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

٣...................لوألاكولملارفسةمدقم
٣.....................رافسألاميسقت)١(
٣..............كولملايرفسفيلأتخيرات)٢(
٣.........................فلؤملا)٣(
٣....................نيرفسلارداصم)٤(
٤...............نيرفسلافيلأتنمةياغلا)٥(

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
٤.........................ُلَّـو

ألَا
َ

٨.........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٢........................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

١٥.........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

١٩.......................ُسِمَا

ألَا
َ

٢١.......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٢٥........................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٢٩........................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٣٥........................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٣٨........................ُِرشاَع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
٤١....................ََرشَعيِداَْ

ألَا
َ

٤٥.....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٤٧....................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٥٠.....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

٥٣...................ََرشَعُسِمَا

ألَا
َ

٥٦...................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٥٩....................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٦١....................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ألَا
َ

٦٥....................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

٦٨......................َنوُْرشِع

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
٧٢.................َنوُْرشِع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

٧٤..................َنوُْرشِع
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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

لوألاكولملارفسةمدقم

رافسألاميسقت)١(
ًارفسكولملاارفسوًادحاوًارفسليئومصارفسناك
تمتيتلاةينيعبسلاةمجرتلايفو.يناربعلالصألايفًادحاو
ىلإليئومصرفسمسُقحيسملالبقةنس٢٠٠و١٠٠نيبام
لوألاكولملاتيمُسونيرفسىلإكولملارفسونيرفس
ةمجرتلايفميسقتلااذهلبُقو.عبارلاوثلاثلاويناثلاو
.حيسملادعبةنس٤٠٠وحنموريجاهمجرتيتلاةينيتاللا
.١٥١٨ةنسلايفةيناربعلاةاروتلايفلخدو

كولملايرفسفيلأتخيرات)٢(
ةنسلاهذهيفنأل.م.ق٥٦١ةنسدعبامهفيلأتناك

ناكو)٣٠-٢٥:٢٧كولم٢(يفروكذملاخودرمليوأكَلَم
.هيلإنيرفسلايفةراشإالنأليبسلانمعوجرلالبق
عوجرلالبقناكامهفيلأتنأنيرفسلاسَفَننمنونظملاو
امهضعبفيلأتناكو.ق٥٦٠ةنسلاوحنناكامبرونامزب
.خيراتلاكلذلبق

فلؤملا)٣(
سَفَنلا:كلذديؤيامو.يبنلاايمرإوهفلؤملانأنظُي
ركذمدعو٥٢صو٣٩صايمرإب٢٥صكولم٢ةلباقمو
مايأيفًاميظعًالماعناكهنأعميناثلاكولملايفايمرإ
نباناكايمرإنإ.يأرلااذهضقانياممو.نيريخألاكولملا
هدوجووةروكذملا٥٦٠ةنسلاىلإشاعاذإفّينوةنسنينامث
نأتبثيالف.)خلا٤٤:١ايمرإ(هتايحرخآيفرصميف
.امهعماجوأنيرفسلانيذهفلؤمناكايمرإ

نيرفسلارداصم)٤(
رفساهنمةيخيراترافسأضعبامهفيلأتنامزيفناك

كولملمايألارابخأرفسو)١١:٤١كولم١(ناميلسرومأ
رابخأو)١٤:٢٩(اذوهيكولمرابخأو)١٤:١٩(ليئارسإ
ليئومصرابخأو)١٢:٥مايأ٢(يئارلاودعويبنلاايعمش
ربخهيفرفسكلانهناكامبرو.ايخأةوبنوداجوناثانو
يفةميدقلاراثآلايفو.امهذيمالتهفلآعشيلأوايليإبئاجع
.نيرفسلانيذهرابخأقفاوياممريثكروشأورصم

:ةيسيئرلانيرفسلانيذهعيضاومنمو
.)٢و١صكولم١(ةريخألادوادمايأ.١
١٢:٤كولم٢و٩-٦صكولم١(هميمرتولكيهلاءانب.٢

.)خلا١٦-١٦:١٠و١٦-
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كولم٢و٢١و١٩-١٧صكولم١(عشيلأوايليإلامعأ.٣
.)خلا٦-٤صو٢صو١٧-١:٢

٣٨-٢٢:١و٢٠صكولم١(ةيسايسثداوحضعب.٤
:٢٠ىلإ١٨:١٣و٧:٢٠ىلإ٦:٢٤و٧-٣:٤كولم٢و
.)خلا٢٠

مهنملكءّوبتخيراتككولملاضعبرومأبةرصتخمءابنأ.٥
.مايألارابخأرفسىلإتاراشإعمهتافصوهكلمنامزو

-٩ليئومص٢ولوألامقرلاءاروامردصمنأحجرألاو
ءايبنألا)٣(ردصموةنهكلاتالجس)٢(ردصمودحاو٢٠
.اهعماجاهرسفواهرصتخاىتشءابنأ)٥(و)٤(ردصمو

.ًايلصأيهامكةلوقنميهف)٣(و)٢(و)١(مقرلاامأ

نيرفسلافيلأتنمةياغلا)٥(
مهلامعأومهبورحوليئارسإواذوهيكولمناركذيامهنإ

دئاوفلانايبمهألافلؤملادصقنكلو.يخيراتقسنىلع
ظفحبرلاّنأىرنف.ةيخيراتلاثداوحلاهذهيفةيحورلا
دعومامتإىرنو.اهوكرتنيذلاكرتوهاياصواوظفحنيذلا
يأهلسنميقيهنأ)١٦-٧:١٢ليئومص١(دوادلبرلا

ةياغلاهذهلًاقفوف.دبألاىلإدواديسركتبثيوناميلس
نيلجعلاةدابعةماقإيفكلذكوليصفتلابناميلسيفملكت

باخأنامزيفلعبلاةدابعلوخدوليإتيبوناديف
دينعحالصإلاووهايدينعاهتدابإوعشيلأوايليإيبنلاو
قفاوتملاهنألةمهمةريثكًارومأكرتيفلؤملاو.ايشويوايقزح
.هتياغ

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

١«٤-١ ملٱَخاَشَو
يفَمَّـدَقَت.ُدُواَدُكِلَْ اوُناَكَو.ِماَّـيَألٱِ

اَنِدِّـيَسِلاوُشِّـتَفُيِل:ُهُديِبَعُهَلَلاَقَف٢.ْأَفْدَيْمَلَفِباَيِّـثلٱِبُهَنوُّطَغُي
ملٱ
لَف،َءاَرْذَعٍةاَتَفَىلَعِكِلَْ

ْ
ملٱَماَمَأْفِقَت

لَوِكِلَْ
ْ
ًةَنِضاَحُهَلْنُكَت

لَو
ْ
يفْعِجَطْضَت ملٱاَنُدِّـيَسَأَفْدَيَفَكِنْضِحِ

َىلَعاوُشَّـتَفَف٣.ُكِلَْ
يفٍةَليَِمجٍةاَتَف َةَّـيِمَنوُّشلٱَجَشيِبَأاوُدَجَوَف،َليِئاَْرسِإِموُُختِعيَِمجِ
هباوُءاَجَف ملٱَىلِإاَِ

لٱِتَناَكَو٤.ِكِلَْ
ْ
ْتَناَكَف،ًاّدِجًةَليَِمجُةاَتَف

ملٱَةَنِضاَح
َختْتَناَكَو.ِكِلَْ

ْ
ملٱَّـنِكٰلَوُهُمِد

.»اَهْفِرْعَيَْملَكِلَْ
٢٨:٤ليئومص١و١٩:١٨عوشي

ليئومصرفسرخآبانهليقامقلعتفطعلاواوَخاَشَو
يرفسوليئومصيرفسنإكلذنمجتنيالهنأريغ.يناثلا
همامأناككولملايرفسفلؤمنإلبدحاوفلؤملكولملا

.امهيفركُذامةلمكتدصقوليئومصارفس

ناك.ةنسنيعبسوحنرمعلانمهلناكُدُواَدَخاَشَو
.ةنسنيعبرأكلموكلمنيحةنسنيثالثنبا

سبللابايثةيلصألاةملكلالمشتِباَيِّـثلٱِبُهَنوُّطَغُي
ىلإريشتةنيرقلاو.شارفلل)تايناطبلا(تامارحلاوفحللاو
.شارفلابصتخيام

نيذلاانهمهيلإراشملاامبروهومدخنيذلا)٢ع(ُهُديِبَع
.ءارزوكةيلاعلابصانملايفهومدخ

فيعضلادسجلانإميدقلايفءابطألاءارآنمًةَنِضاَح
.نسلاثيدحلاصخرلادسجلانمةايحلاديدجتوةوقلاني

رمأيفيتأياملًاديهمتانهتركُذَةَّـيِمَنوُّشلٱَجَشيِبَأ
عوبلجلبجوليعرزينمةيرقمنوشو)٢٥-٢:١٣(اينودأ
)٤:٨كولم٢(عشيلأتفاضأيتلاةأرملانكسمناكاهيفو
.ةيلاحلاملوسيهو

بلطاملًاحيبقًارمأاينودأدصقيملف)٤ع(اَهْفِرْعَيَْمل
.هوبأتامامدعبةأرماهلىطعُتاهنأ

اَنَأ:ًالِئاَقَعَّـفَرَتَثيِّـجَحَنْبٱاَّـيِنوُدَأَّـنِإَّـمُث٥«١٠-٥
َنوُرَْجيًالُجَرَنيِسَْمخَوًاناَسْرُفَوٍتَالَجَعِهِسْفَنِلَّـدَعَو.ُكِلْمَأ
ِمل:ًالِئاَقُّطَقُهوُبَأُهْبِضْغُيَْملَو٦.ُهَماَمَأ

َ
لَعَفاَذا

ْ
َوُهَو؟اَذَكٰهَت

٧.َموُلاَشْبَأَدْعَبُهُّمُأُهْتَدَلَوْدَقَو،ًاّدِجِةَروُّصلٱُليَِمجًاضْيَأ
لٱَراَثاَيِبَأَعَمَوَةَيوَُرصِنْبٱَبآوُيَعَمُهُمَالَكَناَكَو

ْ
اَناَعَأَف،ِنِهاَك

لٱُقوُداَصاَّـمَأَو٨.اَّـيِنوُدَأ
ْ

ُناَثاَنَوَعاَداَيوَُهيُنْبوُهاَياَنَبَوُنِهاَك
جلٱَويِعيِرَويِعْمَشَوُّيِبَّـنلٱ

ْ
َعَماوُنوُكَيْمَلَفَدُواَدِلَنيِذَّـلٱُةَرِباََب

ِرَجَحَدْنِعٍتاَفوُلْعَمَوًارَقَبَوًامَنَغاَّـيِنوُدَأَحَبَذَف٩.اَّـيِنوُدَأ
يِنَبِهِتَوْخِإَعيَِمجاَعَدَو،َلَجوُرِْنيَعِبِناَجِبيِذَّـلٱِةَفِحاَّـزلٱ
ملٱ
ملٱِديِبَعاَذوَُهيِلاَجِرَعيَِمجَوِكِلَْ

ُّيِبَّـنلٱُناَثاَناَّـمَأَو١٠.ِكِلَْ
جلٱَووُهاَياَنَبَو

ْ
.»ْمُهُعْدَيْمَلَفُهوُخَأُناَمْيَلُسَوُةَرِباََب

٤و٣:٣ليئومص٢و١٥:١ليئومص٢و٣:٤ليئومص٢
٢٠:٢٥ليئومص٢و٢٣و٢٢:٢٠ليئومص١و١١:٦مايأ١و
١٢:١ليئومص٢و٨:١٨ليئومص٢و١٦:٣٩مايأ١و
ليئومص٢و١٨:١٦و١٥:٧عوشي٣٩-٢٣:٨ليئومص٢و
١٢:٢٤ليئومص٢و١٧:١٧

ملو.نونمأركبلالتُق.ءايحألادوادءانبأريبكوهاَّـيِنوُدَأ
نونظملاو)٣:٣ليئومص٢(هتدالودعبباليكيناثلاركذُي
ناكوثلاثلامولاشبألتُقو.ةيلوفطلانسيفتامهنأ
.ثيّجحهمأنعًائيشفرعنالو.عبارلااينودأ

ناكهنألميظعتلللببرحللسيلًاناَسْرُفَوٍتَالَجَع
.مولاشبأهوخألمعامكلمعوهسفنلكلملاًابلاط

.مولاشبألماعدقناكامك)٦ع(ُهوُبَأُهْبِضْغُيَْملَو
نعهنباعنميالنمو.هنباهبضغيهنبابضغيالنمو
.اهلعفهمّلعيرورشلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ىلعىرخأةنّيبانهانلف.مولاشبألثمِةَروُّصلٱُليَِمج
ناكميدقلابو.سفنلاةعاشبعمنوكيدقدسجلالامجنأ
تافصلانمناكويصوصخرابتعايدسجلالامجلل
.كولملايفةبوغرملا

دلُوامدعباينودأدلُويأَموُلاَشْبَأَدْعَبُهُّمُأُهْتَدَلَو
.ىرخأمأنماينودأومأنممولاشبأنكلو.مولاشبأ
.روشجكلميملتتنبةكعممولاشبأمأتناكو

لكدوادلًانيمأبآويناك)٧ع(َبآوُيَعَمُهُمَالَكَناَكَو
يفدبالفهتايحةياهنىلإلصودقناككلملانكلوهتايح
ناكف.شرعلاىلعهئانبأدحأسولجنمبيرقتقو
ربكألااينودأناكوناميلسواينودأنيبراتخينأبآويل
ًالجربآويناكو.)٢٢:٩مايأ١(دعولانباناميلسناكو
)٦و٢:٥(ناميلسكلماذإهبيصيامىأرامبروًاقذاح
.ديريامكهليمتسينأردقياينودأكلماذإهنأنظو

صلخهدحويذلاكلاميخأنباوهِنِهاَكْلٱَراَثاَيِبَأ
:٢٢ليئومص١(غاوددينعلواشرمأبةنهكلالتُقامدنع
نامزيفوهتاقيضنامزيفدوادلًانيمأراثايبأناكو.)٢٠
اينودأعمبزحتامبرو)١٥:٢٤ليئومص٢(مولاشبأةنتف
يفًانهاكراثايبأناكو.رخآلانهاكلاقوداصنمًادسح
نوعبجيفًانهاكقوداصناكوتوباتلاعضومميلشروأ
نبقوداصناكو)١٦:٣٩مايأ١(عامتجالاةميخعضوم
ناكفراثايبأامأو.نوراهنبارازاعيلألسننمبوطيخأ
راصناميلسكلمتدنعفيلاعلسنوراماثيألسننم
يلاعتيبيفةوبنلاتمتوةنهكللًاديحوًاسيئرقوداص
عماينودأمالكنمرهظامبرو.)١٤-٣:١١ليئومص١(
هنأراثايبأعمهمالكنموشيجللًاسيئرىقبيهنأبآوي
.ةنهكللًاديحوًاسيئرهلعجي

ةربابجدحأوةاعسلاونيدالجلاسيئر)٨ع(وُهاَياَنَب
نهاكلاعادابوهينبيوالناكو)٢٣:٢٠ليئومص٢(دواد
.)١١صكولم٢(يفروكذملانهاكلاريغوهو

لكيهلاءانبنأشبمالكبدوادلبرلاهلسرأُّيِبَّـنلٱُناَثاَن
:١٢ليئومص٢(هتئيطخىلعدوادخبوو)٧:٤ليئومص٢(
ًانيعمناكو)١٢:٢٥ليئومص٢(ناميلسنأشبملكتو)١
مهةربابجلاونالوهجميعيرويعمشو.عبشثبلًاريشمو
-١١:١٠مايأ١و٣٩-٢٣:٨ليئومص٢(يفنوروكذملا

٤٧(.
كلملاهئوبتلًاركشبرللحئابذمدق)٩ع(اَّـيِنوُدَأَحَبَذَف

ديبعوهتوخإاعدو)١٥:١٢ليئومص٢(مولاشبأحبذامك
مهنأمهفرعفًاقباسمهملكنيذلانيبصنتملاوءارزولايأكلملا
هعماهنماولكأوحئابذلاميدقتيفهوكراشف.هعمنوقفتم
.)٢٠-٧:١١نييوال(

ميلشروأبرقبعوبني)١٧:١٧ليئومص٢(َلَجوُرِْنيَع
ميلشروأيقرشيبونجٍداويفةيلاحلاجردلامأاهنأنظُيو
.ةيلاحلامولسنمةبيرقواهنمةبيرقو

ِتْعِمَساَمَأ:َناَمْيَلُسِّـمُأَعَبَشْثَبِلُناَثاَنَلاَقَف١١«١٤-١١
١٢؟ُمَلْعَيَالُدُواَداَنُدِّـيَسَو،َكَلَمْدَقَثيِّـجَحَنْبٱاَّـيِنوُدَأَّـنَأ
ِكِنْبٱَسْفَنَوِكَسْفَنيِّـجَنُتَفًةَروُشَمِكْيَلَعُريِشُأَْيلاَعَتَنآلٱَف
ملٱَىلِإِيلُخْدٱَويِبَهْذِا١٣.َناَمْيَلُس

اَمَأ:ُهَلِيلوُقَوَدُواَدِكِلَْ
ملٱيِدِّـيَساَيَتْنَأَتْفَلَح

ُكِلْمَيِكَنْبٱَناَمْيَلُسَّـنَأَكِتَمَألُكِلَْ
١٤؟اَّـيِنوُدَأَكَلَماَذاَمِلَف.يِّـيِسْرُكَىلَعُسِلَْجيَوُهَو،يِدْعَب
لَكَتُمِتْنَأاَميِفَو

ِّـ
ملٱَعَمَكاَنُهٌةَم

ُلِّـمَكُأَوِكَءاَرَواَنَأُلُخْدَأِكِلَْ
.»ِكَمَالَك
١٣-٢٢:٩مايأ١و٣٠ع

ًارويغناثانناكو.يثحلاايروألتناكيتلاَعَبَشْثَب
ناكامبروهمفنعناكوبرلانمهلدعولانألناميلسل
.هملعمناثان

نأميدقلايفكولملاتاداعنم)١٢ع(ِكَسْفَنيِّـجَنُتَف
.كلملايعّديهنأهنمفاُخينملكلتقيديدجلاكلملا

باتكلايفًاروكذمفلحلااذهسيل)١٣ع(َتْفَلَحاَمَأ
كشالو.)٦و٢٨:٥مايأ١(دوادلبرلادعووهركُذامو
.دعولااذهبجومبعبشثبلفلحدقدوادناك

نأردقتعبشثبنأناثانفرع)١٤ع(ِكَمَالَكُلِّـمَكُأَو
امبرفكلملاامأو.رمألاىلإكلملارظنتفلُتومالكلاحتتفت
كلملاربخيوناثانلخديفكلمدقاينودأنأاهلوققدصيال
.ثدحاملكبقيقدتب

ملٱَىلِإُعَبَشْثَبْتَلَخَدَف١٥«٢١-١٥
ملٱَىلِإِكِلَْ

.ِعَدْخَْ
ملٱَناَكَو

َختُةَّـيِمَنوُّشلٱُجَشيِبَأْتَناَكَوًاّدِجَخاَشْدَقُكِلَْ
ْ
ُمِد

ملٱ
لِلْتَدَجَسَوُعَبَشْثَبْتَّـرَخَف١٦.َكِلَْ

ْ
ملٱَلاَقَف.ِكِلَم

اَم:ُكِلَْ
َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِبَتْفَلَحيِدِّـيَساَيَتْنَأ:ُهَلْتَلاَقَف١٧؟ِكَل
َىلَعُسِلَْجيَوُهَويِدْعَبُكِلْمَيِكَنْبٱَناَمْيَلُسَّـنَأَكِتَمَأل
اَيَتْنَأَنآلٱَو.َكَلَمْدَقاَّـيِنوُدَأاَذَوُهَنآلٱَو١٨.يِّـيِسْرُك
ملٱيِدِّـيَس

ٍتاَفوُلْعَمَوًانَاريِثَحَبَذْدَقَو١٩.َكِلٰذُمَلْعَتَالُكِلَْ
ملٱيِنَبَعيَِمجاَعَدَو،ٍةَرْثَكِبًامَنَغَو

لٱَراَثاَيِبَأَو،ِكِلَْ
ْ

َبآوُيَوَنِهاَك
جلٱَسيِئَر

ْ
يِدِّـيَساَيَتْنَأَو٢٠.َكَدْبَعَناَمْيَلُسُعْدَيَْملَو،ِشَْي

ملٱ
َىلَعُسِلَْجيْنَمْمَُهِربْخُتِلَكَوْحَنَليِئاَْرسِإِعيَِمجُُنيْعَأُكِلَْ
ملٱيِدِّـيَسِّـِيسْرُك

يِدِّـيَسَعَجَطْضٱاَذِإُنوُكَيَف٢١.ُهَدْعَبِكِلَْ
ملٱ
.»ِْنيَبِنْذُمُبَسْحُنَناَمْيَلُسيِنْبٱَواَنَأِّـينَأِهِئاَبآَعَمُكِلَْ
:٧ليئومص٢و٣١:١٦ةينثتو٣:١٠ص٩ع١٣ع١ع
١٢

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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نكيملكلُملانأىلعليلد)٢٠ع(ُسِلَْجيْنَمْمُهَِربْخُتِل
.)١١:٢٢مايأ٢(كلملاهراتخينمللبركبللةرورضلاب

هسفنحيرتستومهروبقدنعنفدُيِهِئاَبآَعَمَعَجَطْضٱاَذِإ
.مهسفنأعم

لَكَتُمَيِهاَمَنْيَبَو٢٢«٢٧-٢٢
ِّـ

ملٱَعَمٌةَم
ُناَثاَناَذِإِكِلَْ

ملٱاُوَربْخَأَف٢٣.ٌلِخاَدُّيِبَّـنلٱ
َلَخَدَف.ُّيِبَّـنلٱُناَثاَناَذَوُه:َكِلَْ

ملٱِماَمَأَىلِإ
لِلَدَجَسَوِكِلَْ

ْ
٢٤.ِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَعِكِلَم

ملٱيِدِّـيَساَي:ُناَثاَنَلاَقَو
لُقَتْنَأَأ،َكِلَْ

ْ
ُكِلْمَياَّـيِنوُدَأَّـنِإَت

لٱَلَزَنُهَّـنَأل٢٥؟يِّـيِسْرُكَىلَعُسِلَْجيَوُهَويِدْعَب
ْ
َحَبَذَوَمْوَي

ملٱيِنَبَعيَِمجاَعَدَو،ٍةَرْثَكِبًامَنَغَوٍتاَفوُلْعَمَوًانَاريِث
َءاَسَؤُرَوِكِلَْ

جلٱ
ْ
لٱَراَثاَيِبَأَوِشَْي

ْ
ُهَماَمَأَنوُبَْرشَيَوَنوُلُكْأَيْمُهاَهَو،َنِهاَك

ملٱَيْحَيِل:َنوُلوُقَيَو
ُقوُداَصَوَكُدْبَعاَنَأاَّـمَأَو٢٦.اَّـيِنوُدَأُكِلَْ

لٱ
ْ

.اَنُعْدَيْمَلَفَكُدْبَعُناَمْيَلُسَوَعاَداَيوَُهيُنْبوُهاَياَنَبَوُنِهاَك
ملٱيِدِّـيَسِلَبِقْنِمْلَه٢٧

َكَدْبَعْمِلْعُتَْملَوُرْمَألٱاَذٰهَناَكِكِلَْ
ملٱيِدِّـيَسِّـِيسْرُكَىلَعُسِلَْجيْنَم

.»؟ُهَدْعَبِكِلَْ
١٠و٨ع١٠:٢٤ليئومص١و٩ع

الوكلمللبجاولارابتعالا)٢٣ع(ِضْرَألٱَىلِإَدَجَسَو
ىلعدوادخبويذلاوهناثاننأعم.ميدقلايفاميس
.)١٢:٧ليئومص٢(»لجرلاوهتنأ«لهلاقوهتئيطخ

ريصيالهنإيأ)٢٤ع(ُكِلْمَياَّـيِنوُدَأَّـنِإَتْلُقَتْنَأَأ
رطضينأهلوقبناثاندصقو.هتدارإوكلملاملعالبءيش
.هتدارإبكلميملهنألوقلاىلإكلملا

ةطساوبدوادلبرلامالكناك)٢٧ع(َكَدْبَعْمِلْعُتَْملَو
.هدصقّريغاذإناثانربخيكلملانأةقايللانمفناثان

ملٱَباَجَأَف٢٨«٤٠-٢٨
.َعَبَشْثَبِيلُعْدُا:ُدُواَدُكِلَْ

ملٱِماَمَأَىلِإْتَلَخَدَف
ملٱِيَدَيَْنيَبْتَفَقَوَوِكِلَْ

َفَلَحَف٢٩.ِكِلَْ
ملٱ
٣٠ٍةَقيِضِّـلُكْنِمِيسْفَنىَدَفيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:ُكِلَْ
ِكَنْبٱَناَمْيَلُسَّـنَأَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱِبِكَلُتْفَلَحاَمَكُهَّـنِإ
َكِلٰذَك،يِّـنَعًاضَوِعيِّـيِسْرُكَىلَعُسِلَْجيَوُهَويِدْعَبُكِلْمَي
لٱاَذٰهُلَعْفَأ

ْ
ِضْرَألٱَىلِإاَهِهْجَوَىلَعُعَبَشْثَبْتَّـرَخَف٣١.َمْوَي

لِلْتَدَجَسَو
ْ

ملٱيِدِّـيَسَيْحَيِل:ْتَلاَقَوِكِلَم
َىلِإُدُواَدُكِلَْ

ملٱَلاَقَو٣٢.ِدَبَألٱ
لٱَقوُداَصِيلُعْدُا:ُدُواَدُكِلَْ

ْ
َناَثاَنَوَنِهاَك

ملٱِماَمَأَىلِإاوُلَخَدَف.َعاَداَيوَُهيَنْبَوُهاَياَنَبَوَّـيِبَّـنلٱ
٣٣.ِكِلَْ

ملٱَلاَقَف
َناَمْيَلُساوُبِكْرَأَو،ْمُكِدِّـيَسَديِبَعْمُكَعَماوُذُخ:ْمُهـَلُكِلَْ

لٱَىلَعيِنْبٱ
ْ
٣٤،َنوُحيِجَىلِإِهِباوُلِزْنٱَوِيليِتَّـلٱِةَلْغَب

لَو
ْ
لٱُقوُداَصَكاَنُهُهْحَسْمَي

ْ
َىلَعًاكِلَمُّيِبَّـنلٱُناَثاَنَوُنِهاَك

لٱِباوُبِْرضٱَو،َليِئاَْرسِإ
ْ
ملٱَيْحَيِل:اوُلوُقَوِقوُب

٣٥.ُناَمْيَلُسُكِلَْ
ُكِلْمَيَوُهَويِّـيِسْرُكَىلَعُسِلَْجيَوِيتْأَيَفُهَءاَرَوَنوُدَعْصَتَو
َليِئاَْرسِإَىلَعًاسيِئَرَنوُكَيْنَأُتْيَصْوَأْدَقُهاَّـيِإَو،يِّـنَعًاضَوِع

ملٱَعاَداَيوَُهيُنْبوُهاَياَنَبَباَجَأَف٣٦.اَذوَُهيَو
اَذَكٰه.َنيِمآ:َكِلَْ

ملٱيِدِّـيَسُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَي
يِدِّـيَسَعَمُّبَّـرلٱَناَكاَمَك٣٧.ِكِلَْ

ملٱ
ْنِمَمَظْعَأُهَّـيِسْرُكْلَعَْجيَو،َناَمْيَلُسَعَمْنُكَيِلَكِلٰذَكِكِلَْ
ملٱيِدِّـيَسِّـِيسْرُك

لٱُقوُداَصَلَزَنَف٣٨.َدُواَدِكِلَْ
ْ

ُناَثاَنَوُنِهاَك
جلٱَوَعاَداَيوَُهيُنْبوُهاَياَنَبَوُّيِبَّـنلٱ

ْ
اوُبَكْرَأَوُةاَعُّسلٱَوَنوُدَّـَال

ملٱِةَلْغَبَىلَعَناَمْيَلُس
٣٩.َنوُحيِجَىلِإِهِباوُبَهَذَو،َدُواَدِكِلَْ

لٱُقوُداَصَذَخَأَف
ْ

خلٱَنِمِنْهُّدلٱَنْرَقُنِهاَك
ْ
َحَسَمَوِةَمَْي

لٱِباوُبََرضَو.َناَمْيَلُس
ْ
ملٱَيْحَيِل:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجَلاَقَو،ِقوُب

ُكِلَْ
ُبْعَّـشلٱَناَكَو.ُهَءاَرَوِبْعَّـشلٱُعيَِمجَدِعَصَو٤٠.ُناَمْيَلُس
ُضْرَألٱِتَّـقَشْنٱىَّـتَحًاميِظَعًاحَرَفَنوُحَرْفَيَوِياَّـنلٱِبَنوُبِْرضَي
هتاَوْصَأْنِم .»ِْمِ
٨ع٣:٩و٢:٤لايناد١٧و١٣ع٤:٩ليئومص٢
٣٣:١٤و٣٢:٣٠مايأ٢و٧و٢٠:٦ليئومص٢و
٢٥ع١٥:١٠ليئومص٢و١٢و١٦:٣و١٠:١ليئومص١و
٨ع٤٧ع٢٠:١٣ليئومص١و١٧و١:٥عوشي
:١٦مايأ١و٣٢-٣٠:٢٣جورخ٣٣ع٨:١٨ليئومص٢و
٣٤ع٢٩:٢٢مايأ١و٨٩:٢٠رومزمو٣٩

.ناثانلخدامنيحتجرخدقتناكَعَبَشْثَبِيلُعْدُا
هنأكوهدحوملكتيامهنمدحاولكنأاهريبدتنمناكو
.ةقباسةضوافمالب

.قباسلاهفلحدّدج)٢٩ع(ُكِلَْملٱَفَلَحَف
.باتكلايفريثكعونلااذهنمفلحلاُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح

)٣:١٣ثوعار(زعوبو)٨:١٩ةاضق(نوعدجفلحاذكه
ياتإوشيخأوناثانويو)١٤:٣٩ليئومص١(لواشو
لكنميسفنىدفيذلا«لوقلادوادةداعنمو.ءايبنألاو
.)٤:٩ليئومص٢(»قيض

مهفياليك)٣١ع(ِدَبَألٱَىلِإُدُواَدُكِلَْملٱيِدِّـيَسَيْحَيِل
تومةعرسةبلاطاهنأناميلسنأشباهمالكنمكلملا
.كلملا

نمًاكلمناميلسحسمنأل)٣٢ع(َنِهاَكْلٱَقوُداَص
.هبصنمصئاصخ

ذخأهنأرهاظلاو.ةاعسلاونيدالجلاسيئرناكَوُهاَياَنَب
ةوقوهلقعةدوجىلعلدياذهكلملامالكو.هعمهشيج
.دسجلابًافيعضناكنإوهمزع

نممهمزلياميأ)٣٣(ْمُكِدِّـيَسَديِبَعْمُكَعَماوُذُخ
عمبآوينأسنيملف)٢٠:٦ليئومص٢(ةيركسعلاةوقلا
.برحلجروهواينودأ

ىلعبوكرلاِيليِتَّـلٱِةَلْغَبْلٱَىلَعيِنْبٱَناَمْيَلُساوُبِكْرَأَو
.ًاكلمراصهنأىلعليلدكلملاةلغب

برقءامعوبنيهنأالإلوهجمهعضومَنوُحيِجَىلِإ
نيعمتجمهلاجرواينودأناكثيحلجورنيعوميلشروأ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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اوراتخاو.)٤١ع(نوحيجنمفاتهلاتوصاوعمسف
ًالافتحااودصقمهنألميلشروأسيلوهحسملًاعضومنوحيج
.بعشلاعيمجمامأًابايإوًاباهذًاميظع

حسملاناك)٣٤ع(ُنِهاَكْلٱُقوُداَصَكاَنُهُهْحَسْمَيْلَو
لواشككولمللناكفهللانمةمعنلالولحةمالع
كولم١(وهايو)١٦:١٣ليئومص١(دوادو)١٠:١ليئومص١(
ةنهكلاءاسؤرلًاضيأناكو)٢٣:١١مايأ٢(شاويو)١٩:١٦
.ءايبنألاو

كلمدقناميلسنأبعشللنالعإِقوُبْلٱِباوُبِْرضٱَو
الواينودأحسمبربخباتكلايفسيلو)٩:١٣كولم٢(
لمعاوفقومهتعرسبهلاجرودوادف.هلجألقوبلاببرضلاب
.لمكاملبقاينودأ

نوتأينوجيجيفهحسمدعب)٣٥ع(ُهَءاَرَوَنوُدَعْصَتَو
دسجلابدوادنباوهوعوسيو.لافتحابميلشروأىلإهب
.)٥و٢١:٤ىّتم(ناتأىلعًابكارلافتحابميلشروألخد

ىلإةراشإًاسيئرمسالايفاَذوَُهيَوَليِئاَْرسِإَىلَعًاسيِئَر
)٩:١٦ليئومص١(لواشك.هبعشدوقيلهللانموعدملا
)٢٠:٥كولم٢(لايقزحو)٢٥:٣٠ليئومص١(دوادو
.)٩:٢٥لايناد(حيسملاو

دهعتوهلاقكلملاناكاملكلبقاذههلوقب)٣٦(َنيِمآ
اذكهًاضيألاقو.هرمأتحتوكلملاعمًالماعنوكيهنأب
نملمعلاوريبدتلاودصقلانأىلإراشأفبرلالوقي
.هدحوبرلانمفلمعلاحاجنامأوناسنإلا

بضغيالدلاولانإ)٣٧ع(َدُواَد...ِّـِيسْرُكْنِمَمَظْعَأ
مظعأناميلسيسركناكو.هنمرثكأدجمتوهنباحجناذإ
تافصلاعيمجبنكلويملاعلادجملابدواديسركنم
.هنممظعأدوادناكةيحورلا

.)٨:١٨ليئومص٢()٣٨ع(ُةاَعُّسلٱَوَنوُدَّـالَْجلٱ
.)٣٠:٢٥جورخ(سدقملانهدلا)٣٩ع(ِنْهُّدلٱَنْرَق
ناكيتلانوعبجيفعامتجالاةميخِةَمْيَْخلٱَنِم
يفتوباتلاةميخنمهنأمهضعبلوقيو.اهمداخقوداص
وهوميلشروأنمنوعبجدعبىلعمهلوقنودنسيوميلشروأ
.نيتعاسوحن

ناميلسحسمربخاوعمسدقاوناكِبْعَّـشلٱُعيَِمجَلاَقَو
قفاوف)٣٣ع(دوادديبعطقفسيلونوريثكعمتجاف
.ًاكلمناميلسنييعتىلعبعشلا

ملٱُعيَِمجَواَّـيِنوُدَأَعِمَسَف٤١«٥٣-٤١
ُهَدْنِعَنيِذَّـلٱَنيِّـوُعْدَْ

لٱَتْوَصُبآوُيَعِمَسَو.ِلْكَألٱَنِماوُهَتْنٱاَمَدْعَب
ْ
:َلاَقَفِقوُب

ِمل
َ
لٱُتْوَصاَذا

ْ
َناَثاَنوُيِباَذِإُمَّـلَكَتَيَوُهاَميِفَو٤٢؟ٌبِرَطْضُمِةَيْرَق

لٱَراَثاَيِبَأِنْب
ْ

ٍسْأَبوُذَكَّـنَألَلاَعَت:اَّـيِنوُدَأَلاَقَفَءاَجْدَقِنِهاَك
خلٱِبُِّـرشَبُتَو

ْ
ملٱاَنُدِّـيَسْلَب:ُناَثاَنوُيَباَجَأَف٤٣ِ.َْري

ْدَقُدُواَدُكِلَْ

ملٱَلَسْرَأَو٤٤.َناَمْيَلُسَكَّـلَم
لٱَقوُداَصُهَعَمُكِلَْ

ْ
َنِهاَك

جلٱَوَعاَداَيوَُهيَنْبَوُهاَياَنَبَوَّـيِبَّـنلٱَناَثاَنَو
ْ

ْدَقَو،َةاَعُّسلٱَوَنيِدَّـَال
ملٱِةَلْغَبَىلَعُهوُبَكْرَأ

لٱُقوُداَصُهَحَسَمَو٤٥،ِكِلَْ
ْ

ُناَثاَنَوُنِهاَك
يفًاكِلَمُّيِبَّـنلٱ ىَّـتَحَنيِحِرَفَكاَنُهْنِماوُدِعَصَو،َنوُحيِجِ
لٱِتَبَرَطْضٱ

ْ
٤٦.ُهوُمُتْعِمَسيِذَّـلٱُتْوَّـصلٱَوُهاَذٰه.ُةَيْرَق

ملٱِّـِيسْرُكَىلَعُناَمْيَلُسَسَلَجْدَقًاضْيَأَو
ًاضْيَأَو٤٧.ِةَكَلْمَْ

ملٱُديِبَعَءاَج
ملٱاَنَدِّـيَساوُكِراَبُيِلِكِلَْ

ُلَعَْجي:َنيِلِئاَقَدُواَدَكِلَْ
ٰهلِإ
ُ

ْنِمَمَظْعَأُهَّـيِسْرُكَو،َكِمْسٱِنِمَنَسْحَأَناَمْيَلُسَمْسٱَك
ملٱَدَجَسَف.َكِّـيِسْرُك

َلاَقاَذَكٰهًاضْيَأَو٤٨.ِهِرِيَرسَىلَعُكِلَْ
ملٱ
ِيناَطْعَأيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم:ُكِلَْ

َ
لٱ
ْ
ْنَمَمْوَي

ُعيَِمجَماَقَوَدَعَتْرٱَف٤٩.ِناَِرصْبُتَياَنْيَعَويِّـيِسْرُكَىلَعُسِلَْجي
يفٍدِحاَوُّلُكاوُبَهَذَواَّـيِنوُدَأيِّـوُعْدَم َفاَخَو٥٠.ِهِقيِرَطِ
ملٱِنوُرُقِبَكَّـسَمَتَوَقَلَطْنٱَوَماَقَو،َناَمْيَلُسْنِماَّـيِنوُدَأ

٥١ِ.حَبْذَْ
ملٱَنِمٌفِئاَخاَّـيِنوُدَأاَذَوُه:ُناَمْيَلُسَِربْخُأَف

،َناَمْيَلُسِكِلَْ
ملٱِنوُرُقِبَكَّـسَمَتْدَقاَذَوُهَو

لٱِيلْفِلْحَيِل:ًالِئاَقِحَبْذَْ
ْ
ملٱَمْوَي

ُكِلَْ
ْنِإ:ُناَمْيَلُسَلاَقَف٥٢.ِفْيَّـسلٱِبُهَدْبَعُلُتْقَيَالُهَّـنِإُناَمْيَلُس
ْنِإْنِكٰلَو.ِضْرَألٱَىلِإِهِرْعَشْنِمُطُقْسَيَالٍةَليِضَفاَذَناَك
ملٱَلَسْرَأَف٥٣.ُتوُمَيُهَّـنِإَفٌَّرشِهِبَدِجُو

ُهوُلَزْنَأَفُناَمْيَلُسُكِلَْ
ملٱِنَع

لِلَدَجَسَوىَتَأَفِ،حَبْذَْ
ْ

:ُناَمْيَلُسُهَلَلاَقَف.َناَمْيَلُسِكِلَم
.»َكِتْيَبَىلِإْبَهْذٱ
٤٠ع١٨:٢٧ليئومص٢و١٧:١٧و٣٦و١٥:٢٧ليئومص٢
ليئومص٢و٣:٦ص٤٧:٣١نيوكت٣٧ع٢٩:٢٣مايأ١و
:١٤ليئومص١و٣٠:١٠و٢٧:٢جورخو٢:٢٨ص٧:١٢
١٤:١١ليئومص٢و٤٥

نيرظتنمونيفئاخاوناكمهنأيفكشالاَّـيِنوُدَأَعِمَسَف
ًالوؤسموهناكوبآويعمسو.ةنيدملايفءيشثودح
.شيجلاسيئرهنألهريغنمرثكأ

ثدحامبدوادربخأوبهذيذلاوهو)٤٢ع(َناَثاَنوُي
.)٢٢-١٧:١٥ليئومص٢(مولاشبأرمأنمميلشروأيف

عجشينأاينودألواحاذههلوقبِْريَْخلٱِبُِّـرشَبُتَوٍسْأَبوُذ
توصوهتوصلانأفرعهنأريغهعماوناكنيذلاوهسفن
.هلًاحرفنوكيالميلشروأيفحرفلاوحرفلا

:١٧نيوكت(خلالبريخلابمكرشبأاليأ)٤٣ع(ْلَب
١٩(.

عوجروهعوجردعب)٤٦ع(ُناَمْيَلُسَسَلَجْدَقًاضْيَأَو
.)٤٠ع(ميظعحرفبنوحيجنمهعمبعشلا

جتنتسن)٤٧ع(َكِلَْملٱاَنَدِّـيَساوُكِراَبُيِلِكِلَْملٱُديِبَعَءاَج
نمموقينأردقيالناكنإوهديبعلبقتساكلملانأ

.هريرس
ناميلسهنباهيسركىلعىأرهنألهللاركشُّبَّـرلٱٌكَراَبُم

سولجنألرداونلانمكلذو.دعولاهليذلابوبحملا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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رونلثمدوادةايحرخآناكف.هيبأتومدعبنوكيكلملا
.رطموميغراهندعببرغملايفسمشلا

يفٍدِحاَوُّلُك نامزلانمةعاسكلم)٤٩ع(ِهِقيِرَطِ
ةبحمالبةيسفنتاياغباحصأمهعيمجاوناك)٢٥ع(طقف
.ضعبعممهضعبداحتاالبواينودألةصلخم

ميلشروأيفتوباتلاناك)٥٠ع(ِحَبْذَْملٱِنوُرُقِبَكَّـسَمَت
نهاكلاراثايبأناكو)٦:١٧ليئومص٢(حبذمهدنعناكو
يأربناكاذهلعلوهيلإأجتلااينودأنأرهاظلاف.همداخ
.)خلا٢٧:٢جورخ(يفةفوصومحبذملانورقو.راثايبأ
ناكامنيحوساحنبةاشغمبشخنمنورقلاتناك
مدلانملعجيناكةيونسلاةرافكلامدقيةنهكلاسيئر
.ًاسدقمناكملاناكف)٣٠:١٠و٢٩:١٢جورخ(اهيلع

مادامهلتقنكميالهنأنظ)٥١ع(َمْوَيْلٱِيلْفِلْحَيِل
الهنإكلملاهلفلحيىتحاهكرتيالفحبذملانورقبًاكسمتم
-٢:٢٨(بآويصلخيملاذهلثمًالوقنأريغ.هلتقي

٣٤(.
كلمللًانيمأناكنإيأ)٥٢(ٍةَليِضَفاَذَناَكْنِإ
.ناميلس

جورخ(جردحبذمللسيل)٥٣ع(ِحَبْذَْملٱِنَعُهوُلَزْنَأ
.عفترمناكميفهنكلو)٢٠:٢٦
اذكهو.هتيّرحهاطعأوهنعافعيأَكِتْيَبَىلِإْبَهْذٱ

.كلمللاوعضخييكاينودأعابتالقيرطلادّهم

دئاوف
ىلعناسنإلاةايحل)١(.»دوادكلملاخاشو«١ع.١

لكنإ)٢(ًاملاعوًامركموًاينغناكامهمةياهنضرألا
نمهيبنتةخوخيشلافعضاميسالوفعضوضرم
نإ)٣(لاقتناللًادعتسمنوكيلناسنإللبرلا
تاذللابناسنإلامارغطلبُينأبجييدسجلافعضلا
.ةيقيقحلاةيدبألاحارفألاىلإهقوشيوةيملاعلا

بجياينودأتافص.»كلمأانأًالئاقعّفرت«٥ع.٢
بسحبلمعلاهرغصنمداتعا)١(اهنعداعتبالا
ىنغلاويدسجلالامجلاكةريثكتاكربهل)٢(.هتدارإ
امىهتشالباهبىفتكاامواهيلعهللاركشيملودجملاو
تابكرملاوليخلاكرومألارهاظىلإرظن)٣(هلسيل
هللاةمدخكاهتقيقحىلإرظنيملوفاتهلاومدخلاو
ذخأينألواحذإهللابيترتىلعىدعت)٤(بعشلاو
.هيلإهللاهعديملامةوقلاب

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

مايأ١(لخدُناهنامزبسحثداوحلابيترتاندصقاذإ
كولملانميناثلاحاحصألاولوألاحاحصألانيب)٢٩و٢٨
هيبأيسركىلعهسولجوًاكلمناميلسحسمدعبذإ.لوألا
ليئارسإءاسؤرلكدوادعمجلوألاحاحصألايفركُذامك
هاطعأوناميلسهنبابطاخومهبطاخوفقووميلشروأىلإ
هتمدخلوبرلاتيبرايدلحورلابهدنعناكاملكلاثم
تيبلجألاهعمجدقناكيتلاةضفلاوبهذلاهلملسو
اولصومهلاومأنماومدقفلمعلاببعشلاىصوأوبرلا
.ًاسيئربرللهوحسموةيناثناميلساوكّلموحئابذاوحبذو

:ُهَنْبٱَناَمْيَلُسىَصْوَأَدُواَدِةاَفَوُماَّـيَأْتَبُرَقاَّـَملَو١«١٢-١
يفٌبِهاَذاَنَأ٢ لُكِضْرَألٱِقيِرَطِ

ِّـ
٣.ًالُجَرْنُكَوْدَّـدَشَتَف.اَه

يفُريِسَتْذِإَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَرِئاَعَشْظَفْحِا َحتَوِهِقُرُطِ
ْ
ُهَضِئاَرَفُظَف

يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَكِهِتاَداَهَشَوُهَماَكْحَأَوُهاَياَصَو ِةَعِيَرشِ
يفَحِلْفُتِل،ىَسوُم َميِقُيِل٤.َتْهَّـجَوَتاَمُثْيَحَوُلَعْفَتاَمِّـلُكِ
َكوُنَبَظِفَحاَذِإ:ًالِئاَقيِّـنَعِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱُهَمَالَكُّبَّـرلٱ
هبوُلُقِّـلُكْنِمِةَناَمَألٱِبيِماَمَأاوُكَلَسَوْمُهَقيِرَط ْمِهِسُفْنَأِّـلُكَوِْمِ
ُمَلْعَتًاضْيَأَتْنَأَو٥.َليِئاَْرسِإِّـِيسْرُكْنَعٌلُجَرَكَلُمَدْعُيَال
ِشوُيُجَْيسيِئَرِلَلَعَفاَم،َةَيوَُرصُنْبٱُبآوُيِيبَلَعَفاَم
َمَدَكَفَسَواَمُهَلَتَقْذِإٍرْثَيِنْباَساَمَعَوَرْيَنِنْبَْريَنْبٱ:َليِئاَْرسِإ
حلٱ
ْ
يفِبَْر لُّصلٱِ

ْ
حلٱَمَدَلَعَجَوِ،ح

ْ
يفِبَْر َىلَعيِتَّـلٱِهِتَقَطْنِمِ

يفَوِهْيَوَقَح َكِتَمْكِحَبَسَحْلَعْفٱَف٦.ِهْيَلْجِرِبِْنيَتَّـللٱِهْيَلْعَنِ
هلٱَىلِإٍمَالَسِبُرِدَحْنَتُهَتَبْيَشْعَدَتَالَو

َْ
ًافوُرْعَمْلَعْفٱَو٧.ِةَيِوا

جلٱَيَّـالِزْرَبيِنَبِل
ْ
لِ
ْ
،َكِتَدِئاَمَىلَعَنيِلِكآلٱَْنيَباوُنوُكَيَفِّـيِداَع

٨.َكيِخَأَموُلاَشْبَأِهْجَوْنِمِيبَرَهَدْنِعَّـَيلِإاوُمَّـدَقَتْمَُّـهنَأل
لٱَاريِجُنْبيِعْمَشَكَعَماَذَوُهَو

ْ
َوُهَو.َميِروُحَبْنِمُّيِنيِماَيْنِب

يِئاَقِلِلَلَزَنْدَقَوَمِياَنََحمَىلِإُتْقَلَطْنٱَمْوَيًةَديِدَشًةَنْعَليِنَنَعَل
٩.ِفْيَّـسلٱِبَكُتيِمُأَالِّـينِإِّـبَّـرلٱِبُهَلُتْفَلَحَف،ِّـنُدْرُألٱَىلِإ
ِهِبُلَعْفَتاَمْمَلْعٱَف،ٌميِكَحٌلُجَرَتْنَأَكَّـنَألُهْرِّـَربُتَالَفَنآلٱَو
هلٱَىلِإِمَّـدلٱِبُهَتَبْيَشْرِدْحَأَو

َْ
ِهِئاَبآَعَمُدُواَدَعَجَطْضٱَو١٠.ِةَيِوا

يفَنِفُدَو ُدُواَدِهيِفَكَلَميِذَّـلٱُناَمَّـزلٱَناَكَو١١.َدُواَدِةَنيِدَمِ
يف.ًةَنَسَنيِعَبْرَأَليِئاَْرسِإَىلَع يفَو،ٍنيِنِسَعْبَسَكَلَمَنُوْربَحِ ِ
َىلَعُناَمْيَلُسَسَلَجَو١٢.ًةَنَسَنيِثَالَثَوًاثَالَثَكَلَمَميِلَشُروُأ
لُمَتَّـبَثَتَوِهيِبَأَدُواَدِّـِيسْرُك

ْ
.»ًاّدِجُهُك

٣١:٧ةينثت٢٣:١٤عوشي٣١:١٤ةينثتو٤٧:٢٩نيوكت
١٣و٢٢:١٢مايأ١و٢٠-١٧:١٨ةينثت٧و١:٦عوشيو٢٣و
:٨ص٢٠:٣كولم٢و١٣٢:١٢رومزم٧:٢٥ليئومص٢و
١٨و٢:١٣ليئومص٢و١٣و٧:١٢ليئومص٢و٩:٥و٢٥
٩ع٢٠:١٠ليئومص٢و٣:٢٧ليئومص٢و٣٢ع

ألَا
َ
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١٠و٩:٧ليئومص٢و٣٨-١٩:٣١ليئومص٢و
٨-١٦:٥ليئومص٢و٢٩-١٧:٢٧ليئومص٢و
ص١٣:٣٦و٢:٢٩لامعأ٦ع٢٣-١٩:١٨ليئومص٢و
٢٩:٢٦مايأ١و٥و٥:٤ليئومص٢و٥:٧ليئومص٢و٣:١
١:١مايأ٢و٢٩:٢٣مايأ١و٥:٥ليئومص٢و٢٧و

يفٌبِهاَذاَنَأ قيرطيدؤت)٢ع(اَهِّـلُكِضْرَألٱِقيِرَطِ
رخآيفعوشيلوقرظنا.دريملمأدارأربقلاىلإناسنإلك
تضماذإ)١٦:٢٢(بويألوقو)٢٣:١٤عوشي(هتايح
.اهنمدوعأالقيرطيفكلسأةليلقنونس

)٢٣و٣١:٧ةينثت(عوشيلىسومةيصورظناْدَّـدَشَتَف
دواداهمّلسامكبعشلاةسائرعوشيلمّلسىسومنإف
ىسومىصوأامكناميلسدوادىصوأوناميلسهنبال
ةنسنيرشعوحنناكناميلسرمعنأنونظملاو.عوشي
وهوهنمبولطملاىلإةبسنلاب)٣:٧(ًاريغصًىتفناكف
.ميظعبعشكلم

يفبرلاةيصوىلإةراشإ)٣ع(ِّـبَّـرلٱَرِئاَعَشْظَفْحِا
اهيفأرقيوكلملاعمنوكتهتعيرشنإ)٢٠-١٧:١٨ةينثت(
.هتايحمايألك

اياصوظفحيفوهحالفلانإًادجحضاورمألاَحِلْفُتِل
رثكأنكلوميدقلايفامكمويلاحيحصرمألااذهوهللا
.هنوقدصيالوأهوعمسيملمهنأكنوكلسيسانلا

لعلو)١٣٢:١٢رومزمو٨:٢٥رظنا()٤ع(َظِفَحاَذِإ
.برلاهلاقامراصتخا)١٦-٧:١٢ليئومص٢(يفمالكلا

يبسنامزىلإاذوهيةكلممةدميفٌلُجَرَكَلُمَدْعُيَال
.دوادلسننمالإاذوهيىلعكلمنكيمللباب

لتاقلانإىسومةعيرشيف)٥ع(ُبآوُيِيبَلَعَفاَم
لتقدقبآويناكو.)٣٣-٣٠و١٩-٣٥:١٦ددع(لتقُي
)١٢-٢٠:٤ليئومص٢(اسامعو)٣صليئومص٢(رينبأ
امهوامهلتقفامهاوغأيأحلصلايفبرحلامدكفسوًاردغ
قحتساامكبآوييزاجينأردقيملدوادو.نيدعتسمريغ
لعفام«دوادلاقو.كلملانمىوقأوشيجلاسيئرهنأل
البهنألهيلعنايصعودوادلةناهإكبآويلعفناكيأ»يب
.هتدارإلفلاخموهرمأ

يف يفَو...ِهِتَقَطْنِمِ بآويخطلتاسامعلتقاملِهْيَلْعَنِ
هيلعنيفوهتقطنميفةخطللاهذهىأردوادلعلو.مدلاب

.ميلشروأىلإعجرامنيح
امأوبآويلتقبهاصوأ)٦ع(َكِتَمْكِحَبَسَحْلَعْفٱَف

.هتمكحلعجرتفهلتقةقيرط
ًاشرفكلمللاومّدقنيذلانميالزربناكَيَّـالِزْرَبيِنَب
مولاشبأهجونمبرهامنيحةيربلايفًاماعطوةينآو
ندرألاربعوميلجورنملزنو)٢٩-١٧:٢٧ليئومص٢(

هعمباهذلاىلإكلملاهاعدو)١٩:٣١ليئومص٢(كلملاعم
هنكلوهتخوخيشببسليالزربىفعتسافميلشروأىلإ
نينبلادحأورهاظلابسحبهنباوهوماهمكبكلملاىصوأ
.نيروكذملا

ثشوبيفمككلملاةقفنىلعَكِتَدِئاَمَىلَعَنيِلِكآلٱ
ًافورعمهعماولمعنيذلادوادركذت.)٩:٧ليئومص٢(
نإ)٢٣و٤:٢٢(نمىرنو.هيلإاوأطخأنيذلاطقفسيلو
.هتدئامنمنيريثكمعطأناميلس

)١:٨(يفروكذملايعمشريغوهو)٨ع(يِعْمَش
نمبرهامنيحةراجحلابهقشرودوادبساذهيعمشو
فرتعادوادعجراملو.)١٣-١٦:٥ليئومص٢(مولاشبأ
فلحو)٢٣-١٩:١٦ليئومص٢(هنعكلملاافعوهتئيطخب
.)٩ع(هلتقبناميلسىصوأكلذعمو.لتقُيالهنأهل
دارأدوادلعلو.هنمفاخُيفعابتأهلوًاينيماينبيعمشناك
.هلتقبهنباىصوأفهفلحببسلردقيملوهنممقتنينأ
.ًالماكنكيملفهللابلقبسحًالجرناكنإودوادو

.)هريسفتو٣:١٦ليئومص٢رظنا(َميِروُحَب
.)هريسفتو١٧:٢٤ليئومص٢رظنا(َمِياَنََحم
)٥:٧ليئومص٢(نويهصةنيدموأ)١٠ع(َدُواَدِةَنيِدَم
.طقفءايبنألاوكولمللناكةنيدملالخاديفنفدلاو

ةتسوةنسنيعبرأًامامتةدملاتناك)١١ع(ًةَنَسَنيِعَبْرَأ
ليئارسإكولمنسحأدوادناك.)٥:٧ليئومص٢(رهشأ
هتافصيفزاتماهنإف.ميدقلايفكولملاعيمجنسحأو
ًاميركوًابوبحموًابحموًايوقوًاليمجناكذإةيلقعلاوةيدسجلا
هسفنىلعوسانلاىلعًاطلستمًاروبصوًاعاجشوًالداعو
نمبرللًابحمناكذإةيحورلاهتافصيفًاضيأزاتماو.ًاضيأ
.هتايحرومألكيفهلًاعضاخوهيلعًالكتموهبلقلك
امكهفرعنو.أطخأامدعبهللاىلإهعوجروهتبوتيفزاتماو
نعلبطقفدوادراكفأنعربعتاليهوريمازملانموه
.دالبلكيفونرقلكيفءايقتألاعيمجراكفأ

ِّـمُأَعَبَشْثَبَىلِإَثيِّـجَحُنْبٱاَّـيِنوُدَأَءاَجَّـمُث١٣«٢٥-١٣
َّـمُث١٤.ِمَالَّـسلِل:َلاَقَف؟َتْئِجِمَالَّـسلِلَأ:ْتَلاَقَف.َناَمْيَلُس
َنيِمَلْعَتِتْنَأ:َلاَقَف١٥.ْمَّـلَكَت:ْتَلاَقَف.ٌةَمِلَكِكَعَمِيل:َلاَق
ملٱَّـنَأ

لُْ
ْ

يِوْحَنْمُهَهوُجُوَليِئاَْرسِإُعيَِمجَلَعَجْدَقَو،ِيلَناَكَك
ملٱَراَدَف،َكِلْمَأل

لُْ
ْ

.ُهَلَراَصِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمُهَّـنَأليِخَألَراَصَوُك
:ُهَلْتَلاَقَف.ِهيِفيِنيِّـدُرَتَالَفًادِحاَوًالاَؤُسِكُلَأْسَأَنآلٱَو١٦
ملٱَناَمْيَلُسِلِيلوُق:َلاَقَف١٧.ْمَّـلَكَت

ْنَأ،ِكُّدُرَيَالُهَّـنَأل،ِكِلَْ
.ًانَسَح:ُعَبَشْثَبْتَلاَقَف١٨.ًةَأَرْمٱَةَّـيِمَنوُّشلٱَجَشيِبَأيِنَيِطْعُي
ملٱَىلِإَكْنَعُمَّـلَكَتَأاَنَأ

ملٱَىلِإُعَبَشْثَبْتَلَخَدَف١٩.ِكِلَْ
ِكِلَْ

لَكُتِلَناَمْيَلُس
ِّـ

ملٱَماَقَف.اَّـيِنوُدَأْنَعُهَم
َهلَدَجَسَواَهِئاَقِلِلُكِلَْ

َ
ا

ملٱِّـمُألًاّيِسْرُكَعَضَوَو،ِهِّـيِسْرُكَىلَعَسَلَجَو
ْنَعْتَسَلَجَفِكِلَْ

ألَا
َ
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َال.ًاريِغَصًادِحاَوًالاَؤُسَكُلَأْسَأاَمَّـنِإ:ْتَلاَقَو٢٠.ِهِنيِمَي
َهلَلاَقَف.ِينَّـدُرَت

َ
ملٱا
٢١.ِكُّدُرَأَالِّـينَأليِّـمُأاَيِيلَأْسٱ:ُكِلَْ

٢٢.ًةَأَرْمٱَكيِخَأاَّـيِنوُدَألُةَّـيِمَنوُّشلٱُجَشيِبَأَطْعُتِل:ْتَلاَقَف
ملٱَباَجَأَف

ِملَو:ُناَمْيَلُسُكِلَْ
َ
َةَّـيِمَنوُّشلٱَجَشيِبَأَنيِلَأْسَتِتْنَأاَذا

ملٱُهَلِيلَأْسٱَف؟اَّـيِنوُدَأل
لُْ
ْ

َراَثاَيِبَألَوُهَل!يِّـنِمَُربْكَألٱيِخَأُهَّـنَألَك
لٱ
ْ

ملٱُناَمْيَلُسَفَلَحَو٢٣.َةَيوَُرصِنْبٱَبآوُيِلَوِنِهاَك
ُكِلَْ

اَّـيِنوُدَأَمَّـلَكَتْدَقُهَّـنِإُديِزَياَذَكٰهَوُهللاٱَِيلُلَعْفَياَذَكٰه:ِّـبَّـرلٱِب
هب لٱاَذِٰ

ْ
يِنَتَّـبَثيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَوُهٌّيَحَنآلٱَو٢٤.ِهِسْفَنَّـدِضِمَالَك
اَمَكًاتْيَبِيلَعَنَصيِذَّـلٱَو،ِيبَأَدُواَدِّـِيسْرُكَىلَعيِنَسَلْجَأَو
لٱُهَّـنِإ،َمَّـلَكَت

ْ
ملٱَلَسْرَأَف٢٥.اَّـيِنوُدَأُلَتْقُيَمْوَي

ِدَيِبُناَمْيَلُسُكِلَْ
.»َتاَمَفِهِبَشَطَبَفَعاَداَيوَُهيِنْبوُهاَياَنَب
٢٥و١:٥ص٤و٣:٣ليئومص٢و٢٢ع١٦:٤ليئومص١
١:٣ص٧-٢٨:٥و١٠و٢٢:٩مايأ١و٥٠-١:٣٨ص
١٦ع٤٥:٩رومزم١٥:١٣كولم١و١٢:٨ليئومص٢و٤و
:٣مايأ١و١:٦صو١٥ع١٢:٨ليئومص٢و٤و١:٣ص
١٣و٧:١١ليئومص٢و١:١٧ثوعار١:٧ص٥و٢
٨:١٨ليئومص٢و٢٢:١٠مايأ١و

ًاقباسناكهنألاينودأنمعبشثبتفاخَتْئِجِمَالَّـسلِلَأ
.ةديدجةسيسددصاقهنأتنظوناميلساهنبالًامصخ

.ءايحألادوادءانبأربكأهنأل)١٥ع(ِيلَناَكَكْلُْملٱ
هنظىلعيِوْحَنْمُهَهوُجُوَليِئاَْرسِإُعيَِمجَلَعَجْدَق
اوناكنيذلاوسكعلابناكرمألانأحجرألاو.هلوقىلعو
.ناميلسعماوناكنيذلاىلإةبسنلابنيليلقاوناكهعم

نمهتياغلانيلميلستلاوىوقتلابرهاظتِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِم
.عبشثب

كشالويهو.اهقلمتاذكهو)١٧ع(ِكُّدُرَيَالُهَّـنَأل
.هيلعةطلساهلوكلملاةدلاواهنوكيفترختفا

لبرظنملاةليمجاهنألطقفسيلاهبلطَجَشيِبَأيِنَيِطْعُي
هفلخهنأسانللرهظياهذخأاذإوهيبألتناكاهنألًاضيأ
.)١٢:٨ليئومص٢(كلملابءاعداللًادادعتسااهذخأنوكيف
نوكتنأتبحأامبروةيّرسلاهتياغمهفتملفعبشثبامأو
.نيليمجلانيسورعلانيذهنيبةطيسولا

اهمالكعمسوهمأاهنوكلاهمّرك)١٩ع(ُكِلَْملٱَماَقَف
امهلوقنمىنثتساهنأحضاورمألاواهدريالهنأاهدعوو
.همألسيلوهلمكحلاةكلمملارومأيفهنألةكلمملاسمي

ًاضيأفرعوةيّرسلاةياغلافرع)٢٢ع(َكْلُْملٱُهَلِيلَأْسٱَف
نأدصقناميلسلعلو.راثايبأوبآويعمقفتماينودأنأ
.هسفنلجشيبأذخأي

كلُمىنعمبانهتيبةملك)٢٤ع(ًاتْيَبِيلَعَنَصو
ملٱىَطْعَأ«٨:١ريتسأيفليق.لامجإلاب

ُشوُريِوَشْحَأُكِلَْ
ملٱَريِتْسَأل

.هكالمأعيمجيأ»َناَماَهَتْيَبِةَكِلَْ

ناميلسناك)٢٥ع(وُهاَياَنَبِدَيِب...ُكِلَْملٱَلَسْرَأَف
اذكهو.ةينوناقةمكاحمالبهلتقدارأنملتقفًاقلطمًامكاح
ع(يعمشو)٢٩ع(بآويلتقبرمأو)٢٦ع(راثايبأىفن
٤٦(.

ملٱَلاَقَو٢٦«٢٦،٢٧
لٱَراَثاَيِبَألُكِلَْ

ْ
َىلِإْبَهْذٱ:ِنِهاَك

ملٱُبِجْوَتْسُمَكَّـنَألَكِلوُقُحَىلِإَثوُثاَنَع
َكُلُتْقَأُتْسَلَو،ِتْوَْ

يف لٱاَذٰهِ
ْ
لََمحَكَّـنَألِمْوَي

ْ
َدُواَدَماَمَأِّـبَّـرلٱيِدِّـيَسَتوُباَتَت

لَّـلَذَتَكَّـنَألَو،ِيبَأ
ْ

ُناَمْيَلُسَدَرَطَو٢٧.ِيبَأِهِبَلَّـلَذَتاَمِّـلُكِبَت
يِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكِماَمْتِإلِّـبَّـرلِلًانِهاَكَنوُكَيْنَأْنَعَراَثاَيِبَأ
يفِيلاَعِتْيَبَىلَعِهِبَمَّـلَكَت .»َهوُليِشِ
ليئومص١و٢٦:١٦ليئومص١و١:١ايمرإو٢١:١٨عوشي

٢٣-٢٢:٢٠ليئومص١و٢٩-١٥:٢٤ليئومص٢و٢٣:٦
٣٦-٢:٢٧ليئومص١و٩و٢٣:٨و

طقسميهونييواللنيماينبيفةنيدم)٢٦ع(َثوُثاَنَع
ىلإميلشروأنملايمأةعبرأدعُبىلعويبنلاايمرإسأر
.اتانعمويلااهمسايبرغلالامشلا

مح
ََ
نمدوادبرهامنيحِّـبَّـرلٱيِدِّـيَسَتوُباَتَتْل

.)٢٩-١٥:٢٤ليئومص١(مولاشبأ
لواشهجونمبوننمبرهِهِبَلَّـلَذَتاَمِّـلُكِبَتْلَّـلَذَت
)٢٢:٢٠ليئومص١(لواشهدرطامنيحدوادعمناكو
هلتقيملف)٩و٢٣:٨ليئومص١(هتاقيضمايأيفهعمناكو
نعهلزعوكانههلوقحىلإوهتنيدمىلإهافنلبناميلس
.تونهكلا

)٣٦-٢:٣١ليئومص١()٢٧ع(ِّـبَّـرلٱِمَالَكِماَمْتِإل
راثايبأناكو.هتيبنععزنُيتونهكلانإيلاعلةوبنلاتناك
نمويلاعنباساحنيفنبابوطيخأنباكلاميخأنب
.نوراهنباراماثيإلسن

خلٱىَتَأَف٢٨«٣٥-٢٨
ْ

َءاَرَوَلاَمَبآوُيَّـنَأل،َبآوُيَىلِإََُرب
ِّـبَّـرلٱِةَمْيَخَىلِإُبآوُيَبَرَهَف.َموُلاَشْبَأَءاَرَوْلِمَيَْملَواَّـيِنوُدَأ
ملٱِنوُرُقِبَكَّـسَمَتَو

ملٱَِربْخُأَف٢٩ِ.حَبْذَْ
َبآوُيَّـنَأِبُناَمْيَلُسُكِلَْ

ملٱِبِناَجِبَوُهاَهَوِّـبَّـرلٱِةَمْيَخَىلِإَبَرَهْدَق
َلَسْرَأَفِ.حَبْذَْ

٣٠.ِهِبْشِطْبٱِبَهْذٱ:ًالِئاَقَعاَداَيوَُهيَنْبَوُهاَياَنَبُناَمْيَلُس
ملٱُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلَلاَقَوِّـبَّـرلٱِةَمْيَخَىلِإوُهاَياَنَبَلَخَدَف

:ُكِلَْ
جلٱوُهاَياَنَبَّـدَرَف.ُتوُمَأاَنُهيِنَّـنِكٰلَوَّـالَك:َلاَقَف.ْجُرْخٱ

ْ
َباََو

ملٱَىلَع
٣١.يِنَبَواَجاَذَكٰهَوُبآوُيَمَّـلَكَتاَذَكٰه:ًالِئاَقِكِلَْ

ملٱُهَلَلاَقَف
ْلِزَأَو،ُهْنِفْدٱَوِهِبْشِطْبٱَو،َمَّـلَكَتاَمَكْلَعْفٱ:ُكِلَْ

ُّدُرَيَف٣٢،ُبآوُيُهَكَفَسيِذَّـلٱَّـيِكَّـزلٱَمَّـدلٱِيبَأِتْيَبْنَعَويِّـنَع

ُهْنِمٍْريَخَوِْنيَئيِرَبِنْيَلُجَرِبَشَطَبُهَّـنَألِهِسْأَرَىلَعُهَمَدُّبَّـرلٱ
ُسيِئَرٍرْيَنُنْبُْريَنْبَأاَُمهَو،ُمَلْعَيَالُدُواَدِيبَأَوِفْيَّـسلٱِباَمُهَلَتَقَو

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



٣٣.اَذوَُهيِشْيَجُسيِئَرٍرَثَيُنْباَساَمَعَوَليِئاَْرسِإِشْيَج
ُنوُكَيَو،ِدَبَألٱَىلِإِهِلْسَنِسْأَرَوَبآوُيِسْأَرَىلَعاَمُهُمَدُّدَتْرَيَف
.ِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمِدَبَألٱَىلِإٌمَالَسِهِّـيِسْرُكَوِهِتْيَبَوِهِلْسَنَوَدُواَدِل

يفَنِفُدَف،ُهَلَتَقَوِهِبَشَطَبَوَعاَداَيوَُهيُنْبوُهاَياَنَبَدِعَصَف٣٤ ِ
يفِهِتْيَب لٱِ

ْ
ملٱَلَعَجَو٣٥.ِةَّـيِّـَرب

ُهَناَكَمَعاَداَيوَُهيَنْبَوُهاَياَنَبُكِلَْ
جلٱَىلَع

ْ
ملٱَلَعَجَو،ِشَْي

لٱَقوُداَصُكِلَْ
ْ

.»َراَثاَيِبَأَناَكَمَنِهاَك
٢٥ع١:٥٠ص١٨:٢و١٧:٢٥ليئومص٢و١:٧ص
٩:٦نيوكت١٩:١٣ةينثتو٣٥:٣٣ددع٢١:١٤جورخ
٣:٢٧ليئومص٢و١٤و٢١:١٣مايأ٢و٥٧و٩:٢٤ةاضقو
٤:٤ص٢٥ع٣:٢٩ليئومص٢و١٠و٢:٩ليئومص٢و
٢٧ع٢٩:٢٢مايأ١و

-٢:١٢ليئومص٢(هكلملوأنمدوادعمبآويناك
دوادبضغأدقناكهنألاينودأءارولامهرخآيفو)٣٢
نمفاخامبرورحلاهمالكبومولاشبأواسامعورينبأهلتقب
.ناميلسكلماذإلتقُينأ

١:٥٠رظنا()٢٨ع(ِحَبْذَْملٱِنوُرُقِب...ِّـبَّـرلٱِةَمْيَخ
.)هريسفتو

لتقبعصتسا)٣٠ع(ِكِلَْملٱَىلَعَباَوَْجلٱوُهاَياَنَبَّـدَرَف
نأناميلسمكحنكلوحبذملانورقبكسمتموهوبآوي
)٢١:١٤جورخ(ًايكزًامدكفسدقناكهنألهصّلخيالكلذ
٥عرظنا(هتيبىلعوكلملاىلعمدلانوكيهلتقيملنإو
ةلداعلاةازاجملانمينثتسيباتكلايفلوقالو)هريسفتو
.هنورقبكسمتيوأحبذملاىلإئجتلينم

ناكوناميلسةلاخنبابآويناك)٣١ع(ُهْنِفْدٱَو
بعشصلخدقوةنسنيعبرأوحندوادلًانيمأًامداخ
ناميلسنسحتسافتاهجلالكنممهئادعأنمليئارسإ
سيئررينبأناميلسىمس)٣٤ع(ماركإلانمعونبهنفد
شيجسيئراسامعو.لواشتيبنمهنألليئارسإشيج
.دوادتيبنماذوهينمهنألاذوهي

يفدوادلوقرظنا)٣٣(ِدَبَألٱَىلِإِهِلْسَنِسْأَرَو
.)٣:٢٩ليئومص٢(

اوصّلخونيبنذملااوزاجدقمهنألٌمَالَس...َدُواَدِلُنوُكَيَو
ع(بآويمهلتقنيذلاءايربألامديفةيلوؤسملانممهسفنأ
٣١(.

يفتناكيتلاةميخلاىلإ)٣٤ع(وُهاَياَنَبَدِعَصَف
.ناميلسرصقنمىلعأناكميفونويهص

يفَنِفُد ةيربلايفهتيبناكومحلتيبنمبآويناكِهِتْيَبِ
هتيبيفليئومصنفُدو.اهنمًابيرقوةنيدملاجراخ
هلماركإلانمًاعونهتيبيفهنفدناكف)٢٥:١ليئومص١(
.شيجللًاسيئرناكوكلملاءابرقأنمناكهنأل

مداخقوداصناك)٣٥(َراَثاَيِبَأَناَكَم...َقوُداَص
يفهُّرقموةنهكللديحولاسيئرلاراصفنوعبجيفةميخلا
ىلإنوعبجيفًامداخهريغّنيعتدقهنإكشالو.ميلشروأ
.هيلإةمدخلاتلقتنافلكيهلاينُبنأ

ملٱَلَسْرَأَّـمُث٣٦«٤٦-٣٦
ِنْبِا:ُهَلَلاَقَوَيِعْمَشاَعَدَوُكِلَْ

يفًاتْيَبَكِسْفَنِل َختَالَوَكاَنُهْمِقَأَوَميِلَشُروُأِ
ْ
َىلِإَكاَنُهْنِمْجُر

َختَمْوَيَف٣٧.َكِلاَنُهْوَأاَنُه
ْ
َّـنَمَلْعٱَنوُرْدَقَيِداَوُُربْعَتَوُجُر

َلاَقَف٣٨.َكِسْأَرَىلَعَكُمَدُنوُكَيَو،ُتوُمَتًاتْوَمَكَّـنَأِب
لِليِعْمَش

ْ
ملٱيِدِّـيَسَمَّـلَكَتاَمَك.ُرْمَألٱٌنَسَح:ِكِلَم

ُكِلَْ
يفيِعْمَشَماَقَأَف.َكُدْبَعُعَنْصَيَكِلٰذَك .ًَةريِثَكًاماَّـيَأَميِلَشُروُأِ
يفَو٣٩ هنِ َشيِخَأَىلِإيِعْمَشِلِناَدْبَعَبَرَهَنيِنِسِثَالَثِةَياَِ
يفَكاَدْبَعاَذَوُه:يِعْمَشاُوَربْخَأَف،َّـتَجِكِلَمَةَكْعَمِنْب ِ

َّـتَجَىلِإَبَهَذَوِهِراَِمحَىلَعَّـدَشَويِعْمَشَماَقَف٤٠.َّـتَج

ِهْيَدْبَعِبىَتَأَويِعْمَشَقَلَطْنٱَف،ِهْيَدْبَعَىلَعَشِّـتَفُيِلَشيِخَأَىلِإ
ْنِمَقَلَطْنٱِدَقيِعْمَشَّـنَأِبُناَمْيَلُسَِربْخُأَف٤١.َّـتَجْنِم
ملٱَلَسْرَأَف٤٢.َعَجَرَوَّـتَجَىلِإَميِلَشُروُأ

َيِعْمَشاَعَدَوُكِلَْ
َمْوَيَكَّـنِإَكْيَلَعُتْدَهْشَأَوِّـبَّـرلٱِبَكُتْفَلْحَتْسٱاَمَأ:ُهَلَلاَقَو
َخت
ْ
،ُتوُمَتًاتْوَمَكَّـنَأِبَّـنَمَلْعٱَكِلاَنُهَواَنُهَىلِإُبَهْذَتَوُجُر
لُقَف
ْ

َحتَْملاَذاَمِلَف٤٣.ُتْعِمَسْدَق.ُرْمَألٱٌنَسَح:ِيلَت
ْ
ْظَف

لٱَوِّـبَّـرلٱَنيِمَي
ْ
هبَكُتْيَصْوَأيِتَّـلٱَةَّـيِصَو ملٱَلاَقَّـمُث٤٤؟اَِ

ُكِلَْ
لَقُهَمِلَعيِذَّـلٱِّـَّـرشلٱَّـلُكَتْفَرَعَتْنَأ:يِعْمَشِل

ْ
يِذَّـلٱَكُب

لَعَف
ْ

لَف،ِيبَأَدُواَدِلُهَت
ْ
ملٱَو٤٥.َكِسْأَرَىلَعَكَّـَرشُّبَّـرلٱَّـدُرَي

ُكِلَْ
َىلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأًاتِباَثُنوُكَيَدُواَدُِّيسْرُكَوُكَراَبُيُناَمْيَلُس
ملٱَرَمَأَو٤٦.ِدَبَألٱ

ِهِبَشَطَبَوَجَرَخَفَعاَداَيوَُهيَنْبَوُهاَياَنَبُكِلَْ
ملٱَتَّـبَثَتَو.َتاَمَف

لُْ
ْ

.»َناَمْيَلُسِدَيِبُك
ليئومص١و١:١٦ليئومص٢و١٥:٢٣ليئومص٢و٨ع
٢٥:٣٩ليئومص١و١٣-١٦:٥ليئومص٢و٢٧:٢
ع٣٤و٢٥ع٧:١٣ليئومص٢و١٦-١٢و١١:١كولم٢و
١:١مايأ٢و١٢

ملو)٨ع(ميروحبةنيدمنم)٣٦ع(َيِعْمَشاَعَدَو
-١٦:٥ليئومص٢(هيبأعمهلمعامببسلهلتقنسحتسي
:١٩ليئومص٢(لتقُيالهنإهلفلحدقناكدوادنأل)١٣
بنذالب)٩و٨(هيبأةيصودرجملهلتقينأالو)٢٣-١٦
هرمأرخآهجونمو.ةبقارملاتحتهلعجفيعمشنمديدج
دنعيقباذإوسيئرونيماينبنمهنألميلشروأيفةماقإلاب
.كلملاىلعةنتفربديهنألمتحملانمفهبعش

ميروحبتناكوميلشروأيقرش)٣٧ع(َنوُرْدَقَيِداَو
دعبيالنأناميلسىنعموقرشلاىلإيعمشةنيدم
.ىرخأةهجىلإالوًاقرشالميلشروأنعيعمش

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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تناكةدملانإيلاتلاددعلانممهفن)٣٨ع(ًةَريِثَكًاماَّـيَأ
.نينسثالث

ّتجىلإدوادبرهامنيح)٣٩ع(َةَكْعَمِنْبَشيِخَأ
.كوعمنبشيخأكلملاناك)٢٧:٢و٢١:١٠ليئومص١(
لمعتسيكلامملاضعبيفو.انهروكذملاريغهنأحجرألاو
كلاميبأو.رصميفنوعرفككلملكلهسفنمسالا
.نيينيطسلفلل

.ًاقباسركذُيملفلحلااذه)٤٢ع(َكُتْفَلْحَتْسٱاَمَأ
مل)٤٤ع(َدُواَدِلُهَتْلَعَفيِذَّـلٱ...ِّـَّـرشلٱَّـلُكَتْفَرَعَتْنَأ

.هريمضلهكرتلبرشلاكلذةيهامركذي
.هريسفتو٣٣عرظنا)٤٥ع(ُكَراَبُيُناَمْيَلُسُكِلَْملٱَو
هيلعنيمئاقلاعيمجةازاجمدعب)٤٦ع(ُكْلُْملٱَتَّـبَثَتَو

.ًاقباسركُذامك

دئاوف
»هنباناميلسىصوأ«١ع.١

نيبدحلاىلعًافقاودوادناك.دواد؟ملكتملانم)١(
ضرألاىلعناسنإلاةايحىلإرظنفءامسلاوضرألا
نم)٢(ةرخآلايفهتايحىلإةبسنلابيهامك
هنبالدلاولاةبحمكةبحملابمالكلاناكفهنبا؟بطاخملا
ةّوقلابًالجرنك.مالكلاةيهام)٣(ناطلسبناكو
.هللامالكظفحبوةمكحلاوربصلاوةعاجشلاو

:سدقملاباتكلاةعلاطمنمحالفلا»حلفُتيكل«٣ع.٢
مولعلايفءاقترالاولاملاحبركتايدسجلايف)١(
باتكلانإفمالسلاوةحارلاوسانلانمدجملاو
هذهىلعلوصحللةقيرطنسحأسانلامّلعيسدقملا
حيسملاةفرعميفومنلاكتايحورلايف)٢(تاريخلا
هذهو.سوفنلاصيلختيفحاجنلاوناميإلاةدايزو
.ديدجلادهعلايفحوضورثكأبانلةموسرمتاكربلا
نمحالفلانودنوكييناثلاعونلانمحالفلاًانايحأو
عنميلوألاعونلانمحالفلاو.لضفأهنأللوألاعونلا
.يناثلاعونلانمحالفلاًانايحأ

ناطرشديعاوملاهذهل»مهقيرطكونبظفحاذإ«٤ع.٣
:امهو
.مهوّبريومهدالوأاوملعينأنيدلاولاىلع)١(
ىوقتىلإاودنتسيالواودهتجينأدالوألاىلع)٢(
.ةنيمثوةبتاثديعاوملافطورشلاتظفُحاذإو.نيدلاولا

.»يالزرب...بآوي«٧و٦ع.٤
بآويوراثايبأواينودأكنيبنذملاةازاجمنمدبال)١(
)٣(يالزربكنيحلاصلاةازاجمنمدبال)٢(يعمشو
بآويكةايحلارخآيففرضاحلايفةازاجملانكتملنإ

يفنيعونلانمةازاجملانمدبالو.راثايبأويعمشو
.ملاعلااذهيفنكتملاذإةرخآلا

.حيسملامدبصالخلا.»حبذملانورق«٢٨ع.٥
بآويواينودأرمأفالخب.هبكسمتينملكل)١(
لكنم)٢(اصلخيملوحبذملانورقباكسمتنيذللا

بآويواينودأاياطخفالخبةميظعتناكامهمةيطخ
ناميإلابكسمتينملكل)٣(امهلرفغُتمليتلا
.ةيقيقحلاةبوتلاو

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َتْنِبَذَخَأَوَْرصِمَكِلَمَنْوَعْرِفُناَمْيَلُسَرَهاَصَو١«٤-١
هبىَتَأَوَنْوَعْرِف ِتْيَبَوِهِتْيَبَءاَنِبَلَمْكَأْنَأَىلِإَدُواَدِةَنيِدَمَىلِإاَِ
اوُناَكَبْعَّـشلٱَّـنَأَّـالِإ٢.اَهْيَلاَوَحَميِلَشُروُأِروُسَوِّـبَّـرلٱ
يفَنوُحَبْذَي ملٱِ

لِتَىلِإِّـبَّـرلٱِمْسالٌتْيَبَنْبُيَْملُهَّـنَأل،ِتاَعَفَتْرُْ
ْ

َك
يفًارِئاَسَّـبَّـرلٱُناَمْيَلُسَّـبَحَأَو٣.ِماَّـيَألٱ ،ِهيِبَأَدُواَدِضِئاَرَفِ
يفُدِقوُيَوُحَبْذَيَناَكُهَّـنَأَّـالِإ ملٱِ

ملٱَبَهَذَو٤.ِتاَعَفَتْرُْ
َىلِإُكِلَْ

ملٱَيِهاََّـهنَأل،َكاَنُهَحَبْذَيِلَنوُعْبِج
لٱُةَعَفَتْرُْ

ْ
َدَعْصَأَو.ىَمْظُع

لَأُناَمْيَلُس
ْ

ملٱَكِلٰذَىلَعٍةَقَرُْحمَف
.ِ»حَبْذَْ

٧:١ص٩:٢٤ص٨:١١مايأ٢و٢٤و٩:١٦و٧:٨ص
١٤و١٢:١٣ةينثتو٥-١٧:٣نييوال٩:١٥ص٩:١٠و
٦و١١:٤و٩:٤و٢:٣ص٣١:٢٣رومزمو٦:٥ةينثت
:٢١و١٦:٣٩مايأ١و٢٥-١٨:٢١عوشي١:٣مايأ٢و٣٨و
٢٩

نإ.جورخلادعبرصملركذلوأانهَْرصِمَكِلَمَنْوَعْرِف
دحاولسيلورصميفنيريثككولملبقلنوعرفمسالا
وهانههيلإراشملاكلملانأنونظملاو.طقفمهنم
تنادناميلسبتجوزتاملهتنبانأامبرو.سيسانيسب
املناميلسةايحرخآيفهنأكلذديؤياممويدوهيلانيدلاب
ةعفترمىنبهنأركذُيملتابيرغلاهئاسنةهلآلتاعفترمىنب
ةميدقلاكلامملامظعأرصمتناك)٨-١١:١(رصمةهلآل
بسحةقفاوملارومألانمليئارسإةكلممباهداحتاناكو
.ةسايسلابابرأراكفأ

نمناسلىلعةينبمميلشروأةنيدمنإَدُواَدِةَنيِدَم
لكنمةقيمعةيدوأبدالبلاةيقبنعلصفنمضرألا
نوردقيداويقرشلااهدحف.لامشلاةهجالإتاهجلا
ثلاثنييداولانيذهنيبو.مونهيداويبرغلاويبونجلاو
ةنيدملاةحاسيداولااذهمسقدقو.نيينابجلايداوىمسي
رصقولكيهلاعقومايروملبجامهيقرشنييزاوتمنيمسق

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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دوادةنيدمتناكو.نانبلرعوتيبوهئاسنتيبوناميلس
لكيهلانمبونجلاةهجىلإومسقلااذهيفنويهصوأ
يبرغلامسقلايفاهنأنونظيمهضعبنأريغ.ةروكذملاةينبألاو
سوماقيفنويهصوميلشروأبلطا(ةنيدملايمسقنم
.)باتكلا

لمعناميلسنأ٧:٨نممهفنِهِتْيَبَءاَنِبَلَمْكَأْنَأَىلِإ
هنأ٨:١١مايأ٢نمو.هتيبكًاليمجًاميظعًاتيبنوعرفةنبال
اللاقهنألاهلهانبيذلاتيبلاىلإدوادةنيدمنماهدعصأ
نكامألانألليئارسإكلمدوادتيبيفيلةأرمانكست
ةدمتناكو.ةسدقميهامنإبرلاتوباتاهيلإلخديتلا
ىريمهضعبو.)٨-٧:١(ةنس١٣دوادةنيدميفاهتماقإ

ةنباىلإتاراشإداشنألاديشنرفسيفو٤٥رومزميف
.نوعرف

تراصفةنيدملاراوسأعّسواَهْيَلاَوَحَميِلَشُروُأِروُسَو
ةعلقلاىنبودوادةنيدمراوسأبواهيلإةفاضملاءايحألابطيحت
مدهرصانذخوبنو)١١:٢٧(هيبأدوادةنيدمقوقشدسو
.ةريثكتارمتينُبوتمدُهوايمحناهممروراوسألاهذه

رمأيفالإتمظنتوتتبثةكلمملاتناك)٢ع(َّـالِإ
ةزئاجةدابعلاكلتتناكو.تاعفترملايفبرللدوجسلا
ًاناكملكيهلاوميلشروأنييعتدعبو.)٢٠:٢٤جورخ(ًايتقو
سانلاناك.رخآناكميفاهميدقتزجيملحئابذلاميدقتل
ةعفترمرهاظلابسحاهنألتاعفترملايفةدابعلاىلإنوليمي
ةدابعلانكلو.ءامسلاىلإةبرتقموهرورشوملاعلامومهنع
اوناكاهتطساوبمهنألًالوأةعونممتناكطمنلااذهىلع
يفةدابعلانألًايناثو.اهتاساجنوةينثولاةدابعلاىلإنوبرتقي
ةطساونسحأتناكبعشلاعيمجلطقفدحاوناكم
.بعشلاداحتال

بَّـرلٱِمْسال
مسالانألبرلاةدابعىنعمبانهبرلامساِّـ

.هبفرعُياموه
ُّبُِحت«ىلوألاةيصولاظفح)٣ع(َّـبَّـرلٱُناَمْيَلُسَّـبَحَأَو

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ
َ

لَقِّـلُكْنِمَك
ْ

ليمكتةبحملاو.)٦:٥ةينثت(»َكِب
مظعأبرللةبحملانألناميلسلحدممظعأانهو.سومانلا
.يملاعلادجملاوةطلسلاوىنغلاوةمكحلانم

.اهيفدوادراسيتلابرلاضئارفِهيِبَأَدُواَدِضِئاَرَف
نأىلإةراشإ)٢عريسفترظنا(خلاُحَبْذَيَناَكُهَّـنَأَّـالِإ

نأىلإةلوبقموةلماكريغةدابعيهتاعفترملايفةدابعلا
ةراشإانهسيلو.ميلشروأيفلكيهلايفلضفأةدابعماقت
.رمألااذهيفأطخأناميلسنأىلإ

عوشي(نييوحللتناكنيماينبلةنيدم)٤ع(َنوُعْبِج
مويلااهمسااهنملايمأةسمخدعبىلعميلشروألامش)٩
عوبنيةبضهلالفسأيفوةبضهةمقىلعاهعقوموبيجلا
ةميخلاتناكو.حئابذلاميدقتلًامئالمًاناكمتناكف.ءام

.بوننمنوعبجىلإلقتنادقساحنلاحبذمونوعبجيف
.ىمظعلاةعفترملاناكملايعُدف

هسفنهفقووكلملاةمظعقفاوتةميظعةحيبذٍةَقَرُْحمَفْلَأ
هذهربخ)٦-١:١مايأ٢(يفو.هكلملوأيفبرلاةمدخل
روضحبتناكةحيبذلانأهنمفرعنوليصفتلابةحيبذلا
ةدابعيفمهداحتاةمالعتناكفليئارسإعيمجءاسؤر
باتكلايفسيلةحيبذلاهذهدعبو.ديحولاهلإللةدحاو
اهلكنكتملنوعبجيفحئابذلالعلو.نوعبجيفحئابذركذ
يفةداعلاكرثكأوأمايأةعبسةدمىلعلبدحاوتقويف
.دايعألا

يف٥«١٥-٥ يفَناَمْيَلُسِلُّبَّـرلٱىَءاَرَتَنوُعْبِجِ لُحِ
ْ
ٍم

َكَّـنِإ:ُناَمْيَلُسَلاَقَف٦.َكيِطْعُأاَذاَمْلَأْسٱ:ُهللاٱَلاَقَو.ًالْيَل
لَعَفْدَق

ْ
َراَساَمَبْسَحًةَميِظَعًةَْمحَرِيبَأَدُواَدَكِدْبَعَعَمَت

لَقِةَماَقِتْسٱَوٍّرِبَوٍةَناَمَأِبَكَماَمَأ
ْ

ِهِذٰهُهَلَتْظِفَحَف،َكَعَمٍب
لٱَةَْمحَّـرلٱ

ْ
لٱاَذٰهَكِهِّـيِسْرُكَىلَعُسِلَْجيًانْبٱُهَتْيَطْعَأَوَةَميِظَع

ْ
.ِمْوَي

،ِيبَأَدُواَدَناَكَمَكَدْبَعَتْكَّـلَمَتْنَأ،يِٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأَنآلٱَو٧
خلٱُمَلْعَأَالٌريِغَصًىتَفاَنَأَو

ْ
يفَكُدْبَعَو٨.َلوُخُّدلٱَوَجوُُر ِ

ُّدَعُيَالَوىَصُْحيَالٌريِثَكٌبْعَشُهَْتَرتْخٱيِذَّـلٱَكِبْعَشِطَسَو

لٱَنِم
ْ

لَقَكَدْبَعِطْعَأَف٩.ِةَرْثَك
ْ

َكِبْعَشَىلَعَمُكْحَألًاميِهَفًاب
خلٱَْنيَبَزِّـيَمُأَو

ْ
َكِبْعَشَىلَعَمُكَْحيْنَأُرُدْقَيْنَمُهَّـنَأل،ِّـَّـرشلٱَوَِْري

لٱ
ْ
لٱَنُسَحَف١٠؟اَذٰهِميِظَع

ْ
يفُمَالَك َّـنَأل،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ

ْدَقَكَّـنَأِلْجَأْنِم:ُهللاٱُهَلَلاَقَف١١.َرْمَألٱاَذٰهَلَأَسَناَمْيَلُس
لَأَس
ْ

لَأَسَالَوًَةريِثَكًاماَّـيَأَكِسْفَنِلْلَأْسَتَْملَوَرْمَألٱاَذٰهَت
ْ

َت
لَأَسَالَوًىنِغَكِسْفَنِل

ْ
لَأَسْلَب،َكِئاَدْعَأَسُفْنَأَت

ْ
َكِسْفَنِلَت

حلٱَمَهْفَتِلًازيِيْمَت
ْ

لَعَفْدَقاَذَوُه١٢،َمُْك
ْ

.َكِمَالَكَبَسَحُت
لَقَكُتْيَطْعَأاَذَوُه

ْ
َكُلْثِمْنُكَيَْملُهَّـنِإىَّـتَحًازِّـيَُممَوًاميِكَحًاب

َْملاَمًاضْيَأَكُتْيَطْعَأْدَقَو١٣.َُكريِظَنَكَدْعَبُموُقَيَالَوَكَلْبَق
لَأْسَت
ْ
يفَكَلْثِمٌلُجَرُنوُكَيَالُهَّـنِإىَّـتَحًةَماَرَكَوًىنِغ،ُه ملٱِ

ِكوُلُْ
يفَتْكَلَسْنِإَف١٤.َكِماَّـيَأَّـلُك ِيضِئاَرَفَتْظِفَحَويِقيِرَطِ
١٥.َكَماَّـيَأُليِطُأِّـينِإَفَكوُبَأُدُواَدَكَلَساَمَكَياَياَصَوَو
لُحَوُهاَذِإَوُناَمْيَلُسَظَقْيَتْسٱَف

ْ
َفَقَوَوَميِلَشُروُأَىلِإَءاَجَو.ٌم

ٍةَمَالَسَحِئاَبَذَبَّـرَقَوٍتاَقَرُْحمَدَعْصَأَوِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتَماَمَأ
.»ِهِديِبَعِّـلُكِلًةَميِلَوَلِمَعَو
:٧ليئومص٢و١:٢٠ىّتمو١٢:٦ددع١١:٩و٩:٢ص
:٢٩مايأ١و١٣-٢٢:٩مايأ١و١:٤٨ص٩:٤ص١٧-٨
٧:٦ةينثتو١٩:٦جورخ٢٧:١٧ددع٧و١:٦ايمرإو١
٢و٧٢:١رومزمو٩-٢:٣لاثمأ٢٢:١٧و١٥:٥نيوكت
ص١٥و٥:١٤انحوي١و١٤:١٧ليئومص٢و١:٥بوقعيو
٦ع٢٧و١٠:٢٣و٢٤-٤:٢١ص٥:١٢و٣١-٤:٢٩
٨:٦٥ص٤١:٧نيوكت

ألَا
َ
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يف ًاميدقمهريغوهبعشمّلكيهللاناك)٥ع(ًالْيَلٍمْلُحِ
مالحأللسيلفتبثأًانالعإهباتكيفاناطعأهنكلومالحأب
همّلكوةقيقحهلهللاىءارتفناميلسامأو.انمايأيفرابتعا

.ةقيقح
ءيشلكىلعرداقلانملوقلااذهوَكيِطْعُأاَذاَمْلَأْسٱ
دعولااذهسيلو.هلأسامهمهيطعيهنأهنمدعوةباثمب
حيسملامسابهللانمنولأسينيذلاعيمجللبطقفناميلسل
لَأَساَمْهَم«لاقيذلا

ْ
:١٤انحوي(»ُهُلَعْفَأَكِلٰذَفيِمْسٱِبْمُت

١٣(.
سلجيلهنباةماقإدوادلةمحرلاو)٦ع(ًةَميِظَعًَةْمحَر

لواشنملقتناامكرخآتيبلكلُملالقتنيملفهيسركىلع
برلالعفامنكلوةنامأببرلامامأدوادراس.دوادىلإ
.قاقحتسالابابنمسيلوةمحرلابابنموهفهعم

ةنسنيرشعوحنهرمعناك)٧ع(ٌريِغَصًىتَفاَنَأَو
هللابعشىلعكلموهوهبصنمومسىلإًارظنىتفناكف
.)١٣:١٦نيوكت(ميظعبعش

ئدتبيلًاحابصهتيبنمناسنإلاجرخيَلوُخُّدلٱَوَجوُرُْخلٱ
اذهلمشيفلمعلامامتإدعبءاسمهتيبلخديولمعب
:١٢١رومزم(رخآلاىلإلوألانماهلكناسنإلالامعألوقلا
٨(.

ًةَمْكِحَنآلٱيِنِطْعَأ«١:١٠مايأ٢يفوًاميِهَفًابْلَق
يفهحوربهدشريهللانأًالوأهتبلطنومضمو.»ًةَفِرْعَمَو
تاداشرإبجومبلمعيوعمسيهلعجيهنأًايناثو.هبلق
نمرّونتمبلقنمهلامعألكوهمالكلكجرخيف.برلا
.باوصلاببعشلاىلعمكحلايهةيصوصخلاهتياغو.برلا
ُهُزِوْعُتْمُكُدَحَأَناَكْنِإاَمَّـنِإ«)١:٥بوقعي(بوقعيلوقرظنا

لَفٌةَمْكِح
ْ
طَي
ْ
جلٱيِطْعُييِذَّـلٱِهللاٱَنِمْبُل

ْ
يأ.»ٍءاَخَسِبَعيَِم

ةيقيقحلاةمكحلاو.اهبلطينملكلةمكحلايطعيهللانأ
لقعلايفسيلوبلقلايفاهرقمنأامبةفرعملانعزّيمتت
نأىرنو.ةحلاصلالامعألااهتجيتنوبرلاةفاخماهسأرو
ةريثكًامولعفرعهنإف.ةصقانتناكناميلسةمكح
ريخلاربتخيملهتايحرخآيفنكلورشلاوريخلانيبزييمتلاو
.هتفرعمبسحكلسيملو

بعشلاعفنيامبلطهنأل)١٠ع(ُمَالَكْلٱَنُسَحَف
تاكربالةيحورتاكرببلطو.طقفهسفنعفنيامسيلو
.هنملمعالبةكربلاهذههاطعأهللانأمهفنالو.ةيدسج
سردلاةطساوبمولعلالّصحناميلسنأيفكشالف
هسردبةيحورلاهلئاضفبستكاوءاملعلاةرشاعموثحبلاو
املو.نسحلاكولسلايفداهتجالاولمأتلاوبرلاةعيرشيف
هماقمنمطقسداهتجالاوةالصلاورهسلايفلساكت
ًايكذًالقعهاطعأولئاسولاىلعكرابفبرلاامأو.يماسلا
.ًاكاردإوًامهفوةيوقةركاذو

هناميإلميهاربإرهتشا.ةمكحلايف)١٢ع(َكُلْثِمْنُكَيَْمل
.هتمكحلناميلسوهللاىلإهبارتقالدوادوهتنامألىسومو

.ةمكحللةيعيبطةجيتنامهو)١٣ع(ًةَماَرَكَوًىنِغ
وهدعولااذهطرشوطورشديعاوملالكلَكَماَّـيَأُليِطُأ
ذهيفكلسيملناميلسنأامبوبرلاقرطيفكلسيهنأ
هرمعناكو.ًاريثكهمايأبرلالطيملهتايحرخآيفقرطلا
.ةنسنيتسوحن

يفلوقن.هريسفتو)٥ع(رظنا)١٥ع(ٌمْلُحَوُهاَذِإَو
ناميلسامأو.رابتعاالبويقيقحريغيأ.ملحاذهانمايأ
بوقعيمالحأكهللانمملحهاتأدقهنأبرعشظقيتسااملف
هللامهملكنيذلاءامدقلالضافألانمنيريثكوفسويو
.مالحألاةطساوب

.)٦:١٢ليئومص٢(ِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَت
برلاهلىءارتامدعبهحرفوهركشةمالعًةَميِلَوَلِمَعَو
.ىمظعلاتاكربلاهذههاطعأو

ملٱَىلِإِناَتَيِناَزْتَتَأٍذِئَنيِح١٦«٢٨-١٦
َْنيَباَتَفَقَوَوِكِلَْ

لٱِتَلاَقَف١٧.ِهْيَدَي
ْ
ِهِذٰهَواَنَأِّـينِإ.يِدِّـيَساَيْعِمَتْسٱ:ُةَدِحاَو

ملٱ
يفِناَتَنِكاَسُةَأْرَْ يفاَهَعَمُتْدَلَوْدَقَو،ٍدِحاَوٍتْيَبِ لٱِ

ْ
.ِتْيَب

يفَو١٨ لٱِ
ْ
ملٱِهِذٰهْتَدَلَوِيتَدَالِوَدْعَبِثِلاَّـثلٱِمْوَي

،ًاضْيَأُةَأْرَْ
يفٌبيِرَغاَنَعَمْنُكَيَْملَوًاعَماَّـنُكَو لٱِ

ْ
ِهِذٰهُنْبٱَتاَمَف١٩.ِتْيَب

يف يفْتَماَقَف٢٠.ِهْيَلَعْتَعَجَطْضٱاََّـهنَألِلْيَّـللٱِ للٱِطَسَوِ
ِلْيَّـ

يفُهْتَعَجْضَأَو،ٌةَمِئاَنَكُتَمَأَويِبِناَجْنِميِنْبٱِتَذَخَأَو ِ
ملٱاَهَنْبٱِتَعَجْضَأَو،اَهِنْضِح

يفَتِّـيَْ ُتْمُقاَّـمَلَف٢١.يِنْضِحِ
لَّـمَأَتاَّـَملَو.ٌتِّـيَمَوُهاَذِإيِنْبٱَعِّـضَرُألًاحاَبَص

ْ
يفِهيِفُت ِحاَبَّـصلٱِ

ملٱِتَناَكَو٢٢.ُهُتْدَلَويِذَّـلٱَيِنْبٱَسْيَلَوُهاَذِإ
ىَرْخُألٱُةَأْرَْ

حلٱَيِنْبٱِلَبَّـالَك:ُلوُقَت
ْ

ملٱِكُنْبٱَوَُّي
ِلَبَال:ُلوُقَتِهِذٰهَو.ُتِّـيَْ

ملٱِكُنْبٱ
حلٱَيِنْبٱَوُتِّـيَْ

ْ
ملٱَماَمَأاَتَمَّـلَكَتَو.َُّي

َلاَقَف٢٣.ِكِلَْ
ملٱ
حلٱَيِنْبٱاَذٰه:ُلوُقَتِهِذٰه:ُكِلَْ

ْ
ملٱِكُنْبٱَوَُّي

لِتَو،ُتِّـيَْ
ْ

:ُلوُقَتَك
ملٱِكُنْبٱِلَبَال

حلٱَيِنْبٱَوُتِّـيَْ
ْ

اْوَتَأَف.ٍفْيَسِبِينوُتيِا٢٤.َُّي
ملٱِيَدَيَْنيَبٍفْيَسِب

ملٱَلاَقَف٢٥.ِكِلَْ
لٱاوُرُطْشٱ:ُكِلَْ

ْ
حلٱَدَلَو

ْ
َّـَي

لِلًافْصِناوُطْعَأَو،ِْنيَنْثٱ
ْ
ألِلًافْصِنَوِةَدِحاَو

ُ
ِتَلاَقَف٢٦.ىَرْخ

ملٱ
حلٱاَهُنْبٱيِتَّـلٱُةَأْرَْ

ْ
لِلَُّي
ْ

َىلَعْتَمَرَطْضٱاَهَءاَشْحَأَّـنَأل(ِكِلَم
لٱاَهوُطْعَأ.يِدِّـيَساَيْعِمَتْسٱ:)اَهِنْبٱ

ْ
حلٱَدَلَو

ْ
.ُهوُتيِمُتَالَوَّـَي

لِتاَّـمَأَو
ْ

َرَمَأَف٢٧.ُهوُرُطْشُا.ِكَلَالَوِيلُنوُكَيَال:ْتَلاَقَفَك
ملٱ
لٱاَهوُطْعَأ:ُكِلَْ

ْ
حلٱَدَلَو

ْ
اَّـَملَو٢٨.ُهُّمُأاََّـهنِإَفُهوُتيِمُتَالَوَّـَي

حلٱِبَليِئاَْرسِإُعيَِمجَعِمَس
ْ

لٱِمُْك
ملٱِهِبَمَكَحيِذَّـ

ملٱاوُباَهُكِلَْ
،َكِلَْ

حلٱِءاَرْجِإلِهيِفِهللاٱَةَمْكِحاْوَأَرْمَُّـهنَأل
ْ

.ِ»مُْك
١٢و١١و٩ع٣١:٢٠ايمرإو٤٣:٣٠نيوكت٢٧:٢ددع

همكحناكوناميلسةمكحناحتماةثداحلاهذهيف
يفنكيملهنألًابعصاهيفمكحلاناكو.هتمكحلةداهشاهيف

ألَا
َ
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يعيبطرمأدالوألاةبحمنإ.دهاشنودناتأرملاالإتيبلا
دقنيتنثالانمةدحاولكنأبجعتتالفرارشألايفىتح
ىوقأدلولامأيهوةدحاولاةبحمنكلو.اهلدلولانأتعدا
ىرتنألمتحتملدلواهلسيليتلاو.هلىرخألاةبحمنم
نوكيهنأتنسحتساف.دلوالبيهواهتقيفرنضحيفًادلو
رهظأًاباشناكنإوناميلسو.لتقُيلباهتقيفرلالواهلال
امأودسحلانمىوقأمألاةبحمنأل.ناسنإلايفامبهتفرعم
يفنوفقاولاو.دلوللاهتبحمنمىوقأاهدسحفىرخألا
رمألكشملالحنأاوأركلملامكحاوعمساملبقةمكحملا
رمأهنأاوأركلملامكحاوعمسامدعبمهنكلوليحتسم
مهتمكحلةقئافلاناميلسةمكحترهظاذكهو.ًادجطيسب
.نيعمجأ

دئاوف
دسفتةيدرلاتارشاعملا»نوعرفناميلسرهاصو«١ع.١

.ةديجلاقالخألا
اذإولجرلايفةأرملاريثأتنمدبال.هتأرماولجرلا)١(
يفلجرلاةراسخنمدبالفةنمؤمريغةأرملاتناك
نمدبال.هتأرمالهأولجرلا)٢(ةيحورلاةايحلا
ولوىتحنينمؤمريغاوناكاذإمهنمبعتيفهيفمهريثأت
ةيبرتنإ.هدالوأولجرلا)٣(ةنمؤمهتأرماتناك
حبصيامبرو.مهيبأىلعيهاممرثكأمهمأىلعدالوألا
هلنيداضمهدالوأوهتأرمانوكتوهتيبيفهدحولجرلا

تارشاعملاهدقفبلجرلاةراسخ)٤(ناميإلايف
.)١٣:٢٦ايمحنو١١:١(ةحلاصلا

»برلاناميلسبحأو«٢ع.٢
ةحلاصلابهاوملالكنألبجاورمأبرللةبحملا)١(
نسحأبرللةبحملا)٢(انلجألتامعوسينألوهنم
ثعاببنولمعينوريثك.ةحلاصلالامعألاىلعكرحم
برللةبحملا)٣(فوخلاثعاببهنولمعيالامةبحملا
.)١٢:١ةعماج(ةبيبشلامايأيفنوكتنأبجي

.ةالصلاىلإهللاةوعد»كيطعأاذاملأسا«٥ع.٣
فرعيهنإ)٢(اياطعلامظعأانيطعينأردقيهللانإ)١(
انيطعينأبحيهنإ)٣(اياطعلانسحأانيطعينأ
هبلطناذامانملعينأهنمبلطنل)٤(ءاخسبانيطعيف
.ةقثلاوناميإلاببلطنلوهنم

:تاينمزلا»ًاضيأكتيطعأدقو«١٣ع.٤
اهيلإنوجاتحماننإىسنيالهللانإ)٢(ةيوناثيه)١(
هتمعنلننملاذإةرطخاهنإ)٣(اهبمتهننأانمزليالف
.ًالوأ

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَناَكَو١«٢٠-١
.َليِئاَْرسِإِعيَِمجَىلَعًاكِلَمُناَمْيَلُسُكِلَْ

َقوُداَصُنْبوُهاَيْرَزَع:ُهَلَنيِذَّـلٱُءاَسَؤُّرلٱُمُهِءَالُؤٰهَو٢
لٱ
ْ

ُطاَفاَشوَُهيَو.ِناَبِتاَكاَشيِشاَنْبٱاَّـيِخَأَوُفَروُحيِلَأَو٣،ِنِهاَك
ملٱَدوُليِخَأُنْب

جلٱَىلَعَعاَداَيوَُهيُنْبوُهاَياَنَبَو٤،ُلِّـجَسُْ
ْ
،ِشَْي

َىلَعَناَثاَنُنْبوُهاَيْرَزَعَو٥.ِناَنِهاَكُراَثاَيِبَأَوُقوُداَصَو
لٱ
ْ
ملٱُبِحاَصَوٌنِهاَكَناَثاَنُنْبُدوُباَزَو،ِءَالَكُو

ُراَشيِخَأَو٦.ِكِلَْ
لٱَىلَع

ْ
َناَكَو٧ِ.ريِخْسَّـتلٱَىلَعاَدْبَعُنْبُماَريِنوُدَأَو،ِتْيَب

ملٱَنوُنِّـوَمُيَليِئاَْرسِإِعيَِمجَىلَعًاليِكَوََرشَعاَنْثٱَناَمْيَلُسِل
َكِلَْ

لٱَىلَعَناَك.ُهَتْيَبَو
ْ
يفًارْهَشَنِّـوَمُيْنَأِدِحاَو ِهِذٰهَو٨.ِةَنَّـسلٱِ

يفَروُحُنْبٱ:ُمُهُؤاَمْسَأ يفَرَقَدُنْبٱ٩.َمِياَرْفَأِلَبَجِ َصَقاَمِ
َدَسَحُنْبٱ١٠.َناَناَحِتْيَبِنوُلْيَأَوٍسْمَشِتْيَبَوَميِّـبُلَعَشَو
يف ُنْبٱ١١.َرَفاَحِضْرَأُّلُكَوُهوُكوُسُهَلْتَناَك.َتوُبُرَأِ
يفَباَداَنيِبَأ ُهَلَناَمْيَلُسُتْنِبُةَفاَطْتَناَك(ٍروُدِتاَعَفَتْرُمِّـلُكِ
يفَدوُليِخَأُنْباَنْعَب١٢.)ًةَأَرْمٱ ٍناَشِتْيَبِّـلُكَووُّدَِجمَوَكَنْعَتِ
َحتَناَتَْرصِبِناَجِبيِتَّـلٱ

ْ
َلَبآَىلِإَناَشِتْيَبْنِم،َليِعَرْزَيَت

يفَرِباَجُنْبٱ١٣.َماَعَمْقَيَِربْعَمَىلِإَةَلوَُحم لِجِتوُماَرِ
ْ
ُهَل.َداَع

يفيِتَّـلٱىَّـسَنَمِنْبٱَريِئاَيُثوُّوَح لِجِ
ْ
َبوُجْرَأُةَروُكُهَلَو.َداَع

يفيِتَّـلٱ ْنِمَضِراَوَعَوٍراَوْسَأِبًةَميِظَعًةَنيِدَمَنوُّتِس.َناَشاَبِ
يفوُّدِعُنْبُباَداَنيِخَأ١٤.ٍساَحُن يفُصَعَميِخَأ١٥.َمِياَنََحمِ ِ
اَنْعَب١٦.)ًةَأَرْمٱَناَمْيَلُسَتْنِبَةَمِساَبَذَخَأًاضْيَأَوُهَو(ِيلاَتْفَن
يفَياَشوُحُنْب يفَحوُراَفُنْبُطاَفاَشوَُهي١٧.َتوُلَعَبَوَريِشَأِ ِ
يفَةَلْيَأُنْبيِعْمَش١٨.َرَكاَّـسَي يِروُأُنْبُرِباَج١٩.َنيِماَيْنِبِ

يف لِجِضْرَأِ
ْ
ِكِلَمَجوُعَوَنيِّـيِروُمَألٱِكِلَمَنوُحيِسِضْرَأ،َداَع

يفيِذَّـلٱٌدِحاَوٌليِكَوَو.َناَشاَب اَذوَُهيَناَكَو٢٠.ِضْرَألٱِ
لٱَىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلٱَكَنِيريِثَكُليِئاَْرسِإَو

ْ
يفِرْحَب لٱِ

ْ
.ِةَرْثَك

.»َنوُحَرْفَيَوَنوُبَْرشَيَوَنوُلُكْأَي
٢١:١٦عوشي١:٣٥ةاضق٢٤:٣٣عوشي٧ع٦:١٠مايأ١
٥:١٩ةاضق٢و١١:١عوشي١٢:١٧عوشي١٥:٣٥عوشي
ص٦:٦٨مايأ١و١٩:١٦ص٣:١٦عوشي١٧:١١عوشي
١٣:٢٦عوشي٣:٤ةينثت٣٢:٤١ددع١٥-٢٢:٣
:٣ةينثت١:٨ص١٥:٣٢ليئومص٢و١٥:٢٧ليئومص٢و
٣٢:١٢نيوكتو٣:٨ص١٠-٨

ىلإتلصودقةكلمملاتناك)١ع(َليِئاَْرسِإِعيَِمجَىلَع
عيمجىلعكلمنكيملناميلسدعبو.اهدجمواهعاستاجوأ
.ليئارسإ

ةكلمملاماظنيفناميلسةمكحترهظ)٢ع(ُءاَسَؤُّرلٱ
وهلوألاناكملانأماظنلااذهيفىرنو.لماكلانسحلا

ألَا
َ
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مايأيفناكامكةيركسعلاةمدخللسيلوةيكلملاةمدخلل
.دواد

مسابًاصخش٢٠وحنباتكلايفَقوُداَصُنْبوُهاَيْرَزَع
نبانهاكلاقوداصنباصعميخألناك.ايرزعوأوهايرزع
وهايرزعنأمهضعبنظيف)٩و٦:٨مايأ١(مسالااذهب
يمسيًانايحأباتكلانألصعميخأنباوهانهروكذملا
ايرزعمسابنباقوداصلنوكينأعنامالو.ًانباديفحلا
.هنيعمسالابنباصعميخأهنبالًاضيأنوكيو

نابتكينابتاكلاناك)٣ع(ُلِّـجَسُْملٱ...ِناَبِتاَك
رفسيفبتكيناكوخرؤملاناكلجسملاو.كلملابيتاكم
يرفسبتاكنأكشالو)٦:١ريتسأ(ةمهملاثداوحلا
ناكو.نيلجسملارافسأنمهرابخأضعبعمجكولملا
.ًاضيأدوادكلمللًالجسماذهطافاشوهي

.)١:٨رظنا()٤ع(وُهاَياَنَب
)٢٧و٢:٢٦(ًالوزعمراثايبأناك)٤ع(ُراَثاَيِبَأَوُقوُداَص
وهايرزعنأامبرو.لمعالبنكلومسالابًانهاكناكامبرو
امكهدجوأ(هيبأعمًانهاكناكًاقباسروكذملاقوداصنب
.نوعبجيفرخآلاوميلشروأيفامهدحأ)مهضعبلوقي

كلمللاوزاتمانيذلاكةفلتخملامعأىلع)٥ع(ِءَالَكُوْلٱ
:٥(لكيهلاءانبلدادعتسالالمعىلعاوناكنيذلاو)٧ع(
.)٩:٢٣(نزاخملاندمءانبلمعىلعاوناكنيذلاو)١٦

ىنعمبانهنهاكةملكامبرٌنِهاَكَناَثاَنُنْبُدوُباَزَو
لوق»كلملابحاص«لوقلاو)٨:١٨ليئومص٢رظنا(ريشم
ناكو.كلملابحاصيأًانهاكدوبازناك.يريسفت

:١٥ليئومص٢(هلًاريشميأدوادكلملابحاصياشوح
.)١٦:١٦و٣٧
اذهلركذلوأاذه)٦ع(ِتْيَبْلٱَىلَعُراَشيِخَأَو

ةكلمتبجعت.)٢٣و٢٢(يفركُذاممهتيمهأرهظتو.بصنملا
هذهبنومدختسملاناكوتيبلابيترتنسحنمابس
.)١٨:١٨كولم٢(ميقايلأككلملايريشمنمةحلصملا

ةميظعلاناميلسةينبألجألريخستلاناكُماَريِنوُدَأ
دنعًاهوركمريخستلاناكو.نزاخملاندمولكيهلاءانبو
:١٢(ماعبحرنامزيفةراجحلابًامجرمارينودألتُقفبعشلا
١٨(.
ةكلمملانمةعيطقدحاولكل)٧ع(ًاليِكَوََرشَعاَنْثٱ

زاتميةنسلايفرهشدحاولكلوكلملالجألاهنمذخأي
ىلعسيلوةيزجليبسىلعبعشلانماوذخأو.هيف
ةمعطألاومظنملاهتيبوناميلسةينبأتناكف.ءارشليبس
بعشلاةقفنىلعاهلكلامجلاوىنغلاودجملاوسبالملاو
.ًاليقثًالمحمهيلعاذهناكو

ىلإمهتبسنباوبقلتءالكولارثكأنإىرن)٨ع(َروُحُنْبٱ
.كلملاارهاصمهنمنانثاو.خلارقدنباوروحنباكمهئابآ

ًاماركإاوبصنتًانابشاوناكءالكولاءالؤهضعبنأنونظملاو
.مهئابآل

يف ميلشروأنمةدتمملاميارفأدالبيأَمِياَرْفَأِلَبَجِ
يفةرماسلاتيمُسو.ةبصخضرأيهوليعرزيىلإًالامش
.ديدجلادهعلا

يفميلعشتناك.لوهجمصقامعقوم)٩ع(َرَقَدُنْبٱ
تيبونوليإعقومواذوهييفسمشتيبوبونجلايفناد
.نالوهجمناناح

نميبرغلابونجلايفهتعيطق)١٠ع(َدَسَحُنْبٱ
.ميلشروأ

تناكوبرغلاولامشلايفهتعيطق)١١ع(َباَداَنيِبَأُنْبٱ
ةنباتناك.لمركلالبجيبونجرحبلاطشىلعرود
رثكينأكلملاةسايسنمناكامبروةأرماهلناميلس
هسولجدعبكلذناكو.هئارزونيبوهنيبةيبحلاتاقالعلا
.كلماملطقفةنسنيرشعنباناكهنألنامزب

لهسيفرودنمقرشلاةهجىلإ)١٢ع(وُّدَِجمَوَكَنْعَت
ةهجىلإواهيقرشناشتيبو.رماعنباجرموأليعرزي
ةلوحملبآو)٣:١٦عوشي(ندرألانمةبيرقناترصوندرألا
.اهنمةبيرقماعمقيوندرألايداويفناشتيببونجىلإ
ناكيذلارماعنباجرمىلعلطتةعفترمليعرزيتناكو
ناكبونجلاوقرشلاةهجىلإاهنمو.اهنمبرغلاةهجىلإ
.ندرألاىلإيدؤييذلاليعرزييداو

.ندرألاقرشىلإهتعيطقتناك)١٣ع(َرِباَجُنْبٱ
نولجعلبجيفندرألاقرشىلإداعلجثومارتناكو
شرجاهنأمهريغنظيوةيلاحلاطلسلااهنأمهضعبنظيو
عقومتناكوأجلملاندمىدحإميدقلايفتناكوةيلاحلا

.مارآوليئارسإنيببورح
نمنورصحنببوجسنباريئايناكَريِئاَيُثوُّوَح

طبسنمتناكنورصحةأرماهتدجنكلواذوهيطبس
برحلايفًالطبناكو.ىسنمنباريئاييمُسفىسنم
)١٤و٣:٤ةينثت(ناشابيفبوجرأيفةنيدمنيتسذخأو
ددع(ريئايثوّوحاهامسوداعلجيفعرازمًاضيأذخأو
نوتسلاندملايهريئايتوّوحنأمهضعبنظيو)٣٢:٤١
وهو)٥-١٠:٣ةاضق(ريئايهمساضاقناكو.بوجرأيف
.ًاقباسروكذملاريئايريغ

يف لامشلايفناشابنيبندرألاقرشىلإةعيطقَداَعْلِجِ
اهفصنناكةيرعوةيرخصاهيضارأبونجلايفنومعو
توماراهندممهأو.ىسنمليلامشلااهفصنوداجليبونجلا

.داعلجشيبايوداعلج
لبجنيبناشابنمءزجاهنأحجرألاَبوُجْرَأُةَروُك

يهبوجرأنأنظُيو.قرشلايفهاجللاوبرغلايفداعلج
.هاجللا

ألَا
َ
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ناكيذلانهاكلاقوداصنباهلعل)١٥ع(ُصَعَميِخَأ
.ناميلسةنباجوزتيهنأةقايللانمناكفدوادلًاقيدص

)١٢ع(يفروكذملاانعبريغ)١٦ع(َياَشوُحُنْباَنْعَب
املدوادهابأناميلسمركأفدوادلًاريشمياشوحناكو
.لوهجمتولعبعقومو.هقيدصنبابصن

داعلجيف)١٣ع(رباجنباناك)١٩ع(َداَعْلِجِضْرَأ
لكلداعلجيفنانثالاناكفانهروكذملانباناكامبرو
مسقلايفيأ»دحاوليكو«ليقو.ضرألانممسقامهنم
انكللوقلااذهالولوةعساوًاضرأناكوهلعقاولاداعلجنم
يذلاداعلجنممسقلااذهلرثكأوأنيليكونييعترظتنن
نامزيفنكلوجوعةكلممونوحيسةكلممًاميدقناك
برغىلإنينكاسلاىلإةبسنلابنيليلقهناكسناكناميلس
.ندرألا

)٢٢:١٧نيوكت(ميهاربإلدعولامامتإ)٢٠ع(ِلْمَّـرلٱَك
نمحاجنلامظعأناميلسمايأيفليئارسإةكلمملناكو
نكلو.مالسلاوةحارلاوضرألاعاستاوبعشلاةرثكةهج
متيالو.يملاعلاحاجنلانملضفأوعسوأىنعمدعولل
توكلمدادتماوناميإلابميهاربإدالوأيفالإًامامتدعولا
نأدحأعيطتسياليذلاريثكلاعمجلاصالخوحيسملا
.)٧:٩ايؤر(هّدعي

لَسَتُمُناَمْيَلُسَناَكَو٢١«٢٨-٢١
ِّـ

ملٱِعيَِمجَىلَعًاط
ِكِلاَمَْ

َنوُمِّـدَقُياوُناَك.َْرصِمِموُُختَىلِإَوَنيِطْسِلِفِضْرَأَىلِإِرْهَّـنلٱَنِم
هلٱ
َْ

ُماَعَطَناَكَو٢٢.ِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكَناَمْيَلُسَنوُمِدَْخيَواَياَد
لِلَناَمْيَلُس

ْ
لٱِمْوَي

ْ
ٍقيِقَدَّـرُكَنيِّـتِسَوٍذيِمَسَّـرُكَنيِثَالَث:ِدِحاَو

ملٱَنِمًارْوَثَنِيْرشِعَوٍةَنَّـمَسُمٍنَاريِثَةََرشَعَو٢٣
َةَئِمَويِعاَرَْ

لٱَوَءاَبِّـظلٱَوَلِئاَيَألٱاَدَعاَم،ٍفوُرَخ
ْ
ملٱَّـزَوِإلٱَوَريِماَحَي

.َنَّـمَسُْ
لَسَتُمَناَكُهَّـنَأل٢٤

ِّـ
َىلِإَحَسْفَتْنِمِرْهَّـنلٱَْربَعاَمِّـلُكَىلَعًاط

نلٱِْربَعِكوُلُمِّـلُكَىلَعَةَّـزَغ
لُصُهَلَناَكَو،ِرْهَّـ

ْ
ِعيَِمجْنِمٌح

ٍدِحاَوُّلُكَنيِنِمآُليِئاَْرسِإَواَذوَُهيَنَكَسَو٢٥.ِهْيَلاَوَحِهِبِناَوَج
َحت
ْ

َحتَوِهِتَمْرَكَت
ْ

ِماَّـيَأَّـلُكٍعْبَسِرْئِبَىلِإَناَدْنِمِهِتَنيِتَت
لَأَنوُعَبْرَأَناَمْيَلُسِلَناَكَو٢٦.َناَمْيَلُس

ْ
ِخلٍدَوْذِمَف

َ
ِلْي

لَأََرشَعاَنْثٱَو،ِهِتاَبَكْرَم
ْ

لٱِءَالُؤٰهَو٢٧.ٍسِراَفَف
ْ
اوُناَكُءَالَكُو

ملٱَنوُنِّـوَمُي
ملٱِةَدِئاَمَىلِإَمَّـدَقَتْنَمِّـلُكِلَوَناَمْيَلُسِكِلَْ

ِكِلَْ
يفٍدِحاَوُّلُكَناَمْيَلُس .ٍْءَيشَىلِإَنوُجاَتَْحياوُنوُكَيَْمل.ِهِرْهَشِ
لِلٍنْبِتَوٍريِعَشِبَنوُتْأَياوُناَكَو٢٨

ْ
جلٱَوِلْيَخ

ْ
ملٱَىلِإِداَيِ

ِعِضْوَْ
.»ِهِئاَضَقَبَسَحٍدِحاَوُّلُكِهيِفُنوُكَييِذَّـلٱ
:١ةاضق٦و٨:٢ليئومص٢و١٥:١٨نيوكت٩:٢٦مايأ١
٤:٤اخيمو٢٣:٦ايمرإ٢٢:٩مايأ١و٧٢:١١رومزم١٨
٨:١٠ريتسأ١٠:٢٦ص٣:٢٠ليئومص١و٣:١٠ايركزو
١:١٣اخيمو١٤و

ءارمأكاهكولمةريغصكلامم)٢١ع(ِكِلاَمَْملٱِعيَِمج
.ناميلسلنوعضاخمهعيمجو

موختونيينيطسلفلاضرأىلإقرشلايفتارفلارهنِرْهَّـنلٱ
.بونجلاوبرغلاىصقأيفرصم

ْهلٱ
َ

ليبسىلعتناكاهنأريغايادهمهمداقتتيمساَياَد
كولم٢(ًانايصعاهميدقتمدعوًايرابجإاهميدقتناكوةيزجلا
.)٦و٨:٢ليئومص٢و١٧:٤

.ّركلاةيمكًامامتفرعنال)٢٢ع(ٍذيِمَسَّـرُكَنيِثَالَث
ًاركنوثالثو.ًادم٢٤وأةيناطلسةليك١٢وحنهنأنونظملاو
نإىرنقيقدّركنيتسهيلإانفضأاذإو.ًادم٧٢٠لداعت
اذإةعماجلالاق.ًادجنيريثكاوناككلملادنعنمنيلكآلا
الإاهبحاصلةعفنميأواهنولكأينيذلارثكتاريخلاترثك
.)٥:١١ةعماج(هينيعباهتيؤر

ًاضيأىمسيلئايألاةليضفنمناويح)٢٣ع(َريِماَحَيْلٱ
محتحتباتكلاسوماقيفرومحيرظنا(رومحلاولعولا
،)ر

ىلإارزعراشأ.تارفلارهنيبرغيأِرْهَّـنلٱَْربَعاَمِّـلُك
)٤:١٦ارزع(قرشلايفناكهنألمسالااذهبليئارسإضرأ
ضرأىلعمسالااذهقلطُأف)٢:٧ايمحن(ًاضيأايمحنو
.برغلايفمأقرشلايفبتاكلاناكءاوسليئارسإ

.برغلاةهجىلإتارفلارهنىلعَحَسْفَت
مايأيفةكلمملامسقنتمل)٢٥ع(ُليِئاَْرسِإَواَذوَُهي

لاقفرفسلابتاكمايأيفةموسقمتناكاهنكلونامليس
.ليئارسإواذوهي

َحت
ْ

َحتَوِهِتَمْرَكَت
ْ

نامألاوةحارلاىلعليلدِهِتَنيِتَت
ةنفجلاليئويلاقسكعلابو)٤:٤اخيم(حالفلاوبصخلاو
.)١:٢١ليئوي(تلبذةنيتلاوتسبي

ِخلٍدَوْذِمَفْلَأَنوُعَبْرَأ
َ
يفليقو)٢٦ع(ِهِتاَبَكْرَمِلْي

حجرألاوتابكرموليخدوذمفالآةعبرأ)٩:٢٥مايأ٢(
فلأناميلسلناك)١٠:٢٦(يفليق.باوصلوقلااذهنإ
فالآةعبرأتابكرملاليخنإانلقاذإو.ةبكرمةئمعبرأو
نينثانومدختسياوناك.ةبكرملكلةثالثوحننوكي
اذإهناكميفنوكيوأامهدحأحيرُيلثلاثلاناكوةبكرملل
مايأ٢(ةبكرم١٢٠٠رصمكلمقيقشلناك.برحلايفعقو
رزعددهلو)١٤:٩مايأ٢(٣٠٠يشوكلاحرازلناكو)١٢:٣
٧٠٠رهنلاربعيفنييمارأللو)٨:٤ليئومص٢(فلأ
اممرثكأتابكرموليخناميلسلناكف)١٠:١٨ليئومص٢(
.ًافلانيعبرأسيلوفالآةعبرأليخلاددعنإانلقولوهريغل
.)١٧:١٦ةينثت(ةعيرشلافلاخرمألااذهيفو

)١٩-٧(ًاقباسنوروكذملا)٢٧ع(ُءَالَكُوْلٱِءَالُؤٰه
لجألماعطلاىلعلوصحلاةقيرطنايبلانهمهيلإةراشإلاو

ألَا
َ
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ةمكحنمو.هليخلجألفلعلاونيريثكلاكلملامادخ
.ءيشىلإدحأجتحيملهريبدتنسحوكلملا

ناكميفليخلاومدخلانكيمل)٢٨ع(ِعِضْوَْملٱَىلِإ
لكلمزاوللاريبدتناكفةقرفتمةفلتخمنكامأيفلبدحاو
.)١٠:٢٦و٩:١٩(هلحميفدحاو

ًاريِثَكًامْهَفَوًةَمْكِحَناَمْيَلُسُهللاٱىَطْعَأَو٢٩«٣٤-٢٩
لَقَةَبْحَرَوًاّدِج

ْ
لٱِئِطاَشَىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلٱَكٍب

ْ
٣٠.ِرْحَب

ملٱيِنَبِعيَِمجَةَمْكِحَناَمْيَلُسُةَمْكِحْتَقاَفَو
َّـلُكَوِِقْرشَْ

َناَثْيَأْنِمِساَّـنلٱِعيَِمجْنِمَمَكْحَأَناَكَو٣١.َْرصِمِةَمْكِح
لَكَوَناَمْيَهَوِّـيِحاَرْزَألٱ

ْ
ُهُتيِصَناَكَو.َلوُحاَميِنَبَعَدْرَدَوَلوُك

يف ْتَناَكَو،ٍلَثَمِفَالآِةَثَالَثِبَمَّـلَكَتَو٣٢.ِهْيَلاَوَحِمَمُألٱِعيَِمجِ
لَأُهُدِئاَشَن

ْ
ِزْرَألٱَنِم،ِراَجْشَألٱِنَعَمَّـلَكَتَو٣٣.ًاسَْمخَوًاف

يفيِذَّـلٱ يفِتِباَّـنلٱاَفوُّزلٱَىلِإَناَنْبُلِ حلٱِ
ْ
ِنَعَمَّـلَكَتَو.ِطِئَا

لٱ
ْ
طلٱِنَعَوِمِئاَهَب

دلٱِنَعَوِْريَّـ
اوُناَكَو٣٤.ِكَمَّـسلٱِنَعَوِبيِبَّـ

ِعيَِمجْنِمَناَمْيَلُسَةَمْكِحاوُعَمْسَيِلِبوُعُّشلٱِعيَِمجْنِمَنوُتْأَي
.»ِهِتَمْكِحِباوُعِمَسَنيِذَّـلٱِضْرَألٱِكوُلُم
:١٩ءايعشإ٦:٣٣ةاضقو٢٩:١نيوكت٢٠ع٣:١٢ص
رومزمناونعو١٥:١٩مايأ١و٣:١٢ص٧:٢٢لامعأو١١
١٠:١ص١:١ديشانألاديشنو١:١لاثمأ٢:٦مايأ١و٨٩
٩:٢٣مايأ٢و

ىلعهمولععاستاىلإةراشإ)٢٩ع(ٍبْلَقَةَبْحَر
رعشلاملعوناويحلاملعوتابنلاملعكاهعاونأفالتخا
عمةعارزلاوةحالفلاوءانبلاملعولاثمألاوةفسلفلاو
.ريبدتلايفةمكحلاوةسايسلا

ناك.ةمكحلابقرشملاونبرهتشا)٣٠ع(ِقِْرشَْملٱيِنَب
مهمالكيفمهتمكحاورهظأوقرشملانمبويأباحصأ
ناكو.عوسيلفطلااوريلقرشملانمسوجملاىتأو.هعم
كلفلاملعيفاميسالومهتمكحلنيروهشمنوينادلكلا
.)٥:٨و٤:٧و٢:٢لاينادو١٣-٤٧:١٠ءايعشإ(

نامزيفرصميفنوريثكءامكحناكَْرصِمِةَمْكِح
)٧:١١جورخ(ىسومنامزيفو)٤١:٨نيوكت(فسوي
مهتمكحنمناكو)٧:٢٢لامعأ(مهتمكحببذهتيذلا
بطلاوصيمقتلاوةفسلفلاوكلفلاملعوةئيهلاملعورحسلا
.ءانبلاو

يفركُذ)٣١ع(َعَدْرَد...َلوُكْلَك...َناَمْيَه...َناَثْيَأ
نمعرادولوكلكوناميهوناثيإحرازونب)٢:٦مايأ١(
نيروكذملانأريغ.انهنوروكذملامهنأحجرألاواذوهيطبس
.حرازلرخآمسالوحامامبرولوحامونبمهضعبوأانه
الانمايأيفءاملعلانإةيملاعلاةرهشلانالطبرهظُياممو

نيذلاءامكحلاكئلوأمهنمةفرعملامامتاوفرعينأنوردقي
.ناميلسمايأيفاورهتشا

يف :١٠(ابسةكلمىلإهتيصلصوِهْيَلاَوَحِمَمُألٱِعيَِمجِ
١(.

يفلاثمألاهذهضعبعُمج)٣٢ع(ٍلَثَمِفَالآِةَثَالَث
تسيلوناميلسلهلكلاثمألارفسسيلنكلولاثمألارفس
.رفسلاكلذيفهلاثمألك

٧٢رومزملاو.داشنألاديشنانلدئاشنلاهذهنمُهُدِئاَشَن
نأةرورضلانمسيلو.ناميلسىلإنابوسنم١٢٧رومزملاو
.ةيحوردئاشناهعيمجهدئاشننوكت

ىلإنانبلزرأكمظعألانم)٣٣ع(ِراَجْشَألٱِنَعَمَّـلَكَت
ةفرعمميدقلايفءامكحلاةمكحنمو.افوزلاكرغصألا
.بطلايفةديفملاتاتابنلا

ىلعمأتناكءاوهلايفاهعاونأفالتخاىلعِمِئاَهَبْلٱ
نعةريثكتاياكحةماعلادنعو.رحبلايفمأضرألا

هنأاهنمو.لقعلايفالوباتكلايفلصأاهلسيلناميلس
.هرحسبنجلامدختساهنإوناويحلاةغلفرع

ديبعككولملاءارفس)٣٤ع(ِبوُعُّشلٱِعيَِمجْنِمَنوُتْأَي
.ابسةكلموروصكلم

دئاوف
.بيترتلاوماظنلاةدئاف٢٥-١ع.١

)٢(اهلدادعتسالاوةلبقتسملاتاجايتحالاىلإرظنلا)١(
عاستا)٣(لمعلكللماعولماعلكللمعنييعت
ةطساوبطاشنلاوةمكحلابنولمعينيريثكنأللمعلا

.دحاولاةمكح
.رشبلاينبلهمركوهللاةدوج٢٠ع.٢

)٢(ديزتورشبلاينبلكليفكتضرألاتاريخ)١(
بابسأنإ)٣(عوجلانمنوتوميونوجاتحينوريثك
عمطلاوملظلاك،ناسنإلانملبهللانمتسيلعوجلا
مدعوبورحلاوحئابقلاوركسلاولهجلاولسكلاو
.هللافوخ

.رومألالكيفهللاحورداشرإ٢٩ع.٣
)٢(عرزلاوةحالفلاكدسجللناسنإلالامعأيف)١(
ةفسلفلاوةيعيبطلامولعلاكةيلقعلاناسنإلالامعأيف
ناميإلاكةيحورلاناسنإلالامعأيف)٣(مكِحلاو
عفنيالو.ةالصلاوريشبتلاونسحلاكولسلاوةبوتلاو
.ناسنإلانملمعالبهللاداشرإ

.صقنناسنإلالامعأنسحأيف٤.٥
)٢()٦ع(ملظوريخستناكةمظنملاةموكحلايف)١(
يف)٣()٢:١١ةعماج(عبشلامدعرفاولاىنغلايف
دسحتالف.)١:١٨ةعماج(ءايربكورفكةعساولامولعلا

ألَا
َ
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انئاجروحيسملابانتفرعمىلعهللاركشنللبناميلس
.ةيدبألاةايحلاودجملاب

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

،َناَمْيَلُسَىلِإُهَديِبَعَروُصُكِلَمُمَاريِحَلَسْرَأَو١«١٢-١
ًاّبُِحمَناَكَمَاريِحَّـنَأل،ِهيِبَأَناَكَمًاكِلَمُهوُحَسَمْمَُّـهنَأَعِمَسُهَّـنَأل
َتْنَأ٣:ُلوُقَيَمَاريِحَىلِإُناَمْيَلُسَلَسْرَأَف٢.ِماَّـيَألٱَّـلُكَدُواَدِل
ِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسالًاتْيَبَيِنْبَيْنَأْعِطَتْسَيَْملُهَّـنَأِيبَأَدُواَدُمَلْعَت
حلٱِبَبَسِب

ْ
َحتُّبَّـرلٱُمُهَلَعَجىَّـتَح،ِهِبْتَطاَحَأيِتَّـلٱِبوُُر

ْ
َت

طَب
ْ

ِّـلُكْنِميِٰهلِإُّبَّـرلٱَيِنَحاَرَأْدَقَفَنآلٱَو٤.ِهْيَمَدَقِن
جلٱ
ْ
َىلَعٌلِئاَقاَذَنَئَهَو٥.ٍَّرشُةَثِداَحَالَوٌمْصَخُدَجوُيَالَفِتاَهِ
َّـنِإ:ِيبَأَدُواَدِلُّبَّـرلٱَلاَقاَمَكيِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسالٍتْيَبِءاَنِب
لٱيِنْبَيَوُهَكِّـيِسْرُكَىلَعَكَناَكَمُهُلَعْجَأيِذَّـلٱَكَنْبٱ

ْ
َتْيَب

ُنوُكَيَوَناَنْبُلْنِمًازْرَأِيلاوُعَطْقَيْنَأْرُمْأَفَنآلٱَو٦.يِمْسال
ِّـلُكَبَسَحاَهاَّـيِإَكيِطْعُأَكِديِبَعُةَرْجُأَو،َكِديِبَعَعَميِديِبَع
طَقُفِرْعَيٌدَحَأاَنَنْيَبَسْيَلُهَّـنَأُمَلْعَتَكَّـنَأل،ُلوُقَتاَم

ْ
خلٱَع
ْ

ِبََش
َحِرَفَناَمْيَلُسَمَالَكُمَاريِحَعِمَساَّـمَلَف٧.َنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱَلْثِم
لٱٌكَراَبُم:َلاَقَوًاّدِج

ْ
ًاميِكَحًانْبٱَدُواَدىَطْعَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَمْوَي

لٱِبْعَّـشلٱاَذٰهَىلَع
ْ

َناَمْيَلُسَىلِإُمَاريِحَلَسْرَأَو٨ِ.ريِثَك
لَسْرَأاَمُتْعِمَسْدَق:ًالِئاَق

ْ
َكِتَّـَرسَمَّـلُكُلَعْفَأاَنَأ.َّـَيلِإِهِبَت

يف ْنِمَكِلٰذَنوُلِزْنُييِديِبَع٩.ِوَّْـرسلٱِبَشَخَوِزْرَألٱِبَشَخِ
لٱَىلِإَناَنْبُل

ْ
يفًاثاَمْرَأُهُلَعْجَأاَنَأَو،ِرْحَب لٱِ

ْ
ملٱَىلِإِرْحَب

يِذَّـلٱِعِضْوَْ
َحتَتْنَأَو،َكاَنُهُهُّكُفَأَوُهْنَعيِنُفِّـرَعُت

ْ
ِيتاَضْرَمُلَمْعَتَوُهُلِم

َناَمْيَلُسيِطْعُيُمَاريِحَناَكَف١٠.يِتْيَبِلًاماَعَطَكِئاَطْعِإِب
ىَطْعَأَو١١.ِهِتَّـَرسَمِّـلُكَبَسَحٍوَْرسَبَشَخَوٍزْرَأَبَشَخ
لَأَنِيْرشِعَمَاريِحُناَمْيَلُس

ْ
َنِيْرشِعَو،ِهِتْيَبِلًاماَعَطٍةَطْنِحِّـرُكَف

ًةَنَسَمَاريِحيِطْعُيُناَمْيَلُسَناَكاَذَكٰه.ٍّضَرِتْيَزَّـرُك
َناَكَو.ُهَمَّـلَكاَمَكًةَمْكِحَناَمْيَلُسىَطْعَأُّبَّـرلٱَو١٢.ًةَنَسَف
لُص
ْ

.»ًادْهَعاَُمهَالِكاَعَطَقَو،َناَمْيَلُسَوَمَاريِحَْنيَبٌح
٢٨:٢مايأ١و١٤:١مايأ١و٥:١١ليئومص٢و٢:٣مايأ٢
مايأ١و١٣و٧:١٢ليئومص٢و٢٢:٩مايأ١و٤:٢٤ص٣و
لايقزحو٣:٧ارزع٢:١٦مايأ٢و٢٨:٦و٢٢:١٠و١٧:١٢
٣:١٢ص٢٧:١٧

ماريحنأحجرألاو.ماروح٢:٣مايأ٢يفو)١ع(ُماَريِح
دوادىلإلسرأيذلا)٥:١١ليئومص٢(يفروكذملاوهاذه
سولجنيبو.ًاتيبهلىنبونيئانبونيراجنوزرأبشخ
نأنظُيفليوطنامزهنباسولجوميلشروأيفًاكلمدواد
نكلو.دوادقيدصماريحنباوهناميلسقيدصماريح

ناكنإوهكلملوأيفهتيبىنبدوادنأةرورضلانمسيل
لسرأو.هكلملىلوألانينسلاثداوحعمًاروكذمكلذ
ليئارسإىلعًاكلمهسولجىلعناميلساوئنهيللسرلاماريح
ةبحمو.ليئارسإنيبوهنيبةيبحلاتاقالعلاتابثإلجألو
.هيفحالصىلعلدتحلاصلجرلماريح

٧:٦ليئومص٢رظنا()٣ع(ِبوُرُْحلٱِبَبَسِب
:نيهجونملكيهلاءانبنعهتعنمدوادبورح.)هريسفتو
ًاتيبينبينأةقايللانمسيلفًامدكفسدقناكهنألًالوأ
ًايناثو.)٢٨:٣مايأ٢(برلارمأبهبورحتناكنإوبرلل
اهيفبعتوةكلمملاتابثإيفوبورحلاهذهيفىّهلتهنأل
نإودوادو.تاهجلالكنمبرلاهحارأدقفناميلسامأو
لاملانمًاريثكهلّدعأدقفلكيهلاينبينأبرلاهلحمسيمل
دواددادعتساو.حيبستلاوةدابعلاةمدخهلمظنوداوملاو
.مايألارابخأيفروكذماذه

بَّـرلٱِمْسال
فرعُيهيفيذلاناكملاوهتيبلا)٥ع(ِّـ

.سانللبرلا
ليئومص٢(يفمالكلااذهىتأِيبَأَدُواَدِلُّبَّـرلٱَلاَقاَمَك
نممهفوعمسدقناكناميلسنأيفكشالو)٧:١٢
ءانبنأماريحلناميلسّنيبو.لكيهلاينبيسهنأهرغص
هنألطقفهدصاقمنمسيلودواددصاقمنمناكلكيهلا

نمرثكأماريحدنعًالوبقمنوكيدوادهيبأيأرنأنظ
.هيأر

زرأبمويلاةفورعملاةرجشلايهو)٦ع(َناَنْبُلْنِمًازْرَأ
ةريبكراجشألانأللكيهلاءانبلًاقفاوماهبشخناكو.نانبل
ّرمبشخلاو.ًامدق٣٦اهطيحمعلبيوًامدق٨٠دحىلإولعت
ديزتةدمهءاقبنوخرؤملاتبثأدقوسوسلاهرخنيالقاذملا
يفامكةليمجقورعهيفسيلورفصأهنولو.ةنس٢٠٠٠نع
لكيهلايفباشخألاتناكنكلوهريغونوتيزلابشخ
نكامأيفزرألاناكناميلسمايأيفامبرو.بهذلابةاشغم
عبنقوفيّرشببرقبهنمةجرحربكأمويلا.نانبليفةريثك
مايأ٢نمفرعنو.)باتكلاسوماقيفزرأبلطا(اشيداق
لدنصوورسبشخًاضيأبلطناميلسنأ١٠-٢:٣
.خلابهذلاةعانصيفميكحلجرلاسرإبلطو

تيزلاورمخلاوريعشلاوةطنحلانمتناكَكِديِبَعُةَرْجُأَو
ةكلمملكنألبوعشلانيبةفلألاةدئافىرنف)٢:١٠مايأ٢(
.اهنعلضفياميطعتوهيلإجاتحتامذخأت

كلممهلناكنإونيينوديصلانأجتنتسنَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱ
ةراهمبنودهشيءامدقلانوخرؤملاو.روصةسائرتحتاوناك
ةريبكلاسوؤكلانإسوريموهلاق.عئانصلايفنيينوديصلا
ةعانصنميهاهبرمخلانوبرشينوينانويلاناكيتلا
ةزرطملاةيدرألانعنصيّنكءاديصءاسننإلاقو.ءاديص
لاقو.اهبنرختفيتاينانويلاتاديسلاتناكيتلاةليمجلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ريسملعيفنيلوألااوناكءاديصوروصلهأنإسوريموه
تايضايرلاباوزاتمانيينوديصلانإوبارتسلاقو.نفسلا
.عئانصلاوةفسلفلاوكلفلاملعو

ناكيذلاناميلسعمداحتالابماريححرف)٧ع(َحِرَف
هبواجهنإ)٢:١١مايأ٢(يفليقو.هرصعكولمنيبلوألا
.ةباتكلاب

هلإ)٢:١٢مايأ٢(يفكلذىلعديزوَمْوَيْلٱٌكَراَبُم
كرتهنأجتنتسنالو.ضرألاوءامسلاعنصيذلاليئارسإ
.ةهلآلادحأكبرلاربتعاهنإلبهدحوبرللدجسيلهتهلآ
بابنمكلذناكوناميلسهلإركذناميلسىلإهتباتكيفو
.ةسايسلاوةمكحلا

.باتكلاسوماقيف»ورس«بلطاِوَّْـرسلٱِبَشَخ
زرألااوعطقنانبليفناكميأيففرعنالًاثاَمْرَأ
امبرورحبلاطشىلإبشخلانولزنياوناكمهنكلوورسلاو
ىلإرحبلايفًاثامرأهبنوتأيمثميهاربإرهنوأبلكلارهندنع
ىلإهودعصأنيذلاناميلسديبعىلإهنوملسيفافاي
جاتحيًابعتمًاريبكًالمعناككلذنأيفكشالو.ميلشروأ
مايأيفيناثلالكيهلاءانبيفاولمعاذكهو.نيريثكةلعفىلإ
نانبلنمًابشخنويروشألاذخأو)٣:٧ارزع(ارزع
رادتقاىلعليلدكبلعبةينبأيفةريبكلاةراجحلاو.مهتينبأل
.ةليقثلاةريبكلاءايشألالقنيفءامدقلا

.هريسفتو٤:٢٢رظنا)١١ع(ٍةَطْنِحِّـرُكَفْلَأَنيِْرشِع
فلأنورشعنوكيفًالطر١٤٠وأًادم٢٤وحنلداعيّركلا
.ّدم٤٨٠٠٠٠وأراطنق٢٨٠٠٠وحنّرك

ةلئاسلاءايشأللليياكملانمّركلاِتْيَزَّـرُكَنيِْرشِعَو
وأةقأ٤٨٠٠وحنلداعتًاركنورشعوةقأ٢٤٠وحنلداعي
نمّركفلأنيرشع٢:١٠مايأ٢يفليقو.ًاراطنق٢٤
رمخثبفلأنيرشعوريعشّركفلأنيرشعو...ةطنحلا
نعةدايزرمخلاوريعشلاناكف.تيزثبفلأنيرشعو
افلأوأثبفلأنورشعوهتيزلاو.كولملارفسيفروكذملا
روكذملاكولملارفسيفو.ثاثبأةرشعلداعيّركلانألّرك
ركذمايألارابخأرفسبتاكنأحجرألاو.طقفًاركنورشع
امبرو.طقفهضعبركذفكولملارفسبتاكامأوءيشلك
نميأّضرتيزنملوألا:نيفنصىلعتيزلاناك
نميقابلاناكو.ًاركنورشعهرادقموفنصنسحأ
.ًايدايتعاًاتيزيأيناثلافنصلانمّركلايفلألا

ًايقننوكيلضرلابنوتيزلانمجرخييذلاٍّضَرِتْيَز
نألنحطلابجرخييذلاتيزلاكالبئاوشلانمًاصلاخ
.ناردألانمولخيالكلذ

همزاولهريبدتيفناميلسةمكحترهظ)١٢ع(ًادْهَع
ناك.رخآلانمامهنملكعفتنيلهعمهداحتاوماريحنم
لامعأو٢٧:١٧لايقزح(تاعورزملامئالتةليلقضرأروصل

ناميلستومدعبنيتكلمملانيبداحتالايقبو.)١٢:٢٠
لعبثأتنبلبازيإذختاليئارسإكلمباخأنإفماريحو
.)١٦:٣١(ةجوزروصكلم

ملٱَرَّـخَسَو١٣«١٨-١٣
،َليِئاَْرسِإِعيَِمجْنِمُناَمْيَلُسُكِلَْ

لَأَنيِثَالَثُرَخُّسلٱِتَناَكَو
ْ

َناَنْبُلَىلِإْمُهَلَسْرَأَف١٤.ٍلُجَرَف
يفٍفَالآَةََرشَع يفًارْهَشَنوُنوُكَي.ِةَبْوَّـنلٱِبِرْهَّـشلٱِ َناَنْبُلِ
يفِنْيَرْهَشَو هتوُيُبِ َناَكَو١٥ِ.ريِخْسَّـتلٱَىلَعُماَريِنوُدَأَناَكَو.ِْمِ
لَأَنوُعْبَسَناَمْيَلُسِل

ْ
مثَو،ًالاَْمحَأَنوُلِمَْحيًاف

ََ
لَأَنوُنا

ْ
يفَنوُعَطْقَيًاف ِ

جلٱ
ْ

لٱَءاَسَؤُراَدَعاَم١٦،ِلََب
ْ
َىلَعَنيِذَّـلٱَناَمْيَلُسِلِءَالَكُو

لٱ
ْ
ملٱٍةَئِمَثَالَثَوٍفَالآَةَثَالَثِلَمَع

لَسَتُْ
ِّـ

ِبْعَّـشلٱَىلَعَنيِط
لٱ
ْ
لٱَنيِلِماَع

ْ
ملٱَرَمَأَو١٧.َلَمَع

ًَةريِبَكًةَراَجِحاوُعَلْقَيْنَأُكِلَْ
لٱِسيِسْأَتِلًةَعَّـبَرُمًةَميِرَك

ْ
َناَمْيَلُسوُؤاَّـنَباَهَتَحَنَف١٨.ِتْيَب

جلٱَوَمَاريِحوُؤاَّـنَبَو
ْ
حلٱَوَباَشْخَألٱاوُأَّـيَهَو،َنوُّيِلْبِ

ْ
ِءاَنِبِلَةَراَجِ

لٱ
ْ
.»ِتْيَب
٢:١٧مايأ٢و٢٢-٩:٢٠ص٤:٦ص٩:١٥و٤:٦ص
١٣:٥عوشي٢٢:٢مايأ١و٦:٧ص٩:٢٣ص١٨و
٢٧:٩لايقزحو

تاداعلانمريخستلاناكُناَمْيَلُسُكِلَْملٱَرَّـخَسَو
يفمارهألاكمهلامعأمظعأكولملالمعهتطساوبوةميدقلا
نوعرفرّخس.ىونينولبابيفكولملاروصقولكايهلاورصم
اولمعلماع٣٦٠٠٠٠نإينيلبلاق.رصميفليئارسإينب
نورخسملاناكو.مارهألادحأءانبيفةنسنيرشعةدم
يفريخستلاأدتباامبرو.مئاهبمهنأكطايسلابةلعفلانوبرضي
ريخستلاىلعمارينودأنيعهنإفدوادكلمرخآيفليئارسإ
ليئارسإينبنيبناميلسزّيمو.)٢٠:٢٤ليئومص٢(
ليئارسإينبنمرّخسهنألنييناعنكلانمنيقابلاءابرغلاو
يأ)٢٤:٩ليئومص٢(١٣٠٠٠٠٠نمطقفًافلأنيثالث
ًارهشنولمعياوناكمهنألمهحارأو.٤٤نمًادحاو
ةمدخلايفو.ةيتقومهتمدختناكو.نيرهشنوحيرتسيو
-٩:١٥(ةمدخلاعونيفءابرغلانيبومهنيبزّيمةمئادلا

٢٣(.
ليئارسإينبنمسيلوءابرغلانم)١٥ع(ًافْلَأَنوُعْبَس

:٢٢مايأ١(هوبأدوادلمعامك)١٨و٢:١٧مايأ٢و٩:٢١(
٢(.

٩:٢٣يفو)١٦ع(َنيِطِّـلَسَتُْملٱٍةَئِمَثَالَثَوٍفَالآَةَثَالَث
مايأ٢يفو.٣٨٥٠عومجملاونوطلستمنوسمخوةئمسمخ
ناتئم٨:١٠مايأ٢يفوليكوةئمتسوفالآةثالث٢:١٨
٣٨٥٠لوألاعومجملاكعومجملاونيلكوملانمنوسمخو
يفمايألارابخأرفسوكولملارفسنيبفالتخالانوكيف
.مهددععومجميفًافالتخاسيلونيطلستملاعاونأبيترت

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ةيساسأةريبكةراجحمويلاىرُي)١٧ع(ًةَريِبَكًةَراَجِح
ناميلسمايأنماهنأحجرألاوميلشروأيفلكيهلاعقوميف
مادقأعبسهوّلعوًامدق٣٠هلوطمويلااهنمرجحربكأو
عقومبرقبناكةراجحلاعلقمنأحجرألاو.مدقفصنو
.لكيهلا

رحبلاطشىلعيهو.ليبجلهأ)١٨ع(َنوُّيِلْبِْجلٱ
سلبارطقيرطىلعتوريبنمًاليم٢٥وحندعُبىلع
.)٢٧:٩لايقزحو١٣:٥عوشي(

دئاوف
ةيسايسلاتارشاعملا١٢-١ع.١

نإ)٢(ةينمزلارومألايفةديفموةيرورضاهنإ)١(
نماوملسيلةيهلإةمعنوةمكحمهمزليهللابعش
.نينمؤملاريغمهترشاعميفةدسافلانايدألاورفكلا
ةراضوناميلسمايأيفةديفمروصلهأةرشاعمتناك
نأطقفسيلهللابعشىلع)٣(باخآمايأيف
.هيفاوتبثيوقحللاودهشينألبلالضلانماوملسي

يحورلاهتيبويداملاهللاتيب١٨-١٣ع.٢
ملظلانمءيشلخديداملاتيبلاءانبيفهنإ)١(
يهوةسينكلاامأو.نينمؤملاريغمادختساوريخستلاو
نماهتقفنونينمؤملاةعامجيهفيحورلاهللاتيب
تيبلانإ)٢(ىضرلاوءاخسلابمهنمةمدقملامهتاعربت
ىلإيهفةسينكلاامأوطقفةنس٤٠٠وحنيقبيداملا
مايأنمةيقابلاةيساسألاةريبكلاةراجحلاو.دبألا

كلامملاطوقسوبورحلامغرىلعانمايأىلإناميلس
)٣(روهدلارخصوةيوازلارجحوهوحيسملاانللثمت
ةراجحلاوباشخألايفناكيداملاتيبلالامجنإ
يفلباهتينبأيفسيلفةسينكلالامجامأوبهذلاو
يداملاتيبلانإ)٤(ةرهاطلااهتدابعوةنسحلااهلامعأ
ةسينكلاامأوميلشروأيفيأطقفدحاوناكميفناك
نمؤملكو.نويقيقحنونمؤمهيفناكملكيفيهف
.سدقلاحورلللكيهوهيقيقح

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يفَناَكَو١«١٠-١ ِخلَنيِناَمَّـثلٱَوٍةَئِمِعَبْرَألٱِةَنَسِ
ُ
يِنَبِجوُر

يف،َْرصِمِضْرَأْنِمَليِئاَْرسِإ ِملِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱِ
ُ
ل
ْ

َىلَعَناَمْيَلُسِك
يف،َليِئاَْرسِإ لٱىَنَبُهَّـنَأ،ِيناَّـثلٱُرْهَّـشلٱَوُهَووُيِزِرْهَشِ

ْ
َتْيَب

لٱَو٢.ِّـبَّـرلِل
ْ
ملٱُهاَنَبيِذَّـلٱُتْيَب

ُهُلوُطِّـبَّـرلِلُناَمْيَلُسُكِلَْ
.ًاعاَرِذَنوُثَالَثُهُعاَفِتْرٱَو،ًاعاَرِذَنوُْرشِعُهُضْرَعَو،ًاعاَرِذَنوُّتِس

لٱِلَكْيَهَماَّـدُقُقاَوِّـرلٱَو٣
ْ
َبَسَحًاعاَرِذَنوُْرشِعُهُلوُطِتْيَب

لٱِضْرَع
ْ
لٱَماَّـدُقٍعُرْذَأَُرشَعُهُضْرَعَو،ِتْيَب

ْ
َلِمَعَو٤.ِتْيَب

لِل
ْ

لٱِطِئاَحَعَمىَنَبَو٥.ًةَكَّـبَشُمًةَفوُقْسَمًىوُكِتْيَب
ْ
ِتْيَب

لٱِناَطيِحَعَمِهْيَلاَوَحًاقاَبِط
ْ
هلٱَلْوَحِتْيَب

َْ
ملٱَوِلَكْي

ْ
،ِباَرْحِ

يفٍتاَفُرُغَلِمَعَو اَهُضْرَعَىلْفُّسلٱُةَقَبَّـطلٱَف٦.اَهِريِدَتْسُمِ
لٱَو،ٍعُرْذَأُسَْمخ

ْ
اَهُضْرَعُةَثِلاَّـثلٱَو،ٍعُرْذَأُّتِساَهُضْرَعىَطْسُو

لِلَلَعَجُهَّـنَأل،ٍعُرْذَأُعْبَس
ْ

َّـالَئِلاَياَوَزٍجِراَخْنِمِهْيَلاَوَحِتْيَب

جلٱَنَّـكَمَتَت
ْ
يفُزِئاََو لٱِناَطيِحِ

ْ
لٱَو٧.ِتْيَب

ْ
يفُتْيَب َيِنُبِهِئاَنِبِ

يفْعَمْسُيَْملَو،ٍةَعَلَتْقُمٍةَحيِحَصٍةَراَجِحِب لٱِ
ْ
ِهِئاَنِبَدْنِعِتْيَب

لٱُباَبَناَكَو٨.ٍديِدَحْنِمٌةاَدَأَالَوٌلَوْعِمَالَوٌتَحْنِم
ْ
ِةَفْرُغ

لٱ
ْ
يفىَطْسُو لٱِبِناَجِ

ْ
ٍجَرَدِبَنوُدَعْصَياوُناَكَو،ِنَمْيَألٱِتْيَب

لٱَىلِإٍفَّـطَعُم
ْ
لٱَنِمَو،ىَطْسُو

ْ
ىَنَبَف٩.ِةَثِلاَّـثلٱَىلِإىَطْسُو

لٱ
ْ
لٱَفَقَسَوُهَلَمْكَأَوَتْيَب

ْ
لَأِبَتْيَب

ْ
١٠.ِزْرَألٱَنِمَزِئاَوَجَوٍحاَو

لٱىَنَبَو
ْ
لٱَىلَعِتاَفُرُغ

ْ
لُكِتْيَب

ِّـ
،ٍعُرْذَأُسَْمخاَهُعاَفِتْرٱِه

يفْتَنَّـكَمَتَو لٱِ
ْ
.»ٍزْرَأِبَشَخِبِتْيَب

ع٤١:٦لايقزح٤١:١٦و٤٠:١٦لايقزح٢و٣:١مايأ٢
٢٧:٥ةينثتو٢٠:٢٥جورخ٦و٤١:٥لايقزح٢٠و١٩و١٦
٣٨و١٤ع٦و

يف ةماقإةدمانعمجاذإ)١ع(َنيِناَمَّـثلٱَوٍةَئِمِعَبْرَألٱِةَنَسِ
عوشيرافسأيفةروكذملاتادملاوةيربلايفليئارسإينب
هيلعدازُيةنس٥٥٠وحنعومجملانوكيليئومصوةاضقلاو
ءارآنمو.دوادولواشكلُمةدموعوشيبورحةدم
:هركذيتأيامانسحتساةريثكلاءاملعلا

ىلإلكيهلاسيسأتىلإجورخلانمنامزلانوخرؤملامسق
٤٨٠ةدمةرشعاتنثالالداعتفةنس٤٠ةدملكيفةدم١٢
رصمنمنييليئارسإلاجورخنمىلوألاةدملاتناكو.ةنس
أرقن.ينامثوأتادمتسةاضقللوناعنكضرأمهلوخدىلإ

ينامثمياتعشرناشوكاودبعليئارسإينبنإ٣:٨ةاضقيف
تادمنماهريغاذكهو.ناشوكلةيدوبعلاةدميأنينس
نييعرشلاةاضقلاتاّدميفاهباسحلخدامبراهنإفةيدوبعلا
ضرألانإ٣:٣٠ةاضقيفليقو.ليئارسإينبنم
:٨و٥:٣١ةاضقرظنا(.نيتّدميأةنسنينامثتحارتسا

٤-١٠:١ةاضق(يفةروكذملاتاّدملاامبرو.)١٣:١و٢٨
.ًابيرقتنيتّدمتراصفةعومجمتناك)١٤-١٢:٧ةاضقو
٤٠لواشلو)٤:١٨ليئومص١(ةنس٤٠يلاعنهاكللناكو
ناكو)٢:١١كولم١(ةنس٤٠دوادلو)١٣:٢١لامعأ(ةنس
يفرخآضاقوليئارسإضرأنمةعيطقيفضاقًانايحأ
دحاولاةدمةفاضإزوجيالفنامزلاسفنيفىرخأةعيطق
يفحاتفيوبرغلايفنوشمشك.رخآلاةدمىلإاهلكاهنم
.تقولاتاذيفقرشلا

ألَا
َ
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ِملِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱ
ُ
املوألمعلايفأدتباَناَمْيَلُسِكْل

باشخألاعمجيفنينسثالثىضقوهيسركىلعسلج
.نيلماعلاميظنتيفوداوملانماهريغوةراجحلاو

لوألارهشلاناسينوأبيبأرهشناكورايأوأوُيِزِرْهَش
.ةنسلانم

روكذمتقولاو)٣:١مايأ٢(هئانبيفعرشيأىَنَبُهَّـنَأ
ًاينيدًازكرمميلشروأيفبرلللكيهلاءانبنألقيقدتلاب
تيبلااذهبصتخياملكفنيعمجأليئارسإواذوهيلًاديحو
يفعورشلاوهباشخأوهتراجحوهفرُغوهولعوهضرعوهلوطك
.هللاباتكيفركذلاقحتسيًارمأتراصهنمغارفلاوهئانب

انهعارذلانأحجرألا.)خلا٢ع(ًاعاَرِذَنوُّتِسُهُلوُط
ةسيقألاوةيزيلكنإمدقفصنوًامدقوأًاعبصأ١٨لداعت
رهظيامكناطيحلانخثباسحالبولخادلانميأةيفاص
ةميخةميقافعضةسيقألالكو.٢٧-٢٤صنم
ةميخلالوطوًاعارذنيتسلكيهلالوطناكفعامتجالا
رشعةميخلاضرعوًاعارذنيرشعهضرعوًاعارذنيثالث
ةبسنكضعبلاهضعبلكيهلاءازجأةبسنتناكف.خلاعرذأ
.ضعبلاهضعبةميخلاءازجأ

نكيملتيبلانأظحالنو.هّولعيأ)هكمس(ُهُعاَفِتْرٱَو
يفسيماطرألكيهكةينثولالكايهلاضعبىلإةبسنلابًاريبك
هضرعوًاعارذ٢٨٠وأًامدق٤٢٥هلوطناكيذلاسسفأ

الو.ًاعارذ٤٠وأًامدق٦٠هولعوًاعارذ١٤٦وأًامدق٢٢٠
امكهيفبعشلاعامتجادصقُيملهنألمويلاسئانكضعبك
انمايأيفالوميدقلايفالدبعمنكيملنكلو.انسئانكيف
.ناميلسلكيهكًاسيفنوًاليمج

يفنيناكملاربكأيأسدقلاوه)٣ع(ِتْيَبْلٱِلَكْيَه
ىمسملاوهوسادقألاسدقوهرغصألاناكملاولكيهلا
يفليقوانهًاروكذمسيلقاورلاولعو)١٩ع(بارحملا
طلغاذهنأنيرسفملارثكأنظيوًاعارذ١٢٠هنأ٣:٤مايأ٢
ناكولعلانأمهريغنظيو.ًاعارذ٢٠باوصلاوخسانلانم
.تيبلاولعكًاعارذ٣٠

كمسنإ١٠عيفليق)٤ع(ًةَكَّـبَشُمًةَفوُقْسَمًىوُك
تاقبطلاولعناكفعرذأسمخناكاهولعوأتافرغلا
لكضرأكمساهيلإفاضُيًاعارذةرشعسمخثالثلا
نمضفخأثالثلاتاقبطلاتناكفحطسلاكمسوةفرغ
قوفىوكلاتناكوًاعارذنيرشعهولعناكيذلاتيبلا

ءزجاهقوفناكيأةفوقسمتناكو.تاقبطلاهذهحطس
.رويطلانودءاوهلالخديلةكبشمتناكوتيبلاطئاحنم

ْهلٱ
َ

.سادقألاسدقوسدقلايأ)٥ع(ِباَرْحِْملٱَوِلَكْي
)٢٠و٣٦:١٠ايمرإ(ةبتكلاوةنهكلالجألتافرغلاتناكو
رمخلاوحمقلارشعوةينآلاوروخبلاومداقتلاعضولجألو
ةنهكلاةعيفرونيباوبلاونيينغملاونييواللاةضيرفتيزلاو

نمةثالثىلعةينبمفرغلاهذهتناكو)١٣:٥ايمحن(
.اهددعفرعنالوةعبرألاتيبلابناوج

مل)٦ع(ٍعُرْذَأُعْبَس...ٍعُرْذَأُّتِس...ٍعُرْذَأُسَْمخ
لمعفتيبلاناطيحيففرُغلازئاوجنكمتتنأنسحتسي
نمكمسأىلفسلاةقبطلايففرّغلاوتيبلانيبطئاحلا
كمسأاذهوىطسولاةقبطلايففرُغلاوتيبلانيبطئاحلا
تزكرفايلعلاةقبطلايففرُغلاوتيبلانيبطئاحلانم
اهتحتامىلعايلعلاةقبطلاوىطسولاةقبطلايففرُغلازئاوج
.تيبلاناطيحنطبتستملو

.تيبلاطئاحبةقصاللااهبكانميأ)ًاماصخأ(اَياَوَز
ىلعةأيهمتناكاهلكةراجحلانإ)٧ع(ْعَمْسُيَْمل

يفرجحلكعضوالإقبيملفعلقملايفطبضلاباهتسيقأ
مارتحاناميلسدصقنأيفكشالو.تيبلايفهعضوم
.سدقملمعمهلمعنأباورعشنوؤانبلاو.برلاتيب
ريثكهيفدجُوعلقملامشلاةهجىلإةيلاحلاميلشروأدنعو
نمءيشدجويملناميلسلكيهعضوميفو.ةتاحنلانم
علقملايفناكةراجحلاتحننأىلعليلدكلذيفو.ةتاحنلا
.لكيهلاساسأعضوميفسيلو

بلوللاةئيهبيأيبلولوأ)٨ع(ٍفَّـطَعُمٍجَرَد
.)يغربلا(

ةروكذمتافرُغلاوهسفنلكيهلايأ)٩ع(ُهَلَمْكَأَو
.اهدحو

ًابدحمحطسلاناكلهفرعنالَتْيَبْلٱَفَقَسَو
ناكهنأحجرألاو.ًاطسبنمًاحطسممأ)نولمج(ًاليطتسم
ضرعنألاهيلعضراوعلاتزكرديماوعتيبلالخاديف
.ًامدقنيثالثوأًاعارذنيرشعناكلخادلانمتيبلا

البلخادلانماهّولعيأ)١٠ع()اهُكْمَس(اَهُعاَفِتْرٱ
.حطسلاكمسوةفرغلكضرأكمسباسح

يفْتَنَّـكَمَتَو بكانملاوأماصخألاىلعتزكريأِتْيَبْلٱِ
بشخنمتافرُغلاضراوعتناكو)٦ع(يفةروكذملا
.زرأ

اَذٰه١٢:َناَمْيَلُسَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكَو١١«١٣-١١
لٱ
ْ
يفَتْكَلَسْنِإ،ِهيِناَبَتْنَأيِذَّـلٱُتْيَب لِمَعَوِيضِئاَرَفِ

ْ
َت

هبِكوُلُّسلِلَياَياَصَوَّـلُكَتْظِفَحَويِماَكْحَأ َكَعَمُميِقُأِّـينِإَف،اَِ
يفُنُكْسَأَو١٣،َكيِبَأَدُواَدَىلِإِهِبُتْمَّـلَكَتيِذَّـلٱيِمَالَك ِ
.»َليِئاَْرسِإيِبْعَشُكُرْتَأَالَوَليِئاَْرسِإيِنَبِطَسَو
٣١:٦ةينثت٢٥:٨جورخ١٦-٧:٥ليئومص٢و٩:٤ص
١:٥عوشيو

ةطساوبوأايؤريفامإمالكلاهءاجةطساوةيأبفرعنال
ةميقلكيهللسيلهنأمالكلارهوجو.هريغوأيبنلاناثان

ألَا
َ
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طرشب.هيفبرلانكسبيههتميقلبهسفنبةيحور
.هاياصولةلماكلاةعاطلا

.)١٧-٧:١٢ليئومص٢و٢:٤(يِمَالَكَكَعَمُميِقُأ
يفُنُكْسَأ ةهجنمبرلالاقامكَليِئاَْرسِإيِنَبِطَسَوِ
اهتينآبيترتواهئانبيفهرمألمكُأنأدعبعامتجالاةميخ
رمأيفمالكلاكانهمالكلاو)٢٩:٤٥جورخ(اهتمدخو
وهحيسملاعوسينألدسجتلاىلإريشيعامتجالاةميخ
ىلإمدقتنهبيذلايقيقحلالكيهلا-انعمهللا-ليئونامع
.انيلإوهبرتقيوهللا

هبعشلجتنيامحضوأ٣١:١٧ةينثتيفويِبْعَشُكُرْتَأَالَو
ىتحدئادشوةريثكرورشهبيصتوةلكأمنوكيف.هكرتاذإ
ينتباصأيطسويفسيليهلإنأل«مويلاكلذيفلوقي
يتلارورشلاةجيتنيهانبيصتيتلارورشلاو.»رورشلاهذه
.اهلمعن

لٱُناَمْيَلُسىَنَبَف١٤«٢٢-١٤
ْ
ىَنَبَو١٥.ُهَلَمْكَأَوَتْيَب

لٱَناَطيِح
ْ
لٱِضْرَأْنِمٍزْرَأِعَالْضَأِبٍلِخاَدْنِمِتْيَب

ْ
َىلِإِتْيَب

َضْرَأَشَرَفَو،ٍبَشَخِبٍلِخاَدْنِمُهاَّـشَغَو،ِفْقَّـسلٱِناَطيِح
لٱ
ْ
ِرَّـخَؤُمْنِمًاعاَرِذَنِيْرشِعىَنَبَو١٦.ٍوَْرسِباَشْخَأِبِتْيَب
لٱ
ْ
حلٱَىلِإِضْرَألٱَنِمٍزْرَأِعَالْضَأِبِتْيَب

ْ
ُهَلِخاَدىَنَبَو.ِناَطيِ

ملٱِلْجَأل
ْ
ًاعاَرِذَنوُعَبْرَأَو١٧.)ِساَدْقَألٱِسْدُقْيَأ(ِباَرْحِ

لٱِتَناَك
ْ
هلٱِيَأ(َتْيَب

َْ
لٱُزْرَأَو١٨.)ُهَماَمَأيِذَّـلٱَلَكْي

ْ
ْنِمِتْيَب

جلٱ.ٍروُهُزِمِعاَرَبَوٍءاَّـثُقِلْكِشَىلَعًاروُقْنَمَناَكٍلِخاَد
ْ

ُعيَِم
ِحمَأَّـيَهَو١٩.ٌرَجَحىَرُيْنُكَيَْمل.ٌزْرَأ

ْ
يفًاباَر لٱِطَسَوِ

ْ
ْنِمِتْيَب

ملٱِلْجَألَو٢٠.ِّـبَّـرلٱِدْهَعَتوُباَتَكاَنُهَعَضَيِلٍلِخاَد
ْ
ِباَرْحِ

ًاعاَرِذَنوُْرشِعَوًاضْرَعًاعاَرِذَنوُْرشِعَوًالوُطًاعاَرِذَنوُْرشِع
ملٱىَّـشَغَو،ٍصِلاَخٍبَهَذِبُهاَّـشَغَو.ًاعاَفِتْرٱ

٢١.ٍزْرَأِبَحَبْذَْ
لٱُناَمْيَلُسىَّـشَغَو

ْ
َّـدَسَو.ٍصِلاَخٍبَهَذِبٍلِخاَدْنِمَتْيَب

ملٱَماَّـدُقٍبَهَذِلِسَالَسِب
ْ
ُعيَِمجَو٢٢.ٍبَهَذِبُهاَّـشَغَو.ِباَرْحِ

لٱ
ْ
لٱِّـلُكِماَمَتَىلِإٍبَهَذِبُهاَّـشَغِتْيَب

ْ
ملٱُّلُكَو،ِتْيَب

لٱِحَبْذَْ
يِذَّـ

لِل
ْ

.»ٍبَهَذِبُهاَّـشَغِباَرْحِم
:٢٦جورخو٨:٦ص٣:٨مايأ٢و٧:٧ص٣٨و٩ع
٦و٣و٣٠:١جورخ٧:٢٤ص٣٤و٣٣

ناطيحةراجحاهبىشغزرأحاولأ)١٥ع(ٍزْرَأِعَالْضَأِب
.لخادلانمتيبلا

ىلإضرألانميأ.فقسلازئاوجِفْقَّـسلٱِناَطيِحَىلِإ
.فقسلا

ةراجحبةطلبمضرألاتناكِتْيَبْلٱَضْرَأَشَرَفَو
.اهقوفةضورفمباشخألاو

ناكوقرشلاةهجىلإلخدملاوقاورلاناكِتْيَبْلٱِرَّـخَؤُم
وأسادقألاسدقىلإهنموسدقلاىلإًالوألوخدلا

.برغلاةهجىلإيأتيبلارخؤميفناكيذلابارحملا
زرأعالضأبسدقلاوسادقألاسدقنيبلصافطئاحينُبو
يبرغلاتيبلاطئاحنيبو.فقسلازئاوجىلإضرألانم
لوطيهوًاعارذنورشعباشخألانملصافلااذهو
بابلصافلااذهيفو.هولعوهضرعوسادقألاسدق
اذهمامأو)٣١ع(سادقألاسدقىلإسدقلانمهبلخدُي
نمباجحلاو)٢١ع(بهذلانملسالسلابابلا
:٣مايأ٢(ميبوركهيلعناتكوزمرقوناوجرأوينوجنامسأ
هولعناكو.ىوُكالبناكسادقألاسدقنأرهاظلاو.)١٤
نيثالثناكيذلاسدقلاولعنملقأًاعارذنورشعوهو
.ةنسلايفةرمةنهكلاسيئرالإهلخديملو.ًاعارذ

ْهلٱ
َ

هلوطناكيذلاسدقلايأ)١٧ع(ُهَماَمَأيِذَّـلٱَلَكْي
.ًاعارذنيثالثهولعوًاعارذنيرشعهضرعوًاعارذنيعبرأ

ِحم
ْ
يفًاباَر نمهيلإلوخدلاناك)١٩ع(ِتْيَبْلٱِطَسَوِ

.جراخلانملخدمهلسيلوسدقلا
ميلشروأىلإدوادهبىتأيذلاِّـبَّـرلٱِدْهَعَتوُباَت
.)٦:١٢ليئومص٢(

يفناكيذلاروخبلاحبذم)٢٠ع(ٍزْرَأِبَحَبْذَْملٱىَّـشَغَو
يفيذلاحبذملاناكو.سادقألاسدقبابمامأسدقلا

يأنمفرعنالو.طنسلابشخنمعامتجالاةميخ
ةراجحنمهنأحجرألاوناميلسلكيهيفحبذملاينُبءيش
)٢٢ع(بهذلابىشغمزرألاناكوزرأبىشغمناكو
جورخ(روخبللبهذلاحبذمعامتجالاةميخحبذميمُسو
٤٠:٥(.

بارحملابابمادق)٢١ع(ِباَرْحِْملٱَماَّـدُقٍبَهَذِلِسَالَس
.)٣:١٤مايأ٢(باجحلامادقو)٣١ع(

دوادهيبأنمثرو)٢٢ع(ٍبَهَذِبُهاَّـشَغِتْيَبْلٱُعيَِمج
فلأوحنيأ)٢٢:١٤مايأ١(بهذلانمةنزوفلأةئم
نيرسفملاضعبنأىتحًادجميظعغلبموهوةريلنويلم
ةنسيفناميلسلخدو.خسانلانمطلغاذهنأنوحجري
.ةريلنييالمةعبرأوحنوأ)١٠:١٤(ةنزو٦٦٦ناكةدحاو
ناميلسنامزيفلامعتسالاةليلقبهذلانمدوقنلاتناكو
ةنيزلايفوءانبلايفنولمعتسيهريغكولمووهوناكف
انرصعكولمهلمعتسينأنكميالبهذلانمًارادقم
.اذه

يفَلِمَعَو٢٣«٣٠-٢٣ ملٱِ
ْ
ِبَشَخْنِمِْنيَبوُرَكِباَرْحِ

لٱُّوُلُع،ِنوُتْيَّـزلٱ
ْ
ُحاَنَجٍعُرْذَأُسَْمخَو٢٤.ٍعُرْذَأَُرشَعِدِحاَو

لٱ
ْ

لٱِبوُرَك
ْ
لٱُحاَنَجٍعُرْذَأُسَْمخَو،ُدِحاَو

ْ
َُرشَع.ُرَخآلٱِبوُرَك

ٍعُرْذَأَُرشَعَو٢٥.ِهِحاَنَجِفَرَطَىلِإِهِحاَنَجِفَرَطْنِمٍعُرْذَأ
لٱ
ْ

لِلٌدِحاَوٌلْكَشَوٌدِحاَوٌساَيِق.ُرَخآلٱُبوُرَك
ْ

٢٦.ِْنيَبوُرَك
لٱُّوُلُع

ْ
لٱِبوُرَك

ْ
لٱاَذَكَوٍعُرْذَأَُرشَعِدِحاَو

ْ
٢٧.ُرَخآلٱُبوُرَك

ألَا
َ
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لٱَلَعَجَو
ْ

يفِْنيَبوُرَك لٱِطَسَوِ
ْ
َةَحِنْجَأاوُطَسَبَو،ِّـِيلِخاَّـدلٱِتْيَب

لٱ
ْ

لٱُحاَنَجَّـسَمَفِْنيَبوُرَك
ْ
حلٱِدِحاَو

ْ
لٱُحاَنَجَوَطِئَا

ْ
ِرَخآلٱِبوُرَك

حلٱَّـسَم
ْ
يفاَمُهُتَحِنْجَأْتَناَكَو.َرَخآلٱَطِئَا لٱِطَسَوِ

ْ
ِتْيَب

لٱىَّـشَغَو٢٨.َرَخآلٱاَُمهُدَحَأُّسَمَي
ْ

٢٩.ٍبَهَذِبِْنيَبوُرَك
لٱِناَطيِحُعيَِمجَو

ْ
يفِتْيَب َميِبوُرَكِرْقَنِبًاشْقَناَهَمَسَراَهِريِدَتْسُمِ

ىَّـشَغَو٣٠.ٍجِراَخْنِمَوٍلِخاَدْنِمٍروُهُزِمِعاَرَبَوٍليِخَنَو
لٱَضْرَأ

ْ
.»ٍجِراَخْنِمَوٍلِخاَدْنِمٍبَهَذِبِتْيَب

جورخو٨:٧ص٩-٣٧:٧جورخ١٢-٣:١٠مايأ٢
٣٧:٩و٢٥:٢٠

يفَلِمَعَو )٢٢:١١ليئومص٢()٢٣ع(ِْنيَبوُرَكِباَرْحِْملٱِ
:٣نيوكت(يفاهركذلوأو.ميبوركعمجلاوبوركدرفملا

٢٥:١٨جورخ(يفنافوصومعامتجالاةميخابوركو.)٢٤
ةعبرألايقزحيفةروكذملاميبوركلانمبوركلكلو.)٢٢-
ةعرسوروثلاةوقوروثهجوودسأهجووناسنإهجوهجوأ
.هللامدختيتلاةكئالملاىلإزمرتميبوركلاتناكو.رسنلا
برلاناكوتوباتلاقوفعامتجالاةميخيفنابوركلاناك
امأو.نيبوركلانيبنمءاطغلاىلعنمىسومعمملكتي
توباتلابناجنعدحاولاافقوفناميلسلكيهيفنابوركلا
.)٣:١٣مايأ٢(رخآلابناجلانعرخآلاودحاولا

تطسبنايأ)٢٧ع(ِْنيَبوُرَكْلٱَةَحِنْجَأاوُطَسَب
ةميخيبوركنعافلتخاناميلسلكيهابوركو.اهتحنجأ
بهذبىشغملانوتيزلابشخنمامهنوكيفعامتجالا
ىلعسيلوضرألاىلعافقوو.صلاخبهذنمسيلو
ىلإدحاولاطئاحلانمامهتحنجأاطسبو.توباتلاءاطغ
نيللظمقوفىلإامهتحنجأاطسبفةميخلاابوركامأو.رخآلا
لخادلاىلإلكيهلايبوركاهجوناكو.ءاطغلاامهتحنجأب
ًاهجتمدحاولاهجوناكفةميخلاابوركامأوسدقلاىلإيأ
.ءاطغلاوحنرخآلاىلإ

تناك)٢٩ع(ٍروُهُزِمِعاَرَبَوٍليِخَنَوَميِبوُرَكِرْقَن
عيمجىلإمهضعبلوقيامكوأةكئالملاىلإزمرتميبوركلا
يفو.ضرألاتاناويحىلإةكئالملانمةيناويحلاقئالخلا

ناسنإيهوتاناويحةعبرأركذ٤:٧ايؤرو١:٥لايقزح
راجشألاىمسأنمليخنلاو.رسنولجعوأروثودسأو
.ةرمثملاةيتابنلاةايحلاىلإزمرروهزمعاربو.اهعفنأواهلمجأو
ىلعشوقنملاوتيبلاناطيحىلعموسرلاىنعمنوكيف
سانلانموتاتابنلاوتاناويحلانماهلكةقيلخلانأعيراصملا
.اهقلاخحبست

سدقوهلخادلا)٣٠ع(ٍجِراَخْنِمَوٍلِخاَدْنِم
نأنولوقيمهضعبنأريغ.سدقلاوهجراخلاوسادقألا
مايأ٢(بهذبقاورلاضرأىشغيأقاورلاوهانهجراخلا
٣:٤(.

ملٱِباَبِلَلِمَعَو٣١«٣٦-٣١
ْ
ْنِمِْنيَعاَْرصِمِباَرْحِ

لٱ.ِنوُتْيَّـزلٱِبَشَخ
ْ
لٱِةَبَتَع

ْ
لُع
ْ
لٱَواَي

ْ
٣٢.ٌةَسَّـمَُخمِناَتَمِئاَق

ملٱَو
ْ
َميِبوُرَكَشْقَناَمِهْيَلَعَمَسَرَو.ِنوُتْيَّـزلٱِبَشَخْنِمِناَعاَْرصِ
شَغَوٍروُهُزِمِعاَرَبَوٍليِخَنَو

لٱَعَّـصَرَو،ٍبَهَذِباَُمهاَّـ
ْ

َميِبوُرَك
ِملَلِمَعَكِلٰذَكَو٣٣.ٍبَهَذِبَليِخَّـنلٱَو

َ
هلٱِلَخْد

َْ
َمِئاَوَقِلَكْي

ِبَشَخْنِمِْنيَعاَْرصِمَو٣٤،ًةَعَّـبَرُمِنوُتْيَّـزلٱِبَشَخْنِم
ملٱ.ِوَّْـرسلٱ

ْ
لٱُعاَْرصِ

ْ
ملٱَو،ِناَيِوَطْنَتِناَتَّـفَدُدِحاَو

ْ
ُرَخآلٱُعاَْرصِ

ٍروُهُزَمِعاَرَبَوًاليِخَنَوَميِبوُرَكَتَحَنَو٣٥.ِناَيِوَطْنَتِناَتَّـفَد
ملٱَىلَعٍقَّـرَطُمٍبَهَذِباَهاَّـشَغَو

َراَّـدلٱىَنَبَو٣٦.ِشوُقْنَْ
.»ِزْرَألٱِزِئاَوَجْنِمًاّفَصَوٍةَتوُحْنَمٍفوُفُصَةَثَالَثَةَّـيِلِخاَّـدلٱ

٣٦:١٠ايمرإو٧:١٢ص٢٥-٤١:٢٣لايقزح

سدقلانيبلصافلاطئاحلايفبارحملابابناك
ناتمئاقلاوبابلاقوفاموهفكاسلاو.سادقألاسدقو
ضرعناكيأةسّمخمتناكو.بابلايبناجىلعامه
.عرذأعبرأيأتيبلاضرعسُمخبابلا

قاورلاىلإسدقلانمبابلاضرعناك)٣٣ع(ًةَعَّـبَرُم
.عرذأسمخيأتيبلاضرععبر

يتلاحاولألاىلع)٣٥ع(ِشوُقْنَْملٱَىلَعٍقَّـرَطُمٍبَهَذ
ىلعنكلوبهذلانمةقيقرًاحاولأاورمسشقنالبتناك
.بشخلاىلعشوقنملابهذلابرهظيلبهذلاقرطشوقنملا

ةنهكلاراد«٤:٩مايأ٢يفو)٣٦ع(َةَّـيِلِخاَّـدلٱَراَّـدلٱ
اهيلاوحوةيلخادلارادلايهةنهكلاراديأ»ةميظعلارادلاو
٣٦:١٠ايمرإيفو.بعشلامومعلتناكيتلاةميظعلارادلا
نمىلعأةنهكلارادوأةيلخادلارادلاتناكيأ.ايلعلارادلا
نيرادلانيبًاطئاحىنبناميلسنأنونظملاوةميظعلارادلا
رادلاضرأنمةتوحنمةراجحنمفوفصةثالثنم
رادللًازجاحوأًادنسناكفايلعلارادلاضرأىلإىلفسلا
ظفحلوأةنيزللزرألازئاوجنمفصةراجحلاقوفو.ايلعلا
رادلايفبعشلانإ)٧:٣مايأ٢(نمجتنتسنو.طئاحلا
.ايلعلارادلايفثدحيامنورظنياوناكىلفسلا

يف٣٧«٣٧،٣٨ يفِّـبَّـرلٱُتْيَبَسِّـسُأِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱِ ِ
يفَو٣٨.وُيِزِرْهَش حلٱِةَنَّـسلٱِ

ْ
يفَةََرشَعِةَيِدَا َوُهَو،َلوُبِرْهَشِ

لٱَلِمْكُأ،ُنِماَّـثلٱُرْهَّـشلٱ
ْ
يفُتْيَب ُهاَنَبَف.ِهِماَكْحَأَوِهِروُمُأِعيَِمجِ

يف .»ٍنيِنِسِعْبَسِ
١ع

دادعتسالايفنينسثالثىضقناميلسنأرهظي
رهشيفءانبلايفأدتباولمعلاميظنتولكيهلاداومعمجك
نيرشتنيباميألوُبرهشيفتيبلالمكأورايأيأويز

ألَا
َ
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فصنونينسعبساهلكةدملاتناكف.لوألانوناكويناثلا
.ةنس

دئاوف
يفلوقنالفمداقتنمثأوةمدخلضفأقحتسمهللانإ.١

هنألفالتإلااذهاذامل«اذوهيلاقامكناميلسلكيه
حيسملانوكينأبجي.»ءارقفللىطعُينأنكميناك
ءاطعلاةجيتنوهءارقفللءاطعلاو.انبولقيفلوألا
معاطمالوىوأمسيلسئانكسيلثيحو.برلل
.ءارقفلل

ةبحملانعريبعتلاوهءاطعلايفيرهوجلارمألانإ.٢
هبلقمدقاذإبهذالوةضفهلسيلنمو.حيسملل
يهاياطعلامظعأو.ناميلسكبرلادنعلوبقموهف
.هلةبحملانعّربعتملنإبرلادنعةميقالب

هللادوجوبلبزرألاوبهذلابسيلتيبلالامجنإ.٣
ءاشعلاعوسيمسراهيفيتلاميلشروأيفةّيلعلاف.هيف
مهيلعلحاملذيمالتلاهيفناكيذلاتيبلاو،يبرلا
ترجثيحيبليفرهندنعناكملاو،سدقلاحورلا
ىلصثيحيبليفيفنجسلاو.ةالصنوكتنأةداعلا
ئطاشوليللافصنيفهللااحبسواليسوسلوب
اولصوهؤاقدصأوسلوباثجثيحروصدنعرحبلا
.ناميلسلكيهكةسدقمنكامأاهلكيه

.ةيدسجلازومرلاةطساوبتايحورلاهبعشمّلعهللانإ.٤
تسيلواهنامزيفةمزالهتمدخوهتينآولكيهلاناكف
.سدقلاحورلالولحودسجتلادعبةمزال

امأوبعشلادحأهلخديملوةنهكللناكلكيهلانإ.٥
مهربكأكمهرغصأو.مهلكهللابعشليهفةسينكلا
.اهيفهللاحبسيويلصينأردقي

ةالصلاك)٧ع(توصالبةمدخلضفأنوكتدقهنإ.٦
فرعتالثيحءاطعلاوةنسحلاةودقلاوةيدارفنالا
.نيميلالعفتاملامشلا

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

١«١٢-١ يفُناَمْيَلُسُهاَنَبَفُهُتْيَباَّـمَأَو ًةَنَسَةََرشَعَثَالَثِ
ٍعاَرِذُةَئِمُهُلوُطَناَنْبُلِرْعَوَتْيَبىَنَبَو٢.ِهِتْيَبَّـلُكَلَمْكَأَو
ِةَعَبْرَأَىلَع،ًاعاَرِذَنوُثَالَثُهُعاَفِتْرٱَوًاعاَرِذَنوُسَْمخُهُضْرَعَو
َفِقُسَو٣.ِةَدِمْعَألٱَىلَعٍزْرَأُزِئاَوَجَوٍزْرَأِةَدِمْعَأْنِمٍفوُفُص
لٱَىلَعٍقْوَفْنِمٍزْرَأِب

ْ
خلٱِتاَفُرُغ

ْ
َىلَعيِتَّـلٱَنيِعَبْرَألٱَوِسَْم

ُثَالَثُفوُقُّسلٱَو٤.َةََرشَعَسَْمخٍّفَصُّلُك.ِةَدِمْعَألٱ

ِباَوْبَألٱُعيَِمجَو٥.ٍتاَّـرَمَثَالَثٍةَّـوُكَلِباَقُمٌةَّـوُكَوٍقاَبِط
لٱَو
ْ
.ٍتاَّـرَمَثَالَثٍةَّـوُكَلِباَقُمٍةَّـوُكُهْجَوَو،ٌةَفوُقْسَمٌةَعَّـبَرُمِمِئاَوَق
َنوُثَالَثُهُضْرَعَوًاعاَرِذَنوُسَْمخُهُلوُطِةَدِمْعَألٱَقاَوِرَلِمَعَو٦
َلِمَعَو٧.اَهَماَّـدُقَزيِراَفَأَوًةَدِمْعَأَواَهَماَّـدُقَرَخآًاقاَوِرَو.ًاعاَرِذ
لٱَقاَوِر

ْ
لٱَقاَوِرْيَأ(ِيضْقَيُثْيَحِّـِيسْرُك

ْ
يشُغَو)ِءاَضَق

ٍزْرَأِبَِّـ
يفُهُنُكْسَيَناَكيِذَّـلٱُهُتْيَبَو٨.ٍفْقَسَىلِإٍضْرَأْنِم ٍراَدِ
لٱاَذٰهَكَناَكِقاَوِّـرلٱَلِخاَدىَرْخُأ

ْ
ِةَنْبالًاتْيَبَلِمَعَو.ِلَمَع

ْنِمِهِذٰهُّلُك٩.ِقاَوِّـرلٱاَذٰهَكُناَمْيَلُساَهَذَخَأيِتَّـلٱَنْوَعْرِف
حلٱِساَيِقَكٍةَميِرَكٍةَراَجِح

ْ
ملٱِةَراَجِ

ْنِمٍراَشْنِمِبٍةَروُشْنَمِةَتوُحْنَْ
َىلِإٍجِراَخْنِمَوِزيِرْفِإلٱَىلِإِساَسَألٱَنِمٍجِراَخْنِمَوٍلِخاَد
لٱِراَّـدلٱ

ْ
،ٍةَميِظَعٍةَميِرَكٍةَراَجِحَىلَعًاسَّـسَؤُمَناَكَو١٠.َِةريِبَك

مثِةَراَجِحَو،ٍعُرْذَأَِرشَعِةَراَجِح
ََ
ٍقْوَفْنِمَو١١.ٍعُرْذَأِنا

ملٱِساَيِقَكٌةَميِرَكٌةَراَجِح
لٱِراَّـدلِلَو١٢.ٌزْرَأَو،ِةَتوُحْنَْ

ْ
يفَِةريِبَك ِ

.ِزْرَألٱِزِئاَوَجْنِمٌّفَصَوٍةَتوُحْنَمٍفوُفُصُةَثَالَثاَهِريِدَتْسُم
لٱُقاَوِرَوُةَّـيِلِخاَّـدلٱِّـبَّـرلٱِتْيَبُراَدَكِلٰذَك

ْ
.»ِتْيَب

:٩مايأ٢و٢١و١٠:١٧ص٨:١مايأ٢و٩:١٠و٣:١ص
٩:٢٤ص١٦و٦:١٥ص٢٦و٤١:٢٥لايقزح١٢ع١٦
٦ع٦:٣٦ص٣:١ص٨:١١مايأ٢و

هتيبلوألا.تويبةثالثىنببرلاتيبلمكأامدعب
ةحلسألاتيبوةيسايسلاةرادإلالجألتيبيناثلاوصاخلا

ةنباتيبثلاثلاوهديماوعةرثكلنانبلرعوتيبيمُس
نيرشعةياهندعب٩:١٠يفليقو.ءاسنلاتيبوأنوعرف
خلاكلملاتيبوبرلاتيبنيتيبلاناميلسىنبامدعبةنس
ةنس١٣هتيبءانبلونينسعبسبرلاتيبءانبليأ
نانبلرعوتيبوصاخلاهتيبيأةثالثلالمشي»هتيب«لوقلاو
يسركلاقاورو)٦ع(ةدمعألاقاورادعامءاسنلاتيبو
ةهجىلإولكيهلابرقبةثالثلاةينبألاهذهعقومو.)٧ع(
.ايروموأنويهصةامسملاةيقرشلاةمكألاىلعهنمبونجلا
ىلإهبناجبوكلملارصقًالوأناكبونجلاىلإلكيهلارادنمو
بونجلاىلإوءاسنلاتيبوأنوعرفةنباتيببرغلاةهج
.ةيسايسلاةرادإلاتيبوأنانبلرعوتيبكلملارصقنم
ةروكذملاةينبألايأهتيبامأونينسعبسيفلكيهلاىنب
هلناكهنألًالوأقرفلاو.ةنسةرشعثالثيفاهانبف
نألًايناثو.نوريثكنولماعولكيهلاءانبلقباسدادعتسا
ناكنإوةطاسبلاضعبًاطيسبطقفًادحاوًاتيبناكلكيهلا

رثكأيأعارذةئمنانبلرعوتيبلوطو.ًانيمثًادجًاليمج
يأًاعارذنومسخهضرعوًاعارذنيعبرأبلكيهلالوطنم
لكيهلاولعكهولعوًاعارذنيثالثبلكيهلاضرعنمرثكأ
زرأةدمعأنمفوفصةعبرأهلناك.ًاعارذنوثالثيأ
تافرغتناكو.فصلكيفًادومعمكفرعنالاننكلو
تافرغنأريغلكيهلاتافرغكتاهجثالثىلعةينبم

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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تافرغامأواهبةقصالهناطيحنعةجراختناكلكيهلا
ناكو.ةدمعألاىلعةزكارًالخادتناكفنانبلرعوتيب
بناجلاىلعوتافرغتسنيليوطلانيبناجلانملكىلع
.ةقبطلكيفةفرغ١٥عومجملاناكفتافرغةثالثثلاثلا
تناكو.ةفرغ٤٥قابطلاثالثلايفتافرغلاعومجمو
ىلفسلاةقبطلايفىوكلاقوفىطسولاةقبطلايفىوكلا
.ىطسولاةقبطلايفىوكلاقوفايلعلاةقبطلايفىوكلاو
.ةيلخادلارادلاىلعةفرشمىوكلاتناكو

ةيوتسمبابلافكاوستناك)٥ع(ٌةَفوُقْسَمٌةَعَّـبَرُم
ةئيهىلعسيلوفقسةئيهىلعاهقوفامناكوةحطسم
.ةرطنق

ًازكارفقسلاوًافوقسمقاورلاناك)٦ع(ِةَدِمْعَألٱَقاَوِر
.ناطيحالبةدمعألاىلع

قاورلااذهلوةدمعألامادقيأاَهَماَّـدُقَرَخآًاقاَوِرَو
.اهيلعأطوييتلابابلاةبشخيهةفكسألاوًاضيأةدمعأ
ةدمعأهلرخآقاورىلإهبدعصُيجردناكهنأرهاظلاف
ناكءاضقلايسركىلإهنملخدُيثلاثقاورىلإهنموًاضيأ
نوسلجيءامدقلاكولملاناكامكءاضقللهيلعكلملاسلجي
ناطيحبًاطاحميسركلاناكو.ةنيدملابابيفنوضقيو
نولوقيمهضعبنأريغ.فقسلاىلإضرألانمزرأبةاشغم
اذهديؤيامو.نانبلرعوتيبلوه)٦ع(ةدمعألاقاورنإ
يأنانبلرعوتيبضرعقباطيقاورلالوطنأيأرلا

.ًاعارذنوسمخ
نملامشلاةهجىلإ)٨ع(ُهُنُكْسَيَناَكيِذَّـلٱُهُتْيَبَو
.ثلاثلاويناثلاولوألاةقورأوجردًالوأناكنانبلرعوتيب
بناجبوكلملاتيباهيفىرخأرادًاضيألامشلاىلإاهنمو
.لكيهلاكلملاتيبنملامشلاىلإوءاسنلاتيبكلملاتيب
ةينبألابتطاحأيتلاةميظعلارادلا)١(رودثالثناكف
كلملاتيبناكيتلاىطسولارادلاوىرخألارادلا)٢(اهلك
ةميظعلارادللو.ةيلخادلارادلاوأبرلاتيبراد)٣(اهيف
تناكيتلابرلاتيبراددنسيلطئاحبرلاتيبةهجىلإ
رادللهلثمطئاحناكو)٦:٣٦(ةميظعلارادلانمىلعأ
.)١١ع(جراخلاةهجىلإةميظعلا

هلكلمعلاناك)٩ع(ٍةَميِرَكٍةَراَجِحْنِمِهِذٰهُّلُك
يفو.ىرُيثيحجراخلانمعوننسحأىلعوطبضلاب
ىلإساسألانمو.ىرُيالثيحزرأبىشغمولخادلا
ىتح.ةريبكلارادلاوةيلخادلارادلايفكلذكو.زيرفلا

ةراجحنمتناكضرألاتحتيهوساسألاةراجح
.ةميظع

.)٦:٣(برلاتيبقاوروهو)١٢ع(ِتْيَبْلٱُقاَوِرَو

ملٱَلَسْرَأَو١٣«٢٢-١٣
ْنِمَمَاريِحَذَخَأَوُناَمْيَلُسُكِلَْ

ٌّيِروُصُهوُبَأَو،ِيلاَتْفَنِطْبِسْنِمٍةَلَمْرَأُنْبٱَوُهَو١٤.َروُص
ٍلَمَعِّـلُكِلَمَعِلًةَفِرْعَمَوًامْهَفَوًةَمْكِحًائِلَتُْممَناَكَو،ٌساَّـحَن

يف ملٱَىلِإىَتَأَف.ِساَحُّنلٱِ
١٥.ِهِلَمَعَّـلُكَلِمَعَوَناَمْيَلُسِكِلَْ

لٱَرَّـوَصَو
ْ
لٱُلوُط،ٍساَحُنْنِمِنْيَدوُمَع

ْ
لٱِدوُمَع

ْ
مثِدِحاَو

ََ
َةَيِنا

لٱِبُطِيُحيًاعاَرِذَةََرشَعاَتَنْثٱٌطْيَخَو.ًاعاَرِذََرشَع
ْ
.ِرَخآلٱِدوُمَع

لٱَِيسْأَرَىلَعاَمُهَعَضَيِلِْنيَجاَتَلِمَعَو١٦
ْ
ٍساَحُنْنِمِنْيَدوُمَع

لٱِجاَّـتلٱُلوُط.ٍكوُبْسَم
ْ
ِرَخآلٱِجاَّـتلٱُلوُطَو،ٍعُرْذَأُسَْمخِدِحاَو

ِلَمَعَكَرِئاَفَضَوًاكَّـبَشُمًالَمَعًاكاَّـبُشَو١٧.ٍعُرْذَأُسَْمخ
لٱَِيسْأَرَىلَعِنْيَذَّـللٱِْنيَجاَّـتلِلِلِسَالَّـسلٱ

ْ
ِجاَّـتلِلًاعْبَس،ِنْيَدوُمَع

لٱ
ْ
لِلَلِمَعَو١٨.ِرَخآلٱِجاَّـتلِلًاعْبَسَوِدِحاَو

ْ
َنِمِْنيَّـفَصِنْيَدوُمَع

يفِناَّـمُّرلٱ ِمهِريِدَتْسُمِ
َ
لٱِةَكَبَّـشلٱَىلَعا

ْ
ِجاَّـتلٱِةَيِطْغَتِلِةَدِحاَو

لٱِسْأَرَىلَعيِذَّـلٱ
ْ
١٩.ِرَخآلٱِجاَّـتلِلَلِمَعاَذَكٰهَو،ِدوُمَع

لٱَِيسْأَرَىلَعِناَذَّـللٱِناَجاَّـتلٱَو
ْ
ِّـنَسْوَّـسلٱِةَغيِصْنِمِنْيَدوُمَع

يفاَمَك َىلَعِناَذَّـللٱِناَجاَّـتلٱَكِلٰذَكَو٢٠ٍعُرْذَأُعَبْرَأاَُمهِقاَوِّـرلٱِ
لٱ
ْ
لٱِدْنِعْنِمِنْيَدوُمَع

ْ
طَب
ْ

.ًادِعاَصِةَكَبَّـشلٱِةَهِجْنِميِذَّـلٱِن
٢١.ِيناَّـثلٱِجاَّـتلٱَىلَعٍةَريِدَتْسُمٍفوُفُصَىلَعِناَتَئِمُتاَناَّـمُّرلٱَو
لٱَفَقْوَأَو

ْ
يفِنْيَدوُمَع هلٱِقاَوِرِ

َْ
لٱَفَقْوَأَف.ِلَكْي

ْ
َنَمْيَألٱَدوُمَع

لٱَفَقْوَأَّـمُث.»َنيِكاَي«ُهَمْسٱاَعَدَو
ْ
ُهَمْسٱاَعَدَوََرسْيَألٱَدوُمَع

لٱِسْأَرَىلَعَو٢٢.»َزَعوُب«
ْ
َلُمَكَف.ِّـنَسْوَّـسلٱُةَغيِصِنْيَدوُمَع

لٱُلَمَع
ْ
.»ِنْيَدوُمَع

٣٥:٣١و٥-٣١:٣جورخ٢:١٤مايأ٢و١٤و٢:١٣مايأ٢
:٣مايأ٢و٤٢ع٤١ع٢٥:١٧كولم٢و١٦-٤:١١مايأ٢و
٣:١٧مايأ٢و١٦

.روصكلممساكهمساناك.ماروحوأ)١٣ع(َماَريِح
هذهنأحجرألاو)٤:١٦و٢:١٣مايأ٢(يبأبىّنكموهو
بقلكلامعلاىلعًاسيئرهنوكوهرادتقاىلإريشتةملكلا
)٢:١٤مايأ٢(نادتانبنمهمأتناكو.انمايأيفملعم
ناكوًاساّحنهوبأناك.يروصهوبأويلاتفنطبسيفةنكاس
ساحنلاةعانصاميسالوعئانصلالكيفًارهامماريح
.)٢:١٤مايأ٢(

جورخ(ليئلصبيفلوقلارظنا)١٤ع(ًةَمْكِحًائِلَتُْمم
نميحورلارادتقالاكيلقعلاويدسجلارادتقالايأ)٣١:٣
.هللا

ملامبروساحنلايفهلمعلكيأِهِلَمَعَّـلُكَلِمَعَو
.)٤٥ع(رخآًالمعلمعي

.)٢١ع(لكيهلاقاورل)١٥ع(ِنْيَدوُمَعْلٱ
نوثالثوسمخ٣:١٥مايأ٢يفوًاعاَرِذََرشَعَةَيِناََمث

ةينامثلاىلإمايألارابخأرفسبتاكفاضأامبرو.ًاعارذ

ألَا
َ
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مسقلاوهوكابشلا)١(نيمسقناكيذلاجاتلاًاعارذرشع
ةغيص)٢(و)١٦ع(عرذأسمخهلوطناكيذلاىطوألا
ع(عرذأعبرأهلوطناكيذلاىلعألامسقلاوهونسوسلا
نوكيفعرذأينامثاهولعةدعاقدومعللناكامبرو)١٩
ةبسنتناكفًاعارذ١٢طيحملاناكو.ًاعارذ٣٥عومجملا
ايمرإيفليقوديماوعلايفةداعلانمرثكأولعلاىلإطيحملا

ساحنلاظلغيأهظلغوفوجأناكدومعلكنإ٥٢:٢١
.عباصأعبرأ

عونىلعضراوعبكيبابشلاتناك)١٧ع(ًاكاَّـبُشَو
نمضفخنملامسقلاتطغوساحننمتناكوةيرعش
لسالسلاوأرئافضلاعبسلاتناككيبابشلاىلعو.نيجاتلا
.ساحننم

:يتأيامكبيترتلاناكامبرو)١٨ع(ِناَّـمُّرلٱَنِمِْنيَّـفَص
نمفصدومعلاسأريفودومعلااهقوفوةدعاقلاًالوأ
كيبابشلانامرلانمفصلااذهقوفوةنامرةئمهيفنامرلا
ًاضيأةنامرةئمهيفنامرلانميناثلافصلاهقوفورئافضلاو
.نسوسلاةغيصيناثلافصلااذهقوفو

يفاَمَك قباسربخانلسيلولكيهلاقاور)١٩ع(ِقاَوِّـرلٱِ
.نسوسلاةغيصهيفناكهنأب

نمىلعألامسقلاركذدرو)٢٠ع(ِناَجاَّـتلٱَكِلٰذَكَو
نمنيدومعلايسأرىلعناجاتلايأ)١٩ع(يفنيجاتلا
نميأ)١٧ع(يفركُذاموهانهروكذملاو.نسوسلاةغيص
.لسالسلالمعكرئافضوكيبابش

ًائتاننيجاتلانمضفخنملامسقلاناكِنْطَبْلٱِدْنِعْنِم
روكذملانامرلانمفصلاًائتانناكامتحتو)٤١عرظنا(
.نامرلانميناثلافصلاًائتانناكامقوفو.ًاقباس

ةلمجلانوكتفلوألاةملكرّدقنانهوِيناَّـثلٱِجاَّـتلٱَىلَع
.)١٥عرظنا(يناثلاولوألاجاتلاىلعاهلك

يفِنْيَدوُمَعْلٱَفَقْوَأَو ْهلٱِقاَوِرِ
َ

حجرألاو)٢١ع(ِلَكْي
.امهيلعقاورلافقسدنتسيملوطقفةنيزللاناكامهنأ
ةدمعألاوأدومعلابصنُيفةيقينيفلالكايهلاتناكاذكهو
.ةميدقلاموسرلاودوقنلانمرهظيامكاهيلعفقسالب
نمرصقأاناكنيدومعلانألسايقلانمًاضيأرهاظاذهو
نمناكلكيهلانألداوملانمو،قاورلافقساغلبينأ

نمو.ساحننماناكفنادومعلاامأوباشخأوةراجح
وأدومعليصوصخلامسالانألزعوبونيكاينيمسالا
بكرتامعوننماسيلونادرفتمامهنأىلعليلدنيدومعل
»ةّزعب«زعوبىنعمو»تبثيبرلا«نيكايىنعمو.ءانبلاهنم
.هيلعًاشوقنمامهنمّلكمساناكامبرو

لٱَلِمَعَو٢٣«٢٦-٢٣
ْ
ْنِمٍعُرْذَأََرشَع.ًاكوُبْسَمَرْحَب

،ٍعُرْذَأُسَْمخُهُعاَفِتْرٱ.ًاريِدَتْسُمًارَّـوَدُمَناَكَوِهِتَفَشَىلِإِهِتَفَش

َحتَو٢٤.ِهِرِئاَدِبِهِبُطِيُحيًاعاَرِذَنوُثَالَثٌطْيَخَو
ْ

ٌءاَّـثُقِهِتَفَشَت
لٱِبٌةَطيُِحم.ِعاَرِّـذلِلٌَرشَع.ِهِبُطيُِحتًاريِدَتْسُم

ْ
ِهِريِدَتْسُمِبِرْحَب

لٱ.ِْنيَّـفَص
ْ
ْيَنْثٱَىلَعًامِئاَقَناَكَو٢٥.ِهِكْبَسِبْتَكِبُسْدَقُءاَّـثِق

َىلِإٌةَهِّـجَوَتُمٌةَثَالَثَوِلاَمِّـشلٱَىلِإٌةَهِّـجَوَتُمٌةَثَالَثًارْوَثََرشَع
لٱ
ْ
جلٱَىلِإٌةَهِّـجَوَتُمٌةَثَالَثَوِبْرَغ

ْ
َىلِإٌةَهِّـجَوَتُمٌةَثَالَثَوِبوَُن

لٱَو.ِقَّْـرشلٱ
ْ
.ٍلِخاَدَىلِإاَهِزاَجْعَأُعيَِمجَو،ُقْوَفْنِماَهْيَلَعُرْحَب

.ٍّنَسْوَسِرْهَزِبٍسْأَكِةَفَشِلَمَعَكُهُتَفَشَوٌْربِشُهُكْمُسَو٢٦
لَأُعَسَي

ْ
.»ٍّثَبْيَف

ايمرإ٦:١٨ص٢٥:١٣و١٦:١٧كولم٢وخلا٤:٢مايأ٢
٥٢:٢٠

ىلإمهلوخدلبقةنهكلالستغيلةضحرميأَرْحَبْلٱ
.اهربكلًارحبةضحرملاهذهتيّمُسولكيهلا

رهزلاثمىلعرحبلاةفشيأ)٢٦ع(ٍّنَسْوَسِرْهَزِب
.برشلالجألسأكةفشكهبةهبشمونسوس

نأاوبسحءاملعلانكلو.ةقأ٤٥٠٠٠لداعيٍّثَبْيَفْلَأ
رادقملااذهنمرثكأعستركُذامكاهولعواهترئادةناوطسأ
لكشبًافوجم(ًابّبقمناكرحبلانأمهضعبنظيفءاملانم
.قوفنمهترئادتناكةروكذملاًاعارذنوثالثلاو)ةركفصن

لٱَلِمَعَو٢٧«٣٩-٢٧
ْ
لٱَدِعاَوَق

ْ
ُلوُط،ٍساَحُنْنِمََرشَع

لٱ
ْ
لٱِةَدِعاَق

ْ
اَهُعاَفِتْرٱَوٍعُرْذَأُعَبْرَأاَهُضْرَعَوٍعُرْذَأُعَبْرَأِةَدِحاَو

لٱُلَمَعاَذٰهَو٢٨.ٍعُرْذَأُثَالَث
ْ
َهل.ِدِعاَوَق

َ
ُساَرْتَألٱَو،ٌساَرْتَأا

حلٱَْنيَب
ْ
حلٱَْنيَبيِتَّـلٱِساَرْتَألٱَىلَعَو٢٩.ِبِجاََو

ْ
ٌدوُسُأِبِجاََو

حلٱَىلَعَكِلٰذَكَو،ُميِبوُرَكَوٌنَاريِثَو
ْ
ْنِمَو.ٍقْوَفْنِمِبِجاََو

َحت
ْ

ِّـلُكِلَو٣٠.َّـىلَدُمٌلَمَعٍروُهُزُدِئَالَقِنَاريِّـثلٱَوِدوُسُألٱِت
اَهِمِئاَوَقِلَو،ٍساَحُنْنِمٌباَطِقَوٍساَحُنْنِمٍرَكَبُعَبْرَأٍةَدِعاَق
َحتٌةَكوُبْسَمُفاَتْكَألٱَو،ٌفاَتْكَأِعَبْرَألٱ

ْ
ملٱَت
ْ
ِّـلُكِبِناَجِبِةَضَحْرِ

اَهُمَفَو.ٌعاَرِذُقْوَفْنِمَوِليِلْكِإلٱَلِخاَداَهُمَفَو٣١.ٍةَدَالِق
اَهِمَفَىلَعًاضْيَأَو.ٍعاَرِذُفْصِنَوٌعاَرِذٍةَدِعاَقِلَمَعَكٌرَّـوَدُم
لٱَو٣٢.ٌةَرَّـوَدُمَالٌةَعَّـبَرُماَهُساَرْتَأَو.ٌشْقَن

ْ
َحتُعَبْرَألٱُرَكَب

ْ
َت

لٱُفيِطاَطَخَو،ِساَرْتَألٱ
ْ
يفِرَكَب لٱِ

ْ
لٱُعاَفِتْرٱَو،ِةَدِعاَق

ْ
ِةَرَكَب

لٱ
ْ
لٱُلَمَعَو٣٣.ٍعاَرِذُفْصِنَوٌعاَرِذِةَدِحاَو

ْ
ِةَرَكَبِلَمَعَكِرَكَب

.ٌةَكوُبْسَماَهُّلُكاَُهبوُبُقَواَهُعِباَصَأَواَهُرُطُأَواَهُفيِطاَطَخ.ٍةَبَكْرَم
لٱاَياَوَزِعَبْرَأَىلَعٍفاَتْكَأُعَبْرَأَو٣٤

ْ
لٱِةَدِعاَق

ْ
ُفاَتْكَأَو،ِةَدِحاَو

لٱ
ْ
لٱَىلْعَأَو٣٥.اَهْنِمِةَدِعاَق

ْ
ِعاَفِتْرٱَىلَعٌريِدَتْسُمٌبَّـبَقُمِةَدِعاَق

لٱَىلْعَأْنِمٍعاَرِذِفْصِن
ْ
٣٦.اَهْنِماَهُساَرْتَأَواَهيِداَيَأ.ِةَدِعاَق

لَأَىلَعَشَقَنَو
ْ
ًادوُسُأَوَميِبوُرَكاَهِساَرْتَأَىلَعَواَهيِداَيَأِحاَو

٣٧.ًةَريِدَتْسُمٍروُهُزَدِئَالَقَو،ٍةَدِحاَوِّـلُكِةَعِسَكًاليِخَنَو
لٱَلِمَعاَذَكٰه

ْ
لٱَدِعاَوَق

ْ
ِجل.ََرشَع

َ
ٌساَيِقَوٌدِحاَوٌكْبَساَهِعيِم

ٍساَحُنْنِمَضِحاَرَمََرشَعَلِمَعَو٣٨.ٌدِحاَوٌلْكَشَوٌدِحاَو
ملٱ.ًاّثَبَنيِعَبْرَأٍةَضَحْرِمُّلُكُعَسَت

ْ
لٱُةَضَحْرِ

ْ
.ٍعُرْذَأُعَبْرَأُةَدِحاَو

ألَا
َ
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لٱَىلَعٌةَدِحاَوٌةَضَحْرِم
ْ
لٱِةَدِعاَق

ْ
لِلِةَدِحاَو

ْ
لٱَِرشَع

ْ
٣٩.ِدِعاَوَق

لٱَلَعَجَو
ْ
لٱِبِناَجَىلَعًاسَْمخَدِعاَوَق

ْ
َىلَعًاسَْمخَوِنَمْيَألٱِتْيَب

لٱِبِناَج
ْ
لٱَلَعَجَوِ،َرسْيَألٱِتْيَب

ْ
لٱِبِناَجَىلَعَرْحَب

ْ
ِتْيَب

جلٱِةَهِجْنِمِقَّْـرشلٱَىلِإِنَمْيَألٱ
ْ
.»ِبوَُن

مايأ٢و٤:١٤مايأ٢و٤:١٤مايأ٢و٢٥:١٣كولم٢و٣٨ع
خلا٤:٦

يتأيسرشعلاضحارملالجأل)٢٧ع(ََرشَعْلٱَدِعاَوَقْلٱ
.ةقرحمهنومدقياماهيفنولسغياوناك.)٣٨ع(يفاهركذ
ةعبرمدعاوقلاتناكو.ةنهكلاهيفلستغيلناكفرحبلاامأو
.اهلوطكاهضرع

يفةلمعتسملاحاولألاك)٢٨ع(ِبِجاَوَْحلٱَْنيَبُساَرْتَألٱ
هيلاوحورجحلانمحولاهليتلاةباتكلالجألسرادملا

دوسأشقنحاولألاوسارتألاىلعو.بشخلانمبجاوح
.ساحننماهلكوميبوركوناريثو

ىلإناكمنمدعاوقلالقتنتىتح)٣٠ع(ٍرَكَبُعَبْرَأ
.رادلايفرخآ

اهبناجبتسيلوةدعاقلاتحتركبلاتناكٌفاَتْكَأِعَبْرَألٱ
ةبكرمفاتكألاو.ركبلاباطقاهببكرتيلفاتكأاهلمزلف
لمعروهزلادئالقنمةدالقلكبناجبوعبرألامئاوقلانم
.كوبسمساحناهلكو)٢٩ع(ّىلدم

ًابوقثمةدعاقلاحطسناك)٣١ع(ِليِلْكِإلٱَلِخاَداَهُمَفَو
نم)ليلكإ(ةناوطسا)اهمف(بقثلااذهىلعوقوفنم
رطقو.تنكمتوبقثلايفتلزنةناوطسالاامبرو.ساحنلا
عارذلخادلانماهرطقوعارذفصنوعارذةناوطسألاهذه
ةدعاقتناكةناوطسألاو.ةفوجميهوعارذعبراهظلغناكف
ةعبرملاةريبكلاةدعاقلاىلعةزكارتناكوقوفنمةضحرملل
.تحتنم

نأىفخيالو()٢٨عرظنا(ٌةَرَّـوَدُمَالٌةَعَّـبَرُماَهُساَرْتَأَو
امةصالخوهانههانركذامو.ًادجرسع٣١ددعلاريسفت
.)سننساهلباتكلاسوماقيفدرو

.ةيراجتعارذوأفصنوعارذ)٣٢ع(ِةَرَكَبْلٱُعاَفِتْرٱ
ةلمعتسملاتابرعلاتالجعىلإةبسنلابليلقعافترالااذهو
ميدقلايفةلمعتسمتناكةئطاولاتاركبلانكلو.مويلا
.ةيروشألاموسرلانمرهظيامك

ةوقلاةدايزلجألكلذو)٣٥ع(ٌبَّـبَقُمِةَدِعاَقْلٱَىلْعَأ
اذهىلعةزكارتناكةناوطسألايأ)٣٠ع(ليلكإلانأل
الوًادجةليقثيهوةضحرملاتزكرةناوطسألاىلعوببقملا

دانسإليهاهيديأنأامبرو.ءاملانمةئلتممتناكاذإاميس
.ًاكبسةكوبسماهلكو.ةضحرملا

ةريبكءازجألالكىلعشقنلاناك)٣٦ع(َشَقَنَو
.ةريغصو

.ءامةقأ٨٨٠وحن)٣٨ع(ًاّثَبَنيِعَبْرَأ
ةضحرملاولعىلإانهةراشإلانأحجرألاٍعُرْذَأُعَبْرَأ
وحناهتدعاقعمةضحرملاولعناكف.اهرطقىلإتسيلو
.ًامدقفصنو١٣وأعرذأعست

ملٱُمَاريِحَلِمَعَو٤٠«٥١-٤٠
َشوُفُّرلٱَوَضِحاَرَْ

ملٱَو
لٱِعيَِمجْنِمُمَاريِحىَهَتْنٱَو.َحِضاَنَْ

ْ
ُهَلِمَعيِذَّـلٱِلَمَع

لِل
ْ

لٱ٤١.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِلَناَمْيَلُسِكِلَم
ْ
ِْنيَجاَّـتلٱَِيتَرُكَوِنْيَدوُمَع

لٱَِيسْأَرَىلَعِنْيَذَّـللٱ
ْ
َِيتَرُكِةَيِطْغَتِلِْنيَتَكَبَّـشلٱَو،ِنْيَدوُمَع

لٱَِيسْأَرَىلَعِنْيَذَّـللٱِْنيَجاَّـتلٱ
ْ
ِةَناَّـمُّرلٱِةَئِمَعَبْرَأَو٤٢.ِنْيَدوُمَع

لٱِةَكَبَّـشلِلٍناَّـمُراَّـفَص(ِْنيَتَكَبَّـشلِليِتَّـلٱ
ْ
ِةَيِطْغَتِلْجَألِةَدِحاَو

لٱَىلَعِنْيَذَّـللٱِْنيَجاَّـتلٱَِيتَرُك
ْ
لٱَو٤٣.)ِنْيَدوُمَع

ْ
لٱَدِعاَوَق

ْ
ََرشَع

ملٱَو
لٱَضِحاَرَْ

ْ
لٱَىلَعََرشَع

ْ
لٱَو٤٤.ِدِعاَوَق

ْ
لٱَرْحَب

ْ
ْيَنْثالٱَوَدِحاَو

َحتًارْوَثََرشَع
ْ

لٱَت
ْ
لٱَو٤٥.ِرْحَب

ْ
ملٱَوَشوُفُّرلٱَوَروُدُق

.َحِضاَنَْ
لِلُمَاريِحاَهَلِمَعيِتَّـلٱِةَيِنآلٱِهِذٰهُعيَِمجَو

ْ
ِتْيَبِلَناَمْيَلُسِكِلَم

يف٤٦.ٍلوُقْصَمٍساَحُنْنِمَيِهِّـبَّـرلٱ اَهَكَبَسِّـنُدْرُألٱِرْوَغِ
ملٱ
يفُكِلَْ خلٱِضْرَأِ

ْ
َكَرَتَو٤٧.َناَتََرصَوَتوُّكُسَْنيَبِفََز

ْقَّـقَحَتَيَْمل.ًاّدِجًاّدِجٌَةريِثَكاََّـهنَألِةَيِنآلٱِعيَِمجَنْزَوُناَمْيَلُس
:ِّـبَّـرلٱِتْيَبِةَيِنآَعيَِمجُناَمْيَلُسَلِمَعَو٤٨.ِساَحُّنلٱُنْزَو
ملٱ
ملٱَو،ٍبَهَذْنِمَحَبْذَْ

لٱُزْبُخاَهْيَلَعيِتَّـلٱَةَدِئاَْ
ْ
ْنِم،ِهوُجُو

ملٱَو٤٩.ٍبَهَذ
لٱِنَعًاسَْمخَرِئاَنَْ

ْ
لٱِنَعًاسَْمخَوِنيِمَي

ْ
َماَمَأِراَسَي

ملٱ
ْ
ملٱَوَجُُّرسلٱَوَراَهْزَألٱَو،ٍصِلاَخٍبَهَذْنِمِباَرْحِ

ْنِمَطِقَالَْ
ملٱَوَسوُسُّطلٱَو٥٠ٍبَهَذ

ملٱَوَّـصاَقَْ
ملٱَوَنوُحُّصلٱَوَحِضاَنَْ

َرِماَجَْ
لٱَو.ٍصِلاَخٍبَهَذْنِم

ْ
ِملَلَصُو

َ
لٱِعيِراَص

ْ
ْيَأ(ِّـِيلِخاَّـدلٱِتْيَب

لٱِباَوْبَألَو)ِساَدْقَألٱِسْدُقِل
ْ
هلٱِيَأ(ِتْيَب

َْ
.ٍبَهَذْنِم)ِلَكْي

لٱُعيَِمجَلِمْكُأَو٥١
ْ
ملٱُهَلِمَعيِذَّـلٱِلَمَع

ِتْيَبِلُناَمْيَلُسُكِلَْ
لٱ:ِهيِبَأَدُواَدَساَدْقَأُناَمْيَلُسَلَخْدَأَو.ِّـبَّـرلٱ

ْ
َبَهَّـذلٱَوَةَّـضِف

يفاَهَلَعَجَو،َةَيِنآلٱَو .»ِّـبَّـرلٱِتْيَبِنِئاَزَخِ
١٣:٢٧عوشي٤:١٧مايأ٢و٢٥و٢٣ع٢٠ع١٨و١٧ع
مايأ٢و٢٩-٣٧:١٠جورخ١٤و٢٢:٣مايأ١و٣:١٦عوشي
٢٥:١٥كولم٢و٢٧:٣جورخ٣٨-٢٥:٣١جورخ٤:٨
٥:١مايأ٢و٨:١١ليئومص٢وخلا٥:١مايأ٢و

يف ةقفاومفزخلاضرأهضرأنأل)٤٦(ِّـنُدْرُألٱِرْوَغِ
لمعلااذهنأكلملانسحتساامبرو.ساحنلابكسل
ندرألايقرشتوكستناك.ميلشروأنعًاديعبنوكي
.ءاقرزلارهنيبونجليمدعبىلعةيلاحلاالاردلتيهامبرو
ىلعةيلاحلامراحلتاهنأنظيورهنلايبرغناترصتناكو
.ناسيبيبونجلايمأ٣دعب

نمساحنلادوادذخأ)٤٧ع(ِساَحُّنلٱُنْزَوْقَّـقَحَتَيَْمل
تارفلانيبةبوصكلمرزعردهيتنيدمنوخوةحبط
.)١٨:٨مايأ١(هامحو

ألَا
َ
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ماريحركذمدعنمجتنتسن)٤٨ع(ُناَمْيَلُسَلِمَعَو
ناكلببهذنمتناكيتلابرلاتيبةينآلمعيملهنأ
.طقفساحنلايفهلمع

ىّشغمرجحلانمناكو.روخبلاحبذمٍبَهَذْنِمَحَبْذَْملٱ
.)٢٢و٦:٢٠(بهذلابىّشغمزرألاوزرأب

رشع٤:٨مايأ٢يفليق)٢٥:٢٣جورخ(َةَدِئاَْملٱَو
.هوجولازبخلطقفةدحاواولمعتسامهنأحجرألاو.دئاوم

ربخرظنا.طقفةدحاوةرانمعامتجالاةميخيفَرِئاَنَْملٱَو
تناك.)٢٥:٣٠صجورخ(يفليصفتلابةينآلاهذه
وأءامللحضانملاوجرسلالئاتفلصاقملاوتيزللسوسطلا
.)٧:٨٦ددع(روخبللنوحصلاو.امهباوشرنيذللامدلا

١٢و٨:١١ليئومص١)٥١ع(خلاُناَمْيَلُسَلَخْدَأَو
ءانبيفاهلكهذهناميلسلمعتسيملو.٨-٢٩:١مايأ١و
.برلانئازخىلإاهلخدأفاهنملضفلبهتينآيفولكيهلا
.)٢٦:٢٨مايأ١(لواشمايأيفبرللنئازخناكو

دئاوف
.)١ع(هتيبىنب.١

يفَكَلَمَعْئِّـيَه«برلاتيبءانبلمكأامدعب خلٱِ
ْ
ِجِرَا

يفُهَّـدِعَأَو .)٢٤:٢٧لاثمأ(»َكَتْيَبيِنْبَتُدْعَب.َكِلْقَحِ
تيبءانباهمظعأوهلامعألوأنأبناميلسرعش
.ملاعللوهللاةمدخلاًالوأ.هللاتوكلمًالوأ.برلا
.ةصاخلاانلامعأاهدعبو

.)١ع(ةنسةرشعثالث.٢
يفةنسنورشعهليقبفةنسنورشعهكلملوأنم
لاملانماذكقفنينأناسنإبقيليله.تاموهتيب
نمةليلقةدمهيفنكسيتيبىلعتقولانمو
ماعبحرهنباةيبرتيفناميلسقفنأوبعتول؟نامزلا
ءاقترايفمتهاول.ةكلمملاتقشنااملهتيبءانبيفامك
.»انرينىّسق«هيفاولاقاملهسفندجميفامكهبعش

.)٢٢-١٥ع(نيدومعلا.٣
باتكلايفنيترمروكذموهوًادجًامهمامهلمعناك
نيترمروكذمامهبارخو)٣صمايأ٢و٧صكولم١(
يكلهذهتبتُكو)٥٢صايمرإو٢٥صكولم٢(
ساحننمنادومعلاناك.ةوقلا)١(انسفنأليهتشن
هتشنلف.امهولعىلإةبسنلابامهترئاديفنيريبكاناكو
.برلانمانتوقو.ةيحورلاوةيلقعلاوةيدسجلاةوقلا
)٢()١٢٧:١رومزم(زعوب)٤٦:٥رومزم(نيكاي
ىلعونامرلاورئافضلاوكابشلاامهيلعناك.لامجلا
هتمدخيفوهللاةدابعيف.نسوسلاةغيصامهسأر

ًاريقفناكنإولامجبرلافاخينملكيفو.لامج
رظنينأنمؤملكىلعو.دسجلابًافيعضناكنإو

ملكتيوركتفيورشبلاينبهتوخإيفوةقيلخلايفلامجلا
دنعنادومعلاناك.ةسادقلا)٣(.ةليمجرومأيف
الو.ةراهطلاىلإًازمرنسوسلاناك.هللاتيبلخدم
ًاليمجناكنإوًايوقناكنإوةسادقالبناسنإلالمكي
.هاوقتيفناسنإلالامكو.لامجللًابحمو

.)٣٩-٢٣ع(.ةضحرملا.٤
ةنهكلانمريهطتلابلطُيالوريهطتلاىلإريشتتناك
وهريهطتلاو.ةنهكمهعيمجونينمؤملاعيمجنملبطقف
مدعك،اياطخلانم)٢(ةيسفنلاةئيدرلاتاياغلانم)١(
قدصلامدعوةمدخلايفروتفلاوضعبلانضعبةرفغملا
ةميظعةضحرملاتناك)٣(ءارقفلابمامتهالامدعو
ريغةقيمعةعساورحبلاكهللاةمحروًارحبتيمُسف
.ةدودحم

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َّـلُكَوَليِئاَْرسِإَخوُيُشُناَمْيَلُسَعََمجٍذِئَنيِح١«١١-١
ملٱَىلِإَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمِءاَبآلٱَءاَسَؤُرِطاَبْسَألٱِسوُؤُر

ِكِلَْ
يفَناَمْيَلُس ِةَنيِدَمْنِمِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتِداَعْصِإلَميِلَشُروُأِ
ملٱَىلِإَعَمَتْجٱَف٢.)ُنْوَيْهِصَيِه(َدُواَد

ُعيَِمجَناَمْيَلُسِكِلَْ
يفَليِئاَْرسِإِلاَجِر لٱِ

ْ
يفِديِع .ُعِباَّـسلٱُرْهَّـشلٱَوُه.َميِناَثْيَأِرْهَشِ

لٱَلََمحَو،َليِئاَْرسِإِخوُيُشُعيَِمجَءاَجَو٣
ْ

٤َتوُباَّـتلٱُةَنَهَك
ِةَيِنآِعيَِمجَعَمِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخَوِّـبَّـرلٱَتوُباَتاوُدَعْصَأَو
لٱ
ْ
يفيِتَّـلٱِسْدُق خلٱِ

ْ
لٱاَهَدَعْصَأَف،ِةَمَْي

ْ
٥.َنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك

ملٱَو
ملٱَليِئاَْرسِإِةَعاََمجُّلُكَوُناَمْيَلُسُكِلَْ

ُهَعَمِهْيَلِإَنيِعِمَتْجُْ
لٱَنِمَنوُحَبْذَياوُناَكِتوُباَّـتلٱَماَمَأ

ْ
لٱَوِمَنَغ

ْ
َالَوىَصُْحيَالاَمِرَقَب

لٱَنِمُّدَعُي
ْ

لٱَلَخْدَأَو٦.ِةَرْثَك
ْ

َىلِإِّـبَّـرلٱِدْهَعَتوُباَتُةَنَهَك
يفِهِناَكَم ِحمِ

ْ
لٱِباَر

ْ
يف(ِتْيَب َحتَىلِإ)ِساَدْقَألٱِسْدُقِ

ْ
ِت

لٱِيَحاَنَج
ْ

لٱَّـنَأل٧،ِْنيَبوُرَك
ْ

َىلَعاَمُهَتَحِنْجَأاَطَسَبِْنيَبوُرَك
لٱَلَّـلَظَو،ِتوُباَّـتلٱِعِضْوَم

ْ
.ُقْوَفْنِمُهَّـيِصِعَوَتوُباَّـتلٱِناَبوُرَك

لٱاوُبَذَجَو٨
ْ
لٱُسوُؤُرْتَءَاَرتَفَّـِيصِع

ْ
لٱَنِمِّـِيصِع

ْ
َماَمَأِسْدُق

ملٱ
ْ
لٱاَذٰهَىلِإَكاَنُهَيِهَو،ًاجِراَخَرُتَْملَوِباَرْحِ

ْ
ْنُكَيَْمل٩.ِمْوَي

يف حلٱاَحْوَلَّـالِإِتوُباَّـتلٱِ
ْ

يفَكاَنُهىَسوُماَمُهَعَضَوِناَذَّـللٱِرََج ِ
ْنِمْمِهِجوُرُخَدْنِعَليِئاَْرسِإيِنَبُّبَّـرلٱَدَهاَعَنيِحَبيِروُح
لٱَجَرَخاَّـَملَناَكَو١٠.َْرصِمِضْرَأ

ْ
لٱَنِمُةَنَهَك

ْ
َّـنَأِسْدُق

ألَمَباَحَّـسلٱ
َ

لٱِعِطَتْسَيَْملَو١١،ِّـبَّـرلٱَتْيَب
ْ

اوُفِقَيْنَأُةَنَهَك
لِل
ْ

ألَمِّـبَّـرلٱَدَْجمَّـنَأل،ِباَحَّـسلٱِبَبَسِبِةَمْدِخ
َ

.»ِّـبَّـرلٱَتْيَب
٦:١٧ليئومص٢و٧:٢و١:٤ددع١٠-٥:٢مايأ٢
-٧:٨مايأ٢و٢٣:٣٤نييوالو٦٥ع٥:٧ليئومص٢و
٦:١٣ليئومص٢و١:٣مايأ٢و٣:٤ص٧:٩ددع١٠

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص

٢٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



-٢٥:١٣جورخ٦:٢٧ص٦:١٩ص٣ع١:٦مايأ٢و
جورخ١٠:٢ةينثتو٢١و٢٥:١٦جورخ٥و٣٧:٤و١٥
٢و٧:١مايأ٢و٣٥و٤٠:٣٤

يفةرشعةيداحلاةنسلايفتيبلالمكُأ)١ع(ٍذِئَنيِح
ناكفعباسلارهشلايفهنيشدتناكو)٦:٣٨(نماثلارهشلا

.ًارهشرشعدحأبءانبلاليمكتدعبوةرشعةيناثلاةنسلايف
لهألطقفسيلوليئارسإعيمجللكيهلاناكخلاَعََمج

دحاولحميفبرلاةدابعةماقإتناكو.اذوهيوميلشروأ
.داحتالالئاسونسحأنمطابسألاعيمجل

ةيتقولاةميخلايفتوباتلاناكِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتِداَعْصِإل
ةميخلاريغيهو)٦:١٧ليئومص٢(دوادهلاهبصنيتلا
.نوعبجيفتناكيتلاةيلصالا

يفًالصأتناك)٣:١()ُنْوَيْهِصَيِه(َدُواَدِةَنيِدَم
.هنمبونجلاةهجىلإواهيلعلكيهلاينُبيتلاةمكألا
ىلعأناكيذلالكيهللرابتعالاىلإريشتداعصإةملكلاو
عوضومةميدقلاميلشروأةئيهو.)٤٨رومزم(ًايحورناكم
مسالاتاذنأهيفةبوعصمظعأوضيرعليوطثحب
.رخآىنعملًانايحأودحاوىنعملًانايحألمعتسُي

يف عباسلارهشلايفعقويذلالاظملاديع)٢ع(ِديِعْلٱِ
ةثالثلادايعألادحأوهو)٢٣:٣٤نييوال(لوألانيرشتوأ
ميلشروأيفاهورضحينأروكذلاعيمجنمبلطُييتلا
.)٢٣:١٧جورخ(

)٧-٥:٤مايا٢رظنا()٣ع(َتوُباَّـتلٱُةَنَهَكْلٱََلَمحَو
لٱاَهَدَعْصَأ...َتوُباَّـتلٱَنوُّيِوَّـاللٱَلََمح«

ْ
...َنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك

لٱَلَخْدَأَو
ْ

يفِهِناَكَمَىلِإِّـبَّـرلٱِدْهَعَتوُباَتُةَنَهَك ِحمِ
ْ
لٱِباَر

ْ
ِتْيَب

يف َحتَىلِإِساَدْقَألٱِسْدُقِ
ْ

لٱِيَحاَنَجِت
ْ

ناكيأ.»ِْنيَبوُرَك
نمو)٣:٣١ددع(نييواللالامعأنمتوباتلالمح
٣:٦عوشي(ةسدقملاتالافتحالاضعبيفةنهكلالامعأ
ددع(ةنهكللالإلكيهلالخدينأدحألنذؤيملو)٦:٦و
٤:٢٠(.

نوعبجيفةميخلاهذهتناك)٤ع(ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخَو
)٦:٥(لكيهلافرغيفامبرواهوعضونيأفرعنالو
امكلكيهلاىلإلّوحتاهدجمنأل.كلذدعبركذاهلسيلو
.)١٦و٣:١٥سواثوميت١(ةسينكلاىلإلكيهلادجملوحت

َحتَىلِإ
ْ

ةحنجأتطسبنا)٦ع(ِْنيَبوُرَكْلٱِيَحاَنَجِت
نمورخآلاطئاحلاىلإدحاولابارحملاطئاحنمنيبوركلا
تيبلاطسويفرخآلاحانجلاىلإنيبوركلانمدحاولاحانجلا
هاّيطغفنيحانجلاتحتتوباتلاعضوو)٢٧-٦:٢٣(
ًاعارذتوباتلاّولعوعرذأرشعنيبوركلاولعناك.ةميخك
ةدعاقهلتلمُعامبرو)٢٥:١٠جورخ(طقفعارذلافصنو
.ضرألانعًاليلقولعيل

اهوبذج)١٥-٢٥:١٣جورخ()٨ع(َّـِيصِعْلٱاوُبَذَجَو
تءارتو.توباتلاتاقلحنماهوعزنيملمهنكلوًاليلق
نعًاجراخيأًاجراخَرُتملاهنكلوسدقلانميصعلا
فجسلاوأبابلابيكرتنمكلذوقاورلانموسدقلا
وهامقيرطلايفراملاىريالفمويلاتويبلاضعبيفامك
امبرو.ًاحوتفميجراخلابابلاناكنإوتيبلالخاديف
الفزمرتوباتلانأيهاهبذجويصعلاركذنمةدئافلا
ةاضقلاوىسوممايأيفامكناكمىلإناكمنمًاضيألمُحي
توباتللسيلو.ةنسةئمسمخوحنةدمدوادولواشو
.رصنذخوبندينعميلشروأبارخدعبركذ

يفْنُكَيَْمل ليق٩:٤نييناربعيف)٩ع(خلاَّـالِإِتوُباَّـتلٱِ
نوراهاصعوّنملاهيفبهذنمطسقتوباتلايفناكهنإ
:١٧ددعو١٦:٣٣جورخ(نمو.دهعلااحولوتخرفأيتلا
مامأنوراهاصعونملاطسقناكلوألايفهنأمهفن)١٠
لخاداناكامهنأةرورضلانمسيلوةداهشلامامأوأبرلا
ناكمىلإناكمنمتوباتلالقتنيناكامنيحو.توباتلا
ةبوتكملاةداهشلااحولامأو.لوألايفامكهمامأاعضُوامبر
برلارمأبسحتوباتلانمضاناكفرشعلااياصولاامهيلع
.)٢٥:١٦جورخ(

ةميخاوماقأاملاذكهو)١٠ع(ِّـبَّـرلٱَتْيَبَألَمَباَحَّـسلٱ
ةمالعباحسلاناكو)٣٥و٤٠:٣٤لايقزح(عامتجالا

.ناميلسهلمعناكامهلوبقوتيبلايفهنكسوبرلالولح
هلكناكملابرلادجمألم)١١ع(ُةَنَهَكْلٱِعِطَتْسَيَْمل

.)١٤-٥:١١مايأ٢ًاضيأرظنا(سادقألاسدقوسدقلا

ُنُكْسَيُهَّـنِإُّبَّـرلٱَلاَق:ُناَمْيَلُسَمَّـلَكَتٍذِئَنيِح١٢«٢١-١٢
يف ًاناَكَمىَنْكُسَتْيَبَكَلُتْيَنَبْدَقِّـينِإ١٣.ِباَبَّـضلٱِ
ملٱَلَّـوَحَو١٤.ِدَبَألٱَىلِإَكاَنْكُسِل

ِروُهُْمجَّـلُكَكَراَبَوُهَهْجَوُكِلَْ
ُّبَّـرلٱٌكَراَبُم:َلاَقَو١٥.ٌفِقاَوَليِئاَْرسِإِروُهُْمجُّلُكَو،َليِئاَْرسِإ
ِهِدَيِبَلَمْكَأَوِيبَأَدُواَدَىلِإِهِمَفِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإُهٰلِإ
َْرتْخَأَْملَْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإيِبْعَشُتْجَرْخَأَمْوَيُذْنُم١٦:ًالِئاَق

يِمْسٱَنوُكَيِلٍتْيَبِءاَنِبِلَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِعيَِمجْنِمًةَنيِدَم
١٧.َليِئاَْرسِإيِبْعَشَىلَعَنوُكَيِلَدُواَدُْتَرتْخٱِلَب،َكاَنُه
يفَناَكَو لَقِ

ْ
ِهٰلِإِّـبَّـرلٱِمْسالًاتْيَبَيِنْبَيْنَأِيبَأَدُواَدِب

يفَناَكُهَّـنَأِلْجَأْنِم:ِيبَأَدُواَدِلُّبَّـرلٱَلاَقَف١٨.َليِئاَْرسِإ ِ
لَق
ْ

يفِهِنْوَكِبَتْنَسْحَأْدَقيِمْسالًاتْيَبَيِنْبَتْنَأَكِب لَقِ
ْ

١٩.َكِب
لٱيِنْبَتَالَتْنَأَكَّـنِإَّـالِإ

ْ
خلٱَكُنْبٱِلَب،َتْيَب

ْ
لُصْنِمُجِرَا

ْ
َكِب

لٱيِنْبَيَوُه
ْ
َمَّـلَكَتيِذَّـلٱُهَمَالَكُّبَّـرلٱَماَقَأَو٢٠.يِمْسالَتْيَب

ِّـِيسْرُكَىلَعُتْسَلَجَوِيبَأَدُواَدَناَكَماَنَأُتْمُقْدَقَو،ِهِب
لٱُتْيَنَبَو،ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَكَليِئاَْرسِإ

ْ
ِهٰلِإِّـبَّـرلٱِمْسالَتْيَب

لَعَجَو٢١َليِئاَْرسِإ
ْ

ُدْهَعِهيِفيِذَّـلٱِتوُباَّـتلِلًاناَكَمَكاَنُهُت
ِضْرَأْنِمْمُهاَّـيِإِهِجاَرْخِإَدْنِعاَنِئاَبآَعَمُهَعَطَقيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱ

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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.»َْرصِم
:١٥جورخ٧:١٣ليئومص٢و٩٧:٢رومزمخلا٦:١مايأ٢
:٩ايمحنو٢٠و٢٩:١٠مايأ١و٦:١٨ليئومص٢و٥٥ع١٧
٧:٤ليئومص٢و٢٢:١٠مايأ١و١٣و٧:١٢ليئومص٢و٥
٧:٨ليئومص٢و١٦:١ليئومص١و١١و١٢:٥ةينثت٥و
٥و٥:٣ص٢و١٧:١مايأ١و٣و٧:٢ليئومص٢و
٢٨:٥مايأ١و١٠-٢٢:٨مايأ١و١٣و١٢و٧:٥ليئومص٢و
٩ع٦و

يفُنُكْسَي تيبلاألميذلاباحسلاىلإراشأِباَبَّـضلٱِ
جورخ(باحسلامالظيفىسومىلإبرلاىتأو)١٠ع(
ىرينأردقيالناسنإلانأىلإريشيبابضلاو.)١٩:٩
لدعلانأالإهللالامعألكمهفينأردقيالوبرلادجم
برلانأكلملاىأرو.)٩٧:٢رومزم(هيسركةدعاققحلاو
برلانأيههتالصو.هلًانكسمهلبقوتيبلاىلعّلح
ةالصلاوكلمللمالكلانأظحالنو.دبألاىلإهيفنكسي
امبروًاروكذمسيلنهاكلاقوداصو.ةنهكللسيلوكلملل
.ةبوتكمةالصلاتناك

وحنههجوناكلوألاب)١٤ع(ُهَهْجَوُكِلَْملٱَلَّـوَحَو
.باحسلاولكيهلا

-٣٠ع(مهلجألىلصيأَليِئاَْرسِإِروُهُْمجَّـلُكَكَراَب
٥٣(.
مالكلانكلوناثانةطساوب)١٥ع(َدُواَدَىلِإِهِمَفِبَمَّـلَكَت

.دوادلبرلانموه
هدعوزجنأودعوهنإفهللالامعأىلإةراشإِهِدَيِبَلَمْكَأَو
.لعفلاب

ةريثكلاوقأىسومرافسأيف)١٦ع(ِهيفيِمْسٱَنوُكَيِل
.)١٤و١٣و١٢:٥ةينثت(برلاةدابعلناكمنييعتىلإريشت

سمخوحنبرلارظتنا.هلسنودواديأَدُواَدُتَْرتْخٱ
الوناكمالولجرنكيملنكلو.هدعوزاجنإلةنسةئم
ّدعأوهلثمهاطعأهنألناميلسلثملكيهلاءانبقفاوتلاوحأ
.)٢١-٢٨:١١مايأ١(لاملاوداوملاهل

ىلعةبوتكملارشعلااياصولايأ)٢١ع(ِّـبَّـرلٱُدْهَع
ىلعلمتشيبرلادهعنأريغ.هدهعرهوجيهونيحوللا
.هلكسدقملاباتكلاىلعوىرخأاياصو

رلٱِحَبْذَمَماَمَأُناَمْيَلُسَفَقَوَو٢٢«٢٦-٢٢
ِّـلُكَهاَُجتِّـبَّـ

ُّبَّـرلٱاَُّهيَأ:َلاَقَو٢٣ِءاَمَّـسلٱَىلِإِهْيَدَيَطَسَبَو،َليِئاَْرسِإِةَعاََمج
يفَكَلْثِمٌهٰلِإَسْيَل،َليِئاَْرسِإُهٰلِإ َىلَعَالَوُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
لٱُظِفاَح،ُلَفْسَأْنِمِضْرَألٱ

ْ
َنيِرِئاَّـسلٱَكِديِبَعِلِةَْمحَّـرلٱَوِدْهَع

هبوُلُقِّـلُكِبَكَماَمَأ ِيبَأَدُواَدَكِدْبَعِلَتْظِفَحْدَقيِذَّـلٱ٢٤.ِْمِ
لَمْكَأَوَكِمَفِبَتْمَّـلَكَتَف،ِهِبُهَتْمَّـلَكاَم

ْ
لٱاَذٰهَكَكِدَيِبَت

ْ
.ِمْوَي

اَمِيبَأَدُواَدَكِدْبَعِلْظَفْحٱَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأَنآلٱَو٢٥
ِّـِيسْرُكَىلَعُسِلَْجيٌلُجَريِماَمَأَكَلُمَدْعُيَال:ًالِئاَقِهِبُهَتْمَّـلَك
يِماَمَأاوُريِسَيىَّـتَحْمُهَقُرُطَنوُظَفَْحيَكوُنَبَناَكْنِإ،َليِئاَْرسِإ
لَفَليِئاَْرسِإَهٰلِإاَيَنآلٱَو٢٦.يِماَمَأَتْنَأَتِْرساَمَك

ْ
ْقَّـقَحَتَي

.»ِيبَأَدُواَدَكَدْبَعِهِبَتْمَّـلَكيِذَّـلٱَكُمَالَك
٢:٢ليئومص١و٩:٥ارزعو٩:٣٣جورخ٥٤ع
ص٩:٣٢و١:٥ايمحنو٧:٩ةينثت٧:٢٢ليئومص٢و
٧:٢٥ليئومص٢و٢:٤

مامأرادلايفناكيذلاةقرحملاحبذموهوِّـبَّـرلٱِحَبْذَم
يفهلعجوساحننمًاربنمعنص)٦:١٣مايأ٢(يفو.قاورلا
هعافتراوعرذأسمخهضرعوعرذأسمخهلوطرادلاطسو
.هيلعفقووعرذأثالث

ةهلآدوجوهلوقنمجتنتسنال)٢٣ع(َكَلْثِمٌهٰلِإَسْيَل
يقيقحدوجواهلسيلةيمهوةبذكةهلآدوجولبىرخأ
.شوميكوموكلمولعبك

سيلوليئارسإعيمجىلإريشيعمجلاَكَماَمَأَنيِرِئاَّـسلٱ
هللاديعاومنأىلإًاضيألوقلاريشيو.هلسنودوادىلإطقف

.بلقلالكنمةعاطلاطرشبمتتاهعيمج
بلط)٢٦ع(ِيبَأَدُواَدَكَدْبَعِهِبَتْمَّـلَكيِذَّـلٱَكُمَالَك

َىلِإيِتَحاَرَيِهِهِذٰه«هلوقاميسالوهلكبرلامالكمامتإ
.)١٣٢:١٤رومزم(»اَهُتْيَهَتْشٱِّـينَألُنُكْسَأاَنُهٰه.ِدَبَألٱ

؟ِضْرَألٱَىلَعًاّقَحُهللاٱُنُكْسَيْلَهُهَّـنَأل٢٧«٣٠-٢٧
ِّـلَقَألٱِبْمَكَف،َكُعَسَتَالِتاَواَمَّـسلٱُءاَمَسَوُتاَواَمَّـسلٱاَذَوُه
لٱاَذٰه

ْ
لٱَف٢٨؟ُتْيَنَبيِذَّـلٱُتْيَب

ْ
َىلِإَوَكِدْبَعِةَالَصَىلِإْتِفَت

يِتَّـلٱَةَالَّـصلٱَوَخاَُّرصلٱِعَمْسٱَو،يِٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأِهِعَُّرضَت
لَصُي

ِّـ
لٱَكَماَمَأَكُدْبَعاَهي

ْ
ِْنيَتَحوُتْفَمَكاَنْيَعَنوُكَتِل٢٩.َمْوَي

لٱاَذٰهَىلَع
ْ
ملٱَىلَع،ًاراََهنَوًالْيَلِتْيَب

لُقيِذَّـلٱِعِضْوَْ
ْ

َّـنِإ:َت
لَصُييِتَّـلٱَةَالَّـصلٱَعَمْسَتِلِهيِفُنوُكَييِمْسٱ

ِّـ
يفَكُدْبَعاَهي اَذٰهِ

ملٱ
َنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإَكِبْعَشَوَكِدْبَعَعَُّرضَتْعَمْسٱَو٣٠.ِعِضْوَْ
يفَنوُّلَصُي ملٱاَذٰهِ

يفَتْنَأْعَمْسٱَو،ِعِضْوَْ يفَكاَنْكُسِعِضْوَمِ ِ
.»ْرِفْغٱَفَتْعِمَساَذِإَو،ِءاَمَّـسلٱ

لامعأو٢٣:٢٤ايمرإو٦٦:١ءايعشإو١٦-١٣٩:٧رومزم
٦:١٠لايناد١:٦ايمحنو٧:١٥مايأ٢و٧:٤٩

ديفتةظفللا)١٠:١٤ةينثت()٢٧ع(ِتاَواَمَّـسلٱُءاَمَس
يفناكمىلعأ)٢(اهاصقأىلإءامسلاوأاهلكءامسلا)١(
.ناكمسدقأيأسادقألاسدقلوقلاكءامسلا

تيبيفىنكسلانيبهلوقبناميلسزّيمَكُعَسَتَال
رصحنيالفدودحمريغوناكملكيفهللانأل.هيفرصحلاو
رهظييأتيبيفنكسيكلذعمو.ناسنإهنأكناكميف

ألَا
َ
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ةميخلايفامكسانلاملكيهنموروهظلاضعبهدجمهيف
يفَنوُّلَصُي«)٣٠عيفهلوقرظنا(ةسينكلاولكيهلاو اَذٰهِ
ملٱ
يفَتْنَأْعَمْسٱَو،ِعِضْوَْ يفَكاَنْكُسِعِضْوَمِ .»ِءاَمَّـسلٱِ

الوتيبلاظفحل)٢٩ع(ِْنيَتَحوُتْفَمَكاَنْيَعَنوُكَتِل
ًالوأًامالكعمسينأدصقينمنأل.ةالصلاعمسيلاميس
.ملكتملاىلإرظني

لاوقأنيبلوقلااذهسيلِهيِفُنوُكَييِمْسٱَّـنِإ:َتْلُق
)٦:٦مايأ٢(دوجومهرهوجنكلوباتكلايفةبوتكملاهللا
.باتكلايفبتكُتملًالاوقأدوادللاقبرلانأيفكشالو
.هسفنبرلاوهبرلامساو

يفَنوُّلَصُيَنيِذَّـلٱ يفاولصيمل)٣٠ع(ِعِضْوَْملٱاَذٰهِ
راديفلب.طقفةنهكلاالإهلخديملهنألهسفنلكيهلا
لايناد(لبابيفوهولاينادىلصامكلكيهلاوحنوألكيهلا
٦:١٠(.

ِهْيَلَعَعَضَوَوِهِبِحاَصَىلِإٌدَحَأَأَطْخَأاَذِإ٣١«٤٠-٣١
لَح
ْ
لَحُيِلًاف

ِّـ
حلٱَءاَجَو،ُهَف

ْ
َل
ْ

يفَكِحَبْذَمَماَمَأُف لٱاَذٰهِ
ْ
٣٢،ِتْيَب

يفَتْنَأْعَمْسٱَف ْذِإ،َكِديِبَعَْنيَبِضْقٱَوْلَمْعٱَوِءاَمَّـسلٱِ
َحت
ْ
ملٱَىلَعُمُك

لٱُرِّـَربُتَو،ِهِسْأَرَىلَعُهَقيِرَطُلَعْجَتَفِبِنْذُْ
ْ
ْذِإَّـراَب

َماَمَأُليِئاَْرسِإَكُبْعَشََرسَكْنٱاَذِإ٣٣.ِهِّـرِبَبَسَحِهيِطْعُت
لٱ
ْ
َكِمْسٱِباوَُفَرتْعٱَوَكْيَلِإاوُعَجَرَّـمُث،َكْيَلِإاوُأَطْخَأْمَُّـهنَألِّـوُدَع
لٱاَذٰهَوْحَنَكْيَلِإاوُعَّـَرضَتَواوُّلَصَو

ْ
َنِمَتْنَأْعَمْسٱَف٣٤،ِتْيَب

ِضْرَألٱَىلِإْمُهْعِجْرَأَو،َليِئاَْرسِإَكِبْعَشَةَّـيِطَخْرِفْغٱَوِءاَمَّـسلٱ
ٌرَطَمْنُكَيَْملَوُءاَمَّـسلٱِتَقِلْغُأاَذِإ٣٥.ْمِهِئاَبآلاَهَتْيَطْعَأيِتَّـلٱ
يفاْوَّـلَصَّـمُث،َكْيَلِإاوُأَطْخَأْمَُّـهنَأل ملٱاَذٰهِ

اوَُفَرتْعٱَوِعِضْوَْ
ْعَمْسٱَف٣٦ْمُهَتْقَياَضَكَّـنَألْمِهِتَّـيِطَخْنَعاوُعَجَرَو،َكِمْسٱِب
،َليِئاَْرسِإَكِبْعَشَوَكِديِبَعَةَّـيِطَخْرِفْغٱَوِءاَمَّـسلٱَنِمَتْنَأ
لَعُتَف

ِّـ
ًارَطَمِطْعَأَو،ِهيِفَنوُكُلْسَييِذَّـلٱَحِلاَّـصلٱَقيِرَّـطلٱُمُهَم

يفَراَصاَذِإ٣٧.ًاثَاريِمَكِبْعَشِلاَهَتْيَطْعَأيِتَّـلٱَكِضْرَأَىلَع ِ
ٌداَرَجْوَأٌناَقَرَيْوَأٌحْفَلَراَصاَذِإ،ٌأَبَوَراَصاَذِإ،ٌعوُجِضْرَألٱ

يفُهُّوُدَعُهََرصاَحاَذِإْوَأ،ٌمَدْرَج يفِهِنُدُمِضْرَأِ ٍةَبَْرضِّـلُكِ
ِّـيَأْنِمُنوُكَتٍعَُّرضَتُّلُكَوٍةَالَصُّلُكَف٣٨،ٍضَرَمِّـلُكَو
ُّلُكَنوُفِرْعَيَنيِذَّـلٱ،َليِئاَْرسِإَكِبْعَشِّـلُكْنِمَناَكٍناَسْنِإ
لَقَةَبَْرضٍدِحاَو

ْ
لٱاَذٰهَوْحَنِهْيَدَيُطُسْبَيَفِهِب

ْ
ْعَمْسٱَف٣٩،ِتْيَب

َّـلُكِطْعَأَوْلَمْعٱَو،ْرِفْغٱَوَكاَنْكُسِناَكَمِءاَمَّـسلٱَنِمَتْنَأ
لَقُفِرْعَتاَمَكِهِقُرُطِّـلُكَبَسَحٍناَسْنِإ

ْ
َتْنَأَكَّـنَأل.ُهَب

لٱيِنَبِّـلُكَبوُلُقَتْفَرَعْدَقَكَدْحَو
ْ
َّـلُكَكوُفاَخَيِل٤٠ِ.َرشَب

َتْيَطْعَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِهْجَوَىلَعاَهيِفَنْوَيَْحييِتَّـلٱِماَّـيَألٱ
.»اَنِئاَبآل
ةينثتو٢٥و٢٦:١٧نييوال٢٥:١ةينثت١١-٢٢:٨جورخ
ةينثتو٢٦:١٩نييوال٤٢-٢٦:٤٠نييوال٤٨و٢٨:٢٥
١٢:٢٣ليئومص١و١٣-٢٤:١٠ليئومص٢و١٧و١١:١٦

نييوال١٤:٢٢ايمرإو٤٥-٤١و١٨:١ص٢٧:١١رومزمو
٤٢-٣٨و٢٣-٢٨:٢١ةينثتو٢٦و٢٥و٢٦:١٦
١٧:١٠ايمرإو٢٨:٩مايأ١و١٦:٧و٢:٣ليئومص١و
٢٥و٢:٢٤انحويو

هذهنمىلوألاو.تابلطميدقتيفأدتباانهنم
ةبلطلاةينابرلاةالصلايفامكفلحلابصتختعبسلاتابلطلا
.»كمساسدقتيل«يهىلوألا

)٢٢:١١جورخ()٣١ع(َكِحَبْذَمَماَمَأُفْلَْحلٱَءاَجَو
ًاروزفلحينموحبذملامامأفلحيلمهتملالجرلاءاجيأ
هتردقوهلمعركنأوأهللادوجوركنأهنأكوهوبرلانيهي
ىّمسترادلاو.رادلايفةقرحملاحبذموهحبذملاو.هتسادقو
يفو١٢:٢ىّتمو١٩:١٤كولم٢(ةريثكتايآيفًالكيه
.)هلكديدجلادهعلا

َحت
ْ

نالعإبوأةاضقلاةطساوب)٣٢ع(ِبِنْذُْملٱَىلَعُمُك
.نهاكلاةطساوبيصوصخ

لمتحملانمكلذنأناميلسىأرَكُبْعَشََرسَكْنٱاَذِإ
ةينثتو٢٦:١٧نييوال(ىسومةعيرشيفليقامقباطيهلوقو
ةدابعمهكرتةيصوصخلاليئارسإةيطختناكو)٢٨:٢٥
راسكنالاةيطخلاهذهةازاجمو.مانصأللدوجسلاوبرلا
وحنمهتالصوبرلاىلإمهعوجرومهتبوتدنعو.يبسلاو
.مهضرأىلإمهُّدريومهلرفغيهلكيه

نمًاضيأرطملازجحو)٣٥ع(ُءاَمَّـسلٱِتَقِلْغُأاَذِإ
.)٢٤و٢٨:٢٣و١١:١٧ةينثت٢٦:١٩نييوال(ةيطخلابقاوع

كولمانهبرلاديبعامبر)٣٦ع(َكِبْعَشَوَكِديِبَع
.اوئطخينأمهبعشاولعجوبرلاىلإاوأطخأنيذلاليئارسإ

مثًالوأبيدأتلاةطساوبَحِلاَّـصلٱَقيِرَّـطلٱُمُهَمِّـلَعُتَف
.صالخلاوةرفغملاةطساوب

يفَراَصاَذِإ أبولاوعوجلا)٣٧ع(خلاٌعوُجِضْرَألٱِ
بابسأنمتسيلةيعيبطلاتابرضلانماهريغوحفللاو
عوننموهللانميهوهللاديباهلكلبطقفةيعيبط
يأنملبطقفةنهكلانمنوكتالةالصلاو.بيدأتلا
تاولصًادارفأسانلايلصيو.بعشلالكنمناكناسنإ

فرعيامكو.صاخلاهمهبهللاىلإناسنإلكيتأيفةيرس
برلافرعياذكههريغاهفرعياليتلاهسفنرومأناسنإلك
مكاحلاةفرعمتسيلو.ةيّرسةلماكةفرعمناسنإلكبلق
ناسنإلكبدؤيفبحمنونحبأةفرعمًاضيألبطقف
هاياطخهلترفُغنمو.لقأالورثكأالهجايتحابسح
هاياطخةازاجمنمفاخياليأ)١٣٠:٤رومزم(برلافاخي
نمك.ًاضيأئطخينأنمفاخيلبهلترفغدقاهنأل
دارجبلطا.اهسندياملكنمفاخيهبايثضّيبولستغا
٢٦:٢٠نييوال(يفعوجلاركُذ.باتكلاسوماقيفمدرجو

ألَا
َ
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ةينثتيف(دارجلاو)٢٨:٢٢ةينثت(يفحفللاو)١١:١٧ةينثتو
.)٤:٩سوماع(يفناقريلاو)٢٨:٣٨

َكِبْعَشْنِمَسْيَليِذَّـلٱُّيِبَنْجَألٱَكِلٰذَكَو٤١«٤٣-٤١
ْمَُّـهنَأل٤٢َكِمْسٱِلْجَأْنِمٍةَديِعَبٍضْرَأْنِمَءاَجَو،َليِئاَْرسِإ
لٱَكِمْسٱِبَنوُعَمْسَي

ْ
لٱَكِدَيِبَوِميِظَع

ْ
ملٱَكِعاَرِذَوِةَّـيِوَق

ِةَدوُدْمَْ
يفَّـىلَصَوَءاَجىَتَمَف لٱاَذٰهِ

ْ
َنِمَتْنَأْعَمْسٱَف٤٣،ِتْيَب

َكْيَلِإِهِبوُعْدَياَمِّـلُكَبَسَحْلَعْفٱَو،َكاَنْكُسِناَكَمِءاَمَّـسلٱ
َكوُفاَخَيَفَكَمْسٱِضْرَألٱِبوُعُشُّلُكَمَلْعَيِل،ُّيِبَنْجَألٱ
اَذٰهَىلَعَكُمْسٱَيِعُدْدَقُهَّـنَأاوُمَلْعَيِلَو،َليِئاَْرسِإَكِبْعَشَك
لٱ
ْ
.»ُتْيَنَبيِذَّـلٱِتْيَب
:١٧ليئومص١و٤:٢٣عوشيو٣:٢٤ةينثتو١٣:٣جورخ
٤٦

:٢٢جورخ(ميدقلادهعلايفةريثكيبنجألايفاياصولا
:٣١ةينثتو١٥:١٤ددعو١٠:١٩ةينثتو٢٥:٣٥نييوالو٢١
١٢(.

)٢:١٠عوشي(باحارك)٤٢ع(َنوُعَمْسَيْمَُّـهنَأل
ديو)١٠:١(أبسةكلمو)١٠و٩:٩عوشي(نيينوعبجلاو
ليلدانهو.ةدودحملاريغهتردقىلإناريشتهعارذوبرلا
هلإوهبرلانإدوهيلاءايقتأنمهريغوناميلسناميإىلع
)٩٨و٩٦رومزم(اهيصاقأىلإهتوكلمدتميسوضرألالك
دجسيفلوزتهضئارفولكيهلانأاومهفيملمهنأريغ
.ناكملكيفقحلاوحورلاببأللنويقيقحلانودجاسلا

ِملَكُبْعَشَجَرَخاَذِإ٤٤«٥٣-٤٤
ُ
يفِهِّـوُدَعِةَبَراَح ِقيِرَّـطلٱِ

ملٱَوْحَنِّـبَّـرلٱَىلِإاوُّلَصَو،ِهيِفْمُهُلِسْرُتيِذَّـلٱ
اََْهتَرتْخٱيِتَّـلٱِةَنيِدَْ

لٱَو
ْ
ْمَُهتَالَصِءاَمَّـسلٱَنِمْعَمْسٱَف٤٥،َكِمْسالُهُتْيَنَبيِذَّـلٱِتْيَب
َسْيَلُهَّـنَألَكْيَلِإاوُأَطْخَأاَذِإ٤٦.ْمُهَءاَضَقِضْقٱَوْمُهَعَُّرضَتَو
لٱَماَمَأْمُهَتْعَفَدَوْمِهْيَلَعَتْبِضَغَوُئِطُْخيَالٌناَسْنِإ

ْ
ِّـوُدَع

لٱِضْرَأَىلِإْمُهوُباَسْمُهاَبَسَو
ْ
اَذِإَف٤٧،ًةَبيِرَقْوَأًةَديِعَبِّـوُدَع

هبوُلُقَىلِإاوُّدَر يفِْمِ اوُعَجَرَواَهْيَلِإَنْوَبْسُييِتَّـلٱِضْرَألٱِ
يفَكْيَلِإاوُعَّـَرضَتَو اَنْجَّـوَعَواَنْأَطْخَأْدَق:َنيِلِئاَقْمِهِيْبَسِضْرَأِ
هبوُلُقِّـلُكْنِمَكْيَلِإاوُعَجَرَو٤٨اَنْبَنْذَأَو يفْمِهِسُفْنَأِّـلُكْنِمَوِْمِ ِ
لٱِمِهِئاَدْعَأِضْرَأ

لٱِمِهِضْرَأَوْحَنَكْيَلِإاوُّلَصَو،ْمُهْوَبَسَنيِذَّـ
يِتَّـ

ملٱَوْحَن،ْمِهِئاَبآلَتْيَطْعَأ
لٱَوَْتَرتْخٱيِتَّـلٱِةَنيِدَْ

ْ
يِذَّـلٱِتْيَب

يفْعَمْسٱَف٤٩،َكِمْسالُتْيَنَب َكاَنْكُسِناَكَمِءاَمَّـسلٱِ
اَمَكِبْعَشِلْرِفْغٱَو٥٠،ْمُهَءاَضَقِضْقٱَوْمُهَعَُّرضَتَوْمَُهتَالَص
هبوُنُذَعيَِمجَو،َكْيَلِإِهِباوُأَطْخَأ لٱِِمِ

هباوُبَنْذَأيِتَّـ ْمِهِطْعَأَو،َكْيَلِإاَِ
َكُثَاريِمَوَكُبْعَشْمَُّـهنَأل٥١،ْمُهوَُمحْرَيَفْمُهْوَبَسَنيِذَّـلٱَماَمَأًةَْمحَر
حلٱِروُكِطَسَوْنِمَْرصِمْنِمَتْجَرْخَأَنيِذَّـلٱ

ْ
َنوُكَتِل٥٢.ِديَِد

،َليِئاَْرسِإَكِبْعَشِعَُّرضَتَوَكِدْبَعِعَُّرضَتَوْحَنِْنيَتَحوُتْفَمَكاَنْيَع

يفْمِهْيَلِإَيِغْصُتَف ْمَُهتْزَرْفَأَتْنَأَكَّـنَأل٥٣.َكَنوُعْدَياَمِّـلُكِ
ِدَيْنَعَتْمَّـلَكَتاَمَك،ِضْرَألٱِبوُعُشِعيَِمجْنِمًاثَاريِمَكَل
يِدِّـيَساَيَْرصِمْنِماَنَءاَبآَكِجاَرْخِإَدْنِعَكِدْبَعىَسوُم
.»َّـبَّـرلٱ
انحوي١و٢٠:٩لاثمأو٤و١٣٠:٣رومزم١٢و١٤:١١مايأ٢
:٢٥و١٨و١٧:٦كولم٢و٣٩-٢٦:٣٤نييوال١٠-١:٨
٧و٩:٦ارزع٩:٢ايمحنو٤٢-٢٦:٤٠نييوال٢١
:١ايمحنو٤و٧:٣ليئومص١و٤:٢٩ةينثت١:٦ايمحنو
٧:١٠لامعأو٣٠:٩مايأ٢و٢:٤نانويو٦:١٠لايناد٩
ايمرإو٤:٢٠ةينثت٢٩-٩:٢٦ةينثتو١٢و٣٢:١١جورخ
٢٩-٩:٢٦ةينثتو٦و١٩:٥جورخ٢٩ع١١:٤

نأقحمهلفبرلارمأببرحيف)٤٤(انهمالكلا
.اهيفبرلاةكرباوبلطي

يفمهراسكنايفمالكلاانهو)٤٦ع(َكْيَلِإاوُأَطْخَأاَذِإ
.)٢٨ةينثتو٢٦نييوال(مهاياطخببسببرحلا

يفَكْيَلِإاوُعَّـَرضَتَو لاينادك)٤٧ع(ْمِهِيْبَسِضْرَأِ
.)١ايمحن(ايمحنو)٩لايناد(

مهئادعأنممهصالخب)٤٩ع(ْمُهَءاَضَقِضْقٱَو
برغتسنالوهتمحروهديعاومىلعءانبمهاياطخنارفغبو
رفسيفًاقباسروكذمهنألناميلسةالصيفيبسلاركذ
.اهثودحلمتحملارومألانموهوةينثتلارفسونييواللا

دوهيلامحرشروكاذكه)٥٠ع(ْمُهْوَبَسَنيِذَّـلٱَماَمَأ
.)٢:٦ايمحنو٧:١٢ارزع(انششحترأو

ىلإًارظنديدحروكرصمتناك)٥١ع(ِديِدَْحلٱِروُك
.)٤:٢٠ةينثت(اهيفليئارسإتاقشم

ناك)١١و١٠و٩ةيمور()٥٣ع(َكَلْمَُهتْزَرْفَأَتْنَأ
هلامعأبهوركذينأقحمهلفصاخلاهللابعشليئارسإ
نأاومهفمهنأريغ.اهيلعاولكتيوهديعاومومهلجألةبيجعلا
نعةبوتلاوهلةعاطلابوجونعينغُيالمهرايتخا

.هيلإعوجرلاومهاياطخ
ةالصلاهذهيفظحال)٢٩و٩:٢٦و٤:٢٠ةينثت(ًاثاَريِم

.ًاريثكهنمسبتقاوًاديجةينثتلارفسفرعناميلسنأاهلك
يفليقو.ةالصلاهذهةلمكت)٤٢-٦:٤٠مايأ٢(يفو
ألموةقرحملاتلكأوءامسلانمرانلاتلزن)٧:١مايأ٢(
اودجسومههوجوىلعبعشلاّرخوتيبلابرلادجم
.برلااودمحو

َىلِإِةَالَّـصلٱَنِمُناَمْيَلُسىَهَتْنٱاَّـَملَناَكَو٥٤«٦١-٥٤
ِحَبْذَمِماَمَأْنِمَضََهنُهَّـنَأ،ِعَُّرضَّـتلٱَوِةَالَّـصلٱِهِذٰهِّـلُكِبِّـبَّـرلٱ
جلٱَنِمِّـبَّـرلٱ

ْ
،ِءاَمَّـسلٱَوْحَنِناَتَطوُسْبَمُهاَدَيَوِهْيَتَبْكُرَىلَعِّـوُُث

٥٦:ًالِئاَقٍلاَعٍتْوَصِبَليِئاَْرسِإِةَعاََمجَّـلُكَكَراَبَوَفَقَوَو٥٥

ألَا
َ
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ِّـلُكَبَسَحَليِئاَْرسِإِهِبْعَشِلًةَحاَرىَطْعَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱٌكَراَبُم
ِحِلاَّـصلٱِهِمَالَكِّـلُكْنِمٌةَدِحاَوٌةَمِلَكْطُقْسَتَْملَو،ِهِبَمَّـلَكَتاَم
ٰهلِإُّبَّـرلٱِنُكَيِل٥٧.ِهِدْبَعىَسوُمِدَيْنَعِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱ

ُ
اَن

َليِمَيِل٥٨.اَنَضُفْرَيَالَواَنَُكْرتَيَالَفاَنِئاَبآَعَمَناَكاَمَكاَنَعَم
يفَريِسَنِلِهْيَلِإاَنِبوُلُقِب ُهَضِئاَرَفَوُهاَياَصَوَظَفْحَنَوِهِقُرُطِعيَِمجِ
هبىَصْوَأيِتَّـلٱُهَماَكْحَأَو اَذٰهيِمَالَكْنُكَيِلَو٥٩.اَنَءاَبآاَِ
،ًالْيَلَوًاراََهناَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَنِمًابيِرَقِّـبَّـرلٱَماَمَأِهِبُتْعَّـَرضَتيِذَّـلٱ
يفٍمْوَيِّـلُكَرْمَأ،َليِئاَْرسِإِهِبْعَشَءاَضَقَوِهِدْبَعَءاَضَقَِيضْقَيِل ِ
َسْيَلَوُهللاٱَوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأِضْرَألٱِبوُعُشُّلُكَمَلْعَيِل٦٠.ِهِمْوَي
لَف٦١.ُرَخآ

ْ
لَقْنُكَي

ْ
يفَنوُريِسَتْذِإاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱىَدَلًالِماَكْمُكُب ِ

َحتَوِهِضِئاَرَف
ْ
لٱاَذٰهَكُهاَياَصَوَنوُظَف

ْ
.»ِمْوَي

٢٦-٦:٢٣ددعو١٤ع٦:١٣مايأ٢وخلا٧:١مايأ٢
١٢:٢٢ليئومص١و١:٥عوشي١٥و٢٣:١٤و٢١:٤٥عوشي
:٣١ايمرإو١١٩:٣٦رومزم١٣:٥نييناربعو٨:١٣ةيمورو

١٨:١٣ةينثت١٢-١٠:١٠ايمرإو١٨:٣٩ص٤٣ع٣٣
٢٠:٣كولم٢و

اثجمث)٢٢ع(فقولوألابِحَبْذَملاِماَمَأْنِمَضََهن
.)٦:١٣مايأ٢(

بلط)١٤عرظنا()٥٥ع(َليِئاَْرسِإِةَعاََمجَّـلُكَكَراَبَو
.برلانمتاكربمهل

ريغصلاىلإريبكلانميهةكربلا)٥٦ع(ُّبَّـرلٱٌكَراَبُم
نأنوردقيالبرلاسانلاكرابيامنيحو.سانللهللانمو
لكنأبنوفرتعيوهنودجميوهنوركشيمهنكلوًائيشهوطعي

.هنممهتاريخ
مهئادعأعيمجنممهصلخِهِبَمَّـلَكَتاَمِّـلُكَبَسَح
ًازاتممدوادلسننمًاناكممهلماقأوةلماكلاةحارلامهاطعأو
يأهراتخايذلاناكملامهاطعأوبرلاةفاخموةمكحلاب
ةملكطقستملفهيفهلولحبهدجميذلاتيبلاوميلشروأ
ةبولطملاتاكربلاضعبركذدقناك.هديعاومنمةدحاو
مهئادعأىلعراصتنالاوةرمثملاةنمزألاورطملااهنمبرلانم
نيتكربمهلبلطماتخلايفو.اوُبساذإيبسنمعوجرلاو
هنأةيناثلاو»انعمانهلإبرلانكيل«امهنمىلوألانيتميظع
مويلانيتبلطلانيتاهمدقننأبجيف.»هيلإانبولقليمي«
ليئارسإبعشكنوكنالفانتايحمايأنممويلكامهديعنو
.برلاةدابعيفاوتبثيملنيذلاناميلسمهكلمو

ًاقباسهلاقامداعأ)٦٠ع(ِضْرَألٱِبوُعُشُّلُكَمَلْعَيِل
نوكيسهانبيذلاتيبلانأبهناميإوهءاجررهظأو)٤٣ع(
ىلإراشأاذكهو.طقفدوهيللسيلوبوعشلاعيمجلًارون
.ضرألاىصقأىلإحيسملاتوكلمدادتما

ملٱَّـنِإَّـمُث٦٢«٦٦-٦٢
اوُحَبَذُهَعَمَليِئاَْرسِإَعيَِمجَوَكِلَْ

يِتَّـلٱِةَمَالَّـسلٱَحِئاَبَذُناَمْيَلُسَحَبَذَو٦٣،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَحِئاَبَذ
لٱَنِمِّـبَّـرلِلاَهَحَبَذ

ْ
لَأَنِيْرشِعَوِْنيَنْثٱِرَقَب

ْ
لٱَنِمَو،ًاف

ْ
َةَئِمِمَنَغ

لَأ
ْ

لَأَنِيْرشِعَوٍف
ْ
ملٱَنَّـشَدَف،ًاف

َتْيَبَليِئاَْرسِإيِنَبُعيَِمجَوُكِلَْ
يف٦٤.ِّـبَّـرلٱ لٱَكِلٰذِ

ْ
ملٱَسَّـدَقِمْوَي

َماَمَأيِتَّـلٱِراَّـدلٱَطَسَوُكِلَْ
ملٱَكاَنُهَبَّـرَقُهَّـنَألِّـبَّـرلٱِتْيَب

َمْحَشَوِتاَمِدْقَّـتلٱَوِتاَقَرْحُْ
َناَكِّـبَّـرلٱَماَمَأيِذَّـلٱِساَحُّنلٱَحَبْذَمَّـنَأل،ِةَمَالَّـسلٱِحِئاَبَذ
ملٱَعَسَيْنَأْنَعًاريِغَص

ِحِئاَبَذَمْحَشَوِتاَمِدْقَّـتلٱَوِتاَقَرْحُْ
لٱُناَمْيَلُسَدَّـيَعَو٦٥.ِةَمَالَّـسلٱ

ْ
يفَديِع لٱَكِلٰذِ

ْ
ُعيَِمجَوِتْقَو

َْرصِميِداَوَىلِإَةاََمحِلَخْدَمْنِمٌريِبَكٌروُهُْمج،ُهَعَمَليِئاَْرسِإ
٦٦.ًامْوَيََرشَعَةَعَبْرَأ،ٍماَّـيَأَةَعْبَسَوٍماَّـيَأَةَعْبَساَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأ
يفَو لٱِ

ْ
ملٱاوُكَراَبَفَبْعَّـشلٱَفََرصِنِماَّـثلٱِمْوَي

َىلِإاوُبَهَذَوَكِلَْ
لٱيِبِّـيَطَوَنيِحِرَفْمِهِمَيِخ

ْ
خلٱِّـلُكِلْجَألِبوُلُق

ْ
لٱَِْري

َلِمَعيِذَّـ
.»ِهِبْعَشَليِئاَْرسِإلَوِهِدْبَعَدُواَدِلُّبَّـرلٱ
١٧و٦:١٦ارزعو١٩-٦:١٧ليئومص٢و١٠-٧:٤مايأ٢
نييوالو٢ع٤:١مايأ٢و١٢:٢٧ايمحنو١٨-٦:١٥ارزع
١٥:١٨نيوكت١٣:٥عوشيو٣٤:٨ددعو٤٢-٢٣:٣٤
١٣:٣عوشيو٢٣:١جورخو

نوقرحيومدلانوشريمهنأةمالسلاةحيبذةعيرشنم
يقابلاوةنهكللقاسلاوردصلانوطعيوحبذملاىلعمحشلا
مهاطعأبرلاوبرللةحيبذلااومدقيأ.هومدقنيذلاهلكأي
تناكةحيبذلاعمو.هتدئامنموبرلاعماولكأفمهنمًائيش
نأ)٧:٦مايأ٢(يفو.نابللاوتيزلاعمقيقدلانممداقت
نيذلاناك.قاوبألايفاوخفنوءانغلاتالآباوفزعنييواللا

يفاوثكموددعلايريثكلاظملاديعولكيهلانيشدتاورضح
ناكوماعطلانمميظعرادقمىلإاوجاتحافًاموي١٤ميلشروأ
لوقننأةرورضلانمسيلو.حئابذلاةرثكبابسأنمكلذ
هرمأبتناكلبكلملاةقفنباهلكتناكمداقتلاهذهنأ
.هترادإتحتو

يداويأ)٦٥ع(َْرصِميِداَوَىلِإَةَاَمحِلَخْدَمْنِم
.ةزغنميبرغلابونجلاىلإًاليم٤٠دعبىلعشيرعلا

لكيهلانيشدتلمايأةعبسيأٍماَّـيَأَةَعْبَسَوٍماَّـيَأَةَعْبَس
.لاظملاديعلمايأةعبسو

يفَو ديعنمنماثلامويلايأ)٦٦ع(ِنِماَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
.هلكلافتحالانمرشعسماخلامويلاولاظملا

دئاوف
.»تيبلاألمبرلادجم«١١ع.١

برلادجمنألدسجتلاىلإ)١(ًازمردجملاكلذناك
حورلااهيلعّلحيتلاةسينكلاىلإ)٢(عوسييفرهظ

ألَا
َ
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:١سسفأ(حيسملااهسأريتلاونيسمخلامويسدقلا
ىنكسللكيهوهونمؤملكبلقىلإ)٣()٢٣-١٥
نإف.اياطخلاةرفغم)١(انلمعيكلذو.سدقلاحورلا
لزناملبقمهبولقسدقومهاياطخمهلرفغبرلا
ةكرشلا)٢()٥٠و٣٩و٣٦و٣٤و٣٠ع(مهتيبنكسيل
ىتحهيلإسانلامدقتلكيهلاةطساوبهنألهللاعم
لك.لكيهلاوحنمهتاولصاوهجوذإًاضيأنوبئاغلا
هتاجايتحابسحهبلقيفيلصينأردقيهدرفمبنمؤم
لكيهلانأل.ملاعللهللاةبحم)٣()٣٩و٣٨ع(ةصاخلا
ًاتيبوبوعشلاعيمجلًارونناكلبطقفدوهيللنكيمل
-٢:٢ءايعشإو٦٠و٤٣-٤١ع(اهلكضرألاهلإل
٤(.

.»بابضلايفنكسيهنإ«١٢ع.٢
نكسيهنكلو.رونلالبهللاتافصنمبابضلاسيل

لكاومهفينأنوردقيالسانلانأل)١(بابضلايف
مادامناسنإلانأل)٢(مهلوقعرغصنمكلذوهلامعأ
ًاليلقناكولوهللادجمةيؤرلمتحينأردقيالًاناسنإ
)٣()٢٢:١١لامعأ١٧:٦ىّتم٨:٢٧لايناد(هنم
.نايعلابسيلوناميإلابكلسنرضاحلاتقولايفاننأل

.»حئابذاوحبذ«٦٣ع.٣
برللمهركشىلع)١(لدتتناكوةرثكلابتناك
رصمضرأنممهجورخنممهتاريخعيمجهنميذلا
مهناميإومهاياطخبفارتعالاىلع)٢(ناميلسمايأىلإ
)٣(اهنعرّفكيلهللاةحيبذهسفنمّدقيذلاحيسملاب
اولكأمثحئابذلااومدقمهنألبرلاعمةدهاعملاىلع
مهداحتاىلعةمالعهتدئامنموبرلاعماولكأفاهنم
.يدبأدهعيفهعم

.»بولقلايبيطونيحرف«٦٦ع.٤
اوحرف)٢(ةيوخألامهتبحموًاعممهعامتجاباوحرف)١(
لكيهلاءانبيفهومدخوبرللاومّدقدقاوناكامدعب
ّربعيفبرللٍضرُمحرفلا)٣(ةريثكحئابذميدقتيفو
.ةعاطلاوةبحملاوركشلانع

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ِتْيَبَوِّـبَّـرلٱِتْيَبَءاَنِبُناَمْيَلُسَلَمْكَأاَّـَملَناَكَو١«٩-١
ملٱ
َّـنَأ٢،َلَمْعَيْنَأَّـُرسيِذَّـلٱَناَمْيَلُسِبوُغْرَمَّـلُكَوِكِلَْ
يفُهَلىَءاَرَتاَمَكًةَيِناَثَناَمْيَلُسِلىَءاَرَتَّـبَّـرلٱ ٣.َنوُعْبِجِ
يِذَّـلٱَكَعَُّرضَتَوَكَتَالَصُتْعِمَسْدَق:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَو
لٱاَذٰهُتْسَّـدَق.يِماَمَأِهِبَتْعَّـَرضَت

ْ
ِلْجَألُهَتْيَنَبيِذَّـلٱَتْيَب

لَقَوَياَنْيَعُنوُكَتَو،ِدَبَألٱَىلِإِهيِفيِمْسٱِعْضَو
ْ

َّـلُكَكاَنُهيِب
َكوُبَأُدُواَدَكَلَساَمَكيِماَمَأَتْكَلَسْنِإَتْنَأَو٤.ِماَّـيَألٱ
لَقِةَمَالَسِب

ْ
لِمَعَو،ٍةَماَقِتْسٱَوٍب

ْ
َكُتْيَصْوَأاَمِّـلُكَبَسَحَت

لُمَّـِيسْرُكُميِقُأِّـينِإَف٥،يِماَكْحَأَوِيضِئاَرَفَتْظِفَحَو
ْ

َىلَعَكِك
لُقاَمَكِدَبَألٱَىلِإَليِئاَْرسِإ

ْ
ٌلُجَرَكَلُمَدْعُيَال:َكيِبَأَدُواَدِلُت

ْنِمْمُكُؤاَنْبَأْوَأْمُتْنَأَنوُبِلَقْنَتْمُتْنُكْنِإ٦.َليِئاَْرسِإِّـِيسْرُكْنَع
َحتَالَو،يِئاَرَو

ْ
لَعَجيِتَّـلٱَِيضِئاَرَفَياَياَصَوَنوُظَف

ْ
،ْمُكَماَمَأاَهُت

ِهلآَنوُدُبْعَتَوَنوُبَهْذَتْلَب
َ
َهلَنوُدُجْسَتَوىَرْخُأًة

َ
ِّـينِإَف٧،ا

لٱَو،اَهاَّـيِإْمُهُتْيَطْعَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِهْجَوْنَعَليِئاَْرسِإُعَطْقَأ
ْ
ُتْيَب

ًالَثَمُليِئاَْرسِإُنوُكَيَو،يِماَمَأْنِمِهيِفْنَأيِمْسالُهُتْسَّـدَقيِذَّـلٱ
يفًةَأْزُهَو لٱاَذٰهَو٨،ِبوُعُّشلٱِعيَِمجِ

ْ
ُّلُك.ًَةْربِعُنوُكَيُتْيَب

ِمل:َنوُلوُقَيَو،ُرُفْصَيَوُبَّـجَعَتَيِهْيَلَعُّرُمَيْنَم
َ
ُّبَّـرلٱَلِمَعاَذا

لٱاَذِٰهلَوِضْرَألٱِهِذِٰهلاَذَكٰه
ْ
ْمَُّـهنَأِلْجَأْنِم:َنوُلوُقَيَف٩؟ِتْيَب

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُكَرَت
َ
،َْرصِمِضْرَأْنِمْمُهَءاَبآَجَرْخَأيِذَّـلٱُمُه

ِهلآِباوُكَّـسَمَتَو
َ
َهلاوُدَجَسَوىَرْخُأٍة

َ
َبَلَجَكِلٰذِل.اَهوُدَبَعَوا

.»ِّـَّـرشلٱاَذٰهَّـلُكْمِهْيَلَعُّبَّـرلٱ
:٣ص٨:٦مايأ٢و٢و٧:١صو١٩عخلا٧:١١مايأ٢
٢:١٤ص٦:٤٠مايأ٢و١١:١٢ةينثت٨:٢٩ص١١:٩و٥
١٦و٧:١٢ليئومص٢و٦:١٢و٢:٤ص٨و٦و١١:٤و
٢٩-١٨:٢٤نييوال٢٨:٩مايأ١و١٦-٧:١٤ليئومص٢و
:٢٨ةينثت١٤-٧:٤ايمرإ١٧:٢٣كولم٢و٤:٢٦ةينثتو
٢٨و٩و٢٢:٨ايمرإو٢٦-٢٩:٢٤ةينثت٢٤:٩ايمرإو٣٧
١٣-٢:١٠ايمرإو٢٨-٢٩:٢٥ةينثت

.كلملاتيبءانبلمكأنأدعبناميلسلبرلاىءارت
نإ.)٧:١(ةنس١٣ةدمبلكيهلانيشدتدعبكلذناكو
اهمدقيتلاةالصللبرلاباوجنإاوبرغتسامهضعب

برلانإ.ةنس١٣دعبناكلكيهلانيشدتدنعناميلس
:٧مايأ٢(لكيهلاهدجمألمامنيحناميلسةالصباجتسا
ناميلسناكوبرلاهلىءارتةنس١٣رورمدعبمث)٣-١
مومهتطلستدقهنأبرلاىأرامبرو.ةينبألالمكأدق
ةهلآىلإهبلقليمىأروهيلعهتاّذلوهدجموهانغوملاعلااذه
يتلاةالصلابهرّكذًالوأهلهمالكيفو.هلىءارتفىرخأ
هلّنيبوهرذنأمث)٥-٣ع(لكيهلانيشدتنيحاهمدق
هلولحوتيبلاهلوبقنأهلدكأوهقرطنعناديحلاةجيتن
وأوهبلقنااذإوهاياصوظفحطرشىلعناكهيفهانكسو
هجونعليئارسإعطقيهنإفهضئارفاوظفحيملوهيلعهونب
-٦(ةربعنوكيفهلهوسدقاوناكيذلاتيبلاليزيوضرألا
نوعبجو.ًاليلهلىءارتهنإ)٧:٢مايأ٢(يفليقو.)٩
-٢٩:٢١ةينثتيفامب٩و٨علباق(.)٥-٤(يفةروكذم
٢٦(.

ألَا
َ
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هنَدْعَبَو١٠«١٤-١٠ ُناَمْيَلُسىَنَباَمَدْعَبًةَنَسَنِيْرشِعِةَياَِ
لٱ
ْ
ملٱَتْيَبَوِّـبَّـرلٱَتْيَب،ِْنيَتْيَب

َروُصُكِلَمُمَاريِحَناَكَو١١.ِكِلَْ
،ٍبَهَذَو،ٍوَْرسِبَشَخَوٍزْرَأِبَشَخِبَناَمْيَلُسَدَعاَسْدَق
ملٱٍذِئَنيِحىَطْعَأ.ِهِتَّـَرسَمِّـلُكَبَسَح

َمَاريِحُناَمْيَلُسُكِلَْ
يفًةَنيِدَمَنِيْرشِع جلٱِضْرَأِ

ْ
َروُصْنِمُمَاريِحَجَرَخَف١٢.ِليَِل

ملٱىَرَيِل
َحتْمَلَف،ُناَمْيَلُساَهاَّـيِإُهاَطْعَأيِتَّـلٱَنُدُْ

ْ
يفْنُس .ِهْيَنْيَعِ

ملٱِهِذٰهاَم:َلاَقَف١٣
اَهاَعَدَو؟يِخَأاَييِنَتْيَطْعَأيِتَّـلٱُنُدُْ

لٱاَذٰهَىلِإ»َلوُباَكَضْرَأ«
ْ
لِلُمَاريِحَلَسْرَأَو١٤.ِمْوَي

ْ
ًةَئِمِكِلَم

.»ٍبَهَذَةَنْزَوَنِيْرشِعَو
:١٩عوشيخلا١٨:١مايأ٢و٧:١و٣٨و٦:٣٧صو١ع
١١ع٢٧

ةرشعثالثولكيهلااهيفينُبنينسعبسًةَنَسَنيِْرشِع
.كلملاتيباهيفينُبةنس

ركذ٥:١٠يف)١١ع(خلاَدَعاَس...ُماَريِحَناَكَو
ةئمهرادقمنأ١٤عنمفرعنو.بهذلانودبشخلا
.ةيزيلكنإةريل٧٢٠٠٠٠وحنهنمثوةنزونورشعو

يفًةَنيِدَمَنيِْرشِع ةيرقوليلجلايلامشيفِليِلَْجلٱِضْرَأِ
.ممألاليلجضرألاكلتءايعشإىّمسو.روصنم

هنأنونظملاواهبَضريملاذاملفرعنال)١٣ع(ِهِذٰهاَم
.روصبرقبرحبلاطشىلعاكعيأوّكعيفًاركتفمناك
نيبعقيملنكلو.ةبرخوأةريغصندملاتناكامبرو
بقللانمرهظيامكبرحلاوأروفنلايعدتسيامنيكلملا
.ناميلسىلإماريحنم»يخأاي«

ةنيدمتناكوراقتحامساهنأةنيرقلانمجتنتسنَلوُباَك
لوباكيهو)١٩:٢٧عوشي(عوشينامزيفلوباكاهمسا
.اكعنميقرشلابونجلاىلإلايمأ١٠دعُبىلعةيلاحلا
.ناميلسىلإندملاعّجرماريحنأ٨:٢مايأ٢نمجتنتسنو

ع(ًاقباسهللسرأدقناكيأ)١٤ع(ُماَريِحَلَسْرَأَو
١١(.

لٱِريِخْسَّـتلٱُبَبَسَوُهاَذٰهَو١٥«١٩-١٥
ملٱُهَلَعَجيِذَّـ

ُكِلَْ
لٱَوِهِتْيَبَوِّـبَّـرلٱِتْيَبِءاَنِبِلُناَمْيَلُس

ْ
لَق
ْ
َميِلَشُروُأِروُسَوِةَع

َذَخَأَوَْرصِمُكِلَمُنْوَعْرِفَدِعَص(١٦.َرَزاَجَووُّدَِجمَوَروُصاَحَو
لٱَلَتَقَو،ِراَّـنلٱِباَهَقَرْحَأَوَرَزاَج

ْ
يفَنيِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِناَعْنَك ملٱِ

،ِةَنيِدَْ
َرَزاَجُناَمْيَلُسىَنَبَو١٧.)َناَمْيَلُسِةَأَرْمٱِهِتَنْبالًارْهَماَهاَطْعَأَو
يفَرُمْدَتَوَةَلْعَبَو١٨َىلْفُّسلٱَنوُروُحَتْيَبَو لٱِ

ْ
يفِةَّـيِّـَرب ،ِضْرَألٱِ

ملٱِنُدُمَعيَِمجَو١٩
َنُدُمَو،َناَمْيَلُسِلْتَناَكيِتَّـلٱِنِزاَخَْ

ملٱ
لٱَنُدُمَوِتاَبَكْرَْ

ْ
ْنَأَبِغَريِذَّـلٱَناَمْيَلُسَبوُغْرَمَو،ِناَسْرُف

يفُهَيِنْبَي يفَوَميِلَشُروُأِ يفَوَناَنْبُلِ لَسِضْرَأِّـلُكِ
ْ

.»ِهِتَنَط
عوشي١٧:١١عوشي١١:١عوشي٥:٩ليئومص٢و٢٤ع

مايأ٢و١٠:٢٦ص١٠:١٠عوشي٧:٨و٣:١ص١٦:١٠
١ع٤:٢٦ص١:١٤

.)هريسفتو٥:١٣رظنا(ِريِخْسَّـتلٱ
نييسوبيلانامزنمةميدقةعلقتناكامبرِةَعْلَقْلٱ
نّصحايقزحنإ)٣٢:٥مايأ٢(يفليقو)٥:٩ليئومص٢(
.ميلشروأراوسأعمًامئادركذُتو.دوادةنيدمةعلقلا
ةنيدمدنعميلشروأراوسأنمءزجيهةعلقلانأجتنتسنف
ةعلقلاىنبناميلسنإليق.ةيدايتعاريغةوقبنّصحمدواد
.اهحلصأواهعفرواهّعسويأميلشروأروسو

اهذخأمثنيباياهكلمناكنأشتاذةنيدمَروُصاَح
تناكواهؤانبددُجو)١١و١٠و١١:١عوشي(اهقرحأوعوشي
ةاضق(هشيجارسيسداقيذلاًاضيأنيبايهمسارخآكلمل
ةلوحلانمةبيرقتناكاهنأالإلوهجماهعقومو)١٦-٤:٢
.اهنمبرغلاةهجىلإوةيلاحلا

اهحتتفانييناعنكللةيكلمةنيدمركاسيموختيفوُّدَِجم
ةيلاحلانّوجلاهنأىلعنورثكألابهذو)١٢:٢١عوشي(عوشي

كراعماهيفعقوو.رماعنباجرموأليعرزيلهسيف
.ةريثك

لامشلاةهجىلإويبرغلايبونجلاميارفأدحىلعَرَزاَج
مويلااهمساواهنمًاليم١٨دعُبىلعوميلشروأنميبرغلا
.رزجلت

ىطعأاملبقرزاجذخأدقنوعرفناكيأِهِتَنْبالًارْهَم
نوعرفىلعاوّدعتدقنويناعنكلاناكامبرو.ناميلسلهتنبا

قرحأومهلتقومهيلإدعصىتحروكذمريغءيشيف
.مهتنيدم

ىلعمسالااذهقلطُي)١٧ع(َىلْفُّسلٱَنوُروُحَتْيَب
نمًاليم١٢دعُبىلعنيماينبوميارفأدودحىلعنيتيرق
ايلعلانوروحتيبنايعدُتاتناكواهنملامشلاىلإميلشروأ
تيبوةقوفلاروعتيبمويلانايعدُتوىلفسلانوروحتيبو
.اهلفسأيفةيناثلاوةبقعسأريفىلوألاتناكوهتحتلاروع
يفو)١٠عوشي(ةريثككراعمعقومىلفسلاةنيدملاتناكو
.ايلعلانوروحتيبًاضيأىنبناميلسنإ٨:٥مايأ٢

)١٩:٤٤عوشي(يفةروكذملايهامبر)١٨ع(َةَلْعَبَو
.ناديفتناكو

قشمدنعًاليم١٤٠دعبتوةيلاحلارمدتيهوَرُمْدَتَو
سوماقيفرمدتبلطا(تارفلارهننعًاليم١٢٠و
.»ةيربلاضرأيفرمدت«نييعوسيلاةمجرتيفو.)باتكلا
امهلبقامىلإ»ضرألايف«يتملكةفاضإنأمهضعبلوقيو
ىلإتدتماليئارسإينبلهللانمدعوملاضرأنأرهظيليه
.ةراجتللًامهمًازكرمةميدقلارمدتتناكورمدت

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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تقولضرألاتّالغاهيفنزُخت)١٩ع(ِنِزاَخَْملٱِنُدُم
.)٤١:٤٨نيوكت(جايتحالا

سراف١٢٠٠٠وةبكرم١٤٠٠هلناكِتاَبَكْرَْملٱَنُدُمَو
ليخللنوكيلتابكرملاندميفاهقرفينأةرورضلانمناكف
.)٤:٢٦رظنا(ةمدخوفلعوىعرم

ةيلستلالجألهترسمدرجملهانبامَناَمْيَلُسَبوُغْرَمَو
كرُبورمثعونلكنمراجشأوسيدارفوتاّنجوموركك
ناكو)٦-٢:٤ةعماج(رجشلاةتبنملاسراغملايقسلهايم
نيعيفو)٤:١٥ديشانألاديشن(ةيفيصنكامأنانبليفهل

.ةيوتشنكامأتيملارحبلابرقبيدج

لٱِبْعَّـشلٱُعيَِمج٢٠«٢٥-٢٠
ْ
َنيِّـيِروُمَألٱَنِمَنيِقاَب

حلٱَو
ْ
لٱَوَنيِّـيِّـثِ

ْ
حلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف

ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
ْنِماوُسْيَلَنيِذَّـلٱَنيِّـيِسوُبَي

يفْمُهَدْعَباوُقَبَنيِذَّـلٱُمُهُؤاَنْبَأ٢١،َليِئاَْرسِإيِنَب ،ِضْرَألٱِ
ْمِهْيَلَعَلَعَج،ْمُهوُمِّـرَُحيْنَأَليِئاَْرسِإوُنَبْرِدْقَيَْملَنيِذَّـلٱ

لٱاَذٰهَىلِإٍديِبَعَريِخْسَتُناَمْيَلُس
ْ
َليِئاَْرسِإوُنَباَّـمَأَو٢٢.ِمْوَي

لٱُلاَجِرْمَُّـهنَألًاديِبَعْمُهْنِمُناَمْيَلُسْلَعَْجيْمَلَف
ْ
ُهُماَّـدُخَوِلاَتِق

ُءاَسَؤُرِءَالُؤٰه٢٣.ُهُناَسْرُفَوِهِتاَبَكْرَمُءاَسَؤُرَوُهُثِلاَوَثَوُهُؤاَرَمُأَو
ملٱ
َنيِذَّـلٱ،َنوُسَْمخَوٍةَئِمُسَْمخَناَمْيَلُسِلاَمْعَأَىلَعَنيِلَّـكَوُْ
لٱِبْعَّـشلٱَىلَعَنوُطَّـلَسَتَياوُناَك

ْ
لٱَنيِلِماَع

ْ
َّـنِكٰلَو٢٤.َلَمَع

ُهاَنَبيِذَّـلٱاَهِتْيَبَىلِإَدُواَدِةَنيِدَمْنِمْتَدِعَصَنْوَعْرِفَتْنِب
َهل
َ
لٱىَنَبٍذِئَنيِح.ا

ْ
لَق
ْ
َثَالَثُدِعْصُيُناَمْيَلُسَناَكَو٢٥.َةَع

يفٍتاَّـرَم ملٱَىلَعٍةَمَالَسَحِئاَبَذَوٍتاَقَرُْحمِةَنَّـسلٱِ
لٱِحَبْذَْ

ُهاَنَبيِذَّـ
لٱَلَمْكَأَو.ِّـبَّـرلٱَماَمَأيِذَّـلٱَىلَعُدِقوُيَناَكَو،ِّـبَّـرلِل

ْ
.»َتْيَب

ةاضق١٣و١٧:١٢و١٥:٦٣عوشي٣:١و٢٩-١:٢١ةاضق
نييوال٥٨-٢:٥٥ارزعو٢٦و٩:٢٥نيوكت٣٥و١:٢٨
١٥ع٧:٨و٣:١ص٥:١٦ص٨:١٠مايأ٢و٢٥:٣٩
:١٦ةينثتو١٧-٢٣:١٤جورخ٣٢:٥مايأ٢و١١:٢٧صو
١٦

ناميلسزّيمو)٣٦-١:٢١ةاضق(َنيِّـيِروُمَألٱَنِمَنيِقاَبْلٱ
ةفيرشةمدخمهمدختسانيذلاليئارسإينبنيبومهنيب
تابكرملاىلإًالصأريشتثلاوثةظفلو.ءاسؤروءارمأاوناكف
.نابراحموقئاسةبكرملكيفناكهنأل

.)٣:١رظنا()٢٤ع(َنْوَعْرِفَتْنِب
هنألانهروكذمةعلقلاءانبامبرو.)١٥عرظنا(َةَعْلَقْلٱ
هلراصاهتيبىلإتدعصونوعرفةنباتيبلمكأامدعب
.ةعلقلاءانبلجألنوفاكةلمعوٍفاكتقو

يفٍتاَّـرَمَثَالَث ديعيأةريبكلادايعألا)٢٥ع(ِةَنَّـسلٱِ
ناك)١٣و٨:١٢مايأ٢(لاظملاديعوعيباسألاديعوحصفلا
روخبلاحبذموهبرلامامأيذلاورادلايفتاقرحملاحبذم
نأجتنتسنالو.سادقألاسدقلخدمدنعسدقلايف

كلذنأللكيهلالخدهنإالوهديبحئابذمّدقناميلس
.بّتروَرَمَأهنإلبطقفةنهكلل

ملٱَلِمَعَو٢٦«٢٨-٢٦
يفًانُفُسُناَمْيَلُسُكِلَْ َنوُيْصِعِ

يفٍفوُسِرْحَبِئِطاَشَىلَعَةَلْيَأِبِناَجِبيِتَّـلٱَرِباَج ِضْرَأِ
يفُمَاريِحَلَسْرَأَف٢٧.َموُدَأ لٱَّـِيتاَوَّـنلٱُهَديِبَعِنُفُّسلٱِ

ْ
َنيِفِراَع

لٱِب
ْ
ْنِماوُذَخَأَو،َريِفوُأَىلِإاْوَتَأَف٢٨،َناَمْيَلُسِديِبَعَعَمِرْحَب
هباْوَتَأَو،ًةَنْزَوَنِيْرشِعَوٍةَنْزَوِةَئِمَعَبْرَأًابَهَذَكاَنُه ملٱَىلِإاَِ

ِكِلَْ
.»َناَمْيَلُس
:١٠و٩و٥:٦ص٢:٨ةينثتو٣٣:٣٥ددع٢٢:٤٨ص
٢٩:٤مايأ١و١١

وأفوسرحبيفةبقعلاجيلخىلعةنيدمَرِباَجَنوُيْصِع
ينبتاطحمنمةطحمتناكو.اهبناجبةلبأو.رمحألارحبلا
طافاشوهيةرامعاهيفترسكناو)٣٣:٣٥ددع(ليئارسإ
.)٢٢:٤٨كولم١(

يف يفلعجدوادنإ)٨:١٤ليئومص٢(يفَموُدَأِضْرَأِ
مليا.دوادلًاديبعنييمودألاعيمجناكونيظفاحممودأ
.مهمكحتحتتراصاهنكلوليئارسإىلإمودأمضنت

يفُماَريِحَلَسْرَأَف يتاونلاهديبعلسرأيأُهَديِبَعِنُفُّسلٱِ
يفتلمعاهسفننفسلانأيفكشالو.نفسلايفاونوكيل
امبرو.اهلجألًاباشخألسرأماريحامبرورباجنويصع
.سيوسلاخزربقيرطىلعاهلسرأ

ةيقيرفإيفتناكريفوأنإمهضعبلوقي)٢٨ع(َريِفوُأ
يفاهنإنولوقيفنورثكألاامأو.دنهلايفاهنإمهريغوةيقرشلا
.برعلادالب

٢،٢٥٠،٠٠٠وحناهتميقوًةَنْزَوَنيِْرشِعَوٍةَنْزَوِةَئِمَعَبْرَأ
لكهباوتأامسيلميظعلارادقملااذهامبرو.ةيزيلكنإةريل

ةئمعبرأ)٨:١٨مايأ٢(يفو.هباوتأامعومجموهلبةنس
الو.ماريحلتناكاهنمةنزونيثالثلعلوةنزونوسمخو
هباورتشيلريفوأىلإناميلسضرأنماوذخأاذامفرعن
.هريغوبهذلا

دئاوف
راذنإلا»ةيناثناميلسلىءارت«٢ع.١

نأبجيو.ةكربمظعأوهوةبحملانمراذنإلا)١(
راذنإلا)٢(قيرطلانعنوهئاتاننأانلّنيبينمركشن
انرذنيىتحهتمحرنعبرلاانعطقيال.ربصلانم
هطوقسولكيهلاءانبنيبناك.ةبوتللةصرفانيطعيو

نأردقيالهنأل.هللاةسادقنمراذنإلا)٣(ةنس٤٠٠
النمو.يتقوراذنإلا)٤(ةيطخلانعرظنلاّضغي

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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هذهدعبناميلسلبرلاءارتيملامبرو.كلهيهيلإهبتني
.ةرملا

»ةربعنوكي«٨ع.٢
)٢(.ًابارخراصوًانيمثًاليمجًايلاعناكهنألةربع)١(
ةربع)٣(هكرتفهيفّلحوهدجمدقناكبرلانألةربع
برلانإف.هبعشنملببرلانمسيلهطوقسنأل
.هريغلاودجسوهوكرتوهوضفرهبعشلبّريغتيمل
.هسفنناسنإللّودعمظعأو

هل»هينبينأبغريذلاناميلسبوغرمو«١٩ع.٣
:حدم
ةمكحلابىنبهنأل)٢(ًابرخمسيلوًاينابناكهنأل)١(
برلاتيبىنبهنأل)٣(طقفهسفنلسيلوبعشللو
:مولهيلعو.ًالوأ
ءاسنلاوتابكرملاوليخلانمرثكأفّدحلازواجتهنأل)١(
ىطعأهنأل)٢(ةطرفملاهتاقفنبهبعشىلعلّقثوةينبألاو
ينافلادجملاوةيدسجلاتاذللهبلقيفلوألاناكملا
تابكرملاولاملاىلعلكتاهنأل)٣(برلايسنو
متهيملواهبتبثتهتكلممنأّنظونوصحلاوناسرفلاو
.برلااياصوظفحل

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

ِملَناَمْيَلُسَِربَخِباَبَسُةَكِلَمْتَعِمَسَو١«١٣-١
َ

،ِّـبَّـرلٱِدْج
ٍبِكْوَمِبَميِلَشُروُأَىلِإْتَتَأَف٢.َلِئاَسَمِبُهَنِحَتْمَتِلْتَتَأَف
طَأٍةَلِماَحٍلاَمِجِب،ًاّدِجٍميِظَع

ْ
ًةَراَجِحَوًاّدِجًاريِثَكًابَهَذَوًاباَي

لَقِبَناَكاَمِّـلُكِبُهْتَمَّـلَكَوَناَمْيَلُسَىلِإْتَتَأَو.ًةَميِرَك
ْ

٣.اَهِب
ملٱِنَعًاّيِفَْخمٌرْمَأْنُكَيَْمل.اَهِمَالَكِّـلُكِبُناَمْيَلُساََهَربْخَأَف

َْملِكِلَْ
َناَمْيَلُسِةَمْكِحَّـلُكاَبَسُةَكِلَمْتَأَراَّـمَلَف٤.ِهِباَْهِربُْخي
لٱَو
ْ
َفِقْوَمَوِهِديِبَعَسِلَْجمَوِهِتَدِئاَمَماَعَطَو٥ُهاَنَبيِذَّـلٱَتْيَب
يفاَهُدِعْصُيَناَكيِتَّـلٱِهِتاَقَرُْحمَوُهَتاَقُسَوْمُهَسِبَالَمَوِهِماَّـدُخ ِ
لِلْتَلاَقَف٦.ُدْعَبٌحوُراَهيِفَقْبَيَْمل،ِّـبَّـرلٱِتْيَب

ْ
ًاحيِحَص:ِكِلَم

خلٱَناَك
ْ

يفُهُتْعِمَسيِذَّـلٱََُرب ْنَعَوَكِروُمُأْنَعِيضْرَأِ
ْتََرصْبَأَوُتْئِجىَّـتَحَراَبْخَألٱِقِّـدَصُأَْملَو٧.َكِتَمْكِح
َىلَعًاحَالَصَوًةَمْكِحَتْدِز.ِهِبَْربْخُأَْملُفْصِّـنلٱاَذَوُهَف،َياَنْيَع
خلٱ
ْ

لٱََِرب
ِءَالُؤٰهَكِديِبَعِلىَبوُطَوَكِلاَجِرِلىَبوُط٨.ُهُتْعِمَسيِذَّـ

لٱ
ْ
ًاكَراَبُمْنُكَيِل٩.َكَتَمْكِحَنيِعِماَّـسلٱًامِئاَدَكَماَمَأَنيِفِقاَو
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
َّـنَأل.َليِئاَْرسِإِّـِيسْرُكَىلَعَكَلَعَجَوَكِبَّـُرسيِذَّـلٱَك

ًامْكُحَيِرْجُتِل،ًاكِلَمَكَلَعَجِدَبَألٱَىلِإَليِئاَْرسِإَّـبَحَأَّـبَّـرلٱ
ملٱِتَطْعَأَو١٠.ًاّرِبَو

طَأَوٍبَهَذَةَنْزَوَنِيْرشِعَوًةَئِمَكِلَْ
ْ
ًاباَي

طلٱَكِلٰذُلْثِمُدْعَبِتْأَيَْمل.ًةَميِرَكًةَراَجِحَوًاّدِجًَةريِثَك
ِّـ
ِبي

يف لٱِ
ْ

لِلاَبَسُةَكِلَمُهْتَطْعَأيِتَّـلٱِةَرْثَك
ْ

اَذَكَو١١.َناَمْيَلُسِكِلَم
َريِفوُأْنِمْتَتَأَريِفوُأْنِمًابَهَذْتَلََمحيِتَّـلٱَمَاريِحُنُفُس
َلِمَعَف١٢.ٍةَميِرَكٍةَراَجِحِبَوًاّدِجًاريِثَكِلَدْنَّـصلٱِبَشَخِب

ملٱِتْيَبَوِّـبَّـرلٱِتْيَبِلًانيِزَباَرَدِلَدْنَّـصلٱَبَشَخُناَمْيَلُس
،ِكِلَْ

لِلًاباَبَرَوًاداَوْعَأَو
ْ

ِلَدْنَّـصلٱِبَشَخُلْثِمَرُيَْملَوِتْأَيَْمل.َنيِّـنَغُم
لٱاَذٰهَىلِإَكِلٰذ

ْ
ملٱىَطْعَأَو١٣.ِمْوَي

ِملُناَمْيَلُسُكِلَْ
َ
اَبَسِةَكِل

ِمَرَكَبَسَحُهاَّـيِإاَهاَطْعَأاَماَدَع،ْتَبَلَطيِذَّـلٱاَهاَهَتْشُمَّـلُك
ملٱ
ـَيِهـاَهـِضْرَأَىلِإـْتـَبَهَذَوـْتَفََرصـْنـٱَف.َنـاَمـْيـَلُسـِكِلـَْ
.»اَهُديِبَعَو
:٧٢رومزمو٢٨و١٠:٧نيوكت١٢:٤٢ىّتمخلا٩:١مايأ٢
:٢٦مايأ١و١٠ع٤٩:٤رومزمو١٤-١٤:١٢ةاضق١٥و١٠
:٨ليئومص٢و٢:١١مايأ٢و١٧:٢٢مايأ١و٥:٧ص١٦
٢٨و٩:٢٧ص٢ع٢٣:٣و١٥

يفشبحلادالبيفسيلوبرعلادالبنمنميلايفاَبَس
»ابش«انهيناربعلالصألايف.مهضعبنظيامكةيقيرفأ
تركُذيتلاتايآلاةعجارمنمرهظيامكحصأابسنكلو
نأةميدقلاتاباتكلايفو.ةميدقلادوقنلاوتاباتكلاواهيف
ةراجحلاوبايطألاوبهذلاةرثكبترهتشاابسةكلمم
َنأوبتنهضعبويصوصخرابتعااهيفءاسنللناكو.ةميركلا
يتلاريفوأىلإناميلسنفسرافسأًاقباستركُذو.شرعلا
دجويناكهنأكشالو.حجرألاىلعبرعلادالبيفتناك
ةكلملاتعمسف.دوهيلاضرأوبرعلانيبةيراجتتاقالع
دجمللوقلاو.هتمكحوهتينبأوهدجموناميلسىنغربخ
ةبوسنمتناكهحاجنوهتردقوهتمكحنأىلإريشيبرلا
لكيهلامظعألاهءانبناكو.ءيشلكهاطعأيذلابرلاىلإ
.برلادجملينُبيذلا

تناكلئاسملاهذهنإمهضعبنظيَلِئاَسَمِبُهَنِحَتْمَتِل
ِنَمْيَّـتلٱُةَكِلَمنإ«عوسيلاق.يجاحألاوأزاغلألاعوننم
َةَمْكِحَعَمْسَتِلِضْرَألٱِيصاَقَأْنِمْتَتَأ)بونجلايأ(
َنيِعِماَّـسلٱ...َكِديِبَعِلىَبوُط«.)١٢:٤٢ىّتم(»َناَمْيَلُس
نأجتنتسنف.)٩و٨ع(»ُّبَّـرلٱًاكَراَبُمْنُكَيِل.َكَتَمْكِح
ةيلستلاسيلوةيرهوجةيحوردئاوفديفتستنأتناكاهتياغ
.طقف

نييئابسلانإوبارتسخرؤملالاق)٢ع(ًابَهَذَوًاباَيْطَأ
ضعبهنمنولمعياوناكفبهذلابًادجءاينغأاوناكءامدقلا
.اهباوبأومهتويبناطيحهبنوشَغياوناكوةينآلا

يفةبغارةيكذةلضافةأرماتناكاَهِبْلَقِبَناَكاَمِّـلُك
انهةايحلارومأيفًاريثكلمأتتتناكامبرو.ءاقترالاوملعلا
هذهّلحىلعًارداقًادحأاههدالبيفدجتملوةرخآلايفو
ولوهتدصقناميلسةمكحربختعمساملف.لكاشملا
.ًالاموًابعترفسلااهفّلك

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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نعاهباجأيأ)٣ع(اَهِمَالَكِّـلُكِبُناَمْيَلُساَهََربْخَأَف
عيمجلاوقأوبرلاةعيرشًاملعتمناميلسناكواهتالاؤسلك
امكمالكلايفًاردتقموةايحلارومأًاربتخموهرصعيفءاملعلا
.ةينوناقلاهرافسأنمفرعن

فرعوالإلاؤسنكيمليأِكِلَْملٱِنَعًاّيِفَْخمٌرْمَأْنُكَيَْمل
.هّلحىأروالإلكشمنكيملوهنعباوجلا

اوسلجنيذلاهءاسؤروهءارزو)٥ع(ِهِديِبَعَسِلَْجمَو
.مهبتربسحهتدئامىلع

.ةدئاملاىلإنيسلاجلااومدخنيذلاِهِماَّـدُخَفِقْوَمَو
.بيترتلاولامجلاةياغبمهسبالمومهتمدختناكف

امبرو)٩:٢٥(اهماظنواهترثكنمتبجعتِهِتاَقَرُْحمَو
.اهيلإزومرملارومألاوتاقرحملاةياغنعتلأس

نأردقتملوتتكسوتبجعتُدْعَبٌحوُراَهيِفَقْبَيَْمل
نموةمكحلانماهدنعاملكنأتأروءيشىلعضرتعت
.ناميلسلناكامىلإةبسنلابءيشالكىنغلا

ةقيقحلانعديزيربخلاًابلاغ)٧ع(ِهِبَْربْخُأَْملُفْصِّـنلٱ
نأنكميالفهللارومأامأو.قيدصتلالكهقدصنالف
لوقيبيرالبو)٢:٩سوثنروك١(اهتقيقحنعديزياهربخ
حالصلاو.هبربُخيملفصنلانإءامسلايفنييدفملانملك
.ناقتالاوريبدتلانسحىنعمبانه

ةمداخنوكتنأتهتشااهنأك)٨ع(َكِلاَجِرِلىَبوُط
لٱُْتَرتْخٱ«منرملالوقرظنا.هتمكحعمستلكلملل

ْ
َفوُقُو

لٱَىلَع
ْ
يفِةَبَتَع يفِنَكَّـسلٱَىلَعيِٰهلِإِتْيَبِ »ِراَْرشَألٱِماَيِخِ

.)٨٤:١٠رومزم(
تلبقاهنأاهلوقنمجتنتسنال)٩ع(ُّبَّـرلٱًاكَراَبُمْنُكَيِل
هلإدوجوبّرقينأناثوألاةدبعدحأنكميهنأل.دوهيلانيد
.هحدميوههلإريغ

ماريحةمدقترادقم)١٠ع(ٍبَهَذَةَنْزَوَنيِْرشِعَوًةَئِم
.ةيزيلكنإةريل٧٢٠٠٠٠وحنيأ)٩:١٤(

٩:٢٦(ًاقباسةروكذملانفسلايهو)١١ع(َماَريِحُنُفُس
يتاونلاهديبعماريحلسرأونفسلاناميلسلمع.)٢٨-
.ناميلسديبععم

هبىتؤيةحئارلايكذنيمثرمحأبشخِلَدْنَّـصلٱِبَشَخ
.دنهلانم

.ةدايزوهتطعأامماهضّوع)١٣ع(ُهاَّـيِإاَهاَطْعَأاَماَدَع
.هنمتبلطاملكاهاطعأو

يدوهيلانيدلابكسمتتملاهنأمهضعبظحالْتَفََرصْنٱَف
نمءيشنعرصقناميلسنأك.اهدالبلخديملوهو
الإممألاريشبتميدقلادهعلايفىرنالو.اهوحنهتابجاو
ءافشوةفرصىلإايليإوىونينىلإنانويلاسرإكًاردان
.نامعن

يفَناَمْيَلُسىَتَأيِذَّـلٱِبَهَّـذلٱُنْزَوَناَكَو١٤«٢٢-١٤ ِ
اَدَعاَم١٥.ٍبَهَذَةَنْزَوَنيِّـتِسَوًاّتِسَوٍةَئِمَّـتِسٍةَدِحاَوٍةَنَس
لٱِكوُلُمِعيَِمجَوِراَّـجُّتلٱِةَراََجتَوِراَّـجُّتلٱِدْنِعْنِميِذَّـلٱ

ْ
ِبَرَع

ملٱَلِمَعَو١٦.ِضْرَألٱِةَالُوَو
ْنِمٍسْرُتْيَتَئِمُناَمْيَلُسُكِلَْ

لٱَْسُّرتلٱَّـصَخ،ٍقَّـرَطُمٍبَهَذ
ْ
َنِمٍلِقاَشِةَئِمُّتِسَدِحاَو

َّـصَخ.ٍقَّـرَطُمٍبَهَذْنِمٍّنَِجمِةَئِمَثَالَثَو١٧.ِبَهَّـذلٱ
ملٱ
ْ
يفُناَمْيَلُساَهَلَعَجَو.ِبَهَّـذلٱَنِمٍءاَنْمَأُةَثَالَثَّـنَجِ ِتْيَبِ
ملٱَلِمَعَو١٨.َناَنْبُلِرْعَو

ُهاَّـشَغَوٍجاَعْنِمًاميِظَعًاّيِسْرُكُكِلَْ
لِلَو١٩.ٍزيِرْبِإٍبَهَذِب

ْ
لِلَو.ٍتاَجَرَدُّتِسِّـِيسْرُك

ْ
ٌسْأَرِّـِيسْرُك

ِناَكَمَىلَعَكاَنُهْنِمَواَنُهْنِمِناَدَيَو،ِهِئاَرَوْنِمٌريِدَتْسُم
جلٱ
ْ
لٱِبِناَجِبِناَفِقاَوِناَدَسَأَو،ِسوُُل

ْ
ََرشَعاَنْثٱَو٢٠.ِنْيَدَي

ْنِمَواَنُهْنِمِّـتِّـسلٱِتاَجَرَّـدلٱَىلَعَكاَنُهًةَفِقاَوًادَسَأ
يفُهُلْثِمْلَمْعُيَْمل.َكاَنُه ملٱِعيَِمجِ

ِبُْرشِةَيِنآُعيَِمجَو٢١.ِكِلاَمَْ
ملٱ
ْنِمَناَنْبُلِرْعَوِتْيَبِةَيِنآُعيَِمجَو،ٍبَهَذْنِمَناَمْيَلُسِكِلَْ
ُحتَْملَيِه.َةَّـضِفَال.ٍصِلاَخٍبَهَذ

ْ
يفًائْيَشْبَس ِماَّـيَأِ

لِلَناَكُهَّـنَأل٢٢.َناَمْيَلُس
ْ

يفِكِلَم لٱِ
ْ
َعَمَشيِشْرَتُنُفُسِرْحَب

يفًةَّـرَمِيتْأَتَشيِشْرَتُنُفُسْتَناَكَف.َمَاريِحِنُفُس ِثَالَثِّـلُكِ
ًاجاَعَوًةَّـضِفَوًابَهَذًةَلِماَحَشيِشْرَتُنُفُسْتَتَأ.ٍتاَوَنَس
.»َسيِواَوَطَوًادوُرُقَو
ص١٠و١٢:٩مايأ٢و٢٨-١٤:٢٦ص٢٨-٩:١٣مايأ٢
٢٢:٤٨و٢٨-٩:٢٦ص٤٥:٨رومزمو٢٢ع٧:٢

لقاش٣٠٠٠ةنزولاَةَنْزَوَنيِّـتِسَوًاّتِسَوٍةَئِمَّـتِس
وحنةنزو٦٦٦لداعتفنيتيزيلكنإنيتريلوحنلداعيلقاشلاو

كولمىنغأنمناكناميلسنأكشالف.ةريل٤،٠٠٠،٠٠٠
لكيفهلخدنكيملامبرروكذملارادقملانأريغ.هرصع
.نينسلاىدحإيفلبةنس

ءالكوراجتهلناكامبر)١٥ع(ِراَّـجُّتلٱِةَراََجتَوِراَّـجُّتلٱ
دقناكو.حبرلانمًامسقهوطعأومهلامسأرهنماوذخأ
نمهللصاولاناكامبرورمدتكراجتلاقرطىلعًاندمىنب

كرمكموسروأتاناخةرجأوأرورمةبيرضراجتلاةراجت
حبرينأردقيةراجتلاىطاعتييذلاكلملاو.عئاضبلاىلع
.هقباسينأدحأردقيالوهديبءيشلكنألًاميظعًاحبر

نمناميلسلاودأامبروبرعلاخويشِبَرَعْلٱِكوُلُم
.)١٧:١١مايأ٢(مهيشاوم

)١٩-٤:٢(يفنوروكذملاءاسؤرلامهامبرِضْرَألٱِةَالُو
تيبماعطإلجألضرألاتالوصحمنمنوعمجياوناكو
.هليخفلعوكلملا

ةاشغمتناكسارتألانأكشال)١٦ع(ٍقَّـرَطُمٍبَهَذ
وحنلقاشةئمتسةميقو.بهذنماهلكسيلوبهذلاب

.بهذنمءانمأةثالثنجِملاّصخو.ةيزيلكنإةريل١٢٠٠
يفحالسبلطا(.)٩:١٦مايأ٢(ًانملداعتلقاشةئمو

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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نمربكأسرتلانأةيآلاهذهنمرهاظلاو)باتكلاسوماق
قشيشاهذخأةيبهذلاناجملاهذهوسارتألاهذهو.نجِملا
ناكف.هعمطكّرحاهبهذنأل)٢٦و١٤:٢٥(رصمكلم
.عفنلانمرثكأاهنمررضلا

يف ةريثكلاةدمعألايفاهوقّلعامبرَناَنْبُلِرْعَوِتْيَبِ
١١و٢٧:١٠لايقزح(ةيدايتعاريغتالافتحالجألاهولزنأو
.)٢٢:٨ءايعشإو

هانبيذلاجاعلاتيبكجاعبىّشغم)١٨ع(ٍجاَعْنِم
.بهذدحاولاجاعلاحاولأنيبو)٢٢:٣٩كولم١(باخأ

سلاجلاقوفةبقلكشىلعامبر)١٩ع(ٌريِدَتْسُمٌسْأَر
.يسركلاءاروناكةبقلاهذهتحتمئاقلاويسركلاىلع
.)٩:١٨مايأ٢(بهذنمئطوميسركللناكو

شوحولاكلمدسألانأامبو)٢٠ع(ًادَسَأََرشَعاَنْثٱ
يفاذكهىرُيف.كولملابصتخياميفدوجولاريثكهلاثمتف
سيلوطقفرشعانثادوسألاددعنأمهفنو.ةميدقلاروصلا
امهيسركلايدينيبنيفقاولانيدسألانألرشعةعبرأ
.تاجردلاتسلانمايلعلاةجردلاىلعنافقاولانانثإلا

ءامدقلاكولملاضعبناكٍبَهَذْنِم...ِبُْرشِةَيِنآ
هلناكيذلاسولاباندرسكمهتويبةينآلبهذلانولمعتسي

ردنكسانألاقيو.خلاةدئام١٥٠وبهذنمًاتخت١٥٠
ةنزو١٢٠٠٠٠ذخأيدامةمصاعاناتبكأحتتفاامنيحريبكلا
.)!ةيزيلكنإةريلنويلم٧٢٠وحنوأ(بهذلانم

انهةروكذملانفسلانأحجرألا)٢٢ع(َشيِشْرَتُنُفُس
ىلإريستتناكو١١عيفو.)٢٨-٩:٢٦(يفةروكذملايه
.ةميركلاةراجحلاولدنصلابشخوبهذلابيتأتوريفوأ
اينابسأيفتناكاهنأمهضعبلوقي.لوهجمشيشرتعضوم
دوجوبمهضعبلوقيو.ايقيرفأيلامشيفةنجاطرقوأ
جتنتسنو.برغلايفىرخألاوقرشلايفامهادحإنيتنيدم
ةريبكاهنفستناكوةديعبتناكاهنأباتكلالاوقأنم
اهريسناكنإةريبكلانفسلاعيمجىلعقلطُأمسالالعلو
سوماقيفشيشرتبلطا(رخآناكمىلإوأشيشرتىلإ
ةنيمثلاءايشألاعمسيواوطودورقركذظحالنو)باتكلا
ءيشدوجواهركذنمجتنتسنفجاعلاوةضفلاوبهذلاك
ءايشأبلطىلإسانلاقوسيللملاوعبشلاوهفرتلانم
.ةيلستللةبيرغلئاسووةديدج

ملٱَمَظاَعَتَف٢٣«٢٥-٢٣
ِكوُلُمِّـلُكَىلَعُناَمْيَلُسُكِلَْ

يفِضْرَألٱ لٱِ
ْ
حلٱَوىَنِغ

ْ
لُمِضْرَألٱُّلُكْتَناَكَو٢٤.ِةَمْكِ

ْ
ًةَسِمَت

يفُهللاٱاَهَلَعَجيِتَّـلٱُهَتَمْكِحَعَمْسَتِلَناَمْيَلُسَهْجَو لَقِ
ْ

٢٥.ِهِب
هبٍدِحاَوُّلُكَنوُتْأَياوُناَكَو ٍلَلُحَوٍبَهَذِةَيِنآَوٍةَّـضِفِةَيِنآِب،ِهِتَّـيِدَِ
طَأَوٍحَالِسَو

ْ
.»ًةَنَسَفًةَنَسٍلاَغِبَوٍلْيَخَوٍباَي

٢٨و١٢و٣:٩ص٤:٣٠و١٣و٣:١٢ص

يف ةمكحلاناميلسراتخالوألايفِةَمْكِْحلٱَوىَنِغْلٱِ
.ىنغلاوةمكحلاهللاهاطعأف

.ةرواجملاكلامملالكًةَسِمَتْلُمِضْرَألٱُّلُكْتَناَكَو
نيتميظعلانيتكلمملانأةميدقلاخيراوتلانمًاضيأفرعنو
.طاطحنالالاحيفناميلسنمزيفاتناكرصموروشأامهو

ليبسىلعتناكةيدهلانأرهاظلاوِهِتَّـيِدَِهبٍدِحاَوُّلُك
.ةنسفةنساهباوتأمهنألةيرابجإامعونىلعتناكوةيزج

ُهَلَناَكَف.ًاناَسْرُفَوَبِكاَرَمُناَمْيَلُسَعََمجَو٢٦«٢٩-٢٦
لَأ
ْ

لَأََرشَعاَنْثٱَوٍةَبَكْرَمِةَئِمُعَبْرَأَوٌف
ْ

يفْمُهَماَقَأَف،ٍسِراَفَف ِ
ملٱِنُدُم

ملٱَعَمَوِبِكاَرَْ
يفِكِلَْ ملٱَلَعَجَو٢٧.َميِلَشُروُأِ

ُكِلَْ
لٱ
ْ
يفَةَّـضِف حلٱَلْثِمَميِلَشُروُأِ

ْ
جلٱَلْثِمَزْرَألٱَلَعَجَو،ِةَراَجِ

ْ
ِزْيَّـُم

يفيِذَّـلٱ يفِلْهَّـسلٱِ لٱِ
ْ

خلٱُجَرَْخمَناَكَو٢٨.ِةَرْثَك
ْ
يِتَّـلٱِلَْي

ملٱِراَّـُجتُةَعاََمجَو.َْرصِمْنِمَناَمْيَلُسِل
.ٍنَمَثِبًةَبيِلَجاوُذَخَأِكِلَْ

ملٱِتَناَكَو٢٩
َختَوُدَعْصَتُةَبَكْرَْ

ْ
ٍلِقاَشِةَئِمِّـتِسِبَْرصِمْنِمُجُر

لٱَنِم
ْ
لٱَوِةَّـضِف

ْ
ِجلاَذَكٰهَو.َنيِسَْمخَوٍةَئِمِبُسَرَف

َ
ِكوُلُمِعيِم

حلٱ
ْ
.»ْمِهِدَيْنَعَنوُجِرُْخياوُناَكَماَرَأِكوُلُمَوَنيِّـيِّـثِ
:١مايأ٢و٩:١٩ص٩:٢٥و١٧-١:١٤مايأ٢و٤:٢٦ص
٧و٧:٦كولم٢و٩:٢٨و١:١٦مايأ٢و١٥

امبرو.)هريسفتو٤:٢٦رظنا(ٍةَبَكْرَمِةَئِمُعَبْرَأَوٌفْلَأ
تسيلودجملاوراختفالاليخلاريثكتيفىمظعلاهتياغ
.برحلا

يفيِذَّـلٱِزْيَّـمُْجلٱ ضرأنمدتمملايبرغلالهسلاِلْهَّـسلٱِ
.)باتكلاسوماقيفزّيمجبلطا(رحبلاىلإاذوهي

نم)٩:٢٨مايأ٢(يفوَْرصِمْنِم...ِلْيَْخلٱُجَرَْخمَناَكَو
ناميلسةراجتىلإةراشإانهو.يضارألاعيمجنمورصم
ردقيالةراجتلانمًاعونىطاعتيكلمناكاذإو.ليخلاب
.هبرجاتينأهريغ

ةريلنيتسوحنِةَّـضِفْلٱَنِمٍلِقاَشِةَئِمِّـتِسِبُةَبَكْرَْملٱ
ةبرعوليخلانمةثالثوأناسأريهةبكرملاو.ةيزيلكنإ
١٥وأًالقاش١٥٠بوكرللسرفيأسرفنمثو.اهتّدعو
١٤:٩جورخرظنا(رصميفليخلاةرثكةهجنمو.ةريل
.)١٧:١٥لايقزحو٧:٦كولم٢و١٧:١٦ةينثتو

ماشلاوقرشلايفتارفلارهننيبةريغصكلاممَنيِّـيِّـثِْحلٱ
سلبارجيأشيمكركاهندممظعأو.برغلايفهامحو
ضرأىلعًانايحألمتشتمارأتناكو.شداقوةيلاحلا
نمو.ةلجدلارهنوتارفلارهنيقرشىلإتدتماونييثحلا
تيبمارأوةكعممارأومارأنادفوأنيرهنلامارأاهئازجأ
ةسائرتحتاهبءازجألاهذهتدحتاو.ةبوصمارأوبوحر
.قشمد

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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دئاوف
»حيسملاونحن.ناميلسوابسةكلم«١ع.١

.ناميلسةمكحعمستلةديعبضرأنمتتأ)١(
نيبهمالكونامزوناكملكيفانعموهفحيسملاامأو
نمءزجناميلسلناك)٢(سدقملاباتكلايأانيديأ
ةمكحلازونكعيمجهيفرّخذمفحيسملاامأوةمكحلا
.ةكلماهنوكلاهمركوناميلساهلبقتسا)٣(ملعلاو
وأًاريقفناكامهمهيلإلبقُينملكلبقيفحيسملاامأو
حيسملاامأوملاعلااذهرمأيفناميلسملكت)٤(ًاريقح
لكبهتملك)٥(ةيدبألاةايحلاقيرطوةيتآًارومأانيرُيف
.انبولقيفامانلنلعيوهفحيسملاامأو.اهبلقيفام
قوفيوهفحيسملاامأو.هبَربخأملفصنلا:تلاق)٦(
.هبركتفنوأهرّوصناملكنمًادجرثكأهانغوةفرعملا
نحنانيلعبجييرحلابمكفضرألايصاقأنمتتأ
.حيسملاىلإيتأننأ

»ىنغلايفناميلسمظاعت«٢٤ع.٢
تامونينسلانماذكواذكهبعتمتيتقوىنغ)١(
)٢(ريقفلاتومكهتومناكلبًائيشهعمذخأيملو
نمىفتكاولكألانمعبشامدعبو.دسجللىنغ
.هسفنلىنغ)٣(سانلانمنيقابلاكناكسابللا
امدعبو.دحاوينغتسيلنوريثكبعتونوريثكرقتفاف
لّوحتىنغ)٤(مهرينلقثهنأالإهبعشركذتيملتام
.هللانعداعتبالاوةيحورلاةراسخلاىلإ

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَّـبَحَأَو١«٨-١
َعَمًَةريِثَكًةَبيِرَغًءاَسِنُناَمْيَلُسُكِلَْ

ٍتاَّـيِنوُدْيَصَوٍتاَّـيِموُدَأَوٍتاَّـيِنوُّمَعَوٍتاَّـيِبآوُم:َنْوَعْرِفِتْنِب
:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُّبَّـرلٱُمُهْنَعَلاَقَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَنِم٢ٍتاَّـيِّـثِحَو
َنوُليِمُيْمَُّـهنَأل،ْمُكْيَلِإَنوُلُخْدَيَالْمُهَوْمِهْيَلِإَنوُلُخْدَتَال
ِهلآَءاَرَوْمُكَبوُلُق

َ
لٱَف.ْمِهِت

ْ
هبُناَمْيَلُسَقَصَت ملٱِبِءَالُؤِٰ

٣.ِةَّـبَحَْ
َنِمٍةَئِمُثَالَثَو،ِتاَدِّـيَّـسلٱِءاَسِّـنلٱَنِمٍةَئِمُعْبَسُهَلْتَناَكَو
لَقُهُؤاَسِنْتَلاَمَأَف.ِّـيِراََّـرسلٱ

ْ
يفَناَكَو٤.ُهَب ِةَخوُخْيَشِناَمَزِ

لَمَأُهَءاَسِنَّـنَأَناَمْيَلُس
ْ

لَقَن
ْ

ِهلآَءاَرَوُهَب
َ
لَقْنُكَيَْملَو،ىَرْخُأٍة

ْ
ُهُب

لَقَكِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱَعَمًالِماَك
ْ

ُناَمْيَلُسَبَهَذَف٥.ِهيِبَأَدُواَدِب
ٰهلِإَثَروُتْشَعَءاَرَو

َ
لَمَوَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱِة

ْ
لٱِسْجِرَموُك

ْ
.َنيِّـيِنوُّمَع

يفَّـَّـرشلٱُناَمْيَلُسَلِمَعَو٦ ًاماَمَتَّـبَّـرلٱِعَبْتَيَْملَو،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ِسْجِرَشوُمَكِلًةَعَفَتْرُمُناَمْيَلُسىَنَبٍذِئَنيِح٧.ِهيِبَأَدُواَدَك
ملٱ
جلٱَىلَعَنيِّـيِبآوُْ

ْ
ِملَو،َميِلَشُروُأَهاَُجتيِذَّـلٱِلََب

ُ
يِنَبِسْجِرَكَلو

ِجلَلَعَفاَذَكٰهَو٨.َنوُّمَع
َ
لٱِهِئاَسِنِعيِم

ْ
َّـنُكِيتاَوَّـللٱِتاَبيِرَغ

ِهلآلَنْحَبْذَيَوَنْدِقوُي
َ

.»َّـنِهِت
٣٣-٢٣:٣١جورخ٢٧-١٣:٢٣ايمحنو٧:١٧ةينثت
:٩ص١٦-٥:١٣و٥-٣:٢ليئومص٢و١٦-٣٤:١٢و
:٢١ددع٧ع٤و٧:٣ليئومص١و١٠:٦و٢:١٣ةاضق٤
٥-٢٠:٢نييوال٢٣:١٣كولم٢و١١:٢٤ةاضقو٢٩
٧:٤٣لامعأو٢٣:١٠كولم٢و

ليخلاريثكت)١(رومأةثالثنعكلملاتهنةعيرشلانإ
١٧:١٦ةينثت(ءاسنلاريثكت)٣(بهذلاوةضفلاريثكت)٢(
يفةعيرشلاناميلسةفلاخمركِذقباسلاحاحصألايفو)١٧و
يفهتفلاخمركذانهوبهذلاريثكتوليخلاريثكتيأنيرمأ
بحوراختفالاءاسنلاريثكتيفهتياغامبرو.ثلاثلارمألا
ءاسنلانمنورثكياوناككولملاعيمجنأليملاعلادجملا
يفمهقبسامكرمألااذهيفمهقبسينأناميلسدصقف
نكهءاسننأناميلسةئيطخيفدازاممو.دجملاوىنغلا
دعبناميلسنأامبرو.تاينثووتايبنجأيأتابيرغ
نمًاعونداتعاةفلتخمنايدأنممهوممألاءاسؤرهترشاعم
برلاةدابعكرتيملامبرو.نيدلايفعسوتلاوأةيرحلا
ندبعينأهئاسنلحمسهنكلو)٩:٢٥(هلحئابذلاميدقتو
نوينومعلاونويبآوملاناك.نهيضريلدباعماهلىنبونهتهلآ
طشىلعبرغلايفنوينوديصلاوقرشلايفنويمودألاو
.هامحراوجيفلامشلايفنويثحلاورحبلا

يف هلناكتامامنيح)٤ع(َناَمْيَلُسِةَخوُخْيَشِناَمَزِ
زواجتيملروكذملاتقولايفامبرو.ةنس٦٠وحنرمعلانم
عيمجنمعبشدقهنألًاخيشناكهنكلوةنسنيسمخ
طاطحنالاةجردىلإلصودقناكامبروةيدسجلاتاريخلا
ميظعلاروهمجلاكلذروصتننأاننكميو.يلقعلاويدسجلا
نهتاوصأونهمالكونهعابتأعمتايبنجألاءاسنلانم
ردقيالفيعضلالجرلاكلذنهنيبوةبيرغلامهتاغلبةحيبقلا
ثورتشعو.دجملالازدقف.هنمنبلطامهمنهمواقينأ
سمشلاهلإلعبثنؤميهونيينودصلاةهالإ)٥ع(
ع(كلوموأ)٥ع(موكلمو.موجنلاوأرمقلاةهالإتناكف
اوناكف.رشبلانمحئابذهتدبعهلمدقو.رانلاهلإناك)٧
٢٨:٣مايأ٢(مهنوقرحياوناكيأرانلايفهلمهدالوأنوربعي
ًاضيأنيينومعلاونييبآوملاهلإشومكناكو.)٧:٣١ايمرإو
سلبارجيهونييثحلاةنيدمشيمكركو)١١:٢٤ةاضق(
وهميلشروأهاجتيذلالبجلاو.شومكةعلقيهوةيلاحلا

.ةينالعبرللةناهإدباعملاكلتءانبناكفنوتيزلالبج
الودقويملناميلسنأامبر)٨ع(َنْحَبْذَيَوَنْدِقوُي
.دباعملاىنبوةدابعلاهذهبحمسهنكلومانصأللحبذ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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لَقَّـنَألَناَمْيَلُسَىلَعُّبَّـرلٱَبِضَغَف٩«١٣-٩
ْ

َلاَمُهَب
يفُهاَصْوَأَو١٠،ِْنيَتَّـرَمُهَلىَءاَرَتيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱِنَع ِ
ِهلآَعِبَّـتَيَالْنَأِرْمَألٱاَذٰه

َ
ِهِبىَصْوَأاَمْظَفَْحيْمَلَف.ىَرْخُأًة

،َكَدْنِعَكِلٰذَّـنَأِلْجَأْنِم:َناَمْيَلُسِلُّبَّـرلٱَلاَقَف١١.ُّبَّـرلٱ
َحتَْملَو

ْ
هبَكُتْيَصْوَأيِتَّـلٱَِيضِئاَرَفَويِدْهَعْظَف ُقِّـزَمُأِّـينِإَف،اَِ

ملٱ
ُلَعْفَأَالِّـينِإَّـالِإ١٢.َكِدْبَعِلاَهيِطْعُأَوًاقيِزْمَتَكْنَعَةَكَلْمَْ
يفَكِلٰذ َكِنْبٱِدَيْنِمْلَب،َكيِبَأَدُواَدِلْجَأْنِم،َكِماَّـيَأِ
ملٱَكْنِمُقِّـزَمُأَالِّـينَأَىلَع١٣.اَهُقِّـزَمُأ

يِطْعُأْلَب،اَهَّـلُكَةَكَلْمَْ
َميِلَشُروُأِلْجَألَو،يِدْبَعَدُواَدِلْجَأل،َكِنْبالًادِحاَوًاطْبِس
.»اَُْهتَرتْخٱيِتَّـلٱ
٣١-٢٩ع٧و٩:٦و٦:١٢ص٩:٢و٣:٥ص٤و٢ع
:٧ليئومص٢و٢:٣٠ليئومص١و٢٠و١٦و١٢:١٥صو
٨:٢٩ص١٢:٢٠صو٣٦و٣٢ع١٧:١٣مايأ١و١٥

.هريغلهيطعيالهدجمورويغهلإهنألُّبَّـرلٱَبِضَغَف
ةرميناثو)٣:٥(نوعبجيفةرملوأِْنيَتَّـرَمُهَلىَءاَرَت
ةنونيدناميلسىلعناكو)٩:٢(لكيهلاءانبلمكأنأدعب
.)١٥-١٠:١٢اقولو٣:٢سوماع(هتازايتماةرثكلمظعأ

.)٩:٦رظنا()١٠ع(ُهاَصْوَأ
يبنةطساوبهمّلكامبر)١١ع(َناَمْيَلُسِلُّبَّـرلٱَلاَقَف

.ةثلاثهلءارتيملو)٢٩ع(ايخأك
يفةئيطختسيلانهاهيلإراشملاةئيطخلاَكَدْنِعَكِلٰذ

هبلقنأليلكلاهبلقداسفيفهتئيطخلبلامعأيفوألمع
.برلانعداعتبالاوملاعلاىلإلامدقناك

هتابكرموهليخهعفنتالف)٣١-٢٩(َةَكَلْمَْملٱُقِّـزَمُأ
.هتمكحبهّدعأاموهنوصحوهتضفوهبهذو

.)١٩و٢:١٨ةعماجرظنا()٢٦(ماعبريلَكِدْبَعِل
يفَكِلٰذُلَعْفَأَال هيبألجأنمناميلسلةمحرلاَكِماَّـيَأِ

ًايناثو.هتومدعبناكةكلمملاقيزمتنإًالوأنيرمأيفتناك
نيماينبنأعماطبسلاقو.ًادحاوًاطبسهلىقبأبرلانإ
امبو.ًادحاوًاطبساراصفاذوهيىلإمضناهنألاذوهيعمناك
ىشالتتالئلًانامزبرلااهظفحميلشروأيفناكلكيهلانأ
.ملاعلايفهتدابع

َدَدَه:َناَمْيَلُسِلًامْصَخُّبَّـرلٱَماَقَأَو١٤«٢٥-١٤
ملٱِلْسَنْنِمَناَكَّـيِموُدَألٱ

يفِكِلَْ َناَكاَّـَملَثَدَحَو١٥.َموُدَأِ
يفُدُواَد جلٱِسيِئَرَبآوُيِدوُعُصَدْنِع،َموُدَأِ

ْ
لٱِنْفَدِلِشَْي

ْ
،َىلْتَق

يفٍرَكَذَّـلُكَبََرضَو َليِئاَْرسِإَّـلُكَوَبآوُيَّـنَأل(١٦.َموُدَأِ
يفٍرَكَذَّـلُكاْوَنْفَأىَّـتَحٍرُهْشَأَةَّـتِسَكاَنُهاوُماَقَأ َّـنَأ١٧.)َموُدَأِ
اوُتْأَيِلُهَعَمِهيِبَأِديِبَعْنِمَنوُّيِموُدَأٌلاَجِرَوَوُهَبَرَهَدَدَه
اْوَتَأَوَناَيْدِمْنِماوُماَقَو١٨.ًاريِغَصًامَالُغُدَدَهَناَكَو.َْرصِم
َىلِإَْرصِمَىلِإاْوَتَأَوَناَراَفْنِمًالاَجِرْمُهَعَماوُذَخَأَوَناَراَفَىلِإ

ُهاَطْعَأَوًاماَعَطُهَلََّـنيَعَوًاتْيَبُهاَطْعَأَف،َْرصِمِكِلَمَنْوَعْرِف
يفًةَمْعِنُدَدَهَدَجَوَف١٩.ًاضْرَأ ُهَجَّـوَزَو،ًاّدِجَنْوَعْرِفْيَنْيَعِ
َحتَتْخُأ(ِهِتَأَرْمٱَتْخُأ

ْ
ملٱَسيِنَف

ُتْخُأُهَلْتَدَلَوَف٢٠.)ِةَكِلَْ
َحت
ْ
َحتُهْتَمَطَفَو،ُهَنْبٱَثَبوُنَجَسيِنَف

ْ
يفُسيِنَف ِتْيَبِطَسَوِ

يفُثَبوُنَجَناَكَو.َنْوَعْرِف ٢١.َنْوَعْرِفيِنَبَْنيَبَنْوَعْرِفِتْيَبِ
يفُدَدَهَعِمَسَف َّـنَأِبَو،ِهِئاَبآَعَمَعَجَطْضٱِدَقَدُواَدَّـنَأِبَْرصِمِ
جلٱَسيِئَرَبآوُي

ْ
طَأ:َنْوَعْرِفِلُدَدَهَلاَقَف.َتاَمْدَقِشَْي

ْ
يِنْقِل

ىَّـتَحيِدْنِعَكَزَوْعَأاَذاَم:ُنْوَعْرِفُهَلَلاَقَف٢٢.ِيضْرَأَىلِإ
طَتَكَّـنِإ

ْ
اَمَّـنِإَو،َْءَيشَال:َلاَقَف؟َكِضْرَأَىلِإَباَهَّـذلٱُبُل

طَأ
ْ
َعاَديِلَأَنْبَنوُزَرَرَخآًامْصَخُهَلُهللاٱَماَقَأَو٢٣.يِنْقِل
َعَمَجَف٢٤،َةَبوُصِكِلَمَرَزَعَدَدَهِهِدِّـيَسِدْنِعْنِمَبَرَهيِذَّـلٱ
اوُقَلَطْنٱَف.ْمُهاَّـيِإَدُواَدِلْتَقَدْنِعٍةاَزُغَسيِئَرَراَصَفًالاَجِرِهْيَلِإ
هباوُماَقَأَوَقْشَمِدَىلِإ يفاوُكَلَمَواَِ ًامْصَخَناَكَو٢٥َ.قْشَمِدِ
،َليِئاَْرسِإَهِرَكَف.)َدَدَهِّـَرشَعَم(َناَمْيَلُسِماَّـيَأَّـلُكَليِئاَْرسِإل
.»َماَرَأَىلَعَكَلَمَو
:١ةينثتو١٠:١٢ددع١٣و١٨:١٢مايأ١و٨:١٤ليئومص٢
١٠:١٦و٨:٣ليئومص٢و١٤ع٢:١٠ص١

لكيهلاءانبيفهمالكلك)٨-٦ص(يفنوخرؤملاعمج
انهعمجو.هدجموناميلسىنغيفهمالك)١٠و٩ص(يفو
مهلكاوماقموصخلاءالؤهنأمهفنالف.هموصخيفهمالك
نأكشالو)١٠ع(يفروكذملاناميلسلبرلامالكدعب
ناك.انهروكذملانامزلالبقتأدتبانوزروددهةمواقم
اومنتغامهنكلو)١٣و١٨:١٢مايأ١(مودأعضخأدقدواد
فعضلاتامالعاوأرامنيحمهلالقتسااوعجرتسيلةصرفلا

ءامدقلامودأكولمءامسأنمددهو.ناميلسةكلمميف
لسننمهنوكلنوعرفهمّركوهلبَقو.)٣٦:٣٦نيوكت(
.مودأيفكلملا

.ليئارسإينبنمىلتقلاَىلْتَقْلٱِنْفَدِل
:٨ليئومص٢(نمرهظيامكنيمواقملاٍرَكَذَّـلُكَبََرض

عيمجناكومودأيفنيظفاحمعضودوادنأليقثيح)١٤
بآويلاجرانهليئارسإلكو.دوادلًاديبعنييمودألا
رصمىلإددهبرهو.شيجلانمربكألامسقلااوناكامبرو
ةيبحلاتاقالعلاليئارسإورصمنيبنكتملدوادمايأيفهنأل
انه»مالغ«لوقلاو.ناميلسمايأيفامهنيبتناكيتلا
.براشلاّراطرمعلانمةنس٢٠وحنهلباشىلإريشي

روطنمدتمتنايدمتناك)١٨ع(َناَيْدِمْنِماوُماَقَو
نييعتنكميالوقرشلاولامشلاىلإةبقعلاجيلخوءانيس
مودأتناكو.لحرلانماهلهأورفقاهنألطبضلاباهدودح
ينبهيتةيدابيهنارافو.نايدمنملامشلاوبرغلاىلإ
ةريزجلاهبشيفءانيسروطنملامشلاىلإتناكوليئارسإ
امإنارافنمًالاجراوذخأو.يبونجلااذوهيمختىلإتدتماو

ألَا
َ
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سيلانهروكذملانوعرفو.ةلالدلالجألوأةظفاحملالجأل
نوعرفهمّركو.هفالسأدحألبناميلسلهتنباىطعأيذلا
امبرو.هلةأرماهتأرماتخأوًاضرأوًاماعطوًاتيبهاطعأو
عقواذإمودأنمةدعاسمهلنوكتفةيسايسةياغلكلذناك
.برحهيلع

ًاراكذتًالافتحاوةميلوهلتعنصامبر)٢٠ع(ُهْتَمَطَف
.)٢١:٨نيوكت(قاحسإهنبالميهاربإعنصامكهماطفل

بآوينمودوادنمًافئاخناك)٢١ع(خلاُدَدَهَعِمَسَف
تومناكو.امهتوملبقهضرأىلإعوجرلانسحتسيملف
ىلإددهعجرف)٣٤-٢:٢٨(ناميلسكلملوأيفبآوي
جّيهيناكيأ)٢٥ع(ناميلسمايألكًارشلمعومودأ
رصميفًامركموًاحيرتسمناك.ليئارسإىلعنييمودألا
.مودأهنطولةريغاهكرتينألّضفهنكلو

ديبكولملانإ)١٤عرظنا()٢٣ع(ًامْصَخُهَلُهللاٱَماَقَأَو
نولمعيمهنأريغ.ديريامكهبعشاهببدؤيتالآكبرلا
يفةنابجلاداجيإبامإهبعشلمالسلايطعيبرلاو.مهتدارإب
نورصتنيفهبعشبولقيفطاشنلاهداجيإبوأمهئادعأبولق
دجويهنإفهبعشبيدأتدصقاذإسكعلابو.مهئادعأىلع
.مهئادعأبولقيفطاشنلاومهبولقيفةنابجلا

ةبوصكلمرزعددهناك)٨-٨:٣ليئومص٢(َنوُزَر
.قشمدنملامشلاوهامحنمقرشلاةهجىلإيهو
دوادمهبرضو.هتدجنلاوءاجفهتطلستحتقشمدتناكو
.)٨-٨:٣ليئومص٢(قشمدمارأيفنيظفاحملعجو
لتقدنعةازغسيئرراصفًالاجرهيلإعمجونزوربرهو
يفاوكلمنامزدعبو.ةبوصلهأهلتقدنعيأمهايإدواد
نيذلانيظفاحملااودرطومهسيئروهونوزركلميأقشمد
ددهامهدحأنامصخناميلسلراصف.دوادلبِقنماوناك
.لامشلايفنزوررخآلاوبونجلايف

،َةَدََرصْنِمٌّيِمِياَرْفَأ،َطاَباَنُنْبُماَعْبُرَيَو٢٦«٣٩-٢٦
ُهَدَيَعَفَر،ٌةَلَمْرَأَيِهَو،ُةَعوَُرصِهِّـمُأُمْسٱَو.َناَمْيَلُسِلٌدْبَع
ملٱَىلَع

ملٱَىلَعُهَدَيِهِعْفَرُبَبَسَوُهاَذٰهَو٢٧.ِكِلَْ
َّـنَأ:ِكِلَْ

لٱىَنَبَناَمْيَلُس
ْ
لَق
ْ
َناَكَو٢٨.ِهيِبَأَدُواَدِةَنيِدَمَقوُقُشَّـدَسَوَةَع

لٱُناَمْيَلُسىَأَراَّـمَلَف.ٍسْأَبَراَّـبَجُماَعْبُرَي
ْ
ٌلِماَعُهَّـنَأَمَالُغ

يفَناَكَو٢٩.َفُسوُيِتْيَبِلاَمْعَأِّـلُكَىلَعُهَماَقَأًالْغُش َكِلٰذِ
ِينوُليِّـشلٱاَّـيِخَأُهاَقَالُهَّـنَأَميِلَشُروُأْنِمُماَعْبُرَيَجَرَخاَّـَملِناَمَّـزلٱ

ُّ

يفُّيِبَّـنلٱ يفاَُمهَدْحَواَُمهَو،ًاديِدَجًءاَدِرٌسِبَالَوُهَوِقيِرَّـطلٱِ ِ
حلٱ
ْ
جلٱِءاَدِّـرلٱَىلَعاَّـيِخَأَضَبَقَف٣٠.ِلَْق

ْ
ِهْيَلَعيِذَّـلٱِديَِد

طِقَةََرشَعْيَتَنْثٱُهَقَّـزَمَو
ْ

َكِسْفَنِلْذُخ:َماَعْبُرَيِلَلاَقَو٣١ًةَع
ُقِّـزَمُأاَذَنَئَه:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل،ٍعَطِقََرشَع
ملٱ
ُنوُكَيَو٣٢.ٍطاَبْسَأَةََرشَعَكيِطْعُأَوَناَمْيَلُسِدَيْنِمَةَكَلْمَْ
َميِلَشُروُأِلْجَأْنِمَوَدُواَديِدْبَعِلْجَأْنِمٌدِحاَوٌطْبِسُهَل

ملٱ
ْمَُّـهنَأل٣٣،َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِّـلُكْنِماَُْهتَرتْخٱيِتَّـلٱِةَنيِدَْ
ٰهلِإَثَروُتْشَعِلاوُدَجَسَوِينوُكَرَت

َ
ِهٰلِإَشوُمَكِلَوَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱُة

ملٱ
ِملَوَنيِّـيِبآوُْ

َ
ل
ْ

يفاوُكُلْسَيَْملَو،َنوُّمَعيِنَبِهٰلِإَموُك يِقُرُطِ
ملٱاوُلَمْعَيِل

يفَميِقَتْسُْ .ِهيِبَأَدُواَدَكيِماَكْحَأَوِيضِئاَرَفَوَّـيَنْيَعِ
ملٱَّـلُكُذُخآَالَو٣٤

ِماَّـيَأَّـلُكًاسيِئَرُهُرِّـيَصُأْلَب،ِهِدَيْنِمِةَكَلْمَْ
َياَياَصَوَظِفَحيِذَّـلٱُهُْتَرتْخٱيِذَّـلٱيِدْبَعَدُواَدِلْجَألِهِتاَيَح
ملٱُذُخآَو٣٥.ِيضِئاَرَفَو

ِيَأ(اَهاَّـيِإَكيِطْعُأَوِهِنْبٱِدَيْنِمَةَكَلْمَْ
لٱَطاَبْسَألٱ

ْ
َنوُكَيِلًادِحاَوًاطْبِسُهَنْبٱيِطْعُأَو٣٦.)َةََرشَع

يفيِماَمَأِماَّـيَألٱَّـلُكيِدْبَعَدُواَدِلٌجاَِرس ملٱَميِلَشُروُأِ
ِةَنيِدَْ

ُكِلْمَتَفَكُذُخآَو٣٧.اَهيِفيِمْسٱَعَضَألِيسْفَنِلاَُْهتَرتْخٱيِتَّـلٱ
.َليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمُنوُكَتَو،َكُسْفَنيِهَتْشَتاَمِّـلُكَبَسَح
يفَتْكَلَسَوِهِبَكيِصوُأاَمِّـلُكِلَتْعِمَساَذِإَف٣٨ يِقُرُطِ
لَعَفَو
ْ

يفٌميِقَتْسُمَوُهاَمَت َياَياَصَوَوِيضِئاَرَفَتْظِفَحَوَّـيَنْيَعِ
اَمَكًانِمآًاتْيَبَكَليِنْبَأَوَكَعَمُنوُكَأ،يِدْبَعُدُواَدَلَعَفاَمَك
ْنِمَدُواَدَلْسَنُّلِذُأَو٣٩.َليِئاَْرسِإَكيِطْعُأَو،َدُواَدِلُتْيَنَب
.»ِماَّـيَألٱَّـلُكَالْنِكٰلَو،اَذٰهِلْجَأ
:٢٠ليئومص٢و١٣:٦مايأ٢و٢٠و١٢:٢صو٢٨و١١ع
١٤:٢و١٢:١٥ص٢٢:٢٩لاثمأ٢٤و٩:١٥ص٢١
١٣ع١٢و١١ع٢٨و١٥:٢٧ليئومص١و٩:٢٩مايأ٢و
:١٢صو١٢ع٨-٥ع١٤:٢١صو١٣ع١٢:٢١صو
٣١:٨ةينثت١٣ع٨:١٩كولم٢و١٥:٤ص١٣ع١٧و١٦
٢٧و٧:١١ليئومص٢و١:٥عوشيو

رهنلايبرغوندرألاروغيفيهوةدرصنمُماَعْبُرَي
لجألساحنلاناميلسكبسهيفيذلاعضوملانمةبيرقو
دقناكهابأنألروكذمهمأمساو)٤:١٧مايأ٢(لكيهلاةينآ
نألنوزروددهماصخنعفلتخاماعبريماصخو.تام
نمماصخناميلسلراصف.ناميلسديبعدحأناكماعبري
.ًاضيألخادلانموجراخلا

مهضعبمهفو.)هريسفتو٩:١٥رظنا()٢٧ع(َةَعْلَقْلٱ
روسّدمهنأدوادةنيدمقوقشدسناميلسنألوقلانم
ّدساذكهوةيبرغلاةمكألاىلإةيقرشلاةمكألانمةنيدملا
هريسفتو)٣:١رظنا(.نيينابجلايداوىمسملايداولا
وحنيفكلذناكو.باتكلاسوماقيفميلشروأبلطاو
.)٩:١٠(ناميلسكلمنمنيرشعلاوةسماخلاةنسلا

مسالاقلطُيو.لمعلايفًاردتقم)٢٨ع(ٍسْأَبَراَّـبَج
هماقأ.لاملايفوأبرحلايفوألمعلايفردتقملاىلع
كشالبوريخستلايأفسويتيبلامعألكىلعناميلس
تيبنإًايناثوريخستهنألًالوأًاهوركمًالمعكلذناك
يذلااذوهيطبسلجأللمعلاورّخُسميارفأيأفسوي
.هنودسحياوناك

ألَا
َ
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نامزيفوناميلسنامزيفربتعميبن)٢٩ع(اَّـيِخَأ
)٩:٢٩مايأ٢(يفروكذمهتوبنرفسو)١٤:٤(ماعبريكلم
نوليسمويلااهمساوسلبانوميلشروأنيبهوليشتناكو
.ليئومصويلاعنامزيفعامتجالاةميخرقمتناكو
ءادرلانأحجرألاو.)٤-١٤:٢(اهيفايخأتيبناكو
.ماعبريلناكهنأنولوقيمهضعبنأريغايخألناكديدجلا
.لقحلاىلإهبداحوقيرطلايفايخأهاقال

لمعةطساوبةيحورةدئافنعّربع)٣٠ع(ُهَقَّـزَمَو
رشعانثالاطابسألايهةعطقةرشعاتنثالاو.يدسج
ًادحاوًاطبسدوادتيبلىقبأوتاعطقرشعماعبريىطعأو
ًاطبسناكهنكلواذوهيعمنيماينبناكواذوهييأ)١٣ع(
.ركذُيداكيالًاريغص

هتيبلهأوناميلسلسيل)٣٣ع(اوُدَجَسَوِينوُكَرَت
يفرثؤتكلملاةودقنألًاضيأبعشلانمنوريثكلبطقف
.ةئيطخلايفةودقلااميسالوبعشلا

.)هريسفتو٥عرظنا(خلاَثَروُتْشَع
ئفطنملاجارسلا)١٣٢:١٧رومزم()٣٦ع(َدُواَدِلٌجاَِرس

نأوهبرلادعوو.تيبلايفدحأدوجومدعىلعلدي
ىلعسلجينمهلنوكيلبئفطنيالدوادتيبجارس
برلادريملو.ةمئاقةكلمملاتمادامميلشروأيفهيسرك
تناكو.هسفنلهسدقدقناكيذلالكيهلاوةنيدملاكرتينأ
.ةكلمملانمطقسامرخآميلشروأ

وههنأحاضيإلالكماعبريلحضوأ)٣٧ع(َكُذُخآَو
يفهلسنتابثوهتابثوهحاجننإوليئارسإىلعهكّلميذلا
اذهبوهبمهاصوأاملكنوعمسيمهنأطرشبةديقمكلملا
ريخألالوقلااذهو.هسفنلىهتشاامبرلاهيطعيطرشلا
برلافرعوكلملاهسفنلىهتشادقناكهنأىلعلدي
ماعبرياوعبتينأنيدعتسماوناكميارفألهأو.ةيرسلاهراكفأ
)١٧:١٤عوشي(ًاحماطًاميظعًابعشلوألانماوناكمهنأل
ناكو)١٢:١و٨:١ةاضق(ةريثكتارممهدسحاورهظأو
لواشاولبقمهنإو.مهدنعةميخلاتناكومهنمليئومص
الًاريغصًاطبسناكنيماينبنألنيماينبنمناكيذلا
)٢٠:٢١ليئومص٢(عبشةنتفيفالإدواداولبقوهنمفاُخي
نأاوأرامنيحاورفنمهنكلو.هكلملوأيفناميلساولبقو
ةصرفلوأاومنتغافنيدلاوةسايسلازكرمتراصميلشروأ
.نايصعلل

حيسملانأبرلادعوىلإةراشإ)٣٩ع(ِماَّـيَألٱَّـلُكَال
.ًاتباثدعولااذهيقبفهلسننمنوكي

٤٠«٤٣-٤٠ ُماَعْبُرَيَماَقَف،َماَعْبُرَيَلْتَقُناَمْيَلُسَبَلَطَو
يفَناَكَو.َْرصِمِكِلَمَقَشيِشَىلِإَْرصِمَىلِإَبَرَهَو َىلِإَْرصِمِ
َعَنَصاَمُّلُكَوَناَمْيَلُسِروُمُأُةَّـيِقَبَو٤١.َناَمْيَلُسِةاَفَو

يفٌةَبوُتْكَمَيِهُهُتَمْكِحَو ِتَناَكَو٤٢.َناَمْيَلُسِروُمُأِرْفِسِ
يفُناَمْيَلُساَهيِفَكَلَميِتَّـلٱُماَّـيَألٱ َليِئاَْرسِإِّـلُكَىلَعَميِلَشُروُأِ
يفَنِفُدَوِهِئاَبآَعَمُناَمْيَلُسَعَجَطْضٱَّـمُث٤٣.ًةَنَسَنيِعَبْرَأ ِ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُماَعْبُحَرَكَلَمَو،ِهيِبَأَدُواَدِةَنيِدَم
٢:١٠صخلا٩:٢٩مايأ٢و٩-١٢:٢مايأ٢و١٤:٢٥ص
١٤:٢١ص

يفهيلعهديعفرهنألامبرَماَعْبُرَيَلْتَقُناَمْيَلُسَبَلَطَو
هنيبىرجامربخعمسكلملانألوأ)٢٦ع(تقولاكلذ
املبقهدصاقمىلعلدامهيفىأروأيبنلاايخأنيبو
نمديرينملتقينأردقيقلطملاكلملاو.اهنمًائيشلمع
يفرصميفكَلَمقشيشو.هيلعةيعرشىوعدةماقإريغ
وهورصمخيراوتبسحناميلسلةرشعةعباسلاةنسلا
.)١٤:٢٥(ماعبحرمايأيفميلشروأىلعدعصيذلا

نمو)٣١-٩:٢٩مايأ٢()٤١ع(َناَمْيَلُسِروُمُأِرْفِس
.هرابخأكولملايرفسبتاكعمجهريغورفسلااذه

يفمالكلاىهتنا)٤٣ع(ِهِئاَبآَعَمُناَمْيَلُسَعَجَطْضٱ
عمعجطضاهدجموهانغوهتمكحوهتمظعدعبو.ناميلس
ةايحاذكهو.لطابلكلاةعماجلالاقليطابألالطاب.هئابآ
بعصتسا.طقفرضاحلاملاعلاوهسفنلشيعينملك
لاثمألارفسكسدقملاباتكلانمرافسأةبسنمهضعب
هنألمتحملانمو.هتايحرخآيفهللاكرتنمىلإهريغو
باتكلايفءيشالنكلوهللاىلإعجروهتئيطخنعبات
.يأرلااذهتبثي

دئاوف
خيشلابراجت»هتخوخيشنامزيف«٤ع.١

اهجيهيامبلطيةيدسجلاهتاوهشفعضتامدعبهنإ)١(
ءاسنبحأهتخوخيشنامزيف.ةعيبطلافالخب
رخآيفخيشلاًانايحأو.لاملابحيهنإ)٢(.تابيرغ
هنإ)٣(اهلوأيفباشلانمرثكألاملابحيهتايح
نمهوجريناكامهسفنيفريملهنأل.هناميإفعضي
كشلاىلإليميفهرظتنيناكامملاعلايفريملوريخلا
مليتلاظعاوملاةرثكنمهبلقىسقتيهنإ)٤(داقتعالاو
الف.هنمدفتسيمليذلابيدأتلاةرثكواهيلإهبتني
.برلاةفاخمالبليوطرمعبلطُي

براجت.»برلاينيعيفرشلاناميلسلمعو«٦ع.٢
حاجنلا
مدعنميدسجلاءاخرلاكتايحورلايفءاخرلا)١(
الومدُخينأبلطيفتاذلاةبحم)٢(لسكلاولمعلا
.ةرخآلاءاهتشانودملاعلااذهبءافتكالا)٣(.مدخي

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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اميفءاينغأنوكننأهتشنلوهيفنحنامبفتكنلف
.هللا

يهةئيطخلاةازاجم»ًامصخبرلاماقأ«٢٦و٢٣و١٤ع.٣
.اهعوننمواهنم
هءادعأو.ليخلاهريثكتيفأطخأناميلسنإ)١(
)٢(هنبانامزيفتابرعوليخبةكلمملاىلعاودعص
هزونكيفاوعمطهؤادعأو.بهذلاهريثكتبأطخأهنإ
ىلعهنلمحفءاسنلاهريثكتيفأطخأهنإ)٣(اهوبلسو
يفأطخأهنإ)٤(هئادعأعمداحتالاوبرلاكرت
ماعبريو.ةقاشلامعأىلإءابرغلاهقوسوهبعشهريخست
.هيلعهديعفرفسويتيبىلعهماقأدقناكيذلا
بعشلاهمجرريخستلاليكوناكيذلامارودأو
.هولتقو

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َميِكَشَىلِإَءاَجُهَّـنَأل،َميِكَشَىلِإُماَعْبُحَرَبَهَذَو١«١٥-١
لَمُيِلَليِئاَْرسِإُعيَِمج

ِّـ
َوُهَوَطاَبَنُنْبُماَعْبُرَيَعِمَساَّـَملَو٢.ُهوُك

يفُدْعَب ملٱَناَمْيَلُسِهْجَوْنِمَبَرَهُهَّـنَأل(.َْرصِمِ
َماَقَأَو،ِكِلَْ

يفُماَعْبُرَي ِةَعاََمجُّلُكَوُماَعْبُرَيىَتَأ.ُهْوَعَدَفاوُلَسْرَأَو٣)َْرصِمِ
َتْنَأاَّـمَأَواَنَريِنىَّـسَقَكاَبَأَّـنِإ٤:َماَعْبُحَرِلاوُلاَقَوَليِئاَْرسِإ
لٱَكيِبَأِةَّـيِدوُبُعْنِمَنآلٱِفِّـفَخَف

ْ
يِذَّـلٱِليِقَّـثلٱِهِريِنْنِمَوِةَيِساَق

َهلَلاَقَف٥.َكَمِدْخَنَفاَنْيَلَعُهَلَعَج
ُ

ٍماَّـيَأِةَثَالَثَىلِإاوُبَهْذٱ:ُم
ملٱَراَشَتْسٱَف٦.ُبْعَّـشلٱَبَهَذَف.َّـَيلِإاوُعِجْرٱَّـمُثًاضْيَأ

ُكِلَْ
َوُهَوِهيِبَأَناَمْيَلُسَماَمَأَنوُفِقَياوُناَكَنيِذَّـلٱَخوُيُّشلٱُماَعْبُحَر
٧؟ِبْعَّـشلٱاَذٰهَىلِإًاباَوَجَّـدُرَأْنَأَنوُريِشُتَفْيَك:ًالِئاَقٌّيَح
لٱَتِْرصْنِإ:اوُلاَقَف

ْ
ْمُهَتْبَجَأَوْمُهَتْمَدَخَوِبْعَّـشلٱاَذِٰهلًادْبَعَمْوَي

٨.ِماَّـيَألٱَّـلُكًاديِبَعَكَلَنوُنوُكَي،ًانَسَحًامَالَكْمُهَتْمَّـلَكَو
هباوُراَشَأيِتَّـلٱِخوُيُّشلٱَةَروُشَمََكَرتَف َراَشَتْسٱَوِهْيَلَعاَِ
اَذاَمِب:ْمُهـَلَلاَقَو٩،ُهَماَمَأاوُفَقَوَوُهَعَماوُأَشَنَنيِذَّـلٱَثاَدْحَألٱ
:ِيلاوُلاَقَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱاَذٰهَىلَعًاباَوَجَّـدُرَنَفْمُتْنَأَنوُريِشُت

لٱِريِّـنلٱَنِمْفِّـفَخ
ُثاَدْحَألٱَلاَقَف١٠.َكوُبَأاَنْيَلَعُهَلَعَجيِذَّـ

َكَلاوُلاَقَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱاَذِٰهلُلوُقَتاَذَكٰه:ُهَعَماوُأَشَنَنيِذَّـلٱ
يَِرصْنِخَّـنِإ:اَنِريِنْنِمْفِّـفَخَفَتْنَأاَّـمَأَواَنَريِنَلَّـقَثَكاَبَأَّـنِإ
ُديِزَأاَنَأَوًاليِقَثًاريِنْمُكَلَّـَمحِيبَأَنآلٱَو١١.ِيبَأِطْسَوْنِمُظَلْغَأ
لٱِبْمُكُبِّـدَؤُأاَنَأَوِطاَيِّـسلٱِبْمُكَبَّـدَأِيبَأ.ْمُكِريِنَىلَع

ْ
١٢.ِبِراَقَع

يفَماَعْبُحَرَىلِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوُماَعْبُرَيَءاَجَف لٱِ
ْ
اَمَكِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ملٱَلاَق
يفَّـَيلِإاوُعِجْرٱ:ُكِلَْ لٱِ

ْ
ملٱَباَجَأَف١٣.ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ُكِلَْ
هباوُراَشَأيِتَّـلٱِخوُيُّشلٱَةَروُشَمَكَرَتَو،ٍةَواَسَقِبَبْعَّـشلٱ اَِ
اَنَأَوْمُكَريِنَلَّـقَثِيبَأ:ِثاَدْحَألٱِةَروُشَمَبَسَحَلاَقَو١٤،ِهْيَلَع

لٱِبْمُكُبِّـدَؤُأاَنَأَوِطاَيِّـسلٱِبْمُكَبَّـدَأِيبَأ.ْمُكِريِنَىلَعُديِزَأ
ْ
.ِبِراَقَع

ملٱِعَمْسَيَْملَو١٥
ِلَبِقْنِمَناَكَبَبَّـسلٱَّـنَأل،ِبْعَّـشلِلُكِلَْ

اَّـيِخَأِدَيْنَعُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱُهَمَالَكَميِقُيِلِّـبَّـرلٱ
ِينوُليِّـشلٱ

ِّـ
.»َطاَبَنِنْبَماَعْبُرَيَىلِإ

٢٢و٤:٧ص٤٠و١١:٢٦ص٩:٦ةاضقخلا١٠:١مايأ٢
ع٦-٤:١ص١٢ع١٨-٨:١١ليئومص١و٩:١٥و٢٥-
:٢ةينثتو٢٤ع١٨-١٦و٩-٥:٥و١٤و١:١٣جورخ٥
٣١و١١:١١ص١٤:٤ةاضقو٣٠

ناكهلمعنأريغبعشلاعاستامسالاىنعموُماَعْبُحَر
.كلمنيحةنسنيعبرأوىدحإنباناك.همساسكع
ةيبرتهلنكيملهنأرهاظلاو)١٤:٢١(ةينومعهمأتناك
ًالوأًاكلمجوتتامبرو.دهعلايلوبقيليامكةيبدأوةيلقع
طابسألاىلعًاكلمجوتيلميكشىلإبهذمثميلشروأىلع
نملامشلاىلإتناك)سلبانيأ(ميكشو.ةيلامشلا
ميارفأطبسلتناكو.ًاليم٣٠وحناهنعدعبتوميلشروأ
طابسألانأكشالو.)باتكلاسوماقيفميكشبلطا(
ةيبونجلاطابسألانعلصفنتلةدعتسمتناكةيلامشلا
دقاوناكمهنأل.)هريسفتو١١:٣٧رظنا(دسحلانمكلذو
امدنعاذوهييفتتبثةينيدلاوةيسايسلاةسائرلانأاوأر
.ميلشروأيفلكيهلاينُبوهلسنودوادلكلُملايطعُأ

هلتقبلطدقناميلسناك)٢ع(ُماَعْبُرَيَعِمَساَّـَملَو
.رصمىلإماعبريبرهف

ةميظعهتيبتاقفنتناك)٤ع(اَنَريِنىَّـسَقَكاَبَأَّـنِإ
-٤:٧(بعشلانمماعطلاهديبععمجو)٢٣و٤:٢٢(ًادج
١٨-٤:١٣(ةميظعلاهتينبأءانبلجألبعشلارّخسو)١٩
ضعبركتحاوراجتلاىلعةبيرضعضوو)٢٣-١٩:١٥و
هتمظعتناكف)٢٩و٢٨و٢٢و١٥و١٠:١٤(ةراجتلافانصأ
.ملظلاليبسىلعوهبعشباسحىلعهانغو

ملهنألةمكحلانمًاعونرهظأ)٦ع(ُكِلَْملٱَراَشَتْسٱَف
خويشلاراشتساو.ةروشموألمأتالببعشلابواجي
.رابتخاوةفرعممهلنيذلا

هنأىريميكحلاكلملانإ)٧ع(ًاديِبَعَكَلَنوُنوُكَي
مدخينموبعشلاعفنيههتسايسةياغوبعشللمداخ
.بعشلاهمدخيبعشلا

للقينأنسحتسيملهنأل)٨ع(ِخوُيُّشلٱَةَروُشَمَكََرتَف
.ًادبعمهلريصينأالوبعشلانمهلخد

ءايربكلاىلعلديمالك)١٠ع(خلاُظَلْغَأيَِرصْنِخ
.راقتحالاو

ةيدوبعىلإةراشإلبةقيقحسيلِبِراَقَعْلٱِبْمُكُبِّـدَؤُأ
ملأنمدشأبراقعلاملأنأامكهيبألمهتيدوبعنمدشأ
.)جابركلا(طوسلا

ألَا
َ
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هلمعيفًارحماعبحركلملاناك)١٥ع(ُهَمَالَكَميِقُيِل
.هتطساوبهدصاقمبرلاىرجأكلذعموًائطخموًالوؤسمو
ةلعلاوماعبحرةلاهجةكلمملاماسقنالةبيرقلاةلعلاتناكف
.)٢٨و٤:٢٧لامعأو٩:١٦جورخ(هيبأفرصتةيلصألا

ملٱَّـنَأَليِئاَْرسِإُّلُكىَأَراَّـمَلَف١٦«٢٠-١٦
ْعَمْسَيَْملَكِلَْ

َهل
ُ

ملٱُبْعَّـشلٱَباَجَأ،ْم
يفاَنَلٍمْسِقُّيَأ:َكِلَْ َبيِصَنَالَو،َدُواَدِ

يفاَنَل َىلِإْرُظْنٱَنآلٱ.ُليِئاَْرسِإاَيَكِماَيِخَىلِإ!ىَّـسَيِنْبٱِ
وُنَباَّـمَأَو١٧.ْمِهِماَيِخَىلِإُليِئاَْرسِإَبَهَذَو.ُدُواَداَيَكِتْيَب
يفَنوُنِكاَّـسلٱَليِئاَْرسِإ ١٨.ُماَعْبُحَرْمِهْيَلَعَكَلَمَفاَذوَُهيِنُدُمِ
ملٱَلَسْرَأَّـمُث

ُهََمجَرَفِريِخْسَّـتلٱَىلَعيِذَّـلٱَماَروُدَأُماَعْبُحَرُكِلَْ
حلٱِبَليِئاَْرسِإُعيَِمج

ْ
ملٱَرَداَبَف.َتاَمَفِةَراَجِ

َدِعَصَوُماَعْبُحَرُكِلَْ
ملٱَىلِإ

َىلَعُليِئاَْرسِإىَصَعَف١٩.َميِلَشُروُأَىلِإَبُرْهَيِلِةَبَكْرَْ
لٱاَذٰهَىلِإَدُواَدِتْيَب

ْ
َّـنَأِبَليِئاَْرسِإُعيَِمجَعِمَساَّـَملَو٢٠.ِمْوَي

جلٱَىلِإُهْوَعَدَفاوُلَسْرَأ،َعَجَرْدَقَماَعْبُرَي
ْ

َىلَعُهوُكَّـلَمَوِةَعاََم
.»ُهَدْحَواَذوَُهيُطْبِسَّـالِإَدُواَدَتْيَبْعَبْتَيَْمل.َليِئاَْرسِإِعيَِمج
٥:١٤و٤:٦ص٣٦و١١:١٣ص٢٠:١ليئومص٢
٢٠:٢٤ليئومص٢و

.ضعبعممهضعبةضوافملادعب)١٦ع(ُبْعَّـشلٱَباَجَأ
يفاَنَلٍمْسِقُّيَأ :٢٠ليئومص٢(يفعبشمالكرظناَدُواَدِ
عطقكبرحلاونايصعلاةمالعمهمايخىلإمهباهذو.)١
ًادعاصفمويلاكلذنمو.قافتالامدعنعجتانلاتاضوافملا
راصف.طقفةيلامشلاطابسألاىلعليئارسإمسالاقلطُأ
.اذوهيةكلمموليئارسإةكلممامهوناتكلمم

يفَنوُنِكاَّـسلٱ طابسأنمسانأمهو)١٧ع(اَذوَُهيِنُدُمِ
لبمهناطوأىلإاوعجريملفاذوهييفنونطوتسمىرخأ
بونجلايفاوناكنيذلانوينوعمشلامهنمواذوهيىلإاومضنا
.ةيلامشلاطابسألاعمداحتالامهنكميملف

انهو)٢٠:٢٤ليئومص٢()١٨ع(َماَروُدَأ...َلَسْرَأ
رومألانمناكريخستلانألماعبحرةقامحىلعليلد
يفكلملانعبونيلًاقفاومًالجرهرومأمنكيملفةهوركملا
نييوال(ًاريثكروكذممجرلاةطساوبلتقلاو.لاوحألاكلت
مارودألتقو)٧:٥٧لامعأو١٣و٢١:١٠كولم١و٢٤:١٤
نالعإحضوأاذهومهاضروعيمجلاملعبيأليئارسإعيمج
.هوهركوهوضفرليئارسإعيمجنأماعبحرل

.هرومأممجُرامكمجرُينأنمًافوخُكِلَْملٱَرَداَبَف
اتناكنيتكلمملانأىلعليلد)١٩ع(ِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ

بتاكنألمتحملانمهنكلو.بتاكلانامزيفنيتمئاق
هدعبوأيبسلانامزيفناكامهعماجوأكولملايرفس
.ةميدقةباتكنعانههمالكلقنو

بسنأماعبريناك)٢٠ع(َليِئاَْرسِإِعيَِمجَىلَعُهوُكَّـلَم
ناكهنأل)٢(ميارفأطبسنمهنأل)١(باختناللهريغنم
ناكهنأل)٣()١١:٤٠(رصمكلمقشيشدنعًالوبقمًالجر
)١١:٢٨(سأبرابجناكوةسايسلاولمعلايفًاربتخمًالجر
ءوبتوةكلمملاماسقنابأبنتدقناكاّيخأيبنلانأل)٤(
.)٣٩-١١:٢٦(ليئارسإىلعكلملاماعبري

.)هريسفتو١١:١٣رظنا(ُهَدْحَواَذوَُهيُطْبِسَّـالِإ

ِتْيَبَّـلُكَعََمجَميِلَشُروُأَىلِإُماَعْبُحَرَءاَجاَّـَملَو٢١«٢٤-٢١
مثَوًةَئِم،َنيِماَيْنِبَطْبِسَواَذوَُهي

ََ
لَأَنيِنا

ْ
اوُبِراَحُيِلٍبِراَُحمٍراَتُْخمَف

ملٱاوُّدُرَيَوَليِئاَْرسِإَتْيَب
َناَكَو٢٢.َناَمْيَلُسِنْبَماَعْبُحَرَلَةَكَلْمَْ

َناَمْيَلُسِنْبَماَعْبُحَرِلْلُق٢٣:ِهللاٱِلُجَراَيْعَمَشَىلِإِهللاٱُمَالَك
٢٤:ِبْعَّـشلٱِةَّـيِقَبَوَنيِماَيْنِبَواَذوَُهيِتْيَبِّـلُكَواَذوَُهيِكِلَم
يِنَبْمُكَتَوْخِإاوُبِراَُحتَالَواوُدَعْصَتَال:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه
اَذٰهيِدْنِعْنِمَّـنَأل،ِهِتْيَبَىلِإٍدِحاَوُّلُكاوُعِجْرٱ.َليِئاَْرسِإ
ِلْوَقَبَسَحاوُقِلَطْنَيِلاوُعَجَرَوِّـبَّـرلٱِمَالَكِلاوُعِمَسَف.َرْمَألٱ
.»ِّـبَّـرلٱ
١٥ع١٧ع٧-١٢:٥مايأ٢وخلا١١:١مايأ٢

اذوهيعمةينيدلاوةيسايسلاهتاقالعتناكَنيِماَيْنِبَطْبِس
.ةيلامشلاطابسألاعميهاممدشأ

اذوهيلاجرددعناكٍبِراَُحمٍراَتُْخمَفْلَأَنيِناََمثَوًةَئِم
)٢٤:٩ليئومص٢(فلأةئمسمخدوادنامزيفنيبراحملا
اسآنامزيفو)١٣:٣مايأ٢(فلأةئمعبرأايبأنامزيفو
نينامثوةئمسمخنيبراحملانمنيماينبواذوهيلاجرناك
.)١٤:٨مايأ٢(ًافلأ

كلمقشيشدعصاملًاضيأماعبحرملك)٢٢ع(اَيْعَمَش
.)١٢:١٥مايأ٢(ماعبحررومأبتكو)١٢:٥مايأ٢(رصم
وهىنعملابو.كولملايرفسيفدورولاريثكهللالجربقللاو
نمةددعتمعاونأىلإريشيهنأليبنبقلنمعسوأ
.ةمدخلا

اوناكو)١٧ع(يفنوروكذملامه)٢٣ع(ِبْعَّـشلٱِةَّـيِقَبَو
اذوهييفنونطوتسممهنكلوةيلامشلاطابسألانم
.هنمنوبوسحمو

نإوةوخإمهنأمهركذ)٢٤ع(َليِئاَْرسِإيِنَبْمُكَتَوْخِإ
.نيتكلممىلإاومسقنادقاوناك

برلامالكاوعمسو)١٥عرظنا(َرْمَألٱاَذٰهيِدْنِعْنِم
نيببرحتناك)١٤:٣٠(يفليقوةيتقومهتعاطنكلو
.مايألالكماعبريوماعبحر

يفَميِكَشُماَعْبُرَيىَنَبَو٢٥«٣٣-٢٥ َنَكَسَوَمِياَرْفَأِلَبَجِ
هب يفُماَعْبُرَيَلاَقَو٢٦.َليِئوُنَفىَنَبَوَكاَنُهْنِمَجَرَخَّـمُث.اَِ ِ

ألَا
َ
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لَق
ْ

ملٱُعِجْرَتَنآلٱ:ِهِب
اَذٰهَدِعَصْنِإ٢٧.َدُواَدِتْيَبَىلِإُةَكَلْمَْ

يفَحِئاَبَذاوُبِّـرَقُيِلُبْعَّـشلٱ يفِّـبَّـرلٱِتْيَبِ لَقْعِجْرَيَميِلَشُروُأِ
ْ

ُب
ِينوُلُتْقَيَواَذوَُهيِكِلَمَماَعْبُحَرَىلِإْمِهِدِّـيَسَىلِإِبْعَّـشلٱاَذٰه
ملٱَراَشَتْسٱَف٢٨.اَذوَُهيِكِلَمَماَعْبُحَرَىلِإاوُعِجْرَيَو

َلِمَعَوُكِلَْ
َهلَلاَقَو،ٍبَهَذَْيلْجِع

ُ
َىلِإاوُدَعْصَتْنَأْمُكْيَلَعٌريِثَك:ْم

ِهلآاَذَوُه.َميِلَشُروُأ
َ

ِضْرَأْنِمَكوُدَعْصَأَنيِذَّـلٱُليِئاَْرسِإاَيَكُت
يفًادِحاَوَعَضَوَو٢٩.َْرصِم يفَرَخآلٱَلَعَجَوَليِإِتْيَبِ .َناَدِ
ِماَمَأَىلِإَنوُبَهْذَيُبْعَّـشلٱَناَكَو.ًةَّـيِطَخُرْمَألٱاَذٰهَناَكَو٣٠
ِمهِدَحَأ

َ
ملٱَتْيَبىَنَبَو٣١.َناَدَىلِإىَّـتَحا

ًةَنَهَكَرَّـيَصَو،ِتاَعَفَتْرُْ
طَأْنِم

ْ
َلِمَعَو٣٢.يِوَاليِنَبْنِماوُنوُكَيَْملِبْعَّـشلٱِفاَر

يفًاديِعُماَعْبُرَي يفِنِماَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ
ْ
خلٱِمْوَي

ْ
َنِمََرشَعَسِمَا

لٱَكِرْهَّـشلٱ
ْ
يفيِذَّـلٱِديِع ملٱَىلَعَدَعْصَأَو،اَذوَُهيِ

اَذَكٰهِ.حَبْذَْ
يفَلَعَف لِلِهِحْبَذِبَليِإِتْيَبِ

ْ
َفَقْوَأَو.اَمُهَلِمَعِنْيَذَّـللٱِنْيَلْجِع

يف ملٱَةَنَهَكَليِإِتْيَبِ
َىلَعَدَعْصَأَو٣٣.اَهَلِمَعيِتَّـلٱِتاَعَفَتْرُْ

ملٱ
لٱِحَبْذَْ

يفَلِمَعيِذَّـ يفَليِإِتْيَبِ لٱِ
ْ
خلٱِمْوَي

ْ
َنِمََرشَعَسِمَا

يف،ِنِماَّـثلٱِرْهَّـشلٱ لَقْنِمُهَعَدَتْبٱيِذَّـلٱِرْهَّـشلٱِ
ْ

ًاديِعَلِمَعَف،ِهِب
ملٱَىلَعَدِعَصَوَليِئاَْرسِإيِنَبِل

.»َدِقوُيِلِحَبْذَْ
١٧و٨:٨ةاضقو٣١و٣٢:٣٠نيوكت٤٩-٩:٤٥ةاضق
:٨عشوهو١٧:١٦و١٠:٢٩كولم٢و١٤و٧-١٢:٥ةينثت
٣١-١٨:٢٦ةاضق٢٨:١٩نيوكت٨و٣٢:٤جورخ٧-٤
١٣:٣٣ص١٣:٣٢ص١٧:٢١كولم٢و١٣:٣٤ص
:٢٩ددعو٢٣:٣٣نييوال١٣:٩مايأ٢و١٧:٣٢كولم٢و
١٣:١ص١٣-٧:١٠سوماع١٢

اهنّصحهنكلو)١ع(ةينبمتناكَميِكَشُماَعْبُرَيىَنَبَو
ضرألمساميارفألبجوهتكلممةدعاقريصتلاهمزلامىنبو
.لابجاهيفنألميارفأ

نمقيرطلاىلعوداعلجضرأيفندرألايقرشَليِئوُنَف
نوعدجدرطقيرطلااذهيفو.ليعرزيلهسىلإقرشلا
مهضعبنظيوجرباهيفناكو)١٧و٨:٨ةاضق(نيينايدملا
لايمأةعبرأوحندعُبىلعاقرزلاىلعبهذلالوبطدنعاهنأ

نمهتكلممظفحُتلناكملااذهماعبرينّصحو.ندرألايقرش
.قرشلالهأموجه

يفُماَعْبُرَيَلاَقَو ناكرهاظلابسحو)٢٦ع(ِهِبْلَقِ
ماعبريلناكىرخأةهجنمنكلو.ركفلااذهيفًابيصم
هلينبيوهعمنوكيهقيرطيفكلساذإهنأبرلانمدعو
سيلونايعلابكلسماعبرينكلوليئارسإهيطعيوًانمآًاتيب
لكتيملوهسفنينيعيفًاميقتسمناكاملمعوناميإلاب
٢٥٠وحنةدمىلعهتاوطخاوعبتاهؤافلخو.برلاىلع
ماعبريقيرطيفراسهنإمهنمدحاولكنعأرقنف.ةنس
.ئطخيليئارسإاهبلعجيتلاهتئيطخيفو

عيمجلاةئيطخهتئيطختناكف)٢٨ع(ُكِلَْملٱَراَشَتْسٱَف
.هدحوكلملاةئيطختسيلو

.ةدابعللنيزكرمدصقهنألنيلجعلمعٍبَهَذَْيلْجِع
اميسالوةوقلاىلإزمريناكورصميفًادوبعملجعلاناكو
ةدابعلبلجعلاةدابعدصقيملماعبريامبرو.ديلوتلاةوق
ةيصولاةفلاخمةئيطخهتئيطختناكفلجعلاةطساوبهللا
نيبودوبعملانيباوزيمينأنوردقيالةماعلانكلو.ةيناثلا
امبر.يحورلانودسوسحملاوروظنملاىلإمهليموةطساولا
مجحبناكامبروبهذبىّشغمبشخنملجعلاناك
.يقيقحلجع

فرطلاويبونجلافرطلايف)٢٩ع(َناَد...َليِإِتْيَب
:١٨ةاضق(ميدقدبعمناديفناكو.ةكلمملانميلامشلا

بتاكلالاقو.)٢٨:١٧نيوكت(ًاضيأليإتيبيفو)٣٠
.ةديعبتناكنادنألنادىلإىتح

.نيلجعلانملكليأ)٣١ع(ِتاَعَفَتْرُْملٱَتْيَبىَنَبَو
ثيحيضاقلالتدنعنومرحلبجحفسىلعنادتناكو
ميلشروأنمقيرطلايقرشليإتيبو.ندرألاجراخمدحأ
تناكو.نيتنيدملااتلكنمدحاودعُبىلعوسلبانىلإ
.ةعفترمنكامأيفةميدقلادباعملا

نإ)١٤و١١:١٣مايأ٢(يفِبْعَّـشلٱِفاَرْطَأْنِمًةَنَهَك
ىلإاوقلطناومهكالمأومهحراسماوكرتنييواللاوةنهكلا
بعشلافارطأو.مهوضفرهتيبوماعبرينألميلشروأ

نم)١٣:٣٣(يفو.مهاطوأومهاندأيأسوؤرلافالخ
رمأتحتاوناكف.تاعفترملاةنهكنمراصفهديألمءاش
ميلسلالقعلاوريمضلانكميالليطابأةمدخوكلملا
.اهلوبق

رهشلايفلاظملاديعناك)٣٢ع(ِنِماَّـثلٱِرْهَّـشلايف
.تقولارييغتلببسلافرعنالو)٢٣:٣٤نييوال(عباسلا
رمأامكسيلونسحتساامكلمعهنأوهانههظحالنامو
هعدتبايذلاوهينيعيفقفاوملالببجاولالمعيملفبرلا
نألًاردبنوكيرشعسماخلامويلايفرمقلاو.هبلقنم
.ديعللًاقفاومنوكيفيرمقرهشوهرهشلا

ةعيرشلافلاخًاضيأرمألااذهيفوِحَبْذَْملٱَىلَعَدَعْصَأَو
ركذيملوليإتيبركذو.طقفةنهكللحئابذلاداعصإنأل
سوماع(كلُملاتيبوكلملاسدقمتناكليإتيبنألناد
٧:١٣(.

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِّـبَّـرلٱِمَالَكِباَذوَُهيْنِمىَتَأْدَقِهللاٱِلُجَرِباَذِإَو١«١٠-١
ملٱىَدَلٌفِقاَوُماَعْبُرَيَو،َليِإِتْيَبَىلِإ

ىَداَنَف٢.َدِقوُيِلِحَبْذَْ

ألَا
َ
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ملٱَوْحَن
رلٱِمَالَكِبِحَبْذَْ

َلاَقاَذَكٰه،ُحَبْذَماَيُحَبْذَماَي:ِّـبَّـ
ُحَبْذَيَو،اَّـيِشوُيُهُمْسٱٌنْبٱَدُواَدِتْيَبِلُدَلوُيَساَذَوُه:ُّبَّـرلٱ
ملٱَةَنَهَكَكْيَلَع

ُحتَو،َكْيَلَعَنوُدِقوُيَنيِذَّـلٱِتاَعَفَتْرُْ
ْ
َكْيَلَعُقَر

يفىَطْعَأَو٣.ِساَّـنلٱُماَظِع لٱَكِلٰذِ
ْ
ِهِذٰه:ًالِئاَقًةَمَالَعِمْوَي

لٱَيِه
ْ
هبَمَّـلَكَتيِتَّـلٱُةَمَالَع ملٱاَذَوُه:ُّبَّـرلٱاَِ

ىَرْذُيَوُّقَشْنَيُحَبْذَْ
ملٱَعِمَساَّـمَلَف٤.ِهْيَلَعيِذَّـلٱُداَمَّـرلٱ

يِذَّـلٱِهللاٱِلُجَرَمَالَكُكِلَْ
ملٱَوْحَنىَداَن

يفِحَبْذَْ ملٱِنَعُهَدَيُماَعْبُرَيَّـدَم،َليِإِتْيَبِ
ِحَبْذَْ

ْعِطَتْسَيَْملَوُهَوْحَناَهَّـدَميِتَّـلٱُهُدَيْتَسِبَيَف.ُهوُكِسْمَأ:ًالِئاَق
ملٱَّـقَشْنٱَو٥!ِهْيَلِإاَهَّـدُرَيْنَأ

ِهْيَلَعْنِمُداَمَّـرلٱَيِرُذَوُحَبْذَْ
لٱَبَسَح

ْ
َلاَقَف٦.ِّـبَّـرلٱِمَالَكِبِهللاٱُلُجَراَهاَطْعَأيِتَّـلٱِةَمَالَع

ملٱ
ْنِمِّـلَصَوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِهْجَوَىلِإْعَّـَرضَت:ِهللاٱِلُجَرِلُكِلَْ
ِّـبَّـرلٱِهْجَوَىلِإِهللاٱُلُجَرَعَّـَرضَتَف.َّـَيلِإيِدَيَعِْجَرتَفِيلْجَأ
ملٱُدَيْتَعَجَرَف

يفاَمَكْتَناَكَوِهْيَلِإِكِلَْ َلاَقَّـمُث٧.ِلَّـوَألٱِ
ملٱ
لٱَىلِإيِعَمْلُخْدٱ:ِهللاٱِلُجَرِلُكِلَْ

ْ
َكَيِطْعُأَفْتَّـوَقَتَوِتْيَب

لِلِهللاٱُلُجَرَلاَقَف٨.ًةَرْجُأ
ْ

َالَكِتْيَبَفْصِنيِنَتْيَطْعَأْوَل:ِكِلَم
يفًءاَمُبَْرشَأَالَوًازْبُخُلُكآَالَوَكَعَمُلُخْدَأ ملٱاَذٰهِ

.ِعِضْوَْ
ْبَْرشَتَالَوًازْبُخْلُكْأَتَال:ِّـبَّـرلٱِمَالَكِبُتيِصوُأاَذَكٰهِّـينَأل٩
يفْعِجْرَتَالَوًءاَم لٱِقيِرَّـطلٱِ

يفَبَهَذَف١٠.ِهيِفَتْبَهَذيِذَّـ ِ
يفْعِجْرَيَْملَو،َرَخآٍقيِرَط لٱِقيِرَّـطلٱِ

ِتْيَبَىلِإِهيِفَءاَجيِذَّـ
.»َليِإ

كولم٢و٣٢ع١٢:٣٣ص٢٣:١٧كولم٢و١٢:٢٢ص
٨:٨جورخ٦:١٧ةاضقو٥-٤:١جورخ١٦و٢٣:١٥
ليئومص١و٢٨و٦:٢٧اقول٨:٢٤لامعأو٩:٢٨و٢٨و
٢٤:١٣و٢٢:١٨ددعو١٧و١٦ع٥:١٥كولم٢و٨و٩:٧

هذهلنكلوليئارسإيفءايبنأناك.لوهجمهللالجرمسا
نمنوكييبنلانأقفاوملانمناكفاذوهيعمةقالعةوبنلا
حبذموههمامأًافقاوكلملاناكيذلاحبذملاو.اذوهي
.ةقرحملا

نأل.كلملاىلإهمالكهجويمل)٢ع(ِحَبْذَْملٱَوْحَنىَداَن
حبذملاىلإلب.هللامالكضفروهبلقىّسقدقناككلملا
ءايعشإمالكرظنا.ةداهشللايشويمايأىلإىقبيسيذلا
لابجلللايقزحمالكو)١:٢ءايعشإ(ضرألاوءامسلل
.)٥-٦:١لايقزح(

لبقتناكاهنألتاوبنلابجعأنمهذهواَّـيِشوُيُهُمْسٱ
ةوبنلاهذهيفمهضعبىأرو.ةنس٣٥٠وحنبايشوينامز
ةنس٣٥٠دعبثدحيسامركذبةبوعصلاتسيل.ةبوعص
وأمساركذنكلو.ةلبقتسملارومألالكفرعيبرلانأل
ركذتيتلاتاوبنلارثكأبولسأفلاخيليصافتلانمهريغ
اهميمتتدعبالإًامامتمهفُتالةمهبمظافلأبةلبقتسملارومألا
:٤٤ءاعيشإ(شروكيفةوبنلاالإةوبنلاهذهللثمسيلو
قايسيفقباسدادعتسااهلفشروكيفةوبنلاامأو)٢٨

همسابايشويركذيعدتسيامرهظيالفانهامأو.مالكلا
٢٣:١٥كولم٢(ةوبنلاتمتاملوةنس٣٥٠ةدمبدلُواملبق
.ةوبنلايفًاروكذمناكايشويمسانأىلإةراشإال)٢٠-
ةيشاحلايفايشويمساعضوخاسنلادحأنأمهضعبنظيف
.نتملايفهلخدأهريغو

كولم٢(ايشوييفةوبنلاهذهتمتخلاَكْيَلَعُحَبْذَيَو
ُسِّـجَنُي...ًاتِّـيَمَّـسَمْنَم«١٩:١٣ددعيفليق)٢٣:٢٠
مهماظعقرحوسانلاحبذيرحلابمكف»ِّـبَّـرلٱَنَكْسَم
.حبذملاسجني

يفاهنعأنبتيتلارومألاتناك)٣ع(ًالِئاَقًةَمَالَع
لاحلاىضتقافنيعماسلادحأاهاريالفديعبلالبقتسملا
:١٩كولم٢و١٦-٧:١٤ءايعشإ(يبنلامالكتبثتةمالع
٢٩(.

دقوييكلحبذملاىدلًافقاوناك)٤ع(ُهَدَيُماَعْبُرَيَّـدَم
دموهلمعيناكامكرتوبضغهللالجرمالكعمساملو
.هلتقدصقامبروهوكسميلهمادخلةراشإحبذملانعهدي

دقهللالجرناكيتلاةمالعلا)٥ع(ُحَبْذَْملٱَّـقَشْنٱَو
تناكوهللالجرمالكةحصلةمالعلاتدهشو.اهبدعو
.طقستساهنإوماعبريةدابعضفردقبرلانأىلإًازمر

ناكنكلوهباصأاممعضتاوفاخ)٦ع(ُكِلَْملٱَلاَقَف
هقرطىلإوهعجرهيلإهديتعجراملوطقفًايتقوهفوخ
بعشلالوقو)٨:٨جورخ(نوعرفلوقرظنا.ةئيدرلا
برلاىلإعرضت«هللالجرلهلوقو.)٢١:٧ددع(ىسومل
دقبرلانإوبرلاكرتدقهنأبهروعشىلإريشي»كهلإ
.هكرت

.هتيبىلإهاعدوهمركأ)٧ع(ِتْيَبْلٱَىلِإيِعَمْلُخْدٱ
بعشلامامأهماركإدارأامبرو.هديهئافشىلعةرجألاو
الوثدحاممنوفاخيالفهللالجرعممهداحتارهظيل
لواشلوقك.ميلشروأيفبرلاةدابعىلإنوعجري
.)١٥:٣٠ليئومص١(ليئومصل

لكألانألكلملاةوعدضفر)٨ع(خلاِهللاٱُلُجَرَلاَقَف
ناكليإتيبيفهريغتيبيفوأكلملاتيبيفبرشلاو
يفعجرو.مهلامعأنعهللاىضرومهعمهقافتاةمالع
دقاوناكنيذلانمدحأهاريالئلهيفءاجيذلاريغقيرط
.هتيبىلإهوعديفًاقباسهوأر

يفًانِكاَسٌخْيَشٌّيِبَنَناَكَو١١«٢٢-١١ ىَتَأَف.َليِإِتْيَبِ
لٱَّـلُكِهْيَلَعاوُّصَقَوُهوُنَب

ْ
َكِلٰذِهللاٱُلُجَرُهَلِمَعيِذَّـلٱِلَمَع

لٱ
ْ
يفَمْوَي لٱِمِهيِبَأَىلَعاوُّصَقَو،َليِإِتْيَبِ

ْ
ِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَمَالَك

ملٱَىلِإ
َهلَلاَقَف١٢.ِكِلَْ

ُ
َناَكَو؟َبَهَذٍقيِرَطِّـيَأْنِم:ْمُهوُبَأْم

َلاَقَف١٣.ِهللاٱُلُجَرِهيِفَراَسيِذَّـلٱَقيِرَّـطلٱاُوَأَرْدَقُهوُنَب
حلٱَىلَعِيلاوُّدُش:ِهيِنَبِل

ْ
حلٱَىلَعُهَلاوُّدَشَف.ِراَمِ

ْ
َبِكَرَفِراَمِ

ألَا
َ
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َحتًاسِلاَجُهَدَجَوَف،ِهللاٱِلُجَرَءاَرَوَراَسَو١٤ِهْيَلَع
ْ

لٱَت
ْ
،ِةَطوُّلَب

اَنَأ:َلاَقَف؟اَذوَُهيْنِمَءاَجيِذَّـلٱِهللاٱُلُجَرَتْنَأَأ:ُهَلَلاَقَف
لٱَىلِإيِعَمِْرس:ُهَلَلاَقَف١٥.َوُه

ْ
:َلاَقَف١٦.ًازْبُخْلُكَوِتْيَب

َالَوًازْبُخُلُكآَالَوَكَعَمُلُخْدَأَالَوَكَعَمَعِجْرَأْنَأُرِدْقَأَال
يفًءاَمَكَعَمُبَْرشَأ ملٱاَذٰهِ

ِمَالَكِبِيلَليِقُهَّـنَأل١٧.ِعِضْوَْ
ًارِئاَسْعِجْرَتَالَوًءاَمَكاَنُهْبَْرشَتَالَوًازْبُخْلُكْأَتَال:ِّـبَّـرلٱ

يف لٱِقيِرَّـطلٱِ
ٌّيِبَنًاضْيَأاَنَأ:ُهَلَلاَقَف١٨.ِهيِفَتْبَهَذيِذَّـ

َكَعَمِهِبْعِجْرٱ:ًالِئاَقِّـبَّـرلٱِمَالَكِبٌكَالَميِنَمَّـلَكْدَقَو،َكُلْثِم
َعَجَرَف١٩.ِهْيَلَعَبَذَك-ًءاَمَبَْرشَيَوًازْبُخَلُكْأَيَفَكِتْيَبَىلِإ
يفًازْبُخَلَكَأَوُهَعَم ِناَسِلاَجاَُمهاَمَنْيَبَو٢٠.ًءاَمَِبَرشَوِهِتْيَبِ
ملٱَىلَع

٢١،ُهَعَجْرَأيِذَّـلٱِّـيِبَّـنلٱَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكِةَدِئاَْ
:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:اَذوَُهيْنِمَءاَجيِذَّـلٱِهللاٱِلُجَرَىلِإَحاَصَف
َحتَْملَوِّـبَّـرلٱَلْوَقَتْفَلاَخَكَّـنَأِلْجَأْنِم

ْ
لٱِظَف

ْ
يِتَّـلٱَةَّـيِصَو

هبَكاَصْوَأ ٰهلِإُّبَّـرلٱاَِ
ُ

لَكَأَوَتْعَجَرَف٢٢،َك
ْ

َتِْبَرشَوًازْبُخَت
يفًءاَم ملٱِ

ْبَْرشَتَالَوًازْبُخِهيِفْلُكْأَتَال:َكَلَلاَقيِذَّـلٱِعِضْوَْ
.»َكِئاَبآَْربَقَكُتَّـثُجُلُخْدَتَال،ًءاَم
٢٠:٣٥ص٩و٨ع٢٣:١٨كولم٢و٢٥ع

هتابثمدعىلعليلدليإتيبيفخيشلايبنلاىنكسنإ
عيمجوكلملامواقينأردقيالهنأوههرذعو.برلاقرطيف
رضحيملوهبنوشيعياممهمزليدالوأوتيبهلوبعشلا

مدعلوأهتخوخيشلامإ)ع(حبذملاىلعكلملادقوأامنيح
هتياغتناكامبرو.ًاتكاسناكهنأريغ.ةدابعلاكلتبهاضر
وههنأرهظيالفةيوخألاةبحملاراهظإوهللالجرعمقافتالا
.هتنعلوهللابضغتحتاوعقودقنوعمجأبعشلاوكلملاو
هلنوكيفكلملاوهللالجرنيبًاطيسوريصيهنأركتفاامبرو
.ذوفنودجم

ناكهنألهنمةئيطخكلذناكو)١٩ع(ُهَعَمَعَجَرَف
البرلانألخيشلايبنلامالكقدصيالنأهيلعبجي
يبنللهفالخوهللالجرلًائيشلوقيهنأنكميالوريغتي
ًاناشطعوًاعئاجوًابعتمناكهللالجرنأكشالو.خيشلا
خيشلايبنلاةوعدتناكوةطولبلاتحتسلجفًانيزحو
.هتيبىلإباهذلاوهقيدصتىلإلامفةلوبقمةوعد

هيلعبذكدقلوألايفناك)٢١ع(ِلُجَرلاَىلِإَحاَصَف
سلجامدعبنكلو)١٨ع(هللانممالكبهاتأهنأبىعّداو
لبتكسينأردقيملفهللانميقيقحمالكهاتأةدئاملاىلإ
ريغسانأةطساوببرلاملكتيًانايحأو.هفيضىلإحاص
انحوي(افايقو)٢٤ددع(ماعلبكةعاطلاوناميإلايفنيلماك
١١:٥١(.

ًاتومتوميال)٢٢ع(َكِئاَبآَْربَقَكُتَّـثُجُلُخْدَتَال
الوةميظعةبيصمكلذوًايدايتعاًانفدنفدُيالوًايعيبط
.ءامدقلادنعاميس

َّـدَشَِبَرشْنَأَدْعَبَوًازْبُخَلَكَأاَمَدْعَبَّـمُث٢٣«٣٢-٢٣

حلٱَىلَعُهَل
ْ
َ.قَلَطْنٱَو٢٤)ُهَعَجْرَأيِذَّـلٱِّـيِبَّـنلِلْيَأ(ِراَمِ

يفٌدَسَأُهَفَداَصَف طَمُهُتَّـثُجْتَناَكَو.ُهَلَتَقَوِقيِرَّـطلٱِ
ْ
يفًةَحوُر ِ

حلٱَوِقيِرَّـطلٱ
ْ
جلٱِبِناَجِبٌفِقاَوُدَسَألٱَواَهِبِناَجِبٌفِقاَوُراَمِ

ْ
.ِةَّـُث

جلٱاْوَأَرَفَنُوُربْعَيٍمْوَقِباَذِإَو٢٥
ْ

طَمَةَّـُث
ْ
يفًةَحوُر ُدَسَألٱَوِقيِرَّـطلٱِ

جلٱِبِناَجِبٌفِقاَو
ْ

يفاُوَربْخَأَواْوَتَأَف.ِةَّـُث ملٱِ
ُّيِبَّـنلٱَناَكيِتَّـلٱِةَنيِدَْ

هبًانِكاَسُخْيَّـشلٱ ِنَعُهَعَجْرَأيِذَّـلٱُّيِبَّـنلٱَعِمَساَّـَملَو٢٦.اَِ
ُهَعَفَدَف،ِّـبَّـرلٱَلْوَقَفَلاَخيِذَّـلٱِهللاٱُلُجَرَوُه:َلاَقِقيِرَّـطلٱ
ألِلُّبَّـرلٱ

َ
ُهَمَّـلَكيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَحُهَلَتَقَوُهََسَرتْفٱَفِدَس

حلٱَىلَعِيلاوُّدُش:ِهيِنَبِلَلاَقَو٢٧.ِهِب
ْ
٢٨.اوُّدَشَف.ِراَمِ

طَمُهَتَّـثُجَدَجَوَوَبَهَذَف
ْ
يفًةَحوُر حلٱَوِ،قيِرَّـطلٱِ

ْ
َدَسَألٱَوَراَمِ

جلٱِبِناَجِبِْنيَفِقاَو
ْ

جلٱُدَسَألٱِلُكْأَيَْملَو،ِةَّـُث
ْ

ََسَرتْفٱَالَوَةَّـُث
حلٱ
ْ
حلٱَىلَعاَهَعَضَوَوِهللاٱِلُجَرَةَّـثُجُّيِبَّـنلٱَعَفَرَف٢٩.َراَمِ

ْ
ِراَمِ

هبَعَجَرَو ملٱُخْيَّـشلٱُّيِبَّـنلٱَلَخَدَو،اَِ
٣٠ُهَنِفْدَيَوُهَبُدْنَيِلَةَنيِدَْ

يفُهَتَّـثُجَعَضَوَف ٣١!يِخَأاَيِهآ:َنيِلِئاَقِهْيَلَعاوُحاَنَوِِهْربَقِ
يفِينوُنِفْدٱِيتاَفَوَدْنِع:ِهيِنَبِلَلاَقُهاَّـيِإِهِنْفَدَدْعَبَو لٱِ

ْ
لٱِْربَق

يِذَّـ
ُهَّـنَأل٣٢.يِماَظِعاوُعَضِهِماَظِعِبِناَجِب.ِهللاٱُلُجَرِهيِفَنِفُد
لٱُّمِتَيَسًاماَمَت

ْ
ملٱَوْحَنِّـبَّـرلٱِمَالَكِبِهِبىَداَنيِذَّـلٱُمَالَك

ِحَبْذَْ
يفيِذَّـلٱ ملٱِتوُيُبِعيَِمجَوْحَنَو،َليِإِتْيَبِ

يفيِتَّـلٱِتاَعَفَتْرُْ ِ
.»ِةَرِماَّـسلٱِنُدُم
١٢:٣١ص٢ع١٨و٢٣:١٧كولم٢و١١ع٢٠:٣٦ص
١٦:٢٤ص

يفنيطسلفضرأيفدوسأال)٢٤ع(ٌدَسَأُهَفَداَصَف
.)١٧:٣٤ليئومص١(ميدقلايفتدجُواهنكلوانمايأ
ًارمأسيلوبرلانمناكهللالجرتومنأىلعليلدلاو
ناكفرامحلاسرتفاالوةثجلالكأيملدسألانأوهًايعيبط
ةازاجمهللالجردباكف.نيرباعلارظنتفلتساًابيرغًارمأ
مالكببرلالبِقنمًالسرمناكهنألةلداعاهنكلوةليقث

لوألايفهبملكتيذلامالكلاضقنريخألاهلمعبوريطخ
لمعيالفهمالكنععجربرلانأنونظيسانلالعجو
نأجتنتسنالودسجلاتومتناكفهتازاجمامأو.ملكتامك
.ًايدبأًاكالههسفنكلهأوأضفرلالكهضفربرلا

يفُهَتَّـثُجَعَضَوَف دحاولاربقلايفناكامبر)٣٠ع(ِِهْربَقِ
ةيصوو.لحمةثجلكلوثثجربقلاسفنيفنفُدفتالحم
ربقلايفلحميفهتثجعضوتنأيههدالوألخيشلايبنلا
.هيفهللالجرةثجتعضُودقتناكيذلالحملابناجب
هبملكتيذلامالكلانإهتومدعبىتحةداهشلاهدصقو
فرعنو.همامتإنمدبالوةقيقحلابهللامالكوههللالجر
ماركإيهوربقلاىلعةّوصاوماقأمهنإ)٢٣:١٧كولم٢(نم
.ايشويمايأىلإةّوصلاهذهتيقبويصوصخ

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٤٨
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ماعبريمايأدعبةرماسلاتينُب)٣٢ع(ِةَرِماَّـسلٱِنُدُم
يففورعملامسالابدالبلاىمسبتاكلانكلو)١٦:٢٤(
يتلاىلإريشيامبرتاعفترملاتويبعيمجهلوقو.هنامز
يفتاعفترملابارخىلإوأةروكذملاةثداحلانامزيفتناك
ةبوتباتهنأىلعلدياذهخيشلايبنلامالكو.ايشويمايأ

.هللالجرىلعهبذكيفهتئيطخنعةيقيقح

ِهِقيِرَطْنَعُماَعْبُرَيْعِجْرَيَْملِرْمَألٱاَذٰهَدْعَب٣٣«٣٣،٣٤
طَأْنِمَلِمَعَفَداَعْلَب،ِةَئيِدَّـرلٱ

ْ
.ٍتاَعَفَتْرُمَةَنَهَكِبْعَّـشلٱِفاَر

ألَمَءاَشْنَم
َ

ملٱِةَنَهَكْنِمَراَصَفُهَدَي
ْنِمَناَكَو٣٤.ِتاَعَفَتْرُْ

ِهْجَوْنَعِهِباَرَخَوِهِتَداَبِإلَناَكَو،َماَعْبُرَيِتْيَبِلٌةَّـيِطَخِرْمَألٱاَذٰه
.»ِضْرَألٱ
١٤:١٠ص١٧:٢١كولم٢و١٢:٣٠ص١٧:٥ةاضق
٣٠و١٥:٢٩و

.)١٢:٣١رظنا(ِبْعَّـشلٱِفاَرْطَأْنِم
مايأ٢(يفليقو)٢٨-٨:٢٥نييوال(ُهَدَيَألَمَءاَشْنَم
.شابكةعبسوروثبىتأنملك)١٣:٩

لككالهوهتدابإببسهتئيطختناكيأِهِتَداَبِإلَناَكَو
.هسفننموهناسنإ

دئاوف
»هللاةازاجم«٢ع.١

حورلاليوطبرلانألنامزدعبنوكتدقاهنإ)١(
اهنمدبالفنامزدعبتناكنإواهنإ)٢(ةمحرلاريثكو
هلاوقأريغيالوةئيطخلانعرظنلاضغيالبرلانأل
ديريامكيزاجيبرلانألةفلتخملئاسوباهنإ)٣(
.وهاهراتخيلئاسوبوديرينيحو

بُّلقتلا.»هعمعجرف«١٩ع.٢
نمرمأىلعدمتعيالنأناسنإلاىلعبجيهنإ)١(
هنإ)٢(ةالصلاولمأتلادعبالإةيسيئرلاةايحلارومأ
دعبالإهنعلدعيالنأبجيرمأىلعدامتعالادعب

بجي)٣(همزعرهوجسميديدجءيشثودح
لايمأوأةيضرعتابوعصىلإميلستلانمسارتحالا
ءابحأنماوناكنإوةفرعملايليلقسانأمالكوأدسجلا
.هللا

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٢٠-١ َلاَقَف٢.َماَعْبُرَيُنْباَّـيِبَأَضِرَمِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ
ِكَّـنَأاوُمَلْعَيَالىَّـتَحِكَلْكَشِيِّـريَغيِموُق:ِهِتَأَرْمالُماَعْبُرَي
ُّيِبَّـنلٱاَّـيِخَأَكاَنُهاَذَوُه.َهوُليِشَىلِإيِبَهْذٱَوَماَعْبُرَيُةَأَرْمٱ
يِذُخَو٣.ِبْعَّـشلٱاَذٰهَىلَعُكِلْمَأِّـينِإيِّـنَعَلاَقيِذَّـلٱ
َوُهَوِهْيَلِإيِريِسَو،ٍلَسَعَةَّـرَجَوًاكْعَكَوٍةَفِغْرَأَةََرشَعِكِدَيِب
لِلُنوُكَياَذاَمُِكِربُْخي

ْ
،اَذَكٰهَماَعْبُرَيُةَأَرْمٱِتَلَعَفَف٤.ِمَالُغ

اَّـيِخَأَناَكَو.اَّـيِخَأَتْيَبْتَلَخَدَوَهوُليِشَىلِإْتَبَهَذَوْتَماَقَو
.ِهِتَخوُخْيَشِبَبَسِبُهاَنْيَعْتَفُعَضْدَقُهَّـنَألَِرصْبُيْنَأُرِدْقَيَال
ًائْيَشَكْنِمَلَأْسَتِلٌةَيِتآَماَعْبُرَيُةَأَرْمٱاَذَوُه:اَّـيِخَألُّبَّـرلٱَلاَقَو٥
َهلْلُقَف.ٌضيِرَمُهَّـنَألاَهِنْبٱِةَهِجْنِم

َ
َدْنِعاََّـهنِإَف،اَذَكَواَذَك:ا

ِهلوُخُد
َ
ٌةَلِخاَدَيِهَواَهْيَلْجِرَّـسِحاَّـيِخَأَعِمَساَّـمَلَف٦.ُرَّـكَنَتَتا

يف لٱِ
ْ
ِمل.َماَعْبُرَيَةَأَرْمٱاَيِيلُخْدٱ:َلاَقِباَب

َ
اَنَأَوَنيِرَّـكَنَتَتاَذا

َلاَقاَذَكٰه:َماَعْبُرَيِلِيلوُقيِبَهْذِا٧؟ٍساَقٍلْوَقِبِكْيَلِإٌلَسْرُم
ِطَسَوْنِمَكُتْعَفَرْدَقِّـينَأِلْجَأْنِم:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱ
لَعَجَوِبْعَّـشلٱ

ْ
ُتْقَقَشَو٨،َليِئاَْرسِإيِبْعَشَىلَعًاسيِئَرَكُت

ملٱ
َدُواَديِدْبَعَكْنُكَتَْملَو،اَهاَّـيِإَكُتْيَطْعَأَوَدُواَدِتْيَبْنِمَةَكَلْمَْ
لَقِّـلُكِبيِئاَرَوَراَسيِذَّـلٱَوَياَياَصَوَظِفَحيِذَّـلٱ

ْ
اَمَلَعْفَيِلِهِب

يفْطَقَفٌميِقَتْسُمَوُه ْنِمَرَثْكَأَكُلَمَعَءاَسْدَقَو٩،َّـيَنْيَعِ
لِمَعَوَتِْرسَفَكَلْبَقاوُناَكَنيِذَّـلٱِعيَِمج

ْ
ِهلآَكِسْفَنِلَت

َ
ىَرْخُأًة

َكِلٰذِل١٠،َكِرْهَظَءاَرَويِنَتْحَرَطْدَقَويِنَظيِغُتِلٍتاَكوُبْسَمَو
ٍرَكَذَّـلُكَماَعْبُرَيِلُعَطْقَأَو،َماَعْبُرَيِتْيَبَىلَعًاَّرشٌبِلاَجاَذَنَئَه
طُمَوًازوُجَْحم

ْ
يفًاقَل اَمَكَماَعْبُرَيِتْيَبَرِخآُعِزْنَأَو.َليِئاَْرسِإِ

لٱُعَزْنُي
ْ
يفَماَعْبُرَيِلَتاَمْنَم١١.ىَنْفَيىَّـتَحُرْعَب ملٱِ

ُهُلُكْأَتِةَنيِدَْ
لٱ
ْ

يفَتاَمْنَمَو،ُبَالِك حلٱِ
ْ
َّـنَأل،ِءاَمَّـسلٱُروُيُطُهُلُكْأَتِلَْق

َدْنِعَو،ِكِتْيَبَىلِإيِقِلَطْنٱَويِموُقَفِتْنَأَو١٢.َمَّـلَكَتَّـبَّـرلٱ
ملٱِكْيَلْجِرِلوُخُد

لٱُتوُمَيَةَنيِدَْ
ْ
َليِئاَْرسِإُعيَِمجُهُبُدْنَيَو١٣.ُدَلَو

لٱُلُخْدَيَماَعْبُرَيْنِمُهَدْحَواَذٰهَّـنَأل،ُهَنوُنِفْدَيَو
ْ
َدِجُوُهَّـنَألَْربَق

يفَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱَوْحَنٌحِلاَصٌرْمَأِهيِف ١٤.َماَعْبُرَيِتْيَبِ
َماَعْبُرَيَتْيَبُضِرْقَيَليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمِهِسْفَنِلُّبَّـرلٱُميِقُيَو
لٱاَذٰه

ْ
َليِئاَْرسِإُّبَّـرلٱُبِْرضَيَو١٥!ًاضْيَأَنآلَا؟اَذاَمَو.َمْوَي

لٱِزاَزِتْهٱَك
ْ
يفِبَصَق ملٱِ

ِهِذٰهْنَعَليِئاَْرسِإُلِصْأَتْسَيَو،ِءاَْ
ِحلاَّـصلٱِضْرَألٱ

َ
نلٱِْربَعَىلِإْمُهُدِّـدَبُيَو،ْمِهِئاَبآلاَهاَطْعَأيِتَّـلٱِة

ِرْهَّـ
ْنِمَليِئاَْرسِإُعَفْدَيَو١٦.َّـبَّـرلٱاوُظاَغَأَوْمَُهيِراَوَساوُلِمَعْمَُّـهنَأل
١٧.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجَوَأَطْخَأيِذَّـلٱَماَعْبُرَياَياَطَخِلْجَأ
اَّـَملَو.َةَصْرِتَىلِإْتَءاَجَوْتَبَهَذَوَماَعْبُرَيُةَأَرْمٱِتَماَقَف
لٱِةَبَتَعَىلِإْتَلَصَو

ْ
لٱَتاَمِباَب

ْ
ُعيَِمجُهَبَدَنَوُهَنَفَدَف١٨،ُمَالُغ

ِهِدْبَعِدَيْنَعِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَحَليِئاَْرسِإ
َفْيَكَوَبَراَحَفْيَك،َماَعْبُرَيِروُمُأُةَّـيِقَباَّـمَأَو١٩.ِّـيِبَّـنلٱاَّـيِخَأ

ألَا
َ
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يفٌةَبوُتْكَماََّـهنِإَف،َكَلَم ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ
ُ
٢٠.َليِئاَْرسِإِكوُل

َّـمُث،ًةَنَسَنوُْرشِعَوِناَتَنْثٱَوُهُماَعْبُرَيِهيِفَكَلَميِذَّـلٱُناَمَّـزلٱَو
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُباَداَنَكَلَمَوِهِئاَبآَعَمَعَجَطْضٱ
عوشي١٨:٢٩مايأ٢و١٤:٢ليئومص٢و٢٨:٨ليئومص١
٨و٩:٧ليئومص١و١٣:٧ص٣١-١١:٢٩ص١٨:١
٤:١٥و٣:٢ليئومص١و١١:٢٩ص٢ع٤:٤٢كولم٢و
١١:٣٣ص١٦:٢و٣١-١١:٢٨ص١٤:٢ليئومص٢و
٣٤:١٧جورخ١١:١٥مايأ٢و١٢:٢٨ص١٥:٥ص٣٨و
:٩كولم٢و٢١:٢١ص٢٣:٣٥لايقزحو٥٠:١٧رومزم
١٦:٤ص١٥:٢٩ص١٤:٢٦كولم٢و٣٢:٣٦ةينثت٨
كولم٢و٢٩:٢٨ةينثت٢٩-١٥:٢٧ص١٧ع٢١:٢٤و
٣٤:١٣جورخ١٥:٢٩كولم٢و١٦و٢٣:١٥عوشي١٧:٦
١٥:٢١ص١٣:٣٤و١٢:٣٠ص٤و١٢:٣ةينثتو١٤و
١٣:٢مايأ٢و٣٠ع١٣ع١٢ع٢٣و١٥و٩-١٦:٦و٣٣و
-٢٠

يف تيبةدابإبةوبنقباسلاحاحصألايفِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ
ركبلاهلعلو.ايبأهنباتومأبنحاحصألااذهيفوماعبري
.ةّوبنلامامتإةيادبهتومناكفدهعلايلوو

ولهملكياليبنلانأماعبرينظ)٢ع(ِكَلْكَشِيِّـريَغ
لوأنمبرلامالكفلاخدقناكهنألهسفنوهبهذ
ناكو.يهنمفرعاذإهتأرماملكيالوهرخآىلإهكلم
ميكشنمةبيرقيهوةصرتيفتقولاكلذيفًانكاسماعبري
ديشن(اهلامجبةفورعمتناكولوهجماهعقومنأريغ
نيبداويفاهعقومنألميكشكرتامبرو)٦:٤ديشانألا

هوليشو.ةكلممةدعاقمزليامكنيصحتلالبقتالفلابج
ايخأنكسمتناكوميلشروأنيبواهنيبوميكشبونج
ماعبرييفىرنو.ةميخلارقمتناكيلاعنامزيفو.يبنلا
مالغللنوكياذامربخينأردقيايخأنأقدصهنألةضقانم
.ةأرملايهنمفرعينأردقيالهنأنظكلذعمو

فرعكلذعمو)٤ع(َِرصْبُيْنَأُرِدْقَيَالاَّـيِخَأَناَكَو
ًاضيأفرعوةركنتمبابلاةلخاديهوةأرملايهنم
.هبملكتبرلانأىلعناهربانهو.تملكتاملبقاهبولطم

دقاوناكنإوهبعشاولازيمل)٧ع(َليِئاَْرسِإيِبْعَش
.برلااوكرتواذوهينعاوقشنا

كولملانمرثكأ)٩ع(َكَلْبَقاوُناَكَنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأ
نكلواوأطخأمهضعبنإفماعبريلبقاوناكنيذلاةاضقلاو
عنص.اهلدوجسلابعشلاملعوًامانصأبصنمهنمدحأال
ةاضق(ًاخفمهلناكفهءاروليئارسإلكىنزوًادوفأنوعدج
.هلمعنمةجيتنلاكلتدصقيملنوعدجنكلو)٨:٢٧

رومزمو٢٣:٣٥لايقزح(َكِرْهَظَءاَرَويِنَتْحَرَطْدَقَو
راقتحالاىلإريشيفانهلوقلاامأو.)٩:٢٦ايمحنو٥٠:١٧

برللًاضيألبهئايبنألوأهمالكلطقفسيلراقتحالاويلكلا
ع(برلاءاروراسيذلادوادهلمعامسكعاذهو.هسفن
٨(.

ديبعلا)١(ريسافتلانم)١٠ع(ًاقَلْطُمَوًازوُجَْحم
)٣(.ةقرفتملاىرقلاناكسوندملاناكس)٢(رارحألاو
نوغلابلاودالوألايأنورصاقلا)٤(بازعألاونوجوزتملا
.سانلاعيمجلوقلابدوصقملاو.حجرألاوهاذهو

.دحأهنمىقبياليأَماَعْبُرَيِتْيَبَرِخآُعِزْنَأَو
هرهظءاروهحرطوبرلارقتحادقناكامكُرْعَبْلٱ
.رعبلاعزنيامكهعزنيوبرلاهرقتحي

ناسنإلانأيعيبطرمألهنإ)١١ع(ُبَالِكْلٱُهُلُكْأَت
دعببّيطركذهلنوكيوماركإبنفدُينأهسفنليهتشي
ةينثت(رويطلاوأبالكلاهلكأتنأبئاصملامظعأنموهتوم
.)٧:٣٣ايمرإو٢٨:٢٦

هنألوقلااذهنمجتني)١٣ع(َليِئاَْرسِإُعيَِمجُهُبُدْنَيَو
دوجسلامواقهنأدوهيلاديلاقتنمو.ًابوبحموًاحلاصناك
يفبرلاةدابعىلإبعشلاعوجربلطومانصألل
أبنتملابئاصملاهبيصتالئلهلخدأفبرلاهبحأ.ميلشروأ
.ةمحرنوكيًانايحأتوملاو.اهنع

-١٥:٢٧(اشعبيأ)١٤ع(ًاكِلَمِهِسْفَنِلُّبَّـرلٱُميِقُيَو
٢٩(.

ةوبنلامامتإنألمالكلارثكأاذامليأ!ًاضْيَأَنآلَا؟اَذاَمَو
كلموبادانهنباهفلخوماعبريتام.نآلاوهوبيرق
ماعبريتيبلكبرضوهتامأواشعبهيلعنتففطقفنيتنس
هماقأبرلانكلوًاريرشًاكلماشعبناكو.ةمسنهلقبُيملو
.هبعشاهببرضيلهديبةلآكهلمعتساو

ةمالعبصقلا)١١:٧ىّتم()١٥ع(ِبَصَقْلٱِزاَزِتْهٱَك
يفهنمفعضأءاملايفبصقلاو.تابثلامدعوفعضلا
.ةسبايلا

نلٱِْربَع
)١٧:٦كولم٢(روشأدالبيفيأتارفلارهنِرْهَّـ

.ةنس٢٣٠وحنباهميمتتلبقةوبنلاهذهتناكو
هريغولعبلاةدابعلةصصخملاتاعفترملايفناكْمَُهيِراَوَس

نمبَصَنوأدومع)٢(وحبذم)١(نييناعنكلاةهلآنم
اوحتتفااملنويليئارسإلاو.بشخنمةيراس)٣(ورجح
اهباودجسويراوسلاوديماوعلاوحباذملاهذهاوذختادالبلا
ىلعةبشخوأةرجشةيراسلاتناكو.نييناعنكلاةهلآل
لكشىلعةشوقنمةيراسلاتناكًانايحأو.ةرجشلكش
دوجسلاوهيراوسللدوجسلالصأنأنونظملاو.لاثمت
اهلاودجسةهلآلتامالعيراوسلاتراصامبرو.راجشألل
ةاضقو١٦:٢١ةينثت(هلإوةهلآمهلناكفلعبللمهدوجسعم
.)١٧:٢ايمرإو١٧:١٠كولم٢و٦:٢٥

ألَا
َ
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اهنباتومو.)هريسفتو٢عرظنا()١٧ع(َةَصْرِتَىلِإ
.هلكمالكلاةماقإلةمالعناكيبنلاأبنتامك

ع(يفةروكذمماعبحرعمهبورح)١٩ع(َبَراَحَفْيَك
يفو)٢٠-١٣:٣مايأ٢(يفةروكذمايبأعمهبرحو)٣٠
لجرفلأةئمسمخليئارسإنمىلتقطقسبرحلاهذه
برلابرضمث.اهريغوليإتيبةنيدمايبأذخأوراتخم
ضعبلديهتومنأجتنتسنف)١٣:٢٠مايأ٢(تاموماعبري
.برلابضغىلعةلالدلا

٢١«٢٤-٢١ يفَكَلَمَفَناَمْيَلُسُنْبُماَعْبُحَراَّـمَأَو .اَذوَُهيِ
َكَلَمَو،َكَلَمَنيِحًةَنَسَنيِعَبْرَأَوىَدْحِإَنْبٱُماَعْبُحَرَناَكَو
يفًةَنَسَةََرشَعَعْبَس ملٱَميِلَشُروُأِ

ُّبَّـرلٱاَهَراَتْخٱيِتَّـلٱِةَنيِدَْ
ُةَمْعِنِهِّـمُأُمْسٱَو.َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِعيَِمجْنِماَهيِفِهِمْسٱِعْضَوِل
لٱ
ْ
يفَّـَّـرشلٱاَذوَُهيَلِمَعَو٢٢.ُةَّـيِنوُّمَع َرَثْكَأُهوُراَغَأَوِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
هباوُأَطْخَأيِتَّـلٱُمُهاَياَطَخِبْمُهُؤاَبآَلِمَعاَمِعيَِمجْنِم ٢٣.اَِ
ِّـلُكَىلَعَيِراَوَسَوًاباَصْنَأَوٍتاَعَفَتْرُمْمِهِسُفْنَألًاضْيَأْمُهاْوَنَبَو
َحتَوٍعِفَتْرُمٍّلَت

ْ
ًاضْيَأَناَكَو٢٤.َءاَْرضَخٍةَرَجَشِّـلُكَت

يفَنوُنوُبْأَم َنيِذَّـلٱِمَمُألٱِساَجْرَأِّـلُكَبَسَحاوُلَعَف.ِضْرَألٱِ
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهَدَرَط
:١٢ةينثت١٤و٢٢:١مايأ٢و٣٦و١١:٣٢ص١٢:١٣مايأ٢
٥٧:٥ءايعشإو١٧:١٠كولم٢و١٥ع١٦:٢٢ةينثت٢
٢٣:١٧ةينثت٢:٢٠ايمرإو

يفاهراتخادقناكيأُّبَّـرلٱاَهَراَتْخٱيِتَّـلٱِةَنيِدَْملٱ
زييمتًالوأوهانهرمألااذهركذلببسلاودوادنامز
ةمظعنايبتًايناثو.امهتدابعونادوليإتيبنعميلشروأ

بسحمهلعفويراوسلاوباصنألامهتماقإيفاذوهيةئيطخ
.ممألاساجرأ

نوعبرأوىدحإماعبحرلناكُةَّـيِنوُّمَعْلٱُةَمْعِنِهِّـمُأُمْسٱَو
جتنتسنفةنسنيعبرأهوبأكلموكلمنيحرمعلانمةنس
هيبأةايحيفًاكلمراصاملبقةينومعلاهذهذخأناميلسنأ
اذوهيكولمتاهمأءامسأو.نوعرفةنباذخأاملبقودواد
اميسالو.ةيصوصخةوطسوةرهشكلملامألنألةروكذم
.لقعلايفًافيعضوأنسلايفًاريغصكلملاناكاذإ

نإ)١٢:١مايأ٢(يفليق)٢٢ع(َّـَّـرشلٱاَذوَُهيَلِمَعَو
ليقوتددشتوةكلمملاتتبثتامنيحبرلاكرتماعبحر
اودبعبعشلاوكلملانأجتنتسنفرشلالمعاذوهينأانه
مانصألاةدابعلبعشلاليمىوقتمثنينسعبرأوحنبرلا
.بعشلاووهبرلاكرتفمهعنمينأكلملاردقيملو

وهوةأرمابهللابعشباتكلاهبشيامًاريثكُهوُراَغَأَو
هوبحينأهللابعشىلعبجيهنأهيبشتلابدوصقملاو.اهلجر

برلانوريغيو.رخآهلإمهلنوكيالومهبولقلكنم
.هريغتبحأاذإاهلجرةأرملاريغتامكىرخأةهلآلمهتدابعب

ديماوعكراكذتللًالوأباصنألاتناك)٢٣ع(باَصْنَأ
يتلاةراجحلاو)٣٥:١٤و٣١:٤٥و٢٨:١٨نيوكت(بوقعي
نمنييناعنكلاباصنأتناكو)٤:٩عوشي(عوشياهبصن

ةدابعلوبشخنميراوسلاو.لعبلاةدابعلتناكورجح
)٢٦:١نييوال(يفباصنألاةماقإنعيهنلاو.ثورتشع
.ةدابعللاهتماقإنعيهنوه

.)هريسفتو١٥عرظنا(َيِراَوَس
لعبلاةدابعلنوصصخمروكذمه)٢٤ع(َنوُنوُبْأَم

ثورتشعةدابعلتاصصخمتاينازلاتناكامكةحيبقلا
ال«)٢٣:١٧ةينثت(يفناروكذمناسنجلاو)٤:١٤عشوه(
.»شدقوهشدق«ةيناربعلابو»نوبأمالو...ةينازنوكت

يفَو٢٥«٣١-٢٥ خلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ
لِلِةَسِمَا

ْ
َدِعَصَماَعْبُحَرِكِلَم

ِّـبَّـرلٱِتْيَبَنِئاَزَخَذَخَأَو٢٦َميِلَشُروُأَىلِإَْرصِمُكِلَمُقَشيِش
ملٱِتْيَبَنِئاَزَخَو

ِساَرْتَأَعيَِمجَذَخَأَو.ٍْءَيشَّـلُكَذَخَأَو،ِكِلَْ
ملٱَلِمَعَف٢٧.ُناَمْيَلُساَهَلِمَعيِتَّـلٱِبَهَّـذلٱ

ُماَعْبُحَرُكِلَْ
ِةاَعُّسلٱِءاَسَؤُرِدَيِلاَهَمَّـلَسَوٍساَحُنَساَرْتَأاَهْنَعًاضَوِع
حلٱ
ْ
ملٱِتْيَبَباَبَنيِظِفَا

ملٱَلَخَداَذِإَناَكَو٢٨.ِكِلَْ
َتْيَبُكِلَْ

٢٩.ِةاَعُّسلٱِةَفْرُغَىلِإاََهنوُعِجْرُيَّـمُث،ُةاَعُّسلٱاَهُلِمَْحيِّـبَّـرلٱ
يفٌةَبوُتْكَمَلَعَفاَمُّلُكَوَماَعْبُحَرِروُمُأُةَّـيِقَبَو ِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ
ِمل
ُ
َّـلُكَماَعْبُرَيَوَماَعْبُحَرَْنيَبٌبْرَحْتَناَكَو٣٠.اَذوَُهيِكوُل
يفِهِئاَبآَعَمَنِفُدَو،ِهِئاَبآَعَمُماَعْبُحَرَعَجَطْضٱَّـمُث٣١.ِماَّـيَألٱ ِ
لٱُةَمْعِنِهِّـمُأُمْسٱَو.َدُواَدِةَنيِدَم

ْ
ُهُنْبٱُماَيِبَأَكَلَمَو.ُةَّـيِنوُّمَع

.»ُهْنَعًاضَوِع
:٨ليئومص١و١:١٧ص١٥:١٨ص١١-٩و١٢:٢مايأ٢
ع١٥:١و٢٤-١٢:٢١ص١٦و١٢:١٥مايأ٢و٢٢:١٧و١١
٢١

امنيحماعبريلبقدقناك)١:٤(َْرصِمُكِلَمُقَشيِش
نمبلطماعبريكلمامدعبامبروناميلسنمبره
تدجُو.هيلإهدوعصباذوهيعمهبرحيفهدعاسينأقشيش
ضعبءامسأعمهوزغركذاهيفقشيشلةباتكرصميف
ةكلمملايفندملاضعبءامسأاهنمواهحتتفايتلاندملا
ندمماعبريةكلممنمضناكهنأنونظملاو.ةيلامشلا
ةطلسلدعبتملسدقنكتملنييناعنكللندمونييوالل
ةمينغلاو.ماعبريهفيلحلاهاطعأوقشيشاهحتتفافماعبري
ناميلسدجملازفًادجةميظعتناكاذوهينماهذخأيتلا
ودعلاتبذجيتلايهاهبرختفايتلانئازخلاو.هانغو
.)٨-١٢:٣مايأ٢رظنا(رامدلاوبهنلل

ألَا
َ
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ًاناوهدجملاوًاساحنبهذلاراص)٢٧ع(ٍساَحُنَساَرْتَأ
.ةسجنةينثوةيقيقحلاةنايدلاو

دبعيناكهنأعم)٢٨ع(ِّـبَّـرلٱَتْيَبُكِلَْملٱَلَخَداَذِإ
.ةرهاظلابرلاةدابعكرتيمل)٢٤-٢٢ع(ناثوألا

بهذلاسارتأتناكِةاَعُّسلٱِةَفْرُغَىلِإاََهنوُعِجْرُي
.)١٠:١٧(نانبلرعوتيبيفةعوضوم

ّضغبنفدلاوتوملانعّربعتةرابعِهِئاَبآَعَمَعَجَطْضٱ
كولمللةلمعتسميهوةرخآلايفناسنإلاةلاحنعرظنلا
.مهريغوزاحأوطافاشوهيواسآكًاضيأرارشأللونيحلاصلا

دئاوف
.»ماعبريةأرماكنأاوملعيالىتحكلكشيريغ«٢ع.١

.ركنتلا
ملنيذلانيحلاصلابقيليالهنإ.سانلاةهجنم)١(
عفنيالهنإ.هللاةهجنم)٢(هبنولجخيًائيشاولمعي
ةهجنم)٣(ةيرسلابلقلاراكفأىتحفرعيهللانأل
شغينأنكمأولبحيريرشلانإف.هسفنناسنإلا
اننيعأحتفينأهللانمبلطنف.حلاصهنأنظيفهسفن
.نحنامكانسفنأىرنل

ةازاجم»ئطخيليئارسإلعجوأطخأيذلاماعبري«٦ع.٢
رارشألا
ديعاوملاوراذنإلاوميلعتلاكةمحرولئاسوهلناكهنإ)١(
هذهولئاسولاهذهعمهنإ)٢(ةايحلانمنينسو
نأهريغمّلعوهقيرطيفكلسوهبلقىّسقةمحرلا
كرتهنإفًادجةفيخمتناكةازاجملانإ)٣(ئطخي
طابننبماعبريوهوهنمفاُخيًامساةمداقلالايجألل
.هللاهكرتهللاكرتامكو.ئطخيليئارسإلعجيذلا

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يفَو١«٨-١ لِلَةََرشَعِةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

ِنْبَماَعْبُرَيِكِلَم
يفٍنيِنِسَثَالَثَكَلَم٢.اَذوَُهيَىلَعُماَيِبَأَكَلَم،َطاَبَن ِ
يفَراَسَو٣.َموُلاَشْبَأُةَنْبٱُةَكْعَمِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأ ِعيَِمجِ

لَقْنُكَيَْملَو،ُهَلْبَقاَهَلِمَعيِتَّـلٱِهيِبَأاَياَطَخ
ْ

ِّـبَّـرلٱَعَمًالِماَكُهُب
لَقَكِهِٰهلِإ

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُهاَطْعَأَدُواَدِلْجَألْنِكٰلَو٤.ِهيِبَأَدُواَدِب

ُ
ُه

يفًاجاَِرس ٥.َميِلَشُروُأَتَّـبَثَوُهَدْعَبُهَنْبٱَماَقَأْذِإ،َميِلَشُروُأِ
يفٌميِقَتْسُمَوُهاَمَلِمَعَدُواَدَّـنَأل ْنَعِْدَحيَْملَوِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ممٍْءَيش يفَّـالِإ،ِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكِهِبُهاَصْوَأاَّـِ حلٱاَّـيِروُأِةَّـيِضَقِ

ْ
.ِّـيِّـثِ

٧.ِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكَماَعْبُرَيَوَماَعْبُحَرَْنيَبٌبْرَحْتَناَكَو٦
يفٌةَبوُتْكَمَلِمَعاَمُّلُكَوَماَيِبَأِروُمُأُةَّـيِقَبَو ِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ِمل
ُ
َّـمُث٨.َماَعْبُرَيَوَماَيِبَأَْنيَبٌبْرَحْتَناَكَو.اَذوَُهيِكوُل
يفُهوُنَفَدَف،ِهِئاَبآَعَمُماَيِبَأَعَجَطْضٱ اَسآَكَلَمَو،َدُواَدِةَنيِدَمِ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱ
:٢١ليئومص٢و١١:٣٦ص١١:٤٤صخلا١٣:١مايأ٢
١٢:٩و١٧-١٥و١١:٤ليئومص٢و١٤:٨و٩:٤ص١٧
٢٠-١٣:٣مايأ٢و٢٢و٢١و١٣:٢مايأ٢و١٤:٣٠ص١٠و
خلا١٤:١مايأ٢و

ًانبا٢٨ماعبحرلناكو.ايبأ١٢:١٦مايأ٢يفوُماَيِبَأ
ءانبأنمربكألالبركبلامايبأنكيملو.)١١:٢١مايأ٢(
.هئاسنعيمجنمرثكأاهبحأيتلاةكعم

كلموماعبريلةرشعةنماثلاةنسلايفكلمٍنيِنِسَثَالَث
نينسثالثمايبأكلمنكيملفنيرشعلاةنسلايفاسآهنبا
.ةلماك

ليئومص٢(راماثمولاشبأةنبامساَموُلاَشْبَأُةَنْبٱُةَكْعَم
وأاياخيمهلتدلوفليئيروأبتجوزتراماثامبرو)١٤:٢٧
.مولاشبأةنباةنباةكعمتناكف)١٣:٢مايأ٢(ةكعم

يفَراَسَو ةروكذماياطخلاهذهو)٣ع(ِهيِبَأاَياَطَخِعيَِمجِ
-١٣:١٠مايأ٢(ماعبريبراحامنيحو)٢٤-١٤:٢٢(يف
ًالماكهبلقنكيملنكلوهرصنبرلاوبرلاىلعلكتا)١٢
نمهنأىنعمبدوادنبامايبأناكو.هيبأدوادبلقك
.هلسن

جارسلارون)٤ع(ًاجاَِرسُهُهـٰلِإُّبَّـرلٱُهاَطْعَأَدُواَدِلْجَأل
البتيبوهجارسالبتيبوهيفتيبلالهأدوجوةمالع
ىلعنوسلجيًالسنيأًاجارسدوادلماقأبرلاو.ناكس
٤٠٠وحنةدميألبابىبسىتحعاطقناالبكلملايسرك
لسلستعطقنايتلاليئارسإةكلمميفعقوامفالخبةنس
البدوادنكيملو.ةنس٢٥٠ةدميفتارمعستاهكولم
دبعيلبرلاكرتيملهنألًالماكهبلقناكنكلوةئيطخ
سداسلاددعلانإ.ًادصقوًادمعهيلإأطخأالوًامانصأ
انهلخدامبروقباسلاحاحصألانمنيثالثلاددعلاك
.طلغلاب

بورحلاهذهىدحإو)٧ع(َماَعْبُرَيَوَماَيِبَأَْنيَبٌبْرَح
.)١٤:١٩(٢١-١٣:٣مايأ٢يفليصفتلابةروكذم

يفَو٩«١٥-٩ لٱِةَنَّـسلٱِ
ْ
َليِئاَْرسِإِكِلَمَماَعْبُرَيِلَنِيْرشِع

يفًةَنَسَنيِعَبْرَأَوىَدْحِإَكَلَم١٠.اَذوَُهيَىلَعاَسآَكَلَم ِ
اَماَسآَلِمَعَو١١.َموُلاَشْبَأُةَنْبٱُةَكْعَمِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأ
يفٌميِقَتْسُمَوُه ملٱَلاَزَأَو١٢،ِهيِبَأَدُواَدَكِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ

َنيِنوُبْأَْ
ىَّـتَح١٣،ُهُؤاَبآاَهَلِمَعيِتَّـلٱِماَنْصَألٱَعيَِمجَعَزَنَو،ِضْرَألٱَنِم
ًالاَثْمِتْتَلِمَعاََّـهنَألًةَكِلَمَنوُكَتْنَأْنِماَهَعَلَخُهَّـمُأَةَكْعَمَّـنِإ
َهلاَثْمِتاَسآَعَطَقَو،ٍةَيِراَسِل

َ
يفُهَقَرْحَأَوا اَّـمَأَو١٤.َنوُرْدَقيِداَوِ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ملٱ
لَقَّـنِإَّـالِإ.ْعَزْنُتْمَلَفُتاَعَفَتْرُْ

ْ
ِّـبَّـرلٱَعَمًالِماَكَناَكاَسآَب

ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإُهَساَدْقَأَوِهيِبَأَساَدْقَأَلَخْدَأَو١٥.ِهِماَّـيَأَّـلُك
لٱَنِم

ْ
.»ِةَيِنآلٱَوِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِف
ص٢٣:١٧ةينثتو٢٢:٤٦و١٤:٢٤ص١٤:٢مايأ٢و٢ع
١٨-١٥:١٦مايأ٢و٥-١٤:٢مايأ٢و١٤:٢٣و٨و١١:٧
:٨صو٣ع١٢:٣كولم٢و٢٢:٤٣ص٣٢:٢٠جورخ
٧:٥١ص٦١

انهتركُذامبروهتدجيأ)١٠ع(ُةَكْعَمِهِّـمُأُمْسٱَو
ىلعةطلستمةيوقةأرماتناكاهنألاسآةدلاوركذنود
ةينثولاةدابعلايفاميسالومايبأاهنباوماعبحراهلجر
ناميإةوقىلعليلد)١٣ع(ةكلمنوكتنأنماهعلخو
.برللهتريغواسآ

مايبأنباهنأعم)١١ع(ٌميِقَتْسُمَوُهاَماَسآَلِمَعَو
.ةكعملسننمو

اهلزُيمل)٢٧-١:٢٣ةيمورو()١٤ع(َنيِنوُبْأَْملٱَلاَزَأَو
.)٢٢:٤٦(طافاشوهيهنبامايأىلإمهنميقبهنألًامامت

ديفتًالاثمتانهةمجرتملاةملكلاو)١٣ع(ٍةَيِراَسِلًالاَثْمِت
عينشلالاثمتلااذهةكعمتلمعف.هنمفاُخياموأةدعرلا
ةيراسلانعًاضوعثورتشعةدابعلهتبصنوهوركملا
ناكو.هقرحأواسآهعطقفبشخنمناكوةيدايتعالا
ءامهيفسيلوميلشروأنمقرشلاةهجىلإنوردقيداو
٢٩:١٦مايأ٢(ةساجنلاهيفحرطُتناكوءاتشلالصفيفالإ
.)٢٣:٤كولم٢و٣٠:١٤و

هنكلو)١٤:٣مايأ٢(اهضعبعزن)١٤ع(ُتاَعَفَتْرُْملٱاَّـمَأَو
تاعفترملاضعبناكوةيناثتينبفاهعزنوأ.اهلكاهعزنيمل
ةدابعلاكتسيلاهنكلوةعونممةدابعيهوبرلاةدابعل
.ةينثولا

يتلاةمينغلايهسادقألا)١٥ع(ِهيِبَأَساَدْقَأَلَخْدَأَو
اهسّدقوماعبريعمهبرحاهنموهبورحيفاهذخأايبأناك
ًاضيأاسآناكو)٨:١١ليئومص٢(دوادلمعامكبرلل
ناكو)١٥-١٤:٩مايأ٢(هئادعأةمينغبرللسّدقدق
ذخوبنكمهتهلآلمهبورحةمينغنمنومدقينيينثولاكولم
دققشيشناكامضّوعينأاسآلواحف)١:٧ارزع(رصان
.ماعبحركلمنامزيفهذخأ

َليِئاَْرسِإِكِلَماَشْعَبَواَسآَْنيَبٌبْرَحْتَناَكَو١٦«٢٤-١٦
ىَنَبَواَذوَُهيَىلَعَليِئاَْرسِإُكِلَماَشْعَبَدِعَصَو١٧.اَمِهِماَّـيَأَّـلُك
ِكِلَماَسآَىلِإُلُخْدَيْوَأُجُرَْخيًادَحَأَعَدَيَالْيَكِلَةَماَّـرلٱ
لٱَعيَِمجاَسآَذَخَأَو١٨.اَذوَُهي

ْ
لٱِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِف

ْ
يفِةَيِقاَب ِنِئاَزَخِ

ملٱِتْيَبِنِئاَزَخَوِّـبَّـرلٱِتْيَب
ُمُهَلَسْرَأَو،ِهِديِبَعِدَيِلاَهَعَفَدَوِكِلَْ

ملٱ
َماَرَأِكِلَمَنوُيْزَحِنْبَنوُمِيْربَطِنْبَدَدَهْنَبَىلِإاَسآُكِلَْ

يفِنِكاَّـسلٱ َكيِبَأَوِيبَأَْنيَبَوَكَنْيَبَويِنْيَبَّـنِإ١٩:ًالِئاَقَقْشَمِدِ
لَسْرَأْدَقاَذَوُه.ًادْهَع

ْ
َلاَعَتَف،ٍبَهَذَوٍةَّـضِفْنِمًةَّـيِدَهَكَلُت

٢٠.يِّـنَعَدَعْصَيَفَليِئاَْرسِإِكِلَماَشْعَبَعَمَكَدْهَعْضُقْنٱ
لِلُدَدَهْنَبَعِمَسَف

ْ
جلٱَءاَسَؤُرَلَسْرَأَواَسآِكِلَم

ْ
ُهَليِتَّـلٱِشوُُي

َةَكْعَمِتْيَبَلَبآَوَناَدَوَنوُيُعَبََرضَو،َليِئاَْرسِإِنُدُمَىلَع
َّـفَكاَشْعَبَعِمَساَّـَملَو٢١.ِيلاَتْفَنِضْرَأِّـلُكَعَمَتوُرَّـنِكَّـلُكَو
يفَماَقَأَوِةَماَّـرلٱِءاَنِبْنَع ملٱىَعْدَتْسٱَف٢٢.َةَصْرِتِ

َّـلُكاَسآُكِلَْ
هباَشْخَأَوِةَماَّـرلٱِةَراَجِحَّـلُكاوُلَمَحَف.ٌءيِرَبْنُكَيَْمل.اَذوَُهي اَِ
هبىَنَبَو،اَشْعَباَهاَنَبيِتَّـلٱ ملٱاَِ

ملٱَوَنيِماَيْنِبَعْبَجاَسآُكِلَْ
ْ
.َةاَفْصِ

ملٱَوَلَعَفاَمُّلُكَوِهِتُوَربَجُّلُكَواَسآِروُمُأِّـلُكُةَّـيِقَبَو٢٣
ِنُدُْ

يفٌةَبوُتْكَماَهاَنَبيِتَّـلٱ ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ
ُ
ُهَّـنَأَْريَغ.اَذوَُهيِكوُل

يف يفَضِرَمِهِتَخوُخْيَشِناَمَزِ اَسآَعَجَطْضٱَّـمُث٢٤.ِهْيَلْجِرِ
يفِهِئاَبآَعَمَنِفُدَو،ِهِئاَبآَعَم َكَلَمَو،ِهيِبَأَدُواَدِةَنيِدَمِ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُطاَفاَشوَُهي
١٥ع٢٩-١٢:٢٦ص٢٢و٢١ع١٦-١٦:١مايأ٢و٣٢ع
٢٤و١١:٢٣ص١٨و١٢:١٧كولم٢و١٤:٢٦صو
١٢:٢٩ص١٥:٢٩كولم٢و١٦:٧مايأ٢و١٤:١٥نيوكتو
١٤:١٧ص١٧ع١٢:٣و١١:٢عوشي١٥:٢٩كولم٢و
١٤-١٦:١١مايأ٢و٢١:١٧و١٨:٢٤عوشي١٨-١٦:١٥و
١٧:١مايأ٢و٤٤-٢٢:٤١ص

نإ٤١:١مايأ٢يفو)١٦ع(اَشْعَبَواَسآَْنيَبٌبْرَح
هنأجتنتسنفاسآكلملوأيفنينسرشعتحارتساضرألا
ملنكلواشعبواسآنيبةمصاخموفالتخالوألايفناك
امنيح)١٧ع(يفةروكذملابرحلاىتحةميظعبرحنكت
.ةمارلااشعبىنب

يفتناكبرحلاهذهنإ١٦:١مايأ٢يفاَشْعَبَدِعَصَو
هنأحضاورمألاواسآكلمنمنيثالثلاوةسداسلاةنسلا
ةنس٢٤ناكهلكاشعبكلمنأللوقلااذهيفطلغعقو
نمنيرشعلاوةعباسلاةنسلاىلإةثلاثلاةنسلانميأطقف
ةنسلايفتناكةروكذملابرحلانأحجرألاو.اسآكلم
ةنسلايفتسيلواسآكلمنمنيرشعلاوةسداسلا
دقناكليئارسإكلمنأجتنتسنو.نيثالثلاوةسداسلا
.)١٣:١٩مايأ٢(هنمهذخأايبأناكامعجرتسا

طبسبيصنيفةيلاعةبضهىلعةينبميهوَةَماَّـرلٱ
ىلعميلشروأنملامشلاىلإلايمأ٦دعبىلعونيماينب
اهيفاشعبلولحناكو)ةيلاحلامارلايهو(ليإتيبقيرط
.)١٠:٢٩ءايعشإ(اذوهيلًاديدهت

قئالعلاعطقًالوأُلُخْدَيْوَأُجُرَْخيًادَحَأَعَدَيَالْيَكِل
نيذلاعنمًانياثو.ةيلامشلاةكلمملاواذوهينيبةيراجتلا
ًاثلاثو)١٥:٩مايأ٢(هيلإمامضنالاواذوهيىلإةرجاهملااودارأ
.اهحتفوميلشروأىلعموجهللدادعتساىلعناك

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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يئارلاينانحنإ١٠-١٦:٧مايأ٢يف)١٨ع(اَسآَذَخَأَو
دنتسيملومارأكلمىلعدنتساهنألهخبوواسآىلإءاج
.هيلعيتأتسبورحبأبنتوبرلاىلع

يفِةَيِقاَبْلٱ قشيشةوزغىلإةراشإلاِّـبَّـرلٱِتْيَبِنِئاَزَخِ
دقاناكفاسآومايبأامأو)١٤:٢٦(اهلكنئازخلاذخأيذلا
:١٥(امهئادعأةمينغيأبرلاتيبىلإامهسادقأالخدأ
مايأ٢(يشوكلاحرازنمةريثكمئانغذخأدقاسآناكو)١٥
١٤:١٣(.

مسالااذهبقشمديأمارآلكولمةثالثناكَدَدَهْنَب
يذلانوزروهنوبزحنأحجرألاو.مهلوأانهروكذملاو
يذلاوهيناثلاددهنبو)١١:٢(ناميلسلًامصخبرلاهماقأ

قياضيذلاوهثلاثلاددهنبو)٣٦-٢٢:١(باخآبراح
.)١٣-١٣:٣كولم٢(زاحاوهيكلميفليئارسإ

ناكامكددهنبنيبوهنيبحلصيأًادْهَعَكَنْيَبَويِنْيَب
.مايبأهيبأوددهنبنيب

عمهدهعبهنأىأروةنيمثلاةيدهلاذخأ)٢٠ع(َعِمَسَف
نويعو.هنمةبيرقلاليئارسإندمضعبذخأينأردقياذوهي
جرمةديدجبرقبنيبداهنأحجرألاويلاتفننمةنيدم
لتيهنادو.نويعجرمميخاهنأمهريغلوقيو.نويع
رخآاذهو.يضاقلاةيناربعلابنادىنعمو.ةيلاحلايضاقلا
.اهيفماعبرياهماقأيتلاةدابعلاتبثتملفباتكلايفاهركذ
لبآو.نويعجرميفةيلاحلالبآيهةكعمتيبلبآو
يفثورِّـثكو.هايملالبآ)١٦:٤مايأ٢(يفو.جرمةيناربعلاب
ةريحبيبرغةعقاولاضرألايهوتراسينجديدجلادهعلا

.يضاقلالتوأنادىلإًالامشتدتماوةيربط
براحينأردقيملهنأل)٢١ع(ِةَماَّـرلٱِءاَنِبْنَعَّـفَك

ةبيرقوماعبريةدعاقةصرتتناكو.دحاوتقويفنيودع
.سلبانيأميكشنم

ىلعتناكويلامشلانيماينبدحىلعَنيِماَيْنِبَعْبَج
ليئومص١(تينوسيداويفسامخميلامشىلإةبضهةمق
.مدق٨٠٠وحنيداولااذهقمعو)١٤:٥و١٣:٣
ليئومصيبنلااهنأمهضعبنظيولوهجماهعقومَةاَفْصِْملٱ
عمتجايتلاةنيدملايهو.ميلشروأبرقبةمقىلعأيهو
-١٠:١٧ليئومص١(لوألامهكلمباختنالليئارسإونباهيف
.)٩-٤١:٥ايمرإ(ًابجاهيفاسآعنصو)٢٧

هنإ١٦-١٤صمايأ٢يف)٢٣ع(اَسآِروُمُأِّـلُكُةَّـيِقَبَو
نمفلأةئمثالثهشيجددعناكوةنيصحًاندمىنب
حرازىلعرصتناو.نيماينبنمًافلأنينامثونيتئمواذوهي
مفبهللاهمّلكو.فلأفلأهشيجيفناكيذلايوشكلا
ضرألكنمتاساجرلاعزنيلهعجشوديدوعنبايرزع
.نيماينبواذوهي

هنأةحلاصلاهلامعأتفلاخيتلارومألانموُهَّـنَأَْريَغ
يئارلاينانحهخبوامنيحبضغومارأكلمىلعدنتسا
يفيأهتخوخيشنامزيفو.بعشلاضعبقياضوهنجسو
ةنسنيسمخوحننباوهونيتنسبهتوملبقوهتايحرخآ
أطخلاامبرو.ءابطألالببرلابلطيملوهيلجريفضرم
هوجولاضعبنماوناكمهبلطنيذلاءابطألانأوهكلذيف
.هبلطيملكلذعموضرمةطساوبهبدأبرلانإوأ.ةرحس
بعشلانزحوهنفدنعليصفتلابربخ١٦:١٤مايأ٢يفو
.اذوهيكولملضفأنمناكهنألهتومىلع

يفَليِئاَْرسِإَىلَعَماَعْبُرَيُنْبُباَداَنَكَلَمَو٢٥«٣٤-٢٥ ِ
.ِْنيَتَنَسَليِئاَْرسِإَىلَعَكَلَمَف،اَذوَُهيِكِلَماَسآلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٢٦ يفَراَسَوِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ يفَوِهيِبَأِقيِرَطِ ِ
هبَلَعَجيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخ اَشْعَبِهْيَلَعَنَتَفَو٢٧.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإاَِ
يفاَشْعَبُهَبََرضَو،َرَكاَّـسَيِتْيَبْنِماَّـيِخَأُنْب يِتَّـلٱَنوُثَّـبِجِ
لِل
ْ
.َنوُثَّـبِجَنيِِرصاَُحمَليِئاَْرسِإُّلُكَوُباَداَنَناَكَو.َنيِّـيِنيِطْسِلِف
يفاَشْعَبُهَتاَمَأَو٢٨ َكَلَمَواَذوَُهيِكِلَماَسآلِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ِقْبُيَْمل.َماَعْبُرَيِتْيَبَّـلُكَبََرضَكَلَماَّـَملَو٢٩.ُهْنَعًاضَوِع
ِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَحْمُهاَنْفَأىَّـتَحَماَعْبُرَيِلًةَمَسَن
ِينوُليِّـشلٱاَّـيِخَأِهِدْبَعِدَيْنَع

ِّـ
يِتَّـلٱَماَعْبُرَياَياَطَخِلْجَأل٣٠

هبَلَعَجيِتَّـلٱَواَهَأَطْخَأ َظاَغَأيِتَّـلٱِهِتَظاَغِإِبُئِطُْخيَليِئاَْرسِإاَِ
هب َلِمَعاَمُّلُكَوَباَداَنِروُمُأُةَّـيِقَبَو٣١.َليِئاَْرسِإَهٰلِإَّـبَّـرلٱاَِ
يفٌةَبوُتْكَم ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
ْتَناَكَو٣٢.َليِئاَْرسِإِكوُل

يف٣٣.اَمِهِماَّـيَأَّـلُكَليِئاَْرسِإِكِلَماَشْعَبَواَسآَْنيَبٌبْرَح ِ
ِعيَِمجَىلَعاَّـيِخَأُنْباَشْعَبَكَلَماَذوَُهيِكِلَماَسآلِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
يفَليِئاَْرسِإ يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٣٤.ًةَنَسَنِيْرشِعَوًاعَبْرَأَةَصْرِتِ ِ
يفَراَسَو،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَع يفَوَماَعْبُرَيِقيِرَطِ َلَعَجيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخِ
هب .»ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإاَِ
٣٤و٣٠ع٣٤و١٣:٣٣و٣٣-١٢:٢٨ص١٤:٢٠ص
:١٤ص٢١:٢٣و١٩:٤٤عوشي١٤:١٤ص١٤:١٦صو
٢٦ع١٦ع١٤:١٩ص٢٦ع١٦-٩

اسآتومىلإماعبحرنماذوهيكولمرومأبتاكلاركذ
وحنبتاكلاعجرمث.ةنسنيتسوحنرومألاهذهنامزو
رابخأرفسيفسيلو.ليئارسإكولمرومأركذىلإةنس٤٠
.اذوهيرومأبمهتقالعيفالإليئارسإكولمربخمايألا

ةنسلايفكلمهنألنيتلماكريغِْنيَتَنَس...َكَلَمَف
.ةثلاثلاةنسلايفاشعبهفلخواسآلةيناثلا

هدوجسبهيبأتاوطخيفراس)٢٦ع(َّـَّـرشلٱَلِمَعَو
ليحىوقأنمعونلااذهىلعةينثولاتناكو.نيلجعلل
برللاودجسمهنأمهمعزبمهسفنأاوعدخمهنألسيلبإ
.نيلجعلاةطساوب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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ليئارسإخيراتيفنتفلاةرثكظحالن)٢٧ع(ِهْيَلَعَنَتَفَو
.اذوهييفعقاولافالخب

ركاسيطبسنمًايضاقوأًاكلمهريغمُقيملَرَكاَّـسَيِتْيَب
يفركاسيطبسنكسو.)٢و١٠:١ةاضق(علوتيضاقلاالإ
ًاضبارًاميسجًارامحبوقعيأبنتامكناكورماعنباجرم
ىنحأفةهزناهنإضرألاونسحهنألحملاىأرفرئاظحلانيب
.)١٥و٤٩:١٤نيوكت(ًادبعةيزجللراصولمحللهفتك
نمكتعفر«اشعبلهلوقبيندلاهلصأىلإبرلاراشأو
هاعدبرلانإلوقلااذهنمًاضيأجتنتسنو)١٦:١(»بارتلا
.ماعبرياعدامككلملل

نيينيطسلفلاضرأدودحىلعنادضرأيفَنوُثَّـبِج
ناكو)٢١:٢٣و١٩:٤٤عوشي(نييواللاندمىدحإو
ملواهعجرتسينأبادانلواحواهوذخأدقنوينيطسلفلا
ةنس٢٦وحنةدمدعبيأيرمعنامزيفاهنوبراحياولازي
)١٦:١٥(.

ضعبةداعكلذناك)٢٩ع(َماَعْبُرَيِتْيَبَّـلُكَبََرض
مهسفنألكلملااوبصتغانيذلااميسالوءامدقلاكولملا
.)١٤:١٤(ايخأةوبنمتتاذكهو

دئاوف
...عطقو...علخو...عزنو...لازأ«)١٥-١٢ع(
حالصإلا»لخدأو...قرحأو
هنإفةحيبقلاةميدقلاتاداعلارييغتنمفخيملاسأنإ.١

نأنمهتدجعلخوهؤابآاهلمعيتلامانصألاعزن
.ةكلمنوكت

ةميدقلاتاداعلاىلإعوجرلانملجخيملاسآنإ.٢
دجناكيذلادوادلمعامكلمعهنإف.ةنسحلا

.هدج
سايقلاوهبرلاةعيرشهيفيذلاسدقملاباتكلانإ.٣

لكف.ميلعتلاولامعألاوتاداعلاعيمجهبساقُتيذلا
.حالصإهمزليهقباطيالام

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

َىلَعِيناَنَحِنْبوُهاَيَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكَو١«٧-١
لَعَجَوِبَاُّرتلٱَنِمَكُتْعَفَرْدَقِّـينَأِلْجَأْنِم٢:اَشْعَب

ْ
ًاسيِئَرَكُت

يفَتِْرسَف،َليِئاَْرسِإيِبْعَشَىلَع لَعَجَوَماَعْبُرَيِقيِرَطِ
ْ

َت
ُعِزْنَأاَذَنَئَه٣،ْمُهاَياَطَخِبيِنَنوُظيِغُيَوَنوُئِطُْخيَليِئاَْرسِإيِبْعَش
ِنْبَماَعْبُرَيِتْيَبَكَكَتْيَبُلَعْجَأَو،ِهِتْيَبَلْسَنَواَشْعَبَلْسَن
يفاَشْعَبِلَتاَمْنَمَف٤.َطاَبَن ملٱِ

لٱُهُلُكْأَتِةَنيِدَْ
ْ

ْنَمَو،ُبَالِك

يفُهَلَتاَم حلٱِ
ْ
اَشْعَبِروُمُأُةَّـيِقَبَو٥.ِءاَمَّـسلٱُروُيُطُهُلُكْأَتِلَْق

يفٌةَبوُتْكَمُهُتُوَربَجَوَلِمَعاَمَو ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ
ُ
ِكوُل

يفَنِفُدَوِهِئاَبآَعَماَشْعَبَعَجَطْضٱَو٦.َليِئاَْرسِإ َكَلَمَو،َةَصْرِتِ
ِّـيِبَّـنلٱِيناَنَحِنْبوُهاَيِدَيْنَعًاضْيَأَو٧.ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُةَلْيَأ
يِذَّـلٱِّـَّـرشلٱِّـلُكَىلَعَو،ِهِتْيَبَىلَعَواَشْعَبَىلَعِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَك
يفُهَلِمَع ِتْيَبَكِهِنْوَكَو،ِهْيَدَيِلَمَعِبُهاَّـيِإِهِتَظاَغِإِبِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
.»ُهاَّـيِإِهِلْتَقِلْجَألَو،َماَعْبُرَي
١٤:٧ص١٠-١٦:٧مايأ٢و٢٠:٣٤و١٩:٢مايأ٢و٧ع
ص١٥:٢٩ص١١ع٢١:٢١و١٤:١٠ص١٥:٣٤ص
١٥:٢١و١٤:١٧ص١٥:٣١و١٤:١٩ص٢١:٢٤و١٤:١١
٢٩و١٥:٢٧و١٤:١٤ص١ع

عمهبرحيفمارآىلعدنتساهنألاسآخّبودقينانحناك
عمدحتاهنألطافاشوهيخّبووهايهنباو)١٦:٧مايأ٢(ماعبري
:٢٠مايأ٢(طافاشوهيرومأبتكو)٣و١٩:٢مايأ٢(باخآ

همالكناكامبرو.ميلشروأيفنكسهنأرهاظلاو)٣٤
.هكلمرخآيفاشعبل

ملوركاسيطبسنمناك)٢ع(ِباَُّرتلٱَنِمَكُتْعَفَرْدَق
.)١٥:٢٧(فيرشبسننمنكي

هبملكتيذلامالكلاسفن)٤ع(اَشْعَبِلَتاَمْنَمَف
لمُعماعبريتيبيفلمعامكف)١٤:١١(ماعبريىلعايخأ
.هيف

ىلعيهوةمارلاذخأاسآبراحامنيح)٥ع(ُهُتوَُربَجَو
.طقفلايمأ٦ميلشروأنعدعبتةيلاعةبضه

ناكو.بادانهنبالبماعبريسيلُهاَّـيِإِهِلْتَقِلْجَأل
ملاشعبنكلوةوبنمامتإهلتقناكولتقلاًاقحتسمبادان
نيذلاامهريغولبابكلموروشأكلماذكهو.كلذبرربتي
ىلعناكو.عوسياوبلصنيذلااذكهو.ليئارسإاوقياض
يفهريسيفهتيطخًايناثو.لتقلاوةنتفلاةيطخًالوأاشعب
.نيلجعلاةدابعيفماعبريقيرط

يفَو٨«١٤-٨ لٱَوِةَسِداَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ
ِكِلَماَسآلَنيِْرشِع

يفَليِئاَْرسِإَىلَعاَشْعَبُنْبُةَلْيَأَكَلَماَذوَُهي ٩.ِْنيَتَنَسَةَصْرِتِ
ملٱِفْصِنُسيِئَريِرْمِزُهُدْبَعِهْيَلَعَنَتَفَف

يفَوُهَو،ِتاَبَكْرَْ ِ
يفُرَكْسَيَوُبَْرشَيَةَصْرِت لٱَىلَعيِذَّـلٱاَصْرَأِتْيَبِ

ْ
يفِتْيَب ِ

يفُهَلَتَقَف،ُهَبََرضَويِرْمِزَلَخَدَف١٠.َةَصْرِت ِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
لٱَو
ْ
َدْنِعَو١١.ُهْنَعًاضَوِعَكَلَمَو،اَذوَُهيِكِلَماَسآلَنِيْرشِع

ِقْبُيَْمل.اَشْعَبِتْيَبَّـلُكَبََرضِهِّـيِسْرُكَىلَعِهِسوُلُجَوِهِكُّلَمَت
ِتْيَبَّـلُكيِرْمِزىَنْفَأَف١٢.ِهِباَحْصَأَوِهِئاَيِلْوَأَعَم،ًارَكَذُهَل
ِدَيْنَعاَشْعَبَىلَعِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَحاَشْعَب
ِهِنْبٱَةَلْيَأاَياَطَخَو،اَشْعَباَياَطَخِّـلُكِلْجَأل١٣،ِّـيِبَّـنلٱوُهاَي
هباَئَطْخَأيِتَّـلٱ ِهٰلِإِّـبَّـرلٱِةَظاَغِإلُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَالَعَجَواَِ

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٥٥
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ٌةَبوُتْكَم،َلَعَفاَمُّلُكَوَةَلْيَأِروُمُأُةَّـيِقَبَو١٤.ْمِهِليِطاَبَأِبَليِئاَْرسِإ
يف ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
.»َليِئاَْرسِإِكوُل

ع٣٩:٤و٢٤:٢نيوكتو١٨:٣ص٣٣-٩:٣٠كولم٢
١٥:٣٠ص٢٠:٣٤و١٩:٢مايأ٢و٣ع١٥:٢٩صو٣
٥ع٣٢:٢١ةينثتو

تابكرملافصنسيئريرمزناك)٩ع(يِرْمِزُهُدْبَع
.هديبعاوّمستًاراغصوًارابككلملايمداخعيمجنكلو

يفُرَكْسَي تيبلايفنوكينأكلملابقيليالاَصْرَأِتْيَبِ
الوركسينأكلملابقيليالو)١٥ع(برحلايفهشيجو
يفهنوكو.هديبعدحأتيبيفركسيولزانتينأهبقيلي
.هلتاقعمًاقفتمليكولانأىلعليلدلتُقامنيحهليكوتيب

اشعبيفةّوبنلامّمتهنإ)١١ع(ِهِباَحْصَأَوِهِئاَيِلْوَأَعَم
لمحاممتناكةطرفملاةواسقلاهذهامبرو.اهيلعدازوهتيبو
.لتقَيملنإلتقُينأنمفاخهنألةنتفلاىلعيرمع

ليطابألانمنيلجعلاةدابعتناك)١٣ع(ْمِهِليِطاَبَأِب
.ًايسايسالوًاينيدمهديفتنأنكميالوًائيشمهدفتملاهنأل

يف١٥«٢٨-١٥ لٱَوِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ
ِكِلَماَسآلَنِيْرشِع

يفٍماَّـيَأَةَعْبَسيِرْمِزَكَلَماَذوَُهي ًالِزاَنُبْعَّـشلٱَناَكَو.َةَصْرِتِ
لِليِتَّـلٱَنوُثَّـبِجَىلَع

ْ
َنوُلِزاَّـنلٱُبْعَّـشلٱَعِمَسَف١٦.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ملٱًاضْيَأَلَتَقَويِرْمِزَنَتَفْدَق:ُلوُقَيْنَم
ُّلُكَكَّـلَمَف.َكِلَْ

جلٱَسيِئَرَيِرْمُعَليِئاَْرسِإ
ْ
يفَليِئاَْرسِإَىلَعِشَْي لٱَكِلٰذِ

ْ
يفِمْوَي ِ

ملٱ
َنوُثَّـبِجْنِمُهَعَمَليِئاَْرسِإُّلُكَويِرْمُعَدِعَصَو١٧.ِةَّـلَحَْ
ملٱَّـنَأيِرْمِزىَأَراَّـَملَو١٨.َةَصْرِتاوَُرصاَحَو

ْتَذِخُأْدَقَةَنيِدَْ
ملٱِتْيَبِْرصَقَىلِإَلَخَد

ملٱَتْيَبِهِسْفَنَىلَعَقَرْحَأَوِكِلَْ
ِكِلَْ

هبَأَطْخَأيِتَّـلٱُهاَياَطَخِلْجَأْنِم١٩َتاَمَف،ِراَّـنلٱِب ِهِلَمَعِباَِ
يفَّـَّـرشلٱ يفِهِرْيَسَوِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ ِلْجَأْنِمَو،َماَعْبُرَيِقيِرَطِ

ِروُمُأُةَّـيِقَبَو٢٠.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإِهِلْعَجِبَلِمَعيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخ
يفٌةَبوُتْكَماَهَنَتَفيِتَّـلٱُهُتَنْتِفَويِرْمِز ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
ِكوُل

ُفْصِنَف،ِْنيَفْصِنَليِئاَْرسِإُبْعَشَمَسَقْنٱٍذِئَنيِح٢١.َليِئاَْرسِإ
َءاَرَوُهُفْصِنَو،ِهِكيِلْمَتِلَةَنيِجِنْبيِنْبِتَءاَرَوَناَكِبْعَّـشلٱ
ِبْعَّـشلٱَىلَعيِرْمُعَءاَرَويِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَيِوَقَو٢٢.يِرْمُع
٢٣.يِرْمُعَكَلَمَويِنْبِتَتاَمَف،َةَنيِجِنْبيِنْبِتَءاَرَويِذَّـلٱ

يف لٱِةَنَّـسلٱِ
ْ
يِرْمُعَكَلَماَذوَُهيِكِلَماَسآلَنيِثَالَّـثلٱَوِةَدِحاَو

يفَكَلَم.ًةَنَسَةََرشَعْيَتَنْثٱَليِئاَْرسِإَىلَع .َنيِنِسَّـتِسَةَصْرِتِ
لٱَنِمِْنيَتَنْزَوِبَرِماَشْنِمِةَرِماَّـسلٱَلَبَجَىَرتْشٱَو٢٤

ْ
،ِةَّـضِف

جلٱَىلَعىَنَبَو
ْ

ملٱَمْسٱاَعَدَو.ِلََب
َرِماَشِمْسٱِباَهاَنَبيِتَّـلٱِةَنيِدَْ

جلٱِبِحاَص
ْ

يفَّـَّـرشلٱيِرْمُعَلِمَعَو٢٥.»َةَرِماَّـسلٱ«ِلََب ِيَنْيَعِ
يفَراَسَو٢٦.ُهَلْبَقَنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأَءاَسَأَو،ِّـبَّـرلٱ ِعيَِمجِ
يفَوَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَيِقيِرَط هبَلَعَجيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخِ َليِئاَْرسِإاَِ
ِروُمُأُةَّـيِقَبَو٢٧.ْمِهِليِطاَبَأِبَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱِةَظاَغِإل،ُئِطُْخي

يفٌةَبوُتْكَمىَدْبَأيِذَّـلٱُهُتُوَربَجَوَلِمَعيِتَّـلٱيِرْمُع ِرْفِسِ
ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأ

ُ
ِهِئاَبآَعَميِرْمُعَعَجَطْضٱَو٢٨.َليِئاَْرسِإِكوُل

يفَنِفُدَو .»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُبآْخَأَكَلَمَو،ِةَرِماَّـسلٱِ
ص١٧:٢٣ليئومص٢و٥و٣١:٤ليئومص١و١٥:٢٧ص
٢٨ع١٥:٢١ص٢٧و١٤و٥ع١٥:٢٦و١٤:١٦و١٢:٢٨
١٩ع١٤:٩صو٣٣-٣٠ع٦:١٦اخيم٣٢و٢٩و

املمعةليلقلاةدملاهذهيفٍماَّـيَأَةَعْبَسيِرْمِزَكَلَم
يفرشلااولمعنيذلاليئارسإكولمعمًاناكمهللعج
نأيفكشالو.هعمنيريثكوكلملالتقهنإفبرلاينيع
ىلعبلجونيلجعلاةدابعىلعقفاوو.ءايربأاوناكمهضعب
ىلإليئارسإةكلممقشوةيلهأًابرحةليمجلاةنيدملاةصرت

عبرأبرحلاتيقبفيرمعبزحوينبتبزحامهونيبزح
هلمعهلكرشلااذهو.هسفنلتقوكلملارصققرحأونينس
.مايأةعبسةدميف

برحلاهذهتناكو.)هريسفتو١٥:٢٧رظنا(َنوُثَّـبِج
ًابرحتناكامبروةنس٢٦ةدمنميأباداننامزنم
.ةتباثلاريغةكلمملالاوحأببسبةعطقتم

يفيذلاشيجلالكيأ)١٦ع(َليِئاَْرسِإُّلُكَكَّـلَم
نوكتنأزوجيبعشىلعسيئروأكلمةماقإنإ.نوثبج
ماظنلايفامكباختنالابوأاذوهيةكلمميفامكةثارولاب
كولمامأو.لتقلاوةنتفلابنوكتنأزوجيالو.يخيشملا
نمةجتانلارورشلانمو.كلملااوبصتغامهرثكأفليئارسإ
.بعشلاىلعشيجلاطلستونتفلاكلذ

.ةلاهجوةنابجعونلااذهىلعتوملا)١٨(َتاَمَف
ىلعوبرلانمهتومناك)١٩ع(ُهاَياَطَخِلْجَأْنِم

هكرتدقناكبرلانألهسفنلتقدقناكنإوةازاجمليبس
.كالهلاولالضللهمّلسوهاياطخلجأنم

يرمزفلخفانهروكذملاالإهيففرعنال)٢١ع(يِنْبِت
برحلاهذهتمادويرمعمواقيذلابزحلاةسائريف
.)٢٣و١٥ع(نينسعبرأةدمنيبزحلانيبةيلهألا

يف يفيرمعتام)٢٣ع(َنيِثَالَّـثلٱَوِةَدِحاَوْلٱِةَنَّـسلٱِ
نينسعبسهكلمنامزناكفاسآلنيثالثلاوةنماثلاةنسلا
نامزلاو)٢٣ع(ينبتتومنمبوسحمنامزلااذهو
كيلمتنمبوسحموهوةنسةرشعاتنثايأانهروكذملا
)١٥ع(نيرشعلاوةعباسلاةنسلانمو)١٦ع(هايإشيجلا
وأةنسةرشعىدحإ)٢٠ع(نيثالثلاوةنماثلاةنسلاىلإ
.ةلماكريغةنسةرشعاتنثا

دعبىلعةعقاولاةيلاحلاةيطسبسيهو)٢٤ع(ِةَرِماَّـسلٱ
لامشلللايمأةتسولامشلاىلإميلشروأنمًاليمنيثالث
اهبطيحتةليمجةعقبيفلتىلع)سلبان(ميكشنميبرغلا
ةقفاوم)٢٨:١ءايعشإ(ًادجةليمجةنيدملاتناكولالت

ألَا
َ
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نيصحتلالبقتلاعلتىلعاهنوكلةكلممةدعاقنوكتل
سراحةيناربعلابرماشىنعمو.ةبصخمةعساوضرأاهلوحو
راكذتهنألًالوأ:نيتهجنمًاقفاومةنيدملامساناكف
.ةنيدملاعقوملقفاومىنعمديفيهنألًايناثو.ضرألابحاصل
ميكشنأنونظملاو.سورحميأنورمشةيناربعلابةرماسلاو
تينُباملوفيصلايفسلجملارقمةصرتوةدعاقلاتناك
يتئموحنتيقباذكهوكلملاريرساهيلإلقتناةرماسلا

.ةنس
يأيففرعنال)٢٥ع(ُهَلْبَقَنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأ
ةديدجليطابأةفاضإبامبروهفالسأاياطخىلعدازءيش
نعهبعشهعنمبوأةديدجحئابقوأنيلجعلاةدابعىلع
.)٦:١٦اخيم(برلاةدابع

رجحلايفوينبتعمهبرحيفرهظ)٢٧ع(ُهُتوَُربَجَو
نأ١٨٦٨ةنسلانابيديأنوبيديفدجُويذلايباوملا
ةريثكًامايأبآوماوملظهئافلحعمليئارسإكلميرمع
هنباووهماقأوهبديمةنيدميرمعذخأوًاظهابًاملظ
يقبو)باتكلاسوماقيفنوبيدبلطا(خلاةنسنيعبرأ
.ثلاثلاليجلاىلإهلسنلويرمعلكلملا

يفَليِئاَْرسِإَىلَعَكَلَميِرْمُعُنْبُبآْخَأَو٢٩«٣٤-٢٩ ِ
ُنْبُبآْخَأَكَلَمَو،اَذوَُهيِكِلَماَسآلَنيِثَالَّـثلٱَوِةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
يفَليِئاَْرسِإَىلَعيِرْمُع ٣٠.ًةَنَسَنِيْرشِعَوِْنيَتَنْثٱِةَرِماَّـسلٱِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو ٣١ُهَلْبَقَنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
يفُهُكوُلُسًاديِهَزًارْمَأَناَكُهَّـنَأَكَو ىَّـتَحَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَياَياَطَخِ
لٱَدَبَعَو،ًةَأَرْمٱَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱِكِلَمَلَعَبْثَأَةَنْبٱَلَباَزيِإَذََّـختا

ْ
َلْعَب

لِلًاحَبْذَمَماَقَأَو٣٢.ُهَلَدَجَسَو
ْ

يفِلْعَب لٱِتْيَبِ
ْ
ُهاَنَبيِذَّـلٱِلْعَب

يف يفَداَزَو،َيِراَوَسُبآْخَأَلِمَعَو٣٣.ِةَرِماَّـسلٱِ لٱِ
ْ
ِلَمَع

َليِئاَْرسِإِكوُلُمِعيَِمجْنِمَرَثْكَأَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱِةَظاَغِإل
يف٣٤.ُهَلْبَقاوُناَكَنيِذَّـلٱ لٱُليِئيِحىَنَبِهِماَّـيَأِ

ْ
.اَحيِرَأُِّيليِئَتْيَب

،اََهباَوْبَأَبَصَنِِهريِغَصَبوُجَسِبَواَهَساَسَأَعَضَوِهِرْكِبَماَريِبَأِب
.»ٍنوُنِنْبَعوُشَيِدَيْنَعِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَح
كولم٢و٥-١١:١ص٥-٧:١ةينثت١٤:٩صو٢٥ع
١٣:٦كولم٢و٢٧و٢٦و١٠:٢١كولم٢و١٧:١٦و١٠:١٨
٦:٢٦عوشي١٤:٩صو٣٠و٢٩ع

يتلاةدابعلاىلعداز)٣٠ع(ُهَلْبَقَنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأ
كلملعبثأةنبالبازيإذختاذإلعبلاةدابعماعبرياهبتر
ًانهاكناككلملالعبثأنإسوفيسويلاقوةأرمانيينوديصلا
اهلجرىلعتطلستوةيوقوةريرشلبازيإتناكو.لعبلل
طافاشوهينبماروهياهذخأيتلاايلثعاهتنباوماروياهنباو
.اذوهيوليئارسإيتكلمماهرورشبتدسفأواذوهيكلم
عمجلاو،يلووأبروأديسوهيلصألاملعبمسالاىنعمو

سمشللنودجسيءامدقلابوعشلانمريثكناكو.ميلعب
نابذلاهلإوهوبوبزلعبكةفلتخمًاتوعنهوتعنومسالااذهب
راماتلعبودهعلاهلإيأثيربلعبونورقعلهأهلدجس
نومرحلعبو)كبلعبوأسايناب(داجلعبولخنلاهلإيأ
حباذمودباعملعبلناكو.خلا)خيشلالبجممقىدحإ(
لالتلاولابجلاكةعفترملاتالحملاهلنوراتخياوناكوةنهكو
ةئيطخلةضرعنويليئارسإلاناكوةليمجلارظانملاتاذ
نييلصألادالبلالهأمهتارشاعمببسبلعبلدوجسلا
يفىتحواهنكامأبةدابعلاهذهقلعتببسبونييناعنكلا
ةسدقمنكامأكةربتعملالتلاممقيفتارازمدجنانمايأ
لعببلطا(مسالارييغتعملعبةدابعهبشتاهيفةدابعلاو
يراوسماقأولعبللًاتيبيرمعىنبو.)باتكلاسوماقيف
مهنأنوعدينيلجعللنودجاسلاناك.ثورتشعلدوجسلل
ةينثويهفلعبلاةدابعامأوامهتطساوببرللنوددسي
.ضحم

لجرلاعوشينعل)٣٤ع(اَحيِرَأُِّيليِئَتْيَبْلٱُليِئيِحىَنَب
هريغصبواهسسؤيهركببهنإلاقواحيرأينبيوموقييذلا
لوخددنعوبآخأكلميفو)٦:٢٦عوشي(اهباوبأبصني
تناكو.اهبيرُدزاوبرلاةعيرشلاوقأتلمهُأةينثولاةدابعلا
امبروةيراجتلاقرطلادنعوندرألاضواخمنمةبيرقاحيرأ

.ًاميظعًالقبتسمهلواهلىأرينغلجروهوليئيح
ىلإمهريبكنمهدالوأعيمجتاميأخلاِهِرْكِبَماَريِبَأِب
تينُبو.ريغصلاومهنمريبكلانادلوتامهّنأوأ.مهريغص
نولجعاهنكسونامزلانمليلقبعوشيمايأدعبةنيدملا
اهيفماقأو)٣:١٣ةاضق(لخنلاةنيدميهوبآومكلم
مهاحلتمنىتحنومعكلممهناهأنيذلادوادلاجر
ةسردماحيرأيفناكعشيلأنامزيفو.)١٠:٥ليئومص٢(
ةنيدملانأحجرألاو.راشعلااكزةنيدمتناكو.ءايبنألل
ىلعوةيلاحلاةيرقلايبرغتناكعوشياهنعليتلاةيناعنكلا
ىلعتعقوةنعللانأنونظملاو.اهنمليمفصنوليمدعب

.اهنّصحوةنيدملارّوسهنألليئيح

دئاوف
.احيرأىنبنمىلعواشعبىلعبرلامالك٣٤و١ع.١

هللاديعو
امنأوأ.لقيملبرلانأيهونينمؤملاريغلاوقأ)١(
.قافتالاليبسىلعوهانباصأوليئيحوماعبريباصأ
نأنكميالوميحربرلانإوأ.برلانمسيلو
يهوباتكلالاوقأ)٢(كلذهبشأامو.هقئالخكلهي
لاوقأ)٣(هسفنركنُينأهللانكميالوةحضاووةريثك
مالآلادوجوركنننأردقنالاننإفرابتخالاوخيراتلا
.ةيطخلانعةجتانلاتوملاوباذعلاونازحألاو

ألَا
َ
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.ةيطخلاومن»هلبقنيذلاعيمجنمرثكأ«٣٠و٢٥ع.٢
:رهظياذهو
رورمدعبهنإفروصكلمماريحعمدوادداحتانم)١(
تلخدوةكلمملاكلتنمةأرمابآخاذخأةنسةئم
ماعبريةيطخنم)٢(اهحئابقعيمجعملعبلاةدابع
بعشلاىلإكلملانمونبالاىلإبألانمتدتمااهنإف
نمىصحيالًاددعتكلهأو.ليجىلإليجنمو
عوننممدقتهنإفبآخاةئيطخنم)٣(.سوفنلا
.هنمرشىلإةيطخلانم

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لِجيِنِطْوَتْسُمْنِمُّيِبْشِّـتلٱاَّـيِليِإَلاَقَو١«٧-١
ْ
َداَع

ُهَّـنِإ،ُهَماَمَأُتْفَقَويِذَّـلٱَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:َبآْخَأل
يفٌرَطَمَالَوٌّلَطُنوُكَيَال ٢.ِيلْوَقَدْنِعَّـالِإَنيِنِّـسلٱِهِذٰهِ
ملٱَوْحَنْهَِّـجتاَواَنُهْنِمْقِلَطْنٱ٣:ُهَلِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكَو

،ِِقْرشَْ
َبَْرشَتَف٤،ِّـنُدْرُألٱُلِباَقُمَوُهيِذَّـلٱَثيِرَكِرَْهنَدْنِعْئِبَتْخٱَو
لٱُتْرَمَأْدَقَو.ِرْهَّـنلٱَنِم

ْ
َقَلَطْنٱَف٥.َكاَنُهَكَلوُعَتْنَأَناَبْرِغ

َثيِرَكِرَْهنَدْنِعَماَقَأَفَبَهَذَوِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَحَلِمَعَو
لٱِتَناَكَو٦.ِّـنُدْرُألٱُلِباَقُمَوُهيِذَّـلٱ

ْ
ٍزْبُخِبِهْيَلِإِيتْأَتُناَبْرِغ

٧.ِرْهَّـنلٱَنِمُبَْرشَيَناَكَو،ًءاَسَمٍْمَحلَوٍزْبُخِبَوًاحاَبَصٍْمَحلَو
ٌرَطَمْنُكَيَْملُهَّـنَألَسِبَيَرْهَّـنلٱَّـنَأِناَمَّـزلٱَنِمٍةَّـدُمَدْعَبَناَكَو
يف .»ِضْرَألٱِ
:١٨ص٥:٢٠كولم٢و٢٢:١٤و١٨:١٠ص١٢:٤ةاضق
٩ع٥:١٧بوقعيو٤:٢٥اقولو١

تنكمتوةينثولاةدابعلاتدتمابآخاكلملانامزيف
بآخادصقو٨٥٠يراوسلاءايبنأولعبلاءايبنأددعناكف
لاوحألاهذهو.هتدابعلاصئتساوبرلاءايبنأعيمجلتق
حورنمءولممناميإلايفردتقمميظعيبنمايقتعدتسا
لاوحألاكلتو.ةرهاطلاةدابعلاظفحيوقحللدهشيلهللا
املاهالولهنأليبنللدهشتلبئاجعثودحًاضيأتعدتسا

نامزوىسومنامزكايليإنامزناكو.بعشلاهلعمس
ىلإجاتحيًاريطخًانامزيألسرلانامزوحيسملادسجت
.ةيدايتعاريغةيهلإلئاسو

.لوهجمةيرقلاهذهعقوموهتيرقىلإةبسنُّيِبْشِّـتلٱاَّـيِليِإ
نكيملهنكلواهيفنكسهنإيأداعلجينطوتسمنمناكو
ةيرخصاهيضارأندرألايقرشداعلجدالبو.ًالصأاهنم
نايدمضرأنمىتأيذلاىسومهبشأرمألااذهبف.ةرعو

ةيربيفرشبيذلانادمعملاانحويورصمكلمملكيل
.سدوريهكلملاخبويلاهنمىتأوةيدوهيلا

عوشي(ىسومكبرلادبعايليإناكُهَماَمَأُتْفَقَويِذَّـلٱ
عنمو.هرمأامكملكتو)٢٧:٢٣لامعأ(سلوبو)١:١
يفبرلاهلعجيذلالوقلاوهايليإلوقوبرلانموهرطملا
بوقعي(برلاةئيشمبسحةالصلايهايليإةالصو.همف
هللاةازاجمًالوأوهرطملاولطلاعانتماو.)١٨و٥:١٧
ةطساوًايناثو)١٧و١١:١٦ةينثت(مهاياطخىلعبعشلل
هنممهمعزبسحةعيبطلاهلإناكيذلالعبلاناحتمال
لاسرإنعبرلافقوتف.تاريخلاعيمجوضرألارامثأورطملا
.هلسرينألعبلاردقيلهاوريلرطملا

نمًافوخًالوأسانللرهظينأردقيمل)٣ع(ْئِبَتْخٱَو
رطملاهنمنوبلطياوناكنيذلابعشلانمًافوخًايناثو،كلملا
نألهايإمهطعيملنإهولتقاوناكلمهدنعيقبولهنألةجاجلب
.)١ع(هلوقدنعنوكيرطملا

.ندرألايقرشهنأحجرألاوهعقومفرعنالَثيِرَكِرَْهن
.ندرألايفّبصيناكو

تتأنابرغلانأوهبيجعلارمألاو)٤ع(َناَبْرِغْلٱُتْرَمَأ
ىلإتتأوهنمفختملوايليإىلإتتأوهلكأتملومحلوزبخب
الوًاليوطًانامزعاطقناالبّنيعملاتقولايفوّنيعملاعضوملا
ةمجرتملاةيناربعلاةظفللاو.محللاوزبخلابتتأنيأنمفرعن
برلانإيأبرعلااهنممهضعبمهفو.ميبرعيهنابرغ
نأمهريغمهفو.ايليإاولوعيلةيربلايفنينكاسلابرعلارمأ
هناميإايليإرهظاو.وبرعاهمساةيرقناكسمهميبرعلا
ماعطهيفسيلعضومىلإهباهذوبرلالوقلةلماكلاهتعاطب
.ًانامزهيفهانكسو

اهنأنظُيوةدودحمريغةدم)٧ع(ِناَمَّـزلٱَنِمٍةَّـدُمَدْعَب
.ةنستناك

َةَفِْرصَىلِإْبَهْذٱِمُق٩:ِّـبَّـرلٱُمَالَكُهَلَناَكَو٨«١٦-٨
ْنَأًةَلَمْرَأَكاَنُهُتْرَمَأْدَقاَذَوُه.َكاَنُهْمِقَأَوَنوُدْيَصِليِتَّـلٱ
ملٱِباَبَىلِإَءاَجَو.َةَفِْرصَىلِإَبَهَذَوَماَقَف١٠.َكَلوُعَت

،ِةَنيِدَْ
ِيلِيتاَه:َلاَقَواَهاَداَنَف،ًاناَديِعُّشُقَتَكاَنُهٍةَلَمْرَأٍةَأَرْمٱِباَذِإَو
يفٍءاَمَليِلَق ِهِبَِيتْأَتِلٌةَبِهاَذَيِهاَميِفَو١١.َبَْرشَأَفٍءاَنِإِ
يفٍزْبُخَةَْرسِكِيلِيتاَه:َلاَقَواَهاَداَن ٌّيَح:ْتَلاَقَف١٢.ِكِدَيِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَوُه

ُ
َنِمٍّفَكُءْلِمْنِكٰلَو،ٌةَكْعَكيِدْنِعْتَسْيَلُهَّـنِإَك

يفِقيِقَّـدلٱ لٱِ
ْ

يفِتْيَّـزلٱَنِمٌليِلَقَو،ِراَّـوُك لٱِ
ْ

ُّشُقَأاَذَنَئَهَو،ِزوُك
َلاَقَف١٣.ُتوُمَنَّـمُثُهَلُكْأَنِليِنْبالَوِيلُهَلَمْعَأَوَِيتآلِنْيَدوُع
َهل
َ
يفاََختَال:اَّـيِليِإا ِيلِيلَمْعٱِنِكٰلَو،ِكِلْوَقَكِيلَمْعٱَوِيلُخْدٱ.ِ
هبيِجُرْخٱَوًالَّـوَأًَةريِغَصًةَكْعَكاَهْنِم ِكَلِيلَمْعٱَّـمُث،َّـَيلِإاَِ
َراَّـوُكَّـنِإ:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل١٤.ًاريِخَأِكِنْبالَو
لٱَىلِإ،ُصُقْنَيَالِتْيَّـزلٱَزوُكَو،ُغُرْفَيَالِقيِقَّـدلٱ

ْ
ِهيِفيِذَّـلٱِمْوَي

ألَا
َ
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ْتَلَعَفَوْتَبَهَذَف١٥.ِضْرَألٱِهْجَوَىلَعًارَطَمُّبَّـرلٱيِطْعُي
ُراَّـوُك١٦.ًاماَّـيَأاَهُتْيَبَوَوُهَوَيِهْتَلَكَأَو،اَّـيِليِإِلْوَقَبَسَح
ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح،ْصُقْنَيَْملِتْيَّـزلٱُزوُكَو،ْغُرْفَيَْملِقيِقَّـدلٱ
.»اَّـيِليِإِدَيْنَعِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱ

ع٤:٧انحويو٢٤:١٧نيوكت٤ع٤:٢٦اقولو٢٠ايدبوع
٧-٤:٢كولم٢و١

رمألااذهلهتعاطبهناميإايليإرهظأَنوُدْيَصِليِتَّـلٱَةَفِْرص
لعبللنيدجاسلاضرأيفناكروكذملاناكملانألًاضيأ
.بآخاىلإهنوملسيوأهنولتقيمهنألمتحملانمناكف
لايمأ٧دعبتةيلاحلادنفرصبرقبرحبلائطاشىلعةفرصو
.روصنعًاليم١٤واديصنع

نإًاضيأبيجعرمأانهو)٩ع(ًةَلَمْرَأَكاَنُهُتْرَمَأْدَق
هلوعتنأردقتاهمسافرعيملبيرغسنجنمةريقفةلمرأ
.اهتيبيفهلوبقبىضرتوأ

رحبلائطاشىلعنونكاسلا)١٠ع(ٍءاَمَليِلَقِيلِيتاَه
ءامرئبلاوأةرفحلايفعمتجيفرحبلابرقبلمرلايفنورفحي
هنأريغبرشللحلاصلمرلابىّفصمهنكلورحبلاءامنم
عطقناولولظيعونلااذهىلعءاملاف.ةحولملاىلإبراض
.رطملاءام

يفٍزْبُخَةَْرسِكِيلِيتاَه هيقستنأَبأتمل)١١ع(ِكِدَيِ
ردقتملاهنكلوةفايضلاتابجاونمكلذواهدنعءاملانأل
.اهزاوعإةدشنمربخةرسكالوهمعطتنأ

ٰهلِإُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح
ُ

نماهنأتبثيالاهلوقو)١٢ع(َك
برلاوةريثكةهلآدوجوبنودقتعينيينثولانألبرلاةدبع
نموهتغلنمليئارسإينبنمايليإنأتفرعامبرواهدحأ
.يبنهنأًاضيأتفرعامبروهتئيه

.زبخلانمةعطقرغصأيأٌةَكْعَكيِدْنِعْتَسْيَل
ناحتمامظعأاذههلوقبًالَّـوَأ...اَهْنِمِيلِيلَمْعٱ
قيقدلاكلذليئارسإبريبنلتمدقوتنمآف.اهناميإل
امهريغاهدنعنكيملونينيمثلاليلقلاتيزلاكلذوليلقلا
ايليإلوقتقدصو.عوجلانمتوملاكشوىلعاهنباويهو
-٤:٢٤اقول(صقنيالتيزلازوكوغرفيالقيقدلاراوكنأ
.)٤٢و١٠:٤١ىّتم(يبنرجأتذخأويبنلاتلبقف)٢٦
اهتلمعيتلاةريغصلاةكعكلاونيتنسوحن)١٥ع(ًاماَّـيَأ
.ةريثكًافاعضأاهلتعجرايليإل

ملٱُنْبٱَضِرَمِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَبَو١٧«٢٤-١٧
ِةَبِحاَصِةَأْرَْ

لٱ
ْ
ْتَلاَقَف١٨.ٌةَمَسَنِهيِفَقْبَتَْملىَّـتَحًاّدِجُهُضَرَمَّـدَتْشٱَوِتْيَب
مثِإِريِكْذَتِلَّـَيلِإَتْئِجْلَه!ِهللاٱَلُجَراَيَكَلَوِيلاَم:اَّـيِليِإل

ْ
يِ

َهلَلاَقَف١٩؟يِنْبٱِةَتاَمِإَو
َ
اَهِنْضِحْنِمُهَذَخَأَو.ِكَنْبٱيِنيِطْعَأ:ا

لٱَىلِإِهِبَدِعَصَو
ْ
لُع
ِّـ
هبًاميِقُمَناَكيِتَّـلٱِةَّـي َىلَعُهَعَجْضَأَو،اَِ

َىلِإًاضْيَأَأ،يِٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ:ِّـبَّـرلٱَىلِإَخََرصَو٢٠ِهِرِيَرس
٢١؟اَهَنْبٱَكِتَتاَمِإِبَتْأَسَأْدَقاَهَدْنِعٌلِزاَناَنَأيِتَّـلٱِةَلَمْرَألٱ
لٱَىلَعَدَّـدَمَتَف

ْ
ُّبَراَي:ِّـبَّـرلٱَىلِإَخََرصَو،ٍتاَّـرَمَثَالَثِدَلَو

لٱاَذٰهُسْفَنْعِْجَرتِل،يِٰهلِإ
ْ
ُّبَّـرلٱَعِمَسَف٢٢.ِهِفْوَجَىلِإِدَلَو

لٱُسْفَنْتَعَجَرَف،اَّـيِليِإِتْوَصِل
ْ
٢٣.َشاَعَفِهِفْوَجَىلِإِدَلَو

لٱاَّـيِليِإَذَخَأَف
ْ
لٱَنِمِهِبَلَزَنَوَدَلَو

ْ
لُع
ِّـ
لٱَىلِإِةَّـي

ْ
.ِهِّـمُألُهَعَفَدَوِتْيَب

ملٱِتَلاَقَف٢٤!ٌّيَحِكُنْبٱ.يِرُظْنٱ:اَّـيِليِإَلاَقَو
اَذٰه:اَّـيِليِإلُةَأْرَْ

لٱ
ْ
يفِّـبَّـرلٱَمَالَكَّـنَأَو،ِهللاٱُلُجَرَكَّـنَأُتْمِلَعَتْقَو َكِمَفِ
.»ٌّقَح
١٢:٢٢ص٢:٤انحويو٣:١٣كولم٢و١٦:١٠ليئومص٢
١١:٣٥نييناربع٢٠:١٠لامعأو٣٥و٤:٣٤كولم٢و
٣:٢و٢:١١انحوي

سوفيسوينأريغ.تاميأٌةَمَسَنِهيِفَقْبَتَْملىَّـتَح
نمحضاورمألانكلو.طقفهيلعيمغُأهنأنونظيهريغو
.)٢٢و٢٠و١٨ع(ًايقيقحًاتومتامهنأمالكلاقايس

ًارهاطًالجرهللالجرايليإناك)١٨ع(يِْمثِإِريِكْذَتِل
.اهيفهللاركذو.هريغهظحاليامةيطخلانماهيفظحالف
رمألاراصواهدنعهتماقإنمًاريخةرظتنمةأرملاتناك
.سكعلاب

يصوصخناكمواهتيبلةيّلعدوجو)١٩ع(ِةَّـيِّـلُعْلٱ
يفترقتفالبًاقباسةريقفنكتملاهنأىلعليلديبنلالجأل
.طحقلانامز

.اهنباتوميناثلاوطحقلالوألاءوسلا)٢٠ع(ًاضْيَأَأ
يأ)٥:١٧بوقعي(انلثممالآلاتحتًاناسنإايليإناكو
لمعناكنمىلإءاسأبرلانأنظف.انلثمطلغللةضرع
امنأرمألاةجيتننمىأرهنكلو.رمألانمبجعتفًاريخ
هللالجربتفرعتاملعوجلاالولهنألًاريخناكًاءوسهنظ
.توملانمهتماقإيفهللاةوقتفرعاملدلولاتومالولو

ةالصلايفةجاجللاىلعًالوأليلد)٢١(ِدَلَوْلٱَىلَعَدَّـدَمَت
ردقيهدحووهوهللانمةايحلانأىلعًايناثو.دلولالجأل
اهبيتلاةطساولاوهمداخوهللالجروهفايليإامأوتوملانم
.توملانمدلولاهللاماقأ

يفِّـبَّـرلٱَمَالَك ىلعلديالاذهاهلوقو)٢٤ع(ٌّقَحَكِمَفِ
هلإباهناميإىلعًاضيألديلبطقفايليإمالكتقدصاهنأ
.هدحويقيقحلايحلاهلإلاهنإليئارسإ

دئاوف
هللاةمعنورطملا»رطملاولطنوكيال«١ع.١

رطملابةهبشماهعاونأفالتخاىلعهللاةمعننإ)١(
٥٥:١٠و٢٦:١٩ءايعشإو٧٢:٦رومزمو٣٢:٢ةينثت(
هتميقسانلاملعتيرطملاعطقنااذإ)٢()١٤:٥عشوهو

ألَا
َ
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قايتشالابجيفةمعنلالئاسوتعطقنااذإاذكهو
ةبوتلاعماهعوجرلجألةجاجلبةالصلاواهيلإ
نمرشهللاةمعنعاطقنانإ)٣(ةيطخلابفارتعالاو
بلطرطمُيالنأةالصايليإىلصاملف.رطملاعاطقنا
.ىمظعلاةكربلااولانييكلةيوناثلاةكربلاعاطقنا

ناسنإلامالكذوفن»يلوقدنعالإ«١ع.٢
ءايبنألاكسانلاةطساوبسانلاملكيهللانإ)١(
هللالاجرمالكليلكلامارتحالابجيفلسرلاو
مالكسيلمالكلانألسدقملاباتكلايفنمضتملا
ال)٢(هللامالكةقيقحلابلبسلوبوأدوادوأىسوم
سانلاىلعاوطلستيوأاورختفينأنيملكتمللزوجي
ىلعبجي)٣(هللانمامهنألمهنمةوقلاوةمكحلانأك
باتكلاىلعهميلعتوهمالكينبينأظعاولك
ىلعينبملاميلعتلافالخبناطلسلابنوكيفسدقملا
.ةيرشبلاةمكحلا

ملاعلانعدارفنالا»ثيركرهندنعئبتخا«٣ع.٣
الفانتئيشمبسيلوبرلارمأبنوكينأبجي)١(
)٢(انتحارلجألةمدخلاكرتنالوةيلوؤسملانمبرهن
دادعتسالانوكتنابجيملاعلانعدارفنالابةياغلانإ

نم)٣(هيلإعوجرلاببرلاانرمأيامدنعلضفأةمدخل
نعلاصفنالاولمأتلاوةالصلاملاعلانعدارفنالادئاوف
لسكلادارفنالاراطخأنمو.هتاذلوملاعلامومه
ةلثمأو.ةيرسلاتاوهشلاطلستوتاذلاةبحموءايربكلاو
ةيربيفنادمعملاانحويونايدميفىسومدارفنالا
ةيربلايفًاموينيعبرأىضقامنيحعوسيوةيدوهيلا
يفسلوبوةيدارفنالاةالصلابلابجلايفيلايلىضقو
.سمطبةريزجيفيتوهاللاانحويوبرعلادالب

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

١«٦-١ يفاَّـيِليِإَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكٍَةريِثَكٍماَّـيَأَدْعَبَو ِ
ِهْجَوَىلَعًارَطَمَيِطْعُأَفَبآْخَألَءاَرَتَوْبَهْذٱ:ِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
جلٱَناَكَو.َبآْخَألىَءَاَرتَيِلاَّـيِليِإَبَهَذَف٢.ِضْرَألٱ

ْ
ًاديِدَشُعُو

يف لٱَىلَعيِذَّـلٱاَيْدَبوُعُبآْخَأاَعَدَف٣،ِةَرِماَّـسلٱِ
ْ
َناَكَوِتْيَب

ُلَباَزيِإْتَعَطَقاَمَنيِحَناَكَو٤.ًاّدِجَّـبَّـرلٱىَشَْخياَيْدَبوُع
ًالُجَرَنيِسَْمخْمُهَأَّـبَخَوٍّيِبَنَةَئِمَذَخَأاَيْدَبوُعَّـنَأِّـبَّـرلٱَءاَيِبْنَأ

يف َهلاَعَوٍةَراَغَمِ
ُ

ْبَهْذٱ:اَيْدَبوُعِلُبآْخَأَلاَقَو٥ٍءاَمَوٍزْبُخِبْم
يف ملٱِنوُيُعِعيَِمجَىلِإِضْرَألٱِ

ُدِجَناَنَّـلَعَل،ِةَيِدْوَألٱِعيَِمجَىلِإَوِءاَْ
خلٱَيِيْحُنَفًابْشُع

ْ
لٱَوَلَْي

ْ
لٱَمَدْعُنَالَوَلاَغِب

ْ
٦.اَهَّـلُكَمِئاَهَب

هبَاُربْعَيِلَضْرَألٱاَمُهَنْيَباَمَسَقَف يفُبآْخَأَبَهَذَف.اَِ ٍقيِرَطِ

يفاَيْدَبوُعَبَهَذَو،ُهَدْحَوٍدِحاَو .»ُهَدْحَوَرَخآٍقيِرَطِ
١٣ع١٦:٩ص١٧:١ص

ملوهلوقسانلاىردزاامبرطحقلابايليإأبنتاملوأ
ىمظعلاةجردلاىلإاولصوامدعبوةدملارخآيفو.هوقدصي
ةوقىندألعبللسيلوبرلانمرمألانأاودكأتقيضلانم
.برلاىلإعوجرللنيدعتسماوراصف

:٥بوقعيو٤:٢٥اقول(ديدجلادهعلايفوِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
رطملانوكانهدارملالعلو.رهشأةتسونينسثالث)١٧
طحقلانوكيفةيتشأةثالثيأهتقودعبنينسثالثكسمُأ
نينسثالثكلذةلمجو.ًاضيأفيصلاوعيبرلاةدمماددق
.ةنسفصنو

وهو)١٧:١(هلناكلوألامالكلانألَبآْخَألَءاَرَت
لبجىلإليئارسإلكعمجو.بعشلانعبئانلاوسيئرلا
رمأبالإنوكيالويراوسلاءايبنأولعبلاءايبنأولمركلا
.)١٩ع(كلملا

ريغةداهشانهىرن)٣ع(ِتْيَبْلٱَىلَعيِذَّـلٱاَيْدَبوُع
بصانملانمهريغنمرثكأبصنملااذهنألنمؤمللنمؤملا
ةدبعدنعالإنوكتالةبولطملاةنامألاو،ةنامألامزلتسي
.سالتخالاوبذكلاىشخيالبرلاىشخيالنمو.برلا

ةكرحملالبازيإتناك)٤ع(ِّـبَّـرلٱَءاَيِبْنَأُلَباَزيِإْتَعَطَق
هلكبعشلاىلعتطلستهتطساوبوكلملاىلعةطلستملاو
يبنةئماجنهنألاذهاهلمعيفحاجنلالكحجنتملاهنكلو
كولم٢(ءايبنألاسرادمكلذدعبتركُذوايدبوعةطساوب
)١٩:١٨(فالآةعبسبرلاةدبعددعناكو)٤و٢و٢:١
ليإتيبيفلوجعلاةنهكدهطضتمللبازيإنأحجرألاو
.)٢٢:٦يفمهنمةئمعبرأركُذفتاعفترملاةنهكالونادو

يفًالُجَرَنيِسَْمخ نيسمخوناكميفنيسمخيأٍةَراَغَمِ
.)١٣ع(رخآناكميف

ءاملاةلقىلعليلد)٦ع(َضْرَألٱاَمُهَنْيَباَمَسَقَف
.طبضلكبامهنعشيتفتلاوبشعلاو

يفاَيْدَبوُعَناَكاَميِفَو٧«١٦-٧ ْدَقاَّـيِليِإِباَذِإِقيِرَّـطلٱِ
٨؟اَّـيِليِإيِدِّـيَسَوُهَتْنَأَأ:َلاَقَوِهِهْجَوَىلَعَّـرَخَوُهَفَرَعَف.ُهَيِقَل
:َلاَقَف٩.اَّـيِليِإاَذَوُه:َكِدِّـيَسِلْلُقَوْبَهْذٱ.َوُهاَنَأ:ُهَلَلاَقَف
؟يِنَتيِمُيِلَبآْخَأِدَيِلَكَدْبَعُعَفْدَتَكَّـنِإىَّـتَحيِتَّـيِطَخَيِهاَم
ٰهلِإُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح١٠

ُ
ْلِسْرُيَْملٌةَكَلَْممَالَوٌةَّـمُأُدَجوُتَالُهَّـنِإَك

.ُدَجوُيَالُهَّـنِإ:َنوُلوُقَياوُناَكَو،َكْيَلَعَشِّـتَفُيِلاَهْيَلِإيِدِّـيَس
ملٱُفِلْحَتْسَيَناَكَو

َنآلٱَو١١.َكوُِدَجيَْملْمَُّـهنَأَةَّـمُألٱَوَةَكَلْمَْ
اَذِإُنوُكَيَو١٢.اَّـيِليِإاَذَوُهَكِدِّـيَسِلْلُقْبَهْذٱ:ُلوُقَتَتْنَأ
َالُثْيَحَىلِإَكُلِمَْحيِّـبَّـرلٱَحوُرَّـنَأَكِدْنِعْنِمُتْقَلَطْنٱ
اَنَأَو.يِنُلُتْقَيُهَّـنِإَفَكِْدَجيَْملَوَبآْخَأُْتَربْخَأَوُتْيَتَأاَذِإَف.ُمَلْعَأ

ألَا
َ
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اَمِبيِدِّـيَسَْربُْخيَْملَأ١٣.َياَبِصُذْنُمَّـبَّـرلٱىَشْخَأَكُدْبَع
لَعَف
ْ

ِءاَيِبْنَأْنِمُتْأَّـبَخْذِإ،ِّـبَّـرلٱَءاَيِبْنَأُلَباَزيِإْتَلَتَقَنيِحُت
يفًالُجَرَنيِسَْمخَنيِسَْمخ،ٍلُجَرَةَئِمِّـبَّـرلٱ لُعَوٍةَراَغَمِ

ْ
ْمُهُت

اَذَوُه:َكِدِّـيَسِلْلُقْبَهْذٱ:ُلوُقَتَنآلٱَتْنَأَو١٤؟ٍءاَمَوٍزْبُخِب
جلٱُّبَرَوُهٌّيَح:اَّـيِليِإَلاَقَف١٥.يِنُلُتْقَيَف.اَّـيِليِإ

ْ
اَنَأيِذَّـلٱِدوُُن

لٱِّـينِإ،ُهَماَمَأٌفِقاَو
ْ
ِءاَقِلِلاَيْدَبوُعَبَهَذَف١٦.ُهَلىَءاَرَتَأَمْوَي

.»اَّـيِليِإِءاَقِلِلُبآْخَأَراَسَف،َُهَربْخَأَوَبآْخَأ
:٣لايقزحو٢:١٦كولم٢و١٧:١ص٨-١:٦كولم٢
١٧:١ص٤ع٨:٣٩لامعأو١٤و١٢

يذلابرلالبقنملسرمكهربتعاِهِهْجَوَىلَعَّـرَخَو
.رطملافقوتهلوقبسحيذلاوهاشخيناك

هنأفرعوراظتناريغىلعهيقلاَّـيِليِإيِدِّـيَسَوُهَتْنَأَأ
شتفيناكوهلتقينأبلاطكلملاوكلملانعأبتخادقناك
.ايليإوههمامأفقاولانأقدصيملفهنع

نعأبتخادقايليإناك)١٢ع(َكُلِمَْحيِّـبَّـرلٱَحوُر
عيمجيفوهتكلمميفهنعشتفهنأعمنينسثالثبآخأ
هلمحيذلابرلانمكلذناكايدبوعركفىلعفكلامملا
ةكئالملاىرُتالامكىرُيالنأهلعجوأرخآىلإناكمنم
)٨:٣٩لامعأو٨:٣و١٤و٣:١٢لايقزحو٢:١٦كولم٢(

ذنمبرلاىشخيهنأايليإرّكذَّـبَّـرلٱىَشْخَأَكُدْبَعاَنَأَو
امهعملمعينأايليإبقيليالفءايبنألاأّبخدقناكوهابص
.كلملاظيغي

َتْنَأَأ:ُبآْخَأُهَلَلاَقاَّـيِليِإُبآْخَأىَأَراَّـَملَو١٧«٢٨-١٧
َتْنَأْلَب،َليِئاَْرسِإْرِّـدَكُأَْمل:َلاَقَف١٨؟َليِئاَْرسِإُرِّـدَكُمَوُه
لٱَءاَرَوَكِرْيَسِبَوِّـبَّـرلٱاَياَصَوْمُكِْكَرتِبَكيِبَأُتْيَبَو

ْ
١٩ِ.ميِلْعَب

لٱِلَبَجَىلِإَليِئاَْرسِإَّـلُكَّـَيلِإْعَْمجٱَوْلِسْرَأَنآلٱَف
ْ

َءاَيِبْنَأَوِلَمْرَك
لٱ
ْ
ملٱَعَبْرَأِلْعَب

ْ
خلٱَوِةَئِ

ْ
ملٱَعَبْرَأيِراَوَّـسلٱَءاَيِبْنَأَو،َنيِسَْم

ْ
لٱِةَئِ

َنيِذَّـ
يِنَبِعيَِمجَىلِإُبآْخَأَلَسْرَأَف٢٠.َلَباَزيِإِةَدِئاَمَىلَعَنوُلُكْأَي
لٱِلَبَجَىلِإَءاَيِبْنَألٱَعََمجَوَليِئاَْرسِإ

ْ
َىلِإاَّـيِليِإَمَّـدَقَتَف٢١.ِلَمْرَك

لٱَْنيَبَنوُجُرْعَتىَتَمىَّـتَح:َلاَقَوِبْعَّـشلٱِعيَِمج
ْ
ْنِإ؟ِْنيَتَقْرِف

لٱَناَكْنِإَو،ُهوُعِبَّـتٱَفَهللاٱَوُهُّبَّـرلٱَناَك
ْ
ُهِْبُجيْمَلَف.ُهوُعِبَّـتٱَفُلْعَب

ًاّيِبَنُتيِقَباَنَأ:ِبْعَّـشلِلاَّـيِليِإَلاَقَّـمُث٢٢.ٍةَمِلَكِبُبْعَّـشلٱ
لٱُءاَيِبْنَأَو،يِدْحَوِّـبَّـرلِل

ْ
٢٣.ًالُجَرَنوُسَْمخَوٍةَئِمُعَبْرَأِلْعَب

لَف
ْ
طَقُيَوًادِحاَوًارْوَثْمِهِسُفْنَألاوُراَتْخَيَف،ِنْيَرْوَثاَنوُطْعُي

ِّـ
ُهوُع

حلٱَىلَعُهوُعَضَيَو
ْ

َرْوَّـثلٱُبِّـرَقُأاَنَأَو.ًاراَناوُعَضَيَالْنِكٰلَو،ِبََط
حلٱَىلَعُهُلَعْجَأَوَرَخآلٱ

ْ
َّـمُث٢٤.ًاراَنُعَضَأَالْنِكٰلَو،ِبََط

ِهلآِمْسٱِبَنوُعْدَت
َ

يِذَّـلٱُهٰلِإلٱَو.ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبوُعْدَأاَنَأَوْمُكِت
لٱ:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجَباَجَأَف.ُهللاٱَوُهَفٍراَنِبُبِيُجي

ْ
.ٌنَسَحُمَالَك

لٱِءاَيِبْنَألاَّـيِليِإَلاَقَف٢٥
ْ
ًادِحاَوًارْوَثْمُكِسُفْنَألاوُراَتْخٱ:ِلْعَب

ِهلآِمْسٱِباوُعْدٱَو،ُرَثْكَألٱُمُتْنَأْمُكَّـنَأل،ًالَّـوَأاوُبِّـرَقَو
َ

َالْنِكٰلَو،ْمُكِت

َهلَيِطْعُأيِذَّـلٱَرْوَّـثلٱاوُذَخَأَف٢٦.ًاراَناوُعَضَت
ُ

اْوَعَدَو،ُهوُبَّـرَقَوْم
لٱِمْسٱِب

ْ
ْنُكَيْمَلَف.اَنْبِجَأُلْعَباَي:ِرْهُّظلٱَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِمِلْعَب

ملٱَلْوَحَنوُصُقْرَياوُناَكَو.ٌبيُِجمَالَوٌتْوَص
لٱِحَبْذَْ

.َلِمُعيِذَّـ
هبَرِخَسِرْهُّظلٱَدْنِعَو٢٧ ُهَّـنَألٍلاَعٍتْوَصِباوُعْدٱ:َلاَقَواَّـيِليِإِْمِ
يفْوَأٌقِرْغَتْسُمُهَّـلَعَل!ٌهٰلِإ لَخِ

ْ
يفْوَأٍةَو ٌمِئاَنُهَّـلَعَلْوَأ،ٍرَفَسِ

هتَداَعَبَسَحاوُعَّـطَقَتَو،ٍلاَعٍتْوَصِباوُخََرصَف٢٨!َهَّـبَنَتَيَف ِْمِ
.»ُمَّـدلٱُمُهْنِمَلاَسىَّـتَحِحاَمِّـرلٱَوِفوُيُّسلٱِب
:١٦ص١٥:٢مايأ٢و٩:٩ص٧:٢٥عوشيو٢١:٢٠ص
ص٢٢ع٢:٢٥كولم٢و١٩:٢٦عوشي٢٦و٢١:٢٥و٣١
ص٢٤:١٥عوشي١٧:٤١كولم٢و٤:٣٥ةينثت١٦:٣٣
١٤:١ةينثتو١٩:٢٨نييوال٣٨ع١٩ع١٤و١٩:١٠
٦:٧اخيمو

ليئارسإردكيذلاناخعكَليِئاَْرسِإُرِّـدَكُمَوُهَتْنَأَأ
.)٧:٢٥عوشي(ةراجحلابهومجرف

عمجلابمككرتلاق)١٨ع(ِّـبَّـرلٱاَياَصَوْمُكِكَْرتِب
امأوبرلااوكرتليئارسإعيمجناكيأدرفملابكريسبو
ىلإريشيميلعبعمجلا.بآخأنمناكفلعبلاةدابعلوخد
بوبزلعبوثيربلعبىمستفاهنكامأولعبلاةدابععاونأ
.خلاروغفلعبو

لمعلابهرمأمثكلملاخبويبنلا)١٩ع(ْلِسْرَأَنآلٱَف
الةيحورةوقنمبآخأفاخو.يبنلاعاطأوكلملاعضخف
.هدنعتسيلاهنألاهمهفينأردقيالواهاري

)٤:٢٥كولم٢(هيفنكسمعشيلألناكِلَمْرَكْلٱِلَبَج
حبذمهيفوعامتجاللقفاوملحمهنألايليإهراتخاامبرو
هنمىرُيناكمهنألو)٣٠ع(هممرفمدهنادقناكبرلل
١٢اهلوطةيلبجةلسلسلمركلاو)٤٣ع(رطملالابقإورحبلا
نأىلإيبرغلالامشلاىلإدتمتوليلجلايفئدتبتًاليم
٥٠٠هولعفرجةئيهىلعافيحيبونجرحبلاىلعفرشت
ولعتةلسلسلاهذهيفةنقىلعأو.رحبلاحطسقوفمدق

نميقرشلامسقلاىمسيورحبلاحطسنعًامدق١٧٤٠
اومدقهيفيذلاناكملاهنألاقيو»ةقرحملا«ةلسلسلاهذه
يفو.ءامسلانمرانتلزنوبرللةحيبذلاولعبللةحيبذلا
مويلاهمساونوشيقرهنقرشلاولامشلاىلإلبجلالفسأ
يفلمركلابلطا(لعبلاءايبنأايليإحبذثيحعّطقملارهن
.)باتكلاسوماق

نأنوردقيمهنأباوعداولعبلاةنهكمهِلْعَبْلٱَءاَيِبْنَأ
.)٢٦ع(هوفطعتسيوهوملكي

نولكأياوناكو)هريسفتو١٤:١٥رظنا(يِراَوَّـسلٱَءاَيِبْنَأ
ةدابعيفمهتريغرسكلذيفو.اهتقفنبيألبازيإةدئامىلع
.اولكأييكلاومدخفلعبلا

ألَا
َ
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ىلإليميهيشميفجرعألا)٢١ع(َنوُجُرْعَتىَتَمىَّـتَح
نوليمياوناكبعشلااذكهوىرخألاىلإمثةدحاولاةهجلا
ةدحاولاةهجلانممهنإف.لعبلاىلإًاروطوبرلاىلإةرات
ىرخألاةهجلانمو،رخآسيلوهللاوهبرلانأًاديجاوفرع
ءايبنأولبازيإوكلملاةمواقمىلعنيرداقاوسيلمهنأاونظ
مهتاوهشلةقفاومةدابعلاهذهتناكويراوسلاولعبلا
ريسلاوريمضلاولقعلاميكحتىلإايليإمهاعدتساف.ةيدسجلا
.امهمكحبجومب

قحايليإمالكنأاوفرعمهنألٍةَمِلَكِبُبْعَّـشلٱُهْبُِجيْمَلَف
.)٢٢:١٢ىّتم(ضارتعاهيلعسيلو

نيذلاةئملاناك)٢٢ع(يِدْحَوِّـبَّـرلِلًاّيِبَنُتيِقَباَنَأ
ايليإيقبونونكاسونوأبخممهنكلومهريغوايدبوعمهأبخ
.برللدهشيوملكتيلهدحو

يفىتأاممولوقلااذهنمرهظيٍةَئِمُعَبْرَأِلْعَبْلٱُءاَيِبْنَأ
.عامتجالايفاونوكيمليراوسلاءايبنأنإ)٤٠و٢٥ع(

مهروثنومدقيمهنأايليإدارأ)٢٣ع(ِنْيَرْوَثاَنوُطْعُيْلَف
ىلعبرلارانطوقسنألودحاووهونوريثكمهنأللوألاب
.لعبلاءايبنأةبيخدعببعشلايفًاريثأترثكأنوكيهتحيبذ

نألقفاومةقيرطلاهذهىلعناحتمالاٍراَنِبُبيُِجييِذَّـلٱ
رطملاركذيملو.رانلاوسمشلاهلإهنأباوعدالعبلاةدبع
يقيقحلاهلإلاوهنميفمكحلاوهيساسألاولوألارمألانأل
عمسيلوبعشلاعمايليإمالكناكو.هنمرطملابلطُيف
سيلوبعشللمكحلانألرمألالوأيفلعبلاءايبنأ
.ءايبنألل

بعشلاملكامدعب)٢٥ع(ِلْعَبْلٱِءاَيِبْنَألاَّـيِليِإَلاَقَف
نألعبلاءايبنأمزتلاف.لاقامكناحتمالانوكينأاولبقو
نمباوجلااوجرامبرو.مهزجعباوفرتعااوناكفالإواولبقي
.مههلإ

عوسيلاقامكًالطابمالكلااوررك)٢٦ع(ُلْعَباَي
.نيينثولاةداعبسحكلذو)٦:٧ىّتم(

يفنيينثولاةداعنمصقرلاناكوَنوُصُقْرَياوُناَك
.ميدقلا

نإوةدابعلابرخسنالنأبجي)٢٧ع(اَّـيِليِإِْمِهبَرِخَس
تقولانأللعبلاءايبنأبرخسفايليإامأو.ةينثوةدابعتناك
مهلرهظينأدارأفبعشلاىدلةمكاحموناحتماتقوناك
هذهنممهصالخوبعشلاةدئافدصقولعبلاةدابعلطب
.ةلطابلاةدابعلا

سانلالثممهتهلأنأنوينثولاروصتيخلاٌقِرْغَتْسُمُهَّـلَعَل
.نومانيونوبرشيونولكأيفروصقلاوفعضلاةهجنم

نأناثوألاةدبعنظ)٢٨ع(ُمَّـدلٱُمُهْنِمَلاَسىَّـتَح
.مدلاكفسورشبلانمحئابذبنورسيمهتهلآ

ِداَعْصِإِنيِحَىلِإاوُأَّـبَنَتَوُرْهُّظلٱَزاَجاَّـَملَو٢٩«٤٠-٢٩
اَّـيِليِإَلاَق٣٠،ٍغْصُمَالَوٌبيُِجمَالَوٌتْوَصْنُكَيَْملَو،ِةَمِدْقَّـتلٱ

ِجل
َ
َمَّـمَرَف.ِهْيَلِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجَمَّـدَقَتَف.َّـَيلِإاوُمَّـدَقَت:ِبْعَّـشلٱِعيِم
ملٱِّـبَّـرلٱَحَبْذَم

،ًارَجَحََرشَعْيَنْثٱاَّـيِليِإَذَخَأَّـمُث٣١.َمِدَهْنُْ
:ِهْيَلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكيِذَّـلٱ(َبوُقْعَييِنَبِطاَبْسَأِدَدَعِب
حلٱىَنَبَو٣٢)َكُمْسٱُنوُكَيَليِئاَْرسِإ

ْ
ِمْسٱِبًاحَبْذَمَةَراَجِ

ملٱَلْوَحًةاَنَقَلِمَعَو،ِّـبَّـرلٱ
لٱَنِمِْنيَتَلْيَكُعَسَتِحَبْذَْ

ْ
٣٣.ِرْزِب

حلٱَبَّـتَرَّـمُث
ْ

حلٱَىلَعُهَعَضَوَوَرْوَّـثلٱَعَّـطَقَوَبََط
ْ

:َلاَقَوِبََط
ألْمٱ
ُ
ملٱَىلَعاوُّبُصَوًءاَمٍتاَّـرَجَعَبْرَأاو

حلٱَىلَعَوِةَقَرْحُْ
ْ

.ِبََط
لَث:َلاَقَو.اْوَّـنَثَفاوُّنَث:َلاَقَّـمُث٣٤

ِّـ
ملٱىَرَجَف٣٥.اوُثَّـلَثَفاوُث

ُءاَْ
ملٱَلْوَح

ألَتْمٱَوِحَبْذَْ
َ

لٱِت
ْ
َدْنِعَناَكَو٣٦.ًءاَمًاضْيَأُةاَنَق

ُهٰلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ:َلاَقَوَمَّـدَقَتَّـيِبَّـنلٱاَّـيِليِإَّـنَأِةَمِدْقَّـتلٱِداَعْصِإ
لٱَمَلْعُيِل،َليِئاَْرسِإَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإ

ْ
يفُهللاٱَتْنَأَكَّـنَأَمْوَي ِ

لَعَفْدَقَكِرْمَأِبَو،َكُدْبَعاَنَأِّـينَأَو،َليِئاَْرسِإ
ْ

ِهِذٰهَّـلُكُت
ُبْعَّـشلٱاَذٰهَمَلْعَيِل،يِنْبِجَتْسٱُّبَراَييِنْبِجَتْسٱ٣٧.ِروُمُألٱ
لَّـوَحَتْنَأَكَّـنَأَو،ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَتْنَأَكَّـنَأ

ْ
٣٨.ًاعوُجُرْمَُهبوُلُقَت

ملٱِتَلَكَأَوِّـبَّـرلٱُراَنْتَطَقَسَف
حلٱَوَةَقَرْحُْ

ْ
حلٱَوَبََط

ْ
َةَراَجِ

ملٱِتََسَحلَو،َبَاُّرتلٱَو
ْ
لٱَهاَيِ

يفيِتَّـ لٱِ
ْ
ُعيَِمجىَأَراَّـمَلَف٣٩.ِةاَنَق

!ُهللاٱَوُهُّبَّـرلٱ:اوُلاَقَوْمِهِهوُجُوَىلَعاوُطَقَسَكِلٰذِبْعَّـشلٱ
َهلَلاَقَف٤٠!ُهللاٱَوُهُّبَّـرلٱ

ُ
لٱَءاَيِبْنَأاوُكِسْمَأ:اَّـيِليِإْم

ْ
َالَوِلْعَب

هبَلَزَنَف،ْمُهوُكَسْمَأَف.ٌلُجَرْمُهْنِمْتِلْفُي َنوُشيِقِرَْهنَىلِإاَّـيِليِإِْمِ
.َكاَنُهْمُهَحَبَذَو

نيوكت٣٣:١٦مايأ٢و١٤و١٩:١٠ص٤١و٢٩:٣٩جورخ
نييوالو٢٢:٩نيوكت١٧:٣٤كولم٢و٣٥:١٠و٣٢:٢٨
٣٢-١٦:٢٨ددع٤:٥و٣:٦جورخ٢٩ع٨و١:٧
:١بويأو١:١٢كولم١و٢و١٠:١نييوالو١٥:١٧نيوكت
١٨:٢٠و١٣:٥ةينثت٥:٢١و٤:٧ةاضق٢١:٢٤ع١٦
٢٥و١٠:٢٤كولم٢و

رهظيلتقولانميفكيامىضمدقناكُرْهُّظلٱَزاَج
.هلمعمامتإلراهنلانميقابلاايليإمزليناكومهلشف

لعبلامسااورركيأمالكلاقبسامكاوأبنتاوُأَّـبَنَتَو
.مدلاكفسوصقرلاعملاعتوصباوخرصو

لامعأ(راهنلانمةعساتلاةعاسلاِةَمِدْقَّـتلٱِداَعْصِإِنيِح
هريغوحبذملاءانبيفايليإأدتباامبرو)٣٠و١٠:٣و٣:١
مدقوهدادعتسالمكأورهظلازاجامنيحدادعتسالانم
.ةعساتلاةعاسلاوحنيأةمدقتلاداعصإدنعهتحيبذ

يفبرللنودجسياوناك)٣٠ع(َمِدَهْنُْملٱِّـبَّـرلٱَحَبْذَم
ملذإلكيهلاءانبدعبةمئاقةدابعلاهذهلزتملوتاعفترملا
ىلإاورضحينأةيلامشلاةكلمملايفبرلاةدبعردقي
دوجسلاعنموحبذملااذهمدهدقبآخأناكو.ميلشروأ

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ىلإعوجرلاىلإراشأهلمعبوحبذملااذهممرايليإو.برلل
.برلاةعيرش
ندرألاطسونمعوشيذخأ)٣١ع(ًارَجَحََرشَعْيَنْثٱ

)٤:٥عوشي(ليئارسإطابسأددعبسحًارجحرشعينثا
ناميإمهلوًادحاوًابعشلزيملبعشلانأىلإايليإراشأو
.ةيسايسبابسألاومسقنادقاوناكنإودحاو

مهنأىلإريشيبوقعيونبمسالاَكُمْسٱُنوُكَيَليِئاَْرسِإ
مهنأىلإريشيليئارسإمسالاو.دسجلابدحاوبأنم
تناكيتلاديعاوملاةثرومهعيمجو.مهناميإيفنودحتم
.بوقعيوقاحسإوميهاربإل

دحأنظيالفءاملانماهألمييكل)٣٢ع(ًةاَنَقَلِمَعَو
.حبذملابرقبًارانأبخهنأ

.)باتكلاسوماقيفلايكمبلطا(ِرْزِبْلٱَنِمِْنيَتَلْيَك
.نيتليكعسيلايكمولعكناكةانقلاقمعنأمهضعبلوقي

ًاناهربكلذناك)٣٥ع(ًءاَمًاضْيَأُةاَنَقْلٱِتَألَتْمٱ
حبذملانمنكتملوءامسلانمتلزنرانلانأىلعًاحضاو
الرادقملااذهبءامهيلعاوّبصامدعبهنألبطحلانمالو
وأنوشيقرهننمءاملاناكوةيعيبطراننمهداقيإنكمي
.ناكملابرقبعوبنينم

.)٢٩عرظنا٣٦ع(ِةَمِدْقَّـتلٱِداَعْصِإَدْنِع
ىسوملبرلالوقرظنا(َليِئاَْرسِإَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإ
مسابوقعيمسالابلدبأايليإنأظحالنو.)٣:٦جورخ
تافصىلعلدييذلامسالاوهليئارسإنألليئارسإ
.هناميإددجتامدعبهلهللاديعاوموةيحورلابوقعي

النأهتالصىلإراشأِروُمُألٱِهِذٰهَّـلُكُتْلَعَفْدَقَكِرْمَأِب
ءايبنأوليئارسإعيمجهعمجىلإو)٥:١٧بوقعي(رطمت
يفهلعفينأًاعمزمناكامىلإراشأامبرولمركلاىلإلعبلا
.لعبلاءايبنألتق

لببعشلامامأمظعتينأهتياغنكتمل)٣٧ع(َمَلْعَيِل
مهبولقتلوحهلوقو.هيلإاوعجريوبرلابعشلافرعينأ
لَقُّدُرَيَف«٤:٦يخالميفلوقلابانركذيًاعوجر

ْ
ِءاَبآلٱَب

.»خلاِءاَنْبَألٱَىلَع
ميغنكيملهنألقربنكيمل)٣٨ع(ِّـبَّـرلٱُراَنْتَطَقَسَف
بارتلاوةراجحلاتلكأاهنألةيدايتعارانالورطمالو
.ةانقلايفيذلاءاملاتسحلو

يفنيعرسماوناك)٣٩ع(ِبْعَّـشلٱُعيَِمجىَأَراَّـمَلَف
ًادغوبرللمهمويلاولعبللاوناكسمألابمهنإفبلقتلا
ءاشنإلةوقبئاجعلاوتايآللسيلو.لعبلاىلإنوعجري
.هللاحورلعفببلقلاددجتيملنإناميإلا

.مهحبذبرمألبهديبمهحبذيملامبر)٤٠ع(ْمُهَحَبَذَو
:١٣ةينثتو٢٢:٢٠جورخ(برلاةعيرشبجومبكلذناكو

يكلًامزالًابجاوًارمأمهحبذناكو)٧-١٧:٢و٩-٦
.برلاىلإاوعجريلةدسافلاةدابعلانمبعشلاصلخي

ُهَّـنَأل،ْبَْرشٱَوْلُكْدَعْصٱ:َبآْخَألاَّـيِليِإَلاَقَو٤١«٤٦-٤١
اَّـمَأَو،َبَْرشَيَوَلُكْأَيِلُبآْخَأَدِعَصَف٤٢.ٍرَطَمِّـيِوَدُّسِح
لٱِسْأَرَىلِإَدِعَصَفاَّـيِليِإ

ْ
ُهَهْجَوَلَعَجَو،ِضْرَألٱَىلِإَّـرَخَوِلَمْرَك

لٱَوْحَنْعَّـلَطَتْدَعْصٱ:ِهِمَالُغِلَلاَقَو٤٣.ِهْيَتَبْكُرَْنيَب
ْ
.ِرْحَب

.ٍتاَّـرَمَعْبَسْعِجْرٱ:َلاَقَف.ٌْءَيشَسْيَل:َلاَقَوَعَّـلَطَتَوَدِعَصَف
يفَو٤٤ ملٱِ

ِّـفَكُرْدَقٌَةريِغَصٌةَمْيَغاَذَوُه:َلاَقِةَعِباَّـسلٱِةَّـرَْ
لٱَنِمٌةَدِعاَصٍناَسْنِإ

ْ
ْدُدْشٱ:َبآْخَألْلُقْدَعْصٱ:َلاَقَف.ِرْحَب

ملٱَكَعَنْمَيَّـالَئِلْلِزْنٱَو
َّـنَأاَنُهَىلِإاَنُهْنِمَناَكَو٤٥.ُرَطَْ

لٱَنِمْتَّـدَوْسٱَءاَمَّـسلٱ
ْ
َبِكَرَف.ٌميِظَعٌرَطَمَناَكَو،ِحيِّـرلٱَوِمْيَغ

،اَّـيِليِإَىلَعِّـبَّـرلٱُدَيْتَناَكَو٤٦.َليِعَرْزَيَىلِإىَضَمَوُبآْخَأ
.»َليِعَرْزَيَىلِإَءيَِجتىَّـتَحَبآْخَأَماَمَأَضَكَرَوِهْيَوَقَحَّـدَشَف
٦:٣٣ةاضقو١٧:١٦عوشي١٢:٥٤اقول٢٠و١٩ع
:١ايمرإو٤:٢٩كولم٢و٨:١١ءايعشإو٣:١٥كولم٢و
١:١٣سرطب١و١٧

نوشيقرهنىلإبعشلاعملزندقبآخأناكامبر
لبجلاىلإدعصيوعجرينأايليإهللاقفءايبنألاحبذدهاشو
لكأيوكانههلهوأيههديبعناكيذلاماعطلانملكأيل
لكأيوبيرقرطملاوتهتنادقظيقلاةدمنألركشلاب
.ليعرزييفهتيبىلإهعوجرنعرطملاهقيعُيالئلةعرسب
يذلاءاوهلاعولطىلإراشأامبررطميودسحهلوقبو
نمءيشدعبنكيملهنألايؤريفهآرامىلإوأرطملاقبسي
برلانأاوفرعبعشلاعيمجووههنألبآخأهعاطأو.ميغلا
.هعم

.يلصيلرخآلاولكأيلدحاولادعص)٤٢ع(اَّـيِليِإاَّـمَأَو
ّىلصكلذعمو)١ع(ًارطميطعُأايليإللاقدقبرلاناكو
هتاكربيطعينأءاشاذكهبرلانألرطملابلطوايليإ
.ةالصللةباجتسا

نمىلعألبجلاةنقىلإ)٤٣ع(ْدَعْصٱِهِمَالُغِلَلاَقَو
يتأيهنميذلابرغلاةهجىلإرحبلااهنمىرُيايليإناكم
.رطملا

ّلميملفايليإناميإنحتمااذكه)٤٤ع(ٍتاَّـرَمَعْبَس
.هناميإعزعزتالوهتالصنم

.لبجلانمىرخأةّنقيفناكَبآْخَألْلُقْدَعْصٱ
ىلإلمركلانم)٤٦ع(اَّـيِليِإَىلَعِّـبَّـرلٱُدَيْتَناَكَو

رطملانمةلحومقيرطلاتناكوًاليم١٤ةفاسمليعرزي
هاّوقوبآخأةبكرممامأضكرينأهيلإراشأبرلاو.ميظعلا
اممرثأتيهلعلكلمللًامداخهسفنايليإلعجف.كلذىلع
.برلاىلإعجريوهرورشكرتيفثدح

ألَا
َ
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ملهنكلوةنيدملاىلإلصويأَليِعَرْزَيَىلِإَءيَِجتىَّـتَح
برعلاكناكوقرشلايفبرعلادالبنمايليإناك.اهلخدي

.ندملاةشيعهبنجتيفمهلثموضكرلايفهتوقيف

دئاوف
نمبلطُي)٢١ع(»نيتقرفلانيبنوجرعتىتمىتح«.١

نيدلارمأيفمكحلاناسنإلك
ىلإيفاكلارظنلاوشيتفتلاوصحفلاوسردلادعب)١(
باسحدعب)٢(ضارتعالاليبسىلعلاقياملك
)٣(داهطضالاوةراسخلانمهبيصيامىلإرظنيفةقفنلا
نألًافوخرخأتينأزوجيالقحلانيدلالبقوعنتقااذإ
هلزوجيالمكحلادعب)٤(هيفكتةمعنهيطعيبرلا
ىلإرظنينأثارحملاىلعهديعضونملسيلودادترالا
.ءارولا

)٢٤ع(»هللاوهفرانببيجييذلاهلإلا«.٢
رانوسدقلاحورلابدمعيسهنأعوسييفلوقلارظنا
يلخادلالماكلاريهطتلاىلإريشترانلاو.)٣:١١ىّتم(
مالكلاوةالصلايفةديدشلاةريغلاىلإويبلقلا
هذههءانبأيفىرنيذلابهذملافةحلاصلالامعألاو
.قحلانيدلاوهوهللانموهةريغلاهذهوةراهطلا

نيدلايفةواسقلا.)٤٠ع(»مهحبذ«.٣
هلدعك.هللاتافصعيمجىلإرظنلابجيهنإ)١(
ةواسقلانإ)٢(هتمحروهتبحمىلإطقفسيلوهتسادقو
ةازاجملاوماقتنالانإ)٣(نيحلاصللةمحريهرارشألل
النيذلاحبذننأالوانسفنألمقتنننأزوجيالفبرلل
برحلايفحالسلاو.ةيحورلااياضقلايفانعمنوقفتي
.ًايدسجًاحالسسيلويحورحالسوهةيحورلا

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

َفْيَكَو،اَّـيِليِإَلِمَعاَمِّـلُكِبَلَباَزيِإُبآْخَأََربْخَأَو١«٨-١
َىلِإًالوُسَرُلَباَزيِإْتَلَسْرَأَف٢.ِفْيَّـسلٱِبِءاَيِبْنَألٱَعيَِمجَلَتَقُهَّـنَأ
ِهلآلٱُلَعْفَتاَذَكٰه:ُلوُقَتاَّـيِليِإ

َ
ْلَعْجَأَْملْنِإُديِزَتاَذَكٰهَوُة

يفْمُهْنِمٍدِحاَوِسْفَنَكَكَسْفَن لٱاَذٰهِوْحَنِ
ْ
اَّـمَلَف٣.ًادَغِتْقَو

يِتَّـلٱٍعْبَسِرْئِبَىلِإىَتَأَو،ِهِسْفَنِلْجَألىَضَمَوَماَقَكِلٰذىَأَر
يفَراَسَّـمُث٤.َكاَنُهُهَمَالُغَكَرَتَواَذوُهَيِل لٱِ

ْ
،ٍمْوَيَةَريِسَمِةَّـيِّـَرب

َحتَسَلَجَوىَتَأىَّـتَح
ْ

ملٱَبَلَطَوٍةَمَتَرَت
:َلاَقَو،ِهِسْفَنِلَتْوَْ

!يِئاَبآْنِمًاْريَخُتْسَلِّـينَألِيسْفَنْذُخ!ُّبَراَيَنآلٱىَفَكْدَق
َحتَماَنَوَعَجَطْضٱَو٥

ْ
:َلاَقَوُهَّـسَمْدَقٍكَالَمِباَذِإَو.ِةَمَتَّـرلٱَت

،ِهِسْأَرَدْنِعٍءاَمُزوُكَوٍفْضَرُةَكْعَكاَذِإَوَعَّـلَطَتَف٦.ْلُكَوْمُق

ِّـبَّـرلٱُكَالَمَداَعَّـمُث٧.َعَجَطْضٱَفَعَجَرَّـمُثَِبَرشَوَلَكَأَف
ملٱَّـنَألْلُكَوْمُق:َلاَقَوُهَّـسَمَفًةَيِناَث

َماَقَف٨.َكْيَلَعٌَةريِثَكَةَفاَسَْ
لِتِةَّـوُقِبَراَسَو،َِبَرشَوَلَكَأَو

ْ
َنيِعَبْرَأَوًاراََهنَنيِعَبْرَأِةَلْكَألٱَك

.»َبيِروُحِهللاٱِلَبَجَىلِإًةَلْيَل
٢١:٣١نيوكت٦:٣١كولم٢و٢٠:١٠ص١٨:٤٠ص
نيوكت٨و٤:٣نانويو١٨-٢٠:١٤ايمرإو١١:١٥ددع
١٨و١١-٩:٩ةينثتو٣٤:٢٨و٢٤:١٨جورخ١٥-٢٨:١١
٤:٢٧و٣:١جورخ٤:٢ىّتمو

هلتقاهدصقبايليإتربخأ)٢ع(خلاُلَباَزيِإْتَلَسْرَأ
نأردقتملاهنأمهضعبلوقي.هسفنيجنيلةصرفهلراصف
هلمعاودهاشدقاوناكبعشلاعيمجوكلملانألهلتقت
برهيفطقفهفّوختنأةكلملاتدصقوهنماوفاخفميظعلا
ةقامحلاوظيغلابتملكتاهنأحجرألاو.هنمصلختتاذكهو
.ايليإلتقنعهدصققفاويالاهمالكناكنإو

عو٩عيفبرلالوقنمجتنتسن)٣ع(ىَضَمَوَماَق
.برلارمأبنكيملهبرهنإ»ايليإايانههكلام«وهو١٣
ًاميظعًايبنهنوكعمقفتيالةريرشةأرمانمهفوخنأىرنو
ًارشبناكهنكلو.ةبذكلاءايبنألالتقوءامسلانمرانلالزنأ

دقناكو.دسجلابًافيعضوحورلابًاطيشنانلثممالآلاتحت
نأىأرامنيحًادجسئيوقباسلاراهنلايفًاريثكبعت
.هدهطضتلزتملةريرشلاةكلملا

٩٥وحنليعرزينعدعبتبونجلاىصقأيفٍعْبَسِرْئِب
ًاحلاصًاكلماذوهيكلمطافاشوهيناكواذوهيلتناك.ًاليم
طافاشوهينألهسفنىلعهنمتأيملفايليإامأوبرلافاخي
.بآخأرهاصدقناك

هعمريسينأردقيملهنألعبسرئبيفهكرتُهَمَالُغَكَرَتَو
ضرأيفيقباذإايليإىلعناكامكرطخهيلعسيلهنألوأ
.ةالصلالجألدارفنالابلطايليإنألوأاذوهي

.باتكلاسوماقرظنا)٤ع(ٍةَمَتَر
توملابلطينأناسنإللزوجيالِهِسْفَنِلَتْوَْملٱَبَلَطَو
امكوبرلاديرينيحتوميفبرلارمألهسفنمّلسينألب
نمهسأيويدسجلاهفعضىلعلديايليإلوقو.برلاديري
هندنالف.هازعلبهنِديملبرلانكلوبعشلاحالصإ
.نحن

رومزم(ًامونهبيبحبرلاىطعألبتميمل)٥ع(َماَنَو
١٢٧:٢(.
يأةمدخلاعونوهتمدخلبرلالبقنملسرمٍكَالَم

فيعضلاهدبعىلعبرلاةقفشىلعلديامملكألاريبدت
فعضةجيتنناميإلافعضنوكيامًاريثكو.دسجلاب
.دسجلا

ألَا
َ
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ةامحمةراجحىلعةزوبخميأ)٦ع(ٍفْضَرُةَكْعَك
.برعلاةداعك

جورخ(ىسومهبشأرمألااذهيف)٨ع(ًاراََهنَنيِعَبْرَأ
اولكأليئارسإونبو)٤:٢ىّتم(حيسملاو)٣٤:٢٨و٢٤:١٨
ءانيسلبجيأبيروحىلإعبسرئبنمو.ةنسنيعبرأنملا
ةماقإةدميهًاموينيعبرأيأةروكذملاةدملاوًاليم١٨٠وحن
.اهيفهرفسةدمتسيلوةيربلايفايليإ

ملٱَكاَنُهَلَخَدَو٩«١٨-٩
ُمَالَكَناَكَو.اَهيِفَتاَبَوَةَراَغَْ

ًَةْريَغُتْرِغْدَق:َلاَقَف١٠؟اَّـيِليِإاَياَنُهٰهَكَلاَم:ِهْيَلِإِّـبَّـرلٱ
جلٱِهٰلِإِّـبَّـرلِل

ْ
اوُضَقَنَوَكَدْهَعاوُكَرَتْدَقَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأل،ِدوُُن

ْمُهَو.يِدْحَواَنَأُتيِقَبَف،ِفْيَّـسلٱِبَكَءاَيِبْنَأاوُلَتَقَوَكَحِباَذَم
طَي
ْ
جلٱَىلَعْفِقَوْجُرْخٱ:َلاَقَف١١.اَهوُذُخْأَيِلِيسْفَنَنوُبُل

ْ
ِلََب

ْدَقٌةَديِدَشَوٌةَميِظَعٌحيِرَوٌرِباَعِّـبَّـرلٱِباَذِإَو.ِّـبَّـرلٱَماَمَأ
جلٱِتَّـقَش

ْ
ُّبَّـرلٱِنُكَيَْملَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَروُخُّصلٱِتََّـرسَكَوَلاَبِ

يف لَزِحيِّـرلٱَدْعَبَو.ِحيِّـرلٱِ
ْ
يفُّبَّـرلٱِنُكَيَْملَو،ٌةَلَز لَّـزلٱِ

ْ
١٢.ِةَلَز

لَّـزلٱَدْعَبَو
ْ
يفُّبَّـرلٱِنُكَيَْملَو،ٌراَنِةَلَز ٌتْوَصِراَّـنلٱَدْعَبَو.ِراَّـنلٱِ

ِهِئاَدِرِبُهَهْجَوَّـفَلاَّـيِليِإَعِمَساَّـمَلَف١٣.ٌفيِفَخٌضِفَخْنُم
يفَفَقَوَوَجَرَخَو ملٱِباَبِ

َكَلاَم:ُلوُقَيِهْيَلِإٍتْوَصِباَذِإَو،ِةَراَغَْ
جلٱِهٰلِإِّـبَّـرلِلًَةْريَغُتْرِغ:َلاَقَف١٤؟اَّـيِليِإاَياَنُهٰه

ْ
يِنَبَّـنَألِدوُُن

َكَءاَيِبْنَأاوُلَتَقَوَكَحِباَذَماوُضَقَنَوَكَدْهَعاوُكَرَتْدَقَليِئاَْرسِإ
طَيْمُهَو،يِدْحَواَنَأُتيِقَبَف،ِفْيَّـسلٱِب

ْ
.اَهوُذُخْأَيِلِيسْفَنَنوُبُل

يفًاعِجاَرْبَهْذٱ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف١٥ َ،قْشَمِدِةَّـيِّـرَبَىلِإَكِقيِرَطِ
َنْبَوُهاَيْحَسْمٱَو١٦،َماَرَأَىلَعًاكِلَمَليِئاَزَحْحَسْمٱَوْلُخْدٱَو
ْنِمَطاَفاَشَنْبَعَشيِلَأْحَسْمٱَو،َليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمِيشْمِن
ِفْيَسْنِموُجْنَييِذَّـلٱَف١٧.َكْنَعًاضَوِعًاّيِبَنَةَلوَُحمَلَبآ

ُهُلُتْقَيوُهاَيِفْيَسْنِموُجْنَييِذَّـلٱَو،وُهاَيُهُلُتْقَيَليِئاَزَح
يفُتْيَقْبَأْدَقَو١٨.ُعَشيِلَأ ِبَكُّرلٱَّـلُك،ٍفَالآَةَعْبَسَليِئاَْرسِإِ
َجتَْمليِتَّـلٱ

ْ
لِلُث
ْ

لِّـبَقُيَْملٍمَفَّـلُكَوِلْعَب
ْ
.»ُه

١١:٤ةيمور٣٤:١٤و٢٠:٥جورخ٢٢و٣٣:٢١جورخ
٤:٦ايركزو٤:١٦بويأ١٨و٢٤:١٢و١٩:٢٠جورخ
٩:١كولم٢و١٥-٨:٨كولم٢و١٠ع٩ع٣:٦جورخ
١٣:٣و٨:١٢كولم٢و١٥و٢:٩كولم٢و٢١-١٩ع١٠-
١٣:٢عشوه١١:٤ةيمور١٠:٢٥-٩:١٤كولم٢و٢٢و

نظيفةفورعمةراغمىلإريشتفيرعتلالأَةَراَغَْملٱ
اهيفىسومبرلاعضويتلاةرخصلاةرقناهنأمهضعب
.)٣٣:٢٢جورخ(

ىلإىتأايليإنأىلعلديامبرلالوقيفاَنُهٰهَكَلاَم
يفوهرقميفىقبينأهيلعبجيناكفهنمرمأنودبيروح
.لبازيإنمهظفحينأرداقلابرلاىلعلكتيوهلمع

تناكوبرللةريغراغدقايليإناك)١٠ع(َلاَقَف
امهلوأنيرمأىلإهبتنيملهنكلوهدنعةيضرمبرللهتمدخ
نأامهيناثونوريثكءاكرشهللبديحولانمؤملانكيملهنأ
ةوقكةيدسجلاةوقلابنوكتالملاعلايفهللاتوكلمةماقإ
قحلاراهظإيأضفخنملاتوصلابلبرانلاوةلزلزلاوحيرلا
.ناسنإلكريمضىدل

كلذيفدهعلااوذخأدقليئارسإونبناكَكَدْهَعاوُكَرَتو
.ءانيسوأبيروحيأناكملا

اهيلعاومدقحباذمدوجوجتنتسنَكَحِباَذَماوُضَقَن
.ميلشروأيفطقفدحاوحبذمالبرللةيضرمحئابذ

نكلوبرلاءايبنأتعطقدقلبازيإتناكَكَءاَيِبْنَأاوُلَتَق
.ءايبنألااولتقمهنألاقفمهاضروبعشلاملعبكلذناك

ءايبنألانمةئملاوايدبوعركذيمليِدْحَواَنَأُتيِقَبَف
.لعبللوثجيملنيذلافالآلاةعبسالومهلاعأومهأبخنيذلا
راكفألاقلقيامالإىريالسأيلاهيلعىلوتسانمو
.مزعلافعضُيو

دعببرلاىلإبعشلاعوجروجريناكِيسْفَنَنوُبُلْطَي
باخنكلومهدشرمومهيبنوهنوكيفلعبلاءايبنأهلتق
.رّمذتلانمءيشهلوقيفناكامبرو.ّنظامكًامامتهيعس

)١٢و١١ع(ٌضِفَخْنُمٌتْوَص...ٌراَن...ٌةَلَزْلَز...ٌحيِر
ةدودحملاريغهتوقرهظُياهيفوبرلاديبةيعيبطلاىوقلاعيمج
ونبربعامنيحرمحألارحبلايفورصمتابرضيفامك
ةراشإانهامبرو.ايليإةحيبذىلعرانلالوزنيفوليئارسإ
توصلابايليإملكهنكلو.كلامملابالقناوبورحلاىلإًاضيأ
هللاتوصويحورتوكلموههتوكلمنأهمّلعوضفخنملا
.هيلإمهبذجيومهعنقيفريمضلاولقعلايفوهسانلل

نيذلاميفاريسلاكمارتحالاةمالع)١٣ع(ُهَهْجَوَّـفَل
ىسومفوخكفوخلاةمالعو.)٦:٢ءايعشإ(ءايعشإمهآر
جورخ(ةقيلعلايفبرلاهلرهظامدنعههجوىّطغيذلا
نأبجيةالصلاوةدابعلايفهللاىلإبرتقينملكو)٣:٦
.ًاضيأمارتحالابوةقثلاببرتقي

ىّنثتوبرلانملاؤسلاىّنثت)٩عرظنا(اَنُهٰهَكَلاَم
.هآراميفبرلادوصقممهفدقنكيملفايليإنمباوجلا

برلللمعلاو.لمعلاىلإهعّجر)١٥ع(ًاعِجاَرْبَهْذٱ
دقناكيتلاقيرطلايفعجرو.سأيللجالعنسحأوه
نكلواهيفرورملافاخيناكيتلادالبلايفّرمواهيفبره
نيببرحتناكتقولاكلذيفوهعوجريفهعمناكبرلا
ددهنبىماحفليئارسإكلمبآخأوقشمدكلمددهنب
.هلتقبلطدقبآخأناكنمع

كلموهلتقفددهنبكلملاءاسلجدحأَليِئاَزَحْحَسْمٱَو
ايليإنأربخنمسيلو.)١٥-٨:٧كولم٢(هنعًاضوع
.نييعتلاىنعمبانهحسملاامبروليئازححسم

ألَا
َ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص

٦٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ءايبنألاينبدحأةطساوبكلذناك)١٦ع(َوُهاَيْحَسْمٱَو
.)٩:١كولم٢(عشيلأهلسرأ

لبعشيلأحسمايليإنأبربخنمسيلوَعَشيِلَأْحَسْمٱَو
ميقيسهنأوهايليإلبرلامالكيفدوصقملاو)١٩ع(هاعدهنإ

يفميقيو.ليئارسإىلعهماكحأيرُجينمقشمديف
ملستيًايبنًاضيأميقيو.لعبلاةدابعيشالينمليئارسإ
نأنظيالنأايليإىلعبجيف.هلاقتنادنعايليإنملمعلا
ايليإريغسيلنأكءيشنعرصاقوأءيشنعلفاغبرلا
.لمعلاىلعًارداق

:٤(ندرألايداويفناشتيببونجَةَلوَُحمَلَبآْنِم
١٢(.

ًادحألتقيملعشيلأنألزاجملوقلا)١٧ع(ُعَشيِلَأُهُلُتْقَي
همففيسبمهلتقفهميلعتبلعبلاةدابعمواقهنكلوفيسلاب
.)١١:٤ءايعشإ(

يفُتْيَقْبَأْدَقَو اوظفحنوريثكناك)١٨ع(َليِئاَْرسِإِ
برلانكلوملاعللاورهظيملوايليإمهفرعيملبرلابمهناميإ
يأعراضملابةملكلانومجرتينيرسفملارثكأوهتصاخفرعي

وهايوليئازحركذدقبرلاناك.خلإليئارسإيفيقبُأس
هنكلوافلتأوابرخأامهنألرانلاوةلزلزلاوةديدشلاحيرلاكامهو
يهفالآةعبسنأمهفنالو.ليئارسإنمفالآعبسىقبأ
نوكتامبروةرثكلاىلإريشتةرابعيهلبدودحمددع
.فالآةعبسنمرثكأليئارسإنمةيقبلا

نإمانصألاةدابعنمناكامبر)١٣:٢عشوه(ُهْلِّـبَقُيَْمل
.اهنولّبقياهتدبع

َطاَفاَشَنْبَعَشيِلَأَدَجَوَوَكاَنُهْنِمَبَهَذَف١٩«٢١-١٩
ِيناَّـثلٱَعَمَوُهَوُهَماَّـدُقٍرَقَب)َجْوَز(نادفََرشَعاَنْثٱَو،ُثُرَْحي
لٱََكَرتَف٢٠.ِهْيَلَعُهَءاَدِرَحَرَطَوِهِباَّـيِليِإَّـرَمَف.ََرشَع

ْ
َرَقَب

َريِسَأَويِّـمُأَوِيبَأْلِّـبَقُأيِنْعَد:َلاَقَواَّـيِليِإَءاَرَوَضَكَرَو
لَعَفاَذاَمِّـينَأل،ًاعِجاَرْبَهْذٱ:ُهَلَلاَقَف.َكَءاَرَو

ْ
٢١؟َكَلُت

َمْحَّـللٱَقَلَسَو،اَمُهَحَبَذَوٍرَقَبَجْوَزَذَخَأَوِهِئاَرَوْنِمَعَجَرَف
لٱِتاَوَدَأِب

ْ
َءاَرَوىَضَمَوَماَقَّـمُث.اوُلَكَأَفَبْعَّـشلٱىَطْعَأَوِرَقَب

.»ُهُمِدَْخيَناَكَواَّـيِليِإ
٢٢و٨:٢١ىّتم٢٨:١٤ليئومص١و١٤و١٣و٢:٨كولم٢
ص٢٤:٢٢ليئومص٢و٢٠:٣٧لامعأو٦٢و٩:٦١اقولو
٢:٣كولم٢و١٨:٤٣

ندرألايداويف)١٦ع(ةلوحملبآىلإ)١٩ع(َبَهَذَف
نألعجرواهنمبرهدقناكيتلاليئارسإدالبىلإعجرف
:١١انحوي(رثعيالفراهنلايفيشمينمكناكفهلسرأبرلا
٩(.

هلاقتنادعبوايليإلًاذيملتوًامداخراصَطاَفاَشَنْبَعَشيِلَأ
رظنا(ءايبنألامظعأنمناكويوبنلابصنملايفهفلخ
.)١٢-٢صكولم٢

ينثالانأمهضعبجتنتساٍرَقَب)َجْوَز(نادفََرشَعاَنْثٱ
ناكامبرو.ًاينغناكهنأىلعلدتفهيبألتناكًانادفرشع
.دحاونادفالإهلنكيملوةيرقلاثارحعمثرحيعشيلأ
اهكرتينأردقيناكلكلارخآيأرشعيناثلاعمهنأامبو
.اهايإهكرتباهقيعيالو

هنأهبفرعُيًايصوصخءادرلااذهناكِهْيَلَعُهَءاَدِرَحَرَط
نوسبلياوناكءايبنألانأ)١٣:٤ايركز(نمجتنتسنو.يبن
حرطو)٣:٤ىّتمو١:٨كولم٢ًاضيأرظنا(رعشبوث
ايليإعمنوكيوًايبننكيلهنييعتةمالععشيلأىلعءادرلا

.ًاذيملتوًامداخ
اممالكبايليإهمّلكيملامبر)٢٠ع(اَّـيِليِإَءاَرَوَضَكَر

ًالمأتمناكامنيبوًاليلقلمأتىتحدوصقملاعشيلأمهفيملف
رقبلاكرتفهلمعيامىلعدمتعاليلقدعبهنكلوايليإهكرت
.ايليإءاروضكرو

نمذيملتلاةبلطكعشيلأةبلطتسيلِيبَأْلِّـبَقُأيِنْعَد
نعرخأتينأدصقيملعشيلأنأل)٨:٢١ىّتم(عوسي
هتيبلهأعدوينأدارأهنكلًالاحاهلثتمالبةوعدللةعاطلا
اذام«يأايليإباوجيفدوصقملاو.مهكرتينأدصقهنأل
لكةتامإهنمبلطيملوهللاةمدخلهاعدهنأوه»كلتلعف
.ةفيطللاةيعيبطلافطاوعلا

قرحأورقبلاحبذ)٢١ع(خلاٍرَقَب)َجْوَز(نادفَذَخَأَو
الوةقباسلاهتايحكرتهنأبعشلاعيمجملعيلتاودألا
.هيدلاوتيبيفةميلولاتناكامبرو.اهيلإعوجرلانكمي

دئاوف
»سأيلا«٤ع

مهنأللضافألاوءامظعلاسأيلابيصيامًاريثكهنإ.١
.نوسأيياهيلإاولصيملاذإفةيماسرومأىلإنوحمطي
.اهنوعقوتيالمهنألاهنمنوسأييالفةماعلاامأو

.هلمعوهبصنمكرتينمبيصيسأيلانإ.٢
رومألاىلإرظنلاوناميإلافعضةجيتنسأيلانإ.٣

امىلإرظنلاوهللاديعاومىلإرظنلانودةرضاحلا
.ملاعلايفهللاتوكلمىلإرظنلانودانسفنأبصتخي

فارحناكةيدسجبابسأنمًانايحأجتنيسأيلانإ.٤
.مونلاوماعطلاةلقوةحصلا

»عشيلأةوعد«٢١و٢٠ع
.لاطبونالسكلاللماعلجرلةوعدلاهذهتناك.١

الوصاخلاانلمعيفنحنوهللاةوعدرظتنننأانيلعو

ألَا
َ
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لمعىلإهللاانوعدييكلهيفنحنيذلالمعلاكرتن
.مظعأ

رثكألمأتنوركتفنالنأبجيف.ًالاحةعاطلابجيهنإ.٢
.ةيناثانوعديالهللانإانرخأتاذإامبرو.مزاللانم

حبذامكءانثتساالبوةعجارمالبةعاطلابجيهنإ.٣
هلمعىلإهعوجرلعجفتاودألاقرحأورقبلاعشيلأ
.ةليحتسملارومألانميدسجلا

اذإاهيوقتلبتيبلالهألةبحملاعنمتالهللاةوعدنإ.٤
.برلابتناك

عشيلأناكامكةطيسبةمدخىلإًالوأانوعديهللانإ.٥
انوعدياهيفءانمأانكاذإو.هديسيديىلعءامبصي

بصنملايفهديسعشيلأفلخامكىلعأةمدخل
.يوبنلا

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

ِْنيَنْثٱَو،ِهِشْيَجَّـلُكَماَرَأُكِلَمُدَدَهْنَبَعََمجَو١«١٢-١
ََرصاَحَوَدِعَصَوٍتاَبَكْرَمَوًالْيَخَو،ُهَعَمًاكِلَمَنيِثَالَثَو
َليِئاَْرسِإِكِلَمَبآْخَأَىلِإًالُسُرَلَسْرَأَو٢.اََهبَراَحَوَةَرِماَّـسلٱ
ملٱَىلِإ

َكُتَّـضِفِيل٣:ُدَدَهْنَبُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلَلاَقَوِةَنيِدَْ
حلٱَكوُنَبَوَكُؤاَسِنِيلَو،َكُبَهَذَو

ْ
ُكِلَمَباَجَأَف٤.ُناَسِ

ملٱيِدِّـيَساَيَكِلْوَقَبَسَح:َليِئاَْرسِإ
ِيلاَمُعيَِمجَواَنَأ،َكِلَْ

ْدَقِّـينِإ:ُدَدَهْنَبَمَّـلَكَتاَذَكٰه:اوُلاَقَوُلُسُّرلٱَعَجَرَف٥.َكَل
لَسْرَأ
ْ

يِنيِطْعُتَكيِنَبَوَكَءاَسِنَوَكَبَهَذَوَكَتَّـضِفَّـنَأَكْيَلِإُت
يفِّـينِإَف٦.ْمُهاَّـيِإ لٱاَذٰهِوْحَنِ

ْ
َكْيَلِإيِديِبَعُلِسْرُأًادَغِتْقَو

يفٌّيِهَشَوُهاَمَّـلُكَو،َكِديِبَعَتوُيُبَوَكَتْيَبَنوُشِّـتَفُيَف َكْيَنْيَعِ
يفُهَنوُعَضَي َعيَِمجَليِئاَْرسِإُكِلَماَعَدَف٧.ُهَنوُذُخْأَيَوِْمهيِدْيَأِ
طَياَذٰهَّـنَأاوُرُظْنٱَواوُمَلْعٱ:َلاَقَوِضْرَألٱِخوُيُش

ْ
،َّـَّـرشلٱُبُل

َْملَويِبَهَذَويِتَّـضِفَوَّـيِنَبَويِئاَسِنِبَلَطِبَّـَيلِإَلَسْرَأُهَّـنَأل
ْعَمْسَتَال:ِبْعَّـشلٱُّلُكَوِخوُيُّشلٱُّلُكُهَلَلاَقَف٨.ُهْنَعاَهْعَنْمَأ
ملٱيِدِّـيَسِلاوُلوُق:َدَدَهْنَبِلُسُرِلَلاَقَف٩.ْلَبْقَتَالَوُهَل

َّـنِإِكِلَْ
لَسْرَأاَمَّـلُك

ْ
َالَفُرْمَألٱاَذٰهاَّـمَأَو.ُهُلَعْفَأًالَّـوَأَكِدْبَعَىلِإِهيِفَت

جلٱِهْيَلَعاوُّدَرَوُلُسُّرلٱَعَجَرَف.ُهَلَعْفَأْنَأُعيِطَتْسَأ
ْ
١٠.َباََو

ِهلآلٱِيبُلَعْفَتاَذَكٰه:َلاَقَوُدَدَهْنَبِهْيَلِإَلَسْرَأَف
َ
ِينُديِزَتاَذَكٰهَوُة

يِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِّـلُكِلٍتاَضَبَقيِفْكَيِةَرِماَّـسلٱُباَرُتَناَكْنِإ
ْنَمَّـنَرِخَتْفَيَال:اوُلوُق:َليِئاَْرسِإُكِلَمَباَجَأَف١١.يِنُعَبْتَي
لٱاَذٰهَعِمَساَّـمَلَف١٢.ُِّلَحيْنَمَكُّدُشَي

ْ
َعَمُبَْرشَيَوُهَوَمَالَك

ملٱ
يفِكوُلُْ خلٱِ

ْ
َىلَعاوُّفَطْصٱَف»اوُّفَطْصٱ«:ِهِديِبَعِلَلاَقِماَيِ

ملٱ
.»ِةَنيِدَْ
١٦:٢٤ص٢٢:٣١ص٦:٢٤كولم٢و٢٠و١٥:١٨ص

:٦كولم٢و١٩:٢ص٥:٧كولم٢و٢٩-٦:٢٤كولم٢و
١٦:٩ص٢٧:١لاثمأ٣١

)١(ددهنبمسابقشمدكولمنمكولمةثالثناك
اذوهيكلماسآهبثاغتسا)٢١-١٥:١٧كولم١(يفروكذملا

نمو.انهروكذملا)٢(ليئارسإكلماشعببراحامنيح
لوأواشعبتومنيبهنألًاقباسروكذملاوههنألمتحملا
)٣(ًالوأروكذملانباهنأحجرألاو.طقفةنس١٤بآخأكلم
ىمستفهنعًاضوعكلموددهنبلتقيذلاليئازحنبا
.)٧-١٣:٣كولم٢(لوتقملاكلملامسابنبالا

ءارمأاوناكمهنأمهترثكنمجتنتسناكِلَمَنيِثَالَثَوِْنيَنْثٱًَو
.ددهنبةسائرتحتاوناكامنإوطقفًاخويشوأ

الإليئارسإهتبراحملببسرهظيملَةَرِماَّـسلٱََرصاَح
هتابكرموهليخوددهنبمواقينأبآخأردقيملو.هعمط
ىلعةنصحمةنيدميهوةرماسلاىلإأجتلافميظعلاهشيجو
اهرصاحروشأكلمنأاهتعانمىلعلدياممو.لتسأر
.)١٧:٥كولم٢(نينسثالث

اهلبقولوةناهإمظعأةبلطلاهذهيف)٣ع(َكُؤاَسِنِيلَو
ًاعيطمًادبعراصوكلملانعهسفنعلخناكلبآخأ
.ددهنبل

اذهيفددهنبلمّلسامبر)٤ع(يِدِّـيَساَيَكِلْوَقَبَسَح
هنألوأكلملابضغفرصينيللاهباوجنأهلمألرمألا
دعتسيوهخويشريشتسييكلًاليلقرمألاليجأتدصق
.راصحلل

ةبلطلاهذهيفبآخأعوضخ)٦ع(َكَتْيَبَنوُشِّـتَفُيَف
ىلوألانملقثأهذهو.لقثأومظعأةبلطىلإددهنبقاس
نوذخأيونوشتفيتويبلانولخديسًالوأددهنبديبعنأل
عيمجتقلقأةيناثلاةبلطلاهذهنألًايناثواونسحتساامهم
.طقفكلملاسيلوبعشلا

ةرماسلاخويشطقفسيلو)٧ع(ِضْرَألٱِخوُيُشَعيَِمج
.نييمارألانمًافوخةرماسلايفنيعمتجماوناكامبرو

نممهريغوخويشلايأ)٨ع(ِبْعَّـشلٱُّلُكَوِخوُيُّشلٱ
اوسيلمهنأاوفرعو.دحاوتوصبكلملااوبواجءامظعلا
ىلعتوملااولضفمهنكلوددهنبةمواقمىلعنيرداق
.مهتنيدمةعانمىلعاولكتاامبرو.ميلستلا

رّمدينأهدصقبحّرص)١٠ع(ِبْعَّـشلٱِّـلُكِلٍتاَضَبَق
هتهلآبفلحو.هعميذلابعشلاةرثكبرختفاوةرماسلا
ةرماسلالهأبلعفينأدصقامكهبلعفتنأاهنمبلطو
.لاقامكاولمعيملنإ

دحأالنأل)١()١١ع(ُّلَِحيْنَمَكُّدُشَيْنَمَّـنَرِخَتْفَيَال
.هلدعتساالوهرظتنيملامثدحيامبرولبقتسملافرعي
اهنزينأناسنإلاردقيالةيحورتاوقكلانهنأل)٢(

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٦٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةطلسونيمولظملاىلعةقفشلاونطولاةبحماهنمو.اهسيقيو
راصتنالانأل)٣(سانلابولقىلعقحلاولدعلاوقدصلا
نملةبلغلاو.برلابرختفينأرختفينمىلعوبرلانم
.هعمبرلاوبرلاعمريسي

الفةديكأةبلغلانأركسيوهوىأر)١٢ع(ُبَْرشَيَوُهَو
نمقبيمليأهعمكولملاناكو.دادعتسالاورهسلاهمزلي
ًاضيأدونجلابرشامبرو.شيجلادوقيلًادعتسمًايحاصناك
.مهداّوقبءادتقا

َليِئاَْرسِإِكِلَمَبآْخَأَىلِإَمَّـدَقَتٍّيِبَنِباَذِإَو١٣«٢١-١٣
جلٱاَذٰهَّـلُكَتْيَأَرْلَه:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:َلاَقَو

ْ
لٱِروُهُْم

ْ
ِ؟ميِظَع

لٱَكِدَيِلُهُعَفْدَأاَذَنَئَه
ْ
َلاَقَف١٤.ُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأُمَلْعَتَفَمْوَي

لِغِب:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:َلاَقَف؟ْنَمِب:ُبآْخَأ
ْ

ِءاَسَؤُرِناَم
ملٱ
حلٱِبُئِدَتْبَيْنَم:َلاَقَف.ِتاَعَطاَقُْ

ْ
َّـدَعَف١٥.َتْنَأ:َلاَقَف؟ِبَْر

لِغ
ْ

ملٱِءاَسَؤُرَناَم
.َنيِثَالَثَوِْنيَنْثٱَوِْنيَتَئِماوُغَلَبَفِتاَعَطاَقُْ

.ٍفَالآَةَعْبَس،َليِئاَْرسِإيِنَبَّـلُك،ِبْعَّـشلٱَّـلُكْمُهَدْعَبَّـدَعَو
يفُرَكْسَيَوُبَْرشَيُدَدَهْنَبَوِرْهُّظلٱَدْنِعاوُجَرَخَو١٦ خلٱِ

ْ
َوُهِماَيِ

ملٱَو
لِغَجَرَخَف١٧.ُهوُدَعاَسَنيِذَّـلٱَنوُثَالَّـثلٱَوِناَنْثالٱُكوُلُْ

ْ
ُناَم

ملٱِءاَسَؤُر
َجَرَخْدَق:ُهُوَربْخَأَفُدَدَهْنَبَلَسْرَأَو.ًالَّـوَأِتاَعَطاَقُْ

ِمَالَّـسلِلاوُجَرَخْدَقاوُناَكْنِإ:َلاَقَف١٨.ِةَرِماَّـسلٱَنِمٌلاَجِر
لِلاوُجَرَخْدَقاوُناَكْنِإَو،ًءاَيْحَأْمُهوُكِسْمَأَف

ْ
ْمُهوُكِسْمَأَفِلاَتِق

لِغَجَرَخَف١٩.ًءاَيْحَأ
ْ

ملٱِءاَسَؤُرُناَم
ملٱَنِمِءَالُؤٰهِتاَعَطاَقُْ

ِةَنيِدَْ
جلٱَوْمُه

ْ
،ُهَلُجَرٍلُجَرُّلُكَبََرضَو٢٠ْمُهَءاَرَويِذَّـلٱُشَْي

َماَرَأُكِلَمُدَدَهْنَباَجَنَو،ُليِئاَْرسِإْمُهَدَراَطَوَنوُّيِماَرَألٱَبَرَهَف
لٱَعَمٍسَرَفَىلَع

ْ
َبََرضَفَليِئاَْرسِإُكِلَمَجَرَخَو٢١.ِناَسْرُف

خلٱ
ْ
ملٱَوَلَْي

.»ًةَميِظَعًةَبَْرضَماَرَأَبََرضَو،ِتاَبَكْرَْ
١٢-١٤:٨كولم٢و١٢ع١٨:٣٦ص٢٨ع

تلتقدقلبازيإتناك.وهنمفرعنالٍّيِبَنِباَذِإَو
:١٨(مهنمةئمأبخدقناكفايدبوعامأوءايبنألانمنيريثك
يفةراشببكلملاىلإىتأهنألانهروكذملايبنلافخيملو)٤
نييمارألانمصالخلابنيمتهمبعشلاناكوقيضلاتقو
هنألهتمحروبرلالزانترظنا.برلاءايبنألتقبسيلو
.همالكاوضفردقاوناكنيذللًايبنلسرأ

قدصهنإفهناميإرهظأهلاؤسب)١٤ع(ْنَمِبُبآْخَأَلاَقَف
برلانمّنيعملالمعلافرعينأبلطومهصّلخيبرلانأ
.هدصقءارجإل

تاعطاقملاةالووأكلملاءالكومهِتاَعَطاَقُْملٱِءاَسَؤُر
.مهمادخمهمهناملغو)١٠:١٥و٤:٧(

ناميإناحتماانهوَتْنَأَلاَقَفِبْرَْحلٱِبُئِدَتْبَيْنَم
راعلاوةراسخلاهيلعوريبدتلاوةيلوؤسملاهيلعناكهنإفبآخأ
.حاجنلابلمأىندأنكيملنإرهاظلابسحو.حجنيملنإ

هسفنمدقينأهللابعشلصالخلابلطينملكىلعو
.بعتلاورطخلاناكميفلوألاوهنوكيوةمدخللًالوأ

نيليلقاوناك)١٥ع(ٍفَالآَةَعْبَس،َليِئاَْرسِإيِنَبَّـلُك
ةبسنلاو)١٣:٣مايأ٢(ًالبقهيلعاوناكامىلإةبسنلابًادج
رثكأاوناكليئارسإلاجرنأيفكشالو.ددهنبشيجىلإ
نمرثكأعمجينأبآخأردقيملنكلوروكذملاددعلانم
.تقولاكلذيففالآةعبس

ًاقفاومتقولاكلذناك)١٦ع(ِرْهُّظلٱَدْنِعاوُجَرَخ
ناكونوركسيونولكأياوناككولملاوددهنبنألمهتياغل
)١٦:٩(ةليإأبنرظنا.نيدعتسمريغونيهبتنمريغدونجلا
)١:١٠ريتسأ(سويوشحأو)خلا٥:١لايناد(رصشلبو
.)١٢-١٤:١ىّتم(سدوريهو

رضاحلابمهلتقبرمأيملهلعل)١٨ع(ًءاَيْحَأْمُهوُكِسْمَأَف
.ىرخأةقيرطىلعمهلتقوأمهبيذعتوأمهنجسدصقهنأل
لماعيملفحلصلابتاضوافمللًابابحتفينأدريملو
.ءارفسكنيجراخلا

ماظنلامدعومهفوخنم)٢٠ع(َنوُّيِماَرَألٱَبَرَهَف
نيينايدملاو)١٦-٤:١٢ةاضق(نييناعنكلاك.دادعتسالاو
البشيجلاناكاذإرطخةرثكلايفو)٢٣-٧:١٩ةاضق(
.ماظن

ىتأناكامكةبكرمببهذيملهتلجعنميأٍسَرَفَىلَع
.كلمبقيليامكو

جرخيملبآخأنأرهاظلاو)٢١ع(َليِئاَْرسِإُكِلَمَجَرَخَو
مهعبتفمهاصوأومهدعنأدعبهشيجلسرألبلوألايف
.اورصتناامدعب

:ُهَلَلاَقَوَليِئاَْرسِإِكِلَمَىلِإُّيِبَّـنلٱَمَّـدَقَتَف٢٢«٣٤-٢٢
ِةَنَّـسلٱِماَمَتَدْنِعُهَّـنَأل.ُلَعْفَتاَمْرُظْنٱَوْمَلْعٱَو،ْدَّـدَشَتْبَهْذٱ
:ُهَلاوُلاَقَفَماَرَأِكِلَمُديِبَعاَّـمَأَو٢٣.َماَرَأُكِلَمَكْيَلَعُدَعْصَي
ِهلآَّـنِإ

َ
ِهلآْمُهَت

َ
ْمُهاَنْبَراَحاَذِإْنِكٰلَو.اَنْيَلَعاوُوَقَكِلٰذِل،ٍلاَبِجُة

يف ِلِزْعٱ:َرْمَألٱاَذٰهْلَعْفٱَو٢٤.ْمِهْيَلَعىَوْقَناَنَّـنِإَفِلْهَّـسلٱِ
ملٱ
٢٥.ْمَُهناَكَمًاداَّـوُقْعَضَو،ِهِناَكَمْنِمٍدِحاَوَّـلُكَكوُلُْ
جلٱَكًاشْيَجَكِسْفَنِلِصْحَأَو

ْ
ًاسَرَفَكْنِمَطَقَسيِذَّـلٱِشَْي

يفْمَُهبِراَحُنَف،ٍةَبَكْرَمِبًةَبَكْرَمَوٍسَرَفِب .ْمِهْيَلَعىَوْقَنَوِلْهَّـسلٱِ
ُدَدَهْنَبَّـدَعِةَنَّـسلٱِماَمَتَدْنِعَو٢٦.َكِلٰذَكَلَعَفَوْمِِهلْوَقِلَعِمَسَف
وُنَبَِيصْحُأَو٢٧.َليِئاَْرسِإَبِراَحُيِلَقيِفَأَىلِإَدِعَصَوَنيِّـيِماَرَألٱ
ْمُهَلِباَقُمَليِئاَْرسِإوُنَبَلَزَنَف.ْمِهِئاَقِلِلاوُراَسَواوُدَّـوَزَتَوَليِئاَْرسِإ
ملٱَنِمِنَْيريِغَصِْنيَعيِطَقَريِظَن

ْ
ألَمَفَنوُّيِماَرَألٱاَّـمَأَو.ىَزْعِ

ُ
او

ِملَلاَقَوِهللاٱُلُجَرَمَّـدَقَتَف٢٨.َضْرَألٱ
َ
َلاَقاَذَكٰه:َليِئاَْرسِإِكِل

َسْيَلَوٍلاَبِجُهٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنِإاوُلاَقَنيِّـيِماَرَألٱَّـنَأِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱ
جلٱاَذٰهَّـلُكُعَفْدَأ،ٍةَيِدْوَأَهٰلِإ

ْ
لٱِروُهُْم

ْ
ِّـينَأَنوُمَلْعَتَف،َكِدَيِلِميِظَع

يفَو.ٍماَّـيَأَةَعْبَسَكِئَلوُأَلِباَقُمِءَالُؤٰهَلَزَنَف٢٩.ُّبَّـرلٱاَنَأ ِ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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لٱ
ْ
حلٱِتَكَبَتْشٱِعِباَّـسلٱِمْوَي

ْ
َنِمَليِئاَْرسِإوُنَبَبََرضَف،ُبَْر

لَأَةَئِمَنيِّـيِماَرَألٱ
ْ

يفٍلِجاَرِف لٱَبَرَهَو٣٠.ٍدِحاَوٍمْوَيِ
ْ
َنوُقاَب

ملٱَىلِإَقيِفَأَىلِإ
لٱَوِةَعْبَّـسلٱَىلَعُروُّسلٱَطَقَسَو،ِةَنيِدَْ

ْ
َنِيْرشِع

لَأ
ْ

لٱٍلُجَرَف
ْ
ملٱَلَخَدَوُدَدَهْنَبَبَرَهَو.َنيِقاَب

ِخمْنِمَةَنيِدَْ
ْ

ٍعَد
ِخمَىلِإ

ْ
ِتْيَبَكوُلُمَّـنَأاَنْعِمَسْدَقاَنَّـنِإ:ُهُديِبَعُهَلَلاَقَف٣١.ٍعَد

لَف،َنوُميِلَحٌكوُلُمْمُهَليِئاَْرسِإ
ْ
اَنِئاَقْحَأَىلَعًاحوُسُمْعَضَن

يِيُْحيُهَّـلَعَلَليِئاَْرسِإِكِلَمَىلِإُجُرْخَنَواَنِسوُؤُرَىلَعًالاَبِحَو
َىلَعًالاَبِحَوْمِهِئاَقْحَأَىلَعًاحوُسُماوُّدَشَف٣٢.َكَسْفَن
:ُدَدَهْنَبَكُدْبَعُلوُقَي:اوُلاَقَوَليِئاَْرسِإِكِلَمَىلِإاْوَتَأَوْمِهِسوُؤُر
َلَءاَفَتَف٣٣.يِخَأَوُه؟ُدْعَبٌّيَحَوُهَأ:َلاَقَف.ِيسْفَنَيْحَتِل
.ُدَدَهْنَبَكوُخَأ:اوُلاَقَو.ُهْنِمَوُهْلَهاوَُّجلَواوُعَْرسَأَوُلاَجِّـرلٱ
َىلِإُهَدَعْصَأَفُدَدَهْنَبِهْيَلِإَجَرَخَف»ُهوُذُخاوُلُخْدٱ«:َلاَقَف
ملٱ
ملٱُّدُرَأِّـينِإ:ُهَلَلاَقَو٣٤.ِةَبَكْرَْ

ْنِمِيبَأاَهَذَخَأيِتَّـلٱَنُدُْ
َجتَو،َكيِبَأ

ْ
يفًاقاَوْسَأَكِسْفَنِلُلَع يفِيبَأَلَعَجاَمَكَقْشَمِدِ ِ

طُأاَنَأَو:َلاَقَف.ِةَرِماَّـسلٱ
ْ
هبَكُقِل لٱاَذِٰ

ْ
ًادْهَعُهَلَعَطَقَف.ِدْهَع

طَأَو
ْ
.»ُهَقَل
كولم٢و٢٢ع١٤:٢٣ص١١:١ليئومص٢و٢٦ع١٣ع
:١٧ص٨-١٣:٥ليئومص١و٥-٦:٣ةاضق١٣:١٧
-٢٣ع١٨:٢٤مايأ٢و٢٢:٢٥ص٢٦ع١٣ع٢٣ع١٨
ص٦-٣ع٢١ع٣:٢١ليئومص٢و٣٧:٣٤نيوكت٢٦
١٥:٢٠

.)١٣ع(ًاقباسروكذملاُّيِبَّـنلٱَمَّـدَقَتَف
كنأنظتالوحرتستالوسلجتاليأخلاْبَهْذٱ

.مارأنمًامامتتصلخ
وهفيصلانألمداقلافيصلايفيأِةَنَّـسلٱِماَمَتَدْنِع

.برحللتقونسحأ
ِهلآ
َ

لكلوةريثكةهلآدوجوباودقتعا)٢٣ع(ٍلاَبِجُة
رشبلانمكلمكلميامكاهيفكلميهلإضرألانمةعيطق
يفنييليئارسإلانمىوقأنويمارألاناكو.هتكلمميف
ةسايسمهمالكيفىرنفتابكرموًاليخمهلنأللوهسلا

.ةينيدتافارخعمةيبرح
داوقلانألكولملاىلعداوقلااولضف)٢٤ع(َكوُلُْملٱِلِزْعٱ

ماظنلاورمألاتحتاوناكوبرحلايفنينرمتماوناك
.ًادحاوًاشيجمهتدايقبهلكشيجلانوكيفيركسعلا

ةقفاوممهتروشمتناك)٢٥ع(َطَقَسيِذَّـلٱِشْيَْجلٱَك
هنأمهوتيديدجلاشيجلاىلإرظنيامنيحهنألكلملاءايربكل
.ًائيشرسخيملهنأكنوكيفدئابلالوألاشيجلا

يداوسأردنعةعقاوةدلباهنأحجرألا)٢٦ع(َقيِفَأ
ينبنأناكف.ليلجلارحبقرشلايمأ٦دعبىلعقيفأ
اوبراحيلمهنوصحنماوجرخواوددشتواوعجشتليئارسإ

نويمارألاملعيلبرلانمكلذناكو.لهسلايفنييمارألا
.لابجلاكلوهسلاهلإهنإ

نعاودعتبامهنأىلعلدتةملكلا)٢٧ع(اوُدَّـوَزَت
.مهنكاسم

ةقباسلاةنسلايفامكاومسقناامبرِنْيَريِغَصِْنيَعيِطَق
شيجلانميقابلامثًالوأتاعطاقملاءاسؤرناملغيأ
ددعلايفنوليلقيأىزعملانمنيريغصنيعيطقكاوناكو
.نييمارألاشيجىلإةبسنلابةوقلايفءافعضو

نأحجرألافيبنلالقُيمل)٢٨ع(ِهللاٱُلُجَرَمَّـدَقَتَف
.)٢٢عو١٣ع(يفروكذملاريغانهروكذملا

اوركذتمهنألاوفاخنويمارألا)٢٩ع(ٍماَّـيَأَةَعْبَس
ةرثكنماوفاخنويليئارسإلاوةقباسلاةنسلايفمهراسكنا
اوركذتوًاعبسددعلااوربتعاامبرومهلباقمناكيذلاشيجلا

.)٢١-٦:١٥عوشي(عباسلامويلايفاحيرأطوقس
ةلقلًارظنًادجنيريثكىلتقلاناكٍلِجاَرِفْلَأَةَئِم

:٧ةاضق(نيينايدملاىرتعاامكعورمهارتعاامبرونيلتاقلا
.ًاضعبمهضعباولتقف)٢٢

ةعبسلتُقهنأةبيجعلارومألانم)٣٠ع(ُروُّسلٱَطَقَسَو
روسلاطقسفةلزلزتثدحامبروةقيرطلاهذهبًافلأنورشعو
.رمألايفتناكبرلادينأًايلجرهظو.ًاضيأةنيدملاةينبأو

ِخمْنِم
ْ

ِخمَىلِإٍعَد
ْ

هنأيفكشالو.هفوخىلعليلدٍعَد
تثدحاذإاميسالوليئارسإنعبراحيناكبرلانأمهف
.)١٧-٦:١٥ايؤررظنا(ةلزلز

:٦كولم٢(حونلاوعاضتالاةمالعاَنِئاَقْحَأَىلَعًاحوُسُم
.)٢و٣٧:١ءايعشإو٣٠

اومدقفاهباوطبرُيللابحلاامبراَنِسوُؤُرَىلَعًالاَبِح
تايداعلايف.ديريامكمهيفلمعيلىرسأكبآخألمهسفنأ
فوفصهءارو)١٤:٢٥(رصمكلمقشيشةروصةيرصملا
لكلدحاولبحمهباقرىلعلابحبنوطوبرمىرسألانم
.كلملاديبلابحلافارطأوفص

ءيشالمهتايحنأكانسفنأاولوقيملوَكَسْفَنيِيُْحيُهَّـلَعَل
.كلملاةايحىلإةبسنلاب

هذهبوًابولغمناكنإوًاكلمهربتعا)٣٢ع(يِخَأَوُه
امأوناكمفطللاوةمحرلل.ةريطخةطلغةرصتخملاةملكلا
بعشلةمحرهلتقناكو)٤٢ع(برلاهمرحدقناكفددهنب
.دحاولةمحرلانملضفأنيريثكلةمحرلاو.ليئارسإ

اهباوكسمتوةملكلانمًاريخاوجتنتسا)٣٣ع(َلَءاَفَتَف
.اهببآخأاوديقينأاولواحو

لوقلباق)٣٤ع(َكيِبَأْنِمِيبَأاَهَذَخَأيِتَّـلٱَنُدُْملٱ
ةنابجلانإ)١٠ع(ةرماسلاىلإدعصاملهلاقامباذهددهنب
ابأنأرهاظلاو.ءايربكلابقعيطوقسلاوراختفالابقعت

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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كلذنأعمبآخأيبأيرمعنمًاندمذخأدقناكددهنب
.باتكلايفروكذمريغ

يفًاقاَوْسَأ دوهيللةصاختاراحوأءايحأَقْشَمِدِ
بآخأهقلطأونوديريامكنورجتيونولمعيواهيفنونكسي
عمبرحلاتددجتوهدعوبّربيملددهنبنكلودهعلااذهب
.)خلا٢٢:١(نينسثالثبكلذدعبمارآ

:ِهِبِحاَصِلَلاَقِءاَيِبْنَألٱيِنَبْنِمًالُجَرَّـنِإَو٣٥«٤٣-٣٥
َلاَقَف٣٦.ُهَبِْرضَيْنَأُلُجَّـرلٱىَبَأَف.يِنْبِْرضٱِّـبَّـرلٱِرْمَأْنَع
ْنِمُبَهْذَتاَمَنيِحَفِّـبَّـرلٱِلْوَقِلْعَمْسَتَْملَكَّـنَأِلْجَأْنِم:ُهَل
.ُهَلَتَقَوٌدَسَأُهَيِقَلِهِدْنِعْنِمَبَهَذاَّـَملَو.ٌدَسَأَكُلُتْقَييِدْنِع
ُلُجَّـرلٱُهَبََرضَف.يِنْبِْرضٱ:َلاَقَفَرَخآًالُجَرَفَداَصَّـمُث٣٧
ملٱَرَظَتْنٱَوُّيِبَّـنلٱَبَهَذَف٣٨.ُهَحَرَجَفًةَبَْرض

ِ،قيِرَّـطلٱَىلَعَكِلَْ
ملٱََربَعاَّـَملَو٣٩.ِهْيَنْيَعَىلَعٍةَباَصِعِبَرَّـكَنَتَو

ملٱىَداَنُكِلَْ
:َكِلَْ

لٱِطَسَوَىلِإَكُدْبَعَجَرَخ
ْ
َّـَيلِإىَتَأَوَلاَمٍلُجَرِباَذِإَو،ِلاَتِق

َلَدَبَكُسْفَنُنوُكَتَدِقُفْنِإَو.َلُجَّـرلٱاَذٰهْظَفْحٱ:َلاَقَوٍلُجَرِب
لٱَنِمًةَنْزَوُعَفْدَتْوَأ،ِهِسْفَن

ْ
ٌلِغَتْشُمَكُدْبَعاَميِفَو٤٠.ِةَّـضِف

اَذَكٰه:َليِئاَْرسِإُكِلَمُهَلَلاَقَف.ٌدوُقْفَمَوُهاَذِإَكاَنُهَواَنُه
لٱَعَفَرَوَرَداَبَف٤١.َتْيَضَقَتْنَأ.َكُمْكُح

ْ
ِهْيَنْيَعْنَعَةَباَصِع

َلاَقاَذَكٰه:ُهَلَلاَقَف٤٢.ِءاَيِبْنَألٱَنِمُهَّـنَأَليِئاَْرسِإُكِلَمُهَفَرَعَف
َكُسْفَنُنوُكَت،ُهُتْمَّـرَحْدَقًالُجَرَكِدَيْنِمَّـتَلْفَأَكَّـنَأل:ُّبَّـرلٱ
َليِئاَْرسِإُكِلَمىَضَمَف٤٣.ِهِبْعَشَلَدَبَكُبْعَشَو،ِهِسْفَنَلَدَب
.»ِةَرِماَّـسلٱَىلِإَءاَجَوًاموُمْغَمًابِئَتْكُمِهِتْيَبَىلِإ
١٤:٢ص١٣:٢٤ص١٨و١٣:١٧ص٧-٢:٣كولم٢
٢١:٤ص٣٩ع١٠:٢٤كولم٢و

سرادمتناكوءايبنألاذيمالتيأ)٣٥ع(ِءاَيِبْنَألٱيِنَب
.هلبقوأليئومصنامزذنمءايبنألل

.ةسردملايفهئاقفردحأِهِبِحاَص
امفةياغلاقيفرلامهفيمل)٣٦ع(ْعَمْسَتَْملَكَّـنَأِلْجَأْنِم

.برلارمأعيطينأبجيناكنكلوهبرضينأنسحتسا
لتقيوبرلارمأعيطينأبآخأىلعبجيناككلذكو
.رمألانسحتسيملنإوددهنب

خبويلاذوهينمىتأيذلاهللالجرأبنرظناٌدَسَأَكُلُتْقَي
بجوتستبرلارمألةفلاخملكنإ.)خلا١٣:١(ماعبري
هذهربتعنفهرماوأةهجنممكحننأانلسيلوهبضغ
.كلتبفختسنو

عمسامليبنهنأهفرعولكلملانأل)٣٨ع(َرَّـكَنَت
.همالك

رمأينأقحهلًادئاقناكامبر)٣٩ع(َلاَمٍلُجَرِباَذِإ
.ريسألاهلمّلسيذلا

رمأينأقحهلةيزيلكنإةريل٤٠٠وحنِةَّـضِفْلٱَنِمًةَنْزَو
.ريسألاهلملسيذلا

لاغشالانأللطابرذع)٤٠ع(َكاَنُهَواَنُهٌلِغَتْشُم
هلملسملاريسألاظفحنمةيمهألقأتناكاهبىهتلايتلا
.هدئاقنم

نإفلاثمأةطساوبميلعتلاةدئافانهرهظَتْيَضَقَتْنَأ
١٢:٥ليئومص٢(هسفنىلعمكحينأبآخأمزلألثملااذه
-٧(.

يبنهنأهسابلنمفرع)٤١ع(َليِئاَْرسِإُكِلَمُهَفَرَع
ايركز١:٨كولم٢(هبنوفرعُيامنوسبلياوناكءايبنألانأل
١٣:٤(.

جورخ(ةقلامعلامّرحدقناكامك)٤٢ع(ُهُتْمَّـرَحْدَق
.)١٨و٢٠:١٧ةينثت(نييناعنكلاو)١٧:١٤

يفبآخألتقربخ)٢٢ص(يفِهِسْفَنَلَدَبَكُسْفَن
.نييمارألاعمبرحلا

اميسالوخيبوتلابحيدحأال)٤٣ع(ًاموُمْغَمًابِئَتْكُم
.بآخألثمميظعلجر

دئاوف
ركسملالعف.»ركسيوبرشيددهنبو«١٦ع

.فيعضةقيقحلابوهويوقهنأنظيناسنإلالعجيهنإ.١
ةقيقحلابوهوميكحهنأنظيومالكلارثكينأهلعجيهنإ.٢

.لهاج
.كالهلاةفاحىلعةقيقحلابوهوحرفهنأنظيهلعجيهنإ.٣

هللانمةرصنلا»برلاانأينأنوملعتف«٢٨ع
همساىلعنوفدجينيذلانممقتنيفرويغهلإبرلانإ.١

.سودقلا
هتمدخو.سانلامدختسيولئاسولالمعتسيهنإ.٢

.ةماركمظعأ
دجملانأرهظيلنيقحتسملاريغوءافعضلامدختسيهنإ.٣

.هدحوهل

»دوقفموهاذإكانهوانهلغتشمكدبعامنيبو«٤٠ع
ةصرفلاتاوف
دصقالبنوكتدقةراسخلامظعأواياطخلامظعأنإ.١

.ناسنإلانم
رومأبنوهتليوةمهملاةيرهوجلارومألانولمهينيريثكنإ.٢

.ةيئزج
التضميتلانكلوةديدجصرفانيتأتامبرهنإ.٣

.عجرت

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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نعينغتسننأردقناللامعألاترثكامهمهنإ.٤
.لمأتلاوةالصلاتاقوأ

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

َتوُباَنِلَناَكُهَّـنَأِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَبَثَدَحَو١«١٦-١
لٱ
ْ
يفٌمْرَكِّـِيليِعَرْزَي ِكِلَمَبآْخَأِْرصَقِبِناَجِبَليِعَرْزَيِ
ِيلَنوُكَيَفَكَمْرَكيِنِطْعَأ:َتوُباَنِلُبآْخَأَلاَقَف٢.ِةَرِماَّـسلٱ
ًامْرَكُهَضَوِعَكَيِطْعُأَف،يِتْيَبِبِناَجِبٌبيِرَقُهَّـنَألٍلوُقُبَناَتْسُب
يفَنُسَحاَذِإْوَأ.ُهْنِمَنَسْحَأ مثَكُتْيَطْعَأَكْيَنْيَعِ

ََ
٣.ًةَّـضِفُهَن

َكَيِطْعُأْنَأِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمِيلاَشاَح:َبآْخَألُتوُباَنَلاَقَف
ِلْجَأْنِمًاموُمْغَمًابِئَتْكُمُهَتْيَبُبآْخَأَلَخَدَف٤.يِئاَبآَثَاريِم
لٱَتوُباَنِلْوَق

ْ
َعَجَطْضٱَو.يِئاَبآَثَاريِمَكيِطْعُأَال:ِّـِيليِعَرْزَي

ِهْيَلِإْتَلَخَدَف٥.ًازْبُخْلُكْأَيَْملَوُهَهْجَوَلَّـوَحَوِهِرِيَرسَىلَع
ِمل:ُهَلْتَلاَقَوُهُتَأَرْمٱُلَباَزيِإ

َ
؟ًازْبُخُلُكْأَتَالَوٌةَبِئَتْكُمَكُحوُراَذا

َهلَلاَقَف٦
َ
لُقِّـينَأل:ا

ْ
لٱَتوُباَنِلُت

ْ
َكَمْرَكيِنِطْعَأ:ِّـِيليِعَرْزَي

َكيِطْعُأَال:َلاَقَفُهَضَوِعًامْرَكَكُتْيَطْعَأَتْئِشاَذِإَوٍةَّـضِفِب
َحتَنآلٱَتْنَأَأ:ُلَباَزيِإُهَلْتَلاَقَف٧.يِمْرَك

ْ
!َليِئاَْرسِإَىلَعُمُك

لَوًازْبُخْلُكْمُق
ْ
لَقْبِطَي

ْ
َتوُباَنَمْرَكَكيِطْعُأاَنَأ.َكُب

لٱ
ْ
اَهْتَمَتَخَوَبآْخَأِمْسٱِبَلِئاَسَرْتَبَتَكَّـمُث٨.ِّـِيليِعَرْزَي
يفَنيِذَّـلٱِفاَْرشَألٱَوِخوُيُّشلٱَىلِإَلِئاَسَّـرلٱِتَلَسْرَأَو،ِهِمِتاَخِب ِ
يفْتَبَتَكَو٩.َتوُباَنَعَمَنيِنِكاَّـسلٱِهِتَنيِدَم :ُلوُقَتِلِئاَسَّـرلٱِ
يفَتوُباَناوُسِلْجَأَوٍمْوَصِباوُداَن اوُسِلْجَأَو١٠.ِبْعَّـشلٱِسْأَرِ
َتْفَّـدَجْدَق:ِنْيَلِئاَقاَدَهْشَيِلُهَهاَُجتَلاَعَّـيِلَبيِنَبْنِمِنْيَلُجَر
ملٱَىلَعَوِهللاٱَىلَع

١١.َتوُمَيَفُهوُُمجْرٱَوُهوُجِرْخَأَّـمُث.ِكِلَْ
يفَنوُنِكاَّـسلٱُفاَْرشَألٱَوُخوُيُّشلٱِهِتَنيِدَمُلاَجِرَلَعَفَف ِهِتَنيِدَمِ
يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك،ُلَباَزيِإْمِهْيَلِإْتَلَسْرَأاَمَك يِتَّـلٱِلِئاَسَّـرلٱِ
يفَتوُباَناوُسَلْجَأَوٍمْوَصِباوُداَنَف١٢.ْمِهْيَلِإاَهْتَلَسْرَأ ِسْأَرِ
،ُهَهاَُجتاَسَلَجَوَلاَعَّـيِلَبيِنَبْنِمِنَالُجَرىَتَأَو١٣.ِبْعَّـشلٱ
ِهللاٱَىلَعُتوُباَنَفَّـدَجْدَق:ِبْعَّـشلٱَماَمَأَتوُباَنَىلَعاَدِهَشَو
ملٱَىلَعَو

ملٱَجِراَخُهوُجَرْخَأَف.ِكِلَْ
ٍةَراَجِحِبُهوَُمجَرَوِةَنيِدَْ

ُتوُباَنَمِجُرْدَق:َنوُلوُقَيَلَباَزيِإَىلِإاوُلَسْرَأَو١٤.َتاَمَف
،َتاَمَوَمِجُرْدَقَتوُباَنَّـنَأُلَباَزيِإْتَعِمَساَّـَملَو١٥.َتاَمَو
لٱَتوُباَنَمْرَكْثِرْمُق:َبآْخَألْتَلاَق

ْ
ْنَأىَبَأيِذَّـلٱِّـِيليِعَرْزَي

١٦.ٌتِّـيَمَوُهْلَبًاّيَحَسْيَلَتوُباَنَّـنَأل،ٍةَّـضِفِبُهاَّـيِإَكَيِطْعُي
ِمْرَكَىلِإَلِزْنَيِلَماَقَتاَمْدَقَتوُباَنَّـنَأُبآْخَأَعِمَساَّـَملَو
لٱَتوُباَن

ْ
.»ُهَثِرَيِلِّـِيليِعَرْزَي
ددعو٢٥:٢٣نييوال٨:١٤ليئومص١و٤٦و١٨:٤٥ص
٨:١٤ليئومص١و٢٠:٤٣ص٤٦:١٨لايقزحو٣٦:٧
٩:٢٦كولم٢و٢٠:٧ص١٠و٨:٨و٣:١٢ريتسأ

مالسلاةدوعدعبومارأعمبرحلادعبِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَب
.ةحارلاو

دعبتنيرزمويلااهمساليعرزيلهسيفةنيدمَليِعَرْزَي
ةروهشمًاليم٥٠ميلشروأنعوًاليم٢٠ةرماسلانع
ةرماسلانأريغبآخألرصقاهيفناكواهعقوملامجب
.ةكلمملاةدعاقتناك

ءاضقيفليئومصلوقمامتإ)٢ع(َكَمْرَكيِنِطْعَأ
ذخأينأدصقيملبآخأنأريغ)٨:١٤ليئومص١(كلملا
ركُذوًاندمىنبفءانبلابًاعلومبآخأناكو.نمثالبمركلا

.جاعلابًانيزمًاتيبيأجاعلانمًاتيبىنبهنإ)٢٢:٣٩(يف
دوجوىلعليلدانه)٣ع(ِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمِيلاَشاَح

ليلدو.ةكلملالبازيإداهطضامغرىلعبرلااوفاخسانأ
بيصنليوحتنعىهنيذلاىسومسومانظفحىلعًاضيأ
امبرو)٢٨و٢٥:٢٧نييوال٣٦:٧ددع(رخآىلإطبسنم
.برلاةدابعكرتدقناكهنألينثوكبآخأتوبانبسح

هنأعمريغصدلولامعأكهلامعأ)٤ع(ًازْبُخْلُكْأَيَْملَو
.مركلااذهبهبلققلعهنكلوةريثككالمأوتويبهلوكلم
ركتفيملهتأرماتلخداملبقهنألسومانللهرابتعارهظو
.ةزئاجريغةقيرطىلعمركلاذخأب

َحتَنآلٱَتْنَأَأ
ْ

ناكاهداقتعاىلع)٧ع(َليِئاَْرسِإَىلَعُمُك
نمالةعيرشبالوماظنبًاديقمسيلوًاقلطمًامكاحكلملا
تّريعف.ديريامهملمعينأهللبسانلانمالوهللا
ىلعفِق.ًائيشفرعتالتنأتلاقاهنأكهتنابجىلعاهلجر
توكسلابرييعتلالبقءيندلاكلملاو.رمألاربدأانأوبناج
ةيأبلأسيملومركلاذخأيهنأهلمأبحرفوهتأرمالرمألاملسو
.ةليسو

يأمتاخلااهلملسكلملاناك)٨ع(ِهِمِتاَخِباَهْتَمَتَخَو
.تدارأامهمهمسابلمعتنأاهضوف

ًاديجاوفرعمهنألمظعأمهرشوَتوُباَنَعَمَنيِنِكاَّـسلٱ
.ةبذاكةوعدهيلعاوماقأيذلالجرلا

يمحدقهللابضغنأاوملعمهنأك)٩ع(ٍمْوَصِباوُداَن
راهظإموصلابةادانملابمهتياغوةئيطخببسبةنيدملاىلع
.)٢:١٢ليئوي٧:٦ليئومص١(بضغلاعفروةيطخلا

يفَتوُباَناوُسِلْجَأ نأبعشللرهظيلِبْعَّـشلٱِسْأَرِ
نأبعشلانظيالفخويشلادنعربتعممّركملجرتوبان
نوسلجيمهنإوأمهريبدتوخويشلاملعبتناكهيلعىوعدلا
.ةمكاحملالجألبعشلامامأتوبان

البمهونولاطبيألطبلاينب)١٠ع(َلاَعَّـيِلَبيِنَب
.ميئلونب)١٣:١٣ةينثت(يفوءايحالبوريمض
ةينثتو٢٤:١٦نييوال(ةعيرشلابسحُهوُُمجْرٱَوُهوُجِرْخَأ
)٩:٢٦كولم٢(ًاضيأهدالوأىلعمكحلااذهىرجو)١٧:٦

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٧١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لينلةليسونسحأتعرتخااهنإفلبازيإرادتقاانهظحالنو
.برللةريغلابترهاظتاهنأىتحاهتياغ

لبازيإطلستىلعليلد)١١ع(ِهِتَنيِدَمُلاَجِرَلَعَفَف
.مهقالخأداسفومهيلع

نإواهنملئاسرلانأاوفرع)١٤ع(َلَباَزيِإَىلِإاوُلَسْرَأَو
.كلملامتاخبةموتخمتناك

اوتامدقتوباندالوأناك)١٥ع(َتوُباَنَمْرَكْثِرْمُق
اذإكلملاىلعضرتعينمقبيملف)٩:٢٦كولم٢(ًاضيأ
هلاومأطبضكلملاىلعفّدجملاءازجنمو.مركلاذخأ
.كلملل

ِمُق١٨:ِّـيِبْشِّـتلٱاَّـيِليِإَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكَف١٧«٢٩-١٧
يفيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِكِلَمَبآْخَأِءاَقِلِلْلِزْنٱ َوُهاَذَوُه.ِةَرِماَّـسلٱِ

يف َلاَقاَذَكٰه:ُهَلْلُقَو١٩.ُهَثِرَيِلِهْيَلِإَلَزَنيِذَّـلٱَتوُباَنِمْرَكِ
لَتَقْلَه:ُّبَّـرلٱ

ْ
يف؟ًاضْيَأَتْثِرَوَوَت ملٱِ

ِهيِفْتََسَحليِذَّـلٱِناَكَْ
لٱ
ْ

لَتَتوُباَنَمَدُبَالِك
ْ
لٱُسَح

ْ
٢٠.ًاضْيَأَتْنَأَكَمَدُبَالِك

ْدَق:َلاَقَف؟يِّـوُدَعاَييِنَتْدَجَوْلَه:اَّـيِليِإلُبآْخَأَلاَقَف
يفِّـَّـرشلٱِلَمَعِلَكَسْفَنَتْعِبْدَقَكَّـنَألَكُتْدَجَو .ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
َبآْخَألُعَطْقَأَو،َكَلْسَنُديِبُأَو،ًاَّرشَكْيَلَعُبِلْجَأاَذَنَئَه٢١
طُمَوٍزوُجَْحمَوٍرَكَذَّـلُك

ْ
يفٍقَل َكَتْيَبُلَعْجَأَو٢٢.َليِئاَْرسِإِ

ِلْجَأل،اَّـيِخَأِنْباَشْعَبِتْيَبَكَو،َطاَبَنِنْبَماَعْبُرَيِتْيَبَك
ِجلَو،يِنَتْظَغَأيِتَّـلٱِةَظاَغِإلٱ

َ
َلاَقَو٢٣.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَكِلْع

لٱَّـنِإ:ًاضْيَأَلَباَزيِإْنَعُّبَّـرلٱ
ْ

ِةََسْرتِمَدْنِعَلَباَزيِإُلُكْأَتَبَالِك
يفَبآْخَألَتاَمْنَم٢٤.َليِعَرْزَي ملٱِ

لٱُهُلُكْأَتِةَنيِدَْ
ْ

،ُبَالِك
يفَتاَمْنَمَو حلٱِ

ْ
ْنُكَيَْملَو٢٥.ِءاَمَّـسلٱُروُيُطُهُلُكْأَتِلَْق

يفِّـَّـرشلٱِلَمَعِلُهَسْفَنَعاَبيِذَّـلٱَبآْخَأَك يِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ِماَنْصَألٱَءاَرَوِهِباَهَذِبًاّدِجَسِجَرَو٢٦.ُهُتَأَرْمٱُلَباَزيِإُهْتَوْغَأ

ِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهَدَرَطَنيِذَّـلٱَنوُّيِروُمَألٱَلَعَفاَمِّـلُكَبَسَح
لٱاَذٰهُبآْخَأَعِمَساَّـَملَو٢٧.َليِئاَْرسِإيِنَب

ْ
ُهَباَيِثَّـقَشَمَالَك

ملٱِبَعَجَطْضٱَوَماَصَوِهِدَسَجَىلَعًاحْسِمَلَعَجَو
ْ
ىَشَمَوِحْسِ

ْلَه٢٩:ِّـيِبْشِّـتلٱاَّـيِليِإَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكَف٢٨.ٍتوُكُسِب
َعَضَّـتاِدَقُهَّـنَأِلْجَأْنِمَف؟يِماَمَأُبآْخَأَعَضَّـتاَفْيَكَتْيَأَر
يفَّـَّـرشلٱُبِلْجَأَاليِماَمَأ يفْلَب،ِهِماَّـيَأِ َّـَّـرشلٱُبِلْجَأِهِنْبٱِماَّـيَأِ
.»ِهِتْيَبَىلَع
٢٥ع١٨:١٧ص٩:٢٦كولم٢و٢٢:٣٨ص١٦:٢٩ص
ص١١و١٦:٣ص١٥:٢٩ص٩:٨كولم٢و١٤:١٠ص
٣٧-٣٠و٩:١٠كولم٢و١٤:١٦و١٣:٣٤و١٢:٣٠
-١٦:٣٠صو٢٠ع١٦:٤و١٤:١١ص٢٠:١٥كولم٢و

نييوالو١٥:١٦نيوكت١٧:١٢كولم٢و١٥:١٢ص٣٣
كولم٢و٦:٣٠كولم٢و٣:٣١ليئومص٢و٣٠-١٨:٢٥
٣٧-٩:٢٥

:١٩(نينس٦وحنبعشيلاةوعددعبةثداحلاهذهتناك
كلتيفلمعاذاموأايليإناكنيأفرعنالو)٢١-١٩
لبجيفناكامبرويراربلايفناكهنأحجرألاو.ةدملا
ايليإلسرأبرلانإفملظلاةئيطخمظعانهىرنو.لمركلا
ءايبنألسرأفددهنبرمأيفامأواهيلعكلملاخبويليبنلا
طقفدحاوصخشملظنأًاضيأىرنو.هوخبويلنيلوهجم
.)١١صليئومص٢(يثحلاايروأودوادرمأرظنا.برلامهي

يفيِذَّـلٱ هتدعاقوهنكسميذلايأ)١٨ع(ِةَرِماَّـسلٱِ
.ليعرزييفمركلايفبآخأيقلهنكلو.ةرماسلا

ةطساوبتوبانلتقناك)١٩ع(َتْثِرَوَوَتْلَتَقْلَه
امنيحوهيلعتناكفةيلوؤسملاامأوةنيدملاخويشولبازيإ
يفدازاممو.توبانلتقةئيطخهسفنىلعذخأثرو
ثروومهمركذخأيلهدالوأوًارابًالجرلتقهنأهتئيطخ
.ءايحالوةقفشالبولجعلاب

ةبوتىأربرلانإ)٢٩ع(يفَكَمَدُبَالِكْلٱُسَحْلَت
يفوهنبامايأيفلبهمايأيفرشلابلجيالهنإلاقوبآخأ
ىقلأوبآخأنبماروهيلتقوهاينإ)٢٦-٩:٢٤كولم٢(
)٢٢:٣٨(يفو.برلالوقبسحتوبانلقحيفهتثج
تسحلفةرماسلاةكربيفبآخأةبكرمتلسُغهنأركُذ
نمبآخأيفةوبنلاتمتف.برلامالكبسحهمدمالكلا

.ناكملاةهجنمهنبايفوهمدلبالكلاسحلةهج
نمىلحأبرلامالك)٢ع(يِّـوُدَعاَييِنَتْدَجَوْلَه

ىلعدمتعالجرلًاودعراصهنكلوداهشلارطقولسعلا
دعبايليإىأردقنكيملبآخأامبرو.اهيلعرصأوةيطخ
يفوهوهروضحرظتنيملفلمركلايفلعبلاءايبنأهلتق
امدنعهريمضظقيتساف.ًاملظهذخأدقناكيذلامركلا
.هآر

كرت.ةراجتلاهذهةراسخمظعأاموَكَسْفَنَتْعِبْدَق
يفوملاعلااذهيفةداعسلاودجملاوهديعاوموبرلاةنوعم
هلككلذوهلسنىلعوهسفنىلعةنعللابلجو.ةرخآلا
.ًامركذخأييكل

.)١٥:٢٩رظنا٢٢ع(َماَعْبُرَيِتْيَبَك
لعجدقبآخأناك.)١١و١٦:٣رظنا(اَشْعَبِتْيَبَك

برلاءايبنأهداهطضاوةينثوةدابعهتماقإبيطخيليئارسإ
ءاضقلاولدعلايرجيبرلاو.توبانهملظبةئيدرلاهتودقبو
لسنيفو)٢٣ع(لبازيإيفةوبنلاتمتونيمولظملاعيمجل
-١٠:١و٣٧-٩:٣٠كولم٢(وهايةطساوب)٢٤ع(بآخأ
اعمسوةمدخلاعمنيفقاورقدبووهاينادئاقلاناكو)١١
.مالكلااذه

يرتشمللوهعيبملا.)٢٠عرظنا٢٥ع(ُهَسْفَنَعاَبيِذَّـلٱ
هسفنملسدقبآخأناكاذكهوهعجرتسينأعئابللسيلو
.ةعجارمالبًاماتًاميلسترشلالمعل

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
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النأبجيلجرلانألرذعهلسيلوُلَباَزيِإُهْتَوْغَأ
.كلملااميسالويوغني

نممهريغنودنويرومألاركُذامبر)٢٦ع(َنوُّيِروُمَألٱ
.لابجلايفةرماسلاتناكولابجلااونكسمهنألنييناعنكلا
هلبقنيذلاكولملااياطخنممظعأبآخأةئيطختناكو
ماعبرياهماقأيتلاةدابعلاامأوةنيثولاةدابعلالخدأهنأامب
.ًاضحمةينثوةدابعنكتملونيلجعلاةطساوببرللتناكف

ةئيطخلاىلعنزحلاةمالع)٢٧ع(خلاُهَباَيِثَّـقَش
١٥:٣٠ليئومص٢(ًايفاحىشمهنأسوفيسويلاق.ةبوتلاو
نمًائيشهيفىرنوًارورشبآخأيفىرنف)٢٠:٢ءايعشإ
ضفريالورورشلاىريامكحالصلاىريبرلاو.حالصلا
.ًابئاتهيلإعجرينم

يف ملوبآخألةمحررشلاليجأتناك)٢٩ع(ِهِنْبٱِماَّـيَأِ
لكقحتساوةميظعًارورشلمعهنبانألهنبالًاملظنكي
.برحلايفلتُقهنألًامامتبآخأصلخيملو.هباصأام

دئاوف
هلقعبدلوهماقمبكلم٤ع

.مركلايأدحاوءيشبالإركتفينأردقيملهنأل.١
ينطعأ.هسفنلالإمتهيملهنأل.٢
ةجيتنىلإرظنالبرضاحلانامزللالإمتهيملهنأل.٣

.لمعلا
.هلمأةبيخلمتحيالوهسفنركنينأردقيملهنأل.٤

.)١٦:١٣سوثنروك١(»ًالاجراونوك«لوسرلالوقرظنا

مركلانمث١٩و١٥ع
.ًائيشطعيملوهذخأيأ.ثرووماق.هرظتناام.١
هدالوأمدوهمدكفُس.برلانمةنعللا.هرظتنيملام.٢

لقحلاىمسُينأقحيفىلتقمهعيمجاوتاموهتأرمامدو
.مدلقح

اهلّوحينأردقيملهنإف.ةيلوؤسملا.هبنجتينأردقيملام.٣
ذخأدقبآخأناك.ةنيدملاخويشىلإالوهتأرماىلإ
.هنمثعفدينأبآخأىلعومركلا

بآخأةبوت٢٧ع
.ًاملظهذخأدقناكامدريملهنألرمثالبةبوتاهنإ.١
.)٢٢صرظنا(.ةتباثريغةبوتاهنإ.٢
ةمحرنمكلذو.ةلماكريغتناكنإوةلوبقمةبوتاهنإ.٣

ئفطيالوةضوضرملاةبصقلافصقياليذلابرلا
ريغةبوتلاىقبتنأديريالفبرلاامأو.ةنخدملاةليتفلا
.ةياهنلاىلإتبثتولمعلاىلإمدقتتنألبةلماك

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َماَرَأَْنيَبٍبْرَحِنوُدِبَنيِنِسَثَالَثاوُماَقَأَو١«١٢-١
يفَو٢.َليِئاَْرسِإَو َىلِإاَذوَُهيُكِلَمُطاَفاَشوَُهيَلَزَنِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
َّـنَأَنوُمَلْعَتَأ:ِهِديِبَعِلَليِئاَْرسِإُكِلَمَلاَقَف٣.َليِئاَْرسِإِكِلَم
لِجَتوُماَر

ْ
ِكِلَمِدَيْنِماَهِذْخَأْنَعَنوُتِكاَسُنْحَنَواَنَلَداَع

لِليِعَمُبَهْذَتَأ:َطاَفاَشوُهَيِلَلاَقَو٤؟َماَرَأ
ْ
َتوُماَرَىلِإِبْرَح

لِج
ْ
ِملُطاَفاَشوَُهيَلاَقَف؟َداَع

َ
يِبْعَش.َكُلَثَمِيلَثَم:َليِئاَْرسِإِكِل

ِملُطاَفاَشوَُهيَلاَقَّـمُث٥.َكِلْيَخَكِيلْيَخَوَكِبْعَشَك
َ
:َليِئاَْرسِإِكِل

لٱِلَأْسٱ
ْ
،َءاَيِبْنَألٱَليِئاَْرسِإُكِلَمَعَمَجَف٦.ِّـبَّـرلٱِمَالَكْنَعَمْوَي

لِجَتوُماَرَىلِإُبَهْذَأَأ:ْمُهـَلَأَسَوٍلُجَرِةَئِمِعَبْرَأَوْحَن
ْ
َداَع

لِل
ْ
ملٱِدَيِلُدِّـيَّـسلٱاَهَعَفْدَيَفْدَعْصٱ:اوُلاَقَف؟ُعِنَتْمَأْمَأِلاَتِق

٧.ِكِلَْ
؟ُهْنِمَلَأْسَنَفِّـبَّـرلِلٌّيِبَنُدْعَباَنُهُدَجوُياَمَأ:ُطاَفاَشوَُهيَلَأَسَف
ٌدِحاَوٌلُجَرُدْعَبُدَجوُي:َطاَفاَشوُهَيِلَليِئاَْرسِإُكِلَمَلاَقَف٨
ْلَبًاْريَخَّـَيلَعُأَّـبَنَتَيَالُهَّـنَألُهُضِغْبُأيِّـنِكٰلَو،ِهِبِّـبَّـرلٱِلاَؤُسِل

ملٱِلُقَيَال:ُطاَفاَشوَُهيَلاَقَف.َةَلْمَيُنْباَخيِمَوُهَو،ًاَّرش
ُكِلَْ

اَخيِمِبَّـَيلِإِْعْرسَأ:َلاَقَوًاّيِصَخَليِئاَْرسِإُكِلَماَعَدَف٩.اَذَكٰه
اَذوَُهيُكِلَمُطاَفاَشوَُهيَوَليِئاَْرسِإُكِلَمَناَكَو١٠.َةَلْمَيِنْب

يفاَمَُهباَيِثِنْيَسِبَال،ِهِّـيِسْرُكَىلَعٍدِحاَوُّلُكِنْيَسِلاَج ٍةَحاَسِ
.اَمُهَماَمَأَنوُأَّـبَنَتَيِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجَو،ِةَرِماَّـسلٱِباَبِلَخْدَمَدْنِع
اَذَكٰه:َلاَقَوٍديِدَحَْينْرَقِهِسْفَنِلَةَنَعْنَكُنْباَّـيِقْدِصَلِمَعَو١١
هب:ُّبَّـرلٱَلاَق ُعيَِمجَأَّـبَنَتَو١٢.اوُنْفَيىَّـتَحَنيِّـيِماَرَألٱُحَطْنَتِهِذِٰ
لِجَتوُماَرَىلِإْدَعْصٱ:َنيِلِئاَقِءاَيِبْنَألٱ

ْ
اَهَعَفْدَيَف،ْحِلْفَأَوَداَع

ملٱِدَيِلُّبَّـرلٱ
.»ِكِلَْ

٤:٤٣ةينثتو٤:١٣ص١٥:٢٤صخلا١٨:٢مايأ٢
٣:١١كولم٢و١٨:١٩ص٣:٧كولم٢و٢١:٣٨عوشيو
٣٣:١٧ةينثت٢١-١:١٨ايركز٦ع

ص(يفةروكذملابرحلادعبٍبْرَحِنوُدِبَنيِنِسَثَالَث
ةروكذملاتوبانةثداحتلصحنينسثالثلاءانثأيفو)٢٠
.)٢١ص(يف

وحنبةرماسلانمىلعأميلشروأتناكُطاَفاَشوَُهيَلَزَن
ىلإناريشياهيلإدوعصلاوميلشروأنملوزنلاو.مدقفلأ
كلمعامتجاركذلوأانهو.ًاضيأيحورلاويبدألااهعافترا
ناكو.ةيملسةقيرطىلعليئارسإنمكلمواذوهينم
ةثداحلالبقماروهيهنبالايلثعبآخأةنباذخأدقطافاشوهي
رطخناكتقولاكلذيفو.)٢و١٨:١مايأ٢(انهةروكذملا
روشأكلمنممارأوليئارسإواذوهيكلاممىلعيمومع
ةمكحلانمناكواذوهيةكلمموليئارسإةكلممتدحتاف
لضفأنمطافاشوهيناكو.ًاضيأمارأعماتدحتاولةيرشبلا

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٧٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



كشالو)١٧مايأ٢(١١٦٠٠٠٠هشيجددعناكواذوهيكولم
نماميسالومارأنمًافئاخًاضيأناكطافاشوهينأيف
ًاليم٤٠دعبىلعتناكيتلاداعلجتوماريفمهدوجو
هلحبذبآخأنإ١٨:٢مايأ٢يفليقو.ميلشروأنمطقف
يأداعلجتومارىلإدعصينأهاوغأوةرثكبًارقبوًامنغ
.هلمعيالنأبجيناكاملمعيلهعنقأ

يقرشاهعقوم)باتكلاسوماقرظنا(َداَعْلِجَتوُماَر
أجلمللةنيدمتنيُعونييواللتيطعُأداجطبسيفندرألا
.ندرألانمًاليم٢٥دعبىلعيهوطلسلااهنأنونظملاو
نأبآخأدصقوليئارسإنماهوذخأدقنويمارألاناك
ليئارسإعمبرحلايفرسكناامدعبددهنبلاق.اهعجرتسي
بآخأهقلطأفخلايبأاهذخأيتلاندملادرأينإ)٢٩:٣٤(
ذخأىلعبآخأدمتعافدهعلااذهبِفيملهنأرهاظلاو
هقالطإىلعمدنهنأكشالو.برحلابداعلجتومار
.ددهنب

نيبتاضوافمتناكهنأيفكشال)٤ع(َكُلَثَمِيلَثَم
روكذملاعامتجالالبقداعلجتومارةبراحمنأشبنيكلملا
ناكامهنملكشيجنألقلطملامكحلاانهىرنو.انه
.دارأامكهبلمعيلهديب

دمتعاناكامدعببرلامالكنعلأس)٥ع(َلاَقَّـمُث
لأسينأهيلعبجيناكو.كلذببآخأدعووبرحلاىلع
.)٣-١٩:١مايأ٢(كلذىلعوهاييبنلاهخبوو.ًالوأبرلا

مجرتتنألمتحتةملكلاو»مويك«ةيناربعلابوَمْوَيْلٱ
بلطهنكلوباهذلاببآخأدعودقناكيأ»ًالوأ«
هدنعحجرتو.دعولابجومبلمعلالبقبرلانملاؤسلا
.ليئارسإيفبرلليبندوجو

ةمدخلماعبريمهماقأنيذلاكاوناك)٦ع(َءاَيِبْنَألٱ
ضئارفلامهتفلاخمعمبرلامسابنوكسمتممهونيلجعلا
.سومانلايفةنودملا

مهقدصيملف»برلا«اولوقيملخلاُدِّـيَّـسلٱاَهَعَفْدَيَف
ىضرياماولوقينأيهمهعادخيفمهتياغو.طافاشوهي
.برحلاىلعادمتعاامهنأاوفرعمهنألنيكلملا

هلامعأنألرونلاضغبأوهضغبأ)٨ع(ُهُضِغْبُأيِّـنِكٰلَو
.)٢١-٣:١٩انحوي(ةريرشتناك

يذلايبنلاريغوهوانهروكذملاالإهنعفرعنالاَخيِم
.ةنسةئموحنبةثداحلاهذهدعباخيمرفسفّلأ

.اخيمضغبيهنألوقياليأاَذَكٰهُكِلَْملٱِلُقَيَال
اذوهيكولمةمدخيفنايصخناك)٩ع(ًاّيِصَخ
مهدوجوو)٢٨:١مايأ١(ًادعاصفدوادنامزنمليئارسإو
.تاجوزلادّدعتنعجتانلابدألاداسفىلعليلد

.ةيمسرلاةيكلملاامهبايث)١٠ع(اَمَُهباَيِثِنْيَسِبَال
ملهنألاهنعًاجراخوِةَرِماَّـسلٱِباَبِلَخْدَمَدْنِعٍةَحاَس

.ةنيدملالخاديفاذهكعامتجالقفاومعساوناكمنكي
اميسالوةرصنلاوةوقلاةمالعنرقلا)١١ع(ٍديِدَحَْينْرَق

رظناو.)٤٨:٢٥ايمرإو١٣٢:١٧رومزم(ديدحنمنرق
ةينثتهدودحنمضةرماسلاتناكيذلاميارفأىلعةءوبنلا

.طافاشوهيوبآخأنيكلملاىلإةراشإنانرقلاو.)٣٣:١٧
حاضيإلهذهكًازومروًالاثمأنولمعتسيءايبنألاناكامًاريثكو
.)٢٠:٢ءايعشإو١٣:١٥كولم٢(ريثأتلاةدايزلومهميلعت

َلاَقَفاَخيِمَوُعْدَيِلَبَهَذيِذَّـلٱُلوُسَّـرلٱاَّـمَأَو١٣«٢٨-١٣
لِلٌْريَخٍدِحاَوٍمَفِبِءاَيِبْنَألٱِعيَِمجُمَالَكاَذَوُه:ُهَل

ْ
لَف،ِكِلَم

ْ
ْنُكَي

:اَخيِمَلاَقَف١٤ٍ.ْريَخِبْمَّـلَكَتَو،ْمُهْنِمٍدِحاَوِمَالَكَلْثِمَكُمَالَك
ىَتَأاَّـَملَو١٥.ُمَّـلَكَتَأِهِبُّبَّـرلٱَِيلُهُلوُقَياَمَّـنِإُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح
ملٱَىلِإ

ملٱُهَلَأَسِكِلَْ
لِجَتوُماَرَىلِإُدَعْصَنَأ،اَخيِماَي:ُكِلَْ

ْ
َداَع

لِل
ْ
ِدَيِلُّبَّـرلٱاَهَعَفْدَيَفْحِلْفَأَوْدَعْصٱ:ُهَلَلاَقَف؟ُعِنَتْمَنْمَأِلاَتِق
ملٱ
ملٱُهَلَلاَقَف١٦.ِكِلَْ

ِيلَلوُقَتَالْنَأَكُتْفَلْحَتْسٱٍةَّـرَمْمَك:ُكِلَْ
حلٱَّـالِإ

ْ
َنيِتَّـتَشُمَليِئاَْرسِإَّـلُكُتْيَأَر:َلاَقَف١٧.ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبَّـَق

جلٱَىلَع
ْ
َهلَيِعاَرَالٍفاَرِخَكِلاَبِ

َ
ِءَالُؤِٰهلَسْيَل:ُّبَّـرلٱَلاَقَف.ا

لَف،ٌباَحْصَأ
ْ
َلاَقَف١٨.ٍمَالَسِبِهِتْيَبَىلِإٍدِحاَوُّلُكاوُعِجْرَي

لُقاَمَأ:َطاَفاَشوُهَيِلَليِئاَْرسِإُكِلَم
ْ

ًاْريَخَّـَيلَعُأَّـبَنَتَيَالُهَّـنِإَكَلُت
َّـبَّـرلٱُتْيَأَرْدَق:ِّـبَّـرلٱَمَالَكًاذِإْعَمْسٱَف:َلاَقَو١٩؟ًاَّرشْلَب

ْنَعِهْيَدَلٌفوُقُوِءاَمَّـسلٱِدْنُجُّلُكَو،ِهِّـيِسْرُكَىلَعًاسِلاَج
َبآْخَأيِوْغُيْنَم:ُّبَّـرلٱَلاَقَف٢٠.ِهِراَسَيْنَعَوِهِنيِمَي
يفَطُقْسَيَوَدَعْصَيَف لِجَتوُماَرِ

ْ
َلاَقَواَذَكٰهاَذٰهَلاَقَف؟َداَع

اَنَأ:َلاَقَوِّـبَّـرلٱَماَمَأَفَقَوَوُحوُّرلٱَجَرَخَّـمُث٢١.اَذَكٰهَكاَذ
َحوُرُنوُكَأَوُجُرْخَأ:َلاَقَف٢٢؟اَذاَمِب:ُّبَّـرلٱُهَلَأَسَو.ِهيِوْغُأ
يفٍبِذَك .ُرِدَتْقَتَوِهيِوْغُتَكَّـنِإ:َلاَقَف.ِهِئاَيِبْنَأِعيَِمجِهاَوْفَأِ
َحوُرُّبَّـرلٱَلَعَجْدَقاَذَوُهَنآلٱَو٢٣.اَذَكٰهْلَعْفٱَوْجُرْخٱَف
يفٍبِذَك َكْيَلَعَمَّـلَكَتُّبَّـرلٱَو،ِءَالُؤٰهَكِئاَيِبْنَأِعيَِمجِهاَوْفَأِ
لٱَىلَعاَخيِمَبََرضَوَةَنَعْنَكُنْباَّـيِقْدِصَمَّـدَقَتَف٢٤.ٍَّرشِب

ْ
ِّـكَف

لَكُيِليِّـنِمِّـبَّـرلٱُحوُرََربَعَنْيَأْنِم:َلاَقَو
ِّـ

َلاَقَف٢٥؟َكَم
يفَىَرتَسَكَّـنِإ:اَخيِم لٱَكِلٰذِ

ْ
ِخمْنِمِهيِفُلُخْدَتيِذَّـلٱِمْوَي

ْ
ٍعَد

ِخمَىلِإ
ْ

ُهَّـدُرَواَخيِمْذُخ:َليِئاَْرسِإُكِلَمَلاَقَف٢٦.َئِبَتْخَتِلٍعَد
ملٱِسيِئَرَنوُمآَىلِإ

ملٱِنْبٱَشآوُيَىلِإَوِةَنيِدَْ
اَذَكٰهْلُقَو٢٧،ِكِلَْ

ملٱَلاَق
يفاَذٰهاوُعَض:ُكِلَْ طَأَو،ِنْجِّـسلٱِ

ْ
ِقيِّـضلٱَزْبُخُهوُمِع

َتْعَجَرْنِإ:اَخيِمَلاَقَف٢٨.ٍمَالَسِبَِيتآىَّـتَحِقيِّـضلٱَءاَمَو
ُبْعَّـشلٱاَُّهيَأاوُعَمْسٱ:َلاَقَو.ِيبُّبَّـرلٱِمَّـلَكَتَيْمَلَفٍمَالَسِب
.»َنوُعَْمجَأ

٣٦-٣٤ع١٢ع٢٤:١٣و٢٢:١٨ددع١٥و١٨:١٠ص
٢٨-١:٢٦لايقزحو٦:١ءايعشإ٨ع٢٧:١٧ددعو
٧:١٠لاينادو٢:١و١:٦بويأ١٠و٧:٩لاينادو

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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١١ع١٩:٩و١٨:١٠و١٦:١٤ليئومص١و٩:٢٣ةاضق
١٦:١٠مايأ٢و٢٠:٣ص٣و٢٣:٢لامعأو٥:٣٩ىّتمو
١:٢اخيم١٨:٢٢ةينثت٢٧-١٨:٢٥و

نيريثكيأرويصخلايأربسح)١٣ع(ِكِلَمْلِلٌْريَخ
.نيرثكألاعمقفتينأاخيملنسحأناكليجلكيف
ةعامجلالكوةئمعبرألاءايبنأللونيَكلمللاخيمةمواقمو
.برللهتنامأوهناميإةمظعىلعلدت

دباللاقهنأككلملاىلعمكهت)١٥ع(ْدَعْصٱُهَلَلاَقَف
ملكتهنأظحالكلملاو.ديرتامكلمعاوبهذافهباهذنم
.هباوجبفتكيملفًامكهت

دقناكاخيمنأجتنتسن)١٦ع(َكُتْفَلْحَتْسٱٍةَّـرَمْمَك
ناكامفرعينأدارأكلملاو.ةريثكتارمًاقباسكلملاملك
لمعلاىلعدمتعادقناكنإوةءوبنلانماخيمدنع
.فالخلاب

.مّكهتالبحيحصهمالكانهنمو)١٧ع(َلاَقَف
َهلَيِعاَرَال

َ
تتشتوبرحلايفكلملالتقىلإةراشإا

.هشيج
نأطافاشوهيلرهظينأكلملادارأ)١٨ع(َكَلُتْلُقاَمَأ

.رابتعاهمالكلسيلفةياغنعملكتاخيم
ةقيقحثدحكلذلكنأمهفنال)١٩ع(َّـبَّـرلٱُتْيَأَر

هيبنىرأهنإلبهمادخنمةروشملاىلإجاتحيبرلانإوأ
.ةيملاعتاهيبشتةطساوبهتئيشمهفّرعاهيفايؤر

نكلوًادحأيوغُيالبرلا)٢٠ع(َبآْخَأيِوْغُيْنَم
ءازجولالضلابحأونيقداصلاءايبنألامالكضفربآخأ

.لالضللبرلاهكرتهتيطخل
لالضلاحور)٤:٦انحوي١(يف)٢١ع(ُحوُّرلٱَجَرَخَّـمُث
٢:١٠يكينولاست٢(يفوسجنلاحورلا)١٣:٢ايركز(يفو
اولبقيملنيذلاىلإهللاهلسريسيذلالالضلالمع«)١١و
.»بذكلانوقدصيفاوصلخيىتحقحلاةبحم

هليلنممباوجلاوهبرضلا)٢٤ع(اَخيِمَبََرض
.رخآباوج

دقناكبرلانأبىعّدايِّـنِمِّـبَّـرلٱُحوُرََربَعَنْيَأْنِم
.اخيمملكيملوهملك

يتلاةوبنلاقدصلةداهشةثداحلانوكت)٢٥ع(ىََرتَس
نأالإ)٢٨صايمرإو٢٢و١٨:٢١ةينثت(ةثداحلاتقبس
-١٣:١ةينثت(قافتالاليبسىلعةوبنلاًانايحأقباطتةثداحلا
٣(.

ِخمْنِم
ْ

ِخمَىلِإٍعَد
ْ

يفبآخألتُقامدعبامبرَئِبَتْخَتِلٍعَد
.هووغأنيذلاءايبنألالتقلبازيإتبلطداعلجتومار

نأىلعًاليلدانهمهضعبىأر)٢٦ع(َنوُمآَىلِإُهَّـدُرَو
.ًاقباسًانوجسمناكاخيم

اولتقنيذلانيعبسلابآخأءانبأدحأِكِلَْملٱِنْبٱَشآوُي
.دهعلايلوريغو)٧-١٠:١كولم٢(وهايرمأب

.ءاملاوزبخلانمًاليلقيأ)٢٧ع(ِقيِّـضلٱَزْبُخ
نأمهنمبلط)٢٨ع(َنوُعَْمجَأُبْعَّـشلٱاَُّهيَأاوُعَمْسٱ
نوريامنيحهقدصبنودهشيفمهبولقيفهتوبنمالكاوظفحي
.اهتجيتن

ُكِلَمُطاَفاَشوَُهيَوَليِئاَْرسِإُكِلَمَدِعَصَف٢٩«٤٠-٢٩
لِجَتوُماَرَىلِإاَذوَُهي

ْ
:َطاَفاَشوُهَيِلَليِئاَْرسِإُكِلَمَلاَقَف٣٠.َداَع

حلٱُلُخْدَأَوُرَّـكَنَتَأِّـينِإ
ْ
لٱَفَتْنَأاَّـمَأَو،َبَْر

ْ
َرَّـكَنَتَف.َكَباَيِثْسَب

حلٱَلَخَدَوَليِئاَْرسِإُكِلَم
ْ
َءاَسَؤُرَماَرَأُكِلَمَرَمَأَو٣١.َبَْر

ملٱ
ًاريِغَصاوُبِراَُحتَال:َلاَقَو،َنيِثَالَّـثلٱَوِْنيَنْثالٱ،ُهَليِتَّـلٱِتاَبَكْرَْ
ُءاَسَؤُرىَأَراَّـمَلَف٣٢.ُهَدْحَوَليِئاَْرسِإَكِلَمَّـالِإًاريِبَكَالَو
ملٱ
ِهْيَلَعاوُلاَمَف.َليِئاَْرسِإُكِلَمُهَّـنِإاوُلاَق:َطاَفاَشوَُهيِتاَبَكْرَْ
ملٱُءاَسَؤُرىَأَراَّـمَلَف٣٣.ُطاَفاَشوَُهيَخََرصَف،ُهوُلِتاَقُيِل

ِتاَبَكْرَْ
يفَعَزَنًالُجَرَّـنِإَو٣٤.ُهْنَعاوُعَجَرَليِئاَْرسِإَكِلَمَسْيَلُهَّـنَأ ِ
.ِعْرِّـدلٱِلاَصْوَأَْنيَبَليِئاَْرسِإَكِلَمَبََرضَوٍدِّـمَعَتُمَْريَغِهِسْوَق
ِملَلاَقَف

ُ
جلٱَنِميِنْجِرْخَأَوَكَدَيَّـدُر:ِهِتَبَكْرَمِريِد

ْ
ْدَقِّـينَألِشَْي

لٱَّـدَتْشٱَو٣٥.ُتْحِرُج
ْ
يفُلاَتِق لٱَكِلٰذِ

ْ
ملٱَفِقوُأَو،ِمْوَي

يفُكِلَْ ِ
ملٱَدْنِعَتاَمَوَماَرَأَلِباَقُمِهِتَبَكْرَم

جلٱُمَدىَرَجَو،ِءاَسَْ
ْ
َىلِإِحُْر

ملٱِنْضِح
يفُءاَدِّـنلٱََربَعَو٣٦.ِةَبَكْرَْ جلٱِ

ْ
ِبوُرُغَدْنِعِدُْن

.ِهِضْرَأَىلِإٍلُجَرُّلُكَو،ِهِتَنيِدَمَىلِإٍلُجَرُّلُك:ًالِئاَقِسْمَّـشلٱ
ملٱَتاَمَف٣٧

ملٱاوُنَفَدَفَةَرِماَّـسلٱَلِخْدُأَوُكِلَْ
يفَكِلَْ .ِةَرِماَّـسلٱِ

ملٱِتَلِسُغَو٣٨
يفُةَبَكْرَْ لٱِتَسَحَلَفِةَرِماَّـسلٱِةَكْرِبِ

ْ
ُبَالِك

.ِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَح.ُهَحَالِساوُلَسَغَو.ُهَمَد
لٱُتْيَبَو،َلَعَفاَمُّلُكَوَبآْخَأِروُمُأُةَّـيِقَبَو٣٩

ْ
ُهاَنَبيِذَّـلٱِجاَع

ملٱُّلُكَو
يفٌةَبوُتْكَماَهاَنَبيِتَّـلٱِنُدُْ ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
ِكوُل

ُهُنْبٱاَيْزَخَأَكَلَمَو،ِهِئاَبآَعَمُبآْخَأَعَجَطْضٱَف٤٠.َليِئاَْرسِإ
.»ُهْنَعًاضَوِع
١٨:٣٠مايأ٢و٢٤و١٦و٢٠:١ص٣٥:٢٢مايأ٢و٤و٣ع
٣:١٥سوماع٢١:١٩ص١٤:١٢كولم٢و٣٥:٢٣مايأ٢و

ع(هببرلالاؤسلًايبنبلطدقناكُطاَفاَشوَُهيَدِعَصَف
عموهبرحيفبآخأعمسيلبرلانإاخيمنمعمسو)٧
ىلإبآخأعمبهذواخيمبُرضامنيحتكسكلذ
بآخأنيبوهنيبةبارقلا)١(:كلذىلعهلمحامبرو.برحلا
هشيجىلعهلاكتا)٣()٤ع(بآخألقباسلاهلوق)٢(
دقناكهنألاخيمصالخإيفكشلا)٤(هفيلحشيجو
كلملاضغبأاخيمنأنظهلعلوهلبآخأضغبىأر
؟هتهجنمبرلامالكفّرحف

هنأهؤاجرويدنجكبرحلالخديأ)٣٠ع(ُرَّـكَنَتَأِّـينِإ
ةميدقلابورحلايفهنألهلتقبةءوبنلامامتإنمصلخياذكه

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

لوألاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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نأطافاشوهيللاقو.هريغنمرثكأرطخللةضرعكلملاناك
دئاقرهاظلابسحراصفهتداعكةيكلملاهبايثسبلي
.نيشيجلا

.)٢٤و٢٠:١رظنا٣١ع(َنيِثَالَّـثلٱَوِْنيَنْثالٱ
هتبراحمنعاورخأتتاليأُهَدْحَوَليِئاَْرسِإَكِلَمَّـالِإ
اذكهو.هلكشيجلارسكنوكيهلتقنألهريغمكتبراحمب
امدنعهقالطإببآخأهعمهلمعيذلافورعملاىلعضّوع
.)٢٠:٣٤(دهعلابهؤافوناكاذكهوهلتقينأهديبناك

يفليقوبرلاىلإخرصيأ)٣٢ع(ُطاَفاَشوَُهيَخََرصَف
فرعامنيحوهنعهللامهلوحوبرلاهدعاس)١٨:٣١مايأ٢(
النأمهكلمرمألةعاطإدنعاوعجراذوهيكلمهنأنويمارألا
طافاشوهيشيجلعلوهدحوليئارسإكلمالإاوبراحي
.نويمارألافاخفخرصامنيحهلوحعمتجا

دمتعابرلانكلولجرلادمعتيمل)٣٤ع(ٍدِّـمَعَتُمَْريَغ
-٢٦ع(برحلاىلإهباهذيفهدانعلءازجبآخألتقىلع
.)٢٠:٤٢(ددهنبهقالطإو)٢١:١٩(توبانهلتقو)٢٨

برضهنأىلعلدتةيناربعلاةملكلاِعْرِّـدلٱِلاَصْوَأَْنيَب
.نيلجرلاعردوردصلاعردنيبهنطبيف

يفُكِلَْملٱَفِقوُأ ريدمللاقدقناك)٣٥ع(ِهِتَبَكْرَمِ
اونسحتسيملهديبعامبرو.شيجلانمينجرخاهتبكرم
لاتقلاناكواولشفيفحرجدقهنأشيجلافرعيالئلهجارخإ
نييمارألامامأهوفقوأفقينأردقيملهنأامبودتشادق
.ءاسملادنعتامىتح

الو.ددبتوشيجلاّضُف)٣٦ع(ِهِتَنيِدَمَىلِإٍلُجَرُّلُك
كلمالباوراصمهنإلبًالماكًاراسكنااورسكنامهنأجتنتسن
.)١٧ع(اهليعارالفارخكاوناكو

تمت)هريسفتو٢١:١٩رظنا٣٨ع(ِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَح
يفهمدتسحلبالكلانإفًايفرحسيلوًايونعمةوبنلا
مدبالكلاتسحلامكةرماسلاةنيدمنعًاجراخناكم
.ليعرزيةنيدمنعًاجراخناكميفتوبان

تلستغا«يهوىرخأةمجرتانلوُهَحَالِساوُلَسَغَو
تناكيتلاةكربلاسفنيفكلملاةبكرماولسغيأ»يناوزلا
وهوكلملامدسيندتىلعلديلوقلاو.اهيفلستغتيناوزلا
.ليئارسإيفةسندلاةدابعلالخدأيذلا

ًانيزمناكلبجاعلانمهلكسيل)٣٩ع(ِجاَعْلٱُتْيَب
ءانبلابًاعلومبآخأناكو.)٣:١٥سوماع(هبًاعصرموأ
هنأالإركذهلقبيملوتبرخهندموهتينبأنكلو.هبرهتشاو
.)١٦:٣٠(هلبقنيذلاعيمجنمرثكأرشلالمع

نمينوناقلارفسلاهبدارملاسيلِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِس
.مسالااذهبفورعملاةسدقملارافسألا

يفاَذوَُهيَىلَعاَسآُنْبُطاَفاَشوَُهيَكَلَمَو٤١«٥٠-٤١ ِ
َنْبٱُطاَفاَشوَُهيَناَكَو٤٢.َليِئاَْرسِإِكِلَمَبآْخَألِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱ

ًةَنَسَنِيْرشِعَوًاسَْمخَكَلَمَو،َكَلَمَنيِحًةَنَسَنيِثَالَثَوٍسَْمخ
يف لَشُتْنِبُةَبوُزَعِهِّـمُأُمْسٱَو،َميِلَشُروُأِ

ْ
يفَراَسَو٤٣.يِح ِ

ملٱَلِمَعْذِإ،اَهْنَعِْدَحيَْمل.ِهيِبَأاَسآِقيِرَطِّـلُك
يفَميِقَتْسُْ ِيَنْيَعِ

ملٱَّـنَأَّـالِإ.ِّـبَّـرلٱ
ُلاَزَيَالُبْعَّـشلٱَناَكْلَب،ْعِزَتْنَتَْملِتاَعَفَتْرُْ

ملٱَىلَعُدِقوُيَوُحَبْذَي
َكِلَمُطاَفاَشوَُهيَحَلاَصَو٤٤.ِتاَعَفَتْرُْ

،ُهَرَهْظَأيِذَّـلٱُهُتُوَربَجَوَطاَفاَشوَُهيِروُمُأُةَّـيِقَبَو٤٥.َليِئاَْرسِإ
يفٌةَبوُتْكَمَبَراَحَفْيَكَو ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
٤٦.اَذوَُهيِكوُل

ملٱُةَّـيِقَبَو
يفاوُقَبَنيِذَّـلٱَنيِنوُبْأَْ َنِمْمُهَداَبَأِهيِبَأاَسآِماَّـيَأِ

يفْنُكَيَْملَو٤٧.ِضْرَألٱ ٤٨.ٌليِكَوَكَلَم.ٌكِلَمَموُدَأِ
ِلْجَألَريِفوُأَىلِإَبَهْذَتِلَشيِشْرَتَنُفُسُطاَفاَشوَُهيَلِمَعَو
يفْتََّـرسَكَتَنُفُّسلٱَّـنَأل،ْبَهْذَتْمَلَفِبَهَّـذلٱ .َرِباَجَنوُيْصِعِ

يِديِبَعْبَهذَيِل:َطاَفاَشوُهَيِلَبآْخَأُنْباَيْزَخَأَلاَقٍذِئَنيِح٤٩
يفَكِديِبَعَعَم َعَجَطْضٱَو٥٠.ُطاَفاَشوَُهيْأَشَيْمَلَف.ِنُفُّسلٱِ
يفِهِئاَبآَعَمَنِفُدَوِهِئاَبآَعَمُطاَفاَشوَُهي َكَلَمَف،ِهيِبَأَدُواَدِةَنيِدَمِ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُماَروَُهي
:٢٠كولم٢و١٥:١٤ص١٧:٣مايأ٢وخلا٢٠:٣١مايأ٢
٢٠:٣٤كولم٢و١٩:٢مايأ٢و٨:١٨كولم٢و٢عخلا٣١
٢٣:١٧ةينثتو١٩:٥نيوكتو١٥:١٢و١٤:٢٤ص
٩:٢٨ص١٠:٢٢ص٣:٩كولم٢و٨:١٤ليئومص٢و
٢١:١مايأ٢و٩:٢٦ص

ةروكذمكولملاتاهمأءامسأ)٤٢ع(ُةَبوُزَعِهِّـمُأُمْسٱَو
دنعمارتحالاوكلملاتيبىلعةطلسلانمكلملامألناكامل
.)١١:١كولم٢و١٥:١٣و٢:١٩(بعشلا

برللدوجسلاوههيلإراشملا)٤٣ع(ْعِزَتْنَتَْملِتاَعَفَتْرُْملٱ
)١٤و١٢:١٣ةينثت(هنعًايهنمناكنإووهوتاعفترملاىلع
نكسملابارخدعبناكامكتاقوألاضعبيفًازئاجناك
يفو)٤و٣:٢(ميلشروأيفلكيهلاءانبلبقوهوليشيف
١٨:٣٠(ميلشروأىلإروضحلامهنكميملذإةيلامشلاةكلمملا
دقاوناكبعشلانألبعصرمأتاعفترملاهذهعزنو)٣٢و
نإليق.ةيطخاهيفدوجسلانأباورعشيملواهوداتعا
اهلكسيلو)١٧:٦مايأ٢(تاعفترملاضعبعزنطافاشوهي
.)٢٠:٣٣مايأ٢(

مايأ٢(هرهاصو)٤٤ع(َليِئاَْرسِإَكِلَمُطاَفاَشوَُهيَحَلاَص
بآخأعمهداحتاكةريثكرورشجتنحلصلااذهنمو)١٨:١
نفسلالمعيفايزخأعمهداحتاوداعلجتومارةبراحميف
ىلعبآخأتيبطّلستو)٢٠:٣٦مايأ٢(رباجنويصعيف
تنبايلثعطلستو)٢١:٦مايأ٢(طافاشوهينباماروهي
٢٢:٣مايأ٢(هيفلعبلاةدابعةماقإواذوهيىلعبآخأ
.)١٢و

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأ
ُ
.)٢٠:٣٤مايأ٢رظنا٤٥ع(اَذوَُهيِكوُل

.)١٥:١٢و١٤:٢٤رظنا٤٦ع(َنيِنوُبْأَْملٱ
يفْنُكَيَْملَو املًاريسفترمألااذهركُذ)٤٧ع(ٌكِلَمَموُدَأِ

طافاشوهيردقاملكلممودأيفناكوليأ)٤٨ع(يفيتأي
طسويفاهقيرطنألرباجنويصعيفلمعيوبهذينأ
امأواهيفركذلكبرضومودأحتفدقدوادناكو.مودأ
ىلإعجربآويتومودوادتومدعبورصمىلإبرهفدده
وهقبيملكلماذإوأكلميملهنكلو)٢٢-١١:١٤(هضرأ
ناكفاذوهيلبقنموهليكولالعلو.كلملايفهلسنو
.دارأامكمودأيففرصتلاورورملاقحطافاشوهيل

.)١٠:٢٢رظنا٤٨ع(َشيِشْرَتَنُفُس
.)٩:٢٨رظنا(َريِفوُأ
كلمايزخأعمدحتاهنألهلامعأبرلاطبحأْتََّـرسَكَت

.)٣٧-٢٠:٣٥مايأ٢(ريرشلاليئارسإ
.)هريسفتو٩:٢٦رظنا(َرِباَجَنوُيْصِع
يفادحتاامهنأجتنتسن)٤٩ع(ُطاَفاَشوَُهيْأَشَيْمَلَف

نأايزخألاقمث.)٢٠:٣٧مايأ٢(ترسكتفنفسلاةيلاسرإ
.أشيملفةيناثةيلاسرإيفطافاشوهيديبععمهديبعبهذي
شيشرتىلإريستنفس)٣٧-٢٠:٣٥مايأ٢(يفليقو
ريغقرشلايفشيشرتهمساناكمناكهنأمهضعبنظيو
لاسرإطافاشوهيدصقيذلاناكملاوهواينابسأشيشرت

اهركذفًاضيأريفوأىلإنفسلاترفاسامبروهيلإهنفس
نظيو.شيشرتىلإاهريسركذيملوكولملارفسبتاك
عيمجتيمسفةريبكًانفستناكشيشرتنفسنأمهريغ
نفسلاسرإطافاشوهيدصقوشيشرتنفسةريبكلانفسلا
ايزخأعمقافتابريفوأىلإةريبكًانفسيأًاضيأشيشرت
ديبععمةيناثةيلاسرإلسرينأدريملكلذدعبوترسكتف
دحأوأمايألارابخأرفسبتاكنإًاضيأنونظيو.ايزخأ
ىلإريستيتلايهةروكذملاشيشرتنفسنأمهفخاسنلا
ةدصاقةريبكنفسيأشيشرتنفساهنأعمشيشرت
.ريفوأ

هيبأعمنامزلانمًاليلقكلم)٥٠ع(ُماَروَُهيَكَلَمَف
.)٨:١٦كولم٢(

يفَليِئاَْرسِإَىلَعَبآْخَأُنْباَيْزَخَأَكَلَمَو٥١«٥٣-٥١ ِ
يفِةَرِماَّـسلٱ .اَذوَُهيِكِلَمَطاَفاَشوُهَيِلَةََرشَعَةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٥٢.ِْنيَتَنَسَليِئاَْرسِإَىلَعَكَلَم ،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
يفَراَسَو مُأِقيِرَطَوِهيِبَأِقيِرَطِ

َطاَبَنِنْبَماَعْبُرَيِقيِرَطَو،ِهِّـ
لٱَدَبَعَو٥٣ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱ

ْ
ُهَلَدَجَسَوَلْعَب

.»ُهوُبَأَلَعَفاَمِّـلُكَبَسَحَليِئاَْرسِإَهٰلِإَّـبَّـرلٱَظاَغَأَو
٣٢-١٦:٣٠ص٢١:٢٥و١٥:٢٦ص٤٠ع

يفَراَسَو يفماعبريقيرطيفولعبلاةدابعبِهيِبَأِقيِرَطِ
.نيلجعلاةدابع

دئاوف
»رارشألاعمداحتالا«٤٩و٤٨و٤٤و٤-١ع

الويرورضرمأهنأنولوقيمهنإف.هيلإسانلارظن.١
.نيدلاسمي

.)١٨-٦:١٤سوثنروك٢(هيلإهللارظن.٢
تدسفونفسلاترسكناوشيجلارسكنا.ةجيتنلا.٣

ىلإرظنا.اذوهيىلإلعبلاةدابعتدتماوماروهيقالخأ
.اهيفريسلابأدبتاملبققيرطلارخآ

»برلامالكنعلاؤسلا«٥ع
.لمعلاىلعدامتعالالبقنوكينأبجيهنإ.١
.ةعاطللدادعتسالاعمنوكينأبجيهنإ.٢
.قحللةبحملاعمةصلخمةينبنوكينأبجيهنإ.٣
لكوةيطخلاىلإناسنإلاليمنمسارتحالابجيهنإ.٤

وهبذكلابحينملكباقعواهقيرطهللهسيام
.بذكللمّلسُيسهنأ

نيمألاظعاولا»ملكتأهببرلايلهلوقيام«١٤ع
.سدقملاباتكلانماهعيمجهعيضاومنإ.١
يضرياملوقيالوًاضيأهلكباتكلاسانلاملعيهنإ.٢

.قحلالوقيلبسانلا
ملكتيلبهنممالكلانأكفاخيالورختفيالهنإ.٣

.ةعاجشوعضاوتبهللانملسرمك

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
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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