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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

يناثلاكولمللةمدقملا

لوألاكولمللةمدقملارظنا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

.َبآْخَأِةاَفَوَدْعَبَليِئاَْرسِإَىلَعُبآوُمىَصَعَو١«١٨-١
لٱَنِماَيْزَخَأَطَقَسَو٢

ْ
يفيِتَّـلٱِةَّـوُك لُعِ

ِّـ
يفيِتَّـلٱِهِتَّـي ِةَرِماَّـسلٱِ

َبوُبَزَلْعَباوُلَأْسٱاوُبَهْذٱ:ُمُهـَلَلاَقَوًالُسُرَلَسْرَأَو،َضِرَمَف
ملٱاَذٰهْنِمُأَرْبَأُتْنُكْنِإَنوُرْقَعَهٰلِإ

ُكَالَمَلاَقَف٣.ِضَرَْ
ِةَرِماَّـسلٱِكِلَمِلُسُرِءاَقِلِلْدَعْصٱِ:مُقِّـيِبْشِّـتلٱاَّـيِليِإلِّـبَّـرلٱ
يفُدَجوُيَالُهَّـنَألْلَه:ْمُهـَلْلُقَو اوُلَأْسَتِلَنوُبَهْذَت،ٌهٰلِإَليِئاَْرسِإِ
َّـنِإ:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهَكِلٰذِلَف٤؟َنوُرْقَعَهٰلِإَبوُبَزَلْعَب
.ُتوُمَتًاتْوَمْلَبُهْنَعُلِزْنَتَالِهْيَلَعَتْدِعَصيِذَّـلٱَرِيَّـرسلٱ
َهلَلاَقَف.ِهْيَلِإُلُسُّرلٱَعَجَرَو٥.اَّـيِليِإَقَلَطْنٱَف

ُ
ِمل:ْم
َ
؟ْمُتْعَجَراَذا

َىلِإَنيِعِجاَراوُبَهْذٱ:اَنَلَلاَقَواَنِئاَقِلِلٌلُجَرَدِعَص:ُهَلاوُلاَقَف٦
ملٱ
َالُهَّـنَألْلَه:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:ُهَلاوُلوُقَوْمُكَلَسْرَأيِذَّـلٱِكِلَْ
يفُدَجوُي لَسْرَأٌهٰلِإَليِئاَْرسِإِ

ْ
؟َنوُرْقَعَهٰلِإَبوُبَزَلْعَبَلَأْسَتِلَت

ًاتْوَمْلَبُهْنَعُلِزْنَتَالِهْيَلَعَتْدِعَصيِذَّـلٱُرِيَّـرسلٱَكِلٰذِل
َدِعَصيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱُةَئْيَهَيِهاَم:ْمُهـَلَلاَقَف٧.ُتوُمَت
هبْمُكَمَّـلَكَوْمُكِئاَقِلِل لٱاَذِٰ

ْ
ُرَعْشَأٌلُجَرُهَّـنِإ:ُهَلاوُلاَقَف٨؟ِمَالَك

طَنَتُم
ِّـ

لِجْنِمٍةَقَطْنِمِبٌق
ْ

اَّـيِليِإَوُه:َلاَقَف.ِهْيَوَقَحَىلَعٍد
خلٱَعَمَنيِسَْمخَسيِئَرِهْيَلِإَلَسْرَأَف٩.ُّيِبْشِّـتلٱ

ْ
َنيِذَّـلٱَنيِسَْم

جلٱِسْأَرَىلَعٌسِلاَجَوُهاَذِإَوِهْيَلِإَدِعَصَف،ُهَل
ْ

اَي:ُهَلَلاَقَف.ِلََب
ملٱ،ِهللاٱَلُجَر

َسيِئَراَّـيِليِإَباَجَأَف١٠.ْلِزْنٱُلوُقَيُكِلَْ
خلٱ
ْ

لَفِهللاٱَلُجَراَنَأُتْنُكْنِإ:َنيِسَْم
ْ

ِءاَمَّـسلٱَنِمٌراَنْلِزْنَت
لُكْأَتَو
ْ

خلٱَوَتْنَأَك
ْ

ِءاَمَّـسلٱَنِمٌراَنْتَلَزَنَف.َكَلَنيِذَّـلٱَنيِسَْم
خلٱَوَوُهُهْتَلَكَأَو

ْ
ِهْيَلِإَلَسْرَأَوَداَعَّـمُث١١.ُهَلَنيِذَّـلٱَنيِسَْم

خلٱَوَرَخآَنيِسَْمخَسيِئَر
ْ

َلُجَراَي:ُهَلَلاَقَف.ُهَلَنيِذَّـلٱَنيِسَْم
ملٱُلوُقَياَذَكٰه،ِهللاٱ

ْنِإ:اَّـيِليِإَباَجَأَف١٢.ْلِزْنٱَوِْعْرسَأ:ُكِلَْ
لَفِهللاٱَلُجَراَنَأُتْنُك

ْ
لُكْأَتَوِءاَمَّـسلٱَنِمٌراَنْلِزْنَت

ْ
َتْنَأَك

خلٱَو
ْ

ُهْتَلَكَأَوِءاَمَّـسلٱَنِمِهللاٱُراَنْتَلَزَنَف.َكَلَنيِذَّـلٱَنيِسَْم
خلٱَوَوُه

ْ
َنيِسَْمخَسيِئَرَلَسْرَأَفَداَعَّـمُث١٣.ُهَلَنيِذَّـلٱَنيِسَْم

خلٱَوًاثِلاَث
ْ

خلٱُسيِئَرَدِعَصَف.ُهَلَنيِذَّـلٱَنيِسَْم
ْ

ُثِلاَّـثلٱَنيِسَْم
اَي:ُهَلَلاَقَوِهْيَلِإَعَّـَرضَتَو،اَّـيِليِإَماَمَأِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَوَءاَجَو
خلٱِءَالُؤٰهَكِديِبَعُسُفْنَأَوِيسْفَنْمَرْكُتِل،ِهللاٱَلُجَر

ْ
يفَنيِسَْم ِ

َِيسيِئَرْتَلَكَأَوِءاَمَّـسلٱَنِمٌراَنْتَلَزَنْدَقاَذَوُه١٤.َكْيَنْيَع
خلٱ
ْ

لَفَنآلٱَو،اَمِهْيَنيِسَْمخَوِنْيَلَّـوَألٱِْنيَنيِسَْم
ْ

يفِيسْفَنْمَرْكُت ِ
ْفََختَال.ُهَعَمْلِزْنٱ:اَّـيِليِإلِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَقَف١٥.َكْيَنْيَع
ملٱَىلِإُهَعَمَلَزَنَوَماَقَف.ُهْنِم

َلاَقاَذَكٰه:ُهَلَلاَقَو١٦.ِكِلَْ
لَسْرَأَكَّـنَأِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱ

ْ
َهٰلِإَبوُبَزَلْعَبَلَأْسَتِلًالُسُرَت

يفُدَجوُيَالْلَهَف،َنوُرْقَع !ِهِمَالَكْنَعَلَأْسَتِلٌهٰلِإَليِئاَْرسِإِ
ًاتْوَمْلَبُهْنَعُلِزْنَتَالِهْيَلَعَتْدِعَصيِذَّـلٱُرِيَّـرسلٱَكِلٰذِل
.اَّـيِليِإِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَحَتاَمَف١٧.ُتوُمَت
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يفُهْنَعًاضَوِعُماَروُيَكَلَمَو َطاَفاَشوَُهيِنْبَماَروُهَيِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
يِتَّـلٱاَيْزَخَأِروُمُأُةَّـيِقَبَو١٨.ٌنْبٱُهَلْنُكَيَْملُهَّـنَأل،اَذوَُهيِكِلَم
يفٌةَبوُتْكَمَلِمَع ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
.»َليِئاَْرسِإِكوُل

١:٢٥ىّتمو١٦و٦و٣ع٨:٢ليئومص٢و٣:٥ص
ع٢١:١٧و١٧:١كولم١و١٠-٨:٧ص٣:٢٢سقرمو
١:٦سقرمو٣:٤ىّتمو١٣:٤ايركز٢ع١٦و٦ع٢
٣٨-١٨:٣٦كولم١و٢:٢٧ليئومص١و١٣:٦ةاضق
٨:١٦و٣:١ص٣ع١:١٦بويأ٩:٥٤اقولو

سوماقيفنوبيدبلطا(َليِئاَْرسِإَىلَعُبآوُمىَصَعَو
.)هيلعبوتكملاةمجرتويبآوملارجحلاةروصرظناوباتكلا
تلقتساامبرو)٨:٢ليئومص٢(بآومحتفدقدوادناك
امكليئارسإكلميرمعاهعضخأمثناميلستومدنع
ةيزجلانودؤينويبآوملاناكويبآوملارجحلانمانملع
بآخأهنباكلمويرمعكلمةدميف)٣:٤(ليئارسإل
كولم١(هشيجتُّتشتوداعلجتوماريفبآخأةافودعبو

ىلعىصعيلةصرفلابآومكلممنتغا)٣٦-٢٢:٢٩
.ليئارسإ

يذلا)١٢-٢٠:٩لامعأ(سخيتفاك)٢ع(ِةَّـوُكْلٱَنِم
.لفسأىلإطقسوةثلاثلاةقبطلايفةقاطيفًاسلاجناك

.هحارجببسبشارفلامزالضِرَمَف
مظعأنمبابذلاو.بابذلاهلإهانعمَبوُبَزَلْعَب
ميثارجلقنيوراذقألايفدلوتيوهورشبلاينبتابرض

يكلهلاودجسيذلاهلإلابوبزلعبناكو.ضارمألا
يعُدفنيينيطسلفلاةهلآعيمجربكأناكوبابذلامهنععنمي
ديدجلادهعلايفمسالاو)١٢:٢٤ىّتم(يفنيطايشلاسيئر
نمدلوتيبابذلانأامبرو.راذقألاديسيألوبزلعب
ةايحلاىلإةراشإةدابعلاهذهيفناكامبرًاريثكدلاوتيوتيملا
ندمىدحإنورقعو.ضرملانمءافشلاوتوملانم
نيينيطسلفلاضرألامشيفاهعقوموسمخلانيينيطسلفلا
برلابهناميإمدعىلعليلدبوبزلعبنملاؤسلاو
.هلهراقتحاو

.هكالمةطساوببرلالاق)٣ع(ِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَقَف
لبقتوبانمركيفبآخأعمهمالكناكايليإلركذرخآو
.)٢٤-٢١:١٧كولم١(نينسعبرأوحنبةثداحلاهذه

لبقنملسرمايليإنأىلعليلدِءاَقِلِلْدَعْصٱِمُق
فرعايليإنإفثدحيساموثدحامفرعيذلابرلا
مهربخهللصواملبقمهدصقوايزخألسرباهذ
.ايزخألريصيسامبمهربخأو

ايزخألثدحيسامببرلاربخيمل)٤ع(ُتوُمَتًاتْوَم
.برلاكرتبهتيطخلءازجهلهاضقًاضيألبطقف

ِمل
َ
لبقمهعوجرنمكلملابجعت)٥ع(ْمُتْعَجَراَذا

ةنيدملانمنولزانمهوةرماسلابرقايليإاولباقامبروتقولا
.لتىلعةينبمتناكيتلا

وهو(وأيخترملاهرعشىلإةراشإ)٨ع(ُرَعْشَأٌلُجَر
يدايتعالاءايبنألاسابلناكيذلايدلجلاهبوثىلإ)حجرألا
.)١٣:٤ايركز(

هنأيفكشالو.هآرايزخأناكامبرُّيِبْشِّـتلٱاَّـيِليِإَوُه
هيبأنيبوهنيبثدحاموةميظعلاهلامعأربخعمسدقناك
.بآخأ

هنألهوكسميلنيلسرملادونجلارّثك)٩ع(َنيِسْمَْخلٱ
.هنمفاخ

برلانعملكتايليإنألهللالجرهنأهفرعِهللاٱَلُجَراَي
كلذعمو)٤٠-١٨:٣٦كولم١(ءامسلانمًارانلزنأو
اوناكنيسمخلانإوكلملارمأتحتايليإنأسيئرلانظ
.هيلعنيرداق

نيبينأكلذيفةياغلاو)١٠ع(ِءاَمَّـسلٱَنِمٌراَنْلِزْنَتْلَف
ءيشلكىلعرداقلايقيقحلاهلإلالجرةقيقحلابهنأهل
نمابلطانحويوبوقعينإ.كلملارمأتحتوهسيلف
ينفتلءامسلانمًارانالزنينأامهلحمسينأعوسي
:٩اقول(عوسيامهخبوفمهتيرقيفهولبقيملنيذلانييرماسلا

سفنأصالخبلطننأانيلعحيسملابءادتقاف)٥٦-٥١
.برلالمعوهفانهروكذملالمعلاامأو.مهكالهالسانلا
ناكفعوسينامزفالخبناكايليإنامزنأجتنتسنف
هدوجوىلعًاعنقمًاناهربوهللابضغراهظإيعدتسي
.ممألاةهلآاوعبتوبرلااوكرتمهلكبعشلاناكالإوهتردقو
تومكمهتومناكفكلملارمألةعاطإاولمعفنوسمخلاامأو
ميمتتللبمهنمةيصوصخةئيطخالبوبرحلايفدونج
.ةسدقملاةلداعلاهللادصاقم

يذلاكلملااذهةلاهجمظعأام)١٣ع(َلَسْرَأَفَداَعَّـمُث
ملذإهبلقةواسقمظعأاموةيناثلاالوىلوألاةيآلاىلإهبتنيمل
.هدونجىلعقفشي

لوألاسيئرلاةبيصمنمدافتساِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَو
.ايليإهدبعلوبرللعضخفيناثلاو

رضحف.كلملانموأسيئرلانم)١٥ع(ُهْنِمْفََختَال
كلملاعمسفهدعوتوهخبووهلتقبلاطلاريرشلاكلملامامأ
ناكهنألهتداعكايليإىفتخافهقلطألبهلتقيملوهمالك
.هناكموهقيرطركذالبًاضيأيفتخيوراظتناالبرهظي

نباوهوخألبايزخأنباسيل)١٧ع(ُماَروُهيَكَلَمَو
.بآخأ

يف يف٣:١يفوَطاَفاَشوَُهيِنْبَماَروُهَيِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
نإ٢٢:٤٢كولم١يفو.طافاشوهيلةرشعةنماثلاةنسلا
ماروهينأ٨:١٦يفو.ةنسنيرشعوًاسمخكلمطافاشوهي

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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.بآخأنبماروهيلةسماخلاةنسلايفكلمطافاشوهينب
طلغعوقونونظيولاوقألاهذهيفةضقانممهضعبىريف
نبماروهينأمهريغنظيو.خسانلانموأبتاكلانم
.هكلمنمةرشعةعباسلاةنسلايفهيبأعمكلمطافاشوهي
كلمو.بآخأنبماروهيكلمنمةرشعةنماثلاةنسلايفو
ءزجولوألايفةنسنمءزجعمةلماكةنس٢٣طافاشوهي
هدحوطافاشوهينبماروهيكلمامنيحو.رخآلايفةنسنم
.بآخأنبماروهيكلمنمةسماخلاةنسلايفناك

دئاوف
»بئاصملا«٢و١ع
)٢٢كولم١(هيبأتومومارأبرحايزخأبئاصمنم
كلمامدعبهتوموةوكلانمهطوقسوبآومنايصعو
.طقفنيتنس
اهيفنوريالفظحلاءوسنمبئاصملانإمهضعبلوقي.١

.ريرشلاديالوهللادي
ةريرشةسجنحاورأىلإبئاصملانوبسنيمهضعبنإ.٢

نولمعتسيوتافارخلانماهريغونيعلابنودقتعيف
ءاقرزةزرخكاهنماوصلخيلةفيخسةريثكلئاسو
.ذيواعتو

هبيدأتيهوهللانمبئاصملانأوهباتكلاميلعتنإ.٣
سفنيفو.نينموملاريغللداعباقعوهبعشلهراذنإو
لبلاحلايفايزخأكلهيملبرلانألةمحربئاصملا
.هضرمنامزةبوتلاولمأتللةصرفهاطعأ

»ءامسلانمرانلا«١٠ع
يطعيالورويغهلإهنإفهللادجمراهظإلجألةمزالاهنإ.١

هذهىلعسانلاضعبكالهالولو.رخآلهدجم
.بعشلاهبتنااملةفيخملاةقيرطلا

مهلكبعشلاهيبنتنألهللاةبحمضقانتالاهنإ.٢
ةايحلالوطنممزلأةينثولاةدابعلانممهريذحتو
.دونجلاكئلوأل

سانللزوجيالفضرألانمتسيلوءامسلانماهنإ.٣
كلهينأبرلانماوبلطيوًاضعبمهضعباوقرحينأ
.مهريغ

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفاَّـيِليِإِّـبَّـرلٱِداَعْصِإَدْنِعَناَكَو١«١٨-١ لٱِ
ْ

َىلِإِةَفِصاَع
جلٱَنِماَبَهَذَعَشيِلَأَواَّـيِليِإَّـنَأِءاَمَّـسلٱ

ْ
لِ
ْ

اَّـيِليِإَلاَقَف٢.ِلاَج

.َليِإِتْيَبَىلِإيِنَلَسْرَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألاَنُهْثُكْمٱ:َعَشيِلَأل
.َكُكُرْتَأَالِّـينِإَكُسْفَنَيِهٌةَّـيَحَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:ُعَشيِلَأَلاَقَف
يفَنيِذَّـلٱِءاَيِبْنَألٱوُنَبَجَرَخَف٣.َليِإِتْيَبَىلِإَالَزَنَو َليِإِتْيَبِ
لٱُهَّـنَأُمَلْعَتَأ:ُهَلاوُلاَقَوَعَشيِلَأَىلِإ

ْ
ْنِمَكَدِّـيَسُّبَّـرلٱُذُخْأَيَمْوَي

ُهَلَلاَقَّـمُث٤.اوُتُمْصٱَفُمَلْعَأِّـينِإ،ْمَعَن:َلاَقَف؟َكِسْأَرَىلَع
.اَحيِرَأَىلِإيِنَلَسْرَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألاَنُهْثُكْمٱ،ُعَشيِلَأاَي:اَّـيِليِإ
اَيَتَأَو.َكُكُرْتَأَالِّـينِإَكُسْفَنَيِهٌةَّـيَحَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:َلاَقَف
يفَنيِذَّـلٱِءاَيِبْنَألٱوُنَبَمَّـدَقَتَف٥.اَحيِرَأَىلِإ َعَشيِلَأَىلِإاَحيِرَأِ
لٱُهَّـنَأُمَلْعَتَأ:ُهَلاوُلاَقَو

ْ
َىلَعْنِمَكَدِّـيَسُّبَّـرلٱُذُخْأَيَمْوَي

:اَّـيِليِإُهَلَلاَقَّـمُث٦.اوُتُمْصٱَفُمَلْعَأِّـينِإ،ْمَعَن:َلاَقَف؟َكِسْأَر
َوُهٌّيَح:َلاَقَف.ِّـنُدْرُألٱَىلِإيِنَلَسْرَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألاَنُهْثُكْمٱ
٧.اَُمهَالِكاَقَلَطْنٱَو.َكُكُرْتَأَالِّـينِإَكُسْفَنَيِهٌةَّـيَحَوُّبَّـرلٱ
ْنِماَمُهَتَلاَبُقاوُفَقَوَوِءاَيِبْنَألٱيِنَبْنِمًالُجَرَنوُسَْمخَبَهَذَف
ُهَءاَدِراَّـيِليِإَذَخَأَو٨.ِّـنُدْرُألٱِبِناَجِباَُمهَالِكَفَقَوَو.ٍديِعَب
ملٱَبََرضَوُهَّـفَلَو

يفاَُمهَالِكَاَربَعَف،َكاَنُهَواَنُهَىلِإَقَلَفْنٱَف،َءاَْ ِ
لٱ
ْ

طٱ:َعَشيِلَألاَّـيِليِإَلاَقَاَربَعاَّـَملَو٩.ِسَبَي
ْ

َكَلُلَعْفَأاَذاَمْبُل
ْنِمِْنيَنْثٱُبيِصَنْنُكَيِل:ُعَشيِلَأَلاَقَف.َكْنِمَذَخوُأْنَأَلْبَق
ُذَخوُأيِنَتْيَأَرْنِإَف.َلاَؤُّسلٱَتْبَّـعَص:َلاَقَف١٠.َّـَيلَعَكِحوُر
ِناَريِسَياَُمهاَميِفَو١١.ُنوُكَيَالَفَّـالِإَو،َكِلٰذَكَكَلُنوُكَيَكْنِم
،اَمُهَنْيَبْتَلَصَفٍراَنْنِمٌلْيَخَوٍراَنْنِمٌةَبَكْرَماَذِإِناَمَّـلَكَتَيَو
يفاَّـيِليِإَدِعَصَف لٱِ

ْ
ىَرَيُعَشيِلَأَناَكَو١٢.ِءاَمَّـسلٱَىلِإِةَفِصاَع

ُهَرَيَْملَو!اََهناَسْرُفَوَليِئاَْرسِإَةَبَكْرَم،ِيبَأاَيِيبَأاَي:ُخُْرصَيَوُهَو
طِقاَهَقَّـزَمَوُهَباَيِثَكَسْمَأَف.ُدْعَب

ْ
اَّـيِليِإَءاَدِرَعَفَرَو١٣،ِْنيَتَع

١٤.ِّـنُدْرُألٱِئِطاَشَىلَعَفَقَوَوَعَجَرَو،ُهْنَعَطَقَسيِذَّـلٱ
ملٱَبََرضَوُهْنَعَطَقَسيِذَّـلٱاَّـيِليِإَءاَدِرَذَخَأَف

َوُهَنْيَأ:َلاَقَوَءاَْ
ملٱَبََرضَّـمُث؟اَّـيِليِإُهٰلِإُّبَّـرلٱ

،َكاَنُهَواَنُهَىلِإَقَلَفْنٱَفًاضْيَأَءاَْ
يفَنيِذَّـلٱِءاَيِبْنَألٱوُنَبُهآَراَّـَملَو١٥.ُعَشيِلَأََربَعَف ُهَتَلاَبُقاَحيِرَأِ
ِهِئاَقِلِلاوُءاَجَف.َعَشيِلَأَىلَعاَّـيِليِإُحوُرْتَّـرَقَتْسٱِدَق:اوُلاَق
َكِديِبَعَعَماَذَوُه:ُهَلاوُلاَقَو١٦.ِضْرَألٱَىلِإُهَلاوُدَجَسَو
َىلَعَنوُشِّـتَفُيَوَنوُبَهْذَيْمُهْعَدَف،ٍسْأَبوُوَذًالُجَرَنوُسَْمخ
ِدَحَأَىلَعُهَحَرَطَوِّـبَّـرلٱُحوُرُهَلََمحْدَقَنوُكَيَّـالَئِل،َكِدِّـيَس
جلٱ
ْ
يفْوَأِلاَبِ ِهْيَلَعاوَُّحلَأَف١٧.اوُلِسْرُتَال:َلاَقَف.ِةَيِدْوَألٱِدَحَأِ
اوُشَّـتَفَف،ًالُجَرَنيِسَْمخاوُلَسْرَأَف.اوُلِسْرَأ:َلاَقَوَلِجَخىَّـتَح
يفٌثِكاَمَوُهَوِهْيَلِإاوُعَجَراَّـَملَو١٨.ُهوُِدَجيَْملَوٍماَّـيَأَةَثَالَث اَحيِرَأِ
َهلَلاَق

ُ
لُقاَمَأ:ْم

ْ
.»؟اوُبَهْذَتَالْمُكَلُت

عوشي٢١-١٩:١٦كولم١و١١:٥نييناربعو٥:٢٤نيوكت
٦و٤ع٢٩و١٢:٢٨كولم١و١:١٥ثوعار٤:١٩
٦:٢٦عوشي٢ع٥:٢٢و٣٨و٤:١ص١:٢٦ليئومص١و
١٩:١٣كولم١و١٦و١٥ع١٧-١٥و٣:٨عوشي٣ع٢ع
١٣:١٤ص٦:١٧ص٢٢و١٤:٢١جورخو١٤ع١٩و
١٨:١٢كولم١و٧ع٨ع١:٢٠بويأو٣٧:٣٤نيوكت
٨:١١ص٨:٣٩لامعأو

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ماروهيىلإيبنلاايليإنمةباتكتتأ١٥-٢١:١٢مايأ٢يف
تومدعبوهكلمرخآيفتناكاهنأىلعلدياهنومضمو
نكيملءامسلاىلإايليإداعصإبانهربخلانأجتنتسنف.هيبأ

هعضولبنامزلابسحثداوحلابيترتىلإًارظنهلحميف
ركذىلإعجرمثايليإيفهمالكلمكييكلانهبتاكلا
.ايليإداعصإلبقتثدحرومأضعب

١٩:٢١كولم١(ايليإمدخيعشيلأناكَعَشيِلَأَواَّـيِليِإ
خيراتلايفًاروكذمسيلهنأريغهعمناكو)٣:١١كولم٢و
.ايليإداعصإنامزىلإهتوعدنامزنم

ليئارسإونباهيفلحيتلالاجلجلاتسيلِلاَجْلِْجلٱ
انهةروكذملالاجلجلاو)٤:١٩عوشي(ندرألااوربعامدعب
ليإتيبلامشلايمأ٨دعبىلعميارفألبجيفتناك
:٤كولم٢(ءايبنأللرقماهيفناكوةيلاحلاةيلجلجيهو

٣٨(.
.رضحدقهلاقتنانامزنأفرع)٢ع(اَّـيِليِإَلاَقَف
امهيبلقيفنكلوهقرافيسهديسنأًاضيأعشيلأفرعامبرو
كشوىلعايليإناك.مالكلابهنعاّربعينأناردقيالام
هنمملستينأعشيلأىلعوءامسلايفبرلامامأفوقولا
.اقرافتينأنيعمزماناكو.اهراطخأوةمدخلالاقثأ

كلتثداوحهلمسردقبرلاناكيِنَلَسْرَأْدَقَّـبَّـرلٱ
ةفلتخملامهتالحميفءايبنألاروزيلهلسرأفةريخألاتاعاسلا
نأعشيلأنمايليإبلطامبرو.ريخألاهمالكمهملكيو
هنألوأهلاقتنالبقدارفنالادارأهنأللاجلجلايفثكمي
.هتنامأوهتبحمناحتمادصقهنألوأهمداخىلعقفشأ
.»خلابرلاوهيح«هلوقبةديدشلاهتبحمرهظأعشيلأو

ناكوءايبنألاةسردميفذيمالتلامه)٣ع(ِءاَيِبْنَألٱوُنَب
امإبيرقايليإلاقتنانأاوملعامبرو.مهيبأكمهسيئر
هنزحةدايزدريملفعشيلأامأو.ايليإةطساوبامإونالعإب
.مالكلاةرثكب

ءايبنألاسرادمةرايزدعب)٦ع(ِّـنُدْرُألٱَىلِإيِنَلَسْرَأ
درفنمناكميفهدوعصنوكيلندرألاربعيفةيربىلإبهذ
.وبنلبجيفتوميلىسومدعصامك

احيرأيفءايبنألاةسردمنممهو)٧ع(َنوُسَْمخَبَهَذَف
عيمجددعنأيفكشالفطقفسرادملاىدحإيهو
هذهىلإاوأجتلابرلاةدبعرثكأامبروًاريثكناكءايبنألا
.هينبوبآخأداهطضانمًافوخساردملا

هاعدامنيحعشيلأىلعهحرطيذلاءادرلا)٨ع(ُهَءاَدِر
.)١٩:١٩كولم١(

رهنقلفناورحبلاقشنافهديىسومّدمامكَءاَْملٱَبََرضَو
ليئارسإلةداهشايليإلمعناكو.عوشيمامأندرألا
رصمةيدوبعنمّرشةيدوبعنماوصلخيفهمالكىلإاوهبتنيل
.ناعنكةحارنممظعأةحاراولخديو

هكرتيللامهلنكيمل)٩ع(َكَلُلَعْفَأاَذاَمْبُلْطٱ
.هلجألهتالصوهعشيلألجألايليإلعفو.هذيملتل

:٢١ةينثت(يفلوقلاىلإراشأَكِحوُرْنِمِْنيَنْثٱُبيِصَن
.ركبلاقوقحنموهبألالامنمنينثابيصننإف)١٧
نأعشيلأبلطوايليإليأيحورلامهيبألءانبأءايبنألاناك
هلبسننالو.دالوألانيبركبلاكمهسيئرومهلوأنوكي
ةمدخلايفلوألانوكينأبلطهنألءايربكلاالوعمطلا
لئاضفلانموهعونلااذهنمعمطلاو.بعتلاورطخلاو
.تابجاولاو

عشيلأىلعًابعصرمألاناك)١٠ع(َلاَؤُّسلٱَتْبَّـعَص
ًابعصو.همامأتناكيتلاةمدخلاةمظعبرعشيملامبرهنأل
.برلللبهلسيلهتفيلخنييعتنألايليإىلع

رظنلانعًايفخمناكهدوعصنأجتنتسنيِنَتْيَأَرْنِإَف
رظننعةيفخمرانلانمتابكرملاوليخلاتناكامكيدسجلا
هللانأفرععشيلأهآراملف)٦:١٧(ناثوديفعشيلأمالغ
ردقيالاممهفيوىريلتايحورلايفرظنلاةوقهاطعأدق
هللانمّنيعتهنأةمالعلاهذهبعشيلأفرعفهارينأهريغ
.هللارومأيفسانلادنعًاملكتموءايبنأللًاسيئرنوكيل

لكعشيلألابيفيقبرظنملانأكشالٍراَنْنِمٌةَبَكْرَم
َنيِذَّـلٱ«ةمواقملاتقويفلوقيلهناميإىّوقتهبوهتايحمايأ
تقولاكلذنمو.)٦:١٦(»ْمُهَعَمَنيِذَّـلٱَنِمُرَثْكَأاَنَعَم
.برلالبهديسايليإنكيملًادعاصف

ةدابعلاو.ايليإلهرابتعاوهتبحمىلعليلد)١٢ع(ِيبَأاَي
.نينثابيصنيحورلاهيبأنمذخأيهنإ)٩ع(هتبلطقفاوت

ناسرفوتابكرمكليئارسإلايليإناكَليِئاَْرسِإَةَبَكْرَم
مهرّذحيوهبعشدشريبرلاناكهبهنألاهنملضفأو
.مهرصنيو

هنزحلةمالعاهقّزموهسفنبايثاَهَقَّـزَمَوُهَباَيِثَكَسْمَأَف
.ءامدقلاةداعك

ةراشإلبهسبليلسيلهذخأ)١٣ع(اَّـيِليِإَءاَدِرَعَفَرَو
ءادرلااذهذخأدقناكو.ايليإنمهمّلستيذلاماقملاىلإ

هتقونألهعّجرمث)١٩:١٩كولم١(ايليإهاعدامنيحًاقباس
.رضحدقنكيملةمدخلايفهفلخيل

ةجيتنالبناكبرضلانأرهاظلاو)١٤ع(َءاَْملٱَبََرضَو
ايليإهلإاعدمث.برلانملبءادرلانمتسيلةوقلانأل
.ايليإهبرضامنيحلوألايفامكقلفنافًاضيأءاملابرضو
ايليإهلإبرلانيأ«يتأيامكةرابعلانومجرتيمهضعبنأريغ
ناكءاملابرضنأاومهفف»قلفنافءاملابرضوًاضيأنآلا
.طقفةرم

يفَنيِذَّـلٱ .اهيفمهنكسمواحيرأنماوناكنيذلايأاَحيِرَأِ
دقايليإنأاوأرمهنكلورانلانمليخلاوةبكرملااوريملو
اوملعفهبرضامنيحندرألاءامقلفناوعجرعشيلأوىفتخا

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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عشيلأىلعترقتسادقهناطلسوهتّوقيأايليإحورنأ
.مهيلعًاسيئرهولبقف

ددعلانأامبر)١٦ع(ًالُجَرَنوُسَْمخَكِديِبَعَعَم
دونجلانمةقرفددعناكامكءايبنألانمةقرفددعنيسمخ
ىلعناهربمايأةثالثةدممهشيتفتومهباهذو)١٣-١:٩(
.دسجلابدعصةقيقحلابايليإنأ

مح
ََ
.)٨:٣٩لامعأو١٨:١٢كولم١رظنا(ِّـبَّـرلٱُحوُرُهَل
.ةتغبرهظيويفتخينأايليإةداعنمناكو

يفدعولاىلعءانبو.سنُيملهنكلوايليإةايحتهتنا
اَّـيِليِإْمُكْيَلِإُلِسْرُأاَذَنَئَه«)٤:٥يخالم(ميدقلادهعلارخأ
لٱِّـبَّـرلٱِمْوَيِءيَِجمَلْبَقَّـيِبَّـنلٱ

ْ
لٱِمْوَي

ْ
ملٱَوِميِظَع

ناك»ِفوُخَْ
ةءوبنلاهذهنأاومهفيملمهنأريغهعوجرنورظتنيدوهيلا
:١٧ىّتم(ايليإحورهيفناكيذلانادمعملاانحوييفتمت

يلجتلالبجيفعوسيعمايليإوىسومناكو.)١٣-١٠
ًاظفحعوسيهظفحيذلاسومانلامداخىسومناكف
.ءامسلاىلإعوسيدوعصوةمايقلاىلإًازمرايليإناكوًالماك
ةدابعلهتمواقمبو.ةنمزألارشيفبرللًانيمأًادهاشناكو
.برلاةدبعنمنيريثكددشوعجشلعبلا

ملٱُلاَجِرَلاَقَو١٩«٢٢-١٩
ُعِقْوَماَذَوُه:َعَشيِلَألِةَنيِدَْ

ملٱ
ملٱاَّـمَأَو،يِدِّـيَسىَرَياَمَكٌنَسَحِةَنيِدَْ

ْ
ُضْرَألٱَوٌةَئيِدَرَفُهاَيِ

لِمِهيِفاوُعَضَوٍديِدَجٍنْحَصِبِينوُتْئٱ:َلاَقَف٢٠.ٌةَبِدُْجم
ْ
.ًاح

ملٱِعْبَنَىلِإَجَرَخَف٢١.ِهِبُهْوَتَأَف
ملٱِهيِفَحَرَطَوِءاَْ

ْ
لِ
ْ

اَذَكٰه:َلاَقَوَح
ملٱِهِذٰهُتْأَرْبَأْدَق:ُّبَّـرلٱَلاَق

ْ
ٌتْوَمًاضْيَأاَهيِفُنوُكَيَال.َهاَيِ

ملٱِتَِئَربَف٢٢.ٌبْدَجَالَو
ْ
لٱاَذٰهَىلِإُهاَيِ

ْ
ِلْوَقَبَسَحِمْوَي

.»ِهِبَقَطَنيِذَّـلٱَعَشيِلَأ
٢٦و١٥:٢٥جورخو٦:٦و٤:٤١ص

لعفامءايبنألاينبنماوعمسدقاوناكِةَنيِدَْملٱُلاَجِر
نإ.مهتنيدملةكربهنماوبلطيلةصرفلااومنتغافندرألابايليإ
ةنيدملامامأولبجلاحفسدنعناكونسحاحيرأةنيدمعقوم
باشعألاوراجشألانماهريغولخنلااهلوحوندرألالهس
ًاضيأًانسحةنيدملاعقومناكو.ةبيطةحئاراهليتلا
ةرمثمريغيأةبدجمضرألاوةيدرهايملانكلو.ةراجتلل
ةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو.اههايمةءادرىلإاهبدجاوبسنو
ةدراولاةملكلايهوةطقسُموأةلكثميأ»ةلكشم«ةبدجم
.ًاطقسمةمجرتملا)٩:١٤عشوه(يف

ءافشلاةوقحلملايفالونحصلايفسيلٍديِدَجٍنْحَص
نوكينأبجيهريغرّهطينمنألقفاوماهلامعتسانكلو
نيذلاهذيمالتلعوسيلاق.داسفلادضحلملاو.ًارهاطوه
.»ضرألاحلممتنأ«ملاعلادّدجتيمهتطساوب

يهتئربيتلاهايملانأنظُي)٢٢ع(ِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ
ةبذعمويلايهوةيلاحلاناطلسلانيعنمجرختيتلا

.ةديج

اَميِفَو.َليِإِتْيَبَىلِإَكاَنُهْنِمَدِعَصَّـمُث٢٣«٢٥-٢٣
يفٌدِعاَصَوُه ملٱَنِماوُجَرَخٍراَغِصٍناَيْبِصِباَذِإِقيِرَّـطلٱِ

ِةَنيِدَْ
٢٤!ُعَرْقَأاَيْدَعْصٱ!ُعَرْقَأاَيْدَعْصٱ:ُهَلاوُلاَقَوُهْنِماوُرِخَسَو
لٱَف
ْ
ْتَجَرَخَف.ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْمُهَنَعَلَوْمِهْيَلِإَرَظَنَوِهِئاَرَوَىلِإَتَفَت

لٱَنِمِناَتَّـبُد
ْ

٢٥.ًادَلَوَنيِعَبْرَأَوِْنيَنْثٱُمُهْنِماَتََسَرتْفٱَوِرْعَو
لٱِلَبَجَىلِإَكاَنُهْنِمَبَهَذَو

ْ
َىلِإَعَجَرَكاَنُهْنِمَو،ِلَمْرَك

.»ِةَرِماَّـسلٱ
٢٠و١٨:١٩كولم١و٤:٢٥ص٢٧-١٣:٢٥ايمحن

ايليإدوعصربخاوعمسدقاوناكامبرُعَرْقَأاَيْدَعْصٱ
نكيملو.همداخاورقتحاوبيجعلاهللالمعباوردزامهلوقبو
ةيدايتعاريغهتعرقتناكامبرورمعلايفًاريبكعشيلأ
هنإ)١:٨(»رعشألجر«ةرابعلانمانمهفاذإايليإفالخبو
.هّيخرمرعشلاليوط

دالوألانضتحا)هريسفتو١:١٠رظنا٢٤ع(ْمُهَنَعَل
ليإتيبيفدالوألاكئلوأامأو)١٠:١٦سقرم(مهكرابو
عشيلأةمواقملةلسرمريرشلاشيجنمةقرفكاوناكف
ملف.مهلمعاولمكيومهوعبتيلنودعتسمنوريثكمهءاروو
مداقلارارشألاشيجللبدارفألادالوأللعشيلألمعنكي
مهدرلباودارأامكهيفاولمعيلهدبعبرلاكرتيملفهيلع
هلإلاهنإمهلكليئارسإبعشوليإتيبلهأمّلعومهرهقو
.ءايبنألاهديبعلوهسفندجملرويغلاريدقلايحلا

ةكلمملاةدعاقةرماسلاتناك)٢٥ع(ِةَرِماَّـسلٱَىلِإَعَجَر
رشاعيناكو)٦:٣٢و٩و٥:٣(اهيفتيبعشيلألناكو
النموًامئاددرفنينم.مهنيبرابتعاهلوخويشلاوكلملا
.برلالمعالمعينأناردقيالًادبأدرفني

دئاوف
»لاقتنالا«١١ع

ةينيدلاضئارفلاهذهنإف.نفدالبوةزانجالبناكهنإ.١
.ةيرورضتسيلوةقئال

البلقتناهنألهللانمةمحركلذناكو.ةأجفناكهنإ.٢
.ملأالبوضرم

مثناميإلابًالوأهآريذلاحيسملابناميإلابناكهنإ.٣
ناكهنألصلخناميإلابو.يلجتلالبجىلعدسجلاب
.انلثمًائطاخًالجر
دعبءامسلاىلإدوعصلابءاجرانلنألانلًالاثمناكهنإ
.برلاعمنوكنلةمايقلا

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ةئيدرهايم»هايملاتئرب«٢٢-١٩ع
انبولق)٤(ةرماقملا)٣(رفكلا)٢(ركسملابرش)١(

.ةريرشلا
.حيسملاليجنإالإهايملاهذهئربيءيشال

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَليِئاَْرسِإَىلَعَبآْخَأُنْبُماَروُيَكَلَمَو١«٣-١ ِ
يف،ِةَرِماَّـسلٱ .اَذوَُهيِكِلَمَطاَفاَشوُهَيِلَةََرشَعَةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٢.ًةَنَسَةََرشَعْيَتَنْثٱَكَلَم ،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
لٱَلاَثْمِتَلاَزَأُهَّـنِإَف،ِهِّـمُأَوِهيِبَأَكَسْيَلْنِكٰلَو

ْ
ُهَلِمَعيِذَّـلٱِلْعَب

َلَعَجيِذَّـلٱَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَياَياَطَخِبَقِصَلُهَّـنَأَّـالِإ٣.ُهوُبَأ
.»اَهْنَعِْدَحيَْمل.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإ

كولم١و٢٣:٢٤جورخو٢٨-٢٦و١٠:١٨ص١:١٧ص
١٦و١٤:٩كولم١و٣٢-١٢:٢٨كولم١و٣٢و١٦:٣١

نكيملوتامدقايزخأهاخأنألَبآْخَأُنْبُماَروُيَكَلَم
.نباهل

يف ١:١٧رظنا(َطاَفاَشوُهَيِلَةََرشَعَةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ًاكلمناتنسطافاشوهينبماروهيلراصدقناكو)هريسفتو
نألنيتكلمملانيبةفلُأتناكو.)١:١٧(هيبأعماذوهيىلع
هذهتناكو.بآخأةنباايلثعذخأدقطافاشوهينبماروهي
همأوهيبأكًارشماروهيلمعيملفليئارسإلًاريخةفلألا
.لعبلاةدابعاذوهيلخدأاهتطساوبهنألًارشاذوهيلتناكو

رجحنمًادومعلاثمتلاناكامبر)٢ع(ِلْعَبْلٱَلاَثْمِت
ةلازإةمالعلاثمتلاةلازإو.ندعمبىّشغمبشخنموأ
اهضفريتلاةدابعلانأللمعلااذهيفلضفهلو.ةدابعلا
اديصوروصلهأنمهبراقأوهناريجوهمأوهيبأةدابعيه
.هبعشنمنيريثكو

ةطساوبدوجسلاناك)٣ع(خلااَياَطَخِبَقِصَلُهَّـنَأَّـالِإ
ًاينيدًارمأسيلوًايسايسًارمأنادوليإتيبيفنيلجعلا
اودجسيلاوعجربعشلاناكةدابعلاهذهلازأولهنأل.طقف
مهعوجرمزلتساناكينيدلامهعوجروميلشروأيفبرلل
.اذوهيكولملمهعوضخويسايسلا

،ٍشاَوَمَبِحاَصَبآوُمُكِلَمُعَشيِمَناَكَو٤«١٢-٤
ِملىَّـدَأَف

َ
لَأَةَئِمَليِئاَْرسِإِكِل

ْ
لَأَةَئِمَوٍفوُرَخِف

ْ
ٍشْبَكِف

ِكِلَمَىلَعَبآوُمُكِلَمىَصَعَبآْخَأِتْوَمَدْنِعَو٥.اَهِفوُصِب
ملٱَجَرَخَو٦.َليِئاَْرسِإ

يفُماَروُيُكِلَْ لٱَكِلٰذِ
ْ

ِةَرِماَّـسلٱَنِمِمْوَي
ِكِلَمَطاَفاَشوَُهيَىلِإَلَسْرَأَوَبَهَذَو٧،َليِئاَْرسِإَّـلُكَّـدَعَو

يِعَمُبَهْذَتْلَهَف.َبآوُمُكِلَمَّـَيلَعىَصَعْدَق:ُلوُقَياَذوَُهي
لِلَبآوُمَىلِإ

ْ
يِبْعَش.َكُلَثَمِيلَثَم.ُدَعْصَأ:َلاَقَف؟ِبْرَح

.؟ُدَعْصَنٍقيِرَطِّـيَأْنِم:َلاَقَف٨.َكِلْيَخَكِيلْيَخَوَكِبْعَشَك
ُكِلَمَوَليِئاَْرسِإُكِلَمَبَهَذَف٩.َموُدَأِةَّـيِّـرَبِقيِرَطْنِم:َلاَقَف
ٌءاَمْنُكَيَْملَو.ٍماَّـيَأِةَعْبَسَةَريِسَماوُراَدَوَموُدَأُكِلَمَواَذوَُهي
لِل
ْ

لٱَوِشْيَج
ْ
لٱِمِئاَهَب

ِهآ:َليِئاَْرسِإُكِلَمَلاَقَف١٠.ْمُهْتَعِبَتيِتَّـ
ملٱَةَثَالَّـثلٱِءَالُؤٰهاَعَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأَىلَع

ِدَيَىلِإْمُهَعَفْدَيِلِكوُلُْ
َلَأْسَنَفِّـبَّـرلِلٌّيِبَناَنُهَسْيَلَأ:ُطاَفاَشوَُهيَلاَقَف١١!َبآوُم
اَنُه:َلاَقَوَليِئاَْرسِإِكِلَمِديِبَعْنِمٌدِحاَوَباَجَأَف؟ِهِبَّـبَّـرلٱ
١٢.اَّـيِليِإْيَدَيَىلَعًءاَمُّبُصَيَناَكيِذَّـلٱَطاَفاَشُنْبُعَشيِلَأ
َليِئاَْرسِإُكِلَمِهْيَلِإَلَزَنَف.ِّـبَّـرلٱُمَالَكُهَدْنِع:ُطاَفاَشوَُهيَلاَقَف
.»َموُدَأُكِلَمَوُطاَفاَشوَُهيَو
٢٢:٤كولم١و١:١ص٢و١٦:١ءايعشإو٨:٢ليئومص٢
٢:٢٥ص٢٢:٧كولم١و٢٢:٤٧كولم١و٧ع١ع
١٤و١٣و٥و١٣:٤انحويو١٩:٢١كولم١و

رجحلاةروصوباتكلاسوماقيفنوبيدرظناُعَشيِم
يفاسيموأعشيمكلملامساو.هيلعبوتكملاةمجرتويباوملا
كلميرمععمبآومبورحركذهيفولوألارطسلا
اوذخأواوصعمثةنسنيعبرأهنبالوهلمهعوضخوليئارسإ
.)١:١(ايزخأكلمةدميفناككلذنأحجرألاو.ًاندم

نومجرتيمهضعبفءابلافرحالباهفوصلصألاباَهِفوُصِب
فورخفلأةئمفوصليئارسإكلمىدأ«اذكهةلمجلا
لديف.ةنسلكناككلذنأرهاظلاو.»شبكفلأةئمو
ليئارسإةطلسةمظعويشاوملايفبآومدالبىنغىلع
.اهيلع

نألةصرفلابآومتمنتغا)٥ع(َبآْخَأِتْوَمَدْنِعَو
.ًافيعضوًاضيرمناكايزخأ

تخأذخأدقطافاشوهيناكَطاَفاَشوَُهيَىلِإَلَسْرَأَو
داعلجتومارةبراحميفبآخأعمدحتاوهنبالماروهي
باوجو)٢٠مايأ٢(ًاقباسبآومبراحو)٢٢كولم١(
داعلجتومارةبراحمرمأيفهيبألهباوجكماروهيلطافاشوهي
.)٢٢:٤كولم١(

بآومىلإناك.طافاشوهيلماروهيلاق)٧ع(َلاَقَف
.بونجلاىلإندرألاروبعدعبوقرشلاىلإامهدحأناقيرط
ىلإقرشلاىلإمثطولرحببرغبونجلاىلإرخآلاقيرطلاو
نويبآوملاناكامبرو.بآومىلإلامشلاىلإاهنمومودأ
نمموجهلااورظتنيملولامشلايفعافدللنيدعتسم
وهورخآببسلقيرطلااذهطافاشوهينسحتساو.بونجلا
وهليكولااذهامبرو.ليكوكلم.مودأيفكلمنوكينأ
.اذوهيةيامحتحتناكامبروانهًاكلمىمسملا

ألَا
َ
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كولملاعمتجاامدعبشيجلاةريسمٍماَّـيَأِةَعْبَسَةَريِسَم
ناكو.ريبكشيجلاوليلقيحاونلاكلتيفءاملاو.ةثالثلا
اولأسينأداوقلاىلعبجيناكهنألريبدتلاءوسنمكلذ
.اومدقتاملبق

هلاقيذلالوقلاتاذ)١١ع(خلاُطاَفاَشوَُهيَلاَقَف
:٢٢كولم١(داعلجتومارةبراحميفاضوافتامنيحبآخأل
نملاؤسلابجيناكهنأريغهاوقتىلعليلدهلوقو)٧-٥
.لوألايفبرلا

املبقةالصلاةباجتسالدعتسيبرلانإُعَشيِلَأاَنُه
هنألشيجلاعمريسينأعشيلأللاقدقناكامبرومدقُت

اولأسيلًايبننوبلطيوقيضيفنوعقيسمهنأفرعفقبس
.هببرلا

.ايليإلًاذيملتوًامداخناكيأًءاَمُّبُصَيَناَك
ههلإلمهرابتعااورهظأويبنلااومرك)١٢ع(ِهْيَلِإَلَزَنَف
.هيلإمهاوبهذلبمهيلإرضحيلهوعدتسيملمهنأل

ِملُعَشيِلَأَلاَقَف١٣«٢٠-١٣
َ

!َكَلَوِيلاَم:َليِئاَْرسِإِكِل
ُكِلَمُهَلَلاَقَف.َكِّـمُأِءاَيِبْنَأَىلِإَوَكيِبَأِءاَيِبْنَأَىلِإْبَهْذٱ
ملٱَةَثَالَّـثلٱِءَالُؤٰهاَعَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل.َّـالَك:َليِئاَْرسِإ

ِكوُلُْ
جلٱُّبَرَوُهٌّيَح:ُعَشيِلَأَلاَقَف١٤.َبآوُمِدَيَىلِإْمُهَعَفْدَيِل

ْ
ِدوُُن

ِكِلَمَطاَفاَشوَُهيَهْجَوٌعِفاَرِّـينَأَالْوَلُهَّـنِإُهَماَمَأٌفِقاَواَنَأيِذَّـلٱ
.ٍداَّـوَعِبِينوُتْأَفَنآلٱَو١٥.َكاَرَأَالَوَكْيَلِإُرُظْنَأُتْنُكاََملاَذوَُهي
لٱَبََرضاَّـَملَو

ْ
لٱِبُداَّـوَع

ْ
اَذَكٰه:َلاَقَف١٦ِّـبَّـرلٱُدَيِهْيَلَعْتَناَكِدوُع

لٱاَذٰهاوُلَعْجٱ:ُّبَّـرلٱَلاَق
ْ

ُهَّـنَأل١٧.)ًارَفُحًارَفُح(ًابابجَيِداَو
لٱاَذٰهَوًارَطَمَنْوَرَتَالَوًاحيِرَنْوَرَتَال:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه

ْ
يِداَو

َكِلٰذَو١٨.ْمُكُمِئاََهبَوْمُكُتَيِشاَمَوْمُتْنَأَنوُبَْرشَتَف،ًءاَمُئِلَتْمَي
يفٌريِسَي ١٩.ْمُكيِدْيَأَىلِإَبآوُمُعَفْدَيَف،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
َّـلُكَنوُعَطْقَتَوٍةَراَتُْخمٍةَنيِدَمَّـلُكَوٍةَنَّـصَُحمٍةَنيِدَمَّـلُكَنوُبِْرضَتَف
ملٱِنوُيُعَعيَِمجَنوُّمُطَتَوٍةَبِّـيَطٍةَرَجَش

ٍةَلْقَحَّـلُكَنوُدِسْفُتَوِءاَْ
حلٱِبٍةَدِّـيَج

ْ
يفَو٢٠.ِةَراَجِ اَذِإِةَمِدْقَّـتلٱِداَعْصِإَدْنِعِحاَبَّـصلٱِ

ألَتْمٱَف،َموُدَأِقيِرَطْنَعٌةَيِتآٌهاَيِم
َ

.»ًءاَمُضْرَألٱِت
٢٢:٢٥و١١-٢٢:٦و١٨:١٩كولم١و٥-١٤:٣لايقزح
٢٥:١مايأ١و١٦:٢٣ليئومص١و١٧:١كولم١و٥:١٦ص
٤٠و٢٩:٣٩جورخ٢٥ع١:٣لايقزحو١٨:٤٦كولم١و

نمجتنتسنو.فوخالبريرشلاكلملاملكَكَلَوِيلاَم
ناكنإولعبلاةدابعدابأدقنكيملماروهيكلملانأهلوق
يقيقحلاهلإلاوقيضلاوهنيدلاناحتمانإ.هلاثمتلازأدق
يفماروهيأجتلافًاديدشًانوعتاقيضلايفنوكييذلاوه

.لعبلاىلإسيلوبرلاىلإهقيض
هلهتدابعنأللعبلاءايبنأىلإبهذينأدريملَّـالَك

.هبلقنمسيلوطقفةيسايسةدابعتناك

طافاشوهينكيمل)١٤ع(َطاَفاَشوَُهيَهْجَوٌعِفاَرِّـينَأَالْوَل
رارشألاعمهداحتاةئيطخىلعهزهتنادقبرلاناكوًالماك
دجسيملوبرلاكرتيملهنكلو)٢٠:٣٧و٣-١٩:١مايأ٢(
قياضترابلانأريغمهنيبرابدوجوبرارشألاعفتناف.مانصألل
.مهعمهدوجوب

لجألدوعلاببرضيدوادناك)١٥ع(ٍداَّـوَعِبِينوُتْأَف
ىقيسوملاتالآببرضلاو.)١٦:٢٣ليئومص١(لواش
مالكعمسيلبلقلادعيوةدابعلايفدعاسيمينرتلاتوصو
.هللا

هذهيفوءاملاظفحلجأل)١٦ع()ًارَفُحًارَفُح(ًابابج
مهناميإناحتماوءاملايأمهلةدعملاةكربللدادعتساةيصولا
لديامالوءامسيلهنإفبابجلااذاملاوركتفامهلعلو.ًاضيأ
.ءاتشلامايأتسيلمايألاورطمىلع

مهنعديعبناكميفرطملانوكي)١٧ع(ًارَطَمَنْوَرَتَالَو
.هيفنيّلاحاوناكيذلايداولاىلإلابجلانمءاملايرجيف

نوبرعءاملاناك)١٨ع(ْمُكيِدْيَأَىلِإَبآوُمُعَفْدَيَف
نوذخأيسمهنأاوققحتىلوألاةكربلااوذخأاملفتاكربلا
.ًاضيأةيناثلا

لمعلااذهنإ)١٩ع(ٍةَبِّـيَطٍةَرَجَشَّـلُكَنوُعَطْقَتَو
نينكاسلاوضرألانكلو.ةيناسنإلاوبرحلانيناوقلفلاخم
امومهراكفأومهلامعأعيمجونييبآوملافرعو.برللاهيف
مهامكاوقبولقحلانيدلاىلعوهبعشىلعرطخلانمناك
.ًالدعالإعنصيالضرألاناّيدو.نامألاوةحارلالاحيف

تناكو)٢:١نييوال٢٠ع(ِةَمِدْقَّـتلٱِداَعْصِإَدْنِع
)٣٩و٢٩:٣٨جورخ(ءاسموًاحابصمويلكةمدقتدعصُت
مهوةيمويلاةيعرشلاتامدقتلااومدقمهنأتبثننأردقنالو
يأطقفتقولاىلإةراشإانهامبرو.نوبراحمونورئاس
.ةيحصلاةمدقتلامدقتهيفيذلاتقولا

نويبآوملاالونويليئارسإلاريملفَموُدَأِقيِرَطْنَعٌةَيِتآ
.مودأيفناكرطملانألحيرلاورطملا

ملٱُّلُكَعِمَساَّـَملَو٢١«٢٧-٢١
ملٱَّـنَأَنيِّـيِبآوُْ

ْدَقَكوُلُْ
ِملاوُدِعَص

ُ
لَقَتُمَّـلُكاوُعََمجْمِهِتَبَراَح

ِّـ
،ُقْوَفاَمَفِحَالِّـسلٱيِد

ْتَقَْرشَأُسْمَّـشلٱَوًاحاَبَصاوُرَّـكَبَو٢٢ِ.مُخُّتلٱَىلَعاوُفَقَوَو
ملٱَىلَع

ْ
ملٱىَأَرَو،ِهاَيِ

ملٱُمُهَلِباَقُمَنوُّيِبآوُْ
ْ
٢٣.ِمَّـدلٱَكَءاَرَْمحَهاَيِ

ملٱَبَراََحتْدَق!ٌمَداَذٰه:اوُلاَقَف
،ًاضْعَبْمُهُضْعَبَبََرضَوُكوُلُْ

َماَقَف،َليِئاَْرسِإِةَّـلََحمَىلِإاْوَتَأَو٢٤.ُبآوُماَيِبْهَّـنلٱَىلِإَفَنآلٱَو
ملٱاوُبََرضَوُليِئاَْرسِإ

ْمُهَواَهوُلَخَدَف،ْمِهِماَمَأْنِماوُبَرَهَفَنيِّـيِبآوُْ
ملٱَنوُبِْرضَي

ملٱاوُمَدَهَو٢٥.َنيِّـيِبآوُْ
لُيٍدِحاَوُّلُكَناَكَو،َنُدُْ

ْ
يِق

يفُهَرَجَح ألَمىَّـتَحٍةَدِّـيَجٍةَلْقَحِّـلُكِ
ُ
ِنوُيُعَعيَِمجاوُّمَطَو،اَهو

ملٱ
يفاْوَقْبَأْمُهَّـنِكٰلَو.ٍةَبِّـيَطٍةَرَجَشَّـلُكاوُعَطَقَوِءاَْ »َةَسِراَحِريِق«ِ

ملٱُباَحْصَأَراَدَتْسٱَو.اََهتَراَجِح
اَّـمَلَف٢٦.اَهوُبََرضَوِعيِلاَقَْ

ألَا
َ
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حلٱَّـنَأَبآوُمُكِلَمىَأَر
ْ

ُهَعَمَذَخَأِهْيَلَعْتَّـدَتْشٱِدَقَبَْر
ْمَلَف،َموُدَأِكِلَمَىلِإاوُّقُشَيِلِفوُيُّسلٱِّـيلَتْسُمٍلُجَرِةَئِمَعْبَس
لٱُهَنْبٱَذَخَأَف٢٧.اوُرِدْقَي

ْ
ُهْنَعًاضَوِعَكَلَمَناَكيِذَّـلٱَرْكِب

َىلَعٌميِظَعٌظْيَغَناَكَف.ِروُّسلٱَىلَعًةَقَرُْحمُهَدَعْصَأَو
.»ْمِهِضْرَأَىلِإاوُعَجَرَوُهْنَعاوُفََرصْنٱَف.َليِئاَْرسِإ
٢:١سوماع٣٦و٤٨:٣١ايمرإو١٦:٧ءايعشإ١٩ع
٦:٧اخيمو

مح
َْ
نمتلزنيتلاهايملاتناكامبر)٢٢ع(ِمَّـدلٱَكَءاَر

.مودأضرأبارتنمءارمحترهظفًاردكًاليسمودأ
.سمشلاعاعشساكعنادرجمنمءارمحتناكامبرو
لسرأبرلانأالإةعيبطلاقوفيامةثداحلاهذهيفسيلو
لوقعيفمهولااذهلعجومهجايتحاتقويفهايملامهل
.نييبآوملا

يفًاثيدحمهرابخأنماوفرع)٢٣ع(ُكوُلُْملٱَبَراََحتْدَق
نمضفالتخالاةيناكمإ)٢٠:٢٣مايأ٢(طافاشوهيمهتبراحم
.شيجلا

.بآومضرأنويليئارسإلالخديأاَهوُلَخَدَف
.)١٩ع(برلارمألةعاطإ)٢٥ع(خلااوُمَدَهَو
بآومريقوأ)٤٨:٣١ايمرإ(سراحريقوأَةَسِراَحِريِق
لتسأرىلعاهعقوموةيلاحلاكركيهو)١٥:١ءايعشإ(
ةظفلىنعمو.ةنصحمةعينمةنيدميهو.ةقيمعةيدوأهلوح
اهاقبأفروستاذاهدحوةسراحريقتناكامبرو)روس(ريق
اهوبرضمهنأريغ.ندملانماهريغاومدهامدعبنويليئارسإلا
.اهلهأاوقياضوعيلاقملاب

نمفصلاىأرامبر)٢٦ع(َموُدَأِكِلَمَىلِإاوُّقُشَيِل
هيفيلحكرتيهنأاجروأهريغنمفعضأمودأكلمةهج
دادتشالاضعبهيلعهبضغدتشادقناكوأ.هيلإزاحنيو
.)٢٠:٢٢مايأ٢(هكرتفهفيلحًاقباسناكهنأل

وهنبالاوهنباذخأبآومكلميأ)٢٧ع(ُهَنْبٱَذَخَأَف
.بآومكلمنبا

هنأهمعزلشومكههلإل)٦:٧اخيم(ًةَقَرُْحمُهَدَعْصَأَو
تاداعنمةهلآللراكبألاودالوألاحبذو.هنعىضري
.نيينثولا

ةريثكلاريسافتلانموَليِئاَْرسِإَىلَعٌميِظَعٌظْيَغَناَكَف
ةلئاهلاةحيبذلاكلتايأراملمودأواذوهييكلمنإ)١(ركذن
العجوةطرفملاةواسقلانماوببساوناكامىلعامدن
برحلايفمادقملاكرحملاهنوكلليئارسإكلمىلعةيلوؤسملا
ًاديدشًاقنحليئارسإقنحف«ةلمجلانومجرتيمهضعبو)٢(
»مهضرأىلإاوعجرو)بآومكلمنعيأ(هنعاوفرصناو
ىلعنييبآوملانمناكظيغلانأنومهفيمهضعبو)٣(
مهكلمنباةحيبذاوأرامللعتشادقناكوهيفيلحوليئارسإ

ىتحعافدلايفاوددشتف.روسلاىلعدهعلايلووركبلا
مـهـوتـامـبرو.مـهــنعاـوفرصــنينأنوـيلــيئارسإلامزــتلا
رصنيلشومكموقيةحيبذلاهذهةطساوبهنأنويليئارسإلا
يذلانبالانأنومهفيمهضعبو.اوفرصناواوفاخفنييبآوملا
بآومكلمهرسأدقناكيذلامودأكلمنباوهحبُذ
.ةثداحلاهذهىلإةراشإ٢:١سوماعيفنوريو

دئاوف
نمو.لماكريغحالصإ»لعبلالاثمتلازأ«٢ع

:هعاونأ
نمكرخآلاضعبلابكسمتلاعماياطخلاضعبكرت.١

.فيدجتلاونعللاكرتيالوركسلاكرتي
رظنلاضغوموصلامايأكمايألاضعبيفاياطخلاكرت.٢

.دايعألامايأكرخآلاضعبلايفاهنع
يفحالصإالبناميإلاروتسديفامكداقتعالاحالصإ.٣

يفحالصإالبكولسلايفحالصإسكعلابوكولسلا
.داقتعالا

ىقبييكلمداخلاحالصإكةيملاعةعفنملجألحالصإ.٤
.هتراجتيفحبرلالجألرجاتلاحالصإوأهتمدخيف

دلويالدحأناكنإهنأل.بلقلاسميالحالصإلك.٥
.هللاتوكلمىرينأردقيالقوفنم

ناميإلابابج.»ًابابجًابابجيداولااذهاولعجا«١٦ع
نإواهبجومبلمعنوهللاديعاومقدصننأانيلعهنإ.١

يفبابجلااولمعامكرهاظلابسحًاثبعلمعلاناك
لدتتامالعنودرطملالبقاهولمعوةسبايضرأ
.بيرقرطملانأىلع

نمةكربلاتناكنإوداهتجابلمعلاولمعلاانيلعهنإ.٢
نإوبرلاتاكربلامعتسايفريفوتلاانيلعو.برلا
بابجلاتناك.ءيشلكىلعًارداقوًاينغوهناك
اليكلةلضافلارسِكلااوعمجاعوسيلاق.ءاملاظفحل
.ءيشعيضي

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يِنَبِءاَسِنْنِمٌةَأَرْمٱَعَشيِلَأَىلِإْتَخََرصَو١«٧-١
َّـنَأُمَلْعَتَتْنَأَو،َتاَمْدَقيِجْوَزَكَدْبَعَّـنِإ:ًةَلِئاَقِءاَيِبْنَألٱ
ملٱىَتَأَف.َّـبَّـرلٱُفاََخيَناَكَكَدْبَع

ُهَلَّـيَدَلَوَذُخْأَيِلِيباَرُْ
َهلَلاَقَف٢.ِنْيَدْبَع

َ
اَذاَميِنِيِربْخَأ؟ِكَلُعَنْصَأاَذاَم:ُعَشيِلَأا

يفِكَل لٱِ
ْ
ِجلَسْيَل:ْتَلاَقَف.ِتْيَب

َ
يفٌْءَيشَكِتَيِرا لٱِ

ْ
َّـالِإِتْيَب

ألَا
َ
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ْنِمًةَيِعْوَأِكِسْفَنِلِيريِعَتْسٱيِبَهْذٱ:َلاَقَف٣.ٍتْيَزَةَنْهُد
لَقُتَال.ًةَغِراَفًةَيِعْوَأ،ِكِنَاريِجِعيَِمجِدْنِعْنِمٍجِراَخ

ِّـ
َّـمُث٤.ِيل

لٱيِقِلْغَأَوِيلُخْدٱ
ْ
يفيِّـبُصَو،ِكيِنَبَىلَعَوِكِسْفَنَىلَعَباَب ِ

ألَتْمٱاَمَو،ِةَيِعْوَألٱِهِذٰهِعيَِمج
َ

ِهِدْنِعْنِمْتَبَهَذَف٥.ِهيِلُقْنٱ
لٱِتَقَلْغَأَو

ْ
َنوُمِّـدَقُيْمُهاوُناَكَف.اَهيِنَبَىلَعَواَهِسْفَنَىلَعَباَب

َهل
َ

ألَتْمٱاَّـَملَو٦.ُّبُصَتَيِهَوَةَيِعْوَألٱا
َ

:اَهِنْبالْتَلاَقُةَيِعْوَألٱِت
َهلَلاَقَف.ًءاَعِوًاضْيَأِيلْمِّـدَق

َ
َفَقَوَف.ٌءاَعِوُدْعَبُدَجوُيَال:ا

يِعيِبيِبَهْذٱ:َلاَقَفِهللاٱَلُجَرَْتَربْخَأَوْتَتَأَف٧.ُتْيَّـزلٱ
يفْوَأَوَتْيَّـزلٱ .»َيِقَباَمِبِكوُنَبَوِتْنَأِيشيِعَوِكَنْيَدِ

٢٢:٢ليئومص١و٤٨و٤١-٢٥:٢٩نييوال٢:٣ص
١٢:٢٢كولم١و٥-٥:٢ايمحنو

ءايبنألاينبضعبنأجتنتسنِءاَيِبْنَألٱيِنَبِءاَسِنْنِم
ناكو.ةصاخلامعأوكالمأوتويبمهلونيجوزتماوناك
ىماتيلاولمارأللو.هيلإةلمرألاتخرصفمهسيئرعشيلأ
.هللانمةيصوصخةيانع

ريخألاهضرميفتيبلابحاصمزتلاامبرِيباَرُْملٱىَتَأَف
.ةيرورضلاهتيبتاقفنلجألنيدتسينأ

رمألااذهركذتىسومةعيرشوِنْيَدْبَعُهَلَّـيَدَلَوَذُخْأَيِل
نييوال(نينيدملالاوحأتفطلوتظفحاهنأريغهعنمتالو

نامزيفنييسيرفلاكوهانهروكذملايبارملاو)٤٦-٢٥:٣٥
.عوسيمهبتاعفلمارألاتويبنولكأياوناكنيذلاعوسي

يبارملاعمملكتينأردقيال)٢ع(خلاِكَلُعَنْصَأاَذاَم
عشيلألسيلوراذنإلالبقيالهبلقةواسقوهعمطنمهنأل
.اهنعيفويللام

نمليلقيأزبخلانمةمقلنهدليفكيامٍتْيَزَةَنْهُد
ناكنإواندنعامهلمدقننأانمبلطيبرلاو.تيزلا
فالآةسمخعبشامك.ًاريثكليلقلاريصيبرلاةكرببوًاليلق
يبنللةأرملاةمدقتبو.برلاكرابامدعبتازبخسمخنم
.برلالمعيفتكرتشا

اهلسيلنألاهرقفىلعليلدكلذيف)٣ع(ِيريِعَتْسٱ
ةيعوأبراعتسااهنألاهناميإناحتماىلعو.تيبلايفةيعوأ
ءاسننمنكاهتاراجامبرو.اهيفهعضتلءيشاهلسيلو
.رورسبةيعوألانرعأفناميإنهلوءايبنألا

ال.هنولأسينيذلاعيمجلبرلالوقياذكهوِيلِّـلَقُتَال
اذكهبلطينموةميظعوةريثكًارومأاوبلطالباوللقت
.)٨١:١٠رومزم(برلامركي

:٦ىّتم(برللاهراكفأهجوتيكل)٤ع(َباَبْلٱيِقِلْغَأ
.جراخلانماهتأيملتيزلانأنايبللو)٦

ةيعوألاعيمجتألتماىتحفقيمل)٦ع(ُتْيَّـزلٱَفَقَوَف
تيزلاناكرثكأةيعوألاتناكولهنأيفكشالو.ةدوجوملا

اناطعأناكرثكأومظعأتاكرببرلانمانبلطولو.رثكأ
.انبولطم

وهلباهلتيزلانأبسحتمل)٧ع(ِهللاٱَلُجَرْتََربْخَأ
.برلادارأامكهيفلمعتنأاهيلعفبرلل

ىلوُأنيدلاءافوناكَيِقَباَمِبِكوُنَبَوِتْنَأِيشيِعَو
.تابجاولا

يفَو٨«١٧-٨ ْتَناَكَو.َمَنوُشَىلِإُعَشيِلَأََربَعٍمْوَيِتاَذِ
ََربَعاَمَّـلُكَناَكَو.ًازْبُخَلُكْأَيِلُهْتَكَسْمَأَفٌةَميِظَعٌةَأَرْمٱَكاَنُه
ُتْمِلَعْدَق:اَهِلُجَرِلْتَلاَقَف٩.ًازْبُخَلُكْأَيِلَكاَنُهَىلِإُليِمَي
لَف١٠.ًامِئاَداَنْيَلَعُّرُمَييِذَّـلٱٌسَّـدَقُمِهللاٱَلُجَرُهَّـنَأ

ْ
ْلَمْعَن

لُع
ِّـ

حلٱَىلَعًةَّـي
ْ

ًاناَوِخَوًارِيَرسَكاَنُهُهَلْعَضَنَوًَةريِغَصِطِئَا
يفَو١١.اَهْيَلِإُليِمَياَنْيَلِإَءاَجاَذِإىَّـتَح،ًةَراَنَمَوًاّيِسْرُكَو ِتاَذِ
لٱَىلِإَلاَمَوَكاَنُهَىلِإَءاَجٍمْوَي

ْ
لُع
ِّـ

َلاَقَف١٢.اَهيِفَعَجَطْضٱَوِةَّـي
.ُهَماَمَأْتَفَقَوَفاَهاَعَدَف.َةَّـيِمَنوُّشلٱِهِذٰهُعْدٱ:ِهِمَالُغيِزَحيِِجل
َهلْلُق:ُهَلَلاَقَف١٣

َ
اَذٰهَّـلُكاَنِبَبَسِبِتْجَعَزْنٱِدَقاَذَوُه:ا

ملٱَىلِإِهِبُمَّـلَكَتُياَمِكَلْلَه؟ِكَلُعَنْصُياَذاَمَف،ِجاَعِزْنالٱ
ْوَأِكِلَْ

جلٱِسيِئَرَىلِإ
ْ

يفٌةَنِكاَساَنَأاَمَّـنِإ:ْتَلاَقَف؟ِشَْي .يِبْعَشِطَسَوِ
َهلُعَنْصُياَذاَمَف:َلاَقَّـمُث١٤

َ
َهلَسْيَلُهَّـنِإ:يِزَحيِجَلاَقَف؟ا

َ
ٌنْبٱا

يفْتَفَقَوَفاَهاَعَدَف.اَهُعْدٱ:َلاَقَف١٥.َخاَشْدَقاَهُلُجَرَو ِ
لٱ
ْ
يف:َلاَقَف١٦.ِباَب ملٱاَذٰهِ

ْ
حلٱِناَمَزَوْحَنِداَعيِ

ْ
َحتِةاََي

ْ
َنيِنِضَت

َىلَعْبِذْكَتَال!ِهللاٱَلُجَريِدِّـيَساَيَال:ْتَلاَقَف.ًانْبٱ
ملٱِتَلِبَحَف١٧.!َكِتَيِراَج

يفًانْبٱِتَدَلَوَوُةَأْرَْ ملٱَكِلٰذِ
ْ
َوْحَنِداَعيِ

حلٱِناَمَز
ْ

َهلَلاَقاَمَكِةاََي
َ

.»ُعَشيِلَأا
٧ع١٩:٣٢ليئومص٢و٢٥:٢ليئومص١و١٩:١٨عوشي
٢٨ع١٨:١٤نيوكت٥و٨:٤و٢٧-٥:٢٠و٣١-٢٩ع

لح)١٩:١٨عوشي(ركاسيطبسلتناكَمَنوُش
تناكوةميظعلاعوبلجةكرعملبقاهيفنوينيطسلفلا
لبجبناجىلعملوسيهو)١:٣كولم١(جشيبأنكسم
.ليعرزينملايمأةثالثدعبىلعيبرغلايبونجلايحودلا

جتنتسنو.ينغلجرةأرماوأةينغيأٌةَميِظَعٌةَأَرْمٱ
هذهيفوةيقتةيكذةهيبنتناكاهنأمالكلاقايسنم
.اهلجرىلعةمدقتمتافصلا

ىلعاهنألًاريثكمنوشىلعرميعشيلأناكُهْتَكَسْمَأَف
يفءايبنألاسرادموليلجلاندمىلإلمركلانمهقيرط
ةرويغةميركةأرملاهذهتناكو.اهريغوليإتيبولاجلجلا
مايأيفىتحبرلانوفاخيسانأدوجوىلعلدتسنف
.لعبلاةدابعدادتماوينيدلاطاطحنالا

ةحارلقفاوموتيبلاةيقبنعدرفنمناكم)١٠ع(ًةَّـيِّـلُع
.هتيباهنأكهلةصصخمتناكو.ةيّرسلاهتدابعويبنلا

ألَا
َ
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ًامداخعشيلأناكامكهمداخ)١٢ع(ِهِمَالُغيِزَحيِج
ًاعامطًالجرناكهنأ)٢٧-٥:٢٠(ىرنساننكلوايليإل
.هديسناميإهيفسيل

ناكنإوكلملانأىرن)١٣ع(ِكِلَْملٱَىلِإِهِبُمَّـلَكَتُياَم
٢١و٦:٩و٣:١٢(همالكعمسيوعشيلأربتعيناكًاريرش
نأدارأواهركشدقهنإفعشيلأقالخأمركىرنو)١٣:١٤و
.اهيلعضّوعي

يفٌةَنِكاَساَنَأ يهواهيذؤينماهلسيليِبْعَشِطَسَوِ
.اهلاحنعةيضاروةحيرتسم

َهلَسْيَلُهَّـنِإ
َ

رمألااذهةأرملاركذتملامبرو)١٤ع(ٌنْبٱا
ىلعبذكتالتلاقفءاجرهيفسيلهنأتركتفااهنأل
.نوكيرمألااذهنإقدصتمليأكتيراج

لٱَِربَكَو١٨«٣١-١٨
ْ

يفَو.ُدَلَو ِهيِبَأَىلِإَجَرَخٍمْوَيِتاَذِ
حلٱَىلِإ

ْ
لِلَلاَقَف.ِيسْأَرِيسْأَر:ِهيِبَألَلاَقَو١٩.َنيِداَّـَص

ْ
:ِمَالُغ

لِْمحٱ
ْ

َىلَعَسَلَجَف،ِهِّـمُأَىلِإِهِبىَتَأَوُهَلَمَحَف٢٠.ِهِّـمُأَىلِإُه
ِرِيَرسَىلَعُهْتَعَجْضَأَوْتَدِعَصَف٢١.َتاَمَوِرْهُّظلٱَىلِإاَهْيَتَبْكُر
اَهَلُجَرْتَداَنَو٢٢.ْتَجَرَخَوِهْيَلَعْتَقَلْغَأَوِهللاٱِلُجَر
لٱَنِمًادِحاَوِيلْلِسْرَأ:ْتَلاَقَو

ْ
لِغ
ْ

َيِرْجَأَفِنُتُألٱىَدْحِإَوِناَم
ِمل:َلاَقَف٢٣.َعِجْرَأَوِهللاٱِلُجَرَىلِإ

َ
لٱِهْيَلِإَنيِبَهْذَتاَذا

ْ
َال؟َمْوَي

َىلَعْتَّـدَشَو٢٤.ٌمَالَس:ْتَلاَقَف.ٌتْبَسَالَوٍرْهَشُسْأَر
يفِيلْجَألْقَّـوَعَتَتَالَوِْرسَوْقُس:اَهِمَالُغِلْتَلاَقَو،ِناَتَألٱ ِ
ِلُجَرَىلِإْتَءاَجىَّـتَحْتَقَلَطْنٱَو٢٥.َكَلْلُقَأَْملْنِإِبوُكُّرلٱ
لٱِلَبَجَىلِإِهللاٱ

ْ
َلاَقٍديِعَبْنِمِهللاٱُلُجَراَهآَراَّـمَلَف.ِلَمْرَك

لِتاَذَوُه:ِهِمَالُغيِزَحيِِجل
ْ

َنآلٱِضُكْرُا٢٦.ُةَّـيِمَنوُّشلٱَك
َهلْلُقَواَهِئاَقِلِل

َ
لِلٌمَالَسَأ؟ِكِجْوَزِلٌمَالَسَأ؟ِكَلٌمَالَسَأ:ا

ْ
؟ِدَلَو

جلٱَىلِإِهللاٱِلُجَرَىلِإْتَءاَجاَّـمَلَف٢٧.ٌمَالَس:ْتَلاَقَف
ْ

ِلََب
:ِهللاٱُلُجَرَلاَقَف.اَهَعَفْدَيِليِزَحيِجَمَّـدَقَتَف.ِهْيَلْجِرْتَكَسْمَأ
.ِْينِربُْخيَْملَويِّـنَعَرْمَألٱَمَتَكُّبَّـرلٱَواَهيِفٌةَّـرُماَهَسْفَنَّـنَألاَهْعَد

َختَالْلُقَأَْملَأ؟يِدِّـيَسْنِمًانْبٱُتْبَلَطْلَه:ْتَلاَقَف٢٨
ْ

؟يِنْعَد
َكِدَيِبيِزاَّـكُعْذُخَوَكْيَوَقَحْدُدْشُا:يِزَحيِِجلَلاَقَف٢٩
َالَفٌدَحَأَكَكَراَبْنِإَو،ُهْكِراَبُتَالَفًادَحَأَتْفَداَصاَذِإَوْ،قِلَطْنٱَو
ُّمُأْتَلاَقَف٣٠.ِّـيِبَّـصلٱِهْجَوَىلَعيِزاَّـكُعْعَضَو.ُهْبُِجت
َماَقَف.َكُكُرْتَأَالِّـينِإَكُسْفَنَيِهٌةَّـيَحَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:ِّـيِبَّـصلٱ
لٱَعَضَوَواَمُهَماَّـدُقيِزَحيِجَزاَجَو٣١.اَهَعِبَتَو

ْ
ِهْجَوَىلَعَزاَّـكُع

َُهَربْخَأَوِهِئاَقِلِلَعَجَرَف.ٍغْصُمَالَوٌتْوَصْنُكَيْمَلَفِّـيِبَّـصلٱ
.»ُّيِبَّـصلٱِهِبَتْنَيَْمل:ًالِئاَق
٢:٢٥ص٢٣:٣١مايأ١و٢٨:١١و١٠:١٠ددع٧ع٣٢ع
جورخو٢:١٤ص١٨:٤٦كولم١و٩:١ص١٦ع٢٥ع
٤و٢:٢ص١٤:١٦و٢٠و٧:١٩جورخ١٠:٤اقول٤:١٧

.مويلاىتحًادجةبصخممنوشيضارأَنيِداَّـصَْحلٱ
نمريثكوةعستمٍضارأهلًاينغناكلجرلانأجتنتسنو
.نيداصحلاومادخلا

سمشلاةبرضىلعلديدلولالوق)١٩ع(ِيسْأَرِيسْأَر
هبنتعيملامبروًادجةيوقداصحلامايأيفسمشلانأل
.نيلوغشماوناكعيمجلانألدحأ

تناكةيّلعلانأل)٢١ع(ِهللاٱِلُجَرِرِيَرسَىلَعُهْتَعَجْضَأ
دجيووهيتأيفعشيلأىلإباهذلاتدصقاهنألوأةدحىلع
.هريرسىلعدلولا

ةفاسملمركلاىلإمنوشنم)٢٢ع(َعِجْرَأَو...َيِرْجَأَف
.تاعاستسوحن

ِمل
َ
ناكدلولانأفرعيملامبر)٢٣ع(خلاَنيِبَهْذَتاَذا

ًائيشلمعينأردقيهريغوأعشيلأنأقدصيملوأتامدق
يفناكهنأجتنتسنو.تامدقنوكيامدعبدلولالجأل
ةدابعتظفُحفةفورعمتاقوأيفةينيدتاعامتجالمركلا
سأرناكو.مانصأللدوجسلاوطاطحنالانامزيفبرلا
.)١٠:١٠ددع(برللًاديعرهشلا

نمامبراهلجرعمملكتتنأدرتملٌمَالَسْتَلاَقَف
.هنسحتسااملاهدصقفرعولهنألوأاهتلجع

ًافوخقوعتتالوناتألاقسيأ)٢٤ع(ِيلْجَألْقَّـوَعَتَتَال
.ينجعزتنأنم

تقويفاهئيجمنمفرع)٢٦ع(اَهِئاَقِلِلَنآلٱِضُكْرُا
مزلتسيءيشثدحدقهنأةلجعتسميهويدايتعاريغ
باوجلامدعالإديفيالمالساهلوقو.لجعلابهنمةدعاسملا
لبيبنلامداخعممالكلابقوعتتنأنسحتستملاهنأل
.ًاعيرسهسفنيبنلاىلإلصتنأتدارأ

تابجاوبالإركتفيملهلقعرغصنم)٢٧ع(اَهَعَفْدَيِل
تابجاولانمقمعأناكامىلإرظنفيبنلاامأومارتحالا
.ةيجراخلا

هريغلوأعشيلألنلعيملبرلانإيِّـنَعَرْمَألٱَمَتَكُّبَّـرلٱ
رومألانوملعتيونوربختسياوناكلبرومألالكءايبنألانم
.انلثمةيدايتعالا

الإلقتمل)٢٨ع(يِدِّـيَسْنِمًانْبٱُتْبَلَطْلَهْتَلاَقَف
.تامدقدلولانأاهنممهفيبنلاوةرصتخملاةلمجلاهذه

اصعكهزاكعنأركتفاامبر)٢٩ع(يِزاَّـكُعْذُخَو
قلفهبيذلاايليإءادروأتايآعنصاهبيتلاىسوم
نأمهريغوةيمنوشلاويزحيجوعشيلأمّلعتنكلو.ندرألا
لمعتسينأبرلادريملوبرلانملبزاكعلابتسيلةوقلا
ةالصللةباجتسادلولاماقأوهسفنيبنلالمعتسالبًازاكع
.ةجاجللاب

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

١١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لٱُعَشيِلَأَلَخَدَو٣٢«٣٧-٣٢
ْ
ٌتِّـيَمِّـيِبَّـصلٱِباَذِإَوَتْيَب

لٱَقَلْغَأَوَلَخَدَف٣٣.ِهِرِيَرسَىلَعٌعِجَطْضُمَو
ْ
َىلَعَباَب

َعَجَطْضٱَوَدِعَصَّـمُث٣٤.ِّـبَّـرلٱَىلِإَّـىلَصَواَمِهْيَلِكاَمِهْيَسْفَن
ِهْيَدَيَوِهْيَنْيَعَىلَعِهْيَنْيَعَوِهِمَفَىلَعُهَمَفَعَضَوَوِّـيِبَّـصلٱَقْوَف
لٱُدَسَجَنِخَسَفِهْيَلَعَدَّـدَمَتَو،ِهْيَدَيَىلَع

ْ
َداَعَّـمُث٣٥.ِدَلَو

يفىَّـشَمَتَو لٱِ
ْ
َدِعَصَو،َكاَنُهَىلِإًةَراَتَواَنُهَىلِإًةَراَتِتْيَب

ُّيِبَّـصلٱَحَتَفَّـمُثٍتاَّـرَمَعْبَسُّيِبَّـصلٱَسَطَعَفِهْيَلَعَدَّـدَمَتَو
.اَهاَعَدَفَةَّـيِمَنوُّشلٱِهِذٰهُعْدُا:َلاَقَويِزَحيِجاَعَدَف٣٦.ِهْيَنْيَع
َىلَعْتَطَقَسَوْتَتَأَف٣٧.ِكَنْبٱِيلِْمحٱ:َلاَقِهْيَلِإْتَلَخَداَّـَملَو
.»ْتَجَرَخَواَهَنْبٱِتَلََمحَّـمُث،ِضْرَألٱَىلِإْتَدَجَسَوِهْيَلْجِر
٢٣-١٧:٢١كولم١و٨:٥١اقولو٦:٦ىّتمو٤ع
١١:٣٥نييناربع

هيلعشغُيملوًايقيقحًاتومتامٌتِّـيَمِّـيِبَّـصلٱِباَذِإَو
.طقف

ىلع)١(:ًاليلدهتالصتناك)٣٣ع(ِّـبَّـرلٱَىلِإَّـىلَصَو
ىلعلاكتالامدعىلع)٢(هلهأبهمامتهاودلوللهتبحم
نأبهئاجرىلع)٣(هسفنىلعوأمداخلاىلعوأزاكعلا
لكىلعرداقهنألدلولاميقيوبيجتسيوعمسيبرلا

.ءيش
يفىَّـشَمَتَوَداَعَّـمُث بارطضاىلعليلد)٣٥ع(ِتْيَبْلٱِ

دلولامقيملنإورمألالوأيفهلبجتسيملبرلانألهراكفأ
ًاضيأدلولابمتهاو.برلاىلعنوفدجيوهبسانلائزهتسي
.هلهأودلولابحيناكهنأل

يذلابرللاهدوجسناك)٣٧ع(ِضْرَألٱَىلِإْتَدَجَسَو
.هيبنعشيلأنأبًاضيأتفرتعاولمعلايفهتوقتأر
.اهنباتنضتحااملبقبرللتركشو

جلٱَىلِإُعَشيِلَأَعَجَرَو٣٨«٤١-٣٨
ْ
لِ
ْ

يفٌعوُجَناَكَو.ِلاَج ِ
ِئِّـيَه:ِهِمَالُغِلَلاَقَف.ُهَماَمَأًاسوُلُجِءاَيِبْنَألٱوُنَبَناَكَوِضْرَألٱ
لٱ
ْ

لٱَرْدِق
ْ

ٌدِحاَوَجَرَخَو٣٩.ِءاَيِبْنَألٱيِنَبِلًةَقيِلَسْقُلْسٱَوََةريِبَك
حلٱَىلِإ

ْ
لَيِلِلَْق

ْ
لٱَف،ًاّيِّـرَبًانيِطْقَيَدَجَوَف،ًالوُقُبَطِقَت

ْ
ًءاَّـثُقُهْنِمَطَقَت

يفُهَعَّـطَقَوىَتَأَو،ِهِبْوَثَءْلِمًاّيِّـرَب .اوُفِرْعَيَْملْمَُّـهنَأل،ِةَقيِلَّـسلٱِرْدِقِ
لِلاوُّبَصَو٤٠

ْ
ِةَقيِلَّـسلٱَنِمَنوُلُكْأَيْمُهاَميِفَو.اوُلُكْأَيِلِمْوَق

يف:اوُخََرص لٱِ
ْ

ْنَأاوُعيِطَتْسَيَْملَو!ِهللاٱَلُجَراَيٌتْوَمِرْدِق
لَأَف.ًاقيِقَداوُتاَه:َلاَقَف٤١.اوُلُكْأَي

ْ
يفُهاَق لٱِ

ْ
َّـبُص:َلاَقَوِرْدِق

لِل
ْ

يفٌءيِدَرٌْءَيشْنُكَيَْملُهَّـنَأَكَف.اوُلُكْأَيَفِمْوَق لٱِ
ْ

.»ِرْدِق
٢٢:٣لامعأو١٠:٣٩اقول٢:٣ص٨:١ص٢:١ص
١٥:٢٥جورخو٢:٢١ص٢٤:٣و١١و٧و١١:٣لايقزح

ميارفأيفلاجلجلاتناك)هريسفتو٢:١رظنا(ِلاَجْلِْجلٱ
اهيفنألاهيلإددرتيعشيلأناكوليإتيبنملامشلاىلإ
.ءايبنأللةسردم

.)٨:١يفروكذملاامبر(ٌعوُجَناَكَو
.مهملعممامأذيمالتسولجُهَماَمَأًاسوُلُج
لظنحلاهنأحّجريويربلاءاثقلا)٣٩ع(ًاّيِّـرَبًانيِطْقَي
.ًاديدشًائيقوًاصغمثدحيفينعلهسمهلعفورمهمعطو

.هتءابعيفهعضينأردقيامردقيأِهِبْوَثَءْلِم
لكألانعاوفقوتوّرملاهمعطنمهوفرع)٤٠ع(اوُخََرص

.مهّمسيامرادقماولكأاملبق
ّمسلاداضيامقيقدلايفسيل)٤١ع(ًاقيِقَداوُتاَه
)٢:٢٠يبليف(حلملاكبرلااهراتخايتلاةطساولاهنكلو
اولكأمهنألبرلابوعشيلأبمهناميإاورهظأءايبنألاونبو
.ًاّماسًاقباسناكاممهلوقبسح

ِلُجَرِلََرضْحَأَوَةَشيِلَشِلْعَبْنِمٌلُجَرَءاَجَو٤٢«٤٢،٤٣
يفًاقيِوَسَوٍريِعَشْنِمًافيِغَرَنِيْرشِعٍةَروُكاَبَزْبُخِهللاٱ .ِهِباَرِجِ
ْلَه؟اَذاَم:ُهُمِداَخَلاَقَف٤٣.اوُلُكْأَيِلَبْعَّـشلٱِطْعَأ:َلاَقَف
ُهَّـنَأل،اوُلُكْأَيَفَبْعَّـشلٱِطْعَأ:َلاَقَف!ٍلُجَرِةَئِمَماَمَأاَذٰهُلَعْجَأ
ْمُهَماَمَأَلَعَجَف.ْمُهْنَعُلُضْفَيَوَنوُلُكْأَي:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه
.»ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحْمُهْنَعَلَضَفَو،اوُلَكَأَف
٣٨-١٥:٣٢و٢١-١٤:١٦ىّتم

:٩ليئومص١(يفةروكذمةشيلشضرأَةَشيِلَشِلْعَب
.لاجلجلانمةبيرقتناكاهنأريغلوهجماهعقومو)٤

تابجاولانمهنأللجرلاهرضحأامبرٍةَروُكاَبَزْبُخ
ًاليلدكلذناكف.)٢٣:١٤نييوال(برللهمدقينأةينيدلا
سانلامومعناكنإوبرلانوفاخينمدوجوىلع
.لعبللنودجسي

مهضعبولغربلانمجرخييذلامعانلانيحطلاقيِوَس
يأسبيتاملبقةديدجلاةطنحلاةيلصألاةملكلانمنومهفي
.)٢٣:١٤و٢:١٤نييوال(كيرفلا

زبخلارضحأيذلالجرلامركىرناوُلُكْأَيِلَبْعَّـشلٱِطْعَأ
.هسفنلاهظفحينأدريمليذلايبنلامركوعوجلاتقويف
.لجرةئميفكتالفًافيغرنورشعلاامأو

عوسيهلعفامىلإزمرانه)٤٤ع(َلَضَفَو،اوُلَكَأَف
رّثكبرلانأامإمهفنو.)٣٨-٢٥:٣٢و٢٢-١٤:١٥ىّتم(
نإوهنماوعبشفهكرابهنأوأ)حجرألااذهو(اوعبشفزبخلا
.ًاليلقناك

دئاوف
٤٠ع»تومردقلايف«

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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.ركسملاردِقيف.١
ةقرسلاةطساوباهيلعلصحنيتلاتالوكأملاردِقيف.٢

.ملظلاو
نمةكربالبوركشالباهلكأنيتلاتالوكأملاردِقيف.٣

.برلا
مدعورمذتلاعمعوجلاورقفلايأغرافلاردِقلايف.٤

.برللميلستلا
.يبنلادينمقيقدلاكءيشلكحلصتبرلاةكربو

٤٣ع»مهنعلضفيونولكأي«
نملبهعاونأنمالولكألاةرثكنمعبشلاسيل.١

.هيلعبرلاةكرب
قرطولئاسوهلوعوجلامايأيفهبعشمعطيبرلانإ.٢

يدسجلامهعوجنوكيمهمعطيملنإو.اهفرعنال
.هدجملويحورلامهريخل

هلمدقننأانيلعفهرثكيواندنعامذخأيبرلانإ.٣
ةفيعضتناكنإوانتمدخوةليلقتناكنإوانمداقت
.اهلّمكيوهو

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ًالُجَرَماَرَأِكِلَمِشْيَجُسيِئَرُناَمْعُنَناَكَو١«٧-١
لٱَعوُفْرَمِهِدِّـيَسَدْنِعًاميِظَع

ْ
ُّبَّـرلٱىَطْعَأِهِدَيْنَعُهَّـنَأل،ِهْجَو

َناَكَو٢.َصَرْبَأ،ٍسْأَبَراَّـبَجُلُجَّـرلٱَناَكَو.َماَرَألًاصَالَخ
ًةاَتَفَليِئاَْرسِإِضْرَأْنِماْوَبَسَفًةاَزُغاوُجَرَخْدَقَنوُّيِماَرَألٱ

ِملْتَلاَقَف٣.َناَمْعُنِةَأَرْمٱِيَدَيَْنيَبْتَناَكَفًَةريِغَص
َ

هتَالْو اَي:اَِ
يفيِذَّـلٱِّـيِبَّـنلٱَماَمَأيِدِّـيَسَتْيَل ِهيِفْشَيَناَكُهَّـنِإَف،ِةَرِماَّـسلٱِ
جلٱِتَلاَقاَذَكَواَذَك:ُهَدِّـيَسََربْخَأَوَلَخَدَف٤.ِهِصَرَبْنِم

ْ
ُةَيِرَا

ًابِهاَذْقِلَطْنٱ:َماَرَأُكِلَمَلاَقَف٥.َليِئاَْرسِإِضْرَأْنِميِتَّـلٱ
ََرشَعِهِدَيِبَذَخَأَوَبَهَذَف.َليِئاَْرسِإِكِلَمَىلِإًاباَتِكَلِسْرُأَف
لٱَنِمٍتاَنَزَو

ْ
ََرشَعَو،ِبَهَّـذلٱَنِمٍلِقاَشِفَالآَةَّـتِسَو،ِةَّـضِف

لٱِبىَتَأَو٦.ِباَيِّـثلٱَنِمٍلَلُح
ْ

ُلوُقَيَليِئاَْرسِإِكِلَمَىلِإِباَتِك
لٱاَذٰهِلوُصُوَدْنِعَنآلٱَف:ِهيِف

ْ
لَسْرَأْدَقاَذَوُه،َكْيَلِإِباَتِك

ْ
ُت

ُكِلَمَأَرَقاَّـمَلَف٧.ِهِصَرَبْنِمِهِفْشٱَفيِدْبَعَناَمْعُنَكْيَلِإ
لٱَليِئاَْرسِإ

ْ
َتيِمُأْيَكِلُهللاٱاَنَأْلَه:َلاَقَوُهَباَيِثَقَّـزَمَباَتِك

؟ِهِصَرَبْنِمًالُجَرَيِفْشَأْنَأَّـَيلِإُلِسْرُياَذٰهَّـنِإىَّـتَح،َيِيْحُأَو
.»!ِيلُضَّـرَعَتَياَمَّـنِإُهَّـنَأاوُرُظْنٱَواوُمَلْعٱَف
:٩ليئومص١و٤:٤٢ص١٣:٢٠و٦:٢٣ص٤:٢٧اقول
٣٠:٢نيوكت٣٧:٢٩نيوكت١٤:١٢ةاضقو٢٣و٢٢ع٧
١١:٥٤اقولو٢٠:٧كولم١و٢:٦ليئومص١و

.قشمدةنيدمهتدعاقتناكوددهنبوهوَماَرَأِكِلَم
.همّركوهعفردقكلملاناكِهْجَوْلٱَعوُفْرَم
ليئارسإهلإبرلانكيملَماَرَألًاصَالَخُّبَّـرلٱىَطْعَأ

.روشأنموههيلإراشملاصالخلانأحجرألاو.طقف
ةطلاخملكنعصربألاعنميىسومسومانناكَصَرْبَأ
.ىسومسوماناوفرعيملفنويمارألاامأو)١٤و١٣نييوال(
.ةمدخلانعهرّخؤيالًافيفخنامعنصربناكامبرو

يفيِذَّـلٱِّـيِبَّـنلٱ يفتيبعشيلألناك)٣ع(ِةَرِماَّـسلٱِ
ءامظعلاوكلملارشاعوةكلمملاةدعاقيفنكسفةرماسلا
دنعهربخعاشدقناكو.ايليإنعرمألااذهيففلتخاف

.هتعمسةريغصلاةاتفلاهذهنأىتحسانلاعيمج
اهتالومبحتةاتفلاهذهتناكوِهِصَرَبْنِمِهيِفْشَي
ريصتاهتيغُبنأرّوصتتملوةيبنجأةريسأتناكنإواهديسو
.ةقيقح

وأنامعنناكامبرو.لعافلاركذُيمل)٤ع(َلَخَدَف
.هريغ

.كلملايأنامعنديسُهَدِّـيَس
ىلعليلدوهونامعنلوهرمألا)٥ع(ًابِهاَذْقِلَطْنٱ

.هئافشيفهتبغروهلكلملارابتعا
لديلوقلاوبآخأنبماروهيهنأحجرألاَليِئاَْرسِإِكِلَم

بتكو.ليئارسإةكلممومارأةكلممنيبةميلستاقالعىلع
.هتمدخيفناكيبنلانأبسحهنألكلملاىلإبوتكملا

.ةريل٣٧٥٠وحنِةَّـضِفْلٱَنِمٍتاَنَزَوََرشَع
يفو.ةريل٧٥٠٠وحنيأِبَهَّـذلٱَنِمٍلِقاَشِفَالآَةَّـتِس

.ةكوكسمدوقننكتملونزولابةضفلاوبهذلاناكميدقلا
ةليمجةبصقمةشكرزمبايثِباَيِّـثلٱَنِمٍلَلُحََرشَعَو

قيلياممةيدهلاتناكف.)٩:٢٤مايأ٢و٤٥:٢٢نيوكت(ةنيمث
.كلمىلإشيجسيئرب

يتلاةلمجلالبهلكبوتكملاركذُيمل)٦ع(خلاَنآلٱَف
.هتصالخاهيف

يأرمأليبسىلعمارآكلملوقناك)٧ع(َأَرَقاَّـمَلَف
ميدعضرمصربلانألهلعفليحتسياممرمألاناكوهفشا
يأهلضّرعتمارآكلمنأليئارسإكلمنظف.ءافشلا

عشيلأيفركفتيملو)٦-٢٠:٣كولم١(برحللًاببسبلط
دقناكهنألوأصربأيفشينأردقيهنأقدصيملهنألامإ
.هيسن

َليِئاَْرسِإَكِلَمَّـنَأِهللاٱُلُجَرُعَشيِلَأَعِمَساَّـَملَو٨«١٤-٨
ملٱَىلِإَلَسْرَأ،ُهَباَيِثَقَّـزَمْدَق

ِمل:ُلوُقَيِكِلَْ
َ
؟َكَباَيِثَتْقَّـزَماَذا

يفٌّيِبَنُدَجوُيُهَّـنَأَمَلْعَيَفَّـَيلِإِتْأَيِل ُناَمْعُنَءاَجَف٩.َليِئاَْرسِإِ
َلَسْرَأَف١٠.َعَشيِلَأِتْيَبِباَبَدْنِعَفَقَوَوِهِتاَبَكْرَمَوِهِلْيَخِب
يفٍتاَّـرَمَعْبَسْلِسَتْغٱَوْبَهْذٱ:ُلوُقَيًالوُسَرُعَشيِلَأِهْيَلِإ ِ

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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طَتَوَكْيَلِإَكُْمَحلَعِجْرَيَفِّـنُدْرُألٱ
ْ

ُناَمْعُنَبِضَغَف١١.َرُه
لُقاَذَوُه:َلاَقَوىَضَمَو

ْ
ِمْسٱِبوُعْدَيَوُفِقَيَوَّـَيلِإُجُرَْخيُهَّـنِإُت

ملٱَقْوَفُهَدَيُدِّـدَرُيَوِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱ
َسْيَلَأ١٢!َصَرْبَألٱيِفْشَيَفِعِضْوَْ

اَمَأ؟َليِئاَْرسِإِهاَيِمِعيَِمجْنِمَنَسْحَأَقْشَمِداَرَْهنُرَفْرَفَوُةَناَبَأ
هبُلِسَتْغَأُتْنُك طَأَفاَِمِ

ْ
َمَّـدَقَتَف١٣.ٍظْيَغِبىَضَمَوَعَجَرَو؟َرُه

َتْنُكاَمَأًاميِظَعًارْمَأُّيِبَّـنلٱَكَلَلاَقْوَل،اَناَبَأاَي:اوُلاَقَوُهُديِبَع
حلٱِبْمَكَف،ُهُلَمْعَت

ْ
طٱَوْلِسَتْغٱ:َكَلَلاَقْذِإِّـيَِر

ْ
َلَزَنَف١٤.؟ْرُه

يفَسَطَغَو َعَجَرَف،ِهللاٱِلُجَرِلْوَقَبَسَحٍتاَّـرَمَعْبَسِّـنُدْرُألٱِ
.»َرُهَطَوٍريِغَصٍّيِبَصِمْحَلَكُهُْمَحل
٢:١٢ص٢٨:٢٣ليئومص١و٩:٧انحوي١٢:٢٢كولم١
٥:١٣و٤:٢٧اقول٣٣:٢٥بويأو١٠ع٨:٩و٦:١١و

يفليقامرظنا(.سدقمددع)١٠ع(ٍتاَّـرَمَعْبَس
.)٢٧و١٦و٨و١٤:٧نييواليفصربألاريهطت

كلمرصقنمماقدقناك)١١ع(ُناَمْعُنَبِضَغَف
اذهلزانتامدعبوعشيلأبابدنعفقووءاجفليئارسإ
هفشيملوًالوسرلسرألبهئاقللعشيلأجرخيمللزانتلا
يرهنىلعندرألالّضفوندرألاىلإهلسرألبرضاحلاب
جرخيملفسكعلابلبًاربكتمًالجرعشيلأنكيملو.قشمد
نامعنراكفأهّجوينأدارأهنألصربألاّسميملوتيبلانم
.هنمءافشلانأملعيلبرلاىلإ

لبجلانمهعبنمويلاحلاىدربرهن)١٢ع(ُةَناَبَأ
يذلاجرعألاوهرفرفينعأرخآلارهنلانأنظيو.يقرشلا

.قشمدطسويفةنابأرهنيرجيو.خيشلالبجنمجرخي
امهئامبقشمدلوحةعقاولايضارألاادمينأدعبنارهنلاو
ملاعلايفعضومنسحأيهاضتعاقبلاكلتنالعجيريزغلا

يرجتاهرثكأيتلاليئارسإواذوهيرهنأفالخبءاهبوًابصخ
رفرفوةنابأسيلأنامعنلاقف.ةيرخصةقيمعةيدوأيف
سوماقيفةنابأبلطا(ليئارسإهايمعيمجنمنسحأ
.)باتكلا

.قشمدىلإعجريلىضمٍظْيَغِبىَضَمَو
نإوهنألةميركلاهقالخأرهظأ)١٣ع(ُهُديِبَعَمَّـدَقَتَف

.نسحلاهديبعيأرلبقلبهظيغىلعرصيمللوألابظاتغا
ندرألانأليدسجىنعمبلزن)١٤ع(َسَطَغَوَلَزَنَف

.هئايربكوهظيغنعًاضيألزنو.ةرماسلانمًاريثكىطوأ
ناكمىلإىضمهنألهناميإلميظعناحتماكلذيفناكو
ءافشالبندرألانمعجرولو.ريسعقيرطىلعديعب

يناثوةرملوأسطغو.نيعمجأهبعشوهديبعنملجخل
عاطأوهسفنعضخأهنكلو.ةجيتنالبتارمتسىلإةرم
.ماتلاءافشلالانولمعلالمكورمألا

َلَخَدَوِهِشْيَجُّلُكَوَوُهِهللاٱِلُجَرَىلِإَعَجَرَف١٥«١٩-١٥
يفٌهٰلِإَسْيَلُهَّـنَأُتْفَرَعْدَقاَذَوُه:َلاَقَوُهَماَمَأَفَقَوَو ِّـلُكِ
يفَّـالِإِضْرَألٱ ١٦.َكِدْبَعْنِمًةَكَرَبْذُخَفَنآلٱَو.َليِئاَْرسِإِ
َّـحَلَأَو.ُذُخآَالِّـينِإُهَماَمَأٌفِقاَواَنَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:َلاَقَف
َكِدْبَعِلىَطْعُياَمَأ:ُناَمْعُنَلاَقَف١٧.ىَبَأَفَذُخْأَيْنَأِهْيَلَع
َالَوًةَقَرُْحمَكُدْبَعُدْعَبُبِّـرَقُيَالُهَّـنَأل،ِبَاُّرتلٱَنِمِنْيَلْغَبُلِْمح
ِهلآلًةَحيِبَذ

َ
ُحَفْصَيِرْمَألٱاَذٰهْنَع١٨.ِّـبَّـرلِلْلَبىَرْخُأٍة

َدُجْسَيِلَنوُّمِرِتْيَبَىلِإيِدِّـيَسِلوُخُدَدْنِع:َكِدْبَعِلُّبَّـرلٱ
يفُدُجْسَأَفيِدَيَىلَعَدِنَتْسَيَوَكاَنُه َدْنِعَف،َنوُّمِرِتْيَبِ
يفيِدوُجُس .ِرْمَألٱاَذٰهْنَعَكِدْبَعِلُّبَّـرلٱُحَفْصَيَنوُّمِرِتْيَبِ
.»ٍمَالَسِبِضْمٱ:ُهَلَلاَقَف١٩
٤٧و١٧:٤٦ليئومص١و١٦-٢:٩عوشيو٨ع
١٤:٢٢نيوكتو٢٦و٢٠ع٣:١٤ص٢٥:٢٧ليئومص١و
٢٣و

هقالخأنمهعوجرناكو)١٥ع(ِهللاٱِلُجَرَىلِإَعَجَرَف
هرّهطيذلايرماسلاصربألاكركشبيبنلاركذهنألةديجلا
اوعجريملنيقابلاةعستلانأعمهللادجميلعجرفعوسي
ولهنألةراسخوبعتهعوجريفناكو)١٩-١٧:١٢اقول(
ًاليم٣٠وحنهرفسرصقناكلقشمدىلإندرألانمىضم
.ةلاسرولوسرةطساوبعشيلأركشينأهنكمأو

يفٌهٰلِإَسْيَل ةهلآناكنيينثولاداقتعاىلعِضْرَألٱِّـلُكِ
وهنامعنلوقو.ملاعلانمةعيطقمهنملكلونوريثك
ضرألالكليقيقحلاهلإلاوهنييليئارسإلاهلإنأبرارقإلا
دحألوقهنأليصوصخرابتعالوقلااذهلو.هريغسيلو
.نيينثولاءامظع

برلانمءافشلانأهملعينأهدصق)١٦ع(ُذُخآَالِّـينِإ
سانلانمًائيشذخأيالهللانأليناجمويبنلانمسيلو
ليبسىلعتاريخلاعيمجمهيطعيلبةرجأليبسىلع
.ةمعن

مح
ِْ

هنأةنيرقلانمجتنتسن)١٧ع(ِباَُّرتلٱَنِمِنْيَلْغَبُل
نأامبو)٢٠:٢٤جورخ(برللًاحبذمعنصينأدصق
امبرهنمًاحبذمعنصيليفكيالبارتلانمنيلمحرادقم
ريصتفضرأةعطقهجوىلعبارتلادمينأهدصقناك
نمسيلو.اهيفحبذملاينبيمثةسدقمًاضرأاهلكةعطقلا
لبليئارسإضرأنمبارتىلعىنبُيحبذملانأةرورضلا
.نامعنناسحتساكلذناك

يفيِدوُجُس برلانأمّلعتدقناك)١٨ع(َنوُّمِرِتْيَبِ
نومرتيبيفهدوجسنكلو.رخأسيلويقيقحلاهلإلاوه
ركنُيالف.شيجلاسيئرهنوكلوةيسايسلاهتابجاونمناك
.ىرخأةهلآلةحيبذوأةقرحممدقيالوبرلابهناميإهب

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

١٤
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باوجلوقلااذهيفمهضعبىأر)١٩ع(ٍمَالَسِبِضْمٱ
حفصلاةبلطوبارتلانمنيلمحةبلطامهونيتبلطللعشيلأ
يفهلحمسعشيلأنأيأ.نومرتيبيفهدوجسيفهنع
نيرمألانيذهيفهبواجيملعشيلأنأمهريغىأرو.نيرمألا
نمىرنو.نامعنريمضلامهيفمكحلاكرتوهفرصلب
نممكسفنألاوراتخاليئارسإينبلعوشيلوقباتكلاميلعت
نيبنوجرعتىتمىتحايليإلوقو)٢٤:١٥عوشي(نودبعت
مدخينأدحأردقيالعوسيلوقو)١٨:٢١كولم١(نيتقرفلا

.)٦:٢٤ىّتم(نيديس

٢٠ِضْرَألٱَنِمًةَفاَسَمِهِدْنِعْنِمىَضَماَّـَملَو«٢٧-١٩
َعَنَتْمٱِدَقيِدِّـيَساَذَوُه:ِهللاٱِلُجَرَعَشيِلَأُمَالُغيِزَحيِجَلاَق
ٌّيَح.ُهََرضْحَأاَماَذٰهِّـيِماَرَألٱَناَمْعُنِدَيْنِمَذُخْأَيْنَأْنَع
َراَسَف٢١.ًائْيَشُهْنِمُذُخآَوُهَءاَرَويِرْجَأِّـينِإُّبَّـرلٱَوُه
ِنَعَلَزَنُهَءاَرَوًاضِكاَرُناَمْعُنُهآَراَّـَملَو.َناَمْعُنَءاَرَويِزَحيِج
ملٱ
ْدَقيِدِّـيَسَّـنِإ.ٌمَالَس:َلاَقَف٢٢؟ٌمَالَسَأ:َلاَقَوِهِئاَقِلِلِةَبَكْرَْ
يفاَذَوُه:ًالِئاَقيِنَلَسْرَأ لٱاَذٰهِ

ْ
ْنِمِناَمَالُغَّـَيلِإَءاَجْدَقِتْقَو

ْيَتَّـلُحَوٍةَّـضِفَةَنْزَواَمِهِطْعَأَف،ِءاَيِبْنَألٱيِنَبْنِمَمِياَرْفَأِلَبَج
ِهْيَلَعَّـحَلَأَو.ِْنيَتَنْزَوْذُخَوْلَبْقٱ:ُناَمْعُنَلاَقَف٢٣.ٍباَيِث
يفٍةَّـضِفْيَتَنْزَوَّـَرصَو ثلٱِيَتَّـلُحَوِنْيَسيِكِ

ِهْيَمَالُغِلاَهَعَفَدَوِباَيِّـ
ْنِماَهَذَخَأِةَمَكَألٱَىلِإَلَصَواَّـَملَو٢٤.ُهَماَّـدُقاَهَالَمَحَف
يفاَهَعَدْوَأَواَِمهيِدْيَأ لٱِ

ْ
طَأَوِتْيَب

ْ
اَّـمَأَو٢٥.اَقَلَطْنٱَفِنْيَلُجَّـرلٱَقَل

اَيَنْيَأْنِم:ُعَشيِلَأُهَلَلاَقَف.ِهِدِّـيَسَماَمَأَفَقَوَوَلَخَدَفَوُه
َلاَقَف٢٦.َكاَنُهْوَأاَنُهَىلِإَكُدْبَعْبَهْذَيَْمل:َلاَقَف؟يِزَحيِج
لَقْبَهْذَيَْملَأ:ُهَل

ْ
؟َكِئاَقِلِلِهِتَبَكْرَمْنِمُلُجَّـرلٱَعَجَرَنيِحيِب

لٱِذْخَألٌتْقَوَوُهَأ
ْ

ٍمَنَغَوٍموُرُكَوٍنوُتْيَزَوٍباَيِثِذْخَألَوِةَّـضِف
لَيَناَمْعُنَُصَربَف٢٧؟ٍراَوَجَوٍديِبَعَوٍرَقَبَو

ْ
َكِلْسَنِبَوَكِبُقَص

لَّـثلٱَكَصَرْبَأِهِماَمَأْنِمَجَرَخَف!ِدَبَألٱَىلِإ
ْ

.»ِج
٤:٢٦ص٢٠:٧جورخو٦:٣١ص٣٦و٣١و٤:١٢ص

٢١و١٢و١١و٧:١عوشي٦:٣ص٥ع٢٤:٣٣عوشي
١٢:١٠ددعو٤:٦جورخ١٦ع٢٢ع٢١:١٦كولم١و

كلذعموةنايخلاوبذكلايزحيجدصقُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح
ركفالبوةداعلاليبسىلعهفلحناكف.برلامسابفلح
.»ًالطابكهلإبرلامسابقطنتال«ةيصولافالخبو

هآردقناكهنأليزحيجفرع)٢١ع(ِةَبَكْرَْملٱِنَعَلَزَن
هلرهظأف١٠عيفروكذملالوسرلاوهامبروعشيلأتيبيف
نميفشهتطساوبيذلايبنلامداخهنألديازلارابتعالااذه
.هصرب

نألمتحملانمناكو)٢٢ع(َمِياَرْفَأِلَبَجْنِمِناَمَالُغ
دسيامهنمنوبلطيوعشيلأىلإنوتأيءايبنألاءانبأ

ةيدهلبقيملنإوعشيلأنأًاضيألمتحملانمومهتاجايتحا
.نامعنعدخنافهريغلجألاهلبقيهسفنلنامعننم

ةيدهيهوةريل٣٧٥وحن)٥عرظنا(ٍةَّـضِفَةَنْزَو
نامعندنعناكامىلإةبسنلابةليلقاهنأعماهتاذبةميظع
.نيتنزوهاطعأف

.عشيلأتيببرقبةفورعمةمكأ)٢٤ع(ِةَمَكَألٱ
ىلإبهذيملهنأكهتداعك)٢٥ع(ِهِدِّـيَسَماَمَأَفَقَو

.ناكم
بيغلاةفرعمعشيلأهللاىطعأ)٢٦ع(يِبْلَقْبَهْذَيَْملَأ

ةفرعملاكلتتناكو.ىرجامعمسوىأرهنأكناكف
.ءايبنألايحوكبرلاةدارإبسحوةيتقووةدودحم

.يزحيجبلقيفناكامعشيلأىأرخلاٍنوُتْيَزَو
يتلاكالمألابنامعندنعنمعجاروهوًاركتفمناكامبرو
.اهينتقيس

ذخأونامعنةضفىهتشا)٢٧ع(َناَمْعُنُصََربَف
برضوبرلابنمآذإهصربنمنامعنيفُش.هصرب

يزحيجلمعناكو.برلاىلعىدعتذإصربلابيزحيج
ءافشنوكيلةيدهلاضفرعشيلأنألعشيلألمعسكاعي
.ةضفلابسيلوةمعنلابًاناجمنامعن

ةدئاف
ردقيهنأناسنإلاركف»هللاراكفأوناسنإلاراكفأ«١١ع

ًاناجمصالخلانأهللاركفو.هلامبءافشلايرتشينأ
ركف.)٢٢:١٧ايؤرو٣:٢٤ةيمور٥٥:١ءايعشإ(ةمعنلابو
نأهللاركفو.صالخلالئاسوهسفنلراتخيوههنأناسنإلا
ركف.برللهرومألكوهسفنملسيصالخلالبقينملك
طيسبرمأهنأهللاركفو.بعصرمأصالخلانأناسنإلا
.هلانينأردقيهديرينملكفندرألايفلسغلاك

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ملٱاَذَوُه:َعَشيِلَألِءاَيِبْنَألٱوُنَبَلاَقَو١«٧-١
يِذَّـلٱُعِضْوَْ

لَف٢.اَنْيَلَعٌقِّـيَضَكَماَمَأِهيِفَنوُميِقُمُنْحَن
ْ

ِّـنُدْرُألٱَىلِإْبَهْذَن
َكاَنُهاَنِسُفْنَألْلَمْعَنَو،ًةَبَشَخٍدِحاَوُّلُكَكاَنُهْنِمْذُخْأَنَو
ْلَبْقٱ:ٌدِحاَوَلاَقَف٣.اوُبَهْذٱ:َلاَقَف.ِهيِفَميِقُنِلًاعِضْوَم
.ْمُهَعَمَقَلَطْنٱَف٤.ُبَهْذَأِّـينِإ:َلاَقَف.َكِديِبَعَعَمْبَهْذٱَو
ُعَطْقَيٌدِحاَوَناَكْذِإَو٥.ًابَشَخاوُعَطَقِّـنُدْرُألٱَىلِإاوُلَصَواَّـَملَو
حلٱَعَقَوًةَبَشَخ

ْ
يفُديَِد ملٱِ

!ٌةَيِراَعُهَّـنَأليِدِّـيَساَيِهآ:َخََرصَف.ِءاَْ
ملٱُهاَرَأَف؟َطَقَسَنْيَأ:ِهللاٱُلُجَرَلاَقَف٦

ًادوُعَعَطَقَف،َعِضْوَْ
لَأَو
ْ

حلٱاَفَطَف،َكاَنُهُهاَق
ْ

َّـدَمَف.َكِسْفَنِلُهْعَفْرٱ:َلاَقَف٧.ُديَِد

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

١٥
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.»ُهَذَخَأَوُهَدَي
١٥:٢٥جورخو٤:٤١و٢:٢١ص٢:٣ص

يفنونكاسلامهانهنيروكذملاءايبنألاينبنأحجرألا
.ندرألانمًابيرقناكعضوملانألاحيرأ

ملهنكلومهدنععشيلأمادامَكَماَمَأِهيِفَنوُميِقُم
ينبلىرخأتالحمىلإددرتيناكلبًامئادمهعمنكسي
مامأذيمالتكهمامأاوناكو.ةرماسلايفهتيبىلإوءايبنألا
.مهملعم

ناكو.مهيدايأبنولمعياوناك)٢ع(ًةَبَشَخٍدِحاَوُّلُك
الإًائيشمهفلكيالًاطيسبًاعضومهلمعاودصقيذلاعضوملا
.مهبعت

مهسيئرلمهتبحمىلعليلد)٣ع(َكِديِبَعَعَمْبَهْذٱَو
.مهاعسمىلعبرلاةكربيفهتبغرومهعمهداحتاو

ليلقوءامدقلادنعًانيمثديدحلاناك)٥ع(ٌةَيِراَعُهَّـنَأل
نأردقيالوهلسيلامعاضأهنأهنزحدازامو.دوجولا
ىلإدلولايجتليامكعشيلأىلإخرصو.هبحاصىلإهدري
.ةبيصمةيأيفهملعمىلإذيملتلاوأهيبأ

ةلآدوعلانكيملوةوقدوعلايفسيل)٦ع(ًادوُعَعَطَق
دوعلاناكو.ءاملايفهاقلأهنألهبديدحلاعفريلعشيلأديب
ًابذعراصفةرامءاميفىسوماهحرطيتلاةرجشلاك
احيرأيفعبنلايفعشيلأهحرطيذلاحلملاو)١٥:٢٥جورخ(
نإ.رصبأفىمعألاينيععوسيهبىلطيذلانيطلاوهأربأف
تالآللسيلنكلوتالآةطساوبلمعينأنسحتسيبرلا
نإمهلوقبةزجعملاهذهىلعمهضعبضرتعا.اهتاذبةوق
نكلو.ةزجعملعفقحتسيالفةميقلاليلقسأفديدح
ىلإرظنيبرلانأيهةزجعملاهذهنمةيصوصخلاةدئافلا
انبينتعيوةديهزلاوةميظعلاةيحورلاوةيدسجلاانرومألك
تاكربهنمبلطنوةقثلكبيلصننأانلزوجيفًادارفأ
انبحيهنألةديهزتاكربو.ءيشلكىلعرداقلاهنألةميظع
.همهيانمهياملكوًادارفأ

َرَمآَتَو،َليِئاَْرسِإُبِراَُحيَناَكَفَماَرَأُكِلَماَّـمَأَو٨«١٣-٨
يف:ًالِئاَقِهِديِبَعَعَم ملٱِ

لٱِناَكَْ
ْ

ِينَالُف
ِّـ

َلَسْرَأَف٩.يِتَّـلََحمُنوُكَت
هبَُربْعَتْنَأْنِمْرَذْحٱ:ُلوُقَيَليِئاَْرسِإِكِلَمَىلِإِهللاٱُلُجَر اَذِٰ
ملٱ
ُكِلَمَلَسْرَأَف١٠.َكاَنُهَنوُّلاَحَنيِّـيِماَرَألٱَّـنَأل،ِعِضْوَْ
ملٱَىلِإَليِئاَْرسِإ

ُهْنِمُهَرَّـذَحَوِهللاٱُلُجَرُهْنَعُهَلَلاَقيِذَّـلٱِعِضْوَْ
لَقَبَرَطْضٱَف١١.ِْنيَتَّـرَمَالَوًةَّـرَمَال،َكاَنُهَظَّـفََحتَو

ْ
ِكِلَمُب

َهلَلاَقَوُهَديِبَعاَعَدَو،ِرْمَألٱاَذٰهْنِمَماَرَأ
ُ

ُختاَمَأ:ْم
ْ

ْنَميِنَنُوِرب
ِملَوُهاَّـنِم

َ
اَذَكٰهَسْيَل:ِهِديِبَعْنِمٌدِحاَوَلاَقَف١٢!َليِئاَْرسِإِكِل

ملٱيِدِّـيَساَي
يفيِذَّـلٱَّـيِبَّـنلٱَعَشيِلَأَّـنِكٰلَو.َكِلَْ ُِربُْخيَليِئاَْرسِإِ

هبُمَّـلَكَتَتيِتَّـلٱِروُمُألٱِبَليِئاَْرسِإَكِلَم يفاَِ ِخمِ
ْ

:َلاَقَف١٣.ِكِعَد

يفَوُهَ:ِربْخُأَف.ُهَذُخآَوَلِسْرُأَفَوُهَنْيَأاوُرُظْنٱَواوُبَهْذٱ ِ
.»َناَثوُد
٣٧:١٧نيوكت٧و٤:١صو١٢ع

.ليئارسإكلمماروهيناكوددهنبوهوَماَرَأُكِلَم
نونمكياوناكوتاوزغلاعوننمتناكانهةروكذملابرحلاو
.نييليئارسإلل

ليئارسإهبعشعمبرلاناك)٩ع(ِهللاٱُلُجَرَلَسْرَأَف
كلملاناكنإونونمؤممهنيبلزيملوميدقلاهبعشمهنأل
.هوكرتدقبعشلارثكأو

لبًاشيجلسريمل)١٠ع(َليِئاَْرسِإُكِلَمَلَسْرَأَف
.يبنلامالكاوققحتيلسيساوج

عشيلأربخباوعمسدقاوناك)١٢ع(َّـيِبَّـنلٱَعَشيِلَأ
ليئارسإكلمرّذحيذلاوههنأاوجتنتسافةميظعلاهلامعأو
يبنلانأاوعمسدقاوناكوأ.نييمارألاتارمآومبهربخأو
.هرّذحفليئارسإكلمىلإلسرأ

يف اهيففسويحرُطيتلارئبلااهيفناك)١٣ع(َناَثوُدِ
ةرماسلالامشةيلاحلاناثودلتيهو)٣٧:١٧نيوكت(
.اهنمًاليم١٢دعبىلعو

ًاشْيَجَوٍتاَبَكْرَمَوًالْيَخَكاَنُهَىلِإَلَسْرَأَف١٤«١٩-١٤
ملٱِباوُطاَحَأَوًالْيَلاوُءاَجَو،ًاليِقَث

ِلُجَرُمِداَخَرَّـكَبَف١٥.ِةَنيِدَْ
ملٱِبٌطيُِحمٌشْيَجاَذِإَوَجَرَخَوَماَقَوِهللاٱ

.ٌتاَبَكْرَمَوٌلْيَخَوِةَنيِدَْ
َال:َلاَقَف١٦؟ُلَمْعَنَفْيَك!يِدِّـيَساَيِهآ:ُهَلُهُمَالُغَلاَقَف
َّـىلَصَو١٧.ْمُهَعَمَنيِذَّـلٱَنِمُرَثْكَأاَنَعَمَنيِذَّـلٱَّـنَأل،ْفََخت

ِيَنْيَعُّبَّـرلٱَحَتَفَف.َِرصْبُيَفِهْيَنْيَعْحَتْفٱ،ُّبَراَي:َلاَقَوُعَشيِلَأ
لٱ
ْ

جلٱاَذِإَو،ََرصْبَأَفِمَالُغ
ْ

َلْوَحٍراَنِتاَبَكْرَمَوًالْيَخٌءوُلَْممُلََب
ْبِْرضٱ:ِّـبَّـرلٱَىلِإُعَشيِلَأَّـىلَصِهْيَلِإاوُلَزَناَّـَملَو١٨.َعَشيِلَأ
لٱِبَمَمُألٱِءَالُؤٰه

ْ
لٱِبْمَُهبََرضَف.ىَمَع

ْ
١٩.َعَشيِلَأِلْوَقَكىَمَع

َهلَلاَقَف
ُ
َيِهِهِذٰهَالَوَ،قيِرَّـطلٱَيِهِهِذٰهْتَسْيَل:ُعَشيِلَأْمـ

ملٱ
.ِهْيَلَعَنوُشِّـتَفُتيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱَىلِإْمُكِبَريِسَأَفِينوُعَبْتٱ.َةَنيِدَْ
هبَراَسَف .»ِةَرِماَّـسلٱَىلِإِْمِ

ص٢٠ع٨:٣١ةيمورو٨و٣٢:٧مايأ٢و١٤:١٣جورخ
١٩:١١نيوكت٧-٦:١ايركزو٦٨:١٧رومزمو٢:١١

اوقلينأوهومهنمبولطملاىلإةبسنلابًاليِقَثًاشْيَج
ىلإةبسنلابًاليقثنكيملامبرو.دحاولجرىلعضبقلا

مهبراسعشيلأنأ٢٣و١٩عيفىرناننألبرحلاشويج
.ةميلوكلملامهلملوأوةنيدملامهلخدأوةرماسلاىلإ

الفاصلخينأامهنكميالرهاظلاب)١٥ع(ُلَمْعَنَفْيَك
.سأيلاىلعلديلاؤسلافرسألاوألتقلانمدب

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ملوأمهآرنإهلوحبرلاشيجنأفرعاَنَعَمَنيِذَّـلٱ
.مهري

فيعضلاهناميإدعاس)١٧ع(ِمَالُغْلٱِيَنْيَعُّبَّـرلٱَحَتَف
بلطعشيلأنأباتكلالوقيالف.ةيدسجايؤرةطساوب

بلطلبًارضاحناكشيجلاكلذنألبرلاشيجروضح
.هارينأهمالغل

.تابكرموليخنييمارأللناكهنألِتاَبَكْرَمَوًالْيَخ
نأردقنالاننكلوةيدسجةحلسأىلإجاتحيالهللاشيجو
.ةيدسجروصةطساوبالإتايحورلامهفن

ةنيدملانمجرخعشيلأنأمهفن)١٨ع(ِهْيَلِإاوُلَزَناَّـَملَو
ىلإاولزنفناثودنمىلعأناكميفاوّلحدقنويمارألاناكو
.هوكسميلعشيلأ

نيرداقاوناكمهنإفًامامتاومعيملامبرىَمَعْلٱِبْمَُهبََرضَف
اوفرعيملفًايلجاورصبيملمهنكلوعشيلأءاروريسلاىلع
.)١٩:١١نيوكت(اهيفاوراسيتلاقيرطلاالوعشيلأ

هنألهلوقيفقدصيمل)١٩ع(َقيِرَّـطلٱَيِهِهِذٰهْتَسْيَل
سيلملكتملاوناثودتسيلةنيدملانأنونظيمهلعج
ةرماسلاىلإمهذخأهنالقدصلاضعبقدصهنكلو.عشيلأ
يفرئاجبذكلانأمهضعبدقتعيو.مهلهسفنرهظأكانهو
هبشأامودحألامويلمعلاووزغلاولتقلاكبرحلانامز
.كلذ

ُّبَراَي:ُعَشيِلَأَلاَقَةَرِماَّـسلٱاوُلَخَداَّـمَلَف٢٠«٢٣-٢٠
اَذِإَواوَُرصْبَأَفْمُهَنُيْعَأُّبَّـرلٱَحَتَفَف.اوُِرصْبُيَفِءَالُؤٰهَُنيْعَأْحَتْفٱ
يفْمُه اَّـَملَعَشيِلَألَليِئاَْرسِإُكِلَمَلاَقَف٢١.ِةَرِماَّـسلٱِطَسَوِ
!ْبِْرضَتَال:َلاَقَف٢٢؟ِيبَأاَيُبِْرضَأْلَه؟ُبِْرضَأْلَه:ْمُهآَر
ًءاَمَوًازْبُخْعَض.َكِسْوَقِبَوَكِفْيَسِبْمُهَتْيَبَسَنيِذَّـلٱُبِْرضَت
ْمُهـَلََملْوَأَف٢٣.ْمِهِدِّـيَسَىلِإاوُقِلَطْنَيَّـمُثاوُبَْرشَيَواوُلُكْأَيَفْمُهَماَمَأ
طَأَّـمُث،اوُِبَرشَواوُلَكَأَفًةَميِظَعًةَميِلَو

ْ
َىلِإاوُقَلَطْنٱَفْمُهَقَل

ِضْرَأَىلِإُلُخْدَتَماَرَأُشوُيُجًاضْيَأْدُعَتَْملَو.ْمِهِدِّـيَس
.»َليِئاَْرسِإ
مايأ٢و١٦-٢٠:١١ةينثت٨:٩و٥:١٣و٢:١٢ص١٧ع

٢٤:٢و٥:٢ص١٢:٢٠ةيمور١٥-٢٨:٨

ىمعلامهلبلطناكامك)٢٠ع(ِءَالُؤٰهَُنيْعَأْحَتْفٱ
.برلانمرصبلاوىمعلانألرصبلامهلبلط

يفْمُه يفومهديبعشيلأناكناثوديفِةَرِماَّـسلٱِطَسَوِ
.ليئارسإكلمديبمهاوناكةرماسلا

ًاكلمناكنإوعشيلألهرابتعاىلعليلد)٢١ع(ِيبَأاَي
.ًاريرش

هلمعرثأو.مهمركأوفويضكمهلماع)٢٣ع(ْمُهـَلََملْوَأَف
ضرأىلإدعبًاشويجلسريملىتحمارآكلميفومهيفاذه
.)١٢:٢٠ةيمور(ليئارسإ

َعََمجَماَرَأَكِلَمَدَدَهْنَبَّـنَأَكِلٰذَدْعَبَناَكَو٢٤«٣٣-٢٤
ٌديِدَشٌعوُجَناَكَو٢٥.َةَرِماَّـسلٱََرصاَحَفَدِعَصَوِهِشْيَجَّـلُك
يف حلٱُسْأَرَراَصىَّـتَحاَهوَُرصاَحْمُهَو.ِةَرِماَّـسلٱِ

ْ
ِراَمِ

لٱَنِمَنيِناَمَثِب
ْ

لٱُعْبُرَوِةَّـضِف
ْ

حلٱِلْبِزْنِمِباَق
ْ

َنِمٍسْمَخِبِماََم
لٱ
ْ

ِروُّسلٱَىلَعًازِئاَجَليِئاَْرسِإُكِلَمَناَكاَمَنْيَبَو٢٦.ِةَّـضِف
لَخ:ِهْيَلِإٌةَأَرْمٱِتَخََرص

ِّـ
ملٱيِدِّـيَساَيْص

!َال:َلاَقَف٢٧.َكِلَْ
لَُخي
ِّـ

لَخُأَنْيَأْنِم.ُّبَّـرلٱِكْص
ِّـ

لٱَنِمَأ؟ِكُص
ْ
َنِمْوَأِرَدْيَب

ملٱ
ْ
َهلَلاَقَّـمُث٢٨؟ِةََرصْعِ

َ
ملٱا
ملٱِهِذٰه:ْتَلاَقَف؟ِكَلاَم:ُكِلَْ

ُةَأْرَْ
لٱُهَلُكْأَنَفِكَنْبٱِيتاَه:ِيلْتَلاَق

ْ
٢٩.ًادَغيِنْبٱَلُكْأَنَّـمُثَمْوَي

لَكَأَويِنْبٱاَنْقَلَسَف
ْ

لُقَّـمُث.ُهاَن
ْ

َهلُت
َ

يفا لٱِ
ْ

ِكَنْبٱِيتاَه:ِرَخآلٱِمْوَي
ملٱَعِمَساَّـمَلَف٣٠.اَهَنْبٱِتَأَّـبَخَفُهَلُكْأَنَف

ملٱَمَالَكُكِلَْ
َقَّـزَمِةَأْرَْ

ْنِمٌحْسِماَذِإَوُبْعَّـشلٱَرَظَنَف،ِروُّسلٱَىلَعٌزاَتُْجمَوُهَوُهَباَيِث
اَذَكٰهَوُهللاٱِيلُعَنْصَياَذَكٰه:َلاَقَف٣١.ِهِدَسَجَىلَعٍلِخاَد
لٱِهْيَلَعَطاَفاَشِنْبَعَشيِلَأُسْأَرَماَقْنِإُديِزَي

ْ
َناَكَو٣٢.َمْوَي

يفًاسِلاَجُعَشيِلَأ ًالُجَرَلَسْرَأَف.ُهَدْنِعًاسوُلُجُخوُيُّشلٱَوِهِتْيَبِ
ْمُتْيَأَرْلَه:ِخوُيُّشلِلَلاَقِهْيَلِإُلوُسَّـرلٱىَتَأاَمَلْبَقَو.ِهِماَمَأْنِم
لٱَنْبٱَّـنَأ

ْ
َءاَجاَذِإاوُرُظْنٱ؟ِيسْأَرَعَطْقَيِلَلَسْرَأْدَقاَذٰهِلِتاَق

لٱاوُقِلْغَأَفُلوُسَّـرلٱ
ْ
لٱَدْنِعُهوُُرصْحٱَوَباَب

ْ
ُتْوَصَسْيَلَأ.ِباَب

لَكُيَوُهاَمَنْيَبَو٣٣.؟ُهَءاَرَوِهِدِّـيَسْيَمَدَق
ِّـ

ِلوُسَّـرلٱِباَذِإْمُهُم
اَذاَم.ِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمَوُهَُّّـرشلٱاَذٰهاَذَوُه:َلاَقَف.ِهْيَلِإٌلِزاَن
.»؟ُدْعَبِّـبَّـرلٱَنِمُرِظَتْنَأ

٥٣و٢٨:٥٢ةينثتو٢٩-٢٦:٢٧نييوال٢٠:١كولم١
١:١٧ثوعار٢١:٢٧كولم١و٤:١٠ايمرإيثارمو٥٧و
١٨:٤كولم١و٢٠:١و١٤:١و٨:١لايقزح١٩:٢كولم١و
٢:٢٥ايمرإو٨:٢١ءايعشإ١٣و٢١:١٠و١٤و١٣و

فورعماوسندقنويمارآلاناكامدعبَكِلٰذَدْعَبَناَكَو
.)٢٣ع(ليئارسإكلم

.)٢٢و٢٠كولم١(يفروكذملاوهامبرَدَدَهْنَب
يفًاقباسهيلإراشملانممظعأشيجِهِشْيَجَّـلُكَعََمج

.)٢٣-٨ع(
ىلإأجتلافهمواقينأماروهيردقيملَةَرِماَّـسلٱََرصاَحَف

.لتسأرىلعةنصحملاهتدعاق

ألَا
َ
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.ًانيمثًالكأراصًاقلطملكؤيملام)٢٥ع(ِراَمِْحلٱُسْأَر
.ةيزيلكنإتاريلسمخوحنِةَّـضِفْلٱَنِمَنيِناَمَثِب
.ًاشرغ٣٠هنمثوةيقوأوحنِباَقْلٱُعْبُر
ىلعنمنوبراحيهشيجناك)٢٦ع(ِروُّسلٱَىلَعًازِئاَج

هيلعوًاضيرعميدقلاروسلاناك.مهبقاريلكلملازاجوروسلا
.ودعلاىلعمهماهسنومريامدنعنوبراحملاهءارورتتسيام

نمفبرلاكصلخيملنإيأ)٢٧ع(ُّبَّـرلٱِكْصِّـلَُخي!َال
راصحلاتقويفهنأمهفتنأاهيلعناكو.انأكصلخأنيأ
.تيزالوةطنحالةرصعمالورديبمهلسيل

)٥٧و٢٨:٥٦ةينثترظنا()٢٩و٢٨ع(خلاْتَلاَقَف
راصحيفوانهروكذملاةرماسلاراصحيفةوبنلاهذهتمتو
)٤:١٠يثارم(رصنذخوبناهرصاحامنيحميلشروأ
.نوينامورلااهرصاحامنيحو

نزحلاةمالع)٣٠ع(ِهِدَسَجَىلَعٍلِخاَدْنِمٌحْسِم
ملهنكلوهتهلآيضريوأبرلايضرياذكههنأركتفاامبرو
.بعشلاةمهفعضُيالئلحسملارهظي

قدصهنألعشيلأىلعهبضغلعتشا)٣١ع(خلاَلاَقَف
هنأنظو)خلا٣:٦و١٨و١٠-٨ع(مهصلخينأردقيهنأ
.هخبووهرذنأدقناكعشيلألعلو.كلذديريال

يفتيبعشيلألناك)٣٢ع(ُهَدْنِعًاسوُلُجُخوُيُّشلٱ
اوعمتجافخويشللىقتلمهتيبوًاربتعمًالجرناكوةرماسلا
.ضعبعممهضعبوهعماوملكتيل

.لسرأكلملايأًالُجَرَلَسْرَأَف
ع(كلملاهبملكتامهيبنىرأبرلاخلاىَتَأاَمَلْبَقَو

٣١(.
ءايبنألتقبحمسدقهنإفبآخألتاقلاوِلِتاَقْلٱَنْبٱ

)١٣-٢١:٩كولم١(توبانلتقبو)١٨:١٣كولم١(برلا
دهشيو)١٩:١٨كولم١(مهانفأوبرلاةدبعدهطضاو
.لتاقلانباىعدينأقحتساهنأهلامعأبماروهي

مالكينغُيفٍتآكلملاهديسنألِباَبْلٱَدْنِعُهوُُرصْحٱَو
.هلوسرمالكنعكلملا

.هلوسرقحليذلاكلملامالكوهو)٣٣ع(خلاَلاَقَف
هيبنبوبرلابهناميإينفُدْعَبِّـبَّـرلٱَنِمُرِظَتْنَأاَذاَم
وهمهباصأيذلاّرشلاومهصالخدصقيملبرلانأققحتو
ىلعدمتعالبدعبربصينأردقيملف.هتدارإبوهملعب
ناكهنألًاعيرسهلوسرقحلامبرو.نييمارآللةنيدملاميلست
:٧يفلصفلااذهةيقبرظنا(عشيلألتقبهلوقىلعمدندق
.)٢و١

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

َلاَقاَذَكٰه.ِّـبَّـرلٱَمَالَكاوُعَمْسٱ:ُعَشيِلَأَلاَقَو١«١،٢
يف:ُّبَّـرلٱ لٱاَذٰهِلْثِمِ

ْ
ٍلِقاَشِبِقيِقَّـدلٱُةَلْيَكُنوُكَتًادَغِتْقَو

يفٍلِقاَشِبِريِعَّـشلٱاَتَلْيَكَو لِلًاّيِدْنُجَّـنِإَو٢.ِةَرِماَّـسلٱِباَبِ
ْ

ِكِلَم
ًىوُكُعَنْصَيُّبَّـرلٱاَذَوُه:ِهللاٱِلُجَرِلَلاَقِهِدَيَىلَعُدِنَتْسَيَناَك
يف َكْيَنْيَعِبىَرَتَكَّـنِإ:َلاَقَف؟ُرْمَألٱاَذٰهُنوُكَيْلَه!ِءاَمَّـسلٱِ
.»ُهْنِمُلُكْأَتَالْنِكٰلَو
٣:١٠يخالمو٧:١١نيوكت٥:١٨صو١٩و١٧ع١٨ع

.قباسلاحاحصألارخآيفىتأامةيقبانهو
خويشلامهونيرضاحلاعيمجدهشأِّـبَّـرلٱَمَالَكاوُعَمْسٱ
.هعابتأوكلملاو

رشعينثابلطرفصنولاطرأةثالثخلاِقيِقَّـدلٱُةَلْيَك
.بهذشرغفصنوشورغةثالثبدحاولطروأًاشرغ
.ذئتقودئاسلاءالغلاىلإةبسنلابًاصيخركلذناكو
.ةطنحلارعسفصنريعشلارعسوةطنحلانموهقيقدلاو

هريشموأكلملاسيلجناكيأِهِدَيَىلَعُدِنَتْسَيَناَك
.)٥:١٨(مارآكلمدنعنامعنك

يفًىوُكُعَنْصَيُّبَّـرلٱ الوةرصاحمةنيدملاتناكِءاَمَّـسلٱِ
قيقدلامهيتأينيأنمفجراخلانمًائيشاوذخأينأمهنكمي
ماهفتسالاو؟ءامسلايفًىوُكبرلاعنصيأ؟ريعشلاو
الوىريهنأيأ(هناميإمدعليدنجلاةازاجمو.يراكنإ
سيلجهنألًاضيأًاليحتسمًارمأرهاظلابسحتناك)لكأي
.لكأيالوهوملاعلالكأيفيكفكلملا

لٱِلَخْدَمَدْنِعٍصْرُبٍلاَجِرُةَعَبْرَأَناَكَو٣«١١-٣
ْ
.ِباَب

ِمل:ِهِبِحاَصِلْمُهُدَحَأَلاَقَف
َ
؟َتوُمَنىَّـتَحاَنُهَنوُسِلاَجُنْحَناَذا

لُقاَذِإ٤
ْ

ملٱُلُخْدَناَن
جلٱَف،َةَنيِدَْ

ْ
يفُعُو ملٱِ

اَذِإَو.اَهيِفُتوُمَنَفِةَنيِدَْ
،َنيِّـيِماَرَألٱِةَّـلََحمَىلِإْطُقْسَنَّـمُلَهَنآلٱَف.ُتوُمَناَنُهاَنْسَلَج
يفاوُماَقَف٥.اَنْتُماَنوُلَتَقْنِإَواَنيِيَحاَنْوَيْحَتْسٱِنِإَف لٱِ

ْ
ِءاَشِع

َنيِّـيِماَرَألٱِةَّـلََحمِرِخآَىلِإاوُءاَجَف.َنيِّـيِماَرَألٱِةَّـلََحمَىلِإاوُبَهْذَيِل
َنيِّـيِماَرَألٱَشْيَجَعَمْسَأَّـبَّـرلٱَّـنِإَف٦.ٌدَحَأَكاَنُهْنُكَيْمَلَف

اوُلاَقَفٍ.ميِظَعٍشْيَجَتْوَص،ٍلْيَخَتْوَصَوٍتاَبَكْرَمَتْوَص
لٱ
ْ

َكوُلُماَنَّـدِضَرَجْأَتْسٱِدَقَليِئاَْرسِإُكِلَماَذَوُه:ِهيِخَألُدِحاَو
حلٱ
ْ
ملٱَكوُلُمَوَنيِّـيِّـثِ

ْ
يفاوُبَرَهَواوُماَقَف٧.اَنْيَلَعاوُتْأَيِلَنيِّـيِْرصِ ِ

لٱ
ْ

ملٱَو،ُمَُهريَِمحَوْمـُهَلْيَخَوْمُهَماَيِخاوُكَرَتَوِءاَشِع
،َيِهاَمَكَةَّـلَحَْ

لٱِءَالُؤٰهَءاَجَو٨.ْمِهِسُفْنَأِةاَجَنِلاوُبَرَهَو
ْ

ملٱِرِخآَىلِإُْصُرب
ِةَّـلَحَْ

ًابَهَذَوًةَّـضِفاَهْنِماوُلََمحَواوُِبَرشَواوُلَكَأَف،ًةَدِحاَوًةَمْيَخاوُلَخَدَو
ىَرْخُأًةَمْيَخاوُلَخَدَواوُعَجَرَّـمُث.اَهوُرَمَطَواْوَضَمَوًاباَيِثَو

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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اَنْسَل:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَلاَقَّـمُث٩.اوُرَمَطَواْوَضَمَواَهْنِماوُلََمحَو
لٱاَذٰه.ًانَسَحَنيِلِماَع

ْ
!َنوُتِكاَسُنْحَنَوٍةَراَشِبُمْوَيَوُهُمْوَي

ْلُخْدَنَنآلٱَّـمُلَهَف.ٌَّرشاَنُفِداَصُيِحاَبَّـصلٱِءْوَضَىلِإاَنْرَظَتْنٱِنِإَف
ملٱَتْيَبِْربْخُنَو

ملٱَباَّـوَباْوَعَدَواوُءاَجَف١٠.ِكِلَْ
:ُهُوَربْخَأَوِةَنيِدَْ

لَخَداَنَّـنِإ
ْ

ُتْوَصَالَوٌدَحَأَكاَنُهْنُكَيْمَلَفَنيِّـيِماَرَألٱَةَّـلََحماَن
.َيِهاَمَكٌماَيِخَوٌةَطوُبْرَمٌريَِمحَوٌةَطوُبْرَمٌلْيَخْنِكٰلَو،ٍناَسْنِإ

لٱاَعَدَف١١
ْ
ملٱَتْيَباُوَربْخَأَفَنيِباَّـوَب

.»ًالِخاَدِكِلَْ
:٦ص١٤-١٢:١٠و٤-٥:٢ددعو٤٦و١٣:٤٥نييوال
٣و١٢:٢مايأ٢و١:٢٩كولم١و٥:٢٤ليئومص٢و٢٤
٦:٣٠ص٧:٢١عوشي٣٦:٩و٣١:١ءايعشإو

ةنيدملااولخدينأصربللزوجيالِباَبْلٱِلَخْدَمَدْنِع
نمًائيشمهلنومريةنيدملالهأناك)١٣:٤٦نييوال(
.عوجلاببسبعطقناهنكلوماعطلا

زايحنالاومهكلملةعاطلاكرتىلعلدتةملكلاْطُقْسَن
.رخآكلمىلإ

.ةرماسلاةهجىلإةلحملافرط)٥ع(ِةَّـلََحمِرِخآ
لبًايقيقحًاتوصنكيمل)٦ع(خلاَعَمْسَأَّـبَّـرلٱَّـنِإَف

.ًاتوصاوعمسمهنأاومهوت
ةروكذملاثداوحلانامزيفنويثحلاناكَنيِّـيِّـثِْحلٱَكوُلُم

نيبواهنمقرشلاةهجىلإوبلحوهامحوصمحتاهجيف
شيمكركةنيدمىمظعلامهتدعاقتناكو.ماشلاوصمح
يفنويثحبلطا(ةيلاحلاسلبارجيهوتارفلارهنىلع
.)باتكلاسوماق

.درفملابرصمكلمباتكلاركذيًابلاغَنيِّـيِْرصِْملٱَكوُلُمَو
ةلاحىلإققدمرظنالبنييرصملاكولماولاقنويمارآلاامبرو
ةميدقلاخيراوتلاضعبنأريغ.مهنامزيفةيساسلارصم
نيكلمىلعةموسقمتناكروكذملانامزلايفرصمنأركذت
نأاوركذتيملمهراكفأبارطضانمو.كولمةثالثوأ
ةهجنمنوديعبنييثحلاو،ةهجنمنوديعبنييرصملا
نكميالفنوقياضتمنورصاحمنييليئارسإلاو،ىرخأ
.كولملاءالؤهعممهداحتا

يكلدصقلابوأ.مهتلجعنم)٧ع(ْمُهَماَيِخاوُكَرَت
نأاونظيومئاهبلاتوصاوعمسيومايخلانويليئارسإلاىري
.نوبراهمهومهوقحليالفمهلحميفنوقابنييمارآلا

ءامدقلانيبراحملاضعبناك)٨ع(ًاباَيِثَوًابَهَذَوًةَّـضِف
ًابايثوبهذلاوةضفلانمةعتمأبرحلاىلإمهعمنوذخأي
.ةرخاف

عايجلااوركذتينأبجيناك)٩ع(ًانَسَحَنيِلِماَعاَنْسَل
.راصحلافيقوتبمهكلماوربخيوةنيدملايف

عيمجوكلملامهنمظاتغيرمألارهظيامدعبٌَّرشاَنُفِداَصُي
.مهوربخيملنإبعشلا

نألاولخدينأاوردقيمل)١٠ع(ِةَنيِدَْملٱَباَّـوَباْوَعَد
.صرُبمهنألىرخأةهجنموةقلغمباوبألا

نمنيقابلااعدروكذملاباوبلايأ)١١ع(َنيِباَّـوَبْلٱاَعَدَف
.نيباوبلا

ملٱَماَقَف١٢«١٦-١٢
اَمْمُكَّـَنِربْخُأل:ِهِديِبَعِلَلاَقَوًالْيَلُكِلَْ

ملٱَنِماوُجَرَخَفٌعاَيِجاَنَّـنَأاوُمِلَع.َنوُّيِماَرَألٱاَنَلَلَعَف
ِةَّـلَحَْ

يفاوُئِبَتْخَيِل ملٱَنِماوُجَرَخاَذِإ:َنيِلِئاَقٍلْقَحِ
ْمِهْيَلَعاَنْضَبَقِةَنيِدَْ

لَخَدَوًءاَيْحَأ
ْ

ملٱاَن
:ِهِديِبَعْنِمٌدِحاَوَباَجَأَف١٣.َةَنيِدَْ

لَف
ْ

خلٱَنِمًةَسَْمخاوُذُخْأَي
ْ

لٱِلَْي
ْ
ُريِظَنَيِه.اَهيِفْتَيِقَبيِتَّـلٱِةَيِقاَب

هباوُقَبَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِروُهُْمجِّـلُك ِروُهُْمجِّـلُكُريِظَنَيِهْوَأ،اَِ
ْيَتَبَكْرَماوُذَخَأَف١٤.ىَرَنَوُلِسْرُنَف.اوُنَفَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإ

ملٱَلَسْرَأَو.ٍلْيَخ
اوُبَهْذٱ:ًالِئاَقَنيِّـيِماَرَألٱِشْيَجَءاَرَوُكِلَْ

ِقيِرَّـطلٱُّلُكاَذِإَو،ِّـنُدْرُألٱَىلِإْمُهَءاَرَواوُقَلَطْنٱَف١٥.اوُرُظْنٱَو
َعَجَرَف.ْمِهِتَلَجَعْنِمَنوُّيِماَرَألٱاَهَحَرَطْدَقًةَيِنآَوًاباَيِثٌنآلَم
ملٱاُوَربْخَأَوُلُسُّرلٱ

َةَّـلََحماوُبََهنَوُبْعَّـشلٱَجَرَخَف١٦.َكِلَْ
ٍلِقاَشِبِريِعَّـشلٱاَتَلْيَكَوٍلِقاَشِبِقيِقَّـدلٱُةَلْيَكْتَناَكَف.َنيِّـيِماَرَألٱ

.»ِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَح
١ع١٢-٨:٤عوشي٢٩-٦:٢٥ص

نمليحو.مهيلعاولاتحادقنييمارآلانأكلملانظ
.ةميدقلابورحلايفثودحلاةريثكتناكعونلااذه

اهباحصأكليخلا)١٣ع(َليِئاَْرسِإِروُهُْمجِّـلُكُريِظَنَيِه
.ةفيعضاهتيقبوعوجلانمتامدقاهرثكأف

ةثالثوأليخاسأرةبكرملكل)١٤ع(ٍلْيَخْيَتَبَكْرَم
.سوؤر

نييرصملاونييثحلانمنوبراهمهو)١٥ع(ِّـنُدْرُألٱَىلِإ
.قرشلايفمهدالبىلإنوعجارواومهوتامك

ملٱَماَقَأَو١٧«٢٠-١٧
لٱَىلَعُكِلَْ

ْ
جلٱِباَب

ْ
َناَكيِذَّـلٱَّـيِدُْن

يفُبْعَّـشلٱُهَساَدَف،ِهِدَيَىلَعُدِنَتْسَي لٱِ
ْ
َلاَقاَمَكَتاَمَفِباَب

ملٱِلوُزُنَدْنِعَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِهللاٱُلُجَر
َلاَقاَّـَملُهَّـنِإَف١٨.ِهْيَلِإِكِلَْ

لِلِهللاٱُلُجَر
ْ

ٍلِقاَشِبٍقيِقَدُةَلْيَكَوٍلِقاَشِبٍريِعَشاَتَلْيَك:ِكِلَم
يفُنوُكَت لٱاَذٰهِلْثِمِ

ْ
يفًادَغِتْقَو َباَجَأ١٩ِةَرِماَّـسلٱِباَبِ

جلٱ
ْ

يفًىوُكُعَنْصَيُّبَّـرلٱاَذَوُه:ِهللاٱَلُجَرُّيِدُْن ْلَه!ِءاَمَّـسلٱِ
َالَكَّـنِكٰلَوَكْيَنْيَعِبىَرَتَكَّـنِإ:َلاَق؟ِرْمَألٱاَذٰهَلْثِمُنوُكَي
يفُبْعَّـشلٱُهَساَد.َكِلٰذَكُهَلَناَكَف٢٠.ُهْنِمُلُكْأَت لٱِ

ْ
ِباَب

.»َتاَمَف
٢ع٦:٣٢ص٢ع

لبًادصقهوتامأوهوسادمهنأجتنتسنالُبْعَّـشلٱُهَساَدَف
دصقلاو.ماعطلااورتشينأنوبلاطمهوهيلعاومحدزامهنإ

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ةءوبنميمتلنايب)١٩و١٨و٢و١ع(يفمالكلاراركتيف
.عشيلأ

ةدئاف
»ةراشبلا«٩ع

.اهيفسانلاكراشنيكلتاريخانيطعيهللانإ.١
اورشبينأنوردقينيدورطملاونيرقتحملاوءارقفلانإ.٢

.حيسملابصالخلاباميسالوتاريخلاب
اوقاذوتاريخلااولاندقاوناكامدعبمهريغاورشبمهنإ.٣

.اهتّذل
ةايحءامذخأيلفدرينمو.ةدودحمريغهللاتاريخنإ.٤

.ًاناجم

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لِلُعَشيِلَأَلاَقَو١«٦-١
ْ

يِموُق:اَهَنْبٱاَيْحَأيِتَّـلٱَةَأْرَم
ْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل.ِيبَّـرَغَتَتاَمُثْيَحِيبَّـرَغَتَوِكُتْيَبَوِتْنَأيِقِلَطْنٱَو
ِتَماَقَف٢.ٍنيِنِسَعْبَسِضْرَألٱَىلَعًاضْيَأِيتْأَيَفٍعوُجِباَعَد
ملٱ
اَهُتْيَبَوَيِهْتَقَلَطْنٱَو،ِهللاٱِلُجَرِمَالَكَبَسَحْتَلَعَفَوُةَأْرَْ
يفْتَبَّـرَغَتَو لٱِضْرَأِ

ْ
يفَو٣ٍنيِنِسَعْبَسَنيِّـيِنيِطْسِلِف هنِ ِةَياَِ

ملٱِتَعَجَرِعْبَّـسلٱِنيِنِّـسلٱ
لٱِضْرَأْنِمُةَأْرَْ

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ملٱَىلِإَخُْرصَتِلْتَجَرَخَو
َلاَقَو٤.اَهِلْقَحَواَهِتْيَبِلْجَألِكِلَْ

ملٱ
لٱَعيَِمجَّـَيلَعَّـصُق:ِهللاٱِلُجَرِمَالُغيِزَحيِِجلُكِلَْ

ْ
ِمِئاَظَع

ملٱَىلَعُّصُقَيَوُهاَميِفَو٥.ُعَشيِلَأاَهَلَعَفيِتَّـلٱ
ُهَّـنَأَفْيَكِكِلَْ

ملٱاَيْحَأ
ملٱِباَذِإَتِّـيَْ

ملٱَىلِإُخُْرصَتاَهَنْبٱاَيْحَأيِتَّـلٱِةَأْرَْ
ِلْجَألِكِلَْ

ملٱيِدِّـيَساَي:يِزَحيِجَلاَقَف.اَهِلْقَحَواَهِتْيَب
َيِهِهِذٰه،َكِلَْ

ملٱ
ملٱَلَأَسَف٦.ُعَشيِلَأُهاَيْحَأيِذَّـلٱاَهُنْبٱَوُهاَذٰهَوُةَأْرَْ

ملٱُكِلَْ
َةَأْرَْ

ملٱاَهاَطْعَأَف،َكِلٰذِهْيَلَعْتَّـصَقَف
اَمَّـلُكْعِجْرَأ:ًالِئاَقًاّيِصَخُكِلَْ

َهل
َ

حلٱِتَّـالَغَعيَِمجَوا
ْ

.»َنآلٱَىلِإَضْرَألٱِتَكَرَتَنيِحْنِمِلَْق
نيوكت١:١١يجحو١٠٥:١٦رومزم٣٥-٣١و٤:١٨ص
٢٧-٥:٢٠و٤:١٢ص٥٤و٤١:٢٧

نظيو)٤:٣٨(يفروكذملاوهانههيلإراشملاعوجلاامبر
)٤ع(انهروكذملاكلملاويزحيجنيبمالكلانأمهضعب
ىرننيرسفملادحألاق.صربلابيزحيجبُرضاملبقناك
بحأهنأليزحيجيفريخلانمءيشدوجوىلعًاليلدانه
هنألماروهييفريخلانمءيشوهديسلامعأيفملكتينأ
)٣٧-٤:٨(يفركُذةيمنوشلاأبنو.عمسينأبحأ
ةأرماًاقباستناكنإويهوتامدقاهلجرناكامبروو
.قيضيفتعقودقفةميظع

نإ.ريصيهببرلاوعدياملكٍعوُجِباَعَدْدَقَّـبَّـرلٱ
هترثكوأرطملامدعكتاعاجملابابسأيفنوثحبيءاملعلا
وهبابسألاببسنكلوكلذهبشأاموبورحلاودارجلاو
هءادعأيزاجيوهبعشبدؤيبرلانأانمّلعيباتكلاو.هللا
ةبحملاراهظإانمايأيفاهدئاوفنمو.تاعاجملاةطساوب
عارتخاىلعسانلاضيرحتونيباصملاةدعاسميفةيحيسملا
.اهفيفختوأاهبابسأعفرلاهلامعتساولئاسو

مالكتقدصاهنألاهناميإترهظأ)٢ع(ُةَأْرَْملٱِتَماَقَف
.هرمأتعاطأوبرلا

.تاعورزماهيفوةبيرقاهنألَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِضْرَأ
وههسفنكلملاناكامبرو)٣ع(ِكِلَْملٱَىلِإَخُْرصَتِل

ةلأسملايفمكحلافناكهجويأىلعو.ضرألاذخأيذلا
.هل

عمجهنألبرلاريبدتىرن)٤ع(يِزَحيِِجلُكِلَْملٱَلاَقَو
اهضرأةبلاطتناكيتلاةيمنوشلامهوصاخشأةثالث
اهفرعيذلايزحيجورمألايفمكحلاهلناكيذلاكلملاو
ترضحاهنأبرلاريبدتنمو.عشيلأىلإاهتبسنفرعو
.اهنباايحأعشيلأنأفيككلملاىلعّصقيوهامنيب

نكيملعوجلانأىلعليلد)٦ع(ِلْقَْحلٱِتَّـالَغَعيَِمجَو
.تالغلانمءيشبيتأتضرألاتناكلبًالماك

ُكِلَمُدَدَهْنَبَناَكَوَ.قْشَمِدَىلِإُعَشيِلَأَءاَجَو٧«١٥-٧
َلاَقَف٨.اَنُهَىلِإِهللاٱُلُجَرَءاَجْدَق:ُهَلَليِقَف،ًاضيِرَمَماَرَأ
ملٱ
ِحلُكِلَْ

َ
،ِهللاٱِلُجَرِلاَبْقِتْسالْبَهْذٱَوًةَّـيِدَهَكِدَيِبْذُخ:َليِئاَز

َبَهَذَف٩.اَذٰهِيضَرَمْنِمىَفْشَأْلَه:ِهِبَّـبَّـرلٱِلَأْسٱَو
ِتَاْريَخِّـلُكْنِمَو،ِهِدَيِبًةَّـيِدَهَذَخَأَوِهِلاَبْقِتْسالُليِئاَزَح
َكَنْبٱَّـنِإ:َلاَقَوُهَماَمَأَفَقَوَوَءاَجَوًالََمجَنيِعَبْرَأَلِْمحَقْشَمِد
ْنِمىَفْشُأْلَه:ًالِئاَقَكْيَلِإيِنَلَسْرَأْدَقَماَرَأَكِلَمَدَدَهْنَب
ًءاَفِشُهَلْلُقَوْبَهْذٱ:ُعَشيِلَأُهَلَلاَقَف١٠؟اَذٰهِيضَرَم
ُهَرَظَنَلَعَجَف١١.ًاتْوَمُتوُمَيُهَّـنَأُّبَّـرلٱِيناَرَأْدَقَو.ىَفْشُت
:ُليِئاَزَحَلاَقَف١٢.ِهللاٱُلُجَرىَكَبَف.َلِجَخىَّـتَحُهَتَّـبَثَوِهْيَلَع
ِمل
َ
يِنَبِبُهُلَعْفَتَساَمُتْمِلَعِّـينَأل:َلاَقَف؟يِدِّـيَسيِكْبَياَذا
طُتَكَّـنِإَف،ِّـَّـرشلٱَنِمَليِئاَْرسِإ

ْ
يفَراَّـنلٱُقِل هنوُصُحِ ُلُتْقَتَوِْمِ

طَُحتَوِفْيَّـسلٱِبْمَُهناَّـبُش
ِّـ

طَأُم
ْ

َهلاَف
ُ
َلاَقَف١٣.ْمُهَلِماَوَحُّقُشَتَوْمـ

لٱَكُدْبَعَوُهْنَمَو:ُليِئاَزَح
ْ

لَك
ْ

َرْمَألٱاَذٰهَلَعْفَيىَّـتَحُب
لٱ
ْ

.َماَرَأَىلَعًاكِلَمَكاَّـيِإُّبَّـرلٱِيناَرَأْدَق:ُعَشيِلَأَلاَقَف؟َميِظَع
اَذاَم:ُهَلَأَسَفِهِدِّـيَسَىلِإَلَخَدَوَعَشيِلَأِدْنِعْنِمَقَلَطْنٱَف١٤
َحتَكَّـنِإِيلَلاَق:َلاَقَف؟ُعَشيِلَأَكَلَلاَق

ْ
يفَو١٥.اَي لٱِ

ْ
َذَخَأِدَغ

للٱ
ِّـ

ملٱِباَهَسَمَغَوَةَدْب
َكَلَمَو،َتاَمَوِهِهْجَوَىلَعاَهََرشَنَوِءاَْ

.»ُهْنَعًاضَوِعُليِئاَزَح
١٧و١٩:١٥كولم١و٥:٢٠ص٦:٢٤ص١١:٢٤كولم١
٢:١٧ص١٥ع١٤ع٥:١٣ص١:٢ص١٤:٣كولم١و

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ايمحنو١٥:١٦ص٧و١٣:٣و١٢:١٧و٣٣و١٠:٣٢ص
:١٩كولم١و٩:٨ليئومص٢و١٧:٤٣ليئومص١و٣:١٠
١٠ع١٥

ىأر.ءاجببسيألفرعنالَقْشَمِدَىلِإُعَشيِلَأَءاَجَو
ًاكلمكايإبرلاينارأدق)١٣ع(ليئازحلهلوقيفمهضعب
حسمب)١٩:١٥كولم١(ايليإلبرلاةيصومامتإمارآىلع
.ليئازح

مهدنعًافورعمعشيلأناكِهللاٱُلُجَرَءاَجْدَقُهَلَليِقَف
.ئبتخيوأركنتيملو

امبرو.ًائيشهنمًابلاطناكهنأل)٨ع(ًةَّـيِدَهَكِدَيِبْذُخ
.)٥ص(هصربنمنامعنءافشركذت

مح
ِْ

هرابتعاوكلملاىنغىلعليلد)٩ع(ًالََمجَنيِعَبْرَأَل
.هللالجرل

.يبنللكلملارابتعاىلإةراشإَدَدَهْنَبَكَنْبٱ
مهضعبمهفي)١٠ع(ًاتْوَمُتوُمَيُهَّـنَأ...ىَفْشُتًءاَفِش

ناكيذلاهضرمنمتوميالددهنبنأاذههلوقنم
مهريغمهفيو.رخآببسنمتوميلبهنمءافشلانكمي
ًاباوجكديسىلعدرتكنأملعأينإليئازحللاقعشيلأنأ
لوقنكلو،ىفشتءافشهللوقتفهبولطمبسحوًافيطل
.ًاتومتوميهنأبرلا

ليئازحىلعهرظنلعجعشيلأيأ)١١ع(ُهَرَظَنَلَعَجَف
.ليئارسإينببهلعفيسامههجويفىأرهنأك

هراكفأنأبرعشهنألليئازحلجخيأَلِجَخىَّـتَح
.هللالجرلترهظةيّرسلا

١٣:٣و٣٣و١٠:٣٢رظنا()١٢ع(َراَّـنلٱُقِلْطُتَكَّـنِإَف
يفةريثكتناكةروكذملاشحاوفلاو)٤و١:٣سوماعو٢٢و
نمرثكأهبورحيفلمعيملليئازحامبروةميدقلابورحلا
.نيبراحملانمهريغ

هسفنىمسهعضاوتنم)١٣ع(خلاُليِئاَزَحَلاَقَف
ًاريدقًاكلمريصألانأنمريقفلادبعلاانأيأبلكلاكدبع
.)٩:٨ليئومص٢(تركذامك

َحتَكَّـنِإِيلَلاَقَف
ْ

ملهنأريغهلوقيفقدص)١٤ع(اَي
تامىتحةريثكنينسدوادرظتناامكعشيلأمالكلمكي
.لواش

يفَو ةقيرطىلععشيلأةءوبنمامتإرظتنيمل)١٥ع(ِدَغْلٱِ
تامىتحةريثكنينسدوادرظتناامكةيعيبطةزئاج
.لواش

ريرسلاىلعوأطاسبكضرألاىلعتناكامبرَةَدْبِّـللٱ
هيقليلمخمراثديأةفيطقةيعوسيلاةمحرتلايفو.فاحلك
.مونلادنعهسفنىلعلجرلا

قنتخيفكلملانعءاوهلاعطقييكلِءاَْملٱِباَهَسَمَغَو
.هضرمنمتامهنأكرهظيو

يفَو١٦«٢٤-١٦ خلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

ِكِلَمَبآْخَأِنْبَماَروُيِلِةَسِمَا
َطاَفاَشوَُهيُنْبُماَروَُهيَكَلَم،اَذوَُهيِكِلَمَطاَفاَشوَُهيَوَليِئاَْرسِإ
،َكَلَمَنيِحًةَنَسَنيِثَالَثَوِْنيَتَنْثٱَنْبٱَناَك١٧.اَذوَُهيِكِلَم
مثَكَلَمَو

ََ
يفَنيِنِسِينا يفَراَسَو١٨.َميِلَشُروُأِ ِكوُلُمِقيِرَطِ

ُهَلْتَناَكَبآْخَأَتْنِبَّـنَأل،َبآْخَأُتْيَبَلَعَفاَمَكَليِئاَْرسِإ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو.ًةَأَرْمٱ ْنَأُّبَّـرلٱِإَشَيَْملَو١٩.ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ًاجاَِرسِهيِطْعُيُهَّـنِإَلاَقاَمَك،ِهِدْبَعَدُواَدِلْجَأْنِماَذوَُهيَديِبُي
يف٢٠.ِماَّـيَألٱَّـلُكِهيِنَبِلَو اوُكَّـلَمَواَذوَُهيَىلَعُموُدَأىَصَعِهِماَّـيَأِ
ملٱُعيَِمجَوَريِعَصَىلِإُماَروَهيََربَعَو٢١.ًاكِلَمْمِهِسُفْنَأَىلَع

ِتاَبَكْرَْ
ملٱَموُدَأَبََرضَوًالْيَلَماَقَو،ُهَعَم

ملٱَءاَسَؤُرَوِهِبَطيِحُْ
.ِتاَبَكْرَْ

َىلِإاَذوَُهيَىلَعُموُدَأىَصَعَو٢٢.ْمِهِماَيِخَىلِإُبْعَّـشلٱَبَرَهَو
لٱاَذٰه

ْ
يفُةَنْبِلْتَصَعٍذِئَنيِح.ِمْوَي لٱَكِلٰذِ

ْ
ُةَّـيِقَبَو٢٣.ِتْقَو

يفٌةَبوُتْكَمَعَنَصاَمُّلُكَوَماَروَُهيِروُمُأ ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ
ُ

ِكوُل
يفِهِئاَبآَعَمَنِفُدَو،ِهِئاَبآَعَمُماَروَُهيَعَجَطْضٱَو٢٤.اَذوَُهي ِ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱاَيْزَخَأَكَلَمَو،َدُواَدِةَنيِدَم
:٧ليئومص٢و٢٧ع١٠-٢١:٥مايأ٢و٣:١و١:١٧ص
٢٧و٢٦و٣:٩صو٢٢ع١١:٣٦كولم١و١٥و١٢
مايأ٢و٢١:٢٠مايأ٢و١٨:١٧ليئومص٢و٢٢:٤٧كولم١و

١٧-٢١:١

يف .)هريسفتو١:١٧رظنا(َماَروُيِلِةَسِماَْخلٱِةَنَّـسلٱِ
ماروهينأاذهنممهفُياذوهياَذوَُهيِكِلَمَطاَفاَشوَُهيَو

ىرخأًالاوقأقباطيالاذهو.طافاشوهيهدلاوةافولبقكلم
خسنلاضعبيفظافلألاهذهتسيلو)هريسفتو١:١٧(
دحأنأحجرألاوةميدقلاتامجرتلاضعبيفالوةميدقلا
بتكف.ةيآلارخآىلعهرظنعقوذإظلغلاباهلخدأخاسنلا
هنإ)٤-٢٠:٢مايأ٢(يفليقو.نيترماذوهيكلمطافاشوهي
اياطعمهاطعأطافاشوهيمهوبأناكنيذلاةتسلاهتوخإلتق
.ةنيصحاندمو

هنأنونظملاوهيبأتومدعب)١٧ع(َنيِنِسِيناََمثَكَلَمَو
.هعمًاضيأكلم

يتلاايلثعيهو)١٨ع(ًةَأَرْمٱُهَلْتَناَكَبآْخَأَتْنِب
هتأبخيذلاشآويادعاماذوهيليكلملالسنلاعيمجتدابأ
دقطافاشوهيناكو.لبازيإكايلثعتناكو.)١١:١(هتمع
داحتالاامأوليئارسإةكلممعمهداحتابهتكلمميّوقيهنأركتفا
.بارخوفعضالإهنمجتنيالفرارشألاعم

ةدابإلاةيعيبطلاهاياطخةجيتننإ)١٩ع(ُّبَّـرلٱِإَشَيَْملَو
نماذوهيديبينأأشيملبرلانكلو)٣٧-٢٨:١٥ةينثت(
.)٣٧-٨٩:١٩رومزم(هلهديعومودوادلجأ

ألَا
َ
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ءاقبوهجارسلاءاقب)١١:٣٦كولم١(ًاجاَِرسِهيِطْعُي
.نوكسمريغتيبىلعليلدجارسلاءافطإوتيبلا

.)٢٢:٤٧كولم١رظنا()٢٠ع(ُموُدَأىَصَع
ماروهيوهوماَروَي

مايأ٢(يفوريعساهنأمهضعبنظ.لوهجماهعقومَريِعَص
.هئاسؤرعمماروهيربع)٢١:٩

ىنعملانأحجرألاوًادجرصتخممالكلاخلاًالْيَلَماَقَو
مجههنكلورطخلايفعقوفنويمودألاهبطاحأ:يتأيامك
صلخفمهتابكرمومهئاسؤرفصقرخوًاليلنييمودألاىلع
.مهتويبىلإيأمهمايخىلإاوبرهوهبعشووهمهنم

مودأتيقبو.بتاكلانامزىلإ)٢٢ع(ِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ
سوناكرهانحويمهعضخأفنييباكملامايأىلإةلقتسم
ةيوسوملاةعيرشلابسحبريسلاىلإمهرطضاوًاماتًاعاضخإ
.)باتكلاسوماقيفنويمودأبلطا(

ميلشروأنميبرغلابونجلاةهجىلإاذوهيندمنمُةَنْبِل
سوماقيفةنبلبلطا(ةيلاحلاةيفاصلالتاهنأنونظملاو
.)باتكلا

ركذ)٢٠-٢١:١١مايأ٢(يفو)٢٤ع(ُماَروَُهيَعَجَطْضٱَو
ناكسواذوهيهلعجواذوهيلابجيفاهانبيتلاتاعفترملا
ايليإنمهتتأيتلاةباتكلاو.مانصأللاودجسينأميلشروأ
لكمهيبسومهيلعبرعلاونيينيطسلفلاناجيهويبنلا
هضرموريغصلاهنباادعامهئاسنوهينبعمكلملاتيبلاومأ
دوادةنيدميفهنفدوهيلعفوسأملاريغهتوموملؤملايدرلا
.كولملاروبقيفسيلنكلو

يف٢٥«٢٩-٢٥ َبآْخَأِنْبَماَروُيِلَةََرشَعَةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
َناَكَو٢٦.اَذوَُهيِكِلَمَماَروَُهيُنْباَيْزَخَأَكَلَم،َليِئاَْرسِإِكِلَم
ًةَنَسَكَلَمَو،َكَلَمَنيِحًةَنَسَنِيْرشِعَوِْنيَتَنْثٱَنْبٱاَيْزَخَأ
يفًةَدِحاَو لَثَعِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأِ

ْ
ِكِلَميِرْمُعُتْنِباَي

يفَراَسَو٢٧.َليِئاَْرسِإ يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو،َبآْخَأِتْيَبِقيِرَطِ ِ
٢٨.َبآْخَأِتْيَبَرْهِصَناَكُهَّـنَألَبآْخَأِتْيَبَكِّـبَّـرلٱِيَنْيَع
ِملَبآْخَأِنْبَماَروُيَعَمَقَلَطْنٱَو

ُ
يفَماَرَأِكِلَمَليِئاَزَحِةَلَتاَق ِ

لِجِتوُماَر
ْ

ُماَروُيَعَجَرَف٢٩.َماَروُيَنوُّيِماَرَألٱَبََرضَف،َداَع
ملٱ
يفََأْربَيِلُكِلَْ جلٱَنِمَليِعَرْزَيِ

ْ
هبُهَحَرَجيِتَّـلٱِحوُُر َنوُّيِماَرَألٱاَِ

يف ُنْباَيْزَخَأَلَزَنَو.َماَرَأَكِلَمَليِئاَزَحِهِتَلَتاَقُمَدْنِعَتوُماَرِ
يفَبآْخَأَنْبَماَروُيىَرَيِلاَذوَُهيُكِلَمَماَروَُهي َناَكُهَّـنَألَليِعَرْزَيِ
.»ًاضيِرَم
ع٩:١٥ص٢٩و٢٢:٣كولم١و١٥ع٦-٢٢:١مايأ٢

٩:٦ص٦و٢٢:٥مايأ٢و٢٨

يف ةيداحلاةنسلايف٩:٢٩يفوَةََرشَعَةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
رخآلايفوألوألايفةنسنمءزجناكامبر.ةرشع

هيبأعمةنسكلمهنأمهضعبضرفيو.ةلماكةنسكًابوسحم
.ديدشلاهضرمببسب

مايأ٢(هبكسمتبرلا.زاحآوهيوأ.برلاهدضعاَيْزَخَأ
.دحاومساامهو)٢٥:٢٣و٢١:١٧

مايأ٢يفو)٢٦ع(َكَلَمَنيِحًةَنَسَنيِْرشِعَوِْنيَتَنْثٱَنْبٱ
نمطلغكلذنأيفكشالوةنسنيعبرأونيتنثا٢٢:٢

.تاماملةنسنيعبرأنباناكهابأماروهينألخسانلا
.ايزخأدلونيحةنس١٨نباناكانهلوقلابجومبو

كلملامألنألةروكذمكولملاتاهمأءامسأِهِّـمُأُمْسٱَو
.ةيتيبلارومألايفاميسالوةطلسلانمًاعون

ّيلعيهوهييأماروياهيخأمساوهوهيهيلبينماَيْلَثَع
لخدأدقناكنإوبآخأنأجتنتسنفبآخأدالوأنمامهو
.برلاةدابعكرتيملليئارسإىلإلعبلاةدابع

يرمعلناكويرمعنببآخأتنبتناكيِرْمُعُتْنِب
بآخأمهكولمةلسلسيفلوألاناكهنأليصوصخرابتعا
فالسأنمراصايلثعهتنباةطساوبوايزخأومارويوايزخأو
تاباتكلايفمساهلوبورحلايفرهتشاو.ًاضيأاذوهيكولم
.)٦:١٦اخيم(يفةروكذميرمعضئارفو.ةيروشألا

يفَراَسَو لعبلاةدابعيف)٢٧ع(َبآْخَأِتْيَبِقيِرَطِ
.اهبةنرتقملارورشلاعيمجو

تنبهمأتناكفبآخأرهصهوبأناكَبآْخَأِتْيَبَرْهِص
هنبادلواهنموعبسرئبنمةيبظيهفهتأرماامأوبآخأ
.)١٢:١(شآوهي

يفداعلجتوماربلطا()٢٨ع(َداَعْلِجِتوُماَر
نولوقينورخآوطلسلااهنأمهضعبلوقي)باتكلاسوماق
بآخأناك.دوعلجاهنأنولوقيمهريغوشرجاهنأ
بآخأحرُجف)٢٢كولم١(اهتبراحميفادحتادقطافاشوهيو
نبادحتاوتاموبآخأديفحوبآخأنبادحتاوتامو
نباحرجواهسفنةنيدملاةبراحميفطافاشوهيديفحوبآخأ
نأ)١٥-٩:١(يفىرناننألاهعجرتساهنأرهاظلاو.بآخأ
.ليئارسإىلعًاكلماهيفحسُموهاي

ىلإعجردقايزخأناكامبر)٢٩ع(اَيْزَخَأَلَزَنَو
ليعرزيىلإميلشروأنملزنمثمارويحرجامدعبميلشروأ
.ليئارسإكولملًافيصمليعرزيتناكو.مارويدوعيل

دئاوف
»ةديهزلاانرومأبهللاةيانع«٦-١ع

انبينتعيونيباصملافولأنمةدحاوةأرمابىنتعاهنإ.١
.ًادارفأ

انتويببينتعيواهتّالغواهتيبواهضرأرومأرّبدهنإ.٢
.انيضارأو

ألَا
َ
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يفًاضيأيزحيجروضحوكلملامامأاهروضحّنيعهنإ.٣
.نينمؤملاريغىتحمدختسيو.تقولاسفن

ةطساوباهمالكعامتسالًادادعتساكلملايفلعجهنإ.٤
.ًاقباسيزحيجعمكلملامالك

»ّرشللوريخللةيفخمتاوق«١٥-٧ع
ًامداخ.عشيلأمامأفقاووهوناكامكليئازحرظنا.١

.يبنللًاربتعمكلمللًاعيطمًاعضاوتمًانيمأ
ًايساقًابراحمًانئاخًالتاق.نوكيسامكليئازحرظنا.٢

.هللابعشلًامواقم
برللكتابجاوتلمهأاذإرشللكتوقيفلمأت.٣

.كبلقلايمأتعبتوهداشرإبتيردزاو
كيفلمعيلبرللتعضخاذإريخللكتّوقيفلمأت.٤

.ءاشيامك

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ِءاَيِبْنَألٱيِنَبْنِمًادِحاَوُّيِبَّـنلٱُعَشيِلَأاَعَدَو١«١٠-١
ْبَهْذٱَوَكِدَيِبِهِذٰهِنْهُّدلٱَةَنيِّـنِقْذُخَوَكْيَوَقَحَّـدُش:ُهَلَلاَقَو
لِجَتوُماَرَىلِإ

ْ
لَصَواَذِإَو٢.َداَع

ْ
َنْبَوُهاَيَكاَنُهْرُظْنٱَفاَهَت

ْلُخْدٱَوِهِتَوْخِإِطَسَوْنِمُهْمِقَأَوْلُخْدٱَوِيشْمِنَنْبَطاَفاَشوَُهي
ِخمَىلِإِهِب

ْ
ِخمَلِخاَدٍعَد

ْ
َىلَعَّـبُصَوِنْهُّدلٱَةَنيِّـنِقْذُخَّـمُث٣ٍعَد

َىلَعًاكِلَمَكُتْحَسَمْدَق:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:ْلُقَوِهِسْأَر
لٱِحَتْفٱَّـمُث.َليِئاَْرسِإ

ْ
ُّيِبَّـنلٱَقَلَطْنٱَف٤.ْرِظَتْنَتَالَوْبُرْهٱَوَباَب

لِجَتوُماَرَىلِإ
ْ

جلٱُداَّـوُقاَذِإَوَلَخَدَو٥َداَع
ْ

.ٌسوُلُجِشَْي
لُكاَّـنِمْنَمَعَم:وُهاَيَلاَقَف.ُدِئاَقاَيَكَعَمٌمَالَكِيل:َلاَقَف

ِّـ
.اَن

لٱاَُّهيَأَكَعَم:َلاَقَف
ْ

لٱَلَخَدَوَماَقَف٦.ُدِئاَق
ْ
َنْهُّدلٱَّـبَصَف،َتْيَب

ْدَق:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:ُهَلَلاَقَوِهِسْأَرَىلَع
َتْيَبُبِْرضَتَف٧،َليِئاَْرسِإِّـبَّـرلٱِبْعَشَىلَعًاكِلَمَكُتْحَسَم
ِعيَِمجِءاَمِدَوِءاَيِبْنَألٱَيِديِبَعِءاَمِدِلُمِقَتْنَأَو.َكِدِّـيَسَبآْخَأ
،َبآْخَأِتْيَبُّلُكُديِبَيَف٨.َلَباَزيِإِدَيْنِمِّـبَّـرلٱِديِبَع
طُمَوٍزوُجَْحمَوٍرَكَذَّـلُكَبآْخَألُلِصْأَتْسَأَو

ْ
يفٍقَل ٩.َليِئاَْرسِإِ

ِنْباَشْعَبِتْيَبَكَوَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَيِتْيَبَكَبآْخَأَتْيَبُلَعْجَأَو
لٱُلُكْأَتَو١٠.اَّـيِخَأ

ْ
يفَلَباَزيِإُبَالِك ْنَمَسْيَلَوَليِعَرْزَيِلْقَحِ

لٱَحَتَفَّـمُث.اَهُنِفْدَي
ْ
.»َبَرَهَوَباَب

:١كولم١و١٦:١و١٠:١ليئومص١و٤:٢٩ص٢:٣ص
٥ع١٧و١٩:١٦كولم١و٢٠و١٤ع٢٩و٨:٢٨ص٣٩
كولم١و٤٣و٣٢:٣٥ةينثت٣ع١ع٢٢:٧مايأ٢و١١و

كولم١و١٠:١٧ص٣٧-٣٢ع٢٥و٢١و٢١:١٥و١٨:٤
٣٢:٣٦ةينثتو١٤:٢٦ص٢٥:٢٢ليئومص١و٢١:٢١

١٢و١١و٥-١٦:٣كولم١و١٥:٢٩و١١و١٤:١٠كولم١و
٢١:٢٣كولم١و٣٦و٢٥ع

ًادحاووأءايبنألانمًادحاويأِءاَيِبْنَألٱيِنَبْنِمًادِحاَو
.ءايبنألاةسردمذيمالتنم

ناحدقناك.ًالجاعرفسللدعتسايأَكْيَوَقَحَّـدُش
تيبنمديدجكلمةماقإوبآخأتيبطوقسلتقولا
.رخآ

١٠:١ليئومص١و٢٥-٣٠:٢٣جورخ(ِنْهُّدلٱَةَنيِّـنِق
.ليئارسإكولمنموهايالإحسمُيملو.)١٦:١٢و

مارويكلملاناك.)هريسفتو٨:٢٨رظنا(َداَعْلِجَتوُماَر
هحورجنمأربيلليعرزيىلإبهذوداعلجتوماركرتدق
جرخهنأل)٢١ع(نمرهظيامكةغلابنكتملفحورجلاامأو
يفدونجلانأامبرو.وهايءاقللهتبكرميفليعرزينم
ببسالبمهكرتذإةنابجلاكلملاىلإاوبسنداعلجتومار
.ٍفاك

رابتعاالبًاطيشنًاعاجشًارويغًادئاقناك)٢ع(َوُهاَي
نونجبقوسيناك.ًاناسنإباهيالوهللافاخيالتايحورلل
يفًادئاقناكو.هرماوأفلاخينأدحأئرتجيملو)٢٠ع(
.بآخأنامز

.اذوهيكلمريغَطاَفاَشوَُهيَنْب
.داّوقلاهئاقفرِهِتَوْخِإِطَسَوْنِم
ِخم
ْ

ِخمَلِخاَدٍعَد
ْ

مالكلايفةيّرحوهايلنوكيلٍعَد
.ريبدتلاو

ةطساوببآخأتيبطوقسناك)٣ع(ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه
ًامداخهآرهنألةمدخلاهذهلوهايمدختساوبرلانموهاي
نمةمهملاهذهيفرطخمالغلاىلعناكو)١٠:٣٠(ًاقفاوم
ًانيمأوهايتبثاذإًاضيأوهايةهجنمومارويكلملاةهج
.داعلجتوماريفكسمُيالئلًالجاعبرهو.كلملل

وهايمهنميأفرعيهلعلو)٥ع(ٌسوُلُجِشْيَْجلٱُداَّـوُق
داوقلاسيئرناكوهايلعلومسالاركذالبدئاقايلاقف
.وهايهنأمالغلافرعفهبواجف

تكرتدقةيلامشلاةكلمملاتناك)٦ع(ِّـبَّـرلٱِبْعَش
بعشاولازيملمهنكلوماعبريقيرطيفتراسوبرلاةدابع
.مهبىنتعاوءايبنألاهديبعمهللسرأفبرلا

بآخأةمدخيفوهايناك)٧ع(كِدِّـيَسَبآْخَأَتْيَب
.هرورشفرعو)٢٥ع(

مهنمةئمصّلخدقايدبوعناكِءاَيِبْنَألٱَيِديِبَع
مهنمنيقابلاتعطقدقتناكلبازيإنكلو)١٨:٤كولم١(
ةيحلبازيإلزتملوبرلاديبععيمجلبطقفءايبنألاسيلو
.ةطلستمو

ألَا
َ
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دلولايأ)١٤:١كولم١رظنا()٨ع(ٍقَلْطُمَوٍزوُجَْحم
.دحأىقبيالف،ريبكلاوريغصلا،غلابلاو

.)١٤:١٠كولم١()٩ع(َماَعْبُرَيِتْيَبَك
.)٤و١٦:٣كولم١(اَشْعَبِتْيَبَك
نإ)٢١:٢٣كولم١()١٠ع(َلَباَزيِإُبَالِكْلٱُلُكْأَتَو

نمنفدلامدعورشبلاينببئاغرمظعأنمةقايلبنفدلا
.)١٩و٢٢:١٨ايمرإو٢٠-١٤:١٨ءايعشإ(بئاصملامظعأ

يف امكولبزلاناكميفًاجراخحرطتَليِعَرْزَيِلْقَحِ
.ليعرزيةسرتمدنع)٢١:٢٣كولم١(ايليإأبنت

:ُهَلَليِقَفِهِدِّـيَسِديِبَعَىلِإَجَرَخَفوُهاَياَّـمَأَو١١«٢٦-١١
ِمل؟ٌمَالَسَأ

َ
ملٱاَذٰهَءاَجاَذا

َهلَلاَقَف؟َكْيَلِإُنوُنْجَْ
ُ

َنوُفِرْعَتْمُتْنَأ:ْم
اَذَكِب:َلاَقَف.اَْنِربْخَأَف.ٌبِذَك:اوُلاَقَف١٢.ُهَمَالَكَوَلُجَّـرلٱ
َىلَعًاكِلَمَكُتْحَسَمْدَق:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:ِيلَلاَقاَذَكَو
َحتُهَعَضَوَوُهَبْوَثَذَخَأَوٍدِحاَوُّلُكَرَداَبَف١٣.َليِئاَْرسِإ

ْ
َىلَعُهَت

لٱِباوُبََرضَو،ِهِسْفَنِجَرَّـدلٱ
ْ
١٤.وُهاَيَكَلَمْدَق:اوُلاَقَوِقوُب

َناَكَو.َماَروُيَىلَعِيشْمِنِنْبَطاَفاَشوَُهيُنْبوُهاَيىَصَعَو
لِجَتوُماَرَىلَعُظِفاَُحيُماَروُي

ْ
ْنِمَليِئاَْرسِإُّلُكَوَوُهَداَع

ملٱُماَروُيَعَجَرَو١٥.َماَرَأِكِلَمَليِئاَزَح
يفََأْربَيِلُكِلَْ َليِعَرْزَيِ

جلٱَنِم
ْ

هبُهَبََرضيِتَّـلٱِحوُُر َكِلَمَليِئاَزَحَلَتاَقَنيِحَنوُّيِماَرَألٱاَِ
يفَناَكْنِإ:وُهاَيَلاَقَف.َماَرَأ َنِمٌمِزَهْنُمْجُرَْخيَال،ْمُكِسُفْنَأِ
ملٱ
يفَِربْخُيَفَقِلَطْنَيِلِةَنيِدَْ َىلِإَبَهَذَووُهاَيَبِكَرَو١٦.َليِعَرْزَيِ
ُكِلَماَيْزَخَأَلَزَنَو.َكاَنُهًاعِجَطْضُمَناَكَماَروُيَّـنَأل،َليِعَرْزَي
لٱَىلَعًافِقاَوُبيِقَّـرلٱَناَكَو١٧.َماَروُيىَرَيِلاَذوَُهي

ْ
يفِْجُرب ِ

.ًةَعاََمجىَرَأِّـينِإ:َلاَقَف،ِهِلاَبْقِإَدْنِعوُهاَيَةَعاََمجىَأَرَف،َليِعَرْزَي
لِسْرَأَوًاسِراَفْذُخ:ُماَروُيَلاَقَف

ْ
١٨؟ٌمَالَسَأ:َلوُقَيَفْمِهِئاَقِلِلُه

لٱُبِكاَرَبَهَذَف
ْ

ملٱُلوُقَياَذَكٰه:َلاَقَوِهِئاَقِلِلِسَرَف
:ُكِلَْ

َلاَقَف!يِئاَرَوَىلِإْرُد؟ِمَالَّـسلِلَوَكَلاَم:وُهاَيَلاَقَف؟ٌمَالَسَأ
َلَسْرَأَف١٩.ْعِجْرَيَْملَوْمِهْيَلِإُلوُسَّـرلٱَلَصَوْدَق:ُبيِقَّـرلٱ
ملٱُلوُقَياَذَكٰه:َلاَقْمِهْيَلِإَلَصَواَّـمَلَف.ًايِناَثٍسَرَفَبِكاَر

:ُكِلَْ
٢٠.يِئاَرَوَىلِإْرُد؟ِمَالَّـسلِلَوَكَلاَم:وُهاَيَلاَقَف؟ٌمَالَسَأ
ِقْوَسَكُقْوَّـسلٱَو.ْعِجْرَيَْملَوْمِهْيَلِإَلَصَوْدَق:ُبيِقَّـرلٱَلاَقَف
.ْدُدْشٱ:ُماَروُيَلاَقَف٢١.ٍنوُنُجِبُقوُسَيُهَّـنَأل،ِيشْمِنِنْبَوُهاَي
ُكِلَماَيْزَخَأَوَليِئاَْرسِإُكِلَمُماَروُيَجَرَخَو،ُهُتَبَكْرَمْتَّـدُشَف
يفٍدِحاَوُّلُك،اَذوَُهي َدْنِعُهاَفَداَصَف.وُهاَيِءاَقِلِلاَجَرَخ،ِهِتَبَكْرَمِ
لٱَتوُباَنِةَلْقَح

ْ
ٌمَالَسَأ:َلاَقَوُهاَيُماَروُيىَأَراَّـمَلَف٢٢.ِّـِيليِعَرْزَي

اَهُرْحِسَوَكِّـمُأَلَباَزيِإىَنِزَماَداَمٍمَالَسُّيَأ:َلاَقَف؟وُهاَياَي
لٱ
ْ

اَيًةَناَيِخ:اَيْزَخَألَلاَقَوَبَرَهَوِهْيَدَيُماَروَُهيَّـدَرَف٢٣ُ؟ريِثَك
لٱَىلَعِهِدَيِبوُهاَيَضَبَقَف٢٤!اَيْزَخَأ

ْ
َْنيَبَماَروُيَبََرضَوِسْوَق

لَقْنِمُمْهَّـسلٱَجَرَخَف،ِهْيَعاَرِذ
ْ

يفَطَقَسَفِهِب َلاَقَو٢٥.ِهِتَبَكْرَمِ
لَأَوُهْعَفْرٱ:ِهِثِلاَثَرَقْدِبِل

ْ
يفِهِق لٱَتوُباَنِلْقَحِةَّـصِحِ

ْ
.ِّـِيليِعَرْزَي

َلَعَجِهيِبَأَبآْخَأَءاَرَوًاعَمَكاَّـيِإَواَنَأُتْبِكَرْذِإَفْيَكْرُكْذٱَو

حلٱاَذٰهِهْيَلَعُّبَّـرلٱ
ْ

ِهيِنَبَءاَمِدَوَتوُباَنَمَدًاسْمَأَرَأَْملَأ٢٦.َمُْك
يفَكيِزاَجُأَف،ُّبَّـرلٱُلوُقَي حلٱِهِذٰهِ

ْ
َنآلٱَف.ُّبَّـرلٱُلوُقَيِةَلَْق

لَأَوُهْعَفْرٱ
ْ

يفِهِق حلٱِ
ْ

.»ِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحِةَلَْق
٣:٢١سقرمو٩:٧عشوهو٢٩:٢٦ايمرإ٢٢و١٩و١٧ع
١٥:١٠ليئومص٢و٨و١١:٧سقرمو٨و٢١:٧ىّتم
:٨ص٢٢:٣كولم١و٨:٢٨ص٣٩و١:٣٤كولم١و

مايأ٢و١٩:١٧كولم١و١٨:٢٧ليئومص٢و٢١و١٩ع٢٩
١٦:٣٠كولم١و١٩-١٥و٧-٢١:١كولم١و٢٦ع٢٢:٧
٢٢:٣٤كولم١و١١:١٤ص٢١:١٣مايأ٢و١٨:١٩و٣٣-
١٣:١ءايعشإ٢٩-٢٤و٢١:١٩كولم١و٢١:١كولم١و
٢٥و٢١ع٢١:١٣كولم١و

ىتأهنألهرظنملامإًانونجمهومس)١١ع(ُنوُنْجَْملٱاَذٰه
ىلعلديامهرظنميفناكهنأيفكشالو،ًالجاعبهذو
هورقتحافنيدللمهرابتعاةلقنموأ،راكفألابارطضا
.هسابلنمرهظامكًايبنهنوكل

رمألااوفرعمهلعلمهنحتميللوقلااذهلاقَنوُفِرْعَتْمُتْنَأ
.وهايحسمويبنلالاسرإيفديمهلوًاقباس

.ضعبعممهضعبمهتداعكاولمكت)١٢ع(ٌبِذَكاوُلاَقَف
تيباوهركمهنكلوًاقباسرمألااوفرعيملمهلوقبسحو
.مهيلعًاكلموهاياولبقينأنيدعتسماوناكوبآخأ

َحتُهَعَضَوَو
ْ
دجويامموةلجعلابًاشرعهلاولمع)١٣ع(ُهَت

.جردلايأناكمىلعأيفمهدنع
.)١:٣٤كولم١(ِقوُبْلٱِباوُبََرض
سيل)١٤ع(َداَعْلِجَتوُماَرَىلَعُظِفاَُحيُماَروُيَناَكَو

داعلجتوماريفمهلكهدونجناكوهشيجلبهسفنماروي
يفشيجمارويلنكيملفهنايصعيفوهايعممهلكاوناكو
عرسأاذإشرعلاأّوبتيوهلتقيلةصرفوهايلناكفليعرزي
توماريفثدحامبربخلالوصولبقليعرزيىلإلصوو
.داعلج

يفَناَكْنِإ ملهنألمهرمأيملومهراشتسا)١٥ع(ْمُكِسُفْنَأِ
.كلملايسركدعبأّوبتي

هنألوبرحلايفمارويفيلحهنأل)١٦ع(اَيْزَخَأَلَزَنَو
.هتخأنبا

توماررمأيفًامتهمكلملاناك)١٧ع(ٌمَالَسَأَلوُقَيَف
يفتطقسدقنوكتنأفاخهتعامجووهايىأراملوداعلج
.نييمارألادي

هباوجناكورمألاكينعياليأ)١٨ع(ِمَالَّـسلِلَوَكَلاَم
ًاليلدناكوهسفنكلمللناكهنأكفكلملالوسرلءافجباذه
.هنايصعىلع

ألَا
َ
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.كلملاربخيلعجرينأهلحمسيمليِئاَرَوَىلِإْرُد
مدعنممهفينأبجيناك)١٩ع(ًايِناَثٍسَرَفَبِكاَر

ناككلملانكلوًارشدصقوهاينألوألالوسرلاعوجر
.)١٤-١:٩(ايزخأهيخأكًادينع

يفهعمناكلبوهقسَيمل)٢٠ع(ٍنوُنُجِبُقوُسَيُهَّـنَأل
لجعلابقوسلابرمأدقناكهنكلوليخلاقوسينمةبكرملا
عبطلاةدحنعةيانكنونجلاو.ةروهشملاهتداعكلذناكو
.ًايقيقحًانونجسيلو

فرعينأدارأووهايدصقمهفيمل)٢١ع(ُماَروُيَجَرَخَو
.وهايلصيىتحربصينأردقيملورمألاةقيقح

ايقالتيىتحبرلارّبداذكهَتوُباَنِةَلْقَحَدْنِعُهاَفَداَصَف
نمًاملظاهذخأدقبآخأهوبأناكيتلاةلقحلاسفنيف
.توبان

برلاكرتىنعمبانهىنزلا)٢٢ع(َكِّـمُأَلَباَزيِإىَنِز
)٨:٢٧ةاضق١٦و٣٤:١٥جورخ(مانصأللدوجسلاو
اهنولمعتسياوناكيتلاةبذاكلالئاسولاوظافلألاوهرحسلاو
١٢و٤٧:٩ءايعشإ(مهمانصأنمةبوجألاىلعلوصحلل
هنأوهايمالكنمماروهيفرعف)٣:٤موحان٥:١٢اخيم
.ليعرزيىلإعجريلهتبكرمدريأهيديدروةنايخلادصق

ةبكرملايفناك.طباضلاوهثلاثلا)٢٥ع(ِهِثِلاَثَرَقْدِب
نابراحينانثاوليخلاقوسيمهدحأدونجثالثةيبرحلا
:١٠كولم٢و٩:٢٢كولم١(طباضلكىلعمسالاقلطُأف

.)١٥:٢٥و٢٥
:٢٤مايأ٢(ديدهتةروصبةءوبن)٢٦و٢٥ع(َمْكُْحلٱاَذٰه

:٢١كولم١(ايليإمفنعهيلإراشملابرلامالكناكو)٢٧
ينبركذهيلعدازوًايونعملبًايفرحوهايهركذيملو)١٩
نوكياليكلًاضيأمهلتقبترمألبازيإنأجتنتسنفتوبان
.هتلمعامىلعنوضرتعيةثروتوبانل

يفَبَرَهاَذوَُهيُكِلَماَيْزَخَأَكِلٰذىَأَراَّـَملَو٢٧«٢٩-٢٧ ِ
لٱِتْيَبِقيِرَط

ْ
ُهوُبََرضَف.ُهوُبِْرضٱ:َلاَقَووُهاَيُهَدَراَطَف،ِناَتْسُب

يفًاضْيَأ ملٱِ
يفِةَبَكْرَْ َىلِإَبَرَهَف.َماَعَلْبِيَدْنِعيِتَّـلٱَروُجِةَبَقَعِ

يفُهوُنَفَدَوَميِلَشُروُأَىلِإُهُديِبَعُهَبَكْرَأَف٢٨.َكاَنُهَتاَمَووُّدَِجم ِ
يفِهِئاَبآَعَمِِهْربَق يف٢٩.َدُواَدِةَنيِدَمِ حلٱِةَنَّـسلٱِ

ْ
َةََرشَعَةَيِدَا

.»اَذوَُهيَىلَعاَيْزَخَأَكَلَم،َبآْخَأِنْبَماَروُيِل
٢٣:٣٠ص١:٢٧ةاضقو١٧:١١عوشي٩و٢٢:٧مايأ٢
٨:٢٥ص

يف رصقبناجبتوبانمركناكِناَتْسُبْلٱِتْيَبِقيِرَطِ
.رصقلاةعباتلاكالمألانمناكناتسبلاتيبامبروبآخأ

هودراطينأهدونجنمًادونجرمأيأوُهاَيُهَدَراَطَف
.هولتقيو

يف مايأ٢(يفولوهجمامهعقومَماَعَلْبِي...َروُجِةَبَقَعِ
اوتأوةرماسلايفئبتخموهوهوكسمأفايزخأبلطو)٢٢:٩
وهايدونجنأجتنتسننيتيآلاانلباقاذإو.هولتقووهايىلإهب

ىلإلقتنامثوّدجمىلإبرهفروجةبيعيفايزخأاوبرض
اوتأووهايمادخهكسمأوهحورجنمأربيوئبتخيلةرماسلا
.كانههولتقووّدجميفوهوهيلإهب

يفُهوُنَفَدَو هنأاولاقمهنأل)٢٢:٩مايأ٢(يفو)٢٨ع(ِِهْربَقِ
ربقلاوههربقو.هبلقلكببرلابلطيذلاطافاشوهينبا
.هتوملبقهسفنلهّدعأدقناكيذلا

يف ةيناثلاةنسلايف)٨:٢٥(يفوَةََرشَعَةَيِداَْحلٱِةَنَّـسلٱِ
ةنسةنسلاءزجنوبسحيًانايحأاوناكدوهيلانألةرشع
.ةلماك

ْتَعِمَساَّـَملَو.َليِعَرْزَيَىلِإوُهاَيَءاَجَف٣٠«٣٧-٣٠
مثُألٱِبْتَلَّـحَكُلَباَزيِإ

ُْ
ْنِمْتَعَّـلَطَتَواَهَسْأَرْتَنَّـيَزَواَهْيَنْيَعِد

لٱوُهاَيِلوُخُدَدْنِعَو٣١.ٍةَّـوُك
ْ
ِلِتاَقيِرْمِزِلٌمَالَسَأ:ْتَلاَقَباَب

لٱَوْحَنُهَهْجَوَعَفَرَف٣٢؟ِهِدِّـيَس
ْ

؟ْنَم؟يِعَمْنَم:َلاَقَوِةَّـوُك
خلٱَنِمٌةَثَالَثْوَأِناَنْثٱِهْيَلَعَفَْرشَأَف

ْ
:َلاَقَف٣٣.ِناَيْصِ

طٱ
ْ

حلٱَىلَعاَهِمَدْنِمَلاَسَف،اَهوُحَرَطَف.اَهوُحَر
ْ

َىلَعَوِطِئَا
خلٱ
ْ

اوُدِقَتْفٱ:َلاَقَّـمُثَِبَرشَوَلَكَأَوَلَخَدَو٣٤.اَهَساَدَفِلَْي
ملٱِهِذٰه

لَْ
ْ

اوُضَماَّـَملَو٣٥.ٍكِلَمُتْنِباََّـهنَألاَهوُنِفْدٱَوَةَنوُع
جلٱَّـالِإاَهْنِماوُِدَجيَْملاَهوُنِفْدَيِل

ْ
ِيَّـفَكَوِنْيَلْجِّـرلٱَوَةَمُجُْم

لٱ
ْ

يِذَّـلٱِّـبَّـرلٱُمَالَكُهَّـنِإ:َلاَقَف.ُهُوَربْخَأَواوُعَجَرَف٣٦.ِنْيَدَي
يف:ًالِئاَقِّـيِبْشِّـتلٱاَّـيِليِإِهِدْبَعِدَيْنَعِهِبَمَّـلَكَت َليِعَرْزَيِلْقَحِ
لٱُلُكْأَت

ْ
ٍةَنْمِدَكَلَباَزيِإُةَّـثُجُنوُكَتَو٣٧.َلَباَزيِإَْمَحلُبَالِك

حلٱِهْجَوَىلَع
ْ

يفِلَْق ِهِذٰهاوُلوُقَيَالىَّـتَحَليِعَرْزَيِمْسِقِ
.»ُلَباَزيِإ
-١٦:٩كولم١و٢٢-١٨ع٢٣:٤٠لايقزحو٤:٣٠ايمرإ

ايمرإ٢١:٢٣كولم١و١٦:٣١كولم١و٢١:٢٥كولم١و٢٠
٣-٨:١

امنيحةنيدملانمبرتقادقناكَليِعَرْزَيَىلِإوُهاَيَءاَجَف
.ماروهيبرض
وهاييوغتنأتدصقامبراَهْيَنْيَعِدُْمثُألٱِبْتَلَّـحَك

تنسحتسافبيرقاهلتقنأتفرعاهنأحجرألاو.اهلامجب
دقلبازيإتناكو.ةكلمبقيليامكةنيزميهوتومتنأ
ناكاهتنبنباوهوايزخأنألرثكأوةنس٥٥رمعلانمتغلب
.لتُقامنيحةنس٢٣رمعلانمغلبدق

بابدنعاهتيبناكوىرُتوىَرتلٍةَّـوُكْنِمْتَعَّـلَطَتَو
.ةنيدملا

اهانعمو)١٠و١٦:٩كولم١رظنا()٣١ع(يِرْمِزِلٌمَالَسَأ
اذكهومايأةعبسدعبوهلتُقوةليإكلملالتقيرمزنأ

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص

٢٥
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هلنوكيالفبيرقنعلتقُيساهلوقبسحهنألوهاي
.مالس

يذلاعيمجاعدفكلملالتقدقناك)٣٢ع(يِعَمْنَم
ديدجللعوضخلاوميدقلاماظنلاىلعنايصعللهنومدخياوناك
يفًاعمطوهبضغنمًافوخهرمأةعاطإىلإعيمجلاعرسأف
.هاضر

كولملاروصقيفنومدخينايصخلاناكِناَيْصِْخلٱ
٤:٥ريتسأو٤٠:٢و٣٧:٣٦نيوكت(ميدقلايفرباكألاو
دوادمايأنمًاضيأاذوهيكولمروصقيفو)١:٣لاينادو
:٣٩ايمرإ(برلانوفاخيًانايحأاوناكو)٢٨:١مايأ١(ًادعاصف

نيملاظلاديبتالآاوناكًابلاغو)٥٦:٤ءايعشإو١٨-١٥
.ةيعيبطفطاوعالبو

ضرألاىلإاهلوصولبقتحرُج)٣ع(ِطِئاَْحلٱَىلَع
اوسادىتحهليخوهايقاسوليخلاوطئاحلاىلعاهمدلاسف
.اهلهراقتحاةمالعاهتثج

هتمدخلهيفاملكوتيبلاراص)٣٤ع(َلَكَأَوَلَخَدَو
.لبازيإوماروهيلدعُأدقناكاملكأو

ةدابعلخدأىتحاهلجرتوغأدقتناكَةَنوُعْلَْملٱِهِذٰه
برلاةدبعتدهطضاوتوبانلتقىلعهتضرحولعبلا
تدتماىتحةدسافةيبرتاهدالوأتبروهءايبنأتلتقو

ةكلممىلإتلصووةمداقلالايجألاىلإمهتطساوباهرورش
)٢:٢٠ايؤر(يف.دبألاىلإًاهوركمًامساتكرتوًاضيأاذوهي
ديبعتوغأوتلمعيتلاةبذاكلاةيبنلاىلعاهمساقلطُأ
.مانصأللحبُذاماولكأيواونزينأبرلا

.نيينوديصلاكلملعبثأتنبيأٍكِلَمُتْنِباََّـهنَأل
كولم١(يفو)٣٦ع(اَّـيِليِإِهِدْبَعِدَيْنَعِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱ

لقحلاو.ليعرزيةسرتمدنعلبازيإلكأتمالكلانإ)٢١:٢٣
ةعطقيأدحاوىنعمبليعرزيمسقوةسرتملادنعامو
ةنيدملاباببرقبوكلملارصقبرقبتناكيتلاضرألا
دسجلةناهإمظعأو.توبانلقحبرقبواهروسوًاضيأ
.بالكلاهلكأتونفدالبًاجراخحرطُينأناسنإلا

ةدئاف
»ملاعلاخيراتيفبرلادي«

.برلانمًاباقعناكبآخأتيبباصأاملكنإ.١
هاصوأبرلاووهايحسميذلايبنلالسرأبرلانإف
لبقنمايزخأكالهناكو)٧و١ع(هلعفيساملكب
رارشألالامعأعيمجىريبرلانإ.)٢٢:٧مايأ٢(هللا
.نيحىلإتكسنإومهباقعنمدبالف

ناكهنإفهدصاقمءارجإلةقفاومةلآوهووهايراتخاهنإ.٢
.برلاةدابعىلعًارويغلمعلاعيرسًاطيشنًاعاجش

يفوهايرربننأردقنالف.ةفيعضتالآلمعتسيهنإ.٣
الوهنومدخينيذلاناصقنبرللبسننالوهلامعألك
.هلامعأةيلوؤسمناسنإلكىلعو.مهاياطخ

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

يفًانْبٱَنوُعْبَسَبآْخَألَناَكَو١«١٤-١ َبَتَكَف.ِةَرِماَّـسلٱِ
ِخوُيُّشلٱَليِعَرْزَيِءاَسَؤُرَىلِإِةَرِماَّـسلٱَىلِإاَهَلَسْرَأَوَلِئاَسَروُهاَي
ِةَلاَسِّـرلٱِهِذٰهِلوُصُوَدْنِعَنآلٱَف٢:ًالِئاَقَبآْخَأِّـيبَرُمَىلِإَو
ٌلْيَخَوٌتاَبَكْرَمْمُكَدْنِعَوْمُكِدِّـيَسوُنَبْمُكَدْنِعْذِإ،ْمُكْيَلِإ
يِنَبْنِمَحَلْصَألٱَوَلَضْفَألٱاوُرُظْنٱ٣،ٌحَالِسَوٌةَنَّـصَُحمٌةَنيِدَمَو
.ْمُكِدِّـيَسِتْيَبْنَعاوُبِراَحَوِهيِبَأِّـِيسْرُكَىلَعُهوُلَعْجٱَوْمُكِدِّـيَس
َفْيَكَف،ُهَماَمَأاَفِقَيَْملِناَكِلَماَذَوُه:اوُلاَقَوًاّدِجًاّدِجاوُفاَخَف٤
لٱَىلَعيِذَّـلٱَلَسْرَأَف٥؟ُنْحَنُفِقَن

ْ
ملٱَىلَعيِذَّـلٱَوِتْيَب

ِةَنيِدَْ
ملٱَوُخوُيُّشلٱَو

اَمَّـلُكَو،ُنْحَنَكُديِبَع:َنيِلِئاَقوُهاَيَىلِإَنوُّبَرُْ
لُق
ْ

لَمُنَال.ُهُلَعْفَناَنَلَت
ِّـ

يفُنُسَْحياَم.ًادَحَأُك َكْيَنْيَعِ
لَعْفٱَف
ْ

ِيلْمُتْنُكْنِإ:ًالِئاَقًةَيِناَثًةَلاَسِرْمِهْيَلِإَبَتَكَف٦.ُه
اْوَلاَعَتَوْمُكِدِّـيَسيِنَبِلاَجِّـرلٱَسوُؤُراوُذُخَف،ِيلْوَقِلْمُتْعِمَسَو
يفَّـَيلِإ لٱاَذٰهِوْحَنِ

ْ
ملٱوُنَبَو.َليِعَرْزَيَىلِإًادَغِتْقَو

َنوُعْبَسِكِلَْ
ملٱِءاَمَظُعَعَماوُناَكًالُجَر

ِتَلَصَواَّـمَلَف٧.ْمُهْوَّـبَرَنيِذَّـلٱِةَنيِدَْ
ملٱيِنَباوُذَخَأْمِهْيَلِإُةَلاَسِّـرلٱ

اوُعَضَوَوًالُجَرَنيِعْبَساوُلَتَقَوِكِلَْ
يفْمُهَسوُؤُر َءاَجَف٨.َليِعَرْزَيَىلِإِهْيَلِإاَهوُلَسْرَأَوٍلَالِسِ
ملٱيِنَبِسوُؤُرِباْوَتَأْدَق:َُهَربْخَأَوُلوُسَّـرلٱ

اَهوُلَعْجٱ:َلاَقَف.ِكِلَْ
يفِْنيَتَموُك لٱِلَخْدَمِ

ْ
يفَو٩.ِحاَبَّـصلٱَىلِإِباَب َجَرَخِحاَبَّـصلٱِ

ِجلَلاَقَوَفَقَوَو
َ

ُتْيَصَعْدَقاَذَنَئَه.ُءاَيِرْبَأْمُتْنَأ:ِبْعَّـشلٱِعيِم
لَتَقَويِدِّـيَسَىلَع

ْ
اوُمَلْعٱَف١٠؟ِءَالُؤٰهَّـلُكَلَتَقْنَمْنِكٰلَو،ُهُت

ِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِضْرَألٱَىلِإِّـبَّـرلٱِمَالَكْنِمُطُقْسَيَالُهَّـنَأَنآلٱ
ِدَيْنَعِهِبَمَّـلَكَتاَمُّبَّـرلٱَلَعَفْدَقَو،َبآْخَأِتْيَبَىلَعُّبَّـرلٱ
يفَبآْخَأِتْيَبِلاوُقَبَنيِذَّـلٱَّـلُكوُهاَيَلَتَقَو١١.اَّـيِليِإِهِدْبَع ِ
ُهَلِقْبُيَْملىَّـتَحِهِتَنَهَكَوِهِفِراَعَمَوِهِئاَمَظُعَّـلُكَوَليِعَرْزَي
َدْنِعَناَكْذِإَو.ِةَرِماَّـسلٱَىلِإًارِئاَسَءاَجَوَماَقَّـمُث١٢.ًادِراَش
يفِةاَعُّرلٱِدْقَعِتْيَب اَيْزَخَأَةَوْخِإوُهاَيَفَداَص١٣ِقيِرَّـطلٱِ
ُنْحَنَو،اَيْزَخَأُةَوْخِإُنْحَن:اوُلاَقَف؟ْمُتْنَأْنَم:َلاَقَف.اَذوَُهيِكِلَم
لَسُنِلَنوُلِزاَن

ِّـ
ملٱيِنَبَىلَعَم

ملٱيِنَبَوِكِلَْ
:َلاَقَف١٤.ِةَكِلَْ

ِتْيَبِرْئِبَدْنِعْمُهوُلَتَقَوًءاَيْحَأْمُهوُكَسْمَأَف.ًءاَيْحَأْمُهوُكِسْمَأ
.»ًادَحَأْمُهْنِمِقْبُيَْملَوًالُجَرَنيِعَبْرَأَوِْنيَنْثٱ،ٍدْقَع
كولم١و١١و٩:٨عوشيو١٨:١٤ص٢٩-١٦:٢٤كولم١

٦ع٢٤-٩:١٤ص٩:٥ةاضقو١١:١ص٣٢و٢٠:٤
٢٩و٨:٢٤ص٢٩-٢١:١٩كولم١و١٠-٩:٧ص
٢٢:٨و٢١:١٧مايأ٢و

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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تناكو.هدافحأوهدالوأكهلسننمًانْبٱَنوُعْبَس
.ةدعاقلااهنوكلمهنكسمةرماسلا

اوبرهدقليعرزيءاسؤرناكامبرَليِعَرْزَيِءاَسَؤُرَىلِإ
ءاسؤرىلإةينيعبسلاةمجرتلايفو.ةرماسلاىلإليعرزينم
.ليئارسإءاسؤرىلإةيعوسيلاةمجرتلايفو.ةرماسلا
ءاسؤرىلإليعرزينماهلسرأىرخأةمجرتبسحو
.خويشلاوةرماسلا

.هدافحأوهدالوأاوبرنيذلاَبآْخَأِّـيبَرُم
مكدنعهانعمفمهيلعمكهت)٢ع(خلاٌتاَبَكْرَمْمُكَدْنِع

مهنأًاديجفرعهنكلوبراحتناولاعتفخلاتابكرموءارمأ
.ًائيشنولمعيال

فخيملومهيلعمكهتهنأاوفرع)٤ع(ًاّدِجاوُفاَخَف
.شيوشتلاةلاحيفوكلمالباوناكو.مهنم

لتقورساجتنمنأاوجتنتساُهَماَمَأاَفِقَيَْملِناَكِلَم
نملكًاضيألتقينألًادعتسمنوكيًاردغناكنإونيكلم
الةعاطلانيداتعموقلطمكلملًاديبعًاقباساوناكو.همواقي
.ريبدتلا

ميدقتناكو.ةعجارملاولمأتللًاتقومهطعيمل)٦ع(ًادَغ
.اولتُقدقمهنأىلعةنّيبنسحألاجرلاسوؤر

ةنامألانمءيشمهلناكول)٧ع(ِكِلَْملٱيِنَباوُذَخَأ
نيذلادالوألاكئلوألةبحملانمءيشوأمهديستيبل
اذهمهلمعبو.ضارتعاالبوةعرسلاهذهبمهولتقاملمهوبر
نماوريصيوبآخأتيبعممهتاقالعاوعطقينأاورطضا
.وهايعابتأ

اولسرألب)٦ع(وهايرمأبسحاورضحيملاَهوُلَسْرَأَو
مهلمعنماولجخمهنألوأاوفاخمهنالامإكلذوسوؤرلا
.حيبقلا

لخدميفراسيلانعةموكونيميلانعةموكِناَتَموُك
وهاينماوفاخيفنيجراخلاونيلخادلاعيمجاهاريلبابلا
.هلاوعضخيو

نمنولاخمهنألمكحلامهنمبلط)٩ع(ُءاَيِرْبَأْمُتْنَأ
هنأوههجاجتحاو.ثدحدقاميفديمهلسيلوضرغلك
نمهلكرمألاو.كلملالتقدقناكنإوكلملاينبلتقيمل
:٢١كولم١(بآخألسنةدابإيفايليإمفبملكتيذلابرلا

.هرمأباولتُقدقكلملاينبنألهلوقيفًامامتقدصيملو)٢١
.)١٠:٣٠و٩:٧(برلانمرمألانإهلوقيفقدصهنكلو

تيبةيعوسيلاةمجرتلايف)١٢ع(ِةاَعُّرلٱِدْقَعِتْيَب
يأةاعرللّزجلاتيبةيزيلكنإلاةمجرتلايفوةاعرلاعمتجم
ةملكيفامبرو.هيفمهمنغنوزجيةاعرلاناكيذلاناكملا
.لوهجمهعقومو.اهزجدنعمنغلاطبرىلإةراشإدقع

دقاوناكهتوخإنألهتوخإدالوأ)١٣ع(اَيْزَخَأَةَوْخِإ
ىلعاوملسيلنولزانمهنإاولاق)٢٢:٨و٢١:١٧مايأ٢(اولتُق

يسايسلابالقنالاربخاوعمسدقاوناكامبرو.كلملاينب
نأاودارأفءامظعلاوءارمألاونيكلملالتقربخاوعمسيملو
.مهءابسنأاوروزيوربخلااوققحتي

مهرسأينأًالوأركتفاامبر)١٤ع(ًءاَيْحَأْمُهوُكِسْمَأ
اوبرهيالئلمهكاسمإبرمأهنإوأمهلتقنسحتسالمأتلادعبو
.مهلتقنمنكمتياملبق

يفمهثثجاوحرطامبر.)١٢عرظنا(ٍدْقَعِتْيَبِرْئِبَدْنِع
.)٤١:٧ايمرإ(رئبلا

َنْبَباَداَنوَُهيَفَداَصَفَكاَنُهْنِمَقَلَطْنٱَّـمُث١٥«١٧-١٥
لَقْلَه:ُهَلَلاَقَوُهَكَراَبَف،ِهيِقَالُيٍباَكَر

ْ
لَقُريِظَنٌميِقَتْسُمَكُب

ْ
يِب

لَقَعَم
ْ

ُهاَطْعَأَف.َكَدَيِتاَه:َلاَقَف.ْمَعَن:ُباَداَنوَُهيَلاَقَف؟َكِب
ملٱَىلِإِهْيَلِإُهَدَعْصَأَف،ُهَدَي

ْرُظْنٱَويِعَمَّـمُلَه:َلاَقَو١٦.ِةَبَكْرَْ
يفُهَعَمُهَبَكْرَأَو.ِّـبَّـرلِلَِيتْريَغ ،ِةَرِماَّـسلٱَىلِإَءاَجَو١٧.ِهِتَبَكْرَمِ
يفَبآْخَألاوُقَبَنيِذَّـلٱَعيَِمجَلَتَقَو ،ُهاَنْفَأىَّـتَحِةَرِماَّـسلٱِ
.»اَّـيِليِإِهِبَمَّـلَكيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَح
:١٧لايقزحو١٠:١٩ارزع٢:٥٥مايأ١و١٩-٣٥:٦ايمرإ

١٠ع٩:٨ص١٩:١٠كولم١و١٨

ىأرو)٩-٣٥:٦ايمرإ(نيينيقلاةليبقسيئرَباَداَنوَُهي
بادانوهيناكواهلكةليبقلاهيلإبذجيهعمهداحتابهنأوهاي
نإ.لعبلاةدابعيمواقمنمهنوكلداحتالااذهلًادعتسم
.رصمنممهتلحريفليئارسإينبقفارينيقلابابوح
بونجيفنوينيقلانكسناعنكضرأىلإمهلوخددعبو
.اذوهي

.هلابقتسالًايتآةيعوسيلاةمجرتلايفوِهيِقَالُي
كبلقلهةينيعبسلاةمجرتلايفوٌميِقَتْسُمَكُبْلَقْلَه

.كبلقعميبلقريظنيبلقعمميقتسم
.يبلققافتاوةريغىلعلديهباوجْمَعَن
ًالوأهدصقوبادانوهيلوهايلوقاذهوَكَدَيِتاَه

ةدهاعملاةمالعًايناثوةبكرملاىلإهيلإدعصيلهلةدعاسملا
سانلاعيمجلةرهاظةمالعةبكرملايفهعمهدوجوو.امهنيب
.وهايعمقفتمهنإ

لسنةدابإيفوهايةريغتناك)١٦ع(ِّـبَّـرلِلِيتَْريَغ
برلاةدابعدصقيملهنكلولعبلاةدابعلاصئتساوبآخأ
.)٣١ع(ماعبريمسربسحلوجعلاةدابعلبةرهاطلا

بسحًاقباسلتُقدقناك)١٧ع(َبآْخَألاوُقَبَنيِذَّـلٱ
.)١ع(بآخألسننمنوعبسهرمأ

َّـنِإ:ْمُهـَلَلاَقَوِبْعَّـشلٱَّـلُكوُهاَيَعََمجَّـمُث١٨«٢٤-١٨
لٱَدَبَعْدَقَبآْخَأ

ْ
١٩.ًاريِثَكُهُدُبْعَيُهَّـنِإَفوُهاَياَّـمَأَو،ًاليِلَقَلْعَب

لٱِءاَيِبْنَأَعيَِمجَّـَيلِإاوُعْدٱَفَنآلٱَو
ْ
.ِهِتَنَهَكَّـلُكَوِهيِدِباَعَّـلُكَوِلْعَب

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
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لِلًةَميِظَعًةَحيِبَذِيلَّـنَأل،ٌدَحَأْدَقْفُيَال
ْ

َالَدِقُفْنَمُّلُك.ِلْعَب
لٱَةَدَبَعَيِنْفُيِلٍرْكَمِبوُهاَيَلَعَفْدَقَو.ُشيِعَي

ْ
َلاَقَو٢٠.ِلْعَب

لِلًافاَكِتْعٱاوُسِّـدَق:وُهاَي
ْ

يفوُهاَيَلَسْرَأَو٢١.ِهِباوُداَنَف.ِلْعَب ِ
لٱِةَدَبَعُعيَِمجىَتَأَفَليِئاَْرسِإِّـلُك

ْ
،ىَتَأَّـالِإٌدَحَأَقْبَيَْملَوِلْعَب

لٱَتْيَباوُلَخَدَو
ْ
ألَتْمٱَفِلْعَب

َ
لٱُتْيَب

ْ
َىلِإٍبِناَجْنِمِلْعَب

ملٱَىلَعيِذَّـلِلَلاَقَف٢٢.ٍبِناَج
ِّـلُكِلَسِبَالَمْجِرْخَأ:ِسِبَالَْ

لٱِةَدَبَع
ْ
َهلَجَرْخَأَف.ِلْعَب

ُ
وُهاَيَلَخَدَو٢٣.َسِبَالَمْمـ

لٱِتْيَبَىلِإٍباَكَرُنْبُباَداَنوَُهيَو
ْ
لٱِةَدَبَعِلَلاَقَف.ِلْعَب

ْ
:ِلْعَب

،ِّـبَّـرلٱِديِبَعْنِمٌدَحَأاَنُهٰهْمُكَعَمَنوُكَيَّـالَئِلاوُرُظْنٱَواوُشِّـتَف
لٱَةَدَبَعَّـنِكٰلَو

ْ
َحِئاَبَذاوُبِّـرَقُيِلاوُلَخَدَو٢٤.ْمُهَدْحَوِلْعَب

مثًاجِراَخَماَقَأَفوُهاَياَّـمَأَو.ٍتاَقَرُْحمَو
ََ

ُلُجَّـرلٱ:َلاَقَوًالُجَرَنيِنا
هبُتْيَتَأَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱَنِموُجْنَييِذَّـلٱ ُنوُكَتْمُكيِدْيَأَىلِإِْمِ
.»ِهِسْفَنَلَدَبْمُكُسُفْنَأ

١:١٤ليئوي٢٢:٦و١٨:١٩كولم١و٣٢و١٦:٣١كولم١
كولم١و١٦:٣٢كولم١و١١:١٨ص٦-٣٢:٤جورخ
٤٢-٢٠:٣٠

ًاحبذمماقأدقبآخأناكًاليِلَقَلْعَبْلٱَدَبَعْدَقَبآْخَأ
هنكلو)١٦:٣٢كولم١(ةرماسلايفًاتيبهلىنبولعبلل

رخآًادلوو»برلاىلاعتيل«هانعموماروهيهدالوأدحأىّمس
لاثمتلازأدقماروهيناكو.»برلاناعأ«هانعموايزخأ
نأةرماسلالهأفرعو.)٣:٢(هوبأهلمعيذلالعبلا
ةسيئرتناكيتلالبازيإوةنهكلاوبآخأتيبلتقدقوهاي
رهتشايذلابادانوهيعمةرماسلالخدو.لعبلاةدبع
هنألوهاينممهفوخلاورضحامبرو.لعبلاةدابعهتمواقمل
.شيعيال،رضحيالنميأ،دقُفنملكلاق

ةدبعلكعمجينأهتياغتناك)١٩ع(ٍرْكَمِبوُهاَيَلَعَف
الوةدحاوةعفدمهعيمجمهحبذيىتحدحاوناكميفلعبلا
.اومواقيلالواوبرهيلةصرفمهلنوكي

نييوال(ةينيدةمدخلجألةلاطبموي)٢٠ع(ًافاَكِتْعٱ
مقيملوهنعنيضاراوناكبعشلاعيمجنأرهاظلاو)٢٣:٣٦

.هيلعضرتعيلبرلاةدبعنمدحأ
نيريثكاونوكيمل)٢٠ع(ِلْعَبْلٱِةَدَبَعُعيَِمجىَتَأَف
ةبسنلابنيريثكاوناكنإونييليئارسإلانممهريغىلإةبسنلاب
.تيبلاةعسىلإ

هنأيفكشالو)١٦:٣٢كولم١(بآخأهانبِلْعَبْلٱَتْيَب
.ةعساوةريثكرودوفرغةينثولادباعمللناكامكهلناك
.نوفقيةدبعلاناكوةفوقسمريغرودلاتناكو

ةيدايتعالامهسبالمنوعلخيةدبعلاناك)٢٢ع(ِسِبَالَْملٱ
ةملكلانمجتنتسنو.ةسدقمةيصوصخسبالمنوسبليو
ردقيالةدبعلانأامبو.ناتكلانمتناكاهنأةيلصألا

ةنازخنممهيلععّزوتتناكسبالملاهذهاونتقينأمهعيمج

امأولتقللنونّيعملافرعُينأيهةنطابلاوهايةياغو.دبعملا
ةدبعدوجوبلعبلاةدابعسندتتالنأيهفةرهاظلاهتياغ
.هريغ

نعةباينلابنوبرقيةنهكلاناك)٢٤ع(َحِئاَبَذاوُبِّـرَقُيِل
.بعشلا

يفنيروكذملاثلاوثلاوةاعسلاريغمهامبرًالُجَرَنيِناََمث
ناكورادلاوأتيبلالخادنولتقيسانأناكف.)٢٥ع(
ةدبعنمدحأصلخيالئلتيبلاجراخنيفقاومهريغ
.لعبلا

ملٱِبيِرْقَتْنِماوُهَتْنٱاَّـَملَو٢٥«٢٨-٢٥
وُهاَيَلاَقِةَقَرْحُْ

.ٌدَحَأْجُرَْخيَال.ْمُهوُبِْرضٱاوُلُخْدٱ:ِثِلاَوَّـثلٱَوِةاَعُّسلِل
اوُراَسَو.ُثِلاَوَّـثلٱَوُةاَعُّسلٱُمُهَحَرَطَو،ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبْمُهوُبََرضَف
لٱِتْيَبِةَنيِدَمَىلِإ

ْ
لٱِتْيَبَليِثاَمَتاوُجَرْخَأَو٢٦ِلْعَب

ْ
ِلْعَب

لٱَلاَثْمِتاوَُّـرسَكَو٢٧،اَهوُقَرْحَأَو
ْ
لٱَتْيَباوُمَدَهَوِلْعَب

ْ
ِلْعَب

لٱاَذٰهَىلِإًةَلَبْزَمُهوُلَعَجَو
ْ

لٱوُهاَيَلَصْأَتْسٱَو٢٨.ِمْوَي
ْ
ْنِمَلْعَب

.»َليِئاَْرسِإ
:١٤كولم١و٣:٢ص١٨:٤٠كولم١و٢٢:١٧ليئومص١

٣:٢٩و٢:٥لاينادو٦:١١ارزع٢٣

لعبلاةدابعبةصتخمةينبأعومجمِلْعَبْلٱِتْيَبِةَنيِدَم
.اهريغوةنهكلانكاسمك

:١٦ةينثت(بشخنمتناك)٢٦ع(َليِثاَمَتاوُقَرْحَأَو
ندعمنموأرجحنمناكف)٢٧ع(لعبلالاثمتامأو)٢١
.هوّرسكف

.راقتحالاوسيندتلاةمالعًةَلَبْزَم

َلَعَجيِذَّـلٱَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَياَياَطَخَّـنِكٰلَو٢٩«٣١-٢٩
يفيِتَّـلٱِبَهَّـذلٱِلوُجُعْيَأ(اَهْنَعوُهاَيِْدَحيَْملُئِطُْخيَليِئاَْرسِإ ِ
يفيِتَّـلٱَوَليِإِتْيَب ِلْجَأْنِم:وُهاَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَو٣٠.)َناَدِ
يفٌميِقَتْسُمَوُهاَمِلَمَعِبَتْنَسْحَأْدَقَكَّـنَأ َبَسَحَو،َّـيَنْيَعِ
لَقِباَمِّـلُك

ْ
لَعَفيِب

ْ
جلٱَىلِإَكُؤاَنْبَأَف،َبآْخَأِتْيَبِبَت

ْ
ِعِباَّـرلٱِليِ

ْظَّـفَحَتَيَْملوُهاَيْنِكٰلَو٣١.َليِئاَْرسِإِّـِيسْرُكَىلَعَنوُسِلَْجي
يفِكوُلُّسلِل لَقِّـلُكْنِمَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱِةَعِيَرشِ

ْ
ِْدَحيَْمل.ِهِب

.»ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱَماَعْبُرَياَياَطَخْنَع
ص١٢:٢٩كولم١و٣٤و١٣:٣٣و٣٠-١٢:٢٨كولم١

١٥:١٢

كولمعيمجراس)٣-١٢:٢٥كولم١(َماَعْبُرَياَياَطَخ
اياصولةفلاخماهضرفيتلاةدابعلاتناكو.هقيرطيفليئارسإ
ةنهكلانأشبوةدابعلايفليثامتلالامعتسانأشببرلا
.لعبلاةدابعنمنسحأاهنأعم.ةدابعلاناكمودايعألاو

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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بآخأتيبةدابإيفهتيصوهظفحىلعوهايبرلاحدمو
٢٨ليئارسإىلعهكّلمذإهرجأو.لعبلاةدابعلاصئتساو
ماعبريوشآويوزاخآوهييأعبارلاليجلاىلإهءانبأوةنس
.هاياطخىلعهازاجهنكلوايركزو

يف٣٢«٣٦-٣٢ لِتِ
ْ

.َليِئاَْرسِإُّصُقَيُّبَّـرلٱَأَدَتْبٱِماَّـيَألٱَك
يفُليِئاَزَحْمَُهبََرضَف ِةَهِِجلِّـنُدْرُألٱَنِم٣٣َليِئاَْرسِإِموُُختِعيَِمجِ
لِجِضْرَأَعيَِمج،ِسْمَّـشلٱِِقْرشَم

ْ
جلٱَداَع

ْ
َنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلٱَوَنيِّـيِدَا

ملٱَو
لِجَوَنوُنْرَأيِداَوَىلَعيِتَّـلٱَريِعوُرَعْنِمَنيِّـيِّـسَنَْ

ْ
َداَع

ِهِتُوَربَجُّلُكَوَلَمَعاَمُّلُكَووُهاَيِروُمُأُةَّـيِقَبَو٣٤.َناَشاَبَو
يفٌةَبوُتْكَم ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
َعَجَطْضٱَو٣٥.َليِئاَْرسِإِكوُل

يفُهوُنَفَدَفِهِئاَبآَعَموُهاَي ًاضَوِعُهُنْبٱُزاَحَأوَُهيَكَلَمَو،ِةَرِماَّـسلٱِ
يفَليِئاَْرسِإَىلَعوُهاَياَهيِفَكَلَميِتَّـلٱُماَّـيَألٱِتَناَكَو٣٦.ُهْنَع ِ
مثِةَرِماَّـسلٱ

ََ
.»ًةَنَسَنِيْرشِعَوًايِنا
١٩:١٧كولم١و١٣:٢٢و٨:١٢ص١٤:٢٥و١٣:٢٥ص

٥-١:٣سوماع٢:٣٦ةينثت

يف مالكلابيتآلامالكلاةقالعىلعليلدانهِماَّـيَألٱَكْلِتِ
هملسفبرلاةعيرشيفكولسللوهايظفحتيمل.قباسلا
.هئادعأل

هبوبرلاديبصقمكةلآليئازحناكَليِئاَْرسِإُّصُقَي
نمندرألاقرشناكاملكليئارسإةكلممنمبرلاصق
ىلإبونجلاىصقأيفبآوممختىلعتناكيتلاريعورع
تناكو.لامشلاىصقأيفمارأمختىلعتناكيتلاناشاب
ةيلاحلاناروحكتاعورزماهيفوًادجةبصخمعئاطقلاكلت
ليئازحيفعشيلأةءوبنتمتو.ةريزغهايموجارحأوعارمو
اذههلمعلجأنمبرلابضغهيلعناكنكلو)٨:١٢(
هلمعلمعدقفبرلاديبةلآناكنإوهنأل)١:٣سوماع(
.برلاةدارإبسحسيلوةواسقوعمطب

دقناكنإوبرحلايفًارابجناك)٣٤ع(ِهِتوَُربَج
.رسخورسكنا

اذهبفورعملاينوناقلارفسلاريغِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِس
.مسالا

كولمنمدحأكلميمل)٣٦ع(ًةَنَسَنيِْرشِعَوًايِناََمث
دقفهلسننمناكيذلايناثلاماعبريالإهنمرثكأليئارسإ
.)١٤:٢٣(ةنس٤٠كلم

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

لَثَعْتَأَراَّـمَلَف١«٣-١
ْ

،َتاَمْدَقاَهَنْبٱَّـنَأاَيْزَخَأُّمُأاَي
ملٱِلْسَّـنلٱَعيَِمجْتَداَبَأَفْتَماَق

ُتْنِبُعَبَشوَُهيْتَذَخَأَف٢.ِّـيِكِلَْ

ملٱ
ْنِمُهْتَِقَرسَواَيْزَخَأَنْبَشآوَُهي)اَيْزَخَأُتْخُأ(َماَروَُهيِكِلَْ
ملٱيِنَبِطَسَو

ِخمْنِمُهَتَعِضْرُمَوَوُهاوُلِتُقَنيِذَّـلٱِكِلَْ
ْ

،ِرِيَّـرسلٱِعَد
لَثَعِهْجَوْنِمُهوُأَّـبَخَو

ْ
يفاَهَعَمَناَكَو٣.ْلَتْقُيْمَلَفاَي ِتْيَبِ

لَثَعَوَنيِنِسَّـتِسًائِبَتُْخمِّـبَّـرلٱ
ْ

.»ِضْرَألٱَىلَعٌةَكِلاَماَي
١٢:١صو٢١ع١٢-٢٢:١٠مايأ٢

اذوهيكلمماروهيةلمرأولبازيإوبآخأةنبااَيْلَثَع
لثمتناكوليئارسإىلإلعبلاةدابعتلخدأدقتناكو
لاجرلاهبشتتناك.اهتعاجشواهتّوقيفواهرورشيفاهمأ
تطلستو.اهتاياغمامتإلجألمدلاكفسنعرخأتتملف
:٢مايأ٢(اهنباىلعو)٢١:٦مايأ٢و٢٧و٨:١٨(اهجوزىلع
٤-٢(.

ناكو)٢١:٤مايأ٢(اهتوخإلتقدقماروهيناكْتَداَبَأَف
)٢٢:١مايأ٢(ماروهيدالوأاولتقدقبرعلاونوينيطسلفلا
١٠:١٣(هتوخإدالوأيأايزخأةوخإلتقدقوهايناكو
.شآويادعامايزخأدالوأمهايلثعمهتدابأنيذلاو)١٤و
دبألاىلإًاتباثنوكيهيسركنأدواددعودقبرلاناك
.ايزخأدالوأنمًادحاوظفحهتيانعبف

ريغةأرمانمماروهيكلملاتنباهنأنظُي)٢ع(ُعَبَشوَُهي
امبو.مألانمسيلوبألانمايزخأتخأتناكفايلثع
نأامبروجورخلاولوخدلايفةيرحاهلناككلملاتخأاهنأ

.ريغصلالفطلاىلعاوقفشأواهعماوقفتاتيبلامادخ
يفاَهَعَم فرغبرلاتيبيفناك)٣ع(ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ

)٥و١٣:٤ايمحن(نييواللاةضيرفمداقتلااهيفعضوتةريثك
.)٢٢:١١مايأ٢(عادايوهينهاكلاةأرماعبشوهيتناكو

تناكنينستسةدميأِضْرَألٱَىلَعٌةَكِلاَماَيْلَثَعَو
لعبللدبعمينُبوبرلاةدابعتلمهُأوةمئاقلعبلاةدابع
رساجتتملفعادايوهيمهسيئرناكو)١١:١٨(نهاكهلّنيعتو
.مهيلعاهديعضتنأايلثع

يفَو٤«١٦-٤ َذَخَأَفُعاَداَيوَُهيَلَسْرَأِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
جلٱِتاَئِمَءاَسَؤُر

ْ
ِتْيَبَىلِإِهْيَلِإْمـُهَلَخْدَأَوِةاَعُّسلٱَوَنيِدَّـَال

يفْمُهَفَلْحَتْسٱَوًادْهَعْمُهَعَمَعَطَقَو،ِّـبَّـرلٱ ُمُهاَرَأَوِّـبَّـرلٱِتْيَبِ
ملٱَنْبٱ

َنيِذَّـلٱُمُكْنِمُثُلُّثلٱ.ُهَنوُلَعْفَتاَماَذٰه:ْمُهَرَمَأَو٥.ِكِلَْ
يفَنوُلُخْدَي ملٱِتْيَبَةَساَرِحَنوُسُرَْحيِتْبَّـسلٱِ

لُّثلٱَو٦،ِكِلَْ
ْ

ُث
لُّثلٱَو،ٍروُسِباَبَىلَع

ْ
لٱَىلَعُث

ْ
َنوُسُرْحَتَف.ِةاَعُّسلٱَءاَرَوِباَب

لٱَةَساَرِح
ْ
لٱَو٧.ِّـدَّـصلِلِتْيَب

ْ
خلٱُعيَِمج،ْمُكْنِمِناَتَقْرِف

ْ
يفَنيِجِرَا ِ

ملٱَلْوَحِّـبَّـرلٱِتْيَبَةَساَرِحَنوُسُرَْحي،ِتْبَّـسلٱ
٨.ِكِلَْ

ملٱِبَنوُطيُِحتَو
ْنَمَو.ِهِدَيِبُهُحَالِسٍدِحاَوُّلُك،ِهْيَلاَوَحِكِلَْ

ملٱَعَماوُنوُكَو.ُلَتْقُيَفوُفُّصلٱَلَخَد
يفِكِلَْ .ِهِلوُخُدَوِهِجوُرُخِ

ملٱُءاَسَؤُرَلَعَفَف٩
ْ
ُعاَداَيوَُهيِهِبَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحِتاَئِ

لٱ
ْ

يفَنيِلِخاَّـدلٱُهَلاَجِرٍدِحاَوُّلُكاوُذَخَأَو،ُنِهاَك َعَمِتْبَّـسلٱِ

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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خلٱ
ْ

يفَنيِجِرَا لٱَعاَداَيوَُهيَىلِإاوُءاَجَوِتْبَّـسلٱِ
ْ

١٠.ِنِهاَك
لٱىَطْعَأَف

ْ
ملٱِءاَسَؤُرِلُنِهاَك

ْ
حلٱِتاَئِ

ْ
يِتَّـلٱَساَرْتَألٱَوَباَرِ

لِل
ْ

يفيِتَّـلٱَدُواَدِكِلَم ُّلُكُةاَعُّسلٱَفَقَوَو١١.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ
لٱِبِناَجْنِمِهِدَيِبُهُحَالِسٍدِحاَو

ْ
ِبِناَجَىلِإِنَمْيَألٱِتْيَب

لٱ
ْ
ملٱَلْوَحَِرسْيَألٱِتْيَب

لٱَوِحَبْذَْ
ْ
ملٱَلْوَح،ِتْيَب

.َنيِريِدَتْسُمِكِلَْ
ملٱَنْبٱَجَرْخَأَو١٢

،َةَداَهَّـشلٱُهاَطْعَأَوَجاَّـتلٱِهْيَلَعَعَضَوَوِكِلَْ
ملٱَيْحَيِل:اوُلاَقَواوُقَّـفَصَوُهوُحَسَمَوُهوُكَّـلَمَف

اَّـَملَو١٣ُكِلَْ
لَثَعْتَعِمَس

ْ
ِبْعَّـشلٱَىلِإْتَلَخَدِبْعَّـشلٱَوِةاَعُّسلٱَتْوَصاَي

ملٱاَذِإَوْتَرَظَنَو١٤،ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإ
ملٱَىلَعٌفِقاَوُكِلَْ

ْ
َِربْنِ

لٱَبَسَح
ْ

ملٱِبِناَجِبِقاَوْبَألٱوُخِفاَنَوُءاَسَؤُّرلٱَو،ِةَداَع
ُّلُكَو،ِكِلَْ

لَثَعْتَّـقَشَف.ِقاَوْبَألٱِبَنوُبِْرضَيَوَنوُحَرْفَيِضْرَألٱِبْعَش
ْ

اَي
لٱُعاَداَيوَُهيَرَمَأَف١٥!ٌةَناَيِخٌةَناَيِخ:ْتَخََرصَواََهباَيِث

ْ
ُنِهاَك

ملٱَءاَسَؤُر
ْ
جلٱَداَّـوُقِتاَئِ

ْ
،ِفوُفُّصلٱِجِراَخَىلِإاَهوُجِرْخَأ:ِشَْي

لٱَّـنَأل.ِفْيَّـسلٱِبُهوُلُتْقٱاَهُعَبْتَييِذَّـلٱَو
ْ

يفُلَتْقُتَال:َلاَقَنِهاَك ِ
لَأَف١٦.ِّـبَّـرلٱِتْيَب

ْ
يفْتَضَمَو،َيِداَيَألٱاَهْيَلَعاْوَق ِقيِرَطِ

خلٱِلَخْدَم
ْ

ملٱِتْيَبَىلِإِلَْي
.»َكاَنُهْتَلِتُقَوِكِلَْ

٩:٢٥مايأ١و٢٠:٢٣ليئومص٢و١٩ع٢١-٢٣:١مايأ٢
١٨:٧مايأ١و٨:٧ليئومص٢و١٧و٢٧:١٦ددع
:١٠ليئومص١و٣١:١٨و٢٥:١٦جورخ١:١٠ليئومص٢و

نيوكت٤٠و١:٣٩كولم١و٣٤:٣١مايأ٢و٢٣:٣ص٢٤
٩:٢٣ص٤٤:١٣و٣٧:٢٩

مل)هريسفتو٨:١٨ليئومص٢رظنا(ِةاَعُّسلٱَوَنيِدَّـالَْجلٱ
اوتأفمهاعدولسرأهنكلوعادايوهيرمأتحتاونوكي
:٢٣مايأ٢(يفةروكذممهؤامسأوةسمخمهددعو.مهتدارإب
١(.

هفرغنمةفرغىلإيأِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإِهْيَلِإْمـُهَلَخْدَأ
كلملانبااوريلوةيرسةدهاعملجألمهلخدأو.ةريثكلا
.ةعاطلانيميهلاوفلحكلملانباهنأاوفرعواوأرامدعبو
نيقاتشماذوهيينبنمنوريثكمهاوناكمهنأيفكشالو
.دوادتيبلكلملاعوجروايلثعباصتغانمصالخلاىلإ
اولاجةيّرسلامهتدهاعمدعبمهنأ)٢٣:٢مايأ٢(نمفرعنو
ىلإمهباوتأوليئارسإءابآسوؤرونييواللااوعمجواذوهييف
.برلاتيبيفكلملاعمًادهعًاضيأمهاوعطقوميلشروأ
تيبيفيتلاسارتألاوّناجملاوبارحلابعادايوهيمهحّلسو
.هللا

رمأوماسقأةثالثسارحلاناك)٥ع(ُمُكْنِمُثُلُّثلٱ
رصقلايأكلملاتيبةسارحنوسرحيمهثلثنأعادايوهي
تيبةسارحنوسرحيناثلثو.هيفةنكاسايلثعتناكيذلا
سارحيألوألاثلثلاو)٧ع(شآويكلملالوحبرلا
بابىلعمهنمدحاولاماسقأةثالثىلإاومسقناكلملاتيب

.)٢٣:٥مايأ٢(يفساسألابابىلعيناثلامسقلاوروس

دصقوةيدايتعالامهفقاوميهةروكذملامهفقاومنأامبرو
.ةنايخىلعلديًائيشايلثعةكلملاىرتالنأعادايوهي

يفَنيِجِراَْخلٱ ةدماولمكأدقاوناكنيذلا)٧ع(ِتْبَّـسلٱِ
اوسرحيلبرلاتيبىلإاورضحينأمهيلعنكلومهتمدخ
.ةداعلابسحاوفرصنيالوكلملالوحبرلاتيبةسارح

.ةنهكلاسيئرناكهنأحجرألاو)٩ع(ُنِهاَكْلٱُعاَداَيوَُهي
يفَنيِلِخاَّـدلٱ نيذلامهنولخادلاَنيِجِراَْخلٱَعَمِتْبَّـسلٱِ

ةدماولمكأنيذلامهنوجراخلاوةمدخللمهرودراص
.اوفرصنيملمهنكلومهتمدخ

١٠و٨:٧ليئومص٢رظنا()١٠ع(َدُواَدِكِلَمْلِليِتَّـلٱ
.)١١و

يفنيفطصماوناك)١١ع(ِنَمْيَألٱِتْيَبْلٱِبِناَجْنِم
ىلإدحاولابناجلانمفوفصلاتدتماوتيبلامامأرادلا
تيبلابناجناكفقرشلاىلإلكيهلابابناك.رخآلا
.لامشلاىلإرسيألاوبونجلاىلإنميألا

مامأرادلايفناكيذلاةقرحملاحبذمِحَبْذَْملٱَلْوَح
.تيبلا

ةينثت(ىسومرافسأنممسق)١٢ع(َةَداَهَّـشلٱُهاَطْعَأَو
)١٠:٢٥ليئومص١(هبتكدقليئومصناكاموأ)١٧:١٨

لصألايفتسيل»هاطعأ«ةملكلاو.رشعلااياصولاوأ
يأةداهشلاوجاتلاهيلععضونهاكلانأنومهفيمهضعبف
.برلاةعيرشتحتكلملانأىلعًاليلدهسأرقوفاهلعج

َيحيلنوخراصمهو)١٣ع(ِبْعَّـشلٱَوِةاَعُّسلٱَتْوَص
.هنمتبجعتفتوصلااذهرظتنتايلثعنكتملو.كلملا

.)٣٤:٣١مايأ٢و٢٣:٣رظنا()١٤ع(َِربْنِْملٱ
ةاعسلابابقيرطريغ)١٦ع(ِلْيَْخلٱِلَخْدَمِقيِرَط

تيبنميدايتعالاقيرطلاناكيذلا)١٩ع(يفروكذملا
وهايلثعهيفتضميذلاقيرطلاامبروكلملاتيبىلإبرلا

.كلملاتيبليذلاليخلاطبرمقيرط

ملٱَْنيَبَوِّـبَّـرلٱَْنيَبًادْهَعُعاَداَيوَُهيَعَطَقَو١٧«٢٠-١٧
ِكِلَْ

ملٱَْنيَبَو،ِّـبَّـرلِلًابْعَشاوُنوُكَيِلِبْعَّـشلٱَو
١٨.ِبْعَّـشلٱَوِكِلَْ

لٱِتْيَبَىلِإِضْرَألٱِبْعَشُعيَِمجَلَخَدَو
ْ
ُهَحِباَذَماوُمَدَهَوِلْعَب

لٱَنِهاَكَناَّـتَماوُلَتَقَو،ًاماَمَتُهَليِثاَمَتاوَُّـرسَكَو
ْ
َماَمَأِلْعَب

ملٱ
لٱَلَعَجَوِ.حِباَذَْ

ْ
َذَخَأَو١٩.ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلَعًاراَّـظُنُنِهاَك

ملٱَءاَسَؤُر
ْ
جلٱَوِتاَئِ

ْ
،ِضْرَألٱِبْعَشَّـلُكَوَةاَعُّسلٱَوَنيِدَّـَال

ملٱاوُلَزْنَأَف
يفاْوَتَأَوِّـبَّـرلٱِتْيَبْنِمَكِلَْ َىلِإِةاَعُّسلٱِباَبِقيِرَطِ

ملٱِتْيَب
ملٱِّـِيسْرُكَىلَعَسَلَجَف،ِكِلَْ

ُعيَِمجَحِرَفَو٢٠.ِكوُلُْ
ملٱِتَحَاَرتْسٱَو.ِضْرَألٱِبْعَش

لَثَعاوُلَتَقَو.ُةَنيِدَْ
ْ

ِفْيَّـسلٱِباَي
ملٱِتْيَبَدْنِع

َنيِحَنيِنِسِعْبَسَنْبٱُشآوَُهيَناَك٢١.ِكِلَْ
.»َكَلَم

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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ليئومص١و٣٤:٣١و١٤-١٥:١٢مايأ٢و٢٤:٢٥عوشي
٣و١٢:٢ةينثت٢٧و١٠:٢٦ص٥:٣ليئومص٢و١٠:٢٥
١٤-٢٤:١مايأ٢و٦ع٤ع١٨:٤٠كولم١و

لزيملناككلملانألهلمكحلاناكُعاَداَيوَُهيَعَطَقَو
اهنموىلوألاهلامعأنمةثالثركذلصفلااذهيفو.ًادلو
كلملاودحاولافلحلاهللانيبًالوأوهودهعلاديدجت
الو.بعشلانيبوكلملانيبًايناثورخآلافلحلابعشلاو
١٩:٥جورخ(يفامكناكدهعلااذهنومضمنأيفكش
كلملاىلعو.)٢٨-٣٤:١٠و٨-٢٤:٣و٨-٢٤:٣و٨-
بعشلاىلعوبرلاةعيرشبسحبعشلاىلعمكحلا
.كلمللعوضخلا

نأرهاظلاولعبلاةدابعةدابإعادايوهيلامعأنميناثلاو
ةنيدملاميلشروأيفلعبللًادبعمىنبناكايلثعوأماروهي
هولتقيذلاناّتمناكامبرو.هسفنلاهراتخابرلاناكيتلا
مساوهولعبناّتمراصتخامسالاولعبلاةنهكسيئر
ًاراظُنعادايوهييأنهاكلالعجو.نييقينيفلادنعيدايتعا
داعصإلجألنييواللاةنهكلادينعبرلاتيبىلع
فقوأوىسومةعيرشيفبوتكموهامكبرلاتاقرحم
تفقوتدقلكيهلاةمدختناكو)١٩و٢٣:١٨مايأ٢(نيباوب
.ايلثعكلمةدم

تيبىلإشآويكلملالاخدإعادايوهيلامعأنمثلاثلاو
ةثالثلالامعألاهذهيفوكولملايسركىلعهسالجإوكلملا
شآويوهشآوهيو.عادايوهيعمبعشلاعيمجناك
.راصتخالاب

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٣-١ َكَلَم.ُشآوَُهيَكَلَم،وُهاَيِلِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
يفًةَنَسَنيِعَبْرَأ ٢.ٍعْبَسِرْئِبْنِم،ُةَيْبَظِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأِ
يفٌميِقَتْسُمَوُهاَمُشآوَُهيَلِمَعَو يِتَّـلٱِهِماَّـيَأَّـلُكِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
لٱُعاَداَيوَُهيُهَمَّـلَعاَهيِف

ْ
ملٱَّـنَأَّـالِإ٣.ُنِهاَك

ْلَب،ْعَزَتْنُتَْملِتاَعَفَتْرُْ
ملٱَىلَعَنوُدِقوُيَوَنوُحَبْذَيَنوُلاَزَيَالُبْعَّـشلٱَناَك

.»ِتاَعَفَتْرُْ
١٥:٣٠و١٤:٤ص

هنألروكذممألامسااذوهيكولمرابخأيفِهِّـمُأُمْسٱَو
يتلا)١٥:١٣كولم١(ةطلسلاومارتحالانمعوناهلناك
برللنهاكلاةنامأىلعليلد)٢ع(عادايوهيهملعاهيف
تومدعبهنألكلملافعضىلعًاضيأليلدوكلمللو
يراوسلادبعوبرلاتيبكرتواذوهيءاسؤرلعمسعادايوهي
ناكنملكلعمسيناكيأ)١٩-٢٤:١٧مايأ٢(مانصألاو

مكحنمرجضامبرو.ًاريرشمأناكًاحلاصهنمًابيرق
عادايوهينإ٢٤:٣يناثلامايألارابخأرفسيفو.هيلعنهاكلا
.تانبونينبدلوفنيتأرماهلذختا

ًافلاخمتاعفترملايفدوجسلاناك)٣ع(ِتاَعَفَتْرُْملٱ
ةئيطخنكتملاهنكلو)١٤-١٢:١ةينثت(برلاةعيرشل
اهداتعاواهيفبرللاودجسمهنألميلعبللدوجسلاكةعيظف
١٥:١٤كولم١(ءايقتألاكولملاضعبنامزيفىتحبعشلا
.)٢٢:٤٣و

لِلُشآوَُهيَلاَقَو٤«٨-٤
ْ

يِتَّـلٱِساَدْقَألٱِةَّـضِفُعيَِمج:ِةَنَهَك
لٱ،ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإْتَلِخْدُأ

ْ
ٍدِحاَوِّـلُكُةَّـضِف،ُةَجِئاَّـرلٱُةَّـضِف

ملٱِسوُفُّنلٱَبَسَح
ْنَأٍناَسْنِإِلاَبِبُرُطَْخيٍةَّـضِفُّلُك،ِةَمَّـوَقُْ

لٱاَهَذُخْأَيِل٥،ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإاَهَلِخْدُي
ْ

ُّلُكْمِهِسُفْنَألُةَنَهَك
لٱَنِمَمَّـدََهتاَمَنوُِّـممَرُيْمُهَوِهِبِحاَصِدْنِعْنِمٍدِحاَو

ْ
َّـلُك،ِتْيَب

يفَو٦.ًامِّـدَهَتُمِهيِفَدِجُواَم لٱَوِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

لِلَنِيْرشِع
ْ

ِكِلَم
لٱِنُكَتَْملَشآوَُهي

ْ
لٱَنِمَمَّـدََهتاَماوَُّـممَرُةَنَهَك

ْ
اَعَدَف٧.ِتْيَب

ملٱ
لٱَعاَداَيوَُهيُشآوَُهيُكِلَْ

ْ
لٱَوَنِهاَك

ْ
َهلَأَسَوَةَنَهَك

ُ
ِمل:ْم
َ
اوُِّـممَرُتَْملاَذا

لٱَنِمَمَّـدََهتاَم
ْ
ِدْنِعْنِمًةَّـضِفاوُذُخْأَتَالَنآلٱَف؟ِتْيَب

ِملاَهوُلَعْجٱِلَب،ْمُكِباَحْصَأ
َ
لٱَنِمَمَّـدََهتا

ْ
لٱَقَفاَوَف٨.ِتْيَب

ْ
ُةَنَهَك

َنِمَمَّـدََهتاَماوُِّـممَرُيَالَوِبْعَّـشلٱَنِمًةَّـضِفاوُذُخْأَيَالْنَأَىلَع
لٱ
ْ
.»ِتْيَب
٩-٢٩:٣مايأ١و٢٢:٢٩و٣٥:٥جورخ٢٢:٤ص

لكاورّيصوهللاتيباومدهدقةثيبخلاايلثعونبناك
ناكشآوهينامزلبقامبر.)٢٤:٧مايأ٢(ميلعبللهسادقأ
نأدصقفشآوهيامأوكولملاةقفنىلعبرلاتيبميمرت

ةنهكلاىلعرمألاريبدتعضوًالوأوبعشلاةقفنىلعهلعجي
نأوهورخأًاركفركتفامتيملاذههرمأنأامبو)٦-٤ع(

نمفقودنصيفبرلاتيبىلإةلخادلاةضفلالكاولعجي
بتاكوةنهكلاسيئردينعبرلاتيبممرتيةضفلاهذه
ةنهكلاىلعةراسخلانمءيشةقيرطلاهذهىلعناكو.كلملا
نأىرنو.بعشلادنعمهذوفنةهجنمومهلخدةهجنم
ةضفلاامأو.ًايسايسًاسيئرناكامكًاينيدًاسيئرراصكلملا
نمث)١(رداصمةثالثنمتناكفبرلاتيبىلإةلخادلا
)١٢و٢٧:١١نييوال(ةضفباهودفينأاهومدقمدارأمداقت
لكنعلقاشفصنيهوسوفنلاةضفوأةجئارةضف)٢(
رطخيةضفلكتاعربتلا)٣()١٦-٣٠:١١جورخ(سفن
.برلاتيبىلإاهلخدينأناسنإلابب

ركذلوأوءاصحإلادنعسوفنلاةضفوأُةَجِئاَّـرلٱُةَّـضِفْلٱ
نامزدعبيأم.قةنس٧٠٠وحنيفناكةكوكسمدوقن
فرعُتكيابسلصفلااذهيفةروكذملاةضفلاتناكفشآوهي
.)٢٠:٣٩كولم١(نزولاباهتميق

ألَا
َ
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ةيأيففرعنال)٦ع(ِكِلَمْلِلَنيِْرشِعْلٱَوِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
ملليوطنامزىضمهنأرهاظلاوكلملانمرمألاردصةنس
اذهمهلامهإببسناكامبرو.تيبلااوممردقةنهكلانكي
يفكيالداكيًاليلقناكبرلاتيبىلإلخادلانأوهرمألا
صاخلامهلخدبنيمتهمةنهكلاناكوةيرورضلاتاقفنلل
.برلاتيبميمرتبمهمامتهانمرثكأ

نأىلعليلداذه)٧ع(َعاَداَيوَُهيُشآوَُهيُكِلَْملٱاَعَدَف
.ةنهكلاةريغنمرثكأتناككلملاةريغ

بلطيملفهسفنىلعرمألاريبدتذخأًةَّـضِفاوُذُخْأَتَال
.هوقفنيالوًالاماوعمجينأةنهكلانمدعب

لٱُعاَداَيوَُهيَذَخَأَف٩«١٦-٩
ْ

يفًابْقَثَبَقَثَوًاقوُدْنُصُنِهاَك ِ
ملٱِبِناَجِبُهَلَعَجَو،ِهِئاَطِغ

لٱِنَعِحَبْذَْ
ْ

ِلوُخُدَدْنِعِنيِمَي
لٱَو.ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإِناَسْنِإلٱ

ْ
لٱوُسِراَحُةَنَهَك

ْ
ِهيِفاوُلَعَجِباَب

لٱَّـلُك
ْ

ملٱِةَّـضِف
لٱاُوَأَراَّـَملَناَكَو١٠.ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإِةَلَخْدُْ

ْ
َةَّـضِف

يفْتَرُثَكْدَق ملٱُبِتاَكَدِعَصُهَّـنَأِقوُدْنُّصلٱِ
لٱَوِكِلَْ

ْ
ُنِهاَك

لٱ
ْ

لٱاوُبَسَحَواوَُّرصَوُميِظَع
ْ

ملٱَةَّـضِف
يفَةَدوُجْوَْ ١١.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ

لٱاوُعَفَدَو
ْ

ملٱَةَّـضِف
ملٱِلْغُّشلٱِيلِماَعيِدْيَأَىلِإَةَبوُسْحَْ

َنيِلَّـكَوُْ
لٱَوَنيِراَّـجَّـنلِلاَهوُقَفْنَأَو،ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلَع

ْ
لٱَنيِئاَّـنَب

ْ
يفَنيِلِماَع ِ

حلٱيِئاَّـنَبِلَو١٢،ِّـبَّـرلٱِتْيَب
ْ
حلٱِيتاَّـحَنَوِناَطيِ

ْ
ِءاَِرشِلَوِةَراَجِ

حلٱَوِباَشْخَألٱ
ْ
ملٱِةَراَجِ

ِّـبَّـرلٱِتْيَبْنِمَمَّـدََهتاَمِميِْمَرتِلِةَتوُحْنَْ
لٱَىلَعُقَفْنُياَمِّـلُكِلَو

ْ
ِتْيَبِلْلَمْعُيَْملُهَّـنَأَّـالِإ١٣.ِهِميِْمَرتِلِتْيَب

ُّلُك،ٌقاَوْبَأَالَوُحِضاَنَمَالَوٌتاَّـصَقِمَالَوٍةَّـضِفُسوُسُطِّـبَّـرلٱ
لٱِةَيِنآَوِبَهَّـذلٱِةَيِنآ

ْ
لٱَنِمِةَّـضِف

ْ
،ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإِةَلِخاَّـدلٱِةَّـضِف

هبَنوُِّـممَرُياوُناَكَف،ِلْغُّشلٱِيلِماَعِلاََهنوُعَفْدَياوُناَكْلَب١٤ َتْيَباَِ
لٱُمُهوُمَّـلَسَنيِذَّـلٱَلاَجِّـرلٱاوُبِساَُحيَْملَو١٥.ِّـبَّـرلٱ

ْ
ِْمهيِدْيَأِبَةَّـضِف

اَّـمَأَو١٦.ٍةَناَمَأِبَنوُلَمْعَياوُناَكْمَُّـهنَألِلْغُّشلٱِيلِماَعِلاَهوُطْعُيِل
خلٱِةَحيِبَذُةَّـضِفَوِمْثِإلٱِةَحيِبَذُةَّـضِف

ْ
ِتْيَبَىلِإْلَخْدُتْمَلَفِةَّـيَِط

لِلْتَناَكْلَب،ِّـبَّـرلٱ
ْ

.»ِةَنَهَك
١٢و٤و٢٢:٣و١٩:٢ص٢١:١اقولو١٢:٤١سقرم
كولم١و٢٤:١٤مايأ٢و٦و٢٢:٥ص٨:١٧ليئومص٢و
٤:٢٤نييوال١٨-٥:١٥نييوال٢٢:٧ص٥٠و٧:٤٨
١٨:١٩ددعو٧:٧نييوال٢٩و

يفقودنصلاناكفةقرحملاحبذمِحَبْذَْملٱِبِناَجِبُهَلَعَجَو
.تيبلالخدنملكهاريلبابلانيمينعرادلا

الفبرلاتيبىلعةظفاحملامهنمبلطُتِباَبْلٱوُسِراَح
ناكو.ةعيرشلافلاخيامماهريغوأةينثوةدابعهلخدت
يفاهنولعجيةنهكلاوةنهكللمهتضفنومدقيبعشلا
.قودنصلا

قفاوامهنملك)١٠ع(ُميِظَعْلٱُنِهاَكْلٱَوِكِلَْملٱُبِتاَك
سيئرعادايوهيوهميظعلانهاكلاو.رخآلاباسحىلع
.ةنهكلا

ةضفلااوبسحو.اوّرصواوبسحيأاوُبَسَحَواوَُّرصَو
.ةّرصلكىلعةميقلااوبتكونزولاب

نوتاّحنونوؤاّنبونوراّجنمهو)١١ع(ِلْغُّشلٱِيلِماَع
نيلماعاوناكف)٢٤:١٢مايأ٢(ساحنلاوديدحلايفنولماعو
نأللمعلاةمظعىلعًاليلدةريثكسانجأنمونيريثك
.ًاليوطًانامزحالصإالبًالمهمًاكورتمناكتيبلا

اوُلَمْكَأاَّـَملَو«)٢٤:١٤مايأ٢(يف)١٤و١٣ع(ُهَّـنَأَّـالِإ
لٱِةَّـيِقَبِب...اْوَتَأ

ْ
لمعُيمليأ»ِّـبَّـرلٱِتْيَبِلًةَيِنآاَهوُلِمَعَوِةَّـضِف

نألًاغرافتيبلاناكو.هميمرتاولمكأىتحبرلاتيبلةينآ
:١٤كولم١(مهيبراحملاهوطعأوهتينآاوذخأدقاوناككولملا

.)١٥:١٩و٢٦
نإلوقلااذهىلعينبننأردقنال)١٥ع(اوُبِساَُحيَْملَو

ةبساحممهمزلتالءانمألاوطقفءانمألاريغليهةبساحملا
.)٢١و٨:٢٠سوثنروك٢(

٥:١٥نييوال()١٦ع(ِةَّـيِطَْخلٱِةَحيِبَذ...ِمْثِإلٱِةَحيِبَذ
ًامامتامهنيبزّيمننأردقنالو)٧:٧و٢٥-٤:٢٢و١٩-
.ًاوهسلمُعاملًابلاغتناكةيطخلاةحيبذنأريغ

َبَراَحَوَماَرَأُكِلَمُليِئاَزَحَدِعَصٍذِئَنيِح١٧«٢١-١٧
.َميِلَشُروُأَىلِإَدَعْصَيِلُهَهْجَوُليِئاَزَحَلَّـوَحَّـمُث.اَهَذَخَأَوَّـتَج
اَهَسَّـدَقيِتَّـلٱِساَدْقَألٱَعيَِمجاَذوَُهيُكِلَمُشآوَُهيَذَخَأَف١٨
َّـلُكَوُهَساَدْقَأَو،اَذوَُهيُكوُلُمُهُؤاَبآاَيْزَخَأَوُماَروَُهيَوُطاَفاَشوَُهي
ملٱِبَهَّـذلٱ

يفِدوُجْوَْ ملٱِتْيَبَوِّـبَّـرلٱِتْيَبِنِئاَزَخِ
اَهَلَسْرَأَو،ِكِلَْ

ِروُمُأُةَّـيِقَبَو١٩.َميِلَشُروُأْنَعَدِعَصَفَماَرَأِكِلَمَليِئاَزَحَىلِإ
يفٌةَبوُتْكَمَلِمَعاَمُّلُكَوَشآوَُهي ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
ِكوُل

يفَشآوَُهياوُلَتَقَوًةَنْتِفاوُنَتَفَوُهُديِبَعَماَقَو٢٠.اَذوَُهي ِتْيَبِ
لٱ
ْ

لَق
ْ

َةَعْمِشَنْبَراَكاَزوُيَّـنَأل٢١.َّـىلَسَىلِإُلِزْنَيُثْيَحِةَع
يفِهِئاَبآَعَمُهوُنَفَدَف،َتاَمَفُهاَبََرضِهْيَدْبَعَريِموُشَنْبَداَباَزوَُهيَو ِ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱاَيْصَمَأَكَلَمَو،َدُواَدِةَنيِدَم
٢٤:٢٣مايأ٢و١٩:١٧كولم١و٣٣و١٠:٣٢و٨:١٢ص
٤ع١٥:١٨و١٤:٢٦كولم١و١٦و١٨:١٥و١٦:٨ص٢٤و
:٥ليئومص٢و٩:٦ةاضق١٤:٥ص٢٧-٢٤:٢٥مايأ٢و
١٤:١ص٢٤:٢٦مايأ٢و١١:٢٧كولم١و٩

عادايوهيتومدعبهنإ٢١-٢٤:١٥مايأ٢نمفرعن
يراوسلااودبعوبرلاتيباوكرتفاذوهيءاسؤرلكلملاعمس
هومجرمخهبووعادايوهينباايركزفقواملو.مانصألاو
نأجتنتسنو)٢٣:٣٥ىّتم(برلاتيبراديفةراجحلاب

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص

٣٢
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كلملاةيطخلًاباقعوبرلاريبدتبناكليئازحدوعص
.ايركزمهلتقوبرلامهكرتبءاسؤرلاو

:١٠(ناشابوداعلجضرأعيمجبرضدقناكُليِئاَزَح
ةلصافليئارسإضرأنكتملو.اذوهيدودحىلإلصوف)٣٢
ًامامتإًاضيأاذوهيبرضف.لوألايفامكاذوهينيبوهنيب
.)٨:١٢(عشيلأةءوبنل

تناكواذوهينمبرغلاىلإّتجتناكَّـتَجَبَراَحَو
)١١:٨مايأ٢(اذوهيلمث)٥:٨ليئومص١(نيينيطسلفللًالوأ
فرعنالو)٢٦:٦مايأ٢(ايزعنامزيفنيينيطسلفللتناكو
نأدصقوًالوأّتجبراحو.ليئازحاهذخأاملتناكنمل
.مارآىلإعجاروهوهقيرطيفميلشروأذخأي

نمتعمجتدقتناكيتلا)١٨ع(ِساَدْقَألٱَعيَِمج
نإ)٢٤و٢٤:٢٣مايأ٢(يفو)١٥:١٨كولم١(اسآنامز
عفدوبعشلاءاسؤراوكلهأوميلشروأاوبراحنييمارآلا
مهونييمارآلاديلريبكشيجوهواذوهيشيجبرلا

لسرأةبراحملاهذهدعبو.برلااوكرتمهنألةليلقةمذرش
.ميلشروأنعدعصيلليئازحىلإبرلاتيبنئازخشآوهي
ادبعدقاناكنإوبرلاتيبلًاسادقأاسدقايزخأوماروهينإ
مايألارابخأرفسو.ةطلتخمةدابعامهتدابعتناكف.مانصألا
وهانهمالكلانأامبرو.ًارضاحناكليئازحنأركذيال
ءيشلكناكوكلملانعبانيذلانييمارآلاشيجدئاق
هنأمهضعبلوقيو.ًارضاحناكهنأكهريبدتوليئازحرمأب
.هسفنبهذمثشيجلالسرأًالوأ

هنأ٢٤:٢٥مايألارابخأنمو)١٩ع(َشآوَُهيِروُمُأُةَّـيِقَبَو
مزالفةريثكضارمأبًاضيرمهوكرتنييمارآلاباهذدنع
.هالتقيلةصرفلاهادبعمنتغاوشارفلا

٩:١٥كولم١(ناميلساهانبيتلا)٢٠ع(ِةَعْلَقْلٱِتْيَب
.رطخلاتقواهيلإأجتلادقشآويناكو)٢٤و

.لوهجماهعقومَّـىلَس
يف ةنيدميفهونفدمهنإ٢٤:٢٥مايأ٢يفوَدُواَدِةَنيِدَمِ

ماركإلامدعىلعًاليلدكولملاروبقيفهونفديملودواد
.كولملليدايتعالا

دئاوف
.ريرشلانعًاريثكقرفيالتايحورلايففيعضلانإ.١
اومدخيلهللاةملكنوكرتينيرشبملانأقفاويالهنإ.٢

.)٦:٢لامعأ(دئاوملا
اهترخآنملضفأناسنإلاةايحلوأنوكيالنأبجي.٣

.سكعلابلب

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٩-١ لٱَوِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

اَيْزَخَأِنْبَشآوُهَيِلَنِيْرشِع
يفَليِئاَْرسِإَىلَعوُهاَيُنْبُزاَحَأوَُهيَكَلَم،اَذوَُهيِكِلَم ِةَرِماَّـسلٱِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٢.ًةَنَسَةََرشَعَعْبَس َءاَرَوَراَسَو،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ِْدَحيَْمل.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَياَياَطَخ
ِدَيِلْمُهَعَفَدَفَليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغَيِمَحَف٣.اَهْنَع
٤.ِماَّـيَألٱَّـلُكَليِئاَزَحِنْبَدَدَهْنَبِدَيِلَو،َماَرَأِكِلَمَليِئاَزَح
ىَأَرُهَّـنَألُّبَّـرلٱُهَلَعِمَسَف،ِّـبَّـرلٱِهْجَوَىلِإُزاَحَأوَُهيَعَّـَرضَتَو

ُّبَّـرلٱىَطْعَأَو٥.ْمُهَقَياَضَماَرَأَكِلَمَّـنَأل،َليِئاَْرسِإَقيِض
لَُخمَليِئاَْرسِإ

ِّـ
َحتْنِماوُجَرَخَف،ًاص

ْ
وُنَبَماَقَأَو.َنيِّـيِماَرَألٱِدَيِت

يفَليِئاَْرسِإ اوُدِيَحيَْملْمُهَّـنِكٰلَو٦.ُهَلْبَقاَمَوِسْمَأَكْمِهِماَيِخِ
ْلَبُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱَماَعْبُرَيِتْيَباَياَطَخْنَع
هباوُراَس يفًاضْيَأُةَيِراَّـسلٱِتَفَقَوَو،اَِ ِقْبُيَْملُهَّـنَأل٧.ِةَرِماَّـسلٱِ
َةََرشَعَوٍتاَبَكْرَمََرشَعَوًاسِراَفَنيِسَْمخَّـالِإًابْعَشَزاَحَأوُهَيِل
ِبَاُّرتلٱَكْمُهَعَضَوَوْمُهاَنْفَأَماَرَأَكِلَمَّـنَألٍلِجاَرِفَالآ
ُهُتُوَربَجَوَلِمَعاَمُّلُكَوَزاَحَأوَُهيِروُمُأُةَّـيِقَبَو٨.ِسْوَّـدلِل
يفٌةَبوُتْكَم ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
َعَجَطْضٱَّـمُث٩.َليِئاَْرسِإِكوُل

يفُهوُنَفَدَف،ِهِئاَبآَعَمُزاَحَأوَُهي ُهُنْبٱُشآوُيَكَلَمَو،ِةَرِماَّـسلٱِ
.»ُهْنَعًاضَوِع
٢٥و٢٤ع١٢:١٧ص٢:١٤ةاضق٣٣-١٢:٢٦كولم١
صو٢٥ع٩و٣:٧جورخو١٤:٢٦ص٩-٢١:٧ددع
سوماع١٦:٣٣كولم١و٢ع٩:٢٧ايمحنو٢٧و١٤:٢٥
١:٣

اذوهيكولمرابخأنمبتاكلالقتنيحاحصألااذهيف
.ليئارسإكولمرابخأىلإ

يف يفاذوهيكلمشآويكلمَنيِْرشِعْلٱَوِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ناكفةنس٢٨وهايكلمو)١٢:١(وهايلةعباسلاةنسلا

٢١ةدمباذوهيكلمشآويسولجدعبزاحأوهيهنباسولج
انبسحاذإو.ةلماكةنس٢١يهةدملاهذهنأامبرو.ةنس
٢٣ريصتريخألايفةنسنمًاءزجولوألايفةنسنمًاءزج
.ةنس

ةنهكةماقإولوجعللدوجسلايهو)٢ع(َماَعْبُرَياَياَطَخ
-١٢:٢٨كولم١(دايعألاتاقوأرييغتونوراهلسنريغنم

لباياطخلانمًاديدجًائيشلمعزاحأوهينألقُيملو)٣٣
.اهكرتبجيناكيتلاهفالسأاياطخىلعرمتساهنأ

يفبرلانمبيدأتلااذهأدتبا)٣ع(َليِئاَزَحِدَيِل
كلملاوهوليئازحنبددهنب)٣٣و١٠:٣٢(وهايهيبأنامز

ألَا
َ
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:١٥كولم١(اسآنامزيفلوألاناك.مسالااذهبثلاثلا
.)٢٠:١كولم١(بآخأنامزيفيناثلاو)١٨

نامزيفددهنبكلميملو.زاحأوهيمايأيأِماَّـيَألٱَّـلُك
تامامدعبوهيبأشيجيفًادئاقناكامبرو)٢٢ع(زاحأوهي
شآويهبرضمارآىلعددهنبكلموليئازحتاموزاحأوهي
.)٢٥ع(تارمثالثزاحأوهينب

طعيملهنكلوبرلاهلعمس)٤ع(ُزاَحَأوَُهيَعَّـَرضَتَو
)٢٥ع(شآويهنبامايأيفلبهمايأيفًاصلخمليئارسإ
.)٢٧-١٤:٢٥(ماعبريهديفحو

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَماَقَأ اوجرخيملومهتويبيفيأْمِهِماَيِخِ
ماعبريوشآويمايأيفةحارلاهذهتراصوبرحللاهنم
ًالماكًاطاطحناليئارسإونبطحنازاحأوهيمايأيفنكلو
.سودللبارتلاكاوراصو

ةرماسلايفيراوسبآخألمع)٦ع(ُةَيِراَّـسلٱِتَفَقَوَو
بشخلانمًادومعةيراسلاتناك)٣٣و١٦:٣٢كولم١(
.ةرهزلاوأثورتشعهلإلاةدابعيفةلمعتسمةمالعيهو
ىلعةمئادةداهشةكلمملاةدعاقيفةيراسلاهذهعفرناكو
.ليئارسإةنايخ

ناك)٢٤:٩ليئومص٢رظنا()٧ع(ٍلِجاَرِفَالآَةََرشَع
لتسيسأبيذلجرفلأةئمنامثدوادنامزيفليئارسإ
.اذوهينمفلأةئمسمخادعامفيسلا

ناكنإوكولملايفيدايتعالالوقلا)٨ع(ُهُتوَُربَجَو
لاتقلايفًاعاجشزاحأوهيناكامبرو.توربجالبمهضعب
.رسكنادقناكنإو

ليئارسإكولملةصصخمروبقتناكامبر)٩ع(ِهِئاَبآَعَم
)٢٨:٢٧مايأ٢(ميلشروأيفاذوهيكولملامكةرماسلايف
.هلرابتعالاةمالعكولملاروبقيفكلملانفدناكو

يف١٠«١٣-١٠ ِكِلَمَشآوُهَيِلَنيِثَالَّـثلٱَوِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
يفَليِئاَْرسِإَىلَعَزاَحَأوَُهيُنْبُشآوُيَكَلَم،اَذوَُهي َّـتِسِةَرِماَّـسلٱِ

يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو١١.ًةَنَسَةََرشَع ْنَعِْدَحيَْملَوِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ْلَب،ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَياَياَطَخِعيَِمج
هبَراَس َفْيَكَوُهُتُوَربَجَوَلِمَعاَمُّلُكَوَشآوُيِروُمُأُةَّـيِقَبَو١٢.اَِ
يفٌةَبوُتْكَماَذوَُهيَكِلَماَيْصَمَأَبَراَح ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
ِكوُل

ُماَعْبُرَيَسَلَجَو،ِهِئاَبآَعَمُشآوُيَعَجَطْضٱَّـمُث١٣.َليِئاَْرسِإ
يفُشآوُيَنِفُدَو.ِهِّـيِسْرُكَىلَع .»َليِئاَْرسِإِكوُلُمَعَمِةَرِماَّـسلٱِ
١٥-١٤:٨صو١٩-١٤ع

ةثلاثلايفكلمهنألوألاددعلايفَنيِثَالَّـثلٱَوِةَعِباَّـسلٱ
نوعبرأعومجملاوةنسةرشععبسكلموشآويلنيرشعلاو
.زاحأوهيهيبأعمنينسثالثكلمهنأمهضعبنظيف.ةنس
.دادعألالقنيفةميدقلاخسنلايفتاطلغعقوامبرو

-١٤(يفيتأياممجتنتسنكلذعمو)١١ع(َّـَّـرشلٱَلِمَعَو
.هيفحالصلانمءيشدوجو)١٩

َلَزَنَف،ِهِبَتاَميِذَّـلٱُهَضَرَمُعَشيِلَأَضِرَمَو١٤«١٩-١٤
اَيِيبَأاَي:َلاَقَوِهِهْجَوَىلَعىَكَبَوَليِئاَْرسِإُكِلَمُشآوُيِهْيَلِإ
ْذُخ:ُعَشيِلَأُهَلَلاَقَف١٥.اََهناَسْرُفَوَليِئاَْرسِإَةَبَكْرَماَي،ِيبَأ
ِملَلاَقَّـمُث١٦.ًاماَهِسَوًاسْوَقِهِسْفَنِلَذَخَأَف.ًاماَهِسَوًاسْوَق

َ
ِكِل

لٱَىلَعَكَدَيْبِّـكَر:َليِئاَْرسِإ
ْ

َعَضَوَّـمُث،ُهَدَيَبَّـكَرَف.ِسْوَق
ملٱِيَدَيَىلَعُهَدَيُعَشيِلَأ

لٱِحَتْفٱ:َلاَقَو١٧ِكِلَْ
ْ

ِةَهِِجلَةَّـوُك
ُمْهَس:َلاَقَف.ىَمَرَف.ِمْرٱ:ُعَشيِلَأَلاَقَف.اَهَحَتَفَف.ِقَّْـرشلٱ

يفَماَرَأُبِْرضَتَكَّـنِإَف،َماَرَأْنِمٍصَالَخُمْهَسَوِّـبَّـرلِلٍصَالَخ ِ
لٱَىلِإَقيِفَأ

ْ
َلاَقَّـمُث.اَهَذَخَأَف.َماَهِّـسلٱِذُخ:َلاَقَّـمُث١٨.ِءاَنَف

ِمل
َ

ٍتاَّـرَمَثَالَثَبََرضَف.ِضْرَألٱَىلَعْبِْرضٱ:َليِئاَْرسِإِكِل
َسَْمخَتْبََرضْوَل:َلاَقَوِهللاٱُلُجَرِهْيَلَعَبِضَغَف١٩.َفَقَوَو
لٱَىلِإَماَرَأَتْبََرضٍذِئَنيِحٍتاَّـرَمَّـتِسْوَأ

ْ
َنآلٱاَّـمَأَو.ِءاَنَف

.»ٍتاَّـرَمَثَالَثَماَرَأُبِْرضَتاَمَّـنِإَكَّـنِإَف
٢٥ع٥:٢٠ص٢٠:٢٦كولم١و٢:١٢ص

عجطضا«هلوقبشآوييفهمالكلمكأدقبتاكلاناك
ضرمبأبنلاهمالكىلعدازوداعمث)١٣ع(»خلاهئابآعم
٨٠وحنعشيلأرمعناكو.شآويعمهمالكوريخألاعشيلأ

يذلابرللوهلهرابتعاىلعليلدهيلإكلملالوزنو.ةنس
.همداخعشيلأناك

وهوعشيلأهجوىلعهعومدتلزنيأِهِهْجَوَىلَعىَكَبَو
.هريرسىلععجطضم

دعصاملعشيلأملكتهبيذلامالكلاتاذخلاِيبَأاَي
ليئارسإةوقمظعأنأبهناميإنعكلملاّربعف)٢:١٢(ايليإ
.عشيلأةطساوببرلاةنوعميه

ضعبكلملاعمرضحهنأيفكشال)١٥ع(ًاسْوَقْذُخ
عشيلأعضوو.مهنمًاماهسوًاسوقذخأفنيحلسملاهعابتأ
بولطملمعلانأكلملاملعيل)١٦ع(كلملايديىلعهدي
كلملانمسيلوكلملاةطساوببرلالمعهنكلوهنم
.هدحو

نويمارآلايأليئارسإءادعأنأل)١٧ع(ِقَّْـرشلٱِةَهِِجل
.قرشلايفاوناك

ةنوعمبليئارسإصالخبةءوبنلالمعلااذهبدصقلاِمْرٱ
.ريثأتلاوحاضيإلاةدايزللمعلاناكوبرلا

راشملاومسالااذهبرثكأوأندمعبرأًاميدقناكَقيِفَأ
ليئومص١(ليعرزيومنوشنيبوقرشلاةهجلتناكانهاهيلإ

قرشتناكاهنأمهضعبلوقيو.)٢٠:٢٦كولم١و٢٩:١
ةعقبلايهوايربطةريحبنملايمأةثالثدعبىلعندرألا
)٢٠:٢٦كولم١(نييمارآلاشويجددهنباهيفعمجيتلا

ألَا
َ
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يفناك)٢٥ع(يفةروكذملاتابرضلاىدحإنأامبرو
.قيفأ

ميلعتلاهنمدوصقملاورخآلمع)١٨ع(خلاَماَهِّـسلٱِذُخ
ًاريثكبلطينمفناسنإلاناميإبسحوهبرلالمعنإ
.ًاليلقلانيًاليلقبلطينموًاريثكلاني

وهفبرلاامأوًاليلقبلطهنأل)١٩ع(ِهْيَلَعَبِضَغَف
دوصقممهفيملشآوينأامبرو.ًاريثكهيطعينأدعتسم
هلمعنكلو.ضرألاىلعبرضينأهللاقامنيحعشيلأ
فعضىلعيبنلابضغناكففيعضلاهناميإىلعّلد
.تابرضلاددعدرجمىلعسيلوهناميإ

َبآوُمُةاَزُغَناَكَو.ُهوُنَفَدَفُعَشيِلَأَتاَمَو٢٠«٢٠،٢١
اوُناَكاَميِفَو٢١.ِةَنَّـسلٱِلوُخُدَدْنِعِضْرَألٱَىلَعُلُخْدَت
هباَذِإًالُجَرَنوُنِفْدَي لٱاُوَأَرْدَقِْمِ

ْ
يفَلُجَّـرلٱاوُحَرَطَف،َةاَزُغ ِْربَقِ

َماَقَوَشاَعَعَشيِلَأَماَظِعَّـسَمَوُلُجَّـرلٱَلَزَناَّـمَلَف.َعَشيِلَأ
.»ِهْيَلْجِرَىلَع
٢٤:٢و٣:٧ص

ةنسيدايتعاهنأكروكذمةازغلاءالؤهلوخدَبآوُمُةاَزُغ
طاطحناىلعليلددالبلاطساوأىلإمهلوصووةنسف
.ليئارسإ

اوناكنييليئارسإلانمسانأ)٢١ع(َنوُنِفْدَياوُناَكاَميِفَو
بسحمهلمعاولمكيملفةازغلااوأرفًايليئارسإنونفدي
هريغنمبرقأناكيذلاربقلايفتيملااوحرطلبدوصقملا
سيليتلاةزجعملاهذهبدوصقملانأامبرو.عشيلأربقوهو
دوجومبرلانأاوركذتينأ)١(سدقملاباتكلايفلاثماهل
مظعأو.تامدقهيبنناكنإوةدوجومةدودحملاريغهتوقو

ربخانلسيلو.ًاتيمايحأتيملانأةزجعملاهذهيفءيش
اهوربتعاودبعميفاهوعضووعشيلأماظعاوجرخأمهنأ
ماظعنأربخانلسيلو.ماودلاىلعتاومألاييُحتتناكف
.لمعلااذهتلمعهريغ

َّـلُكَليِئاَْرسِإَقَياَضَفَماَرَأُكِلَمُليِئاَزَحاَّـمَأَو٢٢«٢٥-٢٢
لٱَوْمُهَِمحَرَوْمِهْيَلَعُّبَّـرلٱَّـنَحَف٢٣،َزاَحَأوَُهيِماَّـيَأ

ْ
ْمِهْيَلِإَتَفَت

ْنَأْأَشَيَْملَو،َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإَعَمِهِدْهَعِلْجَأل
طَيَْملَو،ْمُهَلِصْأَتْسَي

ْ
َتاَمَّـمُث٢٤.َنآلٱىَّـتَحِهِهْجَوْنَعْمُهْحَر

َداَعَف٢٥.ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُدَدَهْنَبَكَلَمَو،َماَرَأُكِلَمُليِئاَزَح
ملٱَذَخَأَوَزاَحَأوَُهيُنْبُشآوُي

َليِئاَزَحِنْبَدَدَهْنَبِدَيْنِمَنُدُْ
حلٱِبِهيِبَأَزاَحَأوَُهيِدَيْنِماَهَذَخَأيِتَّـلٱ

ْ
َثَالَثُشآوُيُهَبََرض.ِبَْر

.»َليِئاَْرسِإَنُدُمَّـَدَرتْسٱَوٍتاَّـرَم
١٣:١٦نيوكت٨:٢٨كولم١و١٤:٢٧ص١٣و٨:١٢ص
١٩و١٨ع١٤:٢٥و٣٣و١٠:٣٢ص٥-١٧:٢و١٧و

ركذونيقحتسمريغاوناكنإوهبعشلبرلاةمحرركذ
ثالثنييمارآلابرضيسشآوينأبعشيلأةّوبنمامتإ
.تارم

ًاريخأمهضفربرلانأىلإةراشإ)٢٣ع(َنآلٱىَّـتَح
وحنبانهروكذملانامزلادعبيئاهنلاليئارسإطوقسناكو
.نييروشألادينعةنسةئم

مثددهنبكلمللًامداخليئازحناك)٢٤ع(ُدَدَهْنَب
ندملانإ.هفلخناكيذلاكلملامساىلعهنباىمسوهفلخ
تناكامبروًاقباسةروكذمتسيلشآوياهعجرتسايتلا

امنيحزاحأوهينماهذخأدقددهنبناكو.ندرألايقرش
.ليئازحهيبأنعًادئاقناك

دئاوف
نيلجعلالمعيملزاحأوهينإفةئيطخلمعلامدعيف.١

ع(ًائيشحلصُيملواهنعتكسهنكلوةيراسلالمعيملو
.)٦و٢

برلاهجوىلإعّرضتهقيضيفهنإ.دئاوفبئاصملايف.٢
.)٤ع(برلاهلعمسف

حلاصركفلكونسحلمعلكىريبرلانإ.٣
فيعضلاناميإلاىتحيزاجيوةالصلكعمسيو
.)٢٣و٥و٤ع(صلخينأبحيو

نمفناميإلايفًايوقدسجلايففيعضلانوكيدقهنإ.٤
ءايشألاةقيقحلدهشيولاضلادشريوفيعضلاعجشي
.)١٤ع(شيجنمعفنأوهفىرُتاليتلا

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٧-١ ِكِلَمَزاَحَأوَُهيِنْبَشآوُيِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
َنْبٱَناَك٢.اَذوَُهيِكِلَمَشآوَُهيُنْباَيْصَمَأَكَلَم،َليِئاَْرسِإ

ًةَنَسَنيِْرشِعَوًاعْسِتَكَلَمَو.َكَلَمَنيِحًةَنَسَنِيْرشِعَوٍسَْمخ
يف اَمَلِمَعَو٣.َميِلَشُروُأْنِمُناَّـدَعوَُهيِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأِ
يفٌميِقَتْسُمَوُه َلِمَع.ِهيِبَأَدُواَدَكَسْيَلْنِكٰلَوِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ملٱَّـنَأَّـالِإ٤.ُهوُبَأُشآوَُهيَلِمَعاَمِّـلُكَبَسَح

َْملِتاَعَفَتْرُْ
َىلَعَنوُدِقوُيَوَنوُحَبْذَيَنوُلاَزَيَالُبْعَّـشلٱَناَكْلَب،ْعَزَتْنُت
ملٱ
ملٱِتَتَّـبَثَتاَّـَملَو٥.ِتاَعَفَتْرُْ

َنيِذَّـلٱُهَديِبَعَلَتَقِهِدَيِبُةَكَلْمَْ
ملٱاوُلَتَق

لٱَءاَنْبَأْلُتْقَيَْملُهَّـنِكٰلَو٦.ُهاَبَأَكِلَْ
ْ

َوُهاَمَبَسَحَنيِلِتاَق
يفٌبوُتْكَم ُلَتْقُيَال:ُّبَّـرلٱَرَمَأُثْيَح،ىَسوُمِةَعِيَرشِرْفِسِ
لٱِلْجَأْنِمُءاَبآلٱ

ْ
لٱَو،َنيِنَب

ْ
.ِءاَبآلٱِلْجَأْنِمَنوُلَتْقُيَالَنوُنَب

يفَموُدَأْنِمَلَتَقَوُه٧.ِهِتَّـيِطَخِبُلَتْقُيٍناَسْنِإُّلُكاَمَّـنِإ يِداَوِ
ملٱ
ْ
لِ
ْ

حلٱِبَعِلاَسَذَخَأَو،ٍفَالآَةََرشَعِح
ْ

َليِئَتْقَياَهَمْسٱاَعَدَو،ِبَْر

ألَا
َ
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لٱاَذٰهَىلِإ
ْ

.»ِمْوَي
:١٢ص١٦:٤ص١٢:٣ص١٣:١٠صخلا٢٥:١مايأ٢

مايأ٢و٢٠و١٨:٤لايقزحو٣١:٣٠ايمرإ٢٤:١٦ةينثت٢٠
١٦:١ءايعشإ١٨:١٢مايأ١و٨:١٣ليئومص٢و٢٥:١١
١٥:٣٨عوشي

.اذوهيكولمرابخأيفةداعلابسحروكذمهمأمساو
مظعأسدقملاباتكلايف)٣ع(ٌميِقَتْسُمَوُهاَمَلِمَعَو

.برلاينيعيفنيميقتسممهنوككولملاخيراتيفرمأ
وهاملمعاسآوهودحاوالإركذُيملِهيِبَأَدُواَدَكَسْيَل

اياطخنمو)١٥:١١كولم١(دوادكبرلاينيعيفميقتسم
هؤايربكوهللالجرراذنإهضفرومودأةهلآلهدوجسايصمأ
.)١٩و١٦-٢٥:١٤مايأ٢(

هتابجاوضعبلمعيأُشآوَُهيَلِمَعاَمِّـلُكَبَسَح
هتابجاولوأنأامبهيبألثمناكو.رخآلاضعبلاكرتو
يفهراسكنابويبنراذنإهضفربواهرخآنملضفأناك
تيبنئازخهئادعألهميلستبميلشروأةرصاحمدنعوبرحلا
.هايإهديبعلتقوبرلا

بسحلمعرمألااذهب)٦ع(َنيِلِتاَقْلٱَءاَنْبَأْلُتْقَيَْمل
تاداعلابسحسيلو)٢٤:١٦ةينثت(ىسومةعيرش

ءارعشدحألاقو)٩:٢٦كولم٢و٧:٢٤ةينثت(ةميدقلا
ناكيأ،يبغوهفهدالوألتقيملوًاناسنإلتقنمنيينانويلا

.مهيبألنومقتنيدالوألانأفرعينأبجي
.طولرحبيبونجةخبسلاهنأنظي)٧ع(ِحْلِْملٱيِداَو
فصنىلعيهوارتبنيينامورلادنعةامسملايهَعِلاَس

ىسوميداومويلاىعدُتوءانيسلبجواحيرأنيبةفاسملا
رهظتسادقدوادناك.)باتكلاسوماقيفعلاسبلطا(
ًامصخناكيكلملالسنلادحأوهودَدهو،مودأىلع
يفنييبآوملاونومعينبعمنويمودألاناكو.ناميلسل

مايأيفاذوهياوصعوطافاشوهيمهعضخأف.طافاشوهيةبراحم
يفو.نييليئارسإلاءادعأدلأنماوناكوطافاشوهينباماروهي
لجرفلأةئمليئارسإنمرجأتساايصمأنأمايألارابخأ
هللالجرلوقلةعاطإمهعجرأهنكلوةضفلانمةنزوةئمب
برضامدعبو.اذوهيندماومحتقافبضغومحباوعجرف
سأرنممهحرطوءايحأفالآةرشعىبسمودأايصمأ

اهمامأدجسوةهلآهلاهماقأوريعسينبةهلآبىتأو.علاس
ملفايصمأامأوًايبنهللسرأوهيلعبرلابضغيمحف
.لتقلابهدّدهلبهتروشملعمسي

ِنْبَشآوُيَىلِإًالُسُراَيْصَمَأَلَسْرَأٍذِئَنيِح٨«١٦-٨
٩.ًةَهَجاوُمَءَاَرتَنَّـمُلَه:ًالِئاَقَليِئاَْرسِإِكِلَموُهاَيِنْبَزاَحَأوَُهي
:ًالِئاَقاَذوَُهيِكِلَماَيْصَمَأَىلِإَليِئاَْرسِإُكِلَمُشآوُيَلَسْرَأَف

لَا
ْ

يفيِذَّـلٱُجَسْوَع يفيِذَّـلٱِزْرَألٱَىلِإَلَسْرَأَناَنْبُلِ :ُلوُقَيَناَنْبُلِ
يفَناَكٌّيِّـرَبٌناَوَيَحََربَعَف.ًةَأَرْمٱيِنْبالَكَتَنْبٱِطْعَأ َناَنْبُلِ
لٱَساَدَو

ْ
لَقَكَعَفَرَفَموُدَأَتْبََرضْدَقَكَّـنِإ١٠.َجَسْوَع

ْ
.َكُب

يفْمِقَأَوْدَّـجَمَت ِملَو.َكِتْيَبِ
َ
َتْنَأَطُقْسَتَفِّـَّـرشلٱَىلَعُمِجَْهتاَذا

ُكِلَمُشآوُيَدِعَصَف.اَيْصَمَأْعَمْسَيْمَلَف١١؟َكَعَماَذوَُهيَو
يفاَذوَُهيُكِلَماَيْصَمَأَوَوُه،ًةَهَجاوُماَيَءاَرَتَوَليِئاَْرسِإ ِتْيَبِ
ُّلُكاوُبَرَهَوَليِئاَْرسِإَماَمَأاَذوَُهيَمَزَْهنٱَف١٢.اَذوُهَيِليِتَّـلٱٍسْمَش
ِنْبَشآوُيُنْبٱاَذوَُهيُكِلَماَيْصَمَأاَّـمَأَو١٣.ِهِتَمْيَخَىلِإٍدِحاَو
يفَليِئاَْرسِإُكِلَمُشآوُيُهَكَسْمَأَفاَيْزَخَأ َءاَجَو،ٍسْمَشِتْيَبِ
ِباَبَىلِإَمِياَرْفَأِباَبْنِمَميِلَشُروُأَروُسَمَدَهَوَميِلَشُروُأَىلِإ
لٱَوِبَهَّـذلٱَّـلُكَذَخَأَو١٤.ٍعاَرِذِةَئِمَعَبْرَأ،ِةَيِواَّـزلٱ

ْ
َعيَِمجَوِةَّـضِف

ملٱِةَيِنآلٱ
يفِةَدوُجْوَْ يفَوِّـبَّـرلٱِتْيَبِ ملٱِتْيَبِنِئاَزَخِ

َءاَنَهُّرلٱَوِكِلَْ
َلِمَعيِتَّـلٱَشآوُيِروُمُأُةَّـيِقَبَو١٥.ِةَرِماَّـسلٱَىلِإَعَجَرَو
يفٌةَبوُتْكَماَذوَُهيَكِلَماَيْصَمَأَبَراَحَفْيَكَوُهُتُوَربَجَو ِرْفِسِ
ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأ

ُ
،ِهِئاَبآَعَمُشآوُيَعَجَطْضٱَّـمُث١٦.َليِئاَْرسِإِكوُل

يفَنِفُدَو ُهُنْبٱُماَعْبُرَيَكَلَمَو.َليِئاَْرسِإِكوُلُمَعَمِةَرِماَّـسلٱِ
.»ُهْنَعًاضَوِع
-٩:٨ةاضق١٧-٢:١٤ليئومص٢و٢٤-٢٥:١٧مايأ٢

:١٩عوشي٢٣:٢٩ص٢٦:١٦مايأ٢و٨:١٤ةينثت٧ع١٥
:٢٥مايأ٢و١٢:٣٩و٨:١٦ايمحن١٨:١٧ليئومص٢و٣٨
١٣و١٣:١٢ص١٤:٢٦كولم١و١٢:١٨ص٢٣

مايألارابخأيفو.برحللهاعديأًةَهَجاوُمَءاََرتَنَّـمُلَه
ةبراحمىلعهلمحاممو.هعمًاقفتمهبعشناكيأراشتساهنأ
ندماومحتقامهنألمهعجرأدقناكنيذلالعفليئارسإ
تيبلبقةرماسلاركذو.نوروحتيبىلإةرماسلانماذوهي
مهكلممهلسرأمثةرماسلاىلإاوعجرمهنأىلعليلدنوروح
دقايصمأناكو.اذوهيندماومحتقيلةرماسلانمشآوي
ربكتدقناككلذكشآويو،مودأيفهحاجنبربكتوعفترا
.نييمارآلاةبراحميفهحاجنب

يفيِذَّـلٱُجَسْوَعْلَا ىندأنمجسوعلا)٩ع(خلاَناَنْبُلِ
ايصمأهّبششآويو.اهفرشأواهمظعأنمزرألاوراجشألا
هنبالزرألاةنباجسوعلابلطو.زرألابهسفنهبشوجسوعلاب
.ةاواسملابءاعدالاوه

شآويراقتحانمهبضغيمح)١١ع(اَيْصَمَأْعَمْسَيْمَلَف
مهنألمهملسينأهللالبِقنمناكهنأمايألارابخأيفو
.مودأةهلآاوبلط

ينبنمموجهلاناكيأاَذوُهَيِليِتَّـلٱٍسْمَشِتْيَب
نيعيهوسمشتيبواذوهيضرأاولخدفليئارسإ
ةهجىلإًاليم٢٠وحنميلشروأنعدعبتيتلاةيلاحلاسمش
نأجتنتسنو)٦صليئومص١(يفةروكذميهوبرغلا
ىلعلبليإتيبقيرطىلعلابجلارهظىلعشميملشآوي

ألَا
َ
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ميلشروأىلإدعصمثنيينيطسلفلاضرأيفلحاوسلاقيرط
.سمشتيبقيرطىلع

هلسنوهبصنم)١٣ع(خلااَذوَُهيُكِلَماَيْصَمَأاَّـمَأَو
.دوادتيبواذوهيةكلممطوقسناكهمازهنابنألناروكذم

ةهجىلإميارفأبابناكِةَيِواَّـزلٱِباَبَىلِإَمِياَرْفَأِباَب
لوهجمةيوازلابابوميارفأونيماينبىلإقيرطلاهنمولامشلا
دعبناكروسلامدهو.ةيبرغلاةيلامشلاةيوازلابهنأنظيو
اهلعجللبةنيدملاىلإلوخدلالجألنكيملوايصمأميلست

.عافدلالئاسولكنمةيلاخ
شآويهابأنألًاريثكنكيمل)١٤ع(ِبَهَّـذلٱَّـلُكَذَخَأَو

برلاتيبنئازخيفدوجوملابهذلالكذخأدقناك
.)١٢:١٨(مارآكلمليئازحىلإاهلسرأوكلملاتيبو

شآويمهذخأاذوهيءامظعنمسانأمهوَءاَنَهُّرلٱَو
ناكامبايصمأمقيملنإنولتقُيفةرماسلايفهدنعاونوكيل
.هبدهعتدق

نمكرتينأنسحتسيملامبرِةَرِماَّـسلٱَىلِإَعَجَرَو
ةبراحميفهمدختسينأدارأهنألميلشروأيفهشيج
.نييمارآلا

يفرّركملوقلااذهو)١٦و١٥ع(خلاَشآوُيِروُمُأُةَّـيِقَبَو
.)١٣و١٣:١٢(

َدْعَباَذوَُهيُكِلَمَشآوَُهيُنْباَيْصَمَأَشاَعَو١٧«٢٢-١٧
١٨.ًةَنَسَةََرشَعَسَْمخَليِئاَْرسِإِكِلَمَزاَحَأوَُهيِنْبَشآوُيِةاَفَو
يفٌةَبوُتْكَماَيْصَمَأِروُمُأُةَّـيِقَبَو ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
.اَذوَُهيِكوُل

يفًةَنْتِفِهْيَلَعاوُنَتَفَو١٩ اوُلَسْرَأَف،َشيَِخلَىلِإَبَرَهَف،َميِلَشُروُأِ
خلٱَىلَعُهوُلََمحَو٢٠.َكاَنُهُهوُلَتَقَوَشيَِخلَىلِإُهَءاَرَو

ْ
َنِفُدَفِلَْي

يف يفِهِئاَبآَعَمَميِلَشُروُأِ ِبْعَشُّلُكَذَخَأَو٢١.َدُواَدِةَنيِدَمِ
ِهيِبَأْنَعًاضَوِعُهوُكَّـلَمَوًةَنَسَةََرشَعَّـتِسُنْبٱَوُهَواَيْرَزَعاَذوَُهي
ملٱِعاَجِطْضٱَدْعَباَذوُهَيِلاَهَّـَدَرتْسٱَوَةَلْيَأىَنَبَوُه٢٢.اَيْصَمَأ

ِكِلَْ
.»ِهِئاَبآَعَم
١٧و١٨:١٤كولم٢و١٠:٣١عوشي٢٨-٢٥:٢٥مايأ٢
٨:١٧مايأ٢و٩:٢٦كولم١و١٦:٦ص

كلمشآويةافودعبكلمهنألقُيملواَيْصَمَأَشاَعَو
طقفءاقبلاهتايحتناكيأشاعهنألبةنس١٥ليئارسإ
.ركذُيلمعالبوةماركالب

.)١٢:٢٠(هيبأىلعاونتفامك)١٩ع(ِهْيَلَعاوُنَتَفَو
نمًاليم٣٥دعبىلعةعينمةنصحمةنيدمَشيَِخل

ىصحلالتاهنأنظُيوبرغلاوبونجلاةهجىلإميلشروأ
.)باتكلاسوماقيفشيخلبلطا(ةيلاحلا

نأمهضعبنظي)٢١ع(خلااَذوَُهيِبْعَشُّلُكَذَخَأَو
تومنيببعشلاناكوهوبأتامامنيحًالفطناكايرزع

نأحجرألاو.كلمالبةنس١١ةدمايرزعسولجوهيبأ
وهو)١٤:١٢(ليئارسإمامأاذوهيمزهنااملهيبأعمكلمايرزع
.راصتخالاةياغبانهمالكلاوةنس١٦نبا

نويصعبرقبةبقعجيلخىلعةبقعيهو)٢٢ع(َةَلْيَأ
يهوايرزعاهدرتساومودألتناك)٩:٢٦كولم١(رباج
رحبلابةطيحملانادلبلاودنهلاوبرعلادالبيفةراجتزكرم
.رمحألا

اهءانبوةليأحتفنأامبرِهِئاَبآَعَمِكِلَْملٱِعاَجِطْضٱَدْعَب
.ُهَيرجينأردقيملوايصمأهيبأدصاقمنمناك

يف٢٣«٢٩-٢٣ خلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

ِنْباَيْصَمَألَةََرشَعَةَسِمَا
يفَليِئاَْرسِإِكِلَمَشآوُيُنْبُماَعْبُرَيَكَلَم،اَذوَُهيِكِلَمَشآوَُهي ِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٢٤.ًةَنَسَنيِعَبْرَأَوىَدْحِإِةَرِماَّـسلٱ ِيَنْيَعِ
يِذَّـلٱَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَياَياَطَخْنِمٍْءَيشْنَعِْدَحيَْمل.ِّـبَّـرلٱ

ِلَخْدَمْنِمَليِئاَْرسِإَمُُختَّـدَرَوُه٢٥.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَج
لٱِرْحَبَىلِإَةاََمح

ْ
يِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَحِةَبَرَع

َّـتَجْنِميِذَّـلٱِّـيِبَّـنلٱَياَّـتِمَأِنْبَناَنوُيِهِدْبَعِدَيْنَعِهِبَمَّـلَكَت

َْملُهَّـنَأل.ًاّدِجًاّرُمَليِئاَْرسِإَقيِضىَأَرَّـبَّـرلٱَّـنَأل٢٦.َرَفاَح
طُمَالَوٌزوُجَْحمْنُكَي

ْ
ِمَّـلَكَتَيَْملَو٢٧.َليِئاَْرسِإلٌنيِعُمَسْيَلَوٌقَل

َحتْنِمَليِئاَْرسِإِمْسٱِوْحَمِبُّبَّـرلٱ
ْ

ِدَيِبْمُهَصَّـلَخَف،ِءاَمَّـسلٱِت
،َلِمَعاَمُّلُكَوَماَعْبُرَيِروُمُأُةَّـيِقَبَو٢٨.َشآوُيِنْبٱَماَعْبُرَي
َقْشَمِدَليِئاَْرسِإَىلِإَعَْجَرتْسٱَفْيَكَوَبَراَحَفْيكُهُتُوَربَجَو
يفٌةَبوُتْكَماَذوُهَيِليِتَّـلٱَةاََمحَو ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
ِكوُل

،َليِئاَْرسِإِكوُلُمَعَمِهِئاَبآَعَمُماَعْبُرَيَعَجَطْضٱَّـمُث٢٩.َليِئاَْرسِإ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱاَّـيِرَكَزَكَلَمَو
:١نانوي٣:١٧ةينثت٨:٦٥كولم١و١٣:٢٥و١٠:٣٢ص

:٣٢ةينثت١٣:٤ص١٩:١٣عوشي٤٠و١٢:٣٩ىّتمو١
٨:٣مايأ٢و١١:٢٤كولم١و١٣:٢٣ص٣٦

هكلمناكوليئارسإكولممظعأشآوينباماعبريناك
انلو.ًادجةرصتخمانههيفرابخألاو.هريغكلُمنملوطأ

لاوحأبةفرعمانديزيامسوماعوليئويوعشوهءايبنألايف
نامزينمزحاجننامزناكهنإف.هنامزيفليئارسإةكلمم
جاعنمةّرسأوةيهشموركوةتوحنمةراجحنمتويب
يحورطاطحنانامزناكو.ناهدأوءانغوبرشولكأو
لاوحأتناكومانصأللدوجسوانزوركسوءارقفللملظو
نممهريغونيينومألانإفهدعاستةرواجملاكلامملا
نمافوخماعبرياومواقينأاوردقيملقرشلايفبوعشلا
عمقافتالاةيتقولامهتسايستناكنيذلاروشأكولم
.ليئارسإ

صمحةنيدميلاوحضرألا)٢٥ع(َةَاَمحِلَخْدَمْنِم
وحنقرشلاىلإوهامحوحنلامشلاىلإحوتفملهسيهو

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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وحنبرغلاىلإوعاقبلاوةلبروحنبونجلاىلإوايروسةيرب
.)باتكلاسوماق(رحبلاونصحلادالب

.طولرحبوهوِةَبَرَعْلٱِرْحَب
.نانويرفسيفروكذملايبنلاوهوَياَّـتِمَأِنْبَناَنوُي
ةثالثوحندعبىلعةيلاحلادهشملايهامبرَرَفاَحَّـتَج

لاقيربقاهيفوقرشلاولامشلاةهجىلإةرصانلانملايمأ
.نانويربقهنأ

)١٤:١٠كولم١رظنا()٢٦ع(ٌقَلْطُمَالَوٌزوُجَْحم
.سانلاعيمجيأنوغلابلاونورصاقلا

هتمحرنم)٢٧ع(َليِئاَْرسِإِمْسٱِوْحَمِبُّبَّـرلٱِمَّـلَكَتَيَْملَو
ةدوجلعليتقومهصالخو.مهقاقحتسانمسيلومهصلخ
.ةبوتلاىلإمهبيتأتبرلا

ىلإةراشإلوقلااذهيفامبر)٢٨ع(اَذوُهَيِليِتَّـلٱَةَاَمحَو
هتمالسنعلأسودوادىلإايادهلسرأةامحكلميعوتنأ
عوضخلاضعبةعضاختناكف)٨:٩ليئومص٢(هكرابو
.اذوهيطبسنمناكيذلاكلملادوادل

دئاوف
)٢٩-٢٣ع(»يناثلاماعبري«

.برحلايفليئارسإكولممظعأناك.١
هتاكربيفمهمظعأناكهكلملوطيفمهمظعأناك.٢

هدضعناكيذلابرلاضفر)١(:هنكلو.برلانم
عرز)٣(نييروشألاهئادعأعمطهسفنىلعجاه)٢(
مايأيفراذبلااذهتبنو،نتفلاوداسفلاراذبهتكلمميف

.هعافتراةمظعرادقمبهطوقسةمظعتناك)٤(هنبا

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٧-١ لٱَوِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

ِكِلَمَماَعْبُرَيِلَنِيْرشِع
َّـتِسَنْبٱَناَك٢.اَذوَُهيِكِلَماَيْصَمَأُنْباَيْرَزَعَكَلَم،َليِئاَْرسِإ

يفًةَنَسَنيِسَْمخَوِْنيَتَنْثٱَكَلَمَو،َكَلَمَنيِحًةَنَسَةََرشَع ِ
لُكَيِهِّـمُأُمْسٱَو،َميِلَشُروُأ

ْ
َوُهاَمَلِمَعَو٣.َميِلَشُروُأْنِماَي

يفٌميِقَتْسُم ٤.ُهوُبَأاَيْصَمَأَلِمَعاَمِّـلُكَبَسَحِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ملٱِنِكٰلَو

َنوُحَبْذَيَنوُلاَزَيَالُبْعَّـشلٱَناَكْلَب،ْعَزَتْنُتَْملُتاَعَفَتْرُْ
ملٱَىلَعَنوُدِقوُيَو

ملٱُّبَّـرلٱَبََرضَو٥.ِتاَعَفَتْرُْ
َناَكَفَكِلَْ

يفَماَقَأَو،ِهِتاَفَوِمْوَيَىلِإَصَرْبَأ ملٱِتْيَبِ
ُنْبٱُماَثوُيَناَكَو.ِضَرَْ

ملٱ
لٱَىلَعِكِلَْ

ْ
ِروُمُأُةَّـيِقَبَو٦.ِضْرَألٱِبْعَشَىلَعُمُكَْحيِتْيَب

يفٌةَبوُتْكَمَلِمَعاَمُّلُكَواَيْرَزَع ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ
ُ

ِكوُل
يفِهِئاَبآَعَمُهوُنَفَدَف،ِهِئاَبآَعَماَيْرَزَعَعَجَطْضٱَّـمُث٧.اَذوَُهي ِ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُماَثوُيَكَلَمَو،َدُواَدِةَنيِدَم

-٢٦:٢١مايأ٢و١٢:٣ص٤و٢٦:٣مايأ٢و١٤:١٧ص
١٢:١٤ددعو١٣:٤٦نييوال٢٣

يف ايزعوأايرزعنأنظُيَنيِْرشِعْلٱَوِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
١٤:٢٣(ماعبريكلمنمةعبارلاةنسلايفهيبأعمَكلم
ميلشروأحتفدعبكلذناكوةنس١٦نباوهو)١٥:٨و
ةنسلايفايصمألتُقو.ةليلقةدمبليئارسإكلمشآوي
تحتاذوهيةكلممتناكو.ماعبريكلمنمةرشعةسماخلا

ةعباسلاةنسلايفنكلوًانامزليئارسإةكلممةطلس
نعلقتساوايرزعىّوقتماعبريكلمنمنيرشعلاو
.ليئارسإ

.)هريسفتو١٢:٣رظنا()٤ع(ِتاَعَفَتْرُْملٱ
مايأ٢(يفروكذمببسلاو)٥ع(َكِلَْملٱُّبَّـرلٱَبََرضَو

هللارظانمبمهافلاايركزمايأيفهللابلطيناكهنإف)٢٦
ايرزعداعبإنأرهاظلاو.عادايوهيمايأيفشآويلمعامك
تبجعوهللاهحجنأوايركزتومدعبناكهللانع
لكيهلخدوبرلاناخوهبلقعفترافددشتىتحهتدعاسم
ايرزعقنحوةنهكلاهمواقوروخبلاحبذمىلعدقويلبرلا
.هتهبجيفصرباذإوجرخف

يفَماَقَأ هنوكليصوصختيبهلناكامبرِضَرَْملٱِتْيَبِ
ناكو)١٣:٤٦نييوال(بعشلاطلاخينأردقيالوصربأ
تيبيفيقبوهكلمنمنيثالثلاوةعباسلاةنسلايفكلذ
دعبطقفةنسوحنيأةنس١٦ماثويكلموةنس١٥ضرملا
.هيبأتوم

-١ع(رصتخملامالكلااذهو)٦ع(اَيْرَزَعِروُمُأُةَّـيِقَبَو
ةنس٥٢كلموةنس٦٨شاعنمةمجرتىلعيوتحي)٧
تالآعارتخاوهشيجميظنتوهبورحيفحاجنللرهتشاو
وحنبهتومدعبو.ةحالفلانيسحتوميلشروأنيصحتوةيبرح
فعضلابرهتشايذلاهديفحزاحآكلمنامزلانمةنس
اهعمجدقناكيتلانئازخلاروشأكلمىطعأورورشلاو
.يملاعلادجملالوزياذكهو.روشأكلملًادبعراصوهدج
سوماع(ايرزعمايأيفةلزلزثودحاركذايركزوسوماعو
ةبرضنامزبرقيةلزلزلانامزناكو)١٤:٥ايركزو١:١
.صربلابايرزع

يف٨«١٢-٨ ،اَذوَُهيِكِلَماَيْرَزَعِلَنيِثَالَّـثلٱَوِةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
يفَليِئاَْرسِإَىلَعَماَعْبُرَيُنْباَّـيِرَكَزَكَلَم .ٍرُهْشَأَةَّـتِسِةَرِماَّـسلٱِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٩ ْنَعِْدَحيَْمل.ُهُؤاَبآَلِمَعاَمَكِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
َنَتَفَف١٠.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَياَياَطَخ
َكَلَمَو،ُهَلَتَقَفِبْعَّـشلٱَماَمَأُهَبََرضَوَشيِباَيُنْبُموُّلَشِهْيَلَع
يفٌةَبوُتْكَماَّـيِرَكَزِروُمُأُةَّـيِقَبَو١١.ُهْنَعًاضَوِع ِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ
ِمل
ُ

َوُهاَيِهِبَمَّـلَكيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱُمَالَكَكِلٰذ١٢.َليِئاَْرسِإِكوُل

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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جلٱوُنَب:ًالِئاَق
ْ
.َليِئاَْرسِإِّـِيسْرُكَىلَعَكَلَنوُسِلَْجيِعِباَّـرلٱِليِ

.»َناَكاَذَكٰهَو
١٠:٣٠ص٧:٩سوماع١ع

.هرورشلالإءيشلرهتشيملوٍرُهْشَأَةَّـتِس...اَّـيِرَكَزَكَلَم
:٩(مارويوهايبرضامكيأبعشلامامأمولشهبرضو

عبارلاليجلاىلإهءانبأنأوهايلبرلادعوهيفمتو)٢٤
ماعبريوشآويوزاحأوهيمهوليئارسإيسركىلعنوسلجي
.)١٠:٣٠(ايركزو

يفَكَلَمَشيِباَيُنْبُموُّلَش١٣«١٦-١٣ ِةَعِساَّـتلٱِةَنَّـسلٱِ
يفٍماَّـيَأَرْهَشَكَلَمَو،اَذوَُهيِكِلَماَّـيِّـزُعِلَنيِثَالَّـثلٱَو ١٤.ِةَرِماَّـسلٱِ
،ِةَرِماَّـسلٱَىلِإَءاَجَوَةَصْرِتْنِميِداَجُنْبُميِحَنَمَدِعَصَو
يفَشيِباَيَنْبَموُّلَشَبََرضَو ًاضَوِعَكَلَمَوُهَلَتَقَفِةَرِماَّـسلٱِ
يفٌةَبوُتْكَماَهَنَتَفيِتَّـلٱُهُتَنْتِفَوَموُّلَشِروُمُأُةَّـيِقَبَو١٥.ُهْنَع ِرْفِسِ
ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأ

ُ
َحَصْفَتُميِحَنَمَبََرضٍذِئَنيِح١٦.َليِئاَْرسِإِكوُل

هباَمَّـلُكَو اََهبََرض.ُهَلاوُحَتْفَيَْملْمَُّـهنَأل.َةَصْرِتْنِماَهَموُُختَواَِ
.»اَهِلِماَوَحَعيَِمجَّـقَشَو
٨:١٢ص١٤:١٧كولم١و١٦:٢٤كولم١و٨و١ع

موّلشنأامبو.ًالماكًارهشوأًاموي٣٠يأٍماَّـيَأَرْهَش
امهونابزحليئارسإيفناكهنأنظيفطقفًارهشكلم
لبقيملف.ةصرتيفميحنمبزحوةرماسلايفمولشبزح
ليئارسإةدعاقةصرتتناكو.مهيلعًاكلمموّلشبزحلااذه
يرمعامأو)١٤:٢كولم١ريسفترظنا(ماعبريمايأنم
)١٦:٢٤كولم١(ةكلمملاةدعاقاهلعجوةرماسلاينبف
ةكلممنإ.ةصرتنمةبيرقاهنأريغلوهجمناكمحصفتو
ليئارسإةكلممامأودوادتيبلاهعوضخيفتتبثاذوهي
عستنمكولماهيلعكلمدوادتيبتضفرامدعبف
.ةكلهموةريثكةيلهألابورحلاونتفلاتناكوتالالس

يف١٧«٢٢-١٧ ِكِلَماَيْرَزَعِلَنيِثَالَّـثلٱَوِةَعِساَّـتلٱِةَنَّـسلٱِ
يفَليِئاَْرسِإَىلَعيِداَجُنْبُميِحَنَمَكَلَم،اَذوَُهي ََرشَعِةَرِماَّـسلٱِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو١٨َنيِنِس اَياَطَخْنَعِْدَحيَْمل.ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
١٩.ِهِماَّـيَأَّـلُكُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَي
لَأَلوُفِلُميِحَنَمىَطْعَأَف،ِضْرَألٱَىلَعَروُّشَأُكِلَمُلوُفَءاَجَف

ْ
َف

لٱَنِمٍةَنْزَو
ْ

ملٱَتِّـبَثُيِلُهَعَمُهاَدَيَنوُكَتِلِةَّـضِف
يفَةَكَلْمَْ ٢٠.ِهِدَيِ

لٱُميِحَنَمَعَضَوَو
ْ

لٱِةَرِباَبَجِعيَِمجَىلَعَليِئاَْرسِإَىلَعَةَّـضِف
ْ
ِسْأَب

ِملَعَفْدَيِل
َ

َعَجَرَف.ٍلُجَرِّـلُكَىلَعٍةَّـضِفَلِقاَشَنيِسَْمخَروُّشَأِكِل
يفَكاَنُهْمِقُيَْملَوَروُّشَأُكِلَم َميِحَنَمِروُمُأُةَّـيِقَبَو٢١.ِضْرَألٱِ
يفٌةَبوُتْكَمَلِمَعاَمُّلُكَو ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
.َليِئاَْرسِإِكوُل

ًاضَوِعُهُنْبٱاَيْحَقَفَكَلَمَو،ِهِئاَبآَعَمُميِحَنَمَعَجَطْضٱَّـمُث٢٢

.»ُهْنَع
٢٦و٥:٢٥مايأ١و١٣و٨و١ع

نأتبثتةيروشألاتاباتكلانإ)١٩ع(َروُّشَأُكِلَمُلوُف
همساناك.)٢٩ع(يفروكذملارسالفثلغتوهلوف
مسابرسالفثلغتمساذخأكلملاأّوبتامدعبولوفيلصألا
.ثلاثلارسالفثلغتراصفهفالسأنمنينثا

.ةيزيلكنإةريل٢٥٠وحنةنزولاوِةَّـضِفْلٱَنِمٍةَنْزَوَفْلَأ
يفَةَكَلْمَْملٱَتِّـبَثُيِل كلمللنيمواقمدوجوجتنتسنِهِدَيِ

هتيدأتبًادبعهلراصهنألهتّبثروشأكلموةكلمملانمض
.ةيزجلا

ع(ِسْأَبْلٱِةَرِباَبَجِعيَِمجَىلَع...َةَّـضِفْلٱُميِحَنَمَعَضَوَو
ًالقاشنوسمخمهنملكىلعضورفملاو.ءاينغألايأ)٢٠
اودأنيذلاددعناكفتاريلسمخوحنيأةضفلانم
ةريخألانينسلايفكلذناكامبروًافلأنيسمخوحنكلملل
.ميحنمكلمنم

كلذدعبءاجهنكلوهدالبىلإعجرَروُّشَأُكِلَمَعَجَرَف
.)٢٩ع(روشأىلإاهلهأىبسوضرألانمًاريثكذخأو

يف٢٣«٢٦-٢٣ خلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

َكَلَماَذوَُهيِكِلَماَيْرَزَعِلَنيِسَْم
يفَليِئاَْرسِإَىلَعَميِحَنَمُنْباَيْحَقَف ٢٤.ِْنيَتَنَسِةَرِماَّـسلٱِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو ِنْبَماَعْبُرَياَياَطَخْنَعِْدَحيَْمل.ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ُنْبُحْقَفِهْيَلَعَنَتَفَف٢٥.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱَطاَبَن
لَمَر
ْ

يفُهَبََرضَو،ُهُثِلاَثاَي يفِةَرِماَّـسلٱِ ملٱِتْيَبِْرصَقِ
َعَمِكِلَْ

جلٱيِنَبْنِمًالُجَرَنوُسَْمخُهَعَمَوَةَيْرَأَعَمَوَبوُجْرَأ
ْ
لِ
ْ

.َنيِّـيِداَع
َلِمَعاَمُّلُكَواَيْحَقَفِروُمُأُةَّـيِقَبَو٢٦.ُهْنَعًاضَوِعَكَلَمَوُهَلَتَق
يفٌةَبوُتْكَم ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
.»َليِئاَْرسِإِكوُل

١٦:١٨كولم١و١٧و١٣و٨و١ع

ايحقفهنباوميحنمناك)٢٥ع(ُحْقَفِهْيَلَعَنَتَفَف
روشألنيمواقملانمناكحقفامبروروشأكلمللنيعضاخ
ادعصومارآكلمنيصرعمحقفدحتاو.لالقتسالايبلاطو
زاحآامأوامهعمداحتالاىلعزاحآاربجيلميلشروأىلإ
.روشأكلمبباغتساف

مسالاىنعمامبروشيجلانممسقىلعدئاقُهُثِلاَث
يفًاعمنوبكرياوناكنيذلاةثالثلانيبراحملادحأوهيلصألا
.ةدحاوةبكرم

.ايحقفعمالتُق،نيفورعمريغَةَيْرَأَوَبوُجْرَأ
نمحقفناكامبروحقفعميأًالُجَرَنوُسَْمخُهَعَمَو

.داعلج

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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يف٢٧«٣١-٢٧ خلٱَوِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

ِكِلَماَيْرَزَعِلَنيِسَْم
لَمَرُنْبُحْقَفَكَلَم،اَذوَُهي

ْ
يفَليِئاَْرسِإَىلَعاَي َنِيْرشِعِةَرِماَّـسلٱِ

يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٢٨.ًةَنَس اَياَطَخْنَعِْدَحيَْمل.ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
يف٢٩.ُئِطُْخيَليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱَطاَبَنِنْبَماَعْبُرَي ٍحْقَفِماَّـيَأِ
َنوُيُعَذَخَأَوَروُّشَأُكِلَمَُرسَالَفَثَلْغَتَءاَج،َليِئاَْرسِإِكِلَم
لِجَوَروُصاَحَوَشِداَقَوَحوُناَيَوَةَكْعَمِتْيَبَلَبآَو

ْ
جلٱَوَداَع

ْ
َليَِل

ُنْبُعَشوُهَنَتَفَو٣٠.َروُّشَأَىلِإْمُهاَبَسَو،ِيلاَتْفَنِضْرَأَّـلُكَو
لَمَرِنْبَحْقَفَىلَعَةَلْيَأ

ْ
يفُهْنَعًاضَوِعَكَلَمَو،ُهَلَتَقَفُهَبََرضَواَي ِ

لٱِةَنَّـسلٱ
ْ

اَمُّلُكَوٍحْقَفِروُمُأُةَّـيِقَبَو٣١.اَّـيِّـزُعِنْبَماَثوُيِلَنِيْرشِع
يفٌةَبوُتْكَمَلِمَع ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
.»َليِئاَْرسِإِكوُل

١٧:٦ص١٩ع٢٣ع

ثلغتنأركذتةيروشآلاتاباتكلانإًةَنَسَنيِْرشِع
حقفوايحقفوميحنممايأيفناكوةنس١٨كلمرسالف
امبرو.ةنسنيرشعكلمحقفنوكينأنكميالفعشوهو
حقفددشتهتومدعبوداعلجيفميحنمشيجيفًادئاقناك
ةنسنورشعلاتناكفةرماسلايفكلموايحقفهنبالتقو
.ةرماسلايفهكلمةدمتسيلواهلكهكلمةدم

نألءاجو)١٩ع(ةيناثءاج)٢٩ع(َُرسَالَفَثَلْغَتَءاَج
نيصرعمدحتالبايحقفوميحنمهيفلسكهلعضخيملحقف
.ليئبطنبااكّلميوزاحآالزعيلاذوهيابراحفمارآكلم
مهبىتأوًاميظعًايبسمهنمىبسواذوهيمارآكلمبرضف
نيرشعوةئماذوهييفلتقوًاضيأحقفمهبرضو.قشمدىلإ
ةرفاوةمينغمهنمبهنوفلأيتئمىبسودحاوموييفًافلأ
يبنلالوقلًارابتعانييبسملااوّدرليئارسإلاجرنأريغ
روشآكلمو)٩-٧:١ءايعشإو١٥-٢٨:٥مايأ٢(ديدوع
نظيو.خلانويعبرضوءاجزاحآهبثاغتساامنيح
نيبداهنأمهريغلوقيوةيلاحلاميخلايهنويعنأمهضعب
يفلبآيهةكعمتيبلبآو.نويعجرمةديدجبرقب
حوناياهنأمهريغونينحاهنأمهضعبلوقيحونايونويعجرم
شداقةيرقيهشداقو.يبرغلايلاتفنمختبرقبةيلاحلا
ىلإلايمأةعبرأودفصيلامشلايمأةرشعدعبىلعةيلاحلا
نكسمتناكوأجلمةنيدميهوةلوحلانميبرغلالامشلا
نأشتاذةنيدمتناكوشداقبرقبروصاحو.قاراب
.نييناعنكلل

مهنطونوسنينييبسملانأةياغلاوَروُّشَأَىلِإْمُهاَبَسَو
روشأكولمناكنييبسملالحميفونييروشأنوريصيو
.مهدنعنمًاسانأنونكسُي

ناكةيروشألاتاباتكلابسحو)٣٠ع(ُعَشوُهَنَتَفَو
هدعاسدقناكيذلاروشأكلملًاعضاخلوألايفعشوه
.حقفكلملاهلتقىلع

يف :١٦(طقفةنس١٦ماثويكلمَماَثوُيِلَنيِْرشِعْلٱِةَنَّـسلٱِ
كلمامدعبكلمعشوهنأركذينأبتاكلادصقامبرو)٢
نألبقحقفةمجرتلمكينأدصقهنألةنسنيرشعبماثوي
.ماثويركذىلعيتأي

يف٣٢«٣٨-٣٢ لَمَرِنْبَحْقَفِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

ِكِلَماَي
ٍسَْمخَنْبٱَناَك٣٣.اَذوَُهيِكِلَماَّـيِّـزُعُنْبُماَثوُيَكَلَمَليِئاَْرسِإ
يفًةَنَسَةََرشَعَّـتِسَكَلَمَو،َكَلَمَنيِحًةَنَسَنِيْرشِعَو ِ
َوُهاَمَلِمَعَو٣٤.َقوُداَصُةَنْبٱاَشوُرَيِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأ
يفٌميِقَتْسُم اَّـيِّـزُعَلِمَعاَمِّـلُكَبَسَحَلِمَع.ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ملٱَّـنَأَّـالِإ٣٥.ُهوُبَأ

َالُبْعَّـشلٱَناَكْلَب،ْعَزَتْنُتَْملِتاَعَفَتْرُْ
ملٱَىلَعَنوُدِقوُيَوَنوُحَبْذَيَنوُلاَزَي

لٱىَنَبَوُه.ِتاَعَفَتْرُْ
ْ
َباَب

َلِمَعاَمُّلُكَوَماَثوُيِروُمُأُةَّـيِقَبَو٣٦.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِلَىلْعَألٱ
يفٌةَبوُتْكَم ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
يف٣٧.اَذوَُهيِكوُل لِتِ

ْ
ِماَّـيَألٱَك

َنْبَحْقَفَوَماَرَأَكِلَمَنيِصَراَذوَُهيَىلَعُلِسْرُيُّبَّـرلٱَأَدَتْبٱ
لَمَر
ْ

يفِهِئاَبآَعَمَنِفُدَوِهِئاَبآَعَمُماَثوُيَعَجَطْضٱَو٣٨.اَي ِةَنيِدَمِ
.»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُزاَحآَكَلَمَو،ِهيِبَأَدُواَد
١٢:٣ص٥و٢٦:٤مايأ٢و٤و٣عخلا٢٧:١مايأ٢
٧:١ءايعشإو١٦:٥ص٢٧:٣و٢٣:٢٠مايأ٢و

يف وحنهيبأعمكلمدقماثويناكَحْقَفِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
دقناكيذلاحقفلةيناثلاةنسلايفهدحوكلموةنس١٥
ةريخألاةنسلايأايرزعلنيسمخلاوةيناثلاةنسلايفكلم
.طقفةنسوحنهدحوماثويكلمو.هتايحنم

الإ«)٢٧:٢مايأ٢(يفوُهوُبَأاَّـيِّـزُعَلِمَعاَمِّـلُكَبَسَح
.»برلالكيهلخديملهنأ

.)١٢:٣ريسفترظنا()٣٥ع(ِتاَعَفَتْرُْملٱ
بابركذ)٢٠:٢ايمرإ(يفِّـبَّـرلٱِتْيَبِلَىلْعَألٱَباَبْلٱ
يذلابابلاوهامبروبرلاتيبدنعيذلاىلعألانيماينب
موجهدنعةعفادملالجأللامشلاةهجىلإماثويهانب
ماثويلامعأضعبركذ)٢٧صمايأ٢(يفو.نييروشألا
لبجيفًاندمىنبوةمكألاروسىلعًاريثكىنب.ليصفتلاب
ًاميظعًادادعتساّدعتسايأ.ًاجاربأوتاباغلايفًاعلقواذوهي
امبروليئارسإكلمحقفومارآكلمنيصراذوهينععفاديل
ىقبيالفطقستنأتكشوأليئارسإةكلممنأًاضيأفرع
اذوهيعفتنيملو.اذوهيىلعموجهلانعنييروشألاعنميام
هملسفبرلاكرتزاحآهنبانألدادعتسالااذهنمًاريثك
نماوصلخيملوحقفونيصرمهيودعىلإاذوهيووهبرلا
.ايقزحةالصلةباجتساةزجعمبالإنييروشألا

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٤-١ لَمَرِنْبَحْقَفِلَةََرشَعَةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

َكَلَم،اَي
ًةَنَسَنِيْرشِعَنْبٱُزاَحآَناَك٢.اَذوَُهيِكِلَمَماَثوُيُنْبُزاَحآ

يفًةَنَسَةََرشَعَّـتِسَكَلَمَو،َكَلَمَنيِح ِلَمْعَيَْملَو.َميِلَشُروُأِ
ملٱ
يفَميِقَتْسُْ يفَراَسْلَب٣،ِهيِبَأَدُواَدَكِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ ِقيِرَطِ
يفُهَنْبٱََّـربَعُهَّـنِإىَّـتَحَليِئاَْرسِإِكوُلُم ِساَجْرَأَبَسَحِراَّـنلٱِ
َحَبَذَو٤.َليِئاَْرسِإيِنَبِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهَدَرَطَنيِذَّـلٱِمَمُألٱ
ملٱَىلَعَدَقْوَأَو

َحتَوِلَالِّـتلٱَىلَعَوِتاَعَفَتْرُْ
ْ

ٍةَرَجَشِّـلُكَت
.»َءاَْرضَخ
ص١٨:٢١نييوالو٢١:٦و١٧:١٧ص٤-٢٨:١مايأ٢

١٢:٢ةينثتو١٤:٤ص١٢:٣١ةينثتو١١و٢١:٢

يف )١٥:٢٧رظنا(َحْقَفِلَةََرشَعَةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
١٦كلموكلمنيحةنسنيرشعنبازاحآناك.هريسفتو
٢٥نباايقزحهنباناكوتامامنيحةنس٣٦نباناكفةنس
.ايقزحدلوامنيحةنس١١نبازاحآناكفكلمنيحةنس
فرعنالودادعألاهذهيفطلغعقوهنأيفكشالو
٨وحنهدجوهيبأعمكلمزاحآناحجرألاو.باوصلا

)١٧:١و١٥:٣٠(نينس
يفَراَس هنإ)٢٨:٢مايأ٢(يفوَليِئاَْرسِإِكوُلُمِقيِرَطِ

نإ)١١:١٨كولم٢(يفو.ميلعبللةكوبسمليثامتلمع
حباذماومدهنهاكلاعادايوهيوكلملاشآويمايأيفبعشلا
ايلثعهتلمعامىلإزاحآعجرو.هليثامتاورسكولعبلا
.بآخأولبازيإةنباةريرشلا

يفُهَنْبٱََّـربَع يأ»هينبقرحأ«مايألارابخأيفوِراَّـنلٱِ
تاداعنمكلذناكودحاورثكأقرحأومهتامأومهقرحأ
١٨:٢١نييوال(ةينثولاممألانممهريغونييبآوملاونييقنيفلا
مهميدقتبهللاءاضرإيهةياغلاو.)٣٨-١٠٦:٣٥رومزمو
كلوملناكو.)٦:٧اخيم(مهينبيأمهدنعاملضفأهل

يفنولعشياوناكوشرعىلعسلاجساحننممنص
يعارذىلعمهلافطأنوعضيوًادجةيماحًارانفيوجتلا
.)باتكلاسوماقيفكلومبلطا(تومتوقرتحتفمنصلا

اسآهفالسأناك)٤ع(ِتاَعَفَتْرُْملٱَىلَعَدَقْوَأَوَحَبَذَو
نعرظنلااوضغماثويوايرزعوايصمعوشآويوطافاشوهيو
هبعشلناكفدقوأوحبذفزاحآامأوتاعفترملايفةدابعلا
.ةيطخلاهذهىلعًاضرحموًالاثم

َحت
ْ

.ةينثولادباعملاةرثكىلعليلدَءاَْرضَخٍةَرَجَشِّـلُكَت
ةميدقوةريبكاهنوكليصوصخرابتعاراجشألاهذهلو
نأٌدحأرساجتيملو.ةهلآلانكسممهمعزبسحوةدرفنمو

٢٣و١٤:١٥كولم١رظنا(اهنمبطتحيوأاهعطقي
.)هريسفتو

لَمَرُنْبُحْقَفَوَماَرَأُكِلَمُنيِصَرَدِعَصٍذِئَنيِح٥«٥،٦
ْ

اَي
لِلَميِلَشُروُأَىلِإَليِئاَْرسِإُكِلَم

ْ
َْملَوَزاَحآاوَُرصاَحَف،ِةَبَراَحُم

يف٦.ُهوُبِلْغَيْنَأاوُرِدْقَي لٱَكِلٰذِ
ْ

َماَرَأُكِلَمُنيِصَرَعَجْرَأِتْقَو
ألِلَةَلْيَأ

َ
لٱَدَرَطَو،َنيِّـيِماَر

ْ
َىلِإَنوُّيِماَرَألٱَءاَجَو.َةَلْيَأْنِمَدوُهَي

لٱاَذٰهَىلِإَكاَنُهاوُماَقَأَوَةَلْيَأ
ْ

.»ِمْوَي
١٤:٢٢ص٦و٢٨:٥مايأ٢و٧:١ءايعشإو١٥:٣٧ص
٢٦:٢مايأ٢و

أدبمتناكوماثويمايأنمحقفونيصرةفلاحمتناك
اذوهيوليئارسإءادعأًاقباساوناكنييمارآلانألًاديدج
نمامهفوخوهفلاحتلااذهىلإامهجوحأيذلاببسلاو
نكيملامطاشنلاوعمطلانمرهظأيذلارسالفثلغت
حقفمجهفامهفلاحينأزاحآىبأو.روشأكولمنمهفالسأ
مجهو)١٥-٢٨:٥مايأ٢(ةميظعةبرضمهبرضواذوهيىلع
ىلإلصووًاميظعًايبسىبسوةيقرشلاتاهجلاىلعنيصر
اهعجرأواهذخأدقايرزعناكيتلارمحألارحبلاىلعةليأ
حقفونيصردعصو)١٤:٢٢(اهنمدوهيلادرطونييمارآلل
٧:١ءايعشإ(هابلغينأاردقيملوزاحآارصاحفميلشروأىلإ
.)٢٧:٣و١٥-٢٦:٩مايأ٢و٩-

ِكِلَمََرسَالَفَثَلْغَتَىلِإًالُسُرُزاَحآَلَسْرَأَو٧«٩-٧
لَخَوْدَعْصٱ.َكُنْبٱَوَكُدْبَعاَنَأ:ًالِئاَقَروُّشَأ

ِّـ
ِكِلَمِدَيْنِميِنْص

لٱَليِئاَْرسِإِكِلَمِدَيْنِمَوَماَرَأ
ْ

ُزاَحآَذَخَأَف٨.َّـَيلَعِْنيَمِئاَق
لٱ
ْ

ملٱَبَهَّـذلٱَوَةَّـضِف
يفَةَدوُجْوَْ يفَوِّـبَّـرلٱِتْيَبِ ِتْيَبِنِئاَزَخِ

ملٱ
ُكِلَمُهَلَعِمَسَف٩.ًةَّـيِدَهَروُّشَأِكِلَمَىلِإاَهَلَسْرَأَوِكِلَْ
َىلِإاَهاَبَسَواَهَذَخَأَوَقْشَمِدَىلِإَروُّشَأُكِلَمَدِعَصَو،َروُّشَأ
.»َنيِصَرَلَتَقَوَ،ريِق

١٨:١٥و١٨و١٢:١٧ص١٥:٢٩صخلا٢٨:١٦مايأ٢
سوماعو٢٢:٦ءايعشإ٥-١:٣سوماع٢٨:٢١مايأ٢و
٩:٧

ءايعشإ(يبنلاءايعشإمفببرلالاقًالُسُرُزاَحآَلَسْرَأَو
بعشلااذههللوقياملكلةنتفاولوقتال)١٣-٨:١١
اوفلاحيالوبرلاىلعاولكتينأاذوهيىلعبجيناكف.ةنتف
ةمكحةيصولاهذهيفو.رصمالوروشأالوحقفونيصر
ةضرعنوكتليئارسإومارآعمتدحتااذإاذوهينألةيسايس
اذهنوكيفاهعلتبتروشأعمتدحتااذإوروشأكلمبضغل
ثلغتبزاحآثاغتسااملف.بئذلاولمحلاداحتاكداحتالا
.ًادبعهلراصرسالف

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٤١
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اسآوماعبحرمايأيفامك)٨ع(َبَهَّـذلٱَوَةَّـضِفْلٱ
زاحآعوضخوايادهلارسالفثلغتلبقو.ايصمأوشآويو
راصحلاوبرحلابنيتنسوحندعبقشمدذخأو.رورسب
كولمةسايسنمناكو.لوهجمريقعقومو.نيصرلتقو
يفمهونكسُيواهوحتفيتلانادلبلالهأاوبسينأروشأ
اوريصيومهنطواوسنييكلروشأةكلممنمضناكم
.)١٥:٢٩(نييروشأك

ملٱَراَسَو١٠«١٦-١٠
ِكِلَمََرسَالَفَثَلْغَتِءاَقِلِلُزاَحآُكِلَْ

ملٱىَأَرَوَ،قْشَمِدَىلِإَروُّشَأ
يفيِذَّـلٱَحَبْذَْ َلَسْرَأَوَ.قْشَمِدِ

ملٱ
لٱاَّـيِروُأَىلِإُزاَحآُكِلَْ

ْ
ملٱَهْبِشِنِهاَك

ِّـلُكَبَسَحُهَلْكَشَوِحَبْذَْ
لٱاَّـيِروُأىَنَبَف١١.ِهِتَعاَنِص

ْ
اَمِّـلُكَبَسَح.ًاحَبْذَمُنِهاَك

ملٱَلَسْرَأ
لٱاَّـيِروُأَلِمَعَكِلٰذَكَقْشَمِدْنِمُزاَحآُكِلَْ

ْ
ُنِهاَك

ملٱَءاَجاَمَثْيَر
ملٱَمِدَقاَّـمَلَف١٢َ.قْشَمِدْنِمُزاَحآُكِلَْ

ْنِمُكِلَْ
ملٱىَأَرَقْشَمِد

ملٱُكِلَْ
ملٱَمَّـدَقَتَف،َحَبْذَْ

ملٱَىلِإُكِلَْ
َدَعْصَأَوِحَبْذَْ

َمَدَّـشَرَو،ُهَبيِكَسَبَكَسَوُهَتَمِدْقَتَوُهَتَقَرُْحمَدَقْوَأَو١٣،ِهْيَلَع
ملٱَىلَعُهَليِتَّـلٱِةَمَالَّـسلٱِةَحيِبَذ

ِساَحُّنلٱُحَبْذَمَو١٤ِ.حَبْذَْ
لٱِماَمَأْنِمُهَمَّـدَقِّـبَّـرلٱَماَمَأيِذَّـلٱ

ْ
ملٱِْنيَبْنِمِتْيَب

ِتْيَبَوِحَبْذَْ
ملٱِبِناَجَىلَعُهَلَعَجَو،ِّـبَّـرلٱ

ملٱَرَمَأَو١٥.ِّـِيلاَمِّـشلٱِحَبْذَْ
ُكِلَْ

لٱاَّـيِروُأُزاَحآ
ْ

ملٱَىلَع:َنِهاَك
لٱِحَبْذَْ

ْ
ِحاَبَّـصلٱَةَقَرُْحمْدِقْوَأِميِظَع

ملٱَةَمِدْقَتَو
ملٱَةَقَرُْحمَوِءاَسَْ

ِبْعَشِّـلُكِةَقَرُْحمَعَم،ُهَتَمِدْقَتَوِكِلَْ
َّـلُكَوٍةَقَرُْحمِمَدَّـلُكِهْيَلَعَّـشُرَو،ْمِهِبِئاَكَسَوْمِهِتَمِدْقَتَوِضْرَألٱ
َلِمَعَف١٦.ِلاَؤُّسلِلِيلُنوُكَيِساَحُّنلٱُحَبْذَمَو.ٍةَحيِبَذِمَد
لٱاَّـيِروُأ

ْ
ملٱِهِبَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحُنِهاَك

.»ُزاَحآُكِلَْ
جورخ١١ع٢٩و٤٠:٦جورخ٨:٢ءايعشإ١٥:٢٩ص
١٤ع٤١-٢٩:٣٩

عضخامدعبهتابجاونمكلذناكُزاَحآُكِلَْملٱَراَسَو
يفيذلاحبذملاموسرهنمذخأوهراصتنابهأنهفروشأكلمل
.هدالبنمهرضحأدقروشأكلمناكيذلاحبذملاقشمد
.قشمدةهلآلحبذزاحآنإ)٢٨:٢٣مايأ٢(يفو

)٨:٢ءايعشإ(يفروكذملاايروأوهامبرِنِهاَكْلٱاَّـيِروُأ
نكيملرمألااذهيفهنكلو.نينيمألانيدهاشلادحأوهو
.برللًانيمأ

ىلعىّدعت)١٢ع(ِهْيَلَعَدَعْصَأَوِحَبْذَْملٱَىلِإَمَّـدَقَت
.مهدحوةنهكللناكامهسفنىلعذخأوبرلاةعيرش

ةقرحملايف)١صنييوال(رظنا)١٣ع(خلاُهَتَقَرُْحم
ةحيبذيف)٣ص(وبيكسلاوةمدقتلايف)٢صو(
زاحآةياغوًايروشأًاحبذمناكحبذملانأجتنتسنف.ةمالسلا

تناكفمداقتلاوحئابذلاامأو.روشأكلمماركإيههئانبيف
.برلاةعيرشيفةضورفملا

ايروأزاحآرمأفديدجلاوه)١٥ع(ِميِظَعْلٱِحَبْذَْملٱ
.بعشللوكلمللمداقتلاوتاقرحملاهيلعدقوينأنهاكلا

زاحآنأمهضعبمهفيِلاَؤُّسلِلِيلُنوُكَيِساَحُّنلٱُحَبْذَمَو
اذهومهريغمهفيوساحنلاحبذمةطساوببرلالاؤسدصق
حبذملاىلعمداقتلاوحئابذلامدقينأبنهاكلارمأهنأحجرألا
ركتفيامنيببناجىلعساحنلاحبذمعضيوديدجلا
.هلامعتساةيفيكنعلأسيوربختسيو

ملٱَعَطَقَو١٧«٢٠-١٧
لٱَساَرْتَأُزاَحآُكِلَْ

ْ
اَهْنَعَعَفَرَوِدِعاَوَق

ملٱ
ْ
لٱَلَزْنَأَو،َةَضَحْرِ

ْ
َحتيِتَّـلٱِساَحُّنلٱِنَاريِثْنَعَرْحَب

ْ
ُهَلَعَجَوُهَت

يفُهوُنَبيِذَّـلٱِتْبَّـسلٱَقاَوِرَو١٨.ٍةَراَجِحْنِمٍفيِصَرَىلَع ِ
لٱ
ْ
ملٱَلَخْدَمَو،ِتْيَب

يفَُهَّـريَغٍجِراَخْنِمِكِلَْ ْنِمِّـبَّـرلٱِتْيَبِ
يفٌةَبوُتْكَمَلِمَعيِتَّـلٱَزاَحآِروُمُأُةَّـيِقَبَو١٩.َروُّشَأِكِلَمِلْجَأ ِ

ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِس
ُ

َعَمُزاَحآَعَجَطْضٱَّـمُث٢٠.اَذوَُهيِكوُل
يفِهِئاَبآَعَمَنِفُدَو،ِهِئاَبآ ًاضَوِعُهُنْبٱاَّـيِقَزَحَكَلَمَو،َدُواَدِةَنيِدَمِ
.»ُهْنَع
:٢٨مايأ٢و٢٥و٧:٢٣كولم١و٣٨و٢٨و٧:٢٧كولم١

٢٨:٢٧مايأ٢و٢٦

.)٢٩-٧:٢٧كولم١(خلاِدِعاَوَقْلٱَساَرْتَأ
ةينثولاةدابعللاهلمعتساو)٢٦-٧:٢٣كولم١(َرْحَبْلٱ

.ساحنلالجألاهبّوذوأ
.)٧:٣٨كولم١(َةَضَحْرِْملٱ
رحبلاناكامىلإةبسنلابنودوهوٍةَراَجِحْنِمٍفيِصَر

.هيلع
لجأللكيهلاراديفناكامبر)١٨ع(ِتْبَّـسلٱَقاَوِر

.دايعألاوتوبسلايفرضحيامنيحهمشحوكلملا
:٤٦لايقزحو٢٦:١٦مايأ١(ٍجِراَخْنِمِكِلَْملٱَلَخْدَمَو

ناهأف.برلاتيبىلإهتيبنمكلملليصوصخلخدم)٢
مايأ٢(يفو.روشأةهلآمركأواهّريغوهضئارفوهتيبوبرلا

قلغأوهللاتيبةينآعطقوهللاتيبةينآعمجهنأ)٢٨:٢٤
يفةيوازلكيفحباذمهسفنللمعوبرلاتيبباوبأ
تاعفترملمعاذوهينمةنيدمفةنيدملكيفوميلشروأ
يتلاليخلاركذ)٢٣:١١كولم٢(يفو.ىرخأةهلآلداقيإلل
برلاتيبلخدمدنعسمشللاذوهيكولماهاطعأ
.زاحآةّيلعحطسىلعحباذموسمشلاتابكرمو

فصتنميفتام)٢٠ع(ِهِئاَبآَعَمُزاَحآَعَجَطْضٱ
كولمروبقىلإهباوتأيملمهنأمايألارابخأيفو.هرمع
قحتسيملفمانصألادبعوبرلاكرتدقناكهنألليئارسإ
شآويوماروهياذكهونيحلاصلاكولملاروبقيفنفدُينأ
.ايزعو

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٦-١ َكَلَم،اَذوَُهيِكِلَمَزاَحآلَةََرشَعَةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
يفَةَلْيَأُنْبُعَشوُه ٢.َنيِنِسَعْسِتَليِئاَْرسِإَىلَعِةَرِماَّـسلٱِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو َليِئاَْرسِإِكوُلُمَكَسْيَلْنِكٰلَو،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
لَشِهْيَلَعَدِعَصَو٣.ُهَلْبَقاوُناَكَنيِذَّـلٱ

ْ
َراَصَفَروُّشَأُكِلَمَُرسَأْنَم

يفَروُّشَأُكِلَمَدَجَوَو٤.ًةَيْزِجُهَلَعَفَدَوًادْبَعُعَشوُهُهَل ِ
ِّـدَؤُيَْملَوَْرصِمِكِلَماَوَسَىلِإًالُسُرَلَسْرَأُهَّـنَأل،ًةَناَيِخَعَشوُه

ُكِلَمِهْيَلَعَضَبَقَف،ٍةَنَسِّـلُكَبَسَحَروُّشَأِكِلَمَىلِإًةَيْزِج
يفُهَقَثْوَأَوَروُّشَأ ِّـلُكَىلَعَروُّشَأُكِلَمَدِعَصَو٥.ِنْجِّـسلٱِ
يف٦.َنيِنِسَثَالَثاَهََرصاَحَوِةَرِماَّـسلٱَىلِإَدِعَصَو،ِضْرَألٱ ِ
ِهلِةَعِساَّـتلٱِةَنَّـسلٱ

ُ
ىَبَسَو،َةَرِماَّـسلٱَروُّشَأُكِلَمَذَخَأَعَشو

يفْمُهَنَكْسَأَوَروُّشَأَىلِإَليِئاَْرسِإ يفَوَناَزوُجِرَْهنَروُباَخَوَحَلَحِ ِ
.»يِداَمِنُدُم
١٣:١٦عشوه١٠:١٤عشوه١٢-١٨:٩ص١٥:٣٠ص

٥:٢٦مايأ١و١٨:١١ص٢٨و٢٩:٢٧و٢٨:٦٤ةينثت
٢١:٢و١٣:١٧ءايعشإ

.)١٥:٣٠رظنا(َزاَحآلَةََرشَعَةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
عساتلاكلملاعشوهناك)٢ع(َليِئاَْرسِإِكوُلُمَكَسْيَل

عموهفالسأضعبنمنسحأناكوليئارسإلريخألاورشع
ةكلمملاطقستملف.همايأيفةكلمملاطوقسناككلذ
نممهلككولملااياطخببسللبدحاواياطخببسل
يأيففرعنالو.ًاضيأبعشلااياطخوعشوهىلإماعبري

.ليئارسإكولمكنكيملءيش
نأةيروشألاتاباتكلايف)٣ع(َُرسَأْنَمْلَشِهْيَلَعَدِعَصَو

نأجتنتسنو.حقفهلتقدعبعشوهكلمرسالفثلغت
ىصعهنكلورسالفثلغتةايحةدمهلعضخعشوه
.عشوههلعضخفرسأنملشهيلعدعصفرسأنملشهتفيلخ
روصةنيدمةرصاحموةيقينيفةبراحميفرسأنلمشىهتلامث
عشوهمنتغافةريزجلاىلعتناكيتلاةنيدملايأةديدجلا
نمصلخيهتطساوبهنأًالمآرصمكلماوسفلاحوةصرفلا

عشوه(ةفلاحملاهذهنعهاهنعشوهيبنلاو.روشأةطلس
هنكلوةرماسلارصاحوةيناثرسأنملشدعصف)١٢:١و٧:١١
راصحدعبنوجرسهتفيلخاهذخأفاهذخأاملبقتام
.نينسثالث

هيلعضبقهنأرهاظلا)٤ع(َروُّشَأُكِلَمِهْيَلَعَضَبَقَف
داّوقنمةنيدملانعةعفادملاتناكفةرماسلاطوقسلبق
نينسعستيأعشوهكلمةدمامأو.كلمالبشيجلا
.هنجسخيراتىلإتسيلوةرماسلاطوقسىلإةبوسحميهف

)١٠:٧عشوهرظنا(ٌدحأهفلخيملوعشوهتومركذيملو
.»ءاملاهجوىلعءاثغكديبياهكلمةرماسلا«

يف.)١٦:٩و١٥:٢٩رظنا()٦ع(َليِئاَْرسِإىَبَسَو
.ةبكرم٥٠وًاريسأ٢٧٢٩٠ىبسهنأةيروشألاتاباتكلا
نأردقيملفًادجعينماهعقومةنصحمةنيدمةرماسلاتناكو
ءايعشإ١٦:٢٤كولم١(نينسثالثراصحدعبالإاهحتتفي

ناراحتاهجيفروشأنمةعيطقحَلحو.)٢١-٢٨:١
تارفلايفبصيروباخرهنو)١١:٣١نيوكت(ميهاربإةنيدم

مجعلادالبيفديعبلاقرشلايفيدامندمو.هامحيقرش
.ةيلاحلا

ِمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإاوُأَطْخَأَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأَناَكَو٧«١٨-٧
َحتْنِمَْرصِمِضْرَأْنِمْمُهَدَعْصَأيِذَّـلٱ

ْ
ِكِلَمَنْوَعْرِفِدَيِت

ِهلآاوُقَّـتاَوَْرصِم
َ

ِمَمُألٱِضِئاَرَفَبَسَحاوُكَلَسَو٨،ىَرْخُأًة
َليِئاَْرسِإِكوُلُمَوَليِئاَْرسِإيِنَبِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهَدَرَطَنيِذَّـلٱ
ْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱَّـدِضًاِّرسَليِئاَْرسِإوُنَبَلِمَعَو٩.ْمُهوُماَقَأَنيِذَّـلٱ
يفٍتاَعَفَتْرُمْمِهِسُفْنَألاْوَنَبَو،ٍةَميِقَتْسُمِبْتَسْيَلًاروُمُأ ِعيَِمجِ
هنُدُم ملٱَىلِإِريِطاَوَّـنلٱِجْرُبْنِمِْمِ

ملٱِةَنيِدَْ
اوُماَقَأَو١٠.ِةَنَّـصَحُْ

َحتَوٍلاَعٍّلَتِّـلُكَىلَعَيِراَوَسَوًاباَصْنَأْمِهِسُفْنَأل
ْ

ٍةَرَجَشِّـلُكَت
ملٱِعيَِمجَىلَعَكاَنُهاوُدَقْوَأَو١١.َءاَْرضَخ

ِمَمُألٱَلْثِمِتاَعَفَتْرُْ
ِةَظاَغِإلًةَحيِبَقًاروُمُأاوُلِمَعَو،ْمِهِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهَقاَسَنيِذَّـلٱ
َهلُّبَّـرلٱَلاَقيِتَّـلٱَماَنْصَألٱاوُدَبَعَو١٢.ِّـبَّـرلٱ

ُ
َال:اَهْنَعْمـ

اَذوَُهيَىلَعَوَليِئاَْرسِإَىلَعُّبَّـرلٱَدَهْشَأَو١٣.َرْمَألٱاَذٰهاوُلَمْعَت
ُمُكِقُرُطْنَعاوُعِجْرٱ:ًالِئاَقٍءاَرِّـلُكَوِءاَيِبْنَألٱِعيَِمجِدَيْنَع
يِتَّـلٱِةَعِيَّـرشلٱِّـلُكَبَسَحِيضِئاَرَفَياَياَصَواوُظَفْحٱَوِةَئيِدَّـرلٱ
هبُتْيَصْوَأ لَسْرَأيِتَّـلٱَو،ْمُكَءاَبآاَِ

ْ
يِديِبَعِدَيْنَعْمُكْيَلِإاَهُت

ِمِهِئاَبآِةَيِفْقَأَكْمُهَتَيِفْقَأاوُبَّـلَصْلَباوُعَمْسَيْمَلَف١٤.ِءاَيِبْنَألٱ
ُهَدْهَعَوُهَضِئاَرَفاوُضَفَرَو١٥.ْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱِباوُنِمْؤُيَْملَنيِذَّـلٱ
هبَدِهَشيِتَّـلٱِهِتاَداَهَشَوْمِهِئاَبآَعَمُهَعَطَقيِذَّـلٱ اوُراَسَو،ْمِهْيَلَعاَِ
لٱَءاَرَو

ْ
َهلْوَحَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَءاَرَوًالِطاَباوُراَصَو،ِلِطاَب

ُ
َنيِذَّـلٱ،ُم

اَياَصَوَعيَِمجاوُكَرَتَو١٦.ْمُهَلْثِماوُلَمْعَيَالْنَأُّبَّـرلٱُمُهَرَمَأ
اوُلِمَعَو،ِنْيَلْجِعٍتاَكوُبْسَمْمِهِسُفْنَألاوُلِمَعَوْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱ

ِجلاوُدَجَسَوَيِراَوَس
َ

لٱاوُدَبَعَو،ِءاَمَّـسلٱِدْنُجِعيِم
ْ
١٧.َلْعَب

هتاَنَبَوْمِهيِنَباُوَّـربَعَو يفِْمِ اوُعاَبَو،اوُلَءاَفَتَوًةَفاَرِعاوُفَرَعَو،ِراَّـنلٱِ
يفِّـَّـرشلٱِلَمَعِلْمُهَسُفْنَأ َبِضَغَف١٨.ِهِتَظاَغِإلِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ُطْبِسَّـالِإَقْبَيَْملَو،ِهِماَمَأْنِمْمُهاَّـحَنَوَليِئاَْرسِإَىلَعًاّدِجُّبَّـرلٱ
.»ُهَدْحَواَذوَُهي
نييوال٦:١٠ةاضق٣٠-١٤:١٥جورخ٢٣:١٦عوشي

جورخ١٨:٨ص١٦:٣صو١٩ع١٨:٩ةينثتو١٨:٣
٢٠:٤جورخ٥:١٤اخيمو١٤:٢٣كولم١و١٤-٣٤:١٢
٧-٧:٣ايمرإ٩:٩ليئومص١و٢٣ع٣٠و٩:٢٩ايمحن
٣٣:٣و٣٢:٩جورخ١٨:٣١لايقزحو١٨:١١و

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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٢٩:٢٥ةينثتو٨-٢٤:٦جورخ٨:٩ايمرإ٧:٥١لامعأو
١٢:٣٠ةينثت٢٣-١:٢١ةيمورو٢:٥ايمرإ٣٢:٢١ةينثت
٢١:٣ص٢٣و١٤:١٥كولم١و١٢:٢٨كولم١و٣١و
١٩:٢٦نييوال١٦:٣ص١٦:٣١كولم١و١٩و٤:١٥ةينثتو
١١:١٣كولم١و٦ع٢١:٢٠كولم١و١٢-١٨:١٠ةينثتو
٣٦و٣٢و

ّنيبوهتلمجبليئارسإخيراتخرؤملاعجارلصفلااذهيف
هلدعبمهبدأفمهباصأاملكيفتناكهللادينإ)١(:هنم
ناكمهباصأاملكنإ)٢(هنباناسنإلابدؤيامهتبحمو
)٣(برللمهكرتةيساسألامهتيطختناكومهاياطخةجيتن
مهراتخادقناكبرلانأوهمهتيطخةعاظفدازامنإ
ملسوناعنكضرأيفمهنكسأورصمضرأنممهجرخأو
.هءايبنأمهللسرأومهنيبهنكسمماقأوهتعيرشمهل

ِهلآ
َ

يتلاةهلآلااوقتامهبولقةوابغنممهنإ)٧ع(ىَرْخُأًة
ةدابعىلعةحيبقلااهتدابعاولضفواهتدبعصّلختنأردقتال
.اهيلعاوبرتواهوملعتدقمهيتلاةرهاطلابرلا

بعشلاىلعناك)٨ع(ْمُهوُماَقَأَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِكوُلُم
اونسحتساومهوماقأمهمهنألمهكولماياطخةيلوؤسم
.مهلامعأ

لايقزحو٨:١٩ءايعشإ()٩ع(اِّرسَليِئاَْرسِإوُنَبَلِمَعَو
لكىريبرلانكلوسانلاةهجنمًارس)١٢-٨:٧

اهولمعاملالإوةيطخرومألاهذهمهلمعنإاوملعو.ءيش
.ًارس
ةعرزملانميأِةَنَّـصَحُْملٱِةَنيِدَْملٱَىلِإِريِطاَوَّـنلٱِجْرُب

.تاعفترملاةرثكىلعًاليلدةريبكلاةنيدملاىلإةريقحلا
.)١٤:١٥كولم١رظنا()١٠ع(َيِراَوَسَوًاباَصْنَأ
.)١٦:٤(َءاَْرضَخٍةَرَجَشِّـلُك
الوليئارسإيفالءايبنألاعطقنيمل)١٣ع(ُّبَّـرلٱَدَهْشَأَو

وهايوينانحوايرزعوودعوايعمشاذوهييفناكف.اذوهييف
ءايعشإواخيموليئويورخآايركزوايركزورزعيلأوليئزحيو
عشيلأواخيموايليإووهايوايخأليئارسإيفناكو.مهريغو
.ديدوعوسوماعوعشوهونانويو

اهريغوىسومرافسأيفنمضتملاهللامالكِةَعيَِّـرشلٱِّـلُك
.برلامساباوملكتنيذلاءايبنألالاوقأنم

سرفلانمذوخأمزاجملاو)١٤ع(ْمُهَتَيِفْقَأاوُبَّـلَص
ماجللابهينثينأهبكارعيطتسياليذلاحومجلابلصلا
.)٣٢:٩جورخ(

ميدقلادهعلايفدورولاليلقلوقلااذهوِّـبَّـرلٱِباوُنِمْؤُيَْمل
وهبرلابناميإلامدعو.ديدجلادهعلايفًاريثكيتأيهنأعم
ةهلآىلإاوأجتلالبهديعاوماوقدصيملفةيطخلكرهوج
مهتسايسبسحاولمعلبهتاراذنإىلإاوهبتنيملوىرخأ

ىرُتيتلاىلإلبىرُتاليتلاءايشألاىلإاورظنيمل.ةيملاعلا
.مهتاوهشىلإمهسفنأاوملسف

انأءانيسلبجدنعهبعشلبرلالاق)١٥ع(ُهَدْهَعَو
يفدهعلاباتكىسومأرقو)٢٠:٢جورخ(كهلإبرلا
هلعمسنولعفنبرلاهبملكتاملكاولاقفبعشلاعماسم
.)٨-٢٤:٣جورخ(

رفسيفًاريثكةملكلايتأتوبرلااياصويهوِهِتاَداَهَشَو
هلدعرهظُتاهنألهلدهشتبرلااياصوو.ريمازملارفسوةينثتلا
.هتافصنماهريغوهتمحروهتمكحو

رظنينموهلدوجسملاكنودجاسلاِلِطاَبْلٱَءاَرَواوُراَسَو
ىلإتافصلاهذهبسنيوةواسقلاوركسلاوةحابقلاىلإ
.ًايساقوًاريكسوًاحيبقريصيهدوبعم

امهدحأنيلجعلاركذًالوأانهو)١٦ع(ْمِهِسُفْنَألاوُلِمَعَو
)٨:١٤و٧:١٣و٤:٤سوماع(ناديفرخآلاوليإتيبيف
ةكلموأرمقللاودجساهتطساوبيتلايراوسلاركذًايناثو
دنجًاثلاثو)١٩-٤٤:١٧و٧:١٨ايمرإ(ةرهُزلاوأءامسلا
نماهتدابعاوملعتيتلاموجنلاوبكاوكلايأءامسلا
لايقزح(هلًازمرسمشلاناكيذلالعبلاًاعبارونييروشألا

٨:١٦(.
.)١٦:٣()١٧ع(ْمِهيِنَباوَُّـربَعَو
يهلإيحوريغبةلبقتسمرومأبءوبنتلاًةَفاَرِعاوُفَرَعَو
نابضقلاوةعرقلابومويغلاوموجنلاةظحالمبمتتتناكو
سوماق(خلاتاناويحلاءاشحأةبقارموريطلاناريطو
.)باتكلا

طوقسومفلانمةمقللاعوقوبنومءاشتياوناكاوُلَءاَفَتَو
قوفبارغلاقيعنوهدلاوءارودلولاخارصوديلانماصعلا
.خلاناسنإلامامأقيرطلاضرعىلعلازغلارورموسأرلا
لكيفهثودحموييفًاسحنكلذاوربتعاسانلانإف
.)١٩:٢٦نييوال(اهلمعىلإنيبهاذاوناكيتلالامعألا

دينملقتنيعيبملا)٢١:٢٠كولم١(ْمُهَسُفْنَأاوُعاَبَو
عئابللىقبيالويرتشملاهيلعطلستيفيرتشملاديىلإعئابلا
برلاطلستاوضفرليئارسإونباذكهو.ًاقلطمهيلعطلست
.ليطابألاطلستتحتاوراصومهيلع

ددعلانمقباسلامالكلاةجيتن)١٨ع(ُّبَّـرلٱَبِضَغَف
.عباسلا

امكلوقلااذهيفةعومجمرورشلالكِهِماَمَأْنِمْمُهاَّـحَن
.هبعشعمبرلادوجويفتاريخلالكعمتجت

نوعمشونيماينباذوهيعمناكُهَدْحَواَذوَُهيُطْبِسَّـالِإ
طوقسدعباذوهييقبو)١٢:٢٣كولم١(نادنممسقو
نمسانأعجرلبابيبسدعبوةنس١٣٥وحنبليئارسإ
سطيتدينعميلشروأطوقسوحيسملاءيجمىلإاوقبواذوهي
.م.ب٧٠ةنس

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ْلَبْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱاَياَصَواوُظَفَْحيَْملًاضْيَأاَذوَُهيَو١٩«٢٣-١٩
يفاوُكَلَس ُّبَّـرلٱَلَذَرَف٢٠.اَهوُلِمَعيِتَّـلٱَليِئاَْرسِإِضِئاَرَفِ
هلَذَأَو،َليِئاَْرسِإِلْسَنَّـلُك

َُّـ
ْمُهَحَرَطىَّـتَحَنيِبِهاَنِدَيِلْمُهَعَفَدَوْم

اوُكَّـلَمَف،َدُواَدِتْيَبْنَعَليِئاَْرسِإَّـقَشُهَّـنَأل٢١،ِهِماَمَأْنِم
ِّـبَّـرلٱِءاَرَوْنِمَليِئاَْرسِإُماَعْبُرَيَدَعْبَأَف،َطاَبَنَنْبَماَعْبُرَي
يفَليِئاَْرسِإوُنَبَكَلَسَو٢٢.ًةَميِظَعًةَّـيِطَخَنوُئِطُْخيْمـُهَلَعَجَو ِ
ىَّـتَح٢٣اَهْنَعاوُدِيَحيَْمل.َلِمَعيِتَّـلٱَماَعْبُرَياَياَطَخِعيَِمج
ِهِديِبَعِعيَِمجِدَيْنَعَمَّـلَكَتاَمَكِهِماَمَأْنِمَليِئاَْرسِإُّبَّـرلٱىَّـحَن
لٱاَذٰهَىلِإَروُّشَأَىلِإِهِضْرَأْنِمُليِئاَْرسِإَيِبُسَف،ِءاَيِبْنَألٱ

ْ
.»ِمْوَي

١١:١١كولم١و١٥:٢٩ص١٦:٣ص٢٣و١٤:٢٢كولم١
٦ع١٣ع٦ع٣٣-١٢:٢٨كولم١و١٢:٢٠كولم١و٣١و

نيلجعلاةدابعالإليئارسإضئارفيفاوكلسًاضْيَأاَذوَُهي
ءايقتأكولمضعبوحالصلانمءيشاذوهييفناكو
نممهاّحنهنكلوليئارسإطوقسدعبًانامزبرلامهاقبأف
اذوهيوليئارسإيأليئارسإلسنلكلذرفًاريخأهمامأ

حجرألاوهومهريغريسفتبسحو.مهضعبريسفتبسح
.طقفةرشعلاطابسألاركذانهدصقبتاكلانأ

.)١٥:٢٩(نويروشألاَنيِبِهاَن
ماسقناناك)١١:٣١كولم١()٢١ع(َليِئاَْرسِإَّـقَشُهَّـنَأل

.ماعبريةيطخو)١٢:١٥كولم١(ماعبحرلهجنمةكلمملا
بسحاولمعيلهبعشكرتهنأامبًاضيأبرلانموهو
.مهاياطخىلعمهلًابيدأتمهتدارإ

مويىلإيأ)٢٣ع(ِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ...ُليِئاَْرسِإَيِبُسَف
انمايأيفةرشعلاطابسألادوجويفثحبلاو.رفسلابتاك
عماوطلتخامهرثكأواذوهيىلإاومضنامهضعبنألثبع
نأ٣٤:٩مايأ٢نمرهظيومهسنجومهمساعاضفنيينثولا
.اوبسُيملومهدالبيفاوقبمهضعب

َثوُكَوَلِباَبْنِمٍمْوَقِبَروُّشَأُكِلَمىَتَأَو٢٤«٢٦-٢٤
يفْمُهَنَكْسَأَوَمِياَوْرَفَسَوَةاََمحَواَّـوَعَو ْنَعًاضَوِعِةَرِماَّـسلٱِنُدُمِ
يفاوُنَكَسَوَةَرِماَّـسلٱاوُكَلَتْمٱَف،َليِئاَْرسِإيِنَب هنُدُمِ َناَكَو٢٥.اَِ

يف ُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف،َّـبَّـرلٱاوُقَّـتَيَْملْمَُّـهنَأَكاَنُهْمِهِنَكَسِءاَدِتْبٱِ
ِملاوُلاَقَف٢٦.ْمُهْنِمُلُتْقَتْتَناَكَفَعاَبِّـسلٱِمِهْيَلَع

َ
َّـنِإ:َروُّشَأِكِل

يفْمُهَتْنَكْسَأَوْمُهَتْيَبَسَنيِذَّـلٱَمَمُألٱ َنوُفِرْعَيَالِةَرِماَّـسلٱِنُدُمِ
َالْمَُّـهنَألْمُهُلُتْقَتَيِهَفَعاَبِّـسلٱِمِهْيَلَعَلَسْرَأَف،ِضْرَألٱِهٰلِإَءاَضَق
.»ِضْرَألٱِهٰلِإَءاَضَقَنوُفِرْعَي

٨:٦٥كولم١و١٨:٣٤ص١٠و٤:٢ارزع

يفاذوهييفنينطوتسملاضعبلاقَروُّشَأُكِلَمىَتَأَو
٤:٢ارزع(مهدعصأنودحرسأكلملانأارزعنامز

نودحرسأنبارفنسانإمهريغلاقو)١٩:٣٧كولم٢و
.ةرماسلاندممهنكسأهتفيلخو

لتيهولبابيلامشتارفلاىلعثوكوخلاَثوُكَو
ىلعثوكيلامشمياورفسولوهجماّوععقوموةيلاحلاميهاربإ
ناكساولقنينأروشأكولمةسايسنمناكو.تارفلاةانق
مهتبحمفعضتىتحمهنعًاضوعمهريغاونكسُيوضرألا
.روشأكلملاوعضخيوضعبعممهضعبمهداحتاونطولل

امنيحشوحولاترثك)٢٦ع(َعاَبِّـسلٱِمِهْيَلَعَلَسْرَأَف
انمايأيفناكسلاةرثكنمو)٢٣:٢٩جورخ(ناكسلاّلق
ًارمأناكهنأعمو.دالبلاهذهيفًاقلطمعابسنمسيل
.)٢٢و٢٦:٢١نييوال(برلانموهًايعيبط

هلإاهلناكضرألانمةعيطقلكنأاونظِضْرَألٱِهٰلِإ
.رشبلاينبنميصوصخمكاحاهلناكامكيصوصخ

ًادِحاَوَكاَنُهَىلِإاوُثَعْبٱ:َروُّشَأُكِلَمَرَمَأَف٢٧«٣٣-٢٧
لٱَنِم

ْ
َنُكْسَيَوَبَهْذَيَفَكاَنُهْنِمْمُهوُمُتْيَبَسَنيِذَّـلٱِةَنَهَك

لَعُيَوَكاَنُه
ِّـ

لٱَنِمٌدِحاَوىَتَأَف٢٨.ِضْرَألٱِهٰلِإَءاَضَقْمُهَم
ْ

ِةَنَهَك
يفَنَكَسَوِةَرِماَّـسلٱَنِمْمُهْوَبَسَنيِذَّـلٱ ْمُهَمَّـلَعَوَليِإِتْيَبِ
ِهلآُلَمْعَتٍةَّـمُأُّلُكْتَناَكَف٢٩.َّـبَّـرلٱَنوُقَّـتَيَفْيَك

َ
اَهَت

يفاَهوُعَضَوَو ملٱِتوُيُبِ
ُّلُك،َنوُّيِرِماَّـسلٱاَهَلِمَعيِتَّـلٱِتاَعَفَتْرُْ

يفٍةَّـمُأ هنُدُمِ َلِباَبُلْهَأَلِمَعَف٣٠.اَهيِفْتَنَكَسيِتَّـلٱاَِ
اوُلِمَعَةاََمحُلْهَأَو،َلَجْرَناوُلِمَعَثوُكُلْهَأَو،َثوُنَبَتوُّكُس
لٱَو٣١،اَميِشَأ

ْ
َنوُّيِمِياَوْرَفَّـسلٱَو،َقاَتْرَتَوَزَحْبِناوُلِمَعَنوُّيِّـوُع

ٰهلِإَكَلَّـمَنَعَوَكَلَّـمَرْدَألِراَّـنلٱِبْمِهيِنَبَنوُقِرُْحياوُناَك
َ

.َمِياَوْرَفَسْي
َةَنَهَكْمِهِنْيَبْنِمْمِهِسُفْنَألَنوُلَمْعَيَوَّـبَّـرلٱَنوُقَّـتَياوُناَكَف٣٢
يفْمِهِلْجَألَنوُبِّـرَقُيٍتاَعَفَتْرُم ملٱِتوُيُبِ

اوُناَك٣٣.ِتاَعَفَتْرُْ
ْنِمْمُهْوَبَسَنيِذَّـلٱِمَمُألٱِةَداَعَكْمُهَتِهلآَنوُدُبْعَيَوَّـبَّـرلٱَنوُقَّـتَي
»ْمِهِنْيَب

٢٤ع١٩:٣٧ص١٧ع٢٤ع١٣:٣٢و١٢:٣١كولم١
١٢:٣١كولم١و١:٥اينفص

ءاضقمهملعيناكنيلجعلاةنهكنمِةَنَهَكْلٱَنِمٌدِحاَو
.ماعبريهضرفامكضرألاهلإ

يفَنَكَسَو نمًالصأوهناكامبر)٢٨ع(َليِإِتْيَبِ
دقناكيتلاةينيدلاةمدخلاوهدالبىلإعجرفليإتيب
اهنأللطبلاتيبيأنوآتيبعشوهيفتّمستو.اهداتعا
:٤عشوه(هللاتيبيأليإتيبيقيقحلااهمساقحتستمل

.)٨:١٤سوماع(نادركذتةدحاوةيآالإسيلو)١٥
ةرضاحةعونصمدباعماودجو)٢٩ع(ِتاَعَفَتْرُْملٱِتوُيُب

مويلاةدوجوملاتارازملاضعبنأيفكشالو.اهولمعتساف
يتلادباعملاسفنيهءارضخلاراجشألاتحتولالتلاىلع
.اهيفنودجسينوينثولاونويرماسلاونويليئارسإلاناك

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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يفًاريثكنوركذُيونييرماسللركذلوأاذهَنوُّيِرِماَّـسلٱ
الًاطلتخمًانيدناكهنإفمهنيدلصأربخانهو.ديدجلادهعلا
يفدوهيلاناكف.ًاضحمةينثوةدابعالويقيقحلاهلإلاةدابع
.)٤:٩انحوي(مهنورقتحيعوسينامز

ءابولاوبرحلاهلإلجرنناك)٣٠ع(خلاَثوُنَبَتوُّكُس
دسأةئيهىلعهمنصوثوكيفهدبعمناكونييلبابلادنع
ءامسألاضعبيفهمسالخدو.ناسنإهجووناحانجهل
.)٣٩:٣ايمرإ(رصرشلجرنكةيلبابلا

ةنهكلالسنبًاريثكدوهيلامتها)٣٢ع(َةَنَهَكْمِهِنْيَبْنِم
ارزع(هريغالنوراهلسننمنونوكيمهنأةرورضلانمف
٦٣-٢:٦١(.

لٱاَذٰهَىلِإ٣٤«٤١-٣٤
ْ

هتاَداَعَكَنوُلَمْعَيِمْوَي َال.ِلَوُألٱِِمِ
َالَوْمِهِدِئاَوَعَوْمِهِضِئاَرَفَبَسَحَنوُلَمْعَيَالَوَّـبَّـرلٱَنوُقَّـتَي

لٱَوِةَعِيَّـرشلٱَبَسَح
ْ

هبَرَمَأيِتَّـلٱِةَّـيِصَو َبوُقْعَييِنَبُّبَّـرلٱاَِ
ًادْهَعْمُهَعَمُّبَّـرلٱَعَطَقَو٣٥.)َليِئاَْرسِإُهَمْسٱَلَعَجيِذَّـلٱ(
ِهلآاوُقَّـتَتَال:ْمُهَرَمَأَو

َ
َهلاوُدُجْسَتَالَوىَرْخُأًة

َ
َالَواَهوُدُبْعَتَالَوا

َهلاوُحَبْذَت
َ

ْنِمْمُكَدَعْصَأيِذَّـلٱَّـبَّـرلٱاوُقَّـتااَمَّـنِإْلَب٣٦.ا
ُهَلَواوُدُجْسٱُهَلَو،ٍةَدوُدَْممٍعاَرِذَوٍةَميِظَعٍةَّـوُقِبَْرصِمِضْرَأ
لٱاوُظَفْحٱَو٣٧.اوُحَبْذٱ

ْ
لٱَوَةَعِيَّـرشلٱَوَماَكْحَألٱَوَضِئاَرَف

ْ
َةَّـيِصَو

هباوُلَمْعَتِلْمُكَلاَهَبَتَكيِتَّـلٱ ِهلآاوُقَّـتَتَالَو،ِماَّـيَألٱَّـلُكاَِ
َ

.ىَرْخُأًة
لٱاْوَسْنَتَالَو٣٨

ْ
ِهلآاوُقَّـتَتَالَوْمُكَعَمُهُتْعَطَقيِذَّـلٱَدْهَع

َ
ًة

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُقَّـتااَمَّـنِإْلَب٣٩.ىَرْخُأ
َ

يِدْيَأْنِمْمُكُذِقْنُيَوُهَوْمُك
هتَداَعَبَسَحاوُلِمَعْلَباوُعَمْسَيْمَلَف٤٠.ْمُكِئاَدْعَأِعيَِمج ِِمِ

َنوُدُبْعَيَوَّـبَّـرلٱَنوُقَّـتَيُمَمُألٱِءَالُؤٰهَناَكَف٤١.َىلوُألٱ
اَذَكٰهْمُهُؤاَبآَلِمَعاَمَكَف.ْمِهيِنَبوُنَبَوْمُهوُنَبًاضْيَأَو،ْمُهَليِثاَمَت
لٱاَذٰهَىلِإَنوُلِماَعْمُه

ْ
.»ِمْوَي

جورخ٢٠:٥جورخ٦:١٠ةاضق٣٥:١٠و٣٢:٢٨نيوكت
:٦ةينثتو١٩:٣٢نييوال٩:١٥و٦:٦جورخ٣٠-١٤:١٥
:٦ىّتمو١:٥اينفص٦:١٢و٤:٢٣ةينثت٥:٣٢ةينثت١٣
٢٤

يأبرلانوقتياوناكمهنإ٣٣عيفوَّـبَّـرلٱَنوُقَّـتَيَال
.ةيبلقةيحورةدابعالبةيجراخلاةدابعلابهوقتا

نييليئارسإلاوأبوقعيينبضئارفيأْمِهِضِئاَرَف
يتلاةيصولاوةعيرشلايأحاضيإلالجألوهيتآلامالكلاو
)١(عاونأةثالثنويرماسلاراصو.بوقعيينببرلااهبرمأ
)٢(نوليلقمهوماعبريضرفامكنيلجعللنودجاسلا
نمهوذختاامنيلجعلاةدابعىلعاوفاضأنيذلانويليئارسإلا
اممانصأللمهتدابعىلعاوفاضأنيذلانوينثولا)٣(نيينثولا
اونمآنييرماسلانمنوريثكو.نييليئارسإلانمهوذختااوناك
.)٢٥و٨:٥لامعأو٤٢-٤:٣٩انحوي(حيسملاب

دئاوف
.)١٢ع(»مانصألااودبعو«

تاوهشلاعبشكةبذاكديعاومةدابعلاهذهيفنإ.١
.تاقيضلانمصالخلاوةيدسجتاكربلانمو

ةنيمثمداقتمهميدقتكةقاشةمدخةدابعلاهذهيفنإ.٢
نازحأورافسأوماوصأوحورجومهدالوأحبذو
.فواخمو

يلقعلاويدسجلاطاطحنالاةدابعلاهذهبقاوعنمنإ.٣
.يدبألاكالهلاو

)١٧ع(»ةفارعاوفرعو«
ةلبقتسملاوةيفخملارومألااوفرعينأنوبحيعيمجلانإ.١

.ةفرعملاهذهبيعّدينملكىلإنوليميو
النألىرخأةهلآلدوجسلانمعونيهةفارعلانإ.٢

هذهانبلطاذإوهدحوهللاالإلبقتسملافرعيدحأ
.انهلإهانلعجرشبلاينبنمدحأنمةفرعملا

دافأتايفخلاهذهةفرعمبنيعّدملاعيمجنمدحأالنإ.٣
.ةدافإىندأرشبلاينب

يفسيلوةيفاكةقداصتانالعإسدقملاباتكلايفنإ.٤
.هريغ

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَو١«٨-١ ِهلِةَثِلاَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ُ

َليِئاَْرسِإِكِلَمَةَلْيَأِنْبَعَشو
َنِيْرشِعَوٍسَْمخَنْبٱَناَك٢.اَذوَُهيِكِلَمَزاَحآُنْباَّـيِقَزَحَكَلَم
يفًةَنَسَنِيْرشِعَوًاعْسِتَكَلَمَو،َكَلَمَنيِحًةَنَس .َميِلَشُروُأِ
ملٱَلِمَعَو٣.اَّـيِرَكَزُةَنْبٱِيبَأِهِّـمُأُمْسٱَو

يفَميِقَتْسُْ ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ملٱَلاَزَأَوُه٤.ُهوُبَأُدُواَدَلِمَعاَمِّـلُكَبَسَح

ََّـرسَكَو،ِتاَعَفَتْرُْ
اَهَلِمَعيِتَّـلٱِساَحُّنلٱَةَّـيَحَقَحَسَو،َيِراَوَّـسلٱَعَّـطَقَو،َليِثاَمَّـتلٱ
لِتَىلِإاوُناَكَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَألىَسوُم

ْ
َهلَنوُدِقوُيِماَّـيَألٱَك

َ
ا

ُهَدْعَبَو،َلَكَّـتْاَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱَىلَع٥.»َناَتْشُحَن«اَهوُعَدَو
يفُهُلْثِمْنُكَيَْمل يفَالَواَذوَُهيِكوُلُمِعيَِمجِ ٦.ُهَلْبَقاوُناَكَنيِذَّـلٱِ
لٱَو
ْ
هبَرَمَأيِتَّـلٱُهاَياَصَوَظِفَحْلَبُهْنَعِْدَحيَْملَوِّـبَّـرلٱِبَقَصَت اَِ

َناَكُجُرَْخيَناَكاَمُثْيَحَو،ُهَعَمُّبَّـرلٱَناَكَو٧.ىَسوُمُّبَّـرلٱ
َبََرضَوُه٨.ُهَلْعَضَْخيَْملَوَروُّشَأِكِلَمَىلَعىَصَعَو.ُحَجْنَي
لٱ
ْ

ملٱَىلِإِريِطاَوَّـنلٱِجْرُبْنِماَهِموُُختَوَةَّـزَغَىلِإَنيِّـيِنيِطْسِلِف
ِةَنيِدَْ

ملٱ
.»ِةَنَّـصَحُْ
ص٢و٢٩:١مايأ٢و٢٨:٢٧مايأ٢و١٧:١و١٦:٢ص
٣و٣٩:٢نيوكت٢٣:٢٥ص٣١:٢٠مايأ٢و٢٠:٣

ألَا
َ
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:١٤ريتسأو٢٨:١٨مايأ٢و١٦:٧ص١٨:١٤ليئومص١و
١٧:٩ص٢٩

.)١٦:١رظنا(ًةَنَسَنيِْرشِعَوٍسَْمخَنْبٱ
.ةيبأ)٢٩:١مايأ٢(يفوِيبَأِهِّـمُأُمْسٱَو
اسآكلملايفليقامكُهوُبَأُدُواَدَلِمَعاَمِّـلُكَبَسَح

ءالؤهريغيفسيلو)٢٢:٢(ايشويكلملاو)١٥:١١كولم١(
ايعشإناكو.ريرشبألًانباةثالثلانملكناكو.ةثالثلا
كلمامدعبايقزحلو)١٦-٧:٣ءايعشإ(زاحآلًاريشميبنلا
هبابشمايأيفهلًاريشمناكهنأحجرألاو)٣٧:٥ءايعشإ(
.ًاضيأ

ىلوألاةنسلايفهنإ٢٩مايأ٢يفو)٤ع(ِتاَعَفَتْرُْملٱَلاَزَأ
برلاتيبةنهكلارّهطوبرلاتيبباوبأحتفهكلمنم
اولمعوحيبستللنييواللاايقزحفقوأوحابذاودعصأو
ىسنموميارفأواذوهيوليئارسإكلملااعدوبرللًاحصف
ليئارسإلكجرخ)٣١:١مايأ٢(اذهلمكأاملو.نولوبزو
اومدهويراوسلااوعطقوباصنألااورسكواذوهيندمىلإ
.)يراوسلاوباصنألاركذل١٤:٢٣كولم١رظنا(تاعفترملا

هللانمءافشلاةمالعًالوأتناكِساَحُّنلٱَةَّـيَح
تناكو)٩-٢١:٤ددع(ةقرحملاتاّيحلانمنيغودلملل
دسجهبشيفىتأهنإف)١٥و٣:١٤انحوي(حيسملاىلإًازمر
:٥سوثنروك٢(انلجألةيطخلعُجو)٨:٣ةيمور(ةيطخلا

٢١(.
َهلَنوُدِقوُيِماَّـيَألٱَكْلِتَىلِإاوُناَك

َ
ىسومنامزنمسيلا

ناميإلاباورظنيملمهلهجنمو.زاحآنامزنمناكامبرو
سانلاضعبمارتحاكزمرلاتاذاودبعلبهيلإزومرملاىلإ

ناكتاّيحللدوجسلاو.بيلصلادوعهنومسياملانمايأيف
.رصميفًاضيأناكامبرومارآوروشأيف

ساحنيأتشحننمامإةقتشمةملكلاوَناَتْشُحَن
.ملعمساناتشحنو.ةيحيأشحننموأحجرألااذهو

ملو)٢٣:٢٥(ايشوييفليقو)٥ع(ُلْثِمْنُكَيَْملُهَدْعَبَو
نيلضافنيكلمايشويوايقزحناكيأهلثمكلمهلبقنكي
ايقزحلسيلو.رخآلاىلعامهدحألضفينأخرؤملاردقيال
ةدابعلهتريغيفلثمايشويلسيلوبرلاىلعهلاكتايفلثم
.ةرهاطلابرلا

هانغركذ٣٠-٣٢:٢٧مايأ٢يفو)٧ع(ُحَجْنَيَناَك
.ليصفتلابهتماركو

ىلعهلاكتاةجيتنكلذناكَروُّشَأِكِلَمَىلَعىَصَعَو
يفروشأكلمهبراحيملوهكلملوأيفهاصعامبروبرلا
.رصموروصوةرماسلاعمبورحيفهكابتراللوألا

ىطعأدقبيراحنسناك)٨ع(َنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَبََرض
ايقزحبرحتناكامبروةزغكلمىلإاذوهينمًامسق

روشأكلمعمنيينيطسلفلاضعبناكوهعاجرتسال
روشأكلمعماوناكنيذلاايقزحبراحفهيلعضعبلاو
.هيلعاوناكنيذلادعاسو

ةنيدملاىلإةريقحلاةعرزملانماهلكضرألاِريِطاَوَّـنلٱِجْرُب
.)١٧:٩(ةريبكلا

يفَو٩«١٢-٩ لِلِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

ُةَنَّـسلٱَيِهَو،اَّـيِقَزَحِكِلَم
ِهلُةَعِباَّـسلٱ

ُ
لَشَدِعَص،َليِئاَْرسِإِكِلَمَةَلْيَأِنْبَعَشو

ْ
ُكِلَمَُرسَأْنَم

يفاَهوُذَخَأَو١٠.اَهََرصاَحَوِةَرِماَّـسلٱَىلَعَروُّشَأ هنِ ِثَالَثِةَياَِ
ِحلِةَسِداَّـسلٱِةَنَّـسلٱيِفَف.َنيِنِس

َ
ُةَعِساَّـتلٱُةَنَّـسلٱَيِهَو،اَّـيِقَز

ِهل
ُ

َروُّشَأُكِلَمىَبَسَو١١.ُةَرِماَّـسلٱِتَذِخُأ،َليِئاَْرسِإِكِلَمَعَشو
يفْمُهَعَضَوَو،َروُّشَأَىلِإَليِئاَْرسِإ يفَوَناَزوُجِرَْهنَروُباَخَوَحَلَحِ ِ
ْلَب،ْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتْوَصِلاوُعَمْسَيَْملْمَُّـهنَأل١٢يِداَمِنُدُم
اوُعَمْسَيْمَلَف،ِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُمِهِبَرَمَأاَمَّـلُكَوُهَدْهَعاوُزَواََجت
.»اوُلَمْعَيَْملَو
٧-١٧:٣ص

يذلانوجرسلبرسأنلمشاهذخأيمل)١٠ع(اَهوُذَخَأَو
-١٧:٥رظنا(ةرماسلاطوقسركذدقخرؤملاناكو.هفلخ
ةلباقملابهحاجنوايقزحىوقترهظيلةيناثهركذو)هريسفتو٧
نأشاذةرماسلاطوقسناكو.اهطوقسوةرماسلااياطخعم
تراصونييروشألانيبومهنيبلصافلالازهبنألدوهيلل
بيراحنستومببسبنكلونييروشألاموجهلةضرعاذوهي
كلذنمةجتانلابورحلاونتفلاوديدجكلممايقو
ةمواقملدادعتساللتقواهلراصوًاليلقاذوهيتحارتسا
.)٦-٣٢:٣مايأ٢(نييروشألا

نيرشعلاحاحصألارخآىلإ١٣عنملصفلانومضمو
ص(نمءايعشإةءوبنيفةعبرألاتاحاحصألانومضمك

اهبتكهلعلواهعيمجاهبتكءايعشإنأحجرألاو.)٣٩ىلإ٣٦
نعًالقتسمناكةسدقملارافسألانمرفسلكنألنيترم
اهتقالعليرورضكولملارفسيفثداوحلاهذهركذوهريغ
ءايعشإرفسيفاهركذوةيخيراتلاثداوحلانماهريغعم

يفو.روشأنأشبةقباسلاتاءوبنلاعماهتقالعليرورض
ميلستبزبخلايأءايعشإيفروكذملانعةدايزكولملارفس
ةءوبنيفو)١٦-١٤ع(روشأكلمللاملاهتيدأتوايقزح
ايقزححبستيأكولملارفسيفروكذملانعةدايزءايعشإ
٣٠و٢٩صمايأ٢يفو.)٢٠-٣٨:٩ءايعشإ(هئافشدعب
امدعبةمدخلاةداعإوايقزحرمأببرلاتيبريهطتربخ٣١و
.سادقألاوراشعألاعمجوليوطنامزنمتلمهُأدقتناك
عجرأًالوأ:يتأيامكايقزحكلمنامزيفثداوحلابيترتو
.مانصألاةدابعلطبأوقباسلااهرابتعاىلإةيوسوملاننسلا
ضرممث.ايقزحلةعباسلاةنسلايفةرماسلاطوقسناكو

ألَا
َ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص

٤٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



سمخهمايأىلعدازوهتالصبرلاعمسوتومللايقزح
كلذدعبو.ايقزحىلإهلسرلبابكلملسرأوةنسةرشع
اهندمذحأواذوهيىلعبيراحنسدعصةنس١٣وحنب
نظو)١٦-١٨:١٤(ايقزحنمايادهوةيزجذخأوةنصحملا
هنكلو)١٤-٢٢:١ءايعشإ(هنماوصلخدقاوناكمهنأدوهيلا
ةالصلبرلاباجتساوميلشروأىلإًاشيجلسرأوداع
ًاسمخوةئمنييروشألانمبرضوهكالملسرأوايقزح
ثالثوأنيتنسوحنبكلذدعبايقزحتامو.ًافلأنينامثو
.نينس

الءايعشإريسفتيفوهىفوتسملاريسفتلانأامب(
امو١٣عنميأحاحصألااذهنميقبامريسفتانمزلي
.)٢٠صرخآىلإهيلي

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

،َكَلَمَنيِحًةَنَسَةََرشَعْيَتَنْثٱَنْبٱىَّـسَنَمَناَك١«٩-١
يفًةَنَسَنيِسَْمخَوًاسَْمخَكَلَمَو ِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٢.ُةَبيِصْفَح ِتاَساَجَرَبَسَحِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
َداَعَو٣.َليِئاَْرسِإيِنَبِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهَدَرَطَنيِذَّـلٱِمَمُألٱ
ملٱىَنَبَف

لِلَحِباَذَمَماَقَأَو،ُهوُبَأاَّـيِقَزَحاَهَداَبَأيِتَّـلٱِتاَعَفَتْرُْ
ْ

ِلْعَب
ِّـلُكِلَدَجَسَو،َليِئاَْرسِإُكِلَمُبآْخَأَلِمَعاَمَكًةَيِراَسَلِمَعَو
يفَحِباَذَمىَنَبَو٤.اَهَدَبَعَوِءاَمَّـسلٱِدْنُج يِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِتْيَبِ
يف:ُهْنَعُّبَّـرلٱَلاَق َحِباَذَمىَنَبَو٥.يِمْسٱُعَضَأَميِلَشُروُأِ
يفِءاَمَّـسلٱِدْنُجِّـلُكِل يفُهَنْبٱََّـربَعَو٦.ِّـبَّـرلٱِتْيَبْيَراَدِ ِ
َلَمَعَرَثْكَأَو،َعِباَوَتَوًاّناَجَمَدْخَتْسٱَوَلَءاَفَتَوَفاَعَو،ِراَّـنلٱ
يفِّـَّـرشلٱ يِتَّـلٱِةَيِراَّـسلٱَلاَثْمِتَعَضَوَو٧.ِهِتَظاَغِإلِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
يفَلِمَع لٱِ

ْ
:ِهِنْبٱَناَمْيَلُسَوَدُواَدِلُهْنَعُّبَّـرلٱَلاَقيِذَّـلٱِتْيَب

يف لٱاَذٰهِ
ْ
يفَوِتْيَب ِطاَبْسَأِعيَِمجْنِمُْتَرتْخٱيِتَّـلٱَميِلَشُروُأِ

َلْجِرُحِزْحَزُأُدوُعَأَالَو٨.ِدَبَألٱَىلِإيِمْسٱُعَضَأَليِئاَْرسِإ
اوُظِفَحاَذِإَكِلٰذَو،ْمِهِئاَبآلُتْيَطْعَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَنِمَليِئاَْرسِإ
يِتَّـلٱِةَعِيَّـرشلٱَّـلُكَوِهِبْمُهُتْيَصْوَأاَمِّـلُكَبَسَحاوُلِمَعَو
هبْمُهَرَمَأ ىَّـسَنَمْمُهَّـلَضَأْلَباوُعَمْسَيْمَلَف٩.ىَسوُميِدْبَعاَِ
ِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱُمُهَدَرَطَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَنِمُحَبْقَأَوُهاَماوُلَمْعَيِل
.»َليِئاَْرسِإيِنَب

-١٦:٣١كولم١و١٨:٤ص١٦:٣ص٩-٣٣:١مايأ٢
١٦-١٦:١٠ص٥-١٧:٢ةينثتو٢٣:٥و١٧:١٦ص٣٣
٧:١٢كولم١و٢٣:١٢ص٥و٢٣:٤ص٨:٢٩كولم١و
٣١و١٩:٢٦نييوال١٨:٢١نييوالو١٧:١٧و١٦:٣ص
٨:٢٩كولم١و١٦:٢١ةينثتو٢٣:٦ص١٤-١٨:١ةينثتو
٧:١٠ليئومص٢و١٢و١٨:١١ص٩:٣و

هللانألًالئاقىّسنمهركبمسافسوياعدىَّـسَنَم
لعلو)٤١:٥١نيوكت(يبأتيبلكويبعتلكيناسنأ

هضرمنمهماقأهللانألمسالااذههنباللعجايقزح
.لسنالبتوميهنأنمهفوخدعبًالسنهاطعأو

عيمجنمهريغنملوطأهكلمناكًةَنَسَنيِسَْمخَوًاسَْمخ
ًاعطاقًاناهربيلكلُملالوطنأريغ.ليئارسإواذوهيكولم
.كلملاحالصىلع

.)٦٢:٤ءايعشإ(اهبيترسممسالاىنعمُةَبيِصْفَح
نمنوريثكواذوهيءاسؤرناك)٢ع(َّـَّـرشلٱَلِمَعَو

بناجألاعمداحتالاومانصألاةدابعىلإنوليميبعشلا
مايأيفحالصإلاناكو.هفالسأوزاحآنامزنمكلذو
سيلوطقفنامزل)٢٩:٣٦مايأ٢(هببعشلاحرفوايقزح
وهوىسنمكلمامنيحةصرفلاءاسؤرلامنتغافمهبولقنم
كلذومانصألاةدابعىلإعوجرلاىلإهولامأوةنس١٢نبادلو
تامدقناكامبرو.ةحلاصلاهتودقوهيبأميلعتمغرىلع
.هدجوهيبألًاريشمناكيذلايبنلاءايعشإ

نمةدابعلانمعونلااذهناكامبرِءاَمَّـسلٱِدْنُجِّـلُك
نيينادلكلاونييروشألانماهلصأو.)٢٣:١٢(زاحآنامز
ءايشألاةفرعمىلإاولصتامهنأنوعّديمهومجنمناكنيذلا
نومكحيمهنإوةيوامسلامارجألاتاكرحةبقارمبةلبقتسملا
دنجموجنلاىعدتو.ملاعلارومأيفمارجألاهذهريثأتب
.اهماظنواهترثكنمءامسلا

يفَحِباَذَم )٥ع(برلاتيبيَراديف)٤ع(ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ
ةنهكللرادوأ)٦:٣٦كولم١(ةيلخادرادبرلاتيبلناك
تيباهيفناكيتلا)٧:٨كولم١(ىرخأرادو)٤:٩مايأ٢(
يوتحت)٤:٩مايأ٢و٧:٩كولم١(ةريبكًارادتناكوكلملا
فتكيملو.امهريغوكلملارصقولكيهلاكةينبألاعيمجىلع
لعفامكةجراخنكامأيفةينثوحئابذةماقإبىسنم
يذلاناكملاسفنيفاهماقألب)١١:٧كولم١(ناميلس
.هيفهمساعضودقبرلاناك

زاحآلعفامككلوملةقرحمهمّدقيأ)٦ع(ُهَنْبٱََّـربَعَو
.)باتكلاسوماقيفكلومبلطاوهريسفتو١٦:٣رظنا(

.)هريسفتو١٧:١٧رظنا(َلَءاَفَتَوَفاَعَو
همايأيفناكامىلإءايعشإراشأَعِباَوَتَوًاّناَجَمَدْخَتْسٱَو
:ُمُكَلاوُلاَقاَذِإَو«)٨:١٩ءايعشإ(ًالئاقىسنممايألبقو
طٱ
ْ

لٱَوِعِباَوَّـتلٱِباَحْصَأَىلِإاوُبُل
ْ

ٌبْعَشُلَأْسَيَالَأ...َنيِفاَّـرَع
ٰهلِإ
َ

ملٱُلَأْسُيَأ؟ُه
عنمتةعيرشلاتناكو.»ِءاَيْحَألٱِلْجَألىٰتْوَْ

.)٢٠:٢٧نييوال(اذه
كلاممنمبلطوشتفولأسيأِّـَّـرشلٱَلَمَعَرَثْكَأَو
.ةينثولاةدابعلانمةبيرغوةديدجًاعاونأةديعب

دقناكمسربسحناكامبر)٧ع(ِةَيِراَّـسلٱَلاَثْمِت
نورقبًانيزمًادومعلاثمتلاناكو.روشأدالبنمهذخأ

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٤٨
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نمةكبشهلوحوةلخنةروصدومعلاسأرىلعوسويت
ربونص»زوركو«نامرومعاربولخنروصاهيفندعم
جيهياممناكفلسانتلاءاضعأوديلوتلاةرثكىلإتاراشإو
.تاوهشلا

ةنيمثلاديعاوملاهذهركذنمةياغلاو)٨ع(اوُظِفَحاَذِإ
طرشبهبعشلديعاوملاهذهبيفيبرلانأنايبلاةديطولا
يفاولعجوهضئارفاوضفروهوكرتاملفةلماكلاةعاطلا
ملسويبسللمهمّلسووهمهكرتعينشلامهمنصهسدقم
.رامدللسدقملاهتيبوهتنيدم

طوقسلاوناينبلانمنوهأمدهلا)٨ع(ىَّـسَنَمْمُهَّـلَضَأ
نمرثكأةدسافلابولقلايفعقولالضللومايقلانملهسأ
.قحلا

ةعيرشلامهلويقيقحلاهلإلااوفرعمهنألِمَمُألٱَنِمُحَبْقَأ
.ةفلتخمةريثكةهلآلاودجسكلذعموءايبنألاوضئارفلاو
.اههلإلةمألكاودجسفممألاامأو

ْنِم١١:ِءاَيِبْنَألٱِهِديِبَعِدَيْنَعُّبَّـرلٱَلاَقَو١٠«١٨-١٠
َءاَسَأَو،َساَجْرَألٱِهِذٰهَلِمَعْدَقاَذوَُهيَكِلَمىَّـسَنَمَّـنَأِلْجَأ
َلَعَجَو،ُهَلْبَقَنيِذَّـلٱَنوُّيِروُمَألٱُهَلِمَعيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمَرَثْكَأ
ُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهَكِلٰذِل١٢ِهِماَنْصَأِبُئِطُْخياَذوَُهيًاضْيَأ
َّـلُكَّـنَأىَّـتَحاَذوَُهيَوَميِلَشُروُأَىلَعًاَّرشٌبِلاَجاَذَنَئَه:َليِئاَْرسِإ
َطْيَخَميِلَشُروُأَىلَعُّدُمَأَو١٣.ُهاَنُذُأُّنِطَتِهِبُعَمْسَيْنَم
طِمَوِةَرِماَّـسلٱ

ْ
ُحَسْمَياَمَكَميِلَشُروُأُحَسْمَأَو،َبآْخَأِتْيَبَراَم

َةَّـيِقَبُضُفْرَأَو١٤.ِهِهْجَوَىلَعُهُبِلْقَيَوُهُحَسْمَي.َنْحَّـصلٱٌدِحاَو
ًابَْهنَوًةَميِنَغَنوُنوُكَيَف،ْمِهِئاَدْعَأيِدْيَأَىلِإْمُهُعَفْدَأَو،يِثَاريِم
ِجل
َ

يفَّـَّـرشلٱاوُلِمَعْمَُّـهنَأل١٥،ْمِهِئاَدْعَأِعيِم اوُراَصَو،َّـيَنْيَعِ
لٱَنِميِنَنوُظيِغُي

ْ
اَذٰهَىلِإَْرصِمْنِمْمُهُؤاَبآَجَرَخِهيِفيِذَّـلٱِمْوَي

لٱ
ْ

ألَمىَّـتَحًاّدِجًاريِثَكًائيِرَبًامَدىَّـسَنَمًاضْيَأَكَفَسَو١٦.ِمْوَي
َ

جلٱَنِمَميِلَشُروُأ
ْ

جلٱَىلِإِبِنَا
ْ

هبيِتَّـلٱِهِتَّـيِطَخْنَعًالْضَف،ِبِنَا اَِ
يفِّـَّـرشلٱِلَمَعِبُئِطُْخياَذوَُهيَلَعَج ُةَّـيِقَبَو١٧.ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
هبَأَطْخَأيِتَّـلٱُهُتَّـيِطَخَو،َلِمَعاَمُّلُكَوىَّـسَنَمِروُمُأ ٌةَبوُتْكَماَِ

يف ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ
ُ

َعَمىَّـسَنَمَعَجَطْضٱَّـمُث١٨.اَذوَُهيِكوُل
يفَنِفُدَوِهِئاَبآ يفِهِتْيَبِناَتْسُبِ ُهُنْبٱُنوُمآَكَلَمَو،اَّـزُعِناَتْسُبِ
.»ُهْنَعًاضَوِع
١٦ع٢١:٢٦كولم١و١٥:١٦نيوكت٤و٢٤:٣صو٢ع
٢٤:١١ءايعشإ١٩:٣ايمرإو٣:١١ليئومص١و٢١ع
١٣-٢٣:١١مايأ٢و١١ع٢٤:٤ص٨و٧:٧سوماعو
٢٦ع٣٣:٢٠مايأ٢و

يفهيلإراشملاوهءايعشإدوهيلاديلقتبجومبِءاَيِبْنَألٱ
امبرو.ىّسنمهرشنو»اورشن«ةملكيف)١١:٣٧نييناربع(
.موحانواينفصوقوقبحءايبنألاءالؤهنمناك

نييناعنكلاعيمجنعًاضوعنوروكذممهوَنوُّيِروُمَألٱ
.)١٠و٢:٩سوماع٢١:٢٦كولم١(

ىّسنمةيطختناك)١١ع(ُئِطُْخياَذوَُهيًاضْيَأَلَعَجَو
امأو.هبنولثمتيوهبعشهيلإرظنيفًاكلمهنوكلمظعأ
.)١٦عرظنا(كلمللاوداقنيملفمهضعب

)١٩:٣ايمرإو٣:١١ليئومص١()١٢ع(ُهاَنُذُأُّنِطَت
:٢٥رظنا(هربخعمسينملكرعشقيميظعرشىلإةراشإ

.)١١-٩و٧و٣
سيلوناينبللرامطملاوطيخلا)١٣ع(ِةَرِماَّـسلٱَطْيَخ

ناينبكنوكيميلشروأناينبنأًامكهتلوقيخرؤملاو.مدهلل
سكعلابيأبآخأتيبناينبككلملاتيبناينبوةرماسلا
.رامدللنانوكيف

ميلشروأيفىقبياليأَنْحَّـصلٱٌدِحاَوُحَسْمَياَمَك
ميلشروأنألراقتحالوقلايفو.اهانغواهدجمنمءيش
.هنمحرطُتراذقأباهلهأونحصبةهبشم

ًامسقضفروهبعشبرلاثاريم)١٤ع(يِثاَريِمَةَّـيِقَب
ةكلمميأهثاريمةيقبوليئارسإةكلممتطقسامنيحمهنم
.ميلشروأتطقسىتحةنس١٤٠وحنتيقباذوهي

ىلعاودجسمهنأمهاياطخنمو)١٥ع(َّـَّـرشلٱاوُلِمَع
ةهلآلبئاكساوبكسوءامسلادنجلكلتويبلاحوطس
ًاكعكاوعنصميلشروأعراوشيفو)١٩:١٣ايمرإ(ىرخأ
يداويفةفوتتاعفترماونبو)٧:١٨ايمرإ(ءامسلاةكلمل
ناكو)٧:٣١ايمرإ(رانلابمهتانبومهينباوقرحيلمونهنبا
ًاتويبنجسنيءاسنلاتناكونينوبأملاتويببرلاتيبدنع
ًابائذةاضقلاوةرئازًادوسأءاسؤرلاناكو)٢٣:٧(ةيراسلل
سدقلايسجنمةنهكلاونيراّدغنيرخافتمءايبنألاوةسرتفم
روجومثإةنيدملايفناكو)٤و٣:٣اينفص(ةعيرشلايفلاخم
.)٤و١:٣قوقبح(ماصخوملظوباصتغاو

نيذلانإجتنتسن)١٦ع(ًائيِرَبًامَدىَّـسَنَمًاضْيَأَكَفَسَو
مهمدنألنيريثكاوناكءادهشاوتاموبرلاةدابعيفاوتبث
لكيفمهالتقناكيأبناجلاىلإبناجلانمميلشروأألم
.تيبلكيفوعراش

نإ)١٩-٣٣:١١مايأ٢(يف)١٧ع(ىَّـسَنَمِروُمُأُةَّـيِقَبَو
ىلإبرلاهدروىّسنمباتمثلبابىلإهذخأروشأكلم
برلاحباذممّمرومانصألاةدابعىّسنملازأوهتكلمم
.برلااودبعينأاذوهيرمأوةنيدملانّصحو

.كلملاايزعوأايرزعلرخآمسا)١٨ع(اَّـزُعِناَتْسُب
كولمنمو.هنممسقوأكلملاتيبناتسبوهازعناتسبو
دوادةنيدميفرشعةسمخنفُدنيرشعلاودحاولااذوهي
ةعبرألانفُدوازعناتسبيفنومآهنباوىّسنمنفُدو
ميكايوهيوهودحاوولبابيفنانثاورصميفدحاونورخآلا
ميلشروأنمًاميدقًامسقتناكفدوادةنيدمامأو.نفدُيمل

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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:٣٢مايأ٢(ةعلقلاو)٥:٩ليئومص٢(نويهصنصحهيف
٥(.

َنيِحًةَنَسَنِيْرشِعَوِْنيَتَنْثٱَنْبٱُنوُمآَناَك١٩«٢٦-١٩
يفِْنيَتَنَسَكَلَمَو،َكَلَم ُتْنِبُةَمَّـلُشَمِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأِ
طَيْنِمَصوُراَح

ْ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٢٠.َةَب اَمَكِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ

يفَكَلَسَو٢١.ُهوُبَأىَّـسَنَمَلِمَع َكَلَسيِذَّـلٱِقيِرَّـطلٱِّـلُكِ
َهلَدَجَسَوُهوُبَأاَهَدَبَعيِتَّـلٱَماَنْصَألٱَدَبَعَو،ُهوُبَأِهيِف

َ
٢٢.ا

يفْكُلْسَيَْملَوِهِئاَبآَهٰلِإَّـبَّـرلٱَكَرَتَو َنَتَفَو٢٣.ِّـبَّـرلٱِقيِرَطِ
ملٱاوُلَتَقَفِهْيَلَعَنوُمآُديِبَع

يفَكِلَْ ِبْعَشُّلُكَبََرضَف٢٤.ِهِتْيَبِ
لٱَعيَِمجِضْرَألٱ

ْ
ملٱَىلَعَنيِنِتاَف

ِضْرَألٱُبْعَشَكَّـلَمَو،َنوُمآِكِلَْ
َلِمَعيِتَّـلٱَنوُمآِروُمُأُةَّـيِقَبَو٢٥.ُهْنَعًاضَوِعُهَنْبٱاَّـيِشوُي
يفٌةَبوُتْكَم ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ

ُ
يفَنِفُدَو٢٦.اَذوَُهيِكوُل ِِهْربَقِ

يف .»ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱاَّـيِشوُيَكَلَمَو،اَّـزُعِناَتْسُبِ
١٢:٢٠ص٢٨:٩مايأ١و٢٢:١٧ص١٦و١١و٦-٢ع
١٨ع١٤:٥ص١٤:١٩و

:٣٣ددع(يفةروكذملاتابطييهامبر)١٩ع(َةَبْطَي
ىسنملمعامكبرلاينيعيفرشلانومآلمعو.)٣٣

ضعبنألمتحملانمو.هكلمنمىلوألانينسلايفهوبأ
هنبااوكّلميلنومآاولتقفةينثولاةدابعلااونسحتسيملبعشلا
برلاةدابعىلإاوعجرييكلطقفنينسينامثنباوهوايشوي
.قحلانيدلاىلإهليمُتلئاسوبهرغصنمهوطاحأو

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

مثَنْبٱاَّـيِشوُيَناَك١«٧-١
ََ

َكَلَمَو،َكَلَمَنيِحٍنيِنِسِنا
يفًةَنَسَنيِثَالَثَوىَدْحِإ ُتْنِبُةَدَيْدَيِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأِ
ملٱَلِمَعَو٢.َةَقْصُبْنِمَةَياَدَع

يفَميِقَتْسُْ َراَسَوِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
يف يفَو٣.ًالاَمِشَالَوًانيِمَيِْدَحيَْملَو.ِهيِبَأَدُواَدِقيِرَطِعيَِمجِ ِ
لِلَةََرشَعَةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱ

ْ
ملٱَلَسْرَأاَّـيِشوُيِكِلَم

َنْبَناَفاَشُكِلَْ
لَصَأ
ْ

لٱَمَّـالُشَمِنْباَي
ْ

َىلِإْدَعْصٱ٤:ًالِئاَقِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإَبِتاَك
لِح
ْ

لٱاَّـيِق
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

لٱَبِسْحَيَفِميِظَع
ْ

ملٱَةَّـضِف
ِتْيَبَىلِإَةَلَخْدُْ

لٱوُسِراَحاَهَعََمجيِتَّـلٱِّـبَّـرلٱ
ْ
اَهوُعَفْدَيَف٥،ِبْعَّـشلٱَنِمِباَب

ملٱِلْغُّشلٱِيلِماَعِدَيِل
ِيلِماَعَىلِإاَهوُعَفْدَيَو،ِّـبَّـرلٱِتْيَبِبَنيِلَّـكَوُْ

يفيِذَّـلٱِلْغُّشلٱ لٱِمَلُثِميِْمَرتِلِّـبَّـرلٱِتْيَبِ
ْ
َنيِراَّـجَّـنلِل٦:ِتْيَب

لٱَو
ْ
ِلْجَألٍةَتوُحْنَمٍةَراَجِحَوٍباَشْخَأِءاَِرشِلَو،َنيِتاَّـحَّـنلٱَوَنيِئاَّـنَب

لٱِميِمْرَت
ْ
لٱِباوُبَساَُحيَْملْمَُّـهنَأَّـالِإ٧.ِتْيَب

ْ
ملٱِةَّـضِف

ِْمهيِدْيَألِةَعوُفْدَْ
.»ٍةَناَمَأِباوُلِمَعاَمَّـنِإْمَُّـهنَأل
١:٧عوشيو٥:٣٢ةينثت١٥:٣٩عوشيخلا٣٤:١مايأ٢
١٢:١٥ص١٤-١٢:١١ص١٠و٩و١٢:٤ص

ىلإشيخلبرقباذوهيندمنمةقصُبو،ةبوبحمُةَدَيْدَي
.ميلشروأنميبرغلابونجلا

يفَراَسَو يفكلذلقُيملو)٢ع(ِهيِبَأَدُواَدِقيِرَطِعيَِمجِ
كولملاايشويوايقزحودوادناكف)١٨:٣(ايقزحيفالإهريغ
.لضافألاةثالثلا

يفهنإ٧-٣٤:٣مايأ٢يف)٣ع(َةََرشَعَةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
ةنسلايفوهيبأدوادهلإبلطيأدتباهكلمنمةنماثلاةنسلا
تاعفترملانمميلشروأواذوهيرّهطيأدتباةرشعةنماثلا
نوعمشوميارفأوىسنمندميفوليثامتلاويراوسلاو
.ليثامتلاعطقويراوسلاوحباذملامدهًاضيأيلاتفنىتح
كشالبناكو)١:٢ايمرإ(أبنتيايمرإأدتباتقولاكلذيفو
.روكذملاهلمعيفكلمللًاطشنموًادعاسم

مايأ٢(لجسملاخآويوةنيدملاسيئرايسعمهعموَناَفاَش
يذلاماقيخأابأناكوايمرإرفسيفروكذمنافاشو)٣٤:٨
ناكو)٢٦:٢٤ايمرإ(هلتقاوبلطنيذلانمايمرإصّلخ
ايمرإمالكرفسخورابأرقهعدخميفيذلاايرمجابأنافاش
لكوملانافاشنبماقيخأنبايلدجناكو)٣٦:١٠ايمرإ(
.رصانذخوبنمهاقبأنيذلابعشلاىلع

جتنتسن)هريسفتو١٢:٤رظنا()٤ع(َةَّـضِفْلٱَبِسْحَيَف
ًادادعتساةضفلااوبسحينأةنهكلارمأدقناككلملانأ
دقناكو)١٤-١٢:٤(شآويكلملالعفامكلكيهلاميمرتل
نومآنامزيفبرلاةدابعبصتخياملكولكيهلالمهُأ
نوئدتبيفلامعللعفدُتيكلةضفلاباسحناكو.ىسنمو
.لمعلايف

مهعاونأوةلمعلاةرثك)٦ع(خلاَنيِئاَّـنَبْلٱَوَنيِراَّـجَّـنلِل
.ميمرتلااذهىلإجوحأيذلابارخلاةمظعىلعليلد

)٣٤:١٢مايأ٢(نييوالمهلكاوناك)٧ع(اوُبَساَُحيَْمل
.)هريسفتو١٢:١٥رظنا(

لِحَلاَقَف٨«١٣-٨
ْ

لٱاَّـيِق
ْ

لٱُنِهاَك
ْ

لٱَناَفاَشِلُميِظَع
ْ

:ِبِتاَك
يفِةَعِيَّـرشلٱَرْفِسُتْدَجَوْدَق لِحَمَّـلَسَو.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ

ْ
َرْفِّـسلٱاَّـيِق

لٱُناَفاَشَءاَجَو٩.ُهَأَرَقَفَناَفاَشِل
ْ

ملٱَىلِإُبِتاَك
ْدَق:َلاَقَوِكِلَْ

لٱَكُديِبَعَغَرْفَأ
ْ

ملٱَةَّـضِف
يفَةَدوُجْوَْ لٱِ

ْ
ِدَيَىلِإاَهوُعَفَدَوِتْيَب

لٱُناَفاَشََربْخَأَو١٠.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِءَالَكُوِلْغُّشلٱِيلِماَع
ْ

ُبِتاَك
ملٱ
لِحِيناَطْعَأْدَق:َكِلَْ

ْ
لٱاَّـيِق

ْ
َماَمَأُناَفاَشُهَأَرَقَو.ًارْفِسُنِهاَك

ملٱ
ملٱَعِمَساَّـمَلَف١١.ِكِلَْ

.ُهَباَيِثَقَّـزَمِةَعِيَّـرشلٱِرْفِسَمَالَكُكِلَْ
ملٱَرَمَأَو١٢

لِحُكِلَْ
ْ

لٱاَّـيِق
ْ

َنْبَروُبْكَعَوَناَفاَشَنْبَماَقيِخَأَوَنِهاَك
لٱَناَفاَشَواَخيِم

ْ
ملٱَدْبَعاَياَسَعَوَبِتاَك

اوُلَأْسٱاوُبَهْذٱ١٣:ِكِلَْ
ِةَهِجْنِماَذوَُهيِّـلُكِلْجَألَوِبْعَّـشلٱِلْجَألَوِيلْجَألَّـبَّـرلٱ
ِّـبَّـرلٱُبَضَغَوُهٌميِظَعُهَّـنَأل.َدِجُويِذَّـلٱِرْفِّـسلٱاَذٰهِمَالَك
اَذٰهِمَالَكِلاوُعَمْسَيَْملاَنَءاَبآَّـنَأِلْجَأْنِماَنْيَلَعَلَعَتْشٱيِذَّـلٱ
.»اَنْيَلَعٌبوُتْكَمَوُهاَمِّـلُكَبَسَحاوُلَمْعَيِلِرْفِّـسلٱ

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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٣٧:٣٤نيوكت١٥و٣٤:١٤مايأ٢و٢٦-٣١:٢٤ةينثت
٣٤:٢٠مايأ٢و٢٦:٢٤ايمرإو٢٥:٢٢ص٧:٦عوشيو
١٨و٣١:١٧و٢٨-٢٩:٢٣ةينثت

رفسوأةسمخلاىسومرافسأيأِةَعيَِّـرشلٱَرْفِسُتْدَجَو
ًادجةليلقةعيرشلاخسنتناكو.مهضعبنظيامكةينثتلا
ةنهكلاناكواهنعدحألأسيملرارشألاكولملانامزيفو
.باتكالبةينيدلامهتمدخنومدخينويواللاو

:١٢(قودنصلااوغرفأيأ)٩ع(َةَّـضِفْلٱَكُديِبَعَغَرْفَأْدَق
.باسحلااولمكأوهيفةضفلاتناكيذلا)٩

رفسلقيمل)١٠ع(ًارْفِسُنِهاَكْلٱاَّـيِقْلِحِيناَطْعَأ
رفسهنأنهاكلافرعامكفرعيملامبروةعيرشلا
.ةعيرشلا

.هنمةراتخمًالاوقألبهلكرفسلاإرقيملامبرُهَأَرَقَو
ىلعًاليلدهنزحناكونزحلاةمالع)١١ع(ُهَباَيِثَقَّـزَم

نييوالو٦٨-٢٨:١٦ةينثت(فيخملاديدهتلامالكهقيدصت
مهلامهإببعشلااياطخوهاياطخبروعشلاو)٣٩-٢٦:١٤

.ةعيرشلالاوقأ
يبنمفنعبرلانمنولأسي)١٣ع(اوُلَأْسٱاوُبَهْذٱ
اوصلخيلهبعشنموكلملانمبولطملالمعلانعنولأسيو
.يتآلابرلابضغنم

رفسنإهلوقنمجتنتسنِرْفِّـسلٱاَذٰهِمَالَكِلاوُعَمْسَيَْمل
.ثيدحنامزيفدقُفومهئابآنامزيفًادوجومناكةعيرشلا

لِحَبَهَذَف١٤«٢٠-١٤
ْ

لٱاَّـيِق
ْ

ُروُبْكَعَوُماَقيِخَأَوُنِهاَك
لَخَىلِإاَياَسَعَوُناَفاَشَو

ْ
ِنْبَةَوْقِتِنْبَموُّلَشِةَأَرْمٱ،ِةَّـيِبَّـنلٱَةَد

يفٌةَنِكاَسَيِهَو.ِباَيِّـثلٱِسِراَحَسَحْرَح يفَميِلَشُروُأِ لٱِ
ْ

ِمْسِق
َهلْتَلاَقَف١٥.اَهوُمَّـلَكَوِيناَّـثلٱ

ُ
ُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:ْم

َلاَقاَذَكٰه١٦:َّـَيلِإْمُكَلَسْرَأيِذَّـلٱِلُجَّـرلِلاوُلوُق.َليِئاَْرسِإ
ملٱاَذٰهَىلَعًاَّرشٌبِلاَجاَذَنَئَه:ُّبَّـرلٱ

َّـلُك،ِهِناَّـكُسَىلَعَوِعِضْوَْ
ِينوُكَرَتْمَُّـهنَأِلْجَأْنِم١٧،اَذوَُهيُكِلَمُهَأَرَقيِذَّـلٱِرْفِّـسلٱِمَالَك
ِهلآلاوُدَقْوَأَو

َ
ُلِعَتْشَيَف،ِْمهيِدْيَأِلَمَعِّـلُكِبِينوُظيِغُيِلىَرْخُأٍة

ملٱاَذٰهَىلَعيِبَضَغ
اَذوَُهيُكِلَماَّـمَأَو١٨.ُئِفَطْنَيَالَوِعِضْوَْ

َلاَقاَذَكٰه:ُهَلَنوُلوُقَتاَذَكٰهَفَّـبَّـرلٱاوُلَأْسَتِلْمُكَلَسْرَأيِذَّـلٱ
لٱِةَهِجْنِمَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱ

ْ
ْنِم١٩:َتْعِمَسيِذَّـلٱِمَالَك

لَقَّـقَرْدَقُهَّـنَأِلْجَأ
ْ

َتْعِمَسَنيِحِّـبَّـرلٱَماَمَأَتْعَضاَوَتَوَكُب
ملٱاَذٰهَىلَعِهِبُتْمَّـلَكَتاَم

َنوُريِصَيْمَُّـهنَأِهِناَّـكُسَىلَعَوِعِضْوَْ
اَنَأُتْعِمَسْدَق.يِماَمَأَتْيَكَبَوَكَباَيِثَتْقَّـزَمَو،ًةَنْعَلَوًاشَهَد
ُّمَضُتَفَكِئاَبآَىلِإَكُّمُضَأاَذَنَئَهَكِلٰذِل٢٠.ُّبَّـرلٱُلوُقَيًاضْيَأ
ُهُبِلاَجاَنَأيِذَّـلٱِّـَّـرشلٱَّـلُكَكاَنْيَعىَرَتَالَو،ٍمَالَسِبَِكْربَقَىلِإ
ملٱاَذٰهَىلَع

ملٱَىلَعاوُّدَرَف.ِعِضْوَْ
.»ًاباَوَجِكِلَْ

٢٦و٢٩:٢٥ةينثتو٢١:٢٢ص١:١٠اينفص٣٤:٢٢مايأ٢

كولم١و١:٣جورخ٥١:١٧رومزمو٢٤:٥ليئومص١و
٢٣:٣٠ص١١ع٢٦:٦ايمرإ٢٦:٣١نييوال٢١:٢٩

:١٥جورخ(ميرمتاّيبنلانمو)١٤ع(ِةَّـيِبَّـنلٱَةَدْلَخ
برلاناك)٢:٣٦اقول(ةّنحو)٤:٤ةاضق(ةروبدو)٢٠
.ّنهتطساوبهبعشمّلكيوءاسنلامّركي

دنعاهنوسبلياوناكيتلاةنهكلابايثامإِباَيِّـثلٱِسِراَح
يتلاككلملارمأتحتةظوفحمبايثوأبرلاتيبيفةمدخلا
.)٥:٥(نامعنعممارآكلماهلسرأ

يفَميِلَشُروُأ ثلٱِمْسِقْلٱِ
ةنيدملانمديدجلامسقلايأِيناَّـ

:١اينفص٣٣:١٤مايأ٢(ةميدقلادوادةنيدمنعًاجراخ
نيينابجلايداوناكنيذللانيَمسقلانممسقوأ)١٠
.امهنيب

.اذوهيكلم١٨عيفو)١٥ع(ِلُجَّـرلِلاوُلوُق
كلمامدعبايشويتام)٢٠ع(ٍمَالَسِبَِكْربَقَىلِإُّمَضُت

ميلشروأواذوهيلكهيلعحانوهئابآروبقيفنفُدوةنس٣١
مهيثارميفتاينغملاونينغملاعيمجهبدنوايمرإهاثرو
ىلإمضناوًابيطًاركذكرتفليئارسإىلعةضيرفاهولعجو
.برحلايفلتقدقناكنإومالسبهربق

دئاوف
.ناسنإلالاوحألالمعتالولاوحألالمعيناسنإلانإ.١

رفسناكوريرشٌّدجوريرشبأايشويلناكهنإف
نوليميءاسؤرلاوبعشلارثكأناكوًادوقفمةعيرشلا
مغرىلعو.بناجألاعمداحتالاومانصألاةدابعىلإ
يفتبثوبرلاايشويبلطةقفاوملاريغلاوحألاهذه
ةدابعماقأومانصألاةدابعدابأوهتايحلكهتمدخ
.هومركأوهوبحأفهسفنىلإهبعشلامأوبرلا

تيكبتلىمظعلاةطساولاوهسدقملاباتكلانإ.٢
مهداشرإوهللاىلإمهعاجرإومهاياطخىلعسانلا
.ميقتسملاقيرطلايفمهظفحو

يفنيريثكدنعدوقفمباتكوهسدقملاباتكلانإ.٣
نوفرعيالضعبلاوًاقلطمهنوفرعيالمهضعبنألانمايأ
الوهنومهفيالوهنوربتعيالضعبلاوطقفهمساالإ
.ّيفخمزنككمهدنعوهوهنمنوديفتسي

نأةفرعملاقحهفرعوباتكلادجونملكىلعهنإ.٤
.مهيلعهأرقيوهبهريغربخي

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَلَسْرَأَو١«٣-١
اَذوَُهيِخوُيُشَّـلُكِهْيَلِإاوُعَمَجَف،ُكِلَْ

ملٱَدِعَصَو٢.َميِلَشُروُأَو
اَذوَُهيِلاَجِرُعيَِمجَوِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلِإُكِلَْ

لٱَو،ُهَعَمَميِلَشُروُأِناَّـكُسُّلُكَو
ْ

ِبْعَّـشلٱُّلُكَوُءاَيِبْنَألٱَوُةَنَهَك
لٱَىلِإِريِغَّـصلٱَنِم

ْ
يفَأَرَقَوِ،ريِبَك هناَذآِ ِةَعِيَّـرشلٱِرْفِسِمَالَكَّـلُكِْمِ

يفَدِجُويِذَّـلٱ ملٱَفَقَوَو٣.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ
ملٱَىلَعُكِلَْ

ْ
َعَطَقَوَِربْنِ

ُهاَياَصَوِظْفِِحلَوِّـبَّـرلٱَءاَرَوِباَهَّـذلِلِّـبَّـرلٱَماَمَأًادْهَع
لٱِّـلُكِبِهِضِئاَرَفَوِهِتاَداَهَشَو

ْ
لَق
ْ

ِمَالَكِةَماَقِإل،ِسْفَّـنلٱِّـلُكَوِب
لٱاَذٰه

ْ
ملٱِدْهَع

يفِبوُتْكَْ ِبْعَّـشلٱُعيَِمجَفَقَوَو.ِرْفِّـسلٱاَذٰهِ
لٱَدْنِع

ْ
.»ِدْهَع

:١١ص٢٢:٨ص١٣-٣١:١٠ةينثت٣٢-٣٤:٢٩مايأ٢
١٣:٤ةينثت١٧و١٤

ديدجءيشبهبعشدعووأملكتبرلانأانهرهظيمل
نوعجريمهنأمهدهعناكوبعشلانمهلكمالكلاناكلب
دهعلانكيملفاهولمهأاوناكيتلاهتعيرشنوظفحيوهللاىلإ
.)٣ع(برلامامألببرلاعم

ال»ميلشروأناكسلكواذوهيلاجرعيمج«لوقلاو
بعشلاباونلبعامتجالارضحصخشلكنأمزلتسي
نعنوملكتينيذلاعيمجمهءايبنألاو.مهبترفالتخاىلع
بعشلاةايحيحلصمونيدلايملعماوناكفبرلا
هنأينعيال»ةعيرشلارفسمالكلكأرق«لوقلاو.ةيحورلا
كلذنألةينثتلارخآىلإنيوكتلالوأنمىسومرافسأأرق
املكواياصولاأرقهنإلبتاعاسرشعنملقأيفمتيال
راشملاوهةينثتلارفسامبروبرللبعشلاتابجاوبصتخي
امبرو)٣ع(سفنلالكوبلقلالكبدهعلااوعطقو.هيلإ
.برلايضرتالوتبثتالطقفمالكلابدوهعلانأباورعش
.مهناذآيفكلملاهأرقاملكمهلوبقةمالعبعشلافوقوو
لكةعيرشلاةءارقاوعمسيلبعشلاعامتجابىسومرمأو
.)١٣-٣١:١٠ةينثت(نينسعبس

ملٱَرَمَأَو٤«٩-٤
لِحُكِلَْ

ْ
لٱاَّـيِق

ْ
لٱَنِهاَك

ْ
لٱَةَنَهَكَوَميِظَع

ْ
ِةَقْرِف

لٱَساَّـرُحَوِةَيِناَّـثلٱ
ْ
َعيَِمجِّـبَّـرلٱِلَكْيَهْنِماوُجِرُْخيْنَأِباَب

ملٱِةَيِنآلٱ
لِلِةَعوُنْصَْ

ْ
،ِءاَمَّـسلٱِداَنْجَأِّـلُكِلَوِةَيِراَّـسلِلَوِلْعَب

يفَميِلَشُروُأَجِراَخاَهَقَرْحَأَو َىلِإاَهَداَمَرَلََمحَو،َنوُرْدَقِلوُقُحِ
ُكوُلُمْمـُهَلَعَجَنيِذَّـلٱِماَنْصَألٱَةَنَهَكىَشَالَو٥.َليِإِتْيَب
ملٱَىلَعاوُدِقوُيِلاَذوَُهي

يفِتاَعَفَتْرُْ ُطِيُحياَمَواَذوَُهيِنُدُمِ
لِلَنوُدِقوُيَنيِذَّـلٱَو،َميِلَشُروُأِب

ْ
لٱَوِسْمَّـشلِل:ِلْعَب

ْ
ملٱَوِرَمَق

،ِلِزاَنَْ
ِّـبَّـرلٱِتْيَبْنِمَةَيِراَّـسلٱَجَرْخَأَو٦.ِءاَمَّـسلٱِداَنْجَأِّـلُكِلَو

يفاَهَقَرْحَأَوَنوُرْدَقيِداَوَىلِإَميِلَشُروُأَجِراَخ ،َنوُرْدَقيِداَوِ
لٱىَّـرَذَو،ًاراَبُغْتَراَصْنَأَىلِإاَهَّـقَدَو

ْ
ِةَّـماَعِروُبُقَىلَعَراَبُغ

ملٱَتوُيُبَمَدَهَو٧.ِبْعَّـشلٱ
ِّـبَّـرلٱِتْيَبَدْنِعيِتَّـلٱَنيِنوُبْأَْ

ِعيِمَجِبَءاَجَو٨.ِةَيِراَّـسلِلًاتوُيُبَنْجِسْنَيُءاَسِّـنلٱِتَناَكُثْيَح
لٱ
ْ

ملٱَسَّـجَنَو،اَذوَُهيِنُدُمْنِمِةَنَهَك
لٱَناَكُثْيَحِتاَعَفَتْرُْ

ْ
ُةَنَهَك

يِتَّـلٱِباَوْبَألٱِتاَعَفَتْرُمَمَدَهَو،ٍعْبَسِرْئِبَىلِإَعْبَجْنِمَنوُدِقوُي
ملٱِسيِئَرَعوُشَيِباَبِلَخْدَمَدْنِع

لٱِنَعيِتَّـلٱِةَنيِدَْ
ْ

يفِراَسَي ِ
ملٱِباَب

ملٱَةَنَهَكَّـنَأَّـالِإ٩.ِةَنيِدَْ
ِحَبْذَمَىلِإاوُدَعْصَيَْملِتاَعَفَتْرُْ

يفِّـبَّـرلٱ هتَوْخِإَْنيَبًاريِطَفاوُلَكَأْلَبَميِلَشُروُأِ .»ِْمِ
مايأ٢و١٥ع٧و٢١:٣ص٥٢:٢٤ايمرإو٢٥:١٨ص
٢٦و٣٥:٢٥جورخ١٥:١٢و١٤:٢٤كولم١و٣٤:٤
لايقزح١٥:٢٢كولم١و٢١:١٧عوشي١٦:١٦لايقزحو

١٤-٤٤:١٠

وأةنهكلاسيئرركذ٢٥:١٨يفِةَيِناَّـثلٱِةَقْرِفْلٱَةَنَهَك
نظيكلذلسيئرلابئانوأيناثلاسيئرلايأيناثلانهاكلا
مهنإوطقفبئانسيلوةنهكلاسيئرلباونناكهنأمهضعب
سيئرنإمهريغلوقيو.انهمهيلإراشملاةيناثلاةقرفلاةنهك
.ةيناثلاةقرفلامههنودةنهكلاعيمجوىلوألاةقرفلاوهةنهكلا

للحوحباذملاكمانصألاةدابعبصتخيامعيمجِةَيِنآلٱ
سمشلاوهلعبلاو.تاودألاوةيعوألاوليثامتلاوةنهكلا
سّندتتالئلميلشروأجراخاهقرحأو.رمقلايهةيراسلاو
ةهجىلإنوردقيداويهنوردقلوقحو.اهدامربةنيدملا
.نوتيزلالبجنيبواهنيبلصافلاوميلشروأنمقرشلا
هذهيفناكوبعشلاةماعلةربقمناكملااذهيفناكو
هُّزنتللنكامأاهيفناكةفوُتو.مونهنبايداوةيحانلا
رانلايفلافطألاةزاجإوكلوملحئابذميدقتومانصألاةدابعلو
نموةيمنصلاةدابعلاةينآدامراهيفهحرطبايشوياهسجنف
دلبلاعيلاوبهيلإبصنتًاطوغتمتراصًادعاصفايشوينامز
نعةيانكتراصومنهجمساتذخأواهتسانكىمرمو
.)٢٥:٤٦و٥:٢٢ىّتم(باقعلاعضوم

تناكواذوهيضرأجراخناكمىلإيأَليِإِتْيَبَىلِإ
.طابننبماعبرياهماقأيتلانيلجعلاةدابعّرقمليإتيب

نممهدرطهنألبمهلتقهنأمهفنال)٥ع(ىَشَال
مانصألاةنهكلةملكةيناربعلابو.ةينثولامهتمدخةسرامم
يهانهةلمعتسملاةملكلاوبرلاةنهكلىرخأةملكو
.مانصألاةنهكلةلمعتسملا

اهنمةعبرأبكاوكةعبسيهوشعنتانبِلِزاَنَْملٱَو
ةقطنمنمًابكوكرشعانثالاوأتانبيهةثالثوشعن
نأاومعزمهنأللزانماهومسو.)٣٨:٣٢بويأ(جوربلا
.اهيفاونكسوأاولزنةهلآلا

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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:٢١رظنا(.ثروتشعلاثمتيأ)٦ع(َةَيِراَّـسلٱَجَرْخَأَو
اهعجرو)٣٣:١٥مايأ٢(اهلازأوىّسنماهماقأ.)هريسفتو٧
.ثوراتشعثروتشععمجونومآ

يفاَهَقَرْحَأَو يذلالاثمتلاباسآلعفامكَنوُرْدَقيِداَوِ
.)١٥:١٣كولم١(ةكعمهمأهتلمع

تناكو.)١٤:٢٤كولم١رظنا()٧ع(َنيِنوُبْأَْملٱَتوُيُب
مهتويبتناكفةهلآللةمدخةبوسحمةحيبقلالامعألاكلت
ًادبعمهيلإراشملانامزلايفناكهنألبرلاتيبدنع
.مانصألل

لامعألااهيفيرجتميخوأرعشتويبِةَيِراَّـسلِلًاتوُيُب
.ثروتشعيهوةيراسلالاثمتلةيطغأوأ.ةروكذملاةحيبقلا

ناكملايهوميلشروأىلإ)٨ع(ِةَنَهَكْلٱِعيِمَجِبَءاَجَو
.تاعفترملايفدعبنودقويالفبرلاةدابعلصصخملا

ىصقأىلإلامشلاىصقأنمٍعْبَسِرْئِبَىلِإَعْبَجْنِم
.نيماينبدودحىلععبجتناكواذوهيضرأنمبونجلا

تويبلاحوطسىلعنودقوياوناكِباَوْبَألٱِتاَعَفَتْرُم
نأامبروجاربأةنيدملاباوبأدنعناكو)١٩:٣١ايمرإ(
دعصأهيفيذلاناكملاكاهيلإراشملاتاعفترملايهاهحوطس
تاعفترملاهذهنأمهضعبلوقيو.)٣:٢٧(ةقرحمهنباعشيم
اهنوكلةنيدملاباوبأدنعاهونبدقاوناكةينثودباعميه
.تاعامتجانكامأ

مهنألتونهكلاةمدخاوسراميمل)٩ع(َةَنَهَكلاَّـنَأَّـالِإ
تامدقتلانماولكأمهنكلوتاعفترملاةنهكًاقباساوناك
بويعمهيفنيذلاةنهكلاكاوناكفنوراهينبنممهنوكل
:٦نييوال(ًاريطفةمدقتلازبخناكو)٢٣-٢١:٢١نييوال(

١٨-١٦(.

يفيِتَّـلٱَةَفوُتَسَّـجَنَو١٠«١٤-١٠ ْيَكِلَموُّنِهيِنَبيِداَوِ
يفُهَتَنْبٱِوَأُهَنْبٱٌدَحَأَِّـربَعُيَال ِملِراَّـنلٱِ

ُ
خلٱَداَبَأَو١١.َكَلو

ْ
يِتَّـلٱَلَْي

َدْنِعِّـبَّـرلٱِتْيَبِلَخْدَمَدْنِعِسْمَّـشلِلاَذوَُهيُكوُلُماَهاَطْعَأ
ِخم
ْ

خلٱَكَلْمَنْثَنِعَد
ْ

يفيِذَّـلٱِّـَِيص ِسْمَّـشلٱِتاَبَكْرَمَو،ِةَقِوْرَألٱِ
ملٱَو١٢.ِراَّـنلٱِباَهَقَرْحَأ

طَسَىلَعيِتَّـلٱُحِباَذَْ
ْ

لُعِح
ِّـ

يِتَّـلٱَزاَحآِةَّـي
ملٱَو،اَذوَُهيُكوُلُماَهَلِمَع

يفىَّـسَنَماَهَلِمَعيِتَّـلٱُحِباَذَْ ْيَراَدِ
ملٱاَهَمَدَه،ِّـبَّـرلٱِتْيَب

اَهَراَبُغىَّـرَذَوَكاَنُهْنِمَضَكَرَو.ُكِلَْ
يف ملٱَو١٣.َنوُرْدَقيِداَوِ

يِتَّـلٱَميِلَشُروُأَةَلاَبُقيِتَّـلٱُتاَعَفَتْرُْ
هلٱِلَبَجِنيِمَيْنَع

َْ
َليِئاَْرسِإُكِلَمُناَمْيَلُساَهاَنَبيِتَّـلٱِكَال

ملٱِةَساَجَرَشوُمَكِلَو،َنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱِةَساَجَرَثَروُتْشَعِل
،َنيِّـيِبآوُْ

ِملَو
َ

ل
ْ

ملٱاَهَسَّـجَن،َنوُّمَعيِنَبِةَهاَرَكَموُك
َليِثاَمَّـتلٱََّـرسَكَو١٤.ُكِلَْ

ألَمَوَيِراَوَّـسلٱَعَّـطَقَو
َ

.»ِساَّـنلٱِماَظِعْنِماََهناَكَم
كولم١و١٨:٢١نييوال٣٢و٧:٣١ايمرإو٣٠:٣٣ءايعشإ

٢١:٢٩ددع٢١:٥ص١:٥اينفصو١٩:١٣ايمرإ١١:٧
١٦ع٢٥و٧:٥ةينثت

ةدقومةفوتىنعمو.)هريسفتو٤عرظنا(َةَفوُتَسَّـجَنَو
نوزيُجيوحئابذلانوقرحياوناكاهيفنألقارحإلاناكموأ
مونهيداونميقرشلايبونجلاءزجلايهورانلايفمهدالوأ
ليلخلابابنمردحنيواهيبرغوميلشروأيبونجىلإداووهو
مونهينبوأمونهنبايداوًاضيأىمسُيوبويأرئبىلإ
كلوملناكو.)٣٠:٣٣ءايعشإ(نييناعنكلانمةليبقمهو
يفنودقوياوناكساحننمفّوجملاثمتنومعينبهلإ

.هيدينيبمهدالوأنوزيجيمثةيماحًارانهفوج
نممهريغونوينامورلاونوينانويلا)١١ع(َلْيَْخلٱَداَبَأَو

قرشملانمريسيةبكرميفبكاربسمشلااوهّبشءامدقلا
.سمشللتابكرمةينيدلامهتالافتحايفناكوبرغملاىلإ
نمعنتمايأليخلادابأوسمشلاتابكرمايشويقرحأف
امبرو.اذوهيكولمنمهفالسأكسمشلاتابكرملاهئاطعإ
ليخلاناكمناكوليخلاىلعلكوملاناكيصخلاكلمنثننأ
ةقورألكيهللناكو.برلاتيبلخدمدنعهعدخمدنع
.نيمدختسملانممهريغوةنهكللةريثكعداخمو

نألوقلااذهنمجتنتسن)١٢ع(َزاَحآِةَّـيِّـلُعِحْطَس
اهحطسنمولكيهلاةينبأدحأىلعةيّلعىنبدقناكزاحآ
)١٩:١٣ايمرإ(اهنودبعيوةيوامسلامارجألانودصرياوناك
.حطسلااذهىلعحباذماولمعاذوهيكولمناكو

.)٥و٢١:٤(ىَّـسَنَماَهَلِمَعيِتَّـلٱ
لمعلامامتإيفهتبغرىلعليلدَكاَنُهْنِمَضَكَرَو
.)٤عرظنا(نوردقيداوىلعًافرشمبرلاتيبرادناكو

ْهلٱِلَبَج
َ

قرشلاةهجىلإيأميلشروأةلابق)١٣ع(ِكَال
لبجنميبونجلامسقلاوهفبونجلاةهجىلإنيميلانعو
يتلامانصألادباعمناكمهنوكلكالهلالبجيعُدونوتيزلا
كولم١(تابيرغلاهئاسنلجألهتخوخيشيفناميلساهانب

١١:٧(.
ةسجنواهتاذبةسجنيهو)١٤ع(ِساَّـنلٱِماَظِعْنِم
اهتدبعمعزفةروكذملاةهلآلاامأو.داسفلاوتوملاةمالعاهنأل
.)هريسفتو٢١:٧(ديلوتلاةرثكوبصخلاوةايحلاردصماهنأ

ملٱَكِلٰذَكَو١٥«٢٠-١٥
يفيِذَّـلٱُحَبْذَْ يفَليِإِتْيَبِ ِ

ملٱ
َليِئاَْرسِإَلَعَجيِذَّـلٱَطاَبَنُنْبُماَعْبُرَياَهَلِمَعيِتَّـلٱِةَعَفَتْرُْ

ملٱَكِناَذَف،ُئِطُْخي
ملٱَوُحَبْذَْ

ملٱَقَرْحَأَواَمُهَمَدَهُةَعَفَتْرُْ
َةَعَفَتْرُْ

لٱَو١٦.َةَيِراَّـسلٱَقَرْحَأَو،ًاراَبُغْتَراَصىَّـتَحاَهَقَحَسَو
ْ
َتَفَت

لٱىَأَرَفاَّـيِشوُي
ْ

يفَكاَنُهيِتَّـلٱَروُبُق جلٱِ
ْ

َذَخَأَوَلَسْرَأَف،ِلََب
لٱ
ْ

لٱَنِمَماَظِع
ْ

ملٱَىلَعاَهَقَرْحَأَوِروُبُق
ِمَالَكَبَسَحُهَسَّـجَنَوِحَبْذَْ

هبىَداَنيِذَّـلٱِهللاٱُلُجَرِهِبىَداَنيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱ لٱاَذِٰ
ْ

١٧.ِمَالَك
ملٱُلاَجِرُهَلَلاَقَف؟ىَرَأيِتَّـلٱُةَّـوُّصلٱِهِذٰهاَم:َلاَقَو

َيِه:ِةَنيِدَْ
هبىَداَنَواَذوَُهيْنِمَءاَجيِذَّـلٱِهللاٱِلُجَرُْربَق يِتَّـلٱِروُمُألٱِهِذِٰ
لِمَع
ْ

َّـنَكِّـرَُحيَال.ُهوُعَد:َلاَقَف١٨.َليِإِتْيَبِحَبْذَمَىلَعَت

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٥٣
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َنِمَءاَجيِذَّـلٱِّـيِبَّـنلٱَماَظِعَوُهَماَظِعاوَُكَرتَف.ُهَماَظِعٌدَحَأ
ملٱِتوُيُبُعيَِمجاَذَكَو١٩.ِةَرِماَّـسلٱ

يفيِتَّـلٱِتاَعَفَتْرُْ ِنُدُمِ
َهلاَزَأِةَظاَغِإلِلَليِئاَْرسِإُكوُلُماَهَلِمَعيِتَّـلٱِةَرِماَّـسلٱ

َ
،اَّـيِشوُيا

هبَلِمَعَو يفاَهَلِمَعيِتَّـلٱِلاَمْعَألٱِعيَِمجَبَسَحاَِ .َليِإِتْيَبِ
ملٱِةَنَهَكَعيَِمجَحَبَذَو٢٠

ملٱَىلَعَكاَنُهيِتَّـلٱِتاَعَفَتْرُْ
ِ،حِباَذَْ

.»َميِلَشُروُأَىلِإَعَجَرَّـمُث،اَهْيَلَعِساَّـنلٱَماَظِعَقَرْحَأَو
١٣:٢كولم١و٦ع٣٣-١٢:٢٨كولم١و١٣:١كولم١
:٣٤مايأ٢و٣١و١٣:١١كولم١و٣١و٣٠و١٣:١كولم١و
١١:١٨و١٠:٢٥ص٧و٦

يفيِذَّـلٱ ةدابعلحمليإتيبتناك)١٥ع(َليِإِتْيَبِ
ىلعروشأطلستنأجتنتسنو)١٢:٣٢كولم١(نيلجعلا
نألًافيعضناكنامزلاكلذيف)١٧:٢٤(ليئارسإضرأ
نمعنامالبحلصأوًاسانأحبذومدهوءاجاذوهيكلم
هنامزيفكلامملاخيراوتيفروكذملاقباطياذهو.ةموكحلا
ىتأدقناكو.طقستنأتكشوأتناكروشأةكلممنأل
ىرغصلاايسآاولخدونييثيكسلانمةعامجلامشلانم
بورحلاهذهبكلملاىهتلافروشأىلعنويداملاونويلبابلاماقو
ًاطلستايشويطّلستامبرو.ايشويهلمعامعرظنلاّضغو
.ليئارسإضرأىلعًايتقو

يفلمعدقدبعمىلإانهةراشإلاَةَعَفَتْرُْملٱَقَرْحَأَو
نمناكامقرحأودبعملاوحبذملاايشويمدهفةعفترملا
.ةراجحلاقحسوبشخلا

ىلعماظعلاقرحأامبر)١٦ع(ِحَبْذَْملٱَىلَعاَهَقَرْحَأَو
ىتحسّجنوحبذملاعضوميفاهقرحأوأهمدهاملبقحبذملا
.)١٤عرظنا(عضوملا

لجرناكو)١٣:٢كولم١رظنا(ىَداَنيِذَّـلٱِهللاٱُلُجَر
ةنسةئمثالثبتثدحاملبقةثداحلاهذهبأبنتدقهللا
امدعبالإةءوبنلاكلتايشويفرعيملوهمسابايشويىّمسو
.اهمّمت

نميبنلاناك)١٨ع(ِةَرِماَّـسلٱَنِمَءاَجيِذَّـلٱِّـيِبَّـنلٱ
.)١٣:١١كولم١(ةرماسلاندمىدحإيهوليإتيب

وهلمعلااذهنإلوقنال)٢٠ع(ِةَنَهَكلاَعيَِمجَحَبَذَو
ةدمةئيطخلاهذهبنيئطخملالمتحادقناكهللانألةواسق
.اوهبتنيملفمهرذحوهءايبنأمهللسرأوةنسةئمثالث
.)١٨:٤٠كولم١(لعبلاةنهكحبذميفايليإلمعاذكهو

ملٱَرَمَأَو٢١«٢٣-٢١
ًاحْصِفاوُلَمْعٱ:ِبْعَّـشلٱَعيَِمجُكِلَْ

يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَكْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلِل لٱِرْفِسِ
ْ

َْملُهَّـنِإ٢٢.اَذٰهِدْهَع
لٱاَذٰهُلْثِمْلَمْعُي

ْ
لٱِماَّـيَأُذْنُمِحْصِف

ْ
َىلَعاوُمَكَحَنيِذَّـلٱِةاَضُق

يفَالَو،َليِئاَْرسِإ ٢٣.اَذوَُهيِكوُلُمَوَليِئاَْرسِإِكوُلُمِماَّـيَأِّـلُكِ
يفْنِكٰلَو لِلَةََرشَعَةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ

ْ
اَذٰهَلِمُعاَّـيِشوُيِكِلَم

لٱ
ْ

يفِّـبَّـرلِلُحْصِف .»َميِلَشُروُأِ
مايأ٢و٨-١٦:٢ةينثتو٤-٩:٢ددع١٧-٣٥:١مايأ٢

١٩و٣٥:١٨

لوألا:يهةروكذملاحصفلادايعأوِّـبَّـرلِلًاحْصِفاوُلَمْعٱ
ةيربيفةيناثلاو)١٢صجورخ(رصمنمجورخلادنع
دنعثلاثلاو)٩:٥ددع(جورخلانمةيناثلاةنسلايفءانيس
ايقزحمايأيفعبارلاو)٥:١٠عوشي(ناعنكضرأمهلوخد
اذهركُذو.ةروكذملاريغدايعأناكامبرو)٣٠:١مايأ٢(
حصفزّيماممو.)١٩-٣٥:١مايأ٢(يفليصفتلابديعلا
يفوةعيرشلابسحهظفحوحئابذلاةرثكهقبسامعايشوي
.لوألارهشلانمرشععبارلايفيأّنيعملاتقولا

يف ناكةنسلاهذهيفو)٢٣ع(َةََرشَعَةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ةءارقلجألميلشروأيفميظعلاعامتجالاوبرلاتيبميمرت

يفةينثولاحباذملاايشويمدهودهعلاديدجتوةعيرشلارفس
هذهتناكوةرماسلاندموليإتيبواذوهيوميلشروأ
ملةروكذملاةنسلانأحجرألاف.حصفلاةسرامملبقثداوحلا

عبارلامويلايفناكحصفلانألناسينرهشلوأنمبسُحت
لبةروكذملالامعألامامتإلًاموي١٤ةدمفكتملوهنمرشع
:٢٥نييوالو٢٣:١٦جورخ(لوألانيرشتلوأنمتبسُح
١٣-٨(.

لٱَوُةَرَحَّـسلٱَكِلٰذَكَو٢٤«٢٤،٢٥
ْ

ُميِفَاَّـرتلٱَوَنوُفاَّـرَع
يفْتَيِئُريِتَّـلٱِتاَساَجَّـرلٱُعيَِمجَوُماَنْصَألٱَو يفَواَذوَُهيِضْرَأِ ِ
ملٱِةَعِيَّـرشلٱَمَالَكَميِقُيِلاَّـيِشوُياَهَداَبَأَميِلَشُروُأ

يفَبوُتْكَْ ِرْفِّـسلٱِ
لِحُهَدَجَويِذَّـلٱ

ْ
لٱاَّـيِق

ْ
يفُنِهاَك ُهَلْبَقْنُكَيَْملَو٢٥.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ

لَقِّـلُكِبِّـبَّـرلٱَىلِإَعَجَرْدَقُهُلْثِمٌكِلَم
ْ

ِّـلُكَوِهِسْفَنِّـلُكَوِهِب
.»ُهُلْثِمْمُقَيَْملُهَدْعَبَو،ىَسوُمِةَعِيَرشِّـلُكَبَسَحِهِتَّـوُق
٢١و٢١:١١ص٣١:١٩نيوكت١٩:٣١نييوالو٢١:٦ص

١٨:٥ص٢٢:٨ص١٢-١٨:١٠ةينثت

ةرحسبلطاو()١٧:١٧(ُميِفاََّـرتلٱَوَنوُفاَّـرَعْلٱَوُةَرَحَّـسلٱ
اهانعموةيناربعةملكميفارتو.)باتكلاسوماقيفميفارتو
.ةيتيبةهلآ

)١٢-١٨:٩ةينثتو٢٠:٦نييوال(ِةَعيَِّـرشلٱَمَالَكَميِقُيِل
.ًاضيأتويبلايفودباعملايفمانصألاةدابعدابأ

يفلوقلاسفنليقثيح)١٨:٥رظنا(ُهَلْبَقْنُكَيَْملَو
هلاكتايفايقزحلثمنكيملهنأبتاكلادصقامبروايقزح
.ةعيرشلاهظفحيفايشويلثمنكيملوبرلاىلع

ِهِبَضَغِّـوُُمحْنَعْعِجْرَيَْملَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَو٢٦«٢٦،٢٧
لٱ
ْ

ِعيَِمجِلْجَأْنِماَذوَُهيَىلَعَيَِمحُهَبَضَغَّـنَألِ،ميِظَع

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٥٤
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ِّـينِإ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف٢٧.ىَّـسَنَماَهاَّـيِإُهَظاَغَأيِتَّـلٱِتاَظاَغِإلٱ

ُضُفْرَأَو،َليِئاَْرسِإُتْعَزَناَمَكيِماَمَأْنِمًاضْيَأاَذوَُهيُعِزْنَأ
ملٱِهِذٰه

لٱَوَميِلَشُروُأاَُْهتَرتْخٱيِتَّـلٱَةَنيِدَْ
ْ
لُقيِذَّـلٱَتْيَب

ْ
ُنوُكَيُت

.»ِهيِفيِمْسٱ
١٤و٢١:١٣ص١٨:١١ص١٥:٤ايمرإو١٣-٢١:١١ص

.ىّسنماياطخلجأنماذوهيىلعبرلابضغيمح
يفءابآلابونذدقتفا«)٢٠:٥جورخةيناثلاةيصولارظنا(
)١٨:٢٠لايقزح(يفبرلالوقًاضيأرظناو.»ءانبألا
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا«

ْ
ِمْثِإْنِمُلِمَْحيَالُنْبالَا.ُتوُمَتَيِهُئِط

ليجلاوعباتلاليجلايفترثأىّسنماياطخنإ.»خلاِبَألٱ
ايمرإ(مهباصأاملكتبجوتسااياطخًاضيأاوأطخأعباتلا
.)٦:١٣و٢٣و٢و٥:١

يفٌةَبوُتْكَمَلِمَعاَمُّلُكَواَّـيِشوُيِروُمُأُةَّـيِقَبَو٢٨«٣٠-٢٨ ِ
ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِس

ُ
يف٢٩.اَذوَُهيِكوُل وُخَنُنْوَعْرِفَدِعَصِهِماَّـيَأِ

لٱِرَْهنَىلِإَروُّشَأِكِلَمَىلَعَْرصِمُكِلَم
ْ

ملٱَدِعَصَف.ِتاَرُف
ُكِلَْ

يفُهَلَتَقَف،ِهِئاَقِلِلاَّـيِشوُي ُهُديِبَعُهَبَكْرَأَو٣٠.ُهآَرَنيِحوُّدَِجمِ
يفُهوُنَفَدَوَميِلَشُروُأَىلِإِهِباوُءاَجَووُّدَِجمْنِمًاتِّـيَم َذَخَأَف.ِِهْربَقِ
ًاضَوِعُهوُكَّـلَمَوُهوُحَسَمَواَّـيِشوُيَنْبَزاَحآوَُهيِضْرَألٱُبْعَش
.»ِهيِبَأْنَع
٩:٢٨ص٥:١٩ةاضق٤٦:٢ايمرإ٢٤-٣٥:٢٠مايأ٢
٤-٣٦:١مايأ٢و

ةنماثلاةنسلانمثداوحلانمًائيشباتكلاركذيال
هنأجتنتسنفةنس١٣ةدميأهتايحرخآىلإايشويلةرشع
نأملعنخيراوتلانمو.مالسلاوةحارلابوةمكحلابكلم
رصمكلمرصتناوىرغصلاايسآىلعاومجهنييثيكسلا
ةكلممتماقوروشأةكلمموىونينتطقسوةيقينيفىلع
.لباب

ايروسىلعموجهللةصرفلامنتغا)٢٩ع(وُخَنُنْوَعْرِف
ةكلممتناكوروشأةكلممتطقسامنيحنيرهنلانيبامو
.ةشوشمىرغصلاايسآتناكوةديدجلباب

رصانذخوبنوبأرسالوبوبنهنأحجرألاوَروُّشَأِكِلَمَىلَع
ةكلممثراوهنوكلروشأكلميعُدولبابكلمةقيقحلابوهو
.)٦:٢٢ارزع(روشأ

ناكفلبابكلملًاعضاخناكهنألاَّـيِشوُيُكِلَْملٱَدِعَصَف
رصمكلمنألوأهيلعىّدعتنمةمواقمهتابجاونم
ملنإهنأايشويمهفو.هضرأيفهرورمبايشويىلعىّدعت
.رصمكلمديبكشنودطقستهتكلممنإفهمواقي

يه)٣٥:٢٢مايأ٢(ودجمةعقبوةيلاحلانوجليهووُّدَِجم
ىلإىتأرصمكلمنأنونظملاو.رماعنباجرمنممسق

لاقرصمكلمنإ)٢٧-٣٥:٢٠مايأ٢(يفو.رحبلايفاكع
روشأكلمىلعهبرحيفعارسإلابهرمأدقهللانإايشويل
نأقدصيملفايشويامأو.اذوهيكلمىلعهبرحنكتملف
ليقو.لتُقوبراحفهيلإهبتنيملوأهللامالكوهوخنمالك
ًاحرجحرُجيأتامفميلشروأىلإهباوراسهديبعنإًاضيأ
.ايمرإهاثروهيلعاوحانو.ميلشروأيفتاموودجميفًاتيمم
.ايمرإيثارممسابفورعملارفسلاريغهتاثرمو

ًةَنَسَنِيْرشِعَوٍثَالَثَنْبٱُزاَحآوَُهيَناَك٣١«٣٧-٣١
يفٍرُهْشَأَةَثَالَثَكَلَمَو،َكَلَمَنيِح ِهِّـمُأُمْسٱَو،َميِلَشُروُأِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَف٣٢.َةَنْبِلْنِماَيِمْرِإُتْنِبُلَطوَُمح ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
يفوُخَنُنْوَعْرِفُهََرسَأَو٣٣.ُهُؤاَبآُهَلِمَعاَمِّـلُكَبَسَح َةَلْبَرِ
يف يفَكِلْمَيَّـالَئِلَةاََمحِضْرَأِ ِةَئِمِبَضْرَألٱَمَّـرَغَو،َميِلَشُروُأِ
لٱَنِمٍةَنْزَو

ْ
وُخَنُنْوَعْرِفَكَّـلَمَو٣٤.ِبَهَّـذلٱَنِمٍةَنْزَوَوِةَّـضِف

َىلِإُهَمْسٱََّـريَغَو،ِهيِبَأاَّـيِشوُيْنَعًاضَوِعاَّـيِشوُيَنْبَميِقاَيِلَأ
٣٥.َكاَنُهَتاَمَفَْرصِمَىلِإَءاَجَوَزاَحآوَُهيَذَخَأَو،َميِقاَيوَُهي
لٱُميِقاَيوَُهيَعَفَدَو

ْ
َضْرَألٱَمَّـوَقُهَّـنَأَّـالِإ،َنْوَعْرِفِلَبَهَّـذلٱَوَةَّـضِف

لٱِعْفَدِل
ْ

.ِهِميِوْقَتَبَسَحٍدِحاَوَّـلُك.َنْوَعْرِفِرْمَأِبِةَّـضِف
لٱِبِضْرَألٱَبْعَشَبَلاَطَف

ْ
.وُخَنَنْوَعْرِفِلَعَفْدَيِلِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِف

.َكَلَمَنيِحًةَنَسَنِيْرشِعَوٍسَْمخَنْبٱُميِقاَيوَُهيَناَك٣٦
يفًةَنَسَةََرشَعىَدْحِإَكَلَمَو ُتْنِبُةَديِبَزِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٣٧.َةَموُرْنِمَةَياَدِف َبَسَحِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
.»ُهُؤاَبآَلِمَعاَمِّـلُك
ع٧-٢١:٢ص٢٤:١٨ص٢٢:١١ايمرإو٣:١٥مايأ١

٢٤:١٧ص٣:١٥مايأ١و٨:٦٥كولم١و٢٥:٦ص٢٩
٣٦:٥مايأ٢و٣٣ع٤و١٩:٣لايقزحو١٢و٢٢:١١ايمرإ
٣٢عخلا

هكّلماذاملفرعنالوايشويءانبأثلاثزاحآوهيناك
:مهايشويءانبأو.ميقايلأربكألاهاخأكّلميملوبعشلا
.هيبأتوملبقتامامبرو)٣:١٦مايأ١(انحويلوألا
.زاحآوهيوأمولشثلاثلاو.ميقايوهيوأميقايلأيناثلاو
.ايقدصوأاينتمعبارلاو

شيمكركىلإوخننوعرفبهذامنيبٍرُهْشَأَةَثَالَث
ىلإةيناثبهذمثرصمىلإعجروهشيجكرتهنإف.عجرو
ذخأوبرحلايفرسكناورصانذخوبنيقلوشيمكرك
رهنىلإتارفلارهننمرصمكلملناكاملكرصانذخوبن
ىلإًاليم٣٥دعبىلعيصاعلارهنىلعةلبرو)٢٤:٧(رصم
لبابنموأشيمكركنمقيرطلاىلعتناكوةامحيبونج
نألزاحآوهيعلخو.رصمورحبلالحاوسىلإوأميلشروأىلإ
زاحآوهيمأتناك.هتدارإالبهوكّلمدقاوناكاذوهيبعش
ناكيذلايبنلاايمرإوهسيلوةنبلنمايمرإتنبلطومح

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٥٥
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هادجلمعامكبرلاينيعيفرشلالمعو.ثوثانعنم
نأجتنتسنفًارارشأبعشلامومعناكوىّسنمونومأ
.ًامومعبعشلانمسيلوهنمناكايشويحالصإ

ناكوةريلفلأ٣٢وحنةميقلاو)٣٣ع(َضْرَألٱَمَّـرَغَو
امأو)١٨:١٤(بيراحنسهذخأامىلإةبسنلابًاليلقكلذ
.هبضرألابلاطوهنمبولطملاعفدلضرألامّوقفميقايوهي
هامسو)٢٢:١١ايمرإ(مولشمسابزاحآوهيايرمإىعدو
يفعضويسهنإوةسيرفلاسارتفامّلعتهنإلاقوًالبشلايقزح
)٩-١٩:٣لايقزح(لبابكلمىلإهبىتؤيومئازخبصفق
ِملٌلْيَو«ميقايوهييفايمرإلاقو

َ
...ٍلْدَعِْريَغِبُهَتْيَبيِنْبَيْن

لَقَوَكْيَنْيَع...ًاناَّـَجمُهَبِحاَصُمِدْخَتْسَي
ْ

َىلَعَّـالِإْتَسْيَلَكَب
طَخ
ْ

ًابوُحْسَمٍراَِمحَنْفَدُنَفْدُي...ِّـيِكَّـزلٱِمَّـدلٱَىلَعَو،َكِف
طَمَو
ْ

)١٩-٢٢:١٣ايمرإ(»َميِلَشُروُأِباَوْبَأْنَعًاديِعَبًاحوُر
لتقُيلبلبابىلإبهذيالهنكلولبابكلمىلإهبىتؤييأ
ايمرإ(ايروأيبنلاميقايوهيلتقو.ضرألاىلعهتثجحرطُتو

٣٦:٢٠ايمرإ(ايمرإهبتكيذلاجردلاقرحأو)٢٣-٢٦:٢٠
-٣٢(.

حالصإوهوايشويحالصإربخحاحصألااذهلوأيفنإ
اوعجرمهلكهبعشوهدالوأنأىرنكلذعمو.لماك
اذهيفو.ايمرإرفسنمرهظيامكهتايحيفىتحرورشلل
هلامعتساوهتواسقبطرفأايشوينأمهضعبلوقيعوضوملا
الإمتياليقيقحلاحالصإلانأعمدادبتسالاوةيدسجلاةوقلا
لوقيو.خلاةبحملاوربصلاوةيبرتلاوعانقإلاوظعولاوميلعتلاب
نأهنكميملوهلمعبجيناكاملمعايشوينأمهريغ
ةنهكلتقودباعملاوحباذملامدهناكوهلمعامريغلمعي
ىلعهبضغوهللالمعرهظيلنيبجاوونيمزالةينثولاةدابعلا
ةقباسلالايجألانمنيدسافاوناكفبعشلاامأو.ةاطخلا
نكميالاياطخاولمعوهحالصإنكميالامىلإاولصوو
.)٩-١٥:١ايمرإ(اهنارفغ

دئاوف
.اهتابثإوةيحورلاةايحلاديدجتلجألةمزاللالئاسولا.١

باتكلاًاراغصوًارابكًامومعسانلاأرقينأ)١(اهنمو
ةبوتلاىلعيوتحيوهوبرلاعمدهعلا)٢(سدقملا
ةسرامم)٣(ةلماكلاةعاطلاىلعتباثلامزعلاوناميإلاو
يفهللابعشعممئادلاعامتجالاكةينيدلاضئارفلا
.يبرلاءاشعلاودامعلايَّـرسةسرامموةالصلانكامأ

بضغلالكبضغيهللانإ)١(:ةيطخلانمريهطتلا.٢
اههركننألباهبفختسنالنأبجيفةيطخلانم
ريهطتسيلويبلقريهطتانمزليهنإ)٢(ًاديدشًاهرك
ريغبتكلاوروصلاانتويبنمعزننفطقفيدسج
انبولقنموبذكلاوةهافسلاانهاوفأنموةقئاللا

نإ)٣(ةحيبقلاراكفألاودسحلاوءايربكلاوعمطلا
نوكيفرهاطلالوخديهحيبقلاجارخإلةطساونسحأ
نعللانعًاضوعةبحملاوةيزعتلاوميلعتلاوظعولا
نعًاضوعةحلاصلاتارشاعملانوكتومذلاوفيدجتلاو
ةيحورلاتالمأتلاوحيبستلاوةالصلاوةيدرلاتارشاعملا
.ةحيبقلاراكفألانعًاضوع

البهنأل)١(:ةمحرنوكيدقرمعلافصتنميفتوملا.٣
طسويفهنأل)٢(يدسجلاويلقعلاةخوخيشلافعض

ركذوةحانماذكهتومينملنوكيفةحلاصلاةمدخلا
نألمتحملانمفةخوخيشللشيعينمامأوبيط
يفسانلاضعبنأل)٣(تومياملبقهاسنيملاعلا
وأةميظعاياطخيفناميلسكنوطقسيةخوخيشلا
يلقعلامهفعضبسبقيليالامبنوملكتيوأنولمعي
.يدسجلاو

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٧-١ ُهَلَناَكَف،َلِباَبُكِلَمَُّـرصَنْذَخوُبَنَدِعَصِهِماَّـيَأِ
َلَسْرَأَف٢.ِهْيَلَعَدَّـرَمَتَفَداَعَّـمُث.َنيِنِسَثَالَثًادْبَعُميِقاَيوَُهي
لٱَةاَزُغِهْيَلَعُّبَّـرلٱ

ْ
لِك
ْ

ملٱَةاَزُغَوَنيِّـيِماَرَألٱَةاَزُغَوَنيِّـيِناَد
َنيِّـيِبآوُْ

ِمَالَكَبَسَحاَهَديِبُيِلاَذوَُهيَىلَعْمـُهَلَسْرَأَوَنوُّمَعيِنَبَةاَزُغَو
َناَكَكِلٰذَّـنِإ٣.ِءاَيِبْنَألٱِهِديِبَعِدَيْنَعِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱ

ِلْجَألِهِماَمَأْنِمْمُهَعِزْنَيِلاَذوَُهيَىلَعِّـبَّـرلٱِمَالَكَبَسَح
ِمَّـدلٱِلْجَألَكِلٰذَكَو٤.َلِمَعاَمِّـلُكَبَسَحىَّـسَنَماَياَطَخ
لٱ
ْ

ألَمُهَّـنَأل،ُهَكَفَسيِذَّـلٱِءِيَرب
َ

ِإَشَيَْملَو،ًائيِرَبًامَدَميِلَشُروُأ
ٌةَبوُتْكَمَلِمَعاَمُّلُكَوَميِقاَيوَُهيِروُمُأُةَّـيِقَبَو٥.َرِفْغَيْنَأُّبَّـرلٱ

يف ِملِماَّـيَألٱِراَبْخَأِرْفِسِ
ُ

َعَمُميِقاَيوَُهيَعَجَطْضٱَّـمُث٦.اَذوَُهيِكوُل
ُكِلَمًاضْيَأْدُعَيَْملَو٧.ُهْنَعًاضَوِعُهُنْبٱُنيِكاَيوَُهيَكَلَمَو،ِهِئاَبآ
َىلِإَْرصِمِرَْهنْنِمَذَخَأَلِباَبَكِلَمَّـنَألِهِضْرَأْنِمُجُرَْخيَْرصِم
لٱِرَْهن
ْ

ِملَناَكاَمَّـلُكِتاَرُف
َ

.»َْرصِمِكِل
ص٦:٢٣ص٣٥:١١ايمرإ٢٥:١ايمرإو٣٦:٦مايأ٢

٢١:١٦ص٢٣:٢٦ص١٨:٢٥ص٢٣:٢٧ص١٣:٢٠
:١٥نيوكت٤٦:٢ايمرإ٧-٣٧:٥ايمرإ١٩و٢٢:١٨ايمرإ

١٨

يف ةعبارلاةنسلانإايمرإلوقيوميقايوهيمايأِهِماَّـيَأِ
ةكرعمةنسورصانذخوبنلىلوألاةنسلايهميقايوهيل
هلناكامذخأورصمكلمىلعرصتنااهيفيتلاشيمكرك
نيبلصافلاوهوشيرعلايداويأرصمرهنىلإتارفلانم
.)٤٦:٢و٢٥:١ايمرإ(رصمونيطسلف

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ناكرصانذخوبننكلوًايحلزيملهوبأناكَلِباَبُكِلَم
لبابةكلممو.ًاكلميمُسفكلملانعًابئانوشيجللًادئاق
.ًاضيأاهتسايسةهجنمواهضرأةهجنمروشأتفلخ

هنألمأىلعرصمكلمىلإزاحناامبروِهْيَلَعَدَّـرَمَت
.لبابكلمةمدخنمصلخيهتطساوب

هديسىصعلبابيلاورسالوبوبننإ)٢ع(ُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف
عمدحتاوايشوينامزيفلبابةكلممسسأوروشأكلم
لسرأو.اهاذخأوىونينابراحويدامكلمسرسكايس
دقناكيذلاوخننوعرفةمواقملرصانذخوبنهنبارسالوبوبن
ايروسيفهلناكاملكذخأوهبرضفشيمكركىلإفحز
رسالوبوبنتاممث.ميقايوهيكّلمواذوهيكلمزاحآوهيعزنو
لبابكلملميقايوهيعضخو.شرعلارصانذخوبنهنباأّوبتو
يفهنباىلعيأهيلعدّرمتمثنينسثالثةدمرسالوبوبن
.رصانذخوبنلىلوألاةنسلايهوميقايوهيلةعبارلاةنسلا
ىلعلسرأفقرشلايفهرومأيفًاكمهنمرصانذخوبنناكو
ةيبونجلاتاهجلايفمهنكسمناكنيذلانيينادلكلاميقايوهي
نييمارآلاةازغميقايوهيىلعجاهونيرهنلانيبامنم
ذخوبندعصمث)١٩:٨لايقزح(نومعينبونييبآوملاو
بهذيلساحننملسالسبهدّيقوهذخأوهيلعهسفنرصان
وأميقايوهيتامو.اذههدصقنعلدعهنكلولبابىلإهب
.)٢٢:١٩ايمرإ(رامحةثجكضرألاىلعهتثجتحرُطولتُق
برلانألخلاةازغميقايوهيىلعلسرأبرلانإليقو
:٥١ايمرإ(هبعشبدؤيلهديبةلآكرصانذخوبنلمعتسا

٢٠(.
:٢٣و١٧-٢١:٢رظنا()٣ع(ىَّـسَنَماَياَطَخِلْجَأل

٢٦(.
جتنتسنو.تاميأ)٦ع(ِهِئاَبآَعَمُميِقاَيوَُهيَعَجَطْضٱ

اوذخأهبعشنإوأنفدُيملهنإ)٢٢:١٩ايمرإ(ايمرإلوقنم
.ًانامزتكرُتوضرألاىلعتحرُطامدعباهونفدوهتثج

مثَنْبٱُنيِكاَيوَُهيَناَك٨«٢٠-٨
ََ

َنيِحًةَنَسَةََرشَعِينا
يفٍرُهْشَأَةَثَالَثَكَلَمَو،َكَلَم اَتْشوُحَنِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأِ
لَأُتْنِب

ْ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو٩.َميِلَشُروُأْنِمَناَثاَن ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ

يف١٠.ُهوُبَأَلِمَعاَمِّـلُكَبَسَح ُديِبَعَدِعَصِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ
ملٱِتَلَخَدَف،َميِلَشُروُأَىلِإَلِباَبِكِلَمََّـرصَنْذَخوُبَن

َحتُةَنيِدَْ
ْ

َت
حلٱ
ْ
ملٱَىلَعَلِباَبُكِلَمَُّـرصَنْذَخوُبَنَءاَجَو١١.ِراَصِ

َناَكَوِةَنيِدَْ
ِكِلَمَىلِإاَذوَُهيُكِلَمُنيِكاَيوَُهيَجَرَخَف١٢.اََهنوُِرصاَُحيُهُديِبَع
َلِباَبُكِلَمُهَذَخَأَو،ُهُناَيْصِخَوُهُؤاَسَؤُرَوُهُديِبَعَوُهُّمُأَوَوُهَلِباَب

يف لُمْنِمِةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

َعيَِمجَكاَنُهْنِمَجَرْخَأَو١٣.ِهِك
ملٱِتْيَبِنِئاَزَخَوِّـبَّـرلٱِتْيَبِنِئاَزَخ

ِةَيِنآَّـلُكََّـرسَكَو،ِكِلَْ
يفَليِئاَْرسِإُكِلَمُناَمْيَلُساَهَلِمَعيِتَّـلٱِبَهَّـذلٱ ،ِّـبَّـرلٱِلَكْيَهِ
ِءاَسَؤُّرلٱَّـلُكَوَميِلَشُروُأَّـلُكىَبَسَو١٤.ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَك

لٱِةَرِباَبَجَعيَِمجَو
ْ
ِعاَّـنُّصلٱَعيَِمجَو،ٍّيِبْسَمِفَالآَةََرشَع،ِسْأَب

ىَبَسَو١٥.ِضْرَألٱِبْعَشُنيِكاَسَمَّـالِإٌدَحَأَقْبَيَْمل.ِناَيْقَألٱَو
ملٱَّـمُأَو.َلِباَبَىلِإَنيِكاَيوَُهي

ملٱَءاَسِنَوِكِلَْ
َءاَيِوْقَأَوُهَناَيْصِخَوِكِلَْ

ِباَحْصَأُعيَِمجَو١٦.َلِباَبَىلِإَميِلَشُروُأْنِمْمُهاَبَسِضْرَألٱ
لٱ
ْ
لَأُناَيْقَألٱَوُعاَّـنُّصلٱَو،ٍفَالآُةَعْبَس،ِسْأَب

ْ
ِلاَطْبَألٱُعيَِمجَو،ٌف

حلٱِلْهَأ
ْ

ُكِلَمَكَّـلَمَو١٧.َلِباَبَىلِإَلِباَبُكِلَمْمُهاَبَس،ِبَْر
َناَك١٨.اَّـيِقْدِصَىلِإُهَمْسٱََّـريَغَو،ُهْنَعًاضَوِعُهَّـمَعاَّـيِنَّـتَمَلِباَب

ىَدْحِإَكَلَمَو.َكَلَمَنيِحًةَنَسَنِيْرشِعَوىَدْحِإَنْبٱاَّـيِقْدِص
يفًةَنَسَةََرشَع ْنِماَيِمْرِإُتْنِبُلَطيِّـَمحِهِّـمُأُمْسٱَو،َميِلَشُروُأِ
يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو١٩.َةَنْبِل َلِمَعاَمِّـلُكَبَسَحِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
َىلَعَوَميِلَشُروُأَىلَعِّـبَّـرلٱِبَضَغِلْجَألُهَّـنَأل٢٠.ُميِقاَيوَُهي
َىلَعَدَّـرَمَتاَّـيِقْدِصَّـنَأَناَكِهِهْجَوِماَمَأْنِمْمُهَحَرَطىَّـتَحاَذوَُهي
.»َلِباَبِكِلَم
:٢٩و٢٤:١ايمرإ٧-٢١:٢ص٣٦:٩مايأ٢و٢:١٦مايأ١
:٢٥ص٣٩:٦ءايعشإو٢٠:١٧ص٣٦:١٠مايأ٢و٢و١

:٢٢ايمرإو١٦ع٢٤:١ايمرإ٥٠-٧:٤٨كولم١و١٥-١٣
:٢٣صخلا٥٢:١ايمرإ١٣-٣٦:١مايأ٢و١٤ع٢٨-٢٤
٣٦:١٣مايأ٢و٢٣:٣٧ص٣١

ينامثنباناكهنإ٣٦:٩مايأ٢يفًةَنَسَةََرشَعِيناََمثَنْبٱ
باوصلاوهكولملارفسيفلوقلانأيفكشالو.نينس
.اينكيووهاينكهامسايمرإو)١٥ع(ءاسنهلناكهنأل

ءاسؤرلادحأناكناثانلأوَناَثاَنْلَأُتْنِباَتْشوُحَنِهِّـمُأ
يفةروكذمةكلملايأكلملامأو)٢٥و٣٦:١٢و٢٦:٢٢ايمرإ(
ناكو)٢٩:٢و٢٢:٢٦ايمرإ(يصوصخرابتعااهلنمكايمرإ
بئاصمنمكلذناكوهتافصيفوهرمعيفدلوككلملا
.)٣:٤ءايعشإ(ةكلمملا

لوأرصانذخوبندعص)١٠ع(ََّـرصَنْذَخوُبَنُديِبَعَدِعَص
أّوبتفهوبأتامكلذدعبو)٧ع(وخننوعرفبراحاملةرم
ةرمللدعصنينسثالثرورمدعبولبابيفكلملاتخت
تومدعبو.هرسأفميقايوهيهاصعامدنع)١ع(ةيناثلا
ذخوبندعصرهشأةثالثدعبونيكايوهيهنباكّلمميقايوهي
لبابىلإاهلهأضعبلقنوميلشروأذخأوةثلاثلاةرمللرصان
لمكأوايقدصرسأوةعبارلاةرمللدعصنينسرشعدعبو
.)باتكلاسوماقيفرصانذخوبنبلطا(ةنيدملابارخ

هديبعدعصلوألايفيأ)١١ع(َُّـرصَنْذَخوُبَنَءاَجَو
دعصمث.روصةنيدمرصاحينامزلاكلذيفناكهنأنظُيو
.ميلشروأىلإهسفنرصانذخوبن

لوقيو.لبابكلملمّلسيأ)١٢ع(ُنيِكاَيوَُهيَجَرَخَف
ةنيدملاظفحدارأهنأللبةنابجلانمنكيملكلذنإمهضعب
.لتقلانماهلهأومدهلانم

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.رصانذخوبنكلميأِهِكْلُمْنِمِةَنِماَّـثلٱِةَنَّـسلٱ
ةفيفخلاةريغصلايناوألاذخأدقناكامبر)١٣ع(ََّـرسَكَو

ىلإلبابيفيناوألاهذهتظفُحو.لوألاهموجهنامزيف
ناكو)١١-١:٧ارزع(ميلشروأىلإاهعجرفشروكنامز
ةاشغمتناكوهريغوروخبلاحبذمكةريبكيناوألانميقابلا
.طقفبهذلاذخأيلاهّرشقوأاهرسّكفبهذلاب

ءايعشإمفنعايقزحلبرلالاقامكُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَك
.)١٤و١٥:١٣ايمرإو٢٠:١٧(

ميلشروأطاطحناهدصق)١٤ع(خلاِءاَسَؤُّرلٱَّـلُك
.طقفنيكاسملاكرتواهناكرأاوناكنيذلايبسفاهلالذإو
ةريثكنكتملةنيدملانأفالآةرشعددعلانمرهظيو
.روكذملانامزلايفناكسلا

مايأىلإلبابيفوهيقبو)١٥ع(َنيِكاَيوَُهيىَبَسَو
ذخأو.ةنس٣٧نمرثكأيأرصانذخوبننباخودرم
.ةكلمملاةدعاقيفمهبرختفيللبابةنيدمىلإًالوأنييبسملا
.هتكلممنمىرخأنكامأيفمهضعبنكسأكلذدعبو

فالآةعبسسأبلاباحصأناك)١٦ع(ٍفَالآُةَعْبَس
نوكينافلألاطبألاددعنإانبسحاذإوًافلانايقألاناكو
.)١٤ع(يفروكذموهامكفالآةرشععومجملا

هللاةيطعمسالاىنعموعبارلاايشوينبا)١٧ع(اَّـيِنَّـتَم
رييغتبهمزلأرصانذخوبننإامبرو.هللاربايقدصىنعمو
همأتناك.ديدجلاهمساهسفنلراتخينأهلحمسوهمسا

مألانموبألانمزاحآوهيلًاخأناكفلطومحوألطيمح
ايمرإرفسيفويناثلامايألارابخأرفسيفهيفليقو.ًاضيأ
ءاسؤرلاووهوبرلامفنميبنلاايمرإمامأعضاوتيملهنإ
تيباوسجنوممألاتاساجرلكبسحةنايخلااورثكأ
.بعشلااوملظوبرلا

نمبلطيناك.ةيحورلاهتافصيفًافيعضايقدصناك
اودانيلبعشلاعمًادهععطقوهلجأنمبرلالأسيلايمرإ
يفمهيلعردقيالكلملانإءاسؤرلللاقومهديبعلقتعلاب

يفهوحرطفاودارأامكايمرإباولمعينأمهلمّلسفءيش
ناكو.هنمهجرخينأيشوكلاكلملادبعرمأمثّبج
نيبقرفالف.هتروشمبجومبلمعيالوايمرإريشتسي
.ريرشكلموفيعضكلم

دئاوف
هبعشبيدأتيفهدصاقمءارجإلممألامدختساهللانإ.١

اورسكناواوحلفأواوطقسواوماقف.مهريغونييروشألاك
امهممهنمهبعشصّلخينأردقيناكو.وهدارأامك
.هاياصواوظفحوهيلعاولكتاولءايوقأونيريثكاوناك

٣٧لبابيفنيكايوهيشاع.ليلقعفنوليوطرمع.٢
انيلعو.شعيملهنأكناكفًائيشلمعيملهنكلوةنس
.ةليوطةايحبلطناملبقةعفانةايحبلطننأ

ءايوقألاوءاينغألاوكلملالبابكلمىبس.رقفلادئاوف.٣
اورسخيملوءيشمهلسيلمهدالبيفءارقفلاكرتو
لضفأميلشروأطوقسدعبمهتلاحتناكامبروًائيش
.ًاقباستناكامم

عممهابسلبابكلمنإف.عئانصلاباحصأةميق.٤
مهبةقلعتماهحاجنودالبلاةوقنألرباكألاوءاسؤرلا
.ءاسؤرلانمرثكأ

ةصرفايقدصلناك.ةلمهمةصرفوةمهمتابجاو.٥
ديعاوملاهلودوادتيبنمًاكلمناكهنإفهبعشةمدخل
هيلعبجيناكاملكهمّلعيلايمرإيبنلاهدنعناكو
ةرشعىدحإبرلاهاطعأوًايسايسوًاينيدهلمعينأ

نمفاخهنكلو.نيينادلكللةنيدملاملساملبقةنس
ردقيبرلانإقّدصيملوهللانمفاخاممرثكأسانلا
لكتاولهتابوعصوهبراجتوهتاقيضنمهصلخينأ
.هتصرفةمظعرادقمبهتئيطخةمظعتناكف.هيلع

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يفَو١«٧-١ ِملِةَعِساَّـتلٱِةَنَّـسلٱِ
ُ

ل
ْ

يفِهِك لٱِرْهَّـشلٱِ
ْ

يفِِرشاَع ِ
ِهِشْيَجُّلُكَوَوُهَلِباَبُكِلَمَُّـرصَنْذَخوُبَنَءاَج،ِرْهَّـشلٱِِرشاَع
َهلْوَحًاجاَرْبَأاَهْيَلَعاْوَنَبَو،اَهْيَلَعَلَزَنَوَميِلَشُروُأَىلَع

َ
٢.ا

ملٱِتَلَخَدَو
َحتُةَنيِدَْ

ْ
حلٱَت
ْ
حلٱِةَنَّـسلٱَىلِإِراَصِ

ْ
لِلَةََرشَعَةَيِدَا

ْ
ِكِلَم

يف٣.اَّـيِقْدِص جلٱَّـدَتْشٱِرْهَّـشلٱِعِساَتِ
ْ

يفُعُو ملٱِ
ْنُكَيَْملَوِةَنيِدَْ

ملٱِتَرِغُثَف٤.ِضْرَألٱِبْعَشِلٌزْبُخ
ِلاَجِرُعيَِمجَبَرَهَوُةَنيِدَْ

لٱ
ْ

لٱِقيِرَطْنِمًالْيَلِلاَتِق
ْ
ِةَّـنَجَوْحَنِنْيَذَّـللٱِنْيَروُّسلٱَْنيَبِباَب

ملٱ
لٱَناَكَو.ِكِلَْ

ْ
لِك
ْ

ملٱَلْوَحَنوُّيِناَد
يفاوُبَهَذَف.َنيِريِدَتْسُمِةَنيِدَْ ِ

لٱِقيِرَط
ْ

لٱُشوُيُجْتَعِبَتَف٥.ِةَّـيِّـَرب
ْ

لِك
ْ

ملٱَنيِّـيِناَد
يفُهوُكَرْدَأَفَكِلَْ ِ

ملٱاوُذَخَأَف٦.ُهْنَعِهِشوُيُجُعيَِمجْتَقَّـرَفَتَو،اَحيِرَأِةَّـيِّـرَب
َكِلَْ

لٱِبُهوُمَّـلَكَوَةَلْبَرَىلِإَلِباَبِكِلَمَىلِإُهوُدَعْصَأَو
ْ

٧.ِهْيَلَعِءاَضَق
ُهوُدَّـيَقَواَّـيِقْدِصْيَنْيَعاوُعَلَقَو،ِهْيَنْيَعَماَمَأاَّـيِقْدِصيِنَباوُلَتَقَو
لِسِب
ْ

.»َلِباَبَىلِإِهِباوُءاَجَوٍساَحُنْنِمِْنيَتَلِس
٢و٣٤:١ايمرإ٧-٣٩:١ايمرإو٢٠-٣٦:١٧مايأ٢
يثارمو٢٥و٦:٢٤ص٢١:٢٢لايقزح٢٤:٢لايقزح
:٣٢ايمرإ٢٢و٢٤:٢١ايمرإ٣:١٥ايمحن١٠و٤:١ايمرإ
١٢:١٣لايقزح٧و٢٩:٦ايمرإ٢٣:٣٣ص٤

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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نمجتنتسنو.ايقدصكلمنميأِةَعِساَّـتلٱِةَنَّـسلٱ
اوعقوتميلشروأيفدوهيلانإ)١١-٢٨:١ايمرإ(يفلوقلا
.بيرقنعلبابنمبرلاتيبةينآونيكايوهيكلملاعوجر
سفنلبابيفنييبسمللناكهنإ)٢٨-٢٩:٥ايمرإ(نمو
:٥١ايمرإ(لبابكلمىلإةلاسرايقدصكلملالسرأوءاجرلا

ًابئاخايقدصعجرومهلعمسيملرصانذخوبننكلو)٥٩
اودحتيلمودأونومعينبوبآومواديصوروصكولمملكو
رصمىلإًالسرلسرأو)٢٧:٣ايمرإ(لبابكلمىلعهعم
تصعو)١٧:١٥لايقزح(نيريثكًابعشوًاليخهوطعيلًاضيأ
يفهرومأيفًاكمهنمناكيذلالبابكلمروصةنيدم
.ةينالعلبابكلمىلعدّرمتوايقدصدّدشتفقرشلا
كلذنألمويلاورهشلاوةنسلاركذبًامامتروكذمخيراتلاو
موصللًامويراصودوهيلاخيراتيفًادجًامهمًامويناكمويلا
يفوهولايقزحلنلعُأهسفنمويلاكلذيفو)٨:١٩ايركز(
.)٢٤:١لايقزح(ميلشروأيفعقواميبسلا

يضارأكلامملكنإ)٣٤:١ايمرإ(يفوِهِشْيَجُّلُك
.ميلشروأنوبراحياوناكبوعشلالكوهديناطلس

اذوهيندمىلعلوألايفبرحلاتناكَميِلَشُروُأَىلَع
ناتنيدمامهوةقيرغوشيخلادعاماهعيمجتطقسف
اومنتغانويرصملاو)٣٤:٧ايمرإ(رصمقيرطىلعناتنيصح
جرخفًاقرفتموًامسقنملبابكلمشيجاوأرامدنعةصرفلا

نورصاحملانوينادلكلاعمساملفرصمنمنوعرفشيج
)٣٧:٧ايمرإ(ميلشروأنعاودعصمهربخبميلشروأ
فاخفةقيرغوشيخلنيرصاحملامهشويجعماودحتاو
ذخوبنداعو)١٧:١٧لايقزح(مهدالبىلإاوعجرونويرصملا
.ميلشروأةبراحمىلإرصان

روسلاةلابقبارتموكيأسيراتماوماقأًاجاَرْبَأ
اومروسيراتملاهذهىلعًاجاربأاونبمث)٢٠:١٥ليئومص٢(
نيرصاحملاىلعحامرلاوماهسلابسيراتملاوجاربألانم
سوماقيفبرحبلطا(راوسألاىلعقيناجملاةراجحبو
.)باتكلا

راصحلااذهتاقيضو)٢ع(َةََرشَعَةَيِداَْحلٱِةَنَّـسلٱَىلِإ
-٥:٩و٢٠-٤:٣و٢١و٢:٢٠ايمرإيثارم(يفةروكذم

٢٢(.
يف )٥٢:٦ايمرإ(عبارلارهشلايأ)٣ع(ِرْهَّـشلٱِعِساَتِ

داوسلانمًامالظدشألاجرلاةروصتراصوعوجلادتشا
ناكومهمظعبمهدلجقصلوعوجلانارينىّرجنمرونتكو

اهيفماعطلانمًائيشنودجيمهلعللبازملانوشتفيمهؤافرش
طقسوعوجلاوءابولابمهثلثتامونهلافطأءاسنلاتلكأو
.)٥:١٢لايقزح(يبسللثلثناكوفيسلابثلث

ةهجىلإهوليشوأماولسةكربدنع)٤ع(ِنْيَروُّسلٱَْنيَب
ةهجىلإدحاولاروسلاناكوميلشروأنميقرشلابونجلا

اهنمبرغلاةهجىلإيناثلاروسلاوةكربلاهذهنمقرشلا
ىلإوبونجلاىلإردحنمٍداوىلإهنماوجرخبابهلناكو
.لامشلانمنوينادلكلالخدوةنيدملاترغثو.احيرأقيرط
ىقتلمدنعوةروكذملاماولسةكربنعكلملاةنجتناكو
نمردحنملامونهيداووقرشلانمردحنملانوردقيداو
.برغلا

لاجروايقدصنكلوِةَنيِدَْملٱَلْوَحَنوُّيِناَدْلِكْلٱَناَك
اوجرخامنيحنوينادلكلامهرظنيملفًاليلاوبرهلاتقلا
.مهوعبتاوفرعامنيحو

يفُهوُكَرْدَأَف ربعينأايقدصدصقامبرو)٥ع(اَحيِرَأِةَّـيِّـرَبِ
عيمجنأللاتقالبهوذخأو.بآومىلإئجتليوندرألا

عطقناومهبولقىلعةنابجلاتداسوهنعتقرفتهشويج
.ةاجنلابمهؤاجر

كلملًايبرحًازكرمتناك.)٢٣:٣٣رظنا()٦ع(َةَلْبَر
روصةنيدموميلشروأرصاحيتقولاسفنيفناكهنأللباب
يفو.ةلبرىلإددرتيوميلشروأيفةراتوروصيفةراتناكف
ىلعًاسلاجكلملاروصيامًاريثكةيلبابلاوةيروشألاروصلا
لسالسبنوديقمكولممهنيبوىرسألاهمامأوهيسرك
سوماقيفيبسبلطا(هحمربمهنيعأكلملالمسيو
.)باتكلا

ضقنوهمسقىردزادقناكِهْيَلَعِءاَضَقْلٱِبُهوُمَّـلَك
لايقزح(لبابكلمىلإطقفسيلوبرلاىلإأطخأفهدهع

٢١-١٧:١٦(.
نألًادالوأاوناك)٧ع(ِهْيَنْيَعَماَمَأاَّـيِقْدِصيِنَباوُلَتَقَو

هدالوأاولتقمهبولقةواسقنموطقفةنس٣٢نباناكمهابأ
.مهتومومهباذعىرييكلهينيعاوعلقاملبق

يفىلوألاناتاءوبنهيفتمتاذكهوَلِباَبَىلِإِهِباوُءاَجَو
لَكُيَو،َلِباَبِكِلَمِدَيِلُعَفْدُي«ايقدصنإ)٥و٣٢:٤ايمرإ(

ِّـ
ُهُم

.»َلِباَبَىلِإاَّـيِقْدِصِبُريِسَيَو،ِهْيَنْيَعِناَيَرَتُهاَنْيَعَوٍمَفِلًامَف
َىلِإَلِباَبَىلِإِهِبِيتآَو«)١٢:١٣لايقزح(يفةيناثلاةءوبنلاو
لٱِضْرَأ

ْ
لِك
ْ

اهارياليأ»ُتوُمَيَكاَنُهَواَهاَرَيَالْنِكَلَو،َنيِّـيِناَد
ةمحرلاضعبلبابكلمرهظأو.هينيععلقدقناككلملانأل
ايمرإلاقو.هتافومويىلإنجسلايفهلعجلبهلتقيملهنأل
:٣٤ايمرإ(نيلوألاكولملاكئابآقارحإبوتومتمالسبهل
٥(.

.هيلجرلىرخألاوهيديلةدحاوِْنيَتَلِسْلِس

يفَو٨«١٧-٨ خلٱِرْهَّـشلٱِ
ْ

يفِسِمَا َيِهَو،ِرْهَّـشلٱِعِباَسِ
لِلَةََرشَعَةَعِساَّـتلٱُةَنَّـسلٱ

ْ
َءاَج،َلِباَبِكِلَمََّـرصَنْذَخوُبَنِكِلَم

٩،َميِلَشُروُأَىلِإَلِباَبِكِلَمُدْبَعِطَُّرشلٱُسيِئَرُناَداَرَزوُبَن
ملٱَتْيَبَوِّـبَّـرلٱَتْيَبَقَرْحَأَو

َّـلُكَوَميِلَشُروُأِتوُيُبَّـلُكَو.ِكِلَْ
لٱِتوُيُب

ْ
َميِلَشُروُأِراَوْسَأُعيَِمجَو١٠ِراَّـنلٱِباَهَقَرْحَأِءاَمَظُع

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لٱِشوُيُجُّلُكاَهَمَدَهًاريِدَتْسُم
ْ

لِك
ْ

ِسيِئَرَعَمَنيِذَّـلٱَنيِّـيِناَد
يفاوُقَبَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُةَّـيِقَبَو١١.ِطَُّرشلٱ ملٱِ

هلٱَوِةَنيِدَْ
َْ

َنوُبِرا
جلٱُةَّـيِقَبَوَلِباَبِكِلَمَىلِإاوُبَرَهَنيِذَّـلٱ

ْ
ُناَداَرَزوُبَنْمُهاَبَسِروُهُْم

ِنيِكاَسَمْنِمىَقْبَأِطَُّرشلٱَسيِئَرَّـنِكٰلَو١٢.ِطَُّرشلٱُسيِئَر
يفيِتَّـلٱِساَحُّنلٱَةَدِمْعَأَو١٣.َنيِحَّـالَفَوَنيِماَّـرَكِضْرَألٱ ِ
لٱَوِّـبَّـرلٱِتْيَب

ْ
يفيِذَّـلٱِساَحُّنلٱَرْحَبَوَدِعاَوَق ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ

لٱاَهََّـرسَك
ْ

لِك
ْ

لٱَو١٤.َلِباَبَىلِإاَهَساَحُناوُلََمحَوَنوُّيِناَد
ْ

َروُدُق
ملٱَوَشوُفُّرلٱَو

اوُناَكيِتَّـلٱِساَحُّنلٱِةَيِنآَعيَِمجَوَنوُحُّصلٱَوَّـصاَقَْ
هبَنوُمِدَْخي ملٱَو١٥اَهوُذَخَأاَِ

ملٱَوَرِماَجَْ
ْنِمَناَكاَم.َحِضاَنَْ

لٱَفٍةَّـضِفْنِمَناَكاَمَو،ُبَهَّـذلٱَفٍبَهَذ
ْ

ُسيِئَراَهَذَخَأ،ُةَّـضِف
لٱَو١٦.ِطَُّرشلٱ

ْ
لٱَوِناَدوُمَع

ْ
لٱُرْحَب

ْ
لٱَوُدِحاَو

ْ
اَهَلِمَعيِتَّـلٱُدِعاَوَق

ِهِذٰهِّـلُكِساَحُنِلٌنْزَوْنُكَيَْمل،ِّـبَّـرلٱِتْيَبِلُناَمْيَلُس
مث١٧.ِتاَوَدَألٱ

ََ
لٱُعاَفِتْرٱًاعاَرِذَةََرشَعِينا

ْ
لٱِدوُمَع

ْ
ِهْيَلَعَو،ِدِحاَو

ُةَكَبَّـشلٱَوٍعُرْذَأُثَالَثِجاَّـتلٱُعاَفِتْرٱَوٍساَحُنْنِمٌجاَت
.ٍساَحُنْنِماَهُعيَِمجًةَريِدَتْسُمِجاَّـتلٱَىلَعيِتَّـلٱُتاَناَّـمُّرلٱَو
لِلَناَكَو

ْ
.»ِةَكَبَّـشلٱَىلَعِهِذٰهُلْثِمِيناَّـثلٱِدوُمَع

:٧٤رومزمو٣٦:١٩مايأ٢و٥٢:١٢ايمرإ١٢-٣٩:٨ايمرإ
:٣٦مايأ٢و١:٣ايمحنو١٤:١٣ص٢:٥سوماع٧-٣

:٧كولم١و٣٦:١٨مايأ٢و٤٠:٧ايمرإو٢٤:١٤ص٢٠
٢٢-٧:١٥كولم١و٧:٤٧كولم١و٥٠-٤٧

يف خيراتلاركذًاضيأانهو.)١عرظنا(ِسِماَْخلٱِرْهَّـشلٱِ
)٧:٣ايركز(موصللًامويًاضيأمويلااذهراصوقيقدتب
ىلإربخلااولسرأف)٥٢:٦ايمرإ(عبارلارهشلايفةنيدملاترغُث
.ميلشروأىلإنادارزوبنلصورهشدعبوةلبريفكلملا

ةنس٣٨٠وحنبهئانبدعب)٩ع(ِّـبَّـرلٱَتْيَبَقَرْحَأَو
رومزمو٢٣و٣٨:١٨و٣٤:٢و٢١:١٠ايمرإ(تاّوبنتمتو

٧٩(.
تويبلايأقباسلالوقللًاريسفتِءاَمَظُعْلٱِتوُيُبَّـلُكَو

.ءامظعلاتويبيهاهقرحأيتلا
نمعاونأةثالثبتاكلاركذ)١١ع(ِبْعَّـشلٱُةَّـيِقَبَو

نوينادلكلااهذخأامنيحةنيدملايفاوناكنيذلاًالوأ:بعشلا
ىلإاوأجتلافةنيدملانماوبرهنيذلاًايناث.نادارزوبنمهابسف
ةيقبًاثلاث.ًاضيأمهابسف)١٧و٣٨:٢ايمرإ(نيينادلكلا
يفرخآلاضعبلاكرتومهضعبنادارزوبنىبسفروهمجلا
ايمرإ(ًالوقحوًاموركمهاطعأواهوظفحيواهولمعيلضرألا

نماوفاخيالنأكلملاليكوايلدجمهللاقو)٣٩:١٠
.)١٠و٤٠:٩ايمرإ(نيينادلكلا

اهرسك)٣٧-٧:١٥كولم١()١٣ع(ِساَحُّنلٱَةَدِمْعَأ
يهامكلبابىلإاهولمحينأاوردقيملمهنألنوينادلكلا
)٢٣-٥٢:١٧ايمرإ(طقفساحنلاالإقبيملواهلامجلازف
ةروكذملاةرملالبقنيترمميلشروأاوبلسدقنوينادلكلاناكو

ةيقابلاةينآلارثكأناكو)٢٤:١٣كولم٢و١:٢لايناد(انه
.ساحننم

اونزو)١٦ع(ِتاَوَدَألٱِهِذٰهِّـلُكِساَحُنِلٌنْزَوْنُكَيَْمل
٨:٢٤ارزع(سالتخالانمًافوخاهنزواودّيقوةنيمثلاةينآلا
نملقأهتميقوريثكهنألهونزيملفساحنلاامأو)٣٤-
هذهيفهمالكلّوطرفسلابتاكو.ةضفلاوبهذلاةميق
امكهبارخىلعهنزحوبرلاتيبلهتبحمنمكلذوةينآلا
.مهاندقفنيذلاانئابحألئاضفركذبحن

لٱاَياََرسِطَُّرشلٱُسيِئَرَذَخَأَو١٨«٢١-١٨
ْ

،َسيِئَّـرلٱَنِهاَك
لٱاَيْنَفَصَو

ْ
ِيناَّـثلٱَنِهاَك

َ
لٱِيسِراَحَو،

ْ
َنِمَو١٩.َةَثَالَّـثلٱِباَب

ملٱ
حلٱِلاَجِرَىلَعًاليِكَوَناَكًادِحاَوًاّيِصَخَذَخَأِةَنيِدَْ

ْ
،ِبَْر

ملٱَهْجَوَنوُرُظْنَيَنيِذَّـلٱَنِمٍلاَجِرَةَسَْمخَو
اوُدِجُوَنيِذَّـلٱِكِلَْ

يف ملٱِ
جلٱِسيِئَرَبِتاَكَو،ِةَنيِدَْ

ْ
َبْعَشُعَمَْجيَناَكيِذَّـلٱِدُْن

ملٱِضْرَألٱِبْعَشْنِمًالُجَرَنيِّـتِسَو،ِضْرَألٱ
يفَنيِدوُجْوَْ ِ

ملٱ
هبَراَسَوِطَُّرشلٱُسيِئَرُناَداَرَزوُبَنْمُهَذَخَأَو٢٠ِةَنيِدَْ َىلِإِْمِ
يفْمـُهَلَتَقَوَلِباَبُكِلَمْمَُهبََرضَف٢١.َةَلْبَرَىلِإَلِباَبِكِلَم َةَلْبَرِ
يف .»ِهِضْرَأْنِماَذوَُهيَيِبُسَف.َةاََمحِضْرَأِ
:١ريتسأ٢٩و٢٩:٢٥و٢١:١ايمرإ٧:١ارزعو٦:١٤مايأ١

٢٨:٦٤ةينثتو٢٣:٢٧ص٢٣:٣٣ص١٤

يفةنهكلاسيئرناكيذلاايقلحنبايرزعنبااَياََرس
.ايشوينامز

ِيناَّـثلٱَنِهاَكْلٱاَيْنَفَص
َ

:٢٣رظنا(ةنهكلاسيئربئانيأ
.)هريسفتو٤

ةتسمهيلعو٢٤سارحلاناكَةَثَالَّـثلٱِباَبْلٱِيسِراَح
.طقفهنمةثالثاوذخأاذاملفرعنالو.ءاسؤر

نوبيرقلاهؤارزومهو)١٩ع(ِكِلَْملٱَهْجَوَنوُرُظْنَيَنيِذَّـلٱ
.كلملااوريملبعشلامومعنألهوريشموهنم

روصُيامًاريثكةيروشألاةروصلايفِدْنُْجلٱِسيِئَرَبِتاَك
.دئاقلارماوأمهغلبيوشيجلادعيناهيلعناكو.بتاكلا

.ءاسؤرلانماوناكًالُجَرَنيِّـتِسَو
لمعيملومهلتقبرمأوأ)٢١ع(َلِباَبُكِلَمْمَُهبََرضَف
نم٣٠٠٠لتقسويرادنإليق.ءامدقلاضعبكةواسقلاب
هدبعورصانذخوبنو.ةنيدملاذخأامدعبلبابلهأ
-٤٠:١و١٤-٣٩:١١ايمرإ(فطللابايمرإالماعنادارزوبن
٥(.

ذخوبنلةعباسلاةنسلايفلوألايبسلاناكاَذوَُهيَيِبُسَف
يبُسامل)٢٤:١٢كولم٢(ةنماثلاوأ)٥٢:٢٨ايمرإ(رصان
ذخوبنلةرشعةنماثلاةنسلايفيناثلايبسلاو.نيكايوهي
:٢٥كولم٢(ةرشعةعساتلاةنسلاوأ)٥٢:٢٩ايمرإ(رصان
ةثلاثلاةنسلايفثلاثلايبسلاو.ايقدصيبسامنيح)٨

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ًاسفن٧٤٥نادارزوبنىبسانيحرصانذخوبنلنيرشعلاو
رفسيفىتأامنيبفالتخارهظاذإو)٥٢:٣٠ايمرإ(
رمأيفوأخيراتلارمأيفايمرإرفسيفىتأاموكولملا
ءامدقلانوخرؤملاقفتيملهنإخيراتلاةهجنملوقننييبسملا
ةرجهلاةنسوأداليملاةنسكاهيلإوأاهنمنوخرؤيةثداحىلع
كولملادحأكلمنماوخّرألبةيمورةنيدمسيسأتةنسوأ
.لبابكولمدحأًانايحأواذوهيكولمدحأًانايحأنوكيف
ًانايحأاوناكوةلماكةنسكةنسرسكنوبسحياوناكًانايحأو
امبرنييبسملاددعةهجنمو.ةقباطملابعصتفهنوكرتي
يفاولخديملوضعبلاباسحيفىرسألانمسانألخد
ضعبلاتاموضعبلالتُقدوهيلانمو.مهريغباسح
ىلإةبسنلابًاليلقنييبسملاددعناكفإبولاوعوجلانمرخآلا
نيعبسيبسلانامزناكو.ناميلسنامزيفهيلعاوناكام
٢٥:١ايمرإ(ميقايوهيكلمنمةعبارلاةنسلانماهلوأةنس
.)١٢و

يفَيِقَبيِذَّـلٱُبْعَّـشلٱاَّـمَأَو٢٢«٢٦-٢٢ اَذوَُهيِضْرَأِ
لَدَجْمِهْيَلَعَلَّـكَوَف،َلِباَبُكِلَمَُّـرصَنْذَخوُبَنْمُهاَقْبَأَنيِذَّـلٱ

ْ
َنْباَي

جلٱِءاَسَؤُرُعيَِمجَعِمَساَّـَملَو٢٣.َناَفاَشِنْبَماَقيِخَأ
ْ

ْمُهِشوُُي
لَدَجَلَّـكَوْدَقَلِباَبَكِلَمَّـنَأْمُهـُلاَجِرَو

ْ
لَدَجَىلِإاْوَتَأاَي

ْ
َىلِإاَي

ملٱ
ْ
اَياََرسَوَحيِراَقُنْبُناَنَحوُيَواَيْنَثَنُنْبُليِعاَمْسِإْمُهَو،ِةاَفْصِ
ملٱُنْبٱاَيْنَزاَيَوِّـِيتاَفوُطَّـنلٱَثَموُحْنَتُنْب

ُهلاَجِرَوْمُهِّـيِكْعَْ
ُ

٢٤.ْم
لَدَجَفَلَحَو

ْ
َهلاَي
ُ
َهلَلاَقَوْمِِهلاَجِرِلَوْمـ

ُ
ِديِبَعْنِماوُفاََختَال:ْم

لٱ
ْ

لِك
ْ

ِملاوُدَّـبَعَتَوَضْرَألٱاوُنُكْسٱ.َنيِّـيِناَد
َ

ْمُكَلَنوُكَيَفَلِباَبِكِل
يفَو٢٥ٌ.ْريَخ ِنْباَيْنَثَنُنْبُليِعاَمْسِإَءاَجِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ
ملٱِلْسَّـنلٱَنِمَعَمَشيِلَأ

لَدَجاوُبََرضَوُهَعَمٍلاَجِرُةََرشَعَوِّـيِكِلَْ
ْ

اَي
لٱًاضْيَأَو،َتاَمَف

ْ
لٱَوُدوُهَي

ْ
لِك
ْ

يفُهَعَمَنيِذَّـلٱَنيِّـيِناَد ملٱِ
ْ
٢٦.ِةاَفْصِ

لٱَىلِإِريِغَّـصلٱَنِمِبْعَّـشلٱُعيَِمجَماَقَف
ْ

جلٱُءاَسَؤُرَوِريِبَك
ْ

ِشوُُي
لٱَنِماوُفاَخْمَُّـهنَأل،َْرصِمَىلِإاوُءاَجَو

ْ
لِك
ْ

.»َنيِّـيِناَد
٤١:١ايمرإ١٨:٢٦عوشي٩-٤٠:٧ايمرإ٣٩:١٤ايمرإ
٧-٤٣:٤ايمرإ٢و

ةدلخىلإايشويمهلسرأنيذلادحأماقيخأنبااَيْلَدَج
نيذلاةنهكلانمايمرإصّلخو)٢٢:١٢(برلااولأسيلةيبنلا
بتاكلانافاشنبماقيخأناكو)٢٦:٢٤ايمرإ(هلتقاودصق
ضرألاىلعًاليكوايلدجنييعتنأامبرو.ايشوينامزيف
دنعًاربتعموًالوبقمناكايمرإنألايمرإبلطلةباجتساناك
ىلعريشيناكهنأل)٥-٤٠:١ايمرإ(لبابكلمونادارزوبن
نكيملو)١٨و٣٨:١٧ايمرإ(لبابكلملاوعضخينأدوهيلا

ًارويغًاميقتسمًالداعناكويكلملالسنلانمايلدج
.نطولل

ع(ايقدصعماوبرهدقاوناك)٢٣ع(ِشوُيُْجلٱِءاَسَؤُر
.)٥ع(هنعاوقرفتمث)٤

سوماقيفةافصمبلطا(نيماينبطبسيفِةاَفْصِْملٱَىلِإ
-١٠:١٧ليئومص١(ًاكلملواشباختنااهيفّمت)باتكلا

وحندعبىلعةيلاحلا»ليئومصيبن«اهنأمهضعبنظيو)٢١
.ميلشروأنملايمأةعبرأ

ًامواقمناكف)٢٥ع(يكلملالسنلانمُليِعاَمْسِإ
.دوادتيبلةطلسلاعوجربلمأهلناكامبرونيينادلكلل

ًالئاقليعامسإنمايلدجرّذح.ناناحويوأُناَنَحوُيَو
ملفايلدجلتقيلهلسرأدقنومعينبكلمسيلعبنأ
.)١٦-٤٠:١٣ايمرإ(ايلدجهقدصي

يافيعونبو)٤٠:٨ايمرإ(يفوِّـِيتاَفوُطَّـنلٱ...اَياََرس
.ًاوهسانهاتكرُت»يافيعونب«نيتملكلانأامبروينافوطنلا
.)٢٢و٢:٢١ارزع(محلتيببرقبةفوطنتناكو

ىلعندرألايقرشةكعمتناكِّـيِكْعَْملٱ...اَيْنَزاَيَو
ينبنمسيلوًايمارأاينزايناكامبروناشابدودح
.ليئارسإ

مهنألتوملانيقحتسماوناك)٢٤ع(هَلاَيْلَدَجَفَلَحَو
.لبابكلماوصع

يف رهشلااذهيفموصّنيعت)٢٥ع(ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ
-٤١:١ايمرإ(يفءاجو)٧:٥ايركز(ايلدجلتقلًاراكذت

نماوبرضفايلدجدنعًازبخاولكأهلاجروليعامسإنإ)١٠
.هتيبيفمهفاضأومهقدص

اللبابكلمنأاونظمهنأل)٢٦ع(َْرصِمَىلِإاوُءاَجَو
بضغيفدوهيلانممهريغنيبوهعابتأوليعامسإنيبزيمي
هنّيعدقناكيذلاايلدجلتقببسبدوهيلاعيمجىلع
يفًاضيأليقو.هعماوناكنيذلانيينادلكلالتقوًامكاح
نمووليشوميكشنمًالاجرلتقليعامسإنإ)٤١ايمرإ(
ةيقبلكىبسهنإومهنمةرشعادعامًالجرنينامثةرماسلا
ناناحويلبرلالاقو.نومعينبىلإربعيلبهذوبعشلا
الوضرألايفاوقبينألبرصمىلإاوبرهيالنأهموقو
لببرلاتوصلاوعمسيملمهنكلونيينادلكلانماوفاخي
ىلإبرلاةملكتراصومهعمايمرإاوذخأورصمىلإاوءاج
يأهنماوبرهيذلارشلانإرصميفسيحنفحتيفايمرإ
.رصمىلإمهقحيلسيبسلاولتقلا

يفَو٢٧«٣٠-٢٧ ِيْبَسِلَنيِثَالَّـثلٱَوِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
يف،اَذوَُهيِكِلَمَنيِكاَيوَُهي يفََرشَعِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ ِعِباَّـسلٱِ
لٱَو
ْ

يفَلِباَبُكِلَمُخَدوُرَمُليِوَأَعَفَر،ِرْهَّـشلٱَنِمَنِيْرشِع ِةَنَسِ
ُهَمَّـلَكَو٢٨ِنْجِّـسلٱَنِماَذوَُهيِكِلَمَنيِكاَيوَُهيَسْأَرِهِكُّلَمَت
ملٱِّـِيساَرَكَقْوَفُهَّـيِسْرُكَلَعَجَوٍ،ْريَخِب

يفُهَعَمَنيِذَّـلٱِكوُلُْ .َلِباَبِ
خلٱًامِئاَدُلُكْأَيَناَكَو.ِهِنْجِسَباَيِثََّـريَغَو٢٩

ْ
ِماَّـيَأَّـلُكُهَماَمَأَزُْب

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

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



ملٱِدْنِعْنِمُهَلىَطْعُتٌةَمِئاَدٌةَفيِظَوُهُتَفيِظَوَو٣٠.ِهِتاَيَح
ِكِلَْ

.»ِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكِهِمْوَيِبٍمْوَيِّـلُكُرْمَأ
٢٠و٤٠:١٣نيوكت١٥و٢٤:١٢ص٣٤-٥٢:٣١ايمرإ
١٢:٤٧و١١:٢٣ايمحن٩:٧ليئومص٢و

بعشلاوكولملااياطخيفةنزحمرابخأرفسلااذهيفدرو
بعشلايبسوميلشروأطوقسومهيلعبرلابضغو
نإفءاجرةحملرفسلاةمتاخيفنكلو.ريخألامهكلمو
نجسلايفةنسنوثالثوةعبسهلناكامدعبنيكايوهيكلملا
فرعنالو.ريخبهملكوهسأرخودرمليوألبابكلمعفر
ةمحرنمناكهنأالإلمعلااذهىلعلبابكلملمحاذام
ءاجرمهلنوكيفًامامتمهكرتيملهنإاوفرعيلهبعشلهللا
.هديعاومبسحمهدالبىلإيبسلانمعوجرلاوصالخلاب

ةدئاف
ةلزانلاةسدقملاةديدجلاميلشروأيهةيقيقحلاميلشروأنإ

يهواهلجرلسورعكةأيهمهللادنعنمءامسلانم
نكسيس.همدباهرّهطوعوسيبرلااهارتشايتلاةسينكلا
نمةعمدلكهللاحسميسو.هبعشيهنوكتواهعموه
هسيماونبرلابتكيو.دعباميفنوكيالتوملاومهنويع
.مهبولقتاحفصىلع

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
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
يناثلاكولملارفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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