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سرهفلا
٢...............................ةمدقم
٢..................لوصفةسمخاهيفو:ةمدقملا

٢........هانعمورفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
٢............رفسلااذهماسقأيف:يناثلالصفلا
٣..هتالمتشمورفسلااذهنمةياغلايف:ثلاثلالصفلا
٣............رفسلااذهبتاكيف:عبارلالصفلا
٣.......ةيلصألارفسلااذهةغليف:سماخلالصفلا

ألَا
َ

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

ألَا
َ

٦.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٨........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٩.........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
١٤.......................ُسِمَا

ألَا
َ

١٧.......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٢٢........................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

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

٣١........................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
٣٤........................ُِرشاَع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٣٩....................ََرشَعيِداَْ

ألَا
َ

٥٤.....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٥٥....................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٦٤.....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
٧١...................ََرشَعُسِمَا

ألَا
َ

٧٦...................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٨٣....................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٨٦....................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
ألَا
َ

٩٢....................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
١٠٢......................َنوُْرشِع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
١٠٧.................َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
١١١..................َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
ْ
١١٧.................َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
١٢٦..................َنوُْرشِع

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
١٣٠................َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص
ْ
١٤٠................َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص
ْ
١٤٨.................َنوُْرشِع

نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلا
شرامميلوسقلل
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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

لوصفةسمخاهيفو:ةمدقملا

هانعمورفسلااذهمسايف:لوألالصفلا
ةينانويلاةمجرتلانعًالقننييواللارفسبرفسلااذهيمُس

يفهمساو.نييواللابةقلعتملارومألايفملكتيهنألكلذو
واولانم»اعَدو«يأ.)ارقيفوأارقيو(»ארקיו«ةيناربعلا
.رفسلااذهظافلألوأامهو»اعد«يضاملالعفلاوةفطاعلا
يفيعُدهنكلومسالااذهبالإةيناربعلاتاباتكلايفركذُيملو
لصألايفلوصفموهو.»ةنهكلاةعيرش«يلبابلادوملتلا
هلوأيفةحفصلانمروطسةعبرألغشيامكرتبيناربعلا
يأةسمخلابتكلارئاسكديدجدومعبءادتبالابو.هرخآو
صاوخنمءادتبالااذهو.ةاروتلانمةيقابلاةعبرألارافسألا
رافسأنماهريغيفزييمتلاىلعرصتقاهنإفةسمخلارافسألا
رفسلاةيناربعلايفوهو.اهنيبضايبلاكرتبميدقلادهعلا
.ةيبرعلاةخسنلايفوهامكةاروتلانمثلاثلا

رفسلااذهماسقأيف:يناثلالصفلا
ةرشعىلإهلوأنيعُيملديعبدهعذنمرفسلااذهمسق

اذهيفىرتاميهواهثدحأوةيناربعلاهخسنمدقأيفماسقأ
:لودجلا
٥:٢٦ص-١:١ص.١
٨:٣٦ص-٦:١ص.٢
١١:٤٧ص-٩:١ص.٣
١٣:٥٩ص-١٢:١ص.٤
١٥:٣٣ص-١٤:١ص.٥
١٨:٣٠ص-١٦:١ص.٦
٢٠:٢٧ص-١٩:١ص.٧
٢٤:٢٣ص-٢١:١ص.٨
٢٦:٢ص-٢٥:١ص.٩
٢٧:٣٤ص-٢٦:٣ص.١٠

يأ(ةاروتلااهيلإتمسُقًامسق٥٤نمماسقألاهذهو
ىلعةنسلايفتوبسلاددعقفوىلع)ةسمخلارافسألا
.ةنسلكيفةرمىسومةاروتأرقُتىتحنييناربعلاحلطصم
دهعلاراشأو.دهعلااذهلدوهيلادنعميسقتلااذهلزيملو
ًاضيأءايبنألارافسأيفةيتبسلاةءارقلاهذهىلإديدجلا
.)خلا١٣:١٥لامعأ(

ًاريبكًامسقنيرشعوةثالثىلإًاضيأرفسلااذهمسُقو
ىلعلمتشيهنإفاندنعةيحاحصألاهماسقأنمبرقُتيهو

:نيرشعلاوةثالثلاهماسقأنايبكيلإوًاحاحصأ٢٧

نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةسمخاهيفو:ةمدقملا
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٣:١٧ص-١:١ص.١
٦:١١ص-٤:١ص.٢
٧:٣٨ص-٦:١٢ص.٣
١٠:٧ص-٨:١ص.٤
٢٠ع-١٠:٨ص.٥
٤٧ص-١١:١ص.٦
١٣:٢٨ص-١٢:١ص.٧
٥٩ع-١٣:٢٩ص.٨
٢٤ع-١٤:١ص.٩
٥٧ع-١٤:٣٣ص.١٠
٢٤ع-١٥:١ص.١١
١٦:٣٤ص-١٥:٢٥ص.١٢
١٦ع-١٧:١ص.١٣
٣٠ع-١٨:١ص.١٤
٢٢ع-١٩:١ص.١٥
٢٠:٢٧ص-١٩:٢٣ص.١٦
٢٢:١٦ص-٢١:١ص.١٧
٢٣:١٤ص-٢٢:١٧ص.١٨
٢٥:١٣ص-٢٣:١٤ص.١٩
٣٨ع-٢٥:١٤ص.٢٠
٢٦:٢ص-٢٥:٣٩ص.٢١
٤٦ع-٢٦:٣ص.٢٢
٣٤ع-٢٧:١ص.٢٣

لكيفةنّيبميهوميردسلابماسقألاهذهتيمُسو
.ةطوبضملاةيناربعلاخسنلا

ًامسق٩٨ىلإرفسلااذهةمسقوهوثلاثميسقتيقبو
كرتباهنم٤٦وءادتبالايفضايبكرتبةنّيبماهنم٥٢ًاريغص
.ءاهتنالايفضايب

رفسلااذهنمةياغلايف:ثلاثلالصفلا
هتالمتشمو

برللًابعشنييليئارسإلاليثمتهتياغورفسلااذهدصقم
هللامهنأاوملعيلةّيحورلاموسرلابممألارئاسنعمهزييمتو
دحاورهشخيراتىلعلمتشيوهو.راتخملاهبعشمهنأيأ
رظنا(رصمنممهجورخلةيناثلاةنسلانملوألارهشلاوهو
نييواللابةصتخملاعئارشلاهيفو)١:١ددعو٤٠:١٦جورخ
١:١ص(حئابذلاىلعهيفمالكلالصُفو.حئابذلاوةنهكلاو
-٨:١ص(هبةقلعتملااياصولاوتونهكلاو.)٧:٣٨ص-

.)١:٤٧-١١:١ص(ةسجنلامئاهبلانايبو.)١٠:٢٠ص
ةرافكلامويو.)١٥:٣٣ص-١٢:١ص(ناسنإلاسندو
ةيمويلاةايحلايفةراهطلاظفحبوجوو.)٣٤-١٦:١ص(

١٧:١ص(تارشاعملاوتاعامتجالايفاهجراخوتويبلايف
مهتمدخيفمهتراهطوةنهكلاةسادقو.)٢٠:٢٧ص-
ص(مساوملاسيدقتو.)٢٢:٣٣ص-٢١:١ص(ةسدقملا

:٢٦ص-٢٥:١ص(ضرألالكو.)٢٤:١٢ص-٢٣:١
.ةيزمروةيسايسوةيبدأنمةيعرشلالئاسملاضعبو.)٢

رفسلااذهبتاكيف:عبارلالصفلا
ةبسنونييناربعلاعامجإليلدبىسومرفسلااذهبتاك

إبننمًاءزجهنوكوىسومىلإهايإةسدقملارافسألانمهريغ
هلوأيففطعلافرحبجورخلارفسبًالصتمنييليئارسإلا
يرفسنمهلبقامبولسألثمهبولسأنإو.ّرمامك
اممامهنأىلعةعطاقلانيهاربلاتمدقتدقوجورخلاونيوكتلا
.ىسومهبتك

ةيلصألارفسلااذهةغليف:سماخلالصفلا
ىسومةغليهاهنألةيناربعلاةيلصألارفسلااذهةغل
ىلعءاملعلاعامجإورافسألانمهريغاهببتكيتلاةغللاو
ةميدقمجارتهلوةعاسلاهذهىلإةيلاخلاروصعلاذنمكلذ
امهادحإفرعُتىلوألايفناتمجرتهلو.ةينانويلاوةينادلكلايف
.ناثانويةخسنبةيناثلاوسوليكنُأةخسنب

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخْنِمُهَمَّـلَكَوىَسوُمُّبَّـرلٱاَعَدَو«١
.»ًالِئاَق

٥و١٢:٤ددعو٣٥و٤٠:٣٤جورخ١٩:٣جورخ

يأ(قباسلارفسلارخآيفانئبنأخلاىَسوُمُّبَّـرلٱاَعَدَو
هاضرهللارهظأعامتجالاةميختلمكُأاملهنأ)جورخلارفس
جورخ(اهاطغفةميخلاباحسلاّلحأبرلانأبهناسحتساو

ىسوماعدهنأانهنيبُأونكسملاهدجمألمو)خلا٤٠:٣٤
نأىلعلدففطعلاواومالكلالوأءاجو.كلذرثأىلع
نيرفسلابتاكنإوجورخلارفسبًالصتمناكنييواللارفس
اعد«ةرابعنأعماجملاءاسؤرنمدوهيلاءامدقلاقو.دحاو
:نأشتاذرومأةثالثرثأىلعةمدقمتءاج»ىسومبرلا
نمنييليئارسإلاذقنينأىلاعتهتدارإرثأىلع:لوألا·

ةقيلعلانمهيلإىسوماعدذئمويهنإفرصمةيدوبع
.)٣:٤جورخ(ةبهتلملا
رشعلااياصولاهيطعينأىلاعتهدصقرثأىلع:يناثلا·

.)٢٠و١٩:٣جورخ(ءانيسةنقنمهاعدف

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ةقلعتملاعئارشلاهيطعينأهدصقرثأىلع:ثلاثلا·
:١ص(عامتجالاةميخنمهاعدفةدابعلاوةمدخلاب
١(.

ِّـبَّـرلِلًاناَبْرُقْمُكْنِمٌناَسْنِإَبَّـرَقاَذِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢
لٱَنِم

ْ
لٱَنِمَفِ،مِئاَهَب

ْ
لٱَوِرَقَب

ْ
.»ْمُكَنيِباَرَقَنوُبِّـرَقُتِمَنَغ

١٩و٢٢:١٨ص

رومأبمثًالوأبعشلاميلكتبهرمأَليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق
رومألكنمدوصقملاوهًامومعبعشلاعفننألةنهكلا
.ةدابعلا

رويطلاريغنميتلانيبارقلاانهركذْمُكَنيِباَرَقَنوُبِّـرَقُت
يفمئاهبلابدوصقملاف.)١٤ع(يفاهركذفرويطلانيبارقامأو
كلذكيتأتاهنإفتاناويحلانمرويطلالباقيامةيآلاهذه
.ناويحلارئاسنمناسنإلالباقيامليتأتو

لٱَنِمًةَقَرُْحمُهُناَبْرُقَناَكْنِإ«٣
ْ
.ُهْبِّـرَقُيًاحيِحَصًارَكَذَف،ِرَقَب

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأُهْنَعاَضِّـرلِلُهُمِّـدَقُيِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإ
١٥:٢١ةينثتو٢١و٢٢:٢٠و٣:١صو١٢:٥جورخ
سرطب١و٩:١٤نييناربعو٥:٢٧سسفأو١:١٤يخالمو
١:١٩

تناكونيبارقلالوأةقرحملاتناكًةَقَرُْحمُهُناَبْرُقَناَكْنِإ
نميناثلاو.)٩-٣ع(لوجعلايهورقبلانملوألانيعون
ةميهبطرشناكو.نمثأهنأللوألامدُقو)١٠:١٣ع(منغلا
بيعلاتاذةميهبلاميدقتناكفبيعالبنوكتنأةقرحملا
لَم«يبنلالاقاذهلوًاعادخوىلاعتهللاةناهإ

ْ
ملٱٌنوُع

يِذَّـلٱُرِكاَْ
يفُدَجوُي :١يخالم(»ًابِئاَعِدِّـيَّـسلِلُحَبْذَيَوُرُذْنَيَوٌرَكَذِهِعيِطَقِ

يأةميخلالخدمىلإنابرقلاةميهببيتأيبرقملاناكو.)١٤
.)٤٠:٦جورخ(ساحنلاحبذمناكثيحاهمامأىلإ

١٩:٥نييوالو٢٨:٣٨جورخاذهبلباق(ُهْنَعاَضِّـرلِل
قحتستيتلارومألانمو.)٢٣:١١و٢٠:٢٩و٢٢:١٩و
ركذُتملاهانعمبوهاموأ»هنعاضرلل«ةرابعنأانهركذلا
ةمدقتعمطقركذُتملوةمالسلاةمدقتوةقرحملانابرقعمالإ
.ةئيطخلا

ملٱِسْأَرَىلَعُهَدَيُعَضَيَو«٤
ِريِفْكَّـتلِلِهْيَلَعىَضْرُيَفِةَقَرْحُْ

.»ُهْنَع
:٨و٤:١٥و١٣و٨و٣:٢صو١٩و١٥و٢٩:١٠جورخ
ةيمورو٥٦:٧ءايعشإو٢٧و٢٢:٢١ص١٦:٢١و٢٢و١٤
:١٦و٩:٧و٣٥و٣١و٢٦و٤:٢٠ص٤:١٨يبليفو١٢:١
٥:١١ةيمورو٢٤و٢٩:٢٣مايأ٢و١٥:٢٥ددعو٢٤

عضاومةدعيفاهانعمبةرابعلاهذهتركُذُهَدَيُعَضَي
ىلعديلانوعضياوناكو.)خلا١٧و٣و٣:٢صاهنم(
٣و٣:٢ص(مالسلاةحيبذوانهامكةقرحملاةجيبذ
:٨و٣٣و٢٩و٢٤و١٥و٤:٤ص(ةئيطخلاةحيبذو.)١٧و
ةحيبذلانأىلإكلذبئمويةحيبذلامدقمناكو.)خلا١٤
عضييناثلالكيهلانمزيفةحيبذلامدقملاناكو.هنعةبئان
اذإوليكونودبةيحيهوةميهبلاينرقنيباميهتلكهيدي
هدرفمبهديمهنملكعضوةدحاولاةحيبذلااومدقمددعت
مثإلاتبكتراوتأطخأدق«لوقيفهاياطخبًافرتعماهيلع
هذهوكمامأبوتأينكلواذكواذكتلعفوتيدعتو
.»يترافك

.)٣ع(رفغيوءادفلاهللالبقييأِهْيَلَعىَضْرُي
فارتعالاوةحيبذلاىلعديلاعضوناكيأُهْنَعِريِفْكَّـتلِل
وأةرفغمللًانامضكلذبقلعتيامرئاسوةالصلاوةبوتلاو
رخُأعضاوميفوانهاذهبسُنو.ءادفلاهلوبقوهللااضرل
بويأو٦:٦اخيمو١٧:٢٤و١٤:٢٠ص(ةقرحملاةحيبذىلإ
٤:٢٠ص(ةيطخلاةحيبذىلإًاضيأبسُنو.)٤٢:٨و١:٥
.)خلأ٧:٧و١٨و٥:١٦و٣٥و٣١و٢٦و

لٱُحَبْذَيَو«٥
ْ

لٱُبِّـرَقُيَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَلْجِع
ْ

،َنوُراَهوُنَب،ُةَنَهَك
ملٱَىلَعًاريِدَتْسُمُهَنوُّشُرَيَو،َمَّـدلٱ

لٱِحَبْذَْ
ِةَمْيَخِباَبىَدَليِذَّـ

.»ِعاَمِتْجالٱ
٣:٨ص١٠:١١نييناربعو٣٥:١١مايأ٢و٦:٦اخيم
١:٢سرطب١و١٢:٢٤نييناربعو

لجعلاحبذينأهسفنبّرقملاىلعناكَلْجِعْلٱُحَبْذَي
دعاسملاوأنهاكلانوكيوهموقلحهعطقبحبذملايلامشىلع
.مدلاهيفلزنيلحوبذملاةبقرتحتءانإًاعضاوكلذءانثأيف

نكسميهيتلاعامتجالاةميخمامأياِّـبَّـرلٱَماَمَأ
هذهترركدقو.)١١عاذهبلباق(ذئمويسانلاعمبرلا
:٤و١٢و٨و٣:٢صرظنا(حئابذلاىلعمالكلايفةرابعلا
.)خلا٦:١٨و٢٤و١٥و٤

ددع(ةنهكلامهنيذلانوراهونبيأَنوُراَهوُنَبُةَنَهَكْلٱ
تارمعبسةرابعلاهذهتدروو.)٢١:١٩عوشيو١٠:٨
رفسيفةرمونييواللارفسيفًاسمخوددعلارفسيفةرم
.)٢١:١و٣:٢و٢:٢صو١١و٨و١:٥صرظنا(عوشي

ءانإلايفةحيبذلامدىقلتينأدعبنهاكلاناكُهَنوُّشُرَي
ًالوأهببهذيف.حبذملاناردجىلعمدلاشريوهببهذي
يلامشلارادجلاىلعمدلاشريويقرشلاهيلامشةيوازىلإ
شريويبرغلابونجلاةيوازىلإبرتقيمثيقرشلارادجلاو
املكبصيمث.يبرغلارادجلاويبونجلارادجلاىلعمدلا

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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نيتعولابكلانهنإفيبونجلاحبذملابناجىلعمدلانميقب
.نوردقيداوىلإيرجيدحاوبرسىلإنايدؤي

.)٣عريسفتزظنا(ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب

ملٱُخُلْسَيَو«٦
طَقُيَوَةَقَرْحُْ

ِّـ
.»اَهِعَطِقَىلِإاَهُع

مدلاشرينأدعبنهاكلاىلعناكَةَقَرْحُْملٱُخُلْسَيَو
اهئاضعأىلإاهمسقيوةحيبذلاخلسينأحبذملاناردجىلع
٨:٢٠صو١٢ع(خلامئاوقلاوردصلاوسأرلاكةيعيبطلا
ةبايناهلمدقملانهاكلاةرجأدلجلاناكو.)٢٩:١٧جورخو
.)٨ص(يفلصفملمعلامامتإةيفيكو.اهبحاصنع

لٱَنوُراَهوُنَبُلَعَْجيَو«٧
ْ

ملٱَىلَعًاراَنِنِهاَك
َنوُبِّـتَرُيَوِ،حَبْذَْ

.»ِراَّـنلٱَىلَعًابَطَح
٢٢:٩نيوكت

حبذملاىلعرانلااوعضينأةنهكلاىلعناكَنوُراَهوُنَب
داقيإنكلو.حبذملاىلعةحيبذلانومدقينيذلامهمهنأل
رانلاتناكوديدجلاحبذملاىلعتاقرحملاىلوألروكذملارانلا

:٦ص(أفطُتنأزوجيناكاموًامئادةدقتمكلذدعبظفحت
١٣(.

حبذملاىلعدوقولانوكينأزوجيناكامًابَطَحَنوُبِّـتَرُي
نمبطحلاكلذبيتأينأدحألزوجيناكاموبطحلاريغ
:١٠ايمحن(ةعامجلابطحنمنوكينأبجيناكلبهتيب

.)١٣:٣١و٣٤

لٱَنوُراَهوُنَبُبِّـتَرُيَو«٨
ْ

لٱُةَنَهَك
ْ

ِمْحَّـشلٱَوِسْأَّـرلٱَعَمَعَطِق
حلٱَقْوَف

ْ
ملٱَىلَعيِتَّـلٱِراَّـنلٱَىلَعيِذَّـلٱِبََط

.ِ»حَبْذَْ

بترينأنهاكلاىلعناكف)١٢ع(َعَطِقْلٱ...ُبِّـتَرُي
تناكو.قفتافيكهيلعاهعضينأالحبذملاىلعءاضعألا
نألبقةميهبلايفاهعضوبيترتىلعحبذملاىلععضوت
.يناثلالكيهلايفبيترتلانمفرُعامىلععطقت

لٱُدِقوُيَو،ٍءاَمِباَهُلِسْغَيَفُهُعِراَكَأَوُهُؤاَشْحَأاَّـمَأَو«٩
ْ

ُنِهاَك
جلٱ
ْ

ملٱَىلَعَعيَِم
.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرَدوُقَو،ًةَقَرُْحمِحَبْذَْ

٢:١٥سوثنروك٢و٤١و٢٠:٢٨لايقزحو٨:٢١نيوكت
٤:١٨يبليفو٥:٢سسفأو

لسغُتفعراكألاوءاعمإلاوةدعملايهوُهُؤاَشْحَأاَّـمَأ
يفةمدخلانمفرُعامىلعقرُحتنألبقتارمثالث
.يناثلالكيهلا

لبًاقلطمقارحإلاىنعمبانهداقيإلاسيلُنِهاَكْلٱُدِقوُي
فالتخاىلعحئابذلايفتلمعُتساوروخبلاداقيإىنعمب

:٧و٦:٨و١٩و٤:١٠و١١و٣:٥و٩و٢:٢ص(اهفونص
.)خلا٥

لٱَنِمُهُناَبْرُقَناَكْنِإَو«١٠
ْ

ملٱِوَأِنْأَّـضلٱ(ِمَنَغ
،ًةَقَرُْحم)ِزْعَْ

.»ُهُبِّـرَقُيًاحيِحَصًارَكَذَف
٣ع

ءاينغألاتامدقتنملوجعلاوناريثلاتناكِمَنَغْلٱَنِم
ًالجعمدقينأعيطتسيالنمىلعمنغلاةحيبذتضرُفف
دهُعامكىلوألاةنسلانمزيفنالمحلامنغلاحئابذتناكو
ع(نيفنصلانمزوجتتناكانهوءادجلاالحيسملارصعيف
١٣-١٠(.

ملٱِبِناَجَىلَعُهُحَبْذَيَو«١١
.ِّـبَّـرلٱَماَمَأِلاَمِّـشلٱَىلِإِحَبْذَْ

لٱَنوُراَهوُنَبُّشُرَيَو
ْ

ملٱَىلَعُهَمَدُةَنَهَك
.»ًاريِدَتْسُمِحَبْذَْ

٥ع

ةهجناكقرشلابناجنألِلاَمِّـشلٱَىلِإِحَبْذَْملٱِبِناَج
بناجوةضحرملاناكمبرغلابناجو)١٦ع(لذرلا
ةهجىوسحبذللًابسانمقبيملفحبذملاىلإدعصملابونجلا
٢٩و٤:٢٤ص(ةئيطخلاةحيبذحبذتتناكاذكولامشلا
.)خلا١٤:١٣و٧:٢و٦:٢٥و٣٣و

طَقُيَو١٢«١٢،١٣
ِّـ

.ِهِمْحَشَوِهِسْأَرَعَم،ِهِعَطِقَىلِإُهُع
لٱَّـنُهُبِّـتَرُيَو

ْ
حلٱَقْوَفُنِهاَك

ْ
َىلَعيِتَّـلٱِراَّـنلٱَىلَعيِذَّـلٱِبََط

ملٱ
ُبِّـرَقُيَو،ٍءاَمِباَهُلِسْغَيَفُعِراَكَألٱَوُءاَشْحَألٱاَّـمَأَو١٣ِ.حَبْذَْ
لٱ
ْ

جلٱُنِهاَك
ْ

ملٱَىلَعُدِقوُيَو،َعيَِم
ِةَحِئاَرُدوُقَو،ٌةَقَرُْحمُهَّـنِإِ.حَبْذَْ

.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرس

هسأرمسقيوهئاضعأىلإهمسقييأِهِمْحَشَوِهِسْأَر
.همحشو

ُهَناَبْرُقُبِّـرَقُي،ًةَقَرُْحمِْريَّـطلٱَنِمِّـبَّـرلِلُهُناَبْرُقَناَكْنِإَو«١٤
لٱَنِم

ْ
حلٱِخاَرْفَأْنِمْوَأِماَمَي

ْ
.»ِماََم

٢:٤٢اقولو١٢:٨و٥:٧ص

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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.)٢ع(يفرقبلاومنغلالباقمانهريطلاِْريَّـطلٱَنِم
هداتعااممانهحئابذلاعاونأفمامحلاانهريطلانمدوصقملاو
.)١٥:٩نيوكت(ميهاربإ

نعتاقرحممدقتعبرألاتاوذتناكامكِماَمَيْلٱ
يفرثكيماميلاناكو.كلذكمدقيمامحلاناكةئيطخلا
ناكوًابارسأيتأيو)٢:١١ديشانألاديشن(ةسدقملادالبلا
هنوبريسانلاناكوكلذكهفونصفالتخاىلعمامحلا
سوفيسويلبورحلاباتكو)٦٠:٨ءايعشإو٦:٢٥كولم٢(
رادىلإصافقألايفمامحلابنوتأياوناكو.)٥:٤خرؤملا
.)خلا١١:١٦انحويو٢١:٢ىّتم(ةمدقتللهنوعيبيولكيهلا

لٱُهُمِّـدَقُي«١٥
ْ

ملٱَىلِإُنِهاَك
َىلَعُدِقوُيَو،ُهَسْأَرُّزَُحيَوِ،حَبْذَْ

ملٱ
ملٱِطِئاَحَىلَعُهُمَدَُرصْعُيَوِ،حَبْذَْ

.ِ»حَبْذَْ

املًاعفدرئاطلاحبذىلوتيناكنهاكلانأحّجرملاُنِهاَكْلٱ
وذهميدقتنأًانايبوتالاعفنالانمهمدقمنادجويرتعي
وألمحلاميدقتفالخباذهوًاديهزًائيشوهناكنإونأش
امو.هديبهحبذىلوتيناكهسفننعهمدقمنإفلجعلا
ريغصهنأللمحلاوألجعلاسأرىلعديلاعضوتتناك
.هيلعامهعضوهنأكفهيديبهبيتأيناكهمدقمنألو

نعهسأرلصفيلبنيكسبهحبذينكيملُهَسْأَرُّزَُحيَو
ناكوهتحئاردعصتفرانلاىلعسأرلاحرطيوهرافظأبهندب
ءانإبهمدعمجينأنمًالدبحبذملابناوجىلعهمدرصعي
ةلقوهرغصللمحلامدبلعفيناكامكناردجلاهبشريو
.همد

طَيَواَهِثْرَفِبُهَتَلَصْوَحُعِزْنَيَو«١٦
ْ

ملٱِبِناَجَىلِإاَهُحَر
ِحَبْذَْ

.»ِداَمَّـرلٱِناَكَمَىلِإًاقَْرش
٦:١٠ص

ريطللةلصوحلافهماعطهيفرقتسياميأُهَتَلَصْوَح
.ناسنإللةدعملاةلزنمب

لٱُهُدِقوُيَو.ُهُلِصْفَيَال.ِهْيَحاَنَجَْنيَبُهُّقُشَيَو«١٧
ْ

ُنِهاَك
ملٱَىلَع

حلٱَقْوَفِحَبْذَْ
ْ

ُدوُقَو،ٌةَقَرُْحمُهَّـنِإ.ِراَّـنلٱَىلَعيِذَّـلٱِبََط
.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَر
١٣و٩ع١٥:١٠نيوكت

يتأيوهندبنعامهلصفينأنودِهْيَحاَنَجَْنيَبُهُّقُشَي
.رانلاىلعهعضينألبقكلذ

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ْنِمُهُناَبْرُقُنوُكَي،ِّـبَّـرلِلٍةَمِدْقَتَناَبْرُقٌدَحَأَبَّـرَقاَذِإَو«١
.»ًاناَبُلاَهْيَلَعُلَعَْجيَو،ًاتْيَزاَهْيَلَعُبُكْسَيَوٍ.قيِقَد

١٥:٤ددعو٩:١٧و٦:١٤ص

ةيتابنلاداوملانمحاحصألااذهيفنيبارقلاٍةَمِدْقَتَناَبْرُق
)١:٣ع(نابللاوتيزلاعمقيقدلالوألاعاونأةثالثيهو
يفعضهنمثناكو)٢٩:٢جورخ(ةطنحلاقيقدقيقدلاناكو
يفهلوخدلو.)١٨و١٦و٧:١كولم٢(ريعشلاقيقدنمث
.)٢٣:٢٩و٩:٢٩مايأ١(لكيهلايفرخذُياممناكتامدقتلا

ليئارسإينبةمعطأنمتيزلاناكًاتْيَزاَهْيَلَعُبُكْسَي
نمنيريثكونييبروألادنعمويلاةدبزلاماقممهدنعموقيو
هبيطينأنابرقلااذهبّرقمىلعناكو.مهريغونييروسلا
هنمًاءزجنولكأياوناكمهنألةنهكلاىلإًالوبقمنوكيلكلذب
محللانمةرشتنملاةحئارلاةداضملنابللاناكو)٣ع(
.كانهقرحملا

هبِيتْأَيَو«٢ لٱَنوُراَهيِنَبَىلِإاَِ
ْ

َءْلِماَهْنِمُضِبْقَيَو،ِةَنَهَك
هناَبُلِّـلُكَعَماَهِتْيَزَواَهِقيِقَدْنِمِهِتَضْبَق لٱُدِقوُيَو.اَِ

ْ
ُنِهاَك

ملٱَىلَعاَهَراَكْذِت
.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرَدوُقَوِ،حَبْذَْ

:٦٦ءايعشإو٢٤:٧و٦:١٥و٥:١٢صو٩ع٥:١٢ص
١٠:٤لامعأو٣

ةضبقنهاكلاذخأيناكاَهَراَكْذِت...َءْلِماَهْنِمُضِبْقَي
بغريلهدهعوهللاابمدقمللًاراكذتنوكتلاهدقويوكلذنم
امبهللاريكذتةلزنمبنوكيلوهبهتقثديزتوهاياصوظفحيف
»َكِتاَمِدْقَتَّـلُكْرُكْذَيِل«منرملالاقاذهىلعو.هبعشلهبدعو
َكُتاَوَلَص«سويلينركلكالملالوقو.)٢٠:٣رومزم(
.)١٠:٤لامعأ(»ِهللاٱَماَمَأًاراَكْذِتْتَدِعَصَكُتاَقَدَصَو

لٱَو«٣
ْ
ِهلَوُهِةَمِدْقَّـتلٱَنِميِقاَب

َ
ٍساَدْقَأُسْدُق.ِهيِنَبَوَنوُرا

.»ِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوْنِم
١٨:٩ددعو٢٩:٣٧جورخ١٣و١٠:١٢و٧:٩ص

نابللاوتيزلاوقيقدلانمراكذتلاةضبقدعبيِقاَبْلٱَو
.ءاوسلاىلعةنهكللنوكي

سدقألاوسدقملانيمسقنيبارقلاتناكٍساَدْقَأُسْدُق
)٦:٢٠ددعو٢٣:٢٠ص(ركشلانيبارقسدقملاف
نيبارقلاهذهو.ةيحصفلانيبارقلاورمخلاوتيزلاتاروكابو

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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هولكأيوأاهلكمهتويبلهأوةنهكلااهلكأينأزوجيناك
زبخوروخبلانابرقسدقألاو.رهاطناكملكيفاهؤزُج
ةيطخلانيبارقو)٢٤:٩نييوالو٣٠:٢٦جورخ(هوجولا
نيبارقلاو)خلا١٤:١٣و٦و٧:١و٢٨-٦:٢٥ص(
رادىوسيفهذهلكأزوجيناكامو.انهةروكذملاةيماعطلا
.ةنهكلاريغلاهلكأزوجيالوسدقلا

يفٍةَزوُبَْخمٍةَمِدْقَتَناَبْرُقَتْبَّـرَقاَذِإَو«٤ ًاصاَرْقَأُنوُكَت،ٍروُّنَتِ
لَمًاريِطَفٍ،قيِقَدْنِم

ْ
.»ٍتْيَزِبًةَنوُهْدَمًاريِطَفًاقاَقِرَو،ٍتْيَزِبًةَتوُت

٢٩:٢جورخ

يفٍةَزوُبَْخمٍةَمِدْقَتَناَبْرُق نابرقنميناثلامسقلاٍروُّنَتِ
-٤ع(هيفوأنجاطلاىلعوأنرفلايفتيزبزوبخمةمدقتلا

ضرألانعيلاعلارونتلاوهانهرونتلانأحّجرملاو.)١٠
نوكيوةيروسماسقأنمريثكيفمايألاهذهيففورعملا
دنعزبخلانوكيو)٢١:٣٥ص(مادقأثالثوحنًابلاغهولع
سبيمايأةعضبهيلعّرماذإوقورلاكىوطيًانيلهنمهجورخ
.اسقو

ٍقيِقَدْنِمُنوُكَتِجاَّـصلٱَىلَعًةَمِدْقَتَكُناَبْرُقَناَكْنِإَو«٥
لَم
ْ

.»ًاريِطَف،ٍتْيَزِبًةَتوُت

نعةفرحمةيماعةملكجاصلانأحّجرملا(ِجاَّـصلٱَىلَع
رّعقموبّدحمنيهجووذديدحلانمقباطوهونجاطلا
مهضعبمجرتو.بّدحملاىلعزبُخيورانلاىلإرّعقملاهّجوب
لّدبينأبسانيوبّرعميسرافوهونجاطلابهتيناربع
اذهلوًامامتهايإسيلامهنمالكنأىلعنجاطلاوأقباطلاب
مالكنمهنأهتفرعمعمهريغىلعهرثآومجرتملاهراتخا
نمنكيملاذإيّماعلامالكلالامعتسانمعنامالوةماعلا
الو)٤:٣صلايقزح(يفركُذدقو.)هماقمموقيحيصف
هزبخوهنولمعتسيىرقلالهأنمنوريثكونويودبلالازي
ظفحتوسدقلاراديفعنصُيزبخلااذهناكو.عساوقيقر
.)٢٩و٢٣:٢٨بويأو٤٢:٢٠لايقزح(اهيفهتادأ

.»ٌةَمِدْقَتاََّـهنِإ.ًاتْيَزاَهْيَلَعُبُكْسَتَوًاتاَتُفاَهُّتُفَت«٦

اوناكلبًاحيحصزبخلانومدقياوناكامًاتاَتُفاَهُّتُفَت
وأنبللاوأةدبزلاوتوتفملازبخلاو.تيزلابهنوبيطيوهنوتفي
الوبرعلادنعةبيطلاةمعطألانملزيملولحلاريصعلا

.ةيدابلابرعاميس

ٍتْيَزِبٍقيِقَدْنِمَف،ٍنِجاَطْنِمًةَمِدْقَتَكُناَبْرُقَناَكْنِإَو«٧
.»ُهُلَمْعَت

نجاطلابدوصقملانإفردقنميأٍنِجاَطْنِمًةَمِدْقَت
زبخلاهبنوخبطياوناكمهنإفهيفخبطُيقيمعءانإانه
.تيزلاب

ِّـبَّـرلٱَىلِإِهِذٰهْنِمُعَنَطْصُتيِتَّـلٱِةَمِدْقَّـتلٱِبِيتْأَتَف«٨
لٱَىلِإاَهُمِّـدَقُتَو

ْ
هبوُنْدَيَف،ِنِهاَك ملٱَىلِإاَِ

.ِ»حَبْذَْ

.حبذملاىلإةمدقتلابيتأينأنهاكلاىلعناكِيتْأَتَف
ءانإيفزبخلاتاتفعضويهنإيناثلالكيهلامايأيفناكو
ىلإءانإلاكلذاهمدقملمحيونابللاوتيزلاوةمدخلا
.هنميبرغلابونجلاىلإحبذملاىلإهلمحينهاكلاونهاكلا

لٱُذُخْأَيَو٩«٩،١٠
ْ

ُدِقوُيَواَهَراَكْذِتِةَمِدْقَّـتلٱَنِمُنِهاَك
ملٱَىلَع

لٱَو١٠.ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرَدوُقَوِحَبْذَْ
ْ
ِةَمِدْقَّـتلٱَنِميِقاَب

ِهلَوُه
َ

.»ِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوْنِمٍساَدْقَأُسْدُق،ِهيِنَبَوَنوُرا
٣ع٢٩:١٨جورخ٢ع

يهو)٢و١ع(يفةروكذملاتامدقتلانيتيآلانيتاهيف
.ةيومدلاريغنيبارقلا

،ًاريَِمخُعَنَطْصُتَالِّـبَّـرلِلاََهنوُبِّـرَقُتيِتَّـلٱِتاَمِدْقَّـتلٱُّلُك«١١
.»ِّـبَّـرلِلًادوُقَواَمُهْنِماوُدِقوُتَالٍلَسَعَّـلُكَوٍريَِمخَّـلُكَّـنَأل

١٢:١اقولو٨:١٥سقرمو١٦:١٢ىّتمو٦:١٧ص
٥:٩ةيطالغو٥:٨سوثنروك١و

نيبارقلاكلتبقلعتينوناقاهدعبنيتيآلاوةيآلاهذهيف
نألريمخلاعملسعلابسُحو.ًافنآركُذامكةيومدلاريغ
هنوذختيوأهبنورمخياوناكةميدقلاروصعلايفسانلا

.)١١:٢٠ص(ةريمخ

ملٱَىلَعْنِكٰل.ِّـبَّـرلِلاَمَُهنوُبِّـرَقُتَلِئاَوَأَناَبْرُق«١٢
َالِحَبْذَْ

.»ٍروُُرسِةَحِئاَرِلِناَدَعْصَي
١١و٢٣:١٠صو٢٢:٢٩جورخ

يتلايفةدعاقلانمءانثتساةيآلاهذهيفَلِئاَوَأَناَبْرُق
نأبجيريمخلاولسعلانمدعصياليذلانأوهواهلبق

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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رامثألاتاروكابعماركذكلذلورامثألاتاروكابعممدقي
.)٣١:٥مايأ٢و٢٣:١٧ص(

ملٱِبَكِمِداَقَتْنِمٍناَبْرُقُّلُكَو«١٣
ْ
لِ
ْ

لَمُتِح
ِّـ

ُختَالَو،ُهُح
ْ

ِل
لِمْنِمَكَتَمِدْقَت

ْ
ُبِّـرَقُتَكِنيِباَرَقِعيَِمجَىلَع.َكِٰهلِإِدْهَعِح

لِم
ْ

.»ًاح
:٤٣لايقزح١٨:١٩ددع٤:٦يسولوكو٩:٤٩سقرم

٢٤

نمةيومدلاريغعنميهنألعيمجللحلملاناكٍناَبْرُقُّلُك
:٤٣لايقزح(داسفلانمةيومدلاعنميواهعنميورامتخالا

٢٤(.
ًازمرداسفلاعنمنمهيفاملحلملاذُختاَكِٰهلِإِدْهَعِحْلِم

ناكقرشلايفحلملاوزبخلالكأو.هماودودولاصلاخىلإ
نأليق.ةقراشملانمنيريثكدنعاذكلزيملوكلذلةيآ
ةحفصىلعًاحلماوعضوةدهاعملااودارأىتممويلابرعلا
مهنملكىقبيفهمفيفهنمًاليلقمهنملكعضووفيسلا
كلذكنولعفياوناكو.راطخألادشأيفولوهدهاعملًانيمأ
اَنَّـنِإاَمِبَنآلٱَو«ارزعرفسيفليقاذهىلعوديعبدهعذنم
لِمُلُكْأَن

ْ
ملٱِراَدَح

ملٱَرََرضىَرَنْنَأاَنِبُقيِلَيَالَو،ِكِلَْ
َكِلٰذِل،ِكِلَْ

لَسْرَأ
ْ

ملٱاَنْمَلْعَأَفاَن
.)٤:١٤ارزع(»َكِلَْ

ًاكيِرَفَفِّـبَّـرلِلٍتاَروُكاَبَةَمِدْقَتَتْبَّـرَقْنِإَو١٤«١٦-١٤
١٥.َكِتاَروُكاَبَةَمِدْقَتُبِّـرَقُتًاقيِوَسًاشيِرَج.ِراَّـنلٱِبًاّيِوْشَم
َجتَو
ْ

ُدِقوُيَف١٦.ٌةَمِدْقَتاََّـهنِإ.ًاناَبُلاَهْيَلَعُعَضَتَوًاتْيَزاَهْيَلَعُلَع
لٱ
ْ

هناَبُلِعيَِمجَعَماَهِتْيَزَواَهِشيِرَجْنِماَهَراَكْذِتُنِهاَك ًادوُقَواَِ
.»ِّـبَّـرلِل

٩و٢ع١عو٤:٤٢كولم٢و١٤و٢٣:١٠ص

تاروكابةيومدلاريغنيبارقلانمثلاثلامسقلاناك
ةثلاثلاوةرشعةيناثلاةيآلابناتقلعتمناتيآلاناتاهو.رامثألا
.ةيناربعلاتاباتكلايفريثكاذهلثموامهنيبةضرتعمةرشع
ص(قرشلالهأدنعةبيطلالكآملانمكيرفلالازيالو

٢٥:١٨و١٧:١٧ليئومص١و٥:١١عوشيو٢٣:١٤
.)٢:١٤ثوعارو١٧:٢٧ليئومص٢و

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱَنِمَبَّـرَقْنِإَف،ٍةَمَالَسَةَحيِبَذُهُناَبْرُقَناَكْنِإَو«١
ْ
ِرَقَب

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأُهُبِّـرَقُيًاحيِحَصَف،ىَثْنُأْوَأًارَكَذ
١:٣ص٢٢:٢١و٢٩و٧:١١ص

١ع(رقبلانملوألاناعونةحيبذلاهذهٍةَمَالَسَةَحيِبَذ
هنألًالوأرقبلاركذو)١٥-٦ع(منغلانميناثلاو)٥-
.نمثأ

١:٣ص(ركذلاةقرحملاةحيبذىلعمالكلايفّنيُعًارَكَذ
نأانهبجياملكرصحونيسنجلانيبانهقّرفيملو)١٠و
.ًاحيحصناويحلانوكي

ِةَمْيَخِباَبىَدَلُهُحَبْذَيَوِهِناَبْرُقِسْأَرَىلَعُهَدَيُعَضَي«٢
لٱَنوُراَهوُنَبُّشُرَيَو.ِعاَمِتْجالٱ

ْ
ملٱَىلَعَمَّـدلٱُةَنَهَك

ِحَبْذَْ
.»ًاريِدَتْسُم

٥و١:٤صو٢٩:١٠جورخ

ةحيبذيفنيديلاعضولفلاخمانهديلاعضوُهَدَيُعَضَي
انهوةيطخلابفارتعالابنرتقيكانهعضولانأبةقرحملا
عضوميأيفىتؤينأنكميانهامنإو.هللادمحلابنرتقي
.رادلانمديرُأ

صرظنا(ةميخلالخدمدنعيأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب
٣:١(.

.)١:٥ص(َنوُراَهوُنَب

:ِّـبَّـرلِلًادوُقَوِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذْنِمُبِّـرَقُيَو٣«٣،٤
يشَغُييِذَّـلٱَمْحَّـشلٱ

ِّـ
لٱِمْحَّـشلٱَرِئاَسَو،َءاَشْحَألٱ

َىلَعيِذَّـ
لٱَو٤،ِءاَشْحَألٱ

ْ
لُك
ْ

َىلَعيِذَّـلٱاَمِهْيَلَعيِذَّـلٱَمْحَّـشلٱَو،ِْنيَتَي
خلٱ
ْ

لٱَةَداَيِزَو،ِْنيَتَِرصَا
ْ

لٱَعَمِدِبَك
ْ

لُك
ْ

.»اَهُعِزْنَيِْنيَتَي
٩و٤:٨صو٢٢و٢٩:١٣جورخ

.نهاكلاالنابرقلابءاجيذلاُبِّـرَقُي
ريعُتسااذهلوةحيبذلاءازجأنسحأيأخلاَمْحَّـشلٱ

:١٨ددعو٤٥:١٨نيوكت(ضرألالالغنسحألمحشلا
.)١٧ع(هلكأنمةنهكلاعنُموهللاناكهنيعكلذلو)١٢

ملٱَىلَعَنوُراَهوُنَباَهُدِقوُيَو«٥
ملٱَىلَعِحَبْذَْ

َقْوَفيِتَّـلٱِةَقَرْحُْ
حلٱ
ْ

.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرَدوُقَو،ِراَّـنلٱَىلَعيِذَّـلٱِبََط
٦:١٢صو٢٩:١٣جورخ

وأاهمحشعزُنوتحبُذىتمةحيبذلاتناكَنوُراَهوُنَب
نهاكلاهقرحيهايإمدخييذلانهاكلايطعُأواهئازجأنمثأ
دامرىلعو)٤و٣ع(يفروكذملامحشلاعطقلكقرحييأ
ىلعمويلكمدقيناكيذلالمحلايهوةمئادلاةقرحملا
ىنميلافتكلاوردصلاناكو.)٦:١٢ص(أفطتالران
ًاماعطناكةمالسلانابرقنابرقلااذهيقابونهاكلل
.)١٦و٧:١٥ص(هئاقدصأوهتيبلهأومِّـدقملل

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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لٱَنِمُهُناَبْرُقَناَكْنِإَو«٦
ْ

ًارَكَذِّـبَّـرلِلٍةَمَالَسَةَحيِبَذِمَنَغ
.»ُهُبِّـرَقُيًاحيِحَصَف،ىَثْنُأْوَأ
١ع

نأطرشبىثنأوأناكًاركذنأضلانميأِمَنَغْلٱَنِم
.بيعالبنوكي

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأُهُمِّـدَقُيِنْأَّـضلٱَنِمُهَناَبْرُقَبَّـرَقْنِإ«٧

.)خلا٢٧و٢٢:١٩و٧:٢٣و١:١٠ص(ِنأَّـضلٱ

ِةَمْيَخَماَّـدُقُهُحَبْذَيَوِهِناَبْرُقِسْأَرَىلَعُهَدَيُعَضَي«٨
ملٱَىلَعُهَمَدَنوُراَهوُنَبُّشُرَيَو.ِعاَمِتْجالٱ

.»ًاريِدَتْسُمِحَبْذَْ

.)٢عريسفترظنا(ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَماَّـدُق

:ِّـبَّـرلِلًادوُقَواَهَمْحَشِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذْنِمُبِّـرَقُيَو«٩
لَألٱ
ْ

لٱِدْنِعْنِمًةَحيِحَصَةَي
ْ

يِذَّـلٱَمْحَّـشلٱَو،اَهُعِزْنَيِصُعْصُع
يشَغُي

ِّـ
لٱِمْحَّـشلٱَرِئاَسَو،َءاَشْحَألٱ

.»ِءاَشْحَألٱَىلَعيِذَّـ

ص(ًاضيأمحشلاةلزنمةيلألاتلزنُأًةَحيِحَصَةَيْلَألٱ
٩:١٩(.

لٱَو«١٠
ْ

لُك
ْ

َىلَعيِذَّـلٱاَمِهْيَلَعيِذَّـلٱَمْحَّـشلٱَو،ِْنيَتَي
خلٱ
ْ

لٱَةَداَيِزَو،ِْنيَتَِرصَا
ْ

لٱَعَمِدِبَك
ْ

لُك
ْ

.»اَهُعِزْنَيِْنيَتَي
٤ع

.)٥و٤ع(ِْنيَتَيْلُكْلٱ

لٱاَهُدِقوُيَو«١١
ْ

ملٱَىلَعُنِهاَك
.»ِّـبَّـرلِلٍدوُقَوَماَعَطِحَبْذَْ

٤٤:٧لايقزحو٢٢:٢٥و٢٢و٢١و١٧و٨و٢١:٦ص
١٢و١:٧يخالمو

اذهلوبرللقرحتتناكاهنألرانلاماعطيأٍدوُقَوَماَعَط
.)٤٤:٧لايقزحو٢٨:٢ددع(برلاماعطىعدتتناك
٢١:٦ص(هللازبخوهللاماعطمدقمبىعدُينهاكلاناكو
.)١٧و٨و

ملٱَنِمُهُناَبْرُقَناَكْنِإَو١٢«١٥-١٢
.ِّـبَّـرلٱَماَمَأُهُمِّـدَقُيِزْعَْ

.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَماَّـدُقُهُحَبْذَيَوِهِسْأَرَىلَعُهَدَيُعَضَي١٣
ملٱَىلَعُهَمَدَنوُراَهوُنَبُّشُرَيَو

ُهْنِمُبِّـرَقُيَو١٤.ًاريِدَتْسُمِحَبْذَْ
يشَغُييِذَّـلٱَمْحَّـشلٱ:ِّـبَّـرلِلًادوُقَوُهَناَبْرُق

ِّـ
َرِئاَسَو،َءاَشْحَألٱ

لٱِمْحَّـشلٱ
لٱَو١٥،ِءاَشْحَألٱَىلَعيِذَّـ

ْ
لُك
ْ

يِذَّـلٱَمْحَّـشلٱَوِْنيَتَي
خلٱَىلَعيِذَّـلٱاَمِهْيَلَع

ْ
لٱَةَداَيِزَو،ِْنيَتَِرصَا

ْ
لٱَعَمِدِبَك

ْ
لُك
ْ

ِْنيَتَي
.»اَهُعِزْنَي
١٠و٤عخلا٧ىلإ١ع

زعملانمةمالسلانابرقناكِزْعَْملٱَنِمُهُناَبْرُقَناَكْنِإَو
نيبانهقرفيملو.ةمدخلارومأيفرقبلانمةمالسلانابرقك
فالتخالاو.)٦ع(يفركُذامىلعًادامتعاىثنألاوركذلا
زعمللسيلنأبمئاقةمدخلاكلتيفانهمنغلاوزعملانيب
.منغلاكةيلإ

لٱَّـنُهُدِقوُيَو«١٦
ْ

ملٱَىلَعُنِهاَك
ِةَحِئاَرِلٍدوُقَوَماَعَطِحَبْذَْ

.»ِّـبَّـرلِلِمْحَّـشلٱُّلُك.ٍروُُرس
٧:٧مايأ٢و٢:١٥ليئومص١و٢٥و٧:٢٣ص

اهنأل)٤:٣٥صرظنا(محشلاعطققرحييأَّـنُهُدِقوُي
ىلإدعصتروخبةحئاركاهتحئارتناكفهماعطوأبرلازبخ
.)١:٩صرظنا(ءامسلا

ةيلاتلاةيآلابةقلعتمةرابعلاهذهِّـبَّـرلِلِمْحَّـشلٱُّلُك
.برللهلكهنألمحشلالكأرظُحهنأىنعملاو

يفًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف«١٧ يفْمُكِلاَيْجَأِ َال:ْمُكِنِكاَسَمِعيَِمجِ
.»ِمَّـدلٱَنِمَالَوِمْحَّـشلٱَنِمًائْيَشاوُلُكْأَت

٢٢:١٤ةينثتو١٦ع٢٣:١٤و١٧:٧و٧:٣٦و٦:١٨ص
١٤و١٧:١٠و٢٦و٧:٢٣صو٩:٤نيوكت٨:١٠ايمحنو
١٥و٤٤:٧لايقزحو١٤:٣٣ليئومص١و١٢:١٦ةينثتو

)٣١و٢١و٢٣:١٤صاذهبلباق(خلاًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف
امموديضرفهلهقارحإوبرللمحشلافقونأىنعملاو
رظنا(نامزوناكملكيفةيزمرلاةيوسوملاةعيرشلاتماد
٢٥-٧:٢٣(.

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو١«١،٢
ُ
اَذِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق٢:ىَسو

يفًاوْهَسٌسْفَنْتَأَطْخَأ َاليِتَّـلٱِّـبَّـرلٱيِهاَنَمِعيَِمجْنِمٍْءَيشِ
.»اَهْنِمًةَدِحاَوْتَلِمَعَو،اَهُلَمَعيِغَبْنَي

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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١٤:٢٧ليئومص١وخلا١٥:٢٢ددعو١٧و٥:١٥ص
١٩:١٢رومزمو

يأًافنآةروكذملاثالثلاحئابذلاتناكٌسْفَنْتَأَطْخَأاَذِإ
هفلأاممةمالسلاةحيبذوةيومدلاريغةحيبذلاوةقرحملاةحيبذ
ص(ءانيسروطىلعةعيرشلاءاطعإلبقهوتأونويليئارسإلا
تركُذةئيطخلاةحيبذف)١٧-٣:١و١٦-٢:١و١٧-١:١
تناكامكنهاكلاىلعةبجاوتناكو.ديدجرمأكانه
.)٣ع(هريغىلعةبجاو

نأوأدصقريغنمهنمردصتنأبًالهجوأًاوْهَس
صو٢٧و٢٢و١٣عاذهبلباق(ةئيطخاهنأملاعريغاهبكتري
يناثلالكيهلاةدميفةيطخلاهذهتناكو.)٢٢:١٤و٥:١٨
:يتأيامبّنيعت
.)١٥:٣٠دع(دصقالبيأًاوهسوأًالهجبكترُتنأ.١
قيرطىلعةدراووأةيبلسةيصولةفلاخمنوكتنأ.٢

.يهنلا
.صنلاديفيامكةيركفالوةيلوقالةيلعفنوكتنأ.٣
ًادمعناسنإلااهبكترااذإيتلااياطخلانمنوكتنأ.٤

.)٣٠و١٥:٢٩ددعرظنا(ديدشلاباقعلاهيلعبجو

لٱَناَكْنِإ«٣
ْ

ملٱُنِهاَك
ُبِّـرَقُي،ِبْعَّـشلٱِمْثِإلُئِطُْخيُحوُسْمَْ

َةَحيِبَذ،ِّـبَّـرلِلًاحيِحَصٍرَقَبَنْبٱًارْوَثَأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخْنَع
.»ٍةَّـيِطَخ

٩:٢ص٨:١٢ص

وأمظعألاربحلاوهوانهنهاكلالمعُحوُسْمَْملٱُنِهاَكْلٱ
امهيلعوسانلارئاسكأطخيهنأىلعليلدةنهكلاسيئر
ىلعو.ءاطخلانماهبحاصمصعتالةيحورلاةبترلاف.مهيلع
اَنِبُقيِلَيَناَكُهَّـنَأل«هصنامنييناربعلاىلإةلاسرلايفءاجاذه
َلَصَفْنٱِدَق،ٍسَنَدَالَوٍَّرشَالِبٌسوُّدُق،اَذٰهُلْثِمٍةَنَهَكُسيِئَر
خلٱِنَع

ْ
ُهَلَسْيَليِذَّـلٱِتاَواَمَّـسلٱَنِمَىلْعَأَراَصَوِةاَُط

لٱِءاَسَؤُرُلْثِمٍمْوَيَّـلُكٌراَرِطْضٱ
ْ

ْنَعًالَّـوَأَحِئاَبَذَمِّـدَقُيْنَأِةَنَهَك
٧:٢٦نييناربع(»ِبْعَّـشلٱاَياَطَخْنَعَّـمُثِهِسْفَناَياَطَخ
تارمعبرأحوسمملانهاكلابمظعألانهاكلايمُسو.)٢٧و
نهاكلابيمُسو.)٦:٢٢صو١٦و٥و٣ع(رفسلااذهيف
نمهريغنموهنمرخُأعضاوميفميظعلانهاكلاومظعألا
٢٨و٣٥:٢٥ددعو٢١:١٠نييوال(اهريغوةسمخلارافسألا
دهعلارافسأنمكلذدعباميفيمُسو)٢٠:٦عوشيو
٢٥:١٨كولم٢(سأرلانهاكلاوسيئرلانهاكلاميدقلا
.)٨:١٢ارزعو٣١:١٠و٢٦:٢٠و٢٤:١١و١٩:١١مايأ٢و

هكبترييذلامثإلابكترييأمهضعبلاقِبْعَّـشلٱِمْثِإل
هباكترالةضرعناكهنإفًالهجوأًاوهسبعشلانمهريغ
١٠:٦ص(يفاممواذهنملدتسُيو.سانلانمهريغك
نمءيشلامهإنكتملوهسلاةئيطخنإ)١٥-٢١:١٠و
تناكلبةبجاولاهتبترلامهإوأمظعألانهاكلاةفيظو
ةمجرتلاقفاوييذلاو(دمعريغنعكلذىوسباكترا
اذإميظعلانهاكلانإ»بعشلامثإل«هلوقنمةيبرعلا
باكتراىلإةليسوكلذبناكفًالهجوأًاوهسًامثإبكترا
.)خلابرقيمثإللبعشلا

ًالجعهبدارأهنأرقبنباهلوقنمرهاظلاٍرَقَبَنْبٱًارْوَث
رمأنمفرُعيذلانكلو.انههنسّنيعيملوًاريغصًاروثوأ
.نينسثالثنباناكهنأحيسملامايأيفروثلااذه

،ِّـبَّـرلٱَماَمَأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإَرْوَّـثلٱُمِّـدَقُي«٤
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأَرْوَّـثلٱُحَبْذَيَو،ِرْوَّـثلٱِسْأَرَىلَعُهَدَيُعَضَيَو

٤و١:٣ص

:١صريسفترظنا(اهلخدميأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب
.اهريغمدشرُيامكةحيبذلاهذهمدشرُيناكو.)٥

لٱُذُخْأَيَو«٥
ْ

ملٱُنِهاَك
َىلِإِهِبُلُخْدَيَوِرْوَّـثلٱِمَدْنِمُحوُسْمَْ

.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
١٩:٤ددعو١٧:١٤ص

.)١:٥ص(ءانآلايفهمدذخأينأدعبِهِبُلُخْدَي

لٱُسِمْغَيَو«٦
ْ

يفُهَعِبْصِإُنِهاَك ِمَّـدلٱَنِمُحِضْنَيَوِمَّـدلٱِ
لٱِباَجِحىَدَلِّـبَّـرلٱَماَمَأٍتاَّـرَمَعْبَس

ْ
.»ِسْدُق

مدلاةلأسميفانهفالتخالاُهَعِبْصِإُنِهاَكْلٱُسِمْغَي
شريناكةقرحملاةحيبذكةحيبذلاهذهريغيفنهاكلانإف
سمغيناكفانهامأو.)١:٣ص(حبذملاناردجىلعمدلا
عبصإلاكلتتناكو.ًاعبسمدلاشريوتارمعبسهعبصإ
ديلاعباصأىدحإيناثلالكيهلاةمدخنمفرُعامىلع
ةحيبذانهةحيبذلاو.ديلاكلتبمدلاشريناكهنألىنميلا
نييليئارسإلادنعًالماكًاددعةعبسلاتناكو.ةيطخلا
.لمعللًالامكإيتؤي)روصعلاكلتيفمهيرواجمنممهريغو(
.)٣و٢:٢نيوكت(ةعبسةقيلخلامايأتناككلذنمو
.)٣٧:٢٣و٢٥:٣٧جورخ(ةعبسةيبهذلاةرانملاعورفو
.)١٦:١٤ص(ًاعبسةرافكلاموييفمدلاشرتارمو
برللهفقووهسيدقتمويحبذملاىلعتيزلاشرتارمو

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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.)٨:٣٥ص(ةعبسةنهكلاءلممايأو.)٨:١١ص(ًاعبس
ددعو.)١٩:١٩ددعو١٢:٢ص(ةعبسريهطتلامايأو
)١٤و٥:١٠كولم٢(ةعبسندرألارهنيفنامعنلاستغا
تمدهيتلاقاوبألاوةنهكلاددعوةعبساحيرأراصحمايأو
هنويعوةعبسلمحلانورقو.)٦صعوشي(ةعبساهراوسأ

هللاباتكموتخو.)٥:٦ايؤر(ةعبسهللاحاورأوًاعبس
.)١:٥ايؤر(ةعبس

نيبءاطغلاىلعناكبرلاشرعنألِّـبَّـرلٱَماَمَأ
عضوملافسادقألاسدقيف)٢٥:٢٢جورخ(نيبوركلا
ثيحسادقألاسدقةهجاو»برلامامأ«هلوقبدوصقملا
:٢٧جورخ(ةيبهذلاةرانملاوهوجولازبخوروخبلاحبذمناك
ناكعضوملاكلذةهجىلإو)٣٤:٣٤و٣٠:٨و٢٨:٣٥و٢١
.شرُيمدلا

ةرابعلاىنعمكةرابعلاهذهىنعمِسْدُقْلٱِباَجِحىَدَل
سدقوسدقلانيبًالصافناكباجحلانألاهلبقيتلا
باجحلانأمهضعبنظ»برلامامأ«لاقهنأكفسادقألا
ىلعشرُيناكهنأمهضعبىأروهيلعشرُيمدلاناكهسفن
.انهصنلاديفيامىلعهمامأيتلاضرألا

لٱُلَعَْجيَو«٧
ْ

لٱِحَبْذَمِنوُرُقَىلَعِمَّـدلٱَنِمُنِهاَك
ْ
ِروُخَب

لٱ
ْ

يفيِذَّـلٱِرِطَع ِرْوَّـثلٱِمَدُرِئاَسَو.ِّـبَّـرلٱَماَمَأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
ملٱِحَبْذَمِلَفْسَأَىلِإُهُّبُصَي

ِةَمْيَخِباَبىَدَليِذَّـلٱِةَقَرْحُْ
.»ِعاَمِتْجالٱ

٥:٩ص١٦:١٨و٩:٩و٨:١٥ص

ناكيذلاوههنإفمظعألانهاكلايأُنِهاَكْلٱُلَعَْجي
حبذملانورقىلعهضعبعضيومدلايفهعبصإسمغي
هذهتناكو.هيلعدقويروخبلاناكيذلاةعبرألايبهذلا
سدقلايفحبذملااذهناكو.ةيطخلاةحيبذبةصتخمةمدخلا
:٣٠جورخ(سادقألاسدقنعهلصفييذلابجاحلامامأ
عضيحيسملامايأيففرُعامىلعنهاكلاناكو.)٦-١
لامشلانرقىلعمثيقرشلالامشلانرقىلعًالوأمدلا
بونجلانرقىلعمثيبرغلابونجلانرقىلعمثيبرغلا
لكشردنعمدلاءانإيفهعبصإسمغيناكو.يقرشلا
ملهنألنيتشرلكنيبءانإلابناجبهعبصإحسميونرق
يقبامبنرقحضنيوأنهدينأمهدنعبسانملانمنكي
.نورقلادحأشردعبعبصإلاىلعمدلانم

ناكو.ءانإلايفمدلانميقباملكبصييأُهُّبُصَي
ناكيذلاةقرحملاحبذملفسأيقابلامدلابصينهاكلا

نرقبرقيناثلالكيهلامايأيفناكو.سدقلاجراخ
ىلإمدلاامهنميرجينيرخنملاكناتعولابيبرغلابونجلا
.نوردقيداو

خلٱِرْوَثِمْحَشُعيَِمجَو«٨
ْ

يِذَّـلٱَمْحَّـشلٱ.ُهْنَعُهُعِزْنَيِةَّـيَِط
يشَغُي

ِّـ
لٱِمْحَّـشلٱَرِئاَسَو،َءاَشْحَألٱ

.»ِءاَشْحَألٱَىلَعيِذَّـ

روثلاءازجأنسحأيأُهُعِزْنَيِةَّـيِطَْخلٱِرْوَثِمْحَشُعيَِمج
عطقُتحيسملارصعيفةيطخلاةحيبذتناك.)٣:٣ص(
ىوشُتوحلمُتوءانإيفعضوتواهنمءاشحألاومحشلاعزنيو
.برللرورسةحئارحبذملاىلعقرحتورانلاىلع

لٱَو«٩
ْ

لُك
ْ

َىلَعيِذَّـلٱاَمِهْيَلَعيِذَّـلٱَمْحَّـشلٱَوِْنيَتَي
خلٱ
ْ

لٱَةَداَيِزَو،ِْنيَتَِرصَا
ْ

لٱَعَمِدِبَك
ْ

لُك
ْ

.»اَهُعِزْنَيِْنيَتَي
٣:٤ص

يفمالكلاكةنماثلاةيآلاوةيآلاهذهيفمالكلاِْنيَتَيْلُكْلٱَو
ةحيبذلاوةئيطخلاةحيبذانهةحيبذلانأالإ)٥و٣:٤ص(
.ةمالسلاةحيبذكانه

َّـنُهُدِقوُيَو.ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِرْوَثْنِمُعَزْنُتاَمَك«١٠
لٱ
ْ

ملٱِحَبْذَمَىلَعُنِهاَك
.»ةَقَرْحُْ

٥و٤و٣:٣ص

.)٥و٣:٤صرظنا(

لِجاَّـمَأَو١١«١١،١٢
ْ

ِهِعِراَكَأَوِهِسْأَرَعَمِهِْمَحلُّلُكَوِرْوَّـثلٱُد
ملٱِجِراَخَىلِإِرْوَّـثلٱَرِئاَسُجِرْخُيَف١٢ِهِثْرَفَوِهِئاَشْحَأَو

َىلِإِةَّـلَحَْ
.ِراَّـنلٱِبٍبَطَحَىلَعاَهُقِرُْحيَو،ِداَمَّـرلٱىَمْرَمَىلِإٍرِهاَطٍناَكَم
ُحتِداَمَّـرلٱىَمْرَمَىلَع

ْ
.»ُقَر

١٣:١١نييناربع٦:١١ص١٩:٥ددعو٢٩:١٤جورخ

كلذنإفةقرحملاةجيبذدلجفالخبخلاِرْوَّـثلٱُدْلِج
لمحيهسفنمظعألانهاكلاناكامو.نهاكلاهذخأيناك
هلمحيناكلبديعبلاناكملاكلذىلإروثلاةيقبلك
ديؤيو.كلذبرمآلاوههنألهيلإلعفلادنسُأوهودعاسم
اهيففةيرماسلاةخسنلايفامهحضويوةينانويلاةمجرتلاكلذ
يفناكو.)١٤ع(يفامهدنسو)خلاروثلارئاسنولمحيو(
راديفامهدحأقارحإللعضاومةثالثيناثلالكيهلارصع
عضوملاو.حبذملاتايافننوقرحياوناكثيحةيجراخلالكيهلا
جراخثلاثلاو.هريبىمسيناكميفلبجلاىلعيناثلا
وهاذهو.دامرلاىمرمودامرلاناكمىمسيوميلشروأ
حلٱَّـنِإَف«هلوقبلوسرلاهيلإراشأيذلاناكملا

ْ
يِتَّـلٱِتاَناَوََي

خلٱِنَعاَهِمَدِبُلَخْدُي
ْ

لٱِسيِئَرِدَيِب»ِساَدْقَألٱ«َىلِإِةَّـيَِط
ْ

ِةَنَهَك
ُحت
ْ
ملٱَجِراَخاَهُماَسْجَأُقَر

ْيَكِل،ًاضْيَأُعوُسَيَكِلٰذِل.ِةَّـلَحَْ

ألَا
َ
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لٱَجِراَخََّـملَأَت،ِهِسْفَنِمَدِبَبْعَّـشلٱَسِّـدَقُي
ْ
:١٣نييناربع(»ِباَب

رادوألكيهلاراديفقرحتيتلاةحيبذلاتناكو.)١٢و١١
نكلو.)١:٧صرظنا(ّنيعمبطحرانبقرحتسدقلا
رانبقرُحتتناكةنيدملاجراخىلإلمُحتتناكيتلاحئابذلا
نبتلارانبقرحتنأزوجيناكهنأىتحّرسيتبطحيأ
.ناديعلارسكو

ُِنيْعَأْنَعٌرْمَأَيِفْخُأَوَليِئاَْرسِإِةَعاََمجُّلُكاَهَسْنِإَو«١٣
ملٱ
َاليِتَّـلٱِّـبَّـرلٱيِهاَنَمِعيَِمجْنِمًةَدِحاَواوُلِمَعَو،ِعَمْجَْ
ِمثَأَو،اَهُلَمَعيِغَبْنَي

ُ
.»او

١٧و٤و٣و٥:٢ص٧:١١عوشيو١٥:٢٤ددع

ةموصعمريغاهلكةسينكلافَليِئاَْرسِإِةَعاََمجُّلُكاَهَسْنِإ
ملمظعألانهاكلانأتفرعدقولهجلاووهسلاوأطخلانم
نعةيطخلاةحيبذيفانهمالكلاو.كلذنمًاموصعمنكي
يتأتدقاهلكةعامجلانأهيفو.)٢١-١٣ع(ةعامجلالك
ناكهايإاهنايتإنإوروظحمهنأىرتمثًازئاجهنظتًارمأ

اذهبلباق(دحاوًىنعمبانهعمجملاوةعامجلاو.ةئيطخ
يفةماعلاةئيطخلاهذهلثمعقوو.)٢٦و١٥:٢٤ددع
ةمينغلاىلعبعشلاراث«هنإف)١٤:٣٢ليئومص١(ليئارسإ
لكأوضرألاىلعاوحبذوًالوجعوًارقبوًامنغاوذخأف
.نيينيطسلفلانمةمينغلاكلتتناكو»مدلاىلعبعشلا
عمجملابدوصقملانأحيسملارصعيفنيرسفملاءامدقلاقو
ةمألثمملاميردهنسلابفورعملاميظعلادوهيلاعمجمانه
.)٢٦-١٥:٢٢ددع(يفاملفانماذهنكلواهلكليئارسإ

خلٱِتَفِرُعَّـمُث«١٤
ْ

هباوُأَطْخَأيِتَّـلٱُةَّـيَِط ملٱُبِّـرَقُي،اَِ
ُعَمْجَْ

ِةَمْيَخِماَّـدُقَىلِإِهِبَنوُتْأَي.ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذٍرَقَبَنْبٱًارْوَث
.»ِعاَمِتْجالٱ

لثمكلذوًاريغصًاروثوأًالجعيأٍرَقَبَنْبٱًارْوَث
)٣ع(هتئيطخنعميظعلانهاكلااهبرقيناكيتلاةحيبذلا
ركذُيملنإوّرمامىلعًاسايقبيعالبنوكينأنمدبالو
.انه

نيذلاو)١:٣ص(ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِماَّـدُق...َنوُتْأَي
مهنأللقعلالديامكمهلكالليئارسإةعامجضعبهبنوتأي
مهضعبنورمأيةعامجلانأىنعملاو.نينويلموحنوناك
.عامتجالاةميخلخدمىلإةحيبذلالمحب

جلٱُخوُيُشُعَضَيَو«١٥
ْ

َماَمَأِرْوَّـثلٱِسْأَرَىلَعْمَُهيِدْيَأِةَعاََم
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأَرْوَّـثلٱاوُحَبْذَيَو،ِّـبَّـرلٱ

١:٤ص

ةعامجلكنكميالهنألْمَُهيِدْيَأِةَعاَمَْجلٱُخوُيُشُعَضَي
نأىنعملافنيعبساوناكمهنألخويشلالكالوكلذليئارسإ
نونّيعملاخويشلاناكو.خلاعضيةعامجلاخويشضعب
نعنيبارقلانمناكو.ةثالثيناثلالكيهلارصعيفكلذل
هنإفقلطملاسيتلاروكذملانابرقلاادعامليئارسإةعامجلك
.)١٦:٢١ص(هيلعناديلاعضوتتناك

لٱُلِخْدُيَو١٦«٢١-١٦
ْ

ملٱُنِهاَك
َىلِإِرْوَّـثلٱِمَدْنِمُحوُسْمَْ

لٱُسِمْغَيَو١٧.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
ْ

يفُهَعِبْصِإُنِهاَك ِمَّـدلٱِ
حلٱىَدَلِّـبَّـرلٱَماَمَأٍتاَّـرَمَعْبَسُحِضْنَيَو

ْ
ُلَعَْجيَو١٨.ِباَجِ

ملٱِنوُرُقَىلَعِمَّـدلٱَنِم
يفِّـبَّـرلٱَماَمَأيِذَّـلٱِحَبْذَْ ِةَمْيَخِ

ملٱِحَبْذَمِلَفْسَأَىلِإُهُّبُصَيِمَّـدلٱَرِئاَسَو.ِعاَمِتْجالٱ
يِذَّـلٱِةَقَرْحُْ

ُهْنَعُهُعِزْنَيِهِمْحَشَعيَِمجَو١٩.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبىَدَل
ملٱَىلَعُهُدِقوُيَو

خلٱِرْوَثِبَلَعَفاَمَكِرْوَّـثلٱِبُلَعْفَيَو٢٠ِ.حَبْذَْ
ْ

.ِةَّـيَِط
لٱُمُهْنَعُرِّـفَكُيَو.ِهِبُلَعْفَيَكِلٰذَك

ْ
َّـمُث٢١.ْمُهْنَعُحَفْصُيَف،ُنِهاَك

ملٱِجِراَخَىلِإَرْوَّـثلٱُجِرُْخي
.َلَّـوَألٱَرْوَّـثلٱَقَرْحَأاَمَكُهُقِرُْحيَوِةَّـلَحَْ

ملٱِةَّـيِطَخُةَحيِبَذُهَّـنِإ
.»ِعَمْجَْ

لاينادو١٥:٢٥ددع٣ع١٤و١٣و٩:١٢نييناربعو٥ع
١٢و١١و١٠:١٠و٢:١٧نييناربعو٥:١١ةيمورو٩:٢٤
٢:٢و١:٧انحوي١و

ةئيطخلاةحيبذيفليقاملثمتايآلاهذهيفاملك
.)١٢-٥ع(نهاكلانع

ِعيَِمجْنِمًةَدِحاَوٍوْهَسِبَلِمَعَوٌسيِئَرَأَطْخَأاَذِإ«٢٢
.»َمِثَأَو،اَهُلَمَعيِغَبْنَيَاليِتَّـلٱِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱيِهاَنَم
١٣و٢ع

ةئيطخبقلعتي٢٦ةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيف
.سيئرلا

١١:٣٤كولم١(كلملاىلعةملكلاهذهقلطُتٌسيِئَر
.)٣٤:١٨ددع(طبسلاسأرو.)٤٦:٢و٣٤:٢٤لايقزحو
انلباقاذإو.انهسيئرلابدوصقملايفنورسفملافلتخاو
اهارنهذهريغلهجلاوأوهسلاةئيطخبقلعتتيتلاتايآلا
هنكلوكلذىلعرصتقتوبرلايهانمدحأنماهلعجتاهلك
سيئرأطخأاذإ«هصنبهلوقاذهو»ههلإ«ةملكديزيانه
اذهو.»ههلإبرلايهانمعيمجنمةدحاووهسبلمعو

ألَا
َ
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اذهبسانيالوهللاالإسيئرلاكلذقوفسيلهنأىلعلدي
.كلملاىوس

هبفرتعاوًاوهسمثإلابكتراهنأفرعويأَمِثَأ
.ًادمعوأًالهجوأًاوهسهتئيطختناكءاوسميثأئطاخلاف

هبَأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخِبَمِلْعُأَّـمُث«٢٣ ًاسْيَتِهِناَبْرُقِبِيتْأَي،اَِ
ملٱَنِم

.»ًاحيِحَصًارَكَذِزْعَْ
١٤ع

الةئيطخلاف(مثَأهنأهريغهملعأيأِهِتَّـيِطَخِبَمِلْعُأ
.ًارايتخاكلذبفرتعاو)فرعُتملامبسُحت

ىلعقلطيسيتلانألزعملانمهنأنابأ(ِزْعَْملٱَنِمًاسْيَت
اذإاهنملكنمركذلاوألوعولاوءابظلاوزعملانمركذلا
وأزعملاروكذنمرعشألاةيناربعلايفوهو)ةنسهيلعىتأ
زعملادالوأنمركذلاوهو(يدجلاالخريبكلارعشلاليوطلا

نابرقوأًاماعطنوكيلحبذينكيمللوألاف)ىلوألاةنسلايف
:٢٣و١٥و١٦:٩ص(تالافتحالايفركشةمدقتوأةقرحم
دنعالو.)١٦و١١و٢٩:٥و٣٠و٢٢و٢٨:١٥ددعو١٩
امأو.)١٠:١٦و١٥و٩:٣ص(سدقلاوةنهكلاسيدقت
:٥١ايمرإو٣٢:١٤ةينثت(ًاماعطنوكيلحبذُيناكفيناثلا

١:١١ءايعشإوخلالمحلاوشبكلاولجعلاكناكو.)٤٠
.)٦٦:١٥و١٣و١:٩رومزمو٣٩:١٨لايقزحو٣٤:٦و
مدقيهنأسيئرلاةئيطخيفلوألافالتخالانأانهىريو
.ًالجعالرعشلاليوطًاريبكًاسيت

يفُهُحَبْذَيَوِسْيَّـتلٱِسْأَرَىلَعُهَدَيُعَضَيَو«٢٤ ملٱِ
ِعِضْوَْ

ملٱِهيِفُحَبْذَييِذَّـلٱ
.»ٍةَّـيِطَخُةَحيِبَذُهَّـنِإ.ِّـبَّـرلٱَماَمَأَةَقَرْحُْ

١٥و٤ع

.)١:٥صرظنا(خلاُهُحَبْذَي

لٱُذُخْأَيَو٢٥«٢٥،٢٦
ْ

خلٱِةَحيِبَذِمَدْنِمُنِهاَك
ْ

ِةَّـيَِط
ملٱِحَبْذَمِنوُرُقَىلَعُلَعَْجيَوِهِعِبْصِإِب

َىلِإُهَمَدُّبُصَيَّـمُث،ِةَقَرْحُْ
ملٱِحَبْذَمِلَفْسَأ

ملٱَىلَعُهُدِقوُيِهِمْحَشَعيَِمجَو٢٦.ِةَقَرْحُْ
ِحَبْذَْ

لٱُرِّـفَكُيَو،ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذِمْحَشَك
ْ

ِهِتَّـيِطَخْنِمُهْنَعُنِهاَك
.»ُهْنَعُحَفْصُيَف
١٥:٢٨ددعو٢٠ع٣:٥ص٣٠ع

نهاكلانإفمسرلايفًاضيأفالتخاانهوُنِهاَكْلٱُذُخْأَي
نعةحيبذلاةمدقتيفوهسفننعةحيبذلاةمدقتيفمظعألا
-٥ع(مسرلايفّيلوألالمعلابموقيهسفنوهناكةعامجلا

مدناكامو.مظعألاالةنهكلادحأانهنهاكلاو)١٧

ىلعالوسادقألاسدقباجحمامأشريانهةحيبذلا
يذلاساحنلاحبذمىلعلبسدقلايفيذلاروخبلاحبذم
.ًاجراخرادلايفناك

ِهِلَمَعِبًاوْهَسِضْرَألٱِةَّـماَعْنِمٌدَحَأَأَطْخَأْنِإَو«٢٧
.»َمِثَأَو،اَهُلَمَعيِغَبْنَيَاليِتَّـلٱِّـبَّـرلٱيِهاَنَمْنِمًةَدِحاَو
١٥:٢٧ددعو٢ع

ةحيبذلعبارلاثماذهِضْرَألٱِةَّـماَعْنِمٌدَحَأَأَطْخَأْنِإ
نملكةئيطخوهو)٣٥-٢٧ع(لهجلاوأوهسلاةئيطخ
٢٠:٢ص(ةيتآلاعضاوملايفءاجامكًاوهسبعشلادارفأ
.)١٦:١٥و٩:١٨كولم٢و٤و

همثإبفرتعاو)٢٢عرظنا(مثإهنأفرُعويأَمِثَأَو
.ًارايتخا

هبَأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخِبَمِلْعُأَّـمُث«٢٨ ًازْنَعِهِناَبْرُقِبِيتْأَي،اَِ
ملٱَنِم

.»َأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخْنَعًةَحيِحَصىَثْنُأِزْعَْ
٢٣ع

.)٢٣عرظنا(هريغهملعأيأَمِلْعُأ
ىثنأتناكوبيعالبرعشلاةليوطةريبكةزنعيأًازْنَع

بعشلاةماعلةقفاومتناككلذلوركذلانمصخرأزعملا
.)ًابلاغءارقفمهنأل(

خلٱِةَحيِبَذِسْأَرَىلَعُهَدَيُعَضَيَو٢٩«٣١-٢٩
ْ

،ِةَّـيَِط
خلٱَةَحيِبَذُحَبْذَيَو

ْ
يفِةَّـيَِط ملٱِعِضْوَمِ

لٱُذُخْأَيَو٣٠.ِةَقَرْحُْ
ْ

ُنِهاَك
ملٱِحَبْذَمِنوُرُقَىلَعُلَعَْجيَوِهِعِبْصِإِباَهِمَدْنِم

ُّبُصَيَو،ِةَقَرْحُْ
ملٱِلَفْسَأَىلِإاَهِمَدَرِئاَس

اَمَكُهُعِزْنَياَهِمْحَشَعيَِمجَو٣١ِ.حَبْذَْ
لٱُدِقوُيَو،ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذْنَعُمْحَّـشلٱَعِزُن

ْ
ملٱَىلَعُنِهاَك

ِحَبْذَْ
لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَوِّـبَّـرلِلٍروُُرسَةَحِئاَر

ْ
.»ُهْنَعُحَفْصُيَفُنِهاَك

صو٢٩:١٨جورخ٣:٣ص١٥و٣:١٤ص٢٤و٤ع
٢٦ع١:٩

سيئرلاةمدقتبولسأكانهةمدقتلابولسأُهَدَيُعَضَي
عمتركُذ»برللرورسةحئار«ةرابعو.)٢٦-٢٤ع(
نعمظعألانهاكلاةمدقتعمركذُتملومحشلاقارحإ
سيئرلاةمدقتالوكلذنعةعامجلاةمدقتعمالوةئيطخلا
١:٩ص(ةقرحملاةمدقتعمتركُذاهنكل)٢٦و١٩و١٠ع(
تركُذاهنأبسحو)١٦و٣:٥ص(ةمالسلاحئابذو)١٣و
تمدُقاذإاهايإهللالوبقلًانايبتامدقتلاصخرأعم
.نيبارقلالبقيامكصالخإوعضاوتب

ألَا
َ
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،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذِنْأَّـضلٱَنِمِهِناَبْرُقِبىَتَأْنِإَو٣٢«٣٤-٣٢
هبِيتْأَي ِةَحيِبَذِسْأَرَىلَعُهَدَيُعَضَيَو٣٣.ًةَحيِحَصىَثْنُأاَِ
خلٱ
ْ

يفٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذاَهُحَبْذَيَو،ِةَّـيَِط ملٱِ
ِهيِفُحَبْذَييِذَّـلٱِعِضْوَْ

ملٱ
لٱُذُخْأَيَو٣٤.َةَقَرْحُْ

ْ
خلٱِةَحيِبَذِمَدْنِمُنِهاَك

ْ
ِهِعِبْصِإِبِةَّـيَِط

ملٱِحَبْذَمِنوُرُقَىلَعُلَعَْجيَو
َىلِإِمَّـدلٱَرِئاَسُّبُصَيَو،ِةَقَرْحُْ

ملٱِلَفْسَأ
.ِ»حَبْذَْ

٢٨ع

عيطتسيالناكنإيأًةَحيِحَصىَثْنُأ...ِنْأَّـضلٱَنِم
.زنعلانمصخرأتناكاهنألةجعنمدقيلفًازنعمدقينأ
)٣١-٢٩عرظنا(زنعلاةمدقتبولسأكاهتمدقتبولسأو
.)٣:١٢صرظنا(ةيلإلاقارحإوهوًاقرفكلانهنأالإ

ْنَعِنْأَّـضلٱُمْحَشُعَزْنُياَمَكُهُعِزْنَيِهِمْحَشَعيَِمجَو«٣٥
لٱُهُدِقوُيَو،ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذ

ْ
ملٱَىلَعُنِهاَك

ِدِئاَقَوَىلَعِحَبْذَْ
لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَو.ِّـبَّـرلٱ

ْ
ُحَفْصُيَفَأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخْنِمُنِهاَك

.»ُهْنَع
٣١و٢٦ع٥:١٢و٣:٥ص

ناكهنإفةمئادلاتاقرحملارانىلعيأِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوَىلَع
اليتلاةمئادلارانلاىلعقرحتوحابصلكتامدقتلامدقُت
نعةيطخلاةمدقتمحلو.)٥:١٢و٣:٥صرظنا(أفطت
محلكةلحملاجراخقرحيناكامةعامجلادارفأنعوسيئرلا
نمناكلبةعامجلالكةمدقتمحلومظعألانهاكلاةمدقت
ناكامو.)٣٠-٦:٢٦ص(هنولكأياوناكوةنهكلاةرجأ
اهمحلنملكأينأةئيطخلاةحيبذمدقييذلائطاخلل
يتلاةمدقتلامحلنملكأينأنهاكللنكيملكلذلو
لكنعةيطخلاةمدقتمحلنمالوهتئيطخنعاهمدقي
.اهنمدحاوهنألةعامجلا

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

لَحَتْوَصَعِمَسَوٌدَحَأَأَطْخَأاَذِإَو«١
ْ

ُِرصْبُيٌدِهاَشَوُهَوٍف
.»ُهَبْنَذَلََمحِهِبِْربُْخيَْملْنِإَف،ُفِرْعَيْوَأ
١٧:١٦و٧:١٨صو١٧ع٢٦:٦٣ىّتمو٨:٣١كولم١
٩:١٣ددعو٢٠:١٧و١٩:٨و

ىلعمالكلانمعراشلاغرفاملٍفْلَحَتْوَصَعِمَس
اذهيفذخأقباسلاحاحصألايفركُذاموهوةئيطخلاةمدقت
ىلعبترتيامولهجلاوأوهسلاةئيطخةلثمأنيبيحاحصألا
١ع(كلذبلغشومكاحونهاكوةعامجودرفنماهبكترم

نأقفتيدقهنإفةداهشلامتكاياطخلاكلتىلوُأو.)١٣-
دوهشلابنايتإلانعيعدملازجعيوناسنإىلعىوعدماقُت
ذئنيحمكاحلارطضيفةداهشلابفراعلامتكلامإوهلهجلامإ
دهشينمدجويملاذإمَسقلاهيلعىعدملانمبلطينأ
حلٱِهللاٱِبَكُفِلْحَتْسَأ«عوسيلةنهكلاسيئرلوق

ْ
َلوُقَتْنَأِّـَي

ملٱَتْنَأْلَه:اَنَل
لدياذهو.)٢٦:٦٣ىّتم(»ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

دوهشلاةداهشنوكنالطببًافراعناكةنهكلاسيئرنأىلع
.عوسيىلعباقعلابجوت

مح
ََ

هيلعىعدملابنذةداهشلامتاكلمحيأُهَبْنَذَل
)٢٢و٤:١٣ص(رثكأمأنينثامأًادحاوناكأءاوس
لهجلاةلعناكهتوكسنألةئيطخلاةحيبذهيلعتبجوو
ًاسفنهبصّلخهنألًاحلاصًالمعكلذبسحيوهوقحلل
امإويهلإلاقحلانعٍوهسلامإكلذهنابسحوباقعلانم
.هللهجل

ْوَأ،ٍسِجَنٍشْحَوَةَّـثُج:ًاسِجَنًائْيَشٌدَحَأَّـسَماَذِإْوَأ«٢
َوُهَف،ُهْنَعَيِفْخُأَو،ٍسِجَنٍبيِبَدَةَّـثُجْوَأ،ٍةَسِجَنٍةَمِيَهبَةَّـثُج
.»ٌبِنْذُمَوٌسِجَن

١٧ع١٦و١٣و١٩:١١ددعو٣٩و٣١و٢٨و١١:٢٤ص

ةرهاطلاتاناويحلاىتومنمًاسِجَنًائْيَشٌدَحَأَّـسَماَذِإ
.اهئايحأوةسجنلاتاناويحلاىتوموأ

هنأىسنيوهو«اتاغلفلايفو.ًالهجوأًاوهسُهْنَعَيِفْخُأَو
ىلإًاسجننوكي«ةسجنةثجسمييذلاناكو.»سجن
يدعتلاىتأاذإكلذناكو.)٣١و١١:٢٤ص(»ءاسملا

فرتعينأهتئيطخلنطفاذإهيلعناكاذهلوًانايسنوأًاوهس
.اهنابرقوأةئيطخلاةحيبذمدقيواهب

ةمجرتلاتكرت.)٢٤و٤:١٣ص(ٌبِنْذُمَوٌسِجَنَوُهَف
تامجرتلامدقأيهوةرابعلاهذهةينيعبسلابةفورعملاةينانويلا
ةخسنلايفنكتملةرابعلاهذهنأكلذنملدتسيو
نأكلذديؤيو.ةروكذملاةينانويلااهنعتمجرُتيتلاةيناربعلا
لاقاذك(ةيلاتلاةيآلارخآيفاهركذلانهاهيلإةجاحال
اهكرتةينانويلاىلإمجرتملانألاقيالاذاملونيرسفملاضعب

كلذلنإفديكوتلاوريرقتللةيناربعلايفاهراركتنإوًاوهس
ع(هنيعحاحصألااذهيفوسدقملاباتكلايفةريثكرئاظن
ىلوألصألادامتعافرمألاناكفيكو.)١٨و١٣و٤و٣و١
.)انهمودعموهوهريغةحصىلععطاقلاناهربلامقيملام

يِتَّـلٱِهِتاَساَجَنِعيَِمجْنِمٍناَسْنِإَةَساَجَنَّـسَماَذِإْوَأ«٣
هبُسَّـجَنَتَي .»ٌبِنْذُمَوُهَف،َمِلُعَّـمُثُهْنَعَيِفْخُأَواَِ

١٥و١٣و١٢ص

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
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يفناسنإلاتاساجنتركُذٍناَسْنِإَةَساَجَنَّـسَماَذِإْوَأ
.)١٥ص-١٢ص(

هبنذملعيملامًابنذمبسُحياليأٌبِنْذُمَوُهَف،َمِلُعَّـمُث
.)٢ع(

ْوَأِةَءاَسِإلِلِهْيَتَفَشِبًاِطَرتْفُمٌدَحَأَفَلَحاَذِإْوَأ«٤
يفُناَسْنِإلٱِهِبُِطَرتْفَياَمِعيَِمجْنِمِناَسْحِإلِل لٱِ

ْ
َيِفْخُأَو،ِنيِمَي

يفٌبِنْذُمَوُهَف،َمِلُعَّـمُث،ُهْنَع .»َكِلٰذْنِمٍْءَيشِ
٦:٢٣سقرم٢٣:٢٢لامعأو٢٥:٢٢ليئومص١

نودظيغلوأهابتناالبفلحاذإيأِهْيَتَفَشِبًاِطَرتْفُم
»ًاطرتفم«هلوقبدوصقملاو(هلبقكلذقدصيوأققحينأ
.)ةيورالبقبسينألوقلاطرفوًاطراف

دصاقملانمدصقملكليأِناَسْحِإلِلْوَأِةَءاَسِإلِل
:٥١ءايعشإو٢٤:١٣ددعو٣١:٢٤و٢٤:٥نيوكت(ةيرشبلا

.)ةطساولارربتالةباغلانأىلععطاقليلداذهو(.)٢٣
يفُناَسْنِإلٱِهِبُِطَرتْفَياَمِعيَِمجْنِم عيمجيفيأِنيِمَيْلٱِ

.ركفوأرظنواةّيورالبفلحلايفهناسلهيلإقّبسيام
.)٢ع(روظحمهنألهجوأيسنيأُهْنَعَيِفْخُأَو
ًاضيأرظنا(يسنامركذوألهجامفرعيأَمِلُعَّـمُث

.)٢عريسفت

يفُبِنْذُيَناَكْنِإَف«٥ َأَطْخَأْدَقاَمِبُّرِقُيِهِذٰهْنِمٍْءَيشِ
.»ِهِب

١٢و١٠:١١ارزعو٥:٧ددعو٢٦:٤و١٦:٢١ص

ركُذاممءيشببنذأهنأملعنإيأخلاُبِنْذُيَناَكْنِإَف
انهدوصقملافارتعالاو.هبفرتعينأبجو)٤-١ع(يف
.)١:٤صرظنا(يناثلالكيهلانمزيفناكاممفرعُي

مثِإلٍةَحيِبَذِبِّـبَّـرلٱَىلِإِيتْأَيَو«٦
ْ
َأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخْنَعِهِ

هب ملٱَنِمًازْنَعْوَأًةَجْعَنِماَنْغَألٱَنِمىَثْنُأ:اَِ
،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذِزْعَْ

لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَف
ْ

.»ِهِتَّـيِطَخْنِمُنِهاَك

.زعملانمىثنأوأمنغلانمىثنأيأًازْنَعْوَأًةَجْعَن
قحتسيامموًاريثكةرابعلاهذهتررُكِهِْمثِإلٍةَحيِبَذ

سانلافانصألكلةماعتناكمثإلاةحيبذنأانهرابتعالا
الوةعامجلاودارفألانيبقرفنمانهدجتملف.ءانثتساالب
ركذيملو.يويندلامكاحلاالويناحورلامظعألانهاكلانيب
لكيهلانمزيفملُعنكلمثإلانابرقميدقتبولسأانه
نعبرقييذلاناويحلاناك.يتأيامكناكهنأيناثلا

مث.)٤ص(يفركُذامىلعهمدشرُيوحبذُيةئيطخلا
حبذملاىلعناقرحيوناحلميوءاشحألاومحشلاهنمذخؤي
.ةئيطخلاةحيبذكرادلايفةنهكلاهلكأيمحللاةيقيو

مثِإلٍةَحيِبَذِبِيتْأَيَف،ٍةاَشِلًةَياَفِكُهُدَيْلَنَتَْملْنِإَو«٧
ْ
يِذَّـلٱِهِ

ُةَحيِبَذاَُمهُدَحَأ،ِّـبَّـرلٱَىلِإٍماََمحْيَخْرَفْوَأِْنيَتَماَمَيِهِبَأَطْخَأ
.»ٌةَقَرُْحمُرَخآلٱَوٍةَّـيِطَخ

١:١٤ص١٤:٢١و١٢:٨ص

ريقفلاىلعناكف.هرقفلعطتسيملنإياُهُدَيْلَنَتَْملْنِإ
وأنيتماميمدقينأًازنعوأةجعنمدقينأردقياليذلا
ماميلانإفةقرحمرخآلاوةيطخةحيبذامهدحأمامحيخرف
)١:١٤صريسفترظنا(نيطسلفيفنيريثكاناكمامحلاو
ةحيبذكتناكمثإلاةحيبذنأةقباسلاتايآلايفانيأردقو
ةحيبذلاءازجأنسحأوأةيمحشلاءازجألانأيفةيطخلا

بيصنناكيقابلانإو»برللًاماعط«حبذملاىلعقرحت
هلكهلعجيومثإةحيبذرئاطلانابرقنكيملذإو.ةنهكلا
امهدحأنيرئاطمدقملانوكينألاحلاتضتقاةقرحمةحيبذ
يذلانهاكللرخآلاوحبذملاىلعقَرحيناككلذلوبرلل
.امهبّرقي

هبِيتْأَي«٨ لٱَىلِإاَِمِ
ْ

لِليِذَّـلٱُبِّـرَقُيَف،ِنِهاَك
ْ

.ًالَّـوَأِةَّـيِطَخ
.»ُهُلِصْفَيَالَوُهاَفَقْنِمُهَسْأَرُّزَُحي

١:١٥ص

هنأالإ)١:١٥ص(يفّزحلااذهبولسأّنيُبُهَسْأَرُّزَُحي
يففرُعو.لصفُيملانهوندبلانعسأرلالصُفكلانه
حبذملانرقىلإيتأيناكنهاكلانأيناثلالكيهلانمز
هيحانجونيعبصإنيبرئاطلايلجركسميويبرغلايبونجلا
رفظبهسأرزحيوهيعبصإضرعىلإهقنعدشيونيعبصإنيب
.هقنعنمءانإلايفهمدكفسيوهماهبإ

خلٱِةَحيِبَذِمَدْنِمُحِضْنَيَو«٩
ْ

ملٱِطِئاَحَىلَعِةَّـيَِط
ِ.حَبْذَْ

لٱَو
ْ
ملٱِلَفْسَأَىلِإَُرصْعُيِمَّـدلٱَنِميِقاَب

ُةَحيِبَذُهَّـنِإِ.حَبْذَْ
.»ٍةَّـيِطَخ

٣٤و٣٠و١٨و٤:٧ص

ةحيبذموسروانهةحيبذلاموسرنيبقرفانهُحِضْنَي
مدلاناكةحيبذلاهذهيفنإفقبساميفةيداعلاةيطخلا
ناككلتيفوًاطيسبًاحضنحبذملاناردجىلعحضني
ىلعهعضيوتارمعبسمدلايفهعبصإسمغينهاكلا
.)٣٤و٣٠و٢٥و١٨و١٧و٧و٤:٦ص(حبذملانورق

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
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لٱَكًةَقَرُْحمُهُلَمْعَيَفِيناَّـثلٱاَّـمَأَو«١٠
ْ

لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَف،ِةَداَع
ْ

ُنِهاَك
.»ُهْنَعُحَفْصُيَفَأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخْنِم

٤:٢٦ص١:١٤ص

.)خلا١:١٤ص(يفروكذملابولسألاكيأِةَداَعْلٱَك

ِهِناَبْرُقِبِيتْأَيَفٍماََمحْيَخْرَفْوَأِْنيَتَماَمَيُهُدَيْلَنَتَْملْنِإَو«١١
ُعَضَيَال.ٍةَّـيِطَخَناَبْرُقٍ،قيِقَدْنِمِةَفيِإلٱَْرشُعِهِبَأَطْخَأاَّـمَع
.»ٍةَّـيِطَخُناَبْرُقُهَّـنَألًاناَبُلِهْيَلَعُلَعَْجيَالَو،ًاتْيَزِهْيَلَع
٥:١٥ددع

ميدقتىلعهرقفةدشلردقيملنإياُهُدَيْلَنَتَْملْنِإ
كلذوقيقدنمةفيإلارشُعمدقيلفماحيخرفوأنيتمامي
.ًائيشنولاغفصننملقأ

الف)٢:١صرظنا(ةيماعطةمدقتالٍةَّـيِطَخُناَبْرُقُهَّـنَأل
.نابللاوتيزلاىلإهيفةجاح

لٱَىلِإِهِبِيتْأَي«١٢
ْ

لٱُضِبْقَيَفِنِهاَك
ْ

ِهِتَضْبَقَءْلِمُهْنِمُنِهاَك
ملٱَىلَعُهُدِقوُيَو،ُهَراَكْذِت

ُناَبْرُقُهَّـنِإ.ِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوَىلَعِحَبْذَْ
.»ٍةَّـيِطَخ

٤:٣٤ص٢:٢ص

اهقرحيوقيقدلانمةضبقذخأينأدعبُنِهاَكْلٱُضِبْقَي
:٢صرظنا١٣ع(نهاكلليقابلانوكيوبرللًاراكذت

١٢(.

لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَف«١٣
ْ

هبَأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخْنِمُنِهاَك يفاَِ ِ
لِلُنوُكَيَو.ُهْنَعُحَفْصُيَفَكِلٰذْنِمٍةَدِحاَو

ْ
.»ِةَمِدْقَّـتلٱَكِنِهاَك

٢:٣ص٤:٢٦ص

ةروكذملاثالثلااياطخلانماَِهبَأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخْنِم
.)٥عرظنا٤-١ع(يف

نهاكلليقابلانوكييأِةَمِدْقَّـتلٱَكِنِهاَكْلِلُنوُكَيَو
ةيآلايفركذُتملنإو»يقابلا«ةظفلو.)١٢عريسفترظنا(
وهوقيقدلاضعبحبذملاىلعقرحييذلانأنمةموهفم
يقابلانهاكللامنوكيفنهاكلااهضبقييتلاةضبقلا

مدقمىلعًاروصقمحيسملامايأيفاذهناكو.ةرورض
ناكًانهاكقيقدلامدقملاناكاذإهنكلوةماعلانمقيقدلا
.هلكةفيإلارشعحبذملاىلعقَرحييذلا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٤
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

هيبنرمأهللانأىلعلدتةمدقتلاهذهىَسو
ةحيبذةعيرشلعيسوتوليصفتهنإورخآتقويفاذهبىسوم
.هنابرقوأمثإلا

يفًاوْهَسَأَطْخَأَوًةَناَيِخٌدَحَأَناَخاَذِإ«١٥ ،ِّـبَّـرلٱِساَدْقَأِ
مثِإلٍةَحيِبَذِبِّـبَّـرلٱَىلِإِيتْأَي

ْ
لٱَنِمًاحيِحَصًاشْبَك:ِهِ

ْ
ِمَنَغ

لٱِلِقاَشَىلَعٍةَّـضِفِلِقاَوَشْنِمَكِميِوْقَتِب
ْ

.»ٍمْثِإَةَحيِبَذ،ِسْدُق
٣٠:١٣جورخو٢٣:١٥نيوكت١٠:١٩ارزع٢٢:١٤ص
٢٧:٢٥صو

وأةجوزللوهللاةنامألامدعانهمثإلاٌدَحَأَناَخاَذِإ
ةينثتو٣١:١٦ددعو٢٦:٤٠ص(ةسدقملادوهعلايفجوزلا

.)٢٧و٥:١٢ددعوخلا٣٢:٥١
ةئيطخهنألمعلاهنايتإنيحفرعيمليأًاوْهَسَأَطْخَأ

.)٤:٢صرظنا(مرحمهنأيسنوأ
يف نمبرللتابجاولابقلعتياميفيأِّـبَّـرلٱِساَدْقَأِ

ءادفوتاروكابلاوروشعلاةيدأتكسدقلايفهتمدخرومأ
.)٨-٥:٦ددعو٢٨:٣٨جورخ(راكبألا

كلتنمةيطخبكترملاءازجناكًاحيِحَصًاشْبَك
لتقُييأ)١٥:٣٠ددع(بعشلانمعطقُينأًادمعاياطخلا
بكترادقبكترملاناكاذإنكل.)١٠:٢٨نييناربع(
بجاولانمناكو.ًاشبكمدقينأهيلعبجوًاوهسةيطخلا

ىلعديزيامنباشبكلانوكينأيناثلالكيهلامايأيف
.ةجعنلانمنمثأوهو.ةيناثلاةنسلانمًاموينيثالثودحاو
تناكنإوًانيمثبرلاسادقأبةقلعتملاةئيطخلانابرقناكف
ةروكذملاوهسلاةيطخةمدقتنمًادجنمثأوهوًاوهسبكترت

.)٦ع(يف
نمتعضوامىلعيأٍةَّـضِفِلِقاَوَشْنِمَكِميِوْقَتِب

ةدعشبكلايواسينأهميوقتناكوىسومايةميقلا
كلذدعبلكُوميوقتلانإمث.لقألاىلعنيلقاشوألقاوش
:١٨ددعو١٢و٢٧:٨صرظنا(نابرقلامّدقملانهاكلاىلإ

.)٤٠:١٣جورخ(يفسدقلالقاوشىلعمالكلاو.)١٦

لٱَنِمِهِبَأَطْخَأاَّـمَعُضِّـوَعُيَو«١٦
ْ

ِهْيَلَعُديِزَيَو،ِسْدُق
لٱَىلِإُهُعَفْدَيَو،ُهَسُْمخ

ْ
لٱُرِّـفَكُيَف،ِنِهاَك

ْ
ِمْثِإلٱِشْبَكِبُهْنَعُنِهاَك

.»ُهْنَعُحَفْصُيَف
٥:٧ددعو٣١و٢٧و١٥و٢٧:١٣و٢٢:١٤و٦:٥ص
٤:١٦ص

امعضيوعتلاشبكلاقوفئطاخلاىلعناكُضِّـوَعُي
امككورتملاسُمخةدايزوسادقأللهيلعتابجاولانمهكرت

.ىرتس

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
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.هسمخةدايزضوعلاقوفهيلعناكُهَسُْمخِهْيَلَعُديِزَي
ضوعلايألكلاسامخأةعبرأحيسملامايأيفضوعلاناكو
هفلتأامةميقتناكاذإئطاخلاناكفسمخلادازيفةدايزلاو
لقاوشةسمخيدؤيًالثملقاوشةعبرأسدقلاءايشأنم
نيبانهزييمتنمسيلو.ةعبرألاىلعةدايزسماخلاف
.سيئرونهاكويماعنمةأطخلا

يِهاَنَمِعيَِمجْنِمًةَدِحاَوَلِمَعَوٌدَحَأَأَطْخَأاَذِإَو«١٧
َلََمحَوًابِنْذُمَناَك،ْمَلْعَيَْملَو،اَهُلَمَعيِغَبْنَيَاليِتَّـلٱِّـبَّـرلٱ
.»ُهَبْنَذ

١٩:١٢رومزمو٢٧و٢٢و١٣و٤:٢صو١٥ع٤:٢ص
٢و١ع١٢:٤٨اقولو

ًاسارتحانييليئارسإلاديزينأبرلادارأٌدَحَأَأَطْخَأاَذِإ
ركُذامىلعمالكلاىوقفهتمدخوسدقلارومأسيندتنم
ةئيطخلانابرقبيتؤينأبوجووهو)١٩-١٧ع(نمًاقباس
تناكو.هسفنلبرللاملمعتساهنأبئطاخلارعشىتم
ةمدقتلاوكشلاةمدقتحيسملارصعيفىمستةمدقتلاهذه
.نيقيلاةمدقت)١٦-١٤ع(يفةروكذملا

ميدقتمدعبأطخأهنأيفكشلبًانيقيْمَلْعَيَْملَو
لباق(هسفنعفنلسادقأللاملامعتساوأًالثمتاروكابلا
.)خلا٢٠:١ليئومص٢وخلا٢٠:٥جورخاذهب

الوبنذلاهنعكشلاعفديالفُهَبْنَذََلَمحَوًابِنْذُمَناَك
.)٥:١صرظنا(نابرقلانمهيفعي

لٱَنِمٍحيِحَصٍشْبَكِبِيتْأَيَف«١٨
ْ

ٍمْثِإَةَحيِبَذ،َكِميِوْقَتِبِمَنَغ
لٱَىلِإ

ْ
لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَف،ِنِهاَك

ْ
َالَوُهَواَهَسيِذَّـلٱِهِوْهَسْنِمُنِهاَك

.»ُهْنَعُحَفْصُيَف،ُمَلْعَي
١٦ع١٥ع

نأدعبأطخاهنأملعولاميفيتأيامكٍشْبَكِبِيتْأَيَف
.ًاقباسركُذامىلعًاوهسأطخأ

هنألثمشبكلاةميقىسومريدقتبيأَكِميِوْقَتِب
.)١٥عرظنا(لقألاىلعنيلقاشيواسي

نأيفكشيناكوأبنذلابكترانيحُمَلْعَيَالَوُهَو
.بنذكلذ

مثِإَمِثَأْدَق.ٍمْثِإُةَحيِبَذُهَّـنِإ«١٩
ْ

.»ِّـبَّـرلٱَىلِإًا
١٠:٢ارزع

ىلعهلهيبنتوهلاقاملريرقتوقيقحتاذهٍمْثِإُةَحيِبَذُهَّـنِإ
.برلاىلإمثأهنأبهيلعهريمضةداهش

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

:٥ص(يفءاجامكديدجمالكحاتتفااذهُّبَّـرلٱَلاَقَو
حاحصألانمءزجةعباسلاىلإىلوألانمتايآلاو.)١٤
نيرسفملاربكأنمةعامجلاقامىلعةيناربعلايفسماخلا
نماهلعجيفةينانويلاننسىلعترجةيبرعلاةمجرتلانإو
ةيلصألاةيناربعلانألأطخلوقلااذهو.سداسلاحاحصألا
تلصفامنإتايآلاىلإالوتاحاحصألاىلإاهيفةمسقال
نييواللارفسناكفةينيعبسلايفلوصفةدعىلإةباتكلايف
ةاروتلامسقتملو.ًاحاحصأ٢٧ةيبرعلايفنأعمًامسق٩٨

داليمللرشععبارلانرقلايفالإتاحاحصأىلإةيناربعلا
تـمـسـُقمثىرـاصــنلاودـوهـيلاـاهــتمـسـقىلـعقــفتاو
.تايآىلإتاحاحصألا

ُهَبِحاَصَدَحَجَوِّـبَّـرلٱِبًةَناَيِخَناَخَوٌدَحَأَأَطْخَأاَذِإ«٢
.»ِهِبِحاَصْنِمَبَصَتْغٱِوَأ،ًابوُلْسَمْوَأًةَناَمَأْوَأًةَعيِدَو
٣:٩يسولوكو٥:٤لامعأو١٩:١١ص٥:٦ددع
٢٦:١٩و٢٤:٢٨لاثمأ١٠و٢٢:٧جورخ

دحجببرلابةنايخلاهذهرسفِّـبَّـرلٱِبًةَناَيِخَناَخ
لعجفًائيشهباصتغاوةنامألاوةعيدولاهبحاصناسنإلا
هبعشبروههنألىلاعتهسفنىلإًائيسمهيخأىلإءيسملا
.همكاحوهئشنمو

)نيمألادنعكرتيلاملاةغللايفةعيدولا(ًةَناَمَأْوَأًةَعيِدَو
يففرصتلللهأوهنمعمنايعألاكرت«عرشلايفو
ةنايخلادضةغلةنامألاو.»كلاملاكلمىلعاهئاقبعمظفحلا
يهةعيدولانأامهنيبقرفلاوةعيدولانمبرقيامًاعرشو
دييفعقويذلاءيشلايهةنامألاوًادصقظافحتسالا
ةنامأيهةعيدولا«تافيرعتلايفو.دصقريغنمنيمألا
.قرشلادالبيفنييراجنارمألالازيالو.»ظفحللتكرُت
نفدرفسلادارأونيمأهنأدقتعينمناسنإلادجيملاذإف
دوعيوأرفاسملاتوميامًاريثكناكف.ضرألايفهلام
نملًانوفدملاملاىقبيفلاملااهيفنفديتلاضرألاىسنيو
لكىلعو.هللاءاشامىلإًايفخمىقبيوًاقافتاهيلعرثعي
سدقملاباتكلايفيمُسو.ةئيبخوًازنكوةريخذىمسي
لُّظلٱَرِئاَخَذ«

ْ
ملٱَزوُنُكَوِةَم

زونكلاو.)٤٥:٣ءايعشإ(»ِئِباَخَْ
هعدوأًانيمأناسنإدجواذإو.)٣:٢١بويأو٢:٤لاثمأ(

ألَا
َ
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ُهَّـنَأ«هلوقلوسرلاذخأاذهنمو.رطخلاكلذلًاعفدهلام
لٱَكِلٰذَىلِإيِتَعيِدَوَظَفَْحيْنَأٌرِداَق

ْ
.)١:١٢سواثوميت٢(»ِمْوَي

.هيلعهركنأوهبلساموهًابوُلْسَم
.هركنأوًارابجإهلامنمًائيشهنمذخأيأَبَصَتْغٱِوَأ

ْنِمٍْءَيشَىلَعًابِذاَكَفَلَحَو،اَهَدَحَجَوًةَطَقُلَدَجَوْوَأ«٣
.»ِهِبًائِطُْخمُناَسْنِإلٱُهُلَعْفَياَمِّـلُك
٧:٩ايمرإو١٩:١٢صو٢٢:١١جورخ٣و٢و٢٢:١ةينثت
٥:٤ايركزو

يفو»هذخأتفًىقلمهدجتيذلاءيشلاةطقللا«(ًةَطَقُل
هلفرعيالوضرألاىلعدجويلاموهةطقللا«تافيرعتلا
رومأةسمخراكنإبمدقتامىلعبرلاةنايخنوكتف»كلام
.)ةطقللاوبَصتغملاوبولسملاوةنامألاوةعيدولا

يفيتلاةسمخلارومألانملكراكنإيفًابِذاَكَفَلَح
.ةيآلاهذهلوأريسفت

ملٱُّدُرَي،َبَنْذَأَوَأَطْخَأاَذِإَف«٤
ِوَأ،ُهَبَلَسيِذَّـلٱَبوُلْسَْ

ملٱ
لٱِوَأ،ُهَبَصَتْغٱيِذَّـلٱَبَصَتْغُْ

ْ
ِوَأ،ُهَدْنِعْتَعِدوُأيِتَّـلٱَةَعيِدَو

.»اَهَدَجَويِتَّـلٱَةَطَقُّللٱ

فرتعاوهتئيطخمرجبرعشوءيطخيأَبَنْذَأَوَأَطْخَأ
هنأىنعملا)٤:٢٢صرظنا(متأدقهنأبفرتعاومثأوأهب
ًارايتخاهبكتريملهنأىلعمسقلاوهباكترادعبهبنذبرقأاذإ
.يتأيامهيلعناكناحتمالاوثحبلابفرعينألبق

رصتقاو)٣ع(يفروكذملاةسمخلارومألانمًالكُّدُرَي
اهلًاقالطإةعيدولابةنامألانعءازتجاانهاهنمةعبرأىلع
.ةنيرقلاىلعًادامتعاوًاعسوتنيرمأىلع

ُديِزَيَوِهِسْأَرِبُهُضِّـوَعُي.ًابِذاَكِهْيَلَعَفَلَحاَمَّـلُكْوَأ«٥
مثِإِةَحيِبَذَمْوَيُهُعَفْدَيُهَلَوُهيِذَّـلٱَىلِإ.ُهَسُْمخِهْيَلَع

ْ
.»ِهِ

١٩:٨اقولو١٢:٦ليئومص٢و٥:٧ددعو٥:١٦ص

ىلعناك.هتميقسُمخلدعياميأُهَسُْمخِهْيَلَعُديِزَي
ناكنإهتميقوأًايقابناكنإهسأربهركنأامدرينأبنذملا
امهيدؤينأكلذدعبهيلعناكو.هبفرصتوأهدقفدق
ةدملايفهبعافتنالاةراسخنعهلًاضيوعتهسُمخةميقلدعي
ىلعنإجورخلارفسيفيذلاو.هنادقفىلعتضميتلا
ةسمخوأفاعضأةعبرأبضيوعتلابنذلااذهلثمبنذملا
نيبقرفلاةلعو.سُمخلاةدايزولثملابانهونينثاوأ
لبًاعوطهبنذبفرتعيملجورخلايفبنذملانإنيتعيرشلا

انهبنذملانإودوهشلاةداهشبءاضقلاسلجميفهيلعتبثُأ
اذهبلباقو٩-٢٢:١جورخرظنا(ًارايتخاهبنذبفرتعانم
.)٥:٧ددع

يتأينأبجوهمثإبفرتعاىتميأِهِْمثِإِةَحيِبَذَمْوَي
.ًاعيرسضوعلاومثإلاةحيبذب

مثِإلٍةَحيِبَذِبِّـبَّـرلٱَىلِإِيتْأَيَو٦«٦،٧
ْ
َنِمًاحيِحَصًاشْبَك،ِهِ

لٱ
ْ

لٱَىلِإٍمْثِإَةَحيِبَذ،َكِميِوْقَتِبِمَنَغ
ْ

لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَف٧.ِنِهاَك
ْ

ُنِهاَك
يفُهْنَعُحَفْصُيَف،ِّـبَّـرلٱَماَمَأ ًابِنْذُمُهَلَعَفاَمِّـلُكْنِمِْءَّـيشلٱِ
.»ِهِب

٤:٢٦ص٥:١٥ص

لقاوشنمتبجوُأيتلاةيعرشلاةميقلابيأَكِميِوْقَتِب
يواسيشبكلانمثنوكينأوهو)١٥عرظنا(سدقلا
.)٥:١٥صريسفترظنا(لقألاىلعنيلقاش

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٨
ُ
.»ىَسو

ةيصوةمدقماذهف)٦:١و٥:١٤و٤:١صرظنا(َلاَق
.نهاكلالمعىلإرظنلابةقرحملابقلعتتةديدج

ملٱُةَعِيَرشِهِذٰه:ًالِئاَقِهيِنَبَوَنوُراَهِصْوَأ«٩
َيِه:ِةَقَرْحُْ

ملٱ
ملٱَىلَعُنوُكَتُةَقَرْحُْ

ملٱَقْوَفِةَدِقْوَْ
ىَّـتَحِلْيَّـللٱَّـلُكِحَبْذَْ

ملٱُراَنَو،ِحاَبَّـصلٱ
.»ِهْيَلَعُدِقَّـتَتِحَبْذَْ

ىلعنهاكلايرجينأبجييتلاِةَقَرْحُْملٱُةَعيَِرشِهِذٰه
.اهننس

ةعيرشهذه«هلوقلليلعتاذهخلاُنوُكَتُةَقَرْحُْملٱَيِه
امىلعاهلريسفتوتامجرتلاضعبيفءاجامىلع»ةقرحملا

ىلإءاسملانمحبذملاىلعقرحتتناكو.ةيبرعلاانتمجرتيف
.)٨-٢٨:١ددعو٤٢-٢٩:٣٨جورخاذهبلباق(حابصلا

اوناكو.رانلاداقيإبًالصتمًاقارتحاقرتحتيأِهْيَلَعُدِقَّـتَت
نمكلذكمحشلانوقرحينوأدتبييناثلاحبذملامايأيف
.رجفلاعولطىلإليللافصن

لَيَّـمُث«١٠
ْ

لٱُسِب
ْ

لَيَو،ٍناَّـتَكْنِمُهَبْوَثُنِهاَك
ْ

َليِواََرسُسِب
ُراَّـنلٱِتَرَّـيَصيِذَّـلٱَداَمَّـرلٱُعَفْرَيَو،ِهِدَسَجَىلَعٍناَّـتَكْنِم
ملٱ
ملٱَىلَعُهاَّـيِإَةَقَرْحُْ

ملٱِبِناَجِبُهُعَضَيَوِ،حَبْذَْ
.ِ»حَبْذَْ

١٨و٤٤:١٧لايقزحو١٦:٤صو٤٣ىلإ٢٨:٣٩جورخ
١:١٦ص

ألَا
َ
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نهاكلابايثتناكٍناَّـتَكْنِمُهَبْوَثُنِهاَكْلٱُسِبْلَي
:ةعبرأ
رتسيفنيمدقلاىلإلصينيّمكوذناتكلانمصيمق.١

.دسجلالك
نميناثلالكيهلامايأيفناكناتكنمليوارس.٢

.نيتبكرلاىلإنيوقحلا
نمفرُعامىلعاهضرعناكيقنلاناتكلانمةقطنم.٣

ًايناربعًاعارذ٣٢اهلوطوعباصأثالثدوهيلاخيرات
.رادلاباجحكةشوقنمتناكو

ًاضيأيقنلاناتكلانمتناكوةمامعلاوأةوسنلقلا.٤
جورخ(طوقسلانماهلةياقوطويخبسأرلاىلعةنكمم

حّجرملاو.)١٣-٨نييوالو١٠-٢٩:٥و٤٠و٢٨:٨
ركذيملنإوكلذلكنهاكلاسبلينأانهدارأهنأ

امإيقابلاركذنعلدعوليوارسلاوصيمقلاىوس
.ةداعلافولأمباهمزلتسيركُذامنوكلامإوراصتخالل

.ًادامررانلااهترّيصيتلاةقرحملاةيقبيأَداَمَّـرلٱُعَفْرَي
يناثلالكيهلامايأيفنهاكلاناكِحَبْذَْملٱِبِناَجِبُهُعَضَي

ىلعحابصلكذخأيناكهنكلودامرلالزعلةعرقلابَّـنيعُي
ةلحملاجراخهحرطيودامرلانمشفروأفحقءلملقألا
.كانههنوحرطيوهلكهنوعفرياوناكدامرلارثكىتمو

لَيَوُهَباَيِثُعَلَْخيَّـمُث«١١
ْ

َىلِإَداَمَّـرلٱُجِرُْخيَو،ىَرْخُأًاباَيِثُسِب
ملٱِجِراَخ

.»ٍرِهاَطٍناَكَمَىلِإِةَّـلَحَْ
٤:١٢ص٤٤:١٩لايقزح

مدخيتلاةسدقملابايثلانهاكلالدبييأُهَباَيِثُعَلَْخي
لقأتناكنإوبايثلانماهريغنألحبذملادنعاهيفوهو
نمكفنيالدامرلاعزننإفةماعنكتملاهنمةسادق
ةنازخيفعدوتةسدقملابايثلاتناكو.ةيتونهكلالامعألا
حبذملاىلعةمدخلانيحيأةجاحلانيحىلإسدقلا
ناكو.)٧:٧٠ايمحنو٩و٢:٦ارزعو٤٤:١٩لايقزح(
.حيرلاهيرذتالئلًانسحًاروسمدامرلاهيفحرطييذلاناكملا
عمجينأهيلعًابجاووهيرذينأنهاكلاىلعًاروظحمناكو
نأيبنجألناكامو.ينأتلاوقفرلابضعبقوفهضعب

.هبعفتنيوأهعمجي

ملٱَىلَعُراَّـنلٱَو«١٢
طُتَال.ِهْيَلَعُدِقَّـتَتِحَبْذَْ

ْ
ُلِعْشُيَو.ُأَف

لٱاَهْيَلَع
ْ

ملٱاَهْيَلَعُبِّـتَرُيَو،ٍحاَبَصَّـلُكًابَطَحُنِهاَك
ُدِقوُيَو،َةَقَرْحُْ

.»ِةَمَالَّـسلٱِحِئاَبَذَمْحَشاَهْيَلَع
١٤و٩و٣:٣ص

ةيآلايفاملثماذهِهْيَلَعُدِقَّـتَتِحَبْذَْملٱَىلَعُراَّـنلٱَو
.دامرلالقنينأهيلعناكيذلانهاكلاهيبنتلرركةعساتلا
مدصنمسرتحينأحبذملانعدامرلالزعيوهوهيلعناكف
رانلاىقبتفاهدوقوناكمحشلانألرانلائفطيالئلمحشلا
.هلكليللاةدقوم

رانلالظتفٍحاَبَصَّـلُكًابَطَحُنِهاَكْلٱاَهْيَلَعُلِعْشُي
ةعامجلانمبطحلاةقفنتناكوًادبأئفطنتالفةدقوم
.)١:٧ص(سدقلاتاهجيفرخدُيناكو

ملٱَىلَعُدِقَّـتَتٌةَمِئاَدٌراَن«١٣
طُتَالِ.حَبْذَْ

ْ
.»ُأَف

.)٩:٢٤ص(ءامسلانمرانلاهذهلصأٌةَمِئاَدٌراَن
هبلفكتتدوقوبًادبأاهوظفحينأنييليئارسإلاىلعناكو
.يناثلالكيهلامايأيفةيمويلاتامدقتلاقارحإبوةعامجلا
يأدوقولانمماسقأةثالثيفةمئادلارانلاهذهتناكو
ىلعقرحيدحاوحبذمىلعبطحلانمتاسادكثالث
روخبلاةسادُكىمستوةيناثلاو.ةيمويلاتامدقتلااهاربك
رانلاةسادكةثلاثلاو.ءاسموًاحابصروخبلاقارحإلتناك
هذهأفطُتملو.ناتقباسلاناتسادكلادقوتاهنميتلاةمئادلا
ةنهكلاضعبنإليق.لكيهلارصنذخوبنمدهىتحرانلا
ىلإنويليئارسإلايلجُأنيحبجيفرانلاكلتاوأبخءايقتألا
رفسيففحبذملاىلإاهدرفايمحنمايأىلإتيقبفسرافدالب
ضعبذخأسرافىلإانؤابأيلجُأنيح«يناثلانييباكملا
الرئبفوجيفاهوأبخوًارسحبذملاراننمةنهكلاءايقتأ
دنعًالوهجمعضوملاىقبيثيحباهيلعاوظفاحواهيفءام
لسرأهللاءاشنيحةريثكنينسءاضقنادعبو.عيمجلا
اوأبخنيذلاةنهكلاباقعأثعبفانهىلإايمحنسرافكلم
ءاملبًاراناودجيملانوثدحامكمهنأالإاهسامتلالرانلا

رمأحئابذلاترضحُأاملو.هباوتأيواوقرغينأمهرومأفًارئاخ
هيلععوضوملاوبشخلاءاملااذهباوحضنينأةنهكلاايمحن
ميغلابةبوجحمتناكدقوسمشلاتزرباملوكلذكاوعنصف
-١:١٩نييباكم٢(»عيمجلابجعتىتحةميظعرانتدقتا

ىلععوسيناكمويلكيهلايفةمئادلارانلانكتملو.)٢٢
.ضرألا

ِّـبَّـرلٱَماَمَأَنوُراَهوُنَباَهُمِّـدَقُي:ِةَمِدْقَّـتلٱُةَعِيَرشِهِذٰهَو«١٤
ملٱِماَّـدُقَىلِإ

.ِ»حَبْذَْ
١٥:٤ددعو٢:١ص

ةمدقتلاهذهىلعمالكلامّدقتِةَمِدْقَّـتلٱُةَعيَِرشِهِذٰهَو
يذلابيصنوهيذلاءزجلاواهئازجأىلإرظنلاب

ألَا
َ
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ام)١٨-١٤ع(نمانهنابأو)٣-٢:١ص(اهمدقي
فيكوءازجألاكلتنممهلّنيُعامةنهكلالكأبقلعتي

.يقابلابفرصتينأبجي
مهنألةنهكلانممهينبونبومهونبيأَنوُراَهوُنَباَهُمِّـدَقُي

.تامدقتلاميدقتبنوموقينيذلامهريغنودمه
رظنا(حبذملانميقرشلابونجلاةهجيأِحَبْذَْملٱِماَّـدُق
.)٢:٨ص

تلٱِقيِقَدَضْعَبِهِتَضْبَقِباَهْنِمُذُخْأَيَو«١٥
َّـلُكَواَهِتْيَزَوِةَمِدْقَّـ

ملٱَىلَعُدِقوُيَو،ِةَمِدْقَّـتلٱَىلَعيِذَّـلٱِناَبُّللٱ
ٍروُُرسَةَحِئاَرِحَبْذَْ

.»ِّـبَّـرلِلاَهَراَكْذِت
٩و٢:٢ص

رظنا(حبذملاىلعمدخييذلانوراهءانبأدحأيأُذُخْأَي
.٢:٢٩ص

لٱَو«١٦
ْ
يفُلَكْؤُيًاريِطَف.ُهوُنَبَوُنوُراَهُهُلُكْأَياَهْنِميِقاَب ِ

يف.ٍسَّـدَقُمٍناَكَم .»هَنوُلُكْأَيِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِراَدِ
ددعو١٣و١٠:١٢صو٢٦ع٤٤:٢٩لايقزحو٢:٣ص
١٨:١٠

رامتخاالوةريمخالبًازبخيقابلالمعُييأُلَكْؤُيًاريِطَف
.)١٠:١٢ص(لكؤيو

لَعَجْدَق.ًاريَِمخُزَبُْخيَال«١٧
ْ

اََّـهنِإ.يِدِئاَقَوْنِمْمُهَبيِصَنُهُت
خلٱِةَحيِبَذَكٍساَدْقَأُسْدُق

ْ
.»ِمْثِإلٱِةَحيِبَذَوِةَّـيَِط

:٢صو٢٥عو٢٩:٣٧جورخ١٠و١٨:٩ددع٢:١١ص
٧:١و٣

حبذملانمحبذملانومدخينيذلانإّنيعهنألْمُهَبيِصَن
.ضرألانمبيصنةنهكللنكيملاذهلونوشيعي

ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف.اَهْنِمُلُكْأَيَنوُراَهيِنَبْنِمٍرَكَذُّلُك«١٨
يف .»سَّـدَقَتَياَهَّـسَمْنَمُّلُك.ِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوْنِمْمُكِلاَيْجَأِ
:٢٢صو٢٩:٣٧جورخ٣:١٧ص١٨:١٠ددعو٢٩ع
٧ىلإ٣

ةمدقتوةيطخلاةمدقتتناكَنوُراَهيِنَبْنِمٍرَكَذُّلُك
الإاهلكأيالفرومألاسدقأنمةمالسلاةمدقتةيقبومثإلا
نكلوسدقلاراديفالإاهنولكأيالوةنهكلالايعنمروكذلا
اهرودصوةمالسلاحئابذفاتكأورمثلاوراشعألاتامدقت
تناكاهنألةنهكلالايعنممهريغروكذلاعماهلكأيناك

لكأييذلانهاكلاناكو.ةقباسلاةمعطألانمةسادقلقأ
نيعبرأدلُجيلكيهلارادجراخىسدُقلاةمعطألانمًائيش
ةسدقملاةمعطألانمًائيشلكأاذإاذكوةدلجالإةدلج
.ميلشروأراوسأجراخاهلبقاممةسادقلقأيهيتلا

دوهيلادنعاذهنمموهفملاناكُسَّـدَقَتَياَهَّـسَمْنَمُّلُك
تامدقتلاسمينملكىلعبجيهنأيناثلالكيهلامايأيف
قوفنوكينأتامدقتلارئاسنمسدقأيهيتلاىسدُقلا
.)٧و٢٢:٦ص(ءاملابلاستغالابًارهطمةنهكلانمهنأ
سدقتكلتّسمنملكىنعملانأىلعلديمالكلارهاظو
رظنا(بعشلاةماعنمناكولواهسملبًاسدقمراصيأ

يجحو٤٦:٢٠و٤٤:١٩لايقزحو٣٠:٢٩و٢٩:٣٧جورخ
٢:١٢(.

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٩
ُ
.»ىَسو

ةدعيفقبسامكةديدجةعيرشةمدقماذهَلاَق
موينهاكلاةمدقتةعيرشيهو)ريسفتلاو٨عرظنا(عضاوم
.)٢٣-١٩ع(ةحسملا

َمْوَيِّـبَّـرلِلُهَنوُبِّـرَقُييِذَّـلٱِهيِنَبَوَنوُراَهُناَبْرُقاَذٰه«٢٠
ًاحاَبَصاَهُفْصِنًةَمِئاَدًةَمِدْقَتٍقيِقَدْنِمِةَفيِإلٱُْرشُع:ِهِتَحْسَم
.»ًءاَسَماَهُفْصِنَو

١٦:٣٦جورخخلا٢٩:١جورخ

فَرعينهاكلكينبويأِهيِنَبَوَنوُراَهُناَبْرُقاَذٰه
يففرعينابرقلااذهناكو.هئافلخنممظعألانهاكلاب
اذهنإلوقنةلمجلابوهينبونوراهةمدقتبيناثلالكيهلاةدم
ريغنهاكلانكلةنهكلارئاسومظعألاربحلانابرقنابرقلا
ربحلاامأوهتحسمموييفةدحاوةرمهمدقيناكمظعألا
يداعلانابرقلادعبمويهمدقينأهيلعناكفىلعألا
نممهُفامىلعةيبارشلاةمدقتلالبقوةيماعطلاةمدقتلاو
اذهىلإو.تايداعلايفسوفيسويخيراتويسنكلاخيراتلا
َسْيَل...اَذٰهُلْثِمٍةَنَهَكُسيِئَراَنِبُقيِلَي«هلوقبلوسرلاراشأ
لٱِءاَسَؤُرُلْثِمٍمْوَيَّـلُكٌراَرِطْضٱُهَل

ْ
ًالَّـوَأَحِئاَبَذَمِّـدَقُيْنَأِةَنَهَك

.)٢٧و٧:٢٦نييناربع(»خلاِهِسْفَناَياَطَخْنَع
)٢:٤نيوكتاذهبلباق(حسمُينيحيأِهِتَحْسَمَمْوَي

كلذناكويتونهكلاهلمعيفذخأوهتحسممسرىتموأ
.)٩:١و٨:٢٥صرظنا(نماثلامويلايفمتي

لكمظعألاربحلاىلعةمدقتلاهذهتناكًةَمِئاَدًةَمِدْقَت
مدقيًارمعيأةفيإلارشعتناكوًانهاكهتايحةدمموي
.ءاسمرخآلافصنلاوًاحابصاهفصن

ألَا
َ
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هبِيتْأَتًةَكوُبْرَم،ٍتْيَزِبُلَمْعُتٍجاَصَىلَع«٢١ َدِئاَرَث.اَِ
.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسَةَحِئاَراَُهبِّـرَقُتًاتاَتُفٍةَمِدْقَت

نيهجولادحأةرعقمديدحلانمةقيقرةعطقٍجاَص
دعببدحملاىلعزبخيورانلاىلعرعقملاعضويرخألاةبدحم
دقونجاطاهحيصفةيماعحّجريامىلعةظفللاواهئامحإ
عجرافليصفتلاب)٢:٥ص(ريسفتيفهيلعمالكلاركُذ
.يتأيساملرهاظلاةحطسمتناكاهنأرهاظلاو.هيلإ

.هبةعبشمتيزلابةطولخميأةَكوُبْرَمٍتْيَزًِب
نمةعبشمًاعطقتناكاهنإف.زبخلانمًاعطقيأَدِئاَرَث

ًاديجهبهنوكبريوتيزلايفقيقدلانوعضياوناكف.تيزلا
ةحيبذعطقكاهرهاظنوكيفعطقلانزبخيوهنوعطقيمث
ةدمنولعفياوناكو.)١:٨صرظنا(قرحتنألبقةقرحملا
رشُعبحابصلكىلعألانهاكلايتأي.يتأياميناثلالكيهلا
نييواستمنيمسقهمسقيهسيدقتدعبوقيقدلانمةفيإلا
تيزلانمليياكمةثالثبيتأيمث.سدقلايفظوفحملايكمب
ص(جللابنييناربعلادنعليياكملاهذهنمدحاولافرعُيو
هنجعيوتيزلانمًامهرد١٣٠وحنعسيناكو)١٣-١٤:١٠
يفاهيلقيوًاليلقاهزبخيوصارقأةتسهنمفصنلكلعجيو
ىقبتفةرارحلاةدشنمسبيتنأنمًاسرتحمتيزبنجاطلا
رشعينثاةتسلاصارقألانهاكلامسقيمث.ًاليلقةوخر
هوجولازبخةفغرأددعوطابسألاددعقفوىلعًاسمق
.ءاسمةتسوًاحابصاهنمةتسبرقيو

لٱَو«٢٢
ْ

ملٱُنِهاَك
ًةَضيِرَفاَهُلَمْعَيِهيِنَبْنِمُهْنَعًاضَوِعُحوُسْمَْ

ِهلاَمَكِبُدَقوُت،ِّـبَّـرلِلًةَّـيِرْهَد
َ

.»ا
٢٩:٢٥جورخ٤:٣ص

ةضيرفوةمئادنوكتةحسملاةمدقتنأةيآلاهذهىنعم
يواللاتونهكلاةياهنىلإهئافلخنمةنهكسيئرلكىلع
ةمدقتلًافالخةيقباهنمىقبتالاهلكاهداقيإبجيهنإو
نأل)٣و٢:٢ص(اهنمةضبقنهاكلاذخأييتلاقيقدلا
مدقتاهنألةمدقتلاهذهنمًائيشلكأينأهلنكيملنهاكلا
.هسفننعهللا

ُحتٍنِهاَكِةَمِدْقَتُّلُكَو«٢٣
ْ
ِهلاَمَكِبُقَر

َ
.»ُلَكْؤُتَال.ا

املكىلعةيراجةعيرشلانإيأٍنِهاَكِةَمِدْقَتُّلُك
.هسفننعنهاكلاهمدقي

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٤
ُ

.»ىَسو

١عرظنا(هلاثمأّرمدقوةديدجةعيرشةمدقماذهَلاَق
.)١٩و٨و

لَك«٢٥
ِّـ

خلٱِةَحيِبَذُةَعِيَرشِهِذٰه:ًالِئاَقِهيِنَبَوَنوُراَهْم
ْ

.ِةَّـيَِط
يف ملٱِ
ملٱِهيِفُحَبْذُتيِذَّـلٱِناَكَْ

خلٱُةَحيِبَذُحَبْذُتُةَقَرْحُْ
ْ

َماَمَأِةَّـيَِط
.»ٍساَدْقَأُسْدُقاََّـهنِإ.ِّـبَّـرلٱ

صو١٧ع٣٣و٢٩و٤:٢٤و١١و٥و١:٣ص٤:٢ص
٢١:٢٢

.)١:١١ص(يلامشلاحبذملابناجيأِناَكَْملٱ
تامدقتلاسدقأنمةيطخلاةمدقتنإيأٍساَدْقَأُسْدُق
.)٢:٣ص(

لٱ«٢٦
ْ

لِلاَهُلَمْعَييِذَّـلٱُنِهاَك
ْ

يف.اَهُلُكْأَيِةَّـيِطَخ ٍناَكَمِ
يفُلَكْؤُتٍسَّـدَقُم .»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِراَدِ

٢٩و٤٤:٢٨لايقزحو١٠و١٨:٩ددعو١٨و١٠:١٧ص
١٦ع

.اهمدبةرافكلاعنصييأاَهُلَمْعَي
مهنألةنهكللًاماعطةيطخلاةمدقتهللالعجاَهُلُكْأَي

مهنألو)١٠:١٧ص(اهئادفبنوموقيوةعامجلامثإنولمحي
ةمدخنمالإشاعملابابسألردصمالوكلممهلسيل
يذلانهاكلاناكو)٤٤:١٨لايقزح(هحبذمىلعبرلا
لكأللمهدالوأوةنهكلانمهريغوهتيبلهأوعدينأاهمدقي
:٤عشوه(ةبهلاهذهلامعتسانوهرشلاةنهكلاءاسأوهعم
٨(.

يف ناكوسدقلاراديفلكؤتيأُلَكْؤُتٍسَّـدَقُمٍناَكَمِ
.نيبارقةينامثرادلاهذهيفلكؤي
.)٤:٢٦ص(ةئيطخلاةمدقتمحل.١
.)٧:٦ص(مثإلاةحيبذمحل.٢
٢٣:١٩ص(ةعامجلانعةمدقملاةمالسلاةحيبذمحل.٣

.)٢٠و
.)١١و٢٣:١٠ص(رمعلاةيقب.٤
.)١٠-٢:٣ص(نييليئارسإلاةمدقت.٥
.)٢٣:٢٠ص(نافيغرلا.٦
.)٢٤:٩ص(هوجولازبخ.٧
-١٤:١٠ص(صربألانعمّدقييذلاتيزلاّجل.٨

١٣(.

ألَا
َ
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اَهِمَدْنِمَرَثَتْنٱاَذِإَو.ُسَّـدَقَتَياَهَْمَحلَّـسَمْنَمُّلُك«٢٧
يفِهْيَلَعَرَثَتْنٱاَمُلِسْغَتٍبْوَثَىلَع .»ٍسَّـدَقُمٍناَكَمِ

٣٠:٢٩و٢٩:٣٧جورخ

.)١٨عريسفترظنا(ُسَّـدَقَتَياَهَمَْحلَّـسَمْنَمُّلُك
سدقأنمةئيطخلاةحيبذنألخلااَهِمَدْنِمَرَثَتْنٱاَذِإ

بوثىلعاهمدنمرثتنااملسغُينأبجوفحئابذلا
دعمسدقلاراديفعدخميفهسفننعاهلمدقملاوأنهاكلا
لسغييذلاناكو.سدقللءاملااهنملشنُيرئبهيفوكلذل
دحأهلسغينأزوجيناكاموهؤافالخونوراهمدلاكلذ
.ةماعلانم

خلٱُءاَنِإاَّـمَأَو«٢٨
ْ

طُتيِذَّـلٱِفََز
ْ

ْنِإَو.َُرسْكُيَفِهيِفُخَب
يفْتَخِبُط .»ٍءاَمِبُفَطْشُيَوَىلُْجيٍساَحُنِءاَنِإِ
٢٥ع١٨:١٠ددعو١٨ع

نويناربعلاناكيذلافزخلانكيملِفَزَْخلٱُءاَنِإ
يفنكامألاضعبيفكلذكفزخلالزيملوًاهوممهنولمعتسي
ةرثكلنهدلاهبرشياملهرسكبرمُأومويلااذهىلإقرشلا
رسكنونفدياوناكو)٣٥و١١:٣٣صرظنا(اهتعسوهماسم
.يناثلالكيهلاةدمضرألايفءانإلاكلذ

برشيالهتبالصلساحنلانألخلاَىلُْجيٍساَحُنِءاَنِإ
لكيهلامايأيفاوناكوةلوهسبهبقصلياملازُيونهدلا
.درابلاءاملابمثراحلاءاملابهنولسغييناثلا

لٱَنِمٍرَكَذُّلُك«٢٩
ْ

ُسْدُقاََّـهنِإ.اَهْنِمُلُكْأَيِةَنَهَك
.»ٍساَدْقَأ
٢٥ع١٨:١٠ددعو١٨ع

ناكفهدحواهمدقييذلانهاكلاالِةَنَهَكْلٱَنِمٍرَكَذُّلُك
كلذىلإوعدينأهلناكواهيفهوكراشينأروكذلاهدالوأل
اَنَل«هلوقبلوسرلاراشأاذهىلإومهئانبأوةنهكلانمهريغ
لُسَال»ٌحَبْذَم«

ْ
ملٱَنوُمِدَْخيَنيِذَّـلِلَناَط

»ُهْنِماوُلُكْأَيْنَأَنَكْسَْ
.)١٣:١٠نييناربع(

ِةَمْيَخَىلِإاَهِمَدْنِمُلَخْدُيٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذُّلُكَو«٣٠
يفِريِفْكَّـتلِلِعاَمِتْجالٱ لٱِ

ْ
ُحت.ُلَكْؤُتَالِسْدُق

ْ
.»ٍراَنِبُقَر

نييناربعو٢٦:٢٧و١٠:١٨و٢١و١٨و١٢و١١و٤:٧ص
١٣:١١

ةقباسلاةيآلايفةدعاقلاتناكٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذُّلُك
:٤ص(ّيماعلانعمدقتيتلاةيطخلاةحيبذىلعةروصقم

هسفننعنهاكلااهمدقييتلاةيطخلاةحيبذامأوخلا)٢٢
هلناكىلوألامحلنألاهنمًائيشلكأينأزوجيناكامف
ُلَخْدُيٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذُّلُك«اهلثمو.هللاناكهلكةيناثلامحلو
٤:٣صكلذلكيفرظنا(»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإاَهِمَدْنِم
.)١٦:٢٧و٢١-١٣و١٢و

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

.»ٍساَدْقَأُسْدُقاََّـهنِإ:ِمْثِإلٱِةَحيِبَذُةَعِيَرشِهِذٰهَو«١
٢١:٢٢و٢٥و٦:١٧ص٧ىلإ٢٧:١و٥ص

يفلمعلانايبىلعلمتشتةعيرشلاهذهُةَعيَِرشِهِذٰه
نسحأبنهاكلاىلعبجاولالمعلاوهومثإلاةحيبذ
-٥:١ص(يفّرماملقحلمةلزنمباهيفمالكلافليصفت

موسرنايبلقحلمةلزنمب)٣٠-٦:٢٤ص(ناكامك)١٣
.ةيطخلاةحيبذ

يف«٢ ملٱِ
ملٱِهيِفَنوُحَبْذَييِذَّـلٱِناَكَْ

َةَحيِبَذَنوُحَبْذَيَةَقَرْحُْ
ملٱَىلَعاَهَمَدُّشُرَيَو.ِمْثِإلٱ

.»ًاريِدَتْسُمِحَبْذَْ
٣٣و٢٩و٤:٢٤و١١و٥و١:٣ص

يلامشلاحبذملابناجيأِهيِفَنوُحَبْذَييِذَّـلٱِناَكَْملٱ
.)١:١١ص(

كلتبنوتأينيذلاسانلايأِمْثِإلٱَةَحيِبَذَنوُحَبْذَي
.)١:٥صرظنا(اهنوحبذينيذلامهحئابذلا

ناكاملفلاخماذه.)١:٥صرظنا(خلااَهَمَدُّشُرَي
شريناكةيطخلاةحيبذيفمدلانإفةيطخلاةحيبذيفعنصي
ةحيبذيفو.)٣٤و٣٠و٤:٢٥صرظنا(حبذملانورقىلع
:٥صرظنا(هلوحوأحبذملاناردجىلعشريناكمثإلا
ناكحبذملانإيناثلالكيهلارصعيففرُعيذلاو.)٩
ةحيبذمدناكفهفصتنمىلعنوللايزمرقطيخبًاقطنم
كلذتحتحبذملالوحشريةمالسلاةحيبذمدومثإلا
ةيطخلاةحيبذنيبقرفلااملاقُينأانهيقبو(.طيخلا
يدعتلايهانهةيطخلانإلوقنفىنعملايفمثإلاةحيبذو
.ٍ)ملعنعوأًادمعيدعتلاوهمثإلاوًالهجوأًاوهس

لَألٱ:اَهِمْحَشَّـلُكاَهْنِمُبِّـرَقُيَو٣«٣،٤
ْ

َمْحَّـشلٱَو،َةَي
يشَغُييِذَّـلٱ

ِّـ
لٱَو٤،َءاَشْحَألٱ

ْ
لُك
ْ

اَمِهْيَلَعيِذَّـلٱَمْحَّـشلٱَوِْنيَتَي
خلٱَىلَعيِذَّـلٱ

ْ
لٱَةَداَيِزَو،ِْنيَتَِرصَا

ْ
لٱَعَمِدِبَك

ْ
لُك
ْ

.»اَهُعِزْنَيِْنيَتَي
٩و٤:٨و١٦و١٥و١٤و١٠و٩و٣:٤صو٢٩:١٣جورخ

ألَا
َ
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٩و٨و٣:٤ص(يفبيرقتلالمعلّصُفدقُبِّـرَقُيَو
.)خلا

لٱَّـنُهُدِقوُيَو٥«٥،٦
ْ

ملٱَىلَعُنِهاَك
اََّـهنِإ.ِّـبَّـرلِلًادوُقَوِحَبْذَْ

لٱَنِمٍرَكَذُّلُك٦.ٍمْثِإُةَحيِبَذ
ْ

يف.اَهْنِمُلُكْأَيِةَنَهَك ٍناَكَمِ
.»ٍساَدْقَأُسْدُقاََّـهنِإ.ُلَكْؤُتٍسَّـدَقُم

٢:٣ص١٠و١٨:٩ددعو١٨ىلإ٦:١٦ص

يفرمامكةيمحشلاءازجألاقرحيُنِهاَكْلٱَّـنُهُدِقوُي
.)٣١و٤:٢٦ص(ةمالسلاةحيبذوةيطخلاةحيبذ

خلٱِةَحيِبَذَكِمْثِإلٱُةَحيِبَذ«٧
ْ

َهل،ِةَّـيَِط
ُ

.ٌةَدِحاَوٌةَعِيَرشاَم
لٱ
ْ

هبُرِّـفَكُييِذَّـلٱُنِهاَك .»ُهَلُنوُكَتاَِ

ةحيبذيفتضرُفيتلاةعيرشلايأٌةَدِحاَوٌةَعيَِرش
٦:٢٧ص(مثإلاةحيبذيفةضورفماهنيعيهةيطخلا
.)٢٨و

لٱَو«٨
ْ

لِجَفٍناَسْنِإَةَقَرُْحمُبِّـرَقُييِذَّـلٱُنِهاَك
ْ

ملٱُد
ِةَقَرْحُْ

.»ُهَلُنوُكَياَُهبِّـرَقُييِتَّـلٱ

ةدميفناكو.قرُحيملهنألنهاكلابيصندلجلاناك
نمهبرقياملكدولجذخأينهاكلانإيناثلالكيهلا
دولجامأوةيطخلاةحيبذومثإلاةحيبذكىسدقلاحئابذلا
ةنهكلاناكو.حئابذلاباحصألتناكفةمالسلاحئابذ
.تبسلكءاسملكيهلايفةعومجملادولجلانومستقي

يفْتَزِبُخٍةَمِدْقَتُّلُكَو٩«٩،١٠ َلِمُعاَمُّلُكَو،ِروُّنَّـتلٱِ
يف لِلُنوُكَيٍجاَصَىلَعْوَأٍنِجاَطِ

ْ
ُّلُكَو١٠.ُهُبِّـرَقُييِذَّـلٱِنِهاَك

لَمٍةَمِدْقَت
ْ

ِجلُنوُكَتًةَفِشاَنْوَأٍتْيَزِبًةَتوُت
َ

ِّـلُك،َنوُراَهيِنَبِعيِم
.»ِهيِخَأَكٍناَسْنِإ

ىلإ٢:١ص٤٤:٢٩لايقزحو١٨:٩ددعو١٠و٢:٣ص
٥:١٥ددعو٥:١١ص٣

هذهلكتناك)٧-٢:٤صرظنا(ٍةَمِدْقَتُّلُك
اممحبذملاىلعبرللاهنمبرقيامىوسنهاكللنيبارقلا
ةئيطخلاةمدقتو.)١٠-٢:٤ص(قيقدلانمتيزلابتلي
ةحيبذو)٥:١١ص(اهيفتيزالاممريقفلااهمدقييتلا
.)٥:١٥ددع(ةريغلا

ناكأءاوسةنهكلالكىلعمسقييقابلاناكَنوُراَهيِنَب
.تيزنودبناكمأتيزب

.ةيواستمةبصنألايأِهيِخَأَكٍناَسْنِإِّـلُك

.»ِّـبَّـرلِلاَُهبِّـرَقُييِذَّـلٱ.ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذُةَعِيَرشِهِذٰهَو«١١
٢١و٢٢:١٨و٣:١ص

ةحيبذبقلعتملاةمدخلانوناقيأِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذُةَعيَِرش
ةيداحلاةياهنىلإاهدعباموةيآلاهذهيفام.ةمالسلا
صرظنا(ةيطخلاةمدقتيفيتلاتايآلايفامكنيرشعلاو
انهمالسلاةحيبذىلعمالكلايفو.)١٠-٧:١و١٣-٥:١
:٣ص(اهنأشيفقبساميفسيلامحاضيإلاوطسبلانم
١٥-١(.

اهمدقينأهيلعبجيهنأبرعشييذلايأاَُهبِّـرَقُييِذَّـلٱ
:نأشتاذرومأةثالثةمالسلاةحيبذيفناكو.برلل
.هللامحارمنملينامفارتعالا.١
.روذنةحيبذةلزنمباهنوك.٢
.ةيرايتخاةحيبذةلزنمباهنوك.٣

ِرْكُّشلٱِةَحيِبَذَىلَعُبِّـرَقُي،ِرْكُّشلٱِلْجَألاََهبَّـرَقْنِإ«١٢
لَمٍريِطَفَصاَرْقَأ

ْ
،ٍتْيَزِبًةَنوُهْدَمٍريِطَفَقاَقِرَو،ٍتْيَزِبًةَتوُت

لَمًاصاَرْقَأًاكوُبْرَمًاقيِقَدَو
ْ

.»ٍتْيَزِبًةَتوُت
٦:١٥ددعو٢:٤ص

هيلعلصحامبفارتعالليأِرْكُّشلٱِلْجَألاََهبَّـرَقْنِإ
ىلإضرملاراطخأنمةمالسلاكةصاخلاةيهلإلامحارملانم
راشأةحيبذلاهذهىلإو.)٦٧رومزم(يفركُذاممكلذريغ
لَف«هلوقبلوسرلا

ْ
يفِهِبْمِّـدَقُن ِ»حيِبْسَّـتلٱَةَحيِبَذِِهللاٍنيِحِّـلُكِ

.)١٣:١٥نييناربع(
ةرقبوأروثاهبرقييتلاةحيبذلاهذهِةَحيِبَذَىلَعُبِّـرَقُي

.)١٢و٦و٣:١ص(ةزنعوألمحوأةاشوأ
الوصارقألاددعركذيملٍتْيَزِبًةَتوُتْلَمٍريِطَفَصاَرْقَأ

.نييحورلاداّوقلاوةعيرشلامدخلكلذكرتفتيزلارادقم
يتأيناكمدقملانإيناثلالكيهلاةدميففرُعيذلاو
ةرشعلاكرتيواهنمةرشعرمخيقيقدلانمًارشعنيرشعب
ةرشعلانمعنصيوًاصرقنيثالثاهنمعنصيوًاريطفىرخألا
نمّجليةرمتخملاريغنيثالثلاعنصيوسارقأةرشعةرمتخملا
ةرشعونجاطلاىلعزبُختوتيزلانمُثباهنمةرشعتيزلا
ًاعيرسىلقُتوتيزلاعبربةرشعوةقيقرعنصُتورخآنمُثب
لكنمرشُعلايأصارقأةعبرأنيعبرألانمنهاكلاذخأيو
.ًاصرقةعبرألاماسقألانم

ألَا
َ
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ِرْكُشِةَحيِبَذَىلَعُهَناَبْرُقُبِّـرَقُيٍريَِمخٍزْبُخِصاَرْقَأَعَم«١٣
.»هِتَمَالَس
٤:٥سوماع

نمعنصُتيتلانيثالثلاريطفلاصارقألاقوفِصاَرْقَأَعَم
هذهو.ةقباسلاةيآلاريسفتيفركُذامكمدقملاقيقدلافصن
هذهورخآلاقيقدلافصننمعنصُتةرشعريمخلاصارقألا

مدقُيريمخلازبخلاناكامو.ةمدقتلاناويححبذُياملبقزبُخت
ةمدقتيهوىرخأةمدقتوهذهيفالإةمدقتلانمًاءزج
اهنمءزجقرحيملنكل.)١٣:١٧صرظنا(نيسمخلاديع
اوعضينأمهيلعًاروظحمناكهنألراكذتةحئارحبذملاىلع
.)١٢و٢:١١صرظنا(حبذملاىلعريمخلا

ُنوُكَي،ِّـبَّـرلِلًةَعيِفَرٍناَبْرُقِّـلُكْنِمًادِحاَوُهْنِمُبِّـرَقُيَو«١٤
لِل
ْ

.»ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذَمَدُّشُرَييِذَّـلٱِنِهاَك
١٩و١١و١٨:٨ددع

نهاكلاىلعناكيأٍناَبْرُقِّـلُكْنِمًادِحاَوُهْنِمُبِّـرَقُي
عاونأنملكنمًاصرقبرلامامأدّدرينأةمدقتلايلوتملا
هبيصنةعبرألاصارقألاهذهنوكتوةعيفرةعبرألاصارقألا
ةحيبذلابحاصلنوكتنوثالثوةتسيهوصارقألاةيقبو
.)٢٨و٢٩:٢٤جورخ(

يِقْبُيَال.ِهِناَبْرُقَمْوَيُلَكْؤُيِهِتَمَالَسِرْكُشِةَحيِبَذُْمَحلَو«١٥
.»ِحاَبَّـصلٱَىلِإًائْيَشُهْنِم

٢٢:٣٠ص

فتكلاوردصلانهاكلاذخأينأدعبيأِةَحيِبَذُمَْحلَو
هتيبلهأوةحيبذلامدقمصارقألاةيقبوةحيبذلاةيقبلكأي
.)١٨-١٢:١١ةينثترظنا(حبصلالبقءارقفلافويضلاو
ليللافصننوكينأيناثلالكيهلايفتقولااذهّنيُعو
نيبيوناسحإلالوبقىلعريقفلاعجشيلتقولااذهريتخاو
مهعنميوةسدقمةحيبذةميلوهنأكلذلكأيفنيكرتشملل
.يويندجاهتباوفوصقةميلواهوذختينأنم

ِمْوَييِفَف،ًةَلِفاَنْوَأًارْذَنِهِناَبْرُقُةَحيِبَذْتَناَكْنِإَو«١٦
يفَو.ُلَكْؤُتُهَتَحيِبَذِهِبيِرْقَت لٱِ

ْ
.»اَهْنِمَلَضَفاَمُلَكْؤُيِدَغ

٨و٧و١٩:٦ص

يهيتلاةلفانلاةمدقتورذنلاةمدقتتناكًةَلِفاَنْوَأًارْذَن
امهنيبزييمتلاناكونيتيرايتخاتامدقتلانميناثلافنصلا

.يتأيامدسجلابضرألاىلعحيسملاناكمويةعيرشلايف

ًايرايتخاًامازتلاناك)»רדנ«ةيناربعلايفو(رذنلانإ
مدقأنأيسفنىلعتدهعاذنأه(هلوقبرذانلاهبدهعتي
امهارعوأقُرسوأروثلاتاماذإفةمالسةحيبذ)...ًاروث
برقينأرذانلاىلعبجوةمدقتللحلصينأنمعنمي
نأيه)هبدن»הבדנ«ةيناربعلايفو(ةلفانلاةمدقتو.هريغ
ةحيبذةرهاطلامئاهبلانمناويحميدقتبًارايتخالفكتي

نألناويحلااذهتفقواذنأه«هلوقبهلفكتنيبيوةمالس
وأقُرسوأناويحلاكلذتامنإف»ةمالسةمدقتنوكي
بجوامولفكتلالطببرقينأبقئالريغهلعجيامهارع
.هنمًالدبهريغمدقينأهيلع

ناتحيبذلاناتاهخلاُلَكْؤُتُهَتَحيِبَذِهِبيِرْقَتِمْوَييِفَف
نأزوجيناكفةسادقلايفامهلبقامنوداتناكناتيرايتخالا
.هريغيفوأةمدقتلاموييفالكؤت

لٱاَّـمَأَو«١٧
ْ

ذلٱِْمَحلْنِمُلِضاَف
يفِةَحيِبَّـ لٱِ

ْ
ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

.»ِراَّـنلٱِبُقَرْحُيَف

ذلٱِمَْحلْنِمُلِضاَفْلٱاَّـمَأَو
ةحيبذلاتناكاذإياِةَحيِبَّـ

هعماهلكاهلكأعيطتسينمبيتأينأامهمدقملحتُيملوةريبك
نأزجيملثلاثلامويلاىلإءيشاهنميقبفهتيبلهأعمو
.مويلاكلذيفقَرُحينأبجووهنمءيشلكؤي

يفِهِتَمَالَسِةَحيِبَذِْمَحلْنِمَلِكُأْنِإَو«١٨ لٱِ
ْ

َالِثِلاَّـثلٱِمْوَي
ُحتَالاَُهبِّـرَقُييِذَّـلٱ.ُلَبْقُت

ْ
ُسْفَّـنلٱَو.ًةَساَجَنُنوُكَت.ُهَلُبَس

َحتاَهْنِمُلُكْأَتيِتَّـلٱ
ْ

.»اَهَبْنَذُلِم
١٩:٧و٤١و١١و١١:١٠ص١٨:٢٧ددع

يفِهِتَمَالَسِةَحيِبَذِمَْحلْنِمَلِكُأْنِإَو َالِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
دحألكأفةحيبذلاكلتةيقبنعمدقملالفغاذإيأُلَبْقُت
.اهريغمدقينأهيلعبجووةحيبذلاتضفُراهنم

قرشلايفمحللانألتنتنأدقنوكتاهنألًةَساَجَنُنوُكَت
.هتميهبحبذنمثلاثلامويلايفدسفينأبلغي

َحتاَهْنِمُلُكْأَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱَو
ْ

اهيلعبجتفاَهَبْنَذُلِم
.ةرافكلا

ُقَرُْحي.ُلَكْؤُيَالًاسِجَناَمًائْيَشَّـسَميِذَّـلٱُمْحَّـللٱَو«١٩
.»ُهْنِمٍرِهاَطُّلُكُلُكْأَيُمْحَّـللٱَو.ِراَّـنلٱِب

تناكفُلَكْؤُيَالًاسِجَناَمًائْيَشَّـسَميِذَّـلٱُمْحَّـللٱَو
ثلاثلامويلاىلإةيقباهنمقبيملنإوةسجنبسحتةحيبذلا

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ريغةأرماوأرهاطريغلجراهلمحنأبًاسجنتسماذإ
.قَرُحتنأبجيذئنيحولكؤتثيحىلإحبذملانمةرهاط

لكأينملكىلعبجييأُهْنِمٍرِهاَطُّلُكُلُكْأَيُمْحَّـللٱ
.ًارهاطنوكينأمحللاكلذنم

ِةَحيِبَذْنِمًاْمَحلُلُكْأَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱاَّـمَأَو٢٠«٢٠،٢١
لِتُعَطْقُتَفاَهْيَلَعاَهُتَساَجَنَوِّـبَّـرلِليِتَّـلٱِةَمَالَّـسلٱ

ْ
ْنِمُسْفَّـنلٱَك

ٍناَسْنِإَةَساَجَنًاسِجَناَمًائْيَشُّسَمَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱَو٢١.اَهِبْعَش
ِْمَحلْنِمُلُكْأَتَّـمُث،ًاسِجَناَمًاهوُرْكَمْوَأًةَسِجَنًةَمِيَهبْوَأ
لِتُعَطْقُت،ِّـبَّـرلِليِتَّـلٱِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذ

ْ
.»اَهِبْعَشْنِمُسْفَّـنلٱَك

١١:٢٤ص١٥و١٣و١٢ص١٧:١٤نيوكت١٥:٣ص
٢ع٤:١٤لايقزح٢٨و

يفةكرشهلناكنملكيأُلُكْأَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱاَّـمَأَو
ًائيشسمنأبًاعرشًاسجنناكوةمالسلاةحيبذهللاةحيبذ
-١٥:١و٤٤-١١:٨صرظنا(مهريغوأسانلانمًاسجن

.عطقلابيزاجينأهيلعبجو)٣٣

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٢
ُ
.»ىَسو

عرتشملاهببطوخديدجمالكةمدقماذهخلاَلاَقَو
ةلوقملاةيصولاحاضيإىلعلمتشي)٢٧-٢٣ةيآلا(نموهو
كلذطبضواهمدومئاهبلامحشبقلعتيامم)٣:١٧ص(يف
نأامكةيصولاكلتلطسبوقحلملصفلااذهف.هديدحتو
.ةفلتخملاحيابذلاعئارشلطسبوقحلمهلبقيذلالصفلا

ٍزِعاَمْوَأٍشْبَكْوَأٍرْوَثِمْحَشَّـلُك:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢٣
.»اوُلُكْأَتَال

٣:١٧ص

وأشبكوأروثمحشنماوُلُكْأَتَال..ِ.مْحَشَّـلُك
يفمرحممئاهبلانمةثالثلاعاونألاهذهمحشناكو.زعام
مهللحيناكنكليداعلالكألايفيأًاضيأتامدقتلاريغ
اموليإلاولازغلاكةرهاطلامئاهبلانماهريغمحشلكأ
ناسنإلاىلعمكحييناثلالكيهلاةدميفناكو.امهلكاش
يذلامحشلالوألامحشلانمفانصأةثالثلكألعطقلاب
ثلاثلاو.نيتيلكلاىلعيذلامحشلايناثلاو.ءاشحألاىلع
سأريأةفقرحلاوأكرولاعالضأنيبامىلعيذلامحشلا
دبكلاةدايزونيتيلكلاوةيلألانودعياوناكامو.كرولا
محللاهيطغييذلامحشلاناكو.تامدقتلاريغيفًامحش

لخاديذلانكلًامرحمنيتيلكلاىلعيذلامحشلاوًاللحم
.ًاحابمناكبلقلاونيتيلكلا

ملٱُمْحَشاَّـمَأَو«٢٤
ملٱُمْحَشَوِةَتْيَْ

ِّـلُكِلُلَمْعَتْسُيَفِةََسَرتْفُْ
.»ُهوُلُكْأَتَالًالْكَأْنِكٰل.ٍلَمَع

٤٤:٣١و٤:١٤لايقزحو١٤:٢١ةينثتو١٧:١٥ص

وأضرملتومتيتلاةميهبلايأِةَتْيَْملٱُمْحَشاَّـمَأَو
١٧:١٥صرظنا(ةسجنهذهفاهلشحوسارتفالوأضرع
نأكةيداعلارومألايفاهمحشبعفتنينأنكميو)٢٢:٨و
.كلذريغوأًاعمشاهنملعجي

لٱَنِمًامْحَشَلَكَأْنَمَّـلُكَّـنِإ«٢٥
ْ
لٱِمِئاَهَب

اَهْنِمُبِّـرَقُييِتَّـ
.»ُلُكْأَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱاَهِبْعَشْنِمُعَطْقُتِّـبَّـرلِلًادوُقَو
٣٢:١٤ةينثتو٥و٤ع

لٱِمِئاَهَبْلٱَنِمًامْحَش
شابكوناريثنماَهْنِمُبِّـرَقُييِتَّـ

هذهمحشلكأىلعرساجتنمف.)٢٣عرظنا(زعامو
نيعبرأدلُجًاوهسهلكأنموعطقُينأبجوًادمعمئاهبلا

.ةنّيعملاةيطخلاةمدقتمدقينأهيلعبجووةدلجالإةدلج

يفاوُلُكْأَتَالٍمَدَّـلُكَو«٢٦ َنِمَوِْريَّـطلٱَنِمْمُكِنِكاَسَمِعيَِمجِ
لٱ
ْ
.ِ»مِئاَهَب
١٤ىلإ١٧:١٠و٣:١٧صو٩:٤نيوكت

ىضتقموهامكنونكستثيحاوُلُكْأَتَالٍمَدَّـلُك
.)٣:١٧ص(نييليئارسإلاىلعةعيرشلا

اليتلاوبرقتنأزوجييتلاِمِئاَهَبْلٱَنِمَوِْريَّـطلٱَنِم
دارجلاوكمسلاهنمىنثتسُيمكحلااذهواهبيرقتزوجي
.اهتساجنبةعيرشلامكحتملوأاهلكألحييتلاتافاحزلاو

لِتُعَطْقُتِمَّـدلٱَنِمًائْيَشُلُكْأَتٍسْفَنُّلُك«٢٧
ْ

ُسْفَّـنلٱَك
.»اَهِبْعَشْنِم

يفةروهشملاةعيرشلاىضتقمبناكُسْفَّـنلٱَكْلِتُعَطْقُت
هيفيذلامدلالكأىلععطقلاباقعيناثلالكيهلارصع
فقوتتيذلامدلاهبدوصقملاو.)١٧:١١صرظنا(ةايحلا
امأو.تامناويحلاهدقفاذإيذلاوهوناويحلاةايحهيلع
حبذلادعبءاشحألاوأءاضعألايفىقبييذلامدلالكأ
.ةيطخلانعةحيبذميدقتودَلجلاهلكأباقعناكف

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٨
ُ
.»ىَسو

ديدجباطخىلإءاميإاهبىتؤيةرابعلاهذهُّبَّـرلٱَلاَقَو
كلذلةمدقميهوعرتشملاىلإىقليًارارمانركذامك
.ةمالسلاةحيبذيفمالكلاةمدقمانهيهو.باطخلا

ِّـبَّـرلِلِهِتَمَالَسَةَحيِبَذُبِّـرَقُييِذَّـلٱ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢٩
.»ِهِتَمَالَسِةَحيِبَذْنِمِّـبَّـرلٱَىلِإِهِناَبْرُقِبِيتْأَي

٣:١ص

مدقملااهفقويتلاةمالسلاةحيبذءازجأبيأِهِناَبْرُقِبِيتْأَي
.ةمدخلابمئاقلانهاكللوبرلل

ِهِبِيتْأَيُمْحَّـشلٱ.ِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوِبِناَيِتْأَتُهاَدَي٣٠«٣٣-٣٠
٣١.ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتُهَدِّـدَرُيْيَكِلَفُرْدَّـصلٱاَّـمَأ.ِرْدَّـصلٱَعَم
لٱُدِقوُيَف

ْ
ملٱَىلَعَمْحَّـشلٱُنِهاَك

ِهلُرْدَّـصلٱُنوُكَيَوِ،حَبْذَْ
َ

َنوُرا
لٱُقاَّـسلٱَو٣٢.ِهيِنَبَو

ْ
لِلًةَعيِفَراََهنوُطْعُتىَنْمُي

ْ
ِحِئاَبَذْنِمِنِهاَك

ْنِمَمْحَّـشلٱَوِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذَمَدُبِّـرَقُييِذَّـلَا٣٣.ْمُكِتَمَالَس
لٱُقاَّـسلٱُهَلُنوُكَتَنوُراَهيِنَب

ْ
.»ًابيِصَنىَنْمُي

٨:٢٧صو٢٧و٢٩:٢٤جورخ١٤و٩و٤و٣:٣ص
صو٣٤ع٣٤ع١٦و١١و٣:٥ص٦:٢٠ددعو٩:٢١و
٦:٢٠ددعو٩:٢١

هسفنةمدقتلابحاصىلعلمعلااذهناكِناَيِتْأَتُهاَدَي
نأيناثلالكيهلامايأيفكلذبولسأناكو.هريغىلعال
ةحيبذلاخلسُتمث.مدلاشرينهاكلاوةميهبلاحبذيمدقملا
محللاعطقُيواهءاشحأةمدخلابمئاقلانهاكلاجرُخيو
يديىلعمحشلاعضيوىنميلافتكلاوردصلالصفيو

قاسلاردصلاقوفوردصلاهقوفعضيمثةحيبذلابحاص
هديعضيوعيمجلاقوفزبخلاودبكلاءاشغونيتيلكلاهقوفو
حلميذئنيحوبرلامامألكلاددريومدقملايديتحت
ردصلانهاكلالكأيوحبذملاىلعاهقرحيوءاشحألانهاكلا
لكأيوةنهكلاهتوخإووهبرلامامأددُراممزبخلاوقاسلاو
يفنانثاكراشتاذإو.هواقدصأوهةحيبذلابحاصةيقبلا
تناكاذإو.امهنمدحاواهددريةدحاوةحيبذميدقت
هنألةمدخلابمئاقلانهاكلاةحيبذلاديدرتىلوتةأرمااهتمدقم
ةمجرتلايفو(.برلامامأحئابذلاددرتنأءاسنللحبيمل
يفكلذكيهوىنميلافتكلالدبىنميلاقاسلاةيبرعلا
.)ىنميلافتكلاةيزيلكنإلايفوةيناربعلا

ْنِماَمُُهتْذَخَأْدَقِةَعيِفَّـرلٱَقاَسَوِديِْدَّـرتلٱَرْدَصَّـنَأل«٣٤
ِهلاَمُهُتْيَطْعَأَوْمِهِتَمَالَسِحِئاَبَذْنِمَليِئاَْرسِإيِنَب

َ
لٱَنوُرا

ْ
ِنِهاَك

.»َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَفِهيِنَبِلَو
ةينثتو١٩و١٨:١٨ددعو١٥و١٠:١٤صو٢٩:٢٨جورخ
١٨:٣

.يواللاتونهكلاءاقبةدميأًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف

لِت«٣٥
ْ

ِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوْنِمِهيِنَبُةَحْسَمَوَنوُراَهُةَحْسَمَك
.»ِّـبَّـرلِلاوُنَهْكَيِلْمِهِميِدْقَتَمْوَي

عضوىضتقتةنيرقلا(ِهيِنَبُةَحْسَمَوَنوُراَهُةَحْسَم
نوراهبيصنلاقينأيضتقتيأةحسملاناكمبيصنلا
لوألاناينعماهلو»ةحشم«ةيناربعلاةظفللاو.هينببيصنو
اهبدوصقملاناكاذإو.بيصنوأمسقوأءزجيناثلاوةحسم
ةحسمقح«ىنعملانوكيفنتملاةمجرتيفامكانهةحسم
.)١٨:٨ددع(يفءاجامك»هينبةحسمقحونوراه

َهلىَطْعُتْنَأُّبَّـرلٱَرَمَأيِتَّـلٱ«٣٦
ُ

ْنِمْمُهاَّـيِإِهِحْسَمَمْوَيْم
يفًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف،َليِئاَْرسِإيِنَب .»ْمِِهلاَيْجَأِ

٣٠و٨:١٢صو١٥و٤٠:١٣جورخ

َهلىَطْعُتْنَأُّبَّـرلٱَرَمَأيِتَّـلٱ
ُ

لكىلعبجيهنأياْم
ءازجألاةمدخلابموقييذلانهاكلايطعينأةحيبذمدقم
.هلمعقحاهنألةروكذملا

لِت«٣٧
ْ

ملٱُةَعِيَرشَك
خلٱِةَحيِبَذَو،ِةَمِدْقَّـتلٱَو،ِةَقَرْحُْ

ْ
،ِةَّـيَِط

ملٱِةَحيِبَذَو،ِمْثِإلٱِةَحيِبَذَو
ْ
.»ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذَو،ِءْلِ

٢٦و٢٢و٢٩:١جورخ١ع٦:١٤٢٦:٢٥ص٦:٩ص
١١ص٣٣و٣١و٨:٢٨و٦:٢٠صو٢٩و٢٧و

عومجمةيآلارخآىلإاهدعباموةرابعلاهذهُةَعيَِرشَكْلِت
.)٨ص-١ص(نمةحيبذلاةعيرشلك

هقحلميفو١٧-١:٣ص(يفتعضُويتلاِةَقَرْحُْملٱ
.)١٣-٦:٨ص
صهقحلميفو٦-٢:١ص(يفتفصُويتلاِةَمِدْقَّـتلٱ

١٨-٦:١٤(.
هقحلمو٣٥-٤:١ص(يفتركُذيتلاِةَّـيِطَْخلٱِةَحيِبَذ
.)٣٠-٦:٢٤ص

:٥صقحلملاو١٣-٥:١ص(يفروكذملاِمْثِإلٱِةَحيِبَذ
.)١٠-٧:١و٧-٦:١و٢٦-١٤

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص

٢٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.مظعألاربحلااهبىتؤييتلاةيماعطلايأِءْلِْملٱِةَحيِبَذ
.)٢٣-٦:١٩ص(يفتركُذو

١٧-٣:١ص(يفةحيبذلاهذهتركُذِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذ
.)٣٦-٢٨و٢١-٧:١١صقحلملاو

هبُّبَّـرلٱَرَمَأيِتَّـلٱ«٣٨ يفىَسوُماَِ ِهِرْمَأَمْوَي،َءاَنيِسِلَبَجِ
يفِّـبَّـرلِلْمِهِنيِباَرَقِبيِرْقَتِبَليِئاَْرسِإيِنَب .»َءاَنيِسِةَّـيِّـرَبِ

١:٢ص

يفىَسوُماَِهبُّبَّـرلٱَرَمَأ انهاهلّصفوَءاَنيِسِلَبَجِ
.هلكبعشلل

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

برلارمأيذلاتونهكللهونبونوراهّنيُعاملُّبَّـرلٱَلاَق
ةفلتخملاحئابذلاعاونأبهنرق)٤٣-٢٨:١جورخ(ىسومهب
مسرّنيعينأتايرورضلالوأناكو)٣٧-٢٩:١جورخ(
عرتشملامدقتو.)٧ص-١ص(يفكلذناكفةحيبذلك
ةبترلابقلعتياممهبهأبنأوبرلاهبهرمأامبءابنألاىلإانه
.جورخلارفسةياهنيفهنعفكامةصالخصقوةيتونهكلا

ملٱَنْهُدَوَباَيِّـثلٱَو،ُهَعَمِهيِنَبَوَنوُراَهْذُخ«٢
َرْوَثَوِةَحْسَْ

خلٱ
ْ

لٱَوِةَّـيَِط
ْ

لٱَّـلَسَوِنْيَشْبَك
ْ

.ِ»ريِطَف
٣٠:٢٤جورخ٤و٢٨:٢جورخ٤و٣و٢و٢٩:١جورخ
٢٥و

ةسدقملامهبايثباوتأينأمهرُميأِهيِنَبَوَنوُراَهْذُخ
.)٣ع(عامتجالاةميخبابىلإحئابذلاو

٢٨:٢جورخرظنا(ًالبقاهعنصبهللارمأيتلاَباَيِّـثلٱ
.)خلا٢٩:١وخلا

.)٣٧:٢٩وخلا٣٠:٢٣جورخرظنا(ِةَحْسَْملٱَنْهُد
تامدقتلليهوِريِطَفْلٱَّـلَسَوِنْيَشْبَكْلٱَوِةَّـيِطَْخلٱَرْوَثَو

نيبةقالعلارهظُياذهو)٣-٢٩:١جورخ(يفتركُذيتلا
.جورخلارفسنمرخآلاءزجلاونييواللارفسنمءزج

جلٱَّـلُكْعَْمجٱَو٣«٣،٤
ْ

.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإِةَعاََم
جلٱِتَعَمَتْجٱَف.ُّبَّـرلٱُهَرَمَأاَمَكىَسوُمَلَعَفَف٤

ْ
َىلِإُةَعاََم

.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب

طابسألاءاسؤروخويشلاعمجأيأِةَعاَمَْجلٱَّـلُكْعَْمجٱَو
يفهلوقكلذىلعلديو.بعشلانولثمينيذلاوهوجولاو
»ليئارسإخويشوهينبونوراهىسوماعد«)٩:١ص(
ليئارسإينبب)٩:٣ص(يفخويشلاءالؤهنعهريبعتو
.ةيليئارسإلاةمألالكنعباونمهنأل

رادنولغشيبعشلاولثممناكِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإ
لافتحالاكلذةدهاشملعمتجملابعشلارئاسامأوةميخلا
اذهناكو.جراخلايفةرواجملانكامألانولغشياوناكف
يفحيسملارصعيفدوهيلاديلقتنمفرُعامىلعلافتحالا
.طابشوأراذآرهش

لِلىَسوُمَلاَقَّـمُث«٥
ْ

ْنَأُّبَّـرلٱَرَمَأاَماَذٰه:ِةَعاَمَج
.»َلَعْفُي

٢٩:٤جورخ

٢٩:١جورخ(يفركُذيذلاميلعتلاوهاذهُّبَّـرلٱَرَمَأاَم
.ليئارسإباونعمجبانهىسومهارجأو)٣٧-

.»ٍءاَمِبْمُهَلَّـسَغَوِهيِنَبَوَنوُراَهىَسوُمَمَّـدَقَف«٦
٢٩:٤جورخ

رمأولوألاسيدقتلالصأىضتقمبٍءاَمِبْمُهَلَّـسَغ
اذهو)١٦:٤صرظنا(لاستغالابهينبونوراهىسوم
اذهبصخيملو.ةئيطخلانمريهطتلاىلإزمرلاستغالا
نيوكت(يفامكدسجلانمهنّيعمءازجأوأًاءزجلاستغالا

لدتسيف)٢١:٦ةينثتو٢١و٣٠:١٩جورخو٢٤:٣٢و١٩:٢
ىتؤياذهنكيملو.هلكدسجلالسغناكهنأىلعاذهنم
لاستغالاناكو.باجحءارولستغُميفلببعشلامامأ
صوغيضوحوأةرفحيفيناثلالكيهلارصعيفيتونهكلا
ةيدومعملاهبشيوهف(ةيداعلاةينآلانمءانإيفالةنهكلاهيف
ًامدقنيرشعوًاعبرأضوحلاكلذءلمناكو.)سيطغتلاب
يتلا(ةنهكلاةماقإتناكو.ريدقتلقأىلعءاملانمةبعكم
ىلإةلوكوميناثلالكيهلانمزيف)هللارمأبىسوماهبماق
اوسلجهءاضعأنألميردهنسلابفورعملانيعبسلاعمجم
.ىسوميسركىلع

لٱِهْيَلَعَلَعَجَو«٧
ْ

ملٱِبُهَقَّـطَنَوَصيِمَق
ْ
لَأَوِةَقَطْنِ

ْ
جلٱُهَسَب

ْ
َةَّـُب

.»ِهِبُهَّـدَشَوِءاَدِّـرلٱِراَّـنُزِبُهَقَّـطَنَوَءاَدِّـرلٱِهْيَلَعَلَعَجَو
٢٨:٤جورخ

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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:٢٨جورخو٦:١٠صرظنا(َصيِمَقْلٱِهْيَلَعَلَعَج
نمركُذاملوأيذلاليوارسلانأانهظحالياممو.)٣٩
ركذُيمل)٢٨:٤٢جورخ(جورخلارفسيفةنهكلاتاسوبلم
ءاملانمجرخياملاحهسبليناكنوراهنأكلذةلعوانه
.باجحلاءارو

ركذُتسيتلاءادرلاةقطنمتسيلهذهِةَقَطْنِْملٱِبُهَقَّـطَنَو
نهاكلااهدشي»زارطلاةعنصوأ«ةربإلابةعونصمةقطنملب
.)٢٨:٣٩جورخو٦:١٠صرظنا(هيوقحىلع

»ءادرلاةبج«)٣٥-٢٨:٣١جورخ(يفتيمُسوَةَّـبُْجلٱ
قرزأاهلكناكوةطايخالباهتئيهىلعةجوسنمتناكو
.)٦:١٠صريسفترظنا(

مظعألاربحلاتاسوبلمنمناكهنأبزاتمايذلاَءاَدِّـرلٱ
صوبنمعنصُيناكونيفتكلاىلعسبلُيونيمكالبناكو
ايزمرقوًايناوجرأوقرزأنوكيوبهذلانمطويخوموربم
.)٧و٢٨:٦جورخرظنا(

نيمثلاجيسنلانمرانزلااذهناكِءاَدِّـرلٱِراَّـنُزِبُهَقَّـطَن
ناديهنأكناكفءادرلايبناجىلعًاجوسنمناكوءادرلاك
فالتخالالكفلتخياذهو.)٢٨:٨جورخرظنا(ءادرلل
.ةيآلالوأيفةروكذملاةقطنملانع

يفَلَعَجَوَةَرْدُّصلٱِهْيَلَعَعَضَوَو«٨ َميِروُألٱِةَرْدُّصلٱِ
.»َميِّـمُّتلٱَو

٢٨:٣٠جورخ

تاسوبلملانميهو»ءاضقلاةردص«يهَةَرْدُّصلٱ
ءادرلاكةنيمثلاتاجوسنملانمتناكوةزاتمملاةيربحلا
.)خلا٢٨:١٥جورخ(

يفَلَعَج ةردصلاسيكيفيأَميِّـمُّتلٱَوَميِروُألٱِةَرْدُّصلٱِ
نعنيلقتسماناكو.)٢٨:٣٠جورخرظنا()اهبيجيأ(
.اهيلعيتلاةميركلارهاوجلانعامهلالقتساكةردصلا

لٱَعَضَوَو«٩
ْ

لٱَىلَعَعَضَوَو،ِهِسْأَرَىلَعَةَماَمِع
ْ

َىلِإِةَماَمِع
ملٱَليِلْكِإلٱ،ِبَهَّـذلٱَةَحيِفَصِهِهْجَوِةَهِج

ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك،َسَّـدَقُْ
.»ىَسوُم

خلا٢٨:٣٧جورخ٢٩:٦جورخ

.)٣٨-٢٨:٣٦جورخرظنا(َةَماَمِعْلٱ
املكوَربحلاباوثأنأىنعملافىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك

هببرلاهرمأامملبىسومتاعرتخمنمنكتملاهبقلعتي
.)٤٣-٢٨:١جورخ(يف

ملٱَنْهُدىَسوُمَذَخَأَّـمُث«١٠
ملٱَحَسَمَوِةَحْسَْ

َّـلُكَوَنَكْسَْ
.»ُهَسَّـدَقَوِهيِفاَم

٢٩ىلإ٣٠:٢٦جورخ

مظعألاربحلاسبلأنأدعبِةَحْسَْملٱَنْهُدىَسوُمَذَخَأ
يرجيذخأةسدقملاهتونهكةبترىلعةلادلاهبةصتخملابايثلا
)١١-٤٠:٩و٣٠-٣٠:٢٦جورخ(يفهبرمُأامىضتقمب
حبذمودهعلاتوباتيأاهيفاملكوةميخلاًالوأحسمف
،اهبةقلعتملاةينآلالكوهوجولازبخةدئاموةرانملاوروخبلا
جورخ(»سدقملاةحسملانهد«ًاضيأنهدلااذهيمسو

جورخ(يفتركُذاهنمبكرتييتلاءازجألاو.)٣٠:٢٥
٢٥-٣٠:٢٣(.

يداعلالامعتسالانعيشلالصفانهسيدقتلاُهَسَّـدَق
رظنا(ءيشبسجنتينأنمهتياقووهللاةمدخلهفقوو
.)٣٠و٣٠:٢٩و٢٩:٣٧جورخ

ملٱَىلَعُهْنِمَحَضَنَو«١١
ملٱَحَسَمَو،ٍتاَّـرَمَعْبَسِحَبْذَْ

َحَبْذَْ
ملٱَو،ِهِتَيِنآَعيَِمجَو

ْ
.»اَهِسيِدْقَتِلاََهتَدِعاَقَوَةَضَحْرِ

.هيلعهشريأٍتاَّـرَمَعْبَسِحَبْذَْملٱَىلَعُهْنِمَحَضَن
تارمعبسحضنلاركذُيملو.ةقرحملاحبذموهانهحبذملاو
دقو.)٤٠:١٠و٣٠:٢٨جورخ(يفموسرلانمركُذاميف
نإهيلإعجراف)٤:٦ص(يفعبسلاتارملاىلعمالكلاّرم
.تئش

اذهناكوةقرحملاحبذميأِهِتَيِنآَعيَِمجَوَحَبْذَْملٱَحَسَم
سدقيهنأكلذدعببسُحىتحًاريثكًاسدقمدعُيحبذملا
اَُّهيَأ«حيسملالوقاذهىلعو.هيلعمدقيامرئاسوةحيبذلا
جلٱ
ْ

لٱَوُلاَّـُه
ْ

لَأ:ُمَظْعَأاَمُّيَأ،ُناَيْمُع
ْ

ملٱِمَأُناَبْرُق
ُسِّـدَقُييِذَّـلٱُحَبْذَْ

لٱ
ْ

.)٢٣:١٩ىّتم(»َناَبْرُق

ملٱِنْهُدْنِمَّـبَصَو«١٢
ُهَحَسَمَوَنوُراَهِسْأَرَىلَعِةَحْسَْ

.»ِهِسيِدْقَتِل
١٣٣:٢رومزمو١٢و٢١:١٠صو٣٠:٣٠و٢٩:٧جورخ

ةقيرطلاهذهَنوُراَهِسْأَرَىلَعِةَحْسَْملٱِنْهُدْنِمَّـبَصَو
٣٩:٧جورخو١٢-٢١:١٠صرظنا(هحسمةقيرطتناك
مظعأربحلكةحسميفىتؤتتناكو.)١٣٣:٢رومزمو
ًاحسمنوحسمُياوناكفهنودنيذلاةنهكلاامأويلاوتلاىلع
حسمونهدلابعبصإلاسمغدرجمبنوحسمُيوأًاطيسب
يفو.)٤:٣صرظنا(ةمئادةعيرشكلذناكواهبةهبجلا
لكيهلامايأيفمظعألانهاكلاةحسمنإةيدوهيلاديلاقتلا

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ىلعنهدلاهحسمييذلاصخشلابصينأتناكيناثلا
ىلإةراشإفاكلافرحهتهبجىلعهعبصإبمسريمثهسأر
.نهاكهنأ

لَأَوَنوُراَهيِنَبىَسوُمَمَّـدَقَّـمُث«١٣
ْ
ْمُهَقَّـطَنَوًةَصِمْقَأْمُهَسَب

َهلَّـدَشَوَقِطاَنَمِب
ُ

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكَسِنَالَقْم
٩و٢٩:٨جورخ

ًاربحنوراهماقأنأدعبَنوُراَهيِنَبىَسوُمَمَّـدَقَّـمُث
راماثيإورزاعلاووهيبأوبادانةعبرألاهدالوأاعدمظعأ
دقو.ةيتونهكلابايثلامهسبلأنإةنهكمهنأةمالعلعجو
:٤٠و٢٩:٣٠و٤١و٣٨:٤٠جورخ(يفبايثلاهذهتركُذ
١٤(.

خلٱَرْوَثَمَّـدَقَّـمُث«١٤
ْ

َىلَعْمَُهيِدْيَأُهوُنَبَوُنوُراَهَعَضَوَو،ِةَّـيَِط
خلٱِرْوَثِسْأَر

ْ
.»ِةَّـيَِط

٤:٤ص٤٣:١٩لايقزحو٢٩:١٠جورخ

هينبونوراهىلعبجواممناكِةَّـيِطَْخلٱَرْوَثَمَّـدَقَّـمُث
ذخألامهنكمينألبقمهاياطخنمًالوأاورهطتينأةعبرألا

ىسومناكذإو.سدقلايفةسدقملاةيتونهكلاةمدخلايف
ةّنسنايبوسيدقتلاةمدخبموقيلهللاهماقأدهعلاطيسو
بناجبًاديدجنونيعينيذلاةنهكلافوقوءانثأيفحئابذلا
لوأكلذناكو.نيبئاتونيمدانةأطخةلزنمبةيطخلاةحيبذ
اهيلعمدقملايديأعضوبذئنيحةحيبذلااهيفتمدُقةرم
.)١:٤صرظنا(

ملٱِنوُرُقَىلَعُهَلَعَجَوَمَّـدلٱىَسوُمَذَخَأَوُهَحَبَذَف«١٥
ِحَبْذَْ

ملٱَرَّـهَطَو،ِهِعِبْصِإِبًاريِدَتْسُم
ِلَفْسَأَىلِإَمَّـدلٱَّـبَصَّـمُثَحَبْذَْ

ملٱ
دَقَوِحَبْذَْ

.»ُهْنَعًاريِفْكَتُهَسَّـ
٢٦و٤٣:٢٠لايقزحو٤:٧صو٣٦و٢٩:١٢جورخ
٩:٢٢نييناربعو

مدقملاناكلاحلاهذهريغيفنكلوهسفنىسومُهَحَبَذَف
لاحلاهذهيفامأو)١:٥ص(ةمدقملاةميهبلاحبذيهسفن
.)٢٩:١١جورخ(ًالبقرمُأامبسحاهحبذيهسفنىسومف

ةعبرأىلعهشروءانإيفعُمجنأدعبَمَّـدلٱىَسوُمَذَخَأَو
نورقىلعالنكلو)١:٥ص(يفّنيُبامكحبذملانورق
ةيطخلاةحيبذيفرمألاناكامكةميخلايفالوروخبلاحبذم
-١٦و٤:٧صرظنأ(اهلكةمألانعومظعألاربحلانع
١٨(.

رَّـهطيوسَّـدقيحبذملاناكُهَسَّـدَقَو...َحَبْذَْملٱَرَّـهَطَو
نهدبصبوةيرافغتسالاةحيبذلابنهاكلاكهللاةمدخل
.ةحسملا

لٱِمْحَّـشلٱَّـلُكَذَخَأَو«١٦
لٱَةَداَيِزَوِءاَشْحَألٱَىلَعيِذَّـ

ْ
ِدِبَك

لٱَو
ْ

لُك
ْ

ملٱَىلَعىَسوُمُهَدَقْوَأَواَمُهَمْحَشَوِْنيَتَي
.»حَبْذَْ

٤:٨صو٢٩:١٣جورخ

)٢٩:١٣جورخ(ًالبقهللاهرمأامكِمْحَّـشلٱَّـلُكَذَخَأَو
ةفلتخملاةحيبذلاءازجأبقلعتيامفرعتنأتئشاذإو
.)٥-٣:٣ص(ىلإعجراف

لِج:ُرْوَّـثلٱاَّـمَأَو«١٧
ْ

َجِراَخٍراَنِبُهَقَرْحَأَفُهُثْرَفَوُهُْمَحلَوُهُد
ملٱ
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك،ِةَّـلَحَْ

١٢و٤:١١صو٢٩:١٤جورخ

نكيملنإوهذهةيطخلاةحيبذُهَقَرْحَأَف...ُرْوَّـثلٱاَّـمَأَو
يذلانوناقلافالخبسدقلاىلإاهمدنمءيشبلخدي
اهمحلنمءيشلكأبحمسيمل)٦:٣٠ص(يفركُذ
:٤ص(مظعألاربحلانعمدقتتناكيتلاةيطخلاةحيبذك
قرحتتناكو)٢١-٤:١٣ص(ةعامجلالكنعو)١٢-٣
ًانهاكسيلهنألاهلكأينأعطتسيملىسومو.ةلحملاجراخ
نألهلكأينأردقيملنهاكلاو.)٦:٢٥صرظنا(ًايعرش

ةيطخلاةحيبذيفكرتشيئطاخلانألةعيرشللفلاخمهلكأ
.)٤:٣٥صرظنا(اهمدقيهسفنوهيتلا

ملٱَشْبَكَمَّـدَقَّـمُث«١٨
ْمَُهيِدْيَأُهوُنَبَوُنوُراَهَعَضَوَف،ِةَقَرْحُْ

لٱِسْأَرَىلَع
ْ

.»ِشْبَك
٢٩:١٥جورخ

مهاياطخمهنعىسومرّفكنأدعبِةَقَرْحُْملٱَشْبَكَمَّـدَق
نيشبكلانمًادحاوةنهكلاسيدقتلمّدقةيطخلاةحيبذب
ادعامكلذموسرتركُذو.ةقرحمةحيبذ)٢عرظنا(
.)٩-١:٣ص(يفةيتونهكلاموسرلا

ملٱَىلَعَمَّـدلٱىَسوُمَّـشَرَو،ُهَحَبَذَف١٩«٢١-١٩
ِحَبْذَْ

لٱَعَّـطَقَو٢٠.ًاريِدَتْسُم
ْ

ىَسوُمَدَقْوَأَو.ِهِعَطِقَىلِإَشْبَك
لٱَوَسْأَّـرلٱ

ْ
اَهَلَسَغَفُعِراَكَألٱَوُءاَشْحَألٱاَّـمَأَو٢١.َمْحَّـشلٱَوَعَطِق

لٱَّـلُكىَسوُمَدَقْوَأَو،ٍءاَمِب
ْ

ملٱَىلَعِشْبَك
ٌةَقَرُْحمُهَّـنِإِ.حَبْذَْ

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِّـبَّـرلِلَوُهٌدوُقَو.ٍروُُرسِةَحِئاَرِل
٢٩:١٨جورخ

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص

٢٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



مدقملاالهسفنىسومهحبذَمَّـدلٱىَسوُمَّـشَرَوُهَحَبَذَف
هبصيملوًاشرمدلاّشرانهو.)١٥عرظنا(نوناقلاوهامك
.)١٥ع(يفامكًابص

لٱَمَّـدَقَّـمُث«٢٢
ْ

ِيناَّـثلٱَشْبَك
َ

ملٱَشْبَك،
ُنوُراَهَعَضَوَف،ِءْلَْ

لٱِسْأَرَىلَعْمَُهيِدْيَأُهوُنَبَو
ْ

.»ِشْبَك
٧:٣٧صو٣١و٢٩:١٩جورخ

ِيناَّـثلٱَشْبَكْلٱَمَّـدَق
َ

.)٢ع(يفنيروكذملانيشبكلانم
شبكبةيبرعلامجارتلاريغيفتمجرُت(ِءْلَْملٱَشْبَك

»ءالمإلاب«ةيناربعلايفو.تونهكلاديلقتشبكوأسيدقتلا
ةمدقتاهبداريهنأرهاظلاو.ءانألاألمياموهوءلمعمج
.)٨:٣٣صرظنا(ةنهكلايديأألميامىلعماتلاركشلا
تناكوةمالسلاةحيبذوركشلاةحيبذهبشتةحيبذلاهذهو
مهمالسىلعوةنهكمهرايتخاىلعهينبونوراهركشلًارهظم
.هايإمهتبحاصموهللاعم

ِةَمْحَشَىلَعَلَعَجَوِهِمَدْنِمىَسوُمَذَخَأَوُهَحَبَذَف«٢٣
لٱَنوُراَهِنُذُأ

ْ
لٱِهِدَيِماَْهبِإَىلَعَو،ىَنْمُي

ْ
ِماَْهبِإَىلَعَو،ىَنْمُي

لٱِهِلْجِر
ْ

.»ىَنْمُي

.)١٩عرظنا(ُهَحَبَذَف
طيسوهنأكلذبهمّلعفىَنْمُيْلٱَنوُراَهِنُذُأِةَمْحَشَىلَع

.هرماوأوبرلامالكعمسينأهيلعنإوهبعشوهللانيب
ةراشإىَنْمُيْلٱِهِلْجِرِماَْهبِإَىلَعَو،ىَنْمُيْلٱِهِدَيِماَْهبِإَىلَع

.هاياصوقيرطيفريسيوبرلللمعينأبجيهنأىلع

َىلَعِمَّـدلٱَنِمَلَعَجَوَنوُراَهيِنَبىَسوُمَمَّـدَقَّـمُث«٢٤
هناَذآِمْحَش لٱِِمِ

ْ
لٱِِمهيِدْيَأِمِهاَبَأَىلَعَو،ىَنْمُي

ْ
ِمِهاَبَأَىلَعَوىَنْمُي

لٱِمِهِلُجْرَأ
ْ

ملٱَىلَعَمَّـدلٱىَسوُمَّـشَرَّـمُث،ىَنْمُي
.»ًاريِدَتْسُمِحَبْذَْ

موسرلاىسومىرجأنأدعبَنوُراَهيِنَبىَسوُمَمَّـدَق
ةنهكلاىلعاهسفنيهاهارجأمظعألاربحلاىلعةيزمرلا
ىوقأاهنألملعلاىلإًازمرىنميلاءاضعألاتريتخاو.ةعبرألا
جورخرظنا(هللاةدارإءارجإىلعردقأيهفىرسيلانم

ةحيبذمدبمسوتاهسفنءاضعألاهذهتناكو.)٢٩:٢٠
.)١٧-١٤:١٤صرظنا(صربألاريهطتيفمثإلا

لَألٱ:َمْحَّـشلٱَذَخَأَّـمُث«٢٥
ْ

لٱِمْحَّـشلٱَّـلُكَوَةَي
َىلَعيِذَّـ

لٱَةَداَيِزَو،ِءاَشْحَألٱ
ْ

لٱَوِدِبَك
ْ

لُك
ْ

َقاَّـسلٱَو،اَمُهَمْحَشَوِْنيَتَي

لٱ
ْ

.»ىَنْمُي
٢٩:٢٢جورخ٩:١٩ص

.)ةيلألاومحشلاذخأةيناربعلايفو(َةَيْلَألٱَمْحَّـشلٱَذَخَأ
:٢٩جورخ(ريسفتيفةرابعلاهذهىنعمو)٣:٩صرظنا(

.يناربعلالصألايفانهةرابعلاك»ةيلألاومحشلا«هيفو)٢٢

لٱِّـلَسْنِمَو٢٦«٢٨-٢٦
ْ

لٱِريِطَف
َذَخَأِّـبَّـرلٱَماَمَأيِذَّـ

خلٱَنِمًادِحاَوًاصْرُقَو،ًاريِطَفًادِحاَوًاصْرُق
ْ

ًةَقاَقُرَو،ٍتْيَزِبِزُْب
لٱِقاَّـسلٱَىلَعَوِمْحَّـشلٱَىلَعاَهَعَضَوَو،ًةَدِحاَو

ْ
٢٧،ىَنْمُي

جلٱَلَعَجَو
ْ

ًاديِدْرَتاَهَدَّـدَرَو،ِهيِنَبِفوُفُكَوَنوُراَهْيَّـفَكَىلَعَعيَِم
َىلَعاَهَدَقْوَأَوْمِهِفوُفُكْنَعىَسوُماَهَذَخَأَّـمُث٢٨.ِّـبَّـرلٱَماَمَأ
ملٱ
ملٱَقْوَفِحَبْذَْ

َيِهٌدوُقَو.ٍروُُرسِةَحِئاَرِلٍءْلَمُناَبْرُقاََّـهنِإ.ِةَقَرْحُْ
.»ِّـبَّـرلِل

٢٩:٢٥جورخخلا٢٩:٢٤جورخ٢٩:٢٣جورخ

موسرثالثلاتايآلانومضمخلاِريِطَفْلٱِّـلَسْنِم
ًالبقىسومهبهللارمأامقفوىلعيهويتونهكلاسيدقتلا
نإيزيلكنإلاريسفتلايفءاجو.)٢٥-٢٩:٢٣جورخ(
رظنا(ىنميلاقاسلاةيبرعلاةمجرتلايفو(ىنميلافتكلا
نملكنمدحاولاصرقلاو)٣٣-٧:٣صريسفت

نمةمدخلابمئاقلانهاكلابيصننمةثالثلاريطفلافونص
لهأونهاكلاهلكأيناكاموهو)٣٢و٧:١٢ص(حئابذلا
نأدعبحبذملاىلعهقرحيلاحلاهذهيفىسومناكهتيب
.برلامامأددريوهينبونوراهيديأيفعضوي

ْنِمِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتُهَدَّـدَرَوَرْدَّـصلٱىَسوُمَذَخَأَّـمُث«٢٩
ملٱِشْبَك

ِمل.ِءْلَْ
ُ
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكًابيِصَنَناَكىَسو

٢٩:٢٦جورخ

نمكلذدعبتناكردصلاهذهوَرْدَّـصلٱىَسوُمَذَخَأ
انهاهنكلو)٧:٣٤صرظنا(ةمدخلابمئاقلانهاكلابيصن
.)٢٩:٢٦جورخ(هللاميلعتىضتقمبىسومبيصنتناك

ملٱِنْهُدْنِمىَسوُمَذَخَأَّـمُث«٣٠
يِذَّـلٱِمَّـدلٱَنِمَوِةَحْسَْ

ملٱَىلَع
َىلَعَوِهيِنَبَىلَعَو،ِهِباَيِثَىلَعَوَنوُراَهَىلَعَحَضَنَوِحَبْذَْ

ِهيِنَبَباَيِثَوِهيِنَبَوُهَباَيِثَوَنوُراَهَسَّـدَقَو.ُهَعَمِهيِنَبِباَيِث
.»ُهَعَم

٣:٣ددعو٣٠:٣٠و٢٩:٢١جورخ

شبكمدنمءزجاذهخلاِحَبْذَْملٱَىلَعيِذَّـلٱِمَّـدلٱ
ىلععضُووءانإيفذخُأهنأحّجرييذلايتونهكلاسيدقتلا

ألَا
َ
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نمالوانهةيآلاصننمملعنالو.ةياغلاهذهلحبذملا
لكشُروأةحسملانهدعمشُرلههنأ)٢٩:٢١جورخ(
ةيتونهكةمالعنهاكلابايثتناكاذإو.ًالقتسمامهنم
لوقاذهىلعو.هسفننهاكلاسدقُيامكسدقُتنأبمكح
»ِمَّـدلٱِبِسوُماَّـنلٱَبَسَحُرَّـهَطَتَيًابيِرْقَتٍْءَيشُّلُكَو«لوسرلا
.)٩:٢٢نييناربع(

ِهلىَسوُمَلاَقَّـمُث«٣١
َ

طٱ:ِهيِنَبَوَنوُرا
ْ

ىَدَلَمْحَّـللٱاوُخُب
خلٱَوُهَنوُلُكْأَتَكاَنُهَو،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب

ْ
يفيِذَّـلٱَزُْب ِّـلَسِ

ملٱِناَبْرُق
.»ُهَنوُلُكْأَيُهوُنَبَوُنوُراَه:ًالِئاَقُتْرَمَأاَمَك،ِءْلَْ

٣٢و٢٩:٣١جورخ

ءازجألاادعامسيدقتلاشبكمحلياَمْحَّـللٱاوُخُبْطٱ
)ىنميلافتكلاةيزيلكنإلايفو(ىنميلاقاسلاوةيمحشلا
ناكيذلاديدرتلاردصو.حبذملاىلعقرُحتتناكيتلا
هذهيفةمدخلابمئاقلانهاكلاهنأىلإرظنلابىسومهذخأي
ةحيبذلامحلناكو.)٣٢و٢٩:٣١جورخو٨عرظنا(لاحلا
٧:١١صرظنا(ةيماعطةمدقتهونبونوراههدعياموه
العامتجالاةميخلخدميفمحللاخبطينأّنيُعو.)خلا

طَتَ«جورخلارفسيفف.ةميخلابابيف
ْ

يفُهَْمَحلُخُب ٍناَكَمِ
زبخعملكؤيوةميخلاراديفيأ)٢٩:٣١جورخ(»ٍسَّـدَقُم
.ةداتعملاةيماعطلاةمالسلاةمدقتنعهلًازييمتريطف

هنإفةحيبذلاهذهلرخآزييمتاذهُهَنوُلُكْأَيُهوُنَبَوُنوُراَه
هتيبلهأاهيلإوعدينأمدقمللناكةداتعملاةحيبذلايف
نأةنهكلاريغلزجيملهذهيفو)٧:١٥صرظنا(ءابرغلاو
بولسأىلعنيسدقماناكمحللاوزبخلانألاهنملكأي

زايتمالااذهلثمناكو.)٢٩:٣٣جورخرظنا(صاخ
.)١:٤صريسفترظنا(ةقرحملاةحيبذل

لٱَو«٣٢
ْ
خلٱَوِمْحَّـللٱَنِميِقاَب

ْ
ُحتِزُْب

ْ
.»ِراَّـنلٱِبُهَنوُقِر

٢٩:٣٤جورخ

موييفلكؤتمليتلاصارقألاوأمحللانميِقاَبْلٱَو
صرظنا(ةمالسلاةمدقتنأشوهامكقرحتتناكةمدقتلا
.)٢٩:٣٤جورخو١٧و٧:١٥

َختَالِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبْنُدَلْنِمَو«٣٣
ْ

َةَعْبَسَنوُجُر
لَمِماَّـيَأِلاَمَكِمْوَيَىلِإٍماَّـيَأ

ْ
ألْمَيٍماَّـيَأَةَعْبَسُهَّـنَأل،ْمُكِئ

ُ

.»ْمُكَيِدْيَأ
٢٦و٤٣:٢٥لايقزحو٢٢عو٣٥و٢٩:٣٠جورخ

ىلإرادلانملخدملاهاجتيأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبْنُدَل
النأهينبونوراهىلعناكهنأىنعملاو.عامتجالاةميخ
ةميخلخاديفنكتملةمدخلانألةميخلارادنماوجرخي
ةسماخلاةيآلانمرهاظاذهواهجراخلبعامتجالا
.نيثالثلاو

نماوجرخيالنأهينبونوراهىلعناكٍماَّـيَأَةَعْبَس
.ةعبسيهوسيدقتلامايأةياهنلبقكلانه

ةحيبذمدقتمايألاهذهنملكيفوخلاٍماَّـيَأَةَعْبَسُهَّـنَأل
باوثأحضنتوسيدقتلاةمدقتوةقرحملاةمدقتوةئيطخلا
رظنا(مهنوحضنيامكةحسملانهدومدلابهينبونوراه
.)٢٩:٢٦جورخ

يفَلَعَفاَمَك٣٤«٣٦-٣٤ لٱاَذٰهِ
ْ

ْنَأُّبَّـرلٱَرَمَأْدَقِمْوَي
ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبىَدَلَو٣٥.ْمُكْنَعِريِفْكَّـتلِلَلَعْفُي
َحتَو،ٍماَّـيَأَةَعْبَسًالْيَلَوًاراََهنَنوُميِقُت

ْ
َالَفِّـبَّـرلٱَرِئاَعَشَنوُظَف

اَمَّـلُكُهوُنَبَوُنوُراَهَلِمَعَف٣٦.ُتْرِمُأاَذَكٰهِّـينَأل،َنوُتوُمَت
.»ىَسوُمِدَيَىلَعُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأ

:٢كولم١و١١:١ةينثتو٩:١٩و٣:٧ددع٧:١٦نييناربع
٣

يفَلَعَفاَمَك هولعفامراركتبرمأهللانإيأِمْوَيْلٱاَذٰهِ
.مويلكيفتارمعبسمويلاكلذيف

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

يفَو«١ لٱِ
ْ

َخوُيُشَوِهيِنَبَوَنوُراَهىَسوُماَعَدِنِماَّـثلٱِمْوَي
.»َليِئاَْرسِإ

٤٣:٢٧لايقزح

يفَو نمعباسلامويلايلييذلامويلايأِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
.)٣٥و٨:٣٣صرظنا(سيدقتلامايأةعبس

خويشلايأَليِئاَْرسِإَخوُيُشَوِهيِنَبَوَنوُراَهىَسوُماَعَد
سيدقتلالافتحااودهشنيذلااهلكةمألانعنوبونينيذلا
يفةنهكلالوخداودهاشيلانهاوعُدو)٨:٣صرظنا(
دولوملالفطلالثمانهةنهكلالثمناكف.مهتمدخقيرط
مويلايفرهطيورهاطريغمايأةعبسىقبيهنأيفًاثيدح
ديدجلانهاكلاناككلذك)٣و١٢:٢صرظنا(نماثلا
.هنييعتمويدعبنماثلامويلايفةمدخلالخدي

ألَا
َ
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ِهلَلاَقَو«٢
َ

،ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِلٍرَقَبَنْبٱًالْجِعَكَلْذُخ:َنوُرا
ِملًاشْبَكَو

ُ
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأاَمُهْمِّـدَقَو.ِْنيَحيِحَصٍةَقَرْح

٨:١٨ص٨:١٤و٤:٣صو٢٩:١جورخ

نوكينأنوناقلاىضتقمببجيناكوٍرَقَبَنْبٱًالْجِع
غلبدقنوكيف»ًاثيدحًاروث«مجارتلاضعبيفونيتنسنبا
ىلعناكو.)٤:٢صرظنا(اهافوتساوأةثلاثلاةنسلا
نعاوبرقينأةرفغملاببعشللاوطسوتينألبقهينبونوراه
نممهعنملةليسوناككلذلعلوةئيطخلاةحيبذمهسفنأ
.بعشلاوهللانيبءاطسووةيلاعةجرديفمهنوكبربكتلا
يفهنوكعمهنأمظعألاربحللنلعتتناكةحيبذلاهذهنإف
ةرافكلابريهطتلاوةرفغملاىلإجاتحمةيطخلابسجنةلزنملاهذه
لجعلااذهناكو.هنعوهبونييذلابعشلاكةيومدلا
ليئارسإينبةدابعىلإةراشإدوهيلاديلاقتيفامىلعمدقي
.)٦-٣٢:٤جورخ(ةيربلايفلجعلا

عامتجالاةميخهاجتبرلانكسممامأياِّـبَّـرلٱَماَمَأ
.ةقرحملاحبذمىلع)١١و١:٥صرظنا(

ملٱَنِمًاسْيَتاوُذُخ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُقَو«٣
ِةَحيِبَذِلِزْعَْ

ِملِْنيَحيِحَصِْنيَّـيِلْوَحًافوُرَخَوًالْجِعَو،ٍةَّـيِطَخ
ُ
.»ٍةَقَرْح

١٠:١٩و٦:١٧ارزعو٤:٢٣ص

راصيذلانوراهىلعنآلاناكَليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق
خويشلاانهليئارسإينببدوصقملاو.حئابذلابرمأينأًانهاك
ةمجرتلايفءاجاذهىلعو)٨:٢صرظنا(مهباونمهنيذلا
.ليئارسإينبلدبخويشلاةينانويلا

.)خلا٢:٢٣صرظنا(ًالْجِعَو...ًاسْيَت

،ِّـبَّـرلٱَماَمَأِحْبَّـذلِلٍةَمَالَسِةَحيِبَذِلًاشْبَكَوًارْوَثَو«٤
لَمًةَمِدْقَتَو

ْ
لٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل.ٍتْيَزِبًةَتوُت

ْ
.»ْمُكَلىَءَاَرتَيَمْوَي

٢٣و٦عو٢٩:٤٣جورخ٢:٤ص

بعشلانعةبايناوتأينأخويشلاىلعناكًاشْبَكَوًارْوَث
ةقرحمةمدقتلمحولجعبًايناثوةيطخةحيبذسيتبًالوأ
.ةمالسةمدقتشبكوروثبًاثلاثو

ءزجلاىوسامتيزبّتليناكٍتْيَزِبًةَتوُتْلَمًةَمِدْقَت
ةمدخلابمئاقلانهاكلابيصنتوتلملاناكوبرللّنيعملا
.)٢:١صرظنا(

اهوسّدقومكسفنأاودعأياْمُكَلىَءاََرتَيَمْوَيْلٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل
صاخعونىلعهسفنمويلامكلنلعُيبرلانألحئابذلاب
ةمدخللهدالوأونوراهنييعتهناسحتساىلعةلالد
.ةيتونهكلا

.ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِماَّـدُقَىلِإىَسوُمِهِبَرَمَأاَماوُذَخَأَف«٥
جلٱُّلُكَمَّـدَقَتَو

ْ
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُفَقَوَوِةَعاََم

ناكوىسومرمأىضتقمبعونبونوراهيأاوُذَخَأَف
.بعشلانعةباينحئابذلابنوتأيخويشلا

مهاعدنيذلابعشلاباّونخويشلايأِةَعاَمَْجلٱُّلُك
نأمهنكمينيذلابعشلانممهريغو)١ع(ىسوم
ددجلاةنهكلااودهاشيلةميخلاراديفسدقلامامأاوعمتجي
.مهتمدخلوأبنوموقي

ىَءَاَرتَيَفُهَنوُلَمْعَت.ُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأاَماَذٰه:ىَسوُمَلاَقَف«٦
.»ِّـبَّـرلٱُدَْجمْمُكَل

٢٣عو٢٤:١٦جورخ

مهلنيبيلاهلوحورادلايففوقوسانلاوىَسوُمَلاَقَف
.برلامامأهنودهاشييذلامسرلااذهلصأ

ِهلىَسوُمَلاَقَّـمُث«٧
َ

ملٱَىلِإْمَّـدَقَت:َنوُرا
ْلَمْعٱَوِحَبْذَْ

.ِبْعَّـشلٱِنَعَوَكِسْفَنْنَعْرِّـفَكَو،َكَتَقَرُْحمَوَكِتَّـيِطَخَةَحيِبَذ
.»ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكْمُهْنَعْرِّـفَكَوِبْعَّـشلٱَناَبْرُقْلَمْعٱَو

:٩و٧:٢٧و٥:٣نييناربعو٣:١٤ليئومص١و٤:٣ص
٥:١نييناربعو٢٠و٤:١٦ص٧

ِهلىَسوُمَلاَق
َ

لبًانهاكذئنيحناكنوراهنأعمَنوُرا
نيبيلهيلإىسومهاعدىتححبذملاىلإبرتقيمظعألاربحلا
رمأبهالوتلبهسفنلتونهكلاعديملنوراهنأبعشلل
ِهِذٰهٌدَحَأُذُخْأَيَال«لوسرلالوقاذهىلعو.ىسوملبرلا
لٱ
ْ

ملٱِلَب،ِهِسْفَنِبَةَفيِظَو
.ًاضْيَأُنوُراَهاَمَك،ِهللاٱَنِمُّوُعْدَْ

ملٱَكِلٰذَك
ِلَب،ٍةَنَهَكَسيِئَرَريِصَيِلُهَسْفَنْدِّـجَمُيَْملًاضْيَأُحيِسَْ

لٱاَنَأيِنْبٱَتْنَأ:ُهَلَلاَقيِذَّـلٱ
ْ

٥:٤نييناربع(»َكُتْدَلَوَمْوَي
.)خلا٥و

اهمدقيتلاةحيبذلاهذهِبْعَّـشلٱِنَعَوَكِسْفَنْنَعْرِّـفَك
ريسافتلانمرتاوتملاتبثتبعشلانعوهسفننعنوراه
وهاهبكترايتلاةيطخلانعةمدقتتناكاهنإةميدقلا
.)٢عريسفترظنا(يبهذلالجعلامهتدابعببعشلاو
لٱاوُعَنَص«مهنألوقلااذهيوقيو

ْ
»ُنوُراَهُهَعَنَصيِذَّـلٱَلْجِع

تبجوأةيطخلايفنوراهلمهتكراشمف)٣٢:٣٥جورخ(
عنصىلعهوربجأمهمهنألاهنعةمدقتلايفهلمهتكراشم
.)٣٢:١جورخ(لجعلا

ألَا
َ
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ملٱَىلِإُنوُراَهَمَّـدَقَتَف«٨
خلٱَلْجِعَحَبَذَوِحَبْذَْ

ْ
يِذَّـلٱِةَّـيَِط

.»ُهَل

نوناققفوىلعهسفننوراههحبذِةَّـيِطَْخلٱَلْجِعَحَبَذ
نميلامشلابناجلاىلع)١:٥صرظنا(ةيومدلاتامدقتلا
.)١:١١صرظنا(حبذملا

يفُهَعِبْصِإَسَمَغَف،َمَّـدلٱِهْيَلِإَنوُراَهوُنَبَمَّـدَقَو«٩ ِمَّـدلٱِ
ملٱِنوُرُقَىلَعَلَعَجَو

ملٱِلَفْسَأَىلِإَمَّـدلٱَّـبَصَّـمُثِ.حَبْذَْ
.ِ»حَبْذَْ

٤:٧ص٨:١٥ص

ًاضيأمهنعتناكةحيبذلانألَمَّـدلٱِهْيَلِإَنوُراَهوُنَبَمَّـدَق
هباوتأو)١:٥صرظنا(ءانإيفمدلااوذخأنأبهودعاسف
فالخباذهناكو.هرظتنيحبذملادنعفقاوهونوراهىلإ
بعشلاومظعألاربحلانعةمدقملاةيداعلاةئيطخلاةحيبذ
)١٨-١٦و٤:٧صرظنا(ةميخلاىلإاهمدذخؤيناكيتلا
ساحنلاحبذمنورقىلعمدلاضعبعضينوراهانهو
رظنا(يتونهكلاسيدقتلاةحيبذمدبىسوملعفاكةعبرألا

.)٨:١٥ص

لٱَوَمْحَّـشلٱَو«١٠
ْ

لُك
ْ

لٱَةَداَيِزَوِْنيَتَي
ْ

خلٱِةَحيِبَذْنِمِدِبَك
ْ

ِةَّـيَِط
ملٱَىلَعاَهَدَقْوَأ

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِحَبْذَْ
٨:١٧و١٢و٤:١١ص

نأنوراهىلعناكِحَبْذَْملٱَىلَعاَهَدَقْوَأ...َمْحَّـشلٱَو
٨:١٤رظنا(ًالبقىسوملعفامكةحيبذلاهذهمحشقرحي
نعةقرحملاةمدقتمدقتىتحجرختالهللاراننأل)٢٨و٢١و
.)٢٤عرظنا(بعشلا

جلٱَوُمْحَّـللٱاَّـمَأَو«١١
ْ
لِ
ْ

ملٱَجِراَخٍراَنِباَمُهَقَرْحَأَفُد
.»ِةَّـلَحَْ

٨:١٧و١٢و٤:١١ص

نمدلجلاومحللاناكاَمُهَقَرْحَأَفُدْلِْجلٱَوُمْحَّـللٱاَّـمَأَو
نأل)٦:٢٦صرظنا(ةحيبذلاهذهيفالإنهاكلابيصن
يتلاةيطخلاةحيبذيفكارتشالاهيلعًاروظحمناكنهاكلا
.)٤:٣٥صرظنا(هسفننعمدقت

ملٱَحَبَذَّـمُث«١٢
َىلَعُهَّـشَرَف،َمَّـدلٱَنوُراَهوُنَبُهَلَواَنَف،َةَقَرْحُْ

ملٱ
.»ًاريِدَتْسُمِحَبْذَْ

٨:١٩و١:٥ص

ىسومهبرمُأيذلاحئابذلانوناقبسحَةَقَرْحُْملٱَحَبَذ
هحبذ)٢ع(ةقرحملاهذهشبكو)٢١-٨:١٨صرظنا(
.)١:١١صرظنا(حبذملانميلامشلابناجلاىلعنوراه
هوطعأهلةدعاسمءانإلايفمدلانوراهونبعمجنأدعبو
ًالبقىسومهلعفامبولسأىلعحبذملالوحهّشرفهايإ
.)٨:١٩صرظنا(

ملٱُهوُلَواَنَّـمُث«١٣
َىلَعاَهَدَقْوَأَف،َسْأَّـرلٱَواَهِعَطِقِبَةَقَرْحُْ

ملٱ
.ِ»حَبْذَْ

٨:٢٠ص

)١:٦ص(يفامىلعةحيبذلاعّطقنأدعبيأاَهِعَطِقِب
دقتناكىسوماهمدقيتلاةقرحملاةحيبذةحيبذلانأل
.ةعطقفةعطقعطِقلاهونبهاطعأو)٨:٢٠صرظنا(تعّطق
يتلاقيرطلالثمتناكاهنألانهركذُتملعيطقتلاقيرطو
.ىسوماهيفعّطق

ملٱَقْوَفاَهَدَقْوَأَوَعِراَكَألٱَوَءاَشْحَألٱَلَّـسَغَو«١٤
َىلَعِةَقَرْحُْ

ملٱ
.ِ»حَبْذَْ

٨:٢١ص

عطِقلاةوالعلاهذهرانتناكِةَقَرْحُْملٱَقْوَفاَهَدَقْوَأ
.)٤:٣٥صرظنا(اهتحتةقرتحملا

خلٱَسْيَتَذَخَأَو،ِبْعَّـشلٱَناَبْرُقَمَّـدَقَّـمُث«١٥
ْ

يِذَّـلٱِةَّـيَِط
لِلُهَلِمَعَوُهَحَبَذَوِبْعَّـشلِل

ْ
.»ِلَّـوَألٱَكِةَّـيِطَخ

٥:٣و٢:١٧نييناربعو٥٣:١٠ءايعشإو٣ع

ةرافكلاةحيبذبهللانوراهحلاصاملِبْعَّـشلٱَناَبْرُقَمَّـدَق
نعةيطخلاةحيبذمدقينألًالهأراصهسفننعاهمّدقيتلا
.بعشلا

)٨عرظنا(هسفننعةحيبذلامدقامكيأِلَّـوَألٱَك
.ىسومرمأامكةلحملاجراخمحللاقرحأف

ملٱَمَّـدَقَّـمُث«١٦
لٱَكاَهَلِمَعَوَةَقَرْحُْ

ْ
.»ِةَداَع

١٠و١:٣ص

)٣عرظنا(ًالمحوةنسنباًالجعيأَةَقَرْحُْملٱَمَّـدَق
ناكاذهلثمو.)١:٣ص(مّدقتيذلامسرلاىلعاهمدقو
.)٥:١٠ص(يف

ألَا
َ
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ألَمَوَةَمِدْقَّـتلٱَمَّـدَقَّـمُث«١٧
َ

َىلَعاَهَدَقْوَأَو،اَهْنِمُهَّـفَك
ملٱ
.»ِحاَبَّـصلٱِةَقَرُْحماَدَعِ،حَبْذَْ

٢٩:٣٨جورخ٤عو٢و٢:١ص

وأةيماعطلاةحيبذلامجارتلاضعبيفو(َةَمِدْقَّـتلٱَمَّـدَق
)نابرقلاوةيدهلا(اهانعمو»ةحنملا«ةيناربعلايفوءلملاةحيبذ
.)٣-٢:١ص(يفةدعاقلاىلعنوراهاهمدقو

مدقملالَمحلاىلعةوالعتناكهذهِحاَبَّـصلٱِةَقَرُْحماَدَع
ءلملاوأةحنملاةمدقتبًابوحصمناكومويلكةقرحمةحيبذ
نرواهأدتباو.)٤٠و-٢٩:٣جورخ(ةيماعطلاةمدقتلاوأ
ىلعةمدقتمتناكومويلكحابصلاةمدقتبيتونهكلاهلمع
.حئابذلالك

لٱَوَرْوَّـثلٱَحَبَذَّـمُث١٨«٢١-١٨
ْ

يِتَّـلٱِةَمَالَّـسلٱَةَحيِبَذَشْبَك
ملٱَىلَعُهَّـشَرَفَمَّـدلٱَنوُراَهوُنَبُهَلَواَنَو.ِبْعَّـشلِل

ِحَبْذَْ
لٱَنِمَوِرْوَّـثلٱَنِمَمْحَّـشلٱَو١٩.ًاريِدَتْسُم

ْ
لَألٱ:ِشْبَك

ْ
اَمَوَةَي

يشَغُي
ِّـ

لٱَو
ْ

لُك
ْ

لٱَةَداَيِزَوِْنيَتَي
ْ

َىلَعَمْحَّـشلٱاوُعَضَوَو٢٠.ِدِبَك
ملٱَىلَعَمْحَّـشلٱَدَقْوَأَف،ِنْيَرْدَّـصلٱ

ِناَرْدَّـصلٱاَّـمَأَو٢١ِ.حَبْذَْ
لٱُقاَّـسلٱَو

ْ
َرَمَأاَمَكِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتُنوُراَهاَهَدَّـدَرَفىَنْمُي

.»ىَسوُم
:٧صو٢٦و٢٩:٢٤جورخ١٦و٣:٥صخلا٣:١ص
٣٤ىلإ٣٠

تمدُقةمالسلاةحيبذهذهتناكخلاَرْوَّـثلٱَحَبَذَّـمُث
)خلا٣:١ص(يفروكذملابولسألاىلع

َرَدَحْنٱَو،ْمُهَكَراَبَوِبْعَّـشلٱَوْحَنُهَدَيُنوُراَهَعَفَرَّـمُث«٢٢
خلٱِةَحيِبَذِلَمَعْنِم

ْ
ملٱَوِةَّـيَِط

.»ِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذَوِةَقَرْحُْ
٢٤:٥٠اقولو٢١:٥ةينثتو٦:٢٣ددع

ةمدخلاةياهنيفكلذىتأْمُهَكَراَبَو...ُهَدَيُنوُراَهَعَفَر
تاملكو.ةينهاكلاوأةيربحلاةكربلابةكربلاهذهفرعُتو
يوالينبراتخابرلانأل)٢٦-٦:٢٤ع(يفةكربلاهذه
ونبلازامو.)٢١:٥و١٠:٨ةينثت(همسابهبعشاوكرابيل
تقويفعماجملايفبعشلانوكرابيهتلالسيأنوراه
دنعناكنوراهنأةيآلانمدافتسُيو.ةنسلانمّنيعم
كلذكلعفيهلسنناكفبعشلاىلإههجوًاهجومةكربلا
عمجيوسوؤرلاقوفامهظفحيوهيفتكقوفهيديعفريناكو
ماسقأةثالثهيديلعجيىتحنيتبابسلاونيماهبإلابهيدينيب
.)خلا٦:٢٤صرظنا(

بناجىلعهفقومنملزنيأِةَحيِبَذِلَمَعْنِمَرَدَحْنٱَو
جردلاناكذإةلئامقيرطبهيلإدعصيناكيذلاحبذملا

رصعيفحبذملاولعناكو)٢٠:٢٦جورخرظنا(ًاعونمم
.عرذأثالثيناثلالكيهلا

َّـمُث،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإُنوُراَهَوىَسوُمَلَخَدَو«٢٣
.»ِبْعَّـشلٱِّـلُكِلِّـبَّـرلٱُدَْجمىَءَاَرتَف.َبْعَّـشلٱاَكَراَبَواَجَرَخ
٤٢و١٦:١٩و١٤:١٠ددعو٦ددع

دعباوناكِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإُنوُراَهَوىَسوُمَلَخَد
انهو.يبهذلاحبذملاىلعروخبلانودقويحئابذلانمغارفلا
لخدوةقرحملاحبذمناكثيحةميخلارادنوراهكرت
رظنا(موسرلارخآيرجيلروخبلاحبذمثيحسدقملاناكملا

املكنوراهلكرُتإبنلارثأىلعو.)خلا٣٠:٧جورخ
دقويفيكهلنيبيلسدقلاىسومهلخدأوحئابذلابقلعتي
جرسدقويفيكوةدئاملاىلعهوجولازبخبتريوروخبلا
.سدقلارئاسبفرصتيفيكوةرانملا

نييعتلبقهنأبعشلاىريلخلاِّـبَّـرلٱُدَْجمىَءاََرتَف
هدجمرهظيهللاناكو.ةمدخلانمهوتأاملكوةنهكلا
.رانلابيهلكرينمباحسلانمدومعب

ملٱَىلَعْتَقَرْحَأَوِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمٌراَنْتَجَرَخَو«٢٤
ِحَبْذَْ

ملٱ
َىلَعاوُطَقَسَواوُفَتَهَوِبْعَّـشلٱُعيَِمجىَأَرَف.َمْحَّـشلٱَوَةَقَرْحُْ
.»ْمِهِهوُجُو
٧:١مايأ٢و١٨:٣٨كولم١و٦:٢١ةاضقو٤:٤نيوكت
٣:١١ارزعو٧:٣مايأ٢و١٨:٣٩كولم١و٢٠:٣رومزمو

ِحَبْذَْملٱَىلَعْتَقَرْحَأَوِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمٌراَنْتَجَرَخَو
لبقاذهلثميوةحيبذللهللالوبقةمالعاذهناكَةَقَرْحُْملٱ
كولم١(ايليإةحيبذو.)٢١و٦:٢٠ةاضق(نوعدجةحيبذ

:٧مايأ٢(برلللكيهلافقومويناميلسحئابذو.)١٨:٢٨
نمتجرخيتلاةحيبذلاراننإدوهيلاديلاقتيفو.)٢و١
.)٦:١٣صرظنا(ًامئاددوقولابتظفُحدقهللاةرضح

ةيآبعشلاىأرامدنعْمِهِهوُجُوَىلَعاوُطَقَسَواوُفَتَه
هايإمهماركإتايآبمهركشاونلعأةمدخلاهللالوبق
مايألارفسيفءاجدقفهناسحإبمهفارتعاوهلمهمارتحاو
ِدَْجمَوِراَّـنلٱِلوُزُنَدْنِعَنوُرُظْنَيَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجَناَكَو«يناثلا
لٱَىلَعِّـبَّـرلٱ

ْ
َىلَعِضْرَألٱَىلِإْمِهِهوُجُوَىلَعاوُّرَخَو،ِتْيَب

لٱ
ْ
ملٱِطَالَب

ِدَبَألٱَىلِإَوٌحِلاَصُهَّـنَألَّـبَّـرلٱاوُدََمحَواوُدَجَسَو،ِعَّـزَجُْ
.)٧:٣مايأ٢(»ُهُتَْمحَر

ألَا
َ
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ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

ِجماَمُهْنِمٌّلُك،وُهيِبَأَوُباَداَن،َنوُراَهاَنْبٱَذَخَأَو«١
ْ

ُهَتَرَم
ًاراَنِّـبَّـرلٱَماَمَأاَبَّـرَقَو،ًاروُخَباَهْيَلَعاَعَضَوَوًاراَناَمِهيِفَالَعَجَو
هباَُمهْرُمْأَيَْملًةَبيِرَغ .»اَِ

٢٤:٢مايأ١و٢٦:٦١و٤و٣:٣ددعو٢٢:٩و١٦:١ص
٣٠:٩جورخ١٦:١٨ددعو١٦:١٢ص

ةنهكلاةمدخلهلوبقهللانالعإرثأىلعوُهيِبَأَوُباَداَن
كئلوأهلوبقىلعهللامهركشبعشلانالعإومهنيعتبةنرتقملا
بجعأنوعمتجممهواوأركلذبمهحرفومهتمدخوةنهكلا
اونيعنيذلاةسمخلاةنهكلانمنينثااوأرمهنأيهوثداوحلا
اناكوامهترثعىلعميظعباقعامهيلععقوومويلاكلذ
زايتماىلعأازاتمادقاناكنيذللانيربكألانوراهينبا
جورخ(سدقملالبجلاةّنقىلإىسوموامهابأامهتبحاصمب

عمةنهكلانأةثداحلاهذهنمليئارسإونبمّلعتف.)٢٤:١
اياصوةفلاخمىلعنوبقاعُيبعشلاوهللانيبءاطسومهنوك
رمألةفلاخملاهبجوتامةيلاعلامهتبترعنمتالومهريغكهللا
.صاصقلانمهللا

ِجماَمُهْنِمٌّلُك
ْ

نمةبكرموهيبأوبادانةيطختناكُهَتَرَم
:صاعمةدع
سدقلاءانإالهترمجمذخأامهنمدحاولكنإ.١

.سدقملا
.دحاوهمدقينأبجاولانأعمًاعمروخبلاامدقامهنإ.٢
ىضتقمبزوجيالهنألمظعألاربحلابصتخيامايتأامهنإ.٣

روخبلاكلذدقوينأمظعألاربحلاريغدحألةعيرشلا
ناكو.)١٧:١١ددعو١٣و١٦:١٢صرظنا(ةرمجميف
ىلعالإروخبلااودقويالنأنييداعلاةنهكلانأشنم
ىلعوأ)٨و٣٠:٧جورخ(سدقلايفبهذلاحبذم
صرظنا(راكذتلانمءزجهنأرابتعابساحنلاحبذم
هتعامجوحروقنمناكامامأو.)خلا١٦و٣و٢:٢
:١٦ددع(ةصاخةياغلىسومرمأبناكهنألىنثتسمف
٢٥-٦(.

نعًالقتسمناكهنألهتقوريغيفروخبلاادقوأامهنإ.٤
.ءاسملاةحيبذوحابصلاةحيبذ

نأنمًالدبةيداعرانبامهترمجماألمامهنإًةَبيِرَغًاراَن
داقيإلًادبأةنيعمتناكيتلاحبذملارانةسدقملارانلاباهآلمي
ىلإريشيو.)١٦:١٢و٩:٢٤صرظنا(ةرمجملايفروخبلا
ملٱَذَخَأَّـمُث«لوسرلالوقوهوايؤرلارفسيفءاجاماذه

ُكَالَْ

ملٱ
ْ
ألَمَوَةَرَخْبِ

َ
ملٱِراَنْنِماَه

يفءاجو.)٨:٥ايؤر(ِ»حَبْذَْ
امهوةمدخلاايتأوةمدقتلارمخابرشةميدقلادوهيلاديلاقت

اذهعاشوىعرشلاريغويعرشلانيبازّيميملفناناركس
حاحصألااذهنمةعساتلاةيآلانإنظىتحًاريثكديلقتلا
ةينادلكلاةخسنلانمنيبتيامىلعهايتأامبةقلعتم
تنأبرشتالًاركسموًارمخ«ةيآلاكلتصنوةينيطسلفلا
اليكلعامتجالاةميخىلإمكلوخددنعكعمكونبو
.»مكلايجأيفًايرهدًاضرفاوتومت

يأبيرغروخبةبيرغلارانلابدوصقملانإمهضعبنظو
:٣٠جورخ(ةعيرشلاترمأامقفوىلععونصمريغروخب
٩(.

سدقلابابهاجتيأبرلانكسممامأيأِّـبَّـرلٱَماَمَأ
.)٤:٦صرظنا(سادقألاسدقهاجتوأ)١:٥صرظنا(

امًاريثكةرابعلاهذهيفيفنلاةروصلثماَِهباَُمهْرُمْأَيَْمل
ةروصبرمألايتأيامكيهنلاةروصناكمةيناربعلايفيتأي
.اهنعبرلاامهاهنىنعملانوكيف)١٢:١٢ص(ربخلا

َماَمَأاَتاَمَف،اَمُهْتَلَكَأَوِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمٌراَنْتَجَرَخَف«٢
.»ِّـبَّـرلٱ

١:١٠كولم٢و٦:٧ليئومص٢و١٦:٣٥ددعو٩:٢٤ص
١٢و

.التُقرانلابورانلاباأطخأِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمٌراَنْتَجَرَخَف
هللالوبقىلعةلالدحئابذلاقرحتوجرختتناكيتلارانلاف
لوقاهيلعقدصفئطاخلانمماقتنارانانهتجرخاهايإ
ِملٍتْوَمُةَحِئاَرِءَالُؤِٰهل«لوسرلا

َ
ٍةاَيَحُةَحِئاَرَكِئٰلوُِألَو،ٍتْو

ِحل
َ
.)٢:١٦سوثنروك٢(»ٍةاَي

امكايقبامهيدسجنألامهقرحتملوامهتلتقيااَمُهْتَلَكَأ
.ةسماخلاةيآلايفامىلعكلذكايقبامهصيمقنإواناك

يف)١عرظنا(سدقلاراديفيأِّـبَّـرلٱَماَمَأاَتاَمَف
.هيفااطخأيذلاعضوملا

ِهلىَسوُمَلاَقَف«٣
َ

يف:ًالِئاَقُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتاَماَذٰه:َنوُرا ِ
لٱ
ْ

َتَمَصَف.ُدَّـجَمَتَأِبْعَّـشلٱِعيَِمجَماَمَأَو،ُسَّـدَقَتَأيِّـنِمَنيِبيِرَق
.»ُنوُراَه

:٥٢ءايعشإو٢١و١٧و٢١:٦صو٢٩:٤٣و١٩:٢٢جورخ
:٢٨لايقزحو٤٩:٣ءايعشإ٤٢:١٣و٢٠:٤١لايقزحو١١
١:١٠يكينولاست٢و١٤:١٣و٣٢و١٣:٣١انحويو٢٢
٣٩:٩رومزم

ِهلىَسوُمَلاَقَف
َ

انلدياذهُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتاَماَذٰه:َنوُرا
هنلعأفًالبقركذُيملامبىسومىصوأدقناكهللانأىلع

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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نإهلنابأفهدالوأنمنيدلوبئزُريذلابأللانهىسوم
.هدصقوهللاءاضقبناكثدحام

يف ّيلإنوبرتقينيذلابسدقتايأُسَّـدَقَتَأيِّـنِمَنيِبيِرَقْلٱِ
رظنا(ةسدقملاةحسملابهينبونوراههسفنلسّدقبرلانإف

.بعشلانيبوهنيبمهطسوتبهوسدقيىتح)١٢و٨:١٠ص
نمهعقوأامبامهبهسفنهللاسدقكلذنعهانبارصقذإو
:١٦ددعو٢٧:٢٢لايقزحرظنا(امهتيصعمىلعمهلباقعلا
.)٤٣:١٩و٤٢:١٣لايقزحو٥

هتريغماقتنالااذهبهللانلعأُدَّـجَمَتَأِبْعَّـشلٱِعيَِمجَماَمَأ
حمسيالليئارسإسودقوههنإوةسدقماهنإوهتعيرشىلع
.اهسيندتب

هيدلوىلعلداعلاهللاءاضقلعضخيأُنوُراَهَتَمَصَف
.ُّتَمَص«منرملالاقامكلوقيهلاحناسلناكفضرتعيملو
لَعَفَتْنَأَكَّـنَأليِمَفُحَتْفَأَال

ْ
.)٣٩:٩رومزم(»َت

لَأَوَليِئاَشيِمىَسوُماَعَدَف«٤
ْ

ِّـمَعَليِئيِّـزُعْيَنْبٱَناَفاَص
َهلَلاَقَو،َنوُراَه

ُ
لٱِماَّـدُقْنِماَمُكْيَوَخَأاَعَفْرٱاَمَّـدَقَت:اَم

ْ
ِسْدُق

ملٱِجِراَخَىلِإ
.»ِةَّـلَحَْ

٢٢:٤نييوال٣٠و٣:١٩ددعو٢٢و٦:١٨جورخ
٨:٢و٥:٢ددعو٥:٦لامعأو

يخأتاهوقانباامهَليِئيِّـزُعْيَنْبٱ...ىَسوُماَعَدَف
.همعليئيزعونوراهوبأوهمارمعنألرغصألامارمع
مهنمنانثانافاصلاوليئاشيمنينبةثالثليئيزعلناكو
نينهاكراماثيإورازاعيلأناكذإو.)٢٢و٦:١٨جورخ(
رظنا(نيلوتقملاامهيوخأيتثجاعفرينأامهلناكنييداع
ىأرفدهشملاكلذبارثأتامهنأيفبيرالو.)٤-٢١:١ص
عفربامهمعينبارمأفلاعفنالاامهنعففخينأىسوم
امعامهونوربحوراهصيانهركذيملهنأىلعو.نيليتقلا
مثتونهكلاىلعهينبونوراهامهونبمواقهنإناربكألانوراه
الو.)١٧صو١٦صددع(راهصينبحروقنايصعلابماق
نمناكو.تقولاكلذنمومنيذخأنايصعلانأيفكش
نمءايربأمهنمنييصاعلاكنيذنفدىلوتينأيرورضلا

.اهيلعرمذتلانموةسدقملاهتعيرشةفلاخم
يفخألاءاجامًاريثكو.امكيبيرقيأاَمُكْيَوَخَأاَعَفْرٱ

١٤:٦و١٣:٨نيوكترظنا(بيرقلابيسنلاىنعمبةاروتلا
.)خلا١٥-٢٩:١٢و٢٤:٤٨و

يفروخبلادقوُأثيحسدقلارادنمِسْدُقْلٱِماَّـدُقْنِم
نايصاعلانانهاكلاكناذلتُقثيحوجهتبملابعشلاطسو
.)٩:٥صرظنا(

يفاَُمهاَعَفَرَواَمَّـدَقَتَف«٥ ملٱِجِراَخَىلِإاَمِهْيَصيِمَقِ
اَمَكِةَّـلَحَْ

.»ىَسوُمَلاَق

يفاَُمهاَعَفَر نيصيمقلاكنيذنملكناكاَمِهْيَصيِمَقِ
ّصخأنمناكوةيتونهكلاةمدخللًادعمضيبأًاليوطًابوث
لئاتفعنصُيةنهكلاناصمقنمقيتعلاناكو.ةنهكلابايث
امهسمباسجنتامهنأامهيسبالعمانفُدانهوسدقلاجُرسل

.امهيتثج
جراخةميدقلاةنمزألايفرباقملاتناكِةَّـلَحَْملٱِجِراَخ

نيوكترظنا(.)ةيروسندمضعبيفمويلايهامك(ندملا
.)٨:٢٧اقولو٢٧:٧١ىّتمو١٧و٢٣:٩

ِهلىَسوُمَلاَقَو«٦
َ

اوُفِشْكَتَال:ِهْيَنْبٱَراَماَثيِإَوَراَزاَعِلَأَوَنوُرا
ِّـلُكَىلَعَطَخْسُيَواوُتوُمَتَّـالَئِلْمُكَباَيِثاوُّقُشَتَالَوْمُكَسوُؤُر
جلٱ
ْ

َىلَعَنوُكْبَيَفَليِئاَْرسِإِتْيَبُّلُكْمُكُتَوْخِإاَّـمَأَو.ِةَعاََم
حلٱ
ْ

.»ُّبَّـرلٱُهَقَرْحَأيِذَّـلٱِقيَِر
٧و٦:٦ددعو٢١:١٠و١٣:٤٥صو٣٣:٥جورخ
٤٥و١٦:٢٢ددع١٧و٢٤:١٦لايقزحو٣٣:٩ةينثتو
٢٤:١ليئومص٢و٢٠و٢٢:١٨و٧:١عوشيو

اوفشكينأنيحئانلاةداعتناكْمُكَسوُؤُراوُفِشْكَتَال
٢١:١٠و١٣:٤٥ص(اهوشوشيومهروعشاوخريومهسوؤر
ةنهكلاناكببسلااذهلو.)خلا١٩:٤و١٥:٣٠ليئومص٢و
الومهسوؤراوقلحينأمهيلعًاروظحمبرلاةمدخلنونيعملا
:٤٤لايقزح(لاحلاكلتلثمللوطتمهرعشلصُخنوكرتي

راهظإنمنييقابلاهينباونوراهعنملاحلاهذهيفو.)٢٠
ىلعلديكلذنألهلةمالعركُذامنايتإوأنزحلاتايآ
.لداعلاهللاءاضقاوضريملامهنأ

هداتعاامةلمجنمبايثلاقيزمتناكْمُكَباَيِثاوُّقُشَتَال
٣٤و٣٧:٢٩نيوكت(نزحلاةدشلًاراهظإمتآملايفءامدقلا
ىلإدوهيلالازيالو)خلا١٣:٢١ليئومص٢و٧:٦عوشيو
نوقزميمهنإفبراقألادحأتومدنعكلذنوتأيمويلااذه
.نولستغيالومهروعشنوخريومهبايث

رصتقتالهرمأةفلاخمنإيأِةَعاَمَْجلٱِّـلُكَىلَعَطَخْسُي
لكىلعهبيتأتلبهينباونوراهىلعباقعلابيتأتنأىلع
نهاكلانإ.عيمجلاىلعهللابضغعقيفنييليئارسإلاةعامج
اذإناكفررضلاوعفنلايفبعشلانعًابئانناكىلعألا
.)٤:٣صرظنا(هعمبعشلابقوعبقوعوأطخأ

ءزرلاكلذيفةوخإليئارسإينبلكيعُدْمُكُتَوْخِإاَّـمَأَو
.ًاعيمجمهيلععقوباصملانأكنيئوزرمللمهتاساؤماورهظُيل

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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َختَالِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبْنِمَو«٧
ْ

.اوُتوُمَتَّـالَئِلاوُجُر
ِمَالَكَبَسَحاوُلَعَفَف.ْمُكْيَلَعِّـبَّـرلٱِةَحْسَمَنْهُدَّـنَأل
.»ىَسوُم

٨:٣٠صو٢٨:٤١جورخ٢١:١٢ص

رظنا(ةميخلالخدمنميأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبْنِم
سدقلاراداوكرتينأهينبونوراهلنكيمل)١:٣ص

.نفدلااودهشيل
مهيلعرظُحهنأةلعهذهْمُكْيَلَعِّـبَّـرلٱِةَحْسَمَنْهُدَّـنَأل

ةمدخلنينّيعماوناكمهنإسانلارئاسعمنفدلااودهشينأ
ضرتعتةيضرألاةيبسنلاةقالعلاتناكامف.ةسدقملابرلا
مهريغكاونزحينأةنهكلاىلعًامرحمناكاذهلوهللامهتابجاو
-٢١:١٠١صرظنا(برلامامأةمدخلايفنوذخأينيح
رصعيفظفحلادشأظفحتةعيرشلاهذهتناكو.)١٢
الهئابرقأدحأهيلإيعُناذإنهاكلاناكف.يناثلالكيهلا
نمرثكأتيملاصخشلابحيهنأرهظيالئلسدقلاكرتي

.يحلاهللاهبح

ِهلُّبَّـرلٱَلاَقَو«٨
َ

.»َنوُرا

ِهلُّبَّـرلٱَلاَقَو
َ

ةنهكلافصنوحنهللابرضاملَنوُرا
دادحلاوأنزحلانمرخآلافصنلاعنموًاثيدحاونّيعنيذلا

هللالاقفامهبرضنمبرسيملامكمهبّرسيملهللانأاونظ
بعشلانويعيفةنهكاولازيملمهنأًانايبومهلةيزعتكلذ
كلذبنوراهملكو.اهيلعباقعلاوةيصعملااودهاشنيذلا
.هلًاماركإىسومطسوتنودبًاسأر

َدْنِعَكَعَمَكوُنَبَوَتْنَأْبَْرشَتَالًارِكْسُمَوًارَْمخ«٩
يفًاّيِرْهَدًاضْرَف.اوُتوُمَتَالْيَكِلِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإْمُكِلوُخُد ِ
.»ْمُكِلاَيْجَأ

:١سطيتو٣:٣سواثوميت١و١:١٥اقولو٤٤:٢١لايقزح
٧

نيذللانينهاكلابنذنأىلعنيمدقألالداذهًارَْمخ
لوسرلالوقكلذىلعوامهركسنعجتنهرانبهللاامهلتق
خلٱِنِمْدُمَْريَغ...ُفُقْسُألٱَنوُكَيْنَأُبِجَيَف«

ْ
َكِلٰذَك...ِرَْم

خلٱِبَنيِعَلوُمَْريَغ...ُةَسِماَمَّـشلٱَنوُكَيْنَأُِبَجي
ْ

لٱِرَْم
ْ

ِ»ريِثَك
.)٨و٣و٣:٢سواثوميت١(

ريعشلاوحمقلارمخنماهعاونأىلعرمخلاًارِكْسُم
اهلكهذهفرامثألارئاسوبنعلاولسعلاورمتلاوحافتلاو
.ةميخلاهلوخددنعنهاكلاىلعةمرحم

ةخسنلايفديزوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإْمُكِلوُخُدَدْنِع
رانلاباتامناذللاكانبالعفامك«ةينيطسلفلاةينادلكلا
هلوقيهولايقزحةءوبنيفتركُذةعيرشلاهذهو.»ةدقتملا
»ِةَّـيِلِخاَّـدلٱِراَّـدلٱَىلِإِهِلوُخُدَدْنِعًارَْمخٌنِهاَكُبَْرشَيَال«
ةنهكللزوجيناكهنألدتةرابعلاهذهو.)٤٤:٢١لايقزح(
.لاحلاتضتقااذإتقولاكلذريغيفرمخلااوبرشينأ

ملٱَْنيَبِزيِيْمَّـتلِلَو«١٠
ملٱَوِسَّـدَقُْ

ِسِجَّـنلٱَْنيَبَوِلَّـلَحُْ
.»ِرِهاَّـطلٱَو

:٤٤و٢٢:٢٦لايقزحو١٥:١٩ايمرإو٢٠:٢٥و١١:٤٧ص
٢٣

اوناكاذإمهنإفركسملانعمهيهنةلعوهاذهِزيِيْمَّـتلِل
ولامفالخبمارحلاولالحلانيباوزيمينأاوردقةاحص
اناكوهيبأوباداننأبلوقلايوقياذهو.ىراكساوناك
.ةسدقملاريغنمةسدقملارانلاازيميملىتحنيناركس

لٱَعيَِمجَليِئاَْرسِإيِنَبِميِلْعَتِلَو«١١
ْ

ُمُهَمَّـلَكيِتَّـلٱِضِئاَرَف
هبُّبَّـرلٱ .»ىَسوُمِدَيِباَِ
١٨:١٨ايمرإو١٣و٩و٨و٨:٢ايمحنو٢٤:٨ةينثت
٢:٧يخالمو

نعاوعنتمينأةنهكلاىلعبجيناكامفِميِلْعَتِلَو
اونوكينأًاضيأمهيلعناكلبةيزمرلاةمدخلادرجملركسملا

ةايحلاباونتعينأمهيلعناكهنألبعشلااومّلعيلةاحص
ةعيرشلابعشلاميلعتةطساوبةيعامتجالاةئيهلاوةيتيبلا
ةنهكلالامهإىلعو.)٢:٧يخالمو٢٣:١٠ةينثت(هيهلإلا
يِتَعِيَرشاوُفَلاَخاَهُتَنَهَك«هلوقبهللامهخبوميظعلارمألااذه
ملٱَْنيَباوُزِّـيَمُيَْمل.ِيساَدْقَأاوُسَّـجَنَو

ملٱَوِسَّـدَقُْ
اوُمَلْعَيَْملَو،ِلَّـلَحُْ

لٱ
ْ

.)٢٢:٢٦لايقزح(»ِرِهاَّـطلٱَوِسِجَّـنلٱَْنيَبَقْرَف

ِهلىَسوُمَلاَقَو«١٢
َ

لٱِهْيَنْبٱَراَماَثيِإَوَراَزاَعِلَأَوَنوُرا
ْ
:ِْنيَيِقاَب

لٱَةَمِدْقَّـتلٱاوُذُخ
ْ
ِبِناَجِبًاريِطَفاَهوُلُكَوِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوْنِمَةَيِقاَب

ملٱ
هنَألِحَبْذَْ

.»ٍساَدْقَأُسْدُقاََّـ
٢١:٢٢ص١٠و١٨:٩ددعو٦:١٦صو٢٩:٢جورخ

ِهلىَسوُمَلاَق
َ

قلعتملامالكلااذهىسوملاقَنوُرا
مويدعبيذلامويلاوأنماثلامويلايفمدقتيتلاحئابذلاب
نوراهنإف.مهئزررثأىلعنييقابلاهينباونوراهلسيدقتلا
بيترتلااسجنوةعيرشلاافلاخامهنألنيربكألاهينبادقفامل
نمنييقابلاهينباوهيقينأيفًاريثكىسومبغرسدقملا

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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اوكلهيالئلتامدقتلاكلتبةقلعتملاموسرلانمءيشيدعتلا
.ناوخألاكلهامك

اهمدقيتلاةيماعطلاةمدقتلايأَةَيِقاَبْلٱَةَمِدْقَّـتلٱاوُذُخ
عقونيحةنهكلاسيدقترثأىلعمويلاكلذيفبعشلا
امناكهنإفتلكُأدقنكتملو)٩:١٧صرظنا(باصملا
ةنهكلابًاصتخمحبذملاىلعقرُحتتناكيتلاةضبقلاادع
.)١٨-٦:٤و٣-٢:١صرظنا(

ثيحةميخلاراديفيأِحَبْذَْملٱِبِناَجِبًاريِطَفاَهوُلُك
.)٦:١٦رظنا(ةقرحملاحبذم

زوجيناكاماذهلوًاريثكةسدقميأٍساَدْقَأُسْدُقاََّـهنَأل
سدقلاراديفروكذلاىوسةنهكلالايعنماهلكأينأ
.)٦:١٨صرظنا(

يفاَهوُلُك«١٣ َكيِنَبُةَضيِرَفَوَكُتَضيِرَفاََّـهنَألٍسَّـدَقُمٍناَكَمِ
.»ُتْرِمُأاَذَكٰهيِنَّـنِإَف.ِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوْنِم

٦:١٦و٢:٣ص

يفاَهوُلُك اموسدقلارادنمءزجيفيأٍسَّـدَقُمٍناَكَمِ
.سدقلاحراخاهلكأزوجيناك

يفاَمَُهنوُلُكْأَتَفِةَعيِفَّـرلٱُقاَسَوِديِْدَّـرتلٱُرْدَصاَّـمَأَو«١٤ ِ
َكَتَضيِرَفَالِعُجاَمَُّـهنَأل،َكَعَمَكُتاَنَبَوَكوُنَبَوَتْنَأٍرِهاَطٍناَكَم
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِةَمَالَسِحِئاَبَذْنِمَكيِنَبَةَضيِرَفَو

١٨:١١ددعو٣٤و٧:٣١صو٢٧و٢٦و٢٩:٢٤جورخ

ةيزيلكنإلاةمجرتلايفو(ِةَعيِفَّـرلٱُقاَسَوِديِدَّْـرتلٱُرْدَص
امهو)ةيناربعلاقفوىلعةيبرعلاةمجرتلايفاموةعيفرلافتكو
-٩:١٨صرظنا(بعشلااهمدقيتلاةمدقتلانممسق
اذهو)٧:٣٤ص(مهلايعلًاماعطةنهكلاىطعيناكو)٢١
نأطرشبةلحملانكامأنماوءاشنيأهلكأزوجيناكءزجلا
.موسرلاىضتقمىلعًارهاطنوكي

هبَنوُتْأَيِديِْدَّـرتلٱُرْدَصَوِةَعيِفَّـرلٱُقاَس«١٥ ِدِئاَقَوَعَماَِمِ
دَرُيِلِمْحَّـشلٱ

َكَعَمَكيِنَبِلَوَكَلِناَنوُكَيَف،ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتاَدَّـ
.»ُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف

٣٤و٣٠و٧:٢٩ص

ةيزيلكنإلاةمجرتلايفو(ِديِدَّْـرتلٱُرْدَصَوِةَعيِفَّـرلٱُقاَس
برلانمةبههلايعونهاكللءزجلااذهيأ)ةعيفرلافتك
.)٣٠و٧:٢٩صرظنا(

خلٱُسْيَتاَّـمَأَو«١٦
ْ

ِدَقَوُهاَذِإَفُهَبَلَطىَسوُمَّـنِإَفِةَّـيَِط
لٱَنوُراَهْيَنْبٱَراَماَثيِإَوَراَزاَعِلَأَىلَعَطَخَسَف.ََقَرتْحٱ

ْ
ِْنيَيِقاَب

.»َلاَقَو
١٥و٩:٣ص

سيتمحليأُهَبَلَطىَسوُمَّـنِإَفِةَّـيِطَْخلٱُسْيَتاَّـمَأَو
صرظنا(نماثلامويلايفبعشلاهمدقيذلاةيطخلاةحيبذ
٩:١٥(.

دقفىلعامهنزحلراماثيإورزاعيلانإَقََرتْحٱِدَقَوُهاَذِإَف
نأةنهكلاريغلًازئاجنكيملذإوالكأينأاعيطتسيملاهيوخأ
نمهلًاعنمحبذملاىلعهاقرحأةيطخلاةحيبذمحللكأي
ةحيبذمحلقرحُأهيفيذلاتقولايفكلذايتأوداسفلا
.)٩:١١صرظنا(ةلحملاجراخةيطخلانعنوراهةمدقت

ناكامنوراهىلعناكَراَماَثيِإَوَراَزاَعِلَأَىلَعَطَخَسَف
هطخسرهظيملىسومنأحّجرملافمحللالكأيفهينباىلع
.بعشلانويعيفهماقملًاظفحنوراهىلع

خلٱَةَحيِبَذَالُكْأَتَْملاَمُكَلاَم«١٧
ْ

يفِةَّـيَِط ملٱِ
ملٱِناَكَْ

،ِسَّـدَقُْ
جلٱَمْثِإَالِمْحَتِلاَهاَّـيِإاَمُكاَطْعَأْدَقَو،ٍساَدْقَأُسْدُقاََّـهنَأل

ْ
ِةَعاََم

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُهْنَعًاريِفْكَت
٢٩و٦:٢٦ص

.)٦:٢٦ص(يفرمُأامكَالُكْأَتَْملاَمُكَلاَم
ةيطخلاةحيبذمحلهللاامكاطعأيأاَهاَّـيِإاَمُكاَطْعَأ

.)٦:٢٩صرظنا(هالكأتل
اهنعمثإلااليزتليأخلاًاريِفْكَتِةَعاَمَْجلٱَمْثِإَالِمْحَتِل

نعًاريفكتناككلذيفبرلامامأنهاكلاهيتأيناكامنإف
ىتحةيطخلاةحيبذمحلنهاكلاىطعُيناكف.بعشلا
هناسحإبرفغوةحيبذلالبقبرلانإهايإمهلكأباورهظي
٤:٧نيوكترظنا(ةبههللانارفغوًاسدقمًالعفاهلكأناكف
.)خلا٥و٣١:١رومزمو٣٢:٣٢جورخو

لٱَىلِإاَهِمَدِبَتْؤُيَْملُهَّـنِإ«١٨
ْ

هنَالُكْأَتًالْكَأ.ًالِخاَدِسْدُق اَِ
يف لٱِ

ْ
.»ُتْرَمَأاَمَكِسْدُق
٦:٢٦ص٦:٣٠ص

ىضتقمببجاولانمناكِسْدُقْلٱَىلِإاَهِمَدِبَتْؤُيَْملُهَّـنِإ
اهلكأينأ)سدقلاىلإاهمدلمُحيمليتلا(ةحيبذلاةعيرش

ةمدخلانمًاءزجكلذناكوسدقمناكميفطقفةنهكلا
ةحيبذمحلناكو.)١٠:١٧و٢٦و٦:٢٥صرظنا(ةيتونهكلا
ملهنكلوسدقلاىلإاهمدلمحييتلاحئابذلانمانهةيطخلا

.)٩:٩صرظنا(سدقلاىلإاهمدلمحي

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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يفاَِهنَالُكْأَتًالْكَأ ىلعبجيناكُتْرَمَأاَمَكِسْدُقْلٱِ
ىسومرمأامكسدقلاراديفمحللاالكأينأهينباونوراه
.)٦:٢٦ص(

ِملُنوُراَهَلاَقَف«١٩
ُ
لٱاَمَُّـهنِإ:ىَسو

ْ
َةَحيِبَذاَبَّـرَقْدَقَمْوَي

ْوَلَف.ِهِذٰهُلْثِميِنَباَصَأْدَقَوِّـبَّـرلٱَماَمَأاَمُهَتَقَرُْحمَواَمِهِتَّـيِطَخ
لَكَأ
ْ

خلٱَةَحيِبَذُت
ْ

لٱِةَّـيَِط
ْ

يفُنُسَْحيَناَكْلَه،َمْوَي ِيَنْيَعِ
.»؟ِّـبَّـرلٱ

يخالمو٩:٤عشوهو١٤:٢١و٦:٢٠ايمرإ١٢و٩:٨ص
١٢و١:١٠

ىسومناةرشعةسداسلاةيآلايفمدقتُنوُراَهَلاَقَف
ولعلنوراهىلعهطخسرهظيملوراماثيإورازاعلاىلعطخس
ىسومطخسناكاملوبعشلانويعيفهتبيهظفحلوهتبترم
ًاكيرشناكهسفننوراههيفكرتشارمألنوراهينباىلع
نععفداذهلوكلذبرعشدقوةلاحمالةيطوخسملايفامهل
.هيدلو

ىأرهيلعاوخبُوامعقينألبقاَمِهِتَّـيِطَخَةَحيِبَذاَبَّـرَق
ىلعناكنيربكألاهينبابهئزرلبقهونبهاتأاملكنإنوراه
اومدقهودعاسنيذلاهينبنإوموسرلابقلعتملاميلعتلاقفو
٩:١٥ص(ةقرحملاوبعشلاةيطخةحيبذومهتيطخةحيبذ
نوراهينبانأىلعليلداذهوةعيرشلاىضتقمب)١٦و
امممهعنمامنإيدعتلااودصقيملهسفننوراهونييقابلا
.يتأياممنيبتيامكنزحلانممهبملأاممهيلعىسوممهمال

ىلعتعقويتلاةبيصملايأِهِذٰهُلْثِميِنَباَصَأْدَقَو
تعقووهيبأوبادانامهيوخأىلعفسألايهونييقابلاهينبا
.ةثالثلافسألالمشفامهوبأهنألوههيلع

محلهانباووهلكأولهنأنوراهديريخلاُتْلَكَأْوَلَف
لغاشلغشيفمهراكفأونزحلانمةءولمممهبولقوةحيبذلا
نوكينأيضتقتهتمدخنألهللاىلإةءاسإناككلذنع
ىلعءانبوانلق.هيلإًاهجوتمبلقلاوًاهبتنمًايحاصلقعلا

نهاكلانإيناثلالكيهلامايأيفنوناقلاناكنوراهةجح
بجوسدقلايفمدخيوهوهبراقأدحأهيلإيعُناذإيداعلا
الإولكيهلاكرتينأهلزجيملنإوةمدخلانعفكينأ
نأهيلعناكيذلامظعألاربحلانأىلعةحيبذلاتسجُن
.ةحيبذلامحلنملكأيالواهلمكيناكةمدخلالمكي

يفَنُسَحىَسوُمَعِمَساَّـمَلَف«٢٠ .»ِهْيَنْيَعِ

يفَنُسَح ىلعةحيحصنوراهةجحىأريأِهْيَنْيَعِ
ىلجأنماذهو.موللاىلإعرسأهنأبمّلسوباوصلاقفو

هنأرابتعابهتيجسنسحىلعوىسومعضاوتىلعتانيبلا
دوهيلابسناذهىلعو)خلا٣٢:٦ددعًاضيأرظنا(عرتشملا
يفنوراهىلإباوصلاوىسومىلإأطخلاديعبنمزذنم
ةينيطسلفلاةينادلكلاةخسنلاكلذتحضوأوةثداحلاهذه
كلذىسومعمساملف«هتمجرتاماهيففحاضيإنسحأ
ةعيرشلاتيسنينإليئارسإةلحملكيفىدانوهنسحتسا
.»نوراهيخأاهينركذف

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»َنوُراَهَوىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

طخسنمىشخيناكَنوُراَهَوىَسو
:١٠صرظنا(دوهيلانيبعاشيذلاةنهكلاىلعىسوم
مهنأعمهللقيوأبعشلايفمهريثأتببهذينأ.)١٦
)١١و١٠:١٠صرظنا(سجنلاورهاطلاةعيرشمهوملعم
ءاقلإيفىسوملثممهلعجنأبنوراهبرلامركأكلذلو
.)٩:٦ددعرظنا(هيلإيحولا

حلٱَيِهِهِذٰه:َليِئاَْرسِإيِنَبِلَالوُق«٢
ْ

اََهنوُلُكْأَتيِتَّـلٱُتاَناَوََي
لٱِعيَِمجْنِم

ْ
لٱِمِئاَهَب

.»ِضْرَألٱَىلَعيِتَّـ
١٤و١٠:١٢لامعأو١٤:٤ةينثت

لوأِمِئاَهَبْلٱِعيَِمجْنِماََهنوُلُكْأَتيِتَّـلٱُتاَناَوَيَْحلٱَيِهِهِذٰه
.ةدبآلاوةنجادلاةيربلامئاهبلايفتناكةمعطألاةعيرش
)٢(و.ةيربلا)١(ماسقأةعبرأنييناربعلادنعمئاهبلاتناكو
يأةيماوهلاةيبرسلا)٤(و.رويطلايأةيئاوهلا)٣(و.ةيئاملا
ركذيملو.تارشحلاوأماوهلانمتاعامجشيعتيتلا
امكةرشعيهواهئامسأبةيربلانماهلكألحييتلاماسقأ
لٱَيِهِهِذٰه«هيففةنيثتلارفسيفءاجاممفرعُي

ْ
يِتَّـلٱُمِئاَهَب

لٱ:اََهنوُلُكْأَت
ْ
ملٱَوُنْأَّـضلٱَوُرَقَب

لٱَوُيْبَّـظلٱَوُلَّـيِإلٱَوُزْعَْ
ْ

ُروُمْحَي
لٱَو
ْ

ملٱَوُلَتْيَّـثلٱَوُمْئِّـرلٱَوُلْعَو
نيبعاشو.)٥و١٤:٤ةينثت(»ُةاَهَْ

ًالعفرمتمئاهبلالعجهللانإيناثلالكيهلارصعيفدوهيلا
يفوهوحونىلإيتأتمئاهبلالعجامكنوراهوىسوممامأ
»تاناويحلايههذه«ىلاعتهلوقىلعلوقلااذهاونبوكلفلا
.ةرضحلايفهنودهاشيامىلإراشأهنأكلذنماومهفذإ

لِظَّـقَشاَمُّلُك«٣
ْ

لِظُهَمَسَقَوًاف
ْ

لٱَنِمَُّرتَْجيَوِْنيَف
ْ
ِمِئاَهَب

.»َنوُلُكْأَتُهاَّـيِإَف

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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زييمتلىلوألاةدعاقلاِْنيَفْلِظُهَمَسَقَوًافْلِظَّـقَشاَمُّلُك
ىلعأنمًاماتًانيبًاقاقشنافلظلاقاقشناةرهاطلاّربلامئاهب
رفسيفةيآلاهذهلثمكلذىلعلديامكلفسأنمو
لٱَنِمٍةَمِيَهبُّلُك«يهوةينثتلا

ْ
لِظُّقُشَتِمِئاَهَب

ْ
ُهُمِسْقَتَوًاف

لِظ
ْ

روثلافلظيفهارتاملثمكلذو.)١٤:٦ةينثت(»ِْنيَف
نموقوفنمنينثاىلإقوقشماهنمالكنإفزنعلاوةاشلاو
ىلإةموسقماهنإفررهلاوبالكلالجرأويديأفالخبتحت
.ناسنإللعبصإلاكمئاهبلاءالؤهلوهونثربعمجنثاربةدع
اههبشويبظلاوةاشلاوةرقبللفلظلاةيبرعلابتكلايفو
فخلاوسرفللرفاحلاةلزنمبليقو.ناسنإللمدقلاةلزنمب
.)لمجلايأريعبلل

تحتنموقوفنمنيزيمتمنيفلظىلإقاقشنالاَُّرتَْجيَو
كلذعمبجيفةميهبلاةراهطىلعةلماكلاةمالعلابسيل
عاشيذلانوناقلاوهاذهو.ةرتجملاتاناويحلانمنوكتنأ

ةيولعباينأهلسيلعبرأيذلك«يناثلالكيهلانمزيف
يفو.»نينثاىلإقتشمفلظاذناكىتمرتجمهنأبفرعُي
يذمحللالكأميرحتمظعألايدنهلا»ناموأ«ونامنوناق
ةنهكلانوناقناكاذكو.كلذكفلظلاقوقشملاريغعبرألا
لكوقوقشمفلظيذريغلكأنماوعنممهنإفنييرصملا
هنطابنمماعطلامئاهبلاضعبجارخإرارتجالاو(.نثاربيذ
.)ةيناثهايإهلكأوهيفىلإ

مماَهوُلُكْأَتَالَفِهِذٰهَّـالِإ«٤ ممَوَُّرتَْجياَّـِ لِّـظلٱُّقُشَياَّـِ
ْ

:َف
جلٱ
ْ

لِظُّقُشَيَالُهَّـنِكٰلَُّرتَْجيُهَّـنَأل،َلََم
ْ

.»ْمُكَلٌسِجَنَوُهَف،ًاف

عبرألاتاوذنممئاهبلاضعبلاَهوُلُكْأَتَالَفِهِذٰهَّـالِإ
ىرخألانودنيتروكذملانيتنثالانيتمالعلانمةدحاو
روظحمفمئاهبلاقاقشناكوفلظلاقاقشنانودرارتجالا
.نييليئارسإلاىلعهلكأ

امةلثمأنميأًافْلِظُّقُشَيَالُهَّـنِكٰلَُّرتَْجيُهَّـنَأل،َلَمَْجلٱ
ىرخألانودنيتروكذملاةراهطلايتمالعنمةدحاوهيف
وهقوفنمًاقوقشمناكنإولمجلافلظنأىلعلمجلا
يفلخديالفمنغلاورقبلافلظكتحتنمقوقشمريغ
نويرصملاو.ةروكذملافلظلاتاقوقشمنيبرابتعالااذه
ئشنُيهنأوراحهمحلنأىوعدبلمجلانولكأيالدونهلاو
ءامدقوسرُفلاو.ماقتنالابحودقحلاوةواسقلاهلكأيف
.اهموحلنولكأيولبإلانبلنوبرشينوملسملاوبرعلا

لٱَو«٥
ْ

لِظُّقُشَيَالُهَّـنِكٰلَُّرتَْجيُهَّـنَأل،َرْبَو
ْ

.»ْمُكَلٌسِجَنَوُهَفًاف
٣٠:٢٦لاثمأو١٠٤:١٨رومزمو١٤:٧ةينثت

ربولا(.)٤عرظنا(ًافْلِظُّقُشَيَالُهَّـنِكٰلَُّرتَْجيُهَّـنَألَرْبَوْلٱَو
نمرغصأةيبوديريمدللىربكلاناويحلاةايحيفامىلع
روبوهعمجتويبلايفميقتاهلبنذالنوللاءالحطرونسلا
بنَذاليأاهلبَنذاليرهوجلالوقوةربوىثنألاوةرابو
ربولانومسيسانلاو.ًادجريصقبَنذهلربولافالإوليوط
عماهبنذنألتخسُماهنأنومعزيوليئارسإينبمنغب

الوهيلإتفتلُيالذاشلوقوهو.فورخلاةيلإهبشيهرغص
يفوهو(بنرألابربولازيلكنإلاءامدقىمسو.)هيلعلّوعي
.هانعمىلعهبلدتسيلاهيفهللصأالونفشةيناربعلا
ينوكةيزيلكنإلابيمسكلذلولاتحمهانعمنإمهضعبنظو

ConeyوConyنمCuningلاقو.ًائيشةئجهتلارييغتب
هفصواموهلبهايإسيلهنأحيحصلاوعوبريلاهنأمهضعب
وهو)ًافنآركُذامىلعىربكلاناويحلاةايحيفيريمدلا
شيعيوةيروسيفرثكيناويحوهامنإبنرألابسيل

لدتعملابنرألامجحردقنمبرقيهمجحردقوتاعامج
نولكهنوليألحطأوأ(داوسلاىلإدبرأليوطرعشهلو
هبنذوضيبأهنطبوةرفصلاىلإبرضيدوسأوأ)لاحطلا
كفهبشيهكفوناتريدتسمناتريصقهانذأوًادجريصق
.تارتجملا

لِظُّقُشَيَالُهَّـنِكٰلَُّرتَْجيُهَّـنَأل،َبَنْرَألٱَو«٦
ْ

ٌسِجَنَوُهَفًاف
.»ْمُكَل
١٧و٦٦:٣و٦٥:٤ءايعشإ

ممألاضعبوًافْلِظُّقُشَيَالُهَّـنِكٰلَُّرتَْجيُهَّـنَأل،َبَنْرَألٱَو
نأنودقتعيسوجملاوبنرألالكأنمنوعنتميدوهيلاريغ
لكأنماوعنتمانوطيربلاءامدقو.مئاهبلاسجنأبنرألا

هلسيلو.هبةصتخمضارمألمهقوذيفهيركهنألهمحل
.تارتجملاكةصاخةدعم

خلٱَو«٧
ْ
لِظُّقُشَيُهَّـنَأل،َريِزْنِ

ْ
لِظُهُمِسْقَيَوًاف

ْ
َالُهَّـنِكٰلِْنيَف

.»ْمُكَلٌسِجَنَوُهَف،َُّرتَْجي
١٧و٦٦:٣و٦٥:٤ءايعشإ

َالُهَّـنِكٰلِْنيَفْلِظُهُمِسْقَيَوًافْلِظُّقُشَيُهَّـنَأل،َريِزْنِْخلٱَو
امتحتيوطنتيتلامئاهبلاةفصنابأامل.)٣عرظنا(َُّرتَْجي
ًافلظقشتالورتجتيتلايأطقفيناثلاطرشلااهيلعقدصي
دارفأضعبنيبيذألكؤتالاهنأنابأونيفلظهمسقتو
ًالاثملوألاطرشلااهيلعقدصيامتحتيوطنتيتلامئاهبلا
ًافلظقشي«هنأهيلعقدصيهنإفريزنخلاوهواهرئاسل
اوبرضودوهيلادنعسجنوهف»رتجيالهكلنيفلظهمسقيو
ريزنخلامحللكأاوذختاو.)١١:٢٢لاثمأ(لثملاهتاسجنيف

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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سوخيطنأهذختادقو.دانعلانعوةعيرشلاةفلاخمنعةيانك
رفسيفو.ةعيرشلايسنيذلايدوهيلاةيآسينافيبأ
يمدقتمنمرزاعيلأهللاقيلجرناكهنأيناثلانييباكملا
هيفحتفبهوهركأفةياغلايفرظنملاعئارنسلايفنعاطةبتكلا
ايحينأىلعًاديجمتومينأراتخافريزنخلامحللكأىلع
هيفنمريزنخلامحلفذقوًاعئاطباذعلاىلإداقناوًاميمذ
نمةيدوهيلاةلودلاةدميفنكيملو.)١٩و٦:١٨نييباكم٢(
نبالابهذيتلاةروكلاتناككلذلودوهيلادالبيفريزنخ
ريزانخلاىعرةديعبلاةروكلاكلتيفوةديعباهيلإلاضلا
حيسملارصعيفليلجلاريزانخامأو.)١٥-١٥:١٣اقول(
.)٧:٣٠ىّتم(ينامورلاشيجللممألااهبينتعيناكف
ةعستناكةرشعضرألاةئبوأتلعُجاذإهنأدوملتلانلعأو
نمنيريثكنأىلع.)ريزانخلابيصنوأ(ريزانخلانماهنم
اهنوبرقياوناكاذهلوبصخلاىلإًازمرريزنخلااوذختانيينثولا
ناكو.منغورقبنمناعطقلاةرفووةبرتلابصخةهلآل
يفةرمسيرزوأوسيسألًاماركإنييرصملاءامدقاهبرقي
لعفاذكومهدباعميفنوينيثألااهمدقوردبرمقلاوةنسلا
.نيينامورلاءامدقونويتويبلا

لَتَالاَهَثَثُجَواوُلُكْأَتَالاَهِْمَحلْنِم«٨
ْ

ٌةَسِجَناََّـهنِإ.اوُسِم
.»مُكَل
١٨و١٥و٧:٢سقرمو٢٠و١٥:١١ىّتمو٥٢:١١ءايعشإ
١٧و١٤:١٤ةيمورو١٥:٢٩و١٥و١٠:١٤لامعأو
٩:١٠نييناربعو٢١و٢:١٦يسولوكو٨:٨سوثنروك١و

يناثلالكيهلانمزيفدوهيلاعنُماوُلُكْأَتَالاَهِمَْحلْنِم
لكأىلعبيدأتلااوبجوأوًاديدشًاهنممحللااذهلكأنع
ةبحيأ(ةنوتيزرادقملكأينمناكفهنمريغصلارادقملا
.طايسلاببدؤيمحللاكلذنم)نوتيز

سجنأدعُيتيملاناسنإلاسمناكاوُسِمْلَتَالاَهَثَثُجَو
)٣-٢١:١صرظنا(ةنهكلاالإهنمعنميملوءيشلكنم
لكاهسمنمعنُمفاهلكأمّرحملامئاهبلاثثجامأو
مايأيفميلشروأراوزنمدحأسماذإناكو.بعشلا
نموسدقلالوخدنمعنُمثثجلاكلتنمةثجدايعألا
.حئابذلامحللكأنموسدقمءيشلكسمل

يفاَمِعيَِمجْنِمُهَنوُلُكْأَتاَذٰهَو«٩ ملٱِ
ْ
ُفِناَعَزُهَلاَمُّلُك:ِهاَيِ

يفٌفَشْرَحَو ملٱِ
ْ
يف،ِهاَيِ لٱِ

ْ
يفَوِراَحِب .»َنوُلُكْأَتُهاَّـيِإَف،ِراَْهنَألٱِ

١٤:٩ةينثت

وأتاناويحلانميناثلامسقلاانهخلاُهَنوُلُكْأَتاَذٰه
ةيئاملامئاهبلايهوًافنآاهانركذيتلاةعبرألامئاهبلاماسقأ

ليلحتلاتامالعاهللعجو)١٢-٩ع(نماهيلعملكتو
تاناويحنمتناكأءاوسةيربلامئاهبلللعجامكميرحتلاو
نأنابأو.بذعلاءاملاتاناويحنمتناكمأحلاملاءاملا
ةيناثلاوفناعزتاذنوكتنأىلوألانيتمالعاهنمةرهاطلل
ملةيربلاعبرألاتاوذركذاملو.فشرحتاذنوكتنأ
مئاهبلانيبامهبقرفينيتللانيتمالعلانايبىلعرصتقي
ةرشعةرهاطلانأكلذىلعدازلبةسجنلامئاهبلاوةرهاطلا
املو.)٧-٤عرظنا(ةعبرأةسجنلانإو)٢عريسفترظنا(
ًاعونركذيملانهاهيلعمالكلااميهوةيئاملاتاناويحلاركذ
ًادجةلمجمةرصتخماهبةقلعتملاةعيرشلابءاجوهمساباهنم
وهنايبلااذهو.قيقدتلاباهونيبينأةعيرشلاوملعمرطضاف
.يناثلالكيهلانمزيفرهتشاام
سكعيالوفناعزهلكمسلانمفشرحهلاملك.١

هنمنوكيدقففشرحهلفناعزهلاملكسيليأ
عيباملكًاذإف.فشرحهلنوكيالوفناعزهلام
اهيلعهنمةعطقلكأوأقوسلايفكمسلانم
يذنمنوكتنأنمدبالذإاهلكألحيفشرح
اهكرديالًادجةريغصفناعزلاتناكنإوفناعز
.هلكأمرحيسجنفشرحهلامكمسلكنإورظنلا

ريغامأولماكيرقفدومعهلرهاطلاكمسلانإ.٢
يمالهلبحبلصتتةدرفملصافموذوهفرهاطلا
وذوةنّيللافناعزلاوذنامسقلوألاو.)ينيتالجيأ(
.ةبلصلافناعزلا

ًاليلقوأًاريثكفرطلاضيرعرهاطلاكمسلاسأرنإ.٣
وأًاريثكفرطلاقيضرهاطلاريغكمسلاسأرو
.ًاليلق

دحأةريدتسمرهاطلاكمسلايفةحابسلاةناثمنإ.٤
ةريدتسمامإرهاطلاريغةناثمورخآلاةداحونيفرطلا
.امهتداحوأنيفرطلا

نعذوخأملاةكبشلاوأدايصلالثمركذننأانهنسحيو
ِتاَواَمَّـسلٱُتوُكَلَمُهِبْشُي«دجملاهلهلوقوهوةيدوهيلاةايحلا
طَمًةَكَبَش

ْ
يفًةَحوُر لٱِ

ْ
اَّـمَلَف.ٍعْوَنِّـلُكْنِمًةَعِماَجَو،ِرْحَب

ألَتْمٱ
َ

جلٱاوُعََمجَواوُسَلَجَو،ِئِطاَّـشلٱَىلَعاَهوُدَعْصَأْت
ْ
َىلِإَداَيِ

نيدايصلانايأ»ًاجِراَخاَهوُحَرَطَفُءاَيِدْرَألٱاَّـمَأَو،ٍةَيِعْوَأ
نمةكبشلابديصاممسجنلاورهاطلانيباوزيميلاوسلج
ىّتم(سجنلااوحرطورهاطلااوذخأفةفلتخملاكمسلاعاونأ

.)٤٨و١٣:٤٧
قراوفلاكلتبكمسلانوزيمينولازيالدوهيلاءايقتأو

قحتسياممو.اهبهتراهطاوققحتامالإنولكأيالوةعبرألا
لكأنإنودقتعينولازيالاوناكنييرصملانأانهركذلا

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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ناكنيينامورلانإوراضفشارحلانميلاخلاكمسلا
.مهتهلآلهومدقينأنومرحي

يفٌفَشْرَحَوُفِناَعَزُهَلَسْيَلاَمُّلُكْنِكٰل١٠«١٢-١٠ ِ
لٱ
ْ
يفَوِراَحِب يفٍبيِبَدِّـلُكْنِم،ِراَْهنَألٱِ ملٱِ

ْ
ٍسْفَنِّـلُكْنِمَوِهاَيِ

يفٍةَّـيَح ملٱِ
ْ
ْنِم.ْمُكَلُنوُكَيًاهوُرْكَمَو١١ْمُكَلٌهوُرْكَمَوُهَف،ِهاَيِ

ُفِناَعَزُهَلَسْيَلاَمُّلُك١٢.َنوُهَرْكَتُهَتَّـثُجَواوُلُكْأَتَالِهِْمَحل
يفٌفَشْرَحَو ملٱِ

ْ
.»ْمُكَلٌهوُرْكَمَوُهَفِهاَيِ

١٤:٣ةينثتو٧:١٨ص١٤:٩ةينثت

يفٍبيِبَدِّـلُك عونممًافنآركُذامادعاميأخلاِهاَيِْملٱِ
.ءاملاتاناويحلكنمهلكأ

:ٌةَهوُرْكَماََّـهنِإ.ْلَكْؤُتَال.ِروُيُّطلٱَنِماََهنوُهَرْكَتِهِذٰهَو«١٣
لٱَوُقوُنَألٱَوُْرسَّـنلَا

ْ
.»ُباَقُع

١٤:١٢ةينثت

ماسقأنمثلاثلامسقلااذهِروُيُّطلٱَنِماََهنوُهَرْكَتِهِذٰه
يأءاوهلاتاناويحوهواهركذّرميتلاةعبرألاتاناويحلا
نملكلركذ.)١٩-١٣ع(نماهيلعمالكلاورويطلا
انهامأوهسجننمهرهاطهبزيميامنيقباسلانيمسقلا
نمريطلانمرهاطلاّنيبفتازيمملانمًائيشركذيملف
ىلعهبمكحامبسنجلاىلعمكحوءامسألابهنمسجنلا
كلذلو)١٩و١٦-١٤عرظنا(»هسانجأىلع«هلوقبعونلا
رهاطةماعلاهبفرعيامعضوىلإةعيرشلاوملعمرطضا
رصعيفًاعئاشناكاموهيتأيامو.اهسجننمرويطلا
.ةرهاطلاريغرويطلانايبيفيناثلالكيهلا
نأنودبهعلبتوءاوهلانماهماعطفطختيتلارويطلا.١

.ضرألاىلعهعضت
اهقزمتوةسيرفلاسودتواهبلاخمببرضتيتلا.٢

نمهريغلراقنملاكحراجللوهورسنمعمج(اهرسانمب
.اهلكأنمنكمتتيكل)ريطلا

عضتفنصغوألبحىلعاهفوقوباهبلاخممسقتيتلا.٣
بناجلاىلعنيتنثاودحاولابناجلاىلعاهنمنيتنثا
.ءاروةدحاوومامأًاثالثالرخآلا

اهحمطيحيوامهتداحوأنيفرطلاةريدتسماهضويبيتلا.٤
.)اهضايبباهرافصيأ(اهحآب

لاقُيامىلع(رويطلاكلمهنالًالوأرسنلاركذُْرسَّـنلَا
دقو.هفونصورسنلاعاونألكىلعلمتشيانهوهو)ًاهيبشت
نأمهنمتالحرلاباحصأوةيبرعلابنيملكتملاءاملععمجأ
يفامقفوىلعاذهو.نتنتنألبقفيجلالكأيرسنلا

.)خلا٢٤:٢٨ىّتمو٣٠:١٧لاثمأو٣٠-٣٩:٢٧بويأ
ءانبيرصملاباقعلاوهانهرسنلانأمهضعبدنعحّجرملاو
يفهنإفصنللفلاخموهوفيجلالكأيالرسنلانأىلع
اودهاشسانلانمنيريثكنإو»رسن«اهسفنةيناربعلاةاروتلا
عقواذإ«يريمدلالوقكلذنمو(.فيجلالكأيرسنلا
ماداملكأتملوترخأتنابقعاهيلعوفيجىلع)رسنلا(
عقواذإبيغرمهنهرشوهوهفاختحراوجلالكو.اهنملكأي
تابثوبثيىتحناريطلاعطتسيملاهنمألتماوةفيجىلع
تحتلخديىتحءاوهلايفةقبطدعبةقبطهسفناهبعفري
بوسحمهنإفرسنلاتحتانهلخادباقعلانأىلع.»حيرلا
.كلذىلإةراشإ)١:١٦اخيم(يفوهعاونأنم

يأسرفنموهوسرفةيناربعلايفوهمسا(ُقوُنَألٱ
قلطأمثقنعلارسكةيبرعلايفسرفلاومظعلارسكوأرسك
يناربعلالصألايفامىلعقونألاىنعمف)ًاقلطملتقلاىلع
يحتلملاوأىحلألامخرلاهنأحّجرملاورساكلاوأمظعلارساك
يفهمساو.امهنيبدعُيوباقعلاورسنلاسنجنموهو
يذلاناويحلامظعذخأيهنإفهلعفنمذوخأمةيناربعلا
ىلعهحرطيووجلاىلإهبعفتريوحراوجلارويطلاهمحلتلكأ
ةريغصًارسكرسكنيلوأهلكأيفهخمجرخيفرسكنيلرخصلا
.اهمضههيلعنوهيواهعلبيف

اهورسفملاقوجمزلاةيزيلكنإلاةمجرتلايفو(ُباَقُعْلٱَو
رويطلاسرتفيدقوكمسلاسرتفييرحبلارسنلاوهو«
فيجلادصقاهنمهعبشيامىلعلصحيملاذإوتابابدلاو
مجرتمباقعلاو.)»ةسجنلارويطلاةمئاقيفعضُواذهلو
يفنرغلاةدحاوفحصمهنأكفيناربعلالصألايفةنرغ
نعزيلكنإلاءاملعضعبلقنو.باقعلاوهوةيبرعلاةغللا
اميفهذهبهرنملويازلابنزعلاوةلمهملاءارلابنرغلابرعلا
سنجنمرئاطوهلكىلعو)ةغللابتكنمهيلعانفقو
نمرصبأ«ةيبرعلالاثمألايفو(رصبلاديدحرسنلا
.)»باقع

حلٱَو«١٤
ْ
لٱَوُةَأَدِ

ْ
.»هِساَنْجَأَىلَعُقِشاَب

لصألايفوباقعلاةيزيلكنإلاةمجرتلايفو(ُةَأَدِْحلٱ
ةأدحلا(و)يبرعلانتملايفامكاهانعموءاحالبهآديناربعلا
نأرهزنباوةيشحونبامعزىتحًاريثكباقعلانمبرقت
ًاباقعةأدحلاوةأدحباقعلاريصيفنالدبتيةأدحلاوباقعلا
يناربعلااهمساىنعمو.)فيجلالكأتيتلارويطلانميهو
ةرشانناريطلايففقتاهنأاهعبطنموةعرسلاىلعلدي
عئابطيفنيملكتملادحألاق(.هرسنتامبقارتلاهتحنجأ
نماهريغلفوقولاكلذسيلوةيبرعلاءاملعنمناويحلا

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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يفاهكراشتونابقعلاطلاختوةيروسيفرثكتيهو.)رساوكلا
.فيجلالكأ

حايصوأخارصهانعمو»هيآ«ةيناربعلايفهمساوُقِشاَبْلٱ
ءاملعضعبىأرو(رظنلاداحرئاطوهوهحايصةرثكل
همسالاذهةهباشملؤيؤيلابةيبرعلايفىمسيامهنإزيلكنإلا

لاق.ديعبريغكلذوريطلاحراوجنمهنألوةيناربعلايف
نموهوملجلاوهوحايربوأهتينكرئاطؤيؤيلا«يريمدلا

.)»قشابلاهبشيريطلاحراوج

.»ِهِساَنْجَأَىلَعٍباَرُغُّلُكَو«١٥

فلألاوةلمهملانيعلاببارُعةيناربعلايفهمساو(ٍباَرُغ
ةدشلليللارئاطهمساىنعمو.برُعاهيفهمسروةلامملا

ةيبرعلايفبارغلابيمُسو.)٥:١١ديشانألاديشن(هداوس
خيشلامهضعبرسفوهريغويريمدلاكلذلاق.هداوسل
بارغلاركذرثكو.)داوسلابهرعشبضخييذلاببيبرغلا

علوموهوفيجلالكأيوهو.رسنلاركذرثكامكباتكلايف
نيعأريوقتلواحيدقو.)٣٠:١٧لاثمأ(ةتيملانويعريوقتب
رومزم(ًاعئاجناكاذإًابيعنوجلاألميِهرشوهو.ءايحألا

فطخلاوبلسلايفهعمطنمو.)٣٨:٤١بويأو١٤٧:٩
نألبقوناريطلاعيطتستامدنعشعلانمهخارفعفدي
ىلإءامدقلابهذو.يغبنيامكاهماعطليصحتىلعردقت
اذإويريمدلالاق(.ًافاقنأنوكتامدنعهخارفكرتيهنأ

جرختاهنأل)ىثنألايأ(اهتدرطضيبلانمخارفلاتجرخ
سوؤرلاةريبكمارجألاةريغصنوكتذإًادجرظنملاةحيبق
كلذكخرفلانارظنيناوبألافءاضعألاةتوافتمريقانملاو
يفنئاكلاضوعبلاوبابذلانمهتوقهللالعجيفهناكرتيف
نمو.)هاوبأهيلإدوعيفهشيرتبنيوىوقينأىلإهشع
ماعطلالمحيناكهعمطوهصرحعمبارغلانأبيجعلا
هراتخاهللانأرهاظلاو.)٦و١٧:٤كولم١(يبنلاايليإىلإ
ىلعلدي»هسانجأىلع«هلوقو.ًابجعةزجعملاديزيلكلذل
عقبألاومتاحلانمبارغلاعاونألكميرحتىلإمكحلامومع
.نيطسلفضرأيفرثكياممامهريغو

لٱَوُفَأَّـسلٱَوُميِلَّـظلٱَوُةَماَعَّـنلٱَو«١٦
ْ
.»ِهِساَنْجَأَىلَعُزاَب

ضعباهنظتابابدلاعرسأورويطلاربكأيهُةَماَعَّـنلٱ
ضعبوباودلانمعبرألاتاوذضعبجاتننيمدقألا
لاقو.لمجلاوريطلاةروصنيباهنإمهضعبلاقو(رويطلا
انأتلاقفيريطاهلاولاقفرئاطانأتلاقفيلمحاةماعنللاولاق

.»لمجالوريطالةماعنلالثم«ةيبرعلالاثمألايفو.لمج
رافقلاماعنلانكستو.)رشالوريخبهلمكحيالنملبرضُي
ءاجرألاألمتو.)١:٣٩ايمرإو٣٤:١٣و١٣:٢١ءايعشإ(
رحبفقنيلءارعلايفاهضيبكرتتو.)١:٨اخيم(ًارامز
٤:٣ايمرإيثارم(ةيفاجةيساقهيفلجرلاهأطتوأسمشلا
اهبهبُشىتحمهفلانمةيراعيهو.)١٧-٣٩:١٤بويأو
ءايعشإ(هللاًاركشرثكأوهنممهفأاهنأّنيبلببرلاكرات

مهلثموةماعنلامحلنولكأيايبويثألهأناكو.)٤٣:٢٠
ّذلياهغامدناكو.ممألاءامدقنممهريغودونهلا
تارشحلاورويطلاةماعنلاغلبتامًاريثكو.ًاريثكنيينامورلل
جاجأةثجتلكأماعنلانأةيدوهيلاديلاقتلايفو.حراوجلاك
سنجمساوهورّكذيوثنؤيماعنلاو(.مودأكولمدحأ
ةثالثمأوضيبلامأةماعنلللاقيو.)ةمامحومامحلثم
ظحاجلالاق.اهركذميلظلاوقيهلاتانباهتعامجونيثالثو
:رعاشلالاق.رئاطوريعبهليوأتوغرمرتشااهنومسيسرُفلاو
يريطليقاماذإانيصاعتًاريعبىعدُتةماعنلثمو
روكولايفهّفرملاريطلانمينإفتلاقيلمحاليقنإف

رئاطولمجنمةدلوتمةماعنلانأسانلاضعبنظو
ثيحبًالوطاهضيبعضتاهنأاهبيجاعأنمو.ّحصيالاذهو
ءيشلدجتملواهضيبردقىلعلمتشالطيخاهيلعدُمول
اهبيصنهنمةضيبلكيطعتاهنأمث.رخآلانعًاجورخاهنم
.اهضيبددعىلعلمتشيالاهندبلكناكذإنضحلانم
ىرخُأةماعنضيبتدجونإفماعطلامدعلجرختيهو
اذهلوهيلإعجرتالفداصُتاهلعلواهضيبىسنتوهنضحت
:ةمرهنبالاقكلذيفلثملااهببرضُيوقمحلابفصوت
ًاحاحشًادانزيكفبيحدقونيمركألاىدنيكرتوينإف
احانجىرخأضيبةسبلموءارعلاباهضيبةكراتك

حايصرامزلاوحاصاذإميلظلاراعلاقيةيافكلايفلاق(
.)ىثنألا

ةيبرعلايفوهو»سمحت«ةيناربعلايفهمساو(ُميِلَّـظلٱ
ىثنأهلبقةروكذملاةماعنلابدوصقملانأحّجرملافماعنلاركذ
.)ماعنلا

نيشلابنيسلالادبإب(ةيناربعلايفهمساوُفَأَّـسلٱ
يفرأملو(قيقدوأقيقرهانعمو)ءاحلابةزمهلاوأفلألاو
اهيلإُتلصويتلاةغللابتكيفالوةيبرعلاناويحلابتك
رفسيفركذو)حراوجلانمءيشىنعمبفأسلاالوفأسلا
ءامدقلاهّرسفو.)١٤:١٥ةينثت()ةزمهلابفأسلا(ةينثتلا
لكأيوهوكمسلافطخيوءاملايفلزنيهنإورحبلابارغب
هضيبلكأيلازيالوفيجلاوةريغصلاتارشحلاوماوهلاًاضيأ
.ابروأيلامشيفدالبلاضعبوقرشلالهأهمحلو

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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اهيفهمسروصينلاةيناربعلايفهمساو(خلاُزاَبْلٱَو
)٣٩:٢٦بويأ(باقعلاببويأرفسيفمرُجتو.)صن
دالبنمجرختيتلارويطلايأعطاوقلانمهنأهيففصُوو
نمهنإواهضعبيفعجرتمثلوصفلاضعبيفدالبىلإ
لكأيو.ءاتشلالصفبرقيفًابونجبهذتيتلاعطاوقلا

لكأيهنأىتحءاملاتاناويحورويطلاويدثلاتاوذموحل
لكيفةريثكفونصوهو.رويطلانمهفيلأوهيوبأمحل
نولكأيلئابقلاضعبو.هسانجأىلعلاقاذهلوةيسآماسقأ

قتشمهظفلويزابلازابلاتاغلحصفأو(.هبنوذليوهمحل
لولهبلاوبأوثعشألاوبأهتينكو.بثولاوهوناوزبلانم
وهوًاقلخاهقيضأوًاربكتناويحلادشأنموهو.قحالوبأو
لظلاوةفتلملاةيداعلارجشلاطقاسمهاوأمو.ةريثكلاكشأ
هخرفىمسيوناريطلاعيرسحانجلافيفخوهوليلظلا
:رعاشلالاقامكفرشلاةياهنيفلثملاهببرضيو.ًافيرطغ
زازتعابىلوأهقفلاملعفملعبملعوذزتعااماذإ
زابكالوريطيريطمكوكسمكالوحوفيبيطمكف

فونصلادحأاومس(يزابلافانصأةسمخوهواولاق
.)رقصلاوقديبلاوقشابلاوقرزلاو)عونلامساب

لٱَو«١٧
ْ
لٱَوُموُب

ْ
لٱَوُصاَّـوَغ

ْ
.»ُّيِكْرُك

)١٠٢:٦رومزميفو١٤:٦ةينثت(يفًاضيأركذُموُبْلٱَو
تارشحلاوماوهلاهماعطوبرخلانكسيهنأبفصُوو
ناذرجلاورافلاوزوألاوطبلاوبنارألاوةوخرلاتاناويحلاو
سانلاضعبو.دوهيلادنعتاناويحلاسجنأنميهيتلا
هانعمو»سوك«ةيناربعلايفهمساو.همعطبنوذلُيوهنولكأي
.هالعأببوكلاهبشيهفوقويفهنألكلذبيمُسليقبوك
ءابلامضبةموبلاوموبلا«ىربكلاناويحلاةايحبحاصلاق
دايفوأىدصلوقتىتحىثنألاوركذلاىلععقيرئاط
لاقيونايبصلامأوبارخلامأىثنألاةينكو.ركذلابصتخيف
ىدصلاوةماهلا«ظحاجلالاقو.»ليللابارغًاضيأاهل
رئاطلكىلععقتةموبلاوليللابارغوشافخلاوعوضلاو
رويطلاهذهضعبو.ًاليلهتيبنمجرخيليللاريطنم
)صيربيبأبةماعلادنعفورعملا(صربأماسورافلاديصي
نمو.ضوعبلاديصياهضعبوتارشحلاراغصوريفاصعلاو
لكأتوهنمهجرُختوهركويفرئاطلكىلعلخدتنأاهعبط
.»هضيبوهخارف

نموديصلايفكمسلاةلكآلارويطلادشأنمُصاَّـوَغْلٱَو
ضقنتةيرحبلائطاوشلاروخصىلعًابارسأعمتجيهنأهعبط
عمتجتدقوكمسلاديصتوهيفصوغتورحبلاىلإولعلانم

.صاّوغلابيمسكلذلوكلذكلعفتوراهنألائطاوشىلع
ةدافإعمكلذكهانعمو»كلش«ةيناربعلايفهمساو(
رئاطصاوّغلا«يريمدلالاق.ضقنمهانعموأضاضقنالا
يف«ينيوزقلالاق.»ّيلرِقلاوهوساطغلارصملهأهيمست
ءاملايفسطغيراهنألافارطأبدجويرئاطوهلاكشألا
يفصوغيهنأهديصةيفيكو.هنمتوقتيفكمسلاداطصيو
ىرينأىلإءاملاتحتثكميوةديدشةوقبًاسوكنمءاملا
هثبلبئاجعلانمو.هبدعصيوهذخأيفكمسلانمًائيش
مهضعبلاق.ىهتنا»ةرصبلاضرأبًاريثكدجويو.ءاملاتحت
اهيلعبارغهبلغفةكمسبعلطفصاغًاصاوغتيأر
ةثلاثلامثبارغلاهنماهذخأفىرخأةرمصاغفهنماهذخأف
ذخأفصاوغلابثوةكمسلاببارغلالغتشااملف.كلذك
مثبارغلاتامىتحءاملاتحتهبصاغوبارغلالجرب

ينفيوميلقإلكيفدجويصاوغلاو.)ءاملانموهجرخ
ضعبدنعبقُلاذهلو.راحبلاوراهنألاكمسنمًاريثك
يفًاضيأركُذو.فناعزلاتاوذدعرملاشيرلايذبنييبروألا
.ةسجنلارويطلاةلمجنم)١٤:١٧ةينثت(

لاق(»فوشنيوأفشني«ةيناربعلايفهمساوُّيِكْرُكْلٱ
وأءاملارويطنمسجنريطهنإ«زيلكنإلاءاملعضعب
ةيبرعلاريغيفةميدقلامجارتلاضعبيفمرُجتو.»ماجآلا
وأخفنيأ»فشن«نمقتشمةيناربعلايفهمساوموبلاب
نمو.)٣٤:١١ءايعشإو١٤:١٦ةينثت(يفركُذو.)سّفنت
عمهركذنمو(.برخلانكسيهنأنظيموبلاعمهركذ
نمعاشاممو.)ماجآلاوأءاملارويطنمهنأنظيصاوغلا
رهلاهجوكههجوونينيعلاظحاجهنأحيسملامايأيفهفصو
اذهلو(ًالئاهًاحايصليللايفحيصيناسنإلايدخكهادخو
دوادلاق.مؤشملحلايفهايؤراولاقو)موبلامهضعبهنظ
رئاطقونرغلاوهيكركلا«ةركذتلايفيكاطنألاريرضلا
تاعملهدخيفنوللايدامربنذلارتبأزوألانمبرقي

محللاليلقيبصعهرهظيلياممةنودللاىلإهشيردوس
تايحيفيريمدلالاقو.»ًانايحأهايملاىوأيمظعلابلص
يكاركلاعمجلاوفورعمريبكرئاطيكركلا«ىربكلاناويحلا
وبأوميعنوبأورازيعلاوبأوءانيعوبأونايرعوبأهتينكو
ربغأوهوقونرغلاهنأىلإسانلاضعببهذو.مصيهلا

افصلبةقرفتمهنمةعامجلاريطتالو...نيقاسلاليوط
كلذنوكيهعبتتيهوسيئرلاكاهنمدحاواهمدقيًادحاو
ًامدقمناكيذلاريصيىتحًامدقماهنمرخآهفلخيمثًانيح
.»ًارخؤم

لٱَو«١٨
ْ
لٱَوُعَجَب

ْ
»ُمَخَّـرلٱَوُقوُق

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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نمهقاقتشاو»تمشنت«ةيناربعلايفهمساو(ُعَجَبْلٱ
ةينيتاللاىلإاتاغلفلايفمجرُت.سفنتوأمسنتيأ»مشن«
يفةينانويلاىلإمجرُتو.ةيزيلكنإلاىلإمجرُتاذكوزوألاب
ءاجو.)عجبلاهبشينيقاسلاوقنعلاليوطريطبةينيعبسلا

مهضعبهمجرتوموبلانمفنصهنأةيدوهيلاديلاقتلايف
هنأحجرألاو(.كلذريغبمهضعبومخرلابمهضعبوشافخلاب
ناويحلاةايحيفيريمدلالاق.يبرعلانتملايفامكعجبلا
هلريبكرئاطلصوحلا«لاقو.»لصوحلاعجبلا«ىربكلا

رئاطلااذه«تادرفملايفراطيبلانبالاقو.»ةميظعةلصوح
وهو...ءاملالمجوعجبلابفرعُيوًاريثكرصميفنوكي

داكيالوةحئارلاهيركهنمدوسألافدوسأوضيبأنافنص
.)»ضيبألادوجألاولمعتسُي

ءاملارويطربكأنمقنعلاليوطيئامرئاطوهُقوُقْلٱ
تقوىلإهرخذيوأهخارفىلإهلمحيوكمسلالكأياههرشأو
امءيقيلهردصوهقنعطغضيوةريبكلاهتلصوحيفةجاحلا

»اق«نم»تاق«ةيناربعلايفيمسكلذلوةلصوحلاكلتيف
دارفنالاوبارخلاوءالخلاوربلاىنكسبحيوهو.ءاقيأ
:١٠٢رومزم(»ةيربلاقوقتهبشأ«منرملالوقكلذىلعو
»قوقلااهثري«ىونينومودايفءايبنألاضعبلوقو.)٦
ناجيتىلإنايوأيذفنقلاوقوقلا«و.)٣٤:١١ءايعشإ(
.)٢:١٤اينفص(»اهدمع

نيللانموهو»محرلا«ةيناربعلايفهمساوُمَخَّـرلٱ
رويطلانموهو.)١٤:١٧ةينثت(يفًاضيأركُذوةمحرلاو
يرصملاباقعلابفرعُيونييرصملاءامدقدنعةسدقملا
ضعبىلعًاموسرمدهوشامًاريثكونوعرفةجاجدبو
نيرمألًاينيدًاماركإءامدقلانويرصملاهمركأو.تايداعلا
ىشفتييتلاراذقألاهلكأبءابولانمدالبلايقيهنألوألا
ىلإاهبينتعيهنأاودقتعاوهخارفبقفريهنأليناثلاو.اهنم
يمُسكلذلوهمداهمعطأماعطاهلنكيملاذإهنأدح
هنألسجنوهو.نويناربعلاهامسامكمحرلابومألابمهدنع
هبشيعقبأرئاطكيرحتلابةمخرلايريمدلالاق.فيجلالكأي
ةبيجعمأوةلاسرمأونارفعجمأاهتينكوةقلخلايفرسنلا
هيفءاهلاومخرعمجلاوقونألااهللاقيوريبكمأوسيقمأو
ةمخرلاىمستاهنأل(نيمسالاتاذاذهللاقيو...سنجلل
:تيمكلالاق.اهزرحتعمقمُحتيهو)قونألاو
ليوحلاةسيكيهوقمُحتىتشناولألاونيمساتاذو

نمىضريالهنأرئاطلااذهعبطنمو...ةليحلايأ
اهقحسأبالإنكامألانمالواهنمشحوملاالإلابجلا
اهروخصبالإباضهلانمالوهئادعأنكامأنماهدعبأو
زعأنولوقيفهضيببعانتمالايفلثملابرعلابرضتكلذلو
.تمأتأامبروةدحاوةضيبضيبتو...قونألاضيبنم

نمو.ةمخرلاوبارغلاوموبلاةثالثيهوريطلامائلنممهو
بئاجعيفينيوزقلالاقو.»ةمخرنمقمحأ«برعلالاثمأ
هضيبلراتخيهتقلخيفرسنلاهبشيرئاطةمخرلا«تاقولخملا
زعألاقي)اذلو(هيلإلوصولابعصيلةقهاشلالابجلافارطأ
فيجنملكأيلركاسعلافلخريطيو.قونألاضيبنم
معنلاعبتيوباودلالبزيفهعمطلًاضيأجاحلاعبتيوىلتقلا
.»ضهجملانينجلايفًاعمطاهلمحوأاهعضونامزًاضيأ

لٱَوُقَلْقَّـللٱَو«١٩
ْ
هلٱَو،ِهِساَنْجَأَىلَعَءاَغْبَب

ُْ
خلٱَوُدُهْد

ْ
.»ُشاَّـُف

وأعِرولاهانعمو»هديسح«ةيناربعلايفهمساوُقَلْقَّـللٱ
١٠٤:١٧رومزمو١٤:١٨ةينثتيفًاضيأركُذ(نسحملاويقتلا
ءامدقلانألكلذبيمُسو.)٥:٩ايركزو٨:٧ايمرإو
نأروهشملانمو.ونحلاوةيونبلاوةيمألاةفطاعلالاثمهوربتعا
.رانلانماهيقتلاهعمتيوُشولواهخارفكرتتالىثنألا
نادوسأناحانجهلوةيربلارويطلاربكأنمضيبألاقلقللاو
يبنلالوقاذهىلعوضيبأشيرامهشيرللختيناّيوق
نكسيو.)٥:٩ايركز(»قلقللاةحنجأكةحنجأامهل«
الو.راجشألاسوؤروةبرخلانكامألاوةيلاعلاجوربلاقلقللا
كلذىلعو.ليلجلارحبراوجيفراجشألاىلعدهاشُيلازي
.)١٠٤:١٧رومزم(»هتيبورسلافقلقللاامأ«منرملالوق
نمهنألةنسلاتاقوأنمنيعمتقويفهشعىلإعجريو
ةيغبدالبىلإدالبنمرفاستيتلايأ(عطاوقلارويطلا
قلقللالب«هلوقبيبنلاراشأاذهىلإو.)اهلبسانملالصفلا

كمسلاهماعطو.)٨:٧ايمرإ(»هداعيمفرعيتاومسلايف
بسُحاذهلوموحللاتايافنومئاهبلاءاشحأوتافاحزلاو
.ةسجنلارويطلانم

لازيالتاّيحلالكأيفورعمرئاطقلقللا«ينيوزقلالاق
)ةراحلانكامألايأ(مورجلابامهدحأناركوهلوعيبرلاعبتي
ىلإامهدحأنملوحتيو)ةدرابلادالبلايأ(دورصلابرخآلاو
ةرجشوأةرانمكلاعناكميفالإركولاذخأيالو.رخآلا
ًابيكرتضعبيفاهضعبببّكريوشيشحلاوداوعألابيتأيف
دارأيمجعأرئاطقلقللا«يريمدلالاقو.»ءانبلاكًابيجع
لهأدنعهتينكوقنعلاليوطبّرعميمجعأهمسانأ
مسامهوفاقلابيرهوجلاهنعربعوجيدخوبأقارعلا
لكأيوهوقلاقللاعمجلاوغلغللااولاقامبرولاقيمجعأ
ةكرحهيفتوصلككلذكو.ةقلقللاهتوصو.تاّيحلا
يكاطنالالاقو.»ءاكذلاوةنطفلابفصويو.بارطضاو
.»دنهلافارطأبيتشيوماشلابخرفيفورعمرئاطقلقللا«

»فنأ«نمهقاقتشاو»هفنأ«ةيناربعلايفهمساوَءاَغْبَبْلٱ
يفًاضيأركُذ.ساقوأبوضغهانعمفاسقوأبضغيأ

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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روسجسرشوهنيرسفملاضعبلاق.)١٤:١٨ةينثت(
.هيلجررسكدقنوكينأدعبهراقنمببلكلابرضي
لكأيوعقانملاتاذنيضرألاوراهنألاطوطشىلإيوأيو
نمعونلكورأفلاونوزلحلاوغزولاوعدافضلاوكمسلا
ريثكوهو.ةسجنلارويطلانمبسُحكلذلو.ماوهلاعاونأ
.»هسانجأىلعاغببلاو«باتكلالاقكلذلوفونصلا
هدمتعايذلااذهواغببلابمهضعبوجمزلابمهضعبهمجرتو(
لاقُيءاغببلا«ينيوزقلالاق.ةيليجنإلاةيبرعلاةخسنلامجرتم
هرثكألكشلاوًادجنوللانسحريط»وطوط«ةيسرافلابهل
ضيرعراقنمهلضيبأورمحأورفصأنوكيدقونوللارضخأ
.»هانعميرديالوهديعيوسانلامالكعمسيكلذكناسلو
يفهمسالتايفانملانمريثكةيبرعلابتكلايفهفصويفو
.)ةيناربعلا

ْهلٱ
ُ

بكرموهو»تفيكود«ةيناربعلايفهمساو(ُدُهْد
ةينادلكلايفوهورخص»تفيك«ووذيأ»ود«نيتملكنم
نمبكرمهنأمهضعبىأرو.رخصلاوذهانعمنوكيفافيك
وأتوتفملارعبلاوهوّتُفيأ»تفو«كيديأ»كود«
سجنلارئاطلااذهركُذو.)لبزلاكيدىنعملانوكيفلبزلا
يفهصوحفأينبيهنأءامدقلاركذو.)١٤:١٨ةينثت(يفًاضيأ
ةيماعطلاتايافنلاوفيجلاءاشحألكأوةَرِذَعلايأطئاغلا
كلتوعوبسأوحنبهدعبونضحلاةدمةحئارلاهيركوهو
عيبرلامايأيفهمحلمعطو.لمتحتداكتالةثيبخلاةحئارلا
هامسوذئنيحهلكأيسانلاضعبوىولسلامحلمعطك
.لبجلاكيدبءامدقلاضعب

وذرئاطدهدهلاةميدقلاةيبرعلابتكلاضعبيفءاجو(
يبأوةمامثيبأورابخألايبأبىنكيوةريثكناولأوطوطخ
دهدُهلاًاضيأىمسُيودابعيبأوداجسيبأوحوريبأوعيبرلا
نتنمريطوهو.ةدهدهةدحاولاودهادههعمجودهادهلاو
عيمجيفماعاذهولبزلايفهصوحفأينبيهنألًاعبطحيرلا

هنأكلذودودوظوفحءافوهنأهيفظحاجلالاقو.هسنج
بلطبلغتشيملوبرشيملولكأيملهاثنأهنعتباغاذإ
نرتقيالتتامنإوهيلإدوعتىتححايصلاعطقيالوماعطلا
.)تومينأىلإلكألاليلقاهيلعًاحئاصشيعيواهريغب

هركذورأفلاوريطلاةقلخنيبسجنرئاطُشاَّـفُْخلٱ
ئبتخيوهو.)٢:٢٠ءايعشإ(ناذرجلاعمسدقملاباتكلا
ريطبسانلانمنوريثكهيمسياذهلو(ًاليلجرخيوًاراهن
نمماوهلافطخيهنإفونونسلاناريطهناريطهبشيو)ليللا
هناريطلرويطلانمشافخلاّدُعو.ونونسلالعفيامكءاوهلا
رثكيشافخلاو.)اهنمسيلتارابتعالاضعبيفوهفالإو(
ًادارفأوتاعامجلخدتوهفونصفالتخاىلعةيروسيف
.اهتحئارةهاركلىنكسلاةهوركماهلعجتفتويبلا

فيعضهرصبروهشمرئاطشافخلاينيوزقلالاق(
مالظلاوءايضلانيبالإجرخيالسمشلاعاعشهءوسي
امكيدثىثنأللونانسأهلوةقيقرةدلجهحانجرأفلاهبشي
اهلاثمأوضعبلاوقبلاوبابذلادصقي...هدلوعضريرأفلل
نامرلالكأتواهدلوعضرتوريطتواهدلوىثنألاذخأتامبرو
.)ًافوجمًارشقهكرتتوةرجشلاىلع

موقلاقوطاوطولاشافخلا«هتصالخاميريمدلالاقو
رمقلاءوضيفرصبيالوهوريبكلاطاوطولاوريغصلاشافخلا
:رعاشلالاقرصبلا»يوقريغراهنلاءوضيفالو
شافخلانيعأيمعيوًارونىرولاراصبأديزيراهنلالثم

هيفنوكياليذلاتقولاسمتلاًاراهنرصبيالناكاملو
تقوهنألسمشلابورغبيرقوهوءوضالوةملظ
هتوقبلطيتقولاكلذجرخيضوعبلانإفضوعبلاناجيه
بلاطعقيفماعطللًابلاطجرخيشافخلاو.ناويحلاءامدوهو
يفهمساو.»ميكحلاناحبسف«قزربلاطىلعقزر
.)مالظلارئاطيأ(»فلطع«ةيناربعلا

ملٱِْريَّـطلٱِبيِبَدُّلُكَو«٢٠
ٌهوُرْكَمَوُهَف.ٍعَبْرَأَىلَعِيشاَْ

.»ْمُكَل

امىلعمئاهبلانمعبارلامسقلاوهاذهِْريَّـطلٱِبيِبَدُّلُك
لكوهو)٢ع(يفرمامكماسقأةعبرأىلإاهتمسقنمركُذ
ماوهلااهبدوصقملاو)رثكأوأ(ريطلانمعبرأىلعبديام
.دارجلاهتحتلخديف

انهعبرألاوًاضيأبديوريطييذلاماوهلايأٍعَبْرَأَىلَع
طقفنالجرهلنوكيالاملبمئاوقلاددعنييعتاهبداريال
اذهىلعو)سانللرهظألايهاهنألاهريغنودعبرألاركذو(
يتلاحانجلاتاوذتابابدلالكو«ةينادلكلاةمجرتلايفءاج
.»اهعاونأىلعلحنلاوريبانزلاوبابذلاعبرأىلعبدت

نظ)ةهاركىلعزئاجالمكيلعمرحميأ(ْمُكَلٌهوُرْكَم
نملسعلانأعمسجنلحنلانأةرابعلاهذهنممهضعب
داعيملاضرأيفهبدعُوامريخنموةمعطألانسحأ
٢٠:٢٤نييوالو٢٣:٣و١٦:١٤و١٣:٥و٣:٨جورخ(
يرأوهلبيعيبطلالحنلاجاتننمسيلوهواولاق.)خلا
نيطسلفوةيروسنملمُحيلزيملوسبدلابفورعملابنعلا
نمجرختسييذلالسعلاهنمورصمىلإهنمةريثكريداقم
ةريثكلاهراهمأنمو.ةعونتمراجشأوباشعأنمتاتابنلا

.يربلالسعلااهيفرثكيفءانيسةريزجهبشيفرفاوءيش
لسعلاهنميرجيداعيملاضرأتابننمًاريثكنأىنعملاو
دوصقملاوهباشعألاهذهلثميرانأمهضعبنظاذلو

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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.)١٤:٢٥ليئومص١(رعولايفناثانويهلكأيذلالسعلاب
فيكو.)٣:٤ىّتم(ةيربلايفنادمعملاانحويهلكأيذلاو
وهيناثلالكيهلانامزيفرهتشايذلانوناقلانإفرمألاناك
نبلنوكياذهىلعو.»سجنسجنلانمجرخياملكنإ«
ةسجنلارويطلاضيباذكوسجنةسجنلاتاناويحلا
.ًارهاطلحنلالسعناككلذعموةسجنلاكامسألاو
جتنيالهنأبهتراهطحيسملامايأيفنييناربعلاءاملعنابأو
ءاجاذهىلعو.لوقبلاريصعنموهلبًاسأرلحنلانم
»مكلهوركم«هلوقدعبهانعمامةينادلكلاةمجرتلايشاوحيف
لحنلالسعلكأنادمعملاانحوينوكيفلحنلالسعالإ
هبترولحنلاهانجامملسعلاكلذناكوةعيرشلاىضتقمب

لسعلاةمدقتعنمو.راجشألافاوجأوروخصلاقوقشيف
:٢صرظنا(ًاجسنهنوكالهرامتخااهتلعةينيدلاةمدخلايف
١١(.

ملٱِْريَّـطلٱِبيِبَدِعيَِمجْنِمُهَنوُلُكْأَتاَذٰهَّـالِإ«٢١
َىلَعِيشاَْ

هبُبِثَيِهْيَلْجِرَقْوَفِناَعاَرُكُهَلاَم:ٍعَبْرَأ .»ِضْرَألٱَىلَعاَِمِ

.ميرحتلانميتأيامىنثتساَّـالِإ
يذلاانههانعمو)قاسلاقدتسمعارُكلا(ِناَعاَرُكُهَلاَم

لوطأثلاثلاو)ناعاركاهيفف(ءازجأةثالثنمةفلؤمهقاس
عيطتسيكلذبوماوهلارئاسفالخبنييقابلانمىوقأو
رصعيفةعيرشلاءاملعّنيبو.دارجلاهنموديعبىلإزفقلا
:يتأيامبرهاطلادارجلايناثلالكيهلا
.ةمدقملجرأعبرأهلناكام.١
.ةحنجأةعبرأهلناكام.٢
.زفقللنالجرهلام.٣
رخؤمرثكأيطغتاهنأىتحةضيرعةليوطهتحنجأام.٤

وهفعبرألاتامالعلاهذههيفعمتجااملكف.همسج
.رهاط

جلٱ.َنوُلُكْأَتُهْنِماَذٰه«٢٢
ْ

َىلَعاَبَّـدلٱَو،ِهِساَنْجَأَىلَعُداََر
حلٱَو،ِهِساَنْجَأ

ْ
جلٱَو،ِهِساَنْجَأَىلَعُناوُجَْر

ْ
.»ِهِساَنْجَأَىلَعُبُدُْن

١:٦سقرمو٣:٤ىّتم

اهدحأةعبرأةلّلحملادارجلاسانجأِهِساَنْجَأَىلَعُداَرَْجلٱ
ىنعمبابريأ»هبر«نم(»هبرا«ةيناربعلايفىمسملادارجلا
امركُذفسدقملاباتكلايفركُذنمريثكاذهو)امنوداز
تابرضنمةنماثلاةبرضلادارجوهوةرمنيرشعىلعديزي
برخمفلتمدسفُمهنأبفصُوو)١٠:١٩جورخ(رصم

عمتجيو)٣:٧موحانو٢:٢٥و١:٤ليئويو٢٨:٣٨ةينثت(
دارجلاك«ليقفلثملاهترثكببُرضةريبك)ةعامجيأ(ًالجِر
:٤٦ايمرإ(»دارجلانمرثكأ«و)٧:١٢ةاضق(»ةرثكلايف
جرختيتلارويطلايأعطاوقلانمعونلااذهنإليقو.)٢٣
نمزيفعونلااذهدوهيلاىمسو.ىرخأىلإدالبنم
)نييرصملاةماعاهظفليامكظفلُتميجلا(و»بوجلاب«حيسملا
كرابم«هانعمامهلكألبقنولوقيوعونلااذهنولكأياوناكو
مويلاهلكأييذلادارجلاو.»ءيشلكقلخهتملكبيذلا
مهنأاهمعأةفلتخمقرطبدعُيقرشملاممأنممهريغودوهيلا
هنوعفريوحلملااهيفنوحرطيةيلاغءامردقيفًايحهنوحرطي
يفندبلانوففجيوهلجرأوهسأرنوعزنيوقئاقدعضبدعب
سايكأيفهنوعضيوحوطسلاىلعسمشلايفوأنجاط
هنولقيوهنوخبطيوهنوصمحيامًاريثكوءاتشللهنورخذيو
وأًاصارقأهنولمعيونمسلابهقيقدنونجعيوأنمسلاب
ضعبيفو.سديرقلامعطهمعطهبشيوهنوزبخيوةفغرأ
دارجلالكأاذإو.دارجلاىوسعيبتالنيكاكدقرشملادالب
ًالسعوًادارجنادمعملاانحويماعطناكو.هولكأبوبحلا
.)٣:٤ىّتم(ًايرب

ةفلتخمفانصأدارجلا«ةميدقلاةيبرعلابتكلايفو(
رفصأهضعبورمحأهضعبواهريغصهضعبوةثجلاريبكهضعبف
اذإفيبدلاهللاقيهضيبنمجرخاذإوهو.ضيبأهضعبو
هضعبجومينيحكلذوءاغوغلاوهفتربكوهتحنجأتعلط
تدوساوروكذلاترفصاوناولألاهيفتدباذإفضعبىلع
هضيبلسمتلاضيبينأدارأاذإوهو.ًادارجيُمسثانإلا
تسةدارجللو.اهعودصيفهضيبيقليفةدلصلاعضاوملا
يفنالجرواهطسويفناتمئاقواهردصيفناديمئاوق
ةرشعةقلخدارجلايفو.ناراشنماهيلجرافرطو.اهرخؤم
انرقوروثقنعوليفانيعوسرفهجوناويحلاةربابجنم
لمجاذخفورسناحانجوبرقعنطبودسأردصولّيإ
يفمهضعبلوقنسحأامو.»ةيحبنذوةماعنالجرو
:ةدارجلا

ميغضؤجؤجورسناتمداقوةماعناقاسوركباذخفاهل
مفلاوسأرلابليخلادايجاهيلعتمعنأوًانطبضرألايعافأاهتبح

الوهلكأتبرعلاتناكو.لجِردارجلاةعامجللاقيو
.)هلكأتلازت

نمهجورخدنعدارجلاةيبرعلايفىبدلانأمّدقت(اَبَّـدلٱ
ةيناربعلايفهمساو)دارجلانمعونانههنكلوهضيب
دارجلانمحنجمعونبةيناربعلاةغللابتكيفّرسُف.»معلس«
يفتاممهنمذوخأملالصألانأمهضعبلاقو.معطلاديذل
رخأهرسفو.فالتإلاىلعلديوهوةينادكلايفقابةيناربعلا
اذهزييمتيفدحألامولكؤيباثولادارجلانمعونهنأ

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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يفو(ةبدحوذهنأةيدوهيلاديلاقتلايفو.نظلاىوسعونلا
.بنذالب)مانسوأةبدحةيزيلكنإلا

ميجكميجلاو(»لجرح«ةيناربعلايفهمساوُناوُجْرَْحلٱ
باتكلانمناكملااذهىوسيفركذُيملو)نييرصملاةماع
نمةعامجلاةلجرحلاةيبرعلاةغللابتكيفو(سدقملا
.اهركذّراملاةعبرألاعاونألانملقتسمعونوهو)دارجلا

هنألكلذبيمس»بجح«ةيناربعلايفهمساوُبُدْنُْجلٱ
ءايعشإو١٣:٣٣ددع(اهيطغيواهرتسييأضرألابجحي
نمناويحلاءاملعضعبركذ.)١٢:٥ةعماجو٤٠:٢٢
يفصوغيبدنجلانإلاقظحاجلانأةيبرعلايفةبتكلا
عضاومةسمخيفركُذو.)رحلادتشااذإضرألايفونيطلا
٧:١٣مايأ٢و١٣:٣٣ددع(يفوةيآلاهذهيفباتكلانم
:٧مايأ٢(يفمجرُتهنأالإ()٤٠:٢٢ءايعشإو١٢:٥ةعماجو

فلتمهنأبفصُوو.)بجحةيناربعلايفوهودارجلاب)١٣
رصعيفيدوهيلانيدلاءاسؤرلاق.)٧:١٣مايأ٢(لوقحلا
اوقلطأو)مانسوأ(ةبدحالببنذوذعونلااذهنإحيسملا
هضعبو.دارجلاعاونأنمريثكىلع)بدنجلاوأ(»بجحلا«
يفةبغرلايديدشدوهيلادالوأناكوبيكرتلاليمجناك
شارفلايفمويلادالوألابغريامكهببعللاوهكسم
هنوعيبيورمخلابهنوحضنيوهنمًاريثكنوعمجياوناكو.زيزلاو
ال)١(نيتدعاقلانيتاهمايألاكلتيفدوهيلاعضوكلذلو
روكذملابولسألاىلعدعملابدنجلايرتشينأيدوهيلزوجي
لكأيالنأهيلعبجوًامحللكأيالنأرذنينمنإ)٢(و
.هعاونأىلع)بجحلاوأ(بدنجلاالوكمسلا

لٱِْريَّـطلٱِبيِبَدُرِئاَسْنِكٰل«٢٣
َوُهَفٍلُجْرَأُعَبْرَأُهَليِذَّـ

.»ْمُكَلٌهوُرْكَم

ةعبرألادارجلاعاونأادعامِْريَّـطلٱِبيِبَدُرِئاَسْنِكٰل
.اهفونصفالتخاىلعًافنآةروكذملا

ُنوُكَياَهَثَثُجَّـسَمْنَمُّلُك.َنوُسَّـجَنَتَتِهِذٰهْنِم«٢٤
ملٱَىلِإًاسِجَن

.»ِءاَسَْ

ركذُتسيتلامئاهبلاوشوحولايأَنوُسَّـجَنَتَتِهِذٰهْنِم
.)٢٧و٢٦ع(

ًاسجننوكيةتيمّسمنمنألِءاَسَْملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَي
دعبمهدنعناكويلاتلامويلاةءادبءاسملانإ.همويةيقب
هيلعرظحيناكو.)٢٣:٣٢صاذهبلباق(سمشلابورغ

نأوأسدقلالخدينأيعرشلاسجنتلاتاعاسةدميف
.ةعيرشلاىضتقمبنيرهاطلاطلاخيوأًاسدقمًائيشسمي

ًاسِجَنُنوُكَيَوُهَباَيِثُلِسْغَياَهِثَثُجْنِمَلََمحْنَمُّلُكَو«٢٥
ملٱَىلِإ

.»ِءاَسَْ
٣١:٢٤و٢٢و١٩:١٠ددعو١٥:٥و١٤:٨ص

وأةلحملانمةفيجلقننمىلعناكََلَمحْنَمُّلُكَو
نأكلذقوفهيلعبجيوهمويةيقبًاسجنبسحيةنيدملا
نمرثكأاهلمحبةساجنلانألهيلعيتلاهبايثلسغي
يناثلالكيهلارصعيفنيدلاةمدخنابأو.اهسملبةساجنلا
ةيعرشلاةساجنلانألهبايثلسغبناسنإلارمأتةعيرشلانأ
)٤٠و٢٨ع(يفوانهاذهركذيملورمألامزلتستهترتعايتلا
خسنلاضعبوةيرماسلاةخسنلايفو.راصتخالاةيغب
يفامك»ءاملابمحتسيوهبايثلسغيو«همجرتمامةيناربعلا
نمىلعهنأىلإزمراذهيفو.)١٩:١٩ددعو١٧:١٥ص(
مدباهوضيبيومهبايثاولسغي«نأةيطخلابنوسجنتي
ةيآلاكلتىلإةراشإةيليجنإلاةيآلاهذهيفو»فورخلا
.)٧:١٤ايؤر(ةيسومانلا

ثثجلاهذهسمينمقحلتةساجنلاتناكاَهَثَثُج
.)٣٢عرظنا(اهئازجأنمءيشسمبوأاهلمحب

لٱُعيَِمجَو«٢٦
ْ
لٱِمِئاَهَب

َهليِتَّـ
َ

لِظا
ْ

ْوَأًاّقَشُهُّقُشَتَالْنِكٰلَوٌف
َجتَال

ْ
.»ًاسِجَنُنوُكَياَهَّـسَمْنَمُّلُك.ْمُكَلٌةَسِجَنَيِهَف،َُّرت

يفناك.مئاهبلاىتومعيمجثثجيأِمِئاَهَبْلٱُعيَِمج
رصعيفنييقودصلاونييسيرفلانيبفالخةيآلاهذه
لك«ةيآلارخآيفهلوقنإنويسيرفلابهذفيناثلالكيهلا
مئاهبلاثثجيأاهثثجسمنملكهبدارُي»اهسمنم
كلتنكتملامكلذنوكيالوةيآلالوأيفةروكذملاةسجنلا
مأًادوصقممأايعيبطتوملاناكأءاوسةتيمةسجنلامئاهبلا
.)٣١و٨عرظنا(سجنتثثجلاكلتسمنمفًايضرع
تناكاهنألسجنيالاهسمفةّيحمئاهبلاكلتتناكاذإنكل
اهنأعمليخلاوريمحلاولامجلاكةيمويلاحلاصملايفمدختست
اقولو٢١:٢ىّتمو١٤:١٥ايركزو١٢:٤٠مايأ١(ةرهاطريغ
مئاهبلاعيمجثثج«مجارتلانمريثكيفءاجو.)خلا١٣:١٥
اهصنواهتقيقحىلعةيآلااوذخأفنويقودصلاامأو.»خلا
ناكفسجنتيرهاطريغناويحسمنملكمهدنعناكف
هتيبنمجرخاذإسجنتيالنأناسنإلاىلعبعصي
.مهبهذمىتضقمب

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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حلٱِعيَِمجْنِمِهِفوُفُكَىلَعِيشْمَياَمُّلُكَو«٢٧
ْ

ِتاَناَوََي
ملٱ
ُنوُكَياَهَثَثُجَّـسَمْنَمُّلُك.ْمُكَلٌسِجَنَوُهَفٍعَبْرَأَىلَعِةَيِشاَْ
ملٱَىلِإًاسِجَن

.»ِءاَسَْ

تاوذهفارطأنملكيأِهِفوُفُكَىلَعِيشْمَياَمُّلُك
خلارهلاوبئذلاودرقلاوبدلاودسألاكنثاربوأعباصأ
.)نثاربلاباهنمعابسلافوفكوعباصأفرعُتو(

َىلِإًاسِجَنُنوُكَيَوُهَباَيِثُلِسْغَياَهَثَثُجَلََمحْنَمَو«٢٨
ملٱ
.»ْمُكَلٌةَسِجَناََّـهنِإ.ِءاَسَْ

تبثتيهو(نيرشعلاوةعباسلاةيآللريسفتةيآلاهذه
عريسفترظنانييقودصلاريسفتيفنتونييسيرفلاريسفت

٢٦(.

َىلَعُّبِدَييِذَّـلٱِبيِبَّـدلٱَنِمْمُكَلُسِجَّـنلٱَوُهاَذٰهَو«٢٩
لٱَوٍسْرِعُنْبِا:ِضْرَألٱ

ْ
.»ِهِساَنْجَأَىلَعُّبَّـضلٱَوُرْأَف

٦٦:١٧ءايعشإ

)٢٨ع(ىلإهدعبامو)٢٤ع(يفركُذُسِجَّـنلٱَوُهاَذٰه
ركذيانهذخأوعبرألاتاوذنمةسجنلاتاناويحلاثثج
ةيناويحلاةكلمملانملوألامسقلاىلوألاو.ةسجنلاتابابدلا
نإف.)٢ع(ريسفتيفّرمامىلعاهنمعبارلامسقلاةيناثلاو
سانجأةينامثركذوسجنتيًاضيأهذهثثجسمنملك
قرفلاو.)٢٣-٢٠ع(بديامركذو.)٣٠و٢٩ع(اهنم
ةحنجأالانههركذامنإكانههركذاموانههركذامنيب
.ةحنجأوذكانههركذاموهل

ةينايرسلايفو(»دلح«ةيناربعلايفهمساوٍسْرِعُنْبِا
يفهورسفاذهبودُلخلاةيبرعلايفوهفاذهىلعو»ُدلُح«
.ةيزيلكنإلاتامجعملاضعبوةيناربعلاوةينيتاللاتامجعملا
ةميدقلانييناربعلابتكيفهفصونمرهتشايذلانكلو
همجرتاذهلودلخلانودسرعنباىلعقدصياهريغو
حيسملانمزيفاوعمجأو.)سرعنبابيبرعلاانباتكمجرتم
يفنكسيهنأاولاقوسمنلاوأسرعنباكناويحهنأىلع
هنمربكأوهاممئاهبلانمسرتفيورفحلابوناردجلاللخ
ىوكنوعنصياوناكاذهلوًاريثكجاجدلالكأيوهمفباهلمحيو
يكلةقيضءاوهلاديدجتاهبنودصقييتلاجاجدلاتويب
ذفنتةجوعمةداحنانسأهلو.اهيلإلخديناهيلععنتمي

نيمئانلادالوألاىلعمجهيواهغامدوةجاجدلاةمجمج
ةقرسبعلوموهو.ةينآلانمءاملاقعليورشبلافيجو

هبفصواماذهو.هراجويفاهتئبختوةعماللاءايشألا
ىلعدلخلاالسرعنبايناثلالكيهلارصعيفنيدلاءاسؤر
بتكضعبيفدلخلاىنعمبءاج»دلحلا«يأظفللااذهنأ
.دوملتلا

باثولاوبأومكحلاوبأهتينكوسرعنبا«يريمدلالاق
وهو«ينيوزقلالاقو.»وسارةيسرافلابىمستةباديهو
يداعيو...هجرخيوهرجحلخديرافلايداعيقيقدناويح
هنإوجاجدلاضيبلكأيهنأهريغركذو.اهلتقيوًاضيأةيحلا
:هلوقبقمقمشلابفورعملارعاشلاهفصوو.»ريناندلاقرسي
ةقفردعبنمةقفريتيبتارافلالزن
هقبطسأريفدعاصتيبسأرسرعنباو

هقرزنيعلاداوسيفاهنمترصبأةغبص
هقلبهولعتشبغأسرعنبايفاذهلثم

ةيافكيفو.رأفلانمهنإوقلبأشبغأهنوكبهفصوف
هطّلغو»سمنلاهللاقيوبوعرسلاوهسرعنبا«ظفحتملا
لاقو.رافلاسنجنمسيلسمنلانإهاوعدبيريمدلا
وهو»رصمتويبيفيتلاهذهيهسرعتانب«يطابنسلا
ملصأرتشاةبيود«سرعنباسوماقلايفو.مهبممالك
.ةقلخنينذألاعوطقمهنأكقشنمبولقمهنفجيأ»كسا
مهضعبلاقو.ًاضيأمصألاوهوملصألانمبرقيكسألاو
ىلعورافلانمبرضىلعكارتشالابقلطيسرعنبانإ
.سمنلا

وألقحلادسفمهانعمو»ربكع«ةيناربعلايفهمساوُرْأَفْلٱ
عيباريلانمروكذلاةيبرعلايفرباكعلاو(ةطنحلايّاربلالكآ

ليئومصرفسيفركُذو.)رافلانمبرضوهوعوبريعمج
١١و٥و٦:٤ليئومص١(دحاوحاحصأيفتارمعبرألوألا
يفمجرُتو.)٦٦:١٧ءايعشإ(ءايعشإرفسيفةرمو.)١٨و
ءايعشإرفسيفوناريفلابليئومصرفسيفعضاوملاةعبرألا
هانعمنأىلعلدف)نوذرجلابةماعلاهيمستاموهو(ذرجلاب

رصعيفةعيرشلاورسفمهمهفاذكو.رافلاةيناربعلايف
تقويفداصحلالالغفلتمهنأبهوفصوويناثلالكيهلا
بارخلاىلإمهموسريفنويرصملاهبراشأكلذلو.ريصق
:٦ليئومص١(يف»ضرألادسفمب«فصُوو.فالتإلاو
نذأو.نيطسلفيفلوقحلالالغفلتأامًاريثكو.)٥
يأيفهولتقينأبدوهيلليناثلالكيهلارصعيفنيدلاءاسؤر
حصفلاديعوةيلافتحالادايعألاتاقوأىتحاوءاشتقو
لخديناكو.ًاضيألكؤيالامدسفيرافلاناكو.لاظملاو
دوهيلاهبّقلوبتكلافلتيوةسدقملاةمعطألادسفيوسدقلا
.ريرشلاب

خوفنموأمروهانعمو»ّبصلا«ةيناربعلايفوُّبَّـضلٱ
اذهريغيفركذُيملو.)يناربعلالصألايف٥:٢٧عرظنا(

ألَا
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ةيبروألامجارتلاضعبيفرسُفو(ةاروتلانمعضوملا
نمتسيلفحالسلانإفاهايإوهسيلو)ةافحلسلاب
سدينوميملاق.نييليئارسإلاءاملعدنعةسجنلاتاناويحلا
ةاروتلايفةسجناهنأركُذيتلاالإةسجنلاتاناويحلاسيل«
تسيلةافحلسلاوعدفضلاوةيحلاف)٣٠و١١:٢٩نييوال(
رصعيفيدوهيلانيدلاءاسؤرنأققحملانمو.»ةسجنب
وأعدافضلانمبرضبةيناربعلا»بصلا«اورسفحيسملا
وأخوفنملايأبصلاىنعمقفاويوهوعدفضلاهبشيناويحب
هيلجررصقوهتفاثكبعدفضلانعفلتخيوهو.خفتنملا
حاسمتب«ةميدقلامجارتلاضعبيفرسُفو.هخافتناةدايزو
هارناملكنمهبشأهنألةلاحمالبضلاوهو(»ربلا
ناويحلاوأعدافضلانمبرضلااذهنإليقو)حاسمتلاب
رصقلهنألعدافضلارئاسنودمرُحعدفضلاهبشييذلا
ًالايسزرفياودقتعاامىلعهنإوفاحزلاكهنأرهظيهيلجر

كلذبهريسفتبهذمىلعاذههسمينممسيًايفاص
.عدافضلانمبرضلا

نمريثكمهلاثمأومهراعشأوةميدقلابرعلابتكيفو(
فورعملانوذرحلاهبشييربناويحوهو.بضلافاصوأ
ءامدقلاضعبهامسكلذلوًاضيأحاسمتلاهبشيولرولاب
ىلعقلطُيفةكرتشملاءامسألانممهدنعوهوربلاحاسمتب
يف»بصلا«ءاملعلاضعبرسفاذهلوريعبلافخيفمرو
.كلذريغوديدحلاةبضىلعوخفتنملاومرولابةيناربعلا
:ءارعشلادحألاقهلكأتبرعلاتناكو
منغلاديدقتيهتشاينإواهتفعامفبابضلاتلكأ

.»بضنمّقعأ«و.»بضنمّلضأ«لاثمألايفاولاقو
يفاولاقو.»بضلابنذنمدقعأ«و.»بضنمعدخأ«و
.)ةدقعنورشعوىدحإهبنذ

حلٱَو«٣٠
ْ
لٱَوُنْوَذْرِ

ْ
لٱَوُلَرَو

ْ
لٱَوُةَغَزَو

ْ
حلٱَوُةَياَظِع

ْ
.»ُءاَبْرِ

وأخارصهانعمو(»هقنا«يناربعلالصألايفوُنْوَذْرِْحلٱَو
هّرسفوسدقملاباتكلايفانهالإركذُيملو)ليوعوأحاون
وه«اولاقذإذفنقلاهنأديفيامبةعيرشلاءاسؤرنمءامدقلا

ناكفعمتجاسُماذإةداحكاوشأبىطغمناويح
ًاعنمرقبلاعورضهدلجبنوطغيءامدقلاناك.»ةركلاك
مجارتلاضعبيفمجرُتو.اهنبلعضرتنأنمتاناويحلل
اهنمةثيدحلاضعبيفوعبطلاةئيسلاةرافلابةميدقلاةيبنجألا
كلذلكو.)سرعنبابةيزيلكنإلاةمجرتلايفو(ةغزولاب
.نوذرحلاهبشيهنإفغزولاالإنوذرحلانمديعب

لثمفكاهلبضلاكةبيودوهوفورعمنوذرحلاو(
هدلجيفصَربالولمانأىلإعباصألاةموسقمناسنإلافك
.صيربيبأبةماعلادنعفورعملاصربأّماسيأغزولاك
.)ةروجهملانارمعلايفرثكيوهومومسلاتاوذنمهنإاولاق

يفركذُيملوةوقهانعمو»حك«ةيناربعلايفهمساوُلَرَوْلٱ
يأىنعملااذهبسدقملاباتكلاتايآلكنمةيآلاهذهريغ
ماعطالبءاقبلاىلعرداقوهو.تابابدلانمهنوكىنعمب
يذتغيهنأداقتعاىلعءامدقلالمحاماذهوًاليوطًانمز
.)ةيماسلاتاغللالكيفلصأداقتعالااذهلو(ءاوهلاب
دسأمهدنعهمساىنعمنألءابرحلابزيلكنإلاهمجرتو
اورسفوةوقيأةيناربعلايفهمسالقفاومهنأاودجوفضرألا
ىلإةبسنلابدسألاةوقكةوقءابرحللنأبضرألادسأ

ةيمارآلابهتيمستةلعءاوهلاىلعشيعيهنأداقتعاو.هسنج
نيدلاءاملعركذو.ءاوههسفنألميناويحهانعمو»اتيكز«
ىلإاهوبسنةصقدوملتلاباتكيفهماعطرمأيفيدوهيلا
لاق«هانعماميهوةنيفسلايفتثدحاهنإوحونءانبأدحأ

مئاهبلامعطنانكانإفءابرحلانمًاريثكانبجعحوننبماس
ينأًامويقفتافءابرحلاماعطناكاذامملعنملوًامويفًاموي
.ًالاحاهتعلتبافضرألاىلعةدوداهنمعقوفةنامرترسك
دودلااهيلععمتجافضرألاىلعاهتكرتولوقبةدعتطبرو
ةيروسيفداتعملاءابرحلادجويو.»هتعلتبافماوهلانمهريغو
همحللكأاذإهنأنودقتعيقرشملاممأضعبو.نيطسلفو
.ىمحلانمىفشًاددقملكأاذإولازهلانمأربأًاقولسم
.ثيغاربلاكالهإلتويبلايفءابرحلااينابسألهأيبريو

يفامىلعلرولاىلعقدصتفاصوألاهذهرثكأوانلق
لرولا«ينيوزقلالاق.ءابرحلاىلعالةيبرعلاناويحلابتك
بنذلاليوطلاصربأماسوغزولانمميظعلاناويحلاوه
بضللودعةكرحلافيفخريسلاعيرسوهو.سأرلاريغصلا
لتقىلعىوقأءيشسيلواهلكأيواهتيبلخديةيحلاو
امبةيناربعلابهتيمستللعنمةلعاذهلعلو(هنمتاّيحلا
بصتغيلبًاتيبهسفنلرفتحيالو.)ًافنآركُذامكةوقلاهانعم
)ةيناربعلاةيمستللةيناثةلعهذهلعلو(هتيبناويحلكنم
نمةيحلاتيببصتغيو.هنكاسبرههلخدتيبيأهنأل
لاقو.»رخُألاسانجألارئاستيبةيحلابصتغتامكةيحلا
هلوهنممظعأهنأالإبضلاةقلخىلعةبادهنإ«يريمدلا
لاقو.»لمانألاىلإاهعباصأةموسقمناسنإلافككفك
ةمحشوءابرحلاوبضلاولرولا«يدادغبلافيطللادبع
.»قلخلايفةبسانماهلكغزولاوضرألا

ةيناربعلايفاطلنم(»هاطل«ةيناربعلايفاهمساوُةَغَزَوْلٱ
يفامكةغزولايهو)ضرألابقصليأةيبرعلايفأطلك
يهاولاق.اهعوننيبيالنييسومانلافصونكليبرعلانتملا
نعهحملقتسيالًاضيبضيبتهتمعاندلجلاةظيلغةبيود

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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كرحتييقباهبنذعطُقاذإو.)هضايبنعهرافصيأ(هحآ
بُصاذإاهتومدعبةبيودلاهذهايحتدقوهعطقدعبًانمز
رئاسوهيفاممالكلااذهرخآيفو(ًاعيرسدرابلاءاملااهيلع
.)تابابدلانمةريثكًاعاونأمعتفاصوألا

عونلنافنصصربأماسووهوأصربأماسغزولاو(
.)دحاو

اهنأمهضعبحجر»طُمح«ةيناربعلايفاهمساوُةَياَظِعْلٱ
دوهيلانمءاملعلارباكأدحأاهرسفوغزولانمبرض
.)Snailنوزلحلاب(ةيزيلكنالاىلإمجرُتاذهلونوزلحلاب

ءاسلمةغزولانمربكأةبيودًاضيأةءاظعلاوةياظعلاو
الوهنمنسحأاهنكلصربأماسهبشتًاريثكددرتتوودغت
عاونأيهو.لمرلاةمحشوضرألاةمحشىمستويذؤت
اهعبطنمورضخألاورفصألاورمحألاوضيبألااهنمةريثك
سمشلاةيحةماعلاضعباهيمسياذهلوسمشلاةبحم
.ةسومشلابنيينانبللاةماعضعبو

ةيناربعلايفمشننم»تمشنت«ةيناربعلايفو(ُءاَبْرِْحلٱ
اوناكنيمدقألانألكلذبهومسسفنتوأمسنتيأ
ءاوهلاعالتبابيأسفنتلابشيعيءابرحلانأنودقتعي
.دلخلاباتاغلفلاوةينيعبسلايفمجرُتوسفنتلاةطساوب
ضعبلًاعابتادلخلابهومجرتو.)هبةيزيلكنإلايفمجرتو
وأيناثلالكيهلامايأيفهفصوقدصلوةميدقلامجارتلا
ًاقفنرفحيونانيعهلسيلنإ«وهودلخلاىلعحيسملارصع
»هئاقفانىلإبوبحلالمحيوتابنلالوصأفلتيوضرألايف
نيديعلامايأءانثأيفيناثلالكيهلامايأيفهلتقريجُأاذلو
يفامكءابرحلاهنأحجرألاو(لاظملاوحصفلايأنييلافتحالا
.)انهيبرعلانتملا

ربكأهنأالإةياظعلاقلخكهقلخةفورعمةبيودءابرحلاو(
قيقدليوطناسلهلوةفلتخمًاناولأنولتيةءابرحىثنألاو
هدميهنأليقو.ماوهلاراغصنمهريغوبابذلاهبفطخي
ءامدقلاق.هقلحىلإهبذجماوهلاهتسمىتمفضرألاىلع
اهعمروديوسمشلالبقتسيهنأةيبرعلايفناويحلاءاملع
مأبةيروسةماعضعبهينكيو.يسوجمهنأمهضعبلاقاذلو
.)يتخبربلابمهضعبهيمسيوتخبلا

ْنَمُّلُك.ِبيِبَّـدلٱِّـلُكْنِمْمُكَلُةَسِجَّـنلٱَيِهِهِذٰه«٣١
هتْوَمَدْعَباَهَّـسَم ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَياَِ

.»ِءاَسَْ

)٢٩ع(يفةروكذملاتابابدلايأُةَسِجَّـنلٱَيِهِهِذٰه
لرولاونوذرحلاوبضلاورافلاوسرعنباةينامثيهو
.ءابرحلاوةياظعلاوةغزولاو

يهواهثثجسمنميأخلااَِهتْوَمَدْعَباَهَّـسَمْنَمُّلُك
الةايحلايفيهواهسمنمنأىلعلدياذهو.ةتيم
يناثلالكيهلارصعيفنيدلاءاسؤرنوناقناكو.سجنتي
.»ناسنإلاالإيحوهوسجنيتاقولخملانمءيشال«

هتْوَمَدْعَباَهْنِمٌدِحاَوِهْيَلَعَعَقَواَمُّلُكَو«٣٢ ُنوُكَياَِ
لِجْوَأٍبْوَثْوَأٍبَشَخِعاَتَمِّـلُكْنِم.ًاسِجَن

ْ
.ٍسَالَبْوَأٍد

لُيٌلَمَعِهِبُلَمْعُيٍعاَتَمُّلُك
ْ

يفىَق ملٱِ
َىلِإًاسِجَنُنوُكَيَوِءاَْ

ملٱ
طَيَّـمُثِءاَسَْ

ْ
.»ُرُه

١٥:١٢ص

اذإفةثجلانمءزجوأاَهْنِمٌدِحاَوِهْيَلَعَعَقَواَمُّلُك
تناكو.)٢٥عرظنا(تسجنتةينآلااهثثجنمءيشسم
اهنمءزجلاوسجنتةثجلانإيناثلالكيهلارصعيفةعيرشلا
نورقلاورعشلاودلجلافالإومحلهيلعناكاذإسجني
نوعنصياوناكمهنإفسجنيالكلذهابشأوةدرجملاماظعلاو
عقوو.تويبلايفاهنولمعتسيةفلتخمتاودأكلذنم
حيسملانمزيفنييقودصلاونييسيرفلانيبفالخلا
ةسجنلاتاناويحلانمءزجلكةساجنباوعطقنويقودصلاف
.ةروكذملاةعيرشلاىلعاورجنويسيرفلاو

وأيدربلانمعنُصاملكهبدوصقملاٍبَشَخِعاَتَم
رشقوأصوخوأمامثوأبصقلاوأ)١٨:٢ءايعشإ(ءافلحلا
داوملارئاسواهعورفوراجشألاقوسوأءاحللاوأزوجلا
.ةيتابنلا

وأبنقوأناتكوأفوصنمجوسنملكيأٍبْوَثْوَأ
اممةعونصملاباوثألاتناكاذهىلعوربلايفومنياممهريغ
لكيهلارصعيفنوناقلااذهنمةانثتسمرحبلايفأشني
.يناثلا

يرسفملوقىلعةيربلاتاناويحلادولجنمٍدْلِجْوَأ
.مهدنعسجنتتالةيئاملاتاناويحلادولجفنييناربعلا

انلنيبت)٣١:٢٠ددع(يفامباذهانلباقاذإٍسَالَبْوَأ
رعشنشخنمجسُنبوثلكانهسالبلابدوصقملانأ
سجنتييذلانإرهاظلاو.)٢٠:٢ءايعشإ(حوسملاكيزعملا
.كلذكنكيملامفالخبًابوثعنُصامسالبلاودولجلانم

ِهيِفاَمُّلُكَف،اَهْنِمِهيِفَعَقَوٍفَزَخِعاَتَمُّلُكَو«٣٣
.»ُهَنوُِرسْكَتَفَوُهاَّـمَأَو،ُسَّـجَنَتَي

١٥:١٢و٦:٢٨ص

نمعنصياموهوراّخفنمءانإلكيأٍفَزَخِعاَتَمُّلُك
)ناغلدلابةماعلادنعفورعملا(لاصلصلابفورعملابارتلا
.نوتآلابىوشيو

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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يفامىلعاهثثجنمءيشعقواذإيأاَهْنِمِهيِفَعَقَو
ةينآلانإ.ءانإلاسجنتيامك)٣٢عرظنا(سجنتءانإلا
نكتملفةيفزخلاةينآلاامأولسغلابرهطتتناكةيندعملا
.)٦:٢٨صرظنا(اهنورسكياوناكاذهلوكلذبرهطت

.ًاسِجَنُنوُكَيُلَكْؤُيٍماَعَطِّـلُكْنِمٌءاَمِهْيَلَعِيتْأَياَم«٣٤
يفُبَْرشُيٍباََرشُّلُكَو .»ًاسِجَنُنوُكَيٍعاَتَمِّـلُكِ

اذإسجنتيءاملابدعيماعطلكيأٌءاَمِهْيَلَعِيتْأَياَم
لككلذىلعسقوةسجنلاتاناويحلاثثجنمءيشهسم
لكيهلارصعيفدوهيلانيناوقنممهُفيذلاو.بورشم
ًافاجناكوءاملابًادعموأبطرريغناكاذإماعطلانإيناثلا
لكءاملاباومهفو.سجنتيالهايإثثجلاكلتسمدنع
هبشأامولسعلاونبللاورمخلاوتيزلاوءاملانملئاس
.كلذ

.ًاسِجَنُنوُكَياَهِثَثُجْنِمٌةَدِحاَوِهْيَلَعَعَقَواَمُّلُكَو«٣٥
ملٱَوُروُّنَّـتلَا

.»ْمُكَلًةَسِجَنُنوُكَتَوٌةَسِجَناََّـهنِإ.ِناَمَدُْهيُةَدِقْوَْ

.داوملانمركُذامريغديرياَمُّلُكَو
يأ»نت«نمبكرموهو»رونت«ةيناربعلايفو(ُروُّنَّـتلَا

برقيفزخنمريبكءانإوهو)رانيأ»رون«ونوتأوأزبخم
دنعناكو.قيقرلاريطفلازبخلاهيفزبُخيةناوطسألانمهلكش
ظفُحتكلذبفلفسألاوفوجلاعساوىلعألاقيضءامدقلا
نمريثكوندملاضعبيفلزيملو(ًاليوطًانامزةرارحلاهيف
.)ةيروسيفىرقلا

ناكوناردجوأطيحمرادجوذرانلاداقيإلناكمُةَدِقْوَْملٱ
الو(خبطللهيلعناعضوينيردقعسيًاليوطءامدقلادنع
.)ةيروسىرقنمريثكيفمويلااذهىلإلازي

:٦صرظنا(ءاملابلسغلابنارهطيالامهنألِناَمَدُْهي
٢٨(.

لٱَّـالِإ«٣٦
ْ

لٱَوَْنيَع
ْ
ملٱِيَعَمَتُْجم،َرْئِب

.ِْنيَتَرِهاَطِناَنوُكَت،ِءاَْ
.»ًاسِجَنُنوُكَياَهَثَثُجَّـسَماَمْنِكٰل

.امهيفءاملادُّدجتلِءاَْملٱِيَعَمَتُْجم،َرْئِبْلٱَوَْنيَعْلٱَّـالِإ
ردقحزنينأبجوفًاسِجَنُنوُكَياَهَثَثُجَّـسَماَمْنِكٰل

.سجنتهنألءاملانمامهيفناكام

ِرْزِبْنِمٍْءَيشَىلَعاَهِثَثُجْنِمٌةَدِحاَوْتَعَقَواَذِإَو«٣٧
.»ٌرِهاَطَوُهَفُعَرْزُيٍعْرَز

)اهنمءزجوأاهلك(خلااَهِثَثُجْنِمٌةَدِحاَوْتَعَقَواَذِإ
ومنلانمهيفاملددجتملاءاملاكيحلاتابنلاوأعرزلاناك
اذهىلعو.ءاوهلاوةبرتلانمةديدجداومًامئاددمتسيهنإف
يفمانوهاملك«يناثلالكيهلارصعيفدوهيلانوناقناك
نإفعمُجيودصُحيملامثثجلاهتسملاذإسجنتيالضرألا
.»سجنتيذئنيحهتسم

ْنِمٌةَدِحاَوِهْيَلَعَعَقَوَفٍرْزِبَىلَعٌءاَمَلِعُجاَذِإْنِكٰل«٣٨
.»ْمُكَلٌسِجَنُهَّـنِإَفاَهِثَثُج

سجنلاءاملالوخدلءانإيفوهوٍرْزِبَىلَعٌءاَمَلِعُجاَذِإ
ءانإلاسجنتيوسجنتيوهفذئنيحهومنمدعوهماسميف
اذهبلباق(فزخلانمناكنإرسكُينأبجيوهيفوهيذلا

فالتخاىلعلئاوسلاانهءاملابدوصقملاو.)٦:٢٨ص
.)٣٤ع(ريسفتيفرمامىضتقمىلعاهعاونأ

لٱَنِمٌدِحاَوَتاَماَذِإَو«٣٩
ْ
لٱِمِئاَهَب

،ْمُكَلٌماَعَطَيِهيِتَّـ
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيُهَتَّـثُجَّـسَمْنَمَف

.»ِءاَسَْ

وأضرملتامنأبحبذُيملاذإةرهاطلاِمِئاَهَبْلٱَنِمٌدِحاَو
يناثلالكيهلامايأيفنوناقلاناكو.حبذلاريغثداح
رويطلانودةدبآلاوةنجادلاربلاتاناويحىلعًاروصقم
.كمسلاو

ةتيمكانهرهاطلاناويحلاةتيمدعُتُهَتَّـثُجَّـسَمْنَمَف
صرظنا(سجنياهسمف)٢٨-٢٤عرظنا(سجنلاناويحلا

هماظعوهدلجنودناويحلامحلىلعروصقماذهو)١٧:١٥
دنعةرهاطاهلكهذهفكلذلكاشاموهنورقوهراتوأو
.نييرماسلاونييقودصلافالخبنييسيرفلا

َىلِإًاسِجَنُنوُكَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيِهِتَّـثُجْنِمَلَكَأْنَمَو«٤٠
ملٱ
َىلِإًاسِجَنُنوُكَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيُهَتَّـثُجَلََمحْنَمَو.ِءاَسَْ
ملٱ
.»ِءاَسَْ

:٤٤و٤:١٤لايقزحو١٤:٢١ةينثتو٢٢:٨و١٧:١٥ص
٣١

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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ميظعلادحلاهيلعبجوالإوًادمعوأًاوهسَلَكَأْنَم
.)١٤:٢١ةينثتو١٥:٣٠ددعرظنا(عطقلاوهو

ًاديعباهحرطيلاهناكمنماهلقننأبُهَتَّـثُجََلَمحْنَمَو
.)٢٥عرظنا(سجنلاناويحلاسجنتيامكاهبسجنتي

َالٌهوُرْكَمَوُهَفِضْرَألٱَىلَعُّبِدَيٍبيِبَدُّلُكَو«٤١
.»ُلَكْؤُي

)ضرألاىلعشاميأبادلكبيبدلا(ٍبيِبَدُّلُك
اهتثجسميتلاةينامثلابيبدلاعاونأنمركُذامقوفاذه
هذهف)٢٢و٢١ع(يفامادعام)٣٠و٢٩ع(يفركُذامك
لكيهلامايأيفةدعاقلاتناكو.اهلكأزوجيالفةساجناهلك
ىنثتسمضرألاىلعبدياليذلاريغصلادودلانأيناثلا
لوقبلاورامثألايفشيعييذلادودلانأباومكحمثنمو
تحتيذلامحللاونبجلادوداذكواهسجنيالبوبحلاو
ءاجاذهلو.ضرألاىلعبديوجرخيملامسجنيالفدلجلا

»مكلسجنريطيبيبدلكو«ناثانويلةينادلكلاةمجرتلايف
لوقبلادودوريبانزلاولحنلالك«و.)١٤:١٩ةينثترظنا(
.»مكلسجنرويطلاكريطيوماعطلاكرتييذلا

طَبَىلَعِيشْمَياَمُّلُك«٤٢
ْ

ٍعَبْرَأَىلَعِيشْمَياَمُّلُكَو،ِهِن
،ِضْرَألٱَىلَعُّبِدَيٍبيِبَدِّـلُكْنِمُهُلُجْرَأْتَرُثَكاَمِّـلُكَعَم
.»ٌهوُرْكَمُهَّـنَألُهوُلُكْأَتَال

اذهيفتابابدلاتمسُقِهِنْطَبَىلَعِيشْمَياَمُّلُك
وهوةدعملامسقىلعبدياملوألاماسقأةثالثحاحصألا
رظنا(ةيحلاكنطبلاىلعيشميهنأبانههنعربعيذلا
.)٣:١٤نيوكت

هلاموهويناثلامسقلاوهاذهٍعَبْرَأَىلَعِيشْمَياَمُّلُك
.لُعجلاوبراقعلاكبديومئاوقعبرأ

ريثكوهوثلاثلامسقلاوهاذهُهُلُجْرَأْتَرُثَكاَمِّـلُك
نيعلادرجمباهرظنرسعييتلاةريصقلاةريغصلالجرألا
مأيأ(شيرحلاوعيبرلادودكاهنطبىلعفحزتاهنأرهظتف
.اهلكاشامو)نيعبرأوعبرأ

ِهِباوُسَّـجَنَتَتَالَو،ُّبِدَيٍبيِبَدِبْمُكَسُفْنَأاوُسِّـنَدُتَال«٤٣
.»َنيِسِجَنِهِباوُنوُكَتَالَو

٢٠:٢٥ص

تنيُبيتلاةسجنلامئاهبلالكأبْمُكَسُفْنَأاوُسِّـنَدُتَال
٢٠و١٣-١١:١٠و٧:٢١صرظنا(باتكلااذهيفاهتساجن
.)٤٢و٤١و٢٣و

امهالكهتثجسموهلكأفهتثجسمبيأاوُسَّـجَنَتَتَال
.ةميدقلاهللاةعيرشيفسجنم

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأِّـينِإ«٤٤
ُ

،َنيِسيِّـدِقَنوُنوُكَتَوَنوُسَّـدَقَتَتَفْمُك
َىلَعُّبِدَيٍبيِبَدِبْمُكَسُفْنَأاوُسِّـجَنُتَالَو.ٌسوُّدُقاَنَأِّـينَأل
.»ِضْرَألٱ

٤:٧يكينولاست١و٢٦و٢٠:٧و١٩:٢صو١٩:٦جورخ
١٦و١:١٥سرطب١و

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأِّـينِإ
ُ

ليلعتلاعقومةعقاوةيفانئتساةلمجلا(ْمُك
اذهبةرابعلاتمجرُتاذهلومكهلإبرلاانأينألىنعملانوكيف
بجوسودقهنألبرلانإف)ةيزيلكنإلاةاروتلايفىنعملا
نأمزلتسياذهوًاسدقمنوكينأهلبحاصملاهبعشىلع
ْلَب«لوسرلالوقاذهىلعو.سجنءيشلكهبعشلزتعي
لٱَريِظَن

ْ
يفَنيِسيِّـدِقًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك،ْمُكاَعَديِذَّـلٱِسوُّدُق ِّـلُكِ

»ٌسوُّدُقاَنَأِّـينَألَنيِسيِّـدِقاوُنوُك:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل.ٍةَريِس
.)١٦و١:١٥سرطب١(

ريثكلاسودقلا(ٌسوُّدُقاَنَأِّـينَأل،َنيِسيِّـدِقَنوُنوُكَتَو
ةيآلاىنعمبةيآلاهذهو.هللاالإهبتعنُيالامموهوةسادقلا

.)٢٠:٧صيف

َنوُكَيِلَْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَدَعْصَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱاَنَأِّـينِإ«٤٥
.»ٌسوُّدُقاَنَأِّـينَألَنيِسيِّـدِقَنوُنوُكَتَف.ًاٰهلِإْمُكَل

٤٤ع٦:٧جورخ

رصمضرأنممهجرخأَْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَدَعْصَأ
ًابعشاونوكيلةبيجعقيرطبنييرصملاةيدوبعنممهذقنأو
سودقلف.)٧:٢٣ليئومص٢يفامباذهلباق(هلًاصاخ
نأهسفنلهادتفايذلاهبعشنمبلطينأقحلاليئارسإ
ترركو.سودقهيدافنألًاسدقمنوكينأوهتعيرشعيطي
نالعإلالوألانيرمألسدقملاباتكلايفءادفلاةيآ
يناثلاو.هللااياصواوعيطينأبنوفلكممهنإنيليئارسإلل
هللاةمعنبنورفاكمهنإوأليمجلاوركنممهنإمهلفشكلا
:٢ةاضقو٢٤:١٧عوشيو١٣:٦و٨:١٤ةينثت(مهيصاعمب

.)خلا١٢

لٱُةَعِيَرشِهِذٰه«٤٦
ْ
ٍةَّـيَحٍسْفَنِّـلُكَو،ِروُيُّطلٱَوِ،مِئاَهَب

يفىَعْسَت ملٱِ
.»ِضْرَألٱَىلَعُّبِدَتٍسْفَنِّـلُكَو،ِءاَْ

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

٥٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةعيرشلايفمدقتامراركتاذهِمِئاَهَبْلٱُةَعيَِرشِهِذٰه
:ةعبرألامئاهبلاماسقأركذنمةيماعطلا
.ةيربلاتاناويحلا.١
.ةيئاملاتاناويحلا.٢
.ءاوهلايفريطتيتلارويطلايأةيئاوهلاتاناويحلا.٣
لحنلاكًابارسأشيعتيتلايأةيبرسلاتاناويحلا.٤

.)٣٨و٧:٣٧صرظنا(دارجلاو

حلٱَْنيَبَو،ِرِهاَّـطلٱَوِسِجَّـنلٱَْنيَبِزيِيْمَّـتلِل«٤٧
ْ

يِتَّـلٱِتاَناَوََي
حلٱَوُلَكْؤُت

ْ
.»ُلَكْؤُتَاليِتَّـلٱِتاَناَوََي

١٠:١٠ص

مدخنكمتلتعضُوةمعطألاةعيرشنإيأِزيِيْمَّـتلِل
امومئاهبلانمهلكأمّرحامةفرعمنمبعشلاونيدلا
.سجنيالاموسجنيامولحأ

هلوقنمّصخأاذهخلاُلَكْؤُتيِتَّـلٱِتاَناَوَيَْحلٱَْنيَب
نوكيدقناويحلانألةسجنلاتاناويحلاوةرهاطلاتاناويحلا

نإف.يناثلالكيهلامايأيفرمألاناكاذكو.لكؤيالوًارهاط
ةحصلالاحيفنكيملاملكؤينأزوجيالرهاطلاناويحلا
.ضرملانمهيفاملهلكأزوجيالذئنيحهنإف

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

تاناويحلايفبرلاباطخناكىَسو
يفمالكلارصقانهوًاعمنوراهوىسوملةسجنلاوةرهاطلا

هديىلعسومانلاىطعأيذلاىسومىلعريهطتلاعئارش
ةساجنلابقلعتتةقباسلاةعيرشلاتناكو.)١١:١صرظنا(
يأةلخادلاةساجنلابقلعتتانهوسملاولكألانمةجراخلا
يفنويحورلانودشرملاو.هسفنناسنإلادسجنمةئشانلا
يفىرجهللانإمهلوقببيترتلااذهةلعاورهظأحيسملامايأ
قلخمثًالوأمئاهبلاقلخهنألقلخلابيترتىلعاذه
ةراهطىلعملكتمثًالوأمئاهبلاةراهطيفملكتفناسنإلا
.ناسنإلا

ًارَكَذْتَدَلَوَوٌةَأَرْمٱِتَلِبَحاَذِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢
يفاَمَك.ٍماَّـيَأَةَعْبَسًةَسِجَنُنوُكَت ُنوُكَتاَهِتَّـلِعِثْمَطِماَّـيَأِ

.»ًةَسِجَن
١٥:١٩ص٢:٢٢اقولخلا١٥:١٩ص

امبهتقالعرابتعابمالكلااذهلديٌةَأَرْمٱِتَلِبَحاَذِإ
مدخىأرو(لمحلالوأنمةسجننوكتةأرملانإهدعب
الةأرملانإيناثلالكيهلامايأيفسومانلاوملعميأنيدلا
نإنودقتعياوناكونينجلاةايحئدتبتملاملبحلابسجنتت
الاهنإوأًاموينيعبرأبلبحلادعبالإهيفرهظتالةايحلا

اوناكونينجلانيوكتلمكينأدعبالإةسجنبسُحت
لقنامىلعةدملاكلتدعبالإمتيالكلذنإنودقتعي
يناثلالكيهلامايأيفةعيرشلاءاملعنإليقو.)مهضعب

تدلوىتمةسجننوكتةارملااولاقفةدالولاىلعلبحلااولمح
وأضرعلتناكوأاهتقويفةيعيبطةدالولاتناكءاوس
ىقبتتلبحاذإةأرملانإدونهلادنعو.ضاهجإلاكضرم
.لبحلاةءادبنمرهشوحنةسجن

ًاركذًاناسنإمجارتلاوخسنلاضعبيفءاجوًارَكَذْتَدَلَوَو
.ىنعملايفقرفالو

نوكييذلامدلاناليسنأعمٍماَّـيَأَةَعْبَسًةَسِجَنُنوُكَت
.مايأةعبرأوأمايأةثالثبلاغلايفىقبيةدالولارثأىلع
نمذشاممكحلايفلخديلمايأةعبسةساجنلاءاقبىلعو
.ناليسلاكلذتاقوأ

يفاَمَك رظنا(ًاضيأمايأةعبسكلذةدمنإفِثْمَطِماَّـيَأِ
ماظنلالبقكلذنوعارينويناربعلاناكو.)١٩:١٥ص

.يواللا

يفَو«٣ لٱِ
ْ

.»ِهِتَلْرُغُْمَحلُنَتُْخيِنِماَّـثلٱِمْوَي
٢٣و٧:٢٢انحويو٢:٢١و١:٥٩اقولو١٧:١٢نيوكت

يف ىقبتيتلاةعبسلامايألادعبمويلاوهِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
مسرو.مويلاكلذيفنتُخيدولوملاناكو.ةسجنةدلاولااهيف
.)١٣و١٧:١٠نيوكت(يفركُذناتخلا

يفًامْوَيَنيِثَالَثَوًةَثَالَثُميِقُتَّـمُث«٤ طَتِمَدِ
ْ

ٍْءَيشَّـلُك.اَِهريِه
ملٱَىلِإَو،َّـسَمَتَالٍسَّـدَقُم

ُماَّـيَأَلُمْكَتىَّـتَحْئَِجتَالِسِدْقَْ
طَت
ْ

.»اَِهريِه

يفًامْوَيَنيِثَالَثَوًةَثَالَثُميِقُتَّـمُث مدلايفيأاَِهريِهْطَتِمَدِ
دعبعطقنيوةدالولادعبجرخيلظيمدلااذهنإ.رهاطلا
تقويفعضوحنهبموكحملاةدملافةثالثوأنيعوبسأ
نعذشاممكحلالمشينأدصقكلذةلعوجورخلا
مايألاكلتيفو.عيباسأةثالثنمرثكأىقبيدقهنإفةدعاقلا

ألَا
َ
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ًاسدقمًائيشسمتنأةدلاولاىلعرظحينيثالثلاوةثالثلا
.اهريغوىلوألاروشعلاوةمالسلاحئابذوركشلاحئابذمحلك
نوكتنيحو.سدقلالخدتنأةدملاكلتيفاهيلعمرحيو
يفكرتشتنأاهلزوجيةعبسلامايألاةياهنيفتلستغادق
.ًارهاطذئنيحدعُيروكذملامدلانألةيناثلاروشعلا

يفاَمَكِْنيَعوُبْسُأًةَسِجَنُنوُكَتىَثْنُأْتَدَلَوْنِإَو«٥ ِ
يفًامْوَيَنيِّـتِسَوًةَّـتِسُميِقُتَّـمُث.اَهِثْمَط طَتِمَدِ

ْ
.»اَِهريِه

ىنعملاوىثنأًادلومجارتلاضعبيفوىَثْنُأْتَدَلَوْنِإ
.)٢عريسفترظنا(دحاو

يفاَمَك .)٢عرظنا(اهضيحةدميفامكيأاَهِثْمَطِ
ةدالويفريهطتلامايأفعاضمىثنألاةدالويفريهطتلامايأ
داقتعاحّجريامىلعقرفلااذهةلعو(نيتدملايفركذلا
اممرثكأشوشتتتنبلاةدالوبةدلاولاةينبنأنيمدقألا
اهتحصىلإاهعوجرليضتقيكلذويبصلاةدالوبشوشتت
ممأنمممأةدعنيباذهلثمناكو.قبسامملوطأةدم
ناكف.مويلااذهىلإاهضعبنيبلازتالوًاميدققرشملا
ءاسفننموندييذلالجرلانأنوريءامدقلانوينانويلا
ةدميفهيلعلّوعاممناكو.هنمبرتقااذإحبذملاسجني
يتاواللاءاسنلانمسلويدةريزجريهطتةيسينويوليبلابرحلا

لكاوبسحنأبكلذيفدحلادونهلازواجتو.سافنلايف
ةأرملاو.رهطتينألجرلاىلعناكفنيسجنءاسفنلاءابرقأ
كلذيفو.رشاعلامويلاةياهنىلإةسجنىقبتتناكءاسفنلا
ىلإةسجنبرعلادنعءاسفنلاةأرملادعتودلولاىمسُيمويلا
.ةدالولانمنيعبرألامويلاةياهن

رهظي.)٤عريسفترظنا(رهاطلااهمديااَِهريِهْطَتِمَد
ةيداعلاةدالولايفةأرملاىلعانهةعوضومةعيرشلانأركُذامم
نيدلاءاملعلّيذو.نيمأوتلاةدالونمءيشركذيملو
نإ«مهلوقبهذهىسومةعيرشيناثلالكيهلامايأيفيدوهيلا
تناكًاتنبرخآلاوًايبصامهدحأناكنإفنيمأوتةأرملاتدلو
امهدحأناكنإو.تنبلاةدالويفاهمايألثماهتساجنمايأ
ةدالويفاهمايأردقباهتساجنمايأتناكىثنخرخآلاوًاركذ
ىثنخرخآلاوىثنأامهدحأناكنإو.تنبلاةدالوويبصلا
مهلفقنملو(.»تنبلاةدالويفاهمايأكاهتساجنمايأتناك
يفلوقلاكهنأرهاظلاونينبانامأوتلاناكاذإاميفلوقىلع
.)دحاولانبالاةدالو

طَتُماَّـيَأْتَلَمَكىَتَمَو«٦
ْ

ِيتْأَتٍةَنْبٱِوَأٍنْبٱِلْجَألاَِهريِه
َىلِإٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذٍةَماَمَيْوَأٍةَماََمحِخْرَفَو،ًةَقَرُْحمٍِّيلْوَحٍفوُرَخِب

لٱَىلِإِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب
ْ

.»ِنِهاَك
٢:٢٢اقول

يفيتلاةساجنلامايأيأ(اَِهريِهْطَتُماَّـيَأْتَلَمَكىَتَم
لاوحأةقباسلاتايآلايفنابأ.)اهريهطتمامتاهتياهن
ةمدقتلانيناوقنيبيانهذخأو.ةدالولانعةئشانلاةساجنلا
مدقتنبالاةدلاوةمدقتتناكو.سافنلادعبةأرملاريهطتل

يفةنبالاةدلاوةمدقتوةدالولانمنيعبرألامويلاةياهنيف
نمنيعبرألاويداحلامويلايفيأكلذكنينامثلامويلاةياهن
.ىثنألاداليمنمنينامثلاويداحلامويلايفوركذلاةدالو

نعةئشانلاةساجنلانمريهطتلليأٍةَنْبٱِوَأٍنْبٱِلْجَأل
ريغامهنألنيدولوملادحأريهطتلالةنباوأنباداليم
.نيسجن

فورخلاوهوةنسوألوحنبايأٍِّيلْوَحٍفوُرَخِبِيتْأَت
مّدقيناكو.ةنسلاضعبوأةنسهتدالوذنمهيلعّرميذلا

يفةدلاولاةأرمللهتمحرىلعهللاركشلاىلعةلالدةقرحم
ضعبىأرامىلعمدقيناكوأ.رطخلاونزحلاةعاس
نيحواهلمحةدمةبيعملااهراكفأومألاعزجبًافارتعاءامدقلا
ةحيبذتناكو.)٢٥:٢٢نيوكتيفاماذهبلباق(ةدالولا
.قلطلاملأنمةيلوقلااياطخلانمهتبكترااملةرافكةيطخلا
ًاعمانهاركُذنإوةقرحملاةحيبذقبستةيطخلاةحيبذتناكو
.)خلا٥و١٦:٣و٣٠و١٥:١٥و١٤:٣١و٥:٧صرظنا(
نمثأتناكاهنألركذلابانهةقرحملاةحيبذتمدقو
٦ع(ةدالولابةسجنتملاريغنيسجنةثالثناكو.نيتمدقتلا
وذو.)٣١و١٤:١٩ص(صربألاةيطخلاةمدقتنومدقي)٨و
.)١٥:٣٠ص(ليسلاتاذو.)١٥:١٥ص(ليسلا

رظنا(عامتجالاةميخلخدميأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب
يناثلالكيهلامايأيفحئابذلاهذهتناك.)١٣صرسيفت
باببذئمويفورعملايقرشلالكيهلابابىلإاهبىتؤي
.روناكين

طَتَف،اَهْنَعُرِّـفَكُيَوِّـبَّـرلٱَماَمَأاَمُهُمِّـدَقُيَف«٧
ْ

ِعوُبْنَيْنِمُرُه
.»ىَثْنُأْوَأًارَكَذُدِلَتيِتَّـلٱُةَعِيَرشِهِذٰه.اَهِمَد

٥:٢٩سقرمو٢٠:١٨ص

دازياليناثلالكيهلامايأيفناكونهاكلايأاَمُهُمِّـدَقُيَف
.نيمأوتتدلودقةأرملاتناكنإوكلذىلع

ْيَخْرَفْوَأِْنيَتَماَمَيُذُخْأَتٍةاَشِلًةَياَفِكاَهُدَيْلَنَتَْملْنِإَو«٨
لٱ،ٍماََمح

ْ
لٱاَهْنَعُرِّـفَكُيَف،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذَرَخآلٱَوًةَقَرُْحمَدِحاَو

ْ
ُنِهاَك

طَتَف
ْ

.»ُرُه
٤:٢٦ص٢:٢٤اقولو٥:٧ص

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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هتمحرلهللانإعطتستملنإياخلااَهُدَيْلَنَتَْملْنِإَو
مدقينأعيطتسياليذلانيكسملاىلعةمدقتلاففخ
مامحلاوهماميلاو(نيتماميمدقينأبهلحمسفًافورخ
نمامإدحاوسنجنممدقينأيأمامحيخرفوأ)يربلا
ماميلاناكو.ةمامحوةماميالمامحلانمامإوماميلا
اذهىلعو.)١:١٤صرظنا(نيطسلفيفنيريثكمامحلاو
يخرفوأنيتماميحيسملاعوسيانبرمأةنيكسملاتمدق

)٢:٢٤اقول(عوسيلفطلااهعمولكيهلايفاهريهطتلمامح
.ةرهاطاهنأنلعأومدلابنهاكلااهّشرف

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»َنوُراَهَوىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

قلعتتصربلاةعيرشنإَنوُراَهَوىَسو
ناسنإلانأبمكحيوضارعألايفرظنييذلاوههنألنهاكلاب
يفًاعمنوراهوىسومبرلامّلككلذلوًالوأهبباصم
ركذو.هدعباموحاحصألاهذهيفهيلعمالكلايفهرمأ
:عاونأةثالثصربلل
.)٤٦-١٣:٢ص(ناسنإلاصرب.١
.)٥٩-١٣:٤٧ص(بايثلاصرب.٢
.)٥٧-١٤:٣٣ص(تويبلاصرب.٣

يفٌناَسْنِإَناَكاَذِإ«٢ لِجِ
ْ

ُملْوَأُءاَبوُقْوَأٌئِتاَنِهِدَسَجِد
ْ

ٌةَع
يفُريِصَت لِجِ

ْ
َنوُراَهَىلِإِهِبىَتْؤُي،ٍصَرَبَةَبَْرضِهِدَسَجِد

لٱ
ْ

لٱِهيِنَبِدَحَأَىلِإْوَأِنِهاَك
ْ

.»ِةَنَهَك
اقولو٢٤:٨و٩و١٧:٨ةينثت٣:١٧ءايعشإو٢٨:٢٧ةينثت

١٧:١٤

يفٌناَسْنِإَناَكاَذِإ ىلعانهعراشلاملكتِهِدَسَجِدْلِجِ
ببسالبصربلادادتماىلوألالاحلاصربلللاوحأتس
ىلإناسنإلابىتؤيناكلاحلاهذهيفو)٦-٢ع(رهاظ
نايبلاناكذإو.خافتناوأئتانهدلجيفدهوشاذإنهاكلا
دوهيلاءاملعحّضوققدمحاضيإىلإجاتحيًادجًارصتخمانه
.مهلوقبكلذيناثلالكيهلامايأيفسومانلاورسفمو

وأةعفترممسجلانمةنهوأخافتناوعافترايأٌئِتاَن
.ةخفتنم

.زازحلابفرعُيامءابوقلاُءاَبوُق
اذإصربلاىلعلديضرَعلااذهنكلوةعمالةرثبٌةَعُْمل

يفيلوألافيوناثويلوأنينولنمنولتاذةعمللاتناك
يفنوكينأيوناثلاوةضيبلاةرشقكهنولنوكينأئتانلا
جلثلاكءاضيبنوكتنأةعمللايفيلوألاو.فوصلاضايب
.طئاحلاسلكلثمءاضيبنوكتنأوهةيوناثلاو

باصملاصحفيفةدعاقلاتناكوَنوُراَهَىلِإِهِبىَتْؤُي
نمدحألكلناكهنإ.يتأياميناثلالكيهلارصعيف
عموهئابرقأوهسفنىوسضيرملارمأنحتمينأنيكردملا
صربهارتعاامنأبمكحيلنهاكلاىلعناحتمالارصُقكلذ
.)٢١:٥ةينثت(كلذبترمأدقةعيرشلانألصربريغوأ
نهاكلانأعمو.نوراهىلإباصملابىتؤينأبجيناكف
نأهيلعناكًالهاجناكولوةراهطلاوأةساجنلابمكحيناك
.)ةماعلانمءابطألاوأ(ةماعلايربتخمنمكلذفرعي
يفالوحابصلالوأيفالوتبسلايفزوجيالصحفلاناكو
مويغلاتاوذيأنجدلامايأيفالوءاسملايفالوةريهظلا
.تاقوألاكلتيفصربلاصيخشتمكحيالهنألةقبطملا
ةثلاثلايهوةيتآلاتاعاسلاىدحإيفنوكينأبجيناكو
.ةعساتلاوةنماثلاوةعباسلاوةسماخلاوةعبارلاو

لٱىَأَرْنِإَف«٣
ْ

يفَةَبَّْـرضلٱُنِهاَك لِجِ
ْ

جلٱِد
ْ

يفَوِدََس ِةَبَّْـرضلٱِ
لِجْنِمُقَمْعَأِةَبَّْـرضلٱُرَظْنَمَو،َّـضَيْبٱِدَقٌرْعَش

ْ
َيِهَف،ِهِدَسَجِد

لٱُهآَرىَتَمَف.ٍصَرَبُةَبَْرض
ْ

.»ِهِتَساَجَنِبُمُكَْحيُنِهاَك

صربلاضرمىلعلادلالوألاضرعلاَّـضَيْبٱِدَقٌرْعَش
ناكهنإفدسجلانمهبباصملاناكملايفرعشلاضيبييأ
سومانلاءاملعددحو.دوسأدوهيلارعشنوكينأبلغي
ناترعشنوكتنأبجيهنأمهلوقبيناثلالكيهلامايأيفكلذ
نألبقنيواضيبلقألاىلعةباصإلاعضوميفرعشلانم
امهيلصأيفضايبلانوكينأوباصملاةساجننهاكلانلعُي
.ةعمللانم

ةعمللانوكتيأِهِدَسَجِدْلِجْنِمُقَمْعَأِةَبَّْـرضلٱُرَظْنَمَو
يناثلاضرعلاوهاذهودلجلاءازجأرئاسنعةضفخنم
.صربلل

ناكف.سجنملاصربلابباصمهنإيأِهِتَساَجَنِبُمُكَْحي
سجنهنأبوصربلابباصملاصخشلانأبيضقينهاكلا
وأةعمللارعشضاضيبايأنيضرعلاكنيذدوجوبكلذل
رئاسنعاهضافخناولقألاىلعاهرعشنمنيترعشَيلصأ
.دلجلاءازجأ

ألَا
َ
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ُملُةَبَّْـرضلٱِتَناَكْنِإْنِكٰل«٤
ْ

يفَءاَضْيَبًةَع لِجِ
ْ

،ِهِدَسَجِد
جلٱَنِمَقَمْعَأاَهُرَظْنَمْنُكَيَْملَو

ْ
لِ
ْ

ُزِجَْحي،اَهُرْعَشَّـضَيْبَيَْملَو،ِد
لٱ
ْ

ملٱُنِهاَك
.»ٍماَّـيَأَةَعْبَسَبوُْرضَْ

ةعقبروهظدرجمنإيأَءاَضْيَبًةَعُْملُةَبَّْـرضلٱِتَناَكْنِإ
نيضَرعلانوددلجلايفةعقبضايبنإوأدلجلايفءاضيب
مكحلانمنهاكلانكميالةثلاثلاةيآلايفنيروكذملا
.هدلجيفكلذرهظنمةساجنب

باصملانهاكلالزعييأخلاَبوُْرضَْملٱُنِهاَكْلٱُزِجَْحي
ققحتيلمايأةعبسسانلانعءاضيبلاةعمللانمركُذامب
لكيهلارصعيفنوناقلاناكو.المأصربضَرعكلذأ
.هسرععوبسأيفباصملازجحيالنأيناثلا

لٱُهآَرْنِإَف«٥
ْ

يفُنِهاَك لٱِ
ْ

يفاَذِإَوِعِباَّـسلٱِمْوَي ُةَبَّْـرضلٱِهِنْيَعِ
يفُةَبَّْـرضلٱَّـدَتْمَتَْملَو،ْتَفَقَوْدَق جلٱِ

ْ
لِ
ْ

لٱُهُزِجَْحي،ِد
ْ

َةَعْبَسُنِهاَك
.»ًةَيِناَثٍماَّـيَأ

عوبسأةياهنيفنهاكلاىأرنإيأُنِهاَكْلٱُهآَرْنِإَف
ةعبسباصملازجحينأبجوريغتتملضارعألانإزجحلا
ضارعألارظنيذلانهاكلاىلعبجيناكو.ىرخأمايأ
لوأيفاهيلعفقيملهريغنألكلذيفرظنينأهسفنًالوأ
تامنإف.تريغتاهنإوأتناكامكةيقاباهنإفرعيلرمألا
ضارعألايفرظنينأبجوةدملاكلتءانثأيفنهاكلاكلذ
اذإو.باصملاةساجنبمكحينأهلنوكيالنكلرخآنهاك
رمألاكرُتديعمويوأتبسمويعباسلامويلاناكنإقفتا
.يلاتلامويلاىلإ

يفاَذِإَو يفةرابعلاهذهتمجرُتْتَفَقَوْدَقُةَبَّْـرضلٱِهِنْيَعِ
نوكيف»اهنولىلعتفقودقةبرضلااذإو«ريسافتلاضعب
هنولىلعيقبدقباصمهنأنونظملاعضوملاناكاذإوىنعملا
ةعمللانأكلذنمملعُيو.)١١:٧ددعيفامباذهلباق(
اهريسفتو(.باصملاةراهطبمكحينأزجيملاهنولريغتيملاذإ
ملوأريغتتملةعمللانإنيعلاَيأرىأرنإنتملايفامىلع
.)خلادتمتوأربكت

لٱُهآَرْنِإَف«٦
ْ

يفُنِهاَك لٱِ
ْ

ُةَبَّْـرضلٱاَذِإَوًةَيِناَثِعِباَّـسلٱِمْوَي
يفُةَبَّْـرضلٱَّـدَتْمَتَْملَو،ِنْوَّـللٱُةَدِماَك جلٱِ

ْ
لِ
ْ

لٱُمُكَْحي،ِد
ْ

ُنِهاَك
.»ًارِهاَطُنوُكَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيَف.ٌزاَزِحاََّـهنِإ.ِهِتَراَهَطِب

١٤:٨و١١:٢٥ص

يفُنِهاَكْلٱُهآَرْنِإَف يفهآراذإيأًةَيِناَثِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
ةدماكةعمللادجووىرخألامايألاةعبسلانمعباسلامويلا
نونظملاوأباصملاةراهطبمكحينأهلناكدتمتملونوللا
ةرشقاهنأكلذنمنيبتيذإهزجحنمهقلطيوباصمهنأ
نمءيشىلعلدتًاصربتسيلاهنأعمو.ةزازحوأةيداع
.هبايثلسغينأهيلعبجومدلايفداسفلا

لٱِتَناَكْنِإْنِكٰل٧«٧،٨
ْ

يفُّدَتْمَتُءاَبوُق جلٱِ
ْ
لِ
ْ

َدْعَبِد
لٱَىلَعِهِضْرَع

ْ
طَتِلِنِهاَك

ْ
لٱَىلَعُضَرْعُي،ِِهريِه

ْ
٨.ًةَيِناَثِنِهاَك

لٱىَأَرْنِإَف
ْ

لٱاَذِإَوُنِهاَك
ْ

يفْتَّـدَتْمٱِدَقُءاَبوُق جلٱِ
ْ
لِ
ْ

ُمُكَْحي،ِد
لٱ
ْ

.»ٌصَرَباََّـهنِإ.ِهِتَساَجَنِبُنِهاَك

زجحلاريركتيفةسماخلاةيآلايفامكاذهُّدَتْمَتُءاَبوُقْلٱ
.فوقولايفكلتودادتمالايفهنأيفاهنايبو

ملاذإنهاكلاناكف.رهاطهنأنلعينأةيغبيأِِهريِهْطَتِل
دقهآرولوألارظنلايفصربضراعلارثألانأهلنيبتي
يلاوتنإفباصملاةساجنبمكحيناثلاولوألايفدتما
.صربهنأىلعلديدادتمالا

يفْتَناَكْنِإ«٩ َىلِإِهِبىَتْؤُيَفٍصَرَبُةَبَْرضٍناَسْنِإِ
لٱ
ْ

.»ِنِهاَك

يفْتَناَكْنِإ مالكلاوةيناثلاحهذهٍصَرَبُةَبَْرضٍناَسْنِإِ
يهو.ةرشعةعباسلاةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهيفاهيلع
يفرمُأامعفلتخيامبهيفرمُأوهئافشدعبصربلادوع
دَوعيفباصملابنهاكلاىلإىتؤيناكو.ًائيشىلوألالاحلا
.هئدبيفهيلإهبىتؤيامكصربلا

لٱىَأَرْنِإَف«١٠
ْ

يفاَذِإَوُنِهاَك جلٱِ
ْ
لِ
ْ

َرَّـيَصْدَق،ُضَيْبَأٌئِتاَنِد
يفَوَضَيْبَأَرْعَّـشلٱ .»ٍّيَحٍْمَحلْنِمٌحَضَوِئِتاَّـنلٱِ

٢٦:٢٠مايأ٢و٥:٢٧كولم٢و١٢و١٢:١٠ددع

يفاَذِإَو لدًالعفضرملاعجراذإيأُضَيْبَأٌئِتاَنِدْلِْجلٱِ
رعشلاو.دلجلايفضيبألائتانلالوألانيضرعدحأهيلع
وأضيبألائتانلابحصاذإضرملابئبنيذئنيحضيبألا
يلصألاخافتنالاناكاذإو.هنعأشنييذلاخافتنالاوأمرولا
يمحللاخافتنالارهظولازدقرعشلانولريغييذلاضيبألا

ةساجنبمكحينأنهاكللنكيملضيبألارعشلالوح
.يتأياميناثلاو.باصملا

ألَا
َ
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يفَو يناثلاضرعلاوهاذهٍّيَحٍمَْحلْنِمٌحَضَوِئِتاَّـنلٱِ
.ضرملاعوجرىلعامهنملكلدييذلانيضرعلادحأيأ
رمقلاوءوضلاوحبصلاضايبونردلاةيبرعلايفحضاولاو(
قيرطلاةبحموبيشلاومئاوقلايفليجحتلاوةرغلاوَصربلاو
مهردلاوإلكلاراغصولاخلخلاوةضفلانميلحونبللاو
ضايبةعقبهانعمو»ةيحموأتيحم«ةيناربعلايفو.حيحصلا
يحلامحللابدوصقملاو)ةيآلايفدوصقملاوهوءاضيبةنردوأ
ةايحلارهظماهلهيفةعقبوأمحللاوأةايحهيفيذلامحللا

رادقمنوكينأبجيناكو.اههجومعيوضايبلااهبطيحي
مكحلابجوتوضرملادوجوىلعلدتيتلايحلامحللاةعقب
لقأىلعسدعلاةبحرادقمةساجنلاباهبحاصىلع
ةمجرتلاوةينيعبسلاةمجرتلانممهفُيامىلعتارابتعالا
ةنردلاطسويفحيحصلامحللاةنهدعُتتناكو.ةينادلكلا
.هبةطيحميهيذلامحللضرملالكأةيآءاضيبلاةعقبلاوأ

يفٌنِمْزُمٌصَرَبَوُهَف«١١ لِجِ
ْ

لٱُمُكْحَيَف.ِهِدَسَجِد
ْ

ُنِهاَك
.»ٌسِجَنُهَّـنَألُهُزِجَْحيَال.ِهِتَساَجَنِب

يذلاوهصربلانأىلعضارعألاتّلداذإٌنِمْزُمٌصَرَب
ىلعناكفزجحلاىلإةجاحنمقبيملعجرمثًالبقناك
.لاحلايفباصملاةساجنبمكحيهنأنهاكلا

لٱَناَكْنِإْنِكٰل١٢«١٢،١٣
ْ

يفَخَرْفَأْدَقَُصَرب جلٱِ
ْ
لِ
ْ

،ِد
لٱىَّـطَغَو

ْ
لِجَّـلُكَُصَرب

ْ
ملٱِد

ِهْيَمَدَقَىلِإِهِسْأَرْنِمِبوُْرضَْ
لٱاَنْيَعُهاَرَتاَمِّـلُكَبَسَح

ْ
لٱىَأَرَو١٣،ِنِهاَك

ْ
اَذِإَوُنِهاَك

لٱ
ْ

ملٱِةَراَهَطِبُمُكَْحي،ِهِمْسِجَّـلُكىَّـطَغْدَقَُصَرب
ُهُّلُك.ِبوُْرضَْ

.»ٌرِهاَطُهَّـنِإ.َّـضَيْبٱِدَق

يفَخَرْفَأْدَقُصََربْلٱَناَكْنِإ ضرملادوعلناكِدْلِْجلٱِ
نوكلوألاةساجنلابضيرملاىلعمكحلانمناعنميناهجو
هيفرهظيالفضيبأهلكراصىتحمسجلالكًايطغمصربلا
نأىلعحضاوليلدكلذنألًارهاطنوكيفيحلامحللا
ىتملوزتاهنإودلجللةرشقلاكهرثأراصوىهتناضرملا
.)١٧و١٦ع(يفيناثلاوتسبي

.»ًاسِجَنُنوُكَيٌّيَحٌْمَحلِهيِفىَرُيَمْوَيْنِكٰل«١٤

هيفرهظييذلامويلايفنكليأخلاِهيِفىَرُيَمْوَيْنِكٰل
محللانمعقبروهظنمزهنأىنعملاو.حيحصلامحللا

نألًاسجنباصملانوكيءاضيبلاروثبلابةطلتخميعيبطلا
.ةياهنلاغلبيملوأفشيملضرملانأىلعلديكلذ
حيسملارصعويناثلالكيهلادهعيفةعيرشلاءاملعجتنتساو
مايأةعبسوسرعلامايأةعبسكهيفرظنُيملضرملاناكهنأ
.لاظملاديعوحصفلاديع

لٱىَأَرىَتَمَف«١٥
ْ

حلٱَمْحَّـللٱُنِهاَك
ْ

.ِهِتَساَجَنِبُمُكَْحيَّـَي
حلٱُمْحَّـللٱ

ْ
.»ٌصَرَبُهَّـنِإ.ٌسِجَنَُّي

ىلعنوكيضايبلاخلاَّـيَْحلٱَمْحَّـللٱُنِهاَكْلٱىَأَرىَتَمَف
رهظيالوًاضيأهلكدسجلاضيبييتحيحلامحللادَوعرثأ

ققحتاذإفنهاكللهسفنذئنيحباصملاىرُيفعقبلانمءيش
.رهاطباصملانأنلعُأكلذ

حلٱُمْحَّـللٱَداَعْنِإَّـمُث١٦«١٦،١٧
ْ

َىلِإِيتْأَيَّـضَيْبٱَوَُّي
لٱ
ْ

لٱُهآَرْنِإَف١٧.ِنِهاَك
ْ

،َءاَضْيَبْتَراَصْدَقُةَبَّْـرضلٱاَذِإَوُنِهاَك
لٱُمُكَْحي

ْ
ملٱِةَراَهَطِبُنِهاَك

.»ٌرِهاَطُهَّـنِإ.ِبوُْرضَْ

دوعرثأىلعنوكيضايبلاخلاُّيَْحلٱُمْحَّـللٱَداَعْنِإ
نمءيشرهظيالوًاضيأهلكدسجلاضيبيىتحيحلامحللا
كلذققحتاذإفنهاكللهسفنذئنيحباصملاىرُيفعقبلا
.رهاطباصملانأنلعُأ

جلٱَناَكاَذِإَو«١٨
ْ
يفُمْسِ لِجِ

ْ
.»ْتَئِرَبْدَقٌةَلَّـمُدِهِد

٩:٩جورخ

يف ع(يفاهيلعمالكلاوةثلاثلالاحلاهذهٌةَلَّـمُدِهِدْلِجِ
نموأتيفُشةلمدنمصربلاراشتنالاحيهو)٢٨-١٨
يفسومانلاءاملعّرسفو.يفُشهنأرهظدقناكباهتلا
ةبشخببرضلانمأشنيامبباهتلالاوةلمدلاحيسملانمز
اذهبولاغءاموأماحسمنملصحيامبوأرجحبوأ
.)٢٤ع(يفركذُيسيذلارانلاقرحنعزيمتي

يفَراَصَو«١٩ ُملْوَأُضَيْبَأٌئِتاَنِةَلَّـمُّدلٱِعِضْوَمِ
ْ

ُءاَضْيَبٌةَع
حلٱَىلِإٌةَبِراَض

ْ
لٱَىلَعُضَرْعُي،ِةَرُْم

ْ
.»ِنِهاَك

يف تسكتنايأةحرقلاتضقتنااذإِةَلَّـمُّدلٱِعِضْوَمِ
ىلعبجوةيداعلاصربلاضارعأترهظوتدسفو

ألَا
َ
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ةحرقلايفرظنينأهلأسييأهسفننهاكلاىرينأباصملا
.ةسكتنملا

يأصاخضَرعلااذهِةَرْمُْحلٱَىلِإٌةَبِراَضُءاَضْيَبٌةَعُْمل
ءربلادعبتدسفيتلايأةسكتنملاةحرقلاصاوخنموه
نمزيفسومانلاءاملعناكو.ركذهلقبسيملامميهف
.نوللايفءاملابةجوزمملاةرمخلاباهنوهبشيحيسملا

لٱىَأَرْنِإَف«٢٠
ْ

جلٱَنِمُقَمْعَأاَهُرَظْنَماَذِإَوُنِهاَك
ْ
لِ
ْ

ِدَقَوِد
لٱُمُكَْحي،اَهُرْعَشَّـضَيْبٱ

ْ
ٍصَرَبُةَبَْرضاََّـهنِإ.ِهِتَساَجَنِبُنِهاَك

يفْتَخَرْفَأ .»ِةَلَّـمُّدلٱِ
٣ع

نمقمعأاهنأىرُتيأخلاِدْلِْجلٱَنِمُقَمْعَأاَهُرَظْنَم
ةعمللاىأراذإناكنهاكلانإفهنعةضفخنميأدلجلا
نأبمكحرعشلاضيبادقواهبطيحملادلجلانعةضفخنم
.صربأباصملا

لٱاَهآَرْنِإْنِكٰل«٢١
ْ

،ُضَيْبَأٌرْعَشاَهيِفَسْيَلاَذِإَوُنِهاَك
جلٱَنِمَقَمْعَأْتَسْيَلَو

ْ
لِ
ْ

لٱُهُزِجَْحي،ِنْوَّـللٱُةَدِماَكَيِهَو،ِد
ْ

ُنِهاَك
.»ٍماَّـيَأَةَعْبَس

ضيرملازجحنيقباسلانيضرعلارظنيملاذإيأخلاْنِكٰل
.طقفًادحاوًاعوبسأ

يفْتَّـدَتْمٱِدَقْتَناَكْنِإَف«٢٢ جلٱِ
ْ
لِ
ْ

لٱُمُكَْحيِد
ْ

ُنِهاَك
.»ٌةَبَْرضاََّـهنِإ.ِهِتَساَجَنِب

نأعباسلامويلايفنهاكلاققحتاذإياْتَّـدَتْمٱِدَق
مدلانأىلعهلًاناهربكلذناكتعستاوتدتماةحرقلا
.دسجلايفرشتنيذخأضرملانإودسف

يأ»صربةبرض«ةميدقلاخسنلاضعبيفوٌةَبَْرضاََّـهنِإ
.صربيهةبرض

ُرَثَأَيِهَفَّـدَتْمَتَْملَواََهناَكَمُةَعْمُّللٱِتَفَقَوْنِإْنِكٰل«٢٣
لٱُمُكْحَيَف.ِةَلَّـمُّدلٱ

ْ
.»ِهِتَراَهَطِبُنِهاَك

٥ع

ةعمللاراشتنانأامكاََهناَكَمُةَعْمُّللٱِتَفَقَوْنِإْنِكٰل
ًاليلداهناكميفاهفوقوناكعطاقصربلادَوعىلعليلد
اذهناكوداتعملاطيسبلاةلمدلادوعساكتنالانأىلع

نمهصولخوأباصملاةراهطبمكحلاىلعنهاكللًالماح
.صربلا

جلٱَناَكاَذِإْوَأ«٢٤
ْ
يفُمْسِ لِجِ

ْ
ُّيَحَناَكَو،ٍراَنُّيَكِهِد

لٱ
ْ

ُملِّـيَك
ْ

حلٱَىلِإًةَبِراَضَءاَضْيَبًةَع
ْ

.»َءاَضْيَبْوَأِةَرُْم

فالخباذهورانلاعذلنعئشانقرحيأٍراَنُّيَك
امىلع(راحلاءاملاوأراحلاتفزلاسملنعئشانلاباهتلالا

.)١٨عريسفتيفقبس
يفيحلامحللاوأيوكملايحلامحللايأِّـيَكْلٱُّيَح

يحلامحللابدوصقملاو)هريسفتو١٠عرظنا(يوكملاءزجلا
.ددجتملانيللامحللا

لٱاَهآَرَو«٢٥
ْ

يفُرْعَّـشلٱاَذِإَوُنِهاَك ،َّـضَيْبٱِدَقِةَعْمُّللٱِ
جلٱَنِمُقَمْعَأاَهُرَظْنَمَو

ْ
لِ
ْ

يفَخَرْفَأْدَقٌصَرَبَيِهَف،ِد لٱِ
ْ

.ِّـيَك
لٱُمُكْحَيَف

ْ
.»ٍصَرَبُةَبَْرضاََّـهنِإ.ِهِتَساَجَنِبُنِهاَك

نعصحفيوهونهاكلاىأراذإويأُنِهاَكْلٱاَهآَرَو
.ةعمللاعقاولاةقيقح

ةضفخنمةعمللاتناكويأِدْلِْجلٱَنِمُقَمْعَأاَهُرَظْنَمَو
.)ريسفتلاو٢٠و٣عرظنا(دلجلارئاسنع

لٱاَهآَرْنِإْنِكٰل«٢٦
ْ

يفَسْيَلاَذِإَوُنِهاَك ٌرْعَشِةَعْمُّللٱِ
جلٱَنِمَقَمْعَأْتَسْيَلَو،ُضَيْبَأ

ْ
لِ
ْ

ُهُزِجَْحي،ِنْوَّـللٱُةَدِماَكَيِهَو،ِد
لٱ
ْ

.»ٍماَّـيَأَةَعْبَسُنِهاَك

اهعمسيلوةعمللاىأريأخلاُنِهاَكْلٱاَهآَرْنِإْنِكٰل
سيلفدلجلانعضافخنالاوضيبألارعشلانمناضرعلا
ةلمجلارمأنم)٢١ع(يفركُذامكزجحلاالإنهاكلل
.باهتلالاو

لٱُهاَرَيَّـمُث٢٧«٢٧،٢٨
ْ

يفُنِهاَك لٱِ
ْ

ْتَناَكْنِإَف.ِعِباَّـسلٱِمْوَي
يفْتَّـدَتْمٱِدَق جلٱِ

ْ
لِ
ْ

لٱُمُكَْحيِد
ْ

ُةَبَْرضاََّـهنِإ.ِهِتَساَجَنِبُنِهاَك
يفَّـدَتْمَتَْملاََهناَكَمُةَعْمُّللٱِتَفَقَوْنِإْنِكٰل٢٨.ٍصَرَب جلٱِ

ْ
لِ
ْ

،ِد
لٱُئِتاَنَيِهَفِنْوَّـللٱَةَدِماَكْتَناَكَو

ْ
لٱَف،ِّـيَك

ْ
ِهِتَراَهَطِبُمُكَْحيُنِهاَك

لٱُرَثَأاََّـهنَأل
ْ

.»ِّـيَك

ألَا
َ
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ةياهنيفنهاكلاهلعفياملانهنايبلاُنِهاَكْلٱُهاَرَيَّـمُث
رهاظقرفلاو.)٢٤و٢٣ع(يفيذلانايبلاكزجحلاعوبسأ
لاحلايفضارعألانمهيفاملباصمهنأنونظملاةلماعمنيب
اليتلاىلوألالاحلايفاهنإفانهةروكذملاةثلاثلالاحلاوىلوألا

باصمهنأنونظملادرينأتناكضارعأللاهيفرهاظببس
لبقمايأةعبسامهنملكتقوونيترمزجحملاىلإصربلاب
ةلمدلااهيفةباصإلانظةلعيتلاةثلاثلالاحلايفومكحلا
زجحملاىلإنونظملاكلذدرينأتناكقرحلاوأباهتلالاو
يرجيعوبسألاةياهنيفةدحاوةرممايأةعبسهيفىقبيو
.يئاهنلامكحلا

يفٌةَبَْرضِهيِفٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرَناَكاَذِإَو«٢٩ يفْوَأِسْأَّـرلٱِ ِ
.»ِنَقَّـذلٱ

مالكلاةعبارلاحهذهخلاٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرَناَكاَذِإَو
وأسأرلايفصربلانوكينأيهو)٣٧-٢٩ع(يفاهيلع
ىلإرظنُيامنإضيبألارعشلاىلإهيفتفتلُيالونقذلايف
.رقشألارعشلا

لٱىَأَرَو«٣٠
ْ

جلٱَنِمُقَمْعَأاَهُرَظْنَماَذِإَوَةَبَّْـرضلٱُنِهاَك
ْ
لِ
ْ

،ِد
لٱُمُكَْحيٌ،قيِقَدُرَقْشَأٌرْعَشاَهيِفَو

ْ
.ٌعَرَقاََّـهنِإ.ِهِتَساَجَنِبُنِهاَك

.»ِنَقَّـذلٱِوَأِسْأَّـرلٱُصَرَب

دلجلارئاسنعضفخنمرثألاناكميأُقَمْعَأاَهُرَظْنَم
ًاراركتكلذلثمركذدقولوألاضرعلاوهاذهوهبطيحملا

.ّرماميف
ءازجأرئاسيفصربلاضارعأنمناكُرَقْشَأٌرْعَشاَهيِف

ضاضيبانقذلاوسأرلاريغيهيتلاءازجألايفيأدسجلا
ىلإهريصميأهرارقشاضَرعلاانهوةبرضلاناكميفرعشلا
نكلو.ةرمحلاىلإبرضيضايبةيبرعلايفيهو(ىرقلا

هذهو.»رفصأرعشاهيف«ةيبرعلاريغمجارتلاضعبيفءاج
ةبهصوذيأ»بهصأرعشاهيف«يناربعلالصألايفةرابعلا
امنإو.ةرقشوأرعشلايفةرمحبهصلاوةبهصلاوبهصوأ

ةرقشلاوأةبهصلالدبمجارتلاضعبيفةرفصلاتءاج
لكيهلادهعيفسومانلاءاملعلاوقأنيمجرتملادامتعال
راغصشيرنولكذئنيحنوكيرعشلانولنإ«اولاقفيناثلا
نوكيهنولنإىرخأةرابعبولوألااهشيرنادقفدعبمامحلا
ةغللابتكيف»בהצ«بهصألارسُفو.»بهذلانولك
.)يبهذلابورفصألابةيناربعلا

رعشلاسومانلاءاملعّرسفو.ريغصوأضماغٌقيِقَد
وأةبهصلايأنيتفصلاىلعاونبوريصقلاوأريغصلابقيقدلا
ىلعلدييذلارعشلانإ«ةدعاقلاهذهةقدلاوةرقشلا
نإوصربلاىلعلديالفًاليوطناكنإفريصقرفصأصربلا
كلذنوكينأيفمهدنعقرفالو.»بهذلاكرفصأناك
باصملاناكملازكرميفنوكينأيفوًاقرفتموأًافيثكرعشلا
روهظلبقعضوملاباصُينأيفقرفالوهفارطأىلعوأ

ىلعليلدنيلاحلايفنيضرعلاالكفاهدعبوأرعشلاةبهص
.ةساجنلابباصملاىلعمكحلابجوموصربلا

عَرقلاعضوم»قتن«يناربعلالصألايف(صَرَبٌعَرَقاََّـهنِإ
ةميأريسافتنمفرُعاملعَرقلاب»قتن«انهمجرُتو.)انه
نقذلاوسأرلايفضرمهنأاولاقفحيسملامايأيفسومانلا
هيفتبنيملهنأكامهعضومريصيىتحامهرعشهبطقسي
.طقرعش

لٱىَأَراَذِإْنِكٰل«٣١
ْ

لٱَةَبَْرضُنِهاَك
ْ

َسْيَلاَهُرَظْنَماَذِإَوِعَرَق
جلٱَنِمَقَمْعَأ

ْ
لِ
ْ

لٱُزِجَْحي،ُدَوْسَأٌرْعَشاَهيِفَسْيَلْنِكٰل،ِد
ْ

ُنِهاَك
ملٱ
لٱِبَبوُْرضَْ

ْ
.»ٍماَّـيَأَةَعْبَسِعَرَق

لوأاذهنكيملاذإيأِدْلِْجلٱَنِمَقَمْعَأَسْيَلاَهُرَظْنَم
ءازجأنعًاضفخنمةبرضلالحمنوكينأوهوضارعألا
.هلةرواجملادلجلا

دوسألارعشلانمةيلاخيأُدَوْسَأٌرْعَشاَهيِفَسْيَلْنِكٰل
رعشاهيفسيل«هلوقو.صربلانمةمالسلاىلعلدييذلا
رفصأوأبهصأوأ(»رقشأرعشاهيف«هلوقىنعمب»دوسأ
دوجوبعطقلامزلتسيالرفصأرعشلانوكدرجمو.)بهذلاك
عجريوةدانعملاروثبلاجورخنمرعشلارفصيدقهنألصربلا
الينظليلدانهرفصألارعشلادوجوف.ءربلادعبهنولىلإ
زجحبهنعثحبيوهببسىلإتفتلينأنهاكلامزليينيقي
.مايأةعبسهبباصملا

لٱىَأَرْنِإَف«٣٢
ْ

يفَةَبَّْـرضلٱُنِهاَك لٱِ
ْ

لٱاَذِإَوِعِباَّـسلٱِمْوَي
ْ

ُعَرَق
لٱُرَظْنَمَالَو،ُرَقْشَأٌرْعَشِهيِفْنُكَيَْملَو،َّـدَتْمَيَْمل

ْ
َنِمُقَمْعَأِعَرَق

جلٱ
ْ
لِ
ْ

.»ِد

يفنهاكلارظناذإيأِدْلِْجلٱَنِمُقَمْعَأِعَرَقْلٱُرَظْنَمَالَو
نأىأوصربللةهبشملاةعقبلاةعبسلازجحلامايأةياهن
ةطيحملادلجلاءازجأرئاسنعضفخنتملودتميملضَرعلا
.ةدملاكلتلثميفصربلانأشنموهامكاهب

ألَا
َ
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لَف«٣٣
ْ

لٱِقِلَْحيَالْنِكٰلْ.قِلْحَي
ْ

لٱُزِجَْحيَو.َعَرَق
ْ

ُنِهاَك
.»ًةَيِناَثٍماَّـيَأَةَعْبَسَعَرْقَألٱ

هنقذوباصملاسأرقلحينأبرمأينهاكلاناكْقِلْحَيْلَف
قالحلمعكلذناكونكمتنسحأصحفلانمنكمتيل
يفرعشلاالإقلحيالناكوصحفلادنعًارضاحنوكي
.عَرقللةرواجملاةميلسلادسجلاءازجأ

قلحينأبقالحلارمأيالنكليأَعَرَقْلٱِقِلَْحيَالْنِكٰل
ىرييكلنونظملاعَرقلابباصملاعضوملايفيذلارعشلا
بولسأناكو.عضوملاكلذيفيذلارعشلانولنهاكلا
رعشلاقلحينأوهيناثلالكيهلاةدمرمألااذهيفةقالحلا
بناجلكنمنيترعشىوسهبطيحملاوأعَرقللرواجملا
لهىرينأكلذبنهاكلاردقيلعرقلافرطبنيتقصتلم
.الوأعَرقلادتما

لٱىَأَرْنِإَف«٣٤
ْ

يفَعَرْقَألٱُنِهاَك لٱِ
ْ

لٱاَذِإَوِعِباَّـسلٱِمْوَي
ْ

ُعَرَق
يفَّـدَتْمَيَْمل جلٱِ

ْ
لِ
ْ

جلٱَنِمَقَمْعَأُهُرَظْنَمَسْيَلَو،ِد
ْ
لِ
ْ

ُمُكَْحي،ِد
لٱ
ْ

.»ًارِهاَطُنوُكَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيَف،ِهِتَراَهَطِبُنِهاَك
٦ع

يف عوبسألاةياهنيفنهاكلاريملاذإخلاِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
ضارعألانمءيشرهظيملهنأزجحلايعوبسأنميناثلا
امدعبهلنوكيفرهاطباصملانأبمكحَصربلاىلعةلادلا
٦عرظنا(ةداعلاكسدقلالخدينأهيلعبجياميتأي
.)ريسفتلاو

لٱَناَكْنِإْنِكٰل٣٥«٣٥،٣٦
ْ

يفُّدَتْمَيُعَرَق جلٱِ
ْ
لِ
ْ

َدْعَبِد
حلٱ
ْ

لٱُهآَرَو٣٦،ِهِتَراَهَطِبِمُْك
ْ

لٱاَذِإَوُنِهاَك
ْ

يفَّـدَتْمٱِدَقُعَرَق ِ
جلٱ
ْ
لِ
ْ

لٱُشِّـتَفُيَالَف،ِد
ْ

.»ٌسِجَنُهَّـنِإ.ِرَقْشَألٱِرْعَّـشلٱَىلَعُنِهاَك

عوبسألاةياهنيفدتمااذإعَرقلاناكخلاَّـدَتْمٱِدَقُعَرَقْلٱ
مكحينأنهاكلاىلعبجويزجحلايعوبسأنميناثلا
.هبحصيملمأبهصألارعشلاهبحصأءاوسباصملاةساجنب

يفَفَقَوْنِإْنِكٰل«٣٧ ْدَقَف،ُدَوْسَأٌرْعَشِهيِفَتَبَنَوِهْيَنْيَعِ
لٱَئِرَب

ْ
لٱُمُكْحَيَفٌرِهاَطُهَّـنِإ.ُعَرَق

ْ
.»ِهِتَراَهَطِبُنِهاَك

يفَفَقَو عرقلانإهينيعرظنبنهاكلاققحتاذإيأِهْيَنْيَعِ
.ةقيقدلاكلتىلإهرمألوأذنمهلحمزواجتيمل

هدادتمامدعيأهفوقوىلعةوالعُدَوْسَأٌرْعَشِهيِفَتَبَن
ليلدةحصلارعشوهيذلادوسألارعشلاكلذتابننأل
مكحينأنهاكللناكوصربلانمئربدقباصملانأىلع
مكحىضتقمبناكو.)ريسفتلاو٣١عرظنا(هتراهطب
بيصأيذلالحملايفنوكينأيفكيهنأسومانلاءاملع
ةهجىلإامهنملكسأرفطعنمناتليوطناوادوسناترعش
نظيذلاباصملاعضوملايفناترعشلاتناكنإف.امهتبنم
يأ(ءارفصوأءاضيبىرخألاوءادوسامهادحإيفشهنأ

عنُمةليوطىرخألاوةريصقامهادحإو)ءارقشوأءابهص
.باصملاءافشبيأةراهطلابمكحلانمنهاكلا

يفٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرَناَكاَذِإَو«٣٨ لِجِ
ْ

ٌعَُملٌعَُملِهِدَسَجِد
.»ٌضيِب

مالكلالغشةسماخلاحهذهٌةَأَرْمٱِوَأٌلُجَرَناَكاَذِإَو
فرعُيو(سجنملاريغصربلايهو)٣٩و٣٨ع(اهيف
.)قهبلاب

ةعفترمضيبءازجأيأضيبئتاونعمللاهذهٌعَُملٌعَُمل
قنعلاىلعرهظتنأبلغيوريداقملاةفلتخميهودلجلانع
.رعشلانولريغتالوهجولاو

لٱىَأَرَو«٣٩
ْ

يفاَذِإَوُنِهاَك لِجِ
ْ

ِنْوَّـللٱُةَدِماَكٌعَُملِهِدَسَجِد
يفَخَرْفَأْدَقٌقََهبَكِلٰذَف،ُءاَضْيَب جلٱِ

ْ
لِ
ْ

.»ٌرِهاَطُهَّـنِإ.ِد

روثبلاصحفلادنعنهاكلادجواذإخلاُنِهاَكْلٱىَأَرَو
نأبمكحةدماكوأةرفصلاىلإةبراضءاضيبةعفترملا
كلتةداعنمنإفصربلانمءيربهنأيأرهاطباصملا
ًائيشفًائيشجالعالبلوزتورهشأةعضبىقبتنأروثبلا
لازتالوَصربلاالضيبلاروثبلايأقهبلابتيمُساذهلو
.قهبلابمويلااذهىلإقرشلايفىمست

ُهَّـنِإ.ُعَرْقَأَوُهَفِهِسْأَرُرْعَشَبَهَذْدَقٌناَسْنِإَناَكاَذِإَو«٤٠
.»ٌرِهاَط

ةريخألاوةسداسلالاحلايههذهِهِسْأَرُرْعَشَبَهَذ
ءاروامإصربيهو)٤٤-٤٠ع(يفاماهيلعمالكلاو
عرقلاناكو.همدقميفيأهمامأامإوهرخؤميفوأسأرلا
ملكلذعمو)٢:٢٣كولم٢(ةيهلإةمقنوًاراعدعيامًاريثك
.َصربلاىلعًاليلدرعشلاباهذدرجمنكي

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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رعشلاطقسيامهيفنيعونركذٌرِهاَطُهَّـنِإ.ُعَرْقَأَوُهَف
رهاطامهالكو)٤١ع(يفيتأيسوعلصلايناثلاوعَرقلالوألا
.صربلانماسيلامهنأل

ُهَّـنِإ.ُعَلْصَأَوُهَفِهِهْجَوِةَهِجْنِمِهِسْأَرُرْعَشَبَهَذْنِإَو«٤١
.»ٌرِهاَط

هنّيعُعَلْصَأَوُهَفِهِهْجَوِةَهِجْنِمِهِسْأَرُرْعَشَبَهَذْنِإ
عمهجولاىلإسأرلاةمقنمباهتلاهنأسومانلاءاملع
.َصربلاىلعليلدبسيلهنأاولاقو.ةهبجلا

يفَناَكاَذِإْنِكٰل«٤٢ لٱِ
ْ

يفْوَأِةَعَرَق لَّـصلٱِ
ْ

ُءاَضْيَبٌةَبَْرضِةَع
حلٱَىلِإٌةَبِراَض

ْ
يفٌخِرْفُمٌصَرَبَوُهَفِةَرُْم يفْوَأِهِتَعَرَقِ لَصِ

ْ
.»ِهِتَع

يف يفْوَأِةَعَرَقْلٱِ ضيبأطافنامهيفرهظاذإيأِةَعْلَّـصلٱِ
أشنيامهبشيهمدقموأسأرلارخؤميفةرمحلاىلإبراض
نأىلعكلذلد)٢٤-١٩ع(تيفُشيتلالمامدلايف
.صربءادلا

لٱُهآَرْنِإَف٤٣«٤٣،٤٤
ْ

ُضَيْبَأِةَبَّْـرضلٱُئِتاَناَذِإَوُنِهاَك
حلٱَىلِإٌبِراَض

ْ
يفِةَرُْم يفْوَأِهِتَعَرَقِ لَصِ

ْ
لٱِرَظْنَمَك،ِهِتَع

ْ
َِصَرب

يف لِجِ
ْ

جلٱِد
ْ

ُمُكْحَيَف.ٌسِجَنُهَّـنِإ.ُصَرْبَأٌناَسْنِإَوُهَف٤٤،ِدََس
لٱ
ْ

يفُهَتَبَْرضَّـنِإ.ِهِتَساَجَنِبُنِهاَك .»ِهِسْأَرِ

لهققحتينأنهاكلاىلعبجيناكُنِهاَكْلٱُهآَرْنِإَف
رخؤمعَرقوأعلصيفئشانلاةرمحلاىلإبراضلاضايبلل
ع(يفّنيُبامىلعمحللايفَصربلاةفصهمدقموأسأرلا
الهنألانهربتعُمريغكانهربتعملاضيبألارعشلانأىلع)٢
.لاحلاهذهيفأشني

يفِصََربْلٱِرَظْنَمَك رظنمكهرظنميأِدَسَْجلٱِدْلِجِ
ضرعلاوهةرمحلاىلإبراضلاضيبألاطافنلا.خلاَصربلا
ركذيملو.سأرلاصربهبفرعُييذلاانهروكذملاديحولا
ضرملايفكشلاةهجنمزوجحملاباصملارمأنمًائيش
رظنمك«انههلوقلنكلصربلانملاحلاهذهريغيفامك
مايأيفسومانلاءاملعبهذ.»دسجلادلجيفصربلا
اذهيفلاقُيكاذيفليقاملكنأىلإيناثلالكيهلا
اذهبباصملاةلماعمبجيكلذلو«مهلوقبةرابعلااورسفف
انهنإاولاقو.»دسجلادلجصرببباصملاةلماعمك
رخؤميفعلصلاوأعرقلانمالكنأىلعنالدتنيتمالع

.حيحصلامحللاوأيحلامحللا)١(سجنهمدقموسأرلا
عرقلاوأعلصلاعُمليفيحلامحللادجُونإف.دادتمالا)٢(و
نمنكيملنإف.سجنباصملافهمدقموأسأرلارخؤميف
يفهئاديفرظنُيوباصملازجحينأبجوامهيفيحمحل
ىلعمكحًادتمميحلامحللادهوشنإفعوبسألاةياهن
محللادتمانإف.رخآًاعوبسأرجُحالإوسجنهنأبباصملا
ملنإوسجنهنأبباصملاىلعمكُحيناثلاعوبسألايفيحلا
دتمانإسجنهنأبًاضيأمكحيو.رهاطهنأبمكُحدتمي
ىضتقمنمنإبيرالو.رهاطهنأبمكحلادعبيحلامحللا
صربلاىلعةلدألانمضيبألارعشلانأركذيالنأعبطلا

.رعشامهعمىقبيالهنألعرقلاوعلصلايف

،ًةَقوُقْشَمُهُباَيِثُنوُكَتُةَبَّْـرضلٱِهيِفيِذَّـلٱُصَرْبَألٱَو«٤٥
طَغُيَو،ًافوُشْكَمُنوُكَيُهُسْأَرَو

ِّـ
ٌسِجَن:يِداَنُيَو،ِهْيَبِراَشي

.»ٌسِجَن

هللانمةبرضدعُيصربلاناكًةَقوُقْشَمُهُباَيِثُنوُكَت
قزمتامكهبايثقزمتنأهيلعناكفهاياطخىلعصخشلل
)٢١:١٠صرظنا(ىتوملاىلعًانزحنيبرقألابنيئوزرملابايث
نمنوعنمييناثلالكيهلارصعيفةعيرشلاءاملعناكو
هيضتقتاممكلذنألصربلااذهبةباصملاةأرملاباوثأقيزمت
.بدألاوةمشحلا

تامالعنمىرخأةمالعهذهًافوُشْكَمُنوُكَيُهُسْأَر
لكيهلانمزيفةاضقلاناكو.)١٠:٦صرظنا(دادحلا
قيزمتنمنهنوفعيامككلذنمءاسنلانوفعييناثلا
.بايثلا

يفةميدقلادادحلاتامالعنماذهِهْيَبِراَشيِّـطَغُي
.)٣:٧اخيمو٢٢و٢٤:١٧لايقزحرظنا(قرشلا

ًاسجنربتعُيناكضربألانإٌسِجَنٌسِجَن:يِداَنُيَو
تيبلاكلذيفاملكبسُحًاتيبلخداذإناكو.ًادج
ةادانملاكلتتناكفسجنتيهنمبرتقينملكناكوًاسجن

هوسميوأهنماوبرتقيالئلهنموندلانمنيرامللًاريذحت
اذهىلعوصربألامادقٍدانمكلذليدانيناكو.اوسجنتيف
يدانينأبجيو«ناثانويلةميدقلاةينادلكلاةخسنلايفءاج
.»سجنلانماودعبالوقيودانم

ُهَّـنِإ.ًاسِجَنُنوُكَيِهيِفُةَبَّْـرضلٱُنوُكَتيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَّـلُك«٤٦
ملٱَجِراَخ.ُهَدْحَوُميِقُي.ٌسِجَن

.»ُهُماَقَمُنوُكَيِةَّـلَحَْ
٢٦:٢١مايأ٢و١٥:٥و٧:٣كولم٢و١٢:١٤و٥:٢ددع
١٧:١٢اقولو

ألَا
َ
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وأةلحملاجراخعضومبصربألاميقيناكُهَدْحَوُميِقُي
)خلا٧:٣كولم٢و١٥-١٣:١٠و٤-٥:١ددع(ةنيدملا
نولوقييناثلالكيهلامايأيفهتاضقوسومانلاءاملعناكو
»سجنترهاطناسنإاهبّرموةرجشتحتصربألافقواذإ«
يفهنوفقويصربألاهيفىرُيناكيذلاعمجملابابرأناكو
ةيناربععرذأعبرأهلوطورابشأةرشعهولعمهنعديعبعدخم
.كلذكعرذأعبرأهضرعو)نيمدقوحنيناربعلاعارذلا(
جرخينمرخآوعمجملالخدينملوألجرلاكلذناكو
ىلعبرلانمًابورضموءايحألايفًاتيمصربألاناكف.هنم
صربلابنوعدياوناكو.)٢٦:٢٠مايأ٢و٥:٧كولم٢(همثإ
ناكو.)٥:٢٧كولم٢و٣:٢٩ليئومص٢(ءادعألارشىلع
ةعيرشلاهذهتلخدُأو.سانلاةرشاعمنممرحيصربألا
صربألانولسرياوناكفةطسوتملانورقلايفةسينكلاةيدوهيلا
ًابايثهنمًالدبسبليوهبايثعلخيلةسينكلايفعضومىلإ

بهذيوبيلصلالمحيوليشرطبلانهاكلاسبليوءادوس
ىلتياموسادقلاهيلعىلتُيوةسينكلانمصربألاثيحىلإ
هلزوجيناكامونفدملالثمناكمىلإذخؤيمثتيملاىلع
ًايفاحبايثلادوسيفوهوالإعضوملاكلذنمجرخينأ
نأوًانرفوأةنوحاطوأةسينكلالخدينأهيلعرظحيناكو
هنألهكالمأبعتمتلاوثاريملانممرحيوعوبنيوأرئبنموندي
.تامنمةلزنمب

ُبْوَث،ٍصَرَبُةَبَْرضِهيِفَناَكاَذِإَفُبْوَّـثلٱاَّـمَأَو٤٧«٤٧،٤٨
يف٤٨،ٍناَّـتَكُبْوَثْوَأٍفوُص ِفوُّصلٱَنِمِةَمْحُّللٱِوَأىَدَّـسلٱِ
لٱِوَأ

ْ
يفْوَأ،ِناَّـتَك لِجِ

ْ
يفْوَأٍد لِجْنِمٍعوُنْصَمِّـلُكِ

ْ
.»ٍد

لمعتسُيامكبايثللصربلالامعتساُبْوَّـثلٱاَّـمَأَو
يأرلائدابيفلدينينثالايفضارعألاةلثاممعمناسنإلل
ةقيقحناسنإللهلامعتسانأعقاولاوةدحاوةبرضلانأىلع
ةريغصماوهداسفاةجيتنبايثلايفهنإف.زاجمبايثللو
بشخلاسوسلاضرقيامكاهيفةقيقدلاطويخلاضرقت
ءاملعهانلقامفلاخو.ثعلاةريغصلاماوهلاكلتلوأو
نإويقيقحصربهنأمهلوقبيناثلالكيهلامايأيفسومانلا
ضارمألارئاسكةماعلاءاودألانمنكيملصربلاكلذ
اوقيلزاجعإلاليبسىلعةصاخليئارسإيفناكلبةروهشملا
سمنمىدعُتبايثلانإو.مالكلاريرشنممهتنسلأ
اوجتنتسامهلعلوهحورقوهروثبويناسنإلاصربلالمامد
طلاخينألبقصربألانمحورقلالاوزبوجونمكلذ
ةعتمألالكلزعبرمأيناكنهاكلانإو)١٣و١٢ع(ةعامجلا
ةحلاصىقبتفَصربلانمىقوتلهلخدييذلاتيبلانع
بيصيناكيناسنإلاصربلانإو)١٤:٣٦ص(لامعتسالل

لزنينكيملفتويبلاوبايثلاصربامأونييليئارسإلاريغ
.مهتويبونييليئارسإلاباوثأريغب

نيينانويلاونييرصملاءامدقناكٍناَّـتَكُبْوَثْوَأٍفوُص
ناتكلاوفوصلاتاجوسنمىوسنوسبليالنييليئارسٍإلاو
:٣١لاثمأو١١و٢:٧عشوهو١٢:١١ةينثتيفاماذهبلباق(

ىلعكلذيناثلالكيهلامايأيفسومانلاءاملعذختاو.)١٣
يمنغلافوصلاباوثأىلعصربلااورصقفهانعمرهاظ
بايثلااهنمعنصُتيتلاداوملارئاسوبّنقلانودناتكلاو
فوصولبإلاربونمةجوسنملاباوثألانإاولاقكلذلو
فوصلانمرثكأربولاناكاذإصربلابسجنتتالًاعممنغلا
اذكونييواستماناكوأربولاىلعفوصلادازذإسجنتتو
بايثلاوةغوبصملادولجلاو.ًاعمتّنقلاوناتكلابايثيفلاقي
صربلانأىلعليلداذهوصربلابسجنتتنكتملةغوبصملا
.ةيدعملاءاودألانمنكيمل

خلٱَىلِإًةَبِراَضُةَبَّْـرضلٱِتَناَكَو«٤٩
ْ

حلٱَىلِإْوَأِةَُْرض
ْ

يفِةَرُْم ِ
يفْوَأِبْوَّـثلٱ جلٱِ

ْ
لِ
ْ

يف،ِد يفْوَأِةَمْحُّللٱِوَأىَدَّـسلٱِ ْنِماَمٍعاَتَمِ
لِج
ْ

لٱَىلَعُضَرْعُتَف،ٍصَرَبُةَبَْرضاََّـهنِإَف،ٍد
ْ

.»ِنِهاَك

اذهرهظاذإناكِةَْرضُْخلٱَىلِإًةَبِراَضُةَبَّْـرضلٱِتَناَكَو
نأبجودلجنمعاتموأناتكوأفوصبوثيفضَرعلا
كلذنأدوهيلانوناقنمناكو.نهاكلاىلعضرعُي
امرمحألانإورضخألابشعلانولبهنولناكامرضخألا
.ةيزمرقهترمحتناك

لٱىَرَيَف«٥٠
ْ

ملٱُزِجَْحيَوَةَبَّْـرضلٱُنِهاَك
.»ٍماَّـيَأَةَعْبَسَبوُْرضَْ

يفامهيلكنأنيضرعلادحأدجونإفُنِهاَكْلٱىَرَيَف
ناسنإلازجحيامكًاعوبسأهزجحينأبجودلجوأبوث
.)٤عرظنا(صربلابباصمهنأنونظملا

يفَةَبَّْـرضلٱىَأَرىَتَمَف«٥١ لٱِ
ْ

ُةَبَّْـرضلٱِتَناَكاَذِإِعِباَّـسلٱِمْوَي
يفْتَّـدَتْمٱِدَق يف،ِبْوَّـثلٱِ يفْوَأِةَمْحُّللٱِوَأىَدَّـسلٱِ جلٱِ

ْ
لِ
ْ

ْنِمِد
لِجْنِمُعَنْصُياَمِّـلُك

ْ
لِلٍد

ْ
اََّـهنِإ.ٌدِسْفُمٌصَرَبُةَبَّْـرضلٱَف،ِلَمَع

.»ٌةَسِجَن
١٤:٤٤ص

نقيتدتماضَرعلاىأراذإنهاكلاناكَةَبَّْـرضلٱىَأَر
امكهيفدتمايذلادلجلاوأبوثلاةساجنبمكحفصربلا
بوثلاناكو.)٨و٦و٥عرظنا(يرشبلاصربلايفرمألاوه

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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ناسنإلاسجنيامكهسمالسجنيباصملايدلجلاعاتملاوأ
.هسمالصربألا

ِوَأِفوُّصلٱَنِمَةَمْحُّللٱِوَأىَدَّـسلٱِوَأَبْوَّـثلٱُقِرْحُيَف«٥٢
لٱ
ْ

جلٱِعاَتَمْوَأِناَّـتَك
ْ
لِ
ْ

ٌصَرَباََّـهنَأل،ُةَبَّْـرضلٱِهيِفْتَناَكيِذَّـلٱِد
.»ُقَرُْحيِراَّـنلٱِب.ٌدِسْفُم

امكىفشُيالةعتمألاهذهصربنألَبْوَّـثلٱُقِرْحُيَف
.ناسنإلاصربىفشُي

لٱىَأَرْنِإْنِكٰل٥٣«٥٣،٥٤
ْ

َّـدَتْمَتَْملُةَبَّْـرضلٱاَذِإَوُنِهاَك

يف يفِبْوَّـثلٱِ يفْوَأِةَمْحُّللٱِوَأىَدَّـسلٱِ جلٱِعاَتَمِ
ْ
لِ
ْ

ُرُمْأَي٥٤،ِد
لٱ
ْ

.»ًةَيِناَثٍماَّـيَأَةَعْبَسُهُزِجَْحيَو،ُةَبَّْـرضلٱِهيِفاَماوُلِسْغَيْنَأُنِهاَك

عوبسأةياهنيفنهاكلاىأراذإيأُنِهاَكْلٱىَأَرْنِإ
ًاعوبسأهزجحوبوثلالسغبرمأدتميملضَرعلانإزجحلا
.يقبوأضَرعلالازلهًانسحىريذئنيحورخآ

لٱىَأَرْنِإَف«٥٥
ْ

ملٱِلْسَغَدْعَبُنِهاَك
ُةَبَّْـرضلٱاَذِإَوِبوُْرضَْ

ِراَّـنلٱِب.ٌسِجَنَوُهَف،ُةَبَّْـرضلٱِتَّـدَتْمٱَالَو،اَهَرَظْنَمِّْـريَغُتَْمل
ُحت
ْ
يفٌبوُرْخُناََّـهنِإ.ُهُقِر .»ِهِرِهاَظْوَأِهِنِطاَبِةَدْرُجِ

بوثلالسغدعبةعقبلانهاكلاىأراذإيأِتَّـدَتْمٱَالَو
ءاقبنألدتمتملنإوبوثلاقرحينأبجواهنولّريغتيمل
.صربةمالعاهنأنظبجوياهنول

يفٌبوُرْخُن .)٤٣و٤٢عرظنا(ِهِرِهاَظْوَأِهِنِطاَبِةَدْرُجِ
نوللاريغتملاوأيلابلاعضوملاانهةدرجلاوبقثلابورخنلا(
صربيفهلوقللباقمهرهاظوأهنطابيفهلوقو.)بوثلانم
.همدقموهرخؤمهانعمامسأرلا

لٱىَأَرْنِإْنِكٰل«٥٦
ْ

َدْعَبِنْوَّـللٱُةَدِماَكُةَبَّْـرضلٱاَذِإَوُنِهاَك
جلٱِوَأِبْوَّـثلٱَنِماَهُقِّـزَمُي،ِهِلْسَغ

ْ
لِ
ْ

.»ِةَمْحُّللٱِوَأىَدَّـسلٱَنِمِد

ةعقبلانهاكلاىأراذإيأِنْوَّـللٱُةَدِماَكُةَبَّْـرضلٱاَذِإَو
ةرمحلاىلإةرضخلانماهنوللّوحتلسغلادعباهنأةباصملا
اهقرحيوبوثلانمةعقبلاعطقينأبجوليلقلاداوسلاىلإ
.)٦عرظنا(هيقابةراهطبمكحيو

يفًاضْيَأْتَرَهَظْنِإَّـمُث«٥٧ يفِبْوَّـثلٱِ ِةَمْحُّللٱِوَأىَدَّـسلٱِ
يفْوَأ جلٱِعاَتَمِ

ْ
لِ
ْ

ُحتِراَّـنلٱِب.ٌةَخِرْفُمَيِهَفِد
ْ
.»ُةَبَّْـرضلٱِهيِفاَمُقِر

ةعقبلاعطقدعبضرعلارهظنإيأخلاْتَرَهَظْنِإَّـمُث
البققحتدلجلاوأبوثلانمرحآعضوميفاهقارحإوةباصملا
بوثلافلتُينأبجاولانمنإوٍشفتمصربلانإبير
.ىفشينأنكميالهنألهلك

جلٱُعاَتَمْوَأُةَمْحُّللٱِوَأىَدَّـسلٱ،ُبْوَّـثلٱاَّـمَأَو«٥٨
ْ
لِ
ْ

يِذَّـلٱِد
طَيَفًةَيِناَثُلَسْغُيَف،ُةَبَّْـرضلٱُهْنِمُلوُزَتَوُهُلِسْغَت

ْ
.»ُرُه

اذإضارعألانإ)٥٦و٥٤ع(يفاممرهظُبْوَّـثلٱاَّـمَأَو
اهنأىلعكلذلدزجحملايفهعضووعاتملالسغدعبتباغ
نألبقةيناثبوثلالسغُيناككلذعموصربلانمةئيرب
.هلامعتساوأهسبلحابي

لٱِةَبَْرضُةَعِيَرشِهِذٰه«٥٩
ْ

يفَِصَرب لٱِوَأِفوُّصلٱِ
ْ

يفِناَّـتَك ِ
يفْوَأِةَمْحُّللٱِوَأىَدَّـسلٱ لِجْنِمٍعاَتَمِّـلُكِ

ْ
لِلٍد

ْ
ِهِتَراَهَطِبِمْكُح

.»ِهِتَساَجَنْوَأ

ةهجنمدولجلاوبايثلايفِصََربْلٱِةَبَْرضُةَعيَِرشِهِذٰه
.ةساجنلاوةراهطلا

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

صربألاةراهطيفباطخلاصّصخىَسو
بطاخهنأعمهينباونوراهيضتقتامبرمأيلىسومب
ص(الوأًاصربضرملانوكبمكحلايفًاعمنوراهوىسوم

ىسومنإنالعإهللادصقكلذةلعنأحّجرملاو.)١٣:١
.مهدشرموةنهكلاملعموههنإوةعيرشلاىطعُييذلاوه

َىلِإِهِبىَتْؤُيِهِرْهُطَمْوَي:ِصَرْبَألٱَةَعِيَرشُنوُكَتِهِذٰه«٢
لٱ
ْ

.»ِنِهاَك
:١٧و١٤و٥:١٢اقولو٤٤و١:٤٠سقرمو٤و٨:٢ىّتم
١٤

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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نييليئارسإلاةعيرشنإيأِصَرْبَألٱَةَعيَِرشُنوُكَتِهِذٰه
درُيورهطُينأبجيمهنمصربلانمىفشُييذلانإيه
يذلامويلايفسدقلالخدينأهلنوكيوةعامجلاىلإ
.رهاطهنأهيفنلعُي

صرظنا(هلزتعمنمقاسُييأِنِهاَكْلٱَىلِإِهِبىَتْؤُي
وهنايتإلااذهو.ةلحملامختىلعّنيعمناكمىلإ)١٣:٤٦
ْبَهْذٱ«هافشيذلاصربألللاقمويحيسملاهيلإراشأيذلا
لِلَكَسْفَنِرَأ

ْ
لٱِمِّـدَقَو،ِنِهاَك

ْ
ىّتم(»ىَسوُمِهِبَرَمَأيِذَّـلٱَناَبْرُق

٨:٤(.

لٱُجُرَْخيَو«٣
ْ

ملٱِجِراَخَىلِإُنِهاَك
لٱىَأَرْنِإَف.ِةَّـلَحَْ

ْ
ُنِهاَك

لٱُةَبَْرضاَذِإَو
ْ

.»ِصَرْبَألٱَنِمْتَئِرَبْدَقَِصَرب

رظنيلةلحملامختىلعّنيعملاناكملاىلإُنِهاَكْلٱُجُرَْخيَو
ءربلاىلعلصحهنأبدهشيلهيلإهبيتُأيذلاصربألارمأيف
.لماكلا

لٱُرُمْأَي«٤
ْ

لِلَذَخْؤُيْنَأُنِهاَك
ْ

ِناَّـيَحِناَروُفْصُعِرِّـهَطَتُم
.»اَفوُزَوٌزِمْرِقَوٍزْرَأُبَشَخَو،ِناَرِهاَط
٥١:٧رومزم٩:١٩نييناربع١٩:٦ددع

ضعبيفوصربألاذخأينأيأَذَخْؤُيْنَأُنِهاَكْلٱُرُمْأَي
.درفملاةغيصبيذلاسابتلاللًاعفداوذخأينأمجارتلا
صربألاريغةقيقحذخأييذلانألدوصقمللقفاوماذهو(
.)هسفنصربألاال

ةمجرتلايفءاجو.ةداتعملاريفاصعلانمِناَّـيَحِناَروُفْصُع
ةداتعملاريفاصعلاىلعقدصياذهو»نارئاط«ةيزيلكنإلا
.)٩ص(ةرهاطلارويطلانماهنألماميلاومامحلاىلعو
ذخؤييذلاناكيناثلالكيهلامايأيفنوناقلاىضتقمبو
ًاباقعربتعُيناكصربلانإصيصختلااذهةلعو.ناروفصع
اهنأريفاصعلاعبطنموءارتفالاوةميمنلاوةياشولاىلعًايهلإ
اهريغةيشاحيفوةينيتاللااتاغلفلايفءاجو.قشقشتأتفتال
.ةيبرعلاةمجرتلايفامك»نايحناروفصع«

اهقمعومدقفصنوًامدقةبشخلالوطناكٍزْرَأُبَشَخ
ًاميدقبشخلااذهراتخيناكو.)اهطيحمرطقوهو(مدقعبر
انهدوصقمللًابسانمهلعجيذلاو.داسفللةداضملاهصاوخل
)٢:٩سوماع(راجشألاعفرأنمرجشبشخناكهنأ
.يبدأصربوهيذلاسفنلاءايربكىلإًازمرناكو

يزمرقفوصنمةليوطةجيسنتناكاهنأحّجرملاٌزِمْرِق
ةباصعلاتناكو.ًاعمافوزلاوزرألابشخاهبطبرُينوللا

نيتنثاوألقاشلالقثنزتةرخأتملاةنمزألايفةيفوصلا
.مدلاةحصوةراهطلاىلإةراشإتناكوريعشةبحنيثالثو

لاق)»בוזא«و»בזא«»بوزأوبزا«ةيناربعلايفو(اَفوُز
هقاروأماشلاوسدقملالابجبعارذنودتبن«وهيكاطنألا
ةدحاولكسأريفةدقعةيبصقهنابضقويناتسبلارتعصلاك
ةيبروألاتاغللايفهمساوىفوزلامسُرو»ءارفصةرهز
لاقو.ةيناربعلابوزأنماهيفهلصأنإرهاظلافبوسيه
تاغللاضعبنمهمسانانويلاونويبروألاذخأمهضعب
ىلعحيسملارصعيفةيليئارسإلاةدعاقلاتناكو.)ةيقرشلا
سيلوهولقألاىلعةضبقىفوزلارادقمنوكينأققُحام
وهلبنامورلاىفوزبالومهضعبىأرامىلعةينانويلاىفوزب
ىلإًازمرناكتبنلااذهنأحّجرملاو.ًاقلطميناتسبلاىفوزلا
ىلعأىفوزلاوزرألاةميدقلاديلاقتلايفو.صربألاةعاضو
نأكلذىلعو.صربألاريهطتلاذُختااهاندأوتاتابنلا
عضتيىتحىفشيالوهفصربلاببستناكءايربكلا
زرألاناكو.تابنلانمىفوزلاةلزنمهسفنلزنيوباصملا
ىفوزلاناكو.)١٩:٦ددع(ةرقبلاعمناقرحيىفوزلاو
لوقاذهىلعو)٩:١٩نييناربع(ريهطتلايفًامئادلمعتسي
طَأَفاَفوُّزلٱِبِينْرِّـهَط«منرملا

ْ
.)٥١:٧رومزم(»َرُه

امتسوبجروجروتكدللسدقملاباتكلاسوماقيفو(
٥١و٦و١٤:٤نييوال(ريهطتلايفلمعُتساتابنافوزهصن
يفتبانلاافوزلا)٤:٣٣كولم١(يفليق)٥١:٧رومزمو
نمةذوخأمفافوزةمجرتملاةيناربعلاةظفللاامأ...طئاحلا
.)ةيوفشلاةليصفلانمفورعمريغتابنيهوةينانويلا

لٱُرُمْأَيَو«٥
ْ

لٱَحَبْذُيْنَأُنِهاَك
ْ

لٱُروُفْصُع
ْ

يفُدِحاَو ِءاَنِإِ
.»ٍّيَحٍءاَمَىلَعٍفَزَخ

نهاكلاناكُدِحاَوْلٱُروُفْصُعْلٱَحَبْذُيْنَأُنِهاَكْلٱُرُمْأَيَو
امكنيروفصعلانسحأحبذبيفُشيذلاصربألارمأي
ةحيبذنكيملذإو.يناثلالكيهلانمزيفنوناقلانمفرُع
.ةلحملاجراخحبذُيناكةمدقت

يف نأبجيءانإلاكلذناكٍّيَحٍءاَمَىلَعٍفَزَخِءاَنِإِ
ءاملانمةضيبفصنوةضيبلقثهيفبصُيوًاديدجنوكي
فالخبنيعلاورهنلاءامكعوبنينميراجلاءاملايأيحلا
ءاملاكلذىلإحيبذلامديرجيناكو.حلاملاءاملاودكارلاءاملا
نهاكلامامأنفدُيحوبذملاروفصعلاناكوءانإلايفوهو
.ضرألايفهلرفُحتةرفحيفيفُشيذلاضيرملاو

لٱاَّـمَأ«٦
ْ

حلٱُروُفْصُع
ْ

لٱَوِزْرَألٱِبَشَخَعَمُهُذُخْأَيَفَُّي
ْ

ِزِمْرِق
لٱَعَماَهُسِمْغَيَواَفوُّزلٱَو

ْ
حلٱِروُفْصُع

ْ
يفِّـَي لٱِمَدِ

ْ
ملٱِروُفْصُع

ِحوُبْذَْ

ألَا
َ
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ملٱَىلَع
حلٱِءاَْ

ْ
.»ِّـَي

بشخطبرينهاكلاناكِّـيَْحلٱِروُفْصُعْلٱَعَماَهُسِمْغَي
روفصعلايحانجىلإزمرقلانمطيخبىفوزلاةضبقوزرألا
يفيذلاءاملاومدلايفةعبرألاسمغيوهبنذونيدودمميحلا
.يفزخلاءانإلا

ملٱَىلَعُحِضْنَيَو«٧
لٱَنِمِرِّـهَطَتُْ

ْ
،ُهُرِّـهَطُيَفٍتاَّـرَمَعْبَسَِصَرب

طُيَّـمُث
ْ

لٱُقِل
ْ

حلٱَروُفْصُع
ْ

.»ِءاَرْحَّـصلٱِهْجَوَىلَعَّـَي
١٤و٥:١٠كولم٢و٩:١٣نييناربع

ىفوزلاسمغينأدعبنهاكلاناك.شرييأُحِضْنَيَو
ديرهظىلعجيزملاكلذشريءاملاومدلايفزرألاةبشخو
ددعلاكلذناو.تارمعبسهتهبجويفُشيذلاصربألا
اذهىلعو.)٤:٦صرظنا(لماكلاهريهطتىلإًازمر
كولم٢(ندرألارهنيفتارمعبسصربألانامعنلستغا
.)١٤و٥:١٠

قلطينأنهاكلاىلعناكَّـيَْحلٱَروُفْصُعْلٱُقِلْطُيَّـمُث
.يفُشيذلاصربألاقلطينأهيلعناكامكيحلاروفصعلا
يفشيذلاصربألاريرحتىلإًازمرروفصعلاقالطإناكو
روفصعلاكذئنيحناكفسانلاةطلاخمنمعنملاوزجحلانم
قلطي«هنأانهليقذإعنامالبءاشثيحبهذيقلطملا
نإءامدقلاكلذّرسفو.»ءارحصلاهجوىلعيحلاروفصعلا
وأرحبلاىلإروفصعلاهجوهّجويالنأهيلعناكنهاكلا
ةبشخويزمرقلاطيخلارخذيناكو.ةيربلاىلإلبةنيدملا
ريهطتلهقالطإدعبكسمُأاذإيحلاروفصعلاوىفوزلاوزرألا
.صُربلانمباصملاكلذريغ

ملٱُلِسْغَيَف«٨
ٍءاَمِبُّمِحَتْسَيَوِهِرْعَشَّـلُكُقِلَْحيَوُهَباَيِثُرِّـهَطَتُْ

طَيَف
ْ

ملٱُلُخْدَيَّـمُث.ُرُه
َةَعْبَسِهِتَمْيَخَجِراَخُميِقُيْنِكٰل،َةَّـلَحَْ

.»ٍماَّـيَأ
١٢:١٥ددع١٥:٥و١١:٢٥ص١٣:٦ص

نمًافوخبايثلالسغنكيملُهَباَيِثُرِّـهَطَتُْملٱُلِسْغَيَف
ريهطتلازومرنمكلذناكلبيدعيالصربلانألىودعلا
.)خلا١١:٢٥و٦:٢٠صرظنا(ًاقلطم

رعشلانمهدسجىلعاملكيأِهِرْعَشَّـلُكُقِلَْحي
مهنييعتدنعنويواللااذهلثمبرمأو.ًاروتسموًارهاظ
.)٨:٧ددعرظنا(تونهكلل

ةلحملاىلإعجرينأهلحمُسهنأعمِهِتَمْيَخَجِراَخُميِقُي
هتيبلهأطلاخياليأمايأةعبسهتميخجراخميقينأبرمُأ

.ةساجنلامهوياممةطلاخملانوكتالئلعوبسأيضمدعبالإ
اممبرقيامبىنعملااذهنعريبعتلابةعيرشلاءاملعفطلتو
جراخميقيو«ةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهىلعو.هانركذ
»مايأةعبسهتجوزنمبرتقيالوهنكسمتيبنمةميخلا
عباسلامويلادعبالإسدقلالخدينأهلنكيملاذهعمو
.)١٠ع(

يفَو«٩ لٱِ
ْ

ِحلَوُهَسْأَر.ِهِرْعَشَّـلُكُقِلَْحيِعِباَّـسلٱِمْوَي
ْ
ُهَتَي

ُضَحْرَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيَوُ.قِلَْحيِهِرْعَشَعيَِمجَوِهْيَنْيَعَبِجاَوَحَو
طَيَفٍءاَمِبُهَدَسَج

ْ
.»ُرُه

يفَو يفسدقلاهلوخدلدادعتسالاناكِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
.ةيناثهلاستغاوهرعشلكهقلحةردابمعباسلامويلا

صربلانمرهطتملاناكو.هلسغيياُهَدَسَجُضَحْرَي
لامشلايفعقاولستغميفيناثلالكيهلامايأيفلستغي
.صربلاعدخمبذئمويفرعُيناكوءاسنلارادنميبرغلا
ص(نييواللارفسنمعضاومةينامثيفنتملاةرابعتءاجو
.)١٢:٦و٢٨و٢٦و٢٤و١٦:٤و١٦و١٥:١٤و١٤:٩

يفَّـمُث«١٠ لٱِ
ْ

ًةَجْعَنَوِْنيَحيِحَصِنْيَفوُرَخُذُخْأَيِنِماَّـثلٱِمْوَي
لَمًةَمِدْقَتٍقيِقَدِراَشْعَأَةَثَالَثَوًةَحيِحَصًةَّـيِلْوَحًةَدِحاَو

ْ
ًةَتوُت

.»ٍتْيَزَّـجُلَوٍتْيَزِب
:١٥ددعو٢:١ص٥:١٤اقولو١:٤٤سقرمو٨:٤ىّتم
١٥و١٤

يفَّـمُث هلهأرشاعينأهلناكهنأعمِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
مويلايفالإسدقلالخدينأهلنكيملهءاقدصأوهباحصأو
مثإلاةحيبذحئابذثالثبهلخدينأهيلعناكو.نماثلا
بجيةقرحملافورخناكو.ةقرحملاةحيبذوةيطخلاةحيبذو
يأًايلوحًاضيأنوكينأو)١:٣ص(بيعالبنوكينأ
.)١٢:٦ص(ةنسنبا

لكعممدقينأهيلعناكًةَمِدْقَتٍقيِقَدِراَشْعَأَةَثَالَث
فرعُيو(ةفيإلارشعيهةيماعطةمدقتثالثلاحئابذلانم
يفركذرمُعلاو.نيحطلايأقيقدلانم)ًاضيأرمعلاب
امقيقدلانمعسيوهوةفيإلارشُعهنإ)١٦:٣٦جورخ(
يفسومانلاءاملعلاقو.ةضيبلاسُمخوةضيب٤٣هلقث
تناكانهةروكذملاراشعألاةثالثلانإيناثلالكيهلارصع
بحصتنأبجيناكيتلاةيبارشلاةمدقتلانمًالدب
ةمدقتلاىلعمالكلالصُفونيتيرافغتسالانيتحيبذلا
.)كانهريسفتلاو٤-١١:١ص(يفةيماعطلا

ألَا
َ
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برلامامأتارمعبسشرُيتيزلاناكٍتْيَزَّـجُل
يفُشيذلاصربألانمسأرلاولجرلاوديلاسيدقتل
ع(تارمعبرألصفلااذهيفجللاركُذو.)خلا١٥عرظنا(

رافسألانمعضاوملاهذهريغيفركذُيملو)٢١و١٥و١٢و١٠
لكيهلانمزيفسومانلاءاملعنمفرُعيذلاو.ةيناربعلا
نمتاضيبتسلقثيواسيجللانإحيسملانمويناثلا
.جاجدلاضيب

لٱُفِقوُيَف«١١
ْ

ملٱُنِهاَك
ملٱَناَسْنِإلٱُرِّـهَطُْ

َماَمَأاَهاَّـيِإَوَرِّـهَطَتُْ
.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبىَدَلِّـبَّـرلٱ

نكيملمدقتملحئابذلاتناكاملخلاِباَبىَدَلِّـبَّـرلٱَماَمَأ
.نييليئارسإلارادوأسدقلالخدينأيفُشيذلاصربألل
يناثلالكيهلاةدمةمدخلاىلوتييذلانهاكلاناككلذلو
رادنيبروناكينباببرقصربألاوريهطتلالمعبموقي
ىلإههجووكلانهصربألافقيفليئارسإرادوءاسنلا
.هسدقمامأيأ»برلامامأ«هلوقبدوصقملااذهوسدقلا
كلتلخدم»عامتجالاةميخبابىدل«هلوقىنعمو
.)١:٣صرظنا(ةميخلا

لٱُذُخْأَيَّـمُث«١٢
ْ

خلٱُنِهاَك
ْ

لٱَفوَُر
ْ

ٍمْثِإَةَحيِبَذُهُبِّـرَقُيَوَدِحاَو
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتاَُمهُدِّـدَرُي.ِتْيَّـزلٱِّـجُلَعَم

٢٩:٢٤جورخ٧و٦:٦و١٨و٥:٦ص

ىلعًايهلإًاباقعًابقاعُمناكصربألانإٍمْثِإَةَحيِبَذُهُبِّـرَقُي
نيبقرفدجويو»مثإةحيبذ«برقينأهيلعناككلذلوهمثإ
ةحيبذةمدقتموسروصربألانعمثإلاةحيبذةمدقتموسر
يفمثإلاةحيبذيفنإف)خلا٥:١٦صرظنا(ةيداعلامثإلا
ناكلبةحيبذلاعمتيزلاميدقتىلعرصتقيملةيآلاهذه
ةحيبذيفاذهلثمنكيملوةحيبذلاووهنهاكلاهددريًاضيأ
مامأاهلكةحيبذلاددرتملو.نيتداتعملاةيطخلاةحيبذومثإلا
.صربألانعمثإلاةحيبذيفيأانهالإبرلا

خلٱُحَبْذَيَو«١٣
ْ

يفَفوَُر ملٱِ
َةَحيِبَذِهيِفُحَبْذَييِذَّـلٱِعِضْوَْ

خلٱ
ْ

ملٱَوِةَّـيَِط
يفَةَقَرْحُْ ملٱِ

ملٱِناَكَْ
ِةَحيِبَذَكِمْثِإلٱَةَحيِبَذَّـنَأل،ِسَّـدَقُْ

خلٱ
ْ

لِلِةَّـيَِط
ْ

.»ٍساَدْقَأُسْدُقاََّـهنِإ.ِنِهاَك
ص٧:٧صو٢٤و٤:٤و١١و١:٥صو٢٩:١١جورخ
٢١:٢٢و٧:٦و٢:٣

بناجلاىلعحبذُيفورخلااذهناكَفوُرَْخلٱُحَبْذَي
نذؤيالناكذإو.)١:٥صرظنا(حبذملانميلامشلا

يفهنعبونيهريغناكرادلالخدينأيفُشيذلاصربألل
يفءاجاذهىلعو.كلذلنونيعمسانأمهوفورخلاحبذ
حبذيو«ليئيزعنبناثانويىلإةبوسنملاةينادلكلاةمجرتلا
ىلعهيديعضيةحيبذلامدقمناكو.»فورخلانوحباذلا
يأ(هِقانلاناككلذلو)١:٤صرظنا(حبذُتنألبقاهسأر
حبذملادنعكلذيتأينأردقيالذإ)يفُشيذلاصربألا
هيديعضيروناكينباببابلادنعوهوهيلإةحيبذلابىتؤي
باصمللريهطتلامامتإناكفقوملااذهيفو.اهسأرىلع
رظنا(ةدالولادعبةحيبذلامدقتيتلاةأرمللومدلافزنب

.)١٢:٦ص
يف راديفيأِةَّـيِطَْخلٱَةَحيِبَذِهيِفُحَبْذَييِذَّـلٱِعِضْوَْملٱِ

١:١١صرظنا(حبذملانميلامشلابناجلاىلعسدقلا
فقيهِقانلاناكيذلاعضوملانمسدقأكلذو)٦:٢٥و
.هيف

ريغةرجأنيتحيبذلانيتاهمحلناكِةَّـيِطَْخلٱِةَحيِبَذَك
هلالإاهلكأحابيالناكوةمدخلابمئاقلانهاكللةيداع
نيتحيبذلانيتاهنألسدقلاراديفهتيبلهأنمروكذللو
.)٦:١٨صرظنا(حئابذلاسدقأنم

لٱُذُخْأَيَو«١٤
ْ

لٱُلَعَْجيَوِمْثِإلٱِةَحيِبَذِمَدْنِمُنِهاَك
ْ

ُنِهاَك
ملٱِنُذُأِةَمْحَشَىلَع

لٱِرِّـهَطَتُْ
ْ

لٱِهِدَيِماَْهبِإَىلَعَوىَنْمُي
ْ

ىَنْمُي
لٱِهِلْجِرِماَْهبِإَىلَعَو

ْ
.»ىَنْمُي

٨:٢٣صو٢٩:٢٠جورخ

لكيهلانامزيفناكِمْثِإلٱِةَحيِبَذِمَدْنِمُنِهاَكْلٱُذُخْأَي
امهدحأذخأي.مدلاكلذنمناذخأيةنهكلانمنانثايناثلا
نمذخأييذلاف.هديضوحيفرخآلاذخأيوءانإيفهنم
يفهنمذخأييذلاوحبذملارادجىلعهحضنيءانإلايفمدلا
بابدنعفقاولاهِقانلاىلإهنمهذخأامببهذيهفكنطب
.برغلاىلإههجوويقرشلابابلللباقملاروناكين

هنألكانهًافقاوىقبيىَنْمُيْلٱِرِّـهَطَتُْملٱِنُذُأِةَمْحَشَىلَع
بابيفهسأرعضيناكفهريهطتمتدقذئنيحنوكيال
برقرادلايفهدييفمدلالماحلانهاكلاناكوروناكين
عضيفهبجرخينأزوجيالفسدقممدلاكلذنألبابلا
عضيمثىنميلاهِقانلاصربألانذأةمحشىلعهضعب
ىنميلالجرلايفماهبإوىنميلاديلاماهبإىلعضعبلا
رهاطريغىقبيفرهطينأنكيملىنميلانذألايفةمحشو
ريهطتلايفةراتخملايهىنميلاءاضعألاتناكو.هتايحةدم
تناكاذهلوهللاةدارإمامتإىلعردقألااهنألوىوقألااهنأل
.)٧:٣٢صرظنا(ىلاعتهتمدخلفقوُت

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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لٱُذُخْأَيَو«١٥
ْ

يفُّبُصَيَوِتْيَّـزلٱِّـجُلْنِمُنِهاَك ِّـفَكِ
لٱ
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

.»ىَْرسُي

مهفُيامىلعىنميلاهديبِتْيَّـزلٱِّـجُلْنِمُنِهاَكْلٱُذُخْأَي
.ةينادلكلاةمجرتلانم

يفُّبُصَيَو مئاقلانانهاكامهىَْرسُيْلٱِنِهاَكْلٱِّـفَكِ
جلنمريهطتلابمئاقلانهاكلاذخأيفهدعاسموريهطتلاب
هذهنمنيبتدقف.دعاسملافكيفهبصيوهانميبتيزلا
ىلعيناثلالكيهلاةدمفرُعيذلانوناقلاةحصاهسفنةيآلا
.)١٤ع(ريسفتيفرمام

لٱُسِمْغَيَو«١٦
ْ

لٱُهَعِبْصِإُنِهاَك
ْ

يفىَنْمُي َىلَعيِذَّـلٱِتْيَّـزلٱِ
لٱِهِّـفَك

ْ
َماَمَأٍتاَّـرَمَعْبَسِهِعِبْصِإِبِتْيَّـزلٱَنِمُحِضْنَيَوىَْرسُي

.»ِّـبَّـرلٱ

نهاكلانإفةمدخلابمئاقلانهاكلايأُنِهاَكْلٱُسِمْغَيَو
فقاووهوتيزلاهفكنطبيفًالماحذئنيحنوكيدعاسملا

سادقألاسدقىلإههجولوألانهاكلاهجويفرادلايف
تارمعبسهحضنيوتيزلايفىنميلاهديعبصإسمغيو
»برلامامأ«هلوقنمدافتسماذهو.رادلاضرأىلع
.هحضنلكيفهديسمغيو

ممَو«١٧ يفيِذَّـلٱِتْيَّـزلٱَنِمَلَضَفاَّـِ لٱُلَعَْجيِهِّـفَكِ
ْ

ُنِهاَك
ملٱِنُذُأِةَمْحَشَىلَع

لٱِرِّـهَطَتُْ
ْ

لٱِهِدَيِماَْهبِإَىلَعَوىَنْمُي
ْ

ىَنْمُي
لٱِهِلْجِرِماَْهبِإَىلَعَو

ْ
.»ِمْثِإلٱِةَحيِبَذِمَدَىلَع،ىَنْمُي

دعاسملانهاكلافكيفيقابلاِتْيَّـزلٱَنِمَلَضَفاَّـِممَو
ةمدخلابمئاقلانهاكلالعجيتارمعبسضرألاحضندعب
هديماهبإىلعوىنميلارهطتملانذأةمحشىلعهضعب
مدلاعنصامكتيزلابعنصيفىنميلاهلجرماهبإوىنميلا
.)ًاضيأ٢٨عرظنا(ًالبق

لٱَو«١٨
ْ

يفيِذَّـلٱِتْيَّـزلٱَنِمُلِضاَف لٱِّـفَكِ
ْ

ُهُلَعَْجيِنِهاَك
ملٱِسْأَرَىلَع

لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَو،ِرِّـهَطَتُْ
ْ

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأُنِهاَك
٤:٢٦ص

نطابيفيقبامرهطتملاىلعلعجييأِسْأَرَىلَعُهُلَعَْجي
ءاضعأىلعهنمعضونأدعبتيزلانمنهاكلافك
دوصقملالعلو.تارمعبسضرألاهنمحضنورهطتملا

نمدباليقابلانألبصلاالوحسملاالشرلاانهعضولاب
ةحيبذلامحلعمقفنُيجللانميقابلاناكو.ًاليلقنوكينأ

.هسدقمتاهجيف
ةدمفرُعيذلانوناقلاىضتقمبريفكتلاناكُهْنَعُرِّـفَكُي

ءاضعأنمةفلتخملاءاضعألاىلعتيزلاعضوينألكيهلا
تمدقنإوةرفغمالكلذنودوهسأراميسالورهطتملا
ةلعتناكيتلااياطخلاةرافكةرافكلاكلتتناكفةحيبذلا
.صربلا

لٱُلَمْعَيَّـمُث«١٩
ْ

خلٱَةَحيِبَذُنِهاَك
ْ

ملٱِنَعُرِّـفَكُيَوِةَّـيَِط
ِرِّـهَطَتُْ

ملٱُحَبْذَيَّـمُث.ِهِتَساَجَنْنِم
.»َةَقَرْحُْ

٨و١٢:٧و٦و٥:١ص

نأنآلانهاكلاىلعناكِةَّـيِطَْخلٱَةَحيِبَذُنِهاَكْلٱُلَمْعَي
ًاريفكتةيطخةحيبذةرشاعلاةيآلايفةروكذملاةجعنلامدقي
عزجلاكهضرمةدميفشيذلاصربألااهبكترايتلااياطخلل
سجنوهواهبكتراهنوكلالهملأتلقئاللاريغمالكلاورمذتلاو
ىوكشلاىلعصربلاسانلاضعبلمحيامًاريثكءالبلانإف
.هيلعبجياملوهبونذلنايسنلاوةيانعلانم

لٱُدِعْصُيَو«٢٠
ْ

ملٱُنِهاَك
ملٱَىلَعَةَمِدْقَّـتلٱَوَةَقَرْحُْ

فَكُيَوِحَبْذَْ
ُرِّـ

لٱُهْنَع
ْ

طَيَفُنِهاَك
ْ

.»ُرُه

بحصتةقرحملاهذهتناكَةَقَرْحُْملٱُنِهاَكْلٱُدِعْصُي
لمعلايهوةرشاعلاةيآلايفةروكذملاةيماعطلاةمدقتلاب
ىلإعوجرلانمهنكمتيتلاريهطتلالامعأنمريخألاويناثلا
.سدقلاتازايتمابعتمتلا

ًادِحاَوًافوُرَخُذُخْأَي،ُهُدَيُلاَنَتَالَوًاريِقَفَناَكْنِإْنِكٰل«٢١
لَمٍقيِقَدْنِمًادِحاَوًاْرشُعَو،ُهْنَعًاريِفْكَتٍديِْدَرتِلٍمْثِإَةَحيِبَذ

ْ
ٍتوُت

.»ٍتْيَزَّـجُلَو،ٍةَمِدْقَتِلٍتْيَزِب

يفهبقفرلاكريهطتلايفريقفلابقفرلاًاريِقَفَناَكْنِإْنِكٰل
نالمحةثالثنإف)١٢:١٨و١١و٥:١٧صرظنا(هريغحئابذ
نأريقفلاصربألاعيطتسياممرثكأقيقدلانمراشعأةثالثو
مثإةحيبذفورخذئنيحهيلعبجياملكناكف.هلمتحي
.هريهطتلهيلإجاتحيتيزجلوةيماعطةحيبذقيقدرشُعو

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ُنوُكَيَفُهُدَيُلاَنَتاَمَكٍماََمحْيَخْرَفْوَأِْنيَتَماَمَيَو«٢٢
لٱ
ْ

.»ًةَقَرُْحمُرَخآلٱَوٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذُدِحاَو
١٥و١٥:١٤و١٢:٨ص

ًاريثكمامحلاوماميلاناكٍمَاَمحْيَخْرَفْوَأِْنيَتَماَمَي
تناكف.)١:١٤صريسفترظنا(نيطسلفيفًاصيخرو
.نيفورخلانمًالدبمامحلااخرفوأناتماميلا

هبِيتْأَيَو«٢٣ يفاَِ لٱِ
ْ

لٱَىلِإِهِرْهُطِلِنِماَّـثلٱِمْوَي
ْ

ِباَبَىلِإِنِهاَك
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
١١و١٠ع

يفاَِهبِيتْأَي يذلاريهطتلالامعألوأاذهِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
طلاخينأهلحيبتو)٦-٣ع(يفركُذامكريقفلاىلعيرجت
كلذىلعريقفلاةقفننكتنأواهبينغللحابيامكسانلا
.ةليلق

لٱُذُخْأَيَف٢٤«٢٩-٢٤
ْ

،ِتْيَّـزلٱَّـجُلَوِمْثِإلٱَشْبَكُنِهاَك
لٱاَُمهُدِّـدَرُيَو

ْ
َشْبَكُحَبْذَيَّـمُث٢٥.ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتُنِهاَك

لٱُذُخْأَيَو،ِمْثِإلٱ
ْ

َىلَعُلَعَْجيَوِمْثِإلٱِةَحيِبَذِمَدْنِمُنِهاَك
ملٱِنُذُأِةَمْحَش

لٱِرِّـهَطَتُْ
ْ

لٱِهِدَيِماَْهبِإَىلَعَوىَنْمُي
ْ

َىلَعَوىَنْمُي
لٱِهِلْجِرِماَْهبِإ

ْ
لٱُّبُصَيَو٢٦.ىَنْمُي

ْ
يفِتْيَّـزلٱَنِمُنِهاَك ِّـفَكِ

لٱ
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

لٱُحِضْنَيَو٢٧ىَْرسُي
ْ

لٱِهِعِبْصِإِبُنِهاَك
ْ

َنِمىَنْمُي
يفيِذَّـلٱِتْيَّـزلٱ لٱِهِّـفَكِ

ْ
٢٨.ِّـبَّـرلٱَماَمَأٍتاَّـرَمَعْبَسىَْرسُي

لٱُلَعَْجيَو
ْ

يفيِذَّـلٱِتْيَّـزلٱَنِمُنِهاَك ِنُذُأِةَمْحَشَىلَعِهِّـفَكِ
ملٱ
لٱِرِّـهَطَتُْ

ْ
لٱِهِدَيِماَْهبِإَىلَعَوىَنْمُي

ْ
ِهِلْجِرِماَْهبِإَىلَعَوىَنْمُي

لٱ
ْ

لٱَو٢٩.ِمْثِإلٱِةَحيِبَذِمَدِعِضْوَمَىلَعىَنْمُي
ْ

َنِمُلِضاَف
يفيِذَّـلٱِتْيَّـزلٱ لٱِّـفَكِ

ْ
ملٱِسْأَرَىلَعُهُلَعَْجيِنِهاَك

ًاريِفْكَتِرِّـهَطَتُْ
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأُهْنَع
١٤ع١٢ع

ريقفلاريهطتموسرتناكِمْثِإلٱَشْبَكُنِهاَكْلٱُذُخْأَيَف
ًائيشهريهطتيفةمدخلاصقنتالوًامامتينغلاريهطتموسرك
كلذلوهللادنعنايسريقفلاوينغلانألراقولاولامعألانم
ع(يفةروكذملاةميقلاةديهزلاحئابذلابةقلعتملارومألاتناك
حئابذلايف)١٨-١٢ع(يفةروكذملارومألاراركت)٢٩-٢٤
.ةميقلاةريثكلا

لٱَنِمًةَدِحاَوُلَمْعَيَّـمُث٣٠«٣٠،٣١
ْ

ْنِمْوَأِْنيَتَماَمَي
حلٱِيَخْرَف

ْ
ممِماََم لٱ.ُهُدَيُلاَنَتاَم٣١ُهُدَيُلاَنَتاَّـِ

ْ
َةَحيِبَذَدِحاَو

لٱُرِّـفَكُيَو.ِةَمِدْقَّـتلٱَعَمًةَقَرُْحمَرَخآلٱَوٍةَّـيِطَخ
ْ

ملٱِنَعُنِهاَك
ِرِّـهَطَتُْ

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأ
١٥و١٥:١٤صو٢٢ع

قوفامناسنإلالأسيالهتمحرلهللانإُهُدَيُلاَنَتاَّـِمم
.هتقاط

ُلاَنَتَاليِذَّـلٱٍصَرَبُةَبَْرضِهيِفيِذَّـلٱُةَعِيَرشِهِذٰه«٣٢
يفُهُدَي طَتِ

ْ
.»ِِهريِه

١٠ع

يفتفصُواميهوُهُدَيُلاَنَتَال...يِذَّـلٱُةَعيَِرشِهِذٰه
اليذلاريقفلاصربألاريهطتةعيرشيهو)٣١-٢١ع(
.)٢٠-١٠ع(يفركُذامبموقينأعيطتسي

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٣٣
ُ
.»َنوُراَهَوىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَق
ُ

ريهطتيفباطخلاناكَنوُراَهَوىَسو
يفبطاخو)١عرظنا(هدحوىسوملهبقلعتياموصربألا
ًاقباستركُذيتلاةلعللًاعمنوراهوىسومتويبلاصرب
.)١٣:١صريسفترظنا(

لُمْمُكيِطْعُأيِتَّـلٱَناَعْنَكِضْرَأَىلِإْمُتْئِجىَتَم«٣٤
ْ

،ًاك
لَعَجَو

ْ
يفٍصَرَبَةَبَْرضُت يفٍتْيَبِ لُمِضْرَأِ

ْ
.»ْمُكِك

٣٢:٤٩و٧:١ةينثتو٣٢:٢٢ددعو١٧:٨نيوكت

نملوألالاثملاانهانلَناَعْنَكِضْرَأَىلِإْمُتْئِجىَتَم
يفةقلعتملاةيواللاةعيرشلايفتركُذيتلاةعبرألاةلثمألا
١٩:٢٣صرظنا(ليئارسإبعشلاوحألةقفاوملالبقتسملا
مالكلاتلصفيتلابابسألالوأنماذهلعلو.)٢٥:٢و
.بايثلاوصاخشألاصربيفمالكلانعتويبلاصربيف
بجيصربلااذهىلعمالكلانأعبطلاىضتقمبعقوتنانكو
سومانلاءاملعلاقو.نيروكذملانيصربلابًالصتمنوكينأ
ضرأبًاقلعتمركُذوانهلقتسامالكلانإ«يناثلالكيهلاةدم
يأ(ةيداعلاريغتويبلاصربةبرضنأللبقتسملايفناعنك
فرعُيملاممتناكونيطسلفبةصتخمتناك)ةداعلاةقراخلا
نأىلعلدي»مككلمتويبيف«هلوقو.»دالبلانماهريغب
اذهنمةانثتسمتناكممألاتويبيأمهكلمريغتويب
ملهنإوممألاتويبيفثدحيملتويبلاصربنإيأصربلا
ةنيدملاكلتنألميلشروأتويبنمتيبصربلااذهببصُي
ءاملعةداهشكلذانلديؤيو.طابسألاىلعمسقُتملةسدقملا
اوعمجأمهنإفصربلاةعيرشبنولغتشياوناكنيذلاسومانلا

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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يفنكيملنإونيطسلفريغيففرعُيملصربلاكلذنأ
.طقميلشروأيفثدحيملهنإونييليئارسإلاتويبريغ

نكيملصربلااذهنأىلعلديمالكلااذهٍصَرَبَةَبَْرض
تناكو.هللادينمةداعلاةقراخةبرضناكلبًايداعًاضرم
يفسومانلاةّمئأنمفرُعامكصربلابلجتيتلااياطخلا
روجفلاوهللامساسيندتوناثوألاةدابعحيسملارصع
لطابلاءاضقلاوروزلاةداهشوةياشولاوةميمنلاوةقرسلاو
دصاقملاعارتخاوهدودحلقنوأراجلامُختيدعتوثنحلاو
ناكو.ةوخإلانيبماصخلاوةوادعلاءاقلاودياكملاوةثيبخلا
ضرأىلعهبحاصهانباذإصربلابتيبلابرضيهللا
ةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهىلعو.ةروظحمداومبةسدقم
كلذتبرضةقورسمداومبهتيبناسنإينباذإ«ناثانويل
.»خلاتيبلا

لٱُهَليِذَّـلٱِيتْأَي«٣٥
ْ
لِلُلوُقَيَوُتْيَب

ْ
ِيلَرَهَظْدَق:ِنِهاَك

يفٍةَبَْرضُهْبِش لٱِ
ْ
.»ِتْيَب

٥:٤ايركزو٣:٣٣لاثمأو٩١:١٠رومزم

ضارعأنعصحفينهاكلاناكُتْيَبْلٱُهَليِذَّـلٱِيتْأَي
ناكامكصربلاببورضمهنإنونظملاوأهوبشملاتيبلا
.كلذكناسنإلاضارعأنعصحفي

بحاصهلوقياماهنيعةرابعلاهذهتناكِيلَرَهَظْدَق
دق«نهاكلللوقينكيملفحيسملانمزيفنهاكللتيبلا

ةبرضهبشيلرهظدق«لوقيناكلب»يتيبيفصربلارهظ
.رمألابمكحينأنهاكلانأشنمناكهنأل»تيبلايف

لٱُرُمْأَيَف«٣٦
ْ

لٱاوُغِرْفُيْنَأُنِهاَك
ْ
لٱِلوُخُدَلْبَقَتْيَب

ْ
ِنِهاَك

يفاَمُّلُكَسَّـجَنَتَيَّـالَئِل،َةَبَّْـرضلٱىَرَيِل لٱِ
ْ
َكِلٰذَدْعَبَو.ِتْيَب

لٱُلُخْدَي
ْ

لٱىَرَيِلُنِهاَك
ْ
.»َتْيَب

مكحاذإناكهنألَتْيَبْلٱاوُغِرْفُيْنَأُنِهاَكْلٱُرُمْأَيَف
يفاملكسّجنتصربةبرضلانأبتيبلاغارفإلبقنهاكلا
ربتعتملةعيرشلانأىلعلدياذهو.ثاثألانمتيبلا
.ًايدعمَصربلا

يفُةَبَّْـرضلٱاَذِإَو،َةَبَّْـرضلٱىَأَراَذِإَف«٣٧ لٱِناَطيِحِ
ْ
ٌرَقُنِتْيَب

خلٱَىلِإٌةَبِراَض
ْ

حلٱَىلِإْوَأِةَُْرض
ْ

َنِمُقَمْعَأاَهُرَظْنَمَو،ِةَرُْم
حلٱ
ْ

.»ِطِئَا

هرقنعمجرقُنلا(ِةَرْمُْحلٱَىلِإْوَأِةَْرضُْخلٱَىلِإٌةَبِراَضٌرَقُن
لاقُيةلئامةبراضىنعمو.ةريدتسملاةرفحلاوأةدهولايهو
هنمءيشبفصتااذإاذكنولىلإبرضينوللااذه
.ةليلقيأةفيفخةرضخبةفصتملاةرضخلاىلإةبراضلاف
ضارعألاتناك.)ءاريُمحوأءاريضُخٌّرقُنةرابعلاىنعمف
لدتسييتلاضارعألاكيتيبلاصربلاىلعاهبلدتسُييتلا
:ةثالثيهويناسنإلاصربلاىلعاهب
طئاحلايفعقُبهنأبءامدقلااهزّيمةضفخنمعقُبوأرقُن.١

ناسنإلادلجعملكاهبةطيحملاءازجألانعةضفخنم
.)١٣:٣صرظنا(صربلابباصملا

.ءاريضُخاهنوكيأةرضخلاىلإةبراضرقُنلاكلتنوك.٢
ضَرعلاف.ءاريُمحوأةرمحلاىلإةبراضرقُنلاكلتنوك.٣

صربيفثلاثلاويناثلاضَرعلاكانهثلاثلاويناثلا
.)١٣:٤٩ص(يفاماذهبلباقبايثلاصربوسانلا
نإ«يناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملعنوناقناكو
.لوفلانمنيتبحيأ»نيتلوفرادقمكةرقنلارادقم

لٱُجُرَْخي«٣٨
ْ

لٱَنِمُنِهاَك
ْ
لٱِباَبَىلِإِتْيَب

ْ
ُقِلْغُيَوِتْيَب

لٱ
ْ
.»ٍماَّـيَأَةَعْبَسَتْيَب

امىريلكلذنهاكلايتأيٍماَّـيَأَةَعْبَسَتْيَبْلٱُقِلْغُيَو
لمعلااذهو.ةدملاكلتيفضارعألاّريغتنمثدحي
.)١٣:٥٠صرظنا(بايثلاصربيفلمعلاك

لٱَعَجَراَذِإَف٣٩«٤٢-٣٩
ْ

يفُنِهاَك لٱِ
ْ

ىَأَرَوِعِباَّـسلٱِمْوَي
يفْتَّـدَتْمٱِدَقُةَبَّْـرضلٱاَذِإَو لٱِناَطيِحِ

ْ
لٱُرُمْأَي٤٠،ِتْيَب

ْ
ُنِهاَك

حلٱاوُعَلْقَيْنَأ
ْ
طَيَوُةَبَّْـرضلٱاَهيِفيِتَّـلٱَةَراَجِ

ْ
ملٱَجِراَخاَهوُحَر

ِةَنيِدَْ
يف لٱُِّـرشَقُيَو٤١.ٍسِجَنٍناَكَمِ

ْ
،ِهْيَلاَوَحٍلِخاَدْنِمَتْيَب

طَيَو
ْ

ملٱَجِراَخُهَنوُِّـرشَقُييِذَّـلٱَبَاُّرتلٱَنوُحَر
يفِةَنيِدَْ ٍناَكَمِ

يفاََهنوُلِخْدُيَوىَرْخُأًةَراَجِحَنوُذُخْأَيَو٤٢.ٍسِجَن ِناَكَمِ
حلٱ
ْ
لٱُِّـنيَطُيَوَرَخآًاباَرُتُذُخْأَيَو،ِةَراَجِ

ْ
.»َتْيَب

عوبسأةياهنيفنهاكلاىأراذإيأُنِهاَكْلٱَعَجَر
يفامكضرملايوقتىلعكلذهّلدتدتمارقنلانإقالغإلا
ذنيحرمأيف)٥٠و١٣:٥صرظنا(باوثألاوسانلاصرب
.سجنناكميفاهحرطوطئاحلانمةباصملاةراجحلاعلقب
فيجلاءاقلإلةنيعملاةنكمألادحأسجنلاناكملابدوصقملاو
ةنيدملاجراختناكيتلانكامألاامأو.ةنيدملاجراخاهيف
نكامأىعدُتتناكفسدقلادامراهيفحرطُينألتنيعو

ألَا
َ
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علقبقلعتتلاعفأةينامثانهو.)٤:١٢صرظنا(ةسدقم
رشَقلاواهعضومةديدجةراجحعضوواهحرطوةراجحلا
يهودرفملابنانثاوعمجلاريمضبةلصتماهنمةتسنييطتلاو
ع(»نوحرطي«و»اوعلقي«عمجلليتلاف.)٤٢-٤٠ع(يف
»ذخأي«درفمللناذللانانثالاو.)٤٢ع(»نولخدي«و)٤٠
ةدمسومانلاءاملعلاقاذهىلعو.)٤٢ع(»نيطي«و
رادجيفةعزومةباصملاةراجحلاتناكاذإيناثلالكيهلا
لهألامهنملكيأناكسلايفلتخمنيتيبنيبكرتشم
نييطتوبارتلاذخأامأوًاعمةتسلالامعألااوتأينأبجو
.هدحوبورضملاتيبلابحاصهبموقيفتيبلا

يفْتَخَرْفَأَوُةَبَّْـرضلٱِتَعَجَرْنِإَف٤٣«٤٥-٤٣ لٱِ
ْ
ِتْيَب

لَقَدْعَب
ْ

حلٱِع
ْ
لٱِْرشَقَوِةَراَجِ

ْ
طَتَوِتْيَب

ْ
لٱىَتَأَو٤٤،ِهِنيِي

ْ
ُنِهاَك

يفْتَّـدَتْمٱِدَقُةَبَّْـرضلٱاَذِإَوىَأَرَو لٱِ
ْ
ٌدِسْفُمٌصَرَبَيِهَف،ِتْيَب

يف لٱِ
ْ
لٱُمِدْهَيَف٤٥.ٌسِجَنُهَّـنِإ.ِتْيَب

ْ
ُهَباَشْخَأَوُهَتَراَجِح:َتْيَب

لٱِباَرُتَّـلُكَو
ْ
ملٱِجِراَخَىلِإاَهُجِرُْخيَو،ِتْيَب

ٍناَكَمَىلِإِةَنيِدَْ
.»ٍسِجَن

٥:٤ايركزو١٣:٥١ص

ناك)٤٢-٣٨ع(يفركذامدعبُةَبَّْـرضلٱِتَعَجَرْنِإَف
مدُهينأبجوًاسجنتيبلاناكوءافشلالبقيالصربلا
تناكذإو.ةنيدملاجراخسجنعضوميفهداوملكحرطُتو
ميدقلادوهيلانوناقناكبشخوبارتوةراجحداوملاهذه
ةعبرأيذتيبىلعالإتسيلهذهَصربلاةعيرشنإ

تويبلافبشخلاوبارتلاوةداتعملاةراجحلانمينبمناردج
.كلذنمةجراخماخرلاوديمرقلانمةينبملا

لٱَىلِإَلَخَدْنَمَو«٤٦
ْ
يفِتْيَب ُنوُكَيِهِقَالِغْنٱِماَّـيَأِّـلُكِ

ملٱَىلِإًاسِجَن
.»ِءاَسَْ

ولوباصملاتيبلالخدنمخلاِتْيَبْلٱَىلِإَلَخَدْنَم
ىقبيهنأىلعرهطيللستغينأبجووسجنتةدحاوةقيقد
هنانهاكلامكحىتمتيبلاكلذنإفءاسملاىلإًاسجن
.هجراخنمولوهسمنمسجنتيسجن

يفَماَنْنَمَو«٤٧ لٱِ
ْ
يفَلَكَأْنَمَو.ُهَباَيِثُلِسْغَيِتْيَب ِ

لٱ
ْ
.»ُهَباَيِثُلِسْغَيِتْيَب

يفَماَنْنَم ليللالكباصملاتيبلايفمونلاناكِتْيَبْلٱِ
نمىلعبجيناككلذلوةدحاوةقيقدهلوخدنملقثأ

نمىلعمكحلااذكو.رهطييكلهبايثلسغينأهيفماني
.هيفلكأ

لٱىَتَأْنِإْنِكٰل«٤٨
ْ

يفَّـدَتْمَتَْملُةَبَّْـرضلٱاَذِإَوىَأَرَوُنِهاَك ِ
لٱ
ْ
طَتَدْعَبِتْيَب

ْ
لٱِنيِي

ْ
لٱُرِّـهَطُي،ِتْيَب

ْ
لٱُنِهاَك

ْ
َةَبَّْـرضلٱَّـنَأل.َتْيَب

.»ْتَئِرَبْدَق

عوبسأةياهندعبضارعألادتمتملاذإَّـدَتْمَتَْملُةَبَّْـرضلٱ
ئربدقيأسجنريغهنأبنهاكلامكحيناثلاقالغإلا
رظنا(بايثلاوسانلاصربيفركُذاملثماذهو.رهطو

.)٥٨و١٣:٦ص

طَتِلُذُخْأَيَف٤٩«٥٣-٤٩
ْ

لٱِريِه
ْ
َبَشَخَوِنْيَروُفْصُعِتْيَب

لٱُحَبْذَيَو٥٠.اَفوُزَوًازِمْرِقَوٍزْرَأ
ْ

لٱَروُفْصُع
ْ

يفَدِحاَو ٍفَزَخِءاَنِإِ
لٱَواَفوُّزلٱَوِزْرَألٱَبَشَخُذُخْأَيَو٥١،ٍّيَحٍءاَمَىلَع

ْ
َزِمْرِق

لٱَو
ْ

حلٱَروُفْصُع
ْ

يفاَهُسِمْغَيَوَّـَي لٱِمَدِ
ْ

ملٱِروُفْصُع
يفَوِحوُبْذَْ ملٱِ

ِءاَْ
حلٱ
ْ

لٱُحِضْنَيَو،ِّـَي
ْ
لٱُرِّـهَطُيَو٥٢،ٍتاَّـرَمَعْبَسَتْيَب

ْ
ِمَدِبَتْيَب

لٱ
ْ

ملٱِبَوِروُفْصُع
حلٱِءاَْ

ْ
لٱِبَوِّـَي

ْ
حلٱِروُفْصُع

ْ
ِزْرَألٱِبَشَخِبَوِّـَي

لاِبَواَفوُّزلاِبَو
ْ

طُيَّـمُث٥٣.ِزِمْرِق
ْ

لٱُقِل
ْ

حلٱَروُفْصُع
ْ

ِجِراَخَىلِإَّـَي
ملٱ
لٱِنَعُرِّـفَكُيَوِءاَرْحَّـصلٱِهْجَوَىلَعِةَنيِدَْ

ْ
طَيَفِتْيَب

ْ
.»ُرُه

٢٠ع٤ع

ريهطتيفىتؤياملثماذهخلاِتْيَبْلٱِريِهْطَتِلُذُخْأَيَف
حئابذلاادعام)٧-٣ع(هئافشرثأىلعصربألاناسنإلا
امكتيبلاريهطتيفةمزالبتسيلذإاهمدقيهقانلاناكيتلا
.ىفخيال

لٱَنِمٍةَبَْرضِّـلُكِلُةَعِيَّـرشلٱَيِهِهِذٰه٥٤«٥٦-٥٤
ْ

َِصَرب
لِلَو
ْ

لٱَوِبْوَّـثلٱَِصَربِلَو٥٥ِعَرَق
ْ
لِلَوِئِتاَّـنلِلَو٥٦ِتْيَب

ْ
ِءاَبوُق

.»ِةَعْمُّلِلَو
١٣:٢ص٣٤ع١٣:٤٧ص١٣:٣٠ص

ىلعَصربلاموسرنمركُذاملكتايآلاهذهبدارأ
.)١٤صو١٣ص(هعاونأفالتخا

يفِميِلْعَّـتلِل«٥٧ ُةَعِيَرشِهِذٰه.ِةَراَهَّـطلٱِمْوَيَوِةَساَجَّـنلٱِمْوَيِ
لٱ
ْ

.»َصَرب
٤٤:٢٣لايقزحو٢٤:٨ةينثت

ىنعملانوكيف٥٤ةيآلابةقلعتمةيآلاهذهخلاِميِلْعَّـتلِل
يفميلعتللخلاعرقلاوصربلانمةبرضلكلةعيرشلاهذه

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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يفنوكيسولاحلايفناكاممةراهطلامويوةساجنلاموي
يفبعشلاميلعتخلا»ميلعتلل«هلوقىنعمو.دعوملاضرأ
لاوحأنعصحفللنهاكلاىعدتسُينأبجيمايألايأ
امماذهو.تويبلاوبايثلاوسانلانمصربأهنأنونظملا
ةينادلكلاةمجرتلايفءاجهيلعوسومانلاءاملعهمهف
اومّلعينأةنهكلانكميىتح«ناثانويىلإةبوسنملاةميدقلا
»ءاضيبلامايألاوءادوسلاَصربلامايأنيبزييمتلاسانلا
.)١٣:٢صرظنا(

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»َنوُراَهَوىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

حاحصألااذهعوضومَنوُراَهَوىَسو
تازرفمةثالثونيضرمنمليسلانعةئشانلاةساجنلا

.ةيعيبط

ْنِمٌلْيَسُهَلُنوُكَيٍلُجَرُّلُك:َليِئاَْرسِإيِنَبِلَالوُق«٢
.»ٌسِجَنُهُلْيَسَف،ِهِْمَحل

٩:٢٠ىّتمو٣:٢٩ليئومص٢و٥:٢ددعو٢٢:٤ص
٨:٤٣اقولو٥:٢٥سقرمو

هنعربعةيرسلاءاضعألانمليسوهِهِمَْحلْنِمٌلْيَس
:٧و١١و٤و٦:٣نيوكترظنا(ةهازنلاليبسىلعركُذامب

.)خلا٢٣:٢٠و١٦:٢٦لايقزحو١٦:٤و١٣
سجنموأهتساجنةلعليسلاكلذفيأٌسِجَنُهُلْيَسَف

رثأهيلعيذلاهبوثسموأهسمنملكناككلذلوهل
.سجنتيليسلا

ُقُصْبَيُهُْمَحلَناَكْنِإ:ِهِلْيَسِبُهُتَساَجَنُنوُكَتِهِذٰهَو«٣
.»ُهُتَساَجَنَكِلٰذَف،ِهِلْيَسْنَعُهُْمَحلُسِبَتَْحيْوَأ،ُهَلْيَس

ع(يفاملليصفتلاضعباذهيفُقُصْبَيُهُمَْحلَناَكْنِإ
٢(.

ُنوُكَيُلْيَّـسلٱُهَليِذَّـلٱِهْيَلَعُعِجَطْضَيٍشاَرِفُّلُك«٤
.»ًاسِجَنُنوُكَيِهْيَلَعُسِلَْجيٍعاَتَمُّلُكَو،ًاسِجَن

يفةيواللاةعيرشلاتناكخلاِهْيَلَعُعِجَطْضَيٍشاَرِفُّلُك
هيلععجطضييذلاشارفلاسجنتتناكفةديدشكلذ
رجحوجرسوطاسبنمهيلعسلجياملكوباصملا
وذفهبقلعتيوأهيلإدنتسيوأهيلعفقياملكواهريغو
.ةسمخلالامعألاكلتنملكبسجنيلييسلا

،ٍءاَمِبُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيُهَشاَرِفَّـسَمْنَمَو٥«٥،٦
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيَو

ملٱَىلَعَسَلَجْنَمَو٦.ِءاَسَْ
يِذَّـلٱِعاَتَْ

ُنوُكَيَو،ٍءاَمِبُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيِلْيَّـسلٱوُذِهْيَلَعُسِلَْجي
ملٱَىلِإًاسِجَن

.»ِءاَسَْ
١٧:١٥و١١:٢٥ص

املكناكفًايوقباصملاسيجنتناكُهَشاَرِفَّـسَمْنَم
ةسمخلالامعألادحأبجرسوسلجموشارفنمهّسم
هسجنيةرابعلاهذهلبقيتلاةرابعلاريسفتيفةروكذملا
ًاضيأسجنتيهاوساهسمنملكنإىتحةديدشةساجن
سولجلاوفوقولايهوةيتآلاةعبسلاقرطلانمقيرطلكب
لزتعيفلمحلاوسمللاوءاكتالاوقّلعتلاوعاجطضالاو
بجيناكوسمشلابورغيأءاسملاىلإسدقلاوسانلا
نأهلاستغاناكوًاضيأهبايثلسغيولستغينأهيلع
.ءاملايفهدسجلكسمغي

ُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيِلْيَّـسلٱيِذَْمَحلَّـسَمْنَمَو«٧
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيَو،ٍءاَمِب

.»ِءاَسَْ

ناك.)هنميحتسييذلاوضعلايأ(َمَْحلَّـسَمْنَم
هوضعسماذإىتحةساجنلاديدشدعُيصخشلاكلذ
تازايتمالانممرحيوسجنتيهئادصيخشتلبيبطلا
هدسجلكسمغينأبمحتسيوهبايثلسغيىتحةسدقملا

.ءاملايف

ُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيٍرِهاَطَىلَعِلْيَّـسلٱوُذَقَصَبْنِإَو«٨
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيَو،ٍءاَمِب

.»ِءاَسَْ

.ههجويفقصبنإيأٍرِهاَطَىلَعِلْيَّـسلٱوُذَقَصَبْنِإ
قصابلايفظيغلاةيآلازيالونييقرشلادنعقصبلااذهناك
٢٥:٩ةينثتو١٢:١٤ددع(ههجويفقوصبمللرييعتلاو
اذهناكو.)٢٦:٦٧ىّتمو٣٠:١٠بويأو٥٠:٦ءايعشإو
نمهملأتنعئشانلاهقالخأءوسلباصملانمعقوتيقصبلا
قصبنمناكفًاريثكبضغيوجيهينألةضرعناكفضرملا

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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ىقبيومحتسيوهبايثلسغينأبجيوسجنتيههجويفوه
يذلابيبطلاوهبوثسبلينمكسمشلابيغمىلإًاسجن
.صيخشتللهوضعسملي

.»ًاسِجَنُنوُكَيِلْيَّـسلٱوُذِهْيَلَعُبَكْرَياَمُّلُكَو«٩

هبشأاموّلجوجرسوةبكرمنمِهْيَلَعُبَكْرَياَمُّلُك
يف»هيلعبكري«امبةمجرتملاةيناربعلاةملكلاتمجرُتو.كلذ
نمكلذريغيفو)٤:٢٦كولم١(يفةبكرملابةيآلاهذه
اموأةبكرمهانعمو»بكرم«ةيناربعلاةملكلاو(.عضاوملا

لكدوصقملانأىلعلدتةنيرقلاو.ةبكرملانمهيلعسلجي
.)هيلعبكرُيام

تنّيُعامكانهبكرملاةساجنةدمّنيعُيملًاسِجَنُنوُكَي
.ناسنإلكهلامعتسالزتعينأهتساجنىنعمو.هريغيف
يفامك»ءاسملاىلإًاسجننوكي«ةينيعبسلاةمجرتلايفءاجو
اهنأنظُيةيلصأةرابعلافبابلااذهيفيتلاتايآلارئاس
.ةيناربعلاةيآلانمتطقس

َحتَناَكاَمَّـلُكَّـسَمْنَمُّلُكَو«١٠
ْ
َىلِإًاسِجَنُنوُكَيُهَت

ملٱ
ُنوُكَيَو،ٍءاَمِبُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيَّـنُهَلََمحْنَمَو،ِءاَسَْ
ملٱَىلِإًاسِجَن

.»ِءاَسَْ

َحتَناَكاَمَّـلُكَّـسَمْنَم
ْ

هيفسلجيذلاسلجملانمُهَت
.اهيلعوأةبكرملايف

باصملاهيلعسلجياممًائيشلمحنميأَّـنُهََلَمحْنَمَو
.)٤٠و١١:٢٧صرظنا(رخآىلإعضومنم

ٍءاَمِبِهْيَدَيْلِسْغَيَْملَوِلْيَّـسلٱوُذُهَّـسَمْنَمُّلُكَو«١١
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيَوٍءاَمِبُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَي

.»ِءاَسَْ

ملوهيديبًادحأّسمباصملانأقفتااذإِهْيَدَيْلِسْغَيَْملَو
ىلإيأءاسملاىلإًاسجنسوململايقبهيديلسغدقنكي
نأهيلعناكوهيفسُميذلامويلانمسمشلابورغ
نمهتازايتماىلإعجرينألبقهدسجلكوهبايثلسغي

هيفركُذعضوملوأاذهو.سدقلالوخدوسانلاةطلاخم
نمعنمياهلسغنإوديلاسمبلقنُتةساجنلانأنييعتب
ةينثتلارفسيفنييليئارسإلاضعبرمُأدقو.سيجنتلا
)٢١:٦ةينثت(انهدصقلاريغدصقلنكلويديألالسغب

نمةئربتلاكلانهدصقلاوةساجنلانمةئربتلاانهدصقلانإف
.ةلتقلاىلعةجحلاةماقإوألتقلاوهيذلابنذلا

خلٱُءاَنِإَو«١٢
ْ

ُّلُكَو.َُرسْكُيِلْيَّـسلٱوُذُهُّسَمَييِذَّـلٱِفََز
.»ٍءاَمِبُلَسْغُيٍبَشَخِءاَنِإ

٣٣و١١:٣٢و٦:٢٨ص

ةيفزخلاةينآلانأكلذىلعوَُرسْكُي...ِفَزَْخلٱُءاَنِإَو
اهريهطترذعتيفةساجنلااهلخدتةعاسوةريثكماسمتاوذ
ةينآلانأركُذاملوأاذهو.)١١:٣٣و٦:٢٨صرظنا(
ىلعًاضيأليلدوهوجراخلانمتسماذإسجنتةيفزخلا
.نوربتعياوناكامىلعليسلاكلذبباصملاةساجنةدش

ناكو.كلذبرهظيفيأٍءاَمِبُلَسْغُيٍبَشَخِءاَنِإُّلُك
ةجاحلاوهنمىلغأناكهنألراخفلانعًازاتممبشخلاءانإلا
ةيلاخنكتملةعيرشلافةقشمبالإهنعضوعالوهيلإدشأ
سومانلاءاملعنابأو.بعشلالاوحأتاعارموةمحرلانم
نمىقبأةيبشخلاةينآلانوكةلعلانإيناثلالكيهلاةدم
نمةعونصملاةينآلالكاولمحكلذىلعوةيفزخلاةينآلا
نولوقياوناكو.امهريغوةضفلاوساحنلاكةقرطنملاداسجألا
سمُغاذإوألفسألاىلإهترغثوءاملايفسمُغاذإءانإلانإ

مللئاوسلانمًائيشهيفنكلوىلعألاىلإهترغثوءاملايف
لكىلعريهطتلااذهنوبجوياوناكو.ًايعرشهريهطتنكي
نأنمًافوخاهلامعتسالبقًاثيدحةارتشملاوأةديدجلاةينآلا
اذهلو.اهئارشلبقاهسمنممهاوسوأًاسجناهعناصنوكي
قعالملاونوحصلاوحادقألانولسغينولازيالودوهيلاناك
ىلعو.اهئارشرثإىلعةينآلاونيكاكسلاوماعطلاتاكوشو
لٱَوِقيِراَبَألٱَلْسَغ«هلوقبحيسملاراشأاذه

ْ
ًاروُمُأَو،ِسوُؤُك

ًاضيأرظنا٧:٨سقرم(»َنوُلَعْفَتِهِذٰهَلْثِمًَةريِثَكَرَخُأ
.)٧:٤سقرم

ٍماَّـيَأُةَعْبَسُهَلُبَسُْحيِهِلْيَسْنِمِلْيَّـسلٱوُذَرُهَطاَذِإَو«١٣
طَيَفٍّيَحٍءاَمِبُهَدَسَجُضَحْرَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيَو،ِهِرْهُطِل

ْ
.»ُرُه

١٤:٨صو٢٨ع

ريهطتلانألهئادنميفشيأِهِلْيَسْنِم...َرُهَطاَذِإَو
رثأىلعمتيريهطتلاناكامو.ءافشلادعبالإنوكيال
ءربلاققحتلًايفاكتقولانوكيلمايأةعبسبهدعبلبءافشلا
وأعوبسألاءانثأيفءادلاكلذضارعأنمءيشرهظنإف
ًاسجنىقبينأبجوريهطتلاموسرنايتإدعبوأهتياهنيف
.رخُأمايأةعبس

هريغرهظيناكهنأانهىرُيٍّيَحٍءاَمِبُهَدَسَجُضَحْرَي
نكلوًاقلطميقنلاءاملابتاودألاوةينآلاوصاخشألانم

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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عوبنينمراجيأيحءامبنوكينأبجيناكهريهطت
اذهيفءاملابمامحتسالاركُذو)٥٠و١٤:٥صريسفترظنا(
٢١و١٨و١١و١٠و٨و٧و٦و٥ع(تارمرشعحاحصألا
»رشب«انهدسجلابةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو.)٢٧و٢٢و
هبربعيو.محللاوةيبرعلايفرشبلاكدلجلارهاظناينعماهلو
دوصقملاو.)٧عو٢ع(يفدوصقملاوضعلانعةهازنوًازاجم
.هلكدسجلاةرشعةثلاثلاةيآلايأةيآلاهذهيفهب

يفَو«١٤ لٱِ
ْ

ْيَخْرَفْوَأِْنيَتَماَمَيِهِسْفَنِلُذُخْأَيِنِماَّـثلٱِمْوَي
ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإِّـبَّـرلٱِماَمَأَىلِإِيتْأَيَوٍماََمح
لِلاَمِهيِطْعُيَو

ْ
.»ِنِهاَك

٢٣و١٤:٢٢ص

يفَو ءاسميفهيفرهظيملاذإِهِسْفَنِلُذُخْأَيِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
ةنّيعملاحئابذلابيتأيهمامحتسادعبضرمللرثأعباسلامويلا
اهبيتأيريقفلاناكيتلانيبارقلانأبيرغلانمو.هريهطتل

مامحلاوماميلاكةصيخرلانيبارقلايهولاحلاهذهريغيف
وأناتمامييهوزييمتالبءارقفلاوءاينغألاىلعانهتضرُف
.)١٤:٢٢و١٢:٨و٥:٧صرظنا(مامحاخرف

عامتجالاةميخلخدميأخلاِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَب
ىلإنابرقلامدقمهجونوكيثيحيقرشلابابلاانهوهو
.»برلامامأ«لاقاذهلوبرلادجملحمسادقألاسدق

لٱاَمُهُلَمْعَيَف«١٥
ْ

لٱ:ُنِهاَك
ْ

َرَخآلٱَو،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذَدِحاَو
لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَو.ًةَقَرُْحم

ْ
.»ِهِلْيَسْنِمِّـبَّـرلٱَماَمَأُنِهاَك

٣١و١٤:١٩ص٣١و١٤:٣٠ص

يتلاةيطخلانهاكلاهنعرفكيويأُنِهاَكْلٱُهْنَعُرِّـفَكُيَو
اذهلبعشلاةهاركو.سجنلاضرملاكلذهيلعتبلج
ةلحملانمىفنُيناكهبباصملانأنمكلرهظتضرملا
ىلعاورظحييناثلالكيهلاةدميفاوناكو.)٤-٥:١ددع(
نممهنوفنيوحصفلالكأسجنلاليسلاكلذبنيباصملا
هلوقبءادعألاىلعاعددوادبضغاملاذهلو.ةسدقملاةنيدملا
لَف«
ْ

ْنِمُعِطَقْنَيَالَو،ِهيِبَأِتْيَبِّـلُكَىلَعَوَبآوُيِسْأَرَىلَعَّـلِحَي
.)٣:٢٩ليئومص٢(»ٍلْيَسوُذَبآوُيِتْيَب

َّـلُكُضَحْرَيٍعْرَزُعاَجِطْضٱٍلُجَرْنِمَثَدَحاَذِإَو«١٦
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيَو،ٍءاَمِبِهِدَسَج

.»ءاَسَْ
٢٣:١٠ةينثتو٢٢:٤ص

ريغجورخلااذهبداريٍعْرَزُعاَجِطْضٱٍلُجَرْنِم
يفيمسو.)مالتحالابةيبرعلابفرعياموهو(يرايتخالا

نمىلعناكو)٢٣:١٠ةينثت(»ليللاضراعب«ةينثتلارفس
ءاملايفهدسجلكلسغينأيأمحتسينأكلذهلضرع
ءامدقلاناكو.ءاسملاىلإًاسجنىقبيوهيفهلكهسمغينأب
ةنهكناكف.هلكضراعلااذهنمنورهطتيدوهيلاريغنم
اوتأنوملسملاو.رهطتلاةيغبنولستغياوملتحااذإنويرصملا
ةعيرشلاىلعءانبهنوتأياولازالو(مهدهعلوأنمكلذ
اوُبَرْقَتَال«نآرقلالوقيهوطقفةنسلاىلعالضرفلا
َّـالِإًابُنُجَالَوَنوُلوُقَتاَماوُمَلْعَتىَّـتَحىَراَكُسْمُتْنَأَوَةَالَّـصلٱ

.)٤:٤٣ءاسنلاةروس(»اوُلِسَتْغَتىَّـتَحٍليِبَسيِرِباَع

لِجُّلُكَوٍبْوَثُّلُكَو«١٧
ْ

ٍعْرَزُعاَجِطْضٱِهْيَلَعُنوُكَيٍد
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيَو،ٍءاَمِبُلَسْغُي

.»ِءاَسَْ

اممهيلععجطضيوأناسنإلاهسبلياملكيأٍدْلِجُّلُك
كلذرهظيناكو)١٣:٤٨صرظنا(دلجنمعنصُي
ىَّـتَحَنيِضِغْبُم«هلوقبلوسرلااذوهيراشأاذهىلإو.لسغلاب
ملٱَبْوَّـثلٱ

جلٱَنِمَسَّـنَدُْ
ْ

.)٢٣اذوهي(»ِدََس

ملٱَو«١٨
ٍعْرَزَعاَجِطْضٱٌلُجَراَهَعَمُعِجَطْضَييِتَّـلٱُةَأْرَْ

ملٱَىلِإِنْيَسِجَنِناَنوُكَيَو،ٍءاَمِبِناَّـمِحَتْسَي
.»ِءاَسَْ

٢١:٤ليئومص١

ع(يفثدحامثدحاذإاَهَعَمُعِجَطْضَييِتَّـلٱُةَأْرَْملٱَو
ًاعماسجنتةيعرشلاهتجوزيأهتأرماولجرنيب)١٦
ءاسملاىلإنيسجنءاقبلاولاستغالاامهيلعبجوو
ناكاذهلو.راهنلاةدمةيسدقلاتازايتمالانععانتمالاو
ةسدقملاتابجاولامامتإلًايرورضةيجوزلارومألانععانتمالا
جورخ(هللاىلإبرتقينأهتجوزنمبرتقييذللناكامف

يفامباذهلباق(ةسدقملاةمعطألالوانتينأالو)١٩:١٥
نمعنمتلريهطتلاةعيرشتناكامو.)٦و٢١:٥ليئومص١
.)٢٥-٢:٢١و٢٨و١:٢٧نيوكت(هللابيترتهنألجاوزلا
ةلعاذهلعلو.نيجوزلاةحصريهطتلاكلذبهللادصقف
نإفممألاءامدقدنعةيجوزلاةطلاخملادعبلاستغالاةاعارم
ناكو.ةطلاخملاكلترثأىلعنولستغياوناكنييلبابلاودونهلا
يفعورشلاىلعمهمزعنيحمهءاسننولزتعينييرصملاةنهك
نولخدياوناكاموةسدقماهنوبسحياوناكيتلالامعألا
الإةالصلانوتأيالنوملسملاو.اولستغينادعبالإلكايهلا
.بجاولاضرفلانممهدنعكلذواوأضوتينأدعب

َهلٌةَأَرْمٱِتَناَكاَذِإَو١٩«١٩،٢٠
َ

ًامَداَهُلْيَسَناَكَو،ٌلْيَسا
يف يفُنوُكَتٍماَّـيَأَةَعْبَسَف،اَهِْمَحلِ اَهَّـسَمْنَمُّلُكَو.اَهِثْمَطِ

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَي
يفِهْيَلَعُعِجَطْضَتاَمُّلُكَو٢٠.ِءاَسَْ ِ

َجتاَمُّلُكَو،ًاسِجَنُنوُكَياَهِثْمَط
ْ
.»ًاسِجَنُنوُكَيِهْيَلَعُسِل

١٢:٢ص

َهلٌةَأَرْمٱِتَناَكاَذِإَو
َ

ضرُفامةأرملاىلعضرُفٌلْيَسا
امهنملكليسنأىلعريهطتلاوسيجنتلانملجرلاىلع
.رخآلانعفلتخي

يفًامَداَهُلْيَسَناَكَو .ليسلاكلذلًانايباذهدازاَهِمَْحلِ
يفُنوُكَتٍماَّـيَأَةَعْبَسَف اهسندوأاهضيحيفيأاَهِثْمَطِ
ةعبرأوأمايأةثالثدعبعطقنيليسلانإبلاغلاو.كلذب
هثداوحنمردانلالمشيلمايأةعبسةدملالعجهنكلومايأ
١٢:٢صرظنا(ةدالولامدبقلعتياميفلعفامك
عئارشيفتسيلةمحرةيهلإلاةعيرشلاهذهيفو.)ريسفتلاو
لازتالوةميظعًانازحأكلذيساقتتناكةأرملانإفممألا
.تافارخلانمًابرغوًاقرشضعبلالوقعيفاملنآلاىلإ
ةرجشتحتتسلجاذإثمطلايفةأرملانأنودقتعياوناكف
تثبخءانإنموتّلكةعطاقةلآنمتنداذإواهرمثطقس
كلذلاثمأنماودقتعاو.دسفوضمحماعطنموهتحئار
نأكلذىلعصرفلانمسوجملادازو.هؤاصحإرسعيام
نأًاضيأاهيلعاوبجوألبكلذباوفتكيملوتيبلالهألزتعت
نأماعطلااهيلإلسرُييذلاىلعناكودحأعمملكتتال
لكرانلابنورهطيبكاوكلاةدبعناكو.اهنعًاديعبهعضي
نمةباهلاحيرلاهتباصأنمنإنودقتعياوناكو.هأطتعضوم
نويكوملكلاوغنسياجونزلازيالو.سجنتياهلزعمةهج
جراخةينبمةنيعمتويبيفضئاوحلانولزعينوريثكمهريغو
لثمضئاحللنوجسنيانالبالرهنراوجيفناكسلاو.ىرقلا
قاشنتسالاهمفردقىلعالإاذفنمهيفنوكرتيالصفقلا
ًاعفدنايبنسحأبدوهيللةعيرشلاهذههللاعضوف.ءاوهلا
.نيجوزلاةحصنمهبدصقامىلعةوالعروجلاكلذلثمل

سّجنيضئاحلاّسمناكًاسِجَنُنوُكَياَهَّـسَمْنَمُّلُكَو
هبايثلسغينأاهّسمنمىلعناكفنيسجنلارئاسّسمك
.ءاسملاىلإًاسجنىقبيوهدسجلكو

ُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَياَهَشاَرِفَّـسَمْنَمُّلُكَو٢١«٢١،٢٢
ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيَو،ٍءاَمِب

ًاعاَتَمَّـسَمْنَمُّلُكَو٢٢.ِءاَسَْ
َجت
ْ
َىلِإًاسِجَنُنوُكَيَوٍءاَمِبُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيِهْيَلَعُسِل

ملٱ
.»ِءاَسَْ

.هسبلتوهيلعسلجتاملكوةكيرأوشارفنمًاعاَتَم
محتسيوهبايثلسغينأكلذنمائيشّسمنمىلعناكف
.ءاسملاىلإًاسجنىقبيو

لٱَىلَعَناَكْنِإَو«٢٣
ْ

ملٱَىلَعْوَأِشاَرِف
َيِهيِذَّـلٱِعاَتَْ

ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَي،ُهُّسَمَياَمَدْنِعِهْيَلَعٌةَسِلاَج
.»ِءاَسَْ

نيتيآلايفركُذءايشألانمءيشِشاَرِفْلٱَىلَعَناَكْنِإَو
ًائيشوأهسفناهشارفّسمنملكنإةيآلاهذهلبقنيتللا
اممًائيشّسمنملكنإانهركذوسجنتياهتعتمأنم
ناكلوألاّسملايفنكل.ًاضيأسجنتيكلذىلععضُو
يفو.ءاسملاىلإًاسجنىقبيومحتسيوهبايثلسغينأهيلع
نألكلذكًاسجنىقبينأالإهيلعنكيمليناثلاّسملا
ملكلذكهنألكاذبسجنتلانمفخأاذهبسجنتلا
.امهيلععضُوامبلباهعاتمبوأاهشارفبسجنتي

ُنوُكَيِهْيَلَعاَهُثْمَطَناَكَفٌلُجَراَهَعَمَعَجَطْضٱِنِإَو«٢٤
.»ًاسِجَنُنوُكَيِهْيَلَعُعِجَطْضَيٍشاَرِفُّلُكَو.ٍماَّـيَأَةَعْبَسًاسِجَن

٢:١٨ص

نشخلالعفلااذهباكتراٌلُجَراَهَعَمَعَجَطْضٱِنِإَو
١٨:١٩صرظنا(نيقيرفلاتومةلعنمناكةراسجب
.)٢٠:١٨و

يفًَةريِثَكًاماَّـيَأاَهِمَدُلْيَسُليِسَيٌةَأَرْمٱِتَناَكاَذِإَو«٢٥ ِ
ِماَّـيَأَّـلُكُنوُكَتَف،اَهِثْمَطَدْعَبَلاَساَذِإْوَأ،اَهِثْمَطِتْقَوِْريَغ
يفاَمَكاَهِتَساَجَنِنَالَيَس .»ٌةَسِجَناََّـهنِإ.اَهِثْمَطِماَّـيَأِ
٨:٤٣اقولو٥:٢٥سقرمو٩:٢٠ىّتم

هبةباصمتناكيتلاناليسلاكةيآلاهذهيفناليسلا
تناكو.)٨:٤٤اقولو٩:٢٠ىّتم(حيسملااهافشيتلاةأرملا
لكيفتناكفهبةباصميهوةريثكنونساهيلعىّضقتدق
.ةسّجنموةسجنةليوطلاةدملاكلت

اَهِلْيَسِماَّـيَأَّـلُكِهْيَلَعُعِجَطْضَتٍشاَرِفُّلُك٢٦«٢٦،٢٧
َهلُنوُكَي

َ
َجتيِتَّـلٱِةَعِتْمَألٱُّلُكَو.اَهِثْمَطِشاَرِفَكا

ْ
اَهْيَلَعُسِل

ُنوُكَيَّـنُهَّـسَمْنَمُّلُكَو٢٧.اَهِثْمَطِةَساَجَنَكًةَسِجَنُنوُكَت
َىلِإًاسِجَنُنوُكَيَو،ٍءاَمِبُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَيَف،ًاسِجَن
ملٱ
.»ِءاَسَْ

تاذىلعناكاماهيلعفخلاِهْيَلَعُعِجَطْضَتٍشاَرِفُّلُك
.)٢٠و١٩ع(يفثمطلا

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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َحتاَهِلْيَسْنِمْتَرُهَطاَذِإَو«٢٨
ْ

َّـمُثٍماَّـيَأَةَعْبَساَهِسْفَنِلُبُس
طَت
ْ

.»ُرُه
١٣ع

يفوانهةراهطلافاهضرمنمتيفُشاذإيأْتَرُهَطاَذِإَو
ناكف.ضرملالاوزوأءافشلاىنعمبةرشعةثلاثلاةيآلا
يكلةسجنمايأةعبسليسلاعاطقنادعبىقبتنأاهيلع
.)ريسفتلاو١٣عرظنا(ءادللرثأنمقبيملهنأققحتت

هركذقبسامىلعريهطتلاضورفبمايقلادعبيأُرُهْطَت
.ةيلاتلاةيآلايفيتأيسامىلعو

يفَو«٢٩ لٱِ
ْ

ْيَخْرَفْوَأِْنيَتَماَمَياَهِسْفَنِلُذُخْأَتِنِماَّـثلٱِمْوَي
هبِيتْأَتَوٍماََمح لٱَىلِإاَِمِ

ْ
.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإِنِهاَك

نماثلامويلايفمدقتنأاهيلعناكاَهِسْفَنِلُذُخْأَت
هنأالإ)١٤ع(ليسلابباصملالجرلااهمدقييتلاحئابذلا
يحءاميفهلكهندبلسغيوأمحتسينألجرلاىلعناك
.هسفنىلعضرملابلجيذلاوههنأل

لٱُلَمْعَيَف«٣٠
ْ

لٱُنِهاَك
ْ

،ًةَقَرُْحمَرَخآلٱَوٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذَدِحاَو
لٱاَهْنَعُرِّـفَكُيَو

ْ
.»اَهِتَساَجَنِلْيَسْنِمِّـبَّـرلٱَماَمَأُنِهاَك

.ةرشعةسماخلاةيآلايفلمعاملثمُنِهاَكْلٱُلَمْعَيَف

يفاوُتوُمَيَّـالَئِلْمِهِتَساَجَنْنَعَليِئاَْرسِإيِنَبِنَالِزْعَتَف«٣١ ِ
يفيِذَّـلٱَيِنَكْسَمْمِهِسيِجْنَتِبْمِهِتَساَجَن .»ْمِهِطَسَوِ

٥:٣ددع٤٤:٢٣لايقزحو٢٤:٨ةينثتو١١:٤٧ص
٢٣:٣٨و٥:١١لايقزحو٢٠و١٩:١٣و

ىنعملاو.)١عرظنا(نوراهوىسوملباطخلاِنَالِزْعَتَف
ةسجنملارومألاكلتنمنييليئارسإلانماورّذُحينأبجيهنأ
هللاىلإمهبارتقانمأشنييذلاتوملانماوجنيواهولزعتيل
.نوسجنمهو

ينبلهيفرهظأيذلاناكملايأَيِنَكْسَمْمِهِسيِجْنَتِب
.)٨:١٠صرظنا(ليئارسإ

ُهْنِمُثُدَْحييِذَّـلٱَو،ِلْيَّـسلٱيِذُةَعِيَرشِهِذٰه٣٢«٣٢،٣٣
هبُسَّـجَنَتَيَفٍعْرَزُعاَجِطْضٱ لٱَو٣٣،اَِ

ْ
يفِةَليِلَع ،اَهِثْمَطِ

َعَمُعِجَطْضَييِذَّـلٱِلُجَّـرلٱَو،ىَثْنُألٱَوِرَكَّـذلٱ:ُهُلْيَسِلِئاَّـسلٱَو

.»ٍةَسِجَن
٢٤ع٢٥ع١٩ع١٦ع٢ع

راركتوحاحصأللقحلمناتيآلاناتاهخلاُةَعيَِرشِهِذٰه
.ديكأتلاوريرقتلل

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
اَمَدْنِعَنوُراَهْيَنْبٱِتْوَمَدْعَبىَسو

.»اَتاَمَوِّـبَّـرلٱَماَمَأاََبَرتْقٱ
٢و١٠:١ص

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

قبسامبيترتقيقدتلابركذنأدعبىَسو
نأتايرورضلانميقبتاريهطتلاوةيمويلاحئابذلانم
يذلاةرافكلاموييفةينهاكلاةمدخلابقلعتيامنايبلمكي
ناكوبعشلااياطخوةنهكلااياطخلًاريفكتحئابذلامدقتهيف
مالكلانوكينأنسحو.)٣٤ع(ةنسلكيفًامويكلذ
تاريهطتلاكلتنمركُذامرثأىلعماعلاريهطتلامويىلع
.ةفلتخملاةصاخلا

ينباوهيبأوبادانتومدعبيأَنوُراَهْيَنْبٱِتْوَمَدْعَب
ريغيأةيملاعةقيرطبسدقلاالخدامهنألربكألانوراه
صرظنا(هللارماوأىضتقمبّنيعملاتقولاريغيفوةسّدقم
.)٢و١٠:١

لَك«٢
ِّـ

لٱَىلِإٍتْقَوَّـلُكَلُخْدَيَالْنَأَكاَخَأَنوُراَهْم
ْ

ِسْدُق
حلٱَلِخاَد

ْ
لٱَماَمَأِباَجِ

ْ
،َتوُمَيَّـالَئِلِتوُباَّـتلٱَىلَعيِذَّـلٱِءاَطِغ

يفِّـينَأل لٱَىلَعىَءاَرَتَأِباَحَّـسلٱِ
ْ

.»ِءاَطِغ
١٠:١٩و٩:٧نييناربعو٢٣:٢٧صو٣٠:١٠جورخ
١٢و١١و٨:١٠كولم١و٤٠:٣٤و٢٥:٢٢جورخ

ربحلانوراههاخأىسومرّذحٍتْقَوَّـلُكَلُخْدَيَالْنَأ
النأبوهيبأوباداننيربكألاهينباباصملثمنممظعألا
ةرمالإهلخديالنألبتقولكسادقألاسدقلخدي
املكنوراهىسوممّلعو.ةرافكلاموييفةنسلايفةدحاو
ةيربحلاةبترلايفهوفلخينملكمامأهنألكلذيفبجي
هتفيلخنوكيهيلعيضقىتمىتحهريغاهملعييكلايلعلا

ًاضيأهيلععقيالفةيلكيهلاةمدخلابقلعتيامةفرعمًامكحم
دقو.هتمدخبًارورسمبرلانوكييكلوكنيذىلععقوام
اوعطقورظنلاهيفاونعمأوميلعتلااذهسومانلاءاملعىقلت
ةدميفاوناككلذلو.ةفلاخملكنمهيفاوزرتحاوهتيمهأب
نوبرديىلعألانهاكللفلخةماقإاودارأاذإيناثلالكيهلا

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ناكفةسدقملاةمدخلاكلترومأيفبيردتلالكبختنملا
ميردهنسلابمهدنعفورعملانيعبسلاعمجمةميإعمتجي
نسحأةمدخلاكلتبةقلعتملانيناوقلالكفلخللنونيبيو
مويلبقمايأةعبسهتأرمالزتعيىلعألانهاكلاناكو.نييبت
سميالئللكيهلايفعدخمبمايألاكلتةدمميقيوةرافكلا
أرقيو.ةينهاكلاهتابجاوبمايقلانمهعنمياموأًاسندًائيش
موسرلاهولثمموأروكذملاعمجملاباونمهنيذلاخويشلاهل
هنأفرعيلمهمامأاهلمعتسيوحاحصألااذهيفةروكذملا
ةليللالككلذبنولغشياوناكو.اهلامعتساواهتفرعممكحأ
ًافوخحابصلاىلإنهاكلارهسييكلةرافكلامويلبقيتلا
اهريغءيشبوأماناذإمالحألانمءيشبسندتينأنم
مالظلاتاعاسيفأرقينأهيلعناكو.ليللاثداوحنم
اذإومايألارابخأيرفسوارزعرفسولاينادرفسوبويأرفس
ةنهكلانوسلجياوناكو.خويشلاهلاهأرقاهتءارقعطتسيمل
مهيديأبهنوضهنيفمونلاىلإًالئامهوأراذإهوهبنيلهلوح
نهاكلاققحىتمو.درابلاطالبلاىلعيشميهنولعجيو
رومأبيترتلنيينعملارشعةثالثلاةنهكلاسيئروهيذلا
حبذمنعدامرلالقنبرمأحابصلاعولطسدقلايفةمدخلا
ربحلااوداقحابصلاحئابذميدقتتقوراصىتموساحنلا
.ءاملايفصاغنأبهمسجلكلسغفلستغملاىلإمظعألا

»سادقألاسدق«سدقلااذهبدوصقملاِسْدُقْلٱَىلِإ
باجحلالخاد«هلوقيهوتاديقملانمهبلصتأامليلدب
ىنعمبسدقلاءاجو.»توباتلاىلعيذلاءاطغلامامأ
رظنا(حاحصألااذهنمءزجلااذهريغيفسادقألاسدق
.)٢٧و٢٠و١٧و١٦و٣ع

مامأىلإلخدياليأِتوُباَّـتلٱَىلَعيِذَّـلٱِءاَطِغْلٱَماَمَأ
سلجمبةيزيلكنإلاةاروتلايف»ءاطغلا«مجرُتو(خلاءاطغلا
اهانعمو»תרפכ«»ةرفك«يناربعلالصألايفوهوةمحرلا
ةيبرعلابىنعملاوهامكرتسوىطغيأرفكنميهوءاطغلا
ناكهللانألةمحرلاسلجمبءاطغلاكلذاومسمهلعلو
هذهىلعءانبنويسيرفلالاق.)هيلعهتمحرتارامإنلعي
ناكتوباتلانمديعبريغهنأعمىلعألانهاكلانإةيآلا
يفدقوتملارمجلاىلعناكيذلاروخبلابهنعًابوجحمتوباتلا
نويقودصلاامأ.)١٣و١٢عرظنا(هسفنسادقألاسدق
لمعنألرادلايفيذلارمجلاىلعروخبلاعضوينأاوأرف
نودبنهاكلانألوبرلامامأنوكينأنسحيالةمدخلا
.ًائيشتوباتلاىرينأعيطتسيكلذ

يفِّـينَأل ءاطغلاىلعرهظيبرلانأليأىَءاَرَتَأِباَحَّـسلٱِ
ىلعلدتةئيضمةباحسيفنيبوركلانيبةمحرلاسلجموأ

نأنهاكللناكامف.)٢٥:٢٢جورخرظنا(برلاروضح
امأو.انهةفوصوملالاحلاهذهيفىتحءاطغلابرقي
ىرأروخبلاةباحسيفامنإ«مهلوقبكلذاورسففنويقودصلا

روخبلانعدعاصلاباحسلالثميفيأ»ءاطغلاىلع
سادقألاسدقلخدممامأنهاكلاهقرحييذلاقرتحملا
.هروضحدنعهلإلابجحيف

هب«٣ لٱَىلِإُنوُراَهُلُخْدَياَذِٰ
ْ

ِةَحيِبَذِلٍرَقَبِنْبٱِرْوَثِب:ِسْدُق
ِملٍشْبَكَو،ٍةَّـيِطَخ

ُ
.»ٍةَقَرْح

٤:٣ص٢٥و٢٤و١٢و٩:٧نييناربع

نماهبقلعتياموةيتآلاحئابذلابيأُنوُراَهُلُخْدَياَذِٰهب
مدقدقنوكينأدعبوسدقألاناكملانمبرتقيموسرلا
ناكو.ةيداعلاةيمويلاةمدخلابماقوةيمويلاحابصلاةحيبذ
سبليحيسملامايأيفحابصلاةمدخبهمايقةدممظعألاربحلا

موسرلايفعرشينألبقءاضيببايثباهلدبيمثةيبهذةلح
.مويلاكلذلةنّيعملا

نأبجيناك)نييعتلاديكأتلرقبنباداز(ٍرَقَبِنْبٱِرْوَثِب
.)٢٩:١جورخرظنا(ةيناثلاةنسلانباروثلااذهنوكي
نعةحيبذناكهنألهتضفبهيرتشينأنهاكلاىلعناكو
سانلارئاسكًائطاخناكىلعألانهاكلانإفهسفنةيطخ
ناكايلعلاةلزنملايفناكذإو.هترفغموهللاةمحرىلإًاجاتحم
.حئابذلانمثمدقينأهيلع

لَي«٤
ْ

ٍناَّـتَكُليِواََرسُنوُكَتَو،ًاسَّـدَقُمٍناَّـتَكَصيِمَقُسَب
.ٍناَّـتَكِةَماَمِعِبُمَّـمَعَتَيَو،ٍناَّـتَكِةَقَطْنِمِبُقَّـطَنَتَيَو،ِهِدَسَجَىلَع
لَيَوٍءاَمِبُهَدَسَجُضَحْرَيَف.ٌةَسَّـدَقُمٌباَيِثاََّـهنِإ

ْ
.»اَهُسَب

٤٤:١٧لايقزحو٦:١٠صو٤٣و٤٢و٢٨:٣٩جورخ
٧و٨:٦صو٣٠:٢٠جورخ١٨و

ةعبرألابايثلاداومًاسَّـدَقُمٍناَّـتَكَصيِمَقُسَبْلَي
هذهتناكويقنلاضيبألاناتكلانمتناكانهةروكذملا
ناتكرخآلاويرصمناتكامهدحأنيفنصةيناتكلابايثلا
يرتشينأنهاكللناكو.كاذنمصخرأاذهويدنه
)لقاشنوسمخانملاو(انمنوثالثهتياغنمثببايثلاكلت
نإهلامنمءاشامكلذىلعديزينأهلوبعشلالامنم
طيخلكطويخلاموربمناتكلاكلذناو.بايثلارخفأدارأ
سبليناكو.ًاريثكًايلاغرصمناتكناكو.ىوقتسنم
لخديناكنيحنيمثلاناتكلااذهنمةعونصملابايثلا
ةروصكهباوثأةروصتناكو.روخبلادقويلسادقألاسدق
.ًاليلقلوطأتناكةمامعلانأىوسةنهكلارئاسباوثأ

املكلستغينأنهاكلاىلعناك.لسغييأُضَحْرَيَف
.هباوثأّريغ

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ملٱَنِمِنْيَسْيَتُذُخْأَيَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجْنِمَو«٥
ِزْعَْ

ِملًادِحاَوًاشْبَكَو،ٍةَّـيِطَخِةَحيِبَذِل
ُ
.»ٍةَقَرْح

٦:١٧ارزعو٢٩:٢١مايأ٢و٢٩:١١ددعو٤:١٤ص
٢٣و٤٥:٢٢لايقزحو

ةعامجلانعنيسيتلانيذهبرقيناكِزْعَْملٱَنِمِنْيَسْيَت
ناكهنأليزمرلاىنعملاب(هللانيبومهنيبطيسولاناكهنأل
هللانيبطيسولاوهيذلايقيقحلامظعألاربحلاىلإًازمر
ركُذيذلاشبكلاوناسيتلاناذهناكو.)ةقيقحسانلاو
اهنألةرافكلامويلبقةعامجلالامنمدوهيلااهيرتشيامهدعب
نأيناثلالكيهلاةدميففرُعو.اياطخلاعيمجلةرافكةمدقت
.نوللاورادقملاوةميقلايفنييواستماناكنيسيتلاكنيذ
ةمدقتلالبقوأةرافكلامويلبقامهدحأتاماذإاوناكو
.ركُذاميفنييواستمنيرخآنيسيتاورتشا

خلٱَرْوَثُنوُراَهُبِّـرَقُيَو«٦
ْ

ِهِسْفَنْنَعُرِّـفَكُيَو،ُهَليِذَّـلٱِةَّـيَِط
.»ِهِتْيَبْنَعَو

٩:٧و٢٨و٧:٢٧و٥:٢نييناربعو٩:٦ص

ةملكلاديفتامكبرقلاىلإهبيتأييأُنوُراَهُبِّـرَقُيَو
رثأىلعناكحبذلاىنعمببيرقتلانأل)١١و٩عرظنا(ةغل
.)١١ع(يفركُذامكنيتعرقلاءاقلإدعبكلذ

هلهأاياطخوهاياطخلةرافكيأِهِتْيَبْنَعَوِهِسْفَنْنَع
اذهناكو.نوراهءانبأمهلكمهنألةنهكلارئاسوهدالوأو
نهاكلافقيناكويناثلالكيهلاةدميفًادجًاسدقممسرلا
ةيقرشلاحبذملاةهجوقاورلانيبيتلاةحيبذلاءاذحىلعألا
ىلعهيديعضيوبرغملاىلإههجووءاضيبلابايثلايفوهو
ولتيوعومسمتوصبهللامامأهاياطخبفرتعيوةحيبذلا
تئطخدقينإبرلااهيأوهورثألاىلعهلوقيامبعشلا
رفغتنأكلأسأبرايفيتيبوانأكمامأتيصعوتمثأو
انأكمامأاهتبكترايتلايصاعمويماثآوياياطخ)رفكتوأ(
يفهنألكدبعىسومسومانيفبتُكامىلعءانبيتيبو
لوقيف.مكاياطخلكنممكلسغيومكنعرفكيمويلاكلذ
مث.»دبألاورهدلاىلإديدجلاهتوكلممساكرابم«بعشلا
هللابعشنوراهدالوأهيفًاركاذفارتعالانهاكلارركي
.)ريسفتلاو١١عرظنا(سدقملا

ِةَمْيَخِباَبىَدَلِّـبَّـرلٱَماَمَأاَمُهُفِقوُيَوِنْيَسْيَّـتلٱُذُخْأَيَو«٧
.»ِعاَمِتْجالٱ

ةيطخلاةحيبذهميدقتيفنهاكلاناكِنْيَسْيَّـتلٱُذُخْأَيَو
يلامشىلإوهيتأيفناسيئرنانهاكهدعاسيهسفننع
مظعألاربحلايناثوامهعفرأوهونينهاكلادحأفقيوحبذملا
مايأ١(ءابآلاسوؤرنمنهاكوهورخآلافقيوهنيميىلع
برغلاىلإنيسيتلايهجواوهجويوهلامشىلع)٢٤:٦
ىلعةيهلإلاةمظعلاودجملايلجتوسادقألاسدقثيح
.ةصاخقيرط

لُيَو«٨
ْ

ِّـبَّـرلِلًةَعْرُق:ِْنيَتَعْرُقِنْيَسْيَّـتلٱَىلَعُنوُراَهيِق
.»َليِزاَزَعِلًةَعْرُقَو

ةعرقلانوقلياوناكِْنيَتَعْرُقِنْيَسْيَّـتلٱَىلَعُنوُراَهيِقْلُيَو
ةدميفاناكوسونبألاوأسقبلانمنيريغصنيحولب
بشخلانمقودنصيفناظفُحيبهذلانميناثلالكيهلا
رخآلاىلعو)هاوهيل(»برلل«رفحلابامهدحأىلعبوتكم
قودنصلازهينأدعبمظعألانهاكلاناكو.»ليزازعل«
امهنملكبذخأيونيحوللاىرينأنودنمهيفهيديعضي
يفيذلاسيتلاىلعهانمييفيذلاحوللاعضيوًاحول
يفيذلاسيتلاىلعهارسييفيذلاحوللاونميألابناجلا
يف»برلل«هيلعبوتكملاحوللاناكذإف.رسيألابناجلا
ىلإكنيميعفرا«هانميىلعيذلاسيئرلانهاكلالاقهانمي
سيئرلانهاكلالاقهارسييفحوللاكلذناكاذإو.»ىلعلا
.»كارسيعفرا«هارسيىلعفقاولاءابآلاسوؤرنميذلا
برلل«لوقينيسيتلاىلعنيحوللانهاكلاعضيامدنعو
.»ةيطخةحيبذ

حاحصألااذهىوسيفليزازعركذُيملَليِزاَزَعِلًةَعْرُقَو
حاورألاسيئريفنملاوألوزعملاناطيشلاهانعمنأحجرملاو
عضاوملاوةبرخلانكامألاهدونجعملغشييذلاةريرشلا
ىّتمو٣٦:١٤و١٣:٢١ءايعشإيفاماذهبلباق(ةروجهملا

نعربعامًاريثكهنإف.)١٨:٢ايؤرو١١:٢٤اقولو١٢:٤٣
ضرألايصاقأىلإاهداعبإبسدقملاباتكلايفاياطخلاةرفغم
الو.)١٠٣:١٢رومزمو٧:١٩اخيم(راحبلاقامعأىلإو

لاسرإبةقلطملاةرفغملامهكاردإلثمبعشلايفرثؤيءيش
سيئرنكسيثيحةيربلاىلإمهاياطخًالماحسيتلا
.ةئيطخلكلصأىلإاياطخلالمحيفةملظلا

لٱِهْيَلَعْتَجَرَخيِذَّـلٱَسْيَّـتلٱُنوُراَهُبِّـرَقُيَو«٩
ْ

ُةَعْرُق
.»ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذُهُلَمْعَيَوِّـبَّـرلِل

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ُةَعْرُقْلٱِهْيَلَعْتَجَرَخيِذَّـلٱَسْيَّـتلٱُنوُراَهُبِّـرَقُيَو
ليزازعسيتلاسرإوسيتلااذهةمدقتبجيناكِّـبَّـرلِل
ةمالعبرخآلانعامهنملكزيميناكوةعرقلاءاقلإرثأىلع
يفعضويفوصلانمرمحأًاطيخبرلليذلاةمالعتناكف
وأهسأرهبطبرُيًايزمرقًاطيخليزازعليذلاةمالعوهتبقر
.هانرق

ةيطخلاةحيبذوههنأّنيعييأٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذُهُلَمْعَيَو
ىلعةمدقتلابةقلعتملاةرابعلاهظفلدعبهحبذيو)٦عرظنا(
.)٦عريسفترظنا(تفرعام

لٱِهْيَلَعْتَجَرَخيِذَّـلٱُسْيَّـتلٱاَّـمَأَو«١٠
ْ

َليِزاَزَعِلُةَعْرُق
َىلِإَليِزاَزَعَىلِإُهَلِسْرُيِلُهْنَعَرِّـفَكُيِل،ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاّيَحُفَقوُيَف
لٱ
ْ

.»ِةَّـيِّـَرب
٢:٢انحوي١

وهوَليِزاَزَعِلُةَعْرُقْلٱِهْيَلَعْتَجَرَخيِذَّـلٱُسْيَّـتلٱاَّـمَأَو
اوناكفهانرقوأهسأرهبطوبرميزمرقطيخهتمالعيذلا
ًايحهوفقوينأدعبناطيشلاثيحىلإهفقومنمهنولسري
.برلانكسممامأ

سدقملالمعللًاقفاومنوكيلهسدقيليأُهْنَعَرِّـفَكُيِل
وهومثإوةيطخلكةلعىلإاياطخلاهلقنوهوهبماقيذلا
.)١٨و١٦عرظنا(ةثيبخلاحاورألاسيئر

خلٱَرْوَثُنوُراَهُمِّـدَقُيَو«١١
ْ

ِهِسْفَنْنَعُرِّـفَكُيَوُهَليِذَّـلٱِةَّـيَِط
خلٱَرْوَثُحَبْذَيَو،ِهِتْيَبْنَعَو

ْ
.»ُهَليِذَّـلٱِةَّـيَِط

روثلامّدقينأدعبهيلعناكِةَّـيِطَْخلٱَرْوَثُنوُراَهُمِّـدَقُيَو
بعشلااياطخنعنيسيتلادحأوهسفننعةيطخةحيبذ
ىلإعجرينأ)١٠-٧ع(ليزازعىلإرخآلاسيتلالاسرإو
ةحيبذلاىلعًاضيأهيديعضيوةيناثهسفننعةيطخلاةحيبذ
ركُذامكةنهكلالكوهتيباياطخوهاياطخبفارتعالارركيو
.)٦ع(يف

مثًالوأهسفننعرفكيفِهِتْيَبْنَعَوِهِسْفَنْنَعُرِّـفَكُيَو
:٩و٥:٣نييناربعيفامباذهلباق(بعشلانعرفكي
٧(.

ةحيبذمّدقاذإمظعألاربحلاىلعناكِةَّـيِطَْخلٱَرْوَثُحَبْذَيَو
الويماعلالعفيامكهديباهحبذينأهسفننعةيطخلا

مدلاذخأيو)١:٥صرظنا(هريغىلإكلذلكينأهلزوجي
يفدمجياليكلهبرضيرخآًانهاكهيطعيوشرلاءانإيف
.ريخبتلاءانثأ

ملٱَءْلِمُذُخْأَيَو«١٢
ملٱِنَعٍراَنَرَْمجِةَرَمْجَْ

ِماَمَأْنِمِحَبْذَْ
هبُلُخْدَيَوًاقيِقَدًارِطَعًاروُخَبِهْيَتَحاَرَءْلِمَو،ِّـبَّـرلٱ َىلِإاَِمِ
حلٱِلِخاَد

ْ
.»ِباَجِ

٣٠:٣٤جورخ٨:٥ايؤرو٤٦و١٦:١٨ددعو١٠:١ص

حبذينأدعبنهاكلاناكٍراَنَرَْمجِةَرَمْجَْملٱَءْلِمُذُخْأَيَو
اهألميوبهذنمةرمجمذخأيهمدشرينألبقوروثلا

حبذمرانيأةمئادلاحبذملاراننمرانلاذخأيورانرمج
ىلإمدقتيوسادقألاسدقةهجنمبرقلاىلعساحنلا
مامأ«هلوقىنعماذهوبرلانكسمثيحدهعلاتوبات
.»برلا

نمهيتحارءلمذخأىتموًاروُخَبِهْيَتَحاَرَءْلِمَو
يذلاحدقلاهارسيبوةرمجملاهانميبكسمأويقنلاروخبلا
يناثلاسادقألاسدقباجحءاروىلإلخديروخبلاهيف
ناكو.هيحولنيبةرمجملاعضيودهعلاتوباتنمونديو
ميقُأرجحءاروفقييناثلالكيهلاةدميفىلعألانهاكلا
.هيلعةرمجملاعضيوتوباتلاماقم

لٱُلَعَْجيَو«١٣
ْ
يشَغُتَف،ِّـبَّـرلٱَماَمَأِراَّـنلٱَىلَعَروُخَب

ِّـ
ُةَباَحَس

لٱ
ْ
لٱِروُخَب

ْ
.»ُتوُمَيَالَفِةَداَهَّـشلٱَىلَعيِذَّـلٱَءاَطِغ

٨:٣ايؤرو٤٦و١٨و١٦:٧ددعو٨و٧و٣٠:١جورخ
٢٥:٢١جورخ٤و

ىلعروخبلاعضيىلعألانهاكلاناكَروُخَبْلٱُلَعَْجيَو
كلانهىقبيوسادقألاسدقيفةرمجملايفيذلارمجلا

نيبوركلاوءاطغلابطيحيوروخبلاناخدبناكملائلتميىتح
سدقملاناكملاوحنههجووجرخيوسادقالاسدقكرتيمث
هافسدقلاغلبويناثلاباجحلاءارونمجرخىتمو
نأيهلإبرلااهيأضرتل«هتمجرتاميهوةيتآلاةالصلاب
ءاسؤرتوميالنأوبصخورطمةنسةنسلاهذهنوكت
زبخلالأسياليكلةجاحيفكبعشنوكيالواذوهيتيب
مهنأل(»نيرفاسملاةالصعمستالوءابرغلاىلإوأرخآىلإ
.)رطملاكسمينأهللانولأسي

ِهْجَوَىلَعِهِعِبْصِإِبُحِضْنَيَوِرْوَّـثلٱِمَدْنِمُذُخْأَيَّـمُث«١٤
لٱ
ْ

لٱَماَّـدُقَو.ِقَّْـرشلٱَىلِإِءاَطِغ
ْ

َنِمٍتاَّـرَمَعْبَسُحِضْنَيِءاَطِغ
.»ِهِعِبْصِإِبِمَّـدلٱ

٤:٦ص١٠:٤و٢٥و٩:١٣نييناربعو٤:٥ص

رادلاىلإعجريوسدقلاكرتيامدنعِرْوَّـثلٱِمَدْنِمُذُخْأَي
يكلهبرضيلجعلامدهيفيذلاءانإلابنهاكلافقوثيح

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ىلإعجريومظعألاربحلاهذخأيف)١١عريسفترظنا(دمجيال
.ًالوأفقوثيحىلإسادقألاسدق

لكيهلاةدميفمظعألانهاكلاناكِهِعِبْصِإِبُحِضْنَيَو
ريصتىتحتحتىلإتارمعبسوقوفىلإةرمشرييناثلا
دعينأهيلعناكوضرألاىلعًالصتمًاطخينامثلاطقنلا
ًافوخخلاةثالثنانثادحاولوقيفيلاوتلاىلعمدلاتارطق
.طلغينأنم

خلٱَسْيَتُحَبْذَيَّـمُث«١٥
ْ

ِهِمَدِبُلُخْدَيَو،ِبْعَّـشلِليِذَّـلٱِةَّـيَِط
حلٱِلِخاَدَىلِإ

ْ
:ِرْوَّـثلٱِمَدِبَلَعَفاَمَكِهِمَدِبُلَعْفَيَو.ِباَجِ

لٱَىلَعُهُحِضْنَي
ْ

لٱَماَّـدُقَوِءاَطِغ
ْ

.»ِءاَطِغ
٦:١٩نييناربعو٢ع٢٩و٩:٧و٥:٢و٢:١٧نييناربع
١٢و٧و٩:٣و

رثأىلعمظعألانهاكلاناكِةَّـيِطَْخلٱَسْيَتُحَبْذَيَّـمُث
كرتيمدلاشربمتييذلاةنهكللوهسفنلرافغتسالالمع
عريسفترظنا(ًالبقهايإهكرتبولسأىلعسادقألاسدق

دعملكيهلايفبهذنمرقتسمىلعمدلاءانإعضيو)١٣
سيتلاحبذيوروخبلاحبذمىلإرادلاىلإعجريودصقملااذهل
ةعرقلاهيلعتعقويذلاحبذملانميلامشلابناجلاىلع
يفلعفامكوبعشلانعةيطخةمدقتناكيذلاوبرلل
ءانإيفمدلاعمجيفهذهيفلعفيهسفننعروثلاةمدقت
يذلاعضوملاىلعفقيوةثلاثسادقألاسدقهبلخديو
)١٤ع(ريسفتيفركُذاكبسحيوشريوًالوأهيلعفقو
.رخآرقتسمىلعءانإلاعضيوسدقلاىلإعجريو

لٱِنَعُرِّـفَكُيَف«١٦
ْ

ْنِمَوَليِئاَْرسِإيِنَبِتاَساَجَنْنِمِسْدُق
هتاَئِّـيَس ِخلُلَعْفَياَذَكٰهَو.ْمُهاَياَطَخِّـلُكَعَمِْمِ

َ
ِعاَمِتْجالٱِةَمْي

لٱ
ْ

يفْمُهَنْيَبِةَمِئاَق هتاَساَجَنِطَسَوِ .»ِْمِ
٢٣و٩:٢٢نييناربعو٤٥:١٩لايقزحو٢٩:٣٦جورخ

ملةنسلاةدمنييليئارسإلاماثآنإِسْدُقْلٱِنَعُرِّـفَكُيَف
مهنيباهنألهتينآوسدقلاتسجنلبمهسيجنتىلعرصتقت
روثلامدجزمييناثلالكيهلاةدممظعألاربحلاناككلذلو
.هسيدقتوهرمأيفرظنللسدقلاىلإجرخيوسيتلامدب

ِخلُلَعْفَياَذَكٰهَو
َ

سدقلاسدقينأدعبِعاَمِتْجالٱِةَمْي
اهيفعمتجييتلاسدقلارادوأةميخلاسدقتتناك
مدلاشريناكهسفنمظعألانهاكلانايأنويليئارسإلا
هشرييذلامدلاكلذوتارمينامثةقرحملاحبذمورادلاىلع
.سيتلامدوروثلامد

يفٌناَسْنِإْنُكَيَالَو«١٧ ِهِلوُخُدْنِمِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
يفِريِفْكَّـتلِل لٱِ

ْ
ِهِتْيَبْنَعَوِهِسْفَنْنَعُرِّـفَكُيَف.ِهِجوُرُخَىلِإِسْدُق

.»َليِئاَْرسِإِةَعاََمجِّـلُكْنَعَو
١:١٠اقولو٣٤:٣جورخ

يفذخأيمظعألانهاكلاناكاملخلاٌناَسْنِإْنُكَيَالَو
مهسفنأةنهكلاونييليئارسإلانمهريغلنذؤينكيملريهطتلا
ملفسدقلايفهدحونهاكلاكلذناكف.ًارضاحنوكينأ
ءاسميفكلذيتأيناكو.ريهطتلامسريرجيفيكدحأهري
ميردهنسلاءاضعأوءاسؤرلاةنهكلاهفلحتسيوةرافكلاموي
كلذيفةرتاوتملاوةبوتكملاموسرلانمًائيشكرتيالهنأىلع
نمبكفلحتسن(فالحتسالاوأمَسقلاةروصهذهو.لمعلا
هلوقناملكنمًائيشريغتالكنأهتيبيفهمسانكسأ
نييسيرفلانيبفالخلاىلإةراشإاذهيفو.)كل
نييقودصلانماوناكةنهكلاءاسؤرضعبنألنييقودصلاو
.)٢عرظنا(

ملٱَىلِإُجُرَْخيَّـمُث«١٨
.ُهْنَعُرِّـفَكُيَوِّـبَّـرلٱَماَمَأيِذَّـلٱِحَبْذَْ

ملٱِنوُرُقَىلَعُلَعَْجيَوِسْيَّـتلٱِمَدْنِمَوِرْوَّـثلٱِمَدْنِمُذُخْأَي
ِحَبْذَْ

.»ًاريِدَتْسُم
٢٣و٩:٢٢نييناربعو١٨و٢٤:٧و٣٠:١٠جورخ

لكيهلانمزيفسومانلاءاملعلاقِحَبْذَْملٱَىلِإُجُرَْخيَّـمُث
روخبلاحبذموأبهذلاحبذمحبذملااذهبدوصقملانأيناثلا

يفةرمناكريفكتلااذهنألسادقألاسدقهاجتسدقلايف
ناكمثنمو.)٣٠:١٠جورخرظنا(مويلاكلذيفةنسلا
مثةيقرشلاةيلامشلاةيوازلانمهريهطتيفعرشيوةيناثرهطي
ىلإمثةيبرغلاةيبونجلاىلإمثةيبرغلاةيلامشلاىلإبهذي
يفءاجاذهلونرقةيوازلكىلعناكو(ةيقرشلاةيبونجلا
.)اياوزلالدبنورقلانتملا

ُهُرِّـهَطُيَو،ٍتاَّـرَمَعْبَسِهِعِبْصِإِبِمَّـدلٱَنِمِهْيَلَعُحِضْنَيَو«١٩
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِتاَساَجَنْنِمُهُسِّـدَقُيَو

٤٣:٢٠لايقزح

فصتنمىلعتارمعبسىنميلاهعبصإبشريُحِضْنَي
يبرغلابناجلاىلعيقبامبصيوهسأرىلعوأحبذملا
يفيرجيبوبصملاكلذناكوحبذملانميبرغلابونجلاو
.نوردقيداوىلإةانق

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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لٱِنَعِريِفْكَّـتلٱَنِمَغَرَفىَتَمَو«٢٠
ْ

ِةَمْيَخْنَعَوِسْدُق
ملٱِنَعَوِعاَمِتْجالٱ

حلٱَسْيَّـتلٱُمِّـدَقُيِ،حَبْذَْ
ْ

.»َّـَي
٤٥:٢٠لايقزحو١٦ع

رئاسوهسفننعريفكتلابلمكأىتميأَغَرَفىَتَمَو
سيتلاوهوليزازعليذلاسيتلابيتُأهتينأوسدقلاوةنهكلا
ينبنعريكفتلالمكيلنهاكلاىلإبرلامامأرادلايفيذلا
.ليئارسإ

حلٱِسْيَّـتلٱِسْأَرَىلَعِهْيَدَيُنوُراَهُعَضَيَو«٢١
ْ

ِهْيَلَعُّرِقُيَوِّـَي
هتاَئِّـيَسِّـلُكَوَليِئاَْرسِإيِنَبِبوُنُذِّـلُكِب ،ْمُهاَياَطَخِّـلُكَعَمِْمِ
َىلِإِهيِقَالُيْنَمِدَيِبُهُلِسْرُيَو،ِسْيَّـتلٱِسْأَرَىلَعاَهُلَعَْجيَو
لٱ
ْ

.»ِةَّـيِّـَرب
٥٣:٦ءايعشإ

ةنهكلاىلعمدقمهنأىلإةراشإِهْيَدَيُنوُراَهُعَضَيَو
.ةماعلاو

ةدميففارتعالااذهناكِبوُنُذِّـلُكِبِهْيَلَعُّرِقُيَو
دقليئارسإلآكبعشنإبرلااهيأ«اذكهيناثلالكيهلا

كدبعةعيرشيفبوتكموهامكىصعومثأوئطخ
هنمغرفىتمومظعألاربحلاهلوقي)١٦:٣٠ص(»ىسوم
مساكرابم«بعشلاوةنهكلانمرادلايفنوفقاولالاق
.)نيدبآلادبأىلإوأ(»دبألاورهدلاىلإديجملاهتوكلم

ليئارسإاياطخلقنيكلذبفِسْيَّـتلٱِسْأَرَىلَعاَهُلَعَْجي
وأ(مكلرفُغدقلوقيوبعشلاىلإتفتليوسيتلاكلذىلإ
.)نورهاطمكنإ

لماحلاسيتلاكلذلسرُيناكِهيِقَالُيْنَمِدَيِبُهُلِسْرُي
نسكمةيربلاىلإهدوقيوأهقبسيّنيعملجرعماياطخلا
ةدميفبعشلااهبكترايتلااياطخلاهيلإدريفليزازع
ناسنإيأنهذلاىلإهنمقبسي»هيقالينم«هلوقو.ةنسلا
.هيقالييذلاّنيعملاناسنإلادوصقملاوهيقالينأقفتا

هبوُنُذَّـلُكِهْيَلَعُسْيَّـتلٱَلِمْحَيِل«٢٢ ،ٍةَرِفْقُمٍضْرَأَىلِإِْمِ
طُيَف
ْ

يفَسْيَّـتلٱُقِل لٱِ
ْ

.»ِةَّـيِّـَرب
٩:٢٨نييناربعو١:٢٩انحويو١٢و٥٣:١١ءايعشإ
٢:٢٤سرطب١و

.سانلانماهيفنكاساليأٍةَرِفْقُمٍضْرَأ
نألرامضإلاعضوميفرهظا(ةرفقملاضرألايهِةَّـيِّـَربْلٱ

اهيفسيتلاقلطي»ةرفقمضرأيف«لوقينأرهاظلاىضتقم
اليتلااهبدارأو)نيكمتلاوريرقتللريمضلانمرهاظلالدبف
يفةيآلانمرهظييذلاو.ةسجنلاحاورألاىوساهنكسي

يذلاو.هسفنبةيربلاىلإبهذيسيتلاكرتينأرمألائداب
كلذنأيناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملعهلاقاممفرُع
ىلإهدوقييذلاناكو.لتقُيوةيربلاىلإذخؤيناكسيتلا
مهدنعاهمسارفقلايفةرخصىلإهذخأيًانيعمًانهاكرفقلا
نيبو.ميلشروأنعًاليمرشعينثاوحندعبتتناكو»كز«
لكنيبميخوأخاوكأةرشعةسدقملاةنيدملاوةرخصلاكلت
ةرخصلانيبوليملوألاوةنيدملانيبوليمةفاسمرخآلاو
دئاققفاريناسنإخوكلكيفناكو.ًاضيأليمرخآلاو
ناكنكلوةرخصلاىلإريخألاخوكلاىلإهخوكنمسيتلا
يفةعيرشلاموسربموقيلهاوريلخوكلاكلذناكسهبقاري
اهيلإلصوىتمناكفلبجىلعةرخصلاكلتتناكو.كلذ
سيتلاطابرناكيذلايزمرقلالبحلاوأطيخلاعطق
طبريوةرخصلاىلإامهادحإطبرينيتيواستمنيتعطق
لبجلاحفسىلعةرخصلانمهعفديوسيتلاينرقىرخألاب
نمحّولكلذمتىتمو.ًاعطقضيضحلاغلبيفضيضحلاىلإ

نمهجيسنبةرخصلاىلإبرقأوهيذلايأرخآلاخوكلايف
خوكللكلذلثمبكاذورواجملاخوكللءاضيبةياروأناتكلا
راديففقاولانهاكلاحيولتلاىرينأىلإًارجملهورخآلا
.هلّنيُعامسيتلاىلعمتهنأبءابنأكلذناكولكيهلا

َباَيِثُعَلَْخيَوِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإُنوُراَهُلُخْدَيَّـمُث«٢٣
لٱ
ْ

لٱَىلِإِهِلوُخُدَدْنِعاَهَسِبَليِتَّـلٱِناَّـتَك
ْ

.»َكاَنُهاَهُعَضَيَوِسْدُق
٤٤:١٩و٤٢:١٤لايقزح

لوخدلةعبارةرمهذهِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخَىلِإ...ُلُخْدَي
ذئنيحهلخديو.ةرافكلاموييفسادقألاسدقمظعألاربحلا
.)١٢عرظنا(اهكرتثيحنمروخبلاءانإوةرخبملاعفريل
هبايثعلخينأولستغينأكلذيتأينألبقهيلعناكو
اذهو.موسرلاتايرورضنمكلذناكوءاضيبًابايثسبليو
موييفمظعألاربحلااهيتأييتلاةمدخلالامعأرخآناك
.ءاضيبلابايثلايفوهوةرافكلا

يفعدخميفعضوتبايثلاكلتتناكَكاَنُهاَهُعَضَي
.ًاضيأاهسبلينأنهاكللناكاموسدقلا

يفٍءاَمِبُهَدَسَجُضَحْرَيَو«٢٤ لَيَّـمُث،ٍسَّـدَقُمٍناَكَمِ
ْ

ُسَب
ِهِسْفَنْنَعُرِّـفَكُيَو،ِبْعَّـشلٱَةَقَرُْحمَوُهَتَقَرُْحمُلَمْعَيَوُجُرَْخيَوُهَباَيِث
.»ِبْعَّـشلٱِنَعَو
٥و٣ع

يفهدسجلكسمغيوأسطغييأُهَدَسَجُضَحْرَي
ّنيعملاءابنلاحطسىلعصاغملاوأسطغملاناكو.ءاملا
نمفرُعامىلعناكو.سدقملانكسملاراوجيفكلذل

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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لكيهلاةدميفةيتونهكلاةمدخلاوسومانلاءاملعلاوقأ
.ةقباسلاةيآلايفروكذملالمعلاقبسيلمعلااذهنأيناثلا
نعوهسفننعةقرحملانابرقمّدقيمظعألاربحلاناكو
بايثلاهذهعلخيناكو.ةبهذمبايثيفوهوبعشلا
سادقألاسدقىلإلوخدلاديرينيحءاضيبلاةلحلاسبليو
ًالوأهلامنمًاشبكمدقيناكو.روخبلاءانإوةرخبملاعفريل
يذلالكلارخآمدقيوبعشلاهبيتأييذلاشبكلامث
:٢٩ددعيفاماذهبلباق(ةعبسلاةيلوحلامهفارخوبعشلل
٨(.

خلٱِةَحيِبَذُمْحَشَو«٢٥
ْ

ملٱَىلَعُهُدِقوُيِةَّـيَِط
.ِ»حَبْذَْ

٤:١٠ص

عرظنا(روثلاءاشحأمحشيأِةَّـيِطَْخلٱِةَحيِبَذُمْحَشَو
ةحيبذامهنيذللا)١٥عرظنا(سيتلاءاشحأمحشو)٦
ةيطخةحيبذناكيذلاسيتلامحشناككلذكو.ةيطخلا
رظنا(رادلاةحاسيفساحنلاحبذمىلعقرحينهاكلانع
.)١٠-٤:٨ص

طَأيِذَّـلٱَو«٢٦
ْ

ُهَباَيِثُلِسْغَيَليِزاَزَعَىلِإَسْيَّـتلٱَقَل
ملٱَىلِإُلُخْدَيَكِلٰذَدْعَبَو،ٍءاَمِبُهَدَسَجُضَحْرَيَو

.»ِةَّـلَحَْ
١٥:٥ص

سيتلادوقييذلانألَليِزاَزَعَىلِإَسْيَّـتلٱَقَلْطَأيِذَّـلٱ
سيتلاكلذهلمحيامبسندتياهئشنمىلإاياطخلالماحلا
يفهدسجلكسمغيوهبايثلسغينأبجوفماثآلانم
ىقبييناثلالكيهلاةدميفناكو.ةلحملالخدينألبقءاملا

ىلإميلشروأنعليمةفاسمةديعبلاةميخلاوأخوكلايف
.ةلحملالخديمثءاسملا

خلٱُرْوَثَو«٢٧
ْ

خلٱُسْيَتَوِةَّـيَِط
ْ

اَمِهِمَدِبَِيتُأِناَذَّـللٱِةَّـيَِط
يفِريِفْكَّـتلِل لٱِ

ْ
ملٱِجِراَخَىلِإاَمُهُجِرُْخيِسْدُق

ِراَّـنلٱِبَنوُقِرُْحيَو،ِةَّـلَحَْ
لِج
ْ

.»اَمُهَثْرَفَواَمُهَْمَحلَواَِمْهيَد
١٣:١١نييناربعو٦:٣٠و٢١و٤:١٢ص

تناكيتلامئاهبلاثثجيأِةَّـيِطَْخلٱُسْيَتَوِةَّـيِطَْخلٱُرْوَث
)١١و٩و٦و٥ع(بعشلاوةنهكلانعةيطخةحيبذمدقت
سادقألاسدقىلإاهئامدبمظعألاربحلالخديناكيتلا
.)١٢و٤:١١صو١٥و١٤عرظنا(

يناثلالكيهلاةدميفاهنوجرخينيذلاناكاَمُهُجِرُْخي
قرحمىلعاهنوحرطيونيوصعىلعاهنولمحيلاجرةعبرأ

يفءاجكلذىلعو.)٤:١١صرظنا(ميلشروأجراخ

ىلعنابشلاةنهكلايديأامهجرخي«ينيطسلفلاموجرتلا
لاسرإرثأىلعلمعلااذهيتأينهاكلاناكو.»نيوصعلا
أرقينهاكلاناكو.ةيآلانمرهظامكليزازعىلإسيتلا
لوصفلاميلشروأجراخثثجلاقارحإرثأىلعةرافكلاموسر
-٢٩:٧ددعو٢٣:٢٦نييوال(يهوءاسنلاراديفةنّيعملا

ةياهنيفظفليوًافوقوعيمجلانوكيوةعامجلاعمسمىلع)١١
ةمدخلا)٢(وةيهلإلاةعيرشلا)١(ءايشأةينامثةكربلابةءارقلا
ميلشروأ)٥(واياطخلاةرفغم)٤(وفارتعالا)٣(وةماعلا
.تونهكلا)٨(وليئارسإ)٧(ولكيهلا)٦(و

،ٍءاَمِبُهَدَسَجُضَحْرَيَوُهَباَيِثُلِسْغَياَمُهُقِرُْحييِذَّـلٱَو«٢٨
ملٱَىلِإُلُخْدَيَكِلٰذَدْعَبَو

.»ِةَّـلَحَْ

سجنتيامهقرحيوامهلمحييذلايأاَمُهُقِرُْحييِذَّـلٱ
.لستغيوهبايثلسغينأبجوفاهالمحيتلااياطخلاب

يفْمُكَّـنَأًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَفْمُكَلُنوُكَيَو«٢٩ يفِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ ِ
لَذُتِرْهَّـشلٱِِرشاَع

ِّـ
:َنوُلَمْعَتَالٍلَمَعَّـلُكَو،ْمُكَسوُفُنَنوُل

لٱ
ْ

لٱَوُّيِنَطَو
ْ

يفُلِزاَّـنلٱُبيِرَغ .»ْمُكِطَسَوِ
:١٠لاينادو٥و٥٨:٣ءايعشإو٢٩:٧ددعو٢٣:٢٧ص
١٢و٣

امهتاعارمنييليئارسإلاىلعبجيرمأيأًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف
يتلاوةيآلاهذهيفامةيدبألاةضيرفلاهذهبدوصقملاو.اوماد
.اهدعب

يفِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱ ىمسملارهشلاوهوِرْهَّـشلٱِِرشاَعِ
تالافتحالارهشوهو.اندنعلوليألقفاوملايرشتمهدنع
ص(قوبلابفاتهلالافتحاهنملوألامويلايففةميظعلا

ديعهنمرشععبارلاوةرافكلامويهنمرشاعلاو)٢٣:٢٤
.مايأةينامثهتدمولاظملا

دوصقملانأءايعشإةءوبننمرهظيْمُكَسوُفُنَنوُلِّـلَذُت
حضوأدقو.)١٠و٥و٥٨:٣ءايعشإ(موصلاسفنلاليلذتب
»يسفنموصلابتللذأ«هلوقبحاضيإنسحأكلذمنرملا
ّنُسيذلاديحولاماعلاموصلاوهاذهو.)٣٥:١٣رومزم(
بارشلاوماعطلاهيفنولزتعياوناكو.ىسومةعيرشيف
ةيذحألاسبلوةيجوزلاتاقالعلاوهنهدوسأرلالسغو
لكيهلاةدميففرُعامىلعحرفلاىلعلدياملكو
ةحيبذمدقينأًاوهسبرشوألكأنمىلعناكو.يناثلا

سّندًادمعةبغنولوبرشوأةرمتولولكأاذإوةيطخ
ءاسملانمموصلااذهةدمتناكو.هعطقبجووةعيرشلا
.مويلااذهىلإكلذكهنوموصيدوهيلالازيالو.ءاسملاىلإ

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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وهاذهو.دالوألاوءاسنلانمىضرملاهنمىفعُيناكو
.)٢٧:٩لامعأ(لسرلالامعأيفهيلإريشُأيذلامايصلا
ذإ«هلوقىلعلامعألارفسخسنضعبيشاوحيفدجُودقو
نمرشاعلامويلايفموصلاوهو«هانعمام»موصلاناك
حيسملاىهندقو)٢٩و٢٣:٢٧نييوال(»عباسلارهشلا
ىَتَمَفَتْنَأاَّـمَأَو«لاقفركُذامىلعموصلانايتإنعهذيمالت

نأل)٦:١٧ىّتم(»َكَهْجَوْلِسْغٱَوَكَسْأَرْنُهْدٱَفَتْمُص
ءاملعتاراتخمنملبهللاةعيرشنمنكيملكلذ
.سومانلا

هنأيفتبسلامويكمويلاكلذناكَنوُلَمْعَتَالٍلَمَعَّـلُك
تبسلايفلمعينمباقعناكنكلهيفلمعينأزوجيال
.عطقلامويلااذهيفلمعينمومجرلا

يفُلِزاَّـنلٱُبيِرَغْلٱ نمبيرغلااذهبدوصقملاْمُكِطَسَوِ
١٢:١٩جورخرظنا(نييليئارسإلابقصتلاوممألانمداه
.)ريسفتلاو١٠:١٠و

يفُهَّـنَأل«٣٠ لٱاَذٰهِ
ْ

طَتِلْمُكْنَعُرِّـفَكُيِمْوَي
ْ

ِعيَِمجْنِم.ْمُِكريِه
طَتِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُكاَياَطَخ

ْ
.»َنوُرُه

:٩نييناربعو٥:٢٦سسفأو٣٣:٨ايمرإو٥١:٢رومزم
٩و١:٧انحوي١و٢و١٠:١و١٤و١٣

ىلإامإونهاكلاىلإامإعجريريمضرتتسملعافلاُرِّـفَكُي
.لوألاحجرألاوبرلا

مامأاهوبكترايتلااياطخلانمنورهطياوناكَنوُرُهْطَت
تناكامفسانلاىلإاهنوبكترياوناكيتلااياطخلاامأوبرلا
هيلإاوأطخأنماوضرأدقاونوكيملامةرافكلاموييفرفغُت
اهنأىلعءانباياطخلابكتريناكنملكو.هترفغماولانو
.مويلاكلذيفهلرفغُينكيملةرافكلاموييفهلرفغُت

طُعُتْبَس«٣١
ْ

لَذُتَو،ْمُكَلَوُهٍةَل
ِّـ

ًةَضيِرَفْمُكَسوُفُنَنوُل
.»ًةَّـيِرْهَد

٣٢و٢٣:٣١ص

مجرتولامعألاكرتبةحاريأْمُكَلَوُهٍةَلْطُعُتْبَس
تاحارلاةحاروأتوبسلاتبسبيناربعلالصألامهضعب
تارمتسةرابعلاهذهتءاجوةلماكلاةحارلادوصقملاو
:٣١و١٦:٢٣جورخ(عوبسألانمعباسلامويللتلمعُتسا

١٦:٣١ص(ةرافكلامويلو.)٢٣:٣نييوالو٣٥:٢و١٥
ديعللمعتسُتملوليبويلامويلوةيتبسلاةنسللو)٢٣:٣٢و
.رخآ

لٱُرِّـفَكُيَو«٣٢
ْ

ألْمَييِذَّـلٱَو،ُهُحَسْمَييِذَّـلٱُنِهاَك
ُ

ُهَدَي
لِل
ْ

لَي.ِهيِبَأْنَعًاضَوِعِةَناَهَك
ْ

لٱَباَيِثُسَب
ْ

َباَيِّـثلٱ،ِناَّـتَك
ملٱ
.»َةَسَّـدَقُْ

٢٨و٢٠:٢٦ددعو٣٠و٢٩:٢٩جورخ١٦و٥و٤:٣ص
٤ع

يذلايأةحسملاةطساوبهفلخييذلايأُهُحَسْمَييِذَّـلٱ
.هنباوهوهلةفيلخنوكيفمظعألانهاكلاهحسمي

نمنهاكلانألتونهكلاثاريمبهينغييأُهَدَيُألْمَي
يأةنهكلاسيئرنبالناكامو.هابأثريةنهكلاءانبأ
هدسجوةنسحهتافصنكتملامهابأثرينأىلعألانهاكلا
نعباونلايأخئاشملاكلذبنومكاحلاناكو.بيعالب
.ميردهنسلابفورعملاعمجملايفبعشلا

ثريفةسدقملامظعألاربحلابايثيهِناَّـتَكْلٱَباَيِث
.تونهكلاثريامكاهسبل

لٱِسِدْقَمْنَعُرِّـفَكُيَو«٣٣
ْ

ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخْنَعَو.ِسْدُق
ملٱَو
لٱِنَعَو.ُرِّـفَكُيِحَبْذَْ

ْ
جلٱِبْعَشِّـلُكَوِةَنَهَك

ْ
.»ُرِّـفَكُيِةَعاََم

٢٤و١٨و١٧و١٦و٦ع

.حاحصألااذهيفلصُفامكونوراهرّفكامكُرِّـفَكُي

يِنَبْنَعِريِفْكَّـتلِلًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَفْمُكَلِهِذٰهُنوُكَتَو«٣٤
يفًةَّـرَمْمُهاَياَطَخِعيَِمجْنِمَليِئاَْرسِإ َرَمَأاَمَكَلَعَفَف.ِةَنَّـسلٱِ
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱ

نييناربعو٣٠:١٠جورخخلا٢٩:٧ددعو٢٣:٣١ص
٢٥و٩:٧

هذهتءاجو.)هريسفتو٢٩عرظنا(ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف
.)٣٤-٢٩عرظنا(تايآعبرأيفتارمثالثةرابعلا

.نوراهيأَلَعَفَف
لامعألاوموسرلالكبماقيأىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك

ىسومهيبنةطساوبليئارسإينبلبرلااهنلعأيتلاةيتونهكلا
ىلعمالكلايفةرابعلاهذهلثمءاجو.اهبةنهكلاموقتل
نوراهملك«ىسوملهللالاقاذهلو.)١٢:٥جورخ(حصفلا
اذهيفمهملاناكف)٢و١ع(حاحصألالوأيف»خلاكاخأ
وهوتونهكلابقلعتياممهللاهبرمأاملكلةنهكلاعضخينأ
.ىسوملبرلاهنلعأام

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٨٣
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ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَق
ُ

امكةرافكلامويرمأررُقنأدعبىَسو
ةايحلامايأنممويلكنوناقنيبيذخأهتاقلعتمتلصُف
.ةينيدلا

ِهلْلُق«٢
َ

ُرْمَألٱَوُهاَذٰه:َليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمجَوِهيِنَبَوَنوُرا
.»ُّبَّـرلٱِهِبِيصوُييِذَّـلٱ

لوأ»ليئارسإينبعيمج«هلوقَليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمجَو
نإف.ةاروتلانمرماميفريظناهلقبسيملانهتدروةرابع
:بطاخهللا
:٦و٢٠و٥:١٤ص(هبهريغملكييكلهدحوىسوم.١

.)١٤:١و٨:١و١٢
)١٦:١ص(نوراهملكينأىسومرمأ.٢
.)١٧و٦:١ص(هينبونوراهملكينأىسومرمأ.٣
٧:٢٨و٤:١و١:١ص(ليئارسإينبملكينأهرمأ.٤

.)١٢:١و
ص(ليئارسإينباملكينأًاعمنوراهوىسومرمأ.٥

.)١٥:١و١١:١
.)١٠:٨ص(هدحونوراهملك.٦
هينبونوراهملكينأهرمأوهدحوىسومانهملك.٧

عيمجلابدارأهنأحصيو.ًاضيأليئارسإينبعيمجو
ةنهكلاناكف.هلكبعشلاباونمهنيذلاخويشلا
يفةرابعلاهذهتءاجو.ءاوسرمألااذهيفةماعلاو
:٢٢و٢١:٢٤صرظنا(عضوملااذهدعبنيعضوم

١٨(.

انهةرابعلاهذههللاداز.ءيشلايأخلاُرْمَألٱَوُهاَذٰه
ةدعيفتءاجو.ةعيرشلاةيمهأاهبنيبييكلىسومل
٣٥:٤و١٦:١٦جورخرظنا(ةياغلاهذهلثملعضاوم
.)٣٦:٦و٣٠:٢ددعو٩:٦و٨:٥نييوالو

ًامَنَغْوَأًارَقَبُحَبْذَيَليِئاَْرسِإِتْيَبْنِمٍناَسْنِإُّلُك٣«٣،٤
يفًىزْعِمْوَأ ملٱِ

ملٱَجِراَخُحَبْذَيْوَأ،ِةَّـلَحَْ
ِباَبَىلِإَو٤،ِةَّـلَحَْ

ِنَكْسَمَماَمَأِّـبَّـرلِلًاناَبْرُقَبِّـرَقُيِلِهِبِيتْأَيَالِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ

.ًامَدَكَفَسْدَق.ٌمَدِناَسْنِإلٱَكِلٰذَىلَعُبَسُْحي،ِّـبَّـرلٱ
.»ِهِبْعَشْنِمُناَسْنِإلٱَكِلٰذُعَطْقُيَف
٥:١٣ةيمور١٤و١٣و٦و١٢:٥ةينثت٢١و١٢:٥ةينثت
١٧:١٤نيوكت

هيفحبذُتيذلاناكملاىلإهبيتأيالنميأِهِبِيتْأَيَال
نمعطقلابيزاجيبرللةمالسةحيبذهمدقيوحئابذلا
.بعشلا

لٱِمِهِحِئاَبَذِبَليِئاَْرسِإوُنَبَِيتْأَيْيَكِل«٥
َىلَعاََهنوُحَبْذَييِتَّـ

َىلِإِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإِّـبَّـرلِلاَهوُمِّـدَقُيَوِءاَرْحَّـصلٱِهْجَو
لٱ
ْ

.»ِّـبَّـرلِلٍةَمَالَسَحِئاَبَذاَهوُحَبْذَيَو،ِنِهاَك
:١٤كولم١و١٣:٢ةينثتو٣١:٥٤و٢٢:٢و٢١:٣٣نيوكت

:٢٠لايقزحو٢٨:٤مايأ٢و١٧:١٠و١٦:٤كولم٢و٢٣
٢٢:٩و٢٨

ينبلهللارمأةلعِمِهِحِئاَبَذِبَليِئاَْرسِإوُنَبَِيتْأَيْيَكِل
ةروكذملاةثالثلاعاونألانمتاناويحلاكلتباوتأينأليئارسإ

ةمالسحئابذًالوأاهومدقيوسدقلابرقىلإةثلاثلاةيآلايف
هجوىلعنيطايشللاهومدقينأنمنييليئارسإلاعنمبرلل
ركُذامىلعنيطايشلانكسميهءارحصلانألءارحصلا

.)ريسفتلاو١٠-١٦:٧صرظنا(ليزازعىلعمالكلايف
نأاوداتعايتلايأِءاَرْحَّـصلٱِهْجَوَىلَعاََهنوُحَبْذَييِتَّـلٱ

يفكلذاوتأينأنولئاممهوةيربلايفممألاةهلآلاهوبرقي
ةلحملاجراخيتلاةيربلاانهءارحصلابدوصقملاو.لبقتسملا
صرظنا(مهلولحبنييليئارسإلااهلغشييتلاضرألايهو
.)ريسفتلاو٥٣و١٤:٧

لٱُّشُرَيَو«٦
ْ

ِباَبىَدَلِّـبَّـرلٱِحَبْذَمَىلَعَمَّـدلٱُنِهاَك
.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرِلَمْحَّـشلٱُدِقوُيَو،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ

٤:٣١و١٦و١١و٣:٥صو٢٩:١٨جورخ٣:٢ص
١٨:١٧ددعو

حبذينأدعبةمدخلابمئاقلانهاكلاناكُنِهاَكْلٱُّشُرَي
ىلعهشريوءانإيفمدلاذخأياهبنوتأييتلاحئابذلاومدقم
.)١:٥صرظنا(ةقرحملاحبذمناردج

.)ريسفتلاو٥و٣:٣صرظنا(َمْحَّـشلٱُدِقوُي

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص

٨٤
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َنوُنْزَيْمُهيِتَّـلٱِسوُيُّتلِلْمُهَحِئاَبَذُدْعَباوُحَبْذَيَالَو«٧
َهلِهِذٰهُنوُكَتًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف.اَهَءاَرَو

ُ
يفْم .»ْمِِهلاَيْجَأِ

سوثنروك١و١٠٦:٣٧رومزمو١١:١٥مايأ٢و٣٢:١٧ةينثت
ةينثتو٢٠:٥صو٣٤:١٥جورخ٩:٢٠ايؤرو١٠:٢٠
٢٣:٨لايقزحو٣١:١٦

ةمجرتلايفءاجِسوُيُّتلِلْمُهَحِئاَبَذُدْعَباوُحَبْذَيَالَو
ةهلآلااهنممجرتملامهفذإسويتلالدبنيطايشلاةيزيلكنإلا
اهميدقتكةهلآلاكلتلحئابذلامهميدقتوسويتلاكيتلا
ناكو.اهتدابعباهلهأاورغأنيطايشلانألنيطايشلل
ةهلآسويتلانوذختيممألاءامدقنممهريغونويرصملا
لكايهلايفناكو.ىلفسلارصميفلكايهسيتللناكو
اهنأنودقتعيوبصخلااهنولأسيواهنودبعيسويتللليثامت
هومسوًانابيسيتلامهمنصمساناكو.اهتندسىلإيحوت
نابهنمو.ناكملكيفهلاثمتاوماقأوًاضيأسدنب
فصناهنملكفصنليثامتيهوتاريتاسلاوسونيليسو
نماهريغونانوفلاو.سيتفصنرخآلافصنلاوناسنإ
رَّـوصهيلعو.نيينامورلاونيينانويلادنعماجآلاةهلآ
بنذاذًاسيتناطيشلاةطسوتملانورقلايفنويحيسملا
ندملاضعبيفدهاشُتهليثامتلازتالوفالظأونورقو
اهدبعورصمنمهليثامتبنويليئارسإلاىتأو.ةيبروألا
ةريثكعضاوميفسدقملاباتكلاكلذىلإراشأومهضعب
:١١مايأ٢وخلا٢٣:٣و٢٠:٧لايقزحو٢٤:١٤عوشيرظنا(

اوناكدوهيلانأىلعلدي»دعباوحبذيالو«هلوقو.)١٥
مهضعبضرتعاو.ةيسيتلاةهلآلاوأسويتلاكلتلنوحبذي
نأبجيىزعملاومنغلاورقبلانمتاناويحلاكلتنأىلع
ذإنينويلموحناوناكمهنألةريثكنييليئارسإلادنعنوكت
.حئابذلانومدقيواهنمنولكأياوناكوفلأةئمتسلاجرلا
.نويليئارسإلاهعيطتسيالاممةيربلايفمئاهبلاهذهبةيانعلاو
نإفنوضرتعملاىأرامكضارتعالااذهلةوقنمىرنالانلق
ةرثكلندملايفاهبةيانعلانملهسأةيربلايفمئاهبلابةيانعلا
نييبروألاكاونوكيملنييليئارسإلانإوئجالملاوىعرملا
اوناكامومحللالكأنورثكيرصعلااذهلهأنممهريغو
ناكاموههنمنولكأياوناكاممظعملبمويلكاهنولكأي
نكيملىزعملاومنغلاورقبلانممهعمحئابذلامحلنم
الإةيربلايفنييليئارسإلاشيعناكامو.ةمدقتلاىوسل
لوانتةلقنمًاثيدحوًاميدقدالبلاهذهيفودبلاشيعك
ناكوثالثلامئاهبلاىلعانهمالكلاواذه.موحللا
لجحلاومامحلاكرويطلانمةيربلايفاهريغنييليئارسإلل
نمكلذريغىلإلوعولاونالزغلاكمئاهبلانموماميلاو
نولكأيونوديصياوناكمهنأنمعناملاامفةريثكلاربلامئاهب

ىرنالنكلوضارتعالااذهعفدياممريثكيقبو.اوءاشام
.هانركذامدعبركذىلإةجاحنم

َهلُلوُقَتَو٨«٨،٩
ُ

َنِمَوَليِئاَْرسِإِتْيَبْنِمٍناَسْنِإُّلُك:ْم
لٱ
ْ

يفَنوُلِزْنَيَنيِذَّـلٱِءاَبَرُغ ٩ًةَحيِبَذْوَأًةَقَرُْحمُدِعْصُيْمُكِطَسَوِ
هبِيتْأَيَالَو ُعَطْقُي،ِّـبَّـرلِلاَهَعَنْصَيِلِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإاَِ
.»ِهِبْعَشْنِمُناَسْنِإلٱَكِلٰذ

٤ع٣و١:٢ص

٣عرظنا(لصفلااذهيفةرابعلاهذهتررُكٍناَسْنِإُّلُك
نوحبذينولوألاءابآلاناك.ديكأتلاوميمعتلل)١٣و١٠و٨و
هللاعنمفهتيبلهألنهاكةلزنمبمهنملكناكواوءاشنيأ
اوتأينأنييليئارسإلاىلعناكفانهكلذنمبعشلا
ةنهكللاهبةقلعتملاةمدخلااوكرتيواهوحبذيوبرللمهحئابذب
دوهيلانيدباوناديأاوداهنيذلاءالخدلابىنعنو.نينيعملا
يفنيلزانلاءابرغلانمو«هلوقبمهدارأنيذلامهوممألانم
.عطقُيكلذفلاخنمناكو.»مكطسو

لٱَنِمَوَليِئاَْرسِإِتْيَبْنِمٍناَسْنِإُّلُكَو«١٠
ْ

َنيِلِزاَّـنلٱِءاَبَرُغ
يف ِةَلِكآلٱِسْفَّـنلٱَّـدِضيِهْجَوُلَعْجَأ،ًامَدُلُكْأَيْمُكِطَسَوِ
.»اَهِبْعَشْنِماَهُعَطْقَأَوِمَّـدلْا
:١٢ةينثتو١٩:٢٦و٢٧و٧:٢٦و٣:١٧صو٩:٤نيوكت

ص٤٤:٧لايقزحو١٤:٣٣ليئومص١و١٥:٢٣و٢٣و١٦
:١٥و١٤:٨لايقزحو٤٤:١١ايمرإو٢٦:١٧و٦و٥و٢٠:٣
٧

امكانهديدهتلااذهرركخلاًامَدُلُكْأَي...ٍناَسْنِإُّلُك
٧:٢٦و٣:١٧صرظنا(محشلالكأنعيهنلايفهررك
ناكهنألوةايحلاهيفمدلاكلذنألنأشاذهنوكلًانايب)٢٧و
ةرافكلاوهمدلانألوهلتمدقيتلاحئابذلامدهنألبرلل
يذلانوناقلاىضتقمبكلذنمىنثتسيو.)١١عرظنا(
.دارجلاوةرهاطلاكامسألامديناثلالكيهلاةدمفرُع

سفنلارعشُيهلعجأيأِسْفَّـنلٱَّـدِضيِهْجَوُلَعْجَأ
تامالعنأنمذوخأمزاجممالكلايفف(اهيلعيبضغب
ثالثةرابعلاهذهتدرو.)ناسنإلاهجوىلعرهظتظيغلا
ةنسلاباهقلعتىلإرظنلابةرمسدقملاباتكلايفتارم
ىلعةلادثالثلايفتءاجواهريغيفنيترموانهةروكذملا
١٦و٦و٢٠:٣صرظنا(هجولاىلعهتايآروهظلبضغلا

نيوكت(يفبضغلاىنعمبهجولاوهجولاريغتءاجو.)١٧
هجو«يثارملايفهلوقمجرتو.)٤:١٦ايمرإيثارمو٣١:٢
برــلابــضــغ«ةـيـنادــلــكــلاةمجرتــلايف»مــهــمــســقبرــلا
.)٣:١٢سرطب١يفاماذهلباق(»مهمسق

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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جلٱَسْفَنَّـنَأل«١١
ْ

يفَيِهِدََس ُهاَّـيِإْمُكُتْيَطْعَأاَنَأَف،ِمَّـدلٱِ
ملٱَىلَع

ِنَعُرِّـفَكُيَمَّـدلٱَّـنَأل،ْمُكِسوُفُنْنَعِريِفْكَّـتلِلِحَبْذَْ
.»ِسْفَّـنلٱ
٥:٩و٣:٢٥ةيمورو١٤:٢٤سقرمو٢٦:٢٨ىّتم١٤ع
سرطب١و١٣:١٢نييناربعو١:١٤يسولوكو١:٧سسفأو
٩:٢٢نييناربع١:٥ايؤرو١:٧انحوي١و١:٢

يفَيِهِدَسَْجلٱَسْفَنَّـنَأل نمًالدبةايحلاتءاجوِمَّـدلٱِ
يفاموهيناربعلالصألايفيذلاوةينادلكلاةمجرتلايفمدلا
.مدلالكأنعيهنلاةلعوهانهركُذامو.انهنتملا
تايرهوجلانممدلانإ»مدلايفذهسفنلانإ«ىنعمو
مدلاكفساذإهنألدسجلايفةايحلاوأسفنلااهبىقبتيتلا
ىنعمبمدلاومدلاىنعمبسفنلاتءاجاذهلوهتقراف
رومزملايفءاجامكلذنموةسدقملارافسألايفسفنلا
.يتايحيأ»يمدنمةدئافلاام«منرملاملوقوهونيثالثلا

مدقيفةايحلاماوقهنألِحَبْذَْملٱَىلَعُهاَّـيِإْمُكُتْيَطْعَأاَنَأَف
.مِدقملاةايحنعءادفحبذملاىلع

مدلالدبمدلالذبيف(سْفَّـنلٱِنَعُرِّـفَكُيَمَّـدلٱَّـنَأل
ةايحلابدحتممدلانإةرابعلاىنعمو)ةايحلالدبةايحلاو
سفننعىدفهللاهنّيعكلذلوةميهبلاسفنلثميو
.اهمدقمةايحنملدبةحيبذلاةايحفهتايحوأئطاخلا
َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِبَو«لوسرلالاقاذهىلعو

ْ
»!ٌةَرِفْغَمُلُص

.)٩:٢٢نييناربع(

لُقَكِلٰذِل«١٢
ْ

،ًامَدْمُكْنِمٌسْفَنْلُكْأَتَال:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُت
لٱِلُكْأَيَالَو

ْ
يفُلِزاَّـنلٱُبيِرَغ .»ًامَدْمُكِطَسَوِ

ىدفهنّيعهللانألوةايحلاهيفمدلانأليأخلاَكِلٰذِل
نعءالخدلاعنُموهلكأنعنويليئارسإلاعنُمةايحلانع
مهناميإبءالخدلانألنويلصألانويليئارسإلاعنُمامككلذ
هايإمهلكأنألواهننسواهضورفمهيلعبجوىسومةعيرشب
نوكيلباهوراتخايتلاةعيرشللًايدعتهنوكىلعرصتقيال
يفلسرلاهنعىهناذهلومهلةهاركودوهيللةرثعًاضيأ
.)٢١:٢٥و٢٩و١٥:٢٠لامعأ(يميلشروألاعمجملا

لٱَنِمَوَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمٍناَسْنِإُّلُكَو«١٣
ْ

َنيِلِزاَّـنلٱِءاَبَرُغ
يف ُكِفْسَي،ُلَكْؤُيًارِئاَطْوَأًاشْحَو،ًادْيَصُداَطْصَيْمُكِطَسَوِ
طَغُيَوُهَمَد

ِّـ
.»ِبَاُّرتلٱِبِهي

٢٤:٧لايقزح١٥:٢٣و٢٤و١٢:١٦ةينثت٢٦و٢٥و٧ص

مدبةقلعتملاةعيرشلايفقباسلامالكلاناكٍناَسْنِإُّلُكَو
حئابذمدقتتناكيتلاىزعملاومنغلاورقبلامديأحئابذلا

ةرهاطلامئاهبلايفهدعباميفوانهمالكلاو.سدقلايف
.ةمدقملاحئابذلانمتسيلولكؤتيتلاًاعرش

ممألادنعوهللاعاونأنمديصلاناكًادْيَصُداَطْصَي
عطقلةرورضلاهيضتقتاممونأشاذدوهيلادنعناكوةميدقلا
نمهلكأزئاجلامحلبعافتنالاىلعةوالعةسرتفملاشوحولا
لوصحلاىربكلاةرورضلاتناكو.)٢٣:٢٩جورخ(مئاهبلا
دوهيلاناكو.)١٢:٢٧لاثمأو٢٥:٢٧نيوكت(ماعطلاىلع
نوديصيخاخفلاوكارشلاورُفحلابنوديصيمهنأقوف
حرجاذإممألانمءامدقلاناف.)٢٨:٣نيوكت(ةحلسألاب
مهنكاسمىلإًاعيرسهنولمحيلتُقوأهنوديصييذلاناويحلا
بتكلاضعبنمانفرعنكلو.ضرألاىلعهمدنوكرتيو
اهمداولوانتةميهبلااوحبذاذإاوناكنيئباصلانأةميدقلا
يفاوذخأمثاهومدروةرفحيفعمتجيهولعجوأءانإب
ىلعديصلامداوكرتينأنمليئارسإونبعنمف.ةميلولا
ًاعئاجدايصلانوكينأقفتيامًاريثكهنإف.ضرألاهجو
لثمثدحدقو.هيفمدلاوهمحللكأيوديصلاىلإعرسيف
ليئومص١رظنا(لوألاليئومصرفسنمفرُعامىلعاذه
.)٣٣:٢٥لايقزحيفامبكلذلباقو٣٤-١٤:٣٢

يتلارويطلاوشوحولانميأُلَكْؤُيًارِئاَطْوَأًاشْحَو
سومانلاءاملعاذهرسفدقوةعيرشلاىضتقمباهلكألحي
هنأللكؤيًارئاطوأًارهاطًاشحومهلوقبيناثلالكيهلاةدميف
.اهلكأزوجياليتللركُذاماوبجوأامورهاط

اهقلخدنعمئاهبلاتجرخأيتلاضرأللُهَمَدُكِفْسَي
نمتدلُواهنإ.اهلتقدنعاهتايحدرتستنأ)١:٢٤نيوكت(
اماذهو.هيلإعجرياهتايحهيفيذلااهمدقضرألامحر
نولوقياوناكو.يناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملعهاعار
كلمانهلإبرلااهيأتنأكرابم«مدلاةيطغترثأىلع
.»مدلايطغننأانرمأيذلانيملاعلا

لُقَف.ِهِسْفَنِبَوُهُهُمَدٍدَسَجِّـلُكَسْفَنَّـنَأل«١٤
ْ

يِنَبِلُت
َيِهٍدَسَجِّـلُكَسْفَنَّـنَأل،اَمٍدَسَجَمَداوُلُكْأَتَال:َليِئاَْرسِإ
.»ُعَطْقُيُهَلَكَأْنَمُّلُك.ُهُمَد
١٢:٢٣ةينثتو١٢و١١عو٩:٤نيوكت

ىلعلمتشيمدلانأليأُهُمَدٍدَسَجِّـلُكَسْفَنَّـنَأل
يفةميهبلكةايحنأللاقهنأكفمئاهبلايفيويحلاإدبملا
كفُسىتمفدسجلايفروديمدلامادامكلذنكلاهمد
يفنوكيفيكويويحلاأدبملاوهامو(.ةايحلاهتقراففجو
دسجلايفسفنلاءاقبنأدوصقملالعلونيبيملكلذمدلا

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ريدقتلانوكيفةيداعلالاحلايفهيفمدلاءاقبىلعفقوتم
.)»همدءاقبدسجيذلكسفنءاقبنأل«

ْوَأَناَكًاّيِنَطَو،ًةَسيِرَفْوَأًةَتْيَمُلُكْأَيٍناَسْنِإُّلُكَو«١٥
ملٱَىلِإًاسِجَنىَقْبَيَو،ٍءاَمِبُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَي،ًابيِرَغ

ِءاَسَْ
.»ًارِهاَطُنوُكَيَّـمُث

٤:١٤لايقزحو١٤:٢١ةينثتو٢٢:٨صو٢٢:٣١جورخ
١٥:٥ص١١:٢٥ص٤٤:٣١و

.اهيفاهمدىقبيةتيملانألهلبقامىلعينبماذهًةَتْيَم
.اهفنأفتحتومتيتلاةميهبلاانهةتيملابدوصقملاو

ىقبيةسيرفلانألًاضيأهلبقامىلعينبماذهوًةَسيِرَف
جورخ(بالكللحرطُتةسيرفلاتناكو.اهيفاهمدنمريثك
ليئومص٢(يفءاجاممنيبتتةعيرشلاهذهةدشو.)٢٢:٣١
يفنوناقلاناكو.)٤٦:٣٦و٤:١٤لايقزحو٤٥-١٤:٤٢
تومتيتلاةميهبلاةثجلكأنمعنملايناثلالكيهلاةدم
وأحبذلاريغثداوحنمةثداحبلتقُتوأًايعيبطًاتوم
يميلشروألايلوسرلاعمجملامكححضوياذهو.سارتفالاب
.)١٥:٢٠لامعأ(قونخملاميرحتوهو

نأهلفالإونييليئارسإلانيدبنادًاليخديأًابيِرَغْوَأ
.)١٤:٢١ةينثترظنا(اهلكأي

ملعيالوهومحللاناكاذإاذهُّمِحَتْسَيَوُهَباَيِثُلِسْغَي
ءاجاماذهىلعكلديو.عطُقالإوةسيرفوأةتيممحلهنأ

.)هريسفتو٥:٢ص(يف

.»ُهَبْنَذْلِمَْحيُهَدَسَجْضَحْرَيَْملَوْلِسْغَيَْملْنِإَو«١٦
١٩:٢٠ددعو١٩:٨و٧:١٨و٥:١ص

لمهأاذإناكهنإف.دلُجيوأعطقُييأُهَبْنَذْلِمَْحي
ةحيبذلامحلنملكأوأسجنوهوسدقلالخدوريهطتلا
امىلعيناثلابدلجيولوألابعطقُيفدحلاهيلعبجوةسدقملا
.حيسملامايأيفدوهيلاءاملعلاوقأنمفرُع

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَق
ُ

وأًاسأرليئارسإينبملكينأهرمأفىَسو
يفهلهرمأفالخباذهومهنعنيبئانلاخويشلاةطساوب
ينبونوراهملكينأبهرمأكلانههنإفريهطتلاوموسرلا

اهبموقتاموةيتيبلارومألابقلعتتانهةعيرشلاو.ليئارسإ
.ةيعامتجالاةئيهلايفناسنإلاةداعس

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢
ُ

.»ْمُك
٢٠:٧و٣٤و١٠و١٩:٤و١١:٤٤صو٤عو٦:٧جورخ
٢٠و١٩و٧و٢٠:٥لايقزحو

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ
ُ

ناكفديحولامهكلمومههلإوهبرلانإْمُك
مهعابتابهنعاودعبيالوهاياصوباوكسمتيوهوعيطينأمهيلع
نأمهدعويتلاضرألايفمهلوحنمماهريغوةيرصملاممألا
اونوكينأكلذقوفمهيلعناكو.ًاثاريماهايإمهيطعي
.سودقلاهلإلاكلذنماوبرتقينأمهنكميلنيسدقم
كلذبنوكرتشيفةسدقملاهعئارشمهتعاطإبموقيمهسيدقتو
يفتررُكيتلاةرابعلاهذهو.اهيلعمهقلخيتلاهتروصيف
نمهلبقاميفةدحاوةرمالإركذُتملريرقتللحاحصألااذه
لكاهبتمتُخدقو.)١١:٤٤صو٣٠و٤ع(رفسلااذه
.)٣٠عرظنا(بيهرتلاوبيعرتللنأشتاذةيصو

،اوُلَمْعَتَالاَهيِفْمُتْنَكَسيِتَّـلٱَْرصِمِضْرَأِلَمَعَلْثِم«٣
،اوُلَمْعَتَالاَهْيَلِإْمُكِبٍتآاَنَأيِتَّـلٱَناَعْنَكِضْرَأِلَمَعَلْثِمَو
.»اوُكُلْسَتَالْمِهِضِئاَرَفَبَسَحَو

٢٠:٢٣صو٢٣:٢٤جورخ٢٣:٨و٨و٢٠:٧لايقزح
٣١و٣٠و١٢:٤ةينثتو

مهتبرغةدميفنويليئارسإلاناكَْرصِمِضْرَأِلَمَعَلْثِم
اهضعباوراتخاونييرصملاتافارخاوفلأدقرصميف
.اهنمانهمهرّذحف

يفنويناعنكلاهداتعااممناكَناَعْنَكِضْرَأِلَمَعَلْثِمَو
داومنمريثكاهوكلمينأنويليئارسإلادعُويتلاضرألا
ةقباسلاتاسندملانمهللامهرذحف.ةسجنلاتاوهشلا
.ةلبقتسملاتاسندملاو

ةقباسلاةرابعلايفمهرّذحاوُكُلْسَتَالْمِهِضِئاَرَفَبَسَح
ضورفنمةرابعلاهذهيفمهرذحوةينثولاممألاهداتعاامم

.ةدسافلانيينثولاعئارش

َحتِيضِئاَرَفَوَنوُلَمْعَتيِماَكْحَأ«٤
ْ

اَنَأ.اَهيِفاوُكُلْسَتِلَنوُظَف
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
.»ْمُك

٢٠:١٩لايقزحو٦:١و٢و٤:١ةينثت

انهماكحألابدوصقملاواهريغنودَنوُلَمْعَتيِماَكْحَأ
اماولمعتنأمكيلعبجيهنأىنعملاوةبجاولاضورفلا
نويناعنكلاهلمعياممنيدلايفهريغاولزتعتوهبمكترمأ

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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َكِٰهلِإِّـبَّـرلِل«حيسملالوقكلذحضويو.)٦:١٣ةينثت(
.)٤:١٠ىّتم(»ُدُبْعَتُهَدْحَوُهاَّـيِإَوُدُجْسَت

ُناَسْنِإلٱاَهَلَعَفاَذِإيِتَّـلٱ،يِماَكْحَأَوِيضِئاَرَفَنوُظَفْحَتَف«٥
هباَيَْحي .»ُّبَّـرلٱاَنَأ.اَِ
ةيطالغو١:٥ةيمورو١:٢٨اقولو٢١و١٣و٢٠:١١لايقزح
٣:٦يخالمو٢٩و٦و٦:٢جورخ٣:١٢

.هبوجوبمكحومهيلعهضرفاميأيِماَكْحَأَوِيضِئاَرَف
راسوناسنإلااهاعاراذإيأاَِهباَيَْحيُناَسْنِإلٱاَهَلَعَفاَذِإ
اهادعتواهفلاخاذإوحاجنلاوةداعسلاةايحييحاهاضتقمب
رصعيفنيدلاءاسؤراذهرسفو.كالهلاهؤازجناك
لصحماكحألاوضئارفلاكلتظفحنمنأبيناثلالكيهلا
اهلعفاذإ«ةينادلكلاةمجرتلايفءاجكلذلوةيدبألاةايحلاىلع
ةرابعلاهذهسبتقادقو.»ةيدبألاةايحلاىلعلصحناسنإلا
٢١و١٣و٢٠:١١لايقزح(ميدقلادهعلارافسأةبتكضعب
:٣ةيطالغو١٠:٥ةيمور(لوسرلاسلوبو)٩:٢٩ايمحنو
.ناميإلادعوبلامعألادعوًالباقم)١٢

لٱَفِشْكَيِلِهِدَسَجِبيِرَقَىلِإٌناَسْنِإِْبَرتْقَيَال«٦
ْ

.َةَرْوَع
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ

١٧:٣صرظنا(ناسنإلكىهنأيأٌناَسْنِإِْبَرتْقَيَال
»ليئارسإتيبنم«هلوقةرابعلاهذهعمركذيملو)١٣و٨و
اهبىهنهنأمهضعبلدتسافاهلاثمأنماهريغيفركذامك
ضرألاسجنتتالئلمهنيبنيذلاءابرغلاونييليئارسإلا
ًالاجراذهىدعتينملكىلعصاصقلاناكو.مهيصاعمب
.حيسملارصعيفسومانلاءاملعلاوقأنممهفامكءاسنو

رومزمرظنا(همحلبيرقةيناربعلايفوِهِدَسَجِبيِرَق
بيرقبدوصقملاو.)٣و٣:٢اخيمو٢٧و٧٨:٢٠و٧٣:٢٦

.)١٧عرظنا(بسنلايفبرقألاانهدسجلا
ريسفتةرابعلاهذهىنعمىلعفقوتيَةَرْوَعْلٱَفِشْكَيِل

لههنأديدحتونيرشعلاحاحصألايفوانهةينبملاةعيرشلا
ىنعمو.براقألانيبةجيزلاوأةروظحملاةطلاخملاميرحتدارُي
ءايعشإيفو٢٠:٢٦جورخ(يفاهانعمكسيلانهةروعلا

١٨و١٣:١٠و٢٢:١٠و٣٧و١٧:٣٦لايقزحيفو٤٧:٣
.نيسنجلايفلسانتلاوضعىنعمبانهتتأدقو)٢٩و

َالَكُّمُأاََّـهنِإ.ْفِشْكَتَالَكِّـمُأَةَرْوَعَوَكيِبَأَةَرْوَع«٧
.»اََهتَرْوَعْفِشْكَت

٢٠:١١ص

.كتخاةروعنإمهضعبلاق(َكِّـمُأَةَرْوَعَوَكيِبَأَةَرْوَع
كيبأةنباةروع«لاقهنأكفةنبالانعةروعلابانهّربع
كيبأريغنمكمأةنباوكمأريغنمكيبأةنباوأ»كمأو
ركُذاذهنكلو.نئارقلابسحبةرابعلاهلمحتتاماذهو
هلاقيذلاو.)حجريامىلعانهىنعملاوهسيلفدعب
)تايآلايقابقفاويل(يناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملع
فشكنعنبالايهُنفةنبالاونبالانملكلانهيهنلانإ
اذهىلعو.اهيبأةروعفشكنعةنبالاتيُهنوهمأةروع
اهيبأعمةأرملاعجطضتال«ةينانويلاةينادلكلاةمجرتلايفءاج
هتانبوطولرمأنمناكامك»همأعملجرلاعجطضيالو
يهانهبألاةروعنإرخآلاقو.)٣٨-١٩:٣١نيوكت(
ةروعفشكتالليقهنأكفدحاودسجامهنألمألاةروع
مهنموةيقرشلاممألاضعبناكو.كمأةروعيهيتلاكيبأ
.همأنبالاجوزتينأنوزيجيسوجملا

.»َكيِبَأُةَرْوَعاََّـهنِإ.ْفِشْكَتَالَكيِبَأِةَأَرْمٱَةَرْوَع«٨
٢٧:٢٠و٢٢:٣٠ةينثتو٢٠:١١صو٤٩:٤نيوكت
٥:١سوثنروك١و٢:٧سوماعو٢٢:١٠لايقزحو

الىنعملاوكمأبتسيليتلايأَكيِبَأِةَأَرْمٱَةَرْوَع
.ًاعمجاوزلاوىنزلانعانهيهنلاوكتّبارةروعفشكت
يناثلالكيهلاةدمةعيرشلاءاملعنماذهيففرُعيذلاو
وأتناكبأللةبوطخمدبألاىلإاهنمعونممبألاةأرمانأ
نإف.ةلمرأريغوأةلمرأةقلطمريغوأةقلطمهبةجوزتم
اهنوكلًافعاضمهمثإناكيحهوبأونبالااهعمعجطضا
ةيطخمثإلااذهنمنوكيف.رخآلجرةارمااهنوكلوهتبيرق
ةيطخو)٣٥:٢٢نيوكت(هتيرسوأهيبأةيرسةهلبعمنيبوأر
كولم١و٢٣--١٦:٢ليئومص٢(هيبأيرارسعممولاشيبأ
جاوزلانألىنزناكلبةمرحمةجيزكلذنكيملو)٢:١٧
ةئيطخلاهذهتناكو.ةقلطمريغتاجوزلاوةايحلايفناك
تاّبارلانوجوزتياوناكمهنإفسوثنروكييحيسمنيب
ًاخيبوتكلذىلعلوسرلامهخبوفءايحأمهؤابآوتاقلطملا
دنعًاحابمةّبارلاجوزتناكو.)٤-٥:١سوثنروك١(ًاديدش
لئابقضعبدنعًاحابمكلذلازيالو.ةيلهاجلابرع
ىطعأتاباشهجاوزأتناكوخاشاذإلجرلانإفايقيرفأ
عنمامككلذنمعنمنآرقلاو.ًارايتخامهايإربكألاهنبا
.)٢٧ةيآلا٤ةروسنآرقلا(هنمىسوم

ملٱ،َكِّـمُأِتْنِبْوَأَكيِبَأِتْنِبَكِتْخُأَةَرْوَع«٩
يفِةَدوُلْوَْ ِ

لٱ
ْ
ملٱِوَأِتْيَب

.»اََهتَرْوَعْفِشْكَتَال،ًاجِراَخِةَدوُلْوَْ
٢٢:١١لايقزحو١٣:١٢ليئومص٢و٢٠:١٧ص

ألَا
َ
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نمًامحلوهماظعنمًامظعمدآجوزتَكِتْخُأَةَرْوَع
نأىلعنييناربعلاءامدقعجشمهتاوخأهئانبأجوزتوهمحل
نمهتخأجوزتنينمؤملاابأميهاربإنأكلذنمومهباودتقي
نمنييناربعلاريغدنعًايراجاذهناكو.همأنودهيبأ
مهئابآنممهتاوخأنوجوزتيانيثألاجرناكو.ممألاءامدق
ناكو.مهتاهمأنممهتاوخأنوجوزتيةطرابسلاجرو
لظو(.مهتاهمأومهئابآنممهتاوخأنوجوزتينويروشألا
ةيبرعلاخيراوتلانمفرُعامىلعسوجملامهناريجيفكلذ
:يبنتملالاق
محرأوكنمقرأمثكوخألىغولايفسراوفلاقنتعمتخأاي
مكحتاميفبيصتسوجملانإهدنعوفافعلاعمكيلعونري

ليملالككيلإليميكاخأنإيناثلاتيبلايفهانعمو
سوجملانأكلهبحوكلامجطرفلىريوفافعلاعم
كلذكو.)هتخأناسنإلاجوزتزاوجبمهمكحبنوبيصم
هتخأونونمأةصقنمانلو.ءامدقلانييرصملاةنستناك
اهظيغةدشوهنماهعنميالكلملانإاهلوقاميسالوراماث
دنعةيقابتناكتخألاةجيزنإاهايإهدرطباهنزحو
لباق١٩-١٣:١٣ليئومص٢(ةيصولامغرىلعنييليئارسإلا
.)٢٢:١١لايقزحيفاماذهب

يفِةَدوُلْوَْملٱ نمكتخأيأًاجِراَخِةَدوُلْوَْملٱِوَأِتْيَبْلٱِ
اماذهو.طقفكمأنموأطقفكيبأنموأكمأوكيبأ
اذهلو.يناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملعهلاقوهمهف
ىرخأةأرمانمكوبأاهدلويتلا«ةينادلكلاةمجرتلايفءاج
.»رخآلجرنموأكيبأنمكمأاهتدلويتلاكمأنموأ

اََّـهنِإ.اََهتَرْوَعْفِشْكَتَالَكِتَنْبٱِةَنْبٱِوَأَكِنْبٱِةَنْبٱَةَرْوَع«١٠
.»َكُتَرْوَع

جوزتينأميرحتعنملااذهنمجتنتساَكِنْبٱِةَنْبٱَةَرْوَع
مرُحهتديفحجوزتينألجرلاىلعمرُحاذإهنألهتنبابألا
.ةديفحلانمبرقأةنبالانألىلوألابهتنباجوزتينأهيلع
ىلعمرحييناثلالكيهلاةدميفيدوهيلانوناقلاناكاذهلو
ىلعواهبىنزةأرمانمهلتدلوولوهتنبابنرتقينألجرلا
بيرغلانمو.)٧عرظنا(اهنباىلعمألامرحتننسلااذه
ىلعهبلوعيلًاحيرصاهميرحتكرتوانهةنبالانعتوكسلا
اهسنيمدقألاةبتكلادحأنإمهضعبىأراذهلوجاتنتسالا
نإو.نوريثكهنعلقنوةيآلاهذهيفتاملكلاضعبنع
ةنباةروعوكتنباةروع«اذكهناكحجريامىلعلصألا
.»خلاكنبا

ملٱَكيِبَأِةَأَرْمٱِةَنْبٱَةَرْوَع«١١
ْفِشْكَتَالَكيِبَأْنِمِةَدوُلْوَْ

.»َكُتْخُأاََّـهنِإ،اََهتَرْوَع

وأكيبأةبيبريهيتلاكتخأياَكيِبَأِةَأَرْمٱِةَنْبٱَةَرْوَع
لجرجوزتاذإهنأكلذنمانلو.كيباريغنمكتبارةنبا
عمتنبلاذخأينأنبالاىلعمرُحتنباهلةأرمانباهل
.ًازاجمهتخأباهتيمستدرجمعناملافامهنيبةيومدلاةبارقلامدع

فاكلاهذهريدقتوةدولوملاكيأ(َكيِبَأْنِمِةَدوُلْوَْملٱ
هيبشتلانأعمانهنورسفملااهيفعقولكاشمنمانصلخ
يفامكلذنموسدقملاباتكلايفًادجريثكةادأريغب
ديشنو٢٠و١٥و١٠:١١لاثمأو٢٨:٨و٢٢:٦رومزم(
١١و٩و١٠:٧انحويو٤:١٢و٢:١و١٥و١٤و١:١٣ديشانألا
كتبارةنباةروع«ىرخأةرابعبةيآلانوكتف.)١٤:٦و
.)»كتخأةلزنمباهنألاهتروعفشكتالكيبأنمةدولوملاك

رهاظلاىضتقمناكو(اهجوزتتاليأاََهتَرْوَعْفِشْكَتَال
رهظأف»تنب«ىلإريمضلاعجرأنكلواهفشكتاللوقينأ

.)رامضإلاعضوميف
نماذهو(كتخأةلزنمبوأكتخأكيأَكُتْخُأاََّـهنِإ

.)هيبشتلاةادأفذحىلعدهاوشلا

.»َكيِبَأُةَبيِرَقاََّـهنِإ.ْفِشْكَتَالَكيِبَأِتْخُأَةَرْوَع«١٢
٢٠:١٩ص

مأهيبأوهمألهتخأتناكأءاوسكتمعياَكيِبَأِتْخُأ
ةعيرشلاءاطعإلبقًاحابمناكاذهو.امهدحألهتخأتناك
مارمعهيبأةمعدباكويهمأتناكىسومنإفءانيسىلع
.)٦:٢٠جورخ(

.»َكِّـمُأُةَبيِرَقاََّـهنِإ.ْفِشْكَتَالَكِّـمُأِتْخُأَةَرْوَع«١٣

اهنوكيفةمعلاةلزنماهتلزنمفكتلاخيأَكِّـمُأِتْخُأ
نإًاسايقمزلتسياذه(.امهدحألوأاهمأواهيبألهمأتخأ
اللجرلانإواهيخأنباالواهلاخجوزتتنأاهلزوجيالةأرملا

دوهيلانكلو)هيخأةنباالوهتخأةنباجوزتينأهلزوجي
باثُييتلاةحيزلانمكلذاوبسحلبصنلامدعلاوزاجأ
ُبيِجُيَفوُعْدَتٍذِئَنيِح«ىلاعتهلوقيفدعولااولاقو.اهيلع
نملوهبيرقنعىضاغتيالنملوه)٥٨:٩ءايعشإ(»ُّبَّـرلٱ
.هتجاحةعاسيفنيكسملاضرقينملوهيخأةنباجوزتي
روحاننإفءانيسىلعةعيرشلاءاطعإلبقًاحابماذهناكو
ليئينثعجوزتو)١١:٢٩نيوكت(ناراههيخأةنباةكلمجوزت

ألَا
َ
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اذهىلإدوهيلالازيالو.بلاكهيخأةنباةسكعزانقنب
.هيخأةنباوهتخأةنبانملجرلانوجوزيمويلا

.ِْبَرتْقَتَالِهِتَأَرْمٱَىلِإ.ْفِشْكَتَالَكيِبَأيِخَأَةَرْوَع«١٤
.»َكُتَّـمَعاََّـهنِإ

٢٠:٢٠ص

ةأرمايأكيبأيخأةأرماةروعيأَكيِبَأيِخَأَةَرْوَع
ةأرماناسنإلاجوزتينأمّرحييدوهيلانوناقلاناكو.كمع
يدعتمىلعنومكحياوناكوهتومدعبوهمعةايحيفهمع
.)٢٠:٢٠صرظنا(لتقلابةعيرشلاهذه

ْفِشْكَتَال.َكِنْبٱُةَأَرْمٱاََّـهنِإ.ْفِشْكَتَالَكِتَّـنَكَةَرْوَع«١٥
.»اََهتَرْوَع
٢٢:١١لايقزحو٢٠:١٢صو٢٦و٣٨:١٨نيوكت

وأةقلطماهتبطخوةنكلاجاوزنومّرحيدوهيلاناكَكِتَّـنَك
:٢٠صرظنا(لتقلابيدعتملانوبقاعياوناكوًاضيأةلمرأ

نآرقلاهمّرحدقو.كلذةهاركباومكحممألاضعبو)١٢
.)٢٧ةيآلا٤ةروسلارظنا(ةاروتلاهتمرحامك

.»َكيِخَأُةَرْوَعاََّـهنِإ.ْفِشْكَتَالَكيِخَأِةَأَرْمٱَةَرْوَع«١٦
سقرمو٢٢:٢٤و١٤:٤ىّتمو٢٥:٥ةينثتو٢٠:١٢ص
١٢:١٩

ةأرماجوزتينأيليئارسإلاىلعرظحَكيِخَأِةَأَرْمٱَةَرْوَع
يفسومانلالاجرلاوقأنممهُفيذلاو.يحهوخأوهيخأ
جوزتينألجرلاىلعًاروظحمناكهنأيناثلالكيهلاةدم
اذإهنإوًايحهوخأمادامهوخأاهقلطيتلاهيخأةأرما
يتلاهيخأةأرماولجرلايأنيجوزلانملكناكاهجوزت
ةعيرشلانأىلع)٢٠:١٢صرظنا(نيميقعوهاهجوزت
تاماذإهيخأةأرماجوزتينألجرلاىلعتبجوأاهسفن
ىلعو.هتحّبقوهترّهشاهجوزتينأىبأاذإولسنالبهوخأ
كيخأةأرمأةروعفشكتال«ةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذه
ناكو»دالوأهلناكاذإهتومدعبوأكيخأةايحةدميف
كرتيملومهنملكتاموةوخإةدعهلناكاذإلجرلاىلع
نأوًالسنهلميقيلمهنمدحاولكةأرماجوزتينأًالسن
نيذلادالوألاوتاجوزلاكلتلكشاعمبابسأبموقي
نييليئارسإلانيبةيعرمةعيرشلاهذهلازتالو.مهندلي
.سومانلااياصولكىلعنيظفاحملا

ِوَأاَهِنْبٱَةَنْبٱِذُخْأَتَالَو.ْفِشْكَتَالاَهِتَنْبٱَوٍةَأَرْمٱَةَرْوَع«١٧
.»ٌةَليِذَرُهَّـنِإ.اَهاَتَبيِرَقاَمَُّـهنِإ.اََهتَرْوَعَفِشْكَتِلاَهِتَنْبٱَةَنْبٱ

٢٠:١٤ص

اهلةلمرأتناكاذإيأْفِشْكَتَالاَهِتَنْبٱَوٍةَأَرْمٱَةَرْوَع
جوزتيواهجوزتينألجرلزجيملىفوتملااهجوزنمتنب
رظحلايناثلالكيهلاةدمسومانلاءاملعنممهُفو.اهتنب
ًاضيأهيلعرظحيهنإوًاعماهتنباوةأرملاجوزتينألجرلاىلع
يتلاةايحيفامهنمةدحاوجوزتاذإامهادحإجوزتينأ
قرحيةعيرشلاهذهيدعتمناكو.اهتومدعبوأاهجوزت
.)٢٠:١٤ص(رانلاب

اََهتَرْوَعَفِشْكَتِلِّـِّـرضلِلاَهِتْخُأَىلَعًةَأَرْمٱِذُخْأَتَالَو«١٨
يفاَهَعَم هتاَيَحِ .»اَِ
٨و١:٦ليئومص١

.ًاعمنيتخأجوزتتاليأاَهِتْخُأَىلَعًةَأَرْمٱِذُخْأَتَال
تاوخأنكيالنأطرشبتاجوزلاددعتنوزيجيدوهيلاناك
لاوقأنممهُفامىلعو.ةايحلايفناتخأامهنيبنوكيوأ
بألانمتخألاىلعقلطُتانهتخألانإ«ةعيرشلاءاملع
يناربعلالصألالمتحيو.»امهدحأنمتخألاىلعومألاو
ميرحتيفصناذهو»ىرخأىلعةجوزذخأتال«ىنعم
ىلعةأرماذخأتال«هلوقنممهفُيالوهوتاجوزلاددعت
يلاوتيفةجيزلادوهيلاتاداعنمدهُعاملفانمو»اهتخأ
تاجوزمهكولمونييليئارسإلاةاضقلناكهنإفمهروصع
١:٢ليئومص١و١٢:٩و١٠:٤و٨:٣٠ةاضق(ةريثك
نسحأوليئارسإمنرمدوادلناكو.)٣:٧ليئومص٢و
ًاليلوًاراهنهللاةملكأرقيناكيذلانييليئارسإلاكولم
ءاسنهسفنهللاهاطعأوةريثكجاوزأًانسحسومانلامهفيو
زاوجبلوقلاىلعدوهيلارمتساو)١٢:٨ليئومص٢(هديس
.نهنيبعمجونيتأرماجوزتمهنمنوريثكوتاجوزلاددعت
ةلئسميفتاجوزلاددعتبجوأهسفنسومانلانأىلع
نإمعن.)١٠-٢٥:٥ةينثت(لسنالبتومييذلاخألا
نأنعههنتملاهنكلوءاسنلاراثكإنعكلملاتهنةعيرشلا

ةمجرتلايفءاجو.)١٧:١٧ةينثت(نيتجوزنيبعمجي
ةأرماجوزتتاليأ»اهتخأةايحيفةأرماذخأتال«ةينادلكلا
.ةايحلايفلازتالاهتجوزتيتلااهتخأواهتخأجوزتمتنأ
ةينايرسلاواتاغلفلاوةينيعبسلاةمجرتلايفامىنعماذكو
ىسومةعيرشلبقكلذنكيملو(.ةميدقلاتامجرتلارئاسو
.)٢٩:٣٠نيوكت()نيتخألانيبعمجبوقعينأليلدب

ىربكلاتراغىرغصلايهوةيناثلاجوزتاذإهنألِّـِّـرضلِل
ةوادعوًاضغبنيتخألانيبةيعيبطلاةبحملاتبلقناواهنم

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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نيوكت(بوقعييتجوزاهتخأليحاروةئيلنيبناكامك
٣٥-٢٩:٣٠(.

يف دعبهتجوزتخأذخأينأهلزوجيناكًاذإفاَِهتاَيَحِ
ءاملعلاوقأيفيذلاو.هتجوزيهيتلااهتخأةافو
تماداماهتخأذخأينأزجيملةأرماقلطاذإهنأسومانلا
.اهتخأجوزتينأهلزاجتتاماذإفةايحلايفةقلطملا

يفٍةَأَرْمٱَىلِإِْبَرتْقَتَالَو«١٩ َفِشْكَتِلاَهِثْمَطِةَساَجَنِ
.»اََهتَرْوَع

٢٢:١٠و١٨:٦لايقزحو٢٠:١٨ص

.طلاختاليأِْبَرتْقَتَال
:١٥صرظنا(مايأةعبسكلذةدمواَهِثْمَطِةَساَجَن

ةعبسًاسجنناكمايألاكلتءانثأيفاهجوزاهطلاخنإف)١٩
كلذىتأذإوًاوهسكلذىتأاذإاذه)١٥:٢٤ص(مايأ
راشأو)٢٠:١٨ص(توملابةجوزلاىلعوهيلعمكُحًادمع
رشنمهبسحوةعيرشلاهذهدوهيلايدعتىلإلايقزح
.)٢٢:١٠و١٨:٦لايقزح(اياطخلا

َجتَالَو«٢٠
ْ

،ٍعْرَزِلَكَعَجْضَمَكِبِحاَصِةَأَرْمٱَعَمْلَع
هبَسَّـجَنَتَتَف .»اَِ

لاثمأو٢٢:٢٢و٥:١٨ةينثتو٢٠:١٠صو٢٠:١٤جورخ
٢:٢٢ةيمورو٥:٢٧ىّتمو٣:٥يخالمو٣٢و٦:٢٩
١٣:٤نييناربعو٦:٩سوثنروك١و

ًامجرتوملاكلذءازجو.اهبنزتاليأَكِبِحاَصِةَأَرْمٱ
٤٠و١٦:٣٨لايقزحو٢٢:٢٢ةينثتو٢٠:١٠صرظنا(
ةبرضفلأنييرصملادنعينازلادحناكو.)٨:٥انحويو
ىلإنولازيالةيدابلابرعو.اهفنأعدجةينازلادحواصعلاب
اهوبأوأاهجوزكلذيتأيوةمحرالبةينازلانولتقيمويلااذه
.ةيقرشلاممألالكنأشاذهو.اهوخأوأ

ِملِةَزاَجِإلِلَكِعْرَزْنِمِطْعُتَالَو«٢١
ُ
َمْسٱَسِّـنَدُتَّـالَئِلَكَلو

.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َكِٰهلِإ
١٩:٥ايمرإو٢٣:١٠و٢١:٦و١٦:٣كولم٢و٢٠:٢ص
٣٣و١١:٧كولم١و٣٩و٢٣:٣٧و٢٠:٣١لايقزحو
٣٢و٢٢:٢و٢١:٦و٢٠:٣و١٩:١٢ص٧:٤٣لامعأو
١:١٢يخالموخلا٣٦:٢٠لايقزحو

دلتفاهبنزتالوأةينثوجوزتتاليأَكِعْرَزْنِمِطْعُتَال
اهنماياطخةدعاذهيفو(.منصللةقرحمهمدقتًالسنكنم

لتقاهنموةينثولاىلإناسنإعفداهنموىنزلاوأةينثولاةجيزلا
.)منصللًانابرقهميدقتبكلذ

.رانلايفلسنلاةزاجإليأِةَزاَجِإلِل
ِمل
ُ

منصيديأىلعدلولانوعضينوينثولاءالؤهناكَكَلو
هلإوهوكلمكلومىنعمورانلابهئامحإدعبكلوم
نيينومعلاتاساجربيعُدامموهولئاههمنصونيينومعلا
تاديلقتلايفءاجو)١١و١١:٥كولم١(ًاضيأموكلميمسو
ركذلاوكرابملاانؤامكحلاقهتمجرتاممنصلاكلذبةقلعتملا
لكيهيفمانصألالكهيفناكيذلانامزلاءانثأيفهنأ
.ميلشروأجراخلكيهيفكلوموأ)كولوم(ناكميلشروأ
سأرلثمسأرهلوفوجألاساحنلانممنصلاكلذناكو
ناديلاكناتوسانلايديأكهاديونيديلادودممناكولجعلا
ناكو.هيلإوندينممًائيشذخأينأيغبيهنأكناتحوتفم
لوألامسقلافةفلتخملانيبارقلااهيفعزوتماسقأةعبسهلكيه
سماخلاو.شابكلانمنيبارقلليناثلاوريطلانمنيبارقلل
.ناريثلانمنيبارقللسداسلاو.لوجعلانمنيبارقلل
لّبقُينيبارقلامدقمناكو.نينبلانمنيبارقللعباسلاو
وُحِباَذ:َنوُلوُقَي«هلوقنمعشوهيفءاجامهيلعوًالوأمنصلا
لٱَنوُلِّـبَقُيِساَّـنلٱ

ْ
كلذنومحياوناكو.)١٣:٢عشوه(»َلوُجُع

لفطلانوعضيذئنيحوةرارحلانمهاديرمحتىتحمنصلا
نيدلاولاجيجضلاطرفعنميىتحلوبطلابرضىلعاهيلع
ناكو.امهلفطىلعةقفشلاوونحلاتالاعفنالهابتنالانم
نميبونجلابناجلايفًالكيهمنصلااذهلىنبدقناميلس
منصلااذهدباعدحناكو.)٢٣:١٣كولم٢(نوتيزلالبج
.)٢٠:٢صرظنأ(ًامجرلتقلا

ليئارسإهلإنأممألالوقينأبَكِٰهلِإَمْسٱَسِّـنَدُتَّـالَئِل
٢٢:٢و٢١:٦و٢٠:٣و١٩:١٢صرظنا(ءيندلامههلإلثم
.)خلا

.»ٌسْجِرُهَّـنِإ.ٍةَأَرْمٱَةَعَجاَضُمًارَكَذْعِجاَضُتَالَو«٢٢
سواثوميت١و٦:٩سوثنروك١و١:٢٧ةيمورو٢٠:١٣ص

١:١٠

)١٩:٥نيوكت(مودسلهأةيطخاذهًارَكَذْعِجاَضُتَال
ممألانمنيريثكدنعةيمودسلاةيطخلابيمُسكلذلو
ناكيذلاطولمسانمقتشمهنأكبرعلادنعطاوللابو(
كلذعمولتقلايطوللادحناكو.)مودسناكسنم
١٩:٢٢ةاضقو٢٠:١٣ص(عيظفلامثإلامهضعببكترا
ينببةطيحملاممألاهيبكترمنمناكو.)١٤:٢٤كولم١و
١:٢٧ةيمور(لسرلامايأيفًاعئاشناكو.ليئارسإ
.)١:١٠سواثوميت١و٥:١٩ةيطالغو٦:٩سوثنروك١و
توكلمنمعطقلاحيسملاةعيرشيفمثالااذهبكترمدحو

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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هبكترمبقاعُتةيندملاةعيرشلاو.)١٠و٦:٩سوثنروك١(هللا
.ًاليقثًاباقع

َجتَالَو«٢٣
ْ

هبَسَّـجَنَتَتَفَكَعَجْضَمٍةَمِيَهبَعَمْلَع َالَو.اَِ
.»ٌةَشِحاَفُهَّـنِإ.اَهِئاَزِنِلٍةَمِيَهبَماَمَأٌةَأَرْمٱِفِقَت

٢٠:١٦ص١٦و٢٠:١٥صو٢٢:١٩جورخ

ىلعلدتعبطلااههركييتلاةحيبقلاةيطخلاهذهٍةَمِيَهب
اهّدحوةيزعملامهتهلآةدابعيفاهنوبكترياوناكنييرصملانأ

،)٢٢:١٨جورخو١٦و٢٠:١٥ص(لتقلاىسومةعيرشيف

َسَّـجَنَتْدَقِهِذٰهِّـلُكِبُهَّـنَأل،اوُسَّـجَنَتَتَالِهِذٰهِّـلُكِب«٢٤
.»ْمُكِماَمَأْنِمْمُهُدِراَطاَنَأَنيِذَّـلٱُبوُعُّشلٱ
٢٣و٢٢و٧:٢١سقرمو٢٠و١٩و١٥:١٨ىّتمو٣٠ع
١٨:١٢ةينثتو٢٠:٢٣ص٣:١٧سوثنروك١و

داعو.ًارهاطنوكينأبجيهللابعشنألاوُسَّـجَنَتَتَال
ةصالخلاو)٥-١عرظنا(هبأدتبااملثمىلإعراشلاانه
ةسداسلاةيآلايفةروكذملااياطخلاباوسندتينأنممهعنمهنأ
.نيرشعلاوةثلاثلاةياهنىلإاهدعبامو

ُفِذْقَتَف،اَهْنِماَهَبْنَذيِزَتْجَأَف.ُضْرَألٱِتَسَّـجَنَتَف«٢٥
.»اََهناَّـكُسُضْرَألٱ

٣٦:١٧لايقزحو١٦:١٨و٢:٧ايمرإو٣٥:٣٤ددع
٩:٩و٢٩و٥:٩ايمرإو٢٦:٢١ءايعشإو٨٩:٣٢رومزم
٢٨ع٩:٩و٨:١٣و٢:١٣عشوهو٢٣:٢و١٤:١٠و

ضرألانإ.اهناكسءيقتفوأاََهناَّـكُسُضْرَألٱُفِذْقَتَف
نيوكت(ةقيلخلاءدبذنمهمثإىلعهباقعيفناسنإلاتكراش
-٨:١٩ةيمور(ءيشلكدربضرألالاحنسحيو)٣:١٧
ناسنإلالامعأىلعةفقوتمةيعيبطلاضرألالاحف.)٢٢
ةينثت(اهرامثأضرألاطعُتملهللاناسنإلاىصعاذإف.ةيبدألا

اذإو.هسفنناسنإلاسجناذإسجنتتضرألاف)١١:١٧
هللاو)٢٦:٤و٢٥:١٩ص(تكرابتبرلاقرطيفراس
اذإحونتضرألاو.)٣٣:٤٣ةينثت(هبعشوضرألامحري
بئاصمتناكاملو.)١٣-٩٦:١١رومزم(اهلهأأطخأ
نمهركتلقعوسحتاذبتلثُماهناكساياطخبضرألا

يفليثمتلااذهلثمءاجو.اهلهأمهوءالبلااهيلعبلجي
.)٣:١٦ايؤرو٢٠:٢٢صو٢٨ع(

َحتْنِكٰل«٢٦
ْ
َنوُلَمْعَتَالَو،يِماَكْحَأَوِيضِئاَرَفْمُتْنَأَنوُظَف

لٱَال،ِتاَساَجَّـرلٱِهِذٰهِعيَِمجْنِمًائْيَش
ْ

لٱَالَوُّيِنَطَو
ْ

ُبيِرَغ

يفُلِزاَّـنلٱ .»ْمُكِطَسَوِ
٢٣و٢٠:٢٢صو٣٠و٥ع

َحت
ْ

ماثآلاباكتراناكاملخلاِيضِئاَرَفْمُتْنَأَنوُظَف
تبجوأناكسلاوضرألاىلعةلئاهلزاونةلعًافنآةروكذملا
مهوءابرغونيينطونمعيمجلااهلزتعينأةيهلإلاةعيرشلا
وأتاداعلايفمهوكراشونييليئارسإلانيباونكسنيذلا
.)١٧:٨صرظنا(تادقتعملا

ِضْرَألٱُلْهَأاَهَلِمَعْدَقِتاَساَجَّـرلٱِهِذٰهَعيَِمجَّـنَأل«٢٧
.»ُضْرَألٱِتَسَّـجَنَتَفْمُكَلْبَقَنيِذَّـلٱ

ةيبرعلايفةساجرلاو(ةسجنملاماثآلايأِتاَساَجَّـرلٱ
مثأملاًاضيأسجرلاورذقلاسجرلاوسجرلاوحيبقلالعفلا
سجرلانأتاّيلكلايفءاجو.باذعلاىلإيدؤملالمعلاو
رذقتسملايفلاقيامرثكأسجرلانكلونابراقتمسجنلاو
.)ًاعرشوًالقعرَذعتسملايفلاقيامرثكأسجنلاوًاعبط
ةسماخلاةيآلاونيرشعلاوةعبارلاةيآلانضمتتةيآلاهذهو
.ريبعتلايففالتخالاوًىنعمامهلثمهيفنيرشعلاو

ِتَفَذَقاَمَكاَهاَّـيِإْمُكِسيِجْنَتِبُضْرَألٱُمُكُفِذْقَتَالَف«٢٨
.»ْمُكَلْبَقيِتَّـلٱَبوُعُّشلٱ

١٧و٣٦:١٣لايقزحو٩:١٩ايمرإو٢٠:٢٢ص

مجارتلاضعبيفتمجرُتو(ُضْرَألٱُمُكُفِذْقَتَالَف
هبشولكآبضرألاهبشف»ضرألامكئيقتالف«ةيمجعألا
ىلعهلكآلمحييذلاثيبخلاماعطلابسجرلابكترملا
الكويمرلاوءيقلافذقلاةيبرعلاةغللابتكيفو.ءيقلا
هلوققبسو.)بسنألاوىلوألاوهلوألاوانهحلاصنيينعملا

.ريسفتلارظناف»اهناكسضرألافذقتف«)٢٥ع(يف

ِتاَساَجَّـرلٱِهِذٰهِعيَِمجْنِمًائْيَشَلِمَعْنَمُّلُكْلَب«٢٩
.»اَهِبْعَشْنِماَهُلَمْعَتيِتَّـلٱُسُفْنَألٱُعَطْقُت

وأركذنمسجرلابكترانملكيأَلِمَعْنَمُّلُك
.ىثنأ

نمةطساوبوأًاسأراهلتقيهسفنهللاولتقُتيأُعَطْقُت
.باقعلاءارجإلمهماقأ

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ِموُسُّرلٱَنِمًائْيَشاوُلَمْعَتَالْيَكِليِرِئاَعَشَنوُظَفْحَتَف«٣٠
هباوُسَّـجَنَتَتَالَوْمُكَلْبَقْتَلِمُعيِتَّـلٱِةَسِجَّـرلٱ ُّبَّـرلٱاَنَأ.اَِ
ٰهلِإ
ُ

.»ْمُك
٤و٢ع٢٤ع١٨:٩ةينثتو٢٠:٢٣صو٢٦و٣ع

هللارمأ.هضئارفونيدلارئاعشلابدوصقملايِرِئاَعَش
.باقعلانممهلةياقوكلذظفحبنييليئارسإلا

نميأِةَسِجَّـرلٱِموُسُّرلٱَنِمًائْيَشاوُلَمْعَتَالْيَكِل
مهتاداعوراذقألاهركةهوركملانيينثولاضرألاناكسضئارف
.دسجلاوسفنللةراضلاةينيدلا

تاذةيصولكةياهنيفةرابعلاهذهتررُكُّبَّـرلٱاَنَأ
يهاونلاةفلاخمنمبيهرتلاورماوألابمايقلايفبيغرتللنأش
.)هريسفتو١عرظنا(ًاعمرماوألاو

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

نماثلاحاحصألايفرماوألاويهاونلاتناكخلاَلاَقَو
صاخشألانيبتاقالعلارابتعابيبدألاكولسلاريرقتلرشع
اذهيفكلتلةعباتلاضئارفلاواياصولاو.ةيتيبلارومألاو
ةعامجمهنأرابتعابنييليئارسإلاةايحبقلعتتحاحصألا
ءاملعربتعاو.سانللوهللامهيلعبجياموهللابعشو
ًاديكأتوًاريرقتحاحصألااذهيناثلالكيهلاةدمسومانلا
اياصولاكلتلكرهوجىلعلمتشيهنألرشعلااياصولل
اذهيفو.ةيروهمجلاتاعامتجالايفعيمجلاهأرقيناكو
ماسقأةينامثتمتُخاياصولانمًامسقرشعةتسحاحصألا
هلوقبةيقابلاماسقألاةينامثلاو»مكهلإبرلاانأ«هلوقباهنم
١٤و١٢ع.٣٦و٣٤و٣١و٢٥و١٠و٤-٢ع(»برلاانأ«
.)٣٧و٣٢و٣٠و٢٨و١٨و١٦و

ِّـينَألَنيِسيِّـدِقَنوُنوُكَت:َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجِّـلُكِلْلُق«٢

ٰهلِإُّبَّـرلٱٌسوُّدُق
ُ

.»ْمُك
١:١٦سرطب١و٢٦و٢٠:٧و١١:٤٤ص

ىلعلدتةرابعلاهذهَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجِّـلُكِلْلُق
اهلركذُيملوةعيرشلارصتخموهيذلاحاحصألااذهةيمهأ
يفالإةسمخلارافسألايفالونييواللارفسيفريظننم
ناكو)١٢:٣جورخرظنا(جورخلارفسيفدحاوعضوم

راكذتهنألةيمهألاميظعوهيذلاحصفلاديععضويفكلذ
.رصمنمليئارسإءادف

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

يفاهانعمررُكيتلاةميظعلاةرابعلاهذهْمُك
ضئارفوأعئارشروحم)١عريسفترظنا(حاحصألااذه
ةمئاقوراقولامظعأاهتوالتدنعبجيةرابعيهو.ةفلتخم
.حاحصألااذهيفرخآلابضئارفلانملكلطبارماقم
بعشمهنألنيسدقمنييليئارسإلانوكينأاهنمدوصقملاو
هدحووهسودقبرديبعومههلإهدحووهسودقهلإ
نولوقييناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملعناكو.مهبر
كلمةلزنمبهللانإهانعمامةيآلاهذهىلعءانب
بجاولاوطالبلالهأةلزنمبنييلئارسإلانإونييليئارسإلل
نأىنعملاو.مهكلممسواولمحينأيكلملاطالبلالهأىلع
ةرابعبو.ةسادقلاتافصبهلآفصتينأبجيفسودقهللا
نوكتالنأمزلتسيسودقلاهللانممهبارتقانأىرخأ

ةروصكلذقوفمهلنوكينأوهللاةسادقلةيفانممهتريس
ىّتمو١١:٤٤صرظنا(مهكلممسوبهودارأاماذهو.هللا
.)١:١٥سرطب١و٥:٤٨

َحتَوُهاَبَأَوُهَّـمُأٍناَسْنِإُّلُكَنوُباََهت«٣
ْ
اَنَأ.ِيتوُبُسَنوُظَف

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

.»ْمُك
٣١:١٣و٢٠:٨جورخ٢٠:١٢جورخ

همأمكنملكبهيليأُهاَبَأَوُهَّـمُأٍناَسْنِإُّلُكَنوُباََهت
هلإلابرلااهبلطييتلاةسادقلاتافصلوأنم.هابأو
ةيصولاوهاذهوهمأوهابأناسنإلامرتحينأسودقلا
لاقامكيهو)٢٠:١٢جورخ(رشعلااياصولانمةسماخلا
ءاملعلاق.)٦:٢سسفأ(دعوبةيصولوألوسرلا
هتردنلرابتعالاقحتسياممهنأيناثلالكيهلاةدميفسومانلا
ةثالثنملاثماذهوبألاىلعتمدُقانهمألانأهتبارغو
امهدحأنايقابلانانثالاوةسدقملارافسألايفاهلعبارالةلثمأ

ةلعلاواولاق.)٢١:٢نييوال(يفيناثلاو)٤٤:٢٠نيوكت(يف
ةداعلاىضتقمبدالوألانأانهبألاىلعمألاميدقتيف
ًالوأمألااوباهينأدالوألاىصوأفبألانوفاخيومألانوبحي
مهتداعلمألااوباهينأبةيصوتلاىلإًاراقتفادشأمهنألبألامث
موقتةبيهلاكلتتناكو.بألااوباهينأىلوألابفاهوبحينأ
:رومأةثالثب
نيدلاولافوقولزرفمعضوميفاوسلجيوأاوفقيالنأ.١

.امهسولجوأ
.امهتضقانموأامهلاوقأذيفنتلاوضرعتيالنأ.٢
يبأبامهوعدينأامهيلعلبامهيمسابامهوعديالنأ.٣

ةيصولايفماركإلااورسفو.يتديسويديسوأيمأو
تاموقمبدالوألاموقينأب)٢٠:١٢جورخ(ةسماخلا

ألَا
َ
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.امهوسرحينأوةوسكلاوماعطلانمنيدلاولاشاعم
نأبجيفضرألاىلعهللايبئاننادلاولابسُحو
ماركإبئانلاماركإنألهللامركيامكنادلاولامركُي
)٣:٩لاثمأ(انلامبهللامركنانإف.هنعبانيذلا
وأبرلافاخناننإو.كلذبنيدلاولامركننأبجيف
باهننأبجيف)٦:١٣ةينثت(هفاخننأبجي
ص(لتقُيبرلامساىلعفّدجنمهنإو.نيدلاولا

:٢٠ص(همأوأهابأبسنملككلذكو)٢٤:١٦
٩(.

َحت
ْ

ةيصولابنَرق)يتوبساوظفحايأ(ِيتوُبُسَنوُظَف
رشعلااياصولانمةعبارلاةيصولاةيآلاهذهيفةسماخلا
ابذهينأنييليئارسإلانيدلاولاىلعناكهنأكلذىلعو
الوهللااياصوظفحىلعامهناثحيورغصلاذنمامهدالوأ

نيدلاوللناكسدقملاتبسلايفنإف.ةعبارلاةيصولااميس
ظفحىلعامهثحوامهبيردتوامهدالوأميلعتلصرفلانسحأ
يفنيدلاولاىلعبجياممهأنمكلذناكو.برلااياصو
نومّلعينيذلانيدلامدخناكهيفوبرلامويسيدقت
هماركإوهتعاطوبرلابحىلعهنوثحيوهنودشريوبعشلا
وسندمرذنُأكلذلوحاحصألااذهدامعيهيتلاةسادقلاو
ربكأنمهسيندتبسُحوةسادقلامويوهيذلامويلاكلذ
)خلا٢٣:٣٨و٢٢:٨و٢٠:١٢لايقزح(اهعظفأواياطخلا
لكيهلاةدميفسومانلاءاملعلوقةلعاذهنأحّجرملاو
ةيصولابتنرُقفةيونبلابوجوددحتتبسلاةيصونإيناثلا
نأبجيامكتبسلادالوألاظفحينأبوجولًانايبةعبارلا
مهيدلاواوعيطيملتبسلااوسدقيملاذإمهنإونيدلاولااويعيطي
.)٢٣:٣صرظنا(

لَتَال«٤
ْ

ِهلآَو،ِناَثْوَألٱَىلِإاوُتِفَت
َ

اوُعَنْصَتَالًةَكوُبْسَمًة
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.ْمُكِسُفْنَأل

ُ
.»ْمُك

٥:٢١انحوي١و١٠:١٤سوثنروك١و٢٢٦:١و٢٠:٤جورخ
٢٧:١٥ةينثتو٣٤:١٧جورخ

برلانألنييليئارسإلاىلعناكِناَثْوَألٱَىلِإاوُتِفَتْلَتَال
ناثوألاىلإاوليميالنأهاوسقحهلإنمسيلومههلإوه
ةيصولاقفوىلعةيآلاهذهف.اهلاولصيالواهوسمتليالو
مانصألاكلتنإف.)٢٠:٣جورخ(رشعلااياصولانمىلوألا

اذهىلعوةليخألاىوسيفاهلدوجوالةمهوتمةهلآروص
يفٌنَثَوَسْيَلْنَأُمَلْعَن«لوسرلالاق لٱِ

ْ
ٌهٰلِإَسْيَلْنَأَوِ،َملاَع

سومانلاءاملعّرسفو.)٨:٤سونثروك١(»ًادِحاَوَّـالِإُرَخآ
اورظنتالكلذىنعمنإواوهجاوتالمهلوقب»اوتفتلتال«هلوق
.مانصألارظنىتحةينثولاةدابعلارومألكمرحهللانإو

ِهلآ
َ

ةيصولاقفوىلعةرابعلاهذهاوُعَنْصَتَالًةَكوُبْسَمًة
تركُذو.)٦-٢٠:٤جورخ(رشعلااياصولانمةيناثلا
كبسلاىنعمو(.)٣٤:١٧جورخ(طقفىرخأةرمةهلآلا
.)بلاقلايفهغارفإويندعملامسجلاةباذإ

ْمُكْنَعاَضِّـرلِلَفِّـبَّـرلِلٍةَمَالَسَةَحيِبَذْمُتْحَبَذىَتَمَو«٥
.»اََهنوُحَبْذَت

٧:١٦ص

عباسلاحاحصألانمةعباسلاىلإةثلاثلاةيآلانمرهظي
هللامههبنفناثوأللاوحبذينأاوداتعاليئارسإينبنأرشع
نابأفكلذبفتكيملوهريغلاوحبذيالنأبوجوىلعانه
.حئابذلاكلتبقلعتياممهل

منغلاورقبلاةثالثلامئاهبلانمةميهبَةَحيِبَذْمُتْحَبَذىَتَم
.يتأيامكاولعفافةمالسةحيبذىزعملاو

مكنعهللاىضرييكليأاََهنوُحَبْذَتْمُكْنَعاَضِّـرلِلَف
.مكلبقيو

يفَو،ُلَكْؤُتاََهنوُحَبْذَتَمْوَي«٦ لٱِ
ْ

لٱَو.ِدَغ
ْ

لٱَىلِإُلِضاَف
ْ

ِمْوَي
.»ِراَّـنلٱِبُقَرُْحيِثِلاَّـثلٱ

يفَو،ُلَكْؤُتاََهنوُحَبْذَتَمْوَي محللكؤينأبجييأِدَغْلٱِ
سومانلاءاملعلاق.هيلييذلامويلاواهحبذموييفةميهبلا

يفلكؤتيتلاةحيبذلاهذهبدوصقملانأيناثلالكيهلاةدميف
نأل)٧:١٦ص(يفةروكذملاةحيبذلايههدغواهحبذموي

:٧ص(حبذلاموييفلكؤينأبجيمالسلاةحيبذمحل
١٥(.

.)ريسفتلاو٧:١٧رظنا(خلاُلِضاَفْلٱَو

يفْتَلِكُأاَذِإَو«٧ لٱِ
ْ

ىَضْرُيَالٌةَساَجَنَكِلٰذَفِثِلاَّـثلٱِمْوَي
.»ِهِب

.)٧:١٨صرظنا(خلاْتَلِكُأاَذِإَو

َسْدُقَسَّـنَدْدَقُهَّـنَألُهَبْنَذُلِمَْحياَهْنِمَلَكَأْنَمَو«٨
لِتُعَطْقُتَف.ِّـبَّـرلٱ

ْ
.»اَهِبْعَشْنِمُسْفَّـنلٱَك

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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.)٢٠-٧:١٨صرظنا(اَهْنِمَلَكَأْنَمَو
صرظنا(لتقُتفيأاَهِبْعَشْنِمُسْفَّـنلٱَكْلِتُعَطْقُتَف

.)٢٢:٣صريسفترظنا٢٧و٢٥و٢١و٧:٢٠

َحتاَمَدْنِعَو«٩
ْ

اَياَوَزْلِّـمَكُتَالْمُكِضْرَأَديِصَحَنوُدُص
يفَكِلْقَح حلٱِ

ْ
لَتَالَكِديِصَحَطاَقُلَو.ِداََص

ْ
.»ْطِقَت

١٦و٢:١٥ثوعارو٢١و٢٠و٢٤:١٩ةينثتو٢٣:٢٢ص

َحتاَمَدْنِع
ْ

ىلإناسحإلانأنايبةيآلاهذهيفَنوُدُص
ىلعنويليئارسإلااهبلصحييتلالئاسولانمنيكاسملا
هللانإ.هللاةسادقاوركذينأىلعمهردقتيتلاةسادقلا

رومزم(يحلكهيلإجاتحيامدعيوهقلخعيمجىلإنسحم
ىلإاوتفتلينأليئارسإينبهبعشىلعبجوف)١٦و١٤٥:١٥
نأـةـعيـرشلـابهللاـلـعجاذهبو.ـنيجـاـتحـملاتـاجـاح
ضرألالالغنمًاءزجاوذخأينأًاقحنيكاسملل
نمولخياليذلايرسلاناسحإلاذخأنعكلذبمهانغأف
.لوؤسملاملظولئاسلاراقتحا

لكيهلاةدميفسومانلاءاملعلاقْمُكِضْرَأَديِصَح
:لالغةسمخديصحلااذهبدوصقملانأيناثلا
.اهبغبصُييتلااليذغتولكؤتيتلاتاتابنلا.١
يفةعيبطلابتبنتيتلاالةعارزلابلصحتيتلاتاتابنلا.٢

.ًاقلطمضرألا
ةبوطرلادرجملتبنتيتلاالةثورحملاةبرتلابصتختيتلا.٣

.امهلكاشاموةأمكلاورطفلاك
الكلذكىنُجتوةنسلايفّنيعمتقويفجضنتيتلا.٤

.راجشألارامثأكيلاوتلاىلعجضنتيتلا
نكمياليتلالوقبلاريغهذهورخذُتيتلالالغلا.٥

.اهرخذ

يفَكِلْقَحاَياَوَزْلِّـمَكُتَال كلتيفامىقبييكلِداَصَْحلٱِ
البكرتينأبجيامرادقمّنيعُيمل.نيكاسمللاياوزلا

لقيالنأبجيهنأسومانلاءاملعهلاقيذلاوانهداصح
كرتُينأبجيولقحلاةلغنمنيتسنمءزجنعكورتملا
.هدصحنيسئابلاىلعلهسيللقحلافارطأىلعكلذ
دنعوًارهظوًاحابصلوقحلاىلإاوتأينأنيكاسمللناكو
ناكفرهظلادعبةثلاثلاةعاسلاكلذوةيئاسملاةحيبذلاةمدقت
نونوكيدالوألانألراغصلادالوألاتاوذتاهمأللحابصلا
.خويشللءاسملاوعضارمللرهظلاوذئنيحًاماين

رصعيفسومانلاءاملعّرسفْطِقَتْلَتَالَكِديِصَحَطاَقُل
لجنملاوأديلانملبانسلانمعقيامبطقللايناثلالكيهلا

نإفنيتلبنسوأةلبنسىوسنوكيالكلذوجضنلامايأيف
ترذاذإو.طقّاللاللقحلابحاصلناككلذىلعداز

لقحلابريطعينأبجواهدصحدعبلبانسلاحايرلا
نمءيشطقسيملاذإاذكونيطقاللاهنمًابسانمًاءزج
.ّيصعلاببرضُينأبجوالإوداصحلادنعلبانسلا

لَعُتَالَكَمْرَكَو«١٠
ِّـ

ل
ْ

لَتَالَكِمْرَكَراَثِنَوُه
ْ

لِل.ْطِقَت
ْ

ِنيِكْسِم
لٱَو
ْ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.ُهُُكْرتَتِبيِرَغ
ُ

.»ْمُك

الىتحىرخأدعبهرمثِنحتاليأُهْلِّـلَعُتَالَكَمْرَك
رابكىوسينجيالنأبجيناكفهيفرمثلانمًائيشيقبُت
.نيسئابللناتبنعوأةبنعهيلعامكرتيوديقانعلا

ىلععقتوطرفنتيتلابوبحلاكْطِقَتْلَتَالَكِمْرَكَراَثِنَو
.ضرألا

.»ِهِبِحاَصِبْمُكُدَحَأاوُرُدْغَتَالَواوُبِذْكَتَالَواوُِقْرسَتَال«١١
:٦ص٥:١٩ةينثتو١٢ىلإ١٠و٧و٢٢:١و٢٠:١٥جورخ
٣:٩يسولوكو٤:٢٥سسفأو٢

اياصولانمةنماثلاةيصولايهةرابعلاهذهاوُِقْرسَتَال
حجرألاىلعقلعتماذهنكلو)٢٠:١٥جورخ(رشعلا
هضرأيفكرتيالنمنأىلعلديفموركلاولوقحلابابرأب
نويسومانلالاقاذهلو.ًاقراسُّدعُينيسئابللاهلالغنمًائيش
.نيكسملاقرسيىنجلادنعةنفجلاتحتةلسعضونم

َحتَالَو«١٢
ْ
لِليِمْسٱِباوُفِل

ْ
اَنَأ.َكِٰهلِإَمْسٱَسِّـنَدُتَفِبِذَك

.»ُّبَّـرلٱ
٥:٣٣ىّتمو٥:١١ةينثتو٦:٣صو٢٠:٧جورخ
١٨:٢١ص٥:١٢بوقعيو

َحتَال
ْ

رشعلااياصولانمةثلاثلاةيصولاقفوىلعاذهاوُفِل
.)٢٠:٧جورخ(

ٍريِجَأُةَرْجُأْتِبَتَالَو،ْبِلْسَتَالَوَكَبيِرَقْبِصْغَتَال«١٣
لٱَىلِإَكَدْنِع

ْ
.»ِدَغ

١٥و٢٤:١٤ةينثت٤:٦يكينولاست١و١٠:١٩رومزم
٥:٤بوقعيو٣:٥يخالمو

َال«هلوقبدونجللنادمعملاانحوياذهّرسفْبِصْغَتَال
.)٣:١٤اقول(»ْمُكِفِئَالَعِباوُفَتْكٱَوًادَحَأاوُمِلْظَت

يفهترجأهطعايأِدَغْلٱَىلِإَكَدْنِعٍريِجَأُةَرْجُأْتِبَتَال
كلتىلعفقوتمهلايعشاعموهشاعمماوقنألهلمعموي
اهتيمهألباتكلايفةيصولاهذهتررُكدقو.ةرجألا

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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بوقعيو٣:٥يخالمو٣٢:١٣ايمرإو١٥و٢٤:١٤ةينثت(
يناثلالكيهلارصعيفسومانلاءاملعلاقاذهلو.)٥:٤
هلتقهنأكىتحًاميظعءاطخأطخيريجألاىلعاسقنم«
.»اياصوسمخىّدعتو

َجتَالىَمْعَألٱَماَّـدُقَو،َّـمَصَألٱِمِتْشَتَال«١٤
ْ

ِلَب،ًةَرَثْعَمْلَع
ٰهلِإَشْخٱ

َ
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َك

صو٣٢عو٤٢:١٨نيوكت١٤:١٣ةيمورو٢٧:١٨ةينثت
٢:١٧سرطب١و٥:٧ةعماجو٢٥:١٧

عمسلاسحدقافلاوهومصألامتشَّـمَصَألٱِمِتْشَتَال
نععفدينأردقيالومتشلاعمسيالهنألمثإورشوةءاند
ناكاذإسومانلاءاملعلاق.)١٥و٣٨:١٤رومزم(هسفن
عمسييذلامتشنوكينأىلوألابفًاروظحممصألامتش
.كاذنودنزحيوبضغياذهنألكلذك

َجتَالىَمْعَألٱَماَّـدُق
ْ

رخآعضوميفهللالاقًةَرَثْعَمْلَع
لَم«
ْ

.)٢٧:١٨ةينثت(»ِقيِرَّـطلٱِنَعىَمْعَألٱُّلِضُيْنَمٌنوُع
يتلالامعألانمنايمعلاةدعاسمنأميدقلاذنمعاشو
ةماعلاءالهجضعبلوقفالخب(ًاريخاهيلعهللايزجي
.)»هبرنممركأتسلكنإفهبطفىمعألاتيأرنيأ«
مدخلانمهبماقامىلعمالكلايفبويألاقاذهىلعو
ىريناكو.)١٩:١٥بويأ(»يمعللًانويعتنك«بيرقلل
ىمعألاىلعقلطيكلذنأحيسملامايأيفسومانلاءاملع
حصنلابلاطومهفلاليلقولهاجلاكًازاجمىمعألاوةقيقح
مادقعضينمكناككئلوألثملةحيصنلاصلخيملنمف
َعَضوُيَال«لوسرلالوققفوىلعاذهو.هبرثعيامىمعألا
ألِل
َ

.)١٤:١٣ةيمور(»ٌةَرَثْعَمْوَأٌةَمَدْصَمِخ
ٰهلِإَشْخٱِلَب

َ
عضوومصألامتشىلعبقاعيهللانإَك

سانلافاخينأبجيفًاديدشًاباقعىمعألامادقةرثعملا
ناّيدوهوءيشهيلعىفخيالريصبعيمسهنألكلذيفهللا
.)٣٢عرظنا(لداع

يفًارْوَجاوُبِكَتْرَتَال«١٥ لٱِ
ْ

ِهْجَوِباوُذُخْأَتَال.ِءاَضَق
َحتَالَوٍنيِكْسِم

ْ
لٱِبٍ.ريِبَكَهْجَوِْمَرت

ْ
َحتِلْدَع

ْ
.»َكِبيِرَقِلُمُك

رومزمو٢٧:١٩و١٦:١٩و١:١٧ةينثتو٣و٢٣:٢جورخ
٢:٩بوقعيو٢٤:٢٣لاثمأو٨٢:٢

يفًارْوَجاوُبِكَتْرَتَال نأماكحلاىلعبجييأِءاَضَقْلٱِ
.ماكحألايفاولدعي

اوبقاعتالوأاوباحتاليأ(ٍنيِكْسِمِهْجَوِباوُذُخْأَتَال
ذخألاهديفيامىلعاذه.ينغلالجألءيربلانيكسملا
دارأوانههجولاركذوةيبرعلاةغللايفامىلعصخشلاب

.)كلذلنوكتةاباحملانألوههجوبفرعُيهنأللجرلا
ناكاذإريقفلاومكحيواوفصنينأةاضقلاىلعبجيىنعملاو
ولوينغلانمهوفصنيورقفلاةياغىلعناكولوهعمقحلا
ءاملعلاق.)٢٣:٣جورخ(ىنغلاتاجردىلعأيفناك
فلكمينإينغلالاقنإ«يناثلالكيهلارصعيفسومانلا
هلحمسأاذهلوريقفلاتاجاحبموقأنأةعيرشلاىضتقمب
للذتينأنودهتاجاحىلعلصحيفىوعدلاحبرينأ
.»نيكسمهجوبذخأتالهلليقتاقدصلابلطب

َحتَال
ْ

نامكاحتملاناكاذإفةمكاحملايفٍريِبَكَهْجَوِْمَرت
يفنييواستمانوكينأبجوريقفرخآلاوينغامهدحأ
ناُهيوينغلامركُيالفمكاحلاوأيضاقلامامأباطخلا
ْمُتْنُكْنِإ«هلوقبةرابعلاهذهىلإلوسرلاراشأدقو.ريقفلا

»َنيِّـدَعَتُمَكِسوُماَّـنلٱَنِمَنيِخَّـبَوُم،ًةَّـيِطَخَنوُلَعْفَتَنوُباَُحت
.)٤-٢عيفامباذهلباق٢:٩بوقعي(

يفَعْسَتَال«١٦ لٱِ
ْ

ِمَدَىلَعْفِقَتَال.َكِبْعَشَْنيَبِةَياَشِو
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َكِبيِرَق

:٢٠و١١:١٣لاثمأو٥٠:٢٠و١٥:٣رومزمو٢٣:١جورخ
٢١:١٣كولم١و٧و٢٣:١جورخ٢٢:٩لايقزحو١٩
٢٧:٤و٦١و٢٦:٦٠ىّتمو

يفَعْسَتَال لايقزحو٩:٤و٦:٢٨ايمرإرظنا(ِةَياَشِوْلٱِ
نم.)هبَعستالومكاحلادنعدحأبمنتاليأ(.)٢٢:٩
نعهللاىهنفماكحلادنعمهموصخبةميمنلانيملاظلاةداع
لمحياممنهذلاّولخوقحلاىضتقمبمكحلانوكيلكلذ
ةريثكًاتويبتمدهوًاقالخأتدسفأةميمنلانإفروجلاىلع
١٨و٢٢:٩ليئومص١(ءايربألانمنيريثكتكلهأو
حيسملامايأيفسومانلاءاملعلاقو.)خلا٢٢:٩لايقزحو
يفناسنإلايقشتةثالث«اولاقو.اياطخلارشنمةياشولانإ
مانصألاةدابعيتآلاملاعلايفةداعسلاهمرحتوملاعلااذه
صاخشأةثالثلتقتاهنألةثالثلارشةياشولاولتقلاوءانزلاو
اذهىلعو.»هبُّيشوملاوةياشولالباقويشاولاةدحاوةبرضب
ناسللابعستال«ةينادلكلاناثانويةمجرتيفةيآلاتمجرُت
اذهلباق(»نيدحيذفيسنملتقأهنألًاثالثنوعلملا
.)٨:١٤ةعماجيفامب

يهومهبمةرابعلاهذهىنعم(َكِبيِرَقِمَدَىلَعْفِقَتَال
مدىلعفقتاليأ»كَعرمدىلعدمعتال«ةيناربعلايف
دوصقملاوهاذهوةيرشبلايفكيخأوأكبحاصوأكقيدص
ةرابعلاهذهسومانلاءاملعّرسفو.)نتملاةرابعيفبيرقلاب
وهوكيخأبثرتكمريغفقتالنأكيلعبجي«مهلوقب
هتدعاسمىلإعرستنأبجيوهمدكفسُينألةضرع
هنععفدتنألثمرطخللكتايحتضّرعولوهذاقنإو

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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وأتاكلهملانمكلذريغوةسرتفملاشوحولاوأصوصللا
مكُحومكاحلامامأكبيرقفقواذإًاتكاسفقتالنأبجي
ردقتوءيربهنأفرعتتنأوهتئربتتانّيبمدعلًاملظهيلع
ناثانويةمجرتيفءاجاذهىلعو.»تانّيبلابهنععفدتنأ
يفقحلاتفرعاذإكبيرقمدنعتكستال«ةينادلكلا
يضقتيتلاروزلاةداهشىلعفقتال«مهضعبلاقو»ءاضقلا
نتملاةرابعنوكتف»اهداسفّنيبومدقتلبكيخأمدكفسب
.)٧و٢٣:١جورخ(يفامقفوىلعاذهىلع

ءافخإلانعةيانكةرابعلانأيلرهظامىلعهنأيقبو(
الىنعملانوكيفهيمدقتحتهيفخيءيشلاىلعفقينمنأل
هلتاقىلعهتداهشيفخيالنأكلذمزلتسيوكيخامدِفخت
.)رخآلاىنعملاىلعاذهقبطنيف

يفَكاَخَأْضِغْبُتَال«١٧ لَقِ
ْ

َالَو،َكَبِحاَصُرِذْنُتًاراَذْنِإ.َكِب
َحت
ْ

.»ًةَّـيِطَخِهِلْجَألْلِم
١٧:٢اقولو١٨:١٥ىّتم٣:١٥و١١و٢:٩انحوي١
٥:٢٠سواثوميت١و٥:١١سسفأو٦:١ةيطالغو
١:٣٢ةيمور٢:١٥و١:١٣سطيتو٤:٢سواثوميت٢و
١١انحوي٢و٥:٢٢سواثوميت١و٥:٢سوثنروك١و

يفَكاَخَأْضِغْبُتَال لاعفنالاىلإانهعراشلالصوَكِبْلَقِ
بيرقلاىلعدقحنالنأانيلعبجيفبلقلاقامعأونطابلا
.انيلإءاسأولوهضغبنالو

وأهلالضىلعههبنتنأكليأَكَبِحاَصُرِذْنُتًاراَذْنِإ
ةيغبلقعلاوعرشلاىضتقمبةبقاعلاءوسهلنيبتوهإطخ
هذهنويسومانلاّرسفو.يفشتلاولالذإلاةيغبالهعفن
رمضيالنأبجوهيخأىلإناسنإأطخأاذإ:مهلوقبةرابعلا
يفامىلعمولاشبأبًايدتقمتكسيوضغبلاوةوادعلاهل
لَكُيَْملَو«باتكلالوق

ِّـ
َّـنَألٍ،ْريَخِبَالَوٍَّرشِبَنوُنْمَأُموُلاَشْبَأْم

لوقينأهلف.)١٣:٢٢ليئومص٢(»َنوُنْمَأَضَغْبَأَموُلاَشْبَأ
اموةءاسإلاعدفكلذبتأطخأكنإيلإتأسأاذاملهبحاصل
يفحيسملاةنسىلعىرجكلذلعفنموانلق.اذهلكاش
.)١٧:٣اقول(»ُهْخِّـبَوَفَكوُخَأَكْيَلِإَأَطْخَأْنِإَو«هلوق

َحتَالَو
ْ

رامضإوهايإكتبتاعممدعبًةَّـيِطَخِهِلْجَألْلِم
هايإكضغبوهوفعاضمكلذيفءاطخلاو.هلضغبلا
هذهّرسفو.هللاةعيرشبهراذنإمدعبهئاطخيفهكرتو
لمحتالف«يناثلالكيهلارصعيفنيدلاءاملعةرابعلا

ةمجرتلايفءاجو.»ضغبلارامضإيأكلذببسبةئيطخ
هلًاكيرشتنكالإوهتئيطخىلعهرذنأهانعمامةينادلكلا
راذنإلاهيفرثؤيملنإفهرذنأهلوقبكلذمهضعبّرسفو.اهيف
ًالجخّرمحاههجوتيأرىتمراذنإلاكرتتنأبجيوهرركف
نمكلذبهصلختفهيفرثأدقراذنإلانأىلعلديكلذنأل

هنومضموأهذهضعبو.هيفهايإكتكراشمنمأربتتوٍمثإ
١:٣٢ةيمور(هلئاسرضعبيفلوسرلاسلوبلوقيفام
.)٢٢و٥:٢٠سواثوميت١و٤:٢٦سسفأو

َحتَالَوْمِقَتْنَتَال«١٨
ْ
َكَبيِرَقُّبُِحتْلَب،َكِبْعَشِءاَنْبَأَىلَعْدِق

.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َكِسْفَنَك
١٩و١٢:١٧ةيمورو٢٠:٢٢لاثمأو١٣:٢٢ليئومص٢
سرطب١و٥:٩بوقعيو٤:٣١سسفأو٥:٢٠ةيطالغو
٥:١٤ةيطالغو١٣:٩ةيمورو٢٢:٢٩و٥:٤٣ىّتم٢:١
٢:٨بوقعيو

نأانيلعبجوأوضغبلارمضننأانيلعرظُحْمِقَتْنَتَال
.مقتنننأانهانيلعرظُحوةرشعةعباسلاةيآلايفرذنن

يفتنكاذإمهلوقبماقتناللًالثمسومانلاءاملعبرض
خألاكلذجاتحامثكضرقيملفكاخأتضرقتساوةجاح
يفينضرقتملكنألكضرقأالهلتلقفكضرقتساو
.)١٢:١٩ةيموريفامباهذلباق(هنمتمقتنادقفيتجاح

َحتَال
ْ

صبرتلاوبلقلايفةوادعلاكاسمإدقحلا(ْدِق
ءيسملاةءاسإرفغننأمزلتسييهنلااذه.)ماقتنالاةصرفل
رصعيفسومانلاءاملعلاقاذهلونكتملاهنأكاهاسننو
كتجاحيفكضرقينأدريملنمكضرقتسااذإ«حيسملا
كلعفلعفأملوكتضرقأينإذئنيحهلتلقكنكلوهتضرقأو
اولاقو.»ةيصولاتفلاخوتدقحدقنوكتفهيلعكزاجأوأ
اولاقو.»نيدلاموييفهلهللارفغءيسمللرفغنم«ًاضيأ
لمكأدقفهلثمبهيلعزاجيملورضلالمتحانم«ًاضيأ
يفِسْمَّـشلٱِجوُرُخَكُهُؤاَّـبِحَأ«ليقهلثميفو.»ةبحملالمع ِ
هتُوَربَج .)٥:٣١ةاضق(»اَِ

يذلاروحملاةسيفنلاةيصولاهذهَكِسْفَنَكَكَبيِرَقُّبُِحت
رصعيفدوهيلاةمأءاربكهعضويذلايبدألاماظنلاهيلعراد
ةعيرشةصالخليلِهملعملامهضعبلأسدقو.يناثلالكيهلا
هلعفينأديرتالامكريغبلعفتال«لاقفةرابعزجوأبهللا
ةيبدألاةدعاقلالاقف.»مّلعتوبهذافاهلكةعيرشلاهذهكب
يفاهلاقفحيسملاامأ.بلسلاقيرطيفاهنألةبهذمريغ
٧:١٢ىّتمرظنا(ةيبهذةدعاقهلوقناكفباجيإلاقيرط
.)١٠-١٣:٨ةيمورو٦:٣١اقولو

َحتِيضِئاَرَف«١٩
ْ
َكَلْقَحَو،ِنْيَسْنِجَكَمِئاََهبِّـزَنُتَال.َنوُظَف

.»ِْنيَفْنِصْنِمٌفَّـنَصُمٌبْوَثَكْيَلَعْنُكَيَالَو،ِْنيَفْنِصْعَرْزَتَال
٢٢:١١ةينثت١٠و٢٢:٩ةينثت

َحتِيضِئاَرَف
ْ

تسيلتناكنإوةيتآلااياصولانإيأَنوُظَف
ظفحلةيرورضةقباسلااياصولاكايلعلابادآلاةقبطيف

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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١:١١نيوكت(»هسنجك«ءيشلكعنصهللانإفةسادقلا
بتريفةيعيبطلازييمتلالعجو.)خلا٢٥و٢٤و٢١و١٢و
لواحيتافلتخملاديحوتلواحييذلاناسنإلاف.هتاقولخم
سودقلابيترتفالخىلعلمعينأوهللاعئارششيوشت
.ةسادقلاىلعهبلصحيامفالخو

روكذبثينأبحمستاليأِنْيَسْنِجَكَمِئاََهبِّـزَنُتَال
عنملااذهةلع(رخآسنجثانأىلعمئاهبلانمسنج
٢١و١٢و١:١١نيوكت(هللابيترتفالخهنألوألانارمأ
ص(يفهنعيُهنامةهاركففخياممهنأيناثلاو.)٢٥و٢٤و

جاتنمادختسانعهنيملهللانأىلع.)٢٣و١٨:٢٢
اومدختسانيمدقألادوهيلانأانيأردقف.نيفلتخمنيسنج
:١كولم١و١٨:١٠و١٣:٢٩ليئومص٢رظنا(ًاريثكلاغبلا

كلتنكلو.)خلا٢:٦٦ارزع١٨:٥و١٠:٢٥و٣٨و٣٣
نوداهتاذلاهتامأواهؤابآطلتخاامإاهومدختسايتلالاغبلا
هذهو.ممألادالبنممهيلإاهبيتُأامإودوهيلاةلخادم
نيطسلفيفمويلااذهىلإاهنوعاريدوهيلالازيالةعيرشلا
.دالبلانماهريغو

ةدمةعيرشلاءاملعبهذِْنيَفْنِصْعَرْزَتَالَكَلْقَح
سانلاهلكأيامىلعةروصقمةيصولاهذهنأيناثلالكيهلا
لوفلاوأريعشلاوةطنحلاعرزلثمعونمملافبوبحلانم
نأيليئارسإلاىلعًاروظحمناكو.دحاولقحيفسدعلاو
راجشألاروزبامأو.هلهعرزينأرخألأسينأوكلذعرزي
عرزاذإفةدحاوضرأيفاهنمتافلتخملاعرزنمعنميملف
ملو)١٣:٦اقول(ةيصولافلاخيمليلاودلانيبةنيتناسنإلا

ًاماعطنكتملاذإروزبلانمةفلتخمسانجأعرزدوهيلامّرحي
بطللتناكوأطقفمئاهبللًاماعطتناكلبسانلل
ةطولخملابوبحلااولكأينأدوهيللًاحابمناكو.جالعلاو
نمبكرلاريغلاهومدختسيولاغبلااوبكرينأمهلناكامك
ةمدقتمةيصولاهذهنإهيلإتافتلالابجياممو.تاجاحلا
اوكلمنأدعبالإلوقحنييليئارسإللنكيملهنإفاهتقوىلع
هذهريسفتيفسومانلاءاملعلاقاذهىلعو.ناعنكضرأ
ركذُتملراجشألانإ.»داعيملاضرأيفكثاريملقح«ةرابعلا
حافتلابجرتألاحّقلينأسومانلاءاملعمّرحكلذعموانه
راجشألارامثأاولكأينأمهلناكهنأىلعلوقبلابراجشألاو
.)ةمّعطملايأ(ةحّقلملا

نوكينأكِْنيَفْنِصْنِمٌفَّـنَصُمٌبْوَثَكْيَلَعْنُكَيَال
يفسومانلاءاملعنأىلع.ناتكوفوصنمًاجوسنم
نمةعقرببوثلاعقركلذقوفاوعنميناثلالكيهلارصع
كيلعنكيال«هلوقبةرابعلامهضعبمجرتو.هسنجريغ
ءاملعلوقىلعكلذةلعاولاقو»ناتكوفوصنمبوث
الو.مهريغنودةنهكللناكناتكلاوفوصلانإسومانلا
امنإومويلااذهىلإةنسلاهذهنوعارينوعرولادوهيلالازي

كلذكةينثتلارفسيفاهراركتىلعءانبكلذكةرابعلااومجرت
َحتَال...ِْنيَفْنِصَكَلْقَحْعَرْزَتَال«هصنامهيفنإف

ْ
َىلَعْثُر

لَتَال.ًاعَمٍراَِمحَوٍرْوَث
ْ

»ًاعَمًاناَّـتَكَوًافوُصًاطَلَتُْخمًابْوَثْسَب
.)١١-٢٢:٩ةينثت(

َيِهَوٍعْرَزَعاَجِطْضٱٍةَأَرْمٱَعَمٌلُجَرَعَجَطْضٱاَذِإَو«٢٠
لَف،اَهَتَّـيِّـرُحْتَيِطْعُأَالَوًءاَدِفَدْفُتَْملَو،ٍلُجَرِلٌةَبوُطَْخمٌةَمَأ

ْ
ْنُكَي

.ْ»قَتْعُتَْملاََّـهنَألَالَتْقُيَال.ٌبيِدْأَت

.ءانزلابكترايأَعَجَطْضٱاَذِإَو
.ةيناعنكليقوةيدوهيةكولمميأٌةَمَأ

.اهبيطخنمجوزتتنألبقيأٌةَبوُطَْخم
نماهيرتشييأاهنمثاهبيطخعفدينأبًءاَدِفَدْفُتَْمل

امعونىلعةرحنوكتذئنيحواهايإهديساهيطعيوأاهديس
.)٢١:٤جرخرظنا(

اهيرتشيوأاهديساهقتعينأباَهَتَّـيِّـرُحْتَيِطْعُأَالَو
ملو«ةميدقلاةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهىلعواهبيطخ
.»حيرستكصبررحت

مدخنمفرُعامىلعبيدأتلااذهناكٌبيِدْأَتْنُكَيْلَف
ةأرمللةدلجنيعبرأيناثلالكيهلامايأيفيدوهيلانيدلا
اهرايتخابمثإلاتبكتراتناكاذإاذهروثلادلجنمطوسب
هرصقو.ةأرملاولجرلانينثاللبيدأتلانإةرابعلارهاظو
امىلعةحيبذلاميدقتبلجرلابيدأتنألةأرملاىلعمهضعب

.ةيتآلاةيآلايف
نكتمليهورارحألاءانزىلعلتقلاةعيرشنألَالَتْقُيَال

.)٢٤و٢٢:٢٣ةينثتو٢٠:١٠صرظنا(ذئنيحةرح

مثِإلٍةَحيِبَذِبِّـبَّـرلٱَىلِإِيتْأَيَو«٢١
ْ
ِةَمْيَخِباَبَىلِإِهِ

.»ٍمْثِإَةَحيِبَذ،ًاشْبَك:ِعاَمِتْجالٱ
٦:٦و٥:١٥ص

لجرلاءازجناكاذهِهِْمثِإلٍةَحيِبَذِبِّـبَّـرلٱَىلِإِيتْأَيَو
ناكأءاوسلاحلكىلعمثإلاةحيبذبيتأينأهيلعناكف
امأدمعريغنعوألهجنعهتلزتناكمأًادوصقمهمثإ
ملواهديسكلُمتناكاهنألةحيبذلانمةافعمتناكفةأرملا
نكتمللبةحيبذلاهبيرتشتاماهلنكيملفاهسفنلنكت
.ًائيشكلمت

يذلاةميخلالخدمىلإيأِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبَىلِإ
شبكلاناكو)٥و١٧:٤صرظنا(حئابذلالكبهيلإىتؤي
صرظنا(ةحيبذلاهذهميدقتلةداتعملاةميهبلاانهروكذملا
.)١٨و٥:١٧

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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لٱُهْنَعُرِّـفَكُيَف«٢٢
ْ

ْنِمِّـبَّـرلٱَماَمَأِمْثِإلٱِشْبَكِبُنِهاَك
.»َأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخْنَعُهَلُحَفْصُيَف،َأَطْخَأيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخ

مثإلانعةحيبذلاتمدقىتمفُنِهاَكْلٱُهْنَعُرِّـفَكُيَف
اهمدقممثإرفُغةيعرشلاموسرلاىضتقمبنهاكلاةطساوب
رظنا(ةمدخلابًامئاقنوكييذلانوراهنباهلةرفغملانلعأو

.)٢٦و٤:٢٠ص

لَخَدىَتَمَو«٢٣
ْ

ِماَعَّـطلِلٍةَرَجَشَّـلُكْمُتْسَرَغَوَضْرَألٱُمُت
َحت
ْ

مثَنوُبِس
ََ

لَغْمُكَلُنوُكَتَنيِنِسَثَالَث.اَهَتَلْرُغاَهَر
ْ

َال.َءاَف
.»اَهْنِمْلَكْؤُي

يفتارمعبراةرابعلاهذهتدروَضْرَألٱُمُتْلَخَدىَتَم
:ظفللايففالتخاضعببنيواللارفس
.)١٤:٣٤ص(»ناعنكضرأىلإمتئجىتم«:ىلوألا·
.انهام:ةيناثلا·
.)٢٣:١٠ص(»ضرألاىلإمتئجىتم«:ةثلاثلا·
اهلكو)٢٥:٢ص(»ضرألاىلإمتيتأىتم«:ةعبارلا·

.ٍدحاوًىنعمب
ءاملعلاقاذهىلعءانبِماَعَّـطلِلٍةَرَجَشَّـلُكْمُتْسَرَغَو

ةعيرشلاهذهنمىنثتسُييناثلالكيهلارصعيفنيدلا
يلوتسينألبقناعنكضرألهأاهسرغيتلاراجشألا
تاوذراجشألاىلعةعوضوميهو.نويليئارسإلااهيلع
امأو.بنعلاونيتلاونوتيزلاوجرتألاكلكؤتيتلارامثألا
لمعالبومنتوسانلااهلكأياليتلارامثألاتاوذراجشألا
اموهوعيشوعمج(ًاعشُونوكتلسرغُتيتلاوأناسنإلا

وأ)نيلخادللًاعنمكوشلاورجشلانمةقيدحلالوحلعجي
.ةعيرشلاهذهيفةلخادريغيهفاهبشخبعفتنيل

َحت
ْ

ةبسانمريغرامثألاكلتنوكتفيأاَهَتَلْرُغاَهَرََمثَنوُبِس
تريعُتساو.ناسنإلانمةفلغلاةلزنمةرجشلانماهتلزنمف
يذلايساقلاظيلغلابلقللسدقملاباتكلايفًاضيأةلرغلا
جورخ(حصفياليذلامفللو)٢٦:٤١ص(هللاىلإليميال
.)٦:١٠ايمرإ(عمستاليتلاناذآللو)٣٠و٦:١٢

لبقرامثألانوفطقياوناكفَءاَفْلَغْمُكَلُنوُكَتَنيِنِسَثَالَث
نينسثالثةدمدقعينألبقرهزلانوفطقيوأاهجضن
نونفديوأكلذدعباهلمحةدايزوةرجشللةوقكلذبنوكيف
.يتأيسامكهنوقرحيوأرمثلا

ضرألايفنفدُيوأقرُحيرمثلاناكفاَهْنِمْلَكْؤُيَال
لكأنمناكوعابُينأزوجيالو)اهلًانسحًادامسنوكيف(

الإةدلجنيعبرأدلُجيةدحاونوتيزةبحولوهنمًائيش
.حيسملارصعيفسومانلاءاملعنمفرُعاماذه.ةدحاو

يفَوِ«٢٤ مثُّلُكُنوُكَيِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱِ
ََ

ِديِجْمَتِلًاسْدُقاَهِر
.»ّبَّـرلٱ
٣:٩لاثمأو١٢:١٧ةينثت

يفَو ةيناثلاراشعألاكةعبارلاةنسلارمثناكِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱِ
نيجاتحملاوءارقفلاعماهبحاصاهلكأيوميلشروأىلإلمُحت
اهيدفينأرامثألابحاصلناكو.هتميلوىلإمهوعدينيذلا
عنصىلعةسدقملاةنيدملايفةدايزاهنمثسُمخقفنينأوهو
بنعلاديقانعبنونيزياوناكو.نيسئابلاوءارقفللمئالولا
قاوسأمويرفسةياغىلإاهنمميلشروأراوجيفلصحييذلا
نمةانثتسمةعبارلاةنسلاموركناكو.ميلشروأةنيدم
ىلوألاروشعلاةعيرشنمو)١٠و٩ع(يفةروكذملاةعيرشلا
.ةيناثلاروشعلاو

اهرمثلكقفنييأِّـبَّـرلٱِديِجْمَتِلًاسْدُقاَهِرََمثُّلُكُنوُكَي
مئالولاوحئابذلاىلعةسدقملاةنيدملايفهنمثيزاوياموأ
.)٩:٢٧ةاضق(برللًاديجمت

يفَو«٢٥ خلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

مثَنوُلُكْأَتِةَسِمَا
ََ

.اَهَتَّـلَغْمُكَلَديِزَتِل،اَهَر
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ

ُ
.»ْمُك

يفَو ةنسلاهذهيفرمثلابحاصلناكِةَسِماَْخلٱِةَنَّـسلٱِ
.ءادفالبهلكأينأ

هقافنإونينسثالثرمثلامككرتيأاَهَتَّـلَغْمُكَلَديِزَتِل
مكرامثألةدايزةلعنوكيبرلاديجمتلةعبارلاةنسلايف
يفهومترسخامةسماخلاةنسلايفةدايزلانمنوحبرتف
.عبرألانينسلا

.»اوُفيِعَتَالَواوُلَءاَفَتَتَال.ِمَّـدلٱِباوُلُكْأَتَال«٢٦
١٤و١١و١٨:١٠ةينثت١٢:٢٣ةينثتوخلا١٧:١٠ص
٣٣:٦مايأ٢و٢١:٦و١٧:١٧كولم٢و١٥:٢٣ليئومص١و
٣:٥يخالمو

يدوهيلانيدلاءاملعلوقىلعانهمّرُحِمَّـدلٱِباوُلُكْأَتَال
:ءايشأةسمخيناثلالكيهلانامزيف
اموأةايحلانمرثأهيفمادامحوبذملاناويحلامحللكأ.١

.جلتخيهمحلماد
شرلاةينأيفاهمدمادامنيبارقةمدقملامئاهبلامحل.٢

.حبذملاىلعحضنينألبق

ألَا
َ
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محل)همدكفسنأب(هبعشنمعوطقملاءابرقألكأ.٣
.همتأم

ىلعنومكحيموييفًائيشسلجملاةاضقلكأينأ.٤
.لتقلاببنذملا

لكأاهنأكفلتقلاببستاهنأللكألاةرثكوأةهارشلا.٥
.مدلاب

محلاولكأتالةينادلكلاةمجرتلايفءاجركُذامىلعو
ةنمضتمةسمخلايهاونلاو.شرُيملءانإلايفاهمدوةحيبذلا

يهنلامزلتسيًاضيألوقلااذهو.»مدلاباولكأتال«هلوقيف
نأبنيطايشلانومركياوناكمهنألنيئباصلاحئابذلكأنع
ضرألابةرفحوأءانإيفنيبارقةمدقملاحئابذلامداوعمجي
.مدلابمحللانولكأيوهلوحنوسلجيو

اوسحنتاليأ»اوشجنتال«ةيناربعلايفو(اوُلَءاَفَتَتَال
نأباوصلانإواوّريطتتالوأاومءاشتتالوأمؤاشتلاب
ريخلابلؤافتلافريطتومءاشتدضلءافتنألكلذبمَجرتي
ًاضيأرشلايفلمعتسُيدقلأفلانأىلع.رشلابريطتلاو
ءاملعلاق.)اونميتتالواومءاشتتالةرابعلاىنعمنوكيف
عوقوبمؤاشتلانعيهنياذهيناثلالكيهلاةدميفةعيرشلا
ءارودلولاخارصوديلانماصعلاطوقسومفلانمةمقللا
ضرعىلعلازغلارورموسأرلاقوفبارغلابيعنوهدلاو
رورمونيميلاىلعةيحلافحزوناسنإلامامأقيرطلا
موييفًاسحنكلذنوربتعيسانلانإفلامشلاىلعبلعثلا

وأاهلمعىلإنيبهاذاوناكيتلالامعألالكيفهثودح
أدبتالذئمويسانلاضعبلوقكلذلثمو.هيلعنيمزاع
ينإعوبسألالوأوأرهشلالوأهنإوأعلطيملرجفلانإيعم
لكوأعوبسألالكوأمويلالكًاسوحنمنوكأسكلذب
لديريسفتلااذهف(.ءيشلكلوأرمألااذهبمايقلابرهشلا
اوسحنتال»اوشحنتال«ةيناربعلايفهلوقبدوصقملانأىلع
.)مدقتامكاوريطتتالوأاومءاشتتالوأمؤاشتلاب

اهرجزةفايعاهفيعيريطلافاعةيبرعلايف(اوُفيِعَتَالَو
وأدّعستتفاهتاوصأواهطقاسمواهئامسأبربتعُتنأوهو
نممعأةفايعلانإلوقلااذهريغنمرهاظلاو.مأشتت
نهكتملابفئاعلامهريسفتليلدبرويطلابمؤاشتلاونميتلا
نإًافنآنوروكذملاسومانلاءاملعلاق.)اهريغوأريطلاب
رفسلاهيفنسحيالتقولااذهنإلوقلالثمنععنمياذه
هيفنبغُيمويلاكلذوتاجاحلاءاضقلحلاصمويلااذهنإو
.كلذلاثمأويرتشملا

ْدـِســْفُتَالَو،ًاـريِدــَتْسـُمْمـُكـَسوُؤُراوُِّـرصــَقُتَال«٢٧
.»َكْيَضِراَع

٤٨:٣٧و٩:٢٦ايمرإو١٥:٢ءايعشإو٢١:٥ص

روعشاورصقتاليأًاريِدَتْسُمْمُكَسوُؤُراوُِّـرصَقُتَال
اوقلحتاليأدوهيلاءاملعلاق.ةرادتسالاىلعمكسوؤر
نينذألابناجىلعيذلاالونيغدصلادنعيذلارعشلا
لعفيامكسأرلاةمقيفرعشلانمًاليلقاوقبتفامهفلخو
.)٢٩:٣٢و٢٥:٢٣و٩:٢٦ايمرإرظنا(ممألاضعب

امهرعشنألكتيحليبناجيأ(َكْيَضِراَعْدِسْفُتَال
نويناربعلاناك.)نيدخلايتحفصيأنيضراعلاىلعتبني
اهنوبسحيوًاريثكةيحللانوربتعيقرشملاممأرئاسوبرعلاو
دوهيلادنعتناكو.ةايحلاكةزيزعمهدنعتناكوهجولاةنيز
نونتعياوناكو.)٢٠:٩ليئومص٢(ةيحتلاعيضاومنم
اوناكونزحلاةنمزأيفالإاهبةيانعلانولمهيالوًاريثكمهاحلب
وأاهنوصقيوأىحللانوطغينزحلاةدشراهظإاودارأاذإ
٤١:٥ايمرإو١٥:٢ءايعشإو١٩:٢٤ليئومص٢(اهنوفتني
باقعلاويزخلاوراعلارشنممهدنعاهقلحناكو.)خلا
٥-٥:١ارزعو٧:٢٠ءايعشإو١٠:٤ليئومص٢(ءيندلا
تامدقتلاىمسأنوبسحيةميدقلاممألاضعبناكو.)خلا
لوأاذهواهلوطواهقالطإرثأىلعةيحللارعشضعبمهتهلآل
.انهيهنلانمدصقيام

َجتَالَو«٢٨
ْ
ِملْمُكَداَسْجَأاوُحَر

َ
َجتَالٍمْسَوَةَباَتِكَو.ٍتِّـي

ْ
اوُلَع

.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.ْمُكيِف
٤٨:٣٧و١٦:٦ايمرإو١٤:١ةينثتو٢١:٤٥ص

َجتَال
ْ

ِملْمُكَداَسْجَأاوُحَر
َ

نوكرتينوؤوزرملاناكٍتِّـي
اهونهديواهوحّرسينأنماهبنونتعيالولوطتمهروعش
اوناكلب)١٠:٦صرظنا(اهبةيانعلارومأنمكلذريغو
قرشلالهألازيالومهرودصومهقانعأومههوجونوحرجي
نمهاجلالهأوتاباشلاونابشلاةافودنعكلذنولعفي
نأمهبنسحيناكامفهللابعشنويليئارسإلاامأ.ءابرقألا
هنألىلاعتهتروصىلعتقلُخيتلامهروصكلذباوهوشي
سودقمههلإبرلانأامكنيسدقماونوكينأمهيلعناك
نأمهلزوجيناكامو.)خلا١٤:١ةينثتو٢١:٦صرظنا(
ةعيرشلاهذهفلاخمناكو.مهلءاجرالنيذلاممألاكاونزحي
.ةدلجالإةدلجنيعبرأدلُجي

َجتَالٍمْسَوَةَباَتِك
ْ

مشولابكلذنوتأياوناكْمُكيِفاوُلَع
نوديرياممسجلانماهريغوأديلاىلعاومسرينأبكلذو
ربإلابموسرملانوزخيوههبشياموأملقلابةباتكوأةروصنم
عاشومحشلاناخدوهوجلينلاوأروؤنلاهيلعنوشريمث
الو(نيشحوتملاونيندمتملاممألاءامدقنيبًاريثكمشولا
نوساخنلاناكو.)كلذنوتأيقرشلالهأضعبلازي
تهنف)مشولابضيبلاو(يكلابدوسلاديبعلاهوجونومسي
تامالعدوهيللناكنكلكلذلكنعةيهلإلاةعيرشلا

ألَا
َ
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جورخرظنا(هللاةروصريغيالاممركُذامريغاهبنوفرعُي
.)١١:١٨و٦:٨ةينثتو١٦و١٣:٩

ِينْزَتَّـالَئِلىَنِّـزلِلاَهِضيِرْعَتِبَكَتَنْبٱِسِّـنَدُتَال«٢٩
َ

ُضْرَألٱ
.»ًةَليِذَرُضْرَألٱَئِلَتْمَتَو
٢٣:١٧ةينثت

يتلاةءاندلاىلإةراشإةرابعلاهذهيفَكَتَنْبٱِسِّـنَدُتَال
يتلاوةميدقلاةنمزألايفتشفتيتلاتورتشعةدابعيف
.يهنلااذهنامزيفدوهيلانيبتشفتدقتناك

َحتِيتوُبُس«٣٠
ْ
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َنوُباََهتِيسِدْقَمَوَنوُظَف

٥:١ةعماج٢٦:٢صو٣ع

َحتِيتوُبُس
ْ

عناوملانسحأنمتبسلاظفحناكَنوُظَف
ةفرعمللئاسولانسحأو)٢٩ع(يفةروكذملاةساجنلانم
٣عرظنا(سدقملامويلاكلذيفمّلعُيناكذإهللامالك
.)هريسفتو

يفسدقملاىلإددرتلانورثكيدوهيلاناكَنوُباََهتِيسِدْقَم
رظنا(تبسلاظفحةيصوبهتباهإتنرُقاذلوتبسلاموي

نمفرُعامىلعسدقملاةباهإتناكو.)٤٦:٣جورخ
يفوهويدوهيلاهنمونديالنأبموقتةعيرشلاءاملعلاوقأ

لبجىلإمهنمدحأدعصيالنأوةيعرشلاةساجنلالاح
مايأباوثأهيلعوهلجريفهلعنوهدييفهاصعوبرلاتيب
مهاردلاسايكألماحوهوهيلجرىلعرابغلاولمعلا
سدقملاةناهإنمو.كلذهبشأامولقاوشلاوأريناندلاو
لمعنمفرُعامىلعاهبقلعتياموةراجتلاتاودأعضو
ناكامو.)١١:١٦سقرمرظنا(لكيهلايفحيسملاعوسي

.ةرصتخمًاقيرطسدقلاذختينأكلذيتأينملثملزوجي

لَتَال«٣١
ْ

جلٱَىلِإاوُتِفَت
ْ

طَتَالَوِّـنَا
ْ

اوُسَّـجَنَتَتَف،َعِباَوَّـتلٱاوُبُل
هب ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.ِْمِ

ُ
.»ْمُك

ليئومص١و١٨:١٠ةينثتو٢٧و٢٠:٦صو٢٢:١٨جورخ
١٦:١٦لامعأو٨:١٩ءايعشإو١٠:١٣مايأ١و٢٨:٧

مهنمفناجلايفلاوقألاتفلتخا(ِّـناَْجلٱَىلِإاوُتِفَتْلَتَال
نممهنموةلقتسمةيحورتاقولخمناجلانأىلإبهذنم
مهنمونيطايشلااهنألاقنممهنموىتوملاحاورأاهنألاق
نوينثولاناكو.حيحصلاوهاذهوةيلايخروصاهنألاقنم
دوهيلاذخأوءايحألابرضتوتابيغملافرعتاهنأنودقتعي
.)لطابلااذهنعهللامهاهنفمايألاكلتيفمهنعكلذ

حاورأوأّنجاهلهأمعزىلعيه(َعِباَوَّـتلٱاوُبُلْطَتَال
رومألانماذهومهدعستوأمهيقشتفسانلاضعبعبتت
يفيهو.)رصعلاكلذيفدوهيلاضعباهقّدصيتلاةلطابلا
نيفاّرعلاوةرحسلابمهضعباهمجرتو»توبأ«ةيناربعلاةغللا
باحصأاوبلطتالريدقتىلعةرابعلاهذهيفلمتحماذهو(
اذهو.تايفخلابمهعبتتنمئبنتيتلاحاورألايأعباوتلا
نمدوصقملانأبسومانلاءاملعهلاقامقفاويريسفتلا
هئبنتحورهعمنم»توبألا«باحصأوأعباوتلاباحصأ
هردصوأهطبإنمملكتتفرومألانمةعيبطلاقوفامب
ةظفلىنعماذهوةنينقلالخادنمملكتتدقوقيمعتوصب
حيحصلاومهضعبلاقامىلعبويأرفسيفةيناربعلا»بوأ«
.)٣٢:١٩بويأرظنا(قاقزلابتمجرُتوتوبأانهةظفللانإ
يفتمجرُتو.)ةلطابلاتاليختلانمكلذلكنإةصالخلاو
لوقبةيزيلكنالايفةيآلاتمجرُتو(.نوثيبحوربةينادلكلا
.)نيفارعلااوبلطتالوةفلآلاحاورألاىلإاوتفتلتالمجرتملا
سانلانوربخينيذلامهنيفارعلانإمهيرسفمضعبلاقو
»عودي«همسارئاطةشيرهمفبمهدحأكسميمهظوظحب
اودارأو.تالبقتسملابئبنيوروخبلادقويو)اوديوأ(
.عباوتلاةفلآلاحاورألاب

َحتَوُموُقَتِبَيْشَألٱِماَمَأْنِم«٣٢
ْ

َختَوِخْيَّـشلٱَهْجَوُِمَرت
ْ

ىَش
ٰهلِإ
َ

.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َك
١٤ع٥:١سواثوميت١و٢٠:٢٩لاثمأ

نعيهنلارثأىلعبجوأُموُقَتِبَيْشَألٱِماَمَأْنِم
عباوتلاباحصأةرحسلاوأعباوتلابلطوناجلاىلإتافتلالا
دنع«هنألمهرابتخاونسلايفمهربكلخويشللمارتحالا
مرتحننأبجواذإو.»مهفمايألالوطوةمكحبيشلا
»مايألاميدق«مرتحننأبجيمكفةسادقلالينلخويشلا
تءاجامًاريثكيتلاةيصولاهذهف.)٣٢و٢٣و٧:٩لايناد(
ىنتعانم«دوهيلاءاملعاهيفلاقسدقملاباتكلايف
.»هللاهبلطىلعيزجيامكهبهتيانعىلعىزجيخيشلاب
امأوتازجعملاباوءاجىتمءايبنألابنمؤيامنإ«ًاضيأاولاقو
ةعيرشلانيعارملادوهيلالازيالو.»ًامئادمهبنمؤيفخويشلا
نسلابنعاطلخداذإفخويشلاماركإبنونتعيمويلااذهىلإ
نأدعبالإنوسلجيالونابشلانمهيفنملكهلماقًاتيب

عاّنصلاوةلمعلاكلذنمىفعيوسولجلابمهرمأيوسلجي
بجاولانمنكيملخويشلامهبّرمومهلامعأيفاوناكاذإف
»موقتبيشألامامأنم«ىنعمنوكيف(.هلاوفقينأمهيلع
.)خيشلاماّدقمق

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص

١٠١
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يفٌبيِرَغَكَدْنِعَلَزَناَذِإَو«٣٣ .»ُهوُمِلْظَتَالَفْمُكِضْرَأِ
٢٣:٩و٢٢:٢١جورخ

ةنسحلاةعيرشلاهذهتعضُوٌبيِرَغَكَدْنِعَلَزَناَذِإ
بيرغللناسحإلاوةيناسنإلاوفورعملانمةءولمملاةعفانلا
دوهيلاناميإنمؤييذلللبلصألايفيدوهيبسيليذلا
موييفموصينأكلذعمهيلعناكفمهنيبنكسيونتتخيو
حئابذلانمهنوتأياميتأيو)١٦:٢٩ص(مهلثمةرافكلا
ةسيرفلاومدلالكألزتعينأو)٢٢:١٨و٩و١٧:٨ص(
فافعلاوةراهطلاعئارشيعارينأو.)١٥و١٧:١٠ص(
بادآلامزلينأوفيدجتلانعفكينأو.)١٨:٢٦ص(
-٢٤:١٦ص(ًايليئارسإدولوملاكةيبدألاعئارشلاةاعارمو

٢٢(.
يدوهيلااولّضفتوأممألانمهنأهوّريعتنأبُهوُمِلْظَتَالَف

مهيلعلبًاليخدهوعديالنأوتالماعملايفهيلعيلصألا
ضورفلابهمايقوهيحووقحلاهلإلابهناميإلًاخأهوربتعينأ
.ةيعرشلاننسلاو

لٱَك«٣٤
ْ

لٱُمُكَلُنوُكَيْمُكْنِمِّـيِنَطَو
ْ

،ْمُكَدْنِعُلِزاَّـنلٱُبيِرَغ
يفَءاَبَرُغْمُتْنُكْمُكَّـنَأل،َكِسْفَنَكُهُّبُِحتَو ُّبَّـرلٱاَنَأ.َْرصِمِضْرَأِ
ٰهلِإ
ُ

.»ْمُك
١٠:١٩ةينثت٤٩و١٢:٤٨جورخ

لزانلابيرغلاربتعُينأبجييأُنوُكَيْمُكْنِمِّـيِنَطَوْلٱَك
البينطولاربتعُيامكمهضورفبمئاقلامهناميإنمؤملامهنيب
.زييمتىندأ

ماـركإلاومارتـحالـابهــتلـمـاعـمقـوفَكـِسـْفـَنـَكـُهُّبُِحتَو
مهيلعناكامكفلدعلاوقوقحلايفهتكراشموناسحإلاو
بيرغلاكلذاوبحينأمهيلعناكسفنلاكبيرقلااوبحينأ
نيريثكتبذجةنسحلاةعيرشلاهذهف.)١٨عرظنا(كلذك
مايأيفةسدقملاضرألايفناكفدوهيلاىلإءابرغلانم
.ءابرغلاوءالزنلانم١٥٣٦٠٠ناميلس

يفَءاَبَرُغْمُتْنُكْمُكَّـنَأل ناكاملفلاخماذهَْرصِمِضْرَأِ
.ءابرغلانوضغبياوناكمهنإفنييليئرسإللةرواجملاممألاهيلع
هبعشبلزناممرابتخالابضغبلاكلذةرارمفرععرتشملاف
كلتربتخابعشلاو.رصميفءابرغاوناكمويليئارسإ
راصفهماليإوروجلافرعفاهاسنينأعطتسيملوةرارملا
مهلتماعمومهتاساؤمهيلعلهسيناكفءابرغلاعمرعشي
لاقهللانأكف.هللاةعيرشتضتقاامكءاخإلاوءاوسلاب
لذلاةرارممتفرعدقمكنإ.ىسومهيبنمفبنييليئارسإلل
مكيلعفةيدوبعلاولذلاضرأيفءابرغمتنكمايأروجلالقثو
ناسحإومكرابتخاهيضتقيامكهوبحتوبيرغلااوفصنتنأ

رافسألايفرخُأتارمثالثىنعملااذهءاجو.مكهلإبرلا
.)١٠:١٩ةينثتو٢٣:٩و٢٢:٢٠جورخرظنا(ةسمخلا

يفًارْوَجاوُبِكَتْرَتَال«٣٥ لٱِ
ْ

يفَال،ِءاَضَق لٱِ
ْ

يفَالَوِساَيِق ِ
لٱ
ْ

يفَالَوِنْزَو لٱِ
ْ

.»ِلْيَك
١٥ع

يفًارْوَجاوُبِكَتْرَتَال يفةرابعلالثمةرابعلاهذهِءاَضَقْلٱِ
نزولاوسايقلايفروجلالعجفةرشعةسماخلاةيآلالوأ
امًاريثكو.قوقحلاةفاضإاهنيبعماجلاوءاضقلايفروجلاك
راتخايذلاوههللانألروجلااذهنعسدقملاباتكلاىهن
نازيملاوسايقملاعضاووههنأكليكلاونزولاوسايقلا
١٢و٤٥:١٠لايقزحو١٤و٢٥:١٣ةينثت(ليكلاتاودأو
:١١لاثمأو١١و٦:١٠اخيمو٨:٥سوماعو١٢:٨عشوهو
نمىلعسومانلاءاملعمكحو.)٢٣و٢٠:١٠و١٦:١١و١

ءاضقلايفروجلاكيهيتلاليكلاونزولاوسايقلايفروجي
:بونذةسمخب
.ضرألاسجنيهنإ.١
.هللامساسنديهنإ.٢
.ةنيكسلاباهذةلعنوكيهنإ.٣
.ليئارسإكالهةلعنوكيهنإ.٤
سايقلابروجلاوأشغلاةيطخاولاقو.يبسُيهنإ.٥

ةيطخلداعتوءانزلاةيطخنممظعأليكلاونازيملاو
ًاراظناوماقأو.رصمضرأنمليئارسإذقنمهللايفن

سايقلانملكيفرظنلايأكلذىلعناكملكيف
ديدحلانمهبنوزوملانوكينأاورمأوليكلاونزولاو
ةلوقصملاةراجحلاوأنداعملانمامهريغوأصاصرلاوأ
.جاجزلاو

ُنيِهَوٍّقَحُةَفيِإَوٍّقَحُتاَنْزَوَوٍّقَحُناَزيِم٣٦«٣٦،٣٧
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.ْمُكَلُنوُكَتٍّقَح

ُ
ِضْرَأْنِمْمُكَجَرْخَأيِذَّـلٱُمُك

.اََهنوُلَمْعَتَويِماَكْحَأَّـلُكَوِيضِئاَرَفَّـلُكَنوُظَفْحَتَف٣٧.َْرصِم
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ
جورخ٢٠:١٠و١٦:١١و١١:١لاثمأو١٥و٢٥:١٣ةينثت

:٥و٦و٤:٥ةينثتو٥و١٨:٤ص٢٩:٤٠جورخ١٦:٣٦
٦:٢٥و١

.اهبنورتشتواهبنوعيبتٍّقَحُتاَنْزَو
:١٤صرظنا(رامعأةرشعلدعيليكيهٍّقَحُةَفيِإ
.لئاوسللتبلانأامكدماوجلليهو)١٠

ألَا
َ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص

١٠٢
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.اهنمةضيب٧٢هلقثامعسيلئاوسللليكٍّقَحُنيِه

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

عضُواذاملفرعننأانيلعبعصيىَسو
عقوتنانكانإفرشععساتلاحاحصألارثأىلعحاحصألااذه
)٢٠ص(ناكاملو.رشعنماثلاحاحصألارثأىلعنوكينأ
ص(يفةروكذملااياطخلاهقحتستيذلاءازجلاىلعلمتشي

اذهبًالصتمنوكينأانلرهظيامىلعبسانملانمناك)١٨
عرشينألبقدارأعرتشملانأكلذةلعلعلو.حاحصألا
يتلاةيماسلاننسلابةمألادعينأةديدشلاتاصاصقلامهل
ص(يفاهركذيتلاعئارشلاةعاطإل)١٩ص(يفتركُذ

عضخيالنملةيندملاتاصاصقلاب)٢٠ص(يفءاجمث.)١٨
.)١٩ص(يفيتلاةيحورلاماكحألل

َليِئاَْرسِإيِنَبْنِمٍناَسْنِإُّلُك:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُلوُقَتَو«٢
لٱَنِمَو

ْ
يفَنيِلِزاَّـنلٱِءاَبَرُغ ِملِهِعْرَزْنِمىَطْعَأَليِئاَْرسِإِ

ُ
ُهَّـنِإَفَكَلو

حلٱِبِضْرَألٱُبْعَشُهُِمجْرَي.ُلَتْقُي
ْ
.»ِةَراَجِ

كولم٢و١٨:١٠و١٢:٣١ةينثتو١٨:٢١ص١٨:٢ص
٣٢:٣٥و٧:٣١ايمرإو٣٣:٦مايأ٢و٢٣:١٠و١٧:١٧
٣١و٢٠:٢٦لايقزحو

ِملِهِعْرَزْنِمىَطْعَأ
ُ

نيبارقهدالوأضعبمّدقيأَكَلو
وهو»ךלמ«كلمةيناربعلايفهمسركلومو.كلوملًاماركأ
هلنومدقيًانايحأليئارسإونبناكنيينومعللمنصوهلإ
:٢٣كولم٢و١١:٧كولم١(مونهيداويفةيرشبلاحئابذلا

يفمالكلاانهمّدق.)١٨:٢١صريسفتًاضيارظناو١٠
يفركُذامسكعىلعءانزلايفمالكلاىلعكلومةدابع
.)١٨:٢١ص(

ليئارسإينبةعامجلكهمجرييأِضْرَألٱُبْعَشُهُِمجْرَي
ماكحالاءارجإلةاضقلااوراتخانيذلا)٤:٢٧صرظنا(
.مهمكحىضتقمبةراجحلابهنومريفمهنع

تاصاصقلالوأنمةراجحلابمجرلاناكِةَراَجِْحلٱِب
مجرلاةعبرأدوهيلادنعىمظعلاتاصاصقلاواهدشأو
نأسومانلاءاملعركذو.قنخلاوسأرلاعطقوقرحلاو
:يهورشعةينامثمجرلااهصاصقيتلابونذلا
.)٢٠:١١ص(مالابءانزلا.١
.)٢٠:١٢ص(بألاةأرمايأةبارلابءانزلا.٢

.)٢٠:١٢ص(ةّنكلابءانزلا.٣
.)٢٤و٢٢:٢٣ةينثت(ةبوطخمءارذعةاتفبءانزلا.٤
)٢٠:١٣ص(طاوللا.٥
.)٢٠:١٥ص(ةميهببءانزلا.٦
.)٢٠:١٦ص(ةميهببةأرملاءانز.٧
.)١٦-٢٤:١٠ص(فيدجتلا.٨
.)٥-١٧:٢ةينثت(مانصالاةدابع.٩
.)٢٠:٢ص(كلوملعرزلاءاطعإ.١٠
.ةفارعلا.١١
.)٢٠:٢٧ص(عباوتلاوناجلاءاعدابيلجرلارحسلا.١٢
.)١٣:٦ةينثت(ًابذكةوبنلاءاعدا.١٣
.)١١-١٣:٦ةينثت(ناثوألاةدابعبءارغإلا.١٤
.)٢٠:٢٧ةينثت(عباوتلاوناجلاءاعدابيئاسنلارحسلا.١٥
.)٣٦-٣٢ع(تبسلاسيندت.١٦
.)٢٠:٩ص(امهبسوأنيدلاولانعل.١٧
.)٢١-٢١:١٨ةينثت(هيدلاوىلعنبالادرمت.١٨

جراخنوكينأمجرلاىوساهيفركذُيملىسومةعيرشو
همجرينملوأو.)١٥:٣٦ددعو٢٤:١٤ص(ةنيدملا
لكيهلارصعيفسومانلاءاملعلاق.)١٧:٧ةينثت(دوهشلا
ةدميفهنأيتأياممجرلابهيلعموكحملابلعفُيناكيناثلا

نالف«لوقيوٍدانمهمادقيشميلتقملاىلإةمكحملانمهريس
نالفونالفوتاذكواذكبنذىلعمجرلاىلإهببهذُي
مدقتيلفهبهصلخيكلذيفمالكدحألناكنإدوهش
مجرملانيبوهنيبنوكيثيحىلإلصوىتمو.»ملكتيلو
يقبىتموهبنذبفارتعالاىلعربُجيًاعارذةرشعثالثوحن
رزئمىوسىقبيالويّرعُيعرذأسمخوحنهمجرمنيبوهنيب
وحناهولعةكدىلععضويوفتكُيمث.هتروعرتسيريصق
نوتأيفهملألقيوردخيفرمبةجوزممًارمخهنوقسيمثنيتماق
هرهظىلعدوهشلادحأكانهنمهحرطيوهلةمحركلذ

.ةراجحلابةعامجلاهاطغلتُيملنإفةدشبهبضرألاًابراض
روزيكلذرثأىلعواهنوقرحيوبيلصىلعهتثجنورمسيمث
نيدقاحريغمهنأاورهظُيلدوهشلاوةاضقلاليتقلاءابرقأ
ناكامًاريثكو.قحءاضقلانإوةداهشلاوءاضقللمهيلع
اذهو.مكحلاءارجإباولجعيلمجرلاىلإجئاهلابعشلاأجلي
ةأرملاهذهنإحيسمللاولاقدوهيلانأةلعانلرهظُيفصولا

لَفٍةَّـيِطَخَالِبْمُكْنِمَناَكْنَم«مهلهلوقومجرُتنأبجي
ْ

اَهِمْرَي
عوسياومجرينأدوهيلاةدارإو.)٧و٨:٥انحوي(»ٍرَجَحِبًالَّـوَأ
نألبقهلمهميدقتو.)١٠:٣١انحوي(فدجهنأمهنظل
:١٥سقرمو٣٨و٢٧:٣٣ىّتم(رمبةجوزممًارمخبلصُي

٢٣(.

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٠٣
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ْنِمُهُعَطْقَأَوِناَسْنِإلٱَكِلٰذَّـدِضيِهْجَواَنَأُلَعْجَأَو«٣
ِملِهِعْرَزْنِمىَطْعَأُهَّـنَأل،ِهِبْعَش

ُ
ِيسِدْقَمَسِّـجَنُيْيَكِلَكَلو

لٱَيِمْسٱَسِّـنَدُيَو
ْ

.»َسوُّدُق
١٨:٢١ص٣٩و٢٣:٣٨و٥:١١لايقزح١٧:١٠ص

رعشيهلعجأيأِناَسْنِإلٱَكِلٰذَّـدِضيِهْجَواَنَأُلَعْجَأ
.)١٧:١٠صريسفترظنا(يبضغب

.سومانلاءاملعلوقىلعةطساوالبهلتقأياُهُعَطْقَأَو
همجرينأالبًاسأرلتقيهللانأةطساوالبهنوكبينعنو
حصيو(يتأياملقفاوماذهو.ةنيبلافعضلركُذامكبعشلا
.)ةطساوريغبوأةطساوبهلتقيهللانأىنعملا

سجنيفمثإلابسجنتهنألِيسِدْقَمَسِّـجَنُيْيَكِل
رظنا(مهنموهنيذلانييليئارسإلانيبيذلايهلإلاسدقملا
مهدالوأنومدقينيذلانألو)١٦:١٦و١٥:٣١صريسفت
١٠و٧:٩ايمرإ(هللااودبعيلسدقملاىلإنوتأيكلومل
.)٣٩-١٣:٣٧لايقزحو

.)١٨:٢١صريسفترظنا(َيِمْسٱَسِّـنَدُي

ِناَسْنِإلٱَكِلٰذْنَعْمُهَنُيْعَأِضْرَألٱُبْعَشَضَّـمَغْنِإَو«٤
ِملِهِعْرَزْنِميِطْعُياَمَدْنِع

ُ
.»ُهوُلُتْقَيْمَلَفَكَلو

٥و٣و١٧:٢ةينثت

ملاذإهنأةثلاثلاةيآلايفركذِضْرَألٱُبْعَشَضَّـمَغْنِإَو
باقعلاهللاىلوتيةنيبلافعضلصاصقلابعشلاٍرجي
ةاضقفرعاذإميثالاباقعىلوتيهنأنابأانهو.هسفنب
مدعلهباقعنعرظنلااوضغوتانّيبلاببنذمهنأبعشلا
.هيلعمهتقفشلوأهبنذبمهثارتكا

،ِهِتَريِشَعَّـدِضَوِناَسْنِإلٱَكِلٰذَّـدِضيِهْجَوُعَضَأِّـينِإَف«٥
لٱَعيَِمجَوُهُعَطْقَأَو

ْ
ْنِمَكَلوُمَءاَرَوىَنِّـزلٱِبُهَءاَرَوَنيِرِجاَف

.»ْمِهِبْعَش
١٧:٧ص٢٠:٥جورخ١٧:١٠ص

يبضغهلنلعُأيسفنانأينأيأيِهْجَوُعَضَأِّـينِإَف
.هلتقأو)١٧:١٠صريسفتو٣عرظنا(

تفخأاهنألهتريشعليبضغنلعُأويأِهِتَريِشَعَّـدِضَو
.نثولاةدابعيفهلةكيرشتناكفهبنذ

كرتنألناثوألاةدابعلىنزلاريعُتساَكَلوُمَءاَرَوىَنِّـزلٱِب
يعرشلااهلجرةأرملاكرتكرخآهلإةدابعوهللاناسنإلا
.يعرشريغلجرباهنارتقاو

لَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱَو«٦
ْ

جلٱَىلِإُتِفَت
ْ

ِينْزَتِلِعِباَوَّـتلٱَىلِإَوِّـنَا
َ

لِتَّـدِضيِهْجَوُلَعْجَأ،ْمُهَءاَرَو
ْ

ْنِماَهُعَطْقَأَوِسْفَّـنلٱَك
.»اَهِبْعَش

١٩:٣١ص

ىلإوأةفارعلاىلإيأِّـناَْجلٱَىلِإُتِفَتْلَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱَو
رظنا(ناجلاةطساوبتايفخلانوفرعيمهنأنيعدملانيفارعلا

هللاباقعباتكلاركذدقو.)ريسفتلاو١٩:٣١ص
ناكو.)١٤و١٠:١٣مايأ١(ناجلاباحصأىلإنيتفتلملل
.)٢٧عرظنا(ًامجرلتقلاناجلاباحصأوأنيفارعلاباقع

ُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل،َنيِسيِّـدِقَنوُنوُكَتَوَنوُسَّـدَقَتَتَف٧«٧،٨
ٰهلِإ
ُ

َحتَو٨ْمُك
ْ
.»ْمُكُسِّـدَقُمُّبَّـرلٱاَنَأ.اََهنوُلَمْعَتَوِيضِئاَرَفَنوُظَف

جورخ١٩:٣٧ص١:١٦سرطب١و١٩:٢و١١:٤٤ص
٣٧:٢٨لايقزحو٢١:٨صو٣١:١٣

هبمترمُأاملمعبيعئارشظفحبخلاَنوُسَّـدَقَتَتَف
ىلعنويليئارسإلالصحياذهبو.هنعمتيُهناملازتعاو
نايتإاهبنوقتيًاعطاقًاحالسنوكتفنوعردتياهبوةسادقلا
سيدقتىلعنوظفاحيوًافنآةروكذملاةينثولاةسجنلارومألا
.هتسادقنوسبليوبرلامسا

ُهاَبَأَّـبَسْدَق.ُلَتْقُيُهَّـنِإَفُهَّـمُأْوَأُهاَبَأَّـبَسٍناَسْنِإُّلُك«٩
.»ِهْيَلَعُهُمَد.ُهَّـمُأْوَأ

١٥:٤ىّتمو٢٠:٢٠لاثمأو٢٧:١٦ةينثتو٢١:١٧جورخ
١:١٦ليئومص٢و٢٧و١٦و١٣و١٢و١١ع

مهقيقدتعمسومانلاءاملعنإُهاَبَأَّـبَسٍناَسْنِإُّلُك
)١٩:٣صريسفترظنا(ةّيدَلَولاةعاطلانيناوقنايبب
عوضوملاكلذيفدالوألابولقيفةاروتلاضورفمهريرقتو
ءانبألاىلعمهونحكلذباونابأ)٢٠:١٢جورخريسفترظنا(
برلامسالمعتسااذإدلولالتقنمدبالاولاقفتانبلاو
هيفلمعتسااذإونييحوأنيتيمهيدلاوبسيف)هوهي(
برضيهنكللتقُيالميحرلاوريدقلاكهتافصىدحإ
بسنم«ةميدقلاةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهلو.طايسلاب
.»لتقُيهنإف)هوهييأ(هبقطنُياليذلامسالابهمأوأهابأ

ةيصولاهذهتءاجو)٢عريسفترظنا(ًامجرُلَتْقُيُهَّـنِإَف
عوسيبرلااهيلإراشأو)٢٠:٢٠لاثمأو٢١:٧جورخ(يف
.)٧:١٠سقرمو١٥:١٤ىّتم(حيسملا

مدبلوؤسملاوهوهلتقةّلعبءاجيذلاوهيأِهْيَلَعُهُمَد
عمجلاودارفإلايفتارمعبستءاجةرابعلاهذهو.هسفن

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٠٤
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١٦و١٣و١٢و١١و٩عرظنا(حاحصألااذهذريغيفئجتملو
.)٢٧و

ِهِبيِرَقِةَأَرْمٱَعَمىَنَزاَذِإَف،ٍةَأَرْمٱَعَمٌلُجَرىَنَزاَذِإَو«١٠
.»ُةَيِناَّـزلٱَوِيناَّـزلٱُلَتْقُيُهَّـنِإَف

٥و٨:٤انحويو٢٢:٢٢ةينثتو١٨:٢٠ص

:١٨ص(يفاهنعيهنملاةيطخلاىلعءازجُلَتْقُيُهَّـنِإَف
.قنخلاةيدوهيلاديلاقتلاىضتقمبلتقلااذهناكو.)٢٠
:بونذةتسىلعهبنوزاجياوناكو
.بيرقلاةجوزبىنزلا.١
.مألاوأبألابرض.٢
.يليئارسإلاةقرس.٣
.)١٧:١٢ةينثت(يفروكذملارمألانايصع.٤
.ًابذكةّوبنلاءاعّدا.٥
.هللاريغهلإمسابُّئبنتلا.٦

َةَرْوَعَفَشَكْدَقَفِهيِبَأِةَأَرْمٱَعَمٌلُجَرَعَجَطْضٱاَذِإَو«١١
.»اَمِهْيَلَعاَمُهُمَد.اَُمهَالِكِنَالَتْقُياَمَُّـهنِإ.ِهيِبَأ

٢٣و٢٧:١٠ةينثتو١٨:٨ص

ةأرماىمستو(.)ريسفتلاو١٨:٨صرظنا(ِهيِبَأِةَأَرْمٱ
.)ةلاخلاباهيمستةماعلاوةّبارلاببألا

.اَُمهَالِكِنَالَتْقُياَمَُّـهنِإَفِهِتَّـنَكَعَمٌلُجَرَعَجَطْضٱاَذِإَو«١٢
.»اَمِهْيَلَعاَمُهُمَد.ًةَشِحاَفَالَعَفْدَق

١٨:٢٣ص١٨:١٥ص

.)١٨:١٥صرظنا(ِهِتَّـنَك

ْدَقَفٍةَأَرْمٱَعاَجِطْضٱٍرَكَذَعَمٌلُجَرَعَجَطْضٱاَذِإَو«١٣
.»اَمِهْيَلَعاَمُهُمَد.ِنَالَتْقُياَمَُّـهنِإ.ًاسْجِراَُمهَالِكَالَعَف
١٩:٢٢ةاضقو٢٣:١٧ةينثتو١٨:٢٢صو١٩:٥نيوكت

.)١٨:٢٢صرظنا(

ِراَّـنلٱِب.ٌةَليِذَرَكِلٰذَفاَهَّـمُأَوًةَأَرْمٱٌلُجَرَذََّـختااَذِإَو«١٤
.»ْمُكَنْيَبٌةَليِذَرَنوُكَيَالْيَكِل،اَُمهاَّـيِإَوُهَنوُقِرُْحي

٢٧:٢٣ةينثتو١٨:١٧ص

.)١٨:١٧صرظنا(اَهَّـمُأَوًةَأَرْمٱ
ةعبرألاتاباقعلانميناثلاعونلااذهُهَنوُقِرُْحيِراَّـنلٱِب

اذهناكو.)ريسفتلاو٢عرظنا(اهركذقبسيتلاةيلوألا
:بونذةرشعىلعباقعلا
.)٢١:٩ص(نهاكلاةنباىنز.١
.هتنبابلجرلاىنز.٢
.هتنباةنبابلجرلاىنز.٣
.هنباةنبابلجرلاىنز.٤
.ةجوزلاةنبابىنزلا.٥
.ةجوزلاةنباةنبابىنزلا.٦
.ةجوزلانباةنبابىنزلا.٧
.ةامحلابىنزلا.٨
.ةامحلامأبىنزلا.٩
.محلامأبىنزلا.١٠

ءامالعنكلرانلابقارحإلالاوحأركذتملةاروتلاو
ىلإبونذلاكلتدحأبكترمقرحينأبجياولاقسومانلا

ًاسأرهللاباقعىلعكلذاوساقوهتروصهدنعىقبتدح
امهاقبأوهيبأوبادانقرحأاملىلاعتهنإفباقعلاكلذلثم
:١٠ص(رهاظلابيكرتلاودسجلايماتيأامهيتروصىلع
هقنعلوحلعُجيولبزلاىلعبنذملاوثجيناكو.)٥-٢
لبحبهيفرطنملكلصتمصاقجيسنهنمضنّيلجيسن
يفرطدحأامهنملككسميفنادهاشلاكلانهنوكيو
بوذذئنيحبصيوهافبنذملاحتفيىتحهنادشيولبحلا
ةمجرتلايفءاجاذهلوتوميوقرتحيفهقلحيفصاصرلا
يفبئاذلاصاصرلابصبمهنوقرحيرانلاب«ةينادلكلا
.»مههاوفأ

ُهَّـنِإَف،ٍةَمِيَهبَعَمُهَعَجْضَمٌلُجَرَلَعَجاَذِإَو١٥«١٥،١٦
لٱَوُلَتْقُي

ْ
ٍةَمِيَهبَىلِإٌةَأَرْمٱِتََبَرتْقٱاَذِإَو١٦.اََهنوُتيِمُتُةَميِهَب

ملٱُتيِمُتاَهِئاَزِنِل
لٱَوَةَأْرَْ

ْ
.»اَمِهْيَلَعاَمُهُمَد.ِنَالَتْقُياَمَُّـهنِإ.َةَميِهَب

٢٧:٢١ةينثتو١٨:٢٣ص

.)١٨:٢٣صرظنا(ٍةَمِيَهب

ىَأَرَو،ِهِّـمُأَتْنِبْوَأِهيِبَأَتْنِبُهَتْخُأٌلُجَرَذَخَأاَذِإَو«١٧
ُِنيْعَأَماَمَأِناَعَطْقُي.ٌراَعَكِلٰذَف،ُهَتَرْوَعَيِهْتَأَرَواََهتَرْوَع
.»ُهَبْنَذُلِمَْحي.ِهِتْخُأَةَرْوَعَفَشَكْدَق.اَمِهِبْعَشيِنَب
٢٧:٢٢ةينثتو١٨:٩صو٢٠:١٢نيوكت

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٠٥
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.)١٨:٩صرظنا(ُهَتْخُأ

َفَشَكَوٍثِماَطٍةَأَرْمٱَعَمٌلُجَرَعَجَطْضٱاَذِإَو«١٨
ِناَعَطْقُي،اَهِمَدَعوُبْنَيَيِهْتَفَشَكَواَهَعوُبْنَيىَّـرَع،اََهتَرْوَع
.»اَمِهِبْعَشْنِماَُمهَالِك

٥:٢٩سقرم١٨:١٩و١٥:٢٤ص

.)١٨:١٩و١٥:٢٤صرظنا(ٍثِماَط

ْدَقُهَّـنِإ.ْفِشْكَتَالَكيِبَأِتْخُأْوَأَكِّـمُأِتْخُأَةَرْوَع«١٩
.»اَمُهَبْنَذِنَالِمَْحي.ُهَتَبيِرَقىَّـرَع

١٨:٦ص١٣و١٨:١٢ص

.)١٨:١٢صرظنا(َكِّـمُأِتْخُأ

َةَرْوَعَفَشَكْدَقَفِهِّـمَعِةَأَرْمٱَعَمٌلُجَرَعَجَطْضٱاَذِإَو«٢٠
.»ِْنيَميِقَعِناَتوُمَي.اَمُهَبْنَذِنَالِمَْحي.ِهِّـمَع

١٨:١٤ص

.)١٨:١٤صرظنا(ِهِّـمَعِةَأَرْمٱ

َفَشَكْدَق.ٌةَساَجَنَكِلٰذَفِهيِخَأَةَأَرْمٱٌلُجَرَذَخَأاَذِإَو«٢١
.»ِْنيَميِقَعِناَنوُكَي.ِهيِخَأَةَرْوَع

١٨:١٦ص

.)١٨:١٦ص(ِهيِخَأَةَأَرْمٱ

اََهنوُلَمْعَتَويِماَكْحَأَعيَِمجَوِيضِئاَرَفَعيَِمجَنوُظَفْحَتَف«٢٢
اوُنُكْسَتِلاَهْيَلِإْمُكِبٍتآاَنَأيِتَّـلٱُضْرَألٱُمُكَفِذْقَتَالْيَكِل
.»اَهيِف

٢٨و١٨:٢٥ص١٠:٣٧و١٨:٢٦ص

.ةروكذملااياصولاِيضِئاَرَفَعيَِمجَنوُظَفْحَتَف
.)ريسفتلاو٢٨-١٨:٢٥صرظنا(مكئيقتُمُكَفِذْقَت

يفَنوُكُلْسَتَالَو«٢٣ ْمُهُدِراَطاَنَأَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِموُسُرِ
.»ْمُهُتْهِرَكَف،ِهِذٰهَّـلُكاوُلَعَفْدَقْمَُّـهنَأل.ْمُكِماَمَأْنِم

٩:٥ةينثتو١٨:٢٧ص٣٠و٢٤و١٨:٣ص

هبسندتيناكامباوسندتينألةضرعليئارسإونبناك
.اهباودعُويتلاضرألالهأ

لُقَو«٢٤
ْ

اَهاَّـيِإْمُكيِطْعُأاَنَأَو،ْمُهَضْرَأْمُتْنَأَنوُثِرَت:ْمُكَلُت
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتًاضْرَأاَهوُِثَرتِل

ُ
يِذَّـلٱُمُك

.»ِبوُعُّشلٱَنِمْمُكَزَّـيَم
ةينثتو٢٦عو٣٣:١٦و١٩:٥جورخ٦:٨و٣:١٧جورخ
٨:٥٣كولم١و١٤:٢و٧:٦

قاحسإوميهاربإمكءابآاهبتدعويأْمُكَلُتْلُق
درطأنأبيدعوزجنأواهبًاضيأمتنأمكتدعووبوقعيو
.ًاثاريماهايإمكيطعأواهنمنويناعنكلا

لٱَْنيَبَنوُزِّـيَمُتَف«٢٥
ْ
ِروُيُّطلٱَْنيَبَو،ِةَسِجَّـنلٱَوِةَرِهاَّـطلٱِمِئاَهَب

لٱِبْمُكَسوُفُناوُسِّـنَدُتَالَف.ِةَرِهاَّـطلٱَوِةَسِجَّـنلٱ
ْ
َالَوِروُيُّطلٱَوِمِئاَهَب

ممِضْرَألٱَىلَعُّبِدَياَمِّـلُكِب .»ًاسِجَنَنوُكَيِلْمُكَلُهُتْزَّـيَماَّـِ
١١:٤٣ص١٤:٤ةينثتو١١:٤٧ص

ينبزّيمهللانأىنعملاو.نوزيمتكلذليأَنوُزِّـيَمُتَف
انبلضيفتيتلاضرألامهثاريإببوعشلالكنعليئارسإ
نأمهيلعبجيكلذلفعئارشلانممهلنُسامبوًالسعو
اوزيمينأبوأهضئارفظفحبممألارئاسنعمهسفنأاوزيمي
)١١ص(يفةروكذملاتاناويحلانمسجنلاورهاطلانيب
ضرألاممألكنعاوزاتمينأنوعيطتسيكلذبمهنإف
.)١:٨لايناد(

ْدَقَو.ُّبَّـرلٱاَنَأٌسوُّدُقِّـينَألَنيِسيِّـدِقِيلَنوُنوُكَتَو«٢٦
.»ِيلاوُنوُكَتِلِبوُعُّشلٱَنِمْمُكُتْزَّـيَم

٢:١٤سطيتو٢٤ع١:١٦سرطب١و٧عو١٩:٢ص

ةيآلارئاسيفركُذامكلذةلعوَنيِسيِّـدِقِيلَنوُنوُكَتَو
يلاونوكتلتاسدقملابممألارئاسنعمكتزّيملاقهنأكف
يهوانهالإدرتملةرابعلاهذهو.سودقانأينألنيسدقم
.)٤٥و١١:٤٤ص(يفةروكذملاةرابعلانعفلتخت
.)ظافلألابيترتدرجمبفالتخالاو(

رئاسنعمهزّيمهللانإيأِبوُعُّشلٱَنِمْمُكُتْزَّـيَمْدَقَو
اونوكييكلوهدحوهلًاسدقمًابعشاونوكيلضرألاممأ
يفنويناحورلاةميألاحضوأدقو.سانلارئاسلًانسحًالاثم
رئاسحرطلنكيملليئارسإينبزييمتنأيناثلالكيهلارصع
ماسقألارئاسلةادهوسانلانممسقلوأاونوكيللبممألا
برللةدحاوةمأاهلكممألاريصتىتحمهنيدباونيدييكل
ٌمَمُأُلِصَّـتَيَف«ايركزناسلبلاقدقفكلذبهللادعوامك
يفِّـبَّـرلٱِبٌَةريِثَك لٱَكِلٰذِ

ْ
:٢ايركز(»ًابْعَشِيلَنوُنوُكَيَو،ِمْوَي

لكتزيمباتكلالاقول«ييتأيامةيآلاهذهنمانلو.)١١
دقلاقهنألنكلممألللبقتسمنمنكيملمكنمممألا

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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هنإونسحألاذخأهنأىلعكلذبلدبوعشلانممكتزيم
ةيعرلاريصتنأىلإعاطقناالبيلاوتملاجيردتلابةيقبلاذخأيس
ىلعلدينيحلاصلانمرارشألاذخأييذلانكلدحاوعارل
زييمتلاميلعتف.»نيحلاصلايقبيورارشألاحرطينأديريهنأ
مهسفنأباورختفيلالًالوأليئارسإينبراتخاهللانأيوسوملا
هيلإمهريغباوتأينأيفاودهتجيوبرلامحارماوربتخيللب

.هللاًادالوأمدآدالوألكريصيىتح

يفَناَكاَذِإَو«٢٧ ُهَّـنِإَفٌةَعِباَتْوَأٌّناَجٍةَأَرْمٱِوَأٍلُجَرِ
حلٱِب.ُلَتْقُي

ْ
.»ِهْيَلَعُهُمَد.ُهَنوُُمجْرَيِةَراَجِ

١١و١٨:١٠ةينثتو١٩:٣١صو٢٢:١٨جورخ
٨و٢٨:٧ليئومص١و

يفَناَكاَذِإَو امىلعةفوطعمةيآلاهذهٍةَأَرْمٱِوَأٍلُجَرِ
يأخلاناكاذإكلذلولاقهنأكفببسلاءافهيلعتلخد
نأبجوممألارئاسنمهللاهزّيمبعشليئارسإنألو
انهةأرملاركذو.خلاناكاذإهنإوسجنلاورهاطلانيبزيمي
ةطساوبةفارعلاتعداءاسنلانمتاريثكنأللجرلاعم
لامعأو٢٨:٧ليئومص١و٢٢:١٨جورخ(عباوتلاوناجلا

١٦:١٦(.
يتلاحورلاةيناثلاو)حاورألانمامهالك(ٌةَعِباَتْوَأٌّناَج

رهظيامىلعنوفارعلاناك.اومعزامىلعًادبأةفارعلاعبتت
دنعحاورألانوعمجينممهوناجلاباحصألوألانيعون
باحصأنمروهشملاوهامكتايفخلانعاهنولأسيوةجاحلا
كلذنعاهنولأسيفًادبأحاورألامهعمنيذلايناثلاو.لدنملا
هذهنمدافتسُيهنأىلع.عباوتلاباحصأمهواودارأىتم
سانلاضعبيفناكهنأباتكلاتايآنماهريغوةيآلا
.نيطايشيأةيقيقححاورأ

لوقىلعليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلابحاصلاق
)١٦:١٦لامعأ(»ةفارعحوراهبةيراج«لامعألارفسبتاك
نميأ١٨ع(نمرهظيامكناطيشاهيفناكهنأقحلا«
نكيملذئمويةفارعلانيعدملارثكأنكلو)١٦صلامعأ
ًابذككلذنوعدياوناكلبنجلانمةعباتمهلالوناجمهيف
ةفارعلايعدينمةئيطخناو.»مويلالدانملاباحصأك
ايافخلاةفرعميفهللاماقمهسفنميقيناكهنأللتقلا
اوناكوىلاعتوهناحبسهللاالإاهملعياليتلاتالبقتسملاو
ريسفت(يفمجرلاةقيرطتركُذدقو.ةراجحلابًامجرهنولتقي
.)هيلإعجراف٢ع

يذلاوههنألهسفنمدببلاطملاوهيأِهْيَلَعُهُمَد
.)هريسفتو٩عرظنا(هبكتراامبًامجرلتقللهسفنضّرع

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
لِلْلُق:ىَسو

ْ
َال:َنوُراَهيِنَبِةَنَهَك

ِملْمُكْنِمٌدَحَأْسَّـجَنَتَي
َ
يفٍتِّـي .»ِهِمْوَقِ

٤٤:٢٥لايقزح

ِملُّبَّـرلٱَلاَق
ُ

بعشلاةراهطبةقلعتملاعئارشلاتركُذىَسو
عئارشلاانهتركُذو)٢٠:٢٧ص-١١:١ص(يفيدوهيلا
لجأنمسادقألايفنومدخينيذلاةنهكلاةسادقبةقلعتملا
موسرلاباوموقيلنيسدقماونوكينأمهيلعناكفبعشلا
.بادآلاومسوةسادقلاىلعبعشلااوضّرحيوةسدقملا

هذهبيصوينأىسومرمأَنوُراَهيِنَبِةَنَهَكْلِلْلُق
»نوراهينبةنهكلا«انههلوقو.نوراهءانبأةنهكلاضورفلا
ونب«هريغيفءاجوعضوملااذهيفالإتأتملةصاخةرابع
١٠:٨ددعو٣:٢و١١و٨و١:٥صرظنا(»ةنهكلانوراه
نأاوقحتساةنهكلانأانهاهنمدوصقملاف.)١:٥صريسفتو
اذهومهسفنأيفقاقحتسالالنوراهونبمهنألةنهكاونوكي
نيدلاءاسؤرلاق.مهلتبثامكمهلسنلتباثمكحلا
اوبذهينأةنهكلاىلعناكيناثلالكيهلارصعيفيدوهيلا
ةليضفلابحىلعمهولمحيومهنوبرديومهوملعيومهينب
سادقألاةمدخلًالهأاونوكيلمهلًادادعإكولسلانسحو
نأًالوأةنهكلاعضونماوأرو.مهنعتونهكلاةبترثاريمب
اهللهأمهنمالإاهيلإىقريالةيمهألاةميظعةبترلاكلت
عرظنا(تاقالعلالكيفسدقملاتونهكلاتابجاوبمايقللو
١٥(.

ِملْمُكْنِمٌدَحَأْسَّـجَنَتَيَال
َ

النأةنهكلاىلعبجييأٍتِّـي
سومانلاءاملعلاقلبسجنياهسمنألتيمةثجاوسمي
ىلعرصتقيالنأسجنتلالزتعيلنهاكلاىلعبجيهنأ
نوكيىتحاهنمبرتقيالنأهيلعلبتيملاةثجهلازتعا
الوتيملاعدخملخديالنأوعرذأعبرأنملقأاهنيبوهنيب
الإوهيلعحونيالوربقلاىلإهشعنبريسيالوهنفدملخدي
لجأنمسدقلاةمدخوتونهكلللهأريغراصوسجنتي
ناكو.)١٦-١٩:١١ددع(نمكلذاوجتنتساو.بعشلا
راهطألاريغنموندلاوروبقلاونفادملانولزتعينييرصملاةنهك
ورسلانمًانصغنوقصلينوينامورلاناكو.ًءاسنوًالاجر
ىلعسيئرلانهاكلاهلخديالئلتيملاهيفيذلاتيبلابابب
.سجنتيفهابتناريغ

يف ةينثترظنا(دوهيلابعشوأليئارسإطابسأيأِهِمْوَقِ
اذإسومانلاءاملعلاقاذهىلعو)خلا٣٣:٣و٣٢:٨
ىلعبجواهنفدبنينتعملاسانلانيبتيملاةثجتناك

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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سيئرلبنهاكلاىأراذإنكلومهوطلاخيالنأةنهكلا
اهنفدلهوعدينمسيلوقيرطلايفتيمةثجهسفنةنهكلا
كرتنورياوناكدوهيلانأىلعاذهو.اهنفدينأهيلعبجو
بيرالو.اهبنهاكلاسجنتنمًارشنفدالبةيدوهيلاةثجلا

.ةيناسنإلاةعيبطلاعئارشنمكلذنأيف

ِهِتَنْبٱَوِهِنْبٱَوِهيِبَأَوِهِّـمُأ:ِهْيَلِإِبَرْقَألٱِهِئاَبِرْقَألَّـالِإ«٢
.»ِهيِخَأَو

نوناقلانمتاومأةعبسينثُتساِهْيَلِإِبَرْقَألٱِهِئاَبِرْقَألَّـالِإ
مهةعبسلاوهلنفادالوقيرطلاتيمادعاملماشلا
برقأنإيناثلالكيهلارصعيفسومانلاءاملعلاق.نوتآلا
نممظعوهمحلنممحلاهنألهتجوزناسنإلاىلإبراقألا
ءاجاذهىلعو.)٢:٢٤نيوكتيفامكلذبلباق(.هماظع
ىلإبرقأيهيتلاةجوزلاالإ«ناثانويلةنيادلكلاةمجرتلايف
.»همحل

يفبألالبقمألاركذرارمنمةيناثةرمهذهِهيِبَأَوِهِّـمُأ
.)ريسفتلاو١٩:٣صرظنا(ثالثيهوسدقملاباتكلا
ةيلهأنألانهبألاىلعمألاتمدُقسومانلاءاملعلاق
عرظنا(بألاىلعاممرثكأمألاىلعفقوتمتونهكللنبالا
لكيفنهاكلاةجوزلامكبمهمامتهانماذهنيبتيو.)٧

نأدعبيملةيقلخوةيبدأصئاقنتاذتناكاذإهنألءيش
كلذلو.تونهكللًالهأنوكيالفكلذنمًائيشاهنباثروت
قلطينأرمُأو.ةررحمةيبسوأبيرغةنباجوزتينأنعيهن
نأنمًاسارتحاتذخُأوةنيدملاترصوحاذإمهءاسنةنهكلا
.كلذءانثأيفتبصُغدقنوكت

لٱِهِتْخُأَو«٣
ْ

لٱِءاَرْذَع
ْ

.ٍلُجَرِلِْرصَتَْمليِتَّـلٱِهْيَلِإِةَبيِرَق
.»ُسَّـجَنَتَياَهِلْجَأل

اليتلاةجوزتملاريغهتخأيأِهْيَلِإِةَبيِرَقْلٱِءاَرْذَعْلٱِهِتْخُأ
.ةرابعلاهذهدعبامهيلعلديامكهعملازت

نمةعضبتناكلجرلتراصاذإفٍلُجَرِلِْرصَتَْمليِتَّـلٱ
ىلعناكذئنيحونهاكلاىلإةبيرققبتملواهلجردسج
.اهنفدرومأبموقينأاهجوز

لكيهلاةدميفسومانلاءاملعلاقُسَّـجَنَتَياَهِلْجَأل
نمةعبسلاتاومألانفدبنهاكلاةيانعتناكيناثلا
.طقفتازئاجلانمالتابجاولا

.»ِهِسيِنْدَتِلِهِلْهَأِبْسَّـجَنَتَيَالٍجْوَزَك«٤
١٧و٢٤:١٦لايقزح

يفهتكراشمبسجنتياليأِهِلْهَأِبْسَّـجَنَتَيَالٍجْوَزَك
.تونهكلللهأريغًاسندمنوكيلهتجوزنفد

يفًةَعْرَقاوُلَعَْجيَال«٥ َضِراَوَعاوُقِلَْحيَالَو،ْمِهِسوُؤُرِ
ِحل
َ
يفًةَحاَرِجاوُحَرَْجيَالَو،ْمُها .ْمِهِداَسْجَأِ
٤٤:٢٠لايقزحو١٤:١٠ةينثتو٢٨و١٩:٢٧ص

يفًةَعْرَقاوُلَعَْجيَال اوهوشينأةنهكلاىلعرظُحْمِهِسوُؤُرِ
)٤-٢ع(يفنيروكذملاةعبسلاءابرقألاىلعنزحللمهروص
ليقدقو.مهاتومىلعنزحلايفممألاءامدقلعفيناكامك
ةقزممةصمقأباهلكايهيفنوسلجيمهنإ«نيينثولاةنهكيف
هنعيُهنامو.)٦:٣١كوراب(»ىحللاوسوؤرلاوقولحممهو
١٩:٢٧صرظنا(ليئارسإبعشلكهنعيُهنانهةنهكلا
رظنا(كلذلثماوتأنييليئارسإلانأىلع)١٤:١ةينثتو٢٨و
.)٨:١٠سوماعو٧:١٨لايقزحو١٦:٦ايمرإ

ْمَُّـهنَأل،ْمِهِٰهلِإَمْسٱَنوُسِّـنَدُيَالَوْمِهِٰهلِإلَنوُنوُكَيَنيِسَّـدَقُم«٦
.»ًاسْدُقَنوُنوُكَيَف،ْمِهِٰهلِإَماَعَطِّـبَّـرلٱَدِئاَقَوَنوُبِّـرَقُي

٣:١١ص١٩:١٢و١٨:٢١ص

ةنهكلاهوشيالنأةلعاذهْمِهِٰهلِإلَنوُنوُكَيَنيِسَّـدَقُم
نوسدقممهنألاهرهاظمونازحألارهاوظبمهتآيهومهروص
تاحانملايفكلذمهنايتإنوكيفهلنوفوقوميأبرلل
.هلاوراصيذلابرلامسالومهلًاسيندت

ةدئامةلزنمبحبذملاناكاملْمِهِٰهلِإَماَعَطِّـبَّـرلٱَدِئاَقَو
صرظنا(زاجملاليبسىلعهماعطنيبارقلانأليقبرلا
.)ريسفتلاو٣:١١

ًةَأَرْمٱاوُذُخْأَيَالَو،اوُذُخْأَيَالًةَسَّـنَدُمْوَأًةَيِناَزًةَأَرْمِا«٧
.»ِهِٰهلِإلٌسَّـدَقُمُهَّـنَأل.اَهِجْوَزْنِمًةَقَّـلَطُم

٢و٢٤:١ةينثت٤٤:٢٢لايقزح

يهننمغرفاملخلااوُذُخْأَيَالًةَسَّـنَدُمْوَأًةَيِناَزًةَأَرْمِا
سندتلانعمهاهنيذخأتاومألابمهسندتنعةسينكلا
اهدسفيامعفدوةسادقلاعاونألكبهمالكطيحيلءايحألاب
ةلماكةيدوهيةارمابالإنرتقيالنأنهاكلاىلعبجيناكف
.ةقلطمريغةيلقعلاوةيدسجلاتافصلا

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٠٨
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ُنوُكَيًاسَّـدَقُم.َكِٰهلِإَزْبُخُبِّـرَقُيُهَّـنَألًاسَّـدَقُمُهُبِسْحَتَف«٨
.»ْمُكُسِّـدَقُمُّبَّـرلٱاَنَأٌسوُّدُقِّـينَألَكَدْنِع

٨و٢٠:٧ص

هيبنتهيفوليئارسإبعشلانهباطخلاًاسَّـدَقُمُهُبِسْحَتَف
نهاكللاوحمسيالنأمهيلعبجيهنأىلعنييليئارسإلل
نمسومانلاظفحنمالإاوسدقيالنأوقئالريغجاوزب
ىلعًاراظندوهيلابعشهللاماقأفضئارفلاعاطأومهتنهك
تناكةنهكلاةمدخنألوةسدقمتونهكلاةبترنألةنهكلا
ننسلاىلعريسلانهاكلاضفرنإف.بعشلالجأل
ءاملعدافأامىلعهدلجيوهبدؤينأبعشللناكعورشملا
.يناثلالكيهلاةدميفيدوهيلانيدلا

ةسدقملاهتبترىضتقمبلمعاذإَكَدْنِعُنوُكَيًاسَّـدَقُم
نوكينأيناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملعبجوأاذهلو
عامتجالاحتفببعشلاعمتجاىتمناكفًامدقتمنهاكلا
يفةعيرشةءارقيفسانلاعرشىتمناكوهللاةكرببلطب
ىلعاوسلجىتمولوألاءزجلاأرقيلنهاكلاىعدُيعماجملا
دوهيلالازيالو.ماعطلاىلعهللاكرابييذلاوهناكةدئاملا
.مويلااذهىلإمهتنهكنومركي

.اَهاَبَأْتَسَّـنَدْدَقَفىَنِّـزلٱِبٍنِهاَكُةَنْبٱِتَسَّـنَدَتاَذِإَو«٩
ُحتِراَّـنلٱِب

ْ
.»ُقَر

٣٨:٢٤نيوكت

كلذىلعءازجلاةعيرشىَنِّـزلٱِبٍنِهاَكُةَنْبٱِتَسَّـنَدَتاَذِإ
يناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملعنمفرُعامىضتقمب
ةجوزتملاتنبلاوةبوطخملاتنبلاىلعالإيرجتتناكام
ةنباتسندتاذإو«ةميدقلاةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهلو
.»ةبوطخمنهاك

ُحتِراَّـنلٱِب
ْ

لتقُتتناكينزتيتلايماعلاةنبانأعمُقَر
ةنباسندتناكهنأل)ريسفتلاو٢٠:١٠صرظنا(ًاقنخ
نمدشأباقعاهيلععضُوفةمألاىلعًاررضدشأنهاكلا
لتقلاهباقعناكواهسندمباقعانهركذُيملو.كلتباقع
.ًاقنخ

لٱَو«١٠
ْ

ِهِسْأَرَىلَعَّـبُصيِذَّـلٱِهِتَوْخِإَْنيَبُمَظْعَألٱُنِهاَك
ملٱُنْهُد

لَيِلُهُدَيْتَئِلُمَو،ِةَحْسَْ
ْ

،ُهَسْأَرُفِشْكَيَال،َباَيِّـثلٱَسِب
.»ُهَباَيِثُّقُشَيَالَو

٣٥:٢٥ددعو١٦:٣٢و٨:١٢صو٣٠و٢٩:٢٩جورخ
١٠:٦ص١٦:٣٢صو٢٨:٢جورخ

نيذلاةنهكلارئاسنيبيأِهِتَوْخِإَْنيَبُمَظْعَألٱُنِهاَكْلٱَو
.ةبترلاومسبمهنعزاتمملاوهوهتوخإةلزنمبمه

نهدلااذهبصناكِةَحْسَْملٱُنْهُدِهِسْأَرَىلَعَّـبُص
بصُيناكفمظعألاربحلاوههنأةمالعنهاكلاسأرىلع
.)٨:١٢صرظنا(هنييعتدنعهسأرىلع

نابأامىلعبايثلانهاكلاسابلإناكَباَيِّـثلٱَسِبْلَيِل
صرظنا(هسيدقتونهاكلانييعتلامعأنمًامسقىسوم
١١-٨:٧(.

:١٠صرظنا(دادحلاوحونلاىلعةلالدُهَسْأَرُفِشْكَيَال
.)ريسفتلاو٦

ةمجرتلايفامك»قيضلاتقويف«ُهَباَيِثُّقُشَيَالَو
كلتلثميفناكاملنهاكلانألناثانويلةميدقلاةينادلكلا
لثمراهظإناكسانلاوهللانيبًاطيسوناكوةعيفرلاةلزنملا
بعشلادوقياممبولسألاكلذىلعهنالعإونزحلاكلذ
ضراعيهنأاودقتعينأىلإسدقلايفمهلنهكييذلا
.يهلإلاءاضقلا

.»ِهِّـمُأْوَأِهيِبَألُسَّـجَنَتَيَالَو،ٍةَتِّـيَمٍسْفَنَىلِإِيتْأَيَالَو«١١
١٩:١٤ددعو٢و١ع

لزتعينأنهاكلاىلعنكيملٍةَتِّـيَمٍسْفَنَىلِإِيتْأَيَالَو
لخديالنأكلذقوفهيلعناكلبطقفدادحلاتايآ

لاق.سجنتيالئل)١٩:١٤ددع(تيمهيفًاتيبالوةميخ
نهاكلاىلعرظُحيهنأيناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملع
.سجنتيالإوتيملامدنمءيشهيفًاناكملخدينأ
هيفنألمدلاوهنتملاةرابعيفسفنلابدوصقملانأرهاظلاو
.)١٤-١٧:١٠صرظنا(ةايحلاوأسفنلا

قبسامواذهنيبضقانتالِهِّـمُأْوَأِهيِبَألُسَّـجَنَتَيَالَو
مظعألاربحلاريغكلانهةنهكلاوأنهاكلانأل)٤-٢ع(يف
نأمهلحمسيملهريغةنهكلانإفمظعألاربحلاوهانهو
)ريسفتلاو٤-٢عرظنا(مهئابرقأنمةعبسنفدباولغتشي
ناكفمظعألاربحلاامأ.ًاضيأمهيلعبجياممكلذناكلب

هيلعناكنكلنيتيملاهمأوهيبأةثجنموندينأهيلعرظُحي
سيلودرفنمناكميفاهاريتيمةثجنفدينأكلذعم
.)١عريسفترظنا(هاوساهنفدينمكلانه

ملٱَنِمُجُرَْخيَالَو«١٢
َّـنَأل،ِهِٰهلِإَسِدْقَمَسِّـنَدُيَّـالَئِلِسِدْقَْ

.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.ِهْيَلَعِهِٰهلِإِةَحْسَمِنْهُدَليِلْكِإ
٣٠و١٢و٨:٩صو٢٩:٣٦جورخ١٠:٧ص

وهوهيدلاودحأهيلإيعُناذإِسِدْقَْملٱَنِمُجُرَْخيَالَو
نمجرخيوةمدخلاكرتينأهيلعرظُحسدقملايفمدخي

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةمدخبمتهياممرثكأتيملابمتهيهنأكلذبرهظيالئلكانه
نمهريغومظعألانهاكلانيباذهيفقرفلاو.يحلاهللا
دحأمظعألانهاكلاريغةنهكلادحأىلإيعُناذإهنأةنهكلا
هيلعبجوسدقملايفمدخيوهو)٣و٢ع(ةعبسلاهبراقأ
دودحىدعتينأهلنكيملنكلوةمدخلانعفكينأ
نأهيلعرظُحمظعألانهاكلاىلإكلذيعُناذإهنإوسدقملا
يتأينأهلسيلهنألاهكرتياليناثلاوهدادحلةمدخلاكرتي
.دادحلا

.»َءاَرْذَعًةَأَرْمٱُذُخْأَياَذٰه«١٣
٤٤:٢٢لايقزحو٧ع

ةدميفسومانلاءاملعجتنتساَءاَرْذَعًةَأَرْمٱُذُخْأَي
:يتأيامةيآلاهذهنميناثلالكيهلا
ةدحاوةأرمالعبنوكينأبجيمظعألانهاكلانإ.١

.ءاسنةدعلعبنوكينأزوجيفةنهكلانمهريغامأو
ءارذعاهبنارتقالامظعألانهاكلاديرينمنوكتنأ.٢

.نيثالثلانملقأنسيف
ةبوطخماهجوزتنهاكلاكلذديرينمنوكتالنأ.٣

.هريغل
ةيآلانمنيبتيامكنييدوهينيدلاوةنبانوكتنأ.٤

زوجيناكفةنهكلانممظعألانهاكلاريغامأو.ةيلاتلا
هطرشطورشلاهذهلوأو.نيليخدةنباجوزتينأهل
سواثوميت١(نييحيسملاةفقاسألاىلعلوسرلاسلوب
ةمجرتلايفحضوأعبارلاو.)١:١٦سطيتو٣:٢
.»هموقنم«اهيفةيآلاةياهننإفةينيعبسلا

ملٱَوُةَلَمْرَألٱاَّـمَأ«١٤
ملٱَوُةَقَّـلَطُْ

َالِءَالُؤٰهْنِمَفُةَيِناَّـزلٱَوُةَسَّـنَدُْ
.»ًةَأَرْمٱِهِمْوَقْنِمَءاَرْذَعُذِخَّـتَيْلَب،ُذُخْأَي

ىلعسومانلاءاملعدازواهجوزتاميتلايأُةَلَمْرَألٱ
نهاكلاناكنإو.جاوزلالبقاهبيطختاميتلاوكلذ
هلفىمظعلاهتبترىلإىّقرينألبقةلمرأبطخدقمظعألا
نمىنثتسمنهاكلااذهناكو.هتيقرتدعباهجوزتينأ
ريسفترظنا(لسنالباوتامنإمهتوخإءاسنجوزتبنيرومأملا

.)١٨:١٦ص
نمدحأاهجوزتينأروظحماهدعبنموهذهُةَقَّـلَطُْملٱَو

.)ريسفتلاو٧عرظنا(ًاضيأةنهكلارئاس

.»ُهُسِّـدَقُمُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَألِهِبْعَشَْنيَبُهَعْرَزُسِّـنَدُيَالَو«١٥
٨ع

ءاسنلاىدحإجاوزلابطلاخياليأُهَعْرَزُسِّـنَدُيَالَو
اهنمدولوملاهلسنسندتيالئلنهجاوزنعيهنملاتاروكذملا
تازايتمالانمنامرحلايفنهلثمءاسنلاءالؤهدالوٰأنأل
.ةنهكلاحئابذيفةكراشملانموةيتونهكلا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٦
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَق
ُ

حاحصألااذهنمّرماميفةنهكلايُهنىَسو
نعوتيملاىلعنزحلايفمهتاسوبلمومهتروصهيوشتنع
ةينازبنارتقالايأروظحملاجاوزلابمهلسنومهسفنأسيندت
ةيبنجأبنرتقينأنعكلذقوفمظعألاربحلايُهنوةقلطموأ
انهامأو.ةيرايتخالابويعلانمكلذلكونيليخدةنباوأ
تسيليتلايأةيرارطضالابويعلاىلععراشلاملكتف
.امههبشأاموجرعلاوىمعلاكناسنإلارايتخاب

ِهلْلُق«١٧
َ

يفَكِلْسَنْنِمٌلُجَرَناَكاَذِإ:َنوُرا ِهيِفْمِِهلاَيْجَأِ
.»ِهِٰهلِإَزْبُخَبِّـرَقُيِلْمَّـدَقَتَيَالَفٌبْيَع

٦٥:٤رومزمو١٦:٥ددعو١٠:٣و٣:١١ص

دالوألادالوأدالوأوكدالوأدالوأنمَكِلْسَنْنِمٌلُجَر
.ةلبقتسملاروصعلاورضاحلارصعلايفكمدنم

نمعنميهيفهلرايتخاالامميضرعوأيقلخٌبْيَعِهيِف
.ًانهاكنوكينأ

:٣صو٦عرظنا(هللامدقتيتلانيبارقلايأِهِٰهلِإَزْبُخ
٢(.

ىَمْعَأٌلُجَرَال.ْمَّـدَقَتَيَالٌبْيَعِهيِفٍلُجَرَّـلُكَّـنَأل«١٨
.»ٌّيِدِئاَوَزَالَوُسَطْفَأَالَوُجَرْعَأَالَو

٢٢:٢٣ص

.ءانثتساالبٍلُجَرَّـلُك
هطسباممو)١٧ع(ريسفتيفروكذملابيعلاكٌبْيَعِهيِف

نمةعناملاةيدسجلابويعلانماهدعباموةيآلاهذهيف
ةيآلاىنعمكةيآلاهذهو.حبذملاةمدخوتونهكللرايتخالا
هذهلثمناكو.نيكمتلاوريرقتللتررُكاهلبقيتلا
نوكينأاوبجوأمهنإفنانويلاونامورلاءامدقدنعةعيرشلا
دونهلادنعو.دسجلاءازجألكحيحصقلخلالماكنهاكلا

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١١٠
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صقنالباودلُونممةمهاربلانوكينأةعيرشلاهتبجوأاممنأ
.ةرشعةسداسلانسلبقٌبيعمهلضرعيملنمويدسج

هيلإبهذاممملُعيذلانكلورصبلاةوقدقافىَمْعَأ
تونهكلانمعنمُيهنأيناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملع
يفضرملاناكءاوسًاقلطمنيعلاضيرموروعألاوىمعألا

ةتسكلذلاوركذو.نافجألاكاهتاقحلموأنيعلارهوج
.نفجلايفةعبسونيعلايفرشعةعستًابيعنيرشعو

يناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملعكلذبمهفُجَرْعَأ
نيرشعونيتنثاكلذلاوركذونهاكلايشميفصقنلك
.ًالاح

هفنأةبصقتضفخنانموهوسطفوذيأُسَطْفَأ
لكدوهيلاءاملعهنممهفو.ههجويفهفنأشرفناوأرشتناو
.ةعستتناكففنألابويعاودعوفنألايفبيع

ىلإرظنلابةبسنلانعذاشهئاضعأدحأيأٌّيِدِئاَوَز
نيفتكلاىدحإنوككضرعلاوألوطلاوأمجحلايفةدايزلا
لوطأنيقاسلاىدحإنوكواهنمىلعأوأىرخألانمربكأ
شنعألاكلذيفجردنيالأرظناو(ًارجملهوىرخألانم
كلذريغوأةدئازعبصأهيلجروأهيديىدحإيفهلنميأ
.)يقلخلاهوشتلادئاوزنم

.»ٍدَيُْرسَكْوَأٍلْجِرُْرسَكِهيِفٌلُجَرَالَو«١٩

ىلعيقبويفُشاملقاذهنألٍدَيُْرسَكْوَأٍلْجِرُْرسَك
مدعلنامزلاكلذيفهيلعناكاممامتىلإداعوأهعضو
.ةيحارجلالامعألاوريبجتلامهماكحإ

يفْنَمَالَوُمَشْكَأَالَوُبَدْحَأَالَو«٢٠ َالَوٌضاَيَبِهِنْيَعِ
خلٱُضوُضْرَمَالَوُفَلْكَأَالَوُبَرْجَأ

ْ
.»ىَُص

٢٣:١ةينثت

يطغيلجر«ةميدقلاةينادلكلايفتمجرُتُبَدْحَأ
يفوهو.سومانلاءاملعهمهفامىلعءانب»هينيعهابجاح
نوكتفبجاحوبدحأاهانعمونبجيأ»ןבג«ةيناربعلا
يناثلاىنعملااهنممهفنإوةينادلكلانمحصأةيبرعلاةمجرتلا
امنإانلوقديؤيويناثلالكيهلاةدميفسومانلاءاملع
ةظفلنممهدنعةموهفملانيعلابويعيفلخادانههمهف
.)هريسفتو١٨عرظنا(ىمعأ

.قَلخلاصقانلامشكألاُمَشْكَأ
يف لخادريغاذهنإرهاظلاوداوسلاىلعٌضاَيَبِهِنْيَعِ

ريغيفنيعلابويعلكىمعلانممهمهففالإوىمعلايف
.هلحم

ضرموهوبرجلابباصملابرجألاُفَلْكَأ...ُبَرْجَأ
هجولاولعياموهوفلكلابباصملافلكألاو.فورعم
ىلإةبراضلاءادوسلاةريغصلابوبحلالاثمأنمهيلعقرفتيو
.شَمنلابفرعيوةرمحلا

هتيصخبّملأنملككلذنماومهفىَصُْخلٱُضوُضْرَم
.صقنوأضرم

لٱَنوُراَهِلْسَنْنِمٌبْيَعِهيِفٍلُجَرُّلُك«٢١
ْ

َالِنِهاَك
َزْبُخَبِّـرَقُيِلْمَّـدَقَتَيَالٌبْيَعِهيِف.ِّـبَّـرلٱَدِئاَقَوَبِّـرَقُيِلْمَّـدَقَتَي
.»ِهِٰهلِإ
٦ع

نايبلوريرقتلاوديكأتللاذهرركٌبْيَعِهيِفٍلُجَرُّلُك
ةلثمأةقباسلاتايآلايفبويعلانمركُذامنإولومشلا
نمًايلاخنهاكلانوكينأطرتشُيفبويعلالكالبيعلل
بويعلاهذهنايبيقبوركذُيملامموأركُذاممبيعلك
ركذاذهلو.سومانلاءاملعنمةيقلخلاصئاقنلابنيفراعلل
نمعنمتًابيعنيعبرأونينثايناثلالكيهلاةدميفءاملعلا
عمتجيعدخملكيهلاراديفناكو.حبذملاةمدخوتونهكلا
يفرظنلاوتونهكللنيدعُملاةدهاشملميردهنسلاءاضعأهيف
نمغارفلادعبو.الوأةيقلخلابويعلانمنولاخلهمهنأ
مهيفنوكينيذلافنيمسقىلإةنهكلامسقنيصحفلااذه
ءادوسةيسكأبنوفتليوءادوسًابايثنوسبلييقلخبيع
ًابايثنوسبليبيعالبمهنأنيبتينيذلاو.ًاتوكسنوبهذيو
ةسدقملاةمدخللمهتوخإبنودحتيوءاضيبةيسكأوءاضيب
ةميلوبمويلاكلذنورهشيوسدقملاتونهكلايفمهنوكراشيو
ملهنألوهكرابم.برلاكرابم«مهلوقباهنوحتتفيمهباحصأل
راتخاهنألوهكرابم.نهاكلانوراهلسنيفبيعدجوي
سدقملايفبرلامامأاومدخيواوفقيلهينبونوراه
يفبطحلابنولغتشيبيعمهيفدجُونيذلاو.»سدقألا
نوقتنيوءاسنلارادنمةيلامشلاةيقرشلاةهجلاىلعناكم
لكأيتلاعطقلانولزعيوحبذمللبسانملابطحلاكلانه
.حبذملاىلعدقوتنأًاروظحمناكهنألاهنمسوسلا

لٱَنِمَوِساَدْقَألٱِسْدُقْنِمِهِٰهلِإَزْبُخ«٢٢
ْ

.»ُلُكْأَيِسْدُق
١٨:٩ددعو٢٤:٩و٧:١و٢٩و٦:١٧و١٠و٢:٣ص
١٨:١٩ددعو١٢و١١و٢٢:١٠ص

ىلعةمدخلابسانياليذلانهاكللناكِهِٰهلِإَزْبُخ
ءايشألايفكراشينأاهنودءايشألالمعهيلإلكويفحبذملا
ةمالسلاةحيبذفتككاهريغنمةسادقلقأيهيتلا
ةيماعطلانيبارقلااياقبلكأينأورامثألاراكبأوروشعلاو

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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حئابذلاسدقأنميهيتلامثإلاحئابذوةيطخلاحئابذو
.)٢:٣صرظنا(

حلٱَىلِإْنِكٰل«٢٣
ْ
ملٱَىلِإَو،ِيتْأَيَالِباَجِ

،ُِبَرتْقَيَالِحَبْذَْ
.»ْمُهُسِّـدَقُمُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل،ِيسِدْقَمَسِّـنَدُيَّـالَئِل،ًابْيَعِهيِفَّـنَأل
١٢ع

مامأيذلاسدقملاناكملايأِيتْأَيَالِباَجِْحلٱَىلِإْنِكٰل
.باجحلا

.»َليِئاَْرسِإيِنَبَّـلُكَوؤِهيِنَبَوَنوُراَهىَسوُمَمَّـلَكَف«٢٤

نيناوقلاوةنهكلاةماقإهللاكرتيملَليِئاَْرسِإيِنَبَّـلُك
هينبونوراهلهللهأوهنمنايبوتونهكلالامعأبةقلعتملا
ءاضعأوأخويشلاناكوكلذيفديبعشللناكلب
.كلذلكيفمهنعًاباونميردهنسلا

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَق
ُ

ىلعمالكلامامتحاحصألااذهيفىَسو
نذالاقباسلاحاحصألاماتخناك.ةيتونهكلاةسدقملاةمدخلا
نماولكأينأيفحبذملاةمدخلًالهأاوسيلنيذلاةنهكلل
لكأنمعيمجلاعنمحاحصألااذهةحتافوحئابذلاونيبارقلا
.لاوحألاضعبيفحئابذلاكلت

ِهلْلُق«٢
َ

يِتَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبَساَدْقَأاْوَّـقَوَتَيْنَأِهيِنَبَوَنوُرا
لٱيِمْسٱاوُسِّـنَدُيَالَوِيلاََهنوُسِّـدَقُي

ْ
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َسوُّدُق

١٥:١٩ةينثتو١٨:٣٢ددعو١٨:٢١صو٢٨:٣٨جورخ

وأءازجأةنهكللناكَليِئاَْرسِإيِنَبَساَدْقَأاْوَّـقَوَتَيْنَأ
هللارّذحفبرللليئارسإونباهبرقييتلانيبارقلانمةبصنأ
ضعبيفهنإفًاقلطممهلاهنأاونظينأنموانهاهنمةنهكلا
.)٢١و٧:٢٠ص(اهنمعانتمالامهيلعبجيلاوحألا

ليئارسإونباهبرقييتلانيبارقلايأِيلاََهنوُسِّـدَقُييِتَّـلٱ
.هدحوهلةفوقومبرلل

َهلْلُق«٣
ُ

يف:ْم ُمُكِلْسَنِعيَِمجْنِمٍناَسْنِإُّلُكْمُكِلاَيْجَأِ
ُهُتَساَجَنَوِّـبَّـرلِلَليِئاَْرسِإوُنَباَهُسِّـدَقُييِتَّـلٱِساَدْقَألٱَىلِإََبَرتْقٱ
لِتُعَطْقُت،ِهْيَلَع

ْ
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.يِماَمَأْنِمُسْفَّـنلٱَك

٧:٢٠ص

يف :٣صرظنا(ُمُكِلْسَنِعيَِمجْنِمٍناَسْنِإُّلُكْمُكِلاَيْجَأِ
.)٢١:١٧و١٧

اهبداريوتاسدقملاانهسادقألاِساَدْقَألٱَىلِإَبََرتْقٱ
يفلاقامكاهلكأيلحئابذلاىلإبرتقاىنعملانوكيفحئابذلا
.)١٢و٦و٤ع(

دبالوهيدعتبهسفنسجنيهسفنوهيأِهْيَلَعُهُتَساَجَن
.)٧:٢٠ص(يدعتلاكلذبسجنتينأنم

نم«ةرابعلادرتمليِماَمَأْنِمُسْفَّـنلٱَكْلِتُعَطْقُت
رافسألانمعضوملااذهريغيفعطقلاركذيف»يمامأ
ةتسيفانهروكذملاءازجلارفسلااذهيفركُذو.ةسمخلا
سفنلاكلتعطقُت«اهيفهصنوعضوملااذهريغهنمعضاوم
.)٢٣:٢٩و١٩:٨و٢٧و٢٥و٢١و٧:٢٠ص(»اهبعشنم
اهيفنأنمدبال»يمامأنم«هلوقبانهةرابعلاصاصتخاو
نهاكلاعطقبدوصقملانأحّجرملاوةصاخلاحىلإةراشإ
وهيبأوبادانعطقامكةمدخللهمامأفوقولانميدعتملا
.)٣-١٠:١ص(

،ٍلْيَسوُذْوَأُصَرْبَأَوُهَوَنوُراَهِلْسَنْنِمٍناَسْنِإُّلُك«٤
طَيىَّـتَحِساَدْقَألٱَنِمْلُكْأَيَال

ْ
ًاسِجَنًائْيَشَّـسَمْنَمَو.َرُه

ِمل
َ
.»ٍعْرَزُعاَجِطْضٱُهْنِمَثَدَحٌناَسْنِإْوَأ،ٍتِّـي

:٢يجحو٢٢و١٩:١١ددع١٥:١٣و١٤:٢ص١٥:٢ص
١٥:١٦ص١٣

قبسدقوةساجنلانمرخُأعاونأهدعبامواذهُصَرْبَأ
١٣:٣صرظنا(ليصفتلابصربألاوصربلاىلعمالكلا
.)ريسفتلاو

.)هريسفتو١٥:٢صرظنا(ٍلْيَسوُذ
.)١٤-١٩:١١عرظنا(ًاسِجَنًائْيَشَّـسَمْنَم
.)١٥:١٦صرظنا(ٍعْرَزُعاَجِطْضٱ

ِهِبُسَّـجَنَتَيًاناَسْنِإْوَأ،ِهِبُسَّـجَنَتَيًابيِبَدَّـسَمٌناَسْنِإْوَأ«٥
.»ِهيِفٍةَساَجَنِل

١٩و١٥:٧ص٤٤و٤٣و١١:٢٤ص

.)ريسفتلاو٤٤-١١:٢٤صرظنا(ًابيِبَدَّـسَم
ًائيشاساموأليساذوأصربأهنوكليأِهيِفٍةَساَجَنِل

.)خلا١٥:٥و١٣:٤٥ص(ًاسجن

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
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ملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَيَكِلٰذُّسَمَييِذَّـلٱَف«٦
ْلُكْأَيَالَو،ِءاَسَْ

.»ٍءاَمِبُهَدَسَجُضَحْرَيْلَب،ِساَدْقَألٱَنِم
١٠:٢٢نييناربعو١٥:٥ص

تعضُوةعيرشلاهذهنألةنهكلانمَكِلٰذُّسَمَييِذَّـلٱَف
يذلانهاكلاف«ةينادلكلاةمجرتلايفءاجكلذلومهيلع
.خلا»سمي

ةءادبوةساجنلامويةياهنكلذوِءاَسَْملٱَىلِإًاسِجَنُنوُكَي
هدسحلكحضنينيح)٣٢-١١:٢٤صرظنا(هدغ
.ءاملاب

َنِمُلُكْأَيَّـمُث،ًارِهاَطُنوُكَيُسْمَّـشلٱِتَبَرَغىَتَمَف«٧
.»ُهُماَعَطاََّـهنَألِساَدْقَألٱ

١٣و١٨:١١ددعو١:٢٢ص

يتلاحئابذلانألُهُماَعَطاََّـهنَألِساَدْقَألٱَنِمُلُكْأَيَّـمُث
ماوقهنمناكيذلاديحولاءيشلايهاهببرلامدخيناك
.هئاذغ

هبَسَّـجَنَتَيَفْلُكْأَيَالًةَسيِرَفْوَأًةَتِّـيِم«٨ .»ُّبَّـرلٱاَنَأ.اَِ
٤٤:٣١لايقزحو١٧:١٥صو٢٢:٣١جورخ

مئاهبلاورويطلانمًايداعًاتومتاماملكيأًةَتِّـيِم
:٧٧ص(ًاضيأليئارسإينبلكلعمرُّحاذهوةرهاطلا

مّرحينأىلوألابفهتساجنلةماعلاىلعمّرُحدقناكاذإو)١٥
.ةنهكلاىلع

ًةَّـيِطَخاَهِلْجَألاوُلِمَْحيَالْيَكِليِرِئاَعَشَنوُظَفْحَيَف«٩
هبَنوُتوُمَي .»ْمُهُسِّـدَقُمُّبَّـرلٱاَنَأ.اََهنوُسِّـنَدُيْمَُّـهنَألاَِ

٣٢و١٨:٢٢ددعو٢٨:٤٣جورخ

ةنهكلازاتمييتلايضورفيأيِرِئاَعَشَنوُظَفْحَيَف
.ةروكذملاةساجنلانعيهاونلااهنمواهبيليئارسإلابعشلاو

ىلإعجري»اهب«يفريمضلااََهنوُسِّـنَدُيْمَُّـهنَألاَِهبَنوُتوُمَي
.رئاعشلاىلإعجري»اهنوسندي«يفوةيآلايفةروكذملاةيطخلا
مهنألمهتيطخباوتامواوئطخيرئاعشاوسنداذإ«لاقهنأكف
مهريسفتيفسومانلاءاملعدازو.»رئاعشلاكلتاوسند
»ءامسلاديب«مهلوق»نوتومي«هلوقىلعيناثلالكيهلاةدم
ةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهلو.ءامسلابرهللادييأ
لتُقامكيأ»ةبهتلمرانبكلذىلعاولتقيالئل«ناثانويل
.وهيبأوبادان

َالُُهريِجَأَوٍنِهاَكُليِزَن.ًاسْدُقُلُكْأَيَالٍّيِبَنْجَأُّلُكَو«١٠
.»ًاسْدُقَنوُلُكْأَي
٢١:٦ليئومص١

نمانهيبنجألابدوصقملاًاسْدُقُلُكْأَيَالٍّيِبَنْجَأُّلُكَو
ًايليئارسإنوكينأحصيفةنهكلانوراهلسننمسيل
رظنا(ةمالسلاحئابذانهسدقلابدوصقملاو.ًاضيأًايوالو

.)٧:٣٠ص
ليزنلااولاقنيرسفملانكل)فيضلاليزنلا(ٍنِهاَكُليِزَن

ىقبيوهديستاكولممنمراصوهنذأتبقُثيذلادبعلاانه
.)٢١:٦جورخ(ليبويلاةنسىلإكلذك

ررحتينينستسرجأتسملايناربعلاريجألايأُهُريِجَأَو
نممهنمدحأنكيملو)٢١:٢جورخرظنا(اهتياهنيف
نكيملو.هلتناكهمدخوهلمعنأعمنهاكلاكالمأ

ناككلذلوممألاديبعلًافالخلاملابنيعيبمدوهيلامدخ
ناككلذلوءاقرألاةلماعمالءالزنلاةلماعممهنولماعيدوهيلا
.ةسدقملاةمعطألايفمهتداساوكراشينأمهل

ُهْنِمُلُكْأَيَوُهَفٍةَّـضِفَءاَِرشًادَحَأٌنِهاَكَىَرتْشٱاَذِإْنِكٰل«١١
ملٱَو
يفُدوُلْوَْ .»ِهِماَعَطْنِمِنَالُكْأَياَُمه.ِهِتْيَبِ
١٣و١٨:١١ددع

ءارشنعفلتخيءارشلااذهناكًادَحَأٌنِهاَكىََرتْشٱاَذِإ
كراشيونتُخيناكيدوهيلانهاكلادبعنإفنيينثولاناهكلا

نمهنأكنوكيفتازايتمالارئاسوحصفلافورخيفهديس
ناكو.سادقألالكأينأهلزوجيناكونهاكلاتيبلهأ

لهأنمنوكينملزايتمالااذهلثميناثلالكيهلادهعيف
تناكنملبهتضفبنهاكلامهرتشيملنيذلانمتيبلا
.اهزاهجنمءزجهنأكهبيتأتةجوزلا

يفُدوُلْوَْملٱَو دبعلاوأمداخلاوةمَألاوأةمداخلادلوكِهِتْيَبِ
تيبلهأعملكأيناكاذهف)١٣و١٧:١٢نيوكترظنا(
.ةيعرشةساجنلاهلكأنهاكللزوجياليتلاسادقألانهاكلا

ْنِمُلُكْأَتَالٍّيِبَنْجَأٍلُجَرِلٍنِهاَكُةَنْبٱِتَراَصاَذِإَو«١٢
.»ِساَدْقَألٱِةَعيِفَر

انهيبنجألابداريٍّيِبَنْجَأٍلُجَرِلٍنِهاَكُةَنْبٱِتَراَصاَذِإَو
تجوزتنمفنييناربعلانمنوراهةلالسنمسيلنم
نهاكلاتيبلهأنمبسُحتملةنهكلاتانبنماذهلثم
نوكيذئنيحاهزبخفسادقألايفةكراشملاقحترسخو
دقو.نهاكلازبخنمبيصننماهلىقبيالواهجوزنم

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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انهيبنجألايناثلالكيهلارصعيفسومانلاءاملعقلطأ
يأبيرغلاىلعوةنهكلالسننمسيليذلايناربعلاىلع
تنرتقانأبنهاكةنباتلضاذإاولاقفيناربعبسيليذلا
١١:٧صرظنا(سدقملاماعطلالكأاهيلعمّرُحبيرغب
.)٩و

ْنُكَيَْملَو،ًةَقَّـلَطُمْوَأًةَلَمْرَأْتَراَصْدَقٍنِهاَكُةَنْبٱاَّـمَأَو«١٣
َهل
َ

يفاَمَكاَهيِبَأِتْيَبَىلِإْتَعَجَرَو،ٌلْسَنا ْنِمُلُكْأَتَف،اَهاَبِصِ
.»ُهْنِمُلُكْأَيَالٍّيِبَنْجَأَّـلُكَّـنِكٰل.اَهيِبَأِماَعَط
١٩و١٨:١١ددعو١٠:١٤ص٣٨:١١نيوكت

َهلْنُكَيَْملَو،ًةَقَّـلَطُمْوَأًةَلَمْرَأ
َ

ةنباتدقفاذإيأٌلْسَنا
دلويألسناهلنكيملوقالطوأتومباهجوزنهاكلا
تناكيتلاىلوألاقوقحلااهيلإتداعواهيبأتيبىلإتعجر
ىوسةسدقملاحئابذلامحلوزبخلالكأنمتيبلاكلذيفاهل
.ةعيفرلافتكوديدرتلاردص

يفاَمَكاَهيِبَأِتْيَبَىلِإْتَعَجَرَو ءاملعطبنتسااَهاَبِصِ
:ةرابعلاهذهنمنينوناقيناثلالكيهلارصعيفسومانلا

ناكودلوالبةلمرأتكرُتاذإنهاكلاةنبانإ)١(
ىضتقمباهجوزتينأخألاكلذىلعبجويحخأاهجوزل
نملكأتنأاهلزجيملاهجوزتنإف)١٨:١٦ص(ةعيرشلا
يفءاجاذهلوًايتقواهيبأتيبىلإتعجرنإوسادقألا
ةجوزتمريغيهواهيبأتيبىلإتعجر«ةينادلكلاةمجرتلا
.»اهجوزاخأ

تعجرواهجوزتومدنعدلونهاكلاةنبالناكهنإ)٢(
نإنكلسادقألانملكأتنأاهلنكيملاهيبأتيبىلإ
هيفاهلزوجيناكاماهيبأتيبيفذئنيحاهلزاجدلولاتام
.جوزتتنألبق

ُعَفْدَيَوُهَسُْمخِهْيَلَعُديِزَي،ًاوْهَسًاسْدُقٌناَسْنِإَلَكَأاَذِإَو«١٤
لٱ
ْ

لِلَسْدُق
ْ

.»ِنِهاَك
١٦و٥:١٥ص

امنإملاعريغيأًالهجوأًاوْهَسًاسْدُقٌناَسْنِإَلَكَأاَذِإَو
.)١٨و٥:١٥و٢٧و٢٢و٤:٢صرظنا(سدقهلكأ

.هسمخيهةدايزوهلثميدؤييأُهَسُْمخِهْيَلَعُديِزَي
.سدقلايواسيامنهاكلايدؤييأَسْدُقْلٱُعَفْدَيَو
سدقلايواسيامةيدأتبنوكيضيوعتلانإةصالخلاو
-٥:١٤ص(مثإلاةحيبذمدقينأهيلعىقبيو.هسمخو

١٧(.

اََهنوُعَفْرَييِتَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَبَساَدْقَأَنوُسِّـنَدُيَالَف«١٥
.»ِّـبَّـرلِل
١٨:٣٢ع

ةنهكلاسندياليأَليِئاَْرسِإيِنَبَساَدْقَأَنوُسِّـنَدُيَالَف
اهبمهتيانعمدعبهللازبخيهيتلاةسدقملاليئارسإتابه
.ةعيرشلاىضتقمىلع

ُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأل.ْمُهَساَدْقَأْمِهِلْكَأِبٍمْثِإَبْنَذْمَُهنوُلِّـمَحُيَف«١٦
.»ْمُهُسِّـدَقُم
٩ع

عنمبمهئانتعامدعبنونوكيفيأٍمْثِإَبْنَذْمَُهنوُلِّـمَحُيَف
نألًاببسنيمثآمهنوكقوفسادقألالكأينأهلزوجيالنم
.سادقألانمهلكأبمثإلامهريغلمحي

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٧
ُ

.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

امدعبهنإفةديدجةضيرفةمدقمهذهىَسو
ةنهكاونوكينأحصينيذلاتافصىلعمالكلانمغرف
تافصنيبيذخأمهتسادقومهلامكبوجووحبذملاةمدخل
.حبذملاىلعحئابذمدقتنأقيلييتلامئاهبلا

ِهلْلُق«١٨
َ

ٍناَسْنِإُّلُك:َليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمجَوِهيِنَبَوَنوُرا
لٱَنِمَوَليِئاَْرسِإِتْيَبْنِم

ْ
يفِءاَبَرُغ ْنِمُهَناَبْرُقَبَّـرَقَليِئاَْرسِإِ

لٱِمِهِلِفاَوَنِعيَِمجَوْمِهِروُذُنِعيَِمج
.»ًةَقَرُْحمِّـبَّـرلِلاََهنوُبِّـرَقُييِتَّـ

١٥:١٤ددعو١٠و٣و١:٢ص

نملكىلعناكاملَليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمجَوِهيِنَبَوَنوُراَه
مالكلاناكحئابذلايفمهيلعبجترومأبعشلاوةنهكلا
.ًاعمبعشلاوةنهكلل

.)١٧:٨صريسفترظنا(ٍناَسْنِإُّلُك
ناسنإلابجوينأرذنلا(ِمِهِلِفاَوَنِعيَِمجَوْمِهِروُذُنِعيَِمج

ةعيرشلاهيلعهبجوتالامةيريخلارومألانمهسفنىلع
لكو)لفاوناهعيمجوةلفانلاوهفطرشلانمالخنإفطرشب
روذنلاحئابذنيبقرفلاركُذويرايتخالفاونلاوروذنلانم
.)٧:١٦ص(ريسفتيفلفاونلاحئابذو

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١١٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.نيدوهتملاءالخدلايأِءاَبَرُغْلٱَنِم

لٱَنِمًاحيِحَصًارَكَذ،ُنوُكَيْمُكْنَعاَضِّـرلِلَف«١٩
ْ
ِوَأِرَقَب

لٱ
ْ

ملٱِوَأِمَنَغ
.»ِزْعَْ

١:٣ص

رظنا(مكبهترسمومكايإهللالوبقليأْمُكْنَعاَضِّـرلِلَف
.)ريسفتلاو١:٣ص

ركذلاريغةضيرفلاهذهيفزوجيالهنأرهاظلاخلاًارَكَذ
.زعملاومنغلاورقبلاةثالثلامئاهبلاعاونأنم

اَضِّـرلِلُنوُكَيَالُهَّـنَألُهوُبِّـرَقُتَالٌبْيَعِهيِفَناَكاَمُّلُك«٢٠
.»ْمُكْنَع
٥:٢٧سسفأو١٤و١:٨يخالمو١٧و١٥:٢١ةينثت
١:١٩سرطب١و٩:١٤نييناربعو

نأانهىرُيو.يتأياملةمدقماذهٌبْيَعِهيِفَناَكاَمُّلُك
حمسيملواهركذيتلاعبرألاتاوذنمالإنوكتالةحيبذلا
رويطلاميدقتيفقرفتملةعيرشلانأليلدبرويطلاميدقتب
لكيهلارصعيفسومانلاءاملعلاقو.ىثنألاوركذلانيب
.ًالماكًاوضعدقفدقنكيملامبيعاذريطلادعُياليناثلا

ْوَأ،ٍرْذَنِلًءاَفَوِّـبَّـرلِلٍةَمَالَسَةَحيِبَذٌناَسْنِإَبَّـرَقاَذِإَو«٢١
لٱَنِمًةَلِفاَن

ْ
ٍبْيَعُّلُك.اَضِّـرلِلًةَحيِحَصُنوُكَت،ِماَنْغَألٱِوَأِرَقَب

.»اَهيِفُنوُكَيَال
٢٣و٢٣:٢١ةينثتو١٥:٣ددعو٧:١٦ص٦و٣:١ص
٥و٥:٤ةعماجو٦٥:١و٦١:٨رومزمو

.)ريسفتلاو٣:١صرظنا(ٍةَمَالَسَةَحيِبَذ
نيوكترظنا(رطخلاةنمزأيفىتؤيرذنلاناكٍرْذَنِلًءاَفَو

.)١:١٦نانويو٢٢-٢٨:٢٠
ةمدقتنوكتنأبلغو.ةلفانلءافووأيأًةَلِفاَنْوَأ

.ىلاعتهمحارمنممِّـدقملاهلانامىلعهللاًاركشةلفانلا

ملٱَوىَمْعَألٱ«٢٢
ملٱَوُروُسْكَْ

لٱَوُحوُرْجَْ
ْ
ُبَرْجَألٱَوُريِثَب

َجتَالَو،ِّـبَّـرلِلاَهوُبِّـرَقُتَالِهِذٰهُفَلْكَألٱَو
ْ

َىلَعًادوُقَواَهْنِماوُلَع
ملٱ
.»ِّـبَّـرلِلِحَبْذَْ
٥و٣:٣و١٣و١:٩ص١:٨يخالمو٢٠ع

هيفلخديفاهضعبوأاهلكرصبلاةوقدقافىَمْعَألٱ
مدخييذلانهاكلايفطُرشامةميهبلايفطُرشف.روعألا
.)٢١:١٨صرظنا(حبذملا

يفو(امهريغوعلضولجرنمهئاضعأدحأُروُسْكَْملٱَو
.)روسكملاوأيناربعلالصالا

يفو.»جرعألاو«مجارتلاىدحإيفءاجُحوُرْجَْملٱَو
»ץורח«صورحةيناربعلايفو(.»بجاحلاطقاس«ةينادلكلا
لدب»وا«يناربعلالصألايفءاجو.روفحموعوطقمهانعمو
.»خلاوأروسكملاوأىمعألا«هيففةيآلاهذهيفواولا
امناكاذهلوواولاىنعموابدوصقملانأىلعلدتةنيرقلاو
ًايلاخنوكينأحبذملامدخييذلانهاكلايفطُرتشاو.)ركُذ
.)ةيبرعلاةمجرتلاريغىلع(بيعلااذهنم

وأةرثبهدلجوأههجويفنمةيبرعلايفريثبلا(ُريِثَبْلٱَو
لمُدنمندبلايفجرخياملكوهوجارخلارثبلاوروثب
.نيعلايفضرمبيناثلالكيهلارصعيفرسُفو.)هوحنو
داوسلاهينيعيفطلتخانم«ةينادلكلاةمجرتلايفءاجو
مدخييذلاتونهكلانمعنميبيعلااذهلثمو.»ضايبلاو
يفةلمكلاو()٢١:١٩ص(نمهومهفامىلعحبذملاهيف
.)ريثباهانعمو»تلبي«ةيناربعلا

تونهكةعناملابويعلانمناذهُفَلْكَألٱَوُبَرْجَألٱَو
.)٢١:٢٠صرظنا(حبذملاةمدخ

اهيفةميهببرللاوبرقتاليأِّـبَّـرلِلاَهوُبِّـرَقُتَالِهِذٰه
ةلثمأتركُذيتلاو(ركذُتمليتلاوةروكذملابويعلانمءيش

بيعاهيفةميهببرقينمناكو)اهلكبويعلاالبيعلل
.اهلدببيعالبةميهببيتأينأهيلعبجوُيوبرضُي

لٱِوَأُّيِدِئاَوَّـزلٱُةاَّـشلٱِوَأُرْوَّـثلٱاَّـمَأَو«٢٣
ْ

،ُهُلَمْعَتًةَلِفاَنَفُمُزُق
.»ِهِبىَضْرُيَالٍرْذَنِلْنِكٰلَو

٢١:١٨ص

دحأنوكينأكءاضعألابسانتملاريغبهورسفُّيِدِئاَوَّـزلٱ
وألوطلاورغصلاوأربكلابةبسانملانعًاجراخهئاضعأ
ىلعقدصتفًاقلطمةدايزلاىلعلدتةملكلاو(.رصقلا
ءاضعألاضعبةدايزكيقلخلاهوشتلايفنوكتيتلاةدايزلا
نمهدييفعباصأتسهليذلايأشنعألايفنوكيامك
نممئاوقعبرأنمرثكأهلامو)٢١:١٨صرظنا(سانلا
رظنا(حبذملاتونهكنمةعناملابويعلانماذهو.)مئاهبلا

.)٢١:١٨ص
يفءاجو)مسجلاريغصلاةيبرعلايفمُزُقلا(ُمُزُقْلٱِوَأ
ءاملعهرسفو.»ءازجألاصقانلا«ةيمجعألاتامجرتلاضعب
فلظلاقوقشمريغبيناثلالكيهلارصعيفيدوهيلانيدلا

ةيناربعلايفةملكلاو(.سرفلاورامحلاهبشيراصىتح
يفيطَلَقلاوطالُقلاكًادجريصقيأ»טולק«»طولق«
.)ةيبرعلا

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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امميدقتعنمىلععطاقليلدقبسيذلاُهُلَمْعَتًةَلِفاَنَف
نمو.ةلفانهلمعحيبُأانهوهبيعناكامهمةحيبذبيعهيف
تاملكعضبرثأىلعضقانتلايفعرتشملاعقينألاحملا
تناكاممانهةروكذملاةميهبلانأبضقانتلاةهبشعفدُتو
نماهفقونوكيوحبذملاىلعةحيبذمدقتلالسدقللقفاوت
ةدمسومانلاءاملعهيلإبهذاماذهو.ضورفلااللفاونلا
يدؤياهفقاونأوأعابتةميهبلاكلتتناكفيناثلالكيهلا
امماذهوةسدقملادصاقملاىلعةميقلاوأنمثلاقفنياهتميق
بيعالامالإهيفزوجيالهنإفرذنلانودةلفانلاىلعرصق
لكيهلامايأيفلمعلاونوناقلاناكهيلعو)٢٠-١٨ع(هيف
.)٧:١٦صرظنا(يناثلا

خلٱَضوُضْرَمَو«٢٤
ْ
اوُبِّـرَقُتَالاَهَعوُطْقَمَواَهَقوُحْسَمَوِةَيْصِ

يفَو.ِّـبَّـرلِل .»اَهوُلَمْعَتَالْمُكِضْرَأِ

عبرأانهاَهَعوُطْقَمَواَهَقوُحْسَمَوِةَيْصِْخلٱَضوُضْرَم
.ةميهبلايصخيفاهنوتأيءامدقلاناكيصخللقرط

يف كلتبمئاهبلايصخنعمهاهناَهوُلَمْعَتَالْمُكِضْرَأِ
ىلعاهمّرحواهبيصخملابيرقتنعمهاهنامكقرطلا
ىلإدوهيلاءايقتأو»مكضرأيف«هلوقهديفياماذهوعيمجلا
.ةميهبنوصخيالمويلا

لٱِنْبٱِدَيْنِمَو«٢٥
ْ

ِعيَِمجْنِمْمُكِٰهلِإَزْبُخاوُبِّـرَقُتَالِبيِرَغ
هبىَضْرُيَالٌبْيَعاَهيِف.اَهَداَسَفاَهيِفَّـنَأل،ِهِذٰه .»ْمُكْنَعاَِ
١:١٤يخالم١٧و٢١:٦ص١٦و١٥:١٥ددع

تاناويحلاهذهميدقتنمعنملايأِبيِرَغْلٱِنْبٱِدَيْنِم
لبةيليئارسإلاضرألايفةّيصخملامئاهبلاىلعروصقمريغ
هيرتشيوءابرغلاهبيتأيامماهلاثمأىلعواهيلعقلطُي
.مهنمنويليئارسإلا

عنميداسفيصخلاوةّيصخماهناليأاَهَداَسَفاَهيِفَّـنَأل
.هللااهميدقتنم

كلتميدقتنإيليئارسإلانظاذإياْمُكْنَعاَِهبىَضْرُيَال
هللااهمدقواهاصخيذلاوهبيرغلانألهنمعنامالمئاهبلا
ءاملعىأر.ةيعرشريغةبيعماهاريواهلبقيالهللااف
ءابرغلااهمدقييتلاحئابذلابقلعتماذهنإسومانلا
يف«هلوقيهوةنيرقلاونويلصألانويليئارسإلاالءالخدلا
يفبيرغلانبادينمهلوقو.ةقباسلاةيآلارخآيف»مكضرا
هلوقكلذلثمو.هانلقامتبثتومهيأريفنتةيآلاهذهلوأ
.»مكنعاهبىضريال«

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٦
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

قلعتتيهوةديدجةضيرفةءادباذهىَسو
.برللةحيبذنوكينأحلصييذلاناويحلانسب

ٍماَّـيَأَةَعْبَسُنوُكَيًىزْعِمْوَأٌمَنَغْوَأٌرَقَبَدِلُوىَتَم«٢٧
َحت
ْ

لٱَنِمَّـمُث،ِهِّـمُأَت
ْ

ٍدوُقَوَناَبْرُقِهِبىَضْرُيًادِعاَصَفِنِماَّـثلٱِمْوَي
.»ِّـبَّـرلِل

٢٢:٣٠جورخ

تاوذنمةثالثلاعاونألايهًىزْعِمْوَأٌمَنَغْوَأٌرَقَبَدِلُو
١٩عرظنا(برللحئابذلااهنممدقُتنأزوجييتلاعبرألا
»دلو«هلوقنمسومانلاءاملعمهفو)٦-١٧:٣صو
اومّرحكلذىلعودّلومةدعاسمالبةيداعلاةيعيبطلاةدالولا
.ةيعانصةدعاسمباهنمدولوملاميدقت

َحتٍماَّـيَأَةَعْبَسُنوُكَي
ْ

نممايأةعبسلبقدلولانألِهِّـمُأَت
كلذلوناسنإللًاماعطنوكينأحلصيالًافيعضنوكيهنس
اونتخيملاذهلو.ةحيبذيأهللاًاماعطمدقيالنأبجو
:٢٢جورخرظنا(ةدالولانمنماثلامويلالبقنايبصلا

يفهنألاهنمهتعاضرنعةيانكهمأتحتهلوقو(.)٢٩
همأتحتنوكينأبجاولاناكذإو)اهتحتنوكيةعاضرلا

نأعنُممايألاهذهيضملبقمألاتتاماذإاوناكمايأةعبس
.دبألاىلإةحيبذاهدولوممدقي

لٱاَّـمَأَو«٢٨
ْ
يفاَهَنْبٱَواَهوُحَبْذَتَالَفُةاَّـشلٱِوَأُةَرَقَب ٍمْوَيِ

.»ٍدِحاَو
٢٢:٦ةينثت

يفاَهَنْبٱَواَهوُحَبْذَتَالَف هللاعنمنكيملٍدِحاَوٍمْوَيِ
نأةميدقلادوهيلانيناوقنمفرُعامىلعنييليئارسإلل
ةقالعلامهملعينأدرجملدحاوموييفاهنباومألااوحبذي
ةظفاحملاكلذقوفمهملعيللباهدلووةدلاولانيبةسدقملا
ةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهىلعو.ةيناسنإلافطاوعلاىلع
ىلعءامحراونوكليئارسإلآيبعشاي«ةرابعللًالييذت
.»ءامسلايفميحرانابأنأامكضرألا

ْمُكْنَعاَضِّـرلِلَفِّـبَّـرلِلٍرْكُشَةَحيِبَذْمُتْحَبَذىَتَمَو«٢٩
.»اََهنوُحَبْذَت

٤:٥سوماعو١١٦:١٧و١٠٧:٢٢رومزمو٧:١٢ص

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١١٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



قيرطيفركشلاةحيبذاومدقيأ)١٩ع(ْمُكْنَعاَضِّـرلِلَف
حاحصألايفحئابذلانمعونلااذهركُذو.ةلوبقماهبنوكت
.)٧:١٥ص(هيلإعجرافعباسلا

يف«٣٠ لٱَكِلٰذِ
ْ

لٱَىلِإاَهْنِماوُقْبُتَال.ُلَكْؤُتِمْوَي
ْ

اَنَأ.ِدَغ
.»ُّبَّـرلٱ

٧:١٥ص

يف هذهبدوصقملانأىلعاذهلديُلَكْؤُتِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
لكأبجييتلاةمالسلاحئابذنملوألاعونلاةحيبذلا

.)٧:١٥رظنا(اهحبذموييفاهمحل

.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.اََهنوُلَمْعَتَوَياَياَصَوَنوُظَفْحَتَف«٣١
٤:٤٠ةينثتو١٥:٤٠ددعو١٩:٣٧ص

اموهبمكترمأامنوعارتيأَياَياَصَوَنوُظَفْحَتَف
ىلعبجاوكلذوحئابذلاوةنهكلانأشيفهنعمكتيهن
.بعشلارئاسوةنهكلا

لٱيِمْسٱَنوُسِّـنَدُتَالَو«٣٢
ْ

يفُسَّـدَقَتَأَفَسوُّدُق ِطَسَوِ
.»ُمُكُسِّـدَقُمُّبَّـرلٱاَنَأ.َليِئاَْرسِإيِنَب

٢٠:٨ص١١:٢اقولو٦:٩ىّتمو١٠:٣ص١٨:٢١ص

اياصولامكظفحمدعبَسوُّدُقْلٱيِمْسٱَنوُسِّـنَدُتَالَو
.)١٨:٢صريسفترظنا(

اَنَأ.ًاٰهلِإْمُكَلَنوُكَيِلَْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَجَرْخَأيِذَّـلٱ«٣٣
.»ُّبَّـرلٱ

:١٥ددعو٢٥:٣٨و١٩:٣٦و١١:٤٥صو٦:٧جورخ
٤١

ةيدوبعلانممكذقنأيأَْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَجَرْخَأيِذَّـلٱ
هلناكفهسفنلًابعشمكراتخاورصمضرأيفملظلاو
هودبعتوهوبحتوهلاوعضختنأيدفملابعشلااهيأمكيلع
.)٩:٢٥صرظنا(هاياصومكظفحبكلذىلعاولدتو
املوسرلاانحويلوقةيآلاهذهتاحضومنسحأنمو(
هب«هلوقو.)١١و٤:١٠انحوي١(ًالوأانبحأهللانإهانعم اَذِٰ
»ُهاَياَصَواَنْظِفَحَوَهللاٱاَنْبَبْحَأاَذِإ:ِهللاٱَدَالْوَأُّبِحُناَنَّـنَأُفِرْعَن
.)٥:٢انحوي١(

َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

سدقملاةسادقضورفرثأىلعركذىَسو
ةسادقبةقلعتملاضورفلابعشلاوةنهكلاةسادقوحئابذلاو
.تاقوألا

َنوُداَنُتاَهيِفيِتَّـلٱِّـبَّـرلٱُمِساَوَم:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢
.»يِمِساَوَمَيِهِهِذٰه.ًةَسَّـدَقُمَلِفاََحم
٨١:٣رومزمو١٠:٢٠كولم٢و٣٢:٥جورخ٣٧و٤ع

بجياممانهةروكذملامساوملاتناكاملَليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق
بعشلاملكينأىسومهللارمأراقولاباهظفحعيمجلاىلع
.خويشلامهباونوأمهئالكوةطساوب

.اهركذيتآلادايعألايأِّـبَّـرلٱُمِساَوَم
يفلافتحاللاهبنودانتيأَلِفاََحمَنوُداَنُتاَهيِفيِتَّـلٱ

.ًاسدقمًالافتحاسدقلا

لٱاَّـمَأَو،ٌلَمَعُلَمْعُيٍماَّـيَأَةَّـتِس«٣
ْ

ُتْبَسِهيِفَفُعِباَّـسلٱُمْوَي
طُع
ْ

ِّـبَّـرلِلٌتْبَسُهَّـنِإ.اوُلَمْعَتَالاَمًالَمَع.ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمٍةَل
يف .»ْمُكِنِكاَسَمِعيَِمجِ
١٩:٣صو٣٤:٢و٣١:١٥و٢٣:١٢و٢٠:٩جورخ
١٣:١٤اقولو٥:١٣ةينثتو

نممايأةتساولمعايأٌلَمَعُلَمْعُيٍماَّـيَأَةَّـتِس
ناكبرلاموينإانههيلإتفتلُياممهأنمو.عوبسألا
تاقوألالوأوهفاهنمدحاولكلبقركُذودايعألامدقأ
يناثلالكيهلاةدمةعيرشلاءاملعلاقاذهىلعو.ةسدقملا
سّندنمفةعيرشلالكةيمهألايفلدعيتبسلانإ«
هرخآوهلوأىلعنوهبنياوناكو»اهلكةعيرشلاسّندتبسلا
.ًاثالثقاوبألايفخفنلاب

فالخىلعاذهو.ريقحوميظعنماوُلَمْعَتَالاَمًالَمَع
٨و٧عرظنا(ةرافكلامويوتبسلاىوسدايعألانمهريغ
جورخ(هيفماعطلادادعإمهلزيجُأو.)٣٦و٣٥و٢٥و٢١و
امهيفمّرحيامهريغنودةرافكلامويوتبسلاناكو.)١٢:١٦
ناكو.)١٦:٢٩صو٣٠و٢٨عرظنا(ةيويندلالامعألالك
جورخ(ًامجرلتقلايوديلمعبتبسلاسّندينمباقع
ةاضقنإف.)٣٦و١٥:٣٥ددعو٣٥:٢و١٥و٣١:١٤

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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هيفاوزاجأءاملعلانكلًاريثككلذيفاوققدسومانلا
أدبملااذهاوعضونأناكوةايحللةيرورضلالامعألا
اذهو»تبسلاديىلإتعفُدتنأالكديىلإعفُدتبسلا«
َال،ِناَسْنِإلٱِلْجَألَلِعُجاَمَّـنِإُتْبَّـسلٱ«حيسملالوقهبشي
.)٢:٢٧سقرم(»ِتْبَّـسلٱِلْجَألُناَسْنِإلٱ

ملٱ،ِّـبَّـرلٱُمِساَوَمِهِذٰه«٤
ملٱُلِفاَحَْ

هبَنوُداَنُتيِتَّـلٱُةَسَّـدَقُْ اَِ
يف هتاَقْوَأِ .»اَِ
٣٧و٢عو٢٣:١٤جورخ

ريغيهةصاخةيتآلامساوملاهذهنإِّـبَّـرلٱُمِساَوَمِهِذٰه
رظنا(اهرركوةرابعلاهذهباهيلعمالكلارّدصكلذلوتبسلا
.)٣٨و٣٧ع

يفاَِهبَنوُداَنُت يتلامايألايفقاوبألايفخفنلاباَِهتاَقْوَأِ
.اهيفنوكت

يف«٥ يفِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ َْنيَب،ِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعَعِباَّـرلٱِ
لٱ
ْ

.»ِّـبَّـرلِلٌحْصِفِنْيَءاَشِع
٣٤:١٨و٢٣:١٥و١٠و١٣:٣و١٨و١٤و١٢:٦جورخ
:٥عوشيو٨ىلإ١:١ةينثتو١٧و٢٨:١٦و٣و٩:٢ددعو
١٠

يف يفِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ رهشوهوِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعَعِباَّـرلٱِ
:١٦ةينثتو٢٣:١٥و١٣:٤جورخ(ةاروتلايفامىلعبيبأ
رافسأرئاسيفيأ(ةاروتلاريغرافسأيفناسينو.)١
نودةسمخلارافسألاانهةاروتلابينعناّنالسدقملاباتكلا
رشععبارلاناكو.)٣:٧ريتسأو٢:١ايمحنرظنا(.)اهريغ
يذلامويلااذهيفف.اندنعناسينلوأوحنرهشلااذهنم
حصفلامايألوأو.)١٩:١٤انحوي(حصفللدادعتسالايمُس
تالاسغلاونيقالحلاونيطايخلاىوسامعانصلالكناك
تاداعلاىضتقمبرهظلانموأحابصلانممهلامعأنوكرتي
لكأزوجيالناكونيطسلفنمةفلتخملاةنكمألايفةفلتخملا
يقابلاناكورهظلاىلإحابصلانمالإمويلاكلذيفريمخلا
يتآلابولسألاىلعريمخلاقَرحيناكو.قَرحيكلذدعبهنم
لكيهلايفةكدىلعريمخلانمنافيغرعضويناكهنأوهو
ةكدلاكلتىلعامهئاقبةدمريمخلالكأيبعشلاناكف
ريمخلالكأنععيمجلاعنتماةكدلانعامهدحأعفُرىتمف
يناثلاعفُرىتمنكلوذئنيحهنميقابلانوقرحيالمهنكل

لكناكو.ريمخلانمهدنعامقرحيبعشلالكعرش
فلغأوأًاعرشًاسجننكيملنإمويلاكلذيفيتأييليئارسإ
ةسدقملاةنيدملاىلإًاليم١٥نمرثكأميلشروأنعًاديعبوأ
٢٣:٤جورخ(هعيطتسييذلانابرقلاببرلامامأرهظيو

عداخماودعينأةنيدملالهأىلعناكو.)١٧و٦:١٦ةينثتو
ناكو.)٢٦:١٨ىّتمو١٢-٢٢:١٠اقول(ىرقلانمنيتآلل
اولزننملاهنوبرقييتلامئاهبلادولجنوكرتيفويضلاكئلوأ
لاق.تامدقتلايفاهنومدختسييتلاةينآلاومهيلع
حصفللاوتأنيذلانإهنيعبهدهاشاميفخرؤملاسوفيسوي
ناككلذلوفورخ٢٥٦٥٠٠اوبرقوناسنإ٢٧٠٠٠٠٠اوناك
امكءاويإللةنيدملاراوسأجراخمايخلانوبصنيدوهيلارثكأ
نوسرتحينوينامورلاناكاذهلوةكميفمويلانوملسملالعفي
:١٣اقولو٢٦:٥ىّتم(حصفلامايأيفنايصعلانمًاريثك
١(.

ريسفتيفنويسيرفلاونويقودصلافلتخاِنْيَءاَشِعْلٱَْنيَب
ءاشعلابدوصقملانأىلإنويقودصلابهذفةرابعلاهذه
يأةمتعلايناثلاءاشعلابوسمشلابورغتقولوألا
ةيبرعلاةغللانممهفُياماذهو(قفشلابايغدعبتقولا
نويسيرفلابهذو.)ةمتعلاوبرغملانآشِعلاسوماقلايفف
نمسمشلاليملوأيألاوزلاتقولوألاءاشعلانأىلإ
نأىلع(برغملايناثلاءاشعلانإوبرغملاىلإةرجاهلا
نمهنأاهنمومالظلالوأهنأاهنمةيبرعلايفيناعمءاشعلل
عولطىلإسمشلالاوزنمهنأاهنموةمتعلاىلإبرغملا
هيلإبهذامقحلانإةيبرعلانمرهاظلاو.رجفلا
دنعنيءاشعلانيبتقولانوكيف)رمألااذهيفنويقودصلا
.ثلثوةعاسوحنوهوةمتعلاوبرغملانيبامنويقودصلا
تقوحبذيحصفلافورخنأىلعنويسيرفلاهيلإبهذامو
دعبةقيقد٣٠و١٢ةعاسلايفهمدشريوةيئاسملاةحيبذلا
مويلاكلذيفحبذُيناكهنأنييسيرفلالوقحجريو.رهظلا
امملوطأنيءاشعلانيبامنوكينأبجيفةريثكحئابذ
.نويقودصلاهيلإبهذ

.)٦عرظنا(ريطفلاديعًاضيأىمسيوِّـبَّـرلِلٌحْصِف

يفَو«٦ لٱِ
ْ

خلٱِمْوَي
ْ

لٱُديِعِرْهَّـشلٱاَذٰهْنِمََرشَعَسِمَا
ْ

ِريِطَف
.»ًاريِطَفَنوُلُكْأَتٍماَّـيَأَةَعْبَس.ِّـبَّـرلِل

-١٨و١٢:١٥جورخرظنا(ًاريِطَفَنوُلُكْأَتٍماَّـيَأَةَعْبَس
٢٠(.

يف«٧ لٱِ
ْ

اَمًالَمَع.ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمْمُكَلُنوُكَيِلَّـوَألٱِمْوَي
.»اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِم

٢٥و٢٨:١٨ددعو١٢:١٦جورخ

يف رشعسماخلامويلاوأةعبسلامايألانمِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
.)١٢:٦جورخرظنا(ناسينرهشنم

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لغشلانملمعلافرُعاوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع
مدهلاوءانبلاكةيداعلاةيمويلالامعألابيناثلالكيهلاةدم
ةيرذتلاو)ديصحلاقديأ(سردلاوداصحلاوجسنلاو
حبذكلمعلانميرورضلااوتأينأمهلناكونحطلاو
يدعتملاناكو.خبطلاوزبخلاونجعلاومئاهبلانمتامدقتلا
ناكلبتبسلاةيصويدعتملاكًامجرلتقُيالةيصولاهذه
.ةدلجالإةدلجنيعبرأدلُجي

يف.ِّـبَّـرلِلًادوُقَوَنوُبِّـرَقُتٍماَّـيَأَةَعْبَسَو«٨ لٱِ
ْ

ِعِباَّـسلٱِمْوَي
.»اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع.ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمُنوُكَي

يتلاةتسلامايألاومويلاكلذيفنومدقياوناكَنوُبِّـرَقُت
رقبينبانيروثةيداعلاةيمويلاحئابذلاىلعةوالعهدعب
ةقرحمللةيماعطةمدقتوةيلوحفارخةعبسوًادحاوًاشبكو
اوناكو.)٢٣-٢٨:١٩ددع(ةيطخةحيبذًادحاوًاسيتو
ناكفةيرايتخاتامدقتةماعلاتامدقتلاهذهريغنومدقي
راتخيامميلشروأيفبرلامامأرهظيصخشلكمدقي
تامدقتلاكلتتناكو.)١٦:١٦ةينثتو٢٣:١٥جورخ(
:يتأياميناثلالكيهلاةدمفرُعامىلعةيرايتخالا
ةحمقةرشعتسةميقنعاهتميقلقتالةقرحمةمدقت.١

.ةرذلانم
ةيمقنعاهتميقلقتالهفيغاشاهنومسيةّيديعةمدقت.٢

.ةرذةبح٣٢
راتخيامكاهتميقو)٢٧:٧ةينثت(حرفوأمالسةمدقت.٣

رفسنمةروكذملاةيآلانممهفُيامىلعو.اهمدقم
يفتامدقتلابولسأىلعمّدقتةحيبذتناكاهنأةينثتلا
.)٣٤-٢٩و١٨-٧:١٦و٥-٣:١ص(

ىنثتسُيمّدقتامكاذهاوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع
تايلسملابنوذلياوناكديعلامايأءانثأيفمهنإفءايشأهنم
باعلألاوءانغلاوصقرلاكةروظحملاريغيهالملاوةماعلا
كلذبقيلتيتلابادآلاةاعارمعمحرفلابتقولانولغشيو
ضرألااوقسينأمايألاكلتيفمهلناكو.سدقملاديعلا
ضايحلاوتاونقلااوحلصيوءاملليراجماورفحيوةئماظلا
.قُرطلاو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٩
ُ

.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

نأةيربلايفنييليئارسإلاىلعنكيملىَسو
نوثرحياونوكيملمهنألرامثألاوداصحلاتاروكاباومدقي

ةرابعلابتردصيتلاةضيرفلاهذهف.ةيربلايفنوعرزيو
يكلتضرُفةديدجلاعئارشلانسيفباتكلاةداعكةمدقملا
.)٢٠-١٢:١جورخ(مهثاريمضرأيفاهوتأي

اَنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإْمُتْئِجىَتَم:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«١٠
ْمُكِديِصَحِلَّـوَأِةَمْزُحِبَنوُتْأَت،اَهَديِصَحْمُتْدَصَحَوْمُكيِطْعُأ
لٱَىلِإ

ْ
.»ِنِهاَك

:٢٨و١٨و١٥:٢ددعو٢٦و٣٤:٢٢و١٩و٢٣:١٦جورخ
سوثنروك١و١١:١٦ةيمور٣:١٥عوشيو١٦:٩ةينثتو٢٦
١٤:٤ايؤرو١:١٨بوقعيو١٥:٢٠

ةعبرألاةلثمأللثلاثلاثماذهِضْرَألٱَىلِإْمُتْئِجىَتَم
اهتاعارمعقوتملاةعيرشلاضرفىلإرظنلابنييواللارفسيف
رظنا(اهضرفدنعليئارسإلاوحأىلإرظنلابلبقتسملايف
.)ريسفتلاو١٩:٢٣ص

نمةمزحلاهذهتناكْمُكِديِصَحِلَّـوَأِةَمْزُحِبَنوُتْأَت
بوبحلاجضنأونسحأنمنوكتنأبجيناكوريعشلا
بوبحلايكمناكو.ميلشروأنمبيرقلالقحلايفيتلا
اوناكو.هركذّرمدقوةفيإلارشُعرمُعلاوًارمُعةمزحلاكلت

ىلإميردهنسلانمباونلابهذي.يتأيامكمزحلانوعمجي
ًامزحنوعمجيومويبحفصلالبقميلشروأنملوقحلابرقأ
ىلإاهبنوعجريو(اهتبانميفلازتاليتلالبانسلانم
.)لكيهلا

حلٱُدِّـدَرُيَف«١١
ْ

يف.ْمُكْنَعاَضِّـرلِلِّـبَّـرلٱَماَمَأَةَمُْز ِدَغِ
لٱاَهُدِّـدَرُيِتْبَّـسلٱ

ْ
.»ُنِهاَك

٢٩:٢٤جورخ

تيزجلبقيقدلارمعجزمينهاكلاناكَةَمْزُْحلٱُدِّـدَرُيَف
٢:١٥صرظنا(نابللانمةضبقجيزملاىلععضويو
دعبوةيماعطلاحئابذلانمهريغدّدريامكهدّدريو)ريسفتلاو
لكأيو)٢:١٦صرظنا(اهدقويوهنمةضبقذخأيهدّدرينأ
لافتحالااذهرثأىلعو.ةنهكلانمهباحصأووهيقابلا
نمةيماعطلاداوملااهعراوشوميلشروأقاوسأيفعابتتناك
لالغلانماهريغوءارضخلبانسوةيوشمبوبحوزبخ
.ةديدجلا

يف يفنويقودصلاونويسيرفلافلتخاِتْبَّـسلٱِدَغِ
نويسيرفلابهذفيناثلالكيهلامايأيفانهتبسلابدوصقملا
ةعبسلالوأوههنإوعوبسألانمعباسلامويلادغهنأىلإ
امكةيرورضلالامعألاهيفنولزتعياوناكمهنألًاتبسيمسو
نوكيف.)٣٩و٣٢و٢٤عرظنا(تبسلاموييفاهنولزتعي
.ناسيننمرشعسداسلامويلاتبسلاريغبدوصقملا

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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انهتبسلانإوعباسلامويلاوههنأىلإنويقودصلابهذو
مايألانمةقيقحتبسلامويوهيأعضولابهيلعلدي
مايألاكلتءانثأيفعقينأنكميناكوةيحصفلاةعبسلا
ىنعملفانماذهنكلواهنمسداسلاوأسماخلاناكامبرو
مويلايفعقيناكنيسمخلاديعنإفةرشعةسماخلاةيآلا
ناكولفتبسلاكلذموينيسمخلامايألالوأونيسمخلا
تقوّريغتونيسمخلامويديعلانكيملسداسلاوأسماخلا
هلّنيعملامويلايفعقيملفنينسلايلاوتىلعهسفنحصفلا

نإيأحيحصلاوهنييسيرفلالوقف.ةنسلكباتكلايف
نمرشعسداسلامويلاوهةيآلايفتبسلابدوصقملا
ميلشروألةرواجملاىرقلاوندملاناكسناكو.ناسين

ءانثأيفداصحلانوكيىتحمويلاكلذرهظدعبنوعمتجي
له«نيدصاحلانملكلاقسمشلاتباغىتموفاتهلا
نيترمنولوقيمث.»معن«بعشلالوقيف»سمشلابرغ
لكمث.»معن«كلذكبعشلالوقيف»سمشلاتباغله«
كلذكبعشلابيجيف»لجنملااذهأ«ًاثالثلأسيدصاح
بيجيف»قودنصلااذهأ«دصاحلكلوقيمث.»معن«
اذهأ«ًاثالثدصاحلكلأسيمث.»معن«كلذكبعشلا
لكلأسيمث.»معن«كلذكبعشلابيجيف»تبسلا

كلذكبعشلابيجيف»عطقأوأدصحأله«ًاثالثدصاح
وأعطقيامعضيودصاحلكدصحيوأعطقيف»معن«
كلانهنوبرضيولكيهلارادىلإهلمحيوقودنصيفدصحي
رانلابيصتىتحرفحيفَبحلانووشيويصعلابدوصحملا
مث.حيرلاهبيصتىتحلكيهلاراديفهنورشنيمثةبحلك
رشعةثالثبنيحطلانولخنيوهرشقهيلعيقبامنونحطي
اميفلوخنملانممعنأٍّلكيفلوخنملانوكيىتحًالخنم
وأضورفملارمعلاعنصيناكبولسألااذهىلعو.هلبق
.ةفيإلارشُع

حلٱُمُكِديِدْرَتَمْوَيَنوُلَمْعَتَو«١٢
ْ

ًاّيِلْوَحًاحيِحَصًافوُرَخَةَمُْز
.»ِّـبَّـرلِلًةَقَرُْحم

ةروكابنمرمُعلاعمًةَقَرُْحم...ًافوُرَخ...َنوُلَمْعَتَو
تامدقتلاىلعةوالعةقرحممدقيناكفورخلااذهورامثألا
)ريسفتلاو٨عرظنا()٨ع(يفةروكذملاةيديعلا

لَمٍقيِقَدْنِمِنْيَْرشُعُهَتَمِدْقَتَو«١٣
ْ

ًادوُقَوٍتْيَزِبٍتوُت
هلٱَعْبُرُهَبيِكَسَو،ٍروُُرسَةَحِئاَرِّـبَّـرلِل

ْ
.»ٍرَْمخْنِمِنيِ

١٦و١٥و٢:١٤ص

ىلعرصتقينأبلاغلاناكٍقيِقَدْنِمِنْيَْرشُعُهَتَمِدْقَت
ددعو٢٦:٤٠جورخ(ةيماعطةمدقتقيقدلانمدحاورشُع
ةضبقادعامداصحلاةرثكلًانايب.)خلا١٣و٢٨:٩و١٥:٤
تامدقتلاهذهتناكو.روخبلاوتيزلاوقيقدلانم
.)٣و٢:٢صرظنا(ةيداعريغةنهكللةرجأةيماعطلا

لٱاَذٰهَىلِإاوُلُكْأَتَالًاقيِوَسَوًاكيِرَفَوًازْبُخَو«١٤
ْ

،ِهِنْيَعِمْوَي
يفًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَفْمُكِٰهلِإِناَبْرُقِباوُتْأَتْنَأَىلِإ يفْمُكِلاَيْجَأِ ِعيَِمجِ
.»ْمُكِنِكاَسَم

نمًائيشاوقوذيالنأنييليئارسإلاىلعناكًازْبُخ
ًافارتعابرللةروكابلااومدقينألبقةديدجلالالغلا
يذلاريطفلاانهزبخلابدوصقملاو.هيلعهلًاركشوهناسحإب
نميناثلامويلاولوألامويلاريطفناكو.ذئنيحهنولكأياوناك
امريطفنكلةيضاملاةنسلاةلغنمهنوّدعيحصفلامايأ
هتروكابميدقتدعبديدجلاداصحلانمناكمايألانمامهدعب
.برلل

.)ريسفتلاو٢:١٤صرظنا(ًاكيِرَف
ةملكلاوةطنحلاقيقدورمخلاةيبرعلايفقيوسلا(ًاقيِوَس

لبانسلابمهضعباهرسفو»لمرك«هبةمجرتملاةيناربعلا
.ءارضخلالبانسلابرخآوةديدجلارامثألابمهضعبوةءولمملا
عاونأةسمخبيناثلالكيهلاةدمسومانلاءاملعاهّرسفو
نامطرهلاوةرذلاوةطنحلايهوةديدجلابوبحلانم
تناكف.ريعشلانمناعونو)نافوشلابةماعلادنعفورعملا(
ميدقتناكو.برللةروكابلاميدقتلبقةعونممعاونألاهذه
نيينانويلاونييرصملاءامدقنيبدوبعمللرامثألاةروكاب
.ةميدقلاممألانممهريغونيينامورلاو

٢٥-٧:٢٣و٣:١٧صرظنا(ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف
.)ريسفتلاو

َحتَّـمُث«١٥
ْ

ْمُكِناَيْتِإِمْوَيْنِمِتْبَّـسلٱِدَغْنِمْمُكَلَنوُبُس
.»ًةَلِماَكُنوُكَتَعيِباَسَأَةَعْبَسِديِْدَّـرتلٱِةَمْزُحِب

١٦:٩ةينثتو٢٥:٨صو٣٤:٢٢جورخ

َحتَّـمُث
ْ

عامتجالاموييناثيأِتْبَّـسلٱِدَغْنِمْمُكَلَنوُبُس
لوألامويلاناكوةحارموييأتبسوهيذلاسدقملا
رشعسداسلامويلاهدغنوكيفناسيننمرشعسماخلا
اوناكهيفيذلامويلاوهو)١١عرظنا(رهشلاكلذنم
.برللرامثألاةروكابرمعنومدقي

ًاموينيعبرأوةعستيأًةَلِماَكُنوُكَتَعيِباَسَأَةَعْبَس
كلتنممويلكءاسمنولوقيدوهيلاناكو.)١٦:٩ةينثت(

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لوألامويلايفنولوقيفةحبستنيعبرألاوةعستلامايألا
انتسدقيذلانيملاعلاكلمانهلإبرلااهيأتنأكرابم«
رمعلانممويلوأاذهورمعلابسحننأبانترمأوكاياصوب
ءانبداعُيلانئابآهلإوانهلإبرلااهيأكيضرينألمأنف
.»كتعيرشيفانبيصنانيطعتوانمايأيفةعرسبسدقملا
مويلاددعنوركذيوكلذكهدعبامويناثلامويلايفنولوقيو
.»خلاثلاثاذهورمعلانمموييناثاذهو«نولوقيف

َحتِعِباَّـسلٱِتْبَّـسلٱِدَغَىلِإ«١٦
ْ

َّـمُث،ًامْوَيَنيِسَْمخَنوُبُس
.»ِّـبَّـرلِلًةَديِدَجًةَمِدْقَتَنوُبِّـرَقُت
٢٩:٢٦ددع٢:١لامعأ

ةعبسلادعبيذلامويلايأِعِباَّـسلٱِتْبَّـسلٱِدَغَىلِإ
ديعلاكلذيمُساذهلو.نيسمخلامويلاوأةلماكلاعيباسألا
٢٠:١٦و٢:١لامعأ(ديدجلادهعلايفنيسمخلاديعب
جورخ(ميدقلادهعلايفعيباسألاديعو)١٦:٨سوثنروك١و

ديعناكو.)٨:١٣مايأ٢و١٦و١٦:١٠ةينثتو٣٤:١٢
وأسماخلايفةيدوهيلانيناوقلاىضتقمبعقينيسمخلا
ةنسلانمثلاثلارهشلاوهوناويسنمعباسلاوأسداسلا
.ناريزحلالهىلإرايألالهنميأ

اذهوةطنحلاديصحراكبأنمًةَديِدَجًةَمِدْقَتَنوُبِّـرَقُتَّـمُث
.ريعشلاديصحراكبأنمناكيذلارمعلاراكبأفالخب
هنأل)٢٣:١٦جورخ(ًاضيأداصحلاديعبديعلااذهيمسو
.ةريخألابوبحلاداصحيفناك

ِنْيَْرشُعِْنيَفيِغَر.ٍديِدْرَتِزْبُخِبَنوُتْأَتْمُكِنِكاَسَمْنِم«١٧
.»ِّـبَّـرلِلًةَروُكاَبًاريَِمخِناَزَبُْخيَوٍ،قيِقَدْنِمِناَنوُكَي

١٥:١٧ددعو٢٦و٣٤:٢٢و١٩و٢٣:١٦و٢٢:٢٩جورخ
٢٦:١ةينثتو٢٨:٢٦و٢١ىلغ

.)١٥:٢ددع(نيطسلفنميأَنوُتْأَتْمُكِنِكاَسَمْنِم
ىلعنادعُينافيغرلاناذهناكِنْيَْرشُعِْنيَفيِغَر

لكيهلارادىلإحمقلاديدجنمةفيإبنوتأييتآلابولسألا
ثلُثنمجرخيناكواهنونحطيمثاهنوسوديواهنوطبخيو
نولخنيفريدقتلاىلعنيحطلانمنارمعاهسدسوةفيإلا
بورخيأبورخلا(ةفلتخمًالخنمرشعينثايفنيحطلا
هنولعجيوةريمخبهنونجعيمث)هلبقامفورخنمقيضأٍّلك
نوزبخياوناكمهنكللكيهلاجراخنيلقتسمنيفيغر
ناكو.لافتحالالبقيذلامويلايفسادقألايفنيفيغرلا

ضرعنمضورعةعبسوأعامجأةعبسفيغرلكلوط
نامدقياناكوعباصأسمخهنخثوعامجأةعبراهضرعوفكلا

كلذموييمسكلذلو)٣٤:١٧جورخ(ةروكاببرلل
.)٢٨:٢٦ددع(ةروكابلامويبلافتحالا

خلٱَعَمَنوُبِّـرَقُتَو«١٨
ْ

،ٍةَّـيِلْوَحٍةَحيِحَصٍفاَرِخَةَعْبَسِزُْب
اَهِتَمِدْقَتَعَمِّـبَّـرلِلًةَقَرُْحمِنْيَشْبَكَو،ٍرَقَبَنْبٱًادِحاَوًارْوَثَو
.»ِّـبَّـرلِلٍروُُرسِةَحِئاَرَدوُقَواَهِبيِكَسَو

يتلاحئابذلانمناكٍفاَرِخَةَعْبَسِزْبُْخلٱَعَمَنوُبِّـرَقُت
حئابذفارخةعبسوشبكوناروثديعلاكلذموييفمدقت

ىلعةوالع)٣٠و٢٧و٢٨:٢٦ددع(دحاوسيتوةقرحم
ةيآلايفناروكذملانافيغرلايهوديدجلاماعطلاةمدقت
.ةقباسلا

ملٱَنِمًادِحاَوًاسْيَتَنوُلَمْعَتَو«١٩
،ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذِزْعَْ

.»ٍةَمَالَسَةَحيِبَذِْنيَّـيِلْوَحِنْيَفوُرَخَو
٣:١ص٢٨:٣٠ددعو٢٨و٤:٢٣ص

ةيطخةحيبذسيتلانومدقياوناكخلاًاسْيَتَنوُلَمْعَتَو
امبسوفيسويلاق.ركُذامقوفةمالسةحيبذنيفورخلاو
ددعنإمويلاكلذيفليكهلاةمدخنمهنيعبهدهاش
ةثالثوًافورخرشعةعبرأهيفحبذُتتناكيتلاتاناويحلا
يناثلالكيهلاةدمفرُعيذلاو.سويتةثالثوةريغصناريث
انهتركذيتلاحئابذلانيزاتممنيمسقحئابذلاتناكهنأ
مويلاكلذلةنّيعملاحئابذلاونيفيغرلاديدرتبةبوحصملايهو
انهةروكذملاامأوةيربلايفمدقتكلتتناكوددعلارفسيف
.داعيملاضرأيفالإمدقتتناكام

لٱاَهُدِّـدَرُيَف«٢٠
ْ

لٱِزْبُخَعَمُنِهاَك
ْ
ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاديِدْرَتِةَروُكاَب

خلٱَعَم
ْ

لِلُنوُكَتَف،ِنْيَفوَُر
ْ

.»ِّـبَّـرلِلًاسْدُقِنِهاَك
١٨:٤ةينثتو١٨:١٢ددع

ةدميفاذهناكِنْيَفوُرَْخلٱَعَم...ُنِهاَكْلٱاَهُدِّـدَرُيَف
امهددريولكيهلاىلإنيفورخلابىتؤي.يتأيامكيناثلالكيهلا
ذخأيوناحبذُيمث.ناّيحامهوهدرفمبّالكوأًاعمنهاكلا
امهعضيو)٣٢-٧:٣٠ص(هفتكواهنملكردصنهاكلا

ةقرفتموأًاعمامهددريوامهتحتهيديعضيونيفيغرلاءاذح
ىلإوقوفىلإوءارولاىلإومامألاىلإهيدياهبكرحينأب

وهيقابلامحللالكأيونيفورخلامحشقرحيمث.تحت
نيفيغرلادحأمظعألاربحلاذخأيو.ةنهكلانمهودعاسمو
نولكأيوةمدخلايفنيكرتشملاةنهكلارئاسىلعرخآلامسقيو
ناكمحللاكلذنألةيلاتلاةليللافصنوهسفنمويلايفكلذ

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
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لكوحئابذلامّدقتمث.سادقألاسدقألبًادجًاسدقمدعي
ةميلوكلذلعجيوةيرايتخالاهتمدقتبيتأيبعشلانم
نيكاسملاومهاماتيونييواللالمارأوةيواللالايعللجاهتبا
.ةصاخةوعدبةميلولاكلتىلإنوتأيوءابرغلاو

يفَنوُداَنُتَو«٢١ لٱَكِلٰذِ
ْ

ُنوُكَيًاسَّـدَقُمًالَفَْحمِهِنْيَعِمْوَي
يفًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف.اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع.ْمُكَل ِ

يفْمُكِنِكاَسَمِعيَِمج .»ْمُكِلاَيْجَأِ

يفَنوُداَنُت عمنودقتعيدوهيلاناكِهِنْيَعِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
اياصولاهللاىطعأهيفيذلامويلاوهديعلااذهموينأكلذ
ةنهكلاناكو.ًاميظعًالافتحاهبنولفتحياوناكفرشعلا
.قاوبألايفخفنلابعامتجاللبعشلاهبنوداني

.)هريسفتو٧عرظنا(اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع
.)٢٥-٧:٢٣و٣:١٧صو١٤عرظنا(ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف

مويلااذهلثميفهنأنودقتعييناثلالكيهلاةدمدوهيلاناك
اذهنوسدقينويليئارسإلالازيالورشعلااياصولاتيطعُأ
فصنلانيبيأناويسنمعباسلاوأسداسلايفديعلا
نونيزينولازيالو.ناريزحنملوألافصنلاورايأنميناثلا
مهسفنألاجرلارّهطيونيحايرلاوراهزألابتويبلاوعماجملا
ليللانويحيمهنمنوريثكومهاياطخبفارتعالاولاستغالاب
ءاطعإمويهنألديعلاكلذيفةصاخلادباعملايفةدابعلاب
.نودقتعيامكءانيسلبجىلعةعيرشلا

َحتاَمَدْنِعَو«٢٢
ْ

اَياَوَزْلِّـمَكُتَالْمُكِضْرَأَديِصَحَنوُدُص
يفَكِلْقَح لَتَالَكِديِصَحَطاَقُلَو،َكِداَصَحِ

ْ
لِل.ْطِقَت

ْ
ِنيِكْسِم

لٱَو
ْ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.ُهُُكْرتَتِبيِرَغ
ُ

.»ْمُك
٢٤:١٩ةينثت١٩:٩ص

يفَكِلْقَحاَياَوَزْلِّـمَكُتَال لكدصحتاليٰأَكِداَصَحِ
هللاًاركشنيكاسملاوءارقفللهاياوزيفةيقبِقبالبكلقح
.)١٩:٩صرظنا(هناسحإىلع

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٣
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

يفةداعلاكةديدجةضيرفةمدقماذهىَسو
.رفسلااذه

يف:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢٤ يفِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ ِرْهَّـشلٱِلَّـوَأِ
طُعْمُكَلُنوُكَي

ْ
لٱِفاَتُهُراَكْذِت،ٌةَل

ْ
.»ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحم،ِقوُب

٢٥:٩ص٢٩:١ددع

يفديعلااذهناكو)٢٩:١عرظنا(ِقوُبْلٱِفاَتُهُراَكْذِت
ميناثيأسدقملاباتكلايفىّمسملاعباسلارهشلالوأ
ةنسلاةءادبوهويرشتدوهيلاهيمسيو)٨:٢كولم١(
امويناثلالكيهلارصعيفًاضيأيمُساذهلومهدنعةيندملا
ةرافكلامويلدادعتسامويناكوةديدجلاةنسلاديعهدعب
فاتهناكو.رهشلاكلذنمرشاعلاوهيذلاميظعلا
سيدقتلالمعيفاوذخأيلنييليئارسإللةوعدقاوبألا
همامأاوركذُيومهاياطخةرفغماولانيوبرلامامأاورضحيل
»قوبلافاتهراكذت«لاقكلذلو.)١٠و٢٠:٩ددع(كلذب
.برلامامأنوركذُتمكلعجييذلاقوبلافاتهىنعملاو
نإوءابآللهدهعهللاراكذتوهورخآىنعمهلربتعاعمجملاو
)٢٤-٢٢:١و٣٤-٢١:١نيوكت(ّنيُعاذهلديعلاكلذ
.ديعلااذهلًالاثمهحبذوقاحسإداليماوربتعاو

ًادوُقَوَنوُبِّـرَقُتْنِكٰل،اوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع«٢٥
.»ِّـبَّـرلِل

لكنعاوفكيأاوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع
عرظنا(اهنمدباليتلاةيرورضلاادعامةيويندلالامعألا
.)ريسفتلاو٧

ديدجلالهمويناكديعلاكلذنأامبَنوُبِّـرَقُتْنِكٰل
:نيبارقةثالثهيفمدقيناكًاضيأ
.ًالوأمدقُتتناكهذهوةيداعلاةيمويلاةحيبذلا.١
.)١٥-٢٨:١١ددع(ديدجلالالهلايفةنّيعملاةحيبذلا.٢
ةيلوحفارخةعبسوشبكوروثيهيتلاديعلانيبارق.٣

ددع(ةيداعلاةيماعطلاةمدقتلاوةيطخةحيبذسيتو
٦-٢٩:١(.

هذهونيروثنمًالدبدحاوروثذئنيحمدقيناكو
قبستتناكيتلاةيرهشلاةحيبذلارركمتناكةحيبذلا
نابرقويبارشلانابرقلاةمدقتةدمنويواللاناكو.ةمدخلا
ةـيتـوصـلاناحلألاوـىقـيسـوملاتاودـأبنـولــغـتـشيـةقرــحملا
ريمازملانمهريغونينامثلاويداحلارومزملابنومنرتيف
ةنهكلايطعيحئابذلاميدقتدعبو.قاوبألابنوخفنيةنهكلاو
نوكياهلبقييذلابعشلاو)٢٧-٦:٢٣ددع(ةكربلا

ةيناثمهسفنأنوحرطيمث.برلامامأهسفنًاحراطذئنيح
كلانهمهيلعىلتُيوعمجملاىلإنوبهذيمث.لكيهلاراديف

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
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هوظفحينأبجيسردكءايبنألاضعبوةعيرشلانممسق
١:١ليئومص١و٦-٢٩:١ددعو٣٤-٢١:١نيوكت(أرقُيف
اوناكو.)٢٠-٣١:٢ايمرإو٢٤-٢٢:١نيوكتو١١:١٠-
يفاهوبكترايتلااياطخلاةرفغمنوبلطيوريمازمةدعنولتي
ماعديدجلاماعلامهللعجينأهللانولأسيوةيضاملاةنسلا

ىلإسانلاعجريوحابصلاةمدخيهتنتاذكهو.ةداعس
مث.تارسمللنوعمتجيومهلايععمنوحرفيومهتويب
ةيئاسملاحئابذلاةمدقتةدهاشمللكيهلاىلإءاسمنوبهذي
هللاكلردق«رخآللمهدحألوقيوةئيضمةرانملانودهاشيو
ًاديدجًاماعقلاخلاكحنموةداعسماعديدجلاماعلا

نممهقاوبأتناكو.»كلذكتنأو«هلوقبهبيجيف.»ًاديعس
ميهاربإهحبذيذلاشبكللًاراكذتةفوقعملاشابكلانورق
.قاحسإنمًالدب

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٢٦
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

ديعةضيرفةمدقمتناكةرابعلاهذهىَسو
مويةضيرفةمدقمانهتءاجو)٢٣عرظنا(قاوبألا
ًانايبةديدجةضيرفلكةمدقماهعوقورركتدقو(.ةرافكلا
.)هبمهملكطيسوىسومنإوىسومالبرلااهعضاونأ

لٱاَّـمَأ«٢٧
ْ

لٱُمْوَيَوُهَفِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱاَذٰهْنِمُِرشاَع
ْ

.ِةَراَّـفَك
لَذُت.ْمُكَلُنوُكَيًاسَّـدَقُمًالَفَْحم

ِّـ
ًادوُقَوَنوُبِّـرَقُتَوْمُكَسوُفُنَنوُل

.»ِّـبَّـرلِل
٢٩:٧ددعو٣٠و١٦:٢٩ص

.)١٦:٢٩صرظنا(ُِرشاَعْلٱاَّـمَأ
:١٦صريسفترظنا(نوموصتيأْمُكَسوُفُنَنوُلِّـلَذُت
٢٩(.

.)١١-٢٩:٨عرظنا(َنوُبِّـرَقُت

يفاوُلَمْعَتَالاَمًالَمَع«٢٨ لٱاَذٰهِ
ْ

ٍةَراَّـفَكُمْوَيُهَّـنَألِهِنْيَعِمْوَي
.»ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُكْنَعِريِفْكَّـتلِل

)ريسفتلاو١٦:٢٩صو٣١عرظنا(اوُلَمْعَتَالاَمًالَمَع
مرّحيامكلمعلاهيفمّرحيناكيذلاديحولامويلاوهاذهو
.)ريسفتلاو٣عرظنا(ًامامتتبسلاموييف

.)١٦:٣٠صرظنا(ْمُكْنَعِريِفْكَّـتلِل

يفُلَّـلَذَتَتَالٍسْفَنَّـلُكَّـنِإ«٢٩ لٱاَذٰهِ
ْ

ْنِمُعَطْقُتِهِنْيَعِمْوَي
.»اَهِبْعَش
١٧:١٤نيوكت

نأةيآلاىنعم.)١٩:٨صريسفترظنا(خلاٍسْفَنَّـلُك
نونثتسياوناكو.لتقُيمويلاكلذيفموصياليذلاناسنإلا
.موصلاىلعنيرداقلاريغىضرملاوخويشلاكلذنم

يفاَمًالَمَعُلَمْعَتٍسْفَنَّـلُكَو«٣٠ لٱاَذٰهِ
ْ

ُديِبُأِهِنْيَعِمْوَي
لِت
ْ

.»اَهِبْعَشْنِمَسْفَّـنلٱَك
٦و٥و٢٠:٣ص

ًالمعلمعينملكلتقُينأبجييأًالَمَعُلَمْعَت
يذلاديحولامويلاوهمويلااذهنإفةرافكلاموييفًايويند
.تبسلاسدقيامكسدقينأبجي

عطقلاباذهلاثمأيفلتقلانعّربعَسْفَّـنلٱَكْلِتُديِبُأ
ىلعةلادلاتاملكلاىوقأنميهوةدابإلابهنعّربعانهو
مايأمظعأنإوةرافكلامويةمظعلًانايبهنعاهبربُعكالهإلا
سندمناكهنأانهظحالينأنسحياممو.ًارابتعاةنسلا
.ةدابإلابفةرافكلامويسندمامأوًامجرلتقُيتبسلا

يفًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف.اوُلَمْعَتَالاَمًالَمَع«٣١ يفْمُكِلاَيْجَأِ ِ
.»ْمُكِنِكاَسَمِعيَِمج

.ناهذألايفريرقتللكلذرركاوُلَمْعَتَالاَمًالَمَع
٢٥-٧:٢٣و٣:١٧صرظنا(ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف
.)ريسفتلاو

طُعُتْبَسُهَّـنِإ«٣٢
ْ

لَذُتَف،ْمُكَلٍةَل
ِّـ

يف.ْمُكَسوُفُنَنوُل ِعِساَتِ
ملٱَدْنِعِرْهَّـشلٱ

ملٱَنِم.ِءاَسَْ
ملٱَىلِإِءاَسَْ

.»ْمُكَتْبَسَنوُتِبْسَتِءاَسَْ

ص(ريسفتيفاذهىلعمالكلامّدقتْمُكَلٍةَلْطُعُتْبَس
.)هيلإعجراف١٦:٣١

ناكفةيمهألانايبوريرقتللاذهرركْمُكَسوُفُنَنوُلِّـلَذُتَف
.رومألامهأنمةرافكلاموييفلمعلانععانتمالاومايصلا

يف نإءامدقلاحالطصايفناكِءاَسَْملٱَدْنِعِرْهَّـشلٱِعِساَتِ
راهنلاءاسمرهشلانمرشاعلالوأناكفءاسملامويلالوأ
.)ريسفتلاو١٦:٢٩صرظنا(عساتلا

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ىنعمو.ةيداعلامكلامعأنوكرتتيأْمُكَتْبَسَنوُتِبْسَت
وأةحارتساتبسلاىنعمنألمكتحارتسانوحيرتستةرابعلا
١٢:١٦ليئومص٢(مكمايصنوموصتهلوقكاذهفةحار
.)٧:٥ايركزو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«٣٣
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

ناكامكلاظملاديعةمدقماذهىَسو
.)٢٦و٢٣عرظنا(ةرافكلامويوةنسلاسأرديعةمدقم
.)٤٣-٣٤ع(نملاظملاديعىلعمالكلاو

يف:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٣٤ لٱِ
ْ

خلٱِمْوَي
ْ

اَذٰهْنِمََرشَعَسِمَا
ملٱُديِعِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱ

.»ِّـبَّـرلِلٍماَّـيَأَةَعْبَسِّـلاَظَْ
٣:٤ارزعو١٦:١٣ةينثتو٢٩:١٢ددعو٢٣:١٦جورخ
٧:٢انحويو١٤:١٦ايركزو٨:١٤ايمحنو

رهشيأِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱاَذٰهْنِمََرشَعَسِماَْخلٱِمْوَيْلٱ
نيبوهنيبولوألانيرشتةءادبولوليأةياهنلقفاوملايرشت
.طقفمايأةعبرأةرافكلاموي

ماقُتتناكنيأولاظملاماقُتتناكفيكِّـلاَظَْملٱُديِع
كرُتهلاثمواذهنإفًائيشهرمأنمةعيرشلاركذتملكلذ
ديعبلوألالافتحالانمفورعملاو.نيدلاةمَدخةمكحل
لاظملانوبصنياوناكمهنألبابنمدوهيلاعوجردعبلاظملا
يفومهنكاسمروديفوحوطسلاىلعارزعرمأىضتقمب
نملاظملاتناكو.ميارفأبابوءاملابابةقزأيفوسدقملا
لخنلاوسآلاويربلانوتيزلايأمتُعلاونوتيزلاناصغأ
فرُعيذلاو.)١٨-٨:١٥ايمحن(ءايبغراجشأناصغأو
ةلظملالخادنإيناثلالكيهلامايأيفلاظملاكلتبيكرتنم
الوةيناربعًاعارذنيرشعنمرثكأهولعنوكيالنأبجي
ةثالثلقألاىلعاهلنوكينأبجيو.رابشأةرشعنملقأ

نوكينأوموجنلاهنمرهظتىتحللخوذفقسوناردج
ةلظملاماقتالنأبجيوباشعألاوناصغألانمفقسلا

زوجيالفتاجوسنملانمءيشبىطغُتالنأوةرجشتحت
نوذخأيدوهيلاناكو.باشعألاوناصغألاىوسبىطغُتنأ

عبارلامويلايفو.ةرافكلامويدغيفمايخلاكلتبصنيف
يفوميلشروأراوزلايتأيدادعتسالامويوهورهشلانمرشع
خفنلابلافتحالابرقبةنهكلايدانيمويلاكلذءاسم
حصفلاديعيفهنوتأيامديعلااذهيفنوتأياوناكو.قاوبألاب
لوألاسرحملايفةقرحملاحبذمفيظنتنمنيسمخلاديعو
فصندنعةيجراخلاوةيلخادلالكيهلاباوبأحتفوليللانم
بعشلالوخدوةنيدملابنوميقينيذلاةنهكلالوخدلليللا

يفةنهكلارظنيلكيدلاحايصلبقلكيهلارادلغشييذلا
ىلعاهنأوأةعيرشلابلطتامقفوىلعاهنأاونيبتيومهنيبارق
.كلذريغ

يف«٣٥ لٱِ
ْ

ِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع.ٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمِلَّـوَألٱِمْوَي
.»اوُلَمْعَتَال

يف مويلااذهرجفيفناكٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
نيمنرملانمةعامجوبكومبًابوحصمةنهكلادحأبهذي
هبعجريواهئامنمهألميفماولسةكربىلإبهذنمقيربإب
لخديوحابصلاحئابذيفةنهكلاهتوخإكراشيللكيهلاىلإ
دعصيمثًاثالثقاوبألابخفنلابهببحريفًابونجءاملاباب
ةمدقتللرمخقيربإلمحيرخآنهاكعمحبذملاجرد
دّطومثيححبذملايلامشىلإنانهاكلابهذيو.ةيبارشلا

رمخلاوءاملاامهيفنابصيفطسولاابوقثمةضفلانمناتسط
مويلكحابصكلذنوتأياوناكو.حبذملاةدعاقىلإنايرجيف
جرخيرخآبكومتقولاكلذيفناكو.ةعبسلامايألانم
ءاملابصدنععجريوفاصفصلاعمجيلميلشروأنم
فاتهوميظعحرفبفاصفصلاناصغأًالماحرمخلاو
هبنوكتعضوىلعحبذملادنعاهنوميقيولكيهلاىلإقاوبألا
.ةلظملاكاهيلاعأ

لمعلانيبقرفدجوياوُلَمْعَتَالِلْغُّشلٱَنِماَمًالَمَع
٧ع(ريسفتيفّنيُبدقويرورضلالمعلاولغشلانم
.)هيلإعجراف

يف.ِّـبَّـرلِلًادوُقَوَنوُبِّـرَقُتٍماَّـيَأَةَعْبَس«٣٦ لٱِ
ْ

ِنِماَّـثلٱِمْوَي
.ٌفاَكِتْعٱُهَّـنِإ.ِّـبَّـرلِلًادوُقَوَنوُبِّـرَقُتٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمْمُكَلُنوُكَي
.»اوُلَمْعَتَالٍلْغُشِلَمَعُّلُك
١٦:٨ةينثت٧:٣٧انحويو٨:١٨ايمحنو٢٩:٣٥ددع
٢:١٥و١:١٤ليئويو٧:٩مايأ٢و

ةثالثمويلاكلذيفنيبارقلاتناكَنوُبِّـرَقُتٍماَّـيَأَةَعْبَس
ةيماعطنيبارقوًافورخرشعةعبرأونيشبكوًاروثرشع
اذه)٣٨-٢٩:١٢ددع(ةيطخنابرقمدقيًاسيتوةيبارشو
نيبارقلايأعربتلاوروذنلاوةمالسلانيبارقادعام
نويواللاناكو.بعشلاةمعطأنميهيتلاةيرايتخالا

امكليلهتلاديشانأبنومنرتينيبارقلاهذهميدقتنيح
مويلككلذنوتأيونيسمخلاديعوحصفلاديعيفنولعفي
تناكحبذللةمدقملامئاهبلاددعنكلةعبسلاديعلامايأنم
ددع(ددعلارفسيفنيُبامكمايألاكلتيلاوتىلعصقنت

ىمسملايناثلامويلاءاسميفناكو.)٣٨-٢٩:١٢

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةيلاوتملاسمخلايلايللانملكيفورغصألالافتحالاب
كلذو.لكيهلاراديف»ءاملايراجمحرفب«فرعُيامبنوموقي
طسويفبهذلانمةريبكتايرثعبرأنوئيضياوناكمهنأ
لاجرلاناكو.ةنيدملالهألكلرهظياهرونناكفرادلا
مهيديأيفوبعشلامامأءاوضألاكلتلوحنوصقريءايقتألا
ناكو.دمحلايناغأبنومنرتيونونغيمهوةدقوملاحيباصملا
رادىلإيدؤتيتلاةرشعةسماخلاةاقرملاىلعنوفقاولاةنهكلا
١٢٠رومزم(دعاصملامينارتبةيونعملاريمازملابنومنرتيءاسنلا
هنأنونظملاو.ةيقيسوملاتاودألاوتاوصألاب)١٣٤رومزم-

كلتوحيسملالاقديعلاكلذلافتحايلايلنمةليلرخآيف
رونلاهنأيأ)٨:١٢انحوي(»ملاعلارونانأ«دقوتتءاوضألا
هدحولكيهلاىلعالملاعلالكىلعءيضييذلامئادلاماعلا
.اهدحوةسدقملاةنيدملاىلعالو

يف لفحمكيأٌسَّـدَقُمٌلَفَْحمْمُكَلُنوُكَيِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
ريغةيويندلالامعألانملمعهيفزوجيالفلوألامويلا
داصحلاةمتاخوديعلاةمتاخمويلااذهناكو.ةيرورضلا
.لاظملاىنكسكرتتهيفو

هنإفددعلاىوسلوألامويلايفهنوبرقتاملثمَنوُبِّـرَقُت
ةعبسودحاوشبكودحاوروثمويلااذهيفبرقيناك
ددع(ةيطخةحيبذسيتوةيبارشوةيماعطنيبارقوفارخ
لاظملاديعنمهنأكنماثلامويلابسُحو.)٣٨-٢٩:٣٦
.لقتسمديعوهوهبهلاصتال

َلِفاََحمَنوُداَنُتاَهيِفيِتَّـلٱِّـبَّـرلٱُمِساَوَمَيِهِهِذٰه«٣٧
ًابيِكَسَوًةَحيِبَذَوًةَمِدْقَتَوًةَقَرُْحم،ِّـبَّـرلِلٍدوُقَوِبيِرْقَتِلًةَسَّـدَقُم
لٱَرْمَأ

ْ
.»ِهِمْوَيِبِمْوَي

٤و٢ع

:ةتسيهوةروكذملادايعألايأِّـبَّـرلٱُمِساَوَم
.)١٤-٤ع(حصفلا.١
.)٢٢-١٥ع(نيسمخلاديع.٢
.)٢٥-٢٣ع(ةديدجلاةنسلاديع.٣
.)٣٢-٢٦ع(ةرافكلاموي.٤
.)٣٦-٣٣ع(لاظملاديع.٥
.)٣٦ع(ةعبسلالاظملاديعمايأدعبنماثلامويلا.٦

رفسيفروكذملابولسألاىلعةروكذملانيبارقلاِبيِرْقَتِل
.)٢٩صو٢٨صددع(ددعلا

ْمُكِروُذُنِعيَِمجَوْمُكاَياَطَعاَدَعَو،ِّـبَّـرلٱَتوُبُساَدَع«٣٨
.»ِّـبَّـرلِلاََهنوُطْعُتيِتَّـلٱُمُكِلِفاَوَنِعيَِمجَو
٢٩:٣٩ع

فذحوتوبسلاحئابذادعيأِّـبَّـرلٱَتوُبُساَدَع
.)٢٥:٦صرظنا(سدقملاباتكلايفريثكةنيرقلفاضملا
يأ»ءايبنألايفبوتكم«هلوقنمليجنإلايفءاجامهلثمو
٥:١٧ىّتميفامباذهلباق١:٢سقرم(ءايبنألارافسأ
حئابذلانإانهةرابعلاىنعمف.)خلا٢٢:٤٠و٧:١٢و
ةنّيعملاحئابذلانميفعتالةتسلادايعألاكلتيفةروكذملا
رئاسيفمدقتامكاهميدقتبجيفاهيفعقاولاتبسلل
.توبسلا

١٧و١٦:١٠ةينثت(ةيرايتخالانيبارقلايأْمُكاَياَطَعاَدَعَو
:١٦ةينثتو٢٣:١٦ةينثت(روذنلانيبارقو)٨و٢٥:٧مايأ٢و

١٣(.

لٱاَّـمَأ«٣٩
ْ

خلٱُمْوَي
ْ

ِهيِفَفِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعَسِمَا
َجتاَمَدْنِع

ْ
.ٍماَّـيَأَةَعْبَسِّـبَّـرلِلًاديِعَنوُدِّـيَعُتِضْرَألٱَةَّـلَغَنوُعَم

يف لٱِ
ْ

طُعِلَّـوَألٱِمْوَي
ْ

يفَوٌةَل لٱِ
ْ

طُعِنِماَّـثلٱِمْوَي
ْ

.»ٌةَل
١٦:١٣ةينثتو٢٣:١٦جورخ

اذهىلعمالكلللييذتاذهََرشَعَسِماَْخلٱُمْوَيْلٱاَّـمَأ
رومأليصفتهيفو)٣٦-٣٤ع(يفهيلعملكتدقفديعلا
.هبلافتحالا

َجتاَمَدْنِع
ْ

نملصحوجضناميأِضْرَألٱَةَّـلَغَنوُعَم
ريعشلاوةطنحلاكفيرخلالصفيفضرألاتالصاح
.خلارمخلاوتيزلاو

فارتعاتقوديعلااذهناكِّـبَّـرلِلًاديِعَنوُدِّـيَعُت
ديعلااذهيمُساذهلوهناسحإىلعهلركشوبرلاتاكربب
.)٣٤:٢٢و٢٣:١٦جورخ(داصحلاديعب

يف هيفمّرحيةحاروأتبسيأٌةَلْطُعِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
.)٣٦و٣٥عرظنا(ةيداعلالامعألا

يفْمُكِسُفْنَألَنوُذُخْأَتَو«٤٠ لٱِ
ْ

مثِلَّـوَألٱِمْوَي
ََ

ٍةَِجَهبٍراَجْشَأَر
لٱَفاَصْفَصَوَءاَيْبَغٍراَجْشَأَناَصْغَأَوِلْخَّـنلٱَفَعَسَو

ْ
،يِداَو

.»ٍماَّـيَأَةَعْبَسْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأَنوُحَرْفَتَو
١٦:١٣ةينثتو٢٣:١٦جورخ

يفْمُكِسُفْنَألَنوُذُخْأَت ةعبرأنوذخأياوناكِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
ةدمسومانلاءاملعاهيلعمالكلالاطأتابنلانمعاونأ
.يناثلالكيهلا

هرمأكرتفرمثلاعونّنيعيملٍةَِجَهبٍراَجْشَأَرََمث
جرتألامايألاكلتلثميفناكونيدلامدخناسحتسال
ريغةرجشلاوءالرغلاةرجشلانوبنتجياوناكوامهريغوحافتلاو
.)١٢و١٨:١١ددعو٩:٢٣صرظنا(ةرهاطلا

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٢٥
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امقفواذهو)رشقتمليتلاهنابضقيا(ِلْخَّـنلٱَفَعَس
نوكينأاوبجوأويناثلالكيهلاةدمسومانلاءاملعهددح
فعسلاطبرينأبجيولقألاىلعرابشأةثالثةفعسلالوط
.تابنلانمهريغءاحلبالهئاحلب

لكيطغتقرولاةفيثكيأَءاَيْبَغٍراَجْشَأَناَصْغَأَو
ناصغألاهذهبدوصقملانإسومانلاءاملعلاق.هبشخ
.سآلاناصغأ

اهريغوراهنألائطاوشىلعتبانلايأيِداَوْلٱَفاَصْفَص
دوسأهنأبهريغنعفاصفصلااذهزاتميو.هايملايراجمنم
ًاعمطبُرامنومسياوناكويشاوحلامعانقرولاليوطلادوعلا
ناكنيحو.ًابلولفاصفصلاوسآلاولخنلاناصغأنم
بعشلادارفأناكحئابذلاميدقتةدمنومنرتينويواللا
منرتلادنعةرماثالثاهنوزهيولخنلافعُسوبلاوللانوعفري
ةسماخلاةيآلابمنرتلابةرمو)١١٨رومزم(نمىلوألاةيآلاب
نيرشعلاوةعساتلاةيآلابمنرتلادنعةرموهنمنيرشعلاو
نوروديءانغلانمنويواللاغرفىتمةنهكلاناكو.هنم
اياندعاسبراي)اّنصوأوأ(انعيشوه«نيلئاقحبذملالوح
لَخُّبَراَيِهآ«ريمازملايفمجرتو.»انحجنبر

ِّـ
اَيِهآ!ْص

نوطعيذئنيحةنهكلاناكو.)١١٨:٢٥رومزم(»ْذِقْنَأُّبَر
ناكو.»حبذملااهيأكلمجأام«ًالئاقخرصيبعشلاوةكربلا
لخدنيححيسملاببيحرتلاثداوحنمًاءزجمسرلااذه
ىّتم(»انصوأ«اولاقولخنلافعسبعومجلاهاقالوميلشروأ

.)١٣و١٢:١٢انحويو١٥و٩و٢١:٨

يفٍماَّـيَأَةَعْبَسِّـبَّـرلِلًاديِعُهَنوُدِّـيَعُت«٤١ ًةَضيِرَفِةَنَّـسلٱِ
يفًةَّـيِرْهَد يف.ْمُكِلاَيْجَأِ .»ُهَنوُدِّـيَعُتِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ
٨:١٨ايمحنو٢٩:١٢ددع

يفٍماَّـيَأَةَعْبَس لاظملاديعمايأةعبسلامايألاهذهِةَنَّـسلٱِ
.)٣٦عرظنا(لقتسمديعنماثلامويلاف

يف .)دحاورصعلهأانهليجلابدوصقملا(ْمُكِلاَيْجَأِ

يف«٤٢ لٱُّلُك.ٍماَّـيَأَةَعْبَسَنوُنُكْسَتَّـلاَظَمِ
ْ

يفَنيِّـيِنَطَو ِ
يفَنوُنُكْسَيَليِئاَْرسِإ ملٱِ

.»ِّـلاَظَْ
١٦و١٥و٨:١٤ايمحن

يف نمسيلنماثلامويلافٍماَّـيَأَةَعْبَسَنوُنُكْسَتَّـلاَظَمِ
لاظملاهيفاونكسيملفلقتسمديعوهفلاظملاديعمايأ
.)٣٦عرظنا(

يفِّـينَأْمُكُلاَيْجَأَمَلْعَتْيَكِل«٤٣ يِنَبُتْنَكْسَأَّـلاَظَمِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.َْرصِمِضْرَأْنِمْمُهُتْجَرْخَأاَّـَملَليِئاَْرسِإ

ُ
.»ْمُك

٦و٧٨:٥رومزمو٣١:٣ةينثت

ضرأنكسييذلامكلسنركذييأْمُكُلاَيْجَأَمَلْعَت
ىلإهللاناسحإةنسلكلاظملاكلتيفىنكسلابداعيملا
هتياقووةيدوبعلاضرأنممهايإهذاقنإومهلهتسارحومهئابأ
.ةيربلايفلاظملابمهايإ

.»ِّـبَّـرلٱِمِساَوَمِبَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمََربْخَأَف«٤٤
٣ع

حضوأو)٢عرظنا(هللارمأىضتقمبىَسوُمََربْخَأَف
لكةصالخةيآلاهذهفاهبابسأودايعألاددعليئارسإينبل
.هلةمتاخوحاحصألا

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

ةداعكةديدجةضيرفةمدقماذه(ىَسو
ىلعمالكلانمغرفامدعبهنإف)رفسلااذهيفبتاكلا
ىلعمالكلايفعرشاهبةقلعتملاموسرلاوةيونسلادايعألا
.موسرلانماهبلصتياموةينيدلاةيمويلاةمدخلا

ٍنوُتْيَزَتْيَزَكْيَلِإاوُمِّـدَقُيْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبِصْوَأ«٢
.»ًامِئاَدِجُُّرسلٱِداَقيِإلِءْوَّـضلِلًاّيِقَنٍضوُضْرَم

٢١و٢٧:٢جورخ

ةنهكلايصوينأّرماميفهللاهرمأَليِئاَْرسِإيِنَبِصْوَأ
املثماذهوليئارسإينبيصوينأانههرمأو)٦:٩ص(
.)٢١و٢٧:٢٠نيوكت(يفءاج

يفِةَداَهَّـشلٱِباَجِحَجِراَخ«٣ اَهُبِّـتَرُيِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِ
ملٱَنِمُنوُراَه

ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَفًامِئاَدِّـبَّـرلٱَماَمَأِحاَبَّـصلٱَىلِإِءاَسَْ
يف .»ْمُكِلاَيْجَأِ

نيبلصافلايناثلاباجحلايأِةَداَهَّـشلٱِباَجِحَجِراَخ
.)٢٧:٢١جورخ(سادقألاسدقوسدقلا

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٢٦
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يفًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَف ىلعمكباقعأاهبموقييأْمُكِلاَيْجَأِ
.)٣:١٧صرظنا(مايألايلاوت

ملٱَىلَع«٤
.»ًامِئاَدِّـبَّـرلٱَماَمَأَجُُّرسلٱُبِّـتَرُيِةَرِهاَّـطلٱِةَراَنَْ

٣٩:٣٧و٣١:٨جورخ

رفسنمرهظيَجُُّرسلٱُبِّـتَرُيِةَرِهاَّـطلٱِةَراَنَْملٱَىلَع
ةراهطلابتفصُوةرانملاهذهنإ)٢٥:٣١جورخ(جورخلا
نمرهظامىلعنكلو.يقنبهذنمةعونصمتناكاهنأل
هذهىنعمنإيناثلالكيهلاةدميدوهيلانيدلاءاسؤر
ةرانملافيظنتواهريهطتدعبجُُرسلابترُتنأبوجوةرابعلا
.لئاتفلاتاضارقوأدامرلالكةلازإو

َختَوًاقيِقَدُذُخْأَتَو«٥
ْ
ُنوُكَيِنْيَْرشُع.ًاصْرُقََرشَعْيَنْثٱُهُزِب

لٱ
ْ

لٱُصْرُق
ْ

.»ُدِحاَو
٢٥:٣٠جورخ

َخت
ْ

هوجولازبخيهصارقألاهذهًاصْرُقََرشَعْيَنْثٱُهُزِب
عبرألانوبرضياوناكيتآلابولسألاىلععنصُتتناكو
اهنونحطيوماعطةمدقتاهبىتؤييتلاةطنحلاةليكنيرشعلاو
بورخبورخلاةفلتخمًالخنمرشعينثاباهولخنينأدعبو
معنأهلوخنمنوكيىتحهلبقامبورخنمقيضأاهنملك
رادلاجراخهنونجعيومعنألاقيقدلانوذخأيوكلذك
ّنيعملاردقلاىلعبهذلانمبلاقبًاصارقأنيجعلانولعجيو
ىتموبهذنمرخآبلاقبهنوزبخيورادلاىلإاهبنوعجريو
ناكو.ًاضيأبهذلانمثلاثبلاقبهوعضووهوعفرهوزبخ
ةسمخهضرعوةّيفكضورعوأعامجأةرشعصرقلالوط
نمنيرمعنمصرقلكناكفًاعبصاهكمسوعامجأ
رمُعلاناكو.)١٤:١٠صرظنا(ةفيإلايرشُعوأةطنحلا
يهلإلابيترتلابسحمويلايفدحاولالجرلاعبشُيامردق
ماعطصارقألاكلتنملكناكف.)١٩-١٦:١٦جورخ(
ددعقفوىلعرشعانثالاصارقألاتناكوهراجولجر
ةمجرتلايفءاجاذهىلعو.رشعينثالاليئارسإطابسأ
طابسأددعكًاصرقرشعينثاهزبخت«ةميدقلاةينادلكلا
دعبةعمجمويلكزبُختصارقألاهذهتناكو.»ليئارسإ
ديعةحارمويةعمجلامويعقواذإءاثالثلامويوأرهظلا
.ًاريطفنيعلادوهشلوقىلعصارقألاهذهتناكو

َجتَو«٦
ْ

ملٱَىلَعًةَّـتِسٍّفَصَّـلُك،ِْنيَّـفَصاَهُلَع
ِةَرِهاَّـطلٱِةَدِئاَْ

.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأ
٩:٢نييناربعو١٣:١١و٤:١٩مايأ٢و٧:٤٨كولم١

َجت
ْ

يتلاةدئاملاتناكًةَّـتِسٍّفَصَّـلُك،ِْنيَّـفَصاَهُلَع
بناجلايألامشلايفًالوطصارقألاهذهاهيلععضوت
دهعلاتوباتالإةسدقملاءايشألارئاسكسدقلانمسدقألا
عامجأةعستوأةيناربععارذفصنوًاعارذاهولعناكو
تسوأًاعارذاهضرعوًاعمجرشعينثاوأنيعارذاهلوطو
صارقأةتسفصلكنيفصصارقألاكلتتناكو.عامجأ
عامجأةرشعصرقلكلوطناكذإو.رخآلاقوفاهدحأ
نمزرابلاناكعامجأةتسىلعديزيالةدئاملاضرعو
.ةدئاملايبناجنملكىلعنيعُمجصرقلا

فرُعامىلععضوتصارقألاتناكِةَرِهاَّـطلٱِةَدِئاَْملٱَىلَع
نمءافوجيصعىلعاهسفنةدئاملاىلعيناثلالكيهلاةدم
نفعلانمعنميلاهبءاوهلارمينأةيغبةدئاملاىلعبهذلا
صارقألانيبعضوتيصعلاكلتتناكلبعوبسألاةدم
.ةدئاملاىلععضوتصارقألاو

روضحتايآرهظمللباقملاسدقلايفيأِّـبَّـرلٱَماَمَأ
.برلا

َجتَو«٧
ْ

لِلُنوُكَيَفًاّيِقَنًاناَبُلٍّفَصِّـلُكَىلَعُلَع
ْ

ًاراَكْذِتِزْبُخ
.»ِّـبَّـرلِلًادوُقَو

َجتَو
ْ

كلذمهضعبمجرتًاّيِقَنًاناَبُلٍّفَصِّـلُكَىلَعُلَع
يفصضرعناكذإ.»خلافنصلكدنعلعجت«هلوقب
نيفصلانيبىقبيناكضرعلايفعامجأةرشعصارقألا
اوناكفًاعُمجرشعينثاناكةدئاملالوطنألنيعُمجغارف
غارفلااذهناكو.نابللاامهيفنيءانإبعارفلاكلذنولغشي
لكنولغشيوٌعُمجفصلكلنوكيفنيفصلانيبمسقي

نيءانإلانوعضياوناكمهنألمتحيونابللاءابإباهنمعُمج
نملكبرقنوعضيوأنيفصلانمدحاوفصمادق
يذلاوهريخألااذهونيءانإلاكنيذنمًادحاونيفصلا
.يناثلالكيهلاةدمفرُع

يأراكذتةيآزبخللنوكيياًاراَكْذِتِزْبُخْلِلُنوُكَيَف
ةنهكلابيصنزبخلانوكيامكهللابيصننابللانوكي
رظنا(ىلاعتهلركشلامدقيوكلذيفبرلاناسحإركذُيف

.)٢:٢ص

يف«٨ ِدْنِعْنِمًامِئاَدِّـبَّـرلٱَماَمَأُهُبِّـتَرُيٍتْبَسِمْوَيِّـلُكِ
.»ًاّيِرْهَدًاقاَثيِمَليِئاَْرسِإيِنَب

٢:٤مايأ٢و٩:٣٢مايأ١و٤:٧ددع

يف ةطساوبهبيترتبنوراهموقييأُهُبِّـتَرُيٍتْبَسِمْوَيِّـلُكِ
يتأيو)٣ع(هعمهتيصوىضتقمبنولمعينيذلاةنهكلا

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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زبخهيفناكيذلابولسألاو.ةنسلايفتبسلكيفكلذ
مامأعضويناكهنألىمسيامك»ةرضحلازبخ«وأهوجولا
ةعبرألخدييتأيامكتبسلكدّدجيهترضحيفيأبرلا
لكيديألاىلعزبخلامهنمنانثالمحيسدقلاةنهكلانم
نابللايءانإنالمحينارخآلانانثالاوصارقأةتسلمحي
ةنهكةعبرأةعبرألاةنهكلامادقيشميوءانإلمحيلك
نابللايءانإناذخأينانثاوزبخلاناذخأينانثاونورخآ
زبخلانوعفرياملاحولامشلاىلإمههجوأوبونجلايفنوفقيو
دحأيديأونيديدجلانابللاوزبخلانوعضيميدقلانابللاو
َجت«بوتكمهنأللوألاقيرفلايديأقوفنيقيرفلا

ْ
َىلَعُلَع

ملٱ
لٱَزْبُخِةَدِئاَْ

ْ
ناكو.)٢٥:٣٠جورخ(»ًامِئاَديِماَمَأِهوُجُو

النأبجيهنأبًامئاد«هلوقنورسفييدوهيلانيدلاءاسؤر
زبخلاناكاذهلو»ةدحاوةقيقدزبخلاكلذنمةدئاملاولخت
هنمةدئاملاولختاليكلميدقلازبخلاقوفًالومحمديدجلا

.ةظحل
نمهريغكبوعشلانميأَليِئاَْرسِإيِنَبِدْنِعْنِم

روخبلاوحبذملابطحوحئابذلاحلمكةيبعشلاتامدقتلا
:٢٣ص(ديدرتلاةفغرأو)١١و٣٢:١٠صرظنا(رمعلاو

ءارمحلاةرقبلاو)خلا١٦:٥ص(زعملانمنيسيتلاو)١٧
ىلع»ةرضحلازبخ«وأهوجولازبخو)٢٢-١٩:١ددع(
ىرتشُيناكيناثلالكيهلاةدمفرُعيذلانوناقلاىضتقم
لكيهللاهنومدقيليئارسإونبناكيتلالقاشلافاصنأنم
.)١٦-٣٠:١١جورخرظنا(ةنسلك

ِهلُنوُكَيَف«٩
َ

يفُهَنوُلُكْأَيَف،ِهيِنَبَوَنوُرا ُهَّـنَأل،ٍسَّـدَقُمٍناَكَمِ
.»ًةَّـيِرْهَدًةَضيِرَفِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوْنِمُهَلٍساَدْقَأُسْدُق
٦:٤اقولو٢:٢٦سقرمو١٢:٤ىّتمو٢١:٦ليئومص١
٢١:٢٢و٨:٣١صو٢٩:٣٣جورخ

ِهلُنوُكَيَف
َ

نإيناثلالكيهلاةدمفرُعيذلاِهيِنَبَوَنوُرا
مظعألانهاكلانيبمسقُتتناكرشعينثالاصارقألا
وهذخأيفةيلكيهلاةمدخلابنيمئاقلايأنيمداخلاةنهكلاو
.ةتسمهنوذخأيوةتس

يفُهَنوُلُكْأَيَف يتلاةريثكلارومألانماذهٍسَّـدَقُمٍناَكَمِ
ةيداعلاريغنهاكلاةرجأريصتيتلاةيبعشلاةمدخلابقلعتت
:ةينامثيهو
.)١٠و٢:٣ص(ةيماعطلاةمدقتلاةيقب.١
.)٦:٢٦ص(ةيطخلاةمدقتمحل.٢
.)٧:٦ص(مثإلاةحيبذمحل.٣
.)١٤:١٠ص(صربألاهمدقييذلاتيزلاجل.٤
.)١١و٢٣:١٠ص(رمُعلاةيقب.٥
.ةيمالسلابعشلاةمدقت.٦

.)٢٠و١٣:١٩ص(نافيغرلا.٧
.هوجولازبخ.٨

روخبلاكةمدقتلانمقباسلاءزجلايأِّـبَّـرلٱِدِئاَقَوْنِم
.برللدقويهنمرخآلاءزجلاناكيذلا

،ٍّيِْرصِمٍلُجَرُنْبٱَوُهَو،ٍةَّـيِليِئاَْرسِإٍةَأَرْمٱُنْبٱَجَرَخَو«١٠
يف يفَمَصاََختَو.َليِئاَْرسِإيِنَبِطَسَوِ ملٱِ

ِةَّـيِليِئاَْرسِإلٱُنْبٱِةَّـلَحَْ
.»ٌِّيليِئاَْرسِإٌلُجَرَو

ناكٍّيِْرصِمٍلُجَرُنْبٱَوُهَو،ٍةَّـيِليِئاَْرسِإٍةَأَرْمٱُنْبٱَجَرَخ
تناكةيمولشربخلااذهعوضوماهنبايتلاةأرملاهذهمسا
نأرهاظلاورصميفليئارسإونبوًايرصمًالجرتجوزتدق
طالخإلايفليئارسإينبعمبرهوهورصميفيقبهابأ
.)١٢:٣٨جورخ(رصمنمنييليئارسإلاعماوءاجنيذلا
ىلعمالكلاباهطابترانايبانيلعبعصييتلاةثداحلاهذهو
ةلحملايفنييليئارسإلاةايحةروصانلنيبتةروكذملاضئارفلا
ابأنإيدوهيلاديلقتلايفهيلعانفقوامىلعو.ةيربلايفمهو
نمةيملوشجوزناكونيرخسملانمناكفدجملااذه
كلذناكف)٢:١١جورخ(مهيلعطلستينيذلانيرخسملا
اهجوزنإوةيملوشهتجوزولجرلارضأفنيملاظلانميرصملا
وهيرصملااذهو.يرصملااذههلتقيذلايليئارسإلاوه
اذهلواهجوزلوةأرمللىسوممقتنافىسومهلتقيذلالجرلا

ءامسلاهلإلصاعريرشلجر«ةينادلكلاةمجرتلايفءاج
رصميفًايليئارسإلتقيذلايرصملانبارصمنمجرخ
.»ليئارسإدالوأنيبًانباتدلووتلبحفهتجوزبصتغاو
ناكامفةلحملاجراخًانكاسناكهنأىلعلدي»جرخ«هلوقو
.اهلخدينأقحهل

يفَمَصاََخت ملٌِّيليِئاَْرسِإٌلُجَرَوِةَّـيِليِئاَْرسِإلٱُنْبٱِةَّـلَحَْملٱِ
ديلقتنمانيلإلصويذلاوهبولسأالوماصخلاةلعركذي
ةيآلايفونادطبسنمناكيليئارسإلالجرلانإدوهيلا
طبسنمتناكيرصملانبالامأةيليئارسإلاةارملانإةيتآلا
نألةلحملالخدينأقحهلنإّينادلالجرللاهنبالاقفناد
نوكينأهيلعبجوأوّينادلاهمصاخف.نادطبسنمهمأ

ثدحو.)٢:٢ددع(هيبألثممهنمبةصتخملامايخلايف
يفءاجاذهلو.هرمأيفاورظنءاسؤرمامأماصخلااذه
نينكاسنويليئارسإلاناكنيحو«ةميدقلاةينادلكلاةمجرتلا

نوناقبسحهنألهوعديملفناددالوأطسويف
هيبأتيبةيارتحتهلهأعمنكسيناسنإلكنييلئارسإلا
نادطبسنميذلايليئارسإلابهذوةلحملايفامصاختف
.)ةمكحملايأ(»ءاضقلاتيبىلإةيليئارسإلانباو

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٢٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ِهِباْوَتَأَف.َّـبَسَوِمْسالٱَىلَعِةَّـيِليِئاَْرسِإلٱُنْبٱَفَّـدَجَف«١١
ِطْبِسْنِميِرْبِدَتْنِبَةَيِموُلَشِهِّـمُأُمْسٱَناَكَو(.ىَسوُمَىلِإ
.»)ٍناَد
٨:٢١ءايعشإو١٠و٩و٢:٥و٢٢و١١و١:٥بويأ١٦ع
٢٦و١٨:٢٢جورخ

فيدجتلا(َّـبَسَوِمْسالٱَىلَعِةَّـيِليِئاَْرسِإلٱُنْبٱَفَّـدَجَف
متشلاانهبسلاورفكلاوةميتشلابىلاعتهللاةناهإلا
نإةرشاعلاةيآلايفركُذامىلعةرابعلاىنعمو.)ناسنإلل
نأبةاضقلاهيلعمكحامليرصملالجرلانمةيليئارسإلانبا
ىلعهمتشوهللانمظاتغاةلحملانكسينأهلقحال
بسوهمأطبسيفنكسينأهيلعاهبمرحيتلاةعيرشلا
.هيلعاومكحنيذلاةاضقلا

هوهيوهومظعألاهللامساةيآلايفمسالابدوصقملاو
اوناكفمههاوفأبهوظفلينأنعهلًاهيزنتمسالابهنعاوربعو
ًالدبنوظفليمسالاكلذىلإنولصيوباتكلانوأرقينيح
ملمهنكلوهللايأ»ميهوللا«وأديسلايأ»يانودأ«هنم
ءاملعلوقيناكو.هوهيهنوبتكياوناكفةباتكلابهمسراوريغي
ظفلت«فدجملاكلذإبنصقيفيناثلالكيهلاةدمسومانلا
درجمناكاذهلو.هانرسفامفالخىلع»هنعلومسالاب
يفركذاممجرُتو.ًامثإدعيمظعألامسالاكلذبظفلتلا
مكُحدقوءاضقلاتيبنماوجرخاملو«هانعمامبةينادلكلا
يذلاميظعلاديجملامسالابظفلتةيليئارسإلاةأرملانباىلع
.»همتشوءانيسيفعمُس

هناحبسهللاىلعفيدجتلانألىَسوُمَىلِإِهِباْوَتَأَف
ىسومهبتراملعكلذباورجفةريبكلارومألانمىلاعتو
يواعدلاببعشللنوضقيءاسؤرميقينأهلنورثيحصنب
١٨:١٧جورخ(ةريبكلايواعدلالكبهيلإنوئيجيوةريغصلا
-٢٣(.

حصوأتبصُغاهنإديلقتلاّحصنإَةَيِموُلَشِهِّـمُأُمْسٱ
يذلاىنعملانمًائيشريغيملًارايتخايرصملاتجوزتاهنأ
كلذنأنيبيلاهطبسمساواهمساركذدقفبتاكلاهدصق
نارتقالانمتايناربعلاءاسنلارذحيوًاسجنًالسنناكنبالا
.نيينثولاب

يفُهوُعَضَوَف«١٢ ملٱِ
َهلَنَلْعُيِلِسَرْحَْ

ُ
.»ِّـبَّـرلٱِمَفْنَعْم

٦و٣٦:٥و٢٧:٥ددعو١٦و١٨:١٥جورخ١٥:٣٤ددع

يفُهوُعَضَوَف مهنإالمكاُحينأىلإهونجسيأِسَرْحَْملٱِ
ةنّيعمةدمبنذملانجسنألهمثإىلعهلًاصاصقهونجس
هنأدحأركذُيملوةيوسوملاةعيرشلايفضرفُيملبنذلاىلع
.اهيفعضُو

َهلَنَلْعُيِل
ُ

صاصقلابرلامهلنلعُيليأِّـبَّـرلٱِمَفْنَعْم
نعىهنهللانإف»مسالا«ىلعفدجملاهقحتسييذلا
ةثلاثلاةيصولايفًامازتلاوأًانمضهمساىلعفيدجتلا
بوجورخآعضوميفنابأو.)٢٢:٢٨نيوكت(يفةحارصو
صاصقلاعوننلعُيملهنكلويضرألاهدلاوبسينملتق
:٢٠نييوالو٢٠:٧نيوكترظنا(يوامسلابآلابسينمل
سرُحاذهلووههصاقيفهللاكرتُيفدجملانإركذُيملو.)٩
اذهلثمناكدقو.هباقعنعهبرىسوملأسيلفدجملا

يفهوعضوفتبسلامويبطتحايذلالجرلارمأيف
.)١٥:٣٤ددع(هبلعفُياذامنلعُيملهنألسرحملا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٣
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف
ُ

ىسومبرلالأسفيكانهركذيملىَسو
حّجرملاواهريغبوأهلأسميمتلاوميروألاةطساوبأهملكىتح
ىلعهلرهظينأىسومدعوهللانألسدقلايفهلأسهنأ
.)٢٥:٢٢جورخ(نيبوركلانيبنمءاطغلا

ملٱِجِراَخَىلِإَّـبَسيِذَّـلٱِجِرْخَأ«١٤
ُعيَِمجَعَضَيَفِةَّـلَحَْ

جلٱُّلُكُهَُمجْرَيَو،ِهِسْأَرَىلَعْمَُهيِدْيَأَنيِعِماَّـسلٱ
ْ

.»ِةَعاََم
١٧:٧و١٣:٩ةينثت

فدجملاجارخإبرمأِةَّـلَحَْملٱِجِراَخَىلِإَّـبَسيِذَّـلٱِجِرْخَأ
ددع(نيسجنلاماقمجراخلانألةلحملاجراخىلإهنجسنم
١٣:١٢نييناربع(نوبنذملاهيفبقاعياموهو)٣و٥:٢
.)١٣و

عيمجيأِهِسْأَرَىلَعْمَُهيِدْيَأَنيِعِماَّـسلٱُعيَِمجَعَضَيَف
ىلعيرجيهباقعناكنيذلاوفدجيهوعمسنيذلادوهشلا
مهيديأنوعضياوناكهيلعاومكحنيذلاةاضقلاو.مهتداهش
عضيل«ةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهىلعو.هسأرىلعًاضيأ
ىلعمهيديأةاضقلاعضيلوفدجملاسأرىلعمهيديأدوهشلا
دوهشلاناكف.سومانلاءاملعهيلعىرجاماذهو.»هسأر
كمد«نولوقيوفدجملاسأرىلعمهيديأنوعضيةاضقلاو
.»كسفنىلعاذهتينجتنأكنإفكسأرىلع

لكمثًالوأدوهشلاهمجريفِةَعاَمَْجلٱُّلُكُهَُمجْرَيَو
.)٢٠:٢صرظنا(نيدهاشملا

ٰهلِإَّـبَسْنَمُّلُك:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُقَو«١٥
َ

ُلِمَْحيُه
.»ُهَتَّـيِطَخ

٩:١٣ددعو٢٠:١٧و٥:١ص

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ْ
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ٰهلِإَّـبَسْنَم
َ

فّدجملاباقعنعىسومهلأساملهللانإُه
لكباقعلةماعةعيرشعضولبكلذىلعهتباجإبفتكيمل
.ءالزنلاونييناربعلانمنيفدجملا

ىلعباقعلااذهنأىلعلدتةنيرقلاُهَتَّـيِطَخُلِمَْحي
ىلعنوقبيوًايتقونييليئارسإلاىلعنولزنينيذلاءابرغلا
يذلاينثولانإفنودوهتيالومهيلعنولزنينيذلايأمهنيد
دقتعيهنألرظنلابههلإهبسىلعبقاعيناكمهيلعلزنيناك
نييليئارسإللةرثعنوكيباقعالبكرُتاذإهنألوهللاهنأ
.هبمهضعبيدتقيف

ُّلُكُهُُمجْرَي.ُلَتْقُيُهَّـنِإَفِّـبَّـرلٱِمْسٱَىلَعَفَّـدَجْنَمَو«١٦
جلٱ
ْ

لٱ.ًاْمجَرِةَعاََم
ْ

لٱَكُبيِرَغ
ْ

ِمْسالٱَىلَعُفِّـدَُجياَمَدْنِعِّـيِنَطَو
.»ُلَتْقُي
١٢:٣١ىّتمو١٨و٧٤:١٠رومزمو١٣و٢١:١٠كولم١
٢:٧بوقعيو٢٩و٣:٢٨سقرمو

١١عرظنا(هوهييأِّـبَّـرلٱِمْسٱَىلَعَفَّـدَجْنَمَو
.)ريسفتلاو

.ًابيرغوأًابيرقًاليخدوأًاليصأُلَتْقُيُهَّـنِإَف

.»ُلَتْقُيُهَّـنِإَفًاناَسْنِإٌدَحَأَتاَمَأاَذِإَو«١٧
١٢و١٩:١١ةينثتو٣٥:٣١ددعو٢١:١٢جورخ

فدجملالتقبوجونابأنأدعبًاناَسْنِإٌدَحَأَتاَمَأاَذِإَو
لتاقنأانهنابأبيرغوينطووليخدوليصأنم
هذهتركُذدقو.ركُذامنيبقرفالبلتقُيناسنإلا
٢١:١٢جورخ(جورخلارفسيفليصفتلاضعببةعيرشلا
.)خلا

.»ٍسْفَنِبًاسْفَناَهْنَعُضِّـوَعُيًةَمِيَهبَتاَمَأْنَمَو«١٨
٢١ع

.اهنمًالدبةميهبهيطعينأبجيهريغلًةَمِيَهبَتاَمَأْنَم
جورخ(جورخلارفسيفركُذاموانهركُذامنيبةافانمالو
هنمردصامريغنعرداصانهلتقلانأل)٣٤و٢١:٣٣
.كانهةعيرشلاريغانهةعيرشلافكانه

يفٌناَسْنِإَثَدْحَأاَذِإَو١٩«١٩،٢٠ َلَعَفاَمَكَف،ًابْيَعِهِبيِرَقِ
.ٍّنِسِبٌّنِسَوٍْنيَعِبٌْنيَعَوٍْرسَكِبٌْرسَك٢٠.ِهِبُلَعْفُيَكِلٰذَك
يفًابْيَعَثَدْحَأاَمَك .»ِهيِفُثَدُْحيَكِلٰذَكِناَسْنِإلٱِ

٧:٢و٥:٣٨ىّتمو١٩:٢١ةينثتو٢١:٢٤جورخ

.)٢٥و٢١:٢٤جورخرظنا(خلاثَدْحَأاَذِإ

ًاناَسْنِإَلَتَقْنَمَو،اَهْنَعُضِّـوَعُيًةَمِيَهبَلَتَقْنَم«٢١
.»ْلَتْقُي

١٧ع١٨عو٣٤و٢١:٣٣جورخ

ريرقتللررك)١٨و١٧ع(رركماذهًةَمِيَهبَلَتَقْنَم
.ديكوتلاو

لٱ.ْمُكَلُنوُكَيٌدِحاَوٌمْكُح«٢٢
ْ

لٱَكُنوُكَيُبيِرَغ
ْ

.ِّـيِنَطَو
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأِّـينِإ

ُ
.»ْمُك

١٥:١٦ددعو١٩:٣٤صو١٢:٤٩جورخ

ةلئسميفالركُذاملكيفْمُكَلُنوُكَيٌدِحاَوٌمْكُح
.)ءاوسلاوقحلاوهاذهو(.اهدحوفيدجتلا

َّـبَسيِذَّـلٱاوُجِرُْخيْنَأَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَمَّـلَكَف«٢٣
ملٱِجِراَخَىلِإ

حلٱِبُهوُُمجْرَيَوِةَّـلَحَْ
ْ
اَمَكَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَف.ِةَراَجِ

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأ
١٤ع

ىسوممهلنابأامدعبخلاَليِئاَْرسِإيِنَبىَسوُمَمَّـلَكَف
فدجملاىلعمكحلاءارجإبمهرمأعئارشلانمهللاهنلعأام
.نالعإلاىضتقمب

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
يفىَسو .»َءاَنيِسِلَبَجِ

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

ىلعنوكينأحاحصألااذهبسانيىَسو
ةيتبسلاةنسلاننُسنألنيرشعلاوثلاثلاحاحصألارثأ
كلذيفةروكذملادايعألاننسلةبسانمانهليبويلاو
الإكلتنعانهننسلاتلصُفاذاملفرعنالو.حاحصألا
ضرأاولخدىتماهباولمعيلنييليئارسإللتعضُواهنأل
ءاملعهيلإبهذيذلااذهوناكملاريغتةلعلانإيأدعوملا
نعةلقتسماهنأكتناكفيناثلالكيهلاةدمسومانلا
.ةيربلايفمهومهيلعاهبجوأيتلاعئارشلا

يف داتعادقو.ةيلبجلاءانيسضرأيفيأَءاَنيِسِلَبَجِ
ةينثتو١٢:٩ددع(ةسدقملاضرألالبجلابديرينأباتكلا
اهنلعأةيتآلااياصولانإىنعملاو.)خلا١٤:١٢عوشيو١:٢

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٣٠
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ءانيسراوجيفنيلزاننويليئارسإلاناكنيحىسوملبرلا
نممهجورخدعبًارهشرشعينثاوحنةيربلاكلتيفاوقبذإ
.)١٢و١٠:١١ددع(رصم

اَنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإْمُتْيَتَأىَتَم:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢
.»ِّـبَّـرلِلًاتْبَسُضْرَألٱُتِبْسَتْمُكيِطْعُأ

٣٦:٢١مايأ٢و٣٥و٢٦:٣٤صو٢٣:١٠جورخ

نييواللارفسيفعبارلاثماذهِضْرَألٱَىلِإْمُتْيَتَأىَتَم
:٢٣و١٩:٢٣و١٤:٣٤صرظنا(اهتقولبقعئارشلاءاطعإل
امىلعةعيرشلاهذهىضتقمبنييليئارسإلالمعو.)١٠
نيرشعوىدحإدعبيناثلالكيهلاةدمسومانلاءاملعلاق
عبسلغشاهيلعءاليتسالانألناعنكضرأمهلوخدلةنس
لغشطابسألاىلعضرألاةمسقو)١٤:١٠عوشي(نينس
امكاهعرزوضرألاةثارحو)خلا١٨:١عوشي(نينسعبس
.ةمسقلاةياهننمنينسعبسدعبالإمتيملبجي

)١٦:٣١و٢٣:٣٢صريسفترظنا(ُضْرَألٱُتِبْسَت
.سانلليعوبسألاتبسلللباقمضرألليونسلاتبسلا
مايأةتسيفملاعلاهقلخىلإريشييعوبسألاتبسلاناكو
ىلإريشييونسلاتبسلاناكو.عباسلامويلايفهتحارتساو
تبسلاككلذبًافارتعاهسيدقتناكوضرألابرهللانأ
تبسلاو.)٥:١٤ةينثتو٢٣:٣و٢٠:١٠جورخ(يعوبسألا
.)٤عرظنا(»برلل«يونسلا

ُبِضْقَتَنيِنِسَّـتِسَو،َكَلْقَحُعَرْزَتَنيِنِسَّـتِس«٣
َجتَوَكَمْرَك

ْ
.»اَمُهَتَّـلَغُعَم

.)٢٣:١٠جورخرظنا(ُعَرْزَتَنيِنِسَّـتِس
ةقباسلاةيآلايفةروكذملاضرألايمسقةلغيأاَمُهَتَّـلَغ

رئاسوريعشلاوةطنحلايهةلغلاكلتفاهموركواهلوقح
.)٢٣:١١جورخرظنا(خلانوتيزلاوبنعلاوبوبحلا

ألِلُنوُكَياَهيِفَفُةَعِباَّـسلٱُةَنَّـسلٱاَّـمَأَو«٤
َ

طُعُتْبَسِضْر
ْ

،ٍةَل
.»َكَمْرَكْبِضْقَتَالَوَكَلْقَحْعَرْزَتَال.ِّـبَّـرلِلًاتْبَس

.توبسلاتبسيهُةَعِباَّـسلٱُةَنَّـسلٱاَّـمَأَو
ألِلُنوُكَياَهيِفَف

َ
ةحارللةلطعيأٍةَلْطُعُتْبَسِضْر

حيرتسيامكيونسلاتبسلايفضرألاحيرتستنأبجيف
.)١٦:٣١صريسفترظنا(يعوبسألاتبسلايفناسنإلا

يذلانكلكلذليصفتباتكلاركذيملَكَلْقَحْعَرْزَتَال
زوجيالهنأيناثلالكيهلاةدمسومانلاءاملعنوناقنمملُع
ًارجشعرزينأةعباسلاةنسلايفضرألابابرأنمدحأل
ةيوازلاقاروألاعطقينأالوةسبايلاناصغألاعطقينأالو
نأالوتارشحلالتقيلتبنلاتحتًاناخدئشنينأالو
نمهيقيلبارتلانمءيشبجضانلاريغرمثلاّنيطي
.دلُجينأهيلعبجوكلذىّدعتنملكنإو.تارشحلا
نألٍفاكوهامضرألانمعرزُينأًازئاجناكهنأىلع
ريعشلارمُعكةيماعطلاتامدقتلاوروشعلارادقمّلغي
.حصفلاديعيفديدرتلايفيغرةطنحوحصفلاديدرتةمزحو

َحتَالَكِديِصَحَعيِّـرِز«٥
ْ

ملٱَكِمْرَكَبَنِعَوْدُص
َالِلِوْحُْ

طُعَةَنَس.ْفِطْقَت
ْ

ألِلُنوُكَتٍةَل
َ

.»ِضْر
١٩:٢٩كولم٢

رثانتامممداقلالوحلايفتبنيامعيرزلاَكِديِصَحَعيِّـرِز
يهنلارصقيملف.داصحلاتقويفيضاملالوحلاديصحنم
هعرزيملامدصحنعًاضيأهاهنلبعرزلانعضرألابرل

.يضاملاديصحلاروثنمنمهضرأيف
لوحملابمجرتملادارأْفِطْقَتَالِلِوْحُْملٱَكِمْرَكَبَنِعَو

مساوهوهناصغأعطقُتمليأبضقُيملًالوحكرُتيذلا
ًالوحاهكرتوًالوحاهعرزيأضرألالوحنملوعفم
كمركبنع«لاقهنأكفزاجممركلابضقمدعلاهلامعتساف
بنع«يناربعلالصألايفيذلاو.»فطقتالبوضقملاريغ
برللفوقوملاىنعملاو»فطقتال)روذنملايأ(ريذنلاكمرك
.ةعباسلاةنسلايف

َكِدْبَعِلَوَكَل.ًاماَعَطْمُكَلِضْرَألٱُتْبَسُنوُكَيَو«٦
ِملَوَِكريِجَألَوَكِتَمَألَو

ُ
.»َكَدْنِعَنيِلِزاَّـنلٱَكِنِطْوَتْس

ضرألاتبسةدمتالصاحيأِضْرَألٱُتْبَسُنوُكَي
.)٢٣:٣٨صرظنا(هنيرقلفاضملافذحمّدقتدقو

نأمكلسيلنكلوهولكأتنأمكليأًاماَعَطْمُكَل
لكيهلاةدمًاضيأفرُعاماذهو.هورخذتوأهباورجتت
ناكاموةعباسلاةنسلالالغنولكأياوناكمهنإفيناثلا
اولعجينأكماعطلانمرخآفنصىلإهولوحينأمهلحمسُي
اولمعتسينأمهلزوجيناكفامهوحنوًاسبدوأًابيبزبنعلا
هودقويمثًامحفهوعنصينأمهلنكيملنكلوًادوقوبطحلا
مئاهبلااومعطينأالوةيودألوقبلانماوذختينأالو
.تيبلايفةيناسنإلاةمعطألا

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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مركلاولقحلايفتالصاحلاكرتُتتناكَكِدْبَعِلَوَكَل
ىلعو.)٢٣:١١جورخًاضيأرظنا(خلانيكاسملاوديبعلل
همركعنمنم«يناثلالكيهلاةدمسومانلاءاملعلاقاذه
ةعباسلاةنسلايفهتيبىلإامهتلغلكعمجوأهلقحوأ
ًاكرتشمكرتيامهتلغنمءيشلك.»ةعيرشلاهذهىدعتي
النأناسنإلكىلعبجينكلاهنملكأينأناسنإلكلو
هعيطتسيامعمجينأالاهنميرورضلابالإهتيبىلإيتأي
.هرخذيو

لِلَوَكِمِئاَهَبِلَو«٧
ْ

يفيِذَّـلٱِناَوَيَح اَهِتَّـلَغُّلُكُنوُكَتَكِضْرَأِ
.»ًاماَعَط

لكيهلاةدماذهنمسومانلاءاملعجتنتساَكِمِئاَهَبِلَو
ةنسلارامثأنإاولاقومئاهبلاىلإناسحإلابوجويناثلا
يفدجوتتمادامتيبلايفناسنإلاالإاهلكأيالةعباسلا
ناسنإللفلقحلايفعوننملكأتمئاهبلاتمادامف.لقحلا
.لقحلايفاملكمئاهبلاتلكأنإف.تيبلايفهنملكأينأ
رفسيفركُذاذهونيدلاءاربإةعباسلاةنسلارومأنميقبو
ةنسلالوأناكو.)٣-١٥:١ةينثت(تدرأنإهرظنافةينثتلا
وهيذلايرشتنملوألامويلايناثلالكيهلاةدمةيتبسلا
لوقحلاضعبثرحنوكرتياوناكو.ةيندملاةنسلالوأ
لوقحثرحنوكرتيف.ةسداسلاةنسلايفاهعرزونيتاسبلاو
يفةرصنعلاديعنمنيتاسبلاوحصفلاديعنمبوبحلا
ءازجأيناثلالكيهلاةدمأرقيكلملاناكوةسداسلاةنسلا
ةياهنيفناكو)١٣-٣١:١ةينثت(يفاهنومضميتلاةعيرشلا
يفلاظملاديعنملوألامويلابلصتتيتلاةعباسلاةنسلا
ةيجراخلالكيهلاراديفبشخنمربنمبصنُيةنماثلاةنسلا
ةعيرشلاباتكعمجملاسيئرذخأيف.هيلعكلملاسلجيو
ةنهكلاسأروةنهكلاسأرهيطعياذهوعمجملاسأرهيطعيو
فقيفكلملاهيطعيمظعألاربحلاومظعألاربحلاهيطعي
ةينثت)١(:ةيتآلاةعبسلالوصفلاأرقيوسلجيمثهنمهذخأيو
)٤(و.٢٢-١١:١٣)٣(و.٨-٦:٤)٢(و.٦:٣-١:١

.٢٠-١٧:١٤)٦(و١٩-١٦:١٢)٥(و.١٥:٢٣-١٤:٢٢
اهبهوفيةكرببكلملاهأرقياممتخيو.١٨:٢٩-١٧:١)٧(و
.)ريسفتلاو١٦:٢٧صرظنا(مظعألاربحلا

َعْبَسَنيِنِسَعْبَس.َنيِنِسِتوُبُسَةَعْبَسَكَلُّدُعَتَو«٨
ًاعْسِتِةَّـيِوَنَّـسلٱِتوُبُّسلٱِةَعْبَّـسلٱُماَّـيَأَكَلُنوُكَتَف.ٍتاَّـرَم
.»ًةَنَسَنيِعَبْرَأَو

ةنسعيباسأةعبسيأَنيِنِسِتوُبُسَةَعْبَس...ُّدُعَتَو
نينسعبسعوبسألاانهبسحف)٢٣:١٥صرظنا(
عبس«رثألاىلعهلوقباهّرسفاذهلوةنس٤٩عيباسألاةعبسلاف
يفمهيلعنساممليبويلااذهناكذإو.»تارمعبسنينس
امىلعةيعوبسألاةنسلالوأناكو)٢عرظنا(داعيملاضرأ
دعبنيرشعلاوةيداحلاةنسلاةياهنيفيناثلالكيهلاةدمليق
ليبويلاناك)ريسفتلاو٢عرظنا(ناعنكضرأمهلوخد
وأناعنكضرأمهلوخدلنيتسلاوةعبارلاةنسلايفلوألا
.داعيملاضرأ

هلٱَقوُبُِّـربَعُتَّـمُث«٩
ُْ

يفِفاَت يفِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ ِِرشاَعِ
يف.ِرْهَّـشلٱ لٱِمْوَيِ

ْ
لٱَنُوِّـربَعُتِةَراَّـفَك

ْ
يفَقوُب .»ْمُكِضْرَأِعيَِمجِ

٢٧و٢٣:٢٤ص

ْهلٱَقوُبُِّـربَعُت
ُ

اذهناك.هبفتُهيوهوقوبلازيجتيأِفاَت
يناثلالكيهلاةدمسومانلاءاملعنمفرُعامىلعقوبلا
ًاطاحمهخفنمناكوشابكلانورقنمًاميقتسمًانرق
.بهذلاب

يف يفقوبلابنوفتهتيأَقوُبْلٱَنوُِّـربَعُتِةَراَّـفَكْلٱِمْوَيِ
ةدمسومانلاءاملعلاق.مويلاكلذيفضرألاءازجأ
نوققحتيةرافكلامويماتخيفدوهيلاناكيناثلالكيهلا

مهنإومهاياطخمهلرفغيوامسلامهابأنإومهناهذأةمالس
لكىعدُيناكفاهايإمهحنميتلاهتمحربًاضيأهباودحتا
قوبلابتارمعستخفنلابضرألايفيدانينأىلإيليئارسإ
هللانألنيدلاءاربإوديبعلاقتعوضرألاةحارنآهنأديفيو
مهلامممهينويدماوأربينأمهيلعبجوفمهنويدنممهأربأ
.نيَّـدلانممهيلع

خلٱَةَنَّـسلٱَنوُسِّـدَقُتَو«١٠
ْ

لٱِبَنوُداَنُتَو،َنيِسَْم
ْ

يفِقْتِع ِ
ِجلِضْرَألٱ

َ
هناَّـكُسِعيِم َىلِإٌّلُكَنوُعِجْرَتَوًاليِبوُيْمُكَلُنوُكَت.اَِ

لُم
ْ

.»ِهِتَريِشَعَىلِإٌّلُكَنوُدوُعَتَو،ِهِك
٤:١٩اقولو١٧و١٥و٣٤:٨ايمرإو٦٣:٤و٦١:٢ءايعشإ
٣٦:٤ددعو١٣ع

ةدمسومانلاءاملعجتنتساَنيِسْمَْخلٱَةَنَّـسلٱَنوُسِّـدَقُتَو
ءادتبانإ»نيسمخلاةنسلانوسدقت«هلوقنميناثلالكيهلا
ءدبوهيذلايرشتنممويلوأحلاصلاليبويلالمع
ةديدجلاةنسلالوأناكاذهلو.سدقُينأبجييذلاةنسلا
لوألوةرافكلامويلًادادعتسانييناربعلادنعيرشتلوأوأ
.ةرافكلامويميظعلامويلاكلذاهتءادبيتلاةمحرلالامعأ
يذلايرشتلوأنمليبويلارودنوبسحياوأدتبامثنمو
يفتناكقاوبألابةادانملانأعم.ةديدجلاةنسلالوأوه

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٣٢
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لاوقأيفامىلعو.ةرافكلامويةياهنيفوأرشاعلامويلا
يأ(قاوبألاديعنميناثلالكيهلاةدمدوهيلانيدءاملع
ديبعلاقتعُيال)يرشت١٠يأ(ةرافكلامويىلإ)يرشتلوأ
مهدايسأاومدخييكلنوكسميالومهتويبىلإاوعجرييكل
ىتمو.ليلاكألانوسبليونوحرفيونوبرشيونولكأيلب
ديبعلاقتُعوقاوبألايفةاضقلاخفنةرافكلامويلخد
اهلوخدديرينمللوقحلاوموركلاتقلطُأومهتويبىلإاوعجرو
.اهرامثألكأو

يفِقْتِعْلٱِبَنوُداَنُتَو لكليأاَِهناَّـكُسِعيِمَِجلِضْرَألٱِ
اذهلو.ةقيقحضرألابابرأمهنونوكينيذلانييليئارسإلا
نكتملليبويلاةعيرشنأءامدقلادوهيلانيدءاسؤربهذ
مهنوكرابتعابضرألانينكاسدوهيلاءاقبةدميفالإةيقيقح
نيبوأريطبسرسانلفثلغتولوفىبسنأدعبالةمأ
ناكسلكنأل)٥:٢٦مايأ١(ىسنمطبسفصنوداجو
ةيرحلابةادانملاوفاتهلانمو.دعباهيفاونكسيملضرألا

.)٤٦:١٧لايقزح(»ةيرحلاةنس«ليبويلاةنستيمُس
٤٠و٢٨و١٣عرظنا(ليبويةنسيأًاليِبوُيْمُكَلُنوُكَت
»قوبلابفاتهوأةادانمةنس«اهانعمو(.)٥٤و٥٢و٥٠و
خفنلابهنمجراخلاتوصلاوشبكلانرقليبويلاىنعمنإف
.)يزاجميناثلاىنعملاويقيقحلوألاىنعملاو.ًاضيأ

.)٤٠و٣٩عرظنا(خلاِهِكْلُمَىلِإٌّلُكَنوُعِجْرَتَو

خلٱُةَنَّـسلٱُمُكَلُنوُكَتًاليِبوُي«١١
ْ

َالَواوُعَرْزَتَال.َنوُسَْم
َحت
ْ

ملٱاَهَمْرَكاوُفِطْقَتَالَواَهَعيِّـرِزاوُدُص
.»َلِوْحُْ

٥ع

ةنسلاتناكاملَنوُسْمَْخلٱُةَنَّـسلٱُمُكَلُنوُكَتًاليِبوُي
نيسمخلاةلمكملاةنسلاوةيتبسلاةنسلانوعبرألاوةعساتلا

.ةرورضلابنيتيلاوتمناتنسلاتناكليبويلاةنس
اهيفزوجيالةيتبسلاةنسلاكليبويلاةنستناكاوُعَرْزَتَال

.داصحلاالوعرزلا
َحتَالَو

ْ
كلذوهوعرزتنأنودتبنياميأاَهَعيِّـرِزاوُدُص

.)ريسفتلاو٥عرظنا(لوألاماعلاداصحنمرثتناامم
.)ريسفتلاو٥عرظنا(بضقُيمليذلايأَلِوْحُْملٱ

حلٱَنِم.ْمُكَلُنوُكَتًةَسَّـدَقُم.ٌليِبوُياََّـهنِإ«١٢
ْ

َنوُلُكْأَتِلَْق
.»اَهَتَّـلَغ
٧و٦ع

بجييذلاليبويلاةنساهنألاَهَتَّـلَغَنوُلُكْأَتِلْقَْحلٱَنِم
اورخذينأمهيلعرظحيناكو.ةسدقمةضيرفربتعُينأ

ينجيومركلاوألقحلالخدينأدحاولكلناكلباهتلغ
.هموييفهيلإجاتحيام

يف«١٣ لٱِةَنَسِ
ْ

لُمَىلِإٌّلُكَنوُعِجْرَتِهِذٰهِليِبوُي
ْ

.»ِهِك
٣٦:٤ددعو٢٧:٢٤صو١٠ع

ليبويلاةنسيفعجريلكناكِهِكْلُمَىلِإٌّلُكَنوُعِجْرَت
.ةبهبوأعيببهدينمجرخدقناكيذلاهكلمىلإ

ِدَيْنِمَتَْيَرتْشٱِوَأ،ًاعيِبَمَكَبِحاَصَتْعِبىَتَمَف«١٤
.»ُهاَخَأْمُكُدَحَأْنِبْغَيَالَف،َكِبِحاَص
٢:٢اخيمو٤و١٢:٣ليئومص١و١٧عو١٩:١٣ص
٦:٨سوثنروك١و

عيبلايفبلغلاوعادخلانبغلا(ُهاَخَأْمُكُدَحَأْنِبْغَيَالَف
عيبلايفهبلغيورخآلامكدحأعدخيالىنعملافءارشلاو
امدربنيكسمللفاصتنإلابةعيرشلافتكتمل.)ءارشلاو
نباغلادرينأكلذىلعتدازفليبويلايفهيلإهزوعلهعاب
نمثلاىلعةدايزهذخأامعئابلادريفهنمهذخأامنوبغملل
نععيبملاهصقناميراشلايطعيوعيبملاهقحتسييذلا
ىرتشااذإنيدلاءاملعلاقكلذلو.هقحتسييذلانمثلا
درُينأبجوهقحتسيامسدسةدايزبًائيشعابوأدحأ
ىنعمو.عيبلالطبسدسلاقوفةدايزلاناكنإودئازلا
وأناميإلالهأوأةعامجلاوأسانلادحأةرابعلايفخألا
.)٣١:٣٤ايمرإو٣٢:٢٧جورخرظنا(سنجلا

لٱَدْعَبَنيِنِّـسلٱِدَدَعَبَسَح«١٥
ْ

ْنِمِيَرتْشَتِليِبوُي
لٱيِنِسَبَسَحَو،َكِبِحاَص

ْ
.»َكُعيِبَيِةَّـلَغ

٢٣و٢٧:١٨ص

داعيملاضرأتناكِيَرتْشَت...َنيِنِّـسلٱِدَدَعَبَسَح
نييليئارسإلاىلعةيواستمءازجأةعرقلابمسقتنأعقوتي
اذإكلذلوفَلسلانعفَلخلاهثريًايدبأًاثاريمبيصنلاناكو
زوجيناكامهضرأنمءيشعيبىلإمهنمدحأرطضا
هدرينأهيلعناكونيليبويلانيبةدملالإهيرتشينأيراشلل
دقناكاذإهبحاصلهأىلإوأيناثلاليبويلايفهبحاصىلإ
.تام

دحأهارتشاولهنإفنييليئارسإلادحأيأَكِبِحاَصْنِم
نموهامطبسلاكالمأنمجرخيفهيلإهدرامممألانم
.يدبألاثاريملا

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ليبويللةيقابلانينسلايأَكُعيِبَيِةَّـلَغْلٱيِنِسَبَسَح
ينسنمتسيلاهنألًاضيأةيتبسلاةنسلاحرطويناثلا
.ةلغلا

مثُرِّـثَكُتَنيِنِّـسلٱِةَرْثَكِرْدَقَىلَع«١٦
ََ

ِةَّـلِقِرْدَقَىلَعَو،ُهَن
لَقُتَنيِنِّـسلٱ

ِّـ
مثُل
ََ

لٱَدَدَعُهَّـنَألُهَن
ْ

.»َكُعيِبَيِتَّـالَغ

تناكنإفِةَّـلِقِرْدَقَىلَعَو...َنيِنِّـسلٱِةَرْثَكِرْدَقَىلَع
نمثلاناكةليلقتناكنإوًاريثكنمثلاناكةريثكةلغلاونس
ةنسيفهارتشاامدرينأنمدباليراشلانألًاليلق
.ليبويلا

يفضرألالالغكعيبيهنأيأَكُعيِبَيِتَّـالَغْلٱَدَدَعُهَّـنَأل
.اهسفنضرألاالليبويللةيقابلانينسلا

ٰهلِإَشْخٱِلَبُهَبِحاَصْمُكُدَحَأْنِبْغَيَالَف«١٧
َ

اَنَأِّـينِإ.َك
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
.»ْمُك

٤٣عو٣٢و١٩:١٤ص١٤ع

.)ريسفتلاو١٤عرظنا(ُهَبِحاَصْمُكُدَحَأْنِبْغَيَالَف
ٰهلِإَشْخٱِلَب

َ
صرظنا(ملاظللمولظملانممقتنيهنألَك

١٩:١٤(.

َحتَوِيضِئاَرَفَنوُلَمْعَتَف«١٨
ْ

اََهنوُلَمْعَتَويِماَكْحَأَنوُظَف
.»َنيِنِمآِضْرَألٱَىلَعاوُنُكْسَتِل

لاثمأو٤:٨رومزمو١٢:١٩ةينثتو٢٦:٥ص١٩:٣٧ص
٢٣:٦ايمرإو١:٢٣

ةنسلانمةروكذملاضئارفلايأِيضِئاَرَفَنوُلَمْعَتَف
حئابذلاننسنمامهبقلعتياموليبويلاوةيتبسلا
.تامدقتلاو

نصحليئارسإهلإنألَنيِنِمآِضْرَألٱَىلَعاوُنُكْسَتِل
.مكتياقوىلعةردقلالكهليأنيتمروسونيصح
.هاياصوظفحبهتيامحوهظفحىلعلصُحيو

مثُضْرَألٱيِطْعُتَو«١٩
ََ

َنوُنُكْسَتَوِعَبَّـشلِلَنوُلُكْأَتَفاَهَر
.»َنيِنِمآاَهْيَلَع

٢٨و٢٧و٣٤:٢٥لايقزحو٢٦:٥ص

كلتليئارسإىلعضرفيذلانإاَهَرََمثُضْرَألٱيِطْعُتَو
اهعرزنعاوفكاذإفلالغلااهئاطعإبةعيبطلافلكيضئارفلا
لالغلانمهيلإنوجاتحياملكبيتأتاهلعجمهاصوأامك

اوزغينأنورطضيالفنينمآضرألانونكسيمهلعجو
املينلمهلاوعضخينأوأماعطلاىلعلوصحلاةيغبمهناريج
ميدقلاخيراتلاسوفيسويو٥٣و٦:٤٩اكم١(هيلإنوجاتحي
.)١٥:١و١٤:١٦

لُقاَذِإَو«٢٠
ْ

يفُلُكْأَناَذاَم:ْمُت ْعَرْزَنَْملْنِإِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
.»؟اَنَتَّـلَغْعَمْجَنَْملَو
٥و٤ع٣١و٦:٢٥ىّتم

يفُلُكْأَناَذاَم:ْمُتْلُقاَذِإَو انهعراشلاركذِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
اذهنألهوركذينألبقكلذىلعبترتملاضارتعالا
يفشاعملاماوقىلإمهتجاحلًاعبطمهلابىلعرطخيضارتعالا
.ةيتبسلاةنسلا

عرظنا(ةنسلاكلتيفعرزلانعانيُهناننألْعَرْزَنَْملْنِإ
٤(.

يتأتيتلاةلغلاعمجنعًاضيأانيُهناننألاَنَتَّـلَغْعَمْجَنَْملَو
.)٧عرظنا(عرزالب

يفْمُكَليِتََكَربِبُرُمآِّـينِإَف«٢١ ًةَّـلَغُلَمْعَتَفِةَسِداَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
.»َنيِنِسِثَالَثِل

٢٨:٨ةينثتو١٦:٢٩جورخ

يتأتنأيهلإلاهرمأبيضقيهنأيأيِتَكََربِبُرُمآِّـينِإَف
امنوكينأدبالوةرفاوةلغبةسداسلاةنسلايفضرألا
:٦٨و٤٤:٤و٤٢:٨رومزمو٢٨:٨ةينثترظنا(هبيضقي

٢٩(.
ةنسلاةلغلعجأيأَنيِنِسِثَالَثِلًةَّـلَغُلَمْعَتَف

مهدّوعدقو.لالغلاينسنماهريغفاعضأةثالثةسداسلا
نمسداسلامويلايفمهللسريناكهنإفكلذلثمهللا
همايأنمهريغيفهلسريناكاميفعضيمويلاعوبسألا
ةسداسلاةنسلايفكلذكلعفيوهو)٢٧-١٦:٢٢جورخ(
فاعضأةثالثبيتأتفةبرتلاكرابينأبيونسلاعوبسألانم
لوأعوبسألانمةسداسلاةنسلالوأناكاملو.ةداتعملاةلغلا
يفوأفيرخلايفعقيناكويرشترهشلوأيأةيندملاةنسلا
ةنسلاةيقب)١(انهةروكذملانينسلاثالثلاتناكلوليأرهش
ةدم)٣(و.ةعباسلاةنسلالك)٢(و.داصحلادعبةسداسلا
يفعرزُيامملالغلاداصحوهوداصحلاىلإةنماثلاةنسلا
يفلكأناذام«هلوقنأىلعاذهنملدتسنو.ةنماثلاةنسلا
ةنسلايفلكأناذام«نوكينأبسانملا»ةعباسلاةنسلا
ةسداسلاةنسلالالغنمةعباسلاةنسلاةنوؤمنأل»ةنماثلا
ةعباسلاةنسلاقيلعتبلاكشإلااذهعفديو.ىفخيالامك
اذامةعباسلاةنسلايفمتلقاذإو«ىنعملانوكيف»متلقب«

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٣٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



مجرتاذكو.ةعباسلانماهتنوؤمنألةنماثلايفيأ»لكأن
يهوةطسوتملانورقلايفدوهيلانمءاملعلاضعبةرابعلا
ةعباسلاةنسلاريخأتنمعقوسابتلالاف.ةحضاولاةمجرتلا
يهو»لكأنل«فرظاهنأنهدلاىلإقبسف»لكأن«هلوقنع
نأاوكشوأومهنهذىلإقبسامىلعاذهو(»متلقل«فرظ
ىقبيالةسداسلاةنسلاةلغبدعولازاجنإدعبفالإوهولوقي

.)ضارتعالللحم

لٱَنِمَنوُلُكْأَتَوَةَنِماَّـثلٱَةَنَّـسلٱَنوُعَرْزَتَف«٢٢
ْ

لٱِةَّـلَغ
ْ

َىلِإِةَقيِتَع
.»ًاقيِتَعَنوُلُكْأَتاَهُتَّـلَغَِيتْأَتْنَأَىلِإ.ِةَعِساَّـتلٱِةَنَّـسلٱ

١٢و٥:١١عوشي١٩:٢٩كولم٢

يأِةَقيِتَعْلٱِةَّـلَغْلٱَنِمَنوُلُكْأَتَوَةَنِماَّـثلٱَةَنَّـسلٱَنوُعَرْزَتَف
نولكأتاممكليقبدقهنأاورتةنماثلاةنسلاةلغمتعمجىتم
.ةيعوبسألالبقيتلاةنسلايهوةسداسلاةنسلاةلغنم
لاظملاديعىلإىقبتتناكةسداسلاةنسلاةلغنأرهاظلاو
.ةعساتلاةنسلانميرشتلوأىلإيأ

يفاهنوعمجتيتلاةنماثلاةنسلاةلغيأاَهُتَّـلَغَِيتْأَتْنَأَىلِإ
وأهيلعباوجلاو)٢٠ع(يفضارتعالاو.ةعساتلاةنسلا
ةنسلاوأةعباسلاةيآلابناقلعتم)٢٢و٢١ع(يفهعفد
نألانه)٢٢-٢٠ع(عراشلاعضوو.ةيعوبسألاوأةيتبسلا
نيتنسذئنيحضرألالطعُتهنإفًاضيأليبويلاةنسوةبوعصلا
عفُدوركُذولاممىلوأهعفدوانهضارتعالاناكفنيتيلاوتم
.ةعباسلاةيآلايف

ُءاَبَرُغْمُتْنَأَوَضْرَألٱَِيلَّـنَأل،ًةَّـتَبُعاَبُتَالُضْرَألٱَو«٢٣
.»يِدْنِعُءَالَزُنَو
٢:١٨ليئويو٨٥:١رومزمو٧:٢٠مايأ٢و٣٢:٤٣ةينثت
سرطب١و١٩:١٩و٣٩:١٢رومزمو٢٩:١٥مايأو٣:٢١و
٢:١١

دحأبيصنجرخينأزوجياليأًةَّـتَبُعاَبُتَالُضْرَألٱَو
رقفلاهأجلأاذإًامئادضرألانمهلسنوأنييليئارسإلانم
-١٤ع(يفءارشلاقيرطوعيبلاكلذقيرطو.اهعيبىلإ

تاقوأيفاهعئابىلإدرُتتناكةعيبملاضرألانإف.)١٧
ّرماميفكلذركُذدقو)١٢عرظنا(ًافنآركُذامكةنّيعم
.ليصفتلابانههركذولامجإلاب

نأدحألزوجيالفيلضرألاتناكاذإوَضْرَألٱَِيلَّـنَأل
هلسيلامعيبينأناسنإللسيلنألًاتابًاعيباهعيبي
:١٠رومزمو٢:٥ايمرإو٢٥و١٤:٢ءايعشإو١٥:١٧جورخ(
ىلعاهمسقينأهلقحضرألابرهللانأامبو.)١٦

مهدحأذخأيوأاهوعيبييكلالاهباوعفتنيلليئارسإطابسأ
.دبألاىلإرخآللام

ةدعاسمىلعهللارصتقيمليِدْنِعُءَالَزُنَوُءاَبَرُغْمُتْنَأَو
اهوراتخيللبطقفناعنكضرأاوكلميلليئارسإينب
:٣٣٥ددعو١٥:١٣جورخ(اهيفهسدقماوميقيوهلًانكسم

مهعطقأوههنإواهشرعبروضرألاكلموهًاذإف)٣٤
:١٣ددعو٢٣:١٠و٢٠:٢٤و١٤:٣٤ص(هرايتخابضرألا
:١٨ص(هاياصواوفلاخاذإاهنممهدرطيهنإو.)١٥:٢و٢

ءابرغاوبسحاذهلو.)٢٨:٦٣ةينثتو٢٦:٣٣و٢٠:٢٢و٢٨
ضرألااوعيبينأمهلقحالنأكلذىلعبترتوءالزنو
.مهلالهللايهومهلقحيفيكو.ًاقلطمًاعيب

يفْلَب«٢٤ لُمِضْرَأِّـلُكِ
ْ

َجتْمُكِك
ْ

ألِلًاكاَكِفَنوُلَع
َ

.»ِضْر

َجت
ْ

ألِلًاكاَكِفَنوُلَع
َ

درجملهنإوهللاضرألانأّنيبتاملِضْر
ءاوسلابمهيلعاهعزوواهيفاونكسينأمهلحمسهناسحإ
لبًامئاديرتشملافرصتيفضرألاىقبتالنأبجو
ناكهنإف.اهكفينأعئابللنكيملامليبويلاةنسىلإىقبت
.ليبويلاةنسلبقءاشتقويأيفهضرأكفينأعئابلل

لُمْنِمَعاَبَفَكوُخَأَرَقَتْفٱاَذِإ«٢٥
ْ

ُبَرْقَألٱُهُّيِلَوِيتْأَي،ِهِك
.»ِهيِخَأَعيِبَمُّكُفَيَوِهْيَلِإ

:٣٢ايمرإو١٢و٩و٣:٢ثوعار٦و٤:٤و٢:٢٠ثوعار
٨و٧

ديحولاببسلاوهراقتفالانألَعاَبَفَكوُخَأَرَقَتْفٱاَذِإ
يفةعيرشلاءاملعهيلعناكاماذهوعيبلازجيملالإوعيبلل
باخآلتوبانلوقهيلعلداماذهو.يناثلالكيهلارصع
كولم١(»يِئاَبآَثَاريِمَكَيِطْعُأْنَأِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمِيلاَشاَح«
٢١:٣(.

برقأيأِهيِخَأَعيِبَمُّكُفَيَوِهْيَلِإُبَرْقَألٱُهُّيِلَوِيتْأَي
ناكاذهو.هبيرقعيبمكفيرقفللًارارطضاعئابلاىلإسانلا
نأناسنإلاىلعبجاولاناكامكرهظيامىلعبجاولانم
.)٣:١٣ثوعار(دالوأاهلنكيملاذإهيخأةلمرأجوزتي
-١٩:٦ةينثتو٢٨-٣٥:١٩ددع(هبيرقمدلمقتنينأو
١٢(.

َراَدْقِمَدَجَوَوُهُدَيْتَلاَنْنِإَف،ٌِّيلَوُهَلْنُكَيَْملْنَمَو«٢٦
.»ِهِكاَكِف

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ضعبلاقو(هضرأكفييكلٌِّيلَوُهَلْنُكَيَْملْنَمَو
النكلوًايلوهلنأوأيلوهلسيلنألمتحياذإ)نيرسفملا
.ًاضيأهرقفلضرألاكفينأعيطتسي

هبكفيامهلناكوهرقفدعبحجننإُهُدَيْتَلاَنْنِإَف
نأهلزوجيالوسومانلاءاملعلاق.اهكفينأبجوهضرأ
.كاكفلانيدتسينأباهكفي

لٱُّدُرَيَوِهِعْيَبيِنِسُبِسَْحي«٢٧
ْ

َعاَبيِذَّـلٱِناَسْنِإلِلَلِضاَف
لُمَىلِإُعِجْرَيَفُهَل

ْ
.»ِهِك

٥٢و٥١و٥٠ع

نمثهذخأيذلانمثلانمعطقييأِهِعْيَبيِنِسُبِسَْحي
لبقنينسلانمىضماميفيرتشملااهانجيتلالالغلا
ناكةنسنوثالثعيبلاىلعّرمدقًالثمناكاذإف.ليبويلا
ليبويلاةنسىلإيقباميفعافتنالانمثهلدرينأعئابلاىلع
ىلعسقونمثلاعبرهيلإدرنينسرشعيقابلاناكنإف
سيلسومانلاءاملعلاقو.)ةيآلارهاظىضتقماذه(كلذ
نيتنسةلغيراشلاعمجينأدعبالإهضرأكفينأعئابلل
بلطينأيراشللنإواولاق.)١٥عرظنا(لقألاىلعاهنم
.نيسحتلانمهاتأامعضيوعتلا

.لضافلاّدردعبِهِكْلُمَىلِإُعِجْرَيَف

يفُهُعيِبَمُنوُكَي،ُهَلَّـدُرَيِلًةَياَفِكُهُدَيْلَنَتَْملْنِإَو«٢٨ ِدَيِ
لٱِةَنَسَىلِإِهيِراَش

ْ
يفُجُرَْخيَّـمُث،ِليِبوُي لٱِ

ْ
َىلِإُعِجْرَيَفِليِبوُي

لُم
ْ

.»ِهِك
١٣ع

هضرأكفينأعئابلاعطتسيملنإيأُهُدَيْلَنَتَْملْنِإَو
.ليبويلاةنسىلإهللضافلايراشللدرينأب

يرتشمللىقبتاهعابيتلاضرألايأخلاُهُعيِبَمُنوُكَي
.ضوعالبعئابلاىلإدرُتذئنيحوليبويلاةنسلولحىلإ
.ضرألانمهبيصنتيبلكلىقبينأةعيرشلاهذهةياغو
كلذيدؤيفةليلقةعامجاهلكضرألاىلعيلوتسيالنأو
ةعيرشتعضُواذهلثمعفدلو.عقدملارقفلاىلإنيريثكب
هذهلثمناكو.)١٣-٣٦:٥و١١-٢٧:٦ددع(ثاريملا
تناكف.ةميدقلاممألانمنييليئارسإلاريغدنعةعيرشلا
اذإةعيرشلاىضتقمبىرشُتالوًاقلطمًاعيبعابُتالضرألا
نولوسننسنمناكو.ةعرقلابناكسلاىلعمسُقاممتناك
نمو.ضرألانمءاشاميرتشينأناسنإللسيلنأ

ىلعديزيامىلعيلوتسينأدحألسيلنأنوطالفأننس
.ضرألانمىندألاكّالمللامفاعضأةعبرأ

يفٍنَكَسَتْيَبٌناَسْنِإَعاَباَذِإَو«٢٩ ٍروُسِتاَذٍةَنيِدَمِ
.»ُهُكاَكِفُنوُكَيًةَنَس.ِهِعْيَبِةَنَسِماَمَتَىلِإُهُكاَكِفُنوُكَيَف

يفٍنَكَسَتْيَب يفعيبلاةعيرشتفلتخاٍروُسِتاَذٍةَنيِدَمِ
ضرألاةعيرشنعراوسألاتاوذندملايفيتلانكاسملا
.)هقلخنماهداومنكتنإو(هللاقلخنمتسيلاهنأل
ةعرقلابليئارسإطابسأىلعهللارمأبمسقُتملو)٢٣ع(رظنا
اهومدهينأنوردقيمهنإواهونبمهمهنإفسانلاعنصاهنأل
ملليبويلاةعيرشكلذلو.نوروصتيامكوأاوءاشىتم
نأيليئارسإللناكو.ةيتقولاةيرشبلانكاسملاكلتبقلعتت
ملهللانأىلعهعيبىلإرقفلاهئجلينأنودنمهتيبعيبي
نأىلعًارداقمادامهلايعووهنكسمالبىقبينأهكرتي
روسلاتاذةنيدملاتويبيفيناثلالكيهلاةدمليقو.هكفي
رمألالوأيفروستنأدصقضرأيفةمئاقتويباهنإ«
نإنكلونكاسملااهيفتبنُيمثسانللنكاسماهيفىنبُيل
هذهمكحنمجرخضرألاروستنألبقينُبتيبلاناك
.»ةعيرشلا

كفينأتيبلاعئابلِهِعْيَبِةَنَسِماَمَتَىلِإُهُكاَكِفُنوُكَيَف
ةياهنلبقتامنإوهايإهعيبىلعةلماكةنسرورمدعبهتيب
يذلانمثلابءاشاذإهّلغينأهدلولفاهتياهندنعوأةنسلا
نأقحهلىقبيالهعيبنمةنسنمرثكأدعبو.هبعيب
نأعئابللسيلنأيناثلالكيهلاةدميفلوقلاناكو.هلغي
.هنيدتسيٍلامبتيبلاكفي

َبَجَوٌةَّـماَتٌةَنَسُهَلَلُمْكَتْنَأَلْبَقَّـكَفُيَْملْنِإَو«٣٠
لٱ
ْ
يفيِذَّـلٱُتْيَب ملٱِ

يفِهيِراَشِلًةَّـتَبِروُّسلٱِتاَذِةَنيِدَْ َال.ِهِلاَيْجَأِ
يفُجُرَْخي لٱِ

ْ
.»ِليِبوُي

رصعيفليق.هنباوأعئابلاهكفيملنإيأَّـكَفُيَْملْنِإَو
يكلعئابللةعفانةرابع»ةماتةنس«هلوقنإيناثلالكيهلا
نمةعاسرخآيفهكفينأهلىقبيذإهكاكفنمنكمتي
اليكلةنسلارخآيفبيغيناكنيراشلاضعبنإ.ةنسلا
يتأينأعئابللناكاذهلوكاكفلاىلإًاليبسعئابللىقبي
ذئنيحعئابللناكف.يراشلادجيملنإرمألايلُألكاكفلاب
عئابلاناكو.تيبلايفاملكىلعيلوتسيوبابلارسكينأ
.ثراولانمتيبلاكفيةنسلاةياهنلبقيراشلاتاماذإ

يفُجُرَْخيَال تيبلاكفينأعئابلاعطتسيملاذإِليِبوُيْلٱِ
يراشلاكلمنمتيبلاجرخيالهعيبنمةنسلاةياهندنع
.ًامئاديراشللىقبيلبليبويلاةنسيفضرألاك

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لٱَتوُيُبَّـنِكٰل«٣١
ْ

َهلَسْيَليِتَّـلٱىَرُق
َ

َهلْوَحٌروُسا
َ

َعَمَفا
ُحتِضْرَألٱِلوُقُح

ْ
َهلُنوُكَي.ُبَس

َ
يفَو،ٌكاَكِفا لٱِ

ْ
ِليِبوُي

َخت
ْ

.»ُجُر

َهلَسْيَليِتَّـلٱىَرُقْلٱَتوُيُبَّـنِكٰل
َ

تويبتناكٌروُسا
ضرألاعيبمكحاهعيبمكحناكفضرألانمًاءزجىرقلا
.ضوعالبليبويلاةنسيفعئابلاىلإدرُت

لُمِنُدُمُتوُيُب،َنيِّـيِوَّـاللٱُنُدُماَّـمَأَو«٣٢
ْ

َهلُنوُكَيَف،ْمِهِك
َ

ا
.»َنيِّـيِوَّـالِلٌدَّـبَؤُمٌكاَكِف

خلا٢١:٢عوشيو٣٥:٢ددع

ندملايفنييواللاتويبنإيأَنيِّـيِوَّـاللٱُنُدُماَّـمَأَو
ةرّوسملاندملاتويبمكحنمةانثتسمنيعبرألاوينامثلا
.)٣-٢١:١عوشيو٨-٣٥:١ددع(

َهلُنوُكَيَف
َ

ةنسيفدرُتوعئابلاءاشتقويأٌكاَكِفا
.ليبويلا

ملٱَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمُهُّكُفَييِذَّـلٱَو«٣٣
ْنِمْوَأٍتْيَبْنِمَعيِبَْ

لُمِةَنيِدَم
ْ

يفُجُرَْخيِهِك لٱِ
ْ

َيِهَنيِّـيِوَّـاللٱِنُدُمَتوُيُبَّـنَأل،ِليِبوُي
لُم
ْ

يفْمُهُك .»َليِئاَْرسِإيِنَبِطَسَوِ
٢٨ع

نميواللاهكفييذلايأَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمُهُّكُفَييِذَّـلٱ
كاكفلاةعيرشنأىنعملاو.هرقفلهعابرخآيوالعيبم
.مهريغىلعيرجتامكنييواللاىلعيرجتليبويلاو

يفُجُرَْخيِهِكْلُمِةَنيِدَمْنِمْوَأٍتْيَبْنِم يأِليِبوُيْلٱِ
.يراشلاكلمنمجرخيوليبويلاةنسيفهيلإعجري

مهريغلضرألاكْمُهُكْلُمَيِهَنيِّـيِوَّـاللٱِنُدُمَتوُيُبَّـنَأل
رئاسىلعتسمُقيتلاضرألامكحكتويبلاهذهمكحف
.طابسألا

ملٱُلوُقُحاَّـمَأَو«٣٤
ِملِحِراَسَْ

ُ
هنُد لُماََّـهنَأل،ُعاَبُتَالَفِْمِ

ْ
ٌك

َهلٌّيِرْهَد
ُ

.»ْم
٣٧و٤:٣٦لامعأ

ِملِحِراَسَْملٱُلوُقُحاَّـمَأَو
ُ

نييواللاندملناكُعاَبُتَالَفِْمِهنُد
٣٥:٤ددع(ةعارزلللوقحومهمئاهبلحراسموأيحاوض
اهعيبعنُميحاوضلايفيتلاةيعارزلالوقحلاكلتف)٥و
يدوهيلانيدلاءاملعنمفرُعامىلعو.حراسملاكلذكو
ىنعملانمعسوأ»عابُت«ةظفلىنعمنإيناثلالكيهلاةدم

حراسملاىلإلوقحلااولوحينأمهلزوجيالهنأوهوفراعتملا
.حراسملااوعيبينأالواهوعيبينأزوجيالامكًاضيأ

َهلٌّيِرْهَدٌكْلُماََّـهنَأل
ُ

زوجيالوفَلسلانعفَلخلااهثريْم
.مهريغىلإجرختنأ

ُهْدُضْعٱَف،َكَدْنِعُهُدَيْتَُرصَقَوَكوُخَأَرَقَتْفٱاَذِإَو«٣٥
.»َكَعَمَشيِعَيَفًانِطْوَتْسُمْوَأًابيِرَغ
٩و١١٥:٥و٤١:١و٣٧:٢٦رومزمو٨و١٥:٧ةينثت
١٢:١٠ةيمورو١١:٢٩لامعأو٦:٣٥اقولو١٤:٣١لاثمأو
٣:١٧انحوي١و

قلعتيليبويلاةعيرشنمءزجلااذهَكوُخَأَرَقَتْفٱاَذِإَو
مهسفنأاوعيبينأىلإرقفلامهأجلأنيذلانييليئارسإلاقتعب
ونحلاةفطاعكرحيمالكبئدُتبا)٥٥-٣٩ع(ًاديبع
-٣٥ع(هتدعاسموريقفلاخألاىلإناسحإللةقفشلاو

٣٨(.
ليصحتعطتسيملفتفعضيأَكَدْنِعُهُدَيْتَُرصَقَو

درىلعةعيرشلاهذهيفلوقلاقبس.كلثمشاعملابابسأ
نمىلعانهملكتورقفلانمهعابنمىلإضرألانمعيبملا
موييتأينألبقرقتفافليبويلاىلإاهنمثهفكيملوهضرأعاب
.ليبويلا

بابسأليصحتنعترصقوهديتفعضىتمُهْدُضْعٱَف
نعديلاريصقدعاسينأيليئارسإلكىلعناك.ةايحلا
.شاعملالئاسو

.)٣٤و١٩:٣٣صريسفترظنا(ًانِطْوَتْسُمْوَأًابيِرَغ

ٰهلِإَشْخٱِلَبًةَحَباَرُمَالَوًابِرُهْنِمْذُخْأَتَال«٣٦
َ

،َك
.»كَعَمَكوُخَأَشيِعَيَف

١٥:٥رومزمو٥:٧ايمحنو٢٣:١٩ةينثتو٢٢:٢٥جورخ
١٧ع٢٢:١٢و١٧و١٣و١٨:٨لايقزحو٢٨:٨لاثمأو
٥:٩ايمحنو

هبحلصيامهضرقأيأًةَحَباَرُمَالَوًابِرُهْنِمْذُخْأَتَال
نيدلاءاملعلاقو.هتضرقأاممرثكأفوتستالوهنأش
ةحبارملاوابرلانيبقرفلانايبيفيناثلالكيهلاةدميدوهيلا
ريناندةعبرأوهوًالقاشرخآًاناسنإناسنإناداذإهمجرتمام
ىفوتساوحمقلانمنيليكهناداذإوأريناندةسمخهافوتساو
رخآنمناسنإىرتشااذإو.ًابركلذفلايكأةثالثنمث
عفترامثًالثمليكلكنعًارانيدنيرشعوةسمخبًاحمق
ينطعاعئابلليراشلالاقفًارانيدنيثالثىلإليكلارعس
ينإعئابلالاقف.ًارمخيرتشأوهعيبأنأديرأينإفحمقلا
هنمًالدبكيطعأوًارانيدنيثالثبليكلاحمقلاكنميرتشا

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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امبرهنأعمةحبارمكلذفرمخعئابلادنعنكيملوًارمخ
.لدبلااذهبعئابلارسخفرمخلارعسعفترا

ملٱِبِطْعُتَالَكَماَعَطَو،اَبِّـرلٱِبِهِطْعُتَالَكَتَّـضِف«٣٧
.»ِةَحَباَرُْ

زييمتاهيفو.ريرقتلاوديكأتللاهلبقيتلاراركتةيآلاهذه
ةحبارملاومهاردلايفنوكيابرلانأيفةحبارملاوابرلانيب
.ةمعطألاوألالغلايفنوكت

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ«٣٨
ُ

َْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَجَرْخَأيِذَّـلٱُمُك
.»ًاٰهلِإْمُكَلَنوُكَيَفَناَعْنَكَضْرَأْمُكَيِطْعُيِل

٤:١كولم٢و٩:٢٢كولم١و١٥:١٢ةينثتو٢١:٢جورخ
ايمرإو٤٦عو١:١٤جورخ٣٤:١٤ايمرإو٥:٥ايمحنو

٣٠:٨و٢٧:٧و٢٥:١٤

اودفامهللاقهنأكَْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَجَرْخَأيِذَّـلٱ
رصمةيدوبعنممكتيدفامكزوعلاورقفلاقيضنممكتوخإ
.)١٢:٤٥صرظنا(

ُهْدِبْعَتْسَتَالَف،َكَلَعيِبَوَكَدْنِعَكوُخَأَرَقَتْفٱاَذِإَو«٣٩
.»ٍدْبَعَداَبْعِتْسٱ

٤:١كولم٢و٩:٢٢كولم١و١٥:١٢ةينثتو٢١:٢جورخ
ايمرإو٤٦عو١:١٤جورخ٣٤:١٤ايمرإو٥:٥ايمحنو

٣٠:٨و٢٧:٧و٢٥:١٤

كنمبيرغلاكوخأرقتفااذإيأَكَدْنِعَكوُخَأَرَقَتْفٱاَذِإ
.شاعملابابسأىلإجاتحاوهتدعاسنأدعب

ماوقهبامىلعلصحيلًادبعهسفنكعابيأَكَلَعيِبَو
.ةايحلا

دبعةلماعمهلماعتاليأٍدْبَعَداَبْعِتْسٱُهْدِبْعَتْسَتَالَف
اهبفلكييتلالامعألابهفلكتوهرسأتوأهيرتشتممألانم
لكيهلارصعيفيدوهيلانيدلاءاسؤرلاق.دبعلاكلذ
هسفنعئاباهبفلكينأزوجياليتلالامعألانمنإ«يناثلا
ءارويشملاديبعلانمهريغاهبفلكيونييليئارسإلانم
.»كلذهبشأاموهئاذحرويسلحوقيرطلايفهديس

لٱِةَنَسَىلِإ.َكَدْنِعُنوُكَيٍليِزَنَكٍريِجَأَك«٤٠
ْ

ُمِدَْخيِليِبوُي
.»َكَدْنِع

لمعينمةلزنمبنوكييأَكَدْنِعُنوُكَيٍليِزَنَكٍريِجَأَك
ّنيعملَجأىلإلمعيهنألكدنعفيضلاكوةرجألابكدنع
.هسفندّيسنوكيمث

دعبهيلعكلةطلسالوَكَدْنِعُمِدَْخيِليِبوُيْلٱِةَنَسَىلِإ
.ضرألاعيبةعيرشكسفنلاعيبةعيرشفليبويلاةنس

َىلِإُدوُعَيَوُهَعَمُهوُنَبَوَوُهَكِدْنِعْنِمُجُرَْخيَّـمُث«٤١
لُمَىلِإَو،ِهِتَريِشَع

ْ
.»ُعِجْرَيِهِئاَبآِك

٢٨ع٢١:٣جورخ

ذخأيوةقباسلاهتيرحىلعيلوتسيوَكِدْنِعْنِمُجُرَْخيَّـمُث
.اهعابيتلاهضرأًاضيأهيلإدرُتوهتيبلهأهعم

َالَْرصِمِضْرَأْنِمْمُهُتْجَرْخَأَنيِذَّـلٱيِديِبَعْمَُّـهنَأل«٤٢
لٱَعْيَبَنوُعاَبُي

ْ
.»ِديِبَع

٧:٢٣سوثنروك١و٦:٢٢ةيمورو٥٥ع

وهويليئارسإلادابعتسالاةعيرشطابراذهيِديِبَعْمَُّـهنَأل
مهسفنأاوعيبينأىلإرقفلامهأجلأنيذلانييليئارسإلانأ
هللانإفمهتوخإديبعالهللاديبعمهنييليئارسإلامهتوخإل
مهيدفيهنإفمهورتشانيذلامهتداسبرهنأامكمهبروه
كلذلرصمةيدوبعنمنييليئارسإلالكىدفامكهومدخيل
.ّرحلاودبعلانيبكلذيفقرفالف

.مئاهبلاوةيصخشلاكالمألاكِديِبَعْلٱَعْيَبَنوُعاَبُيَال
نأبيناثلالكيهلارصعيفكلذيدوهيلانيدلاءاسؤرّرسفو
لبةماعلانكامألاوقاوسألايفوأةديازملابعابياليليئارسإلا

هروعشةاعارموةماركبولسأبودارفنالاوأّرسلايف
.ةاعارمنسحأهتالاعفناو

ٰهلِإَشْخٱِلَب.ٍفْنُعِبِهْيَلَعْطَّـلَسَتَتَال«٤٣
َ

.»َك
جورخ٤:١يسولوكو٦:٩سسفأو٤٦عو١:١٣جورخ
٣:٥يخالمو٢٥:١٨ةينثتو١٧عو٢١و١:١٧

هاخأيرتشينملناكامٍفْنُعِبِهْيَلَعْطَّـلَسَتَتَال
.يليئارسإلاريغدبعلاكةمدخلاهيلعلقثينأيليئارسإلا

َنِمَفَكَلَنوُنوُكَيَنيِذَّـلٱَكُؤاَمِإَوَكُديِبَعاَّـمَأَو«٤٤
.»ًءاَمِإَوًاديِبَعَنوُنَتْقَتْمُهْنِم.ْمُكَلْوَحَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱ

دبعتسينأيليئارسإللنكيملذإَكُؤاَمِإَوَكُديِبَعاَّـمَأَو
ممألانمهريغدبعتسيامكنييليئارسإلانمهيرتشينم

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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هفلخريسلاوءاذحلارويسلحكةئيندلالامعألانعههزنيف
الناكنإ«وهوضارتعالااذهكلذنعأشنيقيرطلايف
نمهيلإجاتحأامبيتوخإنمهيرتشأنمفلكأنأيلزوجي
كلذلًاعفدةيآلاهذهتناكف»فلكأنمفًاقلطملامعألا
.ضارتعالا

ًاديبعنونتقتممألانميأْمُكَلْوَحَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱَنِمَف
نورتشتنماهباوفلكتنأمكلزوجياليتلالامعألابمايقلل
نيينومعلانمًاديبعكلذلاوذخفنييليئارسإلامكتوخإنم
ملهنإ.مكلناريجمهنيذلانايرسلاونييمودألاونييبآوملاو
ًادحأاودبعتسيوأاورتشينأنييليئارسإللكلذعمنكي
نأاورمُأيتلاممألايهومهنيبيتلاعبسلاممألانم
.)١٨-٢٠:١٦ةينثت(اهوكلهي

ملٱِءاَنْبَأْنِمًاضْيَأَو«٤٥
ْمُهْنِم،ْمُكَدْنِعَنيِلِزاَّـنلٱَنيِنِطْوَتْسُْ

يفْمَُهنوُدِلَيَنيِذَّـلٱُمُكَدْنِعَنيِذَّـلٱِمِهِرِئاَشَعْنِمَوَنوُنَتْقَت ِ
لُمَنوُنوُكَيَف،ْمُكِضْرَأ

ْ
.»ْمُكَلًاك

٦و٥٦:٣ءايعشإ

نيميقملاءابرغلايأَنيِنِطْوَتْسُْملٱِءاَنْبَأْنِمًاضْيَأ
نيذلاءابرغلانمءالؤهيدوهيلانيدلاءاملعلاق.مكضرأب

اوعضخينأطرشىلعةسدقملاضرألاباوميقينأمهلحمُس
كلذىلعواودوهتيملوحوناهبيصوأيتلاعبسلااياصولل

.»فلغلاءابرغلادالوأ«ةينادلكلاةمجرتلايفءاج
ًاكلماوناكنييناربعلانودءالؤهْمُكَلًاكْلُمَنوُنوُكَيَف

.مئاهبوتاراقعنممهكالمأرئاسكمهتداسل

لُمَثَاريِمْمُكِدْعَبْنِمْمُكِئاَنْبَألْمَُهنوُكِلْمَتْسَتَو«٤٦
ْ

.ٍك
ْطَّـلَسَتَيَالَفَليِئاَْرسِإوُنَبْمُكُتَوْخِإاَّـمَأَو.ِرْهَّـدلٱَىلِإْمَُهنوُدِبْعَتْسَت
.»ٍفْنُعِبِهيِخَأَىلَعٌناَسْنِإ
٤٣و٣٩ع١٤:٢ءايعشإ

يأٍكْلُمَثاَريِمْمُكِدْعَبْنِمْمُكِئاَنْبَألْمَُهنوُكِلْمَتْسَتَو
ةثارولابمكئانبأىلإلقتنتفكالمألارئاسكمكلًاكلمنونوكي
.ضرألاك

ليبويلاةنسيفنوقتعُيالفِرْهَّـدلٱَىلِإْمَُهنوُدِبْعَتْسَت
مهدتفيوأمهمهسفنأاودتفيملامًادبأًاديبعنوقبيف
جورخرظنا(مهئاضعأنمًائيشمهتداسلّطعيوأمهؤاقدصأ

ةداسلاناطلسنإيدوهيلانيدلاءاسؤرلاق.)٢٧و٢١:٢٦
مهلسيلفمهلامعأىلعروصقمديبعلانمعونلااذهىلع
.راعلاىلعمهولمحينأالومهيلإاوئيسينأ

نمنويليئارسإلامهيرتشينيذلاىمسخلاْمُكُتَوْخِإاَّـمَأَو
ىلإنيرجأتسملاةلزنمباوناكمهنألًاديبعالةوخإنييليئارسإلا

.داعيملاضرألثاريملاونيدلاوسنجلايفمهتوخإمهونيح
نومّلعييناثلالكيهلارصعيفيدوهيلانيدلاءاملعناكو
ماعطلايفيناربعلاهدبعويناربعلاديسلانيبقرفالهنأ
يفنيّيسانوكينأبجيامهنإونكسملاوسابللاويمويلا
.كلذ

َكوُخَأَرَقَتْفٱَو،َكَدْنِعٍليِزَنْوَأٍبيِرَغُدَيْتَلاَطاَذِإَو«٤٧
لِلَعيِبَوُهَدْنِع

ْ
ملٱِبيِرَغ

ِةَريِشَعِلْسَنِلْوَأَكَدْنِعِنِطْوَتْسُْ
لٱ
ْ

.»ِبيِرَغ
٣٥و٢٥ع

ىرثأاذإيأَكَدْنِعٍليِزَنْوَأٍبيِرَغُدَيْتَلاَطاَذِإ
هيلعسيلفةراجتلابءابرغلانمكدنعنطوتسملاوأبيرغلا
ربجمريغوهفحوناهيطعأيتلاعبسلااياصولاعيطينأالإ
اذإ«ةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهلوةيدوهيلابنيدينأىلع
.»كدنعليزنلافلغألاديتلاط

هعمةراجتلابكوخأرسخيأُهَدْنِعَكوُخَأَرَقَتْفٱَو
.رقتفاف

ةمجرتلايفءاجو.هسفنبيرغلاعابويأِبيِرَغْلِلَعيِبَو
.»هسفنكدنعنطوتسملافلغألابيرغلاعابو«ةينادلكلا

.ةبيرغةريشعنمدولوملايأِبيِرَغْلٱِةَريِشَعِلْسَنِلْوَأ

ْنِمٌدِحاَوُهُّكُفَي.ٌكاَكِفُهَلُنوُكَيِهِعْيَبَدْعَبَف«٤٨
.»ِهِتَوْخِإ
٥:٥ايمحن

ةعيرشلاسكعةعيرشلاهذهٌكاَكِفُهَلُنوُكَيِهِعْيَبَدْعَبَف
عيبملابيرغلاذإيناربعيراشلاوهسفنبيرغلااهبعيبييتلا
نكلدبألاىلإًادبعىقبيفهسفنكفينأهلسيليناربعل
مهلوقنمملُعامىلعبجيلب.كفُيبيرغللعيبملايناربعلا

وأعيبملاءابرقأىلعبجيو«اولاق.يناثلالكيهلارصعيف
ءاجاذهىلعو.»ةعرسلانمنكميامبهوكفينأهتعامج
يقب.»ًاعيرسكفُينأبجي«ةميدقلاةينادلكلاةمجرتلايف
نأبيرغلاىبأاذإنويليئارسإلالعفياذامولاقُينأانه
بيرغلانولماعيامكمهلماعويليئارسإلاهبكفياملبقي
نأنظننأالإانلامانلق.كلذنمًائيشركذيملباتكلاف
وأكاكفلاطرشىلعالإهسفنعيبينأهلناكاميليئارسإلا
.ًاريبكًالدبيدؤيناككافلانإ

ِءاَبِرْقَأْنِمٌدِحاَوُهُّكُفَيْوَأ،ِهِّـمَعُنْبٱِوَأُهُّمَعُهُّكُفَيْوَأ«٤٩
.»ُهَسْفَنُّكُفَيُهُدَيْتَلاَناَذِإْوَأ،ِهِتَريِشَعْنِمِهِدَسَج
٢٦ع

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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برقألاهكفينأبجييأخلاِهِّـمَعُنْبٱِوَأُهُّمَعُهُّكُفَيْوَأ
يناربععاباذإ«ةيدوهيلانيناوقلايفءاجاذهلوًابسنهيلإ
نأهبيرقىلعبجوهسفنكفينأردقيملوبيرغلهسفن
الئلهكفينأىلعبيرقلاربجيميردهنسلانإمعن.هكفي
كفينأوهعطتسيملوهبيرقهكفيملنإو.ممألانيبعيضي
اذإهنكلو.هكفينأفلكمليئارسإنملجرلكفهسفن
نأهلسيلوهكفينأهبيرقىلعسيلفيليئارسإلعيب
ديؤيو.»طيسقتلابهسفنكفينأالوهسفنكفيلنيدتسي
اَنَتَوْخِإاَنَْيَرتْشٱُنْحَن«هلوقوهوايمحنرفسيفءاجاماذه
لٱ
ْ

ألِلاوُعيِبَنيِذَّـلٱَدوُهَي
ُ

َنوُعيِبَتًاضْيَأْمُتْنَأَو.اَنِتَقاَطَبَسَحِمَم
.)٥:٨ايمحن(»اَنَلَنوُعاَبُيَفْمُكَتَوْخِإ

ِةَنَسَىلِإُهَلِهِعْيَبِةَنَسْنِمُهَيِراَشُبِساَحُيَف٥٠«٥٢-٥٠
لٱ
ْ

مثُنوُكَيَو،ِليِبوُي
ََ

ٍريِجَأِماَّـيَأَك.َنيِنِّـسلٱِدَدَعَبَسَحِهِعْيَبُن
ُّدُرَياَهِرْدَقَىلَعَفِنيِنِّـسلٱَنِمٌريِثَكَيِقَبْنِإ٥١.ُهَدْنِعُنوُكَي

مثْنِمُهَكاَكِف
ََ

َىلِإَنيِنِّـسلٱَنِمٌليِلَقَيِقَبْنِإَو٥٢.ِهِئاَِرشِن
لٱِةَنَس

ْ
.»ُهَكاَكِفُّدُرَيِهيِنِسِرْدَقَىلَعَوُهَلُبِسَْحيِليِبوُي

٢١:١٦و١٦:١٤ءايعشإو٧:١بويأ

كفينأردقاذإعيبملاناسنإلايأُهَيِراَشُبِساَحُيَف
اوباصأويناثلالكيهلاةدمنيدلاءاملعلاق.هبيرقوأهسفن
نمةداسلااولماعينأنييناربعلاىلعبجوتةيآلاهذهنأ
ددعىضتقمببجاولالدبلامهوّدؤينأوىنسحلابممألا
.ينثولانمًاحبراوذخأيالنأوليبويلاىلإةيقابلانينسلا

ْطَّـلَسَتَيَال.ُهَدْنِعُنوُكَيٍةَنَسَىلِإٍةَنَسْنِمٍريِجَأَك«٥٣
.»َكْيَنْيَعَماَمَأٍفْنُعِبِهْيَلَع

مكيلعبجييأُهَدْنِعُنوُكَيٍةَنَسَىلِإٍةَنَسْنِمٍريِجَأَك
امكمكتوخإنمهارتشانممدختسيبيرغلااوعدتالنأ
هنإوةاناسملاريجأكهمدختسينألبهدبعدّيسلامدختسي

.ّنيعملاتقولادعبرّرحي
.هارتشايذلابيرغلايأٍفْنُعِبِهْيَلَعْطَّـلَسَتَيَال
امىلعتوكسلانمانهيليئارسإلارّذُحَكْيَنْيَعَماَمَأ

ملهنأعمو.هيخأىلعبيرغلاديسلاةوسقنمهدهاشي
)١٢و٢:١١جورخ(هسفنعراشلاههركامكروجلاكلذهركي
يماحينأوهتواسقىلعينثولاخبوينأنمهلدبالناك
.هتقاطردقىلعهيخأنع

هبَّـكَفُيَْملْنِإَو«٥٤ يفُجُرَْخيِءَالُؤِٰ لٱِةَنَسِ
ْ

ُهوُنَبَوَوُهِليِبوُي
.»ُهَعَم
٤١عو٣و٢١:٢جروخ٤٩و٤٨ع

بجينمممهريغوهئابرقأىلإةراشإلاِءَالُؤِٰهبَّـكَفُيَْملْنِإَو
٤٨عرظنا(هسفنكفينأعطتسيملاذإهوكفينأمهيلع
هسفنكفنعزجعاذإهؤابرقأهكفيملنإىنعملاو.)٤٩و
نأممألاىلعناكف.)٤٠عرظنا(ليبويلاةنسيفرّرُحي
.نييناربعلاكليبويلاةعيرشلاوعضخي

َنيِذَّـلٱيِديِبَعْمُه.ٌديِبَعِيلَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأل«٥٥
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ.َْرصِمِضْرَأْنِمْمُهُتْجَرْخَأ

ُ
.»ْمُك

٤٢ع

٤٢و٣٨عرظنا(خلاٌديِبَعِيلَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأل
.)ريسفتلاو

َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ْوَأًاتوُحْنَمًالاَثْمِتْمُكَلاوُميِقُتَالَو،ًاناَثْوَأْمُكَلاوُعَنْصَتَال«١
َجتَالَو،ًابَصَن

ْ
يفاوُلَع ِّـينَأل.ُهَلاوُدُجْسَتِلًارَّـوَصُمًارَجَحْمُكِضْرَأِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ
ُ

.»ْمُك
رومزمو٢٧:١٥و١٦:٢٢و٥:٨ةينثتو٥و٢٠:٤جورخ
٩٧:٧

اذهنمةيناثلاةيآلاوىلوألاةيآلاًاناَثْوَأْمُكَلاوُعَنْصَتَال
سماخلاحاحصألانمقباسلالصفلانممسقحاحصألا
نييليئارسإلانأقباسلاحاحصألابامهتقالعو.نيرشعلاو
اوناكًاديبعنيينثوللمهسفنأاوعبيبنأرقفلامهأجلأنيذلا
مهواهتدابعمهتدهاشملةينثولاةدابعلايفطوقسللةضرع
تبسلاظفحبمهرمأوناثوألاعنصنعمهاهنفمهتداسدنع
ةدابعنمٍقاوهظفحنألوهنوسندياوناكنيينثولانأل
هللااياصوعيضاومنمامهنألنايرهوجنارمألاو.ناثوألا
.ريسفتلاىلإعجراف)٤و١٩:٣ص(يفاعُمجدقو.رشعلا

لاثمتلاًابَصَنْوَأًاتوُحْنَمًالاَثْمِتْمُكَلاوُميِقُتَالَو
وأًاينثوًاهلإلثميلهريغوأرجحنمتوحنملاصخشلا
ًاريبكًاولعالعوكلذنعهّزُنوّلجوّزعليئارسإهلصّخشي
رجح»بَصّنلا«و.)١٦و٤:١٥ةينثتو٢٠و٢٠:١٩جورخ(
.دبعُيونيينثولادنعهللاريغلهيلعحبذُيلبصنُيدومعوأ
برعلاءارعشضعبلاوقأيفتركُذدقوباصنأهعمج(
:لهلهملاببقلملاّيدعلاقةيلهاجلا

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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اعيطقتتعّطُقدقةدوبعمةّيداعانلباصنأوَّـالك

.)مهحباذمونييقينيفلاتادوبعمنمباصنألاتناكو
قحلاهلإللباصنألاكلتلثمنوميقينولوألاءابآلاناكو
دقو.اهايإالهللانودبعيمهنكلو)٢٢و٢٨:١٨نيوكت(
يفلعبلالاثمتفمانصألاىنعمبسدقملاباتكلايفتتأ

:٣كولم٢(يناربعلايفلعبلابصنوهيناثلاكولملارفس
املكمنصلافًاضيأةيبرعلايفىنعملااذهبتءاجو(.)٢
كلذريغوبشخورجحولاثمتوةروصنمهللاىوسدبعُي
لصألايفبصنلابدوصقملانإنورسفملالاقو.)داوملانم
)خلا٣١:١٣و٢٢و٢٨:١٨نيوكت(بوصنمرجحوأدومع
هللابصنيهنأردنيملوةروصالبًاطيسبًارجحناكهنإو
ذخأقحلاقيرطنعسانلانمريثكغازاملنكلهسفن
٢٢و٢٨:١٨نيوكتيفاملباق(هللاريغلهبصنيمهضعب
.)خلا٣٤:١٣و٢٣:٢٤جورخيفامب٣٥:١٤و٣١:١٣و

َجتَالَو
ْ

يفاوُلَع كلذرسّفخلاًارَّـوَصُمًارَجَحْمُكِضْرَأِ
المهلوقبيناثلالكيهلارصعيفيدوهيلانيدلاءاسؤر
يأةراجحلااودبعتفرجحلانمًاروصمكضرأيفاوذختت
اهيلعحرطييتلاةدابعلاناكمضرأىلعةبوصنملاةراجحلا
ناكف.اهلمهتدابعاورهظيلاهلنوللذتيومهسفنأنودباعلا
اهتاذىلإدجاسلاتفلتستيتلاتاقالعلانمعونرجحلا

نيدلاءاسؤرلاق.ينيدلاللذتلاباهيلعهسفنحرطيىتح
نمناكفةراجحلاكلتنمناكلكيهلاطالبنإيدوهيلا
يفمدختستنأزجيملنكلوسدقلااهبطلبينأزئاجلا
ةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهىلعو.لكيهلاجراخةدابعلا
هيلعمكسفنأاوحرطتلًاروصمًارجحمكضرأيفاوعنصتال«
نأمكلةنيزللروصلاوأتائيهلاهيلعروصملاطلبملانكل
امكيأ»هيلعاونحنتالنكلمكسدقمضرأيفهوعضت
ال«ميدقلايدوهيلانوناقلانمناكو.نوينثولاينحني
قحلاو(.»سدقلاةراجحالإةراجحلاىلعمكسفنأاوحرطت
يتلاةراجحلاةدابعنعيهنلاةرابعلاهديفتيذلاحضاولا
باصنألاوناثوألايفقباسلالوقلاانعمجاذإفروصلااهيلع
ةراجحلانمًائيشالوناثوألااودبعتالىنعملاناكاذهىلإ
.)روصاهيلعيتلاةراجحلاوأروصالبيتلا

َحتِيتوُبُس«٢
ْ
.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.َنوُباََهتِيسِدْقَمَوَنوُظَف

١٩:٣٠ص

َحتِيتوُبُس
ْ

:١٩ص(يفتركُذاهنيعةيصولاهذهَنوُظَف
نيذلانويليئارسإلاتبسلاسّندينأرطخلانهتررُكو)٣٠
ةدابعنمنوقوينويليئارسإلاناكو.ممأللمهسفنأاوعاب
.هللاسدقمهمارتحاوتبسلامهسيدقتبمانصألا

يفْمُتْكَلَساَذِإ«٣ لِمَعَوَياَياَصَوْمُتْظِفَحَوِيضِئاَرَفِ
ْ

ْمُت
هب .»اَِ
١٤ىلإ٢٨:١و١٥و١٤و١١:١٣ةينثت

يفْمُتْكَلَساَذِإ حاحصألاتايآلوأةيآلاهذهِيضِئاَرَفِ
كلذكنوكتنأبجيناكوةيناربعلايفنيرشعلاوسداسلا

نمبجيامنييليئارسإللعراشلاحضوأنأدعب.ةيبرعلايف
ةداعسلاوةسادقللةيرورضلاةيبدألايهاونلاورماوألاوموسرلا
مهتعاطإنمةداعسلانمجتنياممهلّنيبيذخأةحصلاو
نماّهيدعتىلعبترتياموةنامألاباهتاعارموعئارشلل
.باقعلا

يفْمُكَرَطَميِطْعُأ«٤ ،اَهَتَّـلَغُضْرَألٱيِطْعُتَو،ِهِنيِحِ
حلٱُراَجْشَأيِطْعُتَو

ْ
مثَأِلَْق

َْ
.»اَهَرا

٣٠:٢٣ءايعشإ١٤ىلإ٢٨:١و١٥و١٤و١١:١٣ةينثت
:٨٥و٦٧:٦رومزم٢٤و٢:٢٣ليئويو٣٤:٢٦لايقزحو
٨:١٢ايركزو٣٦:٣٠و٣٤:٢٧لايقزحو١٢

يفْمُكَرَطَميِطْعُأ رخأتملارطملاوركبملارطملايأِهِنيِحِ
فصتنمنمنيطسلفيفركبملارطملاتقوو.)١١:١٤ةينثت(
ضرألادعُيرطملااذهو.لوألانوناكىلإلوألانيرشت
ناسينوراذآيرهشيفعقيامرخأتملارطملاو.راذبلالوبقل
دعولااذهلثمبهبعشهللادعودقو.ليلقبداصحلالبق
ملٱِمِهْيَلَعُلِزْنُأ«هلوقب

يفَرَطَْ »ٍةَكَرَبَراَطْمَأُنوُكَتَفِهِتْقَوِ
.)٣٤:٢٦لايقزح(

لَيَو«٥
ْ

لٱِبْمُكُساَرِدُقَح
ْ

لَيَو،ِفاَطِق
ْ

لٱُقَح
ْ

،ِعْرَّـزلٱِبُفاَطِق
يفَنوُنُكْسَتَوِعَبَّـشلِلْمُكَزْبُخَنوُلُكْأَتَف .»َنيِنِمآْمُكِضْرَأِ

٢:١٩انحويو١١:١٥ةينثتو٢٥:١٩ص٩:١٣سوماع
٢٧و٣٤:٢٥لايقزحو١١:١٨بويأو٢٥:١٨ص٢٦و
٢٨و

البوبحلالالغةرثكليأِفاَطِقْلٱِبْمُكُساَرِدُقَحْلَي
فاطقتقومككرديىتحرايأيفكلذواهسردنمنوغرفت
.)بآوأ(زومتوحنيفنوكيوهوبنعلا

مكنأىتحًاريثكبنعلارثكييأِعْرَّـزلٱِبُفاَطِقْلٱُقَحْلَيَو
وحنيفكلذوعرزلاتقويتأينألبقهفاطقنمنوغرفتال
ةءوبنيفدعولاهبشيدعولااذهو.لوألانيرشترهش
حلٱُكِرْدُي«ىلاعتهلوقوهوسوماع

ْ
حلٱُثِرَا

ْ
ُسِئاَدَو،َدِصَا

لٱ
ْ

.)٩:١٣سوماع(»ِعْرَّـزلٱَرِذاَبِبَنِع

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٤١
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يفًامَالَسُلَعْجَأَو«٦ ْنَمَسْيَلَوَنوُماَنَتَف،ِضْرَألٱِ
لٱُديِبُأَو.ْمُكُجِعْزُي

ْ
ٌفْيَسُُربْعَيَالَوِضْرَألٱَنِمَةَئيِدَّـرلٱَشوُحُو

يف .»ْمُكِضْرَأِ
٤٥:٧ءايعشإو١٤٧:١٣و٢٩:١١رومزمو٢٢:٩مايأ١
ءايعشإو٤:٨و٣:٥رومزمو١١:١٩بويأ٢:٩يجحو

٢:١٨عشوهو٣٤:٢٥لايقزحو٣٠:١٠ايمرإو٣٥:٩
١٤:١٥و٥:١٧لايقزحو١٧:٢٥كولم٢و٣:١٣اينفصو
١٤:١٧لايقزح

يفًامَالَسُلَعْجَأَو لالغلاةرثكىلعةوالعِضْرَألٱِ
٣:٥رومزم(نيقراسلانمًاليلونيبهانلانمًاراهننونمأيف
.)٤:٨و

ةدابإبدعولاِضْرَألٱَنِمَةَئيِدَّـرلٱَشوُحُوْلٱُديِبُأَو
يفًاضيأركُذنيطسلفيفةريثكتناكيتلاةيراضلاشوحولا
هلوقوهوًاريثكمالكلااذهنمبرقيامبلايقزحةءوبن
لٱُعِزْنَأَو«ىلاعت

ْ
:٣٤لايقزح(»ِضْرَألٱَنِمَةَئيِدَّـرلٱَشوُحُو

ةخسنلايفامىلعيناربعلالصألايفدحاوظفلبامهو)٢٥
.ةيناربعلايفةدئاسلا

طَتَو«٧
ْ

.»ِفْيَّـسلٱِبْمُكَماَمَأَنوُطُقْسَيَفْمُكَءاَدْعَأَنوُدُر

مكحاجنىلعءادعألامكدسحاذإْمُكَءاَدْعَأَنوُدُرْطَت
ةبيجعلاةعاجشلامكلبهووهللامكدّيأمكوزغاودارأو
.فيسلاىلتقمهوحرطتىتحكلذبنوفتكتالومهنودرطتف

طَي«٨
ْ

طَيْمُكْنِمٌةَئِمَو،ًةَئِمْمُكْنِمٌةَسَْمخُدُر
ْ

،ًةَوْبَرَنوُدُر
.»ِفْيَّـسلٱِبْمُكَماَمَأْمُكُؤاَدْعَأُطُقْسَيَو
٢٣:١٠عوشيو٣٢:٣ةينثت

ىرجمذئمويىرجلوقاذهًةَئِمْمُكْنِمٌةَسَْمخُدُرْطَي
باتكلانمعضوملااذهريغةرابعلاهذهلثمءاجو.لثملا
.)٣٠:١٧ءايعشإو٢٣:١٠عوشيو٣٢:٣٠ةينثت(سدقملا

لَأَو«٩
ْ
مثُأَوْمُكْيَلِإُتِفَت

ْ
يفَأَوْمُكُرِّـثَكُأَوْمُكُرِ .»ْمُكَعَميِقاَثيِمِ

ايمحنو٧و١٧:٦نيوكت١٣:٢٣كولم٢و٢:٢٥جورخ
١٠٧:٣٨رومزمو٩:٢٣

١٣:٢٣كولم٢اذهبلباق(ةكربلاوةمحرلابْمُكْيَلِإُتِفَتْلَأ
.)خلا٦٩:١٧و٢٥:١٦رومزمو

يفَأَوْمُكُرِّـثَكُأَو ةرثكلايفمكلعجأيأْمُكَعَميِقاَثيِمِ
مكءابآهبتدعواممكلزجنأورحبلالمروءامسلاموجنك
.)٢٣:٢٦جورخو٢٢:١٧و١٥:٥و١٣:١٦و١٢:٢نيوكت(

لٱَنوُلُكْأَتَف«١٠
ْ

ملٱَقيِتَع
ُختَوَقَّـتَعُْ

ْ
لٱَنوُجِر

ْ
ِهْجَوْنِمَقيِتَع

جلٱ
ْ

.»ِديَِد
٢٥:٢٢ص

ىتحًاريثكمكلالغرثكتيأَقَّـتَعُْملٱَقيِتَعْلٱَنوُلُكْأَتَف
.مكيدلريثكديدجلاوقّتعملانولكأتمكنأ

ُختَو
ْ

حاضيإةرابعلاهذهِديِدَْجلٱِهْجَوْنِمَقيِتَعْلٱَنوُجِر
ىنعملاو)ليلذتلابةيبرعلايفىمسياماذهلثمو(اهلبقامل
لالغلانمءارهألااوغّرفتنأنورطضتلالغلاةرفولمكنأ
.ةديدجلالالغلااهيفاورخذتلةقيتعلا

يفيِنَكْسَمُلَعْجَأَو«١١ .»ِيسْفَنْمُكُلُذْرَتَالَو،ْمُكِطَسَوِ
٧٦:٢رومزمو٢٢:١٩عوشيو٩:٤٥و٢٥:٨جورخ
٢٠:٢٣ص٢١:٣ايؤرو٢٨و٢٧و٣٧:٢٦لايقزحو
٣٢:١٩ةينثتو

يفيِنَكْسَمُلَعْجَأَو هنإيأ)١٥:٣١صرظنا(ْمُكِطَسَوِ
يذلاسدقلابمهعمميقينأمهلالغهريثكتىلعديزيىلاعت
.مهطسويفماقي

الومهيلعهاضرنععجرياليأِيسْفَنْمُكُلُذْرَتَالَو
.مهلهماركإراهظإومهنيبهانكسىلعمدني

ِيلَنوُنوُكَتْمُتْنَأَوًاٰهلِإْمُكَلُنوُكَأَوْمُكَنْيَبُريِسَأَو«١٢
.»ًابْعَش
:٣٠و١١:٤و٧:٢٣ايمرإو٦:٧جورخ٦:١٦سوثنروك٢

٣٦:٢٨و١١:٢٠لايقزحو٢٢

سلوبسيدقلاهسبتقادعولااذهْمُكَنْيَبُريِسَأَو
.)٦:١٦سوثنروك١(

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ«١٣
ُ

ْنِمَْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَجَرْخَأيِذَّـلٱُمُك
َهلْمُكِنْوَك

ُ
.»ًاماَيِقْمُكَرَّـيَسَوْمُكِريِنَدوُيُقَعَّـطَقَوًاديِبَعْم

٣٤:٢٧لايقزحو٢:٢٠ايمرإ٤٢:٥٥و٢٥:٣٨ص

نويليئارسإلااهبدعُويتلاديعاوملاْمُكِريِنَدوُيُقَعَّـطَق
روضحواهيفمالسلاونمألاديطوتومهضرأبصخةدايزب
هللاوههنألهاياصواوظفحينأاهطرشمهنيباهبهتماقإوبرلا
ةقباسلاهمحارممهركذوهسفنلًاديبعمهذختاومهاجنيذلا

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ىلعةضرتعمةبشخقرشلايففورعملاوهامىلعًاناهرب
ىلعنييشامنيسأرلايتباثانوكيلةحالفلايفنيروثلايقنع
امهعنمتةبشخلاكلتورخآلاىلعامهدحأمدقتيالءاوسلا
ةيدوبعتناكف.امهيلعثراحلااسقاذإةمواقملانم
نورهقُيونوملظُياوناكمهنإفرينلالثمرصميفنييليئارسإلا
هللامهذقنأىتحةمواقملانوعيطتسيالومهيلعىسقُيو
٢٨:٤٨ةينثت(ملظلاوماضتهاللرينلاريعُتسادقو.اهنم
انههانعمبتأيملو)خلا١٤:٢٥و١٠:٢٧و٩:٣ءايعشإو
.)٣٤:٢٧لايقزح(يفالإ

لٱِهِذٰهَّـلُكاوُلَمْعَتَْملَوِيلاوُعَمْسَتَْملْنِإْنِكٰل«١٤
ْ

.»اَياَصَو
٢:٢يخالمو٢:١٧ايمرإيثارمو٢٨:١٥ةينثت

ةعاطلاىلعتاكربلابدعولاعفشِيلاوُعَمْسَتَْملْنِإْنِكٰل
ىلعمالكلاوةيصعملاىلعتانعللاوتابرضلابديعولاب
ةيآلاىلإاهدعباموةيآلاهذهباقعلانمىلوألاةجردلا
.ةرشعةعباسلا

اَمَف،يِماَكْحَأْمُكُسُفْنَأْتَهِرَكَوِيضِئاَرَفْمُتْضَفَرْنِإَو«١٥
لِمَع

ْ
.»يِقاَثيِمْمُتْثَكَنْلَبَياَياَصَوَّـلُكْمُت
١٧:١٥كولم٢و٤٣ع

ملنإ«ةقباسلاةيآلايفلاقِيضِئاَرَفْمُتْضَفَرْنِإَو
هيضتقيامكلذو»متضفرنإو«هذهيفلاقو»اوعمست
.عمسلامدعىلعبترتيضفرلانإفيعيبطلابيترتلا

نمنألضفرلامزالاذهيِماَكْحَأْمُكُسُفْنَأْتَهِرَكَو
.ههركيهنأىلعهضفربلديًائيشضفري

.)٧:١٤نيوكترظنا(يدهعمتضقنيأيِقاَثيِمْمُتْثَكَن
.نيوكتلارفسيفاهدورولًادجةميدقةراعتسالاهذهف(
.ةيبرعلاتاراعتسالانمهيلعانفقواممدقأيفتءاجو
هبشملكتملانألةينكملاةراعتسالابنايبلاءاملعدنعفرعُتو
ثكنلاهلتبثأنأبكلذىلعلدولبحلابدهعلاهسفنيف
لبحلاىلعلدفلبحلامزاولنموهيذلاضقنلايأ
دهعلانممكسفنأىلعهومتلبقامبمتفلخأىنعملاوةيانكلاب
.)دعولاوأ

لَسُأ:ْمُكِبِهِذٰهُلَمْعَأِّـينِإَف«١٦
ِّـ

ًالِسَوًابْعُرْمُكْيَلَعُط
لٱيِنْفُتىَّـُمحَو

ْ
ْمُكَعْرَزًالِطاَبَنوُعَرْزَتَو.َسْفَّـنلٱُفِلْتُتَوِْنيَنْيَع

.»ْمُكُؤاَدْعَأُهُلُكْأَيَف
:٢٨ةينثت١٥:٨ايمرإو٣٢:٢٥و٦٧و٦٦و٢٨:٦٥ةينثت

٣١:٨بويأو٥١و٢٨:٣٣ةينثت٢:٣٣ليئومص١و٢٢
١:١٥اخيمو١٢:١٣و٥:١٧ايمرإو

.مكهركأفلثملابمكيزاجأيأْمُكِبِهِذٰهُلَمْعَأِّـينِإَف
مهلهتازاجممزاولنمهدعبامواذهًابْعُرْمُكْيَلَعُطِّـلَسُأ
.مهايإههركيألثملاب

فورعمضرمءابطألادنعولازهلاةغللايفلسلا(ًالِس
.)بوذيوهبلزهيندبلانألهبيمس

لسلاوهوقباسلاضرملانعكفنتالىمحلاىمح
.)٢٨:٢٢ةينثت(

انهسفنلابدوصقملاَسْفَّـنلٱُفِلْتُتَوِْنيَنْيَعْلٱيِنفُت
هبيذيومسجلافعضُينأهنأشنملسلاناكذإوصخشلا
ىلعسفنلافطعو(ًاضيأنينيعلاينفينأةرورضلابمزل
نينيعلاءانفنوكيفءزجلاىلعلكلافطعنمنينيعلا
نودةرهاظلاءازجألانمامهراتخاوديكأتللنيترمروكذملاك
رشنمكلذنأركُذدقو.)مظعأامهبباصملانألامهريغ
)خلا٣١:١٦و١٧:٥و١١:٢٠بويأرظنا(رارشألابئاصم
هللاباتكنمعضوملااذهريغيفاهلكةرابعلالثمءاجو
.)٢:٢٣ليئومص١و٢٨:٦٥ةينثترظنا(

قوفاذهْمُكُؤاَدْعَأُهُلُكْأَيَفْمُكَعْرَزًالِطاَبَنوُعَرْزَت
ىلعبترتملادعولاضيقنوهوديدشلاضرملاتابرض

-٤عرظنا(ءادعألانممهتياقوولالغلاةرثكنمةعاطلا
ةسمخلارافسألايفةيصعملاىلعراذنإلااذهلثمءاجو.)٦
دشأنمو.)٥:١٧ايمرإ(ءايبنألاو)٥١و٢٨:٣٣ةينثت(
َحتَالَوُعَرْزَتَتْنَأ«اخيمناسلببرلالوقًاريثأتهلاثمأ

ْ
.ُدُص

ءاجو.)٦:١٥اخيم(»ٍتْيَزِبُنِهَّـدَتَالَوًانوُتْيَزُسوُدَتَتْنَأ
.)٢٣و٦٥:٢٢و٦٢:٨ءايعشإ(يفكلذدض

،ْمُكِئاَدْعَأَماَمَأَنوُمِزَهْنَتَفْمُكَّـدِضيِهْجَوُلَعْجَأَو«١٧
طَيْنَمَسْيَلَوَنوُبُرَْهتَو،ْمُكوُضِغْبُمْمُكْيَلَعُطَّـلَسَتَيَو

ْ
.»ْمُكُدُر

١٩:٧ايمرإو٢:١٤ةاضقو٢٨:٢٥ةينثت١٧:١٠ص
٢٨:١لاثمأو٥٣:٥رومزمو٣٦ع١٠٦:٤١رومزم

يبضغتامالعمكيرأيأْمُكَّـدِضيِهْجَوُلَعْجَأ
.)١٧:١٠صريسفترظنا(هبنورعشتف

ددعرظنا(مكعمنوكأالينألْمُكِئاَدْعَأَماَمَأَنوُمِزَهْنَتَف
.)٢٨:٢٥و١:٤٢ةينثتو١٤:٤٢

١٤:٢ءايعشإرظنا(ْمُكوُضِغْبُمْمُكْيَلَعُطَّـلَسَتَيَو
.)خلا٣٤:٤و٢٩:١٥لايقزحو

َىلَعُديِزَأ،ِيلَنوُعَمْسَتَالَكِلٰذَعَمْمُتْنُكْنِإَو«١٨
.»ْمُكاَياَطَخَبَسَحٍفاَعْضَأَةَعْبَسْمُكِبيِدْأَت
٢٤:١٦لاثمأو١١٩:١٦٤رومزمو٢:٥ليئومص١

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٤٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفمتيقبنإيأِيلَنوُعَمْسَتَالَكِلٰذَعَمْمُتْنُكْنِإَو
.)١٧و١٦عرظنا(ةروكذملاباقعلاتابرضدعبةيصعملا
يفاموهولوألانمدشأديدجباقعةءادبةيآلاهذهف
.نيرشعلاةيآلاةياهنىلإةيآلاهذهيفمالكلا

باقعلانمرثكأيأٍفاَعْضَأَةَعْبَسْمُكِبيِدْأَتَىلَعُديِزَأ
ددعمهدنعاهنألةعبسلاراتخاوًالماكًاباقعوأًاريثكقباسلا
)٤:٦صريسفترظنا(برعلاحلطصميفيهامكلماك
يفءاجاذهىلعو.ةياهنالبوأًاريبكًاددعانههبدوصقملاو
يف«بويأرفس يفَوَكيِّـجَنُيَدِئاَدَشِّـتِسِ َكُّسَمَيَالٍعْبَسِ
َكْيَلِإَأَطْخَأْنِإَو«اقولليجنإيفو.)٥:١٩بويأ(»ٌءوُس
يفٍتاَّـرَمَعْبَس لٱِ

ْ
لباق(ىصحتالًارارميأ)١٧:٤اقول(»ِمْوَي

.)خلا٢٤:١٦لاثمأو١١٩:٦٤رومزماذهب

طَحُأَف«١٩
ِّـ

حلٱَكْمُكَءاَمَسُرِّـيَصُأَو،ْمُكِّـزِعَراَخَفُم
ْ

ِديَِد
.»ِساَحُّنلٱَكْمُكَضْرَأَو
:٢٨ةينثت٣٠:٦و٧:٢٤لايقزحو٢٦:٥و٢٥:١١ءايعشإ

٢٣

.ريسكتلايفةغلابمميطحتلا(ْمُكِّـزِعَراَخَفُمِّـطَحُأَف
ةحودمملالاعفألابةاهابملاولاصخلابراختفالاراخفلاو
تمجرُتو.لذلافالخزعلاو.بسنوبسحنممراكملاو
ّزعنإ.»مكتوقءايربكرسكاو«هانعمامبةيزيلكنإلابةرابعلا
بصخلانمهبنورختفياوناكامبًامئاقناكنييليئارسإلا
باقعلاناكوةسماخلاوةعبارلاةيآلايفةروكذملاتاكربلاو
اذهلباقمهزعليزيهنأكلذةبقاعواهعزنىلعًالمتشم
نيدلاءاسؤرّرسفو.)٣٣:٢٨و٣٠:٦لايقزح(يفامب
يمُسهنألسدقلاب»مكزعراخف«يناثلالكيهلاةدميدوهيلا
ةمجرتلايفءاجاذهىلعو.)٢٤:٢١لايقزحرظنا(هب
.»مكسدقةوقدجممطحأ«ةينادلكلا

.مكنعراطمألاعطقأيأِديِدَْحلٱَكْمُكَءاَمَسُرِّـيَصُأَو
َكُؤاَمَسُنوُكَتَو«هصناموهوةينثتلارفسيفاذهلثمءاجو
َحتيِتَّـلٱُضْرَألٱَو،ًاساَحُنَكِسْأَرَقْوَفيِتَّـلٱ

ْ
ةينثت(»ًاديِدَحَكَت

٢٨:٢٣(.

،اَهَتَّـلَغيِطْعُتَالْمُكُضْرَأَو،ْمُكُتَّـوُقًالِطاَبُغَرْفُتَف«٢٠
مثَأيِطْعُتَالِضْرَألٱُراَجْشَأَو

َْ
.»اَهَرا

٢٨:١٨و١١:١٧ةينثت٤٩:٤ءايعشإو١٢٧:١رومزم
١:١٠يجحو

بهذديدحلاكءامسلاتناكاذإْمُكُتَّـوُقًالِطاَبُغَرْفُتَف
البيأًاثبعامهريغوعرزلاوضرألاثرحيفدوهجملاغارفإ
.عفن

دقورطمالبةلغالذإاَهَتَّـلَغيِطْعُتَالْمُكُضْرَأَو
َالَفَءاَمَّـسلٱُقِلْغُي«ىلاعتهلوقاذهلثمو.هعطقبمهرذنأ
.)١١:١٧ةينثت(»اَهَتَّـلَغُضْرَألٱيِطْعُتَالَوٌرَطَمُنوُكَي

خلٱِبيِعَمْمُتْكَلَسْنِإَو«٢١
ْ
اوُعَمْسَتْنَأاوُءاَشَتَْملَو،ِفَالِ

.»ْمُكاَياَطَخَبَسَحٍفاَعْضَأَةَعْبَسٍتاَبََرضْمُكْيَلَعُديِزَأ،ِيل

نوفلاختمتيقبنإيأِفَالِْخلٱِبيِعَمْمُتْكَلَسْنِإَو
ثلاثراذنإانهو.يناطلسنوصعتواهنودعتتيأيتعيرش
شوحوللسئارفمهكرتينأوهونورشعلاوةيناثلاةيآلاهتياهن
.ةبراضلا

رظنا(اهلةياهنالوأةريثكيأٍفاَعْضَأَةَعْبَسٍتاَبََرض
.)١٨عريسفت

ةدايزردقىلعباقعلاةدايزيأْمُكاَياَطَخَبَسَح
نمركُذامدعبةبكترملاةيطخلانألةعاظفلايفاياطخلا
.ًاريثكاهلبقاممعظفأتابرضلا

طُأ«٢٢
ْ

لٱَشوُحُوْمُكْيَلَعُقِل
ْ

،َدَالْوَألٱُمُكُمِدْعُتَفِةَّـيِّـَرب
لَقُتَوْمُكَمِئاََهبُضِرْقَتَو

ِّـ
.»ْمُكُقُرُطُشَحوُتَفْمُكُل

١٤:١٥و٥:١٧لايقزحو١٧:٢٥كولم٢و٣٢:٢٤ةينثت
:١ايمرإيثارمو٣٣:٨ءايعشإو١٥:٥مايأ٢و٥:٦ةاضق
٧:١٤ايركزو٤

ةيراضلاشوحولاتناكِةَّـيِّـَربْلٱَشوُحُوْمُكْيَلَعُقِلْطُأ
لسرُتتناكو)٢٣:٢٩جورخ(نيطسلفيفةريثكذئموي
ءايعشإو١٧:٢٥كولم٢و٣٢:٢٤ةينثت(ماثآلاىلعًاباقع
.)خلا١٤:١٥لايقزحو٢٢و١٣:٢١

يِعَمْمُتْكَلَسْلَبَكِلَذِبيِّـنِماوُبَّـدَأَتَتَْملْنِإَو«٢٣
خلٱِب

ْ
.»ِفَالِ
خلا٤:٦سوماعو٥:٣و٢:٣٠ايمرإ

نمهبمكتيدأامباوحلصُتواوبذهتتيأاوُبَّـدَأَتَتَْملْنِإَو
باقعلادشأب)٢٦-٢٣ع(عبارراذنإاذهو.تابرضلا
يفًايئزجركُذيذلاباقعلاديدشتوهونييليئارسإلاةاصعلل
.)١٧ع(لوألاراذنإلا

خلٱِبْمُكَعَمُكُلْسَأاَنَأِّـينِإَف«٢٤
ْ
َةَعْبَسْمُكُبِْرضَأَو،ِفَالِ

.»ْمُكاَياَطَخَبَسَحٍفاَعْضَأ
١٨:٢٦رومزمو٢٢:٢٧ليئومص٢

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٤٤
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لمعلاسنجنمءازجلاِفَالِْخلٱِبْمُكَعَمُكُلْسَأاَنَأِّـينِإَف
مهنإ.فالخلابهعمنوكلسينملفالخلابكلسيهللانإ
مهديزيفةعاظفمهمثإنوديزيهللامهتوادعومهنايصعةدايزب
.هوقداصوهوعاطأولةكربمهديزينأنمًالدبًاليوهللا

.)٢١و١٨عرظنا(ٍفاَعْضَأَةَعْبَسْمُكُبِْرضَأَو

ملٱَةَمْقَنُمِقَتْنَيًافْيَسْمُكْيَلَعُبِلْجَأ«٢٥
ْ
َنوُعِمَتْجَتَف،ِقاَثيِ

يفُلِسْرُأَوْمُكِنُدُمَىلِإ لٱُمُكِطَسَوِ
ْ

لٱِدَيِبَنوُعَفْدُتَفَأَبَو
ْ

.»ِّـوُدَع
:١٤ددع٣٣:٢و٢٩:٨و١٤:١٧و٦:٣و٥:١٧لايقزح
١٨و٢٩:١٧و٢٤:١٠و١٤:١٢ايمرإو٢٨:٢١ةينثتو١٢
٤:١٠سوماعو

برحلاانه»فيسلاب«دارأِقاَثيِْملٱَةَمْقَنُمِقَتْنَيًافْيَس
طلسأينإىنعملاوذئمويبرحلاتاودأمظعأناكهنأل
ىلعيأيقاثيملًاماقتنامكنوبلغيومكنوبراحينممكيلع
ينيبًاقاثيماهايإمكظفحتلعجيتلايعئارشمكيدعت
همجرتمامةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهىلعو.مكنيبو
.»ةعيرشلاتاملكمكيدعتىلعةمقنلامقتني«

نوبرهتفءادعألامكبلغيهنإخلاْمُكِنُدُمَىلِإَنوُعِمَتْجَتَف
نممكيقتالفندملالقاعمبنونصحتتومهفويسمامأنم
نوصحلايفمتنأومكلتقيفءابولامكيلعلسرأذإةمقنلا
مهسفنأاوملسيومهنوصحاوكرتينأمكنمنوقابلالّضفيف
:٥لايقزحو٩-٢١:٦ايمرإيفامباذهلباق(مهئادعأىلإ

.)٧:١٥و١٢

خلٱاَصَعْمُكَلِيْرسَكِب«٢٦
ْ

َخت.ِزُْب
ْ
ْمُكَزْبُخٍءاَسِنَُرشَعُزِب

يف لٱِبْمُكَزْبُخَنْدُدْرَيَو،ٍدِحاَوٍروُّنَتِ
ْ

َالَوَنوُلُكْأَتَف،ِنْزَو
.»َنوُعَبْشَت

:١٤و٥:١٦و٤:١٦لايقزحو٣:١ءايعشإو١٠٥:١٦رومزم
١:٦يجحو٦:١٤اخيمو٩:٢٠ءايعشإ١٣

يذلازبخلامكنعيعطقبيأِزْبُْخلٱاَصَعْمُكَلِيْرسَكِب
ءاجدقوهللاريدقتباهدمتعمواهأكوتميأةايحلااصعوه
ءايعشإ(سدقملاباتكلانمعضاومةدعيفهيبشتلااذه
.)١٠٥:٦١رومزمو١٤:١٣و٥:١٦و٤:١٦لايقزحو٣:١٠
.ءادعألاىلإمهسفنأميلستىلإمهئجلييذلاءابولاقوفاذه

َخت
ْ

يفْمُكَزْبُخٍءاَسِنَُرشَعُزِب نوكتسيأٍدِحاَوٍروُّنَتِ
نأيفكيًادحاوًارونتنأىتحزبخلالقيوةميظعةعاجملا

هنأعمتويبةرشعزبخنددعييأءاسنرشعهيفزبخي
.ًامئاددحاولارونتلالغشيدحاولاتيبلاناكةعاجملالبق

ًائيشلكأينأدحألزوجيالفِنْزَوْلٱِبْمُكَزْبُخَنْدُدْرَيَو
ةءوبنيفركُذدقو.نزولابمسقُيفهتلقلزبخلانمهيفكي

ُِّـرسَكُأاَذَنَئَه«ىلاعتهلوقوهوباصملااذههباشياملايقزح
خلٱَماَوِق

ْ
يفِزُْب خلٱَنوُلُكْأَيَف،َميِلَشُروُأِ

ْ
لٱِبَزُْب

ْ
لاِبَوِنْزَو

ْ
،ِّـمَغ

ملٱَنوُبَْرشَيَو
لٱِبَءاَْ

ْ
حلاِبَوِلْيَك

ْ
خلٱُمُهَزِوْعُيْيَكِلَِةَْري

ْ
ملٱَوُزُْب

،ُءاَْ
مثِإِباْوَنْفَيَوُهوُخَأَوُلُجَّـرلٱاُوَّـريَحَتَيَو

ْ
.)١٧و٤:١٦لايقزح(»ْمِهِ

يِعَمْمُتْكَلَسْلَبِيلَنوُعَمْسَتَالَكِلَذِبْمُتْنُكْنِإَو«٢٧
خلٱِب

ْ
.»ِفَالِ
٢٤و٢١ع

لعمتيقبنإويأِيلَنوُعَمْسَتَالَكِلَذِبْمُتْنُكْنِإَو
عنم(سماخراذنإاذهو.باقعلااذهلكدعبمكتيصعم

ىتحمهضرأبيرختويضاملاباصملاةدايزوهو)٣٣-٢٧
.ءادعألااهنمشحوتسي

خلٱِبْمُكَعَمُكُلْسَأاَنَأَف«٢٨
ْ
َةَعْبَسْمُكُبِّـدَؤُأَو،ًاطِخاَسِفَالِ

.»ْمُكاَياَطَخَبَسَحٍفاَعْضَأ
:٥لايقزحو٢١:٥ايمرإو٦٦:١٥و٦٣:٣و٥٩:١٨ءايعشإ

٨:١٨و١٥و١٣

ةرابعلاهذهتركُذًاطِخاَسِفَالِْخلٱِبْمُكَعَمُكُلْسَأاَنَأَف
ةدايزلانايبانهكلذاهيلعديزو»ًاطخاس«هلوقنودبُاقباس
.)ىندألاىلعىلعألابضغوهطخسلاو(باقعلا

.)٢٤و٢١و١٨عريسفترظنا(ْمُكُبِّـدَؤُأَو

.»َنوُلُكْأَتْمُكِتاَنَبَْمَحلَو،ْمُكيِنَبَْمَحلَنوُلُكْأَتَف«٢٩
لايقزحو٤:١٠ايمرإيثارمو٦:٢٩كولم٢و٢٨:٥٣ةينثت
٥:١٠

ةينثت(ةينثتلارفسيفاذهلثمءاجخلاَنوُلُكْأَتَف٢٩
نييمارآلاةرصاحميفًالعفةءوبنلاتمتو)٥٧-٢٨:٥٣
نييروشألاراصحيفو)٢٩و٦:٢٨كولم٢(ةرماسلل
حلٱِءاَسِّـنلٱيِداَيَأ«يبنلاايمرإلاقىتحميلشروأل

ْ
ِنِئاََن

َهلًاماَعَطاوُراَص.َّـنُهَدَالْوَأْتَخَبَط
ُ

يفَّـن .يِبْعَشِتْنِبِقْحَسِ
يفًاراَنَلَعْشَأَوِهِبَضَغَّـوُُمحَبَكَس.ُهَظْيَغُّبَّـرلٱَّـمَتَأ َنْوَيْهِصِ
ايمرإكلذبلباق١١و٤:١٠ايمرإيثارم(»اَهَسُسُأْتَلَكَأَف

اذهلثملصحو.)خلا١١:٩ايركزو٥:١٠لايقزحو١٩:٩
تلتقميرماهمساةأرمانإفميلشروألسطيتةرصاحميف
ركسعلادجووهنمًاءزجتلكأوعوجلاطرفلهتخبطواهدلو
.اهتيبيفةيقبلا

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٤٥
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لُأَوْمُكِتاَسْمَشُعَطْقَأَوْمُكِتاَعَفَتْرُمُبِرْخُأَو«٣٠
ْ

يِق
.»ِيسْفَنْمُكُلُذْرَتَو،ْمُكِماَنْصَأِثَثُجَىلَعْمُكَثَثُج
٦و٤و٦:٣لايقزحو٢٧:٩ءايعشإو٧و٤و٣٤:٣مايأ٢
٢٠:٢٣نييوال٣٤:٥مايأ٢و٢٣:٢٠كولم٢و١٣و
١٤:١٩ايمرإو٨٩:٣٨و٧٨:٥٩رومزمو

ةينبمةيلاعةينبأتاعفترملاتناكْمُكِتاَعَفَتْرُمُبِرْخُأَو
:٧ليئومص١و٢٣-٨:١٦و١٦و٦:٢٥ةاضق(برلاةدابعل

نكلو)خلا٢١:٢٦مايأ١و١٢:٣كولم٢و٣:٢كولم١و١٠
يهةنيرقلاهيلعلدتوماقملاهيضتقيامىلعانهتاعفترملا
٣٣:٥٢و٢٢:٤١ددع(ناثوألاةدابعلةعوفرملاةيلاعلاةينبألا
تاعفترملاكلتمدهبو.)خلا١٣:١٧عوشيو١٢:٢ةينثتو
اهودبعيتلاةينثولاةهلآلانهونييليئارسإللنيبتيةينثولا
.ًاريبكًاولعىلاعتوهناحبسهيلعاهولضفواهللاعم

اهنوعنصياوناكيتلامانصألايهْمُكِتاَسْمَشُعَطْقَأَو
.)٣٤:٧و١٤:٥مايأ٢و١٧:٨ءايعشإ(سمشلل

نمرقحأءيشالْمُكِماَنْصَأِثَثُجَىلَعْمُكَثَثُجيِقْلُأَو
.انهاهبمهروصيتلاةروصلاكمانصألانمومانصألاةدبع
نأدعبهبنوكرشيوهللانوصعينيذلانييليئارسإلانإف
ءابولامهنيبىشفتيوعوجلامهبيصيوفيسلامهيفلمعي
ىتحمهمانصأثثجعممهثثجحرطُتفنونفدُيالونوكلهي
وهولايقزحةءوبنيفكلذلثمءاجدقو.لبازملامَوكريست
طَأَو،ْمُكُتاَسْمَشَُّـرسَكَتَتَو،ْمُكُحِباَذَمُبَرْخَتَف«ىلاعتهلوق

ْ
ُحَر

َماَّـدُقَليِئاَْرسِإيِنَبَثَثُجُعَضَأَو.ْمُكِماَنْصَأَماَّـدُقْمُكَالْتَق
٦:٤لايقزح(»ْمُكِحِباَذَمَلْوَحْمُكَماَظِعيِّـرَذُأَو،ْمِهِماَنْصَأ
.)٥و

ُّمَتْشَأَالَو،ًةَشِحوُمْمُكَسِداَقَمَوًةَبِرَخْمُكَنُدُمُرِّـيَصُأَو«٣١
.»مُكِروُُرسَةَحِئاَر
٧٤:٧رومزم٦:٦لايقزحو٤:٧ايمرإو٢:٣ايمحن
٢١:٢و٩:٦لايقزحو١:١٠ايمرإيثارم

ىلعمهثثجحرطينأبفتكيملًةَبِرَخْمُكَنُدُمُرِّـيَصُأَو
ايمرإ(مهندمبرخيهنأبكلذقوفمهرذنأفمهمانصأثثج
.)خلا٢:١٧ايمحنو١٢:٢٠و٦:٦لايقزحو٩:١١و٤:٧

ةسدقملانكامألارئاسوسدقلايأًةَشِحوُمْمُكَسِداَقَمَو
:٦٨رومزمو٧:٩سوماعو٢١:٧لايقزحو٥١:٥١ايمرإ(

مهنإفقاثيملامهضقنلكلذوعماجملااهنمو)خلا٧٤:٧و٣٦
ةنعللابةكربلانمهبمهدعواملدبفةعاطلابمهدعواوفلخأ
.اهيفرضحييتلامهدساقمبارخبمهنيبهانكسو

مكسداقمبارخّمتىتميأْمُكِروُُرسَةَحِئاَرُّمَتْشَأَالَو
ةحئاريلينُبيذلاسدقلايفدعصيناكهنأىلإتفتلأال

يفهلنيبارقلامهميدقتنأةصالخلاو.)١:٩ص(رورسلا
.مهيلعهءاضقعفديالومهباقعنمعنميالسدقلا

ُمُكُؤاَدْعَأاَهْنِمُشِحْوَتْسَيَفَضْرَألٱُشِحوُأَو«٣٢
.»اَهيِفَنوُنِكاَّـسلٱ
٩:٨كولم١و٢٨:٣٧ةينثت١٨و٢٥:١١و٩:١١ايمرإ
٥:١٥لايقزحو١٩:٨و١٨:١٦ايمرإو

سنألانمةيلاخضرألالعجأيأَضْرَألٱُشِحوُأَو
مهرذنأ.سداقملاوندملابارخإبشوحوللًافلأماهكرتأو
.مهتعاطىلعهبمهدعوامفالخوهومهنايصعىلعاذهب
مهنإلاقو.)١٠-٤ع(رذنأيذلاهسفنوهدعويذلاف
اممنوبجعيوهتدهاشمءادعألالمتحيالرشيفنونوكي
٢٩و٣٣:٢٨و٥:١٥لايقزحو٩:١١ايمرإ(هيلإنوريصي
.)٣٦:٥و٤٥:١٠و

ُريِصَتَفَفْيَّـسلٱُمُكَءاَرَوُدِّـرَجُأَو،ِمَمُألٱَْنيَبْمُكيِّـرَذُأَو«٣٣
.»ًةَبِرَخُريِصَتْمُكُنُدُمَو،ًةَشِحوُمْمُكُضْرَأ
٩:١٦ايمرإو٤٤:١١رومزمو٢٨:٦٤و٤:٢٧ةينثت
٧:١٤ايركزو٢٢:١٥و٢٠:٢٣و١٢:١٥لايقزحو

حيرلاقيرفتهبشيًاقيرفتمكقرفأيأِمَمُألٱَْنيَبْمُكيِّـرَذُأَو
.ضرألابوعشرئاسنيبملاعلاراطقأيفنوعزوتتفرابغلل
دعبءالذإءابرغنونوكيومهكالمأنورسخيمهنأةصالخلاو
.مهتزعبعتمتلاومهضرأيفلالقتسالا

لتسممهلودعبهسفنهللالّثمَفْيَّـسلٱُمُكَءاَرَوُدِّـرَجُأَو
ىتحمهدرطيكفنيالوهوهنمنوبراهمهومهيلعهفيس
دعولاناكو.عوجرلانوعيطتسيالفمهضرأنممهجرخي
جعزينمسيلوضرألايفًامالسلعجينأةعاطلاىلعمهل
هدعونيبقرفلارظناف.ضرألايففيسربعيالنأو
وهوايمرإةءوبنيفراذنإلااذهلثمءاجو.)٦ع(هديعوو
يفْمُهُدِّـدَبُأ«ىلاعتهلوق طُأَو،ْمُهُؤاَبآَالَوْمُهاَهوُفِرْعَيَْملٍمَمُأِ

ْ
ُقِل

لايقزحاذهبلباق٩:١٦ايمرإ(»ْمُهَيِنْفُأىَّـتَحَفْيَّـسلٱُمُهَءاَرَو
١٢:١٤(.

يفْوَتْسَتٍذِئَنيِح«٣٤ اَهِتَشْحَوِماَّـيَأَّـلُكاََهتوُبُسُضْرَألٱِ
يفْمُتْنَأَو يفْوَتْسَتَوُضْرَألٱُتِبْسَتٍذِئَنيِح.ْمُكِئاَدْعَأِضْرَأِ ِ
.»اََهتوُبُس
٣٦:٢١مايأ٢

يفْوَتْسَتٍذِئَنيِح كراشتيتلاضرألانإاََهتوُبُسُضْرَألٱِ
)١٨:٢٥صرظنا(مهئاقشيفومهتداعسيفنييليئارسإلا

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
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مهنايصعةدماهتاحارهللاةعيرشمهيدعتومهتيصعمبمَرحتو
دعبيفانملايفمهئاقبةدمةيعرشلاةحارلابًاريخأعتمتل
مهنألمهنمحيرتستضرألانإةصالخلاو(.مهيدعتلمهدرط
.)اهتوبساهوفويملذإاهلًابعتاوناكهللاةعيرشمهيدعتب

ْمُكِتوُبُسْنِمُهْتِبْسَتَْملاَمُتِبْسَتاَهِتَشْحَوِماَّـيَأَّـلُك«٣٥
يف .»اَهْيَلَعْمُكِنَكَسِ
٢٥:٢ص

عرزُتالوثرُحتالضرألانإياُهْتِبْسَتَْملاَمُتِبْسَت
اهتمرحيتلاتوبسلاىلعلصحتفميظعلامهباصمةدم
مهضرأاوفويملوهللاةعيرشاودعتمهنألاهيفمهانكسةدم
.)٣٦:٢١مايأ٢و٣٤:١٧ايمرإاذهبلباق(اهتوبس

لٱَو٣٦«٣٦،٣٧
ْ
لُأْمُكْنِمَنوُقاَب

ْ
جلٱيِق

ْ
يفَةَناََب هبوُلُقِ يفِْمِ ِ

َنوُبُرْهَيَف،ٍةَعِفَدْنُمٍةَقَرَوُتْوَصْمُهُمِزْهَيَف،ْمِهِئاَدْعَأِيضاَرَأ
هلٱَك
َْ

ُرُثْعَيَو٣٧.ٌدِراَطَسْيَلَوَنوُطُقْسَيَو،ِفْيَّـسلٱَنِمِبَر
ُنوُكَيَالَو،ٌدِراَطَسْيَلَوِفْيَّـسلٱِماَمَأْنِماَمَكٍضْعَبِبْمُهُضْعَب
.»ْمُكِئاَدْعَأَماَمَأٌماَيِقْمُكَل

٢٨:١لاثمأو١٥:٢١بويأو١٧ع١٥و١٢و٢١:٧لايقزح
عوشي١٠:٤ءايعشإو١٦و١٤:١٥ليئومص١و٧:٢٢ةاضق
٢:١٤ةاضقو١٣و٧:١٢

.ةايحلايفمكنمىقبينميأْمُكْنِمَنوُقاَبْلٱ
يفَةَناَبَْجلٱيِقْلُأ تاوصألاضفخاوفاخيىتحِْمِهبوُلُقِ

-٢٨:٦٥ةينثتاذهبلباق(مهبئاصمةلمجنممهتايحنوكتف
٦٧(.

.»ْمُكِئاَدْعَأُضْرَأْمُكُلُكْأَتَوِبوُعُّشلٱَْنيَبَنوُكِلْهَتَف«٣٨

ًاديدشًاملأتمهنيبنوملأتتيأِبوُعُّشلٱَْنيَبَنوُكِلْهَتَف
٢٠و٩:٣ليئومص١و٢٢:٣ةينثترظنا(كالهلانميندُي
.)خلا١١٩:١٧٦رومزمو١٦و٣٤:٤لايقزحو١:٦ايمرإو
المهنأىلعلدتةنيرقلانألديدشلالمأتلابكالهلاانّرسفو
.نيعبرألاةيآلايفامكلذدكؤيونوشالتي

عيضيفممألابنوطلتخيمهنأيأْمُكِئاَدْعَأُضْرَأْمُكُلُكْأَتَو
اذهوًازاتممًابعشنونوكيالفمهلالقتساومهباسنأومهلصأ
.)٣٦:١٣لايقزحو١٣:٣٢ددع(يفءاجامىنعم

لٱَو«٣٩
ْ
هبوُنُذِبَنْوَنْفَيْمُكْنِمَنوُقاَب يفِْمِ .ْمُكِئاَدْعَأِيضاَرَأِ

.»َنْوَنْفَيْمُهَعَمْمِهِئاَبآِبوُنُذِبًاضْيَأَو

٢٩:١٢و٣:٢٥ايمرإو١:٨ايمحنو٢٨:٦٥و٤:٢٧ةينثت
٣٣:١٠و٢٤:٢٣و٢٠:٤٣و٦:٩و٤:١٧لايقزحو١٣و
١٠:٩ايركزو٥:١٥عشوهو٣٦:٣١و

ًافسأوًانزحنوبوذييأِْمِهبوُنُذِبَنْوَنْفَيْمُكْنِمَنوُقاَبْلٱَو
ءالبلاكلذمهيلعتبلجيتلابونذلامهباكتراىلع
.ميظعلا

مهفالسأاياطخبيأَنْوَنْفَيْمُهَعَمْمِهِئاَبآِبوُنُذِبًاضْيَأَو
ةمجرتلايفءاجاذهىلعو.اهايإمهباكتراباهباودتقامهيتلا
اهيلعاوضبقًاضيأمهيتلاةعيظفلامهئابآاياطخب«ةينادلكلا
يتلامهئابآبونذبنونفيمهنإ«ىنعملاوأ»نونفيمهيديأب
:٢٠جورخ(اهنعاورفكيواهولمحينأبجييتلايأ»مهعم
٥(.

هبوُنُذِباوُّرَقَأْنِإْنِكٰل«٤٠ يفْمِهِئاَبآِبوُنُذَوِْمِ ِمِهِتَناَيِخِ
هبِينوُناَخيِتَّـلٱ خلٱِباوُكَلَسيِذَّـلٱَيِعَمْمِهِكوُلُسَو،اَِ

ْ
.»ِفَالِ

لاثمأو٩:٢ايمحنو٤٧و٣٥و٨:٣٣كولم١و٥:٧ددع
١:٩انحوي١و١٥:١٨اقولو٤و٩:٣لاينادو٢٨:١٣

نأىلعلدييناربعلالصألاِْمِهبوُنُذِباوُّرَقَأْنِإْنِكٰل
»خلامهبونذبنوفرتعيو«اذكهةيآلامجرتُتنأنسحألا
ةعاظفنوققحتياهالعأمهبئاصمتغلبىتمهنأىنعملاو
ملفاهباوكلهيتلامهئابآبونذبواهبنوفرتعيومهبونذ
دالوأةأطخمهنأبنوفرتعييأ.اهباوفرتعينأاوعيطتسي

يفنييليئارسإلارومأنمركُذاملكروصتعمتجا.ةأطخ
اهنأكنييليئارسإلانويعلاهرهظأوةرضاحاهنأكعراشلانهذ

.ةآرميفروص
لٱِمِهِتَناَيِخ

دوصقملاوةنامألادضةنايخلااَِهبِينوُناَخيِتَّـ
:٩لايناد(ديدشاهباقعهللاةنايخودعولابفالخإلاانهاهب
٧(.

خلٱِبْمُهَعَمُتْكَلَسًاضْيَأِّـينِإَو«٤١
ْ
هبُتْيَتَأَوِفَالِ َىلِإِْمِ

َختْنَأَّـالِإ.ْمِهِئاَدْعَأِضْرَأ
ْ

لٱُمُُهبوُلُقٍذِئَنيِحَعَض
ْ

لُغ
ْ

اوُفْوَتْسَيَوُف
هبوُنُذْنَعٍذِئَنيِح .»ِْمِ
٣٣:١٢و٣٢:٢٦و١٢و٧و١٢:٦مايأ٢و٢١:٢٩كولم١
:٧لامعأو٤٤:٧لايقزحو٢٦و٩:٢٥و٦:١٠ايمرإ١٣و
٢:١١يسولوكو٢:٢٩ةيمورو٥١

مهاياطخبنوفرتعيمهنأيأِفَالِْخلٱِبْمُهَعَمُتْكَلَس
مهعمتكلسينإوفالخلابيعممهكولسيفةعومجميهو
)لمعلاسنجنمءازجلاو(فالخلابكلذىلعءازج
.مهئادعأضرأىلإمهضرأنممهتيفنف

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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َختْنَأَّـالِإ
ْ

كلسأكفنأاليأُفْلُغْلٱُمُُهبوُلُقٍذِئَنيِحَعَض
يقاثيمركذأالوفلغلامهبولقعضختملامفالخلابمهعم
مهاياطخبنيفرتعمريغونيعضاخريغاوماداممهئابآل
ريغيأفلغلامهبولقو.عوضخلاوعضاوتلابمهفالسأاياطخو
فرتعتالةربكتمةسجنةبلصةدينعاهنأينعتةنوتخملا
.)٩:٢٦ايمرإعم١٩:٢٣صرظنا(عوضخلاب

لوقوهولسرلالامعأيفزاجملااذهلثمءاجو
ملٱَْريَغَو،ِباَقِّـرلٱَةاَسُقاَي«دوهيللسونافتسا

لٱِبَنيِنوُتْخَْ
ْ

ِبوُلُق
لٱَحوُّرلٱَنوُمِواَقُتًامِئاَدْمُتْنَأ،ِناَذآلٱَو

ْ
:٧لامعأ(»َسُدُق

٥١(.
مهبونذباوفرتعينأدعبيأِْمِهبوُنُذْنَعٍذِئَنيِحاوُفْوَتْسَيَو

ىلعمهباقعنإولدعلاباوبقوعمهنأباوملسيونيعضاوتم
كلذاوبلجمهنإوعاصلابعاصلاوأليكلابليكلامهبونذردق
اماوفوتسامهنإوةيصعملاىلعاوربجيملمهنأيأمهرايتخاب
ُلِمَتْحَأ«اخيملوقاولوقينأكلذلكةصالخو.نوقحتسي
.)٧:٩اخيم(»ِهْيَلِإُتْأَطْخَأِّـينَألِّـبَّـرلٱَبَضَغ

َعَميِقاَثيِمًاضْيَأُرُكْذَأَوَبوُقْعَيَعَميِقاَثيِمُرُكْذَأ«٤٢
.»َضْرَألٱُرُكْذَأَوَميِهاَرْبِإَعَميِقاَثيِمَوَقاَحْسِإ

١٦:٦٠لايقزحو١٠٦:٤٥رومزمو٦:٥و٢:٢٤جورخ
١٣٦:٢٣رومزم

دقو.هبىفوهدعوركذاذإلماكلانأليفأيأُرُكْذَأ
هلوقاهنمسدقملاباتكلانمعضاوميفهللاىلإاذهدنسُأ
امكهبتيفوىنعملاو)٦:٥جورخ(»يدهعتركذت«ىلاعت
.)٦:٦جورخ(»ذقنأو...جرخا«رثألاىلعهلوقهيلعلدي
َهلَرَكَذَ«منرملالوقو

ُ
ىلعهلوقليلدبهدعوبىفويأ»ُهَدْهَعْم

:١٠٦رومزم(»ْمُهْوَبَسَنيِذَّـلٱِّـلُكَماَّـدُقًةَمْعِنْمُهاَطْعَأ«رثألا
.)٤٦و٤٥

َقاَحْسِإَعَميِقاَثيِمًاضْيَأُرُكْذَأَوَبوُقْعَيَعَميِقاَثيِم
مهلهللاىفونويليئارسإلاباتىتميأَميِهاَرْبِإَعَميِقاَثيِمَو
جورخ(دبألاىلإضرألامهثرويومهرثكيهنأبمهئابآلهدعوب

لكيهلاةدمهؤاسؤرويدوهيلانيدلاءاملعىأر.)٣٢:١٣
ةثالثلاءابآلانملكلبقتارمثالثقاثيملاركذنميناثلا
زاتميءابآلاكئلوأنملكقاثيمفةفلتخمةثالثلاقيثاوملانإ
يتمحربركذأو«ةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهلو.هريغنع
-٣٥:٩نيوكت(ليإتيبيفبوقعيلهتعطقيذلاقاثيملا

نيوكت(ايروملبجيفقاحسإلهتعطقيذلاقاثيملاو)١٥
عطقيأ(»عطقلانيبميهاربإلهتعطقيذلاقاثيملاو)٢٢
.)٢١-١٥:١٨نيوكت(ةحيبذلا

عقاولااذهىلإتافتلالانيرسفملانمءامدقلابلطو
بيترتىلعاوركُذةثالثلاءابآلاءالؤهركُذاملكهنأوهو

ميهاربإلوقينأباتكلاةداعنميأ.انهالإنامزلا
بوقعيلاقفسكعلابمهركذانهنكلبوقعيوقاحسإو
٦:٨و٢:٢٤جورخو١:٢٤نيوكترظنا(ميهاربإوقاحسإو
رومزمو١٣:٢٣كولم٢و٣٤:٤و٢٩:١٣ةينثتو٣٢:١٣و

.)١٧و١٦:١٦مايأ١و١٠-١٠٥:٩

يفْوَتْسَتَوْمُهْنِمَُكْرتُتُضْرَألٱَو«٤٣ يفاََهتوُبُسِ اَهِتَشْحَوِ
هبوُنُذْنَعَنوُفْوَتْسَيْمُهَو،ْمُهْنِم يِماَكْحَأاْوَبَأْدَقْمَُّـهنَألِْمِ
.»ِيضِئاَرَفْمُهُسُفْنَأْتَهِرَكَو
١٥ع٣٥و٣٤ع

يفوتستومهنمولختفاهنوكرتييأْمُهْنِمُكَْرتُتُضْرَألٱ
ركذيهللانإيأةعيرشلامهيدعتباهنماهوعنميتلااهتوبس
امبمهيلعيضقينأدعببوقعيوقاحسإوميهاربإلهدهع
.ريرقتلاوديكوتللراذنإلااذهررُكومهيصاعمىلعمهرذنأ

يفاوُناَكىَتَمًاضْيَأَكِلٰذَعَمْنِكٰلَو«٤٤ اَمْمِهِئاَدْعَأِضْرَأِ
ِّـينَأل،ْمُهَعَميِقاَثيِمَثُكْنَأَوْمُهَديِبُأىَّـتَحْمُهُتْهِرَكَالَوْمُهُتْيَبَأ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ
ُ

.»ْمُه
١١:٢ةيمورو١٣:٢٣كولم٢و٤:٣١ةينثت

مهيفانميفًاليوطًانامزمهتكرتنإويأَكِلٰذَعَمْنِكٰلَو
يفممألانيبدوهيلاتيتشتنإيأ.مهحرطأالءادعألانيب
وهفدبألاىلإمهضفرهللانأىلعليلدبسيلءانعلاولذلا
لازينلومهنعىضرينأنمدبالومهظفاحومههلإلازيال
.كلذك

َهلُرُكْذَأْلَب«٤٥
ُ

ملٱْم
ْ
ْنِمْمُهُتْجَرْخَأَنيِذَّـلٱَنيِلَّـوَألٱَعَمَقاَثيِ

َهلَنوُكَألِبوُعُّشلٱُِنيْعَأَماَمَأَْرصِمِضْرَأ
ُ

.»ُّبَّـرلٱاَنَأ.ًاٰهلِإْم
٩٨:٢رومزم٢٥:٣٨و٢٢:٣٣ص١١:٢٨ةيمور
٢٢و١٤و٢٠:٩لايقزحو

َهلُرُكْذَأْلَب
ُ

يتلادوهعلابيفأيأَنيِلَّـوَألٱَعَمَقاَثيِْملٱْم
.مهئابآلاهتدهع

لٱَيِهِهِذٰه«٤٦
ْ

اَهَعَضَويِتَّـلٱُعِئاََّـرشلٱَوُماَكْحَألٱَوُضِئاَرَف
يفَليِئاَْرسِإيِنَبَْنيَبَوُهَنْيَبُّبَّـرلٱ .»ىَسوُمِدَيِبَءاَنيِسِلَبَجِ

:١انحويو٣٣:٤و١٢:١و٦:١ةينثتو٢٧:٣٤و٢٥:١ص
١٧

ماكحالاوضئارفلايأُماَكْحَألٱَوُضِئاَرَفْلٱَيِهِهِذٰه
.)٤٥-٢٦:١ص-٢٥:١ص(يفةروكذملا

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يف ماتخلااذهفةيلبجلاءانيسضرأيفيأَءاَنيِسِلَبَجِ
نأىلعلدي)٢٥:١ص(يفةءادبلاىنعمنمضتييذلا
.هتاذبمئاقدحاولصفانهىلإكانهنممالكلا

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«١
ُ
.»ىَسو

ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو
ُ

ةنسيهوةديدجةّنسةمدقماذهىَسو
تركُذونومدقألااهلمعتساةميدقروذنلاو.ةفلتخملاروذنلا

٢١و١٢:١٨و٧:١٦ص(حئابذلانمتناكورفسلاهذهيف
نوكيدقيأحئابذلانمّمعأانهيهو)٢٣:٣٨و٢٣و
.اهريغنوكيدقوةحيبذرذنلا

َبَسَحًارْذَنٌناَسْنِإَزَرْفَأاَذِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢
.»ِّـبَّـرلِلًاسوُفُنَكِميِوْقَت

٢٨و١:١١ليئومص١و٣٩و٣١و١١:٣٠ةاضقو٦:٢ددع

فقو«هلوقباذهمهضعبمجرتوًارْذَنٌناَسْنِإَزَرْفَأاَذِإ
مهلوقبيناثلالكيهلاةدميدوهيلانيدلاءاملعهمجرتو»ًارذن
ةميدقلاةينادلكلاةمجرتلايفءاجاذهىلعو.»رذنبهاف«
درجمبرذنلاّحصينكيملف»)نايببوأ(حوضوبرذنبهاف«
مالكلابنيبينأبجيناكفظفللانوديلقعلاروصتلا

اهريغكسدقملاباتكلايفرذنلامالكةروصركذتملو.ًايلج
ءاملعوأنيدلامدخرايتخالتكرُتيتلاليصافتلانم
ةيباجيإلاروذنلالوألانيمسقىلإروذنلامسقتو.ةعيرشلا
لامعألاودصاقملانمهسفنىلعناسنإلااهبجوييتلايهو
ءيشفقووأهللامهلكوأهتيبلهأضعبفقووأةينيدلا
رذنلاةروصتناكو.هللاةمدخلتاينتقملاوكالمألانم
.»برللاذكتفقودقانأاه«مسقلااذهيفةيمالكلا
ىلعناسنإلااهيفبجوييتلايهوةيبلسلاروذنلايناثلاو
مرحي«ةيمالكلااهتروصوءايشألانمءيشنععانتمالاهسفن
.»دبألاىلإوأًاعوبسأوأًاموياذكواذكةدماذكواذكّيلع

بسحبرللًاسوفنيأِّـبَّـرلِلًاسوُفُنَكِميِوْقَتَبَسَح
اهدتفيلفبرللًاسوفنناسنإرذناذإهنأىنعملاوكميوقت
ةيدفلارادقمّنيعيىسومناكف.لاملانمكريدقتبسحب
نأىنعملاوروذنملاةقيقحنايبةرابعلاهذهيفو.سفنلانع
برللهتيبلهأنمهريغوأهنباوأهسفنفقيناسنإلا
٥:١٥صرظنا(يبنلاىسومهردقيلامبريذنلايدتفيو
.)١٨و

ِنْبٱَىلِإًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱِنِمٍرَكَذِلَكُميِوْقَتَناَكْنِإَف«٣
ِلِقاَشَىلَعٍةَّـضِفَلِقاَشَنيِسَْمخَكُميِوْقَتُنوُكَي،ًةَنَسَنيِّـتِس
ملٱ
.»ِسِدْقَْ

٣٠:١٣جورخ

نأىلعرصتقيملَنيِّـتِسِنْبٱَىلِإًةَنَسَنيِْرشِعِنْبٱِنِم
نونسلاوهّنسردقىلإكلذعمرظنلبًاركذريذنلانوكي
انهريذنلاربتعيالو.ةايحلاينسنسحأانهةروكذملا
.هتمدخةميقىلإةبسنلابلبهماقمىلإةبسنلاب

كلذناكءاوسِسِدْقَْملٱِلِقاَشَىلَعٍةَّـضِفَلِقاَشَنيِسَْمخ
نمًالقاشنيسمخلاةميقو.هريغنعوأهسفننعًارذن
ءادفناكاذهو.ًاشرغ٨٨٣وحنمويلااندوقننمةضفلا
وأناكًاينغنيتسلانسونيرشعلانسنيبامريذنلا
ةدمفرُعامىلعغلبملااذهيدؤينأهيلعناكو.ًاريقف
ناسنإلااذهةميق«وأ»ّيلعيتميق«لاقاذإيناثلالكيهلا
.»ّيلعامناسنإةميق«وأ»ّيلع

.»ًالِقاَشَنيِثَالَثَكُميِوْقَتُنوُكَيىَثْنُأَناَكْنِإَو«٤

ءانإىثنألاتناكاملًالِقاَشَنيِثَالَث...ىَثْنُأَناَكْنِإَو
اهسفنترذناذإفلجرلالمعنمةميقلقأاهلمعوًافيعض
نيثالثيدؤتنأاهيلعناكاهسنجتانبنماهريغوأ
هذهتناكو.مويلااندوقننمًاشرغ٥٢٨وحنوأًالقاش
هبعابيذلانمثلاوهو)٣١:٣٢جورخ(دبعلاةميقةميقلا
نونظملاو.)٢٧:٩ىّتم(حيسملاعوسييطويرخسالااذوهي
اذهبرذنلااهيلععقويتلاهتنبايدفينأهلناكحاتفينأ
.)٢٩عرظنافرمألاناكفيكو١١:٣٠ةاضق(رادقملا

ًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱَىلِإَنيِنِسِسَْمخِنْبٱِنِمَناَكْنِإَو«٥
.»َلِقاَوَشَةََرشَعىَثْنُألَو،ًالِقاَشَنِيْرشِعٍرَكَذِلَكُميِوْقَتُنوُكَي

نباىلعرذنلاركذَنيِْرشِعِنْبٱَىلِإَنيِنِسِسَْمخِنْبٱِنِم
لصفلااذهيفرذنلابدارُيالهنأعطاقليلدنينسسمخ
قدصيلبهريغنودهسفنىلعناسنإلاهلعجييذلارذنلا
هئابرقأوأهتيبلهأنمهريغناسنإلارذنىلعواذهىلع
.رذنلاهيضتقياميدؤينأعيطتسيالنينسسمخنبانال
هيدفيوبرللدلولارذنينيدلاولادحأنإاذهنممهفُيف
.روكذملاردقلاب

نسلالثميفدلولالمعنألًالِقاَشَنيِْرشِعٍرَكَذِل
.ًاشرغ٣٥٢وحنهتيدففةميقلاليلقروكذملا

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ناكاذهلثموًاشرغ١٧٦وحنيأَلِقاَوَشَةََرشَعىَثْنُألَو
.)٧عرظنا(نيتسلاقوفامنباىلع

ُنوُكَيَنيِنِسِسَْمخِنْبٱَىلِإٍرْهَشِنْبٱِنِمَناَكْنِإَو«٦
َكُميِوْقَتُنوُكَيىَثْنُألَو،ٍةَّـضِفِلِقاَوَشَةَسَْمخٍرَكَذِلَكُميِوْقَت
.»ٍةَّـضِفِلِقاَوَشَةَثَالَث

عطقأٍناثناهرباذهَنيِنِسِسَْمخِنْبٱَىلِإٍرْهَشِنْبٱِنِم
ىلعناسنإلارذنىلعقلطيانهرذنلانأىلعلوألانم
دحأرذانلانأيفكشالوهريغسفنىلعهرذنوهسفن
دلولاكلذنعيدؤينأهسفنىلعرذنيامهريغواهيدلاو
ةدمفرُعامىلعانهرذنلاةروصتناكو.بجاولاءادفلا
.»ةنباوأنباوأيتنباوأينبانمثّيلعاذنآه«يناثلالكيهلا

ةمدخلةميقالذإًاشرغ٨٧وحنوأِلِقاَوَشَةَسَْمخٍرَكَذِل
.نسلااذهيفيبصلا

ةميقلقأيهذإًاشرغ٥٢وحنوأِلِقاَوَشَةَثَالَثىَثْنُألَو
.اهتمدخىلإرظنلابيبصلانم

ًارَكَذَناَكْنِإَفًادِعاَصَفًةَنَسَنيِّـتِسِنْبٱِنِمَناَكْنِإَو«٧
ألِلاَّـمَأَو.ًالِقاَشََرشَعَةَسَْمخَكُميِوْقَتُنوُكَي

ُ
َةََرشَعَفىَثْن

.»َلِقاَوَش

ّرمنوكينسلااذهيفوًادِعاَصَفًةَنَسَنيِّـتِسِنْبٱِنِم
.دلولايناثوهفًابلاغهلمعنسحأنمز

.ًاشرغ٢٦٣وحنيأًالِقاَشََرشَعَةَسَْمخ...ًارَكَذ
نيتسنبانملجرلاربُتعاَلِقاَوَشَةََرشَعَفىَثْنُألِلاَّـمَأَو
نيرشعلانسىلإسمخلانسنمةنباةلزنمبًادعاصو
.ًاشرغ١٧٦وحنلقاوشلاةرشعلاةميقو.)٥عرظنا(
امهنيبةبسنلاريغربكلانسيفةأرملاولجرلانيبةبسنلاف
لكيهلاةدميدوهيلانيدلاءاملعلاق.ةثادحلانسيف
ةأرملاوًادبأقيرطلالغشيتيبلايفريبكلالجرلا«يناثلا
.»تيبلارومألكبترتاهنألزنكتيبلايفةريبكلا

لٱَماَمَأُهُفِقوُيَكِميِوْقَتْنَعًاريِقَفَناَكْنِإَو«٨
ْ

ُهُمِّـوَقُيَفِنِهاَك
لٱ
ْ

لٱُهُمِّـوَقُيِرِذاَّـنلٱُدَيُلاَنَتاَمِرْدَقَىلَع.ُنِهاَك
ْ

.»ُنِهاَك

ردقلايدؤينأرداقريغيأَكِميِوْقَتْنَعًاريِقَفَناَكْنِإَو
.هرقفلهنّيعتيذلا

ريمضهنأىوسفقويلعافّنيبتيملِنِهاَكْلٱَماَمَأُهُفِقوُي
دحأهفقوينأحصياذهىلعفدوعينمىلإنيبيملورتتسم
ةيبنجألامجارتلاضعبيفو.ّنيعمريغلجروأةنهكلا
مامأفقيريقفلااذهناكف.»نهاكلامامأهسفنلثمي«
ناكو.اهبسحبهيلعضرفيوهلاوحأنعصحفيفنهاكلا
.ًادحاوًالقاشيناثلالكيهلاةدمفرُعامىلعهيدؤياملقأ
هتايحماوقلةيرورضنوكتالنأطرشبعنتمااذإهناناكو
كرتينأيطرشلاىلعناكو.طُرشلادحأكلذذخأيناكو
.ناتألاوأرامحلاوناريثلارينوةيرورضلالمعلاتاودأهل
شرفلانموًاموينيثالثهيفكيامماعطلانمهلكرتينأو
قوقرلاوةيذحألاهلكرتينأوًارهشرشعينثاهيفكيام
.هدالوأبايثوهتجوزةعتمأوةبوتكملا

ممًةَمِيَهبَناَكْنِإَو«٩ اَمُّلُكَف،ِّـبَّـرلِلًاناَبْرُقُهَنوُبِّـرَقُياَّـِ
.»ًاسْدُقُنوُكَيِّـبَّـرلِلُهْنِميِطْعُي

ناسنإلاهرذنيامناكنإيأُهَنوُبِّـرَقُياَّـِممًةَمِيَهبَناَكْنِإَو
ناكنإوأًانابرقمّدقُتنأحصييتلاعبرألاتاوذنمةميهب
.ةزنعوأةجعنوأًاروث

سدقللىطعينأبجيفًادبأىدفُيالًاسْدُقُنوُكَي
هومدقينأنوديرينيذلانييليئارسإللهوعيبينأةنهكللو
.ةمدخلاىلعنمثلاقفنيوحبذملاىلعةحيبذ

ْنِإَو.ٍدِّـيَجِبًائيِدَرْوَأٍءيِدَرِبًادِّـيَجُهُلِدْبُيَالَوُُهِّـريَغُيَال«١٠
.»ًاسْدُقاَهُليِدَبَوَيِهُنوُكَتٍةَميِهَبِبًةَمِيَهبَلَدْبَأ

مدقينأبجيرذنُييذلاناويحلافُهُلِدْبُيَالَوُهُِّـريَغُيَال
هنعلدببىتأنإفهريغبلدبُينأزوجيالورييغتىندأنودب
السدقللاناكيأًاعمًاسدقمهنملّدبملاولدبلاناك
.ًاضيأمهلامعتسانمملُعيذلااذهو.نايدفي

ممًةَسِجَنًةَمِيَهبَناَكْنِإَو«١١ ِّـبَّـرلِلًاناَبْرُقُهَنوُبِّـرَقُيَالاَّـِ
لٱُفِقوُي

ْ
لٱَماَمَأَةَميِهَب

ْ
.»ِنِهاَك

نمهرذنامناكنإياًةَسِجَنًةَمِيَهبَناَكْنِإَو
وأبرللحئابذاهميدقتزوجياليتلاةسجنلاتاناويحلا
لاق.ىزعملاومنغلاورقبلاةثالثلامئاهبلاعاونأنمتسيل
ةميهبلاهذهتحتلخدييناثلالكيهلاةدمسومانلاءاملع
.ةسجنلامئاهبلانمبيعهيفام

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لٱاَهُمِّـوَقُيَف«١٢
ْ

اَيَكِميِوْقَتَبَسَحَف.ًةَئيِدَرْمَأًةَدِّـيَجُنِهاَك
.»ُنوُكَياَذَكٰهُنِهاَك

تناكءاوساهتميقنهاكلارّدقيفيأًةَئيِدَرْمَأًةَدِّـيَج
اهتدوجىلإرظنلابةريغصةميقتاذوأةريبكةميقتاذ
.اهتءادرو

.»َكِميِوْقَتَىلَعاَهَسُْمخُديِزَياَهَّـكَفْنِإَف«١٣
١٩و١٥ع

ىلعاهرذنيذلالجرلااهءادفدارأنإفيأاَهَّـكَفْنِإَف
.اهرذانىوساهيرتشينمىلعتعضُوةميقلانأ

هباهتموقامىلعديزييأَكِميِوْقَتَىلَعاَهَسُْمخُديِزَي
دعوامععجرهنألرذانلاىلعءازجعضُواذهلعلوهسمخ
وأسمخلاّنيعيناكفيكفرعتنأتئشنإو.برلاهب

.)٥:١٦ص(ريسفترظنافيناثلالكيهلاةدمبسُحي

لٱُهُمِّـوَقُيِّـبَّـرلِلًاسْدُقُهَتْيَبٌناَسْنِإَسَّـدَقاَذِإَو«١٤
ْ

ُنِهاَك
لٱُهُمِّـوَقُياَمَكَو.ًائيِدَرْمَأًادِّـيَج

ْ
.»ُموُقَياَذَكٰهُنِهاَك

برلاةمدخلهتيبفقويأُهَتْيَبٌناَسْنِإَسَّـدَقاَذِإَو
نيدلامدخذخأيوروذنملاتيبلاعابُيناكف.رذنلاقيرطب

تضتقااذإسدقلاحالصإىلعهنوقفنيوهنمثلكيهلايف
كلذريغىلعوأةنهكللىنبُتتويبىلعوأهحالصإلاحلا
صحفينأدعبالإحصيعيبلاناكامو.لكيهلارومأنم
كلتىلإرظنلابهتميقردقيوتيبلاكلذلاوحأنعنهاكلا
ّنيعملانمثلابهيرتشينأدحاولكلنوكيذئنيحو.لاوحألا
لكيهلاةدمسومانلاءاملعوأنيدلامدخّرسفو.ءاشاذإ
عاتموضرأنمءانبلابصتخياموأءانبلابتيبلايناثلا
اولاقو.رذنلاليبسىلعهللاهفقيوتيبلابرهزرفيثاثأو
رذنلاّدُعسدقللًابجاونكيملأطخًائيشناسنإلارظناذإ
ملرذنلاليبسىلعفوقوملانإكلذنممهفدفو.ًالطاب
ناككلذنإفةينيدلارومأللمويلااندنعفوقوملاكنكي
بلغيو.عابُيوكفيامموهفسدقللهؤادفوأطقفهنمثذخؤي

.ىرشُيالوعابُيالفقولانإمويلاانحالطصاوانرصعيف

ملٱَناَكْنِإَف«١٥
ِةَّـضِفَسُْمخُديِزَي،ُهَتْيَبُّكُفَيُسِّـدَقُْ

.»ُهَلُنوُكَيَفِهْيَلَعَكِميِوْقَت
١٣ع

تيبلابحاصىلعناكُهَتْيَبُّكُفَيُسِّـدَقُْملٱَناَكْنِإَف
ةدايزبتيبلايدفينأهبراقأدحأوأهنباوأتيبلارذنيذلا

دارأنمىلعنكيملهنأعمنهاكلاهنّيعيذلانمثلاسُمخ
امكّنيعملانمثلاىوسيدؤينأءالؤهريغنمهيرتشينأ
ىلعبرقتنألحلصتاليتلاةميهبلارذنيفرمألاناك
وأسدقملاوأرذانلانأىوسكلذةلعانلرهظامو.حبذملا
برللهدعونععجردقكاكفلابلطيهنأكناكهبيرق
.)١٣عريسفترظنا(كلذىلعءازجدئازلاسمخلاناكف

لُمِلْقَحَضْعَبٌناَسْنِإَسَّـدَقْنِإَو«١٦
ْ

ُنوُكَيِّـبَّـرلِلِهِك
َنيِسْمَخِبِريِعَّـشلٱَنِمٍرَموُحُراَذِب.ِهِراَذِبِرَدَقَىلَعَكُميِوْقَت
.»ٍةَّـضِفِلِقاَش

ًاءزجرذنلاليبسىلعفقونإيأِهِكْلُمِلْقَحَضْعَب
سدقلاةمدخلهفالسأنعثرإلابهيلإلصولقحنم
نعهزيمياماذهوىرشُيالوعابُيالفقوءزجلاكلذف
يذلاو.)٢٢عرظنا(هلامنمءارشلابهددحيذلالقحلا
رذنينأناسنإلسيلنإ»هكلملقحضعب«هلوقهديفي
.هلايعرقتفيكلذبهنألسدقللهكلمضرألك

ءزجلامّوقينهاكلاناكِهِراَذِبِرَدَقَىلَعَكُميِوْقَتُنوُكَي
.راذبلانمهيفعرزُيامردقىلعلقحلانمروذنملا

تافيإرشعهردقلايكمرموحلاِريِعَّـشلٱَنِمٍرَموُحُراَذِب
ةليكوحنيواسيلايكمةفيإلاو)١٦:٣٦جورخرظنا(
.اهسدسوةيناطلس

٣عرظنا(ًاشرغ٨٨٣وحنكلذٍةَّـضِفِلِقاَشَنيِسْمَخِب
يناثلالكيهلاةدمفرُعامىلعغلبملااذهناكو.)ريسفتلاو
ليبوينيباميأةنسنيعبرأوًاعستءزجلاكاذةلغماقم
لقاشلانم٤٩ىلع١ولقاشةنسلكىلعناكفليبويو
هفقوامعيبينأوكفينألاحلاهذهلثميفهلناكو
نمجرختنأزوجيالثاريملاضرأنألدارأىتمسدقلل
.ًاقباستملعامكدبألاىلإثراولاكلم

لٱِةَنَسْنِمُهَلْقَحَسَّـدَقْنِإ«١٧
ْ

َكِميِوْقَتَبَسَحَفِليِبوُي
.»ُموُقَي

نيسمخيدؤيهنإيأِليِبوُيْلٱِةَنَسْنِمُهَلْقَحَسَّـدَقْنِإ
نوكتفليبويلاةنسنملقحلاسيدقتتقوناكنإًالقاش
.ةنسنيعبرأوًاعستسيدقتلاةدم

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لٱِةَنَسَدْعَبُهَلْقَحَسَّـدَقْنِإَو«١٨
ْ

ُهَلُبِسَْحيِليِبوُي
لٱ
ْ

لٱُنِهاَك
ْ

لٱَنيِنِّـسلٱِرَدَقَىلَعَةَّـضِف
ْ
لٱِةَنَسَىلِإِةَيِقاَب

ْ
،ِليِبوُي

.»َكِميِوْقَتْنِمُصَّـقَنُيَف
١٦و٢٥:١٥ص

كاكفلاةميقيطعيفِليِبوُيْلٱِةَنَسَدْعَبُهَلْقَحَسَّـدَقْنِإَو
.ليبويلاىلإةيقابلانينسلاردقب

نمةيضاملانينسلارادقمىلعَكِميِوْقَتْنِمُصَّـقَنُيَف
دعبهيفرذنيذلاتقولاناكنإفنيليبويلانيبةدملا
ىلإةيقابلانونسلاتناكًالثمليبويلانمةنسنيرشع
ًاكاكفيدؤييذلاصّقنيفنيرشعوًاعستيلاتلاليبويلا
.كلذىلعسقولقاشلانم٤٩ىلع٢٠وًالقاشنيرشع

حلٱَّـكَفْنِإَف«١٩
ْ

َكِميِوْقَتِةَّـضِفَسُْمخُديِزَي،ُهُسِّـدَقُمَلَْق
.»ُهَلُبِجَيَفِهْيَلَع
١٣ع

هدلووأهتأرماوأ)١٣عرظنا(ُهُسِّـدَقُمَلْقَْحلٱَّـكَفْنِإَف
لكيهلاةدمسومانلاءاملعدافأامىلعهئابرقأدحأوأ
عريسفترظنا(ّرماميفتركذسُمخلاةدايزةلعو.يناثلا

.)١٥ع١و١٣

حلٱَّـكُفَيَْملْنِإْنِكٰل«٢٠
ْ

حلٱَعيِبَوَلَْق
ْ

َالَرَخآٍناَسْنِإلُلَْق
.»ُدْعَبُّكَفُي

اهتلعجيتلاتاليهستلالكدعبَلْقَْحلٱَّـكُفَيَْملْنِإ
ثرتكيملوليبويلاةنسلبقهثاريمكلمكفيلرذانللةعيرشلا
.ةءاندكلذلكوهترسأمساماودب

ماودبثرتكيملهنأىلعةدايزَرَخآٍناَسْنِإلُلْقَْحلٱَعيِبَو
.ةءاندهتءانددازفهترسأمسا

.كاكفلاقحرذانللىقبياليأُدْعَبُّكَفُيَال

حلٱُنوُكَيْلَب«٢١
ْ

يفِهِجوُرُخَدْنِعُلَْق لٱِ
ْ

ِّـبَّـرلِلًاسْدُقِليِبوُي
حلٱَك

ْ
ملٱِلَْق

لِل.ِمَّـرَحُْ
ْ

لُمُنوُكَيِنِهاَك
ْ

.»ُهُك
٤٤:٢٩لايقزحو١٨:١٤ددع٢٨ع٣١و٢٨و٢٥:١٠ص

يفِهِجوُرُخَدْنِعُلْقَْحلٱُنوُكَيْلَب دنعيأِليِبوُيْلٱِ
هكلملطبيضرألراشلكنأليراشلاكلمنمهجورخ
.)ريسفتلاو٢٨-٢٥:٢٥صرظنا(ليبويلاةنسيفاهايإ

نأضفروهرذنيذلاهعئابىلإدرُيالفِّـبَّـرلِلًاسْدُق
عرظنا(ىلاعتهلةيدبألاتافوقوملارئاسكهللاىقبيفهكفي

يناثلالكيهلاةدمسومانلاءاملعنمفرُعامىلعو.)٢٨
املقحلارذانكفيملاذإ«)٢١و٢٠ع(يفةعيرشلادافمنأ
سدقللًاكلمروذنملالقحلايقبوليبويلاةنسلبقهرذن
ةنيزخءانمأعاباذإوأرذنلكىلعءاليتسالاهليذلا
نمليبويلاةنسجرخيهرذانهنمهكفيملورخآللقحلالكيهلا
اذهلنأىلعمداخلانهاكللريصيويراشلاوسدقلاكلم
.»ءاشاذإهعيبينأنهاكلا

ِلوُقُحْنِمَسْيَلِهِئاَِرشْنِمًالْقَحِّـبَّـرلِلَسَّـدَقْنِإَو«٢٢
لُم
ْ

.»ِهِك
٢٥و٢٥:١٠ص

ناسنإفقونإيأِهِئاَِرشْنِمًالْقَحِّـبَّـرلِلَسَّـدَقْنِإَو
ىلإالإسيلهايإهكلمنوكيوهارتشاًالقحرذنلاليبسىلع
-٢٥:٢٥صرظنا(.)هعئابىلإدريّمثهنإف(ليبويلالولح
.ىرتسامكلاحلاتفلتخا)٢٨

لٱُهَلُبِسَْحي«٢٣
ْ

لٱِةَنَسَىلِإَكِميِوْقَتَغَلْبَمُنِهاَك
ْ

،ِليِبوُي
يفَكَميِوْقَتيِطْعُيَف لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ِّـبَّـرلِلًاسْدُقِمْوَي

١٨ع

نألاحلاهذهيفرذانلاىلعسيلُنِهاَكْلٱُهَلُبِسَْحي
ثاريموهيذلالقحلاكلذىلعّنيعملايعرشلاغلبملايدؤي
ةميقرّدقينأنهاكللناكنكلو)١٦عرظنا(ةرسألانم
.)١٦-٢٥:١٤صرظنا(ليبويلاةنسىلإهتّلغ

يفَكَميِوْقَتيِطْعُيَف دحأوأرذانلاىلعناكِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
اهبموقملاةميقلاسمخةدايزنودبكلذيدؤينأهئابرقأ
.ثوروملالقحلافالخب

يفَو«٢٤ لٱِةَنَسِ
ْ

حلٱُعِجْرَيِليِبوُي
ْ

،ُهْنِمُهَاَرتْشٱيِذَّـلٱَىلِإُلَْق
لُمُهَليِذَّـلٱَىلِإ

ْ
.»ِضْرَألٱُك

٢٥:٢٨ص

ةعيرشلاىضتقمبهنإُهاََرتْشٱيِذَّـلٱَىلِإُلْقَْحلٱُعِجْرَي
عجريالروذنملالقحلانإ)٢٨-٢٥:٢٣ص(يفةعوضوملا
يذلاثراولاهبحاصىلإلبليبويلاةنسيفهارتشايذلاىلإ
.هنمرذانلاهارتشا

ملٱِلِقاَشَىلَعُنوُكَيَكِميِوْقَتُّلُكَو«٢٥
َنِيْرشِع.ِسِدْقَْ

.»ُلِقاَّـشلٱُنوُكَيًَةريِج
٤٥:١٢لايقزحو١٨:١٦و٣:٤٧ددعو٣٠:١٣جورخ

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١٥٢
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تناكسدقلاعفنلروذنلاتناكذإِسِدْقَْملٱِلِقاَشَىلَع
.)٣٠:١٣جورخ(سدقلالقاوشىلعرّدقتميقلا

ريعشةبح١٦لدعتةريجلاُلِقاَّـشلٱُنوُكَيًةَريِجَنيِْرشِع
.)٣٠:١٣جورخ(ةحمقوأ

لٱَّـنِكٰل«٢٦
ْ
لٱَنِمِّـبَّـرلِلًارْكِبُزَرْفُييِذَّـلٱَرْكِب

ْ
َالَفِمِئاَهَب

.»ِّـبَّـرلِلَوُهَفًةاَشْوَأَناَكًارْوَث.ٌدَحَأُهُسِّـدَقُي
١٥:١٩ةينثتو١٨:١٧ددعو٢٢:٣٠و١٢و١٣:٢جورخ

برللرذنتنأّحصييتلاءايشألانإنابأَرْكِبْلٱَّـنِكٰل
:ةعبرأ
.)٨-٢ع(ناسنإلا.١
.)١٣-٩ع(ةميهبلايأقطانلاريغناويحلا.٢
.)١٥و١٤ع(تيبلا.٣
ركب)١(نانثاكلذنمعنُمو.)٢٥-١٦ع(ضرألا.٤

ًارارمحُرصامىلعبرللركبلانإفمّرحملا)٢(ومئاهبلا
نمبرشبرللبرللوهامرذنو.)١٣:٢جورخ(
.ءزهلاوأنايذهلا

.هلامبرللرذنيالفبرللركبلاوركبهنألِّـبَّـرلِلَوُهَف

لٱَنِمَناَكْنِإَو«٢٧
ْ
َكِميِوْقَتَبَسَحِهيِدْفَيِةَسِجَّـنلٱِمِئاَهَب

.»َكِميِوْقَتَبَسَحُعاَبُيَفَّـكَفُيَْملْنِإَو.ِهْيَلَعُهَسُْمخُديِزَيَو
١٣و١٢و١١ع

ركبروذنملاناكنإويأِةَسِجَّـنلٱِمِئاَهَبْلٱَنِمَناَكْنِإَو
هنّيعييذلانمثلاسُمخةدايزبهيدفينأهلفةسجنةميهب
نمهعيبينألكيهلاةنازخنيمألفهدفيملنإو.نهاكلا
اذهيفو.سدقلاحالصإىلعهنمثقفنيوهيرتشينأدارأ

)٣٤:٢٠و١٣:١٣جورخ(يفةضيرفللفالخلانمءيش
هنأامإوةجعنبىدفُيهنأامإرامحلاركبنأكلانهّنيُبهنإف
نإيناثلالكيهلاةدمةعيرشلاءاملعكلذعفدفلتقُي
دارأفانهامأوسجنلاناويحلاركبجورخلارفسيفدوصقملا
ليوأتلااذهىلإةجاحالوتلق(.ًاقلطمةسجنلاةميهبلا
وهفالإوهئادفدعبركبلارذنىلعحصيانهمالكلانألًاضيأ
.)لمأتفرذنيالفبرلل

َنِمُهَلاَمِّـلُكْنِمِّـبَّـرلِلٌناَسْنِإُهُمِّـرَُحيٍمَّـرَُحمُّلُكاَّـمَأ«٢٨
لٱَوِساَّـنلٱ

ْ
لُمِلوُقُحْنِمَوِمِئاَهَب

ْ
َّـلُكَّـنِإ.ُّكَفُيَالَوُعاَبُيَالَفِهِك

.»ِّـبَّـرلِلٍساَدْقَأُسْدُقَوُهٍمَّـرَُحم
١٩و١٨و٦:١٧عوشيو٢١ع

.ىدفُيهنأمّرحيورذنُييذلاوهمّرحملاٍمَّـرَُحمُّلُكاَّـمَأ
وأنبانميأِهِكْلُمِلوُقُحْنِمَوِمِئاَهَبْلٱَوِساَّـنلٱَنِم

.ضرأوأةميهبوأدبع
سدق«هلوقبىنعِّـبَّـرلِلٍساَدْقَأُسْدُقَوُهٍمَّـرَُحمَّـلُك

مّرحملااذهو.»هاوسنمةسادقرثكأوأةسادقلاريثكسادقأ
سدقلامدخوهكفينأهلزوجيالهرذانفىرشُيالوعابُيال
عرظنا(ةنهكلاكالمأنمنوكيامنإهوعيبينأمهلزوجيال
.)٤٤:٢٩لايقزحو١٨:١٤ددعو١٧

.»ًالْتَقُلَتْقُي.ىَدْفُيَالِساَّـنلٱَنِمُمَّـرَُحيٍمَّـرَُحمُّلُك«٢٩
٣و٢١:٢ددع

رذنرشبلانمروذنملكيأِساَّـنلٱَنِمُمَّـرَُحيٍمَّـرَُحمُّلُك
فقوةلزنمهتلزنمنوكيفىدفُيالءارشلاوعيبلانمٍميرحت
عنموأميرحترذنهللارذناذإفضرألانمةثوروملاكالمألا
.برلل»سادقأسدق«ناك

لتقُيهنإفسكعلابلببرللةحيبذمدقيلالًالْتَقُلَتْقُي
ةلعاذهو.هرظننعبجحيولزعُيوأبرلامامأنمعفرُيل

الولوىرجةعيرشلاهذهىلعهنألهتنباىلعحاتفينزح
.هيدلزيزعلكبهتنباىدفلكلذ

مثَأَوِضْرَألٱِبوُبُحْنِمِضْرَألٱِْرشُعُّلُكَو«٣٠
َْ

ِرَجَّـشلٱِرا
.»ِّـبَّـرلِلٌسْدُق.ِّـبَّـرلِلَوُهَف
١٢و٦و٣١:٥مايأ٢و٢٤و١٨:٢١ددعو٢٨:٢٢نيوكت
١٠و٣:٨يخالمو١٣:١٢ايمحنو

.اهيفتبنياموأةبرتلاتبنرشُعيأِضْرَألٱِْرشُعُّلُك
كاذوكفُياذهنأل)٣٢ع(يفروكذملارشُعلافالخباذهو
ىرخُأةنسبهللاهنإف)٢٦ع(مئاهبلاركبكهللاهنألكفُيال
.برللوهامبرللرذنينأردقيالناسنإلاو

ددع(بوبحلانمعرزيامةلغيأِضْرَألٱِبوُبُحْنِم
.)٢٩-١٤:٢٢ةينثتو٢٤-١٨:٢١

.»ِهْيَلَعُهَسُْمخُديِزَيِِهْرشُعَضْعَبٌناَسْنِإَّـكَفْنِإَو«٣١
١٣ع

١٣عرظنا(كفينأناسنإدارأنإيأٌناَسْنِإَّـكَفْنِإَو
اهنألروشعلارذنينأهلسيلهنأعمناسنإلانإ.)١٩و
.اهليتلاةميقلاىلعسمخلادازاذإاهكفينأهلناكبرلل
نأناسنإلكليناثلالكيهلاةدميدوهيلانيدلاءاملعلاق
نأنودبلماكلانمثلاةيدأتبرخآصخشنمروشعلاكفي
ناكميأيفلكؤتنأنكميراشعألانإو.سُمخلاديزي

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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قفنُتوميلشروأىلإذخؤتنأبجيكاكفلادوقننكلديرُأ
.نيكاسملاوءابرغلاونييواللمئالولاىلع

لٱِْرشُعُّلُكاَّـمَأَو«٣٢
ْ
لٱَوِرَقَب

ْ
َحتُُربْعَياَمُّلُكَفِمَنَغ

ْ
َت

لٱ
ْ

لٱُنوُكَياَصَع
ْ

.»ِّـبَّـرلِلًاسْدُقُِرشاَع
٧:١٤اخيمو٢٠:٣٧لايقزحو٣٣:١٣ايمرإ

َحتُُربْعَياَمُّلُكَف
ْ

مئاهبلاّدعقيرطناكاَصَعْلٱَت
بحاصنإاذكهسومانلاءاملعفصوامىلعاهريشعتل
ًاباباهللعجيوةريظحلاىلإلوجعلاوفارخلالكعمجيمئاهبلا

جرخينأةريظحلايفيتلامئاهبلاىلعرذعتيهنأىتحًاريغص
ةريظحلاجراخلوجعلاوفارخلاتاّمأعضيوًاعماهنمنانثا
لوجعلاونالمحلااهتعمسرقبلاتراخوجاعنلاتغثاذإف
.هاصعباهدعيلجرلاذخأفةريظحلانمجرختتذخأو
دحاولوقيف.»اصعلاتحتربعياملكف«هلوقاذهىلعو
ًايدروأًاديجًاركذوأىثنأناكءاوسرشاعلاوخلاةثالثنانثا
راشأةداعلاهذهو.»رشعاذه«لوقيوءارمحةمالعبهمّلعي
َحتْمُكُّرِمُأَو«هلوقبيبنلااهيلإ

ْ
لٱَت

ْ
يفْمُكُلِخْدُأَو،اَصَع ِطاَبِرِ

لٱ
ْ

ةرمنومَّـلعُتسمكنأينعي.)٢٠:٣٧لايقزح(»ِدْهَع
.برللمكنأىلعلدتةمالعب

ُهَلَدْبَأْنِإَو.ُهُلِدْبُيَالَوٌءيِدَرْمَأَوُهٌدِّـيَجَأُصَحْفُيَال«٣٣
.»ُّكَفُيَال.ًاسْدُقُهُليِدَبَوَوُهُنوُكَي
١٠ع

بحاصىلعسيليأٌءيِدَرْمَأَوُهٌدِّـيَجَأُصَحْفُيَال
نأالإهيلعاموكلذيفءيدرلانمديجلازّيمينأمئاهبلا
.برللزرَفيلرشاعلامّلعي

لٱَيِهِهِذٰه«٣٤
ْ

هبُّبَّـرلٱىَصْوَأيِتَّـلٱاَياَصَو َىلِإىَسوُماَِ
يفَليِئاَْرسِإيِنَب .»َءاَنيِسِلَبَجِ

٢٦:٤٦ص

لوأنمةروكذملااياصولاىلإةراشإلااَياَصَوْلٱَيِهِهِذٰه
.)٣٤-١ع(نميأهرخآىلإحاحصألااذه

يف صرظنا(ةيلبجلاءانيسضرأيفيأَءاَنيِسِلَبَجِ
٢٦:٤٦(.

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
َ
لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ْ
نييواللارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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