عشوهو١١:١٣ايمرإو١١:٢١ليئومص٢و١٢:١١ليئومص١
٩:١٠

يفُهاَعَدَف ءاملعلاضعبلاقخلا»َلْعَّـبُرَي«ِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
كلذيفيعُدفلاقُينأيناربعلالصألاىضتقمىلعىلوألا
.هبهاعدهابأنإال»لعبري«مسالااذهبرهتشايأمويلا

وألعبلالتاقيوأبراحييألعببري»لعبري«لصأو
لاقي)١١:٢١ليئومص٢(يفو.لاتقلعبلانيبوهنيبيذلا
اذكهو.يزخلاثشوبىنعموثشوبلتاقييأ»ثشوبري«
رييغتلاولعبشأهلصأيأ)٢:٨ليئومص٢(يفثشوبشيإ

.لعبللراقتحالادصقبمسالايف
لعبللءاعدمأهنبالعءاعداذهلهُلْعَبْلٱُهْلِتاَقُيِل

مدههنالهلتاقيلفًاهلإلعبلاناكنإدارأهنإكيناثلاحّجرملا
.هحبذم

نوعدجلنيتيآهللانالعإوبرحللدادعتسالا
٤٠ىلإ٣٣ع

ملٱُعيَِمجَعَمَتْجٱَو«٣٣
ْ

لٱَوَنيِّـيِناَيْدِ
ْ
ملٱيِنَبَوِةَقِلاَمَع

ِِقْرشَْ
يفاوُلَزَنَواُوَربَعَوًاعَم .»َليِعَرْزَييِداَوِ

١٧:١٦عوشي٣ع

بهنلِقِْرشَْملٱيِنَبَوِةَقِلاَمَعْلٱَوَنيِّـيِناَيْدِْملٱُعيَِمجَعَمَتْجٱَو
.)٣عريسفترظنا(مهتداعكنييليئارسإلالالغ

ناشتيببرقضواخملايفندرألااوربعيأاوَُربَعَو
.عضاومةدعنمرهنلاضوخنكميكانهنإف

يفاوُلَزَنَو دعبنوينيطسلفلالعفامكَليِعَرْزَييِداَوِ
عوبلجنيبيداولااذهو.)١١و٢٩:١ليئومص١(كلذ
ىلإبسُنيداولانأرهاظلاو.خيشلالبجيأنومرحو
ةريقحةيرقمويلايهونأشتاذتناكةنيدميهوليعرزي
.نيعرزىمسُت

دتمينيطسلفيفلهسليعرزيلهسوأليعرزييداوو
ةرماسلالابجولمركلانموندرألاىلإطسوتملارحبلانم
ًاليم٢٥برغلاىلإقرشلانمهلوطوليلجلالابجىلإ

.رماعنباجرمبفرعُيوًاليم١٢هضرعو

لٱِبَبََرضَفَنوُعْدِجِّـبَّـرلٱُحوُرَسِبَلَو«٣٤
ْ
َعَمَتْجٱَف،ِقوُب

.»ُهَءاَرَوُرَزَعيِبَأ
٢٩:١٤بويأو٢٤:٢٠مايأ٢و١٢:١٨مايا١و٣:١٠ص

٣:٢٧صو١٠:٣ددع٢٤:٤٩اقولو

ألَا
َ
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لح«تامجرتلاضعبيفوَنوُعْدِجِّـبَّـرلٱُحوُرَسِبَلَو
ناكنوعدجنألهيفّلحهنأانهموهفملاو»نوعدجىلع
تسيلةوقهيفلولحلاىنعميفو.هيلعءاسكةلزنمب
:٣صريسفترظنا(هيبنىلعىفخيالامكهيلعلولحلاب
تناكهلبدُتنااميفنوعدجلاعفأنأىنعملاو.)١٠
حورلاكلذنأكىتحهلهكيرحتوسدقلاحورلاداشرإب
.هريبدتوهئايحإيفهحورماقمماقميظعلا

برلاحورنأببسبيأةيببسءافلاِقوُبْلٱِبَبََرضَف
هسفنبهبرضيهنأكهيفخفنيأقوبلاببرضنوعدجسبل
ةوعدلاحلاكلتلثميفقوبلابخفنلاناكو.هموقهيتأيل
.عامتجالل

ببسناكقوبلابخفنلاذإًاضيأةيببسءافلاَعَمَتْجٱَف
.عامتجالا

.ةريشعلاكلتلاجروأرزعيبأةريشعيأُرَزَعيِبَأ
ناكيذلانإ.لاتقللمهدوقيوهًادونجاوناكيأُهَءاَرَو
يكلةرصعملايفهتطنحطبخيوًاراهنحبذممدهنمفاخي
ىشمولاتقلاىلإهموقاعداهايإهبلسيودحأهاريال
نمسيلريصقتقويفميظعلاّريغتلااذهف.مهمامأ
يذلابرلاحورلعفوهامنإةيعيبطلاثداوحلاالوتاداعلا
.هسبل

ًاضْيَأَوُهَعَمَتْجٱَف،ىَّـسَنَمِعيَِمجَىلِإًالُسُرَلَسْرَأَو«٣٥
اوُدِعَصَفِيلاَتْفَنَوَنوُلوُبَزَوَريِشَأَىلِإًالُسُرَلَسْرَأَو،ُهَءاَرَو
.»ْمِهِئاَقِلِل

هتريشعصالخإنإىَّـسَنَمِعيَِمجَىلِإًالُسُرَلَسْرَأَو
رئاسوعدينأقحلاهلتلعجهعممهدنجتوهلةيرزعيبألا
.لاتقلاىلإىسنمطبس

لعِفلعفىسنمطبسيأُهَءاَرَوًاضْيَأَوُهَعَمَتْجٱَف
.برحللهءارومهفحزيفنوعدجةريشع

مهتّريعنيذلاءالؤهف.نيريشألاوأريشأطبسيأَريِشَأ
مهتراجتبمهئاهتلاومهتوخإمهلذخىلعاهتديصقيفةروبد
مهقحليذلاراعلاوريبعتلاكلذمهنعاوعفد)٥:١٧ص(
.برحلاىلإنوعدجةوعدمهتباجإب

برحيفاوزاتمانممناطبسلاناذهِيلاَتْفَنَوَنوُلوُبَزَو
:٥ص(ةغيلبلااهتديصقيفةيبنلاةروبدمهتحدمونيباي
:٥ص(ارسيسبرحيفناكهنأعمركاسيركذُيملو.)١٨
.ليعرزيلهسيفيأبرحلاعقومهضرأتناكو)١٥

.همساركذُيملنإولاتقلايفهتوخإعمناكهنأحجرألاو
ءاقلليلاتفنونولوبزوريشأدعصيأْمِهِئاَقِلِلاوُدِعَصَف

ينبنأاذهنمرهاظلاومهتدعاسموىسنمينبمهتوخإ

طابسألاكئلوأمهيلإلصينألبقلاتقلاةموحاولزنىسنم
ليعرزيلهسبونجيفىسنمولامشلايفاوناكةثالثلا

بتكيفورماعنباجرمبمويلاةماعلانيبفورعملاوهو
يفنيينايدملاشويجتناكوريمعنباجرمببرعلايخرؤم
يلامشيفيلاتفنونولوبزنيبةلصافتناكوليعرزييداو
مهنأنمدبالفهنمبونجلايفىسنمنيبويداولااذه
ىسنمفحزلبقلوصولامهنكميملفةثالثلاطابسألااوقاع
.هتريشعلاجرلعفامكنوعدجءارواوشميل

لَُختَتْنُكْنِإ:ِِهللاُنوُعْدِجَلاَقَو«٣٦
ِّـ

َليِئاَْرسِإيِدَيِبُص
.»َتْمَّـلَكَتاَمَك

باوجَتْمَّـلَكَتاَمَكَليِئاَْرسِإيِدَيِبُصِّـلَُختَتْنُكْنِإ
نمتايآلاةيقبيفيتأيامهانعمىلعلديفوذحمطرشلا
امكناتيآوهوهبلطأاميلرهظأفهانعمو.حاحصألااذه
.ةّيماسلاتاغللايفريثكةلالدللفذحلااذهلثمو.يتأي

نكلوكشنوعدجسفنيفيقبهنأبجعلانمو
مهددعوءادعألاةرثكدهاشاملهنإفًادجفيعضناسنإلا

.نيتيآلابلطفعودخمهنأفاخمهيلإةبسنلابهلاجرةلقو
.لاوهألاودئادشلايفهناميإةيوقتىلإةجاحيفناسنإلاف

يفِفوُّصلٱَةَّـزَجٌعِضاَوِّـينِإاَهَف«٣٧ لٱِ
ْ
َناَكْنِإَف.ِرَدْيَب

جلٱَىلَعٌّلَط
ْ
لُكِضْرَألٱَىلَعٌفاَفَجَو،اَهَدْحَوِةَّـَز

ِّـ
ُتْمِلَع،اَه

لَُختَكَّـنَأ
ِّـ

.»َتْمَّـلَكَتاَمَكَليِئاَْرسِإيِدَيِبُص
٧ىلإ٤:٣جورخ

يفِفوُّصلٱَةَّـزَجٌعِضاَوِّـينِإاَهَف وأزجيامةّزجلاِرَدْيَبْلٱِ
هلرديبلاو.ضعبىلإهضعبعمجيوةجعنلافوصنمعطقُي
بحلاجرخيولبانسلاهيفسَردتيذلاعضوملا)١(ناينعم
وهاذهوسردللعوضوملاسدكلا)٢(.نبتلاوةفاصعلانم
يفوىدنلاةيتآلاةرابعلايفّلطلابدارملاناكنإانهدارملا
يفسدكلايأرديبلايفرديبلاعضو«ةيبرعلابتكضعب
.»هيفسادُييذلاهعضوم

ِضْرَألٱَىلَعٌفاَفَجَو،اَهَدْحَوِةَّـزَْجلٱَىلَعٌّلَطَناَكْنِإَف
هفعضأورطملافخأوفيعضلارطملااهنمٍناعمّلطللاَهِّـلُك
رطملاهبدارملاناكنإف.رطملانودوىدنلاقوفاموىدنلاو
ىلععقينأرطملاةداعنمنألةزجعمثداحلانوكيف
ضرألاىنعمنوكيكلذىلعوةراجحلاوبارتلاوفوصلا
»ضرألابو«ىدنلا»لطلاب«دارملاناكنإو.هرهاظىلع
امنودةّزجلاىلعىدنلادوجوناكةراجحلاوبارتلا
هدوجونكيملوةزجعمالًايداعًارمأضرألانماهرواج

ألَا
َ
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ضرألابدارملانأذئنيحمزليفةيآاهرواجامنودةّزجلاىلع
وهوهلغشيامةدارإوناكملاركذنملبانسلانماهاطغام
ةرارحللعاعشإلاةريثكلاداوملانماهنإفمالكلايفريثك
ةّزجلاىلعىدنلادوجونوكيففوصلاكاهللاصيإلاةليلقلاو
قراخهنألةزجعمةسودكملالبانسلاوأسدكلانود
نإو.رديبلاضرألكهبدارملا»اهلكضرألا«هلوقو.ةداعلا
نإفيتأيسامكنيهجوىلعةيآلابلطنوعدجنإليق
نمف.ةعيبطلافالخىلعيناثلاناكًايعيبطلوألاناك
ىلعةيآلابلطاملنوعدجنأضرفلااذهىلعلمتحملا
ةداعلاليبسىلعناكامبرهنإهلابىلعرطخلوألاهجولا
.هسفنيفكشلانمءيشهعوقوبقبيملفهضيقنبلطف
.بيرللةليزملاةمالعلاتلصحريدقتوضرفلكىلعف

يفَرَّـكَبَف.َكِلٰذَكَناَكَو«٣٨ لٱِ
ْ
جلٱَطَغَضَوِدَغ

ْ
ََرصَعَوَةَّـَز

الَط


جلٱَنِم
ْ
.»ًءاَمٍةَعْصَقَءْلِم،ِةَّـَز

فافجواهدحوةّزجلاىلعّلطلاناكيأَكِلٰذَكَناَكَو
هنألنوعدجةالصهللاباجأف.)٣٧ع(اهلكضرألاىلع
.هبرلًاناحتماالهناميإةيوقتلةيآلابلط

نمعستاميهوةفحصءلميأًءاَمٍةَعْصَقَءْلِم
الناكاهؤلمنأيفبيرالفلاجرةسمخعبشُيامماعطلا
رادقملااذهو.كلذنمرثكأنكيملنإققأعبرأنعلقي
انهةيآلافرطملا»لطلاب«دارملانأىلعلديةدحاوةّزجنم
نإوكلذعمةفاجضرألانوكتنأنكميالهنألةزجعم
ىلعضرألاىلعىقبياممرثكأةزجلاىلعىقبيلطلاناك
تلسرأدقسمشلانكتملفةدهاشمللرّكبنوعدجنأ
.اهيلعاهُرحّدتشاالوضرألاىلإاهتعشأ

ِهِذٰهَمَّـلَكَتَأَفَّـَيلَعَكُبَضَغَمَْحيَال:ِِهللاُنوُعْدِجَلاَقَف«٣٩
ملٱ
ملٱِهِذٰهُنِحَتْمَأ.ْطَقَفَةَّـرَْ

جلٱِبْطَقَفَةَّـرَْ
ْ
لَف.ِةَّـَز

ْ
يفٌفاَفَجْنُكَي ِ

جلٱ
ْ
.»ٌّلَطْنُكَيِلِضْرَألٱِّـلُكَىلَعَواَهَدْحَوِةَّـَز
١٨:٣٢نيوكت

لاق.)٣٢و١٨:٣٠نيوكترظنا(َّـَيلَعَكُبَضَغَمَْحيَال
برلابهناميإهفعضىلعّلدبلطلااذهنأهملعلكلذ
.ًافيعضهناميإناكنإونمؤملاضفريالميحربرلانكلو

يفٌفاَفَجْنُكَيْلَف ْنُكَيِلِضْرَألٱِّـلُكَىلَعَواَهَدْحَوِةَّـزَْجلٱِ
ناكمأًارطمّلطلاناكأءاوسةداعلاقراخرمأاذهٌّلَط
ناكاممأةراجحلاوبارتلاضرألابدارملاناكأءاوسوًىدن
ىلعنوكينأىدنناكنإىلوألالبلبانسلانماهيلع
.ضرألانودةّزجلا

يفَكِلٰذَكُهللاٱَلَعَفَف«٤٠ لِتِ
ْ

يفٌفاَفَجَناَكَف.ِةَلْيَّـللٱَك ِ
جلٱ

ْ
لُكِضْرَألٱَىلَعَواَهَدْحَوِةَّـَز

ِّـ
.»ٌّلَطَناَكاَه

تدرفنانأبهتبلطبرلاباجأفيأَكِلٰذَكُهللاٱَلَعَفَف
يفلطلالصأوضرألالكلطلاىطغوفافجلابةّزجلا
يفهانعمكةيناربعلايفهانعموهسفنمسرلابلطةيناربعلا
ديشنلابحاصلوقيففيفخلارطملاىنعمبءاجفةيبرعلا
ألَتْمٱِيسْأَرَّـَنإل«

ََ
اموهو.)٥:٢ديشانألاديشن(»ِّـلَّـطلٱَنِم

ىدنلانيبنوقرفياوناكامو.ةرحصلابةماعلاضعبهيمسي
ًاريخأةفسالفلانكلوميدقلانمزلايففيفخلارطملاو
هجوىلعءاوهلاةبوطرنمعمتجيامبىدنلااوصصخ
نمهسمياميفيئاملاراخبلاليحتسيفدرباذإضرألا
امهريغوراهزألاوباشعألاىلعتارطقعمتجيوءامءاوهلا

بسُنوتايآلانمريثكيفىدنلاىنعمبلطلاءاجاذهلو
منرملالوقكلذىلعو.رطملاىلإبسنيامكلوزنلاهيلإ
:١٣٣رومزم(»َنْوَيْهِصِلَبَجَىلَعِلِزاَّـنلٱَنوُمْرَحىَدَنُلْثِم«
بتكيفو.خلا»لزانلانومرحلطلثم«ةيناربعلايفو)٣
يفرظناو.»للبنمباصأامورطملاىدنلا«ةيبرعلاةغللا
اذإكنأىلعفوسليفرظناليوغلرظنةيضاملاتايآلا
امكهنمرابغيحولاقحليملةفسالفلاحلطصماهيفتيعار
.ًالصفمهانركذ

دئاوف
قيضلايفبرلاىلإعّرضتناننألركشلاوميدعاننإ.١

.)١ع(هنمانذقنيامدعبهاسننو
وهيذلابرلاهكرتينأيهناسنإللةبيصممظعأ.٢

.ةكربلاوةايحلاردصم
)١٠ع(راذنإلاو)٨ع(ميلعتلاو)٢ع(بيدأتلاانمزلي.٣

انيلإعجريلبرلاىلإعوجرلاوفارتعالاوةبوتلاو
.انذقنيو

ناميإوةمزاللابهاوملاهلنمةمدخللوعديبرلا.٤
.حورلالوبقلدعتسمبلقوةعاطو

هنمانتوقنألهيلإانرظنهبذجبًالوأةمدخللانّدعيبرلا.٥
انسوفنبةقثلاةدايزبًايناثو.هيلإجاتحناملكانيطعيف
.)١٢ع(هنمنيلسرمونيوعدمك

املكانيطعيٍّدُبلكنمفٍةمدخلبرلااناعداذإ.٦
.)١٦ع(ةمدخلاكلتلانمزلي

ةيوقتانتياغتناكنإةئيطخبسيلتايآلابلطنإ.٧
ملونوعدجلةيآبرلاىطعأف)٤٠-٣٦و١٨ع(انناميإ
.نييسيرفللةيآحيسملاطعي

ألَا
َ
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)١(ىلعيوتحيهللامالسو)٢٤ع(هللانممالسلا.٨
إلٱِباَنْرَّـَربَتْدَقْذِإَف«ريمضلاةمالس

ْ
َعَمٌمَالَساَنَلِناَميِ

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبِهللاٱ
عممالسلا)٢(.)٥:١ةيمور(ِ»حيِسَْ

.ةكلمملايفوعمتجملايفوتيبلايفنوكيفسانلا
ءايربكلانمريهطتلاانمزليبرلاةمدخرشابناملبقاننإ.٩

هانمقأاملكعزنوسانلاىلعوسفنلاىلعلاكتالاو
.)٢٥ع(انبولقيفهللاناكم

وألاملاوألعبتناكنإاهلدجسنيتلامانصألانإ.١٠
يفانذقنتوأسفنلاعبشتنأردقتالنييملاعلادجملا
.)٣٢ع(قيضلاموي

ىلإملاعلابذجيسدقلاحورلانمئلتمملاناسنإلا.١١
.)٣٥و٣٤ع(هسفن
برحلابضرألالكيفةينثولاةلازإيفدهتجننأانيلع.١٢

ةملكفيسىوسكلذلمدختسنالوةيدسجلاةيحورلا
.هللا
ينبهبشيضرألاىلعفافجلاوةّزجلاىلعّلطلا.١٣

مهيلعناكراتخملاهللابعشاوناكاملمهنألليئارسإ
.ضرألابوعشنممهريغنودةيصوصخةمعن

ينبهبشيةزجلايففافجلاوضرألاىلعلطلاو
بكسوًايتقوهللامهضفرذإمويلامهامكليئارسإ
.ميهاربإلسننماوسيلنيذلاىلعهتمعن

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:ثداوحةينامثحاحصألااذهتالمتشم
.)١ع(ناركسعملاوناشيجلا.١
.)٣و٢ع(دونجلانمنيفئاخلافرصبنوعدجرمأ.٢
برحللنيقابلافالآلاةرشعنمةئمثالثرايتخا.٣

.)٨-٤ع(دورحنيعنمبرشلاقيرطب
يفملحلاةصقعمسنمهنيكمتبنوعدجلهللاعيجشت.٤

.)١٤-٩ع(نيينايدملاركسعم
.)١٨-١٥ع(حيباصملابنوعدجةعدخ.٥
-١٩ع(نيينايدملاشيجيفلتقلاوبارطضالاولوهلا.٦

٢١(.
.)٢٣و٢٢ع(مهايإنييليئارسإلاعابتونيينايدملابره.٧
.)٢٥و٢٤ع(امهلتقوبئذوبارغرسأ.٨

٨ىلإ١عنيبراحملارايتخا

ُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُّلُكَو)ُنوُعْدِجْيَأ(ُلْعَّـبُرَيَرَّـكَبَف«١
ملٱُشْيَجَناَكَو.َدوُرَحِْنيَعَىلَعاوُلَزَنَو

ْ
ْمُهَّـيِلاَمِشَنيِّـيِناَيْدِ

يفَةَروُمِّـلَتَدْنِع لٱِ
ْ
.»يِداَو

٦:٣٢ص

هببقُلنوعدجبقللعّبري)ُنوُعْدِجْيَأ(ُلْعَّـبُرَي
اذهلثمناكو.)٦:٣٢ص(لعبلاحبذمهمدهببسب
ناكفقرشملالهأنممهريغوبرعلاونييناربعلانيبًاريثك
نيذلانمومهنمدحاولكلءامسأةدعوأنامسإنيريثكل
بوقعيوةراسوميهاربإنييناربعلانمنيمسإباومُس

نميمُسنممو.سرطبوسلوبولاينادوريتسأوفسويو
لهلهملاوريزلابفرُعوةعيبرنبّيدعءامسأةدعببرعلا

ءرمابفرعُيورعاشلارجحنبناميلسوهلنابقلامهو
.نوريثكامهلاثمأوليلضلاكلملاوسيقلا

دورحنيعلةرواجملاضرألايفيأَدوُرَحِْنيَعَىلَع
.)٣ع(داعلجلبجيأعوبلجلبجيهواهنعةعفترملا

،ىسنممختىلعوعوبلجنمةبيرقنيعلاكلتتناكو
تيمساهنأرهاظلافقلقوأبارطضا»دورح«ىنعمو
ع(نيينايدملاركسعميفأشنيذلابارطضالانمكلذك
امبباتكلايفنكامألاوسانلانمريثكيمسو.)٢٢-١٩
مويلالبجلاكلذضيضحيف.نأشلاتاذثداوحلابركذُي
مساوهوتولاجوأدولاجنيعىمستءاملاةريزغنيع
تولاجنوعدجنأتمهوتةماعلالعلوبرعلادنعتايلج
دولاجمثدولجاولاقفدورحاوفّرحمهلعلوأهيلإاهوبسنف
عاشفعماسلانعلقُنفعمسلاإطخلوأدمعريغنع
.بابسألانمكلذريغلوأهعمسهمهوأامبسحبمسالا

لبجهنأحصألاوّلتلااذهبرقيأَةَروُمِّـلَتَدْنِع
١٨١٥رحبلاحطسنعهولعوليعرزييداويلامشيخودلا
لبجوروطلابمويلافورعملاروباتلبجنيبوهوًامدق
ةماعلانأيفبيرالو.عوقرفلبجبمويلافورعملاعوبلج
ىتحعوقرفعوبلجوروطلاروباتتلعجفنيمسإلاتفّرح
.هلصأىلعفّرحملابلغ

يف ٦:٣٣صرظنا(ليعرزييداويأيِداَوْلٱِ
.)ريسفتلاو

ٌريِثَكَكَعَميِذَّـلٱَبْعَّـشلٱَّـنِإ:َنوُعْدِِجلُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢
ملٱَعَفْدَألَّـَيلَع

ْ
:ًالِئاَقُليِئاَْرسِإَّـَيلَعَرِخَتْفَيَّـالَئِل،ْمِهِدَيِبَنيِّـيِناَيْدِ

.يِنْتَصَّـلَخيِدَي
١:٢٩سوثنروك١و١٠:١٣ءايعشإو٨:١٧ةينثت

٤:٧سوثنروك٢و

الٌريِثَكَكَعَميِذَّـلٱَبْعَّـشلٱَّـنِإ:َنوُعْدِِجلُّبَّـرلٱَلاَقَو
لعجفًاديدشنوعدجناميإلًاناحتماناكاذهنأيفبير
نإف.اهبلطيتلاتانّيبلاردقىلعهدبعناميإناحتماهللا

ألَا
َ
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لاجرو)٨:١ص(١٣٥٠٠٠اوناكنينايدملابرحلالاجر
فقسألالاق.)٣ع(٣٢٠٠٠نمرثكأاونوكيملنوعدج
لاقءادعألاىلإةبسنلابنوليلقمهنأليئارسإىأرامل«لوه
يهفةرثكلاىلإجاتحتالهللاةوقنأدارأ»نوريثكمكنإبرلا
.نيليلقلانمّلقأبنيرثكألابلغت

ةضرعنويليئارسإلاناكُليِئاَْرسِإَّـَيلَعَرِخَتْفَيَّـالَئِل
ىلعمهلدتيتلارومألانمرثكيناكهللاافمهسوفنبراختفالل
هللادجملاوةوقلانأاوفرعيومهنهولاوهبتنييكلمهفعض

.)٨:١٧ةينثترظنا(ءيشيفمهللضفالنإوهدحو

يفِداَنَنآلٱَو«٣ ًادِعَتْرُمَوًافِئاَخَناَكْنَم:ِبْعَّـشلٱِناَذآِ
لَف

ْ
لِجِلَبَجْنِمْفَِرصْنَيَوْعِجْرَي

ْ
ِبْعَّـشلٱَنِمَعَجَرَف.َداَع

لَأَنوُْرشِعَوِناَنْثٱ
ْ
.»ٍفَالآُةََرشَعَيِقَبَو.ًاف

٢٠:٨ةينثت

لوققفوىلعاذهْعِجْرَيْلَفًادِعَتْرُمَوًافِئاَخَناَكْنَم
خلٱُلُجَّـرلٱَوُهْنَم«عارتشالاةينثترفسيفبرلا

ْ
ُفِئَا

لٱُفيِعَّـضلٱَو
ْ
لَق

ْ
ُبوُلُقَبوُذَتَّـالَئِلِهِتْيَبَىلِإْعِجْرَيَوْبَهْذَيِل؟ِب

لَقَلْثِمِهِتَوْخِإ
ْ
نابجلاويدعينبجلاءادف.)٢٠:٨ةينثت(»ِهِب

.ءانبجنيريثكلالعجيشيجلايفدحاولا
لبجلميدقلامسالاوههنأحجرألاَداَعْلِجِلَبَجْنِم
ىلعهنألىسنمنبريكامنبداعلجىلإبسُنهلعلوعوبلج
يبونجوهوداعلجلبجبفرعُيرخآلبجانلو.ىسنممخت
بونجلايفوندرألايبرغوهةيآلايفداعلجلبجو.قوبي
نيعضومةيمستو.عوقرفلبجبمويلافرعُيوليعرزينم
الوهريغوسدقملاباتكلايفريثكدحاومسابعضاوموأ
.امهريغونومرعوةرعملاكمويلااذهىلإكلذلازي

نوفئاخلاناكفًافْلَأَنوُْرشِعَوِناَنْثٱِبْعَّـشلٱَنِمَعَجَرَف
رثكأنبجدقهنأرهاظلافهلكشيجلايثلثنمرثكأ
دقونينسعبسمهيلعّلذلاوروجلايلاوتنمنييليئارسإلا
مدعلاكهيلإةبسنلابمهوددعلاوريثكنيينايدملانأاوفرع
عدُخنيحبهنللشيجلاىلإاوعجرامبرءالؤهنأىلع
.ةاجنلاةيغبنوقابلاّرفوًاضعبمهضعبلتقونوينايدملا

هبْلِزْنِا.ًاريِثَكُبْعَّـشلٱِلَزَيَْمل:َنوُعْدِِجلُّبَّـرلٱَلاَقَو«٤ ِْمِ
ملٱَىلِإ

:ُهْنَعَكَلُلوُقَأيِذَّـلٱَّـنَأُنوُكَيَو.َكاَنُهَكَلْمُهَيِّـقَنُأَفِءاَْ
َكَلُلوُقَأْنَمُّلُكَو.َكَعَمُبَهْذَيَوُهَفَكَعَمُبَهْذَياَذٰه
.»ُبَهْذَيَالَوُهَفَكَعَمُبَهْذَيَالاَذٰه:ُهْنَع

لزيمليأًاريِثَكُبْعَّـشلٱِلَزَيَْمل:َنوُعْدِِجلُّبَّـرلٱَلاَقَو
ٍناثناحتمااذهو.نيريثكليئارسإبعشنمنوبراحملا

مهعمهتبراحموهتيانععممهنألقحهلوقو.نوعدجناميإل
ءادعألاةرفووةيرشبلامهتوقىلإةبسنلاباوناكنإونوريثك
نيليلقاوناكهدونجنميقبنمونوعدجنإ.ءيشالك
ةوقلانأاومهوتيالئلمهليلقتبهرمأونيريثكمهاريناكهللاو
.مهل

.)١ع(دورحنيعىلإيأِءاَْملٱَىلِإِْمِهبْلِزْنِا
امكمهيفصأوأ.مهنسحأكلراتخأيأَكَلْمُهَيِّـقَنُأَف

.يشاوغلانمبهذلاىفصُي

ملٱَىلِإِبْعَّـشلٱِبَلَزَنَف٥«٥،٦
:َنوُعْدِِجلُّبَّـرلٱَلاَقَو.ِءاَْ

ملٱَنِمِهِناَسِلِبُغَلَيْنَمُّلُك
لٱُغَلَياَمَكِءاَْ

ْ
لَك

ْ
.ُهَدْحَوُهْفِقْوَأَفُب

َنيِذَّـلٱُدَدَعَناَكَو٦.ِبُّْرشلِلِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجْنَمُّلُكاَذَكَو
ِبْعَّـشلٱيِقاَباَّـمَأَو.ٍلُجَرِةَئِمَثَالَثْمِهِمَفَىلِإْمِهِدَيِباوُغَلَو
ملٱِبُْرشِلْمِهِبَكُرَىلَعاْوَثَجَفًاعيَِمج

.»ِءاَْ

ناسللابهذخأءاملاَغلَوِءاَْملٱَنِمِهِناَسِلِبُغَلَيْنَمُّلُك
ءاملامهذخأنيغلاولالاجرلاغولوناكو.بلكلالعفيامك
امكمهتنسلأىلإمهفكأبهبهيمربوأمهفكأنممهتنسلأب

امكًاسأرنيعلانمالةيدابلالهأضعبنمكلذدهوش
مهراتخانيذلامهءالؤهو)٦ع(ةيلاتلاةيآلايفحّرص
.برلا

اوقعلنيذلانإلقعلاىلإبرقألانإنيرسفملادحألاق
اونحناواوثجنمممهسوفنلًاطبضمظعأمهيديأنمءاملا

ربصاليذلانآمظلاةداعوهاممنيعلاهارجمنمءاملااوّبعو
لاجرنمنوراتخملانوكياذهىلعو.شطعلاىلعهدنع
اذهو.ناعجشلامهوًالامتحاوًاربصدشألامهنوعدج
لهأمهنمهدصاقمذافنإلهرايتخابهللاةيانعلقفاوم
.مهنعًاينغناكنإوذاقنإلل

نيينايدملاةبراحملنوراتخملامهءالؤهٍلُجَرِةَئِمَثَالَث
لاَحاوناكنيذلا«.قرشملاينبوةقلامعلاو

ِّـ
يفَني لٱِ

ْ
يِداَو

جلٱَك
ْ
يفِداََر لٱِ

ْ
اذهنمدشأناكلهف.)١٢ع(»ِةَرْثَك

ًاديطوذئنيحناكهناميإنكلو.نوعدجناميإلناحتمالا
الولاؤسالبةعاطلانمكشلكهسفننمهللابهذأدقو
هنععطقيملوعيجشتالبهللاهكرتيملكلذعموضارتعا
مهديزيوهلنيذلانيعيورشبلافعضملعيهللانإ.تايآلا
.)١٥-٩عرظنا(هبنيقصتلماومادامًاناميإوةقث

.٩٧٠٠مهوةئملاثالثلادعبنوقابلايأِبْعَّـشلٱيِقاَب
راتخامثثلثلاوحنًالوأنوعدجدونجنمراتخاهللانإ
هتقثلءيشبنوعدجضرتعيملو.٣٠٠ثلثلااذهنم
نمىأراممهنقيتوهتردقوهتمكحوبرلاةيانعنسحب
هبعشذقنيوءادعألاىلعهرصنينأنمدبالهللانأتايآلا

ألَا
َ
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ةمحرنإ.نيينايدملاةيدوبعنمفسألاوةبوتلابهيلإخراصلا
.مهيصاعمنعهيلإنيعجارلايصاعمنمربكأهللا

َنيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱِةَئِمِثَالَّـثلٱِب:َنوُعْدِِجلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٧
لَخُأاوُغَلَو

ِّـ
ملٱُعَفْدَأَوْمُكُص

ْ
ِبْعَّـشلٱُرِئاَساَّـمَأَو.َكِدَيِلَنيِّـيِناَيْدِ

لَف
ْ
.»ِهِناَكَمَىلِإٍدِحاَوُّلُكاوُبَهْذَي
١٤:٦ليئومص١

صّلخأيأْمُكُصِّـلَخُأاوُغَلَوَنيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱِةَئِمِثَالَّـثلٱِب
مهراصنأومهيذلانيينايدملاةيدوبعنمليئارسإينب
نأرهظيلددِعلاوةبهألانسحأىلعمهوةرثكلايفدارجلاك
مهتوقوهبرلانأاوفرعيفليئارسإدونجلالهللارصنلا

ليلقلابصّلخيهنإوهدحوهلبجتةدابعلانأومهذقنمو
.)١٤:١١مايأ٢و١٤:٦ليئومص١(ريثكلابصلخيامك

وأتيبنمهنطوىلإيأِهِناَكَمَىلِإٍدِحاَوُّلُكاوُبَهْذَيْلَف
»هناكم«هاعدو.ةنكمألانمءاشنيأىلإوأةنيدموأةيرق

.هبّلحىتمهّلحمنوكيهنأل

َرِئاَسَلَسْرَأَو.ْمِهِقاَوْبَأَعَمْمِهِدَيِبًاداَزُبْعَّـشلٱَذَخَأَف«٨
ِةَئِمَثَالَّـثلٱَكَسْمَأَو،ِهِتَمْيَخَىلِإٍدِحاَوَّـلُكَليِئاَْرسِإِلاَجِر
ملٱُةَّـلََحمْتَناَكَو.ِلُجَّـرلٱ

ْ
َحتَنيِّـيِناَيْدِ

ْ
يفُهَت لٱِ

ْ
.»يِداَو

لكالنوراتخملاةئملاثالثلالاجرلايأُبْعَّـشلٱَذَخَأَف
لكلامسابءزجلاةيمستبابنماذهو.ليئارسإبعش

مهدارفنالًابعشاومسوألسرملازاجملاعاونأنمعونوهو
.هيبشتلاليبسىلعكلذوةلقتسمةعامج
.مهمويتوقدازلانممهلرسيتاميأْمِهِدَيِبًاداَز
لكلةئمثالثقاوبألاكلتنإتلقنإفْمِهِقاَوْبَأَعَم

اهضعبانلق.عوبلجلبجيفاهباوتأنيأنمفقوبدحاو
عجرنممهوذخأريثكلاوهواهرئاسومهعمناكليلقلاوهو
٣٢٠٠٠ىلعةريثكبتسيلقاوبألاهذهو٣١٧٠٠مهومهنع
يفءاجاذهىلعوةئمنمرثكألدحاوقوبنوكيذإيدنج
)ةئملاثالثلايأ(اوذخأو«اتاغلفلاوةينادلكلاوةينيعبسلا
هولوانتمهنأىلعلدي»مهديب«اوذخأمهنإهلوقو.»مهيديأب
دارملاوعمجلاىلعديلاةفاضإوةيفخةلالدولومهريغنم
يفمهداحتالدحاولاةروصيفددعتمللًاريوصتيديألا
.اهريغوةيماسلاتاغللايفريثكاذهلثمءاجو.لمعلا

نيينايدملاةلحمتناكو.شابكلانورقنمموقلاقاوبأناكو
.ليعرزييداويف

١٤ىلإ٩عهبنوعدجعُّجشتوملحلا

يفَناَكَو«٩ لِتِ
ْ

َىلِإْلِزْنٱِمُق:ُهَلَلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَأِةَلْيَّـللٱَك
ملٱ
.»َكِدَيَىلِإاَهُتْعَفَدْدَقِّـينَأل،ِةَّـلَحَْ
٣و٤٦:٢نيوكت

يف نم٣٠٠رايتخاوأةيقنتلامويءاسميأِةَلْيَّـللٱَكْلِتِ
١٠٠٠٠.
لَحَْملٱَىلِإْلِزْنٱِمُق

ةلحمىلإكعمنموتنألزنايأِةَّـ
شيجلادئاقلباطخلانإفليعرزييداويداولايفنيينايدملا
ئبنيملو.دحاوكشيجلاعمهنألهشيجلوهلنوكيامًاريثك
املنكلو.فاخوأكلذنعفقوتنوعدجنأبباتكلا
ةضرعنوعدجلعجياممشيجلانم٣١٧٠٠كرتناك
ةيلاتلاةيآلايفيتأيامبهللاهرمأةقثلاعزعزتوأفوخلل
.هنانئمطاوهنمألةدايز

اهدونجدارملاوةلحملاتعفديأَكِدَيَىلِإاَهُتْعَفَدْدَقِّـينَأل
نعةيانكديلاىلإعفدلاو.ةدعلاوةبهألانماهيفامرئاسو
مالكلاو.هترزاؤموعفادلاريدقتوهوءاليتسالانمنيكمتلا
فاكاذهىلاعتهلوقوةلحملاىلإلوزنلابهرمألليلعتانه
نأملعيهللانكلوزوفلابةقثونمألكبةلحملاىلإلزنينأل
لاوحألثميفناميإلايوقناكامهمفيعضناسنإلا
.ةيتآلاةيآلابهعجشاذهلونوعدج

ُةَروُفَوَتْنَأْلِزْنٱَف،ِلوُزُّنلٱَنِمًافِئاَخَتْنُكْنِإَو«١٠
ملٱَىلِإَكُمَالُغ

.»ةَّـلَحَْ

الهللاوفوخلاعوقوبّكشللانه»نإ«ًافِئاَخَتْنُكْنِإَو
ناكامبنوعدجلاحنوكلًانايباهبءاجهنكلكشهيرتعي
سانلالمحيامملماكلاعيجشتلاوتانّيبلاتايآلانمهل
.نيينايدملاةلحمىلإلزنينأنمفاخيهنأيفكشلاىلع
الامكنوعدجلرخآعيجشتباطخلانمبولسألااذهيفو
.لمأتملاىلعىفخي

:رومأفوخللةضرعنوعدجهبناكيذلاو
.عفدينأالمجهينأهللارمأىضتقمبهيلعناكهنإ.١
عناومالوسيراتمالثيحلهسلايفموجهلاناكهنإ.٢

.ّودعلاماهسنم
.ةرثكلايفدارجلاكءادعألاوسفنةئمثالثهشيجنإ.٣
مهنألةاشممهلكونيينايدملاةحلسأنودمهتحلسأنإ.٤

ملومهدنعاملكنوينايدملابهنءافعضءالذأاوناك
قوقشوفوهكلايفهتئبختنماونكمتامالإمهلقبي
.)٦-٦:١ص(روخصلا

ألَا
َ
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اوناكذإنيينايدملاىلإةبسنلاببرحلانولهجياوناكمهنإ.٥
اذهف.نينسعبسةدمًابرحاوملعتيملوًابرحاوتأيمل
ولوفوخللةضرعناسنإلالعجيهركذنملاممهريغو
نإوفيعضدسجلانألًاناميإسانلادشأنمناك
.ًاطيشنحورلاناك

نييراوتمونيركنتمِةَّـلَحَْملٱَىلِإَكُمَالُغُةَروُفَوَتْنَأْلِزْنٱَف
للقيهعمةروفلوزننإفةنيرقلالدتامكناسوساجامكنإك
هاعمسامبهلاجررئاسلنيدهاشهبنانوكيوهفوخ
»مالغلا«وٌنصغهانعمومالغلامسا»ةروف«و.نوعجشتيف
كلذلوريجألاودبعللراعتسيوهبراشعلطيذلاوأىتفلا
نأحّجرملاو»كمداخةروفوتنأ«تامجرتلاضعبيفءاج
داوقلاةداعنمناكهنإفنوعدجحالسلماحانههبدارملا
.)٥و١٠:٤مايأ١رظنا(حالسلماحمهلنوكينأ

ُلِزْنَتَوَكاَدَيُدَّـدَشَتَتُدْعَبَو،ِهِبَنوُمَّـلَكَتَياَمُعَمْسَتَو«١١
ملٱَىلِإ

ملٱِرِخآَىلِإُهُمَالُغُةَروُفَوَوُهَلَزَنَف.ِةَّـلَحَْ
َنيِذَّـلٱَنيِزِّـهَجَتُْ

يف ملٱِ
.»ِةَّـلَحَْ
١٠و١٤:٩ليئومص١و١٥و١٤و١٣عو٢٤:١٤نيوكت
١٣:١٨جورخ

ضعبهبملكتيامعمستويأِهِبَنوُمَّـلَكَتَياَمُعَمْسَتَو
لكليزيوكعجشيامموهوةروفكمالغوتنأنيينايدملا
ةقثلايديدشمكلعجيوكدونجسوفنوكسفننمفوخ
.رصنلاوزوفلاب

يأنوينايدملاهبملكتيامعمستامدعبيأُدْعَبَو
.مهضعب

)١١:٣٤نييناربع(فعضدعبنايوقتتيأَكاَدَيُدَّـدَشَتَت
نأللمعلاءاضمإىلعمزعلاوةعاجشلانعةيانكديلاةّوقو
.امهبلمعلاهيلعلهسينيديلاّيوق

دقنوكيوهفالإوكدونجوتنأيأِةَّـلَحَْملٱَىلِإُلِزْنَتَو
هدحولزنينأىلإيعادالفعمسامعمسوةلحملاىلإلزن
ةيآلايفلوزنلابهلهللارمأنأىلعليلداذهو.ًاضيأ
.هدونجلوهلًارمأناكةعساتلا

يأ»ميشخههصقلا«ةيناربعلايفوَنيِزِّـهَجَتُْملٱِرِخآَىلِإ
شيجلايمُسو.شيجلاوهوسيمخعمجةسمخألااصقىلإ
ةرسيملاوةنميملاوبلقلاوةمدقملاقرفسمخهنألسيمخلاب

رخآيفنوكتاهنالةقاسلاانهاصقلابدارملاو.ةقاسلاو
ًازهجتموًابترتمنكيملامًاسيمخشيجلانوكيالوشيجلا
اذهلو.اهريغوةحلسألانمهيضتقتامببرحللأيهتميأ
.نيحلستملاوأ»ةامكلارخآ«ىلإتامجرتلاضعبيفءاج

هرمأهنأليلدبةيفخكانهىلإلوزنلابهرمأهنأيفكشالو
.)٩ع(ىرُيالئلًاليللزنينأ

ملٱَناَكَو«١٢
ْ

لٱَوَنوُّيِناَيْدِ
ْ
ملٱيِنَبُّلُكَوُةَقِلاَمَع

لاَحِِقْرشَْ
ِّـ
َني

يف لٱِ
ْ
جلٱَكيِداَو

ْ
يفِداََر لٱِ

ْ
ُهلاَِمجَو،ِةَرْثَك

ُ
َهلَدَدَعَالْم

َ
ِلْمَّـرلٱَكا

لٱِئِطاَشَىلَعيِذَّـلٱ
ْ
يفِرْحَب لٱِ

ْ
.»ِةَرْثَك

٨:١٠و٣٣و٦:٥ص

٦:٥ص(يفامبةيآلاهذهلباقخلاَنوُّيِناَيْدِْملٱَناَكَو
.)ريسفتلاعجارو١١:٤عوشيو٥و٢٢:٤ددعو٣٣و

لُحِبُهَبِحاَصُِّـربَُخيٌلُجَراَذِإَفُنوُعْدِجَءاَجَو«١٣
ْ
:ُلوُقَيَوٍم

لُحُتْمُلَحْدَقاَذَوُه
ْ

يفُجَرْحَدَتَيٍريِعَشِزْبُخُفيِغَراَذِإَو،ًام ِ
ملٱِةَّـلََحم

ْ
خلٱَىلِإَءاَجَوَنيِّـيِناَيْدِ

ْ
َىلِإاَهَبَلَقَو،ْتَطَقَسَفاََهبََرضَوِةَمَْي

خلٱِتَطَقَسَفٍقْوَف
ْ
.»ُةَمَْي

ديريامنلعُيهللاناكٍمْلُحِبُهَبِحاَصُِّـربَُخيٌلُجَراَذِإَف
مالحألاوءايبنألالئاسوعبرأبمهضعبلوأسانللهنالعإ

تنبيأ»لوقتب«عبارلادوهيلاىّمسوتوصلاوميروألاو
.هيلععمجيًافيرعتهوفّرعيملمهنكلوتوصتنبوألوق
توصلاتنببيمُسوهللاتوصىدصهنأمهضعبىأرو

توصلاهنأنييحيسملاضعبىأرو.توصلانعردصيهنأل
هنألبرظنللزجاحلالهلئاقىرُيالوناسنإلاهعمسييذلا
توصلابهتدارإنلعأامًاريثكهللانإاولاقو.يئرمريغ
.ءايبنألانمهدعبنموميهاربإكءايبنألل

يبنلاهارأأءاوسمالحألابرومألاضعبنلعيهللاناكو
نوعرفيقاسوفسويوبوقعيىرأامكريرشلوأحلاصلوأ

دصقيامًاريثكناكومهريغورصنذخونوناميلسوهزابخو
نيينايدمللراذنإريسفتلاةيآيفملحلاوراذنإلاوعيجشتلااهب
.نييليئارسإللعيجشتو

هطيحمىلعرودييأُجَرْحَدَتَيٍريِعَشِزْبُخُفيِغَراَذِإَو
هلاجرونوعدجنأمولعمويداولاىلإلتلانمًاردحنم
ةرورضلابفيداولايفاوناكنيينايدملاوةروملتىلعاوناك
ةراشإريعشلافيغرناكو.نوعدجعضومنمهنأبمكحي
ميظعرخصاذإولاقولهنأليوقلابفيعضلاشطبىلإ
يفناكاموةوقىلعلدليتأيامكلعفاملعفوجرحدتي
كئلوأنأنوينايدملاملعدقو.بجعلانمءيشثداحلا
ىلإةبسنلابفعضلاةياغىلعهلاجرونوعدجنييليئارسإلا
رقفريعشلازبخهيلعلداممو.مهتوقومهددعومهترثك
نيسئابلاوءارقفلازبخناكزبخلاكلذنإفهلاجرونوعدج

.ةنكسملاوسؤبلاضيضحيفذئموينويليئارسإلاناكو

ألَا
َ
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دارملانوكيفدهعللامأ»ماللا«اََهبََرضَوِةَمْيَْخلٱَىلِإَءاَجَو
ةروصقمريغنوكتفسنجللامأوحجرألاوهودئاقلاةميخ
ةميخلكبرضفيغرلانأاذهىلعىنعملاو.ةدحاوىلع
نإوينهذلادهعللماللانأسوفيسويىأرو.هليبسيف
عانملصوحبزةميخيأةيكلملاةميخلايهةدوصقملاةميخلا

.قباسلاىنعملالامتحابلاقو
.اهالعأاهلفسألعجيأٍقْوَفَىلِإاَهَبَلَقَو،ْتَطَقَسَف
رركيأاهلبقاملةدكؤمةلمجلاهذهُةَمْيَْخلٱِتَطَقَسَف

.ديكأتللمالكلا

ِنْبَنوُعْدِجَفْيَسَّـالِإَكِلٰذَسْيَل:ُهُبِحاَصَباَجَأَف«١٤
ملٱِهِدَيَىلِإُهللاٱَعَفَدْدَق.َليِئاَْرسِإِلُجَرَشآوُي

ْ
َّـلُكَوَنيِّـيِناَيْدِ

جلٱ
ْ
.»ِشَْي

وهلوألاوملحلاىنعموأفيغرلاكلذيأَكِلٰذَسْيَل
ةراشإناكفيغرلاكلذجّرحدتنإفصنلاهتقفاوملحجرألا
.نوعدجفيسبّلقتىلإ

ةلآهنألراصتنالانعفيسلابىنكَنوُعْدِجَفْيَس
ملحلاءادعألادحأىرأهللانأانهىرتف.رفظلاوبرحلا

هلمحيوهعجشيامنوعدجمهفيلهريسفتىلعرخآلاردقو
.هراصتنانُّقيتىلع

هللاهاّوقيأِشْيَْجلٱَّـلُكَوَنيِّـيِناَيْدِْملٱِهِدَيَىلِإُهللاٱَعَفَدْدَق
مهنأكءاشفيكمهبفرصتيمهشيجلكونيينايدملاىلع
وأثوراتشعولعبلانودبعينوينايدملاناك.هدييفءيش
نإلاقهنأكنييناربعلاهلإهللاابدارأهنكلورمقلاوسمشلا
.هلاجرونوعدجرصننييناربعلاهلإ

٢٥ىلإ١٥عنينايدملاراسكنا

حلٱََربَخُنوُعْدِجَعِمَساَّـَملَناَكَو«١٥
ْ
ُل
ْ
ُهَّـنَأُهَريِسْفَتَوِم

ْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألاوُموُق:َلاَقَوَليِئاَْرسِإِةَّـلََحمَىلِإَعَجَرَوَدَجَس
ملٱَشْيَجْمُكِدَيَىلِإَعَفَد

ْ
.»َنيِّـيِناَيْدِ

نايبوهصقيأُهَريِسْفَتَوِمْلُْحلٱََربَخُنوُعْدِجَعِمَساَّـَمل
هرسكيأ»وربش«يناربعلالصألايفهريسفتو.هانعم
.اهبلجارخإلاهوحنوةزوجلارسكنمراعتسم

هايإهعيجشتىلعًاركشوهلةدابعوهللاًامارتحاَدَجَس
.هريسفتوملحلانمهعمسامب

َلَعَجَو،ٍقَرِفِثَالَثَىلِإِلُجَّـرلٱِةَئِمَثَالَّـثلٱَمَسَقَو«١٦
يفًاقاَوْبَأ لُكِْمهيِدْيَأِ

ِّـ
يفَحيِباَصَمَوًةَغِراَفًاراَرِجَو،ْمِه ِطَسَوِ

جلٱ
ْ
.»ِراَرِ

هعماوقبنيذلاةئملاثالثلاهلاجريأِةَئِمَثَالَّـثلٱَمَسَق
ةقرفلكقرفثالث)٨-٣ع(ًافلأنيثالثلاونينثالانم
.)١٩ع(ةئم

.)٨عريسفترظنا(شابكلانورقنمًاقاَوْبَأ
كلذيفاهلكرارجلااذهبىتأنيأنمًةَغِراَفًاراَرِجَو

عجرًافلأ٣٢٠٠٠هرمألوأناكشيجلانإباوجلاوناكملا
املفءامللةريثكةينآنعنونغتسيالءالؤهف٣١٧٠٠مهنم
.ركسعملايفاهرثكأوأمهرارجاوكرتاوعجر

يفَحيِباَصَمَو يأ»ميدك«ةيناربعلايفرارجلاِراَرِْجلٱِطَسَوِ
هرسفونواهلاكهيفقديامةيبرعلايفّدكلاوّدكعمجدودك
لازيالوةّرجلاهبشيفزخلانمءانإوهوةينربلابمهضعب
اذهف.ةعلزلابهيمسيهضعبوةينربلابهيمسيةماعلاضعب
نعهبهلبجحيوحيرلاهئفطُتنأنمحابصملايقيءانإلا
ةقرتحملاداوملابهُلُبحيباصملانوريثكمجرتو.راصبألا
نأىلعءانبلعاشملابةماعلادنعةفورعملاكتفزلابةوسكملا
ةلعتشملااهداوميتلاحيباصملافالخباهيلعىوقتالحيرلا
ةيناربعلاةظفللابدارملاوهاذهلعلو.تيزلاولئاتفلا
ةعوضوملارارجلاترسُكاذإةئيضمىقبتيتلايهو»ميدافل«
اهعضوبسحبحيباصملابىمستنأحصييهو.اهيفيه
.يوغللا

روهظوةعفدرارجلارسكونورقلابخفنلانمدوصقملاو
.مهتسبرعونيينايدملاقالقإيتأيسامكةتغبءاوضألا

ٍتآاَنَأاَهَو.َكِلٰذَكاوُلَعْفٱَوَّـَيلِإاوُرُظْنٱ:ُمُهـَلَلاَقَو«١٧
ملٱِفَرَطَىلِإ

.»َنوُلَعْفَتاَذَكٰهْمُكَّـنَأُلَعْفَأاَمَكُنوُكَيَف،ِةَّـلَحَْ

امكاولعفاوّيلإاورظنايأَكِلٰذَكاوُلَعْفٱَوَّـَيلِإاوُرُظْنٱ
نوكياماورظنايأ»خلاينماورظنا«ةيناربعلايفو.لعفأ
ءازجألكمهلحضوأامدعباذهلاقو.هلثماولعفاوىنم
ع(ًاليلكلذاوتأوو.ةيآلاةيقببةرابعلاهذهرسفو.لمعلا
نوريثكمهنأءادعألااومهويلرخآلانعمهنملكًادرفنم)١٩

تاوصأنوكتلةدحاوةعفدهلعفاولعفيلةمالعمهاطعأو
تناكوليللامالظيفرظنللةرفاوءاوضألاوةريثكقاوبألا
رثأىلعلوقلاوقاوبألابخفنلاريخألالمعلايفذخآلاةمالع
.)١٨ع(»نوعدجلوبرلل«كلذ

ألَا
َ
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لٱِبُتْبََرضىَتَمَو«١٨
ْ
اوُبِْرضٱَفيِعَمَنيِذَّـلٱُّلُكَواَنَأِقوُب

ملٱِّـلُكَلْوَحِقاَوْبَألٱِبًاضْيَأْمُتْنَأ
ِّـبَّـرلِل:اوُلوُقَو،ِةَّـلَحَْ

.»َنوُعْدِِجلَو

فوذحمتوعنملتعنبةقلعتم»ماللا«َنوُعْدِِجلَوِّـبَّـرلِل
فيسنوينايدملااهيأمكاتأريدقتلاوفوذحملعفلعافوه

يذلاوهفيسلااذهنأىلعءادعأللًاهيبنتنوعدجلوهللا
)١٤و١٣ع(جرحدتملاريعشلافيغرملحلارسفمهبرسف
ع(فيسلاظفلمهركذوكلذمهنايتإىنعملااذهىلعلديو
اولوق«ةينايرسلاوةينادلكلانيتمجرتلايفءاجكلذىلعو)٢٠
.»نوعدجلوبرللفيس

ملٱَوُنوُعْدِجَءاَجَف«١٩
ْ

ِفَرَطَىلِإُهَعَمَنيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱُةَئِ
ملٱ
يفِةَّـلَحَْ هلٱِلَّـوَأِ

َْ
اوُماَقَأْدَقَكاَذْذِإاوُناَكَو،ِطَسْوَألٱِعيِز

حلٱ
ْ
جلٱاوَُّـرسَكَوِقاَوْبَألٱِباوُبََرضَف،َساَّـُر

ْ
لٱَراَرِ

.»ِْمهيِدْيَأِبيِتَّـ
٢:١٩يثارمو١١:١١ليئومص١و١٤:٢٤جورخ

.)١٦عرظنا(ُةَئِْملٱَو
يف ْهلٱِلَّـوَأِ

َ
ةثالثىلإًاميدقليللادوهيلامسقِطَسْوَألٱِعيِز

يناثلامسقلاطسوألاعيزهلافتاعاسعبرأمسقلكماسقأ
يفنيينامورلااوعبتامثليللانمةسماخلاةعاسلاءدبهلوأو
كلذناكو.تاعاسثالثلكماسقأةعبرأىلإهتمسق
نيينوعدجلاومهعجاضميفءادعألاناكفمونلاتقوتقولا
.نيينايدملاكابترادازامماذهولمعللنوئيهتم

.هعمنيذلاةئملاونوعدجءاجنيحيأَكاَذْذِإ
لدتو.سارحلاءادعألاماقأدقيأَساَّـرُْحلٱاوُماَقَأْدَق

.لاحلانمزلابمهسارحمهتماقإنمزلاصتاىلع»دق«ةظفل
نولدبينوينايدملاوةئملاهتقرفبىتأنوعدجنأدارملالعلو
خفنلادنعمهقلقوءادعألاكابتراديزياممًاضيأاذهوسارحلا

حيباصملاةءاضإوفاتهلاعافتراورارجلاريسكتوقاوبألايف
نأةصالخلاو.نوعدجشيجةرثكمهوتيتلاًاليلةقرفتملا
امبمايقللدادعتسالامامتنيدعتسماوناكنوعدجلاجر
سارحلاةماقإبنيلغتشمنيبومايننيبءادعألاوهباورمُأ
ئـجاـوـفلالـقألباـرطـضالاوشـوشـتللةـضـرعاـونـاكـف
.ئراوطلاو

اهفاوجأءاوهلابرضفاهيفاوخفنيأِقاَوْبَألٱِباوُبََرضَف
هلمتحياذهوقاوبألايفاوبرضفلاقينأبسانملاناكف
ةيبرعلاةرابعلايفقاوبألاىلعةلخادلاءابلافيناربعلالصألا
نيتغللايفىنعملااذهبءيجتامًاريثكيهو»يف«ىنعمب
.ةيبرعلاوةيناربعلا

قيرطبتاكلانيبيملِْمهيِدْيَأِبيِتَّـلٱَراَرِْجلٱاوَُّـرسَكَو
نكلو.ةقطقطلاةرثكواهرسكدرجمهتياغنألرارجلامهرسك
برضمهنمًالكنأانلحجرتةأجافملاوةعرسلايفمهتبغر
نكميامعرسأبةعفدرارجلاترسُكفهراجةرجهترجب

.قيرطلهسأو

لٱِتَبََرضَف«٢٠
ْ
جلٱاوَُّـرسَكَوِقاَوْبَألٱِبُثَالَّـثلٱُقَرِف

ْ
،َراَرِ

ملٱاوُكَسْمَأَو
لٱِِمهيِدْيَأِبَحيِباَصَْ

ْ
لٱِِمهيِدْيَأِبَقاَوْبَألٱَوىَْرسُي

ْ
ىَنْمُي

هباوُبِْرضَيِل .»َنوُعْدِِجلَوِّـبَّـرلِلٌفْيَس:اوُخََرصَو،اَِ

املليصفتوريسفتاذهِقاَوْبَألٱِبُثَالَّـثلٱُقَرِفْلٱِتَبََرضَف
يفثالثلاقرفلانمناكقاوبألابخفنلانأوهو)١٩ع(يف

.دحاوتقو
.دحاوتقويفَراَرِْجلٱاوَُّـرسَكَو
يديألااوكرتيلىَْرسُيْلٱِِمهيِدْيَأِبَحيِباَصَْملٱاوُكَسْمَأَو

ةكرحلاوكسملاماكحإىلإجاتحتاهنألقاوبأللةغرفتمىنميلا
.حيباصملافالخب

تاوصأباوفتهيأَنوُعْدِِجلَوِّـبَّـرلِلٌفْيَس:اوُخََرصَو
فوذحملعفللعافامإفيسلاو.ةرابعلاهذهنيلئاقةيلاع
فوذحمإدتبملربخوأهانعميفوهامبوأ»ىتأ«هريدقت
هرسفوملحلايفمهضعبهآريذلافيغرلاوأ»اذه«هريدقت
انلوأاندنعيأفوذحمربخلأدتبموأ.نوعدجفيسبرخآ
نوعدجهدلقهللافيسفيسلاكلذنأىنعملاو.خلافيس
مالكلارصتخاو.هلاجرونوعدجةطساوبهللاوهبراحملاف
امكةعرسبغيلبتلاةصرفمانتغاوماقملاقيضلفذحلاب
.لاحلاتضتقا

يفٍدِحاَوُّلُكاوُفَقَوَو«٢١ ملٱَلْوَحِهِناَكَمِ
َضَكَرَف.ِةَّـلَحَْ

جلٱُّلُك
ْ
.»اوُبَرَهَواوُخََرصَوِشَْي

٢٠:١٧مايأ٢و١٤و١٤:١٣جورخ

يفٍدِحاَوُّلُكاوُفَقَوَو لكفقويأِةَّـلَحَْملٱَلْوَحِهِناَكَمِ
مهوهنعلوحتيملهناكميفنوعدجلاجرنملجر
ءادعألاناكفنيينايدملاةلحميهيتلاةلحملالوحنوقرفتم
ًاميظعًاشيجنأاومهوتفةهجلكنمتاوصألانوعمسي
اموةريثكلاقاوبألانمهوعمساممهمهوأيذلاومهبطاحأ
اوناكوهيفاهوأريتلاناكملاةعسوحيباصملاةرثكنمهوأر
ملوكاردإلاقحاوكرديملفمهعجاضمنمةأجفاوضهندق
اولصوءادعألانأاونظوربدتلاولمأتللًاتقوفوخلامهلقبي
.مهنيباوراصومهيلإ

ألَا
َ
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.نيينايدملاشيجيأِشْيَْجلٱُّلُكَضَكَرَف
.نوعدجوهللافيسنمًافوخاوُبَرَهَواوُخََرصَو

ملٱُثَالَّـثلٱَبََرضَو«٢٢
ْ

َفْيَسُّبَّـرلٱَلَعَجَو،ِقاَوْبَألٱِبَنيِئِ
جلٱِّـلُكِبَوِهِبِحاَصِبٍدِحاَوِّـلُك

ْ
جلٱَبَرَهَف.ِشَْي

ْ
ِتْيَبَىلِإُشَْي

.»َةاَّـبَطَىلِإَةَلوَُحمَلَبآِةَفاَحَىلِإىَّـتَحَةَدََرصَىلِإَةَّـطِش
٨٣:٩رومزم٤:٧سوثنروك٢و٢٠و١٦و٦:٤عوشي

٢٠:٢٣مايأ٢و١٤:٢٠ليئومص١و٩:٤ءايعشإو

امديكأتلقاوبألايفنوبرضياورمتساوأةيناثَبََرضَو
ةياغىلإهتدايزومهبولقنمبعرلانيكمتوءادعألاهمهوت
.ناكمإلا

لكلعجيأِهِبِحاَصِبٍدِحاَوِّـلُكَفْيَسُّبَّـرلٱَلَعَجَو
نمهنأهمهوتلهبحاصيفهفيسلخديءادعألانمدحاو
فوخلاوةريحلانمهيلعاوناكاملمهلمأتمدعومهقلقلءادعألا
ىرينمقيرطًاليليمعتةديعبلاءاوضألانألوئجافملا
كلذىلعدزوهنمبيرقلازيميالفهرصبفعضُتواهتعشأ
اوعيطتسيملىتحًالوهوًالابلتمهدازوءادعألاىمعأهللانإ
لتقىلعاومزعنيذلالعجفنولعفياملهابتنالاولالدتسالا

هللافيسمهفويستناكفًاضعبمهضعبلتقيهبعش
.نوعدجو
ىـــتفلاةدــــعيفهللاريغناـــكاذإ

بــلاطملاهوــجونمايازرلاهتتأ

شيجلانمدحاولكفيسلعجيأِشْيَْجلٱِّـلُكِبَو
نمدحاولكيففيسلالمعافهبرقيفنملكيفلخدي
.)٢٣-٢٠:٢٠مايأ٢رظنا(شيجلا

تيب«ةيناربعلايفوَةَّـطِشِتْيَبَىلِإُشْيَْجلٱَبَرَهَف
رحبلوحدهوشرجشطنسلاو.طنسلاتيبيأ»هطشه
بشخلاليقثوهوءانيسوهيتلاةيدابيفندرألاروغيفطول
ةرمحلاىلإبراضرمسأهبلقءاقبلاليوطةوقلاريثكهبلص
لمحياهضيبأراهزألاريغصقاروألايشيرناصغألاكئاش
ةيرقاهنأرهاظلاو.يبرعلاغمصلابفرعُيهغمصوًانورق
يهوطنسلاراجشأنماهلوحواهيفامةرثكلكلذبتيمس
يهامبرباتكلاسوماقيفو.ليعرزيلهسوأيداولايف
.ليهرزييقرشةطشةيرق

نونظملاو.ندرألاروغيفميارفألهسيفيهَةَدََرصَىلِإ
ةدرصىنعمو.ندرألايداويفةنيدميهوناترصيهاهنأ
.دَربلادَّـرصلاةيبرعلايف.دَّـربُم

لبآ«نأىلعلدي»ةفاح«هلوقَةَلوَُحمَلَبآِةَفاَحَىلِإ
اهنأباتكلاسوماقيفو.ٍداوةفاحبرقتناك»ةلوحم
ىأرو.طولرحبوةيربطرحبنيبندرألايداويفعضوم

:١٩كولم١(عشيلأنطوميهو.ةولحنيعاهنأمهدحأ
ناشتيبيبونجاهنإموريجوسويباسوأنملكىأرو)١٦
ىنعمواهنملايمأةرشعةياغىلعو)ناسيببمويلاةفورعملا(
لبألاولبأةيناربعلايفلبآمسرو.صقرلاجرم»ةلوحملبآ«
.رضخألابعشلاةيبرعلايف
.ةلوهجممويلايهوَةاَّـبَطَىلِإ

ْنِمَوَريِشَأْنِمَوِيلاَتْفَنْنِمَليِئاَْرسِإُلاَجِرَعَمَتْجٱَف«٢٣
ملٱاوُعِبَتَوىَّـسَنَمِّـلُك

ْ
.»َنيِّـيِناَيْدِ

نأيفبيرالخلاِيلاَتْفَنْنِمَليِئاَْرسِإُلاَجِرَعَمَتْجٱَف
نوعدجركسعماوكرتنيذلاضعباوناكنيعمتجملاءالؤه
يلاتفننمنيينايدملااوعبتنيذلالعلو.راصتنالااذهلبق
ىسنمنممهوعبتنيذلاولامشلانممهوعبتريشأو
.ىلفسلاضواخملاىلإبونجلانممهوعبت

:ًالِئاَقَمِياَرْفَأِلَبَجِّـلُكَىلِإًالُسُرُنوُعْدِجَلَسْرَأَف«٢٤
ملٱِءاَقِلِلاوُلِزْنٱ

ْ
ملٱُمُهْنِماوُذُخَوَنيِّـيِناَيْدِ

ْ
َةَراَبِتْيَبَىلِإَهاَيِ

ملٱاوُذَخَأَوَمِياَرْفَأِلاَجِرُّلُكَعَمَتْجٱَف.ِّـنُدْرُألٱَو
ْ

ِتْيَبَىلِإَهاَيِ
.»ِّـنُدْرُألٱَوَةَراَب

١:٢٨انحوي٣:٢٨ص٣:٢٧ص

لكىلإيأَمِياَرْفَأِلَبَجِّـلُكَىلِإًالُسُرُنوُعْدِجَلَسْرَأَف
نكلوهنيعبلبجلبجلابدارملاسيلفةيلبجلاميارفأضرأ
ضرأاهنألوألابجلاةريثكاهنأللبجلابميارفأضرأتيمُس
ءادشأميارفألاجرناكو.)٣:٢٧صريسفترظنا(ةيلبج
مهوعدينأرسجيملاذهلو.لاطبألاةبخننموسأبلا
نيريثكلابلغينأدارأهللانألةرصنلاهذهلبقنوعدج
مهفعضاوققحتيفمهتوقىلإءافعضلابءايوقألاونيليلقلاب

.)ريسفتلاو٢عرظنا(برلاىلإمهراقتفاةدشو
اولوتسايأخلاِّـنُدْرُألٱَوَةَراَبِتْيَبَىلِإَهاَيِْملٱُمُهْنِماوُذُخ

ضواخمىلإنيينايدملاليبسيفيتلاهايملانمضواخملاىلع
لامشلايفةرابتيبةضاخمنأنظُيو.ندرألاوةرابتيب
اهنمًاليمنيثالثةياغىلعوميلشروأةنيدمنميقرشلا

.برهلانممهوعنمينأهايملاذخأنمةياغلاو
تيبيهةرابتيبنإىأرنيرسفملاضعبنأانهيقبو

اهريغةربعتيبنأحيحصلاوةضاخملاتيباهانعمنألةربع
يأروبلاتيبةرابتيبىنعمو.بونجلاىلإاهنمدعبأو
نأىأرمهضعبنإو.رمعُتملوعرزُتمليتلابارخلاضرألا
لويسنمةعمجتملاتاعقنتسملاندرألاوةرابتيبلبقهايملا
لكاولغشا«هلوقبةيآلامهضعبمجرتو.هلالتوأميارفألبج

ألَا
َ
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الوةرابتيبىلإاولصتنأىلإقيرطلايفيتلاضواخملا
يفاذهلثمنويليئارسإلاىتأو.»ندرألاضواخماميس
.)٣:٢٨صرظنا(نييبآوملابرح

ملٱَِيريِمَأاوُكَسْمَأَو«٢٥
ْ

ًاباَرُغاوُلَتَقَو،ًابْئِذَوًاباَرُغَنيِّـيِناَيْدِ
يفُهوُلَتَقَفٌبْئِذاَّـمَأَو،ٍباَرُغِةَرْخَصَىلَع .ٍبْئِذِةََرصْعِمِ
ملٱاوُعِبَتَو

ْ
ْنِمَنوُعْدِجَىلِإٍبْئِذَوٍباَرُغَْيسْأَرِباْوَتَأَوَنيِّـيِناَيْدِ

.»ِّـنُدْرُألٱِْربَع
٨:٤ص١٠:٢٦ءايعشإ٨٣:١١رومزمو٨:٣ص

.نيربكألامهيَدئاقيأَنيِّـيِناَيْدِْملٱِيَريِمَأاوُكَسْمَأَو
بارغامهانعمو»بيزوبروع«ةيناربعلايفوًابْئِذَوًاباَرُغ

ةغللكيفةريثكشوحولاورويطلامسابةيمستلاوبئذو
بئذبنومسيمهنمىرقلالهأاميسالونويروسلالازيالو
.مويلااذهىلإزابونيهاشورقسودهفوعبسودسأورمنو

يفأبتخاهنأرهاظلاٍباَرُغِةَرْخَصَىلَعًاباَرُغاوُلَتَقَو
ىلعهولتقوهنمهوجرخأفةرخصلانيبوأةرخصتحتفهك
دنعةفورعمتناكوبارغةرخصكلذلاهومسفةرخص
ةثداحلاهذهدعببتُكهنألدياذهو.رفسلااذههتباتك
.اهأبنراشتناو

يفُهوُلَتَقَفٌبْئِذاَّـمَأَو اذهنأرهاظلاوٍبْئِذِةََرصْعِمِ
ةرصعماهومسواهيفهولتقواهولخدفةرصعميفأبتخا
ةرابعلاريسفتيفليقامرفسلااذهةباتكيفلاقيو.بئذ
.ةقباسلا

اوّلقمهنألمهنمفوخنمقبيملهنألَنيِّـيِناَيْدِْملٱاوُعِبَتَو
اوقلأامبروًافوخنوقابلاتتشتوًاضعبمهضعبلتقنأب
.برهلاةعرسويرجلانعمهقيعيالئلقيرطلايفمهحالس

نُدْرُألٱِْربَعْنِمَنوُعْدِجَىلِإٍبْئِذَوٍباَرُغَْيسْأَرِباْوَتَأَو
ِّـ

اذهلثمو.امهبًاليكنتونوعدجلًاجاهبإوامهايإمهلتقًاقيقحت
.باتكلايفهلثمأبنءاجومهريغوةيدابلابرعنيبلازيال
ىلإهببهذينأدصقهلعلوتايلجسأرعطقدوادف

ىلإهولسرأولواشسأراوعطقنوينيطسلفلاولواش
رياغمكلذنألاذهتلازأةيحيسملاةنايدلانكلو.مهدالب
.ةرياغملالكندمتلا

دئاوف
قحلاىلإلبمهعمدحتنلنيريثكلاىلإرظننالنأبجي.١

.)٢ع(برلاعمدحتنل
يكلتابوعصمهمامأهعضوبسانلانحتميهللانإ.٢

.)٧-٣ع(مهتابثومهناميإرهظي
ىلعناميإلايفءايوقأمهونيليلقلالضفيهللانإ.٣

.نوفئاخمهونيريثكلا

نممهيفامىلعًاليلدةديهزلاسانلالامعأنوكتدق.٤
.)٧ع(اياجسلا

هتمواقملدعتسنيكلودعلاةوقىلإرظنلابجيهنإ.٥
.)٩ع(اهلطبرهظُتيكلةلطابلاهئدابمةفرعمو

مهراتخانيذللوهلةعاطلابرلاديبعىلعبجي.٦
.)١٧ع(مهلنيدشرم

اننوكلانسوفنبمثهللاابًالوأةقثلاوةقثالبحاجنال.٧
.)١٨ع(همادخ

ةيرشبلالئاسولالامعتساوانتمكحمادختسابجي.٨
.)١٨-١٦ع(برلانمةرصنلاتناكنإو

.)٢١ع(نيريثكاوناكنإوءانبجرارشألانإ.٩
.)٢٢ع(ضعبعممهضعبيقيقحداحتارارشأللسيل.١٠

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتالمتشم
.)٣-١ع(ميارفألاجرلفيطللانوعدجباوج.١
.)٩-٤ع(ليئونفوتوّكسلهأناميإمدع.٢
.)١٢-١٠ع(عاّنملصوحبزىلعراصتنالا.٣
-١٣ع(ليئونفلهأوتوكسلهألنوعدجصاصق.٤

١٧(.
.)٢١-١٨ع(عاّنملصوحبزلنوعدجلتق.٥
.)٢٣و٢٢ع(نوعدجىلعكلملانييليئارسإلاضرع.٦
.)٢٦-٢٤ع(مئانغلانمطارقألانوعدجبلط.٧
نييليئارسإللةرثعناكًادوفأطارقألانمنوعدجعنص.٨

.)٢٧ع(هينبلوهلًاخفو
.)٣٢-٢٨ع(هتوموهدالوأوةريخألانوعدجمايأ.٩
.)٣٥-٣٣ع(نوعدجتومدعبليئارسإدادترا.١٠

٣ىلإ١عنوعدجباوجوميارفأىوكش

لَعَفيِذَّـلٱُرْمَألٱاَذٰهاَم:َمِياَرْفَأُلاَجِرُهَلَلاَقَو«١
ْ

،اَنِبَت
ِملَكِباَهَذَدْنِعاَنُعْدَتَْملْذِإ

ُ
ملٱِةَبَراَح

ْ
ُهوُمَصاَخَو؟َنيِّـيِناَيْدِ

.»ٍةَّـدِشِب
١٩:٤١ليئومص٢و١٢:١ص

ناكورشعينثألاطابسألادحأميارفأناكَمِياَرْفَأُلاَجِر
نمهمهسدودحتناكو.داعيملاضرألمجأيفهطبس
مسقلامشلانموندرألاقرشلانموطسوتملارحبلابرغلا
ناديمهسنمءازجأبونجلانموىسنممهسنم
تناكو.هموختلخادهوليشةنيدمتناكو.نيماينبو

ألَا
َ
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ليئارسإةكلممبتفرُعيتلاةرشعلاطابسألاةكلممةمصاع
ايمرإ(ميارفأبةكلمملاكلتتيعُدىتحموختلاكلتلخاد
ًاطلستمناكميارفأطبسنأرهاظلاو.)٢٠و١٨و٣١:٩
مهمظعتةلعلعلو.ةكلمملاماسقنالبقطابسألارئاسىلع
طابسألارئاسىلعمهمدقتومهتوقلوألانارمأمهئايربكو
هنوركذياميناثلاو.ءادشأًالاطبأددعلايريثكاوناكمهنإف
ينبلكىلعةمعنلاودجملانمفسويمهيبألناكامم
جرخًادحاوناكذإنينثابيصنهلناكنأنمو.ليئارسإ
يفىسنملعميارفألضفبوقعينأنمو.ناطبسهنم
ءايربكلاهذهتناكو.ىسنمنمرغصأميارفأنأعمةكربلا
لٱِيتْأَت«هنأل)٦-١٢:١ص(ًاريخأمهيلعءالب

ْ
ِيتْأَيَفُءاَِيْربِك

هلٱ
َْ
ىلعمهرمذتومهاوكشنأحّجرملاو.)١١:٢لاثمأ(»ُناَو
ربعنمبئذوبارغيسأربهيلإمهنايتإدنعناكنوعدج
بعشللمهتنامأومهتوقمهراهظإو)٧:٢٥ص(ندرألا

.مهلضفبطابسألارئاسفرتعتنأكلذنممهتياغو
مهوعديناكبجاولانأاودقتعامهنألٍةَّـدِشِبُهوُمَصاَخَو

مهتوقومهتعاجشلطابسألارئاسلبقنيينايدملاةبراحمىلإ
عماولعفامكهوددهتوهوخبومهلعلوعيمجلاىلعمهلضفو
.)١٢:١ص(حاتفي

يفاممرهاظفطابسألانمهريغىلعميارفأمُّدقتامأو
نكتملفطبسلااذهسوفنةرثكامأو)١٧:١٧عوشي(
مُهتَقوةنيصحلامهضرأنكل)٢٦:٣٧و١:٣٣ددع(ًاميدق
نيريثكاوراصىتحمهيبسوملهتقوةازغلاوزغًاليوطًانامز
ةدايسلاهذهنكلو.اوداسوهريغوةثداحلاهذهنمزيف
ةمظعمهدازامو.نيحدعباذوهيىلإتراصومهنمتعزُن

يفطاشنلاودِجلاىلإمهترطضاةيلبجمهضرأنوكةوقو
.لمعلا

لَعَفاَذاَم:ْمُهـَلَلاَقَف«٢
ْ

ُةَصاَصُخَسْيَلَأ؟ْمَُكريِظَنَنآلٱُت
.»؟َرَزَعيِبَأِفاَطِقْنِمًاْريَخَمِياَرْفَأ

٢٤:٢١ةينثتو١٩:١٠نييوال

لاعفألانمًائيشلعفأمليأْمُكَريِظَنَنآلٱُتْلَعَفاَذاَم
متلصحيذلارخفلالاقهنأك.متلعفاملثمنأشلاتاذ
مكعنموهايملاىلعءاليتسالاوضواخملامكزجحنمهيلع
ليهستوبئذوبارغيسأربمكنايتإوبرهلانمودعلا
الميظعلمعوهوهلثمرخفالمتيتأامبنيينايدملاكالهإ
.هيلإةبسنلابًائيشيلمعدعي

َرَزَعيِبَأِفاَطِقْنِمًاْريَخَمِياَرْفَأُةَصاَصُخَسْيَلَأ
هيمستاميهوهفاطقدعبمركلايفىقبيام»ةصاصخلا«
امانههبدارملاوفطقلاتقو»فاطقلا«و.ةرافعلابةماعلا
ميارفألمعنوعدجهّبش.فاطقلايفبنعلانمفطقُي

عمميارفألمعلّضفوفاطقلابهدونجلمعوةصاصخلاب
نايتإناكيأهلاجرووههفطقامىلعةصاصخلاةلزنمبهنأ
ذخأوبئذوبارغنيربكألانيدئاقلايسأربنييميارفألا
دونجنمفولأللنييرزعيبألالتقنممظعأضواخملا
ىلعليلقلاليضفتيفٌلثمةرابعلاو)٣ع(نيدئاقلاكنيذ
ًاريخميارفأتيبفعضسيلأ«ةينادلكلاةمجرتلايفو.ريثكلا
وهانتمجرتيفامو.دحاوىدؤملاو»رزعيبأتيبةوقنم
اذهيفنوعدجءاجامو.يناربعلالصألاقفوىلعيذلا

ةمكحلاو)١٠:٢٦ءايعشإ(قحلابملكتامنإقيلمتلانمًائيش
نيبناّتشو.مهظيغوميارفألاجربتعلازأفليبسفطلأب
١٢:٢ص(مهلحاتفيباوجوميارفألاجرلنوعدجباوج
-٦(.

ةبراحملايأّىلُجللميارفألاجراعدنوعدجنأيقبو
رارجلارسكوقاوبألايفخفنلاالإاوتأامهلاجرنألىمظعلا

ىلتقءادعألانملتُقنَمناكوفاتهلاوحيباصملالمحو
ًائيشسيلهلاجرونوعدجلمعفمهسوفنءادعألافويس
برللهلكلضفلانأىلعميارفألاجرلمعىلإرظنلاب
:٧ص(هبحاصبءادعألانمدحاولكفيسلعجيذلا
٢٢-١٩(.

ملٱَِيريِمَأُهللاٱَعَفَدْمُكِدَيِل«٣
ْ

اَذاَمَو.ًابْئِذَوًاباَرُغَنيِّـيِناَيْدِ
ُهْنَعْمُهُحوُرْتََختْرٱٍذِئَنيِح.؟ْمَُكريِظَنَلَمْعَأْنَأُتْرِدَق
هبَمَّـلَكَتاَمَدْنِع لٱاَذِٰ

ْ
.»ِمَالَك

١٥:١لاثمأ٢:٣يبليفو٢٥و٧:٢٤ص

يفمهحورِمَالَكْلٱاَذِٰهبَمَّـلَكَتاَمَدْنِعُهْنَعْمُهُحوُرْتََختْرٱ
مفلاوأفنألانمةعفدنملاحيرلاانهيهو»محور«ةيناربعلا
ظيغلالاوزنعةيانكاهؤاختراوةدشببضغلاجايهدنع
جلَا«وفيطللاهباوجبمهبضغلازهنأىنعملاو

ْ
ُِّـنيَّـللٱُباََو

لٱُفِْرصَي
ْ
ىنعملااذهبحورلاتءاجو.)١٥:١لاثمأ(»َبَضَغ

يفةددرتملاحيرلاحورلاءاقبلايبأتاّيلكيففةيبرعلايف
زوجيو.»خفنلا«مجعملايفاهيناعمنموهذفانموندبلاقراخم
هُّركتلادنعمفلانمةجراخلاحيرلاانهحورلاىنعمنوكينأ

ةرابعلاىنعمنوكيواهتاوخأىدحإوأٍّفُأةظفلبرُّجضتلاو
نمالإرجضتلاوهرّكتلاامو.مهرجضتومههركتفَرصنا
.بضغلاديلاوم

١٢ىلإ٤عءادعألاةدراطم

ِةَئِمُثَالَّـثلٱَوَوُهََربَعَوِّـنُدْرُألٱَىلِإُنوُعْدِجَءاَجَو«٤
.»َنيِدِراَطُمَوَنيِيْعُمُهَعَمَنيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱ

ألَا
َ
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ةثلاثلاةيآللعباتاذهِّـنُدْرُألٱَىلِإُنوُعْدِجَءاَجَو
.ضرتعممالكامهنيباموعباسلاحاحصألانمنيرشعلاو

يألاحىلعًالاحةفطاعانهواولاَنيِدِراَطُمَوَنيِيْعُم
يأءادعألانودراطمويرجلانمنويعممهورهنلااوربع
بعتلاوهءايعإلاو.مهئايعإعمءادعألانودراطياولظ
نييعم«ةينيعبسلاةمجرتلايفءاجو.زجعلانودديدشلا

نمةدراطملاعمءايعإلانأىلإرظنمجرتملانأك»نيعئاجو
اتاغلفلايفو.)٥ع(يفامةبسانملهراتخاوعوجلامزاول
وهانتمجرتيفيذلاو»نيبراهلااوكردينأاوزجعءايعإللو«
كلذنأيفبيرالو.يناربعلالصألاقفوىلعيذلا
ةدراطملانعزجعلاىلإيدؤملاعوجلامزاولنمءايعإلا

.نيبراهلاكاردإو

لِلٍزْبُخَةَفِغْرَأاوُطْعَأ:َتوُّكُسِلْهَألَلاَقَف«٥
ْ
َنيِذَّـلٱِمْوَق

لَصَوَحَبَزَءاَرَوٍعاَساَنَأَو،َنوُيْعُمْمَُّـهنَأليِعَم
ْ

ْيَكِلَمَعاَّـنُم
.»َناَيْدِم
٦٠:٦رومزمو٣٣:١٧نيوكت

لاظمتوكسىنعمَةَفِغْرَأاوُطْعَأَتوُّكُسِلْهَألَلاَقَف
نمكلذبيمُسداجضرأيفندرألايقرشعضوموهو
هامسو)٣٣:١٧نيوكت(هيشاومللاظمهيفبوقعيءانب
ًاعضوميكريمألالرمروتكدلادجودقو»الارد«دوملتلا
هنمليمةياغىلعوءاقرزلارهنيلامشالاردلتىمسي
نمًاريثكلتلاكلذىلعدجوو.توكسوههنأحّجرف
ًاريبكًارمأتوكسلهأفلكيملنوعدجو.فزخلاتايداع
نمًاليلقالإمكلأساال»ةفغرأاوطعأ«مهلهلوقنمدارملاف
عمليئارسإءادعألنيدراطملانيليلقلالاجرلاءالؤهلزبخلا
املكبمهودميومهتوخإاورصنينأمهيلعناكهنأ
.هنوعيطتسي

ماعطلاىلإنوجاتحيفعوجلاوةدراطملانمَنوُيْعُمْمَُّـهنَأل
.هباودتشيل

.ةليلقلاةمذرشلاءالؤهعمٍعاَساَنَأَو
هنأرهاظلاوةحيبذ»حبز«ىنعمَعاَّـنُمْلَصَوَحَبَزَءاَرَو
ىنعمو.نيينايدملاةهلآلًاريذنناكهنوكلكلذبىمس
.أجلمهلمَّـدقيمليذلا»عاّنملص«

كلمامهنملكلنيبعشنوينايدملاناكَناَيْدِمْيَكِلَم
ناكلمالنادئاقامهنأىلإسوفيسويبهذونيفلاحتماناكو
يناربعلالصألايفيذلانكلو.نيكلملااناكًابئذوًابارغنأو
ةيناربعلايففبئذوبارغامأو.نيينايدملااكلمامهنأديفي
يرسىنثم»نيدميرسينش«اوكسمأميارفألاجرنأ
ديسلاوفيرشلاةيبرعلايفيرسلاىنعمو.نايدمّيبرسيأ

ركسعلاريمأهبدارملاوريمألابانتمجرتيفمجرُتوسيئرلاو

ارسيسهببقُلبقللااذهو.مهرباكأوأداوقلارابكنموهو
هببقلو.)٤:٢صرظنا(ًادئاقناكلبًاكلمنكيملو
ىنعمبرسلاةيكرتلايفءاجو.)١٤و٦ع(توكسءاسؤر
.دئاقلاسرفلادنعراوسألاو.ركسعرسهنمودئاقلا

لَصَوَحَبَزيِدْيَأْلَه:َتوُّكُسُءاَسَؤُرَلاَقَف«٦
ْ

َكِدَيِبَعاَّـنُم
.»؟ًازْبُخَكَدْنُجَيِطْعُنىَّـتَحَنآلٱ
٢٥:١١ليئومص١و٢٠:١١كولم١

عجار(»توكسيرس«ةيناربعلايفوَتوُّكُسُءاَسَؤُر
.)٥عريسفت

رفوتنوامهرشنمأنلَكِدَيِبَعاَّـنُمْلَصَوَحَبَزيِدْيَأْلَه
دشوامهايإهرسأنعةيانكهديبامهيديأنوكو.انلالغ
يأ.ءارولاىلإناديلاهبدشُتلبحوهوفاتكلابامهيديأ
كيديبامهيديأذخأتوامهكسمتنأعيطتستالتنأ

نماوأرفمرمرعنيينايدملاشيجنأاوملعمهف.امهفتكتو
نإوةييعملاةمذرشلاكلتبنوعدجمهيلعردقينألاحملا
ماعطلابهودمأمهنأاملعنإمهنمنامقتنيعاّنملصوحبز
ةيناسنإالوةقفشالبومهلناميإالءانبجمهنأكلذباونابأف
.نطولاوةوخإلاّبحنمنوراعو

َحَبَزُّبَّـرلٱُعَفْدَياَمَدْنِعَكِلٰذِل:ُنوُعْدِجَلاَقَف«٧
لَصَو

ْ
لٱِكاَوْشَأَعَمْمُكَْمَحلُسُرْدَأيِدَيِبَعاَّـنُم

ْ
.»ِجِراَوَّـنلٱِبِةَّـيِّـَرب

١٦ع

مدعولخبلاوءزهلانمهومتلعفوهومتلقامليأَكِلٰذِل
.انبةقثلا

مالكلازجوأيِدَيِبَعاَّـنُمْلَصَوَحَبَزُّبَّـرلٱُعَفْدَياَمَدْنِع
دبالهللانإهدارمو.هباوجومهلوقلثميفةداعلاةلالدل
هيبنقدصّنيبيويديىلإنيكلملانيذهعفدينأنم
نسحيذنئيحومتلعفامبهللامتمواقمكنأنيبيوهدبعو
ةوقونوعدجةعاجشىلعليلداذهو.مكرفكىلعمكباقع
.هناميإ

نوعدجناكِجِراَوَّـنلٱِبِةَّـيِّـَربْلٱِكاَوْشَأَعَمْمُكَمَْحلُسُرْدَأ
بقاعينأهلناكفكلمةلزنمبوهوليئارسإينبلًايضاق
ديدشمهلهباقعنأىلعىسومةعيرشىضتقمبنيبنذملا

ناكولامعألايفإطخللةضرعناسنإىوسنكيملهنكلو
بتعنالو.عيظفلاليكنتلاوةنوشخلاوةوسقلانامزهنامز
نمغلبيذلادوادنأبانركذتاذإاذهنوعدجنايتإنم
ليكنتلاكلذلثمىتأنوعدجقوفتاجردندمتلاوملعلا
نوعدجنأالإ.)١٢:٣١ليئومص٢(هنمًارشلبعيظفلا
عيمجلانامزو.نيينومعلابلّكندوادونييليئارسإلابلّكن

ألَا
َ
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لزيملو.ةواسقلاوةظلغلانامزاوناكممأونييليئارسإنم
مدقتلاتاجرديفةيقارلاريغدالبلاوةيدابلالهأنمنوريثك
كاوشأعممهمحلسردي«هنأهلوقىنعموكلذلاثمأنوتأي
مهسوديوكاوشألابمهيطغيومهحرطيومهيّرعيهنأ»ةيربلا
هبسادتاموهو)جروم(جرونعمججراونلاو.جراونلاب
بوبحلاجارخإلامهريغوريعشلاوةطنحلالبانسنمسادكألا
الةءاسإلانإ.ديدحنموبشخنمنوكيواهلبانسنم
لماكًاميكحنكيملاملمأتللًاتقوهيلإءاسُملالقعلكرتت
هلمعيامةقيقحيفهرظنهلعفقبسيكلذكوبيذهتلا

ىلعهتوسقنمميارفألاجربنوعدجفطلنيأو.هتبقاعو
.نيقيرفلانيبميظعقرفلانأىلعتوّكسلاجر

ُهَباَجَأَف.اَذَكٰهْمُهَمَّـلَكَوَليِئوُنَفَىلِإَكاَنُهْنِمَدِعَصَو«٨
.»َتوُّكُسُلْهَأَباَجَأاَمَكَليِئوُنَفُلْهَأ
١٢:٢٥كولم١و٣٢:٣٠نيوكت

ليئينفًاضيأىمسُتوَليِئوُنَفَىلِإَكاَنُهْنِمَدِعَصَو
ايؤرلًاراكذتكلذبتيمسهللاهجوليئينفوليئونفىنعمو
دجنىلعداجضرأتناكو.)٣٢:٣٠نيوكت(بوقعي
رهننميبونجلائطاشلاىلعندرألايداوندرألارهنقرف
ليئونفعضومنإلرملاق.ءاقرزلارهنبمويلافورعملاقوبي
لايمأةعبرأةياغىلعوءاقرزلاىلعبهذلالوبطدنعهذه
.ّنظيامىلعةنيصحةنيدمتناكو.ندرألايقرش
موقللزبخةفغرأاوطعا«مهللاقيأاَذَكٰهْمُهَمَّـلَكَو

.)٥ع(»يعمنيذلا
هلاولاقيأَتوُّكُسُلْهَأَباَجَأاَمَكَليِئوُنَفُلْهَأُهَباَجَأَف

.)٦ع(»خلاكديبعاّنملصوحبزيديأله«

ُمِدْهَأٍمَالَسِبيِعوُجُرَدْنِع:َليِئوُنَفِلْهَألًاضْيَأَلاَقَف«٩
لٱاَذٰه

ْ
.»َْجُرب

١٧ع٢٢:٢٧كولم١

هنأكمالسبتعجرنإلقيملٍمَالَسِبيِعوُجُرَدْنِع
ًاملاسًاحيحصعجريهنأنيقيىلعناكهنألكلذيفكشي
.هللاابهتقثوهناميإةوقلًارصتنم

ضفرلابهوباجأنيحمهنأرهاظلاَجُْربْلٱاَذٰهُمِدْهَأ
هيلإنوريشيمهوهلاولاقونيصحمهلجربىلإهلاوراشأ
نعًاعابرصقيهنأوهنوشخيالمهنأىلعةلالدًانيهمًالوق
ناكوأ.همدهبمهرذنأفجربلاكلذباونصحتاذإمهبيدأت
مهنإوجربلاكلذبنورختفيليئونفلهأنأهدنعًامولعم
.ذخؤينأنكميالهنأنودقتعيوودعلانمهبنونصحتي

لَصَوُحَبَزَناَكَو«١٠
ْ

يفُعاَّـنُم ُوْحَناَمُهَعَماَمُهُشْيَجَوَرَقْرَقِ
لَأََرشَعَةَسَْمخ

ْ
لٱُّلُك،ًاف

ْ
ملٱيِنَبِشْيَجِعيَِمجْنِمَنيِقاَب

.ِِقْرشَْ
لَأَنوُْرشِعَوٌةَئِماوُطَقَسَنيِذَّـلٱَو

ْ
.»ِفْيَّـسلٱيِِطَرتُْخمٍلُجَرَف

٣:٢٦كولم٢و٢٥و١٧و١٥و٢٠:٢ص٧:١٢ص

عبنمنعةديعبريغيقرشلاداجمختبرقةنيدمَرَقْرَق
الإركذُتملونآلاىلإاهعقومّنيعُيملوءاقرزلارهنيأقوبي
.انه

نمةيدابلاناكسنممهعمنمونيينايدملاِقِْرشَْملٱيِنَب
.ةيروسوةيدوهيلا

.ًافلأ١٣٥ناكهنألمهشيجعستيأًافْلَأََرشَعَةَسَْمخ
باُّرضمهنأىنعملاوفيسلاّيلاسيأِفْيَّـسلٱيِِطَرتُْخم

.فويسلاب

يفُنوُعْدِجَدِعَصَو«١١ خلٱيِنِكاَسِقيِرَطِ
ْ
َحَبوُنَّـيِقَْرشِماَيِ

جلٱَبََرضَو،َةَهَبُْجيَو
ْ
جلٱَناَكَوَشَْي

ْ
طُمُشَْي

ْ
.»ًاّنِئَم

٥:٣يكينولاست١و١٨:٢٧ص٤٢و٣٢:٣٥ددع

ريغقيرطيفراسهنأحّجرملاِماَيِْخلٱيِنِكاَسِقيِرَط
برغنكامأةاذاحمىلعاهيفريّسلانونظمريغوةيداع
قيرطيفنوعدجبهذو«ةينادلكلاةمجرتلايفءاجو.مايخلا
.»ةيربلايفمايخلانونكسينيذلابرعلالزانم

ريغاهعقومىسنمطبسفصنلداعلجيفةنيدمَحَبوُن
يقرشلاداجمختدنعتناكاهنأةنيرقلانمرهاظلاوفورعم
)٣٢:٤٢ع(يفةروكذملاريغهذهحبونو.ةهبجينمةيرقو
.نوعدجقيرطنعةديعبوىسنملتناكيتلا

دحألاق.)٣٢:٣٥ددع(داجضرأيفةنيدمَةَهَبُْجي
ةبيبُجاهنأنكميرخآلاقو.مويلااهعقومفرعُيملنيرسفملا

.اهنملايمأةعبرأةياغىلعونامعيلامشللطمويلايهو
هبرضيأًاّنِئَمْطُمُشْيَْجلٱَناَكَوَشْيَْجلٱَبََرضَو
هيلإقيرطلانألًانئمطمنيينايدملاشيجناكو.فيسلاب
لهأوبرعلانممهفالحأمهوعنامناكوةعونممتناك
نأنوينايدملاعقوتيملقيرطيفىتأنوعدجو.ةيدابلا
لمحفةقورطمالوةداتعمريغاهنألاهيفنوتأينييليئارسإلا
مهرومأتشوشتواوبرطضافةتغبهعمنمونوعدجمهيلع
نمو.ةيناثةعدخهذهوليعرزييداويفمهلثدحامك
نأمهداعبتسامهضعبهآرامىلعشيجلانانئمطابابسأ

ناكملاكلذىلإمهنوعبتينييلئارسإلانمةليلقةمذرش
.ديعبلا

ألَا
َ
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لَصَوُحَبَزَبَرَهَف«١٢
ْ

ْيَكِلَمَكَسْمَأَواَمُهَعِبَتَف،ُعاَّـنُم
لَصَوَحَبَزَناَيْدِم

ْ
جلٱَّـلُكَجَعْزَأَوَعاَّـنُم

ْ
.»ِشَْي

٨٣:١١رومزم

مهفاخأيذلاهللانإ.امهعمنموُعاَّـنُمْلَصَوُحَبَزَبَرَهَف
لكفيسلعجامكرارفلاىلإنونكريمهلعجومهبرضو
نوعدجنسحأنإوليعرزييداويفمهوهبحاصبمهنم
ُحتٍراَنَك«منرملالوقمهبرهةعرسرادقمكيريو.ريبدتلا

ْ
ُقِر

لٱ
ْ
جلٱُلِعْشُيٍبيِهَلَك،َرْعَو

ْ
طٱاَذَكٰه.َلاَبِ

ْ
،َكِتَفِصاَعِبْمُهْدُر

.)١٥و٨٣:١٤رومزم(»ُمُهْعِّـوَرَكِتَعَبْوَزِبَو

.برهفةبعروقلقيفهلعجيأِشْيَْجلٱَّـلُكَجَعْزَأ
١٧ىلإ١٣عليئونفوتوكسباقع

حلٱَنِمَشآوُيُنْبُنوُعْدِجَعَجَرَو«١٣
ْ
ِةَبَقَعِدْنِعْنِمِبَْر

.»َسَراَح
١:٣٥ص

نم«ةيناربعلايفوَسَراَحِةَبَقَعِدْنِعْنِم...َعَجَرَو
عولطلبق«ىنعملصألالمتحيو.»سراحلاةبقع
ضعبمالكيفوةينادلكلاةمجرتلايفتءاجاذكو»سمشلا
يفامكسمشةيناربعلايفسمشلانكلودوهيلاينابر
.زاجملاليبسىلعسمشلاسراحلابديرُأاذإالإةيبرعلا

ىقترملاوأدعصملااهانعموةيناربعلايف»هلعم«ةمجرتةبقعلاو
هنكلو)١:٣٥صرظنا(لبجمساانهسراحلاو.لبجلاىلإ
.رخآلبجلبناكملاكلذيفروكذملالبجلاسيل

ُهَلَبَتَكَف،ُهَلَأَسَوَتوُّكُسِلْهَأْنِمًامَالُغَكَسْمَأَو«١٤
.»ًالُجَرَنيِعْبَسَوًةَعْبَس،اَهَخوُيُشَوَتوُّكُسَءاَسَؤُر

:١صرظنا(هنمماهفتسالاولاؤسلادرجملًامَالُغَكَسْمَأ
.ىتفلاانهمالغلاىنعمو)٢٤
نوعدجلىتفلابتكيأَتوُّكُسَءاَسَؤُرُهَلَبَتَكَف

يفتوكسىلعمالكلامدقتدقو.توكسءاسؤرءامسأ
تفذُح»ميرس«ةيناربعلايفانهءاسؤرلاو.)٥ع(ريسفت
عريسفتعجار(»رس«عمجوهوةفاضإللعمجلاميمهنم
٥(.

مهضعبلوقىلع»ءاسؤر«ىلعريسفتفطعاَهَخوُيُشَو
يفانهخويشلاو.يتأيسامكخويشلاريغانهءاسؤرلالعلو
وأينافلايأمهلاخيشلاةيبرعلايفنقذلاو»ينقذ«ةيناربعلا
.ةلزنملايفانهربكألااهبديرأفربكلاهانفأيذلا

ًاعمخويشلاوءاسؤرلانأرهاظلاوًالُجَرَنيِعْبَسَوًةَعْبَس
.نيعبسوةعبسمهددعناك

لَصَوُحَبَزاَذَوُه:َلاَقَوَتوُّكُسِلْهَأَىلِإَلَخَدَو«١٥
ْ

ُعاَّـنُم
هبِينوُمُْتَّـريَعِناَذَّـللٱ لَصَوَحَبَزيِدْيَأْلَه:َنيِلِئاَقاَِمِ

ْ
َعاَّـنُم

ملٱَكَلاَجِريِطْعُنىَّـتَحَنآلٱَكِدَيِب
.»؟ًازْبُخَنيِيْعُْ

٦ع

خويشلاوءاسؤرلاعمجمىلإيأَتوُّكُسِلْهَأَىلِإَلَخَدَو
.اهلهأنم

امهرسأنعيزجعبينومتريعيأاَِمِهبِينوُمُتَّْـريَع
البمكنأمتنلعأويلاجرنعزبخلامتعنمفيبمتففختساو
يقبامفميظعلامكمثإوهدعوبهللاءافورهظدقفهللاابناميإ
.)٧ع(هبمكترذنأامبموقأنأالإ

ملٱَخوُيُشَذَخَأَو«١٦
لٱَكاَوْشَأَوِةَنيِدَْ

ْ
هبَمَّـلَعَوَجِراَوَّـنلٱَوِةَّـيِّـَرب اَِ

.»َتوُّكُسَلْهَأ
١:٣سوماع٧ع

.اهلهأرباكأيأِةَنيِدَْملٱَخوُيُشَذَخَأَو
موحلىلعكوشلالعجفَجِراَوَّـنلٱَوِةَّـيِّـَربْلٱَكاَوْشَأَو

.جراونلابمهسادوخويشلا
عضوبتوكسلهأمّلعيأَتوُّكُسَلْهَأاَِهبَمَّـلَع

رشمهلتقوجراونلابمهسودومهخويشموحلىلعكاوشألا
نيراعلامهتوخإنيلذاخلاةاسقلاىلععقياملًالاثموةربعةلتق
.اوشاعاممهخويشهاتأاماوتأياليكلهللاابناميإلانم
هلعفامبةنيدملاكلتلهأنمنيقابلابّدأهنأةصالخلاو
.راغصلابّدأفرابكلابرض.مهخويشب

ملٱَلاَجِرَلَتَقَوَليِئوُنَفَجْرُبَمَدَهَو«١٧
.»ِةَنيِدَْ

١٢:٢٥كولم١

ةنيدملاهذهءانبدّدجو)٩عرظنا(َليِئوُنَفَجْرُبَمَدَهَو
نأشوذنصحهنألجربلاءانبدّدجهنأيفبيرالوماعبري
.)١٢:٢٥كولم١(

مالكلامدقتدقوليئونفةنيدميأِةَنيِدَْملٱَلاَجِرَلَتَقَو
.)٨ع(ريسفتيفةنيدملاهذهىلع

٢١ىلإ١٨ععانملصوحبزلتق

لَصَوَحَبَزِلَلاَقَو«١٨
ْ

لَتَقَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱَفْيَك:َعاَّـنُم
ْ
ْمُهاَمُت

يف ِدَالْوَأِةَروُصَكٍدِحاَوُّلُك.َكُلَثَمْمُهُلَثَم:َالاَقَف؟َروُباَتِ

ألَا
َ
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.»ٍكِلَم
٨٩:١٢رومزمو٤:٦ص

يرُيلنييحامهاقبأنوعدجنإَعاَّـنُمْلَصَوَحَبَزِلَلاَقَو
نإوامهايإناميإلانمنيلاخلاءانبجلاتوكسخويش
يفأامهلتقنيأباتكلاركذيملو.)٦ع(»هديبامهيديأ«
ع(هتنيدمةرفعيفمأسوفيسويىأرامكامهلتقتوكس
نيذلاهتوخإووهنكسيناكثيحمهلتقهلعلو.)٢٧
.يتأيسامكمهالتق

يفْمُهاَمُتْلَتَقَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱَفْيَك ةعنصاميأَروُباَتِ
.روطلابمويلافرعيليلجلايفلبجروباتو.خلالاجرلا

ركذتملنوعدجةوخإلعاّنملصوحبزلتقيأةثداحلاهذهو
لبقلتقلااقحتسادقاناكامهنأنايبلانهامهركذءاجوًالبق
مكحو.ةمكاحمالبنوعدجامهلتقيملفبرحلاهذه
.قحلاىوسبمكحيملوليئارسإيضاقناكهنألامهلتقب

امهنأفرعدقناكهنألمهفلابلطلالريرقتللامهايإهلاؤسو
هنامزركذتملاهنكلومهلتقناكمةيآلايفركُذو.هتوخإالتق
نيينايدملادابعتساينسءانثأيفناكهنأحّجرملاو
يفنوعدجةوخإالتقعانملصوحبزلعلو.نييليئارسإلل
نمماقتناللبرلاهاعداهرثأىلعيتلاةعباسلاةنسلا
روباتلبجيفمهايإامهلتقو.نييليئارسإلاذاقنإونيينايدملا
لابجلاىلإنادعصيناكىتحامهملظةدشىلعلدي

.نالتقيونابهنيواهيفنييليئارسإلائباخمو
لدياذهوةروصلايفكنوهبشييأَكُلَثَمْمُهُلَثَم:َالاَقَف

يفةوخإلاهباشتينأبلغيهنألهتوخإمهنأىلعًائيش
.ةروصلا

دالوأيفلامجلابلغيٍكِلَمِدَالْوَأِةَروُصَكٍدِحاَوُّلُك
نولازيالومهلامجيفلثملانوبرضيسانلاناكاذهلوكولملا
نمءيشنممالكلااذهولخيالو.مويلااذهىلإكلذنوتأي
نإهبضغاففخيلنوعدجلةنهادملاوقّلمتلانموأةعاجشلا
مهافصوامهفالإوهتوخإمهالتقنيذلانأاملعدقاناك
نكلو.ةروصلانسحناكنوعدجنأانادافأوادهاشامك
نأاملعامهنأىلعلديصاخلاامهباوجوماعلاهلاؤس
ملوالتقامهنأىلعلديامهالكو.هتوخإنعامهلأسنوعدج
.عقاولابامهالتقافصوامهفًافوخارهظي

ِوَلُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح.يِّـمُأوُنَبِيتَوْخِإْمُه:َلاَقَف«١٩
لَتَقاََملْمُهاَمُتْيَيْحَتْسٱ

ْ
.»!اَمُكُت

نوزيجينويليئارسإلاناكيِّـمُأوُنَبِيتَوْخِإْمُه:َلاَقَف
بأنمةوخإلانيببحلاناكورثكأوأنيتجوزبنارتقالا

دحاوبأنمومهنيببحلانمدشأةدحاومأودحاو
رهظيناكو)٣٠و٤٣:٢٩نيوكترظنا(تاهمأوأّنيمُأو
.يمأنباايهيخألهلوقبديدشلابحلااذهخألا

ـدـنعـًاـمـسَقةرـاـبـعلاهذـهـتنـاكُّبَّــرلٱـَوُهٌّيـَح
.نييليئارسإلا

.ءايحأمهامتكرتيأْمُهاَمُتْيَيْحَتْسٱِوَل
امهنكلوةبراحملادرجملامهنعوفعينأهلاَمُكُتْلَتَقاََمل

.امهيسفنىلعادهشوهتوخإالتق

لُتْقٱِمُق:ِهِرْكِبَرَثَيِلَلاَقَو«٢٠
ْ
لٱِِطَرتَْخيْمَلَف.اَمُه

ْ
ُمَالُغ

.»ُدْعَبًىتَفُهَّـنَأاَمِب،َفاَخُهَّـنَأل،ُهَفْيَس

هنبالنوعدجرمأخلااَمُهْلُتْقٱِمُق:ِهِرْكِبَرَثَيِلَلاَقَو
.اهنمنوهأتوملانوّدعييتلاةناهإلانمًابرضناكامهلتقب

نأوهوةناهإلاقوفرخآءيشكلذبنوعدجةياغنمناكو
ىلعةظلغلاهدّوعيوليئارسإءادعألتقىلعهركبعجشي
.ءادعألا

لَصَوُحَبَزَلاَقَف«٢١
ْ

ُلْثِمُهَّـنَأل،اَنْيَلَعْعَقَوَتْنَأْمُق:ُعاَّـنُم
طَبِلُجَّـرلٱ

ْ
لَصَوَحَبَزَلَتَقَوُنوُعْدِجَماَقَف.ُهُش

ْ
َذَخَأَو،َعاَّـنُم

يفيِتَّـلٱَةَّـلِهَألٱ .»اَمِِهلاَِمجِقاَنْعَأِ
٣:١٨ءايعشإ٨٣:١١رومزم

برضلانععوقولابنونكياوناكاَنْيَلَعْعَقَوَتْنَأْمُق
عقيهنأكبورضملاىلعبراضلاءانحنالهريغوفيسلاب
ًاحورطموأًايثاجبورضملانوكينأةداعلاتناكذإهيلع
.لاوحألانملاحيفبراضلانعًالفاسوأضرألاىلع
.لتقلاىلعرسجياليبصاملهتقينأنمةفنأكلذهالأسو
توماتامامهنإولتقلاايشخيملامهنأىلعلدياذهو
.ءانبجلاتوماللاطبألا

ةبسنلابلجرلاشطبنإيأُهُشْطَبِلُجَّـرلٱُلْثِمُهَّـنَأل
دارملاو.لاتقلاةلوازموةعاجشلاونسلانمهيلعوهامىلإ
لتقينأنمفاخيوًابرحسراميملنسلاريغصيبصلانأ

بّردملطبوبّرجمعاجشةيلوجرلالماكلجرفتنأامأو
نيرسفملادحألاق.يبصلااذهالتنأانلتقتنأردجألاف
برضنألملألاةدشنمًاصلختوراعلانمةفنأكلذهالأس
لوطيفةريثكًارارمامهبرضينأىلإجاتحيففيعضنابجلا
.ٌلثمةرابعلانأرهاظلاو.امهملأتوامهباذع

يفيِتَّـلٱَةَّـلِهَألٱَذَخَأَو نمىلُحةّلهألااَمِِهلاَِمجِقاَنْعَأِ
وهولالهعمجيهوةّلهألاةروصىلعبهذلاوأةضفلا
وأثالثوأنيتليلىلإقاحملادعبهروهظلوأنمرمقلا

ألَا
َ
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سوقلاكهلكشنوكينيحيأرهشلارخآنيتليلوهنمعبس
رظنا(سانلاومئاهبلاقانعأقانعألابقّلعتةلهآلاهذهتناك
ضعبلازيالوسوؤرلاىلعقّلعتدقو.)٣:١٨ءايعشإ
.لامجلاوراغصلادالوألاوءاسنلااهبنوّلحيةيدابلالهأ

اوناكمهنألرارضألانمظفحللمئامتلصألايفتناكاهلعلو
.لالهوهوهلكشىلعاهوغاصفرمقلانودبعي

٣٢ىلإ٢٢عهتافوونوعدجةروشم

َتْنَأاَنْيَلَعْطَّـلَسَت:َنوُعْدِِجلَليِئاَْرسِإُلاَجِرَلاَقَو«٢٢
.»َناَيْدِمِدَيْنِماَنَتْصَّـلَخْدَقَكَّـنَأل،َكِنْبٱُنْبٱَوَكُنْبٱَو

فيرشناكنوعدجنأىلعليلدحضوأةيآلاهذه
ًابحموهللاًانيمأناكهنإوهسفنبدادتعالامدععمسفنلا
هللانيينايدملاىلعهراصتنايفلضفلالكنأًانقيتموهبعشل

عفنلاوهللارمألةعاطلاالإهاتأاممضرعهلنكيملهنإو
.بعشلاىلعطلستلاوةدايسلاهلابيفرطخيملوليئارسإل

لكالمهءاسؤرومههوجويأَليِئاَْرسِإُلاَجِرَلاَقَو
ىلإريشتالانه»ليئارسإ«ةظفلنأحجرألاوليئارسإلاجر
اوناكفلامشلاةهجيفاوناكنيذلاىلإلبطابسألاعيمج
.نيينايدملاتايدعتلمهريغنمرثكأةضرع

ًاكلمانيلعنكيأَكِنْبٱُنْبٱَوَكُنْبٱَوَتْنَأاَنْيَلَعْطَّـلَسَت
هولاناملكلذاولاق.هيبأنعنبالاهثريكلسنيفكلُملالظي
نيينايدملاةيدوبعنمررحتلاوصالخلانمهتطساوب

كلموهكلمبّزعلامهلمودينأمهعقوتومهيلعراصتنالاو
.نامزلاءافصوشيعلابيطوهتلالس

انتذقنأدقكنأليأَناَيْدِمِدَيْنِماَنَتْصَّـلَخْدَقَكَّـنَأل
مهلتقوانايإمهلالذإوانلمهبهنومهملظونيينايدملاةيدوبعنم
فوهكلايفمهانكسومهفيسنماجننمقيضوانمنيريثك
ناك.دعسنوحيرتسنوزعنانيلعكطلستبفروخصلاقوقشو
نايدمدينمانصّلخدقهللانألاولوقينأنييليئارسإلاىلع
يفعسولاهلذبوهداهتجاىلعنوعدجاوحدميمثكتطساوب
.مهذاقنإ

ُطَّـلَسَتَيَالَوْمُكْيَلَعاَنَأُطَّـلَسَتَأَال:ُنوُعْدِجْمُهـَلَلاَقَف«٢٣
.»ْمُكْيَلَعُطَّـلَسَتَيُّبَّـرلَا.ُمُكْيَلَعيِنْبٱ
١٢:١٢و١٠:١٩و٨:٧ليئومص١

يسنُمُكْيَلَعيِنْبٱُطَّـلَسَتَيَالَوْمُكْيَلَعاَنَأُطَّـلَسَتَأَال
برلانألةيدئاقلاوةيوضاقلالبقنوعدجنأنويليئارسإلا
نوكينأوكلملاضفروهف)٢٤-٦:١١ص(امهيلإامهاعد

درجملهلبقلهيلإهاعدولوهيلإهعديملبرلانألهلسنلًاثاريم
ةعاطلاكلتلةيوضاقلالبقامككلمللًابحالبرللةعاطلا

.ةرامإلاوةسايرللًابحال
اوبسنيملمهنأىلعمهلخيبوتاذهْمُكْيَلَعُطَّـلَسَتَيُّبَّـرلَا
ًاكلمهللااوقبينأاوديريملوهناسحإباوفرتعيوهللادجملالك
هلوقو.ريخلاوعفنلالكهيفامىلإداشرإومهلٌحصنومهيلع
برلااوذختايأرمألاىنعمبربخ»مكيلعطلستيبرلا«
نأشيفليئومصلبرلالوقهبشياذهو.دبعلاالًاناطلس
َكِلْمَأَالىَّـتَحاوُضَفَرَياَّـيِإ«ًاكلماوبلطنيحليئارسإ
لوقنإنيرسفملادحألاقو.)٨:٧ليئومص١(»ْمِهْيَلَع
ءاساهبوليئارسإلهدعبىضقنملىركذناكنوعدج
ليئومص١(ًاكلممهلميقينأهيلإليئارسإبلطليئومص
.)٦و٨:٥

طَأ:ُنوُعْدِجْمُهـَلَلاَقَّـمُث«٢٤
ْ
لِطْمُكْنِمُبُل

ْ
ْنَأ:ًةَب

ٍبَهَذُطاَرْقَأْمُهـَلَناَكُهَّـنَأل.ِهِتَميِنَغَطاَرْقَأٍدِحاَوُّلُكِينوُطْعُت
.»َنوُّيِليِعاَمْسِإْمَُّـهنَأل
٢٨و٣٧:٢٥و٢٥:١٣نيوكت

اممطارقألايأِهِتَميِنَغَطاَرْقَأٍدِحاَوُّلُكِينوُطْعُتْنَأ
قّلعُييذلافنشلاوهوطرقعمجيهوءادعألانمهمنغ
ةماعلادنعةفورعملايهطارقألاهذهونذألاةمحشب
.قَلحلاب

.ةنيرقلاةلالدبنيينايدملاءادعألليأْمُهـَلَناَكُهَّـنَأل
بولسأيفنييليعامسإلالثميأَنوُّيِليِعاَمْسِإْمَُّـهنَأل

لسننمنيينايدملاسيلو.ةنيزلاوسابللاوشاعملا
ةروطقنمميهاربإنبنايدملسننملبليعامسإ

.رجاهنمميهاربإنبليعامسإلسننمنويليعامسإلاو
ىلعمهمساقلطُأفبرعلادالبلئابقمظعأاوناكمهنكلو
نيوكترظنا(ةرهشمهنملقأوأةدحتماهنوكلىرخألئابق

.)٢٨و٣٧:٢٥

ُّلُكِهْيَلَعاوُحَرَطَوًءاَدِراوُشَرَفَو.يِطْعُناَنَّـنِإ:اوُلاَقَف«٢٥
.»ِهِتَميِنَغَطاَرْقَأٍدِحاَو

نيذلافيطعناننأيفكشاليأيِطْعُناَنَّـنِإ:اوُلاَقَف
ميدقتنعنوفقوتيالمهيلعطلستيوكلمينأهيلعاوضرع
.طارقألايهومئانغلانمديهزءيش
.شرفوةينيبعسلايفواوُشَرَفَو
رئاسقوفسبلُييذلابوثلاوأةفحلميأًءاَدِر

.بايثلا

ألَا
َ
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لَأَبَلَطيِتَّـلٱِبَهَّـذلٱِطاَرْقَأُنْزَوَناَكَو«٢٦
ْ
ِةَئِمَعْبَسَوًاف

حلٱَوَةَّـلِهَألٱاَدَعاَم،ًابَهَذٍلِقاَش
ْ
يِتَّـلٱِناَوُجْرُألٱَباَوْثَأَوَقََل

لٱاَدَعاَمَو،َناَيْدِمِكوُلُمَىلَع
ْ
يفيِتَّـلٱَدِئَالَق .»ْمِِهلاَِمجِقاَنْعَأِ

٢١ع

ٍلِقاَشِةَئِمَعْبَسَوًافْلَأ...ِبَهَّـذلٱِطاَرْقَأُنْزَوَناَكَو
ضعبكلذرّدقو.بهذلانمةقأ٢٦ىلعديزيكلذوًابَهَذ
نأىلعكلذّلدو.ةيزيلكنإةريل٣٤٠٠وحنبنيرسفملا
.ىنغلايريثكاوناكنيينايدملا

نمسانللًايلحتناكيتلاَقَلَْحلٱَوَةَّـلِهَألٱاَدَعاَم
نوعدجبلط.ةيبهذلاتاغوصملانمةرئادلاولالهلالاثمأ
مهنألًانايبيتأياموقلحلاوةلهألاكلذىلعاودازفطارقألا
.نيرورسمكلذاولذب

املوأاذهَناَيْدِمِكوُلُمَىلَعيِتَّـلٱِناَوُجْرُألٱَباَوْثَأَو
.كولملاباوثأنولناكناوجرألانأسدقملاباتكلايفركُذ
رفسيفركُذوةيلاخلاروصعلاذنمسانلاهفرعاممناوجرألاو
.)٣٩:٢٩و٣٥:٦و٢٥:٤جورخ(عضاومةدعيفجورخلا

فدصلانمعوننمناوجرألاغبصجرختسُيناكو
يتلاهفادصأنمماكألازيالوءاديصوروصهبترهتشاو
برعلاقلطأو.يبونجلاءاديصبابجراخاهنمذخُأ
.هريغوفدصلانمرمحألاىلعناوجرألا

يفيِتَّـلٱَدِئَالَقْلٱ الوقرشلالهأناكْمِِهلاَِمجِقاَنْعَأِ
عطقنمةموظنملادئالقلابليخلاولبإلاقانعأنولحينولازي
سوؤرنولحيءاربكلانممويلانوريثكوبهذلاوةضفلا
.ةيبهذلاوةيضفلادئالقلالثمباهرودصوليخلا

يفُهَلَعَجَوًادوُفَأاَهْنِمُنوُعْدِجَعَنَصَف«٢٧ يفِهِتَنيِدَمِ ِ
َنوُعْدِِجلَكِلٰذَناَكَف،َكاَنُهُهَءاَرَوَليِئاَْرسِإُّلُكىَنَزَو.َةَرْفَع
.»ًاّخَفِهِتْيَبَو

٣:٤عشوهو٢٣:٦ليئومص١و٢٠و١٨:١٧و١٧:٥ص
٧:١٦ةينثت١٠٦:٣٩رومزم٦:٢٤ص

ذخأيملنوعدجنأانهىرتًادوُفَأاَهْنِمُنوُعْدِجَعَنَصَف
بسنُيىتحهسفنلتاغوصملانماهريغوةيبهذلاطارقألا
ناكو.ًادوفأاهنمعنصيلاهذخأامنإلوفُّسلاوأعمطلاهيلإ
جورخلارفسيفمجرُتوةينيدلاةنهكلابايثنمدوفألا
نهاكلادوفأنكلناتكلاّيقننمًاعونصمناكو»ءادرلاب«
ةعطقنهاكلادوفأناكو.ةفلتخمناولأبًازرطمناكميظعلا
نيفتكلانملكىلعأيفنالصتتردصللىرخأورهظللهنم
طابسأءامسأنمةتسامهدحأىلععزجلانمرجحب
ةعطقلاىلعوىرخألاءامسألاةتسلارخآلاىلعوليئارسإ
نمًارجحرشعينثابةعصرميهوةردُّصلاةيردصلا

.رشعينثالاليئارسإطابسأءامسأاهيلعةميركلاةراجحلا
صوبوزمرقوينوجنامساوبهذنمرانزهلويذلوحناكو
ليئومصكةنهكلاريغهسبليطيسبلادوفألاناكو.موربم
مالكلالّصُفو.)١٥:٢٧مايأ١و٢:١٨ليئومص١(دوادو
.)٣٥-٢٨:٤جورخ(يفةردصلاوءادرلاوأدوفألاىلع

يفُهَلَعَجَو يفِهِتَنيِدَمِ هتياغلعل)٢٤و٦:١١ص(َةَرْفَعِ
هعنصيذلادوفألاو.هتطساوببرلالأسينأكلذب
هنوسبليةنهكلاناكيذلاطيسبلادوفألانكيملنوعدج
لب)٦:١٤ليئومص٢(هبدوادقطنمتو)١٢:١٨ليئومص١(
نأنوعدجةياغتناكو.ةنهكلاسيئردوفألثمدوفأ
ىلعءانبكلذوليئارسإةنهكسيئرماقميفهسفنلعجي
نمليئارسإلًاصلخمنوكيلهلبرلارايتخاوهلبرلاروهظ
هُعديملبرلانألءاطخكلذيفناكنكلو.نيينايدملا
لسننمبرلانمّنيعملانهاكلاناكلبًانهاكنوكيل
ىرنو.ميارفأطبسيفهوليشيفةدابعلازكرمناكونوراه
ًاكلمريصينأيأىلوألاةبرجتلايفطقسيملنوعدجنأ

.ةنهكسيئرنوكينأبلطيأةيناثلايفطقسهنكلو
ءاروالدوفألاءارويأَكاَنُهُهَءاَرَوَليِئاَْرسِإُّلُكىَنَزَو
عابتاوهللاكرتانه»ىنزلاب«دارملاو.)٣٣عرظنا(نوعدج
نوختيتلاةأرملابناثوألاىلإهللانععجارلاهّبش.ناثوألا
هلوقىنعمف.ةيهلإلاةّنسلاريغىلعرخآىلإريصتوأاهجوز
.هودبعودوفألااوعبتاوهللااوكرت»هءارو...ىنزو«

.نوعدجةنيدمةرفعيفيأَكاَنُه
اهبداصُيةلآخفلاًاّخَفِهِتْيَبَوَنوُعْدِِجلَكِلٰذَناَكَف

وهوةرفعيفدوفألاعضوةبقاعنمناكاملانههراعتسا
ىلإبرلاسدقمهوليشنعمهلودعوهايإليئارسإةدابع
ايازرلاىلإمهبىّدأهنأًاخفهتيبونوعدجلراصهنوكو.ةرفع
دوفألاكلذهعنصىلعفسألاىلإنوعدجبىدأفبارخلاو
لالضببسناكهنأنمديدشلاهملأتوكانههايإهعضوو
حاحصألايفركذُيسامكرامدلاىلإهتيببىدأونييليئارسإلا
لعلو.حاحصألااذهنم)٣٥ع(يفهيلإريشُأويتآلا
يفعدبلاضعبلرشبلاناسحتسانأانهفرعنوعدج
ةطساوبهللاةدابعنأولالضلاىلإيدؤيامًاريثكنيدلا
نأاهبدرُيملةرابعلاف.ةينثولاةدابعلاىلإيدؤيتايئرملا
تاموبرللًانيمأيقبهنإفدوفألاةدابعيفطقسنوعدج
بارخلاوءالبلاىلإيدؤيخفلاريسفتو)٣٢ع(ةحلاصةبيشب
.)١٠:٧جورخ(يفامهديؤي

َنوُعَفْرَياوُدوُعَيَْملَوَليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأُناَيْدِمَّـلَذَو«٢٨
يفًةــَنَسَنيــِعَبْرَأُضْرَألٱِتـَحَاَرتـْسٱَو.ْمـُهـَسوُؤُر ِمـاَّـيَأِ
.»َنوُعْدِج

٥:٣١ص

ألَا
َ
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ناوهلاىلإاوراصيأَليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأُناَيْدِمَّـلَذَو
٣:٣٠صرظنا(نيربكتمءاّزعأاوناكنأدعبةعضلاو
.ليئارسإينبلاوعضخو)ريسفتلاو

نوعدجةمجرتنمريبكلاءزجلاةمتاخةيآلاهذهو
نمريخألاوثلاثلاءزجلاثداوحلنايبةيقابلاتايآلاو
.هتايح

ّزعلانعةيانكسأرلاعفرْمُهَسوُؤُرَنوُعَفْرَياوُدوُعَيَْملَو
دعبنوينايدملاف.ناوهلاوّلذلانعةيانكهضفخورخفلاو
اودوعينأاوعيطتسيملواوناهواولُّذميظعلاراسكنالاكلذ
.مهراختفاومهزعىلإ

يفًةَنَسَنيِعَبْرَأُضْرَألٱِتَحاََرتْسٱَو يأَنوُعْدِجِماَّـيَأِ
.ةايحلاديقيفنوعدجوةنسنيعبرأضرألالهأحارتسا

يفَماَقَأَوَشآوُيُنْبُلْعَّـبُرَيَبَهَذَو«٢٩ .»ِهِتْيَبِ

.)٣٢-٦:٢٨صرظنا(نوعدجيأُلْعَّـبُرَيَبَهَذَو
يفَماَقَأَو حّجرملاوءاضقلاكرتهنأاذهنممهفُيملِهِتْيَبِ

.مهليضقيرمتساهنأ

لُصْنِمَنوُجِراَخًادَلَوَنوُعْبَسَنوُعْدِِجلَناَكَو«٣٠
ْ
،ِهِب

.»ٌتَاريِثَكٌءاَسِنُهَلْتَناَكُهَّـنَأل
٥و٩:٢ص

يأِهِبْلُصْنِمَنوُجِراَخًادَلَوَنوُعْبَسَنوُعْدِِجلَناَكَو
وأىّنبتُممهضعبنأمهوتلًاعفدًايقيقحًادلونوعبسهلناك
بلُّصلاو.هدالوأبينتعيامكمهبىنتعاهبراقأدالوأنم
نمفلؤملارهظلايفدتمملامظعلايأةيرقفلاةلسلسلا
.تارقف

ةرثكةلعلًانايباذهلاقٌتاَريِثَكٌءاَسِنُهَلْتَناَكُهَّـنَأل
نرتقينأيليئارسإللزوجييذلاءاسنلاددعناكو.هدالوأ
يريثكمهنمنوطلستملاوماكحلاناكوّنيعمريغًاعرشاهب
ناميلسودوادو)٤و١٠:٣ص(ريئايوانهنوعدجكءاسنلا

كولملاىهنلبًاحودممنكيملءاسنلاراثكإنأىلع.مهريغو
.)١٧:١٧ةينثت(هنع

يفيِتَّـلٱُهُتَّـيِّـُرسَو«٣١ ًانْبٱًاضْيَأَيِهُهَلْتَدَلَوَميِكَشِ
.»َكِلاَميِبَأُهاَّـمَسَف

٩:١ص

اهدالوأنألماقملايفةرحلاةجوزلايناثيهخلاُهُتَّـيِّـُرسَو
ةبسنلابرجاهماقمكاهماقمناكفةّرحلادالوأعمنوثريال

ةّرحلاةجوزلانعًارساهنوجوزتياوناكوةمَأاهلصأ.ةراسىلإ
ةفورعملاةنيدملايهميكشو.ّرسلاىلإةبسنةيّرستيمسُف
.سلبانبمويلا

ِحلاَصٍةَبْيَشِبَشآوُيُنْبُنوُعْدِجَتاَمَو«٣٢
َ
يفَنِفُدَو،ٍة ِ

يفِهيِبَأَشآوُيِْربَق .»َرَزَعيِبَأِةَرْفَعِ
٢٧عو٦:٢٤ص٥:٢٦بويأو٢٥:٨نيوكت

ًاديعسًاناسنإناكيأٍةَِحلاَصٍةَبْيَشِب...ُنوُعْدِجَتاَمَو
ًايقشناكهلسننكل)٢٥:٨نيوكت(هتافومويىلإًاحلاص
.ًاريرش

ةدابعلاىلإمهعوجريأنييليئارسإلادادترا
٣٥ىلإ٣٣عةينثولا

اوُعَجَرَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأَنوُعْدِجِتْوَمَدْعَبَناَكَو«٣٣
لٱَءاَرَواْوَنَزَو

ْ
َهلاوُلَعَجَوِ،ميِلْعَب

ُ
.»ًاٰهلِإَثيِرَبَلْعَبْم

٤٦و٩:٤ص٢:١٧ص٢:١٩ص

هاوقتوهداهتجابنوعدجناكَنوُعْدِجِتْوَمَدْعَبَناَكَو
ىلإاوفرحناواوغازتاماملفلعبلاةدابعنمسانلاعنمي
ةريغصةريمخفنيريثكحلصيحلاصلاناسنإلاىرتف.هتدابع
.هلكنيجعلارمخت

.مهكرشوممألاتافارخومهليطابأىلإهللانعاوُعَجَر
يألعبلااوعبّتاوهللااوكرتيأِميِلْعَبْلٱَءاَرَواْوَنَزَو

ينبلعلو.ممألانمنيريثكهلإتناكاهنإفسمشلا
هغاصيذلادوفألااودبعذنملعبلاةدابعىلإاولامليئارسإ
باتكنعليلقلافارحنالاف.نيينايدملاطارقأنمنوعدج
نمكلذعنصنوعدجنإف.ريثكلالالضلاىلإيدؤيهللا
.هتروشمالوبرلارمأبالهناسحتسادرجمنمدوفألا

َهلاوُلَعَجَو
ُ

وأاورّيصىنعمبانهاولعجًاٰهلِإَثيِرَبَلْعَبْم
بروأدهعلاديس«ثيربلعبىنعمو.اودقتعاواوذختا
هسفنىلعذخأهنأمهداقتعالاذهبنويلعبلاهاّمس»قاثيملا
ىلعاوذخأومهئادعأنممهلمقتنيوهتدبعنوصينأ
»دهعلابرب«بقُلهنأمهضعبىأرو.هودبعينأمهسوفن

.هتدابعىلعنييناعنكلااودهاعنييليئارسإلانأل

ْنِمْمُهَذَقْنَأيِذَّـلٱُمُهَهـٰلِإَّـبَّـرلٱَليِئاَْرسِإوُنَبْرُكْذَيَْملَو«٣٤
.»ْمِِهلْوَحْنِمْمِهِئاَدْعَأِعيَِمجِدَي
٢١و١٠٦:١٣و٤٢و٧٨:١١رومزم

ألَا
َ
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ٰهلِإَّـبَّـرلٱَليِئاَْرسِإوُنَبْرُكْذَيَْملَو
َ
يذلاقحلاهلإلااوسنُمُه

ىلعمهرصنوًارارمممألاةيدوبعنممهصّلخومهيلإنسحأ
لدباوذختاوةريثكتايآبهتمحروهتردقمهلنابأوءادعألا
ًاهلإهتاقولخمضعبءيشلكىلعرداقلايحلامههلإبرلا

ناسحإلابناسنإلارفكأام.اهلةايحاليتلاهليثامتاودبعو
.تآئيسلاركذيامكتانسحلاركذينملقأامو

َريِظَن)َنوُعْدِج(َلْعَّـبُرَيِتْيَبَعَمًافوُرْعَماوُلَمْعَيَْملَو«٣٥
خلٱِّـلُك

ْ
لٱَِْري

.»َليِئاَْرسِإَعَمَلِمَعيِذَّـ
١٥و٩:١٤ةعماجو١٨و١٧و٩:١٦ص

ىنعملاولعبريلنايبفطعنوعدجخلاَنوُعْدِجَلْعَّـبُرَي
:٦ص(لعبريبهتيمستةلعترمدقونوعدجوهلعبري

حبذمهمدهبركذيهنألانههبقلركذبتاكلالعلو.)٣٢
بتاكلالاق.هتومدعبهنونبينويليئارسإلاذخأيذلالعبلا
ىلعءازجنوعدجدالوألًافورعماولمعيملنييليئارسإلانإ
اوسنمهنإفهنمبجعنالاذهو.مهيلإنوعدجناسحإ
ناسحإاوسنينأليلقف)٣٤ع(هوركذيملوبرلاناسحإ
.مهيلإهديبعدحأ

دئاوف
.)٣-١ع(بضغلافرصيّنيللاباوجلانإ.١
تناكامهمةيقيقحلاةمظعلاتافصنمعضاوتلانإ.٢

.)٤ع(تابوعصلا
امهمحلاصلمعلكيفةياهنلاىلإتابثلابجيهنإ.٣

.)٤ع(تابوعصلاتناك
.)٥ع(برلللمعينملكعملمعلابجيهنإ.٤
تاياغلاليجأتوىمظعلاةياغلاىلإرظنلابجيهنإ.٥

توّكسلهأبيدأتنوعدجّلجأامك-ةيوناثلا
.برحلانمهعوجردعبىلإليئونفو

.هللالاجرهلمعياملكبلثمتنالنأبجيهنإ.٦
ءاسنهجوزتوبيدأتلايفنوعدجةواسقكلذةلثمأو
.دوفألاهلمعوتاريثك

اهبلطينمملضفأةسائرلانميفعتسينمنوكيدق.٧
.)٢٣ع(هسفنل

نإف.قيضلابراجتنممظعأحاجنلابراجتنإ.٨
هنكلوةنامألاوةعاجشلاببراحوبرلاعاطأنوعدج
.ءاقترالاوةحارلاتقويفاياطخلاضعبيفطقس

سيلوهباتكيفمسرامكهللاةدابعنوكتنأبجيهنإ.٩
ع(ءاطخدوفألالمعناكف.سانلانسحتسيامك
٢٧(.

ونبلمعامك.ركشلامدعىلإنوليميسانلانإ.١٠
٣٤ع(برلااوركذيملونوعدجتيبعمليئارسإ

.)٣٥و

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
.)٤-١ع(ميكشلهألكلاميبأةلامتسا.١
.)٦و٥ع(هتوخإهلتق.٢
ع(ًاكلماهيلعحسمتنأراجشألابلطيفماثويلَثم.٣

١٥-٧(.
.)٢٠-١٦ع(هيفبُرضاملنايبوألثملابرضم.٤
.)٢١ع(هيخأكلاميبأهجونمماثويبره.٥
-٢٢ع(هبمهردغوكلاميبأنمميكشلهأةرفن.٦

٢٥(.
.)٢٩-٢٦ع(مهبهقوثووميكشلهأللَعَجةيامح.٧
ع(ميكشلهأولَعَجةرماؤمبكلاميبأللوبزرابخأ.٨

٣٣-٣٠(.
.)٤٠-٣٤ع(كلاميبأمادقنمهبرهولَعَجراسكنا.٩
اهمدهوميكشهذخأوميكشلهأىلعكلاميبأمايق.١٠

.)٤٥-٤١ع(اهبعشهلتقو
.)٤٩-٤٦ع(هيفنمبجربلاوحرصلاكلاميبأقارحإ.١١
.)٥٢-٥٠ع(صاباتلكلاميبأةرصاحم.١٢
.)٥٥-٥٣ع(ًالتقكلاميبأتوم.١٣
.)٥٧و٥٦ع(ٌّيبدألييذت.١٤

٦ىلإ١عةطلسللكلاميبأباصتغا

َلاَقَو،ِهِلاَوْخَأَىلِإَميِكَشَىلِإَلْعَّـبُرَيُنْبُكِلاَميِبَأَبَهَذَو«١
ِجل
َ
.»ِهِّـمُأِيبَأِتْيَبِةَريِشَعِعيِم

٨:٣١ص

باقعىلإجاردتسالالوأباهذلااذهُكِلاَميِبَأَبَهَذَو
امهونوعدجامهبكترانيَذللانيئاطخلاىلعلداعلاهللا
ماقتنالاعقوفهللاةروشمنوددوفألالمعوءاسنلاراثكإ
ّرشلاهباوبلجيالئلءاطخلانمنودلاولارذحيلف.هتيبىلع
.مهدالوأىلع

اهاّمسناعنكضرأيفةميدقةنيدمَميِكَشَىلِإ
برعلااهتحنمثةديدجلاةنيدملايأسيلوبايننوينانويلا
ًاليم٣٢ةياغىلعوميلشروأيلامشيهوسلباناولاقف
.اهنم

ألَا
َ
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همأءابرقأمهبدارملاو.)٨:٣١صرظنا(ِهِلاَوْخَأَىلِإ
هنأيفبيرالو.اهتوخإدرجمالاهتليبقدالوأواهؤاقدصأو
ثلاثأطخاذهو.ميكشناكسلكىلعةوطسلامهلناك
اذهةرمثتناكو.ةيناعنكةأرمابهنارتقاوهونوعدجهبكترا
مهرشودالوألاحالصمظعمنإ.ريرشلانبالاكلذنارتقالا
.تادلاولاىلعفقوتم

.ريسفتفطعانهفطعلاِهِّـمُأِيبَأِتْيَبِةَريِشَعِعيَِمجو
ناكسلارئاسىلعةرمألامهلناكهمألهأنأهنمرهظيو
.هبلطنميتأيامكلذديؤيو

يفَنآلٱاوُمَّـلَكَت«٢ ٌْريَخَوُهاَمُّيَأ.َميِكَشِلْهَأِعيَِمجِناَذآِ
ْمَأ،َلْعَّـبُرَييِنَبُعيَِمج،ًالُجَرَنوُعْبَسْمُكْيَلَعَطَّـلَسَتَيْنَأَأ:ْمُكَل
ْمُكُمْظَعاَنَأِّـينَأاوُرُكْذٱَو؟ٌدِحاَوٌلُجَرْمُكْيَلَعَطَّـلَسَتَيْنَأ

.»ْمُكُْمَحلَو
٢٩:١٤نيوكت٨:٣٠ص

يفَنآلٱاوُمَّـلَكَت مهوعمسايأَميِكَشِلْهَأِعيَِمجِناَذآِ
.مهعامسأهنمةملكزواجتتنأنماوسرتحاوًانسحمالكلا

ميكشدايسأيأ»مكشيلعب«ةيناربعلايفانهميكشلهأو
مهنودوسينملكهوغلبيتأيامءالؤهغلباذإهنألاهبابرأوأ
.مكيشلهألكهعمسيف

كلاميبأىوعدىلعًالُجَرَنوُعْبَسْمُكْيَلَعَطَّـلَسَتَيْنَأَأ
مهيبأنعةطلسلاثرإنوعّدياوناكنوعدجءانبأنأ
بعشلللاقوهدالوألوهسفنلطلستلاىبأهنأعمنوعدج
نموأهتانونظمنماذهرهاظلاو»مكيلعطلستيبرلا«
كلذنأوأءانبألاءالؤهلكهيلعيلويبعشلانأهتفرعم
.هسفنىلإعيمجلابذجلهنملايتحا

مهنمةأرمادولومهنأكلذبديريْمُكُمَْحلَوْمُكُمْظَعاَنَأ
ذإعيمجللنوكينأزوجيهنأىلعهلاوخألباطخلااذهو

ويليئارسإناكو.هؤابرقأاهناكسلكنأكفهمأةنيدمميكش
انباميارفأوىسنموىسنمنمهوبأونييميارفأميكش
.)٦:١٥ص(فسوي

يفُهْنَعِهِلاَوْخَأَمَّـلَكَتَف«٣ ِعيِمَجِبَميِكَشِلْهَأِّـلُكِناَذآِ
لٱاَذٰه

ْ
لَقَلاَمَف.ِمَالَك

ْ
اَنوُخَأ:اوُلاَقْمَُّـهنَأل،َكِلاَميِبَأَءاَرَوْمُهُب

.»َوُه
٢٩:١٥نيوكت

يفمهدهجاولذبمهنأيفبيرالُهْنَعِهِلاَوْخَأَمَّـلَكَتَف
اذإمهيلعالمهعمنوكيهنأمهداقتعالهيلإبولقلاةلامتسا
.هتوخإنمهريغفالخبهلاوخأمهنألمكح

مهبولقفطاوعمهتلمحيأَكِلاَميِبَأَءاَرَوْمُهُبْلَقَلاَمَف
صخشكهرايتخايفاوناكمهنألبلقلادرفأوهعابتاىلع
.دحاو

.هاوسنمانلريخوهفانبيرقيأَوُهاَنوُخَأ:اوُلاَقْمَُّـهنَأل

،َثيِرَبِلْعَبِتْيَبْنِمٍةَّـضِفَلِقاَشَنيِعْبَسُهوُطْعَأَو«٤
هبَرَجْأَتْسٱَف .»ُهَءاَرَواْوَعَسَف،َنيِشِئاَطَنيِلاَّـطَبًالاَجِرُكِلاَميِبَأاَِ

١٢:١١لاثمأو١٣:٧مايأ٢و١١:٣ص٨:٣٣ص
١٧:٥لامعأو

تاريلعستوحنيأٍةَّـضِفَلِقاَشَنيِعْبَسُهوُطْعَأَو
نوبهنياوناكمهنأنعرظنلاانعطقاذإاذه.ةيزيلكنإ

اوناككلاميبألاجرنألمهيديأهيلإلصتاملكنوبلسيو
ةعضبةقفنىلإالإًاجاتحمنكيملهنإونيشئاطنيلاطبًالاجر
ددعناكو)٦ع(هتوخإهلتقرثأىلعًاكلمهوماقأذإمايأ
.نوعدجءانبأددعىلعلقاوشلا

لعبلكيهيفلاملاتيبنميأَثيِرَبِلْعَبِتْيَبْنِم
دنعلكيهلاناكو.)ريسفتلارظنا٨:٣٣ص(دوهعلا
ناكثيربلعبلكيهلثموةنازخوًانصحوًادبعمنيمدقألا
ريتبوجلكيهوسكريإلبجىلعةرهزلايأسنيفلكيه
.يرتشملايأ

.نيعبسلالقاوشلابيأاَِهبَرَجْأَتْسٱَف
مهللمعالنيذلانولاطبلاَنيِشِئاَطَنيِلاَّـطَبًالاَجِر

ًانايحألتقلاوبهنلاوةقرسلاىلإنورطضيفهنمنوقزري
فافخلابضغلاوعيرسلايأنوقزنلاىقمحلانوشئاطلاو
يفنومدخيامًاريثكءالؤهلثمو.لوقعلاوفيعضلامالحألا
نورجأتسُياوناكامًاريثكو.ةمينغلاةيغبةرجأالببرحلا

.تايدعتلاوملاظملاباكترال
.هلمعنيلماعهيعسنيعاسهوعبتايأُهَءاَرَواْوَعَسَف

يفِهيِبَأِتْيَبَىلِإَءاَجَّـمُث«٥ يِنَبُهَتَوْخِإَلَتَقَوَةَرْفَعِ
ُنْبُماَثوُيَيِقَبَو.ٍدِحاَوٍرَجَحَىلَع،ًالُجَرَنيِعْبَس،َلْعَّـبُرَي
.»َأَبَتْخٱُهَّـنَألُرَغْصَألٱَلْعَّـبُرَي

٢و١١:١كولم٢و٦:٢٤ص

يفِهيِبَأِتْيَبَىلِإَءاَج هلاجرعمميكشنمءاجَةَرْفَعِ
يفتناكهيبأةيرقةرفعيفهتوخإىلإنيشئاطلانيلاطبلا
ىلعاتاعرفبمويلاةفورعملايهوميكشبرقىسنممهس
امكةيلهأةميلويفةصرفلازهتناكلاميبألعلو.ردنكيأر
هتوخإنأيفبيرالو.)١٣:٢٣ليئومص٢(مولاشبأاهرهتنا
كاردإىلإهعارسإلهريبدتنمًائيشاوفرعدقاونوكيمل
.هدصقم

ألَا
َ
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رظنا(ىونورمأامىلعًالُجَرَنيِعْبَس..ُهَتَوْخِإَلَتَقَو
الإنيعبسلاودحألانوعدجءانبأنمقبيملف)١٨عريسفت
.كلملاهوعزانيالئلهتوخإكلاميبألتقوةيّرسلانباوماثوي

كلملابنيعماطلالتقنمباتكلاهركذاملوأاذهو
كلملايفعزانملكودهعلاءايلوأنممهئابرقأومهتوخإل
يفو)١١:١و١٠:٧كولم٢و١٦:١١و١٥:٢٩كولم١رظنا(
.كلذلاثمأنمريثكةيملاعلاخيراوتلا

وهرجحلااذهلعلنيرسفملادحألاقٍدِحاَوٍرَجَحَىلَع
.حبذملانوعدجاهيلعىنبيتلاةرخصلا

ىأراملهلعلوهأبخمركذُيملَأَبَتْخٱُهَّـنَأل...ُماَثوُيَيِقَبَو
ةمواقملاعيطتسيالهنأىأروهتوخإىلعاومجهءادعألانأ
نوعدجنباناكهنألهلكاشاموأٍراغيفأبتخاوبره
.رغصألا

لٱِناَّـكُسُّلُكَوَميِكَشِلْهَأُعيَِمجَعَمَتْجٱَف«٦
ْ
لَق

ْ
اوُبَهَذَوِةَع

يفيِذَّـلٱِبَصَّـنلٱِةَطوُّلَبَدْنِعًاكِلَمَكِلاَميِبَأاوُلَعَجَو .»َميِكَشِ
٢٤:٢٦عوشي

.اهبابرأوأاهباحصأوأميكشءاسؤريأَميِكَشِلْهَأ
تيبيأ»اوُلِمتيب«يناربعلالصألايفوِةَعْلَقْلٱِناَّـكُس

.ناكسلاوتيبلاوناكملاولموأناكممساوهأملعُيملووُلِم
مجرتملااهيلعىرجف»ةعلقلاناكس«ةينادلكلايفءاجنكلو
.)٤٩-٤٦عرظنا(ميكشجربةلعقلابدارملافاذهىلعو
٥:٩ليئومص٢(يفةعلقلاونصحلابولمتيبمجرُتو
.)١٢:٢٠كولم٢و

.كلملاببقُليليئارسإلوأناكفًاكِلَمَكِلاَميِبَأاوُلَعَجَو
نأانهركذاف.نييميارفألاريغكلذبهلفرتعانأرهظيملو
.)٨:٢٣ص(ًاطلستمنوكينأىبأنوعدجهابأ

»بصم«ةنياربعلايفانهبصنلاِبَصَّـنلٱِةَطوُّلَبَدْنِع
»دومعلاب«مهضعباهمجرتفاهتمجرتبنومجرتملافلتخاو
رخآو»ةعيفرلاوأةيلاعلاب«رخآو»لاثمتلاب«مهضعبو
ةطولبلاهذهنكلو»ةعلقلاوأسرحلاب«هريغو»نصحلاب«
نيوكت(طارقألاوةبيرغلاةهلآلااهتحتبوقعيرمطيتلايه
رجحلاكلذلملع»بصم«نأمهضعبىأرف.)٣٥:٤

اوذختامهنألدياذهوبوصنملاملعلاةيبرعلايفبصنلاو
.مَلَعلاهيلعنورشنيًادومعةطولبلاكلت

٢١ىلإ٧عهجاجتحاوماثويىوعد

،َميِّـزِرِجِلَبَجِسْأَرَىلَعَفَقَوَوَبَهَذَفَماَثوُياُوَربْخَأَو«٧
.»ُهللاٱُمُكَلْعَمْسَيَميِكَشَلْهَأاَيِيلاوُعَمْسِا:ىَداَنَو
٤:٢٠انحويو٨:٣٣عوشيو٢٧:١٢و١١:٢٩ةينثت

ناكسوميكشلهألعجبهوربخأيأَماَثوُياوَُربْخَأَو
.ًاكلمكلاميبأةعلقلا

عفترتميكشقوفلبجوهَميِّـزِرِجِلَبَجِسْأَرَىلَعَفَقَو
.ًامدق٢٨٥٠رحبلاحطسنعومدقةئمينامثاهنعهتنق

ولعتميّزرجةنقنإَميِكَشَلْهَأاَيِيلاوُعَمْسِا:ىَداَنَو
عمسهنأرافسألالهأضعبلاقوليمسدسوحنبميكش
هنإو.كلذنمدعبأدمأنمميّزرجىلعيراكملاتوص
دعبأىلعهبيجيورخآلابطاخيةاعرلاضعبتوصعمس
سأرىلعفقو«هلوقنأىلعاذه.ةفاسملاهذهنم
هنمءزجىلعأىلعفقوهنأةرورضهنممزليال»ميزرج
نمعضومبرقأيفلبجلاىلعيدانملانوكيدقهنإف
ليبسىلع)٧ع(لبجلاسأرنمهادانهنإلاقيو.ىدانملا
كلذماكآنمةمكأسأرنمهادانهنأدارملاوأ.بيرقتلا
.لبجلا

متعمسنإيأ»يلاوعمسا«هلوقباوجُهللاٱُمُكَلْعَمْسَي
وأ.مكءاعدهتباجإبًاريخمكيزاجييأمكلهللاعمسييل
نوتأياندالبلهألازيالوفاطعتساللةيئاعدةلمجيه
هللالّهسيرمأيللّهسمهلوقلثمنآلاىلإكلذلاثمأ
هللاكدافأاندافأو.كيلعهللانّوهّيلعنّوهمهلوقو.كرمأ

.ًارجملهو
ملهتوخإءامدوكلذىلعماثويرساجتفيكتلقنإف
أبخملاوأبرهملاّدعأدقوالإفقوملااذهفقوامانلقفجي
نمريثكميزرجيففهبرهنمتفرعامكًارذحناكهنأل
ىلعٌدحأرسجيالوأاهيلإيدتهياليتلافوهكلاوئباخملا
ىلعخرصيباشةيمهأيهامو.اهيفئبتخملاىلإلوخدلا
هنعشيتفتلاوهقاحلىلعموقلاجيهيىتحًادرفنملبجسأر
اوفرعيملمهلعلو.هعمةنيدملالهألكوًاكلمراصكلاميبأو
هلناكفهمالكةياهننمبرقنأىلإنوعدجءانبأنمهنأ
.)١٨ع(ءابتخالاوبرهللةصرف

ْتَلاَقَف.ًاكِلَماَهْيَلَعَحَسْمَتِلُراَجْشَألٱِتَبَهَذًةَّـرَم«٨
.»اَنْيَلَعيِكِلْمٱ:ِةَنوُتْيَّـزلِل
٢٣و٨:٢٢ص١٤:٩كولم٢

يفانيأر.ميكشلهأانهراجشألابداريُراَجْشَألٱِتَبَهَذ
يفرثكتةيلايخلاتاليثمتلاو.يلايخليثمتلوأةيآلاهذه
لاوقأيفاهرثكأوقرشملاتاغلرئاسوةيماسلاتاغللا
هيلإنوذئاللاولايخلاءارشعوتاليختلابابرأمهفءارعشلا
نوبسنيفهبنولثميامبمهيلعرهاظلاسحلاملاعلخبدنع
كلذلثمءاجدقو.جراخلايفاهلسيلامتاسوسحملاىلإ

دوادلعفلناثانليثمتاهنمو.باتكلانمرخُأعضاوميف
ليئارسإبعشلدوادليثمتو.)٤-١٢:١ليئومص٢(

ألَا
َ
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ليثمتانهريسفتلاةيآيفليثمتو.)١٣-٨٠:٨رومزم(
:١٤كولم٢(اذوهيكلمايصمألعفلليئارسإكلمشآوهي
مئاهبلاوشوحولاورويطلاوراجشألاىلإمالكلابسُنو.)٩
ةنمدوةليلكباتكلثمةيبدألاةقراشملابتكنمريثكيف
نمةياغلاو.ةيدنهلاتاغللاىدحإنمةيبرعلاىلإمجرتملا
نإفهبولسأةبارغلناهذألايفيبدألادوصقملاريرقتكلذ
يسناملرمآتتوبطاختتمئاهبلاوأراجشألاىأرولناسنإلا
نمضرغلانوكيدقو.بجعلانمهيفاملدبألاىلإكلذ
نيذلاسانلادحأنيهيالبولسأىلعةمكحلاغيلبتكلذ
نمكلذريغلوأًابدأتوًافطلتليثمتلامهيلعقدصي
.ةفلتخملاضارغألا

نألليثمتلااذهبئاجعلوأ«راجشألا»تبهذ«هلوقو
اهوروصتنيعماسلانأنمدبالف.»يشمتالراجشألا
.ًالييختناكولوًابجعمهسوفنيفكلذرثأوسانلاكيشمت
لمحاذهو.سوفنلايفًابيجعًاريثأترثؤيامًاريثكليختلانإف
.همالكىلإءاغصإلاةدشىلعنيعماسلا

بصسدقملاباتكلايفحسملااكِلَماَهْيَلَعَحَسْمَتِل
دامجلانمهللاةمدخلفوقوملاىلعنهدلاوأتيزلا

.)٣٣-٣٠:٢٣جورخو٣١:١٣و٢٨:١٨نيوكت(ءايحألاو
ليثمتلايفةنوتيزلامّدقاَنْيَلَعيِكِلْمٱ:ِةَنوُتْيَّـزلِلْتَلاَقَف

نمكلذريغواهبشخواهتيزواهنوتيزبراجشألاعفنأاهنأل
ةنهكلاحسملوبرللتامدقتملانمتيزلاناكو.اهرومأ

بطلايفعفنلاريثكوهوةينيدلاةمدخلاتاودأوكولملاو
اهقاروأناعملاهلامجنمو.ًاليلراصبألارونناكوجالعلاو
تويبثاثأنمريثكلامجوهيذلالوقصملااهبشخقلأتو
نطومو.بولقلاورظنلاجهبينسحةرجشلارظنموءاينغألا
برغملادالبورصمىلإلقُناهنموايسأيلصألانوتيزلا

.ابروأيبونجو
ةفورعملاراجشألانمنوتيزلانأباتكلاسوماقيف

:١٤عشوه(هؤاهبموقيو.)٦:١١ةينثت(نيطسلفيفًاميدق
نمةيضفةيباجنسوىلعألانمءارضخهقاروأنأيف)٦
اهنأكديعبنمةرجشلاترهظحيرلااهتزهاذإىتحلفسألا
ًاريثكوضيبأهرهزوًادجنسحفافشيضفعقرببةاطغم
.)١٥:٣٣بويأ(رقاعلاذئنيحهبهبشتفرثنيام

ةبيشلايفلمحيونينسلانمتائمنوتيزلاشيعيو
.)١٤و٩٢:١٣رومزم(ةلخنلاوزرألاك

َِيبَنوُمِّـرَكُيِهِبيِذَّـلٱيِنْهُدُكُرْتَأَأ:ُةَنوُتْيَّـزلٱاَهـَلْتَلاَقَف«٩
.»؟ِراَجْشَألٱَىلَعَكِلْمَألُبَهْذَأَو،َساَّـنلٱَوَهللاٱ
١٠٤:١٥رومزم

هجزمبهنمعنصييذلانهدلاويتيزيأيِنْهُدُكُرْتَأَأ
الينإىنعملاويراكنإانهماهفتسالاو.تابيطلانمهريغب
كلذىلعسقوراجشألاإطخىلعهيبنتهيفوينهدكرتأ
.يتأياميفةمركلاوةنيتلاماهفتسا

مركيهلجأليذلايأَساَّـنلٱَوَهللاٱَِيبَنوُمِّـرَكُيِهِبيِذَّـلٱ
.يتيزلجأليبسانلاوهللامركيومهسوفنوهللاسانلايب
سنجلكنمهللافوقومللةحسماهتيزذاختابهللاماركإف
ًاماعطهنوكبسانلاماركإو.ىلاعتهحبذملعًانابرقوعونو
ءاودوتاملظلاةءاضإةداموًانسحموًارهطمًانهدومهلًاعفان

٢٧:٢٠جورخًاضيأرظناو٨عريسفترظنا(ةريثكءاودأل
.)٣٣-٣٠:٢٢و٢٩:٧و

ىلإةيآلالوأيفامديفيِراَجْشَألٱَىلَعَكِلْمَألُبَهْذَأَو
ةعفانلالامعألانمريثكنعلغشيكلملابلاغتشالانأانه
يفعمطلاوةدايسلابلطةدايزلةضرعكلملانألسانلل
كلمللةنوتيزلاضفريفو.ينافلادجملاوةيملاعلاتاريخلا
نمناكامكهللاكلملاكرتوهايإنيحلاصلاضفرىلإءاميإ
.نوعدج

يِكِلْمٱَوِتْنَأَْيلاَعَت:ِةَنيِّـتلِلُراَجْشَألٱِتَلاَقَّـمُث«١٠
.»اَنْيَلَع

يناثاهنألةيناثةنيتلاركذخلاِةَنيِّـتلِلُراَجْشَألٱِتَلاَقَّـمُث
نيتلاو.ٍذغمذيذلرمثتاذيهولامجلاوعفنلايفةنوتيزلا

دنعهتلزنمتناكونيطسلفوةيروسيفروهشمرجش
لبقرهظيهرمثنإةبيرغلاهصاوخنمو.ةميظعءامدقلا
طنُقرامثألارهظتملوقاروألاهترجشيفترهظاذإفهقاروأ
برقىلعةلدألانمنيطسلفيفنيتلاقاريإو.اهرامثإنم
٢١:٢٩اقولو٢٤:٣٢ىّتمو٢:١٣ديشانألاديشن(فيصلا

:فونصةثالثهرمثو.)٣٠و
يفجضنيو)٢:١٣ديشانألاديشن(يروكابلا:لوألا·

.)٢٤:٢ايمرإ(ًاريثكذيذلليمجوهوناريزحرخاوأ
اذهبليئارسإينبببرلاةقالعيبنلاعشوههّبشو
يفٍةَنيِتَىلَعٍةَروُكاَبَكْمُكَءاَبآُتْيَأَر«هلوقيففنصلا ِ
ِهلَّـوَأ

َ
.)٩:١٠عشوه(»ا

لوليأوبآيفجضنلامامتجضنيوهويفيصلا:يناثلا·
.ءاتشللرخذُيوهرثكأففُجيو
ءاتشلالصفىلإراجشألاىلعىقبيويوتشلا:ثلاثلا·

يفالإجضنتالهفونصضعبوعيبرلاىلإاهيلعىقبيدقو
.ءاتشلالئاوأوفيرخلارخاوأ

ألَا
َ
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فّفجملانيتلانورخذيمهدعبنمونومدقألاناكو
تقاللياجيبأنإف)١٢:٤٠مايأ١(نيثدحملاكءاتشللًاماعط
اوناكو.)٢٥:١٨ليئومص١(نيتلانمصرقيتئمبدواد
.)٢٠:٧كولم٢رظنا(ضارمألاضعبهبنوجلاعي

مثَوِيتَوَالَحُكُرْتَأَأ:ُةَنيِّـتلٱاَهـَلْتَلاَقَف«١١
ََ

َبِّـيَّـطلٱيِر
.»؟ِراَجْشَألٱَىلَعَكِلْمَألُبَهْذَأَو

نعلغشيكلملانإَبِّـيَّـطلٱيِرََمثَوِيتَوَالَحُكُرْتَأَأ
وهامميدقتوسانلاجاهبإنعيأبيطلارمثلاوةوالحلا
.مهلشاعملابابسأنمبّيط

لِلُراَجْشَألٱِتَلاَقَف«١٢
ْ

.»اَنْيَلَعيِكِلْمٱَوِتْنَأَْيلاَعَت:ِةَمْرَك

نموبنعلاةرجشليأِةَمْرَكْلِلُراَجْشَألٱِتَلاَقَف
نإفىلوألانوكتنأاهقحنأعمةثلاثةمركلالعجبيرغلا

راغصلاورابكلاملعيامكةريثكهعفانموهتذلوبنعلالامج
٧:٢٣ءايعشإ(هلاحءوسبقيضلاةنمزأنعنونكياوناكو
.)٨:١٢ايركز(هلاحنسحببحرلاةنمزأنعو.)٢٤:٧و
نيتلاونوتيزلاكاهسفنبعفترتالاهنألةثلاثةمركلاركذهلعلو
اهلبصنُيوأشيرعاهلنبُيملامضرألاىلعدتمتلب
نأركذيملوةمركسرغًاحوننأباتكلايفو.كامسم
.نييناربعلاكالمأمركأنممركلاناكو.اهسرغهلبقًادحأ

نيطسلفوةيروسنكلىرغصلاايسألابجيلصألاهنطومو
.هفونصنسحأباترهتشا

لٱاَهـَلْتَلاَقَف«١٣
ْ

َهللاٱُحِّـرَفُييِذَّـلٱيِراَطْسِمُكُرْتَأَأ:ُةَمْرَك
.»؟ِراَجْشَألٱَىلَعَكِلْمَألُبَهْذَأَوَساَّـنلٱَو
١٠٤:١٥رومزم

يناربعلالصألايفانهراطسملايِراَطْسِمُكُرْتَأَأ
ينعتدقاهنإمهضعبلاقورمخلابمهضعباهمجرت»شوريت«
فرعُياماهلعلوةثيدحلاةرمخلاانهراطسملاىنعمو.دوقنعلا
يفذخأدقوبيبزلاءاموهوبالجلابةماعلادنعمويلا
ةركسملاةرمخلامساو.اهبراشلةعراصلاةرمخلاالرامتخالا

يناربعلالصألايفرظنا(»شوريت«ال»نيي«ةيناربعلايف
.)٦:٣ددعو٩:٢١نيوكت

هحيرفتبدارملاوهلهميدقتبهللاراطسملاحّرفيَهللاٱُحِّـرَفُي
جورخ(ةيمويلاةحيبذلاعمهلراطسملاميدقتبهؤاضرإىلاعت
هحيرفتنألولغالهنأىلع.)١٠٤:١٥رومزمو٤٠-٢٩:٣٨

باتكلايفريثكهلثموهلةراعتساوأهئاضرإنعةيانكىلاعت
ظيغلاوبضغلاوىلاعتهيلإمدنلاةبسنكةيماسلاتاغللاو
اهبهبُشاموأاهيناعممزاولاهبدارملاونايسنلاونزحلاو
.)٧٨:٢١رومزمو٣٢:١٤جورخ(

.)١٠٤:١٥رومزمرظنا(َساَّـنلٱَو

لِلِراَجْشَألٱُعيَِمجْتَلاَقَّـمُث«١٤
ْ
ْكِلْمٱَوَتْنَأَلاَعَت:ِجَسْوَع

.»اَنْيَلَع

يفدطألاو»دطا«يناربعلالصألايفوهوِجَسْوَعْلِل
طيحملاطيحميفامىلعجسوعلاو.جسوعلاناديعةيبرعلا

ديدحقروهلنكلغيرفتلاوعافترالايفنامرلابراقيرجش
نوكيولوطىلإصمحلاكهرمثوقبدتةبوطرهيلعوكوشو
نماذهنيأرظناف.ًاليوطًانامزميقيوخابسلايفًابلاغ
اذإتاعفانلانمجسوعلاكرتياذامومركلاونيتلاونوتيزلا
نإ.هخابسمأهقبدوأهكوشأراجشألاىلعًاكلمراص
.ءيندلاةعفرلاىلإناويحلاقوشأ

لٱَلاَقَف«١٥
ْ
ألِلُجَسْوَع

َ
حلٱِبْمُتْنُكْنِإ:ِراَجْش

ْ
يِنَنوُحَسْمَتِّـَق

َحتاوُمَتْحٱَواوُلاَعَتَفًاكِلَمْمُكْيَلَع
ْ

َنِمٌراَنَجُرْخَتَفَّـالِإَو.ِّـيلِظَت
لٱ

ْ
.»!َناَنْبُلَزْرَأَلُكْأَتَوِجَسْوَع
٢١:٢٨ددع١٤:٧عشوهو٤:١٢لاينادو٣٠:٢ءايعشإ

١٠٤:١٦رومزمو١٤:٩كولم٢و١٩:١٤لايقزحو٢٠عو
٣١:٣لايقزحو٣٧:٢٤و٢:١٣ءايعشإو

تبطوخًاكِلَمْمُكْيَلَعيِنَنوُحَسْمَتِّـقَْحلٱِبْمُتْنُكْنِإ
يفءالقعلاةلزنميفتلعُجاهنألءالقعلاريمضبانهراجشألا
راجشألانأيفهكشلاذهجسوعلالاقو.اهيلعكلمبلط
.ةءاندلاوحبقلانمهيلعوهامعمًاكلمهراتخت

َحتاوُمَتْحٱَواوُلاَعَتَف
ْ

داحلاقرولاوكوشلانإِّـيلِظَت
.مكهتلاوءزهلاليبسىلعاذهماثويلاقفمدعلاكهلظ

جسوعلاىفتكاامخلاِجَسْوَعْلٱَنِمٌراَنَجُرْخَتَفَّـالِإَو
ًاكلمريصينأيفةبغرلاومهيلعضرُعذإكلملابعمطلاب
اذهوةوعدلاهذهىلعاهلركشلانمًالدبراجشألاددهتف

:انهيبنتملالوقنسحأامو.ءامؤللاءايندألانأش
هــتكلــممــيرــكلاتــمرــكأتــنأاذإ

ادرـــمتمــيئــــللاتــمركأتــنأنإو

سانلاوًاعيرسرانلاهيفرشتنتًاكوشجسوعللنأدارملاو
تدتماجسوعلالعتشااذإوهلاعتشاةعرسلًادوقوهنوذخأي
ًالاغدأقرحينأىلإراجشألانمهرواجامتقرحأوهران

ألَا
َ
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.ماثويليثمتةياهناذهو.ميظعلانانبلزرأوةريثكًاماجآو
:رومأةثالثهنمدوصقملامظعمو
هيفبغريكلملللهأبسيليذلاءيندلافيعضلانإ.١

هلٌلهأوهيذلالضافلايوقلاميكحلانإوةبغرلالك
.هابأي

.ًادرمتوًامؤلهديزيميئللاماركإنإ.٢
رئاسبوهسفنبّرضأكلمللًالهأسيلنمكَّـلمنمنإ.٣

.ةّيعرلا

لِمَعْدَقْمُتْنُكْنِإَنآلٱَف«١٦
ْ
حلٱِبْمُت

ْ
لَعَجْذِإِةَّـحِّـصلٱَوِّـَق

ْ
ْمُت

لَعَفْدَقْمُتْنُكْنِإَو،ًاكِلَمَكِلاَميِبَأ
ْ
َعَمَوَلْعَّـبُرَيَعَمًاْريَخْمُت

لَعَفْدَقْمُتْنُكْنِإَو.ِهِتْيَب
ْ
.»ِهْيَدَيِلَمَعَبَسَحُهَلْمُت

٨:٣٥ص

امريسفتيفوأهيفهلثمبرضامّنيبيانهذخأَنآلٱَف
ةيآلاىلإةيآلاهذهنمنايبلااذهو.ليثمتلانمهركذ
.تامدقملاكاهلبقاموةجيتنلاكنيرشعلا

متفصنأمتنكنإيأِةَّـحِّـصلٱَوِّـقَْحلٱِبْمُتْلِمَعْدَقْمُتْنُكْنِإ
حلٱِبْمُتْنُكْنِإ«جسوعلالوقلنايباذهو.متبصأو

ْ
ِّـَق

دارملاوهكلاميبأنأّنيبيل)١٥ع(»ًاكِلَمْمُكْيَلَعيِنَنوُحَسْمَت
.مُّكهتلاوخيبوتلاةدشنمهيفامهيفو.جسوعلاب

ّدشأنماذهَلْعَّـبُرَيَعَمًاْريَخْمُتْلَعَفْدَقْمُتْنُكْنِإَو
مسالاماثويراتخاو.ةمعنلابرفكلانايبومكهتلاوخيبوتلا
نوعدجهلعفامىلإةراشإ»نوعدج«مسالاىلع»لعّبري«
مهرفكومهلهجرهظُيللعبلاحبذممدهنمهللاةعاطيف

.لطابلامههلإلعبلانهوو
ًارشنوعدجتيبلمهتاراجمىلعديدشخيبوتِهِتْيَبَعَمَو

.ريخلانممهلهلعفامىلع
هذهىنعمِهْيَدَيِلَمَعَبَسَحُهَلْمُتْلَعَفْدَقْمُتْنُكْنِإَو

ىلعاهبىتأنماثلاحاحصألانمنيثالثلاوةسماخلاكةيآلا
ةيآلاكلتّصنو.مكهتلاوةقيقحلانيبعمجللةروصلاهذه
ريخلالكريظننوعدجلعبريتيبعمًافورعماولمعيملو«
.»ليئارسإعملمعيذلا

ْمُكَذَقْنَأَوِهِسْفَنِبَرَطاَخَوْمُكْنَعَبَراَحْدَقِيبَأَّـنَأل«١٧
.»َناَيْدِمِدَيْنِم

هلوقبنلعأِهِسْفَنِبَرَطاَخَوْمُكْنَعَبَراَحْدَقِيبَأَّـنَأل
هفرعينكيملنمهفرعفنوعدجدالوأدحأوههنإ»يبأ«
ريخلامهتازاجمىلعمهخيبوتيفقحلاهلنأحضوأو.مهنم

هوعبتنمكرتىلإحيملت»مكنعبراح«هلوقو.رشلاب
هلوزنىلإحيملت»هسفنبرطاخ«هلوقبو.ةئمثالثلاىوس
ثالثبًافلأ١٣٥ةبراحملهيدصتوءادعألاركسعمىلإًاليل
.)٧صعجار(ةئم

نينسعبسمكودبعتسانيذلاَناَيْدِمِدَيْنِمْمُكَذَقْنَأَو
يففوهكلاىنكسىلإمكوأجلأومكيلعمهديتزتعاو
توقمكلاوكرتيملومكلالغاوفلتأومكعورزاوبهنولابجلا
.)٦-٦:١ص(ًاريمحالوًارقبالوًامنغالوةايحلا

لٱُمُتْمُقْدَقْمُتْنَأَو«١٨
ْ
لَتَقَوِيبَأِتْيَبَىلَعَمْوَي

ْ
،ِهيِنَبْمُت

ِهِتَمَأَنْبٱَكِلاَميِبَأْمُتْكَّـلَمَوٍدِحاَوٍرَجَحَىلَعًالُجَرَنيِعْبَس
.»!ْمُكوُخَأُهَّـنَألَميِكَشِلْهَأَىلَع

٦و٥ع

ع(هتوخإلتقكلاميبأناكًالُجَرَنيِعْبَسِهيِنَبْمُتْلَتَقَو
هوطعأوهعماوقفتامهنألميكشلهألعفهلعفبسُحو)٥
ولهنألمهتينىلإرظنلابىلتقلانمهسفنماثويبسح.ًالام
يفريثكاذهلثمو.لمعلاكةتباثلاةّينلانألهولتقبرهيمل
حيبذلاببّقُلقاحسأنإةيبرعلايفهلثمو.ةّيماسلاتاغللا

:٢٢نيوكت(ةاروتلاةصقيفامىلعةّينلبًالعفحبذُيملوهو
:يّرعملابروهشملاءالعلاوبألاقو.)١٢-٩
ىــــسومتــــنكخـــــــسانتلاّحـــــصوــــلف

اــــــحيـــــــبذلاقاـــــــحسإكوـــــبأناـــــكو

مساوىسومناكحودمملااذهمسا:هناويدحراشلاق
ولفءايبنألالاصخكيبأيفوكيفعمتجالوقي.قاحسإهيبأ
نإونارمعنبىسومكنأانلقلًاقحخسانتلابلوقلاناك
وهحيبذلانأحيحصلاو.حيبذلاميهاربإنبقاحسإكابأ
نأىلإبهذنيملسملاضعبنألاذهلاق.قاحسإ
.حيبذلاوهليعامسإ

.)٥عريسفترظنا(ٍدِحاَوٍرَجَحَىلَع
كلاميبأمأريقحتكلذبدصقِهِتَمَأَنْبٱَكِلاَميِبَأْمُتْكَّـلَمَو

.ةمَألاكنوكتداكتةّيرسلاونوعدجةّيرستناكاهنأل
ًالهأهنوكلالمكنمةأرمانباهنأدرجمليأْمُكوُخَأُهَّـنَأل

هلوقدعبمهوخأهنأهلوقيفو.لعّبرينباهنوكلالوكلملل
اذهلثمبرغتسُيالو.ًاضيأمهلريقحتهيبأةمَأنباهنأ
هرارفالولوهتوخإاولتقوهدلاوةمعنباورفكًىتفنممالكلا
.ًاضيأهولتق

لِمَعْدَقْمُتْنُكْنِإَف«١٩
ْ
حلٱِبْمُت

ْ
َعَمَوَلْعَّـبُرَيَعَمِةَّـحِّـصلٱَوِّـَق

يفِهِتْيَب لٱاَذٰهِ
ْ
لَو،َكِلاَميِبَأِبْمُتْنَأاوُحَرْفٱَف،ِمْوَي

ْ
ًاضْيَأَوُهْحَرْفَي

ألَا
َ
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.»ْمُكِب
٣:٣يبليفو٨:٦ءايعشإ

دقمتنكنإفيأِةَّـحِّـصلٱَوِّـقَْحلٱِبْمُتْلِمَعْدَقْمُتْنُكْنِإَف
مهفهنأكهرهاظىلعكلذمهضعبلمح.متبصأومتفصنأ
.هوبأهنألنوعدجلًاماركإتناككلاميبألمهتماقإنأهنم
ملمهنأهدارمنأىلعلديًافنآروكذملاليثمتلاوةنيرقلانكلو
فصنتملامكمهيلعًاكلمهحسمباوبيصيملواوفصني
.اهيلعًاكلمجسوعلااهحسمببصتملوراجشألا

اذهْمُكِبًاضْيَأَوُهْحَرْفَيْلَو،َكِلاَميِبَأِبْمُتْنَأاوُحَرْفٱَف
.مكهت

َميِكَشَلْهَأَلُكْأَتَوَكِلاَميِبَأْنِمٌراَنَجُرْخَتَفَّـالِإَو«٢٠
لٱَناَّـكُسَو

ْ
لَق

ْ
َختَو،ِةَع

ْ
ِناَّـكُسْنِمَوَميِكَشِلْهَأْنِمٌراَنَجُر

لٱ
ْ
لَق

ْ
.»َكِلاَميِبَأَلُكْأَتَوِةَع

٥٧و٥٦و١٥ع

كلاميبأمكرايتخابمتأطخأومترجدقمتنكنإويأَّـالِإَو
.مكوخأهنأدرجملًاكلم

.جسوعلانمجرختامكَكِلاَميِبَأْنِمٌراَنَجُرْخَتَف
.نابنلزرأجسوعلارانلكأتامكَميِكَشَلْهَأَلُكْأَتَو
َختَو
ْ
رانلانإَكِلاَميِبَأَلُكْأَتَو...َميِكَشِلْهَأْنِمٌراَنَجُر

رانوراجشألانمهريغقرحتجسوعلانمجرختيتلا
ىلععقيامكهيلععقيكلاميبأرشنإيأ.هقرحتراجشألا
عريسفترظنا(ميكشجربةيآلايف»ةعلقلاب«دارملاو.هريغ
٦(.

أطخأكلاميبأوكلاميبأرايتخاباوأطخأميكشلهأنإ
ناكونيقيرفلاىلعباقعلاعقوفًاكلمنوكينأيفهيعسب
بورضملانايبةياهنانهو.فرعتسامكةءوبنلاكماثويمالك
.ليثمتلانمدارملاوألثملاهل

ْنِمَكاَنُهَماَقَأَو،َرْئِبَىلِإَبَهَذَوَّـرَفَوُماَثوُيَبَرَهَّـمُث«٢١
.»ِهيِخَأَكِلاَميِبَأِهْجَو
٢٠:١٤ليئومص٢

يفنيطسلفبةريثكنكامأكرتشاَرْئِبَىلِإ...ُماَثوُيَبَرَه
هلعلوعضوملااذهناكنيأانلديءيشالو.مسالااذه
ةريبلامويلاىمستو)٩:١٧عوشي(نيماينبمهسيفتوريثب

.اهنملايمأةرشعةياغىلعوميلشروأيلامشيفيهو
يتلاظيغلاراثأوهرظننميأِهيِخَأَكِلاَميِبَأِهْجَوْنِم

.ةّينهلتقدقناكنأدعبًالعفهلتقهتدارإوههجوىلع

٣٣ىلإ٢٢علَعَجةنتف

.»َنيِنِسَثَالَثَليِئاَْرسِإَىلَعُكِلاَميِبَأَسَّـَأَرتَف«٢٢

الليئارسإضعبىلعيأَليِئاَْرسِإَىلَعُكِلاَميِبَأَسَّـأََرتَف
هوحسممهنأعمكلملقيملو»سأرت«بتاكلالاق.مهلك
ةلزنمبناكلبكلممارتحاىلعلصحيملهنألديلًاكلم
املهوتقموهوهركنيريثكلعلو.ليئارسإلخيشوأسيئر
لبًايعرشًاكلمنكيملهنألوةّيرسنباهنألوهتوخإبهلعف
جراخدتمتملهتسائرنأحيجرتلالكحّجرملاو.ًابصتغم

ملوهتسائرباوثرتكيملنييليئارسإلارثكأوًاليلقالإميكش
ميكشلنيرواجملانأليلدبسيئرالوكلمهنأباوملسي
.)٥٠عرظنا(هنوصعياوناك

اهرهشأوةيسمشنييليئارسإلاونستناكَنيِنِسَثَالَث
نمبرقيوأًارهشرهشألانمقرفلاراصىتماوناكوةيرمق

قبطنيلًارهشرشعةثالثتناكفةنسلاىلعهودازرهش
.ةيسمشلاةنسلاىلعباسحلا

ِلْهَأَوَكِلاَميِبَأَْنيَبًائيِدَرًاحوُرُّبَّـرلٱَلَسْرَأَو«٢٣
.»َكِلاَميِبَأِبَميِكَشُلْهَأَرَدَغَف،َميِكَش
٢٢:٢٢و١٢:١٥كولم١و١٠و١٨:٩و١٦:١٤ليئومص١

ءايعشإ١٤و١٩:٢ءايعشإوخلا١٨:١٩و١٠:١٥مايأ٢و
٣٣:١

ءاوهلااهلصأةريثكناعمحورللًائيِدَرًاحوُرُّبَّـرلٱَلَسْرَأَو
باتكلايفقلطتوثنَؤتورَّـكذُتيهوحيرلاككرحتملا
سوفنلاكتاسوسحملانعةدرجملاتاوذلاىلعسدقملا

ةئيدرلاحاورألافقالخألاولايمألاىلعقلطُتوةكئالملاو
ضعبلاق.ةئيدرلالايمألاوأقالخألاورارشألاةكئالملا
مأوهناطيشلاكتاذأانهحورلابدارملاملعنال«نيرسفملا
ىنعمبتءاجةئيدرلاحورلانإفقلخلاوأليملاكًىنعم
قلخلاىنعمبتءاجو)١٦:١٤ليئومص١(ةريرشلاتاذلا
هللانإىنعملا«رخآرسفملاقو,)١٤:٢٤ددع(»ريرشلا
نيينعملاالكو.»ةنايخلاوشيوشتلاحوريشفتبحمس
نملمحيناطيشلانألرخآلامزلتسيامهدحأوحيحص
نملكىلإليملاو.ردغلاوشيوشتلاىلعهيلعطلست
ريرشلاحورلاف.هجاهبإوناطيشلاءاضرإمزلتسينيرمألا
ىلإليملاوهيذلاريرشلاحورلاوناطيشلاوهيذلا
.ميكشلهأوكلاميبأنيبادجُوردغلاوشيوشتلا

لهأءارغإيفىعسيذلاَميِكَشِلْهَأَوَكِلاَميِبَأَْنيَب
مهئارغإيفىعس)٦-١ع(كلاميبألراصتنالابميكش

ألَا
َ
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ىلعناسنإلارصنيءيدرلاحورلابأداذهو.هبردغلاب
مظلانألًاعبطةملؤملاةبقاعلايتأتفًاليلقهجهبيفهريغملظ
ًالسعبرجملاقيذُي.ًاريثكهلذخيفميخوهيغتبمعترم
.ًالظنحهعبشيو

فرعيوءافولامدعردغلاَكِلاَميِبَأِبَميِكَشُلْهَأَرَدَغَف
مهيلإزاحنانموكلاميبألاوخأنإفًاضيأدعولافالخإب
اوفلخأفهرزإنودشيمهنأهلهوتأامباونابأنييميارفألانم
باقعلاديدشهنكلةانألاليوطهللانإف.هريناوعلخوكلذب
هنابأامنيقيرفلاىلعّمتأوهتوخإلهلتقوهروجةرمثهارأف
اَُّهيَأَكَلٌلْيَو«انهءايعشإلوقنسحأامو.هليثمتبماثوي
ملٱ
ُختَْملَتْنَأَوُبِرْخُْ

ْ
َنيِح.َكوُبَهْنَيَْملَوُبِهاَّـنلٱاَُّهيَأَو،ْبَر

ُختِبيِرْخَّـتلٱَنِميِهَتْنَت
ْ
»َكَنوُبَهْنَيِبْهَّـنلٱَنِمُغَرْفَتَنيِحَو،ُبَر

.)٣٣:١ءايعشإ(

لُظَِيتْأَيِل«٢٤
ْ
َىلَعْمُهُمَدَبَلُْجيَوَنيِعْبَّـسلٱَلْعَّـبُرَييِنَبُم

لٱِمِهيِخَأَكِلاَميِبَأ
اوُدَّـدَشَنيِذَّـلٱَميِكَشِلْهَأَىلَعَو،ْمُهَلَتَقيِذَّـ

.»ِهِتَوْخِإِلْتَقِلِهْيَدَي
٢٣:٣٥ىّتمو٧:١٦رومزمو٩:٢٥ريتسأو٢:٢٣كولم١

٣٦و

٢:٥كولم١(َكِلاَميِبَأَىلَع...َلْعَّـبُرَييِنَبُمْلُظَِيتْأَيِل
ملاظلاو.لمعلاسنجنمءازجلا)٢٧:٢٥و٢٣:٣٥ىّتمو
مقتنيوفصنينأنمّدباللداعلاناّيدلاو.هملظبذوخأم
يفماللاو.قحريغبءامدلايكفاساميسالونيملاظلانم
نيهجولاىلعىنعملافردغبوألسرأبةقلعتميتأيلهلوق
.حيحص
يفملاظلاءاكرشِهْيَدَياوُدَّـدَشَنيِذَّـلٱَميِكَشِلْهَأَىلَعَو
امقرحأفجسوعلاقرتحا.هنمهللاماقتنايفهؤاكرشهملظ
.ًاقارتحاهدازفهلوحاملعتشاوهلوح

جلٱِسوُؤُرَىلَعًانيِمَكَميِكَشُلْهَأُهَلَعَضَوَف«٢٥
ْ
،ِلاَبِ

هبََربَعْنَمَّـلُكَنوُبِلَتْسَياوُناَكَو يفِْمِ َِربْخُأَفِ.قيِرَّـطلٱِ
.»ُكِلاَميِبَأ

هلوقِلاَبِْجلٱِسوُؤُرَىلَعًانيِمَكَميِكَشُلْهَأُهَلَعَضَوَف
ضبقيلنيمكلااوعضومهنأةرورضينعيال»هلعضوف«
مهنأمالكلاقايسهيضتقييذلادارملاوهبّرماذإهيلع
.هلمهتوادعنالعإوهفعضنييبتوهبرارضإللهوعضو
لابيعاميسالولابجلاسوؤرىلعنيمكلااوعضوو
.هعابتأنمنّيراملالكةيؤرنمنكمتيلميّزرجو

تبلُسنيذلاضعبهوربخأنيذلالعلُكِلاَميِبَأَِربْخُأَف
.نيرفاسملانممهلاومأ

َميِكَشَىلِإاُوَربَعَوِهِتَوْخِإَعَمٍدِباَعُنْبُلَعَجَءاَجَو«٢٦
.»َميِكَشُلْهَأِهِبَقِثَوَف

هركذءاجو.انهالإلجرلااذهبعمسنملٍدِباَعُنْبُلَعَج
نيذلانييناعنكلانمهنأرهاظلاو.ًارظتنمنكيملهنألةأجف
كلاميبأمكحتحتاونوكينأةهاركميكشنماورجاه
الًاخأنيعبسلتقيذلانألهرشنممهفوخوهايإمههركل
رخآرمألوأهبعشنمالوهتريشعنماوسيلنيذلاهلنكري
.دبعدباعىنعموهمساكوهفةهاركهمساىنعمو.هلهجن

وهوقرطلاعاّطقوصوصللانمةعامجمهلعلِهِتَوْخِإَعَم
.مهيفمدقتملاوأمهميعز

ءانبأنوبلسياوناكمهنأرهاظلافَميِكَشَىلِإاوَُربَعَو
ئطاشلانموأميكشىلإلابجلاسوؤرنماوربعوليبسلا
.ندرألانمرخآلا

هنإوهايإمهتفرعمقبسلهوأرءيشلَميِكَشُلْهَأِهِبَقِثَوَف
مهفاعضتساوكلاميبألمهتبراحميفمهبقثوينيذلاداوقلانم
ميكشلهأالولهنإوهنوهركينييليئارسإلانأمهلعلكلاميبأ
.كلمينأعطتسيمل

حلٱَىلِإاوُجَرَخَو«٢٧
ْ
اوُعَنَصَواوُساَدَوْمُهَموُرُكاوُفَطَقَوِلَْق

.»َكِلاَميِبَأاوُنَعَلَواوُِبَرشَواوُلَكَأَوْمِهِٰهلِإَتْيَباوُلَخَدَو،ًاديِجْمَت
ةينثت٢٥:٣٠ايمرإو١٠و١٦:٩ءايعشإو١٩:٢٤نييوال
٤عو١٢:١٧

ًاسمقاوسادوبنعلااوفطقيأاوُساَدَوْمُهَموُرُكاوُفَطَق
.ًارمخهوعنصيلهنم

.لطابلامههلإلحيبستلاباونغتويأًاديِجْمَتاوُعَنَصَو
جهبأنممهدنعناكرمخلاعنصلهسودوبنعلافاطقنإف
ّينجلانولمحياوناكفتاقوألاجهبأنمهتقوولامعألا
١٠و١٦:٩ءايعشإرظنا(منرتلاببنعلانوسوديوفاتهلاب

ملو»ميلوله«ةيناربعلايفانه»ديجمتلا«و.)٢٥:٣٠ايمرإو
)١٩:٢٤نييوال(يفوانهالإسدقملاباتكلايفدرت

نالعإهبدارملاونيعضوملايف»ديجمتلاب«انباتكيفتمجرُتو
.ءانغلابحرفلا

نوميقيممألاناك.ثيربلعبْمِهِٰهلِإَتْيَباوُلَخَدَو
مانصألالكايهيفةيبعشلاوأةيروهمجلاتاعامتجالاضعب
.)١٦:٢٣صرظنا(

ألَا
َ
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مئالولاضعبنوتأياوناكولعبلالكيهيفاوُبَِرشَواوُلَكَأَو
.مانصألالكايهيف

اولمحيأ«شوبجروجذاتسألالاقَكِلاَميِبَأاوُنَعَلَو
نأمههلإاولأسمهلعلومئاتشلاوتارييعتلاسجنأهمسا
ةغللابتكيفو.»كلاميبأىلعاهعقويومهتانعلقدصُي
.»)هناهأيأ(هازخأوريخلانمهدعبأوهدرطهنعل«ةبيرعلا

هطخسبدبعلاداعبإهللانمنعللا«يناجرجلاتافيرعتيفو
داعبإنعللانأةصالخلاو.»هطخسبءاعدلاناسنإلانمو
ريخلكنعداعبإلابهيلعسانلاءاعدوهتمحرنمميثألاهللا

ديدشجاهاذهمهلمعو.مئاتشلابورضعظفأنموهو
ديلاومنملتقلانألهلتقبمهارغأوكلاميبألضغبلا
.ديدشلاضغبلا

َوُهْنَمَوُكِلاَميِبَأَوُهْنَم:ٍدِباَعُنْبُلَعَجَلاَقَف«٢٨
؟ُهُليِكَوُلوُبَزَو،َلْعَّـبُرَيُنْبٱَوُهاَمَأ؟ُهَمِدْخَنىَّـتَحُميِكَش
.»؟ُنْحَنُهُمِدْخَناَذاَمِلَف.َميِكَشِيبَأَروَُمحَلاَجِراوُمِدْخٱ
٦و٣٤:٢نيوكت١٢:١٦كولم١و٢٥:١٠ليئومص١

الةناهتسالاوفافختساللانهماهفتسالاُكِلاَميِبَأَوُهْنَم
تاغللايفريثكوهو.كلاميبأفرعيهنألمهفلابلطل
لٱُمِلْظُييِذَّـلٱاَذٰهْنَم«ىلاعتهلوقهنمو.ةّيماسلا

ْ
َءاَضَق

َوُهْنَم«لابانلوقو.)٣٨:٢بويأ(»ٍةَفِرْعَمَالِبٍمَالَكِب
سلوبلوقو.)٢٥:١٠ليئومص١(»ىَّـسَيُنْبٱَوُهْنَمَوُدُواَد
إلٱاَُّهيَأَتْنَأْنَم«لوسرلا

ْ
:٩ةيمور(»َهللاٱُبِواَُجتيِذَّـلٱُناَسْنِ

٢٠(.
ماهفتساًاضيأاذهنإمهضعبلاقُميِكَشَوُهْنَمَو

انه»ميكشب«دارملاو.لوألاماهفتسالاكفافختسالل
نيبةلباقملاوهدوصقملاوثيدحلاميكشكلموهوكلاميبأ
وهوهتلالسيأرومحلاجروةّيرسلانباثيدحلاكلملااذه
.مهفرشأوميكشكولممدقأ

يفلوقلاكميظعتللانهماهفتسالانأمهريغلاقو
ملٱاَنَأ...َموُدَأْنِمِيتآلٱاَذْنَم«)٦٣:١ءايعشإ(

لَكَتُْ
ِّـ
لٱِبُم

ْ
،ِّـِرب

لٱ
ْ
لِلُميِظَع

ْ
.حيسملايأ»ِصَالَخ

.كلاميبأىلإدوعتهمدخنيفءاهلاُهَمِدْخَنىَّـتَح
ىنعمولعبرينباالإوهاميأَلْعَّـبُرَيُنْبٱَوُهاَمَأ

لعبلاحبذممدههنألكلذبهوبأهبقل»لعبلالتاقي«لعبري
الوهداّبعىلعلعبلاّودعنباكلميفيكو)٦:٣٢ص(
كلاميبأىلعنيعماسلابضغجاهاممهذهنأيفبير
لعبللهتريغمالكلااذهىلعلَعَجلمحامو.جايهلادشأ
ةبرضةّلعوٌمثإنيرمألاالكنأىلعكلملايفهعمطلب
.كلاميبأولََعجلةلداع

وهوكلملايفهماقمموقييذلاهبئانيأُهُليِكَوُلوُبَزَو
لعبرينباانكلمينأىفكاميأ)٣٠ع(ةنيدملاسيئر
.ّلذىلعٌّلذاذهوهنودوهيذلاهليكوانكلميىتح

دبالناكنإهنألرومحةلالسيأَرُوَمحَلاَجِراوُمِدْخٱ
نأبقحأمهنممانمودخمراتخننأبجيفمدخننأنمانل
نييعرشلاكولملاةلالسنويلصألاةدايسلالهأمهواومدُخي
.رقتحملابسّنلاعيضولالوهجملابيرغلااذهالرومحلسن

ةلالسنمهنألًاكلمهوراتخيللَعَجهاتأديهمتنسحأاذهو
.ميكشيبأرومح
دقاوناكنييميارفألانإوءايوقأاوناكنييناعنكلانإ
يناعنكمساكلاميبأنأىتحنييناعنكلاةدابعىلإاودترا
.)٢٦:١نيوكت(

ميكشو)٣٤:٢نيوكت(رومحنبامسامكيشَميِكَشِيبَأ
.سلبانبمويلاةفورعملاةنيدملا

للعلبهمدخننألةلعاليأُنْحَنُهُمِدْخَناَذاَمِلَف
.هتمدخانكرتلةريثك

َلاَقَو.َكِلاَميِبَأَلِزْعَأَفيِدَيِبَبْعَّـشلٱاَذٰهُلَعَْجيْنَم«٢٩
.»!ْجُرْخٱَوَكَدْنُجْرِّـثَك:َكِلاَميِبَأل
١٥:٤ليئومص٢

ريغمجارتلاضعبيفويِدَيِبَبْعَّـشلٱاَذٰهُلَعَْجيْنَم
»يديتحتبعشلااذههللالعجولتددو«ةيبرعلا

ةمجرتىلوألاةمجرتلاويناربعلالصألاظفلقفوىلعانتمجرتو
يجرتلاوأينمتللةلمعتسمانهماهفتسالاةملكف.ةيونعم
نإف.ّدوأوأوجرأوأىنمتأىنعمبيهفليملانايبوأ
اممماهفتسالاريغيفلمعتسُتامًاريثكماهفتسالاتاودأ
ىلعّلدتانهةنيرقلاونئارقلاةنوعمبسحبماقملابساني

ةعارببابنمهمالكو.ًاكلمنوكينأيفهتبغرةدش
صلخُأوكلاميبألزعأفًاكلمينولعجامهللاقهنأكفبلطلا
نأعاطتساامف.نييوحلاىلإزعلادرأوهراعنمميكشلآ
نعراعلاعفدديريهنأراهظإىلعهتلمحيتلاةلعلامتكي
لكنأشميكشلهأوميكشيبأرومحوأميكشةلالس
:رعاشلالاق.ءارم
راعكنإفهبتيستكااذإفهتحتامعّفشيءايرلابوث

ةموحىلإجرخايأْجُرْخٱَوَكَدْنُجْرِّـثَك:َكِلاَميِبَألَلاَقَو
وأةسامحلودعلابدادتعالامدعوديدهتللانهرمألا.لاتقلا
وهفًارضاحناككلاميبأنأىلعليلدالو.ةوقوأءايربك
نيظاتغملانمًاريثكثدحيامكهبطاخوةرضحلايفهرّوصت

كلذهللاقهنأّحصيو.برحلاوأشطبلايفنيبغارلاو
»جرخاوكدنجرّثك«هلوقىنعمو.هيبألسردحأةطساوب

ألَا
َ
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ددعاوناكولومهلتقيسهنإوهشويجةرثكلثرتكيالهنإ
هسأبةدشوهتعاجشنيعماسللنيبيلاذهلاق.ىصحلا
.ًاكلمهوراتخينأيفمهلًابيغرت

ملٱُسيِئَرُلوُبَزَعِمَساَّـَملَو«٣٠
ٍدِباَعِنْبَلَعَجَمَالَكِةَنيِدَْ

.»ُهُبَضَغَيَِمح

لصألايفانهسيئرِةَنيِدَْملٱُسيِئَرُلوُبَزَعِمَساَّـَملَو
ًاذإفركسعلادئاقناكهنأىلعةظفللاّلدتف»رس«يناربعلا
ركاسعسيئروهوأةيركسعلارابتعابةنيدملاسيئرناك
.ةنيدملا

مح
َِ
ناهتساوكلاميبأهالومناهأًالعجنألُهُبَضَغَي

.هدئاقوهيذلاشيجلاب

يفَكِلاَميِبَأَىلِإًالُسُرَلَسْرَأَو«٣١ اَذَوُه:ُلوُقَيَةَمْرُتِ
َنوُجِّـيَُهيْمُهاَهَو،َميِكَشَىلِإاْوَتَأْدَقُهُتَوْخِإَوٍدِباَعُنْبُلَعَج
ملٱ
.»َكَّـدِضَةَنيِدَْ

يف ناكملااهنإ)١(يناعمةيناربعلاةملكلالمتحتَةَمْرُتِ
)٢(.انهاهظفلىضتقمىلعكلاميبأهنكسيناكيذلا
شطبللدحأملعينأنودنمكلاميبأهرابخإوهوركملا
كلاميبأىلإلسرلاهلاسرإانهوهورسلا)٣(.ةأجفلَعَجب
اهنوكىلعوةينيعبسلاهتراتخايذلااذهوعيمجلانعةيفخ
ع(ةمورأوهوكلاميبأنكسملًايناثًامسانوكتناكممسا
.ميكشبرقةيرقيهو)٤١

لهأنوّرغيمهنأديريَكَّـدِضَةَنيِدَْملٱَنوُجِّـيَُهيْمُهاَهَو
ربدتيللاحلايفهربخأهنإوهلةوادعلاوهيلعجورخلابميكش
.ًاعيرسةنتفلاعفديورمألا

َكَعَميِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَوَتْنَأًالْيَلْمُقَنآلٱَف٣٢«٣٢،٣٣
يفْنِمْكٱَو حلٱِ

ْ
يفُنوُكَيَو٣٣.ِلَْق ِقوُُرشَدْنِعِحاَبَّـصلٱِ

ملٱُمِحَتْقَتَوُرِّـكَبُتَكَّـنَأِسْمَّـشلٱ
يِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَوَوُهاَهَو.َةَنيِدَْ

.»َكُدَيُهُدَِجتاَمَبْسَحِهِبُلَعْفَتَفَكْيَلِإَنوُجُرَْخيُهَعَم
٩:١٠ةعماجو٢٥:٨و١٠:٧ليئومص١

.دحأملعياليكلًالْيَلْمُق
يفْنِمْكٱَو لهأولََعجلقيدصهنأبلوبزرهاظتِلْقَْحلٱِ

نأكلاميبألهتروشمتناكومهمواقينأردقيملهنألميكش
لباهيلعىوقيالهنأنمةيفخةنيدملالخدينألواحيال
ميكشلهأجرخيىتحةنيدملالوحلقحلايفنكمينأ

يفسيلوجراخلايفلاتقلاعقومنوكلمهيلعىوقيفهتبراحمل
.ةنيدملا

٤٥ىلإ٣٤علَعَجراسكنا

اوُنَمَكَوًالْيَلُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُّلُكَوُكِلاَميِبَأَماَقَف«٣٤
.»ٍقَرِفَعَبْرَأَميِكَشِل

.دوصقملالمعلايفعرشيأُكِلاَميِبَأَماَقَف
ضعبيفاونمكمهلعلوميكشلهأليأَميِكَشِلاوُنَمَك

.)٣٦ع(اهلةرواجملالابجلا
ىلعةدحاولازوربلادنعميكشلهأىرييكلٍقَرِفَعَبْرَأ
.يلاوتلاىلعمهفوخديزيفىرخألارثأ

يفَفَقَوَوٍدِباَعُنْبُلَعَجَجَرَخَف«٣٥ ِباَبِلَخْدَمِ
ملٱ
ملٱَنِمُهَعَميِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَوُكِلاَميِبَأَماَقَف.ِةَنيِدَْ

.»ِنَمْكَْ

يفَفَقَوَو سلجمةنيدملالخدمناكِةَنيِدَْملٱِباَبِلَخْدَمِ
نكلو)٢٠:٤عوشي(خويشلاوءاربكلاوةاضقلاوكولملا
لصحاذإعافدللدادعتسالاوةبقارمللكانهفقولَعَج
.جراخلانمءيش
يذلادوصقملالمعلامامتإيفعرشفخلاُكِلاَميِبَأَماَقَف

.هرّبدت

ٌلِزاَنٌبْعَشاَذَوُه:َلوُبَزِلَلاَقَفَبْعَّـشلٱُلَعَجىَأَرَو«٣٦
جلٱِسوُؤُرْنَع

ْ
جلٱَّـلِظىَرَتَكَّـنِإ:ُلوُبَزُهَلَلاَقَف.ِلاَبِ

ْ
ِلاَبِ

.»ٌساَنُأُهَّـنَأَك

نيذلاكلاميبأدونجضعبيأَبْعَّـشلٱُلَعَجىَأَرَو
.نينماكاوناك

)٢٨ع(لوبزلاودعقبسامىلعلَعَجناكَلوُبَزِلَلاَقَف
نمهنأرهاظتهلعلوعادخلاوركملاريثكناكفلوبزامأو
.كلاميبألاهنلعيوهرارسألكىلععلّطيللَعَجبزح

.برحلايفعادخلاوبذكلااوزاجأءامدقلانمنوريثكو
ةريثكدونجيأِلاَبِْجلٱِسوُؤُرْنَعٌلِزاَنٌبْعَشاَذَوُه

.نتفلاكلتيفنينماكاوناكمهلعلوليسلاكانيلعبصنت
.ةنماكلاقرفلاىدحإهذهو

اذهٌساَنُأُهَّـنَأَكِلاَبِْجلٱَّـلِظىَرَتَكَّـنِإ:ُلوُبَزُهَلَلاَقَف
قلغيونكمأامدادعتسالانعهقيعيللوبزنمعادخ

ألَا
َ
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لابجلالالظهآرامنإقّدصلعجلعلو.ةنيدملاباوبأ
نأدعبيالو.رهاظلاسمشلالاقتنابلقتنتلالظلانأل
ءاميإلاعادخلاىلعةدايزلوقلااذهبلوبزضارغأنمنوكي
ليختيراصىتحهفوخوهنبجبضيرعتلاولَعَجلهجىلإ
:رعاشلالوقدحىلعًالاجرلالظلا

مـــهبراهراــصىتحضرألاتقاـــضو
ًالــــــــــــجرهــــنظءيشريــــــــغىآراذإ

ِدْنِعْنِمٌلِزاَنٌبْعَشاَذَوُه:ًاضْيَأَلاَقَوُلَعَجَداَعَف«٣٧
ِةَطوُّلَبِقيِرَطْنَعٌةَيِتآٌةَدِحاَوٌةَقْرِفَو،ِضْرَألٱِيلاَعَأ
لٱ

ْ
.»َنيِفِئاَع
١٤و١٨:١٠ةينثت

قرفلانمىرخأةقرفوهبعشلااذهٌلِزاَنٌبْعَشاَذَوُه
.تنمكيتلاعبرألا

مهمامأةدهاشملاضرألايأِضْرَألٱِيلاَعَأِدْنِعْنِم
ضرألاطسووضرألاةّرسبتمجرُتو.اهلابجاهيلاعأو
.نتملايفامحّجرملاو

ىلإمسُقًاشيجكلانهنأانهلَعَجفرعٌةَدِحاَوٌةَقْرِفَو
.قَرف

وأريطلابنهكتملافئاعلاَنيِفِئاَعْلٱِةَطوُّلَبِقيِرَطْنَع
اوناكنيفئاعلانأبترهتشاةطولبلاهذهنأبرهاظلاو.اهريغ
نمةفايعلاوةوقرلانملكوسانلامهدصقيفاهتحتنودعقي
يهانهةطولبلانأمهضعبّنظو.ةملظملاروصعلاتافارخ
لهأنمهذخأاماهتحتبوقعينفديتلاةميدقلاةرجشلا
الةمطبتناكةرجشلاكلتنكلو.ةبيرغلاةهلآلانمهتيب
.)٣٥:٤نيوكت(ةطولب

لُقيِذَّـلٱَكُمَفَنآلٱَنْيَأ:ُلوُبَزُهَلَلاَقَف«٣٨
ْ

ْنَم:ِهِبَت
يِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ؟ُهَمِدْخَنىَّـتَحُكِلاَميِبَأَوُه
لَذَر

ْ
.»ُهْبِراَحَوَنآلٱِجُرْخٱَف.ُهَت

٢٩و٢٨ع

.ركملاوءايرلاعقربعلخدقوُلوُبَزُهَلَلاَقَف
كتوقنأدارأهنأكخيبوتوةناهإمالكاذهَكُمَفَنآلٱَنْيَأ

ةوقنمكمفكعنميلهفكافالإنكتمللَعَجاي
شيجىأرنيحالإكلذىلعلوبزرسحيملو.كلاميبأ
مدقينأوأبرهينأالإلعجلقبيملوبرتقادقكلاميبأ
لَعَجنإفهلًاسيمحتلوبزمالكبسحهلعلوبرحلاىلع
.ةهابنلاوةمكحلابابرأنمنكيملرهظيامىلع

اهفُهَمِدْخَنىَّـتَحُكِلاَميِبَأَوُهْنَم:ِهِبَتْلُقيِذَّـلٱ
.كلعفبكلوقتبثافكمامأكلاميبأ

الو.هتنخمالعفُهَتْلَذَريِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ
نأديريمالكلااذهبهنمماقتنالاعمناكلوبزنأيفبير
هلذريولذلاهيلععقيوةمقنلامتتيكلبرحلاىلعهجيهي
لتقُيسلَعَجنألوبزىأرامبروهتوقبمهمامأرختفانيذلا

امكهبفختسُياللوبزنأفرعيفالإوةعقاولاهذهيف
.)٢٨ع(لَعَجلوقنمقبس

ناكوتيعّداامكلطبلاتنكنإُهْبِراَحَوَنآلٱِجُرْخٱَف
.كدنعًائيشاوسيلمهارتنم

.»كِلاَميِبَأَبَراَحَوَميِكَشِلْهَأَماَمَأُلَعَجَجَرَخَف«٣٩

ىنعممهضعبىأرَميِكَشِلْهَأَماَمَأُلَعَجَجَرَخَف
ىأرو.هلاجرووهميكشلهأىأرمىلعجرخهنأةرابعلا
رُّوهترَّـوهتهنإنيلوقلاىلعو.ميكشلهألًادئاقجرخهنأرخآ
.حّجرملاوهلوألايأرلاونيربكتملاءالهجلا

َىلْتَقَطَقَسَوِهِماَّـدُقْنِمَبَرَهَف،ُكِلاَميِبَأُهَمَزَهَف«٤٠
لٱِلَخْدَمَدْنِعىَّـتَحَنُوريِثَك

ْ
.»ِباَب

نم«ذئنيحفرعفِهِماَّـدُقْنِمَبَرَهَف،ُكِلاَميِبَأُهَمَزَهَف
.هؤايربكهنعتنغأامو»كلاميبأوه

.لَعَجدونجنمَنوُريِثَكَىلْتَقَطَقَسَو
تظتلايذلاناكملانميأِباَبْلٱِلَخْدَمَدْنِعىَّـتَح

ىلتقلاثثجتطغفميكشةنيدمبابىلإبرحلاهيف
هيلعماقملاةلالدلوراصتخاللفوذحممالكانهو.قيرطلا

بابلااوقلغأوةنيدملاىلإاوأجلهعميقبنمولَعَجنأوهو
.مهنعهدونجوكلاميبأعجرف

يفُكِلاَميِبَأَماَقَأَف«٤١ ُهَتَوْخِإَوًالَعَجُلوُبَزَدَرَطَو.َةَموُرَأِ
إلٱِنَع

ْ
يفِةَماَقِ .»َميِكَشِ

يفُكِلاَميِبَأَماَقَأَف يفرظنيلاهيلإهشيجووهعجرَةَموُرَأِ
ةمورأيفتابوهنمكلملاعزنياملاصئتساوراصتنالامامتإ
ةمورأامأ.)٤٢ع(دغلايفميكشةبراحمىلإعجرفطقفةليل
.ميكشنمةبيرقاهنأرهاظلاولوهجماهعقومف

يفِةَماَقِْإلٱِنَعُهَتَوْخِإَوًالَعَجُلوُبَزَدَرَطَو ناكوَميِكَشِ
جرخدغلايفهنإ)٤٢ع(يفأرقناننألراهنلاتاذبكلذ

ألَا
َ
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.ةيئاهنةبرضمهبرضوكلاميبأمهيلعماقفلقحلاىلإبعشلا
ًالَعَجبراحلوبزنأانهىنعملاسيلنيرسفملادحألاق
هعمنمبكلذىلعًارداقناكولذإميكشنمهمزهفهبلغو
هدونجنمهعميقبنمبميكشلخديهكرتامللاجرلانم
دنتساو.ةياشولاوةليحلابهدرطىلعميكشلهألمحامنإ
لهأىلإهاكشلوبزنأوهوسوفيسويهررقامىلعكلذب

الولهنإوشيجلادوقينأنسحيملهنإولهجلاونبجلابميكش
مهراسكناابجوأهلهجوهنبجفنويميكشلارصتنالكلذ
نوكياذهىلعو.هودرطوهيلعاوماقفمهيلعراعلاابلجو
نظنو.ببسلاىلإلعفلادانسإنملوبزىلإدرطلادانسإ
عدخف.لَعَجبةقثيوذاونوكيملنييميكشلانمنيريثكنأ
قيدصتلاىلإسانلاعرسأروسكملادنجلاولَعَجراصنألوبز
لهألكراصاذهبو.هسفننعراعلاعفديلدئاقلاةمهتب

ناكهنألًاضيأميكشلهألوبزعدخو.هيلعميكش
بعشلالتقوةنيدملاذخأيذلاكلاميبأعابتأنمةقيقحلاب
لعجعميقبنمنأرخآرسفملاقو.)٤٥ع(اهبيذلا
.مهدرطىلعهلاجرعملوبزردقةليلقةمذرششيجلانم

يفَناَكَو«٤٢ لٱِ
ْ
حلٱَىلِإَجَرَخَبْعَّـشلٱَّـنَأِدَغ

ْ
اُوَربْخَأَوِلَْق

.»كِلاَميِبَأ

يفَناَكَو اوناكمهلعلوِلْقَْحلٱَىلِإَجَرَخَبْعَّـشلٱَّـنَأِدَغْلٱِ
تاذةعارزلارومأنمكلذريغولالغلاعمجىلإنيرطضم
.مهتنيدمنعهدونجوكلاميبأعوجرباونأمطادقونأشلا

هتوخإولَعَجلتقهتياغكلاميبأنأبمهعدخلوبزلعلو
دورطملابرضنمهنكميوهيضرياذهفهاندرطدقنحنو
هتياغبتاكلانأركذننأكلذعمبجيو.هعابتأو
.عضاوملانمريثكيفهللعنودعقاولانايبوراصتخالا

.ميكشيداويفلوقحلاهبدارُيفسنجلل»لقحلا«يفماللاو
ىلإمهجورخبكلاميبأربخُأويأَكِلاَميِبَأاوَُربْخَأَو

ملعيالريمضىلإدنسممولعملالعفلابنايتإلاو.لوقحلا
ةغللاتاحلطصمنمًالوهجملعافلاناكاذإهعجرم
ىلإلوبزمهلسرأةعامجهلنيربخملانأهارنيذلاو.ةيناربعلا
نإ.)٣٣-٣٠عرظنا(كلذلثمىلإقبسدقوكلاميبأ
.ليحلاوركملاندعملوبز

لٱَذَخَأَف«٤٣
ْ
يفَنَمَكَو،ٍقَرِفِثَالَثَىلِإْمُهَمَسَقَوَمْوَق ِ

حلٱ
ْ
ملٱَنِمُجُرَْخيُبْعَّـشلٱاَذِإَوَرَظَنَوِلَْق

ْمِهْيَلَعَماَقَف،ِةَنيِدَْ
.»ْمَُهبََرضَو

)٧:١٦و٣٤ع(ٍقَرِفِثَالَثَىلِإْمُهَمَسَقَوَمْوَقْلٱَذَخَأَف
ىلإءادعألاعفدبةقرفلكلفكتتنأةمسقلايفةمكحلاو
.تاهجلانمةهج

يفَنَمَكَو مهلنمكفنوجراخمهنأبكلاميبأربخُأِلْقَْحلٱِ
نممهآردقونوجرخيمهووأهيلإاولصينألبقلقحلايف
.هءارونمكاملالخ

حالساليألزعمهومهلاتقيفعرشفْمِهْيَلَعَماَقَف
.برحللالةيعارزرومألاوجرخذإمهعم

دونجالًالزعنيحالفًاسانأبرضفويسلابْمَُهبََرضَو
نيعبسحبذنمنألبجعالو.ةقفشىندأالببرح
رانتجرخدقف.ءادعألانمةعامجمحريالةمحرالبًالجر
.)١٥ع(مهتقرحأوجسوعلانم

لٱَوُكِلاَميِبَأَو«٤٤
ْ
يفاوُفَقَوَواوُمَحَتْقٱُهَعَميِتَّـلٱُةَقْرِف ِ

ملٱِباَبِلَخْدَم
لٱاَّـمَأَو.ِةَنيِدَْ

ْ
يفْنَمِّـلُكَىلَعاَتَمَجَهَفِناَتَقْرِف ِ

حلٱ
ْ
.»ُهاَتَبََرضَوِلَْق

يفاوُفَقَوَواوُمَحَتْقٱُهَعَميِتَّـلٱُةَقْرِفْلٱَوُكِلاَميِبَأَو ِلَخْدَمِ
ةنيدملاىلإاوأجلينأميكشلهألقبيملفِةَنيِدَْملٱِباَب

.نييرخُألانيتقرفلانيبمهرصحنمةقرفلاهذهتنكمتو
.فنعبموجهلاانهماحتقالاىنعمو

.)٤٣ع(ثالثلاقرفلانمنايرخألاِناَتَقْرِفْلٱاَّـمَأَو
يفْنَمِّـلُكَىلَع البمهلكودحأنعاوفعتملِلْقَْحلٱِ

.حالس

ملٱُكِلاَميِبَأَبَراَحَو«٤٥
لٱَكِلٰذَّـلُكَةَنيِدَْ

ْ
َذَخَأَو،ِمْوَي

ملٱ
هبيِذَّـلٱَبْعَّـشلٱَلَتَقَوَةَنيِدَْ ملٱَمَدَهَو،اَِ

لِماَهَعَرَزَوَةَنيِدَْ
ْ

.»ًاح
٣:٢٥كولم٢و١٢:٢٥كولم١و٢٩:٢٣ةينثت٢٠ع

نأىلعلدياذهِمْوَيْلٱَكِلٰذَّـلُكَةَنيِدَْملٱُكِلاَميِبَأَبَراَح
امبروميكشلهأنمًامسقاوناكلقحلاىلإاوجرخنيذلا
املالإونوحالفلامهونيقابلاىلإةبسنلابًاريغصًامسقاوناك
.ةنيدملاةبراحمبهلكمويلالغشينأكلاميبأجاتحا

ضرألاو.)٢٩:٢٣ةينثت(ًاحْلِماَهَعَرَزَوَةَنيِدَْملٱَمَدَهَو
دارملاسيلو.اهيفتابنالةالفوأةبرخريصتًاحلمةعورزملا
رادقمنأوأًاحلماهلكميكشضرأعرزكلاميبأنأانه
لبدبألاىلإةرمثمريغوةبرخاهعلجليفكيناكحلملا
ةنيدملانأكلاميبأةدارإنعريبعتلاًاحلماهعرزبدوصقملا
عوشيلباق(.دبألاىلإةرمثمريغاهضرألظتوةبرخىقبت
)١٦:٣٤كولم١(تقدصاحيرألعوشيةنعلنإف)٦:٢٦
اهبارخدعبميكشتماقلبقدصتملفكلاميبأةنعلامأو

ألَا
َ
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.)٢٥و١٢:١كولم١(كولملانامزيفةربتعمةنيدمتناكف
دحأنأريطاسألايفمويلاةماعلاهلوادتيامضعبيفو
اهعرزأونادفلاوةكسلابكتنيدمحلفألرخآلللاقنيبراحتملا
نمدحألةدئافالونكاسالباهكرتواهمدهنعةيانكًاحلم
ريغخيراوتلاضعبيفةرابعلاهذهلثمعقوو.اهضرأ
.ةيبرعلا

٥٧ىلإ٤٦عهتوموكلاميبأبورحرخآ

ِتْيَبِحَْرصَىلِإاوُلَخَدَفَميِكَشِجْرُبِلْهَأُّلُكَعِمَسَو«٤٦
.»َثيِرَبِليِإ

٤عو٨:٣٣ص

عرظنا(ولمتيبوأةعلقلاسرحيأَميِكَشِجْرُبِلْهَأ
.)ريسفتلاو٦

ًانصحناكويلاعلاءانبلاىلإيأِحَْرصَىلِإاوُلَخَدَف
تيبلاكلذيفهنأل»ثيربليإتيب«ىلإفيضُأوًانيصح

نوبراهلاهيلإأجليناكنصحلاوأخرصلااذهنأرهاظلاو
يفيمُسوبرلالعبلاىنعمولعبلالكيهوهتيبلاكلذو
انهبتاكلانإف»ثيربهلإ«انهو»ثيربلعب«قبسام
دوهعلاثربىنعمو.ملعلاهمساالهمساىنعمبتك
٨:٣٣صريسفترظنا(دوهعلاهلإثيربلعبىنعمنوكيف
.)٩:٤صو

ِدَقَميِكَشِجْرُبِلْهَأَّـلُكَّـنَأُكِلاَميِبَأَِربْخُأَف«٤٧
.»اوُعَمَتْجٱ

.)٤٢و٣١و٣٠عرظنا(ُكِلاَميِبَأَِربْخُأَف

لَصِلَبَجَىلِإُكِلاَميِبَأَدِعَصَف«٤٨
ْ

ِبْعَّـشلٱُّلُكَوَوُهَنوُم
لٱُكِلاَميِبَأَذَخَأَو.ُهَعَميِذَّـلٱ

ْ
َنْصُغَعَطَقَو،ِهِدَيِبَسوُؤُف

اَم:ُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلِلَلاَقَو،ِهِفِتَكَىلَعُهَعَضَوَوُهَعَفَرَوٍرَجَش
.»ِيلْثِماوُلَعْفٱاوُِعْرسَأَفُهُلَعْفَأِينوُمُتْيَأَر
٦٨:١٤رومزم

فرعُيامهنأنونظملانيرسفملادحألاقَنوُمْلَصِلَبَج
مسقلانمميزرجلبجنمءزجوهوناميلسلبجبمويلا
بطحلاذخأهنألكلاميبأنمهبرقيفبيرالو.هنميبونجلا
يفو.حرصلاكلذىلإاوشمومهافتكأىلعهلاجرووههنم
لبجىمسُيو...ميكشبرقيلبج«هنإباتكلاسوماق
ًاقتشممسالااذهناكامبروةيمالسلالبجنآلاولابيع

سوماقيفوليلظ»نوملص«ىنعمو.»نوملصنم
ةرثكلنوملصيمُسهنأرهاظلاو.»لظوذ«باتكلا
.ةللظملاهراجشأ

ةيقبلاوهسفنلًاسأفذخأيأَسوُؤُفْلٱُكِلاَميِبَأَذَخَأَو
نولمحيامًاريثكاوناكو.ًاسأفمهنملكذخأفهدنجل
نوجاتحيامومهتحلسأنمتناكاهنألبورحلايفسوؤفلا
.)٤٦:٢٢ايمرإ(ًاريثكهيلإ

اهوعزووةيقبلانورخآلمحوهديباهضعبذخأيأِهِدَيِب
تناكهدينكلسوؤفلاكلتلكلمحتردقتالهدينأل
.هيلإلعفلادنسأفسوؤفلالمحىلإنيقابلايديأدئاقلا

ذخأخلاِهِفِتَكَىلَعُهَعَضَوَوُهَعَفَرَوٍرَجَشَنْصُغَعَطَقَو
)٧:١٧ص(نوعدجنعةيلمعلاةدعاقلاهذهكلاميبأ

نيسوؤرملاةعاطإلءاسؤرلاوداوقلاهيتأيامريخنميهو
لاق.ءامكحلانيبةروهشمةلمسمةدعاقيهو.مهل
.رعاشلا

ٌرــــمآتــــنأاــــمتأــــتامذإكــــنإو
اـــــــيتآُرمأــــتهاــــيإنــــَمِفلُتهــــب

يفراربألاكلسممهدصاقميفرارشألاكلسيدقف
.مهتاياغ

َءاَرَواوُراَسَوًانْصُغٍدِحاَوُّلُكًاضْيَأُبْعَّـشلٱَعَطَقَف«٤٩
َحَّْـرصلٱِمِهْيَلَعاوُقَرْحَأَوِحَّْـرصلٱَىلَعاَهوُعَضَوَو،َكِلاَميِبَأ
لَأُوْحَن،َميِكَشِجْرُبِلْهَأُعيَِمجًاضْيَأَتاَمَف.ِراَّـنلٱِب

ْ
ٍلُجَرِف

.»ٍةَأَرْمٱَو

مالكنأىلعكلذنهربفِراَّـنلٱِبَحَّْـرصلٱِمِهْيَلَعاوُقَرْحَأَو
.)١٥ع(نانبلزرأجسوعلاقرحأف)٢٠ع(ةءوبنناكماثوي

ٍلُجَرِفْلَأُوْحَن،َميِكَشِجْرُبِلْهَأُعيَِمجًاضْيَأَتاَمَف
تامرخآلاوًاقارتاتاممهضعبنألمتحياذهٍةَأَرْمٱَو
ناخدلابلتقف«اتاغلفلايفءاجاذهىلعو.ناخدلابًاقانتخا

.خلا»رانلاو

يفَلَزَنَوَصاَباَتَىلِإُكِلاَميِبَأَبَهَذَّـمُث«٥٠ َصاَباَتِ
.»اَهَذَخَأَو

باتكلاسوماقيفَصاَباَتَىلِإُكِلاَميِبَأَبَهَذَّـمُث
ةلخادميكشنميقرشلالامشلاىلإةنيدم...صابات«
نعًاينامورًاليم١٣دعبتيهو...ميارفأموختنمض
لاقو.»صابوتنآلاىعدتوناسيبقيرطىلعسلبان

ألَا
َ
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هلإيأثيربلعبةدهاعمندمىدحإيه«رارافروتكدلا
ناكسنأيفبيرالهنإ«سايلذاتسألالاقو.»دوهعلا
ةنتفيفهيلعاوجرخوكلاميبأةكلممنمًاءزجاوناكصابات
.»هنايصعولَعَج

يفٌّيِوَقٌجْرُبَناَكَو«٥١ ملٱِطَسَوِ
ُعيَِمجِهْيَلِإَبَرَهَفِةَنيِدَْ

ملٱِلْهَأُّلُكَوِءاَسِّـنلٱَوِلاَجِّـرلٱ
اوُدِعَصَوْمُهَءاَرَواوُقَلْغَأَوِةَنيِدَْ

طَسَىلِإ
ْ

لٱِح
ْ

.»ِْجُرب

يفٌّيِوَقٌجْرُبَناَكَو عالقلاوأجاربألاتناكِةَنيِدَْملٱِطَسَوِ
اهيفبورحلاونتفلاوتابارطضالاةرثكلنيطسلفيفةريثك
رخآتناكفاهيحاوضيفاهضعبوةنيدملالخاداهضعبناكف
نوعضياوناكوقيضلادنعىرقلاوةنيدملاناكسهيلإأجليام
ةجاحلاتقوىلإهنورخذياموهيلعنوفاخياماهيف
ىلعةيقابلادالبلايفةريثكعالقلاهذهلازتالو.ةديدشلا
.ةميدقلاقالخألا

لوحىنبُتتاثلثميهوتافرشلاءاروِجُْربْلٱِحْطَس
.سيراتملاكذختُتحطسلا

لٱَىلِإُكِلاَميِبَأَءاَجَف«٥٢
ْ

ِباَبَىلِإََبَرتْقٱَو،ُهَبَراَحَوِْجُرب
لٱ

ْ
.»ِراَّـنلٱِبُهَقِرْحُيِلِْجُرب

نعاهثروةعاجشلاهذهُهَقِرْحُيِلِجُْربْلٱِباَبَىلِإَبََرتْقٱَو
زواجمهاتأامنأىلع.همأنعةوسقلاورشلاثروامكهيبأ
ميكحلاهيتأيالروهتوهفطارفإلابناجنمةعاجشلادح
اذهلثمىتأدق.)١١:٢١ليئومص٢(بقاوعلابريصبلا
كلذكحجنيهنأانهنظوحجنوحرصلاقارحإيفروهتلا
.عّقوتامريغةجيتنلاتناكف

طِقٌةَأَرْمٱِتَحَرَطَف«٥٣
ْ

َكِلاَميِبَأِسْأَرَىلَعًىحَرَةَع
.»ُهَتَمُجُْمجْتَّـجَشَف
١١:٢١ليئومص٢

نمايلعلاةعطقلايأًىحَرَةَعْطِقٌةَأَرْمٱِتَحَرَطَف
.نحطلادنعةكرحتملايهوىحرلايتعطق

.ترسكيأْتَّـجَشَف
وأغامدلاهيفيذلاسأرلامظعةمجمجلاُهَتَمُجُْمج

ليئومص٢(فحقلابفورعملاوهوغامدلاقوفيذلامظعلا
راصحلاةنمزأيفاذهلثمًاريثكءاسنلاتتأدقو.)١١:٢١
.خيراوتلايفروطسموهامك

لٱًالاَحاَعَدَف«٥٤
ْ
ِْطَرتْخٱ:ُهَلَلاَقَوِهِتَّـدُعَلِماَحَمَالُغ

لُتْقٱَوَكَفْيَس
ْ
لٱُهَنَعَطَف.ٌةَأَرْمٱُهْتَلَتَق:يِّـنَعاوُلوُقَيَّـالَئِل،يِن

ْ
ُمَالُغ

.»َتاَمَف
٣١:٤ليئومص١

بحصيناك.ةيبرحلاهتاودأوأهحالسِهِتَّـدُعَلِماَح
.)٣١:٤ليئومص١(حالسلامهلنولمحيمدخداّوقلا

.ّلتساِْطَرتْخٱ
لهجلاديلاومنماذهٌةَأَرْمٱُهْتَلَتَقيِّـنَعاوُلوُقَيَّـالَئِل

هنألراحتنالاكهنألةيهلإلاةيصولاىلعيدعتلاوءايربكلاو
هذهريغكلاميبألثمنمعقوتياذامو.لتقُينأبلط
لتقنمهيلعراعيأو.جسوعلاةرجشوهوةئيدرلارامثألا
يفهقالتمليهوةيفخهيلعىحرلارجحاهحرطبهايإةأرما
هيلعراعلافهتلتقدسأىلعةرخصبتقلأولاهنإف.برحلا
ىبأولهلعلو.هتمجمجىحرلارسكنمالهروهتوهلهجنم
لواشلعفامكهسفنلتقلهلتقينأهتدعلماح
.)٣١:٤ليئومص١(

َبَهَذ،َتاَمْدَقَكِلاَميِبَأَّـنَأَليِئاَْرسِإُلاَجِرىَأَراَّـَملَو«٥٥
.»ِهِناَكَمَىلِإٍدِحاَوُّلُك

ُّلُكَبَهَذ،َتاَمْدَقَكِلاَميِبَأَّـنَأَليِئاَْرسِإُلاَجِرىَأَراَّـَمل
ريرشلاكلاميبأكالهببرحلارشىهتناِهِناَكَمَىلِإٍدِحاَو
رانوراجشألاجسوعلارانتقرحأ.رارشألاميكشلهأو
نمءازجلانإ.دوقولادفنذإرانلاتدمخفهتقرحأراجشألا
.ةريثكمثإلابقاوعنإولمعلاسنج

ِهِلْتَقِلِهيِبَأِبُهَلَعَفيِذَّـلٱَكِلاَميِبَأَّـَرشُهللاٱَّـدَرَف٥٦«٥٦،٥٧
َىلَعُهللاٱُهَّـدَرَميِكَشِلْهَأِّـَرشَّـلُكَو٥٧،َنيِعْبَّـسلٱُهَتَوْخِإ
.»َلْعَّـبُرَيِنْبَماَثوُيُةَنْعَلْمِهْيَلَعْتَتَأَو،ْمِهِسوُؤُر

٢٠ع٥:٢٢لاثمأو٩٤:٢٣رومزمو٣١:٣بويأو٢٤ع

حاضيإواهجئاتنعمكلاميبأةصقةصالخناتيآلاناتاه
بقاعيهللانإنايبو.هيبنرغصأنوعدجنبماثويليثمت
مثإالنإوءازجالبلمعالنإومثإلاىلعةعامجلاودحاولا
هماليإلتالآنوكتهمثإنمميثألاتاّذلنإو.باقعالب

.رجحهلتقرجحىلعهتوخإحبذيذلانإو.همالآريثكتو
.مهنثولكيهيفاوكلهُأنثولاداّبعنإو

هلعفامىلعهبقاعهللانإيأَكِلاَميِبَأَّـَرشُهللاٱَّـدَرَف
.هيلعهعقوأوهيلإهلمعامدرهنأكفهلعفلثمبهتوخإب

ألَا
َ
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.)ريسفتلاو٢٤و٥عرظنا(َنيِعْبَّـسلٱُهَتَوْخِإ
صرظنا(ْمِهِسوُؤُرَىلَعُهللاٱُهَّـدَرَميِكَشِلْهَأِّـَرشَّـلُكَو
.)٤و٩:٣صو٣٥-٨:٣٣

.)٢٠ع(َماَثوُيُةَنْعَلْمِهْيَلَعْتَتَأَو
هانفرعاملكلعجوماثوييفةصقلاهذهيفليقامو

لبجلاىلعهليثمتنمغرفنأدعبناثوينإفامهرمأنم
هراسكنادعبلعجاذكوهرمأنمناكامملعنملوبره
لهأعمكلهُأهنأحّجرملاوهتوخإعمميكشنمهدرطو

زجوأبهنابأدقورارشأللهللاباقعنايبفلؤملادصقفميكش
.نايبنسحأومالك

دئاوف
داحتالاوأةاباحملاىلإيدؤتالةيدسجلاةبارقلانأبجي.١

.)١ع(رارشألاعم
لينلةطساورارشألادنعةينيدلاوةيبدألائدابملانإ.٢

٢عاذهبلباق(ةجاحلادنعاهنوريغيفةيسفنلامهداصقم
.)٥و

.)٤ع(مهسوفنكالهلمهلاماوقفنأ.٣
.)٤ع(كلملااذكهبعشلاامك.٤
.)١٥-٨ع(ءايندألاتافصنمةسائرلابح.٥
ع(يملاعلادجملانمريخنةعفانلاةمدخلالضافألادنع.٦

١١(.
.)٢٣ع(نيحىلإوةيسفنتاياغلوهرارشألاداحتا.٧
.)٢٩و٢٨ع(ءايربكلارسكلالبق.٨
.)٤٢ع(دغلاهدلياذامناسنإلاملعيال.٩
.)٤٥ع(ةواسقلاىلإناسنإلانادوقيءايربكلاوعمطلا.١٠
ةحلاصلالامعألايفكلذومالكلانمرثكأريثأتةودقلل.١١

.ًاضيأةريرشلالامعألاو
رومأيفهعيضيوةديهزرومأيفهفرشناسنإلاظفحي.١٢

هعابتأعدخوهتوخإلتقنأدعبكلاميبانإف.ةمهم
نأبعصتسابرلاكرتونيكاسملانمنيريثككلهأو
.)٥٤ع(ةأرماهلتقت
)٥٦ع(برللريبدتلا.١٣

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
ًاثالثليئارسإلهؤاضقوركاسينمةاوفنبعلوت.١

.)٢و١ع(ةنسنيرشعو
-٣ع(ةنسنيرشعونيتنثاهؤاضقويداعلجلاريئاي.٢

٥(.

.)٦ع(ليئارسإدادترا.٣
.)٩-٧ع(مهايإمهريغونيينيطسلفلادابعتسا.٤
.)١٤-١٠ع(مهتاولصهللاةباجإوليئارسإةبوت.٥
.)١٦و١٥ع(مانصألامهكرت.٦
.)١٧ع(نيينومعلاعامتجا.٧
.)١٨ع(نييداعلجلاقلق.٨

٥ىلإ١عريئايوعلوتءاضق

ِنْبَةاَوُفُنْبُعَلوُتَليِئاَْرسِإِصيِلْخَتِلَكِلاَميِبَأَدْعَبَماَقَو«١
يفًانِكاَسَناَك،َرَكاَّـسَيْنِمٌلُجَر،وُدوُد يفَريِماَشِ ِلَبَجِ
.»َمِياَرْفَأ

٢:١٦ص

نألنامزلايفلبةيوضاقلاةبتريفالَكِلاَميِبَأَدْعَبَماَق
.)٢:١٦صريسفترظنا(ًايضاقنكيملكلاميبأ

نأقيقحتلاباذهنمجتنتسُيالَليِئاَْرسِإِصيِلْخَتِل
نمهنألهيلإراشملاتقولايفنيمولظماوناكنييليئارسإلا
.يّدعتلانمهتسايسبمهظفحروكذملايضاقلانألمتحملا

انهركُذامالإهنعفرعنالوُدوُدِنْبَةاَوُفُنْبُعَلوُت
ينبركذدنعادروةّوفوأةاوفوعالوتوأعلوتنامسإلاو
.)٧:١مايأ١و٤٦:١٣نيوكت(ركاسي

يمسابهديفحوهنبابّقلوأىمسفَرَكاَّـسَيْنِمٌلُجَر
.ركاسيءانبأنمنينثا

يفمسالااذهبيتلاةنيدملاريغيهولوهجماهعقومَريِماَش
مختنمةبيرقاهنأرهاظلاو)١٥:٤٨عوشي(اذوهيلابج
.ميارفألبجنميقرشلالامشلايفركاسي

.ةيلبجلاميارفأضرأيأَمِياَرْفَأِلَبَج

يفَنِفُدَوَتاَمَوًةَنَسَنِيْرشِعَوًاثَالَثَليِئاَْرسِإلىَضَقَف«٢ ِ
.َ»ريِماَش

ًاكلمالًايعرشًايضاقعلوتناكَليِئاَْرسِإلىَضَقَف
.كلاميبأكًابصتغم

هذهيفثداوحلانمناكامركذيملًةَنَسَنيِْرشِعَوًاثَالَث
.مالسينستناكاهنأرهاظلافنينسلا

جلٱُريِئاَيُهَدْعَبَماَقَّـمُث«٣
ْ
لِ

ْ
ِْنيَتَنْثٱَليِئاَْرسِإلىَضَقَف،ُّيِداَع

.»ًةَنَسَنِيْرشِعَو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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نبريئاينإددعلارفسيفوُّيِداَعْلِْجلٱُريِئاَيُهَدْعَبَماَقَّـمُث
عرازميأريئايثوّوحنهاعدوداعلجعرازمذخأىسنم
ةيآلاهذهيفريئايةبسنامفرعنالو.)٣٢:٤١ددع(ريئاي
ناكددعلارفسريئاينأالإددعلارفسيفروكذملاريئايىلإ
ديفحمألاةهجنمناكوهيبأةهجنماذوهيطبسنم
.ىسنم

يفروكذملاريئايوهانهروكذملاريئاينأمهضعبنظي
لسننمهنأىنعملابىسنمنباناكف)٣٢:٤١ددع(
امىلعةفاضإةينثتلارفسيفوددعلارفسيفهركذوىسنم
ريئاينأحجرألاوهومهريغنظيو.ىسومنامزيفبتُك
هفلسلتناكيتلاندملاوددعلارفسيفروكذملالسننم
.ميدقلااهمساىلعتيقبوهلتتبُث

بتاكلاركذيملًةَنَسَنيِْرشِعَوِْنيَتَنْثٱَليِئاَْرسِإلىَضَقَف
.مالسينستناكحّجريامىلعاهنألاهثداوح

،ًاشْحَجَنيِثَالَثَىلَعَنوُبَكْرَيًادَلَوَنوُثَالَثُهَلَناَكَو«٤
لٱاَذٰهَىلِإَ»ريِئاَيَثوُّوَح«اََهنوُعْدَي.ًةَنيِدَمَنوُثَالَثْمُهـَلَو

ْ
.ِمْوَي

يفَيِه لِجِضْرَأِ
ْ
.َداَع

٣:١٤ةينثتو٣٢:٤١ددع١٢:١٤و٥:١٠ص

ناكهنأاذهنمجتنتسننأانلًادَلَوَنوُثَالَثُهَلَناَكَو
.تاجوزلاريثك

ةهاجولاوةورثلاليلداذهًاشْحَجَنيِثَالَثَىلَعَنوُبَكْرَي
تناكوءاسؤرلاوءاربكلااياطمذئمويتناكشاحجلانإف
.نيطسلفيفليخلاةلقلنمثلاةيلاغ

َهلَو
ُ

عرازماهنأىلعلدييتآلااهمساًةَنيِدَمَنوُثَالَثْم
ىتحةنيبأوةرامعاهودازمهنإىلعلدتندملاباهتيمستف
.ًاندمتراص
اهامسيذلاو.ريئايعرازميأ»َريِئاَيَثوُّوَح«اََهنوُعْدَي
كلذباهنوعديسانلالظوىسنمنبريئايوهريئايثوّوح
.بتاكلارصعىلإمسالا

اهيلعىلوتساندرألايقرشعرازملاوأندملاهذهنإمث
نيتسلانيبةدودعمتناكو)٣٢:٤١ددع(ىسنمنبريئاي
.)٢:٢٣مايأ١و١٣:٣٠عوشي(ىسنماهيطعُأيتلاةنيدم
تالصاحلادعُتتناكيتلاةروكللةعباتعارزملاكلتتناكو
»داعلجضرأيف«يهو)٤:١٣كولم١(ناميلسكلملل

.داجلاهفصنوىسنملداعلجفصنناكو

يفَنِفُدَوُريِئاَيَتاَمَو«٥ .»َنوُماَقِ

ىلعيهسويباسوألاق.ًالوهجماهعقوملزيملَنوُماَق
نوماقنإسوفيسويلاقو.وّدجمنملايمأةتسةياغ
.داعلجيفالبييرقيهانهةروكذملا

٩ىلإ٦عةينثولاىلإليئارسإعوجر

يفَّـَّـرشلٱَنوُلَمْعَيَليِئاَْرسِإوُنَبَداَعَو«٦ ،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
لٱاوُدَبَعَو

ْ
لٱَوَميِلْعَب

ْ
ِهلآَوَثوُراَتْشَع

َ
ِهلآَوَماَرَأَة

َ
ِهلآَوَنوُدْيَصَة

َ
َة

ِهلآَوَبآوُم
َ
ِهلآَوَنوُّمَعيِنَبَة

َ
لٱَة

ْ
َْملَوَّـبَّـرلٱاوُكَرَتَو،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»ُهوُدُبْعَي
:٢ص٢:١٣ص١٣:١و٦:١و٤:١و٣:٧و٢:١١ص
١٠٦:٣٦رومزمو١١:٣٣كولم١و١٢

كرشلاىلإاوداعيأَّـَّـرشلٱَنوُلَمْعَيَليِئاَْرسِإوُنَبَداَعَو
اوفلأدقونويحورالنويدسجمهنألناثوألاةدابعوهوهللااب
نيلفاغللحيبقلانسحتةفلألالوطومهتدابعوممألاتاداع
.نييويندلا

يف بَّـرلٱِيَنْيَعِ
مهومهبينتعيمهعمناكبرلانإِّـ

الناكملكيفهنأعمهترضحيفةعيظفلاماثآلااوبكترا
.ءيشهيلعىفخي

نإف)١٦صىلإ١١ص(يفيتأياملةمدقملصفلااذهو
و١١ص(قرشلايفنيينومعلانمليئارسإصّلخحاتفي
١٣ص(برغلايفنيينيطسلفلانممهصّلخنوشمشو)١٢
-١٦(.

نإفرامقألاوسومشلايأَثوُراَتْشَعْلٱَوَميِلْعَبْلٱاوُدَبَع
رابتعابامهوعمجورمقلاراتشأوأراتشعوسمشلالعبلا
نيينثولاضعبدارأو.امهليثامتوامهروصواهعولطدّدعت
ءاحنأيفرمقلاوسمشلاةدابعترشتناوةرهزلاثوراتشعب
.)١٣-٢:١١صريسفتعجار(رومعملانمريثك

ِهلآ
َ
قشمداهتمصاعتناكيتلاضرألايهمارأَماَرَأَة

)٥:١٨كولم٢(نوّمراهتهلآنمركُذو.)٢٨:٢٣مايأ٢(
.راطمألاودعرلاهلإوهو

ِهلآ
َ
عمثوراتشعولعبلااهنموءاديصيأَنوُدْيَصَة

رئاعشلابنييناعنكلاامهدابعنممهريغنعفالتخا
.ضئارفلاو

ِهلآ
َ
)١٩:٣٧نيوكت(طولنببآومينبيأَبآوُمَة

.روغفلعبوشومكمهتهلآنمو
ِهلآ
َ
:١٨نييوال(كلوموأموكلماهنموَنوُّمَعيِنَبَة

.ثوراتشعلاوميلعبلانيينثولاكئلوأةهلآمظعأو.)٢١
ِهلآَو
َ
ناكوكمسلاهلإوهونوجاداهنموَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَة

.ةكمسندبوناسنإيديوناسنإهجونمبكرمهمنص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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اودبعوهودبعفًالوأهباوكرشأُهوُدُبْعَيَْملَوَّـبَّـرلٱاوُكَرَتَو
اليتلامانصألاىلعمهتدابعاورصقمثًاعمةلطابلاةهلآلا
اذهو.لفسألاكردلاىلإاوطبهفيحلاهلإلااوكرتواهلةايح
.برلانعنوفرحنينيذلابأد

ِدَيِبْمُهَعاَبَوَليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف«٧
لٱ

ْ
.»َنوُّمَعيِنَبِدَيِبَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

١٢:٩ليئومص١و٢:١٤ص

رانلاكجاهيأَليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف
.)٢٠-٢:١٤صرظنا(هتباصأاملكقرحتيتلاةدقتملا

دـيىلإمـهـعـفديأَنيـِّـيـِنـيـِطـْسـِلـِفـْلٱِدَيـِبْمـُهـَعـاَبَو
هللانإيأهللانمهورتشامهلكلممهنأكنيينيطسلفلا
امكاوءاشفيكمهبنوفرصتينيينيطسلفلاءادعأللمهكرت
ناكسنوينيطسلفلاو.هيرتشييذلاهكلمبناسنإلافرصتي
نميبرغلابونجلايفيتلاضرألايهونيطسلفضرأ
ضرألاهذهدودحوطسوتملارحبلاطشىلعناعنكضرأ
.رخآىلإتقونمريغتتتناك

نيوكت(طولنبيمعنبلسنمهوَنوُّمَعيِنَبِدَيِبَو
.داعلجضرأيقرشمهضرأتناكو)١٩:٣٨

يفَليِئاَْرسِإيِنَباوُضَّـضَرَواوُمَّـطَحَف«٨ لِتِ
ْ

مث.ِةَنَّـسلٱَك
ََ
ِينا

يفَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبَعيَِمج.ًةَنَسَةََرشَع يفِّـنُدْرُألٱِْربَعِ ِ
يفَنيِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱِضْرَأ لِجِ

ْ
.»َداَع

١٨ىلإ٣:١ةينثت

اورسك»اومطح«َليِئاَْرسِإيِنَباوُضَّـضَرَواوُمَّـطَحَف
عضونمةراعتسامالكلاو.اوشرجواوقد»اوضضرو«
ىتحشرُجيوقدُيمثًالوأرسكيفىحرلاةرغثيفبوبحلا
يفناككلذنأىلعلدياذهوبيترتلاىلعًاقحسريصي
ةوقنمنييليئارسإللقبيملىتحدابعتسالاةدمرخآ
.ةيدوبعلاىحرتحتًانيحطاوراصنأىلإيأمهكسمت

يف ةنسوةنسةرشعينامثلانمىلوألاةنسلاِةَنَّـسلٱَكْلِتِ
ىلإمهخارصةنسودابعتسالانمةريخألاةنسلاوأريئايةافو
.مهصّلخيلحاتفيمايقوهيلإمهعوجروبرلا

مهوبذعومهوملظومهودبعتسايأًةَنَسَةََرشَعِيناََمث
ملظلاوأدابعتسالالعفلعفلافذحو.ةنسةرشعينامث
لاقهنأكف.هيلعهتدايزوداهطضالايلاوتنمهلبقامةلالدل
دابعتسالاينسيلاوتىلعنييليئارسإلاباذعنوديزياوناك
.ةوقنممهلاوقبيملىتح

اوضضرواومطحف«هلوقلنايباذهَليِئاَْرسِإيِنَبَعيَِمج
.»ليئارسإ

يفَنيِذَّـلٱ نُدْرُألٱِْربَعِ
ندرألائطاشبةلصتملاضرألايأِّـ

.يقرشلا
نويرومألاناك.نوحيسوجوعيتكلممَنيِّـيِروُمَألٱِضْرَأ
لوخدلبقطسوتملارحبلاوندرألانيبةيلبجلانيضرألايف
اوذخأفكلذباوفتكيملمهنكلناعنكضرأنييليئارسإلا
مويلافورعملانومرحضيضحاوغلبنأىلإمهضرأنوعسوي
.داعلجوناشابلكىلعاولوتساوخيشلالبجب

يفَنيِذَّـلٱ يقرشنييرومألاضرأنممسقداعلجَداَعْلِجِ
.ندرألا

َنيِماَيْنِبَواَذوَُهيًاضْيَأاوُبِراَحُيِلَّـنُدْرُألٱَنوُّمَعوُنَبََربَعَو«٩
.»ًاّدِجُليِئاَْرسِإَقَياَضَتَف.َمِياَرْفَأَتْيَبَو

نوينومعلادبعتسانأدعبَّـنُدْرُألٱَنوُّمَعوُنَبََربَعَو
اوللذيلندرألااوعطقندرألايقرشيفنيذلانييليئارسإلا

ىلعيليئارسإلةوقاوقبيالونييليئارسإلارئاساودبعتسيو
.ضرألاهجو

تفصُوَمِياَرْفَأَتْيَبَوَنيِماَيْنِبَواَذوَُهيًاضْيَأاوُبِراَحُيِل
ىلإوهيلإعجراف)١٥صعوشي(عوشيرفسيفاذوهيضرأ
اذوهيوميارفأيضرأنيبنيماينبضرأتناكو.ريسفتلا

ًاليمرشعينثااهضرعوًاليمنيرشعوةتساهلوطناكو
اهيفوبصخماهلكومدقيفلأوحنبرحبلاحطسولعتيهو
.داعيملاضرأةمصاعميلشروأاهنمةنيدمنورشعوتس

نموطسوتملارحبلابرغلانمميارفأضرأدودحتناكو
نموىسنمبيصننممسقلامشلانموندرألاقرشلا
.نيماينبونادضرأنمماسقأبونجلا

ةوقوميارفإةزعتبهذنيأًاّدِجُليِئاَْرسِإَقَياَضَتَف
ًالذمهّزعراصفمهكرتفهللااوكرتمهنإ.ليئارسإلاطبأ

.ممألافيسبهللامهبدأفًافعضمهتوقو

ءادعألاةبراحميفذخألاوليئارسإةبوت
١٨ىلإ١٠ع

اَنَّـنَألَكْيَلِإاَنْأَطْخَأ:ِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصَف«١٠
لٱاَنْدَبَعَواَنَهـٰلِإاَنْكَرَت

ْ
.»َميِلْعَب

١٢:١٠ليئومص١

هللانوركذيالمهبأداذهِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَخََرصَف
اوبحأمهفءاخرلانمزيفهنوسنيوةدشلاتقويفالإ
.)٦:٦و٣:١٥ص(هللااوبحيملومهسوفن

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ًالوأهارأهيلإئطاخلاعجرينأهللادارأاذإَكْيَلِإاَنْأَطْخَأ
اهعبتياهباقعوهمامأهتئيطخئطاخلاىأرىتموهتئيطخ
.هيلإأجتلاوهللاىلإبره

ٰهلِإاَنْكَرَتاَنَّـنَأل
َ
دنعمهتئيطخاوفرعَميِلْعَبْلٱاَنْدَبَعَواَن

هنإيألمعلاسنجنمءازجلانإمهلنيبتومهايإهللاكرت
ميلعبلااوذختاىتحكلذباوفتكيملوهوكرتمهنألمهكرتىلاعت
.ىلاعتهنمًالدبًابر

ملٱَنِمَسْيَلَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١١
ْ

َنيِّـيِْرصِ
لٱَوَنوُّمَعيِنَبَوَنيِّـيِروُمَألٱَو

ْ
.»؟ْمُكُتْصَّـلَخَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ص١٣و٣:١٢ص٢٥و٢٤و٢١:٢١ددع١٤:٣٠جورخ
٣:٣١

لكبطاخهللانأنظنالَليِئاَْرسِإيِنَبِلُّبَّـرلٱَلاَقَف
نإفيبنوأنهاكةطساوبمهبطاخلبتاذلابليئارسإينب
عميقبنممهنمناكهللانعمهدادتراعمليئارسإينب
.مهنعيحولاعطقنيملوبرلا

َنوــُّمــَعيــِنــَبَوَنيــِّـيِروــُمَألٱَوَنيــِّـيِْرصــِْملٱَنــِمَسْيــَلَأ
ءالؤهلكنممكتصلخيأْمُكُتْصَّـلَخَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَو
٣:١٢صو٢٥و٢٤و٢١:٢١ددعو١٤:٣٠جورخرظنا(
.)كلذلكريسفتعجارو٣١و٣٠و١٣و

لٱَوَنوُّيِنوُدْيَّـصلٱَو«١٢
ْ
ملٱَوُةَقِلاَمَع

ْمُكوُقَياَضْدَقَنوُّيِنوُعَْ
.»؟ِْمهيِدْيَأْنِمْمُكُتْصَّـلَخَفَّـَيلِإْمُتْخََرصَف

٤٣و١٠٦:٤٢رومزم٦:٣ص٥:١٩ص

ملْمُكوُقَياَضْدَقَنوُّيِنوُعَْملٱَوُةَقِلاَمَعْلٱَوَنوُّيِنوُدْيَّـصلٱَو
مهنممهصّلخهللانإومهودبعتسانوينوديصلانأركذُي

هكالمأنمناكناعنككلمنيباينأيفلمأتنمنكلو
ليئارسإاوبراحمهنأنمدبالنوينوديصلانأىأرنوديص
نممهلذاقنإناعنككلمنيباينممهذاقنإفهعم
.اوُبَراَح.ٌكوُلُمَءاَج«ةروبدديشنيفو.ًاضيأنوينوديصلا
نوديصتناكو.)٥:١٩ص(»َناَعْنَكُكوُلُمَبَراَحٍذِئَنيِح
نماهكلمناكوكلماهلناكهنأنمدبالفةيقينيفندممأ
اوناكنيينوديصلانإونييناعنكلاونييقينيفلاكولمرباكأ
نويناعنكلافرعهنأىلعًاريثكنييليئارسإلانوقياضي
ركُذدقفةقلامعلاامأو)١٨:٨ص(نيينوديصلابنويلامشلا
اذهنمّرماميفمهلمهتقياضمبوليئارسإىلعمهروج
.)ريسفتلاو٦:٣صرظنا(رفسلا

ةمجرتلاىلعءانبنيينايدملاضعبلامهنظنوينوعملاو
يهونوعمىلإنوبوسنممهنأىلعلديظفللاوةينيعبسلا
كلماملومهملظتونييليئارسإلابراحتتناكةيماحةمأ

قباسلامهملظىلعمهلءازجةيزجلاتحتمهعضوايزع
امأو.)٢٦:٧مايأ٢و٤١و٤:٤٠مايأ١رظنا(نييليئارسإلل
ماشلانمجحلاقيرطىلعةيلاحلاناعماهنأحجرألافنوعم
.ىسوميداونمةبيرقوةكمىلإ

اهدبعنيينثولاةهلآنمةعبس)٦ع(يفركُذ
اودبعتساةينثولابوعشلانمةعبسانهركُذونييليئارسإلا
.مهنايصعرادقمبمهباقعناكفنييليئارسإلا

ِهلآْمُتْدَبَعَوِينوُمُتْكَرَتْدَقْمُتْنَأَو«١٣
َ
َالَكِلٰذِل.ىَرْخُأًة

لَخُأُدوُعَأ
ِّـ

.»ْمُكُص
٢:١٣ايمرإو٣٢:١٥ةينثت

مهصلخيالبرلانإىنعملاسيلوْمُكُصِّـلَخُأُدوُعَأَال
لبمهاياطخيفاوماداممهصلخيالهنإ)١(لبًاقلطم
امًاريثكو.هيلإعوجرلاوةبيرغلاةهلآلاةلازإوةبوتلامهيلع
هنألكلذسيلوهلمعيالوًائيشلمعيسهنإبرلالوقي
هكرتبريغتيناسنإلانأللبهمالكيفقدصيالوأريغتي
١٤-٣٢:٩جورخ(هلبرلاةلماعمريغتتفةئيسلاهلامعأ

.)٦-٢٠:١كولم٢و
هنوداهودبعيتلاةهلآلانهواوفرعييكلمهكرتهنإ)٢(

.مهذاقنإنعاهزجعو
املةاضقلانامزدعبكلذرهظو.ًادحهتمحرلنإ)٣(
-١٧:٧كولم٢(ًاماتًاميلستروشأكلملليئارسإملس
نمنألًادارفأسانللبرلاةلماعميفكلذرهظيو.)٢٣
ىسقتيفحورلاهكرتبحيسملاضفروسدقلاحورلانزحأ
:٦نييناربعو١٢:٣١ىّتم(صلخيالوهاياطخرفغُتالفهبلق
٦-٤(.

ِهلآلٱَىلِإاوُخُْرصٱَواوُضْمِا«١٤
َ
.اَهوُمُْتَرتْخٱيِتَّـلٱِة

لَخُتِل
ِّـ

يفَيِهْمُكْص .»ْمُكِقيِضِناَمَزِ
٢:٢٨ايمرإو٣:١٣كولم٢و٣٨و٣٢:٣٧ةينثت

ِهلآلٱَىلِإاوُخُْرصٱَواوُضْمِا
َ
الانهرمألااَهوُمُتَْرتْخٱيِتَّـلٱِة

يضملانمعفنلاةلاحتسارابتعابزيجعتلللبلعفلابلطل
نمهيفامعماهوراتخايتلاةلطابلاةهلآلاىلإخارصلاو
لباق(قحلاىلعلطابلامهرايتخاومهلهجىلعمهلخيبوتلا
:٢ايمرإو٣:١٣كولم٢و٣٨و٣٢:٣٧ةينثتيفامباذه
٢٨(.
اهزجعواهبعافتنالانعمكزجعاوملعتفْمُكْصِّـلَخُتِل
.ًائيشمكعفنتنأاهيلعليحتسيذإمكعفننع

يف ةجاحلافنيرداقةهلآاوناكنإمهنألْمُكِقيِضِناَمَزِ
ىلإًاليبسقبيملنايبوٌءزهاذهو.تقولااذهلثميفمهيلإ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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اماذهبلباق(ةلطابلاةهلآلاكلتزجعبفارتعالانمبرهلا
.)١:٢٦لاثمأو١٨:٢٧كولم١يف

اَمَّـلُكاَنِبْلَعْفٱَفاَنْأَطْخَأ:ِّـبَّـرلِلَليِئاَْرسِإوُنَبَلاَقَف«١٥
يفُنُسَْحي لٱاَذٰهاَنْذِقْنَأاَمَّـنِإ.َكْيَنْيَعِ

ْ
.»َمْوَي

١٥:٢٦ليئومص٢و٣:١٨ليئومص١

.هيلعانفسأوانءاطخانفرعاَنْأَطْخَأ
يفُنُسَْحياَمَّـلُكاَنِبْلَعْفٱَف باقعلاقحتسناننإَكْيَنْيَعِ

.هبانبدؤتاملكبىضرنو
نإمويلااذهالإانذقنتاليأَمْوَيْلٱاَذٰهاَنْذِقْنَأاَمَّـنِإ
هيلإبئاتلاذقنيالنكلةمحرلارفاوهللانإ.ناثوألاىلإاندع
جّرفيملكلذلولعفلابهيلإبئاتلاذقنيلبمالكلادرجمب
مههلإومهبرىلإًالعفاوعجرومهمانصأاوكرتنأدعبالإمهنع
اودعوواورفغتساامًاريثكليئارسإينبنأىلع.ىرتسامك
التابرضلابمهبدأفهللانعاودترامثبرلااياصوظفحب
.هيلإاوعجريلمهلةمحروةبحملبظيغللءافشوًاماقتنا

ِهلآلٱاوُلاَزَأَو«١٦
َ
لٱَة

ْ
،َّـبَّـرلٱاوُدَبَعَوْمِهِطَسَوْنِمَةَبيِرَغ

.»َليِئاَْرسِإِةَّـقَشَمِبَبَسِبُهُسْفَنْتَقاَضَف
٤٥و١٠٦:٤٤رومزم٨و١٨:٧ايمرإو١٥:٨و٧:١٤مايأ٢
٦٣:٩ءايعشإو

ِهلآلٱاوُلاَزَأَو
َ
اونهربفَّـبَّـرلٱاوُدَبَعَوْمِهِطَسَوْنِمَةَبيِرَغْلٱَة

عمسف.لمعلادهشيملاملوقلاتبثيال.ةقحمهتبوتنأ
.مهلهللا

ئراقلاىلعبجيَليِئاَْرسِإِةَّـقَشَمِبَبَسِبُهُسْفَنْتَقاَضَف
بسنُينأزوجيالسفنلاقيضنإف.هبتنيولمأتينأانه
ربصلامدعيأعزجلانعةيانكوهوةقيقحهللاىلإ

.نزحلاليئارسإةقشمبهتقالععمهنممزليولامتحالاو
نإىنعملاف.يقيقحلاىنعملارابتعابكلذلكنعهزنمهللاو
لكبلقيفنزحلاوعزجلاجيهتةقشميفليئارسإىأرهللا
هبيبحليئارسإنألهسفنىلإكلذهللابسنو.فصنم
نييليئارسإلانإ.ّبحملاىلإةءاسإبيبحلاىلإةءاسإلاو
دلاولاىضريالامكهبهللاىضريالمهباصمفهللادالوأ
ةروصبلوقعمللريوصتاهلكةرابعلاو.هدالوأباصمب
.ماهفإلاىلإبرقأهنألمدنلاتارامإنمسوسحملا

يلقعلاكاردإلانمسفنلايفنكمأسحلاقيرطبكاردإلاو
اهنميتلاةيماسلاتاغللايفريثكريبعتلااذهو.فرصلا
.ةيبرعلاوةيناربعلا

يفاوُلَزَنَوَنوُّمَعوُنَبَعَمَتْجٱَف«١٧ لِجِ
ْ
وُنَبَعَمَتْجٱَو،َداَع

يفاوُلَزَنَوَليِئاَْرسِإ ملٱِ
ْ

.»ِةاَفْصِ
٢٩و١١:١١صو٣١:٤٩نيوكت

ببسلاو.)٩ع(يفاملةيببسءافلاَنوُّمَعوُنَبَعَمَتْجٱَف
امكمهدابعتساونييليئارسإلانميقبنمةبراحممهدصق
نيينومعلانإلعلو.ندرألايقرشنيذلامهتوخإاودبعتسا
نمصلختللدادعتسالاوبرلاىلإليئارسإعوجرباوفرع
.مهتيدوبع

.)٨عريسفترظنا(َداَعْلِج
يفعضوموهوريطاونلاجربمسالااذهىنعمِةاَفْصِْملٱ
ةمارو)١١:٢٩ص(داعلجةافصمًاضيأيعُدوداعلج
.)٤:١٣كولم١(داعلجتومارو)١٣:٢٦عوشي(ةافصملا

مويلاةفورعملايهاهنأمهضعبىأروداجبيصنيفيهو
.طلسلاب

لِجُءاَسَؤُرُبْعَّـشلٱَلاَقَف«١٨
ْ
لٱَداَع

ْ
ٌّيَأ:ِهِبِحاَصِلُدِحاَو

ُنوُكَيُهَّـنِإَف،َنوُّمَعيِنَبِةَبَراَحُمِبُئِدَتْبَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَوُه
ِجلًاسْأَر

َ
لِجِناَّـكُسِعيِم

ْ
.»َداَع

١١و١١:٨ص

بعشيأ»بعشلاب«دارأَداَعْلِجُءاَسَؤُرُبْعَّـشلٱَلاَقَف
.هماقمنومئاقمهنألهءاسؤروأبعشلاكلذباونداعلج

داعلجءاسؤرف.»داعلجءاسؤر«هلوقبدارملااذهنابأو
.بعشللنايبفطع

ًاسْأَرُنوُكَيُهَّـنِإَف،َنوُّمَعيِنَبِةَبَراَحُمِبُئِدَتْبَي...ٌّيَأ
.)١١:١١ص(حاتفيوهناكخلا

دئاوف
ملانإ.ًاراهتشاسانلاّلقأنونوكيدقسانلانساحأنإ.١

ينبلايضقامهنأالإريئايوعلوترومأنعًائيشفرعن
.ريرشلاكلاميبأرومأنمًاريثكانفرعنكلوليئارسإ

نايبنسحأليئارسإخيراتوهدلجّريغياليشوكلانإ.٢
.)٦ع(كلذل

.)٩-٧ع(ًادبأمثإلابةنرتقمةبيصملانإ.٣
بعتلاىلإةليسونانوكيامًاريثكدغرلاوةحارلانإ.٤

برلااوسنفءادعألانمنويليئارسإلاحارتسا.قيضلاو
.لاوحألارشىلإكلذمهبىّدأف

.هللاىلإناسنإلاعوجربئاصملاةجيتننوكتنأبجي.٥
.)١٦و١٤ع(ءربللحرجيوءافشللبرضيهللانإ.٦

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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كلذدعبوئطاخهنأبهروعشلاضلاءادتهالوأنإ.٧
ىلاعتهيلإمثإلانععوجرلامثأطخاهنإىلعنزحلا

.)١٥ع(هيلعهبيضقياملكبهلميلستلاو
.)١٦ع(ةقحلاةبوتلابلصتمحلاصلالمعلانإ.٨
.)١٧ع(ةوقلاوةعاجشلانمؤملاىلإّدريناميإلانإ.٩
ىلعمهلمحتومهبولقنيبفلؤتةعامجلابئاصمنإ.١٠

.)١٨ع(داحتالا

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
.)٣-١ع(هتيبنمحاتفيدرط.١
برحلايفًادئاقومهلًاسيئرحاتفينييداعلجلاباختنا.٢

.)١١-٤ع(
.)١٢ع(نيينومعلاىلإلسرلاحاتفيلاسرإ.٣
.)١٣ع(حاتفيىوعدمهعمسنيينومعلاضفر.٤
-١٤ع(يخيراتلاهجاجتحاوةيناثلسرلاحاتفيلاسرإ.٥

٢٧(.
.)٢٨ع(ملسلانيينومعلاضفر.٦
.)٣١-٢٩ع(حاتفيرذن.٧
.)٣٣و٣٢ع(نيينومعلاىلعهراصتنا.٨
.)٣٥و٣٤ع(اهيبأةاقالملحاتفيةنباجورخ.٩
.)٤٠-٣٥ع(هرذنبحاتفيءافو.١٠

١١ىلإ١عًادئاقحاتفيرايتخا

جلٱُحاَتْفَيَناَكَو«١
ْ
لِ

ْ
ٍةَأَرْمٱُنْبٱَوُهَو،ٍسْأَبَراَّـبَجُّيِداَع

لِجَو.ٍةَيِناَز
ْ
.»َحاَتْفَيَدَلَوُداَع

٥:١كولم٢و٦:١٢ص١١:٣٢نييناربع

عوشيرظنا(حتفيبرلاحاتفيىنعمُّيِداَعْلِْجلٱُحاَتْفَي
.»ررحي)برلايأ(هوهي«باتكلاسوماقيفو)١٩:١٤

داعلجبةامسملاضرألايهوداعلجىلإبوسنميداعلجلاو
حاتفيناكفداعلجهمسانإفًاضيأهيبأىلإبوسنمو
.نيتهجلانميداعلج

ةعاجشلاسأبلاويوقلاميظعلاانهرابجلاٍسْأَبَراَّـبَج
رفاوةوقلاديدشلطبهنأىنعملاوبرحلايفةدشلاو
.ةعاجشلا

نأدوهيلاءاملعمهنمومهضعبىأرٍةَيِناَزٍةَأَرْمٱُنْبٱَوُهَو
ءاجامًاريثكىنزلانألممألانمةينثولاىنعمبانهةينازلا

حاتفييبألةمأتناكاهنإوناثوألاةدابعىنعمبباتكلايف

نإنوريثكمهونورخآىأرو.حاتفيهلتدلوفاهارست
ىنعملااذهنمنوريثكرفنو.داعلجليعرشريغنباحاتفي

سيلاذهو.برلاحورهيلعوًاحلاصًالجرراصحاتفينأل
ةينازنمهدوجوةلعبسيلوهوًايعرشًانباهنوكىلعةجحب
النبالاوهوبأأطخأيذلانإ.ةئيطخلاكلتنمءيربوهف
نبالوخدمدعو)١٨:٢٠لايقزح(بآلاةئيطخببلاطي
ةدايقنمعنميالعمجملايفيأبرلاةعامجيفىنزلا
.)٣و٢٣:٢ةينثت(ءامسلالوخدنمالوءاضقلاوشيجلا

لِجُةَأَرْمٱِتَدَلَوَّـمُث«٢
ْ
ملٱوُنَبَِربَكاَّـمَلَف.َنيِنَبُهَلَداَع

ِةَأْرَْ
يفْثِرَتَال:ُهَلاوُلاَقَو،َحاَتْفَياوُدَرَط ُنْبٱَتْنَأَكَّـنَألاَنيِبَأِتْيَبِ
.»ىَرْخُأٍةَأَرْمٱ

.ةيعرشلاوأةيليئارسإلاَداَعْلِجُةَأَرْمٱِتَدَلَوَّـمُث
الوهفةيبنجأوأةيراجوأةمَأنباهنألَحاَتْفَياوُدَرَط

نيريسفتلاىلعيعرشريغنباهنألوأةرحلاءانبأعمثري
ةروطقءانبأورجاهنباقلطأميهاربإو.)٣و٢٣:٢ةينثت(
.)٢٥:٦و٢١:١٠نيوكت(قاحسإنكاسمريغيفاونكسيل

ريغوأةيبنجأوأةمأيأىَرْخُأٍةَأَرْمٱُنْبٱَتْنَأَكَّـنَأل
ةيمارآاهنأنيرسفملادحأىأرو.ًاضيأنيريسفتلاىلعةيعرش
.)٣ع(بوطةروكنم

يفَماَقَأَوِهِتَوْخِإِهْجَوْنِمُحاَتْفَيَبَرَهَف«٣ .ٍبوُطِضْرَأِ
.»ُهَعَمَنوُجُرَْخياوُناَكَوَنوُلاَّـطَبٌلاَجِرَحاَتْفَيَىلِإَعَمَتْجٱَف
٢٢:٢ليئومص١و٩:٤صو٨و١٠:٦ليئومص٢

بوطاهتمصاعندرألاربعيفةيمارآةروكٍبوُطِضْرَأ
دالبيفةبيطلاوأةبّيطبمويلاةفورعملااهلعلو)بّيطوأ(
١٠:٦ليئومص٢(ةيريبنميقرشلالامشلايفيهوناروح

.)٨و
.)ريسفتلاو٩:٤صرظنا(َنوُلاَّـطَبٌلاَجِر
بهنلاوبلسلاوقيرطلاعطقلُهَعَمَنوُجُرَْخياوُناَك

كلتيفةبيعملاوةمّرحملارومألانمكلذربتعُيملوةقرسلاو
.)٥-٢٣:١و٢و٢٢:١ليئومص١(لاوحألاكلتومايألا

.»َليِئاَْرسِإاوُبَراَحَنوُّمَعيِنَبَّـنَأٍماَّـيَأَدْعَبَناَكَو«٤

نامزوهوحاتفيلداعلجءانبأدرطنمٍماَّـيَأَدْعَبَناَكَو
.دودحمريغ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

١٠٣
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نييليئارسإلااوزغيأَليِئاَْرسِإاوُبَراَحَنوُّمَعيِنَبَّـنَأ
١٧و٩و١٠:٨صرظنا(ةيضاملامهتاوزغقوفةديدجةوزغ
.)١٨و

لِجُخوُيُشَبَهَذَليِئاَْرسِإَنوُّمَعوُنَبَبَراَحاَّـَملَو«٥
ْ
َداَع

.»ٍبوُطِضْرَأْنِمَحاَتْفَيِباوُتْأَيِل

ةرشعينامثلاةياهنيفَليِئاَْرسِإَنوُّمَعوُنَبَبَراَحاَّـَملَو
.)١٠:٨ص(دابعتسالاونسيهيتلاةنس

.نييليئارسإلانييداعلجلاباونيأَداَعْلِجُخوُيُشَبَهَذ
سأبلابرهتشادقذئنيحناكهنإفَحاَتْفَيِباوُتْأَيِل

ناكو.ةلتقلانمةعامجسيئرناكوشطبلاوةعاجشلاو
ىتأنيحهعماوتأهتعامجنأيفبيرالوًايداعلجًايليئارسإ
.يداعلجلايليئارسإلاشيجلادوقيل

يِنَبَبِراَحُنَفًادِئاَقاَنَلْنُكَوَلاَعَت:َحاَتْفَيِلاوُلاَقَو«٦
.»َنوُّمَع

»نيصق«دئاقلابةمجرتملاةيناربعلاةملكلاًادِئاَقاَنَلْنُكَو
برحلاتقويفدئاقلانيرسفملادحألاقامىلعاهانعمو
مهيلعجتحاومهبلطةباجإنعحاتفيفقوتاذهلو.طقف
باجأفًاضيأملسلايفمهسيئرنوكينأهودعوىتح
.مهبلط

لِجِخوُيُشِلُحاَتْفَيَلاَقَف«٧
ْ
ْمُتْنَأِينوُمُتْضَغْبَأاَمَأ:َداَع

ْذِإَنآلٱَّـَيلِإْمُتْيَتَأاَذاَمِلَف؟ِيبَأِتْيَبْنِمِينوُمُتْدَرَطَو
.»؟ْمُتْقَياَضَت
٢٦:٢٧نيوكت

دقمكنإيأْمُتْنَأِينوُمُتْضَغْبَأاَمَأ...ُحاَتْفَيَلاَقَف
.ةريثكرئاظنهلقبسويراكنإماهفتسالافينومتضغبأ

مكحبهودرطهتوخإنأكشالِيبَأِتْيَبْنِمِينوُمُتْدَرَطَو
.هيبأتيبنمهودرطنيذلاخويشلانوكيفخويشلا

الإّيلإمكنايتإامفْمُتْقَياَضَتْذِإَنآلٱَّـَيلِإْمُتْيَتَأاَذاَمِلَف
دوقينأقحتسميليئارسإخأكيايإمكبحلالّيلإمكراقتفال
ذإهمالكاودريملو.هبعشلوبرللراغيوبرحلايفمكدونج
امكهاوعدباوملسمهوكلذملعوهوهيلإنيرقتفماوناك
.يتأي

لِجُخوُيُشَلاَقَف«٨
ْ
َنآلٱاَنْعَجَرْدَقَكِلٰذِل:َحاَتْفَيِلَداَع

ِّـلُكِلًاسْأَراَنَلَنوُكَتَو،َنوُّمَعيِنَبَبِراَُحتَواَنَعَمَبَهْذَتِلَكْيَلِإ
لِجِناَّـكُس

ْ
.»َداَع

١٠:١٨ص١٧:٤و١٠:١٨ص

نأكقاقحتساانتفرعموكدرطبانأطخانتفرعملياَكِلٰذِل
مهدرطبمهنإفًاريخرشلالّوحتتناكهللاةيانعو.ًادئاقنوكت
ةسائرلوازينألةصرفمهدصقريغىلعهلاولعجحاتفي
ًادئاقنوكيللهأتيوشطبلاوبرحلالاوحأربتخيونيلاطبلا
.نييليئارسإلادونجلل

لِجِخوُيُشِلُحاَتْفَيَلاَقَف«٩
ْ
ِملِينوُمُتْعَجْرَأاَذِإ:َداَع

ُ
ِةَبَراَح

.»ًاسْأَرْمُكَلُنوُكَأاَنَأَفيِماَمَأُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَوَنوُّمَعيِنَب

نوكيهنإمهلوقديكأتىلعمهطراشًاسْأَرْمُكَلُنوُكَأاَنَأَف
بكتراوممألانيبهتايحنمنينسلذبهنإومهلًاسأر
كشيناكف.قيرطلاعطقوةقرسلاوبلسلانمتامرحملا
ضّرعومهعمبراحنوكينأدعبهتسائرباوملسينأ
.توملاولاتقلاةموحيفلتقللهسفن

لِجُخوُيُشَلاَقَف«١٠
ْ
اَنَنْيَبًاعِماَسُنوُكَيُّبَّـرلٱ:َحاَتْفَيِلَداَع

.»َكِمَالَكَبَسَحاَذَكٰهُلَعْفَنَالاَّـنُكْنِإ
٤٢:٥ايمرإ

وهوانلقامبانيلعًادهاشيأاَنَنْيَبًاعِماَسُنوُكَيُّبَّـرلٱ
.دعولاديكأتلمَسق

لِجِخوُيُشَعَمُحاَتْفَيَبَهَذَف«١١
ْ
ُبْعَّـشلٱُهَلَعَجَو،َداَع

ِّـبَّـرلٱَماَمَأِهِمَالَكِعيِمَجِبُحاَتْفَيَمَّـلَكَتَف.ًادِئاَقَوًاسْأَرْمِهْيَلَع
يف ملٱِ

ْ
.»ِةاَفْصِ

١١:١٥و١٠:١٧ليئومص١و٢٠:١و١٠:١٧ص٨ع

باّونمهوكلذبخويشلاهلمّلسذإُبْعَّـشلٱُهَلَعَج
.بعشلا

.مهدونجلًادئاقومهيلعًامكاحيأًادِئاَقَوًاسْأَر
ًاقباسهبدعواملكبيأِهِمَالَكِعيِمَجِبُحاَتْفَيَمَّـلَكَتَف

قثيلهديعاومءافوبموقينأىلعهبمسقأوأبرلادهاعو
.مهبقثيلًاسأرهولعجينأىلعهلاوفلحامكهببعشلا

يفِّـبَّـرلٱَماَمَأ برلاتوباتنأاذهنممزليالِةاَفْصِْملٱِ
برلاملكيربحةطساوبناككلذنأوأةرضحلايفناك
لكيفهبعشعموهيذلاهللاًادهاشهيلعماقأهنأىنعملاف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

١٠٤
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مالكلاركُذدقو.ًاسدقمًاينيدًادهعمهدهاعهنإوناكم
ةراشإلالعلو)١٠:١٧صريسفترظنا(ًافنآةافصملاىلع
ةعاسدعُبىلعوطلسلايلامشوهوعشوهلبجىلإانه
.اهنم

٢٨ىلإ١٢عحاتفيتآبانم

اَم:ُلوُقَيَنوُّمَعيِنَبِكِلَمَىلِإًالُسُرُحاَتْفَيَلَسْرَأَف«١٢
لِلَّـَيلِإَتْيَتَأَكَّـنَأَكَلَوِيل

ْ
يفِةَبَراَحُم .»؟ِيضْرَأِ

حاتفيىرجَنوُّمَعيِنَبِكِلَمَىلِإًالُسُرُحاَتْفَيَلَسْرَأَف
ىتحبرحريغنمرمألاتبمارذإةمكحلاىضتقمبانه
هتبراحميفقحلاحاتفيلناكنومعينبكلمعضخيملاذإ

هنألنييليئارسإلانعًابئانكلذبناكو.ةلداعهبرحتناكو
.مهدونجدئاقومهسيئرناك

يلءيشاليأيراكنإانهماهفتسالاخلاَكَلَوِيلام
ينيبءيشُّيأمويلاانلوقكاذهو.اننيببرحلابجويكيلع
.فالخلاوأةعيطقلاهذهبجوأكنيبو

يهوضرألاكلتلهأسيئرهنألاذهلاقِيضْرَأ
.اهذخأنمهعنمينأقحلاهلنأكلذبنابأو.داعلج

َليِئاَْرسِإَّـنَأل:َحاَتْفَيِلُسُرِلَنوُّمَعيِنَبُكِلَمَلاَقَف«١٣
لٱَىلِإَنوُنْرَأْنِمَْرصِمْنِمِهِدوُعُصَدْنِعِيضْرَأَذَخَأْدَق

ْ
ِقوُّبَي

.»ٍمَالَسِباَهَّـدُرَنآلٱَف.ِّـنُدْرُألٱَىلِإَو
ةينثتو٢١:٢٤ددعو٣٢:٢٢نيوكت٢٦و٢٥و٢١:٢٤ددع
١٢:٢عوشيو٢:٣٧

باوصاهرهاظةجحهذهِيضْرَأَذَخَأْدَقَليِئاَْرسِإَّـنَأل
ىلعاودتعيملليئارسإينبنألعقاوللةقفاومريغاهنكلو
نييبآوملااوبراحينأنعاوُهننييليئارسإلانإف.نيينومعلا

نييرومألاكلمنوحيسنكلو)١٩و٢:٩ةينثت(نيينومعلاو
جرخوهضرأيفمالسباورمينأنييليئارسإللنذأينأىبأ
نمريبكمسقناكوهضرأىلعاولوتساوهوبلغفمهتبراحمل
نوحيساهنماهذخأنيينومعلاونييبآوملللصألايفهضرأ
ضرأىلعاولوتسانويليئارسإلاف.)٣٠-٢١:٢١ددع(
.نييبآوملاونيينومعلاضرأىلعالذئنيحنوحيس

هذهناكسناكوِّـنُدْرُألٱَىلِإَوِقوُّبَيْلٱَىلِإَنوُنْرَأْنِم
.بونجلايفنيبوأرولامشلايفداجذئنيحضرألا
»بوصملا«باتكلاسوماقيفوجاّجعلاهانعمو»نونرأو«
ًامخترمألالوأيفناكو.طولرحبيقرشيفرهنألامظعأ
راصونييرومألاونييبآوملانيبمثنيينومعلاونييبآوملانيب

مويلافرعُيونييبآوملانيبوهنيبًامختونيبوأرليبونجلامختلا
ًاليمنيسمخوحنهلوطو.بجوملايداووبجوملارهنب
.روكذملارحبلايفبصي

ءاجوةيناربعلابسحانهماللاوفلألاب»قوبيلا«و
.غّرفمهانعمو)٢١:٢٤ددعرظنا(عضومريغيفامهنودب

ًالامشمثًاقرشهعوبنينميرجينامعبرقهعبنمرهنوهو
طولرحبنيبةفاسملافصتنموحنيفندرألاىلإًابرغمث

.ءاقرزلايداووءاقرزلارهنبمويلافرعيوةيربطرحبو
يفعوبنيهعيبانينموتاّدمموعيبانيةدعهل»ندرألا«و
ةيربطرحبيفرمييضاقلاّلتدنععيبانيةدعوايبصاح

.طولرحبىلإهنميرجيو
حاتفيىرجمنومعكلمىرجٍمَالَسِباَهَّـدُرَنآلٱَف
كلموقحلابملسلابلطحاتفينكلملسلايفةبغرلاب
.تملعامكقحلاريغبنومع

يِنَبِكِلَمَىلِإًالُسُرَلَسْرَأَوُحاَتْفَيًاضْيَأَداَعَو«١٤
.»َنوُّمَع

ىلعءانببرحلاحاتفينلعُيملخلاَلَسْرَأَو...َداَعَو
ىتحهاوعدلطُبىلعناهربلاهلماقألبنومعكلممالك
ملسلايفةبغرلالوألانيرمألةجحالوًارذعهلقبُيمل
لكنمةيلاخةلداعقحلاىبأاذإهلهتبراحمنأنايبيناثلاو
تاذةمكححاتفيبهوهللانأىلعانلدياذهو.روج
.نأش

:يتأيامكحاتفيةجحةصالخو
نماهيلعفالتخالاعقويتلاضرألااوذخأيملمهنإ.١

اهوذخأنييرومألاناكونييرومألانملبنيينومعلا
:١٣عوشي(نيينومعلاو)٢١:٢٦ددع(نييبآوملانم
٢٥(.

ءاليتسانامزنمةنس٣٠٠ةدمىضمناكهنإ.٢
.ديلاعضوقوقحاهيفراصفضرألاىلعليئارسإ

نوحيسةكلممىطعأاهبوعشوضرألاهليذلابرلانإ.٣
برلانوفرعيالنوينومعلاناكنإو.ليئارسإلًاكلم
.نيينومعلاهلإشومكناكامكليئارسإهلإوهف

نويحسنأعممهلضرألانأباوعّديملنييبآوملانإ.٤
.مهدحونيينومعلانمسيلوًاضيأمهنماهذخأناك

َضْرَأُليِئاَْرسِإْذُخْأَيَْمل:ُحاَتْفَيُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلَلاَقَو«١٥
.»َنوُّمَعيِنَبَضْرَأَالَوَبآوُم
١٩و٢:٩ةينثت

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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لبَنوُّمَعيِنَبَضْرَأَالَوَبآوُمَضْرَأُليِئاَْرسِإْذُخْأَيَْمل
مهتبراحمنعليئارسإهنيملهللاو.)١٩ع(نييرومألاضرأ
وههنألنييرومألاكلمنوحيساوبراحينأاورطضامهنإىلع
ملفهوبلغومهسوفننعاوعفدفليئارسإةبراحمىلعمدق
.دحأىلعاودتعي

يفَراَسَْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإِدوُعُصَدْنِعُهَّـنَأل«١٦ لٱِ
ْ
َىلِإِرْفَق

.»َشِداَقَىلِإىَتَأَوٍفوُسِرْحَب
:٢٠و١٣:٢٦ددع٥:٦عوشيو١:٤٠ةينثتو١٤:٢٥ددع
١:٤٦ةينثتو١

.)٢١و٢٠عرظنا(َْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإِدوُعُصَدْنِعُهَّـنَأل
يفَراَس ةينثت(هيِتلانمةيناثلاةنسلايفةيربلايأِرْفَقْلٱِ

١:١٩(.
:١ةينثتو١٤:٢٥ددعرظنا(رمحألارحبلايأٍفوُسِرْحَب
١٤٥٠هلوطدنهلارحبنمجيلخرمحألارحبلا.)٢:١و٤٠
مثلامشلاةهجىلإقيضيوًاليم٢٢١هضرعمظعموًاليم
سيوسلاجيلخوقرشلاىلإةبقعلاجيلخنيجيلخىلإمسقني
املو.نيجيلخلانيبيهفءانيسةريزجهبشامأ.برغلاىلإ
اوراسمثسيوسلاجيلخاوربعرصمنمنويليئارسإلاجرخ
لوقلابانههيلإراشملاوهوةبقعلاجيلخىلإءانيسةيربيف
شداقىلإًالامشاوراسمثفوسرحبىلإرفقلايفاوراس

.مهنيمينعرحبلاو
:١٥و١٠:٤١عوشي(ًاضيأعينربشداقىمستوَشِداَق
٢٠:١و١٣:٢٦ددعرظنا(نارافونيصةيربنيبيهو)٣
سداقنيعبمويلاةفورعملااهنأىلعنورثكألاىأرو.)١٦و
ءاملاةريزغةبرتلاةنسحلالتلااهبطيحتةبحرضرأيفيهو
٥١عبسرئبنعوًاليم٧٧ليلخلايأنوربحنعدعبت
ةنسلايفةرملوأنيترماهيفاولزننويليئارسإلاو.ًاليم
ةرميناثو)١٣:٢٠و١٠:١١ددع(سماخلارهشلاوةيناثلا

ميرمتتامانهو)٢٠:١ددع(نيعبرألاةنسلالوأيف
.ءاماهنمجرخفةرخصلانوراهوىسومبرضو

يِنْعَد:ًالِئاَقَموُدَأِكِلَمَىلِإًالُسُرُليِئاَْرسِإَلَسْرَأَو«١٧
يفُْربْعَأ َىلِإًاضْيَأَلَسْرَأَف.َموُدَأُكِلَمْعَمْسَيْمَلَف.َكِضْرَأِ
يفُليِئاَْرسِإَماَقَأَف.َضْرَيْمَلَفَبآوُمِكِلَم .»َشِداَقِ
٢٠:١ددع٢١و٢٠:١٨ددع٢٠:١٤ددع

ةذوخأماهدعباموةرابعلاهذهًالُسُرُليِئاَْرسِإَلَسْرَأَو
)١٧و٢٠:١٤ددعرظنا(زاجيإلانمءيشبددعلارفسنم
ىلإلسرلالسرأيذلاوهىسومنأرفسلاكلذيفنكل
ناكىسومنألمهلسرأليئارسإنإلاقحاتفيومودآكلم

يفةريثكرئاظناذهلقبسدقومهمالكهمالكفليئارسإبئان
لسرلالسرملانأدافأامفىسوملوقامأوريسفتلااذه
:٢٠ددع(»ُليِئاَْرسِإَكوُخَأُلوُقَياَذَكٰه«هلوقكاهوليئارسإ
ةركاذونييليئارسإلاناهذأيفةظوفحمتناكةصقلاو.)١٤
.دهعلاةبيرقتناكاهنألحاتفي

يفبتكُتملةثداحلاهذهَبآوُمِكِلَمَىلِإًاضْيَأَلَسْرَأَف
نيبةظوفحمةصقلاتيقبوتعقواهنأِفنيملهنكلوةاروتلا
.انهحاتفياهركذفنييليئارسإلا

يفُليِئاَْرسِإَماَقَأَف يفشداقىلعمالكلاّرمَشِداَقِ
شداقباوماقأليئارسإينبنإ.هيلإعجراف)١٦ع(ريسفت
.)١:٤٦ةينثت(ةريثكًامايأ

يفَراَسَو«١٨ لٱِ
ْ
ىَتَأَوَبآوُمِضْرَأَوَموُدَأِضْرَأِبَراَدَوِرْفَق

يفَلَزَنَوَبآوُمِضْرَأَىلِإِسْمَّـشلٱِِقْرشَمْنِم ،َنوُنْرَأِْربَعِ
.»َبآوُمُمُُختَنوُنْرَأَّـنَألَبآوُمِمُُختَىلِإاوُتْأَيَْملَو
٢١:١٣ددع٢١:١١ددع٨ىلإ٢:١ةينثتو٢١:٤ددع
٢٢:٣٦و

:٢٠ددعريسفترظنا(َبآوُمِضْرَأَوَموُدَأِضْرَأِبَراَدَو
.)١٣و٢١:٤و٢٢

مالكلاّرمدقو)ريسفتلاو٢١:١٣ددعرظنا(َنوُنْرَأِْربَع
.)١٣عريسفت(يفنونرأىلع

.)٢١:١٣ددع(َبآوُمُمُُختَنوُنْرَأَّـنَأل

َنيِّـيِروُمَألٱِكِلَمَنوُحيِسَىلِإًالُسُرُليِئاَْرسِإَلَسْرَأَّـمُث«١٩
يفُْربْعَأيِنْعَد:ُليِئاَْرسِإُهَلَلاَقَو،َنوُبْشَحِكِلَم َىلِإَكِضْرَأِ
.»ِيناَكَم
٢:٢٧ةينثتو٢١:٢٢ددع٢:٢٦ةينثتو٢١:٢١ددع

ةينثتو٢١:٢١ددعرظنا(َنيِّـيِروُمَألٱِكِلَمَنوُحيِسَىلِإ
نييرومألاىنعموضارقنالانوحيسىنعم.)٣٢-٢:٢١
ةليبقمهولابجلانونكسياوناكمهنألكلذباومُسنويلبجلا
دشأنمتناك)١٠:١٦نيوكت(ناعنكلسننمةيروس
ةعاجشلاوةوقلابنويرومألارهتشاو.نييليئارسإلاءادعأ

ةريثكلاضرألايفًالوأاونكس.)٢:٩سوماع(ةماقلالوطو
يهوناعنكضرأيفضرأبصخأاوقتنامثًابونجباضهلا
.ندرألاوقوبيرهنونونرأرهننيبيتلاضرألا

ةكلممةمصاعيهةنيدمنوبشحَنوُبْشَحِكِلَم
اهيلعىلوتسامثنييبآومللًالوأتناكةنيدملاهذهونييرومألا
نيبدحلاىلعتناكو.هكلمةرضاحاهلعجونوحيس
اهبهوونوينيبوأرلااهنسحواهحلصأمثداجونيبوأر
هذهلالطألزتملو.)٢١:٣٩عوشي(نييواللنويداجلا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

١٠٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



طولرحبفرطيقرشيفًاليمرشعةسمخةياغىلعةنيدملا
.نابسحمويلااهمساويلامشلا

يفُْربْعَأيِنْعَد .)٢١:٢٢ددعرظنا(َكِضْرَأِ
.ىنعملابٌّيورماذهوهدصقأيذلاناكملايأِيناَكَم

يفَُربْعَيْنَأَليِئاَْرسِإلُنوُحيِسْنَمْأَيَْملَو«٢٠ ْلَب،ِهِمُُختِ
يفاوُلَزَنَوِهِبْعَشَّـلُكُنوُحيِسَعََمج .»َليِئاَْرسِإاوُبَراَحَوَصَهاَيِ
٢:٣٢ةينثتو٢١:٢٣ددع

ينبدعوبنوحيسقثيملَليِئاَْرسِإلُنوُحيِسْنَمْأَيَْملَو
:٢١ددع(ًائيشهورسخينأنودهضرأبنورميمهنإليئارسإ

٢٣(.
رخآىلإاهدعباموةرابعلاهذهداكتُنوُحيِسَعََمجْلَب

تناكةاروتلانأىلعليلداذهوددعلارفسيفاملثمةيآلا
.)٢١:٢٣ددعرظنا(حاتفيرصعيف

يفاوُلَزَنَو ١٥:٤ءايعشإو٢١:٢٣ددعرظنا(َصَهاَيِ
.لوهجماهعقوموةصهيءايعشإيفتيمُسو)٤٨:٢١ايمرإو
ديعبريغناكهنأنمدبالنكلوبرحلاناكمّنيعُيملو
.صهاينع

ِدَيِلِهِبْعَشَّـلُكَوَنوُحيِسَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَعَفَدَف«٢١
َنيِّـيِروُمَألٱِضْرَأَّـلُكُليِئاَْرسِإَكَلَتْمٱَو،ْمُهوُبََرضَفَليِئاَْرسِإ
لِتِناَّـكُس

ْ
.»ِضْرَألٱَك

٣٤و٢:٣٣ةينثتو٢٥و٢١:٢٤ددع

هلإلابنينمؤمءايقتأمالكاذهَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَعَفَدَف
ةلطابلاةهلآلاىلعقحلاهلإلاىلإرصنلاحاتفيبسنف.قحلا
.نومعكلملراذنإوةظعورصتخمداشرإوهونييرومألاةهلآ

.هلالمهليهفضرألامهحنمهللانأىلعناهربو

لٱَىلِإَنوُنْرَأْنِمَنيِّـيِروُمَألٱِمُُختَّـلُكاوُكَلَتْمٱَف«٢٢
ْ
ِقوُّبَي

لٱَنِمَو
ْ
.»ِّـنُدْرُألٱَىلِإِرْفَق

٢:٣٦ةينثت

ينبلضرألاكلتلكتناكفَنيِّـيِروُمَألٱِمُُختَّـلُك
مهف.روصعلادعبأذنمممألاعئارشلكىضتقمبليئارسإ
ضرأالونيينومعلاضرأالنييرومألاضرأاوذخأ
وهامىلعضرألاممألكعامجإبًاعرشمهلتتبثونييبآوملا
.برحلانيناوقنمفورعملا

ىلعٌدراذهِّـنُدْرُألٱَىلِإِرْفَقْلٱَنِمَوِقوُّبَيْلٱَىلِإَنوُنْرَأْنِم
ةظفلةدايزهيفو)١٣عرظنا(ًابيرقتهظفلبنومعكلملوق

مالكلامدقتدقو.ضرألاكلتيقرشيفةيربلايأ»رفقلا«
.)١٣عريسفت(يفندرألاوقوبيلاونونرأىلع

ِماَمَأْنِمَنيِّـيِروُمَألٱَدَرَطْدَقَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَنآلٱَو«٢٣
.»؟ُهُكِلَتْمَتَتْنَأَفَأ.َليِئاَْرسِإِهِبْعَش

ةقلعتماهلعلو.ًاذإعقومانه»نآلا«ةعقاوَنآلٱَو
نامزلاةياكحوأنآلالوقأويألوقأهريدقتفوذحمب
.ذئمويرضاحلا

رصنلاةبسنرركَنيِّـيِروُمَألٱَدَرَطْدَقَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱ
ةردقفرعيلنومعكلمنهذيفريرقتللليئارسإهلإىلإ
ىلعالونومعىلعاودتعيملنييليئارسإلانإوقحلاهلإلا
ةعيرشوبرلاءاضقبليئارسإكلمضرألانإوبآوم
.برحلا

يفمختلاىلإدوعيانهبوصنملاريمضلاُهُكِلَتْمَتَتْنَأَفَأ
هكلتمتنأكلسيلىنعملاويراكنإماهفتسالاو)٢٢ع(
اوكفسيونييرومألاليئارسإبراحينأقحلانمسيلو
كلذقوفو.نومعكلماهوطعيومهضرأاوذخأيلمهءامد
.ىمظعلاةجحلايهوضرألامهاطعأبرلانإ

لَمُياَمَسْيَلَأ«٢٤
ِّـ

ُعيَِمجَو؟ُكِلَتْمَتَكُهـٰلِإُشوُمَكُهاَّـيِإَكُك
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُهَدَرَطَنيِذَّـلٱ

ُ
.»ُكِلَتْمَنْمُهاَّـيِإَفاَنِماَمَأْنِماَن

٥و٩:٤ةينثت٤٨:٧ايمرإو١١:٧كولم١و٢١:٢٩ددع
٣:١٠عوشيو١٨:١٢و

رظناخلاُكِلَتْمَتَكُهـٰلِإُشوُمَكُهاَّـيِإَكُكِّـلَمُياَمَسْيَلَأ
ةغمادلاةجحلاوةيآلاهذهيفةغيلبلاةلباقملاهذهىلإ

كنأيفبيرالهانعمو.نيينومعلالالضبضيرعتلاو
انكّلمبرلانحنوشومككهلإهايإككلميامكلتمت
ضيرعتلاو.اهكلمننأقحلاانلفكضرأالنييرومألاضرأ
اهاطعأيتلابرلاضرأهكّلمينأنعزجعيشومكنأ

برلاودامجوأتيمهلإشومكويحهلإبرلانألهبعش
الشومكوبرللاهلكضرألاولطابهلإشومكوقحهلإ
ةظعونومعكلملًاراذنإكلذنأيفبيرالو.ًائيشكلمي
.ةغلاب

نكلو.نومعهلإكلوموبآومهلإشومكنأانهيقبو
ةموكحلاوةدابعلايفنيدحتمذئنيحنومعوبآومناك
مدنمامهو)١٣و٣:١٢صرظنا(ءادعألاىلعنيفلاحتمو
ةهلآلانمدحاوهلإلنامساكلوموشومكنأىلع.دحاو
كلومهومسنوينومعلاوشومكهومسنويبآوملافةلطابلا

يمُسو.خيراتلاءاملعهققحامىلعروغفلعبامهنملكلو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

١٠٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



نمققحتدقو)٤٨:٤٦ايمرإ(شومكبعشنويبآوملا
.نيينومعلاهلإكلومىوسسيلهنأهتافص

ِكِلَمَروُّفِصِنْبَقَالاَبْنِمٌْريَخَتْنَأْلَهَفَنآلٱَو«٢٥
.»؟ًةَبَراَُحمْمَُهبَراَحْوَأَليِئاَْرسِإَمَصاَخْلَهَف،َبآوُم
٢٤:٩عوشيو٢٢:٢ددع

.نآلالوقأويأَنآلٱَو
كولمدحأقالابَروُّفِصِنْبَقَالاَبْنِمٌْريَخَتْنَأْلَهَف

ليئارسإنعليلةريثكايادهبماعلبىلعمعنأيذلاوهوبآوم
.)٢٤ص-٢٢صددع(هكرابهنأالإماعلبنمناكامف
ملكلذعموقالابكلملانمًاريختسلتنأةرابعلاىنعمو
بعشبراحتالوهكلسمكلستنأكيلعفليئارسإبراحي
كنمالنييرومألانماهذخأيتلاهضرأيفعمطتالوبرلا

.نييبآوملاكموقنمالو
يفءاجاملةيفانماهنإيأرلائدابيفرهظتةرابعلاهذهو
براحبآومكلمروّفصنبقالابنأنمعوشيرفس
:٢٤عوشي(نييليئارسإلانعليلروعبنبماعلباعدوليئارسإ
عوشييرفسيفامىلعقالابنأبةهبشلاهذهعفدُتو.)٩
مهنعليلماعلببلطومهبرحلدعتساهنألةّينليئارسإبراح
مهتبراحمنعقالابعجرفمهكرابماعلبنكلومهيلعىوقيف
ريثكلعفلاةلزنمةينلاليزنتو.نئارقلاهيلعتّلداماذهو
نأمهضعبىأرو.ةيماسلاتاغللالكوسدقملاباتكلايف
ليئارسإنيبةعقاولايهعوشييفةروكذملابرحلا

مهفيلحناكهنألمهيلإمضنادقناكماعلبنإونيينايدملاو
:١٣عوشيو٣١:٨ددع(ماعلباهيفلتُقيتلاةعقاولايهو
ىندأهلسيلوحاتفيليلدشدخيالهميلستعماذهو)٢٢
نويليئارسإلاهذخأامهدرلذئمويهتبراحمنكتملذإهيفريثأت
اذهريغيفليئارسإةبراحمقالابةّيننأىلع.نييرومألانم
ليئارسإينبهتهاركللبضرألاعاجرتسالنكتملعضوملا

.مهلهدسحو

يفُليِئاَْرسِإَماَقَأَنيِح«٢٦ َريِعوُرَعَواَهاَرُقَوَنوُبْشَحِ
ملٱِّـلُكَواَهاَرُقَو

،ٍةَنَسِةَئِمَثَالَثَنوُنْرَأِبِناَجَىلَعيِتَّـلٱِنُدُْ
يفاَهَّـِدَرتْسَتَْملاَذاَمِلَف لِتِ

ْ
ملٱَك

.»؟ِةَّـدُْ
٢:٣٦ةينثت٢١:٢٥ددع

ىرقللًاليزنتزاجملاقيرطىلعاهتانبةيناربعلايفواَهاَرُقَو
.مألانمتانبلاةلزنمبةنيدملانم

ىلعاهلالطألزتملنونرأرهنيلامشيفةنيدمَريِعوُرَعَو
اهنمًاليمرشعينثاةياغىلعوطولرحبيقرشقهاش

.ريعارعبمويلافرعُتو

ناشوكطلستىلإضرألاةمسقنمٍةَنَسِةَئِمَثَالَث
طلستلاكلذةياهننمو.نينسرشع)٣:٨ص(مياتعشر
يهو١٨انفضأاذإو.ةنسوةنس٣٠٠نيينومعلاطلستىلإ
حاتفيلاقوةنس٣٢٩عومجملانوكينيينومعلاطلستةدم

لصفلارظنا(ةنس٣٠٠نمرثكأهلوقبدارملاوةنس٣٠٠
وأكلتناكولضرألانأىنعملاو.)ةمدقملانمعبارلا
.نآلاىلإكلذنعّتكساملكيلإاهدرقحكلناكل

ًاَّرشِيبُلَعْفَتَكَّـنِإَفَتْنَأاَّـمَأَو.َكْيَلِإْئِطْخُأَْملاَنَأَف«٢٧
لٱُّبَّـرلٱِضْقَيِل.يِتَبَراَحُمِب

ْ
لٱِيضاَق

ْ
َليِئاَْرسِإيِنَبَْنيَبَمْوَي

.»َنوُّمَعيِنَبَو
:١٨نيوكت١٥و٢٤:١٢ليئومص١و٣١:٥٣و١٦:٥نيوكت
٢٥

.ًائيشكيلإءيسأملَكْيَلِإْئِطْخُأَْملاَنَأَف
برحاهنأليِتَبَراَحُمِبًاَّرشِيبُلَعْفَتَكَّـنِإَفَتْنَأاَّـمَأَو

.رارضأوّدعت
برللكنيبوينيبءاضقلاكرتأينأيأُّبَّـرلٱِضْقَيِل

.لطابلاهلإلاكلوملوأشومكلالقحلاهلإلا

يِذَّـلٱَحاَتْفَيِمَالَكِلَنوُّمَعيِنَبُكِلَمْعَمْسَيْمَلَف«٢٨
.»ِهْيَلِإَلَسْرَأ

دعببرحلانعّفكيوعنتقيملفيأخلاْعَمْسَيْمَلَف
.)١٤عريسفترظنا(هليصفتلجألو.نايبلاكلذلك

٣٣ىلإ٢٩عهراصتناوحاتفيرذن

لِجََربَعَف،َحاَتْفَيَىلَعِّـبَّـرلٱُحوُرَناَكَف«٢٩
ْ
ىَّـسَنَمَوَداَع

لِجَةاَفْصِمََربَعَو
ْ
لِجِةاَفْصِمْنِمَو،َداَع

ْ
يِنَبَىلِإََربَعَداَع

.»َنوُّمَع
٣:١٠ص

ليئينثعىلعناكامكَحاَتْفَيَىلَعِّـبَّـرلٱُحوُرَناَكَف
١٣:٢٤و٦:٣٤و١٠و٣:٩صرظنا(نوشمشونوعدجو
ريغهيلعبرلاحورلولحنكل.)١٥:١٤و١٤:١٩و٢٥و
لبًايبنراصحاتفينأانهىنعملاسيلفنوعدجىلعهلولح
نمكلذريغىلإريبدتلاوةوقلاوةعاجشلاهحنمهللانإ
بيرالو.راصتنالانمدئاقلااهبنكمتييتلاةيداعلارومألا

.)٣٣و١١:٣٢نييناربع(ناميإلاكلذقوفهلبهونأيف

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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امهوامهزاجونيدالبلالخديأىَّـسَنَمَوَداَعْلِجََربَعَف
كلذنمهتياغوندرألا.ليئارسإضرأنميلامشلامسقلا
.برحلاراندقويوبعشلاةيمحجيهيودونجلاعمجينأ

رظنا(ةافصملاىلعمالكلامدقتَداَعْلِجَةاَفْصِمََربَعَو
.)١٠:١٧ص
بيتكتلمكأَنوُّمَعيِنَبَىلِإََربَعَداَعْلِجِةاَفْصِمْنِمَو

مجاهلاناكفنيينومعلالاتقىلإمهبفحزةافصملايفدونجلا
ةافصملاتناكو.مالكلابعفادملاناكنأدعبماسحلاب
حاتفيماقموةيبرحلاتاكرحلازكرمولوألاشيجلاركسعم
.)٣٤ع(

َتْعَفَدْنِإ:ًالِئاَقِّـبَّـرلِلًارْذَنُحاَتْفَيَرَذَنَو٣٠«٣٠،٣١
خلٱَف٣١يِدَيِلَنوُّمَعيِنَب

ْ
يِتْيَبِباَوْبَأْنِمُجُرَْخييِذَّـلٱُجِرَا

ُنوُكَيَنوُّمَعيِنَبِدْنِعْنِمِةَمَالَّـسلٱِبيِعوُجُرَدْنِعيِئاَقِلِل
.»ًةَقَرُْحمُهُدِعْصُأَو،ِّـبَّـرلِل
خلا٣و٢٧:٢نييوال١:١١ليئومص١و٢٨:٢٠نيوكت

رومزمو١٢و٢٧:١١نييوال٢:١٨و٢٨و١:١١ليئومص١و
٦٦:١٣

طرشىلعًادعوالإناكامرذنلاِبَّـرلِلًارْذَنُحاَتْفَيَرَذَنَو
.ةريلءارقفلايطعأنإيضيرمهللاىفشنإّيلعكلوقك
يفيِنَظِفَحَو،يِعَمُهللاٱَناَكْنِإ«بوقعيلاق ِقيِرَّـطلٱاَذٰهِ
لَألًاباَيِثَوَلُكآلًازْبُخِيناَطْعَأَو،ِهيِفٌرِئاَساَنَأيِذَّـلٱ

ْ
،َسِب

»خلاًاٰهلِإِيلُّبَّـرلٱُنوُكَي،ِيبَأِتْيَبَىلِإٍمَالَسِبُتْعَجَرَو
ةنحو)٢١:٢ددع(ليئارسإاذكهو)٢٢-٢٨:٢٠نيوكت(
ةيتونلاو)١٥:٨ليئومص٢(مولاشبأو)١:١١ليئومص١(
دهعلاميلعتقفاوتالفروذنلاامأو.)١:١٦نانوي(نوينثولا
:يتأياممرهظيامكديدجلا
ءيشلكاناطعأوانقلخهنألهلنحنوهللاانلاملكنإ.١

هلانسوفنمدقننأانيلعفهمدبانارتشاوانادفحيسملاو
.طرشالبكلذوانلاملكهلفقنو

نمًادجمظعأةبحمانبحييوامسلابآلاوههللانإ.٢
البهيلإجاتحناملكانيطعيفمهدالوألنيدلاولاةبحم
.انمروذن

انجتحاامهمةالصلايفبلطننأانملعحيسملانإ.٣
لَأَساَمْهَم«لاقوهيلإ

ْ
انحوي(»ُهُلَعْفَأَكِلٰذَفيِمْسٱِبْمُت

امانبولطمنوكينأوهديحولاطرشلاو)١٤:١٣
سفنلافقومدعىلعلديرذنلاف.هبهللادجمتي
دعوبناميإلامدعويوامسلابآلابةقثلامدعوبرلل
.حيسملا

.ًاروذناورذنفةفرعملاهذهمهلنكيملفءامدقلاامأو
ةفرعملاولمأتلادعبنوكيهنأًالوأرذنلاطورشنمو
نأىرنو.زئاجرمأيفنوكيهنإًايناثو.ةفلكلاباسحو
هيقالتةبوبحملاهتنبانأركتفيملهنألنيتهجلانمأطخأحاتفي

.زوجيالةحيبذاهميدقتنإو
لدياذهيِئاَقِلِليِتْيَبِباَوْبَأْنِمُجُرَْخييِذَّـلٱُجِراَْخلٱَف
جرختالةميهبلانألةمدقتللًالقاعرذنهنأةحضاوةلالد
حئابذمهتانبومهءانبأنومدقينوينثولاناكو.هئاقلل

حئابذلانإنلعيملفوهامأوةلطابلامهتهلآلتاقرحمو
.)١٢:٣١ةينثت(هللاةعيرشيفةروظحمةيرشبلا

ِملَنوُّمَعيِنَبَىلِإُحاَتْفَيََربَعَّـمُث«٣٢
ُ

ُمُهَعَفَدَف.ْمِهِتَبَراَح
.»ِهِدَيِلُّبَّـرلٱ

.مّدقتيأََربَعَّـمُث
.مهيلعهرصنيأِهِدَيِلُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَف

َنِيْرشِع(َتيِّـنِمَىلِإَكِئيَِجمَىلِإَريِعوُرَعْنِمْمَُهبََرضَف«٣٣
لٱَلَبآَىلِإَو)ًةَنيِدَم

ْ
َنوُّمَعوُنَبَّـلَذَف.ًاّدِجًةَميِظَعًةَبَْرضِموُرُك

.»َليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأ
٢٧:١٧لايقزح

.فويسلابهدنجووهْمَُهبََرضَف
يتلاريعورعريغانهريعورعَتيِّـنِمَىلِإ...َريِعوُرَعْنِم
نونرأرهنيلامشيفنيبوأرلةنيدمكلتف)٢٦ع(يفتركُذ
داجلةنيدمهذهو.)٢٦عريسفترظنا(ريعارعبنآلافرعٌتو
عوشيو٣٢:٣٤ددعرظنا(نامعبمويلاةفورعملاةبرمامأ
ريثكناكنومعينبضرأيفناكمتيّنِمو.)١٣:٥
لايقزح(روصىلإهنمةطنحلابىتؤيناكفةبصخلالوقحلا

يفةامسملانابسحيبونجةينمبمويلافرعُيو)٢٧:١٧
لاقامىلعاهنملايمأةعبرأةياغىلعونوبشحباتكلا
.موريجوسويباسوأ

نملدبوهوةنيدمنيرشعلهأيأًةَنيِدَمَنيِْرشِع
.مهبرضيفبوصنملاريمضلا

اهمجرت»تينمىلإ«هلوقىلعفوطعمِموُرُكْلٱَلَبآَىلِإَو
ملعالسنجمسالبآنأىلعءانبموركلاجرمبمهضعب

.لوهجماهعقوملزيململعاهنأحيحصلاو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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٤٠ىلإ٣٤عحاتفيةنباباصم

ملٱَىلِإُحاَتْفَيىَتَأَّـمُث«٣٤
ْ

ِهِتَنْبٱِباَذِإَو،ِهِتْيَبَىلِإِةاَفْصِ
ٌنْبٱُهَلْنُكَيَْمل.ٌةَديِحَوَيِهَو.ٍصْقَرَوٍفوُفُدِبِهِئاَقِلِلًةَجِراَخ

.»اََهْريَغٌةَنْبٱَالَو
١٨:٦ليئومص١و١٥:٢٠جورخ١١عو١٠:١٧ص

٣١:٤ايمرإو٦٨:٢٥رومزمو

تناكةافصملانأىلعانلدياذهِهِتْيَبَىلِإِةاَفْصِْملٱَىلِإ
لاجرهشيجللوألاركسعملاوةيبرحلاحاتفيتاكرحزكرم
لكهرصنبجهتبادقورصنلابًاعجارناكو.داعلج
هتنباًاصوصخوهتيبلهأاميسالوكانهنييليئارسإلا
.اهريغتنبالوهلنبااليتلاءارذعلاةديحولا

تجرخٍصْقَرَوٍفوُفُدِبِهِئاَقِلِلًةَجِراَخِهِتَنْبٱِباَذِإَو
نصقريوفوفدلابَنبرضياهتابحيوصواهبارتأويههئاقلل
رصتنملاءاقلبةداعلاتناكهذهو.حاتفياهيبأرصنبًاجاهتبا

نماهريغوةيروسيفنكامألاضعبيفنآلاىلإلازتالو
عيمجاهءارووفدلااهديبوتجرخميرمف.قرشملادالب
نمنرتونييرصملانمةاجنلابًاحرفصقروفوفدبءاسنلا
نمتجرخءاسنلاو.)٢١و١٥:٢٠جورخ(حيبستلاةينغأب
ثلاثملاوفوفدلاوصقرلاوءانغلابليئارسإندمعيمج

ىلعرصنلانمناعجارامهودوادولواشءاقللحرفلاو
.نيينيطسلفلا

ْدَق!يِتَنْبٱاَيِهآ:َلاَقَوُهَباَيِثَقَّـزَمُهَّـنَأاَهآَراَّـَملَناَكَو«٣٥
يِمَفُتْحَتَفْدَقِّـينَأل،َّـيِرِّـدَكُمَْنيَبِتِْرصَوًانْزُحيِنِتْنَزْحَأ
.»ُعوُجُّرلٱيِنُنِكْمُيَالَوِّـبَّـرلٱَىلِإ
:١٥رومزمو٣٠:٢ددع٥:٢ةعماج٣٤و٣٧:٢٩نيوكت
٥و٥:٤ةعماجو٤

نمنوريثكلازيالوهنزحةدشلًانالعإُهَباَيِثَقَّـزَم
روعشنوفتنيومهبويجومهقاوطأنوقزميةيروسيفسانلا
ليقو.ءاسنلاكلذيتأينمرثكأونزحلاةدشدنعمهسوؤر
يفلكيهلاعضومبرقكلذنوتأينولازيالدوهيلانإ
عوشيرظنا(عوشيكلذلثمىلإحاتفيقبسدقو.ميلشروأ
.)٣٧:٢٩نيوكت(نيبوأرهلثمىلإعوشيقبسو.)٧:٦
ظيغلاوأنزحلاةدشيفكلذلثمنوتأينويليئارسإلايقبو
:٢٦ىّتم(حيسملارصعيفكلذلثماوتأو)٢:١٢كولم٢(
٦٥(.
عجونلعُتةملكيأعُّجوتةملك»هآ«يِتَنْبٱاَيِهآ
هتنبابهباصمنألهملأتةدشلنايب»يتنباي«هلوقو.ملكتملا
كلذنموجنينأهلناكو.اهاوسهلدلواليتلاةديحولا

حئابذلاعنمهللانإ)١(نيببسلرذنلاكلذبيفيالنأبملألا
نمرهظينكلو.ةئيربلتقينأهلقحالنإ)٢(.ةيرشبلا
نإناروصتياناكهتنباووههنإيتآلاهتنباباوجوهمالك
هنإولاحلكىلعرذنلابءافولابجويممألاةهلآكبرلا
انظهتنباوحاتفينإ.تانبلاونينبلامدهلكفسُينأبرسي
نايصعلانأانطفاموبرللةعاطلاناصلخيامهنأهايتأامب
َّـدُعفالخوةعاطتّدُعةيصعماهنألةعاطلاكلتنمٌريخ

.ةقفاوم
.ةقيقحيبلقيفنزحلاتعقوأيأًانْزُحيِنِتْنَزْحَأْدَق

نألهتيتأامبيسفنتنزحأدقللوقينأباوصلاناكو
يتلايهالاهنزحأيذلاوههنإو.اهيلعالهيلعقحلا
.ةنيزحهنعتعجرفةجهتبمهئاقللتجرخيه.هتنزحأ

رذنلاتنلعأيأِّـبَّـرلٱَىلِإيِمَفُتْحَتَفْدَقِّـينَأل
ىدفُيامهدحأنيمسقنييناربعلادنعرذنلاناكو.مالكلاب
روذنملاهيفىدفُيالرخآلاو)٢٧:٢٧نييوال(روذنملاهيف
حاتفينأنكميف.مئاهبلاوسانلانملتقُيهنإفمّرحملاوهو
ناككلذنإفءاطخوهويناثلامسقلانمهرذنبسح
كلمُيامىلعوبرحلايفمهمئانغوءادعألاىلعًاروصقم
.تانبلاونينبلايفنكيملو)٢١:٢ددع(

ىلاعتهلوقىلعءانباذهلاقهلعلُعوُجُّرلٱيِنُنِكْمُيَالَو
لُيْنَأًامَسَقَمَسْقَأْوَأ،ِّـبَّـرلِلًارْذَنٌلُجَرَرَذَناَذِإ«

ْ
ُهَسْفَنَمِز

ليقاذهنكلو.)٣٠:٢ددع(»ُهَمَالَكْضُقْنَيَالَف،ٍمِزَالِب
تامدقتلاكةعيرشللٍفانموهاميفاليعرشوهاميف

.ةينثولاةيرشبلاتاقرحملاو

؟ِّـبَّـرلٱَىلِإَكاَفَتْحَتَفْلَه،ِيبَأاَي:ُهَلْتَلاَقَف«٣٦
َكَلَمَقَتْنٱِدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأاَمِب،َكيِفْنِمَجَرَخاَمَكِيبْلَعْفٱَف
.»َنوُّمَعيِنَبَكِئاَدْعَأْنِم
٣١و١٨:١٩ليئومص٢و٣٠:٢ددع

َّـبَّـرلٱَّـنَأاَمِب،َكيِفْنِمَجَرَخاَمَكِيبْلَعْفٱَف...ِيبَأاَي
قاحسإةعاطىلعديزتداكتةعاطلاهذهَكَلَمَقَتْنٱِدَق

كلذتتأاهنأيفبيرالو.)١٠-٢٢:١نيوكت(ميهاربإل
.برللًاماركإ

لَف:اَهيِبَألْتَلاَقَّـمُث«٣٧
ْ
يِنْكُرْتٱ:ُرْمَألٱاَذٰهِيلْلَعْفُي

جلٱَىلَعَلِزْنَأَوَبَهْذَأَفِنْيَرْهَش
ْ
اَنَأيِتَّـيِواَرْذَعَيِكْبَأَوِلاَبِ

.»ِيتاَبِحاَصَو

ىلعمزعلاعمًاعونممكرتلااذهناكامِنْيَرْهَشيِنْكُرْتٱ
.رذنلابءافولا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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.سانلانعيتابحاصوانأةدرفنمِلاَبِْجلٱَىلَع
يكبأ«هلوقباذهسوفيسويّرسفيِتَّـيِواَرْذَعَيِكْبَأَو
الوةجيزالباهتوميكبتاهنأبنيرسفملارثكأبهذو.»يابص

ىلعًاباصموءاسنلاىلعًاراعناكدلولامدعنإفدلو
دلتنأعقوتتتناكّنهنمةدحاولكنألتايليئارسإلا
تيبلًالاوزاهتومناكةديحوتناكذإو.هبدوعوملاحيسملا
رظنا(هللانمًاباقعّدعُيناكليئارسإنمتيبلاوزواهيبأ
رومزمو٤:١و٣:١٥نيوكتو١:٢٥اقولو١:٢ليئومص١

١٠٩:١٣(.
.اهلةاساؤماهعمنيكبيلاِهتاَبِحاَصَويهتَبَهَذَف

َيِهْتَبَهَذَف.ِنْيَرْهَشَىلِإاَهَلَسْرَأَو.يِبَهْذٱ:َلاَقَف«٣٨
جلٱَىلَعاَهَتَّـيِواَرْذَعْتَكَبَواَُهتاَبِحاَصَو

ْ
.»ِلاَبِ

اهارينأهيلإبحأناكانهحاتفينأيفبيراليِبَهْذٱ
بحلااهلنيبيواهتدهاشمنمرثكيونيرهشلاكنيذيف

.هّرسيامنوداهّرسيامىلإرظنهنكلوفسألاوةقفشلاو

هنَدْنِعَناَكَو٣٩«٣٩،٤٠ َىلِإْتَعَجَراََّـهنَأِنْيَرْهَّـشلٱِةَياَِ
هبَلَعَفَف،اَهيِبَأ .ًالُجَرْفِرْعَتَْملَيِهَو.َرَذَنيِذَّـلٱُهَرْذَناَِ
يفًةَداَعْتَراَصَف ْنِمَنْبَهْذَيَليِئاَْرسِإِتاَنَبَّـنَأ٤٠َليِئاَْرسِإِ
جلٱَحاَتْفَيِتْنِبَىلَعَنْحُنَيِلٍةَنَسَىلِإٍةَنَس

ْ
لِ

ْ
يفٍماَّـيَأَةَعَبْرَأِّـيِداَع ِ

.»ِةَنَّـسلٱ
٢:١٨و٢٤و١:٢٢ليئومص١و٣١ع

اهيبألوهللاةعاطإْتَعَجَراََّـهنَأِنْيَرْهَّـشلٱِةَياَِهنَدْنِعَناَكَو
.ءافتخاللةريثكلئاسواهلناكوتعجرامالإو

لاقو.)٣١ع(برللةقرحماهدعصأيأُهَرْذَناَِهبَلَعَفَف
ملاهنزحنإوةمئادلاةيوارذعللهتنبارذنحاتفينأضعبلا
:بيجنف.ةيلوتبللةروذنماهنوكىلعلباهتومىلعنكي
دعُتملونييناربعلاتاداعنمنكيملةيلوتبلارذننإ.١

.هللادنعةيضرمةليضفمهدنعةيلوتبلا
حضاولايداعلاريسفتلاةحصىلعلديحاتفينزحنإ.٢

.ةقرحماهمدقهنإيأ
لابجلايفنارهشاهافكاملةقرحممَّـدقتملاهنأانضرفول.٣

اهتايحلكاهظحءوستبدنتناكلباهتابحاصعم
.)»حاتفي«يفباتكلاسوماق(

لسنالبتتاماهنأنعةيانكًالُجَرْفِرْعَتَْملَيِهَو
.اهريغهلدلوالهنألاهيبأتيبضرقناف

يفًةَداَعْتَراَصَف رهاظلاخلاَليِئاَْرسِإِتاَنَبَّـنَأَليِئاَْرسِإِ
تانباهيلعترصتقايأةيعضومتناكةداعلاهذهنأ
لعجيامكحاتفيتنبلًاركذكلذنلعجفداعلجيفةافصملا
كلذلركذالذإمهريهاشموأمهلاطبأدحألًاركذةدلبلهأ

.ليئارسإةنكمأنمناكمريغيفهيلإةراشإالو

دئاوف
.)١ع(بسنلاراعيطعيفيرشلالمعلانإ.١
ع(هنيحيفهيلإىعدُياملمعلدادعتساهلنمنإ.٢

٦(.
رطخلاتقويفنودحتيملسلاتقويفنيفلتخملانإ.٣

.)٨ع(يمومعلا
لبقمالسلاظفحيفاندهجلكلذبننأبجيهنإ.٤

.)١٢ع(نانسلاوفيسلاىلإءاجتلالا
عقواملكيفمكاحلانوكينأبجيهللامالكنإ.٥

.)٢٢-١٥ع(هيففالتخالا
ردقيالهنودبوهراتخينمىلعبرلاحورلحيهنإ.٦

ءيشلكعيطتسيفيعضلاهعموًائيشلمعينأرابجلا
.)٢٩ع(

.)٢٩ع(ةمدخللانلهؤيلهحورانيطعيهللانإ.٧
٣٤و٣٠ع(ةبقاعلايفرظنلامالكلالبقبجيهنإ.٨

.)٣٥و
نمريخهتفلاخمفهلعفزوجيالامبدعولاناكنإ.٩

.)٣٥(هبءافولا
ىلعهريغةحلصموهتدارإىلعهللاةدارإمدقييذلانإ.١٠

.)٤٠و٣٩ع(سانلاوهللاهمركيهتحلصم

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
.)١ع(ميارفأةنوشخ.١
.)٣و٢ع(مكحملاحاتفيباوج.٢
.)٤ع(ميارفأراسكنا.٣
.)٦و٥ع(تلوبِشةظفلبميارفأيتلفنمناحتما.٤
.)٧ع(حاتفيتوم.٥
.)١٠-٨ع(ءاضقلاناصبأيلوت.٦
.)١٢و١١ع(ءاضقلانوليإيلوت.٧
.)١٥-١٣ع(ءاضقلانودبعيلوت.٨

ألَا
َ
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٧ىلإ١عهتومونييميارفأللحاتفيةبراحم

اوُلاَقَو،ِلاَمِّـشلٱِةَهِجَىلِإاُوَربَعَوَمِياَرْفَأُلاَجِرَعَمَتْجٱَو«١
ِمل:َحاَتْفَيِل

َ
ِملَْتَربَعاَذا

ُ
ِباَهَّـذلِلاَنُعْدَتَْملَوَنوُّمَعيِنَبِةَبَراَح

.»!ٍراَنِبَكْيَلَعَكَتْيَبُقِرْحُن؟َكَعَم
٨:١ص

بغشللًاضعبمهضعباعدنأبَمِياَرْفَأُلاَجِرَعَمَتْجٱَو
.»ميارفأيفبغشلاماقو«اتاغلفلايفءاجكلذلوةنتفلاو
عامتجاللمهموقاوعدنيذلاميارفألاطبأنأكشالو
.)١٠:١٧و٢٤و٧:٢٣ص(لسرلاوأةباتكلاةطساوب

هنإنورينيربكتماوناكمهنكلوًالاطبأميارفأونبناكو
مهيلإاولكيومهيأراولأسينأليئارسإءاسؤرلكىلعبجي
امكمهيلعسأرتينأوهحاتفيدصقنأاونظمهلعلومهرمأ
مهنمناكامانهحاتفيعممهنمناكفداعلجىلعسأرتي
ةظلغلانمدشأةظلغبانهاوملكتو)٨:١ص(نوعدجعم
عضاوتبمهباجأنوعدجو.نوعدجعماهباوملكتيتلا

ّجحامكقحلابمهجحفحاتفيامأمهبضغفرصففطلو
مهبراحفكاذاهلبقيملامكهتجحاولبقيملفنومعينبكلم
حاتفينإف.نيربكتملاكئلوأىلعموللالكموللافهبراحامك
هرذعنابألبءيشبمهيلعربكتيملسأبرابجناكنإو
راناودقويالوقحلاباوملسينأمهيلعناكفهتجحماقأو
مهبلغوليئارسإءادعأبراحيليئارسإلطبىلعبرحلا
ةيبعشلابرحلاف.هوبراحينأالهوحدمينأمهيلعناكف
.حاتفينمإطخنعالمهئايربكنعتأشن

داعلجةافصمةافصملاىلإيأِلاَمِّـشلٱِةَهِجَىلِإاوَُربَعَو
يفوميارفأطبسنميقرشلالامشلاىلعتناكاهنأل
ةينيعبسلاخسنلاضعبيفو»هنوفصاوربع«يناربعلالصألا
عوشي(داجضرأيفنوفاصمهضعباهنظكلذلو»اينفص«
يفو.توكسنعةديعبريغندرألايداويف)١٣:٢٧
يقرشلابونجلاىلإةبرخمويلايهو»سوثامأ«اهنأدوملتلا
.ةتاممأوأاثامأبفرعُتةيربطرحبنم

ِمل
َ
ِملَتَْربَعاَذا

ُ
َكَعَمِباَهَّـذلِلاَنُعْدَتَْملَوَنوُّمَعيِنَبِةَبَراَح

ةاضقلارفسيفميارفأطبسرهتشا«نيرسفملادحألاق
ربكتيومظعتيناكهنكلءادعألانمميضلالمحولسكلاب

ىلعاورصتنااذإنييليئارسإلانمهريغىلعبغشلاجيهيو
نيميارفألانإ.)٨:١ةاضقو١٨-١٧:١٤عوشي(»ءادعألا
نيعفانلاةناهإلمهتوقاومدختسامهنكلوءايوقأوءامظعاوناك
ةمظعلاعفناموءادعألابرحنعاودعقومهتوخإنم
.ءايربكلاولسكلاعمةوقلاو

كتيبيفًايحكقرحنسانإيأٍراَنِبَكْيَلَعَكَتْيَبُقِرْحُن
رئاسونييداعلجلاحاتفيذاقنإاوبسحفكعمتيبلاقرحنو

مهتدايسبهفارتعانودنيينومعلاملظنمنييليئارسإلا
ةدشىلعّلدديدهتلااذهو.رفغُيالًابنذمهزايتماو
يفسانلانمنيريثكةنوشخومهملظومهئايربكومهتظالغ
.)١٤:١٥ص(رصعلاكلذ

اَنَأُتْنُكٍديِدَشٍماَصِخَبِحاَص:ُحاَتْفَيْمُهـَلَلاَقَف«٢
لَُختْمَلَفْمُكُتْيَداَنَو،َنوُّمَعيِنَبَعَميِبْعَشَو

ِّـ
.»ْمِهِدَيْنِمِينوُص

ررقامىتأدقناكهنأللاحلايفُحاَتْفَيْمُهـَلَلاَقَف
مهبذكلهنايبةوقعمًافيطلهباوجناكوهنهذيفباوجلا

.مهئايربكومهملظو
َنوُّمَعيِنَبَعَميِبْعَشَواَنَأُتْنُكٍديِدَشٍماَصِخَبِحاَص

امهنملكنيقيرفوأنينثانيبنوكيوهولادجلاماصخلا
ىلإىّدأدتشااذإفلطابلاىلعهريغوقحلاىلعهنأيعدي
دقماصخلاناكو.لتقلاوبرضلاىلإىدأامبروضغبلا
ىلإليبسنمنكيملفنومعكلموحاتفينيبدتشا
لبميارفأباتعلًابابحاتفيكرتيملكلذعمو.ةأبانملا
نالعإانهحاتفيمالكيفو.يتأيامكهولذخفمهخرصتسا
.دئاقلاوههنإ

وأمكتثغتسايأْمِهِدَيْنِمِينوُصِّـلَُختْمَلَفْمُكُتْيَداَنَو
مزلتستيهوةغمادةجحهذه.متيبأفةثاغإلاىلإمكتوعد
نوينومعلامهيلعدتعيملةريغالوةيمحالوةءورمالبمهنأ
اورثآفنييداعلجلامهتوخإبئاصمباوثرتكيملوةحارلااوبحأف
ىلعرطخييذلاو.ليئارسإبعشنمهريغىلعمهسوفن
خرصتسانييداعلجلاىلعنوينومعلاراجاملهنأانهلابلا
اوأجلينأاورطضاامالإومهولذخفميارفأينبنويداعلجلا
حاتفييضراملو.ًاسيئروًادئاقهوراتخيوديرطلاحاتفيىلإ
لوقحصانهو.هوبيجيملفميارفأةادانمنعلفغيملكلذ
:رعاشلا
يدانتنملةايحالنكلوًايحَتيدانولَتعمسأدقل

ِدامريفخفنتتنأنكلوتءاـضأاهبَتـخفننإٌرانو

الليئارسإءادعأىلعاوموقينأميارفأينبىلعناكف
رابلابنذملاوكشيامًاريثكنكلونييداعلجلامهتوخإىلع
.عاجشلانابجلاودهتجملارصقملاو

لَُختَالْمُكَّـنَأُتْيَأَراَّـَملَو«٣
ِّـ

يفِيسْفَنُتْعَضَو،َنوُص يِدَيِ
اَذاَمِلَف.يِدَيِلُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَف،َنوُّمَعيِنَبَىلِإُْتَربَعَو
لٱَّـَيلَعْمُتْدِعَص

ْ
ِملاَذٰهَمْوَي

ُ
.»؟يِتَبَراَح

١١٩:١٠٩رومزمو١٣:١٤بويأو٢٨:٢١و١٩:٥ليئومص١

ألَا
َ
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ناكذإكلذةلعركذيملَنوُصِّـلَُختَالْمُكَّـنَأُتْيَأَراَّـَملَو
ينإةرابعلاىنعمو.ٍفاكهركذامومهاوعدعفدينأهضرغ
رطخلاىلعتمدقيننوثيغتالمكنأتنقيتوتملعامل
مهثارتكامدعومهؤاخرانركذامكةلعلاو.يتأيامكميظعلا
ةوقاوفاخمهنأنظُياممهنأكلذىلعانهديزنومهريغل
هرمأنمفرُعامىلعحاتفينوكينأنماوفنأونيينومعلا
هنإقوفمهريصقتىلعرذعبسيلًاضيأاذهنكلومهلًادئاق
.مهاوعدنالطبىلعناهرب

يفِيسْفَنُتْعَضَو مظعأليسفنتضّرعيأيِدَيِ
ديلايفناكاذإءيشلانإفكلذنعةيانكةرابعلاوراطخألا
هديةكرحنعينغتسيالناسنإلانألطوقسللةضرعناك
نيبلاسلابلسونيفطاخلافطخلةضرعوهلامعأيفاهحتفو

هاجتديلايفسفنلاعضوفةلوهسبىرُيديلايفامنأل
كلذوأ.نيبهانلامامأاهيفنيمثلاءيشلاعضوكءادعألا
يفهسفنعضوهنأكفءاضتقالادنعحورلاميلستنعةيانك
مدقأهنأىنعملاو.كلذلاهيفمهاردلاعضيامكاهيدؤيلهدي
لاتقلاةموحىلإلوزنلادنعبرعلالاوقأنمو.توملاىلع
حورلاصيخرموحرمالومحارالنالفانأ«مايألاهذهيف
ةرابعلثمءاجدقو.كلذهبشأامو»ةنالفوأنالفوبأ
رظنا(ةسدقملارافسألانمعضاومةدعيفباتكلا
نولمعتسيامًاريثكدونهلاو.)٢٨:٢١و١٩:٥ليئومص١
دونهلادحأعمُسفميظعلارطخللضرعتلايفةرابعلاهذه
هسفن«وأ»هفكيفهتايحوةديعبلادالبلانمينباداع«لوقي
.قرشملاتاغلنمريثكيفةريثكةرابعلاهذهو.»هدييف

ىلعليلداذهو.مهيلعينرصنفيأيِدَيِلُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَف
ىلاعتهتوقبلبيتوقبرصتنأملينإوهللاىضرأيلمعنأ

.هبيننوكتشتءيشمكلقبيملفهتيانعو
ِملاَذٰهَمْوَيْلٱَّـَيلَعْمُتْدِعَصاَذاَمِلَف

ُ
ناكاذإيأيِتَبَراَح

امفهدجمنالعإلةلآينذختاومكنودينرصنينأبُّرسهللا
مكلمحينمءيشيأوّيلعمتمقىتحينممكرضيذل
اهيأ«لوقيانهحاتفيلاحناسلناكو.يتبراحمىلع
مكوكشأنأيلناكويتاداعملالهللاةاداعملمتيتأنوملاظلا

ّتكسانأوينومتلذخفيتوخإمتنأومكتثغتساينألمكمذأو
امىلعاومدنتنأمكيلعناكف.ةمذملانعوىوكشلانع
لزعمبمتنأونييليئارسإللهرصنىلعهللااوركشتومتلعف
برحلاراناولصتنأنوديرتكلذقوفو.رطخلاوبعتلانع
نكلو.»ءادعألااولتاقتنأنمًالدبةوخإلااولتاقتوةيلهألا
ىلإحاتفيرطضافملسلااوبأمهئايربكومّرشلميارفأينب
.مهلاتق

لِجِلاَجِرَّـلُكُحاَتْفَيَعََمجَو«٤
ْ
،َمِياَرْفَأَبَراَحَوَداَع

لِجُلاَجِرَبََرضَف
ْ
.َمِياَرْفَأوُتِلَفْنُمْمُتْنَأ:اوُلاَقْمَُّـهنَألَمِياَرْفَأَداَع

لِج
ْ
.»ىَّـسَنَمَوَمِياَرْفَأَْنيَبُداَع
٧٨:٩رومزمو٢٥:١٠ليئومص١

يفىعسذإنومعكلمبراحامكَمِياَرْفَأَبَراَحَو
.هابأفمهنملكعمملسلا

مالكلامظنولئاقلانيقيرفلايأّنيعيملاوُلاَقْمَُّـهنَأل
لوقلااذهنكلونويميارفألامهنيلئاقلانأحيجرتيضتقي

يّدعتامهبجوأيذلاامنإبرضلاوبرحلابجويال
نيندمتملاىلعقدصيكلذنكلملسلامهتئابإونيميارفألا
اوسندقرصعلاكلذيفاوناكنييليئارسإلاوقحلانيفراعلا
ّرمهنإفنيينثولانممهرواجنمقالخأباوقلختوةعيرشلا
ىندأالوةنهكمهنيبناكهنأركذُيملوليوطتقومهيلع
.ةداهشلاةبقوأةميخلاالوتوباتلاالوميمتلاوميروأللركذ
اموهوهولاقاملًاديدشًابرضمهوبرضمهنأىنعملالعلو
.يتأي

يفاومثأميارفأنمةقرفمتنأيأَمِياَرْفَأوُتِلَفْنُمْمُتْنَأ
نأمهانعمو.باقعلانماوبرهفتاروظحملااوبكتراومهدالب
ىلإاوبرهكلذهابشأوةلتقوصوصلنمشابوأنييداعلجلا
مهضعبمجرتو.باقعلانمًافوخاهيفاوراوتوضرألاهذه
نيميارفأللاولاقنييداعلجلانأهانعمامبةيناربعلاةرابعلا
اوءاجشابوألاةمثألانمةقرفمهنأيأ»ميارفأوتلفنممتنأ«
نوكينأحصيالاذهوميارفأرئاساورربومهومثأفهتبراحمل
برضلًاليلعتنوكينأىلوألاوميارفأمهبرضلًاليلعت
.صنلافالخوهونييداعلجلانييميارفألا

نيبداعلجضرأتناكيأىَّـسَنَمَوَمِياَرْفَأَْنيَبُداَعْلِج
لوقنايبلةرابعلاهذهببتاكلاءاج.ىسنموميارفأيضرأ
نمنوبرهياوناكيأميارفأوتلفنمنييداعلجلانأنييميارفألا
نيبامىلإنوأجليلبىسنمضرأنولخديالوميارفأ
.نيضرألا

جلٱَذَخَأَف٥«٥،٦
ْ
لِ

ْ
َناَكَو.َمِياَرْفَألِّـنُدْرُألٱَضِواََخمَنوُّيِداَع

لِجُلاَجِرَناَكْ.ُربْعَأِينوُعَد:َمِياَرْفَأوُتِلَفْنُمَلاَقْذِإ
ْ
َداَع

ْلُق:ُهَلَنوُلوُقَياوُناَك٦َال:َلاَقْنِإَف؟ٌّيِمِياَرْفَأَتْنَأَأ:ُهَنوُلَأْسَي
.ٍّقَحِبِظْفَّـلِلْظَّـفَحَتَيَْملَو.ْتَلوُّبِس:ُلوُقَيَف.ْتَلوُّبِش:ًاذِإ
يفَطَقَسَف.ِّـنُدْرُألٱِضِواََخمَىلَعُهَنوُحَبْذَيَوُهَنوُذُخْأَياوُناَكَف ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
لَأَنوُعَبْرَأَوِناَنْثٱَمِياَرْفَأْنِمِتْقَو

ْ
.»ًاف

١٥و٦٩:٢رومزم٧:٢٤و٣:٢٨صو٢٢:١١عوشي
٢٧:١٢ءايعشإو

نييميارفألااوعنميلِّـنُدْرُألٱَضِواََخمَنوُّيِداَعْلِْجلٱَذَخَأَف
مدقتو.اهاوسمهلزاجمالذإميارفأضرأىلإبرهلانم
.٣:٢٨صريسفتيفندرألاضواخمىلعمالكلا

ألَا
َ
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.ميارفأضرأىلإيأَمِياَرْفَأل
دبالناكفٌّيِمِياَرْفَأَتْنَأَأُهَنوُلَأْسَيَداَعْلِجُلاَجِرَناَك

هونحتمااللاقنإوهولتقمعنلاقنإفالوأمعنلوقينأ
.هولتقوهبذكتبثيميارفأهنأناحتمالانابأنإفهوفرعف

تءاجوةضاخمةملكلاهذهىنعمْتَلوُّبِشًاذِإْلُق
:٦٩رومزم(هايملالبسو)٦٩:٢رومزم(هايملاقمعىنعمب
ةيردنكسالاةخسنلايفو.)٢٧:١٢ءايعشإ(ًىرجمو)١٥
صوصخمءادنراعشلاو.»راعشلانذإانللقف«ةينيعبسلا
وهورفسلاوأبرحلايفًاضعبمهضعبءاقدصألاهبفرعي
.لصألاهديفيالنكلوماقملابساني

نيشلانوظفلياوناكنييميارفألانإيأْتَلوُّبِسُلوُقَيَف
اذهلثمومهاياجسنمراصىتحطلغلااذهاوداتعاًانيس
مهتصاخنمنوريثكونييروسلاةماعرثكأنيبريثك
.ةسالسةثالثونيتنسنيتنثنوظفليفًانيسءاثلانوظفليف
نولوقيفًانيسظافلألاضعبيفنيشلانوظفليةماعلاضعبو
ةزمهفاقلانوظفليندملالهأرثكأو.سمشلايفسمسلا
لاذلانوظفليولآملالاقملايفوسوألاسوقلايفنولوقيف
لزلذومزمذنوظفليفمهتصاخنمنوريثكومهتماعًاياز
.ًارجملهو

.نّوصتلاوزارتحالاظفحتلاٍّقَحِبِظْفَّـلِلْظَّـفَحَتَيَْملَو
ملوبرحلاراعشةملكلانأمهنظكلذةلعنأرهاظلاو
اهنأمهلرطخيملمهنألمهتداعكاهظفلنممهسوفنلاوزرتحي
مهتبلغفنييداعلجلاونييميارفألانيبقرفللًاناحتماتناك
نيشلااوظفلينأمهيلعرذعتيملالإوزارتحالامدعلةداعلا
اولوقينأسمسلانولوقينيذلاىلعرذعتيملامك
.سمشلا

نماذهِّـنُدْرُألٱِضِواََخمَىلَعُهَنوُحَبْذَيَوُهَنوُذُخْأَياوُناَكَف
.ةواسقلاوشحوتلالامعأرش
يفَطَقَسَف ًافْلَأَنوُعَبْرَأَوِناَنْثٱَمِياَرْفَأْنِمِتْقَوْلٱَكِلٰذِ

ضواخملاىلعنوحوبذملااللاتقلاةموحيفنولوتقملامهنم
مهلّنيبوميارفأءايربكضفخاذهنأيفكشالو.طقف
ئربنالو.ةوخإلانيببرحلاةراثإويدعتلاويغبلاةبقاع
مهومهلاعفأبسحىلعمهبدأهللانإفلهجلانمنيقيرفلا
.نوملاظلامهوهئاضقيفلداعهللاومهسفنألباصملاببس

نيذلاددعيفطلغعقوهنأنيرسفملاضعبىأرو
:٢٦ددع(يفروكذملاطبسلااذهددعنألميارفأنماوطقس
ميعبرأ«انهةدراولاةيناربعلاظافلألاو.طقف٣٢٥٠٠وه)٣٧

.٢٠٤٠يأنافلأونوعبرأاهبدوصقملالعلو»فلأمينشو

ُحاَتْفَيَتاَمَو.ٍنيِنِسَّـتِسَليِئاَْرسِإلُحاَتْفَيىَضَقَو«٧
جلٱ

ْ
لِ

ْ
يفَنِفُدَوُّيِداَع لِجِنُدُمىَدْحِإِ

ْ
.»َداَع

هنأىلعصناذهٍنيِنِسَّـتِسَليِئاَْرسِإلُحاَتْفَيىَضَقَو
هنزحةدشلعلوةريصقهئاضقةدمتناكو.ًايضاقناك
.هتايحّرصقهتنباىلع

يفَنِفُدَو نفُدو«يناربعلالصألايفوَداَعْلِجِنُدُمىَدْحِإِ
يفنفُدهنأدارملانأيفبيرالنكلو»داعلجندميف
اذهلثمفذحو.ةيلقعلاةنيرقلاليلدبندملاكلتىدحإ
.ةيماسلاتاغللانماهريغوةيناربعلايففولأمفاضملا

ندملابلق«هللانإوهونيوكتلارفسيفاذهلثمءاجو
طولاهادحإيفنكسيتلاىنعملاو»طولاهيفنكسيتلا
.)١٩:٢٩نيوكت(

.ٍ»ْمَحلِتْيَبْنِمُناَصْبِإَليِئاَْرسِإلُهَدْعَبىَضَقَو«٨
١٩:١٥عوشي

هذهيفركُذامريغناصبأرمأنمفرعنالُناَصْبِإ
.اهدعبنيتللانيتيآلاوةيآلا

هريغنكلواذوهيمحلتيباهنأسوفيسوينظٍمَْحلِتْيَب
هذهمحلتيبنإلوألانيليلدبهلوقاوفننيرسفملانم
١٧:٧ص(هنيعرفسلااذهيفاذوهيمحلتيبنعتزّيُم
نعًادرفنمذئنيحناكاذوهينأيناثلاو.)١:٢ثوعارو٩و
نولوبزمحلتيبالإقبيملفملاعلاطابسألارئاسبولسأ
.)١١ع(ينولوبزناصبأفلخنإف.)١٥و١٩:١٠عوشي(
.)٤:١٠ص(مايألاكلتيفًاميظعوًايوقطبسلااذهناكو

َىلِإَّـنُهَلَسْرَأًةَنْبٱَنوُثَالَثَوًانْبٱَنوُثَالَثُهَلَناَكَو٩«٩،١٠
خلٱ

ْ
خلٱَنِمىَتَأَوِجِرَا

ْ
َليِئاَْرسِإلىَضَقَو.ِهيِنَبِلًةَنْبٱَنيِثَالَثِبِجِرَا

يفَنِفُدَوُناَصْبِإَتاَمَو١٠.َنيِنِسَعْبَس .ٍ»ْمَحلِتْيَبِ

نمهلناكامةرثكلًةَنْبٱَنوُثَالَثَوًانْبٱَنوُثَالَث
.تاجوزلا

نمجاوزألتاجوزنهاطعأيأِجِراَْخلٱَىلِإَّـنُهَلَسْرَأ
.جراخلا

ةجوزنيثالثبيأِهيِنَبِلًةَنْبٱَنيِثَالَثِبِجِراَْخلٱَنِمىَتَأَو
.ةجوزنبالكل

ِينوُلوُبَّـزلٱُنوُليِإَليِئاَْرسِإلُهَدْعَبىَضَقَو«١١
ُّ
ىَضَق.

.»ٍنيِنِسََرشَعَليِئاَْرسِإل

سانلانومسينويقرشلاناكوةطولبهانعمُنوُليِإ
تويبلاضعبلازيالوتابنلانماهريغوراجشألاءامسأب

ألَا
َ
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تيبونامرتيبككلذلثمبىمسُيمويلاىلإصاخشألاو
.رهزتيبولفنرقتيبوةناجنذابتيبونوتيزتيبوقتسف
ةرهزءاسنلاءامسأنموقيقشورهزلاجرلاءامسأنمو
.ةدروو

ِينوُلوُبَّـزلٱُنوُليِإَتاَمَو«١٢
ُّ

يفَنِفُدَو يفَنوُلَّـيَأِ ِضْرَأِ
.»َنوُلوُبَز

١:٣٥ص

يفَنِفُدَو لاقو.ليئايألاناكماهانعممهضعبلاقَنوُلَّـيَأِ
عقونولّيإونوليإنيبسانجلاولازغوألّيااهانعمرخآ
اهنأّنُظنولوبزيفةيرقانهنولّيإو.دصقريغىلعًاقافتا
اهنمبرقلاىلعتناكاهنأوأنولايبمويلافرعُياميه
:١٩عوشي(نادطبسيفةنيدميهيتلانوليإتسيليهف
٤٢(.

ـلِهُنـْبُنوُدــْبَعَلــيِئاَْرسِإلُهَدـْعـَبىـَضـَقَو«١٣
ِّـ
َلـي

لٱ
ْ
ِينوُتَعْرَف

ُّ
«.

هنأمهضعبنظمداخوأدبعتسموأدبعهانعموُنوُدْبَع
.)١٥ع(ميارفأطبسنمناكو)١٢:١١ليئومص١(نادب

اهيفركُذةرملوأهذهوٌدَمحمسالااذهىنعموَليِّـلِه
دحأمساناكوةيدوهيلاةمألاخيراتيفرهتشامث.مسالااذه
يينابرنسحأناكوليلقبحيسملاداليملبقمهريهاشم
.هرصعيفدوهيلا

ِينوُتَعْرَفْلٱ
ُّ

ع(ميارفأيفعضوميهونوتعرفىلإةبسن
.يميارفأهنأفرعهنمو)١٥

َىلَعَنوُبَكْرَيًاديِفَحَنوُثَالَثَوًانْبٱَنوُعَبْرَأُهَلَناَكَو«١٤
مثَليِئاَْرسِإلىَضَق.ًاشْحَجَنيِعْبَس

ََ
ِينا

َ
.»ٍنيِنِس

١٠:٤و٥:١٠ص

.هئاسنةرثكلًانْبٱَنوُعَبْرَأ
.نبالانباانهديفحلاًاديِفَحَنوُثَالَثَو
شاحجلاهذهبكرييأًاشْحَجَنيِعْبَسَىلَعَنوُبَكْرَي

ىنغلاىلعلدياذهونوثالثلاهتدفحونوعبرألاهوؤانبأ
ءاربكلاوءاينغألااياطمذئمويتناكشاحجلانإفةمظعلاو
.)١٠:٤صرظنا(كولملاوءارمألاو

لِهُنْبُنوُدْبَعَتاَمَو«١٥
ِّـ
لٱَلي

ْ
ِينوُتَعْرَف

ُّ
يفَنِفُدَو َنوُتَعْرَفِ

يف يفَمِياَرْفَأِضْرَأِ لٱِلَبَجِ
ْ
.»ةَقِلاَمَع

٥:١٤و٢٧و٣:١٣ص١١:٣١مايأ١و٢٣:٣٠ليئومص٢

اتاعرفمويلاةامسملااهنأنصنبورنظةنيدمَنوُتَعْرَف
اهنأهريغنظواهنملايمأةتسةياغىلعوسلبانيبرغيهو
لايمأةرشعةياغىلعوةرماسلايبرغنوعرفبمويلاةفورعملا
.اهنم

يف نأىلعلدياذهوميارفألابجنمِةَقِلاَمَعْلٱِلَبَجِ
مالكلاّرمو.نيطسلفطساوأًاميدقنونكسياوناكةقلامعلا
.)٣:١٣ص(ريسفتيفةقلامعلاىلع

دئاوف
.ةمواقملاودسحللةضرعرهتشيويقترينملك.١
اولمعينإنوردقيالمهوًالمعنودقتنينوريثك.٢

.هنمنسحأ
.مهسفنأحاجنلبلمعلاحاجننوبلطيالنوربكتملا.٣
.كلهيفيسلابففيسلاذخأينم.٤
.اهمظعأواياطخلاإدرأنمركشلامدعنإ.٥
.برلللبهسفنلحاجنلابسنياليقيقحلاميظعلا.٦
ناسنإلاةايحنإف.ةديهزلارومألابمامتهالابوجو.٧

رهظتامًاريثكو.دحاوفرحظفلىلعًانايحأفقوتت
نأديرينمو.ةدحاوةملكةطساوبناسنإلااياجس
اهنميذلاهبلقحلصينأهيلعفةديهزلاهرومأحلصي
.ةايحلاجراخم

اورشعنيذلانييسيرفلاك.ةديهزرومأبدئازلامامتهالا.٨
ةقحلاسومانلالقثأاوكرتونومكلاوثبشلاوعنعنلا

سايقبسانلاسيقنالنأبجي.ناميإلاوةمحرلاو
النمضفرنوانداقتعادقتعينملبقننأيأتلوّبش
عوسيبرلابهناميإبرقينملكلبقننألبهدقتعي
.انتفئاطريغنمناكنإوحيسملا

رصتخمركذمهلةحارلامايأيفليئارسإلاوضقنيذلا.٩
لضافألاامأو.مهدالوأةرثكومهبيكارملاورهتشافطقف
اوضقنيذلامهف)١١صنييناربع(يفنوروكذملا

.بورحلاوقيضلامايأيفليئارسإل

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتالمتشم
.)١ع(هدادتراوليئارسإلالض.١

ألَا
َ
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ًانبادلتاهنأباهايإهؤابنإوحونمةأرمإلكالملاروهظ.٢
.)٥-٢ع(ًاذقنموًاريذن

.)٧و٦ع(اهجوزىلعكالملالوقحونمةأرماّصق.٣
)١٠-٨ع(هتالصرثأىلعحونملكالملاروهظ.٤
ع(هبدوعوملانبالانأشيفكالملاوحونمنيبةبطاخملا.٥

١٤-١١(.
يففرعيملهنألكالملليدجميدقتىلعحونممزع.٦

.)١٨-١٥ع(كالمهنإرمألالوأ
.)٢٠و١٩ع(ءامسلاىلإكالملادوعص.٧
٢١ع(هبارطضاهتجوزنيكستوًافوخحونمبارطضا.٨

-٢٣(.
.)٢٥و٢٤ع(هلامعألوأونوشمشداليم.٩

٢٥ىلإ١عنوشمشداليمبةراشبلا

يفَّـَّـرشلٱَنوُلَمْعَيَليِئاَْرسِإوُنَبَداَعَّـمُث«١ ،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
لٱِدَيِلُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَف

ْ
.»ًةَنَسَنيِعَبْرَأَنيِّـيِنيِطْسِلِف

١٢:٩ليئومص١و١٠:٦و٦:١و٤:١و٣:٧و٢:١١ص

ددرتلايفمهتداعكَّـَّـرشلٱَنوُلَمْعَيَليِئاَْرسِإوُنَبَداَعَّـمُث
٦:١و٤:١و٣:١٢و١٩و٢:١١ص(ىدهلاوةلالضلانيب

.)١٠:٦و٨:٣٣و
نمنيينيطسلفللناكَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِدَيِلُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَف

نييناعنكلانماوسيلمهوريبكنأشدوادمايأىلإدهعلااذه
وأنورجاهمنيينيطسلفلاىنعمو.نيبلاغلاءابرغلانملب
ضرأوأبرغتموأرجهمنيطسلفمهضرأىنعموءابرغ
ةينثت(مهنماهوذخأومهوزغفنييوعللمهضرأتناكوةبرغلا
ىلإةبسننييروتفكلابذئنيحنوفرعُياوناكو.)٢:٢٣
ىأرامىلعتيركةريزجيهوروتفكيلصألامهنكسم
امىلعةيكودبكورخآىأرامىلعسربقةريزجوأمهضعب
اوناكو.نويتيركمهنأةينيعبسلاةمجرتلاتحّجرو.رخآلاق
.)٢١:٣٢نيوكت(ميهاربإرصعيفنيطسلفيف
ليئومص١(يفةروكذملاةعقاولااهتياهنتناكًةَنَسَنيِعَبْرَأ
ةنسنيرشعلبقّدُروذخُأدقدهعلاتوباتناكو.)٧:١٣
ءانثأيفتناكنوشمشلامعأنإحّجرملاو.ةعقاولاهذهل
هيفغلبيذلانامزلاوحنتامدقيلاعنوكيفنينسلاهذه

.ةيلوجرلالامكنوشمش
ىلإىلوألانيينومعلاةوزغنمهنإنيرسفملادحألاق

ىضقنوشمشنكلةنسنوعبرأوعستنودبعةافو
هاتأامنوكيف)١٥:٢٠ص(ةنسنيرشعليئارسإل

يلامشيفنوليإءاضقءانثأيفلاطبألالامعأنمنوشمش
نأقفتيناكف.حاتفيمايأيفاهتئادبتناكامبرونيطسلف

لكلركذلابريدجرمأاذهوداوقلاوةاضقلاضعبرصاعتي
١٠:٦ص(ىلإتعجراذإو.رفسلااذهريسفتلىّدصتنم
ليئارسإاودبعتسانيينومعلاونيينيطسلفلانأتدجو)٧و
حاتفيذاقنإونيينومعلادابعتساخرؤملاركذفدحاوتقويف
هاتأامونيينيطسلفلادابعتساركذمثًالوأمهنمبعشلا

.)عبارلالصفلاةمدقملارظنا(ًايناثنوشمش

ُهُمْسٱَنيِّـيِناَّـدلٱِةَريِشَعْنِمَةَعُْرصْنِمٌلُجَرَناَكَو«٢
.»ْدِلَتَْملٌرِقاَعُهُتَأَرْمٱَو،ُحوُنَم
١٩:٤١عوشي

داليمإبنةمدقمكانهنوشمشإبنةمدقمٌلُجَرَناَكَو
.)١:١ليئومص١(ليئومص

مويلافرعُتونادلتراصمثاذوهيلتناكةنيدمَةَعُْرص
اهنمًاليم٢٣دمأىلعوافاينمميلشروأيبرغيهوةروسب

يهواهنمنيليمةريسمىلعوسمشتيبيلامشىلعو
وحنبرحبلاولعيوقروسيداوىلعفرشُيلتةنقىلع

اهنملايمأةعبسةياغىلعوولاييبونجىلعوًامدق١١٥٠
:١١ايمحنو١١:١٠مايأ٢(يفتركُذ.ميراعبةيرقيبرغو
اهلعجفءاملاريزغعوبنياهيفوطورخمةئيهىلعاهّلتو.)٢٩
.ةيوقةنيدمكلذ

ةليبقلاةريشعلاونادطبسنميأَنيِّـيِناَّـدلٱِةَريِشَعْنِم
امكيوالطبسنعةريشعلابّربعو.ليئارسإينبيفطبسلا
.)١٢:١٣ايركز(نادطبسنعاهبربع

ًالؤافتهبيمُسهلعلو»ةحار«مسالااذهىنعمُحوُنَم
.مايألاكلتتاقشميفاهيلإًاقوشوأةحارلاب

ةقفرو)١٦:١نيوكت(ةراساهلاثمأنمناكٌرِقاَعُهُتَأَرْمٱَو
:١اقول(تاباصيلأو)١:٢ليئومص١(ةنحو)٢٤:٢١نيوكت(
مهنأكوينوفلّصهنوشمشمأمسانأدوملتلايفو.)٧
نمتناكاهنإو)٤:٣مايأ١(مايألارفسيفةروكذملااهونظ
سوماقيفو»ّيلععقيلظلا«ينوفلّصهىنعمو.اذوهيطبس
.»ّيلعلبقملظلا«باتكلا

رثكو.هانعمبهنألهلديكأتوأ»رقاع«هلوقلريسفتْدِلَتَْمل
ًارِقاَعُياَراَسْتَناَكَو«هلوقهنموءامدقلامالكيفاذهلثم
َهلَسْيَل

َ
تاملاكملايفهلاثمألازتالو)١١:٣٠نيوكت(»ٌدَلَوا

.»يللعبالبيثةلمرأينإ«ةلمرألالوقكمويلااذهىلإ
.ًارجملهو»تومتالوشيعت«ءاعدلايفمهلوقكو

لِلِّـبَّـرلٱُكَالَمىَءَاَرتَف«٣
ْ

َْملٌرِقاَعِتْنَأاَه:اَهـَلَلاَقَوِةَأْرَم
َحتِكَّـنِكٰلَو،يِدِلَت

ْ
.»ًانْبٱَنيِدِلَتَوَنيِلَب

٣١و٢٨و١٣و١:١١اقولو٦:١٢ص

ألَا
َ
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كالملااذهنإموشرجنبيوالينابرلالاقِّـبَّـرلٱُكَالَم
كالموهوقولخمريغكَلمهنأقحلاو.ساحنفوهلوسر
عوشيلوةقيلعلايفىسوملرهظيذلاوهو)هوهيكلم(برلا

ةملكلامونقأوهودهعلاكالمبفرعُيومهريغونوعدجو
.يلزألا

ىرجمهمالكيفكالملاىرجيِدِلَتَْملٌرِقاَعِتْنَأاَه
رظنا(ةفراعتملامهتغلبرشبلابطاخيهللاوديكأتلايفسانلا

.)ريسفتلاو٢ع
َحتِكَّـنِكٰلَو

ْ
ىلعهقيدصتبعصياذهًانْبٱَنيِدِلَتَوَنيِلَب

حونمةأرمانأرهاظلاو.ةداعلاةقراخهللاةردقنكلورقاعلا
.ةراستلعفامكضرتعتملوددرتتمل

ِيلُكْأَتَالَوًارِكْسُمَالَوًارَْمخِيبَْرشَتَالَويِرَذْحٱَفَنآلٱَو«٤
.»ًاسِجَنًائْيَش
١:١٥اقولو١٤عو٣و٦:٢ددع

.هنعكاهنأامنايتإنميِرَذْحٱَف
ريصعنمرمتخملاانهرمخلاًارِكْسُمَالَوًارَْمخِيبَْرشَتَالَو

نمرمتخاامىلعقلطيفرمخلانمّمعأركسملاوبنعلا
لسعلاورزملاوةعجلاكبوبحلانمةرطقتسملاةّيوقلاةبرشألا

فالخباذهوصاخلاىلعماعلافطعنموهفرمتلاو
يتأيدقراطسملانإىلع.)٩:١٣ص(يفروكذملاراطسملا
وأًاركسمانهاهيلعمرحامموهوةعراصلاةرمخلاىنعمب
ةأرملاهذهىلعبرلاكالمبجوأف.)١٤ع(ركسمريغ
ًاريذنناكهبرشبملادولوملانألريذنلاىلعبجوأامضعب
.محرلانم

ىلعةوالعرذنللًاسجنلعُجاممًاسِجَنًائْيَشِيلُكْأَتَالَو
)٢١-٦:١ددعرظنا(يليئارسإلكاهنعيهنملاةمعطألا
ملهنأرهاظلاو.»تيمدسجىلإيتأيال«ًاضيأليقثيح
صّلخاملهنمبلُطولهنإفنوشمشنمكلذبلطُي
.)١٤ع(يفكلذحضوأدقومهءادعأهلتقبليئارسإ

َحتِكَّـنِإاَهَف«٥
ْ
،ُهَسْأَرىَسوُمُلْعَيَالَو،ًانْبٱَنيِدِلَتَوَنيِلَب

لٱَنِمِِهللاًاريِذَنُنوُكَيَّـيِبَّـصلٱَّـنَأل
ْ
طَب

ْ
لَُخيُأَدْبَيَوُهَو،ِن

ِّـ
ُص

لٱِدَيْنِمَليِئاَْرسِإ
ْ
.»َنيِّـيِنيِطْسِلِف

٧:١٣ليئومص١و٦:٢ددع١:١١ليئومص١و٦:٥ددع
١٨:١مايأ١و٨:١ليئومص٢و

َحتِكَّـنِإاَهَف
ْ
.)٣ع(ديكوتللاذهرّركًانْبٱَنيِدِلَتَوَنيِلَب

ىهنفاهبقلُحييتلاةيدُملاىسوملاُهَسْأَرىَسوُمُلْعَيَال
يفريذنلاةعيرشتنيُبدقو.ريذنلاسأرقَلُحينأنع
.ددعلارفسنمسداسلاحاحصألا

هيهنلليلعتاذهِنْطَبْلٱَنِمِِهللاًاريِذَنُنوُكَيَّـيِبَّـصلٱَّـنَأل
.ريذنلاهنعيُهنامعاهل

هعنمةصاخلانوشمشةّيجسفعضنإُصِّـلَُخيُأَدْبَي
ةوقفعضأنوشمشنإفليئارسإصالخممتينأنم
ناطلستحتهتلعجيتلاهتوهشلهعوضخنكلنيينيطسلفلا
مهلالذإونيينيطسلفلاعاضخإنمهتعنمةلاتحملاةأرملاكلت
نأىلإلامكإلايقبفلّمكيملوصّلخيأدتباوهفةياغلاىلإ
.ليئومصىضق

هبعشضفريملبرلانأةمالعكالملاروهظناك
نكلو.مهئادعألًايتقومهملسأناكنإوًاماتًاضفرليئارسإ

يفهيلإراشملاسيدقتلابالإنوصلخيالمهنأهيبنتمالكيف
هبعشنوكيلليئارسإراتخادقبرلاناكوريذنلاةعيرش
.ضرألابوعشعيمجلةنهكةكلمموصاخلا

ملٱِتَلَخَدَف«٦
،ِهللاٱُلُجَرَّـَيلِإَءاَج:اَهِلُجَرِلْتَلاَقَوُةَأْرَْ

لَأْسَأَْملَو.ًاّدِجٌبِهْرُم،ِهللاٱِكَالَمِرَظْنَمَكُهُرَظْنَمَو
ْ
َنْيَأْنِمُه

.»ِهِمْسٱِنَعَِينَربْخَأَوُهَالَو،َوُه
١٧:٢٤كولم١و٩:٦و٢:٢٧ليئومص١و٣٣:١ةينثت
١٨و١٧ع٦:١٥لامعأو٩:٢٩اقولو٢٨:٣ىّتم

دقتناكاهنإفًاجاهتباهلنلعُتوهجهبتلاَهِلُجَرِلْتَلاَقَو
.ءابنألاتقّدص

نميتأياموهللالجرهنأتركذِهللاٱُلُجَرَّـَيلِإَءاَج
ىلعينُبىرشبلاباهناميإنأىلعًاناهربوهلًاديكأتهتافص
يفاهلرهظهنألالإلجرهنألقتملاهنكلو.ديطوّسإ
يهف.سانللروهظلايفةكئالملانأشناكاذهولجرةروص
اهرظنموةبيهرتناكنإوهتروصنماهلرهظاملتمكح
ةكئالملاتناكو.اهملعغلبماذهوّيبنهنأكالملارظنمك
سنأيلسانلاةروصيفرهظتيدبألايلزألادهعلاكالمو
لاق.ًافوخاوتوميوأةبهرلاديدشاوبهريالومهبسانلا
قوذقفوىلعهمالكيتأيلكالملااذهفصويفسوفيسوي
ةريغجاهةماقلاليوطًاليمجًاباشناكهنإ«ممألانمءاّرقلا
.»ءابإلاوةّيمحلارانهيفدقوأوحونم

نإ.ًاعمبيهرليمجيأِهللاٱِكَالَمِرَظْنَمَكُهُرَظْنَم
.هدهاشمبلقيفةبهرلالعجيميظعلالامجلا

كالم،كالمرظنمكهرظنم«اهلوقلريسفتًاّدِجٌبِهْرُم
فيكليقنإف.)٤و٢٨:٣ىّتميفامباذهلباق(»هللا
ًايبنهتنظيذلالجرلارظنمهبشتلهللاكالمرظنمتفرع
هلرهظيلكلذكحونمهرظنلهوًالبقكالملاترظنلهفهب

يههتعمسامىلعينبمكلذنإتلق.هبشلاهجو
وهامكءايبنألانمنييوامسلاةكئالملافصونماهجوزو

ألَا
َ
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كالملابةبيهلاولامجلااذهبشنامًاريثكاّنإفمويلااننأش
.ًاناطيشالوًاكالمرظننملنحنوناطيشلابهيركلاحيبقلاو

رظنا(هلامجوهتمظعىلإةراشإهللاىلإكالملاتفاضأو
راجشألايأ»َناَنْبُلُزْرَأ،ِّـبَّـرلٱُراَجْشَأ«)١٠٤:١٦رومزم
.ةميظعلا

اهراكفألاغتشاوةبهرلاوةبيهلانمَوُهَنْيَأْنِمُهْلَأْسَأَْملَو
.رقاعيهوًانبادلتاهنأنمميظعلااهبجعتوىرشبلاب

هنألًافوختتاملاهربخأولهنألِهِمْسٱِنَعِينََربْخَأَوُهَالَو
اذهو)٣٣:٢٠جورخ(شيعيوبرلاىريدحأالوبرلا
اوناكىتحىسومدهعنميليئارسإلكلًافورعمناك
ع(ناسنإةروصيفهللاوأكالملاةيؤرنمتوملانوفاخي
٢٢(.

َحتِتْنَأاَه:ِيلَلاَقَو«٧
ْ
َالَفَنآلٱَو.ًانْبٱَنيِدِلَتَوَنيِلَب

َّـيِبَّـصلٱَّـنَأل،ًاسِجَنًائْيَشِيلُكْأَتَالَوًارِكْسُمَالَوًارَْمخِيبَْرشَت
لٱَنِمِِهللاًاريِذَنُنوُكَي

ْ
طَب

ْ
.»ِهِتْوَمِمْوَيَىلِإِن

ملِهِتْوَمِمْوَيَىلِإِنْطَبْلٱَنِمِِهللاًاريِذَنُنوُكَيَّـيِبَّـصلٱَّـنَأل
)٥ع(قباسلاكالملامالكيف»هتوممويىلإ«ةرابعركذُت

ىلعًاراصتقاًالوأاهكرتفلؤملاواهلاقهنأيفبيرالنكلو
ًانايبانهاهركذو.ريذنلاىلعامبمايقلابمألارمأةلعنايب
.اهراركتنعهانغأاماذهوهتايحلكًاريذندولوملاءاقبل

ايالبلاوقيضلاةنمزأيفتايليئارسإلاتاهمألاتناك
هظفحوِهرَزَويفاونوكيلبرللةدالولالبقّنهدالوأَنرذني

رظنا(نادمعملاانحويرذنكنوشمشرذنناكو.هلمهنأل
ىرشبناك»ًاريذننوكيهنإ«اهلكالملالوقف.)١:١٥اقول
ىلإهبلمحلانميهلإٍزرحيفكلذىلعناكاهنإفاهلةيناث
ةبلغلبجيامككلذِعاريملنوشمشنكلو.هتايحرخآ
ىلعسانلاظفحيالهللاافةنئاخلاةأرمللهتعاطإوهايإةوهشلا
برللاوشيعينأبجيبرللاورذُننيذلاف.مهتدارإمغر
.رذنلادئاوفاوكرديل

َِيتْأَيْنَأيِدِّـيَساَيَكُلَأْسَأ:ِّـبَّـرلٱَىلِإُحوُنَمَّـىلَصَف«٨
لَسْرَأيِذَّـلٱِهللاٱُلُجَراَنْيَلِإًاضْيَأ

ْ
لَعُيَوُهَت

ِّـ
ُلَمْعَناَذاَماَنَم

.»ُدَلوُييِذَّـلٱِّـيِبَّـصلِل

مالك»برلاىلإحونمىلص«هلوقِّـبَّـرلٱَىلِإُحوُنَمَّـىلَصَف
دمحهنأيفبيرالو.يتأيامكهيلعهفطعامبهرسفيلامجإ
امىلإهداشرإىلإةجاتحمهسفنىأروهتمعنىلعهكرابوهللا
.هبرشبملايبصللهيلعبجي

فارتعاوهللاعوشخوللذتاذهيِدِّـيَساَيَكُلَأْسَأ
هللامامأفقينأناسنإلكىلعبجيف.هلةيدوبعلاب

هيخأةطساوبزاتمايحيسملانكلو.هديسمامأدبعلافوقو
عضاوتلاعمهيبأمامأنبالافوقوهللامامأفقينأحيسملا

.عوشخلاو
عطاقليلداذهُدَلوُييِذَّـلٱِّـيِبَّـصلِلُلَمْعَناَذاَماَنَمِّـلَعُيَو

لكهللادعوبنمآوةقثلالكهتأرماأبنبقثوحونمنأىلع
.ًايبصنوكيدولوملانإودلتنأدبالهتأرمانأبوناميإلا

َىلِإًاضْيَأِهللاٱُكَالَمَءاَجَف،َحوُنَمِتْوَصِلُهللاٱَعِمَسَف«٩
ملٱ
يفٌةَسِلاَجَيِهَوِةَأْرَْ حلٱِ

ْ
.»اَهَعَمَسْيَلاَهُلُجَرُحوُنَمَو،ِلَْق

ةالصتناكهتالصنألَحوُنَمِتْوَصِلُهللاٱَعِمَسَف
هنمميلعتلانوبلطينيذلابرسيهللاوناميإوصالخإ
ةيبرتيفهداشرإنوبلطينيذلااميسالومهلبيجتسيف
.مهدالوأ

يفٌةَسِلاَجَيِهَوِةَأْرَْملٱَىلِإًاضْيَأِهللاٱُكَالَمَءاَجَف ِلْقَْحلٱِ
نإ.لقحلايفلمعلانمةحارللةدعاقتناكاهلعلخلا
امبتامئاقلاونيمئاقلاتالماعلاونيلماعللرهظتةكئالملا
مهوةاعرللاورهظامكلامعألانمّنهلومهلهللامسق
.)٢٠-٢:٨اقول(مهمنغةسارحبنونتعي

ملٱِتَعَْرسَأَف«١٠
ْدَقاَذَوُه:اَهَلُجَرَْتَربْخَأَوْتَضَكَرَوُةَأْرَْ

لٱَكِلٰذَّـَيلِإَءاَجيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَِيلىَءاَرَت
ْ
.»َمْوَي

قيدصتلاوصالخإلاليلداذهخلاُةَأْرَْملٱِتَعَْرسَأَف
.ىرشبلل

َلاَقَو،ِلُجَّـرلٱَىلِإَءاَجَوِهِتَأَرْمٱَءاَرَوَراَسَوُحوُنَمَماَقَف«١١
ملٱَعَمَمَّـلَكَتيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَتْنَأَأ:ُهَل

.»َوُهاَنَأ:َلاَقَف؟ِةَأْرَْ

لمتحملانمواهلوقبهتقثلِهِتَأَرْمٱَءاَرَوَراَسَوُحوُنَمَماَقَف
ريسينأهيلعفةيحورلارومألايفاهلجرقبستةأرملانأ

.اهءارو
ريرقتللانهماهفتسالاِةَأْرَْملٱَعَمَمَّـلَكَتيِذَّـلٱُلُجَّـرلٱَتْنَأَأ
ناكهنألةأرملالوقققحتلاليتآلابلطلاهيلعينبييذلا

.اهلوقبًاقثاو

ألَا
َ
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.يتأيامهلأسينأحونملذئنيحّقحفَوُهاَنَأ:َلاَقَف

ُمْكُحُنوُكَياَذاَم،َكِمَالَكِءيَِجمَدْنِع:ُحوُنَمَلاَقَف«١٢
.»؟ُهُتَلَماَعُمَوِّـيِبَّـصلٱ

اذهو.هبتأبنأامثودحدنعيأَكِمَالَكِءيَِجمَدْنِع
ةروصيفهلرهظيذلامالكقدصبحونمةقثمزلتسيلوقلا
الهنأبمّلسمرمأثودحنامزيفلمعلانعلأسذإلجر
.ثدحينأنمدب

يتلاةسايسلااميأُهُتَلَماَعُمَوِّـيِبَّـصلٱُمْكُحُنوُكَياَذاَم
.هباهينتعنيتلاةيانعلاامواهبيبصلاسوسننأبجي

ِملِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَقَف«١٣
َ
لُقاَمِّـلُكْنِم:َحوُن

ْ
لِلُت

ْ
ِةَأْرَم

لَف
ْ
.»ْظِفَتْحَت

دنجسيئريدبألايلزألادهعلاكالمِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَقَف
.برلا

نمةأرملارذحتلفيأْظِفَتْحَتْلَفِةَأْرَمْلِلُتْلُقاَمِّـلُكْنِم
.هباهتيصوأاممءيشةفلاخم

خلٱِةَنْفَجْنِمُجُرَْخياَمِّـلُكْنِم«١٤
ْ

ًارَْمخَو،ْلُكْأَتَالِرَْم
اَمِّـلُكْنِمْرَذْحَتِل.ْلُكْأَتَالٍسِجَنَّـلُكَو،ْبَْرشَتَالًارِكْسُمَو
.»اَهُتْيَصْوَأ

٤ع

ىلإهدعبامواذهِرْمَْخلٱِةَنْفَجْنِمُجُرَْخياَمِّـلُكْنِم
ةأرمللتلقاملكنم«هلوقلطسبوريسفتةيآلارخآ
قيقحتوديكأتللةعباسلاةيآلايفليقامراركتو»ظفتحتلف
ّلخلاورمخلابرشلزتعتنأاهيلعناكف.حونملهلكرمألا

بنعلانمعنصُيامرئاسوسبدلاوبيبزلاوبنعلالكأو
.)٥-٦:٣ددع(هنمنوكيوأهتراصعوأهريصعو

ِملُحوُنَمَلاَقَف«١٥
َ

َكَلْلَمْعَنَوَكْقِّـوَعُناَنْعَد:ِّـبَّـرلٱِكَال
.»ًىزْعِمَيْدَج
٦:١٨صو١٨:٥نيوكت

ىلإانايإكتباجإبكقّوعننأانلحمسايأَكْقِّـوَعُناَنْعَد
.كقيوعتمزلتسيهدادعإنألكلأسنام

ىزعميدجحبذنيأًىزْعِمَيْدَجَكَلْلَمْعَنَو
ليلقبسيلًاتقويضتقياذهوكمامأهعضنوهخبطنو

عنصينأبهفيضماركإديزينأحونمدارأ.هقيوعتمزلتسيف
.ناسنإهنأهداقتعالًارخافًاماعطهل

لاق.نوعدجلكالملاروهظةصقهبشتانهةصقلاو
اذهلمتحي»كللمعن«انهمجرتملايناربعلالصألاومهضعب
لوألاىلعف»كلبرقن«وأ»كلحبذن«لمتحيوىنعملا
وهوًايدابعًالمعيناثلاىلعوىرقلاماعطدادعإدارملانوكي
.ًانابرقةحيبذميدقت

ِملِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَقَف«١٦
َ
ْنِمُلُكآَاليِنَتْقَّـوَعْوَلَو:َحوُن

لِمَعْنِإَو،َكِزْبُخ
ْ

َْملَحوُنَمَّـنَأل(.اَهْدِعْصَأِّـبَّـرلِلَفًةَقَرُْحمَت
.»)ِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَّـنَأْمَلْعَي

٦:١٩صو١٦:٩و١٥:١٥و٩:٧نييوال

نأكلتحمسوليأَكِزْبُخْنِمُلُكآَاليِنَتْقَّـوَعْوَلَو
نعهبربعيامًاريثكزبخلانإفكماعطنملكآالينقّوعت
.ًاقلطمماعطلا

حونمناكاذإهنألاَهْدِعْصَأِّـبَّـرلِلَفًةَقَرُْحمَتْلِمَعْنِإَو
نألهلةحيبذلاميدقتنمهعنمًاقولخمًاكالموأًالجرهنظي
انههلمعناكف.هللاريغلزوجتالةدابعلاوةدابعكلذ
ابانربلمعلو)٢٢:٩ايؤر(انحويعمكالملالمعلًاهبشم
عوسيلاق.)١٨-١٤:١٤لامعأ(ةينوأكيليفسلوبو
ِمل«)١٩:١٧ىّتم(باشلل

َ
ٌدَحَأَسْيَل؟ًاِحلاَصِينوُعْدَتاَذا

ًاحلاصعوسيوعدينأزوجياليأ»ُهللاٱَوُهَوٌدِحاَوَّـالِإًاِحلاَص
زوجيالهنأيأانهكالملالوقاذكهو.هللاهنأدقتعيملنإ
.برلاهنإهبدقتعيوهفرعيملنإةقرحمهلمدقينأحونمل

الإماعطلالمعيملفِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَّـنَأْمَلْعَيَْملَحوُنَمَّـنَأل
ملعيملو.هماركإداريفيضلكللمعيامكًايداعًالمع
نموهرظنمنمنظهنألمتحملانمنكلوبرلاهنأًانيقي
هسفنبرلالبًاقولخمًاكالمالوًاناسنإسيلهنأهمالك
.ًايداعًاماعطالةقرحمهلهمدقينأًاعمزمناكامنوكيف

ِملُحوُنَمَلاَقَف«١٧
َ

َءاَجاَذِإىَّـتَحَكُمْسٱاَم:ِّـبَّـرلٱِكَال
.»؟َكُمِرْكُنَكُمَالَك

ىلعلديناكًاميدقمسالانإفتنأنمديريَكُمْسٱاَم
قلعتتةثداحبركذُيوأهيلعلديلهبيمُسىمسملايفىنعم
مسإكوءاملانملشُنهنأللوشنميأىسوممسإكهب
مهاياطخنمهبعشصلخيلءاجهنألصلخميأعوسي

ينعيتاقوألايلاوتبراصاذهىلعوةريثككلذلاثمأو
.كتقيقحاموأتنأنمهللاقحونمنأكفىمسملاةقيقح

ألَا
َ
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ملفهبطاخينمةقيقحيفًاددرتمناكحونمنأيفبيرالو
.لجرةروصبكَلممأوهٌّيبنأةقيقحملعي

يذلاّمتاذإىتحيأَكُمِرْكُنَكُمَالَكَءاَجاَذِإىَّـتَح
ىلعكلءازجكماركإبموقنيلنباداليميأكمالكبهتنبأ
.ةسيفنلاايادهلانمًائيشهلمدقيناكءابنألاكلذ

ِمل:ِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَلَلاَقَف«١٨
َ
َوُهَويِمْسٱِنَعُلَأْسَتاَذا

.»؟ٌبيِجَع
٩:٦ءايعشإو٣٢:٢٩نيوكت

ِمل
َ
)٩:٦ءايعشإرظنا(ٌبيِجَعَوُهَويِمْسٱِنَعُلَأْسَتاَذا

يذلادوجولابجاولايلزألابرلايأ»هوهي«ناكهمسانإ
اوأرقاذإاوناكفهبظفلُينأنوزيجيالنويليئارسإلاناك
يأ»يانودأ«هنمًالدبنوظفليمسالاكلذمهبّرموباتكلا
غوسيالامموهفمههاوفأهبكرحتتنأنعهلًاهيزنتديسلا
هوداتعاامىلع)١٢:٤سوثنروك٢(هبملكتينأناسنإلل
.مظعألامسالاكلذلمارتحالانم

ملٱَيْدَجُحوُنَمَذَخَأَف«١٩
ْ

َىلَعاَُمهَدَعْصَأَوَةَمِدْقَّـتلٱَوىَزْعِ
ُهُتَأَرْمٱَوُحوُنَمَوًابيِجَعًالَمَعَلِمَعَف.ِّـبَّـرلِلِةَرْخَّـصلٱ
.»ِناَرُظْنَي

٢٠و٦:١٩ص

برلاكالمهاصوأامكِّـبَّـرلِلِةَرْخَّـصلٱَىلَعاَُمهَدَعْصَأَو
هنأملعينكيملهنأليرديالوهوهلحونمامهمدقف)١٦ع(
وهوٍملعىلعهلامهمدقولوباصأدقوبرلايأهوهيوه
هداقتعابسحقولخملادبعوهللاابكرشأللجرهنأدقتعي
وههبطاخيناكيذلاوبرللامهدعصأهنكلوقلاخلاعم
.ةيرشبةروصيفبرلا

ملٱِنَعِبيِهَّـللٱِدوُعُصَدْنِعَناَكَف«٢٠
ِءاَمَّـسلٱَوْحَنِحَبْذَْ

يفَدِعَصِّـبَّـرلٱَكَالَمَّـنَأ ملٱِبيَِهلِ
ُهُتَأَرْمٱَوُحوُنَمَوِحَبْذَْ

.»ِضْرَألٱَىلِإاَمِهْيَهْجَوَىلَعاَطَقَسَف.ِناَرُظْنَي
١٧:٦ىّتمو١:٢٨لايقزحو٢١:١٦مايأ١و٩:٢٤نييوال

ىتحتسّدُقف)١٩ع(يفركُذامكةرخصلاوهِحَبْذَْملٱ
.ًاحبذمىمسُتتراص
٩:٢٤نييوال(ِضْرَألٱَىلِإاَمِهْيَهْجَوَىلَعاَطَقَسَف

املعامهنألهللاًاعوشخوةبهركلذايتأ.)١:٢٨لايقزحو
يوامسلوسرلانأبيهللايفبرلاكالمدوعصنم
نإًاعامسامهدهعلبرلاهنأاملعامهلعلوامهيلإهللاهلسرأ

رظنا(حجرألاوهاذهوةيناسنإةروصبءابآللرهظيناكهللا
.)٢٢ع

ِملىَءَاَرتَيِّـبَّـرلٱُكَالَمْدُعَيَْملَو«٢١
َ
ٍذِئَنيِح.ِهِتَأَرْمٱَوَحوُن

.»ِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَّـنَأُحوُنَمَفَرَع
٦:٢٢ص

.نيحلاكلذيفيأٍذِئَنيِح
هنأفرعامإ)٦:٢٢ص(ِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَّـنَأُحوُنَمَفَرَع

هنأفرعوأ)٢٢عرظنا(حجرألاوهوبرلاوهيذلاكالملا
ءابنألاوألامعألاءارجإيفبرلاهلسريناكيذلاكالملا
الونييليئارسإلاضعبنإف.)٢عرظنا(ةداعللةقراخلا
نيوكت(برلاوهكلملاكلذنإنوفرعياوناكءابآلااميس
٤٨:١٦(.

اَنْيَأَرْدَقاَنَّـنَألًاتْوَمُتوُمَن:ِهِتَأَرْمالُحوُنَمَلاَقَف«٢٢
.»!َهللاٱ
٦:٢٢صو٥:٢٦ةينثتو٣٣:٢٠جورخو٣٢:٣٠نيوكت

لاق.)٣٢:٣٠نيوكت(َهللاٱاَنْيَأَرْدَقاَنَّـنَألًاتْوَمُتوُمَن
ىلاعتهلوقىلعءانبتوميهللاىرينمنإهداقتعالكلذ
ىلعكلذلقيملىلاعتهنكلو)٣٣:٢٠جورخرظنا(ىسومل
نبالاىأرنملكتاملالإوةيرشبةروصبهايإناسنإلاةيؤر
.هايإهتيؤرلوأنمدسجتملا

َذَخَأاََملاَنَتيِمُيْنَأُّبَّـرلٱَداَرَأْوَل:ُهُتَأَرْمٱُهَلْتَلاَقَف«٢٣
يفَناَكاََملَو،ِهِذٰهَّـلُكاَناَرَأاََملَو،ًةَمِدْقَتَوًةَقَرُْحماَنِدَيْنِم ِلْثِمِ
لٱاَذٰه

ْ
.»ِهِذٰهَلْثِماَنَعَمْسَأِتْقَو

حونمةأرماناميإخلاَذَخَأاََملاَنَتيِمُيْنَأُّبَّـرلٱَداَرَأْوَل
ةدارإيفنىلعتماقأدقو.هايإحونمفوخريملاماهارأ
.نيهاربلانسحأاهتيمينأهللا
اضرلاةمالعاذهوةمدقتلاوةقرحملالبقهللانإ:لوألا·

.ءايحإلاو
ىلعةلادلاةبيجعلارومألايأهذهلكامهارأهنإ:يناثلا·

.امهلهتبحموهتيانعوهتردق
فلخيالنيمأقداصوهونبابامهدعوهنإ:ثلاثلا·

.ةهيدبلابامهتتامإبهمامتإنكميالاذهوداعيملا

نمةدعاقوناميإلادئاوفنسحأنمةدئافاذهنمانلو
هيفنيوأفوخلاعفديناميإلانأوهونيدلادعاوقلضفأ

ألَا
َ
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كالماهلاقيتلالاوقألاىلإةريخألا»هذه«يفةراشإلاو
.برلا

ملٱِتَدَلَوَف«٢٤
َِربَكَف.َنوُشْمَشُهَمْسٱِتَعَدَوًانْبٱُةَأْرَْ

.»ُّبَّـرلٱُهَكَراَبَوُّيِبَّـصلٱ
٢:٥٢و١:٨٠اقولو٣:١٩ليئومص١و١١:٣٢نييناربع

نمهقاقتشانإو»ٌّيوق«هانعمسويفسويلاقَنوُشْمَش
ىأرو.ربكلاوةدايسلاوعافترالاةيبرعلايفوهو.ممَّـشلا
»شمش«نمبكرمهنإو»سمشلاةوق«هانعمنأموريج
هانعمنأحّجرملاورخآلاقو.ةوقيأ»نوأ«وسمشيأ

يفءاجو.باتكلاسوماقبحاصهّرسفاذبو.ٌّيسمش
لصأنمنوشمشووهوبتاكلامسا»ياشمش«ارزعرفس

يوقلايشمشلابدارملاف.)٤:٨ارزع(حّجريامىلعدحاو
هنإنوينابرلالاقو.)٦و٥و١٩:٤ومزمو٥:٣١صرظنا(
ليئارسإلّنجموسمشبرلانألهللاىلإًابوسنميمُس
لباق(هتدالولاحيفكلذبهمأهتمسو.)٨٤:١١رومزم(
.)١:٦٠اقوليفامب٣٥:١٨و٣٥-٢٩:٣٢نيوكت

ةفلتخمعاونأبرلاةكربنإُّبَّـرلٱُهَكَراَبَوُّيِبَّـصلٱَِربَكَف
ةعاجشلاوةوقلاوةحصلاانهاهنأإبنلالامجإنمرهظييذلاو
نمهبشتةكربلاهذهنأيفبيرالو.كلذلكاشامو
:٣و٢٦-٢:٢١ليئومص١(ليئومصةكربهوجولاضعب
هللانأةصالخلاو.)١:٨٠اقول(نادمعملاانحويةكربوأ)١٩
هراتخاامبمايقلليرورضوهامهلبهوونوشمشظفح
.هتومنيحىلإهل

يفُهُكِّـرَُحيِّـبَّـرلٱُحوُرَأَدَتْبٱَو«٢٥ َةَعُْرصَْنيَبَناَدِةَّـلََحمِ
.»َلوُأَتْشَأَو

عوشي١٨:١٢ص٤:١ىّتمو١١:٦ليئومص١و٣:١ص
١٨:١١صو١٥:٣٣

.هئاضقءارجإلةلآهذختايأُهُكِّـرَُحيِّـبَّـرلٱُحوُرَأَدَتْبٱَو
نيميبيرجتملاعلااذهيفرومألالكنأملعُينأانهبجيو
امبرفًاموصعموأًايبنبرلاحورهكرحنملكسيلفبرلا
هريغوأهبعشبقاعيلممألاكولمدحأبرلاحوركّرح
ىلعهدعصأفنيينادلكلاكلمكّرحامكمهلامعأىلعًابيدأت

ءانبىلعسرافكلم)ىرسك(شروككّرحومهبدأفهبعش
.)١٤-٢٥:٨ايمرإو٢٣-٣٦:١٧مايأ٢(ميلشروأيفهتيب

.»برلانمةعاجشحورةكرح«ناثانويموجرتيفءاجو
.)٢:١١سوماع(نيروذنملاوءايبنألانيبسوماععمجو
يفيتأييبنلانأىلعءايبنألاماقمنيروذنملللعجيملنكل
يريراتخمميكحهلإهللانإ.ملعملاودشرملاىنعمبباتكلا

هتئيشموهتمكحىضتقمبرارشألاورايخألاةطساوبهءاضق
ىريامكرشهئاضقنعأشننإفريخللالإيضقيالو
.دبألاىلإحلاصهللاوهسفنناسنإلانمرشلاةلعفناسنإلا

ملعضوممسانادةلحمَلوُأَتْشَأَوَةَعُْرصَْنيَبَناَدِةَّـلََحم
لوأتشأو)٢عريسفترظنا(ةعرصنيبهنأالإهعقومفرعُي

سوماقبحاصلاق.اذوهيونادنيبدحلاىلعيهو
نميقرشلابونجلاىلعةعقاوتناكاهنأنظُيوباتكلا
ةعرصيقرشةمكأىلعاوشياهنأنظُيهريغلاقو.نولقشأ

.اهنمنيليمةياغىلعو

دئاوف
يأ)١٦-١٣ص(تاحاحصأةعبرأنوشمشإبنلنإ.١

هنأنظيلمأتالبهأرقينموهللاباتكنمريبكءزج
.ةيحورةدئافالبنكلوئراقلااهبذليتاياكحهبشي

خيراتلاثمنوشمشخيراتنأىريلمأتنمنكلو
مهنأةميظعلاةدئافلاهذهنوشمشإبنيفمهلفليئارسإ
اذإءافعضوهيفنيتباثاومادامبرلاةوقبنوردتقم
.هوكرت

كرابيهللاوءاسنلاولاجرللسدقمنصحةجيزلانإ.٢
لكراهظإكلذنموةيهلإلاةعيرشلابسحنيجوزتملا
ةيجوزلاتاقالعلانمهسفنيفامرخآللنيجوزلانم
.)٦ع(اهجوزوحونمةأرمانمناكامك

مهدالوأةيبرتيفهللاداشرإىلإنوجاتحمنيدلاولانإ.٣
مهميلعتومهعمومهلجألةالصلامهيلعفةنسحلاةيبرتلا
.)٨ع(سدقملاباتكلاميلاعت

عمسيهدحووهوانتدابعقحتسيهدحوهللانإ.٤
ضرألاىلعهماّدخفةكئالملاامأواهبيجتسيوةالصلا
.)١٦ع(صالخلاةثرونومدخي

هاياطخلضرألاىلعهللانياعينأفاخيناسنإلانإ.٥
دقنوكيهنألهبسنأيوءامسلايفهارينأبجيهنكل
.)٢٢ع(حيسملابسّدقتورربت

انكرحيملامةحلاصلالامعألابموقننأنكميالانإ.٦
.)٢٥ع(برلاحوراهيلع

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
-١ع(نيينيطسلفلاتانبنمةأرمانوشمشرايتخا.١

٤(.
.)٧-٥ع(هقيرطيفًادسأنوشمشلتق.٢
.)٩و٨ع(دسألاةّمريفًالسعهنادجو.٣

ألَا
َ
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.)١١و١٠ع(نوشمشسرعةميلو.٤
.)١٤-١٢ع(نوشمشةيجحُأ.٥
-١٥ع(اهلهألهتيجحأاهراهظإبنوشمشةأرماةنايخ.٦

١٨(.
ىضتقمهتيدأتونيينيطسلفلانمنيثالثنوشمشلتق.٧

.)١٩ع(طرشلا
.)٢٠ع(هبحاصلهتأرماريصم.٨

١١ىلإ١عنوشمشةجيز

يفًةَأَرْمٱىَأَرَوَةَنْمِتَىلِإُنوُشْمَشَلَزَنَو«١ ْنِمَةَنْمِتِ
لٱِتاَنَب

ْ
.»َنيِّـيِنيِطْسِلِف

٣٤:٢نيوكت١٥:١٠عوشيو٣٨:١٣نيوكت

بيصننميلامشلامختلاىلعيهمهضعبلاقَةَنْمِت
نعًامدق٧٤٠ولعتةبضهىلعيهوةنبتمويلااهمساواذوهي
.اهنمنيليمةياغىلعوسمشتيبيبرغيفرحبلاحطس
:١٩و١٥:١٠عوشي(نادلتراصمثاذوهيلًالوأتناك
لزنو«لوقلاظحال.ّنيعمءزج»ةنمت«ىنعمو.)٤٣

حطسنعمدق١٥٠٠ولعتةعرصهتنيدمنإف»نوشمش
٧٤٠هنعولعتفةنمتامأو)١٣:٢صريسفترظنا(رحبلا
.ًامدق

ننسنعًاجورخناكاذهَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِتاَنَبْنِم
جورخ(نييناعنكلاتانببنارتقالانعتهناهنألةعيرشلا

ىرجدقو.)٤و٧:٣ةينثت(مهترهاصمنعو)٣٤:١٦
.)٦:١٤سوثنروك٢رظنا(ننسلااذهىلعلوسرلا

يفًةَأَرْمٱُتْيَأَرْدَق:َلاَقَوُهَّـمُأَوُهاَبَأََربْخَأَوَدِعَصَف«٢ َةَنْمِتِ
لٱِتاَنَبْنِم

ْ
.»ًةَأَرْمٱَِيلاَهاَذُخَنآلٱَف،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

٣٤:٤و٢١:٢١نيوكت

ىلعأنوشمشةنيدمةعرصنأىلعلدياذهَدِعَصَف
.اهبحأيتلاتنبلاةنيدمةنمتنم

اوناكامهتلزنمبامهنموأنيدلاولانألُهَّـمُأَوُهاَبَأََربْخَأَو
ديعبريغنامزىلإةداعلاهذهتيقبونباللةأرملانوبطخي
اذهىلعسانلاضعبلازيالوندملايفدالبلاهذهيف
.ةعاسلاهذهىلإننسلا

نيَظفاحمنييقتاناكنوشمشيّدلاونإًةَأَرْمٱَِيلاَهاَذُخ
حبقف)١٣ص(يفركُذاممفرُعامكهللاةعيرشىلع
.هللابعشريغنمةأرماجوزتينأامهدنع

يفَسْيَلَأ:ُهُّمُأَوُهوُبَأُهَلَلاَقَف«٣ يفَوَكِتَوْخِإِتاَنَبِ ِّـلُكِ
لٱَنِمًةَأَرْمٱَذُخْأَتِلٌبِهاَذَكَّـنَأىَّـتَحٌةَأَرْمٱيِبْعَش

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
لُغ

ْ
يفْتَنُسَحاََّـهنَألِيلْذُخاَهاَّـيِإ:ِهيِبَألُنوُشْمَشَلاَقَف؟ِف ِ

.»َّـيَنْيَع
:٧ةينثتو٣٤:١٦جورخو٣٤:١٤نيوكت٤و٢٤:٣نيوكت
٣

هلعلونادطبستانبوأتايليئارسإلايأَكِتَوْخِإِتاَنَب
همأرقعدعبدلُوذإهيدلاولًاديحوناكوةوخإهلنكيمل
.قباسلاحاحصألايفركُذامك

يفَو فطعنم»كتوخإتانب«ىلعفوطعميِبْعَشِّـلُكِ
ليئارسإيفنإيأ.ةرثكلاةدئافةدايزبصاخلاىلعماعلا
.ةيبنجأةأرمابجوزتلليعادالفةريثكتانب

تناكو.نينوتخملاريغيأِفْلُغْلٱَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَنِم
نيينثولانأمهداقتعاليليئارسإلكناسلىلعةرابعلاهذه
كلذهادلاولاقو.هللادهعةرئادنعنوجراخنوسجن
ممألانيبوهبعشنيبةجيزلانعةيهانلابرلاةعيرشلةاعارم
ريذنلاامهنباىلعًافوخوهللاةعيرشنعدعبلابنيسجنتملا
نارتقانعيهنيلقعلاو.ةسجنةينثوبحبةياوغلانم
.ةيهلإلاةعيرشلانعًالضفةنمؤمريغبنمؤملا

.اهاوسيلذخأتاليأِيلْذُخاَهاَّـيِإ
يفْتَنُسَحاََّـهنَأل اهتببحأوةنسحاهتيأرينأليأَّـيَنْيَعِ

هباوجو.اهريغلةبحميبلقيفقبُتملاهنألاهاوسىلإليمأالف
ىفتكالبهريمضالوهلقعرشتسيملهنألراصتخالاةياغب
هيدلاونإرهاظلاو.هلمعينأدارأاملمعفاهبحأهنأب
نمربكأرشنمًافوخكلذامهتهاركعمدارأامىلإهاباجأ
نمنيموصعمبامهامونيرشلارغصأاراتخافرشلااذه
.ءاطخلا

طَيَناَكُهَّـنَألِّـبَّـرلٱَنِمَكِلٰذَّـنَأُهُّمُأَوُهوُبَأْمَلْعَيَْملَو«٤
ْ
ُبُل

لٱَىلَعًةَّـلِع
ْ
يفَو.َنيِّـيِنيِطْسِلِف لٱَكِلٰذِ

ْ
لٱَناَكِتْقَو

ْ
َنوُّيِنيِطْسِلِف

لَسَتُم
ِّـ

.»َليِئاَْرسِإَىلَعَنيِط
:١٠مايأ٢و٦:٣٣كولم٢و١٢:١٥كولم١و١١:٢٠عوشي
١٣:١صو٢٨:٤٨ةينثت٢٥:٢٠و٢٢:٧و١٥

خيراتنمرهظِّـبَّـرلٱَنِمَكِلٰذَّـنَأُهُّمُأَوُهوُبَأْمَلْعَيَْملَو
نيبةيمومعًابرحدصقيملبرلانإنوشمشةايح
صخشةطساوبمهتمواقملبنيينيطسلفلاونييليئارسإلا

ًاقفاومناكف.هلكبعشلانعًابئاننوشمشناكفدحاو
نوشمشرومأيفنوكيفالتخالاعوضومنأدصقلااذهل
لمعلبرمألااذهمهفيملنوشمشنأحجرألاو.ةصاخلا

ألَا
َ
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نمكلذنأاملعيملكلذكهادلاووهتدارإدرجملهلمعام
.برلا

يفرتتسملاريمضلاعجريَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَىلَعًةَّـلِعُبُلْطَي
هتاوهشبسحوهتدارإبنوشمشملعف»برلا«ىلإ»بلطي«
نممقتنييكلهرومأرّبدوهلمعتسابرلانكلو
.هتطساوبنيينيطسلفلا

يفَو َىلَعَنيِطِّـلَسَتُمَنوُّيِنيِطْسِلِفْلٱَناَكِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
ىلـعـةـلعبـلـطـي«ـهلـوقنـاـيـبلاذـهرـكذَلـيـِئاَْرسِإ
هنإيأليلعتلاعقومعقاونايبلااذهو.»نيينيطسلفلا
اوناكمهنألنيينيطسلفلانمماقتناللةلعبلطيناك
ىلعهللابضغنإ.هنوملظياوناكوهبعشىلعنيطلستم

مهنوداعينيذلاممألارربيالمهبيدأتهتدارإوهبعش
مهلهتمقنلًاذيفنتوبرللةعاطإكلذاوتأيملمهنألمهنوملظيو
ءاليتسالابًاعمطوهبعشلوبرللًاضغبلبمهايإهبيدأتو
.تاريخلانممهلامىلع

ِموُرُكَىلِإاْوَتَأَوَةَنْمِتَىلِإُهُّمُأَوُهوُبَأَوُنوُشْمَشَلَزَنَف«٥
.»ِهِئاَقِلِلُرِْجمَزُيٍدَسَأِلْبِشِباَذِإَو.َةَنْمِت

ةنبالااوبطخيلَةَنْمِتَىلِإُهُّمُأَوُهوُبَأَوُنوُشْمَشَلَزَنَف
.ةينيطسلفلا

اميسالونيطسلفنممسقلاكلذلكناكَةَنْمِتِموُرُك
ءايعشإ(موركلابًاروهشمةنمترواجملا)١٦:٤ص(قروس
ضورعلاةاطغماذوهيلابجتناكو.)٢:٢١ايمرإو٥:٢
اهرثكأو.)٤٩:١١نيوكت(بنعلارجشبيلاعألاوحوفسلاو
اهيفموركلاسرغبينُتعااذإنكلوموركلانمٍراعمويلا
.بنعلانمةريثكلالغبتءاج

ديصلاكردأاذإدسألادَلَولبشلاٍدَسَأِلْبِشِباَذِإَو
ةردانريغذئمويدوسألاتناكو.ديكأتللدسألاىلإهتفاضإف
قبيملونينسلايلاوتىلعاهتدابأسانلانكلونيطسلفيف
رامنألانمليلقىوسةسرتفملاشوحولانماهلكةيروسيف

دهفلاوبابدألاوعابضلاوىوآتانبوبلاعثلاوبائذلاو
.ةيروسنمعطقناهلعلوأاهردنأاذهو

نمهجرخيتوصهريئزوريئزلارّركيوأددرييأُرِْجمَزُي
.هردص
.هلكأيوهلتقييأهسرتفييكلِهِئاَقِلِل

جلٱِّـقَشَكُهَّـقَشَف،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعَّـلَحَف«٦
ْ

يفَسْيَلَوِيَْد ِ
.»َلَعَفاَمِبُهَّـمُأَوُهاَبَأِْربُْخيَْملَو.ٌْءَيشِهِدَي

١١:٦ليئومص١و١٣:٢٥و٣:١٠ص

امكًاريثكهعجشوبرلاهاّوقيأِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعَّـلَحَف
.نيبتيس

اهعاونأفالتخاىلعةايحلانألوقلااذهنمملعتنف
ةوقلايطعيبرلانإفبرلانمةيحورلاوةيلقعلاوةيدسجلا
عيمجو)١١-٣١:١جورخ(لقعللمهفلاوةمكحلاودسجلل
.)١٤-١٦:٨و٣:٥انحوي(ةيحورلابهاوملا

هفصوعاطتسُيالاممزلتسياذهِيْدَْجلٱِّـقَشَكُهَّـقَشَف
دسألالتقينمبرلادنعناكو.ةوقلاوةعاجشلانم
نوشمشُّدعُياذامفمهاوقأوسانلاعجشأنمّدعُيحالسلاب

.حالسنودكلذلعفدقو
يفَسْيَلَو ةحلسألانمءيشهدييفسيليأٌءَْيشِهِدَيِ

اليذلايدجلاقشكهايإهقشوكلذعمدسألاهلتقف
برغأوبئاجعلابجعأنمةوقلانمليلقىوسيضتقي
)١٧:٣٤ليئومص١(اذهلثمدوادىتأدقو.بئارغلا

.)٢٣:٢٠ليئومص٢(وهايانبو
ًاعماوتأوهعمهمأوهوبألزنَلَعَفاَمِبُهَّـمُأَوُهاَبَأِْربُْخيَْملَو

ناكلبدسألاهاقالاملهعمانوكيملنكلوةنمتموركىلإ
لاق.امهقرافوأقيرطلانعداحوأامهنعرخأتوأامهقبس
ليميناكامنوشمشنأىلعلدياذهنإنيرسفملادحأ
كلذمتكنوشمشنألاحلالمتحتو.هسفنبراختفالاىلإ
مهبشطبلالبقنوينيطسلفلاهنمرذحيالئلهنمةمكح
ملف)١٦و١٢ع(ةيجحُألابًاركتفمناكهنإوأ.هباوشطبيف
نمكلذريغلوأاهراهظإتقولبقًادحأربخينأنسحتسي
.ًاعضاوتمناكهنأيفنيالاذهودصاقملا

ملٱَمَّـلَكَوَلَزَنَف«٧
يفْتَنُسَحَفَةَأْرَْ .»َنوُشْمَشْيَنْيَعِ

مثًالوأاهابطخهمأوهابأنأرهاظلاَةَأْرَْملٱَمَّـلَكَوَلَزَنَف
ةداعلابسحبكلذيتأينأهلناكاملالإواهملكوبهذ
ملكتولزنف«ةرابعلامهضعبمجرتو.ًافنآركُذامكةيقرشلا

ىلع.انتمجرتةرابعوهنورثكألاهيلعيذلاو»ةأرملانأشيف
ناكامبيطخلانإيضاملانرقلاطساوأيفدوهعملانمهنإ
ضعبيفالإةجيزلادقعدعبالإهتبيطخعمملكتينأهل
نوريثكو.نكامألافالتخابفلتخيناككلذنكل.ىرقلا
ىضرينأدعبوةأرملالجرلابطخيفةداعلانوفلاخياوناك
امهتلزنمبامهنموأهيدلاولجرلالأسيرخآلاامهنملك
امهنموأاهيدلاونمهلاهابطخينأاتامدقهادلاوناكنإ
.امهتلزنمب

يفْتَنُسَحَف هينيعيفاذهلبقتنسحَنوُشْمَشْيَنْيَعِ
.ربخملابانههينيعيفتنسحو)٣ع(رظنملاب

ألَا
َ
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،ِدَسَألٱَةَّـمِرىَرَيِلَلاَماَهَذُخْأَيِلٍماَّـيَأَدْعَبَعَجَراَّـَملَو«٨
يفِلْحَّـنلٱٌةَعاََمجاَذِإَو .»ٍلَسَعَعَمِدَسَألٱِفْوَجِ

ةنستناكامبرفةنّيعمريغةدمهذهٍماَّـيَأَدْعَبَعَجَراَّـَملَو
يتأتوةنسوحنةبوطخمةأرملاىقبتدقو.ةنسنمرثكأوأ
لحنلانمٌربَددوجوو)١١:٤ص(نينسىنعمب»مايألا«
مايأنمرثكأتقولانممزلتسيدسألافوجيفلسععم
.ةليلق

.ةجيزلادعبهتيبىلإاهذخأيليأاَهَذُخْأَيِل
يفِلْحَّـنلٱٌةَعاََمجاَذِإَو ةمجرتلايفوِدَسَألٱِفْوَجِ

هلثمولحنلاةعامجربدلاو»دسألامفيف«ةينيعبسلا
.مرشخلا

هلةيلخدسألافوجذختادقلحنلاناكٍلَسَعَعَم
.هلسعهيفرخذف

فيجلانمبرقياللحنلانأبإبنلااذهىلعضُرتعا
ةتيملاثثجلاففجتسمشلانيطسلفدالبيفنكلو.ةنتنملا

سبايكاهلعجتوريسيتقويفةثيبخلااهحئاورلكببهذتو
ةدعنوخرؤملاركذدقو.كلذنمرفنياللحنلاوبطحلا
نايسوثامأعطقاملهنإستودوريهلاق.هذهلثمثداوح
فوجىلإعمتجاباوبألادحأىلعهقلعوسوليسينوأسأر
هعمشتاسدسمهيفىنبولحنلانممرشخةمجمجلا

.هلسعاهيفعمجو

َىلِإَبَهَذَو،ُلُكْأَيَوِيشْمَيَناَكَو،ِهْيَّـفَكَىلَعُهْنِمَذَخَأَف«٩
ِدَسَألٱِفْوَجْنِمُهَّـنَأاَُْمهِربُْخيَْملَو،َالَكَأَفاَُمهاَطْعَأَوِهِّـمُأَوِهيِبَأ
لٱَذَخَأ

ْ
.»َلَسَع

لسعلاراتشاُلُكْأَيَوِيشْمَيَناَكَو،ِهْيَّـفَكَىلَعُهْنِمَذَخَأَف
امههبشأاموةوكلاوأةرقنلايأةيقولانمهجرختساوهانج

وهوهبىشموأيشميوهوهلكأيذخأوهيفكىلعهلمحو
فنألةثيبخلاةحئارلااهنمحوفتةبطرةفيجلاتناكولف.هلكأي
دعتبالهلكأيوهيفكىلعهلمحيواهنملسعلاراتشينأنم
.اهسمينأنمزرتحاواهنع

هنألامإورومألامتكهتيجسنمناكهنألامإاَُمهِْربُْخيَْملَو
متكهنأامبروةتيمفوجنمهنألهلكأنعاعنتمينأيشخ
مايألانمموييفزغللاحرطىلعمزعدقناكهنألرمألا
.هلحىلإةراشإىندأيتأينأيشخف

ملٱَىلِإُهوُبَأَلَزَنَو«١٠
ًةَميِلَوُنوُشْمَشَكاَنُهَلِمَعَف،ِةَأْرَْ

لٱُلَعْفَيَناَكاَذَكٰهُهَّـنَأل
ْ
.»ُناَيْتِف

همزعباهئبنيلةبوطخملاةأرملاىلإيأِةَأْرَْملٱَىلِإُهوُبَأَلَزَنَو
.سرعللدعتستيكلهنباىلعةجيزلادقعىلع

بسحسرعلاةميلويهًةَميِلَوُنوُشْمَشَكاَنُهَلِمَعَف
مويلااذهىلإدالبلاهذهيفلازتالوروصعلالكيفةداعلا
مايأنإةينيعبسلاةمجرتلايفو.)١٩:٩ايؤرو٢٩:٢٢نيوكت(
تناكو)٢٩:٢٧نيوكت(يفءاجامىلعءانبةعبسةميلولا
يفعاشامكلذىلعو.ًاليوطًانمزمايأةعبسةميلولامايأ
تضمفةميلولايفنولوقيفءاربكلاسارعأيفةماعلاصصق
ةدئامىلعالإبرشيولكأيدحأالٍلايلعبسومايأةعبس
يلاوتىلعةدملاتفلتخامث.نالفهيجولاوأناطلسلا
المهضعبوًادحاوًامويتراصمثمايأةثالثتراصفروصعلا
.عناوملانمعناملةميلولمعي

يفةميلولانولمعييأُناَيْتِفْلٱُلَعْفَيَناَكاَذَكٰه
دالبيفمويلااذهىلإكلذكنولعفينولازيالومهسارعأ
الإونيينيطسلفلاةداعىلإانهةراشإلانأبيرالوقرشملا
ركذىلإةجاحنمناكامفنييليئارسإلادنعةفولأميهف
.كلذ

اوُناَكَفِباَحْصَألٱَنِمَنيِثَالَثاوَُرضْحَأُهْوَأَراَّـمَلَف«١١
.»ُهَعَم

.هومظعتسانوينيطسلفلاهآراملفيأُهْوَأَراَّـمَلَف
ئرقومهئاقفرنميأِباَحْصَألٱَنِمَنيِثَالَثاوَُرضْحَأ
ىلإةيآلالوأنمةرابعلاو»مهباحصأنم«خسنلاضعبيف
ناكو.»خلااورضحأفهوفاخاملف«ةينيعبسلاةمجرتلايفانه
نمًادحأُعديملنوشمشنإفةميلولاميظعتمهلمعرهاظ
.هنطولهأ

٢٠ىلإ١٢عهجئاتنونوشمشزغل

لَلَحاَذِإَف،ًازْغُلْمُكَّـنَيِجاَحُأل:ُنوُشْمَشْمُهـَلَلاَقَف«١٢
ْ
ُهوُمُت

يفِيل لٱِماَّـيَأِةَعْبَسِ
ْ
ًاصيِمَقَنيِثَالَثْمُكيِطْعُأُهوُمُتْبَصَأَوِةَميِلَو

.»ٍباَيِثَةَّـلُحَنيِثَالَثَو
٢٩:٢٧نيوكت١٤:٧اقولو١٧:٢لايقزحو١٠:١كولم١
٥:٢٢كولم٢و٤٥:٢٢نيوكت

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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دحألاقًازْغُلْمُكَّـنَيِجاَحُأل:ُنوُشْمَشْمُهـَلَلاَقَف
دوهيلانيبدهعلاةميدقمئالولايفيجاحألانإنيرسفملا

ىلإةليسوكلذذخأنوشمشنأرهاظلاف.نيينانويلاو
مهناطلسعفريلمهبراحينأديريناكهنألنيينيطسلفلاةبراحم
مالكوهوزغللاةغللايفةيجحألاو.نييليئارسإلانع
.انهنوشمشةيجحأكهانعمنايببلطُيىنعملاقلغتسم
هومسقةيبرعلاةغللايفعيدبلابابرأنمنيدّلوملانأالإ
ةيجحألافّىمعملاوزغللاوةيجحألاماسقأةثالثىلإًاحالطصا
ىنعملاريغىنعمبلقتسمطيسبظفلهلثاميبكرممالك
:ريبكلايجزايلالوقكبّكرملابموهفملا
اـقيلخٍّنــــــــفلـــــــــــــكبهارــــــــــــــــناـــــــــّيعذولاــــــــــــي
اقيرطبلطالاقنإيجاحملالوقفدرام

فيدرنمجرختسيوهو»ليبسلس«انهيجاحملادارمف
اهعومجمو»ليبس«وهوقيرطفيدرو»لس«وهو»بلطا«
.رمخلاوهيفةنوشخاليذلانيللاهيناعمنموليبسلس

قيرطىلعهانعمنايببلطُيىنعملاقلغممالكزغللاو
:مهضعبلوقكاهريغوأةفدارملابصيصختنودلاؤسلا
بــــجعساـــــنللحوــــليهــــــبلقيفرئاــــطاـــم
بنّذلايفهــنمنيعلاوهردــــصيفهراـــــقنم

هبلقيفهنأبهيلإراشأرئاطمساوهوعجبهبولطمو
هرخآهنمنيعلافرحوعجبفرحأبولقمهنألبجع
.بنّذلايفهنيعنأبكلذىلإراشأو

هانعمبلقتسممالكيفمسانيمضتوهىمعملاو
وأباسحهلبلقوأةيروتبةيفخةراشإهيلإراشيرهاظلا
:عوسييفيناروحلالوقككلذريغ
هصمخأتحتيدخعضويلُغوسي

هـــــــمدقنــــــعلـــــاخلاداوــــــــسلةلازإ

فرحلانع»مدقلاب«ةطقنلانع»لاخلاداوسب«ّربع
تيبلاودارملامتفًانيعغوسييفنيغلاتراصفريخألا
.رهاظلاهانعمبلقتسم

ىنعملااليوغللااهانعمةيآلايفةيجحألابدارملاو
.هّبنتفيحالطصالا

يفِيلُهوُمُتْلَلَحاَذِإَف عريسفترظنا(ِةَميِلَوْلٱِماَّـيَأِةَعْبَسِ
١١(.

نمللحلاوناصمقلاهذهتناكخلاًاصيِمَقَنيِثَالَث
ناكوءاينغألااهسبليناكيتلايهاهنأليقنلاناتكلا
نأبوبعشلانمنوبختنممهنأليلدبمهنمنولوؤسملا

نمًارفاوًاردقبولغملايدؤينأيضتقتزغللالحطورش
لعجو.)١٤:٥١سقرمو٣:٢٣ءايعشإرظنا(لاملا

ًاصيمقلاجرلاكئلوأنمّلكلانيلنيثالثللحلاوناصمقلا
اذإناكف)١١ع(نيثالثاوناكمهنألنوشمشاوبلغاذإةلحو
.ًاريثكرسخيبلُغ

نوكتالوءادرورازإةيبرعلاةغللابتكيفامىلعةّلحلاو
سابللاانهاهبدارملاو.ةناطبهلبوثوأنيبوثنمالإةّلح
.انرصعيفةماعلادنعمقطلاىنعمكذئمويلماكلا

َنيِثَالَثْمُتْنَأِينوُطْعُتِيلُهوُّلَُحتْنَأاوُرِدْقَتَْملْنِإَو«١٣
َكَزْغُلِجاَح:ُهَلاوُلاَقَف.ٍباَيِثَةَّـلُحَنيِثَالَثَوًاصيِمَق
.»ُهْعَمْسَنَف

هطرشباوملسمهنأىلعلدياذهُهْعَمْسَنَفَكَزْغُلِجاَح
لوبقلامدعمهعسيملو.هتيجحألحيفنودهتجيسمهنإو
يبختنُمنممهولخبلاوأءاكذلامدعباوفصويالئل
.نيينيطسلفلا

جلٱَنِمَوٌلْكَأَجَرَخِلِكآلٱَنِم:ْمُهـَلَلاَقَف«١٤
ْ
يفَا ِ

يفَزْغلُّلٱاوُّلَُحيْنَأاوُعيِطَتْسَيْمَلَف.ٌةَوَالَحْتَجَرَخ ِةَثَالَثِ
.»ٍماَّـيَأ

.لكؤياملكوأماعطلاانهلكُألاٌلْكَأ
يفاَْجلٱَنِم ةمجرتملاةيناربعلاةملكللٌةَوَالَحْتَجَرَخِ

ةدعيفهبتمجرُتوّيوقلاوهورخآىنعمانه»يفاجلاب«
هنيبقابطلل»رملاب«ةينايرسلاوةينيعبسلايفتمجرُتوتامجرت

لوقلاقفاويالوّيوقلانيبواهنيبىتأتيالوهوةوالحلانيبو
.لكأجرخلكآلانملوقللةوالحجرخيوقلانم
هوركملاهبداريذإيفاجلاةظفلبلصحتةقفاوملاوقابطلاو
.هديفتةيناربعلاةملكلاولوبقملاوةوالحلابو

لاقيهنأمزلتسيفهنمرفنُيوهبسنؤياليذلا»يفاجلا«و
ةظالغلالصألاوةرشعلاظيلغزَكيأقلخلايفاجلجر
بعصزغللااذهّلحنأيفبيرالو.ًاعبطةهوركميهو
.ناهذألايفرضحيالفاهلثمردنيةثداحىلعينُبهنألًادج

ركذ.نوشمشزغلهبشيوهولساكهركذامبيرغلانمو
ىلعمكُحةأرمالاولاقةاضقلانأاينامرجيلامشصصقنم
الًازغلمهيلعتقلأاذإهنعنوفعيمهنألتقلاباهجوز
ىلإةيتآيهواهقيرطىلعتأرتناكو.هلحنوعيطتسي
اهتذخأخارفأةتسورئاطشعاهيفسرفةثجةمكحملا
نمءايحأقيرطلانمتذخأمكيلإةمداقانأومهلتلاقف
ّلحاوعيطتسيملف.ددعلالمكفعباسنمةتستيم
.اهلجراهلاوبهوفاهزغل

ألَا
َ
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يفَزْغلُّلٱاوُّلَُحيْنَأاوُعيِطَتْسَيْمَلَف ةدمنإٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
روهشمكلذومايأةثالثتناكةلئسملكباوجىلعةلهملا

ةفورعملاصصقلايفيتأيامًاريثكو.مويلااذهىلإقرشلايف
ملنأهللاقواذكهريزولأسنالفكلملانإةماعلانيب
كسأرتعطقوأكتبقاعمايأةثالثءانثأيفباوجلابينتأت

اودهتجالاجرلاومايأةعبسمهلهمأولهاستنوشمشنكلو
هلحىلعنيرداقاوسيلمهنأاوفرعفمايأةثالثزغللالحيف
يفلحلاباهئبنيلاهجوزقلمتتنأنوشمشةأرمااولأسف
.عباسلامويلايفاهوددهتوهنيعمويلاكلذ

يفَناَكَو«١٥ لٱِ
ْ
:َنوُشْمَشِةَأَرْمالاوُلاَقْمَُّـهنَأِعِباَّـسلٱِمْوَي

ِكيِبَأَتْيَبَوِكَقِرْحُنَّـالَئِلَزْغلُّلٱاَنَلَرِهْظُيْيَكِلِكَلُجَريِقَّـلَمَت
.»؟َالْمَأاَنوُمُتْوَعَداَنوُبِلْسَتِلَأ.ٍراَنِب

١٥:٦ص١٦:٥ص

يفَناَكَو نماوسئيدقوةلهملامايأرخآوهوِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
.زغللالح

هنألكلذباهوددهتٍراَنِبِكيِبَأَتْيَبَوِكَقِرْحُنَّـالَئِل
.زغللالحىلعفوقوللاهتقاطيفاملكلذبىلعاهلمحي

ىلعاهجوزتقفاواهنأباهلماهتااذهوخلااَنوُبِلْسَتِلَأ
ناكهوتأامنأيفبيرالو.اهسفنةئربتيفدهتجتلمهبلس
اذهنمنسحأعقوتنالاننكلوروجلاوةءاندلالامعأنم
.نيينثولاهللاءادعأنم

َالَويِنَتْهِرَكاَمَّـنِإ:ْتَلاَقَوِهْيَدَلَنوُشْمَشُةَأَرْمٱِتَكَبَف«١٦
ُختَْملَياَّـيِإَوًازْغُليِبْعَشيِنَبَتْيَجاَحْدَق.يِنُّبُِحت

ْ
َلاَقَفْ.ِرب

َهل
َ
.»ُ؟ِربْخُأِكاَّـيِإْلَهَف،اَُْمهِربْخُأَْمليِّـمُأَوِيبَأاَذَوُه:ا

١٦:١٥ص

نإنيرسفملادحألاقخلاِهْيَدَلَنوُشْمَشُةَأَرْمٱِتَكَبَف
سورعللةحانمعوبسأسرعلاعوبسألعجنوشمشزغل

نمعقوتيلجرلاذإهلًانزحناككلذنأيفبيرالو
الإكلذامو.هجهبتوهلمستبتهبةجهتبمنوكتنأهسورع
تاينثولابنارتقالانعةيهانلاهللاةعيرشلةفلاخمهتجيزنأل
هللاهبقاعفيليئارسإلاجوزلابسانتالةينيطسلفلاةجوزلاف
.كلذىلع

َهلْتَناَكاَهيِفيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَةَعْبَّـسلٱِهْيَدَلْتَكَبَف«١٧
ُ

ُم
لٱ

ْ
يفَناَكَو.ُةَميِلَو لٱِ

ْ
،ُهْتَقَياَضاََّـهنَألاََهَربْخَأُهَّـنَأِعِباَّـسلٱِمْوَي

.»اَهِبْعَشيِنَبِلَزْغلُّلٱِتَرَهْظَأَف

يقلأاملنوشمشةأرمانإِماَّـيَألٱَةَعْبَّـسلٱِهْيَدَلْتَكَبَف
هتلأسوليملالكهلحةفرعمىلإتلاملاجرلاىلعزغللا
ىلإاهليمدازفاهبحيالهنأبكلذنمترعشفىبأفكلذ
ىلعًافوخعباسلامويلايفاهؤاكبدازويكبتتناكفهتفرعم
.ّنهريغوءاسنلانمدوهعماذهلثمو.اهيبأتيبواهسفن

يفَناَكَو اهتقياضمنمصلخيلاَهََربْخَأُهَّـنَأِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
.اهبحيالهنأاهمهوتعفديوهل

عوبسأيفاهئاكبةرثكواهحاحلإةدشبُهْتَقَياَضاََّـهنَأل
.)١٥ع(اهيبأتيبواهسفنىلعًافوخاهسرع

اهتبغرلالواهجوزلًاضغبالاَهِبْعَشيِنَبِلَزْغلُّلٱِتَرَهْظَأَف
قارحإلانماهيبأتيبواهسفنذاقنإيفةبغرلبهتراسخيف
.ةروذعميهف

هميلستوةينثوةأرمابنوشمشنارتقاةجيتنهلككلذو
ةعيرشوهمأوهيبأةروشمهضفروتاوهشلاةدايسلهسفن
.برلا

ملٱُلاَجِرُهَلَلاَقَف«١٨
يفِةَنيِدَْ لٱِ

ْ
ِبوُرُغَلْبَقِعِباَّـسلٱِمْوَي

لٱَنِمَىلْحَأٍْءَيشُّيَأ:ِسْمَّـشلٱ
ْ
َنِمىَفْجَأاَمَو،ِلَسَع

َحتَْملْوَل:ْمُهـَلَلاَقَف؟ِدَسَألٱ
ْ
ْمُتْدَجَواََمليِتَلْجِعَعَماوُثُر

.»يِزْغُل

اليأدَسَألٱَنِمىَفْجَأاَمَو،ِلَسَعْلٱَنِمَىلْحَأٍءَْيشُّيَأ
اوءاج.دسألانمىفجأءيشالولسعلانمىلحأءيش
اوذخأمهنأهتيمعتلزغللةهبشملاةروصلاهذهىلعباوجلاب
ىلعةقيقحلاِفخيملكلذنكلو.ةأرملانمباوجلا

.نوشمش
َحتَْملْوَل

ْ
اذهبمهلنلعأيِزْغُلْمُتْدَجَواََمليِتَلْجِعَعَماوُثُر

هلوقىرجوهتأرمانمهتيجحأّلحاوملعتمهنأفرعهنأ
نإ.لاحلاهذهلثميفمويلاهنوبرضينوريثكولثملاىرجم
كلذراعتسافاهنطابيفامىريفاهبقنيضرألاثرحييذلا
تناكفهتأرماةلماعمنمهوتأاميفباوجلانعمهثحيل
.اهيلعاوثرحةلجعةلزنمب

ْمُهْنِمَلَتَقَوَنوُلَقْشَأَىلِإَلَزَنَفِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعَّـلَحَو«١٩
حلٱىَطْعَأَوْمُهَبَلَسَذَخَأَو،ًالُجَرَنيِثَالَث

ْ
ِملَلَُل

ُ
.ِزْغلُّلٱيِرِهْظ

.»ِهيِبَأِتْيَبَىلِإَدِعَصَوُهُبَضَغَيَِمحَو
١٣:٢٥و٣:١٠ص

رظنا(ةعاجشلاوةوقلاحوريأِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعَّـلَحَو
.)٦عريسفت

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ةضرفيهوسمخلانيينيطسلفلاندمىدحإَنوُلَقْشَأ
ىوساهنمقبيملواهنملايمأةرشعةياغىلعوةزغيلامش
وأنوجادديعبءافتحاذئنيحاهيفناكهلعلو.اهلالطأ

كلذلثميفيقنلاناتكلانوسبلياوناكمهنألسرعةميلو
.بلسلاةصرفمنتغاف

نيثالثلالتقْمُهَبَلَسَذَخَأَوًالُجَرَنيِثَالَثْمُهْنِمَلَتَقَو
اهيطعيلةلحنيثالثوًاصيمقنيثالثمهنمذخأوًالجر
اورهظأوزغللااولحمهنأاوعّدانيذلانيثالثلالاجرلل
نمةواسقوًاملظناككلذنأضُرتعااذإو.ةيجحألا

هتوقتناكوهيلعلحناكبرلاحورنألوقننوشمش
بسحوماهلإلابناكهلمعنأكشالفبرلانمةقئافلا
امكمهنمذخأيومهيطعيفسانلاعيمجهليذلابرلاةدارإ
.ءاشي

هاتأامىلعبضغِهيِبَأِتْيَبَىلِإَدِعَصَوُهُبَضَغَِيَمحَو
ىنعمنالعإبهتناخاهنألهتأرماىلعوةءاندلانملاجرلا
.زغللا

َناَكيِذَّـلٱِهِبِحاَصِلَنوُشْمَشُةَأَرْمٱِتَراَصَف«٢٠
.»ُهُبِحاَصُي

٣:٢٩انحوي١٥:٢ص

مويلافرعُياموهوِهِبِحاَصِلَنوُشْمَشُةَأَرْمٱِتَراَصَف
قيدصب«ليجنإلايفيمُسو.نيبشإلابةماعلادنع
يفسيرعلارمأريبدتبموقياموهو)٣:٢٩انحوي(»سيرعلا
هيضتقيامبموقينأبحاصلااذهنأشنمو.سرعلامايأ
يتلارومألايفنيبيطخلانيبطسوتيوسرعلابءافتحالا
نأايأراملهبحاصونوشمشةأرمانأرهاظلاو.اهيلإجاتُحي
وأاهقلطهنأادقتعاهيبأتيبىلإبهذوبضغنوشمش
هتأرماةيلختدصقيملنوشمشلعلو.اهيلإعجريالواهرجه
نكلو)١٥:١ص(اهيلإعجريلنيحىلإاهكرتلب
.رخآلجرىلإاهوّفزفًاماتًالاصفنااذهاوربتعانيينيطسلفلا

دئاوف
ظفُحيالوةريثكبراجتلةضرعةبيبشلايفناسنإلانإ.١

.هللااياصوهظفحبالإاهنم
صلخيالفريرشلاامأوًاريخرشلانمئشنيهللانإ.٢

.هرورشباقعنم
مرشخنمفةميظعلارومألاجتنُتةريقحلارومألانإ.٣

.برحلاتأشندسألاةثجيفلحنلا
.)١٣و١٢ع(رشاهعاونأىلعةرماقملانأ.٤
.)١٤ع(دئاوفبئاصملانمولكُألكآلانمنإ.٥

-١٥ع(هترسألوهلرشةنمؤمريغبنمؤملانارتقانإ.٦
١٧(.

ىلإاهبيدؤياهلجرنعاهبعاصمرمأةجوزلانامتك.٧
.)١٦ع(بقاوعلارش

نوشمشلعفامفالخبةياهنلاىلإربصلابجيهنإ.٨
.)١٧ع(عباسلامويلايفعقوومايأةتسربصيذلا

ع(هتقادصلنكرُياليقتلاريغوأينثولاقيدصلانإ.٩
٢٠(.

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
١ع(رخآلتراصاهنأهتفرعموهتجوزلنوشمشداقتفا.١

.)٢و
.)٥-٣ع(نيينيطسلفلاعورزهقارحإبهسفنلهماقتنا.٢
.)٦ع(اهابأونوشمشةأرمانيينيطسلفلاقارحإ.٣
.)٨و٧ع(لتقلابنيينيطسلفلانمنوشمشماقتنا.٤
.)١٣-٩ع(نيينيطسلفلاىلإهايإاذوهيلاجرميلست.٥
١٤ع(رامحيحلبينيطسلففلأهلتقونيلبحلاهعطق.٦

-١٧(.
.)١٩و١٨ع(يروقهنيع.٧

٨ىلإ١عنوشمشماقتنا

يفٍةَّـدُمَدْعَبَناَكَو١«١،٢ حلٱِداَصَحِماَّـيَأِ
ْ
َّـنَأِةَطْنِ

َىلِإُلُخْدَأ:َلاَقَو٢.ًىزْعِمِيْدَجِبُهَتَأَرْمٱَدَقَتْفٱَنوُشْمَش
هتَرْجُحَىلِإِيتَأَرْمٱ .»َلُخْدَيْنَأُهْعَدَيَْملاَهاَبَأَّـنِكٰلَو.اَِ

ةنّيعمريغةدمدارملاو»مايأدعب«ةيناربعلايفوٍةَّـدُمَدْعَب
.نيرهشوأرهشىلعديزتالانهاهلعلو)١٤:٨ص(

يف .رايأرهشفصتنموحنيفيأِةَطْنِْحلٱِداَصَحِماَّـيَأِ
.)٥و٤ع(يفاملةئطوتاذهبتاكلالاق

نإفةحلاصملاةيدهكلذناكًىزْعِمِيْدَجِبُهَتَأَرْمٱَدَقَتْفٱ
يفتنسحنملميدقلابحلاهدواعونكسدقناكهبضغ
ةفولأملاايادهلانمىزعملايدجناكو.)١٤:٣ص(هينيع
.)١٥:٢٩اقولو٣٨:١٧نيوكترظنا(ًاريثك

.ةصاخلااهتفرغىلإيأاَِهتَرْجُحَىلِإِيتَأَرْمٱَىلِإُلُخْدَأ
نوشمشىلعواهيبأتيبىلعواهيلعءالبناكدصقلااذهو
.ًاضيأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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ةأرمانأىلعلدياذهَلُخْدَيْنَأُهْعَدَيَْملاَهاَبَأَّـنِكٰلَو
.اهيبأتيبيفتناكنوشمش

لُقِّـينِإ:اَهوُبَأَلاَقَو«٢
ْ

اَهُتْيَطْعَأَفاَهَتْهِرَكْدَقَكَّـنِإُت
لَف؟اَهْنِمَنَسْحَأَُةريِغَّـصلٱاَهُتْخُأْتَسْيَلَأ.َكِبِحاَصِل

ْ
َكَلْنُكَت

.»اَهْنَعًاضَوِع
١٤:٢٠ص

اهيلعكبضغواهايإككرتنمرهظاملاَهَتْهِرَكْدَقَكَّـنِإ
.دبألاىلإاهترجهواهتقلطكنأتنقيتف

)١(ًاطلغهلمعناك)١٤:٢٠ص(َكِبِحاَصِلاَهُتْيَطْعَأَف
هنأل)٢(.هريغقوقحنمالاهجوزقوقحنماهقالطنأل
لمعهنأل)٣(.ًامامتاهكرتدقنوشمشنأملعيمل
ةلجعلاو.ءالبلايعاودنمعمطلاوءايربكلاو.ةلجعلاب
.ةمادنلاةمدقمنوكتامًاريثك

هلًابيغرتاذهلاقاَهْنِمَنَسْحَأُةَريِغَّـصلٱاَهُتْخُأْتَسْيَلَأ
نامرحوهتلجعلًاريفكتوهتأرمانمهضيوعتواهتخأيف
الورغصبىشرُيالبحلانكلو.اهبحأيتلاةأرملانوشمش
رارسأاهمظعمواهملعتملىرخأعناومكلانهلعلو.لامج
.ةيهلإلاةيانعلا

لٱَنِمَنآلٱٌءيِرَبِّـينِإ:ُنوُشْمَشْمُهـَلَلاَقَف«٣
ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لِمَعاَذِإ
ْ

هبُت .»ًاَّرشِْمِ

نيينيطسلفلانمهلوحنيذللوهيمحليأْمُهـَلَلاَقَف
نيينيطسلفللهسفنيفكلذلاقهنأنيرسفملاضعبىأرو
هسفنيفنوشمشلاقفيأ.هيمحلالهلايخيفنيموسرملا
نمءيربهنأومهتبراحمىلعهلرذعهنأهآرامنيينيطسلفلل
.يتأيامكيدعتلاوروجلا

يدنعّحصدقيأَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَنِمَنآلٱٌءيِرَبِّـينِإ
وأمهمدنمءيربانأفنيينيطسلفلامدتكفساذإينإنآلا
نأيقحنمانأوكلذاوقحتسامهنألهكفسبملظلانم
نيقفاوماوناكمهلكنيينيطسلفلانأملعيناكومهنممقتنأ

نيينيطسلفلانإوعيمجلاىلعهايتأامىلعهبحاصوهامح
تحتاوناكمهنألنييليئارسإلاىلعنوروجيذئموياوناك
لكىلعهبضغجاههيلإهبحاصوهيمحةءاسإفمهناطلس
ًاضغبونييليئارسإلابًافافختساهايتأامبسحذإينيطسلف
.ذئنيحينيطسلفلكنأشناكاذهومهل

َذَخَأَو،ىَوآِنْبٱِةَئِمَثَالَثَكَسْمَأَوُنوُشْمَشَبَهَذَو«٤
ِّـلُكَْنيَبًالَعْشَمَعَضَوَو،ٍبَنَذَىلِإًابَنَذَلَعَجَوَلِعاَشَم

يفِْنيَبَنَذ لٱِ
ْ
.»ِطَسَو

اذهىلعلوصحلابعصيناكامىَوآِنْبٱِةَئِمَثَالَث
كلذيفةيروسونيطسلفيفاهترثكلىوآتانبنمددعلا
تناكنكلو.رصعلااذهىلإامهيفةريثكلازتالورصعلا
اودهتجادالبلاهذهناكسنإفنآلااهنمرثكأذئمويامهيف
اوعطقىتحةراضلاشوحولالتقيفةيلاخلاروصعلاذنم
لاجرنوشمشلناكهنأيفبيرالو.دسألاكاهضعب
نباو.مهسيئروههنألهيلإلعفلابسُنوكلذىلعهودعاس
رثكيبئذلانمرغصأوبلعثلانمربكأراضشحوىوآ
لكألروبقلادصقيوىرقلاوندملابرقيفوقرشملادالبيف
:٦٣رومزم(ىلتقلاثثجلكألشويجلاعبتيوىتوملاثثج
بعكيبأوبيؤذيبأوبويأيبأبةيبرعلايفىنكيو.)١٠

ءاوعىلإيوأيهنألىوآنبايمسومهضعبلاق.لئاويبأو
نايبصلاحايصهبشيهحايصوًاليلالإيوعيالوهسنجءانبأ

امملكأيوهريغىلعودعيرافظألاوبلاخملاليوطوهو
نمدشأهنمجاجدلافوخو.اهريغورويطلانمديصي
.بلعثلانماهفوخ

وأرخآلابنيبنذلادحأطبريأٍبَنَذَىلِإًابَنَذَلَعَجَو
.رخآلابامهدحأدقع

يفِْنيَبَنَذِّـلُكَْنيَبًالَعْشَمَعَضَوَو يفنّكميأِطَسَوْلٱِ
هبشخوأيجنيتارلاتابنلاناديعنمًاردقطبرلابةدقعلا
.انركذاملانهريعُتساوحابصملاةغللايفلعشملاو.ربونصلاك

ملٱَمَْرضَأَّـمُث«٥
طَأَوًاراَنَلِعاَشَْ

ْ
ِعوُرُزَْنيَباَهَقَل

لٱ
ْ
.»ِنوُتْيَّـزلٱَموُرُكَوَعْرَّـزلٱَوَساَدْكَألٱَقَرْحَأَف،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ًارانبشخلاوأناديعلالعجيأًاراَنَلِعاَشَْملٱَمَْرضَأَّـمُث
.لاعشإلاوداقيإلامارضإلاو.مارضإلاب

.ىوآتانبقلطأيأاَهَقَلْطَأَو
الئلًاليلكلذىتأهنأحّجرملاَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِعوُرُزَْنيَب

اوئفطيوىوآتانبدرطىلإاوعرسيفكلذنوينيطسلفلاىري
دشأنماذهو.ةفاجحمقلاوريعشلاسادكأتناكورانلا
ةايحلاماوقمظعمتناكضرألالالغنألموقلابتارضملا
ةواسقجاتنناكنوشمشهاتأامنأيفبيرالو.مهدنع

وهامكرصعلاكئلوألهأدنعًاعيظفنكيملهنكلوةديدش
نمنوشمشرصعيفناكلب.انرصعيفنيندمتملادنع
لحوًايضاقناكنإونوشمشو.ماقتنالايفةيداعلارومألا
ًاماثآوتاطلغبكترالبًاموصعمنكيملبرلاحورهيلع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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ةعيبطمكحبهسفننموممألانمةمقنناكامنإةريثك
.لمعلا

اموأرديبلاوهوسدُكعمجسادكألاَعْرَّـزلٱَوَساَدْكَألٱ
.عورزملاانهعرزلاو.ضعبقوفهضعبديصحلانمعمجي

نإفنوتيزلااهيفتبانلانيضرألايأِنوُتْيَّـزلٱَموُرُكَو
ىلعوةقيدحلاىلعوبنعلاىلعقلطيمهضعبدنعمركلا
مَرَكلاريخألاىنعملايفباوصلامهضعبلاقو.ةاقنملاضرألا

باتكلاةيشاحيفامىلعيناربعلالصألالمتحيو.مركلاال
نوشمشنأيفبيرالو.»نوتيزلاوموركلا«دهاوشلايذ
يراننافوطبتبيصأءادعألاضرأنأكذئنيحىريناك
.نيشحوتملانيمقتنملارسيونيندمتملاءايقتألاهآرمنزحي

لٱَلاَقَف«٦
ْ
ُنوُشْمَش:اوُلاَقَف؟اَذٰهَلَعَفْنَم:َنوُّيِنيِطْسِلِف

َدِعَصَف.ِهِبِحاَصِلاَهاَطْعَأَوُهَتَأَرْمٱَذَخَأُهَّـنَأل،ِّـيِنْمِّـتلٱُرْهِص
لٱ

ْ
.»ِراَّـنلٱِباَهاَبَأَواَهوُقَرْحَأَوَنوُّيِنيِطْسِلِف

١٤:١٥ص

اولاقنيذلاِّـيِنْمِّـتلٱُرْهِصُنوُشْمَش...اَذٰهَلَعَفْنَم
نوشمشونيينيطسلفلانيبعقوامماوجتنتساامإنوشمش

وأنوشمشلنيدعاسملانييليئارسإلاضعبنمهوفرعامإو
.هرمأبنيفراعلا

نيينثونماذهبرغتسُيالِراَّـنلٱِباَهاَبَأَواَهوُقَرْحَأَو
كلذيفيليئارسإلانوشمشهاتأامفرعنمنيشحوتم
ةأرماهنمتصّلختامنأبيجعلانموملظملارصعلا

نإ.اهموقلاهصالخإبهيفتعقواهجوزلاهتنايخبنوشمش
.ٌأجلمالمثإيأٌرَزَوالٌرزِوةنايخلا

لَعَفْوَلَو:ُنوُشْمَشْمُهـَلَلاَقَف«٧
ْ
،ْمُكْنِمُمِقَتْنَأِّـينِإَفاَذٰهْمُت

.»ُّفُكَأُدْعَبَو

اذهمتلعفولويأْمُكْنِمُمِقَتْنَأِّـينِإَفاَذٰهْمُتْلَعَفْوَلَو
مكنإفةءاسإقوفةءاسإهنألمكنممقتنأينإفيئاضرإل
اهيلعتبضغفينتّرسخوينتناخىتحيتجوزمتدده
يهواهومتقرحأىتحكلذمكافكامو.اهترسخفاهتقرافو
مقتنأكلذلوًاميظعًانزحينازحأىلعمتدزفاهبحأيتلا
.ينازحأففخيويظيغيفشيًاماقتنامكنم

اذهمتلعفمكنأامبيهوىرخأةمجرتلصألالمتحيو
يفةدراولايهوىلوألاةمجرتلابدارملاو.مكنممقتنأينإف
ملهنكلونوشمشءاضرإاودصقنيينيطسلفلانأانتاروت
اودصقنيينيطسلفلانأىرخألاةمجرتلابدارملاو.ضري
.ةءاسإقوفةءاسإ

نعّفكأماقتنالالكمكنممقتنأنأدعبيأُّفُكَأُدْعَبَو
.ةمقنلا

َماَقَأَوَلَزَنَّـمُث.ًاميِظَعًابَْرضٍذْخَفَىلَعًاقاَسْمَُهبََرضَو«٨
يف .»َمَطيِعِةَرْخَصِّـقَشِ
١١:٦مايأ٢و٣٢و٤:٣مايأ١

فيسلابرضبمهلعجفيأٍذْخَفَىلَعًاقاَسْمَُهبََرضَو
قوفمدقلاوذخفلاقوفقاسلاضعبقوفاهضعبًاعطق
.كلذهبشأاموسأرلا

يفَماَقَأَو ةرخصيففهكبماقأيأَمَطيِعِةَرْخَصِّـقَشِ
ردنكاهنظةدلبوأةيرقمسامطيعو.اهيفوأمطيعبرق
نأرمدقو.ةعرصبرقباتعتيببمويلاةفورعملاةيرقلا

ةياغىلعوسدقلايبرغيهوةروسبمويلافرعُتةعرص
عوبنياهدنعرخصيفةراغمكلانهف.اهنمًاليمرشعةثالث
نماهيلإئجتلملانكمتينيبراهللبسانمأبخميهوءام
.هسفننععافدلا

١٣ىلإ٩عنيينيطسلفلاىلإنوشمشميلست

لٱَدِعَصَو«٩
ْ
يفاوُلَزَنَوَنوُّيِنيِطْسِلِف يفاوُقَّـرَفَتَواَذوَُهيِ ِ

.ٍ»ْيَحل
١٩ع

يف»دعص«ةظفلنأمدقتَنوُّيِنيِطْسِلِفْلٱَدِعَصَو
تناكو.ماقتنالاوأبرحللريسلااهبداريذئمويمهحالطصإ
نأيفبيرالو.نيينيطسلفلاضرأنمىلعأاذوهيضرأ
شيتفتللاوتأمهلاطبأنمتاعامجانهنيينيطسلفلابدارملا
.نوشمشنع

يفاوُلَزَنَو .اذوهيطبسضرأيفيأاَذوَُهيِ
يفاوُقَّـرَفَتَو بلطيفةهجيفةعامجلكتبهذيأٍيَْحلِ

يفةروكذملاةثداحلانميحلبناكملاكلذيمُسونوشمش
.رامحيحلب)لبجرهظهلعلو(ناكملاةهباشملوأ)١٧ع(
.نآلاىلإهعقومّنيعُيملعضوملااذهو

ِمل:اَذوَُهيُلاَجِرْمُهـَلَأَسَف«١٠
َ
:اوُلاَقَف؟اَنْيَلَعْمُتْدِعَصاَذا

.»اَنِبَلَعَفاَمَكِهِبَلَعْفَنِلَنوُشْمَشَقِثوُنِلاَنْدِعَص

ِمل:اَذوَُهيُلاَجِرْمُهـَلَأَسَف
َ
ةلعاميأاَنْيَلَعْمُتْدِعَصاَذا

نألببساليأ)ريسفتلاو٨عرظنا(برحللانيلإمكنايتإ
.ةيدوبعلابنومّلسماننإفانيلعاودعصت

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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قاثولابنوشمشدشنيكليأَنوُشْمَشَقِثوُنِلاَنْدِعَص
انيتأامنإومكبراحنلال)لبحوأديقنمهبدشُياموهو(
المتنكنإانيلإهوملستنأبجيفمكنيبهنأانملعلمكيلإ
.انتاداعمنوديرت

انبهرارضإىلعهيزاجنليأاَنِبَلَعَفاَمَكِهِبَلَعْفَنِل
.هلتقنفهبذعنوهرّهشنف

ِةَرْخَصِّـقَشَىلِإاَذوَُهيْنِمٍلُجَرِفَالآُةَثَالَثَلَزَنَف«١١
لٱَّـنَأَتْمِلَعاَمَأ:َنوُشْمَشِلاوُلاَقَو،َمَطيِع

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لَسَتُم
ِّـ

لَعَفاَذاَمَف؟اَنْيَلَعَنوُط
ْ

َهلَلاَقَف؟اَنِبَت
ُ

ِيباوُلَعَفاَمَك:ْم
لَعَفاَذَكٰه

ْ
هبُت .»ِْمِ

١٤:٤ص

ددعلااذهباوءاجاَذوَُهيْنِمٍلُجَرِفَالآُةَثَالَثَلَزَنَف
نأاوفاخفهشطبوهتعاجشوهتوقمهداقتعالدحاوىلإريثكلا
.نيليلقاوناكاذإمهبشطبي

يفهوتأاَنْيَلَعَنوُطِّـلَسَتُمَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَّـنَأَتْمِلَعاَمَأ
ضبقلامهدارمىلعرذعلاطسبوةبتاعملاوةملاسملاقيرط
نيرداقذئموياوناكنيينيطسلفلانألليئارسإةمالسلهيلع
.نييليئارسإلاىلعةردقلاوةطلسلابابرأاوناكذإمهلتقىلع
نوينيطسلفلالتقينأىضريالنوشمشنأكلذباونابأو
.هبعشوأهموق

امىلعمهلهرذعنابأِْمِهبُتْلَعَفاَذَكٰهِيباوُلَعَفاَمَك
بعشرارضإدصقيملهنأهنممزلونيينيطسلفلابهلعف
هسفنلمقتنالبنيينيطسلفلاىلعدتعيملهنإو.ليئارسإ
ىلعذئنيحمهخبويمللطبلاكلذنأبجعلانمو.مهنم
اولتاقتوأاوعجشتتنأمكيلعناكمهللقيومهتنابج
كاسمإىلإاوتأتنأالمهتيدوبعنماوصلختونيينيطسلفلا
ّيلعمتيتأفنينثولانممكريرحتبحيومكبحيمكنملطب
دسألانأيفكشال.مهتبراحمليعماوتأتنأنمًالدب
.ًاعيدوًالمحهبعشلاجريدينيبناكسرتفملا

الوّرشبٍّرشنعًادحأيزاجنالنأديدجلادهعلاانمّلعي
سانلللاوقألاهذهو)١٩و١٢:١٧ةيمور(انسفنألمقتنن
اوزاجيورارشألارشاومواقينأمهيلعفةالولاامأو.ًادارفأ

ناكو.رشلايلعافنماومقتنيومهلاعفأبسحسانلاعيمج
ناكنإوبرلاحورهيفوليئارسإلًاصلخموًايضاقنوشمش
.هبنيينيطسلفلالعفامهبضغةلع

لَزـَن:ُهـَلاـوُلـاـَقَف«١٢
ْ
لـَسـُنَوَكــَقِثـوـُنِلـاـَن

ِّـ
ِدـَيَىلِإَكـَمـ

لٱ
ْ
َهلَلاَقَف.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ُ
ْمُتْنَأْمُكَّـنَأِيلاوُفِلْحٱ:ُنوُشْمَشْم

.»َّـَيلَعَنوُعَقَتَال

ءايحالباذهاولاقَكَمِّـلَسُنَوَكَقِثوُنِلاَنْلَزَن:ُهَلاوُلاَقَف
مدعومهتءورمنادقفومهفرشتومومهتنابجللجخالو
.مهناميإ

عوقولالصأَّـَيلَعَنوُعَقَتَالْمُتْنَأْمُكَّـنَأِيلاوُفِلْحٱ
نإفلتقلااهنمةريثكناعمىلإهباوزّوجتمثطوقسلا
هلثموهيلععقيهنأكهبورضمىلإينحنيفيسلاببراضلا

نإنيرسفملادحألاق.مهلاتقيفغلابيأءادعألابعقو
بلطكميلستلاطورشاذوهيلاجرنمبلطانهنوشمش
هنإهئاجرىلعينبماذههبلطو.نيِرصاحملانمنيَرصاحملا
هئادعأنمصّلخينأهلقفتيةايحلايفيقبنإ
هسفنمّلسفهبعشىلعقفشانهنوشمشنإ.نيينيطسلفلا
ةوقلانمهلامببرهيوأمهنمدحأمدبهديثّوليملومهيلإ

اذهومهلجأنمهسفنلذبفنيينيطسلفلاماقتنالمهكرتيو
هللاءادأىلعالإًايساقنكيمللجرلاف.ميظعلضف
.هيلعومهيلعنيدتعملاهبعشلنيملاظلا

لَسُنَوَكُقِثوُناَنَّـنِكٰلَو.َّـالَك:ُهوُباَجَأَف«١٣
ِّـ

،ْمِهِدَيَىلِإَكُم
َنِمُهوُدَعْصَأَوِنْيَديِدَجِنْيَلْبَحِبُهوُقَثْوَأَف.َكُلُتْقَنَالًالْتَقَو
.»ِةَرْخَّـصلٱ

ةليحبهوذخأيملوهوقدصَكُمِّـلَسُنَوَكُقِثوُناَنَّـنِكٰلَو.َّـالَك
.مهلمّلسف

قاثولاعطقينأنمًافوخِنْيَديِدَجِنْيَلْبَحِبُهوُقَثْوَأَف
.ّيوقهنأنوملعياوناكمهنأل

مدنيالئلقاثولااودشنأدعبِةَرْخَّـصلٱَنِمُهوُدَعْصَأَو
.برهيوأمهضعبلتقيفميلستلاىلع

١٧ىلإ١٤عرامحيحلبافلأنوشمشلتق

لٱَحاَصٍْيَحلَىلِإَءاَجاَّـَملَو«١٤
ْ
َّـلَحَف.ِهِئاَقِلِلَنوُّيِنيِطْسِلِف

حلٱَناَكَف،ِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَع
ْ
ٍناَّـتَكَكِهْيَعاَرِذَىلَعِناَذَّـللٱِنَالَْب

لٱَّـلَحْنٱَف،ِراَّـنلٱِبَقِرْحُأ
ْ
.»ِهْيَدَيْنَعُقاَثِو

١٤:٦و٣:١٠ص

الإيحلبناكملاكلذيمُسام)٩ع(ٍيَْحلَىلِإَءاَجاَّـَملَو
كلتدعباذهبتكبتاكلانكلو)١٧ع(يفثدحامدعب
.اهرثأىلعهبفرُعامبناكملاىمسفةثداحلا

جاهتبالاتاوصأاوعفريأِهِئاَقِلِلَنوُّيِنيِطْسِلِفْلٱَحاَص
.هئاقللنومدقتيمهووأهئاقللجأل

ةميظعةوقبرلاهلبهوياِّـبَّـرلٱُحوُرِهْيَلَعَّـلَحَف
.هلةردقهلعجوءيشلكىلعرداقلاهحوربهديأهنأك

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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.)١٣ع(ناديدجلاِنَالْبَْحلٱَناَكَف
امهعطقفةوقنمامهيفقبيملفِراَّـنلٱِبَقِرْحُأٍناَّـتَكَك

.ةلوهسب

لَأِهِبَبََرضَوُهَذَخَأَف،ًاّيِرَطٍراَِمحَّـكَفَدَجَوَو«١٥
ْ

َف
.»ٍلُجَر

٣:٣١صو٢٣:١٠عوشيو٢٦:٨نييوال

ًاعيرسرسكنيالنرموهفًاّيِرَطٍراَِمحَّـكَف)يحل(َدَجَوَو
ناكو.نانسألاهيلعيذلاكنحلامظعيحللاو.فاجلاك
هنكل)٦:٦ددع(ريذنهنألهسميالنأنوشمشىلع
ملفتاروظحملاحيبتتارورضلانأىأرفكلذىلإرطضا
كئلوألتقلسجنلاحالسلاكلذذخأنعفقوتي
.حالسالبيألزعأًاريسأناكهنإف.نيسجنلا

ولامكيحللابمهايإهبرضبمهلتقٍلُجَرَفْلَأِهِبَبََرضَو
نأيفبيرالو.هعمناكبرلانألكلذوفيسلابمهبرض
هتوقنمرهتشااملهنمنيينيطسلفلافوخكلذىلعهدعاس

ملعنمو.)٢٣:١٠عوشيو٢٦:٨نييوالرظنا(هتعاجشو
نعًالضفليئارسإشيجلكيفبعرلاىقلأتايلجنأ
امهربـــتـخانيــتللاةـوــقـلاوةــعـاـجــشــلـاـبنـوـشــمــشرـاـهـــتـشا
.هنمنوينيطسلفلا

ٍراَِمحِّـكَفِب.ِْنيَتَموُكًةَموُكٍراَِمحِّـكَفِب:ُنوُشْمَشَلاَقَف«١٦
لَتَق

ْ
لَأُت

ْ
.»ٍلُجَرَف

وهوسانجيناربعلالصألايفِْنيَتَموُكًةَموُكٍراَِمحِّـكَفِب
.ةموكوأرامحينعيرموحلاف»ميترموحرموحرموحيحلب«
دارملاو.ىلتقلانمنيتموكةموكتكرترامحيحلبىنعملاو
ةموك«لاقو.طقفتاموكثالثالًاموكىلتقلاكرتهنأ
ثالثلوقينأعماسللكرتوموكلادعيهنأك»نيتموك
.مهدنعريبعتلااذهبدوصقملانمدوهعموهاملخلاتاموك
اهتهباشملىلتقلاةرثكنعريبعتللةموكةملكراتخاهلعلو
.نيينيطسلفللًاراقتحالصألابرامحةملكب

يحلب«هلوقلريسفتاذهٍلُجَرَفْلَأُتْلَتَقٍراَِمحِّـكَفِب
ةرابعلاهذهوةقباسلاةرابعلاتناكو»نيتموكةموكرامح
»فلأ«و.ريقحلاحالسلاكلذبميظعلاهراصتنابحرفةينغأ
اودُعاذإىلتقلانألمتحملانمففلأوحنيألماكددع
.لقأوأرثكأاوناكًامامت

لٱَنِمَغَرَفاَّـَملَو«١٧
ْ

لٱىَمَرِمَالَك
ْ
َكِلٰذاَعَدَو،ِهِدَيْنِمَّـكَف

ملٱ
.ٍ»ْيَحلَتَمَر«َناَكَْ

يحللاوأكفلايمرموأكفلاةيمريأٍيَْحلَتَمَر
ًاراكذتمسالااذهنوكيف)دهاوشلابباتكلاةيشاحرظنا(
لبجلاميرلاويحللاميَربمهضعبهرسفو.كانهيحللاهيمرل
.لتلاوأريغصلا

٢٠ىلإ١٨عيحللايفةزجعم

لَعَجْدَقَكَّـنِإ:َّـبَّـرلٱاَعَدَفًاّدِجَشِطَعَّـمُث«١٨
ْ

ِدَيِبَت
خلٱاَذٰهَكِدْبَع

ْ
لٱَصََال

ْ
لٱَنِمُتوُمَأَنآلٱَو،َميِظَع

ْ
ِشَطَع

لٱِدَيِبُطُقْسَأَو
ْ
لُغ

ْ
.»ِف

٣:٧رومزم

ةكرحةكرحلاوفيصلالصفلصفلانألادِجَشِطَع
.رامحلاكفبًافلألتقنأىلإترمتسابرح

ناكَميِظَعْلٱَصَالَْخلٱاَذٰهَكِدْبَعِدَيِبَتْلَعَجْدَقَكَّـنِإ
عضوهنكلخلا»يديبتلعجكنإ«لوقينأرهاظلاىضتقم
ةيدوبعلابهسفنفصيلرمضملاعضوم»دبع«وهورهظملا
.هلًافاطعتساوهللامامأًاللذت

نإِفْلُغْلٱِدَيِبُطُقْسَأَوِشَطَعْلٱَنِمُتوُمَأَنآلٱَو
بجعتيوأدبعتسيلبمالكلااذهبهبربتاعيملنوشمش
لالذإنمهبعشهبصلخيامهلعنصامدعبهللانأنم
هكرتينافلغلابدارملاوهوبرلادهعنعنيجراخلانيينثولا
كئلوأهيلعىوقيفشطعلاةدشنمييعيوأًاشطعتومي

.هنولتقيوأهنورسأيو

جلٱُهللاٱَّـقَشَف«١٩
ْ
يفيِذَّـلٱَفَْو ،ٌءاَماَهْنِمَجَرَخَفٍ،ْيَحلِ

َْنيَع«ُهَمْسٱاَعَدَكِلٰذِل.َشَعَتْنٱَفُهُحوُرْتَعَجَرَوَِبَرشَف
يفيِتَّـلٱ»يِروُّقَه لٱاَذٰهَىلِإٍْيَحلِ

ْ
.»ِمْوَي

٣٤:٦رومزمو٢٩ع٤٠:٢٩ءايعشإو٤٥:٢٧نيوكت

يفيِذَّـلٱَفْوَْجلٱُهللاٱَّـقَشَف سانجلانوشمشملعتساٍيَْحلِ
ةجودزملاةيروتلابةيآلاهذهيفءاجوةرشعةسداسلاةيآلايف
.اهئارعشوةيناربعلاةغللاءابدأنمناكهنأىلعكلذبلدف
ءاملااهيفعمتجييتلاةرقنلاونسلاتبنم»ةفكلا«ىنعمنإف
نسلاتبنمبيرقلاىنعملاوعضوملامساوكفلا»يحللاو«
ةرقنلاو.عضوملاوءاملاةرقندارملاوديعبلاىنعملاورامحلاكفو
اهّقشنأبءاملااهيفهللادجوأففيصلايفةفاجنوكت

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ىلعهلوقاذهىلعليلدلاو.اهيلإضرألانمءاملاجرخأو
.»مويلااذهىلإيحليفيتلا«رثألا

املفًاشطعتوميداكيأَشَعَتْنٱَفُهُحوُرْتَعَجَر
وأتوملاعزنبشطعلاةدشهبش.يوقوةايحلابقثويور
وأدوعلايفةايحلاذخأبءاوترالاوباهذلايفحورلاذخأب
.عوجرلايفحورلا

ًاراكذتكلذباهامسيعادلانيعيأيِروُّقَهَْنيَع
.هءاعدهللاةباجتساوهللاىلإهئاعدل

يفيِتَّـلٱ ةمئادًانيعةرقنلاتراصيأِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإٍيَْحلِ
.بتاكلارصعيفةفورعمتناكونايرجلا

يفَليِئاَْرسِإلىَضَقَو«٢٠ لٱِماَّـيَأِ
ْ
َنِيْرشِعَنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»ًةَنَس
١٣:١ص

يفَليِئاَْرسِإلىَضَقَو مايأيفيأَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِماَّـيَأِ
صّلخيملنوشمشنإفنييليئارسإلاىلعنيينيطسلفلاطُّلست
ىلعءايوقأاوقبفنيينيطسلفلانمصالخلالكليئارسإ
.دوادنامزىلإنييليئارسإلا

نإفًايعضومناكهءاضقنأحّجرملاوًةَنَسَنيِْرشِع
ءاضقنأحّجرملاودحاوتقويفنيددعتماوناكةاضقلا

نييضاقاناكف.يلاعءاضقرصعيفناكنوشمش
.نيَرصاعتم

دئاوف
:ةحلاصملانيناوق.١

َقُفْدَتْنَأَلْبَق«ةءادبلايفةحلاصملابوجو:ًالوأ
ملٱ
.)١٧:١٤لاثمأ»اَهْكُرْتٱُةَمَصاَخُْ
.هقحنمًائيشكرتينأنيمصخلانملكىلع:ًايناث
حلاصأمثطقفةملكلوقأينإمصخلالوقي:ًاثلاث
.ةملكلاهذهكرتينأبجيف

.هبلصتمهباقعةنمؤمريغبهنارتقابنمؤملاأطخنإ.٢
يرجيلأطخأنإوهدبعبينتعيلظيهملحلهللانإ.٣

.باوصلاىلإهّدريوهئاضق
ناكاذإّيوقدحاولاوهللااوكرتاذإءافعضنوريثكلا.٤

.)١١ع(هعم
.)١١ع(ةراسخلاوءاطخلاىلإناسنإلارجيفوخلا.٥
يحلبنوشمشرصتنا.ةريقحلئاسوبمئاظعلمعُت.٦

ةزاركلاةلاهجبنينمؤملاصلخينأهللانسحتسا.رامح
.)١:٢١سوثنروك١(

.)١٨ع(ربصلايفًافيعضلاتقلايفًايوقنوشمشناك.٧

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
.)٣-١ع(اهنمهبرهوةزغىلإنوشمشباهذ.١
هلالذإنمنكمتللةليلدلنيينيطسلفلاباطقأةوشر.٢

.)٥و٤ع(
.)١٤-٦ع(ًاثالثاهاّيإنوشمشعادخ.٣
هايإنيينيطسلفلاذخأوهتّوقّرسةليلدلنوشمشنالعإ.٤

.)٢١-١٥ع(هيلعمهنحطوهينيعمهعلقو
.)٣١-٢٢ع(هنفدوهتوموريخألاهماقتنا.٥

٣ىلإ١عةّزغيفبيرغلانوشمشلمع

ًةَيِناَزًةَأَرْمٱَكاَنُهىَأَرَوَةَّـزَغَىلِإُنوُشْمَشَبَهَذَّـمُث«١
.»اَهْيَلِإَلَخَدَف

اذهبفرعُتمويلااذهىلإلزتملةرماعةنيدميهَةَّـزَغ
ىلعيهو.ةميدقلااهتمظعواهربكتدقفاهنكلومسالا
ةثالثوحنالإهنعدعبتالفمورلارحبئطاشنمةبرقم
ةرشعةياغىلعونالقسعيأنولقشأيبونجيهو.لايمأ
نيينيطسلفلاندمنيبىلوألاةنيدملاتناكو.اهنملايمأ
.)١٠:١٩نيوكت(ايندلاندممدقأنميهو.سمخلا
ىوسديدجلادهعلايفركذُتملوًارارمميدقلادهعلايفتركُذ
.اهنوتيزبمويلاةروهشميهو)٨:٢٦لامعأ(ةدحاوةرم

ملفًاريثكةرصتخمةنيدملاهذهىلإنوشمشباهذةصقو
.باهذلاكلذقيرطالواهيلإهباهذنمهتياغاهيفركذُي

هنيبراصامدعبنيينيطسلفلاندمىلوأىلإبهذفيكو
ملعُيملكلذ.مهنمنيريثكلاهلتقوديدشلاءادعلانممهنيبو
هتعاجشةدايزوهتوقىلعًالكتمناكهنأحّجرملاوةصقلانم
.مهبأبعيالراصىتحمهبهشطبو

نوشمشلايمأنإاَهْيَلِإَلَخَدَفًةَيِناَزًةَأَرْمٱَكاَنُهىَأَر
دراومًاريخأهتدروأوراطخألامظعأىلإهتلصوأةيدسجلا
بلغعاجشلارداقلانوشمشنإ«سويسوربمألاق.فتحلا
هئادعأقُثُوعطقو.هاوهبلغينأعطتسيملهنكلودسألا
نيملاظلاسادكأقرحأو.هتوهشلابحعطقنعزجعهنكل
هيفاهتدقوأيتلاةروظحملاةّذللابيهلهقرحأنكلونيريثكلا
لكنمدحأنكيمل«لوُهفقسألالاقو.»ةدحاوةأرما
ًافيعضمهنمدحأناكامونوشمشكًايوقليئارسإيذقنم
.»هلثم

ألَا
َ
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لِلَليِقَف«٢
ْ
ِهِباوُطاَحَأَف.اَنُهَىلِإُنوُشْمَشىَتَأْدَق:َنيِّـيِّـزَغ

ملٱِباَبَدْنِعُهَّـلُكَلْيَّـللٱُهَلاوُنَمَكَو
ُهَّـلُكَلْيَّـللٱاوُأَدَهَف.ِةَنيِدَْ

.»ُهُلُتْقَنِحاَبَّـصلٱِءْوَضَدْنِع:َنيِلِئاَق

:٩لامعأو١٢و١١و١١٨:١رومزمو٢٣:٢٦ليئومص١
٢٤
نمحّجرييذلاومهللاقنمملعنالَنيِّـيِّـزَغْلِلَليِقَف

لخديهآرةزغلهأريغنمنيينيطسلفلاضعبنأّصنلا
.هلوخدباهلهأربخأفةزغ

نأعيطتسياليكلةنيدملاباوطاحأيأِهِباوُطاَحَأَف
.هباوطاحأكلذبفهورينأنوداهنمجرخي

َلْيَّـللٱاوُأَدَهَفِةَنيِدَْملٱِباَبَدْنِعُهَّـلُكَلْيَّـللٱُهَلاوُنَمَكَو
ىراوتيفمهبرعشيالئلًاتوكسهلكليللااوناكيأُهَّـلُك
نكيملهنإهرهاظلدي»ةنيدملابابدنع«هلوقو.مهنع
لدي»هباوطاحأف«ًالبقهلوقنكلودحاوبابىوسةنيدملل
نوكيفةنيدملاتاهجنمةهجلكيفهلاونمكمهنأىلع
باوبأنمجرخموبابلكدنعهلاونمكمهنأكلذبدارملا
نيربخملانألبابلاكلذركذلابّصخو.اهجراخوةنيدملا
.هنمةنيدملالخدهوأر

ًاجراخهارنرجفلادنعيأُهُلُتْقَنِحاَبَّـصلٱِءْوَضَدْنِع
.هلتقنف

يفَماَقَّـمُث،ِلْيَّـللٱِفْصِنَىلِإُنوُشْمَشَعَجَطْضٱَف«٣ ِ
ملٱِباَبْيَعاَْرصِمَذَخَأَوِلْيَّـللٱِفْصِن

لٱَوِةَنيِدَْ
ْ
اَمُهَعَلَقَوِْنيَتَمِئاَق

لٱَعَم
ْ
هبَدِعَصَوِهْيَفِتَكَىلَعاَهَعَضَوَو،ِةَضِراَع جلٱِسْأَرَىلِإاَِ

ْ
ِلََب

.»َنُوْربَحَلِباَقُميِذَّـلٱ

يفَماَق دصقو.اورظتناامفالخىلعِلْيَّـللٱِفْصِنِ
مهوًادصومناكهنأيفبيرالوهدنعهلاونمكيذلابابلا
.هلخاد

اورعشيملمهوامهعلقيأِةَنيِدَْملٱِباَبْيَعاَْرصِمَذَخَأَو
.نيعارصملاذخأوًاعيمجمهلتقوأًامايناوناكمهنألهب
.راصتخالاةيغبأبنلالّصفيملبتاكلاف

اذهو.بابلااهيفرودييتلاايلعلاةبشخلاِةَضِراَعْلٱ
باوبأنإف.ةيبجعلاةوقلانمنوشمشلناكامىلعكلدي
.ديدحلابةاشغمنوكتامًاريثكوًادجةريبكةنيدملا

اذهِلَبَْجلٱِسْأَرَىلِإاَِهبَدِعَصَوِهْيَفِتَكَىلَعاَهَعَضَوَو
هلمحدرجمببعتيناسنإلانإفهتردقةرفولنايبةدايز
.لبجلاسأرىلإهمسج

ليلخلابمويلافرعُتةنيدمنوربحَنوُْربَحَلِباَقُميِذَّـلٱ
لمحهنأىنعملاسيلو.ةزغنمًاليمنيعبرأةياغىلعيهو
لباقيلبجىلإلبنوربحىلإلايمألاكلتهبعطقوكلذ
فرعُياموهواهلابجنمىرُيوهنماهلابجىرُتونوربح
.ًاديلقتسانلاهدقتعيامىلعرَطنملابمويلا

هايإاهتنايخوةليلدبنوشمشفَلَك
٢٢ىلإ٤ع

يفًةَأَرْمٱَّـبَحَأُهَّـنَأَكِلٰذَدْعَبَناَكَو«٤ َقَرْوَسيِداَوِ
.»ُةَليِلَداَهُمْسٱ

ةليلختناكاهنأحّجرملاًةَأَرْمٱَّـبَحَأُهَّـنَأَكِلٰذَدْعَبَناَكَو
.ةينيطسلفةينازتناكاهنإوةليلحالنوشمش

يف هنأقيقحتلاوثحبلادعبردنكلاقَقَرْوَسيِداَوِ
سمشتيببرقوهورارسيداوبمويلافورعملايداولا

اهنمهبرقلاهيلإفيضُأةيرقوأةنيدمقروسلعلو.ةعرصو
اهنومسيةدلبلالطأةيلامشلايداولاكلذةودعىلعهنإف
موركلابًاروهشمعضوملاكلذناكو.قروسوأكروسمويلا
لديهمساو)٢:٢١ايمرإو٥:٢ءايعشإو٤٩:١١نيوكت(
.»راتخممرك«قروسىنعمنإفكلذىلع

ىنعمنإمهضعبلاقوةقوشعمهانعموُةَليِلَداَهُمْسٱ
ثالثلايناعملاوةفعضمهانعمنأمهريغلاقو.ةنئاخةليلد
ةليلدريغاهرغصيفمسااهلناكامبرلو.اهتافصبسانت

.ةليلدتيمسفاهقاشعرثكاهدشأتغلبوتربكاملو

لٱُباَطْقَأاَهْيَلِإَدِعَصَف«٥
ْ
َهلاوُلاَقَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

َ
ِهيِقَّـلَمَت:ا

لٱُهُتَّـوُقاَذاَمِبيِرُظْنٱَو
ْ
ُهَقِثوُنِلُهْنِمُنَّـكَمَتَناَذاَمِبَو،ُةَميِظَع

لَأٍدِحاَوُّلُكِكَيِطْعُنَف،ِهِلَالْذِإل
ْ
.»ٍةَّـضِفِلِقاَشَةَئِمَوًاف

١٩ىلإ٢:١٦لاثمأو١٤:١٥ص٣:٣صو١٣:٣عوشي
:١٧ص٢٣و٢٢و٧:٢١و٢٦و٢٥و٦:٢٤و١١ىلإ٥:٣و
٢

مهندمءارمأمهَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱُباَطْقَأاَهْيَلِإَدِعَصَف
ريسفترظنا(نورقعونولقشأوةزغودودشأوّتجسمخلا

لوقلاىلعلمحياذهو.)١٣:٣عوشيو٣:٣صو٢٣ع
ناكنوشمشسفنيفاهريثأتلعلو.ةينيطسلفةليلدنأب
كلذامو.)١٤:١٥ص(اهيفةّينمتلاهتأرماريثأتنممظعأ
.)١٩-٢:١٦لاثمأ(ةماقتسالاليبسكرتهنألالإ

ألَا
َ
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كمالكينّيلوهليفطلتوهيلإيدّدوتيأِهيِقَّـلَمَت
سيلامهتاكرحوهناسلبناسنإلاراهظإقّلمتلاو.يلّلذتو
.دُّدوتلانمهبلقيف

باطقألاكئلوأناكُةَميِظَعْلٱُهُتَّـوُقاَذاَمِبيِرُظْنٱَو
ةبيرغلاهتعاجشوهشطبونوشمشةوقنأنودقتعيمهلهجل
.اهنمهتيرعتنكميةيرحسةباتكةجيتن

نوكيفٍةَّـضِفِلِقاَشَةَئِمَوًافْلَأٍدِحاَوُّلُكِكَيِطْعُنَف
كلذةميقوةضفلقاشةئمسمخوفالآةسمخعومجملا
صخرىلإةبسنلابًادجريثكاذهو.ةيزيلكنإةريل٦٦٠وحن
.مايألاكلتيفشاعملابابسأ

لٱَكُتَّـوُقاَذاَمِبِْينِربْخَأ:َنوُشْمَشِلُةَليِلَدْتَلاَقَف«٦
ْ
ُةَميِظَع

.»؟َكِلَالْذِإلُقَثوُتاَذاَمِبَو

اليتاواللاءاسنلايفمهضعبلاقُةَميِظَعْلٱَكُتَّـوُقاَذاَمِب
هترانصمعطلعجءرمأديصناطيشلاىغتبااذإ«هللانفخي
.»ةأرما

ٍراَتْوَأِةَعْبَسِبِينوُقَثْوَأاَذِإ:ُنوُشْمَشاَهـَلَلاَقَف٧«٧،٨
َدَعْصَأَف٨.ِساَّـنلٱَنِمٍدِحاَوَكُريِصَأَوُفُعْضَأَّـفَِجتَْملٍةَّـيِرَط
َهل

َ
لٱُباَطْقَأا

ْ
ُهْتَقَثْوَأَفَّـفَِجتَْملٍةَّـيِرَطٍراَتْوَأَةَعْبَسَنيِّـيِنيِطْسِلِف

هب .»اَِ

ةمجرتملاةيناربعلاةملكلاٍةَّـيِرَطٍراَتْوَأِةَعْبَسِبِينوُقَثْوَأاَذِإ
تاتابنلانمهريغوأناتكلانملابحىنعملمتحت»راتوأ«
تالآراتوأوأّيسقلراتوأكراتوأدوصقملانأحّجرملاو
لدي»ةعبس«ددعلاو.تاناويحلاءاعمإنمعنصُتىقيسوملا
هتوقّرسىلعًاصرحاهيلعبذك.ةّوقلاوألامكلاىلع
نماهعنملهبادآيفًالجرناكولو.هقالخأيفاهلكاشناكف
نكلوقدصبالوبذكباهباجأامولاؤسلاكلذةداعإ
.ةبيهلاوةّوقلاوةمكحلاببهذتةحيبقلاةوهشلا

ليلداذهو.ًايداعًالجرنوكأيأِساَّـنلٱَنِمٍدِحاَوَك
.ةداعللةقراختناكهتّوقنأىلع

لٱَو«٩
ْ
يفاَهَدْنِعٌثِبَالُنيِمَك حلٱِ

ْ
:ُهَلْتَلاَقَف.ِةَرُْج

لٱ
ْ
ُعَطْقُياَمَكَراَتْوَألٱَعَطَقَف.ُنوُشْمَشاَيَكْيَلَعَنوُّيِنيِطْسِلِف
ملٱُليِتَف

.»ُهُتَّـوُقْمَلْعُتَْملَوَراَّـنلٱَّـمَشاَذِإِةَقاَشَْ

يفاَهَدْنِعٌثِبَالُنيِمَكْلٱَو ًاريثكبتاكلارصتخاِةَرْجُْحلٱِ
رمأنمناكامةصالخلبليصفتلاهتياغنكتملذإ

تناكحّجريامىلعةليلدنإف.ةقوشعملادنعنوشمش
نوشمشوًاليلنيينيطسلفلالاجرضعباهترجحلخدُت
يفامكلذىلعلديامكهقلمتتوهيتأتمثهريرسىلعمئان
هظقوتومئانوهوهقاثودشتتناكو.)٢٠و١٤و١٢ع(
هتّوقنمنيينيطسلفلافوخىلعلدياذهو.هلوقققحتتل
امبمهبولقألمدقهفوخناكواودقتعاامكةيرحسلا
.هئاقلىلعاورسجيملىتحهشطبنمهوربتخا

امانهةفاسملاِةَقاَشَْملٱُليِتَفُعَطْقُياَمَكَراَتْوَألٱَعَطَقَف
نوذختيولَزغُيلهطيشمتوأهقشمدنعناّتكلانمطقسي
اهنوعضيوًالتفاهنولتفييأجّرسلللئاتفةطاقسلاكلتنم
.حيباصملايف
يفبيرالو.هعطقنوهيفًاليلقيمحأاذإَراَّـنلٱَّـمَشاَذِإ
عجضمىلإٍصاوصونمكلذىريناكنيمكلانأ

.نوشمش
.اهتّلعوأاهرسملعُيمليأُهُتَّـوُقْمَلْعُتَْملَو

لَتَخْدَقاَه:َنوُشْمَشِلُةَليِلَدْتَلاَقَف«١٠
ْ
يِنَتْمَّـلَكَويِنَت

لٱِب
ْ
ِْينِربْخَأَف!ِبِذَك

َ
.ُ»قَثوُتاَذاَمِبَنآلٱ

.ينتعدخيأيِنَتْلَتَخْدَق
نألبذكوعدخهنأدرجملالهتبتاعِبِذَكْلٱِبيِنَتْمَّـلَكَو
اهيلعناكهبذكواهلهعادخنألنكلاهبهذمنمناككلذ
لعفسيلاذههلتلاقاهنأك.اهبحيهنأاهلنلعأدقوهو
.نيبحملا

ِينِْربْخَأَف
َ

اليذلاقاثولابينربخأيأُقَثوُتاَذاَمِبَنآلٱ
ناكواهدصقنوشمشفرعبيرالبو.هعطقىلعردقت
ّذتلاوركنُملاىلإلامهنكلولاحلايفاهكرتينأةمكحلانم
صّلخينأردقيهنإهسفنىلعلكتموهوهيلإبارتقالاب
ذخأتنأىربكلااهتياغنافةليلدامأو.ةميظعلاهتّوقبهسفن
.نيينيطسلفلاباطقأهباهدعويذلالاملا

َْملٍةَديِدَجٍلاَبِحِبِينوُقَثْوَأاَذِإ:اَهـَلَلاَقَف١١«١١،١٢
ْتَذَخَأَف١٢.ِساَّـنلٱَنِمٍدِحاَوَكُريِصَأَوُفُعْضَأْلَمْعَتْسُت
هبُهْتَقَثْوَأَوًةَديِدَجًالاَبِحُةَليِلَد لٱ:ُهَلْتَلاَقَو،اَِ

ْ
َنوُّيِنيِطْسِلِف

لٱَو،ُنوُشْمَشاَيَكْيَلَع
ْ
يفٌثِبَالُنيِمَك حلٱِ

ْ
ْنَعاَهَعَطَقَف.ِةَرُْج

.»ٍطْيَخَكِهْيَعاَرِذ

ألَا
َ
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.)١٥:١٣صرظنا(ٍةَديِدَجٍلاَبِحِب
يأةربإلاّمسيفلخدييذلاكلسلاانهطيخلاٍطْيَخَك

اميسالوهسنجناكامهمةوقلاليلقوهوهبطاخيواهبقث
.نوشمشلثمهلعطاقلاناكاذإ

لَتَخَنآلٱىَّـتَح:َنوُشْمَشِلُةَليِلَدْتَلاَقَف«١٣
ْ
يِنَت

لٱِبيِنَتْمَّـلَكَو
ْ

َهلَلاَقَفُ.قَثوُتاَذاَمِبِْينِربْخَأَف!ِبِذَك
َ
اَذِإ:ا

.»ىَدَّـسلٱَعَمِيسْأَرِلَصُخَعْبَسِتْرَفَض

نإرهاظلاىَدَّـسلٱَعَمِيسْأَرِلَصُخَعْبَسِتْرَفَضاَذِإ
ةلّتفملصُخيأقينارغوأرئافضعبسناكنوشمشرعش

سدقمددعةعبسلانألكلذكاهددعنوكينأريتخاو
وهوةكايحللطويخلانمّدمامىدسلاو.ًالماكهنوكقوف
.ةّدملابتوريبونانبلةمّاعدنعفرعُيوةمحللافالخ

نمةلصخلكىلإطويخهنمعمجتنأهعمرعشلارفضو
امىلعٌلونتيبلاكلذيفناكو.ًاعمرفضُتورعشلا
ضعبلازيالو.هبكيحتتناكةليلدلعلوصنلاهمزلتسي
.تويبلايفلاونأبجسنتةيروسرئاسودالبلاهذهيفءاسنلا

ىلإرظنينمو.هرسءاشفإىلإبرتقاهرعشركذاملو
ينعدهسفنيفلوقيواهوحنمدقتيواهيفلمأتيوةئيطخلا
.هطوقسنمّدبالفاهنععجرأمثًاليلقاهبّذتلأ

لٱِباَهْتَنَّـكَمَف«١٤
ْ
لٱ:ُهَلْتَلاَقَو.ِدَتَو

ْ
اَيَكْيَلَعَنوُّيِنيِطْسِلِف

.»ىَدَّـسلٱَوِجيِسَّـنلٱَدَتَوَعَلَقَوِهِمْوَنْنِمَهَبَتْنٱَف.ُنوُشْمَش

مئانوهوىدّسلاعماهترفضفيأِدَتَوْلٱِباَهْتَنَّـكَمَف
دتولاو.ةنيرقلاىلعًادامتعازاجيإللفذحفدتولاباهتنكمو
داتوأدحأوأىدّسلاهبطبرُييذلاطئاحلايفدتولاامإانه
يفءاجو.بسانملاوهوضرألايفيتلاةعبرألالونلا
ءاجو.»طئاحلايفدتولاتّزرودتولاباهتنكمف«ةينيعبسلا

نأضعبلانظيو.»ضرألايفدتولاتّزرو«اتاغلفلايف
يتلاةلآلايهوةقدملاىنعملمتحت»دتو«ةمجرتملاةملكلا
ةليلدترفضيأاهنّكميفةمحللاناطيخكئاحلاقدي
اهتنكمفةقدملاباهتقدمثىدّسلاعمةعبسلانوشمشلصخ

ةقدملاوىدّسلاعلقنوشمشماقاملوجوسنملانمتراصو
.ًاعم

لدياذهىَدَّـسلٱَوِجيِسَّـنلٱَدَتَوَعَلَقَوِهِمْوَنْنِمَهَبَتْنٱَف
دحأوضرألايفيتلاةعبرألاداتوألادحأدتولانأىلع
ادتوامهامهنألةاوطملاامهيترفحيفروجتنيّذللانيدتولا
رصعلااذهةكاحدنعداتوألاهذهفرعُتوىدسلاوجيسنلا

هذهو.زرِغاهدحأوزورغلابةيروستاهجنمريثكيف
ضرألايفزرُيامفالخبًاريثكضرألايفةلزانةريبكداتوألا
ةبيرغلاهتردقىلعةلالدللالإكلذركُذامو.طئاحلاوأ
.ةداعلاةقراخلا

لَقَو،ِكُّبِحُأُلوُقَتَفْيَك:ُهَلْتَلاَقَف«١٥
ْ
؟يِعَمَسْيَلَكُب

لَتَخْدَقٍتاَّـرَمَثَالَثاَذَوُه
ْ
ُختَْملَويِنَت

ْ
َكُتَّـوُقاَذاَمِبِْينِرب

لٱ
ْ
.»ُةَميِظَع

١٤:١٦ص

ةبحملانإيأيِعَمَسْيَلَكُبْلَقَو،ِكُّبِحُأُلوُقَتَفْيَك
هاطعأهنأكبوبحمللهبلقرارسأنلعُيّبحملانأيضتقت
كتوقّرسيّنعتمتكتنأو.هيفاملكفرعيلهبلق
.هبقثويالينبحتكنأكلوقف

،ِهْيَلَعْتَّـَحلَأَوٍمْوَيَّـلُكاَهِمَالَكِبُهُقِياَضُتْتَناَكاَّـَملَو«١٦
ملٱَىلِإُهُسْفَنْتَقاَض

.»ِتْوَْ

تعستاولوهتوهشةعسووهتمكحقيضلُهُسْفَنْتَقاَض
ناكاملنكلو.اهنمبرهواهكرتلهتوهشبتقاضوهتمكح
»هسفنتقاض«هلوقو.هلثمهلمعناكًايناطيشًادسافهبح
نكميملفهيفعضويامباهحاحلإوءاعوبهسفنهّبشةراعتسا
.ةلهاجلاسفنلانأشاذهوعسوامىلعةدايزعسينأ

ارعامبتوملانمبرقنأىلإتقاضيأِتْوَْملٱَىلِإ
.قيضلانمهسفن

لَقَّـلُكاَهـَلَفَشَكَف«١٧
ْ
ىَسوُمُلْعَيَْمل:اَهـَلَلاَقَو،ِهِب

طَبْنِمِهللاٱُريِذَنِّـينَألِيسْأَر
ْ

ِيتَّـوُقيِنُقِراَفُتُتْقِلُحْنِإَف،يِّـمُأِن
.»ِساَّـنلٱِدَحَأَكُريِصَأَوُفُعْضَأَو
١٣:٥صو٦:٥ددع٧:٥اخيم

تناكهتوقنأىلعليلدحضوأاذهخلاِهللاٱُريِذَنِّـينَأل
اذهلف.زاجعإلاقيرطىلعهللانمتناكاهنإيأةيداعريغ
.ةيبجعلالاعفألانمهنمناكامىلعضارتعانمَقبيمل
ىلعليحتسيالقولخملاىلعليحتسيناكنإهاتأامو
.قلاخلا

لَقِباَمِّـلُكِباََهَربْخَأْدَقُهَّـنَأُةَليِلَدْتَأَراَّـَملَو«١٨
ْ
ْتَلَسْرَأ،ِهِب

لٱَباَطْقَأْتَعَدَف
ْ
ملٱِهِذٰهاوُدَعْصٱ:ِتَلاَقَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ُهَّـنِإَفَةَّـرَْ
لَقَّـلُكِيلَفَشَكْدَق

ْ
لٱُباَطْقَأاَهْيَلِإَدِعَصَف.ِهِب

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ألَا
َ
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لٱاوُدَعْصَأَو
ْ
.»ْمِهِدَيِبَةَّـضِف

تناكوههجوتارامإنمهقدصتملعخلاْتَأَراَّـَملَو
.هتارامإلكتربتخادق

َعْبَسْتَقَلَحَوًالُجَرْتَعَدَواَهْيَتَبْكُرَىلَعُهْتَماَنَأَو«١٩
.»ُهُتَّـوُقُهْتَقَراَفَو،ِهِلَالْذِإِبْتَأَدَتْبٱَو،ِهِسْأَرِلَصُخ
٢٧و٧:٢٦لاثمأ

هبارشتجزماهنأأبنلااذهمزلتسياَهْيَتَبْكُرَىلَعُهْتَماَنَأَو
الوهرعشلصخقلحتنأنكميالهنألتامونملانمءيشب
ةثداحلانايبهضرغبتاكلاو.ًايداعهمونناكاذإهبتني
كبّرمامكةريثكعضاوميفليصفتلاكرتفراصتخالاب
.ةيظفلوةيلقعنماهعاونأفالتخاىلعةنيرقلاىلعًادامتعا

امفكلذكرمألاناكاذإتلقنإف.ةيلقعانهةنيرقلاو
يعدتستنأاهيلعناكفهرعشقلحىلإاهتجاح
.ليقثلامونلاكلذبقرغتسموهوهوذخأيفنيينيطسلفلا
هوبذعيوهورهشيوًايحهوذخأينأنيينيطسلفلاةياغنإانلق
قاثولاعطقهوهبنومئانوهوهوقثوأولف)٥ع(هباولثميو
كلتةطساوببعصيهلتقمهدصقناكولفالإ.مهعّطقو
.ةريثكقرطبةنئاخلاةقوشعملا

يفًانماكناكيذلانيينيطسلفلادحأوهًالُجَرْتَعَدَو
.اهترجح

لجرلاكلذترمأيأِهِسْأَرِلَصُخَعْبَسْتَقَلَحَو
.اهقلحب

هنولذينملهمّلستنأيفتعرشيأِهِلَالْذِإِبْتَأَدَتْبٱَو
هتلعفامنإيأ)٥ع(هلالذإرمألالوأنممهتياغتناكو
.هلالذإلوأناك

هتوقنأالهرذنطورشرخآفلاخهنألُهُتَّـوُقُهْتَقَراَف
مانينمنأ«انهمهضعبلوقنسحأامو.هرعشيفتناك
.»فعضلاونارسخلايفظقيتسيمثإلايف

لٱ:ِتَلاَقَو«٢٠
ْ
ْنِمَهَبَتْنٱَف.ُنوُشْمَشاَيَكْيَلَعَنوُّيِنيِطْسِلِف

َّـنَأْمَلْعَيَْملَو.ُضِفَتْنَأَوٍةَّـرَمِّـلُكَبَسَحُجُرْخَأ:َلاَقَوِهِمْوَن
.»!ُهَقَراَفْدَقَّـبَّـرلٱ

١٦:١٤ليئومص١و٧:١٢عوشيو٤٣و٤٢و١٤:٩ددع
١٥:٢مايأ٢و١٦و٢٨:١٥و١٨:١٢و

يموننمجرخأيأُضِفَتْنَأَوٍةَّـرَمِّـلُكَبَسَحُجُرْخَأ
هكّرحيأبوثلاضفنعواطمضفتناف.هراثآنمضفتنأو
يقابلايناوتلانمصلختللهراعتسافهوحنورابغلاهنعلوزيل

وأةليلداهبهتقثوأقثُونمضفتناوأ.مونلاريثأتنم
ضفتنيامكنيينيطسلفلانمضفتناوأ.نوينيطسلفلا
.بابذلانمروثلاوأناصحلا

ريغوهوخلاجرخالاقيأُهَقَراَفْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأْمَلْعَيَْملَو
هفعضبرعشنيحكلذملعهنكلوهايإبرلاكرتملاع
هسفننمالبرلانمتناكهتّوقنأفرعو.هنهوو
.)١٦ع(ربخلاولقعلادرجمبكلذفرعدقناكورابتخالاب
ملف.اهلةمالعوأةوقلاكلتىلعًاليلدهرعشءاقبناكف
.ريذنلاةوقهتقراففهللاًاريذنلاحلاكلتيفقبي

لٱُهَذَخَأَف«٢١
ْ
َةَّـزَغَىلِإِهِباوُلَزَنَو،ِهْيَنْيَعاوُعَلَقَوَنوُّيِنيِطْسِلِف

طَيَناَكَو.ٍساَحُنِلِسَالَسِبُهوُقَثْوَأَو
ْ

يفُنَح .»ِنْجِّـسلٱِتْيَبِ

.هكرتبرلانألَنوُّيِنيِطْسِلِفْلٱُهَذَخَأَف
نينيعلاعلقناكو.هلًالالذإوهبًاليثمتِهْيَنْيَعاوُعَلَقَو

مهلعلو.)٢٥:٧كولم٢رظنا(لالذإلاعاونأدشأنم
ريديلورديوهوراودلانمهوقينأوهورخآضرغلاهوعلق
.يتأيسامكىحرلا

هيرجيرخآلالذإوليكنتاذهوٍساَحُنِلِسَالَسِبُهوُقَثْوَأَو
مثإلانإف.سانلالفاسأنمهلعجيردينمىلعبلاغلا
:مهضعبلوقنسحأامو.ةماركلاليزي
معِنلاليزتيصاعملانإفاهعرافةمعنيفتنكاذإ

مـــقِنلاعـــيرسهـــلإلانإــفهلإلاىوقتباهيلعظفاحو

يفُنَحْطَيَناَكَو اذهنيرسفملادحألاقِنْجِّـسلٱِتْيَبِ
ديبعلاوءارجألالمعنمناكنحطلانألرخآلالذإ

ىلإهنوطبرياوناكمهنأهينيععلقنمرهظيذلاو.ءامإلاو
اهريديبالودلاوىحرلالوحهنارودبهريديبالودلثم
نمامهريغوألغبلاوأرامحلامادختساهنومدختسيفهنارودب
هبنجسُييذلاتيبلايفىحرلاكلتتناكو.عاركلا
هيلعًاقاشًالمعكلذناكو.ّلذلاعاونأرشاذهونومرجملا

ةبقاعفيكرظنافهتقرافدقتناكةيداعلاريغهتّوقنأل
ديلاىحربنحطيناكهنأىأرمهضعبنأىلع.نيمرجملا
لالذإنيرمألاالكوديبعلاومدخلاوءاسنلااهبنحطتيتلا

.نيطسلفوةيروسضعبيفمويلااذهىلإلازتالو

.َ»قِلُحْنَأَدْعَبُتُبْنَيِهِسْأَرُرْعَشَأَدَتْبٱَو«٢٢

ملنوشمشةوقنإمالكلامّدقتُتُبْنَيِهِسْأَرُرْعَشَأَدَتْبٱَو
ناكوهريذنلةيداعريغهللانمةبهتناكلبهرعشيفنكت

ألَا
َ
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لكفلاخنوشمشورذنلاطورشنمقلحالبرعشلاكرت
ىلعطورشلارهظأوهيذلاهرعشقلحاهنموطورشلا
املنوشمشنأيفبيرالو.ةبهلاكلتهنعهللاعنمفريذنلا
امىلعمدنلذلاوفعضلاومالآلانملاحلاكلتىلإراص
تبنامدنعهيلعباتفهللاىلإباتواياطخلانمبكترا

دوَعةلعهرعشتبنسيلفةيداعلاريغةوقلاهيلإّدروهرعش
.هتّوق

لصألاهلمتحيامىلعقلُحامكوأَقِلُحْنَأَدْعَب
.ناكامكريذنهرعشداعيأيناربعلا

٣١ىلإ٢٣عهتومونوشمشماقتنا

لٱُباَطْقَأاَّـمَأَو«٢٣
ْ
ًةَحيِبَذاوُحَبْذَيِلاوُعَمَتْجٱَفَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ٰهلِإَعَفَدْدَق:اوُلاَقَو،اوُحَرْفَيَوْمِهِٰهلِإَنوُجاَدِلًةَميِظَع
ُ
اَنِدَيِلاَن

.»اَنَّـوُدَعَنوُشْمَش

قبطلاىلعةديدحبطقلاَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱُباَطْقَأ
ديسلتريعُتساىلعألاقبطلااهيلعروديىحرلانملفسألا
راصىتحزاجملااذهبلغومهرمأهيلعرودييذلاموقلا
ندــمءاـرـمأبـاــطـقألاءالؤهبداـرـملاو.ةـّيـفـرـعـةــقــيــقـح
.)٥عريسفترظنا(سمخلانيينيطسلفلا

مهنكمتومهزوفبمهجاهتبالًةَحيِبَذاوُحَبْذَيِلاوُعَمَتْجٱَف
.مههلإلًاركشونوشمشرسأنم

هلاثمتونيينيطسلفلاهلإنوجادناكْمِهِٰهلِإَنوُجاَدِل
نمىلعألافصنلاىلعألاهفصنفةكمسوناسنإنمبّكرم
.ةكمسندبلفسألاوناسنإلا

ٰهلِإَعَفَدْدَق
ُ
هعفدنوجادسيلاَنَّـوُدَعَنوُشْمَشاَنِدَيِلاَن

كرتامدنعنوشمشقرافبرلانألبرلالبمهديل
راصفةميظعلاهتوقّرسنعةليلدربخأوبرلانوشمش
.سانلادحأك

ٰهلِإاوُدَّـَجمُبْعَّـشلٱُهآَراَّـَملَو«٢٤
َ
َعَفَدْدَق:اوُلاَقْمَُّـهنَأل،ْمُه

.»اَنَالْتَقَرَّـثَكَواَنَضْرَأَبَّـرَخيِذَّـلٱاَنَّـوُدَعاَنِدَيِلاَنُهـٰلِإ
٥:٤لايناد

نوينيطسلفلاىأراملْمُهَهـٰلِإاوُدَّـَجمُبْعَّـشلٱُهآَراَّـَملَو
ًادبعمهنملكبلقيفهتبهرتناكيذلايوقلانوشمش
لطابلامههلإةوقىلإكلذاوبسنمهيديأنيبىمعأًاليلذ
.اومهوتامىلعمهيلإهناسحإوىمظعلاهتردقىلعهودجمو
ةطساوبهلعفامبًاعيرسمهداقتعالطبأقحلاهلإلاهللانكلو

.يتأيامكنوشمش

َنوُشْمَشاوُعْدٱ:اوُلاَقْمَُّـهنَأْمُُهبوُلُقْتَباَطاَّـَملَناَكَو«٢٥
لَيِل

ْ
َبِعَلَف،ِنْجِّـسلٱِتْيَبْنِمَنوُشْمَشاْوَعَدَف.اَنَلَبَع
.»ِةَدِمْعَألٱَْنيَبُهوُفَقْوَأَو.ْمُهَماَمَأ

٩:٢٧ص

رظنا(تحرشناوتطسبنايأْمُُهبوُلُقْتَباَطاَّـَملَناَكَو
.)١:١٠ريتسأو٢٥:٣٦ليئومص١و٣:٧ثوعار

يأ.انلصقريللمتحييناربعلالصألاواَنَلَبَعْلَيِل
بدلاودرقلانوصقريونوبعلُيامكهوصقرُيلوهوبِعلُيل
ءزهلاماهسبهيمروهتناهإوهلالذإباورسيوهيلعاوكحضيل

.تانعللاو
.صقرفوأَبِعَلَف
نأبيرالو.نوجادلكيهيفيتلاِةَدِمْعَألٱَْنيَب

ةدمعأهلكيهوأنوجادتيبيفنأفرعدقناكنوشمش
كلذلبقعمسلابامإوهانيعتعلُقنألبقةدهاشملابامإ

.هدعبو

لِلُنوُشْمَشَلاَقَف«٢٦
ْ
ملٱِمَالُغ

ملَأيِنْعَد:ِهِدَيِبِكِساَْ
ْ

ِسِ
لٱيِتَّـلٱَةَدِمْعَألٱ

ْ
.»اَهْيَلَعَدِنَتْسَألاَهْيَلَعٌمِئاَقُتْيَب

نينيعلاعولقمهنألِهِدَيِبِكِساَْملٱِمَالُغْلِلُنوُشْمَشَلاَقَف
راصىتحهلالذإةدشلهصقريوهبعليناكمالغلاكلذلعلو
.هنمسانلاكحضيورابجلالجرلاكلذببعلييبصلا

ليبسىلعكلذهللاقخلاَةَدِمْعَألٱِسِْملَأيِنْعَد
كلذبهلحمسينأهنملمأوبعتهنأىلإءاميإماحرتسالا
.كلذبهلحمسهنأيتأياممرهظيوًاليلقحيرتسيل

لٱَناَكَو«٢٧
ْ
ُعيَِمجَكاَنُهَناَكَو،ًءاَسِنَوًالاَجِرًاءوُلَْممُتْيَب

لٱِباَطْقَأ
ْ
طَّـسلٱَىلَعَو،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ٍلُجَرِفَالآِةَثَالَثُوْحَنِح

.»َنوُشْمَشَبْعُلَنوُرُظْنَيٍةَأَرْمٱَو
٢٢:٨ةينثت

نوشمشىلعجرفتللًءاَسِنَوًالاَجِرًاءوُلَْممُتْيَبْلٱَناَكَو
.هبيذعتةدايزوهبةتامشلاوهيلعكحضلاو

كلذناكٍةَأَرْمٱَوٍلُجَرِفَالآِةَثَالَثُوْحَنِحْطَّـسلٱَىلَعَو
هنأرهاظلاو.ةدمعألاىلعناكاذهلوًادجًاعساولكيهلا
نيبراقتماناكوةدمعألارئاسىوقأنادومعهطسويفناك
رخآلاوهيديىدحإبامهدحأكسمينأناسنإلانكميىتح
يأذئمويقرشملاحوطسرئاسكهحطسناكو.ىرخألاب
نيطسلفوةيروستويبحوطسرثكألزيملوًايوتسمًاحطسم
.جّرفتللحوطسلاىلإنودعصينآلاىلإسانلاو.كلذك

ألَا
َ
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نعةبيرغًاصصقمهيلعتّصُقوهأبناوعمسدقاوناكو
اوناكمهلعلو.هارينأيفناسنإلكبغرفةبيجعلاهلامعأ
.لكيهلاانفصوامكقاورلاكلذناكوقاورلاحطسىلع

هنوبعلياوناك.نوشمشصقروأَنوُشْمَشَبْعُل
يفنيذلاهآرفًالخادهوصقرأوهوبعلأامكًاجراخهنوصقريو
.لخادلايفنيذلاوجراخلا

ِينْرُكْذٱ،َّـبَّـرلٱيِدِّـيَساَي:َّـبَّـرلٱُنوُشْمَشاَعَدَف«٢٨
ملٱِهِذٰهُهللاَااَيِينْدِّـدَشَو

َّـيَنْيَعْنَعًةَدِحاَوًةَمْقَنَمِقَتْنَأَفْطَقَفَةَّـرَْ
لٱَنِم

ْ
.»َنيِّـيِنيِطْسِلِف

١٥:١٥ايمرإ

نمتناكهتوقنأنوشمشفرعَّـبَّـرلٱُنوُشْمَشاَعَدَف
هلهجوهمثإلهتقرافاهنأفرعوةيعيبطلاهتينبنمالبرلا
.ةيوقتلاهللالأسوةّقحةبوتهللاىلإباتف

لاقفهماثآىلعهايإهللالامهإلنايسنلاراعتساِينْرُكْذٱ
.»ينركذا«

.ةوقلابلطفهفعضفرعينّوقيأُهللاَااَيِينْدِّـدَشَو
بجاولاةرابعلاهذهوةيآلاهذهنمىلوألاةرابعلايفركذو
هئامسأةمجرتيهوهللاوبرلاوديسلاةثالثلاهئامسأبيلزألا
.ميهولإوهوهيويانودأةيناربعلايفةثالثلا

ةوقلاهللالأسينأهلقحيالهنأديريْطَقَفَةَّـرَْملٱِهِذٰه
هيّوقينأهمركنماجرنكلوهنعاهبهذأامهباكترادعب

عضاوتلاوعوشخلانمهمالكيفامىفخيالو.ًاريصقًاتقو
.هللامامأ

يأَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَنِمَّـيَنْيَعْنَعًةَدِحاَوًةَمْقَنَمِقَتْنَأَف
.ّينيعمهعلقىلعةماقتنامهنممقتناف

لٱَىلَعُنوُشْمَشَضَبَقَو٢٩«٢٩،٣٠
ْ
ملٱِنْيَدوُمَع

ِْنيَطِّـسَوَتُْ
لٱَناَكِنْيَذَّـللٱ

ْ
لٱاَمِهْيَلَعَدَنَتْسٱَو،اَمِهْيَلَعًامِئاَقُتْيَب

ْ
ِدِحاَو

َعَمِيسْفَنْتُمَتِل:ُنوُشْمَشَلاَقَو٣٠.ِهِراَسَيِبِرَخآلٱَوِهِنيِمَيِب
لٱ

ْ
لٱَطَقَسَفٍةَّـوُقِبىَنَحْنٱَو.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ِباَطْقَألٱَىلَعُتْيَب

ملٱَناَكَف،ِهيِفيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِّـلُكَىلَعَو
يفْمَُهتاَمَأَنيِذَّـلٱىٰتْوَْ ِ

يفْمَُهتاَمَأَنيِذَّـلٱَنِمَرَثْكَأِهِتْوَم .»ِهِتاَيَحِ

...ِْنيـَطـِّـسَوـَتـُْملٱِنـْيَدوـُمـَعـْلٱَىلـَعُنوـُشـْمـَشَضـَبـَقَو
نيدومعلانيذهىلعلقثلامظعمناكٍةَّـوُقِبىَنَحْنٱَو
.امهعفدلىنحناف

يفْمَُهتاَمَأَنيِذَّـلٱىٰتْوَْملٱَناَكَف .هتومتقويفيأِهِتْوَمِ
يفْمَُهتاَمَأَنيِذَّـلٱَنِمَرَثْكَأ برحيفهتايحةدميأِهِتاَيَحِ
تاماقتنالانمًافولألدعتةماقتناهذهو.نيينيطسلفلا

هباورختفايذلامههلإنوجادلكيهطقسكلذقوفو
هدحويقيقحلاهلإلاليئارسإهلإنأمهلرهظفهيلعاولكتاو
.مههلإنممظعأوه

ِهِباوُدِعَصَوُهوُلََمحَوِهيِبَأِتْيَبُّلُكَوُهُتَوْخِإَلَزَنَف«٣١
يفَلوُأَتْشَأَوَةَعُْرصَْنيَبُهوُنَفَدَو ىَضَقَوُهَو.ِهيِبَأَحوُنَمِْربَقِ

.»ًةَنَسَنِيْرشِعَليِئاَْرسِإل
١٣:٢٥ص

يَدلاوانهبتاكلاركذيملِهيِبَأِتْيَبُّلُكَوُهُتَوْخِإَلَزَنَف
ريخكلذواتامدقاناكامهنأرهاظلافهتأرماوحونمنوشمش
دارملاو.ةنزحملانوشمشةبقاعادهاشينأنمامهل
هيبأةرسأنمهءابرقأ»هيبأتيبو«هتريشعءانبأ»هتوخإب«

مهعنميملوهريغدلتملرقاعلاحونمةأرمانأحّجرملانأل
اوناكاهوذخأيلاولزننيذلانألهتثجذخأنمنوينيطسلفلا
تومومهلكيهطوقسدعباميسالومهنماوفاخفنيريثك
.مهءامظع

ًامدانهللاىلإًابئاتتامنوشمشنأىلعانلدتةصقلاو
دصقامنإراحتنالادصقيملهنإو.هلهجوهيصاعمىلع
نمهوعنمىتحهينيعمهعلقىلعهللاءادعأنمماقتنالا
عملتقُينأتضتقالاحلانكلوهبعشوهبرلراصتنالا
اهيفلتُقفةلداعلابرحلايفلسبتسانملثمهلثمفءادعألا

ةلاسربتاكنإف.لتقُينأنمدبالهنأملعيوهو
،ًاّرِباوُعَنَص،َكِلاََمماوُرَهَقِناَميِإلٱِبَنيِذَّـلٱ«عمهّدعنييناربعلا
.)٣٣و١١:٣٢نييناربع(»َديِعاَوَماوُلاَن

لحاسيفةنيدمةعُرصَلوُأَتْشَأَوَةَعُْرصَْنيَبُهوُنَفَدَو
يبرغيهوةروسمويلااهمساونوشمشدلوميهواذوهي
مالكلاّرمدقواهنمًاليمرشعةثالثةياغىلعوسدقلا
.ةعرصبرقاذوهيلوهسيفةنيدملوأتشأو.اهيلع

دئاوف
ةّلعنوكتدقواهبحاصعفنتالةمعنالببهاوملانإ.١

.هكالهل
الوقروسيداويفنوكينأليئارسإيضاقبقيليال.٢

.)٤ع(ريخاوملاوتاناحلايفيحيسملادوجوقيلي
ىلعةأرملاطلستتوةوقلابةأرملاىلعلجرلاطلستي.٣

نأهيلعفهطلستنممظعأاهطُّلستوةبحملابلجرلا
.ةلضافةأرمابلطي

اهيلإبرتقيوبراجتلابّفختسيهسفنىلعلكتينم.٤
نمبرهيوهفعضفرعيفميكحلاامأواهيفطقسيو
.اهارياملاحبراجتلا

ألَا
َ
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بلقيفامعّربعتةريغصترهظنإوةدحاوةئيطخنإ.٥
.)١٧ع(هللاىلعنايصعلانمناسنإلا

برلاهقرافينمنإ)١(»برلاهقراف«لوقلانمملعتن.٦
قرافيالبرلانإ)٢(ةوقوةكربوريخلكهقرافي
نإ)٣(.ًالوأهقرافدقناسنإلانكيملامناسنإلا
نألبرلاهقرافاذإهتراسخةمظعبرعشيالناسنإلا
.)٢٠ع(ةسوسحمريغوةيحوريهامنإةراسخلاهذه

)٢١ع(ناوهلاوطاطحنالاةئيطخلاباقعنإ.٧
ع(هيلإعجرينمىلإعجريفةمحرلاريثكبرلانإ.٨

٢٨(.
نولكتينيذلانمىوقأبرلاىلعنولكتينيذلانإ.٩

.)٣٠ع(ناثوألاىلع

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
١ع(اهبهفارتعاوهمأنمةضفلالقاوشاخيمةقرس.١

.)٢و
ع(لاثمتةطساوبهتدابعلنكلبرللةضفلااهسيدقت.٢

٥-٣(.
.)٦ع(ليئارسإلكلمذئموينكيملهنأنايب.٣
اخيمذاختاواخيمتيبىلإمحلتيبنميوالءيجم.٤

.)١٣-٧ع(ًانهاكهايإ

رفسنمةيقابلاةسمخلاتاحاحصألايفنيأبنلانإ
يتلاتاحاحصألانعورخآلانعامهدحأعطقنمةاضقلا
ينيدلاطاطحنالانايبلناقحلمةقيقحلايفامهو.اهلبق
دهعيفكلذناكو.يكلملاريغةّيندملاماظنيفيبدألاو
نأىلعرفسلااذهثداوحنمرمامرثكأدهعنعرخأتم
.)١٨:١و١٧:٦ص(لواشكلملبقناكنيرمألاالك
ص(امهيناثثودحنامزًايحرازاعلانبساحنيفناكو
ءاضقلبقاناكامهيلكنيأبنلانأيفبيرالو.)٢٠:٢٨
دعبتناكنيأبنلاثداوحنأسوفيسويىأرو.نوشمش
نامزلبقوهنعديعببسيلنمزيفنكلوعوشيتوم
.ةاضقلانمنيريثك

٦ىلإ١عنثوللةدابعلاواخيمةقرس

.»اَخيِمُهُمْسٱَمِياَرْفَأِلَبَجْنِمٌلُجَرَناَكَو«١

ثدحيتأياماَخيِمُهُمْسٱَمِياَرْفَأِلَبَجْنِمٌلُجَرَناَكَو
واو»ناك«لبق»واولا«و.مدقتامكنوشمشنامزلبق
مارفأضرأ»ميارفألبجب«دارملاو.فطعلاواوالفانئتسالا
ةيناربعلايف»اخيم«و.)ريسفتلاو٢:٩صرظنا(ةيلبجلا
راصتخاللهبفرصتمث»برلالثمنَم«يأ»وهيخيم«
ًالدباخيمراصهمسانإدوهيلاءاملعلاقو.اخيمليقف
همسانإفرمألاناكفيكو.ناثوألادبعهنألوهيخيمنم
هللانأنادقتعينيدحومنييقتاناكهيوبأنأىلعلديلوألا

تكرشأفديحوتلاروننعتغازهمأنكلو.هللثمال
هللاًالاثمأناثوألاتلعجذإمانصألاةطساوبهللااهتدابعب

ملةيآلاو.»برلالثمنَم«وهواهنبامساىنعمفلاخيوهو
يفناكهنإدوملتلايفنكلوميارفأضرأنمهعضومّنيعت
.هوليشنعديعبريغعضوميهوبرج

لَألٱَّـنِإ:ِهِّـمُألَلاَقَف«٢
ْ

ملٱَوَف
ْ

لٱِلِقاَشَةَئِ
ْ
ْتَذِخُأيِتَّـلٱِةَّـضِف

لُقَوِتْنَعَلِتْنَأَو،ِكْنِم
ْ

يفًاضْيَأِت لٱاَذَوُه.َّـَينُذُأِ
ْ
.يِعَمُةَّـضِف

.»يِنْبٱاَيِّـبَّـرلٱَنِمَتْنَأٌكَراَبُم:ُهُّمُأْتَلاَقَف.اَُهتْذَخَأاَنَأ
٣:١٠ثوعارو١٤:١٩نيوكت

دقناكهابأنإنظلاىلعلمحتةيآلارهاظِهِّـمُألَلاَقَف
.ةينغتناكهمأنإوتام

ةريل١٣٦وحنهتميقامكلذوِةَّـضِفْلٱِلِقاَشَةَئِْملٱَوَفْلَألٱ
نيينيطسلفلاباطقأنملكهاطعأامردقوهو.ةيزيلكنإ
.)١٦:٥ص(نوشمشةليلخةليلد

ملاهنأىلعءانبكلذلاق.تقُرسيأِكْنِمْتَذِخُأيِتَّـلٱ
.قراسلافرعت

يفًاضْيَأِتْلُقَوِتْنَعَلِتْنَأَو انأوقراسلاتنعليأَّـَينُذُأِ
وأاهوقراسمهنأتنظنمتعمجاهنأرهاظلا.كلذعمسأ
فاخف.قورسملادريملاذإقراسلاتنعلواهقرسمهدحأنأ
هنأعموهفهمأىلإةضفلادرفهللاةنعلهيلععقتنأنماهنبا

هيلعهللاةنعلعوقويشخنثولاةدابعبهللاابكرشأوقرس
.رفكلانمٌريخلالضلانمءيشهطلاخنإونيّدلاف

نأكلأسأفاهبيريغيمهتتالف.اهتقرسيأاَُهتْذَخَأاَنَأ
.يليرفغت

هنألهكرابينأهللاتلأسيِنْبٱاَيِّـبَّـرلٱَنِمَتْنَأٌكَراَبُم
.يتأيسامىلعًاريثككلذبتُّرسواهقحباهلفرتعاوبات

اهنألةضفلانادجوبالاهدلونعةنعللاعفدبتُّرساهلعلو
.اهذخأتمل

لَألٱَّـدَرَف«٣
ْ

ملٱَوَف
ْ

لٱِلِقاَشَةَئِ
ْ
:ُهُّمُأْتَلاَقَف.ِهِّـمُألِةَّـضِف

لٱُتْسَّـدَقًاسيِدْقَت
ْ
ٍلاَثْمِتِلَمَعِليِنْباليِدَيْنِمِّـبَّـرلِلَةَّـضِف

ألَا
َ
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.»َكَلاَهُّدُرَأَنآلٱَف.ٍكوُبْسَمٍلاَثْمِتَوٍتوُحْنَم
١٩:٤نييوالو٢٣و٢٠:٤جورخ

اهتسدقيأ.برللاهتفقوِّـبَّـرلِلَةَّـضِفْلٱُتْسَّـدَقًاسيِدْقَت
.ّيلإاهعوجرىلعهللاًاركشنآلا

.»ينباةعفنمليأ«نيرسفملادحألاقيِنْباليِدَيْنِم
اهنكل»كليدينم«لوقتنأرهاظلاىضتقمنمناكو
كليففاكلاوهورمضملاناكمينباوهورهاظلاتعضو
.هنعاهاضروهليدلاولااهبحبًاحيرصت

ىوقتهذهٍكوُبْسَمٍلاَثْمِتَوٍتوُحْنَمٍلاَثْمِتِلَمَعِل
هنأاهتاليختىضتقمبتأرهللاةعيرشاهلهجلاهنإفةيلهج
رخآلاوًاتوحنمامهدحأنيلاثمتهلعنصتنأبرلايضري
ةعيرشلاتهنامهالكوةضفلابوذنمًابوبصميأًاكوبسم
َالَوًاتوُحْنَمًالاَثْمِتَكَلْعَنْصَتَال«ةيناثلاةيصولايفف.هنع
لَم«ةينثتلارفسيفو.)٢٠:٤جورخ(»خلاًةَروُص

ْ
ٌنوُع

ةينثت(»خلاًاكوُبْسَمْوَأًاتوُحْنَمًالاَثْمِتُعَنْصَييِذَّـلٱُناَسْنِإلٱ
يذلاكلجعلاثمتناكلاثمتلانأحجرألاو.)٢٧:١٥
.)١٢:٢٨كولم١(ماعبريو)٣٢:٤جورخ(نوراههعنص

ةدابعسيلولاثمتلاةطساوببرلاةدابعدوصقملاناكو
.لاثمتلاسفن

هنعبرلاىضريللاثمتلاتعنصيأَكَلاَهُّدُرَأَنآلٱَف
يفنوكيللاثمتلاتعنصوأ.ةضفلاةقرسةئيطخرفغيف
.حجرألاوهوهتطساوببرللدجسيفاخيمتيب

لٱَّـدَرَف«٤
ْ
ٍةَّـضِفِلِقاَشْيَتَئِمُهُّمُأْتَذَخَأَفِهِّـمُأل،َةَّـضِف

.ًاكوُبْسَمًالاَثْمِتَوًاتوُحْنَمًالاَثْمِتاَهَلِمَعَفِغِئاَّـصلِلاَهْتَطْعَأَو
يفاَناَكَو .»اَخيِمِتْيَبِ
٤٦:٦ءايعشإ

.)٣ع(يفركُذامراركتِهِّـمُألَةَّـضِفْلٱَّـدَرَف
سُمخنمبرقياميأٍةَّـضِفِلِقاَشْيَتَئِمُهُّمُأْتَذَخَأَف

٩٠٠وهولقاوشلانميقبامو.اهيلإتدُريتلالقاوشلا
اهلكاهتفقواهنألةدابعلاهيضتقتامىلعةقفنللاهتقبألقاش
يأتدعوامملقأتلمعاهلعلو.اهنبالجأنمبرلل
لقاشيتئمتطعألمأتلادعبنكلولكلابرللتسدق
.طقف

هحضوأيذلالهجلالمعاذهوِغِئاَّـصلِلاَهْتَطْعَأَو
لٱَو«هلوقبءايعشإ

ْ
ملٱِبَةَّـضِف

ْ
ًاغِئاَصَنوُرِجْأَتْسَي.َنوُنِزَيِناَزيِ

ال.)٤٦:٦ءايعشإ(هل»َنوُدُجْسَيَوَنوُّرَُخي.ًاٰهلِإاَهَعَنْصَيِل
لمعهنأبرعشيوكلذىوهيناكاخيممأبلقنأيفبير
نمءاضرإقيرطتلهجاهنكلوهبحتيذلابرلليضرم
.ىوهلاولهجلالالضلاةلعنأكلذنملصّحتفبحت

يف يفيذلاهللاتيبوأةهلآلاتيبيفيأاَخيِمِتْيَبِ
.اهنبااخيمعفنلبرلللقاوشلاتسّدقهمأنألهنكسم

ِهلآلِلٌتْيَباَخيِمِلُجَّـرلِلَناَكَو«٥
َ
َميِفاَرَتَوًادوُفَأَلِمَعَف،ِة

ألَمَو
َ

.»ًانِهاَكُهَلَراَصَفِهيِنَبْنِمٍدِحاَوَدَي
:٢٩جورخ٣:٤عشوهو٣٠و٣١:١٩نيوكت٨:٢٧ص
١٣:٣٣كولم١و٩

ِهلآلِلٌتْيَباَخيِمِلُجَّـرلِلَناَكَو
َ
تيب«ةيناربعلايفوِة

لمتحيلصألافهللاىلعقلطيوهلإعمجميهولإو»ميهولإل
اخيمنأنيبتيإبنلانمو.ةهلآللتيبوأهللاتيبهلناكهنأ
ليثامتلاةطساوبهدبعيناكهنكلقحلاهلإلاهللاابنمؤيناك
بتاكلانأانتمجرتنتميفامىلعو.ةكوبسملاوةتوحنملا
فلاخاخيمنأىلإكلذبراشأفةهلآليثامتلاكلتىمس
فلاخوهف»يمامأىرخأةهلآكلنكيال«ةلئاقلاةيصولا
ىلعانلدياذهو.رشعلااياصولانمةيناثلاوىلوألانيتيصولا
اوناكفميظعلالهجلانمذئموينويليئارسإلاهيلعناكام
.ةفرعملابسحسيلنكلهللانوراغي

نمناكوةنهكلابايثنمبوثدوفألاًادوُفَأَلِمَعَف
ناولأبًازرطممظعألاربحلادوفأكانهناكهلعلوناتكلاجيسن
ىلعأبنالصتتردصللىرخأورهظللةعطقنمًافلؤمةفلتخم
ءامسأنمةتسامهنملكىلععزجلانمنيرجحبنيفتكلا
ناكوةردصلاةمدقملاةعطقلاىلعو.رشعينثالاطابسألا
صوبوزمرقوينوجنامساوبهذنمرانزبطسولادودشم
هفصوىفوتسادقوًاضيأءادرلابدوفألااذهىمسيو.موربم
امبرو.)ريسفتلاو٣٤-٢٨:٦جورخرظنا(جورخلارفسيف
نمعدعبيالهنألباتكلايفامريغىلعدوفألااذهناك
.لهجلانمهيلإراصاملءادرلاّريغينأةدابعلاّريغ

.تويبلايفدبعُتتناكةيروشأليثامتيهَميِفاَرَتَو
تويبيفاهتطساوبهللادبعُيوأدبعُتليثامتلاهذهتناكو
كلملاايشويهاتأيذلاحالصإلارصعىلإنييليئارسإلا
ةروصىلعحّجريامىلعميفارتلاتناكو.)٢٣:٨٤كولم٢(
.نيينادلكلانعنويناربعلااهذخأناسنإلا

لوقلاىنعموًانِهاَكُهَلَراَصَفِهيِنَبْنِمٍدِحاَوَدَيَألَمَو
ىنعملاو.برللاهمدقيتامدقتهنبادييفلعجهنأيلصألا
-٢٢و٢٩:٩جورخ(ًانهاكهماسوأهصصخهنأيزاجملا

برلانمسيلواخيمنمةماسرلاهذهتناكو.)٢٥
١٣:٣٣كولم١و٣:١٠ددع(ةدسافةماسرتناكف
نإف.ميظعلالهجلاىلعكلدياذهو.)١٧:٣٢كولم٢و
هنباويوالطبسنمالإةعيرشلاىضتقمبنوكيالنهاكلا
حسمُينأبجيهنإو)١ع(ميارفألبجنموههنأليميارفأ

.حوسممريغاذهو

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص

١٤٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفَو«٦ لِتِ
ْ

يفٌكِلَمْنُكَيَْملِماَّـيَألٱَك ُّلُكَناَك.َليِئاَْرسِإِ
يفُنُسَْحياَمُلَمْعَيٍدِحاَو .»ِهْيَنْيَعِ

١٢:٨ةينثت٣٣:٥ةينثتو٢١:٢٥و١٩:١و١٨:١ص

يفَو يفٌكِلَمْنُكَيَْملِماَّـيَألٱَكْلِتِ لاقخلاَليِئاَْرسِإِ
نودهللاةعيرشىلعليئارسإءادتعالةمدقماذهمهضعب
وأضاقالوكلممهيفنكيملهنإفكلذلةّلعوفوخ
ةقحلاةدابعلاعاجرإلمهبرديومهرومأحلصيلطلستم
بقاعينمسيلو.ناثوألافالتإبمهرمأيواهيلعقافتالاو
نعهلاثمأواخيمدريوأءامسلاةعيرشىلعيدعتلاىلع
بهذيذلارشلانافوطمامأفقيءيشنمالومهلالض
ءاوسطلستملاانهكلملابديرُأامبرهنأىلع.ليئارسإدئاقعب
اذهيفةاضقلادحأكًايضاقوأدوادولواشكًاكلمناكأ
اوماقأدقنويليئارسإلانكيملهنألوقلالمتحيو.رفسلا
لُقْنِإَف«ىسوملوقنمّرمامىلعًاكلممهيلع

ْ
ُلَعْجَأ:َت

َجتَكَّـنِإَف.ِيلْوَحَنيِذَّـلٱِمَمُألٱِعيِمَجَكًاكِلَمَّـَيلَع
ْ
َكْيَلَعُلَع

ٰهلِإُّبَّـرلٱُهُراَتَْخييِذَّـلٱًاكِلَم
ُ

َجتَكِتَوْخِإِطَسَوْنِم.َك
ْ
ُلَع

يفلوقلااذهرركتدقو.)١٥و١٧:١٤ةينثت(»ًاكِلَمَكْيَلَع
ىلعةلالد)٢١:٢٥و١٩:١و١٨:١صرظنا(رفسلااذه
ةئيشملابسحببادآلاونيدلايففرصتلاولالضلاةلوهس
لامعألاودئاقعلانوجزمينويليئارسإلاناكف.ةيرشبلا
نوضرُيمهنأنونظيمهوةينثولالامعألاودئاقعلابةيباتكلا
لاحناكاذامفاخيممأكءايقتألانمردصيناكاذهو.هللا
.نييليئارسإلانمءايقتألاريغ

ًانهاكيواللامالغلااخيمذاختا
١٣ىلإ٧ع

،اَذوَُهيِةَريِشَعْنِماَذوَُهيِْمَحلِتْيَبْنِمٌمَالُغَناَكَو«٧
.»َكاَنُهٌبِّـرَغَتُمٌّيِوَالَوُهَو
٥:٢اخيمو٢و١:١ثوعارو١٩:١صو١٩:١٥عوشي

٦و٥و٢:١ىّتمو

.)١٨:٣٠صريسفترظنا(ٌمَالُغَناَكَو
يهوزبخلاتيبمحلتيبىنعماَذوَُهيِمَْحلِتْيَبْنِم

ةتسةياغىلعوميلشروأيبونجيفةمكأىلعةريغصةيرق
ةبذععيبانياهيفوراجشألااهوسكتلالتاهبطيحتاهنملايمأ
ثوعاروزعوبويمعننكسموليحارنفدماهنأبترهتشا

ًازييمتاذوهيىلإتفيضُأو.حيسملاعوسيدلومودواددلومو
ةرصانلايبرغيهو)١٦:١٥عوشي(نولوبزمحلتيبنعاهل
.اهنملايمأةتسةياغىلعو

ةريشعلاكلتنيببرغتميواليأاَذوَُهيِةَريِشَعْنِم
هذهنأىلع.ةريشعلاكلتيفًانهاكناكهلعلويتأيسامك
ةينايرسلاةمجرتلايفنكتملوخسنلاضعباهنمالخةرابعلا

.ةينيعبسلاخسنضعبيفالو
يفليزنيوالطبسنميأَكاَنُهٌبِّـرَغَتُمٌّيِوَالَوُهَو
١٨صيفيتأيساكموشرجةرسأنمناكو.محلتيب
ًانهاكناكهنأنظلاقبسو.)١٩:١صيفامباذهلباق(
نمثدحاملنييواللانإف.محلتيبيفاذوهيينبضعبل
ىتحمهنمنوريثكلمهُأيليئارسإلانيدلايفشيوشتلا
نيباورشتنافشاعملابابسأىلإةجاحلاديدشيفاوراص
ىلعاولصحيلةينيدلامهتمدخلمهسفنأاوضرعونييليئارسإلا
رصعيفبارطضالامايأيفلامهإلااذهلثمناكو.كلذ
)١٣:١٠ايمحن(لوقحلايفلمعلاىلإاورطضافايمحن

ملٱَنِمُلُجَّـرلٱَبَهَذَف٨«٨،٩
اَذوَُهيِْمَحلِتْيَبْنِمِةَنيِدَْ

اَخيِمِتْيَبَىلِإَمِياَرْفَأِلَبَجَىلِإىَتَأَفَ.قَفَّـتٱاَمُثْيَحَبَّـرَغَتَيِل
يفٌذِخآَوُهَو َلاَقَف؟َتْيَتَأَنْيَأْنِم:اَخيِمُهَلَلاَقَف٩.ِهِقيِرَطِ
اَمُثْيَحَبَّـرَغَتَألٌبِهاَذاَنَأَو،اَذوَُهيِْمَحلِتْيَبْنِمٌّيِوَالاَنَأ:ُهَل
.َ»قَفَّـتٱ

اهيفهولمهأسانلالعلِمَْحلِتْيَبْنِم...َبَهَذَف
.مهلهجومهلالضونيدلايفمهروتفل

اَنَأَو،ًانِهاَكَوًابَأِيلْنُكَويِدْنِعْمِقَأ:اَخيِمُهَلَلاَقَف«١٠
يفٍةَّـضِفِلِقاَوَشَةََرشَعَكيِطْعُأ .َكَتوُقَو،ٍباَيِثَةَّـلُحَو،ِةَنَّـسلٱِ
.»ُّيِوَّـاللٱُهَعَمَبَهَذَف

٢٩:١٦بويأو٤٥:٨نيوكت١٨:١٩ص

هنألهنسربكلًابأهعديملًانِهاَكَوًابَأِيلْنُكَويِدْنِعْمِقَأ
هسفنبينتعيًاظعاووًاليلدوًادشرمناكهنأللبًامالغناك
ضعبلزيملو.هدلوببألاينتعيامكةيحورلاهتاجاحو
هلهجعماخيمف.ءابآلابمهسوسقنوعديةيحيسملاقرفلا
نييواللانمةنهكلانأهتركاذيفيقبًانهاكهينبدحأذاختاب
.مهريغنعمهبءانغتسالامزلاودجُواذإفةعيرشلابسح

يفٍةَّـضِفِلِقاَوَشَةََرشَع ةديهزةرجأكلذوخلاِةَنَّـسلٱِ
ةّلحذإهيفكتتناكاهنكلوًاشرغ١٨٥وحنيهوًادج
يأىلإىسومديفحىلإرظناف.اخيمنمماعطلاوبايثلا
.ذئموينييليئارسإلاناميإنهولراصلاح

ألَا
َ
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لٱَناَكَو،ِلُجَّـرلٱَعَمِةَماَقِإلٱِبُّيِوَّـاللٱَِيضَرَف«١١
ْ
ُهَلُمَالُغ

.»ِهيِنَبِدَحَأَك

ةبسانموماركإلانمهيقلاملِةَماَقِإلٱِبُّيِوَّـاللٱَِيضَرَف
.ةجاحلانممالغلاهيلعناكامومايألاكلتيفةرجألا

هلنوكيلمالغلااخيمذختاِهيِنَبِدَحَأَكُهَلُمَالُغْلٱَناَكَو
هلماعوهتناهكلتايحورلايفًابأهذختاهنإف.ًانباهلناكفًابأ
.هتثادحلهبهتيانعبنباةلماعم

ألَمَف«١٢
َ

لٱَناَكَو،ِّـيِوَّـاللٱَدَياَخيِم
ْ
َناَكَو،ًانِهاَكُهَلُمَالُغ

يف .»اَخيِمِتْيَبِ
١٨:٣٠ص٥ع

.)٥عرظنا(اياطعلاوتامدقتلابِّـيِوَّـاللٱَدَياَخيِمَألَمَف
يفَناَكَو اذهوهتيبيفهعمشاعونكسيأاَخيِمِتْيَبِ

.هبهتيانعنسحًانباهلمالغلانوكبدارملانأىلعةنيرق
ىلعةوالعهلبهيوهيوأيوهوسكيوهيقسيوهمعطيناكف
.ةنّيعملاةرجألا

ُهَّـنَألَّـَيلِإُنِسُْحيَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْمِلَعَنآلٱ:اَخيِمَلاَقَف«١٣
.»ًانِهاَكُّيِوَّـاللٱَِيلَراَص

لدياذهَّـَيلِإُنِسُْحيَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْمِلَعَنآلٱ:اَخيِمَلاَقَف
نهاكلانييعتوليثامتلاغوصنمهاتأامىتأاخيمنأىلع
نإف.هلهجللبهدانعلهأطخنكيملفصالخإلادرجمل
ىسنُياهلكداكوةيعرمريغذئمويتناكةيوسوملاةعيرشلا
امباهنوضريمهنأنوبسحيمهوهللاابنويليئارسإلاكرشأف
ةوالتمهكرتوممألامهتطلاخمبهتعيرشمهلهجلاوكرشأ
.هباتك

ةعيرشةيقبنمءيشاذهيفًانِهاَكُّيِوَّـاللٱَِيلَراَصُهَّـنَأل
نكلو.نييواللانمالإنوكيالةعيرشلايفنهاكلانإفهللا
هئانبأدحأهذاختالمهريغنمنوكينأزيجياخيمناك
ًايوالنهاكلانوكنأدقتعيناكهنكلويواللالبقًانهاكو
.هللارسأونسحأ

دئاوف
ىلإنادوقينيلاضلاةرشاعموهللاةملكةوالتكرتنإ.١

.)٦-١ع(لالضلا
ةطساوبهللانودبعينوكرشمامإنيينثولانإ.٢

ةهلآلانمهريغنودبعيوهللانوفرعيالامإوتاقولخملا

نمامإورمقلاوسمشلاكتادوجوملانمامإةلطابلا
.)١٣و٥ع(ةعيبطلايفاهلدوجواليتلاتاليختملا

ىلعباقعلابجويصالخإنعولولالضلانإ.٣
لقعلانمىدهلاىلإةليسولاضللناكاذإلاضلا

.)٤-٢ع(باتكلاوةعيبطلاو
طاطحنامايأيفنيدلاضورفلدئازرابتعانوكيدق.٤

.)٣ع(هرهوج
عنميوعفنيدققحلاراثآنمنهذلايفىقبيامنإ.٥

.)٣و٢ع(يدعتلانمناسنإلا
يفءوسيامىلإمدقتيهينيعيفنسحياملمعينم.٦

.برلاينيع
نيدلامدخىلعولواهتمواقمبعصيةبرجترقفلانإ.٧

.)١١-٧ع(
ع(برلانمًاناسحإهسفنتائيسبسحيلهاجلانإ.٨

١٣(.
قافتااذهىلعومرتُحيومّركُينأبجينيدلامداخنإ.٩

.)١٠ع(لحنلاوللملالك

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
.)٢و١ع(سيساوجةسمخنيينادلالاسرإ.١
.)٦-٣ع(مهلباشلايواللاعيجشت.٢
.)١٠-٧ع(نيينادلاتّرسءابنأبمهعوجر.٣
.)١٣-١١ع(نيينادلانمةئمتسةرجاهم.٤
.)١٨-١٤ع(اخيمةهلآنيينادلاذخأ.٥
.)٢١-١٩ع(مهعمباهذلابيواللاميلست.٦
.)٢٦-٢٢ع(هتهلآدرنماخيمةبيخ.٧
.)٢٩-٢٧ع(شيالىلعمهؤاليتسا.٨
.)٣١و٣٠ع(نثولامهتدابع.٩

مهدادعتساوسيساوجنيينادلالاسرإ
١٠ىلإ١عةرجاهملل

يفَو«١ لِتِ
ْ

يفٌكِلَمْنُكَيَْملِماَّـيَألٱَك يفَو،َليِئاَْرسِإِ لِتِ
ْ

َك
طَيَنيِّـيِناَّـدلٱُطْبِسَناَكِماَّـيَألٱ

ْ
لُمُهَلُبُل

ْ
َىلِإُهَّـنَألىَنْكُّسلِلًاك

لٱَكِلٰذ
ْ
يفٌبيِصَنُهَلْعَقَيَْملِمْوَي .»َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِطَسَوِ

١٩:٤٧عوشي٢١:٢٥و١٧:٦ص

يفَو كلذونيينادلاةرجاهمواخيممايأيأِماَّـيَألٱَكْلِتِ
.)١٩:٤٧عوشي(عوشيةافونمليلقدعب

ألَا
َ
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يفٌكِلَمْنُكَيَْمل رظنا(ةعيرشلاىلعظفاحيلَليِئاَْرسِإِ
نأنايبلاديكأتلةرابعلاهذهتررُكو.)١٧:٦صريسفت
.ةدابعلايفشيوشتلاةلعكلذ

نمسانللةدوهعملاةقرفلايأَنيِّـيِناَّـدلٱُطْبِسَناَك
هيلإفيضُأنملسنىلعقلطُأامكطبسلانإفنيينادلا
.)٢٠:١٢صرظنا(هنمةقرفىلعقلطُأبوقعيءانبأنم

مهسنمهيلعاولصحامنألىَنْكُّسلِلًاكْلُمُهَلُبُلْطَي
.)١٩:٤٧عوشي(نادطبسلكلًايفاكنكيمل

.مهضعبهيفرجاهيذلاِمْوَيْلٱَكِلٰذَىلِإ
كلذلّنيُعيذلامهسلاوهولماكٌبيِصَنُهَلْعَقَيَْمل

ةمواقملهلكهيلعاولوتسيملوهضعبىلعاولوتسامهنإفطبسلا
ةمجرتلايفءاجاذهلو.مهلنييرومألاونيينيطسلفلا
يفهلكمهبيصنّنيُبدقو»بيصنمهلنكيمل«ةيزيلكنإلا
لزنأبتاكلانأكف.)٤٦-١٩:٤٠عوشيرظنا(عوشيرفس
دارأوأ.مهبهقيضلمدعلاةلزنممهبيصننمهيلعاولصحام
اولصحنيذلاطابسألانممهريغلناكاممهلنكيملهنأ
طابسأىوقأةيربلايفاوناكمهنإف.ةيفاكلاضرألاىلع
٢٦:٤٢ددع(٦٤٤٠٠مهددعناكواذوهيادعامليئارسإ

.)٤٣و

هتَريِشَعْنِمَناَدوُنَبَلَسْرَأَف«٢ ،ْمُهْنِمٍلاَجِرَةَسَْمخِْمِ
ِضْرَألٱِسُّسَجَتِلَلوُأَتْشَأْنِمَوَةَعُْرصْنِمٍسْأَبيِنَبًالاَجِر
َىلِإاوُءاَجَف.َضْرَألٱاوُصَحْفٱاوُبَهْذٱ:ُمُهـَلاوُلاَقَو.اَهِصْحَفَو
.»َكاَنُهاوُتاَبَواَخيِمِتْيَبَىلِإَمِياَرْفَأِلَبَج

١٧:١ص٢:١عوشيو١٣:١٧ددع١٣:٢٥ص

وأمهضرأفارطأيأمهفارطأنموأْمُهْنِمٍلاَجِرَةَسَْمخ
.)دهاوشلايذباتكلاةيشاحرظنا(اهموخت

اهلبقةرابعلايف»لاجرل«نايبفطعٍسْأَبيِنَبًالاَجِر
رثكو.ةدشوأةوقباحصأبيأ»سأبينبب«مهتعنرابتعاب
ءانبأءاملعلللاقيفكلاموأبحاصىنعمبنبالالامعتسا
ملهوليبسلاءانبأنيرفاسمللولضفلاءانبأءالضفللوملعلا
.ًارج

.)٢٥و١٣:٢صريسفترظنا(َلوُأَتْشَأْنِمَوَةَعُْرصْنِم
عوشيوىسوملعفامكاَهِصْحَفَوِضْرَألٱِسُّسَجَتِل
ثحبلا»ضرألاسسجت«و.)٢:١عوشيو١٣:١٧ددع(
ريسفتفطع»اهصحف«وةيفخاهناكسلاوحأواهلاوحأنع
.»اهسسجت«ىلع

مهيلعلهسأناكو.ةيلبجلاميارفأضرأيأَمِياَرْفَأِلَبَج
لازيالضرأيفرمتتناكاهنكلىرخأقيرطنماوتأول
.نويلصألااهناكساهيف

تيبلاكلذنمفويضلالزنمىلإيأاَخيِمِتْيَبَىلِإ
.)٣ع(

لٱَتْوَصاوُفَرَعاَخيِمِتْيَبَدْنِعْمُهاَمَنْيَبَو«٣
ْ
ِمَالُغ

،اَنُهَىلِإَكِبَءاَجْنَم:ُهوُلَأَسَوَكاَنُهَىلِإاوُلاَمَف،ِّـيِوَّـاللٱ
يفٌلِماَعَتْنَأاَذاَمَو ملٱاَذٰهِ

.»؟اَنُهَكَلاَمَو،ِناَكَْ

دنعهنممسقوهيذلالزنملايفيأاَخيِمِتْيَبَدْنِع
.هلخدم

ةلعلانايبنعهبتاكلدعِّـيِوَّـاللٱِمَالُغْلٱَتْوَصاوُفَرَع
)٣٠ع(ناثانوهيمالغلانإ.ةفرعملاقحهتوصاهباوفرعيتلا
اذوهيوناديطبسنيبةطلاخملاومحلتيبناكسنمناك
.هتوصاوفلأوًانايعهوفرعمهنألمتحيف.ةريثكذئمويتناك
مهنأحجرألاوةصاخةجهلنمهتوصاوفرعمهنأنكميو
اذهلعلوأ.ٌنهاكهنأاوفرعفدبعملايفمدخيوهوهوعمس
.رخآىلإناكمنملوجيوهونيينادلابّرممالغلا

يفناكهلعلومالغلاناكثيحىلإيأَكاَنُهَىلِإاوُلاَمَف
.ةهلآلاتيبيأدبعملا

ةبيرغدالبيفهفرعننمانيأراذإاَنُهَىلِإَكِبَءاَجْنَم
مهنإفانهىلإكبءاجاموأكبءاجنمهللوقنامًاريثكف
.كانهًايوالاورينأاوعقوتيملوميارفأضرأيفهوأر

يفٌلِماَعَتْنَأاَذاَمَو تالاؤسنماذهوِناَكَْملٱاَذٰهِ
ةيبنجأدالبيفهفرعننمانيأراذإفاندنعةدوهعملافراعملا
.اهيفهلمعنعهلأسنامًاريثكف

.ةرجألاوأبتارلانماَنُهَكَلاَمَو

ِينَرَجْأَتْسٱِدَقَو،اَخيِمِيلَلِمَعاَذَكَواَذَك:ْمُهـَلَلاَقَف«٤
.»ًانِهاَكُهَلُتِْرصَف

١٧:١٠ص

بايثةّلحوةنسلايفةضفلقاوشةرشعيأاَذَكَواَذَك
.)١٧:١٠ص(ىوأملاوبارشلاوماعطلاو

اَنُقيِرَطُحَجْنَيْلَهَمَلْعَنِلِهللاٱَنِمْنَذِإْلَأْسٱ:ُهَلاوُلاَقَف«٥
.»؟ِهيِفَنوُرِئاَسُنْحَنيِذَّـلٱ
١٧:٥ص٤:١٢عشوهو٣٠:١ءايعشإو٢٢:٥كولم١

١٤عو

يبنذئموينييليئارسإلانيبنكيملِهللاٱَنِمْنَذِإْلَأْسٱ
ةلزنمهولزنأًانهاكمالغلااوأراملوةنهكلانولأسياوناكف
نممهرمألآماوملعيلمهلهللالأسينأهولأسوساحنيف

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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اولامنيحمهلعلو.اهنونكسيضرأىلعءاليتسالامهدصق
ةقثكلذمهدازفنيمثلايتونهكلادوفألاكلانهاوأردبعملاىلإ
.ميظعلاربحلاكهللالأسينأعيطتسيمالغلانأب

لٱُمُهـَلَلاَقَف«٦
ْ

ِّـبَّـرلٱَماَمَأ.ٍمَالَسِباوُبَهْذٱ:ُنِهاَك
.»ِهيِفَنوُريِسَتيِذَّـلٱُمُكُقيِرَط
٢٢:٦كولم١

.ةمالسلابنيبوحصماوبهذايأٍمَالَسِباوُبَهْذٱ
مكقيرطلسراحهللانإيأُمُكُقيِرَطِّـبَّـرلٱَماَمَأ

:٥لاثمأ(مكرفسيفمكبينتعملاوهوأاهيفمكظفاحو
ملهنأعميحولامالكبًاهيبشناكناثانوهيباوجنإ.)٢١
ةروصيفمهلءاعدناكهمالكلعلو.لاقامبًاقثاونكي
.ءابنأهومهوتفربخلا

خلٱَبَهَذَف«٧
ْ

اُوَأَرَو.َشِيَالَىلِإاوُءاَجَوِلاَجِّـرلٱُةَسَْم
َنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱِةَداَعَكٍةَنيِنْأَمُطِبَنيِنِكاَساَهيِفَنيِذَّـلٱَبْعَّـشلٱ
طُمَِنيِحيَرتْسُم

ْ
يفَسْيَلَو،َنيِّـنِئَم ٌثِراَوٍرْمَأِبٍذْؤُمِضْرَألٱِ

َعَمٌرْمَأْمُهـَلَسْيَلَوَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱِنَعَنوُديِعَبْمُهَو،ًةَساَيِر
.»ٍناَسْنِإ
٢٨و٢٧ع١٩:٤٧عوشي

اهمساو)١٩:٤٧عوشيريسفترظنا(مشليهَشِيَال
اهنمةبيرقتناكوأخيشلالبجحفسيفيضاقلالتمويلا
نملايمأةعبرأةياغىلعيهو)١٤:١٤نيوكتريسفترظنا(
)٢٠:١ص(نيطسلفنمىصقألالامشلايفيهوسايناب

رفسيفتيمُسو.راجشألاهبطيحتريدتسملتىلعيهو
يفكلذىلعمالكلايتأيسو)١٤:١٤نيوكت(نادنيوكتلا
:١٩عوشي(»مشل«عوشيرفسيفتيمُسو.)٢٩عريسفت(
٤٧(.
ِةَدـاَعـَكٍةَنيِنـْأَمـُطـِب...ـاَهيـِفَنـيِذـَّـلٱَبـْعـَّـشـلٱاُوَأَرَو
يرجاهمنمةعامجشيالناكسناكَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱ
ليمأراجتلاوةراجتبابرأنوينوديصلاناكو.نيينوديصلا
نولذبياوناكفعناوملانممهتراجتىلعًافوخملسلاىلإسانلا
.نينئمطماوناكاذهلوسانلاعيمجةملاسميفمهدهج

يفَسْيَلَو نكيمليأًةَساَيِرٌثِراَوٍرْمَأِبٍذْؤُمِضْرَألٱِ
سوكملابسانلايذؤيفهفلسنعةسائرلاثريكلممهيلع
داكةنيدملامكحنأرهاظلاو.هكلمعيسوتلبرحلاديريوأ

ًاملعمهنمنيمدقتملادحأاهسأريةنجلمهنعبونتًايروهمج
.ًارابتخاو

رصانالفمهنممهنيذلاَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱِنَعَنوُديِعَبْمُهَو
مويرفسءاديصنيبومهنيبناكومهتبرغضرأيفمهل
.لماك

َهلَسْيَلَو
ُ

ناسنإنيبومهنيبسيلويأٍناَسْنِإَعَمٌرْمَأْم
.مهيجنيفةفلاحم

هتَوْخِإَىلِإاوُءاَجَو«٨ ْمُهـَلَلاَقَف.َلوُأَتْشَأَوَةَعُْرصَىلِإِْمِ
.»؟ْمُتْنَأاَم:ْمُُهتَوْخِإ

٣:١٦ثوعارو٢ع

.مهولسرأنيذلامهطبسلهأِْمِهتَوْخِإَىلِإ
.)٢ع(َلوُأَتْشَأَوَةَعُْرصَىلِإ
ديرتنملكلوقكوهورابخألانممكدنعاميأْمُتْنَأاَم

نألةغلابمللبيكرتلااذهبءيجو.كءاروامهربختستنأ
اهبقلعتياملكنعماهفتسالامزلتسيتاذلانعماهفتسالا
اهيلعمتلصحيتلامكرومألكانلاوفشكامهلاولاقمهنأكف
.)٣:١٦ثوعار(سسجتلاب

اَذَوُهَوَضْرَألٱاَنْيَأَراَنَّـنَأل،ْمِهْيَلِإْدَعْصَناوُموُق:اوُلاَقَف«٩
ِباَهَّـذلٱِنَعاوُلَساَكَتَتَال.َنوُتِكاَسْمُتْنَأَوًاّدِجٌةَدِّـيَجَيِه
.»َضْرَألٱاوُكِلْمَتَواوُلُخْدَتِل
٢٢:٣كولم١و٢٤و٢:٢٣عوشيو١٣:٣٠ددع

نأىلعانلمحيهانفرعيذلايأْمِهْيَلِإْدَعْصَناوُموُق
.خلااوموقمكللوقن

كلذنعّربعو.ًالمعنوتأتاليأَنوُتِكاَسْمُتْنَأَو
هبشيفةكرحهلعمستاللمعلاكراتنألتوكسلاب
كلملوقاذهلثمو.هتوصعمسُيالهنأيفتكاسلا
لِجَتوُماَرَّـنَأَنوُمَلْعَتَأ«هديبعلليئارسإ

ْ
ُنْحَنَواَنَلَداَع

.)٢٢:٣كولم١(»َماَرَأِكِلَمِدَيْنِماَهِذْخَأْنَعَنوُتِكاَس
نمعنميامثدحيالئلِباَهَّـذلٱِنَعاوُلَساَكَتَتَال

ةبيخولمعلاةفآلسكلاو.ةصرفلاتوفتالئلوأاهذخأ
.لمألا

طُمٍبْعَشَىلِإَنوُتْأَتْمُكِئيَِجمَدْنِع«١٠
ْ

ُضْرَألٱَو،ٍّنِئَم
ِهيِفَسْيَلٌناَكَم.ْمُكِدَيِلاَهَعَفَدْدَقَهللاٱَّـنِإ.ِنْيَفَرَّـطلٱُةَعِساَو
يشِلٌزَوَع

ممٍءَْ يفاَّـِ .»ِضْرَألٱِ
٨:٩ةينثت٣٤:٢١نيوكت٢٧و٧ع

المهفةمواقمللهضّرعتمدعلٍّنِئَمْطُمٍبْعَشَىلِإَنوُتْأَت
.مكيلعنوردقيالمكومواقنإومكنومواقي

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ًاضرعاهيفرطنيبامديعبيأِنْيَفَرَّـطلٱُةَعِساَوُضْرَألٱَو
ىلعديزتومهيفكتةحاسملاةعساواهنأىنعملاوًالوطو
.ةيافكلا

لبقتسملابثدحيامعّربعْمُكِدَيِلاَهَعَفَدْدَقَهللاٱَّـنِإ
ءاليتسالانإيأ.ديكوتلاوقيقحتلليضاملايفهثودحب
ىلعكلذاونبمهلعلواهذخأىلإعارسإلابجيفققحماهيلع
.نهاكهنألناثانوهيةءوبن

يفاَّـِممٍءَْيشِلٌزَوَعِهيِفَسْيَلٌناَكَم جاتحيامميأِضْرَألٱِ
نمةيضارةشيعشيعيلايندلايفاملكنمناسنإلاهيلإ
رظنملالامجويقنلاءاملاةرفووءاوهلابيطوضرألابصخ

.كلذهبشأامو

اخيمتادوبعمنيينادلاذخأ
٢١ىلإ١١ع

َةَعُْرصْنِمَنيِّـيِناَّـدلٱِةَريِشَعْنِمَكاَنُهْنِمَلََحتْرٱَف«١١
لَسَتُمٍلُجَرِةَئِمُّتِسَلوُأَتْشَأْنِمَو

ِّـ
حلٱِةَّـدُعِبَنيِح

ْ
.»ِبَْر

برحلادرجملاوبهذيملمهنإف.رجاهيأَلََحتْرٱَف
مهتعتمأومهدالوأومهءاسناوذخأمهنأليلدبءاليتسالاو
.)٢١ع(مهعم

نعدعبيالفدالوألاوءاسنلامهعموٍلُجَرِةَئِمُّتِس
ليلقءزجمهوفالآةثالثوحنسوفنلاءالؤهلكنأنظلا
٦٤٤٠٠ريخألاءاصحإلاىضتقمبمهددعنإفنيينادلانم
.)٤٣و٢٦:٤٢ددع(

يفاوُّلَحَواوُدِعَصَو«١٢ يفَميِراَعَيِةَيْرَقِ َكِلٰذِل(.اَذوَُهيِ
ملٱَكِلٰذاوُعَد

لٱاَذٰهَىلِإ»ٍناَدَةَّـلََحم«َناَكَْ
ْ
َءاَرَوَيِهاَذَوُه.ِمْوَي

.»)َميِراَعَيِةَيْرَق
١٣:٢٥ص١٥:٦٠عوشي

يف رخآلديامكميراعيةيرقراوجيفيأَميِراَعَيِةَيْرَقِ
اماهنأمهضعبىأرماجآلاةيرقميراعيةيرقىنعموةيآلا
ةعستميلشروأنعدعبتيهوبنعلاةيرقبمويلافرعت
يلصألااهمساوافايقيرطىلعتاعاسثالثرفسوألايمأ
اماهنأرخآىأرو.)٦٠و١٥:٩عوشي(لعبةيرقوةلعب
ةياغىلعوسمشنيعيقرشةيرقيهوةمرعبمويلافرعُت
.اهنملايمأةعبرأ

اذهةيمستو.)١٣:٢٥صريسفترظنا(ٍناَدَةَّـلََحم
ناكملاو.ًانامزهيفاوثبلمهنأىلعلدتهيفمهلولحنمناكملا

اولمكيلًانامزهيفاوقبمهلعلولوأتشأوةعرصنمبيرق
.مهتلحرلمهدادعتسا

نأىلعحضاوليلداذهواهيبرغيأَميِراَعَيِةَيْرَقَءاَرَو
ةرابعلاريسفترظنا(اهسفنميراعيةيرقيفنكتملةلحملا
نألبرغلاانه»ءارولا«ىنعمناكو.)ةيآلاهذهنمىلوألا
هاجتهنأكباتكلايف)مادقوأ(مامألابهنعّربعُيقرشلا
هتفرعمبتاهجلارئاسةفرعموهنمسمشلاقورشلهجولا
وأبونجلاوهءاروبرغلاناكقرشلالباقاذإناسنإلانإف
.هلامشىلعلامشلاوهنيميىلعنميتلا

ِتْيَبَىلِإاوُءاَجَوَمِياَرْفَأِلَبَجَىلِإَكاَنُهْنِماُوَربَعَو«١٣
.»اَخيِم

٢ع

اذهنمةيناثلاةيآلايفاخيمتيبركُذاَخيِمِتْيَب
تّيمُسةيرقمساانههنأنيرسفملاضعبحّجرو.حاحصألا
.كانهاخيمهأشنأيذلاديدجلاسدقملانمكلذب

خلٱَلاَقَف«١٤
ْ

ِضْرَأِسُّسَجَتِلاوُبَهَذَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱُةَسَْم
هتَوْخِإلَشِيَال يفَّـنَأَنوُمَلْعَتَأ:ِْمِ لٱِهِذٰهِ

ْ
َميِفاَرَتَوًادوُفَأِتوُيُب

.»َنوُلَعْفَتاَماوُمَلْعٱَنآلٱَف.ًاكوُبْسَمًالاَثْمِتَوًاتوُحْنَمًالاَثْمِتَو
١٧:٥ص١٤:٢٨ليئومص١

ًاباوجلاجرلاءالؤهلوقناكِلاَجِّـرلٱُةَسْمَْخلٱَلاَقَف
كئلوأنألنيرجاهملاكئلوأضعبهايإمهلأسرّدقملاؤسل
كلذوضرألالاوحأاوملعنيذلاسيساوجلامهلاجرلا
.كلذوحنوأناكملااذهاممهلوقرّدقملالاؤسلا

يف ةيرقاخيمتيبنأنظىلعلمجياذهِتوُيُبْلٱِهِذٰهِ
ىنغققحيو)١٣عريسفترظنا(تويبةدعىلعلمتشت
.همأ

اوربتعاسيساوجلانأرهاظلاَنوُلَعْفَتاَماوُمَلْعٱَنآلٱَف
ًارومألكيهلاوميفارتلاودوفألاوليثامتلانماخيمتيبيفام
بوجوىلعموقلااوهبنفةنيمثاهنوكنعًالضفةسدقم
اهتكربىلعلوصحللاهذخأواهبكربتللاهمانتغاواهمارتحا
ىلعلديهلامبلسومهريغىلعمهؤادتعاو.ًامئاد
ةيهلإلاةعيرشلارابتعامدعومايألاكلتيفةيوضوفلا

.تافارخلابكسمتلاو

لٱِتْيَبَىلِإاوُءاَجَوَكاَنُهَىلِإاوُلاَمَف«١٥
ْ
،ِّـيِوَّـاللٱِمَالُغ

.»ِهْيَلَعاوُمَّـلَسَو،اَخيِمِتْيَب
١٧:٢٢ليئومص١و٤٣:٢٧نيوكت

ألَا
َ
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وأاخيمتيبيهيتلاةيرقلاىلإيأَكاَنُهَىلِإاوُلاَمَف
.سيساوجلااولامنيذلاو)١٤ع(يفةروكذملاتويبلاىلإ

هوفرعدقاوناكواخيمنهاكِّـيِوَّـاللٱِمَالُغْلٱِتْيَبَىلِإ
.)٣ع(ًالبق

اومّلس«ىنعمو.هتفرعمنممهلقبساملِهْيَلَعاوُمَّـلَسَو
.هتمالسنعهولأسانه»هيلع

ملٱِلُجَّـرلٱِةَئِمُّتِّـسلٱَو«١٦
لَسَتُْ

ِّـ
هتَّـدُعِبَنوُح لِلِْمِ

ْ
ِبْرَح

لٱِلَخْدَمَدْنِعَنوُفِقاَو
ْ
.»)ٍناَديِنَبْنِمِءَالُؤٰه(ِباَب

١١ع

مهبقيضيناكملانأرهاظلاِباَبْلٱِلَخْدَمَدْنِعَنوُفِقاَو
مهلةفرعمالهنألًابدأتكانهاوفقومهنألالاولخديملف
ةيناسنإلاوءايحلاباوثألكاوعلخدقاوناكمهنإفنهاكلاب
.مهلامعأنمرهظامىلع

)١١ع(يفنيينادلانممهنأركذٍناَديِنَبْنِمِءَالُؤٰه
سيساوجلاناكو.ئراقلاريكذتلنادينبنممهنأانهركذو
ةدهاشمبهولغشينأمهدصقومهبهوفّرعيلنهاكلااوعد
البدبعملايفامةقرسنماونكمتيلمهتملاكموكئلوأ
هلاجرواخيمهبنينأنماوشخمهنأل.قئاعوأضراعم
.كلذنعمهوقيعيف

خلٱَدِعَصَف«١٧
ْ

ِسُّسَجَتِلاوُبَهَذَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱُةَسَْم
ملٱَلاَثْمِّـتلٱاوُذَخَأَو،َكاَنُهَىلِإاوُلَخَدَوِضْرَألٱ

َدوُفَألٱَوَتوُحْنَْ
ملٱَلاَثْمِّـتلٱَوَميِفَاَّـرتلٱَو

لٱَوَكوُبْسَْ
ْ

ِلَخْدَمَدْنِعٌفِقاَوُنِهاَك
لٱ

ْ
ملٱِلُجَّـرلٱِةَئِمِّـتِّـسلٱَعَمِباَب

لَسَتُْ
ِّـ

حلٱِةَّـدُعِبَنيِح
ْ
.»ِبَْر

٥و١٧:٤ص١٤و٢ع

نألتيبلانمايلعلاةقبطلاىلإِلاَجِّـرلٱُةَسْمَْخلٱَدِعَصَف
.اهيفناكدبعملا

مهتدهاشمبًالوغشمِباَبْلٱِلَخْدَمَدْنِعٌفِقاَوُنِهاَكْلٱَو
.مهبًارورسمناكهلعلو.مهتبطاخمو

نإفقئاعالوضراعمالبخلااوُذَخَأَو...اوُلَخَدَو
.هلاجرواخيمهبنيملفركُذامكًالوغشمناكنهاكلا

ملٱَلاَثْمِّـتلٱاوُذَخَأَواَخيِمَتْيَباوُلَخَدِءَالُؤٰهَو«١٨
َتوُحْنَْ

ملٱَلاَثْمِّـتلٱَوَميِفَاَّـرتلٱَوَدوُفَألٱَو
لٱُمُهـَلَلاَقَف.َكوُبْسَْ

ْ
اَذاَم:ُنِهاَك

.»؟َنوُلَعْفَت

.ةسمخلالاجرلايأِءَالُؤٰهَو
ةدايزعمريرقتللمالكلاداعأاوُذَخَأَو...اوُلَخَد

ةعبرأهوذخأيذلاناكو.نهاكلاضارتعاوهوليصفتلا
)٤(ميفارتلا)٣(دوفألا)٢(توحنملالاثمتلا)١(ءايشأ
يفاهبصبةباذملاةضفلانمعونصملايأكوبسملالاثمتلا
٢٠عرظنا(كشلانمءيشهذخأيفاذهنأىلعبلاق
.)ريسفتلاو

مهلزوجيالهنإومهإطخىلعهيبنتاذهَنوُلَعْفَتاَذاَم
هوذخأامنألذئمويمهداقتعابسحهللاىلعةراسجوهو
.كلذنعمهعنممزلتسيوهوىلاعتهتدابعىلإةليسوناك

ْبَهْذٱَوَكِمَفَىلَعَكَدَيْعَض!ْسَرْخٱ:ُهَلاوُلاَقَف«١٩
ِتْيَبِلًانِهاَكَنوُكَتْنَأَكَلٌْريَخَوُهَأ.ًانِهاَكَوًابَأاَنَلْنُكَواَنَعَم
يفٍةَريِشَعِلَوٍطْبِسِلًانِهاَكَنوُكَتْنَأْمَأ،ٍدِحاَوٍلُجَر ِ
.»؟َليِئاَْرسِإ
٧:١٦اخيمو٣٠:٣٢لاثمأو٤٠:٤و٢٩:٩و٢١:٥بويأ

١٧:١٠ص

نكوأسرخألاتوكستكسايأْسَرْخٱ:ُهَلاوُلاَقَف
.ملكتلامدعيفسرخألاك

هنمجرختاليكلهلقلغاهنأكَكِمَفَىلَعَكَدَيْعَض
مويلاانمالكيفنيتلمعتسمناترابعلاناتاهلازتالو.ةملك
نمعضاومةدعيفةيناثلاتءاجوةميدقلاريباعتلانمامهو
٣٠:٣٢لاثمأو٤٠:٤و٢٩:٩و٢١:٥بويأ(باتكلا

.)٧:١٦اخيمو
.)١٧:١٠صريسفترظنا(ًانِهاَكَوًابَأاَنَلْنُكَو
دارملانأوهوريسفتللانهفطعلاٍةَريِشَعِلَوٍطْبِسِل
.نادطبسنممسقانهيهوةليبقلايأةريشعلاطبسلاب

ةعامجنمةصحهيناعمنمطبسلانأديفياممدقتدقو
ريسفترظنا(اهلكةعامجلاىلعقلطيامكميدقٌبأمهعمجي
.)٢٠:١٢صو١ع

لَقَباَطَف«٢٠
ْ

لٱُب
ْ

َميِفَاَّـرتلٱَوَدوُفَألٱَذَخَأَو،ِنِهاَك
ملٱَلاَثْمِّـتلٱَو

يفَلَخَدَوَتوُحْنَْ .»ِبْعَّـشلٱِطَسَوِ

ُّرسهنأدارملاوحرشناوطسبنايأِنِهاَكْلٱُبْلَقَباَطَف
ًادحأربخياليكلهلةوشرةلزنمبكلذناكو.هلليقامب
راصواهيسنوهللاةعيرشفلاخنمو.اخيمدبعمةقرسب
عبشتوهينغتةريشعلًانهاكنوكينأهرسيكرشملنهاك
.هعامطأ

ألَا
َ
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لمحوَتوُحْنَْملٱَلاَثْمِّـتلٱَوَميِفاََّـرتلٱَوَدوُفَألٱَذَخَأَو
.ركذُيملهنإفهكرتوأهلقثلهريغكوبسملا

يفَلَخَدَو ةرتسهلوًاسرحهيلعاوناكفِبْعَّـشلٱِطَسَوِ
.هيزخاورتسينأاوعيطتسيملوهصخشاورتسمهنأكف

طَألٱاوُعَضَوَواوُبَهَذَواوُفََرصْنٱَّـمُث«٢١
ْ

ملٱَوَلاَف
َةَيِشاَْ

.»ْمُهَماَّـدُقْمُهَعاَتَمَو

اوناكمهنأىلعليلداذهوخلاَلاَفْطَألٱاوُعَضَوَو
ركذو.حتفلانودصقيبرحدونجدرجمالنيرجاهم
هنعهببتاكلاىنغتسافءاسنلادوجومزلتسيلافطألا
ةسارحللمهمادقكلذاوعضوامنإو.راصتخاللنهركذ
.هايإمهرظنلوأدنعمهنعودعلاعفدوةياقولاو

يفَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱَعَمَتْجٱاَخيِمِتْيَبْنَعاوُدَعَتْبٱاَّـَملَو«٢٢ ِ
لٱ

ْ
.»َناَديِنَباوُكَرْدَأَواَخيِمِتْيَبَدْنِعيِتَّـلٱِتوُيُب

ملعينألبقتقوّرمهنألاَخيِمِتْيَبْنَعاوُدَعَتْبٱاَّـَملَو
امبةيرقلالهأوهلاجرءابنإبًاتقولغشوهدبعمةقرسباخيم
.ىرج

يفَنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱَعَمَتْجٱ اَخيِمِتْيَبَدْنِعيِتَّـلٱِتوُيُبْلٱِ
دبعممسابتيمُسةيرقاخيمتيبنأىلعليلداذه
وأهدبعمانهباتكلاةرابعيفاخيمتيبىنعمو.اخيم
.هنكسم

نيعرسمًالاجرمهلكاوناكمهنألَناَديِنَباوُكَرْدَأَو
مهيلإةبسنلابًائيطبنادينبريسناكو.نيقراسلاكاردإل
فالتخاىلعمئاهبلاوءاسنلاولافطألاةحارإلنولزنياوناكو
.اهعاونأ

لٱَفٍناَديِنَبَىلِإاوُحاَصَو«٢٣
ْ
َكَلاَم:اَخيِِملاوُلاَقَو،اوُتَفَت

.»؟َتْخََرص

ىلعكلمحفكباصأيذلااميأَتْخََرصَكَلاَم
ءاجاذهلو»تعمتجا«تخرصبمجرتملالمتحيو.خارصلا

هذهلثمبتيتأىتحكلام«ةيزيلكنإلاةمجرتلايف
اوسيلهيعباتواخيمنألءاردزالامالكلابدوصقملاو.»ةعامجلا
ًةَّـيَحُناَد«انهناكف.براحمةئمتسةمواقمىلعنيرداق
اذهبلباق٤٩:١٧نيوكت(»ِليِبَّـسلٱَىلَعًاناوُعْفُأِ،قيِرَّـطلٱَىلَع
.)٣٣:٢٢ةينثتيفام

ِهلآ:َلاَقَف«٢٤
َ

لِمَعيِتَّـلٱيِت
ْ

لٱَعَماَهوُمُتْذَخَأْدَقُت
ْ

ِنِهاَك
.»؟َكَلاَم:ِيلَنوُلوُقَتاَذٰهاَمَو؟ُدْعَبِيلاَذاَمَف،ْمُتْبَهَذَو

ِهلآ
َ
توحنملاوعدينأفكنتسيملُتْلِمَعيِتَّـلٱيِت

وههنأبفرتعادقواذه.)٣١:٣٠نيوكت(هلةهلآميفارتلاو
ةهلآاهامسو.نيملاعلالمعماقمبوههلمعامذختافاهلمع
وأهللانعبئانكاهنملكناكفاهتطساوبهللادبعهنأل
.هلليثماليذلاهللاًالثمم

لئاسوأهللااضرنمءيشيلَقبيمليأُدْعَبِيلاَذاَمَف
.دبعُيحورلابوحورهللانأهلهجلكلذلاق.هللاةدابعلا

كلذدعبيلمكلوقامويأَكَلاَم:ِيلَنوُلوُقَتاَذٰهاَمَو
.نولهاجتتويلامنوملعتمتنأيأكلام

َعَقَيَّـالَئِلاَنَنْيَبَكَتْوَصْعِّـمَسُتَال:ٍناَدوُنَبُهَلَلاَقَف«٢٥
.»َكِتْيَبَسُفْنَأَوَكَسْفَنَعِزْنَتَفٌةَّـرُمْمُهُسُفْنَأٌلاَجِرْمُكِب
١٧:٨ليئومص٢

ءادعألابعقولاقي.ًاديدشًالاتقمكلتاقييأْمُكِبَعَقَي
.مهلاتقيفغلابيأ

لاجريأ(هلاجر«)١٧:٨ليئومص٢رظنا(ٌةَّـرُمْمُهُسُفْنَأ
ونبناكو»لقحلايفلكثمةّبدكةرممهسفنأوةربابج)دواد
لتقلابهوددهتومالكلااوعمسيملةيناسنإوفطلالبناد
.لقعللسيلوةوقللرمألايفمكحلاناكفبرحلاو

.كدسجنمكسفنعزنلًاببسنوكتيأَكَسْفَنَعِزْنَتَف
.كانلتقّفكتملنإيأ

كلاجروكتيببةامسملاةيرقلالهأيأَكِتْيَبَسُفْنَأَو
.كنكسميفنيذلا

يفَناَدوُنَبَراَسَو«٢٦ ُّدَشَأْمَُّـهنَأاَخيِمىَأَراَّـَملَو.ْمِهِقيِرَطِ

.»ِهِتْيَبَىلِإَعَجَرَوَفََرصْنٱُهْنِم

يفَناَدوُنَبَراَسَو .هعمنمواخيملنيثرتكمريغْمِهِقيِرَطِ
مهسفنأةرارممهلاجرةرثكلىوقأيأُهْنِمُّدَشَأ

.مهتعاجشو

٣١ىلإ٢٧عشيالىلعءاليتسالا

لٱَو،اَخيِمَعَنَصاَماوُذَخَأَفْمُهاَّـمَأَو«٢٧
ْ

َناَكيِذَّـلٱَنِهاَك
طُمٍحِيَرتْسُمٍبْعَشَىلِإَشِيَالَىلِإاوُءاَجَو،ُهَل

ْ
ْمُهوُبََرضَو،ٍّنِئَم

ألَا
َ
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ملٱاوُقَرْحَأَوِفْيَّـسلٱِّـدَحِب
.»ِراَّـنلٱِبَةَنيِدَْ

١٩:٤٧عوشي١٠و٧عو٣٣:٢٢ةينثت

.)٧عريسفترظنا(َشِيَال
.)١٩:٤٧عوشيرظنا(ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبْمُهوُبََرضَو
نمكلذيفامىفخيالونوملاسمنونئمطممهومهوبرض
.ملظلاوةواسقلاوشحوتلا

تمّرُحامكشيالاومّرحمهلعلوِراَّـنلٱِبَةَنيِدَْملٱاوُقَرْحَأَو
.)٢٥و١:٨ةاضقو١١:١٣و٨:٨و٦:٢٤عوشي(احيرأ

ْنُكَيَْملَو،َنوُدْيَصْنَعٌةَديِعَباََّـهنَألُذِقْنُيْنَمْنُكَيَْملَو«٢٨
َهل

ُ
يفَيِهَو،ٍناَسْنِإَعَمٌرْمَأْم لٱِ

ْ
.َبوُحَرِتْيَبِليِذَّـلٱيِداَو

ملٱاوُنَبَف
هباوُنَكَسَوَةَنيِدَْ .»اَِ

١٠:٦ليئومص٢و١٣:٢١ددع٧ع

ناكسناكَنوُدْيَصْنَعٌةَديِعَباََّـهنَألُذِقْنُيْنَمْنُكَيَْملَو
مهلرصانالاهيفءابرغمهف)٧ع(نيينوديصلانمشيال
نوديعبمهنممهنيذلانوينوديصلاوممألانممهلوحنمم
.)٧عريسفترظنا(مهنع

يفَيِهَو إطوأضيضحدنعَبوُحَرِتْيَبِليِذَّـلٱيِداَوْلٱِ
ةريحبيلامش)١٣:٢١ددع(ندرألاعيبانيبرقنانبللبج
.سايناباهنأبمهضعبنظيوةلوحلا

.رانلااهتقرحأامدعبيأَةَنيِدَْملٱاوُنَبَف
ًارجهمتراصفنيينوديصللًارجهمتناكاَِهباوُنَكَسَو

.نيينادلل

ملٱَمْسٱاُوَعَدَو«٢٩
لٱِمِهيِبَأٍناَدِمْسٱِب»َناَد«ِةَنيِدَْ

َدِلُويِذَّـ
ملٱَمْسٱَّـنِكٰلَو.َليِئاَْرسِإل

.»ُشِيَال«ًالَّـوَأِةَنيِدَْ
١٢:٢٩كولم١و٢٠:١صو١٤:١٤نيوكت١٩:٤٧عوشي

١٥:٢٠و٣٠و

ةدهاشىقبتلِمِهيِبَأٍناَدِمْسٱِب»َناَد«ِةَنيِدَْملٱَمْسٱاُوَعَدَو
برلابعشنمنويليئارسإونادطبسنمنوينادمهنأىلع
رورمىلعليئارسإهلإىلإمهتبسناوعيضينأنمًافوخو
امرظناف.نيينادلامهتوخإرئاسنعمهدعُبونامزلا
هتدابعبمهنواهترثكأوبرلابعشىلإمهتبسنىلعمهصرحأ
نعينغتهللابعشىلإةبسنلانأكهتعيرشننسىلع
اهمسالدبنيمهلملادحانأمهضعببهذو.هتعيرشبمايقلا

نوينادلااهامسنأدعب)١٤:١٤نيوكت(نيوكتلارفسيف
ريغميهاربإنمزيفتناكيتلانألمتحيهنأىلع.ناد

ىلعوأاهيلعدهعلامداقتلمويلاعقوملاةلوهجماهنإوشيال
.اهبارخ

يهاهنإكبرمدقوُشِيَالًالَّـوَأِةَنيِدَْملٱَمْسٱَّـنِكٰلَو
دقواهنمبرقلاىلعتناكاهنإوأيضاقلالتبمويلاةفورعملا
.سايناباهنأىلإمهضعببهذ

ملٱَلاَثْمِّـتلٱِمِهِسُفْنَألٍناَدوُنَبَماَقَأَو«٣٠
َناَكَو.َتوُحْنَْ

ِطْبِسِلًةَنَهَكُهوُنَبَوَوُهىَّـسَنَمُنْبَموُشْرَجُنْبُناَثاَنوَُهي
.»ِضْرَألٱِيْبَسِمْوَيَىلِإَنيِّـيِناَّـدلٱ

١٥:٢٩كولم٢و١١و١٠و٣و٤:٢ليئومص١و١٣:١ص
٦١و٧٨:٦٠رومزمو

تلٱِمِهِسُفْنَألٍناَدوُنَبَماَقَأَو
يّوقياذهوَتوُحْنَْملٱَلاَثْمِّـ

يأىلعركذُيملو.كوبسملالاثمتلااوذخأيملمهنأبلوقلا
ةروصىلعناكهنأمهضعبلاق.لاثمتلااذهناكةروص
ديدجتىلعماعبريلمحاموههرمأنمرتاوتملانوكيفلجعلا
عضوبهذيلجعلمعهنإف.لجعلاةطساوبهللاةدابع
)٣٠-١٢:٢٨كولم١(ناديفرخآلاوليإتيبيفامهدحأ

مهفهللانودهنودبعيالهتطساوبهللانودبعياوناكمهنكلو
الإكلذىلإمهقاسامونولطعموأنورفاكالنوكرشم
ًاطقاسنادطبسناكو.لالضلاادلاوامهوىوهلاولهجلا
-١صمايأ١(رفسيفطابسألانيبنمفذُحهنأىتح

.)٨-٧:٤ايؤر(ايؤرلارفسيفو)١٢ص
ًانهاكاخيمهذختايذلايواللامالغلاوهُناَثاَنوَُهيَناَكَو

ىلإهباوءاجوميفارتلاوتوحنملالاثمتلاعمنوينادلاهذخأو
اهونبمثفسلادحباهلهأاوبرضواهوقرحأيتلاشيال
.اهيفتوحنملادبعماوماقأو

نملدبهنأىلعلدتانهنبافِلأتابثإَموُشْرَجُنْب
.تعنالنايبفطعوأناثانوهي

اتاغلفلاوموجرتلاوخسنلاضعبيفئرُقىَّـسَنَم
روهمجدنعحّجرملاو.ةينيعبسلاخسنضعبوةينايرسلاو
ميدقطلغىسنمنإو.ىسومةحيحصلاةءارقلانأءاملعلا

ىسومممألانيبةيناربعلايفقرفلانألخاسنلانمعقو
تناكذإو.نونلافرحوهودحاوفرحىسنممسالاو
انباتكمجرُتيتلاةخسنلايفدجُواممةميدقةءارقلاهذه
هنأىلعةيشاحلايفهّبنويهامكنيمألامجرتملااهاقبأاهنع
نوكيةءارقلاهذهىلعو.ىسومخسنلاضعبيفئرُق
نأنيققحملاضعبىأرو.ميلكلاىسومديفحناثانوهي
نيفرحلاقوفةعوضومةطوطخملاخسنلاضعبيفنونلا
كلذنوكينأيفخسانلاكشىلعةلالدمسالانمنيلوألا
يسُنفرحاهنأكخاسنلاضعباهلخدأفىسومديفحريرشلا
.امهنيبعضومهلقبيملهنألنيفرحلاقوفبتُكف

ألَا
َ
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.ناديفةنكاسلاةعامجلليأَنيِّـيِناَّـدلٱِطْبِسِل
نوينيطسلفلايبسمويىلإيأِضْرَألٱِيْبَسِمْوَيَىلِإ
يبسمويال)١٣:١ص(مهضرأىلعاولوتساونييليئارسإلا
امكنيينيطسلفلايبسلبقتناكاخيمةثداحنإف.لباب
اورمتسامهنأنمةيتآلاةيآلايفامكلذديؤيوّرماممتملع
يفهللاتيبهيفناكيذلانامزلاةدمهذهمهتدابعىلع

.هوليش

ملٱاَخيِمَلاَثْمِتْمِهِسُفْنَألاوُعَضَوَو«٣١
،ُهَلِمَعيِذَّـلٱَتوُحْنَْ

يفِهللاٱُتْيَباَهيِفَناَكيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَّـلُك .»َهوُليِشِ
٢١:١٢و١٩:١٨صو١٨:١عوشي

يفِهللاٱُتْيَباَهيِفَناَكيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَّـلُك دارملاَهوُليِشِ
نيبةنيدم»هوليشو«.توباتلاوةداهشلاةبقانه»هللاتيبب«
ىمسُتوسلبانونيتببمويلانيتفورعملاميكشوليإتيب
رشعةعبسةياغىلعوميلشروأيلامشيهونوليسمويلا
ذخُأاملهوليشيفهللاتيبةماقإمايأتهتناو.اهنمًاليم
)٤:١١ليئومص١(نيينيطسلفلادالبىلإاهنمتوباتلا

.هوليشىلإعجريملتوباتلاو

دئاوف
ينيعيفنسحيامعًالوألأسينأناسنإلكىلع.١

يفنسحياملمعيالفعمتجملاعفنيامعمثبرلا
.)١ع(هينيع

هللامادخمهوهللانمةبترمةنئاكلانيطالسلا.٢
نومكحياهماكحناكاذإالإدالبحجنتالفحالصلل
.)١ع(هللافوخب

بلطيامكةبغربيوامسلاثاريملابلطننأانيلع.٣
.)٢ع(ضرألاىلعمهسفنألًاثاريمسانلا

نحنيذلاانقيرطحجنيلهًالوألأسنالنأبجي.٤
ع(برلاقيرطيفنورئاسنحنلهلبهيفنورئاس
٥(.

نإةالصللةباجتسابرلاةكربرظتنننأقحانلسيل.٥
.)٦ع(ًالوأانقيرطحلصنمل

ًايقيقحًاهلإسيلهسفنصلخينأردقياليذلاهلإلا.٦
.)١٧ع(

اندعبيامامأواهلإانمذخأتنأةيرشبلاةوقلاردقتال.٧
.)١٧ع(اناياطخوهفهنع

نأهلسيلوةرجألادرجملمدخينأبرلامداخلسيل.٨
.)٣٠و٦ع(ةريرشلامهدصاقمقفاويامسانلللوقي

مهلسكنممهتايحومهتنيدماورسخشياللهأ.٩
مهسوفننورسخينوريثكاذكهولامللمهتبحمو
.)٢٨ع(يوامسلاثاريملاو

نيدلاضئارفبكسمتلالكنوكسمتيرارشألاامًاريثك.١٠
.)٣٠ع(ةيجراخلا
هيلعنوردقياملكوةيدسجلاةوقلاالإرارشألاربتعيال.١١

.)٢٧ع(مهدنعقحوهف
هبرختفُيامدادجألاتيصلوًارابتعاةحلاصلاةيبرتللنإ.١٢

.)٣٠ع(نوّلضيمهدالوأنألمتحملانمنكلو
اذكهولالضللًاببسناكهوليشيفدبعملانعداعتبالا.١٣

.)٣١(نينمؤملاةكرشوةسينكلانعداعتبالا
نينمؤملاريغيرتفياخيمتيبىلعنوينادلاىرتفاامك.١٤

اممهنمفاختنأةسينكللسيلنكلوةسينكلاىلع
.)٣١ع(برلايفةتباثتماد

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
يتأيلمحلتيبىلإميارفألبجيبرغتمنمّيوالباهذ.١

.)٤-١ع(اهيبأىلعًافيضهلوزنوةنئاخلاهتيّرسب
ةفايضلانمسماخلامويلارهظدعبرفسلايفهعورش.٢

.)٩-٥ع(ميلشروأيأسوبيلباقمهغولبوهعوجرو
ةعبجىلإهروبعوةينثولاةنيدملاسوبييفلزنينأهؤابإ.٣

.)١٥-١٠ع(دحأهوأيملثيح
)٢١-١٦ع(هتيبىلإهبهنايتإوهليميارفأخيشةوعد.٤
-٢٢ع(مهتحابقبهتيّرسمهتتامإوةعبجلاجرّرش.٥

٢٨(.
ىلإمهايإهتوعدوطابسألاىلعهتيّرسعطِقهعيزوت.٦

.)٣٠و٢٩ع(ماقتنالا

٣٠ىلإ١عةعبجيفةحابقلا

يفَو«١ لِتِ
ْ

يفٌكِلَمْنُكَيَْملَنيِحِماَّـيَألٱَك َناَك،َليِئاَْرسِإِ
يفًابِّـرَغَتُمٌّيِوَالٌلُجَر ًةَأَرْمٱُهَلَذََّـختٱَف،َمِياَرْفَأِلَبَجِباَقِعِ
.»اَذوَُهيِْمَحلِتْيَبْنِمًةَّـيِّـُرس

١٧:٧ص٢١:٢٥و١٨:١و١٧:٦ص

يفٌكِلَمْنُكَيَْملَنيِح ١٧:٦صريسفترظنا(َليِئاَْرسِإِ
دعبتثدحاهركذيتأيسيتلاثداوحلانأحّجرملا.)١٨:١و
صريسفترظنا(هنعديعبسيلنمزيفنكلوعوشيتوم
١٧(.

ألَا
َ
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حفس«ةيبروألاتامجرتلاضعبيفوَمِياَرْفَأِلَبَجِباَقِع
»ةيفقأوأ«دهاوشلايذباتكلاةيشاحيفو»ميارفألبج
ىلإبعصلاىقرملايهوةبقععمجباقعلاو.ميارفألبج
يفًاليزنناكيواللانأدارملاو.هالعأيفقيرطلاوألبجلا
باقعلاىقتلمعضوميفوأميارفألبجباقعبفرعُيناكم
.هيلإىقترملابعصيعضوموأ

نييليئارسإلانيبًاريثكرّرستلاوأيّرستلاناكًةَّـيِّـُرس
يهةيّرسلاو.ةيوسوملاةعيرشلايفروظحمريغوهوبرعلاو
ةلزنمبالةمَألاةلزنمباهنكلةجوزيهيأةمَألاةجوزلا
.ةّرحلا

ةتسةياغىلعوميلشروأيبونجةيرقيهاَذوَُهيِمَْحلِتْيَب
»اذوهي«ىلإتفيضأومحلتيببفرعُتلازتالواهنملايمأ
.)١٩:١٥عوشي(»نولوبز«محلتيبنعاهلًازييمت

يفاَهيِبَأِتْيَبَىلِإِهِدْنِعْنِمْتَبَهَذَوُهُتَّـيِّـُرسِهْيَلَعْتَنَزَف«٢ ِ
.»ٍرُهْشَأَةَعَبْرَأَكاَنُهْتَناَكَو،اَذوَُهيِْمَحلِتْيَب

اهلبقمايأللنايبرهشأةعبرأٍرُهْشَأَةَعَبْرَأَكاَنُهْتَناَكَو
مجرتو.رهشأةعبرأيأًامايأكانهتناكاهنأىنعملاو
هنأىلعءانب»رهشأةعبرأوةنس«هلوقبةرابعلاهذهمهضعب
ةيشاحنمرهظيو.فوذحمفطاعلانإوةنسمايألابدارُي
.ىنعملااذهلمتحييناربعلالصألانأدهاوشلايذ

لَقَبِّـيَطُيِلاَهَءاَرَوَراَسَواَهُلُجَرَماَقَف«٣
ْ
ُهَعَمَو،اَهَّـدُرَيَواَهَب

لٱوُبَأُهآَراَّـمَلَف.اَهيِبَأَتْيَبُهْتَلَخْدَأَف.ِناَراَِمحَوُهُمَالُغ
ْ
َحِرَفِةاَتَف

.»ِهِئاَقِلِب
٣٤:٣نيوكت

الئلاهلهأىلإتبرههتناخاملاهنأرهاظلااَهَبْلَقَبِّـيَطُيل
تلعفامىلعةنيزحكانهتناكوهلاهتنايخىلعاهلتقي
ّمهلااهبلقنعيّرسيوهنماهفوخبهذيلاهيلإاهجوزبهذف
.اهداؤفحرشيواهّرسيف

عجرتاهنأهنقيتلهتأرمالرخآلاوهلدحاوِناَرَاِمح..ُهَعَم
.هعم

اهنأيفبيرالوةفايضلاليبسىلعاَهيِبَأَتْيَبُهْتَلَخْدَأَف
.اهنعهاضربةرورسمتناك

اهصّلخيوهتنباضرعرتسيهنألِهِئاَقِلِبَحِرَفِةاَتَفْلٱوُبَأ
.اهبينتعيواهمغنم

اوُِبَرشَواوُلَكَأَف،ٍماَّـيَأَةَثَالَثُهَعَمَثَكَمَفُهوَُمحُهَكَسْمَأَو«٤
.»َكاَنُهاوُتاَبَو

ةداعلابسحةفايضللهكسمأٍماَّـيَأَةَثَالَثُهَعَمَثَكَمَف
ًابغاركلذعمناكوًاراعاهتاعارممدعنوُّدعييتلاةيقرشلا

مايأةثالثهدنعثكمفهلهماركإةدايزبهتنباحلاصينأيف
الوهضرغنعفيضلااهيفلأسُياليتلاةفايضلامايأيهو
ةصاخنيبروهشموهامىلعبيحرتلاىوساهيفهلرهظُي
نمز«مهنيبةروهشملالاوقألانملزيملو.مهتماعونييقرشلا
ءاشنإتيبلابرلكلذدعبيأرلاو.»مايأةثالثةفايضلا
نكيملامهيلعراعالوفطلبهفرصءاشنإوفيضلالبق
.مهئاينغأوموقلارباكأنم

يفَناَكَو«٥ لٱِ
ْ
َماَقَوًاحاَبَصاوُرَّـكَبْمَُّـهنَأِعِباَّـرلٱِمْوَي

لٱوُبَأَلاَقَف.ِباَهَّـذلِل
ْ
لَقْدِنْسَأ:ِهِرْهِصِلِةاَتَف

ْ
،ٍزْبُخِةَْرسِكِبَكَب

.»َنوُبَهْذَتُدْعَبَو
١٨:٥نيوكت

نأمهملعلتيبلالهأرّكبِباَهَّـذلِلَماَقَوًاحاَبَصاوُرَّـكَب
امنإو.ةداعلاترجامىلععبارلامويلايفرفاسيفيضلا
نمريبكمسقنمهصلخيًاحابصرفسلانألرفاسملاركبي
.ًاسراقدربلاوءاتشلصفلانكيملامرحلا

.طبهيفليميالئلهمعدأيأٍزْبُخِةَْرسِكِبَكَبْلَقْدِنْسَأ
لوانتهّبشوطوبهلاىلإليميءيشبعوجلادنعبلقلاهّبش
لبقماعطلابكسفنّوقىنعملاو.دانسإلاوأمعدلابماعطلا
:١٨نيوكترظنا(قيرطلاىلععوجلانمروختالئلباهذلا
٥(.

وُبَأَلاَقَو.اَِبَرشَوًاعَماَُمهَالِكَالَكَأَواَسَلَجَف٦«٦،٧
لٱ

ْ
لَو،ْتِبَوِضَتْرٱ:ِلُجَّـرلِلِةاَتَف

ْ
لَقْبِطَي

ْ
َماَقاَّـَملَو٧.َكُب

.»َكاَنُهَتاَبَوَداَعَفُهوَُمحِهْيَلَعَّـحَلَأِباَهَّـذلِلُلُجَّـرلٱ

.ًارورسمنكويأحرشنيوطسبنيليأَكُبْلَقْبِطَيْلَو

يفَرَّـكَبَّـمُث٨«١٠-٨ لٱِ
ْ
يفِدَغ لٱِ

ْ
خلٱِمْوَي

ْ
.ِباَهَّـذلِلِسِمَا

لٱوُبَأَلاَقَف
ْ
لَقْدِنْسَأ:ِةاَتَف

ْ
.ُراَهَّـنلٱَليِمَيىَّـتَحاْوَناَوَتَو،َكَب

،ُهُمَالُغَوُهُتَّـيِّـُرسَوَوُهِباَهَّـذلِلُلُجَّـرلٱَماَقَّـمُث٩.اَُمهَالِكَالَكَأَو
لٱَىلِإَلاَمْدَقَراَهَّـنلٱَّـنِإ:ُهوَُمحُهَلَلاَقَف

ْ
.َنآلٱاوُتيِب.ِبوُرُغ

لَواَنُهْتِب.ِراَهَّـنلٱُرِخآاَذَوُه
ْ
لَقْبِطَي

ْ
يفَنوُرِّـكَبُتًادَغَو،َكُب ِ

،َتيِبَيْنَأُلُجَّـرلٱِدِرُيْمَلَف١٠.َكِتَمْيَخَىلِإُبَهْذَتَوْمُكِقيِرَط

ألَا
َ
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ُهَعَمَو)ُميِلَشُروُأَيِه(َسوُبَيِلِباَقُمَىلِإَءاَجَوَبَهَذَوَماَقْلَب
.»ُهَعَمُهُتَّـيِّـُرسَوِناَدوُدْشَمِناَراَِمح
١٨:٢٨عوشي

ليطينأهرهصىلعّحلييواللاومحناكةيآلاهذهيف
ليقثتلاهركيوبلقلاقيقرناكيواللانكلوهلزنمبةماقإلا
مويىوسةثالثلاةفايضلامايأديزينأدريملفهيمحىلع
ىلإاهببهذونيرامحلادحأىلعهتأرمالمحومويلاضعبو
باقعلاىقتلمىلعهتميخًابراضناكهنأرهاظلاو.هتميخ
لصألايفتناكتويبلانألكلانهًاتيبًانكاسوألبجلايف
اهنمريثكيقبوكلذكةيدابلابرعتويبلازتالوًامايخ
نعنوّربعياولظو.ةليوطةدمكلذكنييليئارسإلانيب
رظنا(ةراجحلانمتويبلااونبنأدعبمايخلابنكاسملا
نإ»بورغلاىلإراهنلالام«هلوقىنعمو.)١٢:١٦كولم١
.ًازاجمنامزلاىلإلعفلادنسأفخلاتلامسمشلا

َلاَق،ًاّدِجَرَدَحْنٱِدَقُراَهَّـنلٱَوَسوُبَيَدْنِعْمُهاَميِفَو«١١
لٱ

ْ
لٱِةَنيِدَمَىلِإُليِمَنَلاَعَت:ِهِدِّـيَسِلُمَالُغ

ْ
ُتيِبَنَوِهِذٰهَنيِّـيِسوُبَي

.»اَهيِف
٥:٦ليئومص٢و١:٢١صو٦٣و١٥:٨عوشي

لديمسالااذهىنعمو.يناعنكلاميلشروأمساَسوُبَي
ىنعمنألردايبلاهيفتناكعضومىلعتينُباهنأىلع
فرعُتةمأتناكهنأىلعةسودمضرأوأرديبسوبي
تناكاهنألةنيدملاهذهىلإةبسنامإيهفنييسوبيلاب
ًاضيأىمستوسوبيهمسالجرىلإتبسُنوأمهتمصاع
.)١٥:٨عوشيرظنا(يسوبيلاب

قفأىلإتردحنادقسمشلاويأَرَدَحْنٱِدَقُراَهَّـنلٱَو
سمشلاروهظنامزهنأليزاجمراهنلاىلإدانسإلافبرغملا
نيتعاسريسمىوسدعبتالمحلتيبنإمعن.ركُذامك
.رهظلادعباهنمجرخيواللانكلميلشروأنع

ُدبعمالغلانأاذهنممزليالِهِدِّـيَسِلُمَالُغْلٱَلاَق
ةوعدديسلابيواللاةوعدفةرجألابمداخهنألمتحيف
ريغنوكيوريجألاودبعللراعتسُيمالغلانإفمارتحاورابتعا
وأهبراشتبننمىلععضولابلديهنألريجأريغودبع
دقوريثكلاوهوّبشينأىلإدلوينيحنمناسنإلاىلع
.ًادجليلقوهولهكلاىلعقلطُي

َسْيَلُثْيَحٍةَبيِرَغٍةَنيِدَمَىلِإُليِمَنَال:ُهُدِّـيَسُهَلَلاَقَف«١٢
.»َةَعْبِجَىلِإُُربْعَن.اَنُهَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمٌدَحَأ
١٨:٢٨عوشي

لوأهيفنكسيذلاناكملالواشةعبجيهَةَعْبِج
نيماينبندمنمتناكو)١٠:٢٦ليئومص١(ليئارسإكولم
لوفلالَيلُتمويلااهمساو.)١٨:٢٨عوشي(ةرشععبرألا

ميلشروأوأسوبينملايمأةسمخوأةعبرأةياغىلعيهو
.)١٣ع(ريسفتيفيتأيسامكنيماينبةعبجيهو

ُتيِبَنَوِنِكاَمَألٱِدَحَأَىلِإُمَّـدَقَتَنَلاَعَت:ِهِمَالُغِلَلاَقَو«١٣
يف يفْوَأَةَعْبِجِ .»ِةَماَّـرلٱِ
١٨:٢٥عوشي

يفْوَأ نيماينببيصنيفةبضهىلعةيرقيهوِةَماَّـرلٱِ
ميلشروأيلامشواهنمنيليموحنةياغىلعوةعبجيلامش
عرسييواللاناكو.)٥:٨عشوه(ًاعمةمارلاوةعبجركذُت
هنأةلعلالعلو.ةمارلايفتيبينأهنكميلةقاطلاردقىلع
اهزواجينأّدوفحالصلانوهركيةعبجلهأنأملعيناك
ناكف.ٍذئمويقدانفكلانهنكيملهنإف.ةمارلاىلإ
سانلافرعفاهبنورميةيرقلكلاوحأنوفصينورفاسملا
.رصعلاكلذيفىرقلالهألاوحأنمًاريثك

َهلْتَباَغَو.اوُبَهَذَواُوَربَعَف«١٤
ُ

َةَعْبِجَدْنِعُسْمَّـشلٱُم
.»َنيِماَيْنِبِليِتَّـلٱ

َهلْتَباَغَو
ُ

يهوَنيِماَيْنِبِليِتَّـلٱَةَعْبِجَدْنِعُسْمَّـشلٱُم
نعاهلزيممديق»نيماينبليتلا«هلوقو.)١٢ع(لواشةعبج
نكامأةدعركذباتكلانإف.ةعبجبتايمسملانماهريغ
.)باتكلاسوماقرظنا(مسالااذهب

يفاوُتيِبَيَواوُلُخْدَيِلَكاَنُهَىلِإاوُلاَمَف«١٥ َلَخَدَف.َةَعْبِجِ
يفَسَلَجَو ملٱِةَحاَسِ

ِهِتْيَبَىلِإٌدَحَأْمُهَّـمُضَيَْملَوِةَنيِدَْ
لِل

ْ
.»ِتيِبَم
١٣:٢٠نييناربعو٢٥:٤٣ىّتم

يفَسَلَج التويبلانيبءاضفةحاسلاِةَنيِدَْملٱِةَحاَسِ
نمنورظتنياهيفنورفاسملاناك.فقسالوهيفءانب
دنعتناكامبروهلزنميفتيبمللةيرقلالهأنممهوعدي
رظنا(ًادجةميدقةداعلاهذهو.ةنيدملاوأةيرقلالخدم
.)٣١:٣٢مايأ٢و٢و١٩:١نيوكت

نمدحأوأيملويأِتيِبَمْلِلِهِتْيَبَىلِإٌدَحَأْمُهَّـمُضَيَْملَو
عمجلاوهومضلاراعتسافهمالغوهتيّرسويواللاةعبجلهأ
يذلاناكملالهأنعًادرفنمىقبييوأملاريغنألءاوإلل
نسحأنموهاملفلاخماذهو.عمجلاةلزنمبُهاوإفهلزن

ألَا
َ
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نأىلعكلذبلدفقرشملالهأدنعةيناسنإلاوةءورملاعاونأ
الوةءورمالبمهنإوسانلالفاسأنمذئموياوناكنييعبجلا

ءاوإمدعنأىلعّلدامحيسملالاقدقو.سفنفرش
نعىهندقو.)٢٥:٤٣ىّتم(ماثآلاوصئاقنلانمبيرغلا
ءاوإف.)١٣:٢نيناربع(نييناربعلاىلإةلاسرلابتاككلذ
ةيحيسملاتابجاولانملازيالىوأمدجياليذلابيرغلا
اهتبجوأيتلارومألانموةيوسوملاتابجاولانمناكامك
وأةنيدمىلعراعلاعظفأامو.ةيبدألاةمكحلاوةيناسنإلا
عوجلاودربللةضرعكرتيفبيرغللاهيفىوأمالةيرق
.صوصللاو

حلٱَنِمِهِلْغُشْنِمَءاَجٍخْيَشٍلُجَرِباَذِإَو«١٦
ْ
َدْنِعِلَْق

ملٱ
يفٌبيِرَغَوُهَو،َمِياَرْفَأِلَبَجْنِمُلُجَّـرلٱَو.ِءاَسَْ ،َةَعْبِجِ

ملٱُلاَجِرَو
.»َنوُّيِنيِماَيْنِبِناَكَْ

١٠٤:٢٣رومزم

ِءاَسَْملٱَدْنِعِلْقَْحلٱَنِمِهِلْغُشْنِمَءاَجٍخْيَشٍلُجَرِباَذِإَو
ةيرقلاكلتيفءارقفلانمناكلجرلااذهنأيفبيرال
نملقحلايفلمعلابعتنمهيساقيامكلذىلعليلدلاو
.فيعضنسلايفمدقتميأخيشوهوءاسملاىلإحابصلا

نيبيلبتاكلاهفصووءانعلاكلذنمحارتسالًاينغناكولو
ءاينغألانمهعمنمويواللااووأيملنيذلاةءورممدع
.نييبتلمكألامعألاىلعءايوقألاو

يفٌبيِرَغَوُهَو نمنوينطولاهيتأيملامىتأفَةَعْبِجِ
اموذئمويةعبجلهأىلعرخآيزخاذهوءابرغلاةفاضإ
:انهسيقلاءرمألوقنسحأ
ُبيسنِبيرغللٍبيرغُّلكوانهاهنابيرغاّنإانتراجأ

لبجنميواللانأفرعينألبقهتيبىلإهاعدهنإف
ةمدقمناكلاؤسلادرجمنأليلصألاهنطووهيذلاميارفأ
.ةداعلانمفرعامىلعةوعدلا

بوبحمنيماينبلسننمَنوُّيِنيِماَيْنِبِناَكَْملٱُلاَجِرَو
اللصألافرشفنيهوركماوراصدقوفسويوليئارسإ
.لمعلافرشنودًائيشينغي

لــصحدقامىــتفلالصأاـمنإًادــبأيلــصفويلــصألقتال
لغّزلاىفنيدقكبسلانسحبوٍبأريغنمءرملادوسيدق
لـــصبنـــمالإســـجرنلاعـــلطياموكوشلانمدرولااذكو

ملٱَلُجَّـرلٱىَأَرَوِهْيَنْيَعَعَفَرَف«١٧
يفَرِفاَسُْ ملٱِةَحاَسِ

،ِةَنيِدَْ
.»؟َتْيَتَأَنْيَأْنِمَو،ُبَهْذَتَنْيَأَىلِإ:ُخْيَّـشلٱُهَلَأَسَف

ةمدقمناكلاؤسلااذهَتْيَتَأَنْيَأْنِمَو،ُبَهْذَتَنْيَأَىلِإ
ملهوعدينأدريملولومويلااذهىلإكلذكلازيالوةوعدلا
ديريلئاسلانألنايبوبيرغللًاسانيإناككلذلعلوهلأسي
رمأهمهييذلانأعبطلانمو.هدعاسيلهرمأفرعينأ
فرعيلهلاحنعهلأسينأنمدبالًابيرغهاريناسنإ
.هتجاح

ِباَقِعَىلِإاَذوَُهيِْمَحلِتْيَبْنِمَنوُرِباَعُنْحَن:ُهَلَلاَقَف«١٨
،اَذوَُهيِْمَحلِتْيَبَىلِإُتْبَهَذْدَقَو،َكاَنُهْنِماَنَأ.َمِياَرْفَأِلَبَج

لٱَىلِإيِنُّمُضَيٌدَحَأَسْيَلَوِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإٌبِهاَذاَنَأَو
ْ
.»ِتْيَب

٧و١:٣ليئومص١و٢٠:١٨و١٨:٣١صو١٨:٢عوشي
١٥ع

.)١عريسفترظنا(َمِياَرْفَأِلَبَجِباَقِع
ةبقثيحهوليشىلإيأِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإٌبِهاَذاَنَأَو

اهلكةبقلانأىلعبرلاتوباتوهودهعلاتوباتوةداهشلا
ةيروهمجلاهتدابععضوماهنألبرلاتيبىمستتناك
ةمدخنمناكيواللانأرهاظلاونيبارقلاوحئابذلاميدقتو
قوفمهنألنيينيماينبللرخآٌيزخنايبلااذهيفوتيبلاكلذ
دحأوأبرلانهاكماركإىلإاوتفتليملبيرغلااوفيضيملمهنأ
ناكيواللانإةصفلانممولعملانإليقنإف.هتيبمَدخ
ًابهاذنوكيفيكفميارفألبجباقعيفهنكسمىلإًاعجار
تناكاهنألروكذملاهنكسمبرقنوليشنأانلق.هوليشىلإ

الف)٢١:١٩صرظنا(باقعلاكلتبرقميارفألبجيف
مداخهنأهلوقىنعمنأمهضعبلاقو.نيلوقلانيبةافانم
.هتيبىلإًالوأًابهاذناكنإوهيلإبهاذوهوبرلاتيب

ِحلٌفَلَعَوٌنْبِتاَنَدْنِعًاضْيَأَو«١٩
َ
ٌرَْمخَوٌزْبُخًاضْيَأَو،اَِنريِم

لِلَوَكِتَمَألَوِيل
ْ
َىلِإٌجاَيِتْحٱَسْيَل.َكِديِبَعَعَميِذَّـلٱِمَالُغ

.»ٍْءَيش

هعمناكنأمّدقتخلااَِنريِمَِحلٌفَلَعَوٌنْبِتاَنَدْنِعًاضْيَأَو
ملبتاكلالعلوًاريمحهعمنأّنيبتانهو)٣ع(نارامح
ًاضيألمتحملانمو.ريمحلاقاملظافلألايفقيقدتلادصقي
.دازلالمحيلرخآرامحوبوكرللنارامحيواللناكهنأ

الإًاجاتحمناكامهنإفنيينيماينبللرخآٌيزخنايبلااذهو
نمماعطوهماعطالوهريمحفلعمهفلكيالفتيبملاىلإ
لازيالو.مايألاكلتيفةفايضلايضتقتتناكامكهعم
لثملاقدصدقف.كلذكنولعفيدالبلاهذهيفنوريثك
هلوقو.»هعمهدازوفيضلانوهركي«نييعبجلاىلعّيماعلا

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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لازيالوذئموينييقرشلابادآنمهتأرمانع»كتمَأل«
.)١٨:٣نيوكت(مويلاكلذنولوقينوليلق

.ىوأملاىوسٍءَْيشَىلِإٌجاَيِتْحٱَسْيَل

،َّـَيلَعَكِجاَيِتْحٱُّلُكاَمَّـنِإ.َكَلُمَالَّـسلٱ:ُخْيَّـشلٱَلاَقَف«٢٠
يفْتِبَتَالْنِكٰلَو .»ِةَحاَّـسلٱِ
١٩:٢نيوكت٦:٢٣صو٤٣:٢٣نيوكت

الهنأهبدارأًاربخلبانهةيحتسيلاذهَكَلُمَالَّـسلٱ
ماعطنمهيلإجاتحياملكبموقيوههنإوءيشبمتهي
نيكسملاحالفلاخيشلااذهمَرَكىلإرظناف.فَلَعوبارشو
.مهمؤلونيينيماينبلالخبنمبّجعتوهتءورمو

يفْتِبَتَالْنِكٰلَو ًاعفدكاردتسالااذهبءاجِةَحاَّـسلٱِ
مهكرتناكو.هتيبىلإمهوعدينأنودكلذبموقيهنأمهوتل
عنمينأخيشلادارأفةيرقلالهأىلعًاراعةحاسلايفنوتيبي

نمرطخلانممهيلعناكامىلإراشأهلعلوراعلااذهعوقو
ةحاسلايفتيبملاو.ةحاسلايفاوتاباذإرارشألاةيرقلالهأ
دقف.ةيدابلالهأكهوداتعانمتيبلايفتيبملاىلعهلضفي

جراخفيصلايلايليفءامسلاتحتنومانيلفاوقلادهوش
وأنيرفاسملااهلهأُعديملاماهدنعليللامهكردييتلاةيرقلا
.مهنكاسميفتيبملاىلإمهضعب

ْمُهَلُجْرَأاوُلَسَغَف،ْمَُهريَِمحَفَلَعَو،ِهِتْيَبَىلِإِهِبَءاَجَو«٢١
.»اوُِبَرشَواوُلَكَأَو
١٣:٥انحويو١٨:٤نيوكت٢٤:٣٢نيوكت

ةمدخلاهذهلمكيلًالوأريمحلابىنتعاْمُهَريَِمحَفَلَعَو
اذإاهنألوةحارلاوءاشعلاتقووليللالابقإلبقةيرورضلا
يقباميفمهلمحتنأعيطتستالفرضتاهبةيانعلاترخأ
.رفسلانم

رفاسملاتاحيرمنسحأنمكلذناكْمُهَلُجْرَأاوُلَسَغَف
يقتدولجيهولاعنلانوذتحياوناكمهنإفةراحلادالبلايف
سمشلااهبيصتفرويسباهروهظىلإطبرُتومادقألانوطب

نيوكت(قرشلايفتاداعلامدقأنميهو.رابغلااهولعيو
١٨:٤(.

ملٱِلاَجِرِباَذِإْمَُهبوُلُقَنوُبِّـيَطُيْمُهاَميِفَو٢٢«٢٥-٢٢
،ِةَنيِدَْ

لٱِباوُطاَحَأ،َلاَعَّـيِلَبيِنَبِلاَجِر
ْ
لٱَنيِعِراَقِتْيَب

ْ
اوُلاَقَوَباَب

لٱِبِحاَصِل
ْ
َكَتْيَبَلَخَديِذَّـلٱَلُجَّـرلٱِجِرْخَأ:َخْيَّـشلٱِتْيَب

لٱُبِحاَصْمِهْيَلِإَجَرَخَف٢٣.ُهَفِرْعَنَف
ْ
.ِيتَوْخِإاَيَال:َلاَقَوِتْيَب

ِهِذٰهاوُلَعْفَتَاليِتْيَبُلُجَّـرلٱاَذٰهَلَخَداَمَدْعَب.ًاَّرشاوُلَعْفَتَال
لٱ

ْ
لٱيِتَنْبٱاَذَوُه٢٤.َةَحاَبَق

ْ
،اَمُهْجِرْخُأِينوُعَد.ُهُتَّـيِّـُرسَوُءاَرْذَع

هباوُلَعْفٱَواَُمهوُّلِذَأَف يفُنُسَْحياَماَِمِ ُلُجَّـرلٱاَذٰهاَّـمَأَو.ْمُكِنُيْعَأِ
لٱَرْمَألٱاَذٰهِهِباوُلَمْعَتَالَف

ْ
ْنَأُلاَجِّـرلٱِدِرُيْمَلَف٢٥.َحيِبَق

،ًاجِراَخْمِهْيَلِإاَهَجَرْخَأَوُهَتَّـيِّـُرسُلُجَّـرلٱَكَسْمَأَف.ُهَلاوُعَمْسَي
هباوُلَّـلَعَتَواَهوُفَرَعَف ِعوُلُطَدْنِعَو.ِحاَبَّـصلٱَىلِإُهَّـلُكَلْيَّـللٱاَِ
لٱ

ْ
طَأِرْجَف

ْ
.»اَهوُقَل

:١٣ةينثت١٠:٩و٩:٩عشوهو٢٠:٥صو١٩:٤نيوكت
٧و١٩:٦نيوكت٢٧و١:٢٦ةيمورو١٩:٥نيوكت١٣

:٢١ةيثنتو٣٤:٢نيوكت١٩:٨نيوكت١٣:١٢ليئومص٢و
٤:١نيوكت١٤

لاعيلبينببداريف»عفنالب«لاعيلبىنعمَلاَعَّـيِلَبيِنَب
رافسألاةبتكناكو.ءاثبخلاورارشألاونورّايعلاونولاطبلا
نوفاخيالنيذلانيمومذملالكلاعيلبينببنونكيةسدقملا
مالعإلاىرجمىرجهنكلةقيقحلايفمَلَعالةركنوهوهللا
.ناطيشلاءامسأنمهنأمهضعبّنظىتح

ةصقهبشتانهخيشلاويواللاةصقخلاِتْيَبْلٱِباوُطاَحَأ
ةياغاذهو.)١٢-١٩:٥نيوكترظنا(ًاريثكطولونيكالملا
نألقعللقبيملفنيينيماينبلاىلعماثآلاعظفأويزخلا
وأةموكحانهركذُيملو.رورشلانمكلذءاروامروصتي
.ةنيدملايفماظن

خيشلاوأيواللاوهلجرلاُهَتَّـيِّـُرسُلُجَّـرلٱَكَسْمَأَف
طاطحناىلعلديًاحيبقوًائيندامهلمعناكويواللاىضرب
ينيدلاويبدألاداسفلاو.روكذملانامزلايفءاسنلاسنج
.لاجرلاىلعموللارثكأناكنإوءاسنلايفرثؤي

ملٱِتَءاَجَف«٢٦
ِباَبَدْنِعْتَطَقَسَوِحاَبَّـصلٱِلاَبْقِإَدْنِعُةَأْرَْ

.»ِءْوَّـضلٱَىلِإَكاَنُهاَهُدِّـيَسُثْيَحِلُجَّـرلٱِتْيَب

الفاهلجرلاهتنايخواهمثإىلعباقعاذهخلاْتَطَقَسَو
.باقعالبمثإ

يفاَهُدِّـيَسَماَقَف«٢٧ لٱَباَوْبَأَحَتَفَوِحاَبَّـصلٱِ
ْ
َجَرَخَوِتْيَب

يفِباَهَّـذلِل لٱِباَبَىلَعٌةَطِقاَسِهِتَّـيِّـُرسِباَذِإَو،ِهِقيِرَطِ
ْ
،ِتْيَب

لٱَىلَعاَهاَدَيَو
ْ
.»ِةَبَتَع

.هيلإهتأرمادوَعنمسئيدقناكهنألِباَهَّـذلِلَجَرَخ
دنعاهلجربةثاغتساللامهتدماهنأكِةَبَتَعْلٱَىلَعاَهاَدَيَو

.ريخألاسفنلا

ألَا
َ

ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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اَهَذَخَأَف.ٌبيُِجمْنُكَيْمَلَف.ْبَهْذَنيِموُق:اَهـَلَلاَقَف«٢٨
حلٱَىلَع

ْ
.»ِهِناَكَمَىلِإَبَهَذَوِراَمِ

٢٠:٥ص

هنإفلجرلااذهبلقىسقأامْبَهْذَنيِموُق:اَهـَلَلاَقَف
مئانوهوهلكليللااهباوللعتفشابوأللهتأرمامّلسناك
ةطقاساهدجواملورفسللًاحابصماقمثتيبلايفحيرتسم
.ءيشثدحيملهنأكبهذنيموقلاقتيبلابابىلع

يفديزاذهلوتتامدقتناكاهنإيأٌبيُِجمْنُكَيْمَلَف
.»ةتيمتناكاهنأل«ةينيعبسلاةمجرتلا

.ةّيحيهواهلمحيذلاِراَمِْحلٱَىلَعاَهَذَخَأَف
.هقيرطيفماقوأباهذلايفعرشيأَبَهَذَو

اَهَعَّـطَقَوُهَتَّـيِّـُرسَكَسْمَأَوَنيِّـكِّـسلٱَذَخَأَوُهَتْيَبَلَخَدَو«٢٩
طِقَةََرشَعْيَتَنْثٱَىلِإاَهِماَظِعَعَم

ْ
ِموُُختِعيَِمجَىلِإاَهَلَسْرَأَو،ًةَع

.»َليِئاَْرسِإ
١١:٧ليئومص١و٢٠:٦ص

عمةعطقلكًاعطقاهعطقيأاَهِماَظِعَعَماَهَعَّـطَقَو
ددشيلهظيغةدشهيلعهتلمحيشحولمعاذهوٍ.مظع
.)١١:٧ليئومص١رظنا(ةعبجلهأىلعليئارسإناجيه

لكلنوكتلطابسألاددعىلعًةَعْطِقَةََرشَعْيَتَنْثٱَىلِإ
ةعاظفمهلوكشتورأثلاذخأبمهبلاطتاهنأكةعطقطبس
طبسىلإتلسرُأعطقلاكلتىدحإنأيفبيرالواهيلتاق
.مهنملاعيلبونبنوينوعبجلاناكيذلانيماينب

ِمْوَيْنِماَذٰهُلْثِمَرُيَْملَوْنُكَيَْمل:َلاَقىَأَرْنَمُّلُكَو«٣٠
لٱاَذٰهَىلِإَْرصِمِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبِدوُعُص

ْ
اوَُّـرصَبَت.ِمْوَي

.»اوُمَّـلَكَتَواوُرَواَشَتَوِهيِف
١٣:١٠لاثمأو٢٠:٧ص

.ةأرملاعطقنمًائيشرظنوةصقلاملعيأىَأَرْنَمُّلُكَو
.ثدحيمليأْنُكَيَْمل
.دهاشُيوأملعُييأَرُيَْملَو
.عيظفلاثداحلااَذٰهُلْثِم
نأقحتسيرمأكلذيأاوُمَّـلَكَتَواوُرَواَشَتَوِهيِفاوَُّـرصَبَت
ميظعلامثإلاكلذاوبكترانيذلارارشألانممقتنُيوهبمتُهي
نمليئارسإجورخذنمريظننمهلقبسيمليذلاملظلاو
.هلعفامبليئارسإينبلكيواللاراثأ.مويلااذهىلإرصم
اذهاولعفنيذلاىلعليئارسإينبمومعنمديدشلاظيغلاو
هذهلثمعوقوةّلقويحريمضدوجوىلعلدياممرمألا
.شحاوفلا

دئاوف
.)٣٠-١ع(رايخأللربِعرارشألاءابنأ.١
-١١و١٠-٤ع(تاكلهملاىلإيدؤيتابجاولاريخأت.٢

٢٤(.
بجيففيضلاقفاويامبلطتةيقيقحلاةفاضإلانإ.٣

.رفسلاتقوناحىتمهقيرطليهستوهتمدخوهلوبق
داحتاديزيامكمهرورشديزيرارشألاداحتانإ.٤

.مهحالصنيحلاصلا
.نيحلاطلانيبحلاصنوكيدقهنإ.٥
.بيسنبيرغللبيرغلانإ.٦
.نيقياضتملايساؤيتاقيضلاربتخملا.٧
الامعيطتسيامبرفنيكسمخيشبفختستال.٨

.ءارثلالهأهعيطتسي
ةسجنلاةوهشلابٌصاغةرهاطلاةبحملانميلاخلاناكملا.٩

.هنمبرهاف
.اديدشًاباقعبقاعُتاهجوزلةنئاخلاةأرملانإ.١٠
.)٣٠ع(تابجاولانمهتقويفظيغلانإ.١١
هفرعينمسجنوهوءيشلكنمعدخأبلقلا.١٢

ّرقنوباتكلايفانلنلعُأامبانبولقفرعننأانيلعف
راشتنايفىعسنوةعبجلهأكاّنكلهللاةمعنالولاننأب
صالخلاهدحوهيفنألملاعلايفحيسملاليجنإ

.حالصلاو

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
مهيلعيواللاّصقوةافصملايفليئارسإينبعامتجا.١

.)٧-١ع(ةعبجيفهباصأام
لهأباقعىلعمهمزعودحاولجركبعشلاعامتجا.٢

.)١١-٨ع(ةعبج
بصعتلاونييعبجلانيبنذملانعنيماينبطبسةاماحم.٣

.)١٤-١٢ع(مهنممهنألمهل
.)١٧-١٥ع(نيقيرفلاددع.٤
-١٨ع(نيترمنييليئارسإلارئاسىلعنيماينبراصتنا.٥

٢٥(.
.)٢٦ع(ليإتيبيفموصلادعبراصتنالابدعولا.٦
.)٤١-٢٩ع(مهزوفونييليئارسإلاةعدخ.٧
.)٤٦-٤٢ع(مهرامدونيينيماينبلاراسكنا.٨
.)٤٨و٤٧ع(نيماينبنمةئمتسةاجن.٩

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ىلعمزعلاويواللارمأيفنييليئارسإلارظن
١١ىلإ١عنيدتعملابيدأت

جلٱِتَعَمَتْجٱَوَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجَجَرَخَف«١
ْ

ٍلُجَرَكُةَعاََم
لِجِضْرَأَعَمٍعْبَسِرْئِبَىلِإَناَدْنِم،ٍدِحاَو

ْ
يفِّـبَّـرلٱَىلِإ،َداَع ِ

ملٱ
ْ

.»ِةاَفْصِ
ليئومص١و٢١:٥صو٢٢:١٢عوشيوخلا١٣:١٢ةينثت
٣:١٠ليئومص٢و٣:٢٠ليئومص١و١٨:٢٩ص١١:٧

١٠:١٧و٧:٥ليئومص١و١١:١١و١٠:١٧ص٢٤:٢و

اممةرابعلاهذهتناكٍدِحاَوٍلُجَرَكُةَعاَمَْجلٱِتَعَمَتْجٱ
رصعدعبتعطقناوةيربلايفنييليئارسإلالاوحأنمتفلُأ
.)١٢:٢٠كولم١(اومسقنامهنألناميلس

ليئارسإضرأيفرطدحأنميأٍعْبَسِرْئِبَىلِإَناَدْنِم
رظنا(رفسلااذهبتاكنامزيفتناكامىلعرخآلاىلإ
شياليهنادو.)خلا٣:١٠ليئومص٢و٣:٢٠ليئومص١

فرطلاىلعيهو)١٩:٤٧عوشي(ًاضيأمشلىمستو
حفسيفيلاتفنبيصنيفليئارسإينبضرأنميلامشلا
نوينادلااهذخأ.خيشلالبجبمويلافورعملانومرحلبج

نأشتاذتناكو)١٨:٢٩ص(يفركُذامكناداهومسو
لتاهنأحجرألاوسايناباهنأمهضعبمعز.ةراجتلايف
فرطلاعبسرئبو)٢٩و١٨:٧صريسفترظنا(يضاقلا
مويلاةفورعملانوربحيبونجيهوناعنكضرأنميبونجلا
فرعُتلازتالو.اهنمًاليمنيرشعةياغىلعوليلخلاب
.مويلااذهىلإاهمساب

فرعُتةرعووروخصلاةريثكندرألايقرشَداَعْلِجِضْرَأ
لهأادعامةوعدلااهناكسباجأ.نولجعلبجبمويلا
.نولجعلبجىلعمويلاةبرخيهوداعلجشيبايةنيدم

اهيفيتلاةداهشلاةميخوهوبرلاتيبىلإيأِّـبَّـرلٱَىلِإ
رظنا(نوليسبمويلاةفورعملاهوليشيفتناكودهعلاتوبات
عريسفترظنا(ةافصملاىلإتلقُنامبرو)١٨:٣١صريسفت
.)٢٨-٢٦و٢٣و١٨
اهنموةافصملابىمسياهنملكندمةدعركُذِةاَفْصِْملٱ
ةمارو)١١:٢٩ةاضق(داعلجةافصمبًاضيأىمستام
)٤:١٣كولم١(داعلجتومارو)١٣:٢٦عوشي(ةافصملا
حّجرملاوةيآلاهذهيفةافصملايهاهنأنيرسفملاضعبنظ
مويلافرعُيامضعبلااهنظنيماينبضرأيفةنيدماهنأ
ةعبرأدعبتةمكأىلعيهوحّجرملاوهوليئومصيبنلاةيرقب
سوماقرظنا(كلذريغمهضعبىأرو.ةعبجنعلايمأ
اهنأرتاوتملانمو.)١١:١١و١٠:١٧صريسفتوباتكلا
ليئومص١رظنا(ليئارسإلهئاضقنامزليئومصماقمتناك
.)خلا١٠:١٧و١٧-٧:٥

يفَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأُعيَِمج،ِبْعَّـشلٱِعيَِمجُهوُجُوَفَقَوَو«٢ ِ
لَأِةَئِمُعَبْرَأ،ِهللاٱِبْعَشِعَمَْجم

ْ
.»ِفْيَّـسلٱيِِطَرتُْخمٍلِجاَرِف

٨:١٠ص

.ءاهجويأُهوُجُو
يف ًاعامتجانوعمتجملاهللابعشيأِهللاٱِبْعَشِعَمَْجمِ

.اوأطخأنيذلانمماقتناللبرلالمعلجألًاسدقم
ّلسطارتخالاِفْيَّـسلٱيِِطَرتُْخمٍلِجاَرِفْلَأِةَئِمُعَبْرَأ
نييناعنكلانألةاشميأنيلجاراوناكو.هدمغنمفيسلا
:٤و١:١٩صرظنا(ليخلاوتابكرملاذاختانممهوعنم
٣(.

َىلِإاوُدِعَصْدَقَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأَنيِماَيْنِبوُنَبَعِمَسَف«٣
ملٱ
ْ

ِهِذٰهْتَناَكَفْيَك!اوُمَّـلَكَت:َليِئاَْرسِإوُنَبَلاَقَو.ِةاَفْصِ
لٱ

ْ
.»؟ُةَحاَبَق

َىلِإاوُدِعَصْدَقَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأَنيِماَيْنِبوُنَبَعِمَسَف
بيدأتيفرظنلاىلإةوعدلامهغلبنممكلذاوعمسِةاَفْصِْملٱ
كلذىلإاوعُدمهنأيفبيرالاهنإفانركذامكةعبجلهأ

ديؤيو)١٩:٢٩ص(اهوضفرمهوةماعتناكةوعدلانأل
نيماينبينبةلباقمبليئارسإركُذو.)١٣و١٢ع(يفامكلذ

نيجراخلاةلزنمباوراصنيماينبينبنألونورثكألامهنأل
.مهنع

.)١عريسفترظنا(ِةاَفْصِْملٱ
عمجلاةغيصبباطخلاءاجاوُمَّـلَكَت:َليِئاَْرسِإوُنَبَلاَقَو

نملكةثداحلايفملكتينأبولطملانألدحاويكتشملاو
نأاوبلطنييليئارسإلانأىنعملاواهرومأنمًائيشفرع
.كلذفرعناسنإلكنمةأرملالتقثدحفيكاوعمسي

مثإلاانهةحابقلابدارملاُةَحاَبَقْلٱِهِذٰهْتَناَكَفْيَك
.طقفهوركملاالعيظفلا

ملٱُلْعَبُّيِوَّـاللٱَباَجَأَف«٤
ملٱِةَأْرَْ

لَخَد:ِةَلوُتْقَْ
ْ

اَنَأُت
.»َتيِبَنِلَنيِماَيْنِبِليِتَّـلٱَةَعْبِجَىلِإيِتَّـيِّـُرسَو

١٩:١٥ص

هنأشيفريرقتلانألمالغلاركذيمليِتَّـيِّـُرسَواَنَأُتْلَخَد
كشنالو.)١٩:١٥ص(دهاشةلزنمبمالغلاوةأرملانأشو
.يواللالوقبدهشيىتحًارضاحناكمالغلاّنأيف

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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لٱِبَّـَيلَعاوُطاَحَأَوَةَعْبِجُباَحْصَأَّـَيلَعَماَقَف«٥
ْ
ًالْيَلِتْيَب

.»ْتَتاَمىَّـتَحيِتَّـيِّـُرساوُّلَذَأَو،ِيلْتَقِباوَُّمهَو
٢٦و١٩:٢٥ص١٩:٢٢ص

لصألاديفيامىلعاهؤاسؤرمهلعلَةَعْبِجُباَحْصَأ
بحاصلاقلطُأدقو.هبحاصءيشلاكلامللاقيذإيناربعلا

.فّرصتلاورمألاكلامىلعةيبرعلاةغللابتكيف
١٩:٢٢ص(يفيذلاإبنلايفكلذركذُيملِيلْتَقِباوَُّمهَو
نأاوبلطمهنإفنايبلااذهىلإةجاحالنأرهاظلاو)٢٥-
اذهوهيلإهتيراجبىدأامكتوملاىلإيدؤيامهباولعفي
.)١٩:٢٢ص(هريرقتةحصلفاك

لَسْرَأَواَهُتْعَّـطَقَويِتَّـيِّـُرسُتْكَسْمَأَف«٦
ْ
ِلوُقُحِعيَِمجَىلِإاَهُت

لُم
ْ

يفًةَحاَبَقَوًةَلاَذَراوُلَعَفْمَُّـهنَأل،َليِئاَْرسِإِك .»َليِئاَْرسِإِ
٧:١٥عوشي١٩:٢٩ص

٣عريسفترظنا(خلاتكسمأكلذلخلاُتْكَسْمَأَف
.)١٩:٢٩صو

ْمُكَيْأَرَوْمُكَمْكُحاوُتاَه.َليِئاَْرسِإوُنَبْمُكُّلُكاَذَوُه«٧
.»اَنُهٰه

١٩:٣٠ص

نويليئارسإمكلكانهمتنأيأَليِئاَْرسِإوُنَبْمُكُّلُكاَذَوُه
ىلإاوءاسأنييعبجلانألنييليئارسإلاىلعكلذبعقوراعلاو

.مهيوال
امبمكئاضقاونلعأيأاَنُهٰهْمُكَيْأَرَوْمُكَمْكُحاوُتاَه

)١٩:٣٠ص(باقعلاءارجإيفمكيأرونودتعملاقحتسي
.)١٣:١٠لاثمأ(»ةمكحنيرواشتملاعم«هنإف

ُبَهْذَيَال:اوُلاَقَوٍدِحاَوٍلُجَرَكِبْعَّـشلٱُعيَِمجَماَقَف«٨
.»ِهِتْيَبَىلِإٌدَحَأُليِمَيَالَوِهِتَمْيَخَىلِإاَّـنِمٌدَحَأ

.هوّلوتورمألاباومتهايأِبْعَّـشلٱُعيَِمجَماَقَف
لجرمهنأكدحاودصقودحاويأربيأٍدِحاَوٍلُجَرَك

.دحاو
نألنكسملاىلعةميخلااوقلطأ.هنكسميأِهِتَمْيَخ

ةيربلايفمايخلانونكسياوناكذنمكلذاوداتعانييليئارسإلا
نييليئارسإلانمنيريثكنوكلوأ)١٩:٩ددعريسفترظنا(
يفالةيدابلالهأكمايخلانونكسيذئموياوناكمهرثكأوأ
.ىرقلاوندملا

اَهْيَلَع.َةَعْبِجِبُهُلَمْعَنيِذَّـلٱُرْمَألٱَوُهاَذٰهَنآلٱَو«٩
لٱِب

ْ
.»ِةَعْرُق

ةعرقلابةعبجىلعاودعصاوأدعصنليأِةَعْرُقْلٱِباَهْيَلَع
لاوقأتفلتخاو»اهيلعدعصن«ةينيعبسلايفءاجكلذلو
كلذبدارملانإمهضعبىأرف»ةعرقلاب«هلوقيفنيرسفملا
ةمسقلانإفعارتقالاباهيلعءاليتسإلادعبةعبجميسقت
٣٣:٥٤ددع(مهريغونييليئارسإلانيبكلذبيرجتتناك
اهبدارملانإمهضعبىأرو.)٢٢:١٨رومزمو١٣:٦عوشيو
امكبنذملاّنيعُيوأبرلاةدارإاهبنلعُتيتلاةينيدلاةعرقلا
هذهىلإراشأدقو.)١٩-٧:١٣عوشي(ناخعاهبّنيُع
لٱ«هلوقبميكحلاةعرقلا

ْ
لُتُةَعْرُق

ْ
يفىَق حلٱِ

ْ
ِّـبَّـرلٱَنِمَو،ِنْضِ

نأنيرثكأللرهظيذلاو.)١٦:٣٣لاثمأ(»اَهِمْكُحُّلُك
دعصينمنييعتلنكلركُذامكةيهلإلاةعرقلاكلذبدارملا
ع(يفامكلذديؤيونيدعاصلاددعوًالوأةعبجىلعمهنم
١٨(.

ملٱَنِمٍلاَجِرَةََرشَعُذُخْأَنَف«١٠
ْ

ِطاَبْسَأِعيَِمجْنِمِةَئِ
لَألٱَنِمًةَئِمَو،َليِئاَْرسِإ

ْ
لَأَو،ِف

ْ
ٍداَزِذْخَأِلْجَأل،ِةَوْبَّـرلٱَنِمًاف

ِّـلُكَبَسَحَنيِماَيْنِبِبَةَعْبِجْمِِهلوُخُدَدْنِعاوُلَعْفَيِلِبْعَّـشلِل
لٱ

ْ
.»َليِئاَْرسِإِبْتَلَعَفيِتَّـلٱِةَحاَبَق

بعشلارشُعذخأنيأِةَئِْملٱَنِمٍلاَجِرَةََرشَعُذُخْأَنَف
يقباملديامكريثكلاطبسلاوليلقلاطبسلانمةعرقلاب
.ةيآلانم

مهنأىلعلدياذهوفالآةرشعةوبرلاِةَوْبَّـرلٱَنِمًافْلَأ
.اهلدادعتسالامهمزليًابرحاوعقوتمهنإوبرحلانودوعتم

ملٱَىلَعَليِئاَْرسِإِلاَجِرُعيَِمجَعَمَتْجٱَف«١١
َنيِدِحَّـتُمِةَنيِدَْ

.»ٍدِحاَوٍلُجَرَك

الدحاولجرمهنأكيأٍدِحاَوٍلُجَرَكَنيِدِحَّـتُم
مهضعبلاق.رخآلاهاريامريغمهضعبىريفنيددعتم
مهنأكيأ»دحاولجرباحصأكيناربعلالصألاىنعمو«
قافتالاةدشنيهجولاىلعدارملاو.دحاولجررمأبنولمعي
.لمعلاويأرلايف

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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نيماينبباوجوليئارسإلمع
١٧ىلإ١٢ع

ِطاَبْسَأِعيَِمجَىلِإًالاَجِرَليِئاَْرسِإُطاَبْسَأَلَسْرَأَو«١٢
.»؟ْمُكيِفَراَصيِذَّـلٱَُّّـرشلٱاَذٰهاَم:َنيِلِئاَقَنيِماَيْنِب
١٦و٢٢:١٣عوشيو١٣:١٤ةينثت

دحأنمدبالكلذبهنألةمكحلاهيضتقتاماذهَلَسْرَأَو
نيماينبطبسنألوةلداعلابرحلاوأنيبنذملاميلستنيرمأ
.ةباجإلاىبأوسدقملاعامتجالاىلإيعُد

ةفورعملاةرسألاوأةريشعلاانهطبسلاَنيِماَيْنِبِطاَبْسَأ
الدحاوطبسنيماينبونبفالإوةلئاعلابمايألاهذهيف
صريسفترظنا(لصألاوهةريشعلاهانعمنوكوطابسأ
١٨:٣٠(.

مكنيبثدحيأْمُكيِفَراَصيِذَّـلٱَُّّـرشلٱاَذٰهاَم
نممكضعبهبكتراامعظفأاميأبجعتللانهماهفتسالاو
.ماثآلا

لَسَنآلٱَف«١٣
ِّـ

لٱاوُم
ْ
يفَنيِذَّـلٱَلاَعَّـيِلَبيِنَبَمْوَق َةَعْبِجِ

ْنَأَنيِماَيْنِبوُنَبْدِرُيْمَلَف.َليِئاَْرسِإْنِمَّـَّـرشلٱَعِزْنَنَوْمُهَلُتْقَنِل
هتَوْخِإِتْوَصِلاوُعَمْسَي .»َليِئاَْرسِإيِنَبِْمِ
١٧:١٢ةينثت١٩:٢٢صو١٣:١٣ةينثت

اوبكترانيذلاءامؤللاوأَلاَعَّـيِلَبيِنَبَمْوَقْلٱاوُمِّـلَسَنآلٱَف
.عيظفلامثإلاكلذ

ءاكرشكلذباوناكفاوُعَمْسَيْنَأَنيِماَيْنِبوُنَبْدِرُيْمَلَف
عفادملانألمهنمًارشلبمهتحابقومهمثإيفةعبجلهأ
.عئاظفلايفهيدامتىلعهعجشيهنألهنمّرشميثألانع
.ميلستلاوةعاطلاانهعمسلاىنعمو

ملٱَنِمَنيِماَيْنِبوُنَبَعَمَتْجٱَف«١٤
اوُجُرْخَيِلَةَعْبِجَىلِإِنُدُْ

ِمل
ُ

.»َليِئاَْرسِإيِنَبِةَبَراَح

ِملاوُجُرْخَيِل
ُ
مهونيبنذملااوملسولَليِئاَْرسِإيِنَبِةَبَراَح

نممهاوبرقومهتوخإنمةريثكفولأكلهامنوليلق
.ةريثكتاليوليولااودازفيتأيسامكهولعفامبضارقنالا

يفَنيِماَيْنِبوُنَبَّـدُعَو«١٥ لٱَكِلٰذِ
ْ
ملٱَنِمِمْوَي

ًةَّـتِسِنُدُْ
لَأَنِيْرشِعَو

ْ
َةَعْبِجَناَّـكُساَدَعاَم،ِفْيَّـسلٱيِِطَرتُْخمٍلُجَرَف

.»َنيِبَخَتْنُمٍلُجَرِةَئِمَعْبَساوُّدُعَنيِذَّـلٱ

-١٨:٢١عوشي(اهعايضعمةنيدمةرشععبرأِنُدُْملٱَنِم
٢٨(.

لجرةئمعبسةعبجناكسوٍلُجَرَفْلَأَنيِْرشِعَوًةَّـتِس
.ةئمعبسوًافلأنيرشعوةتسعومجملاناكف

مهنأنعةيانكفويسلايلتسميأِفْيَّـسلٱيِِطَرتُْخم
.برحلاطبأ

َنوُبَخَتْنُمٍلُجَرِةَئِمُعْبَسِبْعَّـشلٱاَذٰهِعيَِمجْنِم«١٦
حلٱَنوُمْرَيِءَالُؤٰهُّلُك.ٌْرسُع

ْ
ملٱِبَرََج

ْ
َالَوِةَرْعَّـشلٱَىلَعِعَالْقِ

.»َنوُئِطُْخي
١٢:٢مايأ١و٣:١٥ص

لمعيامكهلامشبلمعييذلاوهورسعأعمجٌْرسُع
هانعمونيماينبءانبأيفنوكينأبيرغلانمو.هنيميبهريغ
.)٣:١٥ص(رسُعلانممهريغوءالؤهلكنيميلانبا

َنوُئِطُْخيَالَوِةَرْعَّـشلٱَىلَعِعَالْقِْملٱِبَرَجَْحلٱَنوُمْرَي
نيدعاستاذفكلاةئيهىلعةدلجوأةجيسنعالقملاو
اهعمرخآلاكسمُيوعباصألاىدحإىلإامهدحأفرطدشُي

دتشتىتحقفألاةازاومىلعرادتورجحاهيفعضويو
يفرجحلاقلطنيفةكوسمملادعاسلاكرتتفديللاهتمواقم
هحرجهبيمرملاناسنإلاباصأاذإفنينألاكتوصبءاوهلا

تاودأنمعيلاقملاتناكو.هلتقامبروًاديدشًاماليإهملآو
اهندموةيروسىرقضعبيفثادحألالازيالو.برحلا
يفةغلابمةرابعلاو.مويلااذهىلإًاضعبمهضعباهببراحي
نولوقيدالبلاهذهيفمويلاىلإسانلالازيالو.ةباصإلا
تايلجعرصىّسينبدوادو.ةرعشلابيصيداّيصنالف
فيسلاىلعاهلضفوةلآلاهذهدمتعاوعالقملارجحبرابجلا

لكاهبةباصإلانسحيناكوبرحلاتاودأنمهريغو
.)١٧:٤٩ليئومص١(ناسحإلا

لَأِةَئِمَعَبْرَأ)َنيِماَيْنِباَدَعاَم(َليِئاَْرسِإُلاَجِرَّـدُعَو«١٧
ْ

ِف
.»ٍبْرَحُلاَجِرِءَالُؤٰهُّلُك.ِفْيَّـسلٱيِِطَرتُْخمٍلُجَر

.)ريسفتلاو٢عرظنا(ِفْلَأِةَئِمَعَبْرَأ
٤٨ىلإ١٨عةعبجيفبرحلا

ُدَعْصَيْنَم:َهللاٱاوُلَأَسَوَليِإِتْيَبَىلِإاوُدِعَصَواوُماَقَف«١٨
ِملًالَّـوَأاَّـنِم

ُ
.»ًالَّـوَأاَذوَُهي:ُّبَّـرلٱَلاَقَف؟َنيِماَيْنِبيِنَبِةَبَراَح

١:١صو٢٧:٢١ددع٢٦و٢٣ع

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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رفسلااذهبتاكنأًارارممّدقتَليِإِتْيَبَىلِإاوُدِعَصَو
مازتلالاةلالدىلعًادامتعاةريثكعضاوميفزاجيإلاراتخا

تناكةميخلانأمازتلالاةلالدنمهارنيذلاو.نئارقلاو
ىلإهوليشنمتلقُنامكهيلإتلقُناهنإفليإتيبيفذئنيح
ذنمًاسدقمًاعضومليإتيبتناكو.)٢٧عرظنا(ةافصملا
١٩-٢٨:١١نيوكت(بوقعيلاهيفرهظبرلانألميدقنمز
ميكشىلإميلشروأنمدتميطخيقرشيهو.)٣١:١٣و
نيتنيدملانيبةفاسملافصنىلعوسلبانىلإسدقلانميأ

.نيتيبمويلااهمساو
بهذيميظعلاربحلاناكفميمتلاوميروألابَهللاٱاوُلَأَسَو

.اهيفامبةميخلالقنُتثيحىلإ
نامساانهبرلاوهللانأىلعلدياذهُّبَّـرلٱَلاَقَف

يذلاهوهيةمجرتبرلانأىلعدوجولابجاولايلزألاريدقلل
.ةصاخلايلزألاهلإلاءامسأنموه

دعصينم«مهلاؤسناك.ًالوأدعصياذوهييأًالَّـوَأاَذوَُهي
نأهوفرعولباوصلاناكو»نيماينبينبةبراحملًالوأانم
ةوعدلاباوباصأمعن.ًالوأ»انتوخإبراحنله«هللااولأسي
نمَقبيملهنإلاقيال.دصقلاباوأطخأنكلةروشملاىلإ
ينباوبطاخينأمهيلعناكلوقنانألبرحلاىلإالإليبس
ةعبجيفمهتوخإأطخمهلاونيبيوًارارممهورواشيونيماينب
برحلاىلعمزعلالبقلدعلابةمكاحملاوةبحملاوقفرلاب

ناكلاحلكىلعو.نيماينبطبسدانعىلعًائيشاوريصيو
امةمكحلانمهدنعوهولأسولباوصلاىلإمهدشريبرلا
اذوهيطبسنإ»ًالوأاذوهي«هلوقىنعمو.رشبلادنعسيل
نوكييذلاطبسلاوهاذوهيو.ًادئاقوًاسيئرمدقتملانوكي
.)١٢-٤٩:٨نيوكت(هنمحيسملا

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَماَقَف«١٩ .»َةَعْبِجَىلَعاوُلَزَنَوِحاَبَّـصلٱِ

.برحلايفاوعرشَليِئاَْرسِإوُنَبَماَقَف
.)١٩:١٢صريسفترظنا(َةَعْبِج

ِملَليِئاَْرسِإُلاَجِرَجَرَخَو«٢٠
ُ

ُلاَجِرَّـفَصَو،َنيِماَيْنِبِةَبَراَح
لِلْمُهَسُفْنَأَليِئاَْرسِإ

ْ
.»َةَعْبِجَدْنِعِبْرَح

ًافوفصمهسفنأاوبتريأْمُهَسُفْنَأَليِئاَْرسِإُلاَجِرَّـفَصَو
.)١٨ع(لوألااذوهيو

َليِئاَْرسِإْنِماوُكَلْهَأَوَةَعْبِجْنِمَنيِماَيْنِبوُنَبَجَرَخَف«٢١
يف لٱَكِلٰذِ

ْ
لَأَنِيْرشِعَوِْنيَنْثٱِمْوَي

ْ
.»ِضْرَألٱَىلِإٍلُجَرَف

٤٩:٢٧نيوكت

يفاوعمتجامهنإفهلكطبسلالاجرَنيِماَيْنِبوُنَبَجَرَخَف
ةيلهاجلامهتسامحبةريرشلاةنيدملاكلتنعاوعفديلةعبج

فسويوبوقعيبوبحملسنمهنألةروهشملامهئايربكو
:رعاشلالوقمهيلعقدصف
اوفلخامسئبنكلودودجلاَمعناوفلسمهلدادجأبنورخافي

نيصحلانصحلاتهبشأفّلتىلعةنيدملاكلتتناكو
.ديدشلاعافدلانماهيفنمنكمتو

يأِضْرَألٱَىلِإٍلُجَرَفْلَأَنيِْرشِعَوِْنيَنْثٱ...اوُكَلْهَأَو
نمضضرألاىلعمهايإمهكالهإبمهوحرطوأمهوعرص
ددعلااذهلثمعوقوو.حرطلاوأعرصلاىنعمكالهإلا
ددعناكفاهلهأشحوتوبرحلاكلتةدشىلعكلديىلتق
.)١٥ع(نيماينبيبراحمددعنمبرقيليئارسإىلتق

لِلاوُّفَطْصٱَفاوُداَعَوَليِئاَْرسِإُلاَجِرَدَّـدَشَتَو«٢٢
ْ

يفِبْرَح ِ
ملٱ
يفِهيِفاوُّفَطْصٱيِذَّـلٱِناَكَْ لٱِ

ْ
.»ِلَّـوَألٱِمْوَي

.بعشللنايبليئارسإلاجرَليِئاَْرسِإُلاَجِرَدَّـدَشَتَو
نيينيماينبلاددعىلإةبسنلابمهددعةرثكمهددشتةلعو
يفإطخلاىلإمهراسكنامهتبسنومهتعاجشىلعمهلاكتاو
سورضلابرحلاهذهبهللاحمسدقو.ةيبرحلاتاكرحلا
ةسدقملاهتعيرشامهلامهإوامهلهجىلعنيقيرفللًابيدأت
.همامأاعضتيوهيلإاعجريل

ملٱَىلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأاْوَكَبَوَليِئاَْرسِإوُنَبَدِعَصَّـمُث«٢٣
،ِءاَسَْ

ِملُمَّـدَقَتَأُدوُعَأْلَه:َّـبَّـرلٱاوُلَأَسَو
ُ

؟يِخَأَنيِماَيْنِبيِنَبِةَبَراَح
.»ِهْيَلِإاوُدَعْصٱ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف

٢٧و٢٦ع

.)٢٨ع(مهلكمهنعنهاكلالأسيأاوُلَأَسَو
ِملُمَّـدَقَتَأُدوُعَأْلَه

ُ
رهاظلاىضتقمناكيِخَأ...ِةَبَراَح

وهودحاونملاؤسلانألدرفأهنكلودوعنلهلاقُينأ
بعشمهنأرابتعابدحاولاةلزنممهلزنأوأمهنعًابئاننهاكلا

اورسُكمهنأبمهروعشىلإءاميإ»يخأ«مهلوقيفو.دحاو
.مهتوخإمهتبراحمل

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ىلعرصتننلهبراياولاقولِهْيَلِإاوُدَعْصٱ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف
لاقف»ةبراحملاىلإدوعنله«اولاقمهنكلالمهللاقلنيماينب
.مهبيدأتنمهدارأاماهيلإمهدوعيفنأل»اودوع«مهل

يفَنيِماَيْنِبيِنَبَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَمَّـدَقَتَف«٢٤ لٱِ
ْ
.»ِيناَّـثلٱِمْوَي

.برحلامايألوألالبرلامهلاؤسمويلِيناَّـثلٱِمْوَيْلٱ

يفَةَعْبِجْنِمْمِهِئاَقِلِلُنيِماَيْنِبَجَرَخَف«٢٥ لٱِ
ْ
،ِيناَّـثلٱِمْوَي

مثًاضْيَأَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمَكَلْهَأَو
ََ
لَأََرشَعَةَيِنا

ْ
َىلِإٍلُجَرَف

.»ِفْيَّـسلٱوُِطَرتُْخمِءَالُؤٰهُّلُك.ِضْرَألٱ
٢١ع

نمددعناكفٍلُجَرَفْلَأََرشَعَةَيِناََمث...َكَلْهَأَو
٤٠٠٠٠نيتعقاولايفليئارسإلاجرنمنيماينبونبمهكلهأ

ددعنأل١٣٣٠٠نيماينبلاجرلكىلعديزيكلذو
ةردقمىلعلدياذهو)١٥ع(٢٦٧٠٠ناكنييماينبلا
يفمهفقومةبسانموعالقملابيمرلامهماكحإونييماينبلا
.برحلا

َىلِإاوُءاَجَوِبْعَّـشلٱُّلُكَوَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجَدِعَصَف«٢٦
َكِلٰذاوُماَصَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَكاَنُهاوُسَلَجَواْوَكَبَوَليِإِتْيَب
لٱ

ْ
ملٱَىلِإَمْوَي

َماَمَأٍةَمَالَسَحِئاَبَذَوٍتاَقَرُْحماوُدَعْصَأَو،ِءاَسَْ
.»ِّـبَّـرلٱ

١٨ع

نيرسفملاضعبلاقِبْعَّـشلٱُّلُكَوَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمج
يذلاىنعملاو.نيبراحملاريغونيبراحملاعيمجكلذىنعمنإ
دالوألاوءاسنلانممهريغونيبراحملاعيمجصنلاهيضتقي
ثادحأنزحلاّمعليئارسإنمًافلأنوعبرألتُقاملهنإف
عمًاعيمجبرلاتيباوتأفءاسنلارئاسوتانبلاوءانبألا
بيرالو.ءالبلاكلذةدايزنمًافوخنوكبيبرحلالاجر
امنإومهتوخإةبراحمىلإمهعارسإبمهإطخباورعشمهنأيف
ضعبلاق.إطخلاكلذىلعمهلًاباقعناكمهبّلح
نملاؤسلارمأيفمهإطخلنكيملبيدأتلااذهنإنيرسفملا
مهدوجسوبرلانعمهداعتبالًاضيألبطقفبرلا
.)٣١و١٨:٣٠ص(ليثامتلل

.ءالبلاونزحلانامزموصلانامزنإاوُماَصَو
٢١-٧:١١و١:٣نييوالرظنا(ٍةَمَالَسَحِئاَبَذَوٍتاَقَرُْحم

.)٣٤-٢٩و

يفِهللاٱِدْهَعُتوُباَتَكاَنُهَو:َّـبَّـرلٱَليِئاَْرسِإوُنَبَلَأَسَو«٢٧ ِ
لِت

ْ
.»ِماَّـيَألٱَك
٤و٤:٣ليئومص١و١٨:١عوشي

.)٢٦ع(ليإتيبيفيأَكاَنُهَو
دقناكتوباتلانأىلعلديصنلااذهِهللاٱِدْهَعُتوُباَت

نمو.ًاضيأاهيلإتلقُنةميخلانأحّجرملاوليإتيبىلإلقُن
ةداعكةنكمألابمؤاشتلاولؤافتلاىرنامىلعهلقنبابسأ
نالازيالمؤاشتلاولؤافتلانأىلع.روصعلاكلتيفسانلا
.ضرألاراطقألكيفنيريثكتاداعنممويلاىلإ

يفُهَماَمَأٌفِقاَوَنوُراَهِنْبَراَزاَعِلَأُنْبُساَحَنيِفَو«٢٨ ِ
لِت

ْ
لِلًاضْيَأُدوُعَأَأ«ِماَّـيَألٱَك

ْ
ِملِجوُرُخ

ُ
يِخَأَنيِماَيْنِبيِنَبِةَبَراَح

.»َكِدَيِلْمُهُعَفْدَأًادَغِّـينَأل،اوُدَعْصٱ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف»؟ُّفُكَأْمَأ
١٨:٥و١٠:٨ةينثت٢٤:٣٣عوشي

كلذىلإميظعلاربحلالازيالساحنيفناكُساَحَنيِف
ديفحناثانوهيناكو.رازاعلاهنبانمنوراهديفحوهومويلا
ساحنيفنكلو.)١٨:٣٠ص(موشرجهنبانمىسوم
:٢٥ددع(ةيربلايفهتريغنمرهظامىلعىدهلاىلعناك
نكل.ناثانوهيفالخىلع)١٠٦:٣٠رومزمو٨-٦
بجعالوليئارسإينبحالصإنعانهًازجاعناكساحنيف
ىسومهدجيخأونوراههدجنامزيفهللااوصعمهنإف
.ماثآلاعئاظفنمكلذريغاوبكتراولجعلااودبعوهللاميلك

نأاوديريملمهنألاؤسلانمرهاظلاوخلاًاضْيَأُدوُعَأَأ
.ةبراحمللاودوعي

ءيشبمهدعيالو»اودعصا«مهللوقيناكْمُهُعَفْدَأًادَغ
امكمهتوخإبدؤيلرصنلابمهدعوو»اودعصا«لاقانهف
ةرثكوةوقلاىلعلاكتالابنوكيالرصنلانأمهيريو.مهبدأ
.هتدارإوهللاقيفوتبلبددعلا

.»ًاطيُِحمَةَعْبِجَىلَعًانيِمَكُليِئاَْرسِإَعَضَوَو«٢٩
٨:٤عوشي

مهدعودقبرلاناكنإومهنإًانيِمَكُليِئاَْرسِإَعَضَوَو
ةعدخلاهذهو.ةمزاللالئاسولااولمعتسادقراصتنالاب
ياعىلعراصتنالاةليسوتناكاهتطاسبعمةميدقلا
.)٩:٤٣ص(ميكشىلعو)٢٣-٨:١عوشي(

يفَنيِماَيْنِبيِنَبَىلَعَليِئاَْرسِإوُنَبَدِعَصَو«٣٠ لٱِ
ْ
ِمْوَي

ملٱَكَةَعْبِجَدْنِعاوُّفَطْصٱَوِثِلاَّـثلٱ
.»ِةَيِناَّـثلٱَوَىلوُألٱِةَّـرَْ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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يف .برحلااهيفتعقويتلامايألانمِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ

ِنَعاوُبَذَجْنٱَوِبْعَّـشلٱِءاَقِلِلَنيِماَيْنِبوُنَبَجَرَخَف«٣١
ملٱ
ملٱَكَىلْتَقِبْعَّـشلٱَنِمَنوُبِْرضَياوُذَخَأَو،ِةَنيِدَْ

َىلوُألٱِةَّـرَْ
يفِةَيِناَّـثلٱَو ،َليِإِتْيَبَىلِإُدَعْصَتاَهاَدْحِإيِتَّـلٱ(ِكَكِّـسلٱِ
يف)َةَعْبِجَىلِإىَرْخُألٱَو حلٱِ

ْ
ْنِمًالُجَرَنيِثَالَثَوْحَنِلَْق

.»َليِئاَْرسِإ

ًالاجرنوبرضيمهنأىنعملاوَىلْتَقِبْعَّـشلٱَنِمَنوُبِْرضَي
نم«وهبلوعفم)ىلتقف(ًالجرنيثالثوحنىلتقنوريصي
.ىلتقنملدب»وحن«وةمدقملاحبقلعتم»بعشلا

ةيمستبابنملسرمزاجمىلتقلابنيبورضملانعريبعتلاو
.ىلتقاوراصاوبُرضنأدعبمهنألهيلإريصياممسابءيشلا

زبخلازبخمهلوقكةماعلاةغلىتحةيبرعلايفريثكاذهلثمو
.ًازبخريصيًانيجعيأ

يف .ةيوتسملاقرطلاككسلاِكَكِّـسلٱِ
نيتقرفككسلاتناكىَرْخُألٱَو...اَهاَدْحِإيِتَّـلٱ
.لقحلايفةعبجىلإىرخألاوليإتيبىلإدعصتامهادحإ

يف ريغةنيدملقحلايفةعبجنأمهضعبلوقيِلْقَْحلٱِ
ةعبجنمدعصتنيقيرطلاىدحإف.ًاقباسةروكذملاةعبج
اهلعلولقحلايفةعبجىلإةعبجنمىرخألاوليإتيبىلإ
ةملكنورّدقيمهريغو.)٢١:١٧عوشي(يفةروكذملاعبج
يفةراملاةعبجىلإىرخألا«اهلكةلمجلانوكيف»ةرام«
قيرطيفمهضعبمهتنيدمنمنيماينبونبجرخو.»لقحلا
يفةراملاقيرطلاوأ(عبجقيرطيفمهضعبوليإتيب
.ليئارسإينبنوبرضياوذخأو)لقحلا

يفاَمَكاَنَماَمَأَنوُمِزَهْنُمْمَُّـهنِإ:َنيِماَيْنِبوُنَبَلاَقَو«٣٢ ِ
ملٱِنَعْمُْهبِذْجَنَوْبُرْهَنِل:اوُلاَقَفَليِئاَْرسِإوُنَباَّـمَأَو.ِلَّـوَألٱ

ِةَنيِدَْ
.»ِكَكِّـسلٱَىلِإ

ةميزهلاباورهاظتنييليئارسإلانإاَنَماَمَأَنوُمِزَهْنُمْمَُّـهنِإ
ركُذامىلعًادامتعازجوأبتاكلاوكلذنوينيماينبلالاقف
.ركذُيسامو

ِةَنيِدَْملٱِنَعْمُْهبِذْجَنَوْبُرْهَنِل:اوُلاَقَفَليِئاَْرسِإوُنَباَّـمَأَو
.ةيآلاهذهلوأوةقباسلاةيآلايفركُذاملكلحاضيإاذه

يفاوُّفَطْصٱَوْمِهِنِكاَمَأْنِمَليِئاَْرسِإِلاَجِرُعيَِمجَماَقَو«٣٣ ِ
.»َةَعْبِجِءاَرَعْنِمِهِناَكَمْنِمَليِئاَْرسِإُنيِمَكَراَثَو،َراَماَتِلْعَب

»لخنلاهلإ«وأ»رمتلاهلإ«مسالااذهىنعمَراَماَتِلْعَب
ىمسملاوههلعلومهضعبلاق.ةعبجنمبيرقناكموهو
دعبيوهو.ليإتيبوةمارلانيب)٤:٥ص(ةروبدةلخنب
سويباسوأرصعيفهمساناكو»ككسلا«نعًاليلق
.راماتتيببفرُعمثراماتابموريجو

وهو.ءيشبهيفرتتسُيالءاضفلاءارعلاَةَعْبِجِءاَرَعْنِم
لهس«وأ»رجشالبضرأ«يأ»هرعم«يناربعلالصألايف
ناكهلعلو.ءارعلايناعمنمهلكاذهو»تويبالورجشالب
راصبأنعهتبجحةريبكروخصءارعلااذهدودحىلع
.نيينيماينبلا

َنوُبَخَتْنُمٍلُجَرِفَالآُةََرشَعَةَعْبِجِلِباَقُمْنِمَءاَجَو«٣٤
حلٱِتَناَكَو،َليِئاَْرسِإِّـلُكْنِم

ْ
َّـنَأاوُمَلْعَيَْملْمُهَو،ًةَديِدَشُبَْر

.»ْمُهَّـسَمْدَقَّـَّـرشلٱ
٤٧:١١ءايعشإو٨:١٤عوشي

مهو)٢٩ع(يفروكذملانيمكلاريغءالؤهوِفَالآُةََرشَع
هناكمنمنيمكلاراثامنيبنيماينبينبمامأاوناكنيذلا

اوطاحأومهلكليئارسإونبراثرخآلابوةنيدملااومحتقاو
.تاهجلالكنمنيماينبب

.ةنيرقلاديفتامىلعنوينيماينبلايأْمُهَو
ًانيمكمهءارونأاولهجيأْمُهَّـسَمْدَقَّـَّـرشلٱَّـنَأاوُمَلْعَيَْمل

نيلفاغاوناكمهنألاورعشيملمهوبرقلالكمهنمبرقهنإو
.مهنمنومزهنمهنأبمهنوعدخيمهمامأمهنمبمهءارونّمع

وُنَبَكَلْهَأَو،َليِئاَْرسِإَماَمَأَنيِماَيْنِبُّبَّـرلٱَبََرضَف«٣٥
يفَنيِماَيْنِبْنِمَليِئاَْرسِإ لٱَكِلٰذِ

ْ
لَأَنِيْرشِعَوًةَسَْمخِمْوَي

ْ
َف

.»ِفْيَّـسلٱوُِطَرتُْخمِءَالُؤٰهُّلُك.ٍلُجَرَةَئِمَوٍلُجَر

نويليئارسإلامهبرضفنيينيماينبلالذخيأُّبَّـرلٱَبََرضَف
.ركُذاملليصفت)٤٣-٣٦ع(يفيتأيامو

ُلاَجِرىَطْعَأَو.اوَُرسَكْنٱِدَقْمَُّـهنَأَنيِماَيْنِبوُنَبىَأَرَو«٣٦
لٱَىلَعاوُلَكَّـتٱُمَُّـهنَألَنيِماَيْنِبِلًاناَكَمَليِئاَْرسِإ

ْ
يِذَّـلٱِنيِمَك

.»َةَعْبِجَىلَعُهوُعَضَو
٨:١٥عوشي

ع(نمملعُيامكنينيماينبلاالنييليئارسإلايأْمَُّـهنَأ
رهاظتنملمجُأامليصفتةءادبةيآلاهذهو.)٣٢
.هنعأشنامومازهنالابنييليئارسإلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ةيؤرلةلعلانايباذهخلاَليِئاَْرسِإُلاَجِرىَطْعَأَو
.اورسكنادقنييليئارسإلانإنيينيماينبلا

لٱَعَْرسَأَف«٣٧
ْ

لٱَفَحَزَو،َةَعْبِجاوُمَحَتْقٱَوُنيِمَك
ْ

ُنيِمَك
ملٱَبََرضَو

.»ِفْيَّـسلٱِّـدَحِباَهَّـلُكَةَنيِدَْ
٤:٦ص٨:١٩عوشي

.اومجهيأاوُمَحَتْقٱَو
.نونماكلاىشميأُنيِمَكْلٱَفَحَزَو

ملٱَناَكَو«٣٨
ْ

لٱَْنيَبَوَليِئاَْرسِإِلاَجِرَْنيَبُداَعيِ
ْ

ِنيِمَك
ملٱَنِمِناَخُّدلٱَةَمَالَعٍةَرْثَكِبْمُهَداَعْصِإ

.»ِةَنيِدَْ

لخداذإنيمكلانإناكدعولانإيأخلاُداَعيِْملٱَناَكَو
ناخدلايهةمالعبكلذنييليئارسإلارئاسلنلعُيةنيدملا
.ريثكلا

يفَليِئاَْرسِإُلاَجِرَبَلَقْنٱاَّـَملَو«٣٩ حلٱِ
ْ
ُنيِماَيْنِبَأَدَتْبٱِبَْر

ْمَُّـهنَأل،ًالُجَرَنيِثَالَثَوْحَنَليِئاَْرسِإِلاَجِرْنِمَىلْتَقَنوُبِْرضَي
حلٱَكاَنِماَمَأْنِمَنوُمِزَهْنُمْمُهاَمَّـنِإ:اوُلاَق

ْ
.»َىلوُألٱِبَْر

.)٣٢و٣١ع(يفركُذامىلععجريأَبَلَقْنٱاَّـَملَو
نوريصيوأنوعقيًالاجرنوبرضييأخلاَىلْتَقَنوُبِْرضَي

.)ريسفتلاو٣١عرظنا(خلاىلتق

لٱِتَأَدَتْبٱاَّـَملَو«٤٠
ْ
ملٱَنِمُدَعْصَتُةَمَالَع

،ٍناَخُدَدوُمَعِةَنيِدَْ
لٱ

ْ
ملٱِباَذِإَوِهِئاَرَوَىلِإُنيِماَيْنِبَتَفَت

لُكِةَنيِدَْ
ِّـ
َوْحَنُدَعْصَتاَه

.»ِءاَمَّـسلٱ

تقرتحايأِءاَمَّـسلٱَوْحَنُدَعْصَتاَهِّـلُكِةَنيِدَْملٱِباَذِإَو
اذهو.ءامسلاىلإعفتريناخدىلإتلاحتسافاهلكةنيدملا

.ةيماسلاتاغللايفةريثكلاةغلابملانمٌبرض

،ٍةَدْعَرِبَنيِماَيْنِبُلاَجِرَبَرَهَوَليِئاَْرسِإُلاَجِرَعَجَرَو«٤١
.»ْمُهَّـسَمْدَقَّـَّـرشلٱَّـنَأاْوَأَرْمَُّـهنَأل

.برقلالكمهنمبرقوأمهكردأيأْمُهَّـسَمْدَقَّـَّـرشلٱ

يفَليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأاوُعَجَرَو«٤٢ لٱِقيِرَطِ
ْ

َّـنِكٰلَو،ِةَّـيِّـَرب
لٱ

ْ
ملٱَنِمَنيِذَّـلٱَو،ْمُهَكَرْدَأَلاَتِق

يفْمُهوُكَلْهَأِنُدُْ .»ْمِهِطَسَوِ

عوشي(نوآتيبةيرببذئمويةفورعملاةيربلايهِةَّـيِّـَربْلٱ
ليإتيبلبجيفاحيرأنمةدعاصلاةيربلايهو.)١٨:١٢
.ليإتيبيقرشنوآتيبو)١٦:١عوشي(

يفْمُهوُكَلْهَأِنُدُْملٱَنِمَنيِذَّـلٱَو نوينيماينبلاعجرْمِهِطَسَوِ
مهيلإنويليئارسإلاعجرذإمهوعبتنيذلانييليئارسإلانع
نوينيماينبلابرهفبرحلايفاولبأفمازهنالابمهرهاظتدعب
يفاوعقوفمهبناقيرفلاطاحأومهلباقفءاجتلاللمهندمىلإ

.ىلتقمهطسو

ْمُهوُكَرْدَأَو،ٍةَلوُهُسِبْمُهوُدَراَطَوَنيِماَيْنِباوُطَواَحَف«٤٣
.»ِسْمَّـشلٱِقوُُرشِةَهِِجلَةَعْبِجَلِباَقُم

اميهوةحيصفلاءافلاانهءافلاَنيِماَيْنِباوُطَواَحَف
فيكفرعتنأتدرأنإيأرّدقمطرشلعفنعتحصفأ
.خلااوطواح»مهطسويفمهوكلهأ«

.»مهطسويفمهوكلهأ«انهَةَعْبِجَلِباَقُم

مثَنيِماَيْنِبْنِمَطَقَسَف«٤٤
ََ
لَأََرشَعَةَيِنا

ْ
ُعيَِمج.ٍلُجَرَف

.»ٍسْأَبوُوَذِءَالُؤٰه

ةتسمهلكاوناكوَفْلَأََرشَعَةَيِناََمثَنيِماَيْنِبْنِمَطَقَسَف
.مهيثلثنمرثكأانهكلهأفةئمعبسوًافلأنييرشعو

لٱَىلِإاوُبَرَهَواوُراَدَف«٤٥
ْ

لٱَف.َنوُّمِرِةَرْخَصَىلِإِةَّـيِّـَرب
ْ
اوُطَقَت

يفْمُهْنِم َىلِإْمُهَءاَرَواوُّدَشَو،ٍلُجَرِفَالآَةَسَْمخِكَكِّـسلٱِ
لَأْمُهْنِماوُلَتَقَوَموُعْدِج

ْ
.»ٍلُجَرْيَف

١٥:٣٢عوشي

ضرأيفنصحيهوناّمرةرخصيأَنوُّمِرِةَرْخَص
ةنقىلعيهونومرةيرقدنعتناكاهلعلونامرلاةريثك
ةعبجنعةديعبتسيليهو.ندرألاوليإتيبنيبةمكأ

يقرشواهنمًاليم١٥ةياغىلعوميلشروأيلامشيفيهو
.نوّمِرىمستلازتالواهنملايمأةثالثدمأىلعوليإتيب

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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يفْمُهْنِماوُطَقَتْلٱَف ككسلايفمهقرفتبمههبشِكَكِّـسلٱِ
كلتطاقتلابمهيلعضبقلاهّبشودصاحلاءاروكرتتلبانسب
ىلاعتهلوقوهوايمرإيفليثمتلااذهلثمءاجو.لبانسلا
لَعُيًاليِلْعَت«

ِّـ
.)٦:٩ايمرإ(»َليِئاَْرسِإَةَّـيِقَبٍةَنْفَجَكَنوُل

وأىوقلانيّداشنيينيماينبلااوعبتيأْمُهَءاَرَواوُّدَشَو
.ريسلا

لزيملنومرةرخصوةعبجنيبناكمَموُعْدِجَىلِإ
.ًالوهجم

َنِيْرشِعَوًةَسَْمخَنيِماَيْنِبْنِمَنيِطِقاَّـسلٱُعيَِمجَناَكَو«٤٦
لَأ

ْ
يفِفْيَّـسلٱيِِطَرتُْخمٍلُجَرَف لٱَكِلٰذِ

ْ
وُوَذِءَالُؤٰهُعيَِمج.ِمْوَي

.»ٍسْأَب

برحلايفاولتُق١٨٠٠٠ٍلُجَرَفْلَأَنيِْرشِعَوًةَسَْمخ
عومجملاونومرةرخصدنع٢٠٠٠وقرطلايف٥٠٠٠و

٦٠٠يقبوقيقدتلالجأل٣٥عنم١٠٠هيلعدازي٢٥٠٠٠
٢٦٧٠٠ناكنيينيماينبلاددعنكلو٢٥٧٠٠ةلمجلاف)٤٧ع(
ع(لوألامويلايفاولتُقمهنأحّجرملاوفلأيهوةيقبلانيأف
ةرخصيفاوأبتخافةئملاتسلاامأو)٢٥ع(يناثلامويلاو)٢١
.)٤٧ع(نوّمر

لٱَىلِإَبَرَهَوَراَدَو«٤٧
ْ

ِةَئِمُّتِسَنوُّمِرِةَرْخَصَىلِإِةَّـيِّـَرب
يفاوُماَقَأَوٍلُجَر .»ٍرُهْشَأَةَعَبْرَأَنوُّمِرِةَرْخَصِ

٢١:١٣ص

.اهعطقلبرهلاقيرطنعفرحناَراَدَو
يفاوأبتخاو)٤٥ع(يفةروكذملاَنوُّمِرِةَرْخَصَىلِإ
ةريبكفوهكةعبرأكلانهلازيالوكانهةريثكاهنإففوهكلا
.مويلااذهىلإ

يفاوُماَقَأَو فيكانهلاقُيٍرُهْشَأَةَعَبْرَأَنوُّمِرِةَرْخَصِ
تالامتحاانل.رهشأةعبرأةدمكانهلجر٦٠٠شاع
رامثألانونجيورويطلاومئاهبلانوديصياوناكمهنأاهنمةريثك
نوبهنيونوقرسيواهيلإلوصولانوعيطتسييتلابوبحلاو
صوصلنمنوريثكلعفيامكصرفلانممهلامردقىلع
نوثرتكيالنويليئارسإلاناكومويلااذهىلإفوهكلاوماجآلا
.مهتلقلذئنيحمهب

َنيِماَيْنِبيِنَبَىلِإَليِئاَْرسِإيِنَبُلاَجِرَعَجَرَو«٤٨
ملٱَنِمِفْيَّـسلٱِّـدَحِبْمُهوُبََرضَو

لٱىَّـتَح،اَِهْرسَأِبِةَنيِدَْ
ْ
،َمِئاَهَب

ملٱُعيَِمجًاضْيَأَو.َدِجُواَمَّـلُكىَّـتَح
اَهوُقَرْحَأْتَدِجُويِتَّـلٱِنُدُْ

.»ِراَّـنلٱِب

.نيينيماينبلانمنيقابلاضعبيأَنيِماَيْنِبيِنَب
امباوراجنييليئارسإلانأيفبيرالخلاْمُهوُبََرضَو

باقعلانيقحتسماوناكنيينيماينبلانإمعن.ًاريثكاولعف
مئاهبلاوندملااوقرحأاذاملو.ّدحلااذهىلإهوقحتسيملنكل

كلذنمىرتف.اهباحصألاصئتسابالواهبمهرمأيملهللاو
لبنيدللوأهللاًاراصتناةعيظفلالاعفألاهذهاوتأيملمهنأ

نممهكالهإلبمهتوخإلالذإيفمهتبغرومهظيغلءافش
ملنييليئارسإلانإ.مهنكاسمومهمئاهبومهريغصىلإمهريبك
بيدأتلايقحتسمًاعيمجاوناكو.نيينيماينبلانمّربأاونوكي
هيلإاوعجريلعيمجلابيدأتبميكحلالداعلانايدلاحمسف
.اوناكامكاولظمهنكلو

دئاوف
رشلاىلعريخلايفنوكينأبجينكلوةّوقداحتالانإ.١

.)١١و١ع(نيدحتملاعفنيوهللارسيًاداحتانوكييكل
ىلعمهتلمحيتلابابسألانمنيينيماينبلاءايربكنإ.٢

مهتلمحنييليئارسإلاءايربكونييعبجلامهتوخإلراصتنالا
برهاف.حلصلللئاسولامعتسانودةبراحملاىلع
.)١٣ع(ءايربكلانم

نأهنمبلطنفةصلخمةّينببرلانملاؤسلابجيهنإ.٣
ع(نحنهراتخنًاقيرطسيلوهيفكلسنلًاقيرطانيدهي
١٨(.

نأاوملعتيلمهقيرطيفاوكلسيلسانلاكرتيهللانإ.٤
.)٢٣ع(لضفأهقيرط

ىلإعوجرلا)٣(ةبوتلا)٢(لمأتلا)١(ملعتنرسكلانم.٥
.)٢٦ع(ديدجلاداهتجالا)٤(هللا

ع(لئاسولالامعتسانعانينغتالهللاديعاومنإ.٦
٢٩(.

.)٣٤ع(اهفرعنالرطاخمبنوطاحماننإ.٧
لوألاكلملالواشةيقبلاكلتنموةّيقبنيماينبل.٨

هدصاقموهتيانعهللارهظأاذكهولوسرلاسلوبو
.)٤٧ع(ةحلاصلا

لدعللليئارسإةريغفنسحوهاميفةنسحةريغلا.٩
ديدشلاماقتناللتناكاهنأّنيبتنكلةنسحتناك
ىلعمكحلاوةمكحلاانمزليف.لدعلاةرئادنعجراخلا
.رومألاةءادبيفانسفنأ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

:حاحصألااذهتايوتحم
نيماينبينباوجوزيالنأمهفلحىلعنييليئارسإلامدن.١

-١ع(ليئارسإنمطبسضرقنينأةيشخمهتانب
٧(.

تاجوزنوكيلىراذعلاادعامداعلجشيبايمهكالهإ.٢
.)١٥-٨ع(نيماينبنمنيقابلل

نهوهوليشتانباوفطخينأنيينيماينبللمهتيصوت.٣
ملداعلجشيبايىراذعنألسدقملاصقرلانصقري
.)٢٥-١٦ع(ّنهلتايفاكنكي

ضارقنالانمنيماينبطبسةياقوقيرط
٢٥ىلإ١ع

يفاوُفَلَحَليِئاَْرسِإُلاَجِرَو«١ ملٱِ
ْ

لَسُيَال:َنيِلِئاَقِةاَفْصِ
ِّـ
ْم

.»ًةَأَرْمٱَنيِماَيْنِبِلُهَتَنْبٱاَّـنِمٌدَحَأ
٢٠:١ص

يفاوُفَلَح إبنيففلحلاكلذناكفيكركذُيملِةاَفْصِْملٱِ
رهظيو.)١١-٢٠:١ص(ةافصملايفمهعامتجانمقبسام
ناكلبًاطيسبًامسقنكيملمَسَقلاكلذنإ)١٨ع(نم
لامعأ(يفمسَقلاكهيلعموسقملافلاخينمنعلبًانرتقم
.)٢٠:١ص(ريسفتيفةافصملاىلعمالكلاركُذو)٢٣:١٤

يطعياليأًةَأَرْمٱَنيِماَيْنِبِلُهَتَنْبٱاَّـنِمٌدَحَأْمِّـلَسُيَال
.ةجوزنيماينبطبسنمدحألهلةنباانمدحأ

ملٱَىلِإَكاَنُهاوُماَقَأَوَليِإِتْيَبَىلِإُبْعَّـشلٱَءاَجَو«٢
ِءاَسَْ

.»ًاميِظَعًءاَكُباْوَكَبَوْمَُهتْوَصاوُعَفَرَو،ِهللاٱَماَمَأ
٢٦و٢٠:١٨ص

ريسافتيفاهيلعمالكلاركُذِهللاٱَماَمَأ...َليِإِتْيَب
اهيفناكو.)٢٠:١٨ص(ريسفتاهنموةيضاملارافسألا
مامأ»هللامامأ«هلوقىنعمفتقولااذهيفدهعلاتوبات
.مهنيبهنكسمهنألتوباتلايفيذلاهللامامأوأهللاتوبات

.برلاالمهاكبأامةّلعمهواْوَكَبَو

ِمل:اوُلاَقَو«٣
َ
يفِهِذٰهْتَثَدَحَليِئاَْرسِإَهٰلِإُّبَراَياَذا ِ

لٱَدَقْفُيىَّـتَح،َليِئاَْرسِإ
ْ
.»؟ٌطْبِسَليِئاَْرسِإْنِمَمْوَي

ِمل
َ
ثودحةلعنعلاؤسبسيلاذهِهِذٰهْتَثَدَح...اَذا

ماهفتسالاف.روهظلالكةرهاظاهتلعنألةنزحملارومألاكلت
كلتثودحلبجومببسنمنكيملهنأهانعميراكنإ
وهفاولعفامىلعمهمدنلمهاكبأيذلامهلهجالإلزاونلا
امعفدنماونكمتيلهلةالصومهتئيطخبهللافارتعاةلزنمب
ثالث»ليئارسإ«مهركذو.ميظعلارشلانمهيلإاوراص
مهنأبروعشلااودقفيملمهنأىلعلديةيآلاهذهيفتارم

بجوياماوتأمهنإوهتدحوىلعةظفاحملابجتدحاوبعش
ًاجوزممناكعيظفلامهماقتنابيشحوتلامهلدعف.هقيرفت
ءاقبإهوتأامبهنمًاشحوتدشأيهيتلاةيلهاجلاةمحرلاب
.ىرتسامكنيماينبطبسىلع

اذهنادقفناكٌطْبِسَليِئاَْرسِإْنِمَمْوَيْلٱَدَقْفُيىَّـتَح
نألًاملظهنم٢٦١٠٠مهلتقلوألانيرمألًاعقوتمطبسلا
لكاولتقينأمهلزجيملماقتنالامهلزاجأنإوميمتلاوميروألا
مهمَسقيناثلاو.ضارقنالاىلعطبسلاهبفرشيلكئلوأ
لالضمَسقاذهو.نيماينبنمًادحأاورهاصيالنأىلع
هيلعةظفاحملاومهلًاربهكرتناكفىعارينأزوجيالمثإو
اوناكنييليئارسإلانأىلععطاقليلداذهو.مهيلعةنونيد
.نيينثولامهناريجلهجنعّلقياللهجيفذئموي

يفَو«٤ لٱِ
ْ
اوُدَعْصَأَوًاحَبْذَمَكاَنُهاْوَنَبَوُبْعَّـشلٱَرَّـكَبِدَغ

.»ٍةَمَالَسَحِئاَبَذَوٍتاَقَرُْحم
٢٤:٢٥ليئومص٢

لثمىتأدوادنإ«نيرسفملادحألاقًاحَبْذَمَكاَنُهاْوَنَب
نإف..)٢٥و٢٤:١٨ليئومص٢(يسوبيلاةنورأرديبيفاذه
ملليإتيبىلإذئمويتلقُندقاهلكةداهشلاةميخنكتمل
.»تامدقتلاوحئابذلاةرثكلنيحىلإالإحبذملاكلذنكي

ةميخلحبذمءانبالإكلذبدريملهنأنظأ«رخآلاقو
ليئومصودوادنإفليإتيبيفذئمويتناكيتلاةداهشلا
:٢٤ليئومص٢(»ةميخلاكلتريغيفًاحبذمامهنملكىنب
حبذمةماقإنأةصالخلاو.)٧:١٧ليئومص١و٢٥
حبذملاامنإًازئاجناكةرورضلادنعةينيدلاتامدقتلل
نألقيملو.ةداهشلاةميخريغيفمئادلاحبذملاوهعونمملا
.هئانبنمنييليئارسإلاذئنيحعنمنهاكلاساحنيف

يفْدَعْصَيَْمليِذَّـلٱَوُهْنَم:َليِئاَْرسِإوُنَبَلاَقَو«٥ ملٱِ
ِعَمْجَْ

حلٱَراَصُهَّـنَأل؟ِّـبَّـرلٱَىلِإَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِعيَِمجْنِم
ْ
َل
ْ

لٱُف
ْ
ُميِظَع

ملٱَىلِإِّـبَّـرلٱَىلِإْدَعْصَيَْمليِذَّـلٱَىلَع
ْ

ُتاَمُي:ًالِئاَقِةاَفْصِ
.»ًاتْوَم

٥:٢٣ص

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٦٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.ةنماثلاةيآللةمدقملاؤسلااذهْدَعْصَيَْمليِذَّـلٱَوُهْنَم
ملوقباسلالاؤسللليلعتاذهُميِظَعْلٱُفْلَْحلٱَراَصُهَّـنَأل

.قباسلاإبنلايففلحلااذهركذُي
.عامتجالاّلحمِعَمْجَْملٱ

ِدَق:اوُلاَقَوْمِهيِخَأَنيِماَيْنِبَىلَعَليِئاَْرسِإوُنَبَمِدَنَو«٦
لٱَعَطَقْنٱ

ْ
.»َليِئاَْرسِإْنِمٌدِحاَوٌطْبِسَمْوَي

ًافسأاوفسأيأْمِهيِخَأَنيِماَيْنِبَىلَعَليِئاَْرسِإوُنَبَمِدَنَو
لتقلاةرثكنممهيخأنيماينبطبسبهولعفامىلعًاميظع
طبسلاتاذىلعسيلمدنلافضارقنالاىلعفرشأىتح
ىنمتيوناسنإلابيصيّمغمدنلانإف.هبهولعفامىلعلب
.عقيملهنمعقوامنأ

لِلُلَمْعَناَذاَم«٧
ْ
يفْمُهْنِمَنيِقاَب اَنْفَلَحْدَقَو،ِءاَسِّـنلٱِرْمَأِ

.»؟ًءاَسِناَنِتاَنَبْنِمْمُهَيِطْعُنَالْنَأِّـبَّـرلٱِبُنْحَن

اوفلاخينأقحلااوفرعولمهيلعناكخلاُلَمْعَناَذاَم
اوجوزيوزئاجريغىلعهنألهيفاوثنحينأيأفلحلا
نمىلعبجويقحلافرعيلقاعّيأو.مهتانبنيينيماينبلا
ىلعوأهمسقيفّربينأسانلانمًاّيربلتقينأمسقي
نيينيماينبلااوجوزيالنأمهفلحفقرسنإقرسينأفلح
نكل.هاضتقمبلمعلاالهنععوجرلابجيأطخمهتانب
ةيانعلاومهتوخإىلعةقفشلاىلعلديكلذعملاؤسلا
.مهرمأب

َىلِإْدَعْصَيَْملَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأْنِمٍطْبِسُّيَأ:اوُلاَقَو«٨
ملٱَىلِإِّـبَّـرلٱ

ْ
ملٱَىلِإِتْأَيَْملاَذَوُهَو.؟ِةاَفْصِ

ْنِمٌلُجَرِةَّـلَحَْ
لِجِشيِباَي

ْ
ملٱَىلِإَداَع

.»ِعَمْجَْ
٣١:١١و١١:١ليئومص١

سيباييداويفلالطأمويلااهنأحّجرملاَداَعْلِجِشيِباَي
ىلعوةيربطةريحبنميقرشلابونجلاىلإريدلابفرعُت
.اهنمًاليم٢٣ةياغ

ناكمةلحملاخلاِشيِباَيْنِمٌلُجَرِةَّـلَحَْملٱَىلِإِتْأَيَْمل
هلوقدافأامكعمجملااهبدارملاوةداهشلاةميخلوحلولحلا
لمحيذلاببسلابتاكلاركذيملو.»عمجملاىلإ«
مهنزحاهنمنونظهيفنيرسفمللوبايغلاىلعنييشيبايلا
مهنأاهنمو.مهلنيساؤملانماوناكمهنإفنيينيماينبلاىلع
ًاميظعًاررضيشحولاماقتنالاكلذيفنيينيماينبلاعماوُّرض

ءالوىلعنويشيبايلالظو.ءاقشلاورقفلاىلإمهبطبه
نوينيطسلفلاهلعفاممهغلباملمهنإفكلذدعبنيينيماينبلا
تيبروسىلعهريمستوهينبثثجوهتثجهيوشتنملواشب

)١٣-٣١:٨ليئومص١(اهباوتأواهولزنأوًاليلاوراسناش
.)٦-٢:٤ليئومص٢(مهكرابوكلذىلعدوادمهحدمو

ِشيِباَيِناَّـكُسْنِمٌلُجَرَكاَنُهْنُكَيْمَلَفُبْعَّـشلٱَّـدُعَف«٩
لِج

ْ
.»داَع

الىرقلاوندملارابتعابهتاعامجتّدُعيأُبْعَّـشلٱَّـدُعَف
ةيرقوةنيدملكلهأيدانيناكمهضعبّلعلوهدارفأ
ناكسنمدحأهبجيملفمعنهلوقباهلهأضعببيجيف
.شيباي

جلٱِتَلَسْرَأَف«١٠
ْ

لَأََرشَعْيَنْثٱَكاَنُهَىلِإُةَعاََم
ْ

ٍلُجَرَف
لٱيِنَبْنِم

ْ
ِشيِباَيَناَّـكُساوُبِْرضٱَواوُبَهْذٱ:ْمُهْوَصْوَأَو،ِسْأَب

لِج
ْ
طَألٱَوِءاَسِّـنلٱَعَمِفْيَّـسلٱِّـدَحِبَداَع

ْ
.»ِلاَف

١١:٧ليئومص١و٥عو٥:٢٣ص

.نوعمتجملانويليئارسإلايأُةَعاَمَْجلٱِتَلَسْرَأَف
ددعاوداتعاِسْأَبْلٱيِنَبْنِمٍلُجَرَفْلَأََرشَعْيَنْثٱ
ذئنيحنكيملنإوهوراتخافطابسألاددعنمرشعينثإلا
مهدنعًاسدقمددعلاكلذناكو.نيماينبنمدحأمهنيب

ينبفارشأنمديدشلافسألاىلعمهلمحامماذهلعلو
.ضارقنالاىلعنيماينب

ءانبألاوتاجوزتملاءاسنلايأِلاَفْطَألٱَوِءاَسِّـنلٱَعَم
هيفسيلوةعيرشللفلاخملمعلااذهو.)١١ع(لافطألا

ةعيرشلااهبمّلستاللامعألاهذهلثمف.باوصلانمءيش
ةيهلإلاةعيرشلامكحباهيبكترمىلعةنعللابجوتلب
.ءايربكلاولهجلاالإاهيلعلماحلاامو.ةلداعلا

ٍةَأَرْمٱَّـلُكَوٍرَكَذَّـلُكَنوُمِّـرَُحت:ُهَنوُلَمْعَتاَماَذٰهَو«١١
.»ٍرَكَذَعاَجِطْضٱِتَفَرَع
٣١:١٧ددع

.ةرشاعلاةيآللحاضيأةيآلاهذه

لِجِشيِباَيِناَّـكُسْنِماوُدَجَوَف«١٢
ْ
ٍةاَتَفِةَئِمَعَبْرَأَداَع

هباوُءاَجَو،ٍرَكَذَعَمِعاَجِطْضالٱِبًالُجَرَنْفِرْعَيَْملىَراَذَع َىلِإَّـِنِ
ملٱ
يفيِتَّـلٱَهوُليِشَىلِإِةَّـلَحَْ .»َناَعْنَكِضْرَأِ
١٨:١عوشي

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٦٤
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ىلإةداهشلاةميخاولقنمهنأىلعلدياذهَهوُليِشَىلِإ
عضوملايهيتلانيينيماينبللمهتبراحمةياهندعبهوليش
.)١٨:٣١ص(ةميخلليلصألا

يفيِتَّـلٱ يتلاهوليشنعاهلزييمتاذهَناَعْنَكِضْرَأِ
ركُذاذهنإرخآلاقو.مهضعبنظاملعندرألايقرش
نظلاىلإجاتحياليذلارهاظلاو.داعلجشيبايهلوقةلباقمل
يفالنييناعنكلاضرأيفهوليشنأنايبلةيعقاوةفصاهنأ
مويلاةفورعملاليإتيبيلامشةنيدميهوداعلجضرأ
نيتيبنيبقيرطلافصتنمىلعةنوبليبونجونيتيبب

اهمساواهنمًاليم١٧ةياغىلعوميلشروأيلامشوسلبانو
توباتوةداهشلاةميخلًاماقمعوشياهراتخا.نوليسمويلا
ةنسةئمثالثاهيفايقبف)١٠-٨و١٨:١عوشي(دهعلا

.اهبُّدتعيالةريصقهوليشريغيفاهيفتناكيتلاتاقوألاو

جلٱِتَلَسْرَأَو«١٣
ْ

َنيِذَّـلٱَنيِماَيْنِبيِنَبْتَمَّـلَكَواَهُّلُكُةَعاََم
يف لُّصلٱَىلِإْمُهْتَعْدَتْسٱَوَنوُّمِرِةَرْخَصِ

ْ
.ِ»ح

٢٠:١٠ةينثت٢٠:٤٧ص

فذحفنينّيعمًالاجروأًالجراَهُّلُكُةَعاَمَْجلٱِتَلَسْرَأَو
.ةنيرقللهبلوعفملا

.)٢٠:٤٥صريسفترظنا(َنوُّمِرِةَرْخَص
نمًاطبسوةوخإمهرابتعاوملسلاريرقتوِحْلُّصلٱَىلِإ
.برحلالبقاوناكامكليئارسإطابسأ

يفُنيِماَيْنِبَعَجَرَف«١٤ لٱَكِلٰذِ
ْ
َءاَسِّـنلٱُمُهوُطْعَأَف،ِتْقَو

لِجِشيِباَيِءاَسِنْنِمَّـنُهْوَيْحَتْسٱِيتاَوَّـللٱ
ْ
ْمُهوُفْكَيَْملَو.َداَع

.»اَذَكٰه

يفُنيِماَيْنِبَعَجَرَف .ةبرخلامهارقومهندمىلإِتْقَوْلٱَكِلٰذِ
ع(ةئمعبرأتناكداعلجشيبايتانبنألْمُهوُفْكَيَْملَو
.)٢٠:٤٧ص(ةئمتسنيماينبلاجرو)١٢

َلَعَجَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َنيِماَيْنِبِلْجَأْنِمُبْعَّـشلٱَمِدَنَو«١٥
يفًاّقَش .»ليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِ

٦ع

يفًاّقَشَلَعَجَّـبَّـرلٱَّـنَأل مالكلايفَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِ
ماتلابعشللملاسلابوثلاةراعتسايهوةّينكمةراعتسا

قشلاةراعتسايهوةحّرصمةراعتساوأقشلاهيلعةنيرقلاو
ريثكناكطبسنممهوّلخونييليئارسإلاطابسأصقنل
وأةعطقهنمّقُشلامكلايفملاسبوثكاوناكمهف.ددعلا

هلوقىنعمو.بوثلايفقشلاكصقنلابّولخمهنيبناك
قشلاكلذنوكينأبحمسبرلانإ»ًاقشبرلالعج«
مهسفنأمهةقيقحلاىلعمهيفقشلالعجيذلانألمهيف
.هللاةعيرشمهسودومهلهجومهشحوتومهتواسقب

جلٱُخوُيُشَلاَقَف«١٦
ْ

لٱِبُعَنْصَناَذاَم:ِةَعاََم
ْ
يفَنيِقاَب ِرْمَأِ

.»؟َنيِماَيْنِبْنِمُءاَسِّـنلٱِتَعَطَقْنٱِدَقُهَّـنَأل،ِءاَسِّـنلٱ

)١٤عريسفترظنا(ناتئملامهوَنيِقاَبْلٱِبُعَنْصَناَذاَم
مهوطعينأوهوقحلااوفرعوللهسلاؤسلااذهباوجو
هنععوجرلابجيفّيعرشريغمهمَسقنألمهنمتانب

هنأىلعهللاابفلحييذلاكهبمهفمثإقوفٌمثإهبمهمايقو
يفاّوربينأاودارأ«انهنيرسفملادحألاق.هتعيرشسودي
يفثنحلانإ.»حورلابهيفنوثنخيمهوفرحلابمهمَسق
نوفلحيءالهجلانكل)٢٠:٧جورخ(ديدشهباقعفلحلا
مهفلحيفاّوربينأيفمهداهتجابمهفزوجيالامىلع
.ةسدقملاةعيرشلانوسندي

ْنِمٌطْبِسىَحْمُيَالَو،َنيِماَيْنِبِلٍةاَجَنُثَاريِم:اوُلاَقَو«١٧
.»َليِئاَْرسِإ

ةاجنللمهثاريمنيماينبلنكيليأَنيِماَيْنِبِلٍةاَجَنُثاَريِم
هونكسيلوضرألانممهثاريممهلقبيلوأضارقنالانم
.ضارقنالانماوجنيونينئمطم

حمُيملطبسلااذهنإَليِئاَْرسِإْنِمٌطْبِسىَحْمُيَالَو
هومركأوهلهوعنصامعمهيلعناكامىلإعجريملهنكلو
كولملوأوًاكلملواشوًايضاقدوهأهنماوراتخانأب
يفاهايإىسومهكرابيتلاةكربلادافماذهلعلو.ليئارسإ
،ِراَهَّـنلٱَلوُطُُهُرتْسَي.ًانِمآِهْيَدَلُنُكْسَيِّـبَّـرلٱُبيِبَح«هلوق
.)٣٣:١٢ةينثت(»ُنُكْسَيِهْيَبِكْنَمَْنيَبَو

يِنَبَّـنَأل،اَنِتاَنَبْنِمًءاَسِنْمُهَيِطْعُنْنَأُرِدْقَنَالُنْحَنَو«١٨
لَم:َنيِلِئاَقاوُفَلَحَليِئاَْرسِإ

ْ
.»َنيِماَيْنِبِلًةَأَرْمٱىَطْعَأْنَمٌنوُع

١عو١١:٣٥ص

مهفالإو)١ع(يفّرمامكهتانبنمًةَأَرْمٱىَطْعَأْنَم
بتاكلافذحو.)١٤ع(ءاسنداعلجشيبايتانبمهوطعأ
ةيآلايفواهسفنةيآلاهذهيف(ةنيرقلاىلعًادامتعاكلذ
.)ىلوألا

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يفِّـبَّـرلٱُديِعاَذَوُه:اوُلاَقَّـمُث«١٩ ٍةَنَسَىلِإٍةَنَسْنِمَهوُليِشِ
َىلِإَليِإِتْيَبْنِمِةَدِعاَّـصلٱِقيِرَّـطلٱَّـيِقَْرش،َليِإِتْيَبَّـِيلاَمِش
.»َةَنوُبَلَّـِيبوُنَجَوَميِكَش

يفِّـبَّـرلٱُديِعاَذَوُه يعضومديعوهمهضعبلاقَهوُليِشِ
ةيونسلادايعألادحأوهرخآلاقو.هوليشلهألصوصخم
ىلإةراشإنمةيآلايفسيلذإهنييعتاننكميالوةثالثلا
ديعهنأمهضعبنظو.لاظملاديعهنأمهضعبنظو.َّـنيعُم
)٢١ع(صقرلايفتانبلانارودىلعهنظىنبوحصفلا

ًاحرفءاسنلاصقرلًاراكذتكلذنيتأينكنهنأىأرو
جورخ(حصفلاديععضُوهتقويفيذلارصمنمجورخلاب
.)٢١عرظنا(صقرلااذهيفمالكلايتأيسو)١٥:٢٠

اماهنأىلعلدياهسفنةيآلاهذهيفاهفصوَهوُليِش
انهاهفصوو.)١٢عريسفترظنا(نوليسبمويلافرعُت
.ناعنكضرأيفاهنأبّرماميفاهفصوكعقوملانييعتب

مهوتىلعلمحيالفصوالبعضاومةدعيفاهركذو
ديزينأىأربتاكلانإف.بتاكلاديريغديبانهةدايزلا
بتكيفًاريثكعقياذهلثمو.هباتكرخآيفةدئافلاهذه
.اهبتاكديريغدياهريغتمليتلانيثدحملاوءامدقلانيخرؤملا

ةفورعملايهليإتيبَةَنوُبَل....َميِكَش...َليِإِتْيَب
.سلبانوسدقلانيبطخفصتنمقرشىلعنيتيببمويلا

سلبانيبونجةنوبلو.سلبانبمويلاةفورعملايهميكشو
تفصُوو.عضوملااذهريغيفركذُتملونبُّللامويلااهمساو

.ناكملانوينيماينبلافرعيلقيقدتلابهوليش

يفاوُنِمْكٱَواوُضْمٱ:َنيِماَيْنِبيِنَباْوَصْوَأَو«٢٠ لٱِ
ْ

.»ِموُرُك

يفاوُنِمْكٱَواوُضْمٱ نأحيجرتلاىلعّلدياذهِموُرُكْلٱِ
.اهيفئبتخملابجحتذئنيحةقرومتناكموركلا

يفَنْرُدَيِلَهوُليِشُتاَنَبْتَجَرَخاَذِإَف.اوُرُظْنٱَو«٢١ ِ
لٱَنِمْمُتْنَأاوُجُرْخٱَف،ِصْقَّـرلٱ

ْ
ُّلُكْمُكِسُفْنَألاوُفِطْخٱَوِموُرُك

.»َنيِماَيْنِبِضْرَأَىلِإاوُبَهْذٱَو،َهوُليِشِتاَنَبْنِمُهَتَأَرْمٱٍدِحاَو
:٣١ايمرإو١٨:٦ليئومص١و١١:٣٤صو١٥:٢٠جورخ
١٣

يفَنْرُدَيِلَهوُليِشُتاَنَب طخىلعنصقرييأِصْقَّـرلٱِ
فورعملاةرئادلاصقرككلذلعلوةرئادلاطيحمكريدتسم
لدتساو.مويلااذهىلإلازيالوهوةكبدلابةماعلادنع
ىوعدبلاظملاديعناكديعلانأىلعاذهبكيرتبفقسألا

ديعريغيفصقرتنأتايدوهيلاتانبللحمسُيناكامهنأ
.لاظملا

ميكشنمةّكسكلانهناكَنيِماَيْنِبِضْرَأَىلِإاوُبَهْذٱَو
.اهيفبرهلامهيلعلهسينيماينبدودحىلعليإتيبىلإ

َهلُلوُقَن،اَنْيَلِإاوُكْشَيِلَّـنُُهتَوْخِإْوَأَّـنُهُؤاَبآَءاَجاَذِإَف«٢٢
ُ

:ْم
يفُهَتَأَرْمٱٍدِحاَوِّـلُكِلْذُخْأَنَْملاَنَّـنَأل،اَنِلْجَألْمِهْيَلَعاوُفَّـأَرَت ِ
حلٱ

ْ
يفْمُهوُطْعُتَْملْمُتْنَأْمُكَّـنَأل،ِبَْر لٱِ

ْ
ْدَقاوُنوُكَتىَّـتَحِتْقَو

ِمثَأ
ْ
.»ْمُت

.انلًاماركإمهومحرايأاَنِلْجَألْمِهْيَلَعاوُفَّـأَرَت
يفْمُهوُطْعُتَْملْمُتْنَأ يأْمُتِْمثَأْدَقاوُنوُكَتىَّـتَحِتْقَوْلٱِ
ّنهوذخأيذلاتقولايفمكتانبنيينيماينبلااوطعتملمتنأ
.مَسقلايفنيثناحريغنونوكتكلذىلعوهيف

َبَسَحًءاَسِناوُذََّـختاَو،َنيِماَيْنِبوُنَباَذَكٰهَلَعَفَف«٢٣
اوُعَجَرَواوُبَهَذَو،َّـنُهوُفَطَتْخٱِيتاَوَّـللٱِتاَصِقاَّـرلٱَنِمْمِهِدَدَع
لُمَىلِإ

ْ
ملٱاْوَنَبَوْمِهِك

هباوُنَكَسَوَنُدُْ .»اَِ
٢٠:٤٨ص

نمنيتئملانإيأْمِهِدَدَعَبَسَحًءاَسِناوُذََّـختاَو
نمةأرمايتئماوفطخمهلءاسنالنيذلانيينيماينبلا
.تاصقارلا

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَكاَنُهْنِمَراَسَف«٢٤ لٱَكِلٰذِ
ْ
ُّلُكِتْقَو

َىلِإٍدِحاَوُّلُكَكاَنُهْنِماوُجَرَخَو،ِهِتَريِشَعَوِهِطْبِسَىلِإٍدِحاَو
لُم

ْ
.»ِهِك

.هوليشنميأَكاَنُهْنِمَراَسَف
يف نوينيماينبلافطخهيفيذلاتقولايأِتْقَوْلٱَكِلٰذِ

.هوليشتانب

يف«٢٥ لِتِ
ْ

يفٌكِلَمْنُكَيَْملِماَّـيَألٱَك ٍدِحاَوُّلُك.َليِئاَْرسِإِ
يفَنُسَحاَمَلِمَع .»ِهْيَنْيَعِ

١٧:٦صو١٢:٨ةينثت١٩:١و١٨:١و١٧:٦ص

يف اذهيفرومألااهيفتثدحيتلامايألايأِماَّـيَألٱَكْلِتِ
.حاحصألا

يفٌكِلَمْنُكَيَْمل ١٨:١و١٧:٦صرظنا(خلاَليِئاَْرسِإِ
.)ريسافتلاو١٩:١و

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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دئاوف
هبثنحلادعُيىتحًايعرشمَسقلانوكينأبجيهنإ.١

ع(انهليئارسإينبمسقكمثإهنيعمَسقلافالإوًامثإ
١(.

ريغلةجوزهتنبايطعيالنأنمؤملاىلعبجيهنإ.٢
ع(ةنمؤمريغةأرماجوزتيالنأنمؤملاىلعونمؤملا
١(.

هنمرظتننوانبئاصملكببرلاربخننأبجيهنإ.٣
.)٢ع(داشرإلاوةيزعتلا

دسجهللابعشوهلكدسجلاملأتيدحاووضعملأتاذإ.٤
.)٣ع(دحاو

.)٣و٢ع(مدنلاطيرفتلاوطارفإلانملكةبقاعنإ.٥
هللابعشعمداحتالامدعوةئيطخلمعلامدعنإ.٦

.)٨ع(ةنايخ
ّرشنمبرحلانمزيفلافطألاوءاسنلالتقنإ.٧

سيلبعشلاأطخو.ماثآلاعظفأوةيشحولالامعألا
.)١١و١٠ع(اهيلعيرجنلانلةدعاقب

ريهطتلاوقحلاةماقإدعبالإنوكياليقيقحلاملسلانإ.٨
.)٢٤ع(رورشلانم

يفوهدالبيفناسنإلكنوكينأملسلادئاوفنمهنإ.٩
.)٢٤ع(هلمعيفوهتيب
رجازالبهينيعبنسحياملمعنمناسنإلانكمتنإ.١٠

.)٢٥ع(ةريثكلارورشلاردصمعدارالو

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
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
ةاضقلارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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