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ميوقلاننسلاباتكةمدقم

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

ةمدقم

مسالاو.رشعينثالاءايبنألارافسألاهذهدوهيلاىمس
اهمجحىلعلباهتيمهأةلقىلعلديالراغصلاءايبنألا
:ماسقأةعبرأىلإةموسقمةيناربعلاةاروتلاو.طقف
.ةسمخلاىسومرافسأ.١
.كولموليئومصوةاضقوعوشيمهونولوألاءايبنألا.٢
ءايبنألاوارزعوايمرإوءايعشإمهونورخآلاءايبنألا.٣

.راغصلا
ديشنوبويأولاثمألاوريمازملايهوةسدقملابتكلا.٤

لاينادوريتسأوةعماجلاويثارملاوثوعاروداشنألا
راغصلاءايبنألاو.مايألارابخأوايمحنولايقزحو
.ًادحاوًارفسدوهيلادنعةعومجم

نملوصفلانيبراغصلاءايبنألانمًالوصفدوهيلاعضوو
نملصفةءارقتناكفةيمويلاةءارقللةنيعملاىسومرافسأ
.خلاراغصلاءايبنألانملصفمثىسومرافسأ

اهفيلأتخيراتىلإرظنلابرافسألاهذهبيترتةهجنمو
عشوهاهلوأيأةاروتلايفدوجوملابيترتلاضعبلالبقي
اذهنوريغينيثدحملانيرسفملارثكأوخلاليئويهدعبو
:يتأيامكرافسألانوبتريوبيترتلا
نماثلانرقلايفاوأبنتنيذلااخيموعشوهوسوماعنإ.١

تاوزغنامزيفوءايعشإنامزيفاوناكوحيسملالبق
.نييروشألا

يفاوأبنتنيذلاايركزوايدبوعوقوقبحوموحانواينفص.٢
ىونينةكلممنامزيفوايمرإنامزيفعباسلانرقلا
.نيينادلكلاونييثيكسلاتاوزغو

نرقلايفيخالموايركزنملوألامسقلاويجح.٣
لبابيبسنمعوجرلادعبوسماخلانرقلاوسداسلا
.سرافةكلممطلستنامزيفو

عبارلانرقلايفنانويوايركزنميناثلامسقلاوليئوي.٤
.ةيقولسلاةلودلاوسويملطبنامزيفو

اهيفدجويورافسألاهذهنمًاريثكلسرلاوعوسيسبتقا
:اهنموديدجلادهعلايفاهميمتتركُذتاوبنضعب

ناكم)٣:١ىّتم٣:١يخالم(نادمعملاانحويةزارك
شحجىلعهبوكر)٦و٢:٥ىّتم٥:٢اخيم(عوسيةدالو
.)٢١:٥ىّتم٩:٩ايركز(ميلشروأهلوخددنع

)١٠-٢٧:٣ىّتم١٣و١١:١٢ايركز(اذوهيةنايخ
لسرلاتتشت)١٩:٣٤انحوي١٢:١٠ايركز(بلصلا
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:٢ليئوي(سدقلاحورلالولح)٢٦:٣١ىّتم١٣:٧ايركز(
.)٢١-٢:١٦لامعأ٣٢-٢٨

)١٧و١٥:١٦لامعأ١٢و٩:١١سوماع(ممألاةوعد
.)٥٦و١٥:٥٥سوثنروك١و١٣:١٤عشوه(ةمايقلا

:اهيلعاندمتعايتلاةيزيلكنإلاريسافتلانمو
Cambridge Bible, Cheyene
Century Bible, Horton
Expositor’s Bible, G.A. Smith
Commentary, Pusey
Commentary, Keil

ةمدقم

مسالاوعوشيمسالاكنيعمهوهيعشوهمسالاىنعم
كلذرهظيوةيلامشلاليئارسإةكلممنمعشوهناك.عوسي
.اهخيراتنمثداوحوليئارسإدالبنمنكامأهركذنم
ةدمتناكفًاضيأايقزحمايأيفوايزعمايأيفأبنتهنإليق
٦٠نولوقيضعبلاونوكياملقأةنس٢٠ةيوبنلاهتمدخ
ةكلممتهدزاهنامزيفوةنس٤١يناثلاماعبريكلم.ةنس
ةحارلابلطولسكلامهيلعىلوتسافبعشلاامأوليئارسإ
:٢سوماعرظنا(ةيهافرلاوناثوألاةدابعوملظلاوءايربكلاو
ناكماعبريتومدعبو)٦-٨:٤و٦-٦:٣و١٦-٦
اهيلعىلوتساذإةكلمملاتطقسىتحطاطحناوشيوشت
بعشللرهظينأعشوهةفيظونمناكو.نويروشألا
ةيطخلاومهاياطخمظعأو.لئاهلااهباقعومهاياطخةمظع
ناكيذلابرلامهكرتيهرورشلاعيمجاهنمجتنيتلا
ةمدخلاهذهلًادادعتساو.مهبحيلزيملومهبحأومهراتخا
هرومأيفربتخييكل)١:٢(ىنزةأرمابرلارمأبعشوهذخأ
ةيدبألاهتبحموبرلامهكرتبليئارسإةيطخىلإزمريامةيتيبلا
نزحلابوًارثؤمًامالكهبلقنمعشوهمالكناكفهبعشل
.ةبحملاو

:نامسقرفسلاو
ركذاهيفيتلاىلوألاةثالثلاتاحاحصألاامهنم:لوألا

يقابلايناثلامسقلاو.هيلإزمرتتناكامنايبوةيتيبلاهرومأ
ىنزلاةيطخركذ)١(اهنمةفلتخمعيضاومهيفورفسلانم
)٣(مانصأللمهدوجسبمهتيطخ)٢(يحورلاويفرحلا

مهنايصعيفمهتيطخ)٤(ةينثوبوعشةفلاحميفمهتيطخ
ةسدقملاهللاةبحم)٥(ةكلمملاقاقشناودوادتيبىلع
هبعشاونوكيلليئارسإعمًادهعهعطقيفةرهاظلاةتباثلاو
.صاخلا

هروعشوهبعشوهدالبلهتبحمىلعلديامعشوهسفنو
ًارصتخمًابضتقمهمالكناكفاهيلعهنزحومهاياطخةمظعب
.ضعببهضعبةقالعالبًانايحأو

كولملارفسيفسردلابجيعشوهرفسيفسردلاعمو
لاوحأةفرعملجألسوماعةءوبنوءايعشإةءوبنيفويناثلا
.عشوهنامزيفةيبدألاوةيسايسلاليئارسإبعش

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

يف،ِيريِئِبِنْبَعَشوُهَىلِإَراَصيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱُلْوَق«١ ِماَّـيَأِ
يفَو،اَذوَُهيِكوُلُماَّـيِقَزَحَوَزاَحآَوَماَثوُيَواَّـيِّـزُع ِنْبَماَعْبُرَيِماَّـيَأِ
.»َليِئاَْرسِإِكِلَمَشآوُي

-٢٦:١مايأ٢و٧-١٥:١و١٤:٢١كولم٢و٩:٢٥ةيمور
-٣٢و٧و١٥:٥كولم٢و١:١سوماعو١:١ءايعشإو٢٣
كولم٢و١:١اخيمو١:١ءايعشإو٩-٢٧:١مايأ٢و٣٨
١٧-٧:١و١:١ءايعشإو٢٧-٢٨:١مايأ٢و٢٠-١٦:١
:٣٢ص٢٩:١مايأ٢و٢٠:٢١-١٨:١كولم٢و١:١اخيمو

سوماعو٢٩-١٤:٢٣و١٣:١٣كولم٢و١:١اخيمو٣٣
١:١

برلامالكةوبنلاهذهيفنمضتملامالكلاِّـبَّـرلٱُلْوَق
سانلانمفاخيالوبرلاعيطينأهيلعفيبنلامالكسيلو
اوعمسينأنيعماسلاىلعولوبقمريغهمالكناكنإو
.هللامالككمالكلااوربتعيو

.ًائيشهنعفرعنالِيريِئِبِنْب
يف .ةمدقملارظناخلااَّـيِّـزُعِماَّـيَأِ

ِهلُّبَّـرلٱَلاَقَعَشوُهُّبَّـرلٱَمَّـلَكاَمَلَّـوَأ٢«٥-٢
ُ

:َعَشو
ْدَقَضْرَألٱَّـنَأل،ًىنِزَدَالْوَأَوًىنِزَةَأَرْمٱَكِسْفَنِلْذُخْبَهْذٱ
،َمِيَالْبِدَتْنِبَرَموُجَذَخَأَوَبَهَذَف٣.!َّـبَّـرلٱًةَكِراَتًىنِزْتَنَز
ُهَمْسٱُعْدٱ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف٤.ًانْبٱُهَلْتَدَلَوَوْتَلِبَحَف
،َليِعَرْزَيِمَدَىلَعوُهاَيَتْيَبُبِقاَعُأٍليِلَقَدْعَبيِنَّـنَأل،َليِعَرْزَي
يفُنوُكَيَو٥.َليِئاَْرسِإِتْيَبَةَكَلَْممُديِبُأَو لٱَكِلٰذِ

ْ
ُِرسْكَأِّـينَأِمْوَي

يفَليِئاَْرسِإَسْوَق .»َليِعَرْزَييِداَوِ
٢:٥ص١٤و١٢و٣:١ايمرإ٣و٢٠:٢ءايعشإو٣:١ص
١٠:١كولم٢و٢:٢٢صو١١و٥ع٢٣:٤لايقزح٥:٣و
)يناربعلايف٢:١ص(٣٩:٣لايقزحو٤٩:٣٥ايمرإ١٤-
٦:٣٣ةاضقو١٧:١٦عوشي
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سيلوايؤربناكهجاوزنأضعبلالوقيًىنِزَةَأَرْمٱ
حجرألاو.ةينازذخأينأيبنلابقيليالهنألًايقيقحًاجاوز
:ليلدبيقيقحجاوزهنأ

ليبسىلعسيلوربخليبسىلعوطيسبمالكلانإ)١(
.لثموأرعش

قيليالامايؤرلايفلمعينأيبنلابقيليالهنإ)٢(
لباهذخأاملةينازنكتملرموجنأنونظملاو.لعفلابهلمع
ًالوأبرلامهاعداملاوناكامكليئارسإلًازمرةرهاطتناك
ِمْوَيَكَو،اَهاَبِصِماَّـيَأَكَكاَنُهيِّـنَغُتَيِهَو«)٢:١٥رظنا(

)٢:٢ايمرإو١١:١و٩:١٠(و»َْرصِمِضْرَأْنِماَهِدوُعُص
ةأرماتبقلت)٣:١(ةينازتراصوعشوهتكرتامدعبو
ناكوعشوهاهذخأاملةرهاطتناكاهنأعمإبنلااذهبةيناز
هتأرمانألهتمدخةسراممليبنللًادادعتسانزحملارمألااذه
اودجسوبرلااوكرتاوناكنيذلاليئارسإبعشلًازمرتناك
نزحىلعلدتسُيهتأرماىلعيبنلانزحنمومانصألل
تلثمةئطخملاهتأرمايبنلاةلماعموهبعشىلعبرلا
هبلقنميبنلامالكناكفهبعشبرلاةلماعمبعشلل
.نيعماسلايفريثأتعونلااذهىلعمالكللوهرابتخاو

.)١٠و٩صكولم٢رظنا()٤ع(وُهاَيَتْيَبُبِقاَعُأ
يفٌميِقَتْسُمَوُهاَمِلَمَعِبَتْنَسْحَأْدَق«وهايلبرلالاق ِ
يفكولسللوهايظفحتيملنكلو)١٠:٣٠كولم٢(»َّـيَنْيَع

امأوًاميقتسمهلمعناكيأهبلقلكنمبرلاةعيرش
تيبنمكلملالازوةريرشوةيناسفنتناكفكلذبهتياغ
برلادابأو)١٢و١٥:١١كولم٢(ايركزكلملالتُقاملوهاي
.روشأكلمدينعةرماسلاتطقساملليئارسإةكلمم

يداوناكوهتوقيأ)٥ع(َليِئاَْرسِإَسْوَقُِرسْكَأ
ةريثكبورحةحاسمويلارماعنباجرموهوليعرزي
.ةيومد

ُعْدٱ:ُهَلَلاَقَف،ًاتْنِبْتَدَلَوَوًاضْيَأْتَلِبَحَّـمُث٦«١١-٦
ْلَبًاضْيَأَليِئاَْرسِإَتْيَبُمَحْرَأُدوُعَأَالِّـينَأل،َةَماَحُروُلاَهَمْسٱ
لَخُأَوْمُهَُمحْرَأَفاَذوَُهيُتْيَباَّـمَأَو٧.ًاعْزَنْمُهُعِزْنَأ

ِّـ
ِّـبَّـرلٱِبْمُهُص

لَخُأَالَوْمِهِٰهلِإ
ِّـ

ٍلْيَخِبَوٍبْرَحِبَوٍفْيَسِبَوٍسْوَقِبْمُهُص
٩.ًانْبٱِتَدَلَوَفْتَلِبَحَوَةَماَحُروُلْتَمَطَفَّـمُث٨.ٍناَسْرُفِبَو
ُنوُكَأَالاَنَأَويِبْعَشْمُتْسَلْمُكَّـنَأل،يِّـمَعوُلُهَمْسٱُعْدٱ:َلاَقَف
لٱِلْمَرَكَليِئاَْرسِإيِنَبُدَدَعُنوُكَيْنِكٰل١٠.ْمُكَل

ْ
َاليِذَّـلٱِرْحَب

َهلَلاَقُيْنَأْنَعًاضَوِعُنوُكَيَو،ُّدَعُيَالَوُلاَكُي
ُ

يِبْعَشْمُتْسَل:ْم
َهلُلاَقُي

ُ
حلٱِهللاٱُءاَنْبَأ:ْم

ْ
َليِئاَْرسِإوُنَبَواَذوَُهيوُنَبُعَمُْجيَو١١.ِّـَي

،ِضْرَألٱَنِمَنوُدَعْصَيَو،ًادِحاَوًاسْأَرْمِهِسُفْنَألَنوُلَعَْجيَوًاعَم
.»ٌميِظَعَليِعَرْزَيَمْوَيَّـنَأل
:٩ايركزو٦و٢٥:٥ايمرإ٣٠:١٨ءايعشإ٢:٤ص٩ع
:٣٣ايمرإو٢٢:١٧نيوكت٦ع٧-٤٤:٣رومزم١٠و٩

:٦٤و٦٣:١٦ءايعشإ٦٥:١ءايعشإو٩ع٩:٢٦ةيمور٢٢
ص٢٤-٣٧:٢١لايقزحو٥و٥٠:٤و٦و٢٣:٥ايمرإ٨
٥و٤ع٣٠:٢١ايمرإو٣:٥

دلولامساومسالااذهوةموحرمريغيأَةَماَحُروُل
هللاضفرىلإناريشييبعشسيليأ»يمعول«ثلاثلا
.ليئارسإهبعش

ةرماسلاطوقسدعبيقبهنإ)٧ع(ْمُُهَمحْرَأَفاَذوَُهيُتْيَب
هتكلمممودتوهنمنوكيحيسملانأبدعوهلوةنس١٣٣ةدم
.برلانملبمهتوقبنوكيالصالخلااذهنأريغدبألاىلإ

نمنودعصي«دعولاوحيسملايأ)١١ع(ًادِحاَوًاسْأَر
عوجرىلإمثلبابيبسنمعوجرلاىلإًالوأريشي»ضرألا

.هللاىلإنينمؤملاعيمج
ىلإةراشإةكربلللببضغللالٌميِظَعَليِعَرْزَيَمْوَيَّـنَأل

ناكامكف»هللاعرزي«يأيلصألاليعرزيمسالاىنعم
نوكياذكههمساومةدوجوبصخلابًازاتممليعرزيلهس
تاريخنمًادجمظعأيهوةيحورتاكرببًازاتممهللابعش
ةينثولااهتدابعوليئارسإةكلممطوقسو.ةيدسجلاليعرزي
يقيقحلانيدلاتيبثتلةطساوتناكاهنعةجتانلالئاذرلاو
تمتودحاولاسيئرلاةيارتحتهللابعشعيمجداحتاو
ايشويو)٣٠:١١مايأ٢(ايقزحنامزيفًايئزجةوبنلاهذه
)٢٦و٩:٢٥ةيمور(حيسملايفمتتسو)٩-٣٤:٦مايأ٢(
دعولاو)١١:٢٩ةيمور(ةمادنالبيههتوعدوهللاتابهنأل
َكَلْسَنُرِّـثَكُأَو،ًةَكَراَبُمَكُكِراَبُأ«)٢٢:١٧نيوكت(ميهاربإل
لٱِئِطاَشَىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلاَكَوِءاَمَّـسلٱِموُجُنَكًاريِثْكَت

ْ
ال»ِرْحَب

لبجميلشروأىلإسيلهللابعشدعصيو.هميمتتنمدب
مهكولسنموءاقشلاولذلاقامعأنملبطقفنويهص

.حيسملابةديجملاةايحلاىلإةيملاعلارومأللمهتدابعوءيندلا

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

٢.»َةَماَحُر«ْمُكِتاَوَخَألَو»يِّـمَع«ْمُكِتَوْخِإلاوُلوُق١«٤-١
،اَهَلُجَرُتْسَلاَنَأَوِيتَأَرْمٱِتَسْيَلاََّـهنَألاوُمِكاَحْمُكَّـمُأاوُمِكاَح
َّـالَئِل٣،اَهْيَيْدَثِْنيَبْنِماَهَقْسِفَواَهِهْجَوْنَعاَهاَنِزَلِزْعَتِل

هتَدَالِوِمْوَيَكاَهَفِقْوَأَوًةَناَيْرُعاَهَدِّـرَجُأ ،ٍرْفَقَكاَهَلَعْجَأَو،اَِ
لٱِباَهَتيِمُأَو،ٍةَسِباَيٍضْرَأَكاَهَرِّـيَصُأَو

ْ
ُمَحْرَأَالَو٤.ِشَطَع

.»ًىنِزُدَالْوَأْمَُّـهنَألاَهَدَالْوَأ
ص٥٠:١ءايعشإ٢٣:٤٥لايقزحو٤:٥صو٥ع٢٣ع
:١٣ص٣٩و٢٢و١٦:٧لايقزح١٣و٩و٣:١ايمرإو١:٢

ص١٣-٨:١١سوماعو١٤:٣ايمرإ٣٢:١٣ءايعشإو١٥
٨:١٨لايقزحو١٣:١٤ايمرإو١:٦

ألَا
َ

عشوهرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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نم١١و١٠نيددعلاوددعلااذهلْمُكِتَوْخِإلاوُلوُق
ينبواذوهيتيبلدعولاوهودحاوعوضومقباسلاحاحصألا
.ًادحاوًاسأرمهسفنألنولعجيونوعمُجيامدنعليئارسإ
.نييليئارسإلامهتوخإلنولوقيفيبنلاذيمالتمهنوبطاخملاو
.ضعبلمهضعباولوقيلنييليئارسإلليبنلالوقوأ

)يمعول(هللابعشاونوكيملنيذلاَةَماَحُر...يِّـمَع
نوريصي)ةماحرول(نيموحرملاريغلاوهبعشنوريصي
.اهركذيتأيسطورشتحتيهفديعاوملاامأو.نيموحرم

مألاوًادارفأنويليئارسإلامهدالوألا)٢ع(ِيتَأَرْمٱِتَسْيَل
لجرلانيبلصفتيتلاةديحولاةيطخلانإ.ًالامجإةمألايه
هللانيبلصفتيتلاةيطخلاوىنزلاةيطخيههتأرماو
ىسوموميهاربإهللاضفريمل.مانصألاةدابعيههبعشو
بآخأوماعبريضفرهنكلواوباتواوأطخأنيذلادوادو
ةأرماكاوناكفةينثوةدابعببرلاةدابعاولدبنيذلاامهريغو
ًايزاجمنوكيًانايحأوًايقيقحىنزلانوكيًانايحأو.ةقلطم
.ددعلااذهيفامكمانصألاةدابعىلإريشيف

مهتاريخعيمجهبعشنمبرلاذخأييأ)٣ع(اَهَدِّـرَجُأ
يبسللنونوكيفاهسفنةكلمملاوضرألاورامثألاومساوملاك
مويوهليئارسإةدالومويورصميفاوناكامكةيدوبعلاو
لبطقفةيدسجتاريخمهنعدعبُيملو.رصمنممهجورخ
.ًاضيأوهمهنعدعتبا

هبْتَلِبَحيِتَّـلٱ.ِتَنَزْدَقْمُهَّـمُأَّـنَأل٥«٧-٥ ْتَعَنَصِْمِ
يِزْبُخَنوُطْعُيَنيِذَّـلٱَّـيِّـبُِحمَءاَرَوُبَهْذَأ:ْتَلاَقاََّـهنَأل.ًايْزِخ
يفوُص،يِئاَمَو ُجِّـيَسُأاَذَنَئَهَكِلٰذِل٦.يِتَِبْرشَأَويِتْيَز،ِيناَّـتَكَوِ
٧.اَهَكِلاَسَمَدَِجتَالىَّـتَحاَهَطِئاَحيِنْبَأَو،ِكْوَّـشلٱِبِكَقيِرَط
:ُلوُقَتَف.ْمُهُدَِجتَالَوْمِهْيَلَعُشِّـتَفُتَو،ْمُهُكِرْدُتَالَواَهيِّـبُِحمُعَبْتَتَف
َنِمِيلٌْريَخَناَكٍذِئَنيِحُهَّـنَأل،ِلَّـوَألٱِيلُجَرَىلِإُعِجْرَأَوُبَهْذَأ
.»َنآلٱ
١٢ع٢و٣:١و٢:٢٥ايمرإ١:٢١ءايعشإو٣:١صو٢ع
ايمرإ١٠:٨و٩:٦ص١٩:٨بويأ١٨و٤٤:١٧ايمرإو

٣:١و٢:٢ايمرإ٢٨:٢٠مايأ٢و٥:١٣ص١٨:١٥
١٤:٢٢ايمرإو١٣:٦ص٢٣:٤و١٦:٨لايقزحو

ممألاةهلآنأنويليئارسإلانظيِزْبُخَنوُطْعُيَنيِذَّـلٱ
ةرمثممهضرأومهلعجتومهلاغشأومهبورحيفمهدعاست
ةطساوبوهحاجنلانأنومهوتينيذلاليجلكيفدجوي
نأميدقلايفليئارسإلهجامكنولهجيوملظلاوبذكلا
.ءاشيامكرشبلاىلعتاريخلاعزويوهوبرللضرألا

ميمتتنعسانلاعنمياملكوهجايسلا)٦ع(ُجِّـيَسُأ
نمسانلاظفحيذإةمحرجايسلانوكيدقومهدصاقم
يتيبلاماظنلاوةديجلادئاوعلاوندمتلافةعيظفلااياطخلا

ىنزلاوركسلانمناسنإلاظفحيجايسكاهلكتيصلاو
حطسلاطئاحكيهوهاياصوىلعهللاركشنوخلالتقلاو
.)٢٢:٨ةينثترظنا(طوقسلانعسانلاعنمييذلا

ىلإعوجرلابيدأتلاةجيتن)٧ع(ِيلُجَرَىلِإ...ُبَهْذَأ
.هللا

لٱاَهُتْيَطْعَأاَنَأِّـينَأْفِرْعَتَْملَيِهَو٨«١٣-٨
ْ

َحْمَق
ملٱَو
ْ
َهلُتْرَّـثَكَو،َتْيَّـزلٱَوَراَطْسِ

َ
٩.ٍلْعَبِلُهوُلَعَجًابَهَذَوًةَّـضِفا

يفيِحْمَقُذُخآَوُعِجْرَأَكِلٰذِل يفيِراَطْسِمَوِهِنيِحِ ،ِهِتْقَوِ
يفوُصُعِزْنَأَو هتَرْوَعِْرتَسِلِنْيَذَّـللٱِيناَّـتَكَوِ ُفِشْكَأَنآلٱَو١٠.اَِ
١١.يِدَيْنِمٌدَحَأاَهُذِقْنُيَالَواَهيِّـبُِحمِنوُيُعَماَمَأاََهتَرْوَع
طَبُأَو

ِّـ
اََهتوُبُسَواَهِروُهُشَسوُؤُرَواَهَداَيْعَأ:اَهِحاَرْفَأَّـلُكُل

اَُمه:ْتَلاَقِنْيَذَّـللٱاَهَنيِتَواَهَمْرَكُبِّـرَخُأَو١٢.اَهِمِساَوَمَعيَِمجَو
ُناَوَيَحاَمُهُلُكْأَيَفًارْعَواَمُهُلَعْجَأَوَّـيِّـبُِحماَهيِناَطْعَأيِتَّـلٱِيتَرْجُأ
لٱ
ْ

َهلُرِّـخَبُتْتَناَكاَهيِفيِتَّـلٱَميِلْعَبِماَّـيَأَىلَعاَهُبِقاَعُأَو١٣.ِةَّـيِّـَرب
ُ

ْم
اَنَأِيناَسْنَتَو،اَهيِّـبُِحمَءاَرَوُبَهْذَتَواَهِّـيِلُحَواَهِمِئاَزَخِبُنَّـيَزَتَتَو
.»ُّبَّـرلٱُلوُقَي
٨:٧ص٨:٤صو١٣ع١٦:١٩لايقزح١:٣ءايعشإ
٣:٤ص١٦:٩و٧:٣٤ايمرإ١٦:٣٧لايقزح٩:٢و
٥:١٧ايمرإ١٤و١:١٣ءايعشإ٨:١٠و٥:٢١سوماعو
ءايعشإو١٣:٨ص٥:٥ءايعشإو٨٠:١٢رومزم٨:١٣و

١٣و١٦:١٢لايقزح٧:٩ايمرإ١١:٢و٤:١٣ص٣٢:١٣
١٣:٦و٨:١٤و٤:٦ص٢٣:٤٠و

.هللانمةيحورلاكةيدسجلاتاريخلاَحْمَقْلٱاَهُتْيَطْعَأاَنَأ
هلاومدقوهنمتاريخلانأكهوركشٍلْعَبِلُهوُلَعَج

يفوص...يراطسم...يحمق«لاقفبرلاامأوتامدقت
برلااوبلسفلعبنمسيلوهنموبرلليهيأ»يناتكو
.هتمارك

تاريخلاهذهاهنمبرلاذخأي)١٠ع(اََهتَرْوَعُفِشْكَأ
وههبرختفتتناكاملكوةفيعضوةريقفاهتاذباهنأرهظيف
.اهنمسيلوبرلانم

مهتدابعنأىلعلديوليئارسإلمالكلا)١١ع(اَهَداَيْعَأ
ةهجنمميلشروأيفبرلاةدابعةئيهىلعتناكمهمانصأل
.)٣٣-١٢:٢٥كولم١رظنا(ةنهكوتامدقتوحئابذودايعأ

لعبةظفلعمجميلعب)١٣ع(َميِلْعَبِماَّـيَأَىلَعاَهُبِقاَعُأَو
اونظلباهلكضرألاهلإدحاولاهلإلااوفرعيملنيينثولانإف
دالبلانمةعطاقملكودالبلكليصوصخهلإناكهنأ
هلإونورقعهلإبوبزلعبكاهتافصواهتفيظويفةفلتخمةهلآو
:٨ةاضق(دوهعلاهلإثيربلعبو)١:٢كولم٢رظنا(نابذلا

يهميلعبمايأو)٢٥:٣ددع(ىنزلاهلإروعفلعبو)٣٣
اهنئازخبنونيزتيواهلنورخبياوناكاهيفيتلااهدايعأ

ألَا
َ

عشوهرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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كلذّمتوبرلامهبقاعيفاهيبحمءاروةينازكاهءارونوبهذيو
.)١٧صكولم٢رظنا(ةرماسلاطوقسدعبمهضرأبارخب

هبُبَهْذَأَواَهُقَّـلَمَتَأاَذَنَئَهْنِكٰل١٤«٢٣-١٤ لٱَىلِإاَِ
ْ

ِةَّـيِّـَرب
ًاباَبَروُخَعيِداَوَو،َكاَنُهْنِماَهَموُرُكاَهيِطْعُأَو١٥،اَهُفِطَالُأَو
ْنِماَهِدوُعُصِمْوَيَكَو،اَهاَبِصِماَّـيَأَكَكاَنُهيِّـنَغُتَيِهَو.ِءاَجَّـرلِل
يفُنوُكَيَو١٦.َْرصِمِضْرَأ لٱَكِلٰذِ

ْ
ِكَّـنَأُّبَّـرلٱُلوُقَيِمْوَي

ُعِزْنَأَو١٧.»ِيلْعَب«ُدْعَبيِنَنيِعْدَتَالَو»ِيلُجَر«يِنَنيِعْدَت
لٱَءاَمْسَأ

ْ
ُعَطْقَأَو١٨.اَهِئاَمْسَأِبًاضْيَأُرَكْذُتَالَفاَهِمَفْنِمِميِلْعَب

َهل
ُ

يفًادْهَعْم لٱَكِلٰذِ
ْ

لٱِناَوَيَحَعَمِمْوَي
ْ

ِءاَمَّـسلٱِروُيُطَوِةَّـيِّـَرب
لٱُِرسْكَأَو،ِضْرَألٱِتاَباَّـبَدَو

ْ
حلٱَوَفْيَّـسلٱَوَسْوَق

ْ
َنِمَبَْر

ِيسْفَنِلِكُبُطْخَأَو١٩.َنيِنِمآَنوُعِجَطْضَيْمُهُلَعْجَأَو،ِضْرَألٱ
لٱِبِيسْفَنِلِكُبُطْخَأَو.ِدَبَألٱَىلِإ

ْ
حلٱَوِلْدَع

ْ
ِناَسْحِإلٱَوِّـَق

ملٱَو
٢١.َّـبَّـرلٱَنيِفِرْعَتَفِةَناَمَألٱِبِيسْفَنِلِكُبُطْخَأ٢٠.ِمِحاَرَْ
يفُنوُكَيَو لٱَكِلٰذِ

ْ
ُبيِجَتْسَأ،ُّبَّـرلٱُلوُقَيُبيِجَتْسَأِّـينَأِمْوَي

ُبيِجَتْسَتُضْرَألٱَو٢٢،َضْرَألٱُبيِجَتْسَتَيِهَوِتاَواَمَّـسلٱ
لٱ
ْ

ملٱَوَحْمَق
ْ
٢٣.َليِعَرْزَيُبيِجَتْسَتَيِهَو،َتْيَّـزلٱَوَراَطْسِ

يفِيسْفَنِلاَهُعَرْزَأَو :يِّـمَعوُلِلُلوُقَأَو،َةَماَحُروُلُمَحْرَأَو،ِضْرَألٱِ
.»يِٰهلِإَتْنَأ:ُلوُقَيَوُهَويِبْعَشَتْنَأ

٧:٢٦عوشي٢٦و٢٨:٢٥لايقزح٣٨-٢٠:٣٣لايقزح
:١٥جورخو١٣:٤و١٣و١٢:٩و١١:١ص٣-٢:١ايمرإ
٢٣:٧عوشيو٢٣:١٣جورخ٥٤:٥ءايعشإو٧ع٢
٩-١١:٦ءايعشإو٥:٢٣بويأ١٣ع١٦:٤رومزمو
٣٤:٢٥لايقزح١٠-٣٩:١لايقزح٣٤:٢٥لايقزحو
٨-٥٤:٦و١:٢٧ءايعشإ٣:١٤ايمرإو٥و٦٢:٤ءايعشإ

يخالمو٨:١٢ايركزو٥٥:١٠ءايعشإ١٣:٤و٦:٦ص
١١و٥و١:٤ص٢:١٩ليئويو٣١:١٢ايمرإ١١و٣:١٠
١:٩ص٩:٢٥ةيمور١:٦صو١ع٣١:٢٧ايمرإ

عوجربوهدعولاميمتتودعوديعولادعباَهُقَّـلَمَتَأ
-١١:٢٥ةيموررظنا(حيسملابمهناميإببرلاىلإليئارسإ

امكبرلاىلإبارتقالاوملاعلانعداعتبالاناكمةيربلاو)٢٧
ةينثولاوةيدوبعلانعاودعتبااملرصمنممهجورخنامزيف
لبجدنعهللاىلإاوبرتقاوهتاذلوهحارفأوملاعلانازحأو
.ءانيس

ًاموركتسيل)١٥ع(َكاَنُهْنِماَهَموُرُكاَهيِطْعُأَو
.ةبوتلاوبيدأتلارامثألبةيقيقح

عوشيرظنا(ناخعاومجريداولااذهيفَروُخَعيِداَو
ليقوليئارسإرّدكناخعنأل»ردك«مسالاىنعمو)٧:٢٤
ةطساوبيأءاجرللًابابروخعيداومهيطعيبرلانإ
.حرفلاجرخيردكلايداونموتاكربنولانيبيدأتلا

-١٥:١جورخرظنا(َْرصِمِضْرَأْنِماَهِدوُعُصِمْوَيَك
٢١(.

مهلزنمىلإنوعجريسمهنأيأ)١٦ع(ِيلُجَريِنَنيِعْدَت
مهبينتعيومهبحيومههلإنوكيوهوهللابعشكلوألا
ةنايدلانوكرتيمهنأل»يلعب«برلانوعديالوهتأرمإبلجرك
ىلإاهنوبسنيالواهنولمعتسياوناكيتلاءامسألاوةينثولا
امكليطابأوتافارخبةيقيقحلاةنايدلانوطلخيالوبرلا
ع(ةرضمشوحومهضرأيفنوكيالطاباننباماعبريلعف

رظنا(ناكسلاةلقلةرماسلاطوقسدعبناكامك)١٨
ىلإّودعفارصنابهّبشمشوحولاباهذو)١٧:٢٥كولم٢
.هعمدهععطقدعبهدالب

برلاةعيرشنألبرحنوكيال)١٨ع(َسْوَقْلٱُِرسْكَأَو
.)٤و٢:٣ءايعشإرظنا(بوعشلاعيمجبولقيفنوكت

اهركذيالوهبعشاياطخبرلارفغي)١٩ع(ِكُبُطْخَأ
اهنأكاهبطخيلباهلجرىلإةعجارةأرماكاهلماعيالفًاضيأ
الفدبألاىلإنوكتةيطخلاهذهنأبوهدعولاوءارذع
.ديكأتللتارمثالث»اهبطخأ«لوقلاراركتودعبنوطقسي

سيرعلانيبدهعلانومضمخلاِّـقَْحلٱَوِلْدَعْلٱِب
قحلاولدعلابمهلماعيهنأببرلادهعتيفسورعلاو
لثملابهولماعينأمهنمبلطُيفةنامألاومحارملاوناسحإلاو
ع(برلااوسندقفمهامأواذكهًاضعبمهضعباولماعيو

هتمحروهللالدعرهظو)٤:١(تابجاولاهذهاولمهأو)١٣
.همدبهارتشايذلاءادفلاوحيسملابلصبًاعم

ًاضيألبةيلقعةفرعمطقفسيل)٢٠ع(َّـبَّـرلٱَنيِفِرْعَتَف
ةفرعمهللافرعينأناسنإلانكميالهنإفةيبلقةفرعم
ددجتملابلقلاالإبرلاةفرعمنكميالوهبحيملنإةيقيقح
لُظْنِمٌروُنَِقْرشُيْنَأَلاَقيِذَّـلٱَهللاٱَّـنَأل«

ْ
يِذَّـلٱَوُه،ٍةَم

يفَقَْرشَأ يفِهللاٱِدَْجمِةَفِرْعَمِةَراَنِإل،اَنِبوُلُقِ َعوُسَيِهْجَوِ
ملٱ
حلٱَيِهِهِذٰهَو«)٤:٦سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ

ْ
ْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

حلٱَهٰلِإلٱَتْنَأَكوُفِرْعَي
ْ

ملٱَعوُسَيَوَكَدْحَوَّـيِقيَِق
يِذَّـلٱَحيِسَْ

لَسْرَأ
ْ

:٤(ةفرعملاهذهًاريثكركذيعشوهو)١٧:٤انحوي(»ُهَت
.)٦و٦:٣و٥:٤و١

ليعرزيةنيدمنألليئارسإىنعمب)٢٢ع(َليِعَرْزَي
يبنلاروصتيو.بآخأنامزيفليئارسإةكلممةمصاعتناك
ضرألانمهءاذغبلطيحمقلاوحمقلابلطيبعشلانأ
نمرمألابلطتءامسلاوءامسلانمرطملابلطتضرألاو
بيجتستتاومسلاوتاومسلابيجتسيبرلافبرلا
ناسنإلابيجتسيحمقلاوحمقلابيجتستضرألاوضرألا
.برلانملكلاف

اهمساكليعرزينوكييأ)٢٣ع(ِيسْفَنِلاَهُعَرْزَأَو
سيليأيمعولوةموحرمريصتةموحرمريغيأةماحرولو
.هللابعشريصييبعش

ألَا
َ
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ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َةَبيِبَحًةَأَرْمٱِبِبْحَأًاضْيَأْبَهْذٱ:ِيلُّبَّـرلٱَلاَقَو١«٥-١
لُمْمُهَوَليِئاَْرسِإيِنَبِلِّـبَّـرلٱِةَّـبَحَمَك،ًةَيِناَزَوٍبِحاَص

ْ
َىلِإَنوُتِفَت

ِهلآ
َ

ِيسْفَنِلاَهُتَْيَرتْشٱَف٢.ِبيِبَّـزلٱِصاَرْقَألَنوُّبُِحمَوىَرْخُأٍة
لُقَو٣ٍ.ريِعَشِكَثَلَوَرَموُحِبَوٍةَّـضِفَلِقاَشََرشَعَةَسْمَخِب

ْ
ُت

َهل
َ

َكِلٰذَكاَنَأَو،ٍلُجَرِلِينوُكَتَالَوِينْزَتَالًَةريِثَكًاماَّـيَأَنيِدُعْقَت:ا
ٍكِلَمَالِبًَةريِثَكًاماَّـيَأَنوُدُعْقَيَسَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأل٤.ِكَل
٥.َميِفاَرَتَوٍدوُفَأَالِبَوٍلاَثْمِتَالِبَوٍةَحيِبَذَالِبَوٍسيِئَرَالِبَو
طَيَوَليِئاَْرسِإوُنَبُدوُعَيَكِلٰذَدْعَب

ْ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَنوُبُل

َ
َدُواَدَوْمُه

يفِهِدوُجَىلِإَوِّـبَّـرلٱَىلِإَنوُعَزْفَيَو،ْمُهَكِلَم .»ِماَّـيَألٱِرِخآِ
داشنألاديشنو١٦:٣مايأ١و٦:١٩ليئومص٢و١:٢ص

:٩لاينادو٢:١١ص١١و١٣:١٠ص٤:١٠ثوعار٢:٥
١٢-٢٨:٤جورخ٢و١٠:١ص١٢:١١و١١:٣١و٢٧
١٧:٥ةاضقو٣٤و٣١:١٩نيوكت١٢-٢٣:٩ليئومص١و
٢١:٢١لايقزحو١٩:١٣و١٥:٢٣ليئومص١و١٧و١٨:١٤و
٣١:٩ايمرإ٣٤:٢٤لايقزح٥و٥٠:٤ايمرإ١٠:٢ايركزو

لوألاحاحصألايفةروكذملاةأرملاتاذيهةروكذملاةأرملا
.رموجيأ

نإنولوقيفضعبلاامأو.قشاعيأٍبِحاَصَةَبيِبَح
هتأرمالعشوهةبحمو.يعرشلااهجوزعشوهوهبحاصلا
ىرخأةهلآىلإنيتفتلملاهبعشلبرلاةبحمىلإزمرتةينازلا
ملٱَتاَمٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحمََّـنيَبَهللاٱ«

ُحيِسَْ
ةمظعديزياممهتأرمالعشوهةبحمو)٥:٨ةيمور(»اَنِلْجَأل
مليذلابرلامهكرتبليئارسإةيطخاذكهوهكرتباهتيطخ
مهمانصألليئارسإتامدقتيهصارقألاو.مهبحيلزي
لعبنماهريغوموركلاجئاتننأباوفرتعاتامدقتلاهذهبو
.برلااوركنف

رظنا(ًالقاشنيثالثدبعلانمثناك)٢ع(اَهُتْيََرتْشٱَف
ىلإةراشإطقفدبعةميقكرموجةميقيأ)٢١:٢٣جورخ
،ِناَميِإلٱِب،َنوُصَّـلَُخمِةَمْعِّـنلٱِبْمُكَّـنَأل«بعشلاقاقحتسامدع
َالْيَكٍلاَمْعَأْنِمَسْيَل.ِهللاٱُةَّـيِطَعَوُه.ْمُكْنِمَسْيَلَكِلٰذَو
رموحفصنوهكثللا)٩و٢:٨سسفأ(»ٌدَحَأَرِخَتْفَي
يأًالقاشرشعةسمخوحنريعشلانمفصنورموحةميقو
سيلرموحلارادقمو.بهذةيزيلكنإتاريلثالثوحن
.ًامامتًافورعم

الولجرليهنوكتال)٣ع(ًةَريِثَكًاماَّـيَأَنيِدُعْقَت
نإوهبعشضفريالهنأبرلاةهجنمو.ةأرمالوهنوكي
ةدابعلاضورفوليكهالبةديعبدالبيفنييبسماوناك

دالبلكيفنيتتشمدوهيلاناكنإومويلاىتحوةيوسوملا
.ًادحاوًابعشنولازيالملاعلايف
وأتاعفترملايفةدابعلالجألدومع)٤ع(ٍلاَثْمِتَالِب

نيوكترظنا(ليإتيبيفبوقعيهماقأيذلارجحلاكاهريغ
:٢٨جورخرظنا(ةنهكلاسيئرةسبلأنمدوفألاو)٢٨:١٨
ًالاثمتناك)٢٧-٨:٢٤ةاضق(نوعدجدوفأو)١٤-٦
تناكو)٣١:١٩نيوكت(ةيتيبةهلآميفارتلاو.دوجسلل
ضغوبرلاةدابعيفةلمعتسمميفارتلاودوفألاوليثامتلا
يفاهنعيهنماهنأعماهنعرظنلانيحلاصلاكولملاضعب
يفةلمعتسمًاضيأتناكو)٢٠:٤جورخرظنا(ةعيرشلا
نييبسملاليئارسإينبنأانهيبنلالوقو.ةينثولاةدابعلا
.لامجإلابةدابعلاسوقطالبنونوكي

دواد«وهوحيسملاةكلمممايأيفيأ)٥ع(َكِلٰذَدْعَب
ريسفتاذكهو.دسجلابسحدوادلسننمهنأل»مهكلم
.نييحيسملاودوهيلا

نورعشيمهبولقيفرونلاقرشيامنيحِّـبَّـرلٱَىلِإَنوُعَزْفَيَو
اليتلاءاقشلاوةيطخلاقامعأواهيفاوناكيتلاةملظلاب

هللاةسادقبنورعشيو.هللانبامدكفسبالإاهنمصالخ
ةبحمبومهراكفأومهلامعألكبهتفرعمبومهاياطخةمظعو
اوُمِّـمَت«ًاسدقمًاحرفنوحرفيونوعزفيفنيقحتسملاريغلهللا

.)٢:١٢يبليف(»ٍةَدْعِرَوٍفْوَخِبْمُكَصَالَخ

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ِّـبَّـرلِلَّـنِإ:َليِئاَْرسِإيِنَباَيِّـبَّـرلٱَلْوَقاوُعَمْسِا١«٣-١
َالَوَناَسْحِإَالَوَةَناَمَأَالُهَّـنَأل،ِضْرَألٱِناَّـكُسَعَمًةَمَكاَُحم
يفِهللاٱَةَفِرْعَم ٌ.قْسِفَوٌةَقِْرسَوٌلْتَقَوٌبِذَكَوٌنْعَل٢.ِضْرَألٱِ
لَتٌءاَمِدَو،َنوُفِنَتْعَي

ْ
ُلُبْذَيَوُضْرَألٱُحوُنَتَكِلٰذِل٣.ًءاَمِدُقَح

لٱِناَوَيَحَعَماَهيِفُنُكْسَيْنَمُّلُك
ْ

،ِءاَمَّـسلٱِروُيُطَوِةَّـيِّـَرب
لٱِكاَمْسَأَو

ْ
.»ُعِزَتْنَتًاضْيَأِرْحَب

:٧ايمرإو٥٩:٤ءايعشإ٦:٢اخيمو١٢:٢ص٥:١ص
:١٠و٧:٣ص١٠:٤ص٥:٤صو٦ع٦:٦ص٢٨
:١٢و٦:٨ص٧:٤ص٧:١ص٦:٩ص١١:١٢و١٣
٤:٢٥ايمرإ٣٣:٩و٢٤:٤ءايعشإ١٤

هيفيذلاةوبنلاهذهنميناثلامسقلالوأحاحصألااذه
نأءيشلكلوأيبنلاّنيبوليصفتلابليئارسإاياطخركذُت
هذهنومضمنمجتنتسنو.برلامالكوههمالك
مالكلالديوتامناكيناثلاماعبريكلملانأتاحاحصألا
يفو)٣١-١٥:٨كولم٢رظنا(يحورلاويبدألاداسفلاىلع
يبنلاسأييو.ًاضيأيضاقلاويعّدملاوهبرلاةمكاحملاهذه

ألَا
َ
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نمضرألايفًائيشَريملهنألبعشلالاوحأىلإرظنيامدنع
اوناك.هللاةفرعممدعرورشلاهذهلصأو.حالصلا
ظفحوحئابذلاوتامدقتلاكةيدسجلاسوقطلاىلعاودمتعا
نودمهتنهكىلعاودمتعاوةيحورلاةدابعلانوددايعألا
اهطبضبرمأيامالمهتاوهشقفاوياماوبحأوبرلاىلإرظنلا
بصخورطملاوسمشلاكةيعيبطلاىوقلاىلإنورظنياوناكو
هللااوسنوسانلانمومئاهبلانملسنلاريثكتوضرألا
اوراصوةسجنةهلآلاودجس.ةعيبطلاسيماونهنميذلا
لدت)٢ع(عمجلاب»ءامد«.)١١٥:٨رومزمرظنا(اهلثم
.لصاوتملاهكفسومدلاكفسةرثكىلع

ضرألا)٢و١صليئويرظنا()٣ع(ُضْرَألٱُحوُنَت
ًالسعوًانبلضيفتةديجضرأيهواهايإهللامهاطعأيتلا
ًالتقوًابذكوةنعلضيفتتراصفةديجلاضرألاهذهامأو
.ًاقسفوةقرسو

.ٌدَحَأْبِتاَعُيَالَوٌدَحَأْمِكاَُحيَالْنِكَلَو٤«١٠-٤
يفُرَّـثَعَتَتَف٥.ًانِهاَكُمِصاَُخيْنَمَكَكُبْعَشَو ًاضْيَأُرَّـثَعَتَيَوِراَهَّـنلٱِ
يفَكَعَمُّيِبَّـنلٱ يِبْعَشَكَلَهْدَق٦.َكَّـمُأُبِرْخَأاَنَأَو،ِلْيَّـللٱِ
ملٱِمَدَعْنِم

ملٱَتْضَفَرَتْنَأَكَّـنَأل.ِةَفِرْعَْ
اَنَأَكُضُفْرَأَةَفِرْعَْ

اَنَأىَسْنَأَكِٰهلِإَةَعِيَرشَتيِسَنَكَّـنَألَو.ِيلَنَهْكَتَالىَّـتَح
ُلِدْبُأَف،َّـَيلِإاوُأَطْخَأاَذَكٰهاوُرُثَكاَمَبْسَحَىلَع٧.َكيِنَبًاضْيَأ
هبْمُهَتَماَرَك مثِإَىلِإَويِبْعَشَةَّـيِطَخَنوُلُكْأَي٨.ٍناَوَِ

ْ
َنوُلِمَْحيْمِهِ

لٱاَذَكٰهُبْعَّـشلٱاَمَكُنوُكَيَف٩.ْمُهَسوُفُن
ْ

ْمُهُبِقاَعُأَو.ُنِهاَك
َهلاَمْعَأُّدُرَأَوْمِهِقُرُطَىلَع

ُ
،َنوُعَبْشَيَالَوَنوُلُكْأَيَف١٠.ْمِهْيَلَعْم

.»ِّـبَّـرلٱَةَداَبِعاوُكَرَتْدَقْمَُّـهنَأل،َنوُرُثْكَيَالَوَنوُنْزَيَو
:٥ص١٧:١٢ةينثت١٣و٥:١٠سوماعو٣:٢٦لايقزح
٥:٤صو١ع٥و٢:٢ص٧و١٤:٣لايقزحو٥
:٢ص١٧-١٥و٩و١١:٨ايركزو١٤ع٨و٢:٧يخالم

١٣:٦و١٠:١ص١٢و٨:١ص١٣:٦و٨:١٤و١٣
:٣اخيمو٥٦:١١ءايعشإ١٠:١٣ص١٨ع٢:١٦قوقبح
نييوال٩:٩و٨:١٣ص٥:٣١ايمرإو٢٤:٢ءايعشإ١١
:٩ص٧:٤ص٦:١٤اخيمو٦٥:١٣ءايعشإو٢٦:٢٦
١٧

وأاياطخلاهذهبنوكرتشمسانلاعيمجيأٌدَحَأْمِكاَُحيَال
بعشلااومّلعيملومهتابجاواولمهأةنهكلاو.اهنعنوتكاس
»كبعش«هلوقبوةفرعملاميدعبعشلاناكفمهورذحالو
.مهبتاعيولامجإلابةنهكلايبنلابطاخي

يسايسشيوشتنامزنامزلاناكًانِهاَكُمِصاَُخيْنَمَك
اوناكلبنهاكلااوربتعاالوكلملااوعيطيمليحورو
.هنومصاخي

يفُرَّـثَعَتَتَف ًاضيأيبنلارثعتيونهاكلايأ)٥ع(ِراَهَّـنلٱِ
يفورونلايفًاليلوًاراهنًامئادنارثعتييأليللايفهعم
نألبعشلاكلهوليئارسإبعشيه»كمأو«مالظلا
يفكلذناكو.هلنهكيالفبرلاهضفرفمهمّلعيملمهنهاك
ذإهللامهضفرفعوسياوضفرةنهكلاءاسؤرو.يبسلاةدم
حيسملابنونمؤملاهللابعشامأو.هسوقطولكيهلابرخ
امأو)١:٦ايؤرو٢:٩سرطب١رظنا(هللاةنهكمهلكاوراصف
رثكأةملظلااوبحأمهنإفًاضيأةيلوؤسممهيلعناكفبعشلا
.ةريرشتناكمهلامعأنألرونلانم

ةمالعنايسنلا)٦ع(َكِٰهلِإَةَعيَِرشَتيِسَنَكَّـنَأل
.مهنويعيفةميقهلسيلامنوسنيسانلانإفراقتحالا

رظنا(يلاعنهاكلاينباكَكيِنَبًاضْيَأاَنَأىَسْنَأ
لامجإلابةنهكلاانهبطاخملاو)١٤-٣:١١ليئومص١
.هتاكربمهنععطقيومهكرتيذإبرلامهاسنيو

نامزيفتونهكلاوبلاطرثك)٧ع(اوُرُثَكاَمَبْسَحَىلَع
طلستلاوبسكملايفًاعمط)١٢:٣١كولم١رظنا(ماعبري
مهنألةسدقممهتفيظووةماركءانمألاةنهكلل.بعشلاىلع
ناوهلابمهتماركلدبُتنكلوهمالكبنوملكتيوبرلاةمدخ
.برلااوكرتمهنأل

بسحةيطخلاةحيبذيأ)٨ع(يِبْعَشَةَّـيِطَخَنوُلُكْأَي
ةنهكلانأجتنتسنو)٢٦-٦:٢٤نييوالرظنا(سومانلا
نماوحبرييكلبعشلااياطخبنيضاراوناكنيروكذملا
)١٧-٢:١٢ليئومص١و٣٤صلايقزحرظنا(مهتامدقت
مثإىلإمهسوفناولمحةنهكلايأمهمثإىلإمهسوفناولمحف
.)٢٤:٤رومزمرظنا(بعشلا

نهاكلاصلخيال)٩ع(ُنِهاَكْلٱاَذَكٰهُبْعَّـشلٱاَمَك
نوعبشيالوةنهكلالكأي.سدقملجرهنأبهءاعدابهسفن
الوشاعميفًاعمطبرلاةمدخاوكرتاوناكمهنال)١٠ع(

نوبقاعيمهنكلوباقعلامدعيفًاعمطاونزوهيلعنولصحي
.مهلسنيفومهتويبيف

خلٱَوىَنِّـزلَا١١«١٤-١١
ْ

َختُةَفَالُّسلٱَوُرَْم
ْ

لٱُبِل
ْ

لَق
ْ

١٢.َب
ُختُهاَصَعَوُهَبَشَخُلَأْسَييِبْعَش

ْ
ْدَقىَنِّـزلٱَحوُرَّـنَأل،ُُهِرب

َحتْنِماْوَنَزَفْمُهَّـلَضَأ
ْ

جلٱِسوُؤُرَىلَعَنوُحَبْذَي١٣.ْمِهِٰهلِإِت
ْ
ِلاَبِ

َحتِلَالِّـتلٱَىلَعَنوُرِّـخَبُيَو
ْ

لٱَت
ْ
لٱَوىَنْبُّللٱَوِطوُّلَب

ْ
طُب
ْ

اَهَّـلِظَّـنَألِم
ُبِقاَعُأَال١٤.ْمُكُتاَّـنَكُقِسْفَتَوْمُكُتاَنَبِينْزَتَكِلٰذِل!ٌنَسَح
َنوُلِزَتْعَيْمَُّـهنَأل.َنْقِسْفَيَّـنَُّـهنَألْمُكِتاَّـنَكَالَوَنيِنْزَيَّـنَُّـهنَألْمُكِتاَنَب
ُلِقْعَيَالٌبْعَشَو.ىَنِّـزلٱِتاَرِذاَّـنلٱَعَمَنوُحَبْذَيَوِتاَيِناَّـزلٱَعَم
.»ُعَْرصُي

:٢ايمرإو٤٤:١٩ءايعشإ٢٨:٧و٥:١٢ءايعشإ٥:٤ص
ايمرإ١١:٢و٢:١٣ص٣:٦ايمرإ٩:١ص٥:٤ص٢٧
٥:٤صو١١و٦ع٢٣:١٧ةينثت٧:٤صو١٨ع٢:٢٠

ألَا
َ
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َخت
ْ

اياطخلا)١٠-٢٨:٧ءايعشإرظنا(َبْلَقْلٱُبِل
.محللاقزمتبلاخمتاوذةسرتفمشوحوكةروكذملا
ناسمطتوناذآلانالقثتامهريغنمرثكأناتيطخلاناتاهو
الفةيحورلاساوحلاناتيمتوبلقلاناظلغتونويعلا
.مكبمئاهبكمهلبنومهفيالونوعمسيالونورصبي

ناكميفًابشخاولعج)١٢ع(ُهَبَشَخُلَأْسَييِبْعَش
عقتةهجةيأىلإاوريلاهنوكرتيمثًاصعنوفقوياوناكو.مههلإ
يأمههلإتحتنماونزو.قفاوملاقيرطلاىلعنولدتسيف
.اهلجرتكرتيتلارموجكبرللعوضخلانماوجرخ

ةهلآللتاعفترملايفاودجس)١٣ع(ِلاَبِْجلٱِسوُؤُر
الوةيعيبطلاىوقلانوهلؤياوناكو.ًاضيأبرللًانايحأوةينثولا

لامعأبةنرتقمةدابعلاهذهتناكوديلوتلاورامثتسالااميس
نه)١٤ع(ىنزلاتارذانلاوركسلاوىنزلاكةحيبق
ةليضفكلذنبسحينكودباعملاهذهيفىنزللتاصصخملا
هزنتللنسحراجشألالظو.منصللةسدقمنهترجأنأل
.ةحيبقلامهلامعأرتسلو

ءاجرلامدعىلعليلدبيدأتلامدع)١٤ع(ُبِقاَعُأَال
مهنألمظعألاجرلاةيطخنكلوءاسنلارربتيال.صالخلاب
مادامتارهاطنكيءاسنلانأءاجرالونهيلعنوطلستم
.ءالذرلاجرلا

ُمَثْأَيَالَفُليِئاَْرسِإاَيًايِناَزَتْنَأَتْنُكْنِإ١٥«١٩-١٥
جلٱَىلِإاوُتْأَتَالَو.اَذوَُهي

ْ
لِ
ْ

َالَوَنِوآِتْيَبَىلِإاوُدَعْصَتَالَوِلاَج
َحت
ْ

ٍةَرَقَبَكُليِئاَْرسِإَحََمجْدَقُهَّـنِإ١٦.ُّبَّـرلٱَوُهٌّيَح:اوُفِل
يفٍفوُرَخَكُّبَّـرلٱُمُهاَعْرَيَنآلَا.ٍةَِحماَج ١٧.ٍعِساَوٍناَكَمِ
اْوَنَزْمُهُتَمَداَنُمْتَهَتْنٱىَتَم١٨.ُهوُكُرْتٱ.ِماَنْصَألٱِبٌقَثوُمُمِياَرْفَأ
هلٱاوُّبَحَأ،اَُّهناََجمَّـبَحَأ.ًىنِز

َْ
يفُحيِّـرلٱاَْهتَّـَرصْدَق١٩.َناَو ِ

.»ْمِهِحِئاَبَذْنِماوُلِجَخَو،اَهِتَحِنْجَأ
١٢:٢٨كولم١و٨و١٠:٥و٥:٨ص١٢:١١و٩:١٥ص
:٧و٥:١٧ءايعشإ٧٨:٨رومزم٤٤:٢٦و٥:٢ايمرإ٢٩و

ع١٣:١٥و١٢:١ص٨١:١٢رومزمو٤ع١٣:٢ص٢٥
١٤و١٣

رثكأوةيلامشلاةكلمملانميبنلاناكاَذوَُهيُمَثْأَيَالَف
نأحجرألاواذوهيىلإتفتلاًانايحأهنكلواهيلإهجومهمالك
عوشيرظنا(ندرألاواحيرأنيبةعقاولايهةروكذملالاجلجلا
ةبسانمبمسالاريغتوليإتيبيهنوآتيبو)١٠-٥:٨
نوآتيبتراص)هللاتيب(ليإتيبيأةدابعلايفرييغتلا
زكارميف»برلاوهيح«اوفلحينأزوجيالو)لطبلاتيب(
.هدنعةهوركملاةينثولاةدابعلا

ِحماَجٍةَرَقَب
َ

ملو.اهدرنكميالفاهاوهتبكر)١٦ع(ٍة
.برلادارأامكلمعالوليئارسإعمسي

يفٍفوُرَخ هنكلوهللابعشليئارسإلازيالٍعِساَوٍناَكَمِ
مهنطونعةديعبةبيرغةعساودالبيفمهلعجييأمهاعري
رظنا(ةيراضشوحونيبةيربلايففورخكمهئادعأنيبو
.)٦و١٧:٥كولم٢

طبسربكأميارفأناك)١٧ع(ِماَنْصَألٱِبٌقَثوُمُمِياَرْفَأ
هوكرتينأبرلارمأو.اهلكةيلامشلاةكلمملانعهبىنكُيف
نكلو.هكرتينأبيبطلامزتليفاوعيطينأاوديريملمهنأل
ىتموةيطخقحلتةيطخو.باقعلانمصلخيالميارفأ
اهؤاسؤر)١٨ع(اهناجموىنزلاىلإنوهجوتيركسلاىهتنا
.ناوهلااوراتخاةعفرلااوبلطينأمهماقمنمناكنيذلاف

...ُراَْرشَألٱ«)١:٤رومزمرظنا()١٩ع(ُحيِّـرلٱاَْهتَّـَرص
لٱَك
ْ

اهتوقنكلوحيرلاىرتال.»ُحيِّـرلٱاَهيِّـرَذُتيِتَّـلٱِةَفاَصُع
لكيفهنكلونينمؤملاريغهفاخيالفهللاىرُيالو.ةميظع
يضاملاو)٥٧:١٣ءايعشإرظنا(ءيشلكىلعرداقوناكم
بسحديكأهثودحلبقتسمىلعليلد»اهترصدق«
ناجمو.)٢و٩:١ءايعشإلباق(تاوبنلاوىؤرلاحالطصا
ةفاصعلاكاهلكىنغلاودجملاوتابكرملاوشويجلاوبعشلا
رظنا(ًاضيأةايحللهللاةوقنعةيانكحيرلاو.حيرلامامأ

بهوعبرألاحايرلانمحورايمّله)١٠و٣٧:٩لايقزح
لولحةمالعةفصاعحيرتناكو.اويحيلىلتقلاءالؤهىلع
.)٢:٢لامعأرظنا(نيسمخلامويسدقلاحورلا

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

لٱاَُّهيَأاَذٰهاوُعَمْسِا١«٧-١
ْ

َتْيَباَياوُتِصْنٱَو،ُةَنَهَك
ملٱَتْيَباَياوُغْصَأَو،َليِئاَْرسِإ

لٱُمُكْيَلَعَّـنَأل،ِكِلَْ
ْ

ْذِإ،َءاَضَق
يفًاّخَفْمُتِْرص ْدَقَو٢.َروُباَتَىلَعًةَطوُسْبَمًةَكَبَشَو،َةاَفْصِمِ

يفاوُلَّـغَوَت ِجلٌبيِدْأَتاَنَأَف،ِناَغَيَّـزلٱِحِئاَبَذِ
َ

ُفِرْعَأاَنَأ٣.ْمِهِعيِم
اَيَتْيَنَزَنآلٱَكَّـنِإ.يِّـنَعًاّيِفَْخمَسْيَلُليِئاَْرسِإَو.َمِياَرْفَأ
ُهلاَعْفَأ٤.ُليِئاَْرسِإَسَّـجَنَتْدَق.ُمِياَرْفَأ

ُ
َنوُعِجْرَيْمُهُعَدَتَالْم

يفىَنِّـزلٱَحوُرَّـنَأل،ْمِهِٰهلِإَىلِإ .َّـبَّـرلٱَنوُفِرْعَيَالْمُهَوْمِهِنِطاَبِ
يفَليِئاَْرسِإُةَمَظَعْتَّـلِذُأْدَقَو٥ ُليِئاَْرسِإُرَّـثَعَتَيَف،ِهِهْجَوِ
يفُمِياَرْفَأَو مثِإِ

ْ
َنوُبَهْذَي٦.اَمُهَعَمًاضْيَأاَذوَُهيُرَّـثَعَتَيَو،اَمِهِ

طَيِلْمِهِرَقَبَوْمِهِمَنَغِب
ْ

.ْمُهْنَعىَّـحَنَتْدَق.ُهَنوُِدَجيَالَوَّـبَّـرلٱاوُبُل
ْمُهُلُكْأَيَنآلَا،َنيِّـيِبَنْجَأًادَالْوَأاوُدَلَوْمَُّـهنَأل.ِّـبَّـرلٱِباوُرَدَغْدَق٧
.»ْمِهِتَبِصْنَأَعَمٌرْهَش

سوماع٦:٩و٤:٢ص٩:١٥ص٩:٨ص٤:١ص
٤:٦ص٤:١٢ص٤:١١ص٦:١٠ص٥:١٢و٣:٢
٣٥-٢٣:٣١لايقزح٤:٥ص٧:١٠ص١٤و١١و

١٤:١٢ايمرإو١:١٥ءايعشإ٧و٦:٦اخيمو٨:١٣ص

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

عشوهرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



:٢ص٢:٤ص٤٨:٨ءايعشإو٦:٧ص٨:٦لايقزح
١:١٤ءايعشإو١٢و١١

فاخيالفمهبترفالتخاىلعسانلاعيمجيبنلاملكي
الوةيسايسلاكلملاةطلسنمالوةيحورلاةنهكلاةطلسنم
.ةعيظفلامهاياطخىلعلكلاخبويلبريثكلاعمجلانم
ةنهكمهةنهكلا.ةمكاحملللبةبوتللتسيلانهةوعدلاو
مظعأةيلؤوسمةنهكلاىلعو.ايركزوهكلملاوةينثولاةدابعلا
سيئرهنألةيلوؤسمكلملاىلعوبعشلايملعممهنوكل
يفةافصمتناكو.ةاضقلاىلعوهءاضقلاو.بعشلا

ص(نيوكتيفبوقعيونابالأبنرظناندرألايقرشداعلج
رحبنمبونجلاوبرغلاىلإليلجلايفروباتناكو)٣١:٤٩
هذهبنونمكياوناككلملاتيبوةنهكلانأرهاظلاو.ايربط
الئلقيرطلانوطبرياوناكامبرولتقلاوبهنلالجألنكامألا

.ميلشروأيفةدابعللليئارسإنمدحأرضحي
اَنَأاَّـمَأ«)١٠٩:٤رومزم(دوادلاق)٢ع(ٌبيِدْأَتاَنَأَف

ةالصلاتناكوةالصلاىلإهراكفألكهّجويأ»ًةَالَصَف
»بيدأتانأ«برلالوقو.ةديحولاهتمهموهدنعءيشمظعأ
.ةمحرالبهلدعالإمهلرهظُيملهنأكديكأتلاوديدشتللوه

ُهلاَعْفَأ
ُ

ُلَمْعَيْنَمَّـلُك«)٨:٣٤انحويرظنا()٤ع(ْم
خلٱ
ْ

لِلٌدْبَعَوُهَةَّـيَِط
ْ

مهتدابعيفليئارسإكبترا.»ِةَّـيِطَخ
حورو.ةحلاصلاتاساحلااودقفواهيلعاوداتعاومانصألل
برلااوفرعيملفمهبولقنمبرلاحوردرطمهنطابيفىنزلا
ملٱُْريَغ«نأعم.مههلإىلإاوعجرينأنوردقيالو

َدْنِعِعاَطَتْسُْ
لازيالنكلو)١٨:٢٧اقول(»ِهللاٱَدْنِعٌعاَطَتْسُمِساَّـنلٱ
.هوكرتاوناكنإومههلإبرلا

اورختفامهنإفمهؤايربكيأ)٥ع(َليِئاَْرسِإُةَمَظَع
مهنيبماصخودسحناكةكلمملاسيسأتلوأنمومهتوقب
اذوهيكلمايصمألليئارسإكلمشاوهيلاق.اذوهينيبو
لَا«)١٤:٩كولم٢(

ْ
هّبشيأ»ِزْرَألٱَىلِإَلَسْرَأ...ُجَسْوَع

لٱَلْبَق«.جسوعلابايصمأوزرألابهسفن
ْ

لٱِْرسَك
ْ

لاثمأ(»ُءاَِيْربِك
لٱ«.)١٦:١٨

ْ
.)٨:١٣لاثمأ(»ُتْضَغْبَأ...َمُّظَعَّـتلٱَوَءاَِيْربِك

يف ًاهجوروشأكلممهمواق.ليئارسإهجويأِهِهْجَوِ
رثكأنكلو)٦-١٧:٤كولم٢رظنا(مهعضخأوهجول
هيلعدهشي)برلايأ(ليئارسإةمظع«نومجرتينيرسفملا
.»ههجوب

نيذلاودودحةمحرللوتقوةبوتلل)٦ع(ُهَنوُدَِجيَالَو
)وسيع(ِْدَجيَْمل«برلانودجيالدودحلاهذهنوزواجتي
اذإو)١٢:١٧نييناربع(»ٍعوُمُدِباَهَبَلَطُهَّـنَأَعَم،ًاناَكَمِةَبْوَّـتلِل

تقونآلا«باتكلالوقيدودحلاهذهنعدحألأس
.»لوبقم

يقيقحلانيدلامهدالوأاومّلعيمل)٧ع(َنيِّـيِبَنْجَأًادَالْوَأ
.نيينثولادالوأكاوراصف

مهلكأيفكلهملامهيتأينامزلانمليلقدعبٌرْهَشْمُهُلُكْأَي
.عوشينممهلةنيعملاضرألايأمهتبصنأومه

لٱِباوُبِْرضِا٨«١٢-٨
ْ
يفِقوُب لٱِب،َةَعْبِجِ

ْ
يفِنْرَق .ِةَماَّـرلٱِ

يفاوُخُْرصٱ ُمِياَرْفَأُريِصَي٩.ُنيِماَيْنِباَيَكَءاَرَو.َنِوآِتْيَبِ
يفًاباَرَخ يف.ِبيِدْأَّـتلٱِمْوَيِ لٱُتْمَلْعَأَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِ

ْ
.َنيِقَي

ْمِهْيَلَعُبُكْسَأَف.ِموُخُّتلٱِيلِقاَنَكاَذوَُهيُءاَسَؤُرْتَراَص١٠
ملٱَكيِطَخَس

لٱُقوُحْسَمٌموُلْظَمُمِياَرْفَأ١١.ِءاَْ
ْ

ُهَّـنَأل،ِءاَضَق
لٱَءاَرَوَِيضْمَيْنَأىَضَتْرٱ

ْ
لٱَكَمِياَرْفَألاَنَأَف١٢.ِةَّـيِصَو

ْ
،ِّـثُع

.»ِسوُّسلٱَكاَذوَُهيِتْيَبِلَو
٤:١٥ص٣١:١٥ايمرإو١٠:٢٩ءايعشإ١:٩و٩:٩ص

ءايعشإ٤-٢٨:١ءايعشإو١٧-٩:١١ص٥:١٤ةاضق
لايقزح٢٧:١٧ةينثت١:٦ايركزو٤٦:١٠ءايعشإ٣٧:٣
٣٩:١١رومزم٩:١٦ص٤و٩٣:٣و٣٢:٦رومزم٧:٨
٥١:٨ءايعشإو

ةعبجتناك.مهيلعمداقودعلانألِقوُبْلٱِباوُبِْرضِا
زاتجادقودعلاناكفةيبونجلانيماينبدودحىلعةمارلاو
.بونجلاىلإلامشلانماهلكضرألا

وأ.هنمبراهوهوهءاروودعلايأُنيِماَيْنِباَيَكَءاَرَو
.ةيارلاءارواوعمتجيلنووعدمنييماينبلانأ

لَم«)٢٧:١٧ةينثت()١٠ع(ِموُخُّتلٱِيلِقاَنَك
ْ

ْنَمٌنوُع
َنوُلِصَيَنيِذَّـلِلٌلْيَو«)٥:٨(ءايعشإلاقو»ِهِبِحاَصَمُُختُلُقْنَي
.)٢:٢اخيمرظنا(»نوملاظلاونوعامطلامهوٍتْيَبِبًاتْيَب

ةيصويأ)١١ع(ِةَّـيِصَوْلٱَءاَرَوَِيضْمَيْنَأىَضَتْرٱُهَّـنَأل
ةمجرتلايفو.ئطخينأليئارسإلعجيذلاماعبريمهكلم
نماهريغاذكهو)ءوسلايفتقينأعرشهنأل(ةيعوسيلا
اياصوءارويضميوهللااياصوكرتينملكو.تامجرتلا
لبنظيناكامكحاجنلاوةحارلادجيال)ءوسلاوأ(سانلا
ليئارسإكرتهنكلوهللاىلإملظلابسننال.قحسلاوملظلا
)١٢ع(سوسلاوثعلا.هوكرتاوناكمهنألنيملاظلامهئادعأل
مهكرتهنألسوسلاوثعلاكبرلاناكولخادلايفنالمعي
.يلخادلامهداسفنماوكلهيل

ىَضَمَف،ُهَحْرُجاَذوَُهيَوُهَضَرَمُمِياَرْفَأىَأَرَو١٣«١٥-١٣
ُعيِطَتْسَيَالُهَّـنِكَلَو.ٍّوُدَعٍكِلَمَىلِإَلَسْرَأَو،َروُّشَأَىلِإُمِياَرْفَأ
جلٱُمُكْنِمَليِزُيْنَأَالَوْمُكَيِفْشَيْنَأ

ْ
َمِياَرْفَألِّـينَأل١٤.َحُْر

ِيضْمَأَوُِسَرتْفَأاَنَأِّـينِإَف.ِدَسَألٱِلْبِشَكاَذوَُهيِتْيَبِلَو،ِدَسَألٱَك
اْوَزاَُجيىَّـتَحِيناَكَمَىلِإُعِجْرَأَوُبَهْذَأ١٥.ٌذِقْنُمَالَوُذُخآَو
طَيَو
ْ

يف.يِهْجَواوُبُل .»َّـَيلِإَنوُرِّـكَبُيْمِهِقيِضِ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ

عشوهرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا

١٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



١٣:٧ص١٤:٣ص١٠:٦ص١٢:١و٨:٩و٧:١١ص
:٥اخيم٥٠:٢٢رومزم٣:٤سوماعو٧:٢رومزمو٨و
رومزمو٣:٥ص١٤و٣:١٣ايمرإو٩-٦٤:٧ءايعشإ٨

٢:٢٧ايمرإو٧٨:٣٤و٥٠:١٥

نأيسايسلاضرملايأضرملاتقويفبجيناك
ىلإيأ.روشأىلإاوأجتلامهنكلومهيفشيلبرلاىلإاوئجتلي
ِملًةَّـيِدَه،َروُّشَأَىلِإُبَلُْجي«)١٠:٦(»ودعكلم«

َ
.ٍّوُدَعٍكِل

مايأ٢رظنا(»ِهِيْأَرَىلَعُليِئاَْرسِإُلَجَْخيَو،ًايْزِخ،ُمِياَرْفَأُذُخْأَي
.)٢٠و٢٨:١٩
هللاماكحأىلعلدي)١٤ع(ِدَسَألٱِلْبِشَو،ِدَسَألٱَك

وه)١٥ع(مالكلارخآو)٨و١٣:٧(ةديدشلاوةمراصلا
ليئارسإنمضعبلاعوجربدعولااذهّمتو.برلانمدعو
.)٣٦و٢:٢٥اقولرظنا(ةنحوناعمسكبرلاىلإًادارفأ

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

،اَنيِفْشَيَفََسَرتْفٱَوُهُهَّـنَألِّـبَّـرلٱَىلِإُعِجْرَنَّـمُلَه١«٣-١
يف.ِْنيَمْوَيَدْعَباَنيِيُْحي٢.اَُنِربْجَيَفَبََرض لٱِ

ْ
اَنُميِقُيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

لَفْفِرْعَنِل٣.ُهَماَمَأاَيْحَنَف
ْ

ٌنيِقَيُهُجوُرُخ.َّـبَّـرلٱَفِرْعَنِلْعَّـبَتَتَن
لٱَك
ْ

ملٱَكاَنْيَلِإِيتْأَي.ِرْجَف
.»َضْرَألٱيِقْسَيٍرِّـخَأَتُمٍرَطَمَك.ِرَطَْ

٣٠:٢٦ءايعشإ١٤:٤ص٥:١٤ص٥و٥٠:٤ايمرإ
١٩:٦رومزم٤:٢اخيمو٢:٣ءايعشإ٣٠:٥رومزم
٢:٢٣ليئوي٥:٢اخيمو

ريخألاددعلاعمددعلااذهةءارقبجيخلاُعِجْرَنَّـمُلَه
يف«قباسلاحاحصألانم مله)نيلئاق(َّـَيلِإَنوُرِّـكَبُيْمِهِقيِضِ
نأىأربولقلافرعييذلابرلانإف»خلابرلاىلإعجرن
٥:١٤(ديدشلاديدهتلامالكنوعمسيامدنعنييليئارسإلا
وهوبرلاىلإعجرنوانبتومانصألاةدابعانكرتنولوقي)١٥و
مهتبوتنكلو.ةمحرلاريثكهنألانيفشيواناياطخانلرفغي
.ًاركابيضاملاىدنلاوحبصلاباحسكةيتقو

اذإمايأةثالثوأنيمويدعبانلوقك)٢ع(ِْنيَمْوَيَدْعَب
حيسملاةمايقىلإةراشإضعبلاىأرو.بيرقنعيأ.انرثك
وهاذهنكلو.هبنينمؤملاةمايقهتمايقبوثلاثلامويلايف
.عشوهةوبننمةيآلاهذهيفدجويالوديدجلادهعلاميلعت

داهتجالاوداهتجالاىلإةملكلاريشت)٣ع(ْعَّـبَتَتَنْلَف
نيقيصالخلاوصالخللهجورخوههجورخو.مئادلا
امفةسبايلاضرألاييحييذلارطملاكوليللادعبرجفلاك
ملنييليئارسإلانألغرافمالكهنكلومالكلااذهلمجأ

صالخلاةمظعبالومهاياطخةمظعببجيامكاورعشي
.اهنم

اَيَكِبُعَنْصَأاَذاَم؟ُمِياَرْفَأاَيَكِبُعَنْصَأاَذاَم٤«١١-٤
ملٱىَدَّـنلاَكَوِ،حْبُّصلٱِباَحَسَكْمُكَناَسْحِإَّـنِإَف؟اَذوَُهي

ِيضاَْ
.يِمَفِلاَوْقَأِبْمُهُلُتْقَأِءاَيِبْنَألٱِبْمُهُضِرْقَأَكِلٰذِل٥.ًارِكاَب
لٱَو
ْ

،ًةَحيِبَذَالًةَْمحَرُديِرُأِّـينِإ٦.َجَرَخْدَقٍروُنَكَكْيَلَعُءاَضَق
لٱاُوَّـدَعَتَمَدآَكْمُهَّـنِكَلَو٧.ٍتاَقَرُْحمْنِمَرَثْكَأِهللاٱَةَفِرْعَمَو

ْ
.َدْهَع

لِج٨.ِيباوُرَدَغَكاَنُه
ْ

.ِمَّـدلٱِبٌةَسوُدَمِمْثِإلٱِيلِعاَفُةَيْرَقُداَع
لٱُةَرْمُزَكِلٰذَك،ٍناَسْنِإلٌصوُصُلُنِمْكُياَمَكَو٩

ْ
يفِةَنَهَك ِ

يف١٠.ًةَشِحاَفاوُعَنَصْدَقْمَُّـهنِإ.َميِكَشَوْحَنَنوُلُتْقَيِقيِرَّـطلٱ ِ
َسَّـجَنَت.ُمِياَرْفَأىَنَزَكاَنُه.ًاعيِظَفًارْمَأُتْيَأَرَليِئاَْرسِإِتْيَب
اَمَدْنِع،ٌداَصَحَكَلَّـدِعُأْدَقاَذوَُهياَيًاضْيَأَتْنَأَو١١.ُليِئاَْرسِإ
.»يِبْعَشَيْبَسُّدُرَأ

٣٧-٧٨:٣٤رومزمو١٣:٣ص١١:٨و٧:١ص
٣ع٥:١٤و١٨و١:١ايمرإو٣٣و١٥:٣٢ليئومص١و
ص٥:٧ص٨:١ص٢:٢٠ص١٢:٧و٩:١٣ىّتم
ص١٠و٧:٩ايمرإو٤:٢ص٧:١ص٤:٢ص١٢:١١
٢٣:١٤و٣١و٥:٣ايمرإ٢٣:٢٧و٢٢:٩لايقزحو٢:١٠

٢:٧اينفص٣:١٣ليئويو٥١:٣٣ايمرإ٥:٣ص

.ىدنلاكةيتقوةنسحلامهلامعأتناكىَدَّـنلاَك
.ءايبنألانمخيبوتلامالكبيأ)٥ع(ِءاَيِبْنَألٱِبْمُهُضِرْقَأ
ءايبنألاامأومهسفنأنملبءايبنألانممهكالهنكيملو
-٢٢:١٤ءايعشإرظنا(ًاضيأاذوهيلمالكلاو.هباوخرصف

.رونلاكرهاظهلدعولداعهنألرونكمهيلعءاضقلاو)٢٢
لواشلليئومصلوقرظنا)٦ع(ًةَحيِبَذَالًَةْمحَر
انهو»ِةَحيِبَّـذلٱَنِمُلَضْفَأُعاَمِتْسٱلٱ«)١٥:٢٢ليئومص١(
:٩ىّتم(نيترملوقلااذهعوسيسبتقاو.»ةحيبذالةمحر«

اياصولاظفحوحئابذلابرسيالهللانأمّلعو)١٢:٧و١٣
رظنا(بيرقلاوهللاةبحملانودبرشلاولكألابةصتخملا
.)١صءايعشإ

ةنجيفناكهنألرذعالبمدآةيطختناك)٧ع(َمَدآَك
يهنملارمثلالكأىلإجاتحينكيملفةريثكهكاوفاهيفندع
هللاىلعوهتأرماىلعموللالعجلبهتيطخبّرقيملو.هنع
هللانألرذعالبنويليئارسإلاناكو.اهايإهاطعأيذلا
ىلإيعادالفمهئادعأىلعمهرصنوةديجًاضرأمهاطعأ
ةمظعباورعشيملمدآكنويليئارسإلاو.ناعنكةهلآلدوجسلا

ءاوحومدآبرلادرطامكف.هللااياصوةفلاخميفمهتيطخ
يتلاةديجلاضرألانمليئارسإدرطاذكهةنجلانم
مدآوهللانيبًادهعنيوكتلارفسركذيال.اهايإمهاطعأ
هنأطرشبتاكربهاطعأهللاهنألدهعكتناكةيصولانكلو

ألَا
َ
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ةمدأةنيدم»مدآك«لوقلانمضعبلامهفيو.ةيصولاظفحي
يأيرشبلاسنجلانومهفيمهريغو)١١:٨(يفامك
.»خلااودعتسانأكمهنكلو«

ةريثكنكامأيفةيلامشلاةكلمملايفيأِيباوُرَدَغَكاَنُه
)٨ع(داعلجو.اورذتعيالواوركنينأمهنكميالفاهيف
ىلإريشيلوقلالعلومسالااذهبةيرقدجويالودالبمسا
ًاصوصلاوراص)٩ع(ةنهكلاىتح)٥:١(داعلجيفةافصم
نمةيناطلسلاةكسلاىلع)سلبانيأ(ميكشتناكو
.ميلشروأوليإتيبىلإةيلامشلاتاهجلا

يف اذهنأوهبيجعلارمألا)١٠ع(َليِئاَْرسِإِتْيَبِ
امو.هللاةفرعممهدنعنيذلاهللابعشنمناكروجفلا
.ةنايخهللابعشدنعناكةلاهجنيينثولادنعناك
ةمقنلاهذهدعبوءاضقلاوةمقنلاداصحوه)١ع(داصحلاو
ةلمجلاهذهنولعجيضعبلاوهبعشيبسدريبرلانألةمحر
امنيحيبعشيبسدرأامدنع«يأيلاتلاحاحصألاعم
.»خلاليئارسإيفشأتنك

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

َمِياَرْفَأُمْثِإَنِلْعُأَليِئاَْرسِإيِفْشَأُتْنُكاَمَنيِح١«١،٢
َلَخَدُقِراَّـسلٱ.ًاّشِغاوُعَنَصْدَقْمَُّـهنِإَف،ِةَرِماَّـسلٱُروُُرشَو
لٱَو
ْ

يفاوُبََهنُةاَزُغ خلٱِ
ْ

يفَنوُرِكَتْفَيَالَو٢.ِجِرَا هبوُلُقِ ْدَقِّـينَأِْمِ
هبْتَطاَحَأْدَقَنآلَا.ْمِهِّـَرشَّـلُكُتْرَّـكَذَت ُهلاَعْفَأِْمِ

ُ
ْتَراَص.ْم

.»يِهْجَوَماَمَأ
ص٤:٢ص٢٤:١٣لايقزحو١١:٨و٦:٤صو١٣ع
١٤:١٠ايمرإو٢٥:٧رومزمو٩:٩و٨:١٣ص٦:٩
٤:١٨و٢:١٩ايمرإو٤:٩ص٨:٧سوماعو

ئدتبيامدنعوهامكضرملارهظيَمِياَرْفَأُمْثِإَنِلْعُأ
طئاسولامعتسادنعةيطخلاةوقرهظتوهتجلاعمببيبطلا
يفرونكمهنيبعوسيناكاملنييسيرفلاثبخكصالخلا
يفسلوبأدتباامليكينولاستيفدوهيلابّصعتوةملظلا
امنيحناسنإلابلقيفةيطخلاةوقرهظتامكومهريشبت
ميارفأبىنكُيو.)١١-٧:٧ةيمور(اهمواقينأئدتبي
نوقرسينيذلاكتويبلاقراسلالخد.ةمصاعلاةرماسلاو
لكركذيهنإبرلالاقو.تاقرطلايفاوبهنةازغلاوًاليل

ىسنيالوهيلعمهيزاجيفهفرعيلبطقفهفرعيمليأمهرش
نعةريرشلامهلامعأومهراكفأاوفخينأاوركتفا.هنمًائيش
مهلامعأمهبتطاحأ.هللامامأةرهاظاهنأاوركتفيملوسانلا
مامأمهيلعدهشتوبناجلكىلعوةريثكيهوةريرشلا

مهدنعتراصىتحةيطخلاىلعاوداتعااوناك.برلاهجو
.ًاضيأهللادنعديهزءيشهنأاونظوركذُيالديهزءيشك

ملٱَنوُحِّـرَفُيْمِهِّـَرشِب٣«٧-٣
هبِذَكِبَوَكِلَْ ٤.َءاَسَؤُّرلٱِِمِ

خلٱَنِمىًمُْحمٍروُّنَتَكَنوُقِساَفْمُهُّلُك
ْ

طَبُي.ِزاَّـَب
ِّـ

ْنِمَداَقيِإلٱُل
لٱُنِجْعَياَمِتْقَو

ْ
ُضَرْمَياَنِكِلَمُمْوَي٥.َرِمَتَْخيْنَأَىلِإَنيِجَع

خلٱِةَرْوَسْنِمُءاَسَؤُّرلٱ
ْ

ملٱَعَمُهَدَيُطُسْبَي.ِرَْم
٦.َنيِئِزْهَتْسُْ

يفْمَُهبوُلُقَنوُبِّـرَقُيْمَُّـهنَأل هتَديِكَمِ ُماَنَيِلْيَّـللٱَّـلُك.ِروُّنَّـتلٱَكِْمِ
يفَو،ْمُهُزاَّـبَخ لُمٍراَنَكىًمُْحمُنوُكَيِحاَبَّـصلٱِ

ْ
ْمُهُّلُك٧.ٍةَبِهَت

َسْيَل.اوُطَقَسْمِهِكوُلُمُعيَِمج.ْمَُهتاَضُقاوُلَكَأَوِروُّنَّـتلٱَكَنوُماَح
.»َّـَيلِإوُعْدَيْنَمْمُهَنْيَب
ايمرإ١١:١٢و٤:٢ص٧:٣اخيمو٤-٢٨:١ايمرإو٥ع
٢٨:١٤ءايعشإ٨و٧و٢٨:١ءايعشإ٣ع٢٣:١٠و٩:٢
١٠ع١٦ع١٣:١٠ص٢١:٩رومزم

ليلداذهوحئابقلاوقيلمتلاوبذكلابَكِلَْملٱَنوُحِّـرَفُي
)١:٣٢ةيموررظنا(هلثمءاسؤرلاوهلقعفعضوهرشىلع
-١٥:٨كولم٢(وهاينمعبارلاليجلاوهوايركزوهكلملاو

يفَّـَّـرشلٱَلِمَعَو.ٍرُهْشَأَةَّـتِسَكَلَم«)١٢ .»ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ
نعنوجراخلاوهللارمأنوكراتلامه)٤ع(َنوُقِساَف

هسفنناسنإلاوهزابخلاوبلقلاوهرونتلاو.رونتكمهوقحلا
نوجيهياوناكاذكهرونتلازابخلايمحيامكوةوهشلارانلاو
ـةمدـاـنملاويدرـلامـهرــظنومــهمالـكومـهرـاـكفـأبمهتاـوهـش
نعناسنإلافكييأداقيإلالطبيو.ةيدرلاتارشاعملاو
ةوقبعجرتاهنكلوًاليلقتنكسهتوهشنألىنزلاوركسلا

)١٤:٦ىّتمرظنا(هداليمموي)٥ع(مهكلممويو.ةديدج
.هسولجديعوأ

يديأكسميوهديطسبيكلملايأ)٥ع(ُهَدَيُطُسْبَي
.مهعمداحتالاةمالعنيئزهتسملا

هودصقيذلالمعللاهنوئيهييأ)٦ع(ْمَُهبوُلُقَنوُبِّـرَقُي
:١٥كولم٢(كلملالتقوهلمعلالعلو.ةديكموهوًارس
ِبْعَّـشلٱَماَمَأُهَبََرضَو...ُموُّلَش)ايركزىلع(ِهْيَلَعَنَتَف«)١٠
.»ُهْنَعًاضَوِعَكَلَمَو،ُهَلَتَقَف

مامتإلةصرفلاحونسنورظتنيونوتكسيْمُهُزاَّـبَخُماَنَي
.نيجعلارمتخيىتحزابخلارظتنيامكمهدوصقم

لتقونتفوشيوشتنامزناك)٧ع(ْمَُهتاَضُقاوُلَكَأ
لوألاكلملاماعبرينم)٣١-١٥:٨كولم٢رظنا(كولم
٢٦٠وحنةدمريخألاكلملاعشوهىلإةكلمملاماسقنادعب

اذوهييفامأوةعستمهنملتقوًاكلمنورشعكلموةنس
ةدمىلعريخألاكلملاايقدصىلإدوادنمةفالخلاريغتتملف

.ةنس٤٦٠

ألَا
َ

عشوهرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص

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



.مهكولميأْمَُهتاَضُق
مانصألاةدابعةيطخيفاوطقسوبرلااوكرتيأاوُطَقَس

.برلاىلإوعدينمالوًاحلاصدحاوالومهنمنكيملو

ٍةَّـلَمَزْبُخَراَصُمِياَرْفَأ.ِبوُعُّشلٱِبُطِلَتَْخيُمِياَرْفَأ٨«١٢-٨
لٱَلَكَأ٩.ْبَلْقُيَْمل

ْ
ِهْيَلَعَّـشُرْدَقَو،ُفِرْعَيَالَوُهَوُهَتَوْرَثُءاَبَرُغ

يفَليِئاَْرسِإُةَمَظَعْتَّـلِذُأْدَقَو١٠.ُفِرْعَيَالَوُهَوُبْيَّـشلٱ ِ
طَيَالَوْمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإَنوُعِجْرَيَالْمُهَو،ِهِهْجَو

ْ
ِّـلُكَعَمُهَنوُبُل

لَقَالِبَءاَنْعَرٍةَماَمَحَكُمِياَرْفَأَراَصَو١١.اَذٰه
ْ

َنوُعْدَي.ٍب
ْمِهْيَلَعُطُسْبَأَنوُضْمَياَمَدْنِع١٢.َروُّشَأَىلِإَنوُضْمَي.َْرصِم
لُأ.يِتَكَبَش

ْ
َِربَخِبَسَحِبْمُُهبِّـدَؤُأ.ِءاَمَّـسلٱِروُيُطَكْمِهيِق

.»ْمِهِتَعاََمج
٧ع٥:٥ص٤:٦ص١:٧ءايعشإ٥:١٣صو١١ع
:٨صو١٦ع٥:٤و١٤و١١و٤:٦ص٥:٤صو١٤و

١٢:١٣لايقزح١٢:١و٨:٩و٥:١٣ص٦و٩:٣و١٣

عفتنتملومهيفاوعاضومهباوطلتخاِبوُعُّشلٱِبُطِلَتَْخي
طالتخالااذهنعمهاهنبرلاناك.ًايحورمهنمبوعشلا
.)٦-٧:١ةينثترظنا(هنعةجتانلارورشلانممهرّذحو

دحاولاهجولاىلعوتسمزبخيأْبَلْقُيَْملٍةَّـلَمَزْبُخ
ةئيهلاةلاحىلإ)١(ريشيف.رخآلاهجولاىلعوتسمريغو
ىلإ)٢(ءارقفضعبلاوءاينغأاوناكضعبلانألةيعامتجالا

ضئارفلاوسوقطلابًادجنينيدتماوناكمهنألةينيدلامهتلاح
مهنألمهتسايسىلإ)٣(بدألاوكولسلابىوقتلايميدعو
.رصمىلإًانايحأوروشأىلإمهليمًانايحأنيبلقتماوناك

مهتلاحاوفرعينأاوديريملمهنأل)٩ع(ُفِرْعَيَالَوُهَو
تيبلالوقيفبرخلاهتيبحلصينأديرياللهاجكمهو
.ديج

.يدسجلاطاطحنالاىلعلديامُبْيَّـشلٱ
.)هريسفتو٥:٥رظنا()١٠ع(َليِئاَْرسِإُةَمَظَعْتَّـلِذُأ
يف .ركنُيالرمأوحضاوطاطحناِهِهْجَوِ
مح
ََ

ةقامحلاولقعلاناصقنيهةنوعرلا)١١ع(َءاَنْعَرٍةَما
.اهبحيسملاىصوأيتلاةطاسبلانعفلتختف

رصموروشأنماوعدخنا)١٢ع(يِتَكَبَشْمِهْيَلَعُطُسْبَأ
يذلابرلاةكبشيهاهيفاوبستنايتلاةكبشلانكلو
.هوكرتاوناكامدعبمهئادعألمهمّلس

اوناكيأًاربخاوعمسليئارسإةعامجناكْمِهِتَعاََمجَِربَخ
.)٢٦:١٤نييوالرظنا(ىسومدينعبرلاةعيرشاوملعت

َهلٌلْيَو١٣«١٦-١٣
ُ

َهلًاّبَت.يِّـنَعاوُبَرَهْمَُّـهنَألْم
ُ

ْمَُّـهنَألْم
َالَو١٤.ٍبِذَكِبَّـَيلَعاوُمَّـلَكَتْمُهَوِْمهيِدْفَأاَنَأ.َّـَيلِإاوُبَنْذَأ
هبوُلُقِبَّـَيلِإَنوُخُْرصَي لَوُياَمَنيِحِْمِ

ْ
.ْمِهِعِجاَضَمَىلَعَنوُلِو

لٱِلْجَألَنوُعَّـمَجَتَي
ْ

خلٱَوِحْمَق
ْ

اَنَأَو١٥.يِّـنَعَنوُّدَتْرَيَوِرَْم
١٦.ِّـَّـرشلٱِبَّـَيلَعَنوُرِّـكَفُيْمُهَوْمُهَعُرْذَأُتْدَّـدَشَوْمُُهتْرَذْنَأ
لٱَىلِإَسْيَلَنوُعِجْرَي

ْ
ُطُقْسَي.ٍةَئِطُْخمٍسْوَقَكاوُراَصْدَق.ِّـِيلَع

لَأِطَخَسِلْجَأْنِمِفْيَّـسلٱِبْمُهُؤاَسَؤُر
ْ

يفْمُهُؤْزُهاَذٰه.ْمِهِتَنِس ِ
.»َْرصِمِضْرَأ

١ع٣٤:٦لايقزحو١٤:١٠ايمرإو٩:١٧ص٩:١٢ص
٩:٢٧ةاضق٨:٢ص٢٣:٣٧ىّتمو٥١:٩ايمرإو
موحان١١:٣ص١٣:١٦ص٢:١١اخيمو٢:٨سوماعو
١٧:١٠و٣و١٢:٣رومزم٧ع٧٨:٥٧رومزم١:٩
١١ع٢٣:٣٢لايقزح١٤و٣:١٣يخالمو٧:٢٥لاينادو

َهلٌلْيَو
ُ

نعداعتبالاوهليومظعأيِّـنَعاوُبَرَهْمَُّـهنَألْم
.ريخلكوةايحلاردصموهيذلاهللا

َهلًاّبَت
ُ

.ًاكالههللامهمزلأْم
نأضارورداقهللانألمهنممهكالهناكِْمهيِدْفَأاَنَأ

مهنأامببذكلابهللاىلعاوملكت.)١عرظنا(مهصلخي
يفرهظيامكهتنامأوهتبحماوركنأوصالخلابهتردقاوركنأ
.)١٥ع(

نممهعجاضمىلعاولولو)١٤ع(َّـَيلِإَنوُخُْرصَيَالَو
رومزم(لاقيذلادوادكبرلاىلإاوتفتليملمهنكلوعجولا

َكُتْرَكَذاَذِإ.يِمَفَكُحِّـبَسُيِجاَهِتْبٱلٱْيَتَفَشِب«)٦و٦٣:٥
.»ِيشاَرِفَىلَع

مهدصاقملكومهراكفألكتناكِحْمَقْلٱِلْجَأل
تاريخلانألءالهجاوناكرمألااذهيفو.ةيناسفنوةيدسج
مهرذنأوهو.مهمانصأنمسيلوبرلانمةيدسجلا
.هنمبرحلايفسأبلاوريبدتلايفةمكحلاومهددشو

مهنإفنوبلقتممهو)١٦ع(ِّـِيلَعْلٱَىلِإَسْيَلَنوُعِجْرَي
مهتياغىلإيدؤيالهنأنوريامنيحوقيرطيفنوكلسي
برلاقيرطنوراتخيالمهنكلورخآًاقيرطنوراتخيونوعجري
ضرغلاامأو.مهضرغاوبيصيملمهنأامبةئطخمسوقكمهو
ِةَلاَعِج«)٣:١٤يبليف(سلوبلاقامكهللادجموهفيقيقحلا
لٱِهللاٱِةَوْعَد

ْ
لُع
ْ

يفاَي ملٱِ
مالكمهتنسلأطخسو»َعوُسَيِحيِسَْ

للٱ«.نتفلاوشيوشتلا
ِّـ

َةَرِئاَدُمِْرضُي...ِمْثِإلٱَُملاَع!ٌراَنُناَس
لٱ
ْ

.)٣:٦بوقعي(»َمَّـنَهَجْنِمُمَْرضُيَو،ِنْوَك
يفْمُهُؤْزُه َلِجَخْدَق«)٣٠:٥ءايعشإرظنا(َْرصِمِضْرَأِ

جلٱ
ْ

لِلَسْيَل.ْمُهُعَفْنَيَالٍبْعَشْنِمُعيَِم
ْ

لِلَالَوِةَنوُعَم
ْ

،ِةَعَفْنَم
لِلْلَب

ْ
لِلَوِلَجَخ

ْ
.»ِيْزِخ

ألَا
َ
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ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱِبَكِمَفَىلِإ١«١،٢
ْ
ْمَُّـهنَأل.ِّـبَّـرلٱِتْيَبَىلَعِْرسَّـنلٱَك!ِقوُب

اَي:َنوُخُْرصَيَّـَيلِإ٢.يِتَعِيَرشَىلَعاْوَّـدَعَتَويِدْهَعاوُزَواََجتْدَق
.»َليِئاَْرسِإُنْحَنَكُفِرْعَن،يِٰهلِإ

:٧ص٤:٦صو١٢ع٦:٧ص١:٨قوقبح٥:٨ص
١٤

توصلثمتوصببيقركيدانينأيبنلابرلارمأ
ىلعةعرسبلزنيرسنبهبشمودعلاو.ودعلامودقبقوبلا
ةبرضلاعوقوةعرسىلعلديةلمجلاراصتخاو.هتسيرف
هدعبو)١٥:٢٩كولم٢(روشأكلمرسالفثلغتودعلاو
لكيهلا»برلاتيب«سيلو)٦و١٧:٣كولم٢(رسانملش
برلانألبرلاتيبيهوليئارسإةكلمملبميلشروأيف

.مهدنعهنكسملعجوصاخلاهبعشكليئارسإراتخا
حضويىتحمهيلعمكحيالهنإفهلدعرهظأ»مهنأل«هلوقبو
.مهكالهببسمهل

ىنعمبناترابعلايِتَعيَِرشَىلَعاْوَّـدَعَتَويِدْهَعاوُزَواََجت
.)٢٤:٧جورخرظنا(برلاةعيرشوهدهعلاودحاو

ِيلَنوُلوُقَيَسَنُوريِثَك«)٧:٢٢ىّتم()٢ع(َنوُخُْرصَيَّـَيلِإ
يف لٱَكِلٰذِ

ْ
.لوبقمريغتقويفمهخارصنكلو.»خلاِمْوَي

نأبرلانوركذييأ»ليئارسإنحن«نولوقيديدشتللو
مهلوهللابعشنموليئارسإلسننممههيلإنيخراصلا
.مههلإوهوديعاوملا

لٱُهُعَبْتَيَفَحَالَّـصلٱُليِئاَْرسِإَهِرَكْدَق٣«٦-٣
ْ

ْمُه٤.ُّوُدَع
.ْفِرْعَأَْملاَنَأَوَءاَسَؤُراوُماَقَأ.يِّـنِمَسْيَلَوًاكوُلُماوُماَقَأ

ْدَق٥.اوُضِرَقْنَيِلًاماَنْصَأْمِهِبَهَذَوْمِهِتَّـضِفْنِمْمِهِسُفْنَألاوُعَنَص
َالىَتَمَىلِإ.ْمِهْيَلَعيِبَضَغَيَِمح.ُةَرِماَساَيِكُلْجِعَخِنَز
ُهَعَنَص.َليِئاَْرسِإْنِمًاضْيَأَوُهُهَّـنِإ٦!َةَواَقَّـنلٱَنوُعيِطَتْسَي
.»ًاَرسِكُريِصَيِةَرِماَّـسلٱَلْجِعَّـنِإ.ًاٰهلِإَوُهَسْيَلَوُعِناَّـصلٱ

صو٦ع٢و١٣:١و٢:٨ص١١و١٣:١٠ص٣:٥ص
١٣:٢ص١٣:٢٧ايمرإو١٩:١٣رومزم١٣:٢و١٠:٥

ول.برلااياصوظفحوهليئارسإههركيذلاَحَالَّـصلٱ
.ودعلامهعبتامبرلااوعبت

:١١كولم١(ماعبريليبنلاايخألاق)٤ع(يِّـنِمَسْيَلَو
ملٱُقِّـزَمُأاَذَنَئَه:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه«)٣١

ْنِمَةَكَلْمَْ
:١٢كولم١ًاضيأرظنا(»ٍطاَبْسَأَةََرشَعَكيِطْعُأَوَناَمْيَلُسِدَي

مهبولقةواسقلةكلمملاماسقناببرلاحمسيأ)٢٤-٢٢

عيمجووههنكلوهتعيرشظفحاذإتاكرببماعبريدعوو
شرعلااوأّوبتمهرثكأوهتعيرشاوكرتهوفلخيذلاكولملا
طبسنماونوكيملكلذكةنهكلاو.لتقلاوةنتفلاةطساوب
.نوراهتيبويوال

مهلهجنممهنكلوضارقنالامهلمعةجيتناوُضِرَقْنَيِل
وهايحسمامأو.ةكلمملاتابثإلوةمكحلاباولمعمهنأاونظ
حسمكهنكلوبرلانمناكف)١٧-١٩:١٥كولم١(
دصاقمميمتتلممألاكولمنمهريغومارآكلمليئازح
.مهتدارإنودبتالآكمهلمعتسيناكفبرلا

يفرخآلابوبرلاينيعيفًالوأ)٥ع(ِكُلْجِعَخِنَز
ةيانكةمصاعلايهوةرماسلابطاخييبنلاو.ًاضيأمهنويع
اهنعًاريثكاودعبمهنألةواقنلااوعيطتسيمل.اهلكةكلمملانع
.اهنوهتشيالواهنوفرعيالف

نمسيلوليئارسإنملجعلايأ)٦ع(ًاضْيَأَوُهُهَّـنِإ
.ًاهلإنوكينأنكميالفعناصهعنص.برلا

ٌعْرَز.َةَعَبْوَّـزلٱَنوُدُصَْحيَوَحيِّـرلٱَنوُعَرْزَيْمَُّـهنِإ٧«١٠-٧
لٱَف،َعَنَصْنِإَو.ًاقيِقَدُعَنْصَيَالٌةَّـلَغُهَلَسْيَل

ْ
٨.ُهُعِلَتْبَتُءاَبَرُغ

َةَّـَرسَمَالٍءاَنِإَكِمَمُألٱَْنيَباوُراَصَنآلٱ.ُليِئاَْرسِإَعِلُتْبٱِدَق
ٍلِزَتْعُمٍِّيشْحَوٍراَِمحَلْثِمَروُّشَأَىلِإاوُدِعَصْمَُّـهنَأل٩.ِهيِف
َنوُرِجْأَتْسَياوُناَكْنِإَوِّـينِإ١٠.َنيِّـبُِحمُمِياَرْفَأَرَجْأَتْسٱ.ِهِسْفَنِب
ِكِلَمِلْقِثْنِمًاليِلَقَنوُّكَفْنَيَفْمُهُعَْمجَأَنآلٱ،ِمَمُألٱَْنيَب
.»ِءاَسَؤُّرلٱ

ايمرإ٢:٩ص١:٣موحانو٦٦:١٥ءايعشإ١٠:١٣ص
:١٦لايقزح٧:١١ص٢٥:٣٤ايمرإو١٣:١٥ص٥١:٣٤

١٠:٨ءايعشإ٤٢:٢ايمرإ٢٢:٢٠لايقزح٣٣

نمنوكيداصحلانأةيعيبطلارومألانمَحيِّـرلٱَنوُعَرْزَي
ةيدرلاوةلطابلالامعألاراذباوعرز.هنمرثكأوراذبلاسنج
.لماكلارامدلانودصحيف

جتنولوىتحةريرشلامهلامعأمهعفنتالًاقيِقَدُعَنْصَيَال
.مهلسيلوءابرغللنوكيريخلانمءيشاهنم

الرمأىلعلدييضاملالعفلا)٨ع(ُليِئاَْرسِإَعِلُتْبٱِدَق
رادقأهيفعضوُيفهيفةرسمالءانإكمهوهثودحنمدب
يبسلانامزيفلذلاوراقتحالانممهلنوكيامىلإةراشإ
.مويلاىتحكلامملاضعبيفدوهيلاةلاحومهئادعأنم

لابجىطوأروشأتناك)٩ع(َروُّشَأَىلِإاوُدِعَص
روشأنمةنوعماوبلطمهنألاودعصمهنإليقنكلوليئارسإ
جلٱَىلِإَّـيَنْيَعُعَفْرَأ«منرملالاقامكسيلو

ْ
ِيتْأَيُثْيَحْنِمِلاَبِ

»ِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱِعِناَص،ِّـبَّـرلٱِدْنِعْنِميِتَنوُعَم.ِينْوَع
رطبناويحيشحورامحلثماوناكو)٢و١٢١:١رومزم(
نيبحماورجأتساو.عيطيالوعمسياللقعالبدرفنم

ألَا
َ
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اوكرتمهنأامب)٣٤و١٦:٢٨لايقزحرظنا(ءايحالبةأرماك
النيذللمهلامنماوعفدوروشأةدهاعماوبلطوبرلا

.مهنودبعتسيلبمهنوصلخي
لثمنيتلافدعباميفنونوكيالف)١٠ع(ْمُهُعَْمجَأَنآلٱ
رمأتحتنوعمُجيلبديريامكلمعييشحورامح
ْتَسْيَلَأ«هلوقرظنا.روشأكلموهءاسؤرلاكلمو.طلستم
نمًاليلقنوكفنيف)١٠:٨ءايعشإ(»ًاكوُلُمًاعيَِمجيِئاَسَؤُر
كلمحسمنعًاليلقنوكفني«ةينيعبسلاةمجرتلايف.هلقث
يفنيريثكاكولماوماقأاوناكمهنأىلإمكهتةراشإ»ءاسؤرو
نمنوحيرتسيفروشأدالبيفامأومهتكلممنمةريخألاةدملا
رثكأو.مهدنعنمكلممهلنوكيالهنأللقثلااذه
نومجرتيمهريغو.ةمجرتلاهذهنولبقينيثدحملانيرسفملا
ىنعملعلو»ءاسؤرلاكلملقثببسلاولقينأنوئدتبي«
هنأببرلانمدعوةيبرعلاانتمجرتيفيهامكةلمجلا

يفًاليلقمهمحريويشحولارامحلاكنودرشيالفمهعمجي
.روشأكلمنممهتقيضنامز

لِلَحِباَذَمَرَّـثَكَمِياَرْفَأَّـنَأل١١«١٤-١١
ْ

ُهَلْتَراَص،ِةَّـيِطَخ
ملٱ
لِلُحِباَذَْ

ْ
ُحتَيِهَف،يِعِئاََرشَةَرْثَكُهَلُبُتْكَأ١٢.ِةَّـيِطَخ

ْ
ُبَس

.َنوُلُكْأَيَوًاْمَحلَنوُحَبْذَيَفِيتاَمِدْقَتُحِئاَبَذاَّـمَأ١٣.ًةَّـيِبَنْجَأ
مثِإُرُكْذَيَنآلٱ.اَهيِضَتْرَيَالُّبَّـرلٱ

َْ
ْمَُّـهنِإ.ْمُهَتَّـيِطَخُبِقاَعُيَوْمُه

ىَنَبَوُهَعِناَصُليِئاَْرسِإَِيسَنْدَقَو١٤.َنوُعِجْرَيَْرصِمَىلِإ
ًاراَنِهِنُدُمَىلَعُلِسْرُأيِّـنِكٰل.ًةَنيِصَحًانُدُماَذوَُهيَرَّـثَكَوًاروُصُق
.»ُهَروُصُقُلُكْأَتَف

ايمرإ٩:٤و٥:٦ص٤:٦صو١ع١٢:١١و١٠:١ص
٤:٥سوثنروك١و١٢:٢اقولو٧:٢ص٧:٢١و٦:٢٠

١٣:٦و٤:٦و٢:١٣ص٦و٩:٣ص٩:٧و٤:٩ص
١٧:٢٧ايمرإ١٠و٩:٩ءايعشإ

اهنعةجتانلاحئابقلاومانصألاةدابعليأِةَّـيِطَخْلِلَحِباَذَم
ةنسحلالامعألابرمأتيتلاهاياصووبرلاةمدخاوهركمهنإف
يتلاةينثولاةدابعلااوبحأوتاوهشلاراكنإورهاطلاكولسلاو
ةليضفةيطخلاتراصىتحاهتسدقوتاوهشلاتجيه
ليلدحباذملاةرثكوةيطخلاىلعمهلمحتحباذملاهذهتناكف
ةيحورلاةايحلايفءافعضلاًابلاغو.اياطخلاةرثكىلع
.ةيجراخلاسوقطلاةسرامميفنودادزي

رافسأيفةنمضتملا)١٢ع(يِعِئاََرشَةَرْثَكُهَلُبُتْكَأ
ةيسقطلاعئارشلاضعباوظفحاوناكوءايبنألالاوقأوىسوم
اوناكفةينثتلارفسيفةنمضتملااميسالوةيبدألاعئارشلاامأو
.مهلتسيلاهنأكةيبنجأتراصفاهولمهأ

ةحيبذسيلولكأللوطقفًامحل)١٣ع(ًامَْحلَنوُحَبْذَيَف
.ةيحورةميقتاذ

،َْرصِمِضْرَأَىلِإُعِجْرَيَال«١١:٥يفوَنوُعِجْرَيَْرصِمَىلِإ
عوجرلاوهرصمىلإعوجرلانأرهظيف»ُهُكِلَمَوُهُروُّشَأْلَب
ةيدوبعلاناكمامأورصميفةميدقلاةيدوبعلاكةيدوبعىلإ
صايمرإ(يفروكذملارصمىلإعوجرلاو.روشأدالبنوكيف

ًالامجإبعشلاسيلواذوهينمطقفةيقبعوجروه)٤٣
.ةنس١٣٠وحنبايمرإنامزلبقروشأكلممهابسنيذلا

امبرخيسبرلافمهروصقىلعاولكتا)١٤ع(ًاروُصُق
رظنا(روشأكلمنمروصقلابارخناك.هيلعاولكتا
يفةروكذمماعبحراهانبيتلااذوهيندمو.)١٨:١٣كولم٢
)٢٥:٩كولم٢رظنا(لبابكلماهبرخو)١٠-١٢:٥مايأ٢(
هبعشمّلسهنأل»ًارانهندمىلعلسرأ«برلانمكلذناكو
.هيلإاوأطخأمهنألمهئادعأل

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ْدَقَكَّـنَأل،ِبوُعُّشلٱَكًابَرَطُليِئاَْرسِإاَيْحَرْفَتَال١«٦-١
حلٱِرِداَيَبِعيَِمجَىلَعَةَرْجُألٱَتْبَبْحَأ.َكِٰهلِإْنَعَتْيَنَز

ْ
٢.ِةَطْنِ

طُيَال
ْ

لٱُمُهُمِع
ْ
ملٱَوُرَدْيَب

ْ
ملٱِمِهْيَلَعُبِذْكَيَو،ُةََرصْعِ

ْ
َال٣.ُراَطْسِ

يفَنوُنُكْسَي َنوُلُكْأَيَوَْرصِمَىلِإُمِياَرْفَأُعِجْرَيْلَبِّـبَّـرلٱِضْرَأِ
يفَسِجَّـنلٱ ُهُُّرسَتَالَوًارَْمخِّـبَّـرلِلَنوُبُكْسَيَال٤.َروُّشَأِ
َهلاََّـهنِإ.ْمُهُحِئاَبَذ

ُ
حلٱِزْبُخَكْم

ْ
َّـنِإ.ُسَّـجَنَتَيُهَلَكَأْنَمُّلُك.ِنُْز

يفَنوُعَنْصَتاَذاَم٥.ِّـبَّـرلٱَتْيَبُلُخْدَيَال.ْمِهِسْفَنِلْمُهَزْبُخ ِ
ملٱِمْوَي

يفَوِمِسْوَْ َنِماوُبَهَذْدَقْمَُّـهنِإ٦؟ِّـبَّـرلٱِديِعِمْوَيِ
خلٱ
ْ

َجت.ِباََر
ْ

لٱُثِرَي.ُفوُمْمُهُنِفْدَت.ُْرصِمْمُهُعَم
ْ

ُصيِرَق
لٱُنوُكَي.ْمِهِتَّـضِفَسِئاَفَن

ْ
يفُجَسْوَع .»ْمِِهلِزاَنَمِ

ص٧:١٤ص٤:١٢ص١٣و٢٢:١٢ءايعشإو١٠:٥ص
٧:١١ص٤:١٣لايقزح٨:١٣و٧:١٦صو٦ع٢:٩
:١٠ءايعشإ٢:١٤يجح٨:١٣و٥:٦ص٢٩:٤٠جورخ
:١٩ءايعشإ٣ع١:١٣ليئويو٢:١١ص٥:٣١ايمرإو٣

٣٠:١٣لايقزحو١٩و٤٦:١٤و٤٤:١و٢:١٦ايمرإو١٣
٧:٢٣و٥:٦ءايعشإو١٠:٨ص١٦و

ليئارسإلنوكيالبارخلاويبسلامايأيتأتامنيح
اوكرتمهنألكلذوةداعلابسحهباوحرفيلرديبالوداصح
.برلا

لمألابمهمانصأةدابعيفاورسخواوبعتَةَرْجُألٱَتْبَبْحَأ
ةعومجملاةلغلانأاوبسحفةديدجمساوممهيطعتمهتهلآنأ
لكألايهمهتدابعيفمهتياغومهبعتةرجأيهرديبلاىلع
.طقفمهداسجأل

رامثألامهموركمهيطعتال)٢ع(ُراَطْسِْملٱِمِهْيَلَعُبِذْكَي
.ةرظتنملا

ألَا
َ
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برلامهاطعأيتلاناعنكضرأ)٣ع(ِّـبَّـرلٱِضْرَأ
سيلرصمىلإمهعوجرنأمالكلاقايسنمرهاظلاو.اهايإ
مهتلاحىلإنوعجريسمهنأيأيزاجملبيفرحىنعمب
)٨:١٣رظنا(صاخلاهللابعشاونّيعتاملبقىلوألا
امدعبةسدقمضرأيفاوقبينأنوقحتسيالفهريسفتو
هلعلوروشأيفسجنلانولكأي.مانصألاةدابعباوسجنتاوناك
ةيوسوملاةعيرشلابجومبسيلهنأللبهتاذبًاسجننوكيال
يفديبعمهنألسجنلااولكأينأنومزتليو)١١صنييوال(
.ةسجنمهتالغلكوةسجنضرأيفةينثودالب

لطبتسيبسلادالبيف)٤ع(ًارَْمخِّـبَّـرلِلَنوُبُكْسَيَال
الباهنألبرلاّرستالحئابذاومدقولو.حئابذلاوتامدقتلا

زبخكتناكو.ةبذاكةدابعوءايرلابتناكو)٦:٦(حالص
سجنتيملاتيبيفءيشلكنأل)١٩:١٤ددع(نزحلا
مهسوفنالمهزبخوسجنتيتيبلاكلذزبخنملكأينمو
.برللةمدقتكًالوبقمسيلوطقفيدايتعازبخهنأيأ
تالغمهتدابعيفمهتياغمظعأوةيدسجمهراكفأتناكو
.ةديج

حصفلاديعكدايعألامهيتأتامدنع)٥ع(ِمِسْوَْملٱِمْوَي
اهنوظفحياوناكيتلادايعألانوركذتياهريغونيسمخلاديعو
.مهدالبيف

نوجرخيفمهدالببرختس)٦ع(ِباَرَْخلٱَنِماوُبَهَذ
.اهنم

َجت
ْ

كالهلاوةيدوبعلاويبسلامهعمجييأُْرصِمْمُهُعَم
)٨:١٣رظنا(ًازاجمةروكذمرصمو)٨:١٠رظنا(ربقلاو
ةبيرق)٢:١٦ايمرإو١٩:١٣ءايعشإرظنا(فونوأفومو
.ةميظعلااهتربقمواهتينبأبترهتشاوةرهاقلاةنيدمنم
مهعمجت«ةقباسلاةلمجلاةمتت»فوممهنفدت«ةلمجلاو
.»اهتربقميففوممهعمجت«يأ»رصم

لٱُماَّـيَأْتَءاَج٧«٩-٧
ْ

جلٱُماَّـيَأْتَءاَج.ِباَقِع
ْ

.ِءاََز
ْنِمٌنوُنَْجمِحوُّرلٱُناَسْنِإُ.قَْمحَأُّيِبَّـنلَا.ُليِئاَْرسِإُفِرْعَيَس
مثِإِةَرْثَك

ْ
حلٱِةَرْثَكَوَكِ

ْ
ُّيِبَّـنلَا.يِٰهلِإَدْنِعٌرَظَتْنُمُمِياَرْفَأ٨.ِدْقِ

يفٌدْقِح.ِهِقُرُطِعيَِمجَىلَعٍداَّـيَصُّخَف ،اوُلَّـغَوَتْدَق٩.ِهِٰهلِإِتْيَبِ
مثِإُرُكْذَيَس.َةَعْبِجِماَّـيَأَكاوُدَسَف

َْ
.»ْمُهاَياَطَخُبِقاَعُيَس.ْمُه

٣٤:٨ءايعشإ٧:٤اخيمو١٠:١٥ايمرإو١٠:٣ءايعشإ
١٠و١٣:٣لايقزحو٢:١٤يثارم٢٥:١٤و١٦:١٨ايمرإو
٢٩:٥لاثمأو٥:١ص١٠و١٤:٩لايقزح٤٤:٢٥ءايعشإ
ص١٩:١٢ةاضقو١٠:٩و٥:٨ص٣١:٦ءايعشإ٦و
٨:١٣و٧:٢

الاهنأاهنعاولاقاوناكيتلامايألاِباَقِعْلٱُماَّـيَأْتَءاَج
.)٢٨:١٥ءايعشإرظنا(مهيتأت

مايأيفمهنكلوةوبنلااوقدصيملُليِئاَْرسِإُفِرْعَيَس
يبنلا«نولوقيفعقاولارشلااوركنينأمهنكميالباقعلا
ناسنإلاكلذكومالسلابأبنتيومهنمطيناكهنإف»قمحأ
دقحلاةرثكو.نونجمهنإنولوقيسيحولايعديناكيذلا
.برلاىلعمهدقحوأضعبىلعمهضعبمهدقحامأ

عشوهانتمجرتبجومب)٨ع(يِٰهلِإَدْنِعٌرَظَتْنُمُمِياَرْفَأ
يأميارفأوههلإوهبرلاهللانإلوقيفيقيقحلايبنلاوه
هتطساوببرلامالكاوفرعيلهيلإنيرظاننأرظتنمبعشلا
عيمجىلعدايصخفكوه)٧ع(قمحألاباذكلايبنلانكلو
ةديدشةمواقميأههلإتيبيفدقحراصفبعشلاقرط
يفو.برلانكسميهوليئارسإضرأيفبرلامالكل
راصدقيهلإدنعميارفأبيقريبنلانإ«ةيعوسيلاةمجرتلا
نأىنعملاو»يهلإتيبيفًاقنحوهقرطعيمجىلعدايصخف
بيقرنوكينأبجييذلا)٧عيفقمحألايبنلايأ(يبنلا
دايصخفراصدق)ملكتملاعشوههلإيأ(يهلإدنعميارفأ
تيبيفًاديدشًامواقميأًاقنحوبعشلاقرطعيمجىلع
.ليئارسإهلإنكسميهوةسدقملاليئارسإضرأيفيأههلإ
دنعوهوعشوهوهميارفأبيقرنإنيرسفملارثكألوقيو
ىلعدايصخفاوعضوفميارفأامأو)٨:١١ءايعشإرظنا(ههلإ

قفاويريسفتلااذهوًاديدشًادقحهيلعاودقحوهقرطعيمج
.هريغنمرثكأةنيرقلا

ةهجنم)٢٠و١٩صةاضقرظنا()٩ع(َةَعْبِجِماَّـيَأَك
.باقعلاةهجنمومهاياطخةمظع

مويلوأنوينيماينبلارصتناةعبجمايأيفْمُهَْمثِإُرُكْذَيَس
مهنمطقسوثلاثلامويلايفاورسكنامهنكلوموييناثو
اذكهوةئمتسالإقبيملولجرفلأنورشعوةسمخ
نامزلايفاوجندقاوناكنإوميارفأمثإبرلاركذيس
.رضاحلا

يفٍبَنِعَكَليِئاَْرسِإُتْدَجَو١٠«١٤-١٠ لٱِ
ْ

ُتْيَأَر.ِةَّـيِّـَرب
يفٍةَنيِتَىلَعٍةَروُكاَبَكْمُكَءاَبآ ِهلَّـوَأِ

َ
ِلْعَبَىلِإاوُءاَجَفْمُهاَّـمَأ.ا

لِلْمُهَسُفْنَأاوُرَذَنَو،َروُغَف
ْ

١١.اوُّبَحَأاَمَكًاسْجِراوُراَصَو،ِيْزِخ
لٱَنِمٍرِئاَطَكْمُهُتَماَرَكُريِطَتُمِياَرْفَأ

ْ
لٱَنِمَوِةَدَالِو

ْ
طَب
ْ

َنِمَوِن
حلٱ
ْ

َنوُكَيَالىَّـتَحْمُهاَّـيِإْمُهُلِكْثُأْمُهَدَالْوَأاْوَّـبَرْنِإَو١٢.ِلََب
َهلٌلْيَو.ٌناَسْنِإ

ُ
اَمَكُمِياَرْفَأ١٣.ْمُهْنَعُتْفََرصْنٱىَتَمًاضْيَأْم

يفٌسوُرْغَمٍروُصُلْثِمىَرَأ ُجِرْخُيَسَمِياَرْفَأَّـنِكَلَو،ًىعْرَمِ
لٱَىلِإِهيِنَب

ْ
ًاِمحَرْمِهِطْعَأ؟يِطْعُتاَذاَم.ُّبَراَيْمِهِطْعَأ١٤.ِلِتاَق

.»ِنْيَسِبَيِْنيَيْدَثَوًاطِقْسُم
ايمرإو٤:١٨ص٣-٢٥:١ددع٢٤:٢ايمرإ٧:١اخيم
٤:١٠صو١٤ع١٠:٥و٤:٧ص٢٠:٨لايقزح١١:١٣
١١ع٤و٢٧:٣لايقزح٧:١٣ص١٦ع

ألَا
َ
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يفٍبَنِعَك ُّرسيامكمهراتخااملهبعشببرلاَّـرسِةَّـيِّـَربْلٱِ
نيتلاةروكابيفُّرسيوأةيربلايفًابنعدجواذإناسنإلا
هلاومنرذإبرلابليئارسإّرسلوألابو)٣٢:١٠ةينثترظنا(
امأوةعاطلاوةبحملابهودعوورصمنماوجرخاملًاحيبست
مهسوفناورذنو)٢٥:٣ددعرظنا(روغفلعبىلإاوءاجفمه
نيينثولاةداعكمانصألاةدابعيفحئابقاولمعيأيزخلل
.ةسجرلامهتهلآكًاسجراوراصو

الواهباورختفايتلامهتاريخلك)١١ع(ْمُهُتَماَرَكُريِطَت
.نلبحيالونلمحيالوندليالمهؤاسنفمهدالوأاميس

فرصناىتموريخلكردصمهللاْمُهْنَعُتْفََرصْنٱىَتَم
.يحورويدسجريخلكمهنععطقنيمهنع

رومزمرظنا(هبخفنُينرقوهروصلا)١٣ع(ٍروُصُلْثِم
سوماعناك»اوُفِتْهٱِروُّصلٱِتْوَصَوِقاَوْبَألٱِب«)٩٨:٦
مهتدابعوةعيظفلاليئارسإاياطخركذوعشوهًارصاعم
سوماع(ًالئاقباقعلابديعولاومهيلعبرلابضغوةيئايرلا
هلٱ«)٧و٦:٥

َْ
ملٱ،ِباَبَّـرلٱِتْوَصَعَمَنوُرِذا

ْمِهِسُفْنَألَنوُِعَرتْخُْ
لٱِتَالآ

ْ
يفَنْوَبْسُيَنآلٱَكِلٰذِل...َدُواَدَكِءاَنِغ ملٱِلَّـوَأِ

»َنيِّـيِبْسَْ
تناكةلآكيأروصكميارفأىأرهنإعشوهيفبرلالاقو
.ركسلاورذهلايفتسندتاهنكلوبرلاحيبستيفةسدقم
يف)سورغمكوأ(سورغموهوهمساكًارمثمميارفأناكو
ةيعوسيلاةمجرتلابو.لتاقلاىلإهينبجرخيسهنكلوىعرم
يفةسورغملا)روصةنيدم(روصلثمتيأرامكميارفأنإ«
ةمجرتلااذكهو»لتاقلاىلإهينبجرخيسميارفأنكلوعترم
ةمجرتلايفامنولضفينيرسفملارثكأو.اهريغوةيزيلكنإلا
»ديصللهينبجرخيسىرأامكميارفأ«ىنعملابوهوةينيعبسلا
يف»روص«ةملكنأنظُيو.دايصلاديصكنولتقُيسيأ
ةيناربعلابنأل»ديص«باوصلاوخساننمطلغةيناربعلا
تاملكلاو.»ديص«ةظفلو»روص«ةظفلنيبةهباشم
.ةينيعبسلاةمجرتلابةكورتم»ىعرميفسورغم«

هينبجرخيسميارفأنأامب)١٤ع(ًاطِقْسُمًاِمحَرْمِهِطْعَأ
يفعوسيلاقامكنونبهيتأيالنأهلنسحأناكلتاقلاىلإ
»ْدَلوُيَْملْوَلِلُجَّـرلٱَكِلٰذِلًاْريَخَناَك«يطويرخسالااذوهي
.)١٤:٢١سقرم(

يفْمِهِّـَرشُّلُك١٥«١٧-١٥ جلٱِ
ْ
لِ
ْ

َكاَنُهِّـينِإ.ِلاَج
طَأْمِِهلاَعْفَأِءوُسِلْجَأْنِم.ْمُهُتْضَغْبَأ

ْ
َال.يِتْيَبْنِمْمُهُدُر

.ٌبوُْرضَمُمِياَرْفَأ١٦.َنوُدِّـرَمَتُمْمِهِئاَسَؤُرُعيَِمج.ْمُهُّبِحُأُدوُعَأ
مثَنوُعَنْصَيَال.َّـفَجْدَقْمُهُلْصَأ

ََ
ُتيِمُأاوُدَلَوْنِإَو.ًار

هنوُطُبِتاَيَهَتْشُم ،ُهَلاوُعَمْسَيَْملْمَُّـهنَأليِٰهلِإْمُهُضُفْرَي١٧.ِْمِ
.»ِمَمُألٱَْنيَبَنيِهِئاَتَنوُنوُكَيَف

:٥:٢٥ص١٢:٢و٧:٢و٤:٩ص١٢:١١و٤:١٥ص
٧:١٣ص٤:١١ص٢٤:٢١لايقزح١٢ع٨:٧ص١١

ةدابعللًازكرملاجلجلاتراص)٤:١٥رظنا(ِلاَجْلِْجلٱ
نأل»مهتضغبأكانهينإ«ديدشتلاببرلالوقيو.ةينثولا
لوألاحصفلاناكمتناكمهتدابعباهوسنديتلالاجلجلا
عوشي(ناتخلادهعديدجتناكموناعنكضرأمهلوخددعب
٥:٩-٤:١٩(.

ليئارسإضرأتناك)٨:١رظنا(يِتْيَبْنِمْمُهُدُرْطَأ
.صاخلاهبعشليئارسإواهيفهنكسمنألبرلاتيب

.هتبحمضفرهبعشنكلوةبحمهللاْمُهُّبِحُأُدوُعَأَال
ضعبلاعوجرعنميالوليئارسإةكلممىلإهّجوملوقلاو
.مهلوبقوةبوتلابًادارفأ

لكعطقنيلصألافجاذإ)١٦ع(َّـفَجْدَقْمُهُلْصَأ
رظنا(ىّسيلوصأنمتبنامكنصغهنمتبنيالفلمأ
.)١١:١ءايعشإ

.نوضوفرممهنألمههلإلوقيال)١٧ع(يِٰهلِإْمُهُضُفْرَي
ريغملاعلاكلامملكيفنوتتشممويلامهوممألانيباوهاتو
.ممألاعمنوطلتخيالمهنأ

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

مثُجِرُْخي.ٌةَّـدَتُْممٌةَنْفَجُليِئاَْرسِإ١«٣-١
ََ

َىلَع.ِهِسْفَنِلًار
مثِةَرْثَكِبَسَح

ََ
ملٱَرَّـثَكْدَقِهِر

ِهِضْرَأِةَدوُجِبَسَحَىلَع.َحِباَذَْ
َوُه.َنوُبَقاَعُيَنآلَا.ْمَُهبوُلُقاوُمَسَقْدَق٢.َباَصْنَألٱَداَجَأ

طَُحي
ِّـ

َال:َنوُلوُقَيَنآلٱُمَُّـهنِإ٣.ْمَُهباَصْنَأُبِرُْخي،ْمُهَحِباَذَمُم
ملٱَف،َّـبَّـرلٱُفاَخَنَالاَنَّـنَألاَنَلَكِلَم

»؟اَنِبُعَنْصَياَذاَمُكِلَْ
١٢:١١و٨:١١ص٥-١٥:١لايقزحو٧-٥:١ءايعشإ
١٨:٢١كولم١و١٤:٢٣كولم١و٣:٤ص٢:٢٨ايمرإو
١٢:٤رومزم٥:١٣اخيمو٨ع١٣:١٦ص١:٥اينفصو
٥:١٩ءايعشإو

اهلةثيثأةنفج)١٥-١٨:٨رومزمرظنا(ٌةَّـدَتُْممٌةَنْفَج
نميناثلاماعبريكلميفةكلمملاتدتما.ةريثكقاروأ
)٢٩-١٤:٢٣كولم٢رظنا(ةبرعلارحبىلإهامحلخدم
ًابنعجرخيملوهسفنلًاقاروأوًاعورفجرخأليئارسإنكلو
سيلوطقفةيدسجلارومألايفليئارسإحاجنناكو.ماّركلل
مهضرأةدوجكمهتدوجنوكتنأبجيناك.برللامب
ترثكامكةيمنصلامهتدابعترثكفسكعلابرمألانكلو
.)٤:٧(ضرألارامثأ

لوقرظنا.لعبلاوبرلانيب)٢ع(ْمَُهبوُلُقاوُمَسَقْدَق
لٱَْنيَبَنوُجُرْعَتىَتَمىَّـتَح«)١٨:٢١كولم١(ايليإ

ْ
ْنِإ؟ِْنيَتَقْرِف

لٱَناَكْنِإَو،ُهوُعِبَّـتٱَفَهللاٱَوُهُّبَّـرلٱَناَك
ْ
لوقو»ُهوُعِبَّـتٱَفُلْعَب

َختْنَأَنوُرِدْقَتَال«)٦:٢٤ىّتم(عوسي
ْ

ملٱَوَهللاٱاوُمِد
»َلاَْ

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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نييروشألاناكومهمانصأبرخيومهحباذممطحيبرلاو
.برلاديبتالآ

هدوجونكلوكلممهلناك)٣ع(اَنَلَكِلَمَال:َنوُلوُقَي
الإحاجنالنأاومّلعتفًائيشمهبعنصيالهنألهدوجومدعك
.برلانم

ًادْهَعَنوُعَطْقَي.ٍةَلِطاَبٍماَسْقَأِبًامَالَكَنوُمَّـلَكَتَي٤«٨-٤
لٱُتُبْنَيَف

ْ
لٱَكْمِهْيَلَعُءاَضَق

ْ
لَع
ْ

يفِمَق حلٱِمَالْتَأِ
ْ

ِلوُجُعَىلَع٥.ِلَْق
،ِهْيَلَعُحوُنَيُهَبْعَشَّـنِإ.ِةَرِماَّـسلٱُناَّـكُسُفاََخيَنِوآِتْيَب
َوُهَو٦.ُهْنَعىَفَتْنٱُهَّـنَأل،ِهِدَْجمَىلَعَنوُدِعَتْرَيِهْيَلَعُهَتَنَهَكَو
ِملًةَّـيِدَه،َروُّشَأَىلِإُبَلُْجيًاضْيَأ

َ
،ًايْزِخ،ُمِياَرْفَأُذُخْأَي.ٍّوُدَعٍكِل

ٍءاَثُغَكُديِبَياَهُكِلَمُةَرِماَّـسلَا٧.ِهِيْأَرَىلَعُليِئاَْرسِإُلَجَْخيَو
ملٱِهْجَوَىلَع

ُختَو٨،ِءاَْ
ْ

.َليِئاَْرسِإُةَّـيِطَخ،َنِوآُخِماَوَشُبَر
طَي
ْ

حلٱَوُكْوَّـشلٱُعُل
ْ

لِلَنوُلوُقَيَو،ْمِهِحِباَذَمَىلَعُكََس
ْ

:ِلاَبِج
طَغ

ِّـ
.»اَنْيَلَعيِطُقْسٱ:ِلَالِّـتلِلَواَني
كولم٢و١٧و٣١:١٦ةينثت١٩-١٧:١٣لايقزحو٤:٢ص
ص٩:١١ص٥:٨و٤:١٥ص٦و٨:٥ص٤و١٧:٣
٧:٢٤ايمرإو٣٠:٣ءايعشإ٤:٧ص٥:١٣ص١١:٥
:١٣و٣٠-١٢:٢٨كولم١و٥ع٤:١٣ص١٣:١١ص
ايؤرو٢٣:٣٠اقولو٣٢:١٣ءايعشإو٩:٦صو٢ع٣٤

٦:١٦

ةرثكوبذاكمالكولعفالبمالكًامَالَكَنوُمَّـلَكَتَي
.مالكلالطبىلعليلدماسقألا

.رصموروشأكةينثولاممألاعمًادْهَعَنوُعَطْقَي
دسفاذإواهتاضقةماقتساكةكلمملاءاجرِمَقْلَعْلٱَك

دسافلاءاضقلاجئاتنوةرارملاىلإءاجرلالوحتيةاضقلا
لقحلامالتأنمبلطُيامكو.ةرثكلايفوةرارملايفمقلعلاك
ربلالامعأهللابعشنمبلطُياذكهمقلعالةديجرامثأ
تيبيه)٥ع(نوآتيبورارشألاةرشاعمولطابمالكال
ليئارسإدالبنعاهبىنكُيةرماسلاو)٤:١٥رظنا(ليإ
.اهلك

رظنا(بهذنملجعلاناك)٥ع(َنِوآِتْيَبِلوُجُع
وهلجعلاو.هيفودعلاعمطينأاوفاخو)١٢:٢٨كولم١
.بعشلاطقسوهطقساذإفبعشلانعيماحملاودوبعملا
)١٨:٣٤كولم٢(ايقزحلروشأكلمبيراحنسلوقرظنا
ِهلآَذَقْنَأْلَه«

َ
»َروُّشَأِكِلَمِدَيْنِمُهَضْرَأٍدِحاَوُّلُكِمَمُألٱُة

صّلخيفيكفهسفنصّلخيناردقيالمههلإناكاذإف
ةلومحميهفنيينثولاةهلآامأوهبعشلمحيبرلا.هبعش
.)٤-٤٦:١ءايعشإرظنا(مهنم

.لجعلابعشيأِهْيَلَعُحوُنَيُهَبْعَش
لجعلاىفتناوألجعلانعهدجمىفتناُهْنَعىَفَتْنٱُهَّـنَأل

.بعشللنوكياذامفمههلإىفتنااذإفليئارسإهبعشنع
.روشأىلإبلُجيلجعلا)٦ع(ًاضْيَأَوُهَو
ماعبريهعرتخايذلايأرلاِهِيْأَرَىلَعُليِئاَْرسِإُلَجَْخيَو

ةدابعةماقإواذوهينعلاصفنالايأليئارسإيأرراصف
مهنكلوًانسحًايأرلوألايفمهلرهظيأرلااذهنإفلوجعلا

.هيلعنولجخيس
اهلىثرُيةلاح)٦:١٦ايؤررظنا()٨ع(ِلاَبِجْلِلَنوُلوُقَي

.توملانوبلطياوراصىتح

َكاَنُه.ُليِئاَْرسِإاَيَتْأَطْخَأَةَعْبِجِماَّـيَأْنِم٩«١١-٩
يفْمُهْكِرْدُتَْمل.اوُفَقَو حلٱَةَعْبِجِ

ْ
اَمَنيِح١٠.ِمْثِإلٱيِنَبَىلَعُبَْر

يفٌبوُعُشْمِهْيَلَعُعِمَتَْجيَو،ْمُُهبِّـدَؤُأُديِرُأ مثِإِبْمِهِطاَبِتْرٱِ
َْ

١١.ْمِهْي
َىلَعُزاَتْجَأيِّـنِكَلَو،َساَرِّـدلٱُّبُِحتٌةَنِّـرَمَتُمٌةَلْجِعُمِياَرْفَأَو
حلٱاَهِقُنُع

ْ
ُدِّـهَمُياَذوَُهيُحَلْفَي.َمِياَرْفَأَىلَعُبِكْرُأ.ِنََس

»!ُبوُقْعَي
٤:١٦ص٤:٩ص٥:١٣لايقزح٩:٩و٥:٨ص
٦٦:١٢رومزم٢٨:١٤ايمرإ٥٠:١١ايمرإو

٩:٩رظنا()٢٠و١٩صةاضقرظنا(َةَعْبِجِماَّـيَأ
ليئارسإناكامكهمايأيفليئارسإنأيبنلالوقي)هريسفتو
لوأ.ةعيظفلاةعبجلهأاياطخكمهاياطخوةعبجمايأيف
متكردأاهنكلوبرحلاةعبجيفمهكردتملموييناثوموي
يبنلانامزيفليئارسإاذكهوثلاثلامويلايفمهتكلهأو
موقيقب.مهكرديسهنكلوباقعالبرضاحلاتقولابمهنإف
يفليئارسإنمنكلواوكلهيملةئمتسيأنييماينبلانم
وجنتالوباقعلانموجنينممهنمىقبياليبنلامايأ
.برلاديريامنيحكلذوبارخلانممهضرأ

دوادتيبكرتبيسايسلامهمثإامهو)١٠ع(ْمِهْيَْمثِإِب
ةماقإوبرلاكرتبينيدلامهمثإومهدنعنمكولمةماقإو
اوناكامدعبمهنألنيمثإلانيذهباوطبتراولوجعلاةدابع
.امهوّريغينأاوردقيملةدابعلاكلتوةسايسلاكلتاوراتخا
خلٱُلَمْعَيْنَمَّـلُك«

ْ
لِلٌدْبَعَوُهَةَّـيَِط

ْ
.)٨:٣٤انحوي(»ِةَّـيِطَخ

هيفوةحالفلانمنوهأسرادلا)١١ع(ٌةَنِّـرَمَتُمٌةَلْجِع
َّـمُكَتَال«)٢٥:٤ةينثت(ةحالفلابنوكياممرثكأءاجروحرف
يفَرْوَّـثلٱ هلإلاضفروسفرونمسفميارفأامأو»ِهِساَرِدِ
.)٣٢:١٥ةينثترظنا(هيلإنسحأوهلمعيذلا

لٱِبْمُكِسُفْنَألاوُعَرْزِا١٢«١٥-١٢
ْ

ِبَسَحِباوُدُصْحٱ.ِّـِرب
ِّـبَّـرلٱِبَلَطِلٌتْقَوُهَّـنِإَف،ًاثْرَحْمُكِسُفْنَألاوُثُرْحٱ.ِحَالَّـصلٱ

لَعُيَوَِيتْأَيىَّـتَح
ِّـ

لٱُمُكَم
ْ

ُمُتْدَصَح،َقاَفِّـنلٱُمُتْثَرَحْدَق١٣.َّـِرب

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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لَكَأ،َمْثِإلٱ
ْ

مثْمُت
ََ

لٱَر
ْ

ِةَرْثَكِب،َكِقيِرَطِبَتْقَثَوَكَّـنَأل.ِبِذَك
يفٌجيِجَضُموُقَي١٤.َكِلاَطْبَأ ُختَو،َكِبوُعُشِ

ْ
ُعيَِمجُبَر

لَشِباَرْخِإَكَكِنوُصُح
ْ

يفَليِئْبَرَأَتْيَبَناَم حلٱِمْوَيِ
ْ

ُّمُألَا.ِبَْر
طُحِدَالْوَألٱَعَم

ِّـ
ْنِمَليِإُتْيَبْمُكِبُعَنْصَتاَذَكٰه١٥.ْتَم

يف.ْمُكِّـَرشِةَءاَدَرِلْجَأ .»ًاكَالَهَليِئاَْرسِإُكِلَمُكِلَْهيِحْبُّصلٱِ
:٤٤ءايعشإ٦:٣ص١٢:٦ص٤:٣ايمرإ١١:١٨لاثمأ

٧:٣و٤:٢ص٦:٧ةيطالغو٤:٨بويأ٤٥:٨و٣
٥ع١٣:١٦ص١٧:٣ءايعشإ٣٣:١٦رومزم١١:١٢و
٤:١٥صو

داصحلانوكيوعرزالبداصحالِّـِربْلٱِبْمُكِسُفْنَألاوُعَرْزِا
لوبقلًادادعتساثرحلاضرألامزليوًايدروأًاديجعورزملاك
هللامالكلوبقلمهبولقدادعتسامهمزليسانلاو.راذبلا
اياطخلانماهريغولاملاةبحمودانعلاوءايربكلااهنمنوعزنيف
.ةيرسلا

نوكيالفًاقيمعوًاديجاوثرحايأًاثْرَح...اوُثُرْحٱ
.بلقلاميمصنملبمالكلابوأطقفجراخلابحالصلا

رامثألانكلوثرحيوعرزينأناسنإلاىلعَِيتْأَيىَّـتَح
.رطملالسريوسمشلاقرشييذلاهللانم

ناك.»لوبقمتقونآلااذوه«ِّـبَّـرلٱِبَلَطِلٌتْقَوُهَّـنِإَف
ًاليحتسممهحالصإناكواياطخلامظعأيفاوطقسميارفأ

ةمايقىتحءيشلكىلعرداقهللانكلورهاظلابسح
يبنلاف)٥-٢:١سسفأرظنا(اياطخلاوبونذلابتاومألا
مهاياطخوءافشلاميدعهنأميارفأضرمىأرناكامدعب
ربلامهمّلعيفبرلاىلإاوعجرينأمهنمبلطيءاجرالب
مهنألكلذسكعاولمعاوناكفليئارسإامأو.مهصلخيو
نعًاضوعيأمثإلااودصحو)١٣ع(قافنلااوثرحاوناك
نودهتجياوناكمثإلاةمواقموةحلاصلالامعألايفداهتجالا

بذكلارمثنماولكأو.ملظلاءارجإبوبذكلابيكرتيف
يفاوقثووملظلالامنممهقازرأعيمجومهلوقحومهتويبيأ
.مهيأريفيأمهقيرط

يفٌجيِجَض نكلومهلاطبأبنيقثاواوناك)١٤ع(َكِبوُعُشِ
كولملاىلعاونتفمهنإفلاطبألاكئلوأنمناكةكلمملابارخ
فرعنال.ماظنالبةكلمملاتحبصأفًاضعبمهضعباوبراحو
راشملاةثداحلاالوليئبرأتيبعقومالوناملشوهنم
»عانملص«ةينيتاللاةمجرتلاوةينيعبسلاةمجرتلالوقت.اهيلإ
نأنونظيو.رسانلمشضعبلالوقيو)٨صةاضقرظنا(
تناكةثداحلانأرهاظلاو.ةيربطرحبيقرشدبرإوهناكملا
.عشوهنامزيفعيمجلادنعةفورعم

يفمهتيطخيأ)١٥ع(َليِإُتْيَبْمُكِبُعَنْصَتاَذَكٰه
.مهكالهببسنوكتليإتيب

يف اوسمأسانلانأكبيرقنعوةتغبكالهيأِحْبُّصلٱِ
.نيكلاهاوحبصأونينئمطم

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

َْرصِمْنِمَو،ُهُتْبَبْحَأًامَالُغُليِئاَْرسِإَناَكاَّـَمل١«٤-١
َنوُحَبْذَيْمِهِماَمَأْنِماوُبَهَذْمُهوُعَداَمَّـلُك٢.يِنْبٱُتْوَعَد
لِل
ْ

ملٱِليِثاَمَّـتلِلَنوُرِّـخَبُيَوِميِلْعَب
َمِياَرْفَأُتْجَّـرَداَنَأَو٣.ِةَتوُحْنَْ

ُتْنُك٤.ْمُهُتْيَفَشِّـينَأاوُفِرْعَيْمَلَف،ْمِهِعُرْذَأِبْمُهاَّـيِإًاكِسُْمم
لٱِلاَبِحِبْمُُهبِذْجَأ

ْ
ملٱِطُبُرِبَِرشَب

َهلُتْنُكَو،ِةَّـبَحَْ
ُ

ُعَفْرَيْنَمَكْم
طُمِهْيَلِإُتْدَدَمَو،ْمِهِقاَنْعَأْنَعَريِّـنلٱ

ْ
.»ُهاَّـيِإًامِع

١٥-١٧:١٣كولم٢:١٥٢ىّتم١٣:٤و١٢:٩و٢:١٥ص
:٧ص١٨:١٥ايمرإو٦٥:٧ءايعشإ٤:١٣و٢:١٣ص
:٣٠ايمرإو١٠٧:٢٠رومزم١١و٣٢:١٠و١:٣١ةينثت١٥
١٦:٣٢جورخ٣و٣١:٢ايمرإ١٧

ةدمًامالغناكورصمنمجرخاملليئارسإبعشدلُو
هللارهظأو.ناعنكضرألخداملدشرأورفقلايفهتماقإ

مهداقهنإفرفقلايفاوناكاملهبعشىلإيأهمالغىلإهتبحم
نممهاقسونملامهمعطأورانلادومعوةباحسلاةطساوب
لعجوةعيرشلامهاطعأومهئادعأىلعمهرصنوةرخصلا
املتمتةءوبنلاهذهنإ)٢:١٥(ىّتملاقو.مهنيبهنكسم
تناكةيخيراتلاثداوحلايأرصمىلإعوسييبصلالزن
هلهتبحملًامالغليئارسإبرلااعدو.حيسملاىلإًازومر
.دسجلابسحليئارسإنمنوكيسحيسملانأىلإةراشإو
ددعلايليلقاوناكامنيبرصميفنويليئارسإلانكسامكو
عوسييبصلااذكهنييناعنكلاةبراحمىلعنيرداقريغو
.كلملاسدوريهنمًافوخًانامزرصميفنكس

امأونييليئارسإلااوعدءايبنألايأ)٢ع(ْمُهوُعَداَمَّـلُك
اوضفريأمهمامأنماوبهذوسكعلاباولمعفنويليئارسإلا
.مهراذنإ

ريغصلاهنبأمّلعينونحبأك)٣ع(َمِياَرْفَأُتْجَّـرَداَنَأَو
ملفمهامأو.عقيالئلهديبًاكسامةوطخفةوطخيشملا
مهلرفغيأمهافشهنأالوةيوبألاهللاةبحمةميقاوفرعي

.صالخلاطئاسومهللعجومهاياطخ
برلانإفرقبلالابحبسيلو)٤ع(َِرشَبْلٱِلاَبِحِب

مهلوقععنقأومهملعومئاهبكسيلوسانأكمهلماع
يبنلالمعتسياهلكهتوبنيفانهومهربجيملومهاجرتو
.يشاوملاباحصأونيحالفلاقفاوتتاهيبشت

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
عشوهرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ

١٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



خيراتلكيفكلذرهظيونيملاظلارينَريِّـنلٱُعَفْرَيْنَمَك
دميامك»هيلإتددمو«)١٤:٢٧كولم٢رظنا(ليئارسإ
.هبعشبصاخلاهللاةيانعىلإةراشإرقبلاىلإفلعلاحالفلا

.ُهُكِلَمَوُهُروُّشَأْلَب،َْرصِمِضْرَأَىلِإُعِجْرَيَال٥«٨-٥
يفُفْيَّـسلٱُروُثَي٦اوُعِجْرَيْنَأاْوَبَأْمَُّـهنَأل هنُدُمِ ،اَهَّـيِصِعُفِلْتُيَوِْمِ
ِداَدِتْرٱلٱَىلِإَنوُحِناَجيِبْعَشَو٧.ْمِهِئاَرآِلْجَأْنِمْمُهُلُكْأَيَو
لٱَىلِإْمَُهنوُعْدَيَف،يِّـنَع

ْ
َكُلَعْجَأَفْيَك٨.ُهُعَفْرَيٌدَحَأَالَوِّـِيلَع

َكُعَنْصَأ،َةَمَدَأَكَكُلَعْجَأَفْيَك!؟ُليِئاَْرسِإاَيَكُرِّـيَصُأ،ُمِياَرْفَأاَي
لَقَّـَيلَعَبَلَقْنٱِدَق!؟َميِيوُبَصَك

ْ
يِِمحاَرَمْتَمَرَطْضٱ.يِب

»!ًاعيَِمج
٤:١٦ص٢:٩يثارم١٣:١٦ص٧:١٦ص١:٦ص
:٢٩ةينثتو١٤:٨نيوكت٧:١و٦:٤ص٨:٥ايمرإ١٧و

٢٣

اوبأو«)٩:٣(ًايفرحعجريالَْرصِمِضْرَأَىلِإُعِجْرَيَال
.ةعاطلاوةبوتلاببرلاىلإاوعجرينأيأ»اوعجرينأ

يه»اهيصعو«ةواسقوةوقوةدشب)٦ع(ُفْيَّـسلٱُروُثَي
يأمهئارآلجأنمفيسلامهلكأيواهندمباوبأضراوع
.رصموأروشأعمداحتالاوبرلاكرتبمهتسايس

برلاىلإيأيلعلاىلإءايبنألامهوعدي)٧ع(ْمَُهنوُعْدَيَف
رومزم(منرملالاقامكلوقيدحأالوهعفريدحأالنكلو

.»َكُعَفْرَأَفيِٰهلِإ.َكُدَْمحَأَفَتْنَأيِٰهلِإ«)١٨:٢٨
هبعشلةميظعلاهللاةبحمىلعلديمالكلاسَفَن٨عيفو
»ميارفأايكلعجأفيك«لوقيويدتبيهنإفمهيلعهتقفشو
ًايناثيدتبيو.»كالهلل«لوقينأديريالهنأكلمكيالو
يفهللاةبحمىرتفةلمجلالمكيالو»ليئارسإايكرّيصأ«
ةبحملاهذهوديدجلادهعلايفطقفسيلوميدقلادهعلا
ديحولاهنبالذباملًايلجترهظاهنأعمريغتتملةقئافلا
:١٤نيوكت(يفناتروكذمميبوبصوةمدأو.هبملاعلاصلخيل
عمتبرخيتلاةرئادلاندمنمامهو)٢٣و٢٩:٢٢ةينثتو٢
.ةرومعومودسبارخ

،َمِياَرْفَأُبِرْخَأُدوُعَأَال.يِبَضَغَّـوُُمحيِرْجُأَال٩«١٢-٩
لٱ،ٌناَسْنِإَالُهللاٱِّـينَأل

ْ
يفُسوُّدُق ١٠.ٍطَخَسِبِيتآَالَفَكِطَسَوِ

لٱُِعْرسُيَفُرِْجمَزُيُهَّـنِإَف.ُرِْجمَزُيٍدَسَأَك.َنوُشْمَيِّـبَّـرلٱَءاَرَو
ْ
َنوُنَب

لٱَنِم
ْ
ْنِمٍةَماَمَحَكَوَْرصِمْنِمٍروُفْصُعَكَنوُِعْرسُي١١.ِرْحَب

يفْمُهُنِكْسُأَف،َروُّشَأِضْرَأ هتوُيُبِ َطاَحَأْدَق١٢.ُّبَّـرلٱُلوُقَيِْمِ
لٱِبُمِياَرْفَأِيب

ْ
ملٱِبَليِئاَْرسِإُتْيَبَوِبِذَك

ًادِراَشاَذوَُهيْلَزَيَْملَو،ِرْكَْ
لٱِنَعَوِهللاٱِنَع

ْ
.»ِنيِمَألٱِسوُّدُق

١٢:٦و٥:٢٤ءايعشإ٣٠:١١و٢٦:٣ايمرإ١٣:١٧ةينثت
ليئويو٣١:٤ءايعشإ٣-٦:١و٣:٥ص١٦و٤١:١٤و

:٦٦ءايعشإ)يناربعلايف١٢:١ص(١:٢سوماعو٣:١٦
لايقزح٦٠:٨ءايعشإو٧:١١ص١١:١١ءايعشإ٥و٢

٧:٣و٤:٢ص٢٨و٣٤:٢٧

مايألايفهيلإليئارسإعوجروهتمحربهبعشهللادعو
نينمؤملاعيمجيفمتتولبقتسملايفًامامتةوبنلامتتوةريخألا
نممظعأهتمحروسودقهنألناسنإكهللاسيلو.حيسملاب
.ناسنإلاديعاومنمتبثأهدعووناسنإلاةمحر

مهيعاركهنوعبتيوهنوعيطي)١٠ع(َنوُشْمَيِّـبَّـرلٱَءاَرَو
.حلاصلا

:٢٧ءايعشإ(هشيجهيلإعمتجيلقّوبيدئاقكُرِْجمَزُيٍدَسَأَك
يفَنوُهِئاَّـتلٱِيتْأَيَفٍ،ميِظَعٍقوُبِبُبَْرضُي«)١٣ َروُّشَأِضْرَأِ
ملٱَو
يفَنوُّيِفْنَْ ُرِْجمَزُيَّـبَّـرلٱَّـنِإ«)١:٢سوماع(و»َْرصِمِضْرَأِ
رظنا(اذوهيطبسنميذلادسألاوهحيسملاو»َنْوَيْهِصْنِم
طشىلعيتلانادلبلانمرحبلانمنونبلاو)٥:٥ايؤر
.برغلاةهجىلإرئازجلاورحبلا

نمو.هناريطيفروفصعلانمعرسأال)١١ع(ٍروُفْصُعَك
نيوكترظنا(حونةمامحكاهتيبىلإعجرتنأةمامحلاعبط
مهنأىنعملابلبًايفرحسيلمهتويبيفمهنكسيبرلاو)٨:٨
كلذنوكيوهتيبيفهينبكمهتلاحىلإوهللاىلإنوعجري
يحيسملاتيبنألهتسينكىلإمهمامضناوحيسملابمهناميإب
يفةعماجلاةسينكلايفلبةكلمموأدالبيفسيليقيقحلا
.ءامسلايفوهيقيقحلامهنطوودالبلك

اوناك.ًابذكمهتدابعلكتناكف)١٢ع(ميارفأامأو
اودجسلببرلااوكرتيملمهنإنولوقيومانصأللنودجسي
عمةيآلاهذهةيناربعلاةاروتلابو.ليثامتلاةطساوبهل
.رشعيناثلاحاحصألا

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ٍمْوَيَّـلُك.ِةَّـيِقَّْـرشلٱِحيِّـرلٱُعِباَتَوِحيِّـرلٱيِعاَرُمِياَرْفَأ١«١،٢
لٱُرِّـثَكُي

ْ
ُتْيَّـزلٱَو،ًادْهَعَروُّشَأَعَمَنوُعَطْقَيَو،َباَصِتْغِٱلٱَوَبِذَك

ْنَأٌعِمْزُمَوُهَو،اَذوَُهيَعَمٌماَصِخِّـبَّـرلِلَف٢.ُبَلُْجيَْرصِمَىلِإ
.»ِهْيَلَعُّدُرَيِهِلاَعْفَأِبَسَحِب.ِهِقُرُطِبَسَحِبَبوُقْعَيَبِقاَعُي
١٧:١ص١٧:١٠لايقزحو٤١:٦نيوكت٢٢:٢٢ايمرإ
٤:١ص١٧:٤كولم٢و٨:٩و٧:١١و٥:١٣ص١٣و

٧:٢و٤:٩ص

حيرلاومهباعتأومهلامعألكنمةدئافالِحيِّـرلٱيِعاَر
مهسفنألةرضمليئارسإلامعأاذكهوةرضمةيقرشلا
ليصفتلابمهاياطخركذيبنلاناك.ةدئافالبطقفسيلو

ألَا
َ
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ركذيوًايمويديازتتاياطخلاهذهنإلوقيانهو)٤ص(يف
ىلإتيزلااوبلجو.ةينثولاكلامملاىلعمهلاكتالطبًاضيأ
-٣٠:١ءايعشإرظنا(اهعمدهععطقةمالعوةيدهرصم
هنأعماذوهيعمخيبوتمالكيأ)٢ع(»ماصخبرللو«)٧
.هبقاعييذلاليئارسإىلعناكاممفخأ

يف٣«٦-٣ لٱِ
ْ
طَب
ْ

َدَهاَجِهِتَّـوُقِبَو،ِهيِخَأِبِقَعِبَضَبَقِن
ملٱَعَمَدَهاَج٤.ِهللاٱَعَم

.ُهََْمحَرتْسٱَوىَكَب.َبَلَغَوِكَالَْ
يفُهَدَجَو جلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱَو٥.اَنَعَمَمَّـلَكَتَكاَنُهَوَليِإِتْيَبِ

ْ
ِدوُُن

حلٱَوَةَْمحَّـرلٱِظَفْحِا.َكِٰهلِإَىلِإْعِجْرٱَفَتْنَأَو٦.ُهُمْسٱُهَوَْهي
ْ

،َّـَق
ٰهلِإْرِظَتْنٱَو

َ
.»ًامِئاَدَك

:٢٨نيوكت٣٢:٢٦نيوكت٣٢:٢٨نيوكت٢٥:٢٦نيوكت
١٠:١٢و٣-٦:١ص٣:١٥جورخ١٥-٣٥:١و١٥-١٣
٧:٧اخيم٦:٦ص

يف اذهيبنلاركذو)٢٥:٣٦نيوكترظنا(َضَبَقِنْطَبْلٱِ
مهفدشرأامدعببوقعينألبوقعيلحدملاليبسىلعرمألا
بوقعينأريغ.اهرقتحافوسيعامأواهبلطوةيروكبلاةميق
رظنا(ةكربلالانيلاهلمعتسايتلاطئاسولايفًاحودممسيل
.)٢٧صنيوكت

)٢٩-٣٢:٢٤نيوكترظنا()٤ع(ِكَالَْملٱَعَمَدَهاَج
ًاضيألبطقفًايدسجًاداهجداهجلانكيملوهللاوهكالملاو
عمهتجاجلوهناميإببوقعيبلغوةالصلابًايحورًاداهج
ةوقوهيبأىلعريغصلادلولابلغتيامكدسجلابًافيعضهنوك
يفداهجلامزليو.دلوللهيبأةبحمرادقمبيههيبأعمدلولا
لبريخلكانيطعينأديريهنألهللايفعناملسيلةالصلا
ةيطخو.هتدارإلانميلستمدعوانناميإفعضيأانيفعناومل
.ةيروكبلارمأيفهيخأوهيبأهعادخةيصوصخلابوقعي

عومدو.نيوكتلارفسيفًاروكذمسيلءاكبلاىَكَب
تسيلو)٥:٧نييناربع(يفةروكذميناميسثجيفعوسي
ةالصلاعمءاكبلانكلو.عبرألارئاشبلايفةروكذم
.يعيبطرمأةجاجللاب

يفُهَدَجَو ملكتكانه«و.بوقعيدجوهللاَليِإِتْيَبِ
نكيملفةيتآلالايجألاراذنإلةثداحلاهذهتبتُك»انعم
بوقعيهللادجو.ًاضيأهلسنللبهدحوبوقعيلهللامالكل

حجرألاو)٣٥:٩و٢٨:١١نيوكترظنا(نيترمليإتيبيف
.ةيناثلاةرملاىلإانهراشأيبنلانأ

ىنعمو)١٥-٣:١٣جورخرظنا()٥ع(ُهُمْسٱُهَوَْهي
ميهاربإلهديعاوموريغتملاريغونيحلكيفيحلاهلإلامسالا
مههلإىلإاوعجرينأمهيلعفمهلسنلةتباثبوقعيوقاحسإو
تقويفممألاةهلآىلإاوئجتليالوربصلاوناميإلابهورظتنيو
.قيضلا

لٱُلْثِم٧«١١-٧
ْ

ِيناَعْنَك
ِّـ

يف لٱُنيِزاَوَمِهِدَيِ
ْ

ُِّبُحي.ِّـشِغ
ِيسْفَنِلُتْدَجَو.ًاّيِنَغُتِْرصِّـينِإ:ُمِياَرْفَأَلاَقَف٨.َمِلْظَيْنَأ
اَنَأَو٩.ٌةَّـيِطَخَوُهًابْنَذاَهيِفِيلَنوُِدَجيَالِيباَعْتَأُعيَِمج.ًةَوْرَث
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
خلٱَكَنِكْسُأىَّـتَحَْرصِمِضْرَأْنِمَك

ْ
ِماَّـيَأَكَماَيِ

ملٱ
ِءاَيِبْنَألٱِدَيِبَو،ىَؤُّرلٱُتْرَّـثَكَوَءاَيِبْنَألٱُتْمَّـلَكَو١٠ِ.مِسْوَْ
لَّـثَم
ْ

يفْمَُّـهنِإ١١.ًالاَثْمَأُت لِجِ
ْ

مثِإاوُراَصْدَقَداَع
ْ

طُب،ًا
ْ

ُ.ْريَغَالًال
يف جلٱِ

ْ
لِ
ْ

يفٍمَجُرَكْمُهُحِباَذَمَو،ًانَاريِثاوُحَبَذِلاَج حلٱِمَالْتَأِ
ْ

.»ِلَْق
ص٦:١١اخيمو٨:٥سوماعو١١:١لاثمأ٧:١٤ص
١٣:٤و١١:١ص١٤:١و٤:٨ص٦٢:١٠رومزمو١٣:٦
ص٢٠:٤٩و١٧:٢لايقزح٧:٢٥ايمرإ٢٣:٤٢نييوال
٢و١٠:١و٨:١١ص٩:١٥و٤:١٥ص٦:٨

ِيناَعْنَكْلٱُلْثِم
ِّـ

ىنعمًاضيأديفتةيناربعلابيناعنكةظفل
عمدهاجهنألليئارسإمساببقلتبوقعيناك.»رجات«
هنأل»يناعنك«بقلتفانهامأو)٣٢:٢٨نيوكترظنا(هللا

مسالااذهبفيرشلامسالاكلذلدبأوًاشاشغًارجاتراص
.ءيندلا

اورختفا)١١:٥ايركزرظنا()٨ع(ًاّيِنَغُتِْرصِّـينِإ
حاجنلاسايقبمهلامعأسانلاسيقيليجلكيفومهانغب
يهةيملاعلاةسايسلاولاملاةهجنمةحجانلالامعألاو
.ةءاندوًاملظوًاشغتناكولوةحودمملالامعألا

نمنودجياليأٌةَّـيِطَخَوُهًابْنَذاَهيِفِيلَنوُدَِجيَال
.ةيطخلاباوفختسافركذلاقحتسيامبنذلا

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأَو
ُ

ضرأنممهاعداملءارقفاوناك)٩ع(َك
.مهنمسيلوهنممهانغناكفرصم

مهانغومهتويبنورسخيسمهنألَماَيِْخلٱَكَنِكْسُأىَّـتَح
ةيدابلالهأكمايخلااونكساملىلوألامهتلاحىلإنوعجريو
مهكالمأنورسخيفمهتدئافلجألهبعشبدؤيبرلانكلو
ةيدسجلاةراسخلانوكتفمههلإىلإاوعجريواوهبتنيلمهضرأو
.ًايحورًاحبر

نمرشعسماخلايفلاظملاديعيأِمِسْوَْملٱِماَّـيَأَك
ضرألاةلغاوعمجامدنع)لوألانيرشت(عباسلارهشلا
ةدئافديعلااذهمسريفةياغلاو.ركشوحرفمايأتناكف
ناكومايأةعبسلاظملايفاونكسومهتويباوكرتمهنألةيحور
اوركذتوةيدسجلاتاريخلانعمهراكفأاوعفروريقفلاكينغلا
)٤٣-٢٣:٣٩نييوالرظنا(ءيشلكمهاطعأيذلابرلا
لاثمألاوىؤرلاوظعولاكةمعنلاطئاسومهلرثكبرلاناك
ةمثأاوراصيأ)١١ع(ًالطبًامثإاوراصفميارفأامأو)١٠ع(
لاجلجو)٦:٨(داعلجو.لطبلايهمثإلاةجيتنوًامامت
.مثإللترهتشاوةينثولاةدابعللزكارم)٩:١٥(

ألَا
َ
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ةريثكحباذملاتناكوةنيمثحئابذيأ)١١ع(ًاناَريِثاوُحَبَذ
)٨:١١(لوقحلانمنوحالفلااهيقنييتلاةراجحلامجرك
.)١٥:٢٩كولم٢رظنا(ديعولاميمتتلجألو

َمَدَخَو،َماَرَأِءاَرْحَصَىلِإُبوُقْعَيَبَرَهَو١٢«١٤-١٢
َدَعْصَأٍّيِبَنِبَو١٣.ىَعَرٍةَأَرْمٱِلْجَألَو،ٍةَأَرْمٱِلْجَألُليِئاَْرسِإ
ُليِئاَْرسِإُهَظاَغَأ١٤.َظِفُحٍّيِبَنِبَو،َْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإُّبَّـرلٱ
.»ِهْيَلَعُهَراَعُهُدِّـيَسُّدُرَيَو،ِهْيَلَعُهَءاَمِدُُكْرتَيَف،ٍةَراَرَمِب
ءايعشإو٢٢-١٤:١٩جورخ٢٩:٢٠نيوكت٢٨:٥نيوكت

١٣-١٨:١لايقزح١٨-١٧:٧كولم٢و١٤-٦٣:١١
٦:١٦اخيمو١١:١٨لايناد

ةلاحبناكبوقعيمهابأنأبرلامهرّكذُبوُقْعَيَبَرَه
يفنكسلانمهللضفأةلاحلاهذهتناكورقفلاوفعضلا
هيلعكراببرلاوةينثوةأرماهلونيينثولانيبناعنكضرأ
لجألبرلااوكرتيالنأيهةدئافلاوًامركمًاينغهلعجو
برلالجألةينمزلاتاريخلااوكرتيلبةينمزلاتاريخلا
.ريخلانممهمزلياملكمهيطعيهنأبهيلعاولكتيو

نمهبعشجرخأبرلانإفىسوميأ)١٣ع(ٍّيِبَنِبَو
يذلاوهبرلاف.ىسومدينعرفقلايفمهظفحورصم
ًاريخاورظتناوهوكرتاذاملفمهظفحوهوءيشلكمهاطعأ
ميقياذكهمهصلخيلىسوميبنلامهلماقأامكو.هريغنم
.اوهبتنيملمهنكلوهيلإاوعجرواوباتاذإمهصلخيًايبنمهل

»ءامد«وبرلاىلعاودرمتّرممالكب)١٤ع(ٍةَراَرَمِب
.ةميظعلااياطخلاهذهرفغُتالو.ةرثكلاىلعلدتعمجلاب
.)٦٥:٧ءايعشإرظنا(مهّريعيبرلااوّريعامك

ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَعَّـفَرَتٍةَدْعَرِبُمِياَرْفَأَمَّـلَكَتاَّـَمل١«٣-١ َمِثَأاَّـَملَو.َليِئاَْرسِإِ
ْمِهِسُفْنَألَنوُعَنْصَيَو،ًةَّـيِطَخَنوُداَدْزَيَنآلٱَو٢.َتاَمٍلْعَبِب
ُلَمَعاَهُّلُك،ْمِهِتَقاَذَحِبًاماَنْصَأ،ْمِهِتَّـضِفْنِمًةَكوُبْسَمَليِثاَمَت
لٱَنوُلِّـبَقُيِساَّـنلٱوُحِباَذ:َنوُلوُقَيْمُهاَهْنَع.ِعاَّـنُّصلٱ

ْ
٣.َلوُجُع

ملٱىَدَّـنلاَكَوِحْبُّصلٱِباَحَسَكَنوُنوُكَيَكِلٰذِل
.ًارِكاَبِيضاَْ

ُختٍةَفاَصُعَك
ْ

لٱَنِمُفَط
ْ
لٱَنِمٍناَخُدَكَو،ِرَدْيَب

ْ
.»ِةَّـوُك

:١١و١٧-٢:٨ص١٢:١و٨:١ةاضق٢٢و٢٩:٢١بويأ
-٤٤:١٧ءايعشإ١:٤ايمرإو٤٦:٦ءايعشإو٢:٨ص٢

١:٤رومزم٦:٤ص١٠:٥و٦و٨:٥ص٨:٦ص٢٠
٦٨:٢رومزم٢:٣٥لاينادو١٧:١٣ءايعشإو

ةرشعلاطابسألانيبطلستمكميارفأناكٍةَدْعَرِب
تاملعببمثأاملو)١٢:١و٨:١ةاضقرظنا(هنماودعتراف
كولم١رظنا(مانصألاةدابعبهتيطخةجيتنهطوقسناكيأ

.)١٩:١٤و٣٣-١٢:٣٠
تناكوبهذبةاشغملوجعلاتناك)٢ع(ْمِهِتَّـضِفْنِم

ةريثكليثامتلاتناكوصخرأاهنألةضفلانمليثامتلا
لوطلاناكفاونسحتساامكومهتقاذحبوعانصلالمع
ىلعأوةهلآاهنأكاهلاودجسمثاذكواذكةئيهلاوضرعلاو
-٤٤:٩مانصألاةدابعلطبيفءايعشإمالكرظنا(مهنم

٢٠(.
ليبسىلعسانلالوقيمانصألانعَنوُلوُقَيْمُهاَهْنَع

ءامظعلاوءايوقألايأ»لوجعلانولّبقيسانلااوحباذ«لثم
يديأةعنصيهولوجعلانولّبقيبورحلايفلاطبألاك
نوحباذلاسانلا«هنومجرتينيرسفملارثكأنكلو.رشبلا
ليبسىلعلوجعللحئابذنومدقييأ»لوجعلانولّبقي
هتروصىلعهللاهعنصيذلاناسنإلابقيليالوةدابعلا
منغلاهيمدقتحتءيشلكلعجوهيديلامعأىلعهطلسو
رقبللدجسييأًالوجعلّبقينأ)٨رومزم(ًاعيمجرقبلاو
ثلاثلاددعلايفو.ناسنإلايمدقتحتهللاهلعجيذلا
.هيلعنولكتياوناكاملكلاوزىلعلدتتاهيبشت
كولم٢رظنا(ءيشالوهةقيقحلابوًاميظعرهظيناخدلاف

هذهنمرهظيف)١٧صو٣١-١٥:٨و٢٩-١٤:٢٣
ةدمبهطوقسلبقناكليئارسإحاجنمظعأنأدهاوشلا
.ًادجًاعيرسطوقسلاناكفةليلق

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأَو٤«٨-٤
ُ

َياَوِسًاٰهلِإَو،َْرصِمِضْرَأْنِمَك
لَُخمَالَو،ُفِرْعَتَتْسَل

ِّـ
يفَكُتْفَرَعاَنَأ٥.ِيْريَغَص لٱِ

ْ
يفِةَّـيِّـَرب ِ

لٱِضْرَأ
ْ

،ْمُُهبوُلُقْتَعَفَتْرٱَواوُعِبَش.اوُعِبَشاْوَعَراَّـَمل٦.ِشَطَع
َهلُنوُكَأَف٧.ِينْوَسَنَكِلٰذِل

ُ
ِقيِرَّـطلٱَىلَعُدُصْرَأ.ٍدَسَأَكْم

لَقَفاَغَشُّقُشَأَو،ٍلِكْثُمٍةَّـبُدَكْمُهُمِدْصَأ٨.ٍرِمَنَك
ْ

،ْمِهِب
لٱُشْحَوْمُهُقِّـزَمُي.ٍةَوْبَلَكَكاَنُهْمُهُلُكآَو

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

٤٣:١١ءايعشإ١٨:٣٥كولم٢و٢٠:٣جورخ١٢:٩ص
١٥-٣٢:١٣و١٤و٨:١٢ةينثت٣٢:١٠ةيثنت٢٢و٤٥:٢١و
:٥ص٨:١٤و٤:٦و٢:١٣ص٧:١٤ص٥:٧ايمرإو

٥٠:٢٢رومزم٥:٦ايمرإ١٤

هدحووهوًابعشاوراصاملوأنميأَْرصِمِضْرَأْنِم
ليئارسإنكيملورفقلايفمهبىنتعاورصمنممهجرخأ
.هلنباكهبحأوهفرعلبهدنعًابيرغ

)١٥-٣٢:٩ةينثترظنا()٦ع(ْمُُهبوُلُقْتَعَفَتْرٱَواوُعِبَش
.»سفرونوروشينمسف«

ألَا
َ
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َهلُنوُكَأ
ُ

دسأكراصنونحلابألايأ)٨و٧ع(ٍدَسَأَكْم
برضينونحلابألانأامك.ريغتيملبرلانكلو.سرتفم
كلذوهقناعيوهمعطيناكاهبيتلاديلاكلتببوبحملاهنبا
هتبحمكرتبألانألسيلوهيبألةعاطلاكرتدلولانأل
رظنا(هللاةبحمبىردزانمةيطخمظعأامف.هنبال
.)٣١-١٠:٢٦نييناربع

١٠.َكِنْوَعَىلَع،َّـَيلَعَكَّـنَأُليِئاَْرسِإاَيَكُكَالَه٩«١٣-٩
لَُخيىَّـتَحَكُكِلَمَوُهَنْيَأَف

ِّـ
يفَكَص َكُتاَضُقَو؟َكِنُدُمِعيَِمجِ

لُقُثْيَح
ْ

ًاكِلَمَكُتْيَطْعَأاَنَأ١١؟َءاَسَؤُرَوًاكِلَميِنِطْعَأ:َت
ُهُتَّـيِطَخ.ٌروُْرصَمَمِياَرْفَأُمْثِإ١٢.يِطَخَسِبُهُتْذَخَأَويِبَضَغِب
لٱُضاََخم١٣.ٌةَزوُنْكَم

ْ
ْذِإٍميِكَحُْريَغٌنْبٱَوُه.ِهْيَلَعِيتْأَيِةَدِلاَو

يفْفِقَيَْمل لٱِ
ْ

يفِتْقَو لٱِدِلْوَمِ
ْ
.»َنيِنَب

٢٩و٣٣:٢٦ةينثت١٣و١:١٢يخالمو١٩و٢:١٧ايمرإ
ص٨:٧ليئومص١و٧:٧ص١٧:٤كولم٢و٨:٤ص
:١٤بويأو٣٥و٣٢:٣٤ةينثت٧-١٤:١كولم١و١٠:٧
٣٢:٦ةينثتو٥:٤صو١٠و٤:٩اخيم٢:٥ةيمورو١٧

٦٦:٩و٣٧:٣ءايعشإ

نماومواقوهوصعمهنألوهمهكالهنأبرلامهلحضوأ
ًاكلمنويليئارسإلابلط.ًانوعمهلنوكينأًادعتسمناك
دهشأو)١٠:١٩ليئومص١رظنا(برلاىلعاولكتيملمهنأل
مهنكلوكلملانممهلنوكيامبمهربخأومهيلعليئومص

رخآوهبضغبنكلوكلملابرلامهاطعأفمهبلطىلعاورصأ
تطقسمث)١٨-١٧:١كولم٢رظنا(عشوهوهكلم
نكلوًاكلممهاطعأ.هطخسبمهكلمبرلاذخأفةكلمملا
يأهيلإنيجاتحماوناكامهيفاودجيملمهنألمهطعيملهنأك
مهقيضتقويفو.برلاةفاخموقحلاقيرطيفمهدوقيًاكلم
)١١و١٠ع(»كصلخيىتحككلموهنيأ«ًامكهتمهلأسي

ديرتامكلبنحنديرنامكسيلانتابلطبلوقننأبجي
ًارضمنوكيانبولطمامبروانريخلوهامفرعنالاننألتنأ
.انل

ضغيالوهمثإبرلاىسنيال)١٢ع(ٌروُْرصَمَمِياَرْفَأُمْثِإ
.)٣٥و٣٢:٣٤ةينثترظنا(هنعرظنلا

دلوينأديريالدلوبهبشمميارفأ)١٣ع(ِةَدِلاَوْلٱُضاََخم
نطبيفىقبينأنسحتسيلبنينبلادلوميففقيالف
نأنكميالوطقفهيبشتوهاذهنأحضاورمألاو.همأ
انحوي(قوفنماودلوينأنوديريالنوريثكوةقيقحنوكي

ضاخملاو.حيسملابةيحورلاةايحلااولخدينأالو)٣:٣
هللانمسانللةنّيعملابئاصملاوتاقيضلاوبيدأتلاىلإريشي
مهلوخدويحورلاتوملاةلاحنممهجورخومههابتنااهتياغو
.ةيحورلاةايحلا

هلٱِدَيْنِم«١٤
َْ

ملٱَنِم.ِْمهيِدْفَأِةَيِوا
لَخُأِتْوَْ

ِّـ
َنْيَأ.ْمُهُص

َخت؟ُةَيِواَهاَيِكُتَكْوَشَنْيَأ؟ُتْوَماَيَكُؤاَبْوَأ
ْ
ْنَعُةَماَدَّـنلٱيِفَت

.»َّـيَنْيَع
١٥:٥٥سوثنروك١و١٣و٣٧:١٢لايقزحو٤٩:١٥رومزم
٣٧-٣١:٣٥و٢٠:١٦ايمرإ

اذهوينمزلاكالهلابليئارسإىلعمكحبرلاناك
نمةمايقلاىلإريشيةيآلاهذهيفهنكلوهنمدبالكالهلا
رظنا(ةيواهلاوتوملاىلعىتحةبلغلاوكالهلاكلذ
ديعاوملاهذهاومهفيملءامدقلاو.)٥٥و١٥:٥٤سوثنروك١
نمهبعشصلخينأردقيهللانأطقفاومهفامبروًامامت
ناريشيةيواهلاوتوملاو.اوباتاذإاياطخلاوتاقيضلامظعأ
ديدجلادهعلاوًاقلطمءاجرلامدعويلكلاطاطحنالاىلإ
يأبرلاينيعنمةمادنلايفتختو.ًامامترمألااذهحضوي
َيِهُهَتَوْعَدَوِهللاٱِتاَبِه«)١١:٢٩ةيمور(هدعونععجريال
اذإهنإنولوقينيربتعملانيرسفملاضعبنكلو.»ٍةَماَدَنَالِب
لوأيفناتلمجلاو.ًادعوالًاديعوانهىرنةنيرقلاىلإانرظن
نملهمهيدفأةيواهلادينمله«يأيراكنإماهفتساةيآلا
ايكؤابوانيأ«نالاؤسمث»ال«باوجلاو»مهصلخأتوملا
ايكبيصنيه«باوجلاو»ةيواهايكتكوشنيأتوم
يئاهنمالكيأ»ينيعنعةمادنلايفتخت«لوقيمث»ميارفأ
سوثنروك١(ةيآلاهذهسبتقالوسرلاسلوبو.ةعجارمالب

رظنلاضغبةيبرعلاانتمجرتيفامكيباجيإلاىنعملاب)١٥:٥٥
نأل)٨:١٥سوثنروك٢و١٠:١٨ةيموريفامك(ةنيرقلانع
عمةمايقلانعربعيامةيآلاهذهيفنوريحيسملابنينمؤملا
.رخآىنعمبعشوهنامزيفليئارسإلتناكاهنأ

.ٌةَّـيِقَْرشٌحيِرِيتْأَتٍةَوْخِإَْنيَبًارِمْثُمَناَكْنِإَو١٥«١٥،١٦
لٱَنِمًةَعِلاَطِّـبَّـرلٱُحيِر

ْ
َيِه.ُهُعوُبْنَيُسَبْيَيَوُهُنْيَعُّفِجَتَفِرْفَق

ْدَقاََّـهنَألُةَرِماَّـسلٱىَزاَُجت١٦.ٍّيِهَشٍعاَتَمِّـلُكَزْنَكُبَهْنَت
طَأُمَّـطَُحت.َنوُطُقْسَيِفْيَّـسلٱِب.اَهِٰهلِإَىلَعْتَدَّـرَمَت

ْ
ُهلاَف
ُ

،ْم
حلٱَو

ْ
.»ُّقَشُتُلِماََو
١٧:١٠لايقزحو٤١:٦نيوكت٤٩:٢٢نيوكتو١٠:١ص
٢٠:٥ايمرإ٥١:٣٦ايمرإ)يناربعلايف١٤:١ص(١٩:١٢و

:١٥كولم٢و١٠:١٤ص١١:٦ص٧:١٤ص١٠:٢ص
١٢

نيوكترظنا(»رمثم«ميارفأمسالاىنعمًارِمْثُمَناَكْنِإَو
ةيقرشحيريتأتهمساكًارمثمميارفأناكنإويأ)٤١:٥٢
برختوفلتُتًادجةيوقحيريأ»برلاحير«ةرضمحيريأ

)٩-١٧:١و١٥:١٦و٨:١٢كولم٢رظنا(مهكالمأعيمج
تطقسونييروشألادينعًالوأتطقسةرماسلاةنيدمو

ألَا
َ

عشوهرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٢٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفتددجتوحيسملالبقةنس١٣وحننيينادلكلانمًاضيأ
دينعتبرخمثةيطسبسمساتذخأوسدوريهنامز
)٢٨صءايعشإرظنا(.ةريقحةيرقمويلايهومالسإلا
اياطخلاواهعقومنسحوةرماسلالامجنعربخييذلا
.)»ةرماسلا«سدقملاباتكلاسوماقرظنا(اهيفةجرادلا

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ْدَقَكَّـنَألَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإُليِئاَْرسِإاَيْعِجْرِا١«٣-١
مثِإِبَتْرَّـثَعَت

ْ
.ِّـبَّـرلٱَىلِإاوُعِجْرٱَوًامَالَكْمُكَعَماوُذُخ٢.َكِ

.اَنِهاَفِشَلوُجُعَمِّـدَقُنَف،ًانَسَحْلَبْقٱَوٍمْثِإَّـلُكْعَفْرٱ:ُهَلاوُلوُق
لَُخيَال٣

ِّـ
خلٱَىلَعُبَكْرَنَال.ُروُّشَأاَنُص

ْ
ًاضْيَأُلوُقَنَالَو،ِلَْي

ِهلآ:اَنيِدْيَأِلَمَعِل
َ

لٱُمَحْرُيَكِبُهَّـنِإ.اَنَت
ْ

.»ُميِتَي
اخيم٩:٧و٥:٥و٤:٨ص١٢:٦و١٠:١٢و٦:١ص

٥:١٣ص١٧و٥١:١٦رومزمو٦:٦ص١٩و٧:١٨
٦٨:٥رومزم٤:١٢:ص١٣:٢و٨:٦ص٣١:١ءايعشإ

لدتو.هيلإعوجرلاوةبوتلاىلإليئارسإبرلاوعدي
ليئارسإمهيمسيلازيالهنإفهبعشلهتبحمىلعظافلألا
ببسبالمهمثإباورثعتمهنأمهركذيومههلإهسفنيمسيو
عيمجلالبقينألبسانلاكلهينأءاشيالهنألبرلانم
نمؤينملككلهياليكلديحولاهنبالذبو.ةبوتلاىلإ
النكلولئاهلاديدهتلاوراذنإلانمريثكرفسلااذهب.هب

.نارفغبدعووةبوتللةديدجةوعددعبالإيبنلاهمتخي
فارتعالاوعرضتلامالك)٢ع(ًامَالَكْمُكَعَماوُذُخ

سيلوبلقلانموقداصمالكو.ةديدجةعاطبدعولاو
يفهيلعاوداتعااوناكيذلامالكلاالونيتفشلامالكطقف
.ىنعملاىلإهابتناالبًانايحأوهوحيبستلاوةالصلاةمدخ
يِماَمَأاوُرَهْظَيَال«)٢٣:١٥جورخ(سومانلايفليق
بلقلاوةرسكنملاحورلابرللةمدقتلضفأو»َنيِغِراَف
.ٍدْمَحِبُهُمِّـظَعُأَوٍ،حيِبْسَتِبِهللاٱَمْسٱُحِّـبَسُأ«قحسنملا
»ٍفَالْظَأَوٍنوُرُقيِذٍرَقَبِرْوَثْنِمَرَثْكَأِّـبَّـرلٱَدْنِعُباَطَتْسُيَف
)٣١و٦٩:٣٠رومزم(

ْيَأِ،حيِبْسَّـتلٱَةَحيِبَذ«)١٣:١٥نييناربع(اَنِهاَفِشَلوُجُع
مث
ََ

.»ِهِمْسٱِبٍةَِفَرتْعُمٍهاَفِشَر
هبنوربعيبعشلامالكاذه)٣ع(ُروُّشَأاَنُصِّـلَُخيَال

روشأىلعنولكتيالفةديدجةعاطبمهدصقومهتبوتنع
.مانصألاىلعالوةيركسعلاةوقلاىلعالو

يِبَضَغَّـنَأل،ًالْضَفْمُهُّبِحُأ.ْمُهَداَدِتْرٱيِفْشَأاَنَأ٤«٩-٤
ِنَسْوَّـسلٱَكُرِهْزُي.ىَدَّـنلٱَكَليِئاَْرسِإلُنوُكَأ٥.ُهْنَعَّـدَتْرٱِدَق

ُهُؤاََهبُنوُكَيَو،ُهُبيِعاَرَخُّدَتْمَت٦.َناَنْبُلَكُهَلوُصُأُبِْرضَيَو
يفَنوُنِكاَّـسلٱُدوُعَي٧.َناَنْبُلَكٌةَحِئاَرُهَلَو،ِةَنوُتْيَّـزلٱَك لِظِ

ِّـ
ِه

.َناَنْبُلِرْمَخَكْمُهُرْكِذُنوُكَي.ٍةَنْفَجَكَنوُرِهْزُيَوًةَطْنِحَنوُيُْحي
ألِلَوًاضْيَأِيلاَم:ُمِياَرْفَأُلوُقَي٨

َ
ُتْبَجَأْدَقاَنَأ؟ِماَنْص

مثُدَجوُيِيلَبِقْنِم.َءاَْرضَخٍةَوَْرسَكاَنَأ.ُهُظِحَالُأَف
ََ

ْنَم٩.ِكُر
َّـنِإَف؟اَهَفِرْعَيىَّـتَحٌميِهَفَوَروُمُألٱِهِذٰهَمَهْفَيىَّـتَحٌميِكَحَوُه
ملٱاَّـمَأَو.اَهيِفَنوُكُلْسَيَراَرْبَألٱَوٌةَميِقَتْسُمِّـبَّـرلٱَقُرُط

َنوُقِفاَنُْ
.»اَهيِفَنوُرُثْعَيَف

١٢:١ءايعشإ٣:١٧اينفص٥٧:١٨ءايعشإو٦:١ص
ءايعشإ٦:٢٨ىّتمو٢:١داشنألاديشن٢٦:١٩ءايعشإ

١٧:٢٣لايقزح٤:١١داشنألاديشن١١:١٦ايمرإ٣٥:٢
٤١:١٩ءايعشإ٣٤:٣٢بويأو٣ع٢٢و٢:٢١ص
:١١١رومزم٩:١٢ايمرإو١٠٧:٤٣رومزم١٧:٢٣لايقزح
١:٢٨ءايعشإ٢٦:٧ءايعشإ٣:٥اينفصو٨و٧

سيلهنإفضرمبمهدادتراهّبشْمُهَداَدِتْرٱيِفْشَأاَنَأ
امءاجرالوحرفالولكأللةيلباقالولمعللةوقضيرملل
وهيحورلاضرملاءافشوهلخاديفًالماعضرملاماد
عوجرلاودسافلابلقلاديدجتوةفلاسلااياطخلانمريهطتلا
.ةيقيقحلاةايحلاىلإ

ريغلاهنأامبهللاةبحملضفرهظيًالْضَفْمُهُّبِحُأ
.مهلامعأىلعءانبسيلوةمعنلابنيقحتسملا

يتلاتاكربلاو)١٣:١٥(ةيقرشلاحيرلاكسيلىَدَّـنلٱَك
يتأتاهنأل)٢(ىدنلاكةشعنماهنأل)١(ىدنلاكبرلااهيطعي
ًايمويسانلاىلعطقستاهنأل)٣(ةفاطللاوتوكسلابسانلا
ىلعىدنلاكضعبلاىلعطقستاهنأل)٤(ةليللكىدنلاك
بولقلاىلعطقستاهنأل)٥(ةرجحملانكامألانودبشعلا
نسوسلاو.ةفوشكملاءايشألاىلعىدنلاكهللاىلإةهجوتملا
لدت»ِهللاٱزْرَأ«)٨٠:١٠رومزم(نانبلزرأولامجلاىلعلدي
بعشبنيتدحتمناتفصلاناتاهنوكتفةمظعلاوةوقلاىلع
.هللا

نانبلةحئارو.ةديجلارامثألاولامجلاب)٦ع(ِةَنوُتْيَّـزلٱَك
تاولصو)٤:١٨يبليفرظنا(ةحلاصلالامعألاهيبشت
.)٥:٨ايؤررظنا(نيسيدقلا

يف دهعلايفهللابعشوليئارسإلظ)٧ع(ِهِّـلِظِ
لظبيأبوعشلايمتحتاهلظبيتلاحيسملاةسينكديدجلا
.ريخلكردصموةسينكلاسأروهيذلاحيسملا

هلمعبحالفلانأكنودصحيونوعرزيًةَطْنِحَنوُيُْحي
.ةطنحلاييحي

برلالوقيومانصألاةدابعكراتهنإ)٨ع(ُمِياَرْفَأُلوُقَي
»ظحالاف«.هلبقوميارفأفارتعاعمسيأ»تبجأدقانأ«
ةمظعلابءارضخةورسكبرلاو.هيلعكرابيوهبينتعييأ

ألَا
َ
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برلاامأورمثالبةليمجوةريبكتناكنإوةورسلاو.ةوقلاو
.»كرمثدجوييلبقنم«لوقيفهنمريخلكف

ةموهفموةطيسباهلكرومألاهذهو)٩ع(ٌميِكَحَوُهْنَم
.)٣١-١:٢٦سوثنروك١رظنا(طيسببلقيذل

امأو.قحولدعهلامعألكٌةَميِقَتْسُمِّـبَّـرلٱَقُرُط
برلاقرطنومهفيالسانلاوسانلانموهفجاجوعإلا
.اهيفاوكلسينأنوديريالواهومهفينأنوديريالمهنأل
اهتبقاعورارشألاقيرطعيمجلامامأطسبماتخلابيبنلاو
هقيرطهسفنلناسنإلكراتخيلاهتاكربوراربألاقيرطو
.اهيفكلسيو

رفسلااذهميلعتةصالخ
ِمَدَعْنِميِبْعَشَكَلَه«.ةفرعملاةهجنمرفسلاميلعت.١

ملٱ
رموجهتأرماىلإعشوهةبسنتناك.)٤:٦(»ِةَفِرْعَْ
ةميقفرعتملرموجنألهبعشىلإهللاةبسنىلإًازمر
فرعيملليئارسإنأامكاهلهتبحمةمظعالواهلجر
نمةبحملاىلإلجرلاقاتشيامكوهلهللاةبحمةمظع
ملكت.هبعشنمةبحملاىلإبرلاقاتشياذكههتأرما
نمةبولطملاةفرعملاو.هبلقنموهرابتخانمعشوه
ةفرعملبطقفةيخيراتثداوحةفرعمتسيلبعشلا
عنماممو.ةكرشلاوةمدخلاوةقثلاىلعيوتحتيتلاةيبلق
يفمهتابجاوةنهكلالامهإبرلاةفرعمنعنييليئارسإلا
ناميإلاوبرللبعشلانمةبحملامدعوبعشلاميلعت
ةفرعمهوفرعينأمهنكميالاهنودبيتلاهلعوضخلاوهب

.ةيقيقح

اهلجررموجتناخ.ةبوتلاةهجنمرفسلاميلعت.٢
اهلجراهلبقوتعجرمثاهلىثرُيةلاحىلإتطقسو
ىلعّحلأهتمعنضيفنمبرلاو.اهتيطخاهلرفغو
مهدعووهيلإاوعجرينأةسيعتةلاحيفمهوهبعش
نبالاكةبوتلاىلعسانلالمحتيتلاةبحملاونارفغلاب
»ِيبَأَىلِإُبَهْذَأَوُموُقَأ«لاقهيبأةبحمركذتامللاضلا
.)١٥:١٨اقول(

مالآةبحملايف.هبعشلهللاةبحمةهجنمرفسلاميلعت.٣
امنيحبألامالآوضيرملااهنبارظنتامنيحمألامالآك
هبعشرظنامليوامسلابآلامالآو.يقشلاهنبارظني
لَقَّـَيلَعَبَلَقْنٱِدَق«لاقوليئارسإ

ْ
ْتَمَرَطْضٱ.يِب

اوضفرنيذلاةيطختناك.)١١:٨(»ًاعيَِمجيِِمحاَرَم
مظعأاموةميظعةيطخعشوهنامزيفةبحملاهذه
ىلععوسيىكب.عوسيةبحمنوضفرينيذلاةيطخ
ِءاَيِبْنَألٱَةَلِتاَقاَي،ُميِلَشُروُأاَيُميِلَشُروُأاَي«لاقوميلشروأ
ملٱَةَِمجاَرَو

ِكَدَالْوَأَعَْمجَأْنَأُتْدَرَأٍةَّـرَمْمَك،اَهْيَلِإَنيِلَسْرُْ
َجتاَمَك

ْ
َحتاَهَخاَرِفُةَجاَجَّـدلٱُعَم

ْ
»اوُديِرُتَْملَو،اَهْيَحاَنَجَت

.)٢٣:٣٧ىّتم(

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany
www.call-of-hope.com

contact-ara@call-of-hope.com
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