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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

ايمحنرفسةمدقم

ًادحاوًارفسارزعوايمحنارفسناك.ارزعةمدقمرظنا
ةمجرتلايفاذكهوةميدقلاةيناربعلاةاروتلابارزعمساب

عمجمكلذرقأوتاكلوفلايأةينيتاللاةمجرتلاوةينيعبسلا
نرقلايفرخآلانعدحاولالصفناو.م١٥٦٣ةنستنارت
يمسابمثيناثلاارزعولوألاارزعيمسابرشعسداسلا
.مويلااندنعامهامكايمحنوارزع

-١ص(ملكتملاةغيصبايمحنرفسيفمالكلاضعبنإ
ىلعكلذلديفبئاغلاةغيصبرخآلاضعبلاو)١٣و١٢و٧
لقنوىتشرداصمنمرفسلااذهيفامعمجعماجدوجو
.هسفنايمحنهبتكناكاممًائيشًايفرح
ميدقلادهعلارافسأرخآهنأل)١(ةيمهأرفسلااذهلو

لكيهلاءانبربخيهنأل)٢(دوهيلاخيراتلةلمكتوهفةيخيراتلا
)٣(ينيدلادوهيلاماظنديدجتوميلشروأراوسأميمرتويناثلا
برلاىلعهلاكتااهنموةديمحلاايمحنتافصانلفصيهنأل
هسفنىلعًاضيأهلاكتاوًاديهزمأناكًاميظعرمألكيف
ناكوًاميهفوًايكذناكو.لمعلايفهتعاجشوهطاشنو
.ةياغللًاصلخموًاضيأًاطيسب

لوأنموةنس١٣ةدمايمحنرفسوارزعرفسنيبو
ثداوحلاوةنسةئموحنايمحنرفسرخآىلإارزعرفس
ًاخيراتتسيلوطقفةمهملاثداوحلاضعبيهةروكذملا
.ًالماك

راوسألاميمرتوميلشروأهترايزايمحنرفسنومضمو
٨ص(ةعيرشلابسحبعشلارومأحالصإو)٧-١ص(
-١٣(.

يهيخيراتلاايمحنرفسوارزعرفسثداوحبيترتو
:يتأيامك

ىلإهتعامجولبابرزدوعصوشروكءادن.م.ق٥٣٨
.لمعلافيقوتولكيهلاسيسأتوميلشروأ

.شروكنبسيبمككّلمت٥٢٩
٧كلميذلامسالابذاكلاسيدرمسكلمت٥٢٢

.رهشأ
ةيناثلاةنسلايفتيبلاءانبديدجتوسويرادكلمت٥٢٢

.ةسداسلاةنسلايفلكيهلانيشدتوهكلمنم
ىلعتاياكشلاوسويرادنبشوريوشحأكلمت٤٨٥

.)٤:٦ارزع(دوهيلا
.شوريوشحأنبااتسشحترأسولج٤٦٥
قالط.ةعباسلاةنسلايفهتعامجوارزعدوعص٤٥٨

.)١٠و٩ص(ةبيرغلاءاسنلا
.)٢٢-٤:٧(راوسألاءانبفيقوت

اتسشحتراكلملنيرشعلاةنسلايفايمحندوعص٤٤٥
.)١ايمحن(راوسألاميمرتو

ةسراممو)٨:١ايمحن(ميلشروأىلإةيناثارزعدوعص
.هبعشوهللانيبةدهاعملاولاظملاديع

.تاحالصإلاوةيناثايمحندوعص٤٣٣
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ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

لَكَحِنْباَيْمَحَنُمَالَك١«٤-١
ْ

يفَثَدَح:اَي وُلْسِكِرْهَشِ
يف لٱِةَنَّـسلٱِ

ْ
يفُتْنُكاَمَنْيَبَنِيْرشِع لٱَنَشوُشِ

ْ
َءاَجُهَّـنَأ٢ِْرصَق

لَأَسَف،اَذوَُهيْنِمٌلاَجِرَوَوُه،ِيتَوْخِإْنِمٌدِحاَو،ِيناَنَح
ْ
ِنَعْمُهُت

لٱ
ْ

.َميِلَشُروُأْنَعَوِ،يْبَّـسلٱَنِماوُقَبَنيِذَّـلٱ،اْوَجَنَنيِذَّـلٱِدوُهَي
لٱَّـنِإ:ِيلاوُلاَقَف٣

ْ
يفَكاَنُهِيْبَّـسلٱَنِماوُقَبَنيِذَّـلٱَنيِقاَب ِ

لٱ
ْ
يفْمُهِدَالِب اَُهباَوْبَأَوٌمِدَهْنُمَميِلَشُروُأُروُسَو.ٍراَعَوٍميِظَعٍَّرشِ
لٱاَذٰهُتْعِمَساَّـمَلَف٤.ِراَّـنلٱِبٌةَقوُرَْحم

ْ
ُتْيَكَبَوُتْسَلَجَمَالَك

»ِءاَمَّـسلٱِهٰلِإَماَمَأُتْيَّـلَصَوُتْمُصَو،ًاماَّـيَأُتْحُنَو
٨:٢لاينادو١:٢ريتسأ٢:١ص٧:١ايركز١٠:١ص
ارزع٢:٣ص٢:١٧ص٢:١٧ص٧:٦ص٧:٢ص

٢:٤ص١٠:١و٩:٣

يفتنك«ملكتملاةغيصبوهيتأيامنإاَيْمَحَنُمَالَك
.ملكتملاوهنمًالوأفرعينأئراقلامزليف»خلانشوش
خيراتلايأ»ايمحنخيرات«ةيناربعلاةرابعلانومجرتيمهضعبو
وهرفسلارثكأنأل»ايمحنلامعأ«وأايمحنهبتكيذلا
.هلامعأخيرات

مسالاسفنبهريغنعايمحنزيمتيهيبأركذباَيْلَكَح
وهطبسيأنمفرعنالو)٣:١٦ايمحنو٢:٢ارزع(
عمروكذمينانحهاخأنأليوالطبسنمهنأنظُيو
.)٧:١(نييواللاونيينغملاونيباوبلا

نوناكرهشقفاوي)١٠:٩ارزع(عساتلارهشلاوُلْسِك
.لوألا

رهشركذ٢:١يفو.اتسشحترأكلملَنيِْرشِعْلٱِةَنَّـسلٱ
لوألارهشلاوهفناسينامأو.نيرشعلاةنسلانمناسين
ةنسلا٢:١يفةروكذملانوكتنأبجيفةديدجلاةنسلانم
دصقيملبتاكلانأنونظيمهضعبو.نيرشعلاوةيداحلا
نيرشتيأيرسترهشاهلوأةنسنوضرفينورخآو.طبضلا
كلملاسلجيذلارهشلانمةنسلانوبسحينورخآو.لوألا
.شرعلاىلعهيف

نمقرشلاىلإاهعقومسرافةكلممةبصقمساَنَشوُش
نوتشيكولملاناك.اهنمليميتئموحندعبىلعولباب
يفرصقلانشوشناكولابجلايفاناتبكأيفنوفاطصيواهيف
هنباهنكسوسويرادهانب)٣:١٥ريتسأ(نشوشةنيدملا
)٨-١:٣ريتسأ(يفةفوصوملاةميلولاهيفملوأوشوريوشحأ
امممظعأدجمولامجباتسشحترأهددجورصقلاقرتحاو
.)باتكلاسوماقيفنشوشبلطا(ًاقباسهيلعناك

.هئابسنأدحأوأيقيقحلاهاخأناكامبر)٢ع(ِيناَنَح
نمًاثيدحاوتأدقاوناكلاجريأاَذوَُهيْنِمٌلاَجِر

.ةيدوهيلا
مايأيفنييبسملالسن)٣ع(ِيْبَّـسلٱَنِماوُقَبَنيِذَّـلٱ

تمدهنادقراوسألانألميظعرشيفاوناكورصانذخون
.مهنورقتحيدالبلالهأو

مدهوميلشروأبارخناك)٤ع(ُتْيَكَبَوُتْسَلَج
هلككلذناكوةنس١٤٢وحنبايمحننامزلبقاهراوسأ
ربخلانأجتنتسنفهبهربخيلدحأىلإجتحيملفهدنعًافورعم
ارزعنأنونظملاو.ةديدجةثداحنعناكهعمسيذلا
لهأةمواقمببسلاهلمكينأردقيملوراوسألاءانبيفأدتبا
ايمحنهعمسيذلاربخلاوهاذهو)٢٢-٤:٧ارزع(دالبلا
.ىكبوسلجف

لُقَو٥«١١-٥
ْ

لٱُهٰلِإلٱ،ِءاَمَّـسلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ:ُت
ْ

ُميِظَع
ملٱ
حلٱ،ُفوُخَْ

ْ
لٱُظِفَا

ْ
ِملَةَْمحَّـرلٱَوَدْهَع

ُ
٦ُهاَياَصَويِظِفاَحَوِهيِّـبِح

َكِدْبَعَةَالَصَعَمْسَتِلِْنيَتَحوُتْفَمَكاَنْيَعَوًةَيِغْصُمَكُنُذُأْنُكَتِل
َليِئاَْرسِإيِنَبِلْجَألًالْيَلَوًاراََهنَنآلٱَكْيَلِإِّـيلَصُييِذَّـلٱ
هباَنْأَطْخَأيِتَّـلٱَليِئاَْرسِإيِنَباَياَطَخِبُِفَرتْعَيَو،َكِديِبَع .َكْيَلِإاَِ
َْملَو،َكَماَمَأاَنْدَسْفَأْدَقَل٧.اَنْأَطْخَأْدَقِيبَأُتْيَبَواَنَأِّـينِإَف
لٱِظَفْحَن

ْ
لٱَواَياَصَو

ْ
هبَتْرَمَأيِتَّـلٱَماَكْحَألٱَوَضِئاَرَف ىَسوُماَِ

لٱِرُكْذٱ٨.َكَدْبَع
ْ

:ًالِئاَقَكَدْبَعىَسوُمِهِبَتْرَمَأيِذَّـلٱَمَالَك
يفْمُكُقِّـرَفُأِّـينِإَفْمُتْنُخْنِإ َّـَيلِإْمُتْعَجَرْنِإَو٩،ِبوُعُّشلٱِ
لِمَعَوَياَياَصَوْمُتْظِفَحَو

ْ
ملٱَناَكْنِإاَهوُمُت

يفْمُكْنِمَنوُّيِفْنَْ ِ
هبِيتآَوْمُهُعَْمجَأَكاَنُهْنِمَف،ِتاَواَمَّـسلٱِءاَصْقَأ ملٱَىلِإِْمِ

ِناَكَْ
َكُبْعَشَوَكُديِبَعْمُهَف١٠.ِهيِفيِمْسٱِناَكْسِإلُْتَرتْخٱيِذَّـلٱ
لٱَكِتَّـوُقِبَتْيَدَتْفٱيِذَّـلٱ

ْ
،ُدِّـيَساَي١١.ِةَديِدَّـشلٱَكِدَيَوِةَميِظَع

َنيِذَّـلٱَكِديِبَعِةَالَصَوَكِدْبَعِةَالَصَىلِإًةَيِغْصُمَكُنُذُأْنُكَتِل
لٱَحاَجَّـنلٱِطْعَأَو.َكِمْسٱَةَفاََخمَنوُديِرُي

ْ
ُهْحَنْمٱَوَكِدْبَعِلَمْوَي

لِلًايِقاَسُتْنُكِّـينَأل.ِلُجَّـرلٱاَذٰهَماَمَأًةَْمحَر
ْ

.»ِكِلَم
٩:٢٠لاينادو١٠:١ارزع٩:١٧لايناد٩:٣٢و٤:١٤ص
٢٦:٣٣نييوال٢٨:١٤ةينثت٩:٥لايناد٢٩:٦مايأ٢و
٣٢:١١جورخ١٢:٥ةينثت٣٠:٤ةينثت٣و٣٠:٢ةينثت
٤٠:٢١نيوكتو٢:١ص٦ع٩:٢٩ةينثتو

هلإالوميهاربإهلإلقيمل)٢٠و٢:٤و٥ع(ِءاَمَّـسلٱُهٰلِإ
حورلابهلدجسُييذلاءامسلاهلإلبميلشروأيفلكيهلا
.بوعشلالكواهلكضرألاهلإوهوناكملكيفقحلاو

)١٠:١٧و٧:٢١ةينثت()٥ع(ُفوُخَْملٱُميِظَعْلٱُهٰلِإلٱ
لكيفهديايمحنىأروهبعشبيدأتيفهللاةمظعترهظ
وهدهعلاوهتنامأوهللاةمحربناكفهؤاجرامأو.مهباصأام

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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)٣٢:١٣جورخ(بوقعيوقاحسإوميهاربإعمدهعلا
.)٩و٨ع(يفهيلإراشملاو

ِمل
ُ

.اياصولاظفحبةبحملارهظتُهاَياَصَويِظِفاَحَوِهيِّـبِح
»َياَياَصَواوُظَفْحٱَفيِنَنوُّبُِحتْمُتْنُكْنِإ«عوسيلوقرظنا
.)١٤:١٥انحوي(

عمسُتةالصلاَكِدْبَعَةَالَصَعَمْسَتِلِْنيَتَحوُتْفَمَكاَنْيَعَو
ًايفرحتارابعلاهذهمهفنالاننكلونينيعلابتسيلونذألاب
.)٨:٢٥كولم١(

الكلذعمواوأطخأدقاوناكَكِديِبَعَليِئاَْرسِإيِنَب
ةيمورو٦٣:١٧ءايعشإ٢٥:٥٥نييوال(برلاديبعنولازي
٢:١١(.

ًايقتًالجرايمحنناك)٦ع(اَنْأَطْخَأْدَقِيبَأُتْيَبَواَنَأ
يفناكنإوسومانلاًاظفاحوهللاىلعهلاكتاوهناميإبًاتباثو
هسفنبسحهنكلو.كلملاناويدبراجتبًاطاحمةينثودالب
مدعوةيبلقلاةيرسلاهاياطخبرعشوبعشلانمًادحاو
.سومانلاظفحيفهلامك

يفًاريثكدريىسومليصوصخبقل)٧ع(َكَدْبَعىَسوُم
:١٥ايؤرو٥-٣:٢نييناربعًاضيأرظنا(.هريغوعوشيرفس
٣(.
لبىسومرافسأيفًايفرحهدجنال٩و٨عيفىتأامو

٤:٢ةينثتيفروكذمبوعشلايفمهقيرفتف.هانعمدجن
٥و٣٠:٤ةينثتو٤٢-٢٦:٤٠نييواليفعوجرلابدعولاو
.انهىتأاملنوكيامبرقأ٥-٣٠:١ةينثتيفمالكلاو

نعيعارلاشتفيامك)٩ع(ْمُهُعَْمجَأَكاَنُهْنِمَف
.)١٦-٣٤:١١لايقزحرظنا(ةلاضلافارخلا

:٨كولم١(لكيهلاوميلشروأىلإيأِناَكَْملٱَىلِإِْمِهبِيتآَو
٢٩(.
مثهتمحروهللاةمظعًالوأركذ)١٠ع(َكُديِبَعْمُهَف

نيذللنارفغلابديعاوملاركذوبعشلااياطخبفرتعا
مهميلشروأيفنيدوجوملايبسلاينبنألوقيانهو.نوبوتي
رصمنممهجرخأاملًاميدقمهادفنيذلالسنوهللابعش
يتلاةيصوصخلاهتبلطو.ديعاوملازاجنإبلطيانهوهو
نأبهتقثرهظأفكلملامامأةمحرلاحنميههسفنلاهبلط
هيلإكلملابلقليمينأردقيهنإورمألااذهبمتهيبرلا
راوسألاءانبفقوأيذلاكلملاوهاذهاتسشحترأناكو
ًاقلطمًاكلمسرافكولمنمهريغكناكو)٢٢-٤:١١ارزع(
رهظيامكةعيرشالبوديريامكييحتسيولتقينأردقي
:٨و٧:٩و٣:١٣(ريتسأرفسيفشوريوشحأهيبأإبننم
١١(.

نألهلنكرُيكلملاتيبيفًافيرشًافظوتمِكِلَمْلِلًايِقاَس
كلملامامأفقوهنأامبو.مسلاباهجزملمتحملانمرمخلا
كلملاعمملكتللةصرفهلناكرورسلاتقويفوًاريثك

ةسايسنولّصفيمهريغوةاقسلاككلملامادخناكًانايحأو
.ةكلمملا

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَو١«٨-١ يفَناَسيِنِرْهَشِ لٱِةَنَّـسلٱِ
ْ

َحتْرَألَنِيْرشِع
ْ

اَتْسَش
ملٱ
لَمَحَف،ُهَماَمَأٌرَْمخْتَناَك.ِكِلَْ

ْ
خلٱُت

ْ
ملٱُتْيَطْعَأَوَرَْم

.َكِلَْ
ملٱِيلَلاَقَف٢.ُهَماَمَأًادَّـمَكُمُلْبَقْنُكَأَْملَو

ِمل:ُكِلَْ
َ
َكُهْجَواَذا

لَقَةَبآكَّـالِإاَذٰهاَم؟ٍضيِرَمُْريَغَتْنَأَوٌدَّـمَكُم
ْ

ُتْفِخَف!ٍب
لُقَو٣ًاّدِجًاريِثَك

ْ
لِلُت
ْ

ملٱَيْحَيِل:ِكِلَم
َالَفْيَك.ِدَبَألٱَىلِإُكِلَْ

ملٱَويِهْجَوُّدَمْكَي
ْدَقاَُهباَوْبَأَوٌباَرَخيِئاَبآِرِباَقَمُتْيَبُةَنيِدَْ

ملٱِيلَلاَقَف٤؟ُراَّـنلٱاَهْتَلَكَأ
َىلِإُتْيَّـلَصَف؟َتْنَأٌبِلاَطاَذاَم:ُكِلَْ

لُقَو٥،ِءاَمَّـسلٱِهٰلِإ
ْ

لِلُت
ْ

ملٱَّـُرساَذِإ:ِكِلَم
َنَسْحَأاَذِإَو،ُكِلَْ

يِئاَبآِروُبُقِةَنيِدَمَىلِإاَذوَُهيَىلِإيِنُلِسْرُت،َكَماَمَأَكُدْبَع
ملٱِيلَلاَقَف٦.اَهيِنْبَأَف

ملٱَو،ُكِلَْ
ىَتَمَىلِإ:ِهِبِناَجِبٌةَسِلاَجُةَكِلَْ

ملٱىَدَلَنُسَحَف؟ُعِجْرَتىَتَمَو،َكُرَفَسُنوُكَي
،يِنَلَسْرَأَوِكِلَْ

لُقَو٧.ًاناَمَزُهَلُتْنَّـيَعَف
ْ

لِلُت
ْ

ملٱَدْنِعَنُسَحْنِإ:ِكِلَم
ِكِلَْ

لَف
ْ

نلٱِْربَعِةَالُوَىلِإُلِئاَسَرِيلَطْعُت
َىلِإَلِصَأىَّـتَحِينوُزيِجُيِلِرْهَّـ

ملٱِسْوَدْرِفِسِراَحَفاَسآَىلِإٌةَلاَسِرَو٨،اَذوَُهي
يِنَيِطْعُيِلِكِلَْ

لٱِباَوْبَأِفْقَسِلًاباَشْخَأ
ْ

لِليِذَّـلٱِْرصَق
ْ

ملٱِروُسِلَوِتْيَب
ِةَنيِدَْ

لِلَو
ْ

ملٱِيناَطْعَأَف.هْيَلِإُلُخْدَأيِذَّـلٱِتْيَب
يِٰهلِإِدَيَبَسَحُكِلَْ

ِحلاَّـصلٱ
َ

.»َّـَيلَعِة
٢:٤لايناد١٥:١٣لاثمأ١:١١ص٧:١ارزع١:١ص
٨:٣٦و٧:٢١ارزع١٣:٦و٥:١٤ص١:٤ص١:٣ص
٧:٦ارزعو١٨ع٧:٢ص٦و٢:٥ةعماج

ريتسأ(يفوانهالإباتكلايفمسالااذهدريملَناَسيِن
بيبأرهشوهوةيروشألاةغللانمهلصأنأنظُيو)٣:٧
.مويلااندنعناسينرهشو)١٣:٤جورخ(

يف َكَلمو.م.ق٤٤٥ةنسلايأَنيِْرشِعْلٱِةَنَّـسلٱِ
.ةنس٤١اتسشحترأ

لايقزح(سرافكولملةصصخمنوبلحرمختناكَرْمَْخلٱ
يقرشلانانبلنمقرشلاةهجىلإنوبلحتناكو)٢٧:١٨
نأيقاسلاتابجاونمو.قشمدنمًاليم١٣دعبىلعو
اهنأهلدكؤيلكلمللاهيطعياملبقرمخلانمًاليلقبرشي
.ّمسالب

ربخلاهاتأاملوأنمًادمكمناكايمحننأيفكشالو
ملهنكلو)١:١(لوألانوناكيأولسكرهشيفميلشروأنم
ةالصلاولمأتلادعبالإكلمللهنزحرهظينأنسحتسي
.لمعىلعدامتعالاو

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

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



مدعىلعليلددمكلانأل)٢ع(ًاّدِجًاريِثَكُتْفِخَف
ولو.كلمللمداخبقيليالفنايصعلاوأدرمتلاوأىضرلا
بعشىلعهبضغناكوايمحنلتقبرمأناكلكلملابضغ
:٤ارزع(روسلاءانبفّقودقاتسشحترأناكو.ًاضيأدوهيلا

٢٢-١٧(.
يأ)٢:٣٤كولم١و٢٥:١ليئومص١(يِئاَبآِرِباَقَمُتْيَب

)٢١:١٨كولم٢(يفناتسبكتيبلابةصتخمضرأيفرباقم
.هتيبناتسبيفنفُدىسنمنإ

كلمنمهراكفأعفر)٤ع(ِءاَمَّـسلٱِهٰلِإَىلِإُتْيَّـلَصَف
همالكريبدتيفةمكحلابلطهلعلوكولملاكلمىلإسراف
:٤(هذهكةالصًاداتعمايمحنناكو.هيلعكلملافاطعناو
.)١٣:١٤و١٤و٦:٩و٥:١٩و٩و٤

نيعتينأًايناثوراوسألاءانبًالوأهبولطم)٥ع(اَهيِنْبَأَف
ِهِذٰهىَنْبُتَالَف«)٤:٢١ارزعرظنا(لمعلاىلعًارومأموه
ملٱ
امدعبكلملانأبءاجرناكيأ»ٌرْمَأيِّـنِمَرُدْصَيىَّـتَحُةَنيِدَْ
.هتلمكتبرمأهنمردصيلمعلافّقو

ًابلاغهدحولكأيكلملاناك)٦ع(ٌةَسِلاَجُةَكِلَْملٱَو
كلملاىرنةميدقلاروصلايفوهعمةكلملانوكتًانايحأو
.هرمأيفايمحنتدعاسةكلملالعلوةسلاجةكلملاوًائكتم
.ةروكذملاةكلملاريغءاسنكلمللناكهنأيفكشالو

)٥:١٤(ةنس١٢باغهنأمهضعبنظيًاناَمَزُهَلُتْنَّـيَعَف
وحندعبيأراوسألالّمكامدعبعجرهنإمهريغلوقيو
.ةروكذملاةدملالّمكوميلشروأىلإةيناثبهذمثرهشأةثالث

ناكميلصألااهانعمةيسرافةملك)٨ع(ِكِلَْملٱِسْوَدْرِف
راشملانأحجرألاوديصلالجألظوفحموراجشأهيفرّوسم
وهوسوفيسوييفروكذملاناميلسناتسبوهانههيلإ

.اهنملايمأ٧دعبىلعوميلشروأبونج
اهلناكولكيهلابناجبيأتيبللتناكةعلقوأِْرصَقْلٱ

يذلاركسعملايهوسدوريهاهدّدجو)٧:٢(سيئر
.)٢١:٣٧لامعأ(هيلإسلوباولخدأ

راصدقهنوكلايمحنتيبيأِهْيَلِإُلُخْدَأيِذَّـلٱِتْيَبْلِلَو
.)١٨و٥:١٧(مركبنيريثكفاضأهيفيذلاوًايلاو

نلٱِْربَعِةَالُوَىلِإُتْيَتَأَف٩«٩،١٠
َلِئاَسَرْمُهُتْيَطْعَأَوِرْهَّـ

ملٱ
ملٱيِعَمَلَسْرَأَو.ِكِلَْ

اَّـَملَو١٠.ًاناَسْرُفَوٍشْيَجَءاَسَؤُرُكِلَْ
حلٱُطَّـلَبْنَسَعِمَس

ْ
ِينوُرُو

ُّ
لٱاَّـيِبوُطَو

ْ
لٱُدْبَع

ْ
ِينوُّمَع

ُّ
ًةَءاَسَماَُمهَءاَس

طَيٌلُجَرَءاَجُهَّـنَألًةَميِظَع
ْ

.»َليِئاَْرسِإيِنَبِلًاْريَخُبُل
٤:١صو١٩ع٨:٢٢ارزع٧ع

)٨:٢٢ارزع(ارزعرفسفالخبًاناَسْرُفَوٍشْيَجَءاَسَؤُر
.برلاداشرإبابتُكنارفسامهنكلو

ِينوُروُْحلٱُطَّـلَبْنَس
ُّ

لامشلاةهجىلإنوروحتيبنم
هنأرهاظلاو.اهنمًاليم١٨دعبىلعوميلشروأنميبرغلا
.)٤:٢(نييرماسلاءاسؤرنم

ناكامبر.دوهيلاةمواقميفطلبنسقيفرُدْبَعْلٱاَّـيِبوُط
نيينومعلاىلعًامكاحّنيعتامبروكلمللوأيلاوللًادبع
الو)٢و١٣:١(دوهيلاونيينومعلانيبديدشضغبناكو
نييبآوملاونيينومعلاكنيطيحملابوعشلاعيمجنأيفكش
ميلشروأنأاوديريملودوهيللنيمواقماوناكنييرماسلاو
دصقب»ًالجر«ايمحناومسو.لوألااهماقمىلإعجرت
.راقتحالا

.ٍماَّـيَأَةَثَالَثَكاَنُهُتْنُكَوَميِلَشُروُأَىلِإُتْئِجَف١١«١٨-١١
اَمِبًادَحَأِْربْخُأَْملَو.يِعَمَنوُليِلَقٌلاَجِرَواَنَأًالْيَلُتْمُقَّـمُث١٢
يفيِٰهلِإُهَلَعَج لَقِ

ْ
يفُهَلَمْعَأليِب يِعَمْنُكَيَْملَو.َميِلَشُروُأِ

لٱَّـالِإٌةَمِيَهب
ْ
ِباَبْنِمُتْجَرَخَو١٣.اَهَبِكاَرُتْنُكيِتَّـلٱُةَميِهَب

لٱ
ْ

ُتِْرصَو،ِنْمِّـدلٱِباَبَىلِإِنيِّـنِّـتلٱِْنيَعَماَمَأًالْيَليِداَو
يفُسَّـرَفَتَأ ملٱَميِلَشُروُأِراَوْسَأِ

هباَوْبَأَوِةَمِدَهْنُْ .ُراَّـنلٱاَهْتَلَكَأيِتَّـلٱاَِ
لٱِباَبَىلِإُْتَربَعَو١٤

ْ
ملٱِةَكْرِبَىلِإَوِْنيَع

ٌناَكَمْنُكَيَْملَو،ِكِلَْ
لٱِروُبُعِل

ْ
َحتيِتَّـلٱِةَميِهَب

ْ
يفُتْدِعَصَف١٥.يِت لٱِ

ْ
ًالْيَليِداَو

يفُسَّـرَفَتَأُتْنُكَو لَخَدَفُتْدُعَّـمُث،ِروُّسلٱِ
ْ

لٱِباَبْنِمُت
ْ

يِداَو
لٱِفِرْعَيَْملَو١٦.ًاعِجاَر

ْ
،ٌلِماَعاَنَأاَمَالَوُتْبَهَذَنْيَأَىلِإُةَالُو

لٱَكِلٰذَىلِإِْربْخُأَْملَو
ْ

لٱِتْقَو
ْ

لٱَوَدوُهَي
ْ

لٱَوَفاَْرشَألٱَوَةَنَهَك
ْ

َةَالُو
لٱِيلِماَعيِقاَبَو

ْ
لُقَّـمُث١٧.ِلَمَع

ْ
َهلُت
ُ

َّـَّـرشلٱَنْوَرَتْمُتْنَأ:ْم
ْتَقِرْحُأْدَقاََهباَوْبَأَوٌةَبِرَخَميِلَشُروُأَّـنَأَفْيَك،ِهيِفُنْحَنيِذَّـلٱ
١٨.ًاراَعُدْعَبُنوُكَنَالَوَميِلَشُروُأَروُسَيِنْبَنَفَّـمُلَه.ِراَّـنلٱِب
ِحلاَّـصلٱيِٰهلِإِدَيْنَعْمُُْهتَربْخَأَو

َ
ملٱِمَالَكْنَعًاضْيَأَو،َّـَيلَعِة

ِكِلَْ
لَوْمُقَنِل:اوُلاَقَف.ِيلُهَلاَقيِذَّـلٱ

ْ
لِلْمَُهيِداَيَأاوُدَّـدَشَو.ِنْبَن

ْ
.ِ»ْريَخ

:٢٠كولم٢و٣:١٥ص١٧و٣ع١:٣ص٣:١٣ص
٢:٧ليئومص٢و١:٣ص٢٠

ىلإهلوصودعبمايأةثالثارزعحارتساامكٍماَّـيَأَةَثَالَث
.ةنيدملاهوجولبقتساهلعلو)٨:٣٢ارزع(ميلشروأ

لمعلاوراوسألاةلاحفرعينأدصق)١٢ع(ًالْيَلُتْمُق
ربخياملبقهلمعيسامىلعدمتعيوهيفركتفيوبولطملا
.هللاداشرإنّقيتهلمعلكيفو.هبسانلا

يفبابلاناكومونهنبايداويداولايِداَوْلٱِباَب
.ةنيدملانميبرغلابونجلا

ِةَكْرِب...ِْنيَعْلٱِباَب...ِنْمِّـدلٱِباَب...ِنيِّـنِّـتلٱِْنيَع
راوسأنألاهئامسألصأالواهعقومفرعنالِكِلَْملٱ
.اهنويعتّدسناواهمدرمّوكتوةريثكتارمتمدُهميلشروأ
راسويداولابابنمجرخايمحننأوهفهمهفنامامأو
مثنوردقيداوىلإقرشلاىلإمثمونهنبايداويفًابونج

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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بابىلإعجروةنيدملاةرئادلّمكىتحًابرغمثًالامش
.هنمجرخدقناكيذلايداولا

َهلُتْلُقَّـمُث
ُ

يقابوفارشألاوةالولاعمجيأ)١٧ع(ْم
نأالوهدحولمعينأنسحتسيملهنإف.لمعلايلماع
مهددشيومهعنقيومهربخينألبًاقلطمًامكحمكحي
هيأرلاوقّدصوهمالكاوعمسو.طاشنوةبغربهعمنولمعيف
رمألاسردوهينيعباهلكراوسألاىأردقناكهنألىرحألاب
.ًايفاكًاسرد

حلٱُطَّـلَبْنَسَعِمَساَّـَملَو١٩«١٩،٢٠
ْ

ِينوُرُو
ُّ
لٱاَّـيِبوُطَو

ْ
ُدْبَع

لٱ
ْ

ِينوُّمَع
ُّ
لٱٌمَشَجَو

ْ
اَذٰهاَم:اوُلاَقَو،اَنوُرَقَتْحٱَواَنِباوُأَزَهُِّيبَرَع

ملٱَىلَعَأ؟َنوُلِماَعْمُتْنَأيِذَّـلٱُرْمَألٱ
٢٠.؟َنوُدَّـرَمَتَتِكِلَْ

ُموُقَنُهُديِبَعُنْحَنَوَحاَجَّـنلٱاَنيِطْعُيِءاَمَّـسلٱَهٰلِإَّـنِإ:ْمُهُتْبَجَأَف
يفٌرْكِذَالَوٌّقَحَالَوٌبيِصَنْمُكَلَسْيَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو.يِنْبَنَو ِ
.»َميِلَشُروُأ

٤ع٤:١ص٦:٦ص

هنأامأ.برعلاءاسؤردحأ)٦:٦رظنا(ُِّيبَرَعْلٱٌمَشَج
عمنيدحتمهبعشووهناكوبرعلادالبنمناك
دض)١٠ع(بوعشلانممهريغونيينومعلاونييرماسلا
تناكفنييرماسلادالبيفنينطوتسملانمناكهنإوأدوهيلا
.ًامومعبوعشلانمتسيلونييرماسلانمةمواقملا

نيرداقاوسيلوددعلايليلقاوناكدوهيلانألاَنوُرَقَتْحٱ
ايمحنلكلملارمأاولهجيملامبرومهنظبسحلمعلاىلع
مهباجأفاونبجيلدوهيلااوفّوخينأنكمأولاودارأمهنكلو
يذلاءامسلاهلإركذبلبسرافكلمركذبسيلايمحن
ًاضفرايمحنضفروهمواقينأدحأردقيالوحاجنلاهنم
.ميلشروأرمأيفلوخدلاقحبمهاوعدًامات

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لَأَماَقَو١«٣٢-١
ْ

لٱُبيِشاَي
ْ

لٱُنِهاَك
ْ

لٱُهُتَوْخِإَوُميِظَع
ْ

ُةَنَهَك
َىلِإُهوُسَّـدَقَو،ُهَعيِراَصَماوُماَقَأَوُهوُسَّـدَقْمُه.ِنْأَّـضلٱَباَباْوَنَبَو
ملٱِجْرُب

ْ
اَحيِرَأُلاَجِرىَنَبِهِبِناَجِبَو٢.َليِئْنَنَحِجْرُبَىلِإِةَئِ
وُنَبُهاَنَبِكَمَّـسلٱُباَبَو٣.يِرْمِإُنْبُروُّكَزىَنَبْمِهِبِناَجِبَو
٤.ُهَضِراَوَعَوُهَلاَفْقَأَوُهَعيِراَصَماوُفَقْوَأَوُهوُفَقَسْمُه.َةَءاَنْسَه
َمَّـمَرْمِهِبِناَجِبَو.َصوُّقَهِنْباَّـيِروُأُنْبُثوُميِرَمَمَّـمَرْمِهِبِناَجِبَو
ُنْبُقوُداَصَمَّـمَرْمِهِبِناَجِبَو.َليِئْبَزيِشَمِنْباَيْخَرَبُنْبُمَّـالُشَم
اوُلِخْدُيْمَلَفْمُهُؤاَمَظُعاَّـمَأَوَنوُّيِعوُقَّـتلٱَمَّـمَرْمِهِبِناَجِبَو٥.اَنْعَب
يفْمُهَقاَنْعَأ لٱَو٦.ْمِهِدِّـيَسِلَمَعِ

ْ
لٱُباَب

ْ
ُنْبُعاَداَيوُيُهََّـممَرُقيِتَع

ُهَعيِراَصَماَماَقَأَوُهاَفَقَساَُمه.اَيْدوُسَبُنْبُمَّـالُشَمَوَحيِساَف

طَلَمَمَّـمَراَمِهِبِناَجِبَو٧.ُهَضِراَوَعَوُهَلاَفْقَأَو
ْ

جلٱاَي
ْ
ِينوُعْبِ

ُّ
ُنوُداَيَو

ملٱ
ْ
ملٱَوَنوُعْبِجِلْهَأْنِمُّيِثوُنُوريِ

ْ
ِْربَعِيلاَوِّـِيسْرُكَىلِإِةاَفْصِ

.َنيِغاَّـيَّـصلٱَنِماَياَهْرَحُنْبُليِئيِّـزُعَمَّـمَراَمِهِبِناَجِبَو٨.ِرْهَّـنلٱ
لٱَنِماَيْنَنَحَمَّـمَرِهِبِناَجِبَو

ْ
ِروُّسلٱَىلِإَميِلَشُروُأاوُكَرَتَو.َنيِراَّـطَع

لٱ
ْ

ِةَرِئاَدِفْصِنُسيِئَرٍروُحُنْباَياَفَرَمَّـمَرْمِهِبِناَجِبَو٩.ِضيِرَع
.ِهِتْيَبَلِباَقُمَوَفاَموُرَحُنْباَياَدَيَمَّـمَرْمِهِبِناَجِبَو١٠.َميِلَشُروُأ
لَمُهََّـممَرٍناَثٌمْسِق١١.اَيِنْبَشَحُنْبُشوُّطَحَمَّـمَرِهِبِناَجِبَو

ْ
اَّـيِك

١٢.ِريِناَنَّـتلٱَجْرُبَوَبآوُمَثَحَفُنْبُبوُّشَحَوَميِراَحُنْب
ِةَرِئاَدِفْصِنُسيِئَرَشيِحوُّلَهُنْبُموُّلَشَمَّـمَرِهِبِناَجِبَو
لٱُباَب١٣.ُهُتاَنَبَوَوُهَميِلَشُروُأ

ْ
ُناَّـكُسَوُنوُناَحُهََّـممَريِداَو

لَأَو،ُهَضِراَوَعَوُهَلاَفْقَأَوُهَعيِراَصَماوُماَقَأَوُهْوَنَبْمُهَحوُناَز
ْ

َف
ُهََّـممَرِنْمِّـدلٱُباَبَو١٤.ِنْمِّـدلٱِباَبَىلِإِروُّسلٱَىلَعٍعاَرِذ
لَم
ْ

َماَقَأَوُهاَنَبَوُه.َميِراَّـكَهِتْيَبِةَرِئاَدُسيِئَرَباَكَرُنْباَّـيِك
لٱُباَبَو١٥.ُهَضِراَوَعَوُهَلاَفْقَأَوُهَعيِراَصَم

ْ
ُنْبُنوُّلَشُهََّـممَرِْنيَع

لَك
ْ
ملٱِةَرِئاَدُسيِئَرَةَزوُح

ْ
ُهَعيِراَصَمَماَقَأَوُهَفَقَسَوُهاَنَبَوُه.ِةاَفْصِ

ملٱِةَنْيَنُجَدْنِعٍماَوُلِسِةَكْرِبَروُسَو،ُهَضِراَوَعَوُهَلاَفْقَأَو
َىلِإِكِلَْ

ُنْباَيْمَحَنَمَّـمَرُهَدْعَبَو١٦.َدُواَدِةَنيِدَمْنِمِلِزاَّـنلٱِجَرَّـدلٱ
َدُواَدِروُبُقِلِباَقُمَىلِإَروُصِتْيَبِةَرِئاَدِفْصِنُسيِئَرَقوُبْزَع
لٱَىلِإَو

ْ
ملٱِةَْكِرب

جلٱِتْيَبَىلِإَوِةَعوُنْصَْ
ْ

َمَّـمَرُهَدْعَبَو١٧.ِةَرِباََب
ِفْصِنُسيِئَراَيْبَشَحَمَّـمَرِهِبِناَجِبَو،ِيناَبُنْبُموُحَرَنوُّيِوَّـاللٱ
يفَةَليِعَقِةَرِئاَد ُنْبُياَّـوَبْمُُهتَوْخِإَمَّـمَرُهَدْعَبَو١٨.ِهِمْسِقِ
ُنْبُرَزاَعِهِبِناَجِبَمَّـمَرَو١٩.َةَليِعَقِةَرِئاَدِفْصِنُسيِئَرَداَداَنيِح
ملٱُسيِئَرَعوُشَي

ْ
ِتْيَبِدَعْصَمِلِباَقُمْنِمًايِناَثًامْسِقِةاَفْصِ

َياَّـبَزُنْبُخوُراَبٍمْزَعِبَمَّـمَرُهَدْعَبَو٢٠.ِةَيِواَّـزلٱَدْنِعِحَالِّـسلٱ
لَأِتْيَبِلَخْدَمَىلِإِةَيِواَّـزلٱَنِمًايِناَثًامْسِق

ْ
لٱَبيِشاَي

ْ
ِنِهاَك

لٱ
ْ

ًامْسِقَصوُّقَهِنْباَّـيِروُأُنْبُثوُميِرَمَمَّـمَرُهَدْعَبَو٢١ِ.ميِظَع
لَأِتْيَبِلَخْدَمْنِمًايِناَث

ْ
هنَىلِإَبيِشاَي لَأِتْيَبِةَياَِ

ْ
٢٢.َبيِشاَي

لٱَمَّـمَرُهَدْعَبَو
ْ

لٱُلْهَأُةَنَهَك
ْ

ُنيِماَيْنِبَمَّـمَرْمُهَدْعَبَو٢٣.ِرْوَغ
ِنْباَّـيِسْعَمُنْباَيْرَزَعَمَّـمَراَُمهَدْعَبَو.اَمِهِتْيَبَلِباَقُمُبوُّشَحَو
ًامْسِقَداَداَنيِحُنْبُيوُّنِبَمَّـمَرُهَدْعَبَو٢٤.ِهِتْيَبِبِناَجِباَيْنَنَع
لٱَىلِإَوِةَيِواَّـزلٱَىلِإاَيْرَزَعِتْيَبْنِمًايِناَث

ْ
طَع
ْ

ُنْبُلَالاَفَو٢٥.ِةَف
لٱَوِةَيِواَّـزلٱِلِباَقُمْنِمَياَزوُأ

ْ
ملٱِتْيَبَجِراَخَوُهيِذَّـلٱِْجُرب

ِكِلَْ
٢٦.َشوُعْرَفُنْباَياَدَفُهَدْعَبَو.ِنْجِّـسلٱِراَدِليِذَّـلٱَىلْعَألٱ
يفَنيِنِكاَسُميِنيِثَّـنلٱَناَكَو ملٱِباَبِلِباَقُمَىلِإِةَمَكَألٱِ

ِةَهِِجلِءاَْ
لٱَوِقَّْـرشلٱ

ْ
خلٱِْجُرب

ْ
ًامْسِقَنوُّيِعوُقَّـتلٱَمَّـمَرْمُهَدْعَبَو٢٧.ِّـيِجِرَا

لٱِلِباَقُمْنِمًايِناَث
ْ

لٱِْجُرب
ْ

خلٱِريِبَك
ْ

٢٨.ِةَمَكَألٱِروُسَىلِإِّـيِجِرَا
خلٱِباَبَقْوَفاَمَو

ْ
لٱُهََّـممَرِلَْي

ْ
٢٩.ِهِتْيَبَلِباَقُمٍدِحاَوُّلُكُةَنَهَك

َمَّـمَرُهَدْعَبَو.ِهِتْيَبَلِباَقُمَريِّـمِإُنْبُقوُداَصَمَّـمَرْمُهَدْعَبَو
َمَّـمَرُهَدْعَبَو٣٠.ِقَّْـرشلٱِباَبُسِراَحاَيْنَكَشُنْباَيْعَمَش
.ًايِناَثًامْسِقُسِداَّـسلٱَفَالاَصُنْبُنوُناَحَواَيْمَلَشُنْباَيْنَنَح
ِخمَلِباَقُماَيْخَرَبُنْبُمَّـالُشَمَمَّـمَرُهَدْعَبَو

ْ
َمَّـمَرُهَدْعَبَو٣١.ِهِعَد

لَم
ْ

لٱِباَبَلِباَقُمِراَّـجُّتلٱَوِميِنيِثَّـنلٱِتْيَبَىلِإِغِئاَّـصلٱُنْبٱاَّـيِك
ْ

ِّـدَع

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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لٱِدَعْصَمَىلِإ
ْ

طَع
ْ

لٱِدَعْصَمَْنيَباَمَو٣٢.ِةَف
ْ

طَع
ْ

ِباَبَىلِإِةَف
.»ُراَّـجُّتلٱَوَنوُغاَّـيَّـصلٱُهََّـممَرِنْأَّـضلٱ
٧:١و٦:١ص١٢:٣٩صو٣٢ع١٣:٢٨صو٢٠ع
ص١٢:٣٩ص٧:٣٦ص٣١:٣٨ايمرإ١٢:٣٩ص
ص١٧و١٢ع١٢:٣٨ص٣٢و٣١ع٢:٧ص١٢:٣٩
٢:١٧ص٦:١ايمرإ٢:١٣ص٢:١٣ص٩ع١٢:٣٨
٢٠:٢٠كولم٢و١٧و١٢و٩ع١٢:٣٧ص٢٥:٤كولم٢و
١٩ع١٢:٢٨ص١ع٢٦:٩مايأ٢و١٥ع٧:٣ءايعشإو
كولم٢و٥ع٨:١ص١١:٢١ص٧:٤٦ص٣٢:٢ايمرإ

٣٢و٨ع١٣:٧ص٣١:٤٠ايمرإو٢٣:١٥مايأ٢و١١:١٦
١ع

كلذيفناكو.راوسألاميمرتحاحصألااذهنومضم
.مهعابتأومشجوايبوطوطلبنسكءادعأدوجولةبوعص
ربدولامعلانمةقرف٤٢ىلعلمعلامسقهتمكحبايمحنو
لباقموأهتيبلباقمدحاولكممرياهبةقيرطىلعلمعلا
نورهسيونولصياوناكوهللاىلعمهلاكتاناكو.هتدلب
.داهتجابنولمعيو

.ةنهكلاسيئرعوشينبميقايوينباوه)١ع(ُبيِشاَيْلَأ
ًابيرقناكهنكلوراوسألاميمرتيفايمحنعملمعيذلاوهو
:١٣(طلبنسلًارهصهديفحناكو)١٣:٤(ينومعلاايبوطل

٢٨(.
لجألباتكلاسوماقيف»ميلشروأ«بلطاِنْأَّـضلٱَباَب

اذهيفةروكذملانكامألانمهريغونأضلابابنعةدافإلا
يفناك.)٥:٢انحوي(يفروكذمنأضلابابو.حاحصألا

هميمرتناكفلكيهلابرقةنيدملانميقرشلالامشلاةهج
بلطيناكيذلامنغلاقوسهدنعناكو.ةنهكلالمعنم
ًاقفاومبابلاعقومناكو.لكيهلاحئابذلمنغلانمريثكهنم
.قرشلانميتأتمنغلانألةراجتلاهذهل

.ةنهكلاهممرامنيحةيصوصخةلفحاوماقأُهوُسَّـدَقَو
يفناكو)١٤:١٠ايركزو١٢:٣٩(يفركُذَليِئْنَنَحِجْرُب

ناكةئملاجربنأرهاظلاو.ةيقرشلاةيلامشلاةنيدملاةيواز
.هنمًابيرق

يتلامهتنيدملباقمناكاماوممر)٢ع(اَحيِرَأُلاَجِر
.قرشلايفتناك

٣٣:١٤مايأ٢و١٢:٣٩رظنا()٣ع(ِكَمَّـسلٱُباَب
.)١:١٠اينفصو

هتنباذخأايبوطنبانإ)٦:١٨(يف)٤ع(ُمَّـالُشَم
ًاقئاعبيشايلأديفحةرهاصمكةرهاصملاهذهتناكو
.لمعلل

ةأرملاويبنلاسوماعةدلبعوقتتناك)٥ع(َنوُّيِعوُقَّـتلٱ
.)١٤:٢ليئومص٢(ةميكحلا

يبرعلامشجلاوداقنامهلعلويلاولاايمحنيأْمِهِدِّـيَس
.برعلادالبموختنمةبيرقتناكمهتدلبنأل

برغلاةهجىلإيلامشلاروسلايف)٦ع(ُقيِتَعْلٱُباَبْلٱ
.ةميدقلاةنيدملالخدمهلعلو

لامشلايفنوعبجتناك)٧ع(ِةاَفْصِْملٱَوَنوُعْبِجِلْهَأ
امإيهواهنمًاليم١٦وحندعبىلعوميلشروأنميبرغلا
.ليئومصيبنلابرغةيلاحلاةافشوأةيلاحلاليئومصيبنلا
.ةافصملابرقتناكثونوريمنأرهاظلاو

يفرهنلاربعيلاونأامبرِرْهَّـنلٱِْربَعِيلاَوِّـِيسْرُكَىلِإ
ةنيدملاباببرقبناكميفهيسركلعجهتارايزىدحإ
.هباهذدعبىتح»يلاولايسرك«ناكملامسايقبويلامشلا
يلاويسركليتلاةافصملا«اذكهةلمجلانومجرتيمهضعبو
يلاومكحتحتةافصملانممسقناكيأ»رهنلاربع
.سراف

اوناكنيغايصلانأرهاظلا)٨ع(َنيِغاَّـيَّـصلٱَنِم
ًامسقاوممرةغاصلاو.نوراطعلاكلذكوةيعمجيفنيمظنم
.)٣٢و٣١ع(روسلانمًاريبك

اوكرتمهنأامإىنعملاِضيِرَعْلٱِروُّسلٱَىلِإَميِلَشُروُأاوُكَرَتَو
ىلإجاتحيالًاملاسناكهنألميلشروأروسنممسقميمرت
.لمعلاىلإاوعجرفضيرعلاروسلاىلإاولصوىتحميمرتلا
تناكاهنألةميدقلاميلشروأةنيدمنمًامسقاوكرتمهنإوأ
.ةيلاحلاميلشروأليفكياماونبومهنامزيفناكسالب

نمىوقأوضرعأناكامبر)١٢:٣٨(ِضيِرَعْلٱِروُّسلٱ
موجهلضُّرعتلاضعبضّرعمهناكمنألراوسألانمهريغ
.)٣٢:٥مايأ٢(ءادعألا

ةنيدملانأرهظي)٩ع(َميِلَشُروُأِةَرِئاَدِفْصِنُسيِئَر
سيئرو.سيئرامهنملكىلعنيمسقىلإةموسقمتناك
.)١:١٠اينفصو٢٢:١٤كولم٢()١٢ع(مولشيناثلامسقلا

لوألامسقلاوروسلانمناثمسقيأ)١١ع(ٍناَثٌمْسِق
ريغنيلماعلاءامسأنايبنأىلعليلداذهوًاروكذمسيل
.لماك

امبروسيئراهانعمةيروشأةملكثحفَبآوُمَثَحَف
:٤مايأ١(بآوميفةطلسهلواذوهيطبسنمثحفناك

٢٢(.
يداولاباببرقوةنيدملايبرغ)١٢:٣٨(ِريِناَنَّـتلٱَجْرُب
.يلاحلاافايباببرقو

قفاوياموهلمعلانألتاروكذمهتانبو)١٢ع(ُموُّلَش
.ّنهريغنعنزتمافءاسنلانمرثكألاجرلا

.)١٥و٢:١٣()١٣ع(يِداَوْلٱُباَب
ىلعميلشروأنميبرغلابونجلاىلإةيلاحلاعونازَحوُناَز
.اهنمًاليم١٣دعب

ألَا
َ
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وحنيأنمّدلابابىلإيداولابابنمٍعاَرِذَفْلَأَو
ناكفميمرتلانمريثكىلإجتحيملروسلالعلوليمفصن

بونجلايفنمّدلابابناكوهيلعنيرداقهؤاقفرونوناح
.ةنيدملانميبرغلا

برقناكموهوةمركلاتيبوأ)١٤ع(َميِراَّـكَهِتْيَب
بونجلاىلإلايمأ٤دعبييذلاسيديرفلبجهلعلوعوقت
.محلتيبنميقرشلا

.)٢:١٤رظنا()١٥ع(ِْنيَعْلٱُباَب
ناكوةافصملالوحاملسيئريأِةاَفْصِْملٱِةَرِئاَدُسيِئَر

.)١٩ع(رخآسيئرةافصملاةدلبل
حجرألاوباتكلاسوماقيفماولسبلطاٍماَوُلِسِةَكْرِب

.راوسألانمضتناكاهنأ
بونجلايفةنيدملانممسقىلإانهةراشإلاَدُواَدِةَنيِدَم

قلطُأدقف»دوادةنيدم«مسالاامأو.لكيهلابرقيقرشلا
نعًاجراخلكيهلاعقومناكو.اهلكةنيدملاىلعًاميدق
»دوادةنيدم«مسالاو.اهيلإمضنافلكيهلاينُبىتحراوسألا
يفعقاولالتلاىلعمويلاقلطُأدق»نويهصةنيدم«وأ
.ةنيدملانميبرغلابونجلا

ًاليم١٣دعبىلعوميلشروأيبونج)١٦ع(َروُصِتْيَب
.ماعبحراهنصحروصتيبونوربحقيرطىلعاهنم

ردحنميفتناكاهنأرهاظلاوةفورعمريغَدُواَدِروُبُق
.يقرشلابونجلاوأقرشلاةهجىلإ)لفوأ(ةمكألا

ىلفسلاةكربلااهلعلو.ةفورعمريغِةَعوُنْصَْملٱِةَكِْربْلٱ
.)٢٢:٩ءايعشإ(

١٦:٦ليئومص٢(دوادةربابجلةنكثهلعلِةَرِباَبَْجلٱِتْيَب
.)٢٣:٨و

ىلإميلشروأنمًاليم١٥دعبىلع)١٧ع(َةَليِعَق
.)٢٣:١ليئومص١(يبرغلابونجلا

يف سيئر)١٨ع(باّوبوفصنلاسيئروهناكِهِمْسِقِ
.رخآلافصنلا

ةرئادسيئرنعزييمت)١٩ع(ِةاَفْصِْملٱُسيِئَر...ُرَزاَع
.)١٥ع(ةافصملا

ءايعشإو١٠:١٧كولم١(نانبلرعوتيبِحَالِّـسلٱِتْيَب
٢٢:٨(.

.)٢٦:٩مايأ٢(ايزعاهنصحِةَيِواَّـزلٱ
.)٤عرظنا()٢١ع(ًايِناَثًامْسِق...ُثوُميِرَم
)١٢:٢٨(ميلشروألوحةرئادلاامإ)٢٢ع(ِرْوَغْلٱُلْهَأ
.ندرألاروغامإو

دادانيحنبياوبهنأنظُي)٢٤ع(َداَداَنيِحُنْبُيوُّنِب
.نييواللادحأوةليعقلهأنمناكف)١٨ع(

وأ)٢٥ع(َىلْعَألٱِكِلَْملٱِتْيَبَجِراَخَوُهيِذَّـلٱِجُْربْلٱَو
هنعًائتانيأكلملاتيبجراخجربلاناكوىلعألاجربلا

جربساسأًاثيدحفشكنادقو.ناكملانعةعفادملالجأل
.ةيقرشلاةيبونجلاروسلاةيوازيفاذهك

.)٩:٢مايأ١رظنا(ُميِنيِثَّـنلٱ
يبونجيهةروكذملاةمكألاو.ةضرتعمةلمج٢٦ددعلاو

٨:١يفروكذمءاملابابو.ةعينمةنيصحتناكولكيهلا
يهونوحيجنموهءاملاو.ةعساوةحاسهمامأناكو٣و
وهجراخلاجربلاو.مويلاسانلااهيمسيامكجردلامأ
.)٢٥ع(يفروكذملا

.)٢٥ع(يفامىلإمالكلاعجر)٢٧ع(ْمُهَدْعَبَو
.)٥عرظنا(َنوُّيِعوُقَّـتلٱ
يداوىلعفرشموهوقرشلاىلإ)٢٨ع(ِلْيَْخلٱِباَب

)٢٣:١١كولم٢(يفروكذملاليخلاناكموهامبرونوردق
.سمشلاةدابعلصصخملا

نملكيهلارادلًالخدمناكامبر)٢٩ع(ِقَّْـرشلٱِباَب
.يوالوههممريذلاوقرشلا

ِخمَلِباَقُم
ْ

ةنهكلانممالشمناكامبر)٣٠ع(ِهِعَد
.برلاتيبراديفعدخمهلناكونأشلاعيفرو

اوناكمينيثنلانإ)٢٦ع(يف)٣١ع(ِميِنيِثَّـنلٱِتْيَب
ةرادإتيبانهروكذملاتيبلاناكامبروةمكألايفنينكاس
يفنورجاتينيذللًاقفاوممهناكمناكولكيهلااومدخنيذلل
مزلياموحبذللتاناويحلاةعابوةفرايصلاكلكيهللبلطُيام
.)٢:١٤انحويو٢١:١٢ىّتم(مداقتلل

.لكيهلانميقرشلالامشلايفِّـدَعْلٱِباَب
.)١ع(يفهلوأىلإمالكلاعجري)٣٢ع(ِنْأَّـضلٱِباَب

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

يفَنوُذِخآاَنَّـنَأُطَّـلَبْنَسَعِمَساَّـَملَو١«٦-١ ِروُّسلٱِءاَنِبِ
لٱِبَأَزَهَوًاريِثَكَظاَتْغٱَوَبِضَغ

ْ
ِشْيَجَوِهِتَوْخِإَماَمَأَلاَقَو٢ِدوُهَي

لٱُلَمْعَياَذاَم:ِةَرِماَّـسلٱ
ْ

ْلَه؟ْمَُهنوُُكْرتَيْلَه؟ُءاَفَعُّضلٱُدوُهَي
يفَنوُلِمْكُيْلَه؟َنوُحَبْذَي حلٱَنوُيُْحيْلَه؟ٍمْوَيِ

ْ
ِمَوُكْنِمَةَراَجِ

لٱاَّـيِبوُطَناَكَو٣؟ٌةَقَرُْحمَيِهَوِبَاُّرتلٱ
ْ

ِينوُّمَع
ُّ

َّـنِإ:َلاَقَف،ِهِبِناَجِب
٤ِ.مِهِطِئاَحَةَراَجِحُمِدَْهيُهَّـنِإَفٌبَلْعَثَدِعَصاَذِإُهَنوُنْبَياَم
ٰهلِإاَيْعَمْسٱ

َ
َىلَعْمَُهريِيْعَتَّـدُرَو،ًاراَقِتْحٱاَنِْرصْدَقاَنَّـنَألاَن

لَعْجٱَو،ْمِهِسوُؤُر
ْ

يفًابَْهنْمُه ْمَُهبوُنُذُْرتْسَتَالَو٥ِيْبَّـسلٱِضْرَأِ
لٱَماَمَأَكوُبَضْغَأْمَُّـهنَألَكِماَمَأْنِمْمُهُتَّـيِطَخَحْمُتَالَو

ْ
٦.َنيِناَب

ِبْعَّـشلِلَناَكَوِهِفْصِنَىلِإِروُّسلٱُّلُكَلَصَّـتاَوَروُّسلٱاَنْيَنَبَف
لَق
ْ

يفٌب لٱِ
ْ

.»ِلَمَع
:١٢٣رومزم٥:١٨يثارم١٠ع١٠و٤:٩ارزع٢:١٠ص

١٨:٢٣ايمرإو٢٨و٦٩:٢٧رومزم٧٩:١٢رومزم٤و٣

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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.نييرماسلاءاسؤر)٢ع(ِهِتَوْخِإ
برحلاىلعنورداقلانويرماسلاِةَرِماَّـسلٱِشْيَج

اونباذإمهيلعدوهيلاطلستنمًافوخةلجعبنوعمتجملا
تناكامىلإمهتكلممتعجرواهراوسأاوماقأومهتنيدم
.هيلع

بوعشلاونويسرافلامهكرتيلهيأْمَُهنوُكُْرتَيْلَه
نومجرتيمهضعبو.برعلاونيينومعلاونييبآوملاكةوراجملا
.»ًانوصحنونبيله«اذكهةلمجلاهذه

لكيهلاتاساسأًاثيدحاوشبننيذلادجوِباَُّرتلٱِمَوُك
ضعبيفتاساسألاقوفتموكتةراجحلاوبارتلانأ
.ًامدق١٢٥نكامألا

تيباوقرحأنيينادلكلانإ)٢٥:٩كولم٢(يفٌةَقَرُْحم
.هلكتيبلااومدهوبشخلانمناكاماوقرحأيأبرلا

فيفخلاريغصلاناويحلانإيأ)٣ع(ٌبَلْعَثَدِعَصاَذِإ
نمطئاحاياقبنوشبانلادجو.هيلعدعصاذإطئاحلامدهي
حمستمللاوحألانإف.ايمحنطئاحهنأنظُيةراجحلاراغص
فيعضلاحالسءزهلاو.ةتوحنمةريبكةراجحبينبينأهل
مهنإةقيقحلاودوهيلانورقتحيمهنأباورهاظتمهنإفنابجلاو
.مهنماوفاخ

ٰهلِإاَيْعَمْسٱ
َ

٦:٩و٥:١٩(هتداعبسحىلص)٤ع(اَن
انهلإنألنيحلكيلصننأهنمملعتنو.)٢٢و١٣:١٤و
الوكرابننأانملععوسينأريغانيجنيواندشريوانبمتهي
.انئادعألجأليلصنونعلن

)٢٨-١٨:٢٦كولم٢(يقاشبرلعفامكَنيِناَبْلٱَماَمَأ
.مهدئاقنعمهودعبيوبعشلانيببارطضالااوقليل

اولمكأودوصقملاّولعلافصنىلإيأ)٦ع(ِهِفْصِنَىلِإ
ةدميفكلذناكوضعببهضعبهلكلصتأوطئاحلاةرئاد

.لمعلايفًابلقبعشللنأل)٦:١٥(طقفًاموي٥٢

لٱَواَّـيِبوُطَوُطَّـلَبْنَسَعِمَساَّـَملَو٧«١٤-٧
ْ

لٱَوُبَرَع
ْ

َنوُّيِنوُّمَع
ْتَأَدَتْبٱَرَغُّثلٱَوْتَِّـممُرْدَقَميِلَشُروُأَراَوْسَأَّـنَأَنوُّيِدوُدْشَألٱَو
اوُبِراَُحيَواوُتْأَيْنَأًاعَمْمُهُعيَِمجاوُرَمآَتَو٨.ًاّدِجاوُبِضَغ،ُّدَسُت
هباوُلَمْعَيَوَميِلَشُروُأ ًاساَّـرُحاَنْمَقَأَواَنِٰهلِإَىلِإاَنْيَّـلَصَف٩.ًارََرضاَِ

ُةَّـوُقْتَفُعَضْدَق:اَذوَُهيَلاَقَو١٠.ْمِهِبَبَسِبًالْيَلَوًاراََهنْمُهَّـدِض
حلٱ
ْ

١١.َروُّسلٱَيِنْبَنْنَأُرِدْقَنَالُنْحَنَوٌ،ريِثَكُبَاُّرتلٱَو،َنيِلاَّـَم
ْمِهِطَسَوَىلِإَلُخْدَنىَّـتَحَنْوَرَيَالَوَنوُمَلْعَيَال:اَنُؤاَدْعَأَلاَقَو
لٱَفِقوُنَوْمُهَلُتْقَنَو

ْ
لٱَءاَجاَّـَملَو١٢.َلَمَع

ْ
َنوُنِكاَّـسلٱُدوُهَي

اَهْنِميِتَّـلٱِنِكاَمَألٱِعيَِمجْنِم:ٍتاَّـرَمََرشَعاَنَلاوُلاَقْمِهِبِناَجِب
ِلَفْسَأْنِمَبْعَّـشلٱُتْفَقْوَأَف١٣.اَنْيَلَعَنوُتْأَيَساوُعَجَر
ملٱ
لٱَىلَعَو،ِروُّسلٱَءاَرَوِعِضْوَْ

ْ
ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحْمُهُتْفَقْوَأِمَمِق

لُقَوُتْمُقَوُتْرَظَنَو١٤.ْمِهِّـيِسِقَوْمِهِحاَمِرَوْمِهِفوُيُسِب
ْ

ُت
لِل
ْ

لٱَوِءاَمَظُع
ْ

اوُرُكْذٱِلَبْمُهوُفاََختَال:ِبْعَّـشلٱِةَّـيِقَبِلَوِةَالُو

لٱَدِّـيَّـسلٱ
ْ

ملٱَميِظَع
ْمُكيِنَبَوْمُكِتَوْخِإِلْجَأْنِماوُبِراَحَو،َبوُهْرَْ

.»ْمُكِتوُيُبَوْمُكِئاَسِنَوْمُكِتاَنَبَو
ليئومص٢و٣٠و١:٢٩ةينثتو١٤:٩ددع١٨و١٧ع١١ع
١٠:١٢

اهعقوم)باتكلاسوماقيفدودشأبلطا(َنوُّيِدوُدْشَألٱ
تناكو.افايوةزغنيبطسوتملارحبلانملايمأ٣دعبىلع
بوعشلاهذهتناكو.سمخلانيينيطسلفلاندمىدحإ
تحتاهلكنوينيطسلفلاوبرعلاونوينومعلاونويرماسلايأ

.مهتارجاشمباومتهيملةالولانكلوسرافةكلممةطلس
لمعلامثةالصلاًالوأ)٩ع(ًاساَّـرُحاَنْمَقَأَو...اَنْيَّـلَصَف

.ةالصالبديفيلمعلاالولمعالبديفتةالصلاتسيلف
لمعلاةمظعنماوبعتدقاوناك)١٠ع(اَذوَُهيَلاَقَو
ىلعناكفحاجنلانماوسئيفةمواقملاةدشومئادلارهسلاو
لخادلانموتامواقمجراخلانمةعونتمتابوعصايمحن

.فواخم
نكامأيفنونكاسلا)١٢ع(ْمِهِبِناَجِبَنوُنِكاَّـسلٱُدوُهَيْلٱ

برعلاونينومعلاونييرماسللةرواجموميلشروأنعةجراخ
عوقتواحيرأنماوتأدقدوهيلاءالؤهناكونيينيطسلفلاو
راوسألاميمرتيفاولمعيلاهريغوحونازوةافصملاونوعبجو
نكامألاعيمجنماوءاجاملف.ميلشروأىلإنوددرتياوناكف
تارميأتارمرشعهلاولاقايمحنىلإاهنماوعجريتلا
ءادعألانإيأ)١١ع(يفروكذملامالكلاسفنةريثك
.لمعلااوفقويواولتقيواولخديودوهيلااوئجافينأنودصاق

نعًاليلقاوفقوتمهنأرهاظلا)١٣ع(َبْعَّـشلٱُتْفَقْوَأَف
ءاروعضوملالفسأيفسارحلاضعبايمحنفقوأولمعلا
اومريلممقلاىلعرخآلاضعبلافقوأوعافدلالجألروسلا
.ماهسلا

لاتقلاليبُقهشيجىلإدئاقلارظنيامك)١٤ع(ُتْرَظَنَو
مهكالمأومهئابحأومهتايحلجأليهمهبرحنأمهرّكذو
.مهعمبراحيريدقلاهللانإًاضيأمهركذو

ُهللاٱَلَطْبَأَواَنْفَرَعْدَقاَنَّـنَأاَنُؤاَدْعَأَعِمَساَّـَملَو١٥«٢٣-١٥
١٦.ِهِلْغُشَىلِإٍدِحاَوُّلُكِروُّسلٱَىلِإاَنُّلُكاَنْعَجَر،ْمَُهتَروُشَم
لٱَكِلٰذْنِمَو

ْ
لِغُفْصِنَناَكِمْوَي

ْ
يفَنوُلِغَتْشَيِيناَم لٱِ

ْ
ِلَمَع

لٱَوَساَرْتَألٱَوَحاَمِّـرلٱَنوُكِسْمُيْمُهُفْصِنَو
ْ

.َعوُرُّدلٱَوَّـِيسِق
لٱ١٧.اَذوَُهيِتْيَبِّـلُكَءاَرَوُءاَسَؤُّرلٱَو

ْ
اْوَنَبِروُّسلٱَىلَعَنوُناَب

لٱِب.اوُلََمحِلاَْمحَألٱوُلِماَحَو
ْ

لٱِدَي
ْ

لٱَنوُلَمْعَيِةَدِحاَو
ْ

،َلَمَع
لٱَناَكَو١٨.َحَالِّـسلٱَنوُكِسْمُيىَرْخُألاِبَو

ْ
َنوُنْبَيَنوُناَب

لٱِبُخِفاَّـنلٱَناَكَو،ِهِبْنَجَىلَعٌطوُبْرَمٍدِحاَوُّلُكُفْيَسَو
ْ
ِقوُب

لُقَف١٩.يِبِناَجِب
ْ

لِلُت
ْ

لٱَوِءاَمَظُع
ْ

لٱ:ِبْعَّـشلٱِةَّـيِقَبِلَوِةَالُو
ْ

ُلَمَع
ْنَعاَنُضْعَبَنوُديِعَبَوِروُّسلٱَىلَعَنوُقِّـرَفَتُمُنْحَنَوٌعِسَّـتُمَوٌريِثَك

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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ملٱَف٢٠.ٍضْعَب
لٱَتْوَصُهْنِمَنوُعَمْسَتيِذَّـلٱُناَكَْ

ْ
َكاَنُهِقوُب

َجت
ْ
ٰهلِإ.اَنْيَلِإَنوُعِمَت

ُ
ُلَمْعَنُنْحَناَّـنُكَف٢١.اَّـنَعُبِراَُحياَن

لٱ
ْ

لٱِعوُلُطْنِمَحاَمِّـرلٱَنوُكِسْمُيْمُهُفْصِنَناَكَو،َلَمَع
ْ

َىلِإِرْجَف
لُقَو٢٢.ِموُجُّنلٱِروُهُظ

ْ
يفُت لٱَكِلٰذِ

ْ
:ِبْعَّـشلِلًاضْيَأِتْقَو

يفِهِمَالُغَعَمٍدِحاَوُّلُكْتِبَيِل اَنَلاوُنوُكَيِلَميِلَشُروُأِطَسَوِ
يفًاساَّـرُح لِلَوِلْيَّـللٱِ

ْ
يفِلَمَع َالَواَنَأْنُكَأَْملَو٢٣.ِراَهَّـنلٱِ

لِغَالَوِيتَوْخِإ
ْ

حلٱَالَوِيناَم
ْ

.اَنَباَيِثُعَلْخَنيِئاَرَوَنيِذَّـلٱُساَّـُر
ملٱَىلِإِهِحَالِسِبُبَهْذَيٍدِحاَوُّلُكَناَك

.»ِءاَْ
١:٣٠ةينثتو١٤:١٤جورخ١٧:١٤ليئومص٢

)٩و٥و٤ع(ةنوعملاهللانمبلطدقناكُهللاٱَلَطْبَأَو
.ءادعألاةروشملطبأيذلاوههنأفرتعاف

.ٍلاوكهلنوصّصخملاهماّدخ)١٦ع(ِيناَمْلِغُفْصِن
يف»حالس«بلطا(َعوُرُّدلٱَوَّـِيسِقْلٱَوَساَرْتَألٱَوَحاَمِّـرلٱ

.)باتكلاسوماق
.لاتقلاعقواذإهلمعبجياممهومّلعيلَءاَرَوُءاَسَؤُّرلٱَو
ٰهلِإ
ُ

)٢١و٢٠ع(ُلَمْعَنُنْحَناَّـنُكَف...اَّـنَعُبِراَُحياَن
.لمعلابةالصلانارتقابوجويفنينمؤملاعيمجللاثم

ايمحنناملغفصنيأ)٢١ع(ْمُهُفْصِنَناَكَو
حامرلاكليقثلاحالسلااودلقتءالؤه.)١٦ع(يفنيروكذملا
نيلماعلابعشلانعاهومّلستوعوردلاويسقلاوسارتألاو
.)١٨ع(طقفمهفويساولمحيذلا

اوكرتاذإرطخمهيلعناك)٢٢ع(ٍدِحاَوُّلُكْتِبَيِل
يفنيقابلاىلعًاضيأرطخناكومهنكامأىلإاوبهذوميلشروأ
.نيليلقاوحبصأمهنألميلشروأ

لكيفلاتقللنيدعتسماوناكيأ)٢٣ع(اَنَباَيِثُعَلْخَن
ايمحننعوهلوقلاو.ليلقلامهمونتقويفىتحتقو
.هلكبعشلانعسيلوسارحلاوهناملغوهتوخإو

برشلاتقويفوءاملاناكميفِءاَْملٱَىلِإِهِحَالِسِب
نيدعتسماوناكفودعلامهئجافينأنمةفيخءاقتسالاو
.)٧-٧:٤ةاضقيفهلاجرونوعدجأبنرظنا(

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

َىلَعًاميِظَعْمِهِئاَسِنَوِبْعَّـشلٱُخاَُرصَناَكَو١«٥-١
هتَوْخِإ لٱِِمِ

ْ
اَنُتاَنَبَواَنوُنَبَوُنْحَن:ُلوُقَيْنَمَناَكَو٢.ِدوُهَي

:ُلوُقَيْنَمَناَكَو٣!اَيْحَنَوَلُكْأَنَفًاحْمَقْذُخْأَناَنْعَد.َنُوريِثَك
يفًاحْمَقَذُخْأَنىَّـتَحاَهوُنِهاَرُنْحَناَنُتوُيُبَواَنُموُرُكَواَنُلوُقُح ِ
جلٱ
ْ

ِخلًةَّـضِفاَنْضَرْقَتْسٱِدَق:ُلوُقَيْنَمَناَكَو٤!ِعُو
َ
ملٱِجاَر

ِكِلَْ
اَنوُنَبَواَنِتَوْخِإِمْحَلَكاَنُْمَحلَنآلٱَو٥.اَنِموُرُكَواَنِلوُقُحَىلَع
ْنِمُدَجوُيَو،ًاديِبَعاَنِتاَنَبَواَنيِنَبُعِضْخُنُنْحَناَهَو،ْمِهيِنَبَك

يفٌْءَيشَسْيَلَو،ٌتاَدَبْعَتْسُماَنِتاَنَب اَنُلوُقُحَو،اَنِدَيِةَقاَطِ
.»َنيِرَخآلِلاَنُموُرُكَو
نيوكت٧:٢٤و٤:١٣ارزعو١٥:٧ةينثتو٢٥:٣٥نييوال

٢٥:٣٩نييوال٣٧:٢٧

يفلمعلاةرثكوجراخلايفنامألاةلقنمُخاَُرصَناَكَو
ضرألايفلمعلاكةيدايتعالامهلامعأتلمهُأ.راوسألاميمرت
مه»بعشلا«و.ضارقتسالاىلإاورطضاواورقتفافةراجتلاو
مهلنونئادلامه»دوهيلامهتوخإ«ونوقياضتملانوريثكلا
.مهعمطةئيطخدازامممهتلمنميأةوخإمهنوكوةدئافلاب

مهسفنألماعطالبمهنألاوسئي)٢ع(ًاحْمَقْذُخْأَناَنْعَد
مهتويبومهموركومهلوقحاونهردقاوناكومهتانبلومهينبلو
.ةقفشالبمهرقفباونتغامهتوخإمهونينئادلانأاوأرو
.ًابصغاوذخأيمهوطعيملنإيأًاديدهتمهلوقيفلعلو

يفمهومهيلعةليقثبئارضلاتناك)٤ع(ِكِلَْملٱِجاَرَخ
.ةواسقلاوملظلابمهنولماعيبئارضلاومزتلمناكو.قيضلا

ًادوهينونئادلاومهاوناك)٥ع(اَنِتَوْخِإِمْحَلَكاَنُمَْحل
مهينباودبعتسينأنينئادلابقيليالفةدحاوةلمنم
ريغىسومةعيرشبسحةزئاجةيدوبعلاتناكو.مهتانبو
جورخ(ناكمإلاردقديبعلاةلاحفطلتتناكةعيرشلانأ

نأانهىوكشلاو.)٤١-٢٥:٣٩نييوالو٦-٢١:٢
ىتحمهتويبومهموركومهلوقحعيبىلإمهورطضانينئادلا
ملو.ةطرفملامهتواسقومهعمطىلعلدياممًاضيأمهدالوأ
امإ)٤٠و٣٩و١٧-٢٥:٨نييوال(ليبويلاةعيرشاوركذي
سَراميملهنألوأةريثكنينسدعبالإليبويلاتأيملهنأل
.ةعيرشلابسح

اَذٰهَوْمُهَخاَُرصُتْعِمَسَنيِحًاّدِجُتْبِضَغَف٦«١٣-٦
لٱ
ْ

لَقُتْرَواَشَف٧.َمَالَك
ْ

يفيِب لٱُّتَّـكَبَو،َّـِ
ْ

لٱَوَءاَمَظُع
ْ

َةَالُو
لُقَو
ْ

َهلُت
ُ

ُتْمَقَأَو.ِهيِخَأْنِمٍدِحاَوُّلُكاَبِّـرلٱَنوُذُخْأَتْمُكَّـنِإ:ْم
لُقَو٨.ًةَميِظَعًةَعاََمجْمِهْيَلَع

ْ
َهلُت
ُ

اَنَتَوْخِإاَنَْيَرتْشٱُنْحَن:ْم
لٱ
ْ

ألِلاوُعيِبَنيِذَّـلٱَدوُهَي
ُ

َنوُعيِبَتًاضْيَأْمُتْنَأَو.اَنِتَقاَطَبَسَحِمَم
لُقَو٩.ًاباَوَجاوُِدَجيَْملَواوُتَكَسَف.اَنَلَنوُعاَبُيَفْمُكَتَوْخِإ

ْ
:ُت

اَنِٰهلِإِفْوَخِبَنوُريِسَتاَمَأ.ُهَنوُلَمْعَتيِذَّـلٱُرْمَألٱًانَسَحَسْيَل
لِغَوِيتَوْخِإَوًاضْيَأاَنَأَو١٠!اَنِئاَدْعَأِمَمُألٱِريِيْعَتِبَبَسِب

ْ
ِيناَم

لَف.ًاحْمَقَوًةَّـضِفْمُهاَنْضَرْقَأ
ْ

َهلاوُّدُر١١.اَبِّـرلٱاَذٰهُْكْرتَن
ُ

اَذٰهْم
لٱ
ْ

َهلوُقُحَمْوَي
ُ

جلٱَوْمَُهتوُيُبَوْمَُهنوُتْيَزَوْمُهَموُرُكَوْم
ْ

ِةَئِمْنِمَءُْز
لٱ
ْ

لٱَوِةَّـضِف
ْ

خلٱَوِحْمَق
ْ

١٢.ًابِرْمُهْنِمُهَنوُذُخْأَتيِذَّـلٱِتْيَّـزلٱَوِرَْم
طَنَالَوُّدُرَن:اوُلاَقَف

ْ
.ُلوُقَتاَمَكُلَعْفَناَذَكٰه.ْمُهْنِمُبُل

لٱُتْوَعَدَف
ْ

لٱاَذٰهَبَسَحاوُلَمْعَيْنَأْمُهُتْفَلْحَتْسٱَوَةَنَهَك
ْ

.ِمَالَك
لُقَويِرْجِحُتْضَفَنَّـمُث١٣

ْ
ٍناَسْنِإَّـلُكُهللاٱُضُفْنَياَذَكٰه:ُت

لٱاَذٰهُميِقُيَال
ْ

ُنوُكَياَذَكٰهَو،ِهِبَعَتْنِمَوِهِتْيَبْنِمَمَالَك

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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جلٱُّلُكَلاَقَف.ًاغِراَفَوًاضوُفْنَم
ْ

.َّـبَّـرلٱاوُحَّـبَسَو!َنيِمآ:ِةَعاََم
لٱاَذٰهَبَسَحُبْعَّـشلٱَلِمَعَو

ْ
.»ِمَالَك

٤:٤ص٢٥:٤٨نييوال٢٥:٣٦نييوالو٢٢:١٥جورخ
ص١٨:٦لامعأ١:٥ارزع١٠:٣١ص٢٨:١٥مايأ٢و
٨:٦

حلٱ«)١١٩:٥٣رومزمرظنا(ًاّدِجُتْبِضَغَف
ْ

يِنْتَذَخَأُةَّـيَِم
.»َكِتَعِيَرشيِكِراَتِراَْرشَألٱِبَبَسِب

ناكفقيضلاببسباوضرتقينأاومزتلا)٧ع(اَبِّـرلٱ
عمًابرالبهيطعيويدوهيلاهاخأمحرينأينغلاىلعبجي
يفو.)٢٠و٢٣:١٩ةينثت(ًابربيبنجألاضرقينأزوجيهنأ
ةبههلبهنوأًابرالبهضرقنوريقفلامحرننأبجيانمايأ
ةيراجتلاتاكرشلاوهبرجاتيلًالامضرتقييذلارجاتلاامأو
اهنمذخأننأانلزوجيفاهريغولماعملاوةيديدحلاككسلاك
.)٢٥:٢٧ىّتم(ابرلا

لبطقفءامظعلاوءاينغألاةعامجالًةَميِظَعًةَعاََمج
لبحالصإلانوبلطيالنيملاظلانألبعشلاةعامج

.نومولظملا
دقاوناكامىلإراشأامبر)٨ع(اَنَتَوْخِإاَنْيََرتْشٱُنْحَن

.ةيدوبعلانممهتوخإاودتفاهنأيأيبسلاناكميفهولمع
ةنيدملايفكلذومهوعابومهتوخإاودبعتسافنونئادلاامأو
.ةسدقملا

:٩لامعأو١٠:١٢ةينثت()٩ع(اَنِٰهلِإِفْوَخِبَنوُريِسَت
٣١(.

ايمحننكيملامبر)١٠ع(ِناَمْلِغَوِيتَوْخِإَوًاضْيَأاَنَأَو
ًالوؤسموهناكنيذلاهناملغلبمهضرقأيذلاهسفن
نينئادلادحأكهسفنلعجوةئيطخلاهذهبفرتعاو.مهنع
.حالصإلاقيرطيفهعماوريسينأمهيلعلهسيل

ًاءزجتناكةدئافلانأرهاظلا)١١ع(ِةَئِمْنِمَءْزُْجلٱَو
.ةنسنعةئملاب١٢وأرهشلكةئمنم

تويبلاوموركلاولوقحلانوُّدرييأ)١٢ع(ُّدُرَناوُلاَقَف
.لاملاةدئافنوبلطياللبقتسملايفومهنماهونهترااوناكيتلا
.يضاملايفاهوذخأدقاوناكيتلاةدئافلااوُّدرمهنأمهفنالو

نيذلانونئادلاهلوقياماوعمسيلَةَنَهَكْلٱُتْوَعَدَف
.ةنهكلاروضحبايمحنمهفلحتسا

رانزلابدودشمبوثلاناك)١٣ع(يِرْجِحُتْضَفَن
»ةبيجك«ءايشألاهيفعضوتناكمنضحلايفيأرانزلاقوفو
ضفناملو)٢:١٢يجحو١٧:٢٣لاثمأو٤:٣٩كولم٢(
ةميقالبهنأكهامروهيفناكاملكهنمجرخأهرجحايمحن
النملكضفرييأضقنيهللانأيزمرلاهانعموًاقلطم
.ليئارسإةعامجدنعًامورحمنوكيفهمالكبجومبلمعي

ًاضيأاوصلخومهقيضنماوصلخمهنألَّـبَّـرلٱاوُحَّـبَسَو
.قاقشنالانم

لٱَنِمًاضْيَأَو١٤«١٩-١٤
ْ

َنوُكَأْنَأِهيِفُتيِصوُأيِذَّـلٱِمْوَي
يفْمُهَيِلاَو لٱِةَنَّـسلٱَنِم،اَذوَُهيِضْرَأِ

ْ
ِةَيِناَّـثلٱِةَنَّـسلٱَىلِإَنِيْرشِع

َحتْرَألَنيِثَالَّـثلٱَو
ْ

ملٱاَتْسَش
َالَواَنَأْلُكآَْمل،ًةَنَسَةََرشَعْيَتَنْثٱ،ِكِلَْ

لٱَزْبُخِيتَوْخِإ
ْ

لٱِنِكٰلَو١٥.ِيلاَو
ْ

اوُلَّـقَثِيلْبَقَنيِذَّـلٱَنوُلَّـوَألٱُةَالُو
َنيِعَبْرَأْنَعًالْضَف،ًارَْمخَوًازْبُخْمُهْنِماوُذَخَأَوِبْعَّـشلٱَىلَع
لٱَنِمًالِقاَش

ْ
لِغَّـنِإىَّـتَحِةَّـضِف

ْ
.ِبْعَّـشلٱَىلَعاوُطَّـلَسَتْمَُهناَم

ُتْكَّـسَمَتَو١٦.ِهللاٱِفْوَخِلْجَأْنِماَذَكٰهْلَعْفَأْمَلَفاَنَأاَّـمَأَو
لِغُعيَِمجَناَكَو.ًالْقَحَِرتْشَأَْملَو.ِروُّسلٱاَذٰهِلْغُشِبًاضْيَأ

ْ
ِيناَم

لٱَىلَعَكاَنُهَنيِعِمَتُْجم
ْ

َنِمِيتَدِئاَمَىلَعَناَكَو١٧.ِلَمَع
لٱ
ْ

لٱَوِدوُهَي
ْ

َنِماَنْيَلِإَنيِتآلٱِنَعًالْضَف،ًالُجَرَنوُسَْمخَوٌةَئِمِةَالُو
َةَّـتِسَوًارْوَثٍدِحاَوٍمْوَيِلُلَمْعُياَمَناَكَو١٨.اَنَلْوَحَنيِذَّـلٱِمَمُألٱ

يفَو،ٌروُيُطِيلُلَمْعُيَناَكَو.ٍةَراَتُْخمٍفاَرِخ ٍماَّـيَأِةََرشَعِّـلُكِ
خلٱَنِمٍعْوَنُّلُك

ْ
طَأَْملاَذٰهَعَمَو.ٍةَرْثَكِبِرَْم

ْ
لٱَزْبُخْبُل

ْ
َّـنَألِيلاَو

لٱ
ْ

يِٰهلِإاَيِيلْرُكْذٱ١٩.ِبْعَّـشلٱاَذٰهَىلَعًةَليِقَثْتَناَكَةَّـيِدوُبُع
لِل
ْ

لِمَعاَمَّـلُكِْريَخ
ْ

.»ِبْعَّـشلٱاَذِٰهلُت
١٨:١٩كولم١و٩ع١٤و٤:١٣ارزع١٣:٦ص١:١ص
٢٢و١٣:١٤ص٣:٨يكينولاست٢و٢٣و٤:٢٢كولم١و
٣١و

نأبعشلاىلعناكاملكنعةيانكِيلاَوْلٱَزْبُخ
.يلاوللهومدقي

سمخوحناهتميق)١٥ع(ًالِقاَشَنيِعَبْرَأْنَعًالْضَف
بعشلانمبولطملاوهكلذنأرهاظلاوةيزيلكنإتاريل
.ًادقنمويلك

امأومهتداسملعيوةمحرالبوماظنالباوُطَّـلَسَتْمَُهناَمْلِغ
ًاميركناكوبعشلاىلعلقثيملوهتاقفنبماقفايمحن
وهكسمتكلذنعًالضفو)١٨و١٧ع(نيريثكفاضأو
.)١٦ع(روسلالغشبهناملغو

ًاموركوًالوقحيرتشينأةصرفهلناكًالْقَحَِرتْشَأَْملَو
ىلعهلامقفنينأىرحألابلّضفهنكلوصخرلابًاتويبو
.نيقياضتملا

لبابنماوتأنيذلادوهيلا)١٧ع(ِةَالُوْلٱَوِدوُهَيْلٱ
.بناجأوأًادوهياوناكةالولاوميلشروأيفاونكسيل

لكرمخلااوبرشمهنأىنعملاسيل)١٨ع(ٍةَرْثَكِبِرْمَْخلٱ
مايأةرشعلكرمخلانمةنوؤمهاتأهنإلبةرممايأةرشع
.ةرم

ىَتَم«)١٧:١٠اقول(عوسيلاق)١٩ع(يِٰهلِإاَيِيلْرُكْذٱ
لَعَف
ْ

اَمَّـنِإاَنَّـنَأل.َنوُلاَّـطَبٌديِبَعاَنَّـنِإ:اوُلوُقَفِهِبْمُتْرِمُأاَمَّـلُكْمُت
لِمَع
ْ

١٠:٤٢ىّتم(يفًاضيألاقو.»اَنْيَلَعُِبَجيَناَكاَماَن

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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ىلإسيلوًاضيأةنسحلاانلامعأىلإرظنيهنإ)٢٥:٤٠و
.)١٥:٥٨سوثنروك١رظنا(طقفتائيسلا

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لٱٌمَشَجَواَّـيِبوُطَوُطَّـلَبْنَسَعِمَساَّـَملَو١«٩-١
ْ

ُةَّـيِقَبَوُِّيبَرَع
ْنُكَأَْملِّـينَأَىلَع(ٌةَرْغُثِهيِفَقْبَتَْملَوَروُّسلٱُتْيَنَبْدَقِّـينَأاَنِئاَدْعَأ
لٱَكِلٰذَىلِإ

ْ
ألِلَعيِراَصَمُتْمَقَأْدَقِتْقَو

َ
َلَسْرَأ٢)ِباَوْب

يفًاعَمُعِمَتْجَنَّـمُلَه:ِنْيَلِئاَقَّـَيلِإٌمَشَجَوُطَّـلَبْنَس لٱِ
ْ

يفىَرُق ِ
لَسْرَأَف٣.ًاَّرشِيبَالَمْعَيْنَأِناَرِّـكَفُياَناَكَو.وُنوُأِةَعْقُب

ْ
ُت

ْنَأُرِدْقَأَالَفًاميِظَعًالَمَعٌلِماَعاَنَأِّـينِإ:ًالِئاَقًالُسُراَمِهْيَلِإ
ِمل.َلِزْنَأ

َ
لٱُلُطْبَياَذا

ْ
٤؟اَمُكْيَلِإُلِزْنَأَوُهُكُرْتَأاَمَنْيَبُلَمَع

لٱاَذٰهِلْثِمِبَّـَيلِإَالَسْرَأَو
ْ

ِلْثِمِباَمُهُتْبَواَجَو،ٍتاَّـرَمَعَبْرَأِمَالَك
جلٱاَذٰه

ْ
لٱاَذٰهِلْثِمِبُطَّـلَبْنَسَّـَيلِإَلَسْرَأَف٥.ِباََو

ْ
ًةَّـرَمِمَالَك

ْدَق٦:اَهيِفٌبوُتْكَمِهِدَيِبٍةَروُشْنَمٍةَلاَسِرِبِهِمَالُغَعَمًةَسِماَخ
لٱَوَتْنَأَكَّـنِإُلوُقَيٌمَشَجَو،ِمَمُألٱَْنيَبَعِمُس

ْ
ْنَأَنوُرِّـكَفُتُدوُهَي

َهلَنوُكَتِلَروُّسلٱيِنْبَتَتْنَأَكِلٰذِل،اوُدَّـرَمَتَت
ُ

َبَسَحًاكِلَمْم
يفَكِباوُداَنُيِلَءاَيِبْنَأًاضْيَأَتْمَقَأْدَقَو٧.ِروُمُألٱِهِذٰه ِ
يف:َنيِلِئاَقَميِلَشُروُأ ملٱَُربُْخيَنآلٱَو.ٌكِلَماَذوَُهيِ

هبُكِلَْ اَذِٰ
لٱ
ْ

لَسْرَأَف٨.ًاعَمُرَواَشَتَنَنآلٱَّـمُلَهَف.ِمَالَك
ْ

َال:ًالِئاَقِهْيَلِإُت
لٱاَذٰهُلْثِمُنوُكَي

ْ
ْنِمُهُقِلَتُْخمَتْنَأاَمَّـنِإْلَب،ُهُلوُقَتيِذَّـلٱِمَالَك

لَق
ْ

ِْمهيِدْيَأْتََختْرٱِدَق:َنيِلِئاَقاَنَنوُفِيُخيًاعيَِمجاوُناَكْمَُّـهنَأل٩.َكِب
لٱِنَع

ْ
.»َّـيَدَيْدِّـدَشيِٰهلِإاَيَنآلٱَف.ُلَمْعُيَالَفِلَمَع
٢:١٩ص٨:١٢مايأ١و٣و٣:١ص

يفنوروكذمدادعألاةيقبو)٤:١و٢:١٩رظنا(ُطَّـلَبْنَس
اوناكهريغووههلعلو)٢ع(يفايبوطركذُيملو)٤:٧(
طّلبنسةوعدايمحنلبقاذإميلشروأىلعموجهللنيدعتسم
دعبىلعوافاينمقرشللةيلاحلاانعرفكيهاونوأو.مشجو
يفكشالو.عانصلايداويفدللابرقباهنملايمأ٧وحن
.مهتياغايمحنفرعو.هولتقيوأهورسأينأهئادعأةياغنأ

ِمل
َ
عمتجينأايمحنلبقول)٣ع(ُلَمَعْلٱُلُطْبَياَذا

.نوكياملقأمايأةثالثميلشروأنعباغلمهعم
هريغوهمالغنأطّلبنسدصق)٥ع(ٍةَروُشْنَمٍةَلاَسِر

لمعلانوكرتيودوهيلافاخيوربخلارشتنيفةلاسرلانوأرقي
بعشلانيببارطضالادادتمانمًاضيأايمحنفاخيو
نأدوهيلانظيالإومهتياكشدريوهئادعأبعمتجينأمزتليف
.تتبثةياكشلا

.طّلبنسةلاسرلانومضم)٧و٦ع(يفَعِمُسْدَق
.طّلبنسةسائرتحتةدحتملاوةطيحملاِمَمُألٱَْنيَب

.نيربتعملادحأةداهشبتبثمربخيأُلوُقَيٌمَشَجَو
َهلَنوُكَتِل

ُ
ايمحننأاونظوةياكشلارهوجاذهًاكِلَمْم

.كلملاىلإهلوصووربخلاراشتنانمفاخي
نأنوردقيمهنأايمحننظيلةبحملابرهاظتًاعَمُرَواَشَتَن

امأو.حيحصلاتابثاوبذاكلامالكلاضاحدايفهودعاسي
ًاحلستمناكهنإف.مهنمفخيملومهثبخفرعفايمحن
ةصلخمةينبميلشروأيفهتمدخلكتناكوكلملارماوأب
.)٩و٨ع(هللاىلعهلاكتاناكو

لَخَدَو١٠«١٤-١٠
ْ

ِنْباَيَالَدِنْباَيْعَمَشَتْيَبُت
ِطَسَوَىلِإِهللاٱِتْيَبَىلِإْعِمَتْجَنِل:َلاَقَفٌ،قَلْغُمَوُهَوَليِئْبَطيِهَم
هلٱ
َْ

هلٱَباَوْبَأْلِفْقُنَوِلَكْي
َْ

يف.َكوُلُتْقَيِلَنوُتْأَيْمَُّـهنَألِلَكْي ِلْيَّـللٱِ
لُقَف١١.َكوُلُتْقَيِلَنوُتْأَي

ْ
ِيلْثِمْنَمَو؟ُبُرَْهيِيلْثِمٌلُجَرَأ:ُت

هلٱُلُخْدَي
َْ

لِسْرُيَْملاَذَوُهَوُتْقَّـقَحَتَف١٢.ُلُخْدَأَال!اَيْحَيَفَلَكْي
ْ

ُه
.ُهاَرَجْأَتْسٱِدَقُطَّـلَبْنَسَواَّـيِبوُطَو،َّـَيلَعِةَّـوُبُّنلٱِبَمَّـلَكَتُهَّـنَألُهللاٱ

،َئِطْخُأَواَذَكٰهَلَعْفَأَوَفاَخَألَرِجْؤُتْسٱِدَقاَذٰهِلْجَأل١٣
َهلَنوُكَيَف

ُ
اَّـيِبوُطيِٰهلِإاَيْرُكْذٱ١٤.ِينَاِّـريَعُيِلٌءيِدَرٌَربَخاَم

ِءاَيِبْنَألٱَيِقاَبَوَةَّـيِبَّـنلٱَةَيْدَعوُنَو،ِهِذٰهاَمِِهلاَمْعَأَبَسَحَطَّـلَبْنَسَو
.»يِنَنوُفِيُخيَنيِذَّـلٱ
٢و٤:١ص١٣:١٧لايقزح١٣:٢٩ص٦ع٣٦:٥ايمرإ
١٤:٢٥جورخ٧و٤:١و٢:١٠ص

.انهدرواممالإهفرعنالاَيْعَمَش
ةيعرشلاهتساجنببسبتيبلامزالهلعلٌقَلْغُمَوُهَو
هللاتيبيفايمحنعمعمتجيوكلذلمهينأردقيهنكلو
.دارأاذإ

يلاولابقيليالهنألًالوأهعيطينأايمحنردقيملُتْلُقَف
طقفةنهكلاالإلكيهلالخدينأزوجيالهنألًايناثوبرهينأ
ايبوطهرجأتساباّذكايعمشنألًاثلاثو)٢٠-٢٦:١٦مايأ٢(
ربخنوكيو)١٣ع(هناّريعيفءيدرربخامهلنوكيلطّلبنسو
لخداذإءايقتألادوهيلانممهريغوةنهكللًاضيأءيدر
رظنا(رطخنمهسفنصلخيلسومانلاىلعىّدعتولكيهلا
يفايمحنلةمواقمدوجوبأبنلوأانهو)٣٨:١٦رومزم
.ةنيدملالخاد

ايبوطنأرهاظلاوانهالإركذُتمل)١٤ع(َةَيْدَعوُن
نمامهريغوايعمشويهاهارجأتسادقاناكطّلبنسو
ىلإهابسنيذلالمعلاتاذالمعايبوطوطّلبنسف.ءايبنألا
.ايمحن

يفُروُّسلٱَلِمَكَو١٥«١٩-١٥ خلٱِ
ْ

لٱَوِسِمَا
ْ

ْنِمَنِيْرشِع
يفَلوُلْيَأ اَنِئاَدْعَأُّلُكَعِمَساَّـَملَو١٦.ًامْوَيَنيِسَْمخَوِْنيَنْثٱِ
يفًاريِثَكاوُطَقَساَنْيَلاَوَحَنيِذَّـلٱِمَمُألٱُعيَِمجىَأَرَو ُِنيْعَأِ

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

١٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



لٱاَذٰهَلِمُعاَنِٰهلِإِلَبِقْنِمُهَّـنَأاوُمِلَعَو،ْمِهِسُفْنَأ
ْ

١٧.ُلَمَع
يفًاضْيَأَو لِتِ

ْ
َىلَعْمِهِلِئاَسَرَدُراَوَتاَذوَُهيُءاَمَظُعَرَثْكَأِماَّـيَألٱَك

َنِيريِثَكَّـنَأل١٨.ْمِهْيَلِإُلِئاَسَّـرلٱِتَتَأاَّـيِبوُطِدْنِعْنِمَو،اَّـيِبوُط
يف لَحَباَحْصَأاوُناَكاَذوَُهيِ

ْ
،َحَرآِنْباَيْنَكَشُرْهِصُهَّـنَألُهَلٍف

ًاضْيَأاوُناَكَو١٩.اَيْخَرَبِنْبَمَّـالُشَمَتْنِبَذَخَأُهُنْبٱُناَناَحوَُهيَو
لَبُياوُناَكَو،ِهِتاَنَسَحِبيِماَمَأَنُوِربُْخي

ِّـ
َلَسْرَأَو.ِهْيَلِإيِمَالَكَنوُغ

.»يِنَفِّـوَخُيِلَلِئاَسَراَّـيِبوُط
١٤:٢٥جورخ٧و٤:١و٢:١٠ص٢و٤:١ص

نأل)١(ريصقتقويفروسلالمكًامْوَيَنيِسَْمخَوِْنيَنْثٱ
ضعبيفروسلانأل)٢(بّترملمعلاونوريثكنيلماعلا
ةدوجومةراجحلاتناكوميمرتلانمريثكىلإجتحيملنكامألا
لمعلاىلعبعشلانوضّرحياوناكهءاقفروايمحننأل)٣(
.مهنوعجشيو

يفًاريِثَكاوُطَقَس الاوحجنيملمهنأل)١٦ع(ْمِهِسُفْنَأُِنيْعَأِ
نممظعأوهدوهيلاهلإنأاودكأتوعادخلايفالوعازفإلايف
.مهتهلآ

ذخأدقايبوطناك)١٩-١٧ع(خلااَذوَُهيُءاَمَظُعَرَثْكَأ
)١٣:٤(ةبارقةنهكلاسيئربيشايلانيبوهنيبناكوةيدوهي
ةنهكلانمرهاظلابسحناكيذلامالشمةنباذخأهنباو
.طّلبنسةنباذخأدقبيشايلأديفحناكو)٣٠و٣:٤(

.ةوشرةقيقحلابناكهلعلودوهيلاىلعًالامعّزوِهِتاَنَسَح
الولومهناريجعملهاستلااونسحتسادوهيلارثكأنأرهاظلاو
مهتايحيفمهلثماوراصوممألاعماوقفتااوناكلايمحن
.هتدابعو

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ملٱُتْمَقَأَوُروُّسلٱَيِنُباَّـَملَو١«٤-١
َبَّـتَرَتَوَعيِراَصَْ

لٱ
ْ
ملٱَوَنوُباَّـوَب

ِيناَنَحُتْمَقَأ٢،َنوُّيِوَّـاللٱَوَنوُّنَغُْ
َ

اَيْنَنَحَويِخَأ
لٱَسيِئَر

ْ
َهللاٱُفاََخيًانيِمَأًالُجَرَناَكُهَّـنَأل،َميِلَشُروُأَىلَعِْرصَق

لُقَو٣.َنِيريِثَكْنِمَرَثْكَأ
ْ

َهلُت
ُ

َميِلَشُروُأُباَوْبَأْحَتْفُتَال:اَم
َحتىَّـتَح

ْ
لَفًافوُقُواوُماَداَمَو.ُسْمَّـشلٱىَم

ْ
ملٱاوُقِلْغُي

َعيِراَصَْ
ٍدِحاَوُّلُكَميِلَشُروُأِناَّـكُسْنِمٌتاَساَرِحَميِقُأَو.اَهوُلِفْقُيَو
ملٱِتَناَكَو٤.ِهِتْيَبَلِباَقُمٍدِحاَوُّلُكَوِهِتَساَرِحَىلَع

ُةَنيِدَْ
جلٱَةَعِساَو

ْ
يفًاليِلَقُبْعَّـشلٱَوًةَميِظَعَوِباََن ِنُكَتَْملَو،اَهِطَسَوِ

لٱ
ْ
.»ْتَيِنُبْدَقُتوُيُب
١٣:١٣ص٢:٨ص١٠:٢٣ص١:٢ص١٥و٦:١ص

.)٦:١رظنا(َعيِراَصَْملٱُتْمَقَأَو
ةنيدملاةمالسنألءانمأاونوكينأةرورضلانمَنوُباَّـوَبْلٱ

ناكفوخورطختقوناكتقولانأامبومهيلعةفقوتم
.نيباوبلاعمنولمعينويواللاونونغملا

.)١:٢رظنا()٢ع(اَيْنَنَحيِخَأ
:٣(ناسيئرةنيدمللناك.)٢:٨رظنا(ِْرصَقْلٱَسيِئَر

.)١٢و٩
جتنتسنهنميذلا)٦:١٨(ىلإةراشإَنِيريِثَكْنِمَرَثْكَأ

.مهيلاولوهللاءانمأاونوكيملدوهيلانمنيريثكنأ
َحتىَّـتَح

ْ
ةنيدملاءادعألالخديالئل)٣ع(ُسْمَّـشلٱىَم

.نيمئانمهضعبوأاهلهأاودجيو
مهعمنيذلاونوباوبلايأسارحلاًافوُقُواوُماَداَمَو

ءاسمعيراصملاقلغتامدنعنيرضاحاونوكينأمهيلعف
.طبضبكلذنوكيل

ناسنإلكناكوةسارحلالجألاومظنتَميِلَشُروُأِناَّـكُس
.هتيبةسارحنعًالؤوسم

نيذلاعومجمناك)٢و١١:١()٤ع(ًاليِلَقُبْعَّـشلٱَو
نعًاجراخمهرثكأناكوًافلأنيسمخوحنيبسلانماوعجر
هيلعاوناكامىلإةبسنلابنيليلقةنيدملاناكسناكفةنيدملا
.يبسلالبق

تناكوًامامتنبُتمليأْتَيِنُبْدَقُتوُيُبْلٱِنُكَتَْملَو
.ةيلاختالحم

هلَأَف٥«٧٣-٥
َْ

لٱَعَْمجَأْنَأيِٰهلِإيِنَم
ْ

لٱَوَءاَمَظُع
ْ

َةَالُو
َنيِذَّـلٱِباَسِتْنٱَرْفِسُتْدَجَوَف.ِباَسِتْنالٱِلْجَألَبْعَّـشلٱَو

لٱوُنَبْمُهِءَالُؤٰه٦:ِهيِفًابوُتْكَمُتْدَجَوَوًالَّـوَأاوُدِعَص
ْ

ِةَروُك
ملٱِيْبَسْنِمَنوُدِعاَّـصلٱ

َُّـرصَنْذَخوُبَنْمُهاَبَسَنيِذَّـلٱَنيِّـيِبْسَْ
َىلِإٍدِحاَوُّلُك،اَذوَُهيَوَميِلَشُروُأَىلِإاوُعَجَرَوَلِباَبُكِلَم
اَيْرَزَعاَيْمَحَنُعوُشَي:َلِباَّـبُرَزَعَماوُءاَجَنيِذَّـلٱ٧.ِهِتَنيِدَم
لِبُياَخَدْرُمِيناَمَحَناَيْمَعَر

ْ
ُموُحَنُياَوْغَبُثَراَفْسِمُناَش

لَأَشوُعْرَفوُنَب٨.َليِئاَْرسِإِبْعَشِلاَجِرُدَدَع.ُةَنْعَبَو
ْ

ِناَف
طَفَشوُنَب٩.َنوُعْبَسَوِناَنْثٱَوٌةَئِمَو

ْ
ِناَنْثٱَوٍةَئِمُثَالَثاَي

وُنَب١١.َنوُسَْمخَوِناَنْثٱَوٍةَئِمُّتِسَحَرآوُنَب١٠.َنوُعْبَسَو
لَأَبآوُيَوَعوُشَييِنَبْنِمَبآوُمَثَحَف

ْ
مثَوِناَف

ََ
مثَوٍةَئِمُنا

ََ
َةَيِنا

لَأَمَاليِعوُنَب١٢.ََرشَع
ْ

وُنَب١٣.َنوُسَْمخَوٌةَعَبْرَأَوِناَتَئِمَوٌف
مثوُّتَز

ََ
ٍةَئِمُعْبَسَياَّـكَزوُنَب١٤.َنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخَوٍةَئِمُنا
مثَوٍةَئِمُّتِسَيوُّنَبوُنَب١٥.َنوُّتِسَو

ََ
وُنَب١٦.َنوُعَبْرَأَوٌةَيِنا

مثَوٍةَئِمُّتِسَياَباَب
ََ

لَأَدَجْزَعوُنَب١٧.َنوُْرشِعَوٌةَيِنا
ْ

ِناَف
ٍةَئِمُّتِسَماَقيِنوُدَأوُنَب١٨.َنوُْرشِعَوِناَنْثٱَوٍةَئِمُثَالَثَو
لَأَياَوْغَبوُنَب١٩.َنوُّتِسَوٌةَعْبَسَو

ْ
وُنَب٢٠.َنوُّتِسَوٌةَعْبَسَوِناَف

طَأوُنَب٢١.َنوُسَْمخَوٌةَسَْمخَوٍةَئِمُّتِسَنيِداَع
ِّـ

ِحلَري
َ

مثاَّـيِقَز
ََ

ٌةَيِنا
مثَوٍةَئِمُثَالَثَموُشَحوُنَب٢٢.َنوُعْسِتَو

ََ
٢٣.َنوُْرشِعَوٌةَيِنا

ألَا
َ
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ٌةَئِمَفيِراَحوُنَب٢٤.َنوُْرشِعَوٌةَعَبْرَأَوٍةَئِمُثَالَثَياَصيِبوُنَب
ِتْيَبُلاَجِر٢٦.َنوُعْسِتَوٌةَسَْمخَنوُعْبِجوُنَب٢٥.ََرشَعاَنْثٱَو
مثَوٌةَئِمَةَفوُطَنَوٍْمَحل

ََ
مثَوٌةَينا

ََ
ٌةَئِمَثوُثاَنَعُلاَجِر٢٧.َنوُنا

مثَو
ََ

.َنوُعَبْرَأَوِناَنْثٱَتوُمْزَعِتْيَبُلاَجِر٢٨.َنوُْرشِعَوٌةَيِنا
ٌةثَالَثَوٍةَئِمُعْبَسَتُوريِئَبَوََةريِفَكَميِراَعَيِةَيْرَقُلاَجِر٢٩
ٌدِحاَوَوٍةَئِمُّتِسَعَبَجَوِةَماَّـرلٱُلاَجِر٣٠.َنوُعَبْرَأَو
ِخمُلاَجِر٣١.َنوُْرشِعَو

ْ
٣٢.َنوُْرشِعَوِناَنْثٱَوٌةَئِمَساَم

وُبَنُلاَجِر٣٣.َنوُْرشِعَوٌةثَالَثَوٌةَئِمَياَعَوَليِإِتْيَبُلاَجِر
لَأِرَخآلٱَمَاليِعوُنَب٣٤.َنوُسَْمخَوِناَنْثٱىَرْخُألٱ

ْ
ِناَتَئِمَوٌف

٣٦.َنوُْرشِعَوٍةَئِمُثَالَثَميِراَحوُنَب٣٥.َنوُسَْمخَوٌةَعَبْرَأَو
َديِداَحوُنَبَدوُلوُنَب٣٧.َنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخَوٍةَئِمُثَالَثاَحيِرَأوُنَب
ٍفَالآُةَثَالَثَةَءاَنَسوُنَب٣٨.َنوُْرشِعَوٌدِحاَوَوٍةَئِمُعْبَسوُنوُأَو
لٱاَّـمَأ٣٩.َنوُثَالَثَوٍةَئِمُعْسِتَو

ْ
ِتْيَبْنِماَيِعْدَيوُنَبَفَةَنَهَك

لَأَريِّـمِإوُنَب٤٠.َنوُعْبَسَوٌةَثَالَثَوٍةَئِمُعْسِتَعوُشَي
ْ

ِناَنْثٱَوٌف
لَأَروُحْشَفوُنَب٤١.َنوُسَْمخَو

ْ
٤٢.َنوُعَبْرَأَوٌةَعْبَسَوِناَتَئِمَوٌف

لَأَميِراَحوُنَب
ْ

َعوُشَيوُنَبَفَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأ٤٣.ََرشَعَةَعْبَسَوٌف
ملَا٤٤.َنوُعْبَسَوٌةَعَبْرَأاَيوُدوُهيِنَبْنِمَليِئيِمْدَقِل

وُنَبَنوُّنَغُْ
مثَوٌةَئِمَفاَسآ

ََ
لَا٤٥.َنوُعَبْرَأَوٌةَيِنا

ْ
َريِطَأوُنَبَموُّلَشوُنَبَنوُباَّـوَب

لَطوُنَب
ْ

مثَوٌةَئِمَياَبوُشوُنَباَطيِطَحوُنَبَبوُّقَعوُنَبَنوُم
ََ

ٌةَيِنا
٤٧َتوُعاَبَطوُنَباَفوُسَحوُنَباَحيِصوُنَبُميِنيِثَّـنلَا٤٦.َنوُثَالَثَو
وُنَباَباَجَحوُنَبَوَةَناَبَلوُنَبَو٤٨َنوُداَفوُنَباَعيِسوُنَبَسُوريِقوُنَب

لَس
ْ

وُنَباَيآَروُنَب٥٠َرَحاَجوُنَبَليِدَجوُنَبَناَناَحوُنَب٤٩َياَم
وُنَب٥٢َحيِساَفوُنَباَزَعوُنَبَماَزَجوُنَب٥١اَدوُقَنوُنَبَوَنيِصَر
وُنَباَفوُقَحوُنَبَقوُبْقَبوُنَب٥٣َميِسَشيِفَنوُنَبَميِنوُعَموُنَبَياَسيِب

َسوُقْرَبوُنَب٥٥اَشْرَحوُنَباَديَِحموُنَبَتيِلْصَبوُنَب٥٤َروُحْرَح
ِديِبَعوُنَب٥٧.اَفيِطَحوُنَبَحيِصَنوُنَب٥٦َحَماَتوُنَباََرسيِسوُنَب

وُنَبَالْعَيوُنَب٥٨اَديِرَفوُنَبَثَرَفوُسوُنَبَياَطوُسوُنَبَناَمْيَلُس
طَفَشوُنَب٥٩َليِّـدَجوُنَبَنوُقْرَد

ْ
طَحوُنَباَي

ِّـ
ِةَرَخوُفوُنَبَلي

ُثَالَثَناَمْيَلُسِديِبَعيِنَبَوِميِنيِثَّـنلٱُّلُك٦٠.َنوُمآوُنَبِءاَبِّـظلٱ
ِّـلَتْنِماوُدِعَصَنيِذَّـلٱُمُهِءَالُؤٰهَو٦١.َنوُعْسِتَوِناَنْثٱَوٍةَئِم
لِم
ْ

اوُنِّـيَبُيْنَأاوُعيِطَتْسَيَْملَوُريِّـمِإَوُنوُدَأَوُبوُرَكاَشْرَحِّـلَتَوٍح
وُنَباَيَالَدوُنَب٦٢:َليِئاَْرسِإْنِمْمُهْلَهْمُهَلْسَنَوْمِهِئاَبآَتوُيُب
لٱَنِمَو٦٣.َنوُعَبْرَأَوِناَنْثٱَوٍةَئِمُّتِساَدوُقَنوُنَباَّـيِبوُط

ْ
:ِةَنَهَك

ِتاَنَبْنِمًةَأَرْمٱَذَخَأيِذَّـلٱَيَّـالِزْرَبوُنَبَصوُّقَهوُنَباَباَبَحوُنَب
جلٱَيَّـالِزْرَب

ْ
لِ
ْ

ْنَعاوُصَحَفِءَالُؤٰه٦٤.ْمِهِمْسٱِبىَّـمَسَتَوِّـيِداَع
هباَسْنَأِةَباَتِك لٱَنِماوُلِذُرَفْدَجوُتْمَلَفِْمِ

ْ
َهلَلاَقَو٦٥.ِتوُنَهَك

ُ
ُم

ٌنِهاَكَموُقَيىَّـتَحِساَدْقَألٱِسْدُقْنِماوُلُكْأَيَالْنَأاَثاَْشَّـرتلٱ
ألِل
ُ
جلٱُّلُك٦٦ِ.ميِّـمُّتلٱَوِميِرو

ْ
لَأَوٍتاَوَبَرُعَبْرَأًاعَمِروُهُْم

ْ
ِناَف

لٱِمِهِئاَمِإَوْمِهِديِبَعْنَعًالْضَف٦٧َنوُّتِسَوٍةَئِمُثَالَثَو
َنيِذَّـ

َهلَو.َنيِثَالَثَوًةَعْبَسَوٍةَئِمَثَالَثَوٍفَالآَةَعْبَساوُناَك
ُ

َنِمْم
ملٱ
ملٱَوَنيِّـنَغُْ

ُعْبَسْمُهُلْيَخَو٦٨.َنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخَوِناَتَئِمِتاَيِّـنَغُْ
ُهلاَغِبَوَنوُثَالَثَوٌةَّـتِسَوٍةَئِم

ُ
٦٩َنوُعَبْرَأَوٌةَسَْمخَوِناَتَئِمْم

جلٱَو
ْ
حلٱَوَنوُثَالَثَوٌةَسَْمخَوٍةَئِمُعَبْرَأُلاَمِ

ْ
ُعْبَسَوٍفَالآُةَّـتِسُريَِم

لٱَو٧٠.َنوُْرشِعَوٍةَئِم
ْ
اوُطْعَأِءاَبآلٱِسوُؤُرْنِمُضْعَب

لِل
ْ

لِلىَطْعَأاَثاَْشَّـرتلٱ.ِلَمَع
ْ

لَأِةَنيِزَخ
ْ

ِبَهَّـذلٱَنِمٍمَهْرِدَف
لِلًاصيِمَقَنيِثَالَثَوٍةَئِمَسَْمخَوًةَحَضْنِمَنيِسَْمخَو

ْ
٧١.ِةَنَهَك

لٱَو
ْ
ِخلاوُطْعَأِءاَبآلٱِسوُؤُرْنِمُضْعَب

َ
لٱِةَنيِز

ْ
َنِمِْنيَتَوْبَرِلَمَع

لَأَوِبَهَّـذلٱ
ْ

لٱَنِمًانَمْيَتَئِمَوِْنيَف
ْ

ُةَّـيِقَبُهاَطْعَأاَمَو٧٢.ِةَّـضِف
لَأَوِبَهَّـذلٱَنِمٍتاَوَبَرَّـتِسِبْعَّـشلٱ

ْ
لٱَنِمًانَمْيَف

ْ
ِةَّـضِف

لِلًاصيِمَقَنيِّـتِسَوًةَعْبَسَو
ْ

لٱَماَقَأَو٧٣.ِةَنَهَك
ْ

َنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك
لٱَو
ْ
ملٱَوَنوُباَّـوَب

يفَليِئاَْرسِإُّلُكَوُميِنيِثَّـنلٱَوِبْعَّـشلٱُضْعَبَوَنوُّنَغُْ ِ
هنُدُم .»ِْمِ
:٢٤مايأ١و٢٤:٧مايأ١و١٢ع٢:٢ارزع٧٠-٢:١ارزع
٣:٩و٢:٤٠ارزع٢٤:٨مايأ١و٢٤:٩و٩:١٢مايأ١و١٤
٨:٩صو٦٥ع١٠:١و٨:٩ص٢:٥٩ارزع

نيذلانييعتباستنالااذهيفايمحنةياغتناكامبر
دجوف)٢و١١:١(ةعرقلابكلذناكوميلشروأيفنونكسيس
عمًالوأاودعصيذلاباستنارفسميلشروأتالجسيف
بتكو)٢ص(ارزعرفسيفًالوألخدنايبلااذهولبابرز
رفسيفدروامنعًاليلقالإفلتخيالوهتيمهألةيناثانه
.ارزع

)٧صنمةلمجرخآعم(ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

نموملكتملاةغيصبايمحنمالكانهىلإرفسلالوأنم
لقنرفسلاعماجنأرهاظلاف.هريغمالك١٢:٣١ىلإانه
.)ةمدقملارظنا(ىتشدراصمنمايمحنمالك

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَوُعِباَّـسلٱُرْهَّـشلٱَّـلِهُتْسٱاَّـَملَو«٧-١ هنُدُمِ ِْمِ
َماَمَأيِتَّـلٱِةَحاَّـسلٱَىلِإٍدِحاَوٍلُجَرَكِبْعَّـشلٱُّلُكَعَمَتْجٱ١
ملٱِباَب

لٱاَرْزَعِلاوُلاَقَوِءاَْ
ْ

ىَسوُمِةَعِيَرشِرْفِسِبَِيتْأَيْنَأِبِتاَك
هبَرَمَأيِتَّـلٱ لٱاَرْزَعىَتَأَف٢.َليِئاَْرسِإُّبَّـرلٱاَِ

ْ
ِةَعِيَّـرشلٱِبُبِتاَك

جلٱَماَمَأ
ْ

يفُعَمْسُياَمٍمِهاَفِّـلُكَوِءاَسِّـنلٱَوِلاَجِّـرلٱَنِمِةَعاََم ِ
لٱ
ْ

ِةَحاَّـسلٱَماَمَأاَهيِفَأَرَقَو٣.ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱَنِمِلَّـوَألٱِمْوَي
ملٱِباَبَماَمَأيِتَّـلٱ

َماَمَأِراَهَّـنلٱِفْصِنَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِمِءاَْ
لٱَوِءاَسِّـنلٱَوِلاَجِّـرلٱ

ْ
َوْحَنِبْعَّـشلٱِّـلُكُناَذآْتَناَكَو.َنيِِمهاَف

لٱاَرْزَعَفَقَوَو٤.ِةَعِيَّـرشلٱِرْفِس
ْ

خلٱَِربْنِمَىلَعُبِتاَك
ْ

ِبََش
اَياَنَعَوُعَمَشَواَيْثَّـتَمِهِبِناَجِبَفَقَوَو،ِرْمَألٱاَذِٰهلُهوُلِمَعيِذَّـلٱ
لِحَواَّـيِروُأَو

ْ
اَياَدَفِهِراَسَيْنَعَو،ِهِنيِمَيْنَعاَّـيِسْعَمَواَّـيِق

لَمَوُليِئاَشيِمَو
ْ

٥.ُمَّـالُشَمَواَّـيِرَكَزَوُةَناَّـدَبْشَحَوُموُشاَحَواَّـيِك
ِّـلُكَقْوَفَناَكُهَّـنَألِبْعَّـشلٱِّـلُكَماَمَأَرْفِّـسلٱاَرْزَعَحَتَفَو
اَرْزَعَكَراَبَو٦.ِبْعَّـشلٱُّلُكَفَقَوُهَحَتَفاَمَدْنِعَو.ِبْعَّـشلٱ
لٱَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱ

ْ
!َنيِمآَنيِمآ:ِبْعَّـشلٱُعيَِمجَباَجَأَو.َميِظَع

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلا)٧صنمةلمجرخآعم(ُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



َىلِإْمِهِهوُجُوَىلَعِّـبَّـرلِلاوُدَجَسَواوُّرَخَو،ْمَُهيِدْيَأَنيِعِفاَر
ُياَتْبَشَوُبوُّقَعَوُنيِماَيَواَيْبََرشَوِيناَبَوُعوُشَيَو٧.ِضْرَألٱ
اَيَالَفَوُناَنَحَوُداَباَزوُيَواَيْرَزَعَواَطيِلَقَواَّـيِسْعَمَواَّـيِدوُهَو
يفُبْعَّـشلٱَوَةَعِيَّـرشلٱَبْعَّـشلٱاوُمَهْفَأَنوُّيِوَّـاللٱَو ٨.ْمِهِنِكاَمَأِ
يفاوُأَرَقَو يفِرْفِّـسلٱِ ملٱاوَُّـرسَفَوٍناَيَبِبِهللاٱِةَعِيَرشِ

ىَنْعَْ
لٱُمُهوُمَهْفَأَو

ْ
.»َةَءاَرِق

٨:٩ص٣٤:١٥مايأ٢و٧:٦ارزع٣:٢٦ص٣:١ارزع
٥:١٣ص٣ع١ع٢٣:٢٤نييوال١١-٣١:٩ةينثتو
٤:٣١جورخ١٤:٢٢نيوكت

لوليأرهشنم٢٥يفروسلاءانبلمكُعِباَّـسلٱُرْهَّـشلٱ
.سداسلارهشلايأ

ةحاس«)١٠:٩ارزع(يفِءاَْملٱِباَبَماَمَأيِتَّـلٱِةَحاَّـسلٱ
يقرشلاةنيدملاروسنيبةحاسلااهنأحجرألاو»هللاتيب
:١٢و٣:٢٦(رادلانميقرشلابونجلايفلكيهلارادو

٣٧(.
اذهيفارزعلركذلوأانهو.مهئاسؤرةطساوباوُلاَقَو

ثداوحلادعبلبابىلإبهذهنأمهضعبنظيورفسلا
روسلاميمرتدعبميلشروأىلإعجروارزعرفسيفةروكذملا

ىلعاورصتناوروسلااولمكأامدعبو.ايمحنةسائرتحت
ممألانعنيلصفنمصاخلاهللابعشمهنأباورعشمهئادعأ
نأاوبلطفمهدنعبرلاةعيرشدوجووهمهنعمهزرفامو
ناكةعيرشلارفسنأ)١(ىرنكلذل.ةعيرشلاهذهاوعمسي
اندنعةفورعملاةسمخلاىسومرافسأيأًافورعموًادوجوم
.هللانماهبىحومةينوناقرافسأكاهوربتعابعشلانإ)٢(

ارزعباوصلاوعبطلايفطلغانه)٢ع(ِبِتاَكْلٱاَرْزَع
.نهاكلا

دالوألانودءاسنلاولاجرلايأ)٢ع(ٍمِهاَفِّـلُكَو
.راغصلا

يف فاتهراكذتةلطعِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱَنِمِلَّـوَألٱِمْوَيْلٱِ
لبديعلاكلذاوفرعيملمهلعلو)٢٥-٢٣:٢٣نييوال(قوبلا
رهشلانم١٥يفعقييذلالاظملاديعورهشلاسأرديع
ناكو.امهريغنمرثكأنيفورعماناكنيديعلانيذهنأل
.نييناعنكلادنعًاديعرهشلاسأر

الوارزعأرقيمل)٣ع(ِراَهَّـنلٱِفْصِنَىلِإِحاَبَّـصلٱَنِم
.)٨ع(يريسفتمالكةءارقلالالخيفوتقولالكهريغ

نمنوكينأ)١(ظعولاطورشنمِبْعَّـشلٱِّـلُكُناَذآ
ءاغصإبنوكينأ)٣(ةموهفمةغلبنوكينأ)٢(هللاباتك
.بعشلالك

.ةعبسهراسينعوةتسهنيمينع)٤ع(خلااَيْثَّـتَم
نيميلانعةعبسناكهنألًاوهسءامسألادحأكرُتهنأنظُي
ةنهكلاوةنهكالنويوالمهنأحجرألاو.راسيلانعةعبسو

ًارضاحنكيملةنهكلاسيئرلعلو.)١٣ع(يفنوروكذم
ةفرعملاحاتفمىقبينأدارألبارزعهلعفامبًايضارالو
.)٢٩و١٣:٢٨رظنا()١١:٥٢اقول(هدنع

.هللاباتكلمهرابتعاةمالع)٥ع(ِبْعَّـشلٱُّلُكَفَقَو
ءيشىلإريشتالانهفطعلواو)٧ع(َنوُّيِوَّـاللٱَو

)١٤-١٠:٩و٩:٥(نويوالمهًاقباسنيروكذملانألديدج
لوألايفو.»نويواللاءالؤهو«يأيريسفتفطعوهلب
كلذدعبو)١١و١٠:١٠نييوال(بعشلانومّلعيةنهكلاناك
.مهنومّلعيًاضيأنويواللاناك

ةيناربعلاةغللامهفيبعشلاناك)٨ع(اوَُّـرسَفَوٍناَيَبِب
مهنألىنعملاريسفتوحضاوظفلبطقفةءارقلاىلإاوجاتحاف
.ةعيرشلانيلهاجاوناك

لٱاَرْزَعَو)اَثاَْشِّـرتلٱِيَأ(اَيْمَحَنَو٩«١٢-٩
ْ

لٱُنِهاَك
ْ

ُبِتاَك
ملٱَنوُّيِوَّـاللٱَو

ِجلاوُلاَقَبْعَّـشلٱَنوُمِهْفُْ
َ

لٱاَذٰه:ِبْعَّـشلٱِعيِم
ْ

ُمْوَي
ِبْعَّـشلٱَعيَِمجَّـنَأل.اوُكْبَتَالَواوُحوُنَتَال،ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلِلٌسَّـدَقُم
َهلَلاَقَف١٠.ِةَعِيَّـرشلٱَمَالَكاوُعِمَسَنيِحاْوَكَب

ُ
اوُلُكاوُبَهْذٱ:ُم

حلٱاوُبَْرشٱَوَنيِمَّـسلٱ
ْ

ُل
ْ

ِملًةَبِصْنَأاوُثَعْبٱَوَو
َ

لٱَّـنَأل،ُهَلَّـدَعُيَْملْن
ْ

َمْوَي
َحتَالَو.اَنِدِّـيَسِلٌسَّـدَقُمَوُهاَمَّـنِإ

ْ
َوُهِّـبَّـرلٱَحَرَفَّـنَألاوُنَز

:َنيِلِئاَقِبْعَّـشلٱَّـلُكَنوُتِّـكَسُيَنوُّيِوَّـاللٱَناَكَو١١.ْمُكُتَّـوُق
لٱَّـنَألاوُتُكْسٱ

ْ
َحتَالَفٌسَّـدَقُمَمْوَي

ْ
ِبْعَّـشلٱُّلُكَبَهَذَف١٢.اوُنَز

ْمَُّـهنَأل،ًاميِظَعًاحَرَفاوُلَمْعَيَوًةَبِصْنَأاوُثَعْبَيَواوُبَْرشَيَواوُلُكْأَيِل
لٱاوُمِهَف

ْ
.»ُهاَّـيِإْمُهوُمَّـلَعيِذَّـلٱَمَالَك
:٢٦ةينثت١٢و١٢:٧ةينثت٢ع١٢:٢٦ص٧٠و٧:٦٥ص

٨و٧ع١٠ع١٣-١١

ىّمسايمحنناكو)٢:٦٣ارزعرظنا(اَثاَشِّْـرتلٱاَيْمَحَن
اذهبتكيملايمحننأىلعليلدانهف)٥:١٤(»ًايلاو«هسفن
.رفسلانملصفلا

عامتسالمويهنألورهشلالوأهنألٌسَّـدَقُمُمْوَيْلٱاَذٰه
.)٢ع(هللامالك

مهظفحمدعلمهتتكبمهاياطخنألاوحاناوُحوُنَتَال
املهبايثايشويكلملاقّزم.ةلاهجباوأطخأدقاوناكوةعيرشلا

ىلعنزحلاو)٢٢:١١كولم٢(ةعيرشلارفسمالكعمس
.)١٦:٨انحوي(مهبولقيفهللاحورلعفنمةئيطخلا

َهلَلاَقَف
ُ

هنأحجرألاوارزعوأايمحنلئاقلا)١٠ع(ُم
.ارزع

مايأو)١٦:١٤ةينثت(دايعألايفةداعلاكًةَبِصْنَأاوُثَعْبٱَو
ليئومص١(ةداعلاهذهفلاخلابانو)٩:١٩ريتسأ(حرفلا

.)١١و٢٥:١٠
اورظنول.برلابعشلاحرفيأْمُكُتَّـوُقَوُهِّـبَّـرلٱَحَرَف

مدعلاونزحواوفاخاوناكلمهددعومهحالسومهروسىلإ

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلا)٧صنمةلمجرخآعم(ُنِماَّـثلٱُحاَحْص

١٥
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هتبحموهديعاوماوركذتوبرلاىلإاورظنمهنكلومهتوق
.اوحرفواوددشتفهتردقوهتنامأو

ًالوأاونزح.برلامالكيأ)١٢ع(َمَالَكْلٱاوُمِهَفْمَُّـهنَأل
مهنألًاريخاوحرفو.مهاياطخاوفرعةعيرشلاةفرعمبمهنأل
يدفيوهوريثكًىدفهدنعوةمحرهدنعبرلانأاوفرع
.)٨و١٣٠:٧رومزم(هماثآلكنمليئارسإ

يفَو١٣«١٨-١٣ لٱِ
ْ

ِعيَِمجِءاَبآُسوُؤُرَعَمَتْجٱِيناَّـثلٱِمْوَي
لٱَوِبْعَّـشلٱ

ْ
لٱاَرْزَعَىلِإَنوُّيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك

ْ
َمَالَكْمُهَمِهْفُيِلِبِتاَك

يفًابوُتْكَماوُدَجَوَف١٤.ِةَعِيَّـرشلٱ هبَرَمَأيِتَّـلٱِةَعِيَّـرشلٱِ ُّبَّـرلٱاَِ
يفَنوُنُكْسَيَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأىَسوُمِدَيْنَع يفَّـلاَظَمِ لٱِ

ْ
ِديِع

يف يفاوُداَنُيَواوُعِمْسُيْنَأَو١٥،ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱِ هنُدُمِّـلُكِ يفَوِْمِ ِ
جلٱَىلِإاوُجُرْخٱ:َنيِلِئاَقَميِلَشُروُأ

ْ
ٍنوُتْيَزِناَصْغَأِباوُتْأَوِلََب

ِناَصْغَأَوٍلْخَنِناَصْغَأَوٍسآِناَصْغَأَوٍّيِّـرَبٍنوُتْيَزِناَصْغَأَو
َجَرَخَف١٦.ٌبوُتْكَمَوُهاَمَك،َّـلاَظَمِلَمَعِلَءاَيْبَغٍراَجْشَأ
َىلَعٍدِحاَوُّلُكَّـلاَظَمْمِهِسُفْنَألاوُلِمَعَواوُبَلَجَوُبْعَّـشلٱ

طَس
ْ
يفَوِهِح يفَوِهللاٱِتْيَبِروُدَوْمِهِروُدِ ملٱِباَبِةَحاَسِ

يفَوِءاَْ ِ
جلٱُّلُكَلِمَعَو١٧.َمِياَرْفَأِباَبِةَحاَس

ْ
َنِمَنيِعِجاَّـرلٱِةَعاََم

يفاوُنَكَسَوَّـلاَظَمِيْبَّـسلٱ ملٱِ
َليِئاَْرسِإوُنَبْلَمْعَيَْملُهَّـنَأل،ِّـلاَظَْ

لٱَكِلٰذَىلِإٍنوُنِنْبَعوُشَيِماَّـيَأْنِماَذَكٰه
ْ

ٌحَرَفَناَكَو.ِمْوَي
يفُأَرْقُيَناَكَو١٨.ًاّدِجٌميِظَع ًامْوَيَفًامْوَيِهللاٱِةَعِيَرشِرْفِسِ
لٱَنِم

ْ
لٱَىلِإِلَّـوَألٱِمْوَي

ْ
.ٍماَّـيَأَةَعْبَسًاديِعاوُلِمَعَوِ.ريِخَألٱِمْوَي

يفَو لٱِ
ْ

ملٱَبَسَحٌفاَكِتْعٱِنِماَّـثلٱِمْوَي
.»ِموُسْرَْ

١٦:١٦ةينثت٢٣:٤نييوال٤٢و٤٠و٢٣:٣٤نييوال
كولم٢و١٢:٣٩ص١ع٣٢:٢٩ايمرإ٢٣:٤٠نييوال
٣١:١١ةينثت٢٠:٢١مايأ٢و٨:١٣و٧:٨مايأ٢و١٤:١٣
٢٩:٣٥ددع٢٣:٣٦نييوال

:٧(لوألانيرشتيأعباسلارهشلانمِيناَّـثلٱِمْوَيْلٱ
٧٣(.
مهمهفينأارزعنماوبلطبعشلاكةنهكلانإِةَنَهَكْلٱَو

نيماضماوفرعيملمهنأ)١٤ع(نمرهظيو.ةعيرشلامالك
.ةيفاكةفرعمةعيرشلا

.)٤٣-٢٣:٣٩نييوال()١٤ع(ًابوُتْكَماوُدَجَوَف
يفَو...اوُداَنُي يفًايفرحاذهدجنال)١٥ع(َميِلَشُروُأِ

يفنألهبدوصقملايلامجإلاىنعملادجنلبىسومرافسأ
.)١٦:١٥ةينثت(ةدابعلاعضومميلشروأنكتملىسومنامز

وألاظملايفمهنكسلراكذت)١(لاظملاديعنمةياغلاو
مهتويبكرت)٢(رصمنممهجورخدعبةيربلايفمايخلا
تسيلةيقيقحلاناسنإلاةايحنأاومهفيلةيداعلامهتشيعمو
يفداحتالا)٣(سفنلابصتخيامبلبكالمألاوتويبلايف

زييمتالبهللابعشوةوخإعيمجلاناكمايخلابهنألةدابعلا
.ريقفلاوينغلانيب

ةيوازلابابنيبةنيدملايبرغيف)١٦ع(َمِياَرْفَأِباَب
.)١٤:١٣كولم٢و٣:٦(قيتعلابابلاو

سرامُيمللاظملاديعنأىنعملاسيلَعوُشَيِماَّـيَأْنِم
٨:٦٥كولم١(لكشلااذهىلعسرامُيملهنإلبًاقلطم
.)٣:٤ارزعو٦٦و

رافسأةءارقلمكأهلعلوارزعيأ)١٨ع(ُأَرْقُيَناَكَو
لبديعلااذهنودّيعياملككلذنكيملواهرهوجوأىسوم
تبثُيالاذهنأريغ)١١و٣١:١٠ةينثت(ةعباسلاةنسلايف
.ةعباسلاةنسلاتناكةنسلاكلتنأ

نعسفنلاسبحيأ)٣٩و٢٣:٣٦نييوال(ٌفاَكِتْعٱ
.ةينيدلاتاضايرللصصخممويوأةيداعلاتافرصتلا

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

يفَو١«٣-١ لٱِ
ْ

لٱَوِعِباَّـرلٱِمْوَي
ْ

ِرْهَّـشلٱاَذٰهْنِمَنِيْرشِع
٢.ٌباَرُتَوٌحوُسُمْمِهْيَلَعَوِمْوَّـصلٱِبَليِئاَْرسِإوُنَبَعَمَتْجٱ
لٱيِنَبِعيَِمجْنِمَليِئاَْرسِإُلْسَنَلَصَفْنٱَو

ْ
اوَُفَرتْعٱَواوُفَقَوَوِءاَبَرُغ

يفاوُماَقَأَو٣.ْمِهِئاَبآِبوُنُذَوْمُهاَياَطَخِب هناَكَمِ يفاوُأَرَقَوِْمِ ِ
يفَو،ِراَهَّـنلٱَعْبُرْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱِةَعِيَرشِرْفِس اوُناَكِرَخآلٱِعْبُّرلٱِ
.»ْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلِلَنوُدُجْسَيَوَنوُدَمَْحي
٨:٤ص٤:١٢ليئومص١و٨:٢٣ارزع٨:٢ص

مويلايفلاظملاديعلوأناكَنيِْرشِعْلٱَوِعِباَّـرلٱِمْوَيْلٱ
ثلاثلايأديعلانمنماثلامويلاورهشلانمرشعسماخلا
)٢٣:٣٩نييوال(فاكتعالامويناكرهشلانمنورشعلاو
ًاعامتجارهشلانمنيرشعلاوعبارلايفعامتجالاناف
مويرهشلانمرشاعلامويلاو.اياطخلابفارتعاللًايصوصخ
نويليئارسإلاللذهيفاياطخلانمريهطتلامويوأةرافك
ةلمهملاوأةلوهجملاةعيرشلارومأنمناككلذلعلومهسوفن
ديعةسراممبوةعيرشلاعامتساباوحرفمهنإ.بعشلادنع
حوسممهيلعوموصللاوعمتجانيمويدعبو)٨:١٧(لاظملا
ىلإاورظناملاوحرفمهنإفمهاياطخىلعنزحلاةمالعدامرو
.مهسوفنىلإاورظناملاونزحوبرلا

فارتعالارمأيفًالوأ)٢ع(َليِئاَْرسِإُلْسَنَلَصَفْنٱَو
دايعألاوتبسلاظفحوجاوزلارمأيفًايناثوعاضتالاو
.)٣١-١٠:٢٨(خلاةعباسلاةنسلاو

.بعشلاعماسمىلعاوأرقنويواللايأ)٣ع(اوُأَرَق
.تاعاسثالثيأِراَهَّـنلٱَعْبُر

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص

١٦
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ِيناَبَوُعوُشَيَنيِّـيِوَّـاللٱِجَرَدَىلَعَفَقَوَو٤«٣٨-٤
ٍتْوَصِباوُخََرصَوِيناَنَكَوِيناَبَواَيْبََرشَويِّـنُبَواَيْنَبَشَوُليِئيِمْدَقَو
ُليِئيِمْدَقَوُعوُشَيَنوُّيِوَّـاللٱَلاَقَو٥.ْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإٍميِظَع
اوُكِراَباوُموُق:اَيْحَتَفَواَيْنَبَشَواَّـيِدوُهَواَيْبََرشَواَيِنْبَشَحَوِيناَبَو
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ

َ
لَو،ِدَبَألٱَىلِإِلَزَألٱَنِمْمُك

ْ
َكِلَالَجُمْسٱِكَراَبَتَي

ملٱ
.َكَدْحَوُّبَّـرلٱَوُهَتْنَأ٦ٍ.حيِبْسَتَوٍةَكَرَبِّـلُكَىلَعِيلاَعَتُْ
،اَهِدْنُجَّـلُكَوِتاَواَمَّـسلٱَءاَمَسَوِتاَواَمَّـسلٱَتْعَنَصَتْنَأ
لٱَو،اَهْيَلَعاَمَّـلُكَوَضْرَألٱَو

ْ
ُحتَتْنَأَو،اَهيِفاَمَّـلُكَوَراَحِب

ْ
اَهيِي

ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَوُهَتْنَأ٧.ُدُجْسَيَكَلِءاَمَّـسلٱُدْنُجَو.اَهَّـلُك
لٱِروُأْنِمُهَتْجَرْخَأَوَماَرْبَأَْتَرتْخٱيِذَّـلٱ

ْ
لِك
ْ

لَعَجَوَنيِّـيِناَد
ْ

َت
لَقَتْدَجَوَو٨.َميِهاَرْبِإُهَمْسٱ

ْ
ُهَعَمَتْعَطَقَو،َكَماَمَأًانيِمَأُهَب

لٱ
ْ

لٱَضْرَأُهَيِطْعُتْنَأَدْهَع
ْ

حلٱَوَنيِّـيِناَعْنَك
ْ
َنيِّـيِروُمَألٱَوَنيِّـيِّـثِ

لٱَو
ْ

لٱَوَنيِّـيِّـزِرِف
ْ

جلٱَوَنيِّـيِسوُبَي
ْ
ْدَقَو.ِهِلْسَنِلاَهَيِطْعُتَوَنيِّـيِشاَجْرِ

يفاَنِئاَبآَّـلُذَتْيَأَرَو٩.ٌقِداَصَكَّـنَألَكَدْعَوَتْزَجْنَأ َْرصِمِ
ٍتاَيآَتْرَهْظَأَو١٠ٍفوُسِرْحَبَدْنِعْمُهَخاَُرصَتْعِمَسَو
ِبْعَشِّـلُكَىلَعَوِهِديِبَعِعيَِمجَىلَعَوَنْوَعْرِفَىلَعَبِئاَجَعَو
لِمَعَو،ْمِهْيَلَعاْوَغَبْمَُّـهنَأَتْمِلَعَكَّـنَأل،ِهِضْرَأ

ْ
ًامْسٱَكِسْفَنِلَت

لٱاَذٰهَك
ْ

لٱَتْقَلَفَو١١.ِمْوَي
ْ

يفاُوَربَعَوْمُهَماَمَأَّـمَي لٱِطَسَوِ
ْ
ِرْحَب

لٱَىلَع
ْ

يفِْمهيِدِراَطُمَتْحَرَطَو،ِةَسِباَي يفٍرَجَحَكِقاَمْعَألٱِ ٍهاَيِمِ
ًالْيَلٍراَنِدوُمَعِبَوًاراََهنٍباَحَسِدوُمَعِبْمُهَتْيَدَهَو١٢.ٍةَّـيِوَق
َهلَءِيضُتِل

ُ
يفْم لَزَنَو١٣.اَهيِفَنوُريِسَييِتَّـلٱِقيِرَّـطلٱِ

ْ
َىلَعَت

ًاماَكْحَأْمُهَتْيَطْعَأَوِءاَمَّـسلٱَنِمْمُهَتْمَّـلَكَوَءاَنيِسِلَبَج
ِحلاَصاَياَصَوَوَضِئاَرَفًةَقِداَصَعِئاََرشَوًةَميِقَتْسُم

َ
١٤.ًة

ملٱَكَتْبَسْمُهَتْفَّـرَعَو
َعِئاََرشَوَضِئاَرَفَواَياَصَوِبْمَُهتْرَمَأَو،َسَّـدَقُْ

ِءاَمَّـسلٱَنِمًازْبُخْمُهَتْيَطْعَأَو١٥.َكِدْبَعىَسوُمِدَيْنَع
َهلَتْجَرْخَأَو،ْمِهِعُوِجل

ُ
لُقَو،ْمِهِشَطَعِلِةَرْخَّـصلٱَنِمًءاَمْم

ْ
َت

َهل
ُ

ْمُهَيِطْعُتْنَأَكَدَيَتْعَفَريِتَّـلٱَضْرَألٱاوُثِرَيَواوُلُخْدَيْنَأْم
اوُعَمْسَيَْملَوْمَُهباَقِراوُبَّـلَصَواَنُؤاَبآَوْمُهاْوَغَبْمُهَّـنِكٰلَو١٦.اَهاَّـيِإ
يِتَّـلٱَكَبِئاَجَعاوُرُكْذَيَْملَوَعاَمِتْسالٱاْوَبَأَو١٧َكاَياَصَوِل

ًاسيِئَراوُماَقَأْمِهِدُّرَمَتَدْنِعَو.ْمَُهباَقِراوُبَّـلَصَو،ْمُهَعَمَتْعَنَص
ُليِوَط،ٌميِحَرَوٌناَّـنَحَوٌروُفَغٌهٰلِإَتْنَأَو.ْمِهِتَّـيِدوُبُعَىلِإاوُعِجْرَيِل
ْمِهِسُفْنَألاوُلِمَعْمَُّـهنَأَعَم١٨.ْمُهُْكْرتَتْمَلَف،ِةَْمحَّـرلٱُريِثَكَوِحوُّرلٱ
ٰهلِإاَذٰه:اوُلاَقَوًاكوُبْسَمًالْجِع

ُ
َْرصِمْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱَك

لٱَكِتَْمحَرِبَتْنَأ١٩،ًةَميِظَعًةَناَهِإاوُلِمَعَو
ْ

يفْمُهُْكْرتَتَْملَِةريِثَك ِ
لٱ
ْ

يفْمِهِتَياَدِِهلًاراََهنِباَحَّـسلٱُدوُمَعْمُهْنَعْلُزَيَْملَوِةَّـيِّـَرب ِ،قيِرَّـطلٱِ
َهلَءِيضُيِلًالْيَلِراَّـنلٱُدوُمَعَالَو

ُ
يفْم َنوُريِسَييِتَّـلٱِقيِرَّـطلٱِ

َكَّـنَمْعَنْمَتَْملَو،ْمِهِميِلْعَتِلَحِلاَّـصلٱَكَحوُرْمُهَتْيَطْعَأَو٢٠.اَهيِف
لُعَو٢١،ْمِهِشَطَعِلًءاَمْمُهَتْيَطْعَأَو،ْمِهِهاَوْفَأْنَع

ْ
َنيِعَبْرَأْمُهَت

يفًةَنَس لٱِ
ْ

.ْمُهُلُجْرَأْمَّـرَوَتَتَْملَوْمُُهباَيِثَلْبَتَْمل.اوُجاَتَْحيْمَلَفِةَّـيِّـَرب
اوُكَلَتْمٱَف،ٍتاَهِجَىلِإْمُهَتْقَّـرَفَوًابوُعُشَوَكِلاََممْمُهَتْيَطْعَأَو٢٢

ِكِلَمٍجوُعَضْرَأَوَنوُبْشَحِكِلَمَضْرَأَوَنوُحيِسَضْرَأ
هبَتْيَتَأَوِءاَمَّـسلٱِموُجُنَكْمِهيِنَبَتْرَثْكَأَو٢٣.َناَشاَب َىلِإِْمِ

لُقيِتَّـلٱِضْرَألٱ
ْ

َلَخَدَف٢٤.اَهوُثِرَيَواوُلُخْدَيْنَأْمِهِئاَبِآلَت
لٱ
ْ
َهلَتْعَضْخَأَو،َضْرَألٱاوُثِرَوَوَنوُنَب

ُ
ِضْرَأَناَّـكُسْم

لٱ
ْ

ِضْرَألٱِبوُعُشَوْمِهِكوُلُمَعَمْمِهِدَيِلْمُهَتْعَفَدَوَنيِّـيِناَعْنَك
هباوُلَمْعَيِل هتَداَرِإَبَسَحِْمِ ًاضْرَأَوًةَنيِصَحًانُدُماوُذَخَأَو٢٥.ِْمِ

ًاموُرُكَوًةَروُفَْحمًاراَبآَوٍْريَخَّـلُكًةَنآلَمًاتوُيُباوُثِرَوَو،ًةَنيِمَس
اوُنِمَسَواوُعِبَشَواوُلَكَأَف،ٍةَرْثَكِبًةَرِمْثُمًاراَجْشَأَوًانوُتْيَزَو
لٱَِكْريَخِباوُذَّـذَلَتَو

ْ
اوُحَرَطَوَكْيَلَعاوُدَّـرَمَتَواْوَصَعَو٢٦ِ.ميِظَع

ْمِهْيَلَعاوُدَهْشَأَنيِذَّـلٱَكَءاَيِبْنَأاوُلَتَقَو،ْمِهِروُهُظَءاَرَوَكَتَعِيَرش
ِدَيِلْمُهَتْعَفَدَف٢٧.ًةَميِظَعًةَناَهِإاوُلِمَعَوَكْيَلِإْمُهوُّدُرَيِل
يفَو.ْمُهوُقَياَضَفْمِهيِقِياَضُم َتْنَأَو،َكْيَلِإاوُخََرصْمِهِقيِضِتْقَوِ
لٱَكِِمحاَرَمَبَسَحَو،َتْعِمَسِءاَمَّـسلٱَنِم

ْ
ْمُهَتْيَطْعَأَِةريِثَك

لَُخم
ِّـ

اوُحَاَرتْسٱاَّـَملْنِكٰلَو٢٨.ْمِهيِقِياَضُمِدَيْنِمْمُهوُصَّـلَخَنيِص
اوُطَّـلَسَتَف،ْمِهِئاَدْعَأِدَيِبْمُهَتَْكَرتَفَكَماَّـدُقِّـَّـرشلٱِلَمَعَىلِإاوُعَجَر
َتْعِمَسِءاَمَّـسلٱَنِمَتْنَأَو.َكْيَلِإاوُخََرصَواوُعَجَرَّـمُثْمِهْيَلَع
لٱَكِِمحاَرَمَبَسَحْمَُهتْذَقْنَأَو

ْ
َتْدَهْشَأَو٢٩.ًَةريِثَكًاناَيْحَأَِةريِثَك

اوُعَمْسَيَْملَواْوَغَبَفْمُهاَّـمَأَو.َكِتَعِيَرشَىلِإْمُهَّـُدَرتِلْمِهْيَلَع
اَيَْحيٌناَسْنِإاَهَلِمَعاَذِإيِتَّـلٱَكِماَكْحَأَّـدِضاوُأَطْخَأَوَكاَياَصَوِل
هب ٣٠.اوُعَمْسَيَْملَوْمَُهباَقِراوُبَّـلَصَوًةَدِناَعُمًافِتَكاوُطْعَأَو.اَِ
لَمَتْحٱَف

ْ
ِدَيْنَعَكِحوُرِبْمِهْيَلَعَتْدَهْشَأَوًَةريِثَكَنيِنِسْمُهَت

٣١.ِيضاَرَألٱِبوُعُشِدَيِلْمُهَتْعَفَدَف،اوُغْصُيْمَلَفَكِئاَيِبْنَأ
لٱَكِِمحاَرَمِلْجَألْنِكٰلَو

ْ
ٌهٰلِإَكَّـنَأل،ْمُهُْكْرتَتَْملَوْمِهِنْفُتَْملَِةريِثَك

ٰهلِإاَيَنآلٱَو٣٢.ٌميِحَرَوٌناَّـنَح
َ

لٱَهٰلِإلٱ،اَن
ْ

جلٱَميِظَع
ْ

َراَّـَب
ملٱ
لٱَظِفاَح،َفوُخَْ

ْ
ملٱُّلُكَكْيَدَلْرُغْصَتَال،ِةَْمحَّـرلٱَوِدْهَع

ِتاَّـقَشَْ
اَنَءاَبآَواَنَءاَيِبْنَأَواَنَتَنَهَكَواَنَءاَسَؤُرَواَنَكوُلُمَوُنْحَناَنْتَباَصَأيِتَّـلٱ
لٱاَذٰهَىلِإَروُّشَأِكوُلُمِماَّـيَأْنِم،َكِبْعَشَّـلُكَو

ْ
َتْنَأَو٣٣.ِمْوَي

يفٌّراَب لِمَعَكَّـنَألاَنْيَلَعىَتَأاَمِّـلُكِ
ْ

حلٱِبَت
ْ

.اَنْبَنْذَأُنْحَنَو،ِّـَق
َالَوَكَتَعِيَرشاوُلَمْعَيَْملاَنُؤاَبآَواَنُتَنَهَكَواَنُؤاَسَؤُرَواَنُكوُلُمَو٣٤

٣٥.ْمِهْيَلَعاََهتْدَهْشَأيِتَّـلٱَكِتاَداَهَشَوَكاَياَصَوَىلِإاوُغْصَأ
يفَكوُدُبْعَيَْملْمُهَو يفَوْمِهِتَكَلَْممِ لٱَِكْريَخِ

ْ
لٱِريِثَك

ْمُهَتْيَطْعَأيِذَّـ
يفَو لٱِضْرَألٱِ

ْ
لَعَجيِتَّـلٱِةَنيِمَّـسلٱِةَعِساَو

ْ
َْملَو،ْمُهَماَمَأاَهَت

لٱُنْحَناَه٣٦.ِةَئيِدَّـرلٱِمِِهلاَمْعَأْنَعاوُعِجْرَي
ْ

،ٌديِبَعَمْوَي
مثَأاوُلُكْأَيِلاَنِئاَبِآلَتْيَطْعَأيِتَّـلٱَضْرَألٱَو

َْ
ُنْحَناَهاََهْريَخَواَهَرا

لِلٌَةريِثَكاَُهتَّـالَغَو٣٧،اَهيِفٌديِبَع
ْ

لَعَجَنيِذَّـلٱِكوُلُم
ْ

اَنْيَلَعْمُهَت
اَنِمِئاََهبَىلَعَواَنِداَسْجَأَىلَعَنوُطَّـلَسَتَيْمُهَو،اَناَياَطَخِلْجَأل
هتَداَرِإَبَسَح يفُنْحَنَو،ِْمِ ِّـلُكِلْجَأْنِمَو٣٨ٍ.ميِظَعٍبْرَكِ
اَنُتَنَهَكَواَنوُّيِوَالَواَنُؤاَسَؤُرَو.ُهُبُتْكَنَوًاقاَثيِمُعَطْقَنُنْحَنَكِلٰذ
.»َنوُمِتَْخي
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:١١ددعو٣٠ع١٢ع٣١و٢٧ع٣١و٨-٣٢:٤جورخ
٣٥-٢١:٢١ددع٢:٧ةينثت١٤-٦٣:١١ءايعشإو٧
ددع٣:٥ةينثت١٨:١عوشي٢١:٤٣عوشي١٥:٥نيوكت

:٢ةاضق٨:٦٦كولم١و٣٢:١٥ةينثت٦:١١ةينثت١٣:٢٠
٢:١٤ةاضق١٨ع٣٠ع٣٦:١٦مايأ٢و١٤:٩كولم١و١١
٢٦ع١٠٦:٤٣رومزم٣:١١ةاضق٢:١٦ةاضق٤:٢٩ةينثت
٩٥:١٠رومزم٧:١١ايركز١٨:٥نييوال١٦و١٠ع٣٠و
:١ص١٧ع٤:٢٧ايمرإ٢٠ع٢٩و٢٦ع١٣:١٨لامعأو
:٢٨ةينثت١٢:١ايمرإو١٨:٢٥نيوكت١٥:١٩كولم٢و٥

:١٠ص١٠:٢٩ص٢٨:٣٣ةينثت٢٨:٤٨ةينثت٢٥ع٤٧
١

ةءارقلانيحهيلعاوفقويذلاربنملايأَنيِّـيِوَّـاللٱِجَرَد
نييواللارسُأءامسأيهةروكذملاءامسألانأنظُيو)٨:٤(
يفطلغعقوهنأنظُيو.نيريثكربنملاىلعنوفقاولاناكف
يفءامسألاضعبتكرُتوينابوينُبوينابكءامسألاةباتك
.اهريغديزو٥ع

-٥ع(ةالصلاهذهمالكبسنتةينيعبسلاةمجرتلانإ
مالكلاو)٩ص(ارزعيفارزعةالصرظنا.ارزعىلإ)٣٨
هذهيفو)١٣٦و١٣٥و١٠٦و١٠٥(ريمازملاضعبهبشي
برلاتاناسحإركذمث»كمساسدقتيل«ةيبرلاةالصلا
ليئارسإنايصعمثمويلاكلذىلإمهخيراتلوأنمليئارسإل
هضفرمدعوةريثكلاهللاةمحرمثمهدرمتومهباقرةبالصو
ىلإاوداعمهلبرلابيدأتمث.هوضفردقاوناكنإومهايإ
اياطخومهاياطخنعةجتانلاةليقثلابئاصملاونايصعلا
.مهيلعنيملاظلاطلستومهئابآ

.ةكئالملا)٦ع(ِءاَمَّـسلٱُدْنُج
.لبابيبونجيفةيلاحلاريغملا)٧ع(َنيِّـيِناَدْلِكْلٱِروُأ
هتبسنةمالعمسالارييغتناكَميِهاَرْبِإُهَمْسٱَتْلَعَج

.هللاىلإةديدجلا
ةيصولاىلإةراشإ)١٤ع(َسَّـدَقُْملٱَكَتْبَسْمُهَتْفَّـرَعَو

ممألاضعبودوهيلادنعًايعرمتبسلاظفحناكو.ةعبارلا
.ًاسدقمتبسلالعجهللاورشعلااياصولالازنإلبقًاضيأ
ًاظوفحمتبسلالظوسومانلاضئارفةسراممتفقوتامدعبو
هللابعشهبزاتمااممتبسلاظفحةضيرفتناكو
لبرينكتسيلهللااياصوو)٨-٥٦:١ءايعشإ(نويقيقحلا
.ةحلاصلاهللااياطعنميه

مهناذآحتفيل)٢٠ع(َحِلاَّـصلٱَكَحوُرْمُهَتْيَطْعَأَو
مهاياطخىلعمهتكبيومهبولقددجيومهنيعأنعفشكيو
هذهوهلةعاطلاوهللاةبحمىلإمهليميومهيزعيومهدشريو
طَتَال«)٥١:١١رومزم(دوادلاق.تاكربلامظعأ

ْ
ْنِميِنْحَر

لٱَكَحوُرَو،َكِهْجَوِماَّـدُق
ْ

.»يِّـنِمُهْعِزْنَتَالَسوُّدُق
تاقشمتناك)٣٢ع(ِتاَّـقَشَْملٱُّلُكَكْيَدَلْرُغْصَتَال

هلإلادنعاهتيمهأنأاومهفمهنكلوةميظعنييليئارسإلا
دنعوًادجةريغصملاعلاخيراتيفيهويلزألايدمرسلا
انتابلطمظعأانيطعينأردقيهنألريغصالوريبكالبرلا
.اهرغصأبمتهيو

ىلعءانبقاثيملااوعطق)٣٨ع(َكِلٰذِّـلُكِلْجَأْنِمَو
يفاهوربتخادقاوناكيتلاهبعشلهديعاوموهللاةمحر
مهاياطخنوكرتيمهنأاودهاعتقاثيملابوةيضاملالايجألا
.هاياصونوظفحيو

اذكهو.ميدقلامهخيراتةعجارمنمدئاوفمهلناكو
هانكرتنحنوانكرابهللانألانخيراتانعجاراذإانلنوكي
انبتاذإنارفغلابديعاومانلويملاعلادجملاوىنغلانيبلاط
لمأتللةصصخمتاقوأًاضيأنحنانمزليوهيلإانعجرو
ضعبوداحآلاكفارتعالاودوجسلاوسفنلاناحتماو
.لاحلايضتقتامكاهريغوةيحيسملادايعألا

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

لَكَحُنْبٱاَثاَْشِّـرتلٱاَيْمَحَنْمُهاوُمَتَخَنيِذَّـلٱَو١«٢٧-١
ْ

،اَي
لَمَواَيْرَمَأَوُروُحْشَفَو٣اَيِمْرَيَواَيْرَزَعَواَياََرسَو٢اَّـيِقْدِصَو

ْ
٤اَّـيِك

٦اَيْدَبوُعَوُثوُميِرَمَوُميِراَحَو٥ُخوُّلَمَواَيْنَبَشَوُشوُّطَحَو
اَيْزَعَمَو٨ُنيِماَّـيِمَواَّـيِبَأَوُمَّـالُشَمَو٧ُخوُراَبَوُنوُثْنِجَوُلآيِناَدَو
لِبَو
ْ

لٱُمُهِءَالُؤٰه.اَيْعَمَشَوُياَج
ْ

ُنْبُعوُشَيَنوُّيِوَّـاللٱَو٩.ُةَنَهَك
اَيْنَبَشْمُُهتَوْخِإَو١٠ُليِئيِمْدَقَوَداَداَنيِحيِنَبْنِمُيوُّنِبَواَيْنَزَأ
١٢اَيْبَشَحَوُبوُحَرَواَخيِمَو١١ُناَناَحَواَيَالَفَواَطيِلَقَواَّـيِدوُهَو
ُسوُؤُر١٤.وُنيِنَبَوِيناَبَواَّـيِدوُهَو١٣اَيْنَبَشَواَيْبََرشَوُروُّكَزَو
يِّـنُبَو١٥ِيناَبَووُّتَزَوُمَاليِعَوَبآوُمُثَحَفَوُشوُعْرَفِبْعَّـشلٱ
اَّـيِقَزَحَوُريِطآَو١٧ُنيِداَعَوُياَوْغَبَواَّـيِنوُدَأَو١٦ُياَبيِبَوُدَجْزَعَو
ُثوُثاَنَعَوُفيِراَحَو١٩ُياَصيِبَوُموُشَحَواَّـيِدوُهَو١٨ُروُّزَعَو
ُليِئْبَزيِشَمَو٢١ُريِزَحَوُمَّـالُشَمَوُشاَعيِفَْجمَو٢٠ُياَبيِنَو
طَلَفَو٢٢ُعوُّدَيَوُقوُداَصَو

ْ
ُعَشوُهَو٢٣اَياَنَعَوُناَناَحَواَي

لِفَوُشيِحوُلَهَو٢٤ُبوُّشَحَواَيْنَنَحَو
ْ
ُموُحَرَو٢٥ُقيِبوُشَواَح

ُميِرَحَوُخوُّلَمَو٢٧ُناَناَعَوُناَناَحَواَيِخَأَو٢٦اَّـيِسْعَمَواَنْبَشَحَو
.»ُةَنْعَبَو
٩:٣٨ص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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.)٢:٦٣ارزع(يلاولايأاَثاَشِّْـرتلٱ
يلاولادعبروكذمهنأامبروهنمفرعنالاَّـيِقْدِص
نيرومأملادحأوأيلاولابتاكناكهنأنظُيةنهكلالبقو
ددعو٢١ةنهكلارسُأيأةنهكلاءامسأددعو.رابكلا
لماكلاةنهكلاءاسؤرددعو٢٢وه٧-١٢:١يفنيروكذملا

ملمهضعبنأوأًاوهسنيمساوأًامساكرتخسانلالعلو٢٤
.اومتخينأاوضري

يأرسُأءامسأيهءامسألاو)١٤ع(ِبْعَّـشلٱُسوُؤُر
فلتختءامسألاوخلابآوموثحفةرسأوشوعرفةرسأ
.نامزلارورمببسب٢صارزعيفو٧صيفدروامنع

لٱَوِبْعَّـشلٱيِقاَبَو٢٨«٣١-٢٨
ْ

لٱَوَنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك
ْ
َنيِباَّـوَب

ملٱَو
ِيضاَرَألٱِبوُعُشْنِماوُلَصَفْنٱَنيِذَّـلٱِّـلُكَو،َميِنيِثَّـنلٱَوَنيِّـنَغُْ
هتاَنَبَوْمِهيِنَبَوْمِهِئاَسِنَوِهللاٱِةَعِيَرشَىلِإ ملٱِباَحْصَأُّلُك،ِْمِ

ِةَفِرْعَْ
لٱَو
ْ

هتَوْخِإِباوُقِصَل٢٩ِمْهَف يفاوُلَخَدَوْمِهِئاَمَظُعَوِْمِ ٍمَسَقِ
لِحَو
ْ

يفاوُريِسَيْنَأٍف ِدَيْنَعْتَيِطْعُأيِتَّـلٱِهللاٱِةَعِيَرشِ
ِّـبَّـرلٱاَياَصَوَعيَِمجاوُلَمْعَيَواوُظَفَْحيْنَأَو،ِهللاٱِدْبَعىَسوُم
ِبوُعُشِلاَنِتاَنَبَيِطْعُنَالْنَأَو٣٠،ِهِضِئاَرَفَوِهِماَكْحَأَواَنِدِّـيَس
هتاَنَبَذُخْأَنَالَوِضْرَألٱ َنيِذَّـلٱِضْرَألٱُبوُعُشَو٣١.اَنيِنَبِلِْمِ
لٱِبَنوُتْأَي

ْ
لِلِتْبَّـسلٱِمْوَيِماَعَطِّـلُكَوِعِئاَضَب

ْ
ْمُهْنِمُذُخْأَنَالِعْيَب

يف يفَالَوٍتْبَسِ ،َةَعِباَّـسلٱَةَنَّـسلٱَُكْرتَنْنَأَو،ٍسَّـدَقُمٍمْوَيِ
ملٱَو
.»ٍنْيَدِّـلُكِبَةَبَلاَطُْ
٣٤:١٦جورخ٥:١٢ص٩:٢ص٥٨-٢:٣٦ارزع
:٥ةينثت١١و٢٣:١٠جورخ٢٢-١٣:١٥ص٧:٣ةينثتو
٢و١

ةنهكلايأًاقباسنيروكذمريغمهوِبْعَّـشلٱيِقاَبَو
نيذلاو)٩:٢مايأ١(مينيثنلاونونغملاونوباوبلاونويواللاو
اوعجرومهنعاولصفنامثضرألابوعشىلإاوزاحنادقاوناك
يأةفرعملاباحصألكو)٦:٢١ارزع(هللاةعيرشىلإ
.نسلايفنوغلابلا

اومتخنيذلايأ)٢٩ع(ْمِهِئاَمَظُعَوِْمِهتَوْخِإِباوُقِصَل
.)٢٧-١ع(مهنعةباينلاب

يفاوُلَخَدَو .)٢٩:١٢ةينثت(ٍمَسَقِ
ناكبتاكلانألنيملكتملاةغيصاَنِتاَنَبَيِطْعُنَال

ناكو)٧:٣ةينثت(ىلعينبميهنلاو)٩:٢ارزع(مهدحأ
.)٢٩-١٣:٢٣(ةبوعصكلذيف

يفْمُهْنِمُذُخْأَنَال ًاحيرصيهنلااذهسيل)٣١ع(ٍتْبَسِ
سوماعو٢٢-١٣:١٥(ًاريدقتاهيفهنكلوةعبارلاةيصولايف
٨:٥(.

يفَالَو ص(ددعيفةروكذمةسدقملامايالاٍسَّـدَقُمٍمْوَيِ
.)٢٩صو٢٨

.)١١و٢٣:١٠جورخ(َةَعِباَّـسلٱَةَنَّـسلٱَكُرْت
نيَدلاكرتالءافولاليجأتيأٍنْيَدِّـلُكِبَةَبَلاَطُمَو

.ًاقلطم

َلَعْجَنْنَأ:َضِئاَرَفاَنِسُفْنَأَىلَعاَنْمَقَأَو٣٢«٣٩-٣٢
ِخل٣٣اَنِٰهلِإِتْيَبِةَمْدِِخلٍةَنَسَّـلُكٍلِقاَشَثُلُثاَنِسُفْنَأَىلَع

ُ
ِزْب

لٱ
ْ

ملٱَوِةَمِئاَّـدلٱِةَمِدْقَّـتلٱَوِهوُجُو
ِةَّـلِهَألٱَوِتوُبُّسلٱَوِةَمِئاَّـدلٱِةَقَرْحُْ

ملٱَو
خلٱِحِئاَبَذَوِساَدْقَألٱَوِمِساَوَْ

ْ
َليِئاَْرسِإْنَعِريِفْكَّـتلِلِةَّـيَِط

لَأَو٣٤.اَنِٰهلِإِتْيَبِلَمَعِّـلُكِلَو
ْ

حلٱِناَبْرُقَىلَعًاعَرُقاَنْيَق
ْ

ِبََط
لٱَْنيَب

ْ
َبَسَحاَنِٰهلِإِتْيَبَىلِإِهِلاَخْدِإلِبْعَّـشلٱَوَنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك

يفاَنِئاَبآِتوُيُب َىلَعِهِقاَرْحِإِلْجَأل،ًةَنَسَفًةَنَسٍةَنَّـيَعُمٍتاَقْوَأِ
رلٱِحَبْذَم

يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَكاَنِٰهلِإِّـبَّـ ِلاَخْدِإلَو٣٥،ِةَعِيَّـرشلٱِ
مثِتاَروُكاَبَواَنِضْرَأِتاَروُكاَب

ََ
ِتْيَبَىلِإًةَنَسَفًةَنَسٍةَرَجَشِّـلُكِر

يفٌبوُتْكَمَوُهاَمَكاَنِمِئاََهبَواَنيِنَبِراَكْبَأَو٣٦،ِّـبَّـرلٱ ،ِةَعِيَّـرشلٱِ
لٱَىلِإاَنِٰهلِإِتْيَبَىلِإاَهِراَضْحِإلاَنِمَنَغَواَنِرَقَبِراَكْبَأَو

ْ
ِةَنَهَك

خلٱ
ْ

يفَنيِمِدَا اَنِعِئاَفَرَواَنِنيِجَعِلِئاَوَأِبَِيتْأَنْنَأَو٣٧.اَنِٰهلِإِتْيَبِ
مثَأَو
َْ

خلٱَنِمٍةَرَجَشِّـلُكِرا
ْ

لٱَىلِإِتْيَّـزلٱَوِرَْم
ْ

ِعِداََخمَىلِإِةَنَهَك
َنيِذَّـلٱُمُهَنوُّيِوَّـاللٱَو،َنيِّـيِوَّـاللٱَىلِإاَنِضْرَأِْرشُعِبَو،اَنِٰهلِإِتْيَب
يفَنوُِّـرشَعُي لٱُنوُكَيَو٣٨.اَنِتَحَالَفِنُدُمِعيَِمجِ

ْ
ُنْبٱُنِهاَك

َنوُّيِوَّـاللٱُدِعْصُيَوَنوُّيِوَّـاللٱُِّـرشَعُيَنيِحَنيِّـيِوَّـاللٱَعَمَنوُراَه
ملٱَىلِإاَنِٰهلِإِتْيَبَىلِإِراَشْعَألٱَْرشُع

خلٱِتْيَبَىلِإ،ِعِداَخَْ
ْ

.ِةَنيَِز
لٱِةَعيِفَرِبَنوُتْأَييِوَاليِنَبَوَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأل٣٩

ْ
خلٱَوِحْمَق

ْ
ِرَْم

ملٱَىلِإِتْيَّـزلٱَو
لٱُةَيِنآَكاَنُهَوِعِداَخَْ

ْ
لٱَوِسْدُق

ْ
خلٱُةَنَهَك

ْ
َنوُمِدَا

لٱَو
ْ
ملٱَوَنوُباَّـوَب

.»اَنِٰهلِإَتْيَبُُكْرتَنَالَو،َنوُّنَغُْ
١٣:٣١ص١١:١ص١٧:٢٤ىّتمو١٦-٣٠:١١جورخ
١٣:٥ص٢٣:١٧نييوال١٣:٢جورخ٢٣:١٩جورخ
:١٢ةينثت١٣و١٣:١٢ص١٨:٢٦ددع٢٧:٣٠نييوال٩و
١١و١٣:١٠ص٦

سومانلاب)٣٢ع(ٍلِقاَشَثُلُث...اَنِسُفْنَأَىلَعاَنْمَقَأَو
ةيمكنأمهفناذهنمو)١٦-٣٠:١١جورخ(لقاشفصن
اوقفتاءاسؤرلاداشرإبفةيرهوجلارومألانمتسيلةضيرفلا
بولطملاةرثكوبعشلارقفلطقفلقاشثلثميدقتىلع
لقاشلاةميقنأمهضعبنظيو.ةفلتخمعاونأىلعمهنم
يفلقاشفصنكناكايمحننامزيفلقاشثلثوتريغت
.ىسومنامز

.)٩-٢٤:٥نييوال()٣٣ع(ِهوُجُوْلٱِزْبُخ
ةمئاديهو)٤٢-٢٩:٣٨جورخ(ِةَمِئاَّـدلٱِةَمِدْقَّـتلٱ
مساوملاوةّلهألاوتوبسلامداقتوعاطقناالبةنّيعملااهتاقوأب
ليلقبطحلاناكو)٢٩و٢٨ددع(يفروكذمةيطخلاحئابذو
لكيهلاةمدخلجألهنمبولطملاوميلشروأراوجيفدوجولا
نييواللاوةنهكلاتويبنمتيبلكىلعاوضرففريثك

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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ةعرقلاةطساوبًابيترتاوبتروبطحلانمًارادقمبعشلاو
سوفيسويلاق.هنمبلطُيتقويأيفتيبلكفرعيل
هيف.ةنسلكبآ١٤يفبطحلاديعهومسًاديعاونّيعمهنإ
.بطحلانمًارادقممدقينأيدوهيلكنمبلطُيناك

راضحإةهجنمسومانلايفءيشالٌبوُتْكَمَوُهاَمَك
:٦نييوال(تاقرحملايفاياصولانمجتنتسُيهنكلوبطحلا

.)١٣و١٢
ِراَكْبَأَو...ٍةَرَجَشِّـلُكِرََمثِتاَروُكاَبَواَنِضْرَأِتاَروُكاَب
-١٧و١٦و١٣و١٨:١٢ددعرظنا(اَنِمَنَغِراَكْبَأَو...اَنيِنَب

١٩(.
ةطنحلانمهونجعاملوأ)٣٧ع(اَنِنيِجَعِلِئاَوَأ

.)٢٠-٢٣:١٥نييوال(ةديدجلا
.)٧:٣٢نييوال(اَنِعِئاَفَرَو
.)١٣:٤(اَنِٰهلِإِتْيَبِعِداََخم
رامثأوةطنحلاكقبساملكلمحتةلمجاَنِضْرَأِْرشُع

نييوال(منغلاورقبلارشعلركذالو.تيزلاورمخلاوراجشألا
.بعشلارقفكلذببسلعلو)٢٧:٣٢

روضحف.ةنهكلاسيئرسيل)٣٨ع(ُنِهاَكْلٱُنوُكَيَو
.بعشلاملظنيالئلنييواللاعمنهاكلا

امرشعبرللنومّدقينويواللاناكِراَشْعَألٱَْرشُع
.)٣٢-١٨:٢٥ددع(هنوذخأي

.)٣٧و٣٦ع(يفةروكذملا)٣٩ع(خلاِحْمَقْلٱِةَعيِفَر
.)١٠و١:٩ارزع(ِسْدُقْلٱُةَيِنآ
امومهدصقكلذومههلإتيباوحربيملمهنأةصالخلاو

.هباودهعت

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

يفِبْعَّـشلٱُءاَسَؤُرَنَكَسَو١«٣٦-١ لَأَو.َميِلَشُروُأِ
ْ

ىَق
يفىَنْكُّسلِلٍةََرشَعْنِمٍدِحاَوِباوُتْأَيِلًاعَرُقِبْعَّـشلٱُرِئاَس ِ
لٱِةَنيِدَمَميِلَشُروُأ

ْ
يفِماَسْقَألٱِةَعْسِّـتلٱَوِسْدُق ملٱِ

َكَراَبَو٢.ِنُدُْ
لٱَعيَِمجُبْعَّـشلٱ

ْ
يفىَنْكُّسلِلاوُبَدَتْنٱَنيِذَّـلٱِمْوَق ٣.َميِلَشُروُأِ

لٱُسوُؤُرْمُهِءَالُؤٰهَو
ْ
يفاوُنَكَسَنيِذَّـلٱِدَالِب يفَوَميِلَشُروُأِ ِ

يفٍدِحاَوُّلُكَنَكَس(اَذوَُهيِنُدُم لُمِ
ْ

يفِهِك هنُدُمِ َليِئاَْرسِإْنِمِْمِ
لٱ
ْ

َنَكَسَو٤.)َناَمْيَلُسِديِبَعوُنَبَوُميِنيِثَّـنلٱَوَنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك
يف يِنَبْنِمَف.َنيِماَيْنِبيِنَبْنِمَواَذوَُهييِنَبْنِمَميِلَشُروُأِ
طَفَشِنْباَيْرَمَأِنْباَّـيِرَكَزِنْباَّـيِّـزُعُنْباَياَثَعاَذوَُهي

ْ
ِنْباَي

لَلْهَم
ْ
لَكِنْبَخوُراَبُنْباَّـيِسْعَمَو٥.َصَراَفيِنَبْنِمَليِئ

ْ
َةَزوُح

ِينوُليِّـشلٱِنْباَّـيِرَكَزِنْبَبيِراَيوُيِنْباَياَدَعِنْباَياَزَحِنْب
ِّـ
.٦

يفَنيِنِكاَّـسلٱَصَراَفيِنَبُعيَِمج مثَوٍةَئِمُعَبْرَأَميِلَشُروُأِ
ََ

ٌةَيِنا
لٱِلاَجِرْنِمَنوُّتِسَو

ْ
ُنْبوُّلَسَنيِماَيْنِبوُنَبِءَالُؤٰهَو٧.ِسْأَب

َليِئيِثيِإِنْباَّـيِسْعَمِنْباَيَالوُقِنْباَياَدَفِنْبَديِعوُيِنْبَمَّـالُشَم
مثَوٍةَئِمُعْسِت.ُيَّـالَسُياَّـبَجُهَدْعَبَو٨.اَيْعَشَيِنْب

ََ
ٌةَيِنا

ُنْباَذوَُهيَوْمِهْيَلَعًاليِكَويِرْكِزُنْبُليِئوُيَناَكَو٩.َنوُْرشِعَو
ملٱَىلَعًايِناَثَةَأوُنْسَه

لٱَنِم١٠.ِةَنيِدَْ
ْ

َبيِراَيوُيُنْباَيْعَدَيِةَنَهَك
لِحُنْباَياََرسَو١١ُنيِكاَيَو

ْ
ِنْبَقوُداَصِنْبَمَّـالُشَمِنْباَّـيِق

وُلِماَعْمُُهتَوْخِإَو١٢.ِهللاٱِتْيَبُسيِئَرَبوُطيِخَأِنْبَثوُياَرَم
لٱ
ْ

لِلِلَمَع
ْ

مثِتْيَب
ََ

َماَحوُرَيُنْباَياَدَعَو.َنوُْرشِعَوِناَنْثٱَوٍةَئِمُنا
لَلَفِنْب

ْ
لَمِنْبَروُحْشَفِنْباَّـيِرَكَزِنْبِيصْمَأِنْباَي

ْ
١٣اَّـيِك

ُنْبُياَسِشْمَعَو.َنوُعَبْرَأَوِناَنْثٱَوِناَتَئِمِءاَبآلٱُسوُؤُرُهُتَوْخِإَو
ُةَرِباَبَجْمُُهتَوْخِإَو١٤َريِّـمِإِنْبَثوُميِلْشَمِنْباَياَزْخَأِنْبَليِئْرَزَع
مثَوٌةَئِمٍسْأَب

ََ
لٱَو.َنوُْرشِعَوٌةَيِنا

ْ
ُنْبُليِئيِدْبَزْمِهْيَلَعُليِكَو

ِنْبَبوُّشَحُنْباَيْعَمَشَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمَو١٥.َميِلوُدْجَه
لٱَىلَعُداَباَزوُيَوُياَتْبَشَو١٦ِّـينوُبِنْباَيْبَشَحِنْبَماَقيِرْزَع

ْ
ِلَمَع

خلٱ
ْ

ُنْباَيْنَّـتَمَو١٧.َنيِّـيِوَّـاللٱِسوُؤُرْنِمِهللاٱِتْيَبِلِّـيِجِرَا
يفُدِّـمَُحيِحيِبْسَّـتلٱُسيِئَرَفاَسآِنْبيِدْبَزِنْباَخيِم ِةَالَّـصلٱِ
ِنْبَلَالَجِنْبَعوُّمَشُنْباَدْبَعَوِهِتَوْخِإَْنيَبِيناَّـثلٱاَيْقُبْقَبَو
يفَنيِّـيِوَّـاللٱُعيَِمج١٨.َنوُثوُدَي ملٱِ

ملٱِةَنيِدَْ
مثَوِناَتَئِمِةَسَّـدَقُْ

ََ
ٌةَيِنا

لٱَو١٩.َنوُعَبْرَأَو
ْ
لَطَوُبوُّقَعَنوُباَّـوَب

ْ
وُسِراَحاَمُُهتَوْخِإَوُنوُم

َنِمَليِئاَْرسِإُرِئاَسَناَكَو٢٠.َنوُعْبَسَوِناَنْثٱَوٌةَئِمِباَوْبَألٱ
لٱ
ْ

يفَنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك يفٍدِحاَوُّلُكاَذوَُهيِنُدُمِعيَِمجِ .ِهِثَاريِمِ
يفاوُنَكَسَفُميِنيِثَّـنلٱاَّـمَأَو٢١ اَفْشِجَواَحيِصَناَكَو.ِةَمَكَألٱِ
يفَنيِّـيِوَّـاللٱَليِكَوَناَكَو٢٢ِ.ميِنيِثَّـنلٱَىلَع َىلَعَميِلَشُروُأِ
ِيناَبُنْبيِّـزُعِهللاٱِتْيَبِلَمَع

َ
اَخيِمِنْباَيْنَّـتَمِنْباَيْبَشَحِنْب

ملٱَفاَسآيِنَبْنِم
ملٱَةَّـيِصَوَّـنَأل٢٣.َنيِّـنَغُْ

ْمِهِتَهِجْنِمِكِلَْ
لِلَّـنَأْتَناَك

ْ
ُنْباَيْحَتَفَو٢٤.ٍمْوَيَفٍمْوَيِّـلُكَرْمَأًةَضيِرَفَنيِمِّـنَرُم

َحتَناَكاَذوَُهيِنْبَحَراَزيِنَبْنِمَليِئْبَزيِشَم
ْ

ملٱِدَيَت
يفِكِلَْ ِّـلُكِ

يفَو٢٥.ِبْعَّـشلٱِروُمُأ ِهلوُقُحَعَمِعاَيِّـضلٱِ
َ

يِنَبْنِمَنَكَسا
يفاَذوَُهي يفَواَهاَرُقَوَنوُبيِدَواَهاَرُقَوَعَبْرَأِةَيْرَقِ َليِئَصْبَقَيِ
يفَو٢٦اَهِعاَيِضَو يفَو٢٧َطَلاَفِتْيَبَوَةَدَالوُمَوَعوُشَيِ ََرصَحِ
يفَو٢٨اَهاَرُقَوٍعْبَسِرْئِبَوَلاَعوُش ٢٩اَهاَرُقَوَةَنوُكَمَوَغَلْقِصِ
يفَو َمَّـالُدَعَوَحوُناَزَو٣٠َثوُمْرِيَوَةَعَْرصَوَنوُّمِرِْنيَعِ
ِهلوُقُحَوَشيَِخلَواَمِهِعاَيِضَو

َ
ِرْئِبْنِماوُّلَحَواَهاَرُقَوَةَقيِزَعَوا

َىلِإَعَبَجْنِماوُنَكَسَنيِماَيْنِبوُنَبَو٣١.َموُّنِهيِداَوَىلِإٍعْبَس
ِخم
ْ

َةَيْنَنَعَوٍبوُنَوَثوُثاَنَعَو٣٢اَهاَرُقَوٍليِإِتْيَبَواَّـيَعَوَساَم
َطَّـالَبَنَوَميِعوُبَصَوَديِداَحَو٣٤َمِياَّـتِجَوَةَماَرَوَروُصاَحَو٣٣
ٌقَرِفَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمَناَكَو٣٦.ِعاَّـنُّصلٱيِداَوَوُنوُأَوٍدوُلَو٣٥
يف يفَواَذوَُهيِ .»َنيِماَيْنِبِ
-٩:٢مايأ١و٤٨:٢ءايعشإو١٨ع١٠:٣٤ص٧:٤ص
٣ع١ع٢٦:٢٩مايأ١و٧:٥٧ص٢:٤٣ارزع٢٠ع٣٤
ص٧:٢٠و٦:٨ارزع١٤و٩ع٢٧:٣مايأ٢و٣:٢٦ص
١٧و١٣:٩عوشي١٤:١٥عوشي١٢:٤٧

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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ةلقوةنيدملاةعسنم)٧:٤(يفامىلإمالكلاعجري
بعشلانمنوليلقوءاسؤرلاضعباهيفنكس.اهبعش
نأامبو.ًائيشعفنياللاجرالبًاروسنكلوروسلالمكو
بعشةمالستناكةدابعلازكرموةمصاعلاتناكميلشروأ
ممألابطالتخالاورامدلانممهظفحونيعمجأدوهيلا
اوناكفبعشلاامأو)١٢٢رومزم(اهتمالسىلعنيتينبم
ًافوخومهضرأيفلمعلالجألىرقلايفىنكسلانولضفي
ربجينأايمحنمزتلافةنيدملايفةسارحلاةمدخباعتأنم
ناكوةعرقلابكلذمتوميلشروأيفىنكسلاىلعمهضعب
.بعشلامهكرابفلضف)٢ع(ةمدخلاهذهلاوبدُتنانيذلل
)٢(ءاسؤرلا)١(سانجأةثالثميلشروأيفنونكاسلاناكو
.نوبدتنملا)٣(ةعرقلامهتباصأنيذلا

نايبلاًابيرقتقباطي)١٩-١٣ع(ةيتآلاءامسألانايبو
نماخسُننينايبلانأنونظملاو.)١٧-٩:٢مايأ١(يفدراولا
.نكامألاوءامسألاضعبيفافلتخافميدقنايب

.)٢:٥٨ارزعرظنا(َناَمْيَلُسِديِبَعوُنَبَوُميِنيِثَّـنلٱ
ىلعًاليكوليئويناك)٩ع(ِةَنيِدَْملٱَىلَعًايِناَث

ليئوينأوأ.هيناثةآونسهنباذوهيوةنيدملايفنييماينبلا
.ىرخأةراحىلعاذوهيوةنيدملانمةراحىلعناك

ةنهكلاسيئراذهايارسناكامبرِهللاٱِتْيَبُسيِئَر
كولم٢(رصانذخوبنهلتقو)٧:١ارزع(ارزعهنملسلست

دحأىلإريشي»هللاتيبسيئر«نأوأ)٢١-٢٥:١٨
.ةنهكلاسيئرريغنيرومأملا

:٢٦مايأ١(ةاضقوءافرعك)١٦ع(ِّـيِجِراَْخلٱِلَمَعْلٱَىلَع
.)١٠-١٩:٨مايأ٢و٢٩

.)٣:٢٦()٢١ع(ِةَمَكَألٱ
ارزعو٢:٨(اتسشحترأكلملايأ)٢٣ع(ِكِلَْملٱَةَّـيِصَو

٢٤-٧:٢٠(.
.نيّنغملاصخألابونييواللاةهجنميأْمِهِتَهِجْنِم
ناككلذقوفوةيمويلامهتاقفنيأٍمْوَيَفٍمْوَيِّـلُكَرْمَأ

هموييفمويلكرمأنيباوبلاونينغملاةبصنأنودؤيبعشلا
)١٢:٤٧(.

َحت...اَيْحَتَف
ْ

لكيفرومأموه)٢٤ع(ِكِلَْملٱِدَيَت
ةمصاعنشوشيفكلملادنعناكويدوهيلابعشلارومأ
.سراف

اذوهيونبنكسيتلاعايضلاءامسأ)٣٦-٢٥ع(يفو
.)٦٣-١٥:١٣عوشي(يفروكذماهرثكأواهيف

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱُمُهِءَالُؤٰهَو١«٢٦-١
ْ

اوُدِعَصَنيِذَّـلٱَنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك
لَأَشِنْبَلِباَّـبُرَزَعَم

ْ
اَيْرَمَأَو٢اَرْزَعَواَيِمْرِيَواَياََرس.َعوُشَيَوَليِئِت

وُّدِعَو٤ُثوُميِرَمَوُموُحَرَواَيْنَكَشَو٣ُشوُّطَحَوُخوُّلَمَو
لَبَواَيْدَعَمَوُنيِماَّـيِمَو٥اَّـيِبَأَوُيوُتْنِجَو

ْ
اَيْعَمَشَو٦ُةَج

لِحَوُقوُماَعَووُّلَسَو٧اَيْعَدَيَوُبيِراَيوُيَو
ْ

ِءَالُؤٰه.اَيْعَدَيَواَّـيِق
لٱُسوُؤُرْمُه

ْ
يفْمُُهتَوْخِإَوِةَنَهَك َنوُّيِوَّـاللٱَو٨.َعوُشَيِماَّـيَأِ

َىلَعيِذَّـلٱاَيْنَّـتَمَواَذوَُهيَواَيْبََرشَوُليِئيِمْدَقَوُيوُّنِبَوُعوُشَي
يفْمُهَلِباَقُمْمُهاَوَخَأيِّـنُعَواَيْقُبْقَبَو٩ُهُتَوْخِإَوَوُهِديِمْحَّـتلٱ ِ
حلٱ
ْ
لَأَدَلَوُميِقاَيوُيَوَميِقاَيوُيَدَلَوُعوُشَيَو١٠.ِتاَساَرِ

ْ
َبيِشاَي

َدَلَوُناَثاَنوُيَوَناَثاَنوُيَدَلَوُعاَداَيوُيَو١١َعاَداَيوُيَدَلَوُبيِشاَيِلَأَو
يفَو١٢.َعوُّدَي لٱَناَكَميِقاَيوُيِماَّـيَأِ

ْ
اَياََرسِلِءاَبآلٱُسوُؤُرُةَنَهَك

١٤ُناَناَحوَُهياَيْرَمَألَوُمَّـالُشَماَرْزَعِلَو١٣اَيْنَنَحاَيِمْريِلَواَياَرَم
ِملَو
َ

ِحلَو١٥ُفُسوُياَيِنْبَشِلَوُناَثاَنوُيوُكيِل
َ

ِملَواَنْدَعَميِر
َ

َثوُياَر
لَح
ْ

يِرْكِزاَّـيِبَألَو١٧ُمَّـالُشَمَنوُثَّـنِِجلَواَّـيِرَكَزوُّدِعِلَو١٦ُياَق
ِملَنيِماَيْنِِملَو

ُ
لِفاَيْدَعو

ْ
لِبِلَو١٨ُياَط

ْ
ُناَثاَنوَُهياَيْعَمَشِلَوُعوُّمَشَةَج

ُيَّـالَقَيَّـالَسِلَو٢٠يِّـزُعاَيْعَدَيِلَوُياَنْتَمَبيِراَيوُيِلَو١٩
لِِحلَو٢١ُرِباَعَقوُماَعِلَو

ْ
َناَكَو٢٢.ُليِئْنَثَناَيْعَدَيِلَواَيْبَشَحاَّـيِق

يفَنوُّيِوَّـاللٱ لَأِماَّـيَأِ
ْ

َعوُّدَيَوَناَناَحوُيَوَعاَداَيوُيَوَبيِشاَي
لٱَوٍءاَبآَسوُؤُرَنيِبوُتْكَم

ْ
يفًاضْيَأُةَنَهَك لُمِ

ْ
َسوُيِراَدِك

لٱ
ْ

يفَنيِبوُتْكَمِءاَبآلٱُسوُؤُريِوَالوُنَبَناَكَو٢٣.ِّـِيسِراَف ِرْفِسِ
لَأِنْبَناَناَحوُيِماَّـيَأَىلِإِماَّـيَألٱِراَبْخَأ

ْ
ُسوُؤُرَو٢٤.َبيِشاَي

ْمُُهتَوْخِإَوَليِئيِمْدَقُنْبُعوُشَيَواَيْبََرشَواَيْبَشَحَنيِّـيِوَّـاللٱ
تلٱَوِحيِبْسَّـتلِلْمُهَلِباَقُم

ِهللاٱِلُجَرَدُواَدِةَّـيِصَوَبَسَحِديِمْحَّـ
ُمَّـالُشَمَواَيْدَبوُعَواَيْقُبْقَبَواَيْنَّـتَمَناَكَو٢٥.ٍةَبْوَنَلِباَقُمًةَبْوَن
لَطَو
ْ

حلٱَنيِسِراَحَنيِباَّـوَبُبوُّقَعَوُنوُم
ْ
ِنِزاََخمَدْنِعَةَساَرِ

يفِءَالُؤٰهَناَك٢٦.ِباَوْبَألٱ ِنْبَعوُشَيِنْبَميِقاَيوُيِماَّـيَأِ
يفَوَقاَداَصوُي لٱاَيْمَحَنِماَّـيَأِ

ْ
لٱاَرْزَعَوِيلاَو

ْ
لٱِنِهاَك

ْ
.»ِبِتاَك

ص٢٦:١٥مايأ١و٩ع١١:١٧ص٢٤ع٧:٧و٢:١ارزع
٨:٩

نييواللاوةنهكلاءامسأدادعألاهذههنمضتتامنإ
وه)١ع(يفارزعو.)٤٢-٢:٣٦ارزعو١٣-١٠:٢رظنا(
ءامسأ)١٥-٦:٣مايأ١(يفو.فورعملابتاكلاارزعريغ
هابسيذلاقاداصوهيىلإنوراهنمةنهكلاءاسؤر
نبعوشينممهءامسأ)١١-٨ع(انهو.رصانذخوبن
نامزيفةنهكلاسيئرناكيذلاعوديىلإقاداصوهي
عمجنأىلعليلدكلذو.م.ق٣٣٣ةنسلاريبكلاردنكسا
ناكيذلابيشايلأنيبو.ايمحننامزدعبناكرفسلااذه

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْص
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طقفنامسا٣٣٣ةنسلاعوديو٤٣٢ةنسلاايمحننامزيف
.ةنهكلاءاسؤرنايبيفءامسألاضعبكرتىلعليلداذهو

ايارستيبسيئرايارمناكيأ)١٢ع(اَياَرَماَياََرسِل
.خلاايمريتيبسيئرايننحو

نمكورتمةرسألاهذهسيئرمسا)١٧ع(َنيِماَيْنِِملَو
.نايبلا

وهوسرفلاكولمرخآ)٢٢ع(ِّـِيسِراَفْلٱَسوُيِراَد
)٣٣٠-٣٣٦(ريبكلاردنكساهبلغيذلاسنامدقسويراد
نأنولوقيايمحنىلإهلكرفسلانوبسنينيذلانأريغ
سيئرعوديو)م.ق٤٢٤(سوثونسويرادوهاذهسويراد
يفةنهكلاسيئرناكيذلاعوديريغوه)٢٢و١١ع(ةنهكلا
.ريبكلاردنكسانامز

قوجونوحّبسيقوجناك)٢٤ع(ِحيِبْسَّـتلِلْمُهَلِباَقُم
.مهنوبواجي

.)٢٣:٣٠مايأ١(َدُواَدِةَّـيِصَوَبَسَح
يفِءَالُؤٰهَناَك ع(يفنوروكذملايأ)٢٦ع(َميِقاَيوُيِماَّـيَأِ

مايأدعباوناكف)٢٣و٢٢ع(يفنوروكذملاامأو)٢١-١٢
٢٢نيددعلالخدأرفسلااذهرابخأعماجنأنظُيوميقايوي
.امهلحمريغيف٢٣و

اوُبَلَطَميِلَشُروُأِروُسِنيِشْدَتَدْنِعَو٢٧«٣٠-٢٧
هباوُتْأَيِلْمِهِنِكاَمَأِعيَِمجْنِمَنيِّـيِوَّـاللٱ ْيَكِلَميِلَشُروُأَىلِإِْمِ
لٱَوِباَبَّـرلٱَوِجوُنُّصلٱِبٍءاَنِغَوٍدْمَحِبَوٍحَرَفِباوُنِّـشَدُي

ْ
٢٨.ِناَديِع

ملٱوُنَبَعَمَتْجٱَف
ِعاَيِضْنِمَوَميِلَشُروُأَلْوَحِةَرِئاَّـدلٱَنِمَنيِّـنَغُْ

جلٱِتْيَبْنِمَو٢٩ِّـِيتاَفوُطَّـنلٱ
ْ
لِ
ْ

،َتوُمْزَعَوَعَبَجِلوُقُحْنِمَوِلاَج
ملٱَّـنَأل

َرَّـهَطَتَو٣٠.َميِلَشُروُأَلْوَحًاعاَيِضْمِهِسُفْنَألاْوَنَبَنيِّـنَغُْ
لٱ
ْ

.»َروُّسلٱَوَباَوْبَألٱَوَبْعَّـشلٱاوُرَّـهَطَوَنوُّيِوَّـاللٱَوُةَنَهَك
٣٠و١٣:٢٢ص٩:١٦مايأ٢٨١و١٥:١٦مايأ١

نأحجرألاو)٦:١٥(لوليأنمًاموي٢٥يفروسلالمك
ديعريغوهونامزلانمليلقبكلذدعبناكنيشدتلا
.)١٠:٢٢انحوي(يفروكذملاديدجتلا

ىلإاهنمقيرطلاىلعميلشروأيبونجةفوطنِّـِيتاَفوُطَّـنلٱ
)٢:٢٢ارزعو٩:١٦مايأ١(محلتيب

التالسغومداقتةطساوب)٣٠ع(ُةَنَهَكْلٱَرَّـهَطَتَو
.)٢١-٩:١٩نييناربع(يهامًامامتفرعن

،ِروُّسلٱَىلَعاَذوَُهيَءاَسَؤُرُتْدَعْصَأَو٣١«٤٣-٣١
حلٱَنِمِْنيَتَميِظَعِْنيَتَقْرِفُتْمَقَأَو

ْ
لٱِتَراَسَو،َنيِداَّـَم

ْ
ُةَدِحاَو

اَيْعَشوُهْمُهَءاَرَوَراَسَو٣٢ِنْمِّـدلٱِباَبَوْحَنِروُّسلٱَىلَعًانيِمَي
اَذوَُهيَو٣٤ُمَّـالُشَمَواَرْزَعَواَيْرَزَعَو٣٣اَذوَُهيِءاَسَؤُرُفْصِنَو
لٱيِنَبْنِمَو٣٥اَيِمْرِيَواَيْعَمَشَوُنيِماَيْنِبَو

ْ
اَّـيِرَكَزِقاَوْبَألٱِبِةَنَهَك

ِنْبَروُّكَزِنْباَياَخيِمِنْباَيْنَّـتَمِنْباَيْعَمَشِنْبَناَثاَنوُيُنْب
ُيَالَلِجَوُيَالَلِمَوُليِئْرَزَعَواَيْعَمَشُهُتَوْخِإَو٣٦َفاَسآ
ِهللاٱِلُجَرَدُواَدِءاَنِغِتَالآِبِيناَنَحَواَذوَُهيَوُليِئْنَثَنَوُياَعاَمَو
لٱاَرْزَعَو

ْ
لٱِباَبَدْنِعَو٣٧.ْمُهَماَمَأُبِتاَك

ْ
ْمُهَلِباَقُميِذَّـلٱِْنيَع

ِتْيَبَقْوَفِروُّسلٱِدَعْصَمَدْنِعَدُواَدِةَنيِدَمِجَرَدَىلَعاوُدِعَص
ملٱِباَبَىلِإَدُواَد

لٱِتَراَسَو٣٨.ًاقَْرشِءاَْ
ْ

َنِمُةَيِناَّـثلٱُةَقْرِف
حلٱ
ْ

ِروُّسلٱَىلَعِبْعَّـشلٱُفْصِنَو،اَهَءاَرَواَنَأَوْمُهَلِباَقُمَنيِداَّـَم
لٱِروُّسلٱَىلِإِريِناَنَّـتلٱِجْرُبِدْنِعْنِم

ْ
ِباَبِقْوَفْنِمَو٣٩،ِضيِرَع

لٱَقْوَفَوَمِياَرْفَأ
ْ
لٱِباَب

ْ
َليِئْنَنَحِجْرُبَوِكَمَّـسلٱِباَبَقْوَفَوِقيِتَع

ملٱِجْرُبَو
ْ
يفاوُفَقَوَو،ِنْأَّـضلٱِباَبَىلِإِةَئِ ٤٠.ِنْجِّـسلٱِباَبِ

لٱَفَقَوَف
ْ

حلٱَنِمِناَتَقْرِف
ْ

يفَنيِداَّـَم لٱُفْصِنَواَنَأَوِهللاٱِتْيَبِ
ْ

ِةَالُو
لٱَو٤١يِعَم

ْ
اَياَخيِمَوُنيِماَيْنِمَواَّـيِسْعَمَوُميِقاَيِلَأُةَنَهَك

لَأَو
ْ

اَيْعَمَشَواَّـيِسْعَمَو٤٢ِقاَوْبَألٱِباَيْنَنَحَواَّـيِرَكَزَوُياَنيِعوُي
لَأَو
ْ

لَمَوُناَناَحوَُهيَويِّـزُعَوُراَزاَع
ْ

ىَّـنَغَوُرَزاَعَوُمَاليِعَواَّـيِك
ملٱ
لٱاَيْحَرْزِيَوَنوُّنَغُْ

ْ
يفاوُحَبَذَو٤٣.ُليِكَو لٱَكِلٰذِ

ْ
َحِئاَبَذِمْوَي

َحِرَفَو.ًاميِظَعًاحَرَفْمُهَحَرْفَأَهللاٱَّـنَأل،اوُحِرَفَوًةَميِظَع
.»ٍدْعُبْنَعَميِلَشُروُأُحَرَفَعِمُسَو،ًاضْيَأُءاَسِّـنلٱَوُدَالْوَألٱ
٣:٢٦ص٣:١٥ص٢:١٤ص٢٤ع٢:١٣ص٣٨ع
:٣ص٣:٦ص٨:١٦ص٣:٨ص٣:١١ص٣١ع
٣:٢٥ص٣:١ص٣

ةنيدملاوقرشلاىلإاوهجوتويبرغلاروسلادنعاوعمتجا
بتاكلاارزعوبونجلاىلإةدحاولاةقرفلاتبكوومهمامأ
)٣٦-٣٢ع(يفنيروكذملاهريغوايعشوهمامأيأمهمامأ
ع(كلذكايمحنو.)٣١ع(يفنيروكذملانيدامحلاءارو

فصنمامأوةيناثلاةقرفلانمنيلامحلاءاروناك)٣٨
)٣١ع(نمدلابابيأنكامألاريسفتلجألو.بعشلا
رظنا()٣٧ع(ءاملابابودوادةنيدمجردونيعلابابو
)٣٧ع(ءاملابابدنعةدحاولاةقرفلاريسىهتناو.)٣ص
ًامامتفرعنالو)٣٩ع(نجسلابابدنعىرخألاةقرفلاو
لكيهلادنعةنيدملايقرشامهنأالإنيبابلانيذهعقوم
.اتعمتجاف

)٣:١٣ارزع()٤٣ع(ٍدْعُبْنَعَميِلَشُروُأُحَرَفَعِمُسَو
ةريثكتابوعصمغرىلعروسلاميمرتاولمكأمهنألاوحرف
ناكامكمهعمنوكيبرلانأبمهناميإباوحرفوهللااوركشف
ةسدقمةنيدمهيلعتناكامىلإةنيدملاعجرتودوادعم
.برلل

يفَلَّـكَوَتَو٤٤«٤٧-٤٤ لٱَكِلٰذِ
ْ

ملٱَىلَعٌساَنُأِمْوَي
ِعِداَخَْ

لِل
ْ

ِلوُقُحْنِماَهيِفاوُعَمْجَيِلِراَشْعَألٱَوِلِئاَوَألٱَوِعِئاَفَّـرلٱَوِنِئاَزَخ
ملٱ
لِلِةَعِيَّـرشلٱَةَبِصْنَأِنُدُْ

ْ
َحِرَفاَذوَُهيَّـنَأل،َنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك

لٱِب
ْ

لٱَنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك
ْ

ْمِهِٰهلِإَةَساَرِحَنيِسِراَح٤٥َنيِفِقاَو

ألَا
َ
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طَّـتلٱَةَساَرِحَو
ْ

ملٱَناَكَوِ.ريِه
لٱَوَنوُّنَغُْ

ْ
َدُواَدِةَّـيِصَوَبَسَحَنوُباَّـوَب

يفُهَّـنَأل٤٦.ِهِنْبٱَناَمْيَلُسَو لٱُذْنُمَفاَسآَوَدُواَدِماَّـيَأِ
ْ

ِميِدَق
َحتَوٍحيِبْسَتُءاَنِغَوَنيِّـنَغُمُسوُؤُرَناَك

ْ
ُّلُكَناَكَو٤٧.ِِهللاٍديِم

يفَليِئاَْرسِإ ملٱَةَبِصْنَأَنوُّدَؤُياَيْمَحَنِماَّـيَأَوَلِباَّـبُرَزِماَّـيَأِ
َنيِّـنَغُْ

لٱَو
ْ
يفٍمْوَيِّـلُكَرْمَأَنيِباَّـوَب ،َنيِّـيِوَّـالِلَنوُسِّـدَقُياوُناَكَو،ِهِمْوَيِ
.»َنوُراَهيِنَبِلَنوُسِّـدَقُيَنوُّيِوَّـاللٱَناَكَو
٢٩:٣٠مايأ٢و٢٦:١و٢٥:١مايأ١و١٣و١٢و١٣:٥ص
١٨:٢١ع١١:٢٣ص

يف عداخملاىلعسانأليكوترمأنأسيلِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
لب٤٣يفروكذملامويلايفهلكناكةنهكلاةبصنأعمجو
»مايألاكلتيف«لوقلاكًامامتدودحمريغتقوىلإةراشإلا

.)٢٣و١٣:١٥(يف
لئاوألاوعئافرلاوهنئازخلاهذهيفنوزخملانإِنِئاَزَخْلِل
.اهركذيتلاراشعألاو

عداخملايفناكمةنيدملكلناكامبرِنُدُْملٱِلوُقُحْنِم
.اهدحوباسحةنيدملكلو

اوبحأمهنألرطاخبيطنعاومدقَحِرَفاَذوَُهيَّـنَأل
.ةينيدلامهضئارف

٦:٣٢مايأ١(مهتمدخىلعنيمئاقلايأَنيِفِقاَوْلٱ
.)٣٣و

تاقرحملاةمدخكةمدخيأ)٤٥ع(ْمِهِٰهلِإَةَساَرِح
.)١٣:١١مايأ٢(خلاهوجولازبخوروخبلاو

مايأيفسوؤرنينغمللناك)٤٦ع(َنيِّـنَغُمُسوُؤُرَناَك
.ةميدقلاةعيرشلاىلإايمحنمايأيفاوعجرفدواد

يف نأىلعليلداذه)٤٧ع(اَيْمَحَنِماَّـيَأَوَلِباَّـبُرَزِماَّـيَأِ
.همايأدعبوايمحنريغبتاكللوقلااذه

بعشلافةسدقمةمدخلجألنودؤييأَنوُسِّـدَقُياوُناَك
ةيدأتيفاوسّدقنويواللاوراشعألاةيدأتيفنييواللاوسّدق
.راشعألاراشعأ

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يف١«٣-١ لٱَكِلٰذِ
ْ

يفَئِرُقِمْوَي يفىَسوُمِرْفِسِ ِناَذآِ
يفُلُخْدَيَالًاّيِبآوُمَوًاّيِنوُّمَعَّـنَأِهيِفًابوُتْكَمَدِجُوَو،ِبْعَّـشلٱ ِ

خلٱِبَليِئاَْرسِإيِنَباوُقَالُيَْملْمَُّـهنَأل٢.ِدَبَألٱَىلِإِهللاٱِةَعاََمج
ْ

ِزُْب
ملٱَو
لَبْمِهْيَلَعاوُرَجْأَتْسٱِلَب،ِءاَْ

ْ
لَيِلَماَع

ْ
ٰهلِإَلَّـوَحَو،ْمُهَنَع

ُ
َةَنْعَّـللٱاَن

ْنِمِفيِفَّـللٱَّـلُكاوُزَرَفَةَعِيَّـرشلٱاوُعِمَساَّـَملَو٣.ٍةَكَرَبَىلِإ
.»َليِئاَْرسِإ

ص١١-٢٢:٣ددع٥-٢٣:٣ةينثتو٢٣ع٩:٣ص
١٢:٣٨جورخ٩:٢

يف .)١٢:٤٤(ِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.)٦-٢٣:٣ةينثت(ًاّيِبآوُمَوًاّيِنوُّمَع
ءابرغلايأفيفللالكاوزرفءاسؤرلايأ)٣ع(اوُزَرَف
ةدابعلايفبعشلاعمكارتشالانم)١٢:٣٨جورخ(
نموأةنيدملانممهودرطمهنأمهفنالودايعألاةسراممو
.دوهيلاضرأ

لَأَناَكاَذٰهَلْبَقَو٤«٩-٤
ْ

لٱُبيِشاَي
ْ

ملٱُنِهاَك
َىلَعُماَقُْ

ِخم
ْ

ِخمُهَلَأَّـيَهْدَق٥اَّـيِبوُطُةَباَرَقاَنِٰهلِإِتْيَبِعَد
ْ

ُثْيَحًاميِظَعًاعَد
لٱَوِتاَمِدْقَّـتلٱَنوُعَضَيًاقِباَساوُناَك

ْ
لٱَْرشُعَوَةَيِنآلٱَوَروُخَب

ْ
ِحْمَق

خلٱَو
ْ

ملٱَوَنيِّـيِوَّـاللٱَةَضيِرَفِتْيَّـزلٱَوِرَْم
لٱَوَنيِّـنَغُْ

ْ
َةَعيِفَرَوَنيِباَّـوَب

لٱ
ْ

يفَو٦.ِةَنَهَك يفْنُكَأَْملاَذٰهِّـلُكِ يفِّـينَأل،َميِلَشُروُأِ ِةَنَّـسلٱِ
َحتْرَألَنيِثَالَّـثلٱَوِْنيَتَنْثالٱ

ْ
لَخَدَلِباَبِكِلَماَتْسَش

ْ
ملٱَىلِإُت

،ِكِلَْ
ملٱَنِمُتْنَذْأَتْسٱٍماَّـيَأَدْعَبَو

.َميِلَشُروُأَىلِإُتْيَتَأَو٧ِكِلَْ
لَأُهَلِمَعيِذَّـلٱَّـَّـرشلٱُتْمِهَفَو

ْ
ُهَلِهِلَمَعِباَّـيِبوُطِلْجَألُبيِشاَي

ِخم
ْ

يفًاعَد ُتْحَرَطَو،ًاّدِجُرْمَألٱِينَءاَسَو٨.ِهللاٱِتْيَبِراَيِدِ
ملٱَجِراَخاَّـيِبوُطِتْيَبِةَيِنآَعيَِمج

اوُرَّـهَطَفُتْرَمَأَو٩ِعَدْخَْ
ملٱ
لٱَوِةَمِدْقَّـتلٱَعَمِهللاٱِتْيَبَةَيِنآاَهْيَلِإُتْدَدَرَوَعِداَخَْ

ْ
.»ِروُخَب

ص١٨:٢١ددع١٨و١٧و٦:١و٢:١٠ص١٢:٤٤ص
١٦و١٥و٢٩:٥مايأ٢و٥ع٦:٢٢ارزع٥:١٤

نيرشعلاةنسلايفميلشروأىلإنشوشنمايمحنىتأ
عجرنيثالثلاوةيناثلاةنسلايفيأةنس١٢دعبواتسشحترأل
:٤نيوكت(دودحمريغًانامزيأًامايأهدنعماقأوكلملاىلإ

.ةيناثميلشروأىلإىتأمث)٣
.ةنهكلاسيئروهو)٢٢و١٢:١٠و٢٠و٣:١(ُبيِشاَيْلَأ
ايبوطنأريغةبارقلاهذهيهامفرعنالاَّـيِبوُطُةَباَرَق

امهالكومالشمتنبذخأدقهنباناكواينكشرهصناك
.)٣٠و٣:٢٩(ةنهكلانماناك

ِخمُهَلَأَّـيَهْدَق
ْ

تامدقتللعداخملاتناك)٥ع(ًاعَد
لجألدحألاهيطعينأةنهكلاسيئرلزوجيالف.خلاروخبلاو
ةبارقلالمحتامًاريثكوينومعلاميسالةصاخلاهرومأ
.هلمعقيليالامىلعناسنإلا

َحتْرَأ
ْ

تناكشروكنامزنم)٦ع(َلِباَبِكِلَماَتْسَش
اهمسابةكلمملاتّمستًانايحأوسرافةكلممنماءزجلباب
ندمنماهريغنمرثكأدوهيلادنعةفورعمتناكاهنأل
.سرفلا

ةريغرظنا)٨ع(اَّـيِبوُطِتْيَبِةَيِنآَعيَِمجُتْحَرَطَو
.)١٧-٢:١٣انحوي(لكيهلاةراهطلعوسي

ْلَب،َطْعُتَْملَنيِّـيِوَّـاللٱَةَبِصْنَأَّـنَأُتْمِلَعَو١٠«١٤-١٠
ملٱَوَنوُّيِوَّـاللٱَبَرَه

لٱوُلِماَعَنوُّنَغُْ
ْ

َىلِإٍدِحاَوُّلُكِلَمَع

ألَا
َ
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لٱُتْمَصاَخَف١١.ِهِلْقَح
ْ

لُقَوَةَالُو
ْ

ِمل:ُت
َ
؟ِهللاٱُتْيَبَكِرُتاَذا

يفْمُهُتْفَقْوَأَوْمُهُتْعَمَجَف ِْرشُعِباَذوَُهيُّلُكىَتَأَو١٢.ْمِهِنِكاَمَأِ
لٱ
ْ

خلٱَوِحْمَق
ْ

ملٱَىلِإِتْيَّـزلٱَوِرَْم
َىلَعًةَنَزَخُتْمَقَأَو١٣،ِنِزاَخَْ

خلٱ
ْ

لٱاَيْمَلَش:ِنِئاََز
ْ

لٱَقوُداَصَوَنِهاَك
ْ

َنِماَياَدَفَوَبِتاَك
اوُبِسُحْمَُّـهنَألاَيْنَّـتَمِنْبَروُّكَزَنْبَناَناَحْمِهِبِناَجِبَو،َنيِّـيِوَّـاللٱ
هتَوْخِإَىلَعاوُمِسْقَيْنَأْمِهْيَلَعَناَكَو،َءاَنَمُأ اَيِينْرُكْذٱ١٤.ِْمِ
لِمَعيِتَّـلٱِيتاَنَسَحُحْمَتَالَواَذٰهِلْجَأْنِميِٰهلِإ

ْ
ِتْيَبَوْحَناَهُت

.»ِهِرِئاَعَشَوْحَنَويِٰهلِإ
ص١٠:٣٩ص٢٥و١٧ع٢٩و١٢:٢٨ص١٠:٣٧ص
٥:١٩صو٣١و٢٢ع٧:٢ص١٢:٤٤و١٠:٣٧

ِهِلْقَحَىلِإٍدِحاَوُّلُك...َنوُّنَغُْملٱَوَنوُّيِوَّـاللٱَبَرَه
اهلكةمدخلاتشّوشتولمعلااوكرتفمهتشيعماولصحيل
نمونينثاةنهكلانمةنزخماقأوماظنلاايمحندّدجف
.نينثانييواللا

.)٥:١٩()١٤(ِيتاَنَسَح

يف١٥«٢٢-١٥ لِتِ
ْ

يفُتْيَأَرِماَّـيَألٱَك َنوُسوُدَيًامْوَقاَذوَُهيِ
يفَِرصاَعَم ًاضْيَأَوًاريَِمحَنوُلِّـمَُحيَوٍمَزُحِبَنوُتْأَيَوِتْبَّـسلٱِ
يفَميِلَشُروُأَنوُلُخْدَي اَمِّـلُكَوٍنيِتَوٍبَنِعَوٍرْمَخِبِتْبَّـسلٱِمْوَيِ

َنوُّيِروُّصلٱَو١٦.َماَعَّـطلٱِمِهِعْيَبَمْوَيْمِهْيَلَعُتْدَهْشَأَف،ُلَمُْحي
هبَنوُنِكاَّـسلٱ يفَنوُعيِبَيَوٍةَعاَضِبِّـلُكَوٍكَمَسِبَنوُتْأَياوُناَكاَِ ِ
يفاَذوَُهييِنَبِلِتْبَّـسلٱ اَذوَُهيَءاَمَظُعُتْمَصاَخَف١٧.َميِلَشُروُأِ
لُقَو
ْ

َهلُت
ُ

لٱُرْمَألٱاَذٰهاَم:ْم
ْ

َمْوَيَنوُسِّـنَدُتَوُهَنوُلَمْعَتيِذَّـلٱُحيِبَق
ٰهلِإَبَلَجَفاَذَكٰهْمُكُؤاَبآْلَعْفَيَْملَأ١٨؟ِتْبَّـسلٱ

ُ
َّـلُكاَنْيَلَعاَن

ملٱِهِذٰهَىلَعَوِّـَّـرشلٱاَذٰه
َىلَعًابَضَغَنوُديِزَتْمُتْنَأَو،ِةَنيِدَْ

ُباَوْبَأْتَمَلْظَأاَّـَملَناَكَو١٩.َتْبَّـسلٱَنوُسِّـنَدُتْذِإَليِئاَْرسِإ
لُقَو،ُباَوْبَألٱَقَلْغُتْنَأِبُتْرَمَأِّـينَأِتْبَّـسلٱَلْبَقَميِلَشُروُأ

ْ
ُت

لِغْنِمُتْمَقَأَو.ِتْبَّـسلٱَدْعَباَمَىلِإاَهوُحَتْفَيَالْنَأ
ْ

َىلَعِيناَم
يفٌلِْمحَلُخْدَيَالىَّـتَحِباَوْبَألٱ َتاَبَف٢٠.ِتْبَّـسلٱِمْوَيِ
٢١.ِْنيَتَنْثٱَوًةَّـرَمَميِلَشُروُأَجِراَخٍةَعاَضِبِّـلُكوُعِئاَبَوُراَّـجُّتلٱ
لُقَوْمِهْيَلَعُتْدَهْشَأَف

ْ
َهلُت
ُ

ِمل:ْم
َ
؟ِروُّسلٱِبِناَجِبَنوُتِئاَبْمُتْنَأاَذا

لُأِّـينِإَفْمُتْدُعْنِإ
ْ

لٱَكِلٰذْنِمَو.ْمُكْيَلَعًادَييِق
ْ

يفاوُتْأَيَْملِتْقَو ِ
لُقَو٢٢.ِتْبَّـسلٱ

ْ
اوُسُرَْحيَواوُتْأَيَواوُرَّـهَطَتَيْنَأَنيِّـيِوَّـالِلُت

هب.ِتْبَّـسلٱِمْوَيِسيِدْقَتِلْجَألَباَوْبَألٱ اَيِينْرُكْذٱًاضْيَأاَذِٰ
.»َكِتَْمحَرِةَرْثَكَبَسَحَّـَيلَعْفَّـأَرَتَويِٰهلِإ

ع٩:٢٩صو٢١ع١٠:٣١ص٣٤:٢١و٢٠:٨جورخ
١٥ع٢٣:٣٢نييوال١٧:٢١ايمرإو٩:١٣ارزع٢٥و١١
٣١و١٤ع١٥:١٢مايأ١و١٢:٣٠ص

يفنونكسياوناك)١٦ع(اَِهبَنوُنِكاَّـسلٱَنوُّيِروُّصلٱ
ىلعاهيفاونكسمهنأمهفنالومهتراجتلجألًامايأميلشروأ
.ماودلا

الوكمسلاديصبنيتروهشماديصوروصتناكٍكَمَسِب
.هنودّدقيوأهنوحّلمياوناكمهنأيفكش

اولوتدقاوناكنيذلا)١٧ع(اَذوَُهيَءاَمَظُعُتْمَصاَخَف
.ايمحنبايغيفةنيدملارومأ

رومألانمتبسلاظفحناك)١٨ع(ْمُكُؤاَبآْلَعْفَيَْملَأ
مهلناكوبعشلاةيقبنعاوزيمتهبودوهيلادنعةيلوألا
ءايعشإ(هدعبويبسلانامزيفهيفةديدشوةريثكاياصو

.)٢١و٢٠:٢٠لايقزح٢٣-١٧:١٩ايمرإ٥٨:١٣
لخديالىتح)١٩ع(ِتْبَّـسلٱَدْعَباَمَىلِإاَهوُحَتْفَيَال

ىلعًاسارحهناملغنمماقأو)٢٠ع(نمرهظيامكلمج
ع(نييواللانمباوبألاسارحبترتينأىلإًاتقومباوبألا

٢٢(.

يف٢٣«٣١-٢٣ لِتِ
ْ

لٱُتْيَأَرًاضْيَأِماَّـيَألٱَك
ْ

َنيِذَّـلٱَدوُهَي
ُفْصِنَو٢٤.ٍتاَّـيِبآوُمَوٍتاَّـيِنوُّمَعَوٍتاَّـيِدوُدْشَأًءاَسِناوُنَكاَس
للٱِبْمِهيِنَبِمَالَك

ِّـ
َمُّلَكَّـتلٱَنوُنِسُْحياوُنوُكَيَْملَو،ِّـيِدوُدْشَألٱِناَس

للـٱِب
ِّـ

لٱِنـاَس
ْ

٢٥.ٍبـْعـَشَوٍبـْعـَشِنـاَسـِلـِبْلـَب،ِّـيِدـوُهـَي
،ْمُهَروُعُشُتْفَتَنَوًاساَنُأْمُهْنِمُتْبََرضَوْمُهُتْنَعَلَوْمُهُتْمَصاَخَف
اوُذُخْأَتَالَوْمِهيِنَبِلْمُكِتاَنَباوُطْعُتَال:ًالِئاَقِهللاٱِبْمُهُتْفَلْحَتْسٱَو
هتاَنَبْنِم ِءَالُؤٰهِلْجَأْنِمَسْيَلَأ٢٦.ْمُكِسُفْنَألَالَوْمُكيِنَبِلِْمِ
يفْنُكَيَْملَوَليِئاَْرسِإُكِلَمُناَمْيَلُسَأَطْخَأ لٱِمَمُألٱِ

ْ
ٌكِلَمَِةريِثَك

.َليِئاَْرسِإِّـلُكَىلَعًاكِلَمُهللاٱُهَلَعَجَفِهِٰهلِإَىلِإًابوُبَْحمَناَكَوُهُلْثِم
ُتُكْسَنْلَهَف٢٧.ُئِطُْخيُتاَّـيِبَنْجَألٱُءاَسِّـنلٱُهْتَلَعَجًاضْيَأَوُه
لٱِّـَّـرشلٱاَذٰهَّـلُكاوُلَمْعَتْنَأْمُكَل

ْ
خلٱِبِميِظَع

ْ
اَنِٰهلِإَّـدِضِةَناَيِ

َعاَداَيوُييِنَبْنِمٌدِحاَوَناَكَو٢٨؟ٍتاَّـيِبَنْجَأٍءاَسِنِةَنَكاَسُمِب
لَأِنْب

ْ
لٱَبيِشاَي

ْ
لٱِنِهاَك

ْ
حلٱَطَّـلَبْنَسِلًارْهِصِميِظَع

ْ
ِينوُرُو

ِّـ
ُهُتْدَرَطَف،

لٱاوُسَّـجَنْمَُّـهنَأليِٰهلِإاَيْمُهْرُكْذٱ٢٩.يِدْنِعْنِم
ْ

َدْهَعَوَتوُنَهَك
لٱ
ْ

ُتْمَقَأَوٍبيِرَغِّـلُكْنِمْمُُهتْرَّـهَطَف٣٠.َنيِّـيِوَّـاللٱَوِتوُنَهَك
لٱِتاَساَرِح

ْ
ِلْجَألَو٣١،ِهِلَمَعَىلَعٍدِحاَوَّـلُكَنيِّـيِوَّـاللٱَوِةَنَهَك

حلٱِناَبْرُق
ْ

يفِبََط لِلَوٍةَنَّـيَعُمٍةَنِمْزَأِ
ْ

يِٰهلِإاَيِينْرُكْذٱَف.ِتاَروُكاَب
خلٱِب
ْ

.ِ»َْري
١١ع٩:١ارزعو١ع٤:٧ص٩:٢ارزعو١٠:٣ص
كولم١و١١:١كولم١و٣٠و١٠:٢٩ص٢٥:٢ةينثت١٧و
ص١٩و٢:١٠ص١٠:٢ازرعو٢٣ع١:١٢مايأ٢و٣:١٣
٢٢و١٤ع١٠:٣٤ص١٠:٣٠ص٢٥:١٣ددع٦:١٤

.)٤:٧رظنا(ٍتاَّـيِدوُدْشَأ
نولازيالبعشلاناك.يناربعلايأِّـيِدوُدْشَألٱِناَسِّـللٱِب

نييدودشألاةغلتناكويبسلادعبةيناربعلاةغللابنوملكتي

ألَا
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٢٤
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دالوأمالكناكفةيناربعلاةغللانمةبيرقنيينيطسلفلايأ
نعًاليلقفلتخيتابيرغلاءاسنلانمنهريغوتايدودشألا
ةجهلبنوملكتيدالوألاعمساملايمحندتحاو.دوهيلامالك
فتنوبرضلاونعللانسحتسنالو.هللابعشءادعأ
اميسالوبعشلاريهطتلهتريغببجعناننكلورعشلا
عمداحتالاولهاستلاوءاختراللبعشلاليمناكو.ةنهكلا
.دوهيلاةاشالمومهيلإمامضنالاةجيتنلافنيينثولا

نكيمليذلاهللانمبوبحملاناميلس)٢٦ع(ُناَمْيَلُس
يرحلابمكفأطخأوتابيرغلاهؤاسنهتبلغةمكحلابهلثم
.ًاريثكهنمفعضأمهوبعشلامومع

مظعأةئيطخأطخاهنأل)٢٨ع(يِدْنِعْنِمُهُتْدَرَط
تونهكلادهعو.تونهكلاسّجنفةنهكلالسننمهنوكل
ةمدخوهلكيهيفهللاةمدخلةنهكلاصيصختوه)٢٩ع(
.نيرهاطاونوكينأمهيلعفصتخياميفبعشلا

اذهيفورفسلاةمتاخ)٣١ع(ِْريَْخلٱِبيِٰهلِإاَيِينْرُكْذٱَف
ةنهكلانمنيريثكنألفسأيلاامأ.ءاجروسأيلوقلا
ناكومهتيلوؤسمومهتابجاونعنيلفاغاوناكءاسؤرلاو
.ممألاعمداحتالاوتايحورلايفلسكلاىلإليميبعشلا
ناكفءاجرلاامأ.دادتراهبايغيفوحالصإهروضحيفناكو
يذلاوهصالخإوهداهتجاوهدصاقموهتريغفرعيذلاهللااب

.ريخلابيزاجي

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
َ

ايمحنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٢٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com


