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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ارزعرفسةمدقم

ارزعرفسةءادبىلإيناثلامايألارابخأرفسةياهننمنإ
يفتارمعتسميفنويبسملادوهيلانكس.ةنس٥٠وحنةدم

اشرحّلتوحلمّلتو)٣:١٥لايقزح(بيبأّلتكلبابةكلمم
ضعبمهلناكو.)٨:١٧ارزع(ايعسَكو)٢:٥٩ارزع(
)٢٩:٥ايمرإ(تانجاوسرغوًاتويباونبفةيّرحلاوةحارلا
ًارفاوًالاماوعمجمهضعبو)٢:٦٥ارزع(ءامإوًاديبعاونتقاو
كلملمهضعبعضخيملو)١١و٦:١٠ايركزو٦٩و٢:٦٥ارزع(
اولمتحامهضعبو)٢٩:٢٢ايمرإ(ًايساقًاصاصقاودباكفلباب
:٤٧و١٤:٣ءايعشإ(ةيدوبعلاتاقشموباعتأنمًاريثك
٦(.

يفهللاتيبنألةدابعلاةمدختفقوتيبسلانامزيفو
اهيفنينكاساوناكيتلالبابضرأوًابرخناكميلشروأ
موينوظفحياولازيملاوناكمهنكلو)٧:١٧سوماع(ةسجن
تناكةالصلانأيفكشالوناتخلانوسراميوتبسلا
.ةيّداملاتامدقتلافقوتدعبرودنلاضعبمهدنعةردان

شروكدينعلبابةكلممتطقسامليبسلاىهتناو
.هنيديفًايقتًاعاجشًاميركًاكلمشروكناكو.سرافكلم
هنمنيجاراوناكمهنألمامتهابهيعسىلإدوهيلارظنو
اوعجرنيذلاو.مهئاجرمامتإنعربخيارزعرفسو.صالخلا
ميلشروأتناكوسرافكلمةيوعراودقفيمليبسلانم
ةبعصمهلاوحأتناكو.كلملالبقنمٍلاواهمكحياهراوجو
ةصرفلكنومنتغينومواقمءادعأمهلوحناكهنألًادج
ةيزجلااودؤينأمهيلعناكوةموكحللمهيلعاوكتشيل
مهنمبولطملاعم)٥:٤ايمحن٧:٢٤ارزع(كلمللجارخلاو
مزتلافةبصخمريغمهضرأوءارقفمهرثكأناكو.ناكملامكاحل
يفو)٤و٥:٣صايمحن(مهتوخإنماونيدتسينأمهضعب
مهلحمسشروككلملانإفةيّرحدوهيللناكةينيدلارومألا
بسححئابذاومدقيوحبذملااوميقيولكيهلااونبينأ
امبهلبقتناكامعيبسلادعبمهتدابعتزّيمتو.مهماظن
دقاوناكمهنألةيبرغلاةدابعلاىلإاوليميملمهنإ)١(يتأي
ةدابعةئيطخباقعتناكيتلامهتاقشمنماودافتسا
دالبيفنونكاسمهومهرابتخانمًاضيأاودافتساومانصألا
مهتاءوبنةرئادونيليلقاوناكيبسلادعبءايبنألانإ)٢(ةينثو
مهرابتعادازهنإ)٣(يبسلالبقتناكاممقيضأتناك
ناكيبعشلامهداحتانألةينيدلاضئارفلاوسومانلل
نكيملذإةيسايسلامهرومأبناكاممرثكأةينيدلاضئارفلاب
.مهنمكلممهل

ضعبعوجربربخلا)١(:نيمسقىلإارزعرفسمسقنيو
يفةينيدلاةمدخلاةماقإولبابرزةدايقبلبابنمدوهيلا
-١ص(نييرماسلاةمواقممغرىلعلكيهلاءانبوميلشروأ
ارزعةدايقبنييبسملانمةيناثةعامجعوجربربخلا)٢()٦
.)١٠-٧ص(نهلاجرنعتايبنجألاءاسنلالصفو

-٧:١٢و٦:١٨ىلإ٤:٨(نمةيمارآلاةغللارفسلاةغلو
ةصتخمةينوناققاروأةصالختايآلاهذهيفنأل)٢٦
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ةيسايسلاتاضوافملاةغلتناكةيمارآلاةغللانألةموكحلاب
نمبرغلاةهجىلإناكاميأرهنلاربعوسرافةكلممنيب
مسقلانيبوةيناربعلاةغللاببتكرفسلايقابو.تارفلارهن
.ةنس٥٧ةدمرفسلانميناثلامسقلاولوألا

لوقاذهوارزعوهدوهيلاديلقتبسحرفسلابتاكو
ءاملعلاضعبنأريغ.ًاضيأةيحيسملاةسينكلالاجررثكأ

بتكوارزعرفسبتكلوهجمهمساًابتاكنإنولوقيًاثيدح
نمهرابخأعمجومايألارابخأيرفسوايمحنرفسًاضيأ
النولوقيارزعىلإهلكرفسلانوبسنينيذلاو.ىتشدراصم
لاينادملكتامكبئاغلاةغيصبهسفننعملكتاذإعنام
ارزعنألوقلاىلعو.)١٣-٧صو٦-١صلايناد(ًاضيأ
املكهريغفيلأتنمعمجدقنوكيهلكرفسلابتاكوه
تثدحةروكذملارومألانأل٧:٢٧ىلإرفسلالوأنمدرو
.هنامزلبق

نمعوجرلاربخهيفنأليصوصخرابتعارفسلااذهلو
ةمدخلاديدجتولكيهلاءانبوميلشروأراوسأةماقإويبسلا
يهيبسلانمعوجرلادعباهخيراتيتلارافسألاو.ةينيدلا
رخآلاىلإدحاولاامهبرقىلعءانبدحاورفسكايمحنوارزع
.نامزلاوعوضوملايف

ضعبربتعيهنألمايألارابخأيرفسارزعرفسهبشيو
)٦:١٨(ةنهكلاقرفكةينيدلاضئارفلاوماظنلارابتعالا
-١:٧(برلاتيبةينآو)٢٢و٦:١٩و٣:٤(دايعألاظفحو
٩:١و١٩-٨:١٥و٢:٤٠(نييواللاةمدخًاضيأربتعيو)١١
يرفسبتاكاهبمتهيامكباسنألابارزعمتهيو)١٠:٥و
:١٠و٢٠-٨:١و٢ص(ةريثكءامسأركذيو.مايألارابخأ

يفبرلاةازاجموخيراتلايفبرلاديارزعىريو)٤٤-١٨
لاينادةغلارزعةغلهبشتو.)٨:٢٢(ناسنإلابيصياملك
لكيفو.يبسلانامزرخآيفولبابيفامهالكاناكامهنأل
.ةيسرافظافلأامهيلكيفوةيمارآلاةغللابمسقنيرفسلانم

لوألاساردسأمسابنيينوناقريغنارفسكانهو
ارزعقباطترابخأضعبامهلوأيفويناثلاساردسأو
.هريسفتيفدعاستو

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

يفَو١«٤-١ َدْنِعَسِراَفِكِلَمَشَروُكِلَىلوُألٱِةَنَّـسلٱِ
ِكِلَمَشَروُكَحوُرُّبَّـرلٱَهَّـبَن،اَيِمْرِإِمَفِبِّـبَّـرلٱِمَالَكِماَمَت
طَأَفَسِراَف

ْ
يفًءاَدِنَقَل لاِبَوِهِتَكَلَْممِّـلُكِ

ْ
٢:ًالِئاَقًاضْيَأِةَباَتِك

ِيلاَهَعَفَدِضْرَألٱِكِلاََممُعيَِمج:َسِراَفُكِلَمُشَروُكَلاَقاَذَكٰه
يفًاتْيَبُهَلَيِنْبَأْنَأِيناَصْوَأَوُهَو،ِءاَمَّـسلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱ َميِلَشُروُأِ
يفيِتَّـلٱ ٰهلِإْنُكَيِلِهِبْعَشِّـلُكْنِمْمُكْنِمْنَم٣.اَذوَُهيِ

ُ
ُهَعَمُه

يفيِتَّـلٱَميِلَشُروُأَىلِإْدَعْصَيَو ِهٰلِإِّـبَّـرلٱَتْيَبَيِنْبَيَفاَذوَُهيِ
يفيِذَّـلٱُهٰلِإلٱَوُه.َليِئاَْرسِإ يفَيِقَبْنَمُّلُكَو٤.َميِلَشُروُأِ ِ
لَفٌبِّـرَغَتُمَوُهُثْيَحِنِكاَمَألٱِدَحَأ

ْ
ٍةَّـضِفِبِهِناَكَمُلْهَأُهْدِجْنُي

يفيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِتْيَبِلِعَُّربَّـتلٱَعَمَمِئاَهَبِبَوٍةَعِتْمَأِبَوٍبَهَذِبَو ِ
.»َميِلَشُروُأ

١٣و١٢و٤٥:١و٤٤:٢٦ءايعشإ٥:١٣ص٣٦:٢٢مايأ٢
٦:٢٦لايناد

مايألارابخأيرفسةمتاخقباطترفسلااذهةحتافنإ
ةيناربعلاةاروتلايفرافسألابيترتيفو)٢٣و٣٦:٢٢مايأ٢(
ىلإايمحنوارزعارفسمضناورافسألارخآمايألارابخأارفس
يتأيامهعوضومنأعممايألارابخألبقةينوناقلارافسألا
هذهارزعنملقنينأنسحتسامايألارابخأعوضومدعب
ةحلاصلاهللاديعاوممامتإركذياهيفيتلاةيحاتتفالاتايبألا
.باقعلاوبارخلايفهمالكرخآنوكيالفاهبهيرفسمتخيو
ةنسنوعبسيهيبسلاةدمنأركذدقناكهنأامبو
.اهتياهنًاضيأركذينأًاقفاومناك)٣٦:٢١مايأ٢(

هنإفلبابيفهكلمنمىلوألاةنسلايأَىلوُألٱِةَنَّـسلٱ
ماليعوسرافةكلمميفوةنسنيرشعماليعةكلمميفكلم
.لبابيفكلماملبقنينسرشعًاعم

يفكلمو.م.ق٥٩٠ةنسلاوحنماليعيفدلُوَشَروُك
سرافحتفو٥٤٩ةنسلايدامحتفو٥٥٨ةنسلاوحنماليع
ةنسلاتامو٥٣٨ةنسلالبابو٥٤٠ةنسلاًادولو٥٤٨ةنسلا

ءازجأمهأتناكسرافنألسرافكلمببّقلتو٥٢٩
امكهقالخأمركيفءامدقلاكولملالضفأنمناكوهتكلمم
.برحلايفهرادتقايف

ًةَنَسَنيِعْبَسِماَمَتَدْنِع«)٢٩:١٠ايمرإرظنا(ِّـبَّـرلٱِمَالَك
اَذٰهَىلِإْمُكِّـدَرِبَحِلاَّـصلٱيِمَالَكْمُكَلُميِقُأَوْمُكُدَّـهَعَتَأَلِباَبِل
ملٱ
ةنسنيعبسلاةياهنيفناكشروكءادننأرهظيو»ِعِضْوَْ
مهضعبلوقيفًامامتًافورعمسيليبسلاةءادبخيراتنكلو
نوكيوًاليوطنوكيدودحمريغنامزةنسنيعبسلاىنعمنإ
باتكلايف»نوعبس«ددعلادوروةرثكظحال.ًاريصق
٢٤:١٥ليئومص٢و١٢:١٤و٩:٢ةاضقو٤٦:٢٧نيوكت(
رشعانثاوةرشعوةعبسدادعألاكلذكو)خلا١٠:١كولم٢و
مهريغلوقيو.)باتكلاسوماقيف»ددع«بلطا(نوعبرأو
لقأالورثكأالًامامتةنسنيعبسىلإريشيلوقلانإ
ةنسلايفتناكيتلا)٢٥:١ايمرإ(ايمرإةءوبننمنوبسحيو
ةنسلايهو٥٣٦ةنسلاىلإ.م.ق٦٠٦يأميقايوهيلةعبارلا
يداملاسويرادنألهسفنبكلميشروكأدتبااهيفيتلا
٥٣٦ةنسلاىلإ٥٣٨ةنسلانمهنعبان)٥:٣١لايناد(
.نظُيامك

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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هلإبنيلئاقلانمشروكنكيملَشَروُكَحوُرُّبَّـرلٱَهَّـبَن
لبابةهلآمرتحيناكهنإةيلبابلاتاباتكلانمفرعُيودحاو
.خودرمووبنيدباعبهنباوهسفناعدونهاككاهمدخو
ةبغراهيلعطلستيتلاكلامملاةهلآمارتحاهتسايسنمناكو
ةرابعلاهذهنمجتنتسنفًاضيأمهتدابعءاضرإومهئاضرإيف

.نينمؤملاريغنماوناكنإوًاسانأمدختسيبرلانإ
هلعلو.رمألااذهيفبرلاعاطأهنإلضفلااذهشروكلو
ةءوبنلامهنمفرعولاينادكءايقتألادوهيلاضعببعمتجا
ملعُيو.)٤-٤٥:١و٤٤:٢٨ءايعشإ(هدينعدوهيلاعوجرب
بضغأقباسلالبابكلمسودينوباننإتاباتكلانم
ىضرأفمهتهلآلبابىلإهلقنبمهيلعطلستنيذلابوعشلا
مانصأمهلنكتملدوهيلانأامبومهتهلآمهلهّدربشروك
.ةسدقملالكيهلاةينآعاجرإبمهلحمس

لجسيفةظوفحمةباتكلاوًاينوناقءادنيأِةَباَتِكْلاِبَو
.ةموكحلا

ًادباعناكشروكنأجتنتسنال)٢ع(ُّبَّـرلٱِيلاَهَعَفَد
.هدّجمودوهيلاهلإمركأهنإلبدحاولاهلإلابرلل

هلإىلإاهبسنةعفادةوقبهسفنبرعشهنأامإِيناَصْوَأ
.برلاءايبنأنمًامالكعمسهنإوأدوهيلا

مهضعبو.ماهفتسااذه)٣ع(ِهِبْعَشِّـلُكْنِمْمُكْنِمْنَم
.خلا»عمههلإنكيلهبعشلكنممكنمنمف«نومجرتي

.تيبلاءانبىلوألاشروكةياغتناكِّـبَّـرلٱَتْيَبَيِنْبَيَف
»هبعش«هلوقو.هتكلممناكسعيمجىلإهّجوم»مكنم«هلوقو
ةكلمملانمنييبسمللسيلوميلشروأواذوهيلهأىلإريشي
هنأعم.م.ق٧٢١ةنسلاوحنروشأكلمنامزيفةيلامشلا
نامزىلإاوقبةيلامشلاةكلمملادارفأضعبنألمتحملانم
.اذوهيلهأعماوعجروشروك

يفيِذَّـلٱ يفيذلاتيبلايأ)٣عةياهنيف(َميِلَشُروُأِ
.ميلشروأ

نألًارابجإوأًارابتخاامإ)٤ع(ِهِناَكَمُلْهَأُهْدِجْنُيْلَف
نييليئارسإلانأيفكشالو.ةيصوككلملانمةملكلك
.نييلبابلاضعبدنعنيبوبحماوناك

ةضفلانمًاقباسروكذملايأ)٨:٢٥رظنا(ِعَُّربَّـتلٱَعَم
.هومدقينأاودارأامهمكلذقوفوخلابهذلاو

لٱَو،َنيِماَيْنِبَواَذوَُهيِءاَبآُسوُؤُرَماَقَف٥«٥،٦
ْ

ُةَنَهَك
َتْيَباوُنْبَيِلاوُدَعْصَيِل،ُهَحوُرُهللاٱَهَّـبَنْنَمِّـلُكَعَم،َنوُّيِوَّـاللٱَو
يفيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱ َهلْوَحَنيِذَّـلٱُّلُكَو٦.َميِلَشُروُأِ

ُ
ِةَيِنآِبْمُهوُناَعَأْم

اَمِّـلُكْنَعًالْضَف،ٍفَحُتِبَوَمِئاَهَبِبَوٍةَعِتْمَأِبَوٍبَهَذِبَوٍةَّـضِف
.»ِهِبَعِّـُربُت
٣٥:٣ءايعشإو٦:٢٢ايمحن١ع

يفاوقبينأدوهيلاضعبراتخاُهَحوُرُهللاٱَهَّـبَنْنَمِّـلُك
مهقازرأومهتويباوكرتينأاوبعصتسافىتشبابسأللباب
ىرناذكهكلملابلقيفهللالمعانيأرامكو.مهءاقدصأو
تاقشماولمتحيواوبهذينأاوراتخانيذلابولقيفهلمع
.رطخلاوةراسخلاوبعتلانممهبيصيسامولمعلاورفسلا

ملٱَو٧«١١-٧
يِتَّـلٱِّـبَّـرلٱِتْيَبَةَيِنآَجَرْخَأُشَروُكُكِلَْ

يفاَهَلَعَجَوَميِلَشُروُأْنِمَُّـرصَنْذَخوُبَناَهَجَرْخَأ ِهلآِتْيَبِ
َ

٨.ِهِت
خلٱَثاَدَرْثِمِدَيْنَعَسِراَفُكِلَمُشَروُكاَهَجَرْخَأ

ْ
اَهَّـدَعَو،ِنِزَا

ْنِمًاتْسَطَنوُثَالَث:اَهُدَدَعاَذٰهَو٩.اَذوَُهيِسيِئَرََّـرصَبْشيِشِل
لَأَو،ٍبَهَذ

ْ
١٠،ًانيِّـكِسَنوُْرشِعَوٌةَعْسِتَو،ٍةَّـضِفْنِمٍتْسَطُف

ُعَبْرَأِةَيِناَّـثلٱِةَبْتُّرلٱَنِمٍةَّـضِفُحاَدْقَأَو،ٍبَهَذْنِمًاحَدَقَنوُثَالَثَو
لَأَو،ٌةََرشَعَوٍةَئِم

ْ
َنِمِةَيِنآلٱُعيَِمج١١.ىَرْخُأٍةَيِنآْنِمٌف

لٱَوِبَهَّـذلٱ
ْ

لٱ.ٍةَئِمُعَبْرَأَوٍفَالآُةَسَْمخِةَّـضِف
ْ

ُهَدَعْصَأُّلُك
.»َميِلَشُروُأَىلِإَلِباَبْنِمِيْبَّـسلٱِداَعْصِإَدْنِعَُّـرصَبْشيِش

٨:٢٧ص٥:١٤ص٣٦:٧مايأ٦:٥٢و٥:١٤ص

ةينآلاهذهتناكِّـبَّـرلٱِتْيَبَةَيِنآَجَرْخَأُشَروُكُكِلَْملٱَو
نامزىلإةظوفحمتيقباهنأًالوأبجعلانموةنيمثوةريثك
.ةيدوهيلاىلإاهّدرشروكنإًايناثوشروك

سمشلايأسارثمةيطعهانعميسرافمساَثاَدَرْثِم
.اهنودبعيسرفلاناكيتلا

لباقو)٨و٣:٢رظنا(.لبابرزيأ)٨ع(ََّـرصَبْشيِش
لَأَشِنْبَلِباَّـبُرَز«:١:١يجحيفىتأام

ْ
امب»اَذوَُهيِيلاَوَليِئِت

امبرو»ًايِلاَوُهَلَعَجيِذَّـلٱَُّـرصَبْشيِش«٥:١٤ارزعيفىتأ
دنعهمسالبابرزوكلملاطالبيفهمساناكرصبشيش
.دوهيلا

ةملكيناثلابقللاو»اثاشرتلا«٢:٦٣يفواَذوَُهيِسيِئَر
دعبوهدحورصبشيشركذانهو.سيئرىنعمبةيسراف
لبابرزوةنهكلاسيئرعوشيركذميلشروأىلإدوهيلالوصو
.ًاعماذوهيسيئر

انعمجاذإ)١١ع(ٍةَئِمُعَبْرَأَوٍفَالآُةَسَْمخِةَيِنآلٱُعيَِمج
طقف٢٤٩٩عومجملانوكيًاقباسةروكذملاةينآلادادعأ
ةدرفملادادعألايفامإماقرألاةباتكيفطلغعقوهنأرهاظلاو
.اهعمجيفوأ

وحنتقولانملغشيميلشروأىلإلبابنمرفسلاو
.هليصافتنمًائيشركذيملفخرؤملاامأوةعبرأوأرهشأةثالث

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ارزعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱوُنَبْمُهِءَالُؤٰهَو١«١،٢
ْ

ِيْبَسْنِمَنوُدِعاَّـصلٱِةَروُك
ملٱ
،َلِباَبَىلِإَلِباَبُكِلَمَُّـرصَنْذَخوُبَنْمُهاَبَسَنيِذَّـلٱَنيِّـيِبْسَْ
َنيِذَّـلٱ٢.ِهِتَنيِدَمَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَذوَُهيَوَميِلَشُروُأَىلِإاوُعَجَرَو
ُياَخَدْرُماَيَالْعَراَياََرساَيْمَحَنُعوُشَي:َلِباَّـبُرَزَعَماوُءاَج
لِب
ْ

ِبْعَشِلاَجِرُدَدَع.َةَنْعَبُموُحَرُياَوْغَبُراَفْسِمُناَش
.»َليِئاَْرسِإ
٧:٧ايمحن٧٣-٧:٦ايمحن

٥:٨يفواهراوجوميلشروأيأاذوهينمةعيطقِةَروُكْلٱ
.اذوهيدالب

كولم٢(.م.ق٥٩٧ةنسلايفًالوأَُّـرصَنْذَخوُبَنْمُهاَبَس
.)١٧-٢٥:١كولم٢(٥٨٦ةنسلاًايناثو)١٧-٢٤:١٠

سيلوّنيعمريغنامزدعبيأِهِتَنيِدَمَىلِإٍدِحاَوُّلُك
.ءانثتساالبلوقلا

كولملسننم)١:٨()٢ع(رصبشيشوأَلِباَّـبُرَز
:١ىّتم(حيسملاىتأهلسننمو)١٩-٣:١٦مايأ١(اذوهي
:٣مايأ١(ايادفنباوأ)١:١٢ىّتم(ليئتلأشنباناكو)١٢
هيخأةلمرأبايادفجوزتوايادفوهيقيقحلاهوبأامبرو)١٩
ةينثت(ةعيرشلابسحليئتلأشنبالبابرزبسُحفليئتلاش
٢٥:٥(.

.ةنهكلاسيئرُعوُشَي
.)١:١(ايمحنرفسيفروكذملاريغاَيْمَحَن
.ريتسأرفسيفروكذملاريغُياَخَدْرُم

لَأَشوُعْرَفوُنَب٣«١٩-٣
ْ

٤.َنوُعْبَسَوِناَنْثٱَوٌةَئِمَوِناَف
طَفَشوُنَب

ْ
ٍةَئِمُعْبَسَحَرآوُنَب٥.َنوُعْبَسَوِناَنْثٱَوٍةَئِمُثَالَثاَي

َبآوُيَوَعوُشَييِنَبْنِمَبآوُمَثَحَفوُنَب٦.َنوُعْبَسَوٌةَسَْمخَو
لَأ
ْ

مثَوِناَف
ََ

لَأَمَاليِعوُنَب٧.ََرشَعاَنْثٱَوٍةَئِمُنا
ْ

ٌةَعَبْرَأَوِناَتَئِمَوٌف
َياَّـكَزوُنَب٩.َنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخَوٍةَئِمُعْسِتوُّتَزوُنَب٨.َنوُسَْمخَو
١١.َنوُعَبْرَأَوِناَنْثٱَوٍةَئِمُّتِسِيناَبوُنَب١٠.َنوُّتِسَوٍةَئِمُعْبَس
لَأَدَجْزَعوُنَب١٢.َنوُْرشِعَوٌةَثَالَثَوٍةَئِمُّتِسَياَباَبوُنَب

ْ
ٌف

ٌةَّـتِسَوٍةَئِمُّتِسَماَقيِنوُدَأوُنَب١٣.َنوُْرشِعَوِناَنْثٱَوِناَتَئِمَو
لَأَياَوْغَبوُنَب١٤.َنوُّتِسَو

ْ
َنيِداَعوُنَب١٥.َنوُسَْمخَوٌةَّـتِسَوِناَف

مثاَّـيِقَزََحيْنِمَريِطآوُنَب١٦.َنوُسَْمخَوٌةَعَبْرَأَوٍةَئِمُعَبْرَأ
ََ

ٌةَيِنا
١٨.َنوُْرشِعَوٌةَثَالَثَوٍةَئِمُثَالَثَياَصيِبوُنَب١٧.َنوُعْسِتَو
ٌةَثَالَثَوِناَتَئِمَموُشَحوُنَب١٩.ََرشَعاَنْثٱَوٌةَئِمَةَروُيوُنَب
.»َنوُْرشِعَو

.رئاشعءامسأتايآلاهذهيف

ٍْمَحلِتْيَبوُنَب٢١.َنوُعْسِتَوٌةَسَْمخَراَّـبِجوُنَب٢٠«٣٥-٢٠
٢٣.َنوُسَْمخَوٌةَّـتِسَةَفوُطَنُلاَجِر٢٢.َنوُْرشِعَوٌةَثَالَثَوٌةَئِم
مثَوٌةَئِمَثوُثاَنَعُلاَجِر

ََ
ِناَنْثٱَتوُمْزَعوُنَب٢٤.َنوُْرشِعَوٌةَيِنا

ٌةَثَالَثَوٍةَئِمُعْبَسَتُوريِئَبَوََةريِفَكَميِراَعِةَيْرَقوُنَب٢٥.َنوُعَبْرَأَو
.َنوُْرشِعَوٌدِحاَوَوٍةَئِمُّتِسَعَبَجَوِةَماَّـرلٱوُنَب٢٦.َنوُعَبْرَأَو

ِخمُلاَجِر٢٧
ْ

َليِإِتْيَبُلاَجِر٢٨.َنوُْرشِعَوِناَنْثٱَوٌةَئِمَساَم
.َنوُسَْمخَوِناَنْثٱوُبَنوُنَب٢٩.َنوُْرشِعَوٌةَثَالَثَوِناَتَئِمَياَعَو

ِرَخآلٱَمَاليِعوُنَب٣١.َنوُسَْمخَوٌةَّـتِسَوٌةَئِمَشيِبْغَموُنَب٣٠
لَأ
ْ

ٍةَئِمُثَالَثَميِراَحوُنَب٣٢.َنوُسَْمخَوٌةَعَبْرَأَوِناَتَئِمَوٌف
ٌةَسَْمخَوٍةَئِمُعْبَسوُنوُأَوَديِداَحوُنَبَدوُلوُنَب٣٣.َنوُْرشِعَو
وُنَب٣٥.َنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخَوٍةَئِمُثَالَثاَحيِرَأوُنَب٣٤.َنوُْرشِعَو
.»َنوُثَالَثَوٍةَئِمُّتِسَوٍفَالآُةَثَالَثَةَءاَنَس

.نكامأءامسأتايآلاهذهيف
صعوشي٧:٢٥ايمحن(نوعبجيه)٢٠ع(َراَّـبِج

٩(.
ةينثت(هيلإىسومدعصيذلالبجلاسيل)٢٩ع(وُبَن

.لوهجمهعقوماذوهييفناكملب)٣٤:١
ع(يفروكذملاماليعنعهلزييمت)٣١ع(ِرَخآلٱَمَاليِع

نأامبوناكممسايناثلاوناسنإمسالوألانكلو.)٧
نمطلغعقوهنأنظُي١٢٥٤يأددعلاسفنناركذتنيتيآلا
.بتاكلا

لٱاَّـمَأ٣٦«٣٩-٣٦
ْ

َعوُشَيِتْيَبْنِماَيِعْدَيوُنَبَفُةَنَهَك
لَأَريِّـمِإوُنَب٣٧.َنوُعْبَسَوٌةَثَالَثَوٍةَئِمُعْسِت

ْ
ِناَنْثٱَوٌف

لَأَروُحْشَفوُنَب٣٨.َنوُسَْمخَو
ْ

.َنوُعَبْرَأَوٌةَعْبَسَوِناَتَئِمَوٌف
لَأَميِراَحوُنَب٣٩

ْ
.»ََرشَعَةَعْبَسَوٌف

٩:١٢مايأ١

)١ع(يفروكذملاريغوهانهروكذملاعوشيوُةَنَهَكْلٱ
.)١٤-٢٤:٧مايأ١(

يِنَبْنِمَليِئيِمْدَقَوَعوُشَيوُنَبَفَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأ٤٠«٤٢-٤٠
ملٱ٤١.َنوُعْبَسَوٌةَعَبْرَأاَيوُدوُه

مثَوٌةَئِمَفاَسآوُنَبَنوُّنَغُْ
ََ

ٌةَيِنا
لٱوُنَب٤٢.َنوُْرشِعَو

ْ
لَطوُنَبَريِطآوُنَبَموُّلَشوُنَب،َنيِباَّـوَب

ْ
َنوُم

جلٱ،َياَبوُشوُنَباَطيِطَحوُنَبَبوُّقَعوُنَب
ْ

ٌةَعْسِتَوٌةَئِمُعيَِم
.»َنوُثَالَثَو

٧:٤٣ايمحنو٣:٩ص

ألَا
َ

ارزعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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ةريغمدعىلإريشتمهتلقَنوُعْبَسَوٌةَعَبْرَأ...َنوُّيِوَّـاللٱ
.ًالامجإنييواللا

.)٢٥صمايأ١()٤١ع(َنوُّنَغُْملٱ
.)١٩-٢٦:١مايأ١()٤٢ع(َنيِباَّـوَبْلٱ

وُنَباَفوُسَحوُنَباَحيِصوُنَب،ُميِنيِثَّـنلٱ٤٣«٥٤-٤٣
َةَناَبَلوُنَب٤٥َنوُداَفوُنَباَهَعيِسوُنَبَسُوريِقوُنَب٤٤َتوُعاَبَط
وُنَبَيَالُمَشوُنَبَباَجاَحوُنَب٤٦َبوُّقَعوُنَبَةَباَجَحوُنَب

وُنَبَنيِصَروُنَب٤٨اَيآَروُنَبَرَجَحوُنَبَليِّـدَجوُنَب٤٧.َناَناَح
وُنَب٥٠َياَسيِبوُنَبَحيِساَفوُنَباَّـزُعوُنَب٤٩َماَّـزَجوُنَباَدوُقَن
وُنَباَفوُقَحوُنَبَقوُبْقَبوُنَب٥١َميِسوُفَنوُنَبَميِنوُعَموُنَبَةَنْسَأ

َسوُقْرَبوُنَب٥٣اَشْرَحوُنَباَديَِحموُنَبَتوُلْصَبوُنَب٥٢َروُحْرَح
.»اَفيِطَحوُنَبَحيِصَنوُنَب٥٤َحَماَثوُنَباََرسيِسوُنَب
٧:٥٤ايمحن٧:٥٢ايمحن٧:٤٨ايمحن٧:٤٧ايمحن

.)٩:٢مايأ١()٤٣ع(ُميِنيِثَّـنلٱ
بونجلاىلإيهوناعملهأ)٥٠ع(َميِنوُعَموُنَب
لعلوهنمًاليم١٢دعبىلعوىسوميداونمقرشلاو
.ناعملهأنمنييبسملسنمهانهنيروكذملا

وُنَبَياَطوُسوُنَب،َناَمْيَلُسِديِبَعوُنَب٥٥«٥٨-٥٥
وُنَب٥٧َليِّـدَجوُنَبَنوُقْرَدوُنَبَةَلْعَيوُنَب٥٦اَدوُرَفوُنَبَثَرَفوُّسَه
طَفَش
ْ

طَحوُنَباَي
ِّـ

ُعيَِمج٥٨.يِمآوُنَبِءاَبِّـظلٱِةَرَخوُفوُنَبَلي
.»َنوُعْسِتَوِناَنْثٱَوٍةَئِمُثَالَثَناَمْيَلُسِديِبَعيِنَبَوِميِنيِثَّـنلٱ
٧:٥٩ايمحن٧:٥٧ايمحن

مهرّخسيذلانييناعنكلالسننمَناَمْيَلُسِديِبَعوُنَب
.)٢١و٩:٢٠كولم١(لكيهلاءانبلناميلس

لِمِّـلَتْنِماوُدِعَصَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰهَو٥٩«٦٣-٥٩
ْ

ٍح
َتوُيُباوُنِّـيَبُيْنَأاوُعيِطَتْسَيَْملَوُ.ريِّـمِإُناَّـدَأُبوُرَكاَشْرَحِّـلَتَو
اَّـيِبوُطوُنَباَيَالَدوُنَب٦٠.َليِئاَْرسِإْنِمْمُهْلَهْمُهَلْسَنَوْمِهِئاَبآ
لٱيِنَبْنِمَو٦١.َنوُسَْمخَوِناَنْثٱَوٍةَئِمُّتِساَدوُقَنوُنَب

ْ
وُنَبِةَنَهَك

ِتاَنَبْنِمًةَأَرْمٱَذْخَأيِذَّـلٱَيَّـالِزْرَبوُنَبَصوُّقَهوُنَباَياَبَح
جلٱَيَّـالِزْرَب

ْ
لِ
ْ

َىلَعاوُشَّـتَفِءَالُؤٰه٦٢.ْمِهِمْسٱِبىَّـمَسَتَوِّـيِداَع
هباَسْنَأِةَباَتِك لٱَنِماوُلِذُرَف،ْدَجوُتْمَلَفِْمِ

ْ
َهلَلاَقَو٦٣.ِتوُنَهَك

ُ
ُم

ٌنِهاَكَموُقَيىَّـتَحِساَدْقَألٱِسْدُقْنِماوُلُكْأَيَالْنَأاَثاَْشِّـرتلٱ
ألِل
ُ
.ِ»ميِّـمُّتلٱَوِميِرو
:١٦ددع١٧:٢٧ليئومص٢و٧:٦٣ايمحن٧:٦١ايمحن

٢٩:٣٠جورخ١٠و٢:٣نييوال٤٠و٣٩

.لبابدالبيفنكامأءامسأخلاٍحْلِمِّـلَت
نماوناكامبرْمِهِئاَبآَتوُيُباوُنِّـيَبُيْنَأاوُعيِطَتْسَيَْمل

.كلذاوتبثينأاوردقيملمهنكلونييليئارسإلا
:٣ددع(ةعيرشلابسح)٦٢ع(ِتوُنَهَكْلٱَنِماوُلِذُرَف

.)١٦:٤٠و١٠
لبابرزوهوٍلاواهانعمةيسرافةملك)٦٣ع(اَثاَشِّْـرتلٱ
)١:٨(.

يأ)١٠و٢:٣نييوال(ِساَدْقَألٱِسْدُقْنِماوُلُكْأَيَال
نمو.بيكسلاومثإلاةحيبذوةئيطخلاةحيبذوهوجولازبخ
رامثألاورقبلاومنغلاراكبأوركشلاتامدقتسادقألا
.نهاكلاتيبلهألاهلكأزوجيفراشعألاو

تلٱَوِميِروُألِلٌنِهاَكَموُقَيىَّـتَح
حجرألاىلعامهِميِّـمُّ

نهاكلاناكامهتطساوبوءاضقلاةردصيفالعُجنائيش
ميروأنكيملو)اهريسفتو٢٨:٣٠جورخ(برلالأسي
يفمكحلانإاثاشرتلاباوجىنعمو.يبسلادعبميمُتو
نأىلإةراشإلوقلايفو.ّنيعمريغتقوىلإلجأتدقرمألا
تافصلالكهيفةنهكسيئرنورظتنياوناكنييليئارسإلا
.حيسملايأةبولطملا

جلٱُّلُك٦٤«٦٧-٦٤
ْ

لَأَنوُعَبْرَأَوِناَنْثٱًاعَمِروُهُْم
ْ

ُثَالَثَوًاف
اوُناَكِءَالُؤٰهَفْمِهِئاَمِإَوْمِهِديِبَعْنَعًالْضَف٦٥،َنوُّتِسَوٍةَئِم
َهلَو،َنيِثَالَثَوًةَعْبَسَوٍةَئِمَثَالَثَوٍفَالآَةَعْبَس

ُ
ملٱَنِمْم

َنيِّـنَغُْ
ملٱَو
ُهلاَغِب.َنوُثَالَثَوٌةَّـتِسَوٍةَئِمُعْبَسْمُهُلْيَخ٦٦.ِناَتَئِمِتاَيِّـنَغُْ

ُ
ْم

ُهلاَِمج٦٧َنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخَوِناَتَئِم
ُ

.َنوُثَالَثَوٌةَسَْمخَوٍةَئِمُعَبْرَأْم
.»َنوُْرشِعَوٍةَئِمُعْبَسَوٍفَالآُةَّـتِسْمُُهريَِمح
٣٥:٢٥مايأ٢

دادعألاعومجموَنوُّتِسَوٍةَئِمُثَالَثَوًافْلَأَنوُعَبْرَأَوِناَنْثٱ
عومجملا)٧:٦٦(ايمحنيفو٢٩٨١٨ًاقباسةروكذملا
عومجملاقباطتالةدرفملادادعألانكلوارزعيفعومجملاك
خاسنلانأحجرألاو.ارزعيفةدرفملادادعألاقباطتالو
.)١:١١(ةينآلاددعيفامكةباتكلايفاوطلغ

نيذلانييواللانممه)٤١ع(يفنوروكذملاَنيِّـنَغُْملٱ
نونغياوناكنيذلامهفانهنوروكذملاامأولكيهلايفاومدخ
ماقمنمىندأعمتجملايفمهماقموتالفحلاومئالولايف

.ًاقباسنيروكذملا

لٱَو٦٨«٦٨،٦٩
ْ
َىلِإْمِهِئيَِجمَدْنِعِءاَبآلٱِسوُؤُرْنِمُضْعَب

يفيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِتْيَب يفِهِتَماَقِإلِّـبَّـرلٱِتْيَبِلاوُعَّـَربَتَميِلَشُروُأِ ِ
لٱِةَناَزِِخلْمِهِتَقاَطَبَسَحاوُطْعَأ٦٩.ِهِناَكَم

ْ
ًادِحاَوِلَمَع

لَأَنيِّـتِسَو
ْ

لٱَنِمًانَمِفَالآَةَسَْمخَوِبَهَّـذلٱَنِمٍمَهْرِدَف
ْ

ِةَّـضِف

ألَا
َ
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لِلٍصيِمَقَةَئِمَو
ْ

.»ِةَنَهَك
٣٤-٨:٢٥ص

مهردلا)٦٩ع(ِبَهَّـذلٱَنِمٍمَهْرِدَفْلَأَنيِّـتِسَوًادِحاَو
اهتميقسرافةكلمميفذئتقوةلمعتسملادوقنلانمةعطق
يفةكوكسملادوقنللركذلوأاذهو.ةيزيلكنإةريلوحن
.سدقملاباتكلا

تاريلسمخوحنهتميقوًالقاشنيسمخيواسيًانَم
دوقنلاضعبمساسيلوهبنزوياملرايعمساانملاوةيزيلكنإ
.ةكوكسملا

ناكو)٣٩:٢٧و٢٨:٤١جورخ(ِةَنَهَكْلِلٍصيِمَقَةَئِم
ةيتونهكلامهبايثنوعلخيلكيهلايفمهتمدخمامتإدعبةنهكلا
.لكيهلايفةنازخيفاهنوعضيو

لٱَماَقَأَف«٧٠
ْ

ملٱَوِبْعَّـشلٱُضْعَبَوَنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك
َنوُّنَغُْ

لٱَو
ْ
يفُميِنيِثَّـنلٱَوَنوُباَّـوَب هنُدُمِ يفَليِئاَْرسِإُّلُكَوِْمِ هنُدُمِ .»ِْمِ

يفَليِئاَْرسِإُّلُكَو .)١ع(نامزدعبيأِْمِهنُدُمِ

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَوُعِباَّـسلٱُرْهَّـشلٱَّـلِهُتْسٱاَّـَملَو١«٧-١ ِ
هنُدُم َماَقَو٢.َميِلَشُروُأَىلِإٍدِحاَوٍلُجَرَكُبْعَّـشلٱَعَمَتْجٱِْمِ
لٱُهُتَوْخِإَوَقاَداَصوُيُنْبُعوُشَي

ْ
لَأَشُنْبُلَباَّـبُرَزَو،ُةَنَهَك

ْ
َليِئِت

اَمَكٍتاَقَرُْحمِهْيَلَعاوُدِعْصُيِلَليِئاَْرسِإِهٰلِإَحَبْذَماْوَنَبَو،ُهُتَوْخِإَو
يفٌبوُتْكَمَوُه ملٱاوُماَقَأَو٣،ِهللاٱِلُجَرىَسوُمِةَعِيَرشِ

يفَحَبْذَْ ِ
،ِيضاَرَألٱِبوُعُشْنِمٌبْعُرْمِهْيَلَعَناَكُهَّـنَأل.ِهِناَكَم
ملٱَوِحاَبَّـصلٱِتاَقَرُْحمِّـبَّـرلِلٍتاَقَرُْحمِهْيَلَعاوُدَعْصَأَو

٤.ِءاَسَْ
ملٱَديِعاوُظِفَحَو

ٍمْوَيَفٍمْوَيَةَقَرُْحمَو،ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكِّـلاَظَْ
لٱِب
ْ

ملٱَكِدَدَع
لٱَرْمَأِموُسْرَْ

ْ
ملٱَكِلٰذَدْعَبَو٥.ِهِمْوَيِبِمْوَي

ُةَقَرْحُْ
ألِلَو،ُةَمِئاَّـدلٱ

َ
ِجلَوِةَّـلِه

َ
ملٱِّـبَرّلٱِمِساَوَمِعيِم

ْنَمِّـلُكِلَوِةَسَّـدَقُْ
لٱَنِماوُأَدَتْبٱ٦.ِّـبَّـرلِلٍعَّـَربَتُمِبَعَّـَربَت

ْ
ِرْهَّـشلٱَنِمِلَّـوَألٱِمْوَي

ْدَقْنُكَيَْملِّـبَّـرلٱُلَكْيَهَو،ِّـبَّـرلِلٍتاَقَرُْحمَنوُدِعْصُيِعِباَّـسلٱ
ًابَْرشَمَوًالَكْأَمَوَنيِراَّـجَّـنلٱَوَنيِتاَّـحَّـنلِلًةَّـضِفاوُطْعَأَو٧.َسَّـسَأَت
َناَنْبُلْنِمٍزْرَأِبَشَخِباوُتْأَيِلَنيِّـيِروُّصلٱَوَنيِّـيِنوُدْيَّـصلِلًاتْيَزَو
َهلَسِراَفِكِلَمَشَروُكِنْذِإَبَسَحاَفاَيِرْحَبَىلِإ

ُ
.»ْم

:٣مايأ١و٢:٢ص٨و١٢:١ايمحن٨:١و٧:٧٣ايمحن
٨:١٤ايمحن٢٨:٢ددع٤:٤ص٦و١٢:٥ةينثت١٧
٢٩:٣٩ددع٢٨:١١ددع٢٩:١٢ددع٢٣:١٦جورخ
٦:٣و١:٢ص٢:١٦مايأ٢و٢:١٠مايأ٢و

لوألانيرشترهشلباقيويرستوأميناثيإُعِباَّـسلٱُرْهَّـشلٱ
عباسلارهشللناكو.ناسينرهشةيناربعلاةنسلالوأنأل
فاتهمويناكرهشلالوأنإف.نييليئارسإلادنعةينيدةيمهأ
ددع(يونسلاريفكتلارشاعلامويلايفو)٢٩:١ددع(قوب

.)٢٩:١٢ددع(لاظملاديعرشعسماخلامويلايفو)٢٩:٧
لبابرزلبقروكذموهوةنهكلاسيئر)٢ع(ُعوُشَي

روكذملبابرز)٨ع(يفو.ينيدلمعوهلمعلانأليلاولا
دقكلملاناكيذلالمعلاوهولكيهلاءانبهلمعنألًالوأ
.هبرمأ

.)٢:٢رظنا(َليِئِتْلَأَشُنْب
ناكهبوصاخلاهبعشناكليئارسإنألَليِئاَْرسِإِهٰلِإ
.ضعبعممهضعبنيدحتمنييليئارسإلاعيمج

يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك .)٢٩صددع(ىَسوُمِةَعيَِرشِ
ءانبيفاوعرسأوبرلاىلإاوأجتلاف)٣ع(ٌبْعُرْمِهْيَلَع

داعصإوحبذملاناكو.كلذىلعةردقمهلمادامحبذملا
البرللدوجسلانأاوملعتمهنأللكيهلاءانبلبقتاقرحملا
.ةينبألايفرصحني

ًاراكذتناك)٤٣-٢٣:٣٤نييوال()٤ع(ِّـلاَظَْملٱَديِع
ىلعديعلااذهمهتسراممو.رفقلايفلاظملايفمهانكسل
يهاهشرفومهتويبكةيدسجلاتاريخلالكنأمهتملعماودلا

تاريخلاوضرألاىلعءابرغوءالزنكمهوةيوناثتاريخ
اذهناكو.ةيدبألالاظملاوهللاىلإبارتقالايهىمظعلا
اوناكلوألانيرشترهشيفنألركشلاوًاضيأحرفللديعلا

ديعلااذهيفو.ةرصعملانمورديبلانممهتاريخنوعمجي
.)٨:٢كولم١(لكيهلاناميلسنشد

)خلا١٧و٢٩:١٣ددعرظنا(ِدَدَعْلٱِبٍمْوَيَفٍمْوَيَةَقَرُْحمَو
يفوًاروث١٢يناثلامويلايفوًاروث١٣لوألامويلايفاوبرقيأ
.خلاًاروث١١ثلاثلامويلا

نومدقياوناكًادعاصفمويلاكلذنم)٥ع(َكِلٰذَدْعَبَو
عممسوملكيفورهشلكسأريفوًايمويحئابذلا
.)٢٨:١١ددع(تاعربتلا

دقدوهيلاناك)٦ع(َسَّـسَأَتْدَقْنُكَيَْملِّـبَّـرلٱُلَكْيَهَو
البمألكيهيفناكءاوسقحلاوحورلابهللادوجسلااومّلعت
.هلنيدجاسلاءالؤهلثمبلاطبآلاولكيه

تيزورمخوةطنحيأ)٧ع(ًاتْيَزَوًابَْرشَمَوًالَكْأَم
ىلعًاليقثناكاهميدقتنأيفكشالو)٢:١٠مايأ٢(
.مهلمعةءادبيفمهونييليئارسإلا

.)٢:١٦مايأ٢(َناَنْبُلْنِمٍزْرَأ
نانبلوةيقينيفىلعًاطلستمنكيملَشَروُكِنْذِإَبَسَح

رمألابةيقينيفمكاحاوضوافينأنييليئارسإللنذأهنكلو
.ةدهاعمليبسىلعهعماوقفتيو

ألَا
َ
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يفَو٨«١٣-٨ َىلِإِهللاٱِتْيَبَىلِإْمِهِئيَِجمْنِمِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱِ
يفَميِلَشُروُأ لَأَشُنْبُلِباَّـبُرَزَعََرشِيناَّـثلٱِرْهَّـشلٱِ

ْ
ُعوُشَيَوَليِئِت

هتَوْخِإُةَّـيِقَبَوَقاَداَصوُيُنْب لٱِِمِ
ْ

لٱُعيَِمجَوَنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك
ْ

َنيِمِداَق
َنِيْرشِعِنْبٱِنِمَنيِّـيِوَّـاللٱاوُماَقَأَو،َميِلَشُروُأَىلِإِيْبَّـسلٱَنِم
َفَقَوَو٩.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِلَمَعَىلَعِفاَْرشِإلِلُقْوَفاَمَفًةَنَس
ًاعَماَذوَُهييِنَبِهيِنَبَوَليِئيِمْدَقِهِتَوْخِإَوِهيِنَبَعَمُعوُشَي
يفِلْغُّشلٱِيلِماَعِفاَْرشِإلِل َعَمَداَداَنيِحيِنَبَو،ِهللاٱِتْيَبِ
هتَوْخِإَوْمِهيِنَب لٱَسَّـسَأاَّـَملَو١٠.َنيِّـيِوَّـاللٱِِمِ

ْ
ِّـبَّـرلٱَلَكْيَهَنوُناَب

لٱاوُماَقَأ
ْ

َفاَسآيِنَبَنيِّـيِوَّـاللٱَوٍقاَوْبَأِبْمِهِسِبَالَمِبَةَنَهَك
١١.َليِئاَْرسِإِكِلَمَدُواَدِبيِتْرَتَىلَعِّـبَّـرلٱِحيِبْسَتِلِجوُنُّصلٱِب
حلٱَوِحيِبْسَّـتلٱِباوُّنَغَو

ْ
ُهَتَْمحَرِدَبَألٱَىلِإَّـنَألٌحِلاَصُهَّـنَألِّـبَّـرلِلِدَْم

ِحيِبْسَّـتلٱِبًاميِظَعًافاَتُهاوُفَتَهِبْعَّـشلٱُّلُكَو.َليِئاَْرسِإَىلَع
لٱَنِمَنُوريِثَكَو١٢.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِسيِسْأَتِلْجَألِّـبَّـرلِل

ْ
ِةَنَهَك

لٱاُوَأَرَنيِذَّـلٱِخوُيُّشلٱِءاَبآلٱِسوُؤُرَوَنيِّـيِوَّـاللٱَو
ْ
َلَّـوَألٱَتْيَب

لٱاَذٰهِسيِسْأَتَدْنِعٍميِظَعٍتْوَصِباْوَكَب
ْ
.ْمِهِنُيْعَأَماَمَأِتْيَب

هلٱِبْمَُهتاَوْصَأَنوُعَفْرَياوُناَكَنُوريِثَكَو
ُْ

ِنُكَيَْملَو١٣.ٍحَرَفِبِفاَت
لٱَفاَتُهُزِّـيَمُيُبْعَّـشلٱ

ْ
َّـنَأل،ِبْعَّـشلٱِءاَكُبِتْوَصْنِمِحَرَف

ْنِمَعِمُسَتْوَّـصلٱَّـنَأىَّـتَحًاميِظَعًافاَتُهُفِتَْهيَناَكَبْعَّـشلٱ
.»ٍدْعُب
٢٥:١و٦:٣١مايأ١و٢٤و٢٣:٤مايأ١و٤:٣صو٢ع
٢:٣يجح١٦:٣٤مايأ١و٤٠و١٢:٢٤ايمحن

يذلاوناكيذلاتيبلاىلإيأِهللاٱِتْيَبَىلِإْمِهِئيَِجم
.دّدجتيس

ِنْبٱ«)٢٥و٨:٢٤ددع(يفُقْوَفاَمَفًةَنَسَنيِْرشِعِنْبٱ
)٢٧و٢٣:٢٤مايأ١(يفو»ًادِعاَصَفًةَنَسَنِيْرشِعَوٍسَْمخ
اممةعيرشلاهذهنأجتنتسنف»ُقْوَفاَمَفًةَنَسَنِيْرشِعِنْبٱ«
سمخنبانمنييواللالعلو.رمألاىضتقااذإرييغتلالبقي
.لمعلانعاوفكيملقوفامفةنسنيرشعو

عرفلااذهنأنظُيو)٢:٤٠(يفركذُيمل)٩ع(َداَداَنيِح
دعبلبابنماوتأمهنأوأنيطسلفيفاوناكنييواللانم
.لبابدالبريغدالبنماوتأمهنأوأ)٢:٤٠(يفنيروكذملا

.»ةنهكلاماق«وأ)١٠ع(َةَنَهَكْلٱاوُماَقَأ
بشخلاوةراجحلابناكنإولمعلاناكْمِهِسِبَالَمِب

قاوبألااوعمسوةنهكلااوأرامدنعنولماعلاوًاسدقمًالمع
برىلإمهراكفأاوعفردمحلاوحيبستلاوءانغلاوجونصلاو
.لمعلاىلعهتكربلجألةالصلاوءاجرلاوركشلابلكيهلا

ناكامبر)١٣٦رومزملارظنا()١١ع(خلاٌحِلاَصُهَّـنَأل
نأل«رارقلاببواجيرخآلاقيرفلاوًارودوأةلمجينغيقيرف
.»هتمحردبألاىلإ

لكيهلابارخنيب)١٢ع(َلَّـوَألٱَتْيَبْلٱاُوَأَرَنيِذَّـلٱ
نمف٥٣٦ىلإ٥٨٧ةنسلانمةنس٥١ةدمهديدجتو

لكيهاوأردقاوناكنيذلانيرضاحلاضعبنألمتحملا
مهكالمأوةميدقلامهتويباوركذتامدنعنآلااوكبناميلس
عوجرلاباوحرفف.سأيلاولذلاينسونيبوبحملامهءاقدصأو
نزحلانأهللاءاشاذكهو.لبقتسمللمهئاجربويبسلانم
نابشلاوخويشلاكراشتيوناسنإلاةايحيفناطلتخيحرفلاو
ملٱَدْنِع«حرفىلإنزحلالّوحتيىتححارفألاونازحألاب

ِءاَسَْ
لٱُتيِبَي

ْ
يفَو،ُءاَكُب .)٣٠:٥رومزم(»ٌمُّنَرَتِحاَبَّـصلٱِ

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ِيْبَّـسلٱيِنَبَّـنَأَنيِماَيْنِبَواَذوَُهيُءاَدْعَأَعِمَساَّـَملَو١«٥-١
ِسوُؤُرَوَلِباَّـبُرَزَىلِإاوُمَّـدَقَت٢،َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلِلًالَكْيَهَنوُنْبَي
َهلاوُلاَقَوِءاَبآلٱ

ُ
طَنْمَُكريِظَناَنَّـنَألْمُكَعَميِنْبَن:ْم

ْ
ٰهلِإُبُل

َ
ُهَلَو،ْمُك

َىلِإاَنَدَعْصَأيِذَّـلٱَروُّشَأِكِلَمَنوُّدَحَْرسَأِماَّـيَأْنِماَنْحَبَذْدَق
َهلَلاَقَف٣.اَنُه

ُ
:َليِئاَْرسِإِءاَبآِسوُؤُرُةَّـيِقَبَوُعوُشَيَوُلِباَّـبُرَزْم

يِنْبَناَنَدْحَوُنْحَناَنَّـنِكٰلَو،اَنِٰهلِإلًاتْيَبَيِنْبَنْنَأاَنَلَوْمُكَلَسْيَل
ملٱاَنَرَمَأاَمَكَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلِل

٤.َسِراَفُكِلَمُشَروُكُكِلَْ
ْمَُهنوُرِعْذُيَواَذوَُهيِبْعَشَيِدْيَأَنوُخْرُيِضْرَألٱُبْعَشَناَكَو
لٱِنَع

ْ
ْمَُهتَروُشَماوُلِطْبُيِلَنيِريِشُمْمُهَّـدِضاوُرَجْأَتْسٱَو٥.ِءاَنِب

لُمىَّـتَحَوَسِراَفِكِلَمَشَروُكِماَّـيَأَّـلُك
ْ

ِكِلَمَسوُيِراَدِك
.»َسِراَف

١٩:٣٧كولم٢و١٧:٣٢كولم٢و١:١١ص٧:١٠ع
٣:٣ص٢و١:١ص٢:٢٠ايمحن

ةفلتخمسانجأنماوناكودالبلالهأمهواَذوَُهيُءاَدْعَأ
نمنيقابلالسننممهضعبناكف)٤١-١٧:٢٤كولم٢(
ناكوروشأكلمنوجرسنامزيفيبسلادعبنييليئارسإلا
اهريغولبابنمروشأكلممهبىتأنيذلالسننممهضعب
نيذلالسننممهريغناكوليئارسإندميفمهنكسأو
مهنيدناكو)١٠ع(رّفنساو)٢ع(نودحرسأمهدعصأ
.ةينثوليطابأهرثكأوبرلاىوقتنمءيشهيفًاجيزمًاضيأ

.نيعمجأيبسلاينبنعةيانكَنيِماَيْنِبَواَذوَُهي
.ءانبلالمعسيئرناكهنأل)٢ع(َلِباَّـبُرَزَىلِإاوُمَّـدَقَت
.ةفرعملاقحاوفرعيملمهنكلوْمُكَريِظَناَنَّـنَأل
لهأداحتانأةلهولوألانلرهظي)٣ع(اَنَلَوْمُكَلَسْيَل

اوبلطينأدوهيلاىلعبجيناكومهفالتخانمقفاودالبلا
يقيقحلاهلإللاودجسيوهللابعشىلإدالبلالهأمامضنا

نكلوةينثولامهتدابعاوكرتيوةسدقملاةنيدملايفهلكيهيف
دالبلالهأةياغنأاوفرعمهنألداحتالااذهاوضفردوهيلا
هذهترهظومهيلعطلستلاودوهيلاةمواقميهةيقيقحلا
.دعباميفاولمعاممةياغلا

ألَا
َ
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لهأعممهمالكيفاوركذينأاوردقيملفدوهيلاامأو
ءانببرمألانإمهلوقباوفتكاومهراكفأبناكاملكدالبلا
١:١(مهدحوبرلابعشلشروككلملانمناكلكيهلا
.)٢و

ةمواقملاباوأدتبا)٤ع(َنوُخْرُيِضْرَألٱُبْعَشَناَكَو
.هتيبءانبالوبرلااوبلطيةقيقحلابمهنأاورهظأف

يفُوت.كلملاناويديف)٥ع(َنيِريِشُمْمُهَّـدِضاوُرَجْأَتْسٱ
٧كلمفسيبمكهنباهفلخو.م.ق٥٢٩ةنسلاشروك
سويرادكلمهدعبو.ريرشوفيعضكلموهونينس
ًاكلمناكو.م.ق٤٨٦ىلإ٥٢١ةنسلانمسيبساتسه
جوأاهغلبأوسرافةكلممسسأةسايسلاوبرحلايفًاردتقم
.دوهيلاىلعفطعيناكواهدجم

يفَو٦«١٠-٦ لُمِ
ْ

يفَشوُريِوَشْحَأِك لُمِءاَدِتْبٱِ
ْ

اوُبَتَكِهِك
يفَو٧.َميِلَشُروُأَواَذوَُهيِناَّـكُسَىلَعىَوْكَش َحتْرَأِماَّـيَأِ

ْ
اَتْسَش

َحتْرَأَىلِإْمِهِئاَقَفُرُرِئاَسَوُليِئْبَطَوُثاَدَرْثِمَوُمَالْشِبَبَتَك
ْ

اَتْسَش
ٌةََْمجَرتُمَوِةَّـيِماَرَألٱِبٌةَبوُتْكَمِةَلاَسِّـرلٱُةَباَتِكَو.َسِراَفِكِلَم
لٱُبِحاَصُموُحَر٨.ِةَّـيِماَرَألٱِب

ْ
لٱُياَشْمِشَوِءاَضَق

ْ
اَبَتَكُبِتاَك

َحتْرَأَىلِإَميِلَشُروُأَّـدِضًةَلاَسِر
ْ

ملٱاَتْسَش
َبَتَك٩:اَذَكٰهِكِلَْ

لٱُبِحاَصُموُحَرٍذِئَنيِح
ْ

لٱُياَشْمِشَوِءاَضَق
ْ

ُرِئاَسَوُبِتاَك
َنيِّـيِسَرْفَألٱَوَنيِّـيِلِفْرَّـطلٱَوَنيِّـيِكِتْسَرَفَألٱَوَنيِّـيِنيِّـدلٱاَمِهِئاَقَفُر
لٱَوَنيِّـيِوْكَرَألٱَو

ْ
لٱَوَنيِّـيِوْهَّـدلٱَوَنيِّـيِنَشوُّشلٱَوَنيِّـيِلِباَب

ْ
َنيِّـيِمَاليِع

لٱُرَّـفَنْسُأْمُهاَبَسَنيِذَّـلٱِمَمُألٱِرِئاَسَو١٠
ْ

ُفِيَّـرشلٱُميِظَع
يفَنيِذَّـلٱِرِئاَسَوِةَرِماَّـسلٱَنُدُمْمُهَنَكْسَأَو َىلِإَوِرْهَّـنلٱِْربَعِ
.»ِهِرِخآ
٢:٤لاينادو١٨:٢٦كولم٢و٩:١لاينادو١:١ريتسأ
٧:١٢صو١٧و١١ع٦:٦و٥:٦ص١٧:٢٤كولمو٢

وهوةنس٢٠كلموسويرادنباشوريوشحأناك
.سيسكرزمسابخيراتلايفرهتشاوريتسأرفسيفروكذملا
ىلإ٤٦٥ةنسلانمكلموشوريوشحأنبااتششحتراناكو

.م.ق٤٢٥
نإ)٢٣-٦ع(يفليقهنإفريسفتلايفةبوعصانهو
شوريوشحأمايأيفدوهيلاىلعىوكشاوبتكضرألابعش
نإيلاتلاحاحصألايفوسويرادنامزدعبيأاتششحتراو
ةيناثلاةنسلايفهللاتيبناينبباعرشعوشيولبابرز
نأيأ)١:١ايركزو١:١يجحًاضيأرظنا(سويرادل
ةروكذملالبقتناكسماخلاحاحصألايفةروكذملاثداوحلا

.ًايخيراتًابيترتسيلثداوحلابترتفعبارلاحاحصألايف
ءانبلتناك)٤ص(هئاقفروموحرةمواقمنأًاضيأظحالنو
ارزععوضومنأعملكيهلاءانبلتسيلوميلشروأراوسأ
ايمحنعوضوموهراوسألاءانبولكيهلاءانبوهيصوصخلا

موحرةلاسريفهمالكبتاكلالخدأببسيألفرعنالو
.يخيراتلاهلحمريغيفهريغو

لسالسامهاتسشحتراوشوريوشحأنيمسالانأنظُيو
ىلعشوريوشحأمسالاقلطُيفرصميفنوعرفككولم
سيدرمسىلعاتسشحترامسالاوشروكنبسيبمك
سويرادلبقوسيبمكدعبرهشأةعبسكلميذلابذاكلا
.توبثمريغنظلااذهو

ارزعدعصامدعبتبتُكموحرةلاسرنأحجرألاف
اتششحترألةعباسلاةنسلايفميلشروأىلإلبابنمهتعامجو
اوناكميلشروأيفيبسلاينبنإ١صايمحنيفو.)٧ص(
جتنتسنف.مدهنمميلشروأروسوراعوميظعرشيفذئتقو
نمهتعامجوارزعدعصامدعبروسلااونبدقاوناكدوهيلانأ
رمأمهاتأفىوكشلئاسراوبتكودالبلالهأمهمواقمثلباب
نأمهضعبنظيو.روسلامدهنافلمعلافيقوتبكلملانم
يتاوللاةبيرغلامهءاسناورجهدوهيلانألاوظاتغادالبلالهأ
.دالبلالهأنمنهوجوزت

اهمجرتيملوةيمارألاةغللايه٦:١٨ىلإ٤:٨نمةغللاو
نأنسحتسافةيمارألئاسرلصفلااذهيفهنألبتاكلا
.ةيلصألااهفرحأباهلقني

مايأيفناتلاسرناكهنأحجرألا)٧ع(خلاُمَالْشِبَبَتَك
نمةيناثلاو)٧ع(هئاقفرومالشبنمىلوألااتسشحترأ
.ليصفتلابةروكذمةيناثلاةلاسرلاو)٨ع(هئاقفروموحر
يفاهباحصأنكسةيمجعأءامسأةيبطوتادرثمومالشبو
.ةسدقملاضرألا

ةيمارأفرحأبيأِةَّـيِماَرَألٱِبٌةََمجَْرتُمَوِةَّـيِماَرَألٱِبٌةَبوُتْكَم
ةغلوةموكحلاةغلةيمارألاةغللاتناكو.ةيمارألاةغللابو
ىتحتماداذكهو)١٨:٢٦كولم٢(ةيبنجألاةراجتلا

موجرتلاةغلةيمارألاةغللاتناكو.ةيبرعلاةغللااهتفلخ
مومعدنعةموهفمريغةيناربعلاةغللاتراصامدعب
.بعشلا

.دالبلامكاحيأ)٨ع(ِءاَضَقْلٱُبِحاَصُموُحَر
اذهولئابقعستنمرثكأاوناك)٩ع(خلاَنيِّـيِنيِّـدلٱ

دالبلابعشاهنمبكرتيتلاسانجألاةرثكىلعليلد
اهضعبونييماليعلاونيينشوشلاونييلبابلاكةفورعماهضعب
نوصعينيذلاضعبنوفنيلبابكولمناكو.ةفورعمريغ
سرافةمصاعنشوشلهأنممهنوينشوشلاو.ةموكحلا
.)١:٢ريتسأ(

يفانهالإمسالااذهدريال)١٠ع(ُميِظَعْلٱُرَّـفَنْسُأ
رسأهنأحجرألاوهيلإراشملاوهنمفرعنالوميدقلادهعلا
.م.ق٦٢٦ىلإ٦٦٨ةنسلانمروشأيفكلميذلالابناب
دقناكيذلالبابيلاوهاخأبراحوًاميظعًاكلماذهناك

ألَا
َ
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نييلبابلاضعبىفنيذلاكلملاهلعلفماليعبراحوهاصع
.ةرماسلاندممهنكسأونيينشوشلاو

يف نلٱِْربَعِ
نألتارفلارهننمبرغلاةهجىلإيأِرْهَّـ

نأجتنتسنو.ةكلمملاةمصاعنمىرُتتناكعبرألاتاهجلا
مهعيمجوةيروستاهجلكيفنيريثكنمتناكةلاسرلا
دضمهذوفنوةيسايسلامهتوقديدجتاوفاخودوهيلااوضغبأ
.كلملا

.ةلاسرلاةمدقميفمالسلاومالكلاراصتخالِهِرِخآَىلِإ

َىلِإِهْيَلِإاَهوُلَسْرَأيِتَّـلٱِةَلاَسِّـرلٱُةَروُصِهِذٰه١١«١٦-١١
َحتْرَأ

ْ
ملٱاَتْسَش

لٱَكُديِبَع:ِكِلَْ
ْ

يفَنيِذَّـلٱُمْوَق َىلِإِرْهَّـنلٱِْربَعِ
ملٱَمَلْعُيِل١٢.ِهِرِخآ

لٱَّـنَأُكِلَْ
ْ

َكِدْنِعْنِماوُدِعَصَنيِذَّـلٱَدوُهَي
ملٱَنوُنْبَيَوَميِلَشُروُأَىلِإاْوَتَأْدَقاَنْيَلِإ

لٱَةَنيِدَْ
ْ

ْدَقَو،َةَئيِدَّـرلٱَةَيِصاَع
ىَدَلًاموُلْعَمَنآلٱِنُكَيِل١٣.اَهَسُسُأاوَُّـممَرَواَهَراَوْسَأاوُلَمْكَأ
ملٱ
ملٱِهِذٰهْتَيِنُباَذِإُهَّـنَأِكِلَْ

َنوُّدَؤُيَالاَهُراَوْسَأْتَلِمْكُأَوُةَنيِدَْ
ملٱُُّرضَتًاريِخَأَف،ًةَراَفِخَالَوًاجاَرَخَالَوًةَيْزِج

َنآلٱَو١٤.َكوُلُْ
لِمُلُكْأَناَنَّـنِإاَمِب

ْ
ملٱِراَدَح

َرََرضىَرَنْنَأاَنِبُقيِلَيَالَو،ِكِلَْ
ملٱ
لَسْرَأَكِلٰذِل،ِكِلَْ

ْ
ملٱاَنْمَلْعَأَفاَن

يفَشَّـتَفُيِل١٥َكِلَْ ِراَبْخَأِرْفِسِ
يفَدِجَتَف،َكِئاَبآ ملٱِهِذٰهَّـنَأَمَلْعَتَوِراَبْخَألٱِرْفِسِ

ٌةَنيِدَمَةَنيِدَْ
لِلٌةَّـِرضُمَوٌةَيِصاَع

ْ
لٱَوِكوُلُم

ْ
يفًاناَيْصِعاوُلِمَعْدَقَو،ِدَالِب ِ

لٱِماَّـيَألٱُذْنُماَهِطَسَو
ْ

ملٱِهِذٰهْتَبِرْخُأَكِلٰذِل،ِةَميِدَق
١٦.ُةَنيِدَْ

ملٱُمِلْعُنُنْحَنَو
ملٱِهِذٰهْتَيِنُباَذِإُهَّـنَأَكِلَْ

اَهُراَوْسَأْتَلِمْكُأَوُةَنيِدَْ
يفٌبيِصَنَكِلٰذَدْنِعَكَلُنوُكَيَال نلٱِْربَعِ

.»ِرْهَّـ
٢٠ع٩و٥:٣ص٣٦:١٣مايأ٢

ةيبونجلاةكلمملالهأىلعًالوأمسالااذهقلطُأَدوُهَيْلٱ
وهامكمسالاينعيًادعاصفانهنمونيماينبواذوهييأ
.طابسألالكنمنييليئارسإلاعيمجمويلا

تصعيتلاميلشروأخيراتىلإةراشإَةَئيِدَّـرلٱَةَيِصاَعْلٱ
كولماوصعيملمهنكلو)١٥ع(ًاميدقلبابوروشأكولم
.سراف

ىنعم)١٣ع(ًةَراَفِخَالَوًاجاَرَخَالَوًةَيْزِجَنوُّدَؤُيَال
ىلعموسرلا)٢(كلمللعفديام)١(ةيلصألاظافلألا
)٣(ةيلحملامكاحملاىلعقافنإللضرألاةلغوةراجتلا
.اهحالصإلجألقرطلايرباعىلعموسرلا

كلملاةمدخيفاوناكيأ)١٤ع(ِكِلَْملٱِراَدَحْلِمُلُكْأَن
اذكهوكلملاررضاورينأمهبقيليالفهنمتابترممهلو
.ةيقيقحلامهتياغاورتسينأاولواح

٢:٢٣ريتسأ(ةموكحلاتالجس)١٥ع(ِراَبْخَأِرْفِس
.)١٠:٢و

دالبلاماكحنممهريغوكولملايأِدَالِبْلٱَوِكوُلُمْلِل
.اتسشحتراكلملاةطلستحتاوناكنيذلا

كلملاىلعايقدصدُّرمتىلإةراشإِةَميِدَقْلٱِماَّـيَألٱُذْنُم
.)٣٦مايأ٢(كلذنعجتانلاميلشروأبارخورصانذخوبن

يفٌبيِصَنَكِلٰذَدْنِعَكَلُنوُكَيَال نلٱِْربَعِ
)١٦ع(ِرْهَّـ

يكرحمنوريصيدوهيلانإ)١(كلملااوفّوخينأاولواح
ةميظعةكلممموقتنأ)٢(برغلايفبوعشلايفنايصعلا
.ليئارسإواذوهيكولمنامزيفامكةلقتسم

ملٱَلَسْرَأَف١٧«٢٢-١٧
ِبِحاَصَموُحَرَىلِإ:ًاباَوَجُكِلَْ

لٱ
ْ

لٱَياَشْمَشَوِءاَضَق
ْ

يفَنيِنِكاَّـسلٱاَمِهِئاَقَفُرِرِئاَسَوِبِتاَك ِ
يفَنيِذَّـلٱيِقاَبَوِةَرِماَّـسلٱ ١٨.ِهِرِخآَىلِإٌمَالَس.ِرْهَّـنلٱِْربَعِ
لَسْرَأيِتَّـلٱُةَلاَسِّـرلٱ

ْ
١٩.يِماَمَأٍحوُضُوِبْتَئِرُقْدَقاَنْيَلِإاَهوُمُت

ملٱِهِذٰهَّـنَأَدِجُوَواوُشَّـتَفَفٌرْمَأيِدْنِعْنِمَجَرَخْدَقَو
ُذْنُمَةَنيِدَْ

لٱِماَّـيَألٱ
ْ

ملٱَىلَعُموُقَتِةَميِدَق
ٌدُّرَمَتاَهيِفىَرَجْدَقَوِكوُلُْ

َميِلَشُروُأَىلَعَنوُرِدَتْقُمٌكوُلُمَناَكْدَقَو٢٠.ٌناَيْصِعَو
ًاجاَرَخَوًةَيْزِجاوُطْعُأْدَقَوِرْهَّـنلٱِْربَعِعيَِمجَىلَعاوُطَّـلَسَتَو
َالَفِلاَجِّـرلٱَكِئَلوُأِفيِقْوَتِبًارْمَأاوُجِرْخَأَنآلٱَف٢١.ًةَراَفِخَو
ملٱِهِذٰهىَنْبُت

ْنَأْنِماوُرَذْحٱَف٢٢.ٌرْمَأيِّـنِمَرُدْصَيىَّـتَحُةَنيِدَْ
ِمل.َكِلٰذِلَمَعْنَعاوُنَواَهَتَت

َ
ِخلُرََّـرضلٱُرُثْكَياَذا

َ
ملٱِةَراَس

.»؟ِكوُلُْ
:٧صو١٣ع١٨:٣مايأ١و٤:٢١كولم١و٨:٨ايمحن

٢٤

وأةءارقلافرعيملكلملالعل)١٨ع(ٍحوُضُوِبْتَئِرُقْدَق
.ةلاسرلايفاهيلإراشملارومألايفهيريشمراشتساهنإ

كلملانألنورصقيال)٢٢ع(اوُنَواَهَتَتْنَأْنِماوُرَذْحٱَف
ًافئاخكلملاناكو.هنمهوبلطاوناكاماولمعينأمهرمأدق
هنيببرحتناكهمايأيفهنألةيروسنمفوخلاضعب
اهبجومبةدهاعمب٤٤٩ةنسلابرحلاتهتناونيينانويلانيبو
ىصعكلذدعبوىرغصلاايسأيفًاندمنوينانويلاذخأ
نأكلملامزتلاواتششحترأكلملاةيروسيلاوسوزيباغم
.هبولطملكيلاولايطعي

َحتْرَأُةَلاَسِرْتَئِرُقاَّـَملٍذِئَنيِح٢٣«٢٣،٢٤
ْ

ملٱاَتْسَش
َماَمَأِكِلَْ

لٱَياَشْمِشَوَموُحَر
ْ

َىلِإٍةَعُْرسِباوُبَهَذاَمِهِئاَقَفُرَوِبِتاَك
لٱَىلِإَميِلَشُروُأ

ْ
َفَّـقَوَتٍذِئَنيِح٢٤.ٍةَّـوُقَوٍعاَرِذِبْمُهوُفَقْوَأَوِدوُهَي

يفيِذَّـلٱِهللاٱِتْيَبُلَمَع ِةَنَّـسلٱَىلِإًافِّـقَوَتُمَناَكَوَميِلَشُروُأِ
لُمْنِمِةَيِناَّـثلٱ

ْ
.»َسِراَفِكِلَمَسوُيِراَدِك

)٥ع(يفهددصيفناكامىلإمالكلاعجرانهو
ريغًاضرتعمًامالكناك)٢٣-٦ع(يفىتأامنإحجرألاو
مالكلاةقالعىلعلدت)٢٤يفو٢٣(يف»ذئنيح«ةملكنأ

ألَا
َ
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ىلإهبتنيمليذلابتاكلانمكلذنأحجرألاوهقبسامب
.قباسلامالكلاىوحف

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

َوُّدِعُنْباَّـيِرَكَزَوُّيِبَّـنلٱِيَّـجَحِناَّـيِبَّـنلٱَأَّـبَنَتَف١«٧-١
لِل
ْ

يفَنيِذَّـلٱِدوُهَي ٢.ْمِهْيَلَعَليِئاَْرسِإِهٰلِإِمْسٱِبَميِلَشُروُأَواَذوَُهيِ
لَأَشُنْبُلِباَّـبُرَزَماَقٍذِئَنيِح

ْ
اَعََرشَوَقاَداَصوُيُنْبُعوُشَيَوَليِئِت

يفيِذَّـلٱِهللاٱِتْيَبِناَيْنُبِب ِهللاٱُءاَيِبْنَأاَمُهَعَمَوَميِلَشُروُأِ
يف٣.اَمَُهنوُدِعاَسُي ِْربَعِيلاَوُياَنْتَتْمِهْيَلِإَءاَجِناَمَّـزلٱَكِلٰذِ
َهلاوُلاَقَواَُمهُؤاَقَفُرَوُياَنْزوُْبَرتَشَوِرْهَّـنلٱ

ُ
اوُنْبَتْنَأْمُكَرَمَأْنَم:ْم

لٱاَذٰه
ْ
ِءاَمْسَأِبْمُهاَْنَربْخَأٍذِئَنيِح٤.؟َروُّسلٱاَذٰهاوُلِّـمَكُتَوَتْيَب

لٱاَذٰهَنوُنْبَيَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱ
ْ
لٱِخوُيُشَىلَعْتَناَكَو٥.َءاَنِب

ْ
ِدوُهَي

،َسوُيِراَدَىلِإُرْمَألٱَلَصَوىَّـتَحْمُهوُفِقوُيْمَلَفْمِهِٰهلِإُْنيَع
يِتَّـلٱِةَلاَسِّـرلٱُةَروُص٦.اَذٰهْنَعٍةَلاَسِرِباوُبَواَجٍذِئَنيِحَو
اَُمهُؤاَقَفُرَوُياَنْزوُْبَرتَشَوِرْهَّـنلٱِْربَعِيلاَوُياَنْتَتاَهَلَسْرَأ
يفَنيِذَّـلٱَنيِّـيِكَسْرَفَألٱ ملٱَسوُيِراَدَىلِإِرْهَّـنلٱِْربَعِ

٧:ِكِلَْ
ملٱَسوُيِراَدِل

.»ٍمَالَسُّلُكِكِلَْ
٢:٤يجحو٦:١٤ص٣:٢ص١:١ايركز١:١يجح
:٧ص١٠ع١:٣صو٩ع١٣و٦:٦ص٣:١ايركزو
٢٨و٦

لامهإىلعخيبوتلااهعوضومويجحةءوبنرظناِيَّـجَح
.لمعلاةداعإىلععيجشتلاوبرلاتيب

ايخربنبا)١:١ايركز(يفو.هديفحوأَوُّدِعُنْباَّـيِرَكَز
.وّدعنب

اذوهييفنيذلادوهيلاىلعيأْمِهْيَلَعَليِئاَْرسِإِهٰلِإِمْسٱِب
مهيلعهمسايعُدومهراتخادقبرلاناك.ميلشروأو
.فوخالبلمعللاومدقتيواوعجشتيواوددشتينأمهيلعف

.)٨و٣:٢()٢ع(ُعوُشَيَو...ُلِباَّـبُرَز
شروكلةيناثلاةنسلايفءانبلاباوعرشدقاوناكاَعََرش

.)١٤-١:١٢يجح(لمعلااوداعأنآلاو.لمعلافقوتو
ناكوةيكيليكوةيروسىلعًايلاوناك)٣ع(ُياَنْتَت

ناكو.هرمأتحتويانتتةيالونمءزجىلعًامكاحلبابرز
ةهجىلإناكاموهرهنلاربعوةيالونورشعسرافةكلمميف

.)٤:١٦(رهنلانمبرغلا
.يانتتيلاوللبتاكهلعلُياَنْزوُبَْرتَش
يلاوللاومدقدقاوناكدالبلالهأنأجتنتسنْمُكَرَمَأْنَم
الو.مكحياملبقصحفينأيلاولادصقودوهيلاىلعىوكش
ىضمدقناكهنألشروكءادنبعمسيملناكاذإبجع
.ناكلمكلموبورحتعقوكلذءانثأيفوةنس٢٨وحن

دوهيلليلاولانموهلاؤسلااذه)٤ع(ِلاَجِّـرلٱِءاَمْسَأِب
مالكلانأنظُيو.دوهيلانمهنأرهظيةنيرقلابجومبنكلو
مهانربخأ«ةلماكلاةلمجلانوكتف»مهلاؤسىلعباوج«وه
خسانلانأحجرألاو.خلا»ءامسأيهاممهلاؤسىلعًاباوج
وأ»مهوربخأ«ةينيعبسلاةمجرتلايفوهامكباوصلاوطلغ
ءامسأيهامدوهيللاولاقيلاولالسرنأيأ»مهلاولاق«
.)٣ع(يفهلاؤسةداعإاذهمهلوقولاجرلا

:٣٤و٣٣:١٨رومزم١١:١٢ةينثت()٥ع(ْمِهِٰهلِإُْنيَع
ملعتناذهنمومهوفقويملفمهبىنتعاومهنعهللايضر)١٥
بولقليمينأردقيهنإ)٢(هبعشبينتعيهللانإ)١(
.هدصاقمقفاوياماولمعيلنينمؤملاريغماكحلا

امدعبدوهيلااوبواجهؤاقفرويانتتيأاوُبَواَجٍذِئَنيِح
.كلملارمأمهللصو

.مهنمفرعنالَنيِّـيِكَسْرَفَألٱ

ملٱىَدَلًاموُلْعَمْنُكَيِل٨«١٧-٨
ِدَالِبَىلِإاَنْبَهَذاَنَّـنَأِكِلَْ

لٱِهٰلِإلٱِتْيَبَىلِإاَذوَُهي
ْ

،ٍةَميِظَعٍةَراَجِحِبىَنْبُيِهِباَذِإَوِميِظَع
يفٌبَشَخُعَضوُيَو حلٱِ

ْ
لٱاَذٰهَو.ِناَطيِ

ْ
ٍةَعُْرسِبُلَمْعُيُلَمَع

يفُحَجْنَيَو لَأَسٍذِئَنيِح٩.ِْمهيِدْيَأِ
ْ

ْمُكَرَمَأْنَم:َخوُيُّشلٱَكِئَلوُأاَن
لٱاَذٰهِءاَنِبِب

ْ
لَأَسَو١٠؟ِراَوْسَألٱِهِذٰهِليِمْكَتَوِتْيَب

ْ
ًاضْيَأْمُهاَن

١١.ْمِهِسوُؤُرِلاَجِّـرلٱَءاَمْسَأاَنْبَتَكَو،َكَمِلْعُنِلْمِهِئاَمْسَأْنَع
جلٱاَذٰهِلْثِمِبَو

ْ
،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱِهٰلِإُديِبَعُنْحَن:اوُبَواَجِباََو

لٱاَذٰهيِنْبَنَو
ْ
لٱَنيِنِّـسلٱِهِذٰهَلْبَقَيِنُبيِذَّـلٱَتْيَب

ْ
ْدَقَو،َِةريِثَك

َطَخْسَأْنَأَدْعَبْنِكٰلَو١٢.ُهَلَمْكَأَوَليِئاَْرسِإلٌميِظَعٌكِلَمُهاَنَب
لٱَلِباَبِكِلَمََّـرصَنْذَخوُبَنِدَيِلْمُهَعَفَدِءاَمَّـسلٱَهٰلِإاَنُؤاَبآ

ْ
لِك
ْ

ِيناَد
ِّـ

لٱاَذٰهَمَدَهيِذَّـلٱ
ْ
ُهَّـنَأَىلَع١٣.َلِباَبَىلِإَبْعَّـشلٱىَبَسَوَتْيَب

يف ملٱُشَروُكَرَدْصَأَلِباَبَكِلَمَشَروُكِلَىلوُألٱِةَنَّـسلٱِ
ًارْمَأُكِلَْ

ْنِميِتَّـلٱاَذٰهِهللاٱِتْيَبَةَيِنآَّـنِإىَّـتَح١٤.اَذٰهِهللاٱِتْيَبِءاَنِبِب
هلٱَنِمَُّـرصَنْذَخوُبَناَهَجَرْخَأيِتَّـلٱٍةَّـضِفَوٍبَهَذ

َْ
يفيِذَّـلٱِلَكْي ِ

هبىَتَأَوَميِلَشُروُأ هلٱَىلِإاَِ
َْ

يفيِذَّـلٱِلَكْي ُشَروُكاَهَجَرْخَأ،َلِباَبِ
ملٱ
هلٱَنِمُكِلَْ

َْ
يفيِذَّـلٱِلَكْي ُهُمْسٱٍدِحاَوِلْتَيِطْعُأَوَلِباَبِ

َةَيِنآلٱِهِذٰهْذُخ:ُهَلَلاَقَو١٥.ًايِلاَوُهَلَعَجيِذَّـلٱَُّـرصَبْشيِش
لِْمحٱَوْبَهْذٱَو

ْ
هلٱَىلِإاَه

َْ
يفيِذَّـلٱِلَكْي لَو،َميِلَشُروُأِ

ْ
ُتْيَبَنْبُي

يفِهللاٱ َساَسَأَعَضَوَواَذٰهَُّـرصَبْشيِشَءاَجٍذِئَنيِح١٦.ِهِناَكَمِ
يفيِذَّـلٱِهللاٱِتْيَب لٱَكِلٰذْنِمَو.َميِلَشُروُأِ

ْ
ىَنْبُيَنآلٱَىلِإِتْقَو

ملٱَدْنِعَنُسَحاَذِإَنآلٱَو١٧.ْلَمْكُيَْملَو
لَفِكِلَْ

ْ
يفْشَّـتَفُي ِتْيَبِ

ملٱِنِئاَزَخ
يفَكاَنُهَوُهيِذَّـلٱِكِلَْ ٌرْمَأَرَدَصْدَقَناَكْلَه،َلِباَبِ

ملٱَشَروُكْنِم
يفاَذٰهِهللاٱِتْيَبِءاَنِبِبِكِلَْ لَو،َميِلَشُروُأِ

ْ
ِلِسْرُي

ملٱ
يفُهَداَرُماَنْيَلِإُكِلَْ .»َكِلٰذِ
ص١٧و٣٦:١٦مايأ٢و٣٨و٦:١كولم١و٤:٩ص٣ع
ص١:٨صو١٦ع٥:٢لاينادو٦:٥و١:٧ص١:١
٢و٦:١ص٦:١٥ص١٠و٣:٨

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ارزعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

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



يقيقحلاهلإلافرعيمليانتتنإِميِظَعْلٱِهٰلِإلٱِتْيَب
.هديبعمركأةظفللاهذهبهنكلو

ةنسلاناميلسلكيهينُب)١١ع(َنيِنِّـسلٱِهِذٰهَلْبَقَيِنُب
.ةنس٥٠٠وحنبسويرادنامزلبقو.م.ق١٠١٤
مهنألرصانذخوبنديلمهعفديأ)١٢ع(َطَخْسَأْنَأَدْعَب

.)٢١-٣٦:١٤مايأ٢(خلااوطخسأ
ِيناَدْلِكْلٱ

ِّـ
.يلبابلايأ

لبابكلمراصوسرافكلم)١٣ع(َلِباَبَكِلَمَشَروُك
.ًاضيأ

ْهلٱ
َ

يفيِذَّـلٱِلَكْي هممريذلاميظعلالكيهلا)١٤ع(لِباَبِ
.رصانذخوبن

.)١:٨(لبابرزيأَُّـرصَبْشيِش
)٤:٢٤(يف)١٦ع(ىَنْبُيَنآلٱَىلِإِتْقَوْلٱَكِلٰذْنِم

ىلعتيبلالمعرمتسيمليأ»هللاتيبلمعفقوت«
٥٢١ةنسلاىلإ٥٣٦ةنسلانملمعلافقوتنامزو.ماودلا
.م.ق

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ملٱُسوُيِراَدَرَمَأٍذِئَنيِح١«٥-١
يفاوُشَّـتَفَفُكِلَْ ِتْيَبِ

خلٱِتَناَكُثْيَحِراَفْسَألٱ
ْ

يفًةَعوُضْوَمُنِئاََز يفَدِجُوَف٢،َلِباَبِ ِ
يفاَثَْمحَأ لٱِ

ْ
يفيِذَّـلٱِْرصَق :اَذَكٰهِهيِفٌبوُتْكَمٌجْرَديِداَمِدَالِبِ

يف٣.ٌراَكْذِت ملٱَشَروُكِلَىلوُألٱِةَنَّـسلٱِ
ملٱُشَروُكَرَمَأِكِلَْ

ُكِلَْ
يفِهللاٱِتْيَبِةَهِجْنِم لٱَنْبُيِل:َميِلَشُروُأِ

ْ
ملٱ،ُتْيَب

يِذَّـلٱُناَكَْ
لَو،َحِئاَبَذِهيِفَنوُحَبْذَي

ْ
ًاعاَرِذَنوُّتِسُهُعاَفِتْرٱ،ُهُسُسُأْعَضوُت

ٍةَميِظَعٍةَراَجِحْنِمٍفوُفُصِةَثَالَثِب٤.ًاعاَرِذَنوُّتِسُهُضْرَعَو
لَو.ٍديِدَجٍبَشَخْنِمٍّفَصَو

ْ
ملٱِتْيَبْنِمُةَقَفَّـنلٱَطْعُت

٥.ِكِلَْ
اَهَجَرْخَأيِتَّـلٱٍةَّـضِفَوٍبَهَذْنِميِتَّـلٱِهللاٱِتْيَبُةَيِنآًاضْيَأَو
هلٱَنِمَُّـرصَنْذَخوُبَن

َْ
يفيِذَّـلٱِلَكْي هبىَتَأَوَميِلَشُروُأِ ،َلِباَبَىلِإاَِ

لَف
ْ

هلٱَىلِإْعَجْرُتَوَّـَدُرت
َْ

يفيِذَّـلٱِلَكْي هناَكَمَىلِإَميِلَشُروُأِ ،اَِ
يفْعَضوُتَو .»ِهللاٱِتْيَبِ

:٦كولم١و٥:١٣و١:١ص١٧:٦كولم٢و٥:١٧ص
٥:١٤و١:٧ص٣٦

لبابعقوموىونينعقوميففشتكاِراَفْسَألٱِتْيَب
دقفقوقرلاىلعتاباتكلاامأو.ةميدقتاباتكاهيلعديمارق
.تفلتُأ

محَأ
َْ

ًافيصمتناكومجعلادالبيفةيلاحلاناذمهاَث
.٣٢٤ةنسلانينرقلاوذردنكسااهيففاطصاوكولملل
.لبابنمتلقندقفةنيمثلاتاباتكلانأرهظيو

مجعلادالبنميبرغلايلامشلامسقلايِداَمِدَالِب
.ةيلاحلا

ناتكلاجيسننمةعطقىلعنوبتكيءامدقلاناكٌجْرَد
جردلافلُيبشخبيضقاهيفرطنملكدنعقوقرلاوأ
.)باتكلاسوماقيف»باتك«بلطا(هيلع

نيثالثناميلسلكيهعافتراناك)٣ع(خلاُهُعاَفِتْرٱ
:٦كولم١(ًاعارذنيتسهلوطوًاعارذنيرشعهضرعوًاعارذ
باوصلاوخسانلانموأبتاكلانمطلغعقوهنأنظُيو)٢
اونبينأمهلنذأكلملانإمهريغلوقيوًاعارذنوثالثهعافترا
مهنكلوًاعارذنوتسهضرعوًاعارذنوتسهعافتراًاتيب
سايقىلعطقفًاعارذنيثالثعافتراىلعهونبينأاونسحتسا
الكناكلكيهلانإ)٢:٣يجح(يفو.ناميلسلكيه

دوجومدعىنعملالعلوناميلسلكيهىلإةبسنلابءيش
سايقىلإرظنالبهيفةسدقملاةينآلالامكودجملاوتوباتلا
.تيبلا

نأحجرألا)٤ع(ٍةَميِظَعٍةَراَجِحْنِمٍفوُفُصِةَثَالَثِب
.)٦:٣٦كولم١(يفامكرادلاناردجىلإةراشإلا

.رهنلاربعةيالوةنازخنمِكِلَْملٱِتْيَبْنِمُةَقَفَّـنلٱ
ةماقإلدوهيلاءاسؤرنمتاعربتتدروكلذىلعةدايزو
.)٦٩و٢:٦٨(تيبلا

ُياَنْزوُْبَرتَشَوِرْهَّـنلٱِْربَعِيلاَوُياَنْتَتاَيَنآلٱَو٦«١٢-٦
يفَنيِذَّـلٱَنيِّـيِكَسْرَفَألٱاَمُكَءاَقَفُرَو ْنِماوُدِعَتْبٱ،ِرْهَّـنلٱِْربَعِ
لٱِيلاَواَّـمَأ.اَذٰهِهللاٱِتْيَبَلَمَعاوُكُرْتٱ٧.َكاَنُه

ْ
ُخوُيُشَوِدوُهَي

لٱ
ْ

لَفِدوُهَي
ْ

يفاَذٰهِهللاٱَتْيَباوُنْبَي ٌرْمَأيِّـنِمَرَدَصْدَقَو٨.ِهِناَكَمِ
لٱِخوُيُشَعَمَنوُلَمْعَتاَمِب

ْ
يفِءَالُؤٰهِدوُهَي .اَذٰهِهللاٱِتْيَبِءاَنِبِ

ملٱِلاَمْنِمَف
ًالِجاَعُةَقَفَّـنلٱَطْعُت،ِرْهَّـنلٱِْربَعِةَيْزِجْنِم،ِكِلَْ

َنِمِهْيَلِإَنوُجاَتَْحياَمَو٩.اوُلُطْبَيَالىَّـتَحِلاَجِّـرلٱِءَالُؤِٰهل
لٱَوِنَاريِّـثلٱ

ْ
خلٱَوِشاَبِك

ْ
لِمَوٍةَطْنِحَو،ِءاَمَّـسلٱِهٰلِإلًةَقَرُْحمِفاَرِ

ْ
ٍح

لٱِلْوَقَبَسَحٍتْيَزَوٍرَْمخَو
ْ

يفَنيِذَّـلٱِةَنَهَك َهلَطْعُتِل،َميِلَشُروُأِ
ُ

ْم
ِهٰلِإلٍروُُرسِحِئاَوَرِبيِرْقَتْنَع١٠اوُأَدَْهيَالىَّـتَحًامْوَيَفًامْوَي
ملٱِةاَيَحِلْجَألِةَالَّـصلٱَو،ِءاَمَّـسلٱ

َرَدَصْدَقَو١١.ِهيِنَبَوِكِلَْ
لٱاَذٰهُِّـريَغُيٍناَسْنِإَّـلُكَّـنَأٌرْمَأيِّـنِم

ْ
ْنِمٌةَبَشَخُبَحْسُتَمَالَك

.اَذٰهِلْجَأْنِمًةَلَبْزَمُهُتْيَبُلَعُْجيَو،اَهْيَلَعًابوُلْصَمُقَّـلَعُيَوِهِتْيَب
ٍبْعَشَوٍكِلَمَّـلُكُكِلُْهيَكاَنُهُهَمْسٱَنَكْسَأيِذَّـلٱُهللاٱَو١٢
ِهلْوَأِريِيْغَتِلُهَدَيُّدُمَي

َ
يفيِذَّـلٱاَذٰهِهللاٱِتْيَبِمْد اَنَأ.َميِلَشُروُأِ

لَفُتْرَمَأْدَقُسوُيِراَد
ْ

.»ًالِجاَعْلَعْفُي
ص٧:٢٣ص٢٢-٧:١٤صو٤ع٥:٣صو١٣ع
١١و١٢:٥ةينثت٣:٢٩و٢:٥لايناد٧:٢٦

يانتتيلاولاكلملابطاخشروكءادنركذدعب
.دوهيلاىلإليميناكهنأمالكلاسفننمرهظيو.هءاقفرو

ألَا
َ
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رتسأوروزبهذمنمدزمروأةدبعنمسويرادناكو
مانصألاةدابعهركيناكوطقفدحاوهلإدوجوبدقتعاف
نمعونهلناكفةازاجملاوةنسحلالامعألابوجوبدقتعاو
.دوهيلاعمةسناجملا

حباذملاعيمجوتاقرحملا)٩ع(ِءاَمَّـسلٱِهٰلِإلًةَقَرُْحم
.مداقتلاو

ناميإىلعليلداذه)١٠ع(ِكِلَْملٱِةاَيَحِلْجَألِةَالَّـصلٱ
ىلعبجيهنأىلعًاضيأليلدوتاولصلاكلتعفنبكلملا
نمظحالن)٢٩:٧ايمرإ(مهكولملجألاولصينأةيعرلا
سيلمههلإنإًاضيأقباسلادوهيلامالكنموسويرادمالك
ءامسلاهلإوهلبطقفمهدالبهلإالوطقفدوهيلاهلإ
ملاذهكلملاداقتعاالولو.اهلكضرألاهلإوضرألاو
ىرنو.هينبلجألوهلجألةالصلامهنمبلطالومهدعاسي
لكلعجهنأل)٥:٥(مهيلعهللانيعتناكفيكًاضيأ
.ريخللًاعملمعتءايشألا

كلممالكاذه)١٢و١١ع(َمَالَكْلٱاَذٰهُِّـريَغُيٍناَسْنِإَّـلُك
.ةيربربلاةواسقلاولهجلالايجأقفاويمالكوقلطم

نلٱِْربَعِيلاَوُياَنْتَتٍذِئَنيِح١٣«١٥-١٣
ُياَنْزوُْبَرتَشَوِرْهَّـ

ملٱُسوُيِراَدَلَسْرَأاَمَبْسَحًالِجاَعاوُلِمَعاَُمهُؤاَقَفُرَو
١٤.ُكِلَْ

لٱُخوُيُشَناَكَو
ْ

ِّـيِبَّـنلٱِيَّـجَحِةَّـوُبُنَبَسَحَنوُحَجْنَيَوَنوُنْبَيِدوُهَي
ِرْمَأَوَليِئاَْرسِإِهٰلِإِرْمَأَبَسَحاوُلَمْكَأَواوُنَبَف.وُّدِعِنْباَّـيِرَكَزَو
َحتْرَأَوَسوُيِراَدَوَشَروُك

ْ
اَذٰهَلُمَكَو١٥.َسِراَفِكِلَماَتْسَش

لٱ
ْ
يفُتْيَب لٱِ

ْ
يفَراَذَأِرْهَشْنِمِثِلاَّـثلٱِمْوَي ْنِمِةَسِداَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ

لُم
ْ

ملٱَسوُيِراَدِك
.»ِكِلَْ

٣:٧ريتسأ٧:١ص١٢ع١:١ص٢و٥:١ص٦ع

مللوألانميانتتلعلوكلملانمًافوخًالِجاَعاوُلِمَع
ًائيشلمعيملوكلملانمربختساهنإفنيمواقملانمنكي

هارجأرمألالوصودعبوهنمباوجلالوصولبقدوهيلادض
.ةنامألاوطاشنلاب

دقمهتريغومهناميإناك)١٤ع(ِيَّـجَحِةَّـوُبُنَبَسَح
اوناكو)١:٢يجح(غلبيملتيبلاءانبتقونإاولاقوافعض
مهعجشفمهناميإيّوقينمىلإجايتحالالكنيجاتحم
نوكيتيبلااذهدجمنإومهنيعيبرلانإمهلوقبءايبنألا
.لوألاتيبلادجمنممظعأ

كولملارمأهدعبوًالوأبرلارمأَليِئاَْرسِإِهٰلِإِرْمَأَبَسَح
.كولملابولقلامأيذلاوهبرلاو

َحتْرَأ
ْ

دعبيأ.م.ق٤٦٥ةنسلااتششحترأكلماَتْسَش
-٧:١١(دوهيلادعاسهنكلوةنس٦٣وحنبةروكذملاةثداحلا

شروكيمساعمهمسابتاكلاركذف)٨-٢:١ايمحنو٢٦
:٤(هئاقفرومالشبمالكعمساذهاتششحترأو.سويرادو

ًانايحأناككلملااذهنإيألكيهلاءانبفيقوتبرمأو)٧
.هيريشملاوقألًاقفوهدعاسيًانايحأولمعلافقوي

يف لوليأيفءانبلاةءادبتناك)١٥ع(ِةَسِداَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
يفتيبلالمكو)١:١٥يجح(سويرادلةيناثلاةنسلايف
.رهشأةتسونينسعبرأدعبيأةسداسلاةنسلايفراذآ

لٱَليِئاَْرسِإوُنَبَو١٦«١٨-١٦
ْ

يِنَبيِقاَبَوَنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك
ِتْيَبِلًانيِشْدَتاوُبَّـرَقَو١٧.ٍحَرَفِباَذٰهِهللاٱَتْيَباوُنَّـشَدِيْبَّـسلٱ
ََرشَعْيَنْثٱَوٍفوُرَخِةَئِمَعَبْرَأَوٍشْبَكْيَتَئِمَوٍرْوَثَةَئِماَذٰهِهللاٱ
ِدَدَعَبَسَحَليِئاَْرسِإِعيَِمجْنَعٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذًىزْعِمَسْيَت
لٱاوُماَقَأَو١٨.َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأ

ْ
يفَةَنَهَك يفَنيِّـيِوَّـاللٱَوْمِهِقَرِفِ ِ

يفيِتَّـلٱِهللاٱِةَمْدِخَىلَعْمِهِماَسْقَأ ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكَميِلَشُروُأِ
يف .»ىَسوُمِرْفِسِ
ددع٢٣:٦مايأ١و٣٥:٥مايأ٢و٨:٣٥ص٧:٥مايأ٢
٨:٩و٣:٦

ديعو.طابسألالكنمنودوجوملاَليِئاَْرسِإوُنَبَو
لكيهلاريهطتلراكذت)١٠:٢٢انحوي(يفروكذملاديدجتلا
.سينافيبأسوخويطنأهسندامدعب

٢٢٠٠٠هلكيهنيشدتدنعناميلسبّرق)١٧ع(اوُبَّـرَقَو
:٣٠مايأ٢(ايقزحمداقتومنغلانم١٢٠٠٠ورقبلانمسأر

مداقتنمًادجرثكأتناك)٣٥:٧مايأ٢(ايشويو)٢٤
:٤ايركز(ةريغصلارومألامويهوأرمهنأيفكشالولبابرز

١٠(.
بعشةدحوىلعلدي١٢ددعلاًىزْعِمَسْيَتََرشَعْيَنْثٱ

مهلومهئابآاياطخةعبتمهيلعنأباورعشمهنإفليئارسإ
ملمهنأريغلبقتسملايفلمكُتسةدحولاهذهنإءاجر
نمودوهيلانمعومجملاهللابعشيفلمكتساهنأاومهفي
.حيسملاعوسيبنيسدقملاممألا

يفَةَنَهَكْلٱاوُماَقَأَو ٢٦ىلإ٢٣صمايأ١()١٨ع(ْمِهِقَرِفِ
.)٩و٨و١:٥اقول

يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَك صو٣صددع(ىَسوُمِرْفِسِ
٨(.

.)٦:١٨ىلإ٤:٨(ةيمارألاةغللاببتُكامىهتنا

لٱِيْبَّـسلٱوُنَبَلِمَعَو١٩«٢٢-١٩
ْ

يفَحْصِف ََرشَعَعِباَّـرلٱِ
لٱَّـنَأل٢٠.ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱَنِم

ْ
ًاعيَِمجاوُرَّـهَطَتَنيِّـيِوَّـاللٱَوَةَنَهَك

لٱاوُحَبَذَو،َنيِرِهاَطْمُهُّلُكاوُناَك
ْ

ِجلَحْصِف
َ

ِيْبَّـسلٱيِنَبِعيِم
هتَوْخِإلَو لٱِِمِ

ْ
َنوُعِجاَّـرلٱَليِئاَْرسِإوُنَبُهَلَكَأَو٢١،ْمِهِسُفْنَألَوِةَنَهَك

ِمَمُأِةَساَجَرْنِمْمِهْيَلِإاوُلَصَفْنٱَنيِذَّـلٱِعيَِمجَعَمِيْبَّـسلٱَنِم
طَيِل.ِضْرَألٱ

ْ
لٱَديِعاوُلِمَعَو٢٢،َليِئاَْرسِإَهٰلِإَّـبَّـرلٱاوُبُل

ْ
ِريِطَف

لَقَلَّـوَحَوْمُهَحَّـرَفَّـبَّـرلٱَّـنَأل.ٍحَرَفِبٍماَّـيَأَةَعْبَس
ْ

َروُّشَأِكِلَمَب

ألَا
َ
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يفِْمهيِدْيَأِةَيِوْقَتِلْمُهَوْحَن .»َليِئاَْرسِإِهٰلِإِهللاٱِتْيَبِلَمَعِ
مايأ٢و٣٠:١٥و٢٩:٣٤مايأ٢و١٢:٦جورخ١:١١ص
ص١٢:١٥جورخ٩:١١ص١٠:٢٨و٩:٢ايمحن٣٥:١١
٦:١و١:١ص٧:٢٧

دنع)١(حصفللدايعأةسمخالإميدقلادهعلاركذيال
)٥:١٠عوشي(لاجلجلايف)٢()٩:٥ددع(ءانيسلبج
ايشوينامزيف)٤()٣٠صمايأ٢(ايقزحنامزيف)٣(
هذهنملكو.لبابرزنامزيف)٥()٢٣:٢١كولم٢(
نيبدهعلاديدجتوةدابعلاحالصإىلعّلدةسمخلادايعألا
.هبعشوهللا

نويواللاحبذ)٢٠ع(ْمِهِسُفْنَألَوِةَنَهَكْلٱِِمِهتَوْخِإل
ءاسؤرىلعًالوألمعلااذهناك.مهسفنألوةنهكللحصفلا
)٣٠:١٧مايأ٢(نييواللاىلعمث)١٢:٦جورخ(تويبلا
نيرهاطهوسراحنوكيلًالوأيهبيترتلارييغتيفةياغلاو
تابجاومامتإلجألةمدخلاهذهنمةنهكلاحيرتسيلايناثو
.ىرخأ

مهحصفلااولكأنيذلانإ)٢١ع(ْمِهْيَلِإاوُلَصَفْنٱَنيِذَّـلٱ
يفاوقبنيذلانويليئارسإلا)٢(يبسلانمنوعجارلا)١(
.ضرألاممأتاساجرنماولصفناويبسلانامزدالبلا

يتلاسرافةكلممكلمسويرادناك)٢٢ع(َروُّشَأِكِلَم
بقللزيملوروشأةكلممتفلخيتلالبابةكلممتفلخ
)١(حرفلابابسأنمو.روشأكلمنييليئارسإلادنعكلملا
يفمهلهتيوقت)٣(هيلإكلملابلقهتلامإ)٢(مهلهللاةمحر
.تيبلالمع

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يفِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَبَو١«٥-١ لُمِ
ْ

َحتْرَأِك
ْ

ِكِلَماَتْسَش
لِحِنْباَيْرَزَعِنْباَياََرسُنْباَرْزَع،َسِراَف

ْ
ِنْبَموُّلَشِنْب٢اَّـيِق

٤َثوُياَرَمِنْباَيْرَزَعِنْباَيْرَمَأِنْب٣َبوُطيِخَأِنْبَقوُداَص
ِنْبَساَحَنيِفِنْبَعوُشيِبَأِنْب٥يِّـقُبِنْبيِّـزُعِنْباَيْحَرَزِنْب
لٱَنوُراَهِنْبَراَزاَعِلَأ

ْ
»ِسْأَّـرلٱِنِهاَك

٢:١ايمحنو٢١و١٢ع١٤-٦:٤مايأ١

نيبوةقباسلاتاحاحصألايفةروكذملاِروُمُألٱِهِذٰهَدْعَبَو
يأةنس٥٨ةدمسداسلاحاحصألاةياهنوحاحصألااذه
.اتسشحترألةعباسلاةنسلاىلإسويرادلةسداسلاةنسلانم

سيئرناكيذلاايارسنملسلستيأاَياََرسُنْباَرْزَع
كولم٢(.م.ق٨٨٥ةنسةلبريفرصانذخوبنهلتقوةنهكلا

ملوةنس١٣٠وحنبلبابنمارزعدوعصلبق)٢١-٢٥:١٨

ايارسنبقاداصوينبعوشيلبةنهكلاسيئرارزعنكي
نمفرعنو.قاداصويلسننمارزعنكيملوركبلا

ارزعىلإنوراهنمءامسألاددعنأىرخأبسنلسالس
ضعبخسانلاكرتامبرو.طقف١٥سيلوًامسا٣٠وه
هنأظحالناننألًادصقتكرُتءامسألاناوأًاوهسءامسألا
نامزيفنهاكلاايرزعىلإلوألانهاكلانوراهنمناك
لكيهلاسيسأتنموءامسأةعبسلوألالكيهلاسيسأت
ىلعءامسألابيترتيأءامسأةعبسيناثلالكيهلاىلإلوألا
١٤ددعلاىلعةبترملاعوسيبسنةلسلسكةعبسددعلا
.)١:١٧ىّتم(

يفٌرِهاَمٌبِتاَكَوُهَو،َلِباَبْنِمَدِعَصاَذٰهاَرْزَع٦«١٠-٦ ِ
ملٱُهاَطْعَأَو.َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱاَهاَطْعَأيِتَّـلٱىَسوُمِةَعِيَرش

ُكِلَْ
ْنِمُهَعَمَدِعَصَو٧.ِهِلْؤُسَّـلُك،ِهْيَلَعِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱِدَيَبَسَح
لٱَوَليِئاَْرسِإيِنَب

ْ
ملٱَوَنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك

لٱَوَنيِّـنَغُْ
ْ
ِميِنيِثَّـنلٱَوَنيِباَّـوَب

يفَميِلَشُروُأَىلِإ َحتْرَألِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

ملٱاَتْسَش
َءاَجَو٨.ِكِلَْ

يفَميِلَشُروُأَىلِإ خلٱِرْهَّـشلٱِ
ْ

يفِسِمَا لِلِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

٩.ِكِلَم
يفُهَّـنَأل يفَو،َلِباَبْنِمُدَعْصَيَأَدَتْبٱِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱِ ِرْهَّـشلٱِلَّـوَأِ
خلٱ
ْ

ِحلاَّـصلٱِهللاٱِدَيَبَسَحَميِلَشُروُأَىلِإَءاَجِسِمَا
َ

١٠.ِهْيَلَعِة
لَقَأَّـيَهاَرْزَعَّـنَأل

ْ
لٱَوِّـبَّـرلٱِةَعِيَرشِبَلَطِلُهَب

ْ
هبِلَمَع لَعُيِلَواَِ

ِّـ
َم

.»ًءاَضَقَوًةَضيِرَفَليِئاَْرسِإ
ايمحنو٢٥ع٦ع٢٠-٨:١ص٢٨و٩ع٢١و١٢و١١ع
٨:١

ةباتكلاوةءارقلانوفرعينيذلاناكميدقلايفٌبِتاَك
بعشلانيبًامدقتموملاعكًاربتعمبتاكلاناكونيليلق
هلريزوكناكودوادكلمللًابتاكناكيذلاايارسك
كولم٢(ايقزحلًابتاكناكيذلاةنبشكو)٨:١٧ليئومص٢(

همّلعيوهرسفيوسومانلاخسنيبتاكلاناكو.)١٨:١٨
دنعًاربتعمناكيبسلادعبوهظفحىلعبعشلاضّرحيو
.نهاكوأيبنرابتعابعشلا

ةفرعمةهجنملبطقفةباتكلاةهجنمسيلٌرِهاَم
.ًاضيأهريسفتوسومانلا

سومانلةداهشُّبَّـرلٱاَهاَطْعَأيِتَّـلٱىَسوُمِةَعيَِرش
.)٤:٤يخالمو٨:١٤ايمحن(هاطعأهللانإىسوم

موسرموهامكضّوفتيوّنيعتينأيأِهِلْؤُسَّـلُك
.)١٢:٢٦(كلملابوتكميفليصفتلاب

.بدؤتودوقتويماحتودعاستديلاِهللاٱِدَي
.)٢:٤٣ريسفترظنا()٧ع(ِميِنيِثَّـنلٱ
ةيناربعلاةنسلالوأوبآرهش)٨ع(ِسِماَْخلٱِرْهَّـشلٱ
.ناسينرهش

ألَا
َ
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ملٱاَهاَطْعَأيِتَّـلٱِةَلاَسِّـرلٱُةَروُصِهِذٰهَو١١«٢٣-١١
ُكِلَْ

َحتْرَأ
ْ

لٱاَرْزَعِلاَتْسَش
ْ

لٱِنِهاَك
ْ

ِّـبَّـرلٱاَياَصَوِمَالَكِبِتاَك،ِبِتاَك
َحتْرَأْنِم١٢:َليِئاَْرسِإَىلَعِهِضِئاَرَفَو

ْ
ملٱِكِلَماَتْسَش

َىلِإ،ِكوُلُْ
لٱاَرْزَع

ْ
لٱِءاَمَّـسلٱِهٰلِإِةَعِيَرشِبِتاَكِنِهاَك

ْ
.ِهِرِخآَىلِإ،ِلِماَك

يفَداَرَأْنَمَّـلُكَّـنَأٌرْمَأيِّـنِمَرَدَصْدَق١٣ لُمِ
ْ

ِبْعَشْنِميِك
َكَعَمَميِلَشُروُأَىلِإَعِجْرَيْنَأَنيِّـيِوَّـاللٱَوِهِتَنَهَكَوَليِئاَْرسِإ
لَف
ْ

ملٱِلَبِقْنِمٌلَسْرُمَكَّـنَأِلْجَأْنِم١٤.ْعِجْرَي
ِهيِريِشُمَوِكِلَْ

ِةَعِيَرشَبَسَحَميِلَشُروُأَواَذوَُهيْنَعِلاَؤُّسلٱِلْجَألِةَعْبَّـسلٱ
ِحلَو١٥،َكِدَيِبيِتَّـلٱَكِٰهلِإ

َ
ملٱِهِبَعَّـَربَتٍبَهَذَوٍةَّـضِفِلْم

ُكِلَْ
يفيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِهٰلِإلُهوُريِشُمَو ُّلُكَو١٦.ِهِنَكْسَمَميِلَشُروُأِ
لٱ
ْ

يفُدَِجتيِتَّـلٱِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِف ِتاَعَُّربَتَعَمَلِباَبِدَالِبِّـلُكِ
لٱَوِبْعَّـشلٱ

ْ
ملٱِةَنَهَك

لٱِمِهِٰهلِإِتْيَبِلَنيِعِّـَربَتُْ
يفيِذَّـ ١٧،َميِلَشُروُأِ

هبًالِجاَعَِيَرتْشَتِل لٱِهِذِٰ
ْ

هتاَمِدْقَتَوًافاَرِخَوًاشاَبِكَوًانَاريِثِةَّـضِف اَِ
ملٱَىلَعاََهبِّـرَقُتَو،اَهَبِئاَكَسَو

يفيِذَّـلٱِحَبْذَْ يفيِذَّـلٱُمُكِٰهلِإِتْيَبِ ِ
ُهوُلَمْعَتْنَأَكِتَوْخِإَدْنِعَوَكَدْنِعَنُسَحاَمْهَمَو١٨.َميِلَشُروُأ
لٱيِقاَبِب

ْ
١٩.ُهَنوُلَمْعَتْمُكِٰهلِإِةَداَرِإَبَسَحَفِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِف

لَسَفَكِٰهلِإِتْيَبِةَمْدِِخلَكَلىَطْعُتيِتَّـلٱُةَيِنآلٱَو
ِّـ

ِهٰلِإَماَمَأاَهْم
ْنَأَكَلُقِفَّـتَييِذَّـلٱَكِٰهلِإِتْيَبِجاَيِتْحٱيِقاَبَو٢٠.َميِلَشُروُأ
ملٱِنِئاَزَخِتْيَبْنِمِهِطْعَأَف،ُهَيِطْعُت

اَنَأيِّـنِمَو٢١.ِكِلَْ
َحتْرَأ

ْ
ملٱاَتْسَش

خلٱِّـلُكَىلِإٌرْمَأَرَدَصِكِلَْ
ْ

يفَنيِذَّـلٱِةَنََز نلٱِْربَعِ
ِرْهَّـ

طَياَمَّـلُكَّـنَأ
ْ

لٱاَرْزَعْمُكْنِمُهُبُل
ْ

ِهٰلِإِةَعِيَرشُبِتاَكُنِهاَك
لَفِءاَمَّـسلٱ

ْ
لٱَنِمٍةَنْزَوِةَئِمَىلِإ٢٢،ٍةَعُْرسِبْلَمْعُي

ْ
ٍّرُكِةَئِمَوِةَّـضِف

حلٱَنِم
ْ
خلٱَنِمٍّثَبِةَئِمَوِةَطْنِ

ْ
ملٱَوِتْيَّـزلٱَنِمٍّثَبِةَئِمَوِرَْم

ْ
لِ
ْ

ِح
لَفِءاَمَّـسلٱُهٰلِإِهِبَرَمَأاَمُّلُك٢٣.ٍديِيْقَتِنوُدْنِم

ْ
ْلَمْعُي

ِملُهَّـنَأل،ِءاَمَّـسلٱِهٰلِإِتْيَبِلٍداَهِتْجٱِب
َ
لُمَىلَعٌبَضَغُنوُكَياَذا

ْ
ِك

ملٱ
»؟ِهيِنَبَوِكِلَْ

صو٢٨و١٥ع٦:١ص٢:٣٧لاينادو٢٦:٧لايقزح
-١٥:٤ددع٦و١:٤ص٨:٢٥ص٦:١٢ص٨:٢٥
٦:١٠ص٦ع٦:٤ص١١-١٢:٥ةينثت١٢

اتسشحترأةلاسرتناك)٤-١:١(شروكءادنرظنا
.ةنس٨٠وحنبشروكءادندعب

ددعلاو)١:١٤ريتسأرظنا()١٤ع(ِةَعْبَّـسلٱِهيِريِشُمَو
ةعبسلاودوهيلادنعناكامكممألادنعربتعمةعبس
.سرافةكلمميفتويبءاسؤراوناكنوريشملا

.ةيبدألاوةيحورلادوهيلالاوحأنعِلاَؤُّسلٱِلْجَأل
لمعلايفًاضّوفمناكارزعنإةلاسرلانومضمنمرهظيو
.طقفلاؤسلايفسيلو

هنوكلارزعديبتناكومهلكليئارسإلةعيرشَكِدَيِبيِتَّـلٱ
كلملانم)١(تناك)١٦و١٥ع(تاعربتلاو.مهسيئر
دوهيللناكهنأيفكشالو.نييلبابلانم)٢(هيريشمو
نم)٣(ةنس١٣٠لبابدالباونكسمهنألنوريثكءاقدصأ

يرتشينأ)١(:)١٧ع(تاعربتلاهذهنمةياغلاو.دوهيلا
ىتشتاقفنبموقينأو)٢(اهبئاكسواهتامدقتوتاناويح
.ةعيرشلابسحةنهكلاهتوخإووهنسحتسيامك

)١:٧(شروككلملااهعجرأيتلاتسيل)١٩ع(ُةَيِنآلٱ
كلملااهمدق)٢٧-٨:٢٥(يفةروكذملااهنأحجرألاو
.ليئارسإعيمجوهؤاسؤروهوريشمو

يذلاليئارسإهلإ)١٥ع(يفلوقلاراصتخاَميِلَشُروُأِهٰلِإ
.هنكسمميلشروأيف

لام«)٦:٨(يفامك)٢٠ع(ِكِلَْملٱِنِئاَزَخِتْيَبْنِم
.»رهنلاربعةيزجنمكلملا

ةريل٣٧٠٠٠وحناهتميق)٢٢ع(ِةَّـضِفْلٱَنِمٍةَنْزَوِةَئِم
.ةيزيلكنإ

.ًاراطنق٨٣وحنِةَطْنِْحلٱَنِمٍّرُكِةَئِم
.ًالطر٨٦٦وحنِرْمَْخلٱَنِمٍّثَبِةَئِم
كمداقتنمنابرقلك«)٢:١٣نييوالرظنا(ِحْلِْملٱ
.»هحلمتحلملاب

ِمل
َ
كلمتصعدقرصمتناك)٢٣ع(ٌبَضَغُنوُكَياَذا

هدونجكلملالسرأةلاسرلاهذهخيراتةنسيفوسراف
.رصملنيرواجملانييليئارسإلاهلإاضربلطفاهعضخيل

لٱَعيَِمجَّـنَأْمُكُمِلْعُنَو٢٤«٢٦-٢٤
ْ

َنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك
ملٱَو
لٱَوَنيِّـنَغُْ

ْ
ُنَذْؤُيَال،اَذٰهِهللاٱِتْيَبِماَّـدُخَوِميِنيِثَّـنلٱَوَنيِباَّـوَب

لُيْنَأ
ْ

اَيَتْنَأاَّـمَأ٢٥.ٌةَراَفِخْوَأٌجاَرَخْوَأٌةَيْزِجْمِهْيَلَعىَق
ًةاَضُقَوًاماَّـكُحْعَضَكِدَيِبيِتَّـلٱَكِٰهلِإِةَمْكِحَبَسَحَف،اَرْزَع
ِجلَنوُضْقَي

َ
يفيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِعيِم ْنَمِعيَِمجْنِمِرْهَّـنلٱِْربَعِ

لَعَفَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلٱَو.َكِٰهلِإَعِئاََرشُفِرْعَي
ِّـ

ُّلُكَو٢٦.ْمُهوُم
ملٱَةَعِيَرشَوَكِٰهلِإَةَعِيَرشُلَمْعَيَالْنَم

لَف،ِكِلَْ
ْ

ِهْيَلَعَضْقُي
ملٱِباَّـمِإًالِجاَع

ملٱِةَماَرَغِبْوَأِيْفَّـنلٱِبْوَأِتْوَْ
حلٱِبْوَأِلاَْ

ْ
.»ِسَْب

١٠ع١٦:١٨ةينثتو١٨:٢١جورخ٢٠و٤:١٣ص٧ع
١٢و٦:١١ص

.)٢:٤٣ريسفترظنا()٢٤ع(ِميِنيِثَّـنلٱ
ىتحنيدلاماّدخنإ)٤:١٣(ٌةَراَفِخْوَأٌجاَرَخْوَأٌةَيْزِج

ريغةموكحلابئارضةيدأتنمنوفعمكلامملارثكأيفمويلا
بئارضلانيدلامادخيدؤينأنولضفيءالقعلاضعبنإ
.مهريغك

ةعيرش«)١٤عرظنا()٢٥ع(َكِدَيِبيِتَّـلٱَكِٰهلِإِةَمْكِح
ةعيرشلاماكحأيرُجينأارزعىلعيأ»كدييفيتلاكهلإ
.ةواسقلابالةمكحلاب

ىلعارزعةطلستناكَكِٰهلِإَعِئاََرشُفِرْعَيْنَمِعيَِمج
ةيروسيفيأرهنلاربعيفنيتتشملاطقفدوهيلابعش
.ةيقينيفونيطسلفو

ألَا
َ
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ماكحلااميسالودوهيلاءاسؤروارزعلرمألاْمُهوُمِّـلَعَف
اوسننيذلادوهيللميلعتلاناكو.نيروكذملاةاضقلاو
نممهفنالو.ممأللهتارشاعمباهولمهأوأةينيدلامهتابجاو
هنألبمهناكمارزعلعجوضرألاماكحلزعكلملانإاذه
.ةيحورلامهرومأيفدوهيلابعشحالصإلارزعّنيع
.بّدؤيومّلعيلناطلسهلناكةرئادلاهذهنمضو

اَذٰهَلْثِمَلَعَجيِذَّـلٱاَنِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱٌكَراَبُم٢٧«٢٧،٢٨
يف لَقِ

ْ
ملٱِب
يفيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِتْيَبِنيِيْزَتِلْجَألِكِلَْ .َميِلَشُروُأِ

ملٱَماَمَأًةَْمحَرَّـَيلَعَطَسَبْدَقَو٢٨
ِعيَِمجَماَمَأَوِهيِريِشُمَوِكِلَْ

ملٱِءاَسَؤُر
ملٱِكِلَْ

ِدَيَبَسَحُتْدَّـدَشَتْدَقَفاَنَأاَّـمَأَو.َنيِرِدَتْقُْ
اوُدَعْصَيِلَءاَسَؤُرَليِئاَْرسِإْنِمُتْعََمجَو،َّـَيلَعيِٰهلِإِّـبَّـرلٱ
.»يِعَم

٩:٩ص٦:٢٢ص

ةيناربعلاةغللابمالكلانإىرنرفسلارخآىلإانهنم
هللاركشيارزعو.عساتلاحاحصألارخآىلإملكتملاةغيصبو
هاطعأوارزعلسرأهنإفكلملابلقيفبيجعلاهلعفلجأل
ءاجردوهيللراصفماظنلاوريبدتلايفًاناطلسوةنيمثاياده
.هتعيرشظفحوهللاةدابعيفمالسلاوةحارلاب

ةنيزتناكو)٢٨-٨:٢٦رظنا(ِّـبَّـرلٱِتْيَبِنيِيْزَتِلْجَأل
يفنيكلاسلانيسدقملاهبعشةنيزوبرلالامجرهظتتيبلا

.هقرط

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

اوُدِعَصَنيِذَّـلٱُةَبْسِنَوْمِهِئاَبآُسوُؤُرْمُهِءَالُؤٰهَو١«١٤-١
يفيِعَم لُمِ

ْ
َحتْرَأِك

ْ
ملٱاَتْسَش

يِنَبْنِم٢.َلِباَبْنِمِكِلَْ
َدُواَديِنَبْنِم.ُلآيِناَدَراَماَثيِإيِنَبْنِم.ُموُشْرَجَساَحَنيِف
،اَّـيِرَكَزَشوُعْرَفيِنَبْنِماَيْنَكَشيِنَبْنِم٣.ُشوُّطَح
َثَحَفيِنَبْنِم٤.َنوُسَْمخَوٌةَئِمِروُكُّذلٱَنِمُهَعَمَبَسَتْنٱَو
ْنِم٥.ِروُكُّذلٱَنِمِناَتَئِمُهَعَمَو،اَيْحَرَزُنْبُياَنيِعوُهيِلَأَبآوُم
ْنِم٦.ِروُكُّذلٱَنِمٍةَئِمُثَالَثُهَعَمَو،َليِئيِزَْحيُنْبٱاَيْنَكَشيِنَب
٧.ِروُكُّذلٱَنِمَنوُسَْمخُهَعَمَو،َناَثاَنوُيُنْبُدِباَعَنيِداَعيِنَب
لَثَعُنْبٱاَيْعَشَيَمَاليِعيِنَبْنِم

ْ
.ِروُكُّذلٱَنِمَنوُعْبَسُهَعَمَو،اَي

طَفَشيِنَبْنِمَو٨
ْ

مثُهَعَمَو،َليِئاَخيِمُنْباَيْدَبَزاَي
ََ

َنِمَنوُنا
ِناَتَئِمُهَعَمَو،َليِئِيَحيُنْبٱاَيْدَبوُعَبآوُييِنَبْنِم٩.ِروُكُّذلٱ
مثَو
ََ

،اَيْفَشوُيُنْبٱَثيِموُلَشيِنَبْنِمَو١٠.ِروُكُّذلٱَنِمََرشَعَةَيِنا
ُنْباَّـيِرَكَزَياَباَبيِنَبْنِمَو١١.ِروُكُّذلٱَنِمَنوُّتِسَوٌةَئِمُهَعَمَو
مثُهَعَمَو،َياَباَب

ََ
يِنَبْنِمَو١٢.ِروُكُّذلٱَنِمَنوُْرشِعَوٌةَيِنا

.ِروُكُّذلٱَنِمٌةَْرشَعَوٌةَئِمُهَعَمَو،َناَطاَّـقِهُنْبُناَناَحوُيَدَجْزَع

ُطَلَفيِلَأْمُهُؤاَمْسَأِهِذٰهَوَنيِرَخآلٱَماَقيِنوُدَأيِنَبْنِمَو١٣
يِنَبْنِمَو١٤.ِروُكُّذلٱَنِمَنوُّتِسْمُهَعَمَو،اَيْعَمَشَوُليِئيِعَيَو
.»ِروُكُّذلٱَنِمَنوُعْبَساَمُهَعَمَو،ُدوُّبَزَوُياَتوُعَياَوْغَب

دوادتيبنمنيذلاوةنهكلانمنيذلاًالوأارزعركذ
نبراماثيإونوراهنبرازاعلانبساحنيفناك.كلملا
ضعبلاورازاعلالسننمةنهكلاضعبناكورغصألانوراه
.راماثيإلسننم

اَيْعَمَش:اَيْنَكَشوُنَبَو«)٣:٢٢مايأ١(يف)٣ع(اَيْنَكَش
نميعمشينبنمشوطحناكيأ»ُشوُّطَحاَيْعَمَشوُنَبَو
اذكهةلمجلانوكتنأبجيفدوادتيبنماينكشينب
شوعرفينبنم.اينكشينبنمشوطحدوادينبنم«
.خلا»ايركز

ليئارسإينبنمروكذلاءامسأ١٤ددعىلإ٣ددعنم
.تويبءامسأيهءامسألاضعبوارزععماودعصنيذلا
الإركذُيملو١٢تويبلاددعو)٧صايمحنو٢صرظنا(
اينكشريغوهواينكشينبركذيسماخلاددعلاو.روكذلا

تيبلامسانإحجرألاوليئيزحينبامساركذيالو٣عيف
نم«:اذكهةلماكلاةلمجلانوكتفًاوهسكرُتو)٢:٨(وتز
ركذيالرشاعلاددعلاكلذكو.»ليئزحينبااينكشوتزينب
)٢:١٠(ينابوهوتيبلامساكرُتحجرألاوايفشوينبامسا
.»ايفشوينباثيمولشينابينبنم«ةلماكلاةلمجلانوكتف

مه»نيرخآلا«نأنظُي)١٣ع(َنيِرَخآلٱَماَقيِنوُدَأيِنَب
ًاددعرثكألامهوماقينودأينبنأضعبلانظيونوليلقلا
ءانبأنإمهريغلوقيو)٢:١٣(لبابرزعماودعصدقاوناك
نيرخآلااوناكايعمشوليئيعيوطلفيلامهوةثالثلاماقينودأ
مهنألمهلكنوروكذممهوارزعةعامجيفمهلوخدثيحنم
.مهبئاننوكيمهنمنمدعباونيعيمل

جلٱِرْهَّـنلٱَىلِإْمُهُتْعَمَجَف١٥«٢٣-١٥
ْ

لَزَنَواَوْهَأَىلِإيِرَا
ْ

اَن
لَّـمَأَتَو.ٍماَّـيَأَةَثَالَثَكاَنُه

ْ
لٱَوَبْعَّـشلٱُت

ْ
ْدِجَأَْمليِنَّـنِكٰلَو،َةَنَهَك

لَسْرَأَف١٦.َكاَنُهَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمًادَحَأ
ْ

َليِئيِرَأَوَرَزَعيِلَأَىلِإُت
لَأَواَيْعَمَشَو

ْ
لَأَوَبيِراَيَوَناَثاَن

ْ
َمَّـالُشَمَواَّـيِرَكَزَوَناَثاَنَوَناَثاَن

لَأَوَبيِراَيوُيَىلِإَوِسوُؤُّرلٱ
ْ

لٱَناَثاَن
ْ

لَسْرَأَو١٧ِْنيَميِهَف
ْ

َىلِإْمُهُت
يفِسْأَّـرلٱوُّدِإ ملٱِ

ملٱِناَكَْ
لَعَجَو،اَيْفِسَكىَّـمَسُْ

ْ
يفُت ْمِهِهاَوْفَأِ

لَكُيًامَالَك
ِّـ

يفَميِنيِثَّـنلٱُهَتَوْخِإَوَوُّدِإِهِبَنوُم ملٱِ
اوُتْأَيِلاَيْفِسَكِناَكَْ

ِحلاَّـصلٱِهللاٱِدَيَبَسَحاَنْيَلِإاْوَتَأَف١٨.اَنِٰهلِإِتْيَبِلٍماَّـدُخِباَنْيَلِإ
َ

ِة
َليِئاَْرسِإِنْبيِوَالِنْبِيلَْحميِنَبْنِمٍنِطَفٍلُجَرِباَنْيَلَع
مثِهِتَوْخِإَوِهيِنَبَواَيْبََرشَو

ََ
ْنِماَيْعَشَيُهَعَمَواَيْبَشَحَو١٩ََرشَعَةَيِنا

لٱِميِنيِثَّـنلٱَنِمَو٢٠.َنوُْرشِعْمُهوُنَبَوُهُتَوْخِإَويِراَرَميِنَب
َنيِذَّـ

ِْنيَتَئِمِميِنيِثَّـنلٱَنِمَنيِّـيِوَّـاللٱِةَمْدِِخلِءاَسَؤُّرلٱَعَمُدُواَدْمُهَلَعَج

ألَا
َ

ارزعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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جلٱ.َنِيْرشِعَو
ْ

ٍمْوَصِبَكاَنُهُتْيَداَنَو٢١.ْمِهِئاَمْسَأِباوُنَّـيَعَتُعيَِم
طَنِلاَنِٰهلِإَماَمَأَلَّـلَذَتَنِلاَوْهَأِرَْهنَىلَع

ْ
ًةَميِقَتْسُمًاقيِرَطُهْنِمَبُل

طَألَواَنَل
ْ

لِجَخِّـينَأل٢٢.اَنِلاَمِّـلُكِلَواَنِلاَف
ْ

طَأْنَأْنِمُت
ْ

َبُل
ملٱَنِم

لٱَىلَعاَنوُدِجْنُيِلًاناَسْرُفَوًاشْيَجِكِلَْ
ْ

يفِّـوُدَع ِ،قيِرَّـطلٱِ
لُقاَنَّـنَأل

ْ
لِلاَن

ْ
لِلِهيِبِلاَطِّـلُكَىلَعاَنِٰهلِإَدَيَّـنِإ:َكِلَم

ْ
ُهَتَلْوَصَوِ،ْريَخ

ْنِمَكِلٰذاَنْبَلَطَواَنْمُصَف٢٣.ُهُُكْرتَيْنَمِّـلُكَىلَعُهَبَضَغَو
.»اَنَلَباَجَتْسٱَفاَنِٰهلِإ
:٢ص٧:٦ص٢:٤٣ص٧:٧صو٢ع٣١و٢١ع

ص٣١و١٥ع٢٠:٣مايأ٢و٧:٦ليئومص١و٧:٧و٤٣
٢٢:١٦عوشي٢٨و٩و٧:٦

هنأحجرألاوًاضيأهيلإيراجلارهنلامساوناكممسااَوْهَأ
ناكامكدوهيلاضعبلنكسمهلعلولبابةينقأنمةانق
َىلَع«١٣٧:١رومزمرظنا()١:١لايقزح(روباخرهندنع
.»اَنْسَلَجَكاَنُهَلِباَبِراَْهنَأ

.رفسللدادعتسالالجألٍماَّـيَأَةَثَالَث
طقف٧٤ناكلبابرزةعامجيفَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمًادَحَأْدِجَأَْمل

تاعفترملاةنهكلسننماوناكمهلعلو)٢:٤٠(نييواللانم
ىلإاوعجرينأمهنمنوليلقالإبلطيملف)٢٣:٥كولم٢(
.ميلشروأ

نيملعماناكنيروكذملانينثالالعل)١٦ع(ِْنيَميِهَفْلٱ
.ةرشعلانمنيقابلانعازيمتف

مينيثنلاونييواللاةسردمسيئرهلعل)١٧ع(ِسْأَّـرلٱوُّدِإ
.ةفورعمريغايفسكو.ايفسكيف

مادخنمةبترضفخأمينيثنلاناكَميِنيِثَّـنلٱُهَتَوْخِإَو
مهضعبنظيو.مهنمنكيملسيئرلاوّدأنأحجرألاولكيهلا
ارزعلسرنأيأ»هتوخإ«دعبيتأت»نييواللا«ةملكنأ
نأنومهفيمهريغو.مينيثنلاونييواللاهتوخإووّدأاوملك
ىلعبرلاةمدخيفمهاخاناكمينيثنلانمنكيملنإووّدأ
.اهعاونأفالتخا

ريغهمسانكلويلحمينبنموه)١٨ع(ٍنِطَفٍلُجَر
لجر«ةمجرتملاةيناربعلاةظفللانإ)١(ريسافتلانمو.روكذم
هنإ)٢(يلحمينبنمليقستشأيأملعمسايه»نطف

)٣(نطفلالجرلاوهايبرشنوكيففطعلاواوكرتبجي
نمًادصقوأخسانلانمًاوهسكورتمنطفلالجرلامسانإ
.بتاكلا

نايبلسرأوّدألعل)٢٠ع(ْمِهِئاَمْسَأِباوُنَّـيَعَتُعيِمَْجلٱ
نأنسحتسيملارزعنكلو٢٢٠مهددعومينيثنلاءامسأ
.هخسني

ةئيطخلجأنمسيل)٢١ع(ٍمْوَصِبَكاَنُهُتْيَداَن
ةئيطخلانعةبوتلاةمالعلب)١٠:٦(يفامكةيصوصخ
.ةالصلايفدعاسيموصلانألهللاعوضخلاولامجإلاب

:٤٠ءايعشإ(قئاعالباهيفاوكلسيلًةَميِقَتْسُمًاقيِرَط
٣(.

مهفعضباوفرتعامهموصبمهنإ)٢٢ع(ًاناَسْرُفَوًاشْيَج
ًاناعجشاوناكلبءانبجاونوكيملمهنكلومهقاقحتسامدعو
ايمحنامأو.شيجةيامحاوبلطيملفناميإلايفءايوقأو
ناكو)٢:٩ايمحن(ميلشروأىلإدعصاملشيجةيامحلبقف
ديبعنأىرنف.ةالصلاىلعًافكاعهللالجرًاضيأايمحن
يفو.اهنوبلطيالًانايحأوةموكحلاةيامحنوبلطيًانايحأبرلا
بلطنوناميإلاوةالصلاببرللانسفنأملسنرمألك
ارزعامأو.ناكملاونامزلالاوحأىلإرظنلاعمهداشرإ
كلذيفوهتعامجووههظفحوهلمعاميفهللاهدشرأف
.ريخللهيبلاطىلعمههلإدينإاودهش

لٱِءاَسَؤُرْنِمُتْزَرْفَأَو٢٤«٣٠-٢٤
ْ

:ََرشَعْيَنْثٱِةَنَهَك
هتَوْخِإْنِماَمُهَعَمَو،اَيْبَشَحَواَيْبََرش َهلُتْنَزَوَو٢٥.ٌةََرشَعاَِمِ

ُ
ُم

لٱ
ْ

ملٱاَهَمَّـدَقيِتَّـلٱاَنِٰهلِإِتْيَبَةَمِدْقَتَةَيِنآلٱَوَبَهَّـذلٱَوَةَّـضِف
ُكِلَْ

ملٱَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُهُؤاَسَؤُرَوُهوُريِشُمَو
ُتْنَزَو٢٦َنيِدوُجْوَْ

لٱَنِمًةَنْزَوَنيِسَْمخَوٍةَئِمَّـتِسْمِهِدَيِل
ْ

ِةَيِنآْنِمٍةَنْزَوَةَئِمَوِةَّـضِف
لٱ
ْ

ِبَهَّـذلٱَنِمًاحَدَقَنِيْرشِعَو٢٧ِبَهَّـذلٱَنِمٍةَنْزَوَةَئِمَوِةَّـضِف
لَأ
ْ

مثٍدِّـيَجٍليِقَصٍساَحُنْنِمًةَيِنآَوٍمَهْرِدَف
َ
٢٨.ِبَهَّـذلٱَكٍنيِ

لُقَو
ْ

َهلُت
ُ

لٱَوٌةَسَّـدَقُمُةَيِنآلٱَو،ِّـبَّـرلِلَنوُسَّـدَقُمْمُتْنَأ:ْم
ْ

ُةَّـضِف
ىَّـتَحاَهوُظَفْحٱَواوُرَهْسٱَف٢٩.ْمُكِئاَبآِهٰلِإِّـبَّـرلِلٌعَُّربَتُبَهَّـذلٱَو
لٱِءاَسَؤُرَماَمَأاَهوُنِزَت

ْ
يفَليِئاَْرسِإِءاَبآِءاَسَؤُرَوَنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك ِ

يفَميِلَشُروُأ لٱَذَخَأَف٣٠.ِّـبَّـرلٱِتْيَبِعِداََخمِ
ْ

َنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك
لٱَنْزَو

ْ
هباوُتْأَيِلِةَيِنآلٱَوِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِف ِتْيَبَىلِإَميِلَشُروُأَىلِإاَِ

.»اَنِٰهلِإ
١١-١:٩ص٧:١٤ص١٦و٧:١٥ص٣٣ع١٩و١٨ع
١:٩ص٣٤و٣٣ع٣و٢٢:٢نييوال٨-٢١:٦نييوال

َنيِّـيِوَّـاللٱُسوُؤُر«)١٢:٢٤ايمحن(يفاَيْبَشَحَواَيْبََرش
.ةنهكلانماسيلونييواللانماناكيأ»اَيْبََرشَواَيْبَشَح
يأايبرشمسالالبقفطعلاواونوضرفينيرسفملارثكأو
ايبشحوايبرشزرفأورشعينثاةنهكلاءاسؤرنمارزعزرفأ
١٢ةنهكلانمناكفةرشعنييواللاامهتوخإنمامهعمو
نويواللاوةنهكلاذخأف«٣٠عقفاوياذهو١٢نييواللانمو
.»خلا

.)١٩-٧:١٥رظنا()٢٦ع(ُتْنَزَو
٢٤٣٧٥وحنيأِةَّـضِفْلٱَنِمًةَنْزَوَنيِسَْمخَوٍةَئِمَّـتِس

.ةيزيلكنإةريل
.ةيزيلكنإةريل٦٧٥٠٠٠يواستِبَهَّـذلٱَنِمٍةَنْزَوَةَئِم
يأ)٢٧ع(ٍمَهْرِدَفْلَأِبَهَّـذلٱَنِمًاحَدَقَنيِْرشِع

ةريل٩٥٧٢٥٠قبساملكةميقوةيزيلكنإةريل١٠٠٠اهتميق

ألَا
َ

ارزعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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يفنوكشيمهضعبوبهذلاكةنيمثلاةيساحنلاةينآلاادعام
.رادقملاةميظعلاماقرألاهذهةحص
رومألاعيمجيفةبجاوةنامألا)٢٨ع(َنوُسَّـدَقُمْمُتْنَأ

ةنهكلاارزعضّرحاذهلبرلالاميفاميسالوةيلاملا
ملستينأةئيندةفيظوبلاملاظفحيفةنامألاىلعنييواللاو
يفًاسدقمًاضيأوهنوكينأنودبرلالامباسح
.هتايح

:١٠ايمحن٦:٥كولم١()٢٩ع(ِّـبَّـرلٱِتْيَبِعِداََخم
٣٩(.

لَحَرَّـمُث٣١«٣٦-٣١
ْ

يفاَوْهَأِرَْهنْنِماَن َنِمََرشَعِيناَّـثلٱِ
اَنْيَلَعاَنِٰهلِإُدَيْتَناَكَو،َميِلَشُروُأَىلِإَبَهْذَنِلِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱ
لٱِدَيْنِماَنَذَقْنَأَف

ْ
لٱَوِّـوُدَع

ْ
َىلِإاَنْيَتَأَف٣٢ِ.قيِرَّـطلٱَىلَعِنِماَك

يفَو٣٣.ٍماَّـيَأَةَثَالَثَكاَنُهاَنْمَقَأَوَميِلَشُروُأ لٱِ
ْ

ِتَنِزُوِعِباَّـرلٱِمْوَي
لٱ
ْ

يفُةَيِنآلٱَوُبَهَّـذلٱَوُةَّـضِف ِنْبَثوُميِرَمِدَيَىلَعاَنِٰهلِإِتْيَبِ
لٱاَّـيِروُأ

ْ
ُنْبُداَباَزوُياَمُهَعَمَوَساَحَنيِفُنْبُراَزاَعِلَأُهَعَمَو،ِنِهاَك

لٱِب٣٤.ِناَّـيِوَّـاللٱَيوُّنَبُنْباَيْدَعوُنَوَعوُشَي
ْ

لٱَوِدَدَع
ْ

لِلِنْزَو
ْ

،ِّـلُك
لٱُّلُكَبِتُكَو

ْ
يفِنْزَو لٱَكِلٰذِ

ْ
لٱِيْبَّـسلٱوُنَبَو٣٥.ِتْقَو

ْ
َنوُمِداَق

ْنَعًارْوَثََرشَعْيَنْثٱَليِئاَْرسِإِهٰلِإلٍتاَقَرُْحماوُبَّـرَقِيْبَّـسلٱَنِم
ًافوُرَخَنيِعْبَسَوًةَعْبَسَوًاشْبَكَنيِعْسِتَوًةَّـتِسَو،َليِئاَْرسِإِّـلُك
جلٱ.ٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذًاسْيَتََرشَعْيَنْثٱَو

ْ
٣٦.ِّـبَّـرلِلٌةَقَرُْحمُعيَِم

ملٱَرِماَوَأاوُطْعَأَو
ِملِكِلَْ

َ
ملٱِةَبِزاَر

اوُناَعَأَف،ِرْهَّـنلٱِْربَعِةَالُوَوِكِلَْ
.»ِهللاٱَتْيَبَوَبْعَّـشلٱ
٣:٤ايمحن٣٠ع٢:١١ايمحن٢٢ع٧:٩ص٢١و١٥ع
٥:٦و٤:٧ص٢٤-٧:٢١ص٦:١٧ص٢:١ص٢١و

.)٣١ع(اَوْهَأِرَْهن
يّدعتلامدعبامإبرلامهظفحِقيِرَّـطلٱَىلَعِنِماَكْلٱَو

ةبيجعلارومألانمكلذناكومهنعنيدّعتملاعفدبوأمهيلع
تناكيتلازونكلاةمظعلومهيمحيشيجدوجومدعلًارظن
.٨٠٠٠وحنسوفنلاددعناكومهدنع

نمنانثاوةنهكلانمنانثامّلست)٣٣ع(خلاَثوُميِرَم
نملسرملانيباوقباطوةينآلاوبهذلاوةضفلانييواللا
.ميلشروأيفملستملاولباب

ظفحلالجألوطبضلالجأل)٣٤ع(ِنْزَوْلٱُّلُكَبِتُكَو
.لجسلايف

هللاظفحىلعركشلانعةرابع)٣٥ع(ٍتاَقَرُْحماوُبَّـرَق
.هتمدخلمهتاوذمهصيصختديدجتنعوقيرطلايفمهايإ

كلذونينيعمنومواقملاراص)٣٦ع(َبْعَّـشلٱاوُناَعَأَف
.ماكحلاوكولملابولقهديبيذلاهللاريبدتنم

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

َْمل:َنيِلِئاَقُءاَسَؤُّرلٱَّـَيلِإَمَّـدَقَتِهِذٰهْتَلَمَكاَّـَملَو١«٥-١
لٱَوَليِئاَْرسِإُبْعَشْلِصَفْنَي

ْ
ِبوُعُشْنِمَنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك

هتـاَسـاَجَرَبـَسـَحِيضاَرَألٱ لٱَنـِمِْمِ
ْ
حلٱَوَنيِّــيِنـاَعــْنَكـ

ْ
َنيـِّــيِّـثِ

لٱَو
ْ

لٱَوَنيِّـيِّـزِرِف
ْ

لٱَوَنيِّـيِسوُبَي
ْ

ملٱَوَنيِّـيِنوُّمَع
ملٱَوَنيِّـيِبآوُْ

ْ
َنيِّـيِْرصِ

هتاَنَبْنِماوُذََّـختٱُمَُّـهنَأل٢.َنيِّـيِروُمَألٱَو ،ْمِهيِنَبِلَوْمِهِسُفْنَألِْمِ
ملٱُعْرَّـزلٱَطَلَتْخٱَو

ُدَيْتَناَكَو.ِيضاَرَألٱِبوُعُشِبُسَّـدَقُْ
لٱَوِءاَسَؤُّرلٱ

ْ
يفِةَالُو خلٱِهِذٰهِ

ْ
هبُتْعِمَساَّـمَلَف٣.ًالَّـوَأِةَناَيِ اَذِٰ

يِنْقَذَوِيسْأَرَرْعَشُتْفَّـتَنَويِئاَدِرَوِيباَيِثُتْقَّـزَمِرْمَألٱ
ِمَالَكْنِمَدَعَتْرٱِنَمُّلُكَّـَيلِإَعَمَتْجٱَف٤.ًاِّـريَحَتُمُتْسَلَجَو
ملٱِةَناَيِخِلْجَأْنِمَليِئاَْرسِإِهٰلِإ

ًاِّـريَحَتُمُتْسَلَجاَنَأَو،َنيِّـيِبْسَْ
ملٱِةَمِدْقَتَىلِإ

ملٱِةَمِدْقَتَدْنِعَو٥.ِءاَسَْ
،يِلُّلَذَتْنِمُتْمُقِءاَسَْ

يفَو ملٱيِئاَدِرَوِيباَيِثِ
طَسَبَوَّـيَتَبْكُرَىلَعُتْوَثَجِةَقَّـزَمُْ

ْ
َّـيَدَيُت

»يِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإ
١٠:٢ص٣٠-١٨:٢٤نييوال٩:٢ايمحنو٦:٢١ص
ايمحن١٨:٣٧كولم١و٢٢:٣١جورخ١٣:٣ايمحن١٨و
٩:٢٩جورخ٢٩:٣٩جورخ١٠:٣ص١:٤

رهشلايفميلشروأىلإارزعلصوِهِذٰهْتَلَمَكاَّـَملَو
رومألابترهلوصودعبو)٧:٩(بآرهشيأسماخلا
يفنيرومأملانممهريغوةنزخلاغّلبمثميلشروأيفةمزاللا
.هسفنبمهيلعرادهلعلو)٢٦-٧:٢١(كلملارماوأرهنلاربع
يفعامتجالاناكوءاسؤرلاهيلإمدقترومألاهذهتلمكاملو
هلوصودعبيألوألانوناكوهوعساتلارهشلايفميلشروأ
.انركذامباهاضقرهشأةعبرأبميلشروأىلإ

نمةسمخركذ)١٣:٥جورخ(يفِيضاَرَألٱِبوُعُش
)٧:١ةينثت(يفواهنمةتس)٣:٨جورخ(يفوبوعشلا

الونويوحلاانهركذُيالو.ةينامثانهواهنمةعبس
.نوروكذمفنويرصملاونويبآوملاونوينومعلاامأنويشاجرجلا
نمريثكةدابعلاكلتيفناكومانصأةدبعاوناكو
نممهقالخأدسفتمهتانبنويليئارسإلاجوزتاذإفتاساجرلا
ثوعاركلذنمينثُتساهنأيفكشالو.ةئيدرلاتارشاعملا
كهلإويبعشكبعش«اهتامحلتلاقيتلااهلاثمأوةيبآوملا
.هللابعشىلإتمضناف)١:١٦ثوعار(»يهلإ

٦و١٩:٥جورخ()٢ع(ُسَّـدَقُْملٱُعْرَّـزلٱَطَلَتْخٱ
)٢(وبرللصصخملا)١(سدقملاىنعمو)٤:٣ءايعشإو
ىلإةبسنلابةريغصةمأدوهيلابعشناكو.هتايحيفرهاطلا
يذلاملاعلايفديحولابعشلادوهيلاناكوةينثولابوعشلا

ألَا
َ

ارزعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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بوعشنعمهلازتعاناكفهدحويقيقحلاهلإللدجسيناك
.يقيقحلانيدلاىشالتيالإوًايرورضًارمأملاعلا

يف هباوكرتمهنألةنايخمهلمعىمستِةَناَيِْخلٱِهِذٰهِ
.مههلإ

زازئمشالاوديدشلانزحلاةمالع)٣ع(ِيباَيِثُتْقَّـزَم
.)١:٢٠بويأو١١:٣٥ةاضقو٣٤و٣٧:٢٩نيوكت(

.هنقذوهسأررعشنمفتنِيسْأَرَرْعَشُتْفَّـتَن
رثكأوًاميظعًاريثأتبعشلايفرثأاذههلمعُتْسَلَجَو

.مالكلاريثأتنم
ىلإةراشإ)٤ع(َليِئاَْرسِإِهٰلِإِمَالَكْنِمَدَعَتْرٱِنَمُّلُك
.)٤-٧:١ةينثت(

سلجدقناك)٤٢-٢٩:٣٨جورخ(ِءاَسَْملٱِةَمِدْقَتَىلِإ
ىلإأجتلافةينيدلاةمدخلاىلإهبتناءاسملاةمدقتدنعوًانامز
لَأ«ةالصلايفهللا

ْ
.)٥٥:٢٢رومزم(»َكَّـَمهِّـبَّـرلٱَىلَعِق

ًانايحأنوّلصيءامدقلاناك)٥ع(َّـيَتَبْكُرَىلَعُتْوَثَج
:٢٢اقول٩٥:٦رومزم٦:١٠لايناد٨:٥٤كولم١(نيثاج
ىّتمو١:٢٦ليئومص١(نيفقاوًانايحأو)٧:٦٠لامعأ٤١
.)١٨:١١اقولو٦:٥

لُقَو٦«١٥-٦
ْ

َعَفْرَأْنَأْنِمىَزْخَأَوُلَجْخَأِّـينِإَّـمُهللٱ:ُت
،اَنِسوُؤُرَقْوَفْتَرُثَكْدَقاَنَبوُنُذَّـنَأل،َكَوْحَنيِهْجَويِٰهلِإاَي
يفُنْحَناَنِئاَبآِماَّـيَأُذْنُم٧.ِءاَمَّـسلٱَىلِإْتَمَظاَعَتاَنَماَثآَو ٍمْثِإِ
لٱاَذٰهَىلِإٍميِظَع

ْ
اَنُكوُلُمَوُنْحَناَنْعِفُدْدَقاَنِبوُنُذِلْجَألَو.ِمْوَي

ِيْزِخَوِبْهَّـنلٱَوِيْبَّـسلٱَوِفْيَّـسلِلِيضاَرَألٱِكوُلُمِدَيِلاَنُتَنَهَكَو
لٱ
ْ

لٱاَذٰهَكِهوُجُو
ْ

ِنُدَلْنِمٌةَفْأَرْتَناَكٍةَظْيَحُلَكَنآلٱَو٨.ِمْوَي
يفًادَتَواَنَيِطْعُيَوًةاَجَناَنَلَيِقْبُيِلاَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱ َريِنُيِل،ِهِسْدُقِناَكَمِ
ٰهلِإ
ُ

يفًةَليِلَقًةاَيَحاَنَيِطْعُيَواَنَنُيْعَأاَن ٌديِبَعاَنَّـنَأل٩.اَنِتَّـيِدوُبُعِ
يفَو،ُنْحَن ٰهلِإاَنُْكْرتَيَْملاَنِتَّـيِدوُبُعِ

ُ
َماَمَأًةَْمحَراَنْيَلَعَطَسَبْلَباَن

ُهَبِئاَرَخَميِقُنَواَنِٰهلِإَتْيَبَعَفْرَنِلًةاَيَحاَنَيِطْعُيِلَسِراَفِكوُلُم
لَو
ْ

يفًاطِئاَحاَنَيِطْعُي يفَواَذوَُهيِ ُلوُقَناَذاَمَفَنآلٱَو١٠.َميِلَشُروُأِ
ٰهلِإاَي

َ
هبَتْيَصْوَأيِتَّـلٱ١١َكاَياَصَواَنْكَرَتْدَقاَنَّـنَأل،اَذٰهَدْعَباَن اَِ

َنوُلُخْدَتيِتَّـلٱَضْرَألٱَّـنِإ:ًالِئاَقِءاَيِبْنَألٱَكِديِبَعِدَيْنَع
ِيضاَرَألٱِبوُعُشِةَساَجَنِبٌةَسِّـجَنَتُمٌضْرَأَيِهاَهوُكِلَتْمَتِل
هتاَساَجَرِب لٱِِمِ

ألَميِتَّـ
َُ

هباَهو ١٢.ْمِهِتَساَجَنِبٍةَهِجَىلِإٍةَهِجْنِماَِ
هتاَنَباوُذُخْأَتَالَوْمِهيِنَبِلْمُكِتاَنَباوُطْعُتَالَفَنآلٱَو َالَو،ْمُكيِنَبِلِْمِ
طَت
ْ

َْريَخاوُلُكْأَتَواوُدَّـدَشَتَتِلِدَبَألٱَىلِإْمَُهْريَخَوْمُهَتَمَالَساوُبُل
َءاَجاَمِّـلُكَدْعَبَو١٣.ِدَبَألٱَىلِإاَهاَّـيِإْمُكيِنَباوُثِروُتَوِضْرَألٱ
لٱاَنِماَثآَوِةَئيِدَّـرلٱاَنِلاَمْعَأِلْجَألاَنْيَلَع

ْ
اَنَتْيَزاَجْدَقَكَّـنَألِةَميِظَع

ٰهلِإاَي
َ

ُدوُعَنَفَأ١٤،ِهِذٰهَكًةاَجَناَنَتْيَطْعَأَواَنِماَثآْنِمَّـلَقَأاَن
اَمَأ؟ِتاَساَجَّـرلٱِهِذٰهَبوُعُشُرِهاَصُنَوَكاَياَصَوىَّـدَعَتَنَو
اَُّهيَأ١٥؟ٌةاَجَنَالَوٌةَّـيِقَبُنوُكَتَالَفاَنَيِنْفُتىَّـتَحاَنْيَلَعُطَخْسَت
لٱاَذٰهَكَنيِجاَناَنيِقَباَنَّـنَألٌّراَبَتْنَأ،َليِئاَْرسِإَهٰلِإُّبَّـرلٱ

ْ
اَه.ِمْوَي

يفَكَماَمَأُنْحَن ْنِمَكَماَمَأَفِقَنْنَأاَنَلَسْيَلُهَّـنَأل،اَنِماَثآِ
.»اَذٰهِلْجَأ
لايناد٢٩:٦مايأ٢و١٨:٥ايؤرو٢٨:٩مايأ١و١٥و١٣ع
٧:٢٨ص٩:٣٦ايمحن٢٢:٢٣ءايعشإ١٥-١٣ع٩:٨

٩:٨ةينثت٢ع٨ع٧و٦ع١٣:٢٢لاثمأ٢ع٦:٢١ص
٩:٢بويأ٦ع٩:٧لاينادو٩:٣٣ايمحن١٤و

كلذوتابلطبلطيملهنإ)١(ارزعةالصيفىرن
فشكلبتابلطاهرثكأيتلاةيدايتعالاانتاولصفالخب
بعشلادحأكملكتهنإ)٢(هئابحأبحألامكبرللهبلق
هذهبوعشرهاصنو...دوعنفأ...انماثآ...انبونذ«ًالئاق
ملكتيأرمألااذهيفوهئطخيملهنأعم»تاساجرلا
برلانمبلطيذلاىسومحورهيفناكفيقيقحنهاكك
يذلاسلوبو)٣٢:٣٢جورخ(هباتكنمهمساوحمينأ
ملٱَنِمًاموُرَْحمِيسْفَناَنَأُنوُكَأْوَلُّدَوَأُتْنُك«لاق

ِلْجَألِحيِسَْ
تامواناياطخلمحيذلاحيسملاو)٩:٣ةيمور(»ِيتَوْخِإ
ةبحملاهذهوةراحلاةالصلاهذهو.ةمثألالجأنمرابلا
اوباتفًاميظعًاريثأتبعشلايفترثأنيئطخملابعشلةيبلقلا
مهدنعامبحأةراسخبناكنإوةيتيبلامهتريساوحلصأو
.)١٩-٩:٤لاينادةالصرظنا(

لبابجربكًادجةميظعتناكيأِءاَمَّـسلٱَىلِإْتَمَظاَعَت
مودساياطخخارصكو)١١:٤نيوكت(ءامسلابهسأر
.)١٨:٢٠نيوكت(برلاينذأىلإلخددقناكةرومعو

ىلإليئارسإينبمايألوأنم)٧ع(اَنِئاَبآِماَّـيَأُذْنُم
.مويلا

.نويحورلاونويندملامهءاسؤراَنُتَنَهَكَواَنُكوُلُم
.لبابكولموروشأكولماميسالوِيضاَرَألٱِكوُلُم
ناكمويلاكلذىلإشروكءادننم)٨ع(ٍةَظْيَحُلَك

ليئارسإخيراتةدمىلإةبسنلابةظيحلكيهوةنس٨٠وحن
.ةنس٨٠٠وحنيهولوألانم

.اهرورشولبابنم)٢(ميلشروأبارخنم)١(ًةاَجَن
طئاحلايفوأةميخلاداتوأكضرألايفّزُرامدتولاًادَتَو

وهليئارسإبعشو)٢٢:٢٣ءايعشإ(بايثلاهيلعقلعتتل
.هسدقناكمميلشروأودتولا

ٰهلِإَريِنُيِل
ُ

ةملظمايأكيبسلامايأتناكاَنَنُيْعَأاَن
مايأوتوملابًاضيأةهبشميبسلامايأورونمايأكعوجرلاو
.ةليلقةايحكعوجرلا

ًاديبعاولازيملولبابيفًاديبعاوناك)٩ع(ٌديِبَعاَنَّـنَأل
.عوجرلادعبسرافكلمل

.طئاحكمهلتناكهتيامحوكلملاىضرًاطِئاَحاَنَيِطْعُيِل
دقهللاناكيتلاةمحرلاهذهدعب)١٠ع(اَذٰهَدْعَب
.نولوقياذامفهاياصواوكرتسرافكولممامأمهيلعاهطسب

ألَا
َ

ارزعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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٧:١ةينثت()١١ع(ِءاَيِبْنَألٱَكِديِبَعِدَيْنَعاَِهبَتْيَصْوَأ
ةصالخركذارزعنكلوظافلألاهذهبةءوبننمسيل.)٣-
.تايبنجألاجّوزتبةقلعتملاتاءوبنلا

.)١٨صنييوال(ْمِهِتَساَجَن
دهعلاانمّلعي)٢٣:٦ةينثت()١٢ع(ْمُهَتَمَالَساوُبُلْطَتَال

هللانإفبهذموسنجلكنمسانلاعيمجلةبحملاديدجلا
.ممألاعيمجاوذملتينأهذيمالتىصوأعوسيوملاعلابحأ
نيينثولاعمداحتالانعىهنتانهاهيلإراشملاةيصولانإ
يفةيرورضهذهكةيصوتناكو.مهتاساجنيفكارتشالاو
يفومهتفرعميفءافعضاوناكنييليئارسإلانألميدقلا

اوناكلبممألاداسفاوحلصينأاوردقيملفةيحورلامهتريس
.هيفطوقسللةضرع

.هللانممهباصأاملكاوقحتسا)١٥ع(ٌّراَبَتْنَأ
ةداهشةيقبلارغصوةريغصةيقبيأَنيِجاَناَنيِقَباَنَّـنَأل

.ةريغصةيقبقبتملهتمحرالولوهللالدعل
ًائيشلوقينأردقيملوبرللرمألامّلسَكَماَمَأُنْحَناَه
.رابوهفمهببرلالمعامهمو

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

ِتْيَبَماَمَأٌطِقاَسَوٍكاَبَوُهَوََفَرتْعٱَواَرْزَعَّـىلَصاَّـمَلَف«١
ِلاَجِّـرلٱَنِمًاّدِجٌَةريِثَكٌةَعاََمجَليِئاَْرسِإْنِمِهْيَلِإَعَمَتْجٱ،ِهللاٱ
.»ًاميِظَعًءاَكُبىَكَبَبْعَّـشلٱَّـنَأل،ِدَالْوَألٱَوِءاَسِّـنلٱَو
٢٠:٩مايأ٢و٢٠و٩:٤لايناد

اوذخأهتالصوارزعنزحربخاوعمساملِهْيَلِإَعَمَتْجٱ
لكيهلاراديفضرألاىلعًاطقاسارزعناكو.نوعمتجي
هورظنيلاوعمتجيملو)خلا٨:٣٠كولم١(لكيهلاوحنههجوو
.هعماوكبيللبطقف

:اَرْزَعِلَمَاليِعيِنَبْنِمَليِئِيَحيُنْباَيْنَكَشَلاَقَو٢«٤-٢
ٰهلِإاَّـنُخْدَقاَنَّـنِإ

َ
.ِضْرَألٱِبوُعُشْنِمًةَبيِرَغًءاَسِناَنْذََّـختاَواَن

يفَليِئاَْرسِإلٌءاَجَرُدَجوُيَنآلٱِنِكٰلَو لَف٣.اَذٰهِ
ْ

َنآلٱِعَطْقَن
،َّـنُهْنِماوُدِلُوَنيِذَّـلٱَوِءاَسِّـنلٱَّـلُكَجِرْخُنْنَأاَنِٰهلِإَعَمًادْهَع
لَو،اَنِٰهلِإَةَّـيِصَوَنْوَشَْخيَنيِذَّـلٱَويِدِّـيَسِةَروُشَمَبَسَح

ْ
ْلَمْعُي

.َكَعَمُنْحَنَوَرْمَألٱَكْيَلَعَّـنِإَفْمُق٤.ِةَعِيَّـرشلٱَبَسَح
.»ْلَعْفٱَوْعَّـجَشَت

٣و٧:٢ةينثت٩:٤ص٤٤ع٣٤:٣١مايأ٢و٩:٢ص
٢٨:١٠مايا١و

)٨:٣(يفاينكشريغماليعينبنمليئيحينباَيْنَكَش
ماليعينبنمليئيحيركذ٢٦عيفو.)٨:٥(يفاينكشو
ليئيحيوهناكاذإو.ةبيرغءاسناوجوّزتدقاوناكنيذلاعم
ناكامىلعارزععجشدقاينكشهنبانوكي٢عيفروكذملا

.هتيبلةراسخ
فرتعادقارزعناك)٣ع(يِدِّـيَسِةَروُشَمَبَسَح

قدصنأاينكشىأروةبيرغءاسناوجوزتنيذلاةئيطخب
حيرستوهبجاولالمعلاواهبجومبلمعلاوهةالصلا
نوضريبعشلانأقدصيملارزعلعلوةبيرغلاءاسنلا
ىلعًاينبمناكفاينكشءاجرامأو.ءاجرالبناكفكلذب
»يديس«هلوقبارزعمرتحاو)١٠-٣٠:١ةينثت(هللاديعاوم
.)١:٩انحوي١(»انهلإةيصو«هلوقببرلامرتحاو

الًادعاصفتقولاكلذنمهنإ)١(ِةَعيَِّـرشلٱَبَسَح
)٣-٧:١ةينثت(ةعيرشلابسحتابيرغءاسننوذخأي
قالطلاةعيرشبسحتابيرغلامهءاسننورجهيمهنإ)٢(
.)٤-٢٤:١ةينثت(

تابوعصرمألاكلذيفناك)٤ع(َرْمَألٱَكْيَلَعَّـنِإَفْمُق
ىلإجاتحافةيرابجإلاةوقلابهيرجينأهريغالوارزعردقيملو
.بعشلاوهللاابهتقثددجتتلبعشلادحأنماذهكمالك
سيلوطقفراغصلامهتابيرغلاءاسنلانماودلُونيذلاو
.نوغلابلا

لٱَءاَسَؤُرَفَلْحَتْسٱَواَرْزَعَماَقَف٥«٨-٥
ْ

َنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك
َّـمُث٦.اوُفَلَحَف،ِرْمَألٱاَذٰهَبَسَحاوُلَمْعَيْنَأَليِئاَْرسِإَّـلُكَو
ِخمَىلِإَبَهَذَوِهللاٱِتْيَبِماَمَأْنِماَرْزَعَماَق

ْ
ِنْبَناَناَحوَُهيِعَد

لَأ
ْ

ْبَْرشَيَْملَوًازْبُخْلُكْأَيَْملَوُهَوَكاَنُهَىلِإَقَلَطْنٱَف.َبيِشاَي
طَأَو٧ِ.يْبَّـسلٱِلْهَأِةَناَيِخِبَبَسِبُحوُنَيَناَكُهَّـنَألًءاَم

ْ
اوُقَل

يفًءاَدِن اوُعِمَتَْجيْيَكِلِيْبَّـسلٱيِنَبِعيَِمجَىلِإَميِلَشُروُأَواَذوَُهيِ
يفِيتْأَيَالْنَمُّلُكَو٨.َميِلَشُروُأَىلِإ َبَسَحٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
ْنِمُزَرْفُيَوُهَو،ِهِلاَمُّلُكُمَّـرَُحيِخوُيُّشلٱَوِءاَسَؤُّرلٱِةَروُشَم
.ِ»يْبَّـسلٱِلْهَأِةَعاََمج
٩:١٨ةينثت١ع١٣:٢٥و٥:١٢ايمحن

لكءاسؤرونييواللاءاسؤروةنهكلاءاسؤرمهءاسؤرلا
الفلمعلالوأيفنوطبتريمهنإارزعدصقو.ليئارسإ
.هدحوارزعىلعةيلوؤسملااولّوحيوأهنعاوعجرينأمهنكمي

ةلمجلاهذهمهضعبمجرتي)٦ع(َكاَنُهَىلِإَقَلَطْنٱَف
هنزحىلعليلدبرشلاولكألامدعو»كانهتابو«اذكه
يفدورولاةريثكلاءامسألانمناناحوهيو.هراكفأبارطضاو
يفروكذملاهلعلوانهروكذملاوهنمفرعنالوباتكلا
.)١٢:٢٣ايمحن(

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ارزعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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.ءاسؤرلايأ)٧ع(ًءاَدِناوُقَلْطَأَو
يف روضحلامهنكميفةريغصدوهيلاضرأتناكٍماَّـيَأِةَثَالَثِ

.ّنيعملاتقولايفناكمدعبأنمىتحميلشروأىلإ
نمكلذىلعناطلسارزعلناك)٨ع(ِهِلاَمُّلُكُمَّـرَُحي

.)٧:٢٦(كلملالبِق
)١٢:١٥جورخ(عطقُيوأِيْبَّـسلٱِلْهَأِةَعاََمجْنِمُزَرْفُي

قوقحلاوديعاوملاهلسيلينثوويبنجأكبسحيف
.)١٨:١٧ىّتم(صاخلاهللابعشليتلاتازايتمالاو

َىلِإَنيِماَيْنِبَواَذوَُهيِلاَجِرُّلُكَعَمَتْجٱَف٩«١٧-٩
يفَميِلَشُروُأ يفْيَأ،ِماَّـيَألٱِةَثَالَّـثلٱِ يفِعِساَّـتلٱِرْهَّـشلٱِ لٱِ

ْ
َنِيْرشِع

يفِبْعَّـشلٱُعيَِمجَسَلَجَو،ِرْهَّـشلٱَنِم ِهللاٱِتْيَبِةَحاَسِ
لٱاَرْزَعَماَقَف١٠.ِراَطْمَألٱَنِمَوِرْمَألٱَنِمَنيِدِعَتْرُم

ْ
ُنِهاَك

َهلَلاَقَو
ُ

َىلَعاوُديِزَتِلًةَبيِرَغًءاَسِنْمُتْذََّـختاَوْمُتْنُخْدَقْمُكَّـنِإ:ْم
اوُلَمْعٱَوْمُكِئاَبآِهٰلِإِّـبَّـرلِلَنآلٱاوُِفَرتْعٱَف١١.َليِئاَْرسِإِمْثِإ
لٱِءاَسِّـنلٱِنَعَوِضْرَألٱِبوُعُشْنَعاوُلِصَفْنٱَو،ُهَتاَضْرَم

ْ
.ِةَبيِرَغ

جلٱُّلُكَباَجَأَف١٢
ْ

َكِلٰذَكاَنَتْمَّـلَكاَمَكٍ:ميِظَعٍتْوَصِبِةَعاََم
لٱَوٌريِثَكَبْعَّـشلٱَّـنَأَّـالِإ١٣.ُلَمْعَن

ْ
َالَو،ٍراَطْمَأُتْقَوَتْقَو

لٱَىلَعاَنَلَةَقاَط
ْ

يفِفوُقُو خلٱِ
ْ

لٱَوِجِرَا
ْ

ْوَأٍدِحاَوٍمْوَيِلَسْيَلُلَمَع
يفَبْنَّـذلٱاَنْرَثْكَأْدَقاَنَّـنَأل،ِْنيَنْثال لَف١٤.ِرْمَألٱاَذٰهِ

ْ
ْفِقَي

جلٱِّـلُكِلاَنُؤاَسَؤُر
ْ

يفَنيِذَّـلٱُّلُكَو.ِةَعاََم اوُذََّـختٱِدَقاَنِنُدُمِ
لَف،ًةَبيِرَغًءاَسِن

ْ
يفاوُتْأَي ٍةَنيِدَمُخوُيُشْمُهَعَمَوٍةَنَّـيَعُمٍتاَقْوَأِ

ِلْجَأْنِماَنِٰهلِإِبَضَغُّوُُمحاَّـنَعَّـدَتْرَيىَّـتَح،اَُهتاَضُقَوٍةَنيِدَمَف
ْطَقَفَةَوْقِتُنْباَيِزَْحيَوَليِئاَسَعُنْبُناَثاَنوُيَو١٥.ِرْمَألٱاَذٰه
َلَعَفَو١٦.اَُمهاَدَعاَسُّيِوَّـاللٱُياَتْبَشَوُمَّـالُشَمَواَذٰهَىلَعاَماَق
لٱاَرْزَعَلَصَفْنٱَوِ.يْبَّـسلٱوُنَباَذَكٰه

ْ
ٍءاَبآُسوُؤُرٌلاَجِرَوُنِهاَك

يفاوُسَلَجَو،ْمِهِئاَمْسَأِبْمُهُعيَِمجَوْمِهِئاَبآِتوُيُبَبَسَح لٱِ
ْ

ِمْوَي
لٱِرْهَّـشلٱَنِمِلَّـوَألٱ

ْ
لِلِِرشاَع

ْ
ْنِماْوَهَتْنٱَو١٧.ِرْمَألٱِنَعِصْحَف

يفًةَبيِرَغًءاَسِناوُذََّـختٱَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱِّـلُك لٱِ
ْ

َنِمِلَّـوَألٱِمْوَي
.»ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱ
٣٠:٨و٢٩:١٠مايأ٢و٣ع٢٦:٤نييوال٩:٤صو٣ع

اوناكيبسلالهأرثكأنأل)٤:١و١:٥(َنيِماَيْنِبَواَذوَُهي
.نيطبسلانيذهنم

.رطملامايألوألانوناكِعِساَّـتلٱِرْهَّـشلٱ
ايمحن(هبرقبةحاسوألكيهلارادامإِهللاٱِتْيَبِةَحاَس

٨:١(.
ءاسنلامهذخأبمهنإِضْرَألٱِبوُعُشْنَعاوُلِصَفْنٱَو

مهلامعأوةيتيبلامهتايحيفضرألابعشعماودحتاةبيرغلا
اولصفناءاسنلانعاولصفنااملوةحيبقلامهتدابعومهتاذلو
.اهلكتارشاعملاكلتنع

قّدصوءاسؤرلاباجأ)١٢ع(ِةَعاَمَْجلٱُّلُكَباَجَأَف
.يمومعىضربيأميظعتوصبمهلوقلةعامجلا

ىلإجاتحيوميظعلمعلانأامب)١٤ع(ِةَعاَمَْجلٱِّـلُكِل
اوصحفيلةنيدملكخويشعمءاسؤرنييعتاونسحتساتقو
.اهلكةعامجلالمعكمهلمعنوكيفرمألااورجيواوضقيو

يفاوُتْأَيْلَف ميلشروأيفءاسؤرلاناكٍةَنَّـيَعُمٍتاَقْوَأِ
ءاسناوذخأنيذلارضحيلًاتقوةنيدملكلاونّيعوةمكحمك
.اهتاضقوةنيدملاكلتخويشمهعموةبيرغ

اومهفمهنكلوبرحوأإبوكءيشمهبصيملَّـدَتْرَيىَّـتَح
نمفمهتئيطخنعاوعجريملنإوهللابضغاوقحتسامهنأ
.بضغلاكلذمهيتأيسدبلك

رثكأو)١٥ع(اَماَقْطَقَف...اَيِزَْحيَو...ُناَثاَنوُيَو
يفنيقفتمةعامجلالكناكيأ»امواق«نومجرتينيرسفملا
امهادعاسنيرخآنينثاونيروكذملانينثالاادعامرمألااذه
نمنيقابلاىلإةبسنلابنوليلقمهوةمواقملايفامهاعبتيأ
.ةعامجلا

امبرومهلكءاسؤرلاسيلخلاٌلاَجِرَو...اَرْزَعَلَصَفْنٱَو
.ارزعنمنييعتلاناك

يف ةثالثدعبيأ)١٧ع(ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱَنِمِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
.لمعلاةءادبنمرهشأ

لٱيِنَبَْنيَبَدِجُوَف١٨«٤٤-١٨
ْ

ًءاَسِنَذََّـختاِنَمِةَنَهَك
ُرَزَعيِلَأَواَّـيِشْعَمِهِتَوْخِإَوَقاَداَصوُيِنْبَعوُشَييِنَبْنِمَف.ًةَبيِرَغ
لَدَجَوُبيِراَيَو

ْ
َنيِبِّـرَقُمْمِهِئاَسِنِجاَرْخِإلْمَُهيِدْيَأاوُطْعَأَو١٩.اَي

مثِإِلْجَألٍمَنَغَشْبَك
ْ
٢١.اَيِدْبَزَوِيناَنَحَريِّـمِإيِنَبْنِمَو٢٠.ْمِهِ

٢٢.اَّـيِّـزُعَوُليِئِيَحيَواَيْعَمَشَواَّـيِليِإَواَّـيِسْعَمَميِراَحيِنَبْنِمَو
لَأَروُحْشَفيِنَبْنِمَو

ْ
ُليِئْنَثَنَوُليِعاَمْسِإَواَّـيِسْعَمَوُياَنيِعوُي

لَأَوُداَباَزوُيَو
ْ

اَيَالَقَويِعْمَشَوُداَباَزوُيَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمَو٢٣.ُةَساَع
ملٱَنِمَو٢٤.ُرَزَعيِلَأَواَذوَُهيَواَيْحَتَفَو.)اَطيِلَقَوُه(

َنيِّـنَغُْ
لَأ
ْ

لٱَنِمَو.ُبيِشاَي
ْ
ْنِمَو٢٥.يِروُأَوَُملاَطَوُموُّلَشَنيِباَّـوَب

لَمَواَّـيِّـزِيَواَيْمَرَشوُعْرَفيِنَبْنِمَليِئاَْرسِإ
ْ

ُنيِماَّـيِمَواَّـيِك
لَمَوُراَزاَعِلَأَو

ْ
اَّـيِرَكَزَواَيْنَّـتَمَمَاليِعيِنَبْنِمَو٢٦.اَياَنَبَواَّـيِك

وُّتَزيِنَبْنِمَو٢٧.اَّـيِليِإَوُثوُميِرَيَويِدْبَعَوُليِئِيَحيَو
لَأ
ْ

لَأَوُياَنيِعوُي
ْ

٢٨.اَزيِزَعَوُداَباَزَوُثوُميِرَيَواَيْنَّـتَمَوُبيِشاَي
ْنِمَو٢٩.ُيَالْثَعَوُياَبَزَواَيْنَنَحَوُناَناَحوَُهيَياَباَبيِنَبْنِمَو
.ُثوُماَرَوُلآَشَوُبوُشاَيَواَياَدَعَوُخوُّلَمَوُمَّـالُشَمِيناَبيِنَب

اَيْنَّـتَمَواَّـيِسْعَمَواَياَنَبَوُلَالَكَواَنْدَعُبآوُمَثَحَفيِنَبْنِمَو٣٠
لَصَبَو

ْ
اَّـيِّـشِيَوُرَزَعيِلَأَميِراَحوُنَبَو٣١.ىَّـسَنَمَوُيوُّنِبَوُليِئ

لَمَو
ْ

٣٣.اَيْرَمَشَوُخوُّلَمَوُنيِماَيْنِبَو٣٢ُنوُعْمَشَواَيْعَمَشَواَّـيِك
ُياَميِرَيوُطَلَفيِلَأَوُداَباَزواَثاَّـتَمَوُياَنَّـتَمَموُشَحيِنَبْنِم
ُليِئوُأَوُماَرْمَعَوُياَدَعَمِيناَبيِنَبْنِم٣٤.يِعْمَشَوىَّـسَنَمَو

لَأَوُثوُميِرَمَواَيْنَوو٣٦يِهوُلَكواَيْديِبَواَياَنَبَو٣٥
ْ

٣٧ُبيِشاَي

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ارزعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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اَيْمَلَشَو٣٩يِعْمَشَوُيوُّنِبَوِيناَبَو٣٨وُسْعَيَوُياَنَّـتَمَواَيْنَّـتَمَو
ُليِئْرَزَعَو٤١ُياَراَشَوُياَشاَشَوُياَبْدَنْكَمَو٤٠اَياَدَعَوُناَثاَنَو
لَشَو

ْ
وُبَنيِنَبْنِم٤٣.ُفُسوُيَواَيْرَمَأَوُموُّلَشَو٤٢اَيْرَمَشَواَيِم

ُّلُك٤٤.اَياَنَبَوُليِئوُيَووُّدَيَواَنيِبَزَوُداَباَزَواَيْثَّـتَمَوُليِئيِعَي
.»َنيِنَبَنْعَضَوْدَقٌءاَسِنَّـنُهْنِمَوًةَبيِرَغًءاَسِناوُذََّـختٱِءَالُؤٰه
٣ع٦:٦و٥:١٥نييوال١٠:١٥كولم٢

نايبلااذهةياغلعلوةبيرغءاسناوذخأنيذلاءامسأ
ددعو.ةمداقلالايجأللةربعومهلًابيدأتاوبنذأنيذلاراهشإ
ونبمهتمدقميفو.ةماعلاةنهكلانم١٧مهنم١١٣ءامسألا
نييوال(مهمثإلجألمنغشبكاوبرقو.ةنهكلاسيئرعوشي
نكلوةحيبذلاتاذاوبرقمهلكمهنأنونظملاو.)١٩-٥:١٤
ظحالنو.)٢صرظنا(راصتخالادصقباهركذيملبتاكلا
فلتخيوانهةكورتم٢صيفةدراولاءامسألاضعبنأ
كلذل)٣٤و٢٩ع(نيترمينابونبركذيوءامسألابيترت
ضعبنإرخآلايفو.نايبلايفتاطلغضعبعقوهنأنظُي
تويبلةراسخلاونزحلادازاممكلذونينبنعضوّنكءاسنلا
نهلهأبضغجاهةبيرغلاءاسنلاقالطنإنظُيوةريثك
دوهيلاتربجأةمواقملاهذهامبرودوهيلاةمواقميفاوأدتباف
يفدروامناكمانهودالبلالهأمهمواقفراوسأءانبىلع
ايمحنرفسلوأيفو.يخيراتلابيترتلاىلإًارظن١٣-٤:٧
.راوسألاهذهميمرتركذ

ذخأاذهارزعحالصإدعبهنأايمحنيفًاضيأىرنو
.)٢٧-١٣:٢٣ايمحن(ةبيرغءاسننييليئارسإلاضعب
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ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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