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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدالاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ.ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتسأتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ثوعاررفس

ةمدقملا
يفثداوحلاهذهتناك:ةروكذملاثداوحلاخيرات)١(

يفتثدحاهنأمهضعبّنظو)١:١ص(ةاضقلامكحمايأ
نيينايدملاملظنعجتنهيلإراشملاعوجلاونوعدجمايأ
نهاكلايلاعمايأيفتثدحاهنأحجرألاو.)٦-٦:١ةاضق(
لضفأنمنيريثكوسوفيسويلوقاذهو)١صليئومص١(
ديبوعدلوزعوب«نإثوعاررفسرخآيفليق.نيرسفملا
نرقلاداودناكف.»دواددلوىسيوىسيدلوديبوعو
ثداوحنإلوقلاديؤياذهوثوعارنمثلاثلا)ليجلا(
نمناكعوجلالعلو.يلاعنامزيفتناكثوعاررفس
.هتّلقوأرطملامدعلةيعيبطبابسأ

ناكهنأحجرألاو.لوهجمبتاكلا:هنامزوبتاكلا)٢(
ثحبينأّبحأدوادنأرظتنملانمهنألدوادكلُمنامزيف
ثوعارتناكيتلانييبآوملالئاضفرهظُينأوهفالسأنع
.مهنم

رهظتنأيه:رفسلااذهةباتكنمةياغلا)٣(
ثوعارتناكفدوادكلملاوثوعارنيبةقالعلا)ًالوأ(·

يفىرنو.ًاضيأحيسملافالسأودوادفالسأنم
عبرأءامسأ)١٦-١:١ىّتم(يفحيسملابسنةلسلس
ثوعاروةيناعنكلاباحاروةيناعنكلاراماثّنهوءاسن
هللادصقّلعلوتايبنجأنهنمثالثوعبشثبوةيبآوملا

ذخأيأناسنإلانباوهحيسملانأّنيبينأكلذيف
وهوطقفدوهيلاةعيبطسيلورشبلالكةعيبطهسفنل

.رشبلاينبلكلصّلخم
مامضناناكفرشبلالكنمضتيهللاتوكلمنإ)ًايناث(·

ضقنوممألامامضنانوبرعهللابعشىلإثوعار
ًابعشامهلعجوممألاودوهيلانيبطسوتملاجايسلاطئاح
.)٢:١٤سسفأ(حيسملايفًادحاو
.اهرجأوةصلخملاةبحملاةليضف)ًاثلاث(·
اهلجألءيشلكاهكرتواهتامحلةّنكةبحمنإ)ًاعبار(·

ًادارفأنينمؤملاةبحملثمتلاوحألالكيفاهباهقلعتو
وهوحيسملابنينمؤملاعيمجداحتاًاضيألثمتوةسينكلل
.ةسينكلاسأر

هذهو.عوضوملابسانيرثؤمحيصفطيسبرفسلاسَفنو
يفسيلوباتكلاصصقلمجأنمةيخيراتلاةيقيقحلاةصقلا
دعبباتكلايفاهناكمو.اهنملمجأتاياورلاوخيراوتلالك
مهلامعأوءامظعلابورحركذهيفءاجيذلاةاضقلارفس

ثوعاررفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاثوعاررفس
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رفسىلإرظنلادعبرفسلااذهىلإانرظنف.ةعيظفاياطخو
ىلإمدلاكفسوىغولاوبرحلاناديمنملاقتنالاكةاضقلا
.ءودهلاوةحارلاوةبحملاومالسلاهيفتيب

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

هتأرماوكلاميلأبرغتواذوهيضرأيفعوجلا:هنومضم
هينباةجيزوكلاميلأتوموبآومدالبيفامهينباويمعُن
تيبىلإيمعُنعوجروامهتوموثوعاروةفرعنيتيبآومب

اهنطواهكرتوةديدشةبحمباهتامحبثوعارقّلعتومحل
.محلتيبىلإيمعُنعماهباهذواهتهلآواهلهأو

يفَثَدَح«١ لٱِمْكُحِماَّـيَأِ
ْ

يفٌعوُجَراَصُهَّـنَأِةاَضُق ِ
يفَبَّـرَغَتَيِلاَذوَُهيِْمَحلِتْيَبْنِمٌلُجَرَبَهَذَف،ِضْرَألٱ ِدَالِبِ
.»ُهاَنْبٱَوُهُتَأَرْمٱَوَوُهَبآوُم
:١٧ةاضق٨:١كولم٢و٢٦:١و١٢:١٠نيوكت٢:١٦ةاضق
٨

عمسينأيضاقلاةحلصمنمِةاَضُقْلٱِمْكُحِماَّـيَأ
يفكلذىلعديزوةعيرشلابسحاهيفمكحيويواعدلا
كلمكًالامجإةيسايسلارومألايفمكحلاروكذملانامزلا
ثداوحلانأحجرألاو.هتدايقوًانايحأبرحلايفبعشلا
يفروكذملايلاعمايأيفتناكرفسلااذهيفةروكذملا

.ًاعمًايضاقوًانهاكناكيذلالوألاليئومص
نوعدجمايأيفناكعوجلاكلذنإليقٌعوُجَراَص

يلاعمايأيفناكهنأحجرألاونيينايدملاتاوزغةجيتنناكو
محلتيبضرأيفعوجلاثودحو.هتّلقوأرطملامدعنم
ًايمومعناكهنأىلعليلدلابقإلاوبصخلابةروهشملا
.ًاديدشو

نولوبزمهسيفىرخأمحلتيبناكاَذوَُهيِمَْحلِتْيَب
لايمأةتسدعُبىلعهذهاذوهيمحلتيبو.)١٩:١٥عوشي(
اهطيحتةمكأىلعةّينبميقرشلابونجلاوحنميلشروأنم
ةيدوألاونوتيزلاومركلاونيتلاراجشأاهوسكتيتلالالتلا
ةنيدملاقحتستفريعشلاوحمقلااهيفةبصخماهبةطيحملا
اهبرقليحارتنفُد.ماعطلاتيبيلصألاهانعميذلااهمسا
اهراوجيفوىّبرتواهيفدواددلوو)٢٠-٣٥:١٦نيوكت(
بسحدوادنباوهوعوسياهيفدلُوومنغلاىعريناك
.دسجلا

طولرحبربعيفمحلتيبيقرشيهوَبآوُمِدَالِب
نيبوأرطبسضرأنيبواهنيبنونرأرهنيلامشلااهمختو
ةريثكيشاوملاومنغلاةرثكلةروهشمةبصخمًادالبتناكو
نكلوةريثكبورحنييليئارسإلانيبومهنيبنيذلاناكسلا

نيبحلصناكدوادكلُملوأيفوكلاميلأنامزيف
نيينيطسلفلاضرأىلإًابرغكلاميلأبهذيملو.نيقيرفلا
رهظيامكنييليئارسإلانيبومهنيببورحوةوادعدوجول
ليئومصرفسيفيلاعوةاضقلارفسيفنوشمشإبننم
.لوألا

اَمْسٱَو،يِمْعُنِهِتَأَرْمٱُمْسٱَو،ُكِلاَميِلَأِلُجَّـرلٱُمْسٱَو«٢
لِكَوُنوُلَْحمِهْيَنْبٱ

ْ
َىلِإاْوَتَأَف.اَذوَُهيِْمَحلِتْيَبْنِمَنوُّيِتاَرْفَأُنوُي

.»َكاَنُهاوُناَكَوَبآوُمِدَالِب
٣:٣٠ةاضق٣٥:١٩نيوكت

مسالاىنعميِمْعُنِهِتَأَرْمٱُمْسٱَو،ُكِلاَميِلَأِلُجَّـرلٱُمْسٱَو
ىضرلاوةمعنلا»يمعُن«مسالاىنعمو.كلمهللا»كاميلأ«
ملامهنأرهاظلاو.)٢٠ع(ةرارملاسكعوةوالحلاولوبقلاو
تبهذ«)٢٠ع(تلاقيمعُننألًالصأءارقفلانمانوكي
اهببسباهعوجردنعتكرحتاهلكةنيدملانإ«ليقو»ةئلتمم
تبهذاملاهلاحنيبامقرفلاىلإةراشإ»يمعُنهذهأاولاقو
-٤:١ص(رخآلابيسنلاوزعوبناكو.تعجراملاهلاحو
.رابتعالايوذنم)٨

:٣٥نيوكت(محلتيبلميدقمساةتارفأناكَنوُّيِتاَرْفَأ
اونوكيملهتيبلهأوكلاميلأنألوقلانمجتنتسنو)١٩
.ءامدقلااهلهأنملبمحلتيبيفنيثدحموأءابرغ

يفبرغتلازاوجيفنورسفملاثحبَبآوُمِدَالِبَىلِإاْوَتَأَف
لاق.ةبجاوةزئاجنوكتدقةرجاهملانأاومكحفةينثودالب
مثَأ«هينبوحونلهللا

ْ
ألْماَواوُرُثْكاَواوُرِ

ُ
:٩نيوكت(»َضْرَألااو

رخآناكمىلإمهضعبرجاهيناكميفسانلارثكياملو.)١
نويويسآلارجاهياذكهوةريثكهتاريخوةعستمهضرأ
يضارألانمامهريغوايلارتسوأواكريمأىلإنويبروألاو
سفنلاقفاوياماوبلطينأنيرجاهملاىلعنكلو.ةديدجلا
ناسنإلاعفنتالذإدسجللامطقفسيلوةيحورلاةايحلاو
بدألايفهدالوأووهرسخاذإةيدسجلاتاريخلاةرثك
.)٦:٣٣ىّتم(نيدلاو

َيِهْتَيِقَبَو،يِمْعُنُلُجَرُكِلاَميِلَأَتاَمَو٣«٣،٤
َهلاَذَخَأَف٤.اَهاَنْبٱَو

ُ
ُةَفْرُعاَُمهاَدْحِإُمْسٱ،ِْنيَتَّـيِبآوُمِْنيَتَأَرْمٱاَم

.»ٍنيِنِسَِرشَعَوْحَنَكاَنُهاَماَقَأَو.ُثوُعاَرىَرْخُألٱُمْسٱَو

.تايبآوملابكلاميلأينباةجيزرمأيفنورسفملاثحبو
.نيتيبنجأاذخأفبرلاةيصوايدعتامهنأموجرتلايفليقو
ةرهاصمنعيهنوهف)٧:٣ةينثت(يفدروامنكلو
نأبجيةجيزلانأوهرمألااذهيفمكحلاو.نييناعنكلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ثوعاررفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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نمؤملاذخأيالنأيأ)٧:٣٩سوثنروك١(برلايفنوكت
ثوعاررفسيفنكلو.ًانمؤمالإةنمؤملاذخأتالوةنمؤمالإ

النحنكلذلوهينباىلعالوكلاميلأىلعموللانمءيشال
نيتدعتسمنيتلضافاتناكنيتأرملانأاوفرعمهلعلو.مهمولن
.قحلانيدلالوبقل

ربخلاالإاهيفاهلثدحامعربخالٍنيِنِسَِرشَعَوْحَن
يفكيامربخلااذهيفوامهتوموهينباةجيزوكلاميلأتومب
.نزحلانم

لِكَوُنوُلَْحماَُمهَالِكاَتاَمَّـمُث«٥
ْ

ملٱِتَِكُرتَف،ُنوُي
ِنِمُةَأْرَْ

.»اَهِلُجَرْنِمَواَهْيَنْبٱ

ةلاحيفتحبصأفاَهِلُجَرْنِمَواَهْيَنْبٱِنِمُةَأْرَْملٱِتَِكُرتَف
نيسنجلانِمنَملئُساذإنيرسفملادحألاق.اهلىثرُي
ءاسنلانمو.فعضأاهنألةأرملالوقنهريغنمرثكأهلىثرُي
نموليكاثملالمارألانمولمارألازئاجعلانموزئاجعلا
هذهتعمتجاف.تابرغتملاتاريقفلانموتاريقفلاليكاثملا
تاكربلالضفأوهواهكرتيملبرلانكلو.يمعُنيفاهلك
اهلىنبواهدالبىلإاهعجرأوةلضافةنكاهاطعأفاهردصمو
.دالوألاولجرلانملضفأناكنماهلماقأوًاتيب

اََّـهنَأل،َبآوُمِدَالِبْنِمْتَعَجَرَواَهاَتَّـنَكَوَيِهْتَماَقَف«٦
يفْتَعِمَس ْمُهَيِطْعُيِلُهَبْعَشَدَقَتْفٱِدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأَبآوُمِدَالِبِ
.»ًازْبُخ
٦:١١ىّتمو١٣٢:١٥رومزم١:٦٨اقولو٤:٣١جورخ

اهنأاهدحويمعُنيفليقَبآوُمِدَالِبْنِمْتَعَجَرَو
ىلإامبروطقفًاليلقاهتعّيشةفرُعنألمحلتيبىلإتعجر
تيبنمنكتملثوعاروندرألاةضاخمىلإوأنونرأةضاخم
نأتأريمعُنّلعلو.تعجراهنأاهيفلاقُيىتحًالصأمحل
ىلإاهعوجرناكفهللانعداعتباوطلغمحلتيبنماهباهذ
.ًاضيأهللاىلإًاعوجرمحلتيب

مزليالفليئارسإضرأنماوتأنيذلانمْتَعِمَساََّـهنَأل
.كالموأايؤرباهمّلكبرلانأنظلا

ناكومهنعيضرومهيلإرظنُهَبْعَشَدَقَتْفٱِدَقَّـبَّـرلٱ
ناكفبرلانمرطملاسابحناوبصخلانأمهداقتعا
اذكهوهبضغةمالعرطملاسابحناوهاضرةمالعبصخلا
.ةيعيبطلاسيماونلابانتفرعملكعممويلادقتعن

.ماعطلاعاونألكنعزبخلابىنكُيًازْبُخْمُهَيِطْعُيِل

ملٱَنِمْتَجَرَخَو٧«٧،٨
اَهاَتَّـنَكَوِهيِفْتَناَكيِذَّـلٱِناَكَْ

يفَنِْرسَو،اَهَعَم ْتَلاَقَف٨.اَذوَُهيِضْرَأَىلِإِعوُجُّرلِلِقيِرَّـطلٱِ
.اَهِّـمُأِتْيَبَىلِإٍةَدِحاَوُّلُكاَعِجْرٱاَبَهْذٱ:اَهْيَتَّـنَكِليِمْعُن
لَو
ْ

ملٱِباَمُتْعَنَصاَمَكًاناَسْحِإاَمُكَعَمُّبَّـرلٱِعَنْصَي
.»ِيبَوىَتْوَْ

:٢صو٥ع١٨و١٧و١:١٦سواثوميت٢و٢٤:١٥عوشي
٢٠

اهتبحمىلعلديلوقلااذهاَبَهْذٱ:اَهْيَتَّـنَكِليِمْعُنْتَلاَقَف
اهنكلواهعمنايقبتامهنأبحتتناككشالباهنإفةصلخملا
نأتفرعواهقفاويامىلإسيلوامهقفاويامىلإترظن
وألهأاهيفامهلسيلةبيرغضرأامهلنوكتاذوهيضرأ
بناجألاعيمجنمينيدلادوهيلاروفنًاضيأتفرعوءاقدصأ
.اذوهيضرأيفامهتجيزبءاجرلامدعو

دقوامهلنيوبأدوجويفنياللوقلااذهاَهِّـمُأِتْيَبَىلِإ
رثكأاهتانبلةبيرقمألانكلو)٢:١١ص(ثوعارلبأركُذ
.نزحلاتقويفاميسالوبألانم

نسحبيمعُنتدهشِيبَوىَتْوَْملٱِباَمُتْعَنَصاَمَك
اهنإفكلذدصقتملاهنأريغًاضيأاهسفنلتدهشو.امهكولس
يفناكاملاهتمكحواهربصواهتبحمالولوتيبلاةبرتناك
.ّرسيامتيبلا

لَو٩«٩،١٠
ْ

يفٍةَدِحاَوُّلُكًةَحاَراَدَِجتْنَأُّبَّـرلٱاَمُكِطْعُي ِ
اَتَلاَقَف١٠.َْنيَكَبَوَّـنَُهتاَوْصَأَنْعَفَرَو،اَمُهْتَلَّـبَقَف.اَهِلُجَرِتْيَب
َهل
َ

.»ِكِبْعَشَىلِإِكَعَمُعِجْرَناَنَّـنِإ:ا
٣:١ص

يفٍةَدِحاَوُّلُكًةَحاَراَدَِجت تاداعبسحاَهِلُجَرِتْيَبِ
يفلمعتاجوزتملاريغلنكيملميدقلايفاميسالوقرشلا
امكىضرملاةمدخيفوأميلعتلاوأعئانصلاوأةراجتلا
.مويلااندنع

هيفوةرارمءاكبلايفَْنيَكَبَوَّـنَُهتاَوْصَأَنْعَفَرَواَمُهْتَلَّـبَقَف
امف.نيكباملنهتبحمالولوةبحملاىلعليلدهنألًاضيأةيزعت
ةبحمدوجوردنيواهلامهتبحمواهيتنكلةامحلاهذهةبحممظعأ
لثمتاومحلاعيمجناكولليق.ةنكلاوةامحلانيبهذهك
هنأكشالو.ثوعاروةفرُعلثمتانكلاعيمجناكليمعُن
نكلورشبلاينبعيمجيفامكاياطخوبويعنهيفناك
.بونذلالكرتستةبحملا

ِمل.َّـيَتْنِباَياَعِجْرٱ:يِمْعُنْتَلاَقَف١١«١٣-١١
َ
ِناَبَهْذَتاَذا

يفْلَه؟يِعَم اَمُكَلاوُنوُكَيىَّـتَحُدْعَبَنوُنَبيِئاَشْحَأِ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ثوعاررفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ْنَأْنَعُتْخِشْدَقِّـينَألاَبَهْذٱَوَّـيَتْنِباَياَعِجْرِا١٢؟ًالاَجِر
لُقْنِإَو.ٍلُجَرِلَنوُكَأ

ْ
َةَلْيَّـللٱِهِذٰهُريِصَأِّـينَأِبًاضْيَأٌءاَجَرِيلُت

َهلِنَاِربْصَتْلَه١٣،ًاضْيَأَنيِنَبُدِلَأَوٍلُجَرِل
ُ

؟اُوُربْكَيىَّـتَحْم
.َّـيَتْنِباَيَال؟ٍلُجَرِلاَنوُكَتْنَأْنَعْمِهِلْجَأْنِمِناَزِجَحْنَتْلَه
ْتَجَرَخْدَقِّـبَّـرلٱَدَيَّـنَألاَمُكِلْجَأْنِمًاّدِجٌةَموُمْغَمِّـينِإَف
.»َّـَيلَع
١٩:٢١بويأو٢:١٥ةاضق٢٥:٥ةينثتو٣٨:١١نيوكت
١٠و٣٩:٩و٣٨:٢و٣٢:٤رومزمو

اذإوجوزتتاهنأاهنمةليحتسمًارومأيمعُنتركذ
الثوعاروةفرعفمهتبرونينبتدلواذإونينبدلتتجوزت
رومألانمرخآًارمأاهلابيفلعلو.مهلجأنمنازجحنت
محلتيبيفنادجتامهنأوهورهاظلابسحةليحتسملا
امتنأاهمالكةصالخو.تايبآوماجوزتينأنايضرينيلجر

دحأالمحلتيبيفوةجيزلايفالإةحارامكلسيلوناتباش
يدالوأضعبىلإامكفزأنأبحأتنك.ةيبآومجوزتي

نكلو)٣٨نيوكتو٢٥:٥ةينثت(ىسومةعيرشبسح
ريشأًاذإف.دالوأيلريصينألمأالودالوأيلسيل
امكسنجنمناجوزتتوامكدالبيفايقبتنأامكيلع
.نييبآوملا

.ةبحملاىلعًاليلدّيتنبلبّيتنكلقتملَّـيَتْنِباَيَال
يسفنلجأنملقتملاَمُكِلْجَأْنِمًاّدِجٌةَموُمْغَمِّـينِإَف

ةبحمىلعليلدًاضيأاذهوامهلجألوهاهمامتهانأل
.ةديدش

نماهبئاصملكنأبتفرتعاَّـَيلَعْتَجَرَخْدَقِّـبَّـرلٱَدَي
اهنأبتّرقأوبرللتمّلساهنأمالكلاىنعمنكلوبرلا
.بيدأتلاةقحتسم

ُةَفْرُعْتَلَّـبَقَف.ًاضْيَأَْنيَكَبَوَّـنَُهتاَوْصَأَنْعَفَرَّـمُث«١٤
هبْتَقِصَلَفُثوُعاَراَّـمَأَو،اََهتاََمح .»اَِ
١٨:٢٤و١٧:١٧لاثمأ

دالبىلإتعجرواهتعّدويأاََهتَاَمحُةَفْرُعْتَلَّـبَقَف
عمًانسحتكلستناكاهنألاهباهذىلعاهمولنالو.بآوم
يفواهتلّبقواهتعّيشذإاهتامحلاهتبحمترهظأواهتامحواهلجر
ىلإتقاتاهلعلو.اهيلعيمعُنتراشأامكتلمعرخآلا
.مهدنعنسحلاكولسلاومهتمدختدارأواهتيبلهأواهمأ

٢:٢٤نيوكتيفءاجامانركذيلوقلااذهواَِهبْتَقِصَل
لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَيَكِلٰذِل«

ْ
ِناَنوُكَيَوِهِتَأَرْمٱِبُقِصَت

.ثوعارويمعُنللصحاذكهو»ًادِحاَوًادَسَج

لِسْتَعَجَرْدَقاَذَوُه:ْتَلاَقَف«١٥
ْ

اَهِبْعَشَىلِإِكُتَف
ِهلآَو

َ
لِسَءاَرَوِتْنَأيِعِجْرِا.اَهِت

ْ
.»ِكِتَف

١٩و٢٤:١٥عوشي١١:٢٤ةاضق

اهتنكنأبحتيمعُنتناكِكِتَفْلِسَءاَرَوِتْنَأيِعِجْرِا
مظعأنماهلكلذناكلثوعاراهتكرتولواهعمىقبت
ثوعارةحارلاهمامتهاوةصلخملااهتبحمنماهنكلو.نازحألا

جتنتسنالو.بآومىلإعجرتنأاهلتحصناهسفنةحارلال
هلإنملضفأاهنأتدقتعااهنأبآومةهلآاهركذنم
ةهلآوليئارسإلوهليئارسإهلإنأوأقرفالهنأوأليئارسإ
كلذيفثوعارنأوهاهلوقىنعملعلو.بآومليهبآوم
ّنيبتنأيمعُنتدارأوبآومةهلآتكرتدقنكتملتقولا
تيبىلإاهعمتبهذاذإةراسخلاوبعتلانماهيلعاماهل
اهبهذمكرتًاضيأيضتقياهعماهباهذنأاهركذتنأومحل
ثوعارتراتخااذإًادجّرستيمعُنتناكو.ينيدلا
اهنأتدارأاهنكلوهللابعشىلإمامضنالاواهعمباهذلا

.ةقفنلاباسحوةفرعملاولمأتلادعبةيرحلاباسهفنلراتخت
)٩:١٠عشوهو٥-٢٥:١ددعرظنا(بآومةهلآنايبلو
كلتيفناكوروغفلعباودبعنييبآوملانأاهنمرهظييتلا
يتلا)١١:٢٤ةاضقًاضيأرظناو(.ةواسقوحئابقةدابعلا
.شومكاودبعنييبآوملانأاهريغتايآنمواهنمرهظي

ِكَكُرْتَأْنَأَّـَيلَعيِّـحِلُتَال:ُثوُعاَرْتَلاَقَف١٦«١٦،١٧
.ُتيِبَأِّـتِباَمُثْيَحَوُبَهْذَأِتْبَهَذاَمُثْيَحُهَّـنَأل،ِكْنَعَعِجْرَأَو
ٰهلِإَويِبْعَشِكُبْعَش

ُ
َكاَنُهَوُتوُمَأِّـتُماَمُثْيَح١٧.يِٰهلِإِك

ملٱاَمَّـنِإ.ُديِزَياَذَكٰهَوِيبُّبَّـرلٱُلَعْفَياَذَكٰه.ُنِفَدْنَأ
ُتْوَْ

.»ِكَنْيَبَويِنْيَبُلِصْفَي
٣:١٧ليئومص١و١٢و٢:١١ص٦و٤و٢:٢كولم٢
٦:٣١كولم٢و١٩:١٣ليئومص٢و٢٥:٢٢و

ةرثؤمتارابعباهبلقفطاوعنعّربعيثوعارباوجنإ
ةبحملانعريبعتللنورقلالكيفةلمعتسمةحيصفةليمج
يمعُنردقتاملكتضحدااهباوجيفو.ةصلخملاةرهاطلا
امثيح«ثوعارتلاقتيباهلسيلنإتلاقاذإف.هلوقتنأ
ليئارسإدالبيفةيبنجأنوكتاهنأتلاقاذإو.»تيبأّتب
كهلإويبعشكبعش«ثوعارتلاقةبيرغةهلآةدباعو
دالبيفكتايحيفحرفكلنوكيالتلاقاذإو.»يهلإ
يمعُنضرأيفتتاماذإاهيفكيهنإ«ثوعارتلاقليئارسإ
رمألالوأيفاهنأاهمالكنمرهظيو.»اهربقيفتنفُدو
هلإلاباهناميإبتفرتعاوهللابعشىلإمامضنالاتبلط
برلابتفلحاهمالكرخآيفو.يمعُنلاهتبحمدرجمليقيقحلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ثوعاررفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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بآومةهلآنوداهلًاهلإبرلاتراتخاتناكاهنأىلعًاليلد
.ةبذاكلا

ْتَّـفَكاَهَعَمِباَهَّـذلٱَىلَعٌةَدِّـدَشُماََّـهنَأْتَأَراَّـمَلَف«١٨
لٱِنَع

ْ
.»اَهْيَلِإِمَالَك

٢١:١٤لامعأ

مهريغيأرنورظتنيسانلاضعبِباَهَّـذلٱَىلَعٌةَدِّـدَشُم
يفاميسالومهدحوًارمأاوتبينأنوديريالولمعلكيف
ءافعضلاءالؤهلوقعىلعطلستلانوديريمهضعبونيدلا
نيطلستملانمكاذىلإًانايحأواذهىلإًانايحأنوليمينيذلا
اهنأةديمحلااهتافصنمفثوعارامأو.يأرىلعنوتبثيالف
ىلعتتبثوتمكحوتمهفوتفرعيأةددشمتناك
تباثلابرسيبرلانأ)١١:٢٣لامعأ(نمرهظيو.اهمزع
.نييأريذبىضريالبرلا)٨-١:٦بوقعي(نمو

لِكاَتَبَهَذَف«١٩
ْ

َدْنِعَناَكَوٍ.ْمَحلَتْيَباَتَلَخَدىَّـتَحاَُمهاَت
ملٱَّـنَأٍْمَحلَتْيَباَمِِهلوُخُد

:اوُلاَقَو،اَمِهِبَبَسِبْتَكَّـرََحتاَهَّـلُكَةَنيِدَْ
.»؟يِمْعُنِهِذٰهَأ

٢:١٥ايمرإيثارمو٢٣:٧ءايعشإ٢١:١٠ىّتم

اهتماقإدعبيمعُنعوجرلكلذوْتَكَّـرََحتاَهَّـلُكَةَنيِدَْملٱ
اهدالوأواهلجرالباهعوجروبآومدالبيفنينسرشع
دنعاهبّرغتواهدالباهكرتىلعاهومالمهلعلورقفلالاحب
برلانماهبئاصمنإاولاقونيتيبآوماهينباجّوزتونيينثولا
كشالوةنوعلموةضوفرماهنأكاهنماورفنفاهاياطخلًاصاصق
اهنولبقيالمهنأمهبولقيفاولاقوةيبآوملاثوعارىلإاورظنمهنأ
بسحاولاقلعفلابلصتملاريمضلانإ.اهنورشاعيالو
.ةنيدملاءاسنمهنيلئاقلانأىلإةراشإثنؤميناربعلاصنلا

َّـنَأل،َةَّـرُمِينوُعْدٱِلَبَيِمْعُنِينوُعْدَتَال:ْمُهـَلْتَلاَقَف«٢٠
لٱ
ْ

.»ًاّدِجِينَّـرَمَأْدَقَريِدَق

يمعُنمسالانأتأرَةَّـرُمِينوُعْدٱِلَبَيِمْعُنِينوُعْدَتَال
تيبنمتجرخامنيحاهلمئالممساناكنإوةمعنيأ

ةلاحالةرارمةلاحيهوعوجرلانيحاهلاحقفاويالمحل
.ةمعن

رداقهللانأباهناميإىلعلديًاّدِجِينَّـرَمَأْدَقَريِدَقْلٱَّـنَأل
.همواقتنأردقتاليهوديريامكلمعيوءيشلكىلع
موللالعجتملاهنكلوتأطخأاهنأباهروعشىلإةراشإهلوقبو
.بآومىلإهعماهذخأناكيذلااهلجرىلع

ِمل.ًةَغِراَفُّبَّـرلٱَيِنَعَجْرَأَوًةَئِلَتُْممُتْبَهَذِّـينِإ«٢١
َ
اَذا

لٱَويِنَّـلَذَأْدَقُّبَّـرلٱَو»َيِمْعُن«يِنَنوُعْدَت
ْ

.»؟ِينََّـرسَكْدَقُريِدَق
١:٢١بويأ

عوجلاببسباهلجرويهتبهذتناكًةَئِلَتُْممُتْبَهَذ
زوعلاةجردىلإالصواناكامهنأكلذنمجتنتسنالاننكلو
اهينباواهلجربلبّلقوأرثكلاملابركتفتملاهلعلو.يلكلا
دنعمهلاهتبحمواهلمهتبحمبةئلتمممهبولقتناكنيذلا
.اهعوجردنعةبحملاكلتنمةغرافاهنأنآلاتأرواهباهذ
ىلعًاليلد»ينرسك...ينلذأ...ينرمأ«ظافلألاترّثكو
.اهئاجرمدعواهبئاصمةمظع

ملٱُثوُعاَرَويِمْعُنْتَعَجَرَف«٢٢
يِتَّـلٱ،اَهَعَماَهُتَّـنَكُةَّـيِبآوُْ

يفٍْمَحلَتْيَباَتَلَخَدَو،َبآوُمِدَالِبْنِمْتَعَجَر ِداَصَحِءاَدِتْبٱِ
.ِ»ريِعَّـشلٱ

٢١:٩ليئومص٢و٢:٢٣صو٣٢و٩:٣١جورخ

ةداعلاةقئافلااهتنكةبحماهلنإفةيزعتلاىلإريشيامانهو
قحلانيدلاضئارفهيفيذلابوبحملانطولااهلوراظتنالاو
ةيانعءارقفلاولمارألابينتعييذلابرلابءاجرلااهلو
نامزءادتباىلإًازمرريعشلاداصحءادتباناكو.ةصاخ
.ةيتآلاتاحاحصألايفرهظيسهلكاذهورورسلاوةحارلا
انلزوجيالملاعلااذهيفانتايحبئاصمىلإرظننامدنعو
اناياطخنمانتايحةرارمنألانّرمأدقبرلانإلوقلا
ّىلحدقفبرلاامأو.اننايصعواندّرمتوانناميإفعضو
عوجرلاوصالخلاقيرطانلدعأواناياطخانلرفغذإانتايح
.برلايسفناييكرابنيحلكيفلوقنىتحهيلإ

دئاوف
عوجلازبخللعوجلانممظعأ.ضرألايفعوج.١

اهدوجومدعلةبحمللعوجلاوبرلاتاملكعامتسال
.)١ع(ءاجرلاولدعلاوقدصلاونيدللعوجلاو

.)٢ع(توملاوعوجلايفىتحكلموههللا.كلاميلأ.٢
.نوتوميانؤابحأ.لوزتةيدسجلاتاريخلاعيمجنإ.٣

امأو.ريطتفرسنلاكةحنجأاهسفنلعنصتانلاومأ
.)٥-١ع(ريغتيالهللاوةيدبأيهفةيحورلاتاريخلا

رخذتالف.قحتسينمحدموهتقويفحدملاىلحأام.٤
وأكتيبلهأنوكيىتحةبيطلاتاملكلاكدنع
مهيفرظناوءايحأمهومهحدمالباوتامدقكؤاقدصأ
.)٨ع(ةبحملاطبُرددشتومهعجشتفةحلاصلارومألا

دعُبلاقارفالوتوملاقارفسيلقارفمظعأنإ.٥
نيقيدصلادحأنوكيفناميإلايفقارفلالبيدسجلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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يفدحاولاكلسي.لاملاةَدبعنمرخآلاوهللاةَدبعنم
يفرخآلاوكالهلاىلإيدؤتيتلاةعساولاقيرطلا
يفرخآلاومنهجيفدحاولانوكيفةقيضلاقيرطلا
.)١٤ع(ءامسلا

امهنمراتخنونيقيرطسأردنعًانايحأفقناننإ.٦
يملاعلادجملاوحبرلاوةحارلااهيفىرنيتلاقيرطلا
ىرخألاوتومللةدحاولاقيرطلانألهجناننكلو
برلاداشرإلأسننأهراتخناملكيفانيلعف.ةايحلل
.)١٤ع(

.)١٦ع(بولقلادّحوينزحلا.٧
ةولحلاهللاتاكربلدادعتسانسحأةّرملابئاصملانإ.٨

.)٢٢-٢٠ع(

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةعطقيفاهبيصنقفتاوطقتلتلثوعارتبهذ:هنومضم
نماهنأفرعامدعبو.كلاميلأةريشعنمزعوبلقح
ىتحهلقحيفطقتلتنأاهلحمسواهيلإنسحأبآومدالب
مهلكأنملكأتوناملغلاهاقتسااممبرشتنأومزحلانيب
ةيداعريغةّيمكوهوهتطقتلاامباهتامحىلإءاسمتعجرف
هنأاهنمتمهفوزعوبفطلنعاهتامحتثّدحوريعشلانم
.اهابرقيوذنم

ِةَريِشَعْنِمٍسْأَبُراَّـبَج،اَهِلُجَرِلٍةَباَرَقوُذيِمْعُنِلَناَكَو«١
.»ُزَعوُبُهُمْسٱ،َكِلاَميِلَأ

١:٥ىّتمو٤:٢١ص١٢و٣:٢ص

نباناكهنأنوينابرلالوقي.ةبارقلاعونركذُيالٍةَباَرَقوُذ
.تباثريغاذهنكلوكلاميلأيخأ

برحلايفردتقملايلصألابقللاكلذىنعمٍسْأَبُراَّـبَج
يناثلاهانعمو)١١:١ةاضق(حاتفيو)٦:١٢ةاضق(نوعدجك
نمسأبرابجناكزعوبلعلوينغلايألاملايفردتقملا
ناكيذلا)٤:٢٠ص(نوشحنلسننمناكهنإفنيتهجلا
اذهثداوحنامزيفو)٢:٣ددع(اذوهيطبسسيئر
اممرهظيو.نيينيطسلفلاوليئارسإنيببورحناكرفسلا

لاقامهمًاقفاوموًابجاوهآراملمعينأفخيملهنأيتأيس
يفطسوتمهنأرهاظلاو.ناميإلاةربابجنمناكفسانلا
ناكنإفرعنالو.)٨ع(هتنبثوعارىعدهنألرمعلا
مهضعبناكميدقلايفهنألةأرماهلوأًالمرأوأًابزع
.ةدحاوريغنوجوزتيداودوةناقلاوبوقعيوميهاربإك

ملٱُثوُعاَرْتَلاَقَف«٢
َىلِإْبَهْذَأيِنيِعَد:يِمْعُنِلُةَّـيِبآوُْ

حلٱ
ْ

لَأَوِلَْق
ْ
يفًةَمْعِنُدِجَأْنَمَءاَرَوَلِباَنَسْطِقَت ْتَلاَقَف.ِهْيَنْيَعِ

َهل
َ

.»يِتَنْبٱاَييِبَهْذٱ:ا
٢٤:١٩ةينثتو١٩:٩نييوال

اهعضاوتىلعًاليلداهتامحنمًانذإتبلطْبَهْذَأيِنيِعَد
اهملعبالإًائيشلمعتنأدرتملذإاهتامحلاهرابتعاو
.اهاضرو

امهزوعىلعلديوءارقفلالمعكلذناكَلِباَنَسْطِقَتْلَأ
وأاهضرمببسببهذتنأردقتمليمعُنلعلو.ّيلكلا

ملوربكتتملولمعلانميفعتستملفثوعارامأواهفعض
تحمسةعيرشلاو.ناكلمعيأبةيضارتناكلبلسكت
نكلو.)٢٤:١٩ةينثتو٢٣:٢٣نييوال(اوطقتلينأءارقفلل
نولابيوأةعيرشلانوربتعياوناكلوقحلاباحصأعيمجسيل
مهنمناُهتةيبآوملاةاتفلاهذهنألمتحملانمناكو.ءارقفلاب
تبهذتابوعصلاهذهمغرىلعو.رارشألاةلعفلانموأ
.ثوعار

لٱَوْتَءاَجَوْتَبَهَذَف«٣
ْ
يفْتَطَقَت حلٱِ

ْ
َءاَرَوِلَْق

حلٱ
ْ

يفاَهُبيِصَنَقَفَّـتٱَف.َنيِداَّـَص طِقِ
ْ

ْنِميِذَّـلٱَزَعوُبِلٍلْقَحِةَع
.»َكِلاَميِلَأِةَريِشَع

ملوزعوبلهنأفرعتملوزعوبلقحدصقتمليأَقَفَّـتٱَف
رمألاناكف.زعوبنيبواهنيبيتلاةبارقلانعيمعُناهربخت
الومهرومألكربديوهقئالخعيمجبمتهييذلاهللاريبدتب

لبملاعلايفقافتاالهنأةقيقحلابو.ءافعضلاولمارألااميس
انيلعاملمعنانكاذإهللاريبدتوهًاقافتاوأًاظحهيمسنام
.ىلاعتهتدارإلرمألكملسنوهاياصوظفحنو

لِلَلاَقَوٍْمَحلِتْيَبْنِمَءاَجْدَقَزَعوُبِباَذِإَو«٤
ْ

:َنيِداَّـصَح
.»ُّبَّـرلٱَكُكِراَبُي:ُهَلاوُلاَقَف.ْمُكَعَمُّبَّـرلٱ

٣:١٦يكينولاست٢و١:٢٨اقولو٨و١٢٩:٧رومزم

نالدينيداصحلاباوجوزعوبمالسَنيِداَّـصَحْلِلَلاَقَو
ىلعدزو.هلمهرابتعاوهفطلىلعومهنيبوهنيبةفرعملاىلع
.ريخلكردصموهبرلانأباوفرتعانيداصحلانأاذه
ىلعوهللادالوأكمهمادخاوربتعينأنيمدختسملاعيمجىلعف
ىلإرقتفمهنأبفرتعينأمَدختسملاومِدختسملانملك
ةلآالوةميهبناسنإلاسيلف.صالخلاىلإجاتحموهللاةمعن

.سفنالبةيعانص

ألَا
َ
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ملٱِهِمَالُغِلُزَعوُبَلاَقَف٥«٥،٦
حلٱَىلَعِلَّـكَوُْ

ْ
ْنَمـِل:َنيِداَّـَص

لٱِهِذٰه
ْ

َعَمْتَعَجَرْدَقٌةَّـيِبآوُمٌةاَتَفَيِه:َباَجَأَف٦؟ُةاَتَف
.»َبآوُمِدَالِبْنِميِمْعُن

١:٢٢ص

ِمل
َ

اهآريأ»هذهنمل«لبهذهنملقيملُةاَتَفْلٱِهِذٰهْن
املوأةبيرغاهنألامإءاسنلاوتايتفلانماهريغنعةزاتمم
اهلهأنأىلعلدتيتلاقالخألانسحولامجلانماهيف
.مهنَمفرعينأدارأفنيقارلانم

ربخُأدقهنأ)١١ع(ليقويمعُنلةبارقوذزعوبنأانفرع
هذهنمل«هلاؤسنكلواهتامحبثوعارتلعفاملكب
نكيملهنأرهظيو.ًاقباسثوعارَريملهنأىلعلدي»ةاتفلا
هنألوأاهرمأىلإهبتنيملهنألامإهلامنميمعُندعاسدق
ةقيرطوأةصرفرظتنيناكهنكلواهرمأيفًاركتفمناك
ص(هنمبرقأّيلوناكنكلوٌّيلوهنألاهتدعاسملةقفاوم
.)٦و٣:٣

لَأِينوُعَد:ْتَلاَقَو«٧
ْ
حلٱَْنيَبْعَْمجَأَوْطِقَت

ْ
َءاَرَوِمَُز

حلٱ
ْ

اَّـمًاليِلَق.َنآلٱَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِمْتَثَكَمَوْتَءاَجَف.َنيِداَّـَص
يفْتَثِبَل لٱِ

ْ
.»ِتْيَب

الإهيفطاقتلالازوجيالناكميفيأِمَزُْحلٱَْنيَبْعَْمجَأَو
.هليكووألقحلابحاصنمصاخنذإب

لكتثكمفًادجةدهتجمتناكَنآلٱَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِم
يأتيبلايفتثبلهيفريصقتقوادعاملقحلايفراهنلا
.ليكولاوأنيداصحللةدعملاةلظملاوأيتقولاتيبلا

يِبَهْذَتَال؟يِتَنْبٱاَيَنيِعَمْسَتَالَأ:َثوُعاَرِلُزَعوُبَلاَقَف«٨
لَتِل

ْ
يفيِطِقَت اَنُهْلَب،اَنُهٰهْنِميَِحْربَتَالًاضْيَأَو،َرَخآِلْقَحِ
.»ِيتاَيَتَفيِمِزَال

هنأكفيطلورمعلايفطسوتملجرمالكاذهيِتَنْبٱاَي
.اهوبأ

يفيِطِقَتْلَتِليِبَهْذَتَال نمضتتةيصولاهذهَرَخآِلْقَحِ
اذكهو.هريغىلإباهذلاىلإجاتحتالفاهبينتعيهنأًادعو
ةهلآكلنكيال«يهورشعلاهللااياصونمىلوألاةيصولا
املكانيطعيهنإهللانمًادعونمضتت»يمامأىرخأ
.هيلإجاتحن

حلٱَىلَعِكاَنْيَع«٩
ْ

.ْمُهَءاَرَويِبَهْذٱَوَنوُدُصَْحييِذَّـلٱِلَْق
لٱِصوُأَْملَأ

ْ
لِغ
ْ

َىلِإيِبَهْذٱَفِتْشِطَعاَذِإَو؟ِكوُّسَمَيَالْنَأَناَم
ممِيبَْرشٱَوِةَيِنآلٱ لٱُهاَقَتْسٱاَّـِ

ْ
لِغ
ْ

.»ُناَم

يههذهواهلزعوبةيصويههذهِلْقَْحلٱَىلَعِكاَنْيَع
ناكهنأعمبعتالباهطعُيمل.اهنمةبولطملاتابجاولا
نإ.بعتوألمعالبهجاتحتاملكاهيطعينأهنكمي
ٌريخبرلالقحيفلمعلاو.ناميإلاوةعاطلاكحملمعلا
يكلنوبعتينيذللةذيذلهللاتاريخو.لسكلانم
.اهوّلصحي

ىلإدوادقاتشايتلارئبلانمهلعلُناَمْلِغْلٱُهاَقَتْسٱاَّـِمم
.)١٥و٢٣:١٤ليئومص٢(اههايم

ْتَلاَقَوِضْرَألٱَىلِإْتَدَجَسَواَهِهْجَوَىلَعْتَطَقَسَف«١٠
يفًةَمْعِنُتْدَجَوَفْيَك:ُهَل اَنَأَوَّـَيلِإَرُظْنَتىَّـتَحَكْيَنْيَعِ
.»!ٌةَبيِرَغ
٢٥:٢٣ليئومص١

هنألطقفسيلزعوبمالكاهيفرثأاَهِهْجَوَىلَعْتَطَقَسَف
ةميقنألهئامنمبرشتوهلقحيفطقتلتنأاهلحمس
هنأللبًادجةديهزهتبرشيذلاءاملاوهتذخأيذلاريعشلا
نمرثكأةبحملاىلإاهقايتشاو.ةبيرغيهوفطللااهلرهظأ
.ةريقفتناكنإوزبخلاىلإاهقايتشا

لَعَفاَمِّـلُكِبُْتِربْخُأْدَقيِنَّـنِإ:ُزَعوُبَباَجَأَف«١١
ْ

ِت
َضْرَأَوِكَّـمُأَوِكاَبَأِتْكَرَتىَّـتَح،ِكِلُجَرِتْوَمَدْعَبِكِتاَمَحِب
.»ُلْبَقْنِمِهيِفِرْعَتَْملٍبْعَشَىلِإِتِْرسَوِكِدِلْوَم

١٧و١٦و١:١٤ص

يفثوعارىأراملبقهلككلذزعوبفرعُتِْربْخُأْدَق
ىلإةجاتحماهنأفرعيملهنألًاقباساهدعاسيملهنكلوهلقح
هنمبرقألاّيلولانمًالمعرظتنيناكهنألوأةجردلاهذه
.اهتدعاسملةقفاومةصرفوأ

هدلومضرأكرتيذلاميهاربإىلإةراشإزعوبمالكيف
.)١٢:١نيوكت(لبقنماهفرعيملدالبىلإراسو

لَو،ِكَلَمَعُّبَّـرلٱِئِفاَكُيِل«١٢
ْ

ِدْنِعْنِمًالِماَكِكُرْجَأْنُكَي
َحتْيَكِلِتْئِجيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱ

ْ
َحتيِمَت

ْ
.»ِهْيَحاَنَجَت

:٥٧و٣٦:٧و١٧:٨رومزمو١:١٦ص٢٤:١٩ليئومص١
٦٣:٧و١

ألَا
َ
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تناكاهنأيأهريغاهريملةليضفثوعاريفزعوبىأر
هنألليئارسإدالبيفًازبخلكأتلسيلاهدالبواهلهأتكرت
ليئارسإدالبتتألببآومدالبيفتيقبولزبخاهلناك
ّ.قحلانيدللواهتامحلاهتبحمدرجمل

َحتْيَكِل
ْ
َحتيِمَت

ْ
٤و٩٠:١رومزمرظنا(ِهْيَحاَنَجَت

.)٢٣:٣٧ىّتمو

يفًةَمْعِنُدِجَأيِنَتْيَل:ْتَلاَقَف«١٣ َكَّـنَأليِدِّـيَساَيَكْيَنْيَعِ
لَقَتْبَّـيَطَويِنَتْيَّـزَعْدَق

ْ
ْنِمٍةَدِحاَوَكُتْسَلاَنَأَو،َكِتَيِراَجَب

.»َكيِراَوَج
ةاضقو٣٤:٣نيوكت١:١٨ليئومص١و٣٣:١٥نيوكت

٢٥:٤١ليئومص٢و١٩:٣

اهيلإتفتلانملوأزعوبناكامبريِنَتْيَّـزَعْدَقَكَّـنَأل
امًاريثك.ليئارسإدالبىلإاهلوصودعبفطللاباهعمملكتو
ةيزعتلاىلإجاتحمونيزحوهواننيبيذلابيرغلايفركتفنال
ًاريثأتهيفرثؤتةبحملامالكنمانمةريغصةملكنأىسننو
نمَّـكشتتملاهنألركشلاوةعانقلاثوعارترهظأ.ًاميظع
.اهيلإتافتلالامدعواهلسانلاةلماعم

اهسفنتبسحاهعضاوتنمَكيِراَوَجْنِمٍةَدِحاَوَكُتْسَل
.زعوبيراوجنمىندأ

اَنُهٰهَىلِإيِمَّـدَقَتِلْكَألٱِتْقَوَدْنِع:ُزَعوُباَهـَلَلاَقَف«١٤
خلٱَنِمِيلُكَو

ْ
يفِكَتَمْقُلِيسِمْغٱَوِزُْب خلٱِ

ْ
ِبِناَجِبْتَسَلَجَف.ِّـَل

حلٱ
ْ

َهلَواَنَفَنيِداَّـَص
َ

.»اَهْنَعَلَضَفَوْتَعِبَشَوْتَلَكَأَف،ًاكيِرَفا
١٨ع

تلكأفماعطلانماهلوانونيداصحلاعملكأللاهاعد
.اهبلقبّيطواهمركأواهيلإنسحأواهنعلضفوتبرشو
ريغوءابرغاننأعمصالخلاةميلولانوعديعوسيانبراذكهو
.)٢٢:٤ىّتم(نيقحتسم

لَتِلْتَماَقَّـمُث١٥«١٥،١٦
ْ

لِغُزَعوُبَرَمَأَف.َطِقَت
ْ

اَهوُعَد:ُهَناَم
لَت
ْ

حلٱَْنيَبْطِقَت
ْ

َهلًاضْيَأاوُلِسْنَأَو١٦.اَهوُذْؤُتَالَوًاضْيَأِمَُز
َ

َنِما
حلٱ

ْ
لَتاَهوُعَدَوِمَُز

ْ
.»اَهوُرِهَتْنَتَالَوْطِقَت

ىلعتذخأاهنأبرعشتالوذخأتىتحلئاسواهللمع
نملالإمزحلانيبطقتلينأدحألنذؤيمل.ناسحإلاليبس
.ةقرسلانمةفيخًانيمأناك

لٱَف«١٧
ْ
يفْتَطَقَت حلٱِ

ْ
ملٱَىلِإِلَْق

لٱاَمْتَطَبَخَو،ِءاَسَْ
ْ
ُهْتَطَقَت

.ٍ»ريِعَشِةَفيِإَوْحَنَناَكَف
١٦:٣٦جورخ

يفتبعتوداهتجابتلمعْتَطَبَخَو...ْتَطَقَتْلٱَف
.اهلمع

ةداعنيطقتلمللسيلو.لاطرأةرشعوحنٍريِعَشِةَفيِإ
اهداهتجانمكلذناكو.راهنلايفرادقملااذهاوطقتلينأ
.زعوبمرَكنمو

ملٱِتَلَخَدَوُهْتَلَمَحَف١٨«٢٠-١٨
اَماَُهتاََمحْتَأَرَف.َةَنيِدَْ

لٱ
ْ
١٩.اَهِعَبَشَدْعَباَهْنَعَلَضَفاَماَهْتَطْعَأَوْتَجَرْخَأَو.ُهْتَطَقَت
َهلْتَلاَقَف

َ
لٱَنْيَأ:اَُهتاََمحا

ْ
طَقَت

ْ
لٱِت

ْ
لَغَتْشٱَنْيَأَوَمْوَي

ْ
ِنُكَيِل؟ِت

ُهَعَمْتَلَغَتْشٱيِذَّـلٱِباََهتاََمحَْتَربْخَأَف.ًاكَراَبُمِكْيَلِإُرِظاَّـنلٱ
لَغَتْشٱيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱُمْسٱ:ِتَلاَقَو

ْ
لٱُهَعَمُت

ْ
٢٠.ُزَعوُبَمْوَي

ُِكْرتَيَْملُهَّـنَألِّـبَّـرلٱَنِمَوُهٌكَراَبُم:اَهِتَّـنَكِليِمْعُنْتَلاَقَف
ملٱ
ملٱَوِءاَيْحَألٱَعَمَفوُرْعَْ

َهلْتَلاَقَّـمُث.ىَتْوَْ
َ

وُذُلُجَّـرلٱ:يِمْعُنا
.»اَنِّـيِلَوِيناَثَوُه.اَنَلٍةَباَرَق

٢:٥ليئومص٢و٣:١٠ص٤١:١رومزمو١٠ع١٤ع
٣:٩صو٢٥:٢٥نييوال١٧:١٧لاثمأ٢٩:١٣بويأو
٤:٦و

ماعطلانماهدنعاموهتعمجامرادقمنماهتامحتفرع
همسانعتلأسفاهيلإنسحأدقنينسحملادحأنأ
تطقتلايذلالجرلانأتفرعاملًاميظعًاحرفتحرفو
اذهنألامهبهتيانعهللاتركشوزعوبوههلقحيفثوعار
هللاريبدتنملبناسنإريبدتنمالوظحلانمسيلريخلا
كلتيفديحولالجرلالقحىلإثوعاربىتأيذلاوهو
.امهتقيضنمامهيجنينأًادعتسموًارداقناكيذلاةنيدملا
نمتلبأاهنأكءاجرلاىلإسأيلانميمعُنتلقتنااذكهو
ةايحتلانوةيفاعلاىلإتداعوءافشلاميدعضرم
فورعملامظعأوءافعضلايفانمالكريثأتمظعأامف.ةديدج
.ًاديهزناكنإومهعم

ريمضلايفسابتلايناربعلايفَفوُرْعَْملٱِكُْرتَيَْملُهَّـنَأل
»برلا«ىلإدوعيهنألمتحملانم»كرتي«لعفلايفرتتسملا
ىنتعاامكلبمهعمفورعملاكرتيملبرلانأىنعملانوكيف
دعبمهتيببىنتعااذكههينباوكلاميلأةايحنامزيفمهب
»زعوب«ىلإدوعيريمضلانأًاضيألمتحملانمو.مهتوم
ملومهتايحيفهينبوكلاميلألًاقيدصناكزعوبنأىنعملاو
.مهتومدعبهتنكوهتلمرأعمفورعملاكرتي

ثوعارويمعُندعاسهلمعيفيأىَتْوَْملٱَوِءاَيْحَألٱَعَم
ًاماركإهنألىتوملامهوهينبوكلاميلأمّركوءايحألاامهو

ألَا
َ

ثوعاررفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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برللركشلاف.نوجاتحيمهلهأنألمتحيملبّيطلامهركذل
ىلعهلمحوزعوبةطساوبلمعيذلاوههنأللاحلكىلع
.حلاصلاهلمع

وأةبارقلاوذوهّيلولا)٢٥:٢٥نييوال(اَنِّـيِلَوِيناَث
لقحيرتشينأرايخهلفبسنلاظفاحلاوأبرقألابيسنلا
يذلايناثلاّيلولاوهزعوبو)١٢-٤:١و٣:١٢ص(كلاميلأ
.لوألايلولااهضفراذإضرألاةعطقيرتشينأقحهل
ضرألانألضرأةعطقاهلناكنإوةريقفيمعُنتناكو
وأ.رامثألااهلاومدقيملسانأديبوأةعارزوةحالفالبتناك
نأنومهفيمهضعبنأريغ.تقوهمزليضرألاعيبنأ
.)٤:٣صريسفترظنا(ضرألاتعابتناكيمعُن

ملٱُثوُعاَرْتَلاَقَف٢١«٢٣-٢١
ًاضْيَأِيلَلاَقُهَّـنِإ:ُةَّـيِبآوُْ

يِمْعُنْتَلاَقَف٢٢.يِداَصَحَعيَِمجاوُلِّـمَكُيىَّـتَحِيناَيْتِفيِمِزَال
َختْنَأيِتَنْبٱاَيٌنَسَحُهَّـنِإ:اَهِتَّـنَكَثوُعاَرِل

ْ
ِهِتاَيَتَفَعَميِجُر

يفِكِباوُعَقَيَالىَّـتَح َزَعوُبِتاَيَتَفْتَمَزَالَف٢٣.َرَخآِلْقَحِ
يف لالٱِ

ْ
حلٱُداَصَحَوِريِعَّـشلٱُداَصَحىَهَتْنٱىَّـتَحِطاَقِت

ْ
.ِةَطْنِ

هتاََمحَعَمْتَنَكَسَو .»اَِ

داصحوريعشلاداصحىهتناىتحمايألاتضماذكهو
اهتامحويهاهيفكيامتذخأثوعارنأكشالو.ةطنحلا
ناكو.زعوبنيبواهنيبةقادصلاتدادزاوةنوملاوماعطلانم
هنايتفمزالتنأاهاصوأذإنسحلاثوعارتيصبًامتهموه
هنايتفىصوأناكو.)٢٢ع(»هتايتف«يمعُنتلاقو)٢١ع(
اهتامحتلاقو)٨ع(زعوباهللاقو.اهوسميالنأ)٩ع(
نايتفاهبعقيالئلرخآلقحىلإبهذتالنأ)٢٢ع(ًاضيأ
عمتنكساهنألاهسفنبةمتهمًاضيأثوعارتناكو.رارشأ

.اهتامح

دئاوف
.رادتقاورابتعاينغلل.ةوقىنغلا.ىنغلا:سأبرابج.١

اسكوعايجلاينغلامعطأاذإ.ّرشللوأريخللامإىنغلا
قفنأوأهسفنلنزخاذإو.ريخللفلاهجلامّلعوةارعلا
نمهانغنألةيلوؤسمينغلاىلعو.رشللفهتاوهشىلع
نيجاتحملاينغلاءابسنأرثكأام.هللاليكووهوهللا
يفرورسلاكرورسالو.مهتمدخلهللانملسرموهو
.ةمدخلا

ةجاحلاءارقفلابئاصمنم.رقفلا:طقتلأينوعد.٢
ةقاشلالامعألاوءاينغألانمناسحإلابلطوىوصقلا
لهجلارقفلابابسأنمو.سأيلاويرعلاوعوجلاو
ناسنإلانمًابلاغرقفلانوكيفرورشلاولسكلاو

برتوموضرملاوطحقلاوملظلانموأ.هسفن
تايزعتءارقفللو.برلانمرقفلانوكيفتيبلا
ةثرووهللااميفءاينغأاونوكينأمهنكميوةّمجديعاومو
.ةيدبألاةايحلا

هللانألبيصنالةقيقحلاب.بيصنلا:اهبيصنقفتا.٣
ةريقفلكلسيلو.ءيشلكرّبديوءيشلكبينتعي
حيسملالوقينكلوثوعاربيصنلثمبيصنريقفو
َىلَعٌفِقاَواَذَنَئَه«)٣:٢٠ايؤر(مهنموّنهنملكل
لٱ
ْ
لٱَحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأَعِمَسْنِإ.ُعَرْقَأَوِباَب

ْ
ُلُخْدَأ،َباَب

زعوبثوعارلكلسيل.»يِعَمَوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأَوِهْيَلِإ
نكلوزعوبلثماهيلإنسُحينمةريقفلكلسيليأ
لضفأوهوهتايحيفوهبلقيفهلبقينملكلحيسملا
.ءاينغألامظعأنم

.انتايحرومألكربديوه.هللاريبدت:برلاوهكرابم.٤
ناميإلابهلانسفنأمّلسننأانيلعف.نسحهلكهريبدتو
.ةياهنلاىلإتبثنوربصنوةعاطلاو

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةبلاطاهنأزعوبفرعياهبةقيرطيمعُنترّبد.هنومضم
تلبقو.ثوعارجوزتيواهضرأكفيواهيلونوكينأهنم
زعوبمهفو.اهتمّلعامكتلمعواهتامحريبدتثوعار
ضفراذإضرألاكفيويلولانوكينألبقوهنمبولطملا
.هلةأرماثوعارذخأينألوألايلولا

لَأَالَأيِتَنْبٱاَي:اَُهتاََمحيِمْعُناَهـَلْتَلاَقَو«١
ْ
ِكَلُسِمَت

.»ٌ؟ْريَخِكَلَنوُكَيِلًةَحاَر
١:٩ص٥:٨سواثوميت١و٧:٣٦سوثنروك١

اهجوزتيبيفةأرملاةحاريهاهيلإراشملاةحارلاًةَحاَر
مظعيواهبينتعيواهنعيماحينمىلإجاتحتةأرملانأل
نأللمعلامدعدارملاسيلو.اهدالوأواهلجرباهحرف
نكلوةجوزتملاريغنمرثكأًانايحأبعتتولمعتةجوزتملا
نونظلاوراعلاوّمهلانمةحارلايهةدوصقملاةحارلا
لوخدنمكلذوةحارتاجوزتملالكلسيلو.ةدحولاو
وأةأرملاةئيطخوألجرلاةئيطخامأتيبلاىلإةئيطخلا

لوطوةبحملانيجوزلاىلعبجيامو.امهيلكامهتئيطخ
.هللافوخديحولاةيتيبلاةحارلاساسأو.عضاوتلاولابلا

ةحارندجوكلذعمونجوزتيملتالضافلاضعبنإ
.ةماركلاوةبحملاَنلناهبيتلاةلوبقملانهتمدخيفةيقيقح
ىلإنهقايتشايفوةسينكلاسورعوهوبرلاىلإنهرظنيفو

ألَا
َ

ثوعاررفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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نألبًالجربلطتنأةأرمللسيلو.يوامسلانطولا
عئارذترثكهذهانمايأيفو.اهلهللاريبدتركشلابلبقت
ةمدخلانمةريثكعاونأدوجوبكلذوتاجوزتملاريغلةحارلا
قحلانيدلادادتمابو.ميدقلايفنكتملةيحورلاوةيملاعلا
.ءافعضلاىلعةقفشلاملاعلايفئشنييذلا

ىلإاعجرتنأ)١:٩ص(اهيتنكلتلاقيمعُنتناك
ملاهنإيأاهلجرتيبيفةدحاولكةحارادجتلبآومدالب
نكلو.ناتيبآومامهنألليئارسإدالبيفامهتجيزرظتنت
ةحاربءاجرلااهيفتلعجةرظتنملاريغوةنسحلازعوبةلماعم
.ثوعار

َعَمِتْنُكيِذَّـلٱ،اَنَلٍةَباَرَقاَذُزَعوُبَسْيَلَأَنآلٱَف٢«٢،٣
ِيلِسَتْغٱَف٣.َةَلْيَّـللٱِريِعَّـشلٱَرَدْيَبيِّـرَذُيَوُهاَه؟ِهِتاَيَتَف
لٱَويِنَّـهَدَتَو

ْ
لٱَىلِإِيلِزْنٱَوِكَباَيِثِيسَب

ْ
يفَرْعُتَالْنِكٰلَو،ِرَدْيَب ِ

.»ِبُّْرشلٱَوِلْكَألٱَنِمَغَرْفَيىَّـتَحِلُجَّـرلٱَدْنِع
١٤:٢ليئومص٢و٢:٨ص

تناكامبرولمعلابايثريغبايثيأِكَباَيِثِيسَبْلٱ
ةياغقفاويامماهريغسبلواهعلخولمارألابايثةسبال
.اهجوزتيزعوبنأيمعُن

وأملكتتاهنأقفاويالِبُّْرشلٱَوِلْكَألٱَنِمَغَرْفَيىَّـتَح
هناملغهلوحورديبلايفًالوغشمزعوبمادامًائيشلمعت
وهومونلاتقووهدوصقملاقفاوييذلاتقولاو.مهريغو
.هللمعالهدحو

ملٱيِمَلْعٱَفَعَجَطْضٱىَتَمَو«٤
ِهيِفُعِجَطْضَييِذَّـلٱَناَكَْ

اَمِبُِكِربُْخيَوُهَو،يِعِجَطْضٱَوِهْيَلْجِرَةَيِحاَنيِفِشْكٱَوِيلُخْدٱَو
.»َنيِلَمْعَت

انمايأيفلمعتالوةقايللامدعلوقلااذهيفانلرهظي
:هلعفادلا-ثوعارتلمعامةلضافةأرما
ًاربتعمًالضافًاناسنإناكزعوبنأيمعُنتفرع.١

.هبةقثاهلورمعلايفًاطسوتم
نأاهنكميالةرهاطةلضافةأرماثوعارنأتفرع.٢

.قيليالاملمعت
يتلاوأ(اهليتلاضرألاكفيزعوبنأيمعُنبولطم.٣

ثوعارجوزتيهنإو)٤:٣صريسفترظنااهلتناك
قيليالهنإتأراهنكلو)٤:٥صو١٠-٢٥:٥ةينثت(
لجرلابلطتالةأرملانألثوعارنأشبملكتتنأاهب
اهدصقلينلةقيرطلاهذهتراتخاف.ةأرملالجرلالب
.اهنممالكالب

هنكلوثوعارجوزتيوضرألاكفينأدارأزعوبّلعلو.٤
تناكامبرونسلاباهنمربكأهنألاذهديرتاهنأنظيمل
دحأتدارأولجوزتتنأردقتةروصلاةليمجيه
لثمةمالعىلإزعوبرقتفاف)١١ع(ءاينغألانابشلا
.اهبلطيفهوحنثوعارراكفأفرعيىتحهذه

لُقاَمَّـلُك:اَهـَلْتَلاَقَف«٥
ْ

.»ُعَنْصَأِت

اهتامحبثوعارةقثىلعلديلوقلاُعَنْصَأِتْلُقاَمَّـلُك
نمكلذوةمكحوًانساهنمربكأناكنميأرلاهميلستو

.ةديمحلاثوعارتافص

لٱَىلِإْتَلَزَنَف٦«٦،٧
ْ
اَْهتَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَحْتَلِمَعَوِرَدْيَب

لَقَباَطَوَِبَرشَوُزَعوُبَلَكَأَف٧.اَُهتاََمحِهِب
ْ

َلَخَدَوُهُب
يفَعِجَطْضَيِل لٱِفَرَطِ

ْ
َةَيِحاَنْتَفَشَكَوًاِّرسْتَلَخَدَف.ِةَمَرَع

.»ْتَعَجَطْضٱَوِهْيَلْجِر
١:١٠ريتسأو١٣:٢٨ليئومص٢و٢٢و٩و١٩:٦ةاضق

مالكلاقايسوركسهنأكلذنممهفنالُهُبْلَقَباَطَو
لكألانمعبشهنإلبنظلااذهيفني)١٣-١٠ع(
ًادعتسمناكوهمومهوراهنلاباعتأنمحارتساوبرشلاو
.ئداهمونل

يفَعِجَطْضَيِل ًاعنممونللناكملااذهراتخاِةَمَرَعْلٱِفَرَطِ
.ليللابريعشلاةقرسل

،َبَرَطْضٱَلُجَّـرلٱَّـنَأِلْيَّـللٱِفاَصِتْنٱَدْنِعَناَكَو«٨
لٱَو

ْ
.»ِهْيَلْجِرَدْنِعٍةَعِجَطْضُمٍةَأَرْمٱِباَذِإَوَتَفَت

.هيلجردنعًاعجطضمناكهفرعيملنمنألَبَرَطْضٱ

ْطُسْبٱَف.َكُتَمَأُثوُعاَراَنَأ:ْتَلاَقَف؟ِتْنَأْنَم:َلاَقَف«٩
.»ٌِّيلَوَكَّـنَألَكِتَمَأَىلَعَكِبْوَثَلْيَذ

١٢عو٢:٢٠ص١٦:٨لايقزح

تلخداهنأكلذىنعموَكِتَمَأَىلَعَكِبْوَثَلْيَذْطُسْبٱَف
اهيلووهنوكيف.اهمأيحانجتحتةخرفلثمهتيامحتحت
-٢٥:٥ةينثت(اهجوزتيو)٢٥:٢٥نييوال(اهضرأكفيو
.ليللابهبىطغتيوراهنلابسبلُياموهبوثلاو.)١٠

ألَا
َ
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ْدَقِكَّـنَأليِتَنْبٱاَيِّـبَّـرلٱَنِمٌةَكَراَبُمِكَّـنِإ:َلاَقَف«١٠
يفِكَفوُرْعَمِتْنَسْحَأ ْيَعْسَتَْملْذِإ،ِلَّـوَألٱَنِمَرَثْكَأِريِخَألٱِ
.»َءاَيِنْغَأْوَأاوُناَكَءاَرَقُف،ِناَّـبُّشلٱَءاَرَو

١:٨ص٢:٢٠ص

ملنإواهمليملهنأهلوقنمرهظِّـبَّـرلٱَنِمٌةَكَراَبُمِكَّـنِإ
مكحيملوهوهيلعىّدعتملاوههنألهريغاهموليالزعوباهملي
رثكأّدعتسمربتعمميهفلجرهنأعمقئالريغاهلمعنأ
.ثوعارلمعةقايلبمكحللهريغنم

يف اهكرتىلإريشت»لوألا«ةملكِلَّـوَألٱَنِمَرَثْكَأِريِخَألٱِ
ةملكو.ليئارسإهلإاهرايتخاويمعُنباهقاصتلاوبآومدالب
ناكولهنإف.اهيلونوكيلزعوباهرايتخاىلإريشت»ريخألا«
بآوميفامإمهدحأجوزتتنأاهنكميناكنابشلاىلإاهليم
يتلاضرألاكفتنأاهمامتهاناكنكلو.ليئارسإيفوأ
ةعيرشبسحهللسنةماقإواهلجرلواهّيمحلتناك
ةيدسجلالايمألاوأعمطلاهردصماهلمعسيلو.ىسوم
ةعيرشبجومباهيلعبجيناكاملمعتلةصلخملاةينلالب
اهلمعنمرثكأتنسحأريخألااهلمعيفف.ليئارسإهلإ
.ًانسحناككلذنأعملوألا

يفاََختَاليِتَنْبٱاَيَنآلٱَو«١١ ،ِكَلُلَعْفَأَنيِلوُقَتاَمُّلُك.ِ
.»ٌةَلِضاَفٌةَأَرْمٱِكَّـنَأُمَلْعَتيِبْعَشِباَوْبَأَعيَِمجَّـنَأل
١٢:٤لاثمأ

يفاََختَال .كلامآةبيخنميفاختالوكمولأينأنمِ
باوبأنمنوجرخينيذلاعيمجيِبْعَشِباَوْبَأَعيَِمج

.مهلكةنيدملالهأيأاهيلإنولخديوةنيدملا
ةملكلاو)٢:١ص(سأبرابجزعوبناكٌةَلِضاَفٌةَأَرْمٱ

انهةمجرتملاةملكلاسفنيه»سأب«ةمجرتملاةيناربعلا
ةعاجشلاوةيدسجلاةوقلاامإةوقلاىلإريشتيهو.»ةلضاف«
سأبلارابججوزتينأةقفاوملانمف.ةنازرلاوةيبدألاةوقلاوأ
.ةلضافلالضافلاجوزتينأيأةلضافةأرما

ٌِّيلَوُدَجوُيْنِكٰلَو،ٌِّيلَوِّـينَأٌحيِحَصَنآلٱَو١٢«١٢،١٣
يفُنوُكَيَو،َةَلْيَّـللٱيِتيِب١٣.يِّـنِمُبَرْقَأ ىَضَقْنِإُهَّـنَأِحاَبَّـصلٱِ
لٱَّـقَحِكَل

ْ
ِكَلَِيضْقَيْنَأْأَشَيَْملْنِإَو.ِضْقَيِل.ًانَسَحَفِّـِيلَو

لٱَّـقَح
ْ

َىلِإيِعِجَطْضِا.ُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح.ِكَلِيضْقَأاَنَأَف،ِّـِيلَو
.»ِحاَبَّـصلٱ

ةاضق٢٢:٢٤ىّتمو٤:٥صو٢٥:٥ةينثت٤:١ص٩ع
٤:٢ايمرإو٨:١٩

نأًادعتسمناكفًالداعًالجرزعوبناكُبَرْقَأٌِّيلَوُدَجوُي
ىلعيدعتلاىلإكلذىدأاذإهلمعينأبحأامعلدعي

.هريغقح
ةيمهأيذرمأيففلحلازوجيواهلفلحُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح

.هللافوخوةصلخمةّينبناكاذإرمألااذهك
اهتيبىلإعجرتنأردقتالاهنألِحاَبَّـصلٱَىلِإيِعِجَطْضِا
.ليللافاصتنادنعةنيدملاب

َلْبَقْتَماَقَّـمُث.ِحاَبَّـصلٱَىلِإِهْيَلْجِرَدْنِعْتَعَجَطْضٱَف«١٤
لٱَرِدْقَيْنَأ

ْ
ملٱَّـنَأْمَلْعُيَال:َلاَقَو.ِهِبِحاَصِةَفِرْعَمَىلَعُدِحاَو

َةَأْرَْ
لٱَىلِإْتَءاَج

ْ
.»ِرَدْيَب

:٨سوثنروك٢و١٠:٣٢سوثنروك١و١٤:١٦و١٢:١٧ةيمور
٥:٢٢يكينولاست١و٢١

نونظاهيفنظيودحأاهارينأنمًافوخًاحابصترّكبو
.ةئيدر

.ِهيِكِسْمَأَوِكْيَلَعيِذَّـلٱَءاَدِّـرلٱِيتاَه:َلاَقَّـمُث«١٥
َلَخَدَّـمُث.اَهْيَلَعاَهَعَضَوَوِريِعَّـشلٱَنِمًةَّـتِسَلاَتْكٱَف،ُهْتَكَسْمَأَف
ملٱ
.»َةَنيِدَْ

ثلثليكلاولايكأةتسنوينابرلالوقيِريِعَّـشلٱَنِمًةَّـتِس
.ًالطرنيرشعوحنيأنيتفيألايكأةتسلانوكيفةفيإلا
ةتسلاعوبسألامايأىلإريشي»ةتس«ددعلانأمهضعبىأرو
نأزعوبدوصقمنوكيفةحارللموياهيليلمعللةصتخملا
انيفكيو.اهتحارمويىلإتلصوواهبعتمايأتلمكثوعار
يداعريغرادقمباهيلعمركتزعوبنأوهوحضاولاىنعملا
.اهلهدصقيذلاريخلانوبرعوهوريعشلانم

.ًالطرنيرشعوحنوهوليقثاهلمحنألاَهْيَلَعاَهَعَضَوَو

هتاََمحَىلِإْتَءاَجَف«١٦ ؟يِتَنْبٱاَيِتْنَأْنَم:ْتَلاَقَفاَِ
.»ُلُجَّـرلٱاَهـَلَلَعَفاَمِّـلُكِباََْهتَربْخَأَف
١٨:٨ةاضق

نيبوكنيبرمألاناكفيكوكلاحفيكيأِتْنَأْنَم
وأةيبآوملاثوعارتنأأاهلاؤسىنعمنأمهضعبىأرو.زعوب
.زعوبةبيطخثوعار

ُهَّـنَأل،ِيناَطْعَأِريِعَّـشلٱَنِمَةَّـتِّـسلٱِهِذٰه:ْتَلاَقَو١٧«١٧،١٨
اَيِيسِلْجٱ:ِتَلاَقَف١٨.ِكِتاََمحَىلِإًةَغِراَفيِئيَِجتَال:َلاَق
ىَّـتَحُأَدَْهيَالَلُجَّـرلٱَّـنَأل،ُرْمَألٱُعَقَيَفْيَكيِمَلْعَتىَّـتَحيِتَنْبٱ

ألَا
َ
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لٱَرْمَألٱَمِّـمَتُي
ْ

.»َمْوَي
٥و٣٧:٣رومزم

ةايحلارومأتربتخاتناكنمةحيصنهذهِيسِلْجٱ
نأةمكحلانمف.ءاسنلاولاجرلاسانلاعابطتفرعو
.زعوبهلمعيامعقوتتلبًائيشلمعتالثوعار

يفتبثينألضافلاتافصنمَمِّـمَتُيىَّـتَحُأَدَْهيَال
رهظتاملنكلوًالمعنوئدتبينوريثك.ةياهنلاىلإهلمع
وأهنمنوّلميلمعلالاطاذإوأاهنوفاخيتابوعصمهمامأ
قحيمعُنهتفرعفزعوبامأو.هبنوهتليرخآًالمعاوأراذإ
.ًايقيقحًالضافناكف»ممتيىتحأدهيالهنإ«تلاقوةفرعملا

دئاوف
ةحلصمىلعمهدالوأةحلصماولضفينأنيدلاولاىلع.١

يفاوقبينأدالوألانماوبلطينأزوجيالفمهسوفن
اوشيعينأوأمهلالقتساومهتجيزتقوناحىتمتيبلا
.)١ع(ةرورضلادنعالإمهدالوأباعتأنم

جوزتينمؤملانأيأبرلايفةجيزلانوكتنأبجي.٢
لامجلانمؤملاعدخيالف.ًانمؤمجوزتتةنمؤملاوةنمؤم
ريصتةنمؤملاريغنأًايجاريملاعلادجملاوىنغلاو
تافصلابيفتكتنأةنمؤمللزوجيالكلذكو.ةنمؤم
نيدلاضئارفةسرامموفطللاوندمتلاكةيجراخلا
اهبنرتقينأديرينميفبلطتنأاهيلعلببدألاو
حيسملابناميإلانألهبلقيفًايقيقحًايحيسمنوكينأ
.لئاضفلاعيمجلصأ

مهدصاقماولانيلمهريغقوقحنوسوديمهضعبنإ.٣
الئلهدصاقمنعلدعيوهتاوهشسوديفلضافلاامأو
.)١٣ع(هريغقوقحىلعىّدعتي

ميكحلاو)١٨و٥ع(تقودوعقللوتقولمعلل.٤
تقونملمعلاتقوزّيمينأردقييذلاوهيقيقحلا
.دوعقلا

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

لوألاّيلولااعدوةنيدملابابىلإزعوبدعص:هنومضم
ةعطقكفينأديريناكاذإدوهشمامأهلأسورباعوهو
نأيلولاىبأفثوعارجوزتيوكلاميلألتناكيتلالقحلا
ضرألايرتشيوههنأزعوبلاقف.طرشلااذهتحتاهكفي
هاطعأف.هثاريمىلعتيملامساميقيلةأرماثوعارذخأيو
.دوادهلسننمناكواهنمًانبابرلا

لٱَىلِإُزَعوُبَدِعَصَف«١
ْ
لٱِباَذِإَو.َكاَنُهَسَلَجَوِباَب

ْ
ِّـِيلَو

اَيَتْنَأاَنُهْسِلْجٱَوْلِم:َلاَقَف.ٌرِباَعُزَعوُبُهْنَعَمَّـلَكَتيِذَّـلٱ
لٱُنَالُف

ْ
ِينَالُف

ُّ
.»َسَلَجَوَلاَمَف.

٣:١٢ص

رديبلانمىلعأرهظىلعتناكةنيدملانألامإَدِعَصَف
عامتجالاناكمناكبابلانألوأ)٣ص(يفروكذملا
.رابتعالاةهجنمًاعفترمًازاجمًايلاعناكفمكحلاو

لكلعامتجالاناكمورورملاناكمبابلاناكِباَبْلٱ
خويشلاوةاضقلاوكولملادوعقناكمناكو.ةنيدملالهأ
كولم١و١٩:٨ليئومص٢و٩:٣٥ةاضقو٢٠:٤عوشي(

كلمنكيملهيلإراشملانامزلايفو)١٧:١٩ايمرإو٢٢:١٠
ةنيدملاخويشديبريبدتلاومكحلاناكوليئارسإيف
.اههوجوو

ىلإبهذيناكهريغعملمعدحألناكاذإِّـِيلَوْلٱِباَذِإَو
.هيقاليلبابلا

ِينَالُفْلٱُنَالُفاَي
ُّ

هبهاعدوهمسافرعزعوبنأكشال
نالف«مجعملايف.راصتخالالجألاذهبتكبتاكلانكلو
نممهامسميذلاملعلانعاهبىنكيمالوفلأريغبةنالفو
.»لقعي

ملٱِخوُيُشْنِمٍلاَجِرَةََرشَعَذَخَأَّـمُث«٢
:ُمُهـَلَلاَقَوِةَنيِدَْ

.»اوُسَلَجَف.اَنُهاوُسِلْجٱ
٣١:٢٣لاثمأو٢١:٨كولم١

ًارابتعاوةمكحمهلنألخويشلانمًايفاكًاددعذخأ
ًابحمًاميهفًالداعًالجرزعوبناكو.مهريغنمرثكأةوطسو
لئاسوبهبولطملانيوهرمأممتينأدارأفبيترتلاوةقايلل

.ةيعرشةزئاج

لِلَلاَقَّـمُث«٣
ْ

ِدَالِبْنِمْتَعَجَريِتَّـلٱَيِمْعُنَّـنِإ:ِّـِيلَو
طِقُعيِبَتَبآوُم

ْ
حلٱَةَع

ْ
.»َكِلاَميِلَأاَنيِخَأليِتَّـلٱِلَْق

مهفويضاملاةغيصبيناربعلابلعفلاِلْقَْحلٱَةَعْطِقُعيِبَت
نآلاوضرألاتعابتناكيمعُننأاذهنممهضعب
مهريغمهفو.كلاميلأةريشعىلإاهعاجرإيأاهكفتدصق
.ضرألاعيبىلعيمعُنتممصيأديكأتللانهيضاملانأ
يفلقحةعطقكلاميلألناكهنأهلكمالكلانمموهفملاو
.اتاموهينبالضرألاتراصفبآومدالبيفتامومحلتيب
َتاَمٍلُجَراَمُّيَأ«)١١-٢٧:٨ددع(ةعيرشلابسحو
لُماوُطْعُتٌةَنْبٱالو،ٌنْبٱُهَلَسْيَلَو

ْ
ُهَلْنُكَيَْملْنِإَو.ِهِتَوْخِإلُهَك

ألَا
َ
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لُماوُطْعُتٌةَوْخِإ
ْ

اوُطْعُتٌةَوْخِإِهيِبَألْنُكَيَْملْنِإَو.ِهِماَمْعَألُهَك
لُم
ْ

نكتملةعيرشلاهذهبسحو.»ِبَرْقَألٱِهِبيِسَنِلُهَك
تناكضرألانأرهاظلانكلو.ثوعارلالويمعُنلضرألا
نبنولحملةلمرأاهنوكلًاضيأثوعارلوةيحتماداميمعُنل
اهقحتكرتفبآومىلإتعجراهنألةفرعلتسيلوكلاميلأ

وأيمعُنجوزتينأضرألايرتشييذلاىلعو.ضرألايف
امثريفنولحملدلولابسُحيًانباهذهتدلواذإوثوعار
عيبتنأاهرقفنميمعُنتمزتلاو.كلاميلألونولحملناك
وألوألايلولادارأاذإكفنتضرألانأطرشبنكلوضرألا
:٢٥نييوال(ليبويلايفكلاميلأةريشعىلإعجرتالإويناثلا

٢٨-٢٥(.
كلاميلأبحيلزيملهنأىلإةراشإَكِلاَميِلَأاَنيِخَأل

ال.بآومدالبيفتاموبّرغتدقناكنإوًاخأهربتعيو
ريشتةملكلانألكلاميلأقيقشناكزعوبنأاذهنممهفن
.ةبارقلاالةبحملاىلإانه

لُقَف«٤
ْ

دُقَِرتْشٱ:َُكِربْخُأِّـينِإُت
جلٱَماَّـ

ْ
ِخوُيُشَماَّـدُقَوَنيِسِلَا

ِْينِربْخَأَفُّكُفَتَالَتْنُكْنِإَو.َّـكُفَفُّكُفَتَتْنُكْنِإَف.يِبْعَش
.»ُّكُفَأِّـينِإ:َلاَقَف.َكَدْعَباَنَأَوُّكُفَيَُكْريَغَسْيَلُهَّـنَأل.َمَلْعَأل
٢٥:٢٥نييوال٢٣:١٨نيوكت٨و٣٢:٧ايمرإ

دارأزعوبنأكشالو.مّمصوهبلقيفلاقيأُتْلُقَف
رطاخواهلهتبحمدرجمنمثوعارجوزتيوضرألايرتشينأ
ولًادجنزحناكولوألايلوللمالكلااذهلاقاملهسفنب
زعوبناكنكلوثوعارجوزتيوضرألايرتشيهنأيلولالاق
ةقيرطىلعالإثوعارجوزتينأدريملوًالداعًارابًالجر
.زعوبلمثًالوأرايخلالوألايلوللناكوةيعرشةزئاج

حلٱِيَرتْشَتَمْوَي:ُزَعوُبَلاَقَف٥«٥،٦
ْ

يِمْعُنِدَيْنِمَلَْق
ملٱَثوُعاَرِدَيْنِمًاضْيَأِيَرتْشَت

ملٱِةَأَرْمٱِةَّـيِبآوُْ
َمْسٱَميِقُتِلِتِّـيَْ

ملٱ
لٱَلاَقَف٦.ِهِثَاريِمَىلَعِتِّـيَْ

ْ
َّـالَئِلِيسْفَنِلَّـكُفَأْنَأُرِدْقَأَال:ُِّيلَو

ْنَأُرِدْقَأَالِّـينَأليِكاَكِفَكِسْفَنِلَتْنَأَّـكُفَف.يِثَاريِمَدِسْفُأ
.»َّـكُفَأ
:٢٢ىّتمو٣:١٣صو٦و٢٥:٥ةينثتو٣٨:٨نيوكت

١٣و٣:١٢ص٢٤

هلتدلووثوعارجوزتاذإهنألىبأيِثاَريِمَدِسْفُأَّـالَئِل
دقيلولانوكيفلقحلاةعطقثريفنولحملدلولابسُحيًانبا
دريملودالوأهلوًاجوزتمناكهلعلو.هريغةعفنملهلامقفنأ
رظنامبرو.هلنوبسُحيالدالوأوأدلولجألمهرسخينأ
اهجوزتينأضريملفةيبآومثوعارنأوهورخآرمأىلإ
ًالسناكرتيملواتامهانباوتامكلاميلأنأًاضيأركذتو

نيتيبنجأاجوزتامهنألبئاصملاهذهبابيصأامهنأنظامبرو
مهباصأامهبيصيثوعاريأةيبنجألاهذهوهجوزتاذإو
ىماتيهدالوأكرتاذإوألسنالبتاماذإهثاريمدسفيو
.دالوأهلوجوزتمهنأضرفىلع

لٱَيِهِهِذٰهَو٧«٧،٨
ْ

يفًاقِباَسُةَداَع يفَليِئاَْرسِإِ ِرْمَأِ
لٱ
ْ

ملٱَوِكاَكِف
ُهَلْعَنُلُجَّـرلٱُعَلَْخي.ٍرْمَأِّـلُكِتاَبْثِإِلْجَأل،ِةَلَداَبُْ

لٱَيِهِهِذٰهَف.ِهِبِحاَصِلِهيِطْعُيَو
ْ

يفُةَداَع َلاَقَف٨.َليِئاَْرسِإِ
لٱ
ْ

.»ُهَلْعَنَعَلَخَو.َكِسْفَنِلَِرتْشٱ:َزَعوُبِلُِّيلَو
٩و٢٥:٧ةينثت

نإهنإ«)١٠-٢٥:٥ةينثت(يفةروكذملاةعيرشلايفليق
خويشلانيعأمامأمدقتتاهنإةأرملاجوزتينألجرلاضريمل
يمعُننأانهركذُيملو.»خلاههجويفقصبتوهلعنعلختو
»هلعنعلخ«هنأطقفليقذإكلذنمًائيشاتلمعثوعاروأ
اذهىنعمو.هبحاصلزعوبهعّجروزعوبلهاطعأهنأردقملاو
علخو)١:٣عوشي(اهءانتقاةمالعضرألاسودنألمعلا
.اهئانتقانعلودعلاةمالعسودلامدعيألعنلا

ِجلَوِخوُيُّشلِلُزَعوُبَلاَقَف٩«٩،١٠
َ

ْمُتْنَأ:ِبْعَّـشلٱِعيِم
لٱٌدوُهُش

ْ
لِكِلاَمَّـلُكَوَكِلاَميِلَألاَمَّـلُكُتَْيَرتْشٱِدَقِّـينَأَمْوَي

ْ
َنوُي

ملٱُثوُعاَراَذَكَو١٠.يِمْعُنِدَيْنِمَنوُلَْحمَو
َنوُلَْحمُةَأَرْمٱُةَّـيِبآوُْ

ملٱَمْسٱَميِقُأل،ًةَأَرْمٱَِيلاَهُتَْيَرتْشٱِدَق
َالَوِهِثَاريِمَىلَعِتِّـيَْ

ملٱُمْسٱُضِرَقْنَي
ْمُتْنَأ.ِهِناَكَمِباَبْنِمَوِهِتَوْخِإِْنيَبْنِمِتِّـيَْ

لٱٌدوُهُش
ْ

.»َمْوَي
٢٥:٦ةينثت

تناكيمعُننأةرورضلانمسيليِمْعُنِدَيْنِم
زعوبنألوقلايفكيلبةنيدملابابيفخويشلامامأةرضاح
ذخأيوضرألايرتشيلدوهشلامامأيعرشلاقحلاذخأ
قفاومتقويفكلذدعبلعفلابرمألاّمتوةجوزثوعار
.ةمئالمةقيرطىلعو

يفَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَلاَقَف«١١ لٱِ
ْ
ُنْحَن:ُخوُيُّشلٱَوِباَب

لَف.ٌدوُهُش
ْ

ملٱُّبَّـرلٱِلَعْجَي
َليِحاَرَكَكِتْيَبَىلِإَةَلِخاَّـدلٱَةَأْرَْ

يفٍسْأَبِبْعَنْصٱَف.َليِئاَْرسِإَتْيَباَتَنَبِْنيَتَّـللٱَةَئْيَلَكَو َةَتاَرْفَأِ
يفٍمْسٱاَذْنُكَو .ٍ»ْمَحلِتْيَبِ
١٩و٣٥:١٦نيوكت٢٥:٩ةينثت١٢٨:٣و١٢٧:٣رومزم

مهنأىلعلدتخويشلاوبعشلاعيمجنمةكربلاهذه
دعباميفنوكتالفتايليئارسإلاىدحإكثوعاراولبق
نوكتاهنأيأتاكربلامظعأاهلاونمتوةيبنجأوأةيبآوم

ألَا
َ
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.لاجرلانيببوقعيمهيبأكءاسنلانيبامهوةئيلكوليحارك
)٢:١٩سسفأ(ممألانماونمآنيذلايفسلوبلوقرظنا
لٱَعَمٌةَّـيِعَرْلَب،ًالُزُنَوَءاَبَرُغُدْعَبًاذِإْمُتْسَلَف«

ْ
ِلْهَأَوَنيِسيِّـدِق

ثوعارتراصامكحيسملابمهداحتابكلذو»ِهللاٱِتْيَب
.زعوبباهداحتابًاقحةيليئارسإ

.)١:٢صرظنا(َةَتاَرْفَأ
.)٣:١١و٢:١صرظنا(ٍسْأَبِبْعَنْصٱَف

لَو«١٢
ْ

،اَذوُهَيِلُراَماَثُهْتَدَلَويِذَّـلٱَصَراَفِتْيَبَكَكُتْيَبْنُكَي
لٱِهِذٰهْنِمُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِذَّـلٱِلْسَّـنلٱَنِم

ْ
.»ِةاَتَف

٢:٢٠ليئومص١و١:٣ىّتمو٢:٤مايأ١و٣٨:٢٩نيوكت

ناكو)١٨ع(صرافلسننمزعوبناكَصَراَفِتْيَبَك
اورهتشاواذوهيءانبأنمهريغلسننمرثكأصرافلسن
تاقشملاعيمجتلازاذكهوسأبلاىلعةلادلامهلامعأب
اهتايحرومألكنأًايلجرهظوىمعنةايحنمنازحألاو
ايركزلوقبسح.ةحلاصلاهللاةيانعبريخللًاعمتلمع
يف«)١٤:٧ايركز( ملٱِتْقَوِ

.»ٌروُنُنوُكَيِءاَسَْ

،اَهْيَلَعَلَخَدَوًةَأَرْمٱَثوُعاَرُزَعوُبَذَخَأَف١٣«١٣،١٤
:يِمْعُنِلُءاَسِّـنلٱِتَلاَقَف١٤.ًانْبٱِتَدَلَوَفًالَبَحُّبَّـرلٱاَهاَطْعَأَف
لٱًاّيِلَوِكْمِدْعُيَْمليِذَّـلٱُّبَّـرلٱٌكَراَبُم

ْ
ُهُمْسٱىَعْدُيْيَكِلَمْوَي

يف .»َليِئاَْرسِإِ
:١٢ةيمورو١:٥٨اقول٣٣:٥و٢٩:٣١نيوكت٣:١١ص
١٥

بسُحهنكلوثوعاروزعوبنباوهدلولاًاّيِلَوِكْمِدْعُيَْمل
بسُحولسنالبتاميذلالوألاثوعارجوزنولحمل
.يمعُنهمأوكلاميلأهيبألًاضيأ

َّـنَأل.ِكِتَبْيَشِةَلاَعِإَوٍسْفَنِعاَجْرِإلِكَلُنوُكَيَو«١٥
ِةَعْبَسْنِمِكَلٌْريَخَيِهَو،ُهْتَدَلَوْدَقِكْتَّـبَحَأيِتَّـلٱِكَتَّـنَك
.»َنيِنَب
١:٨ليئومص١و٥٥:٢٢رومزمو٤٥:١١نيوكت

اهدالبثوعارتكرتًالوأَنيِنَبِةَعْبَسْنِمِكَلٌْريَخَيِهَو
تمدخوهللااباهناميإبةيليئارسإتراصواهتامحبتقصتلاو
ةيعرشةيليئارسإتراصمثقيضلاتقويفاهتزعويمعُن
بجومبنولحملًانبابسُحًانباهلتدلوو.زعوبباهنارتقاب
يفاهتريشعركذواهركذظفُحفيمعُنلًاديفحوةعيرشلا
نملقأنوكيالمهتانببنيدلاولاحرفنأبجيو.ليئارسإ
.امهتيبينبتواهيدلاويزعتةلضافلاةنبالانألمهينببمهحرف

اهكولسونينبلاةبحمنممظعأاهيدلاولاهتبحمنوكتامًاريثكو
.مهكولسنمنسحأ

لٱيِمْعُنْتَذَخَأَف١٦«١٦،١٧
ْ

يفُهْتَعَضَوَوَدَلَو اَهِنْضِحِ
جلٱُهْتَّـمَسَو١٧.ًةَيِّـبَرُمُهَلْتَراَصَو

ْ
ْدَق:ٍتَالِئاَقًامْسٱُتاَرَا

ِيبَأىَّـسَيوُبَأَوُه.َديِبوُعُهَمْسٱَنْوَعَدَويِمْعُنِلٌنْبٱَدِلُو
.»َدُواَد
٥٩و١:٥٨اقول

هتدجوهيدلاولدبعمثهللادبعًالوأوهودبعيأَديِبوُع
.اهتبيشةلاعإوٍسفنعاجرإل

،َنوُْرصَحَدَلَوُصَراَف:َصَراَفُديِلاَوَمِهِذٰهَو١٨«٢٢-١٨
ُباَداَنيِّـمَعَو٢٠،َباَداَنيِّـمَعَدَلَوُماَرَو،َماَرَدَلَوُنوُْرصَحَو١٩
لَسَدَلَوُنوُشْحَنَو،َنوُشْحَنَدَلَو

ْ
لَسَو٢١،َنوُم

ْ
،َزَعوُبَدَلَوُنوُم

.»َدُواَدَدَلَوىَّـسَيَو،ىَّـسَيَدَلَوُديِبوُعَو٢٢،َديِبوُعَدَلَوُزَعوُبَو
مايأ١وخلا١:٤ىّتم١:٧ددع١:٣ىّتموخلا٢:٤مايأ١
١:٦ىّتمو٢:١٥

نمو.ةمدقملانمثلاثلالصفلارظناَصَراَفُديِلاَوَم
ءامسألاضعباهنمكرُتةرصتخمةلسلسلاهذهنألمتحملا

نموةنس٢٤٠وحننوشحنىلإصرافنمنامزلانأل
نورقلاددعنوكيفةنس٢٣٠وحنزعوبىلإنوشحن
نأريغنينسلاددعىلإةبسنلابًاليلقةروكذملا)لايجألا(
.ًامامتهطبضنكميالةروكذملاثداوحلاخيرات

دئاوف
الوبيترتلابسحبوةقايلبءيشلكنوكينأبجي.١

اهنسحتسيالةلجعلابوأًارسةجيزلاو.ةجيزلااميس
ةينيدلاضئارفلالامهإو.حلاصلاريمضلاالوعمتجملا
ةمادنلاونزحلاىلإلوؤياممةيبدألاوةيسايسلاو
.بارخلاو

امهتايحلبقتسمىلإارظنينأنيسورعلاىلعبجي.٢
ىلإارظنيالنأوةمكحلابةيلاملاوةيتيبلاامهرومأناربديف
.ةيدسجلالايمألاامهقوستطقفرضاحلانامزلا

مهيلعملكتنالومهاسننالنأوىتوملاربتعننأبجي.٣
.بيطلاركذلامهلبلطنلبًائيدر

ًاضيأهيلعوًالوأهتيبلهأبينتعينأتيببرلكىلع.٤
هتيبلهأريغبمتهينألببجاولااذهبيفتكيالنأ
.ءارقفلاهءابسنأاميسالونيجاتحملادعاسيفًاضيأ

نعولومهيلعقّدصتيوفطللابنيجاتحملالماعينم.٥
.هرجأعيضيالةلضفريغ

ألَا
َ
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ملنإو.هتاقيضنمبرلاهيجنيىهتنملاىلإربصينم.٦
ةحارلاوماتلاصالخلانمدبالفةايحلاهذهيفهجني
.ةرخآلايفةلماكلا

اهيفنألةايحلاتاقوألصفأنوكتةخوخيشلانأبجي.٧
رابتخالاوةفرعملاتعستاوءاقدصألارثكدقنوكي
يفةيدبألاةايحلاتبرتقاوءاجرلاوناميإلاىّوقتو
.ءامسلا

ركشلابرعشنهباننألفالسألاركذنمديفتسناننإ.٨
نرقلاوانلسنبًاضيأركتفننأبجيو.ةيلوؤسملاو
ةودقمهلنوكنوهانملتسااممهلمّلسنفمداقلا)ليجلا(
.ًابيطًاركذكرتنوةنسح

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
َ
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