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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

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

يف١«٦-١ يفِنِماَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ ،َسوُيِراَدِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
ْدَق٢ِّـيِبَّـنلٱوُّدِعِنْباَّـيِخَرَبِنْباَّـيِرَكَزَىلِإِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَناَك
َهلْلُقَف٣.ْمُكِئاَبآَىلَعًابَضَغُّبَّـرلٱَبِضَغ

ُ
ُّبَرَلاَقاَذَكٰه:ْم

جلٱ
ْ

جلٱُّبَرُلوُقَيَّـَيلِإاوُعِجْرٱ:ِدوُُن
ْ

ُّبَرُلوُقَي،ْمُكْيَلِإَعِجْرَأَفِدوُُن
جلٱ
ْ

:َنوُلَّـوَألٱُءاَيِبْنَألٱُمُهاَداَنَنيِذَّـلٱُمُكِئاَبآَكاوُنوُكَتَال٤.ِدوُُن
جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه

ْ
ْنَعَوِةَريِّـِّـرشلٱُمُكِقُرُطْنَعاوُعِجْرٱ:ِدوُُن

ُّبَرُلوُقَي،َّـَيلِإاوُغْصُيَْملَواوُعَمْسَيْمَلَف.ِةَريِّـِّـرشلٱُمُكِلاَمْعَأ
جلٱ
ْ

٦.َنْوَيَْحيًادَبَأْلَهُءاَيِبْنَألٱَو؟ْمُهَنْيَأْمُكُؤاَبآ٥.ِدوُُن
هبُتْيَصْوَأيِتَّـلٱِيضِئاَرَفَويِمَالَكْنِكَلَو ،َءاَيِبْنَألٱيِديِبَعاَِ
جلٱُّبَرَدَصَقاَمَك:اوُلاَقَواوُعَجَرَف؟ْمُكَءاَبآْكِرْدُتْمَلَفَأ

ْ
ْنَأِدوُُن

.»اَنِبَلَعَفَكِلٰذَك،اَنِلاَمْعَأَكَواَنِقُرُطَكاَنِبَعَنْصَي
:٢و١٥و١:١يجحو٦:١٥و٤:٢٤ارزعو٧:١صو٧ع
اقولو٢٣:٣٥ىّتمو٦:١٤و٥:١ارزعو٧:١ص٢و١و١

٤٤:٦ايمرإو٣٦:١٦مايأ٢و١٥ع١٦و١٢:٤ايمحن١١:٥١
٧و١٠٦:٦و٧٨:٨رومزم٣:٧يخالمو٣١:٦ءايعشإ
٤:١ايمرإو١٩-١:١٦ءايعشإ٣٦:١٥و٢٤:١٩مايأ٢و
-١٤:١٠بويأ٨و١١:٧و٦:١٧ايمرإ٣٣:١١لايقزحو

١٢:١٦ايمرإ٨:٥٢انحوي٥:٧يثارمو١:٤ةعماجو١٢
٢:١٧يثارم٩:١سوماعو٢٩و٤٤:٢٨و١٧و

٢٩ميدقلادهعلايفو.هللاهركذينمايركزمسالاىنعم
لبابرزعملبابنمودعهدجىتأو.مسالااذهبًاصخش
ملوًاباشتامايخربهابأنأحجرألاو)٦-١٢:٤ايمحن(
ءانبىلعبعشلااضّرحيجحوايركزو.نهاكةفيظودلقتي
:١يجحريسفترظنا()٦:١٤و٥:١ارزعرظنا(برلاتيب
يفو٢٣-٢٤:٢٠مايأ٢(يفروكذملاسيلاذهايركز.)١
:٢٣ىّتم(يف»ايخربنبا«لوقلانأحجرألاو)٢٣:٣٥ىّتم

مسقتو.خساننمةيريسفتةدايزوهلبلصألابسيل)٣٥
باوج)٢()٦-١ص(ىؤر)١(ماسقأةثالثىلإايركزةوبن
ضعبركذ)٣()٨و٧ص(بعشلانمةلئسأىلعيبنلا
مهيلعهللابعشةبلغوهللابعشنومواقينيذلاممألا
امعفلتخت)١٤-٩تاحاحصألا(و.حيسملاتوكلمةماقإو
فلؤمنماهنأنيرسفملانسحأنمنوريثكنظيفاهقبس
يفكلذيفمالكيتأيس.ايركزنامزدعبتبتُكورخآ
.عساتلاحاحصألاريسفت

يف .يناثلانيرشتيأِنِماَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ
يف .)١:١يجحريسفترظنا(َسوُيِراَدِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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.وّدعسيلوايركزيأِّـيِبَّـنلٱ
يبسلالبقاوناكنيذلايأْمُكِئاَبآَىلَعُّبَّـرلٱَبِضَغ
مانصألاةدابعوبرلاكرتبمهاياطخببسبمهيلعبضغو
مهتنيدمبارخويبسلايفاوأرايركزمالكاوعمسنيذلاو
.مهئابآىلعهبضغةمالع

مهدالوأىلعوءابآلاىلعهللابضغ)٣ع(َّـَيلِإاوُعِجْرٱ
لب)١٨:٢٠لايقزحرظنا(ءابآلااياطخببسبسيلًاضيأ
اوعجرامهللوقيفبرلامهكرتبهيلإاوأطخأًاضيأمهمهنأل
هيلعفناسنإلاامأوةمعنلابوبرلانموهصالخلانإّيلإ
.هيلإبرلاعجريلبرلاىلإعجريوهاياطخكرتينأ

ءابآلاواوتاماوملكتنيذلاءايبنألا)٥ع(ْمُهَنْيَأْمُكُؤاَبآ
ناكامكمهلوهوقابهللامالكنكلواوتاماوعمسنيذلا
.ٍبْشُعِرْهَزَكٍناَسْنِإِدَْجمَّـلُكَو،ٍبْشُعَكٍدَسَجَّـلُك«مهئابآل
لٱ
ْ

َىلِإُتُبْثَتَفِّـبَّـرلٱُةَمِلَكاَّـمَأَو،َطَقَسُهُرْهَزَوَسِبَيُبْشُع
لٱَيِهِهِذٰهَو.ِدَبَألٱ

ْ
هبْمُتِّْـرشُبيِتَّـلٱُةَمِلَك ١:٢٤سرطب١(»اَِ

.)٢٥و
ةصرفمهتافامدعباولاقءابآلايأ)٦ع(اوُلاَقَواوُعَجَرَف

تاولصيفوريمازملاضعبيفهللاىلإمهعوجربرهظو.ةبوتلا
.هريغولاينادكضعبلا

يف٧«١١-٧ لٱِ
ْ

لٱَوِعِباَّـرلٱِمْوَي
ْ

حلٱِرْهَّـشلٱَنِمَنِيْرشِع
ْ

يِدَا
يف.)َطاَبَشُرْهَشَوُه(ََرشَع ْتَناَك،َسوُيِراَدِلِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
يفُتْيَأَر٨:ِّـيِبَّـنلٱوُّدِعِنْباَّـيِخَرَبِنْباَّـيِرَكَزَىلِإِّـبَّـرلٱُةَمِلَك ِ
َْنيَبٌفِقاَوَوُهَو،َرَْمحَأٍسَرَفَىلَعٍبِكاَرٍلُجَرِباَذِإَوِلْيَّـللٱ
يفيِذَّـلٱِسآلٱ لَخَو،ِّـلِّـظلٱِ

ْ
٩.ٌبْهُشَوٌرْقُشَوٌرُْمحٌلْيَخُهَف

لُقَف
ْ

ملٱِيلَلاَقَف؟ِءَالُؤٰهاَم،يِدِّـيَساَي:ُت
:يِنَمَّـلَكيِذَّـلٱُكَالَْ

لٱُلُجَّـرلٱَباَجَأَف١٠.ِءَالُؤٰهاَمَكيِرُأاَنَأ
ْ

:ِسآلٱَْنيَبُفِقاَو
لِلُّبَّـرلٱُمُهَلَسْرَأَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰه

ْ
يفِنَالَوَج ١١.ِضْرَألٱِ

لٱِّـبَّـرلٱَكَالَماوُباَجَأَف
ْ

لُجْدَق:ِسآلٱَْنيَبِفِقاَو
ْ

يفاَن ِضْرَألٱِ
.»ٌةَنِكاَسَوٌةَِحيَرتْسُماَهُّلُكُضْرَألٱاَذِإَو
:٥٥و٤١:١٩ءايعشإو٨:١٥ايمحنو١١و١٠ع٦:٢ص
:٢ص٦:٤و١٣و٥و٤:٤صو١٩ع٣و٦:٢ص١٣
٨-٦:٤و٤:١٠صو١١ع٥و٦:٤و٥:٥و٤:٥و٣
١٤:٧ءايعشإو١٥ع١٠و٨ع١:٧بويأو

لكيهلاءانبيفاوأدتباامدعبََرشَعيِداَْحلٱِرْهَّـشلٱيف
.رهشأةسمخب

لبقتسمبةرصتخمىؤر٦صنم٨عىلإ٧عنم
ءانبيفومهئادعأةمواقميفبعشلاعيجشتاهتياغوليئارسإ
ع(لظلاامبرومهعمبرلانأبمهناميإةدايزوبرلاتيب
ةالصلالجألهيلإددرتيايركزناكيداولايفناتسبوه)٨
ناتسبىلإنوددرتيهذيمالتوعوسيناكامكلمأتلاو

ىؤرلاهذهايركزىأرليللابو)٢و١٨:١انحوي(يناميسثج
بكارلالجرلاو.ناتسبلايفناكهمانميفومانميفامك
رهظامكهسفنبرلايأبرلاكالموهرمحألاسرفلاىلع
ىلعنوبكارلاو)١٣:٣ةاضقو٥:١٣عوشيرظنا(عوشيل
ناكنيذلابرلاشيجمهبهشلاورقشلاورمحلاليخلا
نمةدئافلاو.ربخلابهيلإاوعجريوضرألايفاولوجيلمهلسرأ
ءيشلكربديوءيشلكفرعيبرلانأايؤرلاهذه
برلانأاونظيالوهبعشلوحوملاعلالكيفهدونجو
ىلعبكارلاريغوه)٩ع(يبنلاملكيذلاكالملاو.مهيسن
.هآراميبنللحضوينأهتفيظوورمحألاسرفلا

سويرادكلملوأيف)١١ع(ٌةَِحيَرتْسُماَهُّلُكُضْرَألٱ
دعبالإهلاوملسيملبوعشلانألبورحوتاروثتناك
مالسناكةوبنلاهذهخيراتيفنكلوةديدشةمواقم
اورظتنامهنألدوهيلادنعةيضرمريغةلاحلاهذهو.يمومع
لَزُأ«)٢:٧(يجحمفنعبرلادعو

ْ
ِيتْأَيَو.ِمَمُألٱَّـلُكُلِز

.»ِمَمُألٱِّـلُكىَهَتْشُم

جلٱَّـبَراَي:ِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَقَف١٢«١٧-١٢
ْ

ىَتَمَىلِإ،ِدوُُن
ِهِذٰهاَهْيَلَعَتْبِضَغيِتَّـلٱاَذوَُهيَنُدُمَوَميِلَشُروُأُمَحْرَتَالَتْنَأ
ملٱُّبَّـرلٱَباَجَأَف١٣؟ًةَنَسَنيِعْبَّـسلٱ

ٍمَالَكِبيِنَمَّـلَكيِذَّـلٱَكَالَْ
ملٱِيلَلاَقَف١٤.ٍةَيِزْعَتِمَالَكَوٍبِّـيَط

ِداَن:يِنَمَّـلَكيِذَّـلٱُكَالَْ
جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه:ًالِئاَق

ْ
َىلَعَوَميِلَشُروُأَىلَعُتْرِغ:ِدوُُن

َىلَعٍميِظَعٍبَضَغِبٌبِضْغُماَنَأَو١٥.ًةَميِظَعًَةْريَغَنْوَيْهِص
ملٱِمَمُألٱ

طُْ
ْ

١٦.َّـَّـرشلٱاوُناَعَأْمُهَوًاليِلَقُتْبِضَغِّـينَأل.َنيِّـنِئَم
ملٱِبَميِلَشُروُأَىلِإُتْعَجَرْدَق:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهَكِلٰذِل

،ِمِحاَرَْ
جلٱُّبَرُلوُقَياَهيِفىَنْبُييِتْيَبَف

ْ
ملٱُّدَمُيَو،ِدوُُن

ْ
طِ
ْ

َىلَعُراَم
جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه:ْلُقَوًاضْيَأِداَن١٧.َميِلَشُروُأ

ْ
َّـنِإ:ِدوُُن

ُراَتَْخيَو،ُدْعَبَنْوَيْهِصيِّـزَعُيُّبَّـرلٱَو،ًاْريَخُدْعَبُضيِفَتِينُدُم
.»َميِلَشُروُأُدْعَب

١٠٢:١٣رومزم١:٢قوقبحو١٢:٤ايمرإو٧٤:١٠رومزم
٢٥:١١ايمرإ١٥:١٧ايمرإو١٠٢:١٠رومزم٣٠:١٨ايمرإو
٥٧:١٨و٢و١٤:١ءايعشإ٤:١ص٩:٢لاينادو٢٩:١و
١٢٣:٤رومزم٢ع٨:٢ص٦و٤:٢ءايعشإو١٧ع
٥٤:٨ءايعشإو٢:١٠ص١:١١سوماع٤٨:١١ايمرإو
٣١:٣٩ايمرإو٤و٢:٢ص١٥و٦:١٤ارزعو٤:٩ص

٢:١ص(٢:١٢ص٥١:٣ءايعشإ٦١:٤و٤٤:٢٦ءايعشإ
.)يناربعلايف

اممايؤرلاهذهيفبرلاكالمروهظِّـبَّـرلٱُكَالَمَلاَقَف
يفبعشلاداقيذلاكالملاهنألهللابعشيزعيوعجشي
.مهئادعأىلعمهرصنوناعنكضرأمهلخدأورفقلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
اَّـيِرَكَزرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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امبرو.برلاىلإعرضتبرلاكالميأِدوُنُْجلٱَّـبَراَي
حيسملاتاولصوسدقألاثولاثلارسىلإحيملتانه
امكميدقلادهعلايفحضويملميلعتلااذهنأريغةيعافشلا

.ديدجلادهعلايف
٥٨٦وحنيفميلشروأبارخنمةبوسحمًةَنَسَنيِعْبَّـسلٱ
لمكاهيفيتلاسويرادكلمنمةسداسلاةنسلاىلإمق
.)٦:١٥ارزعرظنا(تيبلاءانب

ميلشروأىلعراغهنإبرلالوقي)١٣ع(ٍةَيِزْعَتِمَالَك
يفىنبُيهتيبنأهبعشدعوونينئمطملاممألاىلعبضغو
.ميلشروأ

دقهتطساوبهنإفرامدللًانايحأنوكي)١٦ع(ُراَمْطِْملٱ
نعفلتخيهللابضغوناينبللانهو.طئاحلايفبيعرهظي
ةبحملاولدعلاوةمكحلابجومبهنأامبناسنإلابضغ
.مثإلاقيطيالسودقهنأامبو

اهريسفتيبنلابلطيملةيرهوجريغرومأايؤرلاهذهيفو
نمو.لظلاوسآلاوليخلاناولأكاهيفكالملاملكتيملو
عوجلاوبرحلاىلإريشتليخلاناولأنأنيرسفملاراكفأ
نظيو.ةفلتخمنادلبىلإريشتاهنأضعبلانظيوةبلغلاو
ةلاحيفهللابعشىلإناريشيلظلاوسآلانأضعبلا
.طاطحنالا

انرظناذإوةاجنلانمسأينطقفىرُيامىلإانرظناذإ
الفانعمهسفنبرلاوانلوحبرلاةكئالمىرنناميإلارظن
انناحتمانامزلمكيامدعبانصيلختنعرخأتيالوانكرتي
.)١٧-٦:١٤كولم٢ناثوديفهمداخوعشيلأأبنرظنا(

.ٍنوُرُقِةَعَبْرَأِباَذِإَوُتْرَظَنَوَّـيَنْيَعُتْعَفَرَف١٨«٢١-١٨
لُقَف١٩

ْ
لِلُت
ْ

ِهِذٰه:ِيلَلاَقَف؟ِهِذٰهاَم:يِنَمَّـلَكيِذَّـلٱِكَالَم
لٱَيِه

ْ
ِيناَرَأَف٢٠.َميِلَشُروُأَوَليِئاَْرسِإَواَذوَُهيْتَدَّـدَبيِتَّـلٱُنوُرُق

لُقَف٢١.ٍعاَّـنُصَةَعَبْرَأُّبَّـرلٱ
ْ

؟َنوُلَعْفَياَذاَم،ِءَالُؤٰهَءاَج:ُت
لٱَيِهِهِذٰه:َباَجَأَف

ْ
ْعَفْرَيَْملىَّـتَحاَذوَُهيْتَدَّـدَبيِتَّـلٱُنوُرُق

طَيِلَوْمُهوُبِعْرُيِلِءَالُؤٰهَءاَجْدَقَو.ُهَسْأَرٌناَسْنِإ
ْ

َنوُرُقاوُدُر
.»اَهِديِدْبَتِلاَذوَُهيِضْرَأَىلَعًانْرَقَنيِعِفاَّـرلٱِمَمُألٱ

ءايعشإ٦:١٣سوماعو٥و٧٥:٤رومزمو٢٢:١١كولم١
٧٥:١٠رومزم٢:١٧يثارمو١٩ع٥٤:١٦و٤٤:١٢

نأحجرألاو.نيمواقملاةوقىلإريشتنورقلاٍنوُرُقِةَعَبْرَأ
تاهجلالكنمنيمواقملايألامكلاىلإريشيةعبرأددعلا
.عبرألا

رشلاةوقهللادرطياهبيتلاطئاسولايأٍعاَّـنُصَةَعَبْرَأ
فسويكهبعشلنيصلخمميقيبرلاليجلكيفاذكهو
)١(ظحال.شروكونيحلاصلاكولملاوةاضقلاوىسومو
ميقيبرلاًامئادو.نورقةعبرأاومواقعانصةعبرأ.ددعلا

نأل.تقولا)٢(نيريثكاوناكولونيمواقملارادقمبنيصلخم
.نورقلاهارأهيفيذلاتقولاتاذيفعانصلاهارأكالملا
يفًانْوَع«جايتحالاتقويفصلخيبرلاو َدِجُوِتاَقيِّـضلٱِ
برحلالاجرنمعانصلاسيل)٣()٤٦:١رومزم(»ًاديِدَش
ناك.ملاعلارورشةمواقملةيملسطئاسوبرلامدختسيلب
َالَو،ُحيِصَيَالَوُمِصاَُخيَال«.»بلقلاعضاوتموًاعيدو«حيسملا
يفٌدَحَأُعَمْسَي ،ُفِصْقَيَالًةَضوُضْرَمًةَبَصَق.ُهَتْوَصِعِراَوَّـشلٱِ
طُيَالًةَنِّـخَدُمًةَليِتَفَو

ْ
حلٱَجِرُْخيىَّـتَح،ُئِف

ْ
ىّتم(»ِةَْرصُّنلٱَىلِإَّـَق

مهديسحوربرشلانومواقيهديبععيمجو.)٢٠و١٢:١٩
)٤(.)٤:٦ايركزو١٧و٦:١٥و٢٣-٤:١٣ايمحنرظنا(
امكنيحلاصلانوبعريرارشألالكو.نورقلانوبعريعانصلا
)٦:٢٠سقرمرظنا(نادمعملاانحويكلملاسدوريهباه
همامأفقاولاريسألاسلوبمالكنميلاولاسكليفبعتراو
.)٢٤:٢٥لامعأرظنا(قحلاراهظإةلحسألانسحأو

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ُلْبَحِهِدَيِبَوٌلُجَراَذِإَوُتْرَظَنَوَّـيَنْيَعُتْعَفَرَف١«٥-١
لُقَف٢.ٍساَيِق

ْ
َسيِقَأل:ِيلَلاَقَف؟ٌبِهاَذَتْنَأَنْيَأَىلِإ:ُت

ُهلوُطْمَكَواَهُضْرَعْمَكىَرَأل،َميِلَشُروُأ
َ

ملٱِباَذِإَو٣.ا
يِذَّـلٱِكَالَْ

ِرْجٱ:ُهَلَلاَقَف٤.ِهِئاَقِلِلُرَخآٌكَالَمَجَرَخَو،َجَرَخْدَقيِنَمَّـلَك
لٱاَذِٰهلْلُقَو

ْ
ِساَّـنلٱِةَرْثَكْنِمُميِلَشُروُأُنَكْسُتِءاَرْعَألٱَك:ِمَالُغ

لٱَو
ْ
َهلُنوُكَأ،ُّبَّـرلٱُلوُقَي،اَنَأَو٥.اَهيِفِمِئاَهَب

َ
ْنِمٍراَنَروُسا

ِهلْوَح
َ

يفًادَْجمُنوُكَأَو،ا .»اَهِطَسَوِ
٤٠:٣لايقزحو٣١:٣٩ايمرإو١:١٦ص١:١٨ص
١٧-٢١:١٥ايؤرو٤٠:٣لايقزحو٣١:٣٩ايمرإ٤٧:٣و
١:٤لاينادو١:٦ايمرإ)يناربعلايف٢:٥ص(١:٩ص
٥و٨:٤و١:١٧ص٣٨:١١لايقزح٤:١٢سواثوميت١و
:٦٠و٢٦:١و٤:٥ءايعشإ٣٠:١٩ايمرإو٤٩:٢٠ءايعشإ

٢:٩يجحو١١و١٠ع١٨

نيمواقملانورقلااودرطنيذلاعانصلاركذيبنلاناك
راوسأءانبوهبعشلهللاةمحرنايبانهو)قباسلاحاحصألا(
يأةقباسلاايؤرلاةدئافكايؤرلاهذهةدئافو.ميلشروأ
نإف.ةيملسطئاسولامعتساوبرلاىلعلاكتالابوجو
.عانصبلببراحمشيجةطساوبنوكيالنورقلادرط
ةمالسنإةثلاثلاايؤرلايهوةيصوصخلاايؤرلاهذهةدئافو
.برلانملباهراوسأبنوكتالميلشروأ

.اهراوسأءانبلًادادعتسا)٢ع(َميِلَشُروُأَسيِقَأل
ُهلوُطْمَكَواَهُضْرَعْمَك

َ
اهلوطوةميدقلاةنيدملاضرعيأا

.هيلعتناكامىلإعجرتلراوسألاديدجتهتياغتناكو

ألَا
َ

اَّـيِرَكَزرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



كالملااذهناك)٣ع(َجَرَخْدَقيِنَمَّـلَكيِذَّـلٱِكَالَْملٱ
.رهظومّدقتيأجرخوىؤرلاربعمكًامئاديبنلاعم
ركذُيملديدجكالموههئاقللجرخيذلارخآلاكالملاو
.ًاقباس

لاقيبنلاملكيناكيذلاكالملايأ)٤ع(ُهَلَلاَقَف
.رخآلاكالملل

ِهلْلُقَوِرْجٱ
ٰ

لبحهديبيذلالجرلايأِمَالُغْلٱاَذ
.)١ع(سايقلا

نألًالوأراوسأاهمزليالياُميِلَشُروُأُنَكْسُتِءاَرْعَألٱَك
َنآلٱَنيِنوُكَتِكَّـنِإ«)٢٠و٤٩:١٩ءايعشإ(عستتسةنيدملا

يفًاضْيَأُلوُقَي.ِكوُعِلَتْبُمُدَعاَبَتَيَو،ِناَّـكُّسلٱَىلَعًةَقِّـيَض ِكْيَنُذُأِ
ملٱَّـَيلَعٌقِّـيَض:ِكِلْكُثوُنَب

نألًايناثو»َنُكْسَألِيليِعِّـسَو.ُناَكَْ
ليق.اهنملضفأنوكتوراوسأنعمهينغتمهببرلاةيانع
اهراوسأىأرو)٢:١٣ايمحن(ميلشروأىلإىتأايمحننإ
وحنةدمراوسأالبتناكةنيدملاناحجرألافةمدهنميهو

نمنمأأشيجالبوراوسأالبةنيدمًانايحأو.ةنس٧٠
ةنصحمميلشروأتناك.اهبلجيبرحللدادعتسالاواهريغ
تدباكوتطقساهنكلونوينامورلااهاتأاملنوصحعنمأب
هذهتمتو.ملاعلاخيراتيفليثماهلسيلًاحبذوتاليو
اهرصحنكميالوضرألالكيفةدتمماهنألةسينكلابةوبنلا

مئاهبلاو.ةدحاوةفئاطوأةدحاودالبوأةدحاوةنيدميف
ةنيدميفمئاهبلاةرثكوةنيدمبةهبشمةسينكلانألةروكذم
.نامألاوىنغلاةمالع

َهلُنوُكَأ،ُّبَّـرلٱُلوُقَي،اَنَأَو
َ

ِهلْوَحْنِمٍراَنَروُسا
َ

)٥ع(ا
يفَو«)١٦و٩:١٥ددعرظنا( ملٱِ

ملٱَىلَعَناَكِءاَسَْ
ِنَكْسَْ

برلادجمةمالعرانلاتناك»ِحاَبَّـصلٱَىلِإٍراَنِرَظْنَمَك
برلانألروساهمزليالف.ماودلاىلعهبعشلوحهدوجوو
.اهيف

.ُّبَّـرلٱُلوُقَيِلاَمِّـشلٱِضْرَأْنِماوُبُرْهٱ،اَياَي٦«١٣-٦
ْيَّـجَنَت٧.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ِعَبْرَألٱِءاَمَّـسلٱِحاَيِرَكْمُكُتْقَّـرَفْدَقِّـينِإَف
يفُةَنِكاَّـسلٱُنْوَيْهِصاَي ُّبَرَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل٨،َلِباَبِتْنِبِ
جلٱ
ْ

ملٱَدْعَب:ِدوُُن
ْنَمُهَّـنَأل،ْمُكوُبَلَسَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَىلِإيِنَلَسْرَأِدْجَْ

ْمِهْيَلَعيِدَيُكِّـرَحُأاَذَنَئَهِّـينَأل٩.ِهِنْيَعَةَقَدَحُّسَمَيْمُكُّسَمَي
جلٱَّـبَرَّـنَأَنوُمَلْعَتَف.ْمِهِديِبَعِلًابَلَسَنوُنوُكَيَف

ْ
ْدَقِدوُُن

ِيتآاَذَنَئَهِّـينَأل،َنْوَيْهِصَتْنِباَييِحَرْفٱَويِمَّـنَرَت١٠.يِنَلَسْرَأ
يفُنُكْسَأَو ٌَةريِثَكٌمَمُأُلِصَّـتَيَف١١.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ِكِطَسَوِ
يفِّـبَّـرلٱِب لٱَكِلٰذِ

ْ
يفُنُكْسَأَفًابْعَشِيلَنوُنوُكَيَو،ِمْوَي ،ِكِطَسَوِ

جلٱَّـبَرَّـنَأَنيِمَلْعَتَف
ْ

ُثِرَيُّبَّـرلٱَو١٢.ِكْيَلِإيِنَلَسْرَأْدَقِدوُُن
يفُهَبيِصَناَذوَُهي ملٱِضْرَألٱِ

١٣.ُدْعَبَميِلَشُروُأُراَتَْخيَوِةَسَّـدَقُْ
لٱَّـلُكاَياوُتُكْسُا

ْ
ِنَكْسَمْنِمَظَقْيَتْسٱِدَقُهَّـنَألِّـبَّـرلٱَماَّـدُقَِرشَب

.»ِهِسْدُق

٤٨:٢٠ءايعشإ١١:١٦لايقزحو٣١:١٠ايمرإ٣:١٨ايمرإ
١٧:٨رومزمو٣٢:١٠ةينثت٩-٦:٧ءايعشإ٥١:٦ايمرإو
:٦٥ءايعشإو٩:٩ص١١ع١٤:٢ءايعشإ١٩:١٦ءايعشإ

ةينثت٩ع١٠و٥ع٤:٢اخيم٨:٣صو٥ع١٩و١٨
:٦مايأ٢و١:١٧ص١:١٦ايمرإو٣٣:١٢رومزمو٣٢:٩
رومزم١:٧اينفصو٢:٢٠قوقبح١٤و١٣٢:١٣رومزمو٦

٥١:٩ءايعشإو٧٨:٦٥

مالكوهحاحصألارخآىلإانهنممالكلانأحجرألا
ًالوأناكلبابىلإقيرطلانأللبابلامشلاضرأو.يبنلا
هبعشقّرفبرلاناك.بونجلاوقرشلاىلإمثلامشلاىلإ
نمنوريثكو.تاهجلالكىلإيأعبرألاءامسلاحايرك
قيرطلاتاقشمنمًافوخلبابيفاوقبينأاولضفدوهيلا
نأءالؤهليبنلالوقيو.ميلشروأءانببةنرتقملاباعتألاو
.مظعأبئاصماهيفمهبيصيالئللبابنماوجرخي

،اَنَأَو«٥عىلإريشييبنلانأحجرألا)٨ع(ِدْجَْملٱَدْعَب
يفًادَْجمُنوُكَأ...ُّبَّـرلٱُلوُقَي يفلكيهلالمك.»اَهِطَسَوِ
حئابذاوبرقوحرفبتيبلااونشدوسويرادلةسداسلاةنسلا
حرفبمايأةعبسريطفلاديعاولمعوةنهكلاةمدخاومظنو
:٤ايركز(ًاضيأرظناو)٦:١٥ارزعرظنا(مهحرفبرلانأل
جلٱاَُّهيَأَتْنَأْنَم«)٧

ْ
لٱُلََب

ْ
!ًالْهَسُريِصَتَلِباَّـبُرَزَماَمَأ؟ُميِظَع

هلٱَْنيَبِةَيِواَّـزلٱَرَجَحُجِرْخُيَف
َْ

.»ُهَلًةَماَرَكًةَماَرَك:َنيِفِتا
لوقيليبنلالسرأبرلانأ)٨ع(انهبرلادعونومضمو
أبنتامدعبوفاتهوحرفبلمكيلكيهلاءانبنأًالوأمهل
هنأيأىرخأةوبنأبنتيلهلسرأدقبرلانإلاقةوبنلاكلتب

ضعبامأو.نومواقياوناكنيذلاممألاىلإهديكرحيس
لجأل«ىنعملا»دجملادعب«لوقلانمنومهفيفنيرسفملا
هديكرحيبرلانأأبنتيليبنلالسرأبرلانأيا»دجملا
ةقدحو.مهيفبرلادجمتيونورسكنيفنيمواقملاممألاىلإ
.هدنعهللابعشاذكهوناسنإلادنعةزيزعنيعلا

ُلِصَّـتَيَف«١١عرظناًايفرحسيل)٩ع(ْمِهِديِبَعِلًابَلَس
يفِّـبَّـرلٱِبٌَةريِثَكٌمَمُأ لٱَكِلٰذِ

ْ
بعشىلإممألامامضناو»ِمْوَي

ًايرابجإالًايرايتخانوكيوريشبتلاوميلعتلاةطساوبنوكيهللا
امدنعيبنلالسرأدقبرلانأنوملعتيفًايسايسالًايحورو
ناكامك)١٢ع(دعبميلشروأراتخيوهتوبنميمتتنوري
.»ةمادنالبيههتوعدوهللاتابه«نألميدقلايفمهراتخا

قوقبحرظنا(رابتعالاوفوخلاةمالع)١٣ع(اوُتُكْسُا
.)١:٧اينفصو٢:٢٠

ألَا
َ
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ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱَعَشوَُهيِيناَرَأَو١«١،٢
ْ

لٱَنِهاَك
ْ

ِكَالَمَماَّـدُقًامِئاَقَميِظَع
ُّبَّـرلٱَلاَقَف٢.ُهَمِواَقُيِلِهِنيِمَيْنَعٌمِئاَقُناَطْيَّـشلٱَو،ِّـبَّـرلٱ
يِذَّـلٱُّبَّـرلٱَكْرِهَتْنَيِل.ُناَطْيَشاَيُّبَّـرلٱَكْرِهَتْنَيِل:ِناَطْيَّـشلِل
.»؟ِراَّـنلٱَنِمًةَلَشَتْنُمًةَلْعُشاَذٰهَسْيَلَفَأ.َميِلَشُروُأَراَتْخٱ

:١بويأو٢١:١مايأ١و١:١يجحو٥:٢ارزعو٦:١١ص
اذوهيو٤:١١سوماع٢:١٢ص٩اذوهي١٠٩:٦رومزمو٦

٢٣

برلاكالموههآريذلاكالملاو.ةعبارلاايؤرلاهنومضم
يتأيهنأبهبعشدعوبرلاناك.)٢ع(نمرهظيامكهسفن
اونوكينأمهيلعبجي)٢:١٠(هبعشطسويفنكسيو
برلاناك.ةمكحمهبشيامايؤرلايفيبنلاىأرو.نيرهاط
.هيلعىعَّـدملاكعشوهيويعّدملاكناطيشلاويضاقلاك
بعشلابئانكهيلعلبهسفنعشوهيىلعتسيلةياكشلاو
اولبقيملوًاضيأمهاوأطخأواوأطخأمهءابأنأيهةياكشلاو
ناكبرلانكلو.مهاياطخهتبجوتسااملكبرلانمدعب
ملبرلاو»هللايراتخمىلعيكتشينمف«ميلشروأراتخا
.هبعشضفري

)١١٠:١رومزم(يفامكبرلالوقاذهوُّبَّـرلٱَكْرِهَتْنَيِل
.»ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق«

يبسلاداك.تاقشملاىلإريشترانلاِراَّـنلٱَنِمًةَلَشَتْنُم
اوناكامراثآمهيفترهظوهنماوعجرمهنمنوليلقومهكلهي
.هودباك

َماَّـدُقًافِقاَوَوًةَرِذَقًاباَيِثًاسِبَالُعَشوَُهيَناَكَو٣«١٠-٣
ملٱ
لِلَلاَقَف٤.ِكَالَْ

ْ
لٱَباَيِّـثلٱُهْنَعاوُعِزْنٱ:ُهَماَّـدُقَنيِفِقاَو

ْ
.َةَرِذَق

مثِإَكْنَعُتْبَهْذَأْدَق.ْرُظْنٱ:ُهَلَلاَقَو
َْ

لُأَو،َك
ْ
ًاباَيِثَكُسِب

لُقَف٥.ًةَفَرْخَزُم
ْ

.ًةَرِهاَطًةَماَمِعِهِسْأَرَىلَعاوُعَضَيِل:ُت
لٱِهِسْأَرَىلَعاوُعَضَوَف

ْ
لَأَو،َةَرِهاَّـطلٱَةَماَمِع

ْ
ُكَالَمَوًاباَيِثُهوُسَب

٧:ًالِئاَقَعَشوَُهيَىلَعِّـبَّـرلٱُكَالَمَدَهْشَأَف٦.ٌفِقاَوِّـبَّـرلٱ
جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه

ْ
يفَتْكَلَسْنِإ:ِدوُُن َتْظِفَحْنِإَو،يِقُرُطِ

،يِراَيِدَىلَعًاضْيَأُظِفاَُحتَو،يِتْيَبُنيِدَتًاضْيَأَتْنَأَف،يِرِئاَعَش
لٱِءَالُؤٰهَْنيَبَكِلاَسَمَكيِطْعُأَو

ْ
ُعَشوَُهياَيْعَمْسٱَف٨.َنيِفِقاَو

لٱ
ْ

لٱُنِهاَك
ْ

جلٱَكُؤاَقَفُرَوَتْنَأُميِظَع
ْ

ُلاَجِرْمَُّـهنَأل(َكَماَمَأَنوُسِلَا
لٱيِدْبَعِبِيتآاَذَنَئَهِّـينَأل)ٍةَيآ

ْ
حلٱاَذَوُهَف٩.ِنْصُغ

ْ
يِذَّـلٱُرََج

اَذَنَئَه.ٍُنيْعَأُعْبَسٍدِحاَوٍرَجَحَىلَعَعَشوَُهيَماَّـدُقُهُتْعَضَو
جلٱُّبَرُلوُقَيُهَشْقَنٌشِقاَن

ْ
لِتَمْثِإُليِزُأَو،ِدوُُن

ْ
يفِضْرَألٱَك ٍمْوَيِ

يف١٠.ٍدِحاَو لٱَكِلٰذِ
ْ

جلٱُّبَرُلوُقَيِمْوَي
ْ

ٍناَسْنِإُّلُكيِداَنُيِدوُُن

َحتُهَبيِرَق
ْ

لٱَت
ْ

َحتَوَةَمْرَك
ْ

.»ِةَنيِّـتلٱَت
٤٣:٢٥ءايعشإ٦٤:٦و٤:٤ءايعشإو٩:١٥ارزع
٥٢:١ءايعشإ١٩و٧:١٨اخيمو٩ع٣٦:٢٥لايقزحو
:٣كولم١و٦٢:٣و٣:٢٣ءايعشإو٢٩:١٤بويأ٦١:١٠و

٢٠:٣و٨:١٨ءايعشإ٦٢:٩ءايعشإ١٢و١٧:٩ةينثت١٤
ايمرإو٥٣:٢و١١:١ءايعشإو٦:١٢ص١٢:١١لايقزحو

:٥٠و٣١:٣٤ايمرإو٤ع١٦:٩مايأ٢و٤:١٠ص٣٣:١٥
٤:٤اخيمو٣٦:١٦ءايعشإو٤:٢٥كولم١و٢٠

نعًابئانناكفةنهكلاسيئرعشوهيناكًةَرِذَقًاباَيِث
البعشلااياطخةمالعةرذقلاهبايثوتايحورلايفبعشلا
اَذٰهاَذَكٰه«)٢:١٤يجحرظنا(ةيصوصخلاهاياطخةمالع
َوُه.َكاَنُهُهَنوُبِّـرَقُياَمَوِْمهيِدْيَأِلَمَعُّلُك...ُبْعَّـشلٱ
ِمل«)١:٩يجح(و»ٌسِجَن

َ
جلٱُّبَرُلوُقَياَذا

ْ
يِتْيَبِلْجَأل.ِدوُُن

.»ِهِتْيَبَىلِإٍناَسْنِإُّلُكَنوُضِكاَرْمُتْنَأَو،ٌباَرَخَوُهيِذَّـلٱ
ءيشيأنعركذيالو.برلاكالميأ)٤ع(َلاَقَف

.يبنلاراكفأبناكامنعهلعلوباجأ
بايثلاهنعاوعزنفبرلاةمدخمهوهَماَّـدُقَنيِفِقاَوْلِل

اياطخلانمريهطتللةمالعةفرخزمًابايثهوسبلأوةرذقلا
بألالاق«لاضلانبالالثميفامكاهنارفغيفحرفلاو
.»هوسبلاوىلوألاةلحلااوجرخأهديبعل

يفةروكذمةمامعلا.برلاكالميأ)٥ع(ُتْلُقَف
برللسدقاهيلعبوتكمناكو)٣٨-٢٨:٣٦جورخ(
دجملاةمالعوةنهكلاسيئرسابلةلمكتةمامعلاتناكف
.ًايضارناكيأًافقاوبرلاكالمناكو.ةسادقلاو

فلحمالككًاريطخًامالكلاقيأ)٦ع(َدَهْشَأَف
.ةمكحملايفنيميلا

يفَتْكَلَسْنِإ ةصتخملارئاعشلااميسالو)٧ع(يِقُرُطِ
املةنهكلاسيئرايارسلبابكلملتق.لكيهلاةمدخب

ةدمةيمسرةمدخةنهكللنكيملوميلشروأةنيدمتطقس
لوقيو.لكيهلاديدجتلمكاملةمدخلاهذهتداعويبسلا
.ةددجتملاةديجملاةمدخلاهذهلعشوهيّنيعتاذهبرلا

نيذلانيروكذملاةكئالملانيبيأِءَالُؤٰهَْنيَبَكِلاَسَم
لوثملاقحهلنوكيهنأوهعشوهيلدعولاو.برلااومدخ
هنإفةعومسمهتالصوةلوبقمهتمدخنوكتوبرلايدينيب
سادقألاسدقلخدفحيسملاىلإزمروةنهكلاسيئر
نكسملالخدوةمعنلاشرعىلإمدقتفحورلابامأودسجلاب
.ديبعونصملاريغيوامسلا

مهمثإمهنعبهذأدقبرلانألًالوأ)٨ع(ٍةَيآُلاَجِر
اوناكيذلاهدهعهبعشعمددجومهتمدخلبقو)٤ع(
نعباونمهوءؤاقفروعشوهيناكفمهتنايخبهولطبأ
مهنألةيآاوناكًايناثو.ةبيجعلاهللاةمعنلةيآلاجربعشلا

ألَا
َ
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يِذَّـلٱ«.ةنهكمهلكهبعشلعجيذلايتآلاحيسملازومر
ًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنَلَعَجَو،ِهِمَدِباَناَياَطَخْنِماَنَلَّـسَغْدَقَو،اَنَّـبَحَأ
.)٦و١:٥ايؤر(»ِِهللا

١١:١و٤:٢ءايعشإرظنا(حيسملاوهوِنْصُغْلٱيِدْبَع
ناككلملانألنصغىمسموهو)٣٣:١٥و٢٣:٥ايمرإو
حيسملاو.ممألامكحتحتدوهيلاراصفدوادتيبنملاز
خرفوأنصغكناكدسجلابسحدوادلسننموهو
دوادلديعاوملاهيفتمتوةعوطقمةرجشلوصأنمعلطي
.ًاليحتسمرهاظلابسحاهميمتتناكيتلا

لوقيوساسألارجحهنإضعبلالوقي)٩ع(ُرَجَْحلٱ
سيئردوفأنمرجحهنإمهريغوزيرفإلارجحهنإمهريغ
نعًاضوعسادقألاسدقيفعوضومرجحوأةنهكلا
لمشييذلاهلامكبلكيهلاهنأحجرألاو.دوقفملاتوباتلا
هتمدخيفاملكولكيهلايفاملكوزيرفإلاوساسألا
ِلْهَأ«)٢٠و٢:١٩سسفأرظنا(ةيحيسملاةسينكلاًازاجمو
ُعوُسَيَو،ِءاَيِبْنَألٱَوِلُسُّرلٱِساَسَأَىلَعَنيِّـيِنْبَمِهللاٱِتْيَب
ملٱ
.»ِةَيِواَّـزلٱُرَجَحُهُسْفَنُحيِسَْ

ىلإريشيعبسددعلاوبرلانيعأيهوٍُنيْعَأُعْبَس
وأ)٥:٦ايؤر(ضرألالكىلإةلسرملاهللاحاورأةعبس
يأرجحلاىلعبرلانيعأو.ةلماكلاوةعونتملاحورلالامعأ
.ةعونتتملاهحورلامعأاهيفلمعيوهتسينكبينتعيهللا

موديوةطيسبلاةباتكلانمقمعأشقنلاُهَشْقَنٌشِقاَن
هسفنلاهرفحييكلاهرهطيوهتسينكنيزيبرلاو.اهنمرثكأ
.اهيفسندالةديجمةسينك

يفِضْرَألٱَكْلِتَمْثِإُليِزُأ ٥٠:٢٠ايمرإرظناٍدِحاَوٍمْوَيِ
يف« لِتِ

ْ
يفَوِماَّـيَألٱَك طُيُّبَّـرلٱُلوُقَيِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ

ْ
ُمْثِإُبَل

ِملُرِفْغَأِّـينَأل...ُنوُكَيَالَفَليِئاَْرسِإ
َ

لكيهلاناك»ِهيِقْبُأْن
نمعوجرلاومهئادعأنمصالخلاوةنهكلاسيئروددجتملا
يتلاةسينكلامايأىلإًازومرمهتحارومهتمالسويبسلا
اهايإًارهطماهسدقييكلاهلجألهسفنملسأوحيسملااهبحأ
.ةملكلابءاملالسغب

يف لمكُأدقعوسيلاقهيفيذلامويلاٍدِحاَوٍمْوَيِ
دهعلايف)١٩:٣٠انحويرظنا(حورلاملسأوهسأرسكنو
ةرافكديدجلادهعلايفامأوةنسلكةرافكمويناكميدقلا
.اهتداعإمزليالةيفاكوةدحاو

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ملٱَعَجَرَف١«٧-١
ٍلُجَرَكيِنَظَقْيَأَويِنَمَّـلَكيِذَّـلٱُكَالَْ

لُقَف؟ىَرَتاَذاَم:ِيلَلاَقَو٢.ِهِمْوَنْنِمَظِقوُأ
ْ

ُتْرَظَنْدَق:ُت
ٍجُُرسُةَعْبَسَو،اَهِسْأَرَىلَعاَهُزوُكَو،ٌبَهَذاَهُّلُكٍةَراَنَمِباَذِإَو
اَهَدْنِعَو٣.اَهِسْأَرَىلَعيِتَّـلٱِجُّْرسلِلَبيِباَنَأُعْبَسَو،اَهْيَلَع
لٱِنيِمَيْنَعاَُمهاَدْحِإ،ِناَتَنوُتْيَز

ْ
٤.ِهِراَسَيْنَعىَرْخُألٱَوِزوُك

لَأَسَف
ْ

ملٱُت
َباَجَأَف٥؟يِدِّـيَساَيِهِذٰهاَم:يِنَمَّـلَكيِذَّـلٱِكَالَْ

ملٱ
لُقَف؟ِهِذٰهاَمُمَلْعَتاَمَأ:يِنَمَّـلَكيِذَّـلٱُكَالَْ

ْ
اَيَال:ُت

لٱِبَال:َلِباَّـبُرَزَىلِإِّـبَّـرلٱُةَمِلَكِهِذٰه:َلاَقَف٦.يِدِّـيَس
ْ

َالَوِةَرْدُق
لٱِب
ْ

جلٱُّبَرَلاَقيِحوُرِبْلَبِةَّـوُق
ْ

جلٱاَُّهيَأَتْنَأْنَم٧.ِدوُُن
ْ

ُلََب
لٱ
ْ

َْنيَبِةَيِواَّـزلٱَرَجَحُجِرْخُيَف!ًالْهَسُريِصَتَلِباَّـبُرَزَماَمَأ؟ُميِظَع
هلٱ
َْ

.»ُهَلًةَماَرَكًةَماَرَك:َنيِفِتا
٥:٢ص٣١:٢٦ايمرإو٧-١٩:٥كولم١و١:٩ص
٤:٥ايؤر٥٢:١٩ايمرإو٣٧و٢٥:٣١جورخ١:١٣ايمرإو
:١صو١ع٦:٤و١:٩صو١٣و٥ع١١:٤ايؤرو١١ع
عشوهو٣٠:١و٤-١١:٢ءايعشإ٥و٢:٤يجح١٣ع٩
٥و١٤:٤ص٦:١٧سسفأو٨و٣٢:٧مايأ٢و١:٧
ع٦و١:٥موحانو٤و٤٠:٣ءايعشإو٦و١١٤:٤رومزمو
٨٤:١١رومزمو١١و٣:١٠ارزع٩

نميبنلاوًاليلقيبنلاكرتدقكالملاناكُكَالَْملٱَعَجَرَف
-١٠:٨لاينادرظنا(تابسيفعقودقناكتانالعإلاطرف

١٠(.
تسعامتجالاةميخةرانملناك)٢ع(ٍةَراَنَمِباَذِإَو
رخآلااهبناجنموبعشثالثدحاولااهبناجنمبعُش
ناكو)٢٤-٣٧:١٧جورخ(جرسةعبساهلوبعشثالث
ًامئادجرسلاداقيإلءوضللًاتيزنهاكلاىلإنومدقيبعشلا
برلامامأحابصلاىلإءاسملانماهبترينأنهاكلاىلعو
حيسملاىلإزمرتةرانملاتناكو)٤-٢٤:١نييوال(ًامئاد
ةرانملادنعوملاعلاروناهنوكلةسينكلاىلإوملاعلارونهنوكل
عبسنيتنوتيزلانموناتنوتيزايؤرلاهذهيفيبنلااهآريتلا
لأسيبنلاو.)١١عريسفترظنا(ةعبسلاجرسللبيبانأ
عيجشتيهوايؤرلاةياغًالوأهلّنيبوهباجأوهذهامكالملا
عشوهيعجشبرلاناكامكيسايسلاسيئرلالبابرز
ًافيعضلبابرزناك.قباسلاحاحصألايفيحورلاسيئرلا
ةردقبسيللمعلاحاجننكلوًاميظعهنمبولطملالمعلاو
لبجكتناكنإوتابوعصلالكوبرلاحوربلبناسنإلا
ىلعأيفريخألارجحلاعضوبهلمعلمكيفهمامألوزت
نألساسألارجحسيل٧عيفروكذملارجحلاو.تيبلا

ألَا
َ

اَّـيِرَكَزرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ةيوازلارجحيأريخألارجحلالبلوألايفعضُوناككلذ
.ايلعلا

َلِباَّـبُرَزْيَدَيَّـنِإ٩:ِّـبَّـرلٱُةَمِلَكَّـَيلِإْتَناَكَو٨«١٤-٨
لٱاَذٰهاَتَسَّـسَأْدَق

ْ
جلٱَّـبَرَّـنَأُمَلْعَتَف،ِهِناَمِّـمَتُتُهاَدَيَفَتْيَب

ْ
ِدوُُن

.َِةريِغَّـصلٱِروُمُألٱِمْوَيِبىَرَدْزٱِنَمُهَّـنَأل١٠.ْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأ
َيِهاَمَّـنِإ.َلِباَّـبُرَزِدَيِبَجيِّـزلٱَنْوَرَيَو،ُعْبَّـسلٱَكِئَلوُأُحَرْفَتَف
جلٱِّـبَّـرلٱُُنيْعَأ

ْ
يفُةَلِئَا لُكِضْرَألٱِ

ِّـ
لَأَسَف١١.اَه

ْ
ِناَتاَهاَم:ُهُت

ملٱِنيِمَيْنَعِناَتَنوُتْيَّـزلٱ
لَأَسَو١٢؟اَهِراَسَيْنَعَوِةَراَنَْ

ْ
:ًةَيِناَثُهُت

ملٱ،ٍبَهَذْنِمِبيِباَنَألٱِبِناَجِبِناَذَّـللٱِنوُتْيَّـزلٱاَعْرَفاَم
ِناَغِرْفُْ

؟ِناَتاَهاَمُمَلْعَتاَمَأ:يِنَباَجَأَف١٣؟َّـيِبَهَّـذلٱاَمِهِسُفْنَأْنِم
لُقَف
ْ

لٱِتْيَّـزلٱاَنْبٱاَُمهِناَتاَه:َلاَقَف١٤.يِدِّـيَساَيَال:ُت
ْ

ِناَفِقاَو
لُكِضْرَألٱِدِّـيَسَدْنِع

ِّـ
.»اَه

١٣و٦:١٢ص٢:١٨يجحو٥:١٦و١٠-٣:٨ارزع
يجحو٥و٧:٢سوماعو٢٤:٤ايمحن١٥و٦:١٤ارزعو
١:١٠ص٨و٧:٧سوماع٨:٢ايؤرو٣:٩ص٢:٣
١٦:١ليئومص١و٤:١٥و٢٩:٧جورخ٥و٤ع٥ع٣ع
٣:١ص٢٦-٩:٢٤لاينادو٣-٦١:١ءايعشإو١٣و١٢و
٤:١٣اخيم٧-

رومألاةلثمأو)١٠ع(ِةَريِغَّـصلٱِروُمُألٱِمْوَيِبىَرَدْزٱِنَم
لفطلاوةميظعةرجشاهنمجرختيتلاةطولبلاةريغصلا
اسلفو.ًالوسروأًافوسليفوأًاكلمريصييذلافيعضلا
يفةريغصلاةسينكلاوبرلاتافتلااقحتساناذللاةلمرألا
يتلارشبلاينبتاولصوضرألاتألتمااهنميتلاميلشروأ

.ءيشلكىلعرداقلاديكرحت
نملمعلاىلعتناكفبرلانيعأيأُعْبَّـسلٱَكِئَلوُأ

بعتونسيهوةنسنيرشعوحنةدملاورخآىلإهلوأ
جيزلاناكو.لمعلاةلمكتىأرامدنعبرلاحرفففوخو
.هتطساوببرلالمعولماعلاوهناكيألبابرزديب

ع(ةرانملادنعامهآرنيتللانيتنوتيزلانعيبنلالأسمث
ًالئاقكالملاهباجأفنوتيزلااعرفامًالئاقلاؤسلاداعأو)٣
.اهلكضرألاديسدنعنافقاولاتيزلاانباامهناتاه
لبابرزوةنهكلاسيئرعشوهيىلإراشأهلوقبهنأحجرألاو
سيئرةفيظولدحاولاناحوسممامهنألتيزلاانباامهويلاولا
.يكولملسننموهويسايسسيئرةفيظولرخآلاوةنهكلا
ةيحورلاهبعشرومأربدينيتفيظولانيتاهةطساوبو
وهوحيسملاعوسييفناتفيظولاناتاهتدحتاو.ةينمزلاو
ةميخةرانمبترينهاكلاناك.ميظعلامهنهاكوهبعشكلم
صقنيالفايؤرلاةرانمامأوًايموياهجرستّيزيوعامتجالا
دحاوىنعمبناعرفلاوناتنوتيزلاو.اهزوكغرفيالواهتيز
.نيعرفلاةطساوبنوتيزلانموهتيزلانأيأ

وهوتيزلايأ)١٢ع(َّـيِبَهَّـذلٱاَمِهِسُفْنَأْنِمِناَغِرْفُْملٱ
سلوبلبرلالاق.بهذلاةميقكهتميقونوللايبهذ
هتمدخنملكللوقياذكهويتمعنكيفكتلوسرلا
تاداهطضالاوتاقيضلانماهباصأامهمف.ًالامجإةسينكللو
ديسبرلاةمعناهيفكتروتفلاولاملاةبحمورفكلابراجتو
.هعمةدحتميهتماداماهلكضرألا

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

.ٍرِئاَطٍجْرَدِباَذِإَوُتْرَظَنَوَّـيَنْيَعُتْعَفَرَوُتْدُعَف١«٤-١
لُقَف؟ىَرَتاَذاَم:ِيلَلاَقَف٢

ْ
ُهُلوُطًارِئاَطًاجْرَدىَرَأِّـينِإ:ُت

َيِهِهِذٰه:ِيلَلاَقَف٣.ٍعُرْذَأَُرشَعُهُضْرَعَوًاعاَرِذَنوُْرشِع
خلٱُةَنْعَّـللٱ

ْ
ُداَبُيٍقِراَسَّـلُكَّـنَأل.ِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعُةَجِرَا

ِّـينِإ٤.اَهِبَسَحِبَكاَنُهْنِمُداَبُيٍفِلاَحَّـلُكَو،اَهِبَسَحِباَنُهْنِم

جلٱُّبَرُلوُقَياَهُجِرْخُأ
ْ

َتْيَبَوِقِراَّـسلٱَتْيَبُلُخْدَتَفِدوُُن
حلٱ
ْ

يفُتيِبَتَو،ًاروُزيِمْسٱِبِفِلَا ِهِبَشَخَعَمِهيِنْفُتَوِهِتْيَبِطَسَوِ
.»ِهِتَراَجِحَو
:٤٣و٢٤:٦ءايعشإ٤:٢ص٢:٩لايقزحو٣٦:٢ايمرإ

يخالمو١٩:١١نييوالو٢٠:١٥جورخ٢٦:٦ايمرإو٢٨
ءايعشإو١٩:١٢نييوالو٢٠:٧جورخو٤ع٩و٣:٨

٣و٤:٢عشوه٣:٥يخالم٢٣:١٠و٥:٢ايمرإو٤٨:١
:٣لاثمأو١٨:١٥بويأو٤٥-١٤:٣٤نييوال٢:٢٦ايمرإ

٣و٥:٢بوقعيو١١-٢:٩قوقبحو٣٣

يبنلاىرأانهوضرألامثإليزيبرلانإ٣:٩يفليق
سانلاىلعهللانمًالزانيأًارئاطًاجردىأر.هتلازإايؤريف
ءيشهافخيالفناكملكىلإلصيويشملاعيرسهنألًارئاطو
عرذأرشعهضرعوًاعارذنورشعهلوطًادجريبكجردلاو
ساحنلاحبذمسايقولكيهلايفسدقلاسايقكلذو
رادقمبيهوتانعللاةرثكىلعليلدجردلاةمظعو.ًاضيأ

نيتنثاركذةريثكلااياطخلاهذهنمو.ةريثكلابعشلااياطخ
ةدوجوملاةيصوصخلااياطخلاامهنألًاروزفلحلاوةقرسلايأ
لكتيبوقراسلكتيبةنعللاتلخدو.بعشلادنع
بشخًاضيألبطقفتيبلابحاصينفتالفًاروزفلاح
.ًامامتمثإلكليزتيأهتراجحوهتيب

ملٱَجَرَخَّـمُث٥«١١-٥
ْعَفْرٱ:ِيلَلاَقَويِنَمَّـلَكيِذَّـلٱُكَالَْ

خلٱاَذٰهاَمْرُظْنٱَوَكْيَنْيَع
ْ

لُقَف٦.ُجِرَا
ْ

ِهِذٰه:َلاَقَف؟َوُهاَم:ُت
خلٱُةَفيِإلٱَيِه

ْ
يفْمُهُنْيَعِهِذٰه:َلاَقَو.ُةَجِرَا ٧.ضْرَألٱِّـلُكِ

يفٌةَسِلاَجٌةَأَرْمٱِتَناَكَو.ْتَعِفُرٍصاَصَرِةَنْزَوِباَذِإَو ِطَسَوِ
،ِةَفيِإلٱِطَسَوَىلِإاَهَحَرَطَف.َُّّـرشلٱَيِهِهِذٰه:َلاَقَف٨.ِةَفيِإلٱ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
اَّـيِرَكَزرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ُتْرَظَنَوَّـيَنْيَعُتْعَفَرَو٩.اَهِمَفَىلَعِصاَصَّـرلٱَلْقِثَحَرَطَو
يفُحيِّـرلٱَواَتَجَرَخِْنيَتَأَرْمٱِباَذِإَو َهلَو.اَمِهِتَحِنْجَأِ

ُ
ٌةَحِنْجَأاَم

١٠.ِءاَمَّـسلٱَوِضْرَألٱَْنيَبَةَفيِإلٱاَتَعَفَرَفِ،قَلْقَّـللٱِةَحِنْجَأَك
لُقَف
ْ

لِلُت
ْ

١١؟ِةَفيِإلٱِبِناَتَبِهاَذاَُمهَنْيَأَىلِإ:يِنَمَّـلَكيِذَّـلٱِكَالَم
َهلاَيِنْبَتِل:ِيلَلاَقَف

َ
يفًاتْيَبا َكاَنُهُّرِقَتَأَّـيََهتاَذِإَو.َراَعْنِشِضْرَأِ

هتَدِعاَقَىلَع .»اَِ
١٩:٣٦نييوال٦:١و٢:١و١:١٨صو١ع١:٩ص
٨:٥سوماعو١٢:٧عشوه٦:١اخيمو٨:٥سوماعو
١٠٤:١٧رومزمو١٩و١١:١٣نييوال٥ع٧ع٦:١١اخيمو
١١:١١ءايعشإو١٤:١و١١:٢و١٠:١٠نيوكت٨:٧ايمرإو
١:٢لاينادو

نمةفيإلا.ةجراخةفيإاهيفىأرىرخأايؤرىأرمث
.اهسدسوةيناطلسةليكلداعتةفاجلاءايشأللليياكملا

ىنعملاو)١١:٧ددع(مهرظنميأ)٦ع(ْمُهُنْيَعِهِذٰه
امدنعيبنلااهارييتلايهوةرهاظوةريثكيهومهماثآانه
ًاضيأمهلبمثإلامعأطقفمهلامعأتسيلو.مهيلإرظني
ةلازإيفكيالفمثإاهلكيهمهبولقلايمأومهعابطوةمثأ
لازأايقزححلاصلاكلملا.ةمثألاةلازإًاضيأمزليلبمهماثآ
هذهتداعنكلويراوسلاعطقولييثامتلارسكوتاعفترملا
تيبملثمّمرايشويو.ىسنمهنباكلماملهتومدعبرورشلا
تداعاهنكلوتاعفترملامدهوليثامتلاّرسكوهرهطوبرلا
ةيجراخلارومألابنوكياليقيقحلاحالصإلايأ.هتومدعب
.بولقلاريهطتبلبكلملانمرماوأبالوطقف

ةفيإلاءاطغيهوًالطر١٨وحن)٧ع(ٍصاَصَرِةَنْزَو
ةيطخلاو.ةفيإلانمجرختنأةأرملانكميالفًادجةليقثو
رثكتاهنألومهعدختفةليمجسانللرهظتاهنألةأرمابةهبشم
-١٧:٣ايؤررظنا(ًارارشأًادالوأدلتةريرشةأرماكاهتلثمأ
٦(.

ةيطخلاعفرلهللانمةنيعملاطئاسولايأ)٩ع(ِْنيَتَأَرْمٱ
ةيطخلانألنيتأرمابةهبشمطئاسولاهذهوضرألانم
.ةيفاكطئاسولمعتسيهللاوةليقثةفيإلاوةأرمابةهبشم
ىنعماذهوةوقلاوةعرسلاىلإريشتاهتحنجأيفحيرلاو
.ةعرسلاوةوقلايأًاضيأقلقللاةحنجأ

ةديعبضرأيهولبابضرأيه)١١ع(َراَعْنِشِضْرَأ
يأكانهتيباهلوناثوألاةدبعوليئارسإءادعأضرأو
صالخو.ةسدقملاضرألاىلإعجرتالوكانهىقبت
ىلإومامتلاىلإلبًايئزجالوًايتقونوكيالحيسملابنينمؤملا
رارشألانيبلاصفنالااذهىلإراشأحيسملاو.دبألا
.ةكبشلالثمولقحلاناوزلثمبنيحلاصلاو

٣:٩يفروكذملاهدعوزجنيبرلانأديفتايؤرلاو
الو.هيفئاخلةيزعتكلذبناكف»ضرألاكلتمثإليزأو«

مهلناكفيبنلامالكاوعمسًاروزنوفلاحلاونوقراسلاكش
الومثإلاقيطيالفرويغوسودقهلإوههللانأل.ًاراذنإ
راذنإًاضيأانمايأيفانمزليوًالطابهمسابقطننمئربي
.اهيفانمدامانسفنأنئمطتالوةيطخلابفختسنالفاذهك
.يحلاهللايدييفعوقولاوهفيخم

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ِعَبْرَأِباَذِإَوُتْرَظَنَوَّـيَنْيَعُتْعَفَرَوُتْدُعَف١«٣-١
جلٱَو،ِنْيَلَبَجِْنيَبْنِمٍتاَجِراَخٍتاَبَكْرَم

ْ
.ٍساَحُنَالَبَجِنَالََب

يف٢ ملٱِ
يفَو،ٌرُْمحٌلْيَخَىلوُألٱِةَبَكْرَْ ملٱِ

،ٌمْهُدٌلْيَخِةَيِناَّـثلٱِةَبَكْرَْ
يفَو٣ ملٱِ

يفَوٌبْهُشٌلْيَخِةَثِلاَّـثلٱِةَبَكْرَْ ملٱِ
ٌلْيَخِةَعِباَّـرلٱِةَبَكْرَْ

.»ٌرْقُشٌةَرَّـمَنُم
٨:٢٢و٧:٣لاينادو١:١٨صو٥ع٥:٩و١:١٨ص
١:٨ص

ضيبأًاسرفىأرىلوألاايؤرلايف.ةريخألاوةنماثلاايؤرلا
نالوجللبرلامهلسرأنيذللمهوًابهشوًارقشوًارمحًاليخو
ةنكاسوةحيرتسماهلكضرألانأربخلاباوعجرفضرألايف
-١:٧(ةمواقملاكلامملاطوقسلّنيعملاتقولاتأيمليأ

لباباميسالوكلامملاطوقسةيادبربخايؤرلاهذهيفو)١١
ضرأيفيحوراونكسدق«.ةميظعلامهتودعيهو
.»لامشلا

ةعبرأ«٢٠و»نورقةعبرأ«)١:١٨رظنا(ٍتاَبَكْرَمِعَبْرَأ
.عبرألاتاهجلايأةيمومعلاىلعلديةعبرأددعلاو»عانص

لبجونوتيزلالبجامهنيلبجلانأنظيِنْيَلَبَجِْنيَبْنِم
جرخفبرلانكسمميلشروأةسدقملاةنيدملايأنويهص
.ساحننملابجكةعزعزمريغوةنيتميهو.اهنمهشيج
برحلاىلإريشتاهلعل.ليخلاناولأىنعموهامفرعنالو
.)١١-١:٧رظنا(ةفلتخمكلاممىلإوأةبلغلاوعوجلاو

لَأَسَف٤«٨-٤
ْ

ملٱُت
اَيِهِذٰهاَم:يِنَمَّـلَكيِذَّـلٱِكَالَْ

ملٱَباَجَأَف٥؟يِدِّـيَس
ُعَبْرَألٱِءاَمَّـسلٱُحاَوْرَأَيِهِهِذٰه:ُكَالَْ

لٱَنِمٌةَجِراَخ
ْ

لُكِضْرَألٱِدِّـيَسىَدَلِفوُقُو
ِّـ

اَهيِفيِتَّـلٱ٦.اَه
خلٱ
ْ

َختُمْهُّدلٱُلَْي
ْ

ٌةَجِراَخُبْهُّشلٱَو،ِلاَمِّـشلٱِضْرَأَىلِإُجُر
ملٱَو،اَهَءاَرَو

َختُةَرَّـمَنُْ
ْ

جلٱِضْرَأَوْحَنُجُر
ْ

ُرْقُّشلٱاَّـمَأ٧.ِبوَُن
لٱَوْتَجَرَخَف

ْ
يفىَّـشَمَتَتِلَبَهْذَتْنَأْتَسَمَت :َلاَقَف،ِضْرَألٱِ

يفِّـيشَمَتَويِبَهْذٱ يفْتَّـشَمَتَف.ِضْرَألٱِ َخََرصَف٨.ِضْرَألٱِ
خلٱاَذَوُه:َلاَقَوَّـَيلَع

ْ
اوُنَّـكَسْدَقِلاَمِّـشلٱِضْرَأَىلِإَنوُجِرَا

يفيِحوُر .»ِلاَمِّـشلٱِضْرَأِ
:١١و٧:٢لاينادو٣٧:٩لايقزحو٤٩:٣٦ايمرإ١:٩ص

ألَا
َ
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٦:١و٤:٦و١٥و١:١٤ايمرإ٧:١ايؤرو٢٤:٣١ىّتمو4
:١١لاينادو٤٣:٦ءايعشإ١:٤لايقزحو٤٦:١٠و٢٥:٩و
٢٤:١٣و٥:١٣لايقزحو١:١٥ص١:١٠ص٥

ةجراخلاءامسلاحاورأيهعبرألاتابكرملانإكالملالاق
)١٠٤:٤رومزمرظنا(اهلكضرألاديسىدلفوقولانم
لُمًاراَنُهَماَّـدُخَوًاحاَيِرُهَتَكِئَالَمُعِناَّـصلٱ«

ْ
.»ًةَبِهَت

نماهيلإقيرطلانأللبابيأ)٦ع(ِلاَمِّـشلٱِضْرَأ
بونجلاىلإمثشيمكركىلإلامشلاىلإًالوأناكميلشروأ
جرخيأبهشلاليخلامهدلاليخلاءاروجرخو.قرشلاو
ضرأو.ىمظعلاةكلمملااهنأللبابضرأىلإناشيج
يفىشمتتلتجرخفرقشلاامأو.رصميهبونجلا
نأىنعملالعلو)٧ع(»بهذتنأتسمتلاو«.ضرألا
نكلوًالماكًادادعتسادعتسموهوهبعشصالخديريبرلا
.مهتريغومهناميإمدعلهبعشنمقئاعلا

يفيِحوُراوُنَّـكَسْدَق هللامقتنايأ)٨ع(ِلاَمِّـشلٱِضْرَأِ
هللالامعأنعربعيمالكلاو.لبابضرأيفهئادعأنم
.ةيرشبظافلأب

ِلْهَأْنِمْذُخ١٠:ِّـبَّـرلٱُمَالَكَّـَيلِإَناَكَو٩«١٥-٩
لَحْنِمِيْبَّـسلٱ

ْ
ْنِماوُءاَجَنيِذَّـلٱاَيْعَدَيْنِمَواَّـيِبوُطْنِمَوَياَد

يفَتْنَأَلاَعَتَو،َلِباَب لٱَكِلٰذِ
ْ

ِنْباَّـيِشوُيِتْيَبَىلِإْلُخْدٱَوِمْوَي
َىلَعاَهْعَضَوًاناَجيِتْلَمْعٱَوًابَهَذَوًةَّـضِفْذُخَّـمُث١١.اَيْنَفَص
لٱَقاَداَصوَُهيِنْبَعَشوَُهيِسْأَر

ْ
لٱِنِهاَك

ْ
:ُهَلْلُقَو١٢ِ.ميِظَع

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه
ْ

لٱ«ُلُجَّـرلٱاَذَوُه:ِدوُُن
ْ

ْنِمَو.ُهُمْسٱ»ُنْصُغ
،ِّـبَّـرلٱَلَكْيَهيِنْبَيَوُهَف١٣.ِّـبَّـرلٱَلَكْيَهيِنْبَيَوُتُبْنَيِهِناَكَم
جلٱُلِمَْحيَوُهَو

ْ
ُنوُكَيَو،ِهِّـيِسْرُكَىلَعُطَّـلَسَتَيَوُسِلَْجيَوَلََال

١٤.اَمِهْيَلِكاَمُهَنْيَبِمَالَّـسلٱُةَروُشَمُنوُكَتَو،ِهِّـيِسْرُكَىلَعًانِهاَك
ِحلُناَجيِّـتلٱُنوُكَتَو

َ
ملا ِحلَواَيْعَدَيِلَواَّـيِبوُطِلَوَِ

َ
ًاراَكْذِتاَيْنَفَصِنْبِْني

يف لٱَو١٥.ِّـبَّـرلٱِلَكْيَهِ
ْ
يفَنوُنْبَيَوَنوُتْأَيَنوُديِعَب ِلَكْيَهِ

جلٱَّـبَرَّـنَأَنوُمَلْعَتَف،ِّـبَّـرلٱ
ْ

اَذِإُنوُكَيَو.ْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأِدوُُن
.»ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَتْوَصًاعَمَسْمُتْعِمَس
٣٠-٨:٢٦و١٦-٧:١٤ارزع٨:١و٧:١و١:١ص
:٤ديشنو٢١:٣رومزمو١٢:٣٠ليئومص٢و٢٨:٦ايمرإو
ءايعشإو٣:٨ص١:١يجحو٣:٢ارزعو٣:١ص١١
:٤ص٥٣:٢ءايعشإ٣٣:١٥و٢٣:٥ايمرإو١١:١و٣:٢
:١١و٩:٦ءايعشإ٩:١١سوماعو١٠و٣:٨ارزعو٩-٦

ع٤و١١٠:١رومزم٩:٧ءايعشإ٦و٤٩:٥و٢٢:٢٤و١٠
:٣ص٤:٩و١١-٢:٩ص٦:١٠و٨-٥٦:٦ءايعشإ١١
٧:٢٣ايمرإو١٤-٥٨:١٠ءايعشإو٧

يفاومتهاو.لبابضرأيفنوقابلا)١ع(ِيْبَّـسلٱِلْهَأ
بهذوةضفنمايادههلاولسرأوميلشروأيفلكيهلاديدجت
ايشويتيبيفنولسرملالزنوايعديوايبوطويادلحدينع
.انهروكذملاريغمهنعًائيشفرعنالوميلشروأيف

ناكهنأمالكلاقايسنمرهظي)١١ع(ًاناَجيِتْلَمْعٱَو
سيئرعشوهيسأرىلعيبنلاهعضوطقفدحاوجات
)١٦و١٩:١٢ايؤررظنا(حيسملاىلإًازمرهنوكلهلو.ةنهكلا
:ٌبوُتْكَمٌمْسٱِهِذْخَفَىلَعَو...ٌَةريِثَكٌناَجيِتِهِسْأَرَىلَع«
ملٱُكِلَم

ةسينكلاسيئرابابلاسأرىلعو»ِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْ
.ثلثمجاتةيوابابلا

ناكو.)هريسفتو٣:٨رظنا()١٢ع(»ُنْصُغْلٱ«ُلُجَّـرلٱ
.حيسملاىلإًازمرعشوهي

دقلبابرزيدينإ«٤:٩يفليقِّـبَّـرلٱَلَكْيَهيِنْبَيَو
تيبلاىنبلبابرزيأ»هناممتتهاديفتيبلااذهاتسسأ
رظنا(يحورلاتيبلاىلإًازمرتيبلاكلذناكنكلو
ًاتْيَب،ٍةَّـيَحٍةَراَجِحَكَنيِّـيِنْبَمًاضْيَأْمُتْنَأاوُنوُك«)٢:٥سرطب١
ِلُسُّرلٱِساَسَأَىلَعَنيِّـيِنْبَم«)٢١و٢:٢٠سسفأ(و»ًاّيِحوُر
يفًاسَّـدَقُمًالَكْيَه...ِءاَيِبْنَألٱَو .»ِّـبَّـرلٱِ

زمرلاوهعشوهينأىلعلدي٦:١٢يفو٣:٨يفمالكلا
ُجُرَْخيَو«١١:١ءايعشإيفمالكلاامأو.نصغلاحيسملانع
ايمرإيفو»ِهِلوُصُأْنِمٌنْصُغُتُبْنَيَو،ىَّـسَيِعْذِجْنِمٌبيِضَق

نموهنصغلانأىلعلديف»ٍّرِبَنْصُغَدُواَدِلُميِقُأ«٢٣:٥
لسننمهنوكلحيسملاىلإزمرلالبابرزنوكيفدوادلسن
يفىرناننكلو.دوادلسننمسيلفعشوهيامأودواد
حيسملانإفلكشملااذهلحىلعدعاسيامديدجلادهعلا
دوادلسننمماتناسنإوماتهلإنيتعيبطوذوهنصغلا
١:٣ةيموررظنا(حورلاةهجنمهللانباودسجلاةهجنم
ىلإًازمرعشوهيناكف.ًاضيأةنهكسيئروكلموهو)٤و
هنوكلحيسملاىلإًازمرلبابرزناكوةنهكسيئرهنوكلحيسملا
.نصغلاىلإزمرامهنملكودوادلسننم

نيبيأ)١٣ع(اَمِهْيَلِكاَمُهَنْيَبِمَالَّـسلٱُةَروُشَمُنوُكَتَو
الكنأليسايسلاسيئرلالبابرزويحورلاسيئرلاعشوهي
.برللمداخامهنم

يزمرلالمعلادعبيأ)١٤ع(خلاُناَجيِّـتلٱُنوُكَتَو
.ايشويوهنيحويادلحوهملاحنأرهاظلاو.روكذملا

لعلواهريغولبابضرأيفنوتتشملا)١٥ع(َنوُديِعَبْلٱ
ًالْبَقْمُتْنُكَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ«ممألاضعبىلإًاضيأريشيمالكلا
ملٱِمَدِبَنيِبيِرَقْمُتِْرصَنيِديِعَب

رظنا()٢:١٣سسفأ(ِ»حيِسَْ
.)٨:٢٢ايركزو٢:٧يجح

ةمجرتلايف.ةلماكريغةلمجخلاْمُتْعِمَساَذِإُنوُكَيَو
توصنوعمستمتنكنإكلذنوكيسواهريغوةيعوسيلا

ألَا
َ

اَّـيِرَكَزرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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ةميظعتاكربىلإةراشإلانوكتامبرو.ًاعامسمكهلإبرلا
.اهنعربعيالوفصوتالاهبدوعوم

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يفَناَكَو١«٣-١ ملٱَسوُيِراَدِلِةَعِباَّـرلٱِةَنَّـسلٱِ
َمَالَكَّـنَأِكِلَْ

يفاَّـيِرَكَزَىلِإَراَصِّـبَّـرلٱ يفِعِساَّـتلٱِرْهَّـشلٱَنِمِعِباَّـرلٱِ ٢،وُلْسِكِ
َهلاَجِرَوَكِلَمَمَجَرَوََرصاََرشَليِإِتْيَبُلْهَأَلَسْرَأاَّـَمل

ُ
اوُّلَصُيِلْم

لٱاوُلَأْسَيِلَو٣ِّـبَّـرلٱَماَّـدُق
ْ

يفَنيِذَّـلٱَةَنَهَك جلٱِّـبَرِتْيَبِ
ْ

ِدوُُن
يفيِكْبَأَأ:َءاَيِبْنَألٱَو خلٱِرْهَّـشلٱِ

ْ
لَعَفاَمَكًالِصَفْنُمِسِمَا

ْ
ْمَكُت

.»؟ِهِذٰهَنيِنِّـسلٱَنِم
ايمحن٢٠و٢:١٠يجحو١٥و٦:١٤ارزعو٧و١:١ص

٣:١٠ارزع٢٦:١٩ايمرإو١٣:٦كولم١و٨:٢١ص١:١
١٤-٥٢:١٢ايمرإو٩و٢٥:٨كولم٢و٨:١٩ص١٢-
١٤-١٢:١٢ص

املبقونيتنسوحنبىؤرلادعبيأةعبارلاةنسلايف
.نيتنسبلكيهلاءانبىهتنا

.لوألانوناكرهشوُلْسِك
دوهيلاعجرامل)٢:٨ارزعرظنا()٢ع(َليِإِتْيَبُلْهَأ

.ًالصأهنمناكيذلاناكملاىلإدحاولكعجريبسلانم
لهألسرأفليئارسإواذوهينيبلاصفنانكيمليبسلادعبو
نأعمبرلاتيبيفةنهكلااولأسيلميلشروأىلإليإتيب
روضحناكوةيمنصةدابعزكرمميدقلايفناكليإتيب
.ماعبريكلملارمأبسحًاعونممميلشروأىلإليئارسإ
يفنودولوممهلعلولبابةغلنملسرلاءالؤهءامسأو
.لباب

.درفمملكتمكبعشلاملكتي)٣ع(يِكْبَأَأ
رهشلا)١(ماوصأةعبرأركذ٨:١٩يفِسِماَْخلٱِرْهَّـشلٱ

اذهيفنألاذوهيكلمايقدصكلملةعساتلاةنسلايفرشاعلا
رهشلا)٢()٣٩:١ايمرإ(راصحلاتحتةنيدملاتلخدرهشلا
لخدوةنيدملاترغثةرشعةيداحلاةنسلايفهيفيذلاعبارلا
يذلاسماخلارهشلا)٣()٣٩:٢ايمرإرظنا(نوينادلكلا
رظنا(ةنيدملاراوسأاومدهوبرلاتيبنوينادلكلاقرحأهيف
ايلدجلتُقهيفيذلاعباسلارهشلا)٤()٢٥:٩كولم٢
هذهظفحو.ضرألاىلعًاسيئرهماقألبابكلمناكيذلا
الهنإفهللااياصونمسيلودوهيلاضئارفنمناكماوصألا
رظنا(ةرافكلامويالإموصبرمأبرلاةعيرشيفدجوي
قارتحاىلعنزحلانأاونظمهلعلو)خلا٢٣:٢٦نييوال
ءانبباوأدتبااوناكامدعببجاورمأبسيللوألالكيهلا
.ديدجلالكيهلا

جلٱِّـبَرُمَالَكَّـَيلِإَراَصَّـمُث٤«٧-٤
ْ

ِعيَِمجْلَأْسِا٥:ِدوُُن
لٱَوِضْرَألٱِبْعَش

ْ
يفْمُتْحُنَوْمُتْمُصاَّـَمل:ِةَنَهَك خلٱِرْهَّـشلٱِ

ْ
ِسِمَا

ْمُتْمُصْلَهَف،ًةَنَسَنيِعْبَّـسلٱِهِذٰهَكِلَذَو،ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱَو
لَكَأاَّـَملَو٦؟اَنَأِيلًامْوَص

ْ
ُمُتْنَأْمُتْنُكاَمَفَأ،ْمُتِْبَرشاَّـَملَوْمُت

لٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ٧؟َنيِبِراَّـشلٱُمُتْنَأَوَنيِلِكآلٱ
ْ

يِذَّـلٱُمَالَك
ُميِلَشُروُأْتَناَكَنيِح،َنيِلَّـوَألٱِءاَيِبْنَألٱِدَيْنَعُّبَّـرلٱِهِبىَداَن
َهلـْوَحاَُهنُدـُمَو،ًةَِحيَرتـْسـُمَوًةَرـوُمـْعـَم

َ
جلٱَوا

ْ
ُلـْهـَّـسـلٱَوُبـوَُن

.»؟ِنْيَروُمْعَم
١:٤ص٥٨:٥و١٢و١:١١ءايعشإ٣-٤١:١ايمرإ٨:١٩
ايمرإ٢٢:٢١ايمرإ٢٣و٧:٥ايمرإو٢٠-١:١٦ءايعشإو

٣٢:٤٤و١٣:١٩

لهألسيلوضرألابعشعيمجلبرلاباوجناك
مهنألحدملانيقحتسماوناكرهاظلابسحو.طقفليإتيب
يفهللاتيبيفةنهكلااولأسوبرلاةدارإاوفرعينأاوبلط
.ةيرسلاتاياغلافرعيبرلانكلو.ميلشروأ

امأواهلكيبسلاةدم)٥ع(ًةَنَسَنيِعْبَّـسلٱِهِذٰه
.ةدملاهذهلوأنمظفُحتملاهلعلفةروكذملاماوصألا

نإ)١(ديفيلاؤسلااذهواَنَأِيلًامْوَصْمُتْمُصْلَهَف
سيلهللانإ)٢(برلارمأبسيلومهسفنأنمناكمهموص
الفرسخيالاولكأاذإوعفتنيالاوماصاذإفءيشىلإًاجاتحم
.مهلًانويدمهولعجمهموصبمهنأاونظينأبجي

.يبسلالبقاوأبنتنيذلايأ)٧ع(َنيِلَّـوَألٱِءاَيِبْنَألٱ
ذنممهملعناكهللانألديدجنالعإىلإنوجاتحيالف
رظنا.مهنمةبولطملاتابجاولالكةحضاوظافلأبميدقلا
لسرينأهنمبلطيذلاةيواهلايفينغللميهاربإلوق
»ْمُهْنِماوُعَمْسَيِل.ُءاَيِبْنَألٱَوىَسوُمْمُهَدْنِع«هتوخإلرزاعل
.)١٦:٢٩اقول(

ةميدقلامايألاكلتمهركذًةَروُمْعَمُميِلَشُروُأْتَناَكَنيِح
اوعمسينأاوبأمهنألمهتباصأيتلاتاقيضلاباهولباقييكل
ميلشروأنماذوهيضرأامهلهسلاوبونجلا؟ءايبنألامالك
.)٤٨و١٥:٣٣عوشيرظنا(بونجلاةهجىلإًادعاصو

ُّبَرَلاَقاَذَكٰه٩:اَّـيِرَكَزَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكَو٨«١٤-٨
جلٱ
ْ

حلٱَءاَضَقاوُضْقٱ:ِدوُُن
ْ

ُّلُك،ًةَْمحَرَوًاناَسْحِإاوُلَمْعٱَو،ِّـَق
لٱَالَوَةَلَمْرَألٱاوُمِلْظَتَالَو١٠.ِهيِخَأَعَمٍناَسْنِإ

ْ
َالَوَميِتَي

لٱ
ْ

لٱَالَوَبيِرَغ
ْ

يفِهيِخَأَىلَعًاَّرشْمُكْنِمٌدَحَأْرِّـكَفُيَالَوَ،ريِقَف ِ
لَق
ْ

ْمَُهناَذآاوُلَّـقَثَو،ًةَدِناَعُمًافِتَكاوُطْعَأَواوُغْصُيْنَأاْوَبَأَف١١.ِهِب
لَقاوُلَعَجْلَب١٢.ِعْمَّـسلٱِنَع

ْ
َةَعِيَّـرشلٱاوُعَمْسَيَّـالَئِلًاساَمْمُهَب

لٱَو
ْ

جلٱُّبَرُهَلَسْرَأيِذَّـلٱَمَالَك
ْ

ِءاَيِبْنَألٱِدَيْنَعِهِحوُرِبِدوُُن
جلٱِّـبَرِدْنِعْنِمٌميِظَعٌبَضَغَءاَجَف.َنيِلَّـوَألٱ

ْ
َناَكَف١٣.ِدوُُن

،ُعَمْسَأَالَفْمُهَنوُداَنُيَكِلٰذَك،اوُعَمْسَيْمَلَفَوُهىَداَناَمَك

ألَا
َ
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جلٱُّبَرَلاَق
ْ

َْملَنيِذَّـلٱِمَمُألٱِّـلُكَىلِإْمُهُفِصْعَأَو١٤.ِدوُُن
.َبِئآَالَوَبِهاَذَال،ْمُهَءاَرَوُضْرَألٱِتَبِرَخَف.ْمُهوُفِرْعَي
لٱَضْرَألٱاوُلَعَجَف

ْ
.»ًاباَرَخَةَجِهَب

٩:٧ليئومص٢و٤٥:٩و١٨:٨لايقزحو٨:١٦ص
٧٢:٤رومزمو٢٢:٢٢جورخ٦:٨اخيمو٦:١٤بويأو
ايمرإ٢:١اخيمو٢١:١١رومزمو٨:١٧ص٧:٦ايمرإو
٥٨:٤رومزم١٧:٢٣و٧:٢٦ايمرإ١١:١٠و٨:٥و٥:٣
ع٩-٣:٧و٢:٤لايقزحو٣٦:١٣مايأ٢و٥:٢١ايمرإو
:١١ايمرإ١٢و٩:١١لاينادو٣٦:١٦مايأ٢و٩:٣٠ايمحن٧
:٤ةينثت١:١٥ءايعشإو٢٨-١:٢٤لاثمأ١٤:١٢و١٤و١٠
٦٠:١٥ءايعشإ٤٤:٦ايمرإ٢٣:١٩ايمرإ٢٨:٦٤و٢٧

١٢:١٠ايمرإ

رانكبكسبرلانأيبنلامهركذيتايآلاهذهيف
مهاياطخببسب)٢٠-٢:١يثارمرظنا(مهئابآىلعهظيغ
ةيانعينتعيبرلانإفملظلاةيطخاياطخلاكلتنمو
ًاظيغظاتغيوبيرغلاوميتيلاوةلمرألاوريقفلابةيصوصخ
يفةريثكلاءايبنألالاوقأرظنا.مهملظينملكنمًاديدش
:٨سوماعو٦:٦عشوهو٢٣و١:١٧ءايعشإ(عوضوملااذه
٣٤و٣٣و١٩:١٣نييوالو٢٧-٢٢:٢١جورخو٦-٤
.)٢٣-٢٤:١٤ةينثتو

نظُيِدوُنُْجلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه:اَّـيِرَكَزَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكَو
٧ع(يتأيامكمالكلاقايسوةضرتعمةلمجةلمجلاهذهنأ
لٱَوُهاَذٰهَسْيَلَأ«)٩-

ْ
ِدَيْنَعُّبَّـرلٱِهِبىَداَنيِذَّـلٱُمَالَك

،ًةَِحيَرتْسُمَوًةَروُمْعَمُميِلَشُروُأْتَناَكَنيِح،َنيِلَّـوَألٱِءاَيِبْنَألٱ
َهلْوَحاَُهنُدُمَو

َ
جلٱَوا

ْ
َءاَضَقاوُضْقٱ...ِنْيَروُمْعَمُلْهَّـسلٱَوُبوَُن

حلٱ
ْ

.»خلاًاناَسْحِإاوُلَمْعٱَو،ِّـَق
:٧ايمرإرظنا(رينلالبقيالروثك)١١ع(ًةَدِناَعُمًافِتَك

.)٤:١٦عشوهو٢٤
برلامالكمهيفرثؤيمل)١٢ع(ًاساَمْمُهَبْلَقاوُلَعَج

.)١١:١٩لايقزحرظنا(
ديبءابآللبرلامالك)١٤ع(ِمَمُألٱِّـلُكَىلِإْمُهُفِصْعَأَو

.نيلوألاءايبنألا
نايصعباقعمهلّنيبهيفايركزمالكُضْرَألٱِتَبِرَخَف

.ءابآلا

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

جلٱِّـبَرُمَالَكَناَكَو١«٣-١
ْ

ُّبَرَلاَقاَذَكٰه٢:ِدوُُن
جلٱ
ْ

ٍميِظَعٍطَخَسِبَو،ًةَميِظَعًَةْريَغَنْوَيْهِصَىلَعُتْرِغ:ِدوُُن
َنْوَيْهِصَىلِإُتْعَجَرْدَق:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه٣.اَهْيَلَعُتْرِغ
يفُنُكْسَأَو حلٱَةَنيِدَمُميِلَشُروُأىَعْدُتَف،َميِلَشُروُأِطَسَوِ

ْ
،ِّـَق

جلٱِّـبَرُلَبَجَو
ْ

جلٱِدوُُن
ْ

ملٱَلََب
.»َسَّـدَقُْ

:٣١ايمرإ١٩و١٦ع١١و٢:١٠ص١:١٦ص١:١٤ص
٢٣

عبتتحاحصألااذهيفةيزعتلاوديعاوملا١٧-١:٤رظنا
سوفنيعارلكىلعوقباسلاحاحصألايفراذنإلاوديعاوملا
هللاةبحمًاضيأرهظُيوةيطخلاىلعهللابضغرهظُينأ
.هتمحرو

حاحصألااذهيفتارمرشع»دونجلابر«ةرابعلايتأت
ريثأتديزياممةمولعملاوةطيسبلاتابجاولاركذواهراركتو
.نيعماسلابولقيفمالكلا

)١(نيتهجنمةحلاصلاةريغلارهظت)٢ع(ًةَميِظَعًةَْريَغ
.ريخللةديدشلاةبحملا)٢(رشللةديدشلاةهاركلا

املًانامزاهكرتبرلاناك)٣ع(َنْوَيْهِصَىلِإُتْعَجَرْدَق
اهطسويفهنأامبواهطسويفنكسوعجرفيبسللاهمّلس
قحهلإبرلانإفًاسدقمًالبجوقحلاةنيدمنويهصنوكت
وحنناسنإلانمبولطملاقحلاو.هيفئاخنمقحلابلطيف
ناسنإلاوحنبولطملاقحلاوصلخمبلقنمةدابعلاوههللا
يفةمحرلاولدعلاورهاطلاكولسلاوقداصلامالكلاوه
.لمعلا

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه٤«٤،٥
ْ

ُخوُيُّشلٱُدْعَبُسِلْجَيَس:ِدوُُن
يفُتاَخْيَّـشلٱَو ِهِدَيِبُهاَصَعْمُهْنِمٍناَسْنِإُّلُك،َميِلَشُروُأِقاَوْسَأِ
ملٱُقاَوْسَأُئِلَتْمَتَو٥.ِماَّـيَألٱِةَرْثَكْنِم

ِناَيْبِّـصلٱَنِمِةَنيِدَْ
لٱَو
ْ
يفَنيِبِعَالِتاَنَب .»اَهِقاَوْسَأِ

١٣و٣١:١٢و٢٠و٣٠:١٩ايمرإ٦٥:٢٠ءايعشإ

دالوأدوجووميلشروأقاوسأيفتاخيشوخويشدوجو
.نامألاوةحارلاىلعليلدقاوسألايفنوبعليتانبوًانايبص
خويشلاكءافعضلاىلعةقفشلاملعتةيقيقحلاةنايدلاو
لبابرزمايأيفًايئزجةوبنلاهذهتمتو.دالوألاوءاسنلاو
تاكربلانمليوطلارمعلاو.حيسملاتوكلميفًامامتمتتو
اممةيقيقحلاةنايدلاوميدقلادهعلايفاهبدوعوملاوةاهتشملا
ضعبيفهنأريغاهرصقتةيطخلانأامكرامعألاليطُي

ألَا
َ
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نملضفأتوملامهلفهئايقتأتومبهللادجمتيلاوحألا
تومونادمعملاانحويتوموخونخألاقتناكةليوطةايح
.سونافتساديهشلاتومولوسرلابوقعي

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه٦«٨-٦
ْ

يفًابيِجَعَكِلٰذْنُكَيْنِإ:ِدوُُن ِ
يفِبْعَّـشلٱاَذٰهِةَّـيِقَبُِنيْعَأ ًابيِجَعًاضْيَأُنوُكَيَفَأ،ِماَّـيَألٱِهِذٰهِ

يف جلٱُّبَرُلوُقَيَّـيَنْيَعِ
ْ

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه٧؟ِدوُُن
ْ

اَذَنَئَه:ِدوُُن
لَخُأ

ِّـ
ملٱِضْرَأْنِميِبْعَشُص

ِبِرْغَمِضْرَأْنِمَوِِقْرشَْ
هبِيتآَو٨.ِسْمَّـشلٱ يفَنوُنُكْسَيَفِْمِ َنوُنوُكَيَو،َميِلَشُروُأِطَسَوِ

َهلُنوُكَأاَنَأَو،ًابْعَشِيل
ُ

حلٱِبًاٰهلِإْم
ْ

لٱَوِّـَق
ْ

.»ِّـِرب
رومزم٢٧و٣٢:١٧ايمرإ٣-١٢٦:١و١١٨:٢٣رومزم

١٠:١٠ص٤٣:٥و١٣و٢٧:١٢و١١:١١ءايعشإو١٠٧:٣
٢:١١ص٣٧:٢٥لايقزحو٣:١٧ايمرإ٣:٢٠اينفصو
٣٦:٢٨و١١:٢٠لايقزحو

وليلقمهولبابنماوعجرنيذلايأِبْعَّـشلٱاَذٰهِةَّـيِقَب
.يبسلاىلإاوبهذنيذلاىلإةبسنلابددعلا

يفًابيِجَعًاضْيَأُنوُكَيَفَأ هللاديعاومنمءيشالَّـيَنْيَعِ
.اننيعأيفًابيجعناكولوهينيعيفبيجعوأليحتسم

يأ)٧ع(ِسْمَّـشلٱِبِرْغَمِضْرَأْنِمَوِقِْرشَْملٱِضْرَأْنِم
.اهلكضرألايفنيتتشملاهبعشصّلخي

َهلُنوُكَأاَنَأَو،ًابْعَشِيلَنوُنوُكَي
ُ

)٨ع(ِّـِربْلٱَوِّـقَْحلٱِبًاٰهلِإْم
هبعشمهنوكلو.ربلاباهلكهبعشلهلامعأوقحهلكهللامالك
مهتدابعومهتبحميفنيصلخمومهمالكيفنيقداصنونوكي
ءارقفللاميسالوضعبلمهضعبمهلامعأيفًاراربأو
.ءافعضلاو

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه٩«١٣-٩
ْ

اَُّهيَأْمُكيِدْيَأْدَّـدَشَتَتِل:ِدوُُن
يفَنوُعِماَّـسلٱ لٱاَذٰهِماَّـيَألٱِهِذٰهِ

ْ
يِذَّـلٱِءاَيِبْنَألٱِهاَوْفَأْنِمَمَالَك

جلٱِّـبَرُتْيَبَسِّـسُأَمْوَيَناَك
ْ

هلٱِءاَنِبِلِدوُُن
َْ

َلْبَقُهَّـنَأل١٠.ِلَكْي
لِلَالَوٌةَرْجُأِناَسْنِإلِلْنُكَتَْملِماَّـيَألٱِهِذٰه

ْ
َالَو،ٌةَرْجُأِةَميِهَب

ِملٌمَالَس
َ

طَأَوِ.قيِّـضلٱِلَبِقْنِمَلَخَدْوَأَجَرَخْن
ْ

َّـلُكُتْقَل
اَذٰهِةَّـيِقَبِلاَنَأُنوُكَأَالَفَنآلٱاَّـمَأ١١.ِهِبيِرَقَىلَعَلُجَّـرلٱٍناَسْنِإ
يفاَمَكِبْعَّـشلٱ جلٱُّبَرُلوُقَي:َىلوُألٱِماَّـيَألٱِ

ْ
ُعْرَزْلَب١٢،ِدوُُن

لٱ.ِمَالَّـسلٱ
ْ

مثيِطْعُيُمْرَك
ََ

،اَهَتَّـلَغيِطْعُتُضْرَألٱَو،ُهَر
لَمُأَو،اَهاَدَنيِطْعُتُتاَواَمَّـسلٱَو

ِّـ
ِهِذٰهِبْعَّـشلٱاَذٰهَةَّـيِقَبُك

َتْيَباَيِمَمُألٱَْنيَبًةَنْعَلْمُتْنُكْمُكَّـنَأاَمَكُنوُكَيَو١٣.اَهَّـلُك
لَخُأَكِلٰذَك،َليِئاَْرسِإَتْيَباَيَواَذوَُهي

ِّـ
َالَفًةَكَرَبَنوُنوُكَتَفْمُكُص

.»ْمُكيِدْيَأْدَّـدَشَتَتِل.اوُفاََخت
:٦و٥:١ارزع٢:٤يجحو٣٥:٤ءايعشإو٢٢:١٣مايا١

سوماعو١٩:٢ءايعشإ١٥:٥مايأ٢و١٩-٢:١٥يجح١٤
٢:١٩يجحو١٢:١ءايعشإو١٠٣:٩رومزم٩:٤و٣:٦

١٠و٣:٩لاثمأو٦٧:٦رومزمو٦-٢٦:٣نييوال
٢٧:٢٨نيوكت٢٣-٢:٢١عشوهو٣٠:٢٣ءايعشإو
ايدبوعو٦١:٧ءايعشإ١٣:٣عشوهو٢٨و٣٣:١٣ةينثتو

٧٢:١٧رومزمو١٤:١١ص٩:١١لاينادو٢٩:١٨ايمرإ١٧
٩ع٣٤:٢٦لايقزحو٢٥و١٩:٢٤ءايعشإو

٥:١ارزع(ايركزويجحىلإةراشإِءاَيِبْنَألٱِهاَوْفَأْنِم
.امهريغءايبنأامبرو)٦:١٤و

.٢:١٦و١:٦يجحرظنا)١٠ع(ٌةَرْجُأِناَسْنِإلِلْنُكَتَْمل
.مهبعتىلعضوعياممئاهبللالوسانللنكيمل

ِملٌمَالَسَالَو
َ

ِتَحَاَرتْسٱ«)٥:٦ةاضقرظنا(َجَرَخْن
يفاوُراَسِلُبُّسلٱوُرِباَعَو،ُقُرُّطلٱ رظنا(»ٍةَّـجَوْعُمَكِلاَسَمِ
.)٥صايمحن

برلامهكرتِهِبيِرَقَىلَعَلُجَّـرلٱٍناَسْنِإَّـلُكُتْقَلْطَأَو
.شيوشتلاوملظلالامعأاودارأامكاولمعيل

هنألمالسلاعرزوهومركلايأ)١٢ع(ِمَالَّـسلٱُعْرَزْلَب
ءايعشإ(ىضوفلاوبرحلامايأيفهباحصألهرمثيطعيال
ملٱَحاَن«)٢٤:٧

ْ
لٱِتَلُبَذ.ُراَطْسِ

ْ
يِروُْرسَمُّلُكَّـنَأ.ُةَمْرَك

لٱ
ْ

َحتُهَبيِرَقٍناَسْنِإُّلُكيِداَنُي«مالسلامايأيفامأو»ِبوُلُق
ْ

َت
لٱ
ْ

َحتَوَةَمْرَك
ْ

.)٣:١٠ايركز(»ِةَنيِّـتلٱَت
ىلعدوهيلانمؤتسااَهَّـلُكِهِذٰهِبْعَّـشلٱاَذٰهَةَّـيِقَبُكِّـلَمُأَو

ملاعلالكيفتدتمالاوقألاهذهو)٣:٢ةيمور(هللالاوقأ
َختَنْوَيْهِصْنِم«رثكأورثكأدتمتسو

ْ
ْنِمَوُةَعِيَّـرشلٱُجُر

دعصتالنكلو)٢:٣ءايعشإ(»ِّـبَّـرلٱُةَمِلَكَميِلَشُروُأ
يفبرلاتيبلبجعفتريالوةقيقحميلشروأىلإبوعشلا
ةقيقحيدوهيلجرليذبنوكسمتيالوةقيقحلابجلاسأر
يفَال«ةيرماسللعوسيلاق- جلٱاَذٰهِ

ْ
يفَالَو،ِلََب َميِلَشُروُأِ

حلٱَنوُدِجاَّـسلٱ...ِبآلِلَنوُدُجْسَت
ْ

ِبآلِلَنوُدُجْسَيَنوُّيِقيَِق
حلٱَوِحوُّرلٱِب

ْ
.)٢٣و٤:٢١انحوي(»ِّـَق

ايمرإرظنا(ديعولامتامك)١٣ع(ًةَنْعَلْمُتْنُكْمُكَّـنَأاَمَك
ًارمأمهبيدأتناكامكوًاضيأدعولامتياذكه)٢٩:١٨
.ًاضيأمهعوجرنوكياذكهملاعلاكلامملكدنعًاروهشم
نإبرلالاقنكلويدوهيكنكيلنيلئاقنونعليممألاناك
رظنا(يدوهيكنكيلنيلئاقنوكرابيفسكعلابنوكيرمألا
.)٤٨:٢٠نيوكت

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل١٤«١٤،١٥
ْ

ُتْرَّـكَفِّـينَأاَمَك:ِدوُُن
يف اَذَكٰه١٥ْمَدْنَأَْملَو،ْمُكُؤاَبآيِنَبَضْغَأَنيِحْمُكْيَلِإَءِيسُأْنَأِ
يفُتْرَّـكَفَوُتْدُع يفِماَّـيَألٱِهِذٰهِ َميِلَشُروُأَىلِإَنِسْحُأْنَأِ
.»اوُفاََختَال.اَذوَُهيَتْيَبَو
٢٩:١١ايمرإ٢٤:١٤لايقزحو٤:٢٨ايمرإ٣١:٢٨ايمرإ
١٣ع٢٠-٧:١٨اخيمو

ألَا
َ
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.هديعاومةهجنممدنيالوهبعشبّدأاملمدنيملهللا

لَكُيِل.اََهنوُلَعْفَتيِتَّـلٱُروُمُألٱَيِهِهِذٰه١٦«١٦،١٧
ِّـ

ُّلُكْم
حلٱِبُهَبيِرَقٍناَسْنِإ

ْ
حلٱِباوُضْقٱ.ِّـَق

ْ
يفِمَالَّـسلٱِءاَضَقَوِّـَق .ْمُكِباَوْبَأِ

يفٌدَحَأَّـنَرِّـكَفُيَالَو١٧ يفِهِبيِرَقَىلَعِءوُّسلٱِ َالَو.ْمُكِبوُلُقِ
.»ُّبَّـرلٱُلوُقَياَهُهَرْكَأاَهَعيَِمجِهِذٰهَّـنَأل.ِروُّزلٱَنيِمَياوُّبُِحت
ءايعشإو٧:٩ص١٩-١٢:١٧لاثمأو١٥:٢رومزمو٣ع
لاثمأو٧:١٠ص٢٤و٥:١٥سوماعو٥و١١:٤و٩:٧
٦:١٦لاثمأ٣:٥يخالمو٥:٤ص٤:١٤ايمرإو٣:٢٩
١:١٣قوقبحو١٩-

نإ)١(ديفيلوقلااذهواََهنوُلَعْفَتيِتَّـلٱُروُمُألٱَيِهِهِذٰه
مهنإ)٢(هللااياصوظفحوةعاطلاطرشتحتديعاوملا

مهلخاديفهتعيرشلعجيسهللانألرومألاهذهنولعفيس
دعبدوهيلانأرهاظلاو)٣١:٣٣ايمرإ(مهبولقىلعاهبتكيو
نمامههبشأاموملظلاوبذكلاىلإنوليمياوناكيبسلا
.ًامانصأنودبعياودوعيملمهنكلوةراجتلابةقلعتملااياطخلا

جلٱِّـبَرُمَالَكَّـَيلِإَناَكَو١٨«٢٣-١٨
ْ

َلاَقاَذَكٰه١٩:ِدوُُن
جلٱُّبَر

ْ
خلٱَمْوَصَوِعِباَّـرلٱِرْهَّـشلٱَمْوَصَّـنِإ:ِدوُُن

ْ
َمْوَصَوِسِمَا

لٱَمْوَصَوِعِباَّـسلٱ
ْ

ًاحَرَفَوًاجاَهِتْبٱاَذوَُهيِتْيَبِلُنوُكَيِِرشاَع
حلٱاوُّبِحَأَف.ًةَبِّـيَطًاداَيْعَأَو

ْ
ُّبَرَلاَقاَذَكٰه٢٠.َمَالَّـسلٱَوَّـَق

جلٱ
ْ

ُناَّـكُسَو٢١.ٍَةريِثَكٍنُدُمُناَّـكُسَوُدْعَبٌبوُعُشِيتْأَيَس:ِدوُُن
ىَّـَضَرتَنِلًاباَهَذْبَهْذَنِل:َنيِلِئاَقىَرْخُأَىلِإَنوُريِسَيٍةَدِحاَو
طَنَوِّـبَّـرلٱَهْجَو

ْ
جلٱَّـبَرَبُل

ْ
ِيتْأَتَف٢٢.ُبَهْذَأًاضْيَأاَنَأ.ِدوُُن

طَيِلٌةَّـيِوَقٌمَمُأَوٌَةريِثَكٌبوُعُش
ْ

جلٱَّـبَراوُبُل
ْ

يفِدوُُن ،َميِلَشُروُأِ
لَو
ْ

جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه٢٣.ِّـبَّـرلٱَهْجَواْوَّـَضَرتَي
ْ

يف:ِدوُُن لِتِ
ْ

َك
لَأِعيَِمجْنِمٍلاَجِرُةََرشَعُكِسْمُيِماَّـيَألٱ

ْ
َنوُكَّـسَمَتَي،ِمَمُألٱِةَنِس

َهللاٱَّـنَأاَنْعِمَساَنَّـنَألْمُكَعَمُبَهْذَن:َنيِلِئاَقٍّيِدوَُهيٍلُجَرِلْيَذِب
.»ْمُكَعَم
٧:٣ص٣٩:٢ايمرإو٤و٢٥:٣كولم٢و٥و٧:٣ص
٣٠:١١رومزم٥٢:٤ايمرإ٢٥:٢٥كولم٢و٧:٥ص
١٤:١٦و٢:١١ص٧٥و١:٧٤اقولو١٦ع١٢:١ءايعشإو
٧:٢ص٣و٤:٢اخيمو١٦:١٩ايمرإو١١٧:١رومزمو
ع١٢-٦٠:٣و٢٣و٢٢و٤٩:٦و٢٥:٧و٣و٢:٢ءايعشإ

٦٠:١٤و٢٤و٤٥:١٤ءايعشإ٢١

برلالوقو.)٧:٣رظنا(موصلاعوضومىلإيبنلاعجر
.حرفمايأىلإلوحتتموصلامايأنأانه

.ممألامامضنابةوبن)٢٠ع(ٌبوُعُشِيتْأَيَس
.ةدحاوةنيدميأ)٢١ع(ٍةَدِحاَوُناَّـكُسَو

.)٤-٢:٢ءايعشإرظنا(ْبَهْذَنِل:َنيِلِئاَق
.نوريثكلاجريأ)٢٣ع(ٍلاَجِرُةََرشَع
ىلإًارفاسمًايدوهيرّوصييبنلاٍّيِدوَُهيٍلُجَرِلْيَذِب

حمسينأممألانمنوريثكهاجرتيوًاديعرضحيلميلشروأ
هذهريشتو.هعمهللانأنودقتعيمهنألهعماوبهذينأمهل
اهمالكريثأتوملاعلايفةيحيسملاةسينكلاماقمىلإةوبنلا
.اهيلإممألامامضناواهتودقو

ظاعولل
نيدلانإف»انأ«ةملكظحال)١(»بهذأًاضيأانأ«٢١ع

هنوكلالونالفنباهنوكلناسنإصلخيالفًادارفأسانلل
دحاولكبلقىلإرظنيهللانألةينالفلاةفئاطلانم
نيدلانأل»بهذا«ةملكظحال)٢(دحاولككولسو
كولسلاولمعلابلبطقفساوحلابالوطقفداقتعالابسيل
لبهدحوبهذيالناسنإلانأل»ًاضيأ«ةملكظحال)٣(
تاولصلاوتاعامتجالابمهعمدحتيونينمؤملاهتوخإقفاري
ىلإوميلشروأىلإيأبهذينيأىلإظحال)٤(ةمدخلاو
ةايحدصاقوةميدقلاهتايحكراتوهوةيوامسلاميلشروأ

.ءامسلايفةيدبأةايحوضرألاىلعةديدج

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

يناثلاو)٨-١ص(لوألانيمسقىلإرفسلااذهمسقي
اذهيفرظنلانعمينملكىلعىفخيالو)١٤-٩ص(
مسقلانعًاحضاوًافالتخافلتخييناثلامسقلانأرفسلا
ديدجتنامزيفدوهيلالاوحأقفاويلوألامسقلانإفلوألا
راذـنإلاوـلمــعلاىلـعضـيرحتهـيفوـهـتمدـخوـلـكيهلا
لبابرزركذهيفدجويالفيناثلامسقلاامأو.عيجشتلاو
سويرادكلُمينسالويبنلاملكيكالمالوعوشيالو
حيسملامايأونيينيطسلفلاواديصوروصوقشمدركذيو
نأضعبلالوقيف.ريخألااهدجموميلشروأةاجنويتآلا
نأنونظيوايركزريغءايبنأوأيبنفيلأتوهيناثلامسقلا
وأءايعشإوعشوهنامزيفيبسلالبقوهمسقلااذهخيرات

يفوههخيراتنأمهريغلوقيوايمرإنامزيفيبسلالوأيف
.مقعبارلانرقلارخآ

نأوهةنس١٦٠٠وحنةدمىلعةسينكلاودوهيلاديلقتو
ةهجنمورمألااذهيفمكحلااننكميالف.ايركزلهلكرفسلا
انلقوأايركزنمهلكهنإانلقاذإقرفالهدئاوفورفسلايحو
تاوبنايركزةوبنىلإاوفاضأةينوناقلارافسألااوعمجنيذلانإ
.ايركزمسابلكلااونونعوىرخأ

يفِّـبَّـرلٱِةَمِلَكُيْحَو١«٨-١ َقْشَمِدَوَخاَرْدَحِضْرَأِ
٢.)َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأَّـلُكَوِناَسْنِإلٱَْنيَعِّـبَّـرلِلَّـنَأل(.ُهُّلََحم

ألَا
َ
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.ًاّدِجًةَميِكَحْنُكَتْنِإَوُنوُدْيَصَوُروُصَو،اَهُِمخاَتُتًاضْيَأُةاََمحَو
لٱِتَمَّـوَكَو،اَهِسْفَنِلًانْصِحُروُصْتَنَبْدَقَو٣

ْ
ِبَاُّرتلٱَكَةَّـضِف

ُبِْرضَيَواَهُكِلَتْمَيُدِّـيَّـسلٱاَذَوُه٤.ِقاَوْسَألٱِنيِطَكَبَهَّـذلٱَو
يف لٱِ
ْ
،ُفاَخَتَفُنوُلَقْشَأىَرَت٥.ِراَّـنلٱِبُلَكْؤُتَيِهَو،اََهتَّـوُقِرْحَب
ملٱَو،اَهُراَظِتْنٱاَهيِزُْخيُهَّـنَأل.ُنوُرْقَعَو،ًاّدِجُعَّـجَوَتَتَفُةَّـزَغَو

ُكِلَْ
يفُنُكْسَيَو٦.ُنَكْسُتَالُنوُلَقْشَأَو،َةَّـزَغْنِمُديِبَي َدوُدْشَأِ
لٱَءاَِيْربِكُعَطْقَأَو،ٌميِنَز

ْ
ِهِمَفْنِمُهَءاَمِدُعِزْنَأَو٧.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ٍريِمَأَكُنوُكَيَو،اَنِٰهلِإلًاضْيَأَوُهىَقْبَيَف،ِهِناَنْسَأِْنيَبْنِمُهَسْجِرَو
يف ِبَبَسِبيِتْيَبَلْوَحُّلُحَأَو٨.ٍِّيسوُبَيَكُنوُرْقَعَو،اَذوَُهيِ
جلٱ
ْ

جلٱِيباَجُدْعَبْمِهْيَلَعُُربْعَيَالَف،ِبِئآلٱَوِبِهاَّـذلٱِشَْي
ْ
.ِةَيْزِ

.»َّـيَنْيَعِبُتْيَأَرَنآلٱِّـينِإَف
١٢و٥-٢٨:٣لايقزح٤٩:٢٣ايمرإ١٧:١ءايعشإ

بويأ٢٤:٧ليئومص٢و١٩:٢٩عوشي٢٨:٢١لايقزح
٢٧و١٠:٢١كولم١و٥و٢٨:٤و٢٧:٣٣لايقزحو٢٧:١٦
٨-١:٦سوماع٢٨:١٨لايقزح٥-٢٦:٣لايقزح
ءايعشإ٢:٥ص١٧-٢٥:١٥لايقزح٥و٢:٤اينفصو

٦٠:١٨و٥٤:١٤ءايعشإ٣:١٧ليئويو٥٢:١

يفامكرامدوبضغةملكانهوِّـبَّـرلٱِةَمِلَكُيْحَو
يفًالْوَقُّبَّـرلٱَلَسْرَأ«٩:٨ءايعشإ يفَعَقَوَفَبوُقْعَيِ ِ
اهيليوهللابعشءادعأىلعيهبضغلاةملكو.»َليِئاَْرسِإ
ليئارسإصالخوءادعألاطوقسنايببعيجشتوةيزعت
.هيفمهدجموحيسملاةطساوب

قشمدنمةبيرقاهنأريغ.ًامامتةفورعمتسيلَخاَرْدَح
.هامحوقشمدنيبةروكذميهو

نادلبلايفرشلللحتهللاةملكنأليحولالحميأُهُّلََحم
.اهيفمتتوةروكذملا

)٢٠و٣٢:١٩ايمرإرظنا(ِناَسْنِإلٱَْنيَعِّـبَّـرلِلَّـنَأل
ٍدِحاَوَّـلُكَيِطْعُتِلَمَدآيِنَبِقُرُطِّـلُكَىلَعِناَتَحوُتْفَمَكاَنْيَع«
مثَبَسَحَوِهِقُرُطَبَسَح

ََ
عيمجنإانهلوقلاو»ِهِلاَمْعَأِر

ىلإنورظنيسنيينثولانموأليئارسإنماوناكنإسانلا
.ةبيجعلاهلامعأاوريلبرلا

موختىلعيتلاةامحيأ)٢ع(اَهُِمخاَتُتًاضْيَأُةَاَمحَو
.بئاصملايفامهعمكرتشتفامهنمةبيرقخاردحوقشمد

اَه«)٤و٢٨:٣لايقزحرظنا(ًاّدِجًةَميِكَحْنُكَتْنِإَو
لَّـصَحَكِمْهَفِبَوَكِتَمْكِحِب...َلآيِناَدْنِمُمَكْحَأَتْنَأ

ْ
َت

ةنسلاوحنقشمدنينرقلاوذردنكساذخأ.»ًةَوْرَثَكِسْفَنِل
.رهشأةعبسراصحدعبروصذخأمثمق٣٣٢
ةميدقلاروصةنيدمتناك)٣ع(ًانْصِحُروُصْتَنَب

تناكوةريزجىلعىرخألاوربلاىلعةدحاولانيتنيدم
ًالوأردنكساوًاعارذ٧٠وحناهولعراوسأبةنصحمةريزجلا
يفاهتراجحىمرواهقرحأوربلابتناكيتلاةنيدملاذخأ

عابواهذخأفربلابةريزجلاتلصتافًافيصراهنملمعورحبلا
.ًاديبعاهلهأنمفالآةرشعوحن

نمةاجنلااهراظتناناك)٥ع(ُفاَخَتَفُنوُلَقْشَأىَرَت
اهبيصيسامبًاهيبنتنولقشألناكفروصطوقسامأوروص
سمخلانيينيطسلفلاندمنمًاعبرأركذييبنلاوبيرقنع
رظنا(ايزعدينعتطقسامدعبمقتملاهلعلوتجكرتب
.)٢٦:٦مايأ٢

يفُنُكْسَيَو موقبقحلملاوهمينزلاو)٦ع(ٌميِنَزَدوُدْشَأِ
نماهريغودودشأنوكتيأهيلإنوجاتحيالومهنمسيل
.بناجألامكحتحتنيينيطسلفلاندم

مارحمدلاعممحللالكأ)٧ع(ِهِمَفْنِمُهَءاَمِدُعِزْنَأَو
نأهلوقىنعموةينثولاةدابعلاىلإريشييبنلاودوهيلادنع
.اهلطبيسبرلا

نوكتةينثولاةدابعلالاطبإدعباَنِٰهلِإلًاضْيَأَوُهىَقْبَيَف
ليئارسإىلإمضنتوبرللريصتنيينيطسلفلابعشنمةيقب
لمتحملانموليئارسإينبنمدحاوكينيطسلفلانوكيو
سانأةيحيسملاةسينكلابو.ًاريمأنوكيفمهنيبفظوتيهنأ
خويشوسوسقدجويوسنجلكنموبهذملكنم
.نيينثولانمًالصأاوناك

دوادذخأ.نويلصألاميلشروألهأنويسوبيلاٍِّيسوُبَيَك
)٩-٥:٦ليئومص٢رظنا(مهتصح

ع(ِبِئآلٱَوِبِهاَّـذلٱِشْيَْجلٱِبَبَسِبيِتْيَبَلْوَحُّلُحَأَو
ميلشروأىلإىتأةزغوروصذخأامدعبردنكسانإ)٨
ةنهكلاعيمجهعموهاقالةنهكلاسيئرنإسوفيسويلاقو
ةنهكلاسيئرةمامعىلعوةسدقملاةيمسرلامهبايثنيسبال
دجسفبرللسدقاهيلعبوتكملابهذلانمةحيفصلا
ًابوتكمهمساناكيذلاهلإلاملحيفىأرهنإلاقوردنكسا
دوهيلاىطعأوحئابذمدقوميلشروألخدمثةحيفصلاىلع
.ةمهمتازايتما

.ميلشروأيفلكيهلا)٨ع(يِتْيَبَلْوَحُّلُحَأَو
ىلإبهذيذلاردنكساشيجِبِئآلٱَوِبِهاَّـذلٱِشْيَْجلٱ

.عجرورصم
ىأرهنإفهللاةيانعبناكراصاملكَّـيَنْيَعِبُتْيَأَرَنآلٱ

هنكلوهبعشىزاج.هبعشقيضىأروةملاظلاممألالامعأ
مهداهجنأبمهادانومهبولقبّيطومهماثآبسحهزاجيمل
.لمكدق

َتْنِباَييِفِتْهٱ،َنْوَيْهِصَةَنْبٱاَيًاّدِجيِجِهَتْبِا٩«١٧-٩
،ٌعيِدَوٌروُصْنَمَوٌلِداَعَوُه.ِكْيَلِإِيتْأَيِكُكِلَماَذَوُه.َميِلَشُروُأ
ملٱُعَطْقَأَو١٠.ٍناَتَأِنْبٱٍشْحَجَىلَعَوٍراَِمحَىلَعٌبِكاَرَو

َةَبَكْرَْ
لٱَوَمِياَرْفَأْنِم

ْ
حلٱُسْوَقُعَطْقُتَوَميِلَشُروُأْنِمَسَرَف

ْ
.ِبَْر

ألِلِمَالَّـسلٱِبُمَّـلَكَتَيَو
ُ

لُسَو،ِمَم
ْ

لٱَنِمُهُناَط
ْ
لٱَىلِإِرْحَب

ْ
َنِمَو،ِرْحَب

ألَا
َ
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ْدَقِكِدْهَعِمَدِبِّـينِإَفًاضْيَأِتْنَأَو١١.ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإِرْهَّـنلٱ
طَأ
ْ

جلٱَنِمِكاَْرسَأُتْقَل
ْ

اوُعِجْرٱ١٢.ٌءاَمِهيِفَسْيَليِذَّـلٱِّـُب
حلٱَىلِإ

ْ
لٱ.ِءاَجَّـرلٱىَْرسَأاَيِنْصِ

ْ
ُّدُرَأِّـينَأُحِّـَرصُأًاضْيَأَمْوَي

ألَمَو،ِيسْفَنِلاَذوَُهيُتْرَتْوَأِّـينَأل١٣.ِْنيَفْعِضِكْيَلَع
َْ

ُت
لٱ
ْ

اَيِكيِنَبَىلَعُنْوَيْهِصاَيِكَءاَنْبَأُتْضَْهنَأَو،َمِياَرْفَأَسْوَق
لَعَجَو،ُناَواَي

ْ
ْمُهَقْوَفُّبَّـرلٱىَرُيَو١٤.ٍراَّـبَجِفْيَسَكِكُت

لٱَكُجُرَْخيُهُمْهَسَو
ْ

يفُخُفْنَيُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَو،ِْقَرب لٱِ
ْ
ُريِسَيَوِقوُب

يف جلٱِعِباَوَزِ
ْ

جلٱُّبَر١٥.ِبوَُن
ْ

َنوُلُكْأَيَفْمُهْنَعيِماَُحيِدوُُن
ملٱَةَراَجِحَنوُسوُدَيَو

ْ
َنِماَمَكَنوُّجِضَيَوَنوُبَْرشَيَو،ِعَالْقِ

خلٱ
ْ

ملٱَكَنوُئِلَتْمَيَو،ِرَْم
ملٱاَياَوَزَكَوِحَضْنَْ

لَُخيَو١٦ِ.حَبْذَْ
ِّـ

ُمُهُص
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
يفْمُه لٱَكِلٰذِ

ْ
ِجاَّـتلٱِةَراَجِحَكْلَب،ُهَبْعَشٍعيِطَقَك.ِمْوَي

حلَا!ُهَلَْمجَأاَمَوُهَدَوْجَأاَم١٧.ِهِضْرَأَىلَعًةَعوُفْرَم
ْ
يِمْنُتُةَطْنِ

لٱ
ْ

ملٱَو،َناَيْتِف
ْ
لٱُراَطْسِ

ْ
.»ىَراَذَع

٩:٦ءايعشإو١١:١رومزم١٥و٣:١٤اينفصو٢:١٠ص
:٣اينفص١٢:١٥انحويو٢١:٥ىّتمو٦و٢٣:٥ايمرإو٧و
٢:١٨و١:٧عشوه٥٧:١٥ءايعشإ١١و٤٣:٣ءايعشإ٥
٥٧:١٩ءايعشإ٢:١٨عشوه٥:١٠اخيم٢:٢٢يجحو
:٢٤جورخ٦٠:١٢ءايعشإو٧٢:٨رومزم٤-٤:٢اخيمو
١٦:١٩ايمرإ٥١:١٤و٢٤:٢٢ءايعشإ١٠:٢٩نييناربعو٨
١٩و٦:١٨نييناربعو١٧:١٣و١٤:٨ايمرإ٣:١٦ليئويو
٤٥:٣رومزم٣:٦ليئوي٥١:٢٠ايمرإ٦١:٧ءايعشإ
١٨:١٤رومزم٣١:٥ءايعشإ٢:٥ص٤٩:٢ءايعشإو
ص٦٦:١٥و٢١:١ءايعشإ٢٧:١٣ءايعشإ٣:١١قوقبحو

رومزم٤١:٢٨بويأ١٢:٦ص٣٧:٣٥ءايعشإو١٢:٨
١١و٣١:١٠ايمرإ٢٧:٢جورخ١٤:٢٠ص٧٨:٦٥

ءايعشإو٢٧:٤رومزم١٤و٣١:١٢ايمرإ٦٢:٣ءايعشإ
٣٣:١٧

ىلإيتأيسردنكسانممظعأكلمركذىلإيبنلامدقتي
.)١٢:١٥انحويو٢١:٥ىّتمرظنا(حيسملايأميلشروأ

امكينمزحاجنبجهتبننأانبقيليالًاّدِجيِجِهَتْبِا
.دبألاىلإومامتلاىلإصلخييذلاحيسملابجهبتن

صاخلامهكلملبردنكساكًايبنجأًاكلمسيلِكُكِلَم
ةيانعمهبينتعيومهبحيمهنيبهنكسمودوادلسننم
.لايجأذنمرظتنملاوهبدوعوملاكلملاوهوةيصوصخ

ىلإىتأدسجلابوضرألاىلإءامسلانمىتأِكْيَلِإِيتْأَي
نيكاسملارشبيلىتأفلداعكلموهوكلمكميلشروأ
عيمجوتوملاىلعروصنمكلموبلقلايرسكنمبصعيو
سيلومالسلاكلميأرامحىلعبكارعيدوكلموهئادعأ
كلمىلإًازمرناكميلشروأىلإعوسيلوخدو.برحكلم
نممهصالخومهسيدقتبونينمؤملابولقبيأمظعأ

يحولابالإكلملااذهككلمفصونكميالو.مهاياطخ

فالخبتناكدوهيلاراكفألكنألسدقلاحورلانم
.كلذ

شيجلاىلعنولكتياليأ)١٠ع(َةَبَكْرَْملٱُعَطْقَأَو
دحأالنألحالسىلإنوجاتحيالوبرلاىلعلبحالسلاو
.حيسملاوهو)٩ع(مهكلميأ»مالسلابملكتيو«.مهبراحي
رحبلاوأ(تيملارحبلاىلإطسوتملارحبلانمهناطلسنوكيو
ةنوكسملاىلعيأةيقيرفإطساوأىلإتارفلارهننمو)رمحألا
.اهلكةفورعملا

ىسومشر»كدهعمدب«.نويهصملكي)١١ع(ِتْنَأَو
برلاهعطقيذلادهعللةمالعبعشلاىلعحئابذلامد
ًازمركلذناكو)٨-٢٤:٣جورخ(ءانيسلبجيفمهعم
وأهاسنيبرلانأنكميالوحيسملامدبلضفألادهعلاىلإ
ىرسأسبحلًانايحأوءاملاعمجلناكًانايحأبجلاو.هثكني
لاينادرظنا(لاينادو)٣٧:١٦ايمرإرظنا(ايمرإكنيمرجموأ
كالهلابجنممهدعصُيهنأبهبعشدعوبرلاو)٦:١٦
ناكاذهمهؤاجرو.صالخلانصحىلإمهبيتأيوسأيلاو
)٥-٥:٣ةيموررظنا(ربصلابتاقيضلالامتحاىلعمهيوقي
ُةَيِكْزَّـتلٱَو،ًةَيِكْزَتُْربَّـصلٱَو،ًاْربَصُئِشْنُيَقيِّـضلٱَّـنَأَنيِِملاَع«
.»يِزُْخيَالُءاَجَّـرلٱَو،ًءاَجَر

نوكي)٤٠:٢ءايعشإرظنا()١٢ع(ِْنيَفْعِضِكْيَلَعُّدُرَأ
.نيفعضمهقيضرادقمبرخآلابمهدجم

ميارفأوسوقبهبشماذوهي)١٣ع(اَذوَُهيُتْرَتْوَأِّـينَأل
ايركزنإانلقاذإوناوايةبراحميفاهلمعتسيبرلافماهسب
ردنكسانامزلبقهخيراتناكهتوبننممسقلااذهبتك
تفلتسيامناكايركزنامزيفنكلوفينوةنس١٥٠ةدمب
همهفيملامةوبنلايفو.مهلءادعأكنيينانويلاىلإدوهيلارظن
نعتاوبنلااومهفيملمهنأامكيبنلامايأيفًامامتدوهيلا
ةماقإوهئادعأعيمجىلعحيسملاةبلغيفتمتيتلاحيسملا
.)١٢-١:١٠سرطب٢رظنا(ةيحورطئاسوبيحورلاهتوكلم

ماحمكومهدئاقكهبعشقوف)١٤ع(ْمُهَقْوَفُّبَّـرلٱىَرُيَو
ةديدشبرعلادالبنمعباوزكيأبونجلاعباوزو.مهنع
.ًادج

ًةَسيِرَفَلُكْأَيىَّـتَحُماَنَيَال.ٍدَسَأَك«)١٥ع(َنوُلُكْأَيَف
.)٢٣:٢٤ددع(»َىلْتَقَمَدَبَْرشَيَو

لبةراجحلاهذهمهبيصتالِعَالْقِْملٱَةَراَجِحَنوُسوُدَي
.اهنوسوديفضرألاىلععقت

.رمخلانمامكىلتقلامدنمنوركسيَنوُّجِضَي
اوحضناهنموحئابذلامداهيفاوعمجيتلاسأكلاوهحضفملاو
هذهو.حبذملااياوزولكيهلاةينآىلعوبعشلاىلع
عابطوميدقلايفنييليئارسإلاعابطقفاوتتاهيبشتلا
نيـيـبآـوـملاونيـــيـمودألـاـكمــهراـوـجيفنــيذــلابـوـعــشــلا

ألَا
َ

اَّـيِرَكَزرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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يفةقيقحاهثودحمهفنالفطقفتاهيبشتيهونيينومعلاو
.حيسملاتوكلم

عاروهوبرلاقحىلعلدي)١٦ع(ُهَبْعَشٍعيِطَقَك
.)٤٠:١١ءايعشإرظنا(مهلحلاص

برلاضرأيهِهِضْرَأَىلَعًةَعوُفْرَمِجاَّـتلٱِةَراَجِحَك
هبعشنأوهدعولاو.اهيفاونكسيلليئارسإهبعشلاهاطعأف
ةراجحلاهذهوكلمجاتيفةراجحكًاميركوًاديجمنوكي
ةياركنوكيبعشلايأةياركضرألاىلعةعوفرمةميركلا
نودجميفممألاعيمجاهاريبرلاضرأقوفةعوفرم
.مهصلخيذلابرلاوبعشلا

هكرابييذلابعشلايأ)١٧ع(ُهَلَْمجَأاَمَوُهَدَوْجَأاَم
ةيدسجلاتاريخلالكنعةيانكراطسملاوةطنحلاو.برلا
.ةيحورلاو

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

طُا«١
ْ

ملٱِّـبَّـرلٱَنِماوُبُل
يفَرَطَْ ملٱِناَوَأِ

ملٱِرَطَْ
َعَنْصَيَف،ِرِّـخَأَتُْ

لٱَرَطَمْمُهَيِطْعُيَوًاقوُرُبُّبَّـرلٱ
ْ

يفًابْشُعٍناَسْنِإِّـلُكِل.ِلْبَو ِ
حلٱ
ْ

.»ِلَْق
٣٠:٢٣ءايعشإ١٠:١٣ايمرإ٢:٢٣ليئوي

ةيحوروةيدسجةريثكتاكرببهبعشدعوبرلاناك
الومانصألانمسيلوبرلانماهوبلطينأمهركذيانهو
يذلاعيبرلارخآيفرطملاوهرخأتملارطملاو.نيفارعلانم
رطموداصحلاتقولبقسبيتنأنمتاعورزملاظفحي
لوصأيورييذلاءاتشلالصفيفريزغلارطملاوهلبولا
زوجيكلذعموهللانمةنّيعمسيماونرطمللو.راجشألا
هبلطينأبجينكلوهبلطينأهيلعبجيلبناسنإلل

رضياموعفنيامملعيهدحووههنألهللاةئيشمبسح
راجشألاسرغكطئاسولمعتسينأناسنإلاىلعبجيو
بدؤيامًاريثكبرلانأانلحضويباتكلاورطملارثكتيتلا
.رطملازجحبهبعش

لٱِباوُمَّـلَكَتْدَقَميِفَاَّـرتلٱَّـنَأل٢«٢،٣
ْ
لٱَوِلِطاَب

ْ
اُوَأَرَنِيِفاَّـرَع

لٱ
ْ

لٱِبَنوُّزَعُي.ٍبِذَكِمَالْحَأِباُوَربْخَأَوَبِذَك
ْ
َكِلٰذِل.ِلِطاَب

َلَعَتْشٱِةاَعُّرلٱَىلَع٣.ٍعاَرَسْيَلْذِإاوُّلَذٍ.مَنَغَكاوُلَحَر
جلٱَّـبَرَّـنَأل.َةَدِتْعَألٱُتْبَقاَعَفيِبَضَغ

ْ
ُهَعيِطَقَدَّـهَعَتْدَقِدوُُن

يفِهِلَالَجِسَرَفَكْمُهَلَعَجَو،اَذوَُهيَتْيَب لٱِ
ْ

.»ِلاَتِق
٢٣:٣٢ايمرإ٢٧:٩ايمرإ٣:٤عشوهو٢١:٢١لايقزح
٣٤:١٢لايقزح٣٦-٢٥:٣٤و٨و٣٤:٥لايقزح

ةريبكًانايحأناسنإلاةروصىلعليثامتيهميفارتلا
ةلئاعلاةهلآكتيبلايفصاخلااهناكمناكوةريغصًانايحأو
سانلاناكو)١٩:١٣ليئومص١و٣١:١٩نوكترظنا(
مهنوفارعلاو)٢١:٢١لايقزح(ةلبقتسمرومأنعاهنولأسي
اوفّرعيفةلوهجموةلبقتسمارومأنوفرعيمهنأبنوعّدييذلا
بذكمهمالكنأللطابلابنوّزعياوناك.اهبسانلا
املاوناكامكعارالبمنغكبعشلاناكفيتأتالتاريخبو
انهوسويتلامهةدتعألاو.)٩:٣٦ىّتمرظنا(حيسملاىتأ
ممألاءاسؤروأرارشألادوهيلاءاسؤرامأرارشألاءاسؤرلا
همّركيوهسرفببراحملارختفيامك.ليئارسإىلعنوطلستملا
نولولذملامنغلافمهمركيوهبعشببرلارختفياذكههنّيزيو
.لاتقلاليخكنوريصي

لٱُهْنِم.ُةَيِواَّـزلٱُهْنِم٤«٤،٥
ْ

لٱُسْوَقُهْنِم.ُدَتَو
ْ

ُهْنِم.ِلاَتِق
ملاَظُّلُكُجُرَْخي جلٱَكَنوُنوُكَيَو٥.ًاعيَِمجٍِ

ْ
َنيِطَنيِسِئاَّـدلٱِةَرِباََب

يفِقاَوْسَألٱ لٱِ
ْ

َنوُبِكاَّـرلٱَو،ْمُهَعَمَّـبَّـرلٱَّـنَألَنوُبِراَُحيَو،ِلاَتِق
خلٱ
ْ

.»َنْوَزَْخيَلَْي
:٢سوماع٢٢:٤٣ليئومص٢و٥١:٢٠ايمرإو٩:١٠ص
٢:٢٢يجحو١٥

ىلإومكاحىلإةراشإةيوازلاواذوهيتيبنميأُهْنِم
.دسجلاباذوهينموهوةيوازلارجحوهيذلاحيسملا
هنمو.هيلعسانلاعيمجلاكتايأًاضيأدتولاوهحيسملاو
درطييأملاظلكجرخيهنمو.رشلاةمواقملةوقلايأسوقلا
برلانألةربابجكهللابعشنوكيونيملاظلالكهمامأنم
نوزخيفهللابعشءادعأمهليخلانوبكارلاو.مهعم
.قاوسألانيطكنونوكيو

لَخُأَواَذوَُهيَتْيَبيِّـوَقُأَو٦«٦،٧
ِّـ

َفُسوُيَتْيَبُص
ِّـينَأل،ْمُهْضُفْرَأَْملِّـينَأَكَنوُنوُكَيَو.ْمُهُتِْمحَرْدَقِّـينَأل،ْمُهُعِّـجَرُأَو

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ
ُ

ُحَرْفَيَو،ٍراَّـبَجَكُمِياَرْفَأُنوُكَيَو٧.ْمُهُبيِجُأَفْمُه
لَق
ْ

خلٱِبُهَّـنَأَكْمُهُب
ْ

لَقُجِهَتْبَيَوَنوُحَرْفَيَفْمُهوُنَبُرُظْنَيَو،ِرَْم
ْ

ْمُهُب
.»ِّـبَّـرلٱِب
:٥٤ءايعشإو١:١٦ص٨:٨ص٩:١٦و٨:٧ص١٢ع
:٥٤ءايعشإ١٥و٩:١٣ص١٣:٩ص٥٤:٤ءايعشإ٨

٣٧:٢٥لايقزحو١٣

اذوهينيبفالتخالالوزيسَفُسوُيَتْيَباَذوَُهيَتْيَب
.صالخلايفولاتقلايفًاعمنونوكيففسويو

اَمَكَنوُرُثْكَيَو،ْمُهُتْيَدَفْدَقِّـينَألْمُهُعَْمجَأَوْمُهـَلُرِفْصَأ«٨
.»اوُرُثَك

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

اَّـيِرَكَزرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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٣٠:٢٠ايمرإ٣٣:٢٢ايمرإ١٩و٧:١٨و٥:٢٦ءايعشإ
٣٦:١١لايقزحو

نورثكيو.هلحنعمجيلناسنإرفصيامكْمُهـَلُرِفْصَأ
ناميلسمايأيفو)١:٧جورخرظنا(رصميفاورثكامك
.)٤:٢٠كولم١رظنا(

يفيِنَنوُرُكْذَيَفِبوُعُّشلٱَْنيَبْمُهُعَرْزَأَو٩«١٢-٩ ِيضاَرَألٱِ
لٱ
ْ
ِضْرَأْنِمْمُهُعِجْرُأَو١٠.َنوُعِجْرَيَوْمِهيِنَبَعَمَنْوَيَْحيَو،ِةَديِعَب
هبِيتآَوَروُّشَأْنِمْمُهُعَْمجَأَوَْرصِم لِجِضْرَأَىلِإِْمِ

ْ
،َناَنْبُلَوَداَع

َهلُدَجوُيَالَو
ُ

يفُُربْعَيَو١١.ٌناَكَمْم ُبِْرضَيَوِ،قيِّـضلٱِرْحَبِ
يفَجَجُّللٱ لٱِ

ْ
ُختَو،ِرْهَّـنلٱِقاَمْعَأُّلُكُّفَِجتَو،ِرْحَب

ْ
ُءاَِيْربِكُضَف

َنوُكُلْسَيَفِّـبَّـرلٱِبِْمهيِّـوَقُأَو١٢.َْرصِمُبيِضَقُلوُزَيَو،َروُّشَأ
.»ُّبَّـرلٱُلوُقَيِهِمْسٱِب

:٥٠ايمرإ١١:١١ءايعشإ٦:٩لايقزحو٤٨و٨:٤٧كولم١
-١٩:٥ءايعشإ١٠و٥١:٩ءايعشإ٢٠و٤٩:١٩ءايعشإ١٩
٤:٥اخيم٦ع٣٠:١٣لايقزح٢:١٣اينفص٧

يفرصمولبابكممألاكلامميفبرلامهعرزْمُهُعَرْزَأَو
كالهللنكيملمهتتشتنكلوملاعلالكيفانمايأيفوميدقلا
برضيوقيضلارحبيفمهبربعيبرلاو.اورثكفومنلللب
نماوجرخاملًاقيرطمهلحتفففوسرحببرضامكججللا
تارفلارهنكرهنلاقامعألكفجتو.ندرألااوربعاملورصم
.رصمهيفترختفايذلالينلارهنوروشأهيفرختفايذلا
نعهبعشعنمياملكليزيبرلانأهانعموزاجممالكلاو
نييدسجلامهئادعأنمصالخلاومهدالبىلإمهعوجر
.نييحورلاو

ةيصوصخلادوهيلاةيطختناك)١٢ع(ِّـبَّـرلٱِبِْمهيِّـوَقُأَو
برلالسريسنكلوةينثولاممألاىلعومانصألاىلعلاكتالا
لطابلامهلاكتانوكرتيونويحيفمهبولقىلإسودقلاهحور
.هدحوبرلاىلعنولكتيو

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

مهضفرلهبعشىلعهللاماكحأحاحصألااذهعوضومنإ
.مهيعار

لَو٢.َكَزْرَأُراَّـنلٱَلُكْأَتَفُناَنْبُلاَيَكَباَوْبَأْحَتْفِا١«٦-١
ْ

ْلِو
لَو.اوُبِرَخْدَقَءاَّـزِعَألٱَّـنَأل،َطَقَسَزْرَألٱَّـنَألُوَْرساَي

ْ
اَيْلِو

لٱَّـنَأل،َناَشاَبَطوُّلَب
ْ

ملٱَرْعَو
لَوُتْوَص٣.َطَبَهْدَقَعيِنَْ

ْ
ِةَلَو

َّـنَأل،ِلاَبْشَألٱِةَرَْجمَزُتْوَص.َبِرَخْمُهَرْخَفَّـنَأل،ِةاَعُّرلٱ
َمَنَغَعْرٱ:يِٰهلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه٤.ْتَبِرَخِّـنُدْرُألٱَءاَِيْربِك

مثْأَيَالَوْمُهوُكِلاَمْمُهُحَبْذَيَنيِذَّـلٱ٥ِحْبَّـذلٱ
َُ

ْمُهوُعِئاَبَو،َنو
َنوُقِفْشُيَالْمُُهتاَعُرَو.ُتْيَنْغَتْسٱِدَق!ُّبَّـرلٱٌكَراَبُم:َنوُلوُقَي
،ُّبَّـرلٱُلوُقَيِضْرَألٱِناَّـكُسَىلَعُدْعَبُقِفْشُأَالِّـينَأل٦.ْمِهْيَلَع
لَسُماَذَنَئَهْلَب

ِّـ
،ِهِكِلَمِدَيِلَوِهِبيِرَقِدَيِلٍلُجَرَّـلُكَناَسْنِإلٱٌم

.»ْمِهِدَيْنِمُذِقْنُأَالَوَضْرَألٱَنوُبِْرضَيَف
:١٠و١٣و٢:١٢ءايعشإ٣١:٣لايقزح٧و٢٢:٦ايمرإ

٢:١٥ايمرإ٣٦-٢٥:٣٤ايمرإ١٧:٢٤لايقزحو٣٤و٣٣
١٢:٨عشوه٥٠:٧ايمرإ٤٤:٢٢رومزمو٧ع٥٠:٤٤و
ص١٣:١٤ايمرإ٣و٣٤:٢لايقزح٦:٩سواثوميت١و

:٥٠رومزم٦-٧:٢اخيمو٢١-٩:١٩ءايعشإو١٤:١٣
٥:٨اخيمو٢٢

.ودعلالخدياهبيتلالبجلاتاقرطيهُناَنْبُلباَوْبَأ
ينببئاصمىلعحونلاوليوللةعيبطلاوعدي)٢ع(يبنلا
زرألاكةميظعلاراجشألاورعشلاتاحالطصابكلذورشبلا
نأزوجيو.رشبلاينبنمءامظعنعةيانكطولبلاوورسلاو
نعتعطُقنانبلراجشأضعبنألًاضيأًايفرحلوقلامهفن
حجرألاو.ليئارسإىلعنيمجاهلانممهريغونييروشألادي
دينعحيسملادعبميلشروأبارخىلإريشتةوبنلاهذهنأ
ءايربكومهمنغىعرموه)٣ع(ةاعرلارخفو.نيينامورلا
.شوحولائبتختاهيفيتلاةفيثكلاراجشألاوتاباغلاندرألا

مهيمسيو)٤ع(هبعشلًايعارنوكيلايركزىعدبرلا
نمميلشروأةرصاحميف.مهئاسؤرملظىلإًارظنحبذملامنغ
هذهيفو.دوهيلانمفلافلأنمرثكألتُقنيينامورلا
حجرألاو.حلاصلايعارلاحيسملاىلإًازمرايركزناكةفيظولا
ةروكذملالامعألانمضعبلانألايؤريفناكهلكاذهنأ
ءاسؤرلامه)٥ع(مهوكلامو.ًايفرحاهثودحنكميال
لباومثأمهنأبنورعشيالونوعامطلاونوملاظلاةنهكلاو
ينأل)٦ع(برلالاقف.حيبقلامهحبرىلعبرلانوركشي
هلاسرإبمهيلعقفشأدقل.ضرألاناكسىلعدعبقفشأال
راذنإاوعمسيملوهوضفرمهنكلوهلاهمإبونيريثكءايبنأ
ةيلهأبورحب)٦ع(هبيرقديللجرلكملسيف.ءايبنألا
نمةريخألاينسلايفامكةتباثةموكحالبشيوشتنامزو
رظنا(اذوهيةكلممو)١٧صكولم٢رظنا(ليئارسإةكلمم
نايصعلاةرارمرابتخالانمبعشلاملعتيف)٣٦صمايأ٢
.برلاىلع

لٱُّلَذَأْمُهَّـنِكٰلِ.حْبَّـذلٱَمَنَغُتْيَعَرَف٧«٩-٧
ْ

ِ.مَنَغ
لٱُتْيَّـمَسَف،ِنْيَوَصَعِيسْفَنِلُتْذَخَأَو

ْ
ُتْيَّـمَسَو»َةَمْعِن«َةَدِحاَو

لٱُتْيَعَرَو»ًالاَبِح«ىَرْخُألٱ
ْ

يفَةَثَالَّـثلٱَةاَعُّرلٱُتْدَبَأَو٨.َمَنَغ ِ
هبِيسْفَنْتَقاَضَو،ٍدِحاَوٍرْهَش ٩.ْمُهُسْفَنًاضْيَأيِنْتَهِرَكَو،ِْمِ
لُقَف
ْ

لَفْتُمَيْنَم.ْمُكاَعْرَأَال:ُت
ْ

لَفْدَبُيْنَمَو،ْتُمَي
ْ

.ْدَبُي

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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لٱَو
ْ
لَفُةَّـيِقَب

ْ
.»!ٍضْعَبَْمَحلاَهُضْعَبْلُكْأَي

١٠ع٣٧:١٦لايقزح٣:١٢انيفصو٣٩:١٠ايمرإ٤ع
لايقزحو١٣٣:١رومزمو١٤ع٩٠:١٧و٢٧:٤رومزمو

١٥:٢ايمرإ٥:٧عشوه٢٣-٣٧:١٦

١١عيفوانه»منغلاراجت«نومجرتيضعبلاِمَنَغْلٱُّلَذَأ
يأمنغلاراجتلجألحبذلامنغىعريبنلانأىنعملانوكيف
قفاوتةمجرتلاهذهومهمنغةياعريفراجتللريجأكناك
هللابهاومىلعلدتةمعنلااصعو)١٢و١١عرظنا(ةنيرقلا
)٢:١٨عشوه(.مهئادعأنممهظفحاميسالوهبعشل
َهلُعَطْقَأ«

ُ
يفًادْهَعْم لٱَكِلٰذِ

ْ
لٱِناَوَيَحَعَمِمْوَي

ْ
ُِرسْكَأَو...ِةَّـيِّـَرب

لٱ
ْ

حلٱَوَفْيَّـسلٱَوَسْوَق
ْ

اذوهيداحتاىلعلدتلابحلااصعو»َبَْر
.)١٩-٣٧:١٥لايقزحرظنا(ليئارسإو

.برلامالكوههمالكويبنلاوهملكتملا)٨ع(ُتْدَبَأَو
يأثالثلابترلاىلإنوريشيةثالثلاةاعرلانأحجرألاو
ةدمىلعريشيدحاولارهشلاوةاضقلاونييسومانلاوةنهكلا
يفحيسملاىتأامل.روكذمريغاهرادقمنامزلانمةليلق
مهيلعلاقفةاضقلاونييسومانلاوةنهكلاهضفردسجلا
دعبو)٥٢-١١:٣٧اقولو٢٣ىّتم(يفةروكذملاتاليولا

ماظنلاولكيهلاوميلشروأةنيدمتطقسحيسملابلص
نيذلاةثالثلااذوهيكولميفًايئزجتمتةوبنلالعلوميدقلا

ةريخألااذوهيةكلممينسيفرصانذخوبندينعاوطقس
دينعميلشروأتطقساملًامامتو)١٠-٣٦:٥مايأ٢رظنا(
حورلاليوطهنأعممهببرلاسفنتقاضو.نيينامورلا
تهركنيذلابعشلاةوابغبجعأامو.ةمحرلاريثكو
اوربتخاوتاريخلالكهنماوذخأاوناكيذلابرلامهسفن

.تايهتشمهلك.ةوبرنيبملعموهوةقئافلاهتبحم

َضُقْنَألاَهُتْفَصَقَو»َةَمْعِن«َياَصَعُتْذَخَأَف١٠«١٧-١٠
يفَضِقُنَف١١.ِطاَبْسَألٱِّـلُكَعَمُهُتْعَطَقيِذَّـلٱيِدْهَع َكِلٰذِ
لٱ
ْ

لٱُّلَذَأَمِلَعاَذَكَهَو.ِمْوَي
ْ

ملٱِمَنَغ
.ِّـبَّـرلٱُةَمِلَكاََّـهنَأِيلَنوُرِظَتْنُْ

لُقَف١٢
ْ

َهلُت
ُ

يفَنُسَحْنِإ:ْم َّـالِإَوِيتَرْجُأِينوُطْعَأَفْمُكِنُيْعَأِ

لٱَنِمَنيِثَالَثِيتَرْجُأاوُنَزَوَف.اوُعِنَتْمٱَف
ْ

ِيلَلاَقَف١٣.ِةَّـضِف
لَأ:ُّبَّـرلٱ

ْ
لٱَىلِإاَهِق

ْ
لٱَنَمَّـثلٱ،ِّـيِراَّـخَف

ْ
مثيِذَّـلٱَميِرَك

َّـَ
.ِهِبِينوُن

لٱَنِمَنيِثَالَّـثلٱُتْذَخَأَف
ْ

لَأَوِةَّـضِف
ْ

لٱَىلِإاَهُتْيَق
ْ

يفِّـيِراَّـخَف ِتْيَبِ
َضُقْنَأل»ًالاَبِح«ىَرْخُألٱَياَصَعُتْفَصَقَّـمُث١٤.ِّـبَّـرلٱ
َكِسْفَنِلْذُخ:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقَف١٥.َليِئاَْرسِإَواَذوَُهيَْنيَبَءاَخِإلٱ
يفًايِعاَرٌميِقُماَذَنَئَهِّـينَأل١٦َ،قَْمحَأٍعاَرِتاَوَدَأُدْعَب ِضْرَألٱِ
ملٱُدِقَتْفَيَال

طَيَالَو،َنيِعِطَقْنُْ
ْ

ملٱُبُل
ملٱُُربَْجيَالَو،َقاَسْنُْ

،َِرسَكْنُْ
لٱِّـيبَرُيَالَو

ْ
.اَهَفَالْظَأُعِزْنَيَوِناَمِّـسلٱَْمَحلُلُكْأَيْنِكَلَو.َمِئاَق

لٱيِعاَّـرلِلٌلْيَو١٧
ْ
لٱِكِراَّـتلٱِلِطاَب

ْ
ِهِعاَرِذَىلَعُفْيَّـسلَاِ!مَنَغ

لٱِهِنْيَعَىلَعَو
ْ

لٱُهُنْيَعَوًاسْبَيُسَبْيَتُهُعاَرِذ.ىَنْمُي
ْ

ُّلِكَتىَنْمُي

.»!ًالوُلُك
كولم١و٣:١٢اينفص١٤:٢١ايمرإو٨٩:٣٩رومزم٧ع
٢١:٣٢جورخو٣٧:٢٨نيوكت٣:٥يخالمو٥:٦
١٠-٢٧:٣ىّتم٣٧:٢٨ىّتم١٠و٢٧:٩و٢٦:١٥ىّتمو
ءايعشإو١٧ع٩:٢١ءايعشإو٦ع٧ع١٩و١:١٨لامعأو
:١صو١٥ع٦-٣٤:٢لايقزح٢٣:٢ايمرإ١٢-٦:١٠
٢٢و٣٠:٢١لايقزح٣٧-٥٠:٣٥ايمرإ٢٣:١ايمرإو٢
٧و٣:٦اخيمو٤:٥عشوهو٢٩:١٠ءايعشإ

عطقودهعلاضقنلةمالعةمعنلااصعيعارلافصق
اذوهيوليئارسإطابسأتسيل»طابسألا«.هتيانعوهللاةمحر
عطقيهنأمهدعوناكبرلانإفممألاكلامملكلبطقف
)٢:١٨عشوه(سوقلارسكيو...ةيربلاناويحعمًادهع
دهعلااذهضقنيهنإانهلوقيهنكلو.)هريسفتو٧عرظنا(
ةبراحمنعبوعشلاعنميالودعباميفمهنعيماحيالف
مهاوضقنفمهنملببرلانمسيلدهعلاضقنو.ليئارسإ
.مهنايصعبدهعلا

٧عرظنا(منغلاراجتيأ)١١ع(ِمَنَغْلٱُّلَذَأَمِلَعاَذَكَهَو
لاقفبرلاةملكاهنأهلنوعماسلامنغلاراجتملعف)هريسفتو
هتمدخبنيضاراوسيلمهنأاورهظأمهنأليترجأينوطعأمهل
يترجأينوطعأمهللاقومهمنغةياعركرتومهكرتدصقف
تاريلعبرأوحنيأةضفلانمنوثالثةرجألاو)١٢ع(
)٣:٢عشوهو٢١:٣٢جورخرظنا(دبعنمثيهوةيزيلكنإ
برلاهللاقو.مهراقتحالةمالعسخبلانمثلااذهاوعفدو
تيبيفًارضاحناكيراخفلالعلويراخفلاىلإاهيقلينأ
صخرأراخفلانأليراخفللاهاقلأامبروايؤرلاببرلا
نعًازمرناكيعارلانألبرلاتيبيفكلذناكو.داوملا
تيبيفهترجأيقلينأهبقيليفحلاصلايعارلابرلا

-٢٧:٥ىّتمرظنا(.ًامكهت»ميركلانمثلا«ليقو.هديس
ناكطلغلانأحجرألاو»يبنلاايمرإبليقام«ىّتملاق)١٠
.ميدقخساننم

ةيسايسلاطبُرلالكتضقُنف)١٤ع(َءاَخِإلٱَضُقْنَأل
مهئادعألةسيرفدوهيلاةمأتراصفةيعامتجالاوةينيدلاو
البولكيهالبوكلمالبملاعلالكيفنوتتشممويلامهو
.طبار

محَأٍعاَر
َْ

حيسملانعًازمرًالوأيبنلاناك)١٥ع(َق
حيسملادضوهوقمحأعارىلإًازمرراصمثحلاصلايعارلا
قمحألايعارلاو.قمحأريرشلكوريرشلاوهقمحألاو
نيذلاعيمجىلإريشيانهو.هسفنرسخيوهعيطقىشالتي
.مهماكحوةبتكلاو.ةنهكلاومهئاسؤركدوهيلابعشاوملظ
حلاصلايعارلااوضفرمهنألءالؤهلهبعشملسبرلاو
.ىقمحةاعراوراتخاو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
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هسفنلذبيحلاصلايعارلا)١٦ع(ِناَمِّـسلٱَمَْحلُلُكْأَي
عزنيوهسفنمعطيلمهفلتيفقمحألايعارلاامأوفارخلانع
ةرجحمنكامأيفمهقوسيوأًامامتمهيشالييأمهفالظأ
.مهفالظأعزتنيف

ناك«.هتيطخكهباقع)١٧ع(ِلِطاَبْلٱيِعاَّـرلِلٌلْيَو
ىلعفيسلانوكيفهعارذبفارخلانعيماحينأبجي
هنيعلكتففارخلاىلعهنيعنوكتنأبجيناك.هعارذ
ال...بلطيال...دقتفيال«لطابعاروهو.»ىنميلا

عاروهًائيشلمعياليذلايعارلايأ»يبريال...ربجي
.)٣٤صلايقزحرظنا(ريرش

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ُّبَّـرلٱُلوُقَي.َليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱِمَالَكُيْحَو١«٩-١
يفِناَسْنِإلٱِحوُرُلِباَجَوِضْرَألٱُسِّـسَؤُمَوِتاَواَمَّـسلٱُطِساَب ِ
ِجلٍحُّنَرَتَسْأَكَميِلَشُروُأُلَعْجَأاَذَنَئَه٢:ِهِلِخاَد

َ
ِبوُعُّشلٱِعيِم

َهلْوَح
َ

يفُنوُكَتاَذوَُهيَىلَعًاضْيَأَو،ا ُنوُكَيَو٣.َميِلَشُروُأِراَصِحِ
يف لٱَكِلٰذِ

ْ
ِجلًالاَوْشِمًارَجَحَميِلَشُروُأُلَعْجَأِّـينَأِمْوَي

َ
ِعيِم

اَهْيَلَعُعِمَتَْجيَو.ًاّقَشَنوُّقَشْنَيُهَنوُليِشَيَنيِذَّـلٱُّلُكَو،ِبوُعُّشلٱ
يف٤.ِضْرَألٱِمَمُأُّلُك لٱَكِلٰذِ

ْ
َّـلُكُبِْرضَأُّبَّـرلٱُلوُقَيِمْوَي

حلٱِبٍسَرَف
ْ

جلٱِبُهَبِكاَرَوَِةَْري
ْ

،اَذوَُهيِتْيَبَىلَعَّـيَنْيَعُحَتْفَأَو.ِنوُُن
لٱِبِبوُعُّشلٱِلْيَخَّـلُكُبِْرضَأَو

ْ
اَذوَُهيُءاَرَمُأُلوُقَتَف٥.ىَمَع

يف لَقِ
ْ

جلٱِّـبَرِبِيلٌةَّـوُقَميِلَشُروُأَناَّـكُسَّـنِإ:ْمِهِب
ْ

٦.ْمِهِٰهلِإِدوُُن
يف لٱَكِلٰذِ

ْ
حلٱَْنيَبٍراَنِحاَبْصِمَكاَذوَُهيَءاَرَمُأُلَعْجَأِمْوَي

ْ
،ِبََط

حلٱَْنيَبٍراَنِلَعْشِمَكَو
ْ

َهلْوَحِبوُعُّشلٱَّـلُكَنوُلُكْأَيَف،ِمَُز
ُ

ِنَعْم
لٱ
ْ

لٱِنَعَوِنيِمَي
ْ

يفًاضْيَأُميِلَشُروُأُتُبْثَتَف،ِراَسَي هناَكَمِ اَِ
لَُخيَو٧.َميِلَشُروُأِب

ِّـ
َمَظاَعَتَيَالْيَكِلًالَّـوَأاَذوَُهيَماَيِخُّبَّـرلٱُص

يف٨.اَذوَُهيَىلَعَميِلَشُروُأِناَّـكُسُراَخِتْفٱَوَدُواَدِتْيَبُراَخِتْفٱ ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
لٱُنوُكَيَف،َميِلَشُروُأَناَّـكُسُّبَّـرلٱُُرتْسَيِمْوَي

ْ
ْمُهْنِمُرِثاَع

يف لٱَكِلٰذِ
ْ

ِكَالَمَلْثِم،ِهللاٱَلْثِمَدُواَدُتْيَبَو،َدُواَدَلْثِمِمْوَي
يفُنوُكَيَو٩.ْمُهَماَمَأِّـبَّـرلٱ لٱَكِلٰذِ

ْ
لَأِّـينَأِمْوَي

ْ
َكَالَهُسِمَت

.»َميِلَشُروُأَىلَعَنيِتآلٱِمَمُألٱِّـلُك
رومزمو٢٦:٧بويأ٥١:١٥ايمرإو٤٤:٢٤و٤٢:٥ءايعشإ

٥٧:١٦ءايعشإ١٢-١:١٠نييناربعو٢٦و١٠٢:٢٥
ص٢٣و٥١:٢٢ءايعشإو٧٥:٨رومزم١٢:٩نييناربعو

١٤:٢ص٢١:٤ىّتم٤٥و٤٤و٣٥و٢:٣٤لايناد١٤:١٤
١١:١ص١٢و١٠:٦ص١٤:١٥و١٠:٥و٩:١٠ص
٥-٨:٣و٢:٤ص١٨ايدبوعو١٨و١٠:١٧ءايعشإو
٣:١٦ليئويو١٥و٩:١٤ص٩:١١سوماع٣:١٨ايمرإ
٨:٥رومزم٧:٨اخيمو٢٣:١٠عوشيو٢٦:٨نييوال
٣و١٤:٢و١:٢١ص٣٣:٢و١٤:١٩جورخ٨٢:٦و

رفسلانميقابلاناونعَليِئاَْرسِإَىلَعِّـبَّـرلٱِمَالَكُيْحَو
يفنأللامجإلابهللابعشانهليئارسإو)١٤-١٢ص(
.اذوهيوليئارسإنيتكلمملانمةيقبلاالإنكيمليبنلانامز
هذهواهيلعهتبلغوليئارسإلممألاةمواقمًالوأركذييبنلاو
بعشيمواقمعيمجنملبةدحاوةمأنمتسيلةمواقملا
.اهئادعألكىلعةريخألاةسينكلاةبلغوليجلكيفهللا

هنأبناميإلايوقيهللاتافصركذِتاَواَمَّـسلٱُطِساَب
.هبدعواميفينأردقي

ًاضيألبةيدسجلاهتايحطقفسيلِناَسْنِإلٱِحوُرُلِباَج
»ًاعيمجمهبولقروصملا«)٣٣:١٥رومزمرظنا(ةدلاخلاهسفن
سفنأو.ةصاخلاهسفنوصاخلاهدسجناسنإلكليأ

نأمهنكميالفهديبمهريغسفنأوهدنعةزيزعهيفئاخ
.هنذإوهملعالبهبعشلةمواقملانمًائيشاولمعي

دونجلابرنأءادعألاىريامدنع)٢ع(ٍحُّنَرَتَسْأَك
نمضةنيدملانأكنوبلقنيونوريحتيميلشروأيفلاح
.نوركسيواهنمنوبرشيرمخسأكاهراوسأ

ميلشروأمواقاذوهينأضعبلالوقياَذوَُهيَىلَعًاضْيَأَو
هذهتناكوميلشروأةنيدملهأاومواقاذوهيدالبلهأيأ
امأو.ميلشروألهأعماودحتاواوعجرفةيتقوةمواقملا
نوكياذوهيىلعًاضيأو«ىنعمبةلمجلانومجرتيفضعبلا

يفراصحاذوهيدالبلهأىلعنوكييأ»ميلشروأراصح
يفركذالو.مهتنيدميفميلشروألهأىلعناكامكمهندم
.ميلشروأءادعأعمناكاذوهينأخيراتلا

نيذلاهيفبعتيليقثوريبكرجح)٣ع(ًالاَوْشِمًارَجَح
كبلعبةعلقورصممارهأكةميدقلاةينبألاءانبيفوهنوعفري
كلتمهيلعتعقوذإةلعفلانمنوريثكحرُجولتُق
َىلَعَطَقَسْنَم«)٢١:٤٤ىّتم(حيسملالوقرظنا.ةراجحلا
حلٱاَذٰه

ْ
.»ُهُقَحْسَيِهْيَلَعَوُهَطَقَسْنَمَو،ُضَّـَضَرتَيِرََج
ىلعلديامملوقلااذهوِضْرَألٱِمَمُأُّلُكاَهْيَلَعُعِمَتَْجيَو

ةمواقملكىلإريشتلبةيخيراتةثداحبمتتملةوبنلاهذهنأ
.اهنممهتاجنوهللابعشل

ليخلفجي)٤ع(ِنوُنُْجلٱِبُهَبِكاَرَوِةَْريَْحلٱِبٍسَرَفَّـلُك
طلستمبرلاواهوطبضينأاهباكرردقيالفعمجأشيجلا
نملةعاجشلايطعيفمهداسجأىلعامكسانلالوقعىلع
ًاعوننوفاخينويليئارسإلاناكو.ديرينمعاهعنميوديري
.ةيبرحلاتابكرملاوليخلانم

مهنعبرلاىضرياَذوَُهيِتْيَبَىلَعَّـيَنْيَعُحَتْفَأَو
.مهنيعيو

روسناكايركزنامزيف)٥ع(اَذوَُهيُءاَرَمُأُلوُقَتَف
أبنتكلذعمورانلابةقرحماهباوبأوًامدهنملازيالميلشروأ
دونجلابراهرصنيواهناكميفتبثتسميلشروأنأبيبنلا

ألَا
َ

اَّـيِرَكَزرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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اذوهيءارمأنمؤيفًاميدقتناكامكاذوهيلةوقنوكتف
.كلذب

ًاريثكلعشيرانلانمًاليلقنإ)٦ع(ِبَطَْحلٱَْنيَبٍراَن
.برلاةوقبًاميظعًاشيجكلمًاريغصًاشيجوبطحلانم

الئلاذوهيدالبيفنونكاسلا)٧ع(ًالَّـوَأاَذوَُهيَماَيِخ
صالخلانأعيمجلافرعيفدوادتيبوةنيدملالهأرختفي
ًاتويبنكلوًاتويبتناكاهلعلونكاسممايخلاو.برلانم
.ميلشروأتويبىلإةبسنلابةريقح

.كولملامظعأدوادناك)٨ع(َدُواَدَلْثِمُرِثاَعْلٱُنوُكَيَف
ًارابكوًاراغصنيعمجأمهنأيأهللالثمدوادتيبنوكيو
.مهتطساوبومهيفلماعلاوههللانألةميظعًالامعأنولمعي
ُلاَمْعَألٱَفِيبُنِمْؤُيْنَم«)١٤:١٢انحوي(عوسيلوقرظنا
.»اَهْنِمَمَظْعَأُلَمْعَيَو،ًاضْيَأَوُهاَهُلَمْعَياَهُلَمْعَأاَنَأيِتَّـلٱ

برلانأدوهيلاريسافتنم)٩ع(َكَالَهُسِمَتْلَأ
ال.مهلامعأبسحمهيزاجيفممألانعلأسيوصحفي
ةبوتلاىلإعيمجلالبقينألبسانلاكلهينأبرلاءاشي
ٌَةريِثَكٌمَمُأُلِصَّـتَيَف«)٢:١١ايركزرظنا()٣:٩سرطب٢(
يفِّـبَّـرلٱِب لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ًابْعَشِيلَنوُنوُكَيَو،ِمْوَي

ِناَّـكُسَىلَعَوَدُواَدِتْيَبَىلَعُضيِفُأَو١٠«١٤-١٠
يِذَّـلٱ،َّـَيلِإَنوُرُظْنَيَف،ِتاَعَُّرضَّـتلٱَوِةَمْعِّـنلٱَحوُرَميِلَشُروُأ
يفَنوُنوُكَيَو،ُهَلٍديِحَوَىلَعٍحِئاَنَكِهْيَلَعَنوُحوُنَيَو،ُهوُنَعَط ِ
يفَوُهْنَمَكِهْيَلَعٍةَراَرَم يف١١.ِهِرْكِبَىلَعٍةَراَرَمِ لٱَكِلٰذِ

ْ
ِمْوَي

يفُحْوَّـنلٱُمُظْعَي يفَنوُّمِرْدَدَهِحْوَنَكَميِلَشُروُأِ .َنوُّدَِجمِةَعْقُبِ
هتَدِحَىلَعَرِئاَشَعَرِئاَشَعُضْرَألٱُحوُنَتَو١٢ ِتْيَبُةَريِشَع:اَِ
هتَدِحَىلَعَدُواَد هتَدِحَىلَعْمُهُؤاَسِنَواَِ َناَثاَنِتْيَبُةَريِشَع.َّـِنِ
هتَدِحَىلَع هتَدِحَىلَعْمُهُؤاَسِنَواَِ يِوَالِتْيَبُةَريِشَع١٣.َّـِنِ
هتَدِحَىلَع هتَدِحَىلَعْمُهُؤاَسِنَواَِ َىلَعيِعْمَشُةَريِشَع.َّـِنِ
هتَدِح هتَدِحَىلَعْمُهُؤاَسِنَواَِ لٱُّلُك١٤.َّـِنِ

ْ
لٱِرِئاَشَع

ْ
ٌةَريِشَعِةَيِقاَب

هتَدِحَىلَعٌةَريِشَع هتَدِحَىلَعْمُهُؤاَسِنَواَِ .»َّـِنِ
ص٢٩و٢:٢٨ليئويو٣٩:٢٩لايقزحو٤٤:٣ءايعشإ

:٦ايمرإ١:٧ايؤرو١٩:٣٧انحوي٩:٣ليئومص٢و٧:٩
٧:٣ص١:٧ايؤرو٢٤:٣٠ىّتم٨:١٠سوماعو٢٦

سانلابولقيفلماعلاهللاحوريأِةَمْعِّـنلٱَحوُر
)٣٩:٢٩لايقزحرظنا(صالخللةبوتلامهيفئشنيف
.نيسمخلامويأدتباحورلاناضيفو

.»هيلإ«خسنلاضعبيفَّـَيلِإَنوُرُظْنَيَف
هنعطهنأكوهفهبحيبأىلإنبابنذأاذإُهوُنَعَطيِذَّـلٱ
نيلسرملانمهريغوأيبنلابرلابعشضفراذإو.هبلقيف

رظنا(هونعطفهلسرأيذلابرلااونزحأهبلقنممهيلإ
:٤سسفأ(و»هسدقحوراونزحأ«)١٠-٦٣:٧ءايعشإ

وهنمفرعنالو.»سودقلاهللاحوراونزحتال«)٣٠
ايشويكلملاوأًاديهشتاممسالالوهجميبنأانههيلإراشملا
رظنا(ميلشروأواذوهيلكهيلعحانووّدجميفلتُقيذلا
برلايفوهفًايلجمالكلاحاضيإامأو)٢٥-٣٥:٢٠مايأ٢
هيبنجيفرسكعلانمدحاوهنعطيذلاحيسملاعوسي
مويهيلعاوحانو)٣٧-١٩:٣٤انحويرظنا(هتبرحب
هوبلصيذلاعوسينأسرطبمالكنماومهفاملنيسمخلا
لامعأرظنا(عنصناذاماولاقومهبولقيفاوسخنفحيسملاوه
ةبحملابانيلإرظنيامنيححيسملابلقنعطننحنو)٢:٣٧
اهنميفعتسنوةمدخانعدوتسيامنيحوهنعرظنلاضغنو
هركننوسانلامامأهلدهشننأانمًابلاطانيلإرظنيامنيحو
.سرطبهركنأامك

رهاظلاوناكملااذهفرعنال)١١ع(َنوُّمِرْدَدَهِحْوَنَك
ايشويلتُقثيحودجمةعقبيفناكممساهنأةنيرقلانم
.لثملاهببرضفليئارسإلكهيلعحانوحلاصلااذوهيكلم

ًاضيأًايدارفناوًايمومعًاحونيأ)١٢ع(ُضْرَألٱُحوُنَتَو
رظنيلهدرفمبناسنإلكبلقيفلمعيسدقلاحورلانإف
.»يطاخلاانأينمحرامهللا«لوقيفهسفناياطخناسنإلك

هنبابهنمنولسلستملاكولملامهَدُواَدِتْيَبُةَريِشَع
ناثانهنبابدوادنمنولسلستملامهناثانةريشعوناميلس
نييواللانمناتريشعو.حيسملاولبابرزهلسننميذلا
رئاشعيأ.يوالنباموشرجانبايعمشويوالامهو
.اهلكليئارسإ

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٦-١ لٱَكِلٰذِ
ْ

َدُواَدِتْيَبِلًاحوُتْفَمٌعوُبْنَيُنوُكَيِمْوَي
لِلَميِلَشُروُأِناَّـكُسِلَو

ْ
لِلَوِةَّـيِطَخ

ْ
يفُنوُكَيَو٢.ِةَساَجَن َكِلٰذِ

لٱ
ْ

جلٱُّبَرُلوُقَي،ِمْوَي
ْ

َنِمِماَنْصَألٱَءاَمْسَأُعَطْقَأِّـينَأ،ِدوُُن
َسِجَّـنلٱَحوُّرلٱَوًاضْيَأَءاَيِبْنَألٱُليِزُأَو،ُدْعَبُرَكْذُتَالَفِضْرَألٱ
ُهَّـمُأَوُهاَبَأَّـنَأُدْعَبٌدَحَأَأَّـبَنَتاَذِإُنوُكَيَو٣.ِضْرَألٱَنِم
لٱِبَتْمَّـلَكَتَكَّـنَألُشيِعَتَال:ُهَلِنَالوُقَي)ِهْيَدِلاَو(

ْ
ِمْسٱِبِبِذَك

طَيَف.ِّـبَّـرلٱ
ْ

يفُنوُكَيَو٤.ُأَّـبَنَتَياَمَدْنِع)ُهاَدِلاَو(ُهُّمُأَوُهوُبَأُهُنَع ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
،َأَّـبَنَتاَذِإُهاَيْؤُرْنِمٍدِحاَوُّلُكَنْوَزَْخيَءاَيِبْنَألٱَّـنَأِمْوَي
لَيَالَو

ْ
لٱِلْجَألٍرْعَشَبْوَثَنوُسِب

ْ
اَنَأُتْسَل:ُلوُقَيْلَب٥.ِّـشِغ

.َياَبِصْنِمِيناَنَتْقٱًاناَسْنِإَّـنَأل،ِضْرَألٱُحِلاَفٌناَسْنِإاَنَأ.ًاّيِبَن
جلٱِهِذٰهاَم:ُهَلَأْسَيَف٦

ْ
يفُحوُُر يِتَّـلٱَيِه:ُلوُقَيَف؟َكْيَدَيِ

هبُتْحِرُج يفاَِ .»يِئاَّـبِحَأِتْيَبِ
١٨-١:١٦ءايعشإو٧و٥١:٢رومزم١٧:١٣و٢:١٣ايمرإ
لايقزحو١٥و٤:١٤ءايعشإو١٩:١٧ددع١:٢٩انحويو

١٨:٢٠ةينثت٢٣:٣٤ايمرإ٢٩و٣٦:٢٥جورخ١٤:٩

ألَا
َ
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:١٠ىّتمو١١-١٣:٦ةينثت١٣:٢٥ايمرإ١٤:٩لايقزحو
ءايعشإو١:٨كولم٢و٣:٧اخيمو٨:٩و٦:١٥ايمرإ٣٧
٩:٢٤كولم٢و٧:١٤سوماع٣:٤ىّتمو٢٠:٢

يف ع(قباسلاحاحصألايفروكذملاحونلامويِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
مهاياطخىلعنونزحينيذلاعيمجلةيزعتانهو.)١٤-١٠
ريهطتركذسومانلايفو.ةيطخللًاحوتفمًاعوبنيمهلنأل
ةيطخلاو)١٠-١٩:١و٨:٧ددع(ةيطخلاءامةطساوب
هذهتمستومانصألاةدابعيهانهاهيلإراشملاةيصوصخلا
يفةساجنتمستو)١٢:٣٠كولم١(يفةيطخةدابعلا
نإوةساجنبرلاةعيرشةفلاخملكو)٢٠و٧:١٩لايقزح(
هنكلوهسفنبرهاطهنإفبهذلاك.ةرهاطاهسفنبتناك
الهنإ)١(ديفيعوبنيلااذهحتفو.مانصأللمدقتاذإسجن
انحوي١رظنا(انههيلإزومرملاحيسملامدبالإنارفغلانكمي
دودحالبوناميإلابالإصالخلانكميال)٢()١:٧
هايملاعوبنييأ»عوبني«ليق.اياطخلاعيمجلوسانلاعيمجلو
ميلشروأناكسودوادتيبو.دودحماهؤامًارابآسيلوةيحلا
ريهطتلانأحضوألايقزحو.نيعمجأهللابعشنعةيانك
:٣٦لايقزحرظنا(يدسجاليحورريهطتوههبدوعوملا

٢٨-٢٥(.
رابتعاءامسأللناك)٢ع(ِماَنْصَألٱَءاَمْسَأُعَطْقَأ
امكرشلكدرطيمسالاظفلدرجمنأاومعزويصوصخ
.»هللامساب«ةظفلنييحيسملاضعبربتعي

وه»سجنلاحورلا«و.ةبذكلاءايبنألاَءاَيِبْنَألٱُليِزُأَو
لمعو)٢٢:٢٢كولم١رظنا(ءايبنألايفبذكلاحور
)١١-٣٠:٩(ءايعشإلاق)٢:١١يكينولاست٢رظنا(لالضلا
نأالوبرلاةعيرشاوعمسينأاوءاشيملدرمتمبعشهنأل
نيئارللاولاقلبليئارسإسودقمسإالوتاميقتسملااورظني
.تاعداخماورظنيوتامعانلابمهوملكيل

رظنا(سومانلابجومبكلذناكو)٣ع(ُشيِعَتَال
.)١٠-١٣:٦ةينثت

يف ضيفيامنيحهيلإراشملامويلايف)٤ع(ِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
ًابولقمهيفقلخيوتاعرضتلاوةمعنلاحورهبعشىلعبرلا

ءايبنألانولمتحيالولالضلانوبحينودوعيالفةديدج
ايليإسابلكةيوبنلاةفيظولاةمالعناكرعشلابوثو.ةبذكلا
هنأركنيهفوخوهلجخنمباذكلايبنلاو.نادمعملاانحويو
ةدابعلايفالهئابحأتيبيفحرُجوحالفهنإلوقيويبن
.)١٨:٢٨كولم١رظنا(لعبلاءايبنأةداعك

ِلُجَرَىلَعَوَّـيِعاَرَىلَعُفْيَساَيْظِقْيَتْسِا٧«٩-٧
جلٱُّبَرُلوُقَي،يِتَقْفِر

ْ
لٱَتَّـتَشَتَتَفَيِعاَّـرلٱِبِْرضِا.ِدوُُن

ْ
،ُمَنَغ

يفُنوُكَيَو٨.ِراَغِّـصلٱَىلَعيِدَيُّدُرَأَو ُلوُقَيِضْرَألٱِّـلُكِ

لُّثلٱَو،ِناَتوُمَيَوِناَعَطْقُياَهْنِمِْنيَثُلُثَّـنَأُّبَّـرلٱ
ْ

٩.اَهيِفىَقْبَيَث
يفُثُلُّثلٱُلِخْدُأَو لٱِصْحَمَكْمُهُصَْحمَأَو،ِراَّـنلٱِ

ْ
ُمُهُنِحَتْمَأَو،ِةَّـضِف

َوُه:ُلوُقَأ.ُهُبيِجُأاَنَأَويِمْسٱِبوُعْدَيَوُه.ِبَهَّـذلٱَناَحِتْمٱ
.»يِٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُلوُقَيَوُهَويِبْعَش
لايقزحو٤٠:١١ءايعشإ٥-٢١:٣لايقزحو٤٧:٦ايمرإ

ايمرإو٢:٢رومزم٤و٥:٢اخيمو٣٧:٢٤و٢٤و٣٤:٢٣
سقرمو٢٦:٣١ىّتمو١٠و٥و٥٣:٤ءايعشإ٦و٢٣:٥
٤-٥:٢لايقزحو٦:١٣ءايعشإ١:٢٥ءايعشإ١٤:٢٧
رومزمو١٢:١٠ص٣:٣يخالمو٤٨:١٠ءايعشإ١٢و

٦٥:٢٤و٥٨:٩ءايعشإو١٠:٦ص٥٠:١٥و١٧-٣٤:١٥
٢:٢٣عشوه١٣-٢٩:١١ايمرإو

مهتبراحمتناكودوهيلاءادعأفيسُفْيَساَيْظِقْيَتْسِا
نييروشألافيسبرلالمعتساامكبرلارمأبدوهيلل
.)١٦-١٠:٥ءايعشإرظنا(ليئارسإبيدأتل

يعارلاركذيثيحهريسفتو)١١:١٧رظنا(َّـيِعاَرَىلَع
ةيانكلطابلايعارلاو.هيلعنوكييذلافيسلاولطابلا
»يقيفر«انهليقو.لامجإلابنيملاظلاليئارسإماكحنع
ةاضقلاو)٨:٧ليئومص١رظنا(ليئارسإكلمبرلانأل
برلانولأسياوناكمهنمنوحلاصللوهمادخاوناككولملاو
مهنكلوهءالكواوناكمهنمنوملاظلاو.هتئيشمنولمعيو
ليئارسإءادعأفيسيأفيسلابرلارمأفنولطابءالكو
.مهبرضينأ

:٢٦ىّتمرظنا(ةوبنلاهذهعوسيركذُمَنَغْلٱَتَّـتَشَتَتَف
ةليللايفاوتتشتفةيعرلاهذيمالتويعارلاوهىنعملاب)٣١

يفناكاممعسوأىنعمةوبنللهنأّنيباذكهواهيفملسُأيتلا
سرطب١رظنا(لوسرلاسرطبلاقو.هيرصاعمويبنلاراكفأ
ةاعرمهةسينكلاخويشوةاعرلاسيئرحيسملانإ)٤-٥:١
.ءانمأريغوأءانمأاوناكنإهءاقفراوناكفهتسايرتحت

)١:٢٥ءايعشإرظنا(مهصالخلِراَغِّـصلٱَىلَعيِدَيُّدُرَأَو
ثلثلاومهيعاربرلاىلعنولكتملاونوعضاوتملامهراغصلاو
-٣:١١اينفصرظنا(ةليلقةيقبلبًامامتًاثلثسيل)٨ع(

١٣(.
يفُثُلُّثلٱُلِخْدُأَو تاداهطضابمهنحتمي)٩ع(ِراَّـنلٱِ
.بهذوةضفكهدنعنونيمثمهوتاقيضو

نوكيوبرلامهبحيفيقابلابعشلايِمْسٱِبوُعْدَيَوُه
.مههلإ

ألَا
َ
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ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يفِكُبَلَسُمَسْقُيَفِيتْأَيِّـبَّـرلِلٌمْوَياَذَوُه١«٥-١ .ِكِطَسَوِ
لِلَميِلَشُروُأَىلَعِمَمُألٱَّـلُكُعَْمجَأَو٢

ْ
ملٱُذَخْؤُتَف،ِةَبَراَحُم

ُةَنيِدَْ
لٱُبَهْنُتَو

ْ
ملٱُفْصِنُجُرَْخيَو،ُءاَسِّـنلٱُحَضْفُتَوُتوُيُب

َىلِإِةَنيِدَْ
ملٱَنِمُعَطْقُتَالِبْعَّـشلٱُةَّـيِقَبَوِيْبَّـسلٱ

ُّبَّـرلٱُجُرْخَيَف٣.ِةَنيِدَْ
لِتُبِراَُحيَو

ْ
يفاَمَكَمَمُألٱَك لٱَمْوَيِهِبْرَحِمْوَيِ

ْ
ُفِقَتَو٤.ِلاَتِق

يفُهاَمَدَق لٱَكِلٰذِ
ْ

َميِلَشُروُأَماَّـدُقيِذَّـلٱِنوُتْيَّـزلٱِلَبَجَىلَعِمْوَي
ِقَّْـرشلٱَوْحَنِهِطَسَوْنِمِنوُتْيَّـزلٱُلَبَجُّقَشْنَيَف،ِقَّْـرشلٱَنِم
لٱَوْحَنَو

ْ
جلٱُفْصِنُلِقَتْنَيَو،ًاّدِجًاميِظَعًايِداَوِبْرَغ

ْ
َوْحَنِلََب

جلٱَوْحَنُهُفْصِنَوِلاَمِّـشلٱ
ْ

يفَنوُبُرَْهتَو٥.ِبوَُن ،ِيلاَبِجِءاَوِجِ
جلٱَءاَوِجَّـنَأل

ْ
َنِمْمُتْبَرَهاَمَكَنوُبُرَْهتَو.َلَصآَىلِإُلِصَيِلاَبِ

لَّـزلٱ
ْ

يفِةَلَز ُعيَِمجَويِٰهلِإُّبَّـرلٱِيتْأَيَو.اَذوَُهيِكِلَماَّـيِّـزُعِماَّـيَأِ
لٱ
ْ

.»َكَعَمَنيِسيِّـدِق
ص١٤ع٤:١يخالمو٢:١ليئويو٩و١٣:٦ءايعشإ

١٥و٩:١٤ص١٣:٨ص١٣:١٦ءايعشإ٣و١٢:٢
٢و٦٤:١ءايعشإو٤:٧صو٨ع١١:٢٣لايقزح
٣:٦قوقبحو٤و١:٣اخيمو١٠-٤٧:١لايقزحو
:٦٦ءايعشإو٩٦:١٣رومزم١:١سوماعو٢٩:٦ءايعشإ

٢٥:٣١و١٦:٢٧ىّتمو١٦و١٥

قيضمويوهوهدجموهتّوقهيفرهظيمويِّـبَّـرلِلٌمْوَي
حمسيفمهئادعألماقتنامويوصالخلاقيضلادعبوهبعشل
جرخيمثيتقوبلسلااذهنكلوميلشروأاوبلسينأممألل
اذهريسفتنكميالوهبعشذقنيوهءادعأبراحيوبرلا
ةوبنلاقباطيامخيراوتلايفدجويالهنألًايفرححاحصألا
نمةيحهايمجورخونوتيزلالبجقشصوصخبمالكلاو
عيمجدوعصوبوعشلاةبرضوميلشروأعافتراوميلشروأ
.ًايفرحهثودحليحتسمهلكاوديعيلميلشروأىلإممألا
يفأدتبافضرألاىلعهللاتوكلمحاحصألااذهعوضومو
فصنجرخي«حيسملااوضفرمهنمضعبلاودوهيلابعش
نيذلادوهيلاعمممألانمنونمؤمدحتاو»يبسلاىلإةنيدملا
طئاسوبهبعشبرلاصّلخوةيحيسملاةسينكلااوراصفاونمآ
يفثدحامكقيضلادشأىلإاولصواوناكامدعبةبيجع
ًاريخأوحالصإلامايأيفوةيموركولممايأيفولسرلامايأ
صالخلادئاوفاهنمجرخيفاهئادعألكقوفةسينكلاعفترت

ةسينكنوكتونينمؤملاريغكلهيوضرألاكلاممعيمجل
نعيبنلاّربعو.بيعالونضغاهيفسيلةديجمةرهاط
لهأدنعةموهفمةيدوهيتارابعبةلبقتسملارومألاهذه

باتكلانمةريخألاةوبنلاةوبنلاهذهقباطتف.هرصع
.)رفسلارخآىلإ٢٠ايؤررظنا(سدقملا

يفامكًالماكًايبسسيل)٢ع(ِةَنيِدَْملٱُفْصِنُجُرَْخيَو
.ًايفرحفصنلامهفنالو.رصانذخوبنمايأ

شويجلاطيحتامنيح)٤ع(ِنوُتْيَّـزلٱُلَبَجُّقَشْنَيَف
برهيللبجلاطسويفًاميظعًايداوبرلاحتفيةنيدملاب
.هبعش

تناك»لصيأهتيب«١:١١اخيمرظنا)٥ع(َلَصآ
لصيسيأقرشلاةهجىلإنوتيزلالبجردحنمىلعةنيدم
لبًايفرحسيل.قرشلاىلإبرغلانمروكذملايداولا
٤٠:٣ءايعشإيفامكاوصلخيلًاقيرطّدعيبرلانأىنعملا
ٍلَبَجُّلُكَو،ُعِفَتْرَيٍءاَطَوُّلُك...ِّـبَّـرلٱَقيِرَطاوُّدِعَأ«٤و
.»ُضِفَخْنَيٍةَمَكَأَو

ايزعمايأيفةلزلزلاو.ةيدوألانمعساولاِلاَبِْجلٱَءاَوِج
بطاخييبنلاو١:١سوماعيفوانهالإةروكذمتسيل
ملٱُعيَِمجَو«هلوقببرلا

لٱِةَكِئَالَْ
ْ

مهنوسيدقلاو»َكَعَمَنيِسيِّـدِق
.)٢٥:٣١ىّتمرظنا(ةكئالملا

يفُنوُكَيَو٦«١١-٦ لٱَكِلٰذِ
ْ

.ٌروُنُنوُكَيَالُهَّـنَأِمْوَي
َال.ِّـبَّـرلِلٌفوُرْعَمٌدِحاَوٌمْوَيُنوُكَيَو٧.ُضِبَقْنَتيِراَرَّـدلَا

يفُهَّـنَأُثُدَْحيْلَب،َلْيَلَالَوَراََهن ملٱِتْقَوِ
٨.ٌروُنُنوُكَيِءاَسَْ

يفُنوُكَيَو لٱَكِلٰذِ
ْ

َختًةَّـيَحًاهاَيِمَّـنَأِمْوَي
ْ

َميِلَشُروُأْنِمُجُر
لٱَىلِإاَهُفْصِن

ْ
لٱَىلِإاَهُفْصِنَوِّـيِقَّْـرشلٱِرْحَب

ْ
لٱِرْحَب

ْ
يف.ِّـِيبْرَغ ِ

يفَوِفْيَّـصلٱ خلٱِ
ْ

ِّـلُكَىلَعًاكِلَمُّبَّـرلٱُنوُكَيَو٩.ُنوُكَتِفيَِر
يف.ِضْرَألٱ لٱَكِلٰذِ

ْ
.ُهَدْحَوُهُمْسٱَوُهَدْحَوُّبَّـرلٱُنوُكَيِمْوَي

لٱَكاَهُّلُكُضْرَألٱُلَّـوَحَتَتَو١٠
ْ

َبوُنَجَنوُّمِرَىلِإَعْبَجْنِمِةَبَرَع
يفُرَمْعُتَوُعِفَتْرَتَو.َميِلَشُروُأ هناَكَمِ َىلِإَنيِماَيْنِبِباَبْنِماَِ
لٱِناَكَم

ْ
َىلِإَليِئْنَنَحِجْرُبْنِمَو،اَياَوَّـزلٱِباَبَىلِإِلَّـوَألٱِباَب

ملٱِِرصاَعَم
ُرَمْعُتَف.ٌنْعَلُدْعَبُنوُكَيَالَواَهيِفَنوُنُكْسَيَف١١.ِكِلَْ

.»ِنْمَألٱِبُميِلَشُروُأ
ليئويو٨و٣٢:٧لايقزحو٤:٢٣ايمرإو:١٣:١٠ءايعشإ
١٧و١٦ع٢و٢٢:١ايؤرو١٥:١٨لامعأو٣١و٢:٣٠
٦:٤ةينثت٤٥:٢٣و١٢-٢:٢ءايعشإو٩:٩صو
ص٩:١١سوماعو٢:٢كولم١و٢٤-٤٥:١٢ءايعشإو

:١٤كولم٢و٣٨:٧و٣٧:١٣ايمرإ٣:١٨ايمرإو١٢:٦
:٢٣ايمرإ٢٢:٣ايؤرو٢:٤٨:١٣ص٣١:٣٨ايمرإ١٣
٢٨-٣٤:٢٥لايقزحو٦و٥

نزحلاىلإريشترونلاةلقوبكاوكلايهيِراَرَّـدلَا
.)٢٤:٢٩ىّتمو٣:١٥ليئويرظنا(قيضلاو

نلوهلثمموينكيمل)٧ع(ِّـبَّـرلِلٌفوُرْعَمٌدِحاَوٌمْوَي
عملبًامامتقيضموينوكياليأليلالوراهنالو.نوكي

ألَا
َ
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ضعبيأروننوكيءاسملاتقويفو.ءاجرنوكيقيضلا
تاداهطضاىرنةسينكلاخيراتيفاذكهوصالخقيضلا
ىلعبلغيءاجرلاوةيزعتوءاجرًاضيأهيفوتاقيضو
ةريخألاهمايأيفويحيسملكةايحيفاذكهو.قيضلا
.برلابحرفوروننوكي

نمةجراخلاصالخلادئاوفىلإريشت)٨ع(ًةَّـيَحًاهاَيِم
يرجتوممألاعيمجلوتاهجلالكىلإيرجتيهوةسينكلا

.)٤-٢:٢ءايعشإ(عطقنتاليأفيرخلايفوفيصلايف
لكرخآلابواذوهيضرأ)٩ع(ِضْرَألٱِّـلُكَىلَعًاكِلَم

هلإلبنيريثكةهلآءامسأالونوريثكةهلآنوكيالو.ممألا
.برلامساوهودحاومساودحاو

يتلاميلشروأىلإةبسنلابًالهسريصت)١٠ع(ِةَبَرَعْلٱَك
ضرألاكلامملكىلعمدقتاهلنوكيفاهدحوعفترت
تناكو.)٢:٢ءايعشإرظنا(ًايحورلبًايفرحسيلمدقتلاو
ةهجىلإاهفرطبنومرولامشلاىلإاذوهيفرطبعبج
جربواياوزلابابولوألابابلاونيماينببابو.بونجلا

نأىنعملانكلوًامامتةفورعمتسيلكلملارصاعموليئننح
.رمعُتوعفترتاهلكةنيدملا

هبُبِْرضَييِتَّـلٱُةَبَّْـرضلٱُنوُكَتِهِذٰهَو١٢«١٩-١٢ ُّبَّـرلٱاَِ
ُبوُذَيْمُهُْمَحل.َميِلَشُروُأَىلَعاوُدَّـنََجتَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱَّـلُك
يفُبوُذَتْمُُهنوُيُعَو،ْمِهِماَدْقَأَىلَعَنوُفِقاَوْمُهَو هباَقْوَأِ ،اَِ
يفُبوُذَيْمُُهناَسِلَو يفُنوُكَيَو١٣.ْمِهِمَفِ لٱَكِلٰذِ

ْ
َّـنَأِمْوَي

ِدَيِبُلُجَّـرلٱُكِسْمُيَف،ْمِهيِفُثُدَْحيِّـبَّـرلٱَنِمًاميِظَعًاباَرِطْضٱ
ُبِراَُحتًاضْيَأاَذوَُهيَو١٤.ِهِبيِرَقِدَيَىلَعُهُدَيوُلْعَتَوِهِبيِرَق
ُجتَو،َميِلَشُروُأ

ْ
ِهلْوَحْنِمِمَمُألٱِّـلُكُةَوْرَثُعَم

َ
ٌةَّـضِفَوٌبَهَذ:ا

خلٱُةَبَْرضُنوُكَتاَذَكَو١٥.ًاّدِجٌَةريِثَكُسِبَالَمَو
ْ

لٱَوِلَْي
ْ
ِلاَغِب

جلٱَو
ْ
حلٱَوِلاَمِ

ْ
لٱِّـلُكَوِريَِم

ْ
لٱِمِئاَهَب

يفُنوُكَتيِتَّـ ملٱِهِذٰهِ
.ِّـلاَحَْ

لٱَّـلُكَّـنَأُنوُكَيَو١٦.ِةَبَّْـرضلٱِهِذٰهَك
ْ
ِمَمُألٱِعيَِمجْنِميِقاَب

ٍةَنَسَىلِإٍةَنَسْنِمَنوُدَعْصَيَميِلَشُروُأَىلَعاوُءاَجَنيِذَّـلٱ
لِلاوُدُجْسَيِل

ْ
جلٱِّـبَرِكِلَم

ْ
ملٱَديِعاوُدِّـيَعُيِلَوِدوُُن

١٧.ِّـلاَظَْ
َميِلَشُروُأَىلِإِضْرَألٱِلِئاَبَقْنِمُدَعْصَيَالْنَمَّـلُكَّـنَأُنوُكَيَو
لِلَدُجْسَيِل

ْ
جلٱِّـبَرِكِلَم

ْ
َالْنِإَو١٨.ٌرَطَمْمِهْيَلَعُنوُكَيَالِدوُُن

ُةَبَّْـرضلٱاَهْيَلَعْنُكَتاَهْيَلَعٌرَطَمَالَوَْرصِمُةَليِبَقِتْأَتَالَوْدَعْصَت
هبُبِْرضَييِتَّـلٱ َديِعاوُدِّـيَعُيِلَنوُدَعْصَيَالَنيِذَّـلٱَمَمُألٱُّبَّـرلٱاَِ
ملٱ
ِمَمُألٱِّـلُكُصاَصِقَوَْرصِمُصاَصِقُنوُكَياَذٰه١٩.ِّـلاَظَْ
ملٱَديِعاوُدِّـيَعُيِلَنوُدَعْصَيَالَنيِذَّـلٱ

.»ِّـلاَظَْ
٥و١٢:٢ص١١:٦ص٢٢و٢٨:٢١ةينثتو٢٦:١٦نييوال
-٦٦:١٨و٩-٦٠:٦ءايعشإ١٢ع٢٣:١٨ءايعشإو١ع
-١٤:٣ايمرإ١٦و٩ع٤٤-٢٣:٣٤نييوال٩ع٢٣و٢١
١٢ع٤:٧سوماعو٦

اهببرضييتلاةلئاهلاتابرضلاتايآلاهذهنومضم
باذعيفايؤرلارفسيفليقامرظنا.بوعشلابرلا
مهفنالاننأامكو)٢١:٨و٢٠:١٠و١٩:٢٠ايؤر(نيكلاهلا

نعليقاممهفنالكلذكءامسلاحارفأنعليقامًايفرح
ضارعأنمرهظيو.فصويالباذعهنإفمنهجباذع
يفونوعاطلاهنإ)خلابوذيمهمحل(هيلإراشملاضرملا
ابروأيفكتفدقو.لئاهلاهكالهإوضرملااذهركذخيراوتلا

يفوسفننويلمايناملأيفتامف١٣٤٩-١٣٤٦ةنسيف
يفرصميفةرهاقلاةنيدميفو.اهناكسفصنوحنارتلكنا

.اهناكسثلث١٨٣٥ةنس
رظنا(نيينايدملايفثدحامك)١٣ع(ميِظَعباَرِطْضٱ

ريعسلبجناكسونييبآوملاونومعينبيفو)٧:٢٢ةاضق
.)٢٠:٢٣مايأ٢رظنا(

.هلتقيلِهِبيِرَقِدَيِبُلُجَّـرلٱُكِسْمُيَف
نومجرتيضعبلاو)١٤ع(َميِلَشُروُأُبِراَُحتًاضْيَأاَذوَُهيَو

لهأعميأ»ميلشروأدنعبراحتًاضيأاذوهيو«ةلمجلا
ىنعملانوكييهامكةمجرتلاانلبقاذإو.مهئافلحكميلشروأ
ماصخلااذهنكلوميلشروأواذوهينيبماصخنوكيسهنأ
)٥و١٢:٢ص(ميلشروأواذوهيدحتتفًايتقونوكي
ىلعةبرضلاو.مهئادعأةورثميلشروأيفعمُجتونورصتنيف
.)١٥ع(اهباحصأىلعامكليخلا

ًايفرحلوقلااذهمهفنال)١٦ع(ِّـلاَظَْملٱَديِعاوُدِّـيَعُيِل
.ميلشروأىلإةنسلكنورضحيممألالكنأليحتسمهنأل
ديعوهو.رفقلايفلاظملاديعامبرةثالثلادوهيلادايعأنمو
دوهيلانمنينمؤملاقفاويف.ضرألارامثأىلعًاضيأركش
نمهبعشبينتعييذلادحاوهلإمهلكمهلوممألانمو
مهيطعيوملاعلااذهرفقيفمهرفسيفممألاعيمجنمودوهيلا
لكوتاريخلامظعأنمرطملانأامبو.ضرألارامثأمهلك
.تابرضلامظعأنمرطملامدعنوكيهنمضرألاتاريخ
نمنوصلخيالنييرصملانكلورصميفرطمسيلو
.لينلاناضيفمدعوهمهبيصياملعلو.ةبرضلا

يف٢٠«٢٠،٢١ لٱَكِلٰذِ
ْ

خلٱِساَرْجَأَىلَعُنوُكَيِمْوَي
ْ

ِلَْي
لٱَو.»ِّـبَّـرلِلٌسْدُق«

ْ
يفُروُدُق ملٱَكُنوُكَتِّـبَّـرلٱِتْيَبِ

َماَمَأِحِضاَنَْ
ملٱ
يفٍرْدِقُّلُكَو٢١ِ.حَبْذَْ يفَوَميِلَشُروُأِ ًاسْدُقُنوُكَتاَذوَُهيِ
جلٱِّـبَرِل

ْ
طَيَواَهْنِمَنوُذُخْأَيَوَنوُتْأَيَنيِحِباَّـذلٱُّلُكَو،ِدوُُن

ْ
َنوُخُب

يفَو.اَهيِف لٱَكِلٰذِ
ْ

ِيناَعْنَكُدْعَبُنوُكَيَالِمْوَي
ٌّ

يف ِّـبَرِتْيَبِ
جلٱ
ْ

.»ِدوُُن
ايمحن٩:١٥ص٤٦:٢٠لايقزح٣٨-٢٨:٣٦جورخ
٩:٨ص١٠:٣١سوثنروك١و٧و١٤:٦ةيمورو٨:١٠
٢:٥و١:١١اينفصو٤٤:٩لايقزحو

ألَا
َ

اَّـيِرَكَزرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ءايشألايأميلشروأيفردقلكِلْيَْخلٱِساَرْجَأ
نوكتمهلاغشأعيمجومهتاسوبلمومهتالوكأمكةيدسجلا
.برللةسدقم

ِيناَعْنَكُدْعَبُنوُكَيَال
ٌّ

دحاولكىلعمسالااذهقلطُي
ًالجرنأانهىنعملاورجاتىنعمًاضيأهلوناعنكلهأنم
ناكولوبرلاتيبيفنوكيالنمؤمريغوأًابيرغوأًايملاع
رقبلاةعابلكيهلارادنمدرطعوسيو.سنجلابًايدوهي
تيبيبأتيباولعجتالمهللاقوفرايصلاومامحلاومنغلاو
.)١٦-٢:١٣انحوي(ةراجت

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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