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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

ملٱاَخيِمَىلِإَراَصيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱُلْوَق«١
يفِّـيِتْشَروُْ َماَثوُيِماَّـيَأِ

ِةَرِماَّـسلٱَىلَعُهآَريِذَّـلٱ،اَذوَُهيِكوُلُماَّـيِقَزَحَوَزاَحآَو
.»َميِلَشُروُأَو
٢٧:١مايأ٢و٣٨-٣٢و١٥:٥كولم٢و١٤ع٢٦:١٨ايمرإ
مايأ٢و٢٠-١٦:١كولم٢و١:١عشوهو١:١ءايعشإو٩-

١:١عشوهو١٢-٧:١و١:١ءايعشإو٢٧-٢٨:١
٣٢:٢٣-٢٨:٢٧مايأ٢و٢٠:٣١-١٨:١كولم٢و
١:١عشوهو٣٩:٨-٣٦:١و١:١ءايعشإو

»هوهيلثمنم«هانعمو»وهياكيم«راصتخااخيممسالا
هلإوهنم)٧:١٨(هلوقبهمساىنعمىلإيبنلاراشأامبرو
.كلثم

يفةروكذملاةشيرموأةشرومةنيدمنميأِّـيِتْشَروُْملٱ
تناكفتجىلإةبوسنماهنأالإاهعقومفرعنال)١:١٥(
دالبيفتجنمةبيرقوميلشروأنمبرغلاةهجىلإ
ايقزحوزاحآوايشويمايأيفأبنتاخيمنأامبو.نيطسلف
الاذوهينمءايبنألاو.عشوهوءايعشإرصعنمناك
ءايبنأامأومهتاوبنةمدقميفليئارسإكولمءامسأنوركذي
اخيملوقيو.ًاعماذوهيوليئارسإكولمنوركذيفليئارسإ
رومألاىأرهنإوبرلانمهمالكنإءايبنألاعيمجلوقيامك
لبقنوكياهطوقسنألًالوأةرماسلاركذيو.اهنعأبنتيتلا

.ميلشروأطوقس

اَهُتَّـيَأيِغْصَأ.ْمُكُعيَِمجُبوُعُّشلٱاَُّهيَأاوُعَمْسِا٢«٧-٢
لِمَوُضْرَألٱ

ْ
لَو.اَهُؤ

ْ
ُدِّـيَّـسلٱ،ُمُكْيَلَعًادِهاَشُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱِنُكَي

ُلِزْنَيَوِهِناَكَمْنِمُجُرَْخيُّبَّـرلٱاَذَوُهُهَّـنِإَف٣.ِهِسْدُقِلَكْيَهْنِم
جلٱُبوُذَتَف٤،ِضْرَألٱِخِماَوَشَىلَعِيشْمَيَو

ْ
َحتُلاَبِ

ْ
ُّقَشْنَتَو،ُهَت

لٱ
ْ

ملٱَك.ِراَّـنلٱَماَّـدُقِعْمَّـشلٱَكُناَيْدِو
ملٱِءاَْ

يفِّـبَصْنُْ ٥.ٍرَدَحْنُمِ
ِتْيَبِةَّـيِطَخِلْجَأْنِمَوَبوُقْعَيِمْثِإِلْجَأْنِماَذٰهُّلُك
َيِهاَمَو!َةَرِماَّـسلٱَوُهَسْيَلَأ؟َبوُقْعَيُبْنَذَوُهاَم.َليِئاَْرسِإ
َةَرِماَّـسلٱُلَعْجَأَف٦!َميِلَشُروُأَيِهْتَسْيَلَأ؟اَذوَُهيُتاَعَفَتْرُم
يفًةَبِرَخ لٱِ

ْ
لِلَسِراَغَم،ِةَّـيِّـَرب

ْ
لُأَو،ِموُرُك

ْ
لٱَىلِإاََهتَراَجِحيِق

ْ
،يِداَو

ملٱاَهِليِثاَمَتُعيَِمجَو٧.اَهَسُسُأُفِشْكَأَو
ُّلُكَو،ُمَّـطَُحتِةَتوُحْنَْ

ُحتاَهِراَقْعَأ
ْ

ْنِماََّـهنَأل،ًاباَرَخاَهُلَعْجَأاَهِماَنْصَأُعيَِمجَو،ِراَّـنلٱِبُقَر
.»ُدوُعَتِةَيِناَّـزلٱِرْقُعَىلِإَواَهْتَعََمجِةَيِناَّـزلٱِرْقُع
سوماع٢٦:٢١ءايعشإ٥٠:٧رومزم٢٢:١٩و٦:١٩ايمرإ
١:٥موحانو٢و٦٤:١ءايعشإو٩٧:٥رومزم٤:١٣
٤و٣٤:٣مايأ٢و٨:١٤سوماعو٢٨:١و٧:٩ءايعشإ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
اَخيِمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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٤:١يثارم٥:١١سوماعو٣١:٥ايمرإ٣:١٢ص
٢٣:١٨ةينثت٣٤:٧مايأ٢و٩:٢١ةينثت١٣:١٤لايقزح
٢٣:١٧ءايعشإو

مهامأوملكتهنأهللابعشىلعاودهشينأممألاوعدي
لٱُهَّـنَأل«اوهبتنينأًاضيأممألاىلعو.اوعمسيملف

ْ
ُتْقَو

لٱِءاَدِتْبال
ْ

َيِهاَمَف،اَّـنِمًالَّـوَأَناَكْنِإَف.ِهللاٱِتْيَبْنِمِءاَضَق
هن يبنلاو)٤:١٧سرطب١(»ِهللاٱَليِجْنِإَنوُعيِطُيَالَنيِذَّـلٱُةَياَِ
بولقامأو)٤ع(بوذتلابجلانألًاضيأضرألادهشتسي
دهشيو.اهيفنونكاسلايأ»اهؤلم«و.بوذتالفبعشلا
داسففرعوةئيسلامهلامعأىأرهنألمهيلعًاضيأبرلا
ىأرامكميلشروأيفلكيهلا»هسدقلكيه«و.مهبولق
رظنو)٩:١سوماعرظنا(حبذملاىلعًامئاقديسلاسوماع
برلاءايعشإىأرثيحو)٢:٤نانويرظنا(نانويهيلإ

.)٦:١ءايعشإرظنا(لاعيسركىلعًاسلاج
هلامعأيفهسفنرهظييأ)٣ع(ِهِناَكَمْنِمُجُرَْخي

.ةيدايتعالاريغلاوةعيظفلا
برلالالجىلإريشيِضْرَألٱِخِماَوَشَىلَعِيشْمَي

مظعأبرلانوكيف)٣قوقبحو١٨رومزمرظنا(هتمظعو
هذهنإفخماوشلايفاهلنودجسياوناكيتلامانصألانم
ُّلُك«و.يرعشزاجممالكلاو.هيمدقئطوميهخماوشلا
بعشلاركذيمثإلااذهبو.)٥ع(»َبوُقْعَيِمْثِإِلْجَأْنِماَذٰه
هللابعشمهنوكلةيصوصخلامهتيطخومهيبأىلإمهتبسن
يأةرماسلاوهبوقعيبنذو.ةبحملاورونلاىلإاوأطخأف
تناكفةدابعلازكرموليئارسإةموكحزكرمةرماسلاتناك
يفو.مهلكبعشلااياطخنايبوبعشلانعةيانك
:٣٢ايمرإو٢٥و٢٤و٤و٢٨:٣مايأ٢رظنا(اذوهيتاعفترم

٢٩(.
نايدوولالتاهيلاوحولتىلع)٦ع(ةرماسلاعقومو

لامجلابترهتشاوةيعيبطةقيرطىلعةنصحمتناكف
ِرْخَفِليِلْكِإِ«)٢٨:١ءايعشإرظنا(اهموركواهضرأبصخو
ِسْأَرَىلَعيِذَّـلٱِهِئاََهبِلاََمجِلِباَّـذلٱِرْهَّـزلِلَو،َمِياَرْفَأىَراَكُس
ىلإاهتراجحتجرحدتتطقساملو»خلاَنِئاَمَسيِداَو
.مويلااهتلاحهذهواهسسُأتفشُكويداولاىلإتحت
هذهاورسكنويروشألاامبر)٧ع(ُمَّـطَُحتاَهِليِثاَمَت

.بهذلاوةضفلااهنماوعزنييكلليثامتلا
اوبصنوًاتويباونبولاملاةرماسلالهأعمجاَهِراَقْعَأُّلُكَو

تاريخلاهذهنأاوبسحمانصأةدبعمهنأامبوًامورك
وهىنزلانإفةينازرقعبرلااهيمسيفمهمانصأنممهترجأ
نماهنودبعيمانصألاةدبععيمجو.هريغةدابعوهللاكرت
.ةبحملانمالفوخلانموأعمطلا

ةينازبنوهبشمةرماسلالهأُدوُعَتِةَيِناَّـزلٱِرْقُعَىلِإَو
مهنألىرخأةينازبنوهبشمنويروشألاوةينازرقعبمهتاريخو
ةرماسلاتاريخنإانهبرلالوقومانصأةدبعًاضيأمه
ىرخأةينازرقعريصتوةرماسلايأةدحاولاةينازلارقعيه
مانصألاةدابعضئارفنمىنزلاناك.نييروشألايأ
هلتاصصخملايناوزلاةرجأنمةرماسلايفدبعملاىنتغاو
يفةدابعلاسفنلاهصوصخزونكلاهذهنويروشألاذخأاملو
.ةينازرقعىلإةينازرقعداعفمهدباعم

لَوُأَوُحوُنَأَكِلٰذِلْجَأْنِم٨«١٦-٨
ْ

ًايِفاَحِيشْمَأ.ُلِو
٩.ِماَعَّـنلٱِلاَعِرَكًاحْوَنَوىَوآِتاَنَبَكًابيِحَنُعَنْصَأ.ًاناَيْرُعَو
هتاَحاَرِجَّـنَأل ،اَذوَُهيَىلِإْتَتَأْدَقاََّـهنَأل،ِءاَفِّـشلٱُةَميِدَعاَِ
ُختَال١٠.َميِلَشُروُأَىلِإيِبْعَشِباَبَىلِإْتَلَصَو

ْ
يفاُوِرب َّـتَجِ

يفاوُكْبَتَال يفيِغَّـرَمَت.َءاَّـكَعِ يفِبَاُّرتلٱِ ١١.َةَرْفَعِتْيَبِ
يفُةَنِكاَّـسلٱ.ًةَلِجَخَوًةَناَيْرُعَريِفاَشَةَنِكاَساَيِيُربْعُا َالَناَناَصِ

َخت
ْ

َّـنَأل١٢،ُهَماَقَمْمُكَدْنِعُذُخْأَيَلِصْيَأَهِتْيَبُحْوَن.ُجُر
يفَةَنِكاَّـسلٱ هتَاْريَخِلْجَألْتَّـمَتْغٱَثوُراَمِ َلَزَنْدَقًاَّرشَّـنَأل،اَِ
ملٱيِّـدُش١٣.َميِلَشُروُأِباَبَىلِإِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِم

جلٱِبَةَبَكْرَْ
ْ

ِداََو
ِكيِفُهَّـنَأل)َنْوَيْهِصِةَنْبالٍةَّـيِطَخُلَّـوَأَيِه(.َشيِخَالَةَنِكاَساَي
طِإَنيِطْعُتَكِلٰذِل١٤.َليِئاَْرسِإُبوُنُذْتَدِجُو

ْ
ِملًاقَال

ُ
ِةَشَرو

ِملًةَبِذاَكَبيِزْكَأُتوُيُبُريِصَت.َّـتَج
ُ

ِيتآ١٥.َليِئاَْرسِإِكوُل
لٱِبًاضْيَأِكْيَلِإ

ْ
ُدَْجمَمَّـالُدَعَىلِإِيتْأَي.َةَشيِرَمَةَنِكاَساَيِثِراَو

.ِكِمُّعَنَتيِنَبِلْجَأْنِميِّـزُجَوَءاَعْرَقِينوُك١٦.َليِئاَْرسِإ
.»ِكْنَعاوُفَتْنٱِدَقْمَُّـهنَألِ،ْرسَّـنلٱَكِكَتَعْرَقيِعِّـسَو
١٢ع١٥و٣٠:١٢ايمرإ٢٢و١٣:٢١ءايعشإ٣٢:١١ءايعشإ
عوشي٢٣:٢٩لايقزح١:٢٠ليئومص٢و٣:٢٦ءايعشإو

:٢سوماع٩ع١٤:١٩ايمرإو١١-٥٩:٩ءايعشإ١٥:٣٧
٥ع٣٦:٢ءايعشإو١٤:١٩كولم٢و١٠:٣عوشي١٤
٥:٢ص١٥:١٨ايمرإ١٥:٤٤عوشي١ع١٦:٨كولم٢و
٢٣:١٣ليئومص٢و١٥:٣٥و١٢:١٤عوشي١٥:٤٤عوشي
١٧و٧:١١سوماع٢٢:١٢ءايعشإ

لعفامكطقفضيبلاهبايثبيأًاناَيْرُعَوًايِفاَحِيشْمَأ
ًايفرحثدحاذهامبرو)٢٠:٢ءايعشإرظنا(ءايعشإ
ىلإزمريلمعلااذهبناكوديدشلاهنزحيبنلاّنيباذكهو
.يبسلاىلإنوبهذيامنيحًاضيأوههلعفيسام

ملوةرماسلاتطقس)٩ع(ِءاَفِّـشلٱُةَميِدَعاَِهتاَحاَرِج
بيراحنسمايأيف.هبعشبابىلإةيلبلاتلصو.ًاضيأمقت
ريغ)٣٢صمايأ٢رظنا(ميلشروأبابىلإنويروشألالصو
وحنةرماسلاطوقسدعبميلشروأتيقبفاهوذخأيملمهنأ

.ةنس١٣٥

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
اَخيِمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ُختَال
ْ
يفاوُِرب رظنا(دوادلاقامك)١٠ع(َّـتَجِ

هذهخيراتلبقتبرختجنأحجرألا)١:٢٠ليئومص٢
نيينيطسلفلاندمعمركذتملف)٢٦:٦مايأ٢رظنا(ةوبنلا
.)٨-١:٦سوماعرظنا(

يفاوُكْبَتَال »ءاكباوكبتال«ةيعوسيلاةمجرتلايفَءاَّـكَعِ
ةقباسلاةرابعلاعمةقالعلاو.ريسافتلاوتامجرتلارثكأاذكهو
انؤادعأرختفيالئلءاكباوكبتالوتجيفاوربختاليأ
اذوهييف)١٥-١٠ددع(يفةروكذملانكامألاو.انيلع
اذوهيلابجىلإرحبلالحاوسنمقيرطلابرقباهعقومو
دعبنيعجارنييروشألاايؤرلايفيبنلاىأروميلشروأو
ًالوأمتهاًاعبطوميلشروأىلإمهمدقتورصمىلعمهئاليتسا
نإواهيلعهبلققروًالوأاهيلإلصيودعلانألاهندموهدالبب
يبنلالوقيوكالهلابجوتستاياطخاوأطخأدقاهبعشناك
.ىنعملاوظفللابمسالابسانيًائيشندملاهذهنملكنع
يفيغرمت«يبنلااهللوقيفبارتلاتيبةرفعتيبىنعم
نإيبنلااهللوقيفةليمج)١١ع(ريفاشىنعمو.»بارتلا
.لامجلاسكعيأةلجخوةنايرعنوكتاهيفةنكاسلا
الاهيفةنكاسلانإاهليبنلالوقو»جورخلا«نانصىنعمو
يتلا«لصيأهىنعمو.يشاوملايعرلالوبرحللالجرخت
مكدنعذخأي«يبنلالوقيفةعينمةنيدميأ»ماقماهل
تيبيفناك.ًالامجإدوهيلابعشونانصلهأملكي»هماقم
ذخأوهتمواقملةوقلامدعوودعلامودقببسلحونلصيأه
ردقيالفندملاعيمجونانصلهأدنعهماقمحونلاتاذ
لصيأهتيبلهألسيلوبرحللاوجرخينأنانصلهأ
لوقيو»ةرارم«)١٢ع(ثورامىنعمو.نيرسكنمللماقم
ترميأتمتغاةرارملاةنيدميأثورامهنكاسنإيبنلا
ةعينمةنيدم)١٣ع(شيخألتناك.اهتاريخلجألاهسفن
رصمنمقيرطلاىلعلابجلالفسأدنعلحاسلايفاهعقوم
لحاسلاباهنأامبوةيدوهيلالخدمكتناكوةيدوهيلاىلإ
ةعينملاندملاىدحإتناكوتابكرملاوليخلاباهتوقبترهتشا

كلمماعبحرمايأيفو)١٠:٣عوشيرظنا(عوشيمايأيف
ايقزحو)١٤:١٩كولم٢(ايصمأكلملاو)١١:٩مايأ٢(اذوهي
:٣٤ايمرإ(ريخألااذوهيكلمايقدصو)٢و٣٦:١ءايعشإ(
»شيكار«ةيناربعلابداوجلاو»ةعيرس«شيخالىنعمو.)٧
اذإوأ.شيكارلابةبكرملادشتنأشيخالةنكاسىلعيأ
نأةعيرسلاةنيدملاةنكاسىلعةنيدملامساىنعمىلإانرظن
.ةعيرسلاتابكرملادشت

ةدابعةيطخنأرهاظلاَنْوَيْهِصِةَنْبالٍةَّـيِطَخُلَّـوَأَيِه
)٢٣:١١كولم٢رظنا(شيخالنمميلشروأتتأمانصألا
.»سمشللليخ«

يطعيامك»ثاريم«ةشرومىنعم)١٤ع(َّـتَجِةَشَروُم
هتيبنماهلسرينأاهقلطيواهرهميواهلجرلهتنباناسنإ

يأبناجأللثاريميأةشرومةنيدماذوهييطعتساذكه
ةبذاكاهتويبريصتف»بذكلا«بيزكإىنعمونييروشألا
:٥ايمرإرظنا(اهيلعاولكتينأنوردقياليأليئارسإكولمل

ةكلمملاطوقسدعبليئارسإكولمنوعدُياذوهيكولمو)١٧
.ةيلامشلا

.ثاريميأةشرومىنعمك)١٥ع(ةشرمىنعمو
مالدعيفناك.روشأكلميأثراولاباهيلإيتأيبرلاو
هلاجرودواداهيلإاجنيتلا)٢٢:١ليئومص٢رظنا(ةراغملا
نأانهاخيملوقيو.لواشهجونمبرهاملةئمعبرألا

.هلاجرودوادكنوئبتخيونوبرهيسمهءايوقأيأليئارسإدجم
.نزحللةمالعرعشلانوزجيو)١٦ع(سأرلانوقلحياوناك
.شيرلانمقنعلايلاخلاباقعلاوهرسنلاو

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لِلٌلْيَو١«٣-١
ْ

لٱِبَنيِرِكَتْفُم
ْ
طُب

ْ
َىلَعَّـَّـرشلٱَنيِعِناَّـصلٱَو،ِل

يف.ْمِهِعِجاَضَم يفُهَّـنَألُهَنوُلَعْفَيِحاَبَّـصلٱِروُنِ ٢.ْمِهِدَيِةَرْدُقِ
حلٱَنوُهَتْشَيْمَُّـهنِإَف

ْ
لٱَو،اََهنوُبِصَتْغَيَوَلوُُق

ْ
،اََهنوُذُخْأَيَوَتوُيُب

اَذَكٰهَكِلٰذِل٣.ُهَثَاريِمَوَناَسْنِإلٱَوُهَتْيَبَوَلُجَّـرلٱَنوُمِلْظَيَو
لٱِهِذٰهَىلَعُرِكَتْفَأاَذَنَئَه:ُّبَّـرلٱَلاَق

ْ
َنوُليِزُتَالٍَّرشِبِةَريِشَع

.»ٌءيِدَرٌناَمَزُهَّـنَألِخُماَشَّـتلٱِبَنوُكُلْسَتَالَو،ْمُكَقاَنْعَأُهْنِم
٧:٦عشوه١:١١موحانو٣٢:٧ءايعشإو٣٦:٤رومزم
:٢٢ايمرإ٣:٢٧لاثمأو٢٨:٣٢ةينثتو٣١:٢٩نيوكت٧و

ايمرإ١٥-٢١:١كولم١و٥:٨ءايعشإ٨:٤سوماعو١٧
يثارم١٨:١١ايمرإو٢٨:٤٨ةينثت٢و٣:١سوماعو٨:٣
٥:١٣سوماع١٢و٢:١١ءايعشإ٥:٥و١:١٤

هللاىلإليئارسإاياطخيبنلاركذقباسلاحاحصألايف
ءارقفلاملظةيطخاميسالوسانلاىلإمهاياطخركذيانهو
سفنميدقلادهعلايفرخألاوقأبوانهىرنو.ءافعضلاو
دهعلايفحيسملاعوسييفترهظيتلاةقفشلاوةبحملا
يبسلاوةنيدملاطوقسىلإريشت»ليو«ةملكو.ديدجلا
.نيبئاتلاريغليدبألاكالهلاىلإًاضيأريشتو

.ًادصقوًادمعًارشنوعنصييأِلْطُبْلٱِبَنيِرِكَتْفُمْلِل
َىلَعَكُتْرَكَذاَذِإ«)٦٣:٦رومزمرظنا(لاقفدوادامأو
يف،ِيشاَرِف هلَأِدْهُّسلٱِ

َْ
.»َكِبُج

يفُهَّـنَأل لبقحلاولدعلانعنولأسيالْمِهِدَيِةَرْدُقِ
ًاريقفاوملظاذإوقحوهمهديةردقيفاملكنأنوبسحي
.ةمكحوًالقعهنمىوقأمهنأامبنورختفيلبنولجخيال

توبانمركبآخأىهتشاامك)٢ع(َلوُقُْحلٱَنوُهَتْشَي
دحأكاخيمملكت)٢١صكولم١رظنا(توبانلتقوهذخأو

ألَا
َ

اَخيِمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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نمنيدورطملانيسئابلانيحالفلاىلإرظنفنيمولظملا
اوناكنيذلاءاينغأللديبعكاهيفنينكاسلاوأمهتويبومهلوقح
مهتويبيفءاينغألاءالؤهىلإًاضيأرظنوًاملظاهوذخأ
ملٱ«ةريبكلا

لٱَنِمٍةَّـِرسَأَىلَعَنوُعِجَطْضُْ
ْ

ملٱَو،ِجاَع
َىلَعَنوُدِّـدَمَتُْ

لٱَنِمًافاَرِخَنوُلِكآلٱَو،ْمِهِشُرُف
ْ

ِطَسَوْنِمًالوُجُعَوِمَنَغ
.)٦-٦:٤سوماع(»ِةَريِّـصلٱ

رشلالعفبمهاوركتفا)٣ع(ركتفأاذنأهلوقيبرلاو
.ةازاجملاببرلاركتفاو

ىلإنوبهذيالفمهيرسآرينْمُكَقاَنْعَأُهْنِمَنوُليِزُتَال
ةريشعلاو.رينتحتمئاهبكلبخماشتلابنيكلاسيبسلا
.ليئارسإةريشعيه

يف٤«٤،٥ لٱَكِلٰذِ
ْ

هبْمُكْيَلَعُقَطْنُيِمْوَي ،ٍةاَثْرَمِبىَثْرُيَوٍوْجَِ
؟يِّـنَعُهُعِزْنَيَفْيَك.يِبْعَشِبيِصَنَلَدَب.ًاباَرَخاَنْبِرَخ:ُلاَقُيَو
لِلُمِسْقَي

ْ
لُيْنَمَكَلُنوُكَيَالَكِلٰذِل٥.اَنَلوُقُحِّـدَتْرُم

ْ
ًالْبَحيِق

يف .»ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجَْنيَبٍبيِصَنِ
:٦ءايعشإ٢١-١٧و٩:١٠ايمرإو١:٨ص٢:٦قوقبح
٣٤:١٣ددع٨:١٠و٦:١٢ايمرإ٤:١٣ايمرإو٢٤:٣و١١
١٠و١٨:٤عوشيو٢٩-١٦و

)١٤:٤ءايعشإرظنا(لبابكلمىلعقطُنامكٍوْجَِهب
.رييعتلاليبسىلعلوقوهوجهلاو

مهؤادعأوليئارسإةاثرميتآلامالكلايأٍةاَثْرَمِبىَثْرُيَو
بعشبيصنلدببرلاوًاوجهمالكلاتاذبمهيلعنوقطني
نيينثولايأنيدترمللهاطعأومهنعهعزناملليئارسإ
ُنوُكَيَالَكِلٰذِل«)٥ع(برلالوقيمث.مهنيباميفهومسقيل
لُيْنَمَكَل

ْ
يفًالْبَحيِق اليأ»ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجَْنيَبٍبيِصَنِ

ليئارسإطابسألمسقولبحلاىقلأيذلاعوشيكدحأنوكي
اوذخأنوملاظلاءاينغألانويليئارسإلاناك.ناعنكضرأ
يتأيامدنعمهبلعفُيساولعفامكوءافعضلاوءارقفلاضرأ
.نويروشألا

ِهِذٰهْنَعَنوُأَّـبَنَتَيَال.اوُأَّـبَنَتَتَال:َنيِلِئاَقَنوُأَّـبَنَتَي«٦
لٱُلوُزَيَال.ِروُمُألٱ

ْ
.»ُراَع

ءايعشإو٣:٦ص٧:١٦و٢:١٢سوماعو٣٠:١٠ءايعشإ
٦:١٦ص٢٩:١٠

النأبرلاءايبنألنولوقيةبذكلاءايبنألايأَنوُأَّـبَنَتَي
النأانحويوسرطبنيلوسرلاعمجملاىصوأامكاوأبنتي
نولمعينيذلاعيمجو.عوسيمسابامّلعيالوةتبلااقطني
.رونلانوضغبيتائيسلا

تكسولوراعلالوزياليأ.برلالوقُراَعْلٱُلوُزَيَال
نمصلخيهنأنظيضيرمةلاهجكمهتلاهجو.ءايبنألا
.بيبطلادرطاذإهضرم

ملٱاَُّهيَأ٧«٩-٧
ُحوُرْتَُرصَقْلَه،َبوُقْعَيَتْيَبىَّـمَسُْ

ِحلاَصِيلاَوْقَأْتَسْيَلَأ؟ُهُلاَعْفَأِهِذٰهَأ؟ِّـبَّـرلٱ
َ

ُكُلْسَيْنَمَوْحَنًة
َنوُعِزْنَت.ٍّوُدَعَكيِبْعَشَماَقِسْمَألٱِبْنِكَلَو٨؟ِةَماَقِتْسالٱِب
ملٱَنِمِبْوَّـثلٱِنَعَءاَدِّـرلٱ

َنيِعِجاَّـرلٱَنِمَوِةَنيِنْأَمُّطلٱِبَنيِزاَتْجُْ
لٱَنِم

ْ
طَت٩.ِلاَتِق

ْ
.َّـنِهِمُّعَنَتِتْيَبْنِميِبْعَشَءاَسِنَنوُدُر

طَأْنَعَنوُذُخْأَت
ْ

.»ِدَبَألٱَىلِإيِتَنيِزَّـنِِهلاَف
ايمرإو١١٦و٦٨و١١٩:٦٥رومزم٥٩:١و٥٠:٢ءايعشإ

٣و٣:٢ص١٢:٨ايمرإ٨٤:١١و١٥:٢رومزم١٥:١٦
٣٩:٢١لايقزح١٠:٢٠ايمرإ٧و١٢٠:٦رومزم٣و٧:٢و
٢:١٤قوقبحو

بسحبوقعيلسننممهَبوُقْعَيَتْيَبىَّـمَسُْملٱ
المسالادرجمو.مهلامعأبسحهلسننمسيلودسجلا
.ًائيشعفني

ليوطوهلبرصقتملباوجلاوِّـبَّـرلٱُحوُرْتَُرصَقْلَه
.ريغتيالوهودبألاىلإهتمحروةمحرلاريثكوحورلا

برلالاعفأتسيليبسلاودالبلارامديأُهُلاَعْفَأِهِذٰهَأ
نممهايالبلكومهلاعفأيهلبمهكالهأشيملبرلانأل
.مهاياطخ
مهنأامبونولمعياولازيملواولمعيأ)٨ع(ِسْمَألٱِب

.هءادعأاوراصبرلالامعأسكعًالامعأاولمع
نوكرتيوةءابعلانوذخأييأِبْوَّـثلٱِنَعَءاَدِّـرلٱَنوُعِزْنَت

.طقفصيمقلا
ءالؤهبهنو.نيبراحملاريغيأِلاَتِقْلٱَنِمَنيِعِجاَّـرلٱ

ًاملظًاضيألبمهنمًاعمططقفسيلنينئمطملاونيكاسملا
.ةنابجو

مهتويبومهدالوأبءارقفلاحرفي)٩ع(َّـنِهِمُّعَنَتِتْيَب
ىتحمهنمنوذخأينيملاظلاءالؤهنكلوةطيسبلاوةريقحلا
.ةليلقلاتاريخلاهذه

هللابعشدالوأِدَبَألٱَىلِإيِتَنيِزَّـنِِهلاَفْطَأْنَعَنوُذُخْأَت
يفومهضرأيفمهتابثوبعشلاريثكتبهدعومامتإمهنألهتنيز
ةنيزودالبلاةنيزوتيبلاةنيزدالوألاو.برللمهتعاط
نوملاظلاءالؤهامأوبرلاينيعيفةنيمثةنيزوةسينكلا
بعشدالوأكمهدجمومهتازايتماومهيدلاوومهتويبمهودقفأف
ءاجرالبةينثودالبيفًاديبعمهوعاباوناكمهنأرهاظلاوهللا
.دبألاىلإومهنطوىلإعوجرلاب

ألَا
َ

اَخيِمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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.َةَحاَّـرلٱَيِهِهِذٰهْتَسْيَلُهَّـنَألاوُبَهْذٱَواوُموُق١٠«١٠،١١
هلٱَوُكِلُْهتٍةَساَجَنِلْجَأْنِم

َْ
َوُهَوٌدَحَأَناَكْوَل١١.ٌديِدَشُكَال

لٱَوِحيِّـرلٱِبٌكِلاَس
ْ

خلٱِنَعَكَلُأَّـبَنَتَأ:ًالِئاَقُبِذْكَيِبِذَك
ْ

ِرَْم
ملٱَو
.»!ِبْعَّـشلٱاَذٰهَّـيِبَنَوُهَناَكَلِرِكْسُْ
١٢:٩ةينثت١٥و٤:١٤يثارمو٢٩و٢٨و١٨:٢٥نييوال
ءايعشإ٢٨:٧ءايعشإ٣١و٥:١٣ايمرإ١٠٦:٣٨رومزم

١١و٣٠:١٠

نوبهذيونوموقينيحيبسلاىلإريشياوُبَهْذٱَواوُموُق
تاريخلانمةيقيقحلاناسنإلاةحارتسيلو.روشأدالبىلإ
برلايفلبةدلاخلاسفنلاعبشتنأردقتاليتلاةينمزلا
.»ُّبَّـرلٱُلوُقَيِهِدوُجْنِميِبْعَشُعَبْشَي«)٣١:١٤ايمرإرظنا(

نيلوألامهناكسناعنكضرأتفذقُكِلُْهتٍةَساَجَن
نوبهذيسيأليئارسإينبفذقتساذكهومهتساجنببسب
)٣٠-١٨:٢٤نييوالرظنا(مهتساجنببسبيبسلاىلإ
تالـوكـأملـاكـةـيجراخلاهـفوـرظـبنـاسـنإلاـةحارتـسـيلو
ناميإلادوجووةيلخادلاهلاوحأبلبنكاسملاوتاسوبلملاو
.هبلقيفىوقتلاوةبحملاوربصلاو

كلسي.ًاغرافًامالكملكتييأ)١١ع(ِحيِّـرلٱِبٌكِلاَس
.حورلابفيقيقحلايبنلاامأوحيرلاببذاكلايبنلا

لُّظلٱُساَّـنلٱَّـبَحَأ«عوسيلاقِبْعَّـشلٱاَذٰهَّـيِبَنَوُه
ْ

َةَم
َهلاَمْعَأَّـنَأل،ِروُّنلٱَنِمَرَثْكَأ

ُ
ال)٣:١٩انحوي(»ًةَريِّـِرشْتَناَكْم

يفاوقبينأمهلنذأينملبقحلامهيرُينمرارشألابلطي
.ةرخآلايفصالخلابمهدعيومهاياطخ

َةَّـيِقَبُّمُضَأ.ُبوُقْعَياَيَكَعيَِمجُعَْمجَأِّـينِإ١٢«١٢،١٣
حلٱِمَنَغَكًاعَمْمُهُعَضَأ.َليِئاَْرسِإ

ْ
يفٍعيِطَقَك،َِةريَِظ ُهاَعْرَمِطَسَوِ

لٱَدِعَصْدَق١٣.ِساَّـنلٱَنِمُّجِضَي
ْ

َنوُمِحَتْقَي.ُهَماَمَأُكِتاَف
لٱَنِمَنُوُربْعَيَو

ْ
،ْمُهَماَمَأْمُهُكِلَمُزاَتَْجيَو،ُهْنِمَنوُجُرَْخيَو،ِباَب

يفُّبَّـرلٱَو .»ْمِهِسْأَرِ
:٥ص٣٣:٢٢ايمرإ٧:١٨و٨و٥:٧ص٧و٤:٦ص

٤

مهاياطخىلعسانلانوخبويامدعبءايبنألاامًاريثك
ديعبلالبقتسملاىلإرظنلانوعفرييبسلاورامدلابنوأبنتيو
رظنا(.هيلإهبعشعوجروحيسملاتوكلمداجمأنوركذيو
ص(مثلئاهلامودأرامدهعوضوميذلا)٣٤صءايعشإ

نيتيآلانيذهبو.حيسملاتوكلمحارفأهعوضوميذلا)٣٥
ةيارتحتمهحاجنومهتحارونيتتشملادوهيلاعمجبةوبن
ددعلاوليلقلاءايقتألامهوةيقبلاىسنيالبرلانإفحيسملا
.هللاديعاومبةيزعتلامهلورارشألانيبنودوجوملا

كتافلاو.ةاعرلاومنغلاةرثكىلعليلدِساَّـنلٱَنِمُّجِضَي
شروكك.نوصلخيفىرسأللًابابحتفينموه)١٣ع(
ناك.حيسملاوه»مهكلمو«.حيسملاصخألابولبابرزو
زمريبسلانمعوجرلاوةيطخلاةيدوبعنعًازمرلبابيبس
.هللاىلإسفنلاعوجرنع

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لُقَو١«٤-١
ْ

ِتْيَبَةاَضُقَوَبوُقْعَيَءاَسَؤُراَياوُعَمْسٱ:ُت
حلٱاوُفِرْعَتْنَأْمُكَلَسْيَلَأ.َليِئاَْرسِإ

ْ
ملٱ٢؟َّـَق

خلٱَنيِضِغْبُْ
ْ

ََْري
ملٱَو
ْنَعْمُهَْمَحلَوْمُهْنَعْمُهَدوُلُجَنيِعِزاَّـنلٱ،َّـَّـرشلٱَنيِّـبِحُْ
لِجَنوُطُشْكَيَويِبْعَشَْمَحلَنوُلُكْأَيَنيِذَّـلٱَو٣.ْمِهِماَظِع

ْ
ْمُهَد

يفاَمَكَنوُقِّـقَشُيَو،ْمُهَماَظِعَنوُمِّـشَُهيَو،ْمُهْنَع لٱِ
ْ

ِمْحَّـللاَكَو،ِرْدِق
يف ملٱِطَسَوِ

ْ
،ْمُهُبِيُجيَالَفِّـبَّـرلٱَىلِإَنوُخُْرصَيٍذِئَنيِح٤.َىلْقِ

يفْمُهْنَعُهَهْجَوُُرتْسَيْلَب لٱَكِلٰذِ
ْ

َهلاَمْعَأاوُءاَسَأاَمَكِتْقَو
ُ

.»ْم
:٢ص٥:٥ايمرإو٥-٨٢:١رومزم١:١٠ءايعشإو٩ع
:١٤رومزم٢٢:٢٧لايقزحو٥٣:٤رومزمو٣و٧:٢و٨
١١:٣لايقزح٣و٣٤:٢لايقزح٣:٣اينفصو٢٧:٢و٤
ايمرإو١:١٥ءايعشإو١:٢٨لاثمأو١٨:٤١رومزم٧و٦و
ءايعشإو٧:١٣ص٥٩:٢ءايعشإو٣١:١٧ةينثت١١:١١
٣:١١

بترثالثىلعمهوليئارسإءاسؤرعيمجدعوتييبنلا
.حلاصلاايقزحكلملاركذيالوءايبنألاوةنهكلاوةاضقلايأ
.نولضمونولاضنيعمجأمهنأنيبيو

نألقحلااوفرعينأاوردقيملَّـقَْحلٱاوُفِرْعَتْنَأْمُكَلَسْيَلَأ
مهنيعأتسمطأومهناذآتلّقثومهبولقتظّلغتناكةيطخلا
ءافطلوءافرشمهسفنأاوبسحمهلعلو)٦:١٠ءايعشإرظنا(
اوربتعاوبعشلامهفاخيالاهالولوًايرورضًارمأمهتواسقو
.مهتمدخلنوقولخمومهنمىطوأسنجمهنأكءارقفلا

مهنمبلطيريخلالمعنأل)٢ع(َْريَْخلٱَنيِضِغْبُْملٱ
اوناكومهريغبمامتهالاولاملاءاطعإونيجاتحمللةمدخلا

.هتطساوبًىنغاونغتسامهنألرشلانيبحم
ةسرتفمشوحوبنوهبشمنوملاظلاْمُهَدوُلُجَنيِعِزاَّـنلٱ

عزنهنأكًاملظريقفلابوثذخأنمو.اهتسيرفبءارقفللو
نعهمحلعزنوهلتقهنأكريقفلازبخذخأنموهدلجهنع
ةطساوبمظعتوىّوقتوحصننموهتايحهزبخنألهماظع
»يبعش«لوقيبرلاو.هلكأوريقفلاماظعمشههنأكملظلا
برلامهوعدينيذلاءارقفلاملظةيطخمظعأامف)٣ع(

.هبعش

ألَا
َ

اَخيِمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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ةرماسلاطقستامنيحمهتيلبموييفيأ)٤ع(ٍذِئَنيِح
.اذوهيةنيدمميلشروأوليئارسإةنيدم

َهلاَمْعَأاوُءاَسَأاَمَك
ُ

تارممهيلإاوخرصءارقفلاناكْم
نوخرصيامدنععمسيالبرلافنوعمسيالمهوةريثك
.هيلإ

َنوُّلِضُيَنيِذَّـلٱِءاَيِبْنَألٱَىلَعُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه٥«٨-٥
هناَنْسَأِبَنوُشَهْنَيَنيِذَّـلٱ،يِبْعَش َاليِذَّـلٱَو!ٌمَالَس:َنوُداَنُيَو،ِْمِ
يفُلَعَْجي ُنوُكَتَكِلٰذِل٦:ًابْرَحِهْيَلَعَنوُحَتْفَيًائْيَشْمِهِهاَوْفَأِ
ُسْمَّـشلٱُبيِغَتَو.ٍةَفاَرِعِنوُدِبْمُكَلٌمَالَظ.اَيْؤُرَالِبٌةَلْيَلْمُكَل
،َنوُؤاَّـرلٱىَزْخَيَف٧.ُراَهَّـنلٱِمِهْيَلَعُمِلْظُيَو،ِءاَيِبْنَألٱِنَع
لٱُلَجَْخيَو

ْ
ٌباَوَجَسْيَلُهَّـنَأل،ْمَُهبِراَوَشْمُهُّلُكَنوُّطَغُيَو،َنوُفاَّـرَع

،ًاسْأَبَوًاّقَحَوِّـبَّـرلٱِحوُرَةَّـوُقٌنآلَماَنَأيِنَّـنِكٰل٨.ِهللاٱَنِم
.»ِهِتَّـيِطَخِبَليِئاَْرسِإَوِهِبْنَذِبَبوُقْعَيَِّـربَخُأل
:٥٦ءايعشإ١٥و١٤:١٤ايمرإو١٦و٩:١٥و٣:١٢ءايعشإ
١٢-٢٩:١٠و٢٢-٨:٢٠ءايعشإ١١ع٦:١٤ايمرإ١١-٩
١٤-٤٧:١٢و٤٤:٢٥ءايعشإ١٣:٤ايركز٥٩:١٠ءايعشإ

ايمرإو٢و٦١:١ءايعشإ٢٨:٦ليئومص١و٤ع٧:١٦ص
٥٨:١ءايعشإ١:١٨

عوجلاورقفلارشنممظعأرشلااذهويِبْعَشَنوُّلِضُي
يفرثؤيدسافلاميلعتلانإفطقفدسجلايفرثؤييذلا
ءايرلاوملظلاوعمطلاهئاسؤرنمريقفلامّلعتو.سفنلا
نمميلعتلامدعنمو.هنمفعضأناكنمملظيناكف
ناميإلاوربصلاملعتيملوهتمحروهتبحموبرلافرعيملهتنهك
عيمجلااولضأءايبنألاف.تاقيضلايفىتححرفلاوءاجرلاو
مظعأو.اولمعامهممالسلابمهودعووريغصلاوريبكلا

.هللانموههميلعتهنأبيعدينممدسافميلعتوهلالض
انهةهباشملالعلوةيحلاعسلتامكِْمِهناَنْسَأِبَنوُشَهْنَي
.ةهارشبلكأيوشهنيسرتفمشحوب

-٢:١٢ليئومص١(يلاعدالوأكًابْرَحِهْيَلَعَنوُحَتْفَي
.)١٩:٢٣و١٣:١٠لايقزحرظنا()١٧
مهتيطخلًابسانممهصاصقناك)٦ع(اَيْؤُرَالِبٌةَلْيَل

.مالظلايفبرلامهكرتومالظلااوبحأ
ءـاجرـلاسـمـشوـايؤرـلاسـمـشُسـْمـَّـشـلٱُبـيـِغـَت

.جاهتبالاو
يفريبدتالويأرمهلسيلنأل)٧ع(َنوُؤاَّـرلٱىَزْخَيَف

ةمالعمهبراوشنوطغيوبرلامهلبيجتسيالوقيضلاتقو
.لجخلاونزحلل

ايمرإكهللاحورنمًاعوفدماخيمناك)٨ع(اَنَأيِنَّـنِكٰل
يفَناَكَف«)٢٠:٩ايمرإرظنا( لَقِ

ْ
يفٍةَروُصَْحمٍةَقِرُْحمٍراَنَكيِب ِ

لِلَمَف،يِماَظِع
ْ

لاقامكو»ْعِطَتْسَأَْملَوِكاَسْمِإلٱَنِمُت

»اَنْعِمَسَواَنْيَأَراَمِبَمَّـلَكَتَنَال«)٤:٢٠لامعأ(انحويوسرطب
،ٌرْخَفِيلَسْيَلَفُِّـرشَبُأُتْنُكْنِإ«)٩:١٦سوثنروك١(سلوبو
ملف.»ُِّـرشَبُأَالُتْنُكْنِإِيلٌلْيَوَف،َّـَيلَعٌةَعوُضْوَمُةَروَُّـرضلٱِذِإ

لسرمهنألةبذكلاءايبنألاوةاضقلاوءاسؤرلانماخيمفخي
.ءيشلكىلعرداقلاهللانم

َةاَضُقَوَبوُقْعَيِتْيَبَءاَسَؤُراَياَذٰهاوُعَمْسِا٩«١٢-٩
حلٱَنوُهَرْكَيَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِتْيَب

ْ
ٍ.ميِقَتْسُمَّـلُكَنوُجِّـوَعُيَوَّـَق

لُّظلٱِبَميِلَشُروُأَوِءاَمِّـدلٱِبَنْوَيْهِصَنوُنْبَيَنيِذَّـلٱ١٠
ْ

١١ِ.م
لَعُياَهُتَنَهَكَوِةَوْشَّـرلٱِبَنوُضْقَياَهُؤاَسَؤُر

ِّـ
اَهُؤاَيِبْنَأَو،ِةَرْجُألٱِبَنوُم

لٱِبَنوُفِرْعَي
ْ

َسْيَلَأ:َنيِلِئاَقِّـبَّـرلٱَىلَعَنوُلَّـكَوَتَيْمُهَو،ِةَّـضِف
يفُّبَّـرلٱ ُحَلْفُتْمُكِبَبَسِبَكِلٰذِل١٢!ٌَّرشاَنْيَلَعِيتْأَيَال؟اَنِطَسَوِ

لٱُلَبَجَو،ًابَرِخُميِلَشُروُأُريِصَتَو،ٍلْقَحَكُنْوَيْهِص
ْ
َخِماَوَشِتْيَب

.»ٍرْعَو
١٧و٢٢:١٣ايمرإ١:٢٣ءايعشإو٢و٥٨:١رومزم١ع
٦:١٣ايمرإ١:٢٣ءايعشإو٧:٣ص٢:١٢قوقبحو
٤:١ص١:٦ص٩:١١ايمرإ٢٦:١٨ايمرإ٤٨:٢ءايعشإ

٤-٢:٢ءايعشإو٣-٤:١ص

ةوشرلامهذخأبميقتسملكنوجّوعيةاضقلاناك
ميقتسملكنوجّوعيًاضيأةنهكلاناكوروزةداهشمهلوبقو
مهكولسبوقحلاميلعتمدعودسافلامهميلعتومهئايرب
.ةيدرلامهتودقو

مهتويبوملظلالاممهلامناكِءاَمِّـدلٱِبَنْوَيْهِصَنوُنْبَي
.ملظوةقاشلاغشأبءارقفلااوتامأاذكهوريخستلابةينبم
.مهبترفالتخاىلعسانلاعيمجعمطلاةيطختّمعو
.ءايبنألاوةنهكلاوةاضقلا

ىلعناكهنأللطابمهلاكتاو)١١ع(ِّـبَّـرلٱَىلَعَنوُلَّـكَوَتَي
ضئارفلاوسوقطلامهتسراممىلعوبوقعيلسنكمهمسا
لٱ«

ْ
يفَّـيِدوُهَي سيلو)٢:٢٨ةيمور(»ًاّيِدوَُهيَوُهَسْيَلِرِهاَّـظلٱِ

.مسالابًادوهياوناكولونيملاظلاونيعامطلاطسويفبرلا
٢٦:١٨ايمرإرظنا(ايقزحمايأيفتناك١٢عيفةوبنلا

يثارم(.ايشويءانبأمايأبناكفاهميمتتلجأتنكلو)١٩و
رامدنعسفيسويلاق.)٤:٢ايمحنو٥:١٨ايمرإ
نأهنكميالبيرغاهيلعرماذإهنإنيينامورلانمميلشروأ
ينامورلاكلملاو.ناكملاكلذيفةنيدمناكهنأفرعي
ىلعاهامسوميلشروأعقوميفةنيدمىنبسنايردهسنايلا
.حيسملادعبعباسلانرقلاىلإمسالااذهيقبوايلإهمسا

نمنيملاظلاوةنهكلاوةاضقلاوءاسؤرلامّلكْمُكِبَبَسِب
يفوطقفمهسفنأىلعمهاياطخباقعنوكيالفبعشلا
الةمداقلالايجألايفومهدالوأىلعًاضيألبطقفمهمايأ
مهئادعأةوقببسبميلشروأوةرماسلاطوقسنوكي

ألَا
َ
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لبةفدصنوكيالونيينامورلاونيينادلكلاونييروشألا
مويلاةيحيسملاةسينكلاىلعرطخلاو.اهلهأاياطخببسب
كالهو.ةيلخادلااهتلاحنملبجراخلاباهئادعأنمسيل
.هسفننملبهريغنمسيلناسنإلا

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

)٤-٢:٢ءايعشإ(ًاضيأءايعشإيف٣-١تايآلاتدرو
يفةنيرقلاقفاوتاهنألاخيمنماهسبتقاءايعشإنأحجرألاو
ُريِصَتَو«)٣:١٢اخيمرظنا(ءايعشإيفةنيرقلانمرثكأاخيم
لٱُلَبَجَو،ًابَرِخُميِلَشُروُأ

ْ
)٤:١(هيليامو»ٍرْعَوَخِماَوَشِتْيَب

يفًاتِباَثُنوُكَيِّـبَّـرلٱِتْيَبَلَبَج« جلٱِسْأَرِ
ْ
:٣اخيميفو»ِلاَبِ

لَعُيَف«٤:٢يفو»اَيْؤُرَالِبٌةَلْيَل«٦
ِّـ

رومألايأ»ِهِقُرُطْنِماَنَم
.حيسملامايأيفةحلصملارومألايهيبنلارصعيفةبرخلا
:١٠سوثنروك١رظنا(ديدجلادهعلامايأيهةريخألامايألاو
ىلإةتباثوةنيتماهنأل)١(ًالبجهبشتةسينكلاو.ًادعاصو)١١
سأريفاهنأل)٣(ةديجموةروهشموةفورعماهنأل)٢(دبألا
لباهنمتسيلاهتطلسنأريغملاعلاىلعطلستتيألابجلا
.قحلاراهظإب

يفُنوُكَيَو١«٥-١ ُنوُكَيِّـبَّـرلٱِتْيَبَلَبَجَّـنَأِماَّـيَألٱِرِخآِ
يفًاتِباَث جلٱِسْأَرِ

ْ
َجتَو،ِلَالِّـتلٱَقْوَفُعِفَتْرَيَو،ِلاَبِ

ْ
ِهْيَلِإيِر

ِلَبَجَىلِإْدَعْصَنَّـمُلَه:َنوُلوُقَيَوٌَةريِثَكٌمَمُأُريِسَتَو٢.ٌبوُعُش
لَعُيَف،َبوُقْعَيِهٰلِإِتْيَبَىلِإَوِّـبَّـرلٱ

ِّـ
يفَكُلْسَنَوِهِقُرُطْنِماَنَم ِ

َختَنْوَيْهِصْنِمُهَّـنَأل.ِهِلُبُس
ْ

ُةَمِلَكَميِلَشُروُأْنِمَوُةَعِيَّـرشلٱُجُر
ٍةَّـيِوَقٍمَمُألُفِصْنُي.َنِيريِثَكٍبوُعُشَْنيَبِيضْقَيَف٣.ِّـبَّـرلٱ
طَيَف،ٍةَديِعَب

ْ
ُعَفْرَتَال.َلِجاَنَمْمُهَحاَمِرَوًاكَكِسْمُهَفوُيُسَنوُعَب

حلٱَنوُمَّـلَعَتَيَالَو،ًافْيَسٍةَّـمُأَىلَعٌةَّـمُأ
ْ

يفَبَْر ْلَب٤.ُدْعَباَمِ
َحتٍدِحاَوُّلُكَنوُسِلَْجي

ْ
َحتَوِهِتَمْرَكَت

ْ
ْنَمُنوُكَيَالَو،ِهِتَنيِتَت

جلٱِّـبَرَمَفَّـنَأل،ُبِعْرُي
ْ

ِبوُعُّشلٱَعيَِمجَّـنَأل٥.َمَّـلَكَتِدوُُن
اَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱِبُكُلْسَنُنْحَنَو،ِهِٰهلِإِمْسٱِبٍدِحاَوُّلُكَنوُكُلْسَي
.»ِدَبَألٱَوِرْهَّـدلٱَىلِإ

لايقزحو٣:١٢ص٣:٥عشوهو١٠:١٤و٢:٢٨لايناد
٣:١٧ايمرإو٨٦:٩و٢٢:٢٧رومزم٨:٣ايركزو٤٣:١٢

:٢٥رومزم٣١:٦ايمرإو٢:٣ءايعشإ١٤:١٦و٢:١١ايركز
:١٤ايركزو٤-٤٢:١ءايعشإ٥٤:١٣ءايعشإو١٢و٩و٨
:٣ايركزو٤:٢٥كولم١و٥-١١:٣و٢:٤ءايعشإ٩و٨
٤٠:٥و١:٢٠ءايعشإ٣٠:١٠ايمرإو٢٦:٦نييوال١٠
ايركزو١٣و٢٦:٨ءايعشإو٢٤:١٥عوشي١٧:٢٩كولم٢و

١٠:١٢

َجتَو
ْ

ءاملاةيعيبطلاسيماونلابسحٌبوُعُشِهْيَلِإيِر
ةيبدألارومألايفولابجلاسأرىلإسيلوتحتىلإيرجي
ددجيسدقلاحورلانكلوةيطخلاىلإناسنإلاليمًاضيأ
ضغبيوهضغبيناكامبحيفناسنإلاةعيبطّريغيوبلقلا
.هبحيناكام

نيينثولاديدجتىلإةراشإ)٢ع(ٌةَريِثَكٌمَمُأُريِسَتَو
.ةسينكلاىلإمهمامضناو

يفةيرهوجلارومألانموهميلعتلاِهِقُرُطْنِماَنَمِّـلَعُيَف
يهةفرعملاوةفرعمالبيقيقحلاناميإلانكميالونيدلا
ةفرعملاىلعمهضعبنوضّرحيممألاوميلعتلاةطساوب
نأيقيقحيحيسملكتافصنمو.نسحلاكولسلاو
.هريغصالخبلطي

َختَنْوَيْهِصْنِم
ْ

َّـرشلٱُجُر
سيلنكلوةسينكلانمُةَعيِ

حاجنوهللالاوقأىلعةنمتؤماهنوكللباهسفنةسينكلانم
مالكميلعتيفاهتنامأىلإةبسنلابنوكيريشبتلايفةسينكلا
.حيسملااهسأرعماهداحتاوهللا

يضقيحيسملايأ)٣ع(َنِيريِثَكٍبوُعُشَْنيَبِيضْقَيَف
ةملكلابريشبتلاوسانلابولقيفسدقلاحورلالعفبكلذو
اهماكحنمضعبلاوممألانمضعبلاانمايأيفىتحىرنف
.مالسلاوقحلاءارجإنيبلاطوحيسملاسومانلنيعضاخ

امكوًاديورًاديورةوبنلاهذهمتتسْمُهَفوُيُسَنوُعَبْطَيَف
نمًائيشانمايأيفانيأروضرألايفحيسملاليجنإدتمي
.كلذ

مهناثوأىلعنوينثولالكتي)٥ع(ِهِٰهلِإِمْسٱِبٍدِحاَوُّلُك
الفبرلاىلعنولكتملاامأو.مهصّلختنأردقتاليتلا

.دبألاىلإنولجخي

يف٦«١٠-٦ لٱَكِلٰذِ
ْ

،َةَعِلاَّـظلٱُعَْمجَأ،ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ِمْوَي
ملٱُّمُضَأَو

طَْ
ْ

هبُتْرَْرضَأيِتَّـلٱَو،َةَدوُر ،ًةَّـيِقَبَةَعِلاَّـظلٱُلَعْجَأَو٧اَِ
ملٱَو
يفْمِهْيَلَعُّبَّـرلٱُكِلْمَيَو،ًةَّـيِوَقًةَّـمُأَةاَصْقُْ َنِمَنْوَيْهِصِلَبَجِ
لٱَجْرُباَيَتْنَأَو٨.ِدَبَألٱَىلِإَنآلٱ

ْ
َنْوَيْهِصِتْنِبَةَمَكَأ،ِعيِطَق

حلٱُءِيَجيَو.ِيتْأَيِكْيَلِإ
ْ

لُمُلَّـوَألٱُمُْك
ْ

َنآلَا٩.َميِلَشُروُأِتْنِبُك
ِمل
َ
ِكُريِشُمَكَلَهْمَأ،ٌكِلَمِكيِفَسْيَلَأ؟ًاخاَُرصَنيِخُْرصَتاَذا
لٱَكٌعَجَوِكَذَخَأىَّـتَح

ْ
َتْنِباَييِعَفْدٱ،ِيَّـوَلَت١٠؟ِةَدِلاَو

لٱَكَنْوَيْهِص
ْ

َختَنآلٱِكَّـنَأل،ِةَدِلاَو
ْ

ملٱَنِمَنيِجُر
َنيِنُكْسَتَوِةَنيِدَْ

يف لٱِ
ْ

ِكيِدْفَيَكاَنُه.َنيِذَقْنُتَكاَنُه.َلِباَبَىلِإَنيِتْأَتَوِةَّـيِّـَرب
.»ِكِئاَدْعَأِدَيْنِمُّبَّـرلٱ

١٣ع٧:١٨و٨و٥:٧ص٣:١٩اينفص٢:١٢ص
٢:١٢ص٦١:٣و١٢و٤٨:٣رومزم٢٤:٢٣ءايعشإ
-٣:١ءايعشإ٨:١٩ايمرإ٩:١٠ايركزو١:٢٦ءايعشإ

٢:١٤عشوهو٢٠:١٨كولم٢و٥:٣ص٢٨:٢٩و٣

ألَا
َ

اَخيِمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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٤٨:٢٠ءايعشإ٤٥:١٣و٤٣:١٤ءايعشإو١٢-٧:٨ص
١٢-٥٢:٩و

ةعلاظلاو.ليئارسإملكينيينثولاصوصخبهمالكدعب
يهةعلاظلايأءاجرعلاوهللابعشيأنويهصتنبيه
نمًائيشلمعتلببرلاقرطيفًامامتكلستاليتلا
ًانايحأةيطخلاوًانايحأبرلاعبتتوأًائيشكرتتوتابجاولا
َنوُجُرْعَتىَتَمىَّـتَح«)١٨:٢١كولم١رظنا(ايليإلاقامك
لٱَْنيَب

ْ
ةدورطملامامضناو.لعبلاوبرلانيبيأ»ِْنيَتَقْرِف

نوكينأدبالفبرلادعووهلبطقفيبنلاءاجرسيل
ةيقبلاهذهنوكتطقفةيقبلدعولاناكنإو.هلوقبسح
نإفرصمولبابوروشأكةيوقنوكتالاهنكلو.ةيوقةمأ
ةوقاهتوقوةيحيسملاةسينكلايفلبًايفرحمتتالةوبنلا
ةوقكتاداهطضالاوتاقشملالامتحايفنوكتوةيحور
مكحلابنوكتوعمجملانمافاخيملنيذللاانحويوسرطب
ةطلسنوكتوةيوخألاةبحملاوناميإلاوربصلاومهسفنأىلع
مامضناباهدجمنوكيوةيلقعوةيبدأوةيحورةطلسةسينكلا

.دالبوةليبقوناسللكنماهيلإسوفنلانمريهامج
دوادىلإةراشإ»عيطقلاجرب«هللابعشيبنلاىمسو

برلاوهبعشلًايعاربرلاهماقأومنغللًايعارناكيذلا
اهيعارنألعيطقلاجربةسينكلاوحلاصلايعارلاوهعوسي
»نويهصتنبةمكأ«ةسينكلاىمسو.اهيفلاحميظعلا
٣:٢٥ايمحنرظنا(كلملاتيبنعجراخلاجربلاىلإةراشإ
سيلوكلمكةسينكلايفلحيحيسملاو.هبقصالو)٢٦و
.عاركطقف

دوادلسننموهوحيسملايأُلَّـوَألٱُمْكُْحلٱُءيَِجيَو
نأيهوةيزعتلاهذهنيدورطملادوهيللو.دسجلابسح
عجرتسدوادمايأيفمهلتناكيتلاةوقلاوىنغلاودجملا
ديعاومتسيلديعاوملاهذهنأريغلضفأمهلنوكيومهيلإ

.ةيحورلبةيدسج
كلمكيفىلب-باوجلاو)٩ع(ٌكِلَمِكيِفَسْيَلَأ

ةوقالبنيكورتممهنأاونظقيضلاتقويف.هللاوهوريشمو
مهطسويفوهبرلانأمهركذيفيبنلاامأوةروشمالبو
لكىلعرداقلاوهورشبلانمريشموأكلمنملضفأوهو

بجيالفهديعاوملكيفنيمألاونيحلكيفيحلاوءيش
.اوسأيينأ

اهيتأيقيضلانألةدلاوبةهبشمةسينكلا)١٠ع(ِيَّـوَلَت
َال«)١٦:٢١انحوي(حرفهتجيتننكلوهنمصالخالوةتغب
يفٌناَسْنِإَدِلُوْدَقُهَّـنَألَةَّـدِّـشلٱُرُكْذَتُدوُعَت لٱِ

ْ
.ِ»َملاَع

َخت
ْ

ىلإريشيلوقلاوميلشروأةنيدميأِةَنيِدَْملٱَنِمَنيِجُر
.يبسلا

نمنيلسرملاأبنءايعشإةوبننم٣٩صيفَلِباَبَىلِإ
مهيفايقزححرفوايقزحكلملاىلإلبابكلمخودرملبق
نئازخلاهذهلمُحتهنأبءايعشإةوبنوهنئازخلكمهارأهنأو
لبابتناكتقولاكلذيفو.كانههلسندبعتسُيولبابىلإ
ةطلستحتًايلاومًالوأناكخودرماهكلموةفيعضةكلمم
فصنةدممثةنس١٢ةدملقتساوهاصعمثروشأكلم
تناكاخيمنامزيفوبيراحنسمايأيفطقسًاريخأوةنس
يفيبسىلإًاضيأراشأيبنلالعلو.روشألىمظعلاةطلسلا
اوعمسنيذلابعشلاويبنلانأريغرصانذخوبننامز
.ًامامتاهانعماومهفيملةوبنلا

.يبسلانمعوجرلابةوبنَنيِذَقْنُتَكاَنُه

َنيِذَّـلٱ،ٌَةريِثَكٌمَمُأِكْيَلَعْتَعَمَتْجٱِدَقَنآلٱَو١١«١٣-١١
لَوْسَّـنَدَتَتِل:َنوُلوُقَي

ْ
يفاَنُنوُيُعْسَّـرَفَتَت َالْمُهَو١٢.َنْوَيْهِصِ

ٍمَزُحَكْمُهَعََمجْدَقُهَّـنِإ،ُهَدْصَقَنوُمَهْفَيَالَوِّـبَّـرلٱَراَكْفَأَنوُفِرْعَي
لٱَىلِإ

ْ
ُلَعْجَأِّـينَأل،َنْوَيْهِصَتْنِباَيِيسوُدَويِموُق١٣.ِرَدْيَب

ًابوُعُشَنيِقَحْسَتَف،ًاساَحُناَهُلَعْجَأِكَفَالْظَأَو،ًاديِدَحِكَنْرَق
.»ِضْرَألٱِّـلُكِدِّـيَسِلْمَُهتَوْرَثَو،ِّـبَّـرلِلْمُهَتَميِنَغُمِّـرَحُأَو،َنِيريِثَك
:١٤٧رومزم٧:١٠ص١٤-١٧:١٢و٣٠-٥:٢٥ءايعشإ

٦٠:٩ءايعشإ٢٣-٥١:٢٠ايمرإ٤١:١٥ءايعشإ٢٠و١٩

نامزلاىلعلدت»نآلا«ةملكْتَعَمَتْجٱِدَقَنآلٱَو
نألديعبلبقتسمىلعوأبيرقلبقتسمىلعوأرضاحلا
ىلعاوعمتجانيذلاو.دحاومويكةنسفلأبرلادنع
برلامهبرضنيذلابيراحنسشيجًالوأاوناكميلشروأ
)٣٧:٣٦ءايعشإرظنا(مهدالبىلإمهنمنوقابلافرصناف
جوجىلعةسينكلارصتنتسًاريخأو.نيينامورلانامزيفمث
.)١٠-٢٠:٧ايؤررظنا(جوجامو

ةوقكةوقلاىلعلدينرقلا)١٣ع(ًاديِدَحِكَنْرَقُلَعْجَأ
يفهتوقىلعلدتساحنلانمفالظألاوحطنلايفروثلا
ىلعةسينكلاةبلغيهةينلاةصالخو.قحسلاوسودلا

.ةيدسجلاةوقلابنوكتالفةبلغلاهذهامأو.اهئادعأعيمج

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

جلٱَتْنِباَيَنيِشَّـيَجَتَتَنآلَا١«٩-١
ْ

اَنْيَلَعَماَقَأْدَق!ِشوُُي
اَّـمَأ٢.ِهِّـدَخَىلَعٍبيِضَقِبَليِئاَْرسِإَِيضاَقَنوُبِْرضَي.ًةََسْرتِم
ِفوُلُأَْنيَبِينوُكَتْنَأٌَةريِغَصِتْنَأَو،َةَتاَرْفَأَْمَحلَتْيَباَيِتْنَأ
لَسَتُمُنوُكَييِذَّـلٱِيلُجُرَْخيِكْنِمَف،اَذوَُهي

ِّـ
،َليِئاَْرسِإَىلَعًاط

لٱُذْنُمُهُجِراََخمَو
ْ

لَسُيَكِلٰذِل٣.ِلَزَألٱِماَّـيَأُذْنُمِميِدَق
ِّـ

َىلِإْمُهُم
يِنَبَىلِإِهِتَوْخِإُةَّـيِقَبُعِجْرَتَّـمُث،ٌةَدِلاَوْتَدَلَوْدَقُنوُكَتاَمَنيِح

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ِّـبَّـرلٱِمْسٱِةَمَظَعِب،ِّـبَّـرلٱِةَرْدُقِبىَعْرَيَوُفِقَيَو٤.َليِئاَْرسِإ
٥.ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإُمَّـظَعَتَيَنآلٱُهَّـنَأل.َنوُتُبْثَيَو،ِهِٰهلِإ
يفُروُّشَأَلَخَداَذِإ.ًامَالَساَذٰهُنوُكَيَو يفَساَداَذِإَواَنِضْرَأِ ِ
مثَوٍةاَعُرَةَعْبَسِهْيَلَعُميِقُناَنِروُصُق

ََ
٦ِساَّـنلٱِءاَرَمُأْنِمًةَيِنا

يفَدوُرْمِنَضْرَأَو،ِفْيَّـسلٱِبَروُّشَأَضْرَأَنْوَعْرَيَف هباَوْبَأِ ُذُفْنَيَف،اَِ
ُةَّـيِقَبُنوُكَتَو٧.اَنَموُُختَساَداَذِإَواَنَضْرَأَلَخَداَذِإَروُّشَأْنِم
يفَبوُقْعَي ،ِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِمىَدَّـنلٱَكَنِيريِثَكٍبوُعُشِطَسَوِ
لٱَك

ْ
لٱَىلَعِلِباَو

ْ
يِنَبِلُِربْصَيَالَوًاناَسْنِإُرِظَتْنَيَاليِذَّـلٱِبْشُع

لٱ
ْ
يفِمَمُألٱَْنيَبَبوُقْعَيُةَّـيِقَبُنوُكَتَو٨ِ.َرشَب ٍبوُعُشِطَسَوِ
لٱِشوُحُوَْنيَبِدَسَألٱَكَنِيريِثَك

ْ
َْنيَبِدَسَألٱِلْبِشَك،ِرْعَو

طُق
ْ

لٱِناَع
ْ

ْنَمَسْيَلَوُِسَرتْفَيَوُسوُدَيََربَعاَذِإيِذَّـلٱِ،مَنَغ
ُّلُكْضِرَقْنَيَوَكيِضِغْبُمَىلَعَكُدَيْعِفَْتَرتِل٩.ُذِقْنُي
.»!َكِئاَدْعَأ
بويأو٢٢:٢٤كولم١)يناربعلايف٤:١٤ص(٥:٧ايمرإ

٢:٦ىّتم)يناربعلايف٥:١ص(٣:٣٠يثارمو١٦:١٠
١٧:١٢ليئومص١و٤:١١ثوعارو٤٨:٧و٣٥:١٩نيوكت
رومزم٩:٩ايركزو٣٠:٢١ايمرإ٢:٤اقولو١١:١ءايعشإ

عشوهو٧:١٣و٤:١٠ص٢٣و٨:٢٢لاثمأو١٠٢:٢٥
ص٢٢-١٠:٢٠ءايعشإو٨و٧ع١٠و٤:٩ص١١:٨
١٥-٣٤:١٣لايقزحو٤٩:٩و٤٠:١١ءايعشإو٧:١٤
٨و٨:٧ءايعشإ٢ع٥٢:١٠و٤٥:٢٢ءايعشإ٢٤و٢٣و
:١٠نيوكت٢:١٣اينفص١٢-٢:١٠موحان٢٧-١٠:٢٤و
٢:١٢صو٣ع٣٧و٣٧:٣٦و١٤:٢٥ءايعشإ١١-٨
١٤:٥عشوهو١١٠:٣رومزمو٣٢:٢ةينثت٧:١٨و٤:٧و
٢٤:٩ددعو٤٩:٩نيوكت٤٤:٤ءايعشإو٧٢:٦رومزم

:١٠ايركزو١٦و٤١:١٥ءايعشإو٤٤:٥رومزمو٤:١٣ص
٢١:٨و١٠:١٢رومزم٥٠:٢٢رومزم٥:١٤عشوه٥
٢٦:١١ءايعشإو١٠٦:٢٦و

يأ»شويجلاتنب«ميلشروأيمسيواذوهيملكييبنلا
نيبرطضملاشويجلبةمظنمشويجال.شويجاهيفيتلا
ةرضاحاهنأكةلبقتسمًارومأايؤرلايفىرييبنلاو.عايجلاو
.روشأوهبيرقلاودعلااذوهيبعشنيبهسفنىريو
راكفأنأعمنيينامورلاونيينادلكلاًاضيأبسانتةوبنلاو
ًامكهتيبنلالوقيو.بيرقلاودعلايفتناكهيعماسويبنلا
اهيلعنيمداقلامواقتنأردقتالنويهصتنبنإفنيشيجتت
نمهريغوأكلملاوهليئارسإيضاقو.كالهللشيجتتو
طوبهىلإريشيهدخىلعهنوبرضيمهنإلوقلاوماكحلا
امكاذوهيانه»ليئارسإ«و.ناوهلاتاكردىندأىلإةكلمملا
ميدقلامحلتيبمسا)٢ع(»ةتارفأ«و.ةنيرقلانمرهظي
اهنمفزبخلاتيبمحلتيبىنعمو)٣٥:١٩نيوكترظنا(
ةبحلاكلتاهنمفةرمثمةتارفأىنعموملاعللةايحلازبخجرخ

ريثكرمثبتتأوتتاموضرألايفتعقويتلاةطنحلانم
نمنوكتنأةريغصمحلتيبتناكو.)١٢:٢٤انحوي(
اهلنوكيالففلأنملقأاهناكسددعناكيأاذوهيفولأ
نامزيفو)١٠:٤و١:١٦ددعرظنا(فلأسيئراهدحو
ِتْسَل«)٢:٦(ىّتملاقو.ةنيدمالةيرقتيعُدعوسي
ىلإًارظانةريغصتناكولويأ»اَذوَُهيِءاَسَؤُرَْنيَبىَرْغُّصلٱ
ةدالوصخألابودوادةدالوكاهيفتثدحيتلاثداوحلا
رظنا(حيسملايفيهةوبنلاهذهنأاومهفدوهيلاو.عوسي
ناكحيسملادسجتنأل»يلجرخي«ليقو)٨-٢:٤ىّتم
يناثلامونقألاتاروهظيههجراخمو.هللانمنييعتبجومب
ىسوملو)١٨نيوكترظنا(ميهاربإلكالملاروهظكميدقلاذنم
)٦:١٢ةاضق(نوعدجلو)٥:١٣عوشي(عوشيلو)٣جورخ(
رظنا(هللاوهوةيلزألامايألاذنمحيسملاو)١٣ةاضق(حونملو
ملسيكلذل.ميدقلايفتناكفهتاروهظامأو)٢و١:١انحوي

مهاياطخببسلمهئادعألمهملسيومهبدؤييأ)٣ع(هبعش
.صلخملامهللسريبيدأتلاةدملمكتامنيحو

ءايعشإ(يفدروامبةيآلاهذهلباق)٣ع(ٌةَدِلاَوْتَدَلَو
لٱُمُكَلَدِلُو«)٢:١١اقول(و»ٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل«)٩:٦

ْ
يفَمْوَي ِ

لَُخمَدُواَدِةَنيِدَم
ِّـ

ملٱَوُهٌص
اَه«)٧:١٤ءايعشإ(و»ُّبَّـرلٱُحيِسَْ

لٱ
ْ

َحتُءاَرْذَع
ْ
يفهريسفتو»َليِئوُناَّـمِعُهَمْسٱوُعْدَتَوًانْبٱُدِلَتَوُلَب

تايآلاهذهنمرهظيف.)٧و٩:٦ءايعشإو١:٢٣ىّتم(
نمدسجلابدلُويذلاحيسملاوههيلإراشملانأةنيرقلانمو
.ءارذعلاميرم

:١١ءايعشإرظنا(ليئارسإينبىلإِهِتَوْخِإُةَّـيِقَبُعِجْرَت
ِةَعَبْرَأْنِماَذوَُهييِتَّـتَشُمُّمُضَيَو،َليِئاَْرسِإيِّـيِفْنَمُعَمَْجيَو«)١٢
طَأ

ْ
وُنَبُدوُعَيَكِلٰذَدْعَب«)٣:٥عشوه(و»ِضْرَألٱِفاَر

طَيَوَليِئاَْرسِإ
ْ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَنوُبُل
َ

مه»هتوخإ«و»ْمُهَكِلَمَدُواَدَوْمُه
لبلماكلاهمالكىنعممهفيملاخيملعلو.حيسملاةوخإ
نكلونييروشألايأبيرقلاودعلانمصلخمىلإرظن
لبابيفنييفنملالعلوةمداقلالايجألاىلإظفُحهمالك
ةنسنيسمخوةئمبمهنامزلبقهبتكاخيمناكاماوسرد
.هزاجنإنامزىلإاواقتشاودعولاباوّزعتففينو

نمدوهيلانمضعبلاعجر.حيسملاةوخإِهِتَوْخِإُةَّـيِقَب
حمليمالكلاو.مهدالبىلإيأ»ليئارسإينبىلإ«يبسلا
هبعشىلإوناميإلاوةبوتلاببرلاىلإعوجرلاىلإًاضيأ
عوسيلاقامكًاضيأممألالمشت»ةيقب«ةملكلاونينمؤملا
حلٱِهِذٰهْنِمْتَسْيَلُرَخُأٌفاَرِخِيل«)١٠:١٦انحوي(

ْ
،َِةريَِظ

لِتِبَِيتآْنَأيِغَبْنَي
ْ

ٌةَدِحاَوٌةَّـيِعَرُنوُكَتَو،ِيتْوَصُعَمْسَتَفًاضْيَأَك
.»ٌدِحاَوٍعاَرَو

عاركمهبينتعيوهبعشىلعمكحييأ)٤ع(ىَعْرَيَو
.هفارخب

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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هسفنعضووًادسجراصةملكلاِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱِةَمَظَعِب
لكهيلإعفد.روظنملاريغهللالزيملهنكلودبعةروصذخأو
.ضرألاىلعوءامسلايفناطلس

ناكامكيبسالودعبدادترانوكيالَنوُتُبْثَيَو
.ميدقلاب

ُكِلْمَي«)١٧و١١و٧٢:٨رومزمرظنا(ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإ
لٱَنِم

ْ
لٱَىلِإِرْحَب

ْ
...ِضْرَألٱِيصاَقَأَىلِإِرْهَّـنلٱَنِمَو،ِرْحَب

ملٱُّلُكُهَلُدُجْسَي
ُهُمْسٱُنوُكَي...ُهَلُدَّـبَعَتَتِمَمُألٱُّلُك.ِكوُلُْ

.»ِرْهَّـدلٱَىلِإ
انلفاناياطخترفُغحيسملاب)٥ع(ًامَالَساَذٰهُنوُكَي

ضرألاىلعمالسنوكيوانبولقيفمالسوهللاعممالس
.)٩:٦ءايعشإرظنا(مهسيئركملاعلاهلبقيامنيح

ملاعلايفكلممظعأروشأناكيبنلانامزيفُروُّشَأ
روشألخداملليئارسإصّلخبرلاوليئارسإلودعمظعأو
ايقزحنامزيفميلشروأرصاحومهروصقيفسادومهضرأ
نإفًامامتوهاهمهفيملمظعأةوبنيبنلامالكيفو.كلملا
لكنمًاضيألبطقفروشأنمنكيملهبدوعوملاصالخلا
شويجونيينامورلاونيينادلكلاكهللاتوكلممواقيودع
لمعيوهوحيسملاوهصلخملاوليجلكيفداسفلاورفكلا
.رشبلاينبنمهيراتخمةطساوب

لامكلاىلعةدايزةينامثولامكلاددعةعبسٍةاَعُرَةَعْبَس
مهلميقيوهبعشبينتعيهللانأىنعملاو)١:٣سوماعرظنا(
هبعشلملعيوجايتحالارادقمبوجايتحالاتقويفنيصلخم
.نورظتنياممرثكأ

ديبروشأضرأرامدنكيمل)٦ع(َروُّشَأَضْرَأَنْوَعْرَيَف
ناكوعباسلانرقلايفنييلبابلاونييداملانملبليئارسإ
نأهبعشلزوجيفهتوكلمتابثلجألوهللاةيانعبكلذ
هلامعأنعاولوقيومهديسبديبعلارختفيامكاورختفي
»انلمعنحن«ةميظعلا

ريغركسعبنورشبملاوفيسبهّبشمهللامالكِفْيَّـسلٱِب
اهحالسسيلومحلومدعمتسيلةسينكلاةعراصمنأ

مهصالخللبسانلاكالهلنوكتالوًايدسجًاحالس
.اهيلإمهمامضناو

نمولبابيأ)١١-١٠:٨نيوكترظنا(َدوُرْمِنَضْرَأ
»يماعلا«يلصألادورمنىنعمو.ىونينىنبوجرخكانه
:١١نيوكترظنا(هللاةمواقميهلبابجربءانبيفةياغلاو
سلجملاناكمناكبابلانألاهندميه»اهباوبأ«و)٤
.ءاضقلاو

ضرألاشعنييذلاىدنلاكنويحيسملا)٧ع(ىَدَّـنلٱَك
ةدافإلهسفنلذبيوهورمثموهلعفبتكاسوفيطلوهو
ةنسحلاهبعشلامعأكلذكو»برلادنعنم«و.ضرألا
.هللانمةمعنلابةلومعماهلك

عيمجنعربعيدحاوهيبشتدجويال)٨ع(ِدَسَألٱَك
ءافطلاونوكينأنييحيسملايفكيالو.ةسينكلاتافص
دسألاكءاعجشوءايوقأاونوكينأًاضيأمهمزليلبءاعدوو
ًابعشليئارسإناك)٥:٥ايؤررظنا(اذوهيطبسنميذلا
بجعالفًاريثكهنوقياضيءايوقأءادعأهلوحًافيعضوًاليلق
مهكلمكبرحلايفردتقمصلخمىلإليئارسإقاتشااذإ
.دواد

يفُنوُكَيَو١٠«١٥-١٠ لٱَكِلٰذِ
ْ

ُعَطْقَأِّـينَأ،ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ِمْوَي
،َكِضْرَأَنُدُمُعَطْقَأَو١١.َكِتاَبَكْرَمُديِبُأَو،َكِطَسَوْنِمَكَلْيَخ
ُنوُكَيَالَو،َكِدَيْنِمَرْحِّـسلٱُعَطْقَأَو١٢.َكِنوُصُحَّـلُكُمِدْهَأَو
ملٱَكَليِثاَمَتُعَطْقَأَو١٣.َنوُفِئاَعَكَل

ْنِمَكَباَصْنَأَوَةَتوُحْنَْ
يفَكْيَدَيِلَمَعِلُدُجْسَتَالَف،َكِطَسَو ُعَلْقَأَو١٤.ُدْعَباَمِ
ُمِقَتْنَأٍظْيَغَوٍبَضَغِبَو١٥.َكَنُدُمُديِبُأَوَكِطَسَوْنِمَكَيِراَوَس
.»اوُعَمْسَيَْملَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَنِم
١:٧ءايعشإ١٤:٣عشوهو٢:٧ءايعشإو١٧:١٦ةينثت
٥:٩سوماعو١٠:١٤عشوهو١٧-٢:١٢ءايعشإ٦:١١و
٢:١٨ءايعشإ٨:١٩و٢:٦ءايعشإو١٢-١٨:١٠ةينثت
١٧:٨ءايعشإو٣٤:١٣جورخ١:٩لايقزحو١٧:٨و
٦٥:١٢و١:٢٤ءايعشإ٢٧:٩و

يذلاكلملانع١٧:١٦ةينثتيفليقَكَلْيَخُعَطْقَأِّـينِإ
خلٱُهَلْرِّـثَكُيَال«هللابعشىلعكلمي

ْ
ليخلايأ»َلَْي

ندملايه)١١ع(»ندملا«و.برحلالجألتابكرملاو
:١٧مايأ٢(اذوهيكلمطافاشوهينامزيفةروكذملاكةنيصحلا
يفًاشْيَجَلَعَجَو.َليِئاَْرسِإَىلَعَدَّـدَشَت«)٢و١ ِنُدُمِعيَِمجِ
حلٱاَذوَُهي

ْ
عطقبهبعشرّهطيسًالوأبرلانأةصالخلاو.»ِةَنيَِص

ةيدسجلاةوقلاىلعمهلاكتاعطقورحسلاومانصألاةدابع
هبعشريهطتدعبو.برحلاةطساوبيملاعلادجمللمهبحو
ىلعهللاتوكلمةماقإدعبو.اوعمسيملنيذلانممقتني
تاودأىلإةجاحنوكتالمالسلاكلمةسايرتحتضرألا
.)٧-٩:٥ءايعشإرظنا(برحلا

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

جلٱىَدَلْمِصاَخْمُق:ُّبَّـرلٱُهَلاَقاَماوُعَمْسِا١«٨-١
ْ
ِلاَبِ

لَو
ْ
اَهُتَّـيَأِّـبَّـرلٱَةَموُصُخيِعَمْسِا٢.َكَتْوَصُلَالِّـتلٱِعَمْسَت

جلٱ
ْ
َعَمًةَموُصُخِّـبَّـرلِلَّـنِإَف.َةَمِئاَّـدلٱِضْرَألٱَسُسُأاَيَوُلاَبِ
َكِبُتْعَنَصاَذاَم،يِبْعَشاَي٣.َليِئاَْرسِإُمِكاَُحيَوُهَوِهِبْعَش
ِضْرَأْنِمَكُتْدَعْصَأِّـينِإ٤!َّـَيلَعْدَهْشٱ؟َكُتْرَجْضَأاَذاَمِبَو
لٱِتْيَبْنِمَكُتْكَكَفَو،َْرصِم

ْ
لَسْرَأَو،ِةَّـيِدوُبُع

ْ
ىَسوُمَكَماَمَأُت

ألَا
َ
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ُكِلَمُقَالاَبَرَمآَتاَذاَمِبْرُكْذٱيِبْعَشاَي٥.َمَيْرَمَوَنوُراَهَو
لَبُهَباَجَأاَذاَمِبَو،َبآوُم

ْ
طِشْنِمَروُعَبُنْبُماَع

ِّـ
جلٱَىلِإَمي

ْ
لِ

ْ
ِلاَج

ِهَلِإلِليِنَحْنَأَوِّـبَّـرلٱَىلِإُمَّـدَقَتَأَمِب٦.ِّـبَّـرلٱَةَداَجِإَفِرْعَتِل
لٱ
ْ

َُّرسُيْلَه٧؟ٍةَنَسِءاَنْبَأٍلوُجُعِب،ٍتاَقَرْحُمِبُمَّـدَقَتَأْلَه؟ِّـِيلَع
لٱِفوُلُأِبُّبَّـرلٱ

ْ
يِرْكِبيِطْعُأْلَه؟ٍتْيَزِراَْهنَأِتاَوَبَرِب،ِشاَبِك

مث،يِتَيِصْعَمْنَع
ََ

ََكَربْخَأْدَق٨؟ِيسْفَنِةَّـيِطَخْنَعيِدَسَجَةَر
طَياَذاَمَو،ٌحِلاَصَوُهاَمُناَسْنِإلٱاَُّهيَأ

ْ
ْنَأَّـالِإ،ُّبَّـرلٱَكْنِمُهُبُل

حلٱَعَنْصَت
ْ

.»َكِٰهلِإَعَمًاعِضاَوَتُمَكُلْسَتَو،َةَْمحَّـرلٱَّـبُِحتَوَّـَق
٣و٦:٢لايقزحو١:٢ءايعشإو٤و٥٠:١رومزم
عشوهو١:١٨ءايعشإ١٠٤:٥رومزمو٢٢:١٦ليئومص٢و
٢٣و٤٣:٢٢ءايعشإ٢:٥ايمرإ٥٠:٧رومزم١٢:٢و٤:١
١٥:٢٠جورخ٧٧:٢٠رومزم٧:٨ةينثت٢:٣جورخ
:٤عوشي٣:١و٢:١عوشيو٢٥:١ددع٦و٢٢:٥ددع
رومزم١:٢٧ءايعشإو١٢:٧ليئومص١و١٠و٥:٩و١٩
:١٨نييوال٤٠:١٦ءايعشإ١٧و٥١:١٦رومزم٨-٤٠:٦
١٠:١٢ةينثت٣٠:١٥ةينثت٧:٣١ايمرإو٥-٢:١و٢١
٥٧:١٥ءايعشإ٦:٦عشوه٢٢:٣ايمرإو٥٦:١ءايعشإ
٦٦:٢و

مهخبويوبعشلاملكينأهيلعفاخيميبنلاملكيبرلا
.لابجلاىدلمهمصاخيوةعاجشلاوةنامألابمهاياطخىلع
بولقنمنيلأنوكتةيرخصلالابجلابولقلعل
برلالامعأتدهاشةيدبألالابجلاتناكو.نييليئارسإلا
وحنةيدرلاليئارسإلامعأوميدقلاذنمهبعشوحنةحلاصلا
.تاعفترملاتاساجرومانصأللمهتدابعوبرلا

مكحينأقحهلهنأعم)٢ع(ِهِبْعَشَعَمًةَموُصُخِّـبَّـرلِل
هنأكجاحتيومهعمملكتولزانتهنكلوةمكاحمالبهبعشىلع
بنجسلجيوءاضقلايسركنعلزنيضاقكوناسنإ
مليأ»يبعشاي«هوعديو.قيدصكهملكيوهيلعوكشملا
ىلعمهبىنتعاوميدقلايفمهراتخاهنأمهركذيلبمهضفري
»ميرم«و.هوحنةيصوصخلامهتابجاوًاضيأمهركذيوماودلا
ةيبنتناكاهنألنوراهوىسوماهيوخأعم)٤ع(يفةروكذم
.)١٥:٢٠جورخرظنا(ةمنرمو

نألةلمجلالمكيال)٥ع(ِلاَجْلِْجلٱَىلِإَميِّـطِشْنِم
ةلحمرخآميطشتناك.مهدنعةفورعماهيلإراشملاثداوحلا

ىتحرفقلايفاوماقأ.ناعنكيفةلحملوألاجلجلاورفقلايف
ناحتماوبيدأتنامزكلذناكفنينمؤملاريغليجتام
بيدأتلانامزىهتنالاجلجلاىلإميطشنممهلاقتنابو
اهبدوعوملاضرألايفةحارلانامزأدتباوبرلابضغو
ىلإميطشنمو.ةنسنيعبرأةدماهيلإاوقاتشااوناكيتلاو
حصفلاةسراممتددجتلاجلجلايفوندرألااوربعلاجلجلا
.رصمراعمهنعجرحدتوناتخلاو

مالكنماورثأتمهنأكمهوبعشلاباوج٦عيفو
ةيدسجمهراكفأنكلوًائيشهلاومدقينأاودصقوبرلا
هنأاومهفيملوحئابذوتامدقتبيضتريبرلانأاونظمهنإف
كلملا.هنمتامدقتطقفسيلوهسفنناسنإلابلاط
ناريثلانم٢٢٠٠٠مدقلكيهلانيشدتنيحناميلس
هذهلسيلنكلوايشويوايقزحاذكهومنغلانم١٢٠٠٠و
ةرسكنملاحورلاةمدقتىلإةبسنلاببرلادنعامةميقحئابذلا
شابكلامحشنملضفأءاغصإلاوبرلاتوصلعامتسالاو
نمًارهنأوشابكلانمتاوبرمدقيناسنإلاناكولوىتح
.هدنعءيشزعأوهوركبلاهنبامدقولوتيزلا

طَياَذاَم«)١٣و١٠:١٢ةينثترظنا()٨ع(َكََربْخَأْدَق
ْ

ُبُل
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكْنِم

ُ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَيِقَّـتَتْنَأَّـالِإَك

َ
يفَكُلْسَتِلَك ِّـلُكِ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَدُبْعَتَو،ُهَّـبُِحتَو،ِهِقُرُط
َ

لَقِّـلُكْنِمَك
ْ

ِّـلُكْنِمَوَكِب
َحتَو،َكِسْفَن

ْ
هبَكيِصوُأاَنَأيِتَّـلٱُهَضِئاَرَفَوِّـبَّـرلٱاَياَصَوَظَف اَِ

لٱ
ْ

ِخلَمْوَي
َ

ًاءزجالولاملانمًاءزجبلطيالبرلانإف»َِكْري
هتقولكوهلاملكوهسفنناسنإلابلطيلبتقولانم
:٩ىّتمو٦:٦عشوهرظنا(هراكفأوهمالكوهلامعألكو

رانلابمهتانبومهينبنوقرحينويناعنكلاناكو)١٢:٧و١٣
رظنا(ةدابعلاكلتنويليئارسإلامهنمملعتو.مههلإكلومل
.)٧:٣١ايمرإ

لِليِداَنُيِّـبَّـرلٱُتْوَص٩«١٦-٩
ْ

حلٱَو،ِةَنيِدَم
ْ
ىَرَتُةَمْكِ

لِلاوُعَمْسِا:َكَمْسٱ
ْ

يفَأ١٠.ُهَمَسَرْنَمَوِبيِضَق ِريِّـِّـرشلٱِتْيَبِ
لَمٌةَصِقاَنٌةَفيِإَوٍَّرشُزوُنُكُدْعَب

ْ
ِنيِزاَوَمَعَمىَّـكَزَتَأْلَه١١؟ٌةَنوُع

لٱِريِياَعَمِسيِكَعَمَوِّـَّـرشلٱ
ْ

َنوُنآلَماَهَءاَيِنْغَأَّـنِإَف١٢؟ِّـشِغ
لُظ
ْ

لٱِبَنوُمَّـلَكَتَياََهناَّـكُسَو،ًام
ْ

يفْمَُهناَسِلَو،ِبِذَك .ٌّشاَغْمِهِمَفِ
لَعَجْدَقاَنَأَف١٣

ْ
ِلْجَأْنِمًابِرُْخم،ِءاَفِّـشلٱَةَميِدَعَكَحوُرُجُت

يفَكُعوُجَو،ُعَبْشَتَالَوُلُكْأَتَتْنَأ١٤.َكاَياَطَخ .َكِفْوَجِ
َتْنَأ١٥.ِفْيَّـسلٱَىلِإُهُعَفْدَأِهيِّـجَنُتيِذَّـلٱَو،يِّـجَنُتَالَوُلِّـزَعُتَو
َحتَالَوُعَرْزَت

ْ
،ٍتْيَزِبُنِهَّـدَتَالَوًانوُتْيَزُسوُدَتَتْنَأ.ُدُص

ُحتَو١٦.ًارَْمخُبَْرشَتَالَوًةَفَالُسَو
ْ

ُعيَِمجَو»يِرْمُع«ُضِئاَرَفُظَف
هتاَروُشَمِبَنوُكُلْسَتَو»َبآْخَأ«ِتْيَبِلاَمْعَأ لَسُأْيَكِل،ِْمِ

ِّـ
َكَم

لِل
ْ

.»يِبْعَشَراَعَنوُلِمْحَتَفِ،ريِفَّـصلِلاََهناَّـكُسَو،ِباَرَخ
٢٧و٥:٢٦ايمرإ١١:٤ءايعشإو١٧و٨-٥:٦بويأ
٨:٥سوماعو١٠و٤٥:٩لايقزح٣:١٠سوماعو
١:٢٣ءايعشإو٢و٢:١ص١٢:٧عشوهو١٩:٣٦نييوال
:٧عشوهو٨و٦-٩:٢ايمرإ٤و٦:٣سوماعو٥:٧و

١:٧ءايعشإ١:٩ص٣:٨ءايعشإ٢:٤سوماعو١٣
٤٠-٢٨:٣٨ةينثت٣٠:٦ءايعشإ٩:٢ءايعشإ٦:١١و
:١٦كولم١و١:٣اينفصو٥:١١سوماع١٢:١٣ايمرإ

١٣ع٧:٢٤ايمرإ٣٣-١٦:٢٩كولم١و٢٦و٢٥

ألَا
َ
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ءايعشإ٢٩:١٨و١٨و٢٥:٩و١٩:٨ايمرإ١٨:١٦ايمرإو
١٢:١٤عشوهو٥١:٥١ايمرإو٤٤:١٣

.ميلشروأيهةنيدملا
)١١:١٩ىّتم(عوسيلوقرظناَكَمْسٱىَرَتُةَمْكِْحلٱ

نوعمسيةمكحمهلنيذلايأ»اهينبنمترربتةمكحلاو«
هتافصلكوهتردقوهتبحموهلدعنوريفةنيدمللبرلاةادانم
رظنا(برلابيدأتوه»بيضقلا«و.همساباهيلإراشملا
.)٣٠:٣٢و٢٤و١٥و١٠:٥ءايعشإ

هللانمبيدأتلانأاوركذتينأمهيلعيأُهَمَسَرْنَمَو
يفأ)١٠ع(لأسيمثمثإلاقيطياليذلاسودقلاوريدقلا
مالكلادعبوبيدأتلادعبيأرشزونكدعبريرشلاتيب
نماوديفتسيملمهنإف»دجوي«لاؤسلااذهباوجو.روكذملا
نكميالفةصقاناهنألةنوعلمةفيإلاو.مالكلاوبيدأتلا
نألحيبقلامهحبرنماوعفتنينأعيبلايفاهنولمعتسينيذلا
.هيلعتسيلبرلاةكرب

)٩ع(هللاملكتملاقباسلامالكلايف)١١ع(ىَّـكَزَتَأْلَه
ةبسنقفاويالانهنكلو)١٣ع(يتآلامالكلايفكلذكو
ًالامجإبعشلاانهملكتملانألمتحملانموهللاىلإمالكلا
رشلازونكتمادام»ىكزتأينإ«مكدحألوقيلهيأ
نييوالرظنا(هتيبيفةدوجومةصقانلاةفيإلاوشغلانيزاومو

.)١٦-٢٥:١٣ةينثتو٣٦و١٩:٣٥
يفنيربتعملاورباكألاىتحيأ)١٢ع(اَهَءاَيِنْغَأَّـنِإَف

شغمهمفيفمهناسلوةيندلااياطخلاهذهنوئطخيميلشروأ
.مهتداعشغلاوشغمهمالكلكيأ

ءاجرنمسيليأ)١٣ع(ِءاَفِّـشلٱَةَميِدَعَكَحوُرُج
بطاخملالعلو.نسحتتةيحورلاوةيبدألامهتلاحنأب
.ًالامجإنويليئارسإلا

رظنا(مهاياطخلجأنمبرخملاوهبرلايأًابِرُْخم
.)٢٨-٢٦:١٨نييوال

ةيطخلابسانيباقعلا)١٤ع(ُعَبْشَتَالَوُلُكْأَتَتْنَأ
مهباقعومهنوطبعبشلجألنيشاغونيملاظاوناكمهنإف
عمومهلاومأاوأبخودعلامودقدنعمهلعلومهفوجيفعوجلا
.هفيسبودعلاهذخأيًائيشاوّجناذإواهنوّجنيالكلذ

ُحت
ْ

-١٦:١٦كولم١رظنا()١٦ع(يِرْمُعُضِئاَرَفُظَف
ءاسأوليئارسإىلعكَلَممثشيجلاسيئريرمعناك)٢٨

ةأرماوبآخأهنبارهتشاوهلبقاوناكنيذلاعيمجنمرثكأ
ةدابعورورشلاباذوهيكلمايلثعبآخأةنباولبازيإبآخأ
ريرشلاهتيبلكنعةباينلابانهروكذميرمعو.لعبلا
نويليئارسإلاناكلعبلاةدابعبةصتخملايهيرمعضئارفو
ليئارسإبرلاملسييكليرمعتيبتاروشمبنوكلسي

راعنويليئارسإلالمحيفريفصللميلشروأناكسوبارخلل
.مهتكلممطقستامدنعنيينثولانمهللابعش

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ِةَصاَصُخَك،ِفْيَّـصلٱىَنَجَكُتِْرصِّـينَألِيلٌلْيَو١«٤-١
لٱ
ْ

ألِلَدوُقْنُعَال.ِفاَطِق
َ

٢.ِيسْفَناَهْتَهَتْشٱٍةَنيِتَةَروُكاَبَالَوِلْك
.ِساَّـنلٱَْنيَبٌميِقَتْسُمَسْيَلَو،ِضْرَألٱَنِمُّيِقَّـتلٱَداَبْدَق

٣.ٍةَكَبَشِبًاضْعَبْمُهُضْعَبَنوُداَطْصَي،ِءاَمِّـدلِلَنوُنُمْكَيْمُهُعيَِمج
لَا
ْ

لٱَوُسيِئَّـرلٱ.ِناَتَدِهَتُْجمِّـَّـرشلٱَىلِإِناَدَي
ْ

هلٱِبٌبِلاَطِيضاَق
َْ

،ِةَّـيِد
لٱَو

ْ
لَكَتُمُريِبَك

ِّـ
هبٌم ُلْثِمْمُهُنَسْحَأ٤.اََهنوُشِّـكَعُيَفِهِسْفَنىَوَِ

لٱ
ْ

ُهلَدْعَأَوِجَسْوَع
ُ

ْدَقَكُباَقِعَكيِبِقاَرُمَمْوَي!ِكْوَّـشلٱِجاَيِسْنِمْم
.»ْمُهُكاَبِتْرٱُنوُكَيَنآلٱ.َءاَج
:٥٧ءايعشإ٩:١٠عشوهو٢٨:٤ءايعشإ٢٤:١٣ءايعشإ
٥:١عشوهو٥:٢٦ايمرإ٥٩:٧ءايعشإو٣:١٠ص١
٢:٦لايقزح٥:١٢سوماعو٣:١١ص١٧و٤:١٦لاثمأ
ءايعشإ٩:٧عشوهو١٠:٣ءايعشإ١:١٠موحان٢٨:٢٤و

٢٢:٥

بعشلانمءايقتألانعةباينلابيبنلاوهملكتملا
مهتقثوبرلابمهناميإبوداسفلامومعومهاياطخبنوفرتعيف
ىلعهبعشهدمحيف)١٥ع(مهلبيجتسيبرلاوهديعاومب
.مهماثآلهنارفغوهتمحروهتفأر

هيفسيلفاطقلادعبًامركىأرهنأكِفْيَّـصلٱىَنَجَك
امكهسفناهيهتشتلنيتلانمةدحاوالوبنعلانمدوقنع
دجويالهنإفبعشلامومعاذكهو.ةنيتةروكابيهتشت
يفنودهتجممهوبرلااهيهتشييتلارامثألانمءيشمهنيب
يهةيصوصخلاةيطخلاو.نيديلابهنولمعيفرشلالمع
دنعةدوجوميهوةريثكتارمةروكذمةيطخلاهذهوعمطلا
رظنا(ناثوألاةدابعنمعونوهوسانلانمبترلالك
.)٥:٥سسفأ

مهو)٢ع(يفةروكذملاةكبشلايأ)٣ع(اََهنوُشِّـكَعُيَف
ناكاذكهونابذلاداطصيلهتيبشكعييذلاتوبكنعلاك
.سانلااوبلسييكلليحلاوشغلانولمعتسيرباكألا

فيكفجسوعلالثمنسحألاناكنإ)٤ع(ْمُهُنَسْحَأ
حرجيوهيلعراملابايثكسميجسوعلاو.مهرارشأنوكي

.ملاظلاوعامطلالاثموهفهمحل
ُهلَدْعَأَو

ُ
.كوشلانمرشأيأِكْوَّـشلٱِجاَيِسْنِمْم

اوأبنتءايبنألاناكيذلاباقعلاموييأَكيِبِقاَرُمَمْوَي
بعشلارورشنألًابيرقراصيأءاجدقمويلااذهوهنع
.تلمك

ألَا
َ

اَخيِمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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ْظَفْحٱٍ.قيِدَصِباوُقِثَتَال.ًابِحاَصاوُنِمَتْأَتَال٥«٥،٦
ملٱِنَعَكِمَفَباَوْبَأ

يفِةَعِجَطْضُْ َنْبالٱَّـنَأل٦.َكِنْضِحِ
لٱَو،ِبَألٱِبٌنيِهَتْسُم

ْ
لٱَواَهِّـمُأَىلَعٌةَمِئاَقَتْنِب

ْ
هتاََمحَىلَعَةَّـنَك ،اَِ

.»ِهِتْيَبُلْهَأِناَسْنِإلٱُءاَدْعَأَو
١٢:٥٣اقولو٣٥و١٠:٢١ىّتمو٢٢:٧لايقزح٩:٤ايمرإ
١٠:٣٦ىّتم

الهنإفيمومعداسفىلعلديمالكًابِحاَصاوُنِمَتْأَتَال
لكتينأردقيالناسنإلاوًاقلطمةنامأالوقدصدجوي
.هدالوأالوهتأرماالوهقيدصىلع

.ِيصَالَخِهٰلِإلُِربْصَأ،َّـبَّـرلٱُبِقاَرُأيِنَّـنِكَلَو٧«١٠-٧
طَقَساَذِإ.ِيتَّـوُدَعاَيِيبيِتَمْشَتَال٨.يِٰهلِإيِنُعَمْسَي

ْ
ُت

يفُتْسَلَجاَذِإ.ُموُقَأ لُّظلٱِ
ْ

ُلِمَتْحَأ٩.ِيلٌروُنُّبَّـرلٱَفِةَم
َيِرُْجيَوَياَوْعَدَميِقُيىَّـتَح،ِهْيَلِإُتْأَطْخَأِّـينَألِّـبَّـرلٱَبَضَغ
ِيتَّـوُدَعىَرَتَو١٠.ُهَّـرِبُرُظْنَأَس.ِروُّنلٱَىلِإيِنُجِرْخُيَس.يِّـقَح
طَغُيَف

ِّـ
خلٱاَهي

ْ
لٱ،ُيْزِ

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَوُهَنْيَأ:ِيلُةَلِئاَق

ُ
َياَنْيَع؟ِك

.»ِةَّـقِزَألٱِنيِطَكِسْوَّـدلِلُريِصَتَنآلَا.اَهْيَلِإِناَرُظْنَتَس
٤:٣رومزم٢٥:٩ءايعشإو١٣٠:٥رومزم٢:١قوقبح
١٠:١٩ايمرإ٩:٢ءايعشإ٩:١١سوماع١٠ع١٢ايدبوع
ءايعشإو٣٧:٦رومزم٥٠:٣٤ايمرإ٤٠و٣:٣٩يثارمو

٤:١١ص٢:١٧ليئوي٥٦:١و٤٦:١٣ءايعشإ١٦و٤٢:٧
١٠:٥ايركزو٥١:٢٣ءايعشإ

مهلوقوبرلانوفاخينيذلاعيمجنعةباينلابيبنلاملكتي
ىلعةماتلاةبلغلانورظتنموتاقيضلايفنورباصمهنأوه
سيرعببرلاوسورعبهللابعشهّبشامًاريثكو.مهئادعأ
ركذُيف)٢:١٩عشوهو٣:١٤ايمرإو٥٤:٥ءايعشإرظنا(
نيذلاولبابوىونيناهتودعوثنؤملاةغيصبانهبعشلا
بقارأيننكلو«بعشلالوقيو.ليجلكيفقحلانومواقي
ىلعفقاووهوةرصاحمةنيدميفبيقركمهو»برلا
هآراذإفًالبقمدجنملاىريهلعلديعبىلإرظنيهدصرم
ةنباطوقسبرختفتةودعلاو.يتقولاقيضلاربصلابلمتحي
اهبدأولو»موقأتطقساذإ«ةلئاقاهبواجتفيهامأونويهص

نأوههريغويقيقحلانمؤملانيبقرفلاو.اهضفريملبرلا
ديريالوموقيالوطقسيهريغوموقيوطقسييقيقحلانمؤملا
.موقينأ

يفُتْسَلَجاَذِإ اَذِإ«دوادلاقامكِيلٌروُنُّبَّـرلٱَفِةَمْلُّظلٱِ
يفُتِْرس ملٱِّـلِظيِداَوِ

»يِعَمَتْنَأَكَّـنَأل،ًاَّرشُفاَخَأَالِتْوَْ
ةميدقلاهدوهعءافوبهللاربرهظيسو)٢٣:٤رومزم(
.هبعشل

ةبوتبئاتلكلوقاذهو)٩ع(ِّـبَّـرلٱَبَضَغُلِمَتْحَأ
هميلستبوهبيدأتيفبرلالدعبوهتيطخبفرتعيهنإفةيقيقح
.هصلخيبرلانأبهناميإبوبيدأتلل

بعشلاويبنلانأرهاظلا)١٠ع(ِسْوَّـدلِلُريِصَتَنآلَا
نمةطساوبومهنامزتاقيضنمصالخلااورظنتسا
ىنعمبًاضيأحصيمالكلانكلوةيدسجبرحبمهدجاني

رشبلكصالخوةيطخلانمصالخلاوهومظعأصالخ
ملظلاورفكلاسودلبًايدسجًاسودسيلسودلاو
بولقلاديدجتوةبحملاوةالصلاوقحلاراهظإبكلذوعمطلاو
.سدقلاحورلاب

لٱَكِلٰذ،ِكِناَطيِحِءاَنِبَمْوَي١١«١٣-١١
ْ

ملٱُدُعْبَيَمْوَي
ْ
.ُداَعيِ

َىلِإَْرصِمْنِمَو،َْرصِمِنُدُمَوَروُّشَأْنِمِكْيَلِإَنوُتْأَيٌمْوَيَوُه١٢
لٱَنِمَو.ِرْهَّـنلٱ

ْ
لٱَىلِإِرْحَب

ْ
جلٱَنِمَو.ِرْحَب

ْ
جلٱَىلِإِلََب

ْ
١٣.ِلََب

هناَّـكُسِبَبَسِبًةَبِرَخُضْرَألٱُريِصَتْنِكَلَو مثِلْجَأْنِم،اَِ
ََ

ِر
.»ْمِِهلاَعْفَأ
١٩:٢٣ءايعشإ٢:٢اينفص٩:١١سوماعو٥٤:١١ءايعشإ
٣:٤ص٢٥:١١ايمرإو٦:١٣ص٩و٦٠:٤و٢٥-
١١و٣:١٠ءايعشإو

دودحلاىلإريشتداعيمةملكنأحجرألاُداَعيِْملٱُدُعْبَي
)٣٣:١٧ءايعشإو١:٤عوشيرظنا(ةكلممللهللانمةنّيعملا
الفروشأنمورصمنمنييفنملاعوجرنعيبنلاأبنتو
عستتفدعبتدودحلايأداعيملانإلاقوةكلمملامهعست
رحبلانم«وتارفلارهنيأ»رهنلاىلإرصمنم«.ةكلمملا
لبجلانم«ومجعلاجيلخىلإمورلارحبنميأ»رحبلاىلإ
.نانبللبجىلإءانيسلبجنميأ»لبجلاىلإ

ةينثولاضرألايأ)١٣ع(ًةَبِرَخُضْرَألٱُريِصَتْنِكَلَو
ريصتةينثولايضارألانكلوعستتوىنبُتليئارسإضرأنإف
.اهناكسلاعفأببسبةبرخ

ًةَنِكاَس،َكِثَاريِمَمَنَغَكَبْعَشَكاَصَعِبَعْرِا١٤«٢٠-١٤
يفاَهَدْحَو يفٍرْعَوِ لٱِطَسَوِ

ْ
يفَْعَرتِل.ِلَمْرَك لِجَوَناَشاَبِ

ْ
َداَع

لٱِماَّـيَأَك
ْ

ِهيِرُأَْرصِمِضْرَأْنِمَكِجوُرُخِماَّـيَأَك١٥.ِمَدِق
طَبِّـلُكْنِمَنوُلَجَْخيَوُمَمُألٱُرُظْنَي١٦.َبِئاَجَع

ْ
َنوُعَضَي.ْمِهِش

لَي١٧.ْمُُهناَذآُّمُصَتَو،ْمِهِهاَوْفَأَىلَعْمَُهيِدْيَأ
ْ

َبَاُّرتلٱَنوُسَح
حلٱَك

ْ
هنوُصُحْنِمِةَدْعَّـرلٱِبَنوُجُرَْخي.ِضْرَألٱِفِحاَوَزَك،ِةَّـَي ،ِْمِ

ٌهٰلِإَوُهْنَم١٨.َكْنِمَنوُفاََخيَواَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإِبْعُّرلٱِبَنوُتْأَي
ُظَفَْحيَال!ِهِثَاريِمِةَّـيِقَبِلِبْنَّـذلٱِنَعٌحِفاَصَوَمْثِإلٱٌرِفاَغَكُلْثِم
ُسوُدَي،اَنَُمحْرَيُدوُعَي١٩.ِةَفْأَّـرلٱِبَُّرسُيُهَّـنِإَف،ُهَبَضَغِدَبَألٱَىلِإ
طُتَو،اَنَماَثآ

ْ
يفُحَر لٱِقاَمْعَأِ

ْ
ُعَنْصَت٢٠.ْمُهاَياَطَخُعيَِمجِرْحَب

ُذْنُماَنِئاَبآلَتْفَلَحِْنيَتَّـللٱ،َميِهاَرْبِإلَةَفْأَّـرلٱَوَبوُقْعَيِلَةَناَمَألٱ

ألَا
َ

اَخيِمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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لٱِماَّـيَأ
ْ

.»ِمَدِق
نييوال٤٩:١٠و٤٠:١١ءايعشإو٩٥:٧رومزمو٥:٤ص
جورخ٩:١١سوماع٥٠:١٩ايمرإ٢٣:٤رومزمو٢٧:٣٢
٧٢:٩رومزم٣:٧ص٧٨:١٢رومزمو٣٤:١٠و٣:٢٠
:٢٥ءايعشإ١٨:٤٥رومزم٣٢:٢٤ةينثت٤٩:٢٣ءايعشإو
٢:١٢ص٤٣:٢٥ءايعشإو٩و٣٤:٧جورخ٥٩:١٩و٣
٣٢:٤١ايمرإ١٣و٩و١٠٣:٨رومزم٨و٥:٧و٤:٧و
٣١:٣٤ايمرإو٤٣:٢٥و٣٨:١٧ءايعشإ٥٠:٢٠ايمرإ
١٢و٧:٨ةينثت٣٢:١٠و٢٤:٢٧نيوكت

.هفارخلعاركمهبينتعيومهيلعمكحييأَكاَصَعِبَعْرِا
يفاَهَدْحَوًةَنِكاَس يفٍرْعَوِ لمركلالبجِلَمْرَكْلٱِطَسَوِ

مسالاقلطُأولامجلاوبصخلابرهتشاومورلارحبطشىلع
طسوبةضيغكيهبرلاثاريممنغورمثمناكملكىلع
نأكملاعلابوعشنيبقياضتمومولظمبعشيأناتسب
برلانأيهيبنلاةالصو.رامدللمهدحومهصصخبرلا
ناشابكرضخعارميفمهاعريومهمحريومهيلإعجري
.ناعنكضرأيفًالوأاونطوتسااملميدقلايفداعلجو

نزحوهبعشبمتهاوخيبوتلاوراذنإلابهتمدخاخيمممت
.هللامهعدوتسيهتوبنرخآبانهومهناميإمدعومهاياطخىلع

ناك.هبعشةالصلبرلاباوج)١٥ع(َكِجوُرُخِماَّـيَأَك
ميدقلادهعلايفةروهشمةبيجعرصمنمليئارسإجورخ
ًاضيألبقتسملابمهيرُيهنأانهبرلالوقيف.ًالثمهباوبرضف
وهوشروكرمأبلبابنممهعوجرناك.اهلثمبئاجع
حورلالولحوةبيجعحيسملاةمايقوةبيجعينثوكلم
ديدجتوعوسيبلصاوبلطنيذلابولقديدجتوسدقلا
نمهللابعشىلإمهمامضناوانمايأيفنيينثولانمفولأ
مظعأرمأوهسانلاصيلختنأامكبئاجعلامظعأ
رختفيدوعيالهتوبنماتخيفيبنلاف.مهكالهإنمبجعأو
رختفيوبرلاىلإهرظنعفريلبمهكالهإوءادعألالالذإب
اهسوديهنإفًاماتًانارفغمهماثآهنارفغوهبعشىلإهتمحرب
هلإوهنم«دعباهركذيالورحبلاقامعأيفاهحرطيو
هماكحأدعبأام.هملعوهتمكحوهللاىنغقمعلاي»كلثم
دبألاىلإدجملاهل...ءاصقتسالانعهقرطوصحفلانع
.نيمآ

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
َ

اَخيِمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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