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

٣................لوألاليئومصرفسةمدقم
٣.........................ناونعلا)١(
٣.........................بتاكلا)٢(
٣.........................نامزلا)٣(
٣......................رفسلاةينوناق)٤(
٤........................هنومضم)٥(
٤............اهتنمزأبسحثداوحلابيترت)٦(
٤...........ليئارسإلليئومصةمدخدئاوف)٧(

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
٤........................ُلَّـو

٩............................دئاوف

ألَا
َ
٩........................ِيناَّـثلٱُحاَحْص
١٥............................دئاوف

ألَا
َ
١٦.......................ُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
١٨............................دئاوف

ألَا
َ
١٩........................ُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٢٢............................دئاوف

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
٢٢......................ُسِمَا

٢٤.............................دئاوف

ألَا
َ
٢٤......................ُسِداَّـسلٱُحاَحْص
٢٦.............................دئاوف

ألَا
َ
٢٦.......................ُعِباَّـسلٱُحاَحْص
٢٩.............................دئاوف

ألَا
َ
٣٠.......................ُنِماَّـثلٱُحاَحْص
٣٢.............................دئاوف

ألَا
َ
٣٢.......................ُعِساَّـتلٱُحاَحْص
٣٥.............................دئاوف

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
٣٦.......................ُِرشاَع

٣٩.............................دئاوف

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

٤٠...................ََرشَعيِداَْ
٤٢.............................دئاوف

ألَا
َ
٤٢....................ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
٤٥.............................دئاوف

ألَا
َ
٤٥...................ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
٤٨.............................دئاوف
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ألَا
َ
٤٨....................ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
٥٣............................دئاوف

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
٥٣..................ََرشَعُسِمَا

٥٨............................دئاوف

ألَا
َ
٥٨..................ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ
٦٢....................ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ألَا
َ
٦٥....................ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص
٦٨............................دئاوف

ألَا
َ
٦٨...................ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
٧٠............................دئاوف

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
٧٠......................َنوُْرشِع

٧٤............................دئاوف

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
٧٤................َنوُْرشِع

٧٦............................دئاوف

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
٧٦.................َنوُْرشِع

٧٩............................دئاوف

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
٧٩................َنوُْرشِع

٨٢............................دئاوف

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ْ
٨٢................َنوُْرشِع

٨٤.............................دئاوف

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
٨٤..............َنوُْرشِع

٨٨.............................دئاوف

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
٨٨..............َنوُْرشِع

٩٠.............................دئاوف

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ْ
٩٠...............َنوُْرشِع

٩٢.............................دئاوف

ألَا
َ
لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ْ
٩٢................َنوُْرشِع

٩٥.............................دئاوف

ألَا
َ
لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص

ْ
٩٦...............َنوُْرشِع

ألَا
َ
٩٧......................َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
٩٩.............................دئاوف

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

١٠٠................َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْ
١٠١.............................دئاوف



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

لوألاليئومصرفسةمدقم

ناونعلا)١(
يناثلاليئومصولوألاليئومصارفسلوألايفناك

ثلاثلانرقلايفةينيعبسلاةمجرتلايفنكلوًادحاوًارفس
رفسمسُقكلذكونيمسقىلإمسُقحيسملالبقعبارلاو
كولملاويناثلاليئومصىمستفنيرفسىلإًاضيأكولملا
اذكهو.عبارلاكولملايناثلاكولملاوثلاثلاكولملالوألا

نيتميدقلانيتمجرتلايفناكو.ةينيتاللاةمجرتلايفىرج
لوأوهولوألاليئومص«رفسلاناونعةيزيلكنإلاوةيبرعلا
ةثيدحلاتامجرتلانماهريغوانتمجرتيفو.»كولملارافسأ
يناثلاليئومصولوألاليئومص«ةعبرألارافسألاهذهءامسأ
.»يناثلاكولملاولوألاكولملاو

بتاكلا)٢(
نمعومجمرفسلانأحجرألاو.لوهجمبتاكلامسا

ناثاننمو)١٠:٢٥ليئومص١(ليئومصنمىتشرداصم
:٢٤ليئومص٢(يبنلاداجنمو)٧:٢ليئومص٢(يبنلا
-١٩:١٨ليئومص١(ءايبنألاسرادميفسانُأنمو)١١
ةديصقكةددعتمدئاصقهيفتعُمجًارفسناكامبرو.)٢٤
:٣ليئومص٢(رينبألدوادءاثرو)١٠-٢:١ليئومص١(ةنح
)٢٢صليئومص٢(دوادلركشلاةديصقو)٣٤و٣٣
نمفرعنالو.)٢٣صليئومص٢(ةريخألادوادتاملكو
.هسفنليئومصفيلأتنمهنمربكألامسقلالعلوهفلؤموه

نامزلا)٣(
رظنا(.دوادتومدعبرفسلااذهةباتكتناك

دعبو.ةلماكلادوادكلمةدمركذُتثيح)٥:٥ليئومص٢
اذوهيكولمركذي)٢٧:٦ليئومص١رظنا(ةكلمملاماسقنا
دعبسيلرفسلااذهبتُكو.ليئارسإكولمنعمهلًازييمت
.ريثكبةكلمملاماسقنا

رفسلاةينوناق)٤(
دهشياممو.ةيحيسملاةسينكلاالودوهيلاهيفكشيمل

ليئومص١ـب٤و١٢:٣ىّتملباق(ديدجلادهعلايفهتينوناقل
٣:٢٤لامعأو.١٠-٢:١ليئومص١ـب١:٤٦اقولو.٢١:٦
ـب٢٢-١٣:٢٠لامعأو.١٦:١ليئومص١ـب٧:٤٦و
٥:٣ليئومص٢و٣١:٦و١٠:١و٨:٥ليئومص١
.)١٣:١٤ليئومص١و

لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوألاليئومصرفسةمدقم
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هنومضم)٥(
ةعيظفلايلاعينباياطخوهتثادحوليئومصةدالو.١

ليئومصلبرلامالكومهعدرمدعيفيلاعةئيطخو
.)٣-١ص(ًالوأ

هينباويلاعتوموهللاتوباتذخأونييليئارسإلامازهنا.٢
دالبىلإهعاجرإونيينيطسلفلاضرأيفتوباتلاةماقإو
نيينيطسلفلاراسكناوةافصميفدهعلاديدجتوليئارسإ
.)٧-٤ص(

.)١٠-٨ص(هؤاضقولوألاكلملانييعت.٣
يفلواشتيبثتونيينومعلاراسكناهيفو.لواشكلُم.٤

ةبراحموبعشلليعادولاليئومصمالكولاجلجلا
دانعوةقلامعلاةبراحموناثانويةلاسبونيينيطسلفلا
.)١٥-١١ص(هلبرلاضفرولواش

تايلجلتقولواشنعًاضوعًاكلمدوادنييعت.٥
برهودوادلتقلواشةلواحمونيينيطسلفلامازهناو
بونةنهكةثداحوهنالوجولواشهجونمدواد
لواشةرايزوّتجيفدوادةثداحولياجيبأةثداحو
-١٦ص(عوبلجلبجيفًاليتقهطوقسوناجةبحاصل
٣١(.

اهتنمزأبسحثداوحلابيترت)٦(
ليئومصةدالوم.ق١١٤٩ةنسلا
ليئومصةوعدم.ق١١٣٧ةنسلا
يلاعتومم.ق١١٢٧ةنسلا
نيينيطسلفلاطلستم.ق١١٠٧-١١٢٧ةنسلا
ليئومصءاضقةدمم.ق١٠٨٩-١١٠٧ةنسلا
ليئومصينبءاضقةدمم.ق١٠٧٩-١٠٨٩ةنسلا
لواشنييعتم.ق١٠٧٩ةنسلا
ًاكلمدوادحسمم.ق١٠٦٥ةنسلا
ليئومصتومم.ق١٠٥٩ةنسلا
دوادكلمتولواشتومم.ق١٠٥٥ةنسلا

ًافنآركُذامنكلوًاماتًاطبضخيراوتلاطبضنكميالو
.هريغنملقعلاىلإبرقأ

ليئارسإلليئومصةمدخدئاوف)٧(
ةدابعىلإًامئادبعشلاليميناك.ًاحلصمناك.١

هتدابعضئارفوهاياصوةفلاخموبرلاكرتومانصألا
اياطخلاوشحوتلايفاوطقساوناكلحلصمالباوكرُتولف
هلكاذهونييناعنكلانيينثولاكاوراصوةحيبقلاةعيظفلا

ىلإمهعّجرفليئومصامأو.ةاضقلارفسيفًايلجرهظ
وهناكودوهعلاددجوةدابعلاضئارفيفمهتّبثوبرلا
.برللةريغلاوةراهطلاوةماقتسالايفمهلةودق

ةءارقلانابشلاملعتاهيفيتلاءايبنألاسرادمسسأ.٢
تالآىلعفزعلاومينرتلايأىقيسوملاوةباتكلاو
ةدابعلابقلعتياموخيراتلاوةاروتلااوسردوبرطلا
ءاملعلاوءايبنألاجرخسرادملاهذهنمو.ةينيدلا
ماهلإلاباهوفلأوةسدقملابتكلااوظفحنيذلاةبتكلاو
ىتأىتحقحلانيدلايفمهوتبثوبعشلااوداقويهلإلا
.حيسملا

ىلعو.هدحويقيقحلاكلملاهللاناك.ةكلمملامّظن.٣
تحتوهؤالكومهنأاوفرعينأرشبلاينبنمكولملا

يهبرلاهضفراهببسليتلالواشةئيطخو.هناطلس
برلاهامساهببسليتلادوادةليضفو.نايصعلا
هعوضخوه)١٣:٢٢لامعأ(»هبلقبسحًالجر«
بردوبعشلاليئومصمّلعف.ءيشلكيفبرلل
ءايربكلاودادبتسالانممهرّذحويناثلاولوألامهكلم
بعشللوةسايرلابرللظفحفقلطملامكحلابلطو
.مهقوقح

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

ُهُمْسٱَمِياَرْفَأِلَبَجْنِمَميِفوُصِمِياَتَماَرْنِمٌلُجَرَناَك«١
لَأ
ْ
َوُه.ٍفوُصِنْبَوُحوُتِنْبَوُهيِلَأِنْبَماَحوُرَيُنْبُةَناَق
.»ٌّيِمِياَرْفَأ
١:٢ثوعار٩:٥ص٣٤و٦:٢٧مايأ١

نكسو)١٩ع(ليئومصدلُوثيحةماريهوِمِياَتَماَر
ىنعموةيبارةمارىنعمو.)٢٥:١ص(نفُدو)٧:١٧ص(
ميلشروأيلامشةيلاحلامارلايهةمارو.نيتيبارمياتمار
لامشلاىلإليئومصيبنلاوأاهنملايمأةسمخدعُبىلعو
هللاماروأاهنملايمأةسمخدعُبىلعوميلشروأنميبرغلا
.اهنمًاليم١٣دعُبىلعوميلشروأيلامش

ميارفأنمىتأةناقلافالسأدحأفوصناكَميِفوُص
يميارفأةناقلاناكو.هبتمستفةماروأمياتماريفنكسو
نيماينبضرأيفنكسهنألينيماينبوًالصأميارفأنمهنأل
بصنمسراميملهنأرهاظلاو.يوالطبسنمهنألٌّيوالو
ةلسلسو.ةميظعةورثاذًافيطلًالقاعناكو.نييواللا
٣٤و٢٧و٦:٢٦مايأ١(يفوانهةروكذمليئومصبسن
مدعنموهوفالتخالانمءيشتايآلاهذهيفو)٣٥و

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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بايلأًاضيأىمسموهيلأف.ءامسألايفًاميدقطبضلا
وهفوصو.حوتوتحنًاضيأىمسموحوتو.ليئيليإو
.يافوص

لٱُمْسٱ،ِناَتَأَرْمٱُهَلَو«٢
ْ
.ُةَّـنِنَفىَرْخُألٱُمْسٱَوُةَّـنَحِةَدِحاَو

َهلْنُكَيْمَلَفُةَّـنَحاَّـمَأَو،ٌدَالْوَأَةَّـنِنَفِلَناَكَو
َ
.»ٌدَالْوَأا

ةأرماىثنأوًاركذناسنإلاهللاقلخءدبلايفِناَتَأَرْمٱُهَلَو
نكلو)٢:١٥يخالمو٢:٢٤نيوكت(دحاولجرلةدحاو
ةدحاونمرثكأاوجوزتميدقلادهعلايفلضافألاضعب
نعرظنلاّضغهللاو.دوادونوعدجوبوقعيوميهاربإك
دهعلانكلو.)١٧-٢١:١٤ةينثت(مهخبويملفًايتقوكلذ
:١٩ىّتم(طقفةدحاوةأرماجوزتبوجوًايلجمّلعيديدجلا
اننألرابتخالاةداهشكلذديؤتو)٣:٢سواثوميت١و١٢-٣
.ةدحاوةجوزنمرثكأهيفتيبيفملسلاوريخلاىرنال

.ةمعنمسالاىنعمُةَّـنَح
.)٣:١٥لاثمأو٢٨:١٨بويأ(ةؤلؤلُةَّـنِنَف
نأةقحتسمةنحتناكانراكفأبسحٌدَالْوَأَةَّـنِنَفِلَناَكَو

ةدعتسمةّيقتةلضافةأرمااهنألةّننفنمرثكأدالوأاهلنوكي
رخآىلإرظنننأبجينكلواهترضنمرثكأدالوألاةيبرتل
ةنحةبيصملّوحبرلانأىرنف.هيفمكحناملبقرمألك
ةالصلاببرلاىلإتأجتلاوربصلاتملعتاهنألةكربىلإ
ليئومصيأاهدلوراصواهتالصلةباجتساًادلوتدلوو
سيلةّننفدالوأنأعمهللاتوكلميفًامركمًاميظعًالجر
.ركذمهل

َىلِإٍةَنَسْنِمِهِتَنيِدَمْنِمُدَعْصَيُلُجَّـرلٱاَذٰهَناَكَو«٣
جلٱِّـبَرِلَحَبْذَيَوَدُجْسَيِلٍةَنَس

ْ
يفِدوُُن اَنْبٱَكاَنُهَناَكَو.َهوُليِشِ

.»ِّـبَّـرلٱاَنِهاَك،ُساَحَنيِفَويِنْفُح:ِيلاَع
٦و١٢:٥ةينثت٢:٤١اقولو١٦:١٦ةينثتو٢٣:١٤جورخ
١٨:١عوشي٧و

برللاودّيعينأنييليئارسإلاىلعٍةَنَسَىلِإٍةَنَسْنِم
ديعوحصفلاوأريطفلاديعيفيأةنسلايفتارمثالث
)٢٣:١٤جورخ(لاظملاديعونيسمخلاديعوأداصحلا
يففرعنالو)٢:٤١اقول(طقفةدحاوةرمباوفتكامهنكلو
لكدعصيناكهنألهاوقتترهظو.ةناقلادعصديعيأ

.برللحئابذمّدقيوهتيبلهأهعموةنس
٢٦٠سدقملاباتكلايفةرابعلاهذهتدروِدوُنُْجلٱِّـبَر

رشبلاينبدونجمه»دونجلاو«.ىلوألاةرملايههذهوةرم
مارجألايهوءامسلادونجو)٤٤:٩رومزمو٧:٤جورخ(

كولم١(ةكئالملاوأ)٤:١٩ةينثتو٢:١نيوكت(ةيوامسلا
ءامسلايفاملكبروهبرلاف.)١٤٨:٢نيوكتو٢٢:١٩
.صاخلاهبعشليئارسإناكوهاوسبرسيلوضرألاىلعو

دعُبىلعوليإتيبيلامشةيلاحلانوليسيهَهوُليِش
عامتجالاةميختبصُنهوليشيفو.اهنملايمأةرشع
ةدابعلارقمتناكو.ةنس٣٠٠اهيفتيقبف)١٨:١عوشي(
ذخأنيحقيفأيفةنوعملارجحدنعليئارسإمازهناتقوىلإ
عجريملو.)١١و٤:١ليئومص١(توباتلانوينيطسلفلا
اهولتحانيينيطسلفلانأحجرألاوهوليشىلإتوباتلا
.)٧:١٢ايمرإ(ًاماتًابارخاهوبرخأو

رغصألاهنبانمنوراهلسننميلاعناكِيلاَعاَنْبٱ
لسننمةنهكلاسيئربصنمسرامنملوأوهوراماثيإ
نرقلايفراثايبأىلإيلاعتيبلبصنملااذهيقبوراماثيإ
بصنميلاعسرامو.رازاعيلألسنىلإعجرذإعبارلا
.ةنس٤٠ليئارسإلىضقو.ًاعمضاقبصنموةنهكسيئر
نعهدالوأهعدرمدعيفأطخأهنأريغًايقتًاردتقمناكو
ينفحهينبالةنهكلاةمدخمّلسهتخوخيشيفو.مهرورش
.ساحنيفو

لٱَناَكاَّـَملَو«٤
ْ
لَأَحَبَذَوُتْقَو

ْ
َعيَِمجَوُهَتَأَرْمٱَةَّـنِنَفىَطْعَأ،ُةَناَق

هتاَنَبَواَهيِنَب .»ًةَبِصْنَأاَِ
١٦:١١و١٢:١٧ةينثت

)٢١-٧:١١نييوال(ةمالسلاةحيبذهتحيبذتناكَحَبَذَو
ىنميلاقاسلاوردصلاوبرللمحشلاناكوركشلالجأل
دئاوفو.هتيبلهأووههلكأفاهمدقمليقابلاونهاكلل
:ةحيبذلا
.ةئيطخلانعةرافكلاهبيذلاحيسملاىلإًازمرتناك.١
.ةعاطلاوناميإلاوةبوتلاببرللسفنلاصيصخت.٢
اهلكةحيبذلانإفلكألابهيلإراشملابرلاعمداحتالا.٣

نملكأفاهنملكأينأاهمدقملبرلاحمسمثبرلل
ىلإةراشإهعمهتانبوهؤانبأوهاتأرماناكو.برلاةدئام
.مهدالوألونينمؤمللهللاديعاومنأ

ُِّبُحيَناَكُهَّـنَأل،ِْنيَنْثٱَبيِصَناَهاَطْعَأَفُةَّـنَحاَّـمَأَو«٥
.»اَهَِمحَرَقَلْغَأْدَقَناَكَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَو.َةَّـنَح
٣٠:٢نيوكت

فسويىطعأ.اهلةيصوصخلاهتبحمةمالعِْنيَنْثٱَبيِصَن
نأكشالو.)٤٣:٣٤نيوكت(ةسمخبيصننيماينبهاخأ

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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دصقيملهنأعمهيتأرمانيبدسحلاوفالتخالادازرمألااذه
.كلذ

)١٩-١٧:١٥نيوكت(ةراسءابنأرظنااََهِمحَرَقَلْغَأْدَق
ةأرماو)٢٩:٣١نيوكت(ليحارو)٢٥:٢١نيوكت(ةقفرو
ىرتف.)٧-١:٥اقول(تاباصيلأو)٥-١٣:١ةاضق(حونم
نحتميامًاريثكىمظعتاكربهئابحألدصقاذإبرلانأ
.دعولامامتإيفهؤطباتبمهناميإ

َّـنَأل،ِلَالْذِإلٱِلْجَألًاظْيَغًاضْيَأاَهُظيِغُتاَُهتَّـَرضْتَناَكَو«٦
.»اَهَِمحَرَقَلْغَأَّـبَّـرلٱ
٢٤:٢١بويأ

ةناقلأنألةنحتدسحاهنأكشالو.ةّننفيأاَُهتَّـَرض
ناكلبهلحميفهلمعنكيملفنينثابيصناهاطعأواهبحأ

ةلماعميفةاواسملاتيببرلكىلعو.ماصخلاةدايزلًاببس
.هتيبلهأ

رثكأةنحردكيناكامتفرع)ةمغارملا(ِلَالْذِإلٱِلْجَأل
نأردقتالةنحتراصىتحهترركوهتركذفهريغنم
نأيأسكعلابلمعينأيحيسملكىلعو.لمتحت
ليبسىلعهركذيوأهركذبنجتيفهريغرّدكيامظحالي
ةنحتردكاممرثكأاهسفنتردكةّننفو.ةدعاسملاوةيزعتلا
ررميذلاماصخلاوضغبلاودسحلاحوراهبلقيفتلبقاهنأل
رشلالمتحيومِلظَيالومَلظُينأناسنإللٌريخو.اهتايحلك
.هلمعيالو

ِتْيَبَىلِإْتَدِعَصاَمَّـلُك،ٍةَنَسَدْعَبًةَنَسَراَصاَذَكٰهَو«٧
.»ْلُكْأَتَْملَوْتَكَبَف.اَهُظيِغُتْتَناَكاَذَكٰه،ِّـبَّـرلٱ

ةثيبخلاةلماعملاهذهىلعةّننفترمتساٍةَنَسَدْعَبًةَنَس
اهلمأّلقواهنزحوةنحةبيصمتدادزاونامزلانمنينس
ةجاجلرثكأبتلصوبرلاىلإتأجتلااهنكلواهبولطملينب
يتلاةكربلالوبقلدادعتسانسحأاهلنينسلاكلتتناكف
.اهلبرلااهدعأ

َهلَلاَقَف«٨
َ
لَأا

ْ
ِمل،ُةَّـنَحاَي:اَهُلُجَرُةَناَق

َ
ِملَوَنيِكْبَتاَذا

َ
َالاَذا

ِملَوَنيِلُكْأَت
َ
لَقُبِئَتْكَياَذا

ْ
ِةََرشَعْنِمِكَلٌْريَخاَنَأاَمَأ؟ِكُب

.»؟َنيِنَب
٤:١٥ثوعار

هتبحملوقلااذهنمرهظَنيِنَبِةََرشَعْنِمِكَلٌْريَخاَنَأاَمَأ
رومألانمهنألءاسنلاةعيبطمهفيملهنكلواهيلعهتقفشواهل

مهلةميظعةبحماهبلقيفوًادالوأدلتةأرملانأةيعيبطلا
اهلجرةبحمبيفتكتنأاهنكميالفمهيلإديدشقايتشاو
.اهدنعةنيمثةبحملاكلتتناكنإو

يفاوُلَكَأاَمَدْعَبُةَّـنَحْتَماَقَف«٩ ،اوُِبَرشاَمَدْعَبَوَهوُليِشِ
لٱِيلاَعَو

ْ
لٱَىلَعٌسِلاَجُنِهاَك

ْ
ِلَكْيَهِةَمِئاَقَدْنِعِّـِيسْرُك

.»ِّـبَّـرلٱ
٣:٣ص

نمناكبرللمّدّقامملكألانألتلكأُةَّـنَحْتَماَقَف
ةذلالبوةيلباقالبتلكأةنحنكلوةينيدلاتابجاولا
ةالصيلصتلةميخلاةهجىلإتمدقتوًاعيرستماقو
.ةيدارفنا

اهنألًالكيهتمستو.عامتجالاةميخيأِّـبَّـرلٱِلَكْيَه
باباهمامأوةينبأاهلوحراصوهوليشيفةنس٣٠٠تيقب
لكيهلاو.ءاضقلالجألةنهكلاسيئردوعقلناكموةمئاقو
قرفالهللاعمناسنإلاعمتجيهيفيذلاناكملاوهيقيقحلا
.نينمؤملابولقوأًاتيبوأةميخوأًالكيهناكنإ

.»ًءاَكُبْتَكَبَو،ِّـبَّـرلٱَىلِإْتَّـلَصَف.ِسْفَّـنلٱُةَّـرُمَيِهَو«١٠
١٠:١و٧:١١بويأو١٧:٨ليئومص٢

ةبلطضفرينأردقينَمْتَكَبَو،ِّـبَّـرلٱَىلِإْتَّـلَصَف
رئارسفرعيوفوؤرونونحوهوبرلاف.تكباذإةأرما
٢٠:٥كولم٢(ءاكبلابهيلإئجتلينمضفريالبولقلا
٥:٧نييناربعو٧:٣٨اقولو٩:٢٤سقرمو١٢٦:٥رومزمو
ىلإديدشلاقوشلاةمالعةنحءاكبناكو.)٧:١٧ايؤرو
لمألامدعواهفعضبروعشلاعمهيلإءاجتلالاوبرلاةنوعم
هلسيلهتقوريغيفوتقوهلفءاكبلاامأو.سانلانم
.)١٢:١٧نييناربعو٢٢:١٣ىّتم(ءاجر

جلٱَّـبَراَي:ْتَلاَقَوًارْذَنْتَرَذَنَو«١١
ْ
ًارَظَنَتْرَظَنْنِإ،ِدوُُن

َكَتَمَأَتْيَطْعَأْلَبَكَتَمَأَسْنَتَْملَويِنَتْرَكَذَو،َكِتَمَأِةَّـلَذَمَىلِإ
ُهَسْأَروُلْعَيَالَو،ِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكِّـبَّـرلِلِهيِطْعُأِّـينِإَفٍ،َرشَبَعْرَز
.»ىَسوُم
:٢٩نيوكت١١:٣٠ةاضقو٣٠:٣ددعو٢٨:٢٠نيوكت

٢٥:١٨رومزمو١٦:١٢ليئومص٢و٤:٣١جورخو٣٢
١٣:٥ةاضقو٦:٥ددع٣٠:٢٢و٨:١نيوكت

نوكيبرلانمهتبلطيذلانبالانأوهوًارْذَنْتَرَذَنَو
-٦:١ددع(ريذنلاةمالعرعشلاءاخرإو.هتايحمايألكهل
:رومأةثالثريذنلاىلعو.)٢١

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ةمركلانملمعُياملكبرشولكأنععنتمينأ.١
.سبدلاورمخلاوبيبزلاوبنعلاك

.هسأرقلحيالنأ.٢
ليئومصامأوةدودحمهراذتنامايأو.ًاتيمسميالنأ.٣

هلثمو.هتايحلكًاريذنناكوركُذامىلعدازف
ةيدسجلاضئارفلاهذهلو.نادمعملاانحويونوشمش
ةمالعةمركلارامثألكأنععانتمالانألةيحورةياغ
ةمالعتيملابُّنجتو.هيلعمكحلاودسجلاصيصخت
هللاهنأهريغرّكذيوهرّكذيرعشلاءاخرإناكو.ةراهطلا
رونبو.هرذنبقيليالًائيشلوقيوأًالمعلمعيالف
نحناننألروذنللّلحمسيلنأىرنديدجلادهعلا
نمهبحنفهلاممالإهيطعننأردقنالفهللااهلكانلاومأو
هاياصوعيمجظفحنواناوقلكبهمدخنوانبولقلك
انيطعيهنأباندعووهوءيشلكيفهتدارإلملسنو
.طرشالبهلككلذو)١٤:١٤انحوي(هنمانلأسامهم

١٢«١٢،١٣ ِيلاَعَوِّـبَّـرلٱَماَمَأَةَالَّـصلٱِتَرَثْكَأْذِإَناَكَو
يفُمَّـلَكَتَتْتَناَكَةَّـنَحَّـنِإَف١٣اَهاَفُظِحَالُي لَقِ

ْ
اَهاَتَفَشَو،اَهِب

.»ىَرْكَساَهَّـنَظَِيلاَعَّـنَأْعَمْسُيَْملاَُهتْوَصَو،ِناَكَّـرَحَتَتْطَقَف

تناكنإوةالصلاعمسيهللانأتفرعْعَمْسُيَْملاَُهتْوَص
نمهنأاونظاهمايأيفسانلارثكأنأعمعومسممالكالب
ةنهكسيئرانلو.ٍلاعتوصبنوكتةالصلانأةرورضلا
ةيّرسلاانقاوشأوانراكفأفرعيحيسملاعوسيبرلاوهو
حورلاةنيزحةأرمانيبزيمينأردقيمليذلايلاعكسيلو
.لاعيلبةنباىركسنيبوبرلامامأاهسفنتبكس

نمناكركسلانأنظلااذهنمجتنتسُيىَرْكَساَهَّـنَظ
ةدبعوءاسنلانيبىتحةنحمايأيفةيراجلاةيداعلارومألا
.ةدابعلانامزيفوهسدقميفبرلا

َهلَلاَقَف١٤«١٤،١٥
َ
ِكَرَْمخيِعِزْنٱ؟َنيِرَكْسَتىَتَمىَّـتَح:ا

ُةَنيِزَحٌةَأَرْمٱِّـينِإ.يِدِّـيَساَيَال:ُةَّـنَحْتَباَجَأَف١٥.ِكْنَع
َماَمَأِيسْفَنُبُكْسَأْلَب،ًارِكْسُمَالَوًارَْمخْبَْرشَأَْملَوِحوُّرلٱ
.»ِّـبَّـرلٱ

١٤٢:٢و٦٢:٨رومزم

برشنعنييليئارسإلاسومانلاَهنيملًارَْمخْبَْرشَأَْمل
بولطملانبالانأاهلوقواذهةّنحلوقنكلولادتعابرمخلا
اهنأىلعنالديركسملابرشيالًاريذننوكيسبرلانم
ركسملافايعتنسحتسافهنمةجتانلارورشلاتظحال

فايعبوجوىلعءايقتألارثكأعمجأانمايأيفو.يلكلا
.هعاونأفالتخاىلعركسملا

َحتَال«١٦
ْ

يِتَبْرُكِةَرْثَكْنِمِّـينَأل.َلاَعَّـيِلَبَةَنْبٱَكَتَمَأْبَس
.»َنآلٱَىلِإُتْمَّـلَكَتْدَقيِظْيَغَو
١٣:١٣ةينثت

يهلاعيلبةنباوعفنلامدعاهانعمةيناربعةملكَلاَعَّـيِلَب
ةيزيلكنإلاةمجرتلايفو.ءايحالبونيدالبةئيدرةأرما
»لاعيلب«)٦:١٥سوثنروك٢(يفو.»ةئيدرةأرما«ةثيدحلا
ةميخلابابدنعتائيدرلادوجوناكامبرو.ناطيشللمسا
نيينثولادنعو.ّنهنمةدحاوةنحنأيلاعّنظفًايداعًارمأ
.ناكملاهلإلةينازلاةرجأتناكوةدابعلابًانرتقمءانزلاناك

اهتبركنملبرمخلالعفنمملكتتملَنآلٱَىلِإُتْمَّـلَكَت
.طقركستمليأنآلاىلإرمألالوأنمكلذواهظيغو

َهلَلاَقَف«١٧
َ
ِكيِطْعُيَليِئاَْرسِإُهٰلِإَو،ٍمَالَسِبيِبَهْذٱ:ِيلاَعا

لَأَسيِذَّـلٱِكَلْؤُس
ْ
.»ُهْنُدَلْنِمِهِت

رومزم٨:٤٨و٧:٥٠اقولو٥:٣٤سقرمو١٨:٦ةاضق
٥و٢٠:٤

هلوقبدصقواهباوجنميلاععنتقاِكَلْؤُسِكيِطْعُي
ليبسىلعهلوقناكو.لاعيلبةنبااهنأهنظيفهطلغحالصإ
.هنمسيلوهللانمةكربلاتبلطةنحنألءاعدلا

يفًةَمْعِنَكُتَيِراَجْدِجَتِل:ْتَلاَقَف١٨«١٨،١٩ َّـمُث.َكْيَنْيَعِ
ملٱِتَضَم

يفُةَأْرَْ .ًاَّـريَغُمُدْعَباَهُهْجَوْنُكَيَْملَو،ْتَلَكَأَواَهِقيِرَطِ
يفاوُرَّـكَبَو١٩ اوُءاَجَواوُعَجَرَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُدَجَسَوِحاَبَّـصلٱِ
يفْمِهِتْيَبَىلِإ لَأَفَرَعَو.ِةَماَّـرلٱِ

ْ
ُّبَّـرلٱَو،َةَّـنَحُهَتَأَرْمٱُةَناَق

.»اَهَرَكَذ
٤:١نيوكت٩:٧ةعماج٢:١٣ثوعارو٣٣:١٥نيوكت
٣٠:٢٢نيوكت

يفًةَمْعِن سيئرهنأليلاعلاهرابتعاترهظأَكْيَنْيَعِ
.بعشلايضاقوةنهكلا

يف هيفاولزنيذلاناكملاوأتيبلاىلإتبهذاَهِقيِرَطِ
.ةمارلايفمهتيبىلإاوعجرواوركبيلاتلامويلايفو

نمتحارتساويلاعلوقىلعتلكتاوتنمآْتَلَكَأَو
.اهراكفأبارطضا

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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.)٣٠:٢٢نيوكت(اَهَرَكَذُّبَّـرلٱَو

يفَناَكَو«٢٠ ًانْبٱِتَدَلَوَوْتَلِبَحَةَّـنَحَّـنَأِةَنَّـسلٱِراَدَمِ
لَأَسِّـبَّـرلٱَنِمِّـينَأل:ًةَلِئاَقَليِئوُمَصُهَمْسٱِتَعَدَو

ْ
.»ُهُت

يف .)٤:١٦كولم٢و١٨:١٠نيوكت(ِةَنَّـسلٱِراَدَمِ
»ليإ«و»مس«نيتملكنمبّكرميناربعمساَليِئوُمَص

ىلوألاةملكلاطسويفماللافرحلاخدإبوأهللامسايأ
نملؤسيأليإنملسنوكيفرجفرحميملالعجو
برلانم«اهلوقبيناثلاىنعملاىلإةنحتراشأو.هللا

ةالصبهمايألكليئومصركذيمسالااذهناكف.»هتلأس
.اهلبرلاباوجوهمأ

لَأَدِعَصَو«٢١
ْ
َةَحيِبَّـذلٱِّـبَّـرلِلَحَبْذَيِلِهِتْيَبُعيَِمجَوُةَناَق

.»ُهَرْذَنَو،َةَّـيِوَنَّـسلٱ
٣ع

راصفهاضروهملعبناكاهرذننألةنحرذنيأُهَرْذَنَو
.امهرذنرذنلا

َمِطُفىَتَم:اَهِلُجَرِلْتَلاَقاََّـهنَألْدَعْصَتَْملَةَّـنَحَّـنِكٰلَو«٢٢
.»ِدَبَألٱَىلِإَكاَنُهَميِقُيَوِّـبَّـرلٱَماَمَأىَءَاَرتَيِلِهِبِيتآُّيِبَّـصلٱ
٢١:٦جورخ٣:١و١٨و٢:١١صو٢٨و١١ع٢:٢٢اقول

.نيتنسوحندعبيأَمِطُفىَتَم
.هتايحلكيأِدَبَألٱَىلِإ

َهلَلاَقَف«٢٣
َ
لَأا

ْ
يفُنُسَْحياَمِيلَمْعٱ:اَهُلُجَرُةَناَق .ِكْيَنْيَعِ

ملٱِتَثَكَمَف.ُهَمَالَكُميِقُيُّبَّـرلٱاَمَّـنِإ.ِهيِمِطْفَتىَّـتَحيِثُكْمٱ
ُةَأْرَْ

.»ُهْتَمَطَفىَّـتَحاَهَنْبٱِتَعَضْرَأَو
٧:٢٥ليئومص٣٠:٧٢ددع

دلُويذلايبصلانأرظنتساامبرُهَمَالَكُميِقُيُّبَّـرلٱ
ًاميظعًالجرنوكيةعيبطلافالخبةالصللةباجتسااذكه
.نوشمشوبوقعيوقاحسإكبرلاةمدخيف

ِةَفيِإَوٍنَاريِثِةَثَالَثِباَهَعَمُهْتَدَعْصَأُهْتَمَطَفَنيِحَّـمُث«٢٤
قِزَوٍقيِقَد

يفِّـبَّـرلٱَىلِإِهِبْتَتَأَو،ٍرَْمخِّـ ُّيِبَّـصلٱَوَهوُليِشِ
.ٌ»ريِغَص
١٨:١عوشي٦:١٩ةاضق١١و٦و١٢:٥ةينثت

.همركويلاملاةناقلأرادتقاىلعلدياذهٍناَريِثِةَثَالَث
اهنباتدعصأةّنحنأليق.لاطرأةرشعوحنِةَفيِإ

ةسائرتبصتغااهنأاذهنممهفنالوخلاناريثةثالثواهعم
ةبجاولاتامدقتلامّدقفاهعمًاقفتمناكاهلجرنألبتيبلا
تيبلهأكاوحبذوًاعمعيمجلادعصواهعمدعصوةقئاللا
.دحاو

.»ِيلاَعَىلِإِّـيِبَّـصلٱِباوُءاَجَوَرْوَّـثلٱاوُحَبَذَف«٢٥
٢:٢٢اقول

نأرهاظلاو»ناريثةثالث«)٢٤ع(يفليقَرْوَّـثلٱاوُحَبَذَف
هيفدوصقملاو)٩-١:١نييوال(ةقرحموهانهروكذملاروثلا
هتايحلكبرلامدخيلةلماكةمدقتبرلليبصلاميدقت
ناكفاهعيمجنهاكلااهدقوأفبرللاهلكتناكةقرحملانإف
نارخآلاناروثلاامأو.ةيداعريغةيصوصخةحيبذروثلااذه
ةمالسةحيبذامهنمدحاولاةيونسلاةناقلاةمدقتاناكف
.)٤و٣صنييوال(ةئيطخةحيبذرخآلاو

َيِهٌةَّـيَح.يِدِّـيَساَيَكُلَأْسَأ:ْتَلاَقَو٢٦«٢٧-٢٦
ملٱاَنَأ،يِدِّـيَساَيَكُسْفَن

َىلِإِّـيلَصُتاَنُهَكْيَدَلْتَفَقَويِتَّـلٱُةَأْرَْ
ِيناَطْعَأَفُتْيَّـلَصِّـيِبَّـصلٱاَذٰهِلْجَأل٢٧.ِّـبَّـرلٱ

َ
َِيلْؤُسُّبَّـرلٱ

لَأَسيِذَّـلٱ
ْ
.»ُهْنُدَلْنِمُهُت

٧:٧ىّتم٦و٤و٢:٢كولم٢و٤٢:١٥نيوكت

.يمالكعمستنأكنمسمتلايأَكُلَأْسَأ
نأامبروبيرغاهرمأنألتفلحَكُسْفَنَيِهٌةَّـيَح

ًانباتدلووًارقاعتناكيتلايهاهنأاوقدصيملهريغويلاع
.خلاكرمعّلوطيهللايأكسفنيحتلاهانعمنأليقو

ٌراَعُمَوُهِهِتاَيَحِماَّـيَأَعيَِمج.ِّـبَّـرلِلُهُتْرَعَأْدَقًاضْيَأاَنَأَو«٢٨
.»ِّـبَّـرلِلَكاَنُهاوُدَجَسَو.ِّـبَّـرلِل
٥٢و٢٤:٢٦نيوكت٢٢و١١ع

ةمجرتملاةملكلانمةقتشمةيناربعلاةملكلاُهُتْرَعَأ
برلانمهتلأسيتأيامكىنعملاو)٢٠ع(رخآيف»هتلأس«
ةملكلاو.هنمهتلأسامهلُّدرأنآلاويلؤسيناطعأبرلاو
سيلو.)١٧ع(يف»لؤس«ةمجرتلايه»ةيراع«ةمجرتملا
هتمدقاهنألهدرتستاهنأطرشببرللهتمدقةنحنأىنعملا
اهنباقرافتنأبعصأامف.هتايحمايأعيمجبرلامدخيل
اهتبحمنممظعأهتيبلوبرللاهتبحمنكلو.ديحولاريغصلا
قفاويامىلعمألالمحتةيقيقحلاةبحملاو.اهنبالةميظعلا
نأاندالوألهبلطنءيشلضفأو.اهقفاويامىلعسيلواهنبا

ألَا
َ
ألٱُحاَحْص

َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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مزلتستةمدخلاهذهتناكنإوبرلاةمدخيفاونوكي
.انعمهداعبإ

حجرألاوةناقلاىلإعجريريمضلانألمتحملانمدَجَسَو
ذنمأدتباريغصلايبصلانأيأليئومصىلإدوعيهنأ

.برللدوجسلايفهتثادح

دئاوف
مل.هيلإانبرقتيتلاتاقيضلالجأنمهللاركشناننإ.١

نهاكيفالوضئارفلايفالواهلجريفةيزعتةنحدجت
.)١٠ع(هسفنهللاىلإتأجتلافهللاتيب

توكلمنوكتنابجيانتاولصيفىمظعلاانتياغنإ.٢
تبلط.نييدسجلاانرورسوانتحارسيلوهدجموهللا

الواهترضىلعرختفتلسيلهللانمًادلوةنح
.)١١ع(برللهمدقتللبهمدختستل

اهتريغوةنحناميإنإ.هتدالولبقدلولاةيبرتئدتبت.٣
ةسدقملااهراكفأوةراحلااهتاولصوهللاتوكلمىلع
اهلامعأوةديمحلااهتافصعيمجورهاطلااهكولسو
هللايبنلًامأنوكتلدادعتسانسحأاهلتناكةنسحلا
.)١١ع(ةكلمملاسسؤموليئارسإيضاقو

ناحتمانسحأو.توصالبةيقيقحلاةالصلانوكتدق.٤
.)١٣ع(ةيرسلاةيدارفنالاهتاولصيحيسملل

امبروبولقلافرعنالاننألانريغنيدنالنأبجي.٥
.)١٤ع(هللايراتخمدحأنوكيهنيدننم

ىتحانتايحرومألكيفانرورسديزيهللاابناميإلا.٦
.)١٨ع(لكألاكةديهزلارومألا

يقيقحلانمؤملاو.)١٤ع(انفلكامهمروذنلاءافيإبجي.٧
نوريثكو)١٥:٤رومزم(هررضلفلحنإوّريغيال
رذننيينثولادحأنإليق.مهتاجندعبمهروذننوسني
هتاجندعبورحبلانماجناذإروثةئمهلحبذينأههلإل
دعبوروثلابًافورخلدبفهيلعةريثكروثةئمنأىأر
يفودبعملاىلإهجوتوحلبلانمةيمكبىفتكالمأتلا

.طقفىونلاههلإلمدقوحلبلالكأهقيرط

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ءانمألاريغةنهكلا.)١١-١ع(ةنحةحيبست:هنومضم
حيبوت.)٢١-١٨ع(ةميخلايفليئومصةمدخ)١٧-١٢ع(
هللامالك.)٢٦-٢٢ع(هلمهعامتسامدعوهئانبأليلاع
٢٧ع(نيمأنهاكةماقإوهتونهكوهتيبطوقسبهتءوبنويلاعل
-٣٦(.

اهيفتأرةنحنألةءوبنةحيبستلاهذه:ةنحةحيبست
اهتبلغيفوروصعلالكيفهللاتوكلميفثدحيساملاثم
يفو.برلاىلعنيملكتملاعيمجراصتنالاثماهترضىلع
ىلإوعفتريلعضتايذلاحيسملاىلإةراشإةحيبستلاهذه
تدتماوتمتاهلوأيفةفيعضوةريغصيهويتلاهتسينك
الإملكتتملةنحنأىرنو.حيسمللملاعلاكلاممتراصو
هللارومأيفمالكلارثكتاهنكلوصاخلااهرمأيفًاليلق
وهوهدحوبرلانمصالخلانأاهمالكةصالخو.ةعماجلا
ىلعوةردقلاوةسادقلايفهلثمسيلواهتحيبستعوضوم
مهدصاقمومهراكفأفرعيوهوهمامأاوتكسينأنيرختفملا
نيعضاوتملاعفريونيربكتملاعضيفلداعلاريدقلاكلملاوهو
توكلمميقيوملاعلانيديوهءادعأرهقيفهيلعنيلكتملا
و)٥٥-١:٤٦اقولءارذعلاميرمةحيبسترظنا(هحيسم
سفنلايففةهباشملاامأو.ةنحةحيبستنيبواهنيبةهباشملا
نألكلذيفبجعالو.ظافلألايفوهاممرثكأعوضوملاو
ًاضيأرظنا(اهلاوحأواهاوقتواهناميإيفةنحتهباشميرم
.)١١٣رومزم

لَقَحِرَف:ُةَّـنَحْتَّـلَصَف«١
ْ

.ِّـبَّـرلٱِبِينْرَقَعَفَتْرٱ.ِّـبَّـرلٱِبيِب
.»َكِصَالَخِبُتْجَهَتْبٱِدَقِّـينَأل،يِئاَدْعَأَىلَعيِمَفَعَسَّـتا

رومزم١١٢:٩و٩٢:١٠رومزمخلا١:٤٦اقول٤:٦يبليف
٣٥:٩و٢٠:٥و١٣:٥و٩:١٤

هنكلوةبلطهيفسيلوحيبستيتآلامالكلاُةَّـنَحْتَّـلَصَف
قوقبح(يفىرتامكةالصلانمءزجحيبستلانألةالص
دوادريمازمتمستثيح)٧٢:٢٠رومزمو٣ص
.ركشوحيبستاهرثكأنأعم»تاولص«

لامعتسارثكأنكلودسجلاةايحّرقمبلقلايِبْلَقَحِرَف
فطاوعلاوةيلقعلاىوقللسدقملاباتكلايفةملكلا
.ةدارإلاو

:٣٣ةينثت(ةوقلاةدايزىلإنرقلاعافتراريشيِينْرَقَعَفَتْرٱ
هسأرعفريروثبهيبشتلاو.)١٦:١٥بويأ(ةماركلاو)١٧
.راختفالاوةعاجشلاوةوقلاةمالع
نأ)٧و١:٦ص(نمجتنتسنيِئاَدْعَأَىلَعيِمَفَعَسَّـتا
هبملكتتاماهلسيلنألاهرقُعةدمةتماصتناكةنح
اهراعلازًانباتدلووبرلااهلباجتساامدعبنكلو
.اهؤادعأتمصوتملكتو

ًاضيأتجهتباواهقيضنماهصالخبتجهتباَكِصَالَخِب
:١اقول(هاضرةمالعناكفبرلانموهصالخلااذهنأل
٤٧(.

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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َسْيَلَو،ََكْريَغَسْيَلُهَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱَلْثِمٌسوُّدُقَسْيَل«٢
.»اَنِٰهلِإَلْثِمٌةَرْخَص
:٨٩و٨٦:٨رومزمو٣٢:٤و٣:٢٤ةينثتو١٥:١١جورخ
٣٧و٣٢:١٥ةينثت٢٢:٣٢ليئومص٢و٤:٣٥ةينثت٨و٦
١٧:١٠ءايعشإو

ةينلاصِلُخمويقتلكومولظملكهيلإئجتليفٌسوُّدُق
.ةقثلكب

٣٢:٤ةينثت(تابثلاوةوقلانعةرخصلابىنكُيٌةَرْخَص
.)٢٢:٣٢ليئومص٢و٣١و١٥و

لٱاوُرِّـثَكُتَال«٣
ْ

لٱَمَالَك
ْ
ملٱَِيلاَع

لَو،َِيلْعَتْسُْ
ْ
ْنِمٌةَحاَقَوَْحْربَت

.»ُلاَمْعَألٱُنَزوُتِهِبَو،ٌميِلَعٌهٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل.ْمُكِهاَوْفَأ
١٥اذوهيو٣:١٣يخالمو٩٤:٤رومزم

كالمألاوةوسكلاكةيجراخلامهرومأبسانلارختفي
ولةيلخادلامهرومأبنولجخيامبروباقلألاوبترلاو
رئارسفرعييذلاهللامامأناسنإلارختفيفيكف.ترهظ
.ةايحلاوبلقلا

جلٱُِّيسِق«٤
ْ

لٱِباوُقَطْنَمَتُءاَفَعُّضلٱَوْتَمَطَحْنٱِةَرِباََب
ْ
.»ِسْأَب

٧٦:٣و١٧و٣٧:١٥رومزم

ةوقلاوةينمزلاتاريخلاىلعلاكتالازوجيالهنأًالوأمّلعتن
ةضرعهلاومأوتوملاوفعضللةضرعناسنإلانألةيدسجلا
مهلاومأومههللاديبسانلاعيمجنأًايناثو.داسفلاوبلسلل
نامزلايفمهنعرظنلاّضغنإومهرورشنعمهيزاجيف
.نوعدجراصتناوبيراحنسراسكنارظنارضاحلا

خلٱِبْمُهَسُفْنَأاوُرَجآىَعاَبَّـشلٱ«٥
ْ

جلٱَو،ِزُْب
ْ
ىَّـتَح.اوُّفَكُعاَيِ

لٱَّـنَأ
ْ
لٱََةريِثَكَو،ًةَعْبَسْتَدَلَوَرِقاَع

ْ
.»ْتَلُبَذَنيِنَب

ءايعشإ١٢٣:٩رومزم٦:٢٥و١:٥٣اقولو٣٤:١٠رومزم
٥:٩ايمرإو:٥٤

اومزتلامهزوعنميأِزْبُْخلٱِبْمُهَسُفْنَأاوُرَجآىَعاَبَّـشلٱ
.طقفيمويلازبخلاباومدخينأ

سيلو.لاوحألاتبلقناف.اوعبشيأاوُّفَكُعاَيِْجلٱَو
نإلباوعبشعايجلاعيمجواوعاجىعابشلاعيمجنأىنعملا
برو.اونغتسابرلاىلعنيلكتملاءارقفلاواورقتفاءاينغألا
نإًالوأبيجنفانمايأيفكلذىرنالاننألوقيضرتعم
.ةدحاوةنسيفالودحاوموييفهلمعلمكيالبرلا

نيريثكوًايحورعايجًايدسجىعابشلانمنيريثكنإًايناثو
.هللااميفءاينغأملاعلااذهءارقفنم

تدلويألامكلاددعةعبسلاوًةَعْبَسْتَدَلَوَرِقاَعْلٱ
رظنيبرلانأملعتنو.)٢١ع(ةتستدلوةنحو.نيريثك
طوقسوبورحلاكةميظعلامهرومأبينتعيوسانلالكىلإ
مومهودالوألاةدالوكةيتيبلامهرومأواهمايقوكلامملا
.ءاسنلا

هلٱَىلِإُطِبُْهي.يِيُْحيَوُتيِمُيُّبَّـرلٱ٦«٨-٦
َْ
ِةَيِوا

ُميِقُي٨.ُعَفْرَيَوُعَضَي.يِنْغُيَوُرِقْفُيُّبَّـرلٱ٧.ُدِعْصُيَو
ملٱ
ْ
لٱُعَفْرَي.ِبَاُّرتلٱَنِمَنيِكْسِ

ْ
ملٱَنِمَريِقَف

لِلِةَلَبْزَْ
ْ

َعَمِسوُلُج
لَمُيَوِءاَفَُّرشلٱ

ِّـ
ملٱَّـِيسْرُكْمُهُك

،ِضْرَألٱَةَدِمْعَأِّـبَّـرلِلَّـنَأل.ِدْجَْ
ملٱاَهْيَلَعَعَضَوْدَقَو

.»َةَنوُكْسَْ
٤٢:٣٨نيوكت٦:١عشوهو٥:١٨بويأو٣٢:٣٩ةينثت
:٤لاينادو٨و١١٣:٧رومزم٧٥:٧رومزم١:٢١بويأ
:٢٤رومزمو٦-٣٨:٤بويأ٣٦:٧بويأ١:٥٢اقولو١٧
١:٣نييناربعو١٠٤:٥و١٠٢:٢٥و٢

ْهلٱ
َ
ربقلاىلإسانلالزنُيبرلانإىنعملاوربقلايأِةَيِوا

ىلعنيفرشماوناكًاسانأربقلاةفاحنمدعصُيومهتيمُييأ
نمةمايقلاىلإريشيالمالكلانإحجرألاو.مهيفشيفتوملا
.تاومألا

نمجرخيذلافسويأبنرظناِدْجَْملٱَّـِيسْرُكْمُهُكِّـلَمُيَو
ًايعارناكيذلادوادكلملاورصمىلعطلستيلنجسلا
.نوريثكمهريغوًاريسأناكيذلالبابريزولاينادومنغلل
:٤كولم٢(ةغرافةيعوأيفتيزلاةريقفلاةلمرألاتّبصامك
ةرسكنملابولقلايفهتمعنتيزبرلابصياذكه)٧-٢
.عمطوءايربكلكنمةغرافلا

ةسسؤمضرألانإلوقلانمجتنتسنالِضْرَألٱَةَدِمْعَأ
ةركضرألانأانمّلعيكلفلاملعنألةيقيقحةدمعأىلع
ةرمسمشلالوحرودتوةعاس٢٤لكيفاهروحمىلعرودت
مولعلافلاخيباتكلايفءيشالوةنسلكيفةدحاو
لكلاقلاخوهوبرلانملكلانأىنعملاو.ةيعيبطلا
ةطساوبتايلقعلانعّربعيزاجملوقلاو.لكلاطباضو
.تايّداملا

يفُراَْرشَألٱَو،ُسُرَْحيِهِئاَيِقْتَأَلُجْرَأ«٩ .َنوُتُمْصَيِمَالَّـظلٱِ
لٱِبَسْيَلُهَّـنَأل

ْ
.»ٌناَسْنِإُبِلْغَيِةَّـوُق

١٢١:٣و٩١:١١رومزم

يقتلكو.يمويلامهكولسىلإةراشإِهِئاَيِقْتَأَلُجْرَأ
كلسينأبجييذلاقيرطلايفهدشرينأبرلانمبلطي

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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نمًاضيأبلطيو.ملاعلااذهلهأهلمتهياليذلارمألاهيف
نموميقتسملاقيرطلانعناديحلانمهظفحينأبرلا
نإيأاذهنمنمثأدعويقتللسيلو.ةئيطخلايفطوقسلا
.هيلجرسرحيبرلا

يفُراَْرشَألٱَو يفمههنعنودعبينيذلاورونهللاِمَالَّـظلٱِ
.مالظلا

مهتمصفكالهلاوةيواهلايفنوطقسيمهنألَنوُتُمْصَي
.توملاتمص

ةوقكةيدسجلاةوقلابالٌناَسْنِإُبِلْغَيِةَّـوُقْلٱِبَسْيَل
ةوقبالوكولملاشويجكةرثكلاةوقبالوبرحلايفةربابجلا
لكتيويلصينأناسنإلاىلعف.هللاةوقبلبلاملاولقعلا
ةمحرلاوقحلاولدعلاءيشلكلوأيعارينأوهللاىلع
.هتردقبهيلإاندوقيوهبحيسملاانرمأياملكوةبحملاو

.ْمِهْيَلَعُدِعْرُيِءاَمَّـسلٱَنِم.َنوُِرسَكْنَيِّـبَّـرلٱوُمِصاَُخم«١٠
ِملًاّزِعيِطْعُيَو،ِضْرَألٱَِيصاَقَأُنيِدَيُّبَّـرلٱ

َ
َنْرَقُعَفْرَيَو،ِهِكِل

.»ِهِحيِسَم
٩٦:١٣رومزم١٨:١٣رومزمو٧:١٠ص٢:٩رومزم
٨٩:٢٤رومزم٩٨:٩و

مهتاياغومهتدارإبسحنوكلسينيذلاِّـبَّـرلٱوُمِصاَُخم
ميلعتوهللااياصوناكمةيملاعلامهئدابمنولعجيوةيسفنلا
.سدقملاباتكلا

ريدقلابضغلبةيعيبطلادوعرلاسيلْمِهْيَلَعُدِعْرُي
.هلمتحيوأهمواقينأدحأردقيالفيخملا

رومأواهسفننعاهراكفأةنحتعفرِضْرَألٱَِيصاَقَأ
يصاقأىلإترظنوًاضيأدوهيلااهبعشنعوىتحاهتيب
.هللاحوراهيفملكتةيقيقحةيبنتناكفضرألا

ِمل
َ
عماهنكلواهنامزيفليئارسإيفكلمنكيملِهِكِل

ضعبىلعءانبكلمةماقإعقوتتتناكءايقتألانماهريغ
.)١٧:١٤ةينثتو٤٩:١٠نيوكت(هاياصووباتكلالاوقأ

برلاىلإةراشإاهمالكيفوحوسمملاكلملايأِهِحيِسَم
يأهنرقعفتريمثهسفنعضيًالوأهنأبةءوبنوحيسملاعوسي
انمزليالو.لكلاىلعهتكلممدوستودجملاوةوقلايفعفتري
هللاحورنإلباهمالكنومضملكتمهفةنحنإلوقلا

ةملكدورولوأاذهو.هدوصقمقفاويًامالكاهمفيفلعج
.سدقملاباتكلايفحيسم

لَأَبَهَذَو«١١
ْ
ُمِدَْخيُّيِبَّـصلٱَناَكَو.ِهِتْيَبَىلِإِةَماَّـرلٱَىلِإُةَناَق

لٱِيلاَعَماَمَأَّـبَّـرلٱ
ْ

.»ِنِهاَك
٣:١صو١٨ع

برللليئومصامهنباةنحووهمّدقامدعبُةَناَقْلَأَبَهَذ
.)٢٨-١:٢٤ص(

.)١:١ص(ِةَماَّـرلٱ
هادلاوهمّدقاملنينسثالثوحنهرمعناكَّـبَّـرلٱُمِدَْخي

ةميخلادنعنكيتاوللاءاسنلاهمدخلوألايفامبروبرلل
ةءارقلاملعتربكامدعبو)٣٨:٨جورخ(ةمدخلالجأل
ةينيدلاةمدخلابقلعتياملكوبرلاسومانوةباتكلاو
يلاعناكيأيلاعمامأناكو.ةمدخلانمًائيشملتساو
بحأهنأكشالوةمدخلالكىلعليكولاوةنهكلاسيئر
يفىأرامبروهتيبرتوهميلعترمأيفهبينتعاودلولا
.ءيدرلاهينباكولسنعهازعامليئومص

.»َّـبَّـرلٱاوُفِرْعَيَْمل،َلاَعَّـيِلَبيِنَبِيلاَعوُنَبَناَكَو«١٢
١:٢٨ةيمورو٢٢:١٦ايمرإو٢:١٠ةاضق١٣:١٣ةينثت

.)١:١٦ص(َلاَعَّـيِلَب
برلااوفرعفنهاكءانبأوةنهكاوناكَّـبَّـرلٱاوُفِرْعَيَْمل
لكباوناكلبةيقيقحةفرعمهوفرعيملمهنكلوةفرعملاضعب
يفاوناكنإوهللانعنيديعبمهلايمأومهدصاقمومهراكفأ
ةمدخوبرلاةمدخمهنوكمهتيلوؤسمةمظعاوفرعيملوهتيب
فرعيوهبعشهللاملكيمهتطساوبيكلهيراتخموهبعش
نعمهودعبأوسانلامامأةرثعاوناكفمهامأوهللابعشلا
.نوفدجيمهولعجوبرلا

لجردالوأنوكينأةقئاللاريغوةبيرغلارومألانمو
:لوقناننكلوٍفاكريسفترمألااذهلسيلو.ًارارشأحلاص
ناميإوتوملاوأةايحلاهسفنلراتخيفةيرحناسنإلكل.١

ناميإمدعمهكلُهيالونينبلاصّلخيالنيدلاولا
.)٢٠-١٨:١لايقزح(نيدلاولا

الدالوألاةيبرتيفىمظعلاةيلوؤسملااهيلعمألانإ.٢
تتامتناكيلاعةأرمانألمتحملانمفهدحوبألا
.اهدالوأةيبرتيفةلساكتمتناكاهنإوأ

نونكمتيالفمهتابجاومهيهلتةريبكلالامعألابابرأنإ.٣
ناكلاحلكىلعو.بجيامكمهدالوأبءانتعالانم
اوناكاملهدالوأبدؤيملهنألموللانمءيشيلاعىلع
كلذلو)١٤و٢٣:١٣لاثمأ(مهعدريملاوربكاملوًاراغص
.هللاهبقاع

لٱَّـقَحَالَو١٣«١٧-١٣
ْ

َحَبَذاَمَّـلُك.ِبْعَّـشلٱَنِمِةَنَهَك
لٱُمَالُغُءِيَجيًةَحيِبَذٌلُجَر

ْ
للٱِخْبَطَدْنِعِنِهاَك

ٌلاَشْنِمَوِ،مْحَّـ
يفُبِْرضَيَف١٤ِهِدَيِبٍناَنْسَأِةَثَالَثوُذ ملٱِ

ْ
ملٱِوَأِةَضَحْرِ

ْ
ِوَأِلَجْرِ

ملٱ
ْ
لٱِوَأَىلْقِ

ْ
ملٱِهِبُدَعْصَياَمُّلُكِرْدِق

ْ
لٱُهُذُخْأَيُلَشْنِ

ْ
ُنِهاَك

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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َكاَنُهَىلِإَنيِتآلٱَليِئاَْرسِإِعيِمَجِبَنوُلَعْفَياوُناَكاَذَكٰه.ِهِسْفَنِل
يف ُمَالُغِيتْأَيَمْحَّـشلٱَنوُقِرُْحياَمَلْبَقَكِلٰذَك١٥.َهوُليِشِ
لٱ
ْ

لِلىَوْشُيِلًاْمَحلِطْعَأِ:حِباَّـذلٱِلُجَّـرلِلُلوُقَيَوِنِهاَك
ْ

،ِنِهاَك
طَمًاْمَحلَكْنِمُذُخْأَيَالُهَّـنِإَف

ْ
ُهَلُلوُقَيَف١٦.ًائْيَنْلَبًاخوُب

.َكُسْفَنِهيِهَتْشَتاَمْذُخَّـمُث،َمْحَّـشلٱًالَّـوَأاوُقِرْحُيِل:ُلُجَّـرلٱ
ْتَناَكَف١٧.ًابْصَغُذُخآَفَّـالِإَويِطْعُتَنآلٱِلَب،َال:ُهَلُلوُقَيَف
لٱُةَّـيِطَخ

ْ
لِغ
ْ

اوُناَهَتْسٱَساَّـنلٱَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱَماَمَأًاّدِجًةَميِظَعِناَم
.»ِّـبَّـرلٱِةَمِدْقَتِب
يخالم٦:١١نيوكت١٦و٥و٤و٣:٣نييوال١٨:٣ةينثت
٢:٨

ناك)٣٨-٧:٢٨نييوال(ِبْعَّـشلٱَنِمِةَنَهَكْلٱَّـقَح
ردصلاو.حبذملاىلعهدقوينأنهاكلاىلعوبرللمحشلا
مامأقاسلاعفروردصلاديدرتدعبنهاكللىنميلاقاسلاو
يلاعدالوأامأو.هلكأيلهمدقملحوبذملانميقابلاوبرلا
)١٤و١٣ع(ًابصغهتصحنماوذخأمهنألبعشلااوبلسف
اوناكبرلاةصحوهيذلامحشلاداقيإهنألبرلااوناهأو
نوفرعياوناكيلاعءانبأو.محللانماودارأامنوذخأي
بعشلاقحونهاكلاقحنوفرعيوبرلاوحنمهتابجاو
ناملغلاو.هوربتعااموهباوفرتعيملواذهنعاوماعتمهنكلو
.امهمادخمهضعبلوقيامكوأساحنيفوينفح)١٧ع(يف
ساحنيفوينفحكولسببسلِّـبَّـرلٱِةَمِدْقَتِباوُناَهَتْسٱ

نألنيدلاةمَدخاياطخمظعأامف.اهلكةمدخلااورقتحا
داسفنممهداقتعاداسفنوجتنتسيومهيلإنورظنيبعشلا

نإ١٦عنمرهظيو.ًاعمحلاطلاوحلاصلانوضفريفمهكولس
برللنيرويغاوناكويلاعءانبألمعاونسحتسيملبعشلا
.مهتنهكنمرثكأ

ٌقِطْنَمَتُمٌّيِبَصَوُهَوِّـبَّـرلٱَماَمَأُمِدَْخيُليِئوُمَصَناَكَو«١٨
.»ٍناَّـتَكْنِمٍدوُفَأِب
:٦ليئومص٢و١٧:٥و٨:٢٧ةاضقو٢٨:٤جورخ١١ع
١٤

يلاعءانبأنيبةلباقمانهُمِدَْخيُليِئوُمَصَناَك
هنإفليئارسإىلعرطخمظعأيلاعءانبأيفانيأر.ليئومصو
مهحلصيوبعشلادشرينمىقبيالةنهكلادسفاذإ
كرتيملفبرلاامأو.اهلكبادآلاوةدابعلانيدلاطقسيف
دلولاردقيالرهاظلابسحو.ًانيمأًايبنماقألبهبعش
نيبةيشافلاةميظعلاةريثكلارورشلامواقينأليئومص
يضاقلامهابأوةنهكلامواقينأردقيالوًامومعبعشلا
هتمعنهاطعأوةفيعضةلآكوهودلولااذهراتخابرلانكلو
.هللاىلإبعشلاعاجرإورورشلارهقلًاردتقمًالجرراصف

ضيبأناتكنمءادروهوةيداعلاةنهكلاةسبلأنمٍدوُفَأ
دوادنإ)٣٠:٧و٢٣:٩ص(يفليق.ةقطنمهقوفوليوط
نإ)٨:٢٨ةاضق(يفليقو.دوفأةطساوببرلانملأس
ناكو.)١٧:٥ةاضق(ًاضيأاخيموًادوفأعنصنوعدج
هسبليذلادوفألاريغتايآلاهذهبهيلإراشملادوفألا
)٣٠-٢٨:٦جورخ(يفروكذملاءادرلاوهامبروليئومص
.ميمتلاوميروألاهيلعناكيذلا

ٍةَنَسْنِمُهَلاَْهتَدَعْصَأَوًَةريِغَصًةَّـبُجُهُّمُأُهَلْتَلِمَعَو«١٩
ذلٱِحْبَذِلاَهِلُجَرَعَماَهِدوُعُصَدْنِعٍةَنَسَىلِإ

.»ِةَّـيِوَنَّـسلٱِةَحيِبَّـ
١:٣ص٨:٧نييوال

تحتوصيمقلاقوفسبلُتنيّمكالبفوصنمًةَّـبُج
لمعتهمأتناكو.ةيداعلابعشلاةسبلأنمتناكودوفألا
تاقالعلاتظفحاذكهوهلاهدعصُتوةنسلكةبجهل
اهنبالزيملناك.اهنعبئاغلااهنبانيبواهنيبةيتيبلاةّيبحلا
البرللاندالوأمدقنامنيحو.برللهتمدقدقتناكنإو
فاخنيذلاقارفلاو.دبألاىلإانسفنألمهتبثنلبمهرسخن
نعمهداعتباوانداعتبالبينمزلايدسجلاقارفلاسيلهنم
انلكهلنوكنفاندالوأونحنانظفحيهنأيهانتالصو.برلا
.دبألاىلإ

.ةدئافهيفنألًاديهزًارمأليئومصةبجركذسيلو
اهتاولصوهلاهتبحمبةنسلكهلدهشتهمأنمةبجلاتناك
.برلاةمدخلصّصخمهنأهركذتتناكوهلجألةمئادلا
ةبحمنأكشالو.ديدجصيصختةمالعةبجلكتناكف
يتلالئاسولاةلمجنمتناكةيونسلااهتيدهواهتاولصوهمأ

اهاريناكيتلاةميظعلااياطخلايفطوقسلانمهتظفح
.ًايمويهلوح

لَأِيلاَعَكَراَبَو«٢٠
ْ
ُّبَّـرلٱَكَلْلَعَْجي:َلاَقَوُهَتَأَرْمٱَوَةَناَق

ملٱِهِذٰهْنِمًالْسَن
لٱَلَدَبِةَأْرَْ

ْ
اَبَهَذَو.ِّـبَّـرلِلْتَراَعَأيِتَّـلٱِةَّـيِراَع

هناَكَمَىلِإ .»اَِمِ
١:٢٨ص١٤:١٩نيوكت

)٢:١١و٢٨-١:٢١ص(يفركُذامىلإمالكلاعجري
.برللليئومصامّدقامدعبهتأرماوةناقلأيلاعكرابيأ

.)١:٢٨صريسفترظنا(ِةَّـيِراَعْلٱ

َنيِنَبَةَثَالَثْتَدَلَوَوْتَلِبَحَةَّـنَحُّبَّـرلٱَدَقَتْفٱاَّـَملَو«٢١
.»ِّـبَّـرلٱَدْنِعُليِئوُمَصُّيِبَّـصلٱَِربَكَو.ِْنيَتْنِبَو
١:٨اقولو٣:١٩صو٢٦عو١٣:٢٤ةاضق٢١:١نيوكت
٢:٤٠و

ألَا
َ
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نماهركبوهوًادحاوبرللتمدقِْنيَتْنِبَوَنيِنَبَةَثَالَث
طٱ«.اهلمهبهونيذلاةسمخلا

ْ
،ُهَّـرِبَوِهللاٱَتوُكَلَمًالَّـوَأاوُبُل

َكِلاَمْنِمَّـبَّـرلٱِمِرْكَأ«.)٦:٣٣ىتم(»ْمُكَلُداَزُتاَهُّلُكِهِذٰهَو
:٣لاثمأ(»ًاعَبَشَكُنِئاَزَخَئِلَتْمَتَف،َكِتَّـلَغِتاَروُكاَبِّـلُكْنِمَو
.)١٠و٩

مزليالف.برلادنعدلوومنىلحأامِّـبَّـرلٱَدْنِعَِربَكَو
نأهنكميلببرللهسفنمدقيفربكيىتحرظتنينأدلولا
.ةديعسةكرابماهلكهتايحنوكتفةيلوفطلانمهلنوكي
هلناكفءانتعالاضعبليئومصبىنتعابرلانأجتنتسنو
.دسجلايفهمأوهيبأنملضفأًابأ

ِعيِمَجِبُهوُنَبُهَلِمَعاَمِّـلُكِبَعِمَسَو،ًاّدِجِيلاَعَخاَشَو«٢٢
ملٱَءاَسِّـنلٱَنوُعِجاَضُياوُناَكْمَُّـهنَأِبَوَليِئاَْرسِإ

يفِتاَعِمَتْجُْ ِباَبِ
.»ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخ
٣٨:٨جورخ

َنمقيتامداخنك)٣٨:٨جورخ(ِتاَعِمَتْجُْملٱ
مهنألمظعأيلاعءانبأةئيطختناكف.ةميخلاةمدخب
حئابقلاهذهتناكو.ةسدقملاةمدخللتاصصخملااودسفأ

ةربتعميهومويلااهيفلازتالوميدقلايفةينثولاةدابعلايف
.ةدابعلانماًءزجمهدنع

َهلَلاَقَف٢٣«٢٣،٢٤
ُ

ِمل:ْم
َ
؟ِروُمُألٱِهِذٰهَلْثِمَنوُلَمْعَتاَذا

خلٱُمُكِروُمُأِبُعَمْسَأِّـينَأل
ْ

اَيَال٢٤.ِبْعَّـشلٱاَذٰهِعيَِمجْنِمِةَثيَِب
خلٱًانَسَحَسْيَلُهَّـنَأل،َّـيِنَب

ْ
َجت.ُعَمْسَأيِذَّـلٱََُرب

ْ
َبْعَشَنوُلَع

.»َنْوَّـدَعَتَيِّـبَّـرلٱ

لمعلاىلإجاتحارمألانأعمفيعضفيطليلاعخيبوت
تناكو.)١٣-٢٥:١ددعو٢١-٢١:١٨ةينثت(ةواسقب
ةئيدرلاةودقلاوةرشعلانمبعشلاةاجنوةمدخلاةراهط
.رارشألاهدالوأىلعدلاولاةقفشنممزلأبرلامسادجمو
رُّمذتالولةحيبقلاهئانبألامعأىلإهبتنيمليلاعنأامبرو
.بعشلا

َأَطْخَأْنِإَف.ُهللاٱُهُنيِدَيٍناَسْنِإَىلِإٌناَسْنِإَأَطْخَأاَذِإ«٢٥
ِتْوَصِلاوُعَمْسَيَْملَو؟ِهِلْجَأْنِمِّـيلَصُيْنَمَفِّـبَّـرلٱَىلِإٌناَسْنِإ
.»ْمُهَتيِمُيْنَأَءاَشَّـبَّـرلٱَّـنَألْمِهيِبَأ

١٥:١٠لاثمأو١١:٢٠عوشي١٥:٣٠ددع

أطخأنميرحلابمكفسانلاىلإأطخأنمنيديهللانإ
ميلعتلاوهللاتيبةمدخوةدابعلاكةسدقملارومألايفهيلإ
.ينيدلا

ىّتم(رفغُتالةئيطخىلإةراشإِهِلْجَأْنِمِّـيلَصُيْنَمَف
ةيفاكلالئاسولاعمًادمعتناكمهتئيطخنأل)١٢:٣١
.مهتابجاوةفرعمل

سانلاكلهينأبرلاءاشيالْمُهَتيِمُيْنَأَءاَشَّـبَّـرلٱ
مهيبأنمراذنإيلاعءانبألناكنكلو)٣:٩سرطب٢(
اوناكامدعبالإبرلامهضفريملف.ةبوتللةريثكصرفو
ةئيطخلاجئاتننمريمضلاتوموبلقلاةواسقو.هوضفر
عزنيوهللاهكرتينأوهئطاخللباقعمظعأوًارارصإوًادمع
.هسفنىلعناسنإلاهبلجيباقعلااذهو.سدقلاحورلاهنم

ىَدَلًاحَالَصَوًاّوُمُنَدَياَزَتَفُليِئوُمَصُّيِبَّـصلٱاَّـمَأَو«٢٦
.»ًاضْيَأِساَّـنلٱَوِّـبَّـرلٱ
:١٤ةيمورو٢:٤٧لامعأو٢:٥٢اقولو٣:٤لاثمأ٢١ع
١٨

ءانبأكولسهرخآىلإ١٢عنمحاحصألاعوضومنإ
ركذمالكلاطسويفلخدأبتاكلانكلوءيدرلايلاع
دصقهنأكةيآلاهذهيفمث)٢١-١٨ع(يفًالوأليئومص
هاوقتوليئومصنيبومهرورشويلاعدالوأنيبةلباقملا
.ءاجرلاوةيزعتلامالكبنزحملامالكلاطلخف

برلايضريام)٢:٥٢اقول(ًاضْيَأِساَّـنلٱَوِّـبَّـرلٱىَدَل
ةماقتسالاوقدصلاوةبحملاوعضاوتلاكًاضيأسانلايضري
نيحلاصلانومواقينيذلاامأو.ةديمحلاتافصلانماهريغو
ةبتكلاولواشوفسويةوخإكتاياغلاباحصأمهف
.لسرلاوحيسملانامزيفنييسيرفلاو

ُلوُقَياَذَكٰه:ُهَلَلاَقَوِيلاَعَىلِإِهللاٱُلُجَرَءاَجَو«٢٧
يفْمُهَوَكيِبَأِتْيَبِلُتْيَّـلََجتْلَه:ُّبَّـرلٱ يفَْرصِمِ ِتْيَبِ
.»َنْوَعْرِف
٢٧و٤:١٤جورخ١٣:١كولم١

.ًاعاجشًانيمأًايبنناكهنكلووهنمفرعنالِهللاٱُلُجَر
.هلهللاةمحرىلعليلدنامزبهتيبطوقسلبقيلاعراذنإو
ىلعلدياممرخآلجرةطساوبةنهكلاسيئروهوهتبطاخمو
.هللابضغ

هيبأتيبلىلجتبرلايأيباجيإماهفتساُتْيَّـلََجتْلَه
.ديدشتللوهو.خلاهبختناو

ألَا
َ
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.)٤٣و١٢:١و٢٧و٤:١٤جورخ(نوراهيأَكيِبَأ

َدَعْصَيِلًانِهاَكِيلَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِعيَِمجْنِمُهُتْبَخَتْنٱَو«٢٨
لَيَوًاروُخَبَدِقوُيَويِحَبْذَمَىلَع

ْ
ُتْعَفَدَو،يِماَمَأًادوُفَأَسَب

.»!َليِئاَْرسِإيِنَبِدِئاَقَوَعيَِمجَكيِبَأِتْيَبِل
٢:٣نييوال٧و١٨:١و١٦:٥ددعو٤و٢٨:١جورخ
٥:٩ددعو١٥و١٠:١٤و٣٥و٣٤و٨و٧:٧و٦:١٦و١٠و
١٩-١٨:٨و١٠و

ةمدخو.)٤-٢٨:١جورخ(نوراهيأُهُتْبَخَتْنٱَو
يفحئابذلاميدقت)١(.تاجردثالثانهةروكذملانهاكلا
ةنهكلاسيئرةمدخ)٣(سدقلايفروخبلاداقيإ)٢(رادلا
ةسبلأنمسيلوهتسبلأنموهىسومرافسأيفدوفألانأل
.ةنهكلا

يأدئاقولانمءزجةنهكللناكَكيِبَأِتْيَبِلُتْعَفَد
امركذو.اهحيراسمومهندموروشعلاوهوجولازبخوحئابذلا
رذعالباوأطخأمهنألمهلجخينابجيمهيلعبرلاهبمعنأ
اودسفأومهعمًانيمأناكنماوناخومهيلإنسحأنمىلإ
.هوكلهأوصاخلاهللابعش

هبُتْرَمَأيِتَّـلٱيِتَمِدْقَتَويِتَحيِبَذَنوُسوُدَتاَذاَمِلَف«٢٩ اَِ
يف ملٱِ

ِّـلُكِلِئاَوَأِبْمُكَسُفْنَأاوُنِّـمَسُتِلَّـَيلَعَكيِنَبُمِرْكُتَو،ِنَكْسَْ
.»؟يِبْعَشَليِئاَْرسِإِتاَمِدْقَت
٦و١٢:٥ةينثت٣٢:١٥ةينثت

ِمل
َ
يلاعءانبأوراقتحالاةمالعسودلاَنوُسوُدَتاَذا

اهوبسحومهسفنألاهوذخأمهنألتامدقتلاوحئابذلااورقتحا
دوعوملاحيسملامدباياطخلاةرفغماهيفاوريملوطقفتالوكأم
ناميإلابهللاعمناسنإلاداحتاوهتمحرىلعهللاركشلاوهب
.اهيفهللاقحاوركنأو

اذإونورقتُحيهدالوأيلاعلزعاذإَّـَيلَعَكيِنَبُمِرْكُتَو
لّضفيلاعنأمهلزعمدعنمرهظفبرلارقتحيمهاقبأ
نملكىلعبرلاظاتغيانمايأيفو.برلاىلعهدالوأ
لجألةسينكلاتسيل.ةمدخلاىلعهدالوأوهسفنلضفي

لجألةسردملاتسيلوةسينكلالجألمداخلالباهمداخ
.ةسردملالجألملعملالباهملعم

لُقِّـينِإ:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَيَكِلٰذِل«٣٠
ْ

َكَتْيَبَّـنِإُت
:ُّبَّـرلٱُلوُقَيَنآلٱَو.ِدَبَألٱَىلِإيِماَمَأَنوُريِسَيَكيِبَأَتْيَبَو
يِنَنوُرِقَتَْحيَنيِذَّـلٱَو،يِنَنوُمِرْكُيَنيِذَّـلٱُمِرْكُأِّـينِإَف!ِيلاَشاَح
.»َنوُرُغْصَي

٩١:١٤و١٨:٢٠رومزم١٠و١٨:٩ايمرإ٢٩:٩جورخ
٢:٩يخالم

هينبونوراهلناكتونهكلانإ)٢٩:٩جورخ(برلالاق
نبرازاعيلأنبساحنيفلدعولااذهددجوةيدبأةضيرف
فيكفرعنالو.هتريغببسل)١٣-٢٥:١ددع(نوراه
ملامبروراماثيإلسنىلإرازاعيلألسننمتونهكلالقتنا
رادتقالانميلاعيفناكامرازاعيلألسنيفنكي
طرشباهنكلوةتباثوةقداصهللاديعاومنإ.قاقحتسالاو
تونهكلاامأولزعُيةنهكلادحأناخاذإوناميإلاوةعاطلا
زومرملاوةنهكلاسيئرحيسملانأامبوحيسملانامزىلإيقبف
.دبألاىلإهيفتونهكلاىقبيسهيلإ

بوطيخأراصنامزدعبو)١١ع(ساحنيفوينفحلتُق
نبراثايبأمثكلاميخأوايخأهانبامثًانهاكساحنيفنب
نمقوداصّنيعتوراثايبألزُعناميلسمايأيفو.كلاميخأ
نظيو.حيسملانامزىلإهلسنلتونهكلايقبورازاعيلألسن
.دحاوصخشلنامساكلاميخأوايخأنأمهضعب

ظفحنامنيحبرلامركنيِنَنوُمِرْكُيَنيِذَّـلٱُمِرْكُأِّـينِإَف
انتئيشمالهتئيشملمعنوديرنامكلمعنالوهاياصو
.دالوألاوءاسنلاونيدلاولاىتحانئابحأعيمجىلعهلّضفنو
انبفرتعيوضرألاىلعهبعشنمانّدعيهنألبرلاانمركُيو
.ةكئالملاوبآلامامأريخألامويلايف

َكيِبَأِتْيَبَعاَرِذَوَكَعاَرِذاَهيِفُعَطْقَأٌماَّـيَأِيتْأَتاَذَوُه«٣١
يفٌخْيَشَنوُكَيَالىَّـتَح .»َكِتْيَبِ

٢:٢٧كولم١وخلا٢٢:١٨و١٤:٣و٢٠و١٨و٤:١١ص
٤٤:١٠لايقزحو

عطقهنإبرلالوقو.هنابشتيبلاةّوقو.كتّوقَكَعاَرِذ
نوينيطسلفلالتق.ًاخيشريصينممهنمىقبيالفنابشلا

ةسمخبونيفغاودلتقو)٤:١١ص(ساحنيفوينفح
.)١٩و٢٢:١٨ص(ةنهكلانمنينامثو

ملٱَقيِضىَرَتَو«٣٢
يفِنَكْسَْ َىلِإِهِبُنَسُْحياَمِّـلُكِ

يفٌخْيَشُنوُكَيَالَو،َليِئاَْرسِإ .»ِماَّـيَألٱَّـلُكَكِتْيَبِ
٨:٤ايركز

عجريملو)٤:١١ص(توباتلاذخُأِنَكْسَْملٱَقيِضىَرَت
-٢١:١ص(بونىلإتلقتناةميخلانإرهاظلاوهوليشىلإ
)١٦:٢٩مايأ١(نوعبجو)٦-٢٨:٤ص(عوبلجو)٦
.ركذاهلقبيملناميلسمايأدعبواهرابتعاطقسو

ألَا
َ
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يف ىلإبرلانسحأَليِئاَْرسِإَىلِإِهِبُنَسُْحياَمِّـلُكِ
ليئومصمهلماقأهنإفيلاعهنامزدعبةريثكتاكرببليئارسإ
مهلماقأمثنيينيطسلفلانمهمايأيفمهصّلخوًايبنوًايضاق
لسنىأرو.اهتّبثوةكلمملاعسوودوادولوألامهكلملواش
هوليشنكلو.ةكلمللةريثكتاكربوًاحاجنوًامدقتيلاع
يفناكامعًاريثكنكسملارابتعاطقسوًاماتًابارختبرخ
.هلبقامويلاعنامز

ُنوُكَييِحَبْذَمِماَمَأْنِمُهُعَطْقَأَالَكَلٌلُجَرَو«٣٣
َنوُتوُمَيَكِتْيَبِةَّـيِّـرُذُعيَِمجَو.َكِسْفَنِبيِوْذَتَوَكْيَنْيَعِلَالْكِإل
.»ًاناَّـبُش

راشملاايالبلارثكأوهلسنيفويلاعيفمالكلاَكَلٌلُجَرَو
:٢كولم١و١٩و٢٢:١٨ص(هتومدعبهلسنتباصأاهيلإ

٢٧(.
هعطقيالنموبرلاةمحرنمًانايحأتوملاُهُعَطْقَأَال

.ايالبلارشلمتحيلًاظوفحمنوكيبرلا

:َساَحَنيِفَويِنْفُحَكْيَنْبٱَىلَعِيتْأَتٌةَمَالَعَكَلِهِذٰهَو«٣٤
يف .»اَُمهَالِكِناَتوُمَيٍدِحاَوٍمْوَيِ
٤:١١ص١٣:٣كولم١

ةءوبنلانأفرعهانباتامامنيح)٤:١١ص(ٌةَمَالَع
.ّمتتساهلك

لَقِباَمَبَسَحُلَمْعَيًانيِمَأًانِهاَكِيسْفَنِلُميِقُأَو«٣٥
ْ

يِب
.»ِماَّـيَألٱَّـلُكيِحيِسَمَماَمَأُريِسَيَفًانيِمَأًاتْيَبُهَليِنْبَأَو،ِيسْفَنَو
ليئومص٢و٤٤:١٥لايقزحو٢٩:٢٢مايأ١و٢:٣٥كولم١
١٨:٥٠و٢:٢رومزم١١:٣٨كولم١و٢٧و٧:١١

رازاعيلألسننمقوداصهنأمهضعبنظيًانيِمَأًانِهاَك
يذلاراثايبأنعًاضوعًانهاكناميلسهنّيعيذلانوراهنب
نأحجرألاو)٢:٢٧كولم١(راماثيإويلاعلسننمناك
ليئومصنكيمل.ليئومصوههيلإراشملا»نيمألانهاكلا«
ىلص.نهاكبصنمسرامهنكلونوراهتيبنمًانهاك
)٧:١٠ص(حئابذدعصأو)٧:٩ص(بعشلالجأل
ص(ًاكلملواشحسمو)١٣و٩:١٢ص(ةحيبذلاكرابو
بوطيخأناكامبرو.)١٦:١٣ص(دوادحسمو)١٠:١١
ناكهنأرهاظلاوركذُيملهنكلوةنهكلاسيئرساحنيفنب
.طقفمسالابًانهاك

هنمرهظييذلا)٦:٣٣مايأ١رظنا(ًانيِمَأًاتْيَبُهَليِنْبَأ
برلاتيبيفًاينغمناكليئومصنبليئوبنبناميهنأ

نموًايبنهنوكلليئومصلدعولاناكامبرو.دوادنامزيف
.نيمألاهتيبءايبنألانوكيفءانمأءايبنأناكًادعاصفهمايأ

حيسمكلملالواشمامأليئومصراسيِحيِسَمَماَمَأ
يفًامامتتمتاهلكةءوبنلاوامهلًاريشمناكودوادوبرلا
املكبسحلمعيذلانيمألانهاكلاوهوحيسملاعوسي

هبعشاياطخنعرفكيلةحيبذهسفنمدقوبرلابلقيف
.دبألاىلإٌنهاكوهوماودلاىلعمهيفعفشيوهو

يفىَقْبَيْنَمَّـلُكَّـنَأُنوُكَيَو«٣٦ ُهَلَدُجْسَيِلِيتْأَيَكِتْيَبِ
طِقِلْجَأل

ْ
ىَدْحِإَىلِإيِنَّـمُض:ُلوُقَيَو،ٍزْبُخِفيِغَرَوٍةَّـضِفِةَع

لٱِفِئاَظَو
ْ

.»ٍزْبُخَةَْرسِكَلُكآلِتوُنَهَك
٢:٢٧كولم١

يلاعتيبطاطحناىلإةراشإٍزْبُخِفيِغَرَوٍةَّـضِفِةَعْطِق
.ّيلكلا

دئاوف
.ةالصلاةباجتسادعبوصالخلادعبركشلابجي.١
هتوكلمرومأوهللادجمىلإانسفنأنعانراكفأعفربجي.٢

.)١٠و٢ع(
تارايعكهتارايعتسيلو)٢(لامعألانزيهللانإ.٣

يدسجلالامجلاوةوقلانوربتعيسانلانألسانلا
بلقلاىلإرظنيفبرلاامأوةيرشبلاةمكحلاولاملاو
دنعنيمّركمسانلادنعنورقتحملانوكيدقو.ةّينلاو
.برلا

نكيملنإرصتنيسفقحلاامأوٌّيتقورارشألاحاجن.٤
.ًالجآفًالجاع

نونوكيفةيلوفطلانمدالوألاةيبرتئدتبتنأبجي.٥
نيدلاولاتابجاونمو.مهتايحلوأنمهللادالوأ
مهبلجوةينيدلاميلاعتلامهميلعتوبرللمهدالوأفقو
ةمدخلايفمهنيرمتودحألاةسردموةسينكلاىلإ
.ةيحورلا

.ةئيدرةيبرتةيبرتلالامهإ.٦
هيدلاوىلعهاياطخةيلوؤسملعجينأناسنإلاردقيال.٧

.هتيبرتيفاأطخأاناكنإو
نممظعأًاباقعبجوتستنيدلاةمَدخاياطخنإ.٨

.مهريغاياطخباقع
هسبالموُهبترالوسدقمبصنممساعفنيال.٩

.هكولسوهبلقيفًاسدقمهبحاصنكيملنإهتازايتماو

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

١٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لمعنفهبرعشنالًاجردتنوكيهللانعداعتبالانإ.١٠
نأانمزليف.لوألايفهنمزئمشنانكامركفالبًاريخأ
.ًامئاديلصنورهسن

نوكيفًاماتًاضفرانايإهضفرلبقًارارمانهبنيهللانإ.١١
وأنزحوأضرموأ)٢٥ع(هللالجرةطساوبهيبنتلا
مادامهتئيطخنععجريوهبتنينملىبوطفةبيصم
.ناكمةبوتلل

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

هيلإهؤاغصإوليئومصللوألابرلامالك:هنومضم
.يلاعتيباياطخباقعبةءوبنلاو

.ِيلاَعَماَمَأَّـبَّـرلٱُمِدَْخيُليِئوُمَصُّيِبَّـصلٱَناَكَو«١
يفًةَزيِزَعِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَناَكَو لِتِ

ْ
اَيْؤُرْنُكَتَْمل.ِماَّـيَألٱَك

.»ًاريِثَك
٨:١١سوماعو٧٤:٩رومزمو٢١ع٢:١١ص

يتنثاناكهرمعنأسوفيسويلاقُليِئوُمَصُّيِبَّـصلٱ
ةعيرشلانباةنسةرشعيتنثانبادوهيلاىمسو،ةنسةرشع
ةنسةرشعيتنثانباعوسيناك.اهتعاطيفًالوؤسمناكف
:٢اقول(حصفلاديعدّيعيلميلشروأىلإًالوأدعصامنيح
٤٢(.

.)٢:١١صريسفترظنا(ُمِدَْخي
برلاملكتيسانأدوجومدعلوةرداناهنألًةَزيِزَع

ةنهكلاوءابآلاضعبمّلكيًاميدقبرلاناك.مهتطساوب
)٦:٨و٤:٤ةاضق(نييبنركذةاضقلارفسيفوءاسؤرلاو
ليئومصامأو.ةزّيممةفورعمةقبطءايبنألانكيملنكلو
نيدلائدابموةاروتلااهيفاوملعتفءايبنألاسرادمسسأف
عطقتتملفءايبنأماقاهيفنيمعلتملانمو.ةدابعلاو
يخالميفميدقلادهعلانوناقىهتناىتحمهتلسلس
مالكناكف.كولملاوةنهكلاةقبطعمءايبنألاةقبطتراصو
.هللابعشخيراتثداوحمهأنمليئومصلاذهبرلا

يفَناَكَو٢«٢،٣ يفًاعِجَطْضُمِيلاَعَناَكْذِإِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ ِ
ْنَأَلْبَقَو٣.َِرصْبُيْنَأْرِدْقَيَْملِناَفُعْضَتاَتَأَدَتْبٱُهاَنْيَعَوِهِناَكَم
يفٌعِجَطْضُمُليِئوُمَصَو،ِهللاٱُجاَِرسَئِفَطْنَي ِّـبَّـرلٱِلَكْيَهِ
.»ِهللاٱُتوُباَتِهيِفيِذَّـلٱ
٢٧:٢١جورخ٤:١٥و٢:٢٢صو٤٨:١٠و٢٧:١نيوكت
١:٩ص١٣:١١مايأ٢و٣٤:٣نييوالو

:يهوليئومصايؤرلاوحأحضويمالكلااذهو

.هناكميفًاعجطضميلاعناك.١
ضكرببسرهظلوقلااذهيفورصبينأردقيمل.٢

ىمعألافيعضلاخيشلانأنظهنألهيلإليئومص
.ةمدخلانمًائيشهنمبلطزجاعلا

هللاجارسأفطنااملبقاهنألحبصلالبقايؤرلاتناك.٣
حبصلاىلإةبسنلابركُذتقولانألليللارخآيفو
.ءاسملاىلإةبسنلابسيلو

دحأيفيأبرلالكيهيفًاعجطضمليئومصناك.٤
لكيهلاو.سادقألاسدقيفوأسدقلايفسيلةينبألا
يسركهنألروكذمدهعلاتوباتو.عامتجالاةميخوه
.هنمملكتوهسفنرهظأهيفيذلاناكملاوبرلا

نهاكلاناكو.)٣٧-٢٥:٣١جورخ(ةرانملاِهللاٱُجاَِرس
.ةيشعلايفاهدقوييأاهدعصُيوحابصلكجرسلاحلصُي
.سدقلايفةرانملاتناكو

٥.اَذَنَئَه:َلاَقَف،َليِئوُمَصاَعَدَّـبَّـرلٱَّـنَأ٤«٦-٤
.ُعْدَأَْمل:َلاَقَف.يِنَتْوَعَدَكَّـنَألاَذَنَئَه:َلاَقَوِيلاَعَىلِإَضَكَرَو
اَعَدَوُّبَّـرلٱَداَعَّـمُث٦.َعَجَطْضٱَوَبَهَذَف.ْعِجَطْضٱِعِجْرٱ
اَذَنَئَه:َلاَقَوِيلاَعَىلِإَبَهَذَوُليِئوُمَصَماَقَف.َليِئوُمَصًاضْيَأ
.»ْعِجَطْضٱِعِجْرٱ.يِنْبٱاَيُعْدَأَْمل:َلاَقَف.يِنَتْوَعَدَكَّـنَأل

ريغهبجومبملعيومالكلاعمسيلًادعتسمناكاَذَنَئَه
يفهتبغرىلعلديهضكرناكوملكتملاوهيلاعنأنظهنأ

.زجاعلانهاكلاةمدخ

ُمَالَكُهَلَنِلْعُأَالَو،ُدْعَبَّـبَّـرلٱُليِئوُمَصْفِرْعَيَْملَو«٧
.»ُدْعَبِّـبَّـرلٱ
١٩:٢لامعأ

مل«يلاعينبنأ)٢:١٢ص(يفليقَّـبَّـرلٱْفِرْعَيَْمل
ةبحملاوةعاطلاوناميإلاةفرعمهوفرعيمليأ»برلااوفرعي
ضئارفلابومسالابهوفرعمهنأريغيحورلارابتخالاو
يناثلاولوألاىنعملاببرلافرعفليئومصامأو.ةيدسجلا
.برلاتوصعمسيملودعبايؤرهتتأدقنكتملنكلو

َىلِإَبَهَذَوَماَقَف.ًةَثِلاَثَليِئوُمَصاَعَدَفُّبَّـرلٱَداَعَو«٨
وُعْدَيَّـبَّـرلٱَّـنَأِيلاَعَمِهَفَف.يِنَتْوَعَدَكَّـنَألاَذَنَئَه:َلاَقَوِيلاَع
.»َّـيِبَّـصلٱ

ألَا
َ
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يلاعةمدخيفهتبغروليئومصربصىلعليلدًةَثِلاَث
هديسعاطأ.هيلإبهذوتارمثالثمونلانمماقهنأل
مليذلايوامسلاديسلاهللاةعاطإهاريناكيذلايضرألا
.دعبهري

:٢ص(هللالجرةطساوبًامالكعمسناكِيلاَعَمِهَفَف
ليئومصةطساوبهملكينأدصقبرلانأمهفامبرو)٢٧
هديبعملكيناكبرلانإليئارسإخيراتنمفرعو.ًاضيأ
.ىؤربًاميدق

اَذِإُنوُكَيَو،ْعِجَطْضٱِبَهْذٱ:َليِئوُمَصِلِيلاَعَلاَقَف«٩
َبَهَذَف.ٌعِماَسَكَدْبَعَّـنَألُّبَراَيْمَّـلَكَت:ُلوُقَتَكاَعَد
يفَعَجَطْضٱَوُليِئوُمَص .»ِهِناَكَمِ

دادـعــتسالاورـاظــتنالاىلـعلدـيْعـِجـَطـْضٱِبـَهْذٱ
ًاريثأتيبصلايفمالكلااذهرثأهنأكشالفعامتسالل
ًايبنهراتخيوهمركيوهملكينأعمزمبرلانأمهفذإًاميظع
ًاراظتنارظتنموهووفغينأهنكميملعجطضانإوهسفنل
باتكلاةطساوبسانلابرلاملكيانمايأيفو.ًاديدش
توصبالوىؤربسيلوءايقتألامالكوريمضلاوسدقملا
مهوصاخعونىلعمهضعبملكيهنأكشالو.عومسم
يفنوريفهديبعكهمالكىلإنوغصيونورظتنينيذلا
.مهريغهاريالامهللاةدابعوباتكلا

ملٱَكاَعَدَوَفَقَوَوُّبَّـرلٱَءاَجَف«١٠
ُليِئوُمَص:ِلَوُألٱِتاَّـرَْ

.»ٌعِماَسَكَدْبَعَّـنَألْمَّـلَكَت:ُليِئوُمَصَلاَقَف.ُليِئوُمَص

ىأرفرظنممثتوصلوألايفناكَفَقَوَوَءاَج
.ايؤريفبرلاليئومص

)٩ع(لوقينأيلاعهمّلعامكٌعِماَسَكَدْبَعَّـنَألْمَّـلَكَت
ًاظقيتسمناكلبمونلايفًاقرغتسمليئومصنكيملو
.ًاهبتنم

يفًارْمَأٌلِعاَفاَنَأاَذَوُه:َليِئوُمَصِلُّبَّـرلٱَلاَقَف١١«١١،١٢ ِ
يف١٢.ُهاَنُذُأُّنِطَتِهِبَعِمَسْنَمُّلُكَليِئاَْرسِإ لٱَكِلٰذِ

ْ
ُميِقُأِمْوَي

.»ُلِّـمَكُأَوُئِدَتْبَأ.ِهِتْيَبَىلَعِهِبُتْمَّـلَكَتاَمَّـلُكِيلاَعَىلَع
٣٦-٢:٣٠ص١٩:٣ايمرإو٢١:١٢كولم٢

نأامبرورضاحلاكلبقتسملابرلادنعًارْمَأٌلِعاَفاَنَأ
نيينيطسلفلاةرسكويلاعتوموههيلإراشملارمألا

رظنا(نينسرشعبليئومصةوعددعبمتاذهوليئارسإل
.)ةمدقملا

سفنتلمعُتساثيح)٢١:١٢كولم٢رظنا(ُهاَنُذُأُّنِطَت
ةمظعتناكو.لكيهلاوميلشروأبارخنعّربعتلةرابعلا
سيئريلاعتوموليئارسإراسكنايفاهيلإراشملاةيلبلا
يفنكسملابارخوهللاتوباتذخأوهينبالتقوةنهكلا
.نينذألاىلعةديدشةبرضكةيلبلاهذهربخنوكيفهوليش
ةفيخملاةءوبنلايأريخألاىلإلوألانمُلِّـمَكُأَوُئِدَتْبَأ

.اهلك

ِدَبَألٱَىلِإِهِتْيَبَىلَعِيضْقَأِّـينَأِبُهُْتَربْخَأْدَقَو١٣«١٣،١٤
َىلَعَةَنْعَّـللٱِهِباوُبَجْوَأْدَقِهيِنَبَّـنَأُمَلْعَييِذَّـلٱِّـَّـرشلٱِلْجَأْنِم
َالُهَّـنَأِيلاَعِتْيَبِلُتْمَسْقَأَكِلٰذِلَو١٤.ْمُهْعَدْرَيَْملَو،ْمِهِسُفْنَأ
.»ِدَبَألٱَىلِإٍةَمِدْقَتِبْوَأٍةَحيِبَذِبِيلاَعِتْيَبِّـَرشْنَعُرَّـفَكُي

:٢ص١٨:٣٠و٧:٣لايقزحخلا٣١و٣٠و٢:٢٩ص
ءايعشإو٣١و١٥:٣٠ددع٢٥و٢:٢٣ص٢٢و١٧و١٢
٢٢:١٤

.)٣٦-٢:٢٧ص(هللالجرةطساوبُهُتَْربْخَأْدَقَو
.مهاياطخىلعمهبقاعأِهِتْيَبَىلَعِيضْقَأ
ملوهئانبأرورشملعهنأبيلاعةئيطخُمَلْعَييِذَّـلٱِّـَّـرشلٱ

سدقملامهبصنمنعمهلزعينأبجيناكهنإف.مهعدري
مدعلو.هءانبأاونوكيملولفرصتيناكامكمهعمفرصتيو
ًاقفتمومهرورشيفمهلًاكراشمناكهنأكّدُعمهايإهلزع
.مهعم

بجوتسياماولمعْمِهِسُفْنَأَىلَعَةَنْعَّـللٱِهِباوُبَجْوَأ
هتوكسيفمهيبألرذعالومهاياطخيفمهلرذعالفةنعللا
مهاياطخالولهنألمهسفنأاوكلهأفمهنمهلكاذهو.مهنع
ىلعنونجينوكلاهلاو.نيينيطسلفللبرلامهملساملهذه
همالكنمرثكأرصتخمليئومصلبرلامالكو.مهسوفن
ناكليئومصنأل)٣٦-٢:٢٧ص(يفروكذملاهللالجرل
يذلانهاكلليساقلامالكلااذهلوقينأهيلعبعصيًادلو
يلاعنألهلكمالكلاراركتلموزلالو.بأةلزنميفهلناك
بئاصملابقلعتيمالكلاو.لوألامالكلاىلإاوهبتنيملهينبو
يلاعلسننمدحأباتاذإنكلوملاعلااذهيفةيدسجلا
نإةرخآلايفهسفنكلهتالبرلاينيعيفميقتسملالمعو
اياطخببسبملاعلااذهيفتايدسجلاةهجنمرسخ
لقتناناميلسنامزيفو.)١٨صلايقزح(هفالسأ
.ًادبأراماثيإلسنىلإعجريملورازاعلالسنىلإتونهكلا

ألَا
َ
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ِتْيَبَباَوْبَأَحَتَفَو،ِحاَبَّـصلٱَىلِإُليِئوُمَصَعَجَطْضٱَو«١٥
.»اَيْؤُّرلٱِبَِيلاَعَِربُْخيْنَأُليِئوُمَصَفاَخَو.ِّـبَّـرلٱ

فجسةميخلالخدملناكِّـبَّـرلٱِتْيَبَباَوْبَأَحَتَف
لوقلاو.رادلاروسباوبأانهدوصقملاو)٢٦:٣٦جورخ(
١٥:٢٣مايأ١(روكذملانامزلايفليئومصةمدخعونّنيبي
نملالإعونلااذهنمةمدخمَّـلسُتملو.)٨٤:١٠رومزمو
.هبقَثوُي

هلوقيساممالويلاعبضغنمسيلُليِئوُمَصَفاَخَو
امهللوقينأدريملوهبحيناكليئومصنألهلمعيوأ
.ًانسهنمربكأخيشوةنهكلاسيئروهوهرّدكي

ُليِئوُمَصاَي:َلاَقَوَليِئوُمَصِيلاَعاَعَدَف١٦«١٨-١٦
لٱاَم:َلاَقَف١٧.اَذَنَئَه:َلاَقَف.يِنْبٱ

ْ
َال؟ِهِبَكَمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَك

ُخت
ْ

َتْيَفْخَأْنِإُديِزَياَذَكٰهَوُهللاٱَكَلُلَمْعَياَذَكٰه.يِّـنَعِف
لٱِّـلُكْنِمًةَمِلَكيِّـنَع

ْ
َُهَربْخَأَف١٨.ِهِبَكَمَّـلَكيِذَّـلٱِمَالَك

لٱِعيِمَجِبُليِئوُمَص
ْ

اَم.ُّبَّـرلٱَوُه:َلاَقَف.ُهْنَعِفُْخيَْملَوِمَالَك
يفُنُسَْحي .»ُلَمْعَيِهْيَنْيَعِ
ءايعشإو٣٩:٩رومزمو٢:١٠و١:٢١بويأ١:١٧ثوعار

٣٩:٨

.ًاحابصَليِئوُمَصِيلاَعاَعَد
دعبدكأتيملهنألهببرلاكملكلقيملِهِبَكَمَّـلَكيِذَّـلٱ
وه«لاقهلكليئومصمالكعمسامدعبنكلوبرلاهنأ
امموليقثمالكلانإفرعهنألليئومصفلحتساو.»برلا
.هراهظإنمليئومصفاخي

لماكلاقدصلابجيِمَالَكْلٱِعيِمَجِبُليِئوُمَصُهََربْخَأَف
نعيفخننأانلزوجيالفراذنإلايفةنامألاولاوحألالكيف
توملاىلعفرشملاضيرملاكهتفرعممزلياممًائيشانئاقدصأ
عقووأةئيطخأطخأنموهلهأنمدحأتاماذإبئاغلاو
.ةبرجتيف

مالكنمرهظو.)٧-٣٤:٥جورخرظنا(ُّبَّـرلٱَوُه
نإوهتدارإلمّلسوهللافاخًاحلاصًالجرناكهنأاذهيلاع
امدنعنوراهتمصعجار.هدالوأةيبرتيفأطخأدقناك
:٢و١:٢١بويأ(بويأميلستو)١٠:٣نييوال(برلاهخبو
فعضنأىسننالكلذعمو)٣٩:٨ءايعشإ(ايقزحو)١٠
.ةميظعلااياطخلانميهفوخلاولسكلاوناميإلا

ْنِمًائْيَشْعَدَيَْملَو،ُهَعَمُّبَّـرلٱَناَكَوُليِئوُمَصَِربَكَو«١٩
.»ِضْرَألٱَىلِإُطُقْسَيِهِمَالَكِعيَِمج
٩:٦ص٢٣و٢١و٣٩:٢نيوكت٢:٢١ص

.ناميإلالاطبأعيمجعمناكامكُهَعَمُّبَّـرلٱَناَك
فسويو)٢٨:١٥نيوكت(بوقعيو)٢١:٢٢نيوكت(ميهاربإك
:١عوشي(عوشيو)٣:١٢جورخ(ىسومو)٣٩:٢نيوكت(
.)١٦:١٨ص(دوادو)٦:١٦ةاضق(نوعدجو)٥

ّيبنهنأهلةداهشهتاءوبنمامتإناكِضْرَألٱَىلِإُطُقْسَي
.برلالَبقنم

ِدَقُهَّـنَأٍعْبَسِرْئِبَىلِإَناَدْنِمَليِئاَْرسِإُعيَِمجَفَرَعَو«٢٠
.»ِّـبَّـرلِلًاّيِبَنُليِئوُمَصَنِمُتْؤٱ
ةيطالغو٩:١٧سوثنروك١و٢٠:١ةاضقو٢١:٣١نيوكت
٢:٧

رئبولامشلاىصقأيفنادتناكٍعْبَسِرْئِبَىلِإَناَدْنِم
.اهلكضرألانعهبىنكُيلوقلافبونجلاىصقأيفعبس
رئبو)١٩:٤٧عوشي(مويلايضاقلاّلتىمسملايهنادو
٣١-٢١:٢٩نيوكت(مويلامسالااذهبةفورعملايهعبس
.باتكلاسوماقرظنا)٣٣-٢٦:٣١و

:٢ص(يفلوقلارظناِّـبَّـرلِلًاّيِبَنُليِئوُمَصَنِمُتْؤٱِدَق
مامتإةءادبليئومصىوعدتناكو.»ًانيمأًانهاك«)٣٥
.ةءوبنلاكلت

يفىَءَاَرتَيُّبَّـرلٱَداَعَو«٢١ َنَلْعَتْسٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َهوُليِشِ
يفَليِئوُمَصِل .»ِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِبَهوُليِشِ
٤و١ع

ةزيزعتناكبرلاةملكنإ)١ع(يفليقُّبَّـرلٱَداَعَو
برلاداعليئومصةوعددعبنكلودوجولاةليلقيأ
هنإف.ليئومصةطساوببعشلاملكيوهوليشيفىءارتي
عجروءانمألاريغةنهكلانامزيفليئارسإنعدعتبا
.ًانيمأًانهاكمهلماقأامدعبليئارسإل

دئاوف
نمدبالفبرلاةمحرعطقنتالوةياهنطاطحنالامايأل.١

.جرفلامايأنايتإ
نممهلميقيلبدبألاىلإهبعشكرتيالبرلانإ.٢

مهمعطيلفسويماقأامكمهجايتحاتقويفمهمدخي
ةاضقلاوةيدوبعلانممهذقنيلىسوموعوجلايف
لكيفلعفياذكهو.هيلإاوعجرواوباتاملمهوصلخيل
مويبارتقاىلعًاليلددئادشلامظعأنوكيدقو.رصع
.رجفلالبقسمادمالظكصالخلا

ألَا
َ
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هبعشةمدخلبرلاهميقييذلالجرلانمبلطُي.٣
عضاوتلاوةلماكلاةعاطلاوريدقلامالكلءاغصإلا
.برللةريغلاوةنامألاوةراهطلاو

.هللاةملكنمبحأءيشال.٤
.ًاريغصمأناكًاريبكاهلبقينملكليهبرلاةملك.٥
.ملعيالناسنإلاوهللاوعديامًاريثك.٦
بآلاامأوهدالوأبدؤيالفيعضلاولهاجلابألانإ.٧

ةبحمهدالوأبحيويشلكملعييذلايوامسلا
.مهبدؤيفةيقيقح

هلةئيطخكلذفلمعيالوًانسحلمعينأفرعينم.٨
.)٤:١٧بوقعي(

هللاةروشملكبربخينأبرلالبقنملسرملاىلع.٩
.)٢٠:٢٧لامعأ(

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ذخأوقيفأيفليئارسإلنيينيطسلفلارسك:هنومضم
ينفحهينبالتقربخعمسامدنعيلاعتومودهعلاتوبات
تدلوامدعبساحنيفةأرماتوموتوباتلاذخأوساحنيفو
.دوباخيإ

َجَرَخَو.َليِئاَْرسِإِعيَِمجَىلِإَليِئوُمَصُمَالَكَناَكَو«١
لٱِءاَقِلِلُليِئاَْرسِإ

ْ
لِلَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ملٱِرَجَحَدْنِعاوُلَزَنَوِبْرَح

،ِةَنوُعَْ
لٱاَّـمَأَو

ْ
يفاوُلَزَنَفَنوُّيِنيِطْسِلِف .َ»قيِفَأِ
صو١٩:٣٠و١٣:٤و١٢:١٨عوشي٧:١٢و٥:١ص
٢٩:١

ةرابعلاهذهَليِئاَْرسِإِعيَِمجَىلِإَليِئوُمَصُمَالَكَناَكَو
ةبراحملليئارسإجورخنأىنعملاسيلفقباسلامالكللةمتت
نلعتسابرلانألبليئومصرمأبناكنيينيطسلفلا
هوربتعاوليئارسإعيمجليئومصملكفهوليشيفليئومصل
.ًايضاقوًايبن

برلانإ)١٣:١ةاضق(يفليقَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِءاَقِلِل
نأامبروةنسنيعبرأنيينيطسلفلاديلليئارسإعفد
هذهفصتنميفتناكحاحصألااذهيفةروكذملاثداوحلا
ةريثكبورحنيينيطسلفلاونييليئارسإلانيبناكو.ةدملا
.نييباكملامايأىلإكولملاوةاضقلامايأنم

ةروكذملاثداوحلادعبمسالااذهبىمستِةَنوُعَْملٱِرَجَح
.)٧:١٢ص(ةنسنيرشعب

ةروكذملاتناكومسالااذهبندمسمخوحنناكَقيِفَأ
تناكوةقوفلاةدلبنآلااهمسانيماينبواذوهيمختىلعانه
.ةنوعملارجحنمةبيرق

لٱَّـفَطْصٱَو«٢
ْ
ِتَكَبَتْشٱَو،َليِئاَْرسِإِءاَقِلِلَنوُّيِنيِطْسِلِف

حلٱ
ْ
لٱَماَمَأُليِئاَْرسِإََرسَكْنٱَفُبَْر

ْ
َنِماوُبََرضَو،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفِّـفَّـصلٱ حلٱِ
ْ
.»ٍلُجَرِفَالآِةَعَبْرَأَوْحَنِلَْق

امأوةلحملاىلإاوعجرمهنكلولقحلايفليئارسإرسكنا
.)١٠ع(كلذدعبناكفيئاهنلامهمازهنا

ملٱَىلِإُبْعَّـشلٱَءاَجَف«٣
ِمل:َليِئاَْرسِإُخوُيُشَلاَقَو.ِةَّـلَحَْ

َ
اَذا

لٱاَنََّـرسَك
ْ
لٱَماَمَأُّبَّـرلٱَمْوَي

ْ
ْنِماَنِسُفْنَألْذُخْأَنِل؟َنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفَلُخْدَيَفِّـبَّـرلٱِدْهَعَتوُباَتَهوُليِش لَُخيَواَنِطَسَوِ
ِّـ

ِدَيْنِماَنَص
.»اَنِئاَدْعَأ

مدعىلإريشت»بعش«ةظفلِةَّـلَحَْملٱَىلِإُبْعَّـشلٱَءاَجَف
.مهلكبعشللبرحلاتناكفمظنمشيجدوجو

نيلوألاماكحلاتويبلاءاسؤرناكَليِئاَْرسِإُخوُيُشَلاَقَو
يفخويشنييليئارسإللناكونييعتوأباختناالبكلذو
خويشلانمنوعبسّنيعترفقلايفو.جورخلالبقرصم
.)١١:١٦ددع(بعشلاىلعمكحلايفىسوماودعاسيل
:٢٠عوشي(ندمخويشركُذناعنكضرأيفمهلولحدعبو
٣٠:٢٦ليئومص١و٤:٢ثوعارو٨:١٦ةاضقو٤
نيذلامهنوعومجملاليئارسإخويشو.)١٩:١١ليئومص٢و
)٥و٨:٤ص(ةيسايسرومأو)٣ع(برحلارمأيفاورصبت
.)٢١:١٦ةاضق(بعشلامومعُّسمياميفو

ِمل
َ
برلانموهمهراسكنانأباوفرتعاُّبَّـرلٱاَنََّـرسَكاَذا

.هنعمهتدعبأمهاياطخنأاولهجمهنكلو
يفَلُخْدَيَف رضحيبرلانأةرورضلانمهنأاونظاَنِطَسَوِ

رصنينأىلعهلمحتهتوباتلهتريغفتوباتلارضحىتم
توباتلارمأيفاومكحينأمهلسيلفخويشلاامأو.هبعش
اذإوهذخألبقبرلااولأسينأمهيلعءالؤهوةنهكلالب
مهعمالوتوباتلاعموهنوكيالهتدارإنودهوذخأ
.مهرصنيل

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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َتوُباَتَكاَنُهْنِماوُلََمحَوَهوُليِشَىلِإُبْعَّـشلٱَلَسْرَأَف«٤
جلٱِّـبَرِدْهَع

ْ
جلٱِدوُُن

ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
اَنْبٱَكاَنُهَناَكَوِ.ميِبوُرَك

.»ِهللاٱِدْهَعِتوُباَتَعَمُساَحَنيِفَويِنْفُحِيلاَع
٢٢و٢٥:١٨جورخ٩٩:١و٨٠:١رومزمو٦:٢ليئومص٢
٧:٨٩ددعو

-٢٥:١٨جورخ(ِميِبوُرَكْلٱَىلَعِسِلاَْجلٱِدوُنُْجلٱِّـبَر
.هنمملكتيوهيفهسفنرهظُيبرلاناكيذلاناكملايأ)٢٢

فرحاوربتعاِهللاٱِدْهَعِتوُباَتَعَمُساَحَنيِفَويِنْفُح
امهللُحنيسبالنينهاكاناكساحنيفوينفحنألسومانلا
ىوقتالباناكامهنكلوميمتلاوميروألاامهعموةيمسرلا
بعشلاناكامهلثمو.ةعيظفةحيبقاياطخبنيسندمةيبلق
.هرهوجالنيدلاةروصمهلناكذإًامومع

ملٱَىلِإِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتِلوُخُدَدْنِعَناَكَو«٥
َّـنَأِةَّـلَحَْ

.»ُضْرَألٱِتَّـَجتْرٱىَّـتَحًاميِظَعًافاَتُهاوُفَتَهَليِئاَْرسِإَعيَِمج

نأريغمهعمتوباتلادوجوىلعلطابلامهلاكتالاوُفَتَه
نممهعفنينأردقيالطقفبشخقودنصوهتوباتلااذه
مهاياطخبهللااوناهأمهنألمهيلعبوضغملامهوهسفن
برلابقيلييذلارابتعالاتوباتللاولعجذإًاضيأهوناهأو
.هدحو

مالكلايفوًازاجملبةقيقحاذهسيلُضْرَألٱِتَّـَجتْرٱ
لكيفريثكاذهلثمو.ميظعلافاتهلافصتةغلابم
.تاغللا

لٱَعِمَسَف٦«٨-٦
ْ
هلٱَتْوَصَنوُّيِنيِطْسِلِف

ُْ
اَم:اوُلاَقَفِفاَت

هلٱاَذٰهُتْوَصَوُه
ُْ

لٱِفاَت
ْ
يفِميِظَع لٱِةَّـلََحمِ

ْ
َّـنَأاوُمِلَعَو؟َنيِّـيِنَاْربِع

ملٱَىلِإَءاَجِّـبَّـرلٱَتوُباَت
لٱَفاَخَف٧.ِةَّـلَحَْ

ْ
ْمَُّـهنَألَنوُّيِنيِطْسِلِف

ملٱَىلِإُهللاٱَءاَجْدَق:اوُلاَق
ْنُكَيَْملُهَّـنَألاَنَلٌلْيَو:اوُلاَقَو.ِةَّـلَحَْ

ْنِماَنُذِقْنُيْنَم!اَنَلٌلْيَو٨!ُهَلْبَقاَمَالَوِسْمَأُذْنُماَذٰهُلْثِم
ِهلآلٱِءَالُؤٰهِدَي

َ
لٱِة
ْ
ِهلآلٱُمُهِءَالُؤٰه؟َنيِرِداَق

َ
َْرصِماوُبََرضَنيِذَّـلٱُة

يفِتاَبََّـرضلٱِعيِمَجِب لٱِ
ْ

.»ِةَّـيِّـَرب

نيذلايأاوربعنيذلايلصألاةملكلاىنعمَنيِّـيِناَْربِعْلٱ
نويناربعنويليئارسإلاوتارفلارهناوربعوقرشلانماوتأ
:١٠نيوكت(تارفلاربعنمىتأيذلارباعلسننممهنأل
نييليئارسإلانيبزييمتلللمعتسممسالاو.)٣٠-٢١
.ممألاو

ناكفاتهللًاببسنييليئارسإللناكامَفاَخَف
توباتلادوجونأاونظمهنألفوخللًاببسنيينيطسلفلل
مهتهلآلثمنييليئارسإلاهلإنأيأتوباتلاهلإدوجومزلتسي
.مهليثامتنعنولصفنيالنيذلا

ِهلآلٱ
َ
مهلنوينثومهنألعمجلاةغيصباوركذَنيِرِداَقْلٱِة

.ةريثكةهلآًاضيأنييليئارسإللهنأاونظوةريثكةهلآ
يفنييرصملاحرطىلإةراشإخلاَْرصِماوُبََرضَنيِذَّـلٱ

اولعجو)١٣:٢٠جورخ(ةيربلافرطهّطشيذلارحبلا
رصميفثدحامنيباوزيميملمهنألةيربلايفتابرضلا
.ةيربلايفثدحامنيبو

لٱاَُّهيَأًالاَجِراوُنوُكَواوُدَّـدَشَت«٩
ْ
َّـالَئِلَنوُّيِنيِطْسِلِف

لِلاوُدَبْعَتْسُت
ْ
ًالاَجِراوُنوُكَف.ْمُكَلْمُهاوُدِبْعُتْسٱاَمَكَنيِّـيِنَاْربِع

.»اوُبِراَحَو
١٣:١ةاضق١٦:١٣سوثنروك١

ةدايزىلعلبلشفلاىلعمهفوخمهلمحيملاوُدَّـدَشَت
بجينيينثواوناكنإوانلًالاثماوراصف.ةعاجشلاوسأبلا
رطخلامظاعتاذإولشفنالوتاقيضلايفددشتتنأ
.انتعاجشًاضيأمظاعتنلف

نمنييناربعللهولمعاوناكاماوركذتاوُدَبْعَتْسُتَّـالَئِل
نييليئارسإلانأاوبسحو)١٣:١ةاضق(ملظلاوةواسقلا

نمرهظيو.برحلاهذهيفاورصتنااذإمهباذكهنولعفيس
.نييليئارسإلانمديبعنيينيطسلفللناكهنأ)١٤:٢١ص(

لٱَبَراَحَف«١٠
ْ
ُّلُكاوُبَرَهَوُليِئاَْرسِإََرسَكْنٱَو،َنوُّيِنيِطْسِلِف

ْنِمَطَقَسَو.ًاّدِجًةَميِظَعُةَبَّْـرضلٱِتَناَكَو.ِهِتَمْيَخَىلِإٍدِحاَو
لَأَنوُثَالَثَليِئاَْرسِإ

ْ
.»ٍلِجاَرَف

٦٢و٧٨:٩رومزمو٢عو٢٨:٢٥ةينثتو٢٦:١٧نييوال

ىلإعجريوًانايحأشيجلارسكنيِهِتَمْيَخَىلِإٍدِحاَوُّلُك
لكاورسكنافنويليئارسإلاامأوهماظنظفحيهنكلوءارولا
ديفت»ةميخ«ةظفلو.ًاقلطمماظنمهلَقبيملوراسكنالا
ةراجحلانمتيبوأةميخنوكينكسملاونكسمىنعم
.)٢٠:١ليئومص٢(

.سرافلافالخوهويضاملالجارلاٍلِجاَرَفْلَأَنوُثَالَث
يفو.تابكرموليخنييليئارسإللسيلنأل»لجار«ليق
البمهنوحبذيونيبراهلانوعبتينوبلاغلاناكةميدقلابورحلا
.اومّلسدقاوناكنإوةمحر

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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يِنْفُحِيلاَعاَنْبٱَتاَمَو.ِهللاٱُتوُباَتَذِخُأَو«١١
.»ُساَحَنيِفَو

٧٨:٦٤رومزمو٢:٣٤ص٧٨:٦١رومزمو٢:٣٢ص

مهتنهكتطقس.اهيلإراشملانممظعأةراسخروصتتال
.هيلعنودنتسياممهلَقبيملفمههلإبرلامهكرتومهتاضقو
:٢ص(يفةروكذملاةمالعلاساحنيفوينفحتومناكو
-٧٨:٥٦رومزمرظنا(يئاهنلايلاعتيبطوقسل)٣٤
٦٤(.

َىلِإَءاَجَوِّـفَّـصلٱَنِمَنيِماَيْنِبْنِمٌلُجَرَضَكَرَف«١٢
يفَهوُليِش لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ِهِسْأَرَىلَعٌباَرُتَوٌةَقَّـزَُممُهُباَيِثَوِمْوَي

١٥:٣٢و١٣:١٩ليئومص٢و٧:٦عوشي١:٢ليئومص٢
٢:١٢بويأو٩:١ايمحنو

فارغلتلاكامهمميدقلايفضكارلاناكٌلُجَرَضَكَرَف
تناكو.)١٨:١٩ليئومص٢(رابتعاضكارللناكفمويلا
برحلاناكميأةنوعملارجحنمًاليم٢٠دعُبىلعهوليش
مظعأةمالعسأرلاىلعبارتلاوةقزمملابايثلاتناكو
.)١:٢ليئومص٢و٧:٦عوشي(نزح

ِبِناَجِبٍِّيسْرُكَىلَعٌسِلاَجِيلاَعاَذِإَفَءاَجاَّـَملَو«١٣
لَقَّـنَأل،ُبِقاَرُيِقيِرَّـطلٱ

ْ
.ِهللاٱِتوُباَتِلْجَألًابِرَطْضُمَناَكُهَب

يفَِربْخُيِلُلُجَّـرلٱَءاَجاَّـَملَو ملٱِ
ملٱِتَخََرصِةَنيِدَْ

.»اَهُّلُكُةَنيِدَْ
١:٩ص

ةميخرادباببرقبءاضقلايسركٍِّيسْرُكَىلَعٌسِلاَج
ةنيدملالهأىلإلصوربخلانألةنيدملابابسيلوعامتجالا
.هيلإلصواملبق

برحلايفاناكناذللايلاعانباركذُيملِهللاٱِتوُباَتِلْجَأل
هلعلو.هدجموهللاةدابعلناكيلاعبلقيفلوألاناكملانأل
ناكمىلإةميخلانمتوباتلاذخأنعيضردقنكيمل
.برحلا

َوُهاَم:َلاَقَفِخاَُّرصلٱَتْوَصِيلاَعَعِمَسَف١٤«١٤،١٥
َناَكَو١٥.َِيلاَعََربْخَأَوُلُجَّـرلٱَعَْرسَأَف؟اَذٰهِجيِجَّـضلٱُتْوَص
مثَنْبٱِيلاَع

ََ
ْنَأْرِدْقَيَْملَوُهاَنْيَعْتَفُعَضَو،ًةَنَسَنيِعْسِتَوٍنا

.»َِرصْبُي
٣:٢ص

اتأدتباهانيع«نإ)٣:٢ص(يفليقُهاَنْيَعْتَفُعَضَو
فعضلادادزاناكيأ»هانيعتماق«انهليقو»نافعضت

.ةخوخيشلانمكلذوًاقلطمرصبينأردقيملىتح

،ِّـفَّـصلٱَنِمُتْئِجاَنَأ:ِيلاَعِلُلُجَّـرلٱَلاَقَف١٦«١٨-١٦
لٱُتْبَرَهاَنَأَو

ْ
اَيُرْمَألٱَناَكَفْيَك:َلاَقَف.ِّـفَّـصلٱَنِمَمْوَي

ملٱَباَجَأَف١٧؟يِنْبٱ
لٱَماَمَأُليِئاَْرسِإَبَرَهُ:ِّـربَخُْ

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفٌةَميِظَعٌةَْرسَكًاضْيَأْتَناَكَو َكاَنْبٱًاضْيَأَتاَمَو،ِبْعَّـشلٱِ
َتوُباَتَرَكَذاَّـَملَناَكَو١٨.ِهللاٱُتوُباَتَذِخُأَو،ُساَحَنيِفَويِنْفُح
لٱِنَعَطَقَسُهَّـنَأِهللاٱ

ْ
لٱَىلِإِّـِيسْرُك

ْ
لٱِبِناَجَىلِإِءاَرَو

ْ
،ِباَب

ْدَقَو.ًاليِقَثَوًاخْيَشًالُجَرَناَكُهَّـنَألَتاَمَوُهُتَبَقَرْتََرسَكْنٱَف
.»ًةَنَسَنيِعَبْرَأَليِئاَْرسِإلىَضَق
١:٤ليئومص٢

)١(اهتقباسنممظعأةبرضلكوتابرضعبرأركُذ
نم٣٠٠٠٠توم)٢(.نيينيطسلفلامامأليئارسإبرح
توباتذخأ)٤(.ساحنيفوينفحتوم)٣(.بعشلا
ربخلاعمسامنيحوىلوألاةثالثلارابخألالمتحايلاعو.هللا
هللادوجوةمالعناكهللاتوباتنأل.تاموعقوريخألا
مهلقبيملهللامهكرتذإومهايإهكرتةمالعهذخأومهعم
.ءاجر

ةعفانةمدخلةريثكصرفهيفوليوطنامزًةَنَسَنيِعَبْرَأ
هتايحتهتنافصرفلاهذهلكلمهأهنكلوهللابعشل
.ليئارسإلوهسفنلسمادمالظب

ُداَكَتَىلْبُحْتَناَكَساَحَنيِفُةَأَرْمٱُهُتَّـنَكَو١٩«٢١-١٩
اَهيَِمحَتْوَمَوِهللاٱِتوُباَتِذْخَأََربَخْتَعِمَساَّـمَلَف.ُدِلَت
٢٠.اَهْيَلَعَبَلَقْنٱاَهَضاََخمَّـنَأل،ْتَدَلَوَوْتَعَكَر،اَهِلُجَرَو
َهلْتَلاَقاَهِراَضِتْحٱَدْنِعَو

َ
لٱا

ْ
يفاََختَال:اَهَدْنِعُتاَفِقاَو ِكَّـنَألِ

لَقِلاَبُيَْملَوْبُِجتْمَلَف.ًانْبٱِتْدَلَوْدَق
ْ

َّـيِبَّـصلٱِتَعَدَف٢١.اَهُب
ملٱَلاَزْدَق:ًةَلِئاَق»َدوُباَخيِإ«

ِهللاٱَتوُباَتَّـنَأل!َليِئاَْرسِإْنِمُدْجَْ
ملٱَلاَز:ْتَلاَقَف٢٢.اَهِلُجَرَواَهيَِمحِلْجَألَوَذِخُأْدَق

ْنِمُدْجَْ
.»َذِخُأْدَقِهللاٱَتوُباَتَّـنَألَليِئاَْرسِإ
١١ع٢:١١ايمرإو٢٦:٨رومزم١٩-٣٥:١٦نيوكت

يفاََختَال ءاسفنلانأتافقاولاتّنظًانْبٱِتْدَلَوْدَقِكَّـنَألِ
ملاهنكلو)١٦:٢١انحوي(دولوملاباهحرفباهعاجوأىسنت

.توباتلاذخأنماهراكفأبارطضاللبجت
نيتظفلنمبّكرممسالااذهَدوُباَخيِإَّـيِبَّـصلٱِتَعَدَف

اهانعمو»دوباخ«ومدعوأالاهانعمو»يإ«امهونيتيناربع
ليحارلوقرظنا.دجملامدعمسالاىنعمنوكيفدجم
نب«هتدالوبتتاميذلادلولاتعديهو)٣٥:١٨نيوكت(

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٢١
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تناكساحنيفةأرمانأجتنتسنو.ينزحنبايأ»ينوأ
ينبنماهلجرناكنإوهدجموهللاةدابعبةمتهمةيقتةلضاف
اهلجرتومباهتراسخنأتمهفو.)٢:١٢ص(لاعيلب
ىلإةبسنلابركذُيالٌرمأدلُواملبقهيبأتومباهنباةراسخو
اللاجرلانمًافلأنيثالثةراسخو.ةيليئارسإلاةمألاةراسخ
هللاكرتةمالعتناكيتلاتوباتلاةراسخىلإةبسنلابركذُت
ربصلابلمتحيةفرعملاقحهللافرعينملكو.هبعش
بلطيهنكلوءابحألاتوموةحارلاوةحصلاولاملاةراسخ
كهجومادقنمينحرطتال«ًالئاقهلبقلكنمهللانم
.»ينمهعزنتالسودقلاكحورو

دئاوف
سيلف.رسكلابابسأنعصحفلابجيةّيلبلاموييف.١

يدسجلافعضلانمالوهللايففعضلانمرسكلا
.)٣ع(يحورلاناسنإلافعضنملبناسنإلايف

.ةميظعشويجاهلناكنإوةفيعضهللاكرتتةمألك.٢
ةلثمأو.اهرهوجنودةيجراخلازومرللرابتعالازوجيال.٣

.ةسينكلااّرسكلذ
مكحلعضخينألبهللاىلعمكحينأناسنإللسيل.٤

.)٤ع(هيلعهللا
عموهلبناسنإلاهراتخيقيرطلكيفهللانوكيال.٥

.هللاهراتخييذلاقيرطلايفمادامناسنإلا
يبرلاءاشعلاوةيدومعملاكةيجراخلالئاسولاهللاانمرحي.٦

.قحلاوحورلابهيلإبارتقالاانمّلعيلةيروهمجلاةدابعلاو
صئاقنواهفلتيوراطعلاهيوافأنتنيتّيملابابذلا.٧

.ةحلاصلامهلامعأدسفتءايقتألا
برلاةمدخيفضقُيملنإةكربليوطلارمعلاسيل.٨

.)١٨ع(
هءابحألقنيهبهنألبرلانمةمحرتوملانوكيدق.٩

.)٢٢-١٩ع(ةيدبألاةحارلاىلإةايحلاتاقشمنم
.دوباخيإةدالودنعنينمؤملاريغليئارسإنعدجملالاز.١٠

ع(عوسيةدالوبنينمؤملاليئارسإىلعدجملاّلحو
٢١(.

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

طوقسونيينيطسلفلاضرأيفهللاتوبات:هنومضم
.هببسبنورقعوّتجودودشأبرضوهمامأنمنوجاد

لٱَذَخَأَف«١
ْ
ِرَجَحْنِمِهِباْوَتَأَوِهللاٱَتوُباَتَنوُّيِنيِطْسِلِف

ملٱ
.»َدوُدْشَأَىلِإِةَنوُعَْ

١٣:٣عوشي٧:١٢و٤:١ص

ثداوحلاهيفركذُتًارصتخمًاخيراتالإبتاكلادصقيمل
نظو.هللاتوباتبقلعتياموهثداوحلامهأوطقفةمهملا
)٧:١٢ايمرإو٦٤-٧٨:٦رومزم(يفءاجامنإمهضعب
اولتقواهوبرخأوهوليشىلإاوبهذنيينيطسلفلانأىلإريشي
هوليشطوقسنألمتحملانمهنأريغاهيفنيذلاةنهكلا
دالبىلإتوباتلالاقتنابةينيدلااهتازايتمادقفوههيلإراشملا
نيذلاةنهكلاو.هوليشىلإهعوجرمدعونيينيطسلفلا

.ساحنيفوينفحمهفيسلاباوطقس
ىلعاهعقومسمخلانيينيطسلفلاندمىدحإَدوُدْشَأ
نآلايهوافايوةزغنيبطسوتملارحبلانملايمأ٣دعُب
.ةريثكبئارخاهراوجيفودودسأةيرق

لٱَذَخَأَو«٢
ْ
ِتْيَبَىلِإُهوُلَخْدَأَوِهللاٱَتوُباَتَنوُّيِنيِطْسِلِف

.»َنوُجاَدِبْرُقِبُهوُماَقَأَوَنوُجاَد
١٠-١:٨مايأ١و٣٠-١٦:٢٣ةاضق

نمةقتشمةملكلاهذهنأنيرسفملارثكألوقيَنوُجاَد
سأرمنصللناكوةكمساهانعمةيناربعةملكيهو»جاد«
رحبلانألبصخلاىنعملاوةكمسمسجوناسنإاديوناسنإ
ةاضق(يفةروكذممنصلااذهةدابعو.ًاريثكاكمسضيفي
عضوو.نيينيطسلفلاةهلآمظعأناكهنأرهظيو)١٦:٢٣
ليئارسإهلإىلعنوجادراصتناةمالعنوجادبرقبتوباتلا

.طقفةدحاوةليلناكفاذهمهراختفاامأو.مهمعزبسح

يفَنوُّيِدوُدْشَألٱَرَّـكَبَو٣«٣،٤ لٱِ
ْ
ٌطِقاَسَنوُجاَدِباَذِإَوِدَغ

َنوُجاَداوُذَخَأَف،ِّـبَّـرلٱِتوُباَتَماَمَأِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَع
يفُهوُماَقَأَو يفًاحاَبَصاوُرَّـكَبَو٤.ِهِناَكَمِ لٱِ

ْ
َنوُجاَدِباَذِإَوِدَغ

ُسْأَرَوِّـبَّـرلٱِتوُباَتَماَمَأِضْرَألٱَىلَعِهِهْجَوَىلَعٌطِقاَس
لٱَىلَعٌةَعوُطْقَمُهاَدَيَوَنوُجاَد

ْ
ِةَكَمَّـسلٱُنَدَبَيِقَب.ِةَبَتَع

.»ْطَقَف
٤٦:٧ءايعشإ٢و٤٦:١و١٩:١ءايعشإ

توباتلامامأضرألاىلإههجوىلعمنصلاطوقسناك
هنأاونظةرملوأمنصلاطقساملو.برللهعوضخةمالع
عطقناوةيناثةرمطقساملنكلوطقفقافتالاليبسىلع
سأرلاعطقو.توباتلاهلإنمهنأًانيقياوفرعهاديوهسأر
عطقو.لقعلازكرمسأرلانألةمكحلامدعىلإةراشإ
.لمعلاةلآنيديلانألرادتقالامدعىلإةراشإنيديلا

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

٢٢
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ةمالعةبتعلاىلعنيديلاوسأرلادوجوِةَبَتَعْلٱَىلَع
.سودلاناكمةبتعلانألراقتحالاوطاطحنالا

»طقفنوجاديقب«ةيناربعلابْطَقَفِةَكَمَّـسلٱُنَدَبَيِقَب
البيأنيديالبولقعالبيأسأرالبةكمسندبناكف
لاملااذكهو.برلامامأمانصألاعيمجاذكهو.رادتقا
نودناسنإلاهيهتشياملكوةيرشبلاةوقلاويملاعلادجملاو
.برلا

َىلِإَنيِلِخاَّـدلٱُعيَِمجَوَنوُجاَدُةَنَهَكُسوُدَيَالَكِلٰذِل«٥
يفَنوُجاَدِةَبَتَعَىلَعَنوُجاَدِتْيَب لٱاَذٰهَىلِإَدوُدْشَأِ

ْ
.»ِمْوَي

.ربخلااذهةحصلمئاددهاشاهيلإراشملاةداعلاتناك
ةبتعلاىلعسودلانعنوجادتيبىلإنيلخادلالكعنتما
.اهيلعهؤاضعأتطقسيذلامههلإلًاماركإ

ْمَُهبََرضَوْمَُهبَرْخَأَو،َنيِّـيِدوُدْشَألٱَىلَعِّـبَّـرلٱُدَيْتَلُقَثَف«٦
لٱِب
ْ
يفِريِساَوَب .»اَهِموُُختَوَدوُدْشَأِ
رومزمو٢٨:٢٧ةينثت٧:٥ص٩:٣جورخو١١و٧ع
٧٨:٦٦

منصلاىلعًالوأهتّوقرهظأو.لمعلايفهتّوقيأِّـبَّـرلٱُدَي
ىنعمًاضيألمحت»ريساوب«ةمجرتملاةملكلاو.هتدبعىلعمث
نوعاطلاضرمىلإريشتةملكلانأمهضعبلوقيولمامد
لكيفناكتوملابارطضانإ)١١ع(يفليقامقفاوتف
ًابلاغتيميالًاعجومناكنإوريساوبلاضرمنأل.ةنيدملا
ىرقلاتجاهو«ديزتةيعوسيلاةمجرتلاوةينيعبسلاةمجرتلاو
لعلو.خلا»نارئفلاتدلوتومهضرأطسويفيراحصلاو
يفىتأامىلعءانبةلمجلاهذهدازميدقلايفخاسنلادحأ

ْنِمٍناَريِفَةَسَْمخَوٍبَهَذْنِمَريِساَوَبَةَسَْمخ«٦:٤ص
وأريساوبلالوألاعونلانيعونىلعةبرضلاتناكف»ٍبَهَذ
ةداعلاريغىلعترثكيتلانارئفلايناثلاعونلاونوعاطلا
.مهمساومتلكأو

َال:اوُلاَقَكِلٰذَكَرْمَألٱَدوُدْشَأُلْهَأىَأَراَّـَملَو٧«٩-٧
اَنْيَلَعْتَسَقْدَقُهَدَيَّـنَألاَنَدْنِعَليِئاَْرسِإِهٰلِإُتوُباَتُثُكْمَي
ِباَطْقَأَعيَِمجاوُعََمجَواوُلَسْرَأَف٨.اَنِٰهلِإَنوُجاَدَىلَعَو
لٱ
ْ
؟َليِئاَْرسِإِهٰلِإِتوُباَتِبُعَنْصَناَذاَم:اوُلاَقَوْمِهْيَلِإَنيِّـيِنيِطْسِلِف
ِهٰلِإَتوُباَتاوُلَقَنَف.َّـتَجَىلِإَليِئاَْرسِإِهٰلِإُتوُباَتْلَقْنُيِل:اوُلاَقَف
َىلَعْتَناَكِّـبَّـرلٱَدَيَّـنَأُهوُلَقَناَمَدْعَبَناَكَو٩.َليِئاَْرسِإ
ملٱ
ملٱَلْهَأَبََرضَو،ًاّدِجٍميِظَعٍباَرِطْضٱِبِةَنيِدَْ

َنِمِةَنيِدَْ

لٱَىلِإِريِغَّـصلٱ
ْ

َهلْتَرَفَنَوِريِبَك
ُ

لٱُم
ْ
.»ُريِساَوَب

٦ع٧:١٣صو١١ع١١-٢٩:٦صو١١ع

ندمسمخنيينيطسلفللناكَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِباَطْقَأ
)٦:١٧ص(نورقعوّتجونولقشأوةزغودودشأيهو
.اهرومأريديديسيأبطُقاهراوجوةنيدملكىلعو
رخآلانمربكأمهنمدحأالنيلداعتمةسمخلاناكو
.ةدحاوةكلممكنيدحتمو

يقرشيهوةيفاصلاّلتمويلاىمسملااهنأحجرألاَّـتَج
املعلو.اذوهيمختىلعواهنمًاليم١٢دعُبىلعودودشأ

نيبناكرمألانأمهمعزّتجىلإتوباتلالقنىلعمهلمح
دبعمهيفسيلناكمىلإتوباتلالقتنااذإونوجادوهللا
نألتوباتلااوضفريملّتجلهأو.هبضغعفترينوجادل
اورختفافليئارسإىلعمهراصتناةمالعناكمهدنعهدوجو
.دودشألهأباصأاممهباصأنكلوهب

اَّـَملَناَكَو.َنوُرْقَعَىلِإِهللاٱَتوُباَتاوُلَسْرَأَف١٠«١٢-١٠
لٱَخََرصُهَّـنَأَنوُرْقَعَىلِإِهللاٱُتوُباَتَلَخَد

ْ
اوُلَقَنْدَق:َنوُّيِنوُرْقَع

اوُلَسْرَأَو١١.!اَنَبْعَشَوُنْحَناَنوُتيِمُيِلَليِئاَْرسِإِهٰلِإَتوُباَتاَنْيَلِإ
لٱِباَطْقَأَّـلُكاوُعََمجَو

ْ
ِهٰلِإَتوُباَتاوُلِسْرَأ:اوُلاَقَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

َّـنَأل.اَنَبْعَشَوُنْحَناَنَتيِمُيَالَوِهِناَكَمَىلِإَعِجْرَيَفَليِئاَْرسِإ
ملٱَباَرِطْضٱ

يفَناَكِتْوَْ ملٱِّـلُكِ
ًةَليِقَثْتَناَكِهللاٱُدَي.ِةَنيِدَْ

لٱِباوُبُِرضاوُتوُمَيَْملَنيِذَّـلٱُساَّـنلٱَو١٢.َكاَنُهًاّدِج
ْ
،ِريِساَوَب

ملٱُخاَُرصَدِعَصَف
.»ِءاَمَّـسلٱَىلِإِةَنيِدَْ

١٢:٣٠جورخ٩و٦ع٨ع

سمخلانيينيطسلفلاندمنمةيلامشلاةنيدملاَنوُرْقَع
ًاليم١٢دعبتّلتىلعةريقحةيرقيهورقاعنآلاىمستو
ةيناثعمتجاو.)١:٢كولم٢(بوبزلعبمههلإو.افاينع
نورقعلهأضارتعااولبقيملمهنكلونيينيطسلفلاباطقأ
لهأودودشألهأبُرضامكاوبُرضومهدنعتوباتلايقبف
.اهتقبسيتلانممظعأةبرضلكتناكو.ّتج

ميظعخارصيأِءاَمَّـسلٱَىلِإِةَنيِدَْملٱُخاَُرصَدِعَصَف
هتوباتنعىماحهللانأثداوحلاهذهيفىرن.ًادج
رصنيملهنأعمنيينيطسلفلاضرأيفهوناهأنيذلابقاعو
لعلو.توباتلامهذخأنعنيينيطسلفلاعنميملوليئارسإ
نموأهبعشنماوناكأءاوسعيمجلاملعينأكلذيفهدصق
لكىلعرداقلاهدحويقيقحلايحلاهلإلاهنإنيينيطسلفلا

رهظأيذلاناكملاهنألمارتحالاقحتسمهتوباتنإوءيش
بلطيوهو.بشخلادرجملمارتحالاسيلنكلوهيفهدجم
.هتدارإلةعاطلاوقحلاوحورلابهلدوجسلاسانلانم

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

٢٣
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دئاوف
حيسملاىلعلدتيتلاةّيسحلاتامالعلانونيهينيذلا.١

حيسملانونيهيهرمخويبرلاءاشعلازبخوةيدومعملاامك
تامالعلانومركينيذلاعيمجسيلنكلو.هسفن
.هنومركيةّيسحلا

الونوجادلكيهيفهتوباتنوكينأهللاضريمل.٢
.رخآهلإوألاملاةبحمهيفبلقيفنكسينأىضري

.هدحويقيقحلاهلإلاوهلبةهلآلادحأهللاسيل.٣
طقسيلبقحلاراهظإدنعتبثينألالضلاردقيال.٤

.برلاتوباتمامأنوجادطقسامك
ىلإسانلاقوسيةئيطخلاقُرطيفيتقولاحاجنلا.٥

.يدبألاكالهلااهتياهنمظعأاياطخ
مانصألاعيمجطوقسبةءوبننوجادطوقسناك.٦

.حيسملامامأةبذاكلانايدألاو

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

دريفنوينيطسلفلارواشترهشأةعبسدعب:هنومضم
ةديدجةلجعبمثإنابرقعمهولسرأف.هناكمىلإهللاتوبات
اولسرأفتوباتلاىلإاورظنمهنألاهلهأبُرضوسمشتيبىلإ
.مهيلإهودعصُيواولزنيلميراعيةيرقناكسىلإ

١«١،٢ يفِهللاٱُتوُباَتَناَكَو لٱِدَالِبِ
ْ
َةَعْبَسَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱَلَأَسَف٢.ٍرُهْشَأ
ْ
لٱَنوُّيِنيِطْسِلِف

ْ
لٱَوَةَنَهَك

ْ
ُلَمْعَناَذاَم:َنيِفاَّـرَع

.»ِهِناَكَمَىلِإُهُلِسْرُناَذاَمِباَنُوِربْخَأ.ِّـبَّـرلٱِتوُباَتِب
٢:٦ءايعشإو٧:١١جورخو٤١:٨نيوكت

رومألااوفرعينأنوردقيمهنأباوعداءالؤهَنيِفاَّـرَعْلٱ
ءاعمأوأرويطلاناريطكةيعيبطتامالعةطساوبةلبقتسملا

ساطيفءاموأماهسلاوأدبكلاىلإرظنلاوأحوبذمناويح
وأموجنلاريسةطساوبوأتاومألاحاورأءاعدتساوأ
لقنةيفيكنعنولوقيمانصألاةنهكيأةنهكلاناك.ةعرقلا
.)٢:٦ءايعشإ(ةعاسلاوهلقنموينعنوفارعلاوتوباتلا

لَسْرَأاَذِإ:اوُلاَقَف«٣
ْ

ُهوُلِسْرُتَالَفَليِئاَْرسِإِهٰلِإَتوُباَتْمُت
ْمُكَدْنِعُمَلْعُيَوَنوُفْشَتٍذِئَنيِح.ٍمْثِإَناَبْرُقُهَلاوُّدُرْلَب،ًاغِراَف
ِمل
َ
.»ْمُكْنَعُهُدَيُعِفَتْرَتَالاَذا
١٦و٥:١٥نييوال١٦:١٦ةينثتو٢٣:١٥جورخ

توباتلامهذخأيفاوأطخأمهنأبمهفارتعانايبٍمْثِإَناَبْرُق
.مهلعفنمجتانلاررضلانمضيوعتلاو

ببسبناكمهباصأامنأدعباوققحتيملْمُكَدْنِعُمَلْعُيَو
نأًانيقيملعُيتوباتلالاسرإبضرملاعفترااذإنكلوتوباتلا
.)٩ع(ًاضرعسيلوهببسبناكضرملا

؟ُهَلُهُّدُرَنيِذَّـلٱِمْثِإلٱُناَبْرُقَوُهاَمَو:اوُلاَقَف٤«٤،٥
لٱِباَطْقَأِدَدَعَبَسَح:اوُلاَقَف

ْ
ْنِمَريِساَوَبَةَسَْمخ:َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْمُكْيَلَعٌةَدِحاَوَةَبَّْـرضلٱَّـنَأل.ٍبَهَذْنِمٍناَريِفَةَسَْمخَوٍبَهَذ
َليِثاَمَتَوْمُكِريِساَوَبَليِثاَمَتاوُعَنْصٱَو٥.ْمُكِباَطْقَأَىلَعَوًاعيَِمج
ُهَّـلَعَلًادَْجمَليِئاَْرسِإَهٰلِإاوُطْعَأَو،َضْرَألٱُدِسْفُتيِتَّـلٱُمُكِناَريِف
ِهلآْنَعَوْمُكْنَعُهَدَيُفِّـفَُخي

َ
.»ْمُكِضْرَأْنَعَوْمُكِت

عوشي١٢و٩و٥:٦صو١٧ع٣:٣ةاضقو١٨و١٧ع
٧و٤و٥:٣ص١١و٥:٦ص٤٢:١٢ءايعشإو٧:١٩

سمخلاندملاتناكَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِباَطْقَأِدَدَعَبَسَح
ةريثكلاثداوحلاواهلكنيينيطسلفلادالبنعبونتاهباطقأو
دحاوببسنماهعيمجتناكةفلتخمنكامأيفضرملانم
.توباتلايأ

ءزجلالاثمتميدقتنيينثولابأدنمناكَريِساَوَبَةَسَْمخ
.ضرملانمءربلادنعهللاضرمبباصملا

نارئفلاةرثكيهوىرخأةبرضىلإةراشإٍناَريِفَةَسَْمخَو
رثكتًانايحأنارئفلانإليق.ضرألاتدسفأةيداعريغةرثك
»ناريفةسمخ«نوفارعلاوةنهكلالاق.اهلكةلغلالكأتو
بهذلانارئفاوعنصوددعلااذهىلعاودازبعشلانكلو
نألءارحصلاةيرقىلإةنصحملاةنيدملانمندملاعيمجددعب
.)١٨ع(ةماعتناكةبرضلا

مهبلطوهلمهتئيطخبمهفارتعابًادَْجمَليِئاَْرسِإَهٰلِإاوُطْعَأَو
.هنمنارفغلا

ِملَو«٦
َ
ملٱَظَلْغَأاَمَكْمُكَبوُلُقَنوُظِلْغُتاَذا

ْ
ُنْوَعْرِفَوَنوُّيِْرصِ

هبَلَعَفاَمَىلَعَسْيَلَأ؟ْمَُهبوُلُق طَأِْمِ
ْ
.»؟اوُبَهَذَفْمُهوُقَل

١٢:٣١جورخ٩:٣٤و٣٢و٨:١٥جورخ

ةنس٣٥٠وحننمثدحاماوركذ)٤:٨صرظنا(
ةروهشمتناكثداوحلاكلتنأىلعليلداذهمهلوقو
برلا.هبعشوهللانوفاخياولازيملفكلامملالكيفةفورعم

لوقوهبعشاوقلطأىتحتابرضرشعبنييرصملابرض
الوةدحاوةبرضباوفتكينأمهلريخهنأنيفارعلاوةنهكلا
.مهبولقاوظلغي

ًةَديِدَجًةَدِحاَوًةَلَجَعاوُلَمْعٱَواوُذُخَنآلٱَف٧«٩-٧
لٱاوُطِبْرٱَو،ٌريِناَمُهُلْعَيَْملِْنيَتَعِضْرُمِْنيَتَرَقَبَو

ْ
َىلِإِْنيَتَرَقَب

لٱ
ْ
لٱَىلِإاَمُهْنَعاَِمْهيَدَلَواوُعِجْرَأَو،ِةَلَجَع

ْ
َتوُباَتاوُذُخَو٨.ِتْيَب

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٢٤
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لٱَىلَعُهوُلَعْجٱَوِّـبَّـرلٱ
ْ
يِتَّـلٱِبَهَّـذلٱَةَعِتْمَأاوُعَضَو،ِةَلَجَع

يفٍمْثِإَناَبْرُقُهَلاََهنوُّدُرَت طَأَوِهِبِناَجِبٍقوُدْنُصِ
ْ
٩.َبَهْذَيَفُهوُقِل

يفَدِعَصْنِإَف،اوُرُظْنٱَو َوُهُهَّـنِإَفَسْمَشَتْيَبَىلِإِهِمُُختِقيِرَطِ
لٱَّـَّـرشلٱاَذٰهاَنِبَلَعَفيِذَّـلٱ

ْ
َْملُهَدَيْنَأُمَلْعَنَفَّـالِإَو.َميِظَع

.»ًاضَرَعاَنْيَلَعَكِلٰذَناَك.اَنْبِْرضَت
٣ع٥و٤ع٤و٢١:٣ةينثتو١٩:٢ددع٦:٣ليئومص٢
٣ع٢١:١٦و١٥:١٠عوشي

ةمالعرينامهُلعيملنيترقبوةديدجةلجعاوذخأ
مدختسُيملامهلاومدختسامهنألتوباتلاوبرللمهرابتعا
)١١:٢سقرمو١٩:٢ددعو٦:٣ليئومص٢(هريغل
يعيبطلاةرقبلاليمنألتيبلاىلإامهنعامهيدلواوعجراو
ملورخآقيرطيفتشموليملااذهتفلاخاذإواهدلولوه
يأرلااذهيفو.هللانمةقوسماهنأجتنتسُيناسنإاهقُسي
.مهتمكحةنهكلارهظأ

ةلجعةطساوبتوباتلالقنِةَلَجَعْلٱَىلَعُهوُلَعْجٱَو
ةسدقملاةعتمألانمهريغوهلمحبرمأيذلاسومانلافلاخي
برلانكلو)٧:٩و١٠-٤:١ددع(تاهقينبفاتكأىلع
.سومانلانوفرعيالنيينثومهنوكلمهنعرظنلاّضغ
تناكفنارئفلاوريساوبلاليثامتيأِبَهَّـذلٱَةَعِتْمَأ

.توباتلابناجبقودنصيفةعوضوم
يف يتلاليئارسإضرأمختيأتوباتلامختِهِمُُختِقيِرَطِ

.صاخلاهناكماهيفيتلاواهعمتوباتلاناك
ةدابعلًاميدقتناكاهنأىلعمسالالديَسْمَشَتْيَب

اذوهيمختىلع)٢١:١٦عوشي(ةنهكللةنيدميهو.سمشلا
اهنمًاليم١٢دعُبىلعونورقعنميقرشلابونجلاىلإ
نأىرن.ةميدقراثآاهيفوسمشلانيعمويلااهمساو
مهلنوكيفةعيبطلافلاخياملعفاورظنتسانيفارعلاوةنهكلا
)٤٠-٦:٣٦ةاضق(نوعدجبلطهلثمو.هللانمةيآ
.)٢٠:١٠كولم٢(ايقزحو)١٢:١٧ص(ليئومصو

ِْنيَتَرَقَباوُذَخَأَو،َكِلٰذَكُلاَجِّـرلٱَلَعَفَف١٠«١٢-١٠
لٱَىلِإاَُمهوُطَبَرَوِْنيَتَعِضْرُم

ْ
يفاَِمْهيَدَلَواوُسَبَحَو،ِةَلَجَع لٱِ

ْ
،ِتْيَب

لٱَىلَعِّـبَّـرلٱَتوُباَتاوُعَضَوَو١١
ْ
ِناَريِفَوِقوُدْنُّصلٱَعَمِةَلَجَع

لٱِتَماَقَتْسٱَف١٢.ْمِهِريِساَوَبِليِثاَمَتَوِبَهَّـذلٱ
ْ
يفِناَتَرَقَب ِ

يفِناَريِسَتاَتَناَكَو،َسْمَشَتْيَبِقيِرَطَىلِإِقيِرَّـطلٱ ٍةَدِحاَوٍةَّـكِسِ
َجتَو
ْ
لٱُباَطْقَأَو،ًالاَمِشَالَوًانيِمَيَاليِمَتَْملَوِناَرَأ

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»َسْمَشَتْيَبِمُُختَىلِإاَُمهَءاَرَوَنوُريِسَي
٢٠:١٩ددع٩ع

امهليمناكفتيبلايفنيسوبحملاامهيدلولجألاترأجو
يفقئاسالبامهريسناكوتيبلاىلإاعجرتنأيعيبطلا

ناتقوسمامهنأىلعًاليلدتيبلانعداعتبالاورخآقيرط
اوراسلبامهوقوسيملنيينيطسلفلاباطقأو.هللانم
.نالعفتاماوريلامهءارو

حلٱَداَصَحَنوُدُصَْحيَسْمَشَتْيَبُلْهَأَناَكَو«١٣
ْ
يفِةَطْنِ ِ

لٱ
ْ
.»ِهِتَيْؤُرِباوُحِرَفَوَتوُباَّـتلٱاُوَأَرَوْمُهَنُيْعَأاوُعَفَرَف.يِداَو

دالبيفتوباتلاناكو.رايأرهشيفةطنحلاداصحناك
رجحيفليئارسإةرسكتناكورهشأةعبسنيينيطسلفلا
.لوألانيرشترهشيفةنوعملا

لٱِتَتَأَف١٤«١٦-١٤
ْ
لٱَعَشوَُهيِلْقَحَىلِإُةَلَجَع

ْ
ِّـِيسْمَشَتْيَب

لٱَبَشَخاوُقَّـقَشَفٌ.ريِبَكٌرَجَحَكاَنُهَو.َكاَنُهْتَفَقَوَو
ْ
ِةَلَجَع

لٱاوُدَعْصَأَو
ْ
َتوُباَتَنوُّيِوَّـاللٱَلَزْنَأَف١٥.ِّـبَّـرلِلًةَقَرُْحمِْنيَتَرَقَب

ِبَهَّـذلٱُةَعِتْمَأِهيِفيِذَّـلٱُهَعَميِذَّـلٱَقوُدْنُّصلٱَوِّـبَّـرلٱ
حلٱَىلَعاَُمهوُعَضَوَو

ْ
لٱِرََج

ْ
َسْمَشَتْيَبُلْهَأَدَعْصَأَوِ.ريِبَك

يفَحِئاَبَذاوُحَبَذَوٍتاَقَرُْحم لٱَكِلٰذِ
ْ
ُباَطْقَأىَأَرَف١٦.ِّـبَّـرلِلِمْوَي

لٱ
ْ
خلٱَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
يفَنوُرْقَعَىلِإاوُعَجَرَوُةَسَْم لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ِمْوَي

عوشيو٤:١٤جورخ١٩:٢١كولم١و٢٤:٢٢ليئومص٢
٣:٣

يف نايداواهتحتولبجلاحفسيفسمشتيبتناكيِداَوْلٱِ
.حمقلاامهيفعرزُي

.هللابعشحّرفنيينيطسلفلافّوخيناكاماوُحِرَفَو
نيترقبلاوًابطحةلجعلاوًاحبذمريبكلارجحلااولعج

.برللةقرحم
نوراهلسنويوالطبسنمةنهكلاناكَنوُّيِوَّـاللٱ
ىلعسدقملاةمدخلنيصصخمنييواللانمنوقابلاناكو
رهاظلاو.ميلعتلاوةسدقملارافسألاخسنواهعاونأفالتخا
.ةنهكلاريغمهانهنيروكذملانأ

.نيترقبلاريغتاعربتٍتاَقَرُْحمَسْمَشَتْيَبُلْهَأَدَعْصَأَو
اهلكثداوحلاهذهنمَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱُباَطْقَأىَأَرَف

ضارمألابمهبرضونوجادطقسأيذلاوهبرلانأاودكأت
.ليئارسإهبعشبروتاقولخملاعيمجبروهو

اَهَّـدَريِتَّـلٱِبَهَّـذلٱُريِساَوَبَيِهِهِذٰهَو١٧«١٧،١٨
لٱ
ْ
،َةَّـزَغِلٌدِحاَوَو،َدوُدْشَألٌدِحاَو:ِّـبَّـرلِلٍمْثِإَناَبْرُقَنوُّيِنيِطْسِلِف
ِجلٌدِحاَوَو،َنوُلَقْشَألٌدِحاَوَو

َ
ُناَريِفَو١٨.َنوُرْقَعِلٌدِحاَوَو،َّـت

لٱِنُدُمِعيَِمجِدَدَعِبِبَهَّـذلٱ
ْ
لِلَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ِباَطْقَألٱِةَسْمَخ

ملٱَنِم
ملٱِةَنيِدَْ

حلٱَوُهٌدِهاَشَو.ِءاَرْحَّـصلٱِةَيْرَقَىلِإِةَنَّـصَحُْ
ْ

ُرََج
لٱ
ْ

لٱاَذٰهَىلِإَوُه.ِّـبَّـرلٱَتوُباَتِهْيَلَعاوُعَضَويِذَّـلٱُريِبَك
ْ
يفِمْوَي ِ

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص
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لٱَعَشوَُهيِلْقَح
ْ
.»ِّـِيسْمَشَتْيَب

١٥و١٤ع٣:٥ةينثت٤ع

.)٥عريسفتو٤عرظنا(ِبَهَّـذلٱُناَريِفَو
٢٤:٢٦و٤:٩عوشيو٣١:٥٢نيوكت(ٌدِهاَش

.)٧:١٢ليئومص١و

َىلِإاوُرَظَنْمَُّـهنَألَسْمَشَتْيَبَلْهَأَبََرضَو١٩«٢١-١٩
لَأَنيِسَْمخِبْعَّـشلٱَنِمَبََرضَو.ِّـبَّـرلٱِتوُباَت

ْ
ٍلُجَرَف

َبْعَّـشلٱَبََرضَّـبَّـرلٱَّـنَألُبْعَّـشلٱَحاَنَف.ًالُجَرَنيِعْبَسَو
َفِقَيْنَأُرِدْقَيْنَم:َسْمَشَتْيَبُلْهَأَلاَقَو٢٠.ًةَميِظَعًةَبَْرض
لٱِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱَماَمَأ

ْ
٢١؟اَّـنَعُدَعْصَيْنَمَىلِإَو،اَذٰهِسوُّدُق

َّـدَرْدَق:َنيِلِئاَقَميِراَعَيِةَيْرَقِناَّـكُسَىلِإًالُسُراوُلَسْرَأَو

لٱ
ْ
.»ْمُكْيَلِإُهوُدِعْصَأَواوُلِزْنٱَف،ِّـبَّـرلٱَتوُباَتَنوُّيِنيِطْسِلِف
٤٥و١١:٤٤نييوال٦:٧ليئومص٢و٢٢و١٥و٤:٥ددع
٦٠و١٥:٩و٩:١٧عوشي٦:٩ليئومص٢و

اوحرفوتوباتلااوأر«مهنأ١٣عيفليقاوُرَظَنْمَُّـهنَأل
رخآرظنوهانههيلإراشملاتوباتلاىلإرظنلانكلو»هتيؤرب
هولماعوءاطغلااوعفروهوسممهلعلو.ةميظعةئيطخناكو
ًالوأعامتجالاةميخيفتوباتلاناك.بجاولامارتحالانود
الإدحأهيلإلخديملوسادقألاسدقيفلكيهلايفمث
لاحترادنعو)٩:٧نييناربع(ةنسلايفةرمةنهكلاسيئر
هبنوطغيوفجسلاباجحنولزنيهونبونوراهناكةلحملا
نومسيالنكلولمحللتاهقونبكلذدعبيتأيوتوباتلا
.)٢٠-٤:٥ددع(اوتوميالئلهوريلهنولخديالوسدقلا
:٦ليئومص٢(توباتلاىلإهديدمهنألةّزعبرلاتامأو
سدقممارتحالكبهنموندينأهبعشبرلاملعف)٧
ليئارسإينبلتوباتلاناكةفيخملاربِعلاهذهالولو.ةبيهو
ةهلآدحأكسودقلاريدقلابرلاوطقفبشخقودنص
.نيينثولا

ةبوعصلاضعبانهًالُجَرَنيِعْبَسَوٍلُجَرَفْلَأَنيِسَْمخ
نونكسيوضرألايفنولمعيمهرثكأاوناكنييليئارسإلانأل
ةنيرقلايفءيشالو.ةريبكندممهلنكيملوةريغصىرقيف
ةريبكةنيدمتناكسمشتيبنأىلعلديخيراتلايفالو
رثكأنظكلذلناكسلانمًافلأنيسمخىلعديزياماهيف
لمتحملانمكلذوةميدقلاخسُنلايفطلغعقوهنأنيرسفملا
ةيئاجهلافورحلالمعتسُتًاضيأةيبرعلاوةيناربعلابهنأل
نمولُّمجلاباسحاذهىمسُيودادعألانعريبعتلل
سيلوفرحأبًالصأبتُكاوتامنيذلاددعنألمتحملا
رخآبفرحلادبإًاضيأنكمملانموظافلأبالوماقرأب
باوصلافرعننأنآلااننكميالواهتدايزوأةطقنفذحو

هللانأاوملعتاهنم)٢١و٢٠ع(ةميظعةبرضثدحهنأالإ
امكنيئطخملاهبعشبرضهنألةاباحمهدنعسيلوسودق

اوسدقينأمهلابيفلُجيملنكلونيينيطسلفلابرض
مهلثمومهنعهداعبإاوبلطلبمهدنعتوباتلاىقبيفمهسفنأ
نعفرصنينأعوسينماوبلطنيذلانييسجرجلالثم
.)٨:٣٤ىتم(مهموخت

ةلعبًاضيأىعدُتونيماينبواذوهيمختىلعَميِراَعَيِةَيْرَق
برقببنعلاةيرقاهنأمهرثكأنظو.لعبةيرقواذوهيةلعبو
نودميراعيةيرقاوراتخاسمشتيبلهألعلو.سدقلا
رومزمرظنا(رعوميراعيىنعمو.مهنمةبيرقاهنألامهريغ

١٣٢:٦(.

دئاوف
نينمؤملاريغامأوهللاىلإبارتقالانونمؤملابلطي.١

.)٢(هنعداعتبالانوبلطيف
.)٦ع(قحللاودهشينأنومواقملامزتليامًاريثك.٢
نكيملنإ)١٩ع(حونلاىلإ)١٣ع(حرفلالوحتي.٣

.سدقملامارتحالاىلعًاسسؤم
خيراتيفلمأتلاهللاةئيشمةفرعملقرطلانسحأنم.٤

.)٦ع(هبعش
نلعأهللاناكنإو)٩ع(رقبلاريَسكةيضرعلاثداوحلا.٥

٢٤:١٤نيوكتو٩ع(ميدقلايفاهتطساوبهتئيشم
ةتباثةقيرطتسيل)٢٠:٧و١٤:١٠ليئومص١و
ةفرعملةقيرطلضفألب.ديدجلادهعلامايأيفانداشرإل
داشرإوةالصلاعمسدقملاباتكلاميلعتهللاةئيشم
نأهيلعفهللاةئيشمملعينأدارأنمو.سدقلاحورلا
.اهلمعي

ددع(ءالهجلاداشرإلمكبلاتاناويحلامدختسيهللانإ.٦
.)١:٣ءايعشإو٢٢:٢٨

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

نمتوباتلامهداعصإوميراعيةيرقلهألوزن:هنومضم
يفمهلجأنمليئومصةالصوليئارسإةبوت.سمشتيب
ليئومصةماقإ.نيينيطسلفلاىلعليئارسإراصتنا.ةافصملا

.ليئارسإلهؤاضقو.ةنوعملارجح

ِّـبَّـرلٱَتوُباَتاوُدَعْصَأَوَميِراَعَيِةَيْرَقُلْهَأَءاَجَف«١
يفَباَداَنيِبَأِتْيَبَىلِإُهوُلَخْدَأَو ُهَنْبٱَراَزاَعِلَأاوُسَّـدَقَو،ِةَمَكَألٱِ
.»ِّـبَّـرلٱِتوُباَتِةَساَرِحِلْجَأل
٤و٦:٣ليئومص٢

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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بُرضدقناكنإوهنماوفاخيملِّـبَّـرلٱَتوُباَتاوُدَعْصَأَو
هظفحوهداعصإاودصقمهنألسمشتيبلهأونوينيطسلفلا
رانهللانإ.ةكربمهدنعهدوجونأباونمآوقئاللامارتحالاب
هتعيرشوهنوبحينيذلاعيمجامأوهنعنيدترمللةلكآ
.هيلإبارتقالانوهتشيف

بوجواوملعتاوناكمهنأليوالهنأحجرألاَباَداَنيِبَأ
اذهناكو.سوفيسويلاقاذكهو.ةعيرشلابجومبلمعلا
.ةنيدملالهأنمسيدقتلا

يف اودصقمهلعلواهنعًاجراخوأةنيدملايفِةَمَكَألٱِ
.عفترمناكميفهعضوبتوباتللرابتعالا

لبًانهاكراصهنأركذيملوِّـبَّـرلٱِتوُباَتِةَساَرِحِلْجَأل
هسرحيةّبقيفتيمكتوباتلاناكفتوباتللًاسراحناكهنأ

هناكمىلإتوباتلاعوجرموييأةمايقلامويىلإسراح
.هلةبجاولاةمدخلاو

يفِتوُباَّـتلٱِسوُلُجِمْوَيْنِمَناَكَو«٢ َّـنَأَميِراَعَيِةَيْرَقِ
ملٱ
َليِئاَْرسِإِتْيَبُّلُكَحاَنَو.ًةَنَسَنِيْرشِعْتَناَكَوْتَلاَطَةَّـدُْ
.»ِّـبَّـرلٱَءاَرَو

ىلإتوباتلالوصوموينمةبوسحميهوًةَنَسَنيِْرشِع
نكلو.)١٤-٣ع(ةافصملايفعامتجالاىلإبادانيبأتيب
٦:١ليئومص٢(دوادنامزىلإميراعيةيرقيفيقبتوباتلا
.ةنسةئموحناهلكةدملاف)٤-

يفتناكةميخلانأحجرألاَليِئاَْرسِإِتْيَبُّلُكَحاَنَو
ةلماكنكتملةدابعلاةمدخنكلو)٩-٢:١ص(بون
نعبرلاداعتباةمالعتوباتلاداعتباناكوتوباتلانود
لوجيناكليئومصلعلو.ينيدطاطحنانمزناكوهبعش
ىلإعوجرلاىلعمهثحيوبعشلامّلعي)١٧-٧:١٥ص(
يأهلكليئارسإتيبنمبرلاءاروحونلاناكو.برلا
مهتالصومهتبوتيفضعبعممهضعباودحتافماعحونناك
.برلاىلإمهعوجرو

ْمُتْنُكْنِإ:َليِئاَْرسِإِتْيَبِّـلُكِلُليِئوُمَصَلاَقَو٣«٣،٤
ِهلآلٱاوُعِزْنٱَفِّـبَّـرلٱَىلِإَنيِعِجاَرْمُكِبوُلُقِّـلُكِب

َ
لٱَة

ْ
َةَبيِرَغ

لٱَو
ْ
ُهوُدُبْعٱَوِّـبَّـرلِلْمُكَبوُلُقاوُّدِعَأَو،ْمُكِطْسَوْنِمَثوُراَتْشَع
لٱِدَيْنِمْمُكَذِقْنُيَف،ُهَدْحَو

ْ
َليِئاَْرسِإوُنَبَعَزَنَف٤.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
لٱَوَميِلْعَب

ْ
.»ُهَدْحَوَّـبَّـرلٱاوُدَبَعَوَثوُراَتْشَع

ص١٠:١٦ةاضقو٢٣و٢٤:١٤عوشي١٤-٢:١٢ليئوي
:٦ةينثت١٩:٣مايأ٢و١٣:٤ةينثت٢:١٣ةاضقو٣١:١٠
٤:١٠ىّتمو١٣

نمةنسنيرشعوحنرورمدعبيأُليِئوُمَصَلاَقَو
.ميراعيةيرقيفتوباتلاسولج
ناكوديس»لعب«ةملكىنعمَثوُراَتْشَعْلٱَوَميِلْعَبْلٱ

هلاودجسومظعألانييناعنكلاونيينيطسلفلاهلإلعبلا
ردصميهوةعيبطلايفاممظعأاهنألسمشلاةطساوب
وأرجحوأبشخنمليثامتةدابعلايفاولمعتساو.ةايحلا
ةملكىنعمو.)٢٧:٩ءايعشإ(سمشلاروصاهيلعندعم
نوينيطسلفلااهلدجسولعبلاةجوزيأةنيرق»ثروتشع«
يراوساهلاوماقأوةرهزلاىمسملابكوكلاوأرمقلاةطساوب
ميلاعبعمجلاو.بشخنمليثامتيأ)٣:٧ةاضق(
.ليثامتلاةرثكىلعليلدوأميظعتلالجألثوراتشعو
نممانصألاهذهلدوجسلاةئيطخلةضرعليئارسإونبناكو
اهيلإمهارغأامويبسلانامزىلإةيربلايفمهتماقأنامز
ةنرتقملاحئابقلاىلإدسافلابلقلاليموةئيدرلاتارشاعملا
نيينيطسلفلاةهلآتناكةهلآلاهذهنأامبو.ةرابعلاهذهب
ىضتقافنيينيطسلفلاطلستمهضفرةمالعاهعزنناك
هيلعلاكتالاوهبناميإلاوبرللمهبولقدادعإاذهمهلمع
طاطحنالاوقيضلالاحيفاوناكليئارسإينبنألهدحو
لكيفوةينالعةبيرغلاةهلآلاعزنىلعاوقفتاامبرو.يلكلا
ىلـعبرحلارـاهـشـإكنـاكـفدـحاومـوييفنـكـامألا
.نيينيطسلفلا

ملٱَىلِإَليِئاَْرسِإَّـلُكاوُعَْمجٱ:ُليِئوُمَصَلاَقَف«٥
ْ
ِةاَفْصِ

.»ِّـبَّـرلٱَىلِإْمُكِلْجَألَِّـيلَصُأَف
١٩-١٢:١٧و٨:٦ص٢٠:١ةاضق

طبسيف)١٠:١٧ليئومص١و٢٠:١ةاضق(ِةاَفْصِْملٱ
يبنلامويلاىمسملااهنأحجرألاو)١٨:٢٦عوشي(نيماينب
ةسمخدعُبىلعوميلشروأنميبرغلالامشلاىلإليئومص
حطسنعمدق٣٠٠٠وحنهولعّلتىلعيهواهنملابمأ
.)١٠:١٧ةاضق(داعلجةافصمريغيهورحبلا

)١٥:١١و١٩-١٢:١٧و٨:٦ص(ْمُكِلْجَألَِّـيلَصُأَف
نيب)١٥:١ايمرإو٩٩:٦رومزم(يفروكذمليئومصو
طرشببعشلالجألهتالصو.برلامسابنوعدينيذلا
نمكبعشللهسفنمّدقيملف.برلاىلإمهعوجرومهتبوت
نعملكتمكلبهسفنلةسائرلابلاطكالوصلخينأردقي
.هيلعاولكتيلبرلا

ملٱَىلِإاوُعَمَتْجٱَف«٦
ْ
َماَمَأُهوُبَكَسَوًءاَماوُقَتْسٱَوِةاَفْصِ

يفاوُماَصَو،ِّـبَّـرلٱ لٱَكِلٰذِ
ْ
َىلِإاَنْأَطْخَأْدَقَكاَنُه:اوُلاَقَوِمْوَي

يفَليِئاَْرسِإيِنَبِلُليِئوُمَصىَضَقَو.ِّـبَّـرلٱ ملٱِ
ْ
.»ِةاَفْصِ

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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:١٦نييوال٢:١٩ايمرإيثارمو٦٢:٨رومزمو١:١٥ص
١٠:١٠ةاضق٩:١ايمحنو٢٩

مامأةبوتلابمهبولقبكسىلإةراشإُهوُبَكَسَوًءاَماوُقَتْسٱ
ءاملاو.)٢:١٩ايمرإيثارمو٦٢:٨رومزمو١:١٥ص(برلا
فعضلاةمالعنوكيفًاضيأعمُجيالضرألاىلعبوكسملا
ءاملابكسنإمهضعبلاقو.)١٤:١٤ليئومص٢(عاضتالاو
عمُجيالامكهباوملكتامعنوعجريالفمَسقلاتابثإلناك
.ضرألاىلعبوكسملاءاملاًاضيأ

.عاضتالاوةبوتلاةمالع)١٦:٢٩نييوال(اوُماَصَو
ةئيطخلاىلعيبلقلانزحلابجيِّـبَّـرلٱَىلِإاَنْأَطْخَأْدَق
اوّرقأمهنألاذهمهفارتعابهللادّجمتو.لوقلاباهبفارتعالاو
ًانامزمهلهكرتناكوةحلاصوةلداعوةسدقمهاياصونأب
مهصيلختنعزجعوأهدصاقمّريغهنإوأمهيسنهنألسيل
.هوكرتاوناكهنأللب

تايحورلايفًاحلصموًايبنًالوأناكُليِئوُمَصىَضَقَو
كلذيفمهلعلوًاضيأًايسايسًاسيئرمهلراصمهعمجاملو
.مهيلعًايضاقهوبختناتقولا

لٱَعِمَسَو«٧
ْ
يفاوُعَمَتْجٱِدَقَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأَنوُّيِنيِطْسِلِف ِ

ملٱ
ْ
لٱُباَطْقَأَدِعَصَف،ِةاَفْصِ

ْ
اَّـمَلَف.َليِئاَْرسِإَىلِإَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱَنِماوُفاَخَليِئاَْرسِإوُنَبَعِمَس
ْ
.»َنيِّـيِنيِطْسِلِف

١٧:١١و١٣:٦ص

نيينيطسلفللناكفلاطةافصملايفعامتجالانأرهظي
ةنامألانمليئارسإونبلمعامربخوهربخاوعمسيلتقو
مهتطلسضفروهعامتجالابدوصقملانأاوفرعومهتهلآل
.برحللاوعمتجاف

مهنملكوةسمخلاباطقألايأَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱُباَطْقَأ
سيئرلكعموسمخلاىربكلامهندمنمةنيدمسيئر
.دحاوشيجكةدحتمةسمخلاشويجلاتناكوهشيج

الورادتقامهلسيلنألَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَنِماوُفاَخ
مهدصقنعاوعجريملاوفاخنإومهنكلو.برحللدادعتسا
.برلاىلعنيلكتماوناكمهنأل

ِخاَُّرصلٱِنَعَّـفُكَتَال:َليِئوُمَصِلَليِئاَْرسِإوُنَبَلاَقَو«٨
لَخُيَفاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإاَنِلْجَأْنِم

ِّـ
لٱِدَيْنِماَنَص

ْ
.»َنيِّـيِنيِطْسِلِف

٣٧:٤ءايعشإو٢٤-١٢:١٩ص

نماوبلطوبرلاىلإةالصلاىلإمهأجلأمهفوخو
مهيبنهنألةالصلايفمهنعملكتملانوكينأليئومص
تاولصًادارفأًاضيأنوّلصياوناكمهنأكشالو.مهيضاقو

ةجاجللابةالصلاتناكيأفكتالهلاولاقًالامجإوةيّرس
.ةدشلاو

ًةَقَرُْحمُهَدَعْصَأَوًاعيِضَرًالََمحُليِئوُمَصَذَخَأَف٩«١١-٩
َليِئاَْرسِإِلْجَأْنِمِّـبَّـرلٱَىلِإُليِئوُمَصَخََرصَو.ِّـبَّـرلِلِهِماَمَتِب
ملٱُدِعْصُيُليِئوُمَصَناَكاَمَنْيَبَو١٠.ُّبَّـرلٱُهَلَباَجَتْسٱَف

َةَقَرْحُْ
لٱَمَّـدَقَت

ْ
ِملَنوُّيِنيِطْسِلِف

ُ
ٍتْوَصِبُّبَّـرلٱَدَعْرَأَف،َليِئاَْرسِإِةَبَراَح

يفٍميِظَع لٱَكِلٰذِ
ْ
لٱَىلَعِمْوَي

ْ
اوَُرسَكْنٱَف،ْمُهَجَعْزَأَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ملٱَنِمَليِئاَْرسِإُلاَجِرَجَرَخَو١١.َليِئاَْرسِإَماَمَأ
ْ
اوُعِبَتَوِةاَفْصِ

لٱ
ْ
َحتاَمَىلِإْمُهوُبََرضَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
.»ٍراَكِتْيَبَت

٢:١٠ص١٥:١ايمرإو٩٩:٦رومزم٢٢:٢٧نييوال
١٠:١٠عوشي١٥و٢٢:١٤ليئومص٢و٤و٢٩:٣رومزمو
١٨:١٤رومزمو

مح
ََ
:٢٢نييوال(نوكيامّلقأمايأةعبسنباًاعيِضَرًال

٢٧(.
مهسوفناوملسنيمدقملانأىلإةراشإِهِماَمَتِبًةَقَرُْحم

رومزم(دعرلاةطساوببرلامهلباجتسافبرللًامامت
نألنيينيطسلفلاجعزأليئارسإدّدشيذلاتوصلاو.)٢٩
امأوقلطملاهمكحوةدودحملاريغهتردقبنوحرفيهللابعش
يداوىلإاولزنةافصملانمو.نوطقسيونوفاخيفهؤادعأ
يداولانمىلعأهنأريغلوهجمراكتيبعقومو.ًادجقيمع
فقوتفنيينيطسلفللنصحهيفناكامبروهيفاولزنيذلا
.هتحتيداولاىلإمهلوصودنعنويليئارسإلا

ملٱَْنيَبُهَبَصَنَوًارَجَحُليِئوُمَصَذَخَأَف«١٢
ْ
،ِّـنِّـسلٱَوِةاَفْصِ

ملٱَرَجَح«ُهَمْسٱاَعَدَو
.»ُّبَّـرلٱاَنَناَعَأاَنُهَىلِإ:َلاَقَو»ِةَنوُعَْ

٢٤:٢٦و٤:٩عوشيو٣٥:١٤نيوكت

ناكملاسفنيفاورصتنا)٤:١صرظنا(ِةَنوُعَْملٱَرَجَح
نمجتنتسنو.ةنسنيرشعبكلذلبقهيفاورسكنايذلا
ركشلابيضاملاىلإاورظنمهنأ»برلاانناعأانهىلإ«لوقلا
نسلاعقومو.ًاضيألبقتسملابمهنيعيهنأببرلاىلعاولكتاو
.)٥ع(ةافصملانمةبيرقتناكاهنأريغلوهجم

لٱَّـلَذَف«١٣
ْ
يفِلوُخُّدلِلُدْعَباوُدوُعَيَْملَوَنوُّيِنيِطْسِلِف ِمُُختِ

لٱَىلَعِّـبَّـرلٱُدَيْتَناَكَو.َليِئاَْرسِإ
ْ
ِماَّـيَأَّـلُكَنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»َليِئوُمَص
١٣:٥ص١٥-١٣:١ةاضق

:٩ص(ىرناننألًامامتاولذيملَنوُّيِنيِطْسِلِفْلٱَّـلَذَف
دينممهّصلخيلبرلاىلإاوخرصنييليئارسإلانأ)١٦

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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نيينيطسلفللناكهنأ)١٠:٥ص(نمىرنونيينيطسلفلا
ًافوخهنإ)١٣:١٩ص(يفليقوليئارسإضرأيفباصنأ
.ليئارسإضرألكيفعناصدجويملنيينيطسلفلانم
نمديبعنيينيطسلفللناكهنإ)١٤:٢١ص(نمرهظيو
اومحتقامهنإ)٢٣:٧و١٧:١و١٣:٥ص(نمونييليئارسإلا
مايأيفاوّلذنيينيطسلفلانأانهىنعملاف.ليئارسإضرأ
يذلامهطوقسةءادبةافصملايفمهترسكتناكوليئومص
.دوادمايأيفمت

ملٱَو«١٤
لٱاَهَذَخَأيِتَّـلٱُنُدُْ

ْ
َليِئاَْرسِإْنِمَنوُّيِنيِطْسِلِف

َصَلْخَتْسٱَو.َّـتَجَىلِإَنوُرْقَعْنِمَليِئاَْرسِإَىلِإْتَعَجَر
لٱِدَيْنِماَهَموُُختُليِئاَْرسِإ

ْ
لُصَناَكَو.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
َْنيَبٌح

.»َنيِّـيِروُمَألٱَوَليِئاَْرسِإ
١٠-١٠:٥عوشيو١٣:٢٩ددع

الونورقعنويليئارسإلاعجرتسيملَّـتَجَىلِإَنوُرْقَعْنِم
ىلإنورقعنمموختلاىلعتناكيتلاندملاعيمجلبّتج
.ّتج
.نيينيطسلفلادعبنييليئارسإلاءادعأىوقأَنيِّـيِروُمَألٱ
اونكسنيذلانييناعنكلانعمهلًازييمتلابجلاناكسمهو
ناعنكلهأىلعنييرومأمسالاقلطُأًانايحأو.لحاوسلا
حارتساف)٢:١٠سوماعو٦:١٠ةاضق(لامجإلاب
كلذناكوتاهجلالكنممهئادعأدلأنمنويليئارسإلا
.ةافصملايفبرلاىلإمهعوجرةجيتن

.»ِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكَليِئاَْرسِإلُليِئوُمَصىَضَقَو«١٥
١٢:١١ص

لعج«ليئومصنإ)٨:١ص(يفليقِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُك
»ليئومصةافولبقكلملواش«نإًاضيأليقو»ةاضقهينب
مهلنابأومهبصنميفمهلعجيذلاوهليئومصنكلو
.مهتابجاو

يفُروُدَيَوٍةَنَسَىلِإٍةَنَسْنِمُبَهْذَيَناَكَو«١٦ َليِإِتْيَبِ
جلٱَو
ْ
لِ
ْ

ملٱَوِلاَج
ْ
يفَليِئاَْرسِإلِيضْقَيَوِةاَفْصِ ِهِذٰهِعيَِمجِ

ملٱ
.»ِعِضاَوَْ

٥ع١٠و٥:٩عوشي٣٥:٦و٢٨:١٩جورخ

ّلحيذلاناكملايهانهةروكذملالاجلجلانأحجرألا
ال)٤:١٩عوشي(يقرشلااحيرأمختيفهيفنويليئارسإلا
نكامألاهذهتناكو)٤:٣٨و٢:١كولم٢(يفةروكذملا

ةبيرقتناكوةسدقمنكامأةافصملاولاجلجلاوليإتيب
.نيماينبضرأيفاهعيمجوضعبنماهضعب

َكاَنُهَو.َكاَنُهُهَتْيَبَّـنَألِةَماَّـرلٱَىلِإُهُعوُجُرَناَكَو«١٧
.»ِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمَكاَنُهىَنَبَو،َليِئاَْرسِإلىَضَق

٢:١١و١٩و١:١ص

.)١:١صرظنا(ِةَماَّـرلٱ
دقهوليشيفةدابعلاتناك)١٢:٧نيوكت(ِّـبَّـرلِلًاحَبْذَم

كلذسيلو.ميراعيةيرقيفتيبيفتوباتلاناكوتلطب
ص(ًانهاكليئومصناكو.اهتنهكلالواهيناوألالوةميخلل
تونهكنملضفأتونهكىلإحيملتانهو.)٢:٣٥و١٣:٩
ليئومصعمجةمارلايفو.)٧صنييناربع(نوراهءانبأ
.)٢٠-١٩:١٨ص(مهمّلعوءايبنألا

دئاوف
هتايحيفحرفهلسيلهللانعًادعتبمناسنإلامادام.١

فلأءامسلايفنإليق.)٢ع(ةليوطمايألاىريو
.ةنسفلأكًادحاوًامويمنهجيفنإودحاومويكةنس

وهكلذلبلقلايفهللاحورلعفنمبرلاءاروحونلا.٢
.)٢ع(صالخلاونارفغلانوبرع

نأهنوبلطينيذلاىلعفًاكيرشهللبقيالبرلانإ.٣
هوبحيوتاذلاةبحمولاملاةبحمكةبيرغلاةهلآلااوعزني
.)٣ع(مهبولقلكنم

.ةصاخديعاومةيروهمجلاةالصلايفنيدحتملل.٤
ع(برلادعرأ.هللاعمًالماعنوكينأناسنإلاىلع.٥

.)١١ع(لمعللليئارسإلاجرجرخو)١٠
يفليئارسإعمتجا.نومَواقُيبرلاىلإنوعجارلا.٦

.)٧ع(نيينيطسلفلاباطقأدعصفةافصملا
ةيحورقئاقحبانركذتةّيسحتامالعىلإجاتحناننإ.٧

.ةسينكلايّرسوةنوعملارجحك
برـاـجـــتـلامــهنـوـيرـوـمألاونـوــيــنــيـطــســـلــفـلاـاـنؤادــعأ.٨

.ًامئادمهتمواقمانمزليفتاوهشلاو
البتناكاذإتونهكلاوةميخلاكنيدلاضئارفعفنتال.٩

البيقيقحلانيدلانوكيدقنكلو.ةيقيقحةنايد
.يبسلامايأيفهدعبوليئومصمايأيفامكضئارف

هسفنمّلساذإليئومصكدحاولجرريثأتمظعأام.١٠
.ءاشيامكهيفلعفيلًاميلستبرلل

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ليئارسإبلط.)١ع(ليئارسإينبناغيز:هنومضم
رمأ.)٦ع(برلامامأمهبلطليئومصطسب.)٤ع(ًاكلم
كلملاةفصبمهلهحاضيإ.)٧ع(مهبلطيبلينأبهلبرلا
ع(مهبلطبهيلعبعشلاحاحلإ.)١٠ع(مهيلعكلمييذلا
١٩(.

ًةاَضُقِهيِنَبَلَعَجُهَّـنَأُليِئوُمَصَخاَشاَّـَملَناَكَو١«٣-١
لٱِهِنْبٱُمْسٱَناَكَو٢.َليِئاَْرسِإل

ْ
.اَّـيِبَأِهيِناَثُمْسٱَو،َليِئوُيِرْكِب

يفِْنيَيِضاَقاَناَك يفُهاَنْبٱِكُلْسَيَْملَو٣.ٍعْبَسِرْئِبِ ْلَبِهِقيِرَطِ
ملٱَءاَرَوَالاَم

لٱاَجَّـوَعَوًةَوْشَراَذَخَأَو،ِبَسْكَْ
ْ
.»َءاَضَق

سوماعو١٩:٣كولم١و٢٢:١٩نيوكت١٩و١٦:١٨ةينثت
١٦:١٩ةينثتو٨و٢٣:٦جورخ٥:٥

سيلقباسلاحاحصألارخآوحاحصألااذهلوأنيب
.ةنسنيرشعنمّلقأ

رظنا.ةثارولابةاضقلابصنمنكيملًةاَضُقِهيِنَبَلَعَج
ينفحأبنو)٧صةاضق(نوعدجنبكلاميبأأبن
نييعتليئومصتابجاونمناك.يلاعينباساحنيفو
هينيعتمعأةيوبألاهتبحمنكلو)١٩و١٦:١٨ةينثت(ةاضق
يلاعخبوامكبرلاهخبويملو.هينبقاقحتسامدعَريملف
انباامأوامهيبأدنعاناكومظعأتناكيلاعينبااياطخنأل
هيدلوامسا.امهيبأنعديعبناكميفاناكفليئومص
ىنعموهللاوهبرلا»ليئوي«ىنعمو.هناميإىلعنالدي
ريبكلامسانإ)٦:٢٨مايأ١(يفليق.بأوهبرلا»ايبأ«
حجرألاو»يناثلاو«ةيناربعلابينشوةملكىنعمو.»ينشو«
يناثلاوليئويركبلا«يتأيامكتناكةيلصألاةلمجلانأ
ىلعلديعبسرئبيفليئومصينبدوجوو.»ايبأ)ينشو(
ىلإةمارلانماهلكليئارسإدالبلمشليئومصمكحنأ
اوناكهيلإراشملاتقولايفنييليئارسإلانإوبونجلاىصقأ
.ةيلخادلامهرومأيفنيينيطسلفلامكحنمنيحيرتسم

ةينثت(ةوشرلانعىسومةعيرشتهنِبَسْكَْملٱَءاَرَوَالاَم
لكهلمعدقليئومصناكاملًافلاخماذهناكو.)١٦:١٩
خويشلاضارتعاو.همّلعاملًاضقانمو)١٢:٤ص(هتايح
.مهيفّيحريمضدوجوىلعلديليئومصيَنبالعفىلع

َىلِإَليِئوُمَصَىلِإاوُءاَجَوَليِئاَْرسِإِخوُيُشُّلُكَعَمَتْجٱَف«٤
.»ِةَماَّـرلٱ

٧:١٧ص

وأتويبلاءاسؤرًالوأخويشلاناكَليِئاَْرسِإِخوُيُش
ناكامل)٣:١٦جورخ(يفمهركذدورولوأوراكبألا
ًاخيشنيعبسىسومّنيعجورخلادعبو.رصميفليئارسإ
نكسامدعبو)١١:١٦ددع(ليئارسإةعامجلكنعاوبونيل
)٢٠:٤عوشي(ندمخويشركُذناعنكضرأليئارسإونب
»خويشلاب«دارملاو.)١١:٥ةاضق(عئاطقوطابسأخويشو
نمخويشلاناكحيسملامايأيفو.مهلكبعشلاباونانه
.ينيعبسلاعمجملاءاضعأ

اَريِسَيَْملَكاَنْبٱَو،َتْخِشْدَقَتْنَأاَذَوُه:ُهَلاوُلاَقَو٥«٥،٦
يف ِرِئاَسَكاَنَلِيضْقَيًاكِلَماَنَلْلَعْجٱَنآلٱَف.َكِقيِرَطِ
يفُرْمَألٱَءاَسَف٦.ِبوُعُّشلٱ اَنِطْعَأ:اوُلاَقْذِإَليِئوُمَصْيَنْيَعِ
.»ِّـبَّـرلٱَىلِإُليِئوُمَصَّـىلَصَو.اَنَلِيضْقَيًاكِلَم

١٥:١١ص١٢:١٧ص١٥و١٧:١٤ةينثت٧:١٧ص

يفُرْمَألٱَءاَسَف دقتنأ«مهلوقهءاسَليِئوُمَصْيَنْيَعِ
طعافزجاعتنأهللاقُينأبجيدحأالنأل»تخش
يفاريسيملكانباو«مهلوقهءاسو.كنمىوقأوهنملكناكم
امهنأاجروامهبحأوامهابرناذللانانبالاامهو»كقيرط
ءاسيذلارمألانكلو.ليئارسإىلعةاضقهناكميفنانوكي

مهليضقيًاكلماوبلطبعشلانأوههريغنمرثكأهينيعيف
نإ)١(وهكلمويضاقنيبقرفلاو.بوعشلارئاسك
نيبنوعدجكطقفدالبلانمءزجلًانايحأّنيعيناكيضاقلا
طابسألانيبنوشمشوداعلجيفحاتفيوةيلامشلاطابسألا
دحاوتقويفنايضاقنوكينألمتحملانمو.ةيبونجلا
بعشللفكلملاامأورخآناكيفرخآلاوناكميفامهدحأ
.مهلك

نمزيتأيامبروطقفجايتحالاتقوليضاقلاناك)٢(
بصنمهلفكلملاامأو.مكاحهيفنوكيالرخآوضاقنيب
رثكأوًامكحدشأكلملانوكيفهنباكلميتاماذإومئاد
مهبلطنألليئومصينيعيفرمألاءاسو.برحللدادعتسا
كلمباوضرولو.مهيلعًاكلمبرلامهضفرةباثمبوهًاكلم
ناكمهتطساوبوةاضقوءايبنأوةنهكمهلماقألمهيلعبرلا
نعمهءادعاعنموخيبوتلاوميلعتلايفهتدارإهبعشلنلعأ
تاقيضلاورورشلاو.مهصّلخينممهلماقأوأمهتبراحم
مل)٢١:٢٥و١٩:١و١٨:١ةاضق(ةاضقلانامزيفةروكذملا
.برلامهكرتنملبكلمدوجومدعنمةرورضجتنت

لبةبيخلاوةناهإلانمهسفنىلععقوامبمتهيملَّـىلَصَو
ملكاملبقسانلاملكيملو.همسادجموبرلابقلعتيامب
ليئومصرهظأهلكرمألاهذهيفو.هرمأفرعوبرلا
مداخكوهتيبدجموهينبادجموهسفندجمكرتهنألهتمظع
.برلاهللاقاملمعنيمأ

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ِبْعَّـشلٱِتْوَصِلْعَمْسٱ:َليِئوُمَصِلُّبَّـرلٱَلاَقَف٧«٩-٧
يف َياَّـيِإْلَبَتْنَأَكوُضُفْرَيَْملْمَُّـهنَأل.َكَلَنوُلوُقَياَمِّـلُكِ
لٱِمِِهلاَمْعَأِّـلُكَبَسَح٨.ْمِهْيَلَعَكِلْمَأَالىَّـتَحاوُضَفَر

يِتَّـ
لٱاَذٰهَىلِإَْرصِمْنِمْمُُهتْدَعْصَأِمْوَيْنِماوُلِمَع

ْ
ِينوُكَرَتَوِمْوَي

ِهلآاوُدَبَعَو
َ
َنآلٱَف٩.ًاضْيَأَكِبَنوُلِماَعْمُهاَذَكٰهىَرْخُأ،ًة

هتْوَصِلْعَمْسٱ ملٱِءاَضَقِبْمُْهِربْخَأَوْمِهْيَلَعَّـنَدِهْشَأْنِكٰلَو.ِْمِ
ِكِلَْ

.»ْمِهْيَلَعُكِلْمَييِذَّـلٱ
صو١٨-١١ع٣:١٨لايقزح١٦:٨جورخو١٠:١٩ص
١٠:٢٥

مهنأعممهلؤسمهاطعأبرلاِبْعَّـشلٱِتْوَصِلْعَمْسٱ
ملوهتمعناوضفرمهنأل)١٠٦:١٥رومزم(مهرضياماولأس
انقفاويالامانتاولصيفبلطنامًاريثكو.همالكلاوعمسي
.بولطملاكلذلينوهانلرشمظعأو

تاقيضيفبرلامداخعقواذإَكوُضُفْرَيَْملْمَُّـهنَأل
انحوي(هديسبًادحتمهنوكبىزعتيتاداهطضاوتاناهإو
١٥:٢٠(.

١٧:١٤ةينثتيفمالكلانمرهظيْمِهْيَلَعَكِلْمَأَالىَّـتَح
يفطرشلاو.برلادصاقمنمتناككلمةماقإنأ٢٠-
رثكيالمهتوخإطسونموبرلاهراتخينمنوكينأكلملا
نوكيفاهظفحيوبرلاةعيرشأرقيلبءاسنلاالوليخلا

أطخو.يقيقحلامهكلمىقبيهسفنبرلاوبرللًامداخ
رئاسكمهليضقيًاكلممهبلطوهمهلؤسيفليئارسإ
لاكتالااوكرتفةيدسجلاةوقلايفًاردتقمنوكينأبوعشلا
ةوقىلعمهلاكتااولعجوةماقتسالاوقحلاولدعلاىلع
عشوه(هبضغيفًاكلمبرلامهاطعأف.حالسلاوشيجلا

مهبولطمبسحًاكلملوألامهكلملواشناكو.)١٣:١١
برلاىلعدرمتهنكلوبرحلايفًاردتقموةماقلاليوط
مهاطعأمثو.)٣١ص(مهئادعألهبعشووههملسوهضفرف
.هبلقبسحناكيذلادوادوهوهتمحريفًاكلم

ًاكِلَمُهْنِماوُبَلَطَنيِذَّـلٱَبْعَّـشلٱُليِئوُمَصَمَّـلَكَف«١٠
.»ِّـبَّـرلٱِمَالَكِعيِمَجِب
٤ع

لوألامهكلملواشيفسيلمالكلاوْمِهْيَلَعَّـنَدِهْشَأ
نممهبيصيسامبمهربخأف.لامجإلابمهكولميفلبطقف
ىلعضارتعالاقحالورذعمهلنوكيالفمهكولمملظ
.ليئومصهيبنوبرلا

هيفنوكياموبعشلليضقيفيكيأِكِلَْملٱِءاَضَقِب
.مهلهئاضقيفملظلانم

ملٱُءاَضَقُنوُكَياَذٰه:َلاَقَو١١«١٣-١١
ُكِلْمَييِذَّـلٱِكِلَْ

ِمل،ِهِسْفَنِلْمُهُلَعَْجيَوْمُكيِنَبُذُخْأَي:ْمُكْيَلَع
َ
،ِهِناَسْرُفَوِهِبِكاَر

ٍفوُلُأَءاَسَؤُرِهِسْفَنِلُلَعَْجيَو١٢.ِهِبِكاَرَمَماَمَأَنوُضُكْرَيَف
ُهَداَصَحَنوُدُصَْحيَوُهَتَثاَرِحَنوُثُرْحَيَفَنيِساََمخَءاَسَؤُرَو
ْمُكِتاَنَبُذُخْأَيَو١٣.ِهِبِكاَرَمِتاَوَدَأَوِهِبْرَحَةَّـدُعَنوُلَمْعَيَو
.»ٍتاَزاَّـبَخَوٍتاَخاَّـبَطَوٍتاَراَّـطَع

ليئومص٢و١٤:٥٢ص٢٠-١٧:١٤ةينثتو١٠:٢٥ص
٣١:١٤ددعو٢٢:٧ص١٥:١

هسفنةمدخلوةيركسعلاةمدخللمهرخسيْمُكيِنَبُذُخْأَي
هماظنوهتمظعبنورختفييذلاشيجلاو.ًاديبعهلنونوكيف
اوثرحينأنعًاضوعنونبلاو.مهينبنمًابكرمًاشيجنوكي
نوبراحيوأةرجأالبمهديسلنوثرحيسمهسفنألومهيدلاول

الو.)١٤:٥٢ص(وهأشيامكمهءامدنوكفسيوهبورح
هيفسيليذلارمألامهتانبًاضيألبطقفمهينبكلملاذخأي
نمّرشوهامليئومصركذيملوضحمملظوهلبرذع
:١١كولم١(هديبعلوكلملليرارسمهتانبلعجيأاذهلك
٣(.

اَهَدَوْجَأْمُكَنوُتْيَزَوْمُكَموُرُكَوْمُكَلوُقُحُذُخْأَيَو١٤«١٨-١٤
يِطْعُيَوْمُكَموُرُكَوْمُكَعوُرُزُِّـرشَعُيَو١٥.ِهِديِبَعِلاَهيِطْعُيَو
ُمُكَناَّـبُشَوْمُكَيِراَوَجَوْمُكَديِبَعُذُخْأَيَو١٦.ِهِديِبَعَوِهِناَيْصِِخل
حلٱ
ْ
ْمُكَمَنَغُِّـرشَعُيَو١٧.ِهِلْغُشِلْمُهُلِمْعَتْسَيَوْمَُكريَِمحَوَناَسِ
يفَنوُخُْرصَتَف١٨.ًاديِبَعُهَلَنوُنوُكَتْمُتْنَأَو لٱَكِلٰذِ

ْ
ْنِمِمْوَي

ُمُكَلُبيِجَتْسَيَالَفْمُكِسُفْنَألُهوُمُْتَرتْخٱيِذَّـلٱُمُكِكِلَمِهْجَو
يفُّبَّـرلٱ لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ِمْوَي

١:٢٥لاثمأ٨:٢١ءايعشإ٤٦:١٨لايقزحو٢١:٧كولم١
٣:٤اخيمو٢٨-

مهلامةراسخنولمتحياوناكِهِديِبَعَوِهِناَيْصِِخليِطْعُيَو
يفنطولانععافدللوأماعلاعفنلاليبسيفتناكاذإ
نايصخلاوهنايصخلوهسفنلاذهذخأيسمهكلمنكلوبرحلا
لمعيفقلطممكحوههيلإراشملامكحلاو.ديبعلانمرقحأ
ردقيالف.ءاشياملكروتسدالبوةعيرشالبكلملا
الهنإبرلالوقيوبرللالإدحألاوخرصينأبعشلا
تمتةءوبنلاهذهو.هراذنإىلإاوغصيملمهنالمهلبيجتسي

برلانوفاخياوناكاذوهيكولمرثكأنكلوليئارسإكولميف
.انهركُذاملكاولمعيملو

َليِئوُمَصِتْوَصِلاوُعَمْسَيْنَأُبْعَّـشلٱىَبَأَف١٩«٢٢-١٩
َلْثِمًاضْيَأُنْحَنُنوُكَنَف٢٠،ٌكِلَماَنْيَلَعُنوُكَيْلَبَال:اوُلاَقَو
ُبِراَُحيَواَنَماَمَأُجُرَْخيَواَنُكِلَماَنَلِيضْقَيَو،ِبوُعُّشلٱِرِئاَس

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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يفِهِبَمَّـلَكَتَوِبْعَّـشلٱِمَالَكَّـلُكُليِئوُمَصَعِمَسَف٢١.اَنَبوُرُح ِ
هتْوَصِلْعَمْسٱ:َليِئوُمَصِلُّبَّـرلٱَلاَقَف٢٢.ِّـبَّـرلٱَِينُذُأ لَمَوِْمِ

ِّـ
ْك

ُّلُكاوُبَهْذٱ:َليِئاَْرسِإِلاَجِرِلُليِئوُمَصَلاَقَف.ًاكِلَمْمِهْيَلَع
.»ِهِتَنيِدَمَىلِإٍدِحاَو
٧ع١١:١١ةاضق٥ع

نوكيالمهكلمنأمهمعزومهناميإمدعلُبْعَّـشلٱىَبَأَف
ضغبطقفرضاحلانامزلاىلإاورظنوليئومصفصوامك
.لبقتسملايفمهلمعنمجتنيامعرظنلا

اوقحلينأنوبحيمنغلاكسانلاِبوُعُّشلٱِرِئاَسَلْثِم
مهسوفنبمكحلاةيلوؤسمنمنوفعتسيفًاضعبمهضعب
اورختفينأنييليئارسإللناكو.مهلامعأيفلالقتسالاو
.كئلوأكولمكسيلمهكلموبوعشلارئاسكاوسيلمهنأب

اولمعيلبرلامهكرتيفاكلاراذنإلادعبِْمِهتْوَصِلْعَمْسٱ
ةوقولقعلاهاطعأوناسنإلاقلخهللانألمهتدارإبسح
.ةيبلقةيرايتخاةعاطهتعاطنوكتهعاطأاذإىتحرايتخالا
رابتخالانأعمرابتخالانمالإنوملعتيالسانلارثكأو
.ًامالآوةراسخوًاتقوبلطتي

مهرابتعالعليلداذههِتَنيِدَمَىلِإٍدِحاَوُّلُكاوُبَهْذٱ
نأبنينقيتماوفرصنامهنألبرللمهعوضخوليئومصل
هيأرلًافلاخمكلذناكنإومهرمأمهلربديليئومص
البهثودحردنامليئارسإيفثدحاذكهوهتحلصمو
.ديدجلاةماقإوميدقلاماظنلاليطعتوهوبرح

دئاوف
هتيبلهأةاعارمنمزرتحينأبصنميفنملكىلع.١

.)٢٥و٢٢:٢٤ءايعشإرظناو١ع(هئابرقأةاباحمو
هللاةدارإىلإرظنلاوامرمأيفمكحلالبقةالصلابجي.٢

.)٦ع(انتدارإلبق
ىلعبيرقلاعفنلالّضفينأدسافلاناسنإلاعبطنم.٣

.يقيقحلاىلعرهاظلاويحورلاىلعيدسجلاوديعبلا
الإلمعيالوهديسمالكبالإملكتيالنيمألامداخلا.٤

ءانمألاهمادخكرتيالفًاضيأنيمأبرلاو.هالومةدارإ
ع(ةمواقملاوةناهإلانممهبيصيامهقتاعىلعذخأيلب
٧(.

برلاانكلموملاعلااذهكولمنيبقرفلامظعأام.٥
١٠ع(»مُدخيللبمَدخُيل«ِتأيمليذلاحيسملاعوسي
-١٧(.

ئجتليالنمو.صالخموينآلاولوبقمتقونألا.٦
.)١٨ع(ذئدعبهلبيجتسيالامبرفمويلابرلاىلإ

الاننألكتئيشمنكتللوقننأانتابلطلكيفبجي.٧
املانينأوهناسنإللّرشمظعأو.انعفنيامملعن
.ًامئادهديري

اورصقاذإوضفرلالكمهضفريالوهبعشبدؤيبرلا.٨
ىرخأتاريخمهيطعيميظعلاريخلانممهلامليننع
.مهلّدعأناكامنوداهنأريغ

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

هباهذ.)١ع(هيبأنتُأبلطيللواشجورخ:هنومضم
ليئومصماركإ.)٦ع(همالغةروشمبسحليئومصىلإ
.)٢٦ع(هايإهعييشت.)١٩ع(هايإ

ِنْبَليِئيِبَأُنْبُسْيَقُهُمْسٱَنيِماَيْنِبْنِمٌلُجَرَناَكَو«١
.»ٍسْأَبَراَّـبَجٍّيِنيِماَيْنِبٍلُجَرُنْبٱ،َحيِفَأِنْبَةَروُكَبِنْبَروَُرص
٣٩-٩:٣٦مايأ١و١٤:٥١ص

ًالوأركذفلواشلوألاكلملاإبنىلإخرؤملابتاكلامدقت
تسلالسننمناكًاعبطونيماينبطبسنموه.هبسن
ةاضق(نومرةرخصيفاوماقأوبرحلانماوجننيذلاةئم
ناكددعلايفًاريغصناكنإونيماينبطبسو.)٢٠:٤٧
دوهأهنمو.هنمنوكيكلملانأةقايللانموًاردتقموًاربتعم
:٣ةاضق(بآومكلمنولجعنمليئارسإصّلخيذلا
نيبطبسلانطومناك.)٣:٥يبليف(لوسرلاسلوبو)١٥
اهندمنمو.ةبصخمضرأتناكوًالامشميارفأوًابونجاذوهي
عبجونوعبجوليإتيبواحيرأوميلشروأةروهشملا
اذإو.اذوهيعمنيماينبناكةكلمملاماسقنادعبو.ةافصملاو
٨:٣٣مايأ١و١٤:٥١ص(يفليقامبانهليقامانلباق
نييناربعلانألفالتخالانمءيشرهظي)٣٩-٩:٣٦و
بسنلاةلسلسيفءامسألاضعبًانايحأنوكرتياوناك
.هنبانبايأهديفحهنأنيحىلعنالفنباًانالفنولوقيف

وأ)١٦:١٨ص(برحلايفةوقلاىلعلديٍسْأَبَراَّـبَج
.عمتجملايفرابتعالاوأ)٢:١ثوعار(ةورثلا

ْنُكَيَْملَو،ٌنَسَحَوٌّباَش،ُلُواَشُهُمْسٱٌنْبٱُهَلَناَكَو«٢
يفٌلُجَر َناَكُقْوَفاَمَفِهِفِتَكْنِم.ُهْنِمَنَسْحَأَليِئاَْرسِإيِنَبِ
طَأ
ْ

.»ِبْعَّـشلٱِّـلُكْنِمَلَو
١٠:٢٣ص١٥:٢٤ص

يفهنملمجأنكيملةيدسجلاةروصلاب.بولطملاُلُواَش
نكيملنكلو.مهبولطمهبعشبرلاىطعأف.ليئارسإلك

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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ليئومصيفتناكيتلاةيرهوجلاةيحورلاتافصلاهيف
لعلو.اهوبلطيملوتافصلاهذهةميقاوفرعيملبعشلاو
نُسحلالطبرابتخالابهبعشمّلعينأكلذيفبرلادصق
رخآيفًايلجلواشرهظأو.يحورلانُسحلاةيمهأويدسجلا
هسفندجملببعشلاعفنالوهللادجمبلطيملهنأهكلم
.طقف

ُسْيَقَلاَقَف.َلُواَشِيبَأَسْيَقُنُتُأْتَّـلَضَف٣«٥-٣
لٱَنِمًادِحاَوَكَعَمْذُخ:ِهِنْبٱَلُواَشِل

ْ
لِغ
ْ

ْشِّـتَفْبَهْذٱِمُقَوِناَم
يفََربَعَف٤.ِنُتُألٱَىلَع يفََربَعَّـمُث،َمِياَرْفَأِلَبَجِ َةَشيِلَشِضْرَأِ
يفَاَربَعَّـمُث.اَهِْدَجيْمَلَف يفَاَربَعَّـمُث.ْدَجوُتْمَلَفَميِلَعَشِضْرَأِ ِ
َلاَقٍفوُصَضْرَأَالَخَداَّـَملَو٥.اَهاَِدَجيْمَلَفَنيِماَيْنِبِضْرَأ
َنُتُألٱِيبَأَُكْرتَيَّـالَئِلْعِجْرَنَلاَعَت:ُهَعَميِذَّـلٱِهِمَالُغِلُلُواَش
.»اَنِبَّـمَتَْهيَو
ص١:١ص١٩:٤٢عوشي٤:٤٢كولم٢٤:٣٣٢عوشي
١٠:٢

قحتسيالديهزرمألااذهنأانلرهظيَسْيَقُنُتُأْتَّـلَض
ناكهنألةميظعجئاتنجتنهنمنكلوباتكلايفركذلا
هحسميفليئومصىلإلواشبيتأتلهللانمةنّيعملاةطساولا
عموهلعفاملكيفًارحلواشناكو.ليئارسإىلعًاكلم
ةشيلشضرأو.دصقامكهبلمعفبرلاديبةلآناككلذ
.اهلكنيماينبضرأيفاربعو.لوهجمامهلحمميلعشضرأو
.بونجلاةهجىلإنيماينبضرأنعةجراخفوصضرأو

رظنلابجينكلولمعلايفتابثلابجيْعِجْرَنَلاَعَت
انققحتاذإلمعيفتبثننأزوجيالفلمعلاةميقىلإًاضيأ
الولضتنتُألانأىلوألاو.بعتلاةدايزقحتسيالهنأ
.لواشلثمنبااميسالونبالالضي

يفِهللاٱُلُجَراَذَوُه:ُهَلَلاَقَف«٦ ملٱِهِذٰهِ
ُلُجَّـرلٱَوِةَنيِدَْ

ُهَّـلَعَلَكاَنُهَىلِإَنآلٱِبَهْذَنِل.ُريِصَيُهُلوُقَياَمُّلُك،ٌمَّـرَكُم
.»اَهيِفُكُلْسَنيِتَّـلٱاَنِقيِرَطْنَعاَُنِربُْخي
٢٤:٤٢نيوكت٣:١٩ص٥:٨كولم٢و٣٣:١ةينثت

يف اذهو)١:١ص(ليئومصةنيدمةمارلاِةَنيِدَْملٱِهِذٰهِ
نإهنمجتنتسنفربخلاليبسىلعهديسللواشمالغلوق
ًايبنناكليئومصنأعمًاقباسليئومصفرعيمللواش
مللواشلعلو.برلااوقتانيذلاعيمجلًادشرموًايضاقو
هتفرعملوأو.ةينيدلارومألايفًاريثكنومتهينيذلانمنكي
.يملاعديهزرمأةطساوبتناكليئومصب

لِلُلُواَشَلاَقَف٧«٧،٨
ْ
ُمِّـدَقُناَذاَمَف،ُبَهْذَناَذَوُه:ِمَالُغ

خلٱَّـنَأل؟ِلُجَّـرلِل
ْ

ٍةَّـيِدَهْنِمَسْيَلَواَنِتَيِعْوَأْنِمَدَفَنْدَقَزُْب
لٱَداَعَف٨؟اَنَعَماَذاَم.ِهللاٱِلُجَرِلاَهُمِّـدَقُن

ْ
َباَجَأَوُمَالُغ

ِهللاٱِلُجَرِلِهيِطْعُأَفٍةَّـضِفِلِقاَشُعْبُريِدَيِبُدَجوُياَذَوُه:َلُواَش
.»اَنِقيِرَطْنَعاَُنِربْخُيَف
١٣:١٩لايقزحو٩و٨:٨و٥:١٥كولم٢و١٤:٣كولم١
٦ع

ناكوةمدقتهلمدقينأميظعلجرىلإبهذنمىلع
:١٣لايقزحو١٦:٢٠ص(تالوكأملانمتامدقتلارثكأ
.شورغةعبرأوحنةضفلقاشعبرةميقو)١٩

.نتُألارمأيفهلمعنامىلإاندشرياَنِقيِرَطْنَعاَنُِربُْخي

يفًاقِباَس«٩ ِهِباَهَذَدْنِعُلُجَّـرلٱُلوُقَيَناَكاَذَكٰهَليِئاَْرسِإِ
لٱَّـيِبَّـنلٱَّـنَأل.يِئاَّـرلٱَىلِإْبَهْذَنَّـمُلَه:َهللاٱَلَأْسَيِل

ْ
َناَكَمْوَي

.»َيِئاَّـرلٱًاقِباَسىَعْدُي
٣٠:١٠ءايعشإو٢٦:٢٨و٩:٢٢مايأ١و٢٤:١١ليئومص٢

»يئار«ةملكريسفتلجألانهلخدُأوشحلوقلااذه
:٩مايأ١(يفو)١٩و١٨و١١ع(حاحصألااذهيفةلمعتسملا
ناكليئومصنأنايبلاهنمدصقُي.)٢٩:٢٩و٢٦:٢٨و٢٢
لصألايف»يئار«ةملكىنعمو.ًايئارةماعلاهامسنإوًايبن
ًانايحأدارملاو.سانلامومعنأشبةيفخمًارومأىرييذلاوه
يبنلابصنمو.ةبذكلاًانايحأونوقداصلانووأرلاةملكلاب
ةلبقتسمرومأبربخيالهنألعسوأويئارلابصنمنمىلعأ
هتدارإنلعُيوهنعملكتيلهللانملسرموهلبطقفةفيخمو
.هللانمناطلسبمهرمأيومهمّلعيوسانلل

َّـمُلَه.ٌنَسَحَكُمَالَك:ِهِمَالُغِلُلُواَشَلاَقَف١٠«١٢-١٠
ملٱَىلِإاَبَهَذَف.ْبَهْذَن

اَُمهاَميِفَو١١.ِهللاٱُلُجَراَهيِفيِتَّـلٱِةَنيِدَْ
يفِناَدِعاَص طَمِ

ْ
ملٱِعَل

ِءاَقِتْسالٍتاَجِراَخٍتاَيَتَفاَفَداَصِةَنيِدَْ
ملٱ
َهلَالاَقَف.ِءاَْ

ُ
َوُهاَذَوُه.ْمَعَن:اَمُهَنْبَجَأَف١٢؟يِئاَّـرلٱاَنُهَأ:َّـن

لٱَءاَجُهَّـنَأل،َنآلٱاَِعْرسَأ.اَمُكَماَمَأ
ْ
ملٱَىلِإَمْوَي

لٱُهَّـنَألِةَنيِدَْ
ْ
َمْوَي

ملٱَىلَعِبْعَّـشلِلٌةَحيِبَذ
.»ِةَعَفَتْرُْ

١٥-٢٨:١١ددع٢:١٦جورخو٢٩:٩و٢٤:١٥نيوكت
١٠:٥و٧:١٧ص

ةنيدملاتناكوعفترم»ةمارلا«مسالاىنعمِةَنيِدَْملٱِعَلْطَم
يأ)١:١ص(»مياتمار«تيعُدفنيتمكأىلعةينبم
ةعيرشلاميلعتلةفلاخمتاعفترملايفةدابعلاتناكو.نيتمار
ةدابعلللئاسولادوجومدعلًايتقوةزئاجلارومألانماهنكلو
.ةينوناقلا

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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.امكمامأةنيدملاوةنيدملايفوهيأاَمُكَماَمَأ
:٧ص(هانبليئومصناكيذلاحبذملاِةَعَفَتْرُْملٱَىلَع
١٧(.

ملٱاَمُكِلوُخُدَدْنِع١٣«١٣،١٤
لِلَةَنيِدَْ

ْ
َلْبَقِهِناَدَِجتِتْقَو

ملٱَىلِإِهِدوُعُص
َِيتْأَيىَّـتَحُلُكْأَيَالَبْعَّـشلٱَّـنَألَلُكْأَيِلِةَعَفَتْرُْ

ملٱُلُكْأَيَكِلٰذَدْعَب.َةَحيِبَّـذلٱُكِراَبُيُهَّـنَأل
َنآلٱَف.َنوُّوُعْدَْ

يفاَمُكَّـنَألاَدَعْصٱ لٱِلْثِمِ
ْ
ملٱَىلِإاَدِعَصَف١٤.ِهِناَدَِجتِمْوَي

.ِةَنيِدَْ
يفِناَيِتآاَُمهاَميِفَو ملٱِطَسَوِ

اَمِهِئاَقِلِلٌجِراَخَليِئوُمَصِباَذِإِةَنيِدَْ
ملٱَىلِإَدَعْصَيِل

.»ِةَعَفَتْرُْ
٦:١١انحويو٩:١٦اقول

يتأيىتحلكأيناكامبعشلانإيأَةَحيِبَّـذلٱُكِراَبُي
املبقماعطلاكرابعوسياذكهو.ةحيبذلاكرابيوليئومص
امدنعهذيمالتىطعأاملبقركشوةيربلايفعمجلامعطأ
مهماعطىلعهللاةكربنوبلطيءايقتألاويبرلاءاشعلاضرف
.يمويلا

يفِناَيِتآ طسويف«)١٨ع(يفليقِةَنيِدَْملٱِطَسَوِ
ىلإلوخدلانيدصاقبابلايفاناكامهنأمهفنف»بابلا
.ةنيدملا

ىلعةينبمتناكةنيدملانألةمكألاِةَعَفَتْرُْملٱَىلِإَدَعْصَيِل
.ةنيدملاهاجتتناكيتلاىرخألاةمكألاوأةيلاعةبضه

ٍمْوَيِبَلُواَشِءيَِجمَلْبَقَليِئوُمَصَنُذُأَفَشَكُّبَّـرلٱَو«١٥
.»ًالِئاَق

١٣:٢١لامعأو١٥:١ص

ةمامعلاعفرينمكًارسهربخأياَليِئوُمَصَنُذُأَفَشَك
.اهبحاصيجانيلاهفشكيفنذألاىلعيذلارعشلاوأًاليلق

يفًادَغ«١٦ ِضْرَأْنِمًالُجَرَكْيَلِإُلِسْرُأَنآلٱِلْثِمِ
لَخُيَف،َليِئاَْرسِإيِبْعَشِلًاسيِئَرُهْحَسْمٱَف،َنيِماَيْنِب

ِّـ
يِبْعَشَص

لٱِدَيْنِم
ْ
ْمُهَخاَُرصَّـنَأليِبْعَشَىلِإُتْرَظَنِّـينَأل،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»َّـَيلِإَءاَجْدَق
٩و٣:٧جورخ١٠:١ص

لواشراتخايذلاوهفبرلانمهلكرمألاَكْيَلِإُلِسْرُأ
نييعتيفو.هحسمبرمأوليئومصىلإهبىتأوًاكلمنوكيل
نمهبعشهبصّلخهنألفةمحرلاامأ.بضغوةمحرلواش
برلااوضفرليئارسإينبنألفبضغللامأو.نيينيطسلفلا
ناكنإو.يملاعلادجملااوهتشاوةيدسجلاةوقلاىلعاولكتاو

ًايتقوًاصالخناككلذفنيينيطسلفلانممهصلخمهكلم
.مظعأرشيفًاريخأمهعقوأهنكلطقف

لذف«)٧:١٣ص(يفليقَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِدَيْنِم
ةافصملايفنيينيطسلفلاةرسكنأانيأروخلا»نوينيطسلفلا
مهطوقسمتولواشمايأيفًاضيأاولذفمهطوقسةءادبتناك
.دوادمايأيف

ُلُجَّـرلٱاَذَوُه:ُّبَّـرلٱَلاَقَلُواَشُليِئوُمَصىَأَراَّـمَلَف«١٧
.»يِبْعَشُطِبْضَياَذٰه.ُهْنَعَكُتْمَّـلَكيِذَّـلٱ

١٦:١٢ص

روكذمريغًالاؤسبرلالأسليئومصنأكُّبَّـرلٱَلاَق
.مالكالبهبلقيفبرلالأسوأانه

دحاولكناكاهيفيتلامايألانعًازييمتيِبْعَشُطِبْضَي
.)٢١:٢٥ةاضق(هينيعيفنسحياملمعي

يفَليِئوُمَصَىلِإُلُواَشَمَّـدَقَتَف١٨«١٨،١٩ لٱِطَسَوِ
ْ
ِباَب

طَأ:َلاَقَو
ْ
َباَجَأَف١٩؟يِئاَّـرلٱُتْيَبَنْيَأِْينِربْخَأ:َكْيَلِإُبُل

ملٱَىلِإيِماَمَأاَدَعْصِا.يِئاَّـرلٱاَنَأ:َلُواَشُليِئوُمَص
ِةَعَفَتْرُْ

لٱَيِعَمَالُكْأَتَف
ْ
طُأَّـمُثَمْوَي

ْ
يفاَمِّـلُكِبََكِربْخُأَوًاحاَبَصَكَقِل ِ

لَق
ْ

.»َكِب

ليئومصفرعيمللواشنإمالكلااذهنمرهظي
.ًاقباس
نإمهضعبىأرو.همالغولواشللوقلايِماَمَأاَدَعْصِا

امبرو.لبقتسملاكلملواشلليئومصرابتعاىلعلدياذه
همالغولواشلاقفسانأعممالكوألمعليئومصلناك
.اذههلمعمامتإلةصرفهلنوكيىتحهاقبسينأ

يفاَمِّـلُكِبَكَِربْخُأَو رومأيفركفيناكلواشلعلَكِبْلَقِ
راشأفنيينيطسلفلانمليئارسإصلخينأىهتشاوةكلمملا
.ةيّرسلاهذههراكفأىلإليئومص

لَقْعَضَتَالَفٍماَّـيَأِةَثَالَثُذْنُمَكَلُةَّـلاَّـضلٱُنُتُألٱاَّـمَأَو«٢٠
ْ

َكَب
ِملَو.ْتَدِجُوْدَقاََّـهنَألاَهْيَلَع

َ
َكَلَسْيَلَأ؟َليِئاَْرسِإِّـيِهَشُّلُكْن

.»؟َكيِبَأِتْيَبِّـلُكِلَو
١٢:١٣و٨:٥ص٣ع

نمهبلقيفامفرعهنألواشلنهربيلًالوأنتُألاركذو
ءيشبربخيملهنأعمتدجُونتُألانأًاضيأفرعهنإواهتهج
ىلإةديهزلارومألاهذهنعهراكفأعفريلًايناثو.كلذنع
كلمكلبنتُأيعاركهسفنربتعيالفةميظعلاةكلمملارومأ

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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رومأيفنوكبتريسانلانممكومكو.برلاراتخمليئارسإ
ةايحلاةثرووهللادالوأمهنأنوسنيوةلئازلاةديهزلاملاعلااذه
.ةيدبألا

ِملَو
َ
تاريخلكنأليئومصىنعَليِئاَْرسِإِّـيِهَشُّلُكْن

رمأكديهزرمأبمتهينأهبقيليالفهتيبلولواشلليئارسإ
مادخوتابكرموليخونتأهلريصيلبقتسملابهنألنتألا
ليئومصلوقناك.سانلايهتشياملكودجموىنغو
مهففلواشامأو.كلذدعبليصفتلابهحضوأهنكلوًامهبم
.لوقلارهوج

ِطاَبْسَأِرَغْصَأْنِمٌّيِنيِماَيْنِباَنَأاَمَأ:ُلُواَشَلاَقَف«٢١
اَذاَمِلَف؟َنيِماَيْنِبِطاَبْسَأِرِئاَشَعِّـلُكُرَغْصَأِيتَريِشَعَو،َليِئاَْرسِإ
لَكُت

ِّـ
لٱاَذٰهِلْثِمِبيِنُم

ْ
.»؟ِمَالَك

٤٨-٢٠:٤٦ةاضق١٥:١٧ص

رغصأنامزلاكلذيفنيماينبناكٌّيِنيِماَيْنِباَنَأاَمَأ
رابجهابأنألعضاوتلابابنمهتريشعركذهلعلوطابسألا
.ليئارسإيفباشنسحألواشناكو)١ع(سأب
:١٠ةاضقو٤:١٨ددع(هرئاشعىنعمب»نيماينبطابسأو«
١٢(.

لٱَىلِإاَمُهَلَخْدَأَوُهَمَالُغَوَلُواَشُليِئوُمَصَذَخَأَف«٢٢
ْ
ِةَعاَق

يفًاناَكَماَُمهاَطْعَأَو ملٱِسْأَرِ
.»ًالُجَرَنيِثَالَثُوْحَنْمُهَو،َنيِّـوُعْدَْ

لكأيحبذملادنعةعفترملابةفرغ)كسنملا(ِةَعاَقْلٱ
نوثالثلانووعدملااهيفدعقوحئابذلانمهتصحاهيفبعشلا
ةمجرتملاةيلصألاةملكلاو.ًاجراخاولكأفبعشلايقابامأو
)٨:٢٩ارزع(يف»عداخمب«ًاضيأةمجرتم»كسنمب«انه
ايمحنوارزعيفةريثكهذهكتايآو»برلاتيبعداخم«
نييواللاوةنهكللعداخملاهذهتناكو.لايقزحوايمرإو
روشعنماهريغورمخلاوتيزلاوحمقلاكةسدقملارئاخذلل
.بعشلا

نيوعدملاسأريفهديسعملواشمالغدعقاَُمهاَطْعَأ
.كلملاناوعأدحأكًاربتعمناكهنأل

َبيِصَّـنلٱِتاَه:ِخاَّـبَّـطلِلُليِئوُمَصَلاَقَو٢٣«٢٣،٢٤
لُقيِذَّـلٱ،ُهاَّـيِإَكُتْيَطْعَأيِذَّـلٱ

ْ
٢٤.َكَدْنِعُهْعَضُهْنَعَكَلُت

:َلاَقَف.َلُواَشَماَمَأاَهَلَعَجَواَهْيَلَعاَمَعَمَقاَّـسلٱُخاَّـبَّـطلٱَعَفَرَف
ملٱاَذٰهَىلِإُهَّـنَأل.ْلُكَوَكَماَمَأُهْعَض.َيِقْبُأاَماَذَوُه

ْ
ِداَعيِ

َليِئوُمَصَعَمُلُواَشَلَكَأَف.َبْعَّـشلٱُتْوَعَدُذْنُمَكَلٌظوُفَْحم

يف لٱَكِلٰذِ
ْ
.»ِمْوَي

١٨:١٨ددعو٣٣و٧:٣٢نييوالو٢٧و٢٩:٢٢جورخ

قبسهنأكلذبرهظأَكَلٌظوُفَْحمِداَعيِْملٱاَذٰهَىلِإُهَّـنَأل
قاسلاتناك.ماعطلارخفأهلدعأفلواشءيجمفرعف
بعشللىرسيلاقاسلاو)٧:٣٢نييوال(نهاكللىنميلا
.لواشلكأامهيأفرعنالو

خاّبطلاوهلئاقلانألمتحملانمَيِقْبُأاَماَذَوُه:َلاَقَف
.ليئومصهنأحجرألاو

.نيروكذملانيثالثلايأَبْعَّـشلٱُتْوَعَد

ملٱَنِماوُلَزَناَّـَملَو٢٥«٢٧-٢٥
ملٱَىلِإِةَعَفَتْرُْ

َعَمَمَّـلَكَتِةَنيِدَْ
طَّـسلٱَىلَعَلُواَش

ْ
لٱِعوُلُطَدْنِعَناَكَو.اوُرَّـكَبَو٢٦ِ.ح

ْ
َّـنَأِرْجَف

طَّـسلٱِنَعَلُواَشاَعَدَليِئوُمَص
ْ

َماَقَف.َكَفِْرصَأَفْمُق:ًالِئاَقِح
اَميِفَو٢٧.ٍجِراَخَىلِإُليِئوُمَصَوَوُه،اَُمهَالِكاَجَرَخَوُلُواَش
ملٱِفَرَطِبِنَالِزاَناَُمه

لِلْلُق:َلُواَشِلُليِئوُمَصَلاَقِةَنيِدَْ
ْ
ِمَالُغ

َمَالَكَكَعِمْسُأَفَنآلٱِفِقَفَتْنَأاَّـمَأَوَ.َربَعَف.اَنَماَّـدُقَُربْعَيْنَأ
.»ِهللاٱ
١٠:٩لامعأو٢٢:٨ةينثت

قفاوملزتعمناكمِحْطَّـسلٱَىلَعَلُواَشَعَمَمَّـلَكَت
ليئارسإخيراتيفةمهملارومألاعجارهلعلو.يرسلامالكلل
امنيحاوقياضتوبرلااودبعاملاوحارتسامهنأمهلّنيبو
نأهرّكذوكلملارمأنعىسومةعيرشيفامركذوهوكرت
هطلستيفهللابئانوهللامداخوهوهللانمّنيعمكلملا
ًامئاداهلمعيوهللاةدارإًالوأيعارينأهيلعفبعشلاىلع
هنمدفتسيملهنكلوهلكمالكلاعمسلواشو.نيمأمداخك
هراكفأتناكويحوردادعتساهلنكيملذإبجيامك
أّوبتامدعبًايلجرهظأامكهسفندجموحنةهجتماهرثكأ
مانوليئومصلزنوحطسلاىلعلواشمانو.كلملاشرع
نعلواشاعدوليئومصماقرجفلاعولطدنعو.تيبلايف
رمأامدعبوةنيدملافرطىلإليئومصهعّيشولزنفحطسلا
نمهللامالكعمسيلفقوهقبسينأهمداخلواش
.ليئومص

دئاوف
ع(نسحأيحورلالامجلاونسحيدسجلالامجلا.١

٢(.
ةميظعلارومألاكةديهزلارومألالمشتهللاةيانعنإ.٢

.كلملانادجولةطساوناكنتُألالالضف
ىتأهللانإفناسنإلاةيرحعنميالهللاءاضقنإ.٣

.ًاضيأهسفنةدارإبلواشىتأوليئومصىلإلواشب

ألَا
َ
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رومألاىلإةديهزلارومألانعرظنلاعفربجيهنإ.٤
هللاةئيشمفرعينأناسنإللرمأمهأوةميظعلا
.)٢٠ع(اهلمعيو

)١:٦ايؤر(حيسملاعوسيبكلمللوعدمناسنإلكنإ.٥
.كلذلدادعتسالاهيلعف

انرومأبمامتهالالبقهللاتوكلمرومأبمتهننأبجي.٦
يتلاةسائرلاهريغلمّلسامنيحليئومصنإف.ةصاخلا
.ةكلمملاةحاربلبهسفنبركتفيملهلتناك

ةّيلكةقالعةينيدلارومألاوةيسايسلارومألانيبهنإ.٧
هللاةدارإبجومباومكحينأماكحلاعيمجىلعبجيف
.)٢٧ع(

اهلاودعتسييكلجيردتلابهتدارإسانللنلعيهللانإ.٨
.)٢٥و٢٢و٢٠و١٩ع(

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

ثالثهلهلعج.)١ع(لواشليئومصحسم:هنومضم
.)٥ع(هؤبنتورخآًابلقهلبرلاءاطعإ.)٢ع(تامالع
ةعرقلابلواشباختنا.)١٤ع(همعنعكلملارمأهؤافخإ

.)٢٦ع(هتهجنمسانلافالتخا.)١٧ع(ةافصملايف

ُهَلَّـبَقَوِهِسْأَرَىلَعَّـبَصَوِنْهُّدلٱَةَنيِّـنِقُليِئوُمَصَذَخَأَف«١
.»؟ًاسيِئَرِهِثَاريِمَىلَعَكَحَسَمْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألَسْيَلَأ:َلاَقَو
:٢رومزم٦و٩:٣كولم٢و٣٣-٣٠:٢٣جورخو١٦:١٣
ةينثت١:١٤ليئومص٢و٢٦:٩و١٦:١٣صو١٠و٩ع١٢
٧٨:٧١رومزمو٣٢:٩

نهدلاىلإريشتفيرعتلالأنإامبرِنْهُّدلٱَةَنيِّـنِق
.)٣٣-٣٠:٢٣جورخ(ةنهكلاسيدقتلصصخملا

:٢رومزم(ديدجلاكمللعوضخلاومارتحالاةمالعُهَلَّـبَقَو
١٢(.
سدقمكلملانأىلإ)١(ريشيحيسملاَكَحَسَمْدَقَّـبَّـرلٱ

.هبصنملحوسمملالهؤيلسدقلاحورلالينىلإ)٢(.برلل
:١ليئومص٢و٢٦:٩ص(مارتحالاقحتسمهنأىلإ)٣(
يرفسيفًاريثك»برلاحيسم«كلملاىّمستو.)١٤
نورقلانألكولملايرفسيفكلذكسيلوريمازملاوليئومص
هكلميفبرلامداخهنإوبرلانمكلملانأتبسنةرخأتملا
مهنيذلاكولملاوءايبنألاوةنهكللحيسملاو.بعشلاىلع
.ةثالثلابصانملاهيفتعمتجايذلاحيسملاعوسيىلإزمر

هثاريم«ليئارسإىّمسهنكلوبرللاهلكضرألاِهِثاَريِم
يأ)١٠٥:١١رومزمو٣٢:٩ةينثت(»هبيصنلبحوهمسِقو

ناسنإلاءانتعاكءانتعالاضعبمهبىنتعاوليئارسإراتخا
.هتيبوهضرأب

يف«٢ لٱَكِباَهَذِ
ْ
ِْربَقَدْنِعِنْيَلُجَرُفِداَصُتيِدْنِعْنِمَمْوَي

يفَليِحاَر يفَنيِماَيْنِبِمُُختِ لَصِ
ْ

ِتَدِجُوْدَق:َكَلِنَالوُقَيَف،َحَص
َرْمَأَكَرَتْدَقَكوُبَأاَذَوُهَو،اَهْيَلَعُشِّـتَفُتَتْبَهَذيِتَّـلٱُنُتُألٱ
.»؟يِنْبالُعَنْصَأاَذاَم:ًالِئاَقاَمُكِبَّـمَتْهٱَوِنُتُألٱ
٥-٩:٣ص٤٨:٧و٢٠-٣٥:١٦نيوكت

ليئومصهاطعأفًاكلمراصدقهنأقدصيمللواشّلعل
)٢(.نيلجرهتفداصم)١(رمألاةقيقحملعياهبتايآثالث
ءايبنألانمةرمزهتفداصم)٣(.لاجرثالثهتفداصم
.هيلعحورلالولحو

محلتيببرق)٢٠-٣٥:١٦نيوكت(َليِحاَرِْربَق
دعُبىلعوهومويلاليحارربقىمسملاناكملاهنأحجرألاو
نيماينبمختنملايمأةعبرأولامشلاىلإمحلتيبنمليم
مختوليحارربقنيباهنأرهاظلاوةلوهجمحصلصو.يبونجلا
.ًاسأرهتيبىلإلواشليئومصلسريملو.يبونجلانيماينب

ِةَطوُّلَبَىلِإَِيتْأَتىَّـتَحًابِهاَذَكاَنُهْنِموُدْعَتَو٣«٣،٤
َىلِإِهللاٱَىلِإَنوُدِعاَصٍلاَجِرُةَثَالَثَكاَنُهَكُفِداَصُيَف،َروُباَت
َةَثَالَثٌلِماَحٌدِحاَوَو،ٍءاَدِجَةَثَالَثٌلِماَحٌدِحاَو،ٍليِإِتْيَب
لَسُيَف٤.ٍرَْمخَّـقِزٌلِماَحٌدِحاَوَو،ٍزْبُخِةَفِغْرَأ

ِّـ
َكْيَلَعَنوُم

.»ْمِهِدَيْنِمُذُخْأَتَف،ٍزْبُخْيَفيِغَرَكَنوُطْعُيَو
٧و٣و٣٥:١و٢٢و٢٨:١٦نيوكت٣٥:٨ةينثت

امهنيبةقالعالولوهجمةطولبلاهذهناكمَروُباَتِةَطوُّلَب
.روباتلبجنيبو

نأبجيامكاوفرعيملٍليِإِتْيَبَىلِإِهللاٱَىلِإَنوُدِعاَص
ضعبنأنوربتعياوناكلبناكملكيفدوجومهللا
:٢٨نيوكتو٧:١٦صرظنا(ةصاخلاهنكاسميهنكامألا
نأنودمهكلملمهرابتعاةمالعلواشلنيفيغرميدقتو.)١٦
مهنملبقينألواشىلعناكو.هولمعامىنعماومهفي
.مهكلمهنألنيفيغرلا

ُباَصْنَأُثْيَحِهللاٱِةَعْبِجَىلِإِيتْأَتَكِلٰذَدْعَب«٥
لٱ
ْ
ملٱَىلِإَكاَنُهَىلِإَكِئيَِجمَدْنِعُنوُكَيَو.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

َكَّـنَأِةَنيِدَْ
ملٱَنِمَنيِلِزاَنِءاَيِبْنَألٱَنِمًةَرْمُزُفِداَصُت

ٌباَبَرْمُهَماَمَأَوِةَعَفَتْرُْ
.»َنوُأَّـبَنَتَيْمُهَوٌدوُعَوٌياَنَوٌّفُدَو

كولم٢و١٥و٥و٢:٣كولم٢و١٩:٢٠ص٣و١٣:٢ص
٦-٢٥:١مايأ١و٣:١٥

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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)٢٠و١٩صةاضق(يفةروكذملاةعبجيهِهللاٱِةَعْبِج
أّوبتامدعبلواشةنيدميهوحيبقلامهلمعباهلهأرهتشا
ةثالثدعُبىلعةيلاحلالوفلاليلُتاهنأنونظملاو.كلملاشرع
»هللاةعبج«تّمستو.هللاماروأميلشروأيلامشلايمأ
.اهيفةعفترمدوجول

رهظيونيينيطسلفلاركسعميأَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱُباَصْنَأ
يفليئارسإىلعنيطلستماوناكنيينيطسلفلانألوقلانم
.روكذملاتقولا

ناكةفدصسانلاهامسامو)٣و٢عرظنا(ُفِداَصُت
ليئومصهيبنلهؤاضقنلعُأوقباسلاهملعبهللاءاضق
ةهجنمهلهلاقاملكيفهقدصييكلواشلهرهظأف
.كلملا

يتلاءايبنألاسرادميفاوملعتاوناكِءاَيِبْنَألٱَنِمًةَرْمُز
ليئارسإلليئومصدئاوفيفةمدقملارظنا.ليئومصاهسسأ
)٢(.

فزعتراتوأةعبرأتاذثلثماهلكشةيقيسومةلآٌباَبَر
.اهيلععباصألاّرمب

نمراطإىلعةدودممقيقرلادلجلانمةعطقٌّفُد
ديلابةلآلاّجرتهبةقلعمةريغصسارجأهلوحوبشخلا
.ىرخألاديلاعباصأبدلجلابرضُيوةدحاولا

امإاهبخفنُيوةيبناجبوقثتاذةبوبنأيهوةرامزلاٌياَن
دسُتوأبوقثلاحتفُتواهفرطنموأاهفرطبرقببقثنم
وأساحنلاوأبصقلانمعنصُيناكو.دارملابسح
.متآملاومئالولاولفاحملايفهبنوخفنياوناكو.امهريغ

وأةعبرأًانايحأوراتوأةعبستاذةيقيسومةلآٌدوُعَو
.ديلاباهيلعبرضُيةرشعوأةثالث

سيلوةدابعلاوحيبستلاانهءوبنتلاىنعمَنوُأَّـبَنَتَيْمُهَو
مايأ١(ةلبقتسمرومأبرابخإلاًامئادنوكيهنأةرورضلانم
منرتلاوةيقيسوملاتالآلالامعتسااوملعتو.)٣-٢٥:١
اهيفمّلعتدوادّلعلوءايبنألاسرادميفضورعلاملعو
.)١٩:١٨ص(

َىلِإُلَّـوَحَتَتَوْمُهَعَمُأَّـبَنَتَتَفِّـبَّـرلٱُحوُرَكْيَلَعُّلِحَيَف«٦
.»َرَخآٍلُجَر

٢٤و١٩:٢٣صو١٠ع١٤:٦ةاضقو٢٩و١١:٢٥ددع

برلاحورلولحنمجتنياممِّـبَّـرلٱُحوُرَكْيَلَعُّلِحَيَف
ةيدسجلاةّوقلاو)٣٥-٣٥:٢٠جورخ(عئانصلايفةقاذحلا
رهاظلاو.)٣:٥انحوي(يحورلاديدجتلاو)١٤:٦ةاضق(
ةيلقعلاهاوقيفىوقتهنكلوًايحورًاددجتددجتيمللواشنإ
.عّجشتو

.حيبستلاودمحلايفمهعمكرتشتيأْمُهَعَمُأَّـبَنَتَتَف
ًاطيسبًالجرًايعاروًاحالفناكَرَخآٍلُجَرَىلِإُلَّـوَحَتَتَو

نتُألابدعبمتهيملوعاجشردتقمكلمىلإلّوحتفةفرعملايف
فولأرومأبمتهالبضرألانمةريغصةعطقورقبلاو
رعشاهنعليئومصأبنتيتلاتايآلاتثدحاملو.ليئارسإ
يذلاهللامالكوهليئومصمالكو.هيلإبرتقاهللانأب
.ليئارسإىلعًاكلمهنّيعوهراتخا

َكُدَيُهْتَدَجَواَمْلَعْفٱَفَكْيَلَعُتاَيآلٱِهِذٰهْتَتَأاَذِإَو«٧
.»َكَعَمَهللاٱَّـنَأل
١:٥عوشي٩:١٠ةعماج

بولطملالمعلاوهامهمّلعيهنأب)١(دعولاَكَعَمَهللاٱ
شيبايىلعينومعلاشاحاندعصاملفهتيانعبكلذوهنم
.هتبراحملهللانموعدمهنألواشفرع)١١ص(داعلج
.هرصنيوهّيوقيوهظفحيهنأب)٢(

.لمعلانمهيلعردقتاملكيأَكُدَيُهْتَدَجَواَم

جلٱَىلِإيِماَّـدُقُلِزْنَتَو«٨
ْ
لِ
ْ

َكْيَلِإُلِزْنَأاَنَأاَذَوُهَو،ِلاَج
لَتٍماَّـيَأَةَعْبَس.ٍةَمَالَسَحِئاَبَذَحَبْذَأَوٍتاَقَرُْحمَدِعْصُِأل

ْ
ىَّـتَحُثَب

لَعُأَوَكْيَلِإَِيتآ
ِّـ

.»ُلَعْفَتاَذاَمَكَم
١٣:٨ص١١:١٥ص١٣:٨ص

نأمهضعبنظي.)٧:١٦صريسفترظنا(ِلاَجْلِْجلٱَىلِإ
ملثداوحثودحىلعةفقوتمتناكهذهليئومصةيصو
نوينيطسلفلاعّمجتامنيحنيتنسرورمدعبالإثدحت
ىلإلزنلواشنأحجرألاو.)٨-١٣:١ص(لواشةبراحمل
)١١ص(شاحانةبراحمدعبو.انهليقامكلاجلجلا
دعبوكانهلواشاوكلمولاجلجلايفبعشلالكعمتجا

بهذنوينيطسلفلاعّمجتامدنع)٨-١٣:١ص(نيتنس
ةريخألاةرملاهذهليئومصهللاقولاجلجلاىلإًاضيألواش
.مايأةعبسهرظنتسينأيأةرملوأهللاقناكامك

ِدْنِعْنِمَبَهْذَيِلُهَفِتَكَراَدَأاَمَدْنِعَناَكَو٩«١٣-٩
لَقُهاَطْعَأَهللاٱَّـنَأَليِئوُمَص

ْ
ِتاَيآلٱِهِذٰهُعيَِمجْتَتَأَو.َرَخآًاب

يف لٱَكِلٰذِ
ْ
ٍةَرْمُزِباَذِإ،َةَعْبِجَىلِإَكاَنُهَىلِإاوُءاَجاَّـَملَو١٠.ِمْوَي

يفَأَّـبَنَتَفِهللاٱُحوُرِهْيَلَعَّـلَحَف،ُهْتَيِقَلِءاَيِبْنَألٱَنِم ١١.ْمِهِطَسَوِ
َعَمُأَّـبَنَتَيُهَّـنَأُهَلْبَقاَمَوِسْمَأُذْنُمُهوُفَرَعَنيِذَّـلٱُعيَِمجُهآَراَّـَملَو
لٱُبْعَّـشلٱَلاَق،ِءاَيِبْنَألٱ

ْ
؟ٍسْيَقِنْبالَراَصاَذاَم:ِهِبِحاَصِلُدِحاَو

َوُهْنَمَو:َكاَنُهْنِمٌلُجَرَلاَقَف١٢؟ِءاَيِبْنَألٱَْنيَبًاضْيَأُلُواَشَأ
١٣؟ِءاَيِبْنَألٱَْنيَبًاضْيَأُلُواَشَأ:ًالَثَمَبَهَذَكِلٰذِلَو؟ْمُهوُبَأ
ملٱَىلِإَءاَجيِّـبَنَّـتلٱَنِمىَهَتْنٱاَّـَملَو

.»ِةَعَفَتْرُْ

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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:١٣ىّتم١٥و٧:١٤سوماعو١٩:٢٤ص٦و٥ع٦ع
٥٧-٥٤

.)٦-٢ع(يفةروكذملاتايآلاعيمجتتأ
نماوناكلوقلااذهاولاقنيذلاِءاَيِبْنَألٱَْنيَبًاضْيَأُلُواَشَأ
ملوةفرعملاقحهنوفرعياوناكمهنألاوبجعتةعبجهتنيدملهأ
نماوبجعتةرصانلالهأو.حّبسيومّنرتييأأبنتيهوعمسي
.)٣٠-٤:١٦اقول(عوسيمالك

نملبهاوملايطعيوهوهللانمءوبنتلاْمُهوُبَأَوُهْنَمَو
لواشيفًاقباسنكتملامبرو.)١٥و٧:١٤سوماع(ديري
امهنماوعقوتيملفءايبنألاءانبأيفتناكيتلاتافصلا
.هريغنمهوعقوت

راص»ءايبنألانيبًاضيألواشأ«لوقلانإًالَثَمَبَهَذ
ص(هبصنمصئاصخنمسيلًائيشلمعينملكلًالثم
١٩:٢٤(.

.اهيفدجسيل)٥ع(ةعبجيفِةَعَفَتْرُْملٱَىلِإَءاَج

َنْيَأَىلِإ:ِهِمَالُغِلَوُهَلَلُواَشُّمَعَلاَقَف١٤«١٦-١٤
َْملاََّـهنَأاَنْيَأَراَّـَملَو.ِنُتُألٱَىلَعَشِّـتَفُنْيَكِل:َلاَقَف؟اَمُتْبَهَذ
اَذاَمِْينِربْخَأ:َلُواَشُّمَعَلاَقَف١٥.َليِئوُمَصَىلِإاَنْئِجْدَجوُت
َنُتُألٱَّـنَأِباََنَربْخَأ:ِهِّـمَعِلُلُواَشَلاَقَف١٦.ُليِئوُمَصاَمُكَلَلاَق
ملٱِرْمَأِبُْهِربُْخيَْملُهَّـنِكٰلَو.ْتَدِجُوْدَق

ِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِةَكَلْمَْ
.»ُليِئوُمَص
١٩:٢٠ص٦-٩:٤ص١٤:٥٠ص

ةعفترملايفناك.)١٤:٥٠ص(رينناكامبرَلُواَشُّمَع
.تيبلاىلإلواشعجرامدعبثيدحلاناكوأ

ليئومصنيبوهنيبمالكلانألِةَكَلْمَْملٱِرْمَأِبُهِْربُْخيَْمل
ًاكلمهنّيعتلبقرمألارهظينأهبقيليالوًايرسًامالكناك
.ةينوناقةقيرطىلع

ملٱَىلِإِّـبَّـرلٱَىلِإَبْعَّـشلٱُليِئوُمَصىَعْدَتْسٱَو«١٧
ْ
»ِةاَفْصِ

٧:٥ص

ًادعاصفةنسنيرشعنبانمروكذلاعيمجمهبعشلا
اودهاعتمهنأ)١(باتكلايفةروكذملابعشلالامعأنمو
.)٩-١٩:٣جورخ(برلاةعيرشظفحىلع

مهنموبرلامهنّيعنيذلاكولملاوداّوقلااولبقمهنإ)٢(
)٥:١ليئومص٢(دوادو)٢٣-٢٧:٨ددع(عوشي
.)٢٩:٢٢مايأ١(ناميلسو

)١٢:٢٠كولم١(ماعبريمهنموًاكولماوبختنامهنإ)٣(
زاحآوهيو)٢١:٢٤كولم٢(ايشويو)١١:١٩كولم٢(شآوهيو
.)٢٣:٣٠كولم٢(

نأاومهفمهنكلوكلمنييعتمهعامتجاةياغِّـبَّـرلٱَىلِإ
.مهنمسيلوبرلانمنوكينييعتلا

عمانهمالكلاةقالعو)٧:٥ص(ِةاَفْصِْملٱَىلِإ
.عباسلاحاحصألا

ُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:َليِئاَْرسِإيِنَبِلَلاَقَو١٨«١٨،١٩
ِدَيْنِمْمُكُتْذَقْنَأَوَْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإُتْدَعْصَأِّـينِإ:َليِئاَْرسِإ
ملٱ
ْ
ملٱِعيَِمجِدَيْنِمَوَنيِّـيِْرصِ

ْدَقْمُتْنَأَو١٩.ْمُكْتَقَياَضيِتَّـلٱِكِلاَمَْ
لٱُمُتْضَفَر

ْ
ٰهلِإَمْوَي

َ
لَُخمَوُهيِذَّـلٱُمُك

ِّـ
َنيِذَّـلٱِعيَِمجْنِمْمُكُص

لُقَو،ْمُكَنوُقِياَضُيَوْمُكْيَلِإَنوُئيِسُي
ْ

َجتْلَب:ُهَلْمُت
ْ
.ًاكِلَماَنْيَلَعُلَع

.»ْمُكِفوُلُأَوْمُكِطاَبْسَأَبَسَحِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُلُثْمٱَنآلٱَف
٢٤:١و١٧-٧:١٤عوشي٧و٨:٦ص٩و٦:٨ةاضق
١٦:٣٣لاثمأو

يفمهتئيطخىلعةيناثبعشلاخّبوُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه
.)هريسفتو٨:٦صرظنا(ًاكلممهبلطوبرلامهضفر
نمسيلوبرلانموهليقثلااذهخيبوتلامالكو
لجألةبيجعلاهلامعأباذههمالكببرلامهرّكذو.ليئومص
.مهرفكومهدوُنُكبوهتنامأومهلهتبحمبوهبعش

ةقيقحلابوه)٨:٤ص(ليئومصلمهمالكُهَلْمُتْلُقَو
.برلل

ىلإبعشلاىسوممسقْمُكِفوُلُأَوْمُكِطاَبْسَأَبَسَح
فلألاف)١٨:٢٥جورخ(تارشعونيسامخوتائموفولأ
لاق.ةريشعىنعمبًانايحأوهوطبسنمًامسقناك
لصألابسحيفلأ(يتريشع)٦:١٥ةاضق(نوعدج
.ىسنميفّىلذلايه)يناربعلا

َذِخُأَفَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأَعيَِمجُليِئوُمَصَمَّـدَقَف٢٠«٢٠،٢١
ِهِرِئاَشَعَبَسَحَنيِماَيْنِبَطْبِسَمَّـدَقَّـمُث٢١.َنيِماَيْنِبُطْبِس
طَمُةَريِشَعْتَذِخُأَف

ْ
اوُشَّـتَفَف.َسْيَقُنْبُلُواَشَذِخُأَو،يِر

.»ْدَجوُيْمَلَفِهْيَلَع

ذخُأامكةعرقلابذخُأهنأحجرألاَنيِماَيْنِبُطْبِسَذِخُأ
لبقوًاكلملواشبرلاّنيعف)١٨-٧:١٤عوشي(ناخع
.مهلّنيعملابعشلا

ركابهنأنونظملاوانهالإركذاذهلسيليِرْطَمُةَريِشَع
)٧:٦مايأ١(يفروكذملا

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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ًاقباسفرعنإوهنألهعضاوتنملواشأبتخاْدَجوُيْمَلَف
هلعلو.بصنمللبلاطهنأكرهظينأدريملًاكلمّنيعمهنأ
برشيولكأييكلهسفنلسيلبصنملااذهنأمهف
هذهيفوبعشلاةمدخلوعدمهنإلبمَدُخيودّجمتيو
ًاضيأظحالامبرو.ةميظعةيلؤوسمورطخوبعتةمدخلا
هسفنلعجينأفاخفًاكلممهبلطببرلااوضفربعشلانأ

.برلاناكميف

؟اَنُهَىلِإُلُجَّـرلٱِيتْأَيْلَه:ِّـبَّـرلٱَنِمًاضْيَأاوُلَأَسَف«٢٢
.»ِةَعِتْمَألٱَْنيَبَأَبَتْخٱِدَقاَذَوُه:ُّبَّـرلٱَلاَقَف

٢٧:٢١ددعو٢٨:٣٠جورخو١١-٩و٤و٢٣:٢ص

:٢٨جورخ(ميمتلاوميروألاةطساوببرلااولأسامبر
:٢٨و٢٣:٩و٢٢:١٠و١٤:٣ليئومص١و٢٧:٢١ددعو٣٠
ضعبنألرفاسملاتاجاحنميه»ةعتمألا«و.)٣٠:٧و٦
.ةديعبنكامأنماوتأاوناكنيرضاحلا

َْنيَبَفَقَوَف،َكاَنُهْنِمُهوُذَخَأَواوُضَكَرَف٢٣«٢٣،٢٤
طَأَناَكَف،ِبْعَّـشلٱ

ْ
.ُقْوَفاَمَفِهِفِتَكْنِمِبْعَّـشلٱِّـلُكْنِمَلَو

ِجلُليِئوُمَصَلاَقَف٢٤
َ
ُّبَّـرلٱُهَراَتْخٱيِذَّـلٱُمُتْيَأَرَأ:ِبْعَّـشلٱِعيِم

يفُهُلْثِمَسْيَلُهَّـنَأ :اوُلاَقَوِبْعَّـشلٱُّلُكَفَتَهَف؟ِبْعَّـشلٱِعيَِمجِ
ملٱَيْحَيِل

.»!ُكِلَْ
١:٢٥كولم١و٢١:٦ليئومص٢و١٧:١٥ةينثت٩:٢ص
٣٩و٣٤و

نيبهوفّقووةعتمألانيبنمهوذخأامللجخهلعل
فاتهعمساملعّجشتهنكلوهيفعيمجلاسّرفتوبعشلا
هتماقلوطًاضيأانهركُذو»كلملايحيل«ميظعلاروهمجلا
تافصلالكهيفمهبولطمبسحًاكلممهلراتخابرلانإو
ضعبةبوغرمتافصلاهذهتناكو.ةبوغرملاةيدسجلا
.ميدقلايفةبغرلا

ملٱِءاَضَقِبَبْعَّـشلٱُليِئوُمَصَمَّـلَكَف«٢٥
يفُهَبَتَكَوِةَكَلْمَْ ِ

طَأَّـمُث.ِّـبَّـرلٱَماَمَأُهَعَضَوَوِرْفِّـسلٱ
ْ
ِبْعَّـشلٱَعيَِمجُليِئوُمَصَقَل

.»ِهِتْيَبَىلِإٍدِحاَوَّـلُك
٣١:٢٦ةينثت٢٠-١٧:١٤ةينثتو١٨-٨:١١ص

ىلإكلملاةبسنهيفركُذواهروتسدةكلمملاءاضقناك
ًادّيقملبهماكحأيفًاقلطمنوكيالفبعشلاىلإوبرلا
١٧:١٤ةينثت(يفركُذامهرهوجو.بعشللوبرللهتابجاوب
-٢٠(.

يفُهَبَتَكَو باتكيفبرلامالكبتكىسومناكِرْفِّـسلٱِ
)٣١:٢٦ةينثت(توباتلابناجبهوعضينأنييواللارمأو
هيلعدازليئومصامبرو)٢٤:٢٦عوشي(هيلعدازعوشيو
رومألانمرفسلااذهظفحو.ةكلمملاءاضقنعهبتكام
.ةيسايسلاوةينيدلابعشلاقوقحظفحلةيرهوجلا

،َةَعْبِجَىلِإِهِتْيَبَىلِإَبَهَذًاضْيَأُلُواَشَو٢٦«٢٦،٢٧
جلٱُهَعَمَبَهَذَو

ْ
لَقُهللاٱَّـسَميِتَّـلٱُةَعاََم

ْ
وُنَباَّـمَأَو٢٧.اَهَب

لَُخيَفْيَك:اوُلاَقَفَلاَعَّـيِلَب
ِّـ

ُهَلاوُمِّـدَقُيَْملَوُهوُرَقَتْحٱَف؟اَذٰهاَنُص
.»َّـمَصَأَكَناَكَف.ًةَّـيِدَه

١٧:٥مايأ٢و١٠:٢٥كولم١و١٥:٣٤و١١:٤ص

مالكاوعمسنيذلايهاهبلقهللاّسميتلاةعامجلا
امدعبهراهظإوةعرقلابلواشنييعتاودهاشوليئومص
اوعضخوبرلاهنّيعاماولبقفميمتلاوميروألاةطساوبأبتخا
ونبوألاعيلبونبامأو.هتيبىلإهوعّيشوهومركأومهكلمل
مهلعلو.كلمللالوبرللاوعضخيملنيذلامهفلطبلا
نباسيلوحّالفوهوريغصطبسنمهنوكللواشاوضفر
يكلمهبزحنمومهطبسنمًاكلماوبلطمهنألوأكلم
الهللاحوروسانلاعيمجلهللامالكنإ.مهعفنيومهيعاري
مهتاوذنوملسيوهنولبقينيذلايفلحيهنكلوًادحأضفري
لواشرهظأو.عوضخلاةمالعةيدهلاو)١٣و١:١٢انحوي(هل

بلطوملكتولهنإفهتوكسبهفطاوعىلعهطلستوهتمكح
.ةيلهألابرحلانارينتمرضُألهقح

دئاوف
هللانمةيحوروأتناكةيدسجبهاوملاعيمجنإ.١

هللاةدارإبسحاهلامعتساوعضاوتلااهلانينمىلعف
.)١٠و٩و٦و١ع(

هبرمأوًاقباسهفرعهللاناكامالإءيشثدحيالهنإ.٢
.)٦-٢ع(

.)٧ع(هلمعياملكنعلوؤسموّرحناسنإلانإ.٣
نمؤينملىبوطلاوفيعضلاناميإلاةيوقتلتايآلانإ.٤

.)٢٠:٢٩و٤:٤٨انحوي(تايآالب
.هبلقلكنمهبحيهناسلبهللاحّبسينملكسيل.٥

هتبهوملانيهللانمبهاوملانينملكسيلو
.)١٠ع(ددجتملابلقلاىمظعلا

)٢١و٢٠ع(ةفلتخمقرطوعاونأبهتدارإنلعُيهللانإ.٦
.)٢٥ع(هباتكاهلضفأو

نمهجاتحيامهيطعياملمعلًاناسنإهللااعداذإ.٧
.)١٠و٩ع(لمعلامامتإلبهاوملا

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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لكنمةصاخلاةالصلاوكولملالجألةالصلابجيهنإ.٨
.)٢٤ع(مهكلملجألبعش

مللواشنأعمحيسملاىلإزمرُياملواشةصقيفنإ.٩
هحيسمكهللانموعدمهنإ)١(ًامامتبرلاعبتي
مهضعبوهنولبقيمهضعب)٢(.هبعشىلعكلميل
تيكنتلاىلعنينمؤملاريغلمحيامهيف)٣(.هنوضفري
.ةمواقملادنعهتوكس)٤(.ةديدشلاةمواقملاو

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

.)٤ع(داعلجشيبايينومعلاشاحانةبراحم:هنومضم
هدييفكلملاتيبثت.)١٢(مهايإهتثاغإولواشبمهتثاغتسا
.لاجلجلايفةكلمملاديدجتو

لٱُشاَحاَنَدِعَصَو١«١،٢
ْ
ِينوُّمَع

ُّ
ِشيِباَيَىلَعَلَزَنَو

لِج
ْ
ًادْهَعاَنَلْعَطْقٱ:َشاَحاَنِلَشيِباَيِلْهَأُعيَِمجَلاَقَف.َداَع

َهلَلاَقَف٢.َكَلَدَبْعَتْسُنَف
ُ

لٱُشاَحاَنْم
ْ
ِينوُّمَع

ُّ
هب: .ْمُكَلُعَطْقَأاَذِٰ

ِعيَِمجَىلَعًاراَعَكِلٰذِلْعَجَوْمُكَلىَنْمُيٍْنيَعِّـلُكِريِوْقَتِب
.»َليِئاَْرسِإ

٢٠:٣٤كولم١و٣١:١١صو٢١:٨ةاضق١٢:١٢ص
٤٤:١٣رومزمو١٧:٢٦ص١٦:١٤ددع١٧:١٣لايقزحو

ًايتآشاحاناوأراملنييليئارسإلانإ)١٢:١٢ص(يفليق
ةعباتحاحصألااذهثداوحنأجتنتسنفًاكلماوبلطمهيلع
يفونامزلانمةريصقةدمدعبرشاعلاحاحصألاثداوحل
عجرلواشو.»رهشدعب«هنأسوفيسويوةينيعبسلاةمجرتلا
هنمةمكحًادمعاذهلمعهلعلو)٥ع(يداعلاهلمعىلإ
)١٠:٢٧ص(هورقتحالاعيلبونبمهومهضعبنأل
ملتسيىتحةقفاومةصرفرظنتسيوتكسينأنسحتساف
.هيلإيعُديذلابصنملا

كلمشاحاننإ)١٠:٢ليئومص٢(يفليقُشاَحاَن
ناهأفنوناحهنباامأودوادعمًافورعمعنصنومعينب
روكذملاشاحاننباناكنوناحابأشاحانلعلودوادلسُر
لكهذختيدحاولامسالاناكامًاريثكو.هديفحوأانه
تناكو.مارآيفددهنبورصميفنوعرفكةكلمملاكولم
موختىلعواهيبونجوداعلجضرأيقرشنيينومعلاضرأ
ىلعبآومعمنوينومعلاقفتاف.ةيقرشلاىسنمونيبوأر
يفًاضيأليئارسإاوقياضو)٣:١٣ةاضق(ليئارسإةقياضم
ذخأومهبراحدوادو.)١١و١٠صةاضق(حاتفيمايأ
مهعبطنمناكو)٣١-١٢:٢٦ليئومص٢(ةّبرمهتنيدم
.ةواسقلاووزغلا

اهمدهداجطبسيفندرألايقرشةنيدمَداَعْلِجِشيِباَي
ىلإاودعصيملاهناكسنأل)١٤-٢١:٨ةاضق(نويليئارسإلا
لتُقاملو.نيماينبنويليئارسإلابراحاملةافصملايفعمجملا
داعلجشيبايناكسماق)١٣-٣١:١١ص(هدالوأولواش
يفاهنأريغلوهجماهعقومو.دوادمهكرابفنفدلاتابجاوب

اهلهأو.ناشتيبيبونجوندرألايقرششيباييداوراوج
بنذالبمهتناهإدصقهتواسقلهنكلوشاحانلاوعضخ
مهعوضخو.برحلانعاوزجعيلىنمينيعلكريوقتب
برلانألمهناميإفعضومهتءورمةلقىلعلديشاحانل
.شاحانسيلومهكلم

َلِسْرُنَفٍماَّـيَأَةَعْبَساَنْكُرْتٱ:َشيِباَيُخوُيُشُهَلَلاَقَف«٣
لَُخيْنَمْدَجوُيَْملْنِإَف.َليِئاَْرسِإِموُُختِعيَِمجَىلِإًالُسُر

ِّـ
اَنُص

.»َكْيَلِإْجُرْخَن
٨:٤ص

اوثيغتسيلةصرفمهاطعأشاحاننأفيكبجعتن
.مهنوثيغيمهتوخإنأقدصيملومهرقتحاهنأرهظيومهتوخإب

.)٨:٤صريسفترظنا(َشيِباَيُخوُيُش

هباوُمَّـلَكَتَوَلُواَشِةَعْبِجَىلِإُلُسُّرلٱَءاَجَف٤«٤،٥ اَذِٰ
لٱ
ْ

يفِمَالَك .اْوَكَبَوْمَُهتاَوْصَأِبْعَّـشلٱُّلُكَعَفَرَف،ِبْعَّـشلٱِناَذآِ
لٱَءاَرَوٍتآَلُواَشِباَذِإَو٥

ْ
حلٱَنِمِرَقَب

ْ
ُلاَباَم:َلاَقَف،ِلَْق

.»َشيِباَيِلْهَأَمَالَكِهْيَلَعاوُّصَقَف؟َنوُكْبَيِبْعَّـشلٱ
ةاضقو٢٧:٣٨نيوكتو٣٠:٤ص١٥:٣٤و١٠:٢٦ص
١٩:١٩كولم١و٢:٤

هنألنيماينبطبسوشيبايلهأنيبةصاخةبارقناك
:٢١ةاضق(نيماينبلاجرلجألءارذع٤٠٠مهنمذخأناك
ناذآيفاوملكتولواشةنيدمىلإلسرلاءاج.)١٤-١
ناكو.ديدجلاكلملالواشاوملكمهنأركذُيملوبعشلا
هبصنمماهمملتسادقنكيمليأرقبلاعملقحلايفلواش
مهداحتاىلعلديءاكبلاو.ًالمعهنمبعشلارظنتسيملو
اذإمهبيصيامماوفاخمهلعلو.مهتقيضنامزيفمهتوخإب
.داعلجشيبايىلعنوينومعلاىلوتسا

اَذٰهَعِمَساَمَدْنِعَلُواَشَىلَعِهللاٱُحوُرَّـلَحَف٦«٦،٧
لٱ
ْ

َلَسْرَأَو،ُهَعَّـطَقَوٍرَقَبَجْوَزَذَخَأَف٧.ًاّدِجُهُبَضَغَيَِمحَوَمَالَك
َءاَرَوُجُرَْخيَالْنَم:ًالِئاَقِلُسُّرلٱِدَيِبَليِئاَْرسِإِموُُختِّـلُكَىلِإ
ِّـبَّـرلٱُبْعُرَعَقَوَف.ِهِرَقَبِبُلَعْفُياَذَكٰهَف،َليِئوُمَصَءاَرَوَوَلُواَش
.»ٍدِحاَوٍلُجَرَكاوُجَرَخَف،ِبْعَّـشلٱَىلَع

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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:١٤و١٣:٢٥و٦:٣٤و٣:١٠ةاضقو١٦:١٣و١٠:١٠ص
٢٠:١ةاضق١٠و٨و٢١:٥ةاضق١٩:٢٩ةاضق٦

.)١٠:٦صريسفترظنا(ِهللاٱُحوُرَّـلَحَف
نألناميإلاوةعاجشلاوطاشنلاىلعلديلواشلمعو

مكحلاتقولبتاضوافملاوءاكبلاتقونكيملتقولا
مالكلانمرثكأبعشلايفترثأرقبلاعطقةيؤرو.لمعلاو
اودحتاوهوربتعاوهوفاخفمهكلمراصلواشنأاهنماومهفف
الومههوعقوتيمليذلارمألاهتيارتحتدحاولجرك
هنأبعشلافرعيلهمساعمليئومصمساركذو.مهؤادعأ
اذهيفهعمبرلانإوهحسموبرلانييعتبجومبكَلم
كلملافوخسيلوًاضيأبرلافوخمهيلععقوف.لمعلا
.)١٢ع(برحلاىلإلواشعمليئومصبهذامبرو.طقف

يفْمُهَّـدَعَو«٨ لَأِةَئِمَثَالَثَليِئاَْرسِإوُنَبَناَكَفَقَزاَبِ
ْ

،ٍف
لَأَنيِثَالَثاَذوَُهيُلاَجِرَو

ْ
.»ًاف

٢٠:٢ةاضق١:٥ةاضق

نملايمأةعبسدعُبىلعوناشتيبوميكشنيبَقَزاَب
ليئارسإّدُع.مويرفسداعلجشيبايىلإاهنمو.ندرألا
ةبسنلابنوليلقاذوهينمنودودعملاومهدحواذوهيومهدحو
لواشكلملوأيفرهظف)٢١:٥مايأ١(مهلاجرددعىلإ
بعصتساامبرو.ماعبحرمايأيفّمتيذلاقاقشنالاةءادب

طبسنمكلملانوكينأطابسألامظعأوهواذوهيطبس
.اهرغصأنيماينب

َنوُلوُقَتاَذَكٰه:اوُءاَجَنيِذَّـلٱِلُسُّرلِلاوُلاَقَو٩«١١-٩
لِجَشيِباَيِلْهَأل

ْ
َحتاَمَدْنِعًادَغ:َداَع

ْ
ْمُكَلُنوُكَيُسْمَّـشلٱىَم

١٠.اوُحِرَفَفَشيِباَيَلْهَأاُوَربْخَأَوُلُسُّرلٱىَتَأَف.ٌصَالَخ
ِّـلُكَبَسَحاَنِبَنوُلَعْفَتَفْمُكْيَلِإُجُرْخَنًادَغ:َشيِباَيُلْهَأَلاَقَو
يفُنُسَْحياَم يفَناَكَو١١.ْمُكِنُيْعَأِ لٱِ

ْ
َلَعَجَلُواَشَّـنَأِدَغ

يفاوُلَخَدَو،ٍقَرِفَثَالَثَبْعَّـشلٱ ملٱِطَسَوِ
ِرَحَسَدْنِعِةَّـلَحَْ

لٱاوُبََرضَوِحْبُّصلٱ
ْ
اوُقَبَنيِذَّـلٱَو.ُراَهَّـنلٱَيَِمحىَّـتَحَنيِّـيِنوُّمَع

.»ًاعَمِناَنْثٱُمُهْنِمَقْبَيَْملىَّـتَحاوُتَّـتَشَت
٧:١٦ةاضق٣ع

نيرشعوحندعُبىلعقزابيفنييليئارسإلاىقتلمناك
رحسدنعشيبايىلإاولصوفاورسواوماقوشيباينمًاليم
اولاقشيبايلهأناو.ليللارخآوأحبصلاليبُقيأحبصلا
مهلمأباخهنأنظيل»خلامكيلإجرخنًادغ«شاحانل
بعشلالواشلعجو.هلاجرولواشهئجافيفةدجنلاب
اومجهييكل)٧:١٦ةاضق(نوعدجلعفامكقرفثالث

لوألايفو.دحاوتقويفتاهجثالثنمنيينومعلاىلع
وحنيأراهنلايمحىتحلاتقلامادونوينومعلامهمواق
.تتشتلامامتاوتتشتونوينومعلارسكنامثتاعاستس
هتيبلهأوهوضّوعلبلواشفورعماوسنيملشيبايلهأو
ثشوبشيأهنباعموهكلمرخآىلإهعماوناكاذإهنم
:٣١ص(مايقّقحنفدلاضورفباوماقو)٢:٨ليئومص٢(
١٣-١١(.

ْلَه:َنوُلوُقَيَنيِذَّـلٱُمُهْنَم:َليِئوُمَصِلُبْعَّـشلٱَلاَقَو«١٢
.»مُهَلُتْقَنَفِلاَجِّـرلٱِباوُتيِا؟اَنْيَلَعُكِلْمَيُلُواَش

١٩:٢٧اقول١٠:٢٧ص

مهيبنناكليئومصنألَليِئوُمَصِلُبْعَّـشلٱَلاَقَو
اوكلميلبعشلاعمجيذلاوهوةريثكنينسنممهيضاقو
لواشلمعاودهاشامدعبوهحسميذلاوهولواش
كلملاهوعيابفهللانمةقيقحلابهنأاونقيتمهصالخيفميظعلا
.لتقلانوقحتسيةاصعهولبقيملنيذلانإاومكحو

يفٌدَحَأْلَتْقُيَال:ُلُواَشَلاَقَف«١٣ لٱاَذٰهِ
ْ
يفُهَّـنَأل،ِمْوَي اَذٰهِ

لٱ
ْ
يفًاصَالَخُّبَّـرلٱَعَنَصِمْوَي .»َليِئاَْرسِإِ
:١٤جورخو١٩:٥ص١٩:٢٢ليئومص٢و١٠:٢٧ص
١٣

اممهباوجناكو.كلملاهنأللواشنموهفباوجلاامأو
موييفسانلالتقدريملهنإفسفنلاّيبأكلمبقيلي
.هتطلستحتاوراصنيذلانمماقتنالاوصالخلا

َىلِإْبَهْذَناوُّمُلَه:ِبْعَّـشلِلُليِئوُمَصَلاَقَو١٤«١٤،١٥
جلٱ
ْ
لِ
ْ

ملٱَكاَنُهْدِّـدَجُنَوِلاَج
َىلِإِبْعَّـشلٱُّلُكَبَهَذَف١٥.َةَكَلْمَْ

جلٱ
ْ
لِ
ْ

يفِّـبَّـرلٱَماَمَأَلُواَشَكاَنُهاوُكَّـلَمَوِلاَج جلٱِ
ْ
لِ
ْ

اوُحَبَذَو،ِلاَج
ُعيَِمجَوُلُواَشَكاَنُهَحِرَفَو.ِّـبَّـرلٱَماَمَأٍةَمَالَسَحِئاَبَذَكاَنُه
.ًاّدِجَليِئاَْرسِإِلاَجِر

١٠:٨ص١٠:١٧ص١٠:٢٥ص١٠:٨و٧:١٦ص

.)٧:١٦صرظنا(ِلاَجْلِْجلٱَىلِإ
:١٠ص(ةافصملايفتسسأتيتلاَةَكَلْمَْملٱَكاَنُهْدِّـدَجُن
٢٥(.

ةطساوبهللانمّنيعتًالوأَلُواَشَكاَنُهاوُكَّـلَمَو
هزاجأو)١٠:٢٤ص(بعشلاهتبثمث)١٠:١ص(ليئومص
ةصرفلاليئومصمنغتسافنيينومعلاىلعهراصتناانه
عامتجالاناكف.صالخلاوحرفلاموييفةكلمملاديدجتل
.برلانممهراصتنانألطقفًايسايسسيلوًاينيد

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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دئاوف
شاحانةواسقنإف.ريخىلإرشلالّوحيهللانإ.١

كيرحتلةطساوتراصةناهإلاوملظلايفهطارفإو
.هتبراحمىلعبعشلاولواش

بعشلاناكولمعالبًاكلملوألايفلواشناك.٢
القوفنمةّوقوةيفخمبهاومانلو.ةعفنمالبًاكلم
.اهلمعتسنالواهيفركتفن

٦ع(ةواسقلابلمعلابجيًانايحأوًاتقوبضغللنإ.٣
.)٧و

ربصول.هتقويفلمعلاوهحجنييذلالمعلانإ.٤
.)١١ع(حجنامللواش

ع(صالخلاوحرفلانمدغلاهبانيتأيامفرعنالاننإ.٥
.)١١و١٠

ِزاجيملهنأةنسحلالواشلامعأنم.ةمقنلابرللنإ.٦
.)١٤ع(هيلعاوملكتنيذلا

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ىلـعلــيئارسـإبلــيئـومـصدـاهـشــتسا)١(:هـنـومـضـم
)٣(.ًاكلممهبلطىلعبعشلاخيبوت)٢(.هتماقتسا
.مهايإهعيجشت)٤(.ةبوجعأبليئومصمالكبرلاتابثإ

ُتْعِمَسْدَقاَذَنَئَه:َليِئاَْرسِإِّـلُكِلُليِئوُمَصَلاَقَو«١
يفْمُكِتْوَصِل لُقاَمِّـلُكِ

ْ
.»ًاكِلَمْمُكْيَلَعُتْكَّـلَمَوِيلْمُت

١٥و١١:١٤و١٠:٢٤ص٢٢و٩و٨:٧ص

امنيحةمارلايفلوألاناك.ثلاثلاعامتجالااذهناك
امنيحةافصملايفيناثلاو.)٨ص(ًاكلمخويشلابلط
عامتجالاناكو.ًاكلمهولبقبعشلاوةعرقلابلواشّنيعت
دعب)١٥و١١:١٤ص(لاجلجلايفانهروكذملاثلاثلا
اناكثلاثلاويناثلاعامتجالاو.نيينومعلاىلعمهراصتنا
لواشنييعتيفليئومصلامعأهتنتملو.ًامومعبعشلل
هتسائرنكلوكلملاوبعشللًاريشموًايبنيقبهنألهتيبثتو
بعشلاراصف.لواشىلإتلّوحتةيبرحلاوةيسايسلا
.رفاظلارابجلاديدجلامهكلملنوعضخي

ملٱاَذَوُهَنآلٱَو«٢
ْدَقَفاَنَأاَّـمَأَو.ْمُكَماَمَأِيشْمَيُكِلَْ

ْمُكَماَمَأُتِْرسْدَقاَنَأَو.ْمُكَعَميِئاَنْبَأاَذَوُهَو،ُتْبِشَوُتْخِش
لٱاَذٰهَىلِإَياَبِصُذْنُم

ْ
.»ِمْوَي

١٩و٣:١٠ص٥و٨:٣ص٥و٨:١ص٨:٢٠ص
٢٠و

.منغيعاربهّبشمكلملاْمُكَماَمَأِيشْمَي
سمخلاوةنسنيعبسلاهرمعناكُتْبِشَوُتْخِش

ناليميهينبانأًاحيرصلوقينأدرُيملو.ةنسنيعبسلاو
)٨:٣ص(ءاضقلاناجوعيوةوشرناذخأيوبسكملاءارو
فورعممهكولسيأ»مكعميئانبأ«هلوقبكلذىلإراشألب
يابصذنممكمامأترسدق«لاقهسفنةهجنمو.مكدنع
سيلنكلومهدنعفورعمًاضيأهكولسيأ»مويلااذهىلإ
ذنم«لاقو.مولالبليئومصكولسنألهينباكولسك
نأكفةيلوفطلاذنمهتمدخلوبرللًاصصخمناكهنأل»يابص
نأنوردقيفمهدنعةفورعمومهمامأهتايحلامعأعيمج
.هيلعوأهلاودهشي

َرْوَث:ِهِحيِسَمَماَّـدُقَوِّـبَّـرلٱَماَّـدُقَّـَيلَعاوُدَهْشٱَفاَذَنَئَه«٣
ْنَمَو،ُتْمَلَظْنَمَو،ُتْذَخَأْنَمَراَِمحَو،ُتْذَخَأْنَم
َّـدُرَأَف،ُهْنَعَّـيَنْيَعَِيضْغُألًةَيْدِفُتْذَخَأْنَمِدَيْنِمَو،ُتْقَحَس

.»؟ْمُكَل
ددعو٢٠:١٧جورخ١:١٤ليئومص٢و٢٤:٦و١٠:١ص
١٦:١٩ةينثتو٢٣:٨جورخ٢٠:٣٣لامعأو١٦:١٥

وكشملاوهوةمكحميفمهنأرّوصتَّـَيلَعاوُدَهْشٱَفاَذَنَئَه
.ةاضقلاامهكلملايأهحيسموبرلاودوهشلامهوهيلع
ريمحلاونيحالفاوناكنييليئارسإلانألناريثلاوريمحلاركذي
.مهدنعاممهأناريثلاو

نعرظنلاضغيلةوشرذخأيمليأَّـيَنْيَعَِيضْغُألًةَيْدِف
.ملاظلاوبنذملا

ٍدَحَأِدَيْنِمَتْذَخَأَالَواَنَتْقَحَسَالَواَنْمِلْظَتَْمل:اوُلاَقَف«٤
.»ًائْيَش

ةرثكوهتايحلوطركذتنامدنعةداهشلاهذهةيمهأرهظت
.اذههمالكنيعماسلاةرثكواهيفمكحناكيتلايواعدلا
ليئومصناكًادحاوًارمأركذينأمهنمٌدحأردقيملف
.هيفهملظ

لٱُهُحيِسَمٌدِهاَشَوْمُكْيَلَعُّبَّـرلٱٌدِهاَش:ْمُهـَلَلاَقَف«٥
ْ
َمْوَي

.»ٌدِهاَش:اوُلاَقَف.ًائْيَشيِدَيِباوُدَِجتَْملْمُكَّـنَأ،اَذٰه
٢٢:٤جورخ٢٤:٢٠و٢٣:٩لامعأ

الفمهتداهشناعماسكلملاوبرلايأخلاُّبَّـرلٱٌدِهاَش
.اهوركنيوأاهوريغينأنوردقي

ألَا
َ
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ىَسوُمَماَقَأيِذَّـلٱُّبَّـرلٱ:ِبْعَّـشلِلُليِئوُمَصَلاَقَو«٦
.»َْرصِمِضْرَأْنِمْمُكَءاَبآَدَعْصَأَو،َنوُراَهَو

٦:٢٦جورخ

راذنإمالكعمسُيالو.بعشلاراذنإىلإليئومصمّدقت
١ع(همالكةمدقميفليئومصةياغف.ةصلاخهتيننممالإ
رمألالوأيفهنأمهركذفةّينلاصلُخمهنأبمهعنقُينإ)٥-
ملوهسفنلةطلسلابلطيملوًاكلممهاطعأومهتوصلعمس
لببسكملاىلإلميملهتايحلكيفونيبنذملاهينبارربي

بعشلاناك.هراذنإاولبقيوهباوقثينأبجيفلدعلابمكح
نإ«ًالئاقمهلوقليئومصلمكانهو»دهاش«)٥ع(اولاق
ىلإمّدقتمث.»خلاىسومماقأيذلابرلاوهدهاشلااذه
ًانيمأناكبرلانأاوفرعيلةروهشملابرلالامعأضعبركذ
مهامأوهيلإاوعجرواوباتامنيحنيملاظلانممهصلخفمهعم
برلانكلومهنمةئيطخكلذناكومهصلخيًاكلماوبلطف
اذإًاكلماوذختادقاوناكنإوهبعشكرتيملةريثكلاهتمحرنم
.هودبعوهوقتا

ِقوُقُحِعيِمَجِبِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُكَمِكاَحُأَفاوُلُثْمٱَنآلٱَف«٧
.»ْمُكِئاَبآَعَمَوْمُكَعَماَهَعَنَصيِتَّـلٱِّـبَّـرلٱ

٥-٦:١اخيمو٢٠:٣٥لايقزح

ليئومصراصنكلوةمكحميفمهنأرّوصتيلزيمل
٣٦و٢٠:٢٥لايقزح(هيلعىكتشملابعشلاويكتشملا
.)٥-٦:١اخيمو

هصيلختواوأطخأاملهبعشهبيدأتلمشتِّـبَّـرلٱِقوُقُح
.)٥:١١ةاضق(اوباتامدنعمهايإ

َىلِإْمُكُؤاَبآَخََرصَوَْرصِمَىلِإُبوُقْعَيَءاَجاَّـَمل٨«١٠-٨
َْرصِمْنِمْمُكَءاَبآاَجَرْخَأَفَنوُراَهَوىَسوُمُّبَّـرلٱَلَسْرَأ،ِّـبَّـرلٱ
يفْمُهاَنَكْسَأَو ملٱاَذٰهِ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاْوَسَناَّـمَلَف٩.ِناَكَْ
َ
ْمُهَعاَبْمُه

لٱِدَيِلَو،َروُصاَحِشْيَجِسيِئَراََرسيِسِدَيِل
ْ
ِدَيِلَو،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

اَنْأَطْخَأ:اوُلاَقَوِّـبَّـرلٱَىلِإاوُخََرصَف١٠.ْمُهوُبَراَحَفَبآوُمِكِلَم
لٱاَنْدَبَعَوَّـبَّـرلٱاَنْكَرَتاَنَّـنَأل

ْ
لٱَوَميِلْعَب

ْ
اَنْذِقْنَأَنآلٱَف.َثوُراَتْشَع

َناَدَبَوَلَعَّـبُرَيُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف١١.َكَدُبْعَنَفاَنِئاَدْعَأِدَيْنِم
ْمُكَلْوَحَنيِذَّـلٱُمُكِئاَدْعَأِدَيْنِمْمُكَذَقْنَأَو،َليِئوُمَصَوَحاَتْفَيَو
.»َنيِنِمآْمُتْنَكَسَف

١٠:١٨ص١٦-٤:١٤و٣:١٠جورخ٢٥-٢:٢٣جورخ
:١٠و٣:٣١ةاضق٤:٢ةاضق٣:٧ةاضقو٣٢:١٨ةينثت
٢:١٣ةاضق١٠:١٠ةاضق٣٠-٣:١٢ةاضق١٣:١و٧
٤:٦ةاضق٣٢و٦:٣١ةاضق١٦و١٠:١٥ةاضق٣:٧و
١١:١و

هبينتعيالفعيبملاعئابلاكرتيامكمهكرتيأْمُهَعاَب
نامزيفليئارسإيقياضممظعأركذو.هنعلأسيالوُدعب
ارسيسمهدئاقناكنيذلانويناعنكلا)١(مهوةاضقلا
٤صةاضق(ةنسنورشعمهتطلسةدموروصاحمهتنيدمو
.)١٣:١و١٠:٧و٣:٣١ةاضق(نوينيطسلفلا)٢(.)٥و
.)٣٠-٣:١٢ةاضق(نولجعةدايقبنويبآوملا)٣(

.)٧:٤صريسفترظنا(َثوُراَتْشَعْلٱَوَميِلْعَبْلٱ
مساوأةاضقلارفسيفروكذمريغضاقمسا»نادب«و
قارابوأنادنبايأنادطبسنمناكيذلانوشمشل
خسانلاطلغفنادبمسالاهبشُيةيناربعلابقارابمسالانأل
كلذبسننالوهسفنليئومصركذًاريخأو.حجرألااذهو
يلصألاهباطخيفهلعلورصتخمانهمالكلانألراختفالاىلإ
نأدصقوليئومصىلإليئينثعنمةاضقلاعيمجركذ
لبريغتيملبرلانأاومهفيلمهمايأيفثدحامبمهركذي
.ًاضيأمهصّلخمهءابأصّلخامك

لُقْمُكْيَلَعًايِتآَنوُّمَعيِنَبَكِلَمَشاَحاَنْمُتْيَأَراَّـَملَو«١٢
ْ

ْمُت
ٰهلِإُّبَّـرلٱَو.ٌكِلَماَنْيَلَعُكِلْمَيْلَبَال:ِيل

ُ
.»ْمُكُكِلَمْمُك

٨:٢٣ةاضقو٨:٧ص١٩و٨:٦ص٢و١١:١ص

شيبايوشاحانةثداحلبق)٨ص(ًاكلماوبلطاوناك
كلذلبقمهقياضناكشاحاننأجتنتسنف)١١ص(داعلج
.ًاكلمنوبلطيمهتلعجهتايّدعتو

ملٱاَذَوُهَنآلٱَف«١٣
،ُهوُمُتْبَلَطيِذَّـلٱ،ُهوُمُْتَرتْخٱيِذَّـلٱُكِلَْ

.»ًاكِلَمْمُكْيَلَعُّبَّـرلٱَلَعَجْدَقاَذَوُهَو
١٣:١١عشوهو٨:٥صو١٩و١٧ع١٠:١٤ص

ىرن.اوراتخاامكبرلاهلعجفًاكلمبعشلاراتخا
لبمهكرتيملواوراتخينأبعشللنذأهنإفبرلالزانت

برلاراصومهلجألوههراتخاناكنمرايتخاىلعمهلمح
.هبعشعمًالماع

اوُصْعَتَْملَوُهَتْوَصْمُتْعِمَسَوُهوُمُتْدَبَعَوَّـبَّـرلٱُمُتْيَقَّـتاِنِإ«١٤
ملٱَوْمُتْنَأْمُتْنُكَو،ِّـبَّـرلٱَلْوَق

َءاَرَوْمُكْيَلَعُكِلْمَييِذَّـلٱًاضْيَأُكِلَْ
.»ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ
٢٤:١٤عوشي

نمهجتنتسناننكلوباوجاهلسيلوةيطرشةلمجلا
.»نولعفتًانسح«وهومالكلاقايس

ألَا
َ
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ْمُتْيَصَعْلَبِّـبَّـرلٱَتْوَصاوُعَمْسَتَْملْنِإَو١٥«١٨-١٥
َنآلٱَف١٦.ْمُكِئاَبآَىلَعاَمَكْمُكْيَلَعِّـبَّـرلٱُدَيْنُكَتِّـبَّـرلٱَلْوَق
لٱَرْمَألٱاَذٰهاوُرُظْنٱَوًاضْيَأاوُلُثْمٱ

ْ
َماَمَأُّبَّـرلٱُهُلَعْفَييِذَّـلٱَميِظَع

حلٱُداَصَحَوُهاَمَأ١٧.ْمُكِنُيْعَأ
ْ
لٱِةَطْنِ

ْ
َّـبَّـرلٱوُعْدَأِّـينِإَف؟َمْوَي

يِذَّـلٱُمُكَُّرشٌميِظَعُهَّـنَأَنْوَرَتَوَنوُمَلْعَتَفًارَطَمَوًادوُعُريِطْعُيَف
لِمَع

ْ
يفُهوُمُت اَعَدَف١٨.ًاكِلَمْمُكِسُفْنَألْمُكِبَلَطِبِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
يفًارَطَمَوًادوُعُرىَطْعَأَفَّـبَّـرلٱُليِئوُمَص لٱَكِلٰذِ

ْ
َفاَخَو.ِمْوَي

.»ًاّدِجَليِئوُمَصَوَّـبَّـرلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمج
:١٤جورخ٩ع٥:٩ص١:٢٠ءايعشإو٢٤:٢٠عوشي
:١٤جورخ٨:٧ص١٠و٧:٩ص٢٦:١لاثمأ٣١و١٣
٣١

امكقئاللامارتحالاببرلامامأ)٧عرظنا(اوُلُثْمٱ
رمألاو.هنمًالمعوأًامالكاوعقوتوكلممامأنولثمت
كلذوةطنحلاداصحمايأيفرطملاودعرلاوهميظعلا
هلاقاملكنأكلذنماومهففليئومصءاعدلةباجتسا
ءيشلكىلعرداقلاوهبرلاوبرلانموهليئومص
.ًاكلممهبلطبهوضفراوناكمهنأاوفرعامدنعاوفاخف

َىلِإَكِديِبَعْنَعِّـلَص:َليِئوُمَصِلِبْعَّـشلٱُعيَِمجَلاَقَو«١٩
اَناَياَطَخِعيَِمجَىلِإاَنْفَضَأْدَقاَنَّـنَأل،َتوُمَنَالىَّـتَحَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ

.»ًاكِلَماَنِسُفْنَألاَنِبَلَطِبًاَّرش
٢٠و١٧ع١٥:١ايمرإو٩:٢٨جورخو٢٣ع

.)٧:٥صرظنا(َكِديِبَعْنَعِّـلَص

ْدَقْمُكَّـنِإ.اوُفاََختَال:ِبْعَّـشلِلُليِئوُمَصَلاَقَف٢٠«٢٠،٢١
لَعَف
ْ

اوُدُبْعٱِلَب،ِّـبَّـرلٱِنَعاوُديَِحتَالْنِكٰلَو،ِّـَّـرشلٱاَذٰهَّـلُكْمُت
ِليِطاَبَألٱَءاَرَوَكِلٰذَّـنَأل.اوُديَِحتَالَو٢١ْمُكِبوُلُقِّـلُكِبَّـبَّـرلٱ
.»ٌةَلِطاَباََّـهنَأل،ُذِقْنُتَالَوُديِفُتَاليِتَّـلٱ
٢:١٨قوقبحو٤١:٢٩ءايعشإ١١:١٦ةينثت

هئادعأبولقيفلعجتةدودحملاريغهللاةردقاوُفاََختَال
ةميظعلاهتردقنألةنينأمطلاهيفئاخبولقيفوفوخلا

الوهوهيفاوتبثيوهودبعينأمهيلعفمهظفحتومهنعيماحت
يفةمجرتم»ليطابأب«انهةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو.مهكرتي
ميلعبلاو)ةبرخضرألاتناكو(»ةبرخب«)١:٢نيوكت(
.ليطابأةهلآلانمامهريغوثوراتشعلا

لٱِهِمْسٱِلْجَأْنِمُهَبْعَشُّبَّـرلٱُُكْرتَيَالُهَّـنَأل«٢٢
ْ
ِ.ميِظَع

.»ًابْعَشُهَلْمُكَلَعَْجيْنَأُّبَّـرلٱَءاَشْدَقُهَّـنَأل

١٤:١٣ددعو٣٢:١جورخ٦:١٣كولم١و٣١:٦ةينثت
٢:٩سرطب١و١١-٧:٦ةينثت

»خلابرلامتيقتانإ«)١٤ع(يفلاقِهِمْسٱِلْجَأْنِم
همساىلعبرلاةريغوهومهئاجرلتبثأساسأمهلانهو
همساىلعهؤادعأفدجيالئلهبعشكرتيالفسودقلا
هذهنأريغ)٧:٩عوشيو٣٢:١٢جورخ(هديعاومطقستو
.اهيفتابثلاوهاياصوظفحنعمهينغتالديعاوملا

.)١١-٧:٥ةينثترظنا(خلاُّبَّـرلٱَءاَشْدَقُهَّـنَأل

ِنَعَّـفُكَأَفِّـبَّـرلٱَىلِإَئِطْخُأْنَأِيلاَشاَحَفاَنَأاَّـمَأَو«٢٣
لَعُأْلَب،ْمُكِلْجَأْنِمِةَالَّـصلٱ

ِّـ
ملٱَحِلاَّـصلٱَقيِرَّـطلٱُمُكُم

.»َميِقَتْسُْ
٣:١٠يكينولاست١و١:٩يسولوكو١:٩ةيمور
٤:١١لاثمأو٨:٣٦كولم١و١:٣سواثوميت٢و

ليئومصربتعا)٧:٥و١٩ع(ْمُكِلْجَأْنِمِةَالَّـصلٱ
ةطساولاومهوحنهتابجاولوأنمبعشلالجألةالصلا
اذهيفو.برلاةدابعيفمهتابثومهصالخلجألىمظعلا
سلوبولاينادوايليإودوادوىسوموميهاربإهبشأرمألا
.لضافألاعيمجو

ةمَدختابجاومظعأنمَحِلاَّـصلٱَقيِرَّـطلٱُمُكُمِّـلَعُأ
سرادموتارايزلاوظعاوملاةطساوببعشلاميلعتنيدلا
ليئومصمايأيفءايبنألاسرادمكيهيتلاتوهاللا
باتكلاميلعتبجيو.ةيدحألاسرادملاوةطيسبلاسرادملاو
.ًءاسنوًالاجرًاراغصوًارابكبعشلاعيمجلسدقملا

،ْمُكِبوُلُقِّـلُكْنِمِةَناَمَألٱِبُهوُدُبْعٱَوَّـبَّـرلٱاوُقَّـتااَمَّـنِإ٢٤«
لَعَفْنِإَو٢٥.ْمُكَعَمُهَمَّـظَعيِذَّـلٱُهَلْعِفاوُرُظْنٱِلَب

ْ
ًاَّرشْمُت

.»ًاعيَِمجْمُكُكِلَمَوْمُتْنَأَنوُكِلَْهتْمُكَّـنِإَف
عوشي٣:١١و١:٢٠ءايعشإ١٠:٢١ةينثت١٢:١٣ةعماج
١٠:٣عشوهو٥-٣١:١ص٢٤:٢٠

لجأنمةالصلاوهوهنمبولطملالمعلاركذناك
:وهومهنمبولطملالمعلاركذانهومهميلعتوبعشلا

فطاوعلاعيمجلمشتةيصولاهذهوبرلااوقتينإ)١
)٢(.ةبحملاوناميإلاوسدقملامارتحالاكبرلاوحنةحلاصلا
.ةحلاصلالامعألاعيمجلمشتةيصولاهذهوهودبعينإ
ميظعلابرلالعفو.ةيرايتخالاةيبلقلاةلماكلاةمدخلا)٣(
عمهلاعفأعيمجلبامهتقوريغيفطقفرطملاودوعرلاسيل
.)١١-٧ع(مهدوجولوأنمليئارسإ

نألنزحلانمًائيشلوقلااذهيفىرنًاَّرشْمُتْلَعَفْنِإَو
ىلإمهليمفرعوةريثكنينسذنممهربتخاناكليئومص

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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لواشلبقتسمىلإرظنامبرًاضيأًايبنناكهنألو.دادترالا
.هنايصعو

دئاوف
هانغركذبّرسيالهتايحرخآىلإناسنإلالصيامدنع.١

ةنيمألاهتمدخونسحلاهكولسبلب.همولعوأهبتروأ
.)٥-١ع(سانلاوبرلل

ظفحملعتنفملاعلاخيراتيفهللاديىرننأبجي.٢
.)١٢-٦ع(هيلعلاكتالاوهاياصو

ةنسلالوصفبّتريذلاوهوهللانمرطملاودوعرلانإ.٣
.)١٧ع(ناسنإلايرحلابمكفهديبلكلاو

:٥بوقعيو١٨ع(اهلعفيفًاريثكردتقترابلاةبلطنإ.٤
١٦(.

ظفحلجألةيرورضلالئاسولانمينيدلاميلعتلانإ.٥
.دادترالاولالضلانمسانلا

ًامداخناك)١(ينيدسيئرلكلًالاثمليئومصناك.٦
هبصنملمعتسيمل)٣(بعشللًامداخناك)٢(برلل
ًاتباثوًادهتجمناك)٥(ركسملابرشيمل)٤(لاملاحبرل

)٨(مهملع)٧(بعشلالجألىلص)٦(لمعلايف
صسواثوميت١رظنا(ربصلابدومكلاوديدنتلالمتحا
٣(.

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

عّمجت.عبجيفنيينيطسلفلاناثانويبرض:هنومضم
لواشداعصإ.نييليئارسإلافوخ.سامخميفنيينيطسلفلا
ّدع.لواشلليئومصخيبوتوليئومصنايتإلبقةقرحملا
.مهدنعحامروفويسدوجومدعوبعشلا

يفٍةَنَسَنْبٱُلُواَشَناَك«١ لُمِ
ْ

َىلَعِْنيَتَنَسَكَلَمَو،ِهِك
.»َليِئاَْرسِإ

ًةَنَسَنِيْرشِعَنْبٱُزاَحآَناَك«)١٦:٢كولم٢(يفليق
يفًةَنَسَةََرشَعَّـتِسَكَلَمَو،َكَلَمَنيِح ظحال.»َميِلَشُروُأِ
كولم٢(ىسنمو)١٨:٢كولم٢(ايقزحيفليقامًاضيأ
.مهريغكولملانمنيريثكو)٢٢:١كولم٢(ايشويو)٢٠:١
.لواشيفانهدراولالوقلاسفنوهةيناربعلابمهيفلوقلاو
يتأيامكناكلةروكذملانكامألايفوهامكانهمجرُتولو
ىلعنيتنسكلموكلمنيحةنسنبالواشناك«
ةنسنبانكيمللواشنأحضاورمألانكلو.»ليئارسإ

نظيكلذلليئارسإىلعطقفنيتنسكلميملوكلمنيح
ةلمجلاف»نيعبرأ«ةملكلصألانمتدقفهنأمهضعب
اذكهو»كلمنيحةنسنيعبرأنبالواشناك«ةيلصالا
لوقلايقابنمنومهفينورخآو.ةديدجلاةيزيلكنإلاةمجرتلا
ةمجرتلادافماذكهو»خلاراتخانيتنسكلمامدعب«هنأ
نورّدقيفمهريغامأو.ةديدجلاةيزيلكنالاةمجرتلاوةيبرعلا
ةلمجلانوكتف»نيتنس«ةملكدعبةيناربعلاب»نيثالث«ةملك
نيتنثاكلموكلمنيحةنسنيعبرأنبالواشناك«اهلك
لامعأ(لوسرلاسلوبلاق.»ليئارسإىلعةنسنيثالثو
ىلإفاضأهلعلو»ةنسنيعبراكلملواشنإ«)١٣:٢١
نينسعبسًاقباسةضورفملاروسكلاوةنسنيثالثلاونينثالا
ىلعًاكلمدوادحسمولواشتومنيبةدملايهوًاروسكو
ققحتننأاننكميالو)٥:٥و٤:٥ليئومص٢(ليئارسإلك
.لواشكلُمثداوحنامز

،َليِئاَْرسِإْنِمٍفَالآَةَثَالَثِهِسْفَنِلُلُواَشَراَتْخٱَو٢«٢،٣
لَأَناَكَف

ْ
يفَلُواَشَعَمِناَف ِخمِ

ْ
يفَوَساَم لَأَو،َليِإِتْيَبِلَبَجِ

ْ
ٌف

يفَناَثاَنوُيَعَمَناَك ِبْعَّـشلٱُةَّـيِقَباَّـمَأَو.َنيِماَيْنِبِةَعْبِجِ
َبَصَنُناَثاَنوُيَبََرضَو٣.ِهِتَمْيَخَىلِإٍدِحاَوَّـلُكْمُهَلَسْرَأَف
لٱ
ْ
يفيِذَّـلٱَنيِّـيِنيِطْسِلِف لٱَعِمَسَف.َعْبَجِ

ْ
َبََرضَو.َنوُّيِنيِطْسِلِف

لٱِبُلُواَش
ْ
يفِقوُب لٱِعَمْسَيِل:ًالِئاَقِضْرَألٱِعيَِمجِ

ْ
.»َنوُّيِنَاْربِع

:١٤صو١٦ع١٠:٥ص١٠:٢٦ص١٤:٣١صو٥ع
٦:٣٤و٣:٢٧ةاضق٥

ًامئادًاشيجاوراصفٍفَالآَةَثَالَثِهِسْفَنِلُلُواَشَراَتْخٱ
لواشلمعو.دونجلاهيلإعمتجيبرحتعقواذإفًازهجم
.كولملاةداعبسح

ِخم
ْ
ميلشروأنعدعبتيهومويلاىلإاهمسابلزتملَساَم

.لايمأةعبس
ليإتيبتناكيتلاةعفترملاضرألاَليِإِتْيَبِلَبَج

ولعوًامدق٢٨٨٠رحبلاحطسنعليإتيبولعواهيف
.مدق٢٠٠٠سامخم

ًابوبحموءاّدعوًاعاجشناك.ركبلالواشنباَناَثاَنوُي
.عوبلجيفهوبأووهلتُقودوادلًاقيدصو

ميلشروأنعدعبتوةيلاحلالوفلالتيهَنيِماَيْنِبِةَعْبِج
١٩صةاضق(يفةروكذميهو.لامشلاىلإلايمأةعبرأ
.يلصألالواشنكسمتناكو)٢٠و

.نوظفاحملامهركسعَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَبَصَن
ٍداوسامخمنيبواهنيبو.مويلاىلإاهمسابلزتملَعْبَج

دعصاملناثانويفناردحتمهابناجومدق٨٠٠وحنهقمع
تاوذكهيلجروهيديىلع(ًاّوُبُحراس)١٤:١٣ص(
ةعبجيفًالوأاوناكنيينيطسلفلانأرهاظلاو.)عبرألا

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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ةعبجنمنوينيطسلفلالقتناسامخميفلواشّلحامنيحو
ناكيتلاةعبجيفناثانويّلحوسامخملباقمعبجىلإ
.اهورجهنوينيطسلفلا

نممهريغونوينيطسلفلاناكَنوُّيِناَْربِعْلٱِعَمْسَيِل
ملنويليئارسإلاومسالااذهبنييليئارسإلانومسيءادعألا
قوبلابرضنمةياغلاو.ًاردانالإمسالااذهبمهسفنأاومسي

.نيينيطسلفلاةبراحملبعشلاعمج

َبَصَنُلُواَشَبََرضْدَق:ًالْوَقَليِئاَْرسِإُعيَِمجَعِمَسَف«٤
لٱ
ْ
لٱىَدَلُليِئاَْرسِإَنَتْنَأْدَقًاضْيَأَو،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

جلٱَىلِإَلُواَشَءاَرَوُبْعَّـشلٱَعَمَتْجٱَف
ْ
لِ
ْ

.»ِلاَج
١٠:٦ليئومص٢و٥:٢١جورخو٣٤:٣نيوكت

هلعفنكلونيينيطسلفلابرضناثانويُلُواَشَبََرض
.هرمأتحتناثانويوكلملاهنأللواشىلإبسُن

وحناحيرأنعدعبتةيلاحلاايلوجلجيهوِلاَجْلِْجلٱَىلِإ
دعباهيفنويليئارسإلالح.قرشلاىلإليمفصنوليم
تناكاهنأرهاظلاوحصفلااوسرامواونتتخاوندرألامهروبع
.ناعنكضرأحوتفةدمتوباتلاّرقم

لٱَعَّـمََجتَو«٥
ْ
ِملَنوُّيِنيِطْسِلِف

ُ
لَأَنوُثَالَث.َليِئاَْرسِإِةَبَراَح

ْ
َف

َىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلٱَكٌبْعَشَو،ٍسِراَفِفَالآُةَّـتِسَو،ٍةَبَكْرَم
لٱِئِطاَش

ْ
يفِرْحَب لٱِ

ْ
يفاوُلَزَنَواوُدِعَصَو.ِةَرْثَك ِخمِ

ْ
َّـيِقَْرشَساَم

.»َنِوآِتْيَب
١٤:٢٣ص١١:٤عوشي

ددعلااذهيفطلغعقوهنأحجرألاٍةَبَكْرَمَفْلَأَنوُثَالَث
.سراففالآةتسىلإةبسنلابةريثكةبكرمفلأنيثالثنأل
مئالتاهنكلوةريثكتابكرملموزلالةيلبجلادالبلايفو
نألةبكرمفلايلصألالوقلانأنونظملاو.ةعساولالوهسلا
ماقرألانعًاضوعفورحلااهيفتلمعُتساةميدقلاخسنلا
هيليامىلإفيضُأوليئارسإةظفلفرحأرخآلصُفامبرو
نيثالثىلعلديماللافرحنألًافلأنيثالثفلألاراصف
.لَّـُمجلاباسحيفامك

ةريثكيهوةغلابماذهِرْحَبْلٱِئِطاَشَىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلٱَك
.ةرثكلاىلعالإلدتالباتكلايفلامعتسالا

يفاوُلَزَن ِخمِ
ْ
سامخميفلوألايفلواشناكَساَم

بحسلواشنكلو)٣و٢ع(عبجيفنوينيطسلفلاو
دقناثانويناكو)٤ع(لاجلجلاىلإسامخمنمهشيج
ناكواهيفّلحو)٣ع(عبجيفنيينيطسلفلابَصنبرض
.)١٦ع(اهيفلزيمل

ليإتيبنيبتناك.)رشلاوأمانصألاتيب(َنِوآِتْيَب
قيرطاودسينأنيينيطسلفلاةياغتناكامبروسامخمو
.ناثانويةدجنللواشدعصيالفلاجلجلا

يفْمَُّـهنَأَليِئاَْرسِإُلاَجِرىَأَراَّـَملَو٦«٦،٧ َّـنَأل(ٍكْنَضِ
يفُبْعَّـشلٱَأَبَتْخٱَ)قَياَضَتَبْعَّـشلٱ ملٱِ

لٱَوِرِياَغَْ
ْ
ِروُخُّصلٱَوِضاَيِغ

لٱُضْعَبَو٧.ِراَبآلٱَوِحوُُّرصلٱَو
ْ
َىلِإَّـنُدْرُألٱاُوَربَعَنيِّـيِنَاْربِع

لِجَوَداَجِضْرَأ
ْ
يفُدْعَبُلُواَشَناَكَو.َداَع جلٱِ

ْ
لِ
ْ

ُّلُكَوِلاَج
.»ُهَءاَرَوَدَعَتْرٱِبْعَّـشلٱ
٣٢:٣٣ددع٦:٢ةاضق

مهصّلخناكيذلابرلاىلإاورظنيملمهنألًادجاوفاخ
ناكو.هيلإئجتلينملكصّلخينأردقيوهوةريثكتارم
-١٩ع(ددِعلاوددَعلايفنيينيطسلفلانودنويليئارسإلا
ع(طقفةئمتساوراصلواشعماوناكنيذلانافلألاو)٢٢
١٥(.

،َليِئوُمَصِداَعيِمَبَسَحٍماَّـيَأَةَعْبَسَثَكَمَف٨«١٢-٨
جلٱَىلِإُليِئوُمَصِتْأَيَْملَو

ْ
لِ
ْ

َلاَقَف٩.ُهْنَعَقَّـرَفَتُبْعَّـشلٱَو،ِلاَج
ملٱَّـَيلِإاوُمِّـدَق:ُلُواَش

ملٱَدَعْصَأَف.ِةَمَالَّـسلٱَحِئاَبَذَوَةَقَرْحُْ
.َةَقَرْحُْ

ملٱِداَعْصِإْنِمىَهَتْنٱاَّـَملَناَكَو١٠
،ٌلِبْقُمُليِئوُمَصاَذِإِةَقَرْحُْ

لَعَفاَذاَم:ُليِئوُمَصَلاَقَف١١.ُهَكِراَبُيِلِهِئاَقِلِلُلُواَشَجَرَخَف
ْ

؟َت
َْملَتْنَأَو،يِّـنَعَقَّـرَفَتْدَقَبْعَّـشلٱَّـنَأُتْيَأَرِّـينَأل:ُلُواَشَلاَقَف
يفِتْأَت ملٱِماَّـيَأِ

ْ
لٱَو،ِداَعيِ

ْ
يفَنوُعِّـمَجَتُمَنوُّيِنيِطْسِلِف ِخمِ

ْ
١٢َساَم

لُقَف
ْ

لٱُلِزْنَيَنآلٱ:ُت
ْ
جلٱَىلِإَّـَيلِإَنوُّيِنيِطْسِلِف

ْ
لِ
ْ

ْعَّـَرضَتَأَْملَوِلاَج
ملٱُتْدَعْصَأَوُتْدَّـلَجَتَف،ِّـبَّـرلٱِهْجَوَىلِإ

.»َةَقَرْحُْ
١٥:١٣ص٣:٤كولم١و٢٤:٢٥ليئومص١٠:٨٢ص
٢٣و١٦و٥و٢ع

نأنونظملاو)١٠:٨ص(َليِئوُمَصِداَعيِمَبَسَح
ةكلمملاءاضقنعهربخألواشحسمامنيحليئومص
ليئارسإصيلختونيينيطسلفلاةبراحملبجاولادادعتسالاو
ىلإبعشلاعمجينأاياصولاهذهنمو.مهتطلسنم
نيبو.ليئومصرضحيىتحمايأةعبسرظنتسيمثلاجلجلا
عامتجالااهنمثداوحلاجلجلايفعامتجالاولواشحسم
ص(لاجلجلايفةكلمملاديدجتوشاحانةبراحموةافصملايف
دنعوليئومصةيصوهبلقيفظفحلواشف)١٢و١١و١٠
رظتنيراصولاجلجلايفبعشلاعمجنيينيطسلفلامودق
رظنتسينأردقيملعباسلامويلايفهنكلوليئومصروضح
ةئمتسالإنيفلألانمقبيملفهنعقّرفتبعشلانألدعب
.ةقرحملادعصأف

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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َحتَْمل!َتْقَمَحْنٱِدَق:َلُواَشِلُليِئوُمَصَلاَقَف«١٣
ْ
َةَّـيِصَوْظَف

هبَكَرَمَأيِتَّـلٱَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ َتَّـبَثْدَقُّبَّـرلٱَناَكَنآلٱُهَّـنَأل،اَِ
.»ِدَبَألٱَىلِإَليِئاَْرسِإَىلَعَكَتَكَلَْمم
١:٢٢ص٢٨و١٥:٢٢ص١٦:٩مايأ٢

نألهلمعاميفروذعمهنألواشىأرَتْقَمَحْنٱِدَق
هيلعنومجهيمهنألمتحملانمونيبيرقاوناكنيينيطسلفلا
ةعاسلكهنعنوقرفتياوناكنويليئارسإلاواودارأىتم
ولودعبرظنتسااذإهنأىأرومايأةعبسليئومصرظنتساف
هناميإلةمالعةقرحملادعصأفصالخلاةصرفتوفتًاليلق
هيلعفًاكلمهنّيعهللانأمهفينأهيلعناكنكلو.هللااب
هكرتيالهللانأبناميإلاوةياهنلاىلإراظتنالاوةلماكلاةعاطلا
.هتيصوظفحاذإ

هتكلمم«نأوه)٧:١٦ليئومص٢(داودلدعولاِدَبَألٱَىلِإ
نمهلسننمراصيذلاحيسملابتتبثف»دبألاىلإتبثت

.هذهكديعاومهضفربلواشةقامحمظعأامف.دسجلاةهج

ُّبَّـرلٱَبَخَتْنٱِدَق.ُموُقَتَالَكُتَكَلْمَمَفَنآلٱاَّـمَأَو«١٤
لَقَبَسَحًالُجَرِهِسْفَنِل

ْ
َىلَعَسَّـَأَرتَيْنَأُّبَّـرلٱُهَرَمَأَو،ِهِب

َحتَْملَكَّـنَأل.ِهِبْعَش
ْ
.»ُّبَّـرلٱِهِبَكَرَمَأاَمْظَف

١٣:٢٢لامعأ١٥:٢٨ص

ىلعهكلمودوادىلإةراشإلوأانهوِهِبْلَقَبَسَحًالُجَر
اياطخكهاياطخنكلوًالماكًالجردوادنكيملو.ليئارسإ
دلواياطخكتناكفلواشاياطخامأوهيبأتيبيفدلو
امنيحو.هيبألةعاطلاضفروتيبلانمجرخدقدرمتم
ناميإلانمدوادبلقيفناكاماهيفىرنوريمازملاأرقن
ىلعنزحلاوهتدابعىلإوبرلاىلإقايتشالاوةبحملاوةعاطلاو
دوادنأبرلالوقنمبجعتنالنارفغلابلطوةئيطخلا
.هبلقبسحلجر

جلٱَنِمَدِعَصَوُليِئوُمَصَماَقَو١٥«١٥،١٦
ْ
لِ
ْ

ِةَعْبِجَىلِإِلاَج
ملٱَبْعَّـشلٱُلُواَشَّـدَعَو.َنيِماَيْنِب

ِةَئِمِّـتِسَوْحَنُهَعَمَدوُجْوَْ
ملٱُبْعَّـشلٱَوُهُنْبٱُناَثاَنوُيَوُلُواَشَناَكَو١٦.ٍلُجَر

اَمُهَعَمُدوُجْوَْ
يفَنيِميِقُم لٱَو،َنيِماَيْنِبِعْبَجِ

ْ
يفاوُلَزَنَنوُّيِنيِطْسِلِف ِخمِ

ْ
.»َساَم

٣و٢ع١٤:٢صو٧و٦و٢ع٢ع

ملهنأىلعليلدانهولواشةنيدميهوَنيِماَيْنِبِةَعْبِج
.لواشوليئومصنيبيئاهنلاصفنانكي

ًادجريغصشيجمهونيفلألاةيقبٍلُجَرِةَئِمِّـتِس
.نيينيطسلفلاشيجىلإةبسنلاب

تناكو.نيماينبةعبجنعاهلًازييمتَنيِماَيْنِبِعْبَج
ناكو.قيمعٍداوسامخمنيبواهنيبسامخمةلابقعبج
.عبجيفناثانويبعمتجاولاجلجلانمدعصلواش

ملٱَجَرَخَف١٧«١٧،١٨
لٱِةَّـلََحمْنِمَنوُبِّـرَخُْ

ْ
يفَنيِّـيِنيِطْسِلِف ِ

لٱ.ٍقَرِفِثَالَث
ْ
لٱُةَقْرِف

ْ
يفْتَهَّـجَوَتُةَدِحاَو َىلِإَةَرْفَعِقيِرَطِ

لٱَو١٨،َلاَعوُشِضْرَأ
ْ
يفْتَهَّـجَوَتىَرْخُألٱُةَقْرِف ِتْيَبِقيِرَطِ

لٱَو،َنوُروُح
ْ
يفْتَهَّـجَوَتىَرْخُألٱُةَقْرِف لٱِقيِرَطِ

ْ
ملٱِمُخُّت

ِِفْرشُْ
لٱَوْحَنَميِعوُبَصيِداَوَىلَع

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

:١١ايمحن١٤و١٨:١٣عوشي١٨:٢٣عوشي١٤:١٥ص
٣٤

ةمينغلاوماعطلاوفلعلاعمجمهتياغَنوُبِّـرَخُْملٱَجَرَخ
لواشجييهتًاضيأاودصقمهلعلونييليئارسإلالالذإو
برلانأرهظيو.ةعينملاامهتقفاومنماجرخيلناثانويو
لاجلجلاىلإرمألالوأيفاولزنولمهنألريبدتلايفمهلضأ
هعمنيذلاوناثانويمثنييليلقلاهلاجرولواشاوبرضو
.اهلكليئارسإضرأاوحتفوًانيبمًاراصتنااورصتنال

يفنوروحتيبو.ليإتيبنمةبيرقولامشلايفَةَرْفَع
قرشلايفميعوبصيداوو.رحبلالحاسقيرطىلعبرغلا
انهالإةروكذمريغوةلوهجملعوشضرأو.احيرأقيرطىلع
.نيماينبضرأيلامشيفاهنأىلعلدتةنيرقلاو

يفٌعِناَصْدَجوُيَْملَو١٩«٢٢-١٩ َّـنَأل،َليِئاَْرسِإِضْرَأِّـلُكِ
لٱ
ْ
لٱَلَمْعَيَّـالَئِل:اوُلاَقَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
٢٠.ًاْحمُرْوَأًافْيَسَنوُّيِنَاْربِع

لٱَىلِإَليِئاَْرسِإُّلُكُلِزْنَيَناَكْلَب
ْ
ُّلُكَدِّـدَحُيِلَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ُدوُدُحْتَّـلَكاَمَدْنِع٢١ُهَلَوْعِمَوُهَسْأَفَوُهَلَجْنِمَوُهَتَّـكِسٍدِحاَو
ملٱَوِكَكِّـسلٱ

ملٱَوِلِجاَنَْ
لٱَوِناَنْسَألٱِتاَثَّـلَثُْ

ْ
ِسيِْوَرتِلَوِسوُؤُف

ملٱ
يفَناَكَو٢٢.ِسيِساَنَْ حلٱِمْوَيِ

ْ
َالَوٌفْيَسْدَجوُيَْملُهَّـنَأِبَْر

َىلَع.َناَثاَنوُيَعَمَوَلُواَشَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِعيَِمجِدَيِبٌحْمُر
.»ِهِنْبٱَناَثاَنوُيَوَلُواَشَعَمَدِجُوُهَّـنَأ
٥:٨ةاضق٢٤:١٤كولم٢و٥:٨ةاضق

طلستونييليئارسإلالذىلعليلدخلاٌعِناَصْدَجوُيَْمل
ضرأيفلذلادشأناكوليوطنامزنمنيينيطسلفلا
.نيماينب

لٱُةَظَفَحَجَرَخَو«٢٣
ْ
ِخمَِربْعَمَىلِإَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
.»َساَم

:١٠ءايعشإو٥و١٤:٤ص٢٣:١٤ليئومص٢و١٤:١ص
٢٨

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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ِخمَِربْعَم
ْ
نسسامخمةلابُق)٥و١٤:٤صرظنا(َساَم

قيمعلايداولاىلعةفرشميهوصيصوباهمساةرخص
ربعمىمستربعموأقيرطيداولايفو.عبجوسامخمنيب
يفمهتلحمنماوجرخنيينيطسلفلاةظفحو.سامخم
ةفرشملاصيصوبةرخصلاىلإيأسامخمربعمىلإسامخم
.هيلعةطلستملاويداولاىلع

دئاوف
نمؤيمل.لهجلاوناميإلافعضنمجتنيفوخلانإ.١

هيلإنوئجتلينيذلاصّلخينأردقيهللانأنويليئارسإلا
ملو.ءايوقأنومواقملاناكامهموءافعضاوناكامهم
سامخمىلإاوتأنيينيطسلفلانأنويليئارسإلافرعي
.)٧-٥ع(اوكِلهُيلسيلواوكِلهَيل

نودًانايحأبجاووهولمعلانمبعصأراظتنالا.٢
.)١٤-٨ع(لمعلا

ضئارفلاوتامدقتلاوةيجراخلاةدابعلاىضريالهللانإ.٣
عامتسالاو.هنعًاديعببلقلامادامدايعألاظفحو
.)١٢ع(ةحيبذلانملضفأ

.كيرشهيفهلبلقيفنكسينأهللاىضريال.٤
ًامئادبرلاةئيشملمعيملهنأىمظعلالواشةئيطخو
.)١٤ع(ءيشلكيف

.ةيرورضةئيطخلانوكتنأنكميالو.ّرربتالةرورضلا.٥
طقسنوأًاعوجتومننأردقناننإلوقننأانيلعف
هللااياصوفلاخننأردقنالاننكلوبرحلايفىلتق
.)١٢ع(

ًاكلمهنولبقينيذلالكلًايدبأًاتوكلمحنميهللانإ.٦
.)١٣ع(مهيلع

.اهاوسّلذيءيشالوناسنإلالذُتةئيطخلانإ.٧

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

دـاـعــتراوسـاـمخميفنـاـثـاـنـوـيرـاـصـــتـنا:هــنـوـمــضــم
تيبدنعمهراسكناومهيلعلواشموجه.نيينيطسلفلا
.مدلاىلعمهلكأومهكنضوبعشلالواشفالحتسا.نوآ
.هيلعةعرقلاعوقودعبناثانويلبعشلاءادف.لواشحبذم
.هلهأركذولواشمُّظعت

يفَو«١ لِلَلُواَشُنْبُناَثاَنوُيَلاَقٍمْوَيِتاَذِ
ْ
ِلِماَحِمَالُغ

لٱِةَظَفَحَىلِإُْربْعَنَلاَعَت:ِهِحَالِس
ْ
يفَنيِذَّـلٱَنيِّـيِنيِطْسِلِف َكِلٰذِ

لٱ
ْ
.»ُهاَبَأِْربُْخيَْملَوِ.ْربَع

يف نيميقمشيجلاوناثانويولواشناكامنيبٍمْوَيِتاَذِ
سامخميفنيينيطسلفلاشيجو)١٣:١٦ص(عبجيف
ضرأنوبهنينيينيطسلفلاةازغناكو)١٣:٢٣ص(مهتلابق
نأردقيملدحاولاشيجلانكلو)١٣:١٧ص(نيماينب
الإهروبعنكميالًاقيمعًايداوامهنيبنألرخألاىلإبرتقي
.ةبوعصب

.)١٣:٢٣ص(َنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِةَظَفَح
ولًادجًارطخمناكهدصقيذلالمعلانألُهاَبَأِْربُْخيَْملَو

.هنعهعنملهوبأهفرع

يفًاميِقُمُلُواَشَناَكَو«٢ َحتَةَعْبِجِفَرَطِ
ْ

يِتَّـلٱِةَناَّـمُّرلٱَت
يف .»ٍلُجَرِةَئِمِّـتِسُوْحَنُهَعَميِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَو،َنوُرْغِمِ
١٣:١٥ص١٠:٢٨ءايعشإ١٦و١٣:١٥ص

يف يفناكهنأرهاظلاوةنيدملانعًاجراخَةَعْبِجِفَرَطِ
.عبجةهجىلإوةعبجبرقبةيربلا

َحت
ْ

ريغيه»نورغم«و.ةرجشلاءيفيفخلاِةَناَّـمُّرلٱَت
.سامخميلامشتناكيتلا)١٠:٢٨ءايعشإ(يفةروكذملا
يتلاةنامرلانولوقيمهضعبو.ملعمساسيلنورغملعلو
.رديبلايف

ِنْبَساَحَنيِفِنْبَدوُباَخيِإيِخَأَبوُطيِخَأُنْباَّـيِخَأَو«٣
يفِّـبَّـرلٱُنِهاَكِيلاَع ِمَلْعَيَْملَو.ًادوُفَأًاسِبَالَناَكَهوُليِشِ
.»َبَهَذْدَقَناَثاَنوُيَّـنَأُبْعَّـشلٱ

٢:٢٨ص١:٣ص٤:٢١ص٢٠و١٢-٢٢:٩ص

بوطيخأنبكلاميخأوهاذهايخأنأنونظملااَّـيِخَأ
ًامارتحاوهللاوخأ»ايخأ«ىنعمو.)٢٢:٩ص(يفروكذملا
نمهنأريغ)كلملاوخأ(كلاميخأهولعجةلالجلامسال
.تونهكلابهفلخوايخألًاخأناككلاميخأنألمتحملا

يفِّـبَّـرلٱُنِهاَك يفنهاكلاوهايخأنأانمهفاذإَهوُليِشِ
هوليشيفةميخلاةمدخنألطقفهنكسمهوليشنوكتهوليش
حجرألاو.)٤ص(توباتلانوينيطسلفلاذخأامدنعتفقوت
ناكيذلايلاعنملدبيناربعلالصألايفنهاكةظفلنأ
.انههيلإراشملاهوليشيفبرلانهاك

ىلعو.)٢٨:٦جورخيفمجرُتامك(ءادرلادوُفَألا
ناكفميمتلاوميروألاةردصلايفوةردصلادوفألايأءادرلا
نملاؤسلاناكوبرلامامأهلوخددنعنهاكلابلقىلع
وهانهدوفألاوايخأركِذو.)٢٨:٦ص(هتطساوببرلا
.)١٨ع(يفيتأيسامحاضيإل

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ملٱَْنيَبَو٤«٤،٥
لٱيِتَّـلٱِرِباَعَْ

ْ
َىلِإاََهُربْعَيْنَأُناَثاَنوُيَسَمَت

لٱِةَظَفَح
ْ
جلٱِهِذٰهْنِمٍةَرْخَصُّنِسَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ٍةَرْخَصُّنِسَوِةَهِ

لِتْنِم
ْ

جلٱَك
ْ
لٱُمْسٱَو،ِةَهِ

ْ
ىَرْخُألٱُمْسٱَو»ُصْيَصوُب«ِةَدِحاَو

لٱُّنِّـسلٱَو٥.»ُهَنَس«
ْ
ِخمَلِباَقُمِلاَمِّـشلٱَىلِإٌدوُمَعُدِحاَو

ْ
،َساَم

جلٱَىلِإُرَخآلٱَو
ْ
.»َعْبَجَلِباَقُمِبوَُن

١٣:٢٣ص

ىلإعبجنمروبعلاقرطاهيفيتلاةيدوألاِرِباَعَْملٱ
ىلإدعصيمثيداولاىلإلزنينأناثانويدصق.سامخم
نيينيطسلفلاةظفحناكموهوصيصوبةرخصنسسأر
.)١٣:٢٣ص(

لِلُناَثاَنوُيَلاَقَف«٦
ْ
َىلِإُْربْعَنَلاَعَت:ِهِحَالِسِلِماَحِمَالُغ

لٱِءَالُؤٰهِّـفَص
ْ
لُغ
ْ

ِّـبَّـرلِلَسْيَلُهَّـنَأل،اَنَعَمُلَمْعَيَهللاٱَّـلَعَل،ِف
لَُخيْنَأْنَعٌعِناَم

ِّـ
لٱِبَص

ْ
لٱِبْوَأِريِثَك

ْ
.»ِليِلَق

٤٧و١٧:٤٦ص٢٦و٩:٢٥ايمرإو٣٦و١٧:٢٦ص
١١:٣٤نييناربعو٧:٤ةاضقو

نمهنوكىلعلكتاناثانوينأىلإةراشإِفْلُغْلٱِءَالُؤٰه
نوجراخفنوينيطسلفلاامأوديعاوملايوذصاخلاهللابعش
.ديعاوملاودوهعلانع

وهفديدشلاهناميإناثانويرهظأِليِلَقْلٱِبْوَأِريِثَكْلٱِب
حاتفيونوشمشوقارابونوعدجعمركذُينأقحتسم
نييناربع(ديعاوملااولانًارباوعنصكلامماورهقناميإلابنيذلا
١١:٣٢(.

لَقِباَمَّـلُكْلَمْعٱ:ِهِحَالِسُلِماَحُهَلَلاَقَف«٧
ْ

.َكِب
لَقَبَسَحَكَعَماَذَنَئَه.ْمَّـدَقَت

ْ
.»َكِب

حدملاسفنّقحتسافناميإلاسفنهحالسلماحلناكو
.ًالوهجمهمساناكنإو

لٱَىلِإُُربْعَنُنْحَناَذَوُه:ُناَثاَنوُيَلاَقَف٨«١٢-٨
ْ
ُرِهْظُنَوِمْوَق

ُفِقَن.ْمُكْيَلِإَلِصَنىَّـتَحاوُموُد:اَنَلاوُلاَقْنِإَف٩.ْمُهـَلاَنَسُفْنَأ
يف اوُدَعْصٱ:اوُلاَقْنِإْنِكٰلَو١٠.ْمِهْيَلِإُدَعْصَنَالَواَنِناَكَمِ
لٱَيِهِهِذٰهَو،اَنِدَيِلْمُهَعَفَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ُدَعْصَن.اَنْيَلِإ

ْ
ُةَمَالَع

لٱِّـفَصِلاَمُهَسُفْنَأاَرَهْظَأَف١١.اَنَل
ْ
َلاَقَف.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
لٱاَذَوُه:َنوُّيِنيِطْسِلِف

ْ
يِتَّـلٱِبوُقُّثلٱَنِمَنوُجِراَخَنوُّيِنَاْربِع

َلِماَحَوَناَثاَنوُيِّـفَّـصلٱُلاَجِرَباَجَأَف١٢.اَهيِفاوُأَبَتْخٱ
لَعُنَفاَنْيَلِإاَدَعْصِا:ِهِحَالِس

ِّـ
ِحلُناَثاَنوُيَلاَقَف.ًائْيَشاَمُكَم

َ
ِلِما

.»َليِئاَْرسِإِدَيِلْمُهَعَفَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأليِئاَرَوْدَعْصٱ:ِهِحَالِس

صو٢٢ع٦:٣٦ةاضقو٢٤:١٤نيوكت١٤-٧:٩ةاضق
٥:٢٤ليئومص٢و٨:١٦ةاضقو٤٤و١٧:٤٣ص١٣:٦

ناكنإوبرلانمهلةيآثدحيسامناثانويلعج
ميهاربإدبعلعفامكةيعيبطلارومألانمروكذملارمألا
مهراقتحااورهظأنوينيطسلفلاو.)١٤و٢٤:١٣نيوكت(
نوجراخنويناربعلااذوه«مهلوقبهحالسلماحوناثانويل
امكملعنفادعصا«مهلوقو.ىوآتانبمهنأك»بوقثلانم
دنعريثكعونلااذهنمحازملاو.امكلتقنسهانعم»ًائيش
ىلعموصخلانيبمويلاىلإعئاشو)٨:١٦ةاضق(دونجلا

.ديعولاليبس

ِهِحَالِسُلِماَحَوِهْيَلْجِرَوِهْيَدَيَىلَعُناَثاَنوُيَدِعَصَف«١٣
ُلِّـتَقُيِهِحَالِسُلِماَحَناَكَو،َناَثاَنوُيَماَمَأاوُطَقَسَف.ُهَءاَرَو
.»ُهَءاَرَو

ناكو.ًابصتنمدوعصلاةبوعصلِهْيَلْجِرَوِهْيَدَيَىلَع
ناكامالإهمداخنمبلطيملهنألًايقيقحًادئاقناثانوي
سفنهحالسلماحىلعناكو.وههلمتحينأًادعتسم
اذهو.همامأهدئاقنألاهبمتهيملهنكلورطخلاوتابوعصلا
.عوسيحالسيلماحىلعبجوتيام

فوخلامهارتعافناثانويمهتغبَناَثاَنوُيَماَمَأاوُطَقَس
امدنعو.نييليئارسإلانمشيجامهءارونأاونظمهلعلو
نمقيرطلانألضعببمهضعباوعقوأواوقياضترارفلااودصق
قّيضرهظىلعناكنيينيطسلفلاةلحمىلإةظفحلاناكم
.ميظعرادحناراسيلانعونيميلانعو

ُلِماَحَوُناَثاَنوُياََهبََرضيِتَّـلٱَىلوُألٱُةَبَّْـرضلٱِتَناَكَو«١٤
يفًالُجَرَنِيْرشِعَوْحَنِهِحَالِس .»ٍضْرَأِناَّـدَفِفْصِنِوْحَنِ

نيرشعوحنابرضهحالسلماحوناثانويَىلوُألٱُةَبَّْـرضلٱ
.ًاضعبمهضعبنوبرضيءادعألاذخأمثًالجر

نأىنعملاو.نادففصنيأٍضْرَأِناَّـدَف)ملت(ِفْصِن
.ًاقيضناكناكملا

يفٌداَعِتْرٱَناَكَو«١٥ ملٱِ
يفِةَّـلَحَْ حلٱِ

ْ
يفَوِلَْق .ِبْعَّـشلٱِعيَِمجِ

ملٱَوُّفَّـصلٱ
َناَكَفُضْرَألٱِتَفَجَرَو،ًاضْيَأْمُهاوُدَعَتْرٱَنوُبِّـرَخُْ

.»ٌميِظَعٌداَعِتْرٱ
٧:٦كولم٢و٧:١٠ص١٨و١٣:١٧ص

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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.ةظفحلاةلحمنعاهلًازييمتشيجلاةلحميفداعترالاناك
بعشلايفو.اهوبهننوبرخملاناكيتلاةيربلايألقحلايفو
.ناثانويمهبرضنيذلاةظفحلامهّفصلاو.نيحلسملاريغ

نأحجرألاوًالعفلازلزثدحامبرُضْرَألٱِتَفَجَر
.ميظعداعتراىلإريشيزاجممالكلا

ملٱَرَظَنَف«١٦
يفَلُواَشِلَنوُبِقاَرُْ اَذِإَو،َنيِماَيْنِبِةَعْبِجِ

جلٱِب
ْ

.»َنيِدِّـدَبَتُماوُبَهَذَوَباَذْدَقِروُهُْم

.ةعبجنمىرُتالسامخمنإليقَنيِماَيْنِبِةَعْبِج
يفيأ)٢ع(ةعبجفرطيفهلاجرولواشناكنكلو
.اهتاهجيفوأاهضرأ

بيترتالبكانهوانهىلإاوبهذواوقرفتَنيِدِّـدَبَتُم
.ىراكسلاك

َنآلٱاوُّدُع:ُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلِلُلُواَشَلاَقَف١٧«١٧،١٨
ُلِماَحَوُناَثاَنوُياَذَوُهَو،اوُّدَعَف.اَنِدْنِعْنِمَبَهَذْنَماوُرُظْنٱَو
َتوُباَتْمِّـدَق:اَّـيِخَألُلُواَشَلاَقَف١٨.ِنْيَدوُجْوَماَسْيَلِهِحَالِس
يفَناَكِهللاٱَتوُباَتَّـنَأل(.ِهللاٱ لٱَكِلٰذِ

ْ
يِنَبَعَمِمْوَي

.»)َليِئاَْرسِإ
٣٠:٧و٢٣:٩ص

كلملاتابجاونمبرلانملاؤسلاِهللاٱَتوُباَتْمِّـدَق
ةيرقيفتوباتلاناك.)٢٧:٣١ددع(ةعيرشلابجومب
دوادنامزيفناكملاسفنيفناكو)٧:١ص(ميراعي
ةيرقنمهودعصأنييليئارسإلانإانهلوقلانمرهاظلاو
.لوألاهناكمىلإهودركلذدعبوشيجلاةلحمىلإميراعي
ةطساوبنكيملودوفألاةطساوببرلانملاؤسلاناكو
ريغنعلدبخاسنلادحأنأنظُيكلذل.انهالإتوباتلا
توباتسيلودوفأةيلصألاةملكلاو.دوفأبتوباتدصق
.ةينيعبسلاةمجرتلاوسوفيسويقفاوياذهو

لٱَعَمُدْعَبُمَّـلَكَتَيُلُواَشَناَكاَميِفَو«١٩
ْ

َدَياَزَت،ِنِهاَك
يفيِذَّـلٱُجيِجَّـضلٱ لٱِةَّـلََحمِ

ْ
ُلُواَشَلاَقَف.َرُثَكَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لِل
ْ

.»َكَدَيَّـفُك:ِنِهاَك
٢٧:٢١ددع

رومأيفًاميهفوًارويغوًاعاجشلواشناكَكَدَيَّـفُك
برلانملأسومهئادعأضعبنمليئارسإصّلخوبرحلا
عضخيملوربصلاليلقناكهنكلوحباذمىنبوحئابذمّدقو

لثمنكيملفلاكتالالكهيلعلكتيملوعوضخلالكبرلل
.هبولطموهدصقبسحيأهللابلقبسحًالجردواد

َىلِإاوُءاَجَوُهَعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَوُلُواَشَحاَصَو«٢٠
حلٱ
ْ
ٌباَرِطْضٱ.ِهِبِحاَصَىلَعٍدِحاَوِّـلُكِفْيَسِباَذِإَو،ِبَْر
.»ًاّدِجٌميِظَع
٢٠:٢٣مايأ٢و٧:٢٢ةاضق

)٧:٢٢ةاضق(نيينايدملاونوعدجةثداحًاضيأرظنا
ملعتنيتلا)٢٠:٢٣مايأ٢(نيينومعلاوطافاشوهيةثداحو
يفةعاجشلاوناميإلاهلعجبهبعشصّلخيبرلانأاهنم
فيعضلارصتنيفمهئادعأبولقيففعضلاوفوخلاومهبولق
.يوقلاىلع

سامخمىلإاودعصويداولاىلإاولزنِبْرَْحلٱَىلِإاوُءاَج
.دحأمهمواقيملو

لٱَو٢١«٢١،٢٢
ْ
لٱَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱَنوُّيِنَاْربِع

ْ
ُذْنُمَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ملٱَىلِإْمُهَعَماوُدِعَصَنيِذَّـلٱ،ُهَلْبَقاَمَوِسْمَأ
،ْمِهْيَلاَوَحْنِمِةَّـلَحَْ

٢٢.َناَثاَنوُيَوَلُواَشَعَمَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإَعَمًاضْيَأْمُهاوُراَص
يفاوُأَبَتْخٱَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِلاَجِرُعيَِمجَعِمَسَو َّـنَأَمِياَرْفَأِلَبَجِ
لٱ
ْ
يفْمُهَءاَرَوًاضْيَأْمُهاوُّدَشَف،اوُبَرَهَنيِّـيِنيِطْسِلِف حلٱِ

ْ
.»ِبَْر

١٣:٦ص٢٩:٤ص

ميهاربإلسنىلإريشتةظفللاونويليئارسإمهَنوُّيِناَْربِعْلٱ
اذهبنييليئارسإلاىمس.تارفلارهنربعنمءاجيذلا
ـىـمــسوـنيــيــنــيــطــسـلـــفـلاوـنيـيرصــملـاـكمــهـوــقـيـاـضــممــسالا
هذهيفامكمهءادعأركذدنعهبمهسوفننويليئارسإلا
اورخسدقنوينيطسلفلاناكو.)١٣:٣و٤:٦ص(وةيآلا
منغتسافمهودبعتساوسامخملوحنكامألايفنييليئارسإلا
عجشتوةيدوبعلاّقرنماوصلخيلةصرفلوأنويليئارسإلا
هدرطيفلواشعمليئارسإعيمجدحتافنيفئاخاوناكنيذلا
.نيينيطسلفلا

يفَليِئاَْرسِإُّبَّـرلٱَصَّـلَخَف«٢٣ لٱَكِلٰذِ
ْ
َِتَربَعَو.ِمْوَي

حلٱ
ْ
.»َنِوآِتْيَبَىلِإُبَْر
١٣:٥ص٣٢:٢٢مايأ٢و١٤:٣٠جورخ

.)٢٠ع(ناثانويولواشنمسيلوبرلانمصالخلا
لامشلاةهجىلإنيينيطسلفلالواشّدرَنِوآِتْيَب

تيبنمو.ليإتيبوسامخمنيبيهنوآتيبو.يبرغلا
ثيح)٣١ع(نوليإىلإنوروحتيبردحنماولزننوآ
.)١٠:١٠عوشي(نييرومألاكولمىلععوشيرصتنا

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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يفَليِئاَْرسِإُلاَجِرَكُنَضَو«٢٤ لٱَكِلٰذِ
ْ
َلُواَشَّـنَألِمْوَي

لَم:ًالِئاَقَبْعَّـشلٱَفَّـلَح
ْ
َىلِإًازْبُخُلُكْأَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱٌنوُع

ملٱ
ِبْعَّـشلٱُعيَِمجْقُذَيْمَلَف.يِئاَدْعَأْنِمَمِقَتْنَأىَّـتَحِءاَسَْ

.»ًازْبُخ
٦:٢٦عوشي

نيينيطسلفلادرطنعاوفقوتاذإبعشلانألواشّنظ
مهتصرفتوفتفًاضيأنوعمتجيالماعطلابلطيفاوقرفتو
.هرمأجئاتننمنكلو.ةنيمثلا

اوعسينأاوردقيملفلكألامدعنمبعشلاكنض)١(
يفناثانويهنباعوقو)٢(بجيامكنيينيطسلفلاءارو
امأو.مدلاىلعبعشلالكأ)٣(ملعريغنعيدعتلا
وهزبخلالكأنععنملانأاومهفوكلملارمأاوعاطأفبعشلا
.ًاقلطملكألانععنملا

لٱَىلِإِبْعَّـشلٱُّلُكَءاَجَو«٢٥
ْ
ِهْجَوَىلَعٌلَسَعَناَكَوِرْعَو

حلٱ
ْ
.»ِلَْق
٣:٤ىّتم

ةسورغملاوةحولفملاضرألاةلقىلعليلدلسعلاةرثك
.)٧:٢٢ءايعشإ(ةنوكسملاو

لٱُبْعَّـشلٱَلَخَداَّـَملَو٢٦«٢٦،٢٧
ْ
لٱِباَذِإَرْعَو

ْ
ُرُطْقَيِلَسَع

لٱَنِمَفاَخَبْعَّـشلٱَّـنَأل،ِهِمَفَىلِإُهَدَيٌدَحَأَّـدُمَيَْملَو
ْ
ِ.مَسَق

،َبْعَّـشلٱُهوُبَأَفَلْحَتْسٱاَمَدْنِعْعَمْسَيْمَلَفُناَثاَنوُياَّـمَأَو٢٧
يفُهَسَمَغَوِهِدَيِبيِتَّـلٱِةَباَّـشُّنلٱَفَرَطَّـدَمَف طَقِ

ْ
لٱِر

ْ
َّـدَرَوِلَسَع

.»ُهاَنْيَعْتَراَنَتْسٱَفِهِمَفَىلِإُهَدَي
٣٠:١٢ص٤٣ع

ًائيشذخأيلفقوتيملفلجعتسمهنألِةَباَّـشُّنلٱَفَرَطَّـدَم
.ةلبنلاوأمهسلاةباشنلاو.هديب

لكألانمشعتنافًاريثكعاجناكُهاَنْيَعْتَراَنَتْسٱ
يفحاجنلاهيلعفقوتياممدسجلابءانتعالاو.هتّوقتدّدجتو
ميهفدئاقلكو.يحورلاوأيلقعلاوأيدسجلالمعلا
طورشمهأنمهدادعإوشيجلاماعطبءانتعالانأفرعي
.حامرلاوفويسلادادعإنعهتيمهألقتالوراصتنالا

َبْعَّـشلٱَكوُبَأَفَّـلَحْدَق:ِبْعَّـشلٱَنِمٌدِحاَوَلاَقَف«٢٨
لَم:ًالِئاَق

ْ
لٱًازْبُخُلُكْأَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱٌنوُع

ْ
اَيْعَأَف.َمْوَي

.»ُبْعَّـشلٱ

.رفسلابتاكخرؤملالوقاذهُبْعَّـشلٱاَيْعَأَف

اوُرُظْنُا.َضْرَألٱِيبَأَرَّـدَكْدَق:ُناَثاَنوُيَلاَقَف٢٩«٢٩،٣٠
لٱاَذٰهْنِمًاليِلَقُتْقُذِّـينَألَياَنْيَعْتَراَنَتْسٱَفْيَك

ْ
٣٠.ِلَسَع

حلٱِبْمَكَف
ْ
لٱَلَكَأْوَلِّـيَِر

ْ
لٱِمِهِئاَدْعَأِةَميِنَغْنِمُبْعَّـشلٱَمْوَي

يِتَّـ
لٱَىلَعُمَظْعَأٌةَبَْرضَنآلٱِتَناَكاَمَأ!اوُدَجَو

ْ
»؟َنيِّـيِنيِطْسِلِف

١٨:١٨كولم١و٧:٢٥عوشي

هانيعترانتساولسعلانمليلقلكأناثانويدافأ
لكأوليرحلابمكفعوجلانماهرصبفعضناكامدعب
منغلاورقبلاكةميظعلاةمينغلانمًايفاكًالكأمهلكبعشلا
.مهئادعأنماهومنغيتلا

»ليئارسإرّدك«هنأناخعيفليقَضْرَألٱِيبَأَرَّـدَكْدَق
زُجيمل)١٨:١٨كولم١(باخآكلذكو)٧:٢٥عوشي(
جئاتننمنبالاوبألانيبفالتخالاو.هيبأيأرناثانوي

.لواشةقامح

يفاوُبََرضَف«٣١ لٱَكِلٰذِ
ْ
لٱِمْوَي

ْ
ِخمْنِمَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
َىلِإَساَم

.»ًاّدِجُبْعَّـشلٱاَيْعَأَو.َنوُلَّـيَأ
١٠:١٢عوشي٥ع

نادضرأيفنوروحتيبردحنمرخآيفنوليإتناك
.نيينيطسلفلاضرأنمةبيرقو

لٱَىلَعُبْعَّـشلٱَراَثَو«٣٢
ْ
ًارَقَبَوًامَنَغاوُذَخَأَف،ِةَميِنَغ

.»ِمَّـدلٱَىلَعُبْعَّـشلٱَلَكَأَوِضْرَألٱَىلَعاوُحَبَذَو،ًالوُجُعَو
:١٥لامعأو١٤-١٧:١نييوالو٩:٤نيوكت١٥:١٩ص
٢٠

.)دهاوشلارظنا(ةعيرشلابجومبًاعونمممدلالكأناك

َىلِإُئِطُْخيُبْعَّـشلٱاَذَوُه:َلُواَشاُوَربْخَأَف٣٣«٣٣،٣٤
َنآلٱَّـَيلِإاوُجِرْحَد.ْمُتْرَدَغْدَق:َلاَقَف.ِمَّـدلٱَىلَعِهِلْكَأِبِّـبَّـرلٱ

َهلاوُلوُقَوِبْعَّـشلٱَْنيَباوُقَّـرَفَت:ُلُواَشَلاَقَو٣٤.ًاريِبَكًارَجَح
ُ

ْم
اوُحَبْذٱَو،ُهَتاَشٍدِحاَوُّلُكَوُهَرْوَثٍدِحاَوُّلُكَّـَيلِإاوُمِّـدَقُيْنَأ
ُختَالَواوُلُكَواَنُهٰه

ْ
َمَّـدَقَف.ِمَّـدلٱَعَمْمُكِلْكَأِبِّـبَّـرلٱَىلِإاوُئِط

يفِهِدَيِبُهَرْوَثٍدِحاَوُّلُكِبْعَّـشلٱُعيَِمج لِتِ
ْ

اوُحَبَذَوِةَلْيَّـللٱَك
.»َكاَنُه

ردغلاوبرلانيبومهنيبيذلادهعلااوثكنْمُتْرَدَغْدَق
.ةنايخلاودهعلاضقن

ألَا
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ضرألانععفتريحوبذملانأهنمةياغلاوًاريِبَكًارَجَح
رمأبعشلاعاطأو.هنماولكأياملبقهلكمدلاجرخيف
.لكألانعمهاهنامنيحهوعاطأامكمهكلم

ِهِناَيْنُبِبَعََرشيِذَّـلٱ.ِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمُلُواَشىَنَبَو«٣٥
.»ِّـبَّـرلِلًاحَبْذَم

١٧و٧:١٢ص

ىلعمهراصتنالبرللركشلاةمالعحبذملاناك
.نيينيطسلفلا

دصقهنأللمكيملوأدتباهنأنظُيِهِناَيْنُبِبَعََرشيِذَّـلٱ
حبذملانأحجرألاو)٣٦ع(ًاليلنيينيطسلفلاءارولوزنلا
ىنبدوادو.هريغىنبمثهانبيذلالوألاحبذملاناكاذه
ليئارسإنعةبرضلاتفكامنيحهللاهركشةمالعًاحبذم
.)٢٤:٢٥ليئومص٢(

لٱَءاَرَوْلِزْنَنِل:ُلُواَشَلاَقَو«٣٦
ْ
ْمُهْبَهْنَنَوًالْيَلَنيِّـيِنيِطْسِلِف

اَمَّـلُكْلَعْفٱ:اوُلاَقَف.ًادَحَأْمُهْنِمِقْبُنَالَوِحاَبَّـصلٱِءْوَضَىلِإ
يفُنُسَْحي لٱَلاَقَو.َكْيَنْيَعِ

ْ
.»ِهللاٱَىلِإاَنُهْمَّـدَقَتَنِل:ُنِهاَك

١٩و١٨و٣ع

لكألارمأيفمهبعتنأنظهلعلواّيخأوهُنِهاَكْلٱ
١٨ع(برلالاؤسمدعوةلجعلانمجتنمدلاىلعلكألاو
.)١٩و

َءاَرَوُرِدَحْنَأَأ:َهللاٱُلُواَشَلَأَسَف٣٧«٣٧،٣٨
لٱ
ْ
يفُهِْبُجيْمَلَف؟َليِئاَْرسِإِدَيِلْمُهُعَفْدَتَأ؟َنيِّـيِنيِطْسِلِف َكِلٰذِ
لٱ
ْ
ِهوُجُوَعيَِمجاَياَنُهَىلِإاوُمَّـدَقَت:ُلُواَشَلاَقَف٣٨.ِمْوَي
خلٱِهِذٰهْتَناَكاَذاَمِباوُرُظْنٱَواوُمَلْعٱَو،ِبْعَّـشلٱ

ْ
لٱُةَّـيَِط

ْ
.»َمْوَي

١٢و٧:١١عوشيو٢٠و١٠:١٩ص٢٨:٦ص١٠:٢٢ص

هيلعيتلادوفألاةطساوب)٣ع(َهللاٱُلُواَشَلَأَسَف
-٢٨:٦جورخ(ميمتلاوميروألاةردصلاىلعوةردصلا

ةفيخمةئيطخدوجوهلهللاباوجمدعنمجتنتساو.)٣٠
رسكناةعيظفلاهتئيطخببسبيذلاناخعرمأيفامك
.)١٢و٧:١١عوشي(ياعدنعبعشلا

لَُخمُّبَّـرلٱَوُهٌّيَحُهَّـنَأل«٣٩
ِّـ

يفْتَناَكْوَلَو،َليِئاَْرسِإُص ِ
ِّـلُكْنِمُهُبِيُجيْنَمْنُكَيَْملَو.ًاتْوَمُتوُمَيُهَّـنِإَفيِنْبٱَناَثاَنوُي
.»ِبْعَّـشلٱ
٤٤و٢٤ع

فلحذإ)٢٤ع(لوألايفأطخأامكنآلالواشأطخأ
هلمعاماوفرعاوناكمهنألاوتكسبعشلاو.ةلجعلاب
.ناثانوي

ِجلَلاَقَف٤٠«٤٢-٤٠
َ
يفَنوُنوُكَتْمُتْنَأ:َليِئاَْرسِإِعيِم ِ

يفيِنْبٱُناَثاَنوُيَواَنَأَوٍبِناَج :َلُواَشِلُبْعَّـشلٱَلاَقَف.ٍبِناَجِ
يفُنُسَْحياَمْعَنْصٱ ِهٰلِإِّـبَّـرلِلُلُواَشَلاَقَو٤١.َكْيَنْيَعِ
ُبْعَّـشلٱاَّـمَأ.ُلُواَشَوُناَثاَنوُيَذِخُأَف.ًاقْدِصْبَه:َليِئاَْرسِإ
لَأ:ُلُواَشَلاَقَف٤٢.اوُجَرَخَف

ْ
.يِنْبٱَناَثاَنوُيَْنيَبَويِنْيَباوُق

.»ُناَثاَنوُيَذِخُأَف
١:٢٤لامعأ

)٧ع(نيينيطسلفلارمأيفلأسامنيحهللاهبجيمل
ناثانويىلعةعرقلاتعقوذإةعرقلاةطساوبهباجأهنكلو
ئطخيمل.كلملاةيصوفلاخيذلاوههنأىلعةمالع
.هنعرظنلاضغيملبرلانكلوًادمعناثانوي

لَعَفاَذاَمِْينِربْخَأ:َناَثاَنوُيِلُلُواَشَلاَقَف٤٣«٤٣،٤٤
ْ

!َت
َليِلَقيِدَيِبيِتَّـلٱِةَباَّـشُّنلٱِفَرَطِبًاقْوَذُتْقُذ:ُناَثاَنوُيَُهَربْخَأَف
ُهللاٱُلَعْفَياَذَكٰه:ُلُواَشَلاَقَف٤٤.ُتوُمَأاَذَنَئٰهَف.ٍلَسَع
.»ُناَثاَنوُياَيُتوُمَتًاتْوَمَكَّـنِإُديِزَياَذَكٰهَو
٣٩ع٢٥:٢٢ص٢٧ع٧:١٩عوشي

ىلعلكتاامدعبهنأرمألااذهبعصأامُتوُمَأاَذَنَئٰهَف
تومبرصتناونيينيطسلفلابراحوهسفنبرطاخوهللا
هسفنةزعرهظأهنكلو.ديهزرمأيفهيبأةيصوهيّدعتل
امأو.هنمفخيملوتوملانمفعتسيملويقيقحيدنجك
هدانعىلعلديامماذهو.هلوقنعلدعيملفلواش
انطلغبّرقننااذهانققحتوانطلغاذإةلابنلانمهنألهئايربكو
.هنعلدعننأقحلافلاخيامانلقوانرمأاذإو

ُناَثاَنوُيُتوُمَيَأ:َلُواَشِلُبْعَّـشلٱَلاَقَف٤٥«٤٦-٤٥
خلٱاَذٰهَعَنَصيِذَّـلٱ

ْ
لٱَصََال

ْ
يفَميِظَع ٌّيَح!اَشاَح؟َليِئاَْرسِإِ

ِهللاٱَعَمُهَّـنَألِضْرَألٱَىلِإِهِسْأَرْنِمٌةَرْعَشُطُقْسَتَالُّبَّـرلٱَوُه
لٱاَذٰهَلِمَع

ْ
٤٦.ْتُمَيْمَلَفَناَثاَنوُيُبْعَّـشلٱىَدَتْفٱَف.َمْوَي

لٱِءاَرَوْنِمُلُواَشَدِعَصَف
ْ
لٱَبَهَذَو،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
َنوُّيِنيِطْسِلِف

هناَكَمَىلِإ .»ِْمِ
٢٧:٣٤لامعأو١:٥٢كولم١و١٤:١١ليئومص٢

رمأيفامأوهرماوألكيفهوعاطأوبعشلافاخ
قحلانألمهمواقينأكلملاردقيملو.هتدارإاومواقفناثانوي
.هتقامحببسللواشراصتنالمكيملو.مهعم

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٥٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ملٱُلُواَشَذَخَأَو٤٧«٤٧،٤٨
لُْ
ْ

َبَراَحَو،َليِئاَْرسِإَىلَعَك
َكوُلُمَو،َموُدَأَوَنوُّمَعيِنَبَوَبآوُم:ِهْيَلاَوَحِهِئاَدْعَأَعيَِمج
لٱَوَةَبوُص

ْ
ٍسْأَبِبَلَعَفَو٤٨.َبَلَغَهَّـجَوَتاَمُثْيَحَو.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»ِهيِبِهاَنِدَيْنِمَليِئاَْرسِإَذَقْنَأَوَ،قيِلاَمَعَبََرضَو
١٥:٣ص٥٢ع١٠-٨:٣ليئومص٢و١٣-١١:١ص

ىلعهراصتنادعبكلملاىلوتيأخلاَكْلُْملٱُلُواَشَذَخَأَو
نكيملوريغصشيجالإهلنكيملاذهلبق.نيينيطسلفلا
ضرأيقرشنومعونبوبآومناك.هبنيدحتمبعشلا
قرشلاىلإةبوصوبونجلاوقرشلاىلإمودأوليئارسإ
كلامملئابقلاهذهتناكوصمحوقشمديقرشولامشلاو
.ةيوق

تغلبيتلاةكلمملاساسأعضوَبَلَغَهَّـجَوَتاَمُثْيَح
ًاكلملواشناكف.ناميلسودوادنامزيفاهتمظعجوأ
لبهبورحنعًاريثكملكتيملباتكلانكلوًابوهموًاربتعم
نيتيآلانيتاهيفو.هرماوأىلإوبرلاىلإهتبسننعملكت
.ةديدعنينسخيراتراصتخا

َيِوْشِيَوَناَثاَنوُيَلُواَشوُنَبَناَكَو٤٩«٥٢-٤٩
لَمَو
ْ

لٱُمْسٱ:ِهْيَتَنْبٱاَمْسٱَو،َعوُشيِك
ْ
َِةريِغَّـصلٱُمْسٱَوَُبْريَمِرْكِب

.َصَعَميِخَأُتْنِبُمَعوُنيِخَأَلُواَشِةَأَرْمٱُمْسٱَو٥٠.ُلاَكيِم
وُبَأُسْيَقَو٥١.َلُواَشِّـمَعَرْيَنُنْبُْريَنْبَأِهِشْيَجِسيِئَرُمْسٱَو
ٌةَديِدَشٌبْرَحْتَناَكَو٥٢.َليِئيِبَأاَنْبٱَْريَنْبَأوُبَأُرْيَنَوَلُواَش
لٱَىلَع

ْ
ًالُجَرُلُواَشىَأَراَذِإَو.َلُواَشِماَّـيَأَّـلُكَنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»ِهِسْفَنَىلِإُهَّـمَضٍسْأَباَذْوَأًاراَّـبَج
٢٧و١٨:٢٠ص١٩-١٨:١٧ص١٠:٢مايأ١و٣١:٢ص
:٩ص٢:٨ليئومص٢و٢٣-٦:٢٠ليئومص٢و١٩:١٢و
٨:١١ص٢١و١

عبارنبالواشلناكو)٣١:٢ص(بادانيبأوأَيِوْشِي
:٢ليئومص٢(ثشوبشيإوأ)٨:٣٣مايأ١(لعبشأهمسا
دحاوللناكاذإالإءامسألارييغتيفدصقلافرعنالو)٨
.ممألاضعبةداعكنامسا

ناكهنأريغطقفةدحاوةأرماذخأهنأرهاظلاُمَعوُنيِخَأ
.يرارسهل

سيقلًاخأناكريننأانهلوقلانمموهفملاَرْيَنُنْبُْريَنْبَأ
اذكهو)٩:١ص(ليئيبإينباسيقورينناكفلواشيبأ
ًاسيقدلوريننإ«)٨:٣٣مايأ١(يفليقو.سوفيسويمهف
اممرمألاةقيقحفرعننأردقنالو.»لواشدلوسيقو
.انيدل

ًاشيجلواشمظنفنيينيطسلفلاعمبرحلاعطقنتملو
حالسلايكاشًامئاداوناكفليئارسإلاجرلضفأنم
.برحلاتارمغضوخلنيدعتسم

دئاوف
لمعيهديبةلآكهسفنملسيوهللاىلعلكتينم.١

.ناثانويكبئاجع
هريظنقيفردوجوبىوقتيوىزعتيبرلامداخلك.٢

.)هحالسلماحوناثانوي(
تقولاةلقنمانقياضتولامعألاانيلعتمكارتامهم.٣

ِْرسَيَْملْنِإ«(ةباجتسالانيعقوتمربصلاوةالصلابانيلع
لاق.)٣٣:١٥جورخ»اَنُهٰهْنِماَنْدِعْصُتَالَفَكُهْجَو
.)٣٦ع»هللاىلإانهمدقتنل«كلمللاّيخأ

مامأىتحًانيمأًادهاشنوكينأنيدلامداخىلع.٤
ناثانولواشمامأايخأونوعرفمامأىسومك(كولملا
مامأسلوبوسدوريهمامأانحويودوادمامأ
.)سابيرغأ

نمهتاقوأيفلدتعملاماعطلالوانتودسجلابءانتعالا.٥
نأهيلعنكلةمدخلايفامهعفنلنمؤملكتابجاو
ةئيشمبسحبمالآلاوعوجلانمهبيصيامربصلابلبقي
.)٢٤ع(هللا

بجينكلوهروذنبرلليفوينأناسنإلكىلع.٦
فلاخمهنأحضتااذإهئافيإمدعورذنلالبقلمأتلا
.قحلل

ىقمحاوناكنإونيلماكلاريغًاتاقوأمدختسيهللانإ.٧
.ةماركوًالضفمهلبسُحيالهنكلوًادُنُعو

هرقتحيدسجلافيعضنوكينألضفييقيقحلانمؤملا.٨
لواشلثمنوكينأىلعضارهنعهللاوسانلا
.برلانمضوفرملاةيدسجلاهتوقلدجمملاومظعتملا

ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ريذحت.قيلامعميرحتللواشبرلالاسرإ:هنومضم
لضفأنعلواشوفع.ةقلامعللُهبرض.نيينيقلللواش
.هايإهضفرولواشلبرلاخيبوت.كلملاجاجأنعوةمينغلا
ليئومصةقرافم.جاجألليئومصلتق.لواشةمادن
.لواشل

ِملُّبَّـرلٱَلَسْرَأَياَّـيِإ:َلُواَشِلُليِئوُمَصَلاَقَو«١
َ

َكِحْس
ِمَالَكَتْوَصْعَمْسٱَفَنآلٱَو.َليِئاَْرسِإِهِبْعَشَىلَعًاكِلَم

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٥٣
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.»ِّـبَّـرلٱ
٩:١٦ص

ثداوحوحاحصألااذهثداوحنيبهنأحجرألا
برلاناكةدملاهذهيفو.ةديدعنينسقباسلاحاحصألا
جيردتلاببرلانعدعتبيلواشراصوربصبلواشنحتما
هرذنيليئومصناكوهسفنةدارإبسحبلمعلاىلإلامو
يفراذنإلارركتغصيمللواشنأامبو.)١٤و١٣:١٣ص(
برلاديعوو.)١٥:٢٨ـب١٣:١٤صلباق(حاحصألااذه
البرلاىلإعجروباتاذإئطاخلانإف.طورشهلهدعوك
نأامبو.دعولالانيالهاوقتكرتاذإيقتلاو.ديعولاهيتأي
.هرذنينأقحلاهلناكلواشحسميذلاوهليئومص

جلٱُّبَرُلوُقَياَذَكٰه«٢
ْ
َلِمَعاَمُتْدَقَتْفٱِدَقِّـينِإ:ِدوُُن

يفُهَلَفَقَوَنيِحَليِئاَْرسِإِبُقيِلاَمَع ْنِمِهِدوُعُصَدْنِعِقيِرَّـطلٱِ
.»َْرصِم

١٩-٢٥:١٧ةينثتو٢٤:٢٠ددعو١٦-١٧:٨جورخ

لواشسيلوليئارسإدونجدئاقبرلاناكِدوُنُْجلٱُّبَر
.هعيطيوهتوصعمسينألواشىلعف

ءانيسلبجواذوهينيبضرألانونكسياوناكُقيِلاَمَع
مايخلانونكسيةتباثنكاسمالباوناكمويلاةيدابلاناكسكو
.بهنلاووزغلانوبحيمهيشاومنممهتشيعموةيساقمهعابط
ِّـبَّـرلِل«هللالاقكلذلرصمنمهجورخدنعليئارسإاوبراح
.)١٦-١٧:٨جورخ(»ٍرْوَدَىلِإٍرْوَدْنِمَقيِلاَمَعَعَمٌبْرَح
هلوقَسنيملفبرلاامأوةنس٤٠٠وحنىضمدقناكو
.ةمحرلاريثكوحورلاليوطهنكلو

َالَوُهَلاَمَّـلُكاوُمِّـرَحَوَقيِلاَمَعْبِْرضٱَوْبَهْذٱَنآلٱَف«٣
ًارَقَب،ًاعيِضَرَوًالْفِط،ًةَأَرْمٱَوًالُجَرْلُتْقٱِلَبْمُهْنَعُفْعَت
.»ًاراَِمحَوًالََمج،ًامَنَغَو
ص٢١-٦:١٧عوشيو١٨-٢٠:١٦ةينثتو٢٤:٢٠ددع
٢٢:١٩

زوجيالفبرللصيصختلايلصألاميرحتلاىنعماوُمِّـرَح
مهيلعلبصصخملانمًائيشمهتاوذلاوذخأينأنيرصتنملل
قرُحيالاموقرُحياملكاوقرحيوةايحيذلكاولتقينأ
حئابذنإليقاذإو.برلاةنازخلناكبهذلاوةضفلاك
ةعتمألاقرحوتاناويحلاحبذوةواسقلافطألاوءاسنلا
هلهكلممهولكلاقلاخوهبرلانإًالوألوقن.فالتإ
ميرحتلااذهنمنإًايناثو.هقئالخبديرياملمعينأقحلا
نإاهنمنرقلكيفهللابعشلوليئارسإينبلةيحوردئاوف

بيصتةليقثاهبقاوعوهللادنعًادجةهوركموةسجنةئيطخلا
ةرسألاثيحنمئطاخلابمهتقالعلءايربألانمنيريثك
رقبلانمًادجمهأبرلاةفاخموةريسلاةراهطو.ةليبقلاو
.كلذهبشأاموةينمزلاتاريخلاعيمجومنغلاو

يفُهَّـدَعَوَبْعَّـشلٱُلُواَشََرضْحَتْسٱَف«٤ ْيَتَئِم،َمِيَالَطِ
لَأ
ْ

.»اَذوَُهيْنِمٍلُجَرِفَالآَةََرشَعَوٍلِجاَرِف
١٥:٢٤عوشي

.اذوهييبونج)١٥:٢٤عوشي(ملاطاهنأنظُيَمِيَالَط
نيذلاةئمتسلاىلإةبسنلابريبكشيجِفْلَأْيَتَئِم

١٤صنيبةدملايفهنأجتنتسنو.)١٤:٢ص(هعماوناك
اوّوقتونويليئارسإلامدقتاهلوطلهجنيتلا١٥صو
.نيينيطسلفلانماوحارتساو

.ةدحىلعاذوهيلاجرّدُعاَذوَُهيْنِمٍلُجَرِفَالآَةََرشَع
يقاببًاماتًاداحتاًادحتمنكيملاذوهينأىلإةراشإاذهو
نألمهريغنمرثكأمهمهتبرحلاهذهتناكو.طابسألا
.ةيبونجلامهدودحىلعناكقيلامع

يفَنَمَكَوَقيِلاَمَعِةَنيِدَمَىلِإُلُواَشَءاَجَّـمُث«٥ لٱِ
ْ
.»يِداَو

مهتلحميهواهريغمهلنكيملامبرَقيِلاَمَعِةَنيِدَم
.ةريبكلا

يف .ءامهيفنكيمليوتشرهنىرجميِداَوْلٱِ

لِلُلُواَشَلاَقَو«٦
ْ
ِطَسَوْنِماوُلِزْنٱاوُديِحاوُبَهْذٱ:َنيِّـيِنْيِق

لٱ
ْ
لَعَفْدَقْمُتْنَأَو،ْمُهَعَمْمُكَكِلْهُأَّـالَئِلِةَقِلاَمَع

ْ
َعَمًافوُرْعَمْمُت

لٱَداَحَف.َْرصِمْنِمْمِهِدوُعُصَدْنِعَليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمج
ْ
ُّيِنيِق

.»َقيِلاَمَعِطَسَوْنِم
-١:٢٩ددعو١٩و١٠و١٨:٩جورخ٤:١١و١:١٦ةاضق
٣٢

جورخلباق(نيينايدملانمعرفَنيِّـيِنْيِقْلِلُلُواَشَلاَقَو
نييليئارسإلاعمًافورعماولعفمهنأل)١:٦ةاضقـب٣:١
احيرأىلإمهوقفارو)٣٢-١٠:٢٩ددعو١٨صجورخ(
.اذوهييبونجيفةقلامعلاضرأاونكسمث)١:١٦ةاضق(
)٤:١٧ةاضق(ارسيستلتقيتلاليعاينيينيقلانمو
٢٧:١٠ص(يفنوروكذممهو)٣٥صايمرإ(نويباكرلاو
.)٣٠:٢٩و

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا
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َىلِإَكِئيَِجمىَّـتَحَةَليِوَحْنِمَقيِلاَمَعُلُواَشَبََرضَو«٧
.»َْرصِمَلِباَقُميِتَّـلٱَروُش

٢٧:٨ص١٨و٢٥:١٧و١٦:٧نيوكت١٤:٤٨ص
١٥:٢٢جورخو

.برعلادالبروكنمةروكاهنأنونظملاو.ةلوهجمَةَليِوَح
مهضرأفرطيهوةليوحنمةقلامعلالواشبرضف
.اهنميبرغلافرطلايهوروشأىلإيقرشلا

.اهنمقرشلاةهجىلإيأَْرصِمَلِباَقُم

َعيَِمجَمَّـرَحَو،ًاّيَحَقيِلاَمَعَكِلَمَجاَجَأَكَسْمَأَو٨«٨،٩
َجاَجَأْنَعُبْعَّـشلٱَوُلُواَشاَفَعَو٩.ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبِبْعَّـشلٱ
لٱِراَيِخْنَعَو

ْ
لٱَوِمَنَغ

ْ
حلٱَوِرَقَب

ْ
خلٱَوِنَالُْم

ْ
جلٱِّـلُكْنَعَوِفاَرِ

ْ
،ِدِّـَي

ملٱِكَالْمَألٱُّلُكَو.اَهوُمِّـرَُحيْنَأاْوَضْرَيَْملَو
ملٱَوِةَرَقَتْحُْ

ِةَلوُزْهَْ
.»اَهوُمَّـرَح
ليئومص٢و٣٠:١و٢٧:٨ص٣:١ريتسأو٢٤:٧ددع
١٩و١٥و٣ع٨:١٢

كولملكنأرهاظلاو)٢٤:٧ددع(يفجاجأمسادرو
ملو.رصميفنوعرفمساكناكفمسالااذهباومستةقلامعلا
هنألوأبرحلانمهعوجردنعهبرختفييكللواشهلتقي
الهناسحتسابسحلواشلمعف.كلمهنوكلهيلعقفشأ
ىلعقفاوملالّضفنامدنعئطخننحنو.برلاهرمأامك
.حضاولاباتكلاميلعتىلعانناسحتساوبجاولا

ريغهديباوعقونيذلاعيمجلتقيأِبْعَّـشلٱَعيَِمجَمَّـرَح
٢٧:٨ص(برحلايفاونوكيملواوصلخواوبرهنيريثكنأ
:٤مايأ١(يفمهركذرخآو.)٨:١٢ليئومص٢و٣٠:١و
٤٣(.

هتيصواولطبأوبرللناكاممهتاوذلاوذخأِمَنَغْلٱِراَيِخ
.صاخلامهعفنللبةيصولامامتإدرجملبرحلانكتملف
اياصونوظفحيةراجتىوقتلانأنونظينيذلاعيمجاذكهو
.ينمزلاحبرلاىمظعلامهتياغنكلوظفحلاضعببرلا
اورسخنإوبرلااياصونوظفحيفنوصلخملاءايقتألاامأو
.ءيشلك

ُتْمِدَن١١:َليِئوُمَصَىلِإِّـبَّـرلٱُمَالَكَناَكَو١٠«١٠،١١
لَعَجْدَقِّـينَأَىلَع

ْ
َْملَويِئاَرَوْنِمَعَجَرُهَّـنَأل،ًاكِلَمَلُواَشُت

.»ُهَّـلُكَلْيَّـللٱِّـبَّـرلٱَىلِإَخََرصَوُليِئوُمَصَظاَتْغٱَف.يِمَالَكْمِقُي
٢٤:١٦ليئومص٢و٣٢:١٤جورخو٧و٦:٦نيوكت
٦:١٢اقولو١٣-٣٢:١١جورخ٧و٩:٦كولم١و

يفناكاملكولواشلعفاملكبرلافرعُتْمِدَن
رييغتنمناجتانهريبدتيفرييغتلاوهللاةمادنو.هبلق
دعوأيذلارشلاىلعبرلامدنيئطاخلاباتاذإف.ناسنإلا
يذلاريخلاىلعمدنيهبعشأطخأاذإو)٣٢:١٤جورخ(هب
ّربعيامكمهتغلبرشبللهفطاوعنعّربعيهللانإ.هبمهدعو
.اومهفيلناسنإللناسنإلا

هحسملوألاكلملالواشنألُليِئوُمَصَظاَتْغٱ
صّلخيلواشنأوجريناكوهرذنأوهمّلعوليئومص
.ةديمحةيكلمتافصهلناكذإمهئادعأنمليئارسإ

ليئارسإلجألىسومىلص)٧:٥ص(ِّـبَّـرلٱَىلِإَخََرص
هبعشنعافعوهتالصبرلاعمسو)١٣-٣٢:١١جورخ(
نأًالوأكلذيفببسلالعلولواشنعفعيملهنكلو
ًاكلمهبعشلميقينأدصقبرلانأًايناثوبتيمللواش
ةالصلايفهلكليللايضقيعوسيناك.لواشنملضفأ
.)٦:١٢اقول(

َِربْخُأَف.ًاحاَبَصَلُواَشِءاَقِلِلُليِئوُمَصَرَّـكَبَف«١٢
لٱَىلِإُلُواَشَءاَجْدَق:ُليِئوُمَص

ْ
َبَصَنْدَقاَذَوُهَو،ِلَمْرَك

جلٱَىلِإَلَزَنَوََربَعَوَراَدَوًابَصَنِهِسْفَنِل
ْ
لِ
ْ

.»ِلاَج
١٤و١٣:١٣ص٥:٥٥عوشيو٢٥:٢ص

نملايمأةعبسدعُبىلعاذوهيبونجيفِلَمْرَكْلٱ
.)٢٥ص(لاباننكسمتناكواهنمبونجلاىلإنوربح

هنكلوقيلامعىلعهراصتنالًاراكذتًابَصَنِهِسْفَنِلَبَصَن
هسفنعفرينم.هضفروهنايصعلًاراكذتناكةقيقحلاب
.عضتي

:١١ص(برلامامأًاكلملواشباوداناهيفِلاَجْلِْجلٱَىلِإ
ص(ضفرلابهرذنأوهنايصعىلعليئومصهمالاهيفو)١٤
.ريخألاويناثلاهيبنتلااذهلصحاهيفو.)١٢:١٤

ٌكَراَبُم:ُلُواَشُهَلَلاَقَلُواَشَىلِإُليِئوُمَصَءاَجاَّـَملَو«١٣
.»ِّـبَّـرلٱَمَالَكُتْمَقَأْدَق.ِّـبَّـرلِلَتْنَأ
٢:٥ليئومص٢و١٤:١٩نيوكت

ليئومصأّنهوهراصتنابهسفنأّنهِّـبَّـرلِلَتْنَأٌكَراَبُم
هلمعناكامعٍضاروهو.برلارمأبجومبهلسرأيذلا
.ءيشبهسفنمُلَيملف

لٱُتْوَصَوُهاَمَو:ُليِئوُمَصَلاَقَف١٤«١٤،١٥
ْ
يفاَذٰهِمَنَغ ِ

لٱُتْوَصَو،َّـَينُذُأ
ْ
َنِم:ُلُواَشَلاَقَف١٥؟ٌعِماَساَنَأيِذَّـلٱِرَقَب

لٱ
ْ
هباْوَتَأْدَق،ِةَقِلاَمَع شلٱَّـنَألاَِ

لٱِراَيِخْنَعاَفَعْدَقَبْعَّـ
ْ
ِمَنَغ

لٱَو
ْ
رلِلِحْبَّـذلٱِلْجَألِرَقَب

لٱاَّـمَأَو.َكِٰهلِإِّـبَّـ
ْ
.»ُهاَنْمَّـرَحْدَقَفيِقاَب

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٥٥
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جورخو١٣و٣:١٢نيوكتو٢١و٩ع٢٤-٣٢:٢جورخ
٢٣و٣٢:٢٢

مهفوهريمضهبتنارقبلاومنغلانعليئومصهلأسامدنع
)١(هسفنّرربينألواحوبجيامكبرلاةيصوظفحيملهنأ
نعاوفعمهنأهجاجتحاب)٢(بعشلاىلعةيلؤسملاهلعجب

ظفحهنأهئاعداب)٣(برللاهومدقييكلرقبلاومنغلارايخ
ىلإريشي»كهلإبرلل«هلوقو.ديهزرمأيفالإبرلاعاطأو
هلإناكامكههلإنكيملفةفرعملالكبرلافرعيملهنأ
.ليئومص

اَمِبََكِربْخُأَفَّـفُك:َلُواَشِلُليِئوُمَصَلاَقَف١٦«١٦،١٧
َلاَقَف١٧.ْمَّـلَكَت:ُهَلَلاَقَف.َةَلْيَّـللٱِهِذٰهَّـَيلِإُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَت
يفًاريِغَصَتْنُكْذِإَسْيَلَأ:ُليِئوُمَص َسْأَرَتِْرصَكْيَنْيَعِ
.»َليِئاَْرسِإَىلَعًاكِلَمُّبَّـرلٱَكَحَسَمَوَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأ

١٠:٢٢و٩:٢١ص

.ةلطابلاججحلادعبعمسينأدريملَّـفُك
.)١١و١٠ع(ُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَت
يفًاريِغَص ًاعضاوتمناكليئومصهحسماملَكْيَنْيَعِ

برلانأيسنوربكتهحاجنوهبورحدعبنكلو)٩:٢١ص(
.هعيطينأبجيفهكّلميذلاوه

يفُّبَّـرلٱَكَلَسْرَأَو«١٨ خلٱِمِّـرَحَوْبَهْذٱ:َلاَقَوٍقيِرَطِ
ْ

َةاَُط
.»؟اوُنْفَيىَّـتَحْمُْهبِراَحَوَقيِلاَمَع
٣ع

مهتئيطخ.ةلتقوصوصلةعامجاوناكَقيِلاَمَعَةاَطُْخلٱ
.هبعشلمهتمواقمبرلامامأةصاخلا

َتْرُثْلَب،ِّـبَّـرلٱِتْوَصِلْعَمْسَتَْملاَذاَمِلَف١٩«٢١-١٩
لٱَىلَع

ْ
لِمَعَوِةَميِنَغ

ْ
يفَّـَّـرشلٱَت ُلُواَشَلاَقَف٢٠؟ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ

يفُتْبَهَذَوِّـبَّـرلٱِتْوَصِلُتْعِمَسْدَقِّـينِإ:َليِئوُمَصِل ِقيِرَّـطلٱِ
َقيِلاَمَعِكِلَمَجاَجَأِبُتْيَتَأَوُّبَّـرلٱاَهيِفيِنَلَسْرَأيِتَّـلٱ
لٱَنِمُبْعَّـشلٱَذَخَأَف٢١َ.قيِلاَمَعُتْمَّـرَحَو

ْ
،ًارَقَبَوًامَنَغِةَميِنَغ

حلٱَلِئاَوَأ
ْ
يفَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلِحْبَّـذلٱِلْجَألِماََر جلٱِ

ْ
لِ
ْ

.»ِلاَج
١٣ع١٤:٣٢ص

لواشىلعلمعلاةيلؤوسمتناكِةَميِنَغْلٱَىلَعَتْرُث
.ًاكلمهنوكل

قيرطلايفبهذهنأهلوقتبثيلجاجأركذَجاَجَأِبُتْيَتَأ
.برلااهيفهلسرأيتلا

لمعلابسنهنإ)١(ظحالَكِٰهلِإِّـبَّـرلِلِحْبَّـذلٱِلْجَأل
ةحيبذمارحلالئاوأميدقتنألًارذعمهللعج)٢(بعشلل
ًاقلطمةدئافهنمسيليذلااهميرحتنمنسحأبرلل
نأنابأ)٣(هببرلامهاصوأامملضفأمهلمعنأرهظأو
.ههلإلحئابذلامهميدقتبليئومصماركإبعشلادصق

ملٱِبِّـبَّـرلٱُةَّـَرسَمْلَه:ُليِئوُمَصَلاَقَف٢٢«٢٢،٢٣
ِتاَقَرْحُْ

ُلَضْفَأُعاَمِتْسالٱاَذَوُه؟ِّـبَّـرلٱِتْوَصِعاَمِتْسٱِباَمَكِحِئاَبَّـذلٱَو
لٱِمْحَشْنِمُلَضْفَأُءاَغْصِإلٱَوِةَحيِبَّـذلٱَنِم

ْ
َّـنَأل٢٣.ِشاَبِك

لٱِةَّـيِطَخَكَدُّرَمَّـتلٱ
ْ
لٱَو،ِةَفاَرِع

ْ
لٱَكُداَنِع

ْ
َكَّـنَألِ.ميِفَاَّـرتلٱَوِنَثَو

ملٱَنِمَكَضَفَرِّـبَّـرلٱَمَالَكَتْضَفَر
لُْ
ْ

.»!ِك
١٧و٥١:١٦و٨-٤٠:٦رومزم٢٣و٣٢:٢٢جورخو١٥ع
٢٣و٧:٢٢ايمرإ٨-٦:٦اخيمو١٥-١:١١ءايعشإو
٣١:١٩نيوكت١٨:١٠ةينثت١٢:٣٣سقرمو٦:٦عشوهو
١٣:١٤ص٣٤و

تسيلوبرلاةيصويهلواشاهفلاخيتلاةيصولانإ
بحوأءايربكلاليئومصلبسننالفليئومصةيصو
امكملكتفهّيبنوبرللًامداخناكليئومصنألةسائرلا
لاوقأواذهليئومصلوقنومضمو.)دهاوشلارظنا(هرمأ
:وهدهاوشلاباهيلإراشملاءايبنألا
ةمدخنمعفتنيالوتامدقتلاىلإجاتحيالهللانإ.١

لكىلعرداقلاوهوهلوهنمءيشلكنألسانلا
.ءيش

قحلاوحورلابدوجسلاسانلانمبلطيهللانإ.٢
ةمدخالنينبلاةمدخكةبحملانمةجتانلاةمدخلاو
لامعألاىلإالتاّينلاوبلقلاىلإرظنيهنإوديبعلا
.طقف

اناوقوانمايأوانلاومأونحنفهلكبلقلابلطيهللانإ.٣
ديريامكركتفنولمعننأانيلعفهلةيدسجلاوةيلقعلا
ةئيطخلابحينأهنكميالةصلخملاةبحملاهذههلنمو
.اياصولاىدحإٍنيعَدمعفلاخيوأ

هلهسفنمّدقيالوبرللةيجراخةمدخمّدقينمنإ.٤
.هريظنًاناسنإلماعيامكهلماعياذهبهنألهنيهي

ةلبقتسموةلوهجمرومأةفرعمبلطيه»ةفارعلا«
حاورأةراشتسالئاسولاهذهنمو.هللااهنّيعيمللئاسوب
ثدحياموتاناويحلاءاعمأصحفوةسجنلاحاورألاوىتوملا
هللااهلعجةفارعلاةئيطخو.)٢٢و٢١:٢١جورخ(خلاًاقافتا
يفهسفنلعجدقفلبقتسملافرعيهنأيعّدينمنألًاليدب
.هللاناكم

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٥٦
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بوقعيتيبيفتناك.ةيتيبلاةهلآلايه»ميفارتلا«
دوادتيبو)١٧:٥ةاضق(اخيمتيبو)٣١:١٩نيوكت(
ناكو.)٢٣:٢٤كولم٢(ايشويمايأىتح)١٩:١٣ص(
تيبلايفاهدوجونأمهمعزلًانايحأنويليئارسإلااهينتقي
ةروكذمانهميفارتلاو.هدحوبرلانمةكربلانأريغ.ةكرب
لمعيدينعلانألميفارتلاونثولاك»دانعلاو«.ناثوألاعم
ىلإةراشإانهلعلو.هللاناكميفهسفنلعجيفهسفنةدارإ
نأىلإو)٢٨:٣ص(عباوتلاوناجلاباحصألواشيفن
اهنعهاهنناكيتلاةفارعلاةئيطخكةئيطخلواشدانع
.ًالوأبرلاضفرناكنمالإضفريالبرلاوليئومص

ِّـينَألُتْأَطْخَأ:َليِئوُمَصِلُلُواَشَلاَقَف٢٤«٢٤،٢٥

ِبْعَّـشلٱَنِمُتْفِخِّـينَأل،َكَمَالَكَوِّـبَّـرلٱَلْوَقُتْيَّـدَعَت
هتْوَصِلُتْعِمَسَو يِعَمْعِجْرٱَويِتَّـيِطَخْرِفْغٱَفَنآلٱَو٢٥.ِْمِ
.»ِّـبَّـرلِلَدُجْسَأَف

:٢٩لاثمأ٥١:٤رومزمو١٢:١٣ليئومص٢و٢٢:٣٤ددع
١٠:١٧جورخ١٣و٥١:١٢ءايعشإو٢٥

هلوقاميسالولواشيفًاميظعًاريثأتليئومصمالكرّثأ
نأردقيًاكلمهلعجنمنإف»كلملانمهضفربرلانإ«
هتئيطخبفرتعيملوةيقيقحةبوتبتيملهنكلو.ًاضيأهضفري
هكرتاذإةراسخلاوبعتلانمهيتأيامىلإرظنلببجيامك
رومزمرظنا(بعشلادنعًادجًابوهمناكيذلاليئومص
ىلعنزحدوادنأظحالولواشةبوتبدوادةبوتلباقو)٥١
ىضرنودهللاىضربلطواهبقاوعركذيملواهسفنةئيطخلا
.بعشلا

َكَّـنَألَكَعَمُعِجْرَأَال:َلُواَشِلُليِئوُمَصَلاَقَف٢٦«٢٦،٢٧
َىلَعًاكِلَمَنوُكَتْنَأْنِمُّبَّـرلٱَكَضَفَرَف،ِّـبَّـرلٱَمَالَكَتْضَفَر
ِهِتَّـبُجِلْيَذِبَكَسْمَأَف،َِيضْمَيِلُليِئوُمَصَراَدَو٢٧.َليِئاَْرسِإ
.»َقَزَمْنٱَف

٣١و١١:٣٠كولم١و:١٦و١٣:١٤ص

همالكّريغيملولواشةبوتلبقيملهيبنةطساوببرلانإ
نعةكلمملاقزمةمالعةبجلاليذقّزمو)٢٣ع(قباسلا
ةعيرشضقناذكهليئومصةبجلواشقّزمامك.لواش
لالقتسالايأهلسيلامهسفنلفطخينأدصقوبرلا
يذلايكلملاهبصنملواشنععزنبرلاو.برلامكحنع
.ةبجكهسبليناك

َكْنَعَليِئاَْرسِإَةَكَلَْممُّبَّـرلٱُقِّـزَمُي:ُليِئوُمَصُهَلَلاَقَف«٢٨
لٱ
ْ
.»َكْنِمٌْريَخَوُهيِذَّـلٱَكِبِحاَصِلاَهيِطْعُيَوَمْوَي
١٨و٢٨:١٧ص

لواشهفرعيملروكذملاتقولايفو.دواديأَكِبِحاَص
هتنباّفزوًالكاؤموبرحلايفًاقيفرهذختاكلذدعبهنكلو
.هل

َسْيَلُهَّـنَألُمَدْنَيَالَوُبِذْكَيَالَليِئاَْرسِإُحيِصَنًاضْيَأَو«٢٩
.»َمَدْنَيِلًاناَسْنِإ
:٢٤لايقزحو٢٣:١٩ددع٢و١٨:١رومزمو٢٩:١١بويأ
١٤

لالجلاىلإريشيمسالاوهللاوهَليِئاَْرسِإُحيِصَن
.صالخإلاوةمكحلاوةردقلاوةطلسلاو

ةضقانمالو.)هريسفتو١١عرظنا(ُمَدْنَيَالَوُبِذْكَيَال
ّريغتيفناسنإلاامأوهلوقّريغيالوّريغتيالهللا.نيتيآلانيب
همامأبطقلامجنًاروطىريليللايفهئاتيرحبلثمهلثمف
ًانايحأهللاىريناسنإلاو.ريغتيالمجنلانأعمهءاروةراتو
لواشبرلالعج.ّريغتيالهللانأعمهيلعًانايحأوهعم
ةمدخهمدخولوألايفبرلامالكعمسلواشنألًاكلم
برلاًاكراتديريامكلمعيأدتباوّربكتمثةلوبقمةحلاص
ملهللاافةيقيقحةبوتتسيلاهنألهتبوتلبقيملوبرلاهضفرف
.لواشهضفربهلوقّريغي

َماَمَأيِنْمِرْكَأَفَنآلٱَو.ُتْأَطْخَأْدَق:َلاَقَف٣٠«٣٠،٣١
ِّـبَّـرلِلَدُجْسَأَفيِعَمْعِجْرٱَو،َليِئاَْرسِإَماَمَأَويِبْعَشِخوُيُش
ُلُواَشَدَجَسَوَلُواَشَءاَرَوُليِئوُمَصَعَجَرَف٣١.َكِٰهلِإ
.»ِّـبَّـرلِل
٢٩:١٣ءايعشإ١٢:٤٣انحوي

نمرثكأسانلادجملواشّبحأِخوُيُشَماَمَأيِنْمِرْكَأ
.)١٢:٤٣انحوي(هللادجم

ًايسايسًاماركإلواشليئومصمركأُليِئوُمَصَعَجَرَف
ًاضوفرموأًاملاظوأًاينثوكلملاناكنإوبجاوماركإلااذهو
:٢سرطب١و١٣:١ةيمورو٢٢:٢١ىتم(لواشكبرلانم
.ةريحوّمغوةبآكلواشىلععقومويلاكلذنمنكلو)٧
ةحصلالاحيفيقبنإوبرلاكرتينملكبيصناذهو
.ةيدسجلاةحارلاو

ةمدخهمدخيملوبرلاكرتدقناكنإوِّـبَّـرلِلَدَجَس
نيداللجرهنأبعشللرهظينأدريملةلماكةيبلقةيقيقح
نوسراميوىوقتلامسانوديريملاعلاءانبأنمنوريثكو.هل

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِمَا

٥٧
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مهلنوكييكلةيقيقحىوقتالباوناكنإوةينيدلاضئارفلا
.سانلانمدجم

َكِلَمَجاَجَأَّـَيلِإاوُمِّـدَق:ُليِئوُمَصَلاَقَو٣٢«٣٢،٣٣
ْدَقًاّقَح:ُجاَجَأَلاَقَو.ًاحِرَفُجاَجَأِهْيَلِإَبَهَذَفَ.قيِلاَمَع
ملٱُةَراَرَمْتَلاَز

َكُفْيَسَلَكْثَأاَمَك:ُليِئوُمَصَلاَقَف٣٣.ِتْوَْ
َجاَجَأُليِئوُمَصَعَطَقَف.ِءاَسِّـنلٱَْنيَبَكُّمُأُلَكْثُتَكِلٰذَكَءاَسِّـنلٱ
يفِّـبَّـرلٱَماَمَأ جلٱِ

ْ
لِ
ْ

.»ِلاَج
٧:٢ىّتمو١:٧ةاضقو٩:٦نيوكت

نأجاجأّنظوجاجأنعاوفعبعشلاولواشناك
رمأنكلو.ةقفشمهنملقأنوكيالخيشلاويبنلاليئومص
.ةقفشلانمبجوأبرلا

جاجأوةلتقوًاصوصلةقلامعلاناكَكُفْيَسَلَكْثَأاَمَك
.هلامعأبسحىزاجتفمهمادقم

بضغنوفرعيفليئارسإىريلًابرإًابرإهرّيصوهلتقَعَطَق
لواشلبرلاةيصوةيمهأًاضيأنوفرعيوةقلامعلاىلعهللا
.ةيصولاهتفلاخميفلواشةئيطخوةقلامعلاميرحتب

٣ع(هتدارإدرجملالوةواسقهلمعنكيملفِّـبَّـرلٱَماَمَأ
.هبرمألبهديباذهلمعيملليئومصنأامبرو)هريسفتو

.)١٢ع(ِلاَجْلِْجلٱ

ُلُواَشاَّـمَأَو.ِةَماَّـرلٱَىلِإُليِئوُمَصَبَهَذَو٣٤«٣٤،٣٥
يفِهِتْيَبَىلِإَدِعَصَف ِةَيْؤُرِلُليِئوُمَصْدُعَيَْملَو٣٥.َلُواَشِةَعْبِجِ
ُّبَّـرلٱَو،َلُواَشَىلَعَحاَنَليِئوُمَصَّـنَأل،ِهِتْوَمِمْوَيَىلِإَلُواَش
.»َليِئاَْرسِإَىلَعَلُواَشَكَّـلَمُهَّـنَألَمِدَن

١٦:١ص١٩:٢٤ص١١:٤ص٧:١٧ص

.)٧:١٧ص(ِةَماَّـرلٱ
نأليئومصدصقيملَلُواَشِةَيْؤُرِلُليِئوُمَصْدُعَيَْملَو

نكلو)١٩:٢٤ص(هآرلواشنكلودعبلواشىري
ملكيملتقولاكلذنموامهنيبةيحورلاةقالعلاتعطقنا
ةبيصمتسيلوهريغالوليئومصةطساوباللواشبرلا
.هسفنلناسنإلاكرتُينأنممظعأ

.)١٠ع(َلُواَشَىلَعَحاَن
.)١١ع(َمِدَنُّبَّـرلٱَو

دئاوف
هركنيكلةاطخلاىلعهللابضغفرعننأبجي.١

هتمحروهللاةبحميفلمأتنالف.اهنمفاخنوةئيطخلا
ًاضيأهتسادقوهلدعنعثحبنللبامهنعملكتنوطقف
.)٣و٢ع(

اذهيفانمدامةاطخلاةرشاعمبّنجتننأاننكميال.٢
يفمهعمكارتشالابنجتننأبجينكلوملاعلا

.)٦ع(مهكالهيفمهعمكرتشنالئلمهاياطخ
لبقيالوهوبرلاديريامكءيشلكلمعننأبجي.٣

.)١٩ع(بلقلالكنمةلماكةمدخالإ
رذتعينأردقيملفةحضاولواشلبرلاةيصوتناك.٤

نإوةحضاوانلهللااياصوو.اهمهفيملوأاهفرعيملهنأب
ميلعتلكالوهللالامعألكمهفننأردقنالانك
ةئيطخلانعبوتننأاياصولاهذهنمو.باتكلا
.خلاحيسملابنمؤنواهنععجرنو

طلغلانمًائيشهيفنأكحالصإلالبقيالهللامالكنإ.٥
.)٢١ع(صقنلاوأ

نمًائيشهميدقتبرربتيالمارحلاةطساوبىنغتسانم.٦
.)٢١ع(برللهلام

.)٢٩ع(همامتإنمّدبالفتباثهدعوكهللاديعونإ.٧
الامًاريثكفتيممضرمميثارجدسجلاتلخداذإ.٨

هللانعداعتبالااذكهو.نامزدعبالإضرملارهظي
نأفرعيالوءيشبرعشيالرمألالوأيفئطاخلانإف
ًاضيأهلمكيسيذلاهلمعهيفأدتبادقيحورلاتوملا
.)٣١و٣٠ع(

وأهمهفننأردقنالامسدقملاباتكلايفاندجواذإ.٩
يحوانراكنإبةبوعصلانمصلخنالهنسحتسن
انمايأثداوحيفةدوجومتابوعصلاسفننألباتكلا
لافطألاوءاسنلاتوموةئبوألاوبورحلاولزالزلاك
هللادحجنالنأبجيف.هللاملعباهلكهذهوًاملظ
باوجنسحأوءيشلكمهفنالاننأةلعلباتكلاو
بيلصلابف.بيلصلاىلعتامحيسملانأضرتعملل
الإمتيالاهنمصالخلانألةئيطخلاةمظعترهظ
هنبالذبهنألهللاةبحمةمظعترهظوهللانباتومب
.ديحولا

ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يكلمحلتيبىلإليئومصبرلالاسرإ:هنومضم
.دوادهحسم.ىّسيدالوأنمليئارسإىلعًاكلمحسمي
نأدوادنملواشبلط.لواشلءيدرحورةتغابم
.دوعلابهبرضبءيدرلاهحورنّكسي

،َلُواَشَىلَعُحوُنَتىَتَمىَّـتَح:َليِئوُمَصِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١
ألْمِا؟َليِئاَْرسِإَىلَعَكِلْمَيْنَأْنَعُهُتْضَفَرْدَقاَنَأَو

ْ
ًانْهُدَكَنْرَق

لِسْرُأَلاَعَتَو
ْ

لٱىَّـسَيَىلِإَك
ْ
يفِيلُتْيَأَرْدَقِّـينَأل،ِّـيِمْحَلَتْيَب ِ

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْص

٥٨
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.»ًاكِلَمِهيِنَب
١٠:١و٩:١٦ص١٥:٢٣و١٤و١٣:١٣ص١٥:٣٥ص
٢٢-٤:١٨ثوعار٩:١كولم٢و

نكلو)هريسفتو١٥:١٠ص(لواشىلعليئومصحان
لّوحيهنأبناميإلاوبرلاةدارإلميلستلابجيوةياهنحونلل
لضفأًاكلممهلميقيلبهبعشىسنيالوريخلاىلإءيشلك
.لواشنم

ّصاخنهدناك.ةنينق)١٠:١صرظنا(ًانْهُدَكَنْرَق
ليقو.)٣٣-٣٠:٢٣لايقزح(ةميخلايناوأوةنهكلاحسمل
نهدلانرقذخأنهاكلاقوداص«نإ)١:٣٩كولم١(يف
دصقلانألمتحملانمف»ًاكلمناميلسحسموةميخلانم
ريغكولملاوةنهكلاحسمللمعتسُينأنهدلااذهيفيلصألا
.عونممبعشلامومعلهلامعتسانأ

.ةيبآوملاثوعارجوززعوبنبديبوعنباىَّـسَي
يفِيلُتْيَأَر امكسانلاهريملامبرلاىأرًاكِلَمِهيِنَبِ

اهنملمعينأردقيهنأىريورمرمةعطقشاقنلاىري
نألواشتوملبقدوادحسميفدصقلاو.ًاليمجًالاثمت
نوكيوكلمبصنملدادعتساللةيفاكةصرفدوادلنوكي
.ةكلمملاحالصإبءاجرءايقتألانمهريغوليئومصل

ُلُواَشَعِمَسْنِإ؟ُبَهْذَأَفْيَك:ُليِئوُمَصَلاَقَف٢،٣«
لٱَنِمًةَلْجِعَكِدَيِبْذُخ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف.يِنُلُتْقَي

ْ
ْدَق:ْلُقَوِرَقَب

لَعُأاَنَأَو،ِةَحيِبَّـذلٱَىلِإىَّـسَيُعْدٱَو٣.ِّـبَّـرلِلَحَبْذَألُتْئِج
ِّـ

َكُم
.»ُهْنَعَكَلُلوُقَأيِذَّـلٱَِيلْحَسْمٱَو.ُعَنْصَتاَذاَم

ةينثتو٩:١٦ص٩:٦لامعأو٤:١٥جورخ٢٠:٢٩ص
١٥و١٧:١٤

ليلدانهوًاكلمراصهاوسنأعمساذإيِنُلُتْقَيُلُواَش
ةمواقملاوةواسقلاوملظلانمهيلإلصولواشناكامىلع
.برلل

لواشمالعإليعادالِّـبَّـرلِلَحَبْذَألُتْئِجْدَق:ْلُقَو
توملبقدوادكُّلمتهبدصقُيملهنأل)١(دوادحسمب
لتقينألواحناكهبفرعوللواشنأل)٢(لواش
قيدصنعًائيشمتكنالاننإ)٣(امهلهأودوادوليئومص
.هبقثنالنّمعهمتكناننكلو)١٥:١٥انحوي(صلخم
نأرهاظلاو.قيدصلاقوقحدقفبرلاهنايصعبلواشف
.اهيلعضرتعالواشناكالإوةيداعتناكهذهكحئابذ

ِتْيَبَىلِإَءاَجَوُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَكُليِئوُمَصَلَعَفَف٤«٤،٥
ملٱُخوُيُشَدَعَتْرٱَفٍ.ْمَحل

ٌمَالَسَأ:اوُلاَقَوِهِلاَبْقِتْسٱَدْنِعِةَنيِدَْ
اوُسَّـدَقَت.ِّـبَّـرلِلَحَبْذَألُتْئِجْدَق.ٌمَالَس:َلاَقَف٥؟َكُئيَِجم

َىلِإْمُهاَعَدَوِهيِنَبَوىَّـسَيَسَّـدَقَو.ِةَحيِبَّـذلٱَىلِإيِعَماْوَلاَعَتَو
.»ِةَحيِبَّـذلٱ
٩:٢٢كولم٢و٢:١٣كولم١و٢:٤اقولو٤٨:٧نيوكت
١٩:١٠جورخو٣٥:٢نيوكت١٨و١٢:١٧مايأ١و

يفو»ةتارفأ«بوقعينامزيفاهمساناكٍمَْحلِتْيَب
ثداوحعقوميهو.)٤٨:٧نيوكت(ليحارربقاهقيرط
برلاودوادسأرطقسماهنألترهتشاو.ثوعاررفس
ىلعوميلشروأيبونجاذوهيضرأيفيهو.حيسملاعوسي
باتكلاموريجملاعلامجرتاهيفو.اهنملايمأةتسدعُب
.ةينيتاللاةغللاىلإسدقملا

اوأطخأاوناكمهنأاونظوليئومصدصقاوفرعيملَدَعَتْرٱ
مومعرابتعاىلعليلدانهو.ةينيدلامهتابجاونمءيشيف
.هلبعشلا

اوسبليواولستغينأمهيلعناك)١٩:١٠جورخ(اوُسَّـدَقَت
بسحبمهسندياملكنعاوعنتميوةيمسرلامهبايث
.ةينيدلاضورفلا

ىّسيىلعًافيضليئومصلزنامبرِهيِنَبَوىَّـسَيَسَّـدَقَو
هتلاسرنأليحورلاويدسجلامهدادعإبهتاذبىنتعاو
.مهلةصاخلا

َماَمَأَّـنِإ:َلاَقَف،َبآيِلَأىَأَرُهَّـنَأاوُءاَجاَّـَملَناَكَو٦«٦،٧
ِهِرَظْنَمَىلِإْرُظْنَتَال:َليِئوُمَصِلُّبَّـرلٱَلاَقَف٧.ُهَحيِسَمِّـبَّـرلٱ
.ُناَسْنِإلٱُرُظْنَياَمَكَسْيَلُهَّـنَأل.ُهُتْضَفَرْدَقِّـينَألِهِتَماَقِلوُطَو
لٱَىلِإُرُظْنَيَناَسْنِإلٱَّـنَأل

ْ
َىلِإُرُظْنَيُهَّـنِإَفُّبَّـرلٱاَّـمَأَو،ِْنيَنْيَع

لٱ
ْ
لَق
ْ

.»ِب
اقولو٢٨:٩مايأ١و٨:٣٩كولم١و٢:٣ص١٧:١٣ص
١٦:١٥

اوناكامبروتيبلايفليئومصمامأاورضحاوُءاَجاَّـَمل
ةميلولادادعإاورظنتسيلةحيبذلادعبتيبلاىلإاوعجر
.)١٨-١٢:٧ةينثت(ةحيبذللةعباتلا

ىلعًاسيئرّنيعتيذلاوهيلأهنأحجرألاوركبلاَبآيِلَأ
ليوطناكو)٢٧:١٨مايأ١(دوادكلمامدعباذوهيطبس
ناكو.برللراتخمهنأليئومصّنظورظنملانسحوةماقلا
ًاكلميأمهبولطمبسحًاكلملوألايفهبعشىطعأبرلا

نوكيسفيناثلاكلملاامأو.رظنملانسحوةماقلاليوط
تافصلالضفيوبلقلاىلإرظنييذلابرلاركفبسح
.ةيدسجلاىلعةيحورلا

ةلدأهيفنألهجولاىلإيأِْنيَنْيَعْلٱَىلِإُرُظْنَيَناَسْنِإلٱ
لدتًانايحأةلدألاهذهنكلوةيلخادلاناسنإلاتافصىلع

ألَا
َ
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بولقلافرعيهدحوبرلاو.لضُتًانايحأوةقيقحلاىلع
.)١١عريسفترظنا(

،َليِئوُمَصَماَمَأَُهَّـربَعَوَباَداَنيِبَأىَّـسَياَعَدَف٨«١٠-٨
:َلاَقَف،َةَّـمَشىَّـسَيََّـربَعَو٩.ُّبَّـرلٱُْهَرتَْخيَْملًاضْيَأاَذٰهَو:َلاَقَف
َماَمَأَةَعْبَّـسلٱِهيِنَبىَّـسَيََّـربَعَو١٠.ُّبَّـرلٱُْهَرتَْخيَْملًاضْيَأاَذٰهَو
.»ِءَالُؤٰهَْرتَْخيَْملُّبَّـرلٱ:ىَّـسَيِلُليِئوُمَصَلاَقَف،َليِئوُمَص
١٧:١٣ص١٧:١٣ص

هنباناكو)١٣:٣ليئومص٢(يفيعمشيعُدَةَّـمَش
رخآنباهلودوادنبنونمألًاقيدصًاميكحًالجربادانوي
.)٢١:٢١ليئومص٢(سأبرابجناثانويهمسا

ناكامبروىسيلنينبةعبسركُذ)١٥-٢:١٣مايأ١(يف
.ةينامثلادحأتام

لٱَلَمَكْلَه:ىَّـسَيِلُليِئوُمَصَلاَقَو«١١
ْ
لِغ
ْ

:َلاَقَف؟ُناَم
لٱىَعْرَياَذَوُهَوُريِغَّـصلٱُدْعَبَيِقَب

ْ
:ىَّـسَيِلُليِئوُمَصَلاَقَف.َمَنَغ

.»اَنُهٰهَىلِإَِيتْأَيىَّـتَحُسِلْجَنَالاَنَّـنَأل،ِهِبِتْأَوْلِسْرَأ
١٣:٣ليئومص٢و١٧:١٢ص

ريغصهنألهوبأهعديملوةيربلايفمنغلاىعريدوادناك
.ةنسنيرشعوحنهرمعناكو.نسلا

ةحيبذللةعباتلاةميلولاىلإةراشإَِيتْأَيىَّـتَحُسِلْجَنَال
ليئومصللاقبرلانأامبو.اهدادعإنوعقوتياوناكيتلا
قبيملوةعبسلاضفرنآلاوىسيينبنمًادحاوراتخاهنإ
نععنتمافبرلاراتخموهدوادنأليئومصلحضتادوادالإ
نأًاضيأةرورضلانمو.هحسمبرمألامامتإلبقلكألا
.ًاريغصناكنإومهعمدعقيلبقتسملاكلموهودواد

لٱِةَوَالَحَعَمَرَقْشَأَناَكَو.ِهِبىَتَأَوَلَسْرَأَف«١٢
ْ
ِْنيَنْيَع

ملٱَنَسَحَو
.»َوُهاَذٰهَّـنَألُهْحَسْمٱِمُق:ُّبَّـرلٱَلاَقَف.ِرَظْنَْ

٩:١٧ص٧:٢٠لامعأو٢:٢جورخو٣٩:٦نيوكت

لٱَىلِإُرُظْنَيَناَسْنِإلٱ«٧عيفليق
ْ
ُهَّـنِإَفُّبَّـرلٱاَّـمَأَو،ِْنيَنْيَع

لٱَىلِإُرُظْنَي
ْ
لَق
ْ

يجراخلارظنملاىلإرظنيالبرلانإيأ.»ِب
كلمبصنملدواددعأاممو.بلقلاىلإًالوأرظنيلبطقف
هتافص)٢(.برلامالكلعيطملاهبلقوةيلخادلاهتافص)١(
عيمجدنعًابوبحموًاحودممرظنملانسحناكهنألةيدسجلا
نييناربع(ىسومو)٣٩:٦نيوكت(فسوياذكهو.بعشلا
١١:٢٣(.

يفُهَحَسَمَوِنْهُّدلٱَنْرَقُليِئوُمَصَذَخَأَف«١٣ ِطَسَوِ
لٱَكِلٰذْنِمَدُواَدَىلَعِّـبَّـرلٱُحوُرَّـلَحَو.ِهِتَوْخِإ

ْ
.ًادِعاَصَفِمْوَي

.»ِةَماَّـرلٱَىلِإَبَهَذَوُليِئوُمَصَماَقَّـمُث
١٠و٩و١٠:٦ص١٠:١ص

يف ملوتيبلايفناكدوادحسمنأجتنتسنِهِتَوْخِإِطَسَوِ
ملورمألاةقيقحدوادةوخإمهفيملو.تيبلالهأالإرضحي
ليئارسإلكىلعومهيلعكلميسريغصلامهوخأنأاوقدصي
يفركُذو.نورقلالكيفهمساموديوكولملامظعأنوكيو

يفهتاذدوادلعلو.هرقتحابآيلأهاخأنأ١٧:٢٧ص
بختنمهنأنظلبمهفلالكحسملاىنعممهفيمللوألا
١٩:٢٢ص(ةمارلايفتوبانيفليئومصذيملتنوكيل
.)٢٣و

هجوىلعهللاحورّفرامكَدُواَدَىلَعِّـبَّـرلٱُحوُرَّـلَح
تبترتةيلاخلاوةبرخلاضرألاف.)١:٢نيوكت(هايملا
ناسنإللًانكسمنوكتلتدعُأوتاناويحوتاتابنتجرخأو
ةيلقعلاوةيدسجلاهاوقايحأودوادىلعبرلاحورلحاذكه
يفةريغلاوبرلاةفرعمىلإقوشلاهيفلعجوةيحورلاو
.ايلعلاهللاةوعدلهرغصنمدعتسافهتمدخ

هتلهأةريثكًارومأدوادةايحنمىلوألانينسلايفىرنو
نملعوضخلاوتاقشملاوراطخألاداتعاهنأاهنمكلمبصنمل
ةردقيفلمأتلاوةعيبطلاىلإرظنلادّوعتوهنمربكأناك
رومأملعتمنغلاةياعرنمو.)١٩و٨رومزم(هدجمواهقلاخ
تالآببرضلاملعتو)٢٣رومزم(رشبلاينبلهللاةياعر
لواشلهتمدخنامزيفو.ةيحورلايناغألامظنوفزعلا
برحلاربتخاوةسايسلابابرأوشيجلاداوقبفّرعت
ركذُيملمويلاكلذنمو.بعشلابولقهسفنىلإبذتجاو
لماعلادوادراصو)٢٤-١٩:١٨ص(يفالإليئومص
.ليئارسإخيراتيفلوألا

ٌحوُرُهَتَغَبَو،َلُواَشِدْنِعْنِمِّـبَّـرلٱُحوُرَبَهَذَو«١٤
.»ِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمٌءيِدَر

:١٩و١٨:١٠صو١٦و١٥ع٢٨:١٥و١٨:١٢و١١:٦ص
٢٢-٢٢:١٩كولم١و٩

امكولواشدنعنمبهذدوادىلعّلحيذلاحورلا
لواشأدتبااذكهحلاصرمألكيفمدقتيوومنيدوادأدتبا
.رثكأفرثكأطحنيوةيلصألاهنساحمدقفي

مدختسيهنكلوّرشلاردصمبرلاسيلِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِم
لالضإيفوبويأرمأامكهبعشبيدأتيفةريرشلاحاورألا
هللانإ.)٢٣-٢٢:١٧كولم١(باخآولواشكنيدترملا

هللاو.طقسوأطخأفناسنإلاامأوًاحلاصناسنإلاقلخ

ألَا
َ
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دحأردقيالو.اوطقسمهضعبنكلونيحلاصةكئالملاقلخ
ىلإةئيطخلالوخدنيبوهتدوجوهللاةردقنيبقفوينأ
رداقلاوههللانإ)١(فرعناننكلو.اهومنواهئاقبوملاعلا
الوةحلاصلاهتدارإبسحءيشلكربديوهوءيشلكىلع
نإ)٢(.هتدارإالبًائيشلمعتنأةريرشلاحاورألاردقت
.ناسنإلاةدارإبالإناسنإلاىلعطلستتالةريرشلاحاورألا
ردقتالبابلااهلحتفيملنإوهبلقباباهلحتفيناسنإلانأل
ردقيالهيفتبثيوبرلاىلإئجتلينملكو.لخدتنأ
ةمدخىلإمّلسيالبرلاوًائيشهيفلمعينأناطيشلا
نيبامبرو.ةمدخلاكلتهسفنلراتخادقنمالإناطيشلا
نألةقالعنونجلاعاونأضعبنيبوةريرشلاحاورألالعف
لصيةيحورةلاحيهلبطقفةيلقعًاضارمأتسيلةريخألا
ةئيدرلاراكفألاةطلسلهسفنهميلستوهتدارإباهيلإناسنإلا
.خلادانعلاوءايربكلاوةساجنلاوعمطلاودسحلاكةحيبقلا

ْنِمٌءيِدَرٌحوُراَذَوُه:ُهَلَلُواَشُديِبَعَلاَقَف١٥«١٧-١٥
لَف١٦.َكُتَغْبَيِهللاٱِلَبِق

ْ
اوُشِّـتَفُيْنَأُهَماَّـدُقُهَديِبَعاَنُدِّـيَسْرُمْأَي

لٱِبَبَّْـرضلٱُنِسُْحيٍلُجَرَىلَع
ْ
َكْيَلَعَناَكاَذِإُنوُكَيَو.ِدوُع

١٧.ُبيِطَتَفِهِدَيِبُبِْرضَيُهَّـنَأِهللاٱِلَبِقْنِمُءيِدَّـرلٱُحوُّرلٱ
ِهِباوُتْأَوَبَّْـرضلٱُنِسُْحيًالُجَرِيلاوُرُظْنٱ:ِهِديِبَعِلُلُواَشَلاَقَف
.»َّـَيلِإ

٢٢-٢٢:١٩كولم١و١٩:٩و١٨:١٠ص

ءابطألانمنوريثكدهشيُبيِطَتَفِهِدَيِبُبِْرضَيُهَّـنَأ
ضارمألاجالعيفًادجةعفانىقيسوملانأنيربتخملاو
نّكسيوّيلسياملبىقيسوملاعاونألكسيل.ةيلقعلا
رمأيفىرنسامكطقفّيتقوعفنلانكلو.ةجيهملافطاوعلا
جيهتًانايحأاهنإفُاضيأرشللةوقىقيسومللو.لواش
.لمعلايفلامهإلاولسكلاىلإناسنإلاليمُتوتاوهشلا

لٱَنِمٌدِحاَوَباَجَأَف«١٨
ْ
لِغ
ْ

ًانْبٱُتْيَأَرْدَقاَذَوُه:ِناَم
لٱىَّـسَيِل

ْ
ُلُجَرَوٍسْأَبُراَّـبَجَوُهَو،َبَّْـرضلٱُنِسُْحيِّـيِمْحَلَتْيَب

.»ُهَعَمُّبَّـرلٱَو،ٌليَِمجٌلُجَرَوٌحيِصَفَوٍبْرَح
٣:١٩ص٣٦-١٧:٣٢ص

نيذلامه)١٥ع(يفديبعلالعلِناَمْلِغْلٱَنِمٌدِحاَو
ةمدخلانومدخياوناكناملغلاوتيبلايفنومدخياوناك
.ةيركسعلا

ًاشوحوبراحذإمنغلاةياعريفهسأبرهظٍسْأَبُراَّـبَج
.ًاصوصلو

برحللهلهؤتتافصهيفلجريأٍبْرَحُلُجَر
يفكلملاعفنينأهنمىجرُيفةهابنلاوةوقلاوةعاجشلاك
.دوعلاببرضلايفطقفسيلوهبورح

.ريمازممظنيفهرادتقاىلإةراشإٌحيِصَف
.هرومألكيفحجانوهوُهَعَمُّبَّـرلٱَو

ْلِسْرَأ:ُلوُقَيىَّـسَيَىلِإًالُسُرُلُواَشَلَسْرَأَف١٩«١٩،٢٠
لٱَعَميِذَّـلٱَكَنْبٱَدُواَدَّـَيلِإ

ْ
ًالِماَحًاراَِمحىَّـسَيَذَخَأَف٢٠ِ.مَنَغ

َىلِإِهِنْبٱَدُواَدِدَيِباَهَلَسْرَأَوًىزْعِمَيْدَجَوٍرَْمخَّـقِزَوًازْبُخ
.»َلُواَش

١٨:١٦لاثمأو٢٧و١٠:٤ص

كولملابأدنم)١٤:٥٢و٨:١١ص(ُلُواَشَلَسْرَأَف
هنبامدقينأىّسيِفكيملفاوطعُيالواوذخأينأءامدقلا
ةيدههعملسرينأبجيهنأىأرلبكلمللبوبحملا
.ًاضيأ

ُهَّـبَحَأَف،ُهَماَمَأَفَقَوَوَلُواَشَىلِإُدُواَدَءاَجَف٢١«٢٣-٢١
ىَّـسَيَىلِإُلُواَشَلَسْرَأَف٢٢.ٍحَالِسَلِماَحُهَلَناَكَوًاّدِج
يفًةَمْعِنَدَجَوُهَّـنَأليِماَمَأُدُواَدْفِقَيِل:ُلوُقَي ٢٣.َّـيَنْيَعِ
َدُواَدَّـنَأَلُواَشَىلَعِهللاٱِلَبِقْنِمُحوُّرلٱَءاَجاَمَدْنِعَناَكَو
لٱَذَخَأ

ْ
ُبَهْذَيَوُبيِطَيَوُحاَتْرَيُلُواَشَناَكَف،ِهِدَيِبَبََرضَوَدوُع

.»ُءيِدَّـرلٱُحوُّرلٱُهْنَع
١٦-١٤ع٢٢:٢٩لاثمأو٤١:٤٦نيوكت

.دوعلاببرضيوملكتيهعمسوهآرامللُواَشُهَّـبَحَأَف
ةمدخمدخيالويتمدخيفقبيليأيِماَمَأُدُواَدْفِقَيِل
.طقفةيتقو

كلملاناكنموهكلملاحالسلماحنإٍحَالِسَلِماَح
يفهريغنعزاتماوهلنيمأوبيبلوعاجشهنأهربتخا
دعبةفيرشلاةمدخلاكلتلدوادنييعتناككشالو.ةمدخلا
دوعلابهلبرضيولواشىلإيتأيًاقباسدوادناكونامز
هآرو)١٧ص(تايلجلتقنامزدعبو.هتيبىلإعجريو
مالغلااذهوهنمرينبألأسفهيسندقناكهنكلوكلملا
ماودلاىلعًامداخهلنوكيللواشكلملاهذخأمث)١٧:٥٦(
يفدوادمدقتمث.هيبأتيبىلإعوجرلابهلحمسيملو
هلككلذناكو.كلملاحالسللماحراصىتحةمدخلا
ىلعًاكلمنوكيلدوادلدادعتسانسحأناكوهللاةيانعب
.لبقتسملايفليئارسإ

ألَا
َ
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ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

.ةبراحمللليئارسإونيينيطسلفلافافطصا:هنومضم
ىّسيلاسرإ.ةبراحمللهيلإزربينمرابجلاتايلجبلط
.هايإبآيلأخيبوت.شيجلايفنيذلاهتوخإدقتفيلدواد
رجحبهايإهلتق.ينيطسلفللهزورب.لواشمامأهتماقإ
.هنعلواشماهفتسا.عالقمو

لٱَعََمجَو١«٣-١
ْ
لِلْمُهَشوُيُجَنوُّيِنيِطْسِلِف

ْ
اوُعَمَتْجٱَفِبْرَح

يف يفَةَقيِزَعَوَهوُكوُسَْنيَباوُلَزَنَو،اَذوُهَيِليِتَّـلٱَهوُكوُسِ ِسَفَأِ
يفاوُلَزَنَوَليِئاَْرسِإُلاَجِرَوُلُواَشَعَمَتْجٱَو٢.َميِّـمَد يِداَوِ
لٱ
ْ
طُب
ْ

لِلاوُّفَطْصٱَوِ،م
ْ

لٱِءاَقِلِلِبْرَح
ْ
َناَكَو٣.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
َىلَعًافوُقُوُليِئاَْرسِإَواَنُهْنِمٍلَبَجَىلَعًافوُقُوَنوُّيِنيِطْسِلِف
لٱَو،َكاَنُهْنِمٍلَبَج

ْ
.»ْمُهَنْيَبيِداَو

ص١١:١٣مايأ١و١٠:١٠عوشي٢٨:١٨مايأ٢و١٣:٥ص
٢١:٩

هنأل١٤:٥٢ىلإمالكلاقايسعجرَنوُّيِنيِطْسِلِفْلٱَعََمجَو
لٱَىلَعٌةَديِدَشٌبْرَحْتَناَك«

ْ
.»َلُواَشِماَّـيَأَّـلُكَنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفميّمدسَفأوةفيزِعويهوةيلاحلاةكيوسلاَهوُكوُس
ىلإاذوهيدودحىلعيلاحلاطنسلايداويأمطبلايداو
ًاليم١٦وحندعبىلعوميلشروأنمبونجلاوبرغلاةهج
.اهنم

ًالابجتسيل)٣ع(َكاَنُهْنِمٍلَبَج...اَنُهْنِمٍلَبَج
طنسلاراجشأوتاعورزمهيفٍداوامهنيبولالتلبةيلاع
ةردحنمءاتشلالصفيفيرجتةيقاسيداولافصتنميفو
.نيشيجلانيبةلصافتناكو

لٱِشوُيُجْنِمٌزِراَبُمٌلُجَرَجَرَخَف٤«١١-٤
ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لُجُهُمْسٱ
ْ
َىلَعَو٥ٌ،ْربِشَوٍعُرْذَأُّتِسُهُلوُط،َّـتَجْنِم،ُتاَي

ُهُنْزَوًاّيِفَشْرَحًاعْرِدًاسِبَالَناَكَو،ٍساَحُنْنِمٌةَذوُخِهِسْأَر
،ِهْيَلْجِرَىلَعٍساَحُناَقوُمْرُجَو٦.ٍساَحُنِلِقاَشِفَالآُةَسَْمخ
،َنيِجاَّـسَّـنلٱِلْوَنَكِهِْحمُرُةاَنَقَو٧.ِهْيَفِتَكَْنيَبٍساَحُنُةَبْرَحَو
َناَكِْسُّرتلٱُلِماَحَو،ٍديِدَحِلِقاَشِةَئِمُّتِسِهِْحمُرُناَنِسَو
ِمل:َليِئاَْرسِإَفوُفُصىَداَنَوَفَقَوَف٨.ُهَماَّـدُقِيشْمَي

َ
اَذا

َخت
ْ
لِلاوُّفَطْصَتِلَنوُجُر

ْ
لٱاَنَأاَمَأ؟ِبْرَح

ْ
ٌديِبَعْمُتْنَأَو،ُّيِنيِطْسِلِف

لَوًالُجَرْمُكِسُفْنَألاوُراَتْخٱ؟َلُواَشِل
ْ
ْنَأَرِدَقْنِإَف٩.َّـَيلِإْلِزْنَي

ِهْيَلَعاَنَأُتْرِدَقْنِإَو.ًاديِبَعْمُكَلُريِصَنيِنَلُتْقَيَويِنَبِراَُحي
لَتَقَو

ْ
َختَوًاديِبَعاَنَلْمُتْنَأَنوُريِصَتُهُت

ْ
َلاَقَو١٠.اَنَنوُمِد

لٱ
ْ
لٱاَذٰهَليِئاَْرسِإَفوُفُصُْتَّـريَعاَنَأ:ُّيِنيِطْسِلِف

ْ
ِينوُطْعَأ.َمْوَي

َليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُلُواَشَعِمَساَّـَملَو١١.ًاعَمَبَراَحَتَنَفًالُجَر

لٱَمَالَك
ْ
.»ًاّدِجاوُفاَخَواوُعاَتْرٱاَذٰهِّـيِنيِطْسِلِف

:٢١ليئومص٢و٤٥ع٢٢و١١:٢١عوشي٢١:١٩ليئومص٢
١٦-٢:١٢ليئومص٢و٨:١٧ص٤١ع١١:٢٣مايأ١و١٩
٤٥و٣٦و٢٦ع

اعدوهدحوجرخلبشيجلاعمبراحيملٌزِراَبُمٌلُجَر
.)٩و٨عرظنا(ةزرابمللليئارسإ

فصنومدقوحنةيناربعلاعارذلاٌْربِشَوٍعُرْذَأُّتِس
.مدقلاعابرأةثالثومادقأعستوحنتايلجةماقتناكف
مايألاهذهيفسانلاةماقكتناكءامدقلاةماقنأحجرألاو
امكو.انمايأيفامكرداونلانماوناكميدقلايفةربابجلاو
ةقلامعلاوجوعكنكامألاضعبيفميدقلايفةربابجناك
دنهلايلامشكنكامألاضعبيفمويلادجناذكهنييئافرلاو
:١٣ددع(يفلوقلاو.ًابيرقتتايلجلوطبمهلوطًاسانُأ

جلٱَكاَنُهاَنْيَأَر«)٣٣
ْ

جلٱَنِمٍقاَنَعيِنَب(َةَرِباََب
ْ

يفاَّـنُكَف.)ِةَرِباََب ِ
جلٱَكاَنِنُيْعَأ

ْ
ٌةَنَّـصَُحمٌةَميِظَعٌنُدُم«١:٢٨ةينثتيفلوقلاك»ِداََر

ووذو.نييليئارسإلافوخىلعلدتةغلابمهيف»ِءاَمَّـسلٱَىلِإ
مهاوقيفمهريغنمفعضأًابلاغنونوكيةميظعلاةماقلا
.ةيلقعلا

ًاعطقهيلعنوطيخيصيمقوه)٥ع(ًاّيِفَشْرَحًاعْرِد
.كمسلافشارحكاهنولعجيوةيساحن

لقاشلارادقمًامامتفرعنالِلِقاَشِفَالآُةَسَْمخ
.ًايتوريبًالطر٣٣وحننزتلقاشفالآةسمخنأنونظملاو

.ريصقلاحمرلا)٦ع()قارزم(ُةَبْرَحَو
ةدعتناكفلاطرأةسمخوحن)٧ع(ِلِقاَشِةَئِمُّتِس

ملهنكلوةعينمةعلقكوهناكوًادجةليقثتايلجبرح
كلذنأمهفوكلذظحالدوادو.ةعرسبكرحتينأردقي
باشلًائيشلمعينأردقيالطقففيوختلللايخرابجلا
.لقعلاظقيتموةكرحلافيفخحالسالبدوادلثم

نويليئارسإلامدقتيمل)١٠ع(َليِئاَْرسِإَفوُفُصُتَّْـريَعاَنَأ
نييليئارسإلاةبراحملنوينيطسلفلاالونيينيطسلفلاةبراحمل
دحاولاشيجلالواحاذإهنإف)٣ع(امهنيبةيقاسلاببسب
ىلعأناكميفمهورخآلاشيجلافاهيفاولزنوةيقاسلاروبع
لحتايلجبلطف.ةلوهسبمهورسكيومهودرينأنوردقي
نوعبرأىضمو)٩ع(ةيصخشلاةزرابملاةطساوبةلكشملا
.مهّريعفتايلجةزرابملنييليئارسإلانمٌدحأمدقتيملوًاموي

ِتْيَبْنِمِّـِيتاَرْفَألٱِلُجَّـرلٱَكِلٰذُنْبٱَوُهُدُواَدَو١٢«١٦-١٢
مثُهَلَوىَّـسَيُهُمْسٱيِذَّـلٱاَذوَُهيِْمَحل

ََ
ُلُجَّـرلٱَناَكَو.َنيِنَبُةَيِنا

يف وُنَبَبَهَذَو١٣.ِساَّـنلٱَْنيَبَِربَكَوَخاَشْدَقَلُواَشِماَّـيَأِ
لٱُةَثَالَّـثلٱىَّـسَي

ْ
حلٱَىلِإَلُواَشاوُعِبَتَوُراَبِك

ْ
ِهيِنَبُءاَمْسَأَوِبَْر

حلٱَىلِإاوُبَهَذَنيِذَّـلٱِةَثَالَّـثلٱ
ْ
لٱُبآيِلَأ:ِبَْر

ْ
ُباَداَنيِبَأَو،ُرْكِب

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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لٱُةَثَالَّـثلٱَوُريِغَّـصلٱَوُهُدُواَدَو١٤.اَمُهُثِلاَثُةَّـمَشَو،ِهيِناَث
ْ

ُراَبِك
ْنِمُعِجْرَيَوُبَهْذَيَناَكَفُدُواَداَّـمَأَو١٥.َلُواَشَءاَرَواوُبَهَذ
يفِهيِبَأَمَنَغىَعْرَيِلَلُواَشِدْنِع َناَكَو١٦.ٍْمَحلِتْيَبِ
لٱ
ْ
.»ًامْوَيَنيِعَبْرَأًءاَسَمَوًاحاَبَصُفِقَيَوُمَّـدَقَتَيُّيِنيِطْسِلِف
ص١٦:١١ص٣٥:١٩نيوكت٤:٢٢ثوعارو١٦:١٨ص
٢٣-١٦:٢١

امكحاضيإلالجألوهمالكلاراركتو)١٣-١٦:٦رظنا(
لجرلاكلذ«لوقلاو.ةميدقلاتافلؤملايفًاريثكثدحي
.ىسينأشبقباسمالكىلإريشي»يتارفألا

ًةَفيِإَكِتَوْخِِإلْذُخ:ِهِنْبٱَدُواَدِلىَّـسَيَلاَقَف١٧«١٩-١٧
لٱاَذٰهْنِم

ْ
لٱِهِذٰهَو،ِكيِرَف

ْ
خلٱََرشَع

ْ
ملٱَىلِإْضُكْرٱَوِتاَزُْب

ِةَّـلَحَْ
لٱِهِذٰهَو١٨.َكِتَوْخِإَىلِإ

ْ
لٱََرشَع

ْ
طِق
ْ

جلٱَنِمِتاَع
ْ

اَهْمِّـدَقِنُْب
لَألٱِسيِئَرِل

ْ
١٩.ًانوُبْرَعْمُهْنِمْذُخَوَكِتَوْخِإَةَمَالَسْدِقَتْفٱَو،ِف

يفَليِئاَْرسِإِلاَجِرُعيَِمجَوْمُهَوُلُواَشَناَكَو لٱيِداَوِ
ْ
طُب
ْ

ِم
لٱَنوُبِراَُحي

ْ
.»َنيِّـيِنيِطْسِلِف

١٤و٣٧:١٣نيوكت١٦:٢٠ص٢٥:١٨ص

ماعطنإفلاطرأةعبسوحنِكيِرَفْلٱاَذٰهْنِمًةَفيِإ
.كلملانمسيلومهلهأنمناكركسعلا

ةوخإنعىضريلةقرفلاسيئرلةيده)١٨ع(ِنْبُْجلٱ
.دواد

هينبنمًائيشبلطفةباتكلافرعيملىسيّلعلًانوُبْرَع
ديبماعطلالوصوومهلاوحأةهجنمةنينأمطلاىلعهلمحي
.دواد

لٱَكَرَتَوًاحاَبَصُدُواَدَرَّـكَبَف٢٠«٢٧-٢٠
ْ
ٍسِراَحَعَمَمَنَغ

ملٱَىلِإىَتَأَو،ىَّـسَيُهَرَمَأاَمَكَبَهَذَوَلَّـَمحَو
ْ
جلٱَوِسَاْرتِ

ْ
ُشَْي

لِلاوُفَتَهَوِفاَفِطْصالٱَىلِإٌجِراَخ
ْ

ُليِئاَْرسِإَّـفَطْصٱَو٢١.ِبْرَح
لٱَو
ْ
َةَعِتْمَألٱُدُواَدََكَرتَف٢٢.ٍّفَصَلِباَقُمًاّفَصَنوُّيِنيِطْسِلِف
َلَأَسَوىَتَأَوِّـفَّـصلٱَىلِإَضَكَرَوِةَعِتْمَألٱِظِفاَحِدَيِبُهَعَميِتَّـلٱ
لَكُيَوُهاَميِفَو٢٣.ِهِتَوْخِإِةَمَالَسْنَع

ِّـ
ٍزِراَبُمٍلُجَرِباَذِإْمُهُم

لُجُهُمْسٱ
ْ
لٱُتاَي

ْ
ِفوُفُصْنِمٌدِعاَصَّـتَجْنِمُّيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
لٱاَذٰهِلْثِمِبَمَّـلَكَتَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
٢٤.ُدُواَدَعِمَسَف،ِمَالَك

.ًاّدِجاوُفاَخَوُهْنِماوُبَرَهَلُجَّـرلٱاُوَأَراَّـَملَليِئاَْرسِإِلاَجِرُعيَِمجَو
َِّـريَعُيِل؟َدِعاَّـصلٱَلُجَّـرلٱاَذٰهْمُتْيَأَرَأ:َليِئاَْرسِإُلاَجِرَلاَقَف٢٥
ِهيِنْغُيُهُلُتْقَييِذَّـلٱَلُجَّـرلٱَّـنَأُنوُكَيَف!ٌدِعاَصَوُهَليِئاَْرسِإ
ملٱ
يفًاّرُحِهيِبَأَتْيَبُلَعَْجيَو،ُهَتَنْبٱِهيِطْعُيَو،ًاليِزَجًىنِغُكِلَْ ِ
لٱَلاَجِّـرلٱُدُواَدَلَأَسَف٢٦.َليِئاَْرسِإ

ْ
ُلَعْفُياَذاَم:ُهَعَمَنيِفِقاَو

لٱَكِلٰذُلُتْقَييِذَّـلٱِلُجَّـرلِل
ْ
لٱُليِزُيَوَّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ْنَعَراَع

لٱاَذٰهَوُهْنَمُهَّـنَأل؟َليِئاَْرسِإ
ْ
َِّـريَعُيىَّـتَحُفَلْغَألٱُّيِنيِطْسِلِف

حلٱِهللاٱَفوُفُص
ْ

لٱاَذٰهِلْثِمِبُبْعَّـشلٱُهَمَّـلَكَف٢٧؟ِّـَي
ْ

ِمَالَك
.»ُهُلُتْقَييِذَّـلٱِلُجَّـرلِلُلَعْفُياَذَك:َنيِلِئاَق

١٠-٨ع١٠:٢٨ءايعشإو١٨:٢١ةاضق٧و٢٦:٥ص
١٤:٦صو٣٦ع١١:٢ص٨:١١ص١٥:١٦عوشي
٢٥ع١٩:٤يخالمو٥:٢٦ةينثت١٠ع٢٦و٩:٢٥ايمرإو

عبرأوحندعبىلعمطبلايداوناكًاحاَبَصَرَّـكَب
.محلتيبنمتاعاس
اوعمجاوناكمهلعلو»تالجعلالحم«ةيناربعلابِساَْرتِْملٱ

.)٧و٢٦:٥رظنا(ًاماكحتساوأًاروسريصتلمهتالجع
يفًاّرُح .ةيرسكعلاةمدخلانمًىفعم)٢٥ع(َليِئاَْرسِإِ
كلملانمدوعوملارجألاناك)٢٦ع(ِلُجَّـرلِلُلَعْفُياَذاَم

ىنغلاهبلقيفرّوصهلعلودوادلثمباشلاميسالوًاميظع
ةهينهراكفألاكلتلناكنكلوهيبأتيبلوهسفنلفرشلاو
يحلاهللامسالةريغدوادألتمااهدعبوطقفنامزلانم
نيأًالئاقهسفنلأسهلعلوراعلانمراتخملاهبعشصالخو
ليئارسإكلمنيأوليئارسإةربابجنممهريغويتوخإ
نملاقولجخفةقلامعلابرحيفرصتنملاوةماقلاليوطلا
يحلاهللافوفصّريعيىتحفلغألاينيطسلفلااذهوه
َكِيِّـريَعُمِتَاريِيْعَتَو،يِنْتَلَكَأَكِتْيَبََةْريَغ«)٦٩:٩رومزمرظنا(
.»َّـَيلَعْتَعَقَو

َعَمُهَمَالَكُبآيِلَأَُربْكَألٱُهوُخَأَعِمَسَو٣٠٢٨-٢٨
ِمل:َلاَقَوَدُواَدَىلَعَبآيِلَأُبَضَغَيِمَحَف،ِلاَجِّـرلٱ

َ
لَزَناَذا

ْ
،َت

لِتَتْكَرَتْنَمَىلَعَو
ْ

لٱَك
ْ
لٱِتاَمْيَنُغ

ْ
يفَةَليِلَق لٱِ

ْ
ُتْمِلَعاَنَأ؟ِةَّـيِّـَرب

لَقَّـَرشَوَكَءاَِيْربِك
ْ

لَزَناَمَّـنِإَكَّـنَأل،َكِب
ْ

حلٱَىَرتِلَت
ْ
َلاَقَف٢٩.َبَْر

لِمَعاَذاَم:ُدُواَد
ْ

ِهِدْنِعْنِمَلَّـوََحتَو٣٠؟ٌمَالَكَوُهاَمَأ؟َنآلٱُت
لٱاَذٰهِلْثِمِبَمَّـلَكَتَوَرَخآَوْحَن

ْ
ًاباَوَجُبْعَّـشلٱُهَلَّـدَرَف،ِمَالَك

جلٱَك
ْ
.»ِلَّـوَألٱِباََو

٢٧و٢٦ع١٧ع٣٦-٨و٣٧:٤نيوكت

ليئومصناكيذلاوهوُبآيِلَأَُربْكَألٱُهوُخَأَعِمَسَو
نكلو)١٦:٦(لواشنعًاضوعًاكلمنوكيلًالوأهراتخا
روعشلامدعوءايربكلاودسحلاىلعلديانههمالك
يعارلسيلهنأهلوقبريغصلاهاخأرقتحاوتايحورلاب
.كلملارومأوبرحلانعلأسينأةيربلايفةليلقلاتامينغلا

)١٦:٣٢لاثمأ(لاثمألايفليق)٣٠ع(ِهِدْنِعْنِمَلَّـوََحت
لَا«
ْ
لٱُءيِطَب

ْ
جلٱَنِمٌْريَخِبَضَغ

ْ
ممٌْريَخِهِحوُرُكِلاَمَو،ِراَّـَب ْنَّـِ

.رابجلاىلعمثهسفنىلعًالوأرصتنادوادف»ًةَنيِدَمُذُخْأَي

لٱَعِمُسَو٣١«٤٠-٣١
ْ

اُوَربْخَأَوُدُواَدِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱُمَالَك
َال:َلُواَشِلُدُواَدَلاَقَف٣٢.ُهََرضْحَتْسٱَف.َلُواَشَماَمَأِهِب

ألَا
َ
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لَقْطُقْسَي
ْ

اَذٰهُبِراَُحيَوُبَهْذَيَكُدْبَع.ِهِبَبَسِبٍدَحَأُب
لٱ
ْ
َبَهْذَتْنَأُعيِطَتْسَتَال:َدُواَدِلُلُواَشَلاَقَف٣٣.َّـيِنيِطْسِلِف
لٱاَذٰهَىلِإ

ْ
ٍبْرَحُلُجَرَوُهَوٌمَالُغَكَّـنَألُهَبِراَحُتِلِّـيِنيِطْسِلِف

ِهيِبَألىَعْرَيَكُدْبَعَناَك:َلُواَشِلُدُواَدَلاَقَف٣٤.ُهاَبِصُذْنُم
لٱَنِمًةاَشَذَخَأَوٍّبُدَعَمٌدَسَأَءاَجَف،ًامَنَغ

ْ
٣٥.ِعيِطَق

لَتَقَوُهَءاَرَوُتْجَرَخَف
ْ

َّـَيلَعَماَقاَّـَملَو.ِهِمَفْنِماَُهتْذَقْنَأَوُهُت
لَتَقَفُهُتْبََرضَوِهِنْقَذْنِمُهُتْكَسْمَأ

ْ
َدَسَألٱَكُدْبَعَلَتَق٣٦.ُهُت

لٱاَذٰهَو.ًاعيَِمجَّـبُّدلٱَو
ْ
ٍدِحاَوَكُنوُكَيُفَلْغَألٱُّيِنيِطْسِلِف

حلٱِهللاٱَفوُفُصََّـريَعْدَقُهَّـنَألاَمُهْنِم
ْ

ُّبَّـرلٱ:ُدُواَدَلاَقَو٣٧.ِّـَي
ِدَيْنِمِينُذِقْنُيَوُهِّـبُّدلٱِدَيْنِمَوِدَسَألٱِدَيْنِمِينَذَقْنَأيِذَّـلٱ
لٱاَذٰه

ْ
لَوْبَهْذٱ:َدُواَدِلُلُواَشَلاَقَف.ِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ُّبَّـرلٱِنُكَي

لَأَو٣٨.َكَعَم
ْ
ْنِمًةَذوُخَلَعَجَو،ُهَباَيِثَدُواَدُلُواَشَسَب

لَأَوِهِسْأَرَىلَعٍساَحُن
ْ
َقْوَفِهِفْيَسِبُدُواَدَدَّـلَقَتَف٣٩.ًاعْرِدُهَسَب

ُدُواَدَلاَقَف.َبَّـرَجْدَقْنُكَيَْملُهَّـنَألَِيشْمَيْنَأَمَزَعَوِهِباَيِث
هبَِيشْمَأْنَأُرِدْقَأَال:َلُواَشِل ينَألِهِذِٰ

ُدُواَداَهَعَزَنَو.اَْهبِّـرَجُأَْملِّـ
لُمٍةَراَجِحَةَسَْمخُهَلَبَخَتْنٱَو،ِهِدَيِبُهاَصَعَذَخَأَو٤٠.ُهْنَع

ْ
ٍس

لٱَنِم
ْ
يفاَهَلَعَجَويِداَو يفْيَأ(ُهَليِذَّـلٱِةاَعُّرلٱِفْنِكِ ِ

جلٱ
ْ
دَقَتَوِهِدَيِبُهَعَالْقِمَو)ِباَرِ

لٱَوْحَنَمَّـ
ْ
.»ِّـيِنيِطْسِلِف

:٤سواثوميت٢و٣:١٢سوماع١٦:١٨ص٤-٢:١ةينثت
٢٠:١٦ةاضق٢٠:١٣ص١٧

نملواشدوادبواج)٣٤ع(َلُواَشِلُدُواَدَلاَقَف
برلانألامهلتقوًابدوًادسأبراحدقناكهنألهرابتخا
ينيطسلفلادينمهذقنيبرلانأبناميإنآلاهلوهذقنأ
دسألانأمهفنالو.بدلاودسألالثمشحوكوهيذلا
ناكو.ًاعمنيتثداحلاركذدوادنألبًاعماناكبدلاو
اهلسيلفمويلاامأدواددهعىلعنيطسلفيفدوسُأ
.دوجو

هدسحالودوادرقتحيمل)٣٧ع(َدُواَدِلُلُواَشَلاَقَف
نأدارأذإهمركأوهكرابوهبقثولبهوخأبآيلاهرقتحاامك
ًانايحأناكوًابلقتمًالجرناكلواشو.هبرحةدعهسبلي
.ًانونجمًانايحأوًالقاع

تايلجكناكاهسبلول)٣٩ع(ِهِذِٰهبَِيشْمَأْنَأُرِدْقَأَال
الوةكرحلاةعرسبتايلجنعزاتماهنأىأردوادنكلو
نأردقيدوادنألهفيسبوأهحمربهبرضينأتايلجردقي
.ةلوهسبهنعديحي

ناكوهداتعاناكامدوادراتخا)٤٠ع(ِهِدَيِبُهَعَالْقِم
حلٱَنوُمْرَي«نييليئارسإلاضعب

ْ
ملٱِبَرََج

ْ
َالَوِةَرْعَّـشلٱَىلَعِعَالْقِ

.)٢٠:١٦ةاضق(»َنوُئِطُْخي

لٱََبَرتْقٱَو٤١«٤٩-٤١
ْ
ُلِماَحَوَدُواَدَىلِإُّيِنيِطْسِلِف

ًامَالُغَناَكُهَّـنَألُهَرَقْحَتْسٱَدُواَدىَأَراَّـَملَو٤٢.ُهَماَمَأِْسُّرتلٱ

ملٱَليَِمجَرَقْشَأَو
لَكاَنَأِّـيلَعَلَأ:َدُواَدِلَلاَقَف٤٣.ِرَظْنَْ

ْ
ىَّـتَحٌب

ِهلآِبَدُواَدَنَعَلَو؟ٍِّيصِعِبَّـَيلِإِيتْأَت
َ

لٱَلاَقَو٤٤.ِهِت
ْ
ُّيِنيِطْسِلِف

ِشوُحُوَوِءاَمَّـسلٱِروُيُطِلَكَْمَحلَيِطْعُأَفَّـَيلِإَلاَعَت:َدُواَدِل
لٱ
ْ

.ٍْسُرتِبَوٍحْمُرِبَوٍفْيَسِبَّـَيلِإِيتْأَتَتْنَأ:ُدُواَدَلاَقَف٤٥.ِةَّـيِّـَرب
جلٱِّـبَرِمْسٱِبَكْيَلِإِيتآاَنَأَو

ْ
َنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِفوُفُصِهٰلِإِدوُُن

لٱاَذٰه٤٦.ْمَُْهتَّـريَع
ْ
يفُّبَّـرلٱَكُسِبَْحيَمْوَي ُعَطْقَأَوَكُلُتْقَأَفيِدَيِ

لٱِشْيَجَثَثُجيِطْعُأَو.َكَسْأَر
ْ
لٱاَذٰهَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ِروُيُطِلَمْوَي

ٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأِضْرَألٱُّلُكُمَلْعَتَف،ِضْرَألٱِتاَناَوَيَحَوِءاَمَّـسلٱ
جلٱِهِذٰهُمَلْعَتَو٤٧.َليِئاَْرسِِإل

ْ
َالَوٍفْيَسِبَسْيَلُهَّـنَأاَهُّلُكُةَعاََم

لَُخيٍحْمُرِب
ِّـ

حلٱَّـنَأل،ُّبَّـرلٱُص
ْ
.اَنِدَيِلْمُكُعَفْدَيَوُهَوِّـبَّـرلِلَبَْر

لٱِءاَقِلِلِّـفَّـصلٱَوْحَنَضَكَرَو٤٨
ْ
ُدُواَدَّـدَمَو٤٩.ِّـيِنيِطْسِلِف

لٱَىلِإُهَدَي
ْ

ملٱِبُهاَمَرَوًارَجَحُهْنِمَذَخَأَوِفْنِك
ْ
َبََرضَو،ِعَالْقِ

لٱ
ْ
يفَّـيِنيِطْسِلِف حلٱَزَرَغْنٱَف،ِهِتَهْبِجِ

ْ
يفُرََج َىلَعَطَقَسَوِهِتَهْبِجِ

.»ِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَو
٣:٨ليئومص٢و٢٤:١٤ص١٦:١٢ص١٦:١٨لاثمأ
١٢٤:٨رومزمو٣٢:٨مايأ٢و٤٦ع٢٠:١٠كولم١و
١٩:١٩كولم٢و١٨:٣٦كولم١و١١:٣٤نييناربعو
٢٠:١٥و١٤:١١مايأ٢و١٤:٦ص٣٧:٢٠ءايعشإو
٢٧:٣رومزم٤٤:٦رومزمو

هرظنموهنولناكوًاباشناكهنأل)٤٢ع(ُهَرَقْحَتْسٱ
.كلذىلعنيليلدليمجلا

لاتقلادنعةميدقةداعناك)٤٤ع(ُّيِنيِطْسِلِفْلٱَلاَقَف
نأامهنمٌّلكلواحيوًالوأرخآلادحاولانابطاخينيلَتاقملانأ
رظناو١٣:٤مايأ٢(رخآلارقتحيهنإوهعمقحلانأنيبي
برحلانأهمالكبحّرصفدوادامأو)سوريموهتاموظنم
فوفصهلإدونجلابرمسابتايلجىلإتآوهوبرلل
.تايلجمهّريعنيذلاليئارسإ

لقثنمينيطسلفلاناك)٤٨ع(ِّـيِنيِطْسِلِفْلٱماقامل
.لاتقلاتقويفالإسلجيالهحالس

يفَّـيِنيِطْسِلِفْلٱَبََرض دقدوادناك)٤٩ع(ِهِتَهْبِجِ
ًاسبالناكهنألهتهبجيفالإهبرضينأردقيالهنأظحال
ىتحةفوشكمتناكهتهبجنأريغ)٦و٥ع(لماكلاعردلا
.حمروأفيسةبرضالإتايلجعقوتيملورظنلانمنكمتي
رثكأرثؤتريغصرجحبتناكولوةهبجلاىلعةبرضلانكلو
هامريذلارجحلالعلومسجلايفرخآناكميفةبرضلانم
عقوف)هخَّـود(ًاراودهلببسلبينيطسلفلالتقيملدواد
.هسأرعطقودوادعرسأف

لٱَنِمُدُواَدَنَّـكَمَتَف٥٠«٥٤-٥٠
ْ
ملٱِبِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
ِعَالْقِ

حلٱَو
ْ

لٱَبََرضَو،ِرََج
ْ
ِدَيِبٌفْيَسْنُكَيَْملَو.ُهَلَتَقَوَّـيِنيِطْسِلِف

لٱَىلَعَفَقَوَوُدُواَدَضَكَرَف٥١.َدُواَد
ْ
ُهَفْيَسَذَخَأَوِّـيِنيِطْسِلِف

ألَا
َ
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ىَأَراَّـمَلَف.ُهَسْأَرِهِبَعَطَقَوُهَلَتَقَوِهِدْمِغْنِمُهََطَرتْخٱَو
لٱ
ْ
ُلاَجِرَماَقَف٥٢.اوُبَرَهَتاَمْدَقْمُهَراَّـبَجَّـنَأَنوُّيِنيِطْسِلِف
لٱاوُقَِحلَواوُفَتَهَواَذوَُهيَوَليِئاَْرسِإ

ْ
َىلِإَكِئيَِجمىَّـتَحَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
لٱَىلْتَقْتَطَقَسَف.َنوُرْقَعِباَوْبَأىَّـتَحَويِداَو

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

يف وُنَبَعَجَرَّـمُث٥٣.َنوُرْقَعَىلِإَوَّـتَجَىلِإَمِياَرَعَشِقيِرَطِ
لٱَءاَرَوِءاَمِتْحالٱْنِمَليِئاَْرسِإ

ْ
٥٤.ْمُهَتَّـلََحماوُبََهنَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱَسْأَرُدُواَدَذَخَأَو
ْ
َعَضَوَو،َميِلَشُروُأَىلِإِهِبىَتَأَوِّـيِنيِطْسِلِف

يفِهِتاَوَدَأ .»ِهِتَمْيَخِ
:١٥عوشي١١:٣٤نييناربع٢٣:٢١ليئومص٢و٢١:٩ص
١٥:٣٦عوشي١١

فيرعتلاةادأالب»يح«ةيناربعلاب)٥٢ع(يِداَوْلٱ
ندمنمةنيدممسا»تج«ةيلصألاةملكلانأحجرألاو
قباطتاذكهو.ةينيعبسلاةمجرتلايفدروامكنيينيطسلفلا
.»ميراعشونورقعوتجىلإ«وهوةيآلارخآةرابعلا
برغلاةهجىلإنيينيطسلفللندمنورقعوتجوميراعشو
.اذوهينم

دّوعتيمل)٥٤ع(ِّـيِنيِطْسِلِفْلٱَسْأَرُدُواَدَذَخَأَو
امأوبرحلايفمهنولتقينيذلاسوؤرعطقنويليئارسإلا

عضودوادنأرهاظلاوةيدايتعاريغتناكفتايلجةثداح
سأرلاامأوتايلجتاودأمحلتيبيفهيبأتيبيأهتيبيف
ىلوتساامدعبميلشروأىلإهذخأمثهتيبيفًالوأهعضوف
سدقملايفناكتايلجفيسنأ٢١:٩نمانفرعو.اهيلع
تاودأنميقابلاووههمدقناكدوادلعلوبونيف
.هرصنيذلابرلاىلإتايلج

ِءاَقِلِلًاجِراَخَدُواَدُلُواَشىَأَراَّـَملَو٥٥«٥٨-٥٥
لٱ
ْ
جلٱِسيِئَرَْريَنْبَألَلاَقِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
لٱاَذٰهْنَمُنْبٱ:ِشَْي

ْ
اَيُمَالُغ

ملٱاَُّهيَأَكِتاَيَحَوُ:ْريَنْبَأَلاَقَفُ؟ْريَنْبَأ
َلاَقَف٥٦!ُمَلْعَأُتْسَلُكِلَْ

ملٱ
لٱاَذٰهْنَمُنْبٱِلَأْسٱ:ُكِلَْ

ْ
ْنِمُدُواَدَعَجَراَّـَملَو٥٧.ُمَالُغ

لٱِلْتَق
ْ
ُسْأَرَوَلُواَشَماَمَأُهََرضْحَأَوُْريَنْبَأُهَذَخَأِّـيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
اَيَتْنَأْنَمُنْبٱ:ُلُواَشُهَلَلاَقَف٥٨.ِهِدَيِبِّـيِنيِطْسِلِف
لٱىَّـسَيَكِدْبَعُنْبٱ:ُدُواَدَلاَقَف؟ُمَالُغ

ْ
.»ِّـيِمْحَلَتْيَب

١٢ع٥٤ع٢٢و٢١و١٦:١٢ص

هنأعمهفرعيمللواشنأرهاظلاُمَالُغْلٱاَذٰهْنَمُنْبٱ
لعلو)هريسفترظنا٢٣و١٦:٢٢(دوعلابهلبرضيناك
امكهتئيهيفّريغتدقناكدوادنأل)١(هيسندقناككلملا
لابيملكلملانأل)٢(.دشرلانسغلبيامدنعباشلاّريغتي
نأل)٣(.نيريثكلاهمادخنمطقفدحاووهودوادبًاريثك
يفدوعلابهلبرضيناكنميسنفًانايحأّلتخيناككلملا
لأسهنكلوهفرعلواشنأمهضعبنظيو.هلالتخاتقو

لواشنأمهريغنظيو.وهتيبيأنمفرعيلهلهأنع
بيجعلاهلمعىأراملهدسحهنألدوادبةفرعملامدعبرهاظت
.هتبقارمدصقف

-٢٢:٤١ىّتم(دوادنبانوكيحيسملانأدوهيلادقتعا
راشملانمفحيسملاىلإًازمردوادناكةريثكرومأيفو)٤٥
اذكهودوادّريعتايلجنأ)١(ركذنحاحصألااذهيفهيلإ
رومزم(»ِهِحيِسَمَىلَعَوِّـبَّـرلٱَىلَع...ِضْرَألٱُكوُلُمَماَق«
ًارَقَتُْحم«حيسملاناكودوادرقتحاتايلجنإ)٢(.)٢:٢
لكتادوادنإ)٣(.)٥٣:٣ءايعشإ(»ِساَّـنلٱَنِمًالوُذَْخمَو
َلَكَّـتٱِدَق«هؤادعأدهاشامككلذكلعفعوسيوبرلاىلع
ملوهفطاوعكلمدوادنإ)٤(.)٢٧:٤٣ىّتم(»ِهللاٱَىلَع
الةضوضرمةبصق...حيصيالومصاخيالعوسيودتحي
تايلجلتقدوادنإ)٥(.)٢٠و١٢:١٩ىّتم(فصقي
ملٱِبَديِبُي«عوسيوتايلجفيسب

لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ
ْ

ُناَط
ملٱ
براحدوادنإ)٦(.)٢:١٤نييناربع(»َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ
هترصنبكوميفاندوقيهللاو.بعشلانعةباينلابرصتناو
اوفتهنييليئارسإلانإ)٧(.)٢:١٤سوثنروك٢(حيسملايف
ُتْعِمَس«حيسملابنيصلخملافاتهاذكهوتايلجطقسامل
يفًالِئاَقًاميِظَعًاتْوَص اَنِٰهلِإُصَالَخَراَصَنآلٱ:ِءاَمَّـسلٱِ
لُمَوُهُتَرْدُقَو

ْ
لُسَوُهُك

ْ
ملٱَحِرُطْدَقُهَّـنَأل،ِهِحيِسَمُناَط

َىلَعيِكَتْشُْ
.)١٢:١٠ايؤر(»اَنِتَوْخِإ

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

.دوادنملواشدسح.دوادلناثانويةبحم:هنومضم
نمةفلغةئممدقينأطرشبةأرماهتنباهيلعهضرع
لواشةنبالاكيمةبحم.كلذدوادلوبق.نيينيطسلفلا
.هنملواشفوخدايدزاو

لٱَنِمَغَرَفاَّـَملَناَكَو١«٥-١
ْ

َسْفَنَّـنَأَلُواَشَعَمِمَالَك
ُهَذَخَأَف٢.ِهِسْفَنَكُناَثاَنوُيُهَّـبَحَأَو،َدُواَدِسْفَنِبْتَقَّـلَعَتَناَثاَنوُي
يفُلُواَش لٱَكِلٰذِ

ْ
َعَطَقَو٣.ِهيِبَأِتْيَبَىلِإُعِجْرَيُهْعَدَيَْملَوِمْوَي

جلٱُناَثاَنوُيَعَلَخَو٤.ِهِسْفَنَكُهَّـبَحَأُهَّـنَألًادْهَعُدُواَدَوُناَثاَنوُي
ْ

َةَّـُب
.ِهِتَقَطْنِمَوِهِسْوَقَوِهِفْيَسَوِهِباَيِثَعَمَدُواَدِلاَهاَطْعَأَوِهْيَلَعيِتَّـلٱ
.ُحِلْفُيَناَك.ُلُواَشُهَلَسْرَأاَمُثْيَحَىلِإُجُرَْخيُدُواَدَناَكَو٥
حلٱِلاَجِرَىلَعُلُواَشُهَلَعَجَف

ْ
يفَنُسَحَو.ِبَْر ِعيَِمجُِنيْعَأِ

يفَوِبْعَّـشلٱ .»ًاضْيَأَلُواَشِديِبَعُِنيْعَأِ
:١ليئومص٢و١٣:٦ةينثتو٢٠:١٧ص٤٤:٣٠نيوكت
:٤١نيوكتو١٧:٣٨ص١٧-٢٠:٨ص١٧:١٥ص٢٦
٦:٨ريتسأو٤٢

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْص

٦٥
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هتنبيطعينأبدعوكلملاناكْتَقَّـلَعَتَناَثاَنوُيَسْفَن
هنألدعولااذهبٍفيملو)١٧:٢٥(تايلجلتقينملةجوز
دوادللاكيمهتنبىطعأودوادريغلةريبكلاهتنبىطعأ
هايإهيطعينأكلملاردقيملاملاندوادنكلوديدجطرشب
خيراوتلايفسيلوناثانويهنباةبحميأهنعهكسمينأالو
ناثانويةقادصنملمجأوفرشأةقادصأبنتاياورلايفالو
برحلايفًاردتقموًاعاجشناكناثانوينإ)١(ظحالدوادو
يلوناكهنإ)٢()١٥-١٤:١(بعشلادنعًاربتعموًامركمو
كلملانمهتاجنبلطودوادمدقتبحرفكلذعمودهعلا
عمدوادلاهاطعأوهبايثوهتبجعلخوهسفنكدوادبحأهنأل
ًاضيأظحالو.هدنعامّزعأهاطعأيأهتقطنموهسوقوهفيس
ةسسؤمتناكدوادوناثانوينيبةديدشلاةبحملاكلتنأ
ًادعتسمامهنملكناكوهيلعامهلاكتاوهللاابامهناميإىلع
وأةايحلابًايماعوأناكًاكلمبرلانمهلةنيعملاةمدخلل
يه»هبايث«وًايدايتعاناثانويهسبليناكام»ةبجلا«و.توملا
.امهبناقلعمسوقلاوفيسلاولاتقللًادادعتساهسابل

مثلواشدنعًالوأدوادناكِبْرَْحلٱِلاَجِرَىلَعُهَلَعَج
ع(فلأسيئرهلعجوهدسحيوهفاخيأدبذإلواشهدعبأ
بصنميفًالوأناكهنأرهاظلاولخديوجرخيناكف)١٣
كلسو.كلملاناويديفهلمعناكوفلأةسائرنمىلعأ
ملوهودسحبرحلالاجرناكلالإوةمكحلاوعضاوتلابدواد
ثيدحونسلاثيدحسيئررمأتحتاونوكينأاوضري
.رابتخالا

ِلْتَقْنِمُدُواَدَعَجَرَنيِحْمِهِئيَِجمَدْنِعَناَكَو٦«٦،٧
لٱ
ْ
َليِئاَْرسِإِنُدُمِعيَِمجْنِمْتَجَرَخَءاَسِّـنلٱَّـنَأِّـيِنيِطْسِلِف
لـٱِب
ْ
ملٱَلُوـاَشِءـاَقِلِلِصـْقَّــرلٱَوِءـاـَنِغـ

ٍحَرــَفِبَوٍفـوُفُدـِبِكـِلـَْ
لُقَوُتاَبِعَّـاللٱُءاَسِّـنلٱِتَّـنَغَف٧.ٍتاَثَّـلَثُمِبَو

ْ
َبََرض:َن

.»ِهِتاَوَبَرُدُواَدَوُهَفوُلُأُلُواَش
:١٤٩و٦٨:٢٥رومزمو١١:٢٤ةاضقو٢١و١٥:٢٠جورخ
٢١:١١ص١٥:٢١جورخو٢٨:٥و٢١:١١ص٣
١٨:٣ليئومص٢و

لتقدعبمهئيجمناكوتايلجيأِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِلْتَق
هنألركذيذلاتايلجنعًالضفنيينيطسلفلانمنيريثك
.مهتميزهةءادبهلتقناكومهرابجناك

دشتقيقرلادلجلانمةعطقيهوةيقيسومةلآٍفوُفُدِب
ّجرتهبةقلعمةريغصسارجأهلوحوبشخلانمراطإىلع
.ىرخألاعباصأبدلجلابرضُيوةدحاولاديلاب

هيلعّقدُيثلثمةئيهىلعينثمندعمطيرشٍتاَثَّـلَثُم
.ًانانرًاتوصيطعُيفرخآندعموأديدحنمبيضقب

نبواجيرخآلاضعبلاوًاتيبّنلقيّنهضعبناكَنْلُقَو
تافزاعلاوًاتيبندشنيّنكءاسنلانإوأ.رارقبوأرخآتيبب
صقارلاوأينغملانأمويلاةداعلاو.رارقلاكوهامبنبجي
.رارقلادّدريروهمجلاوًاتيبدشني

هلعفامنكلوًامامتتاوبرلتقيملامبرِهِتاَوَبَرُدُواَدَو
ةوبرلاو)١٨:٣ليئومص٢(تاوبرلتقلداعيتايلجهلتقب
.فالآةرشعباسحلالهأدنع

لٱاَذٰهَءاَسَوًاّدِجُلُواَشَبِضَغَف٨«٨،٩
ْ

يفُمَالَك ِ
!َفوُلُألٱيِنَنْيَطْعَأَفاَنَأاَّـمَأَوٍتاَوَبَرَدُواَدَْنيَطْعَأ:َلاَقَو،ِهْيَنْيَع
ملٱُهَلىَقْبَتْطَقَفُدْعَبَو

ْنِمَدُواَدُنِياَعُيُلُواَشَناَكَف٩!ُةَكَلْمَْ
لٱَكِلٰذ

ْ
.»ًادِعاَصَفِمْوَي
١٥:٢٨ص

حاجنبحرفينأبجيناكُلُواَش)َبِضَغَف(ىمتحاف
كرتشاولوهديسحاجنمداخلاحاجننألنيمألاهمداخ
هنيبالومهنيبوهنيبفالتخاعقواملهبعشحرفيفلواش
ملهنأبعشلامامأًايلجرهظأهظيغبنكلودوادنيبو
.هسفندجملبةكلمملادجمومهتاجنًالوأبلطي

راكفألاهذهوءوسلاهيفنظيوهظحاليناكَدُواَدُنِياَعُي
.هكالهمويىلإهتايحلكتررموهيفتمنوترثكةئيدرلا

يفَناَكَو١٠«١٢-١٠ لٱِ
ْ
ِلَبِقْنِمَءيِدَّـرلٱَحوُّرلٱَّـنَأِدَغ

يفَّـنُجَوَلُواَشَمَحَتْقٱِهللاٱ لٱِطَسَوِ
ْ
ُبِْرضَيُدُواَدَناَكَو.ِتْيَب

يفاَمَكِهِدَيِب َعَْرشَأَف١١.َلُواَشِدَيِبُحْمُّرلٱَناَكَو،ٍمْوَيَفٍمْوَيِ
حلٱَىلِإىَّـتَحَدُواَدُبِْرضَأ:َلاَقَوَحْمُّرلٱُلُواَش

ْ
َلَّـوَحَتَف.ِطِئَا

َّـنَألَدُواَدُفاََخيُلُواَشَناَكَو١٢.ِْنيَتَّـرَمِهِماَمَأْنِمُدُواَد
.»َلُواَشَقَراَفْدَقَوُهَعَمَناَكَّـبَّـرلٱ

ص١٩:٩ص١٦:٢٣ص٢٤و١٩:٢٣ص١٦:١٤ص
١٦:١٤ص١٨و١٦:١٣ص٢٩و١٥ع٢٠:٣٣و١٩:١٠
٢٨:١٥و

.)١٦:١٤(َءيِدَّـرلٱَحوُّرلٱ
يفاَمَك .)٢٣-١٦:١٤(ٍمْوَيَفٍمْوَيِ
:١٩(ةطلسلاةمالعوأناجلوصكَلُواَشِدَيِبُحْمُّرلٱَناَك
.)٢٦:٧و٢٢:٦و٢٠:٣٣و٩

دوادنكلوبرضلاًادصاقهددسَحْمُّرلٱُلُواَشَعَْرشَأَف
.نيترماذهثدحوهمامأنملّوحت

امكهفاخلواشّنكلوهررضدواددصقيملَدُواَدُفاََخي
مفببرلالوقركذتامبرو.حلاصلانمريرشلكفاخي
هنعليئارسإةكلممعزنيهنإ)١٥:٢٨و١٣:١٤(ليئومص
ىأرامللواشفاخفهنمريخوهيذلاهبحاصلاهيطعيو

ألَا
َ
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بحاصلاوههنإوهعمبرلانأىلعلدياموهحاجننم
.ةكلمملايفهفلخيسيذلا

لَأَسيِئَرُهَلُهَلَعَجَوُهْنَعُلُواَشُهَدَعْبَأَف١٣«١٦-١٣
ْ

،ٍف
يفًاحِلْفُمُدُواَدَناَكَو١٤.ِبْعَّـشلٱَماَمَأُلُخْدَيَوُجُرَْخيَناَكَف ِ

ًاّدِجٌحِلْفُمُهَّـنَأُلُواَشىَأَراَّـمَلَف١٥.ُهَعَمُّبَّـرلٱَوِهِقُرُطِعيَِمج
ُهَّـنَألَدُواَدَنوُِّبُحياَذوَُهيَوَليِئاَْرسِإُعيَِمجَناَكَو١٦.ُهْنِمَعِزَف
.»ْمُهَماَمَأُلُخْدَيَوُجُرَْخيَناَك
٥ع١٦:١٨ص٥:٢ليئومص٢و١٦ع

ملفبعشلادنعًاربتعموًابوبحمدوادناكُهَدَعْبَأَف
مامتهلزعينأالوتقولاكلذيفهلتقينألواشنسحتسي
سكعتناكةجيتنلانكلوهطالبنعهدعبأفلزعلا
دعبلاوبرقلايفهقرطعيمجيفحلفأدوادنألهدوصقم
.هلبعشلاةبحمتدادزاو

رصعلكيفبعشلاوْمُهَماَمَأُلُخْدَيَوُجُرَْخيَناَكُهَّـنَأل
هبرمأييذلالمعلالمعيومهمامأريسييذلادئاقلانوبحي
برلااذكهو.هبنودتقيفهسفنبرطاخيوملأتيوبرجتيو
راسوملأتوبّرجتودّسجتهنإفانصالخسيئرحيسملاعوسي
.دجملاىلإانبيتأيلانلةودقانمامأ

لٱيِتَنْبٱاَذَوُه:َدُواَدِلُلُواَشَلاَقَو١٧«١٩-١٧
ْ

َُةريِبَك
ْبِراَحَوٍسْأَباَذِيلْنُكاَمَّـنِإ.ًةَأَرْمٱاَهاَّـيِإَكيِطْعُأَُبْريَم
ْنُكَتِلْلَب،ِهْيَلَعيِدَيْنُكَتَال:َلاَقَلُواَشَّـنِإَف.ِّـبَّـرلٱَبوُرُح
لٱُدَيِهْيَلَع

ْ
اَمَواَنَأْنَم:َلُواَشِلُدُواَدَلاَقَف١٨.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفِيبَأُةَريِشَعَوِيتاَيَحَيِه ملٱَرْهِصَنوُكَأىَّـتَحَليِئاَْرسِإِ
!ِكِلَْ

يفَناَكَو١٩ اََّـهنَأَدُواَدِلَلُواَشِةَنْبٱََبْريَمِءاَطْعِإِتْقَوِ
ملٱَليِئيِرْدَعِلْتَيِطْعُأ

.»ًةَأَرْمٱِّـِيلوُحَْ
ع٢١:١٤ددعو٢٥:٢٨و٤٧و١٧:٣٦ص١٧:٢٥ص
ليئومص٢و٧:١٨ليئومص٢و٩:٢١صو٢٣ع٢٥و٢١
١٩:١٦كولم١و٧:٢٢ةاضق٢١:٨

:١٧(هتنبابطخينأقحدوادلناككلملادعوبسح
عضينألبهدعوبيفينألواشةياغنكتملنكلو)٢٥
.نوينيطسلفلاهلتقيفًاكرشدوادل

لواشىلعبسُحيةقيرطلاهذهبدوادلتقلواشبلطو
.)١٢:٩ليئومص٢(هديبهلتقهنأكةميرج

اهتياغواهببرلارمأيتلابورحلايهوِّـبَّـرلٱَبوُرُح
تناكو)٢٥:٢٨و١٧:٤٧(مهئادعأنمهبعشصالخ
براحوبرلاحيسمناكهنألبرلابورحلواشبورح
هعاطأامكةعاطإلالكهعطيملهنأريغهبعشصّلخيلهرمأب
.دواد

رختفينأدارأولو.هباوجبهعضاوتوهتمكحدوادرهظأو
نبالواشناكامكىّسينباهنإفلواشلناكاملكهلف
ناكوهبورحبلواشحجنامكهبورحبحجندقناكوسيق
ناكلواشنأنعًالضف.هحيسملزيملوبرلاحيسم
.هسفنحدميملدوادنكلو.برلانمًاضوفرم

هنألامبروليئيردعلهتنبالواشفزببسيألركذُيملو
اهيطعينأدريمللواشنألوأًاميظعًارهمكلمللىطعأ
ةنبالاكيمنأ٢١:٨ليئومص٢يفليقو.اهرهمأنأودوادل
دوادكلملامهمّلسونينبةسمخليئيردعلتدلولواش
يذلاعوجلانإدوادللاقبرلانألمهوبلصفنيينوعبجلل

نيينوعبجلاضعبلتقدقناكيذلالواشهببسثدح
بتكفخسانلاطلغامبرو)٩صعوشي(دهعلاضقنو
ةبسنيلوحملاىمستليئيردعو.بريمنعًاضوعلاكيم
.ندرألايبرغىّسنممهسيفلوحملبآىلإ

اُوَربْخَأَف،َدُواَدْتَّـبَحَأَلُواَشُةَنْبٱُلاَكيِمَو٢٠«٣٠-٢٠
يفُرْمَألٱَنُسَحَف،َلُواَش اَهاَّـيِإِهيِطْعُأ:ُلُواَشَلاَقَو٢١.ِهْيَنْيَعِ
لٱُدَيُنوُكَتَوًاكََرشُهَلُنوُكَتَف

ْ
ُلُواَشَلاَقَو.ِهْيَلَعَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱِينُرِهاَصُت:ًةَيِناَثَدُواَدِل
ْ
اوُمَّـلَكَت:ُهَديِبَعُلُواَشَرَمَأَو٢٢.َمْوَي

ملٱَكِبَّـُرسْدَقاَذَوُه:َنيِلِئاَقًاِّرسَدُواَدَعَم
ِهِديِبَعُعيَِمجَو،ُكِلَْ

ملٱِرِهاَصَنآلٱَف.َكوُّبَحَأْدَق
يفَلُواَشُديِبَعَمَّـلَكَتَف٢٣.َكِلَْ ِ

هبَدُواَدَْينُذُأ لٱاَذِٰ
ْ

يفٌّفَخَتْسُمَوُهْلَه:ُدُواَدَلاَقَف.ِمَالَك ِ
ملٱُةَرَهاَصُمْمُكِنُيْعَأ

ََربْخَأَف٢٤ٌ؟ريِقَحَوٌنيِكْسَمٌلُجَراَنَأَوِكِلَْ
لٱاَذٰهِلْثِمِب:ُهُديِبَعَلُواَش

ْ
َلاَقَف٢٥.ُدُواَدَمَّـلَكَتِمَالَك

ملٱُةَّـَرسَمْتَسْيَل:َدُواَدِلَنوُلوُقَتاَذَكٰه:ُلُواَش
ملٱِبِكِلَْ

ْلَب،ِرْهَْ
لُغِةَئِمِب

ْ
لٱَنِمٍةَف

ْ
ملٱِءاَدْعَأْنِمِماَقِتْنِالِلَنيِّـيِنيِطْسِلِف

َناَكَو.ِكِلَْ
لٱِدَيِبَدُواَدَعِقوُيْنَأُرَّـكَفَتَيُلُواَش

ْ
ََربْخَأَف٢٦.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

هبَدُواَدُهُديِبَع لٱاَذِٰ
ْ

لٱَنُسَحَف،ِمَالَك
ْ

يفُمَالَك ْنَأَدُواَدْيَنْيَعِ
ملٱَرِهاَصُي

َوُهَبَهَذَوُدُواَدَماَقىَّـتَح٢٧ُماَّـيَألٱِلُمْكَتَْملَو.َكِلَْ
لٱَنِمَلَتَقَوُهُلاَجِرَو

ْ
ُدُواَدىَتَأَو،ٍلُجَرْيَتَئِمَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لِلاَهوُلَمْكَأَفْمِهِفَلُغِب
ْ

ِملِكِلَم
ُ

ملٱِةَرَهاَص
ُلُواَشُهاَطْعَأَف.ِكِلَْ

َعَمَّـبَّـرلٱَّـنَأَمِلَعَوُلُواَشىَأَرَف٢٨.ًةَأَرْمٱُهَتَنْبٱَلاَكيِم
ُفاََخيُلُواَشَداَعَو٢٩.ُهُّبُِحتْتَناَكَلُواَشُةَنْبٱُلاَكيِمَو.َدُواَد
َجَرَخَو٣٠.ِماَّـيَألٱَّـلُكَدُواَدِلًاّوُدَعُلُواَشَراَصَو،ُدْعَبَدُواَد
لٱُباَطْقَأ

ْ
ُحِلْفُيُدُواَدَناَكْمِهِجوُرُخِنيِحْنِمَو.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»ًاّدِجُهُمْسٱَرَّـقَوَتَف،َلُواَشِديِبَعِعيَِمجْنِمَرَثْكَأ
٢٢:١٧جورخ٢٩:٢٠و٣٤:١٢نيوكت٢٦ع١٧ع٢٨ع
٥ع٣:١٤ليئومص٢و١٧ع٢١ع١٧ع١٤:٢٤ص

اهوخأهبحأامكَدُواَدْتَّـبَحَأَلُواَشُةَنْبٱُلاَكيِم
ملنكلوهتمكحوهتعاجشودوادلامجتنسحتسا.ناثانوي
دوادنأىرنسو.دوادلاهيخأةبحمكةصلخماهتبحمنكت

ألَا
َ
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)٢٥:٤٤(لئيطلفوأيطلفللواشاهاطعأمثاهذخأ
)١٦-٣:١٢ليئومص٢(اهعجرتسادوادكلمامامدعبو
مامأصقريورفطيهتأراهنألدواداهلجرتبتاعرخآلابو
نكيملو.ةواسقلابدواداهبواجفتوباتلادعصأامنيحبرلا
تبحأنإولاكيمنإ.)٢٣-٦:٢٠ليئومص٢(دلواهل
.برللةريغلاىلعهعمقفتتمللوألايفدواد

يفدوادعقوينأًالوأدصقًةَيِناَثَدُواَدِلُلُواَشَلاَقَو
حونسلحرففهيأريفحجنيملفبريمهتنباةطساوبكرش
اممرهظيو.ةيناثلاهتنباةطساوبهعقوينأاجرو.ةيناثةصرفلا

هئارزوةطساوبلبهجولًاهجودوادملكيمللواشنأيتأيس
.كولملاةداعك

ركمىلعليلديّرسلامالكلاًاِّرسَدُواَدَعَماوُمَّـلَكَت
نأنظلاىلعدوادلمحينأدصقهبو.هثبخولواش
.كلملانمسيلوديبعلانموهةجيزلانأشبمالكلا

يفودوادعضاوتىلعليلدٌريِقَحَوٌنيِكْسَمٌلُجَراَنَأ
بطاخلانأةيقرشلاةميدقلاةداعلانألهرقفىلإةراشإاذه
يبألًارهمماعنألاوأراقعلاوأمهاردلانمةيمكيطعي
.ًاميظعنوكيكلملاتنبرهمنأةرورضلانموسورعلا

يفُمَالَكْلٱَنُسَحَف ناسنإلافرعيالَدُواَدْيَنْيَعِ
نزحلانمهبيصيسامدوادفرعيملاذكهو.هلبقتسم
.كلملااهيبأولاكيمهتأرماببسبلجخلاوبعتلاو

تأيملوًالجأّنيعدقكلملانأجتنتسنُماَّـيَألٱِلُمْكَتَْملَو
.هيلعدازوبولطملاطرشلادوادلمكأىتحّنيعملالجألا
ىلعليلدلاكيمجوزتييكلنيينيطسلفلانمنيتئمهلتقو
.ةميدقلابورحلاةواسق

لبدوادلاهداكيتلاهدياكمعيمجنملواشعفتنيملف
.هللاةيانعبريخىلإلّوحتدوادكالهإلهلمعاملك

دئاوف
-١ع(حاحصألااذهنمةصلخملاةقادصلالاثمانل.١

هقيدصلضفيقيدصلانأةقادصلاطورشنمو.)٤
امهنمالكنأورخآلامدخيدحاولانأوهسفنىلع
نأوثدحامهمةياهنلاىلإرخآللهتبحمىلعموادي
.حيسملابنانمؤمنانوكيامهيلك

عمسينأبحيالدوسحلاو)٢٩-٦(دسحلاةربعانل.٢
لضفأوهنملتقبلطيو)٩-٦(هريغلسانلاحدم
دادزيو)١٧(ليحلاوركملامدختسيو)١١و١٠(هنم
فسويةوخإدسحلاةلثمأنمو.هللانعًادعبوًادسح
.نويسيرفلاو

هعمنوكينمو.هعمبرلانوكيبرلافاخينم.٣
.)١٤ع(حلفُيبرلا

رهظتةريرشلاهلامعأنألحلاصلافاخيريرشلانإ.٤
الةيحورةوقهيفىريهنألوحلاصلالامعأبةلباقملاب
.)١٢ع(اهمواقيوأاهمهفينأردقي

ببسبنكلوةسّدقموةمّركميهوهللانمةجيزلانإ.٥
.)٢٠ع(رورشلامظعأىلإلوحتتفًاكرشريصتةيطخلا

.)٢٢ع(ًارسلمعينأبحينممزرتحننأبجي.٦
هتئيشملمكتىتحنوتوميالفهديبعظفحيهللانإ.٧

.مهيف

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

اوُلُتْقَيْنَأِهِديِبَعَعيَِمجَوُهَنْبٱَناَثاَنوُيُلُواَشَمَّـلَكَو١«٧-١
ََربْخَأَف.ًاّدِجَدُواَدِبَّـُرسَفَلُواَشُنْبُناَثاَنوُياَّـمَأَو٢.َدُواَد
لُمِيبَأُلُواَش:َدُواَدُناَثاَنوُي

ْ
َىلَعْظِفَتْحٱَفَنآلٱَو،َكَلْتَقٌسِمَت

يفْمِقَأَوِحاَبَّـصلٱَىلِإَكِسْفَن ُجُرْخَأاَنَأَو٣.ْئِبَتْخٱَوٍةَيْفُخِ
يفِيبَأِبِناَجِبُفِقَأَو حلٱِ

ْ
لَكُأَو،ِهيِفَتْنَأيِذَّـلٱِلَْق

ِّـ
،َكْنَعِيبَأُم

ًانَسَحَدُواَدْنَعُناَثاَنوُيَمَّـلَكَتَو٤.َُكِربْخُأَوُريِصَياَذاَمىَرَأَو
ملٱِئِطُْخيَال:ُهَلَلاَقَوِهيِبَأَلُواَشَعَم

ُهَّـنَأل،َدُواَدِهِدْبَعَىلِإُكِلَْ
َعَضَوُهَّـنِإَف٥.ًاّدِجَكَلٌةَنَسَحُهَلاَمْعَأَّـنَألَو،َكْيَلِإْئِطُْخيَْمل
لٱَلَتَقَوِهِدَيِبُهَسْفَن

ْ
ًاميِظَعًاصَالَخُّبَّـرلٱَعَنَصَفَّـيِنيِطْسِلِف

ِجل
َ
ُختاَذاَمِلَف.َتْحِرَفَوَتْيَأَرَتْنَأ.َليِئاَْرسِإِعيِم

ْ
ٍمَدَىلِإُئِط

،َناَثاَنوُيِتْوَصِلُلُواَشَعِمَسَف٦؟ٍبَبَسَالِبَدُواَدِلْتَقِبٍءيِرَب
َدُواَدُناَثاَنوُياَعَدَف٧.ُلَتْقُيَالُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:ُلُواَشَفَلَحَو
لٱاَذٰهِعيِمَجِبَُهَربْخَأَو

ْ
َلُواَشَىلِإَدُواَدِبُناَثاَنوُيَءاَجَّـمُث.ِمَالَك

.»ُهَلْبَقاَمَوٍسْمَأَكُهَماَمَأَناَكَف
:٢٠ص١٣و٢٠:٩ص٣-١٨:١ص٩و١٨:٨ص
:١٩ةينثت١١:١٣ص٥٠و١٧:٤٩ص٤٢:٢٢نيوكت٣٢
١٣و١٠و١٨:٢و١٦:٢١ص٩٤:٢١رومزمو١٣-١٠

ةطساوبدوادلتقدارأوهدصقلواشمتكلوألايف
لكرهظأودازمثليحلاوعادخلالمعتسافنيينيطسلفلا

نأعمًاضيأاذهبناثانويرمأمثدوادلتقبهديبعرمأوءيش
هتقادصيفًانيمأناثانويناكو.ميمحلاناثانويقيدصدواد
رارسأىشفأهنألهسفنبرطاخو.ءيشلكبهربخأذإدوادل
رمأكلملاناكنمهتقداصمبكلملارمأفلاخوةموكحلا
.هلتقب

ةليللاكلتيفهيتأيالئلِحاَبَّـصلٱَىلِإَكِسْفَنَىلَعْظِفَتْحٱ
.ناثانويهيلإيتأيسحابصلايفو.هلتقينم

ًادصاقةيربلايفهعمىشمتيلهابأوعديُجُرْخَأاَنَأَو
.هعميرسلامالكلا

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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يف لٱِلْقَْحلٱِ
ئبتخموهودوادعمسيىتحِهيِفَتْنَأيِذَّـ

.هابأقرافيامدعبدوادملكيىتحوأ
امنيحمالسلاعنصنًانَسَحَدُواَدْنَعُناَثاَنوُيَمَّـلَكَت

هنعملكتنامدنعماصخلاعنصنوبئاغلانعًانسحملكتن
ناككلذنألبرهينأدوادىلعناثانويرشيملو.ءوسلاب

دوادنيبحلصينأدصقلبةكلمملاىلعةميظعةراسخ
همالكيفناثانويةعاجشو.ةمدخلايفدوادىقبيفكلملاو
.نيينيطسلفلاةبراحميفهتعاجشنملقأتسيلهيبأعم

يلووهوهبرختفاوهبحأهنألَناَثاَنوُيِتْوَصِلَعِمَس
.كلملايفهفلخيهنأوجريناكودهعلا

.ثنحيمثركفالبفلحينألواشعبطنمَفَلَحَو
.ًانونجمًايساقًانايحأوًالقاعًانايحأهارتفًابلقتمًالجرناك
ةحلاصملاهذهامأو.كلملادنعهبصنمىلإدوادعجرف
.ىرنسامكةيتقوتناكف

حلٱِتَداَعَو٨«١٢-٨
ْ
َحتُبَْر

ْ
َبَراَحَوُدُواَدَجَرَخَف،ُثُد

لٱ
ْ
٩.ِهِماَمَأْنِماوُبَرَهَفًةَميِظَعًةَبَْرضْمَُهبََرضَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف
ٌسِلاَجَوُهَوَلُواَشَىلَعِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمُءيِدَّـرلٱُحوُّرلٱَناَكَو
يف لٱِبُبِْرضَيُدُواَدَناَكَو،ِهِدَيِبُهُْحمُرَوِهِتْيَبِ

ْ
لٱَف١٠.ِدَي

ْ
َسَمَت

طَيْنَأُلُواَش
ْ

حلٱَىلِإىَّـتَحِحْمُّرلٱِبَدُواَدَنَع
ْ
ِماَمَأْنِمَّـرَفَف،ِطِئَا

حلٱَىلِإَحْمُّرلٱَبََرضَفَلُواَش
ْ
لِتاَجَنَوُدُواَدَبَرَهَف.ِطِئَا

ْ
َك

ُهوُلُتْقَيَوُهوُبِقاَرُيِلَدُواَدِتْيَبَىلِإًالُسُرُلُواَشَلَسْرَأَف١١.َةَلْيَّـللٱ
يف وُجْنَتَالَتْنُكْنِإ:ُهُتَأَرْمٱُلاَكيِمَدُواَدَْتَربْخَأَف.ِحاَبَّـصلٱِ
َدُواَدُلاَكيِمْتَلَزْنَأَف١٢.ًادَغُلَتْقُتَكَّـنِإَفَةَلْيَّـللٱِهِذٰهَكِسْفَنِب
لٱَنِم

ْ
.»اَجَنَوًابِراَهَبَهَذَفِةَّـوُك
:١٨ص١٦:١٦ص١٨:١٠ص١١و١٨:١٠و١٦:١٤ص
٢:١٥عوشي١٦:٢ةاضقو٥٩رومزمناونع٢٠:٣٣و١١
١١:٣٣سوثنروك٢و

.)١٦:١٤(ُءيِدَّـرلٱُحوُّرلٱ
.)١٨:١٠(ِهِدَيِبُهُْحمُرَو
حورلاناكامدنعهتداعبسحدوعلابُبِْرضَيُدُواَدَناَك

.لواشىلعءيدرلا
امكطقفحمرلاعرشيملَدُواَدَنَعْطَيْنَأُلُواَشَسَمَتْلٱَف

عبطفرعيناكفدوادامأوطئاحلاىلإهعفدلب)١٨:١١(يف
يفسرفتيناكدوادنأكشالو.ًاقباسهلمعركذيوكلملا
ىّحنتينأردقكلذل.دوعلاببرضيوهناكنيحلواش
.برهيو

املدوادلهنأ٥٩رومزمناونعيفليقُلُواَشَلَسْرَأَف
اذهنومضمنموهولتقيودواداوبقاريلًالسرلواشلسرأ
ملٱَدْنِعَنوُدوُعَي«)٦ع(رومزملا

لٱَلْثِمَنوُِّرَهي،ِءاَسَْ
ْ

لَك
ْ

ِب

يفَنوُروُدَيَو ملٱِ
لبقنمنيلسرملاىلإةراشإانهو.»ِةَنيِدَْ

.لواش
وأاهيبأتيبيفتناكامبرُلاَكيِمَدُواَدْتََربْخَأَف

اهدنعاهلجرةايحتناكو.اهئاقدصأوأاهبراقأدحأاهربخأ
.اهيبألةعاطلانمىلوأ

يفامهتيبيفناكامبرِةَّـوُكْلٱَنِمَدُواَدُلاَكيِمْتَلَزْنَأَف
.)٩:٢٥لامعأ٢:١٥عوشي(باحارتيبكروسلاطئاح

تاقشملاونالوجلامايأهدنعتأدتبافًابِراَهَبَهَذَف
.لواشدالبىلإعجريملفبعتلاورطخلاوتاقيضلاو
نيينيطسلفلاضرأيفّتجىلإوبونىلإوةمارلاىلإبرهو
يفًادورطمهاتوبآومدالبيفومالدعةراغميفأبتخامث
ىتحنيينيطسلفلاضرأيفغلقصيفنكسمثةيدوهيلا
دادعتسانسحأمايألاكلتتناكهللاةيانعبو.لواشتام
لاوحأربتخاومزعلاودلجتلاوربصلامّلعتاهيفوكلملل
رهظتهريمازمو.هللاىلعلاكتالاداتعاونيمولظملانيكاسملا
.ةيحورلاهتربخانل

يفُهْتَعَضَوَوَميِفَاَّـرتلٱُلاَكيِمْتَذَخَأَف«١٣ لٱِ
ْ
،ِشاَرِف

ملٱَةَدْبُلْتَعَضَوَو
ْ
َحتىَزْعِ

ْ
.»ٍبْوَثِبُهْتَّـطَغَوِهِسْأَرَت

١٧و١٨:١٤ةاضقو٣١:١٩نيوكت

ةلمعتسماهنكلوعمجةيناربعلاةملكلا)١٥:٢٣(َميِفاََّـرتلٱ
ًالجرهبشأهنألًاريبكلاثمتلاناولاثمتىنعمبدرفمكانه
مهوتيناكوةيتيبةهلآميفارتلاتناك.شارفلايفًامئان
لاكيملعلو.اهلاودجسيملنإوقيفوتلاةنيرقاهنأاهباحصأ
هدوجوباهنأةلمآدوادملعالبتيبلايفلاثمتلاتعضو
.ًادلودلتولبحت

ىزعملارعشنمةدبل)٨:١٥كولم٢(ىَزْعِْملٱَةَدْبُل
اهتذخأشارفللفاحلكلمعتسُتوأضرألاىلعطسبُت
.ةداسوكلاثمتلاسأرتحتاهتعضوواهتفلو

:ْتَلاَقَف،َدُواَدِذْخَألًالُسُرُلُواَشَلَسْرَأَو١٤«١٧-١٤
:ًالِئاَقَدُواَداْوَرَيِلَلُسُّرلٱُلُواَشَلَسْرَأَّـمُث١٥.ٌضيِرَمَوُه
لٱَىلَعَّـَيلِإِهِباوُدَعْصٱ

ْ
يفاَذِإَوُلُسُّرلٱَءاَجَف١٦.ُهَلُتْقَألِشاَرِف ِ

لٱ
ْ
ملٱُةَدْبِلَوُميِفَاَّـرتلٱِشاَرِف

ْ
َحتىَزْعِ

ْ
ُلُواَشَلاَقَف١٧.ِهِسْأَرَت

ِمل:َلاَكيِِمل
َ
طَأَف،يِنِتْعَدَخاَذا

ْ
ْتَلاَقَف؟اَجَنىَّـتَحيِّـوُدَعِتْقَل

طَأ:ِيلَلاَقَوُه:َلُواَشِلُلاَكيِم
ْ
ِمل،يِنيِقِل

َ
.»؟ِكُلُتْقَأاَذا

٢:٥عوشي

٢:٦عوشيو٣١:٣٤و٢٧:١٥نيوكت(ضيِرَمَوُه
اهجوزلتقبلطنمىلعتبذك)١٩و١٧:١٨ليئومص٢و
.اهلجرصلختلًاملظ

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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اهوبأفرعًاضيأبذكاذهاهلوقويِنيِقِلْطَأ:ِيلَلاَقَوُه
.اهبقاعينأنسحتسيملهنكلوهيلعتبذكاهنأ

يفَليِئوُمَصَىلِإَءاَجَواَجَنَوُدُواَدَبَرَهَف«١٨ ِةَماَّـرلٱِ
ُليِئوُمَصَوَوُهَبَهَذَو.ُلُواَشِهِبَلِمَعاَمِّـلُكِبَُهَربْخَأَو
يفاَماَقَأَو .»َتوُياَنِ

٢و٦:١كولم٢و٧:١٧ص

نمةبيرقنكاسملاهذهتناكونكاسمتويانىنعم
ءايبنألاذيمالتيأءايبنألاءانبأعمتجيناكاهيفوةمارلا
اوسرمتيوسدقملاباتكلااوملعتيلليئومصمهلوأنيذلا
مهعيمجنأةرورضلانمسيلوحيبستلاوةالصلاةمدخىلع
.ءايبنأاوراص

عجرفمّلعتوناكملاذهيفًاقباسنكسدوادناكامبرو
ليئومصووهبهذو.ًاكلمهحسمناكيذلاهملعمىلإ
ةبيرقوةنيدملاجراختناكيتلاةسردملايفاماقأوةمارلانم
خيشلايبنلاهسيئروناكملااذهباهيلواشنأنيناظاهنم
.مرتحملا

يفُدُواَداَذَوُه:ُهَلَليِقَوُلُواَشَِربْخُأَف١٩«٢٤-١٩ َتوُياَنِ
يف اْوَأَراَّـَملَو.َدُواَدِذْخَألًالُسُرُلُواَشَلَسْرَأَف٢٠.ِةَماَّـرلٱِ
َناَك،ْمِهْيَلَعًاسيِئَرًافِقاَوَليِئوُمَصَو،َنوُأَّـبَنَتَيِءاَيِبْنَألٱَةَعاََمج
اُوَربْخَأَو٢١.ًاضْيَأْمُهاوُأَّـبَنَتَفَلُواَشِلُسُرَىلَعِهللاٱُحوُر
ُلُواَشَداَعَّـمُث.ًاضْيَأْمُهاوُأَّـبَنَتَف،َنيِرَخآًالُسُرَلَسْرَأَف،َلُواَش
َىلِإًاضْيَأَوُهَبَهَذَف٢٢.ًاضْيَأْمُهاوُأَّـبَنَتَف،ًةَثِلاَثًالُسُرَلَسْرَأَف
لٱَىلِإَءاَجَوِةَماَّـرلٱ

ْ
لٱِرْئِب

ْ
َنْيَأ:َلَأَسَووُخيِسَدْنِعيِتَّـلٱِةَميِظَع

يفاَُمهاَه:َليِقَف؟ُدُواَدَوُليِئوُمَص يفَتوُياَنِ ٢٣.ِةَماَّـرلٱِ
يفَتوُياَنَىلِإَكاَنُهَىلِإَبَهَذَف ُحوُرًاضْيَأِهْيَلَعَناَكَف،ِةَماَّـرلٱِ
يفَتوُياَنَىلِإَءاَجىَّـتَحُأَّـبَنَتَيَوُبَهْذَيَناَكَفِهللاٱ ٢٤.ِةَماَّـرلٱِ
َحَرَطْنٱَوَليِئوُمَصَماَمَأًاضْيَأَوُهَأَّـبَنَتَوُهَباَيِثًاضْيَأَوُهَعَلَخَف
ُلُواَشَأ:َنوُلوُقَيَكِلٰذِل.ِلْيَّـللٱَّـلُكَوُهَّـلُكَراَهَّـنلٱَكِلٰذًاناَيْرُع
.»؟ِءاَيِبْنَألٱَْنيَبًاضْيَأ
١٠:١ص١١:٢٥ددع١٠و٦و١٠:٥ص١٤و١١ع
١٢-١٠:١٠ص٢٠:٢ءايعشإ

مهتالصيفءايبنألاعماوكرتشاًاضْيَأْمُهاوُأَّـبَنَتَف
مادخلانأليقثيح)٤٦و٧:٤٥انحويرظنا(.مهحيبستو
املعوسياوكسمينأاوردقيملنييسيرفلالبقنمنيلسرملا

لواشلبِقنمنيلسرملللصحاذكهو.همالكاوعمس
.هسفنلواشلوةثلاثوةيناث

ةمارلاوةعبجنيبتناكاهنأريغلوهجماهعقوموُخيِس
.كلانهيتلاةميظعلارئبلاببسلميدقلايفةفورعميهو

لعفنمكلذناكوةمارلاىلإهلوصولبقأبنتيلواشأدتباو
ىرخأةصرفهاطعأهضفردقناكنإوهللانإف.هللاحور
هنأللواشرثأتو)٣٢-١٨:٢٧لايقزح(هيلإعوجرلاوةبوتلل
ملوطقفًايتقوناكريثأتلانكلوًاقلطمفطاوعالبنكيمل
هدبعبرلاىجناذكهو.هبلقلكنمبرللهسفنمّلسي
.هحوربلبحالسبالوشيجبسيلدواد

يقبوبرحلاةدعوهتبجوهءادرُهَباَيِثًاضْيَأَوُهَعَلَخَف
.ضيبلاهبايثًاسبال
ةعيرسهتعيبطتناك.يسفنلاهرثأتةدشنمَحَرَطْنٱ

.ملحللوبضغللودسحللوةبحمللورشللوريخللناجيهلا
داهطضالاوملظلانمًاريثكهنملمتحادقناكامدعبدوادو
حالصلانملواشيفناكامرّكذتلتقلانمصلخو
ناثانويولواش)١:٢٣ليئومص٢(ًالئاقهتاثرميفهحدمو
نألتوبانىلإىتأاملدوادحرطنيملو.خلاناولحلانابوبحملا
.هللاحورلعفمواقيءيشهيفسيل

نملًالثماذهراص)١٠:١١(ِءاَيِبْنَألٱَْنيَبًاضْيَأُلُواَشَأ
.هنمرظتنيملًائيشلمع

دئاوف
.لعفلاومالكلاىلإمّدقتتوةيّرسراكفأبةئيطخلائدتبت.١
دهشيدوسحلكفهنملضفأوهنمالإءرملادسحيال.٢

.)١ع(هسفنىلع
.)٤ع(مالسلاعناصهيفيذلاتيبللىبوط.٣
لئاضفركذباهدرطنلفةئيسنونظانبولقتلخداذإ.٤

.)٤ع(ءوسلاهباننظنم
.هيلعىدتعملاةراسخنممظعأيدتعملاةراسخنإ.٥
.ًالجاعّريغيًالجاعفلحينم.٦
اولاتحيوأاوبذكينأنودهديبعصّلخينأردقيبرلا.٧

.)١٧و١٤ع(
.)١٩ع(هئايقتأةرشاعمبوبرلابىّزعتن.٨
.)٢٠ع(رارشألادنعىتحةبيهبرلاديبعل.٩
الفًايتقونوكيدقهنكلونسحيحورلارثأتلانإ.١٠

.)٢٤ع(هيلعلاكتا
يفلخادلايفئدتبيناسنإلايفيقيقحلاحالصإلانإ.١١

.هبلق

َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

يفَتوُياَنْنِمُدُواَدَبَرَهَف١«٣-١ َلاَقَوَءاَجَو،ِةَماَّـرلٱِ
لِمَعاَذاَم:َناَثاَنوُيَماَّـدُق

ْ
مثِإَوُهاَمَوُت

ْ
يِتَّـيِطَخَيِهاَمَويِ

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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طَيىَّـتَحَكيِبَأَماَمَأ
ْ
َال.اَشاَح:ُهَلَلاَقَف٢؟ِيسْفَنَبُل

َّـالِإًاريِغَصًارْمَأَالَوًاريِبَكًارْمَأُلَمْعَيَالِيبَأاَذَوُه.ُتوُمَت

ِملَو.ِهِبُِينِربُْخيَو
َ
٣.اَذَكَسْيَل؟َرْمَألٱاَذٰهِيبَأيِّـنَعيِفُْخياَذا

ُتْدَجَوْدَقِّـينَأَمِلَعْدَقَكاَبَأَّـنِإ:َلاَقَوُدُواَدًاضْيَأَفَلَحَف
يفًةَمْعِن ْنِكٰلَو.َّـمَتْغَيَّـالَئِلاَذٰهُناَثاَنوُيْمَلْعَيَال:َلاَقَف،َكْيَنْيَعِ

طَخَكُهَّـنِإَكُسْفَنَيِهٌةَّـيَحَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح
ْ
َْنيَبَويِنْيَبٍةَو

ملٱ
.»ِتْوَْ

٢:٦كولم٢و٢٥:٢٦ص٦:١٣ةينثت٢٤:٩ص

لسرألواشنأقباسلاحاحصألايفليقُدُواَدَبَرَهَف
ًاريخأو.ًاثلاثوًايناثوًالوأدوادىلعاوضبقيلتويانىلإًالسر
نأىلعديدشلاهمزعىلعكلذلدف.ًاضيأوهبهذ
هلكراهنلاكلذحرطناوهيلعهللاحورلحنكلو.هلتقي
نمنأ٥عيفىرنو.دوادىلعضبقيملفليللالكو
.رهشلالوأيفلكأللكلملاعمسلجينأدوادتابجاو
هسفنىلعهنمتأيملفهبلقتوكلملاةعيبطفرعدوادنكلو
نإوةصلخملاناثانويةبحميفكشيملوتوياننمبرهلب
.هيبأديرطناك

رومزملاوًائيشلمعأمليأيراكنإماهفتساُتْلِمَعاَذاَم
يفناك.لاوحألاهذهلثميفهراكفأنعّربعيعباسلا
ةقادصهيبأنيبوهنيبناكو.هيلإسانلابذجيامناثانوي
ًائيشلمعيوأدوادلتقيهابأنأقدصيملهنأىتحةميظع
تارمدوادلتقلواحلواش.هملعالبًاريغصوأًاريبك
بسحناثانوينكلوهولتقينأهديبعوناثانويرمأوةريثك
.ىضمدقهلككلذنأ

هنمبيرقتوملانأبرعشِتْوَْملٱَْنيَبَويِنْيَبٍةَوْطَخَك
.ةعاسيأيفهيتأيف

لَعْفَأَكُسْفَنْلُقَتاَمْهَم:َدُواَدِلُناَثاَنوُيَلاَقَف«٤
ْ
.»َكَلُه

انئاقدصأللمعنالاننإفيقيقحقيدصلكلوقاذه
لمعننأزوجيالهنأريغمهنوديريامكلبنحنديرنامك
.هللااياصوفلاخيام

٥«٧-٥ اَمَنيِحًادَغُرْهَّـشلٱاَذَوُه:َناَثاَنوُيِلُدُواَدَلاَقَف
ملٱَعَمُسِلْجَأ

ألِلِكِلَْ
َ

لِسْرَأْنِكٰلَو.ِلْك
ْ
يفَئِبَتْخَأَفيِن حلٱِ

ْ
ِلَْق

لٱِءاَسَمَىلِإ
ْ
ْدَق:ْلُقَف،َكوُبَأِينَدَقَتْفٱاَذِإَو٦.ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

لِطيِّـنِمُدُواَدَبَلَط
ْ

َّـنَأل،ِهِتَنيِدَمٍْمَحلِتْيَبَىلِإَضُكْرَيْنَأًةَب
لٱِّـلُكِلًةَّـيِوَنَسًةَحيِبَذَكاَنُه

ْ
َناَك.ًانَسَح:َلاَقْنِإَف٧.ِةَريِشَع

َّـدِعُأْدَقُهَّـنَأْمَلْعٱَف،ًاظْيَغَظاَتْغٱِنِإْنِكٰلَو.َكِدْبَعِلٌمَالَس

.»ُهَدْنِعَُّّـرشلٱ

ص٢٧و٢٤ع٨:٥سوماعو١٥-٢٨:١١و١٠:١٠ددع
١٢:٥ةينثت١٧:٥٨ص١٩:٢

ةصاخحئابذنومدقياوناكرهشلكلوأيفُرْهَّـشلٱ
ةصرفتناكوحرفلاةمالعقاوبألابنوبرضيومئالولانوملويو
لقألاىلعنيمويلمعلااذهموديناكودوجسلاوةحارلل
.هرهصهنأللواشعمنوكينأدوادنمرظتنملاناكو

لواشبايغدنعولواشرمأبرمتأيدوادناكيِنْلِسْرَأ
.ناثانويرمأبرمتأي

ميلشروأىلإاوبهذيملو)١٢-١٢:٥ةينثت(ًةَّـيِوَنَسًةَحيِبَذ
الودعبينُبدقلكيهلانكيملهنألةينثتلايفةيصولابسح
ةريشعلاعامتجاتقوهيلإراشملاديعلاناكوةداعلاتبترت
محلتيبىلإضكريسهنإهلوقو.يتيبحرفتقوواهلك
ةراسخنوكتالفتقوبرقأيفعجريوبهذيسهنأديفي
اذإفرعنالومحلتيبىلإبهذيملهنأرهاظلاو.كلملاىلع
الو.لواشعدخدصقوأهلرسيتيملوباهذلادصقناك
.عَدخاذإعادخلانمهّرربنردقن

ِّـبَّـرلٱِدْهَعِبَكَّـنَأل،َكِدْبَعَعَمًافوُرْعَمُلَمْعَتَف٨«١١-٨
لَخْدَأ

ْ
يفَناَكْنِإَو.َكَعَمَكَدْبَعَت لُتْقٱَفٌمْثِإَّـِ

ْ
ِملَو،َتْنَأيِن

َ
اَذا

ُتْمِلَعْوَلُهَّـنَأل!َكَلاَشاَح:ُناَثاَنوُيَلاَقَف٩؟َكيِبَأَىلِإِيبِيتْأَت
؟ِهِبَُكِربْخُأُتْنُكاَمَفَأ،َكْيَلَعَِيتْأَيِلِيبَأَدْنِعَّـدِعُأْدَقَّـَّـرشلٱَّـنَأ
ًائْيَشَكوُبَأَكَبَواَجْنِإُِينِربُْخيْنَم:َناَثاَنوُيِلُدُواَدَلاَقَف١٠
حلٱَىلِإُجُرْخَنَلاَعَت:َدُواَدِلُناَثاَنوُيَلاَقَف١١؟ًايِساَق

ْ
.ِلَْق

حلٱَىلِإاَُمهَالِكاَجَرَخَف
ْ
.»ِلَْق

١٤:٣٢ليئومص٢و٢٣:١٨و١٨:٣ص

الفدهعلايلووكلملانباناثانويناكَكَدْبَعَتْلَخْدَأ
هتدهاعمبلطينأكلملابعشدحأيأهديبعدحأبقيلي
فرعُيملو.ناثانوينمًالزانتّدعُيدوادنيبوهنيبفلاحتلاف
الإكولملامظعأوًاكلمنوكيسدوادنأتقولاكلذيف
افلحاناكامهنألبرلادهعليقو.برلاديعاومبناميإلاب
.)١٧-٢٠:١٢و١٨:٣(امهدهعيفالخداملبرلامساب

يفَناَكْنِإَو .كلملاىلعةنتفوأةنايخيأٌمْثِإَّـِ
الوهقيدصناثانويديبتومينألّضفَتْنَأيِنْلُتْقٱَف

هنأًانيقيفرعفدوادامأو.هديبعدحأوألواشديبتومي
.كلملاةمدخلكيفًانيمأناكلبمثإهيفسيل

ناليحتسملانمومثإلانعهّزنمتنأيأ!َكَلاَشاَح
.كلمللكملسأوأكلتقأ

الوادهاعتيواملكتيىتحِلْقَْحلٱَىلِإاَُمهَالِكاَجَرَخ
.ٌدحأامهعمسيوأامهاري

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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،َليِئاَْرسِإَهٰلِإُّبَراَي:َدُواَدِلُناَثاَنوُيَلاَقَو١٢«١٥-١٢
ٌْريَخَناَكْنِإَف،ٍدَغَدْعَبْوَأًادَغَنآلٱَلْثِمِيبَأُْتَربَتْخٱىَتَم
ُّبَّـرلٱُلَعْفَياَذَكٰهَف١٣،َُهِربْخُأَفٍذِئَنيِحْلِسْرُأَْملَوَدُواَدِل
ِّـينِإَف،َكَوْحَنَّـَّـرشلٱِيبَأَنَسْحَتْسٱِنِإَو.ُديِزَياَذَكٰهَوَناَثاَنوُيِل

طُأَوَُكِربْخُأ
ْ
لَو.ٍمَالَسِبُبَهْذَتَفَكُقِل

ْ
اَمَكَكَعَمُّبَّـرلٱِنُكَي

ِّـبَّـرلٱَناَسْحِإيِعَمُعَنْصَتُدْعَبٌّيَحاَنَأَوَالَو١٤.ِيبَأَعَمَناَك
،ِدَبَألٱَىلِإيِتْيَبْنَعَكَفوُرْعَمُعَطْقَتَالْلَب١٥،َتوُمَأَالىَّـتَح
.»ِضْرَألٱِهْجَوْنَعًاعيَِمجَدُواَدَءاَدْعَأُّبَّـرلٱُعَطْقَيَنيِحَالَو

٩:١ليئومص٢و١٨:١٢ص١:١٧ثوعارو٣:١٧ص

.ةالصُّدعُيفلحلاناكومسقبهمالكناثانويأدتبا
الإقيليالفةالصفلحلانأركذتينأفلحينملكىلعو
ًاريخناكنإ.ةصلخمةينوسّدقممارتحابوهقحتسيرمأيف
هتبحمنمو.وههربخيًارشناكنإوًالوسرناثانويلسري
.لوسرةطساوبلقنُيرشلاربخنأدريملداودل

هحسموهاعدامللواشعمناكامكِيبَأَعَمَناَكاَمَك
يفهابأفلخيسدوادنأبرلادعوبناثانوينمآف.ًاكلم
.كلملا

أّوبتاذإهنأيهوةميدقةداعىلإراشأَتوُمَأَالىَّـتَح
)١٦:١١و١٥:٢٩كولم١(قباسلاكلملاءانبألتقيكلُملاٌدحأ
عموهعمبرلاناسحإعنصينأدوادنمناثانويبلطو
دهعلااذهظفحبًانيمأدوادناكو.مهلتقيالفهلسن
.)٢١:٧و٩صليئومص٢(

طَيِل:َلاَقَوَدُواَدَتْيَبُناَثاَنوُيَدَهاَعَف١٦«١٦،١٧
ْ
ُّبَّـرلٱِبُل

َدُواَدَفَلْحَتْسٱَوُناَثاَنوُيَداَعَّـمُث١٧.َدُواَدِءاَدْعَأِدَيْنِم
.»ِهِسْفَنَةَّـبََحمُهَّـبَحَأُهَّـنَألُهَلِهِتَّـبَحَمِب
١٨:١ص٢٣:٢١ةينثت

.دبألاىلإهلسنودواديأَدُواَدَتْيَب
دوادفلاخاذإهنأفلحلاىنعمَدُواَدِءاَدْعَأِدَيْنِم

نكلو.هلمعبسحهيزاجييأهدينمبرلابلطيهدهع
ىلعناكولودوادةازاجمبلطينأنسحتسيملناثانوي

.)٢٥:٢٢(»دوادءادعأ«لاقفضرفلاليبس

َّـنَألُدَقَتْفُتَفُرْهَّـشلٱًادَغ:ُناَثاَنوُيُهَلَلاَقَو١٨«٢٣-١٨
يفَو١٩.ًايِلاَخُنوُكَيَكَعِضْوَم لٱِ

ْ
ًاعِيَرسُلِزْنَتِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ملٱَىلِإِيتْأَتَو
لٱَمْوَيِهيِفَتْأَبَتْخٱيِذَّـلٱِعِضْوَْ

ْ
َجتَو،ِلَمَع

ْ
ُسِل

ِهِبِناَجَىلِإٍماَهِسَةَثَالَثيِمْرَأاَنَأَو٢٠.ِقَاِرتْفالٱِرَجَحِبِناَجِب
لٱُلِسْرُأٍذِئَنيِحَو٢١.ًافَدَهيِمْرَأِّـينَأَك

ْ
ِبَهْذٱ:ًالِئاَقَمَالُغ

لٱ
ْ
لُقْنِإَف.َماَهِّـسلٱِطِقَت

ْ
لِلُت

ْ
،ًايِئاَجَفَكَنوُدُماَهِّـسلٱاَذَوُه:ِمَالُغ

َوُهٌّيَح.ٌْءَيشُدَجوُيَال.ًامَالَسَكَلَّـنَألَلاَعَتَف.اَهْذُخ

لُقْنِإْنِكٰلَو٢٢.ُّبَّـرلٱ
ْ

لِلاَذَكٰهُت
ْ
َكَنوُدُماَهِّـسلٱاَذَوُه:ِمَالُغ

طَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألْبَهْذٱَف.ًادِعاَصَف
ْ
لٱاَّـمَأَو٢٣.َكَقَل

ْ
ُمَالَك

َىلِإَكَنْيَبَويِنْيَبُّبَّـرلٱاَذَوُهَفَتْنَأَواَنَأِهِباَنْمَّـلَكَتيِذَّـلٱ
.»ِدَبَألٱ
٥٣و٣١:٤٩نيوكت١٥و١٤ع٣٧ع٢٥و٥ع

.)٥ع(ديعوهويرمقلارهشلالوأُرْهَّـشلٱًادَغ
تمجرُتاذإف.ًاريثكةيلصألاةملكلاىنعمًاعِيَرسُلِزْنَت
مويلايفداعيملانعرخأتينأزوجيالهنأىنعملانوكيًاعيرس
بلطُياذهىلعوقمعلاةيلصألاةملكلايناعمنمو.ثلاثلا
.ىرُيالفناكملالفسأىلإلزنينأهنم

.)١٩:٢(يفركُذامىلإةراشإِلَمَعْلٱَمْوَي
راصفةثداحلاهذهدعباذكهىّمستِقاَِرتْفالٱِرَجَح

.)٤٢و٤١ع(دوادوناثانويقارتفالًاراكذت
ًافوخدوادرابخإلةطساولاهذهراتخاخلاٍماَهِسَةَثَالَث

.كلملانوربخيونوعمسيسيساوجدوجونم
سيلقارتفالانإ.برللرمألامّلسَكَقَلْطَأْدَقَّـبَّـرلٱ
ءيشلكربدييذلابرلابانمآامهنكلوامهتدارإبسحب

.ًانسح
برلانوكيرخآلادحاولاقرافنإوَكَنْيَبَويِنْيَبُّبَّـرلٱ

ةيزعتلاهذهانلودبألاىلإامهداحتاتبثيهبوامهيلكامهعم
حورلابوهفداحتالاامأودسجلابوهقارتفالانأقارتفالادنع
.ناميإلاىلعًاينبمناكاذإدبألاىلإىقبيفبرلابو

يفُدُواَدَأَبَتْخٱَف٢٤«٢٩-٢٤ حلٱِ
ْ
،ُرْهَّـشلٱَناَكَو.ِلَْق

ملٱَسَلَجَف
ملٱَسَلَجَف٢٥.َلُكْأَيِلِماَعَّـطلٱَىلَعُكِلَْ

يفُكِلَْ ِ
حلٱَدْنِعٍسِلَْجمَىلَعٍةَّـرَمِّـلُكَبَسَحِهِعِضْوَم

ْ
َماَقَو.ِطِئَا

.َدُواَدُعِضْوَمَالَخَو،َلُواَشِبِناَجَىلِإُْريَنْبَأَسَلَجَوُناَثاَنوُي
يفًائْيَشُلُواَشْلُقَيَْملَو٢٦ لٱَكِلٰذِ

ْ
ُهَّـلَعَل:َلاَقُهَّـنَألِمْوَي

يفَناَكَو٢٧.ًارِهاَطَسْيَلُهَّـنِإ.َوُهٍرِهاَطُْريَغ.ٌضِراَع لٱِ
ْ
ِدَغ

َناَثاَنوُيِلُلُواَشَلاَقَف،َالَخَدُواَدَعِضْوَمَّـنَأِرْهَّـشلٱَنِمِيناَّـثلٱ
ِمل:ِهِنْبٱ

َ
لٱَالَوِسْمَأَالِماَعَّـطلٱَىلِإىَّـسَيُنْبٱِتْأَيَْملاَذا

ْ
؟َمْوَي

َبَهْذَيْنَأيِّـنِمَبَلَطَدُواَدَّـنِإ:َلُواَشُناَثاَنوُيَباَجَأَف٢٨
طَأ:َلاَقَو٢٩ٍْمَحلِتْيَبَىلِإ

ْ
يفٍةَريِشَعَةَحيِبَذاَنَدْنِعَّـنَأليِنْقِل ِ

ملٱ
يفًةَمْعِنُتْدَجَوْنِإَنآلٱَو.َكِلَذِبيِخَأِيناَصْوَأْدَقَو،ِةَنيِدَْ ِ
ِةَدِئاَمَىلِإِتْأَيَْملَكِلٰذِل.ِيتَوْخِإىَرَأَوُتِلْفُأيِنْعَدَفَكْيَنْيَع
ملٱ
.»ِكِلَْ
٦ع٢١و٧:٢٠نييوالو١٦:٥ص١٨ع

.لخدملاةلابقناكمفرشأيفِطِئاَْحلٱَدْنِعٍسِلَْجم
نيميلالواشبناجىلإًالوأناثانويدعقُناَثاَنوُيَماَقَو
نعدوادناكمالخوهناكمهاطعأوماقرينبألخداملو

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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دعقامدعبدعقورينبألخداملناثانويماقوأ.كلملاراسي
فقوكلملالخداملفنيدعاقمهعيمجاوناكوأ.رينبأ
هنيمينعناثانويدعقكلملاىوتساامدعبوًاعيمجنورضاحلا
هلعفاماذه»مّدقت«ماقةملكتئرُقو.هراسينعرينبأو
مّدقتناثانوينأىنعملانوكيفةينيبعسلاةمجرتلاوسوفيسوي
نعرينبأوكلملانيمينعدعقوالخداملهقبسيأرينبأ
.هراسي

.)٢١و٧:٢٠نييوال(ًارِهاَطَسْيَل
.)٢٠:١ليئومص٢و٢٥:١٠(راقتحابقلىَّـسَيُنْبٱ
رومأرّبديذلابآيلأريبكلادوادوخأيِخَأِيناَصْوَأْدَقَو

ناكهنكلو)٤و٢٢:٣(ًايحلزيملبألاناكو.ةميلولا
.)١٧:١٢(ًاريبكًاخيش

وأةطوبرمةّبادوأكوسممريطبهسفنهبشُتِلْفُأيِنْعَد
.ةيتقوةيرحبلطفنوجسمريسأ

َلاَقَوَناَثاَنوُيَىلَعَلُواَشُبَضَغَيِمَحَف٣٠«٣٤-٣٠
ملٱَنْبٱاَي:ُهَل

ملٱِةَجِّـوَعَتُْ
َنْبٱَْتَرتْخٱِدَقَكَّـنَأُتْمِلَعاَمَأ،ِةَدِّـرَمَتُْ

ىَّـسَيُنْبٱَماَداَمُهَّـنَأل٣١؟َكِّـمُأِةَرْوَعِيْزِخَوَكِيْزِِخلىَّـسَي
ْلِسْرَأَنآلٱَو.َكُتَكَلَْممَالَوَتْنَأُتَبْثُتَالِضْرَألٱَىلَعًاّيَح
ملٱُنْبٱُهَّـنَألَّـَيلِإِهِبِتْأَو

َلُواَشُناَثاَنوُيَباَجَأَف٣٢.َوُهِتْوَْ
ِمل:ُهاَبَأ

َ
ُهَوْحَنَحْمُّرلٱُلُواَشَهَّـجَوَف٣٣؟َلِمَعاَذاَم؟ُلَتْقُياَذا

طَيِل
ْ

٣٤.َدُواَدِلْتَقَىلَعَمَزَعْدَقُهاَبَأَّـنَأُناَثاَنوُيَمِلَعَف.ُهَنَع
ملٱِنَعُناَثاَنوُيَماَقَف

يفًازْبُخْلُكْأَيَْملَوٍبَضَغِّـوُمُحِبِةَدِئاَْ لٱِ
ْ
ِمْوَي

.»ُهاَزْخَأْدَقُهاَبَأَّـنَأل،َدُواَدَىلَعَّـمَتْغٱُهَّـنَأل،ِرْهَّـشلٱَنِمِيناَّـثلٱ
٧ع١٩:١٠و١٨:١١ص١٩:٥ص١٢:٥ليئومص٢

نعيضردقناثانوينأمهفهنألَلُواَشُبَضَغَيِمَحَف
.هلتقنعَضريملودوادباهذ

ةناهإلاهيفسلامالكلااذهبدصقيملِةَجِّـوَعَتُْملٱَنْبٱاَي
نمريثكحالطصااذهوناثانويةناهإدصقلبهتأرمال
.ةيقرشلاتاغللا

تبثتالوتبثيالهابأنأًاديجناثانويملعوُتْمِلَعاَمَأ
دوادراتخاكلذعمودوادىلإكلملالّوحتيلبهتكلمم
.هسفننمرثكأهبحأهنألهلّضفو

.توملابهيلعمكُحدقِتْوَْملٱُنْبٱ
ِمل
َ
مالكلابباوجلاىلعلواشردقيملَلِمَعاَذاَمُلَتْقُياَذا
حمرلاعرشأولعفلاببواجفًاملظدوادىلعمكحناكهنأل
يفنيدهطضملاحوروهلواشيفناكيذلاحورلاو.هوحن
نومواقياهبنيهاربالومالكمهدنعسيلنأل.نرقلك
نوبرضيوةيدسجلاةوقلاىلإنوئجتيلفقحلاميلعتلا
املعوسياومجريلةراجحلادوهيلاعفر.نولتقيونونجسيو
ملمهنألسونافتسااومجرو)٨:٥٩انحوي(مالكلانعاوزجع

هبملكتيناكيذلاحورلاوةمكحلااومواقينأاوردقي
.)١٥-٦:٩لامعأ(

هنكلوتوملابهدّدهتوهناهأهوبأناكَدُواَدَىلَعَّـمَتْغٱُهَّـنَأل
لواشلمعناكو.هقيدصىلعامكهسفنىلعمتغيمل
نيمألادوادهمداخوبيبحلاهنباهنعدعبأهنألنونجملمعك
.ةمدخلكيفهلنانيمأوبرحلاةربابجنسحأامهو

يفَناَكَو٣٥«٤٢-٣٥ َىلِإَجَرَخَناَثاَنوُيَّـنَأِحاَبَّـصلٱِ
حلٱ
ْ
:ِهِمَالُغِلَلاَقَو٣٦.ُهَعَمٌريِغَصٌمَالُغَوَدُواَدِداَعيِمَىلِإِلَْق
لٱِضُكْرٱ

ْ
لٱاَمَنْيَبَو.اَهيِماَراَنَأيِتَّـلٱَماَهِّـسلٱِطِقَت

ْ
ٌضِكاَرُمَالُغ

لٱَءاَجاَّـَملَو٣٧.ُهَزَواَجىَّـتَحَمْهَّـسلٱىَمَر
ْ
ِعِضْوَمَىلِإُمَالُغ

لٱِمْهَّـسلٱ
لٱَءاَرَوُناَثاَنوُيىَداَن،ُناَثاَنوُيُهاَمَريِذَّـ

ْ
َسْيَلَأ:ِمَالُغ

لٱَءاَرَوُناَثاَنوُيىَداَنَو٣٨؟ًادِعاَصَفَكَنوُدُمْهَّـسلٱ
ْ
:ِمَالُغ

لٱَف.ْفِقَتَال.ِْعْرسَأ.ْلَجْعٱ
ْ
َءاَجَوَمْهَّـسلٱَناَثاَنوُيُمَالُغَطَقَت

لٱَو٣٩.ِهِدِّـيَسَىلِإ
ْ
ُناَثاَنوُياَّـمَأَو،ًائْيَشُمَلْعَيْنُكَيَْملُمَالُغ

ُهَحَالِسُناَثاَنوُيىَطْعَأَف٤٠.َرْمَألٱِناَمَلْعَياَناَكَفُدُواَدَو
لِل
ْ
ملٱَىلِإِهِبْلُخْدٱ.ِبَهْذٱ:ُهَلَلاَقَوُهَليِذَّـلٱِمَالُغ

٤١.ِةَنيِدَْ
لَا
ْ
جلٱِبِناَجْنِمَماَقُدُواَدَوَبَهَذُمَالُغ

ْ
َىلَعَطَقَسَوِبوَُن

اَمُهْنِمٌّلُكَلَّـبَقَو.ٍتاَّـرَمَثَالَثَدَجَسَوِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَو
٤٢.ُدُواَدَداَزىَّـتَحِهِبِحاَصَعَماَمُهْنِمٌّلُكىَكَبَو،ُهَبِحاَص
ِمْسٱِباَنْفَلَحْدَقاَنْيَلِكاَنَّـنَألٍمَالَسِبْبَهْذٱ:َدُواَدِلُناَثاَنوُيَلاَقَف
َكِلْسَنَوِيلْسَنَْنيَبَوَكَنْيَبَويِنْيَبُنوُكَيُّبَّـرلٱ:ِنْيَلِئاَقِّـبَّـرلٱ
ملٱَىلِإَءاَجَفُناَثاَنوُياَّـمَأَو،َبَهَذَوَماَقَف.ِدَبَألٱَىلِإ

.»ِةَنيِدَْ
١٦و١٥ع٢٢ع١٨:٣ص٤٢:٦نيوكت٢٢ع٢١و٢٠ع
٢٣و

يف .)١٢ع(ثلاثلامويلايأِحاَبَّـصلٱِ
.دوادوناثانويرمأنمًائيشمالغلاملعيملٌريِغَصٌمَالُغ
هنأتيبلالهأنظيىتححالسلاومالغلاناثانويذخأو
هدحوجرخولو.هتداعكماهسلايمرىلعنيرمتللجرخ
.هدصقماوفرعيلهوعبتوهوبقاراوناكل

...ًادِعاَصَفَكَنوُدُمْهَّـسلٱَسْيَلَأ...ُهَزَواَجىَّـتَح
عمسيلقحلايفئبتخموهودوادنأدوصقملاِْعْرسَأ.ْلَجْعٱ
نأهيلعفهلتقبلطيلزيمللواشنأهنممهفيوناثانويلوق
.)٢٢ع(ًالجاعبرهي

ع(يفروكذملاقارتفالايبونجيأِبوُنَْجلٱِبِناَجنِم
امىلعءانبةمجرلابناجنمةينيعبسلاةمجرتلايفو.)١٩
ةمجرةملكو.قارتفالارجحبناجنم)١٩ع(يفىتأ
نأنومجرتملانظف»بجن«بونجةملكو»بجرأ«ةيناربعلاب
.بجرأحيحصلاوًاوهستبتُكبجن

نباهنوكلناثانويلمارتحالاةمالعٍتاَّـرَمَثَالَثَدَجَس
.فورعملانمهعمعنصناثانويناكاملركشلاليلدوكلملا

ألَا
َ
لٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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هنألدواددازو.ناقرتفيسامهنألايكباَمُهْنِمٌّلُكىَكَب
هتبراحمبهبعشلةفيرشلاهتمدخوهيبأتيبوهلهأقرافيس
ةنيدملاىلإءاجفناثانويامأوتاقشموراطخأهمامأومهنع
.هتمدخوهيبأتيبىلإيأ

نأدوادلسيليأاَنْفَلَحْدَقاَنْيَلِكاَنَّـنَألٍمَالَسِبْبَهْذٱ
ناثانويلسيلوهلفلحدقناكهنألناثانوينمفاخي
.ًاكلمريصيامدنعدوادنماوفاخينأهلسنو

دئاوف
.حيسمللنمؤملكةبحمهبشتدوادلناثانويةبحمنإ.١

املكبهربخأو)١٨:٤(هدنعاملضفأهاطعأهنأل
)٤(كلهلعفاكسفنلقتامهمهللاقو)٩(هبلق
هلجأنمةراسخلاوملظلاوداهطضالاوراعلالمتحاو
عمسينأبحأو)١٥(يتأيسهتوكلمنأقّدصو)٣٠(
.)١٧(هديعاوم

ةعاسيأيفلمتحملانمف.ةوطختوملانيبواننيب.٢
مسجلالخديوأناقفخلانعفقوتيبلقلانأتناك
مايألاو.امةبيصمانبيصتوأتيممضرمةموثرج
يهفاهلكاهددعناكامهموًاعيرسيضمتنونسلاو
توملافاخيالبرلابحينمنكلو.طقفةوطخك
هرفسدعببوبحملاتيبلابرءيجمكهدنعهنأل
.ليوطلا

ع(مهريغيفةريغصلاتاوفهلانوظحالينيريثكنإ.٣
ع(مهسفنأيفةميظعلااياطخلاىلإنوهبتنيالو)٢٧
.)٩-١٥:١ىّتمًاضيأرظنا٣٣

)٣٥(ريبكلاهيلعردقيالامريغصلامالغلالمعيدق.٤
دحاولاناثانويودوادةبحمالولهنإفمالآةبحملايف.٥

ِكبيملورخآلاامهنمدحاولكلّبقيملوايكبيملرخآلل
.)٤١(رخآلاىلعامهنمٌّلك

برللميلستلادجُوىتممالسبنوكيقارفلانإ.٦
.)٤٢(هيلعلاكتالاو

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

لٱَكِلاَميِخَأَىلِإٍبوُنَىلِإُدُواَدَءاَجَف«١
ْ

َبَرَطْضٱَف.ِنِهاَك
ِمل:ُهَلَلاَقَوَدُواَدِءاَقِلَدْنِعُكِلاَميِخَأ

َ
َسْيَلَوَكَدْحَوَتْنَأاَذا

.»؟ٌدَحَأَكَعَم
١٦:٤ص٢:٢٦سقرمو١٤:٣ص٢٢:١٩ص

ةهجىلإميلشروأنمةبيرقاهنأالإلوهجماهعقومٍبوُن
يفاهيلإراشملايهامبرو)١٠:٣٢ءايعشإ(اهنملامشلا
لٱَىلِإُدُواَدَلَصَو«)١٥:٣٢ليئومص٢(

ْ
َدَجَسُثْيَحِةَّـمِق

ندمعمةروكذمتسيلاهنأريغةنهكللةنيدمتناكو.»ِِهللا
.)٦ع(اهتمَدخوةميخلاهيفناكو.)٢١عوشي(يفةنهكلا
.ًاحالسوًاماعطذخأيلاهيلإدوادأجتلاو

:١٤(يفروكذملابوطيخأنبايخأوهامبرَكِلاَميِخَأ
هذهعوسيركذو.تونهكلايفهفلخفايخأوخأوأ)٣
.ةنهكلاسيئرراثايبأمايأيفلاقو)٢:٢٦سقرم(ةثداحلا
رهاظلاو.كلاميخأنباناكراثايبأنإ)٢٢:٢٠(يفليقو
.ًاعمهوبأووهنهاكبصنمسرامهنأ

دوادلتقبرمألواشنأربخلاعمسناكامبرَبَرَطْضٱَف
كلاميخأىلعلحيفًابراهناكهنألهدحودوادىتأو
٤ع(هدحودوادنكيملو.هدعاسوهلبقاذإكلملابضغ
هآرامنيحًاجراخاوفقوهعابتألعلو)٢:٢٥سقرمو
رظتناكلاميخأنأوأ.اومدقتكلذدعبولوألايفنهاكلا
اوناكدوادعماوناكنيذلانوليلقلاوفارشألانمًابكوم
.هدحودوادناكىنعملااذهبو.نيبوسحمريغمهنأك

لٱَكِلاَميِخَألُدُواَدَلاَقَف«٢
ْ

ملٱَّـنِإ:ِنِهاَك
ٍءَْيشِبِينَرَمَأَكِلَْ

لَسْرَأيِذَّـلٱِرْمَألٱَنِمًائْيَشٌدَحَأْمَلْعَيَال:ِيلَلاَقَو
ْ

ِهيِفَكُت
لٱاَّـمَأَو.ِهِبَكُتْرَمَأَو

ْ
لِغ
ْ

َهلُتْنَّـيَعْدَقَفُناَم
ُ

ملٱُم
لٱَعِضْوَْ

ْ
ِينَالُف

َّـ

لٱَو
ْ
ِينَالُف

َّـ
«.

امأو«هلوقامأواذههلوقيفقدصيملٍءَْيشِبِينَرَمَأَكِلَْملٱ
ئربنالو.ًاحيحصناكامبرفخلا»مهلتنيعدقفناملغلا
توكسنمجتنتسنالورمألااذهيفةئيطخلانمدواد
.بذكلانعيهنيهلكباتكلاميلعتنألءيربهنأباتكلا
هنأهللابلقبسحًالجرناكدوادنألوقلانممهفنالو
رسخهنأدوادخيراتيفىرنو.ءيشلكيفةئيطخالبناك
هناميإفعضىلعلدتيتلاليحلاوبذكلانمًاريثكملأتو
.تاقوألاضعبيف

َحتُدَجوُياَذاَمَفَنآلٱَو٣«٣،٤
ْ

َسَْمخِطْعَأ؟َكِدَيَت
يفٍتاَزْبُخ ملٱِوَأيِدَيِ

لٱَباَجَأَف٤.َدوُجْوَْ
ْ

َال:َدُواَدُنِهاَك
َحتٌلَّـلَُحمٌزْبُخُدَجوُي

ْ
اَذِإٌسَّـدَقُمٌزْبُخُدَجوُيْنِكٰلَو،يِدَيَت

لٱَناَك
ْ
لِغ
ْ

.»ِءاَسِّـنلٱَنِماَمَّـيِسَالْمُهَسُفْنَأاوُظِفَحْدَقُناَم
١٢:٤ىّتمو٩-٢٤:٥نييوال

ناك)٩-٢٤:٥نييوال(هوجولازبخيأٌسَّـدَقُمٌزْبُخ
مهلقيتعلازبخلاناكوتبسلكًاديدجًازبخنوعضيةنهكلا

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يضركلذعمو)٢:٢٦سقرم(مهريغلسيلواولكأيل
نمنيرهاطاوناكاذإهلاجرودوادلهيطعينأكلاميخأ
ًاسجنًائيشدحأسماذإثدحيامكةيعرشلاةساجنلا
.)٢١و٧:٢٠نييوال(

لٱُدُواَدَباَجَأَف٥«٥،٦
ْ

اَّـنَعْتَعِنُمْدَقَءاَسِّـنلٱَّـنِإ:َنِهاَك
لٱُةَعِتْمَأَويِجوُرُخَدْنِعُهَلْبَقاَمَوِسْمَأُذْنُم

ْ
لِغ
ْ

.ٌةَسَّـدَقُمِناَم
لٱَو،ٌلَّـلَُحمٍعْوَنَىلَعَوُهَو

ْ
ُهاَطْعَأَف٦.ِةَيِنآلٱِبُسَّـدَقَتَيًاضْيَأَمْوَي

لٱ
ْ

ملٱُنِهاَك
لٱَزْبُخَّـالِإٌزْبُخَكاَنُهْنُكَيَْملُهَّـنَأل،َسَّـدَقُْ

ْ
ِهوُجُو

ملٱ
يفٌنْخُسٌزْبُخَعَضوُيِلِّـبَّـرلٱِماَمَأْنِمَعوُفْرَْ .»ِهِذْخَأِمْوَيِ

٢:٢٥سقرمو٤و١٢:٣ىّتم١٥و١٩:١٤جورخ

.بارجوأدوزمكزبخلاهيفاوعضوامِناَمْلِغْلٱُةَعِتْمَأ
.سجنءيشاهلخديملهنأىنعمبةسدقميهو

عضيناكتبسلايف.زبخلايأٌلَّـلَُحمٍعْوَنَىلَعَوُهَو
قيتعلانوعفريوسدقلايفةدئاملاىلعًاديدجًازبخةنهكلا
نيذلاودوادامأو.طقفةنهكللنكلوًاللحمهلكأريصييذلا
عوسيو.رخآًازبخاودجيملواوعاجمهنألمهلهلكأّلحفهعم
موياهنملكألاولبانسلافطقذيمالتلللحيناكهنأمّلع
تبسلامويىضرملاءافشًاضيأّلحيواوعاجمهنألتبسلا
ظفحبناسنإللًاررضهللادصقيملو.ةمحرلالامعأنمهنأل
نأبجيهنأريغ.هوجولازبخنأشبةيصولاوأتبسلا
ًالوأ.هللاةفلاخملًابابحتفنالورمألااذهيفطلغلانمزرتحن
لكسيلًايناث.ًايرورضهلمعننأديرناملكسيلذإ
.دحاوعوننماياصولا

هدادعإناكاذإدحألاموييرورضلاماعطلادادعإّلحي
هللاتيبةمدخومئاهبلاةمدخّلحيوتبسلاموينكممريغ
الومانصأللدوجسلاانلّلحيالنكلو.كلذهبشأامو
نأانررطضاولوبذكلاالوةقرسلاالوىنزلاالوفيدجتلا
.تومن

يفَلُواَشِديِبَعْنِمٌلُجَرَكاَنُهَناَكَو«٧ لٱَكِلٰذِ
ْ
ِمْوَي

ِةاَعُرُسيِئَرُّيِموُدَألٱُغاَوُدُهُمْسٱِّـبَّـرلٱَماَمَأًاروُصَْحم
.»َلُواَش

٣١و٢٧:٢٩مايأ١و٥٢رومزمناونعو٢٢:٩و١٤:٤٧ص

يفلواشىلإزاحناناكامبروسنجلايمودأغاودناك
بهذملايفًاليخدناكو)١٤:٤٧(مودأعمهبورحنامز
كلمللناككشالوةاعرلاسيئرًاريبكًالجرويدوهيلا
ناكو)٣٠و٢٧:٢٩مايأ١(نوريثكةاعروةريثكٍشاوم
كلذهباشاموأريهطتللوأرذنءافولامإبرلامامأًاروصحم

دوادلمحاموهغاودنمفوخلالعلو)٢٣-٢٢:٩رظنا(
.نيينيطسلفلاىلإبرهلاىلع

َحتاَنُهُدَجوُياَمَفَأ:َكِلاَميِخَألُدُواَدَلاَقَو٨«٨،٩
ْ

َت
يِحَالِسَالَويِفْيَسيِدَيِبْذُخآَْملِّـينَأل،ٌفْيَسْوَأٌحْمُرَكِدَي
ملٱَرْمَأَّـنَأل

لٱَلاَقَف٩؟ًالِّـجَعُمَناَكِكِلَْ
ْ

َفْيَسَّـنِإ:ُنِهاَك
لُج
ْ
لٱَتاَي

ْ
لَتَقيِذَّـلٱِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
يفُهَت لٱيِداَوِ

ْ
طُب
ْ

َوُهاَهِم
لَم
ْ
يفٌفوُف لَخٍبْوَثِ

ْ
،ُهْذُخَفُهَذُخْأَتْنَأَتْئِشْنِإَف،ِدوُفَألٱَف

يِنِطْعَأ.ُهُلْثِمُدَجوُيَال:ُدُواَدَلاَقَف.اَنُهُهاَوِسُرَخآَسْيَلُهَّـنَأل
.»ُهاَّـيِإ

١٧:٢ص١٧:٥٤ص

يفٌفوُفْلَم نأنظُيوخاسوألاوإدصلانمهلًاظفحٍبْوَثِ
.تايلجبوثوهبوثلا

هفلخناكاموهتسبلأنمونهاكللدوفألاِدوُفَألٱَفْلَخ
.نمأميفنوكي

هنألًايناثوسنجنسحأنمهنألًالوأُهُلْثِمُدَجوُيَال
هعمبرلاناكامكفرابجلاينيطسلفلاىلعهراصتنالراكذت
.نآلاهعمنوكيستايلجلتقامدنع

١٠«١٢-١٠ يفَبَرَهَوُدُواَدَماَقَو لٱَكِلٰذِ
ْ
ِماَمَأْنِمِمْوَي

َشيِخَأُديِبَعَلاَقَف١١.َّـتَجِكِلَمَشيِخَأَىلِإَءاَجَوَلُواَش
يفَنيِّـنَغُيَّـنُكاَذِٰهلَسْيَلَأ؟ِضْرَألٱَكِلَمَدُواَداَذٰهَسْيَلَأ:ُهَل ِ
١٢.؟ِهِتاَوَبَرُدُواَدَوُهَفوُلُأُلُواَشَبََرض:ٍتَالِئاَقِصْقَّـرلٱ
لٱاَذٰهُدُواَدَعَضَوَف

ْ
يفَمَالَك لَقِ

ْ
َشيِخَأْنِمًاّدِجَفاَخَوِهِب

.»َّـتَجِكِلَم
اقول٢٩:٥و١٨:٧ص٥٦رومزمناونع٣٤رومزمناونع
٢:١٩

يف .ًالجاعبرهيأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
مساوهوكلاميبأ٣٤رومزميفَّـتَجِكِلَمَشيِخَأ

مويلاامكميدقلايفو)٢٦:١نيوكت(نيينيطسلفلاكولملا
نيبةديدشبورحتناك.ةريثكباقلأوءامسأكولملل
مطبلايداورخآيفّتجتناكونيينيطسلفلاونييليئارسإلا
.يتجلاتايلجدوادلتقهيفيذلايداولاوهوبرغلاىلإ
.لواشديرطهنألهنولبقينيينيطسلفلانأدوادركتفاامبرو
انلقامكو.هبعشكرتالوبرلاكرتدصقيملفدوادامأو
ًاضيأىرنسوشغلاوليحلايفهلمعرربننأردقنالًاقباس
اهلكتناكلبةزئاجلاريغلئاسولاهذهنمًائيشعفتنيملهنأ
.ةديدشلاهتاقيضنملصاحلاهناميإفعضىلعًاليلد

ًاروهشمًاردتقمًادئاقناكهنكلوًاكلمنكيملَّـتَجِكِلَم
الّتجلهأنألوألايفدوادركتفاامبرو.كلمهنأك

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص

لٱَويِداَْ
ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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اميسالوهايإمهتفرعمىلعنامزىضمدقناكهنألهنوفرعي
.تريغتهتئيهنأ

يفُهَلْقَعََّـريَغَف١٣«١٥-١٣ جلٱِبَرَهاَظَتَو،ْمِهِنُيْعَأِ
ْ
َْنيَبِنوُُن

لٱِعيِراَصَمَىلَعُشِبْرَُخيَذَخَأَو،ِْمهيِدْيَأ
ْ
َىلَعُهَقيِرُليِسُيَوِباَب

ِحل
ْ
،ًانوُنَْجمَلُجَّـرلٱَنْوَرَتاَذَوُه:ِهِديِبَعِلُشيِخَأَلاَقَف١٤.ِهِتَي
ْمُتْيَتَأىَّـتَحَنيِناََجمَىلِإٌجاَتُْحمِّـيلَعَلَأ١٥؟َّـَيلِإِهِبَنوُتْأَتاَذاَمِلَف
هب .»؟يِتْيَبُلُخْدَياَذٰهَأ؟َّـَيلَعَنَّـنَجَتَيِلاَذِٰ
٣٤رومزمناونع

رادىلإهوذخأودواداوكسممهنأحجرألاِْمهيِدْيَأَْنيَب
.كلملا

ةباتككةحضاوريغةكبتشمةباتكبتكييأُشِبْرَُخي
.ةباتكلانسحيالنمةباتكوألجعتسم

يتلاةفرغلابابوأكلملارادبابيأِباَبْلٱِعيِراَصَم
ًانونجمهنوريامنيحهوقلطينأهتياغواهيفًانوجسمناك
نوملكتيفرظنلاضغوتازايتمالاضعبنيناجمللو
نظيوهلمعينأمهريغردقيالامباقعالبنولمعيو
رابتعالانمًائيشقحتسيًاحورمهيفنأسانلاضعب
مهضبقىلعهمادخّخبوكلملانألهتياغدوادلانو.فوخلاو
يأ.نيناجمىلإجاتحميلعلأهلوقبهمامأهراضحإودوادىلع
الواذهلةجاحبانسلفنوريثكنيناجماندنعوأينعفنياذام
.يتيبيفنوكيهنأديرأ

ةينثوةبيرغدالبيفنونجمىأرمرظنملاكلذنزحأام
؟وهنموهو.هتيحلىلعهقيرليسيوأرقُتالًاطوطخطخي
منرملاوليئارسإشويجدئاقوتايلجلتقيذلارابجلاوه
دوادنكلو.هللابعشىلعًاكلمحوسمملاهللالجروولحلا
)٧و٣٤:٦رومزم(منرلبسأيلاةعوّلبيفًانامزَقبيمل
ملٱاَذٰه«

ْ
ِهِتاَقيِضِّـلُكْنِمَو،ُهَعَمَتْسٱُّبَّـرلٱَو،َخََرصُنيِكْسِ

.»ْمِهيِّـجَنُيَوِهيِفِئاَخَلْوَحٌّلاَحِّـبَّـرلٱُكَالَم.ُهَصَّـلَخ

دئاوف
يفعقيتاقيضلانمصالخللبذكلاىلإئجتلينم.١

.)١٠و٢ع(مظعأتاقيض
سمألابناكنم.لطابملاعلااذهتاريخىلعلاكتالا.٢

ًادئاقوكلملادنعًابوبحموليئارسإلكحيدمعوضوم
سمتليناعوجبراهمويلاوهفبرحلايفًاردتقم
.)٣(يرورضلاهزبخ

ءايعشإ(ضئارفلاظفحىلعقحلاوةمحرلالّضفيبرلا.٣
.)٦:٦عشوه١٧-١:١١

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

.َمَّـالُدَعِةَراَغَمَىلِإاَجَنَوَكاَنُهْنِمُدُواَدَبَهَذَف١«٥-١
٢.َكاَنُهَىلِإِهْيَلِإاوُلَزَنِهيِبَأِتْيَبُعيَِمجَوُهُتَوْخِإَعِمَساَّـمَلَف
،ٌنْيَدِهْيَلَعَناَكْنَمُّلُكَوٍ،قِياَضَتُمٍلُجَرُّلُكِهْيَلِإَعَمَتْجٱَو
ُوْحَنُهَعَمَناَكَو.ًاسيِئَرْمِهْيَلَعَناَكَف،ِسْفَّـنلٱِّـرُمٍلُجَرُّلُكَو
َبآوُمِةاَفْصِمَىلِإَكاَنُهْنِمُدُواَدَبَهَذَو٣.ٍلُجَرِةَئِمِعَبْرَأ
ِملَلاَقَو

َ
اَذاَمَمَلْعَأىَّـتَحْمُكْيَلِإيِّـمُأَوِيبَأْجُرْخَيِل:َبآوُمِكِل

َّـلُكُهَدْنِعاَماَقَأَفَبآوُمِكِلَمَدْنِعاَمُهَعَدَوَف٤.ُهللاٱَِيلُعَنْصَي
يفَدُواَدِةَماَقِإِماَّـيَأ حلٱِ

ْ
ْمِقُتَال:َدُواَدِلُّيِبَّـنلٱُداَجَلاَقَف٥.ِنْصِ

يف حلٱِ
ْ
َءاَجَوُدُواَدَبَهَذَف.اَذوَُهيَضْرَأْلُخْدٱَوْبَهْذٱ.ِنْصِ

.»ٍثِراَحِرْعَوَىلِإ
١٥:٣٥و٢:١٥عوشي١٤٢رومزمناونعو٥٧رومزمناونع
:٢٤ليئومص٢و٢٥:١٣و٢٣:١٣ص٢٣:١٣ليئومص٢و
٢٩:٢٥مايأ٢و٢٩:٢٩مايأ١و١١

يداويفةيكلمةنيدم)١٥:٣٥و١٢:١٥عوشي(َمَّـالُدَع
ةدلبراثآيداولااذهيفردنوكدجو.هنمةبيرقوأمطبلا
هذهومالدعمسالالصأنأنظوءاملاديعاهمساةميدق
رظنمهلوةيدوأهلوحومدق٥٠٠وحنهلوطلتدنعراثآلا

ةنيدمعقومنوكيلمئالموهفتاهجلالكىلعفرشيليمج
اهنمةدحاولاعستةراغم١٥وحنلتلااذهبرقيو.ةنصحم
يوآماهضعبومويلاةنوكسمرواغملاهذهو.لجر٤٠٠وحن
ًاليم١٥وحنمحلتيبنعناكملااذهدعبيو.يشاوملل
.ًابرغ

املهنأ)١٧-٢٣:١٣ليئومص٢(يفليقخلاِهْيَلِإاوُلَزَن
يداويفنيينيطسلفلاشيجلزنمالدعةراغميفدوادناك
ةيآلاهذهنممهفنف.محلتيبيفمهتظفحناكونييئافرلا
اوأجتلاونيينيطسلفلانماوبرههيبأتيبعيمجوهتوخإنأ
نمنوريثكقياضتو.رواغملاوأةراغملايفدوادىلإ
تمكارتوملاظلافيعضلالواشمكحنمونيينيطسلفلا
ةدشنيريثكسوفنتررمونيبارمللنويدلامهضعبىلع
ًاكلملواشمادامحالصإلابءاجرلااوعطقوروجلاورقفلا
هذهكةعامجداحتاو.هبءاجرلاءلممهلودوادىلإاوأجتلاف
ةثداحلاوّنيهرمأبسيلدوادعموضعبعممهضعب
ةبحمةدشىلعلدت)١٧-٢٣:١٣ليئومص٢(يفةروكذملا
.ةسايسلايفدوادرادتقابةداهشهذهو.هلدوادلاجر

.)٢٣:١٣(ةئمتساوراصوِةَئِمِعَبْرَأ
كركاهنأنظُي.انهالإةروكذمتسيلَبآوُمِةاَفْصِم

نمو.محلتيبنمةبيرقبآومدالبتناك.ةيلاحلا

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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بورحتناكو)٤:١٧ثوعار(ةيبآوملاثوعاردوادفالسأ
بآومكلمبحأف)١٤:٤٧ثوعار(بآومولواشنيب
.همواقيلواشناكنمةدعاسم

هللاىلعهلاكتاىلعلوقلالديُهللاٱَِيلُعَنْصَياَذاَم
عجردقدوادناكو.هتايحرومألكربديهللانأبهناميإو
ّتجىلإبرهاملهيفعقويذلاسأيلادعبهسفنىلإ
.هباوصىلإداعونونجلابرهاظتو

يفَدُواَدِةَماَقِإِماَّـيَأ مكفرعنالوةافصملايأِنْصِْحلٱِ
.كلانهماقأنامزلانم

دعبركذُيملوًاقباسركذُيمل.كلملايئاروأُّيِبَّـنلٱُداَج
امنيحدوادةايحرخآيف)١٥-٢٤:١١ليئومص٢(يفالإ
بسححيبستلاةمدخدوادبترو.بعشلادوادىصحأ
:٢٩مايأ٢(يبنلاناثانوكلملايئارداجةطساوببرلارمأ
كلمثداوحاوبتكنيذلانيخرؤملادحأداجناكو)٢٥
دوادعمناكهللانأاذهنمجتنتسنف)٢٩:٢٩مايأ١(دواد
لعلو.سانلانمًادورطمناكنإوًاحوسممًاكلمهفرعهنإو
.دوادعميقبداج

يفْمِقُتَال .بآوميفنّصحملاناكملايفيأِنْصِْحلٱِ
رعونعفرعنالو.يبنلاةطساوببرلارمأدوادعاطأف
مالدعيقرشهنأنونظملاواذوهييفهنأنمرثكأثراح
ناكمىلإبهذونامألاناكمدوادكرتو.اهنمبيرقو
.ةيدوهيلاىلإعوجرلاببرلاهرمأببسيألملعيملوبعتلا
صّلخدوادنألةجيتنلانمًاريخأرهظبرلادصقنكلو
ندمنعىماحو)٢و٢٣:١(نيينيطسلفلانمةليعقلهأ
املواذوهينمةبحملاوةقثلالانورهتشاو)١١-٢٧:٨(اذوهي
برلاريبدتنإو.هفلخيلًادعتسموًارضاحناكلواشتام
.همهفننأردقنالانكنإونسحهلك

َنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱَوُدُواَدَرَهَتْشٱِدَقُهَّـنَأُلُواَشَعِمَسَو٦«٦،٧
يفًاميِقُمُلُواَشَناَكَو.ُهَعَم َحتَةَعْبِجِ

ْ
يفِةَلْثَألٱَت ِةَماَّـرلٱِ

ِهِديِبَعِلُلُواَشَلاَقَف٧.ِهْيَدَلًافوُقُوِهِديِبَعُعيَِمجَو،ِهِدَيِبُهُْحمُرَو
لٱ
ْ
ُمُكَعيَِمجْمُكيِطْعُيْلَه.َنوُّيِنيِماَيْنِباَياوُعَمْسٱ:ِهْيَدَلَنيِفِقاَو
َءاَسَؤُرْمُكَعيَِمجْمُكُلَعَْجيْلَهَو،ًاموُرُكَوًالوُقُحىَّـسَيُنْبٱ
.»ٍتاَئِمَءاَسَؤُرَوٍفوُلُأ

١٨-١٢:١٦مايأ١و٨:١٤ص٤:٥ةاضقو١٤:٢ص

.لواشاوربخأوسانأهآرفةيدوهيلاىلإعجرُدُواَدَرَهَتْشٱ
َحت
ْ

ةطاسبىلإةراشإانهولالظتسالالجأنمِةَلْثَألٱَت
.مايألاهذهيفيودبخيشكناكفلواشةشيع

يف يف...َةَعْبِجِ ةنيدممساةعبجنأردنوكنظيِةَماَّـرلٱِ
لوقيو.ةعبجةعيطقيفةمارلاتناكف.ًاضيأةروكمساو
ةمكألاباهنومجرتيفملعمساتسيلانهةمارلاةملكنأهريغ

يفيتلاةلثألاتحتةعبجيفناكلواشنأىنعملانوكيف
.ةمكألا

.ناجلوصكةطلسلاةمالعِهِدَيِبُهُْحمُرَو
يوذوداّوقلاهديبعنأجتنتسنَنوُّيِنيِماَيْنِباَياوُعَمْسٱ

عيمجنمسيلونيماينبطبسيأهطبسنماوناكبصانملا
اذإهلوقكقاقشنالاودسحلاجيهيامماذههلوقو.طابسألا
اهيلويلببصانملامكيلويالاذوهيطبسنموهودوادكلم
نكتملوقاقشنالاأدتبادقناكهنأامبرو.هطبسنمًاسانأ

لوأيفناكامكلواشلعوضخلايفةدحتمطابسألاعيمج
نباهامسذإدوادلةناهإانهو)١٥و١٤و١١:٧(هكلم
نأردقيالدوادنأهانعمويراكنإماهفتسالاؤسلاو.ىّسي
مهيلويالواهنمءيشهلسيلنألخلاًاموركمهيطعي
رثؤيالعونلااذهنممالكلاو.شيجهلسيلنألبصانملا
.ءايندألاونيعامطلايفالإ

يِنْبٱِدْهَعِبُِينِربُْخيْنَمَسْيَلَو،َّـَيلَعْمُكُّلُكْمُتْنَتَفىَّـتَح«٨
َّـنَأِبُِينِربُْخيْوَأَّـَيلَعُنَزَْحيْنَمْمُكْنِمَسْيَلَو،ىَّـسَيِنْبٱَعَم
لٱاَذٰهَكًانيِمَكَّـَيلَعيِدْبَعَماَقَأْدَقيِنْبٱ

ْ
.»؟ِمْوَي

٢٣:٢١ص٢٠:١٦و١٨:٣ص

َقبيملفناثانويهنباودوادهمداخهنعدعبألواشناك
نظفةيدرنونظهيلعتطلستو.ةصلخمةبحمهبحينمهل
عيمجنأنظودوادعمقفتمهنبانإوهلتقبلاطدوادنأ
نعدعتبيهللانعدعتبينملكو.هءادعأاوراصهديبع
.ًاضيأسانلا

َىلَعًالَّـكَوُمَناَكيِذَّـلٱُّيِموُدَألٱُغاَوُدَباَجَأَف٩«٩،١٠
َكِلاَميِخَأَىلِإَبوُنَىلِإًايِتآىَّـسَيَنْبٱُتْيَأَرْدَق:َلُواَشِديِبَع
َفْيَسَو.ًاداَزُهاَطْعَأَوِّـبَّـرلٱَنِمُهَلَلَأَسَف١٠.َبوُطيِخَأِنْب

لُج
ْ
لٱَتاَي

ْ
.»ُهاَّـيِإُهاَطْعَأِّـيِنيِطْسِلِف

١٠:٢٢ص٢١:١و١٤:٣ص٢١:١ص٥٢رومزمناونع
٢١:٩ص٩و٢١:٦ص

ىلعسيلو)٢١:٧(ةاعرلاىلعَلُواَشِديِبَعَىلَعًالَّـكَوُم
نألرخآهجونمةقداصغاودةداهشو.لواشديبععيمج
نأوهلنمكدوادنأنظيلواشلعجينأاهيفهتياغ
اذهلاقغاودلعلو.)٥٢رومزمرظنا(هعمقفتمكلاميخأ
اوناكعيمجلانألهءاقفرديبعلاوهسفنصّلخيللوقلا

نوقفتممهنأكلملاّنظلاوتكسولمهنأللواشنمنيفئاخ
.دوادعم

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ملٱَلَسْرَأَف١١«١١،١٢
َنْبَكِلاَميِخَأىَعْدَتْسٱَوُكِلَْ

لٱَبوُطيِخَأ
ْ

لٱ،ِهيِبَأِتْيَبَعيَِمجَوَنِهاَك
ْ

يفَنيِذَّـلٱَةَنَهَك .ٍبوُنِ
ملٱَىلِإْمُهُّلُكاوُءاَجَف

َنْبٱاَيْعَمْسٱ:ُلُواَشَلاَقَف١٢.ِكِلَْ
.»يِدِّـيَساَياَذَنَئَه:َلاَقَف.َبوُطيِخَأ

ىلإهديدمينأهينيعيفيرُدزايذلاناماهكلواش
مهلكةنهكلاكالهإدصق)٣:٦ريتسأ(هدحوياخدرم
.هدحوكلاميخأسيلو

ةنهكلقئاللامارتحالاالبكلاميخأملكَبوُطيِخَأَنْبٱاَي
ًالئاقكلمللبجاولامارتحالابهبواجفكلاميخأامأو.برلا
.يديساياذنأاه

ِمل:ُلُواَشُهَلَلاَقَف١٣«١٦-١٣
َ
ُنْبٱَوَتْنَأَّـَيلَعْمُتْنَتَفاَذا

لَأَسَو،ًافْيَسَوًازْبُخُهاَّـيِإَكِئاَطْعِإِبىَّـسَي
ْ

َموُقَيِلِهللاٱَنِمُهَلَت
لٱاَذٰهَكًانِماَكَّـَيلَع

ْ
ملٱُكِلاَميِخَأَباَجَأَف١٤؟ِمْوَي

ْنِمْنَمَو:َكِلَْ
ملٱُرْهِصَوٌنيِمَأ،َدُواَدُلْثِمَكِديِبَعِعيَِمج

َكِّـِرسُبِحاَصَوِكِلَْ
يفٌمَّـرَكُمَو لٱِلَهَف١٥؟َكِتْيَبِ

ْ
؟ِهللاٱَنِمُهَلُلَأْسَأُتْأَدَتْبٱَمْوَي

ملٱِبِسْنَيَال!ِيلاَشاَح
ِجلَالَوِهِدْبَعِلًائْيَشُكِلَْ

َ
،ِيبَأِتْيَبِعيِم

١٦.ًاريِبَكْوَأًاريِغَصاَذٰهِّـلُكْنِمًائْيَشْمَلْعَيَْملَكَدْبَعَّـنَأل
ملٱَلاَقَف

.»َكيِبَأِتْيَبُّلُكَوَتْنَأُكِلاَميِخَأاَيُتوُمَتًاتْوَم:ُكِلَْ
٢٣و٥:١٩ليئومص٢و٢٠:٣٢و٥و١٩:٤ص٨ع

تايلجفيسوًازبخدوادىطعأهنأكلاميخأركنيمل
.كلمللدوادنومكةفرعمركنأهنكلوهللانمهللأسو
هرسبحاصوكلملارهصونيمأدوادنأفرعهنإلاقو
ملذإلواشو.هللانمهللاؤسلاداتعاناكوهدنعمركمو
)٢٠:٣٣(هتداعكأجتلاهيلعهاوعدتبثيوأهبواجينأردقي
عيمجوكلاميخأىلعتوملابمكحفةقلطملاهتطلسىلإ
.ةنهكلا

ملٱَلاَقَو١٧«١٩-١٧
لٱِةاَعُّسلِلُكِلَْ

ْ
اوُروُد:ِهْيَدَلَنيِفِقاَو

اوُمِلَعْمَُّـهنَألَو،َدُواَدَعَمًاضْيَأْمُهَدَيَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱَةَنَهَكاوُلُتْقٱَو
ملٱُديِبَعَضْرَيْمَلَف.ِينُوِربُْخيَْملَوٌبِراَهُهَّـنَأ

اوُّدُمَيْنَأِكِلَْ
ملٱَلاَقَف١٨.ِّـبَّـرلٱِةَنَهَكِباوُعَقَيِلْمَُهيِدْيَأ

َتْنَأْرُد:َغاَوُدِلُكِلَْ
لٱِبْعَقَو

ْ
لٱِبَوُهَعَقَوَوُّيِموُدَألٱُغاَوُدَراَدَف.ِةَنَهَك

ْ
يفَلَتَقَو،ِةَنَهَك ِ

لٱَكِلٰذ
ْ
مثَوًةَسَْمخِمْوَي

ََ
١٩،ٍناَّـتَكِدوُفَأِيسِبَالًالُجَرَنيِنا

لٱَةَنيِدَمَبوُنَبََرضَو
ْ

َءاَسِّـنلٱَوَلاَجِّـرلٱ:ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبِةَنَهَك
طَألٱَو

ْ
حلٱَوَنَاريِّـثلٱَوَناَعْضِّـرلٱَوَلاَف

ْ
لٱَوَريَِم

ْ
.»َمَنَغ

ص٢:١٨ص٢:٣١ص١٢:١٠مايأ٢و١٠:٢٥كولم٢
١٥:٣

رمأهنامزيفوهاينإ.كلملامامأنوضكرياوناكِةاَعُّسلا
لواشةاعسامأو)١٠:٢٥كولم٢(لعبلاةنهكلتقبةاعسلا
بجيناكو.برلاةنهكاولتقيلمهيديأاودمينأاوضريملف
عيمجدنعًادجًاهوركمناكهرمأنأمهفينألواشىلع
نإوسانلانمنوليلقو.ًاضيأهديبعدنعىتحبعشلا
.هتمدخونيدلاضئارفةناهإىلعنورساجتيًارارشأاوناك
ةنهكلالتقمربخاوعمسامنيحطابسألاعيمجنأكشالو
عاطأيذلايمودألاوهبرمأيذلاكلملااوهركواورعشقا
.كلملااوصعومهسوفنباورطاخنيذلاةاعسلااومركأورمألا

نمنيفورعمةنهكمهلكاوناكيأٍناَّـتَكِدوُفَأِيسِبَال
.مهسابل

ةزواجتملاةواسقلاهذهلعادنمسيلَلاَفْطَألٱَوَءاَسِّـنلٱ
توملاقحتسالهلمعيفًائطخمكلاميخأناكولهنألدحلا
مهلنكيملنيذلامهدالوأومهئاسنوةنهكلالكنودهدحو
اهبرخأيتلاةنيدملاو.كلملااوذؤينأنوردقيالورمألايفدي
ليئارسإللبنيينيطسلفللالوةقلامعللنكتمللواش
.هبعشنممهلكىلتقلاو

كلاميخأنأل)٢:٣١(يلاعتيبيفةوبنلاتمتاذكهو
.هلسننماوناكبونيفةنهكلاو

َبوُطيِخَأِنْبَكِلاَميِخَألٌدِحاَوٌدَلَواَجَنَف٢٠«٢٣-٢٠
َّـنَأِبَدُواَدُراَثاَيِبَأََربْخَأَو٢١.َدُواَدَىلِإَبَرَهَوُراَثاَيِبَأُهُمْسٱ
يفُتْمِلَع:َراَثاَيِبَألُدُواَدَلاَقَف٢٢.ِّـبَّـرلٱَةَنَهَكَلَتَقْدَقَلُواَش ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
ُِربُْخيُهَّـنَأَكاَنُهُّيِموُدَألٱُغاَوُدَناَكِهيِفيِذَّـلٱِمْوَي

ِجلُتْبَّـبَساَنَأ.َلُواَش
َ
.يِعَمْمِقَأ٢٣.َكيِبَأِتْيَبِسُفْنَأِعيِم

طَييِذَّـلٱَّـنَأل،ْفََختَال
ْ
طَيِيسْفَنُبُل

ْ
َكَّـنِكٰلَو،َكَسْفَنُبُل

.»ٌظوُفَْحميِدْنِع
كولم١و٢:١ليئومص٢و٣٠:٧و٢٣:٩ص٢:٣٣ص
٢:٢٦كولم١و٢١:٧ص٢٧و٢:٢٦

ىلإدوادبهذاملَكيِبَأِتْيَبِسُفْنَأِعيِمَِجلُتْبَّـبَساَنَأ
امدنعلواشنأفرعيملوكانهغاودنأفرعيملبون
ًاببسدوادراصدصقالباذكهوةنهكلالتقيربخلاعمسي
ىلإةنهكلاسيئرراصودواددنعراثايبأيقبو.مهلتقل
لسننمقوداصىلإةنهكلاةسائرتلقتنافناميلسنامز
مث)٢٠:٢٨ددع(رازاعيلأتيبلًالوأةسائرلاتناك.رازاعيلأ
يألفرعنالو)١:٩(راماثيإتيبنميلاعىلإتلقتنا

قوداصناميلسنيعاملرازاعيلأتيبىلإتعجرمثببس
.)٢٧و٢:٢٦كولم١(ةنهكسيئر

ألَا
َ
لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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دئاوف
ةطساوةرضاحلاتاقيضلالعجيهنأبهللاابناميإلابجي.١

نمو.)٤:١٧سوثنروك٢(ةيدبألاانتحارواندجمل
هنأمالدعةراغميفوهودوادىلإرظناذإقدصي

رظناذإقدصينمو.ميلشروأيفًادجممًاكلمنوكيس
ًاكولمنونوكيسمهنأانمايأيفنيمولظملاونيكاسملاىلإ
.)١:٦ايؤر(هللاةنهكو

فرعيهنألنيقياضتملانيعينأردقيقياضتملانإ.٢
قياضتموهنمدجنانقياضتامهمورابتخالابمهلاوحأ
.)٢ع(انمرثكأ

ءافعضانكنإونيزجاعلانيدلاولابءانتعالابجي.٣
.)٣ع(ءارقفو

وأهمهفننأردقنالانكنإوبرلارمأعيطننأانيلع.٤
.)٥ع(ةواسقوًابعتانلببسيناك

نمكوهوةرارملاالإملاعلايفىريالسفنلاّرمنإ.٥
ءيشلكىريفنيدوسأنيراظنمهينيعىلععضي
.)٨ع(دوسأ

نوكتعقاولاريغانتداهشنمسانلامهفينأاندصقاذإ.٦
٩ع(ًاقداصانلقامّلكناكنإوروزةداهشانتداهش
.)١٠و

دوادنملواشفوخنإف.فوخلازواجتةواسقلانإ.٧
ءاسنلاوةنهكلالتقىلعهلمحهلنماكهنأهنظو
.لافطألاو

:٢سرطب١(كلمللتابجاولالبقهللاتابجاولانإ.٨
.)١٧ع()١٧

جورخ(عبارلانرقلاىتحاندالوأيفرثؤتاناياطخنإ.٩
بوطيخأنباكلاميخأناك)٢:٣١ليئومص١و٢٠:٥
.يلاعنبساحنيفنب
.نوأربُيالمهنكلوهللادصاقمًانايحأرارشألاممتي.١٠
.)٢٣ع(داحتاللةطساوتاقيضلايفكارتشالانإ.١١

َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱاَذَوُه:َدُواَداُوَربْخَأَف١«٥-١
ْ
َةَليِعَقَنوُبِراَُحيَنوُّيِنيِطْسِلِف

لٱَنوُبَهْنَيَو
ْ
ُبِْرضَأَوُبَهْذَأَأ:ِّـبَّـرلٱَنِمُدُواَدَلَأَسَف٢.َرِداَيَب

لٱِءَالُؤٰه
ْ
ِبِْرضٱَوْبَهْذٱ:َدُواَدِلُّبَّـرلٱَلاَقَف؟َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
لَخَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ِّـ
اَه:ُهَلَدُواَدُلاَجِرَلاَقَف٣.َةَليِعَقْص

يفاَنُهٰهُنْحَن حلٱِبْمَكَف،َنوُفِئاَخاَذوَُهيِ
ْ
َةَليِعَقَىلِإاَنْبَهَذاَذِإِّـيَِر

لٱِفوُفُصَّـدِض
ْ
َنِمَلَأَسَوُدُواَدًاضْيَأَداَعَف٤؟َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ُعَفْدَأِّـينِإَف،َةَليِعَقَىلِإْلِزْنٱِمُق:ُّبَّـرلٱُهَباَجَأَف،ِّـبَّـرلٱ

لٱ
ْ
َةَليِعَقَىلِإُهُلاَجِرَوُدُواَدَبَهَذَف٥.َكِدَيِلَنيِّـيِنيِطْسِلِف
لٱَبَراَحَو

ْ
ًةَبَْرضْمَُهبََرضَوْمُهَيِشاَوَمَقاَسَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»َةَليِعَقَناَّـكُسُدُواَدَصَّـلَخَو،ًةَميِظَع
١٢-٩و٦و٤ع١٨و٣:١٧ايمحنو١٥:٤٤عوشي
٧:٧ةاضقو٨:٧عوشي٢٣و٥:١٩ليئومص٢و

ىلإلّوحتبعشلارظننأللواشاوربخيملَدُواَداوَُربْخَأَف
.هيلإاوأجتلافهبمهؤاجرراصودواد

نيينيطسلفلامختبرقباذوهيلهسيفةنيدمَةَليِعَق
مالدعةراغميبونجىلإومطبلايداوقوف)١٥:٤٤عوشي(
.اليكمويلااهمساواهنملايمأةثالثدعبىلعو

بآوميفهدنعداجيبنلاناكِّـبَّـرلٱَنِمُدُواَدَلَأَس
نيبةطساولاناكو)٢٢:٥(اذوهيضرأىلإهعمبهذهلعلو
يبنةطساوبًانايحأبرلانولأسياوناكو.دوادوبرلا
دواددريملو.نهاكدينعًابلاغو)٨و٧و٢٢:٥كولم١(
ةفرعمللئاسوانلو.برلاةروشمريغنمًائيشلمعينأ
داشرإوةالصلاوسدقملاباتكلاةعلاطميهوبجاولا
.ريمضلاوءايقتألا

ضرأىلإدوادءيجمببرلادصقنإَدُواَدِلُّبَّـرلٱَلاَقَف
.ةليعقصيلختاذوهي

مهراكفأبسحًاقفاومناكاماوركذَدُواَدُلاَجِرَلاَقَف
وليلقمهنألًالوأنيينيطسلفلانوبرضيونوبهذيالمهنأيأ
اوبرضاذإمهنأًايناثونيينيطسلفلاىلإةبسنلابددعلا
مهومهيلعنوردقيالفمظعأشيجمهيتأيمهيلعاورصتناو
.طقفلجرةئمتس

هلاجرءارآفرعامنيحِّـبَّـرلٱَنِمَلَأَسَوُدُواَدًاضْيَأَداَعَف
بلطوبرلارمأمهفيملهنأّنظرطخلاوتابوعصلارظنو
بجيامعرخأتيملرمألاققحتاملنكلو.ةيناثماهفتسالا
ريغوهلاجردنعرهاظلابسحقفاومريغناكنإوهلمع
هوعاطأمهنألمهتقثوهلاجرىلعدوادطلسترهظو.لوبقم
اوعيطينأرمألااذهةجيتننماوملعتو.مهيأرفلاخياميف
.رمألكيفمهدئاقوبرلا

َةَليِعَقَىلِإَدُواَدَىلِإَكِلاَميِخَأُنْبُراَثاَيِبَأَبَرَهاَّـَملَناَكَو«٦
.»ٌدوُفَأِهِدَيِبَوَلَزَن

٢٢:٢٠ص

وهاجنوةنهكلالواشلتقامدعبدوادىلإُراَثاَيِبَأَبَرَه
نيبوهنيبمالكلاو.ةليعقيفدواددجوف)٢٢:٢٠(هدحو
ةليعقىلإهلوصودعبناك)٢٣-٢٢:٢١(يفروكذملادواد
.)٥-٢٣:١(يفةروكذملاثداوحلادعبو

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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حاضيإلانهدوفألاركذو)هريسفتو١٤:٣(ٌدوُفَأِهِدَيِبَو
راثايبأرضحامدعبيأ)٨و٣٠:٧و١٢-٩(يفيتأيسام
.هتطساوببرلانملأسيدوادذخأدوفأهديبو

َلاَقَف.َةَليِعَقَىلِإَءاَجْدَقَدُواَدَّـنَأِبُلُواَشَِربْخُأَف«٧
ِلوُخُّدلٱِبِهْيَلَعَقِلْغُأْدَقُهَّـنَأل،يِدَيَىلِإُهللاٱُهَذَبَنْدَق:ُلُواَش
َهلٍةَنيِدَمَىلِإ

َ
.»ُضِراَوَعَوٌباَوْبَأا

»ًايبنجأهلعج«ةيناربعلاةملكلاىنعميِدَيَىلِإُهللاٱُهَذَبَن
نظهللانمضوفرموهولواشنإف.هفرعيملفهضفريأ
.ضوفرملاوهدوادنإوهعمهللانأ

َهلٍةَنيِدَم
َ
نييناعنكلانامزنمةنصحمةنيدمٌباَوْبَأا

.نيينيطسلفلانمًاسارتحالواشاهنصحوأ)١١:١٣عوشي(
نأامإوهنوملسيةنيدملالهأنأامإِهْيَلَعَقِلْغُأْدَق

نألواشنظنيهجولاىلعوةرصاحملادنعةنيدملاطقست
.تلفينأردقيالدواد

لِلِبْعَّـشلٱَعيَِمجُلُواَشاَعَدَو٨«١٣-٨
ْ

َىلِإِلوُزُّنلِلِبْرَح
ِملَةَليِعَق

ُ
َلُواَشَّـنَأُدُواَدَفَرَعاَّـمَلَف٩.ِهِلاَجِرَوَدُواَدِةََرصاَح

لٱَراَثاَيِبَألَلاَق،َّـَّـرشلٱِهْيَلَعٌئِشْنُم
ْ

َّـمُث١٠.َدوُفَألٱِمِّـدَقِنِهاَك
َلُواَشَّـنَأِبَعِمَسْدَقَكَدْبَعَّـنِإ،َليِئاَْرسِإَهٰلِإُّبَراَي:ُدُواَدَلاَق
ملٱَبِرْخُيِلَةَليِعَقَىلِإَِيتْأَيْنَأُلِواَُحي

ْلَهَف١١.يِبَبَسِبَةَنيِدَْ
لَسُي

ِّـ
َعِمَساَمَكُلُواَشُلِزْنَيْلَه؟ِهِدَيِلَةَليِعَقُلْهَأيِنُم

:ُّبَّـرلٱَلاَقَف.َكَدْبَعِْربْخَأ،َليِئاَْرسِإَهٰلِإُّبَراَي؟َكُدْبَع
لَسُيْلَه:ُدُواَدَلاَقَف١٢.ُلِزْنَي

ِّـ
ِدَيِلِيلاَجِرَعَمَةَليِعَقُلْهَأيِنُم

لَسُي:ُّبَّـرلٱَلاَقَف؟َلُواَش
ِّـ

ُوْحَن،ُهُلاَجِرَوُدُواَدَماَقَف١٣.َنوُم
.اوُبَهَذاَمُثْيَحاوُبَهَذَوَةَليِعَقْنِماوُجَرَخَو،ٍلُجَرِةَئِمِّـتِس
ِنَعَلَدَعَف،َةَليِعَقْنِمَتَلْفَأْدَقَدُواَدَّـنَأِبُلُواَشَِربْخُأَف
خلٱ
ْ
.»ِجوُُر
١٣-١٥:١ةاضقو٢٠ع٣٠:٧صو٦ع٢٢:٢٠ص
١٥:٢٠ليئومص٢و٢٥:١٣و٢٢:٢ص

امملقأوهوهشيجعيمجيأِبْعَّـشلٱَعيَِمجُلُواَشاَعَد
لاجرنمريثكبمظعأهنكلو)٢٢:٧(هكلملوأيفناك
اودارأولهومواقينأةليعقلهأودوادردقيالودواد
.ةمواقملا

لبًامئادءادرلايأدوفألانهاكلاسبليملَدوُفَألٱِمِّـدَق
دنعو)٢٨:٢٩جورخ(برلامامأسدقلاىلإهلوخددنع
ةردصلاىلعوةردصلادوفألاىلعناكوبرلانملاؤسلا
:٢٨جورخ(ميمتلاوميروألاورشعانثالاةميركلاةراجحلا

امهنأىوسميمتلاوميروألايهامفرعنالاننأريغ)٣٠

ميمتو»راونأ«ميروأىنعمو.برلانملاؤسللةطساو
نألبرلانمهلاؤسدنعصاخءاجردوادلناكو.»مامت«
ةليعقصلخيواذوهيضرأىلإبهذينأهرمأناكبرلا
نيذهلهتعاطببسبهيلععقواممهصلخيٍدبلكنمف
.نيرمألا

نيترملاؤسلاسفنلأسَةَليِعَقُلْهَأيِنُمِّـلَسُيْلَه
.هقيضةدشوهتجاجلىلعلدياذهو

نإومهنألهلاجرودوادناميإلناحتماانهوَنوُمِّـلَسُي
مهبرهبالإلواشنماوصلخيملنيينيطسلفلانماوصلخاوناك
ناكنمعاوماحيملمهنألركشلايليلقةليعقلهأناكو.هنم
يذلابرلانأاوقدصيملمهنألناميإلايليلقومهصلخ
نأردقينيينيطسلفلانممهصلخيلدوادهدبعمهللسرأ
لواشدصقو)١٣-١٥:١٠ةاضق(لواشنمًاضيأمهصلخي
لكودوادربتعاهنألاهيفدواديقبولةليعقبراحينأ
.ةاصعهولبقنيذلا

.ةئمتساوراصفةئمةعبرأاوناكٍلُجَرِةَئِمِّـتِس
ناكميفاوتبثيملوًاناكماودصقيملاوُبَهَذاَمُثْيَحاوُبَهَذ

ىلإةدتمملااذوهيضرأيقرشيفةعقاولاةيربلايفاوهاتلب
.تيملارحبلا

يفُدُواَدَماَقَأَو«١٤ لٱِ
ْ

يفِةَّـيِّـَرب حلٱِ
ْ

يفَثَكَمَوِنوُُص جلٱِ
ْ

يفِلََب ِ
طَيُلُواَشَناَكَو.ٍفيِزِةَّـيِّـرَب

ْ
ُهللاٱُهْعَفْدَيَْملْنِكٰلَو،ِماَّـيَألٱَّـلُكُهُبُل

.»ِهِدَيِل
٣٢:٧رومزم١١:٨مايأ٢و١٥:٥٥عوشي

يف .رواغملاوةيدوألاوروخصلاكةيعيبطنوصحِنوُصُْحلٱِ
دعبىلعونوربحنميقرشلابونجلايفٍفيِزِةَّـيِّـرَب

اهمساوةميدقًاراثآوًالتمويلاىرتثيحاهنملايمأةعبرأ
راجشألاوناكسلانمٍلاخفيخمرفقةيربلاهذهو.فيزلت
.تاتابنلاو

هدجولواشناكلهللاةيانعالولِهِدَيِلُهللاٱُهْعَفْدَيَْمل
ةايحهركأامفنينسعبرأوحنهبلطنعكفنيملهنألهذخأو
هلنكيملوهبرقتسيناكمهلنكيملذإمايألاكلتيفدواد
نمو.برلايفددشتهنكلو.نامألاوةحارلانمموي
نوكيهنأمويلكوجرنفلبقتسملافرعنالاننأهللامحارم
.انتاقيضمايأرخآ

طَيَجَرَخْدَقَلُواَشَّـنَأُدُواَدىَأَرَف١٥«١٨-١٥
ْ
ُبُل

يفُدُواَدَناَكَو.ُهَسْفَن يفٍفيِزِةَّـيِّـرَبِ لٱِ
ْ
ُناَثاَنوُيَماَقَف١٦.ِباَغ

لٱَىلِإَدُواَدَىلِإَبَهَذَوَلُواَشُنْب
ْ
١٧.ِهللاٱِبُهَدَيَدَّـدَشَوِباَغ

ُكِلْمَتَتْنَأَو،َكُدَِجتَالِيبَأَلُواَشَدَيَّـنَألْفََختَال:ُهَلَلاَقَو
ُمَلْعَيًاضْيَأِيبَأُلُواَشَو.ًايِناَثَكَلُنوُكَأاَنَأَو،َليِئاَْرسِإَىلَع

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يفُدُواَدَماَقَأَو.ِّـبَّـرلٱَماَمَأًادْهَعاَُمهَالِكاَعَطَقَف١٨.َكِلٰذ ِ
لٱ
ْ
.»ِهِتْيَبَىلِإىَضَمَفُناَثاَنوُياَّـمَأَو،ِباَغ
:١٨ص٢٤:٢٠و٢٠:٣١ص٢:١٨ايمحنو٣٠:٦ص
٩:١ليئومص٢و١٧-٢٠:١٢و٣

يف يفتاتابنلاوراجشألانمءيشالردنوكلاقِباَغْلٱِ
ءاملادوجومدعلكلذونوكينأنكميالورفقلااذه
نامزيفهناانهمالكلانمجتنتسناننكلو.ضرألاةبودجو
.تاريجشلانمءيشناكدواد

نألهدجوفدوادىلإهباهذبهسفنبرطاخُناَثاَنوُيَماَق
فرعُيقيدصلاو.هيلعضغبلاردقيالاملمعتةبحملا
.قيضلاتقو

وهامبلبرئاخذوأتادجنبتأيملِهللاٱِبُهَدَيَدَّـدَشَو
يفةريغتملاريغةصلخملاهتبحمهلققحًالوأهنإفاهنملضفأ
هناميإىوقوهللاابهديددشًايناثوتاقيضلامظعأ
.هديعاومب

هذهلانيهنأدوادبقثووهللاديعاومبنمآُكِلْمَتَتْنَأَو
.ديعاوملا

ىلعهلضفوهسفننمرثكأهبحأًايِناَثَكَلُنوُكَأاَنَأَو
حجرألاىلعناكلًاكلمدوادىأروناثانويشاعول.هسفن
بعصرمأاذهوكلملايناثنوكينألبقواذههلوقىلع
املبقتامهللاةمكحبو.كلملاثراوناكنمىلعًادج
.ىهتنملاىلإةصلخملاةبحملالاثمانلكرتوشرعلادوادأّوبت

:َنيِلِئاَقَةَعْبِجَىلِإَلُواَشَىلِإَنوُّيِفيِّـزلٱَدِعَصَف١٩«١٩،٢٠
يفاَنَدْنِعًائِبَتُْخمُدُواَدَسْيَلَأ يفٍنوُصُحِ لٱِ

ْ
يفِباَغ َةَليِخَحِّـلَتِ

لٱِنيِمَيَىلِإيِتَّـلٱ
ْ
َكِسْفَنِةَوْهَشِّـلُكَبَسَحَنآلٱَف٢٠.ِرْفَق

ملٱاَُّهيَأ
يفُكِلَْ لَسُنْنَأاَنْيَلَعَو،ْلِزْنٱِلوُزُّنلٱِ

ِّـ
ملٱِدَيِلُهَم

.»ِكِلَْ
١٢ع٢٦:٣ص٥٤رومزمناونعو٢٦:١ص

مهنأللواشاوضرُينأاذهمهلمعيفمهتياغَنوُّيِفيِّـزلٱ
هوربخيملمهومهدنعدوادنأفرعاذإهنألهنماوفاخ
)١٤ع(مهلتنمو.هسفنلءادعأودوادلءاقدصأمهبسحي
.)٥٤رومزمرظنا(هلاجرودوادنوبقارياوناك

يهوةيلاحلانيكيعضوماهنأردنوكنظَةَليِخَحِّـلَت
رحبلاويدجنيعقهاوشهنمىرُيفةيربلاىلعفرشيسأر
.)باتكلاسوماق(بآوملابجوتيملا

ىلإنوريشياوناكءامدقلانألهيبونجيأِرْفَقْلٱِنيِمَي
.نيميلانعبونجلانوكيفقرشللهجتمهجولاوتاهجلا
ىّتم(ةيدوهيلاةيربيهو)١٤ع(يفةروكذملاةيربلاوهرفقلاو
٣:١(.

ْمُكَّـنَألِّـبَّـرلٱَنِمْمُتْنَأَنوُكَراَبُم:ُلُواَشَلاَقَف٢١«٢٣-٢١
اوُرُظْنٱَواوُمَلْعٱَوًاضْيَأاوُدِّـكَأاوُبَهْذٱَف٢٢.َّـَيلَعْمُتْقَفْشَأْدَق
ُهَّـنِإِيلَليِقُهَّـنَأل.َكاَنُهُهآَرْنَمَوُهُلْجِرُنوُكَتُثْيَحُهَناَكَم
ملٱَعيَِمجاوُمَلْعٱَواوُرُظْنٱَف٢٣.ُرُكْمَيًارْكَم

يِتَّـلٱِتاَئَبَتْخُْ
ُنوُكَيَو.ْمُكَعَمَريِسَأَف،ٍديِكْأَتَىلَعَّـَيلِإاوُعِجْرٱَّـمُثاَهيِفُئِبَتَْخي
يفَدِجُواَذِإ .»اَذوَُهيِفوُلُأِعيِمَجِبِهْيَلَعُشِّـتَفُأِّـينَأِضْرَألٱِ

٢٢:٨ص

ىأرهنألًابولقمءيشلكىأرِّـبَّـرلٱَنِمْمُتْنَأَنوُكَراَبُم
برلادبعهسفنبسحو.ملاظلادوادومولظملاهسفن
دوادنأواهلىثرُيةلاحيفهنأنظو.ًاضوفرمدوادبسحو
.هتاقيضببسوه

نييفيزلاوشحوبدوادهّبشُهُلْجِرُنوُكَتُثْيَح
.هلجررثأةطساوبهنوعبتينيدايصب

نمهتاجنبهرابتخاوهرادتقارهظأدوادناكُرُكْمَيًارْكَم
.ةريثكتارملواش

ددع(ىربكلااهماسقأاذوهيفولأاَذوَُهيِفوُلُأِعيِمَجِب
دوادنعشتفيهنألواشلوقىنعمو)١٠:٤و١:١٦
.اهلكاذوهيضرأيفقيقدتب

َناَكَو.َلُواَشَماَّـدُقٍفيِزَىلِإاوُبَهَذَواوُماَقَف٢٤«٢٤،٢٥
يفُهُلاَجِرَوُدُواَد يفٍنوُعَمِةَّـيِّـرَبِ لٱِنيِمَيْنَعِلْهَّـسلٱِ

ْ
٢٥.ِرْفَق

َىلِإَلَزَنَفَدُواَداُوَربْخَأَف،ِشيِتْفَّـتلِلُهُلاَجِرَوُلُواَشَبَهَذَو
يفَماَقَأَوِرْخَّـصلٱ َىلِإَدُواَدَعِبَتُلُواَشَعِمَساَّـمَلَف.ٍنوُعَمِةَّـيِّـرَبِ
.»ٍنوُعَمِةَّـيِّـرَب

١٥:٥٥عوشيو٢٥:٢ص

تآبتخملااورظنمهنأضرفنوَلُواَشَماَّـدُقٍفيِزَىلِإاوُبَهَذ
.لواشاوربخأواوعجرمثاهقرطاوملعواهيفأبتخايتلا

يطورخملتدنعاهعقومةيلاحلانيعماهلعلٍنوُعَم
)١٥:٥٥عوشي(نوربحيبونجلايمأ٨دعبىلعلكشلا
.)٢٥:٢(لاباننكسمتناكو

.رفقلايبونجيأِرْفَقْلٱِنيِمَيْنَع
.)٢٨ع(يفروكذملاِرْخَّـصلٱَىلِإَلَزَنَف

جلٱِبِناَجْنَعُلُواَشَبَهَذَف«٢٦
ْ

ُدُواَدَو،اَنُهْنِمِلََب
جلٱِبِناَجْنَعُهُلاَجِرَو

ْ
يفُّرِفَيُدُواَدَناَكَو.َكاَنُهْنِمِلََب ِ

َدُواَدَنوُطِواَُحيُهُلاَجِرَوُلُواَشَناَكَو،َلُواَشِماَمَأْنِمِباَهَّـذلٱ
.»ْمُهوُذُخْأَيِلُهَلاَجِرَو
١٧:٩رومزم

ألَا
َ
لٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةريثكروخصهيفٍداونوعموةليخحنيبهنأردنوكلاق
نمبناجىلعهلاجرولواشناكو.هروبعنكميال
مهضعبنورياوناكورخآلابناجلاىلعهلاجرودوادويداولا
دعبالإدوادىلإلصينألواشنكميالنكلو.ًاضعب
هلاجرودوادباوطيحينأهلاجرولواشدصقو.ةليوطةرود
رخآلاوًانيميدحاولامسقلارودينيمسقاومسقنينأيأ
.مهنمتلفينأهنكميالفدوادءارونوعمتجيفًالامش
.لواشمامأنمّرففدصقلااذهمهفدوادو

ناكلبجلانألوقلااذهنممهفنالِلَبَْجلٱِبِناَجْنَع
هلكناكملاىلعقلطُيمسالبجلانأل.لواشودوادنيب
ىلعدوادناكو.لبجلايفًالخادروكذملايداولاناكو
بناجىلعلواشوانهنميداولاىلإلزانلالبجلابناج
قبسامكيداولاامهنيبوكانهنميداولاىلإلزانلالبجلا
.مالكلا

َّـنَألْبَهْذٱَوِْعْرسَأ:ُلوُقَيَلُواَشَىلِإٌلوُسَرَءاَجَف«٢٧
لٱ
ْ
.»َضْرَألٱاوُمَحَتْقٱِدَقَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ربخلااذهالولودوادصّلخبرلااذكهٌلوُسَرَءاَجَف
لواشنمدوادصالخناكلنيينيطسلفلاماحتقانع
نوينيطسلفلااهمحتقايتلاضرألانأنظُي.ًاليحتسم
.ةصاخلالواشكالمأ

ِءاَقِلِلَبَهَذَو،َدُواَدِعاَبِّـتاِنَعُلُواَشَعَجَرَف٢٨«٢٨،٢٩
لٱ
ْ
ملٱَكِلٰذَيِعُدَكِلٰذِل.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

.»ِتاَقَلَّـزلٱَةَرْخَص«ُعِضْوَْ
يفَماَقَأَوَكاَنُهْنِمُدُواَدَدِعَصَو٢٩ .»ٍيْدَجِْنيَعِنوُصُحِ
٢٠:٢مايأ٢و١٥:٦٢عوشي

يأقلزلواشنألتاقلزلاةرخصعضوملاكلذيعُد
تاقلزةمجرتملاةيناربعلاةملكلاو.دوادكسميملفرثع
دوادةقرافميأةقرافمباهنومجرتيمهضعبو»ةقلحم«اهانعم
ةهباشمىأروهكلميداوهمساًايداوردنوكدجو.لواشو
برقبرخآًاناكمريملو.يناربعلامسالاومسالااذهنيب
.ةثداحلاهذهعقومنوكينأهنكمينوعم

روخصلاكةيعيبطنوصحيأٍيْدَجِْنيَعِنوُصُح
:١٤نيوكت(يفةروكذملاراماتنوّصحيدجنيعو.رواغملاو
ليموحنطولةريحبنعدعبتاذوهييفاهعضومو.)٧
نعاهطاطحناومدق٤٠٠وحنطولرحبحطسنعاهعافتراو
يدجنيعقوفقهاوشلاولعتومدق٩٠٠مورلارحبحطس
أجلمتناكفًادجبعصاهيلإلوصولاومدق١٢٠٠وحن
راجشأونانيعاهيفو.ةريثكرواغماهبرقيودوادلًاقفاوم

رظنا١:١٤ديشانألاديشن(يفةروكذميهو.تاتابنو
.)باتكلاسوماق()٦٣رومزم

دئاوف
هتئيشمنلعيوداشرإلاهنمبلطييذلادشريهللانإ.١

.)٢ع(اهلمعينأدعتسموهنمل
نمهيلإجاتحنامانيطعيٍرمأمامتإلبرلاانلسرأاذإ.٢

.)٥-٢ع(حيسملابءيشلكعيطتسنو.ةمعنلا
ع(يعمهللالوقينأهسفنةئيشملمعينملسيل.٣

٧(.
ملعتنيكلهللاةئيشمبكلذفمهبانقثونيذلاانكرتاذإ.٤

.)١٩و١٢ع(هدحوهيلعلكتننأ
لمعالبرفقيفهيتينمكنوكنةريثكمايأيفاننإ.٥

لبانكرتيالبرلانكلودغلاةفرعمالبودشرمالبو
.)١٣ع(مئالملاتقولايفانلهسفننلعيفاننحتمي

بابشلاخرشيفمهلقنيهئايقتأضعبىلإهتمحربهللانإ.٦
مهبيصتيتلابراجتلافرعيهنألملاعلااذهنم
كلنوكأانأو()١٧ع(ةايحلاديقىلعاوقبولمهبلغتو
.)ناثانوينوينيطسلفلابرض٣١:٢وًايناث

هءايقتأيجنينأردقيسانلاعيمجهديبيذلاهللانإ.٧
.مهلاوحأترسعومهؤادعأترثكامهم

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

لٱِءاَرَوْنِمُلُواَشَعَجَراَّـَملَو١«٣-١
ْ
:ُهُوَربْخَأَنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفُدُواَداَذَوُه ِفَالآَةَثَالَثُلُواَشَذَخَأَف٢.ٍيْدَجِْنيَعِةَّـيِّـرَبِ
طَيَبَهَذَوَليِئاَْرسِإِعيَِمجْنِمَنيِبَخَتْنُمٍلُجَر

ْ
َدُواَدُبُل

لٱِروُخُصَىلَعُهَلاَجِرَو
ْ
لٱِرِئاَظَحَىلِإَءاَجَو٣.ِلوُعُو

ْ
لٱِمَنَغ

يِتَّـ
يف ِحلُلُواَشَلَخَدَفٌفْهَكَكاَنُهَناَكَوِ.قيِرَّـطلٱِ

َ
ُهَلٍةَجا

يفًاسوُلُجاوُناَكُهُلاَجِرَوُدُواَدَو( لٱِةَرَّـخَؤُمِ
ْ

.»)ِفْهَك
٣:٢٤ةاضق٢٦:٢ص٢٣:١٩ص٢٩و٢٣:٢٨ص
١٣٢رومزمناونعو٥٧رومزمناونع

.)٢٣:٢٩(ٍيْدَجِْنيَع
وأسويتلا(لوعولامويلاىتحدجتِلوُعُوْلٱِروُخُص

نملواشو.يدجنيعقوفقهاوشلايف)ةيلبجلاهايشلا
ىلإهلاجرووهلصوىتحهدراطدوادىلعهقنحطرف
.لوعولاريغاهيلإلوصولاىلعدحأردقيالداكينكامأ

وأمنغللةريظحةاعرلاينبيِمَنَغْلٱ)ِرِئاَظَح(رَيِص
رطملامايأيفوًاليلمنغلااهيوأتفهكبابدنعىزعملا

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.ًاجراخهلاجرفقووهدحوفهكلالواشلخدو.دربلاو
دوادامأو.ًائيشهيفلواشريملًاملظمفهكلاناكاملو
لواشاوأرفمالظلااوداتعااوناكولخادلايفاوناكفهلاجرو
ضعبالإفهكلايفنكيملامبرو.هوفرعولخدامدنع
.هراوجبنوقابلاناكوةئمتسلادوادلاجر

لٱاَذَوُه:ُهَلَدُواَدُلاَجِرَلاَقَف٤«٧-٤
ْ
َكَلَلاَقيِذَّـلٱُمْوَي

يفُنُسَْحياَمِهِبُلَعْفَتَفَكِدَيِلَكَّـوُدَعُعَفْدَأاَذَنَئَه:ُّبَّـرلٱُهْنَع ِ
َناَكَو٥.ًاِّرسَلُواَشِةَّـبُجَفَرَطَعَطَقَوُدُواَدَماَقَف.َكْيَنْيَع
لَقَّـنَأَكِلٰذَدْعَب

ْ
طَقَىلَعُهَبََرضَدُواَدَب

ْ
،َلُواَشِةَّـبُجَفَرَطِهِع

َرْمَألٱاَذٰهَلَمْعَأْنَأِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمِيلاَشاَح:ِهِلاَجِرِلَلاَقَف٦
رلٱِحيِسَمِبيِدِّـيَسِب

.َوُهِّـبَّـرلٱُحيِسَمُهَّـنَألِهْيَلِإيِدَيَّـدُمَأَف،ِّـبَّـ
لٱِبُهَلاَجِرُدُواَدَخَّـبَوَف٧

ْ
.َلُواَشَىلَعَنوُموُقَيْمُهْعَدَيَْملَوِمَالَك

لٱَنِمَماَقَفُلُواَشاَّـمَأَو
ْ

يفَبَهَذَوِفْهَك .»ِهِقيِرَطِ
:٢١ص٢٤:١٠ليئومص٢و٣٠-٢٥:٢٨و٢٣:١٧ص
١١

لقيملبرلانكلودوادلاجرلوقاذهخلاُمْوَيْلٱاَذَوُه
بختناهنإ)١٣:١٤(لاقلبهلتقيلدوادديللواشعفديهنإ
رظنا(هبعشىلعسأرتيلهرمأوهبلقبسحًالجرهسفنل
هرمأبرلانأدوادمهفيملو)١٣-١٦:١و١٥:٢٨ًاضيأ
كلمللعوضخلاهيلعبجيهنأسكعلابلبلواشلتقب
.ربصلاببرللهرمأميلستو

لخداملاهعلخلواشلعلَلُواَشِةَّـبُجَفَرَطَعَطَق
ناكهنأرهظينأدواددصقو.بناجىلإاهعضووفهكلا
هريمضهخبوكلذدعبنكلو.دارأوللواشلتقينأردقي
هرابتعارهظأاذههلوقبو.برلاحيسمىلإهديّدمهنأل
دقلواشناكنإوبرلانمناكحيسملانأللواشحيسمل
رثأاذهدوادلوقنأكشالو.دوادىلإوبرلاىلإأطخأ

ىلعىوتساامدعبهوركذتومهبولقيفهوظفحفهلاجريف
.لواشحسمدوادربتعاامكًاضيأهحسماوربتعافشرعلا

هلتقناكولواشلتقاودارأمهنألُهَلاَجِرُدُواَدَخَّـبَوَف
.مهراكفأبسحًايرورضوًازئاج

لٱَنِمَجَرَخَوَكِلٰذَدْعَبُدُواَدَماَقَّـمُث٨«١٥-٨
ْ

ِفْهَك
ملٱيِدِّـيَساَي:َلُواَشَءاَرَوىَداَنَو

لٱاَّـَملَو.ُكِلَْ
ْ
َىلِإُلُواَشَتَفَت

ُدُواَدَلاَقَو٩.َدَجَسَوِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَعُدُواَدَّـرَخِهِئاَرَو
ِمل:َلُواَشِل

َ
لٱِساَّـنلٱَمَالَكُعَمْسَتاَذا

ْ
طَيُدُواَداَذَوُه:َنيِلِئاَق

ْ
ُبُل

لٱَكاَنْيَعْتَأَرْدَقاَذَوُه١٠.َكَتَّـيِذَأ
ْ
َكَعَفَدَفْيَكاَذٰهَمْوَي

يفيِدَيِلُّبَّـرلٱ لٱِ
ْ

ُتْقَفْشَأيِنَّـنِكٰلَو،َكَلُتْقَأْنَأِيلَليِقَو،ِفْهَك
لُقَوَكْيَلَع

ْ
.َوُهِّـبَّـرلٱُحيِسَمُهَّـنَأليِدِّـيَسَىلِإيِدَيُّدُمَأَال:ُت

طَقْنِمَف.يِدَيِبَكِتَّـبُجَفَرَطًاضْيَأْرُظْنٱ،ِيبَأاَيْرُظْنٱَف١١
ْ

يِع

يفَسْيَلُهَّـنَأْرُظْنٱَوْمَلْعٱَكاَّـيِإِيلْتَقِمَدَعَوَكِتَّـبُجَفَرَط يِدَيِ
.اَهَذُخْأَتِلِيسْفَنُديِصَتَتْنَأَو،َكْيَلِإْئِطْخُأَْملَو،ٌمْرُجَالَوٌَّرش
ْنِكٰلَو،َكْنِمُّبَّـرلٱِيلُمِقَتْنَيَوَكَنْيَبَويِنْيَبُّبَّـرلٱِيضْقَي١٢
لٱُلَثَمُلوُقَياَمَك١٣.َكْيَلَعُنوُكَتَاليِدَي

ْ
َنِم:ِءاَمَدُق

ْنَمَءاَرَو١٤.َكْيَلَعُنوُكَتَاليِدَيْنِكٰلَو.ٌَّرشُجُرَْخيِراَْرشَألٱ
لَكَءاَرَو؟ٌدِراَطُمَتْنَأْنَمَءاَرَو؟َليِئاَْرسِإُكِلَمَجَرَخ

ْ
ٍب

ِيضْقَيَوَناَّـيَّـدلٱُّبَّـرلٱُنوُكَيَف١٥!ٍدِحاَوٍثوُغْرُبَءاَرَو!ٍتِّـيَم
.»َكِدَيْنِمِينُذِقْنُيَويِتَمَكاَُحمُمِكاَُحيَوىَرَيَو،َكَنْيَبَويِنْيَب

٤ع٤و٧:٣رومزم١:٣١كولم١و٢٤و٢٥:٢٣ص
٢٦:١٠ص٢٦:٢٠و٢٣و٢٣:١٤ص٥:١٣كولم٢و
ص٢٠-٧:١٦ىّتم١١:٢٧ةاضقو٣١:٥٣نيوكتو٢٣و
٣٥:١رومزم١٢ع٢٦:٢٠

لواشلهرابتعاةمالعِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَعُدُواَدَّـرَخ
ّنيبومارتحاللقحتسمريغوهودعناكنإوًاكلمهنوكل
.هردغنمفئاخريغهلهسفنرهظأوجرخذإلواشبهتقث

لواشدنعنيدسفملاضعبىلإراشأِساَّـنلٱَمَالَك
نيددعلاب٤و٧:٣رومزملباق(.ةيسفنلاتاياغلاباحصأ
نم١٥ددعلاب٩و٧:٨رومزموحاحصألااذهنم١١و١٠
.)حاحصألااذه

هلاولاقامبرو)٤ع(هلاجرنولئاقلاَكَلُتْقَأْنَأِيلَليِقَو
هنأبرلانمةمالعهدحوفهكلاىلإلواشلوخدنأ

امكثداوحلارسفننأانلزوجيالنكلو.هلتقبدوادلحمس
هاطعأبرلانإةثداحلاهذههريسفتيفدوادباصأو.ديرن
.برلاحيسمهكلملهتنامأوهسفنوّمسراهظإلةصرفاهب

.رابتعالاوةبحملاىلعةلالدِيبَأاَي
هديبهلمعيهبلقبرشلادصقينمٌَّرشُجُرَْخيِراَْرشَألٱَنِم

ملوةصرفلاهلتناحفدوادامأو.ةصرفلاهلحنستامدنع
.هبلقيفّرشنكيملفًارشلمعي

دشأهملظدوادىلإلواشأطخأَكْيَلَعُنوُكَتَاليِدَي
نأبجيكلذنكلوقحلاراهظإوهتبقاعمنمدبالفملظلا
.دوادالبرلاهلعفي

كلملاىلإةبسنلاببلكلثمًادجريقحٍتِّـيَمٍبْلَكَءاَرَو
.تيمبلكلثمهلثمفًارشهعملمعينأردقيالف

.ثوغربلثمًادجريقحوريغصٍدِحاَوٍثوُغْرُبَءاَرَو
لصياملبقف.طاشنلاوةكرحلاةعرسىلعلديثوغربلاو
دواددارمو.رخآناكمىلإرفيوتلفينأهنكميهيلإكلملا
عيمجنمنيبختنملجر٣٠٠٠ذخأينأكلملابقيليالهنأ
نأردقيالورشلادصقيالدحاولجرءاروجرخيوليئارسإ
نيينيطسلفلابراحينأىرحألابكلملاىلعلبهلمعي
.ليئارسإءادعأنممهريغو

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.)٤٣:١رومزمو٣٥:١رومزم(َناَّـيَّـدلٱُّبَّـرلٱُنوُكَيَف

هبِمُّلَكَّـتلٱَنِمُدُواَدَغَرَفاَّـمَلَف١٦«٢٢-١٦ لٱاَذِٰ
ْ

َىلِإِمَالَك
ُلُواَشَعَفَرَو؟ُدُواَديِنْبٱاَيَكُتْوَصاَذٰهَأ:ُلُواَشَلاَقَلُواَش
يِنَتْيَزاَجَكَّـنَأليِّـنِمُّرَبَأَتْنَأ:َدُواَدِلَلاَقَّـمُث١٧.ىَكَبَوُهَتْوَص
لٱَتْرَهْظَأْدَقَو١٨.ًاَّرشَكُتْيَزاَجاَنَأَوًاْريَخ

ْ
لِمَعَكَّـنَأَمْوَي

ْ
َت

لُتْقَتَْملَوَكِدَيِبيِنَعَفَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَألًاْريَخِيب
ْ
اَذِإَف١٩.يِن

طُيْلَهَف،ُهَّـوُدَعٌلُجَرَدَجَو
ْ
يفُهُقِل َكيِزاَُجيُّبَّـرلٱَفٍ؟ْريَخِقيِرَطِ

لَعَفاَّـمَعًاْريَخ
ْ

لٱِيلُهَت
ْ
َكَّـنَأُتْمِلَعِّـينِإَفَنآلٱَو٢٠.اَذٰهَمْوَي

َنآلٱِيلْفِلْحٱَف٢١.َليِئاَْرسِإُةَكَلَْممَكِدَيِبُتُبْثَتَوًاكِلَمُنوُكَت
ْنِميِمْسٱُديِبُتَالَو،يِدْعَبْنِمِيلْسَنُعَطْقَتَالَكَّـنِإِّـبَّـرلٱِب
،ِهِتْيَبَىلِإُلُواَشَبَهَذَّـمُث.َلُواَشِلُدُواَدَفَلَحَف٢٢.ِيبَأِتْيَب
حلٱَىلِإاوُدِعَصَفُهُلاَجِرَوُدُواَداَّـمَأَو

ْ
.»ِنْصِ

:٢٣ص٢٦:٢٣ص٥:٤٤ىّتم٢٦:٢١ص٢٦:١٧ص
١٣:٢٣نيوكتو١٧-٢٠:١٤ص١٣:١٤ص١٧
٢٣:٢٩ص٨-٢١:٦ليئومص٢و

مثباتفأطخأًابلقتمًالجرلواشناكُدُواَديِنْبٱاَي
بلطوداعمثهيلعىكبمثدوادلتقبلط.ًاضيأأطخأ
هسأرىلعرانرمجعمجوريخبهرشنعدوادهازاجف.هلتق
.)١٢:٢٠ةيمور(

)٢٣:١٧(ناثانويهنبالاقامكًاكِلَمُنوُكَتَكَّـنَأُتْمِلَع
قزميسبرلانأ)١٥:٢٨(ليئومصنمعمسلواشناكو
لديامدواديفىأردقناكوهبحاصلاهيطعيوهنعهتكلمم
دوادناكامماميسالوليئومصلوقبدوصقملاوههنأىلع
تناكدواداهرهظأيتلاحورلاومويلاكلذيفهلمعدق
.هعمهللانأىلعًاليلد

ةيربربلاةميدقلاةداعلابسحيِدْعَبْنِمِيلْسَنُعَطْقَتَال
:٩ليئومص٢(هفلحدوادركذتو)١٥:٢٩كولم١و٢٠:١٤(
ىلإاودعصفهلاجرودوادامأو.دوادلباقلواشاذكهو)١
لبلواشىلعلكتيملهنأليدجنيعنصحيأنصحلا
.رمثالبنسحلاهمالكنأفرع

دئاوف
لكانيطعيهللانأل.ًاجفرمثلاينجنالنأبجي.١

هنمنيعملاتقولاىلإربصلابانيلعفاهتقويفتاريخلا
.)٤ع(اهجضنلبقاهينجنلديلادمنالف

ريغاوناكنإوبصنميفمهنيذلامرتحننأبجي.٢
ع()٣-٢٣:١ىّتم(مهلامعأىلإرظنلابنيقحتسم
٦(.

ع(ًاضيأهريغىلعمكحينأردقيهسفنىلعمكحينم.٣
٧(.

.)٩ع(هعمسننأالوًادسافًامالكملكتنالنأبجي.٤
مهليضقيبرلانأمهناميإنيمولظمللةيزعتنسحأ.٥

.)١٢ع(
يفانمايأيضقنالفانتايحةياغيفلمأتننأبجي.٦

.)١٤(انبعتقحتسيالامبلط
نكلو.هئادعأىلعرصتنيهيلعهللاحورلحينم.٧

باوجلاوةبحملاوعضاوتلاكةيحورراصتنالالئاسو
.ّنيللا

نملضفأانيلإانءادعأبذتجناهبيتلاةبلغلانإ.٨
.)٢٢-١٦ع(مهكلهناهبيتلاةبلغلا

َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

ُهوُنَفَدَوُهوُبَدَنَوَليِئاَْرسِإُعيَِمجَعَمَتْجٱَفُليِئوُمَصَتاَمَو«١
يف يفِهِتْيَبِ .»َناَراَفِةَّـيِّـرَبَىلِإَلَزَنَوُدُواَدَماَقَو.ِةَماَّـرلٱِ
٣٣:٢٠مايأ٢و٢١:١٨كولم٢و٣٤:٨ةينثت٢٨:٣ص

١٣:٣و١٠:١٢ددعو٢١:٢١نيوكت

هبدن)٣٤:٨ةينثت(ىسوماوبدنامكليئومصاوبدن
رمعلانمهلناك.هوربتعاوهوفرعاوناكمهنألليئارسإعيمج
ناك.ةنس١٢هّنسناكبرلاهاعداملوتاماملةنس٩٠وحن
ءايبنألاسرادملًاسسؤمولوألاكلمللًاريشموًايضاقوًايبن
نمفوخالبقحللًادهاشوبرللًانيمأًامداخناكو
ًانهاكنكيمل.ةيسفنتاياغالبوكلملانموأبعشلا
تقوناكتقولانألةيتونهكلاةمدخلاسراميناكهنكلو
.مهلجألهتاولصبعشللهتمدخمظعأويحورحالصإ
هيلإمهجايتحاةدشدنعبعشللهاطعأوهماقأبرلاو
دوادنأكشالو.يسايسلاويحورلاطوقسلانممهظفحيل
ًادشرموًايحورًابأهلناكليئومصنألنيبدانلالوأناك
يفهريغنمرثكألوؤسملادوادحبصأهتومدعبوًاصاخ
.تايحورلايفبعشلاداشرإ

يفُهوُنَفَد ذإًاسجنناكيذلاتيبلاسفنيفسيلِهِتْيَبِ
ليقاملباق(هتيبناتسبيفناكامبرو)١٩:١٦ددع(كاذ
:٣٣مايأ٢يفليقامب٢١:١٨كولم٢يفىسنمنفديف
٢٠(.

يف وأليئومصيبنلاوأةيلاحلاةمارلايه)١:١(ِةَماَّـرلٱِ
وحناهنعدعبتوميلشروأيلامشةيلاحلامارلاو.هللامار

.لايمأةسمخ

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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)باتكلاسوماقيفنارافةيربونارافرظنا(َناَراَفِةَّـيِّـرَب
مودأضرأًاقرشاهدحيةيدوهيلاضرأيبونجةعساوةيداب
.روشةيربًابرغوءانيسةيربًابونجو

يفٌلُجَرَناَكَو٢«٢،٣ يفُهُكَالْمَأَوٍنوُعَمِ لٱِ
ْ

.ِلَمْرَك
لٱَنِمٍفَالآُةَثَالَثُهَلَوًاّدِجًاميِظَعُلُجَّـرلٱَناَكَو

ْ
لَأَوِمَنَغ

ْ
ٌف

ملٱَنِم
يفُهَمَنَغُّزَُجيَناَكَوِزْعَْ لٱِ

ْ
ُلاَباَنِلُجَّـرلٱُمْسٱَو٣.ِلَمْرَك

ملٱِتَناَكَو.ُلِياَجيِبَأِهِتَأَرْمٱُمْسٱَو
لٱَةَدِّـيَجُةَأْرَْ

ْ
َةَليَِمجَوِمْهَف

َوُهَو.ِلاَمْعَألٱَءيِدَرَوًايِساَقَناَكَفُلُجَّـرلٱاَّـمَأَو.ِةَروُّصلٱ
.»ٌّيِبِلاَك

ليئومص٢و١٩:٣٢ليئومص٢و١٥:٥٥عوشي٢٣:٢٤ص
١٥:١٣عوشيو٣٠:١٤ص١٣:٢٣

يبونجلايمأ٨دعبىلعيهونيعميلاحلااهمساٍنوُعَم
.)٢٣:٢٤(نوعمةيرباهلوحامىمسيو.نوربح
ىرتثيحليموحننوعمنعدعبت)١٥:١٢(ِلَمْرَكْلٱ

.)١٥:٥٥عوشي(مسالاسفنبتمستًاراثآمويلا
يفًاميظعنكيملهنأىرنسوكالمألابيأًاّدِجًاميِظَع
.رخآءيش
حرفلاتقوناك)٢٤و١٣:٢٣ليئومص٢(ُهَمَنَغُّزَُجي

.ماركإلاوبيحرتلاوبرشلاولكألاو
لاثمأو١٤:١رومزم(لهاجيناربعلابمسالاىنعمُلاَباَن
نملهجلانألمسالااذهبلابانىمستامبرو)٣٠:٢٢
.هتافص

اهراوجونوربحنكسيذلابلاكلسننمٌّيِبِلاَك
فيرشلامسالاوفيرشبأليندنباهنكلو)١٥:١٣عوشي(
.»ءايشألاّنيبتتاهدضبو«هتئاندرهشأ

يفُدُواَدَعِمَسَف٤«٩-٤ لٱِ
ْ

٥.ُهَمَنَغُّزَُجيَلاَباَنَّـنَأِةَّـيِّـَرب
لِغَةََرشَعُدُواَدَلَسْرَأَف

ْ
لِلُدُواَدَلاَقَوٍناَم

ْ
لِغ
ْ

َىلِإاوُدَعْصٱ:ِناَم
لٱ
ْ

٦ِهِتَمَالَسْنَعيِمْسٱِباوُلَأْسٱَوَلاَباَنَىلِإاوُلُخْدٱَوِلَمْرَك
ملاَسَتْنَأَوَتيِيَح:اَذَكٰهاوُلوُقَو ملاَسَكُتْيَبَوٌِ َكِلاَمُّلُكَوٌِ
ملاَس َناَكَنيِح.َنيِزاَّـزَجَكَدْنِعَّـنَأُتْعِمَسْدَقَنآلٱَو٧ٌ.ِ
َهلْدَقْفُيَْملَوْمِهِذْؤُنَْملاَنَعَمَكُتاَعُر

ُ
اوُناَكيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَّـلُكٌْءَيشْم

يفاَهيِف لٱِ
ْ

لِغْلَأْسِا٨.ِلَمْرَك
ْ

لَف.َكُوِربْخُيَفَكَناَم
ْ
ِدِجَي

لٱ
ْ
لِغ
ْ

يفًةَمْعِنُناَم يفاَنْئِجْدَقاَنَّـنَألَكْيَنْيَعِ ِطْعَأَف.ٍبِّـيَطٍمْوَيِ
لٱَءاَجَف٩.َدُواَدَكِنْبالَوَكِديِبَعِلَكُدَيُهْتَدَجَواَم

ْ
لِغ
ْ

ُناَم
لٱاَذٰهِّـلُكَبَسَحَلاَباَناوُمَّـلَكَو

ْ
فَكَوَدُواَدِمْسٱِبِمَالَك

.»اوُّ
:٨ايمحن٢١و١٥ع٢٤و١٣:٢٣ليئومص٢و١٢:١٨مايأ١
١٢-١٠

.برشلاولكألاوحرفلاربخعمسُدُواَدَعِمَس
لاباناومدخهلاجرودوادناكَكُدَيُهْتَدَجَواَمِطْعَأَف

شوحولانمهيشاومووههوظفحذإةيرورضةديفمةمدخ
نآلااوذخأينأاوديريملوًائيشهنماوذخأيملوصوصللاو
.هاضربالإ

لابانلًانباهسفنىمسوًاباشدوادناكَدُواَدَكِنْبال
.كالمألابحاصهنوكلهلرابتعالاةمالع

مهتوقاوركذيملوبيطلامالكلاومالسلاباوفتكااوُّفَك
.مهبلطضفراذإهنولمعيسامومهحالسو

ُدُواَدَوُهْنَمَلاَقَو:َدُواَدَديِبَعُلاَباَنَباَجَأَف١٠«١٠،١١
لٱَرُثَكْدَق؟ىَّـسَيُنْبٱَوُهْنَمَو

ْ
لٱَمْوَي

ْ
ُّلُكَنوُبُرَْهيَنيِذَّـلٱُديِبَع

يِذَّـلٱَيِحيِبَذَويِئاَمَويِزْبُخُذُخآَأ١١!ِهِدِّـيَسِماَمَأْنِمٍدِحاَو
ِجلُتْحَبَذ

َ
.»؟ْمُهَنْيَأْنِمُمَلْعَأَالٍمْوَقِلِهيِطْعُأَوَّـيِّـزا

٩:٢٨ةاضق

دوادفرعناكهنأكشالو.راقتحامالكُدُواَدَوُهْنَم
.نيينيطسلفلابورحيفهرادتقاربخعمسوًاديج
مالكلاوملكتملاريمضرركَيِحيِبَذَويِئاَمَويِزْبُخُذُخآَأ

اذإو.هسفنبالإركتفيملهنإفلخبوءايربكوعمطىلعلدي
هلاجرودوادنمدافتسا.هريغعاجاذإهمهيالبرشولكأ
نأردقيلبقتسملابوىضميضاملانأنظامبرويضاملاب
هنمتاريخلاعيمجنأانملعيباتكلانكلو.هنعينغتسي
.هيلعنولكومنحنلبانلسيلانديبيذلاوىلاعت

لِغَلَّـوَحَتَف١٢«١٢،١٣
ْ

اوُعَجَرَوْمِهِقيِرَطَىلِإَدُواَدُناَم
لٱاَذٰهِّـلُكَبَسَحُهُوَربْخَأَواوُءاَجَو

ْ
ُدُواَدَلاَقَف١٣.ِمَالَك

ٍدِحاَوُّلُكَدَّـلَقَتَف.ُهَفْيَسْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكْدَّـلَقَتَيِل:ِهِلاَجِرِل
ِعَبْرَأُوْحَنَدُواَدَءاَرَوَدِعَصَو.ُهَفْيَسًاضْيَأُدُواَدَدَّـلَقَتَو.ُهَفْيَس
.»ِةَعِتْمَألٱَعَمِناَتَئِمَثَكَمَو،ٍلُجَرِةَئِم

٣:٢٤ص٢٣:١٣ص

ملهلخبنمهنأللابانباوجنمهلاجرودوادبضغ
نأكشالو.مهناهأفكلذىلعدازومهلقحيناكاممهطعي
نمنيريثكلتقينأهدصقبويساقلاهبضغبأطخأدواد
.دحاوةلاهجببسبءايربألا

َنِمٌمَالُغَلاَباَنَةَأَرْمٱَلِياَجيِبَأََربْخَأَف١٤«١٧-١٤
لٱ
ْ
لِغ
ْ

لٱَنِمًالُسُرَلَسْرَأُدُواَداَذَوُه:ِناَم
ْ

اَنَدِّـيَساوُكِراَبُيِلِةَّـيِّـَرب
َدِقُفَالَوَذْؤُنْمَلَف،ًاّدِجاَنْيَلِإَنوُنِسُْحمُلاَجِّـرلٱَو١٥.ْمِهْيَلَعَراَثَف
يفُنْحَنَوْمُهَعَماَنِدُّدَرَتِماَّـيَأَّـلُكٌْءَيشاَّـنِم حلٱِ

ْ
اوُناَك١٦.ِلَْق

ىَعْرَنْمُهَعَماَهيِفاَّـنُكيِتَّـلٱِماَّـيَألٱَّـلُكًاراََهنَوًالْيَلاَنَلًاروُس

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لٱ
ْ
ْدَقَّـَّـرشلٱَّـنَأل،َنيِلَمْعَتاَذاَميِرُظْنٱَويِمَلْعٱَنآلٱَو١٧.َمَنَغ
لٱُنِكْمُيَالٍميِئَلُنْبٱَوُهَو،ِهِتْيَبَىلَعَواَنِدِّـيَسَىلَعَّـدِعُأ

ْ
ُمَالَك

.»ُهَعَم
١٤:٢٢جورخ٢١و٧ع١٥:١٣و٢٣:١٠ص

فرعهنألهديسملكينأمالغلاردقيملَلِياَجيِبَأََربْخَأَف
عيمجةلاهجولابانةلاهجمظعأامف.هلعمسيالهنإوهعبط
.راذنإلامالكنوعمسيالنيذلا

سيلزعملاومنغلانمفالآةعبرأنإانلًاروُساوُناَك
.ةيربلانمةعساوةحاسمىلعةقرفتمتناكوليلقددعب
اوناك)٢٧:٨(نييزرجلاونييروشجلاوةقلامعلاكصوصللاو
نأامبو.اهوبهناوناكلهلاجرودوادالولو.اهنوهتشيواهنوري
يماحينأهتابجاونمهنأدوادىأرليئارسإينبنملابان
.مهكلمكدوادراصمهلمتهيمللواشكلملانأامبو.هنع

ٍزْبُخِفيِغَرْيَتَئِمْتَذَخَأَوُلِياَجيِبَأْتَرَداَبَف١٨«٢٢-١٨
لٱَنِمٍتَالْيَكَسَْمخَوًةَأَّـيَهُمٍناَفْرِخَةَسَْمخَوٍرَْمخْيَّـقِزَو

ْ
ِكيِرَف

اَهْتَعَضَوَوِنيِّـتلٱَنِمٍصْرُقْيَتَئِمَوِبيِبَّـزلٱَنِمٍدوُقْنُعْيَتَئِمَو
حلٱَىلَع

ْ
لِغِلْتَلاَقَو١٩ِريَِم

ْ
هناَم ٌةَيِئاَجاَذَنَئَه.يِماَّـدُقاُوُربْعٱ:اَِ

ُختَْملَو.ْمُكَءاَرَو
ْ

َىلَعٌةَبِكاَرَيِهاَميِفَو٢٠.َلاَباَناَهَلُجَرِْرب
حلٱ
ْ
يفٌةَلِزاَنَوِراَمِ جلٱَِةْرتُسِ

ْ
َنوُرِدَحْنُمِهِلاَجِرَوَدُواَدِباَذِإِلََب

ِهلاَبْقِتْسال
َ
ُتْظِفَحًالِطاَباَمَّـنِإ:ُدُواَدَلاَقَو٢١.ْمُهْتَفَداَصَف،ا

يفاَذِٰهلاَمَّـلُك لٱِ
ْ

ِينَأَفاَكَف،ٌْءَيشُهَلاَمِّـلُكْنِمْدَقْفُيْمَلَفِةَّـيِّـَرب
ُديِزَياَذَكٰهَوَدُواَدِءاَدْعَألُهللاٱُعَنْصَياَذَكٰه٢٢ٍ.ْريَخَلَدَبًاَّرش
.»ِحاَبَّـصلٱِءْوَضَىلِإُهَلاَمِّـلُكْنِمًارَكَذُتْيَقْبَأْنِإ
:٣ص٢٠و٣٢:١٦نيوكت١٢:٤٠مايأ١و١٦:١ليئومص٢
١٤:١٠كولم١و٢٠:١٣و١٧

اهمالغىلعدتحتملومالكلاتعمسُلِياَجيِبَأْتَرَداَب
عضتملاهنألاهتمكحترهظأو.هينعيالاميفلخدتهنأك
.لمعلاىلإتردابلبةلولولاومالكلابتقولا

زعملاوأرقبلاوأءادجلادولجنمقاقزلاتناكٍرَْمخْيَّـقِزَو
لالغنمنيتلاوبيبزلاورمخلاو.ريخألانمبلاغلاىلعو
.نوربح

.نيزازجلاةميلولجألًةَأَّـيَهُمٍناَفْرِخَةَسَْمخ
.لاطرأةرشعوحنِكيِرَفْلٱَنِمٍتَالْيَكَسَْمخَو
يفٌةَلِزاَن ناكواهمامأيداولاعطقتلةلزانِلَبَْجلٱِةَْرتُسِ
.اهلابقتساليداولااذهربعيفنيردحنمهلاجرودواد

.مهتدصقفيهامأوةيتآاهنأاوفرعيملْمُهْتَفَداَصَف
هنإلبلياجيبألمالكلااذهلاقهنأمهفنالُدُواَدَلاَقَو

.لابانلناكنملكعطقينأدصقناك

مزلتستمسقلاةلمكت)٢٠:١٦(َدُواَدِءاَدْعَألُهللاٱُعَنْصَي
لاقيقرشلاحالطصالابسحنكلودوادلهللاعنصيلوقلا
.دوادينعيوهودوادءادعألهللاعنصياذكه

ْتَلَزَنَوْتَعَْرسَأَدُواَدُلِياَجيِبَأْتَأَراَّـَملَو٢٣«٢٥-٢٣
حلٱِنَع

ْ
َىلِإْتَدَجَسَواَهِهْجَوَىلَعَدُواَدَماَمَأْتَطَقَسَو،ِراَمِ

يِدِّـيَساَياَنَأَّـَيلَع:ْتَلاَقَوِهْيَلْجِرَىلَعْتَطَقَسَو٢٤،ِضْرَألٱ
يفُمَّـلَكَتَتَكَتَمَأْعَدَو،ُبْنَّـذلٱاَذٰه َمَالَكْعَمْسٱَوَكْيَنُذُأِ
لَقيِدِّـيَسَّـنَعَضَيَال٢٥.َكِتَمَأ

ْ
،اَذٰهِميِئَّـللٱِلُجَّـرلٱَىلَعُهَب

حلٱَوُهُمْسٱُلاَباَن.َوُهاَذَكٰهِهِمْسٱَكَّـنَأل،َلاَباَنَىلَع
ْ

ُةَقاََم
لِغَرَأَْملَكَتَمَأاَنَأَو.ُهَدْنِع

ْ
لَسْرَأَنيِذَّـلٱيِدِّـيَسَناَم

ْ
.»ْمُهَت

٢٠:٤١ص

املوديعبوهوهتأراملوأدوادمامألياجيبأتطقس
تلاقو.اهتبلطهلمدقتلةدجاسهيلجرىلعتطقسبرتقا
لكاهسفنىلعتلبقاهنأيأبنذلااذهيديسايانأّيلع
دتعيالًانونجملابانتدعوباقعلانماهجوزهبجوتساام
.هب

َيِهٌةَّـيَحَوُّبَّـرلٱَوُهٌّيَحيِدِّـيَساَيَنآلٱَو٢٦«٢٨-٢٦
َكِدَيِماَقِتْنٱَوِءاَمِّـدلٱِناَيْتِإْنَعَكَعَنَمْدَقَّـبَّـرلٱَّـنِإَكُسْفَن
لَفَنآلٱَو.َكِسْفَنِل

ْ
طَيَنيِذَّـلٱَوَكُؤاَدْعَأَلاَباَنَكْنُكَي

ْ
َّـَّـرشلٱَنوُبُل

لٱِهِذٰهَنآلٱَو٢٧.يِدِّـيَسِل
ْ

هبْتَتَأيِتَّـلٱُةََكَرب َىلِإَكُتَيِراَجاَِ
لَفيِدِّـيَس

ْ
لِلَطْعُت

ْ
لِغ
ْ

ْحَفْصٱَو٢٨.يِدِّـيَسَءاَرَوَنيِرِئاَّـسلٱِناَم
َّـنَأل،ًانيِمَأًاتْيَبيِدِّـيَسِلُعَنْصَيَّـبَّـرلٱَّـنَألَكِتَمَأِبْنَذْنَع
َّـلُكٌَّرشَكيِفْدَجوُيَْملَو،ِّـبَّـرلٱَبوُرُحُبِراَُحييِدِّـيَس
.»َكِماَّـيَأ

نيوكتو٣٠:٢٦ص١٨:٣٢ليئومص٢و١٠:٣٠نييناربع
١٨:١٧ص٧:١٦ليئومص٢و٢٢:١٤ص٢٤ع٣٣:١١
٧:٣رومزمو٢٤:١١ص

دوادنأدريملهنألاهلسرأبرلانأكَكَعَنَمْدَقَّـبَّـرلٱ
رمأيفهلمعدوادناكامىلإتراشأو.ةيطخلاهذهيطخي
.هسفنلمقتنيملهنإفلواش

لمعينأردقيالهنألفعضلابهلثمَلاَباَنَكْنُكَيْلَف
ةءوبنلثماهمالكو.دوادلثملجرتافتلاقحتسيًائيش
.برلاديببيرقنعتومياهلجرنأفرعتملاهنأريغ

وهدوادنأاهريغويهتنمآِّـبَّـرلٱَبوُرُحُبِراَُحي
ّرسلجروهومهئادعأنمهبعشصّلخيلبرلانموعدملا
قيليالهنأاهمالكنمجتنتسُي.رشهيفسيلوهببرلا
نأتقولاكلذىلإمولالبناكنموبرلاهراتخادقنمب
.هللهاجلجرةناهإببسبءايربألامدبهيديسّندي

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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طَيَوَكَدِراَطُيِلٌلُجَرَماَقْدَقَو«٢٩
ْ
ْنِكٰلَو،َكَسْفَنَبُل

يفًةَموُزَْحمْنُكَتِليِدِّـيَسُسْفَن حلٱِةَمْزُحِ
ْ
.َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَعَمِةاََي

لَفَكِئاَدْعَأُسْفَناَّـمَأَو
ْ
هبِمْرَي ملٱِةَّـفَكِطَسَوْنِماَمَكاَِ

ْ
.»ِعَالْقِ

١٠:١٨ايمرإ

.لواشوهوَكَدِراَطُيِلٌلُجَرَماَقْدَق
يفًةَموُزَْحم ةّرصلاوةايحلاةّرصلصألايفِةاَيَْحلٱِةَمْزُحِ

.ءانتعالكبظفحُتف)٤٢:٣٥نيوكت(ةضفلاهيفعضوتام
ةفكاهحرطتيتلاةراجحلالثممهفبرلاءادعأامأو
.عالقملا

َبَسَحيِدِّـيَسِلُّبَّـرلٱُعَنْصَياَمَدْنِعُنوُكَيَو٣٠«٣٠،٣١
خلٱَنِمِهِبَمَّـلَكَتاَمِّـلُك

ْ
َىلَعًاسيِئَرَكُميِقُيَو،َكِلْجَأْنِمَِْري

لَقَةَرَثْعَمَوًةَمَدْصَمِهِذٰهَكَلُنوُكَتَالُهَّـنَأ٣١،َليِئاَْرسِإ
ْ

ٍب
َمَقَتْنٱِدَقيِدِّـيَسَّـنَأْوَأ،ًاوْفَعًامَدَتْكَفَسْدَقَكَّـنَأيِدِّـيَسِل
.»َكَتَمَأْرُكْذٱَفيِدِّـيَسَىلِإُّبَّـرلٱَنَسْحَأاَذِإَو.ِهِسْفَنِل

٤٠:١٤نيوكتو٣٠ع١٣:١٤ص

كلميدوادنأبهدعوباميسالوبرلاديعاومبتنمآ
رضاحلاتقولايفلمعيالهنأاهءاجرناكو.ليئارسإىلع
.ًاكلمريصيامدعبهلجخيوهنزحيام

ُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم:َلِياَجيِبَألُدُواَدَلاَقَف٣٢«٣٥-٣٢
لٱاَذٰهِكَلَسْرَأيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإ

ْ
ٌكَراَبُمَو٣٣،ِيلاَبْقِتْسالَمْوَي

لٱيِنِتْعَنَمِكَّـنَألِتْنَأٌةَكَراَبُمَوِكُلْقَع
ْ
ِءاَمِّـدلٱِناَيْتِإْنِمَمْوَي

َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَوُهٌّيَحْنِكٰلَو٣٤.ِيسْفَنِليِدَيِماَقِتْنٱَو
ِيلاَبْقِتْسالِيتْأَتَويِرِداَبُتَْملْوَلِكَّـنِإ،ِكِتَّـيِذَأْنَعيِنَعَنَميِذَّـلٱ
ْنِمُدُواَدَذَخَأَف٣٥.ِحاَبَّـصلٱِءْوَضَىلِإَلاَباَنِلٌرَكَذَيِقْبُأاََمل
َهلَلاَقَوِهْيَلِإِهِبْتَتَأاَماَهِدَي

َ
.ِكِتْيَبَىلِإٍمَالَسِبيِدَعْصٱ:ا

.»ِكَهْجَوُتْعَفَرَوِكِتْوَصِلُتْعِمَسْدَق.يِرُظْنُا
نيوكت٥:١٩كولم٢و٢٠:٤٢ص٢٦ع١٨:١٠جورخ
١٩:٢١

لاثمأ(بضغلافرصييذلانيللاباوجلااهمالكناك
دقناكنإولمأتيوعمسيًالقاعًالجردوادناكو)١٥:١
نعهعنماهتطساوبواهلسرأيذلاهللادجمو.لابانهظاغ
نمتملعتتناكلياجيبأنأنظُي.هسفنلماقتنالا
.اهتفرعمواهناميإمهلناكاهمايأيفنيليلقنألليئومص
سيلهنأانمّلعتسدقملاباتكلانماهريغوةصقلاهذهو
اهنألدسجلايفهنمفعضأاهنوكلةأرملارقتحينألجرلل
ناك.ريبدتلاوةمكحلاولقعلايفهنمىوقأنوكتامًاريثك

نكلولابانلنممًادحأيقبُيالهنإ)٢٢ع(برلابمسقأدواد
.هظفحنمىلوأاذهكلحبثنحلا

ٌةَميِلَواَذِإَوَلاَباَنَىلِإُلِياَجيِبَأْتَءاَجَف٣٦«٣٨-٣٦
يفُهَدْنِع لَقَباَطْدَقُلاَباَنَناَكَو.ٍكِلَمِةَميِلَوَكِهِتْيَبِ

ْ
َناَكَوُهُب

ُختْمَلَف،ًاّدِجَناَرْكَس
ْ

ِءْوَضَىلِإٍريِبَكْوَأٍريِغَصٍءَْيشِبُْهِرب
يفَو٣٧.ِحاَبَّـصلٱ خلٱِجوُرُخَدْنِعِحاَبَّـصلٱِ

ْ
َلاَباَنْنِمِرَْم

هبُهُتَأَرْمٱُهَْتَربْخَأ لٱاَذِٰ
ْ

لَقَتاَمَف،ِمَالَك
ْ

.ٍرَجَحَكَراَصَوُهَلِخاَدُهُب
.»تاَمَفَلاَباَنُّبَّـرلٱَبََرضٍماَّـيَأِةََرشَعِوْحَنَدْعَبَو٣٨
٢٦:١٠ص١٩ع١٣:٢٣ليئومص٢

ناكنكلوهلاجرودوادلًائيشطعيملٍكِلَمِةَميِلَوَك
.هسفنىلعهقفنيلريثكهدنع

توملاوهبلقباط.هبراشيوغيركسملاُهُبْلَقَباَط
.هبابدنعكالهلاو

.ركسلالهجيعيبطلاهلهجىلعدازًاّدِجَناَرْكَس
فاخهنكلوهتجوزيعاسمبهنعرطخلالازُهُبْلَقَتاَم

هتأرمانأنظيو.ليلقالولهبيصيداكامهسفنلرّوصامل
كلذوايادهلاهتدهأودوادىلإتبهذاهنأهلتلاقاملهتظاغ
هباصأهظيغةدشنملابانف.دوادناملغدرطناكامدعب
.ةتكسلاءاد

نمهريغوأدواددينعتميمليأَلاَباَنُّبَّـرلٱَبََرض
ضرمةطساوببرلاهبرضامبروِهفنأفتحتاملبسانلا
.ةتكسلاءادوأبلقلاضرمك

:َلاَقَتاَمْدَقَلاَباَنَّـنَأُدُواَدَعِمَساَّـمَلَف٣٩«٤٣-٣٩
َكَسْمَأَو،َلاَباَنِدَيْنِمِيريِيْعَتَةَمْقَنَمَقَتْنٱيِذَّـلٱُّبَّـرلٱٌكَراَبُم
َلَسْرَأَو.ِهِسْأَرَىلَعَلاَباَنَّـَرشُّبَّـرلٱَّـدَرَو،ِّـَّـرشلٱِنَعُهَدْبَع
ُديِبَعَءاَجَف٤٠.ًةَأَرْمٱُهَلاَهَذِخَّـتَيِلَلِياَجيِبَأَعَمَمَّـلَكَتَوُدُواَد
لٱَىلِإَلِياَجيِبَأَىلِإَدُواَد

ْ
َهلاوُلاَقَوِلَمْرَك

َ
اَنَلَسْرَأْدَقَدُواَدَّـنِإ:ا

َىلِإاَهِهْجَوَىلَعْتَدَجَسَوْتَماَقَف٤١.ًةَأَرْمٱُهَلِكَذِخَّـتَنِلِكْيَلِإ
ِديِبَعِلُجْرَأِلْسَغِلٌةَيِراَجَكُتَمَأاَذَوُه:ْتَلاَقَوِضْرَألٱ

حلٱِتَبِكَرَوْتَماَقَوْتَرَداَبَّـمُث٤٢.يِدِّـيَس
ْ
ِسَْمخَعَمَراَمِ

َهلٍتاَيَتَف
َ
ْتَراَصَوَدُواَدِلُسُرَءاَرَوْتَراَسَو،اَهَءاَرَوٍتاَبِهاَذا

ُهَلاَتَناَكَفَليِعَرْزَيْنِمَمَعوُنيِخَأُدُواَدَذَخَأَّـمُث٤٣.ًةَأَرْمٱُهَل
لِك
ْ

َدُواَدَةَأَرْمٱُهَتَنْبٱَلاَكيِمُلُواَشىَطْعَأَف٤٤.ِْنيَتَأَرْمٱاَُمهاَت
لَفِل
ْ

لَجْنِميِذَّـلٱَشِيَالِنْبيِط
ِّـ
.»َمي

ديشن٢٩و٣:٢٨ليئومص٢و٢٦:٣٤ع٢٤:١٥ص
٦٧-٢٤:٦١نيوكت١:٧سقرم٢٣ع٨:٨ديشانألا
:١٠ءايعشإ١٣:١٤ليئومص١و١٨:٢٧ص١٥:٥٦عوشي

٣٠

ألَا
َ
خلٱُحاَحْص

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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)١(برللةمقنلامّلسننأانيلعِيريِيْعَتَةَمْقَنَمَقَتْنٱ
.نيئطخملانحننوكنامبروسانلاعيمجبولقفرعيهنأل
امنيحملاعلااذهنمهذخأينأهلفناسنإلاقلخهنأل)٢(
بحمو.يطاخلائربيالفلداعهنأل)٣(.ديريامكوديري
نأهيلعلكتننأردقنفةاباحمهدنعسيلورشبلاينبلكل
.ًانسحءيشلكلمعي

لواشتنبلاكيمًالوأذخأناكًةَأَرْمٱُهَلاَهَذِخَّـتَيِل
هتجيزو.)٤٣ع(معونيخأو)٤٤ع(يطلفلاهفزاهابأنكلو
ردقنالو.ًاليلقترسّيتهلاوحأنأىلعليلدتقولاكلذيف
عوشي(اذوهييفليعرزيو.تاجوزلاددعتبوصتسننأ
مختيفليئارسإةكلممةمصاعتراصيتلاتسيلو)١٥:٥٦
لياجيبأو.لواشةعبجنمةبيرقميّلجتناكو.ركاسي
ملوهوهلاهسفنتمّلسامنيحدوادبوبرلاباهناميإترهظأ
.فوخلاوقيضلالاحيفلزي

دئاوف
.نوريثكانبدنيتومنامدنعىتحاذكهشعنلف.١
هبدنيالُخسيملاذإفينغتسيوًانايحأناسنإلامظعتي.٢

.)٣٨ع(هتومدنعٌدحأ
الةلضافلاةأرملاوريثكلالاملاوبسنلاوبسحلافرش.٣

.ةمكحالبًاناسنإعفنت
نأرداقبرلاو.ميئلبةلضافنارتقابئاصملامظعأنم.٤

.لمتحتلةمعناهيطعيوأاهيجني
انلجخيواننزحياملمعنالئلرصبتلابجيبضغلادنع.٥

.)٣١و٣٠(دعباميف
ديرناملكلمعننأانلحمسيالهنإهلضفهللاركشن.٦

.)٣٤(هلمعننأ
الفةضفلابناسنإلاينتعيامكهبعشبينتعيبرلا.٧

لخدينأردقيو.هدينمدحأمهفطخيالومهاسني
.)٢٩ع(حيسملاةطساوبديرينملكةايحلاةمزحىلإ

َنوُْرشِعْلٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

:َنيِلِئاَقَةَعْبِجَىلِإَلُواَشَىلِإَنوُّيِفيِّـزلٱَءاَجَّـمُث١«٤-١
يفًايِفَتُْخمُدُواَدَسْيَلَأ لٱَلِباَقُميِذَّـلٱَةَليِخَحِّـلَتِ

ْ
َماَقَف٢؟ِرْفَق

يِبَخَتْنُمٍلُجَرِفَالآُةَثَالَثُهَعَمَوٍفيِزِةَّـيِّـرَبَىلِإَلَزَنَوُلُواَش
يفَدُواَدَىلَعَشِّـتَفُيِلَليِئاَْرسِإ يفُلُواَشَلَزَنَو٣.ٍفيِزِةَّـيِّـرَبِ ِ
لٱَلِباَقُميِذَّـلٱَةَليِخَحِّـلَت

ْ
ُدُواَدَناَكَوِ.قيِرَّـطلٱَىلَعِرْفَق

يفًاميِقُم لٱِ
ْ

َىلِإُهَءاَرَوَءاَجْدَقَلُواَشَّـنَأىَأَراَّـمَلَف.ِةَّـيِّـَرب
لٱ
ْ

لٱِبَمِلَعَوَسيِساَوَجُدُواَدَلَسْرَأ٤ِةَّـيِّـَرب
ْ
ْدَقَلُواَشَّـنَأِنيِقَي

.»َءاَج
:٢٤ص٢٤:٢و١٣:٢ص٥٤رومزمناونعو٢٣:١٩ص
٢٣:١٥ص٣

ءاجةيناثةرمهذهو)٥٤رومزمرظنا(َنوُّيِفيِّـزلٱَءاَج
ريغ)٢٤:٢٢ىلإ٢٣:١٩رظنا(لواشىلإربخلااذهبنويفيزلا
طقفةدحاوةثداحلاوًاقباسركُذامةداعإاذهنأنظُيهنأ
)١(ًاضيأفالتخالاهجوأةهباشملاهجوأعمىرناننكلو
ةثداحلاناكمويدجنيعةراغمدنعىلوألاةثداحلاناكم
ةبجعطقكانهركُذ)٢(.ةليخحلتيفلواشةلحمةيناثلا
دوادنيبمالككانهركُذ)٣(.هحمرذخأانهولواش
.كلملامثًالوأرينبأوبعشلادوادملكانهولواشو
امبو.طقفةدحاوةثداحسيلوناتثداحناكهنأحجرألاف
نوكتنأبيرغرمأبسيلفةهباشمنيتثداحلانيبهنأ
.ًاضيأنيأبنلاظافلأنيبةهباشملا

نيميىلإةليخحنأ)٢٣:١٩(يفىتأِرْفَقْلٱَلِباَقُم
رفقلالباقملتلانأانهليقوهنمبونجلاةهجىلإيأرفقلا
لتلاىريرفقلاقيرطىلعلامشلانمدحأىتأاذإيأ
.)باتكلاسوماقيفةليخحبلطا(هلباقم

١٣:٢(مئادلاهشيجددعاذهوٍلُجَرِفَالآُةَثَالَثُهَعَمَو
.)٢٤:٢و

يفًاميِقُمُدُواَدَناَكَو نأقدصيملهلعلو.برهيملِةَّـيِّـَربْلٱِ
لسرأف)٢٢-٢٤:١٦(قباسلاهمالكفلاخيلواش
.ًانيقيملعيلسيساوج

ملٱَىلِإَءاَجَوُدُواَدَماَقَف٥«٧-٥
ِهيِفَلَزَنيِذَّـلٱِناَكَْ

ملٱُدُواَدَرَظَنَو،ُلُواَش
ُنْبُْريَنْبَأَوُلُواَشِهيِفَعَجَطْضٱيِذَّـلٱَناَكَْ

ملٱَدْنِعًاعِجَطْضُمُلُواَشَناَكَو.ِهِشْيَجُسيِئَرٍرْيَن
ْ
ِسَاْرتِ

حلٱَكِلاَميِخَألُدُواَدَلاَقَف٦.ِهْيَلاَوَحٌلوُزُنُبْعَّـشلٱَو
ْ
َّـيِّـثِ

َلُواَشَىلِإيِعَمُلِزْنَيْنَم:َبآوُييِخَأَةَيِوَُرصِنْبٱَياَشيِبَأَو
ملٱَىلِإ

ُدُواَدَءاَجَف٧.َكَعَمُلِزْنَأاَنَأ:ُياَشيِبَأَلاَقَف؟ِةَّـلَحَْ
َدْنِعٌمِئاَنٌعِجَطْضُمَلُواَشِباَذِإَوًالْيَلِبْعَّـشلٱَىلِإُياَشيِبَأَو
ملٱ
ْ
يفٌزوُكْرَمُهُْحمُرَوِسَاْرتِ ُبْعَّـشلٱَوُْريَنْبَأَوِهِسْأَرَدْنِعِضْرَألٱِ
.»ِهْيَلاَوَحَنوُعِجَطْضُم

عوشيو٢٦:٣٤و٢٣:٣نيوكت١٧:٥٥و٥١و١٤:٥٠ص
١٦و٢:١٥مايأ١و٧:٦كولم٢و١٠:٢٩كولم١و٣:١٠
١١و٧:١٠ةاضق

ءاجفهيلعهولدوناكملانعدواداوربخأسيساوجلاناك
امبروديعبنمناكملارظنوياشيبأوكلاميخأووهًالوأ
ظحالونيعجطضمهديبعولواشوسارتملاىأرولتلانم
.بيرغرمأوهوًاضيأسارحلاىتحنومئانعيمجلانأ

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ىلإلزنينأةرطاخملاىلإليملاهعبطنموهلابىلعرطخف
الإكلاميخأنعًائيشفرعنال.ياشيبأووهلزنفةلحملا
دوادةمدخيفناكنامزبكلذدعبو.يّثحهنأانهروكذملا
اخأودوادتخأةيورصنباياشيبأناكو.يثحلاايروأ
ةأرماًالوأتناكىّسيةأرمانأنونظملاو.ليئاسعوبآوي
ةيورصهلتدلوو)١٧:٢٥ليئومص٢(نومعكلمشاحان
تناكف.هتوخإودوادهلتدلوفىّسياهذخأمثلياجيبأو

فرعنالو.بألانمتسيلومألانمدوادتخأةيورص
دونجلاهبرتتستاموهسارتملاو.هيوخأوياشيبأوبأوهنم
ًادعتسملواشناكوبشخلاوأبارتلاوأةراجحلانمىنبُي
.نيمئاناوناكسارحلانأريغهيلعوّدعموجهل

لٱُهللاٱَسَبَحْدَق:َدُواَدِلُياَشيِبَأَلاَقَف٨«١٢-٨
ْ
َمْوَي

يفَكَّـوُدَع ِضْرَألٱَىلِإِحْمُّرلٱِبُهْبِْرضَأَنآلٱَيِنْعَدَف.َكِدَيِ
َال:َياَشيِبَألُدُواَدَلاَقَف٩.ِهْيَلَعيِّـنَثُأَالَوًةَدِحاَوًةَعْفُد
رلٱِحيِسَمَىلِإُهَدَيُّدُمَييِذَّـلٱِنَمَف،ُهْكِلُْهت

َلاَقَو١٠؟ُأَّـَربَتَيَوِّـبَّـ
ُهُمْوَيِيتْأَيْوَأُهُبِْرضَيَفْوَسَّـبَّـرلٱَّـنِإ،ُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:ُدُواَد
حلٱَىلِإُلِزْنَيْوَأُتوُمَيَف

ْ
ِلَبِقْنِمِيلاَشاَح١١.ُكِلَْهيَوِبَْر

رلٱِحيِسَمَىلِإيِدَيَّـدُمَأْنَأِّـبَّـرلٱ
َحْمُّرلٱِذُخَفَنآلٱَو!ِّـبَّـ

ملٱَزوُكَوِهِسْأَرَدْنِعيِذَّـلٱ
َحْمُّرلٱُدُواَدَذَخَأَف١٢.َّـمُلَهَوِءاَْ

ملٱَزوُكَو
َالَوَمِلَعَالَوَرَيَْملَو،اَبَهَذَوَلُواَشِسْأَرِدْنِعْنِمِءاَْ

َعَقَوِّـبَّـرلٱَتاَبُسَّـنَأل،ًاماَيِناوُناَكًاعيَِمجْمَُّـهنَألٌدَحَأَهَبَتْنٱ
.»ْمِهْيَلَع

٣٨و٢٥:٢٦ص١٦و١:١٤ليئومص٢و٧و٢٤:٦ص
:١٥و٢:٢١نيوكت١٢و٢٤:٦ص٣١:٦ص٣١:١٤ةينثت
١٢

يفَكَّـوُدَعَمْوَيْلٱُهللاٱَسَبَحْدَق نأياشيبأمعزَكِدَيِ
هنأبرلانمليلدهشيجولواشىلععقويذلاتابسلا

هنأهمزعيفتبثدوادنكلو.لواشلتقينأدوادلحمس
.)هريسفتو٧-٢٤:٤(برلاحيسمهنأللواشلتقيال
هموييتأيوألابانبرضامكُهُبِْرضَيَفْوَسَّـبَّـرلٱ

دينوكتالنكلوبرحلايفلتقُيوأ.هفنأفتحتوميل
.هيلعدواد

دوادعسوبناكهنأبعشلاولواشفرعيلَحْمُّرلٱِذُخ
نأعم)١٢ع(حمرلاذخأدوادنأليقو.لواشلتقينأ
ريمألاىنب«بابنمًازاجمكلذنوكيفهرمأبهذخأياشيبأ
.»ةنيدملا

اونظىتحًادجًابيرغرمألاناكْمِهْيَلَعَعَقَوِّـبَّـرلٱَتاَبُس
.هللانمةبيجعهنأ

لٱَىلِإُدُواَدََربَعَو«٣
ْ
جلٱِسْأَرَىلَعَفَقَوَوِْربَع

ْ
ْنَعِلََب

ملٱَو،ٍدْعُب
.»ٌَةريِبَكْمُهَنْيَبُةَفاَسَْ

هنمتأيملهنألهظقيأاملبقلواشنعدعبينأدواددارأ
دوادفقويذلالبجلا.)٢٤:٨(لوألايفامكهسفنىلع
لواشلحمنمىلعأناكملااذهو)١ع(ةليخحلتوههيلع
.)٣ع(قيرطلاىلعناكيذلا

اَيُبيُِجتاَمَأ:ٍرْيَنَنْبَْريَنْبَأَوَبْعَّـشلٱُدُواَدىَداَنَو«١٤
ملٱيِداَنُييِذَّـلٱَتْنَأْنَمُ:ْريَنْبَأَباَجَأَفُ؟ْريَنْبَأ

.»؟َكِلَْ

١٤:٥٠(كلملاسفننعلوؤسملاوشيجلاسيئرَْريَنْبَأ
.)٥١و

ةءادبيفاوهبتنيملومونلايفنيقرغتسماوناكُبيُِجتاَمَأ
.رمألا

هجاعزإوكلملاةادانمىلعرساجتنمهظاغَتْنَأْنَم
ىلإالزنياشيبأودوادنألرجفلادنعتقولاناكامبرو
.ًاليلةلحملا

َكُلْثِمْنَمَو،ٌلُجَرَتْنَأاَمَأَ:ْريَنْبَألُدُواَدَلاَقَف١٥«١٥،١٦
يف َحتَْملاَذاَمِلَف؟َليِئاَْرسِإِ

ْ
ملٱَكَدِّـيَسْسُر

َءاَجْدَقُهَّـنَأل؟َكِلَْ
ملٱَكِلْهُيِلِبْعَّـشلٱَنِمٌدِحاَو

اَذٰهًانَسَحَسْيَل١٦!َكَدِّـيَسَكِلَْ
لِمَعيِذَّـلٱُرْمَألٱ

ْ
ملٱُءاَنْبَأْمُكَّـنِإُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح!َت

ْمُتْنَأِتْوَْ
رلٱِحيِسَمَىلَع،ْمُكِدِّـيَسَىلَعاوُظِفاَُحتَْملْمُكَّـنَأل

َنآلٱِرُظْنٱَف.ِّـبَّـ
ملٱُحْمُرَوُهَنْيَأ

ملٱُزوُكَوِكِلَْ
.»ِهِسْأَرَدْنِعَناَكيِذَّـلٱِءاَْ

٢٠:٣١ص

-٣:٣١ليئومص٢(سأبرابجرينبأناكٌلُجَرَتْنَأاَمَأ
تنأدوادلوقىنعمو.دوادرييعتنمًادجرثأتو)٣٨و٣٤
ردقيملرينبأنكلو.ًالجرىعدُتنأقحتستتسلونابج
نأكشالو.دوادديباناكزوكلاوحمرلانألًائيشلوقينأ
عمناكامبرودوادةدراطمىلعلواشعمًاقفتمناكرينبأ
.)٢٤:٩(هيلعلواشاوجيهنيذلا

َوُهاَذٰهَأ:َلاَقَفَدُواَدَتْوَصُلُواَشَفَرَعَو١٧«٢٠-١٧
ملٱيِدِّـيَساَيِيتْوَصُهَّـنِإ:ُدُواَدَلاَقَف؟ُدُواَديِنْبٱاَيَكُتْوَص

.َكِلَْ
ِمل:َلاَقَّـمُث١٨

َ
لِمَعاَذاَمِّـينَأل،ِهِدْبَعَءاَرَويِدِّـيَسىَعْسَياَذا

ْ
ُت

لَفَنآلٱَو١٩؟يِدَيِبٍَّرشُّيَأَو
ْ
ملٱيِدِّـيَسْعَمْسَي

َمَالَكُكِلَْ
لَفيِّـدِضَكَجاَهَأْدَقُّبَّـرلٱَناَكْنِإَف.ِهِدْبَع

ْ
.ًةَمِدْقَتَّـمَتْشَي

لَفِساَّـنلٱوُنَبَناَكْنِإَو
ْ
لَماوُنوُكَي

ْ
ْدَقْمَُّـهنَألِّـبَّـرلٱَماَمَأَنيِنوُع

ألَا
َ
لٱَوُسِداَّـسلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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لٱِينوُدَرَط
ْ
ِبَهْذٱ:َنيِلِئاَقِّـبَّـرلٱِبيِصَنَىلِإِماَمِضْنالٱَنِمَمْوَي

ِهلآْدُبْعٱ
َ
َماَمَأِضْرَألٱَىلِإيِمَدْطُقْسَيَالَنآلٱَو٢٠.ىَرْخُأًة

ٍثوُغْرُبَىلَعَشِّـتَفُيِلَجَرَخْدَقَليِئاَْرسِإَكِلَمَّـنَأل.ِّـبَّـرلٱِهْجَو
حلٱُعَبْتُياَمَك!ٍدِحاَو

ْ
يفُلََج جلٱِ

ْ
.»!ِلاَبِ

نيوكت١٦:١١ليئومص٢و١٤-١١و٢٤:٩ص٢٤:١٦ص
٢٤:١٤ص٢٧-٢٢:٢٥عوشي٢٤:٩ص٨:٢١

نمهعامسًادوعتمناكهنألَدُواَدَتْوَصُلُواَشَفَرَعَو
.اهبفرعُيتازيممتوصلكلولبق

.)٢٤:١٦(يفامكهلعفدوادناكاممرثأتُدُواَديِنْبٱاَي
جاهفأطخأدقدوادناكنإَكَجاَهَأْدَقُّبَّـرلٱَناَكْنِإ

نأيأةمدقتمسنتيلفهلمعبسحهيزاجيللواشبرلا
٤:٢نييوال(ةيطخةحيبذمّدقيوهبنذبرقينأدعتسمدواد
تغبيذلاحورلاىلإراشأدوادنأضعبلانظيو.)٣و
ةحيبذمدقينألواشىلعف)١٦:١٤(برلالبقنملواش
يدرلاحورللحمسبرلاو.يدرلاحورلاهنعبهذيفةيطخ
.برلاكرتناكهنأللواشتغبينأ

.)٨:٢١نيوكت(اهبيضتريواهلبقييأًةَمِدْقَتَّـمَتْشَيْلَف
اذهبسحيفرشبلافصيامكهفصيباتكلانكلوحورهللا

ذإفصويالهللاو.فنألاونذألاونيعلاوديلاكحراوج
سيلهنألنهذللهروصتظافلأنمسيلوءيشهلثمكسيل
.ةدام

٦٣و:٤٢رومزمرظنا(ِّـبَّـرلٱِبيِصَنَىلِإِماَمِضْنالٱَنِم
عمداحتالاىلإديدشلادوادقايتشافرعناهنمو.)٨٤و
ةسرامموحيبستلاوةالصلايفمهعمكارتشالاوهللابعش
دوادهدرطيفلواشلمعو.برلاتيبيفةدابعلاضئارف
.هيلعهوجّيهنيذلاىلإبوسنم

ِهلآْدُبْعٱِبَهْذٱ:َنيِلِئاَق
َ
يفمهلمعةجيتناذهىَرْخُأًة

ةيوقةبرجتاهنكلوةبرجتلاهذهيفدوادطقسيملو.هدرط
ةرشاعموةمعنلالئاسوالبنامزهيلعىضمنمنألًادج
داهطضالالمتحانمو.هتريغترتفاذإبجعالفنينمؤملا
اذإبجعالهللابعشباوّمستنيذلانمملظلاوقيضلاو
.هللاابهناميإفعض

ضرألانمهمدخرصيلواشهلتقاذإيِمَدْطُقْسَيَال
.)٤:١٠نيوكت(ليباهمدكلواشىلعةداهش

.)٢٤:١٤(ٍدِحاَوٍثوُغْرُب
يفُلَجَْحلٱ كسُماذإوكسمُيالثوغربلالثمِلاَبِْجلٱِ
نأهيبختنموليئارسإكلمبقيليالفةميظعهلةميقال
.لمعلااذهلثماولمعي

يِنْبٱاَيْعِجْرِا.ُتْأَطْخَأْدَق:ُلُواَشَلاَقَف٢١«٢٥-٢١
ْتَناَكِيسْفَنَّـنَأِلْجَأْنِمُدْعَبَكْيَلِإُءِيسُأَالِّـينَألُدُواَد

يفًةَميِرَك لٱَكْيَنْيَعِ
ْ
لَلَضَوُتْقَِمحْدَقاَذَوُه.َمْوَي

ْ
.ًاّدِجًاريِثَكُت

ملٱُحْمُراَذَوُه:ُدُواَدَباَجَأَف٢٢
لَف،ِكِلَْ

ْ
لٱَنِمٌدِحاَوُْربْعَي

ْ
لِغ
ْ

ِناَم
ْدَقُهَّـنَأل،ُهَتَناَمَأَوُهَّـرِبٍدِحاَوِّـلُكَىلَعُّدُرَيُّبَّـرلٱَو٢٣.ُهْذُخْأَيَو
لٱُّبَّـرلٱَكَعَفَد

ْ
ِحيِسَمَىلِإيِدَيَّـدُمَأْنَأْأَشَأَْملَويِدَيِلَمْوَي

لٱًةَميِظَعَكُسْفَنْتَناَكاَمَكاَذَوُهَو٢٤.ِّـبَّـرلٱ
ْ
يفَمْوَي ،َّـيَنْيَعِ

يفِيسْفَنْمُظْعَتِلَكِلٰذَك ٍ.قيِضِّـلُكْنِمِينْذُقْنَيَفِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
ُلَعْفَتَكَّـنِإَفُدُواَديِنْبٱاَيَتْنَأٌكَراَبُم:َدُواَدِلُلُواَشَلاَقَف٢٥
يفُدُواَدَبَهَذَّـمُث.ُرِدْقَتَو .»ِهِناَكَمَىلِإُلُواَشَعَجَرَوِهِقيِرَطِ

ص٢٤:١٢ص٢٤:١٩ص٢٤:١٧و٣٠و١٥:٢٤ص
٢٤:٢٢ص١٤:١٩ص٥٤:٧رومزم١٨:٣٠

يفهتئيطخبفرتعاذإهدونجمامأهسفنلواشرّقح
.مهناذآ

نكلو.كبصنمىلإوكتيبىلإيأُدُواَديِنْبٱاَيْعِجْرِا
فرعو.هريغلدوادةأرمالاكيمهتنباىطعاناكلواش
لواشمادامهبصنمىلإعجرينأردقيالهنأًاديجدواد
.ًايح

مح
َِ
طلغناكهنأللواشلجخًاّدِجًاريِثَكُتْلَلَضَوُتْق

طلغيناسنإلك.ةيناثةرمًانالفغهودعهدجوفهريبدتيف
.قمحأوهنيترمطلغلاسفنطلغينمنكلوًانايحأ

دريهنألواشىلعلكتيملُهَّـرِبٍدِحاَوِّـلُكَىلَعُّدُرَيُّبَّـرلٱ
مّلسلبلواشىلعوهمكحيملونسحلاهلمعبسحهيلع
امهنأربخانلسيلورخآلادحاولاقرافو.برللمكحلا
.كلذدعباعمتجا

دئاوف
راكفألاو.برلاديبمهداسجأكسانلالوقعنإ.١

.)١٢ع(هنمةهابنلاوةنسحلاءارآلاوةحلاصلا
وأهكالهسيلبلطننأبجيانيلإدحأأطخأاذإ.٢

.)١٩ع(هعوجروهتبوتلبهتراسخ
تارثأتلاىلعوهسفنةوقىلعًالكتمناسنإلاهدصقيام.٣

.)٢١ع(هيلعلاكتاالفةيتقولا
نكيملنإوهرببسحناسنإلكىلعبرلادري.٤

اذهيفنكيملنإو.ةيحورلاةيزعتلابفتايدسجلاب
.)٢٣ع(ةرخآلابفملاعلا

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يفُدُواَدَلاَقَو«١ لَقِ
ْ

َالَف،َلُواَشِدَيِبًامْوَيُكِلْهَأَسِّـينِإ:ِهِب
لٱِضْرَأَىلِإَتِلْفُأْنَأْنِمِيلٌْريَخَْءَيش

ْ
ُسَأْيَيَفَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يفُدْعَبَّـَيلَعُشِّـتَفُيَالَفيِّـنِمُلُواَش ،َليِئاَْرسِإِموُُختِعيَِمجِ
.»ِهِدَيْنِموُجْنَأَف

٢٦:١٩ص

هيلإءيسُيالهنألواشلوقىلعلكتيملًامْوَيُكِلْهَأَس
ءاسنلانمولاجرلانمةعامجهدنعراصو)٢٦:٢١(دعب
يفئبتخيوناكمىلإناكمنمبرهينأردقيملفدالوألاو
لهأونييفيزلاكبعشلانأىأرو.قباسلاكيراربلاورواغملا
.هنعاوماحينأنوردقيالةليعق

راشتساهنأباتكلانمملعنالَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِضْرَأَىلِإ
عقونيينيطسلفلاضرأىلإتلفأامدعبهنأىرنسوبرلا

ليئومص٢(يفركذو.بذكلااميسالوةريثكبراجتيف
نامزيفءانمألاودوادعابتأنمناكيّتجلاياّتأنأ)١٥:١٩
ةيتجلا)٨٤و٨:٨١رومزمناونع(يفركُذومولاشبأةنتف
.ّتجنمدواداهذخأةيقيسومةلآيهامبرو

ُهَعَمَنيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱِةَئِمُّتِّـسلٱَوَوُهََربَعَوُدُواَدَماَقَف«٢
.»ٍّتَجِكِلَمَكوُعَمِنْبَشيِخَأَىلِإ

٢:٣٩كولم١و٢١:١٠ص٢٥:١٣ص

يذلاوهو)٢١:١٠(يفشيخأركُذَكوُعَمِنْبَشيِخَأ
ةكعمنبشيخأركُذو.هنالوجةدملوأيفهيلإدوادبره
وهناكاذإو.ناميلسكلُملوأيف)٢:٣٩كولم١(يف
هنأنظُيو.ةنس٥٠وحنهكلمةدمتناكصخشلاسفن
ءامسأيفعئاشاذهومسالاسفنبرثكأوأنانثاناك
ناك)٢١ص(ةرملوأتجىلإدوادبرهاملو.كولملا
تسهعمناكفنآلاامأو.نونجلابرهاظتهفوخنموهدحو
دقدوادنأّنظهنألشيخأهلبقتسافمهرسُأوبراحمةئم
براحيوهدبعنوكيفدبألاىلإهبعشوهكلمًاكراتهيلإزاحنا

.هرمأتحت

يفَشيِخَأَدْنِعُدُواَدَماَقَأَو٣«٣،٤ ،ُهُلاَجِرَوَوُهٍّتَجِ
لٱُمَعوُنيِخَأُهاَتَأَرْمٱَوُدُواَد،ُهُتْيَبَوٍدِحاَوُّلُك

ْ
ُلِياَجيِبَأَوُةَّـيِليِعَرْزَي

لٱَلاَباَنُةَأَرْمٱ
ْ

َىلِإَبَرَهْدَقَدُواَدَّـنَأُلُواَشَِربْخُأَف٤.ُةَّـيِلَمْرَك
.»ِهْيَلَعُشِّـتَفُيًاضْيَأْدُعَيْمَلَفٍّتَج

٤٣و٢٥:٤٢ص٢:٣ليئومص٢و٣٠:٣ص

لبقاهجوزتدقناكهنأرهظيُةَّـيِليِعَرْزَيْلٱُمَعوُنيِخَأ
اذوهييفةنيدمليعرزيتناكو.لاكيمدعبولياجيبأ
.)١٥:٥٦عوشي(

ُتْدَجَوْدَقُتْنُكْنِإ:َشيِخَألُدُواَدَلاَقَف٥«٧-٥
يفًةَمْعِن لَفَكْيَنْيَعِ

ْ
يفًاناَكَمِينوُطْعُي حلٱىَرُقىَدْحِإِ

ْ
ِلَْق

ِملَو.َكاَنُهَنُكْسَأَف
َ
يفَكُدْبَعُنُكْسَياَذا ملٱِةَنيِدَمِ

؟َكَعَمِةَكَلْمَْ
يفُشيِخَأُهاَطْعَأَف٦ لٱَكِلٰذِ

ْ
ُغَلْقِصْتَراَصَكِلٰذِل.َغَلْقِصِمْوَي

ِمل
ُ
لٱاَذٰهَىلِإاَذوَُهيِكوُل

ْ
َنَكَسيِتَّـلٱِماَّـيَألٱُدَدَعَناَكَو٧.ِمْوَي

يفُدُواَداَهيِف لٱِدَالِبِ
ْ
.»ٍرُهْشَأَةَعَبْرَأَوًةَنَسَنيِّـيِنيِطْسِلِف

٢٩:٣ص١١:٢٨ايمحنو١٩:٥و١٥:٣١عوشي

ًالوأشيخأعمةنيدملايفنكسينأدوادنسحتسيمل
رمأيفنوقياضتيامبرونوريثكمهتويبلهأوهلاجرنأل
ةمدخهبلقيفدصقيملهنألًايناثو.ماعطلاونكاسملا
يفنكسيوشيخأنعدعبينأنسحتسافنيينيطسلفلا
.ةيرحلاضعبمهلنوكيثيحةيربلايألقحلاىرقىدحإ

:١٥عوشي(اذوهيلًالوأتيطعُأاذوهييبونجيفُغَلْقِص
اهوكلتميملامبرو)١٩:٥عوشي(نوعمشىلإتلّوحتو)٣١
تناكاهنألمهنمنوينيطسلفلااهذخأاهوكلتمانأدعبوأ
اهعقومو.حاحصألااذهثداوحنامزيفنيينيطسلفلل
ايمحن(يلامشلابرغلاوأبرغلاةهجىلإعبسرئببرقب
عُمجرفسلااذهنأىلعلديانهاذوهيكولمركذو.)١١:٢٨
ىلإدوادىلإءاجو.ماعبحرمايأيفةكلمملاماسقنادعب
يفنوعزانبرحلايفنودعاسملاطبألانمنوريثكغلقص
راسيلاونيميلابّيسقلانمماهسلاوةراجحلانومريّيسقلا
تناكفهبعشرومأوهشيجدوادمّظنو.)٧-١٢:١مايأ١(
دعبهتكلممةرادإلدادعتسانسحأغلقصيفهتماقإةدم
.لواشتوم

جلٱاْوَزَغَوُهُلاَجِرَوُدُواَدَدِعَصَو«٨
ْ

جلٱَوَنيِّـيِروَُش
ْ
َنيِّـيِّـزَِر

لٱَو
ْ
ٍروُشِدْنِعْنِمِضْرَألٱُناَّـكُسٍميِدَقْنِمِءَالُؤٰهَّـنَألَةَقِلاَمَع
.»َْرصِمِضْرَأَىلِإ
جورخ١٧:٨جورخو٨و١٥:٧ص١٣و١٣:٢عوشي
١٥:٢٢

نيينيطسلفلاضرأيبونجيفةنكاسةليبقَنيِّـيِروُشَْجلٱ
نيذلانييروشجلاريغمهو)١٣:٢عوشي(ةقلامعلاراوجب

.)١٥:٨ليئومص٢(خيشلالبجيقرشمارآيفاونكس
ضرأنممهلصألعلونييشرجلاراوجبةليبقَنيِّـيِّـزِرَْجلٱ
نمحضتيامكنيطسلفطساوأاونطقمهنأحجرألاوميارفأ
.ميزرجلبجةيمست

ةقلامعلالواشمّرحامدنعاوجننيذلامهوَةَقِلاَمَعْلٱ
مهتهلأهبعشولواشنألمهضعبةاجننمبجعتنالو
.)خلا١٥:٨(برلارمأفالخبةمينغلا

ألَا
َ
لٱَوُعِباَّـسلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يقرشروشةيربتناكَْرصِمِضْرَأَىلِإٍروُشِدْنِعْنِم
مهروبعدعبمايأةثالثاهيفليئارسإونبراسوفوسرحب
ناكسميدقنممهنأهلوقببتاكلاةياغلعلو.رحبلا
يفليئارسإينبعمةقلامعلالمعامىلإةراشإلاضرألا
ءادعأنملئابقلاهذهتناكو)خلا١٧:٨جورخ(ميدقلا
.برلامهمّرحنيذلاليئارسإ

َالَوًالُجَرِقْبَتْسَيَْملَو،َضْرَألٱُدُواَدَبََرضَو٩«١٢-٩
َىلِإَءاَجَوَعَجَرَوًاباَيِثَوًالاَِمجَوًاريَِمحَوًارَقَبَوًامَنَغَذَخَأَو،ًةَأَرْمٱ
لٱاوُزْغَتَْملًاذِإ:ُشيِخَأَلاَقَف١٠.َشيِخَأ

ْ
:ُدُواَدَلاَقَف.َمْوَي

لٱِّـِيبوُنَجَواَذوَُهيِّـِيبوُنَجَىلَع.َىلَب
ْ
ِّـِيبوُنَجَوَنيِّـيِليِئَْمحْرَي

لٱ
ْ
َىلِإَِيتْأَيىَّـتَحًةَأَرْمٱَالَوًالُجَرُدُواَدِقْبَتْسَيْمَلَف١١.َنيِّـيِنيِق
.ُدُواَدَلَعَفاَذَكٰه:َنيِلِئاَقاَّـنَعاُوِربُْخيَّـالَئِل:َلاَقْذِإٍّتَج
يفِهِتَماَقِإِماَّـيَأَّـلُكُهُتَداَعاَذَكٰهَو لٱِدَالِبِ

ْ
١٢.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ِهِبْعَشىَدَلًاهوُرْكَمَراَصْدَق:ًالِئاَقَدُواَدُشيِخَأَقَّـدَصَف
.»ِدَبَألٱَىلِإًادْبَعِيلُنوُكَيَف،َليِئاَْرسِإ

مايأ١و٣٠:٢٩ص٢٣:٢٧ص١:٣بويأو١٥:٣ص
٤:١١و١:١٦ةاضق٢٥و٢:٩

يفليق.ةدئازةواسقاذهدوادلمعيفمهضعبىري
لكمّرحيوقيلامعبرضينألواشرمأبرلانإ)١٥:٣(
ًاعيضروًالفطةأرماوًالجرلتقيلبمهنعوفعيالوهلام
وأمهنميقبولونيسجننيينثوةأطخةقلامعلاناكو.خلا
ناككلذل.نييليئارسإلاقالخأاودسفأاوناكلمهلسننم
ليقهنأريغ.ةراضلاباشعألاعلقكًايرورضًارمأمهضارقنا
.ربخيلتجىلإمهنمدحأيتأيالنأدوادةياغنأانه
.هبوصتسنالاموهبوصتسنامهلمعيفناكف

ةمينغلانمًامسقهاطعأهنأجتنتسنَشيِخَأَىلِإَءاَجَو
اهباوشيعيلهلاجرودوادلاهنميقابلاناكوةيزجلاليبسىلع
.مهتويبلهأو

لههبدوصقملاوماهفتسالاهلوقىنعمَمْوَيْلٱاوُزْغَتَْمل
.متوزغنمومويلامتوزغ
اذوهيلسننماوناك)٢٥و٢:٩مايأ١(َنيِّـيِليِْئَمحْرَيْلٱ
.)٣٠:٢٩(ةيدوهيلايبونجيفنينكاسو

ناريجاوناكةقيقحمهازغنيذلاو)١٥:٦(نيِّـيِنيِقْلٱ
ناكنيينيطسلفلاضرأيفهنكسةدملكيفو.نيينيقلا
هرابتعاصقننأكشالف.وهامفالخبرهاظتيدواد
وهبذكلانألهلهتيبلهأوهلاجررابتعاصقنوهسفنل
يفرثأاذههكولسنأكشالو.فوخلاوفعضلابفارتعالا

ولو.برلاكرتيملهنأولوبرلابهداحتاوةيحورلاهتايح
بآومضرأيفلاقامكهللاقناكامبربرلانملأس
ناكنإودوادنأىرنف.اذوهيضرأىلإعجرينأ)٢٢:٥(

امكاًنايحأطقسلبًالماكنكيملناميإلالاطبأمظعأنم
.ًاريثكنحنطقسن

دئاوف
مهناميإفعضلسأيلاةعولابيفًانايحأنونمؤملاعقي.١

مهنأمهيلإلّيُخنإواوكلهيلمهكرتيالهللانكلو
.)١ع(نوكلهيس

.هلرفُغفيطاخلاباتولوةراسخلاببستةيطخلك.٢
اهدعأيتلاةمدخلايفنورصقيمهناميإفعضلنونمؤملا.٣

ةمدخمهلربديلبمهضفريالهتمحرنمهنكلومهلهللا
دوادنكسنمريخجتن.ىلوألانمًارابتعالقأىرخأ

اذوهيضرأيفهءاقبنألمتحملانمهنأريغغلقصيف
.لضفأناك

َنوُْرشِعْلٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَناَكَو١«١،٢ لِتِ
ْ

لٱَّـنَأِماَّـيَألٱَك
ْ
اوُعََمجَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ًانيِقَيْمَلْعٱ:َدُواَدِلُشيِخَأَلاَقَف.َليِئاَْرسِإاوُبِراَحُيِلْمُهَشوُيُج
يفيِعَمُجُرْخَتَسَكَّـنَأ جلٱِ

ْ
ُدُواَدَلاَقَف٢.َكُلاَجِرَوَتْنَأِشَْي

ُشيِخَأَلاَقَف.َكُدْبَعُلَعْفَياَمُمَلْعَتَسَتْنَأَكِلٰذِل:َشيِخَأل
.»ِماَّـيَألٱَّـلُكِيسْأَرِلًاسِراَحَكُلَعْجَأَكِلٰذِل:َدُواَدِل

٢٨و١:٢٢ص٢٩:١ص

يف .غلقصيفدوادةماقإمايأِماَّـيَألٱَكْلِتِ
سابتلادوادباوجيفَكُدْبَعُلَعْفَياَمُمَلْعَتَسَتْنَأ

عمنوكينأامإًالوهجمنوكيهلعفيامنأدويهنألدوصقم
امرهظيرخآلايفومهيلعنوكينأامإونيينيطسلفلا

املعفيوهعمجرخيسدوادنأمهففشيخأامأو.هلعفيس
صيبصيحيفدوادلعجاذهو.هبنوينيطسلفلارختفي
مهلرهظُينأردقيالونيينيطسلفلارهاظينأردقيالهنأل
.ليئارسإعمهنأ

يفهرادتقالهرابتعاودوادبهتقثرهظأِيسْأَرِلًاسِراَح
ًادئاقنوكيفهدنعبصنمىمسأيفهنييعتبهدعوفبرحلا

.صاخلاهسرحل

يفُهوُنَفَدَوَليِئاَْرسِإُّلُكُهَبَدَنَوُليِئوُمَصَتاَمَو«٣ ِةَماَّـرلٱِ
يف جلٱَباَحْصَأىَفَنْدَقُلُواَشَناَكَو.ِهِتَنيِدَمِ

ْ
َنِمِعِباَوَّـتلٱَوِّـنَا

.»ِضْرَألٱ
٧:١٧ص٢٥:١ص

ألَا
َ
لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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:٢٥(ةروكذملاثداوحلالبقتامناكُليِئوُمَصَتاَم
)١١ع(يفيتآلامالكلاحاضيإلانهروكذمهتومو)١
.»خلاَليِئوُمَصِيليِدِعْصَأ«

يفناككلذلعلِّـناَْجلٱَباَحْصَأىَفَنْدَقُلُواَشَناَكَو
:١٩نييوال(ةعيرشللًاقفوهلمعناكو)١٥:٢٣(هكلملوأ
.)خلا١٨:١٠ةينثتو٢٠:٢٧و٣١
نوملكتينيذلاينعتةيلصألاةملكلاِّـناَْجلٱَباَحْصَأ

.مهيفةلاحّناجبنورهاظتيفمهنوطبنمهنأك
ثيحهعبتيناسنإلاعمنوكيليقينجلاعباتلاِعِباَوَّـتلٱ

الامفرعيينجلانأبنومعزيو.هالومعبتيمداخكبهذي
.ىتوملاحاورألثمهلثمفهبحاصفرعيفرشبلاونبهفرعي
اهلعجيهلمعبهنألةميظعةئيطخئطخيعباوتلابلطينمو
ءىجلتيملو.لبقتسملافرعيهدحويذلاهللاناكميف
.برلاكرتناكامدعبالإعباوتلاوناجلاباحصأىلإلواش

لٱَعَمَتْجٱَف«٤
ْ
يفاوُلَزَنَواوُءاَجَوَنوُّيِنيِطْسِلِف َعََمجَوَمَنوُشِ

يفَلَزَنَوَليِئاَْرسِإَعيَِمجُلُواَش لِجِ
ْ

.»َعوُب
٣١:١ص٤:٨كولم٢و١:٣كولم١

ىلعملوسمويلااهمساركاسيضرأيفةنيدمَمَنوُش
ضرأاهلوحونيعاهيفويبرغلايبونجلايحودلالبجبناج
.ًاليم١٢وحنلمركلالبجنعدعبتوةبصخم

وحناهنعدعبيمنوشيبونجيلاحلاعوقفلبجَعوُبْلِج
رحبلاحطسنعومدق١٢٠٠لهسلانعهولعلايمأةعبرأ

اذهو.رماعنباجرممويلاىمسملاوهلهسلاو.مدق١٦٠٠
لبجنمدتميدحاولابناجلاثلثملكشىلعلهسلا
نينجيأمينجنيعىلإيقرشلابونجلاةهجىلإلمركلا
يناثلابناجلاو.ًاليم٣٠وحنبناجلااذهلوطوةيلاحلا
ىلإروطلبجىلإلامشلاةهجىلإمينجنيعنمدتمي
ًادجبصخملهسلااذهو.ًاليم٢٥وحنهلوطولمركلا
سوماقيفليعرزيرظنا(ةريثككراعمةحاسناكو
رحبلاقيرطيفاوراسنيينيطسلفلانأنونظملاو.)باتكلا
بونجلاىلإاورادمثةيلاحلاافيحولمركلالبجىلإاولصوف
قيفأىلإمثًالوأمنوشىلإرماعنباجرميفاوراسويقرشلا
لكاوحتفيملف.قرشلاىلإلهسلااذهرخآيف)٢٩:١(
مهلمعنكيملو.عوبلجنمًابونجةعقاولاليئارسإضرأ
نيدصاقمهدونجلكبةديدشًابرحلبطقفةوزغاذه
ىلإلواشةكلممدادتمااوفاخمهلعلو.ليئارسإةكلممعاضخإ
كلامملاىلإنيينيطسلفلاقيرطدسُتفرماعنباجرميلامش
.اهريغوروشأكةيقرشلا

لٱَشْيَجُلُواَشىَأَراَّـَملَو«٥
ْ
َبَرَطْضٱَوَفاَخَنيِّـيِنيِطْسِلِف

لَق
ْ

.»ًاّدِجُهُب

مم،ِيصَالَخَويِروُنُّبَّـرلَا«دوادلوقرظناَفاَخ ْنَّـِ
لَقُفاََخيَالٌشْيَجَّـَيلَعَلَزَنْنِإ.ُّبَّـرلٱ؟ُفاَخَأ

ْ
رومزم(»يِب

ناكبرلانألنيينيطسلفلانملواشفاخو.)٣و٢٧:١
.هكرتدق

ِمَالْحَألٱِبَالُّبَّـرلٱُهِْبُجيْمَلَف،ِّـبَّـرلٱَنِمُلُواَشَلَأَسَف«٦
.»ِءاَيِبْنَألٱِبَالَوِميِروُألٱِبَالَو
:٢ليئويو١٢:٦ددع٣١-١:٢٤لاثمأ١٤و١٠:١٣مايأ١
٨:١٧ليئومص٢و٢٨:٣٠جورخ٢٨

مظعأو.هوعدينملكلبرلابيجتسيُّبَّـرلٱُهْبُِجيْمَلَف
يفبرلاةئيشمضفرفلواشامأو.سانللرفغُتاياطخلا
نكيملانهبرلانمهلاؤسو.هتئيشمراتخاوهكلمةءادب
.نيينيطسلفلانمصلخيللبةيقيقحةبوتبهبلقلكنم
أجتلالباهكرتيفبرلاباوجمدعببسنعصحفيملو
ماقأذإةناهإمظعأبرلاناهأاذكهو.ناجلاةبحاصىلإ
.)١٤و١٠:١٣مايأ١(برلاناكميفةبذاكلاةأرملاكلت

.)١٢:٦ددع(ِمَالْحَألٱِب
ناك.)باتكلاسوماقيفميروأبلطا٢٣:٩(ِميِروُألٱِب

)٢٣:٦(دوفألاهديبودوادىلإأجتلاوبوننمبرهراثايبأ
ماقأورخآًادوفألمعناكلواشنأانهلوقلانمجتنتسنو
كلمنامزيفهنأ)٨:١٧ليئومص٢(يفىرنورخآًانهاك
.ةنهكللناسيئرناكدواد

.)٢٢:٥و٩:٦(ِءاَيِبْنَألٱِبَالَو

ِةَبِحاَصٍةَأَرْمٱَىلَعِيلاوُشِّـتَف:ِهِديِبَعِلُلُواَشَلاَقَف«٧
َهلَأْسَأَواَهْيَلِإَبَهْذَأَفٍّناَج

َ
ٌةَأَرْمٱاَذَوُه:ُهُديِبَعُهَلَلاَقَف.ا

يفٍّناَجُةَبِحاَص .»ٍروُدِْنيَعِ
٨٣:١٠رومزمو١٧:١عوشي١٦:١٦لامعأ

.)٣ع(ٍّناَجِةَبِحاَص
)١٠و٨٣:٩رومزم(اهراوجيفارسيسدابٍروُدِْنيَع
يحودلبجبناجىلعاهعقوموةيلاحلارودنيعيهو
ناكفلايمأةرشعوحنرودنيعىلإعوبلجنمويلامشلا
نيلاحاوناكنيينيطسلفلانألًاضيأرطخوبعتلواشىلع
.رودنيعوعوبلجنيبيهومنوشيف

ألَا
َ
لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ْ
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ِنَالُجَرَوَوُهَبَهَذَو،ىَرْخُأًاباَيِثَسِبَلَوُلُواَشَرَّـكَنَتَف«٨
ملٱَىلِإاوُءاَجَوُهَعَم

يفِرْعٱ:َلاَقَو.ًالْيَلِةَأْرَْ جلٱِبِيلِ
ْ
ِّـنَا

.»ِكَلُلوُقَأْنَمِيليِدِعْصَأَو
١١و١٨:١٠ةينثت٨:١٩ءايعشإ٣٥:٢٢و١٨:٢٩مايأ٢

ةبحاصاهنإركنُتفهنمفاختوةأرملاهفرعتالئلَرَّـكَنَت
همامأناكهنإفليئارسإكلمطاطحنامظعأامف.ناج
ريبدتلاهيلعونيينيطسلفلانيبوهنيبةلصافةكرعم
.ةرصنلاهدحوهنميذلابرلاىلإءاجتلالاودادعتسالاو
كلتتضقناويكلملاهبصنمنعًايتقوىحنتوركنتهنكلو
ةبذاكلاةأرملاكلتىلإباهذلايفهتايحنمةريخألاةليللا
نوقدصيالامًاريثكةفرعملاوءاكذلابنوعدينيذلاو.ةلهاجلا
.ةفيخسلاتافارخلاىلإنوداقنيمهنكلوسدقملاباتكلا

ملٱُهَلْتَلاَقَف٩«٩،١٠
َلَعَفاَمُمَلْعَتَتْنَأاَذَوُه:ُةَأْرَْ

جلٱَباَحْصَأَعَطَقَفْيَك،ُلُواَش
ْ
.ِضْرَألٱَنِمِعِباَوَّـتلٱَوِّـنَا

َهلَفَلَحَف١٠؟اَهَتيِمُتِلِيسْفَنِلًاكََرشُعَضَتاَذاَمِلَف
َ
ُلُواَشا

لَيَالُهَّـنِإ،ُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:ِّـبَّـرلٱِب
ْ

يفٌمْثِإِكُقَح .»ِرْمَألٱاَذٰهِ
٣ع

ع(اهبرجينأهدصقكلملالبقنمسوساجهنأتنظ
ملو.ركنتدقناكنإوهسفنكلملاهنأتفرعامبرو.)٣
عيمجلوطأناكهنألهتماقلوطركنينألواشردقي
.بعشلا

َهلَفَلَحَف
َ
ناكنإونيدلاظافلألمعتساِّـبَّـرلٱِبُلُواَشا

.كلملاهنأىلإةأرمللةراشإانهو.هرهوجكرتدق

ملٱِتَلاَقَف١١«١١،١٢
يِدِعْصَأ:َلاَقَف؟َكَلُدِعْصُأْنَم:ُةَأْرَْ

ملٱِتَأَراَّـمَلَف١٢.َليِئوُمَصِيل
ٍتْوَصِبْتَخََرصَليِئوُمَصُةَأْرَْ

ِمل:َلُواَشِلِتَلاَقَوٍ،ميِظَع
َ
»؟ُلُواَشَتْنَأَويِنَتْعَدَخاَذا

سانللدعصُتنأردقتاهنأمعزتتناكَكَلُدِعْصُأْنَم
سانلاملكتيهواهملكيفتاومألاحاورأنمهودارأنم
هفرعيالامنوفرعيتاومألاناسانلامعزيوةطيسوك
.ءايحألا

همّلعوهحسمليئومصنإَليِئوُمَصِيليِدِعْصَأ
ردقيتاومألانمماقاذإهنألواشركتفافهرذنأوهدشرأو
هنأنظهلعلونيينيطسلفلانمصلخيفيكهللوقينأ
نأهيلعناكهنأيسنهنكلو.برلادنعهيفعفشينأردقي
.يحوهوليئومصراذنإعمسي

لواششغتنأدصقتتناكخلاُةَأْرَْملٱِتَأَراَّـمَلَف
خبويلةصرفلاهذهزهتناهللانكلوسانلاشغيفاهتداعك

رهظأوهيلعلبقملاباقعلابهئبنيواهتطساوبريرشلاكلملا
اهنألليئومصتأرامنيحةأرملاتبجعتف.ةقيقحلابليئومص
.ىتوملاداعصإنعاهزجعىلعلديامماذهو.اذهعقوتتمل
وههداعصإبلطيذلانأتققحتذإتفاخذئدنعو
.لواش

يزبايزتدقوناطيشلاوهدعصيذلانأمهضعبىأر
ملفةليحوركمهلكلمعلانأنورخآنظو.ليئومص
هنظًالايخىأرلواشنألبهريغالوليئومصدعصي
نمنكلو.ليئومصتوصهنأنظًاتوصعمسوليئومص
نأهنممهفيضّرغتوأقباسمكحالبأبنلااذهأرقي
ةوقبكلذولواشعمملكتوًايقيقحًادوعصدعصليئومص
ريغدوعصنعانربخيالسدقملاباتكلاو.ةأرملاةوقبالهللا
.هدحوعوسيبرلاالإرشبلاملكيلتاومألانمليئومص
ىرنو.عوسيريغاملكيمليلجتلالبجيفىسوموايليإنإ
ليئومصدوعصنمعفتنيملوًاديدجًائيشملعتيمللواشنأ
يحوهوليئومصنمهعمسيذلامالكلاسفنعمسهنأل
.)٣١-١٦:٢٧اقول(

َهلَلاَقَف١٣«١٣،١٤
َ
ملٱا

يفاََختَال:ُكِلَْ ؟ِتْيَأَراَذاَمَف.ِ
ملٱِتَلاَقَف

ِهلآُتْيَأَر:َلُواَشِلُةَأْرَْ
َ
١٤.ِضْرَألٱَنِمَنوُدَعْصَيًة

َهلَلاَقَف
َ
َوُهَوٌدِعاَصٌخْيَشٌلُجَر:ْتَلاَقَف؟ُهُتَروُصَيِهاَم:ا

َىلِإِهِهْجَوَىلَعَّـرَخَف،ُليِئوُمَصُهَّـنَأُلُواَشَمِلَعَف.ٍةَّـبُجِبًىّطَغُم
.»َدَجَسَوِضْرَألٱ

٢٤:٨ص١٥:٢٧ص

ِهلآ
َ
ينعتيهوعمجلصألايفىلوألاةملكلاَنوُدَعْصَيًة

ةينثولاةهلآلاًاتاقوأينعتوديحولايقيقحلاهلإلاهللاًانايحأ
تاومألاناكمنمًادعاصًادحاوانهينعتاهنأحجرألاو
ةمجرتلايفاذكهو.ضرألاتحتهنأنومعزياوناكيذلا
لواشهرظنيملوةأرملاهترظنلوألايفو.ةديدجلاةيزيلكنإلا
نمليئومصهنألواشملعو.ًاضيألواشهرظنكلذدعبو
)١٥:٢٧(ليئومصةداعكةبجبىطغمخيشهنأةأرملالوق
.هداعصإبلطناكهنأللواشهعقوتاماذهو

ناكيذلاليئومصلهرابتعارهظأِهِهْجَوَىلَعَّـرَخَف
نمدعصدقنملًاضيأهرابتعاىدبأوهتيؤرىهتشا
.تاومألا

ِمل:َلُواَشِلُليِئوُمَصَلاَقَف«١٥
َ
َكِداَعْصِإِبيِنَتْقَلْقَأاَذا

لَا.ًاّدِجُرْمَألٱِيبَقاَضْدَق:ُلُواَشَلاَقَف؟َياَّـيِإ
ْ
َنوُّيِنيِطْسِلِف

َالَوِءاَيِبْنَألٱِبَاليِنُبِيُجيْدُعَيَْملَويِنَقَراَفُّبَّـرلٱَو،يِنَنوُبِراَُحي
.»ُعَنْصَأاَذاَميِنَمِلْعُتِلَكُتْوَعَدَف.ِمَالْحَألٱِب

٦ع١٨:١٢و١٤و١٦:١٣ص

ألَا
َ
لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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يتلاهنازحأوملاعلااذهمومهىلإهعوجربقلقيِنَتْقَلْقَأ
ضفرناكيذلالواشدانعنمقلقواهنمحارتساناك
مويىلإلصوناكامدعبالإهبلطيملويحوهوهمالك
.باقعلا

ِملَو:ُليِئوُمَصَلاَقَف١٦«١٨-١٦
َ
ْدَقُّبَّـرلٱَويِنُلَأْسَتاَذا

َمَّـلَكَتاَمَكِهِسْفَنِلُّبَّـرلٱَلَعَفْدَقَو١٧؟َكَّـوُدَعَراَصَوَكَقَراَف
ملٱُّبَّـرلٱَّـقَشْدَقَو،يِدَيْنَع

َكِبيِرَقِلاَهاَطْعَأَوَكِدَيْنِمَةَكَلْمَْ
ِهِبَضَغَّـوُُمحْلَعْفَتَْملَوِّـبَّـرلٱِتْوَصِلْعَمْسَتَْملَكَّـنَأل١٨.َدُواَد
يف لٱَرْمَألٱاَذٰهَكِبُّبَّـرلٱَلَعَفْدَقَكِلٰذِلَ،قيِلاَمَعِ

ْ
.»َمْوَي

٢٦و٢٠و١٥:٩ص١٥:٢٨ص

ِمل
َ
نأردقيملفبرلالبِقنمًالسرمناكيِنُلَأْسَتاَذا

.هسفننمًائيشلمعيوأًائيشلوقي
ايفهمواقيذخأًاضيألبطقفبرلاهقرافيملَكَّـوُدَعَراَص

ىنعملاسيلو.هودعبرلاراصيذلاناسنإلاكلذةساعتل
يفمادامريرشلامواقيهنألبدحأكالهديريبرلانأ

ةيعيبطةجيتنوههيفلواشعقويذلاقيضلاو.هرورش
مالكلاسفنلواشللاقوليئومصداعمث.برلاهكرتل
.)١٤و١٦:١٣و١٥:٢٨(يحوهوهبهملكيذلا

لٱِدَيِلَكَعَمًاضْيَأَليِئاَْرسِإُّبَّـرلٱُعَفْدَيَو«١٩
ْ
.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

َليِئاَْرسِإَشْيَجُّبَّـرلٱُعَفْدَيَو،يِعَمَنوُنوُكَتَكوُنَبَوَتْنَأًادَغَو
لٱِدَيِلًاضْيَأ

ْ
.»َنيِّـيِنيِطْسِلِف

١٩-٣:١٧بويأو٣١:٢ص

يأمهبوعشيفكولملااياطخبرلادقتفيًاضْيَأَليِئاَْرسِإ
بعشلانيبناكنإوباقعلايفكولملاوبعشلاكرشيهنإ
الو.مهئاسؤراياطخيفاوكرتشيملنوريثكولافطأوءاسن
كلملاببعشلاداحتاوةكلمملاةدحولًارظنكلذنمدب
.سأرلابدسجلاءاضعأداحتاك
ًاراربأتاومألاناكميفيأيِعَمَنوُنوُكَتَكوُنَبَوَتْنَأ

:٣٨ءايعشإ٣١:١٧رومزم٣٧:٣٥نيوكت(ًارارشأمأاوناك
تاومألانمةمايقلاىلإتاراشإميدقلادهعلايفو.)١٠
امكلبقملاملاعلارومأءامدقلافرعيملنكلوراربألاةداعسو
١٦:٨رومزم٢٧-١٩:٢٥بويأ(ديدجلادهعلانماهانفرع
.)٣و١٢:٢لايناد٧٣:٢٤و١٧:١٥و١١-

ِضْرَألٱَىلِإِهِلوُطَىلَعَطَقَسَوُلُواَشَعَْرسَأَف٢٠«٢٥-٢٠
ُهَّـنَأل،ٌةَّـوُقِهيِفْنُكَتَْملًاضْيَأَو،َليِئوُمَصِمَالَكْنِمًاّدِجَفاَخَو
ملٱِتَءاَجَّـمُث٢١.َلْيَّـللٱَوُهَّـلُكَراَهَّـنلٱًاماَعَطْلُكْأَيَْمل

َىلِإُةَأْرَْ
ْتَعِمَسْدَقاَذَوُه:ُهَلْتَلاَقَف،ًاّدِجٌعاَتْرُمُهَّـنَأْتَأَرَوَلُواَش

يفِيسْفَنُتْعَضَوَفَكِتْوَصِلَكُتَيِراَج َكِمَالَكِلُتْعِمَسَويِّـفَكِ
ِتْوَصِلًاضْيَأَتْنَأْعَمْسٱَنآلٱَو٢٢.ِهِبيِنَتْمَّـلَكيِذَّـلٱ

ْذِإٌةَّـوُقَكيِفَنوُكَتَف،ْلُكَوٍزْبُخَةَْرسِكَكَماَّـدُقَعَضَأَفَكِتَيِراَج
يفُريِسَت ُهاَدْبَعِهْيَلَعَّـحَلَأَفُلُكآَال:َلاَقَوىَبَأَف٢٣ِ.قيِرَّـطلٱِ
ملٱَو
هتْوَصِلَعِمَسَف،ًاضْيَأُةَأْرَْ َىلَعَسَلَجَوِضْرَألٱِنَعَماَقَوِْمِ
لِلَناَكَو٢٤.ِرِيَّـرسلٱ

ْ
يفٌنَّـمَسُمٌلْجِعِةَأْرَم لٱِ

ْ
ْتَعَْرسَأَف،ِتْيَب

ُهْتَمَّـدَقَّـمُث٢٥،ًاريِطَفْتَزَبَخَوُهْتَنَجَعَوًاقيِقَدْتَذَخَأَوُهْتَحَبَذَو
يفاوُبَهَذَواوُماَقَو.اوُلَكَأَفِهْيَدْبَعَماَمَأَوَلُواَشَماَمَأ لِتِ

ْ
َك

.»ِةَلْيَّـللٱ
٢٣:٤١لايقزحو١:٦ريتسأ٥:١٣كولم٢و١٩:٥ص

٧و١٨:٦نيوكت

هفوخنمطقسو.ًادجليوطوهوِهِلوُطَىلَعَطَقَس
رابجلاكلملاانهىرنف.لكألامدعنمهفعضنموديدشلا
ىلإًاطقاسرطخلادشأموييفليئارسإءاجرهيلعيذلا
هبلغيمونالبوماعطالبناجلاةبحاصخوكيفضرألا
دنعهبعشىلعموجهللنودعتسمنوينيطسلفلاو.فوخلا
ةباذكتناكنإوةأرملاو.رودنيعيفمهنعديعبوهورجفلا

اهكلموهوًاعاترمًالجرهتأرامنيحهيلعتقفشأةعامط
يفاهدنعاملضفأهلتبرقواهرادتقابسحهتمدخفًاضيأ
نأهيلعفةءادبلايفهتعاطأاهنإةلئاقهيلعتحلأوتيبلا
هتشيملهركفبارطضانمهنألًالوأىبأف.نآلااهليغصي
اذهورجفلالبقهرقمىلإعجريلًالجعتسمناكهنألولكألا
توميوعجرينأراتخاذإةميدقلاهتءورمنمًائيشانيريام
.برحلاةحاسيفهبعشوهئانبأعم

دئاوف
باوجىلعلصحيملف)١٥ع(عنصأاذاملواشلاق.١

ظفاحلاق.برلاهلهلاقامعنصينأدريملهنأل
صلخأيكللعفأنأيغبنياذاميبليفيفنجسلا
ًادعتسمناكهنألنيلوسرلاةطساوببرلاهلباجتساف
.)٣١و١٦:٣٠لامعأ(برلامالكلبقينأ

قيرطةفرعملهجاتحناملكسدقملاباتكلايف.٢
دحأعوجرىلإجاتحنالف.ةيدبألاةايحلاوصالخلا
ًاديدجائيشانملعينأردقيالعجرنإو.تاومألانم
.)٣١-١٦:٢٧اقولو١٨-١٦ع(

ضغيفميحرهللانإلوقلابانسوفنشغنالنأبجي.٣
.)١٨ع(انلمعامهماناياطخنعرظنلا

امالوهيوقيوهيزعينمدجيملهتايحرخآيفلواشنإ.٤
.)١٥ع(هللاكرتدقناكهنألهبحرفيوأهيلعلكتي

امدنععاترايذلاكلملالواشنيبقرفلامظعأام.٥
)سلوبيأ(لواشورضحدقهلاقتناتقونإعمس

ألَا
َ
لٱَوُنِماَّـثلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ْدَق.ََرضَحْدَقِيلَالِحْنٱُتْقَو«لاقيذلالوسرلا
جلٱُتْدَهاَج

ْ
حلٱَداَهِ

ْ
لَمْكَأ،َنََس

ْ
ُتْظِفَح،َيْعَّـسلٱُت

لٱُليِلْكِإِيلَعِضُوْدَقًاريِخَأَو،َناَميِإلٱ
ْ

سواثوميت٢(»ِّـِرب
٨-٤:٦(.

َنوُْرشِعْلٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

لٱَعََمجَو«١
ْ
َناَكَوَ.قيِفَأَىلِإْمِهِشوُيُجَعيَِمجَنوُّيِنيِطْسِلِف

لٱَىلَعَنيِلِزاَنَنوُّيِليِئاَْرسِإلٱ
ْ
يفيِتَّـلٱِْنيَع .»َليِعَرْزَيِ

١٨:١٩كولم١و١٢:١٨عوشيو٤:١ص٢و٢٨:١ص
٢١:١و

امراركتلوقلااذهْمِهِشوُيُجَعيَِمجَنوُّيِنيِطْسِلِفْلٱَعََمجَو
يفثدحامعرابخإلادعببتاكلانأل)٤و٢٨:١(يفىتأ
.نيينيطسلفلاةصقىلإعجرقباسلاحاحصألايفرودنيع
بونجقيفأو.اهنماولقتنافمنوشيفناكَقيِفَأَىلِإ
ىلإاولقتنادقاوناكنيذلانييليئارسإلاركسعمبرقومنوش
.عوبلجلبجنمةبيرقيهوليعرزي

يفيِتَّـلٱِْنيَعْلٱ لزنثيحدورحنيعاهلعلَليِعَرْزَيِ
ليعرزيتناكو.رفاووبذعاهؤامو)٧:١ةاضق(نوعدج
اهمساوركاسيلًامختتناكويحودلبجوعوبلجلبجنيب
رخآيفهنألةيركسعلاتاكرحللقفاوماهعقومونيرزمويلا
ىلإاهنمدتمييذلاليعرزييداولوأيفورماعنباجرم
ًانكسمتراصكولملامايأيفو)٦:٣٣ةاضق(ًاقرشندرألا
.)٢١صكولم١(لبازيإهتأرماوباخآل

لٱُباَطْقَأََربَعَو«٢
ْ
ُدُواَدََربَعَو،ًافوُلُأَوٍتاَئِمَنيِّـيِنيِطْسِلِف

يفُهُلاَجِرَو ملٱِ
.»َشيِخَأَعَمِةَرَّـخَؤُْ

٢و٢٨:١ص

امركذىلإبتاكلاعجرَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱُباَطْقَأََربَعَو
منوشىلإنيينيطسلفلالوصولبققيرطلاىلعثدح
.ليئارسإضرأاولخدومهضرأمختاوزاتجاامدعبو
ًاعماوبراحنيذلاةسمخلانيينيطسلفلاكولممهباطقألاو
.)٥:٨(هضرأيفًالقتسمناكمهنمًالكنأريغ

لٱُءاَسَؤُرَلاَقَف٣«٥-٣
ْ
ِءَالُؤٰهاَم:َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
لٱِءاَسَؤُرِلُشيِخَأَلاَقَف؟َنوُّيِنَاْربِع

ْ
اَذٰهَسْيَلَأ:َنيِّـيِنيِطْسِلِف

َماَّـيَألٱِهِذٰهيِعَمَناَكيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِكِلَمَلُواَشَدْبَعَدُواَد
اَذٰهَىلِإِهِلوُزُنِمْوَيْنِمًائْيَشِهيِفْدِجَأَْملَو،َنيِنِّـسلٱِهِذٰهْوَأ

لٱ
ْ
لٱُءاَسَؤُرِهْيَلَعَطَخَسَو٤.ِمْوَي

ْ
ِعِجْرَأ:ُهَلاوُلاَقَو،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

َىلِإاَنَعَمَلِزْنَيَالَو،ُهَلَتْنَّـيَعيِذَّـلٱِهِعِضْوَمَىلِإَعِجْرَيَفَلُجَّـرلٱ
حلٱ
ْ
يفًاّوُدَعاَنَلَنوُكَيَالَوِبَْر حلٱِ

ْ
اَذٰهِيضْرُياَذاَمِبَف.ِبَْر

ُدُواَدَوُهاَذٰهَسْيَلَأ٥؟ِلاَجِّـرلٱَكِئَلوُأِسوُؤُرِبَسْيَلَأ؟ُهَدِّـيَس
ُدُواَدَوُهَفوُلُأُلُواَشَبََرض:ٍتَالِئاَقِصْقَّـرلٱِبُهَلَْنيَّـنَغيِذَّـلٱ
.»؟ِهِتاَوَبَر

٢٧:٦ص٢٠و١٢:١٩مايأ١و٦-٢٧:١ص٢٧:٧ص
٢١:١١و١٨:٧ص١٤:٢١ص

:٤(مهؤادعأنييليئارسإلاهبىّمساماذهَنوُّيِناَْربِعْلٱ
٦(.

.)٢٧:٧(هددحيملوليوطنامزيأنيِنِّـسلٱِهِذٰهْوَأ
هلامتساوعدخلالكشيخأدوادعدخًائْيَشِهيِفْدِجَأَْمل

ملفةبوبحملاهلئاضفبسانلاعيمجبذجيناكامكهسفنل
ملفنيينيطسلفلاءاسؤرنمنوقابلاامأو.دعبهيفكشي
لتقولواشةمدخيفًاقباسناكيناربعهنأالإدواداوفرعي
ًايبلقمهعمهنأاوقدصيملكلذلونيينيطسلفلانمنيريثك
.مهطسويفًاودعمهلنوكيبرحلاموييفهنأاوحّجرو

هنأاودقتعاونيينيطسلفلايأِلاَجِّـرلٱَكِئَلوُأِسوُؤُر
مهملسينأًانطابدصقيهنكلورهاظلابنيينيطسلفلارهاظي
.نييليئارسإلل

ُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:ُهَلَلاَقَوَدُواَدُشيِخَأاَعَدَف٦«١١-٦
يفيِعَمَكُلوُخُدَوَكُجوُرُخَو،ٌميِقَتْسُمَتْنَأَكَّـنِإ جلٱِ

ْ
ِشَْي

يفٌحِلاَص َىلِإَّـَيلِإَتْئِجِمْوَيْنِمًاَّرشَكيِفْدِجَأَْملِّـينَألَّـيَنْيَعِ
لٱ
ْ
يفاَّـمَأَو.ِمْوَي َنآلٱَف٧.ٍحِلاَصِبَتْسَلَفِباَطْقَألٱُِنيْعَأِ
يفًاءوُسْلَعْفَتَالَو،ٍمَالَسِبْبَهْذٱَوْعِجْرٱ ِباَطْقَأُِنيْعَأِ
لٱ
ْ
لِمَعاَذاَمَف:َشيِخَألُدُواَدَلاَقَف٨.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
اَذاَمَو،ُت

يفَتْدَجَو لٱَىلِإَكَماَمَأُتِْرصِمْوَيْنِمَكِدْبَعِ
ْ
َالىَّـتَحِمْوَي

ملٱيِدِّـيَسَءاَدْعَأَبِراَحُأَوَِيتآ
ُتْمِلَع:ُشيِخَأَباَجَأَف٩؟ِكِلَْ

يفٌحِلاَصَكَّـنَأ َءاَسَؤُرَّـنِإَّـالِإ.ِهللاٱِكَالَمَكَّـيَنْيَعِ
لٱ
ْ
حلٱَىلِإاَنَعَمْدَعْصَيَال:اوُلاَقَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
َنآلٱَو١٠.ِبَْر

اَذِإَو.َكَعَماوُءاَجَنيِذَّـلٱَكِدِّـيَسِديِبَعَعَمًاحاَبَصْرِّـكَبَف
ُهُلاَجِرَوَوُهُدُواَدَرَّـكَبَف١١.اوُبَهْذٱَفْمُكَلَءاَضَأَوًاحاَبَصْمُتْرَّـكَب
لٱِضْرَأَىلِإاوُعِجْرَيَوًاحاَبَصاوُبَهْذَيِل

ْ
اَّـمَأَو.َنيِّـيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
.»َليِعَرْزَيَىلِإاوُدِعَصَفَنوُّيِنيِطْسِلِف
١٤:١٧ليئومص٢و١٢-٢٧:١ص١٢-٢٧:٨صو٣ع
٢٢و١٢:١٩مايأ١و٤ع١٩:٢٧و٢٠و

كشالو.هعنقيلدوادهلإبشيخأفلحُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح
هبعشبراحينأدريملهنألعوجرلابهلنذأذإحرفدوادنأ

ألَا
َ
لٱَوُعِساَّـتلٱُحاَحْص

ْ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

٩٦
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هيلععقيفامٍتقويفهتعدخرهظتنألمتحملانمناكو
.هلاجرووههنولتقيونوينيطسلفلا

.هللالبقنمهيلإلسرمدحاوكِهللاٱِكَالَمَك
نإولواشديبعهلاجرودوادىمسَكِدِّـيَسِديِبَعَعَم

.مهتيسنجاوريغيملمهنألًانامزشيخأاومدخدقاوناك
.نيينيطسلفلاباطقأدحأكانهشيخأملكتو

ىلإمثقيفأىلإمثمنوشىلإًالوأَليِعَرْزَيَىلِإاوُدِعَص
دوادنيبةقالعلكتعطقناو.ليعرزييفليئارسإةبراحم
.نيينيطسلفلاو

َنوُثَالَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَغَلْقِصَىلِإُهُلاَجِرَوُدُواَدَءاَجاَّـَملَو١«١،٢ لٱِ
ْ
،ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

لٱَناَك
ْ
جلٱاْوَزَغْدَقُةَقِلاَمَع

ْ
َغَلْقِصاوُبََرضَو،َغَلْقِصَوَبوَُن

ًادَحَأاوُلُتْقَيَْمل.اَهيِفِيتاَوَّـللٱَءاَسِّـنلٱاْوَبَسَو٢،ِراَّـنلٱِباَهوُقَرْحَأَو
يفاْوَضَمَوْمُهوُقاَسْلَب،ًاريِبَكَالَوًاريِغَصَال .»ْمِهِقيِرَطِ

٨و٢٧:٦ص١٠-٢٧:٨و١٥:٧ص١١و٢٩:٤ص
٢٧:١١ص

يف نيينيطسلفلاشيجاوقرافامدعبِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
.)٢٩:١١(برحلاىلإبهاذلا

عماوبهذهلاجرودوادنأاوفرعمهلعل)١٥:٢(ُةَقِلاَمَعْلٱ
ناكهنألهنماومقتنيلةصرفلااومنتغافنيينيطسلفلاشيج
.)٢٧:٨(ًاقباسمهازغ
ىعرمهيفناكو.رفقلاواذوهيلابجنيبامَبوُنَْجلٱ
مهبيصنناكنيذلانوعمشينبلناكوراجشأالبهنكلو
عمنوعمشناكو)٩-١٩:١عوشي(اذوهيبيصنلخاد
.)١:٣ةاضق(نييناعنكلااوبراحاملاذوهي

هللادصقومهقاقرتساةقلامعلادصقًادَحَأاوُلُتْقَيَْمل
.مهئابآومهلاجرلمهدرييكلمهظفح

ملٱُهُلاَجِرَوُدُواَدَلَخَدَف٣«٦-٣
ٌةَقَرُْحمَيِهاَذِإَوَةَنيِدَْ

ُدُواَدَعَفَرَف٤.اوُبُسْدَقْمُُهتاَنَبَوْمُهوُنَبَوْمُهُؤاَسِنَو،ِراَّـنلٱِب
َهلَقْبَتَْملىَّـتَحاْوَكَبَوْمَُهتاَوْصَأُهَعَمَنيِذَّـلٱُبْعَّـشلٱَو

ُ
ٌةَّـوُقْم

لِل
ْ

لٱُمَعوُنيِخَأ:َدُواَداَتَأَرْمٱِتَيِبُسَو٥.ِءاَكُب
ْ
ُلِياَجيِبَأَوُةَّـيِليِعَرْزَي

لٱَلاَباَنُةَأَرْمٱ
ْ

اوُلاَقَبْعَّـشلٱَّـنَألًاّدِجُدُواَدَقَياَضَتَف٦.ِّـِيلَمْرَك
َىلَعٍدِحاَوُّلُكًةَّـرُمْتَناَكِبْعَّـشلٱِعيَِمجَسُفْنَأَّـنَأل،ِهِْمجَرِب
.»ِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱِبَدَّـدَشَتَفُدُواَداَّـمَأَو.ِهِتاَنَبَوِهيِنَب

١٨:٢رومزمو٢٣:١٦ص١٧:٤جورخ٤٣و٢٥:٤٢ص
٢٧:١٤و

مهدالوأومهؤاسنو.ءيشلكاورسخمهنأاونظاْوَكَب
.)١٩ع(حرفىلإلّوحتمهءاكبنكلو.لاملانمنمثأ

.همجربهلاجرمّلكتوهاتأرمأتيبُسذإًاّدِجُدُواَدَقَياَضَت
هلدعتسيملوباسحلااذهبسحيملهنألهومالمهلعلو
لكنمًاكورتمهسفنىأرف.غلقصيفهلاجرضعبهئاقبإب
ددشتفهكرتيملبرلانكلو.هلامآلكتعطقناورشبلاينب
نماهريغو٣١:١رومزمو٢٧:١٤رومزمو١٨:٢رومزم(هب
.)ريمازملا

لٱَراَثاَيِبَألُدُواَدَلاَقَّـمُث٧«١٠-٧
ْ

:َكِلاَميِخَأِنْبٱِنِهاَك
ُدُواَدَلَأَسَف٨.َدُواَدَىلِإَدوُفَألٱُراَثاَيِبَأَمَّـدَقَف.َدوُفَألٱَّـَيلِإْمِّـدَق
لٱِءَالُؤٰهُتْقَِحلاَذِإ:ِّـبَّـرلٱَنِم

ْ
:ُهَلَلاَقَف؟ْمُهُكِرْدُأْلَهَفَةاَزُغ

حلٱ
ْ
ِةَئِمُّتِّـسلٱَوَوُهُدُواَدَبَهَذَف٩.ُذِقْنُتَوُكِرْدُتَكَّـنِإَفْمُهَْق
لٱيِداَوَىلِإاوُءاَجَوُهَعَمَنيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱ

ْ
ملٱَو،ِروُسَب

لَخَتُْ
ِّـ
َنوُف

اَتَئِمَفَقَوَو،ٍلُجَرِةَئِمُعَبْرَأَوَوُهَقِحَلَفُدُواَداَّـمَأَو١٠.اوُفَقَو
لٱَيِداَواُوُربْعَيْنَأْنَعاْوَيْعَأْمَُّـهنَألٍلُجَر

ْ
.»ِروُسَب

٢٧:٢ص١٨ع١٥:٩جورخ٤و٢٣:٢ص٢٣:٩ص
٢١و٩ع

.)٢٣:٦(هنالوجمايألكهعمراثايبأناك
دصقهنأًالوأدوادبلطنمرهظ)٢٣:٩(َدوُفَألٱ

عقوتهنأًايناثو)٧:١٠عوشي(ءاكبلانملضفأوهولمعلا
نأردقيفهللالجرنهاكلانأدقتعاودوفألاةطساوبباوجلا
ناميإىّوقدوادناميإو.همالكبجومبلمعيوهيلعلكتي
.همجربلوقلانعاوعلقأوهعماوبهذفهلاجر

تجىلإىتأامدنعةئمتسهدنعناكِةَئِمُّتِّـسلٱ
نمو)٢٢-١٢:١مايأ١(غلقصىلإنوريثكهاتأو)٢٧:٢(
ناكةقلامعلاءارومهيعسنألطقفةئمتسبختناهلاجر
.ةلجعلاب

يبونجناكو.انهالإباتكلاهركذيملِروُسَبْلٱيِداَو
ىلإلصييذلاةعيرشلايداوهلعلواذوهيضرأوغلقص
.ةّزغيبونجرحبلا

نإواوفلختمهيثلثنألمهيعسةدشىلعلديَنوُفِّـلَخَتُْملٱ
ردقيملفًايوقناكرهنلالعلو.نيبختنمةربابجمهلكاوناك
اذهدنعةعتمألادوادىقلأو.ءايوقألاالإهروبعىلع
.يداولا

يفًاّيِْرصِمًالُجَراوُفَداَصَف١١«١٦-١١ حلٱِ
ْ
َىلِإُهوُذَخَأَفِلَْق

َنِمًاصْرُقُهوُطْعَأَو١٢،ًءاَمُهْوَقَسَوَلَكَأَفًازْبُخُهوُطْعَأَو،َدُواَد
ُهَّـنَأل،ِهْيَلِإُهُحوُرْتَعَجَرَوَلَكَأَف،ِبيِبَّـزلٱَنِمِنْيَدوُقْنُعَوِنيِّـتلٱ
يفًءاَمَِبَرشَالَوًازْبُخْلُكْأَيَْمل ١٣.ٍلاَيَلِثَالَثَوٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
ِمل:ُدُواَدُهَلَلاَقَف

َ
ٌمَالُغاَنَأ:َلاَقَف؟َتْنَأَنْيَأْنِمَوَتْنَأْن

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
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ِّـينَأليِدِّـيَسيِنَكَرَتْدَقَو،ٍّيِقيِلاَمَعٍلُجَرِلٌدْبَعٌّيِْرصِم

ِّـِيبوُنَجَىلَعاَنْوَزَغْدَقاَنَّـنِإَف١٤.ٍماَّـيَأِةَثَالَثُذْنُمُتْضِرَم
لٱ
ْ

اَنْقَرْحَأَوَبِلاَكِّـِيبوُنَجَىلَعَواَذوُهَيِلاَمَىلَعَو،َنيِّـيِتيِرِك
ِءَالُؤٰهَىلِإِيبُلِزْنَتْلَه:ُدُواَدُهَلَلاَقَف١٥.ِراَّـنلٱِبَغَلْقِص
لٱ
ْ
لَسُتَالَويِنُلُتْقَتَالَكَّـنَأِهللاٱِبِيلْفِلْحٱ:َلاَقَف؟ِةاَزُغ

ِّـ
يِنُم

لٱِءَالُؤٰهَىلِإَكِبَلِزْنَأَفيِدِّـيَسِدَيِل
ْ
هباَذِإَوِهِبَلَزَنَف١٦.ِةاَزُغ ِْمِ

َنوُصُقْرَيَوَنوُبَْرشَيَوَنوُلُكْأَي،ِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعَنوُِرشَتْنُم
لٱِعيَِمجِبَبَسِب

ْ
لٱِةَميِنَغ

ْ
ِضْرَأْنِماوُذَخَأيِتَّـلٱِةَميِظَع

لٱ
ْ
.»اَذوَُهيِضْرَأْنِمَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف
٢٥:١٦لايقزحو٨:١٨ليئومص٢و١٦و١ع١٥:١٩ةاضق
١٤ع١ع١٢و٢١:١١و١٤:١٣عوشي

.كلهيداكهنألهبةمحرًالوأهومعطأويرصملااوذخأ
.ةقلامعلاقيرطىلعاولدتسيوهنماوربختسيلًايناثو

مايأةثالثغلقصمهبهنىلعىضمدقناكٍماَّـيَأِةَثَالَث
.ريدقتلقأىلع

ِمل
َ
.لاجرلادحألدبعهنأهرظنمنمجتنتساَتْنَأْن
.هدبعتساوةوزغيفهابسناكٍّيِقيِلاَمَعٍلُجَرِل
هدبعكرتفًاقلطمةمحرالبهديسناكيِدِّـيَسيِنَكَرَت

ةبادةميقكهدنعهتميقتناكفةمدخلانعزجعامدنع
.طقف

بونجلايفمهضرأنيينيطسلفلانمةليبقَنيِّـيِتيِرِكْلٱ
ةريزجنممهلصأناكامبرو)٢:٥اينفص٢٥:١٦لايقزح(
لصألايفنودّالجةملكلا)٨:١٨ليئومصيف(.تيرك
نألمتحملانمو.نويتيلفلصألايفةاعسةملكونويتيرك
ىنعمنوكيفنيينيطسلفلالئابقءامسأنمنيمسالانيذه
ناكفنييتنيلفلاونييتيركلاىلعناكوهايانبنألوقلا

كولملالّضفيًانايحأو.نيينيطسلفلاضرأنمدوادسارح
.بناجألانممهسارحنوكينأ

بلاكلتيطعُأيتلانوربحضرأيأَبِلاَكِّـِيبوُنَج
لقحبلاكذخأةنهكللنوربحةنيدمتيطعُأامدعبو
.)١٢و٢١:١١و١٤:١٣عوشي(اهلوحيتلاضرألايأةنيدملا

نومدختسيًانايحأاوناكةميدقلابورحلايفيِنُلُتْقَتَال
.مهنوخيالئلهنولتقيمثليلدلا

اذإهبّذعيوأهلتقينأةفيخيِدِّـيَسِدَيِليِنُمِّـلَسُتَال
.دواددعاسهنأفرع

ملمهنألسارتحاالبِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعَنوُِرشَتْنُم
.ةعرسلاهذهبمهقحليوعجريدوادنأاوركتفي

ءادعأاوناكاَذوَُهيِضْرَأْنِمَوَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِضْرَأْنِم
مهلسيلو)١٦:١٢نيوكت(ناسنإلكىلعمهديعيمجلا
.بلسلاوبهنلاالإًائيشنوفرعيالوفرشالونوناق

لٱَنِمُدُواَدْمَُهبََرضَف١٧«٢٠-١٧
ْ
،ْمِهِدَغِءاَسَمَىلِإِةَمَتَع

ًالاَِمجاوُبِكَرَنيِذَّـلٱٍمَالُغِةَئِمَعَبْرَأَّـالِإٌلُجَرْمُهْنِمُجْنَيَْملَو
َذَقْنَأَوُ،قيِلاَمَعُهَذَخَأاَمَّـلُكُدُواَدَصَلْخَتْسٱَو١٨.اوُبَرَهَو
َهلْدَقْفُيَْملَو١٩.ِهْيَتَأَرْمٱُدُواَد

ُ
َالَوٌريِبَكَالَوٌريِغَصَالٌْءَيشْم

َهلاوُذَخَأاَمِعيَِمجْنِمٌْءَيشَالَو،ٌةَميِنَغَالَوٌتاَنَبَالَوَنوُنَب
ُ

،ْم
جلٱُدُواَدَّـدَرْلَب

ْ
لٱُدُواَدَذَخَأَو٢٠.َعيَِم

ْ
لٱَوَمَنَغ

ْ
اَهوُقاَس.َرَقَب

لِتَماَمَأ
ْ

ملٱَك
.»َدُواَدُةَميِنَغِهِذٰه:اوُلاَقَوِةَيِشاَْ

٣١-٢٦ع٨ع٧:١٢ةاضقو١٥:٣ص١١:١١ص

ىلإلصودوادنأرهاظلاوْمِهِدَغِءاَسَمَىلِإِةَمَتَعْلٱَنِم
يفونوصقريونوبرشيونولكأيمهدجووًاليلةقلامعلالحم
مهو)١١:١١(حبصلارحسدنعمهيلعمجهفاومانليللارخآ
مادو.هلاجرنمًاددعرثكأاوناكنإومهيلعرصتنافنومئان
ًاديدشناكوءاسملاىلإحبصلاةمتعنمهلكراهنلالاتقلا

لكاوعجرتساودوادلاجرنمدحأدقفُيملكلذعموًادج
ةيانعبالإاذهامو.ةعتمألاومئاهبلاوسوفنلانمبُهنام
لكبحمسهللانأكلذدنعاومهفمهنأكشالوةصاخلاهللا
يبسوغلقصقرحومهايإنيينيطسلفلادرطكمهباصأام
لاكتالااوملعتومهريخلاذهنأاوملعو.دالوألاوءاسنلا
اومّلعتدوادلاجرنأكشالو.تاقيضلادشأيفهيلع
.برلاىلعلكتاهنألمهدئاقىلعلاكتالا

قوفوهدقفناكامعجرتساناسنإلكَدُواَدُةَميِنَغِهِذٰه
ذخأ)١٦(ةريثكةعونتمةمينغةقلامعلانماوذخأكلذ
لاجريشاوممامأهذهاوقاسورقبلاومنغلاهسفنلاهنمدواد
ةرثكنمةمينغلاهذهرادقمةمظعفرعنو.دواد
.)٣١-٢٦ع(اهنمايادههيلإلسرُأيذلاصاخشألا

اْوَيْعَأَنيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱِيَتَئِمَىلِإُدُواَدَءاَجَو٢١«٢٥-٢١
يفْمُهوُعَجْرَأَف،َدُواَدَءاَرَوِباَهَّـذلٱِنَع لٱيِداَوِ

ْ
،ِروُسَب

ُدُواَدَمَّـدَقَتَف.ُهَعَمَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِءاَقِلَوَدُواَدِءاَقِلِلاوُجَرَخَف
لٱَىلِإ

ْ
ٍريِّـِرشٍلُجَرُّلُكَلاَقَف٢٢.ْمِهِتَمَالَسْنَعَلَأَسَوِمْوَق

َْملْمَُّـهنَأِلْجَأل:َدُواَدَعَماوُراَسَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱَنِمٍميِئَلَو
لٱَنِمْمِهيِطْعُنَالاَنَعَماوُبَهْذَي

ْ
ْلَب،اَهاَنْصَلْخَتْسٱيِتَّـلٱِةَميِنَغ

لَف،ِهيِنَبَوُهَتَأَرْمٱٍلُجَرِّـلُكِل
ْ
َلاَقَف٢٣.اوُقِلَطْنَيَوْمُهوُداَتْقَي

اَناَطْعَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِيتَوْخِإاَياَذَكٰهاوُلَعْفَتَال:ُدُواَد
لٱاَنِدَيِلَعَفَدَواَنَظِفَحَو

ْ
ْنَمَو٢٤.اَنْيَلَعاوُءاَجَنيِذَّـلٱَةاَزُغ

يفْمُكَلُعَمْسَي حلٱَىلِإِلِزاَّـنلٱِبيِصَنَكُهَّـنَأل؟ِرْمَألٱاَذٰهِ
ْ
ِبَْر

٢٥.ِةَّـيِوَّـسلٱِبَنوُمِسَتْقَيْمَُّـهنِإَف،ِةَعِتْمَألٱَدْنِعُميِقُييِذَّـلٱُبيِصَن
لٱَكِلٰذْنِمَناَكَو

ْ
ًءاَضَقَوًةَضيِرَفاَهَلَعَجُهَّـنَأًادِعاَصَفِمْوَي

لٱاَذٰهَىلِإَليِئاَْرسِإل
ْ
.»ِمْوَي

٢٢:٨عوشيو٣١:٢٧ددع١٠ع

ألَا
َ
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يفْمُهوُعَجْرَأَف نعمهوعجرأ)٩ع(ِروُسَبْلٱيِداَوِ
نمرهظيفروسبلايداويفمهوكرتوةقلامعلاءارويعسلا
اوربعينأنعاويعأمهنألدوادرمأباوفقومهنألوقلااذه
.مهنايصعوأمهفوخنمًاجتانمهؤاقبنكيملفيداولا

وهباوبحرْمِهِتَمَالَسْنَعَلَأَسَو...َدُواَدِءاَقِلِلاوُجَرَخَف
.مهببحروه

مهنألمهمؤلومهرشرهظٍميِئَلَوٍريِّـِرشٍلُجَرُّلُكَلاَقَف
ملومهيلعاولخبوءافعضلاىلعاوقفشُيملومهتوقباورختفا
ميئلوريرشلكنإ.ةمينغلانمًائيشمهوطعينأاوديري
نألحاجنلاتقويفهبلقيفامفشكدوادلاجرنيب
ناحتمانمدشأحاجنلاناحتماو.لاجرلاكحمحاجنلا
.قيضلا

هلاجرعيمجلهتبحمدوادرهظأِيتَوْخِإاَياَذَكٰهاوُلَعْفَتَال
هاوقترهظأو»يتوخإاي«مهللاقذإمهتسايسيفهرادتقاو
.»انظفحواناطعأدقبرلا«هلوقبةبلغلاتقويفهعضاوتو

نألةديدجةضيرفاذهنكيملَليِئاَْرسِإلًءاَضَقَوًةَضيِرَف
ددع(نيينايدملانمتذخُأيتلاةمينغلايفاذهّنسبرلا

.)٢٢:٨عوشيًاضيأرظنأ٢٧-٣١:٢٥

َنِمَلَسْرَأَغَلْقِصَىلِإُدُواَدَءاَجاَّـَملَو٢٦«٣٠-٢٦
لٱ
ْ
ٌةَكَرَبْمُكَلِهِذٰه:ًالِئاَقِهِباَحْصَأَىلِإاَذوَُهيِخوُيُشَىلِإِةَميِنَغ
يفَنيِذَّـلٱَىلِإ٢٧.ِّـبَّـرلٱِءاَدْعَأِةَميِنَغْنِم َنيِذَّـلٱَو،ٍليِإِتْيَبِ
يف جلٱَتوُماَرِ

ْ
يفَنيِذَّـلٱَو،ِبوَُن يفَنيِذَّـلٱَىلِإَو٢٨َ،ريِّـتَيِ ِ

يفَنيِذَّـلٱَوَ،ريِعوُرَع يفَنيِذَّـلٱَو،َثوُمْفِسِ َىلِإَو٢٩،َعوُمَتْشَأِ
يفَنيِذَّـلٱ يفَنيِذَّـلٱَوَلاَخاَرِ لٱِنُدُمِ

ْ
يفَنيِذَّـلٱَوَنيِّـيِليِئَْمحْرَي ِ

لٱِنُدُم
ْ
يفَنيِذَّـلٱَىلِإَو٣٠َنيِّـيِنيِق يفَنيِذَّـلٱَوَةَمْرُحِ َروُكِ

يفَنيِذَّـلٱَوَناَشاَع يفَنيِذَّـلٱَىلِإَو٣١َكاَتَعِ ِعيَِمجَىلِإَوَنُوْربَحِ
.»ُهُلاَجِرَوُدُواَداَهيِفَدَّـدَرَتيِتَّـلٱِنِكاَمَألٱ

١٩:٤و١٥:٣٠عوشي٢٥:٢٨و١٨:١٧ص٢٥:٢٧ص
مايأ١و١١:٤٤مايأ١و٢١:١٤و١٥:٤٨عوشي١٩:٨عوشي

:١٢عوشي١٥:٦ص٢٧:١٠ص١٥:٥٠عوشي٢٧:٢٧
-١٤:١٣عوشي١٩:٧و١٥:٤٢عوشي١٩:٤و١٥:٣٠و١٤
٢٣:٢٢ص١٣:٢٢ددعو١٣-٢١:١١و١٥

هنيبةفلإلاديزينأايادهلاهذههلاسرإيفدواددصق
.مهبورحوبرلابورحبراحهنأرهظينأواذوهينيبو

.هءاقدصأاوناكنيذلا)٨:٤(اَذوَُهيِخوُيُش
نماهنأىلإةراشإةملكلايفو)٢٥:٢٧(ةيدهيأٌةَكَرَب

.هللا
اهيفبوقعيناكيتلانيماينبليإتيبتسيلٍليِإِتْيَب
.اذوهييفةنيدملب

:١٩عوشي(داعلجثومارنعاهلًازييمتِبوُنَْجلٱَتوُماَر
٨(.

.لوهجماهعقوموةنهكللةنيدمَريِّـتَي
نونرأرهنىلعبآوميفيتلاةنيدملاتسيلَريِعوُرَع
ىسوميداوىلإةزغنمقيرطلاىلعةيلاحلاةراعرعاهلعلو
.عبسرئبنميبرغلابونجلاىلإًاليم١١دعبىلع

.لوهجماهعقومَثوُمْفِس
٧دعبىلععومسيلاحلااهمساةنهكللةنيدمَعوُمَتْشَأ
.نوربحيبونجلايمأ

.لوهجماهعقومَلاَخاَر
.)٢٧:١٠(َنيِّـيِليِْئَمحْرَيْلٱ
.)١٥:٦(َنيِّـيِنيِقْلٱ
بيصنيف)١:١٧ةاضق(ةافصيلصألااهمساَةَمْرُح
.نوعمش

يفةنيدم)١٥:٤٢عوشي(ناشاعوأَناَشاَعَروُك
.نوعمش

.)١٥:٤٢عوشي(يفرتاعاهلعلوانهالإركذتملَكاَتَع
ميلشروأنعًاليم٢٠وحندعبتةيلاحلاليلخلاَنوُْربَح

:٢٣نيوكت(ارممو)١٤:١٥عوشي(عبرأةيرقتيمُسوًابونج
ةراسمهؤاسنوبوقعيوقاحسإوميهاربإاهيفنفُد)١٩
دوادكلُمةدعاقتناكوإجلمةنيدمتراصوةئيلوةقفرو
اذكهو)باتكلاسوماقيفنوربحبلطا(.هكلملوأيف
.اذوهينيبوهنيبوهلاجرنيبوهنيبةبحملاطبُرقّثودواد
.ًاكلمراصامدعبهءاقدصأَسنيملهنأهلئاضفنمو

دئاوف
هيلعلكتناملكانرسخنإوهللاىلعلاكتالابجي.١

٦ع()١٩-٣:١٧قوقبح(هبحننملكاندقفو
.)١٩و

لمعلادصقبهلأساذإهلأسينملكلبرلابيجتسي.٢
.)٨ع(

باجتساوعمسهللانأةالصلادعبقدصننأبجي.٣
.)٩ع(

كالهلامويةليليفصقرلاوبرشلاولكألانوكيدق.٤
.)١٦ع(

لماعلكلولمعلانمةريثكعاونأبرلاةمدخيف.٥
لمعينأردقيالنموبرلانمٌرجأًالوهجمناكنإو
.)٢٤ع(لمعينمكرجأهلفةالصلاالإًائيش

حاجنلانألبرلالمعيفانحجناذإرختفنالنأبجي.٦
مهنملمعلايفنوريثكءاكرشانلو.انمسيلوهنم
انلثمرجألانوقحتسيمهفرعنالنممهنمومهفرعننم
.)٢٤و٢٣ع(انمرثكأوأ

ألَا
َ
لوألاليئومصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُثَالَّـثلٱُحاَحْص
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امهيفلبطقفتابجاولانماسيلءاخسلاومركلانإ.٧
.)٢٦ع(ًاضيأةمكحلضفأ

َنوُثَالَّـثلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

لٱَبَراَحَو«١
ْ
َليِئاَْرسِإُلاَجِرَبَرَهَف،َليِئاَْرسِإَنوُّيِنيِطْسِلِف

لٱِماَمَأْنِم
ْ
يفَىلْتَقاوُطَقَسَوَنيِّـيِنيِطْسِلِف لِجِلَبَجِ

ْ
.»َعوُب

٢٨:٤ص١٢-١٠:١مايأ١

ىلإمهعوجردنعهلاجرودوادلثدحامبإبنلادعب
يفليئارسإونيينيطسلفلابرحإبنىلإبتاكلاعجرغلقص
عبرأليعرزيلهسيفعقو.)٢٩:١١(عوبلجلبجوليعرزي

قارابوةروبدنامزيفارسيسبرح)١(ةروهشمبورح
)٧ةاضق(نوعدجنامزيفنيينايدملابرح)٢()٤ةاضق(
وخننوعرفبرح)٤(انهةروكذملانيينيطسلفلابرح)٣(
لاتقلانأرهاظلاو)٣٠-٢٣:٢٨كولم٢(ايشوينامزيف
ىلإاوبرهنويليئارسإلارسكناامدعبو.ليعرزيلهسيفعقو
.كانهمهولتقونوينيطسلفلامهقحلفعوبلجلبج

لٱَّـدَشَف٢«٥-٢
ْ
َبََرضَو،ِهيِنَبَوَلُواَشَءاَرَوَنوُّيِنيِطْسِلِف

لٱ
ْ
لَمَوَباَداَنيِبَأَوَناَثاَنوُيَنوُّيِنيِطْسِلِف

ْ
٣.َلُواَشَءاَنْبَأَعوُشيِك

حلٱِتَّـدَتْشٱَو
ْ
لٱُلاَجِرُةاَمُّرلٱُهَباَصَأَفَلُواَشَىلَعُبَْر

ْ
،ِّـِيسِق

ِحلُلُواَشَلاَقَف٤.ِةاَمُّرلٱَنِمًاّدِجَحَرَجْنٱَف
َ
:ِهِحَالِسِلِما

طٱَوَكَفْيَسَّـلَتْسٱ
ْ

لٱِءَالُؤٰهَِيتْأَيَّـالَئِلِهِبيِّـنَع
ْ
لُغ
ْ

طَيَوُف
ْ

ِينوُنَع
َذَخَأَف.ًاّدِجَفاَخُهَّـنَألِهِحَالِسُلِماَحْأَشَيْمَلَف.ِينوُحِّـبَقُيَو
ُهَّـنَأِهِحَالِسُلِماَحىَأَراَّـَملَو٥.ِهْيَلَعَطَقَسَوَفْيَّـسلٱُلُواَش
.»ُهَعَمَتاَمَوِهِفْيَسَىلَعًاضْيَأَوُهَطَقَس،ُلُواَشَتاَمْدَق
١:٦ليئومص٢و١٤:٣ةاضق٩:٥٤ةاضق١:٦ليئومص٢
١٠و

امهيفنكلوراصتخالاةياغيف٦عيفوانهمالكلا
.بولقلاحرجيوةدئفألايمدي

وهطقساذإهنألوكلملاهنألَلُواَشَىلَعُبْرَْحلٱِتَّـدَتْشٱ
اوناكةامرلانأامبو)٢٢:٣١كولم١(هلكشيجلاطقسي
نأردقيملمهترثكنمومهبرضينأردقيملهنعنيديعب
.مهنمصلخي

اموأ)١٦:٢١ةاضق(نوشمشيفاولمعامكِينوُحِّـبَقُيَو
ىلعهحالسلماحدينعتوملالّضفو.كلذنمحبقأوه
كلموهوبرلادهعنعنيجراخلافلغلادينعتوملا

نأدريملهنألرحتناهحالسلماحو.برلاحيسموليئارسإ
.هديستومدعبشيعي

ُعيَِمجَوِهِحَالِسُلِماَحَوُةَثَالَّـثلٱُهوُنَبَوُلُواَشَتاَمَف«٦
يفِهِلاَجِر لٱَكِلٰذِ

ْ
.»ًاعَمِمْوَي

.شيجلاسيئررينبأالولواشنباثشوبشأتميمل
مايأ١(يفليقو.هساّرحىلإريشيامبر»هلاجرعيمج«لوقلاو
نيقابلاضعباجنو.هلاجرعيمجنعًاضوعهتيبلك)١٠:٦
دنععوقولاريثكودوهيلادنعًاردانناكراحتنالا.شيجلانم
.ًافيرشًاتومهنوربتعياوناكنيذلانيينثولا

يفَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإُلاَجِرىَأَراَّـَملَو«٧ لٱِْربَعِ
ْ
َنيِذَّـلٱَويِداَو

يف نُدْرُألٱِْربَعِ
ِهيِنَبَوَلُواَشَّـنَأَو،اوُبَرَهْدَقَليِئاَْرسِإَلاَجِرَّـنَأِّـ

ملٱاوُكَرَت،اوُتاَمْدَق
لٱىَتَأَف،اوُبَرَهَوَنُدُْ

ْ
اوُنَكَسَوَنوُّيِنيِطْسِلِف

هب .»اَِ

يلاتفنطابسأيأليعرزييداويلامشيِداَوْلٱِْربَع
.يداولايف)١٠:٧مايأ١(يفليقو.ركاسيونولوبزو

نُدْرُألٱِْربَع
ندرألاربعيفاونكسيملوندرألايقرشيأِّـ

يفأرقناننألًايتقوًانكسلامشلايفندملاضعبيفالإ
ىلعو.داعلجىلعكلمثشوبشيإنأ)٢:٩ليئومص٢(
يتلاندملااوعجرتساليلقدعبنييليئارسإلانأيأ.ليعرزي
اوذخأيملنوينيطسلفلاو.اهوذخأدقنوينيطسلفلاناك
اذوهيونيماينبوميارفأيقبفليعرزييداويبونجًائيش
.نيملاس

يفَو٨«١٠-٨ لٱِ
ْ
لٱَءاَجاَّـَملِدَغ

ْ
لٱاوُّرَعُيِلَنوُّيِنيِطْسِلِف

ْ
َىلْتَق

يفَنيِطِقاَسَةَثَالَّـثلٱِهيِنَبَوَلُواَشاوُدَجَو لِجِلَبَجِ
ْ

٩،َعوُب
لٱِضْرَأَىلِإاوُلَسْرَأَوُهَحَالِساوُعَزَنَوُهَسْأَراوُعَطَقَف

ْ
َنيِّـيِنيِطْسِلِف

يف يفِريِشْبَّـتلٱِلْجَألٍةَهِجِّـلُكِ يفَوْمِهِماَنْصَأِتْيَبِ .ِبْعَّـشلٱِ
يفُهَحَالِساوُعَضَوَو١٠ ُهَدَسَجاوُرَّـمَسَو،َثوُراَتْشَعِتْيَبِ
.»َناَشِتْيَبِروُسَىلَع
:٢ةاضقو٧:٣ص٢٤و١٦:٢٣ةاضق١:٢٠ليئومص٢
١٧:١١عوشي٢١:١٤ليئومص٢و١٢ع١٣

عجر)٧ع(يفنيينيطسلفلاراصتناةجيتنركذدعب
.لاتقلادعبدغلايفثدحامىلإبتاكلا

مهيلعاملكومهحالسومهبايثاوذخأيلَىلْتَقْلٱاوُّرَعُيِل
.ةميقوذوهامم

ألَا
َ
حلٱُحاَحْص
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اولسرأو.تايلجسأردوادعطقامكُهَسْأَراوُعَطَقَف
اوبسنونيينيطسلفلاضرأتاهحلكيفاورشبيلًالسر
نأىلعليلدريثكلااذهمهحرفو.مهمانصأىلإمهراصتنا

اوركذتاوحرفاملو.ًادجًاميظعناكلواشنممهفوخ
مُّدقتوةريثكنينسةدمةميظعلاناثانويولواشلامعأ
اوحرفوليئارسإنممهيلعناكيذلارطخلاوليئارسإةكلمم
.رطخلااذهنماوصلخمهنأاونظمهنأل

نولقشأيفلكيهلاوهامبر)٧:٣(َثوُراَتْشَعِتْيَب
توراتشعلكايهمظعأوهوسوتدوريهيفروكذملا
.اهمدقأو

ةسمخدعبىلعةيلاحلاناسيبيهوَناَشِتْيَبِروُس
سلوبوثيكستيعُدو.ةيبرغلاةهجلاىلإندرألارهننملايمأ
.)باتكلاسوماق(رشعلاندملاةسيئرتناكويبسلادعب
اهعراشوأ(ةنيدملاروسىلعهينبولواشداسجأاورمسو
مهودعنأعيمجلافرعيلوةناهإلالجأل)٢١:١٢ليئومص٢
.رهقُتالنيينيطسلفلاةوقنأوتامدق

لِجَشيِباَيُناَّـكُسَعِمَساَّـَملَو١١«١٣-١١
ْ
َلَعَفاَمِبَداَع

لٱ
ْ
َلْيَّـللٱاوُراَسَوٍسْأَبيِذُّلُكَماَق١٢،َلُواَشِبَنوُّيِنيِطْسِلِف
،َناَشِتْيَبِروُسْنَعِهيِنَبَداَسْجَأَوَلُواَشَدَسَجاوُذَخَأَو،ُهَّـلُك
هباوُءاَجَو ْمُهَماَظِعاوُذَخَأَو١٣َكاَنُهاَهوُقَرْحَأَوَشيِباَيَىلِإاَِ
َحتاَهوُنَفَدَو

ْ
يفِةَلْثَألٱَت .»ٍماَّـيَأَةَعْبَساوُماَصَو،َشيِباَيِ

١٦:١٤مايأ٢و٧-٢:٤ليئومص٢و١٣-١١:١ص
١:١٢ليئومص٢و٢٢:٦ص١٤-٢١:١٢ليئومص٢و

كلمنممهتاجنركشباوركذتَداَعْلِجَشيِباَيُناَّـكُس
داعلجشيباينأنونظملاو)١١ص(لواشدينعنومع
نعدعبتندرألايقرششيباييداونمةيبونجلاةهجلاىلإ
ةعاجشلاشيبايناكسرهظأو.ًاليم٢٠وحنناشتيب
دينمهينبولواشداسجأمهذخأومهريسبًاضيأ
.نيينيطسلفلا

ًافوخولاوحألاببسبةداعلانعّذشهولعفاماَهوُقَرْحَأ
.داسجألااوعجرتسيونوينيطسلفلامهقحلينأنم

نامزيفةفورعمةرجشيهوءافرطلانمعونِةَلْثَألٱ
يبأسيقربقىلإماظعلادوادلقنكلذدعبو.رفسلابتاك
.)١٤-٢١:١٢ليئومص٢(نيماينبضرأيفعليصيفلواش

:٥٠نيوكت(ديدشلاحونلاةمالعٍماَّـيَأَةَعْبَساوُماَص
١٠(.

دئاوف
نامزاليسأيلاوفوخلاو.برلانمسأبلاوةعاجشلا.١

.)١ع(هكرتينملك

مهسوفنامأونيبنذملاعمًايدسجءايربألاتوميدق.٢
.)ناثانوي()٢ع(صلختف

هللانمّنيعمةايحلالَجأنأل)١(ةئيطخراحتنالا.٣
نأل)٢(ىلاعتهدصاقمىلعىدعتيهتاذلتقينمو
تاقشملالامتحانموألمعلانمًائيشءرمالكىلع
نأل)٣(هنمهللاهبلطيامميفعتسيهتاذلتقنمو
باعتألاهريغرحتنملالّمحيامًاريثكوةنابجراحتنالا
ءرملانمآولفرفكراحتنالانأل)٤(اهنمبرهيتلا
ىلإهتاذلقنينأرساجتاملرارشألاةازاجموهللادوجوب
.)٥و٤ع(هللاةدارإنودةرخآلا

يفًاضيألبطقفهبعشيفوهيفرثؤتمللواشةئيطخنإ.٤
هلإىلعنوينثولافّدجاهببسبهنألنيدللرابتعالا
.)٩ع(مهمانصأاودجموليئارسإ

الهنكلومهلًابيدأتهبعشطاطحنابًانايحأهللاحمسي.٥
.)٨:١ليئومص٢رظناو()٧ع(ضفرلالكمهضفري

١١ع(ةبجاولاوةقئاللارومألانمتيملاةثجمارتحانإ.٦
-١٣(.

تّركولوفورعملاىسنياليذلاروكشلالمجأام.٧
.)١٣-١١ع(لاوحألاتبلقناونونسلا

هجوأًالوأ.لوسرلاسلوبولواشنيبةلباقملايفلمأت.٨
)٣(نيماينبطبسنمامهالك)٢(مسالاب)١(ةهباشملا

ًايناث.ةريطخةمدخلوعدمامهالك)٤(عبطلاةدح
رخآلايفبّرخولوألايفىنبلواش)١(نيابتلاهجوأ
لواش)٢(رخآلايفىنبولوألايفبّرخفسلوبامأو
رحتنا)٣(هبعشوحيسمللفسلوبامأوهسفنلشاع
ظفحويعسلالمكأفسلوبامأوءاجرالبلواش
سلوبامأوهلامعأبلثمتنالفةربِعلواش)٤(ناميإلا
.روصعلالكيفنينمؤملللاثمنسحأف

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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