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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

لوصفةعبساهيفو:ةمدقملا

عوشيةمجرتيف:لوألالصفلا
لاجردحأنوننباوهرفسلااذههيلإبوسنملاعوشي

ركذةرثكعمهمأمساركذُيملو)٢٧-٧:٢٠مايأ١(ميارفأ
ةظفلوهو)١٣:٨ددع(عشوهيلصألاهمساو.هيبأمسا
ىسومهاعدمث.)٧:٢٧مايأ١(صالخاهانعمةيناربع
.عوشيةيبرعلاةمجرتلايفبتُكوصّلخبرلاهانعموعشوهي
عشوُيبرعلاتافلؤمنماهريغوةيبرعلايخرؤمبتكيفو
مساوهعوشيو.عشوهييناربعلامسالاىلإبرقأوهو
عوسيةينانويلايفراصومسالكقوفوهيذلايدافلا
.ًانيسنيشلالادبإب

مهيلعروجلاوليئارسإينبلالذإمايأرصميفعوشيدلُو
رشعوةنسةئمشاعو.ىسوملًامداخناكومهعمجرخو
يفاهضعبورصميفاهضعبشاع.)٢٤:٢٩ص(نينس

دعبنييليئارسإلاداقو.ناعنكضرأيفاهضعبوةيربلا
يفهيلإجاتحياملكهمّلعدقىسومناكو.ىسوم
كلترومأنمًاريثكربتخادقناكو.هللابعشلهتسايس

نييليئارسإلاربخأراصىتحىسوملهتبحاصمبةسايسلا
برلارمأبسحىسومنييعتبىسومةفيلخناكو.اهيف
عّديملفىسومنمدهشمىلعهسفنبرلانييعتبمث
١:١عوشيو٢٣و١٤و٣١:٧ةينثترظنا(هسفنلةفالخلا
يفًاريبخناكهنأليلدبهرمألوأذنمبرحلاسرامو.)٢و
رصمنمجورخلارثأىلعباتكلايفهركذلوأذنمبرحلا
براحوقيلامعىتأاملهنإف.هنيعجورخلارفسيفامىلع
ًالاَجِراَنَلْبِخَتْنٱ:َعوُشَيِلىَسوُمَلاَق«ميديفريفليئارسإ
نأيفبيرالف.)١٧:٩جورخ(َ»قيِلاَمَعْبِراَحْجُرْخٱَو
يذلاوهعوشينأرمألالوأنمىسوملنلعأدقناكهللا
هامسعنيربشداقنمهلسرأذنماذهلوناعنكضرأحتفي
.عوشي

ةقشملاوةيدوبعلاولذلاةايحتناكفرصميفهتايحامأ
.نييرصملاةمدخونبللالمعنمنييليئارسإلارئاسك
تملأتومهسجررئاسومهتادوبعمونييرصملامانصأدهاشو
.قلاخلانودقولخملانودبعيمهايإهتدهاشمنمهسفن
هلوقليلدبةدابعلاكلتيفهبعشضعبطوقسدهعو
،ٍةَناَمَأَوٍلاَمَكِبُهوُدُبْعٱَوَّـبَّـرلٱاْوَشْخٱَنآلٱَف«نييليئارسإلل
ِهلآلٱاوُعِزْنٱَو

َ
يف...ْمُكُؤاَبآْمُهَدَبَعَنيِذَّـلٱَة :٢٤ص(»َْرصِمِ

سمشلاولجعلاونوعرفنودبعياوناكنييرصملانإف.)١٤
اموتحتنمضرألايفاموقوفنمءامسلايفاملكلب
ضعبىلإًالئامناكهبعشنأفرعفضرألاتحتءاملايف
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روصلاراغصضعبمهعماولمحدقاوناكوليطابألاكلت
اودبعينأمهاصوأوكلذنممهرذحفةيرصملاليثامتلاو
ةهلآلاراثآاولزعينأوهاوساودبعينأنعمهاهنوهللا
.ةبيرغلا

ينبجورخذنماهتئادبتناكفةيربلايفهتايحامأو
يفةنسنوعبرأهيلعّرمدقنوكيفرصمنمليئارسإ
ةعاستناحوهللامهدقتفاىتحبعشلاعمةيدوبعلا
ماحضرأليلعلاباقعذئنيحدهاشفذاقنإلايفيعسلا
ءانيسةيربيفرهظو.)٣١-٢٧و١٠٥:٢٣و٧٨:٥١رومزم(
دنجدئاقنوكينألًالهأىسومهآرذإةمظعلانمءيشب
ميديفريفقيلامعةبراحميفلاطبأللًادئاقهراتخاف
-١٧:٨جورخ(»ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبُهَمْوَقَوَقيِلاَمَع...َمَزَهَف«

عمدعصو.ىسوملًامداخمويلاكلذذنمراصو.)١٤
دعبو.نيلوألاةعيرشلايحولبهنايتإنمزءانيسىلإىسوم
فاتهتوصعمسف.لبجلانمهعمردحناًاموينيعبرأ
يفٍلاَتِقُتْوَص«ىسومللاقفبعشلا ملٱِ

:٣٢جورخ(»ِةَّـلَحَْ
املو.»ءانغتوصلاكلذنإ«ىسومهللاقف.)١٧-١٥
.صقروءانغبهدبعيبعشلاولجعلاارظنةلحملااغلب
يحولهحرطوىسومبضغومحذئنيحعوشيدهاشف
ضيضحيفبعشلانمدهشمىلعامهايإهرسكواياصولا
.)١٩-٣٢:١٥جورخ(لبجلا

لأأبنتاملهنأءانيسةيربيفعوشيةايحثداوحنمو
ْ

داد
روهشملاباوجلاكلذعمسفامهعدرينأىسوملأسداديمو
اَذِإَءاَيِبْنَأاوُناَكِّـبَّـرلٱِبْعَشَّـلُكَتْيَلاَي«هلىسوملوقوهو
.)٢٩-١١:٢٦ددع(»ْمِهْيَلَعُهَحوُرُّبَّـرلٱَلَعَج

مهلسرأنيذلارشعينثألاسيساوجلادحأعوشيناكو
ضرألاةفرعمىلإًاجاتحمناكهنألناعنكضرأىلإىسوم
هثاريمضرأىلإبعشلالخدُيوههنأهللادصقنمناكذإ
)عشوهيةيناربعلايفو(عوشيهاعدفهمساىسومّريغاذهلو
هتقولبقهلّنيُعامبسانيامبيمُسفصّلخبرلايأ
ناكهنأمزلهبئانوىسوممداخناكذإو.ةءوبنلالاثمىلع
ضرألاسّسجتوًالامشمهبدعصفسيساوجلاكئلوأسيئر
ىلإاودعصمث.ةامحلخدميفبوحرىلإنيصةيربنم
نأىلإاهبصخوضرألارامثأاوأرونوربحاوتأوبونجلا
نمميظعدوقنعباوعجرو)دوقنع(لوكشأيداوىلإاولصو
ًاموينيعبرأدعبنييليئارسإلامهتوخإمايخىلإاوداعوهبنع
امعوشيوبلاكريغسيساوجلاىتأف.)٢٥-١٣:٢٢ددع(
الذبفبلاكوعوشيامأًانبجوًافوخنييليئارسإلاةدئفأألم
نأمهالأسوةعاجشوًانانئمطااهآلمينأيفدوهجملا
نكل)٩-١٤:٦ددع(ضرألاىلعاولوتسيواودعصي
ىلعبعشلاءازجناكفءاّمصناذآىلععقوامهمالك

١٤:٢٢ددع(داعيملاضرألخديمهنمدحأالنأمهنايصع
.)٢٣و

قاشلانينسلارفسةدمعوشيرمأنمًائيشعمسنملو
الهنأمازتلالاةلالدبملعننكلءانيسنمهتءادبتناكيذلا
ماريبأوناثادوحروقةيصعماودهاشنممنوكينأنمدب
يفاهنفدوميرمةافوو)١٧و١٦صددع(ديدشلامهباقعو
روهلبجيفهنفدونوراهتومو)٢٠:١ددع(شداقةيرب
:٢١ددع(يعرذأوصهاييتبراحمو)٢٩-٢٠:٢٣ددع(

ةبيخوناعنكضرأيقرشىلعءاليتسالاو)٣٥-٢٣
.)١٨-٢٥:١ددع(ّربللساحنيفةريغبماعلبىعسم

نيُعضرألاهذهنمىسومقالطناةعاستناحاملو
ناكو)٢٧:١٨ددع(هرمأوبرلالوققفوىلعهلًافلخ
هاصوأوهتوخإهّالووهربتخايذلاهذيملتعوشيفَلخلاكلذ
.)٢٣و٣١:١٤ةينثتو٢٣و٢٧:٢٢ددع(هاياصورخآ

اّنكلوهرفسيفتنيُبدقفناعنكضرأيفهتايحامأو
تومرثأىلعبعشلاةدايقّىلوتهنإ.زاجيإلابانهاهركذن
اولخدنألبقليئارسإينبتّالحمرخآميطشيفىسوم
ءانبهبًاقوثومتيصلانسحناكو)٢ص(ناعنكضرأ
الوبهريالسأبلاديدشًالطبناكو.ىسومةداهشىلع
نمحربيالةعيرشلارفسناكو.بهذثيححلفأودعتري
بعشلاناكفهتانكسوهتاكرحلكيفهعمهللاناكو.همف
٩-١:٧ص(ىسوملاوعمسامكهلنوعمسيهرمأعوط
ياعىلإاحيرأنمواحيرأىلإندرألانمليئارسإداقف)١٨و
بورحبماقوموريمونوروهتيبونوعبجىلإياعنمو
مهدشريوةأطخلابقفريوهوأطخيبعشلاناكو.برلا
همايقعمناكو.هحاجنحاتفمهللاابهناميإناكو.مهظعيو
ضرألامسقومالسلايفىعسيبرلااهبرمأيتلابورحلاب
.مئانغلاوكالمألانمءيشبهسفنىلإتفتليملوبعشلل
ةحارلالبسدهميوبرلايضرينأهدصقلكناكو
خويشوليئارسإعيمجاعدلجألابرقبرعشاملو.هبعشل
ىلعمهثحوبرلاعئانصبمهركذوهءافرعوهتاضقوبعشلا
مهئابآلبرلاديعاومكاردإيفيعسلاىلعمهدشوىوقتلا
هدبعديباهايإمهاطعأيتلابرلاةعيرشظفحبمهاصوأو
اذهيفىرجف.اهتفلاخمنممهبيصيامبمهرذنأو.ىسوم
مالسبتامو.ىسومهذاتسأجهنموهللاةعيرشننسىلع
ىلعسراحوأحراسةنمتيفنفُدونينسرشعوةئمنبا
.)٢:٩ةاضقو٢٤ص(ميارفألبج

عوسيىلإًازمرهللابعشلهتدايقيفعوشيناكو
ىنعمو.عوسيةينانويلايفعوشيراصامنإدحاونامسإلاف
هللابعشءادعأبلغعوشينإفصّلخمهنأديفيمسإلا
عوسيودعوملاضرأهكّلموراطخألانمبعشلاصّلخو
لاق.ةئيطخلاوناطيشلاءادعالامظعأنمبعشلاصّلخ
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ُهَمْسٱوُعْدَتَو«يدافلابةراشبلايففسويلليئاربجكالملا
لَُخيُهَّـنَأل،َعوُسَي

ِّـ
.)١:٢١ىّتم(»ْمُهاَياَطَخْنِمُهَبْعَشُص

ةردقبهللابعشصّلخنوننبانأنيعوشيلانيبقرفلاو
نوننباو.هسفنةردقبهسفنبعشصّلخهللانباوهللا
هتوكلممهكلمهللانباوهللاةوقبءادعألاضرأمهكّلم
ملوضرألامهكّلمنوننباو.هسفنةوقبهيبأتوكلمو
همدبمهارتشاهنألمهكّلموءامسلامهكّلمهللانباومهكّلمي
.ءيشلكيفةلثامملايضتقيالهيبشتلاكزمرلاف

رفسلااذهبتاكيف:يناثلالصفلا
مهدنعرتاوتاذهوعوشيدوهيلادنعرفسلااذهبتاك
نكلو.هيفةشقانمثدحتملونيمدقألانممهيلإلصتاو
اذهلكبتاكعوشينأبنوملسيالرصعلااذهءاملع
ضعبهرئاسبتكوهضعببتكهنأىلإنوبهذيورفسلا
هنأىلعليلدلانإو.هدعباوتاموهورصاعنيذلاخويشلا
لٱاَذٰهُعوُشَيَبَتَكَو«هسفنرفسلالوقهضعببتك

ْ
يفَمَالَك ِ

ليلدلانإو)ريسفتلارظنا٢٤:٢٦عوشي(»ِهللاٱِةَعِيَرشِرْفِس
اهنموهتومأبناهنم.تايآةدعرفسلالكبتكيملهنأىلع
لٱَنَكَسَف«

ْ
يفاَذوَُهييِنَبَعَمَنوُّيِسوُبَي لٱاَذٰهَىلِإَميِلَشُروُأِ

ْ
»ِمْوَي

تومدعبناككلذنأىلعلدياذهو)١٥:٦٣ص(
ريبدلليئتثعذخأونوربحلبلاكذخأنإو.عوشي
دعباناكامهنأةاضقلارفسيفاركُذرفسلااذهيفناروكذملا
هلباقو١٩:٤٧و٢٠-١٥:١٣صيفامرظنا(عوشيتوم
هضعببتكنأبلوقلاف.)١٨:٢٩و١٥-١:١٠ةاضقيفامب
لكركُذامقفاويهنعذخأوهرصاعنمهضعبوعوشي
اذهو.هلامعأأبننمضتيهنألهيلإبسُنرفسلانإو.ةقفاوملا
.نيرسفملاضعبهلاقامةصالخ

اوبسننييحيسملاودوهيلاةبتكنإ«ريلكمروتكدلالاقو
نيرخأتملانمةعامجمهفلاخو.هسفنعوشيىلإرفسلااذه
ساخنيفوأرازاعيلاهبتاكنأيهوبهاذمكلذيفاوبهذف
وأهدعباوشاعوعوشياورصاعنيذلاخويشلادحأوأ

.»لبابيبسدعباوشاعنمدحأوأايمرإوأليئومص
ركذنرفسلااذهرثكأبتكعوشينأىلعةريثكةلدأانلو

:يتأياماهنم
ةباتكبعوشيهتفيلخرمأهنأنمدبالىسومّنإ.١

.هديىلعليئارسإلهدعوهللامامتإيفثداوحلا
تّمتنممثداوحلاكلتةباتكبىلوأدحأالهّنإ.٢

.برلاةعيرشرفسىلإهبتكامّمضينأوهتطساوب
كلتنوّدينأيفعوشيلثمبغريدحأالهنإ.٣

ًارانمىقبتلةيهلإلاةيانعلاتايآنماهيفاموثداوحلا
.بعشلل

اهبتريوثداوحلاكلتبئبنينأعيطتسيدحأالهّنإ.٤
عوشيلثمطبضوماكحإباهبتكيوعوشياهربتخملثم
دنجسيئرو«يلعلانعءابنألاذخأواهدهاشهنأل
:٦و١٣و٩و٥:٢و٢و٤:١و٣:٧و١:١ص(»برلا
.)١٠:٨و٨:١و٧:١٠و٢

رفسيفمالكلااذهعوشيبتكو«عوشيرفسيفءاج.٥
عوشينأىلعلديملنإومالكلااذهو»هللاةعيرش
رفسىلإهبتكامّمضهنأىلعًاحيرصهلكرفسلابتك

اهنيعةسمخلاىسومرافسأيأةاروتلابرلاةعيرش
ةلالدبعقاولاوهاذهوًاءزجعوشيهبتكامراصىتح
يفامىلعفوطعملاعوشيرفسلوأيففطعلاواو
ةاروتلاورفسلاهذهلعجفطاعلافةينثتلارفسرخآ
.ًادحاوًاباتك

رفسلااذهةينوناقيف:ثلاثلالصفلا
يفمهيثدحمودوهيلاونييحيسملاءامدقنمدحأكشيمل

رافسألانمهريغةداهشهتينوناقتتبثأو.رفسلااذهةينوناق
ريمازملااهنمو.هئابنأوهثداوحةحصبتدهشاهنإفةسدقملا
-٦٨:١٢و٣و٤٤:٢رومزمرظنا(ديدجلادهعلاوءايبنألاو

١٣-٣:١١قوقبحو٢٨:٢١ءايعشإو٥٥و٧٨:٥٤و١٤
.)٢:٢٥بوقعيو٣١و١١:٣٠نييناربعو٧:٤٥لامعأو

اهناكمورفسلااذهةباتكنامزيف:عبارلالصفلا
يفرفسلااذهنمربكألامسقلابتكعوشينأحّجرملا

ضرأحراسةنمتيفم.ق١٤٢٦ةنسوحنوأهتايحرخآ
.هكلم

عوشيرفستالمتشميف:سماخلالصفلا
ةثالثيفيوطنتًاحاحصأ٢٤ىلععوشيرفسلمتشي

:ماسقأ
.)١٢ص-١ص(ناعنكضرأحاتتفا:لوألامسقلا·
طابسألاةعستلاىلعضرألاةمسق:يناثلامسقلا·

.)٢٢ص-١٣ص(طبسلافصنو
صو٢٣ص(نييليئارسإللعوشيحئاصن:ثلاثلامسقلا·

٢٤(.

:نأشتاذرومأةعبرأرفسلااذهيفامرهشأو
.)٣ص(بعشلاوةنهكلاروبعلندرألارهنماسقنا.١
.)٥ص(عوشيلحيسملاروهظ.٢
.)١٠ص(ًالماكًامويرمقلاوسمشلافوقو.٣
يفّنيُبامىلععوسيىلإًازمرناكعوشينأروهظ.٤

.هرخآاميسالوريسفتلا
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تاضارتعالاعفديف:سداسلالصفلا
عوشيرفسىلع

نمركذنعوشيرفسىلعنوريثكنوضرتعمماق
:يتأيامتاضارتعالا

رفسفلؤممسانآلاىلإرهظيملهنإ:لوألاضارتعالا
نامزوهفلؤمبةينارصنلاءاملعنملئاقلكوًاعطقعوشي
ضارتعالااذهىلعباوجلايفو.ًانظالإلقيملهفيلأت
:هوجو
نيبفالخالبهنوكذنمباتكلااذهيفرتاوتلانإ.١

العوشيهبتاكنأنييحيسملاونييليئارسإلاءامدق
نيرخأتملارثكأنإو.نيثدحملاضعبكيكشتهيفحدقي
ّ.قحءامدقلاهآرامنأنظلااوحّجر

يحولارافسأنمهنأرتاوتباتكفلؤمةفرعممدعنإ.٢
دوهيلانيبفالخالبةعاسلاهذهىلإبتُكذنم
امكونوروهشملايحولاةبتكهقّدصونييحيسملاو
الوهلطبيالةمدقملاهذهنمثلاثلالصفلايفتملع
.فلؤملااليهلإباتكلانأةدمعلاذإهنأشطحي

رتاوتلاىلإتافتلالامدعولصتملادنسلابجيناكول.٣
يتلابتكلامظعمبةقثنايدألانمنيدلهأليقبام
نايدألاءاملعفلتخادقفهللايحواهنأنوعّدي
تايآلالوزنةنمزأولوصفلاةباتكنامزيفةفلتخملا
لهجللوقملااولطبيملوكلذنمًاريثكاولهجواهنكامأو
.هناكموهنامزوبتاكلا

ءاوسهيلإىحومهبتاكنأتبثيهلإباتكلانأتبثذإو
ضعبنأيفكشنالنحنو.ًاددعتمناكمأًادحاوناك
ملامهرصعريغرصعيفعوشيرفسيفاوبتكيحولالاجر
باتكلابُتكهنأبلوقلاىلعمهضعبلمحاذهووههبتكي
ذإلقعيذىلعهلوقنالطبىفخيالوعوشيرصعدعبهلك
هلكباتكلانأمزلتسيالميدقباتكيفريغصءزجةباتك
املاحملااذهتبثولهنأعمءزجلاكلذةباتكنمزيفبتُك

.تملعامكًائيشرفسلايحوبّرض
ىطعأىسومنأرفسلااذهيفهنإ:يناثلاضارتعالا
ةينثتلارفسيفو)١٣:٢٥ص(نومعينبضارأداجطبس
.اهنمًائيشليئارسإينبيطعيالهللانإ)٢:١٩ةينثت(

مسقلاوهعوشييفنومعينبضرأبدارملانأباوجلاو
ملفنوحيسكلميفنيينومعلانمنويرومألاهذخأيذلا
نمهوذخأنويليئارسإلاونييرومأللراصلبنيينومعللَقبي
رظنلابنيينومعلاىلإبسُنامنإونيينومعلانمالنييرومألا
نألًاريخأنيينومعلليقبامهنعيهنملاوقباسلاىلإ

مهدوعصرثأىلعضرألاكلتاوذخأدقاوناكنييليئارسإلا
.)١١:١٣ةاضقو٢٦و٢٥و٢١:٢٤ددع(رصمنم

ىلإو«هصنام١٩:٣٤صيفنإ:ثلاثلاضارتعالا
.طلغاذهو»سمشلاقورشوحنندرألااذوهي

نمًامسقنألانهطلغلانمءيشانلنيبتيملباوجلاو
رحبلامهبيصندودحنمنإفاذوهييقرشناكندرألا
يقرشرحبلااذهيفبصيندرألاوطولرحبىلإطسوتملا

.بيصنلاكلذ
ًاحبذمىنبعوشينإ«٨صيفهنإ:عبارلاضارتعالا
ةاروتلامجحنأملُعفةاروتلاهيلعبتكوىسومهرمأامك
عسيحبذملاناكلحبذملاةراجحىلعبتُكولثيحبناك
املةسمخلابتكلاهذهنعةرابعةاروتلاتناكولفكلذ
.»كلذنكمأ

انهدارملافاهتباتكتمتدقنكتملةاروتلانإباوجلاو
:٢٧ةينثتو٣:٣صريسفترظنا(رشعلاهللااياصوةاروتلاب

امك)٢٦-٢٧:١٥ةينثت(يفةرركملاةنعللاتاملكوأ)٨
تّيمُسرشعلااياصولانألحجرألاوهلوألاو.مهضعبىأر
دهعلاتوباتيفمهعمتناكوةعيرشلاوةداهشلاودهعلاب
.)٣٢:١٥جورخو٣٣:٢و٩:١١و٤:١٣ةينثترظنا(

اهنألةاروتلاىنعميهوةعيرشلابرشعلااياصولاتّيمُسو
ةفورعملاةسمخلارافسألالكيفةيبدألاهللاةعيرشرصتخم
ةباتكعنتماامضرتعملامهوتامّحصولهنأىلعةاروتلاب
دُمُعلانكتنإوحبذملاعمماقتدُمُعىلعةسمخلارافسألا
نمكلذريغوأليئارسإطابسأددعىلعرشعينثا
.لئاسولا

لطابسمشللعوشيفاقيإنإ:سماخلاضارتعالا
لبقو.اهنايبيتأيسنيدحلملالاوقأنمضرتعملااهعمجةلدأل
الويدوهيبسيلهنأكلذهبيذكتنمرهظيلوقناهداريإ
كلتناكمإنوقدصيءالؤهنمّالكنألملسمبالوينارصنب
اهلوؤيمهضعبواهنوقدصيىراصنلاروهمجودوهيلافةزجعملا
الوةاروتلايفاهنألءيشلكىلعهللاةردقبميلستلاعم
.كلذيفنيقيرفلالاوقأداريإىلإةجاح

هللاةردقبسمشلاعوشيفيقوتىلعتاضارتعالانمو
.نوخرؤملاهبتكلحصولفميظعرمأكلذنأ

:رومأاذهىلعباوجلاو
هقّدصدقونيخرؤملاقدصأنمرفسلااذهبتاكنإ.١

.ىصحتالتاوبروفولأ
فالآةثالثنمبرقيامذنمنيخرؤملابتكنإ.٢

دونهلاونوينيصلاىعّدانإودجوتالةنسةئمسمخو
دـوهـيلاـةظـفـاحـمليــقـبفرــفسـلااذـهـامأوـاهـظــفح
فالخبهللايحوهنأمهداقتعالهيلعنييحيسملاو
.نيخرؤملابتك
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خرؤماهبدرفنانأشلاتاذرومألانمةريثكًارومأنإ.٣
.دحاو

اهتتبثاويحولاةافننمنوثدحملااهافنةريثكءابنأنإ.٤
تماقفنرقلااذهويضاملانرقلايفةفشتكملاتاّيداعلا
اوفقواموهوفنامتابثإبتدهشواهنفادمنمةراجحلا
خياروتنمءيشيففاشتكالااذهلبقهنمءيشىلع
.ملاعلا

كلذيخرؤمنمدحأبّذكيملهنأهلوقلةلباقملوقن.٥
نإكلذىلعهضارتعانموةثداحلاهذهرصعلا
ةكرحلاتبثأعوشيوةكرحتمضرألاوةتباثسمشلا
هنألإطخلانمكلذيفءيشالو.لطابوهوسمشلل
نولئاقلانوثدحملانويكلفلاورهاظلاىضتقمبمالك
.رهاظلابسحبنوملكتيامًاريثكضرألاناوردب
يفنألتبرغوسمشلاتقرشألوقيمويلااّنملكو
لوقننأانررطضاالإونيرظانللنايبوراصتخاكلذ
نمًالدبسمشلاانناكملباقىتحضرألاتراد
نعانناكمدعبىتحضرألاترادوسمشلاتعلط
.لمأتفضرألاةيوركبسمشلاانعتبجُحفسمشلا
ةرهاظسمشلاىقبتليفقضرأايعوشيلاقولو
.ضرتعملاةفسلفنمبجعتفبعشلامهفيناكاذامف
اهملاعمارجأوضرألاىلإةبسنلابةتباثسمشلانأىلع
اهنمو.هسنتالوكلذركذافهريغىلإةبسنلابةكرحتم
ةراجحلارطموءادعألانمًافولأاولتقنييليئارسإلانأ
نيقابلالتقلًايفاكتقولاناكفاولتقنممرثكألتق
هبكرحتضارتعانهوأاذهو.سمشلادرنودب
يقبمكولتقمكفرعضرتعملاناكاذإالإناسل
ّرصقيامماذهونيقابلالتقهيضتقييذلاتقولاّنيبو
باتكلايفسيلًافولأاولتقهلوقنأىلعهنعهعاب
.)١٤-١٠:١٢صريسفترظنا(

فيلأتنامزيفاوفلتخاءاملعلانإ:سداسلاضارتعالا
ةثداحنامزيففالتخالاانلق.ًاشحافًافالتخاعوشيرفس
نمًائيشمهلهجلوأنامزلاكلذلنيفلتخملالهجلاهيفنيال
رشايرفسنأالإفالخلاىلعلمحاموةثداحلاكلتلاوحأ
رفسلااذهىلعمالكلاو.عوشينمزدعبثداوحهيفركُذ
رفسلااذهنأوهوةجاحلاهيفامركذىلعانهرصتقنفلوطي
يفثداوحءابنأعومجملبةينوناقلانيدلابتكنمسيل
ةثداحلاكنأشلاتاذةيهلإلاةيانعلالامعأنمدوهيلابعش

عمجتتناكو)١:١٨ليئومص٢(سوقلاديشنوانهةروكذملا
رصعدعبهيفتركُذيتلاثداوحلافةنمزألايلاوتىلعهيف
يهوفيرعتلاةادآبًافّرعمةيناربعلايفوهوهبتقحلُأعوشي
رظنا(ميقتسموأرابرشايىنعموةيناربعلايفءاهلافرح

:١٠صةثداحلاهذهإبنيفدهاوشلايذباتكلاةيشاح
راربألاوأرابلارفسوأرشايلارفسةقفاوملاةمجرتلانوكتف)١٣

لامعأنمهيفعمجامنألنيميقتسملاوأميقتسملارفسوأ
راربأللةعفانىركذةيحورلايناغألاوةبيجعلاةيانعلا
هتباتكنمزعوشيرفسةحصلطبيالواذه.نيميقتسملاو
قفتايهلإباتكهنأرتاوتلابتبدقوعوشيريغهبتاكنوكوأ
مهئوشنذنمنويحيسملاونآلاىلإهدوجوذنمدوهيلاهيلع
.كلذك

ـدـنعتـاعـاـسلاـتنـاكـامـهنإ:عـبـاـسلاضارتـعالا
ةرئادىلعتماقسمشلانأاوملعفيكفنييليئارسإلا
مهدنعنكتملنإانلق.ةعاسةرشعيتنثاراهنلافصن
لكملعنالاهريغتاعاسمهلناكفمويلاةداتعملاةعاسلا

ةيئامتاعاسنيمدقأللناكهنأانملعنكلواهفونص
.تاعاسلانمءيشمهلنكيملنإواذه.ةيلمرتاعاسو
مهنأنيينادلكلاوأروشأولبابراثآنمققحتيذلانكلو
راهنلايفةفورعملاةيسمشلانيتعاسبتقولانوسيقياوناك
.ةقبطملامويغلاوأنجدلاتاقوأوليللايفةيئاملاو

لكةدمنأدعودقناكهللانإليق:نماثلاضارتعالا
ليلوراهنوءاتشوفيصورحودربداصحوعرزضرألامايأ
فوقونإو)٨:٢٢نيوكت(يفهبحّرصموهامكلازتال
نأالإراهنلاوليللايلاوتنمعنميملةدملاكلتسمشلا
مايأيلاوتىلعرصقيولوطيراهنلاوًائيشًاليوطناكراهنلا
لاوزمدعنمكلذعنميملوةيآلاكلتتلزنُأنألبقةنسلا
قراخرمأةزجعملانأضرفلكىلعو.راهنلاوليللايلاوت
دسفتاليتلارداونلانميهوةزجعمتناكاملالإوةداعلا
اهلاثمأو)١٤-١٠:١٢صريسفترظنا(سايقلاالوةدعاقلا
.ةفورعملانايدألالكبتكيفريثك

تاضارتعالانميقبام
ملٱَكِلٰذُمْسٱَيِعُدَف«هصنامعوشيرفسيفنإ.١

ِناَكَْ
جلٱ«
ْ
لِ
ْ

لٱاَذٰهَىلِإ»َلاَج
ْ

هلاثمأواذهعفديو)٥:٩(»ِمْوَي
نإوتملعامكرفسلااذهلكبتكيملعوشينأب
هلوقليلدبًاليوطًانامزمزلتسيال»مويلااذهىلإ«هلوق
يفْتَنَكَسَو...َباَحاَرُعوُشَياَيْحَتْسٱَو« ِطَسَوِ
لٱاَذٰهَىلِإَليِئاَْرسِإ

ْ
مزلتسيالاذهو)٦:٢٥عوشي(»ِمْوَي

عضبذنمةثداحاندحأركذيامًاريثكو.ًاريصقًاتقوالإ
اذهىلإلازيالاهرثأنإلوقيولقأوأةنسوأنينس

.مويلا
ةمحرلايفانيامعوشيرمأهللانإرفسلاكلذيفنإ.٢

ماقتناكلذنأباذهعفُدو.نييناعنكلالتقنمةيهلإلا
اوحابأوناثوألاةدابعيفاولغوتواوثبخمهنألمهنمهللا
الإًامومعسانلارومأنسحتاليتلاتاروظحملا
سيماونلااهنعمهتهنورُذنلامهتءاجدقواهنععانتمالاب

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلالوصفةعبساهيفو:ةمدقملا
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ةمثألابقاعيهللاوةريثكًانورقلبنينسةيعيبطلا
مهضعبوءابولابمهضعبلتقيفةفلتخمقرطبتوملاب
نمكلذريغىلإلزالزلاوأقعاوصلابمهضعبوبرحلاب
اوناكلنييناعنكلاضارقناالولو.ةفلتخملاكالهلاقرط
مانصألاةدابعمهوملعونييليئارسإلاقالخأاودسفأ
ةرورضكًايرورضًارمأناكمهضارقنافةحيبقلالامعألاو
.ةسرتفملاشوحولاوةماسلاتايحلالتق

امكهلقيملامىسومنعلقنيعوشيرفسبتاكنإ.٣
هلقنينأوهانعمبلوقلالقنينأيوارللانلق.وههلاق
هجوىلعرشبلاتاغللكيفٍراجاذهوهظفلب
ولخيالوانههركذنملاممءيشريسفتلايفو.ضرألا
.هيلإعجرافةدئافلانم

لاكشإلاوماهبإلاعفديف:عباسلالصفلا
رفسلااذهيف

ىدحإنإىريفرفسلااذهسرادسبرعتيامًاريثك
نإكلذةلعورخآطبسلاهاريمثصخشلوأطبسلندملا
مهناكسلنييواللطابسألانمتذخُأاهيعارموندملاضعب
مثةّنفينببلاكلتناكنوربحنإومهيشاوميعارمو

رظنا(برللًاماركإمهلاهبهواهبحاصنألنييواللتراص
طبسدحألةرمئراقلااهاريف)٢٠:٧و١٥-١٤:١٣ص
ىندأكلذيفريملببسلافرعاذإفنييواللةرمواذوهي
ىريفءامسأوأنامساندملاىدحإلنإاهنمو.لاكشإ
كلذلاثمو.رمألاهيلعلكشيفعضاوملاضعبيفًافالخ
ةدحاوةنيدملاءامسأةثالثهذهوارمموعبرأةيرقونوربح
نامساسراحةنمتوحراسةنمتو.ليلخلابمويلافرعُت
مهضعبلوقىلعيهوةنبتبمويلافرعُتةدحاوةنيدمل
نمليمفصنوًاليم١٤ةياغىلعويبرغلالامشلايلامش
يبونجيفيهورخآلوقىلعسراحرفكو.ميلشروأ
.اهنملايمأةعستدعبىلعوسلبان

يلقعنمهماسقأفالتخاىلعزاجملاةرفوكلذنمو
ةغيلبلاهيباشتلاوتايانكلاددعتوليثمتوةراعتساويوغلو
نيريثكىلعىنعملامهبيكلذلونايبلاعاونأنمكلذريغىلإ
نمهريغورفسلااذهيعلاطمسبرعياممو.نايبلاةلهجنم
ليجنإلاوةاروتلارافسأءادعأرئاسونيدحلملانأرافسألا
هباهعفدامعنيرسفملابتكيفةريثكتاضارتعاىلعنوفقي
ءاملعنأةسدقملارافسألاعلاطمملعيلفنورسفملا
ملًاضارتعاةاروتلايفاوكرتيملنييحيسملاءاملعونييليئارسإلا
نمنوملعيالنيذلالأسيلويحولاتايآنمهوعفدي
.نوملعي

َعوُشَيُرْفِسنملوألامسقلا

١١ىلإ١صناعنكضرأعوشيحاتتفا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

َلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَأِّـبَّـرلٱِدْبَعىَسوُمِتْوَمَدْعَبَناَكَو«١
.»ىَسوُمِمِداَخٍنوُنِنْبَعوُشَيِل

١:٣٨ةينثتو٢٤:١٣جورخ

رافسأدحأهنأكفطعلاواوبرفسلابتاكلاأدتباَناَكَو
مالكىلعفطعلانإقحلاوىسومةعيرشرافسأيأةاروتلا
٣٤:٥ةينثت(ىسوممالكىلعالةينثتلارفسةمتاخبتاك
.)خلا

هتعيرشنالعإوهتباينوهتعاطإيفِّـبَّـرلٱِدْبَعىَسوُم
رافسألايفامرئاسوموسرلابيترتونييليئارسإلاهتسايسو
نييليئارسإللًاهيبنت»برلادبع«هنأهلوقيفلعلوةسمخلا
سيلهللادنعةناكملاّولعنمهلناكامعمىسومنأىلع
هودبعيوهوهلؤينألةضرعاوناكمهنإفهلإلادبعلبهلإب
نأكلذنممزليو.هدبعىسومنأبتاكلاناسلبحّرصف
مهنعهربقهللاءافخإلقفاوماذهودبعللالبرللةدابعلا
نمنيريثكىلعدبعلاباتكلاقلطأو.)٣٤:٦ةينثت(
ميهاربإو)خلا٧:٢٥ايمرإ(ءايبنألاو)٤:١٨بويأ(ةكئالملا
مهريغو)٢:٢٣يجح(ليئارسإبعشوبوقعيوقاحسإو
ايمرإ(ّرصنذخوبنو)١١٩:٩١رومزم(ضرألاوءامسلاىتح
.)خلا٢٥:٩
.)ةمدقملانم١لصفلارظنا(ٍنوُنِنْبَعوُشَي
هنأىنعمبىسوممداخعوشيناكىَسوُمِمِداَخ

ةيسايسلاهلامعأوهللارماوأبمايقلاىلعهدعاسموهذيملت
.)١٠و١٧:٩جورخرظنا(كلذيفهرماوأعيطمو

َّـنُدْرُألٱاَذٰهُْربْعٱِمُقَنآلٱَف.َتاَمْدَقيِدْبَعىَسوُم«٢
يِنَبِلاَهيِطْعُماَنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإِبْعَّـشلٱاَذٰهُّلُكَوَتْنَأ
.»َليِئاَْرسِإ
٣٤:٥ةينثت

برقىلإريشتانه»دق«ةظفلَتاَمْدَقيِدْبَعىَسوُم
ىلعناكهنأحّجرملاواهرثأىلعباطخلااذهنوكوةثداحلا

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَعوُشَيُرْفِسنملوألامسقلا
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نأمولعموىسومىلعةحانملانمنييليئارسإلاغارفرثأ
لبقكلذفرعهنأوتامىسومنأملعدقناكعوشي
سيللوقأفهلهجيملامبهللاهأبنأفيكفبعشلانمهريغ
نأىلعهيبنتلالبىسومتومبعوشيةدافإكلذبدارملا
ةماقإكلذءاضتقاورّبدمالودئاقالباوسمأنييليئارسإلا
ضرأىلعءاليتسإلاىلعمهدعاسيومهدوقيهلةفيلخ

هرماوأبرامتئإلاىلعمهثحيوهللاةئيشمىلإمهدشريوداعيملا
ىسومناكيتلارومألانمكلذريغىلإهيهاونبءاهتنإلاو
ًاذيملتناكنمالإةفالخلاهذهلحلصيالهنأواهبموقيهدبع
ناكبرلانأىلعهلامعأىلعهدعاسنمموىسوملًامداخو
)٣١:٢٣ةينثترظنا(ىسومةفيلخنوكيسهنأبهأبنأدق
.كلذبهلريكذتباطخلايفنوكيف

تابجاولانإ.رخأتالبرضاحلاتقولايفيأَنآلٱَف
.لاحلايفاهبماقُينأبجي

نُدْرُألٱاَذٰهُْربْعٱِمُق
ناكندرألانأىلعلدتةراشإلاَّـ

فورعملالهسلايفنييليئارسإلاميخمناكوهنمًابيرقوههاجت
ردحنمندرألاىنعمو.هتفضبرقىلعوهوندرألالهسب
ًاضيأرهنلابيمُسويرجلاعيرسهنأهانعممزالوطباهوأ
ةرشعسمخهليمنأنيربتخملاضعبلاق.)٣١:٢١نيوكت(
تيأرامككلذنمرثكأنكامألاضعبيفوليملايفًامدق
يفندرألاىلعمالكلارظناوةسمخلارافسألاريسفتيف
.)تسوبحروجروتكدلل(سدقملاباتكلاسوماق

يفندرألاربعينأبعوشيلبرلارمأنأيفبيرالو
نإفتاناحتمالادشأنمعوشيناميإلًاناحتماتقولاكلذ
ُّنُدْرُألٱَو«هلوقليلدبهناضيفمظعميفذئنيحناكرهنلا
دنععوشيلنكيملو)٣:١٥ص(»ِهِطوُطُشِعيَِمجَىلِإٌئِلَتُْمم
اموروسجلاوبراوقلاكروبعلالئاسونمءيشرمألااذه
برلارمأبسحبعشلاووهندرألاربعينأالإهمامأناك
املكهللارمألةعاطلاتناكفدادعتساىندأالبلاحلايف
ليئارسإينبوعوشيلهللارمأناكفلئاسولانممهل
مهنأبمهلهللادعوعمًاقرغكالهللمهسوفنضيرعتب
قاحسإحبذينأبميهاربإهدبعلهرمأكداعيملاضرأنولخدي
نمآفريثكلالسنلاهلنوكيقاحسإنمهنأبهدعودقناكو
.دعولاهلّمتوميهاربإنمآامكعوشي

مدعنمًافنآهانركذامركذاِبْعَّـشلٱاَذٰهُّلُكَوَتْنَأ
ةـرـثكوذــئـنـيحهـنـاضـيفمـظـعـموندرألاعـطـقلـئـاسو
.عوشيناميإلناحتمالاةدشفرعتنييليئارسإلا

دعوهللانإَليِئاَْرسِإيِنَبِلاَهيِطْعُماَنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإ
تائمتضمنكلوهلسنلضرألاهذهنوكتنأبميهاربإ
امفًانايحأدعولابلّهمتيهللاافهدعوّمتأىتحنينسلانم
فلخيالهللانإفربصلاوءاجرلاوناميإلاالإهلدوعوملل
.داعيملا

اَمَكُهُتْيَطْعَأْمُكَلْمُكِماَدْقَأُنوُطُبُهُسوُدَتٍعِضْوَمَّـلُك«٣
.»ىَسوُمُتْمَّـلَك
١٤:٩صو١١:٢٤ةينثت

هيلععقتاملكوأْمُكِماَدْقَأُنوُطُبُهُسوُدَتٍعِضْوَمَّـلُك
مدعوءاليتسالاوزوفلانعةيانكةرابعلاهذهومكمادقأ
نومدقتتمكنأيأ.لامجإلابءادعألامامأراسكنالاوعوجرلا
لماحلاديكأتلانماهيفامىفخيالو.نوكلمتوأنولوتستو
.ةعاجشلاوطاشنلاىلع

ةغيصبلبقتسملانعّربع.هاّيإمكيطعأيأُهُتْيَطْعَأْمُكَل
.ىضموعقوهنأكىتحقيقحتلاوديكوتلليضاملا

)١١:٢٤ةينثترظنا(هتدعوامكيأىَسوُمُتْمَّـلَكاَمَك
مهلهدعومتيوهفداعيملافلخيالهللانأنايباذهيفو
هايإهركذوهبهتيانعلًاراهظإىسومهبدعوهنأمهلركذيو
طيشنتلانمكلذيفامىفخيالو.مايألايلاوتىلع
.اهيلإةجاحلاديدشيفاوناكنيذللاعيجشتلاو

لٱَنِم«٤
ْ

لٱِرْهَّـنلٱَىلِإاَذٰهَناَنْبُلَوِةَّـيِّـَرب
ْ

لٱِرَْهنِريِبَك
ْ

،ِتاَرُف
حلٱِضْرَأِعيَِمج

ْ
لٱَىلِإَو،َنيِّـيِّـثِ

ْ
لٱِرْحَب

ْ
ِسْمَّـشلٱِبِرْغَمَوْحَنِريِبَك

.»ْمُكُمُُختُنوُكَي
١٢ىلإ٢٤:٣ددعو٢٣:٣١جورخو١٥:١٨نيوكت

دحيهوةيرخصلاةيبرعلاوأءانيسةيربيأِةَّـيِّـَربْلٱَنِم
داعيملاضرأهللاددحةيآلاهذهيفو.يبونجلاداعيملاضرأ
ةيربلاًابونجاهدحنأوهوةرابعزجوأبديدحتنسحأ
.طسوتملارحبلاًابرغوتارفلاًاقرشونانبلًالامشو

راشأوةّيربلاهاجتوهويلامشلادحلانانبلاَذٰهَناَنْبُلَو
ةلحملانمرظنُتتناكجلثلانمءاضيبلاهننقنألهيلإ»اذهب«
وهونونبلةيناربعلايفنانبلمسرو.عوشيناكثيحنموأ
كلذىلعفاهنيعةلعلاكلتلضايبلايأنبللانمقتشم
.ضيبألاهانعمنوكي

»ريبكلارهنلاب«تارفلايمُسِتاَرُفْلٱِرَْهنِريِبَكْلٱِرْهَّـنلٱ
ةبسنلابيهوةيروسرهنأوةيبرغلاايسآرهنألكنمربكأهنأل
يفهبصياملّدعموًاليم١٧٨٠هلوطيقاوسوألوادجهيلإ
.ةبعّكممدق٧٢٨٠٠ىلعديزيامةيناثلايفرحبلا

دارأهنأنيرسفملانمةعامجلاقَنيِّـيِّـثِْحلٱِضْرَأِعيَِمج
بابنمنييناعنكلاضرأعيمج»نييثحلاضرأعيمجب«
رخآلاقو.لكلاةدارإوءزجلالامعتسايألَسرملازاجملا
نأنسحألافهيلعةنيرقالذإزاجملاالةقيقحلاانهباوصلا
ةامحاهيفيتلاةيلامشلاروكلانييثحلاضرأنممهفن
١:٢٦ةاضقرظنا(تارفلاونيطسلفنيبشيمكركو
.)ريسفتلاو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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مهأاهنألنييثحلاضرأركذهنأرايتخالاهيلععقييذلاو
دعولافمهاّيإنييليئارسإلاةيشخونييثحلاةوقلممألايضارأ
نييناعنكلادالبلكىلعءاليتسالابٌدعواهيلعمهئاليتساب
.فيعضلابلغينأهيلعبعصياليوقلابلغييذلانأل

تناكوناعنكءانبأيناثثحىلإنوبوسنمنويثحلاو
نانبلوتارفلانيبو)١:٢٦ةاضق(نيطسلفيلامشمهضرأ
نيطسلفيبونجيفنينكاسمهضعبناكو)١:٤عوشي(
ناكسنماوناكمهنأءاجو)٢٣:٣نيوكت(نوربحبرقب
نيطسلفمسقيهوةيلبجلاضرألايأمهضعبلاقلبجلا
نأحّجرملاونويرومألاونويسوبايلاًاضيأهنكسيناكويلبجلا
ضرألاكلتءازجأبرقأوههنيعبلبجلبجلاكلذبدارملا
.)ريسفتلاو١٣:٢٩ددعرظنا(ذئموينييليئارسإلاةلحمىلإ
ةلئاهةيبرحةيّوقةمأاوناكنييثحلانأراثآلاتدهشدقو
ىمدقلارصمباصنأىلعاهمسامسُرونييرصملاتبراح
:١٠كولم١(ةفلاحتملاكولملاةددعتمةلقتسمةكلمماوناكو

.)٧:٦كولم٢و٢٩
رحببمويلافورعملاطسوتملارحبلايأِريِبَكْلٱِرْحَبْلٱ

رحبكةسدقملاضرألارحبأربكأهنألريبكلابيمُسو.مورلا
.هيلإةبسنلابناتريغصناتريحبامهنإفطولرحبوةيربط
يفرحبلاوهوميلابريبكلارحبلااومسينأنويناربعلاداتعاو
.ةّيبرعلاوةّيناربعلا

يأ»شمشهوبيم«ةيناربعلايفوِسْمَّـشلٱِبِرْغَمَوْحَن
.ةّيونعمةمجرتلافبرغملايفدتمملايأسمشلاعمبهاذلا
ىرُتسمشلانإفرهاظلاىضتقمىلعىرجمالكلااذهو
.برغلاىلإقرشلانمةبهاذ

يأنيضرألانيبلصافلاوأدحلامختلاْمُكُمُُختُنوُكَي
ونبامأو.يبرغلاداعيملاضرأدحنوكيريبكلارحبلانأ
دعولااذهيفةددحملاضرألاًامامتاوكلتميملفليئارسإ
.برلاىلعمهتواصعومهناميإفعضنمالإاذهامو

يفٌناَسْنِإُفِقَيَال«٥ اَمَك.َكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكَكِهْجَوِ
.»َكُكُرْتَأَالَوَكُلِْمهُأَال.َكَعَمُنوُكَأىَسوُمَعَمُتْنُك
١٧و٩عو٢٣و٣١:٨ةينثت٣:١٢جورخ٧:٢٤ةينثت
٨و٣١:٦ةينثت٥و٤٣:٢ءايعشإو٦:٢٧و٣:٧صو
١٣:٥نييناربعو

يفٌناَسْنِإُفِقَيَال تبثياليأَكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكَكِهْجَوِ
يفناسنإفقيال«هلوقىنعمف.كمامأءادعألانمدحأ
كهجومامأيذلاقيرطلايفتبثينأعيطتسيال»كهجو
هنأىنعملااذهمزالو.داعيملاضرأىلإهيفهجوتملاقيرطلاوأ
.ضرألاكلتىلإلوصولانمكعنمينأدحأعيطتسيال
عوشيمامأناكهنإف.تاعجشملانسحأنممالكلااذهو

ةيشخوهفواخملازأفكلذبهللاهدعوفةريثكعناومولاوهأ
.هيلعردقينمفهعمهللاناكاذإهنألءادعألانمهبعش

ئدابيفئراقللرهظتةبوعصةرابعلاهذهيفيقبو
فداصدقلودعولااذهقدصبملسنفيكهنأوهويأرلا
هنمًاسانأءادعألالتقوهبعشمزُهواهبرقهقتًالاوهأعوشي
طورشلمهتاعارممدعكلذةلعنأباوجلاو.)٧:٤ص(
هلةعاطلاوهللاابناميإلاطورشلاكلتنمو.راصتنالابدعولا
اوأطخأواودعتوكلذاولمهأمهوهدحوهللانمنوعلانأو
ِمل!ْمُق«مهبرهرثأىلععوشيلهللالوقليلدب

َ
ٌطِقاَسَتْنَأاَذا

يِذَّـلٱيِدْهَعاْوَّـدَعَتْلَب،ُليِئاَْرسِإَأَطْخَأْدَق؟َكِهْجَوَىلَع
ْمِهِئاَدْعَأَماَمَأِتوُبُّثلِلَليِئاَْرسِإوُنَبْنَّـكَمَتَيْمَلَف...ِهِبْمُُهتْرَمَأ
.)١٢-٧:١٠ص(»خلا

كدعاسأوكدشرأيأَكَعَمُنوُكَأىَسوُمَعَمُتْنُكاَمَك
ًايواسمهلعجيهنأالهترصنوهتدعاسوهتدشرأامككرصنأو
يفٌّيِبَنُدْعَبْمُقَيَْمل«هنألهبهاوملكيفىسومل ُلْثِمَليِئاَْرسِإِ
.)٣٤:١٠ةينثت(»ىَسوُم

نيبوهنيبةيلختلاناسنإلللامهإلاَكُكُرْتَأَالَوَكُلِْمهُأَال
هللانأىنعملاوهسفنبوهينتعيلهبةيانعلاكرتيأهسفن
:٢٨نيوكترظنا(ًامئادهدعاسيوهاعريوهظفحيوهبينتعي

عمتنكامك«هلوقلريسفتاذهو)١٣:٥نييناربعو١٥
.)٨-٣١:٦ةينثترظنا(»كعمنوكأىسوم

ِبْعَّـشلٱاَذِٰهلُمِسْقَتَتْنَأَكَّـنَأل،ْعَّـجَشَتَوْدَّـدَشَت«٦
.»ْمُهَيِطْعُأْنَأْمِهِئاَبآلُتْفَلَحيِتَّـلٱَضْرَألٱ
٢٣و٣١:٧ةينثت

ىلعكلذلدفعوشيلمالكلااذهررُكْعَّـجَشَتَوْدَّـدَشَت
لهأريغهنأًانقيتموتابوعصلاولاوهألانمًافئاخناكهنأ
ةدشلاهلبهينأًارداقهللاناكو.ليئارسإةدايقل
هيلعامبدبعلاموقينأهتمكحبىضقهللانكلوةعاجشلاو
نمدعاسيالهللانألضافألادحألاقاذهلوهعمهللاموقيل
»ًادجعجشتوددشت«ىلاعتهلوقيفنأىلعهسفندعاسيال
.عيجشتلاوديدشتلانسحأ

وهذإعيجشتوديدشتةدايزاذهوخلاُمِسْقَتَتْنَأَكَّـنَأل
دعوملاضرألخديوءادعألاىلعرصتنيهنأمزلتسي
دعولابسحاهوثريفنييليئارسإلاىلعاهمسقيواهكلميو
.مَسقلابققحملا

لِلَظَّـفَحَتَتِلًاّدِجْعَّـجَشَتَو،ًادِّـدَشَتُمْنُكاَمَّـنِإ«٧
ْ

ِلَمَع
هبَكَرَمَأيِتَّـلٱِةَعِيَّـرشلٱِّـلُكَبَسَح ْلِمَتَال.يِدْبَعىَسوُماَِ
.»ُبَهْذَتاَمُثْيَحَحِلْفُتِلًالاَمِشَالَوًانيِمَياَهْنَع

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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:٢٨و٥:٣٢ةينثت١١:١٥صو٣١:٧ةينثتو٢٧:٢٣ددع
٢٩:٩و١٤

يفيذلارمألارركًاّدِجْعَّـجَشَتَو،ًادِّـدَشَتُمْنُكاَمَّـنِإ
مزلتسيو.عيجشتلاةدايزوريرقتلاوديكأتللةسداسلاةيآلا
نمنكمتيلةعاجشلاىلإًارقتفمناكعوشينأاذه
.داعيملاضرأىلعءاليتسالا

»عّجشتب«ةقلعتم»يكل«يف»ماللا«ِلَمَعْلِلَظَّـفَحَتَتِل
ضرأىلعءاليتسالاهيضتقياملكانه»لمعلاب«دارملاو
»رمشل«ةيناربعلايفونُّوصتلاوزارتحالا»طفحتلا«و.ناعنك
لثمميظعلمعلهابتنالانأبيرالو.بقارتلوأهبتنتليأ
ىلإجاتحيمهدالبىلعءاليتسالاونيريثكلاءادعألابلغ
.امهبةيآلاهللارّدصكلذلوةعاجشلاوةدشلا

لٱِةَعيَِّـرشلٱِّـلُكَبَسَح
يِدْبَعىَسوُماَِهبَكَرَمَأيِتَّـ

ميظعلالمعلاكلذبموقينأعوشيهدبعىلعهللابجوأ
ناكيذلاىسوملاهنلعأيتلاةعيرشلاظفحبةيانعلاعم
ىلعيلوتسينأوهوبوبحملاهديسلدبعلاةعاطإهللاعيطي
راشأامصخأوىسوماهبهرمأيتلاقيرطلابداعيملاضرأ
٣١:٧و٢٨:١٤و٥:٣٢ةينثت(يفاموهكلتنمانههيلإ
بئانعوشينألبعشلاعيمجلرمأعوشيلرمألاو)٨و
.مهنع

قيرطلابةعيرشلاانهلَّـثمًالاَمِشَالَوًانيِمَياَهْنَعْلِمَتَال
يذلاف.ًالامشوأًانيميليملاباهنعفارحنالاوميقتسملا
فارحنالاوناكملاىلإهبيدؤيميقتسملاقيرطلاىلعريسي
لضيففارحنالاةطقننمريسلايلاوتىلعرثكيليلقلا
.ًاديعبًالالضناكملاكلذنعرئاسلا

دصقملكىلإلوصولابزوفتيأُبَهْذَتاَمُثْيَحَحِلْفُتِل
.هللاعئارشيهوةميقتسماهلكةينيدلادصاقملاقرطنأل

لَتْلَب،َكِمَفْنِمِةَعِيَّـرشلٱِهِذٰهُرْفِسَْحْربَيَال«٨
ْ

ِهيِفُجَه
لِلَظَّـفَحَتَتِل،ًالْيَلَوًاراََهن

ْ
.ِهيِفٌبوُتْكَمَوُهاَمِّـلُكَبَسَحِلَمَع

.»ُحِلْفُتٍذِئَنيِحَوَكَقيِرَطُحِلْصُتٍذِئَنيِحَكَّـنَأل
١:١رومزم١٩و١٧:١٨ةينثت

ةعيرشباتكأرقايأخلاِةَعيَِّـرشلٱِهِذٰهُرْفِسْحَْربَيَال
ديكأتوطسبةيآلاهذهو.نيحلكيفهتءارقرّركوىسوم
.ةعباسلاةيآلانمرخآلاءزجلل

َّـنَألْبِعَتْرَتَالَوْبَهْرَتَال!ْعَّـجَشَتَوْدَّـدَشَت؟َكُتْرَمَأاَمَأ«٩
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ

َ
.»ُبَهْذَتاَمُثْيَحَكَعَمَك

١:٨ايمرإو٢٧:١رومزم٢٣و٨و٣١:٧ةينثت

رئاسو.يراكنإماهفتسالافكترمأدقيأخلاَكُتْرَمَأاَمَأ
.اهلكةعباسلاةيآللطسبوديكأتةيآلا

١٥ىلإ١٠عىلوألاعوشيرماوأ

.»ِبْعَّـشلٱَءاَفَرُعُعوُشَيَرَمَأَف«١٠

هاصوأامببسبعوشيرمأيأةيببسءافلاُعوُشَيَرَمَأَف
.برلا

ةيناربعلايف»ميرطس«ةمجرتانه»ءافرعلا«ِبْعَّـشلٱَءاَفَرُع
رطسلانمامهالكوةيبرعلايفرطيسملاوهورطسعمج
ءيشلاىلعطلستملاوظفاحلابيقرلارطيسملاوةباتكلاىنعمب
فيرععمجءافرعلاو.اهبتكيوهلاوحأدهعتيوهيلعفرشيل
ىنعملاوهوسيئرلايناثيأهبئانوأموقلاسيئروهو
نمريثكيفةيناربعلايف»رطسلا«هديفيوانهبسانملا
.ىسومىلإةبسنلابليئارسإينبخويشكعضاوملا

يفاوُزوُج«١١ ملٱِطَسَوِ
اوُئِّـيَه:َنيِلِئاَقَبْعَّـشلٱاوُرُمْأَوِةَّـلَحَْ

اَذٰهَّـنُدْرُألٱَنُوُربْعَتٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبْمُكَّـنَأل،ًاداَزْمُكِسُفْنَأل
ْمُكُهـٰلِإُّبَّـرلٱُمُكيِطْعُييِتَّـلٱَضْرَألٱاوُكِلَتْمَتَفاوُلُخْدَتِل
.»اَهوُكِلَتْمَتِل
٣:٢صو١١:٣١و٩:١ةينثت

يفاوُزوُج بعشلاةبطاخمنماونكمتتلِةَّـلَحَْملٱِطَسَوِ
.قيرطلهسأىلعليئارسإونبمكاريلونيبناجلاىلع

مهلهرمأمهضعبىلعلكشأًاداَزْمُكِسُفْنَألاوُئِّـيَه
نملادوجونكلوعطقنادقنكيملنملامهتوقنأعمدوزتلاب
٢:٦ةينثترظنا(هعمهريغباوذتغينأنممهلًاعنامنكيمل
نعمهقيعيناكاممامتهالانممهيلعناكامبرو.)٢٨و
عطقنينأكشوىلعناكنملانإوًاليوطًاتقونملاعمج
»هدص«دازلابةمجرتملاةيناربعلاةظفللاو.ّلقدقناكهلعلو
يذلادازلاناكاذاو.ماعطودازاهانعمورخآناكميفتتأ
منغلاورقبلاهنإمهضعبلاقمهسفنألهوئيهينأاورمُأ
دوزتلاباورمأمهنأمهضعبلاقو.كلذهبشأاموبوبحلاو
املكاودجينأاهيفمهنكميضرأىلإاوراصمهنأل
هيلإةجاحلانألنملاّلقاذهلوةمعطألانمهيلإنوجاتحي
.لوبقملوقوهوةرماعلاريغضرألاةيربلايفتناك

يفنومجرتملافلتخااَذٰهَّـنُدْرُألٱَنوُُربْعَتٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَب
ءانثأيف«مهضعباهمجرتفةرابعلاهذهليناربعلالصألاةمجرت
يناربعلااهظفلو»خلامايأةثالثةياهنيف«رخآو»خلامايأةثالث
انتمجرتيفامكمايأةثالثدعبيأ»خلاميميةسالسدوعب«

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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نمنولحتريمهنأىنعملانأرهاظلاو.)٢:٢٢صرظنا(
ىسومنأانهيقبو.مايأةثالثدعبندرألااوربعيلةلحملا
لٱَتْنَأ،ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِإ«اذهلبقمهللاق

ْ
ٌرِباَعَمْوَي

مهنإىسومتومدعبمهلليقفيكف)٩:١ةينثت(»َّـنُدْرُألٱ
ذخآليئارسإنأدارأىسومنإانلق.مايأةثالثدعبهنوربعي
)٩:١ةينثتريسفتعجار(كلذكشوىلعوأهربعينأيف
ةيبرعلايفريثكةرابعلاهذهلثمو.ىنعملايفةرياغمالف
.ةيماسلاتاغللارئاسو

عريسفتعجار(مهنمندرألابرقىلإريشي»اذه«هلوقو
٢صيفركُذامدعبثدحانهركُذامنأحجرألاو.)٢
٦يفاعجرفناسين٣يفنيسوساجلاًالوأعوشيلسرأيأ
رركتو١:١٠صيفروكذملارمألاردصهنم٧يفمثهنم
عوجردعبيأمايأةثالثدعبو.٣:٢صيفهركذ
امًاريثكو.ندرألااوربعناسين١٠يفمايأةثالثبنيسوساجلا
قايسبسحثداوحلاركذةسدقملارافسألاباتكبتري
.يخيراتلاقسنلابسحسيلومالكلا

ْمـُكـُهــٰلِإُّبَّـرـلٱُمـُكـيـِطـْعـُييـِتـَّـلٱَضْرَألٱاوـُكـِلـَتـْمـَتـَف
ـوهورـخآًىــنعـميناربـعـلاظـفللالـمـتحيـاَهوـُكـِلــَتْمــَتِل
مهلديكأتلانارمأةرابعلاهذهيفو.»اهوثرتل...اوثرتف«
ةوقلاامنإاهكالتماىلعمهلةوقالنأنايبوضرألاكالتماب
ىلعمهناعأيذلاوهواهوكلميلاهايإمهيطعيوههنألبرلل
.مهيلعمهرصنوءادعألا

جلٱَوَنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلِلُعوُشَيَلاَقَّـمُث«١٢
ْ

ِطْبِسَفْصِنَوَنيِّـيِدَا
.»ىَّـسَنَم

ضرألانممهبيصناوذخأنيذلامهخلاَنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلِل
.)٤٢-٣٢:١ددع(يفكلذليصفتوندرألااوربعنألبق

لٱاوُرُكْذٱ«١٣
ْ

ِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُمِهِبْمُكَرَمَأيِذَّـلٱَمَالَك
ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ًالِئاَق

ُ
.»َضْرَألٱِهِذٰهْمُكاَطْعَأَوْمُكَحاَرَأْدَقْمُك

٤و٣و٢٢:٢صو٢٨ىلإ٣٢:٢٠ددع

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ

مهايإهئاطعإببرلامهحارأخلاْمُكَحاَرَأْدَقْمُك
مهراغصومهلايعبكلذلمهبعتّلقذإندرألايقرشضرألا
نأمهيلعناكمهنأباذههلوقىلعضرتعُيالفمهيشاومو

اونتعيوبرحلاباوموقينأنيبناتشفمهتوخإعماوبراحي
ىلعةقاشلاةيانعلاكلتنوداوبراحينأويشاوملاولايعلاب
نممهاوسىلعتناكيتلاباعتألانمًاريثكاوحارتسامهنأ
.نييليئارسإلا

طَأَوْمُكُؤاَسِن«١٤
ْ

لَتْمُكيِشاَوَمَوْمُكُلاَف
ْ
يفُثَب يِتَّـلٱِضْرَألٱِ

يفىَسوُمْمُكاَطْعَأ َماَمَأَنيِزِّـهَجَتُمَنُوُربْعَتْمُتْنَأَو،ِّـنُدْرُألٱِْربَعِ
لٱيِوَذِلاَطْبَألٱُّلُك،ْمُكِتَوْخِإ

ْ
.»ْمَُهنوُنيِعُتَو،ِسْأَب

١٣:١٨جورخ

»مكيسن«ةيناربعلايفومكاراذعومكجاوزأيأْمُكُؤاَسِن
.ةيبرعلاكّنهريغوجاوزألاّمعتيهو

رمأبسحبرحللنيبهأتمَنيِزِّـهَجَتُمَنوُُربْعَتْمُتْنَأَو
اوقبأمهنأنمدبالو.)٢٧-٣٢:٢٠ددعرظنا(ىسوم
يفانيالواهريغومئاهبلاولافطألاوءاسنلللاجرلانمةامح
.هلوقوهوهدعبامكلذ

نيزاتمملاوأنيبختنملالكيأِسْأَبْلٱيِوَذِلاَطْبَألٱُّلُك
.لاطبألانم

ًاضْيَأْمُهاوُكِلَتْمَيَو،ْمُكَلْثِمْمُكَتَوْخِإُّبَّـرلٱَحيِرُيىَّـتَح«١٥
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمِهيِطْعُييِتَّـلٱَضْرَألٱ

ُ
ِضْرَأَىلِإَنوُعِجْرَتَّـمُث.ْمُك

يفِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُمْمُكاَطْعَأيِتَّـلٱ،اََهنوُكِلَتْمَتَوْمُكِثَاريِم ِْربَعِ
.»ِسْمَّـشلٱِقوُُرشَوْحَنِّـنُدْرُألٱ

خلا٢٢:٤ص

اهنمسمشلاقرشتيتلاةهجلايأِسْمَّـشلٱِقوُُرشَوْحَن
.قرشلايهو

،ُهُلَمْعَنِهِباَنَتْرَمَأاَمَّـلُك:َعوُشَياوُباَجَأَف١٦«١٨-١٦
لِسْرُتاَمُثْيَحَو

ْ
ِملاَنْعِمَساَمِّـلُكَبَسَح١٧.ْبَهْذَناَن

ُ
ىَسو

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَمَّـنِإ.َكَلُعَمْسَن
ُ

َعَمَناَكاَمَكَكَعَمُنوُكَيَك
يفَكَمَالَكُعَمْسَيَالَوَكَلْوَقىَصْعَيٍناَسْنِإُّلُك١٨.ىَسوُم ِ
.»ْعَّـجَشَتَوًادِّـدَشَتُمْنُكاَمَّـنِإ.ُلَتْقُيِهِبُهُرُمْأَتاَمِّـلُك
١:٣٧كولم١و٢٠:١٣ليئومص١و٥ع

امكهلةعاطلابدعولاكلذىلعاودازومهدعوباوماق
بيرالوىسوموهللاهعجشامكهوعجشوىسوماوعاطأ
.هترصنلدادعتسالاةياغىلعمهنأمزلتسيمالكلااذهنأيف

دئاوف
ماقأامكمهلاوحأبسحًاداّوقهبعشلميقيهللانإ.١

هللاتوكلمحاجنقلعتيالفىسومتاماملعوشي
.)١ع(هديبعنمدحأةايحماودب

مدخامكنومدخينيذلامهفرشأوسانلامظعأنإ.٢
.)١ع(عوشيوىسوم

تناكداعيملاضرأنإفءاخسبهبعشيطعُيهللانإ.٣
اهلامكبليئارسإلاهمدقعقوملاةنسحودودحلاةعساو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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٣ع(مهناميإمدعالإلماكلااهكالتمانعمهعنمامو
.)٤و

تاريخلاعيمجىلعلمتشيانعمنوكيهنأبهللادعونإ.٤
.)٥ع(انمامأتابوعصلاتناكامهمةبلغلاانلدكؤيو

.)٩-١ع(ةعاجشلاوةقثلائشنتهللاةوعدنإ.٥
.لّكوتلاوءاجرلاساسأهللادعونإ.٦
سانلاعيمجنمةبولطملاتابجاولانمةعاجشلانإ.٧

ئشنياممو.هرايتخابوناسنإلاديبنوكتيهو
.هلةعاطلاوهديعاوميفلمأتلاوهللاابناميإلاةعاجشلا
هللااباهنإةلطابلاةقثلانعةيقيقحلاةعاجشلازاتمتو
.)٧و٦ع(انسوفنبسيلو

يفاهتاعارموهللاةعيرشسرديفدهتجيبرلادبعنإ.٨
دصقييذلايحيسملاىلعبجيف)٧ع(هلامعألك
يعاريوهللاباتكسردينأةيوامسلاناعنككالتما
.هاياصو

معنلانمهيلعلصحناملكيفهللالضفلانإ.٩
.)١١ع(انداهتجالالوانلالانداهتجاب

نوشيعيالةحارلاىلعنولصحينيذلاهللالاجرنإ.١٠
اولصحيىتحمهتوخإنودعاسيلبمهسوفنلاهدعب
.)١٨-١٣ع(هيلعاولصحامىلع

اهدّدشيامكهعجشتواهيعاردّدشتةحلاصلاةّيعرلانإ.١١
.)١٨و١٧ع(اهعجشيو

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

باحاروناسوساجلا

طِشْنِمٍنوُنُنْبُعوُشَيَلَسْرَأَف«١
ِّـ

ِنْيَسوُساَجِنْيَلُجَرَمي
َتْيَبَالَخَدَواَبَهَذَف.اَحيِرَأَوَضْرَألٱاَرُظْنٱاَبَهْذٱ:ًالِئاَق،ًاِّرس

.»َكاَنُهاَعَجَطْضٱَوُباَحاَراَهُمْسٱٍةَيِناَزٍةَأَرْمٱ
١:٥ىّتم٢:٢٥بوقعيو١١:٣١نييناربعو٢٥:١ددع

نويليئارسإلالحرينألبقنيسوساجلالسرأَلَسْرَأَف
:٢٢ددع(اهيفرهشأمهيلعىضقتدقاوناكيتلاةلحملانم
.)٣٣:٤٩و١

هطنشنمرصتخموأففخمةيناربعلايفهطشعمجَميِّـطِش
اولاقامكطنسلارجشةدحاويأةطنسلايهوهطنسوأ
ريثكناكناكممساوهوةطنحيفةطح)نويناربعلايأ(
تالحمرخآوهوهيفهراجشأضعبلزيملوطنسلارجش
طولرحبنمدتمينابسيسلاروغمويلاهمساوليئارسإينب

تيباهمساةدلبهنأمهضعبنظو.بآوملابجىلإندرألاو
نيسوساجلاعوشيلسرألهو.فيعضنظوهوتوميشي
هنأيفكشنالانكلوهيلعيظفلليلدالكلذبرلارمأب
ىلإةراشإىندأرشُيملوعفنلابءاجهنألهايإهللاماهلإبناك
لاسرإبمهدنعةداعلاترجدقو.هبأطخأعوشينأ
قلعتتةلثمأةثالثكلذلانلو.لاحلاكلتلثميفسيساوجلا
نمًاسوساجرشعينثاىسوملاسرإلوألاناعنكضرأب
لاسرإيناثلاو.)١:٢٢ةينثتو١٣:٢ددع(عينربشداق
ياعاوسسجتيللاجرلالاسرإثلاثلاو.انهنيسوساجلا
.)٣و٧:٢ص(

تناكةسدقملاضرألاندممدقأنمةنيدميهاَحيِرَأ
نيليموميلشروأنمًاليمنيرشعةياغىلعنيماينبمهسيف
ةحئاريأةيناربعلايف»حور«نماهنأحّجرملاوندرألانم
.راهزألاةحئاربةبيطلاراجشألاةريثكتناكاهضرأنأل
وأرمقلايأةغللاكلتيف»حري«نماهنأنورخآىأرو
نودبعياوناكاهناكسنأكلذنماوأرويرمقلارهشلا
اهيفيتلاضرألانألكلذبتيمُسمهضعبلاقو.رمقلا
نأنظُيو.ةعسلايفميلشروأيلتتيهو.ًالكشرمقلاهبشت
ةنيدم«ًاضيأتيمُسو.تلكيداولخدمدنعناكاهعقوم
.لخنلاةنيدمةعقبيفاهنإليقو)٣٤:٣ةينثت(»لخنلا

لزناذهلواحيرأيفناخةبحاصتناكُباَحاَر
ةجوزكلذدعبتناكوهللاابتنمآ.اهدنعناسوساجلا
يذلا)١:٥ىّتم(نوملسلعلو.حيسملافالسأدحأل
.نيسوساجلادحأناكاهجوزت

ِملَليِقَف«٢
َ

ِنَالُجَرَةَلْيَّـللٱاَنُهَىلِإَلَخَدْدَقاَذَوُه:اَحيِرَأِكِل
.»َضْرَألٱاَسَّـسَجَتَيِلَليِئاَْرسِإيِنَبْنِم
٢١:٣٠لاثمأو١٢٧:١رومزم

ِملَليِقَف
َ
ىّمسُيةريثكًاماسقأناعنكتناكاَحيِرَأِكِل

نمبرقتةريبكةنيدماحيرأتناكوًاكلممسقلكمكاح
رصعلاكلذيفنوكتنأبةريدجتناكفةعسميلشروأ
.كلمةمصاع

ليقنإَضْرَألٱاَسَّـسَجَتَيِلَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمِنَالُجَر
.ناسوساجامهنإوليئارسإينبنمنيلجرلاّنأاوفرعفيك
ةسدقملاضرألاألمدقناكليئارسإينبربخنإانلق
نييليئارسإلاىطعأهللانإوكلذملعتاهسفنباحارتناكو
ناكو)١٣-٩ع(تازجعملامهلعنصوناعنكضرأ
اوعقوتومهنماوفاخاهلهأواحيرأنمنيبيرقنويليئارسإلا
ىلإلخادلاوقرطلانوبقرياوناكفمهيلعنييليئارسإلافحز
.اهنمجراخلاوةنيدملا

ألَا
َ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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يِجِرْخَأ:ُلوُقَيَباَحاَرَىلِإاَحيِرَأُكِلَمَلَسْرَأَف«٣
اَيَتَأْدَقاَمَُّـهنَأل،ِكَتْيَبَالَخَدَوِكْيَلِإاَيَتَأِنْيَذَّـللٱِنْيَلُجَّـرلٱ
.»اَهَّـلُكَضْرَألٱاَسَّـسَجَتَيِل

َضْرَألٱاَسَّـسَجَتَيِلاَيَتَأْدَقاَمَُّـهنَأل...ِنْيَلُجَّـرلٱيِجِرْخَأ
امهنأملعتملباحارنأدقتعاكلملانأىلعلدياذه
كلملانماهصلخيذلااذهوامهنيأنمالوناسوساج
.بذكلاوةليحلانمهتتأامدعب

ملٱِتَذَخَأَف«٤
َءاَجْمَعَن:ْتَلاَقَواَمُْهتَأَّـبَخَوِنْيَلُجَّـرلٱُةَأْرَْ

.»اَُمهَنْيَأْنِمْمَلْعَأَْملَوِنَالُجَّـرلٱَّـَيلِإ
٢٠و١٧:١٩ليئومص٢

لهأضعبامهآرنأىلعلدياذهِنَالُجَّـرلٱَّـَيلِإَءاَجْمَعَن
امكتبذكوتركنألالإوكلذتملعباحارّنإواحيرأ
باحارنأرهاظلاو.»امهنيأنمملعأمل«اهلوقبتبذك
تدقتعانيَذللانيلجرلاةاجنهتجيتننألبذكلاتلحتسا

الاذهوةطساولارربتةياغلانأاهدنعناكفامهنيدةحص
اومّرحيملنيذلااهموقلالضواهلهجلترذُعاهنكلوزوجي
.بذكلاكلذلثم

لٱِقَالِغْنٱَوْحَنَناَكَو«٥
ْ
يفِباَب .اَجَرَخاَمَُّـهنَأِمَالَّـظلٱِ

ىَّـتَحاَُمهَءاَرَوًاعِيَرساوُعْسٱ.اَبَهَذَنْيَأُمَلْعَأُتْسَل
.»اَُمهوُكِرْدُت

باوبأنوقلغياوناكفةنيدملابابيأِباَبْلٱِقَالِغْنٱ
دالبنمريثكيفانرصعيفةدوهعمةداعلاهذهوًاليلةنيدملا
.قرشلا

ًارمأناكونيينثولادنعبذكلااذهزوجياَجَرَخاَمَُّـهنَأ
بذكلانأتفرعدقنكتملباحارونييناعنكلادنعًالهس
بسُحيملكلذلواهلهجلةروذعميهفهللاةعيرشيفمّرحم
.انيلعبسُحيامكاهيلعكلذ

لايتحااذهواَُمهوُكِرْدُتىَّـتَحاَُمهَءاَرَوًاعِيَرساوُعْسٱ
.مهباهذدعبهتتأاممنكمتتىتحمهداعبإىلع

طَأَفَيِهاَّـمَأَو«٦
ْ

طَّـسلٱَىلَعاَمُهْتَعَل
ْ

ِناَديِعَْنيَباَمُْهتَراَوَوِح
َهلٍناَّـتَك

َ
طَّـسلٱَىلَعًةَدَّـضَنُما

ْ
.ِ»ح

١٧:١٩ليئومص٢و١:١٧جورخ

امهنأدحأنطفينأةردنلخلاِحْطَّـسلٱَىلَعاَمُهْتَعَلْطَأَف
اهتيطغتوبسانملاأبتخملاسيلهنألحطسلاىلعنايراوتي
حطسلاناكذإكانهامهنأنظلادعبيناتكلانابضقبامهايإ
طيسبهنألسيبيتلاوفيفجتلالحمنآلاىلإلازيالو
ةفورعمريغةمنسملاحوطسلاتناكو.سمشللةضرعو
ةماعلادنعاهدحاوفرعُيوةردنلالكةردانوأذئموي
دقباحارتناكو.نولمجلابمهضعبدنعولولمجلاب
.سبيتلحطسلاىلعناتكلانابضقتدضن

يف)٣١:١٣لاثمأ(يفىتأامانرّكذيانهناتكلاركذو
نيديبلمعتوًاناتكوًافوصبلطتيتلاةلضافلاةأرملا
تالساكتملاتاريرشلايناوزلاكباحارنكتملف.نيتيضار
ةطيشنوةيكزتيبسيئرتناكلبمايألاهذهيفندملايف
ملةميظعةئيطخهنأعماهانزواهتيبلهأبينتعتتناكو
.نييناعنكلاتاداعبسحةئيطخنكي

ضرألالغلوأنمناتكلاوريعشلاةلغنأانهملعُيلو
ةنسلاروهشنملوألارهشلاناكو)٩:٣١جورخ(ناعنك
ريعشلاداصحتقو)٩:١٤ص(ناسينيأةينيدلاةيدوهيلا
.)٢١:٩ليئومص٢يفامباذهلباق(

.ضعبقوفاهضعبًاعوضومًةَدَّـضَنُم

لٱىَعَسَف«٧
ْ

يفاَُمهَءاَرَوُمْوَق ملٱَىلِإِّـنُدْرُألٱِقيِرَطِ
.ِضِواَخَْ

لٱاوُقَلْغَأاَُمهَءاَرَواْوَعَسَنيِذَّـلٱَجَرَخاََملاَحَو
ْ
.»َباَب

اذهو.رباعملايأ»تورعبمه«ةيناربعلايفوِضِواَخَْملٱ
ليخلاوأروسجلاىلعندرألااهبعطقُييتلانكامألالمتحي

ةضاخمعمجضواخملاو.نيمدقلابًاضوخوأبراوقلاوأ
نأيضتقياذهو.ًانابكروةاشمسانلاهيفزاجاميهو
ضواخملاددعردقىلعاوقرفتنيسوساجلانعنيثحابلا
.ةريثكاهنأرهاظلاو

نيسوساجلااوعنمييكلةنيدملابابيأَباَبْلٱاوُقَلْغَأ
لوخدلانمامهوعنميوةنيدملايفنييقاباناكنإجورخلانم
.ًاساّرحبابلادنعاوعضوامبرواهجراخاناكنإ

َىلِإاَمِهْيَلِإْتَدِعَصاَعِجَطْضَيْنَأَلْبَقَفاَُمهاَّـمَأَو«٨
طَّـسلٱ

ْ
.ِ»ح

ألَا
َ
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.امانيلحطسلاىلعامهيبنجاعضياَعِجَطْضَي
.حطسلاوهيذلاامهناكمىلإيأِحْطَّـسلٱَىلِإاَمِهْيَلِإ

َّـنَأَو،َضْرَألٱُمُكاَطْعَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْمِلَع:ْتَلاَقَو«٩
ْنِماوُباَذِضْرَألٱِناَّـكُسَعيَِمجَّـنَأَو،اَنْيَلَعَعَقَوْدَقْمُكَبْعُر
.»ْمُكِلْجَأ
١١:٢٥و٢:٢٥ةينثتو٢٣:٢٧جورخو٣٥:٥نيوكت
١٥:١٥جورخ

لخداملوأاهلعلَضْرَألٱُمُكاَطْعَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأُتْمِلَع
امهنايتإيفامهتياغوامهبعشنعامهتلأساهتيبناسوساجلا
اهاملعواهباقثوفليئارسإينبةهجنماهراكفأترهظأو
لقتملو»مكاطعأ«تلاق.يقيقحلاهلإلانأشبميلعتلاضعب
ىطعأبرلانألليئارسإينبرئاساهعماهرابتعالامكاطعأ
اهنأكديكأتاهمالكيفو.ضرألاكلتمهلكنييليئارسإلا
ينورعيالفناعنكضرأمكاطعأبرلانأةنقومينإتلاق
برباهناميإةوقىلعليلداذهوكلذيفكشلقأ
.هتردقوهقدصونييليئارسإلا

.ناعنكضرألكناكسىلعيأاَنْيَلَعَعَقَوْدَقْمُكَبْعُر
ُعَمْسَي«هلوقوهويوبنلاىسومديشنلقيدصتاذهو
ٍذِئَنيِح.َنيِطْسِلِفَناَّـكُسُةَدْعَّـرلٱُذُخْأَت.َنوُدِعَتْرَيَفُبوُعُّشلٱ
ُبوُذَي.ُةَفْجَّـرلٱُمُهُذُخْأَتَبآوُمُءاَيِوْقَأ.َموُدَأُءاَرَمُأُشِهَدْنَي
هلٱِمِهْيَلَعُعَقَت.َناَعْنَكِناَّـكُسُعيَِمج

َْ
:١٥جورخ(»ُبْعُّرلٱَوُةَبْي

١٦-١٤(.
باحارنأكْمُكِلْجَأْنِماوُباَذِضْرَألٱِناَّـكُسَعيَِمج

ةرابعلاهذهتذخأفهديشنوأىسومةحبستفرعتتناك
جورخ(»َناَعْنَكِناَّـكُسُعيَِمجُبوُذَي«هلوقوهوىنعملابهنم

.)ًاضيأريسفتلارظنا١٥:١٥

َفوُسِرْحَبَهاَيِمُّبَّـرلٱَسَّـبَيَفْيَكاَنْعِمَسْدَقاَنَّـنَأل«١٠
لِمَعاَمَو،َْرصِمْنِمْمُكِجوُرُخَدْنِعْمُكَماَّـدُق

ْ
ِيَكِلَمِبُهوُمُت

يفِنْيَذَّـللٱَنيِّـيِروُمَألٱ ِنْيَذَّـللٱ،َجوُعَوَنوُحيِس:ِّـنُدْرُألٱِْربَعِ
.»اَُمهوُمُتْمَّـرَح
:٢ةينثت٣٥و٣٤و٢١:٢٤ددع٤:٢٣صو١٤:٢١جورخ

٢٠:١٧و٧:٢و٣:٦و٤٣

ىلععطاقليلداذهخلاَفوُسِرْحَبَهاَيِمُّبَّـرلٱَسَّـبَي
ىسومديشننوفرعياوناكمهنأديؤموليئارسإءابنأعويش
رحبلامهعطقرثأىلعديشنلاكلذباومنرتليئارسإينبنإف
.انهفوسرحببدارملاوهورمحألا

امهومتفقويأاَُمهوُمُتْمَّـرَحِنْيَذَّـللٱ،َجوُعَوَنوُحيِس
٢:٣٤ةينثتو٣٥و٣٤و٢١:٢٤ددعرظنا(ريمدتلاوكالهلل
.)ريسفتلاو٢٠:١٧و٧:٢و٣:٦و

يفٌحوُرُدْعَبَقْبَتَْملَواَنُبوُلُقْتَباَذَفاَنْعِمَس«١١ ٍناَسْنِإِ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ْمُكِبَبَسِب

َ
يفُهللاٱَوُهْمُك َىلَعَوُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ

َحتْنِمِضْرَألٱ
ْ

.»ُت
ةينثت١٣:٧ءايعشإو٧:٥و٥:١صو١٥و١٥:١٤جورخ
٤:٣٩

ٰهلِإَّـبَّـرلٱ
َ

يفُهللاٱَوُهْمُك ِضْرَألٱَىلَعَوُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
َحتْنِم

ْ
لكيفرضاحلاوءيشلكىلعرداقلاوهيأُت

عمهنأىلعليلد»تحتنمضرألاىلع«هنوكو.ناكم
.هولعىلإرظنلابةلفاسلاهتقيلخبةيانعلللزانتيهومس
دحاوقلاخدوجوبنمؤتتناكاهلكممألانأانهرهظيو
تافصبهتفصوةمألكنكلوتانئاكلالكنممظعأ
كلذنأتأرباحارنإو.هنودنمهبتكرشأوةصاخ

هديبعلهتبحموهتردقنمهتفرعاملنييليئارسإلاهلإوهقلاخلا
اهبعشةهلآنأباهفارتعامزلتسياماهمالكيفو.مهبهتيانعو
ًابجعتألتمااهسفننإوعيظفمثإةينثولامهتدابعوةلطاب
عطاقليلدكلذو.هلًابحألتمااهبلقوقحلاهلإلالامعأنم
ضرتعيالولالدتسالايفاهتباصإواهكرادمواهلقعةوقىلع
.كلذىضرتالةميكحلاةأرملاوةينازتناكاهنأكلذىلع
ةأرملاهذهولهجللأطخيوًالقاعنوكيدقناسنإلانإانلق
تفقواملاهنكلويدثلانبلعمةلطابلاةينثولائدابمتيذُغ
هلإنوكواهئدابمنالطبىلعاهبتلدتساتاعقاولاىلع
دنعًاينيدًالمعناكامبرفءانزلاامأو.هللاوهليئارسإ
ةينازاهنأديرُأوأسدقملاءانزلاباهنومسيمهونيينثولااهموق
لبقنمتناكاهنأوأناثوألادبعتاهنأوهويزاجملاىنعملا
هللانأرمألاناكفيكو.اهلًابقلىنزلاراصفةفورعمةيناز
ظيغتاهنأهملعدنعاهنعلهاجلاعجراذإلهجلااياطخرفغي
.هللا

قحلاهلإلاوهنييناربعلاهلإنأبباحارفارتعاناكو
نمتدهعةريثكلاثمأنمدحاوقحلانيدلاوهمهنيدنأو
مهتفرعموأنيهاربلاىلعفوقولادنعةلاضلاممألاءالقع
نييرصملاءامدقنمنوريثككلذبفرتعافهللابعشدئاقع
.سرفلاونييلبابلاونييروشآلاونييروسلاونيينيطسلفلاو
اهنمدوصقملاناكهبعشبهللاةيانعنأرفسلااذهنابأدقو
:٤ص(»ٌةَّـيِوَقاََّـهنَأِّـبَّـرلٱَدَيِضْرَألٱِبوُعُشُعيَِمجَمَلْعَت«نأ

اونلعُينأناكمونامزلكيفهللابعشىلعبجيف)٢٤
برلاقاذهلو.نيريثكاودهيفمهلهللاهعنصاممهريغل

ألَا
َ
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لٱَىلِإاوُبَهْذٱ«دجملاوءادفلا
ْ

إلٱِباوُزِرْكٱَوَعَْمجَأَِملاَع
ْ
ِليِجْنِ

لِل
ْ

لُكِةَقيِلَخ
ِّـ

.)١٦:١٥سقرم(»اَه

ِّـينَأل.ٍةَناَمَأَةَمَالَعِيناَيِطْعَأَوِّـبَّـرلٱِبِيلاَفِلْحٱَنآلٱَف«١٢

لِمَعْدَق
ْ

ِتْيَبَعَمًاضْيَأاَمُتْنَأَالَمْعَتْنَأِب.ًافوُرْعَماَمُكَعَمُت
.»ًافوُرْعَمِيبَأ

٥:٨سواثوميت١و١٨ع١٧و١٥و٢٠:١٤ليئومص١

يفهللاوهمههلإنأمهلتنلعأنأدعبِّـبَّـرلٱِبِيلاَفِلْحٱ
لوألانيبلطمكلذبتغلبيهففلحلاامهتلأسخلاءامسلا
هبفولحملانألًالطابفَلحلانممهباهرإيناثلاواهناميإنايب
راكفألاورئارسلاملاعلاناكملكيفرضاحلاريدقلاقحلاهلإلا
اهلفلحلايفهنأىلع.باقعلاديدشلامقتنملالداعلايضاقلا
نمويهاهناصلخيامهنأاهئاجرلةيوقتواهسفنلنانئمطا
.مهصالختبلط

نايتأتويناكمنافرعتامكنأاهبنمآةمالعٍةَناَمَأَةَمَالَع
.يلنمذاقنإويذاقنإلّيلإ

ْمُهـَلاَمَّـلُكَوِيتاَوَخَأَوِيتَوْخِإَويِّـمُأَوِيبَأاَيِيْحَتْسَتَو«١٣
لَُختَو

ِّـ
ملٱَنِماَنَسُفْنَأاَص

.»ِتْوَْ

تافصفرعنمِيتاَوَخَأَوِيتَوْخِإَويِّـمُأَوِيبَأاَيِيْحَتْسَت
تناكباحارنأبمكحمالكلااذهىلعفقوونييناعنكلا
رظنا(مهئاسنونييناعنكلالاجرنماهاوسنمىمسأ
ةينازمفنمجرخيالاذهنإف.)٢٨-١٨:٢٢نييوال
رئاسنملضفأقباسلااهلهجعمتناكيهفاهلهأاهرجهي
ةلمرأامإيهفًانباالوًاجوزتركذنمعمركذتملو.اهتمأ
اهنأىلعلدتنيسوساجللاهتفاضإو.بزعامأواهلدالوأال
الاوناكنييقرشلانألنكسملاكلذبةدرفنمنكتمل
تناكامهمًافويضلبقتواهدحوميقتنأةنبالنوحمسي

اهدارفناهركدازًاقدنفناكاهتيبنأضرفىلعو.اهتافص
نينكاساوناكاهتاوخأواهتوخإواهمأواهابأنأحجرملافهيف
اهتمأدارفأنماهاوسنعاهطحيالةينازلاباهفصوف.اهعم
رئاسىلإةبسنلاباهلضفواهتمكحىلعتلداهلامعأنأىلع
نمؤملانألًارمثمناكباحارناميإنأنايبانهو.اهتمأ
نايببمهلهجنعمهدريوهئابرقأوهلهأذاقنإيفدهجلالذبي
.قحلاقيرط

لِلْمُكَضَوِعاَنُسْفَن:ِنَالُجَّـرلٱاَهـَلَلاَقَف«١٤
ْ

َْملْنِإِتْوَم
ُلَمْعَناَنَّـنَأَضْرَألٱُّبَّـرلٱاَناَطْعَأاَذِإُنوُكَيَو.اَذٰهاَنَرْمَأاوُشْفُت

.»ًةَناَمَأَوًافوُرْعَمِكَعَم
٥:٧ىّتمو١:٢٤ةاضق

انملكيأِتْوَمْلِلْمُكَضَوِعاَنُسْفَن:ِنَالُجَّـرلٱاَهـَلَلاَقَف
امهقافتالدحاوصخشامهنأكسفنلادرفأوهسفنبمكيدفي
ةقثلاديدشىلعاهلمحيميظعديكأتاذهو.مهصيلختىلع
.امهدعوب

اهعمنمنأىلعلدياذهوعمجلاباهبطاخاوُشْفُتَْملْنِإ
ىلع(امهتياقويفدهجلاتلذبيتلايهاهنكلامهرمأباوفرع
ةرابعلاهذهيفو.)ةفيعضةءارقيهويشفتنأئرُقهنأ
ناكامبرواهتاوخأواهتوخإواهيدلاونمبيرلاىلعةرامإ
نإمهنإفاهرمأمتكىلعاوصرحيلهيبنتلاوريذحتلادرجمل
نمجورخلايفمهقيرطةفرعمىلعةرامإىندأمهنمتدب
ةرابعلاهذهنأنونظملاو.امهولتقوامهيلإاهموقىدتهااحيرأ
.اهلبقامبلصتماهدعبمالكلاوةضرتعم

نإبال»اذإب«اءاجَضْرَألٱُّبَّـرلٱاَناَطْعَأاَذِإُنوُكَيَو
ًالدب»اناطعأ«الاقهنيعاذهلوضرألامهيطعيبرلانأنقيتل
.انيطعينم

لٱَنِمٍلْبَحِباَمُهْتَلَزْنَأَف«١٥
ْ

،ِروُّسلٱِطِئاَحِباَهَتْيَبَّـنَأل،ِةَّـوُك
.»ِروُّسلٱِبْتَنَكَسَيِهَو
٩:٢٥لامعأ

ارمياليكلتيبلايفاهعمنمةدعاسمبخلااَمُهْتَلَزْنَأَف
نمسلوبذاقنإلثمامهذاقنإناكفاكسمُيفةنيدملابابنم
.)٩:٢٥لامعأ(قشمد

جلٱَىلِإاَبَهْذٱ:اَمُهـَلْتَلاَقَو«١٦
ْ
اَمُكَفِداَصُيَّـالَئِلِلََب

َّـمُث،ُةاَعُّسلٱَعِجْرَيىَّـتَحٍماَّـيَأَةَثَالَثَكاَنُهاَئِبَتْخٱَو،ُةاَعُّسلٱ
يفاَبَهْذٱ .»اَمُكِقيِرَطِ

ميلشروأواحيرأنيبةيلبجلاضرألايأِلَبَْجلٱَىلِإاَبَهْذٱ
فوهكتاذيهونيفئاخللأجلمضرألاكلتتناكاملاطف
.اهيفنورواتي

ةنّيعمتناكةدملاهذهنأرهاظلاخلاٍماَّـيَأَةَثَالَث
.مهدنعةيفاكتناكاهنإوأسيساوجلانعشيتفتلل

اَذٰهِكِنيِمَيْنِمِناَئيِرَبُنْحَن:ِنَالُجَّـرلٱاَهـَلَلاَقَف«١٧
.»ِهِباَنِتْفَّـلَحيِذَّـلٱ

٢٠:٧جورخ

ألَا
َ
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نيَلوؤسمريغنحنيأاَذٰهِكِنيِمَيْنِمِناَئيِرَبُنْحَن
انتفّلحامبمقنملنإمثإانيلعامورشلانممكقحليامب
نيميلافاضأو.يتأياميلعفتملنإانثنحانإلاقيالفهيلع
.اهبولطمنيميلانألواهتلعيهاهنألاهيلإ

حلٱاَذٰهيِطِبْرٱَف،ِضْرَألٱَىلِإِيتْأَنُنْحَناَذَوُه«١٨
ْ
ْنِمَلَْب

لٱِطوُيُخ
ْ

يفِزِمْرِق لٱِ
ْ

لَزْنَأيِتَّـلٱِةَّـوُك
ْ
يفِكْيَلِإيِعَْمجٱَو،اَهْنِماَنِت ِ

لٱ
ْ
.»ِكيِبَأِتْيَبَرِئاَسَوِكَتَوْخِإَوِكَّـمُأَوِكاَبَأِتْيَب
٦:٢٣ص١٢ع

هذهنممربُملايأِزِمْرِقْلٱِطوُيُخْنِمَلْبَْحلٱاَذٰهيِطِبْرٱ
دودةراصعنمغبصوهوزمرقلابةغوبصملاءارمحلاطويخلا
.ةينيمرأماجآيفرثكي

لبحلاكلذنأىلعلدتةراشإلانإنيرسفملاضعبلاق
لمتحينورخآلاقوةوكلانمهبامهتلزنأيذلالبحلاوه
ىلعرهظيهنأليزمرقلالبحلاراتخاوهيلإراشأرخآلبحهنأ
نمدحأهبرقيالفاهتيبلةمالعنوكيفهنعّلَضُيالفرادجلا
ىلععضُويذلاحصفلامدهبشيوهف.همدهيودونجلا
رصميفنييليئارسإلاتويبىلعايلعلاةبتعلاونيتمئاقلا
.كلهملاكالملانممهراكبأهباجنف

مهتاجنتبلطنيذلامهوخلاِكَّـمُأَوِكاَبَأ...يِعَْمجٱَو
.اهعم

َىلِإِكِتْيَبِباَوْبَأْنِمُجُرَْخيْنَمَّـلُكَّـنَأُنوُكَيَف١٩«١٩،٢٠
ْنَمُّلُكاَّـمَأَو.ِْنيَئيِرَبُنوُكَنُنْحَنَو،ِهِسْأَرَىلَعُهُمَدَف،ٍجِراَخ
يفِكَعَمُنوُكَي لٱِ

ْ
.ٌدَيِهْيَلَعْتَعَقَواَذِإاَنِسْأَرَىلَعُهُمَدَفِتْيَب

لَحْنِمِْنيَئيِرَبُنوُكَناَذٰهاَنَرْمَأِتْيَشْفَأْنِإَو٢٠
ْ

يِذَّـلٱِكِف
.»اَنِتْفَّـلَح
١٤ع٢٧:٢٥ىّتم

.)١٧ع(يفاملديكأتاذه
الهيلعهمثإفهسفنمدببلاطملاوهيأِهِسْأَرَىلَعُهُمَدَف

.انيلع

اَمُهْتَفََرصَو.اَمُكِمَالَكَبَسَحاَذَكٰهَوُه:ْتَلاَقَف«٢١
لٱَلْبَحْتَطَبَرَو.اَبَهَذَف

ْ
يفِزِمْرِق لٱِ

ْ
.»ِةَّـوُك

.قحلاوهاذهيأاَذَكٰهَوُه:ْتَلاَقَف
يفِزِمْرِقْلٱَلْبَحْتَطَبَرَو تقولايفهتطبريأِةَّـوُكْلٱِ

.نونظلاترثكوةهبشلااهيلعتعقوالإولاحلايفالّنيعملا

جلٱَىلِإاَءاَجَواَقَلَطْنٱَف«٢٢
ْ
ىَّـتَحٍماَّـيَأَةَثَالَثَكاَنُهاَثِبَلَوِلََب

يفُةاَعُّسلٱَشَّـتَفَو.ُةاَعُّسلٱَعَجَر .»اَُمهوُِدَجيْمَلَفِقيِرَّـطلٱِّـلُكِ

.)١:١١صريسفترظنا(ٍماَّـيَأَةَثَالَث

جلٱِنَعَالَزَنَوِنَالُجَّـرلٱَعَجَرَّـمُث«٢٣
ْ

َىلِإاَيَتَأَوَاَربَعَوِلََب
.»اَمَُهباَصَأاَمَّـلُكِهْيَلَعاَّـصَقَوٍنوُنِنْبَعوُشَي

.ندرألااعطقيأاََربَع
.خويشلاعموهووأهدحوِهْيَلَعاَّـصَق

،اَهَّـلُكَضْرَألٱاَنِدَيِبَعَفَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنِإ:َعوُشَيِلَالاَقَو«٢٤
.»اَنِبَبَسِبِضْرَألٱِناَّـكُسُّلُكَباَذْدَقَو
٩ع٢١:٤٤و٦:٢صو٢٣:٣١جورخ

انكّلموأاهاّيإانّالويأَضْرَألٱاَنِدَيِبَعَفَدْدَقَّـبَّـرلٱَّـنِإ
نأكىتحقيقحتلليضاملاةغيصبعراضملانعّربعواهايإ
ءاليتسالابًارخفمهليقبُيالاذهو.ًالعفعقوءاليتسالا
.مهلمعالبرلالمعهنألاهيلع

ىتحًاديدشًافوخانوفاخيأِضْرَألٱِناَّـكُسُّلُكَباَذ
.فعضلاونهولاةياغىلإاوراص

دئاوف
ءاليتسالاورصنلابهلهدعووهبهللاةيانععمعوشينإ.١

يفهدهجلذبلبلئاسولاكرتيملدعوملاضرأىلع
نمانلاملكلمعتسننأانيلعفدعوملاكاردإ
نأاللكوتنولمعننأهللاىلعلاكتالاعملئاسولا
عم»مكصالخاوممت«باتكلالاق.لمعنالولكوتن
نوكينأبجييحيسملانألحيسملابهلكصالخلانأ
.ةحلاصلامعألقولخموهوةمركلايفًايحًانصغ
دغلابركتفيهنوكلناويحلانعفلتخيناسنإلانإليق
ناسنإلاىلعبجي.طقفسمأومويلابفناويحلاامأو
طقفناسوساجيفكيف.هبمتهيالودغللدعتسينأ
نـامـيإلاسـوسـاجامه.ـاـنمـامأـامهلـاسرإيــفكـيو
رومألاهناميإبفرعينمؤملانإفةعاطلاسوساجو
لمعتنأةدعتسماهنألناميإلاةقيفرةعاطلاو.ةيتآلا
.هفرعتاملبلطُيام

نسحىلعامهيلعامبمايقلاارثآنيسوساجلانإ.٢
لاوحأهنمافرعوطقاسلاتيبلاكلذالخدفتيصلا
اذكو.اهلنموةأرملاكلتصالخلًاببسناكوموقلا

ألَا
َ
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نورشبياوناكفهسفنحيسملاوحيسملاذيمالتلعف
اوعرشو.كالهلانممهوصلخيلةأطخلارشنومّلعيو
اوذختاورطخلابنيثرتكمريغهلجألاولسرُأاميف

.هللاءاضقلميلستلاىلعاورصتقيملوةيقاولالئاسولا
وهاهناميإناكفتلمعوليئارسإهلإبتنمآباحارنإ.٣

تيملامعأالبناميإلانألبولطملايحلاناميإلا
.)٢٦و٢:٢٥بوقعي(

نيرثكألافالخباهسفنىلعاهريغترثآباحارنإ.٤
اهسفنتضّرعاهنإفمهريغىلعمهسوفننورثؤينيذلا
نمةاساؤملاتتأونيسوساجلاذقنتلميظعلارطخلل
لباهسفنةاجنبلطىلعرصتقتملفاهباوبأنسحأ
تراصفاهتاوخأواهتوخإواهيدلاوةاجنكلذعمتبلط
نيذلللاثمريخةطقاسبسُحتتناكيتلاةأرملاكلت

.ربلانوبحي
اهّرربيالريخلاهنماهدصقناكنإوباحاربذكنإ.٥

اهلهجلاهلرفُغاهنكلةفرعملاقحهللاةعيرشتفرعول
بجيفدوصقملاريغلهجلااياطخنعىضاغتيهللانإو
ضعبنأىلعةبرجتلابلغننأوبذكلارذحننأ
لتقنيرشنيبتعقونأبباحارنعرذتعاءاملعلا
لمأتفنيّرشلارغصأتراتخافبذكلاونيسوساجلا
.ئدابملانمهيلعتناكاماذهعمرظناو

لبقيهللانإليئارسإةعامجيفباحارلوبقنمانلنإ.٦
اوناكولونيبئاتلاةبوتلبقيوممألانمهيلإنيعجارلا
.ًارارشأ

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

٤ىلإ١عندرألاروبع

يفُعوُشَيَرَّـكَبَف«١ لٱِ
ْ

طِشْنِماوُلََحتْرٱَوِدَغ
ِّـ

َىلِإاْوَتَأَوَمي
.»اُوَربَعْنَأَلْبَقَكاَنُهاوُتاَبَو،َليِئاَْرسِإيِنَبُّلُكَوَوُه،ِّـنُدْرُألٱ

٢:١ص

يفُعوُشَيَرَّـكَبَف امكثداوحلابيترتنأحّجرملاِدَغْلٱِ
:يتأي
.)٢:١ص(نيسوساجلاعوشيلسرأناسين٣يف.١
.ميطشىلإاعجرهنم٦يف.٢
بعشلااورمأينأبعشلاءافرععوشيرمأهنم٧يف.٣

.)١:١٠ص(ندرألاروبعلاودعتسينأ

:٣ص(ندرألادنعاوتابوميطشنماولحتراهنم٩يف.٤
َّـنَألاوُسَّـدَقَت«بعشللعوشيلاقراهنلاتاذيفو)١
يفًادَغُلَمْعَيَّـبَّـرلٱ ةنهكلللاقو»َبِئاَجَعْمُكِطَسَوِ
لٱَتوُباَتاوُلِْمحٱ«

ْ
٣:٥ص(»ِبْعَّـشلٱَماَمَأاُوُربْعٱَوِدْهَع

.)٦و
روبعلاوّدعتسينأبعشللرمألادعبيأهنم١٠يف.٥

طسويفءافرعلازاتجامايأةثالثب)١:١٠ص(ندرألا
توباتءارواوريسيواولحترينأمهلنيلئاقبعشلا
.)٤-٣:٢ص(دهعلا

امًاريثكميدقلادهعلايفةيخيراتلارابخألاباّتكنأىرنف
امليصفتلابنوركذيونوعجريمثةثداحةياهننوركذي
.اهرخآواهلوأنيبثدح

مامتإيفهطاشنوهتبغرىلعلدياممًاركابعوشيضوهنو
.هيلعبجاولا

اذهناك.)ريسفتلاو٢:١صرظنا(َميِّـطِشْنِماوُلََحتْرٱ
.هتفالخيفعوشيرمأبلاحترالوألاحترالا

يقبُأوةدحاوةليلاوتابيأاوَُربَعْنَأَلْبَقَكاَنُهاوُتاَب
اهنمنيقيىلعاونوكيفنايعللةزجعملارهظتلراهنلاىلإروبعلا
نأكرديملو.نييناعنكلاىلعًاديدشلوهلانوكييكلو
رهنلااوربعينألبقروبعلابولسأنيفراعاوناكنييليئارسإلا
هنوربعيمهنأاونقيتمهنأللاؤسالبناميإلابهيلإاومدقتلب
مايقلايفعرشننأىلعانلمحتتابجاولانإ.)١:١١ص(
ةيناثلاوطخنفيكملعنالنحنوىلوألاةوطخلاوطخنواهب
اماهبمايقلاىلإلئاسولاذختنوىعسننأانلنأىلع
دبعلاىلعفهللاديبعنحنو.هللاىلعلكوتلاعمانعطتسا
.هبهدّيسهرمأياملعفينأ

لٱَّـنَأٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبَناَكَو«٢
ْ

يفاوُزاَجَءاَفَرُع ِطَسَوِ
ملٱ
.»ِةَّـلَحَْ

١١و١:١٠ص

:١ص(يفروكذملارمألاتقونمٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبَناَكَو
.)١١و١٠

ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِدْهَعَتوُباَتَنْوَرَتاَمَدْنِع:َبْعَّـشلٱاوُرَمَأَو«٣
لٱَو
ْ

اوُريِسَوْمُكِنِكاَمَأْنِماوُلَِحتْرٱَف،ُهاَّـيِإَنيِلِماَحَنيِّـيِوَّـاللٱَةَنَهَك
.»ُهَءاَرَو
٢٥و٣١:٩ةينثت١٠:٣٣ددع

ألَا
َ
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.مهرمأبالهناطلسوعوشيرمأبَبْعَّـشلٱاوُرَمَأ
اياصواحولهيفيذلاقودنصلايأِّـبَّـرلٱِدْهَعَتوُباَت

٢٨و٣٤:١جورخ(ىلاعتهعبصإباهبتكيتلارشعلاهللا
ةعيرشلاالةعيرشللعنُصتوباتلاو.)٥-١٠:١ةينثتو
.ةعيرشلايّطغينارفغلاوأةمحرلاّرقمهقوفناكوتوباتلل

ةنهكلاخسنلاضعبيفئرُقَنيِّـيِوَّـاللٱَةَنَهَكْلٱَو
مهتوباتلايلماحنأاندنعنتملايفامىنعمو.نييواللاو
نايبلادرجملتفتلاف»يوالطبسنممهنيذلاةنهكلا«
نييواللاوةنهكلانأةروكذملاةءارقلاىلعو.ديكأتلاو
اممتوباتلالمحناك.توباتلالمحيفاوكرتشانييتاهقلا

هلمحانهنكلو)٤:١٥ددع(نييتاهقلانييواللاىلعبجي
مامأربعيسهللادوجوةمالعوهيذلاتوباتلانألةنهكلا
ربعيلهمامأههايمقلفنتفندرألايفلزنيوليئارسإينب
نمتوباتلادعصيامدنعاهناكمىلإهايملاعجرتمثبعشلا
ةقايللانمناكفةيدايتعاريغةيمهأتاذرومألاهذهوندرألا
قرفلاو.نويتاهقلاالنوراهونبةنهكلاتوباتلالمحينأ
لسننمنويواللامهةنهكلانأنييواللاوةنهكلانيب
راصفيوالينبرئاسوأيوالينبلكنييواللانإونوراه
.نوراهينبادعاميوالينبقالطإلادنعنييواللاىنعم
)١٧:٨ةينثت(يفوانهامكةنهكللًاتعننويواللاركذُيدقو
.انركذامكديكأتلاونايبلادرجمل

لَأُوْحَنٌةَفاَسَمُهَنْيَبَوْمُكَنْيَبُنوُكَيْنِكٰلَو«٤
ْ

ٍعاَرِذْيَف
لٱِب
ْ

َنوُريِسَتيِذَّـلٱَقيِرَّـطلٱاوُفِرْعَتْيَكِلُهْنِماوُبَرْقَتَال.ِساَيِق
.»ُلْبَقْنِمَقيِرَّـطلٱاَذٰهاُوُربْعَتَْملْمُكَّـنَأل.ِهيِف

١٩:١٢جورخ

يثلثوحنيهوةيناربععارذلاهذهٍعاَرِذْيَفْلَأُوْحَن
نمًاعارذ١٣٣٣وحنةفاسملاهذهنوكتفةفورعملاانعارذ
يفاهضعبركذعارذ٢٠٠٠ةفاسملاهذهلعجةلعو.انعارذ
ًاليلدهولماحوتوباتلانوكيذإقيرطلااوفرعينأوهوةيآلا

ةلزنمبهنألهلًامارتحاتوباتلاّسماوقتينأاهنمو.مهل
هكسمنعوهنمبرقلانعًامازتلاكلذباوهُنف.هللانكسم
برلاهبّلحمويهّسموءانيسنمبرقلانعاوُهنامك
نأاهنمو)١٩:١٢جورخ(ةيبدألاةعيرشلاتاملكبمهبطاخو
.توباتلاةيؤرنممهلكاونكمتي

نوعطقتسمكنإيأُلْبَقْنِمَقيِرَّـطلٱاَذٰهاوُُربْعَتَْملْمُكَّـنَأل
.ًالبقكلسملااذهاوكلستملمكنإوأأطوُتملًاضرأ

ًادَغُلَمْعَيَّـبَّـرلٱَّـنَألاوُسَّـدَقَت:ِبْعَّـشلِلُعوُشَيَلاَقَو«٥
يف .»َبِئاَجَعْمُكِطَسَوِ

صو١١:١٨ددعو٢٠:٧نييوالو١٥و١٤و١٩:١٠جورخ
٢:١٦ليئويو١٦:٥ليئومص١و٧:١٣

مكداسجأاولسغايأاوُسَّـدَقَت:ِبْعَّـشلِلُعوُشَيَلاَقَو
ىسومةيصولثمةيصولاهذهو.مكبولقومكبايثو
يفءانيسروطىلعةعيرشلاهللاءاطعإموينييليئارسإلل
اولسغينأمهيلعناكف)١٤-١٩:١٠جورخ(ةيمهألا
هنوعمسيامبقيليالاملكاولزتعيومهبايثومهداسجأ
لكمدقتتسدقتلاوأرهطتلابةيصولاتناكو.هنودهاشيو
:١١ددعو٨و٢٠:٧نييوال(مارتحاوةمظعونأشيذرمأ

بعشبىرحألاناكو.)٢:١٦ليئويو١٦:٥ليئومص١و١٨
ةالصلاوةبوتلاوعضاوتلابىلاعتهترضحنماوندينأهللا
.ةيحورلاوةيدسجلاراذقألالكنمسفنلاريهطتو

روضحاودهاشينأكشوىلعانهنويليئارسإلاناكو
ةعيرشلاتوباتءارواوناكوةزجعملاهعنصوندرألاىلعهللا
.اهيّطغييذلانارفغلاوأةمحرلاسلجماهقوفيتلاةسدقملا
ناكىسومنكلوةريثكرومأيفىسوملثمعوشيناك
ةعيرشلاهذهو.ةبوتكملاةعيرشلابعوشيوةباحسلابمهدوقي
نمماقتنالاةجحتناكفاحيرأراوسألوحتلُمحيتلايه
ةجحتناكيتلايهاهنيعةعيرشلاهذهو.نييناعنكلا
ةمألانمماقتنالاةجحتناكامكنييليئارسإلانمماقتنالا
ليئومص١(نيينيطسلفلانمو)٤صليئومص١(ةيناعنكلا

.)٥ص

لِلُعوُشَيَلاَقَو«٦
ْ

لٱَتوُباَتاوُلِْمحٱ:ِةَنَهَك
ْ

َماَمَأاُوُربْعٱَوِدْهَع
لٱَتوُباَتاوُلَمَحَف.ِبْعَّـشلٱ

ْ
.»ِبْعَّـشلٱَماَمَأاوُراَسَوِدْهَع

٤:١٥ددع

محٱ
ِْ
دهعلاتوباتلمحبرمألانكيملِدْهَعْلٱَتوُباَتاوُل

نأىشخيعوشيناكنأبلبهناطلسدرجموعوشيرايتخاب
الإناكامف.برلارمأنودبءادعألاىلعلمحلاةداعّريغي
ًاعيطمناكفثداحلااذهيفبعشللبرلاةدارإًاغلبم
انهدهعلاو.كلذكةنهكلاناكامكءامسلابررماوأل
.سانلاوهللانيبدهعاهنألةعيرشلا

ىلعهولمحِبْعَّـشلٱَماَمَأاوُراَسَوِدْهَعْلٱَتوُباَتاوُلَمَحَف
.)٧:٩ددعنمفرعُيامك(مهفاتكأ

لٱ:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٧
ْ

يفَكُمِّـظَعُأُئِدَتْبَأَمْوَي ُِنيْعَأِ
ُنوُكَأىَسوُمَعَمُتْنُكاَمَكِّـينَأاوُمَلْعَيِلَليِئاَْرسِإِعيَِمج
.»َكَعَم

١:٥ص١:١مايأ٢و٢٩:٢٥مايأ١و٤:١٤ص

ألَا
َ
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رمأعوشينأليأخلالاقكلذليأَعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف
امكيتأيامبرلاهللاقبرلاةئيشمىضتقمببعشلا
.لوقلااذهلةريثكلاثمأنمرهظي

كلعجأيأ)٤:١٤صرظنا(خلاَكُمِّـظَعُأُئِدَتْبَأَمْوَيْلٱ
ةماركلاكسبلُأوكناطلستبثأوكماقمعفرأوًاميظع
عوشيبرلامركأدقو.كنوباهيونويليئارسإلاكمرتحيف
هنكل)٣١:٧ةينثتو٢٤:١٣جورخ(تاقوأةدعيفهمظعو
هلتبثأوعيمجلامامأهمظعذإمويلاهمركأامكهمركيمل
نإوليئارسإينبىلعهطلسوىسومناطلسكًاناطلس

ذإبعشلالكدهشميفةزجعملاهللاعنصىلإةليسولا
امنيحًادحاوًادنتفقووةردحنملاندرألاهايمتقلفنا
هايميفبرلاتوباتيلماحةنهكلامادقأنوطبترقتسا
.)١٣ع(ندرألا

لٱِرُمْأَفَتْنَأاَّـمَأَو«٨
ْ

لٱِتوُباَتِيلِماَحَةَنَهَك
ْ

:ًالِئاَقِدْهَع
يفَنوُفِقَتِّـنُدْرُألٱِهاَيِمِةَّـفَضَىلِإَنوُتْأَتاَمَدْنِع .»ِّـنُدْرُألٱِ
١٧ع٣ع

يفَنوُفِقَت ءاملاقلفنيىتحندرألاةفيضيأِّـنُدْرُألٱِ
تفشكنانأدعبمهنأرهاظلاو.هتحتيتلاضرألافشكنتو
نأىلإنيفقاواوقبوضرألاطسويفاوفقوتفجوضرألا
.توباتلانمةيناربععارذيفلأةياغىلعبعشلاربع

اوُعَمْسٱَواَنُهَىلِإاوُمَّـدَقَت:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُعوُشَيَلاَقَف«٩
.»ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَمَالَك

نأمكنكميثيحىلإاولاعتيأخلااَنُهَىلِإاوُمَّـدَقَت
.برلانعمكيلإهلقنأيذلايمالكاومهفت

هب:ُعوُشَيَلاَقَّـمُث«١٠ حلٱَهللاٱَّـنَأَنوُمَلْعَتاَذِٰ
ْ

يفَّـَي ِ
طَيًادْرَطَو،ْمُكِطَسَو

ْ
لٱُمُكِماَمَأْنِمُدُر

ْ
حلٱَوَنيِّـيِناَعْنَك

ْ
َنيِّـيِّـثِ

حلٱَو
ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
جلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف

ْ
لٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَوَنيِّـيِشاَجْرِ

ْ
.»َنيِّـيِسوُبَي

:١عشوهو١٩:٤كولم٢و١٧:٢٦ليئومص١و٥:٢٦ةينثت
ةينثتو٢٣:٢جورخ١:٩يكينولاست١و١٦:١٦ىّتمو١٠
٤٤:٢رومزمو٧:١

يفَّـيَْحلٱَهللاٱ ىلاعتهلازييمت»يحلاب«هتعنخلاْمُكِطَسَوِ
هللاةايحلًانايبوةايحالواهلسحاليتلاممألاةهلآنع
اهركذيتلاممألانممهئادعأعفدومهرصنىلعهتردقو
مهوتيامكطقفنييليئارسإلابرالعيمجلابروهاهنإو

وأناكمباهنمًالكنوصصخيوةهلآلانوددعينيذلاممألا
.ةيتآلاةيآلانمنيبتيامكةيانعلالامعأضعبب

دارملاو)٩:١٨نيوكت(ماحلسننمَنيِّـيِناَعْنَكْلٱ
نينكاساوناكنييناعنكلانأرهاظلافلحاوسلالهأةملكلاب
)٥:١عوشيو١٣:٢٩ددع(طسوتملارحبلاوندرألالحاوس
يذلامالكلانمرهظيامكةيناربعلاةغللامهتغلتناكو
.ليئارسإينبوميهاربإنيبومهنيبىرج

.)١:٤صرظنا(َنيِّـيِّـثِْحلٱَو
ميكشناكو)١٠:١٧نيوكت(ماحلسننمَنيِّـيِّـوِْحلٱَو

مهعبطناكو.)٣٤:٢نيوكت(مهنمميكشةنيدمسيئر
ةثداحنموميكشةثداحنمرهظامكبرحلاةهارك
اونوكيملوةراجتلااوسراموندملااونكسو)٩ص(نيينوعبجلا
.ةيدابلالهأنم

اونكسةيلصألاةلمكلاىنعمنمرهظيامكَنيِّـيِّـزِرِفْلٱَو
.يشاوملايعروةحالفلااوسراموةيدابلاوىرقلا

ليلجلارحبيقرشدالبلااونطقةليبقَنيِّـيِشاَجْرِْجلٱَو
ناكو.)٨:٢٨ىّتم(نييسجرجلاةروكمساذخُأمهنمو
)٢:٩سوماع(نييناعنكلانمًامسجىوقأنويرومألا
ددع(ندرألايقرشدالبو)١٣:٢٩ددع(لابجلااونكسف

قلطُأفنويلبجيلصألاممألاىنعمو.)٢٦و٢٤و٢١:١٣
.لامجإلابنييلبجلاىلع

.اهيلاوحاموميلشروأاونكسَنيِّـيِسوُبَيْلٱَو

يفْمُكَماَمَأٌرِباَعِضْرَألٱِّـلُكِدِّـيَسِدْهَعُتوُباَتاَذَوُه«١١ ِ
.»ِّـنُدْرُألٱ
٦:٥و٤:١٤ايركزو٤:١٣اخيمو١٣ع

ريسفتاذهو.رشعلااياصولاتوباتيأخلاِدْهَعُتوُباَت
.)٤:١٣ةينثتو٣٤:٢٩جورخرظنا(هنيعسدقملاباتكلا
مهنأبوجوىلإةراشإبعشلامامأرشعلااياصولامُّدقت
بجيو.داعيملاضرأمهثاريمضرأيفاهاضتقمبنوكلسي
اَنَأ«رشعلااياصولاوأدهعلاكلذةمدقمنأانهركذُينأ
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
ِتْيَبْنِمَْرصِمِضْرَأْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱَك

لٱ
ْ

وهىمظعلاهتردقبرصمنممهجرخأيذلاف»ِةَّـيِدوُبُع
هنأبهللاصيصختف.ةردقلاكلتبداعيملاضرأمهلخدأيذلا
ساسأونيدهعلايفنيدلانكرهدحويلزألابجاولاوه
.اهلكةعيرشلا

،َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأْنِمًالُجَرََرشَعْيَنْثٱاوُبِخَتْنٱَنآلٱَف«١٢
.»ٍطْبِسِّـلُكْنِمًادِحاَوًالُجَر

٤:٢ص

ألَا
َ
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رشعينثانيبختنُملانأةلعًالُجَرََرشَعْيَنْثٱاوُبِخَتْنٱ
مهلمعركُذو.رشعينثالاليئارسإطابسأنعًاباوناونوكيل
اونوكيلانهاوبخُتناو)٥و٤:٤ص(يفهلاوريتخايذلا
.هنعاوقاعُيالئللمعلانمهيلإنوعدياملنيّدعتسم

لٱِماَدْقَأُنوُطُبُّرِقَتْسَتاَمَنيِحُنوُكَيَو«١٣
ْ

ِيلِماَحِةَنَهَك
لُكِضْرَألٱِدِّـيَسِّـبَّـرلٱِتوُباَت

ِّـ
يفاَه َهاَيِمَّـنَأ،ِّـنُدْرُألٱِهاَيِمِ

ملٱِّـنُدْرُألٱ
.»ًادِحاَوًاّدَنُفِقَتَوُقِلَفْنَتُقْوَفْنِمَةَرِدَحْنُْ

١١٤:٣و٧٨:١٣رومزم١١ع١٦و١٥ع

يف...ِةَنَهَكْلٱِماَدْقَأُنوُطُبُّرِقَتْسَتاَمَنيِح ِّـنُدْرُألٱِهاَيِمِ

هايممهمادقأنوطبتسملاملوأوةافحاوناكمهنأرهاظلا
)١٥ع(قيقرلاءاملايفئطاشلايأةفضلادنعاهتسملندرألا
نمناكامو.رهنلاطسويفرمألالوأيفاوفقيملف
.رارقلافافجوءاملاقالفنالبقرهنلااوطسوتينأةرورضلا

يتلاةهجلاتفصُوولامشلانميأُقْوَفْنِمَةَرِدَحْنُْملٱ
.ىرجملانععوبنيلاعافترالقوفاهنأبرهنلاءاماهنميرجي

يفعوبنيلانميراجلاءاملاناكفًاعفترمًالتيأًاّدَن
بونجلاةهجيأعبنلاةهجنعيرجلانعفقيلامشلا
لبهفوقوىلإةجاحالذإبهذيبونجلاىلإيرجييذلاو
.ميظعلاعمجلاكلذربعيلربعملاليطيهنألنسحأهباهذ

،َّـنُدْرُألٱاُوُربْعَيِلْمِهِماَيِخْنِمُبْعَّـشلٱَلََحتْرٱاَّـَملَو«١٤
لٱَو
ْ

لٱِتوُباَتوُلِماَحُةَنَهَك
ْ

.»ِبْعَّـشلٱَماَمَأِدْهَع
٧:٤٥لامعأ

درفمظفللارابتعاببعشلاْمِهِماَيِخْنِمُبْعَّـشلٱَلََحتْرٱ
.ىنعملا»مهمايخ«هلوقيفىعارفعمجىنعملارابتعابو

ةادهكلذباوناكوهلةلدألاكِبْعَّـشلٱَماَمَأ...ُةَنَهَكْلٱ
.نيعجشمو

ِساَمِغْنٱَوِّـنُدْرُألٱَىلِإِتوُباَّـتلٱِيلِماَحِناَيْتِإَدْنِعَف«١٥
لٱِلُجْرَأ

ْ
يفِتوُباَّـتلٱِيلِماَحِةَنَهَك ملٱِةَّـفَضِ

ْ
ٌئِلَتُْممُّنُدْرُألٱَوِهاَيِ

حلٱِماَّـيَأَّـلُكِهِطوُطُشِعيَِمجَىلِإ
ْ

.»ِداََص
:٥و٤:١٨ص٤٩:١٩و٢:٥ايمرإو١٢:١٥مايأو١٣١ع

١٢و١٠

رطملارهشأةياهنيفناكذإِهِطوُطُشِعيَِمجَىلِإٌئِلَتُْمم
.لابجلاىلعجلثلانابوذلوأو

ةءادبتناكوريعشلاداصحيأِداَصَْحلٱِماَّـيَأَّـلُك
.)١٢:١٥مايأ١رظنا(ناسينيفضرألاكلتيفهداصح
عمناكناتكلاداصحنإ)٩:٣١جورخيفليقامرظنا(

باحارنإ)٢:٦صيفليقامرظناو(ريعشلاداصح
هيلإراشملاتقولانإف.ناتكلاناديعنيبنيسوساجلاتراو
.رخآلايفهيلإراشملاًامامتقباطيدحاولالوقلايف

ملٱِتَفَقَو«١٦
ْ
ملٱُهاَيِ

ًادِحاَوًاّدَنْتَماَقَوُقْوَفْنِمُةَرِدَحْنُْ
ملٱ»َماَدَأ«ْنَعًاّدِجًاديِعَب

،َناَتَْرصِبِناَجَىلِإيِتَّـلٱِةَنيِدَْ
ملٱَو
لٱِرْحَبَىلِإُةَرِدَحْنُْ

ْ
ملٱِرْحَب«ِةَبَرَع

ْ
لِ
ْ

ََربَعَو،ًاماَمَتْتَعَطَقْنٱِ»ح
.»اَحيِرَأَلِباَقُمُبْعَّـشلٱ

ددعو١٤:٣نيوكت٣:١٧ةينثت٧:٤٦و٤:١٢كولم١
٣٤:٣

عقومنييعتبعصيَناَتَْرصِبِناَجَىلِإيِتَّـلٱِةَنيِدَْملٱَماَدَأ
ىلإاهنأريغاهرمأنمانهركذُيملىلوألاونيتنيدملانيتاه
قيقحتلاىلعاهرمأنمنوثحابلافرعيملوناترصبناج
اهنأرخآو.ةيمادلادنعاهعقومنأمهضعبنظو.اذهريغ
نأىلعًءانبمراحلتنمليموحنةياغىلعءارمحلاةبرخ
نإ٤:١٢كولم١يفركُذنكلو.ءارمحضرأ»مادأ«ىنعم
ةبرقمىلعناشتيببرقليعرزيتحتتناك»ناترص«
٣٣:١٧نيوكت(نمرهظيامىلعتوكسو.توكسنم
ةريحبنمبرقلاىلعندرألايقرشتناك)١٣:٢٧عوشيو
يفمادأمسرو.مادأعقومناككانهنأيفبيرالوايربط
لوأيفّرمامكءارمحةبرتوأرمحأبارتيأ»مدأ«ةيناربعلا
.اهيلعمالكلا

وهوةبرعلارحبلنايبحلملارحبِحْلِْملٱِرْحَبِةَبَرَعْلٱِرْحَب
:٤٧لايقزح(يقرشلارحبلايهرخُأءامسأهلوطولرحب

نيوكت(ميدسلاقمعو.)١٤:٨ايركزو٢:٢٠ليئويو١٨
.ةيتفزلاةريحبلاو.دوملتلايفامىلعمودسرحبو.)١٤:٣
ىلعتيملارحبلاو.سوفيسوييفامىلعةيمودسلاةريحبلاو
نمًاليم١٦ةياغىلعوهو.ةينانويلابتكلاضعبيفام
لايمأةرشعهضرعمظعموًاليم٤٦هلوطميلشروأ
.عبرمليمةئمةثالثنمبرقتهتحاسمو

ىلإخيشلالبجيأنومرحنميداوللمساةبرعلاو
رحبيأليلجلارحبوةلوحلاهيفوًاليم٢٥٠هلوطوةبقعلا
روغلاىلعمسالااذهرصقيدقوروكذملاحلملارحبوةيربط
رحبيلامشيذلاروغلاىلعورمحألارحبلاوحلملارحبنيب
:٣ةينثتريسفترظنا(طولرحبهيفامانههبدوصقملاوحلملا

١٧(.
ناكرهنلامهروبعنأحّجرملاواَحيِرَأَلِباَقُمُبْعَّـشلٱََربَعَو

ربعلاتيبيأةربعتيبكلذدعبيمسيذلاناكملادنع
روبعيأةثداحلاهذهيفمسالااذهةلعنإوروبعلاوأ
)١:٢٨انحوي(دّمعينادمعملاانحويناككانهو.ندرألا
.دُّجموعوشيمّظُعامكدُّجموعوسيمّظُعكلانهو

ألَا
َ
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لٱَفَقَوَف«١٧
ْ

لٱَىلَعِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتوُلِماَحُةَنَهَك
ْ

ِةَسِباَي
يف َىلَعَنوُرِباَعَليِئاَْرسِإُعيَِمجَو،َنيِخِساَرِّـنُدْرُألٱِطَسَوِ

لٱ
ْ

.»ِّـنُدْرُألٱِروُبُعْنِمِبْعَّـشلٱُعيَِمجىَهَتْنٱىَّـتَحِةَسِباَي
١٤:٢٩جورخ

ناكفرهنلارارقسبيِةَسِباَيْلٱَىلَع...ُةَنَهَكْلٱَفَقَو
.ةزجعملانمًاءزجًاعيرسهسبي

مهفقومنماوكرحتيملمهنأحّجرملاخلاَنيِخِساَر
ىلإنييليئارسإلانمرباعلوأذنممهفاتكأىلعتوباتلاو
.مهنمرباعرخآ

ةزجعمنممظعأمهضعبىأرامىلعةزجعملاهذهو
ليلعتنكميالهنإفهوجولاضعبنمرمحألارحبلاروبع
لكىلعهللاوةيعيبطةّلعبهارجمةهجنمًادنءاملافوقو

.ريدقءيش

دئاوف
لمعللدادعتسالاوداهتجالاودجلالاثمناكعوشينإ.١

أدبملاقفوىلعهلامعأفةيحورلاوةيدسجلاحلاصملايف
َكُدَيُهُدَِجتاَمُّلُك«ميكحلاناسلبهللالوقوهويهلإلا
لَعْفٱَفُهَلَعْفَتِل

ْ
أدبموهاذهو)٩:١٠ةعماج(»َكِتَّـوُقِبُه

.ناكمونامزلكيفهللاديبع
ًالاثمندرألاروبعلدادعتسالادنعاوناكنييليئارسإلانإ.٢

عوشيناسلبهللالوقباونمآمهنإفةعاطلاوناميإلل
ناكرهنلانأعمندرألاعطقلدادعتسالابهرمأاوعاطأو
ءيشمهلنكيملولئاسوالبهروبعنكميالًايماط
نحنانيلعف.لاؤسالولادجالبروبعللارواسفاهنم
انلرهظولوهرمأبموقنو)انعوسييأ(انعوشيعيطننأ
داهتجالابحاجنلاىجرُيالهنأورذعتمهبمايقلانأ
الوهللاةبقاعلاكرتنوانيلعبجوأامبموقننأانيلعف
بجاولالامهإىلعًارذعاهذختنلعناوملاىلإتفتلن
تعنمامكقئاوعلاتعنمةيهلإلاةوقلاىرنذئنيحو
.ندرألاهايم

نوكينأبجيهروضحةيآيأهللادهعتوباتنإ.٣
ةعيرشىلعلمتشيهنإ.انتايحلاوحألكيفانمامأ
قوفو.هموسروهرارسأوهللاةملكيأّنملاوهللا
يذلاحيسملاروضحةيآيأةمحرلاسلجمةعيرشلا
اذهعبتننأالإانلسيلفةرفغملاوةئيطخلاهيفتقتلا
نإ.انلبسلرونوانلجرألجارسهللاةملكنألتوباتلا
بجونييحيسمانكنإفانلًالاثمتناكةيضرألاهتايح
هنأةصالخلاو.هتريسلثمريسنوهتايحلثمايحننأ

يدتقنوهبسحبلمعنوهللامالكظفحننأانيلعبجي

ىلإليبسلاانلدّهموباقعلاانعلمحيذلايدافلاب
.ةيوامسلاناعنكىلإتوملارهنروبع

نإوحيسملابءادتقالايفدهجلالذبننأانيلعبجيهنإ.٤
ناكهنإفبجيامكهلثمنوكننأعيطتسنالانك
نأانيلعفهللادهعتوباتوبعشلانيبةديعبةفاسم
نحناننإ)١٤و٣:١٣يبليف(هكردنملنإومدقتن
.ريدقّرابحيسملاونوزجاعةأطخ

امكميقتسملاقيرطلاىلإدشرينأنيدلامداخىلعهنإ.٥
اوريسيملنإفهيلإهللادهعتوباتولماحةنهكلادشرأ
الئلمهعبتيالنأبعشلاىلعبجوقيرطلاكلذيف
هنأنيدلامدخيفيرنهىتملاقاذهىلعو.هولضي
فرعنو.حيسملانوعبتينيحالإمهعبتننأانيلعام
يتلاهيفهللاةملكأرقننأبهمدعوحيسمللمهعابّتا
حيحصلامكحلاىلعانرّدقتوةقيقحلاانلفشكت
.هتَلََمحالدهعلاتوباتةدمعلاف

عوشينإ.ًاصاخًادادعتسايضتقيصاخلالمعلانإ.٦
كشوىلعناكهللانألاوسدقتينأنييليئارسإلارمأ
نأشوذلمعانيلعناكاذإفمهنيبتازجعملاعنصينأ
هتقوعقوتنوهيفعورشلالبقسدقتننأبجو
مالكسردويداهلاسدقلاحورلابلطوةالصلاب
لبقةالصلابليللاايحأحيسملاعوسيانديسنإف.هللا
يفنيتكاساورظتنالسرلاو.لسرلاهذيمالتراتخانأ
نوظعياوعرشهولبقاملوسدقلاحورلالولحميلشروأ
يفنينسثالثلغشلوسرلاسلوبو.نومّلعيو
يفعرشنألبقهمالكيفلمأتيوهللايلصيةيبرعلا
.دهعلاةليوطلاةميظعلاهتمدخ

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

َّـنَأِّـنُدْرُألٱِروُبُعْنِمِبْعَّـشلٱُعيَِمجىَهَتْنٱاَّـَملَناَكَو«١
.»َعوُشَيَرَمَأَّـبَّـرلٱ
٣:١٧صو٢٧:٢ةينثت

َّـبَّـرلٱَّـنَأِّـنُدْرُألٱِروُبُعْنِمِبْعَّـشلٱُعيَِمجىَهَتْنٱاَّـَملَناَكَو
هنإفهّلحميفءيشلاعضووبيترتلاانمّلعانههللاَعوُشَيَرَمَأ
ذئنيحمالكلاعمسللحمالذإربعيبعشلاوعوشيمّلكام
.ًانسحبعشلامهفالوعوشيمهفاملمّلكتولف

ألَا
َ
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ًادِحاَوًالُجَر.ًالُجَرََرشَعْيَنْثٱِبْعَّـشلٱَنِماوُبِخَتْنٱ«٢
.»ٍطْبِسِّـلُكْنِم

٣:١٢ص

نيبيتلاةقالعللعمجلاريمضبعوشيبطاخاوُبِخَتْنٱ
هللاهلقيمل)٣:١٢ص(يفروكذملامالكلافهسيئروبعشلا
هركذوهللارمأدعبهلوقهنأرابتعاببتاكلاهركذامنإوكانه
رمأهنأوهوهردصملصأنايبىلإعجرمثةقالعللًامدقم
لكنعًاباونمهباختنابولطملارشعانثالاءالؤهناكو.هللا
هبرومأملالمعلايفهطبسنعًابئاندحاولكنييليئارسإلا

.)٣ع(يف

ِّـنُدْرُألٱِطَسَوْنِماَنُهْنِماوُلِْمحٱ:َنيِلِئاَقْمُهوُرُمْأَو«٣
لٱِلُجْرَأِفِقْوَمْنِم

ْ
اَهُوِّـربَعَو،ًارَجَحََرشَعْيَنْثٱًةَخِساَرِةَنَهَك

يفاَهوُعَضَوْمُكَعَم ملٱِ
.»َةَلْيَّـللٱِهيِفَنوُتيِبَتيِذَّـلٱِتيِبَْ

٢٠و١٩ع٣:١٣ص

هلهلوقكعمجلاريمضب»مهورمأو«عوشيلهلوقْمُهوُرُمْأَو
.)٢عريسفترظنا(»اوبختنا«

محٱ
ِْ
فقومنمةراجحلاراتخاًارَجَحََرشَعْيَنْثٱ...اوُل

.نأشلاتاذهتاقلعتمبروبعللًاراكذتنوكتلةنهكلالجرأ
مهلهللاةبحمنمةيانعلارومأمظعأرُّكذتةثداحلاهذهرُّكذتو
اموهدهعبريكذتلاوهتدوجوهتردقنايبوتازجعملاهعنصو
ديهمتوءادفلالامعأوسدقلاحورلاداشرإنمهيلإريشي
بلقألمياممكلذريغىلإةيوامسلاناعنكىلإليبسلا
.برللًاركشوًابحميكحلا

يفاَهوُعَضَو تيبملااذهَةَلْيَّـللٱِهيِفَنوُتيِبَتيِذَّـلٱِتيِبَْملٱِ
لباقملابناجلاىلعتناكو)٢٠و٤:١٩ص(لاجلجلاوه
يفةيرقيهوندرألانملايمأةثالثىلعديزيامةياغىلعو

ًازكرمتناكو.ميلشروأنميقرشلالامشلاواحيرأيقرش
عدوتسمتلازامونييناعنكللعوشيةبراحمةدمليئارسإل
اهيلإديعُأمثهوليشىلإلقُننأىلإهللادهعتوبات
اهيلإبهذيليئومصناكو.)١٥:٣٣و١٠:٨ليئومص١(
:٧ليئومص١(نييليئارسإللاهبيضقيوةنسىلإةنسنم

عشوه(ناثوأللًادبعمتراصميظعلادجملااذهدعبو.)١٦
ةيرقميدقلااهعقوميفمويلاو.)٤:٤سوماعو١٢:١١

.ةّيلجلجلاوأةّيلجلجاهمسا
فقومنمندرألاطسونم«هلوقةيآلاهذهيفيقب

)٣:١٥ص(نممهُفامىلعةنهكلالجرأو»ةنهكلالجرأ
مهضعبلاقفرهاظفالتخاكلذيفو»هايملاةفض«يفتناك
دعبىلعًاناكمينعتال»طسوب«ةمجرتملاةيناربعلاةملكلانأ
يفندرألاىرجملخادًاناكمينعتلبنيتفضلانمدحاو

لخادينعت»كوت«ةيناربعلاةملكلاو.طسولاريغوأطسولا
ًايماطرهنلاناكاملةنهكلانإرخآلاقو.هطسووأءيشلا
فجوةبهاذلاتدعبوةيتآلاهايملاتفقواملوةفضلايفاوفقو
نيرمألاالكولوقلاكلذليلدبطسولاىلإاوبهذرهنلانطب
مهعضومنممهلاقتناركذيملهنإليقنإو.فالخلاعفدي
لوقاذهلثمو.حيرصتلاةلالدكةربتعممازتلالاةلالدانلق
هنأركذمث)٢ع(اوبختنامهنأنعهتوكسو»اوبختنا«عوشي
.نييعتلاأبنركذينأنودنممهنّيعنيذلالاجرلااعد

يِنَبْنِمْمُهَنَّـيَعَنيِذَّـلٱًالُجَرََرشَعْيَنْثالٱُعوُشَياَعَدَف«٤
.ٍطْبِسِّـلُكْنِمًادِحاَوًالُجَر،َليِئاَْرسِإ

رخآرظنا(ْمُهَنَّـيَعَنيِذَّـلٱًالُجَرََرشَعْيَنْثالٱُعوُشَياَعَدَف
برلارمأرثأىلعمهنّيعدقعوشيناك)٣عريسفت
نيذلامهوهيلعّلدانههمالكنكلوكلذركذيملومهنييعتب
ع(تيبملايفاهعضوورهنلاطسونمةراجحلالمحلمهنّيع
ًاريبكناكةراجحلاكلتنمًالكنأحّجرملاومهضعبلاق)٣
.هفتكىلعهلمحىلعيوقلالجرلاردقينأدحىلإ

َىلِإْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِتوُباَتَماَمَأاُوُربْعٱ:ُعوُشَيْمُهـَلَلاَقَو«٥
ِهِفِتَكَىلَعًادِحاَوًارَجَحٍلُجَرُّلُكاوُعَفْرٱَو،ِّـنُدْرُألٱِطَسَو
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأِدَدَعَبَسَح

كئلوأنأىلإةراشإاذهيفِّـبَّـرلٱِتوُباَتَماَمَأاوُُربْعٱ
اوفقووتوباتلانماوبرقنأىلإاولخدرشعينثالالاجرلا
عوشيمهرمأفهمامأةبولطملاةراجحلاتناكوًامارتحاهءارو
.كلذب

يفًةَمَالَعِهِذٰهَنوُكَتْيَكِل«٦ ًادَغَلَأَساَذِإ.ْمُكِطَسَوِ
حلٱِهِذٰهَوْمُكَلاَم:ْمُكوُنَب

ْ
.»؟َةَراَجِ

٤٤:١رومزمو٢١عو٦:٢٠ةينثتو١٣:١٤و١٢:٢٦جورخ
٦ىلإ٧٨:٣و

ناسحإلانممكلهللاهلعفاملىركذيأةيآوأًةَمَالَع
ذنمممألادنعًاريثكوًافولأمكلذلثمناكوةزجعملاو
نمنكيملهنإمعن.)٣١:٤٦نيوكترظنا(ةيلاخلاروصعلا
اهددعنمملعينكلةراجحلاكلتىلعةيراكذتةباتك
ركذيدحاولكناكفةثداحللًاراكذتتميقُأهنأاهعضومو
نممهريغوهتانبوهينبىلعاهصقيوندرألاعطقةزجعماهب
أبننأليقنإف.كانهاهتماقإةلعنعنيلئاسلاوثادحألا

ألَا
َ
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نإانلق.راكذتلاةماقإىلإةجاحلاامفرفسلايفبتُككلذ
مهيفرثؤتنأمهعبطنمنأملعيرشبلاقلخيذلاهللا
ربخلاديؤتراكذتلاةينبأنأوتاعومسملانمرثكأتاروظنملا
ءاشعلامسركلذلثمو.ريرقتنسحأنهذلايفهررقتو
همدقارُيوهدسجرسكُيحيسملاناسنإلللثميهنإفيبرلا
لذبيذلاهللابحبهرّكذيوءادفلاوبلصلاأبنهلققحيو
لأسيلهاجلانأًاضيأكلذدئاوفنمو.ملاعلالجأنمهنبا
ملاعلاوىركذلاةلعنع .أبنلاهيلعصقيِ

معن.هصوصخبيلاتلامويلااللقبتسملانامزلايأًادَغ
هيفاوزّوجتمثكمويرثأىلعيتأييذلامويللعضُودغلانإ
رهاظلاو.هسفننيدلامويوبقرتملاديعبلاىلعقلطُأىتح
ذإلسرملازاجملابابنمًاقلطملبقتسمللهلامعتسانأ
لثماذهو.دغلاهنملبقتسملالوأوًالصتمنامزلااوربتعا
قلطملدغلالمعُتسادقو.لمأتفيضاملاسمألايفمهّزوجت

نيوكت(سدقملاباتكلانمعضوملااذهريغيفلبقتسملا
:١٣نييناربع(يضاملاقلطملسمألاهيفلمعُتساو)٣٠:٣٣

٨(.

ِتوُباَتَماَمَأْتَقَلَفْنٱِدَقِّـنُدْرُألٱَهاَيِمَّـنِإ:ْمُهـَلَنوُلوُقَت«٧
ُنوُكَتَف.ِّـنُدْرُألٱُهاَيِمْتَقَلَفْنٱَّـنُدْرُألٱِهِروُبُعَدْنِع.ِّـبَّـرلٱِدْهَع
حلٱِهِذٰه

ْ
.»ِرْهَّـدلٱَىلِإَليِئاَْرسِإيِنَبِلًاراَكْذِتُةَراَجِ
١٦:٤٠ددعو١٢:١٤جورخ١٦و٣:١٣ص

مامأبرلااهقلفيأِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتَماَمَأْتَقَلَفْنٱ
.تقلفنافهتوبات

نكيمليأِّـنُدْرُألٱُهاَيِمْتَقَلَفْنٱَّـنُدْرُألٱِهِروُبُعَدْنِع
هللاهدصقلمعوهفتوباتلاروبعريغرخآببسنعكلذ
.ةزجعملاديكأتلراركتلافىرخأةلعنعثدحينأقفتيمل

ءاقبةدموأدودحملاريغليوطلانمزلايأِرْهَّـدلٱَىلِإ
.ليئارسإينب

ََرشَعْيَنْثٱاوُلََمحَو،ُعوُشَيَرَمَأاَمَكَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَف«٨
ِدَدَعَبَسَح،َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقاَمَكِّـنُدْرُألٱِطَسَوْنِمًارَجَح
ملٱَىلِإْمُهَعَماَهُوَّـربَعَو،َليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأ

اَهوُعَضَوَوِتيِبَْ
.»َكاَنُه

مهيلعقلطُأوًالجررشعانثالايأَليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفَف
امكبعشلالكباونمهنألومهضعبمهنأل»ليئارسإونب«
.اهلكةمألاىلعسلاجملايفةمألاباونقلطُي

يفًارَجَحََرشَعْيَنْثٱُعوُشَيَبَصَنَو«٩ ِّـنُدْرُألٱِطَسَوِ
َحت
ْ

لٱِلُجْرَأِفِقْوَمَت
ْ

لٱِتوُباَتِيلِماَحِةَنَهَك
ْ

َكاَنُهَيِهَو.ِدْهَع
لٱاَذٰهَىلِإ

ْ
.»ِمْوَي

لعفلابسُنورشعينثالابصنيأخلاُعوُشَيَبَصَن
.لكيهلاناميلسىنبانلوقككلذفهبرمأهنألعوشيىلإ
يفرخآلاوندرألاطسويفدحاولانيدومعينبملاناكف
ينبنأوندرألايفتلصحةزجعملانأىلعةلالدلللاجلجلا
.هوربعرشعينثالامهطابسأبليئارسإ

برقعوشيمالكامإاذهِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإَكاَنُهَيِهَو
يحوباهدازوأةراجحلاعضونمةنسنيرشعدعبيأهتوم
نأرهاظلاونيمهلملاةبتكلادحأوأارزعوأليئومصهللا
رخاوأيفرفسلااذهبتكعوشينأوحيحصلاوهلوألا
.هتايح

لٱَو«١٠
ْ

يفاوُفَقَوِتوُباَّـتلٱوُلِماَحُةَنَهَك ىَّـتَحِّـنُدْرُألٱِطَسَوِ
لَكُيْنَأَعوُشَيُّبَّـرلٱَرَمَأٍْءَيشُّلُكىَهَتْنٱ

ِّـ
،َبْعَّـشلٱِهِبَم

ُبْعَّـشلٱَعَْرسَأَو.َعوُشَيىَسوُمِهِبَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَح
.»اُوَربَعَف

رافسألايفركذُيملَعوُشَيىَسوُمِهِبَرَمَأاَمِّـلُكَبَسَح
نأىلعليلدوهف.كلذبعوشيرمأىسومنأةسمخلا
يفهبتكيملاممهلهللاهنلعُيامبعوشييصويناكىسوم
نأبهايإهرمأنمًامازتلاوأًانمضكلذهللاقوأهتاروت
.برلارماوأىضتقمبكلسي

نأنممهفوخمهعارسإةّلعاوَُربَعَفُبْعَّـشلٱَعَْرسَأَو
مهفرجيومهقرغيفنايرجلاىلإٍّدنكعفترايذلاءاملاعجري
ةردقاوفرعوةزجعملاهذهاودهاشنممعوقولابيجعاذهو
نماهارعامبةفيعضةيرشبلاةعيبطلانكلوىمظعلاهللا
هيتلاضرأنمندرألارهنليئارسإينبروبعو.داسفلا
مثإلاملاعملاعلااذهنميحيسملاروبعلنسحلاثمباذعلاو
امهميحيسملاف.ةداعسلاوربلاملاعرخآلاملاعلاىلإءاقشلاو
اندىتمهنكلتوملاىشخينأنمدبالًايوقهناميإناك
.ًاّرشىشخيالفهعيجشتوهتدعاسملهديهللاّدميعزنلا

لٱَنِمِبْعَّـشلٱُّلُكىَهَتْنٱاَّـَملَناَكَو«١١
ْ

ُتوُباَتََربَعُهَّـنَأِروُبُع
لٱَوِّـبَّـرلٱ

ْ
يفُةَنَهَك .»ِبْعَّـشلٱِةَْرضَحِ

ألَا
َ
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يفُةَنَهَكْلٱَوِّـبَّـرلٱُتوُباَتََربَع يفئرُقِبْعَّـشلٱِةَْرضَحِ
لصألاو»ةنهكلاو«هلوقنمًالدب»ةراجحلاو«خسنلاضعب
رخآًىنعملمتحي»بعشلاةرضحيف«انهمجرتملايناربعلا
ىلإربعبعشلانألدتةنيرقلاو»بعشلامامأىلإ«وهو
ةنهكلاربعمثئطاشلاىلعفقوورهنلانمرخآلابناجلا
يفبيرالو.روبعلالبقناكامكبعشلامدقتوتوباتلاب
ًافقاولزيملناكيذلاءاملاىلإرظنيًافقاوناكبعشلانأ
.ةميظعلاةزجعملاكلتنمبجعيوًادن

ىَّـسَنَمِطْبِسُفْصِنَوٍداَجوُنَبَوَْنيَبوُأَروُنَبََربَعَو«١٢
.»ىَسوُمْمُهَمَّـلَكاَمَكَليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأَنيِزِّـهَجَتُم
٢٨و٢٧و٣٢:٢٠ددع

...ىَّـسَنَمِطْبِسُفْصِنَوٍداَجوُنَبَوَْنيَبوُأَروُنَبََربَعَو
يفطابسألابيترتفالخىلعاذهَليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأ
ونبناكلبةمدقملايفاونوكيملءالؤهنإفةيربلايفلاحترالا
نيطبسلانأرهاظلاو.)١٠:١٤ددع(ًالوأنولحترياذوهي
امبمايقللانهليئارسإينباومدقتنيروكذملاطبسلافصنو

نايبيفةغلابمللوتايرورضلالوأنمهنأكمهيلعبجي
يفمهتبصنأكاردإىلعمهتوخإاودعاسينأمهدعوبءافولا
:١صوخلا٣٢:١ددع(ىسوممهملكامكداعيملاضرأ

نأطقفديفيلوقلااذهنأًاضيألمتحملانمو.)١٨-١٢
ىريلبعشلانويعمامأاوربعطبسلافصنونيطبسلا
.عوشيلمهدعواوزجنأمهنأهلكبعشلا

لَأَنيِعَبْرَأَوْحَن«١٣
ْ

لِلَنيِدِّـرَجَتُمًاف
ْ

ِّـبَّـرلٱَماَمَأاُوَربَعِدْنُج
لِل
ْ

.»اَحيِرَأِتاَبَرَعَىلِإِبْرَح

داجونيبوأرةثالثلاطابسألاددعناكًافْلَأَنيِعَبْرَأَوْحَن
نيبوأرونبناكف١٣٦٩٣٠ريخألاءاصحإلاىلعىسنمو

انحرطاذإف٥٢٧٠٠ىسنمونبو٤٠٥٠٠داجونبو٤٣٧٣٠
نيطبسلاددعناك٢٦٣٥٠يأىسنمطبسفصنكلذنم
اودنجتنيذلانكلو٥٥٢٩٠مهفصنو١١٠٥٨٠طبسلافصنو
فلاخماذهوفصنلانملقأيأ٤٠٠٠٠اوناكبرحلل
اهيمحينمىلإمهضرأةجاحمهرذعنأرهاظلاومهدعول
ةيامحلقيرفيقبومهتوخإةدعاسملقيرفبهذفءادعألانم
ددعيفليصفتلااذهنايبرظنا(كالمألاودالوألاوءاسنلا

٢٦-٣٢:١٦(.
نألتوباتلايفرضاحلابرلايأِّـبَّـرلٱَماَمَأاوَُربَع

اولماحةنهكلاوندرألااوربعمهفهروضحةيآناكتوباتلا

امىلعنييليئارسإلارئاسمهءاروربعمثمهفقوميفتوباتلا
.ريسفتلاىلإواهيلإعجرافةرشعةيناثلاةيآلايفركُذ

يف«١٤ لٱَكِلٰذِ
ْ

يفَعوُشَيُّبَّـرلٱَمَّـظَعِمْوَي ِعيَِمجُِنيْعَأِ
.»ِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكىَسوُماوُباَهاَمَكُهوُباَهَف،َليِئاَْرسِإ

٣:٧ص

يف ندرألانييليئارسإلاروبعموييأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.ةزجعمب

يفَعوُشَيُّبَّـرلٱَمَّـظَع لعجيأَليِئاَْرسِإِعيَِمجُِنيْعَأِ
ةمكحلاوماقملايفًاميظععوشياورينأنييليئارسإلابرلا
هتمظعنوريفولألانمتائمهللالعجو.هللادنعةلزنملاو
ندرألارهنقشكةزجعمنوكيداكيعامجإلاباهبنومكحيو
ىلععوشيناطلسخيراتءدباذهو.ًادنهئامفاقيإو
.هعمناكهللانأنالعإونييليئارسإلا

برلاميظعتليأهوباهكلذليأةيببسانهءافلاُهوُباَهَف
.لالجإلابنرتقملافوخلاانهةبيهلاىنعمو.مهنيعأيفهايإ

ةلزنملالجإلاوةباهملايفهولزنأيأىَسوُماوُباَهاَمَك
نإوىسومناطلسكهللانمهناطلسنأاوملعذإىسوم
.ىسوملرمحألارحبلاقشامكندرألاهلقشهللا

ىلإعجريبرقلارابتعابانهريمضلاِهِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُك
عوشيىلإعجارهنأىلعلديمالكلاقايسنكلوىسوم
.نييليئارسإلانويعيفهتلزنموهميظعتنايبلقوسمهنأل
لكعوشينوباهياوناكنييليئارسإلانأنيهجولاىلعىنعملاو
هذهخيراتةءادبو.كلذكىسوماوباهامكهتايحمايأ
.ندرألارهنمهروبعتقوةباهملا

.»َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«١٥

ركذُتتناكةرابعلاهذهنأةسمخلارافسألايفّرم
١٩ةيآلاىلإةرابعلاهذهدعبامو.ديدجرمألةمدقم
.ًالامجإ١١ةيآلايفركُذاملليصفت

لٱِرُم«١٦
ْ

َنِماوُدَعْصَيْنَأِةَداَهَّـشلٱِتوُباَتِيلِماَحَةَنَهَك
.»ِّـنُدْرُألٱ

٢٢و٢٥:١٦جورخ

نععوشيرمأبرهنلايفاوفقواوُدَعْصَيْنَأ...َةَنَهَكْلٱِرُم
لكىلععوشيناطلسناكفمهدوعصناكاذكوبرلارمأ
.مهتماعىلإمهتنهكنمنييليئارسإلا

ألَا
َ
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لٱُعوُشَيَرَمَأَف«١٧
ْ

.»ِّـنُدْرُألٱَنِماوُدَعْصٱ:َةَنَهَك

ناطلسلاهلّلفبرلاهرمأامكلعفَةَنَهَكْلٱُعوُشَيَرَمَأَف
.ىلعألا

لٱَدِعَصاَّـَملَناَكَف«١٨
ْ

ْنِمِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتوُلِماَحُةَنَهَك
لٱِماَدْقَأُنوُطُبْتَبِذُتْجٱَو،ِّـنُدْرُألٱِطَسَو

ْ
لٱَىلِإِةَنَهَك

ْ
َّـنَأ،ِةَسِباَي

هناَكَمَىلِإْتَعَجَرِّـنُدْرُألٱَهاَيِم ِّـلُكَىلِإُلْبَقْنِماَمَكْتَرَجَواَِ
.»ِهِطوُطُش

٣:١٥ص

َىلِإِةَنَهَكْلٱِماَدْقَأُنوُطُبْتَبِذُتْجٱَو...اَّـَملَناَكَف
دنعناكهنأامكْتَرَج...ِّـنُدْرُألٱَهاَيِمَّـنَأ،ِةَسِباَيْلٱ
نأهايملاةفضيفتوباتلايلماحةنهكلالجرأسامغنا
تبذُتجانيحناك)٣:١٥ص(ةردحنملاهايملاتفقو
حضاوليلداذهو.هايملاكلتترجنأةسبايلاىلإمهمادقأ
بابسأللةقالعالةصلاخةزجعمتناكةثداحلانأىلع
لكلةحلاصلاةيهلإلاةردقلاريغلكلذللعفالفاهبةيعيبطلا

.ءيش
١١عيفهركذامبتاكلاررك)١٨-١٥ع(لصفلااذهبو
عوشيةطساوببرلارمأبناكةنهكلادوعصنأهيلعدازو
.لبقنمامكترجواهناكمىلإتعجرندرألاهايمنأو
مهنظسيلنكلورخآبتاكللصفلااذهنأمهضعبنظف
ةغللاتاحالطصانمةقيرطلاهذهىلعراركتلانألهلحميف

.ةيناربعلا

٥:١٢صىلإ١٩علاجلجلاةثداح

يفِّـنُدْرُألٱَنِمُبْعَّـشلٱَدِعَصَو«١٩ لٱِ
ْ

لٱِمْوَي
ْ

َنِمِِرشاَع
يفاوُّلَحَو،ِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱ جلٱِ

ْ
لِ
ْ

يفِلاَج .»ِّـيِقَّْـرشلٱاَحيِرَأِمُُختِ
٥:٩ص

يف ناسيننمرشاعلايأِلَّـوَألٱِرْهَّـشلٱَنِمِِرشاَعْلٱِمْوَيْلٱِ
اذهو.رصمنمجورخلاةنسلنيعبرألاوةيداحلاةنسلانم
رمأهيفومايأةعبرأبلوألاحصفلالبقجورخلاةنسناكمويلا
جورخ(حصفلاةاشدادعإبليئارسإينبرمأينأىسومهللا

فورخدادعإنامزداعيملاضرأمهلوخدلوأنوكيل)١٢:٣
ضرأيفكلذدادعإنمزناكامكداعيملاضرأيفحصفلا
.ةيدوبعلاضرأرصم

يفاوُّلَح رثأىلعيمُسيذلاناكملايفيأِلاَجْلِْجلٱِ
هبتكرفسلااذهنأىلعةلدألاةلمجنماذهولاجلجلابكلذ

مّدقتدقو.)٥:٩صرظنا(هتايحرخاوأوحنيفعوشي
.)٣ع(ريسفتيفلاجلجلاىلعمالكلا

اَهَبَصَنِّـنُدْرُألٱَنِماَهوُذَخَأيِتَّـلٱًارَجَحََرشَعاَنْثالٱَو«٢٠
يفُعوُشَي جلٱِ

ْ
لِ
ْ

.»ِلاَج
٣ع

يفُعوُشَياَهَبَصَن رهاظلاوكانهاهبصنبرمأيأِلاَجْلِْجلٱِ
يذلارجحلانألةيعانصوأةيعيبطةمكأىلعتبصُناهنأ
اذإىتحريبكهنأنظُياللايمأةتسهلمحناسنإلاعيطتسي
ىلععضُوولامكهبٍّراملكلرهظيضرألاىلعبصُن
ىتحضعبقوفاهضعبعضُوةراجحلالعلو.ةمكأسأر

ةثداحركذيلناسنإلكاهارينأدصقهنألدومعكتراص
.كلذكاهتماقإةلعنعلأسيوأروبعلا

ْمُهَءاَبآًادَغْمُكوُنَبَلَأَساَذِإ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلَلاَقَو«٢١
حلٱِهِذٰهاَم:َنيِلِئاَق

ْ
.»؟ُةَراَجِ

٦ع

ريسفتعجار(لبقتسملايفيأخلاًادَغْمُكوُنَبَلَأَساَذِإ
اهريداقموةراجحلاكلتددعناسنإلاىأراذإهنإ.)٦ع
نمكلذريغوناكملاكلذيفاهلاثمأنعاهدارفناواهعضو
يتُأنيأنموكانهىلإاهبءيجفيكًاعبطلأستاهبنملا
نأنيدلاوللةصرفريخكلذنوكيفاهنمدصقلاامواهب
ةبيجعلاهلامعأومهبهللاةيانعءابنأمهدالوأىلعاوصقي
همحارمىلعهدمحوهميظعتوهفوخوهتدابعيفمهبيردتو
عجشننأانيلعبجينحنو.هتيانعنسحىلعهتبحمو
انولأسينأبرسُنوةدافتسالاوملعتلايفاوبغريلراغصلا
هئادفوهللاةبحمىلإمهداشرإومهميلعتلةصرفانلاودعيف
.ىصُحتاليتلاهئالآنمكلذريغو

لٱَىلَع:َنيِلِئاَقْمُكيِنَبَنوُمِلْعُت«٢٢
ْ

اَذٰهُليِئاَْرسِإََربَعِةَسِباَي
.»َّـنُدْرُألٱ

٣:١٧ص

هذهام«لاؤسلاَّـنُدْرُألٱاَذٰهُليِئاَْرسِإََربَعِةَسِباَيْلٱَىلَع
الرهظيامىلعرهاظلابسحبهباوج)٢١ع(»ةراجحلا
ىلع«ًاباوجنوكينأنسحيامنإهلًاباوجنوكينأبساني
هنأهبدرُيملهنأحيحصلاو»ندرألااذهليئارسإربعَم
ىلإمهبيدؤيلاؤسلاكلذنأدارألبلاؤسلاكلذلباوجلا
ةثداحلاكلتبمهئابنإنممهنكميوأأبنلااذهمهوملعينأ
مدقو.اهلجأنمةراجحلاهذهتبصُنيتلايهو.ةبيجعلا

ألَا
َ
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اممةسبايلاىلعرهنلاعطقنألديكأتلل»ةسبايلاىلع«هلوق
ةغالبلادعاوقىضتقمىلعديكأتلابجوفكشلاىلعلمحي
نأرهاظلاوةفورعملاتاغللانماهريغوةيناربعلاوةيبرعلايف
.هيفتاغللافلتختملفلقعلاهيلعلمحياممكلذ

ْمُكِماَمَأْنِمِّـنُدْرُألٱَهاَيِمَسَّـبَيْدَقْمُكَهـٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل«٢٣
ٰهلِإُّبَّـرلٱَلَعَفاَمَك،ْمُْتَربَعىَّـتَح

ُ
ُهَسَّـبَييِذَّـلٱٍفوُسِرْحَبِبْمُك

.»اَْنَربَعىَّـتَحاَنِماَمَأْنِم
١٤:٢١جورخ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل
َ

هلوقيفديكأتلاِّـنُدْرُألٱَهاَيِمَسَّـبَيْدَقْمُك
كشلاليزي»رهنلااذهليئارسإربعةسبايلاىلع«٢٢عيف
نعلأسينأالإهنكميالهكشباهذعمبطاخملانكل
نمةيآلاهذهو.اهنايببانهىتأفبيجعلاثداحلااذهةلع
.ءانبأللءابآلاءابنأةمتت

مامأنملاقينأرهاظلاىضتقمناكْمُكِماَمَأْنِم
ناكامبرواوقلُخدقاونوكيملنينبلاءالؤهنألنييليئارسإلا
نابأف.ًاضيأءابآلاقلخينألبقهيلعاوباجأيذلالاؤسلا
مويمهئابآبالصأيفاوناكمهنأكلذغوسمنأمهضعب
بعشهرابتعالكلذكمهبطاخهنأهارنيذلاو.ندرألااوربع
لهألمويلاانلوقكمالكلايفريثكاذهلثمًادحاوليئارسإ
قحلاىلإمكدشرأوءايبنألامكيلإلسرأهللانإانرصع
بعشىلعقلطُيليئارسإف.ةدحاوةعامجسانلانأرابتعاب
ينبنمرصعلكلهأهببطاخيوتقولكيفميدقلاهللا
رئاظناذهلو.ءانبأللعنُصهنأكءابآللعنُصيذلاف.ليئارسإ

.)٦:٣٢انحويو٦٦:٦رومزمرظنا(سدقملاباتكلايف
ٰهلِإُّبَّـرلٱَلَعَفاَمَك

ُ
ْنِمُهَسَّـبَييِذَّـلٱٍفوُسِرْحَبِبْمُك

ةلزنمةعامجلاليزنتلرخآريظناذهاَنَْربَعىَّـتَحاَنِماَمَأ
رمحألارحبلاسبييملنيبطاخملانإفرصعلكيفدحاولا
اوناكامبرواودلوينألبقكلذناكاذإهوربعيملومهمامأ
ناكنكلوةبيجعلاةثداحلاكلتنمنورقدعباودلُونمم
ليئارسإينبنأروصتملكتملاف.مهئابآلناكامكمهلاذه
كلذيفرمحألارحبلااوربعمهلكمهنأوًادبأةدحاوةعامج

ندرألاروبعةزجعمةلباقماذهيفمهضعبلاق.نامزلا
رمحألارحبلاروبعيعُدامكف«رمحألارحبلاروبعةزجعمب
»عوشيلًادامتعاندرألاروبعىعدُيىسوملًادامتعا
.)١٠:٢سوثنروك١(

ْيَكِل،ٌةَّـيِوَقاََّـهنَأِّـبَّـرلٱَدَيِضْرَألٱِبوُعُشُعيَِمجَمَلْعَتِل«٢٤
ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُفاََخت

َ
.»ِماَّـيَألٱَّـلُكْمُك

جورخ١٠٦:٨رومزمو١٩:١٩كولم٢و٤٣و٨:٤٢كولم١

ةيثنتو١٤:٣١جورخ٨٩:١٢رومزمو٢٩:١٢مايأ١و١٥:١٦
١٠:٧ايمرإو٨٩:٧رومزمو٦:٢

لبباجعإلادرجملةزجعملاكلتنكتمليأخلاَمَلْعَتِل
ةيشخىلعنييليئارسإلالمحلوممألالكلبرلاةردقنايب
.هللا

دئاوف
هللاعضواذهلو.انيلعهللامعنركذننأانيلعبجيهنإ.١

ركذناتخلاعضوفليئارسإينبلىركذلارومأنمًاريثك
نمنييليئارسإلاذاقنإلىركذحصفلاوميهاربإلهدعول
بابسأهبعشلهللادادعإلىركذنملاطسقورصم
.هؤاصحإبعصياممكلذريغىلإةيربلايفشاعملا
-١ع(لاجلجلايفندرألاةراجحبصنكلذنمو
٣(.

انيلإهعفنلصيمعّنلانمانئابآىلعهللاهغبسأامنإ.٢
نأبجيف)٢٣ع(ًاضيأانيلعهغبسأهنأكبسحُيف
انيلعهبمعنيامىلعهركشنامككلذىلعهركشن
.ًاسأر

كشلاضعبهرماخيفعبطلابفيعضناسنإلانإ.٣
نأهيلعبجيفنيقيلاملعنمألاهملععمفوخلاو
املكيفىلاعتهيلإلضفلابسنيوهللامامأعضتي

.)ريسفتلاو١٠عرظنا(تاريخلانمهيلعلصحي
رسُيهللاورابتخاوسردوثحبةايحةايحلاهذهنإ.٤

٢١ع(اهربتخنواهسردنوقئاقحلانعثحبننأب
.)هريسفتو

اوفرعيوهلامعأوهمسااونلعُيسانلانأبحيهللانإ.٥
نعّينغوهومهعفنيكلذنألمهلًابُح)٢٤ع(هتردق
.هقلخلك

لكّمعيودبألاىلإاهريثأتىقبيةيبجعلاهللالامعأنإ.٦
.)٢٤ع(ناكمونامزلكيفاهفرعنم

هيفاملهيلإهللاانوعدييذلالمعلاىبأنالنأبجيهنإ.٧
دوقينأىلإعوشياعدهللانإفةبوعصلانم
مهيلعاهمسقيوناعنكضرأذخأيونييليئارسإلا
روبعنملاوهألاوعناوملاىلإتفتليملوًالاحتعاطأف
.نييناعنكلاةبراحموندرألا

ىلاعتهنأةيهلإةوعدلكيفركذننأانيلعبجيهنإ.٨
عوشيناعأامكتابوعصلاىلعاهيلإهاعدنمنيعي
ضرأىلعءاليتسالاوندرألاروبعىلعنييليئارسإلاو
.داعيملا

هنإف.هلهراتخينألبقلمعلهراتخينمبرّديهللانإ.٩
ةريثكنينسهبّردنأدعبىسوملةفيلخعوشيراتخا

ألَا
َ
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زاتجاامكندرألانييليئارسإلابربعفىسوملةمدخلاب
يفىسومننسىلعهيرجبرمحألارحبلاىسوممهب
هنوكرابتعابهلامعأرئاسىتأو.هللااياصوهتاعارم
.ننسلاكلذىلعليئارسإدئاق

ناعأامكتوملايداوروبعىلعاندعاسيىلاعتهللانإ.١٠
فعضلهانيشخنإوندرألاروبعىلعنييليئارسإلا
ندرألاهايمّدنيرجنويليئارسإلايشخامكانتعيبط
بلغتهللاابةقثلاوًاريثكوجرنوًاليلقفاخنانإ.مهيلع
.فوخلا

نسحوهللاىلإءانبألااودشرينأءابآلاىلعبجيهنإ.١١
نأو.هناسحإنمهوربتخااممهيلعاوصقيوهتيانع
نعلاؤسلاىلعنوملحُيفمهناهذأهيبنتيفدهجلااولذبي
.)٢٤-١٥ع(همحارموهتيانعوهللالامعأ

اولمحنييليئارسإلانإفهللاعملمعننأانيلعبجيهنإ.١٢
رمأبمهباونةطساوبلاجلجلاىلإندرألارهننمةراجحلا
درجمبًادنهءامفقوأورهنلاقشيذلانأعمهللا
ةحنجأىلعةراجحلالقنينأًارداقناكهتردقوهتادارإ
ميلعتلةقفاوملالكقفاوماذهو.لاجلجلاىلإءاوهلا
٦:١سوثنروك٢و٣:٩سوثنروك١(ديدجلادهعلا
.)٢:١٢يبليفو

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يفَنيِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱِكوُلُمُعيَِمجَعِمَساَمَدْنِعَو«١ ِْربَعِ
لٱِكوُلُمُعيَِمجَو،ًابْرَغِّـنُدْرُألٱ

ْ
لٱَىلَعَنيِذَّـلٱَنيِّـيِناَعْنَك

ْ
َّـنَأ،ِرْحَب

ىَّـتَحَليِئاَْرسِإيِنَبِماَمَأْنِمِّـنُدْرُألٱَهاَيِمَسَّـبَيْدَقَّـبَّـرلٱ
يِنَبِءاَّـرَجْنِمُدْعَبٌحوُرْمِهيِفَقْبَتَْملَوْمُُهبوُلُقْتَباَذ،اَْنَربَع
.»َليِئاَْرسِإ

١١و١٠و٢:٩صو١٥و١٥:١٤جورخ١٣:٢٩ددع
١٠:٥كولم١و٢١:٧لايقزحو٤٨:٦رومزمو

ةريغصدالبءاسؤرانهكولملاَنيِّـيِروُمَألٱِكوُلُمُعيَِمج
ةيروسةليبق»نويرومألا«و.مويلاةيدابلالئابقخياشمك
)٢:٩سوماع(ةعاجشلاوةوقلاباهلاجررهتشاةيناعنك
ةريثكلاضرألاميلشروأيبونجيفمهرمألوأيفاونكس

بصخلاضورأنمضرأنسحأىلعاولوتسامث.باضهلا
ناذللادوعونوحيساهكولمنمو.ندرألارهنيبناجىلع
.)٤٧و٤:٤٦ةينثت(يقرشلابناجلاىلعالتُق

ناعنكنماولسُننيذلاسانلاَنيِّـيِناَعْنَكْلٱِكوُلُمُعيَِمجَو
ىلع»نييناعنكلاكولمعيمج«فطعفداعيملاضرألهأمهو

نألّصاخلاىلعماعلافطعنم»نييرومألاكولمعيمج«
مهراهتشالركذلاباوصصُخامنإونييناعنكلانمنييرومألا
ًازيمتمسقىلعمسقفطعنموأسأبلاوةلاسبلاب
ىفتكافناعنكناكسلكبتاكلادارأونكسملافالتخاب
.مهرهشأركذب

نييناعنكلانإفطسوتملارحبلايأِرْحَبْلٱَىلَعَنيِذَّـلٱ
دعبمهنكسمضرأتفرُعو.هطوطشىلعنيقرفتماوناك
نييقينيفلااتمصاعءاديصوروصاهندمنموةيقينيفبكلذ
يفو»ةيناعنك«ىّتميفةدحاولاةأرملاتيعُداذهىلعو
.)٧:٢٦سقرمو١٥:٢٢ىّتم(»ةيروسةيقينيف«سقرم

.ندرألاهايمرقمففجيأِّـنُدْرُألٱَهاَيِمَسَّـبَيْدَقَّـبَّـرلٱ
ىوقيالمهدالبلًايعيبطًاروسندرألانورينويناعنكلاناكو
هناضيفنمزهزايتجااميسالوةلوهسبهزايتجاىلعءادعألا
اولباقلبرلادعاوقنويناعنكلاىعارولمهضعبلاق.يونسلا
دونجنييرصملاكالهنكلندرألامهروبعدنعنويليئارسإلا
نوحيسىلعنييليئارسإلاراصتناورمحألارحبلايفنوعرف
الئلنييليئارسإللاوضرعتيملفمهبولقيففوخلالعججوعو
اهمثإّمتاذإةمألانأتنيبةثداحلاهذهو.اوكلهُأنمباوقحلُي
نودعناوملاتناكامهمهللاةمقننموجنتنأعطتستمل
نإ.ةيملاعلاعافدلالئاسونماهلناكامهموةمقنلاكلت
رانمامأءيشتبثيالفهتمقنوهبضغلليبسلادّهميهللا
.هبضغ

٤:٢٣صرظنا(نويليئارسإلاربعىتحيأاَنَْربَعىَّـتَح
.»اوربعىتح«خسنلاضعبيفىرُقو)ريسفتلاو

نممهلقبيملوأفوخلالكاوفاخيأْمُُهبوُلُقْتَباَذ
سانلادنعرهتشاامىلعةعاجشلالحمبلقلانألةعاجش
دصقلاوةعاجشللعضومَقبيملهنأنعةيانكبلقلانابوذف
.نبجلايفةغلابملاكلذنم

نوعيطتسيالفاوتاممهنأكيأٌحوُرْمِهيِفَقْبَتَْمل
نإفةيهلإلاةيانعلالامعأنسحأنمكلذناكو.ةمواقملا
فاخأهللانأالولفاونتُخينأكشوىلعاوناكنييليئارسإلا
رثأىلإنييليئارسإلاىلعاومجهلدحلاكلذىلإنييناعنكلا
ىلعميكشلهأبيوالونوعمشلعفامكمهولتقوناتخلا
.)٢٩-٣٤:٦نيوكت(مهناتخرثأ

٩ىلإ٢عنييليئارسإللعوشينتخ

يف«٢ لٱَكِلٰذِ
ْ

َكِسْفَنِلْعَنْصٱ:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقِتْقَو
.»ًةَيِناَثَليِئاَْرسِإيِنَبْنُتْخٱَفْدُعَو،ٍناَّـوَصْنِمَنيِكاَكَس
٤:٢٥جورخ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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يفانه»ناّوص«ٍناَّـوَصْنِمَنيِكاَكَسَكِسْفَنِلْعَنْصٱ
وأةعطاقوناّوصامهونيينعملمتحيوميرصيناربعلالصألا
يشلامرصهيفوعطاقلافيسلاةيبرعلايفمورصلاو.ةداح
ىلعوًاعطاقيأًامراصناكيأفيسلامرصوهعطقيأ
وأناوصنيكاكسكسفنلعنصا«ةيفرحلاةمجرتلافلوألا
يهوناّرظلانألحجرألاانهناّوصلاو.»ةداحنيكاكس
عطقلاوحبذلللامعتسالاةريثكتناكةداحلاناّوصلاةراجح
يفهيتلاينسلكدعبليئارسإينبلاوحأو.مايألاكلتيف

انفقودقو.كلذلناّرظلانولمعتسياوناكمهنأحجرتةيربلا
مهحبذبروكذملارصعلادعبةيدابلالهأءابنأنمريثكىلع
نيندمتملاريغسانلاضعبلازيالو.ناّرظلابمئاهبلا
عطاوقلانمًاريثكاوفشتكاتايداعلاءاملعو.اهنولمعتسي
ىسومةأرماةروفصنأوةنسأونيكاكسنمةيناوصلا
ةينيعبسلاومجرتمو.)٤:٢٥جورخ(ةناّوصباهنباتنتخ
اونفدمهنأ«اودازاهيف٢٤صيففناّوصنيكاكساهنأاومهف
ينباهبنتخيتلا)ناّوصلاوأ(رجحلانيكاكسعوشيعم
ًايرجناّرظلابنونتخيمويلاىلإشابحألالازيالو»ليئارسإ
داقتعالاو.نيربتخملاضعبلاقامىلعةروفصةنسىلع
ىسوملانعأشنيامهنعأشنيالناّرظلابناتخلانأبلاغلا
.باهتلالانمةيذالوفلا

نيبدهعلاةمالعناتخلاناكًةَيِناَثَليِئاَْرسِإيِنَبْنُتْخٱَف
نييليئارسإلاروكذعيمجنتتخاف)١٧:١١نيوكت(هبعشوهللا
نألةيربلايفناتخلالمهُأمثرصمنممهجورخنيحىلإ
ثكنةمالعتناكولجعللمهدوجسبدهعلااوثكنبعشلا
رشعلااياصولاامهيلعةشوقنملاةداهشلايحولرسكدهعلا
داعيملاضرأاولخدوندرألااوربعامدعبو.)٣٢:١٩جورخ(
لاجلجلايفمهناتخناكفةميدقلامهتداعكاونتتخافاوداع
نأنكميالو.مهيلإبرلاعوجروبرلاىلإمهعوجرةمالع
ىنعملاودارفألاسيلوبعشلادوصقملاوةيناثنتُخينوتخملا
مهراغصناتخاولمهأمثرصميفنينوتخماوناكبعشلانأ
ءابآلاةيناثاونتتخافىلوألامهتلاحىلإاوعجرمثةيربلايف
ءانبألاوءابآلانأامبو.لاجلجلايفءانبألاورصميفاونتُخ
.»ةيناثبعشلانتتخا«ليقدحاوبعش

َليِئاَْرسِإيِنَبَنَتَخَوٍناَّـوَصْنِمَنيِكاَكَسُعوُشَيَعَنَصَف«٣
يف لٱِّـلَتِ

ْ
.»ِفَلُق

ناكملايمُسو.ناتخلابعوطقملاءزجلاةفلقلاِفَلُقْلٱِّـلَت
.لاجلجلايفناكملااذهو.ةثداحلاهذهلًاراكذت»فلُقلالت«

ِعيَِمجَّـنَأ:ْمُهاَّـيِإَعوُشَيِنْتَخُبَبَسَوُهاَذٰهَو٤«٤،٥
خلٱِبْعَّـشلٱ

ْ
حلٱِلاَجِرَعيَِمج،ِروُكُّذلٱ،َْرصِمْنِمَنيِجِرَا

ْ
،ِبَْر

يفاوُتاَم لٱِ
ْ

َعيَِمجَّـنَأل٥.َْرصِمْنِمْمِهِجوُرُخِبِقيِرَّـطلٱَىلَعِةَّـيِّـَرب
ِبْعَّـشلٱُعيَِمجاَّـمَأَو.َنيِنوُتَْخماوُناَكاوُجَرَخَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱ
يفاوُدِلُوَنيِذَّـلٱ لٱِ

ْ
ْمَلَفَْرصِمْنِمْمِهِجوُرُخِبِقيِرَّـطلٱَىلَعِرْفَق

.»اوُنَتُْخي
٢:١٦ةينثتو٦٥و٢٦:٦٤و١٤:٢٩ددع

ناتخلالامهإةيناثناتخلاةلعنأنيتيآلانيتاهةصالخ
ليئارسإينبزييمتلًايرورضذئمويناتخلاناكو.ةيربلايف
نممدعلةّيربلايفكلذنكيملوناعنكلهأرئاسنع
.اوناكنيأمهيلعًاضرفناكناتخلانأىلعمهبنوطلتخي

يفًةَنَسَنيِعَبْرَأاوُراَسَليِئاَْرسِإيِنَبَّـنَأل«٦ لٱِ
ْ

ىَّـتَحِرْفَق
حلٱُلاَجِرِبْعَّـشلٱُعيَِمجَيِنَف

ْ
خلٱِبَْر

ْ
َنيِذَّـلٱ،َْرصِمْنِمَنيِجِرَا

َهلُّبَّـرلٱَفَلَحَنيِذَّـلٱ،ِّـبَّـرلٱِلْوَقِلاوُعَمْسَيَْمل
ُ

ِِمهيِرُيَالُهَّـنَأْم
َضْرَألٱ،اَهاَّـيِإاَنَيِطْعُيْنَأْمِهِئاَبآلُّبَّـرلٱَفَلَحيِتَّـلٱَضْرَألٱ
.»ًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَتيِتَّـلٱ

ددع٩٥:١٠رومزمو١٤و٢:٧و١:٣ةينثتو١٤:٣٣ددع
٣:٨جورخ٣:١١نييناربعو٩٥:١١رومزمو١٤:٢٣

لحنيباوناكمهنأل»اوراس«لاقًةَنَسَنيِعَبْرَأاوُراَس
.لاحتراو

نمجرخيذلابعشلاتاميأِبْعَّـشلٱُعيَِمجَيِنَف
.هلكبعشلاذئموياوناكنيجراخلانألرصم

لكنمضعبلدببعشلانملدبِبْرَْحلٱُلاَجِر
اوبراحنيذلاهيتلايفليئارسإةدمعهنألركذلابمهصخو
.نيقابلااومحوءادعألا

برلالوقلمهعمسمدعفِّـبَّـرلٱِلْوَقِلاوُعَمْسَيَْملَنيِذَّـلٱ
.داعيملاضرألوخدمهنامرحةلع

ىوقتفىعرملاوبصخلاةريثكيأًالَسَعَوًانَبَلُضيِفَت
لسعلااهلحنينجيواهنبلرثكيفىزعملاومنغلاورقبلااهيف
.ةريثكلااهراهزأنم

ْمَُّـهنَألُعوُشَيَنَتَخْمُهاَّـيِإَف.ْمَُهناَكَمْمُهَماَقَأَفْمُهوُنَباَّـمَأَو«٧
لُقاوُناَك

ْ
يفْمُهوُنِتَْخيَْملْذِإ،ًاف .ِ»قيِرَّـطلٱِ

١:٣٩ةينثتو١٤:٣١ددع

يفواونفمهنإءابآلايفلاقْمَُهناَكَمْمُهَماَقَأَفْمُهوُنَباَّـمَأَو
اوميقُأءالؤهوةيصعمللاونفكئلوأفاوميقأمهنأءانبألا
ىلإةماقإلاوهتلعمهمهنألءابآلاىلإءانفلادنسأ.ةعاطلل
مهسوفنءانفةلعءابآلانأةصالخلاو.هتمعنباوماقمهنألهللا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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مهتعاطلمهيلإهللاناسحإءانبألامايقةلعنأومهتيصعمب
مهتماقإىنعمو.هتلعاليهلإلاناسحإلاطرشةعاطلاف
دعولاءافوبمايقلاوراتخملاهبعشمهاّيإهلعجمهئابآناكم
رظناٌفلُقمهوءانبألاماقونونتتخممهوءابآلاينف.مهل
خلٱَّـنِإَف«)٢:٢٥ةيمور(لوسرلالوق

ْ
لِمَعْنِإُعَفْنَيَناَتِ

ْ
َت

َراَصْدَقَف،َسوُماَّـنلٱًايِّـدَعَتُمَتْنُكْنِإْنِكٰلَو.ِسوُماَّـنلٱِب
خلٱَسْيَل«)٧:١٩سوثنروك١(هلوقو.»ًةَلْرُغَكُناَتِخ

ْ
ُناَتِ

لٱِتَسْيَلَو،ًائْيَش
ْ

.»ِهللاٱاَياَصَوُظْفِحْلَب،ًائْيَشُةَلْرُغ

ْمَُّـهنَأِناَتِتْخالٱَنِمِبْعَّـشلٱُعيَِمجىَهَتْنٱاَمَدْعَبَناَكَو«٨
يفاوُماَقَأ يفْمِهِنِكاَمَأِ ملٱِ

.»اوُئِرَبىَّـتَحِةَّـلَحَْ
٣٤:٢٥نيوكت

»متويح«ةمجرت»اوئرب«و.مهناتخحارجتيفُشيأاوُئِرَب
دقوءافشلامزاولنمةايحلانألاوفشانهاهبدارملاواويحيأ
اَهْعَضَوًةَقِرُْحمًةَّـيَحَكَلْعَنْصٱ«هلوقيفىنعملااذهبتءاج
ايحيفُأربييأ»اَيَْحياَهْيَلِإَرَظَنَوَغِدُلْنَمُّلُكَف،ٍةَياَرَىلَع
.)٢١:٨ددع(

لٱ:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«٩
ْ

َراَعْمُكْنَعُتْجَرْحَدْدَقَمْوَي
ملٱَكِلٰذُمْسٱَيِعُدَف.َْرصِم

جلٱ«ِناَكَْ
ْ
لِ
ْ

لٱاَذٰهَىلِإ»َلاَج
ْ

.»ِمْوَي
ليئومص١و٢٤:١٤صو١٨:٣نييوالو٣٤:١٤نيوكت

٤:١٩ص٨و٢٣:٣و٢٠:٧لايقزحو١٤:٦

نيرسفملانيبتناكَْرصِمَراَعْمُكْنَعُتْجَرْحَد
نيمسقمهضعبهآرف»رصمراعب«دارملايفةريثكتاشقانم
هللاىلعاورمذتنأبليئارسإينبةيصعموهوّيلعفامهدحأ
يفتوملاوقاشمللمهايإهضيرعتورصمنممهايإهجارخإل
قلعتمراعوعيظفءاطخاذهورصميفاوقبولاودوفةيربلا
وهويلاعفنارخآلاو»رصمراعب«يعُدفرصمىلإمهليمب
راعب«نييرصمللةيدوبعلايمسفنييرصملاةيدوبعيفمهنوك
نييرصمللةيدوبعلا»رصمراعب«دارملانأرهظييذلاو»رصم
نإفدعوملاضرأاولخداملمهنعتليزُأةيدوبعلاكلتنإو
ضرأنعمهتبرغةدملكمهيلعتناكرصمةيدوبع
ةنسنيعبرأذنمرصمنماوجرخدقاوناكمهنإمعن.داعيملا
نيقبآوأنيبراهنييرصمللًاديبعمههيتيفاوناكمهنكل
اوررحتهبدوعوملانطولاىلإاولصولاجلجلااوغلباملنكلو
ةلازإل»ةجرحدلا«راعتساو.لمأتفءابرغالوًاديبعاوقبيملف
سوسحملابلوقعملاليثمتبنايبلاةدايزةغلابمللةيدوبعلا
مهحارأفمهنعاهجرحدمهروهظىلعةرخصةيدوبعلانأك
.اهلقثنم

هلوقيف»ءافلا«َلاَجْلِْجلٱِناَكَْملٱَكِلٰذُمْسٱَيِعُدَف
يفمهنعمهتيدوبعهللاةجرحدتناكيأةيببس»يعُدف«
.جرحدتميأ»لاجلجلاب«هتيمستببسناكملاكلذ

يفَليِئاَْرسِإوُنَبَّـلَحَف«١٠ جلٱِ
ْ
لِ
ْ

لٱاوُلِمَعَو،ِلاَج
ْ

يفَحْصِف ِ
لٱ
ْ

يفًءاَسَمِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَي .»اَحيِرَأِتاَبَرَعِ
٩:٥ددعو١٢:٦جورخ

ذنمهولمعيذلاثلاثلاحصفلاوهاذهَحْصِفْلٱاوُلِمَع
يفنينثالااولمعو.ةعاسلاكلتىلإرصمنممهجورخ
كالملانمبرلامهذقنأمويرصميفلوألا.ىسومةايح

حصفرخآناكو.)٥-٩:١ددع(ءانيسيفيناثلاوكلهملا
اقول(هذيمالتعمحيسملاهلكأيذلاحصفلانييحيسملادنع

٢٢:١٦(.
.ناسينرهشيأِرْهَّـشلٱَنِمََرشَعَعِباَّـرلٱ
حصفلالمعنألبقبعشلانتخعوشينأانهرظنا
لكأينأهيلعروظحمفلغألانأبةعيرشلامكحىلعءانب
ةيربلايفحصفلااوعنصيملكلذلو)١٢:٤٨جورخ(حصفلا
هوعنصنيذلاكنينوتخماونوكيملمهنألءانيسيفهعنصدعب
.كانه

يفِضْرَألٱِةَّـلَغْنِماوُلَكَأَو«١١ لٱِ
ْ

لٱَدْعَبِدَغ
ْ

ًاريِطَفِحْصِف
يفًاكيِرَفَو لٱَكِلٰذِسْفَنِ

ْ
.»ِمْوَي

كلتنأةرابعلاهذهنمنيبتيملِضْرَألٱِةَّـلَغْنِماوُلَكَأَو
ةنسلالصاحنموأةيضاملاةنسلالصاحنمتناكةّلغلا
مهنأمهضعبلاق.داصحلارهشيفاوناكمهنألاهيفمهيتلا
ةعابلانأرخآلاقو.اوبرهنيذلاتويبيفةلغلاكلتاودجو
اولكأمهنأضرغلاو.اهايإمهوعابونييليئارسإلاةلحمىلإاوتأ
.ناعنكضرأةلغنم

حصفلاديعيفاوناكمهنألرمتخميأريطفزبخيأاريِطًَف
.ريطفلاديعوهو

لمتحيولكؤُيوكرفُينأهلناحيذلاَبحلاًاكيِرَف
كشوىلعنكيملامىوشُيالوّيوشمّبَحهنأىنعملا
يذلالصفلالالغنمَّبحلاكلذنأمزلتسياذهوغولبلا
.هيفاوناك

ملٱَعَطَقْنٱَو«١٢
يفُّنَْ لٱِ

ْ
َْملَو،ِضْرَألٱِةَّـلَغْنِمْمِهِلْكَأَدْنِعِدَغ

َناَعْنَكِضْرَأِلوُصَْحمْنِماوُلَكَأَف.ٌّنَمَليِئاَْرسِإيِنَبِلُدْعَبْنُكَي
يف لِتِ

ْ
.»ِةَنَّـسلٱَك

١٦:٣٥جورخ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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يفُّنَْملٱَعَطَقْنٱَو يفيأِضْرَألٱِةَّـلَغْنِمْمِهِلْكَأَدْنِعِدَغْلٱِ
عبارلامويلانإفنملاعطقناناسينرهشنمرشعسداسلا
لالغضعباولكأرشعسماخلايفوحصفلااولكأرشع
ناسيننمرشعسداسلايفيأمويلااذهدغيفوضرألا
ملونملاعطقناداعيملاضرأاهيفاولخديتلاةنسلالوأوهو
يفليئارسإينبلهئاطعإلوأناكو.هيلإةجاحنمقبت
ىلوألاةنسلانميناثلارهشلانمرشعسداسلامويلا
مهلعقوف.)١٤و١٣و٧و١٦:١جورخ(رصمنمجورخلل

.تبسلامايأىوسمويلكيفًارهشرشعدحأوةنس٣٩
مهرفسلكيفعوبسألانمعباسلامويلاتبسلااوظفحو
عوبسألالوأيفيأتبسلادغيفنكلوةيربلايفمهتماقإو
مويبفورعملاعوبسألالوأتبسلاراصحيسملاهيفماقيذلا
هنألعطقنياليذلانملاةلزنمبعوسيةمايقتناكوبرلا
هلكأنميذلاءامسلانملزانلازبخلاوأصالخلاتوق

.دبألاىلإايحي

ناعنكىلعءاليتسالا
روبعنإرفسلااذهنمريبكلايناثلامسقلاةءادبانه

ةثداحلاوريغصلالوألامسقلانمةميظعةثداحناكندرألا
.ريبكلايناثلامسقلانمةميظعلاةثداحلاةيتآلاةبيجعلا

ِهْيَنْيَعَعَفَرُهَّـنَأاَحيِرَأَدْنِعُعوُشَيَناَكاَّـَملَثَدَحَو«١٣
َراَسَف.ِهِدَيِبٌلوُلْسَمُهُفْيَسَو،ُهَتَلاَبُقٍفِقاَوٍلُجَرِباَذِإَو،َرَظَنَو
.»؟اَنِئاَدْعَألْوَأَتْنَأاَنَلْلَه:ُهَلَأَسَوِهْيَلِإُعوُشَي
لامعأو١:٨ايركزو٢٣:٢٣جورخو٣٢:٢٤و١٨:٢ةينثت
٢٢:٢٣ددع١:١٠

اهلةرواجملااحيرألوهسيفيأاَحيِرَأَدْنِعُعوُشَيَناَكاَّـَمل
ناكهلعلواهنمنكميامبرقأىلعوأاحيرأيحاوضيفوأ
بسنأيهيتلاةهجلاوةنيدملاعقومهسفنبظحاليذئنيح
.موجهلل

لجرةروصيفناسنإلانممظعأنئاكيأٍلُجَرِباَذِإَو
ىلعانلدوًايقيقحًاناسنإرمألالوأيفعوشيهنظكلذلو
.ةيتآلاةيآلايفيتأيامكلذ

يفركُذدقو.برحللدعتسميأِهِدَيِبٌلوُلْسَمُهُفْيَس
رهظو.)١٥:٣جورخ(»برحلالجر«هنأرخآناكم
هعمبرلانأهلنيبيوهعجشيلةروصلاهذهىلععوشيل
.انيلعردقينمفانعمبرلاناكاذإو

ناكلجرلاكلذرظنمنأيفبيرالِهْيَلِإُعوُشَيَراَسَف
.هتعاجشتانّيبنمناكهيلإعوشيريَسفًابيهر

وأانيلعمأتنأانعمأيأاَنِئاَدْعَألْوَأَتْنَأاَنَلْلَه
.ّودعمأتنأقيدص

.ُتْيَتَأَنآلٱ.ِّـبَّـرلٱِدْنُجُسيِئَراَنَأْلَب،َّـالَك:َلاَقَف«١٤
اَذاَمِب:ُهَلَلاَقَو،َدَجَسَوِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَعُعوُشَيَطَقَسَف
لَكُي

ِّـ
.»؟ُهَدْبَعيِدِّـيَسُم
١٢:٧ايؤرو١٢:١و٢١و١٠:١٣لاينادو٢٣:٢٠جورخ
١٧:٣نيوكت١٤و١٩:١١و

برهنأىلعكلذّلدُتْيَتَأَنآلٱ.ِّـبَّـرلٱِدْنُجُسيِئَراَنَأ
دعاسيهنأواهلدعتسموبرحلاىلعرداقهنأوشيجلا
يفليئارسإتابراحمنأاذهبسانياممو.نييليئارسإلا
.»برلابورح«تيعُدناعنك

ةدابعخلاَدَجَسَوِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَعُعوُشَيَطَقَسَف
ناكةيرشبةروصيفهلرهظبرلاهّنأفرعذإهبطاخنمل
.ةأرمانمًادولومرشبللاهلثميفرهظينأًادعتسم

ْنِمَكَلْعَنْعَلْخٱ:َعوُشَيِلِّـبَّـرلٱِدْنُجُسيِئَرَلاَقَف«١٥
ملٱَّـنَأل،َكِلْجِر

.ٌسَّـدَقُمَوُهِهْيَلَعٌفِقاَوَتْنَأيِذَّـلٱَناَكَْ
.»َكِلٰذَكُعوُشَيَلَعَفَف

٧:٣٣لامعأو٣:٥جورخ

يفمارتحالاةمالعاذهناكَكِلْجِرْنِمَكَلْعَنْعَلْخٱ
وهودجاسملاودباعملايفنيريثكدنعكلذكلازيالواندالب
يهةرابعلاهذهو.نييقرشلاريغدنعسأرلافشكك
قارتحاالبةبهتلملاةقيلعلاكالماهببطاخيتلاةرابعلا
صخشلانأحجّريهريغبواذهبو)٣:٥جورخ(ىسوم
اليذلاديجملاميظعلانئاكلاوهونيناكملايفرهظدحاولا
قلخذنمهللابعشبىنتعاهنإوهتيانعلالوهلامكلّدح

.ناسنإلا
ةئيهيفعوشيلرهظيذلانأانداقتعاهانركذاممّنيبت

:بابسألكلذانداقتعاويلزألاهللانباوهناسنإ
وهوأءامسلادونجدّيسيأبرلادنجسيئرهنإ.١

.عوسيبرلاوهف»دونجلابر«هلوقةباثمب
تاقولخملانمهريغوأًاكلمناكولفعوشيةدابعهلوبق.٢

ايؤرو١٣:١٦ةاضقرظنا(ةلاحمالكلذنمعوشيعنمل
بلطكلذنعهاهنينأنمًالدبهنكل)٢٢:٩و١٩:١٠
هنأىلعّلداممهلعنعلخبهايإهرمأبهيلعديزينأهنم
.ةيهلإلاةرضحلايفالإًاينيدكلذبرمؤُيناكامهنألهلإ

يفاذهو.هروضحدرجمبسدقمناكملانأةوعد.٣
.)٣:٥جورخ(هللاابةصتخملارومألانمباتكلا

حاحصألانمةيناثلاةيآلايف)هوهي(برلاهنأركُذ.٤
.ليوأتلكنمعنميّصناذهوسداسلا

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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دئاوف
ةئيطخللاهتبراحميفهللاةسينكىلإزمرليئارسإنإ.١

.)٨:٥و٦:١٠ديشانألاديشنيفامب٩-١علباق(
لكنإفمثإللاهتبراحميفسفنلاىلإزمرليئارسإنإ.٢

.ةئيطخللةبراحملاةسينكلادارفأنمدرفسفن
رمألاةعاطإنيحةيرشبلاةمكحلاحرطبجيهنإ.٣

ةجاحلادنعنييليئارسإلانتخعوشينأَرتملأ.يهلإلا
ىلإئجليوبرحلانعقيعياملكبنجتىلإ
ءامكحهبسحيهللاةعاطإعوشيلمعنإ.فعضلا
بجاولاكرتنالنأبجيف.لهجلاعظفأنمملاعلا
.ةبقاعلانمفوخلل

.هددجننأبجيدهعلاكرتىلعلاوحألاانتربجأاذإ.٤
ذختنالنأبجوةديدشريغعناوملاتناكنإو
ةئيطخانلرفغينأهللالأسنلبًارذعلاوحألا
نعتكسوناتخلابدهعلاددجعوشينإف.لامهإلا
رّذعتدنععفشتةّينلانإ.ًالبقاونتتخيملنيذلامول
ناكناتخلانإ.اهتقاطقوفًاسفنفلكيالهللاافلمعلا
مثإلاعلخىلعهللاةدهاعموبلقلاريهطتىلإًازمر
انلرذعالوًامئاددهعلااذهدّدجننأانيلعبجيف
ناتخريغبلقلاناتخنإفلاوحألالكيفهلامهإىلع
.دسجلا

يفامهلباقيوميدقلادهعلايّرساناكحصفلاوناتخلانإ.٥
.يبرلاءاشعلاوةيدومعملاديدجلادهعلا

نأبجيف)١٠و٧ع(حصفلالوانتلبقناكناتخلانإ.٦
لوانتلبقةيدومعملاباهيلإزومرملاسفنلاةراهطنوكت
هبناميإلابحيسملابداحتالاىلإهبزومرملايبرلاءاشعلا
.يدبألاتوملانماناّيإهئادفبو

ّنملاعطقناداعيملاضرأاولخداملليئارسإينبنإ.٧
الاهيلإةجاحلادنعتازجعملاعنصيهللانإ.مهنع
يفهتداعهذهو.باجعإلاىلعسانلالمحينأدرجمل
نباهنأىوعدوهميلاعتتبثأاملحيسملانإف.هتيانع
ءامسلاىلإدعصوهلمعمتخوملاعلايدافهنأوهللا
هلمهتداهشاوتبثأفهذيمالتىلإسدقلاحورلالسرأو
ءادفلارومأنمكلذريغىلإهتمايقوهتوموهتهولأب
تلطبهلةدهاشتراصوهتسينكتتبثفتازجعملاب
ادعاممويلكنملالوزنكةسوسحملاتازجعملا
اهمظعأةسوسحمريغتازجعميقبنكلو.تبسلا
ّنملاعطقنا.سدقلاحورلالعفبيرشبلابلقلاّريغت
.مويلكهبذغتنلفٍقابفيحورلاّنملاامأوروظنملا

ًاينتعمءدبلاذنمناكةيلزألاةملكلاحيسملاعوسينإ.٨
ىتحكلذكلازيالواهنعًاعفادمواهلًارصانوهتسينكب
هرهقيودعرخأوهتوكلمءادعأكلهيوناطيشلابلغي

بوقعيوقاحسإوميهاربإبروهف.توملاهليزيو
سيئروقارتحاالبةبهتلملاةقيلعلابروىسومو
ةمدقميفوهونيدحلايذفيسلابحاصتاوامسلا
ةايحلابهووتوملابتوملالطبأيذلاوهوًادبأهبعش
١٠-٣:١جورخو١٥-١٣ع(روبقلايفنيذلل
.)١:١٦ايؤرو١٥صسوثنروك١و

لاؤسنودهرمأدرجملهللارمأعيطننأانيلعبجيهنإ.٩
لاقودجسوضرألاىلعطقسعوشيفببسلانع
انأينرمأياذامبيأ»هدبعيديسملكياذامب«برلل
رماوأعطنلفهعلخف»كلعنعلخا«هللاقفهلعفألهدبع
عوشيلهنابأامكرمألاببسانلنيبيءاشاذإوهوهللا

هيفًافقاوناكيذلاناكملانأوهوهنعهلأسينأنود
.»سدقم«

ءانيسفسدقمهروضحهيفهللانلعُيناكملكنإ.١٠
ةقيلعلاعضوماذكوًاسدقمهيلعهروضحدنعناك
عضوملكاذكوبرلادنجسيئرىأرمعضومو
مارتحالابهترضحبفقننأانيلعبجيفهللاةدابعل
١٥ع(ةبيهلاوراقولاتامالعنمقيلياملكبو
٩٣:٥و٢:١١رومزمو١١و١٩:١٠و٣:٥جورخو
.)١٠:٢٢لامعأو

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

َال.َليِئاَْرسِإيِنَبِبَبَسِبًةَلَّـفَقُمًةَقَّـلَغُماَحيِرَأْتَناَكَو«١
.»ُلُخْدَيٌدَحَأَالَوُجُرَْخيٌدَحَأ

مالكنيبةضرتعمةيآلاهذهتيأرًاليلقتلمأتاذإ
ةيناثلاةيآلاوسماخلاحاحصألاةياهنيفبرلادنجسيئر
يفهللاةوقنايبلًاديهمتتركُذو.سداسلاحاحصألانم
.هبعشةرصن

احيرأباوبأتناكيأًةَلَّـفَقُمًةَقَّـلَغُماَحيِرَأْتَناَك
راصحلارومأنمفرُعامىلعلديلقعلاولافقإلابةدصوم
سيراتملابةاوقموديدحنمتناكباوبألانإذئموي
ءادعألاىلعرّذعتيىتحةيساحنلاوأةيديدحلايصعلاو
همجرتمامةينادلكلاةيريسفتلاةمجرتلابءاجكلذلواهحتف
سيراتملابةنّصحموديدحلاباوبأبةقلغماحيرأتناكو«
امةيدأتلوأبرحلجرخينأدحأعيطتسيالىتحةيساحنلا
.»ملِّـسلاهب

ألَا
َ
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ليئارسإينبلوخدنمًافوخيأَليِئاَْرسِإيِنَبِبَبَسِب
.ةنيدملاىلعمهئاليتساو

الجراخلاذإاهلهأنمُلُخْدَيٌدَحَأَالَوُجُرَْخيٌدَحَأَال
لخادلاونويليئارسإلاهلتقينأنمًافوخاهنموندينأرسجي
الو.نييليئارسإللليبسلاحتفلوكلذلجورخلاىلعرسجيال
ىلعوباوبألاءارواوناكنييحيرألاسرحنأيفبير
اهيلعءاليتسالارّذعتيداكىتحبرحلاتاودألكبراوسألا

.نييليئارسإلانمنوريثكلتقُينأنود

اَحيِرَأَكِدَيِبُتْعَفَدْدَق.ْرُظْنٱ:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٢
لٱَةَرِباَبَجاَهَكِلَمَو

ْ
.»ِسْأَب

٧:٢٤ةينثت٩:١و٢٤و٢:٩ص

هلعنعلخرثأىلعكلذهللاقيأَعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف
يمس»برلادنجسيئر«كانهيمُسيذلاو)٥:١٥ص(
)يلزألادوجولابجاووهو»هوهي«ةيناربعلايفو(»برلا«انه
ةمكحلاويلزألاحورلاوهنبالانأىلععطاقليلداذهو
ةلعدوجولابجاووهوأاهلةءادباليتلاةملكلاوةيلزألا
.لزألابروللعلا

ًاعفدًاهيبنتوًاديكأتكلذلاق.ققحتولمأتيأْرُظْنٱ
ةوقنماحيرأهيلعتناكامكلذليعادلاو.كشلكل
يفكشلاىلعلمحياممعافدللدادعتسالاونّصحتلا
وهنمفرعاولوقأاملهّبنتوعوشيايرظنا.اهيلعءاليتسالا
.ءيشلكىلعرداقلاهنإكملكييذلا

عراضملالدبيضاملاةغيصبءاجاَحيِرَأَكِدَيِبُتْعَفَدْدَق
ناكيأ.ناكهنأكىتحبيرالبنوكيسكلذنأقيقحتلل
كلذدازو»تعفد«لاقف»عفدا«لوقينأةغللاىضتقم
نأنمدبالهثادحإهللادصقيامنإ.»دق«ةظفلبًاقيقحت
ءيشباحيرأىلعءاليتسالاىلعهريدقتهللثمو.ثدحي
.هتقثلةدايزهدييفريغص

ناكىتحةريغصناعنكضرأكلاممتناكاَهَكِلَمَو
.)٧:٢٤ةينثترظنا(كلمةنيدملكل

لاجردارملاذإ»احيرأ«هلوقلنايبفطعِسْأَبْلٱَةَرِباَبَج
لاحلانعريبعتلاوهولسرملازاجملابابنماهيفبرحلا
لكاهكلمواحيرألاطبأكديبتعفدلاقهنأكفلحملامساب
متيراصتنالااذهنأنايبلكلذبمهفصوو.سأبلاةربابج
نمبرحلالاجروعوشيةردقبالىلاعتهتدعاسمب
.ةوقلا»سأبلاو«ةلتقلاةاتُعلا»ةربابجلاو«.ليئارسإ

ملٱَةَرِئاَدَنوُروُدَت«٣
حلٱِلاَجِرُعيَِمج،ِةَنيِدَْ

ْ
َلْوَح.ِبَْر

ملٱ
.»ٍماَّـيَأَةَّـتِسَنوُلَعْفَتاَذَكٰه.ًةَدِحاَوًةَّـرَمِةَنيِدَْ

٢عيفهبطاخٍماَّـيَأَةَّـتِس...ِةَنيِدَْملٱَةَرِئاَدَنوُروُدَت
نمووههنأكعمجلاريمضبانههبطاخودرفملاريمضب
هلهباطخنأىلعلدانهودحاوصخشلوألايفمهدوقي
ةرئادنورودت«هلوقبدارأو.ليئارسإلكلباطخلوألا
ىنعملاوةنيدملاةرئادبطيحملثمىلعنوشمت»ةنيدملا
:دصاقمةدعاذهيفو.ةنيدملالوحنورودت
مدهذإممألاونييليئارسإلانويعيفهللاةوقميظعت.١

هللاةوقنأالإيقبامفنكميالهوتأامدرجمبةنيدملا
.اهتمدهيتلايه

ىلعراصتنالاذإنييليئارسإلاوعوشيناميإناحتمإ.٢
نييليئارسإلاهللارمأامبنينصحتملانيَرصاحملاكئلوأ
مكحبلاحموةيرشبلاةمكحلاىلإرظنلابلهجهب
.ةهيدبلا

ةيآوهللانكسهنأرابتعابتوباتلامارتحاىلعمهلمح.٣
.هروضح

نورودياوناكذإًاتستناكةنيدملالوحمهنارودنأمث
امكعباسلامويلايفًاعبسومايأةتسمويلكاهلوحةرم
.ةعبارلاةيآلايفيتأيس

هلٱَقاَوْبَأَنوُلِمَْحيٍةَنَهَكُةَعْبَسَو«٤
ُْ

َماَمَأَةَعْبَّـسلٱِفاَت
يفَو.ِتوُباَّـتلٱ لٱِ

ْ
ملٱَةَرِئاَدَنوُروُدَتِعِباَّـسلٱِمْوَي

،ٍتاَّـرَمَعْبَسِةَنيِدَْ
لٱَو
ْ

.»ِقاَوْبَألٱِبَنوُبِْرضَيُةَنَهَك
٩و١٠:٨ددع٢٢و٧:١٦ةاضق

ْهلٱَقاَوْبَأَنوُلِمَْحيٍةَنَهَكُةَعْبَس
ُ
ِتوُباَّـتلٱَماَمَأَةَعْبَّـسلٱِفاَت

انهف.لامكلاىلعلديسدقمددعدوهيلادنعةعبسلاددع
.عباسلامويلايفاهيفخفُنوةعبسقاوبألاوةعبسةنهكلاناك
مهنأىنعملاو.ةجهبلاورصنلاقاوبأيه»فاتهلاقاوبأ«و
عمو.ًاماتًاجاهتبانوجهتبيوًالماكًاراصتنانورصتنيكلذب
نمءيشباوموقينأمهيلعناكهللانمناكهلكرصنلانأ
ولوهعملمعيالنملًائيشلمعيالهللانأللمعلا
.رزاعلربقنعرجحلاةجرحدوماولسةكربىلإباهذلاك

هلٱِنْرَقِتْوَصِداَدِتْمٱَدْنِعاوُنوُكَيَو«٥
ُْ
َدْنِعِفاَت

لٱَتْوَصْمُكِعاَمِتْسٱ
ْ
ًافاَتُهُفِتَْهيِبْعَّـشلٱَعيَِمجَّـنَأ،ِقوُب

ملٱُروُسُطُقْسَيَف،ًاميِظَع
يفِةَنيِدَْ ُّلُكُبْعَّـشلٱُدَعْصَيَو،ِهِناَكَمِ

.»ِهِهْجَوَعَمٍلُجَر

ْهلٱِنْرَقِتْوَصِداَدِتْمٱَدْنِع
ُ
َتْوَصْمُكِعاَمِتْسٱَدْنِعِفاَت

هلوقنملامتشالدب»خلامكعامتسادنع«هلوقِقوُبْلٱ

ألَا
َ
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وهفعمسيهنأمزلتسيتوصلادادتمانأل»خلادادتمادنع«
فاتهلاقاوبأنأيقبو.ديكوتلاديفيلدبلاوهتالمتشمنم
دحاولابدارملافًادحاوركذانهوةعبسةعبارلاةيآلايفامىلع
دحاوقوبتوصعومسملانوكينأيفكيوسنجلاانه
دقوًاقاوبأنورقلانوعنصياوناكمهنإفنرقللريسفتقوبلاو
.هبشللًانرقىمسيفنرقلاةئيهىلعندعملانمقوبلاعنصُي

يفِةَنيِدَْملٱُروُسُطُقْسَيَف لصألايفوهساسأىلإوأِهِناَكَمِ
.دحاوىنعملاو»اهتحتةنيدملاروسطقسيف«يناربعلا

ًاعفترمذئنيحنوكيذإروسلامدرىلعُبْعَّـشلٱُدَعْصَيَو
.مهفقومنع

بعشلانملدب»لجرلك«هلوقِهِهْجَوَعَمٍلُجَرُّلُك
طخىلعهريسههجوعمهدوعصبدارملاو.ّرمامكديكوتلل
نممهمامأقبيملذإاهزكرمىلإةنيدملاطيحمنمميقتسم
لجرلكنأظفللاىضتقمبىنعملاو.عنامالوزجاح
.قيرطلانمههجولباقيامًابحاصمدعصي

لٱٍنوُنُنْبُعوُشَياَعَدَف«٦
ْ

َتوُباَتاوُلِْمحٱ:ُمُهـَلَلاَقَوَةَنَهَك
لٱ
ْ

لَو.ِدْهَع
ْ

ِتوُباَتَماَمَأٍفاَتُهِقاَوْبَأَةَعْبَسٍةَنَهَكُةَعْبَسْلِمْحَي
.»ِّـبَّـرلٱ

قوفعوشيناطلسناكخلاَةَنَهَكْلٱٍنوُنُنْبُعوُشَياَعَدَف
عوسيهيمسناكامكرمآلامهسيئرناكوةنهكلاناطلس
هذهو.ةريثكهوجونمحيسملاىلإزمروهفهللاةنهكسيئر
عوشيناميإلًاناحتماتناكفداتعملاراصحلاةقيرطتسيل
لعففًاديطوناكعوشيناميإنكلوًاعمبعشلاوةنهكلاو
رداقهللانأبنمآهنأللاؤسالوضارتعاالببرلاهرمأامك
.ءيشلكىلع

ملٱَةَرِئاَداوُروُدَواوُزاَتْجٱِبْعَّـشلِلاوُلاَقَو«٧
لَوِةَنيِدَْ

ْ
ِزَتْجَي

ملٱ
.»ِّـبَّـرلٱِتوُباَتَماَمَأُدِّـرَجَتُْ

مالكلامظنويناربعلالصألايفاذكِبْعَّـشلِلاوُلاَقَو
ضعبيفكلذكئرقوبعشلللاقويأدارفألايضتقي
ريثكوةينيتاللاوةينادلكلاومجرتمىرجاذهىلعو.خسنلا
وأةنهكلانولئاقلانوكينتملايفامىلعوتامجرتلارئاسنم
.عوشيمهرمأنيذلاداوقلا

سنجلاقارغتسالهيفمالكلاف(درجتملكيأُدِّـرَجَتُْملٱ
.)٩عريسفترظنا

لكيفنييليئارسإلامامأبرلاتوباتناكِّـبَّـرلٱِتوُباَت
:يتأياماهمهأةريثكرومألنأشيذرمأ

مهدئاقهللانألمهلامعألكيفهللاىلإاورظنينأ.١
.هروضحةيآدهعلاتوباتكلذةمالعو

يفنألاهاضتقمباوكلسيوهتعيرشىلإاورظنينأ.٢
.رشعلااياصولايهوةعيرشلالكةصالختوباتلا

.كلذةمالعناكتوباتلانألمهعمهللانأاوملعينأ.٣
اهلهمأيتلاممألاىلعهتمقنشيجبفحازهللانإ.٤

نيعبرأاهلهمأنأكلذىلعدازوًاروصعبوتتىتح
اهيلإاولصينألبقاوبوتيلهبعشاهيفهاتيتلاةنس
ماقتناللنولسرملاهللادونجمهنأرابتعاباهنماومقتنيو
الباحيرألوحمايأةعبسنويليئارسإلافاوطنأىتح
يكلمهيلعهربصومهلهللالاهمإنمناكبرح
.هيلإاوعجري

لٱُةَعْبَّـسلٱَزاَتْجٱ.ِبْعَّـشلِلُعوُشَيَلاَقاَمَكَناَكَو«٨
ْ

ُةَنَهَك
هلٱَقاَوْبَأَنيِلِماَح

ُْ
.ِقاَوْبَألٱِباوُبََرضَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَةَعْبَّـسلٱِفاَت

.»ْمُهَءاَرَوٌرِئاَسِّـبَّـرلٱِدْهَعُتوُباَتَو

لسرملازاجملابابنم(برلاتوباتمامأيأِّـبَّـرلٱَماَمَأ
ةلزنمبناكتوباتلانأللاحلامسابلحملانعريبعتلاوهو

.)نييليئارسإللهروهظلحمهنألبرلللحم
بوتكملاناحوللاهيفيذلاتوباتلايأِّـبَّـرلٱِدْهَعُتوُباَت

.برلادهعيهيتلارشعلااياصولاامهيف

لٱَماَمَأٌرِئاَسٍدِّـرَجَتُمُّلُكَو«٩
ْ

.ِقاَوْبَألٱِبَنيِبِراَّـضلٱِةَنَهَك
لٱ(ةقاسلاَو

ْ
َنوُريِسَياوُناَك.ِتوُباَّـتلٱَءاَرَوٌةَرِئاَس)ُةَّـيِقَب

.»ِقاَوْبَألٱِبَنوُبِْرضَيَو
١٠:٢٥ددع

ضعبيفو.اهلغرفتموبرحللداجيأٍدِّـرَجَتُمُّلُك
دجذإرمأللدرجتلاقُي.نوحلستملايأ»ةأمكلا«تامجرتلا
.هلغرفتوهيف

مهمامأنمنوقوسيمهنأكشيجلارخؤميفنيذلاةقاسلا
بلقلاوةمدقملايهوقرفسمخنمفلؤمشيجلانإف
.سيمخلابيمُسكلذلوةقاسلاوةرسيملاوةنميملاو

،ْمُكَتْوَصاوُعِّـمَسُتَالَواوُفِتَْهتَال:َبْعَّـشلٱُعوُشَيَرَمَأَو«١٠
َختَالَو

ْ
.اوُفِتْهٱ:ُمُكَلُلوُقَأَمْوَيىَّـتَحٌةَمِلَكْمُكِهاَوْفَأْنِمْجُر

.»َنوُفِتْهَتَف

ألَا
َ
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قوفنوتكسيمهنأيفةمكحلاامْمُكَتْوَصاوُعِّـمَسُتَال
لاق.ّنيعملاتقولالبققاوبألايفخفنلانعمهعانتما
ًانالعإّماتلاتوكسلاباورمُأمهنإ«هتصالخاممهضعب
الئلإطخللءاقتاورظتنملاعوقولبقهللامهتيشخومهراقول
عقتالفّنيعملاتقولالبقفاتهلابناذيإلاتوصلامهمهوي
نموعوشيةيصونمرهظو.»ءادعألامهبأزهيفراوسألا
ميظنتنسحأنيمظنمًادونجاوناكمهنأليئارسإينبةعاط
نمبعصأءودهلاوملكتلانمبعصأتوكسلانأل
.موجهلا

ملٱَلْوَحِّـبَّـرلٱُتوُباَتَراَدَف«١١
َّـمُث.ًةَدِحاَوًةَّـرَمِةَنيِدَْ

ملٱاوُلَخَد
يفاوُتاَبَوَةَّـلَحَْ ملٱِ

.»ِةَّـلَحَْ

هبلوعفملاىلإلعفلادنسأفهباوراديأِّـبَّـرلٱُتوُباَتَراَد
.ًازاجم

نيديعباوناكنارودلاكلذبنيفتحملانأيفبيرالو
اوعمسينأنعوءادعألاماهسمهيلإلصتنأنع
هلعفيامنورياوناكءادعألانألنييليئارسإلابمهءازهتسا
برحلالاجرلعفالودالوألابعللثمنييليئارسإلا
اوناكمهنإنييليئارسإلابًافافختساكلذمهدازونيرصاحملا
ًاموينونئمطياوناكفمايألايلاوتىلعكلذنوتأيمهنوري
توملامهاتأمالسنولوقيمهاميفومالسنولوقيوًامويف
.نينواهتمللليوفةتغب

يفُعوُشَيَرَّـكَبَف«١٢ لٱِ
ْ

لٱَلََمحَو،ِدَغ
ْ

.»ِّـبَّـرلٱَتوُباَتُةَنَهَك
٣١:٢٥ةينثت

ىلإركبينأنيمألابرلامداخنأشاذهُعوُشَيَرَّـكَبَف
يفنيسؤرمللًانسحًالاثمنوكينأسيئرلاىلعوهلمع
.برلاةمدخ

نأنيدلامدخىلعبجيفِّـبَّـرلٱَتوُباَتُةَنَهَكْلٱََلَمحَو
يفمهلًالاثماونوكيومهيمودخممامأبرلادهعباتكاولمحي

.باتكلاكلذننسىلعريّسلا

لٱُةَعْبَّـسلٱَو«١٣
ْ

حلٱُةَنَهَك
ْ

هلٱَقاَوْبَأَنوُلِمَا
ُْ

َماَمَأَةَعْبَّـسلٱِفاَت
ملٱَو،ِقاَوْبَألٱِبَنوُبِراَضَوًارْيَسَنوُرِئاَسِّـبَّـرلٱِتوُباَت

َنوُدِّـرَجَتُْ
لٱَو،ْمُهَماَمَأَنوُرِئاَس

ْ
اوُناَك.ِّـبَّـرلٱِتوُباَتَءاَرَوٌةَرِئاَسُةَّـيِقَب

.»ِقاَوْبَألٱِبَنوُبِْرضَيَوَنوُريِسَي

نوفحازوأءادعألاىلعنولماحالًاداتعمًارْيَسَنوُرِئاَس
نيدصاقلاريغنمدوهعملاريسلاكيقيقحمهريسفمهيلع
بلقيفناكتوباتلانأةيآلامامتنمرهاظلاو.برحلا
وهفةقاسلاهءاروةمدقملامهونودرجتملاهمادقوشيجلا
ةظفاحملابوجوىلعلدياذهو.تاهجلالكنميّقوم
.هبةيانعلاةدشوهللاباتكىلع

ملٱِباوُراَدَو«١٤
يفِةَنيِدَْ لٱِ

ْ
اوُعَجَرَّـمُثًةَدِحاَوًةَّـرَمِيناَّـثلٱِمْوَي

ملٱَىلِإ
.»ٍماَّـيَأَةَّـتِساوُلَعَفاَذَكٰه.ِةَّـلَحَْ

يفاهلوحاوراسيأاحيرألوحاوراديأِةَنيِدَْملٱِباوُراَدَو
.)٣عرظنا(ةيصولابسحةرئادطيحملثم

يفَناَكَو«١٥ لٱِ
ْ

لٱِعوُلُطَدْنِعاوُرَّـكَبْمَُّـهنَأِعِباَّـسلٱِمْوَي
ْ

ِرْجَف
ملٱَةَرِئاَداوُراَدَو

ملٱاَذٰهَىلَعِةَنيِدَْ
ْ
يف.ٍتاَّـرَمَعْبَسِلاَوْنِ َكِلٰذِ

لٱ
ْ

ملٱَةَرِئاَداوُراَدْطَقَفِمْوَي
.»ٍتاَّـرَمَعْبَسِةَنيِدَْ

يفَناَكَو خلاِرْجَفْلٱِعوُلُطَدْنِعاوُرَّـكَبْمَُّـهنَأِعِباَّـسلٱِمْوَيْلٱِ
لوحتارمعبساورودينأمهيلعناكهنألاذكهاوركب
نأىريةيآلاهذهيفًاليلقلمأتملاو.مويلاكلذيفاحيرأ
ليئارسإينبلكاهلوحرديملهنإوةريبكةنيدمنكتملاحيرأ
نوكيمكوةليوطةفاسماهطيحمناكلةريبكتناكولاهنإف
رصقتدحىلإاهنعنوديعبمهوهيفنورودييذلاطيحملا
يفبرحلالاجرنإو)١١عرسفترظنا(ةيمرملاماهسلاهنع
عـوـمجمنـوـكـيـف٦٠٠٠٠٠ـوـحــنمــهريــغنودـلــيـئارسإ
عبسطيحملاكلذيفمهنارودف٢٠٠٠٠٠٠وحننييليئارسإلا
وأًايفاكًاددعاوراتخامهلعلفعّقوتيالدحاوموييفتارم
.نارودلاكلذبهباوفتكاوكلذلًابسانم

هذهدحأنوكينأنمدبالهنإثحبلااذهيفيقبو
ىلعهباولمعليئارسإونبنوكيفتبسمويةعبسلامايألا
ملمايألاكلتنأبكلذدوهيلااورسفمعفدو.ةيصولافالخ
.اولمعمايألارئاسيفوتبسلااوسدقمهفةيلاوتماهلكنكت
ىلعةجحّصنلامدعمهضعبذختاو.هيلعّصنالاذهو
.مازتلالاةلالدبكلذكاورسفينأدوهيللنكلومهلوقنالطب
تبسلاعضويذلانألوألانارمأضارتعالاعفدليقبو
ملهنإيناثلاو.ءاضتقاللهيفهللحينأهللمعلاهيفمّرحو
نمعباسلاوهلبتبسلامويوهانهعباسلامويلانأتبثي
ناكمويلكنارودلادّرجمونارودلاهيفاوأدتبايذلامويلا
التبسلاموييفتابجاولانمةدابعلاو.ةدابعلانمًاعون
.ملعاهللاوهيفتامّرحملانم

ألَا
َ
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يفَناَكَو«١٦ ملٱِ
لٱَبََرضاَمَدْنِعِةَعِباَّـسلٱِةَّـرَْ

ْ
ِقاَوْبَألٱِبُةَنَهَك

ُمُكاَطْعَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،اوُفِتْهٱ:ِبْعَّـشلِلَلاَقَعوُشَيَّـنَأ
ملٱ
.»َةَنيِدَْ

مكتاوصأاوّدميأَةَنيِدَْملٱُمُكاَطْعَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،اوُفِتْهٱ
ملعوشينأاذهنمرهظي.احيرأمكالوبرلانألحرفلاب

اولوتساىتحاحيرأىلعءاليتسالاقيرطبليئارسإينبربخي
قيرطبمهربخيملوهوربعيلندرألاىلإاوراسمهنأامكاهيلع
اذهلوناميإلاليبسنيرمألايفاوكلسفهوربعىتحهروبع
إلٱِب«نييناربعلاةلاسربتاكلاق

ْ
اَحيِرَأُراَوْسَأْتَطَقَسِناَميِ

َهلْوَحَفيِطاَمَدْعَب
َ

.)١١:٣٠نييناربع(»ٍماَّـيَأَةَعْبَسا

ملٱُنوُكَتَف«١٧
ُباَحاَر.ِّـبَّـرلِلًامَّـرَُحماَهيِفاَمُّلُكَوُةَنيِدَْ

َحتْطَقَفُةَيِناَّـزلٱ
ْ

يفاَهَعَمْنَمُّلُكَوَيِهاَي لٱِ
ْ
ْدَقاََّـهنَأل،ِتْيَب

ملٱِتَأَّـبَخ
لَسْرَأِنْيَذَّـللٱِنْيَلَسْرُْ

ْ
.»اَُمهاَن

٢:٤ص٤:١٣اخيمو٢٧:٢٨نييوال

هلوقيفامِّـبَّـرلِلًامَّـرَُحماَهيِفاَمُّلُكَوُةَنيِدَْملٱُنوُكَتَف
لقاعلاريغلاهنأعمهريغوناسنإللةلمعتسم»اهيفاملك«
لقاعلللمعتسُتدقاهنأىلعبيلغتللانهتملعُتساامنإو
.بيلغتلانود

هءارشوهعيبرظُحوبرللرذُنامانه»مّرحملاب«دارملاو
١٨ع(نوعلملاوأ)ريسفتلاو٢٧:٢٨نييوالرظنا(هؤادفو
املكوةنيدملانأىنعملانوكياذهىلعو.)٧:٢٦ةينثتو
ةنعللفوقوموأروذنمسانلاومئاهبلاوكالمألانماهيف
اذهىلعواهتيبلهأوباحارادعامبرللًاماركإرامدلاو
لاقفانهنيينعملاعمجنممهنمو.نيرسفملارثكأىنعملا
يأةنعللوبرللناروذنماهيفاملكوةنيدملانإىنعملا
ناينعملاعمتجادقواولاق.هتنعلامهيلعيرجيلهللاناكورتم
سادقأسدقىعدُتوهللامدقتاّهنإفةئيطخلاةمدقتيف
.)٦:٢٥نييوال(قرُحتومثإلاةنعللمحتو

لسرةايحىلعصرحينمِنْيَلَسْرُْملٱِتَأَّـبَخْدَقاََّـهنَأل
.هلنمةايحوهتايحىلعهللاصرحيهللا

حلٱَنِماوُِزَرتْحٱَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«١٨
ْ

اوُذُخْأَتَواوُمَّـرَُحتَّـالَئِلِماََر
حلٱَنِم

ْ
َجتَوِماََر

ْ
.»اَهوُرِّـدَكُتَوًةَمَّـرَُحمَليِئاَْرسِإَةَّـلََحماوُلَع

٧:٢٥ص١٢و١١و٧:١صو١٣:١٧و٧:٢٦ةينثت
١:١٢نانويو١٨و١٨:١٧كولم١و

هذهتلزنأاوُمَّـرَُحتَّـالَئِلِماَرَْحلٱَنِماوُِزَرتْحٱَفْمُتْنَأاَّـمَأَو
لوأاهنألبرللمدقتيتلارامثألاةروكابةلزنم»احيرأ«ةنيدملا

ناكفنويليئارسإلااهيلعىلوتسايتلاداعيملاضرأندم
نمواهنمًائيشاوكلمينأمهيلعمرحيناكفبرللاهتلمجب
هلوقىنعموهولتقلاةنعللةضرعناكفنيدةيصولاىّدعت
نماهريغامأو.»ةمّرحمليئارسإةلحماولعجت«هلوقو»اومّرحت«
.)٤٧-٣١:٣١ددع(اهتمينغاومستقينأمهلناكفندملا

وهودحاوىنعملاو»اهورّكعت«ةيناربعلايفواَهوُرِّـدَكُت
.ريكعتلاوأريدكتلابءاملالاحداسفإكاهلاحداسفإواهؤاذيإ

لٱُّلُكَو«١٩
ْ

حلٱَوِساَحُّنلٱِةَيِنآَوِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِف
ْ

ُنوُكَتِديَِد
يفُلُخْدَتَوِّـبَّـرلِلًاسْدُق .»ِّـبَّـرلٱِةَناَزِخِ

...ِديِدَْحلٱَوِساَحُّنلٱِةَيِنآَوِبَهَّـذلٱَوِةَّـضِفْلٱُّلُكَو
يفُلُخْدَت امهنألهاوسامفلتأواذهىقبأِّـبَّـرلٱِةَناَزِخِ

.سدقملاةمدخيفهيلإجاتحي

َعِمَسَنيِحَناَكَو.ِقاَوْبَألٱِباوُبََرضَوُبْعَّـشلٱَفَتَهَف«٢٠
لٱَتْوَصُبْعَّـشلٱ

ْ
َطَقَسَف،ًاميِظَعًافاَتُهَفَتَهَبْعَّـشلٱَّـنَأِقوُب

يفُروُّسلٱ ملٱَىلِإُبْعَّـشلٱَدِعَصَو،ِهِناَكَمِ
َعَمٍلُجَرُّلُكِةَنيِدَْ

ملٱاوُذَخَأَو،ِهِهْجَو
.»َةَنيِدَْ

١١:٣٠نييناربعو٥ع

كلذدنسُأامنإوقاوبألابةنهكلاخفنيأِقاَوْبَألٱِباوُبََرض
.هّباوناوناكةنهكلانألبعشلاىلإ

هيلعاوناكنممنيريثكهطوقسبلتقهلعلوُروُّسلٱَطَقَسَف
ضعبنأيفبيرالو.احيرألهأنمهنمنيبيرقاوناكنممو
.هنمًاءزجباحارتيبناكذإطقسيملروسلا

الوةحلسأالباحيرألهأىلعنييليئارسإلاراصتنانإ
ىلعيحيسملانيدلاراصتناىلإًازمرنوكينأحلصيبرح
ةرصنيفهللاةوقفلاتقالوفيسالوحمرالبنايدألارئاس
.احيرأإبنيفترهظامكةرهاظنيدلااذه

يفاَمَّـلُكاوُمَّـرَحَو«٢١ ملٱِ
ْنِم،ٍةَأَرْمٱَوٍلُجَرْنِمِةَنيِدَْ

لٱىَّـتَحٍخْيَشَوٍلْفِط
ْ
لٱَوَرَقَب

ْ
حلٱَوَمَنَغ

ْ
.»ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبَريَِم

١٦و١٣:١٥و٧:٢ةينثت

اولتقنييليئارسإلانأنظُيالئلَريِمَْحلٱَوَمَنَغْلٱَوَرَقَبْلٱ
ًامامتإمهنولتقيمهنأدوصقملاوةمينغلايفةبغرنييناعنكلا
ةفلتخمقُرطبةمثألاةاصعلانممقتنيهللاو.مهنمهللاماقتنال
تناكانهوةئبوألاولزالزلاوسانلااهنمةددعتملئاسوو
نييليئارسإلالتقسيلفنييليئارسإلاسانلاىربكلاةليسولا
هاتأنيذلاف.نيدلايفولغلابابنمنييناعنكلل

ألَا
َ
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يذلابرلارمأىضتقمبلمعلاالإنكيملنويليئارسإلا
ناكهللانأولفمهاياطخىلعنييرصملاهئادعأنممقتنا
وهوةنسةئمعبرأىلعديزيامممألاكئلوألمتحانأدعب
مهّرشنعاوعجريملفمهيلعملحيومهبقفريومهرذني
نممهدابأوءابولاوأعوجلابمهلتقةعيظفلامهماثآومهلئاذرو
نأعيطتسينموىلاعتهيلعضرتعيناكنمفضرألاهجو
ًارانمهيلعلزنأنأبمهلتقولاذكولدعلابمهبقاعيملهنإلوقي
موقبلعفامكنافوطلابمهقارغإوأةرومعومودسلهأك
مهريغرمأبوأبرحلابمهكالهإبهيلعضرتعُيمالعفحون
هماقتنالتاودأةلزنمبالإاونوكيملنويليئارسإلاف.مهلتقب
.نولقعيموقلةيافكردقلااذهيفو.ىلاعت

َالُخْدٱ:َضْرَألٱاَسَّـسََجتِنْيَذَّـللٱِنْيَلُجَّـرلِلُعوُشَيَلاَقَو«٢٢
ملٱَتْيَب

ملٱَكاَنُهْنِماَجِرْخَأَوِةَيِناَّـزلٱِةَأْرَْ
اَمَكاَهـَلاَمَّـلُكَوَةَأْرَْ

.»اَهـَلاَمُتْفَلَح
١١:٣١نييناربعو٢:١٤ص

تيبلاكلذنأىلعليلداذهِةَيِناَّـزلٱِةَأْرَْملٱَتْيَبَالُخْدٱ
ةزجعمنمضةصاخةزجعماذهوروسلاطوقسبطقسيمل
.ةماع

َهلاَم
َ
انهتيرجُأ»امف«٢٣عنمنيبتيامكاهلنموا

.لقاعلاريغولقاعلاىلع
َهلاَمُتْفَلَحاَمَك

َ
.)٢:١٤صرظنا(ا

جلٱَلَخَدَف«٢٣
ْ

اَهَّـمُأَواَهاَبَأَوَباَحاَراَجَرْخَأَوِناَسوُسَا
ِةَّـلََحمَجِراَخْمُهاَكَرَتَواَهِرِئاَشَعَّـلُكَو،اَهـَلاَمَّـلُكَواََهتَوْخِإَو
.»َليِئاَْرسِإ

٢:١٣ص

اَهِرِئاَشَعَّـلُكَو...اََهتَوْخِإَواَهَّـمُأَواَهاَبَأَوَباَحاَراَجَرْخَأ
.ءابرقألاانه»رئاشعلا«ونيريثكصّلخةدحاوفورعم

كالهإنماوهتنينأىلإَليِئاَْرسِإِةَّـلََحمَجِراَخْمُهاَكَرَتَو
نماهلنموباحاراورهطيومئاهبلاوسانلانمناكسلا
هعئارشبناميإلاوهللاابمهفارتعااوعمسيوةينثولاةساجنلا
يهيتلاةلحملاوأةعامجلامهنولخديّمثنموهاياصوو
.ةيليئارسإلاةسينكلا

ملٱاوُقَرْحَأَو«٢٤
هباَمِّـلُكَعَمِراَّـنلٱِبَةَنيِدَْ لٱاَمَّـنِإ.اَِ

ْ
ُةَّـضِف

حلٱَوِساَحُّنلٱُةَيِنآَوُبَهَّـذلٱَو
ْ

يفاَهوُلَعَجِديَِد ِتْيَبِةَناَزِخِ
.»ِّـبَّـرلٱ
١٩ع

.)١٩ع(مئاهبلاوسانلانماَِهباَمِّـلُكَعَم

اَمَّـلُكَواَهيِبَأَتْيَبَوَةَيِناَّـزلٱَباَحاَرُعوُشَياَيْحَتْسٱَو«٢٥
َهل
َ

يفْتَنَكَسَو.ا لٱاَذٰهَىلِإَليِئاَْرسِإِطَسَوِ
ْ

ِتَأَّـبَخاََّـهنَأل،ِمْوَي
ملٱ
.»اَحيِرَأاَسَّـسَجَتَيِلُعوُشَياَمُهَلَسْرَأِنْيَذَّـللٱِنْيَلَسْرُْ
١:٥ىّتم

هللانأباهناميإاهؤايحتساةلعوَباَحاَرُعوُشَياَيْحَتْسٱَو
ضرأمهيلويوهبعشرصنينأنمدبالهنإوليئارسإهلإوه
اهايإهلاهمإدعببتتمليتلاةئطاخلاممألاكلهيوداعيملا
إلٱِب«.اهيلعهربصوهملحو

ْ
َعَمْكِلَْهتَْملُةَيِناَّـزلٱُباَحاَرِناَميِ

لٱ
ْ

يتللعوسيلوقاذهىلعو.)١١:٣١نييناربع(»ِةاَصُع
...ِكاَياَطَخِكَلٌةَروُفْغَم«يسيرفلاناعمستيبيفهتمدخ

.)٥٠-٧:٤٧اقول(»ٍمَالَسِبيِبَهْذِا!ِكَصَّـلَخْدَقِكُناَميِإ
ِتَلِبَقْذِإ،ِلاَمْعَألٱِبْتَرَّـَربَتاَمَأ،ًاضْيَأُةَيِناَّـزلٱُباَحاَرَكِلٰذَك«
لسرلاتلبقفتنمآاهنإيأ.)٢:٢٥بوقعي(»َلُسُّرلٱ
لوقو.ناميإلاةرمثوهيذلاحلاصلالمعلاوهاذهو
»نيَلسرملاتأبخاهنأل«عوشيلوققفوىلعبوقعي
سنجللبوقعيمالكيفلسرلايفماللانأرهاظلاو(
.)نينثالاىلعلسرلاةظفلقلطنف

يفْتَنَكَسَو تراصيأِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإَليِئاَْرسِإِطَسَوِ
تدُعيأتازايتمالانممهلاملكيفتكرتشاومهنم
لبءازجلااذهىلعترصقاموراتخملالسنلانمةدحاو

نوشحننبنوملساهبنرتقاذإحيسملافالسأنمتراص
ماثآلاوحميناميإلاف.)١:٥ىّتم(اذوهيطبسسيئرو
الوبتيلوةاطخلارشنمؤيلفةءاندلاةيواهنمعفريو
هلوقنأىلععطاقليلدانه»مويلااذهىلإ«هلوقو.سأيي
ريغنإونامزلادعُبمزلتسيالرخآناكميفاذهلثم
يحعوشيوليئارسإطسويفتناكباحارنإفهبتكعوشي
.ةهادبلاب

يفُعوُشَيَفَلَحَو«٢٦ لٱَكِلٰذِ
ْ

لَم:ًالِئاَقِتْقَو
ْ

َماَّـدُقٌنوُع
ملٱِهِذٰهيِنْبَيَوُموُقَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱِّـبَّـرلٱ

ِهِرْكِبِب.اَحيِرَأَةَنيِدَْ
.»اََهباَوْبَأُبِصْنَيِِهريِغَصِبَواَهُسِّـسَؤُي

١٦:٣٤كولم١

ِهِذٰهيِنْبَيَوُموُقَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱِّـبَّـرلٱَماَّـدُقٌنوُعْلَم
ليئيحماقىتحدحأىلعةنعللاهذهعقتملَةَنيِدَْملٱ
يفّكُشلخنلاةنيدمامأ.باخآكلميفاهانبويليئتيبلا
ةطلستحتنويبآوملااهنكسيناكهذهو.احيرأيهاهنأ
)خلا٣:١٣ةاضق(ليوطبسيلتقوبعوشيدعبنولجع
ةنعللافدوهأهلتقموياهنكسيناكنولجعنأرهاظلاو

ألَا
َ
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تليزُأاحيرأةنعلنأرهاظلاو.هلهأوليئيحىلعتعقو
.)٢٢-٢:١٨كولم٢(كلذاهناكسهلأسمويعشيلأةعافشب

اهناكسىلعالاهينابىلعتناكةنعللانأانهملعُيلو
قفاويالامةنعللاكلتنماهيفناككلذعمواهئانبدعب
.يناثلاكولملارفسامىلعميلقإلاوءاملاةءادرنمناكسلا

يهتناكنإواحيرأيفةعقبيفلخنلاةنيدمنأيقبو
تبسُنفاهنمةبيرقنكاسمىلعتقلطُأدقنوكتفاحيرأ
.اهيلإ

لكتومييأاََهباَوْبَأُبِصْنَيِِهريِغَصِبَواَهُسِّـسَؤُيِهِرْكِبِب
ىلعاذهعقوومهرغصأىلإمهربكأنماهئانبةدميفهدالوأ
احيرأيفلمعحيسملاو)٦:٣٤كولم١(يليئتيبلاليئيح
اكزّرشبوسواميتربينيعحتفذإةبيجعلاهلامعأضعب
.)١٠-١٩:١اقولو٥٢-١٠:٤٦سقرم(راشعلا

يفُُهَربَخَناَكَو،َعوُشَيَعَمُّبَّـرلٱَناَكَو«٢٧ ِعيَِمجِ
.»ِضْرَألٱ

٣و٩:١ص١:٥ص

هتردقبهلًادعاسمناكيأَعوُشَيَعَمُّبَّـرلٱَناَكَو
لكيفهلقيفرهنأكريبدتلاوةمكحلاجهنمىلإهايإًادشرمو
.ةينيدلاوأةيحورلاهتمدخ

يفُهَُربَخَناَكَو هللاهلعفامغلبيأِضْرَألٱِعيَِمجِ
.اهناكسلكهبهرىتحناعنكضرألكهتطساوب

دئاوف
.)٢ع(هللااياصوعيطينملنومضمحاجنلانإ.١
نييليئارسإلانارودنإففصوتالةردقةالصللنإ.٢

.)١١-٣ع(ةالصناكقاوبألابخفنلاواحيرألوح
-١٢ع(رشلابراحينأنييحيسملانمٍّلكىلعنإ.٣

١٦(.
.تابجاولاليبسيفّرشلكنميّقومهللابعشنإ.٤

مهبملينأنوداحيرأىلعاولوتسانييليئارسإلانإف
.هللامهرمأامكاولعفمهنألررضىندإ

نإ.حالصلالمعنمّلكنالنأبجيهنإ.٥
ةرشعثالثةنيدملالوحمايأةعبساورادنييليئارسإلا
بجيفلامكلاىلعلديةعبسلاددعلاو.اولكيملوةرم
.ًالماكًامايقتابجاولانمانيلعامبموقننأانيلع

ةيدسجلاتاوهشلالكتيمننأانيلعبجيهنإ.٦
احيرأيفّيحلكنويليئارسإلاكلهأامكةروظحملا
.اهيفنينمؤملااويحتساامكةحلاصلاةدارإلاييحتسنو

ىفاننإوميلسلالقعلامكحيفانيالناميإلانإ.٧
نمنويليئارسإلاهدصقامنإ.ةيرشبلاةمكحلا

ةمكحلاىضتقمبيضتقيناكاحيرأىلعءاليتسالا
يمرواهراوسأقُّلستواحيرأىلعموجهلاةيرشبلا
ىوساوتأيملمهنكلفيسلادحببرضلاوماهسلا
نألماهسلاىمرمنمدعُبىلعةنيدملالوحنارودلا
ةنيدملامهيّلويهللانأنينمؤماولعففكلذبمهرمأهللا
هللانأًالقعاومكحمهنألةمكحلاكلتيفانيامدرجمب
نأنمدبالهدعوبيفاولاقداصلاءيشلكىلعرداقلا
.هبمهرمأامبمايقلادرجمبءادعألاىلعمهرصني

دنعاهراوسأطوقسومثإلانوصحىلإزمراحيرأنإ.٨
لهجلاراوسأطوقسىلإزمرفاتهلاوقاوبألابحفنلا
.هللاليجنإبةادانملابرفكلاو

رداقىلاعتهنإفهللاعملمعينأنمؤملاىلعبجيهنإ.٩
راوسأطقسُينأهيلعرسعيناكامفءيشلكىلع
رمأكلذعموهتدارإدرجمباهلهأتيميواحيرأ
.رارشألالتقوفاتهلاونارودلابنييليئارسإلا

فعاضيوهديبعىلإنينسحملارجأعيضيالهللانإ.١٠
تلبقاهنأدرجملاهلنموباحارذقنأهنإفمهرجأ
ـهـتلـعـفـامـبتـصـّلـخاهنإ.ـامهتـأـبخونـيسـوساجلا
اهصّلخهللانكليدسجلاكالهلانمنيسوساجلا
هنأكلذىلعدازويحورلاويدسجلانيكالهلانم
.هحيسمبسنةلسلسيفاهلعج

بوتيونمؤينملراعلاوةيضاملابونذلاوحميهللانإ.١١
ماثآتيُحمةبوتلاوناميإلابفةأطخلاّرشنمناكنإو
.ًاميظعًافرشتفُّرشواهبويعوةينازلاكلت

كلهينألبقهءاقدصأوهديبعصّلخيدقهللانإ.١٢
ءانثأيفهنإفكلذفالخلاوحألاتضتقاولوهءادعأ
عـوــشـيلـاـقبــيرـــغـلابالـــقـنالاومـــيــظــعـلالــمـــعـلا
ملٱَتْيَبَالُخْدٱ«نيسوساجلل

ْنِماَجِرْخَأَوِةَيِناَّـزلٱِةَأْرَْ
ملٱَكاَنُه

امكمهولتقيلءادعألاىلعاومجهنألبق»َةَأْرَْ
تيبظفحدقواهرمدنألبقمودسنمًاطولجرخأ
.)٢٥ع(روسلاطئاحبناكذإةزجعمبباحار

نأوناميإلابصالخلانأحاحصألااذهنمديفتسناّنإ.١٣
هنعأشنتيذلايأرمثملاناميإلاوهصّلخملاناميإلا
مهناميإنورهظُيالنملصالخالهنإوةحلاصلالامعألا
.مهلامعأب

نإفهريغصالخلًاببسنوكيوهسفنصّلخينمؤملانإ.١٤
ذقنُأامكاهلجأنموباحارناميإباوجنباحارلهأ
.حونلجأنمحونلهأنافوطلانم

دعوهنإ.نامزلالاطنإوداعيملافلُخيالهللانإ.١٥
ىلعديزيامامدعبهدعوبىفووداعيملاضرأبميهاربإ
.ةنسةئمعبرأ

ألَا
َ
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هديبعدحألوأهبعشلعنصينمًاريخيزجيهللانإ.١٦
اهالوأنيسوساجلاهيدبعىلإباحارناسحإفًاريخ
ًاّيِبَنُلَبْقَيْنَم«عوسيبرلالاق.ًادجًاميظعءازج
ِءَالُؤٰهَدَحَأىَقَسْنَمَوُذُخْأَيٍّيِبَنَرْجَأَفٍّيِبَنِمْسٱِب
لِتِمْسٱِبْطَقَفٍدِراَبٍءاَمَسْأَكِراَغِّـصلٱ

ْ
حلٱَف،ٍذيِم

ْ
ُلوُقَأَّـَق

.)٤٢و١٠:٤١ىّتم(»ُهَرْجَأُعيِضُيَالُهَّـنِإْمُكَل
قلخةءادبنمراتخملابعشلاعمناكحيسملانإ.١٧

امكاحيرأدنعوهوعوشيلرهظيذلاوههنإفناسنإلا
.ةقيلعلايفىسوملرهظ

يذلانإفدوجولابجاولايلزألابرلاوهحيسملانإ.١٨
يعُديذلاوه»برلادنجسيئرانأ«عوشيللاق
دوجولابجاولايأ»هوهي«ةيناربعلايفوهو»برلا«
.)٦:٢صو١٥-٥:١٣صرظنا(يلزألادحاولاهلإلا

تبسلايفلامعألازيجينأهلفتبسلابرهللانإ.١٩
ةحلاصلالامعألانأىلع.كلذنييليئارسإللزاجأامك
ينبنإفةدابعلااميسالومويلاكلذيفزاوجلابىلوأ
نمدبالفاحيرأراصحيفمايأةعبساولمعليئارسإ
ضارمألاىفشحيسملاوتبسلااهنمدحاونوكينأ
:٢سقرمو١٢:٨ىّتم(تبسلابروهوتبسلاموي

.)٦:٥اقولو٢٨

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

يفًةَناَيِخَليِئاَْرسِإوُنَبَناَخَو«١ حلٱِ
ْ

ُنْبُناَخَعَذَخَأَف،ِماََر
حلٱَنِماَذوَُهيِطْبِسْنِمَحَراَزُنْبيِدْبَزُنْبيِمْرَك

ْ
َيِمَحَف،ِماََر

.»َليِئاَْرسِإيِنَبَىلَعِّـبَّـرلٱُبَضَغ
٢:٦مايأ١و٢:٧مايأ١و٢٢:٢٠ص

دّيقيملذإدكؤمانهردصملاًةَناَيِخَليِئاَْرسِإوُنَبَناَخ
ةدحاوةنايخاوناخدارملاسيليأددعللًانيبموهسيلف
دصقلافناخعةنايخيهوةدحاوانهةنايخلاتناكنإو
.ةقيقحلابةنايخلاعوقو

اناكنيرمألاالكوةنامألافالخودهعلاضقنةنايخلاو
نأعوشياودهاعدقاوناكليئارسإينبنإفناخعنم
ىسومةلزنمهولزنأمهنأنمفرُعامكهوعيطيوهلاوعمسي
لكمّرحذإاحيرأنمةمينغاوذخأيالنأبمهاصوأعوشيو
.ةنامألاباوموقيملفكلذىلععوشيمهنّمأواهيفام

ةنايخلاعوشيبسناذاملفناخعنئاخلانألاقُيانهو
صخشكربتعُيناكبعشلانأبكلذعفديو.ليئارسإىلإ
نعاوُهنعيمجلاذإعيمجلاةنايخمهدحأةنايخفدحاو

كّلديواوهبتنيملمهونئاخللاوهبتنينأمهيلعناكفةمينغلا
مهرسكومهيلعبرلابضغذإًاعيمجاوبقوعمهنأكلذىلع
يفءاجهنأاهنمباتكلايفةريثكرئاظنكلذلو.ياعلهأ
ُهُذيِمَالَتىَأَراَّـَمل«هنأحيسملاتبّيطيتلاةأرملاربخلىّتمةياور
ِمل:َنيِلِئاَقاوُظاَتْغٱَكِلٰذ

َ
إلٱاَذٰهاَذا

ْ
يفو.)٢٦:٨ىّتم(»ُفَالْتِ

اذوهيكلذنمرمذتملانأهنيعربخلااذهلانحويةياورو
.)٥و١٢:٤انحوي(يطويرخسإلا

ريسفتيفهّصنامليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلايفو
نأرهظي«»خلااوُظاَتْغٱَكِلٰذُهُذيِمَالَتىَأَراَملَف«ىّتملوق
هريغلمحهرمذتو...)١٢:٥انحوي(اذوهيرمذتلااذهلصأ
هلمعامنأةصالخلاو.»وههلاقامريركتىلعذيمالتلانم
يأرلايفهتكراشملاهنموهيتلاةعامجلاىلإبسنُيدحاولا
إبنلابةقلعتملاتارابتعالانمكلذريغلوأهلهابتنالامدعلوأ
.)٢٢:٢٠صرظنا(

يّمُسواَذوَُهيِطْبِسْنِم...يِدْبَزُنْبيِمْرَكُنْبُناَخَع
خيراتلايفاذوهيطبسزاتماو.)٢:٦مايأ١(يفيرمزيدبز
ناخعىنعمو.ماثآلاعئاظفولامعألامئاظعبسدقملا
.)٢:٧مايأ١(راخعلوألامايألارفسيفيمُسوجعزم
الو.ردكوأةيبرعلايفركعك»ركع«ةيناربعلايفهمساو
إبنلااذهيفهاتأامىلإةراشإلامسالااذهبدصقهنأيفبير
يأ(نوآتيب)هللاتيبيأ(ليإتيبهتيمستبدصقامك
رظنا(ناثوألااهلهأةدابعل)مانصألاتيبوألطبلاتيب
سدقملاباتكلايفءامسألارييغتو)٨و١٠:٥عشوه
.ريثكلامعألاوثداوحلاىلإةراشإلل

َدْنِعيِتَّـلٱَياَعَىلِإاَحيِرَأْنِمًالاَجِرُعوُشَيَلَسْرَأَو«٢
َهلَلاَقَو،َليِإِتْيَبَّـيِقَْرشَنِوآِتْيَب

ُ
اوُسَّـسََجتاوُدَعْصٱ:ْم

.»َياَعاوُسَّـسََجتَوُلاَجِّـرلٱَدِعَصَف.َضْرَألٱ
١٣:٣و١٢:٨نيوكت

ياعىنعمَياَعَىلِإاَحيِرَأْنِمًالاَجِرُعوُشَيَلَسْرَأَو
ءايعشإ(ثاّيعو)١١:٣١ايمحن(اّيعًاضيأتيّمُسوٌللط
وحنةياغىلعليإتيبيقرشتناكةنيدميهو)١٠:٢٨
يهوميلشروأنملايمأةعستوحنةياغىلعواهنمنيليم
.ناّيعفيرحتيهوناّيحةبرخباهعقومفرعُيومويلاةبرخ
نمزىلإاهونكسوعوشياهبرخأنأدعبنويّنيماينبلااهانب
تبرخُأمثيبسلادعبتينُبمثبيراحنساهبرخأمثيبسلا
عبارلانرقلايفىحمُتاهراثآتداكىتحًاللطتراصو
ىلإلبياعلخادىلإلاجرلاعوشيلسريملو.داليملل
.فاشتكالاوسسجتللاهراوج

ألَا
َ
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لامشلايفيهونيماينبلةنيدمنوآتناكَنِوآِتْيَب
ليإتيبيقرشواهنملايمأةثالثوحنةياغىلعوياعنم
.اهنملايمأةتسوحنةدمىلعو

رثأىلعاهريغنودياعىلعموجهلاريتخااذاملليقنإف
ةينيقيةفرعماهتلعفرعنملةلئسمكلتانلقاحيرأذخأ
ذخأدعبرشعلااياصولاعضوتنأةلعلانأحّجرننكلو
ربنمناكذإدالبلاطسويفيذلالابيعلبجىلعياع
نإوهللاةعيرشسدقمناكفتانعللاوتاكربلابةبطخلا
قيرطلاىلعءاليتسالانمنييليئارسإلانّكميياعذخأ
.ًاسأردالبلازكرمىلإواهيبونجونيطسلفيلامشىلإةيدؤملا
)١٢:٨نيوكت(نيوكتلارفسيفًالوأتركُذياعنأيقبو
نمهعوجردعبهتميخميهاربإهيفبرضناكملوأاهنإو
تيبريغانهنوآتيبنإ.)١٣:٣نيوكت(ناعنكىلإرصم
ىنعميفًاضيأامهنيبقرفالونارواجتمامهنكلليإ
هللاتيبليإتيبىنعمنإفناداضتمامهنإفنيمسالا
نإمعن.مانصألاتيبيألطبلاتيبنوآتيبىنعمو
تناكاهنألعشوهةءوبنيفنوآتيبتيمُسليإتيب
.ًافنآركُذامكناثوألاةدابعيفاهلثمذئموي

،ِبْعَّـشلٱُّلُكْدَعْصَيَال:ُهَلاوُلاَقَوَعوُشَيَىلِإاوُعَجَرَّـمُث«٣
لَأُوْحَنْدَعْصَيْلَب

ْ
اوُبِْرضَيَوٍلُجَرِفَالآُةَثَالَثْوَأٍلُجَرْيَف

لَكُتَال.َياَع
ِّـ

.»َنوُليِلَقْمَُّـهنَألَكاَنُهَىلِإِبْعَّـشلٱَّـلُكْف

نييليئارسإلانأاذهنمرهظيِبْعَّـشلٱُّلُكْدَعْصَيَال
نوفختسيةلوهسبنييحيرألاىلعمهراصتنارثأىلعاوراص
مهنعبراحيهللانأىلعءانبمهسوفنبنودتعيوءادعألاب
لكتننأبجيمعن.ٌأطخاذهولئاسولاذاختاىلإيعادالف
امردقىلعهللاعملمعننأًاضيأبجينكلهللاىلع
سيساوجلانيبقرفلارظناو.لئاسولاوةوقلانمانلبهو
نإفعوشيمهلسرأنيذلاسيساوجلاوىسوممهلسرأنيذلا
بولقعّطقامباوءاجىسوممهلسرأنيذلاسيساوجلا
نيذلاسيساوجلاو.نييناعنكلانمًافوخنييليئارسإلا
مدعىلعنييليئارسإلالمحيامباوءاجعوشيمهلسرأ
نبجلابكئلوأاءاطخأناقيرفلاوناعنكناكسبثارتكالا
يفنيقفتموءابنألابنيفلتخماناكففافختسالابءالؤهو
مّلسذإإطخلانمُلخيملانههسفنعوشينأىلع.ءاطخلا

وهامكهللالأسيولمأتيملوسيساوجلالاقامبًاعيرس
ةجيتنوناخعةنايخبمهيلعهللابضغةجيتناذهف.بجاولا
ىلعبضغاذإهللانإف.مهيلعءادعألاراصتناةجيتنلاهذه
هسفنىلعرشلابلجفهتمكحتنهووهريبدتّلقناسنإلا

يفتناكياعنأىلعلدي»دعصيال«مهلوقو.هسفنب
.ةيلبجلاضرألايهومهنمعفرأضرأ

مايقلابعصيامبرمَألافيلكتلاِبْعَّـشلٱَّـلُكْفِّـلَكُتَال
قيرطلاةبوعصةبوعصلانأىلعلدتةنيرقلاو.بعتُيوهب
مهنألءادعألاسأبالاهتايضتقموبرحلاددعلقنوةيلبجلا
.نوليلقاولاقامكمهنألومهباوناهتسا

نييليئارسإللةبسنلابنيليلقياعلهأناكَنوُليِلَق
مهيلإدعصهنإفمهيلإاودعصنمىلعنيريثكاوناكمهنكلو
رشعانثامهنألًاريثكمهنمرثكأياعلهأوفالآةثالثوحن
.فالآةتسنعنوّلقيالاهلاجرف)٨:٢٥ص(ًافلأ

.ٍلُجَرِفَالآِةَثَالَثُوْحَنَكاَنُهَىلِإِبْعَّـشلٱَنِمَدِعَصَف«٤
.»َياَعِلْهَأَماَمَأاوُبَرَهَو
٢٨:٢٥ةينثتو٢٦:١٧نييوال

مثإللبياعلهأحالصلالَياَعِلْهَأَماَمَأاوُبَرَه
.)٢٨:٢٥ةينثتو٢٦:١٧نييوالرظنا(نييليئارسإلا

،ًالُجَرَنيِثَالَثَوٍةَّـتِسَوْحَنَياَعُلْهَأْمُهْنِمَبََرضَف«٥
لٱِماَمَأْنِمْمُهوُقَِحلَو

ْ
يفْمُهوُبََرضَوَميِراَبَشَىلِإِباَب ملٱِ

.ِرَدَحْنُْ
لَقَباَذَف

ْ
ملٱَلْثِمَراَصَوِبْعَّـشلٱُب

.»ِءاَْ
٢٢:١٤رومزمو١١و٢:٩صو٢٢:٣٦نييوال

عمجوهو»ميربش«ةيناربعلايفمسالااذهمسرَميِراَبَش
ناكممساوهورسكلاوأقشلاوأةبرخلاهانعمواهيفربش
.ًالوهجمهعقوملازيالواهنمةبرقمىلعوياعتحت

يفْمُهوُبََرض ىلعميرابشوّلتىلعياعتناكِرَدَحْنُْملٱِ
.هحفس

اودقفيأِءاَْملٱَلْثِمَراَصَوِبْعَّـشلٱُبْلَقَباَذَف
نعةيانكمالكلاو.ءافعضبوءانبجاوناكفمهتوقومهتعاجش
ّلحمبلقلانألمهرودصيفةعاجشللعضومنمقبيملهنأ
٥:١صرظنا(ءاملالثمراصوباذدقوةعاجشلا
.)ريسفتلاو١٥:١٥جورخوريسفتلاو

َماَمَأِضْرَألٱَىلِإِهِهْجَوَىلَعَطَقَسَوُهَباَيِثُعوُشَيَقَّـزَمَف«٦
ملٱَىلِإِّـبَّـرلٱِتوُباَت

ًاباَرُتاوُعَضَوَو،َليِئاَْرسِإُخوُيُشَوَوُه،ِءاَسَْ
.»ْمِهِسوُؤُرَىلَع
١:٢ليئومص٢و٤:١٢ليئومص١و٣٤و٣٧:٢٩نيوكت
٢:١٢بويأو٩:١ايمحنو١٣:١٩و

ًانايبءامدقلادنعبايثلاقيزمتناكُهَباَيِثُعوُشَيَقَّـزَمَف
نكيملياعيفنييليئارسإلاراسكنانإ.مغلاونزحلاةدشل

ألَا
َ
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يذلابسيلهسفنيفوهفمغلاونزحلااذهلكقحتسيًارمأ
هنزحأيذلانأكلذنممزلفدحلااذهىلإعوشينزحأ
نأىلعلديالفبعشلايفبكُترالوهجمبنذيهوهتلع
ميكحلاعاجشلانإفبلقلافيعضوأًانابجناكعوشي

عوشينإف.برحلاوسأبلالاطبأبهريملنإومثإلافاخي
بنذلالإهلذخيالوهبعشرصنيهللانأنمنيقيىلعناك
.ةيصعموأ

موصلابهلكمويلالغشيأخلاِهِهْجَوَىلَعَطَقَسَو
موصلافبعشلاباّونيأليئارسإخويشووهةالصلاو
نسحأنمباصملاتقوةئيطخلاىلعةمادنلاوةالصلاو
ىلعنزحكلذعمعوشينأيفبيرالو.ةدابعلاعاونأ
ىلعناكمظعألاهنزحنكلليئارسإلاجرنم٣٦لتق
هدعيالًالجر٣٦لتقنأدعبتملُعيتلاةلوهجملاةئيطخلا
ناكنييليئارسإلامدنكلةميظعةراسخبرحلايفدئاقلا
ىلعسيساوجلامولينأعوشيلناكو.عوشيدنعًانيمث
يتلايهبرلادينأملعهنكلوياعلهأبمهفافختسا

امفةيصعملاىلعبيدأتللالإاهديبعبرضتالوتبرض
ىلعبارتلاعضوو.هللامادقللذتيوعضخينأالإهلناك
اذكونييقرشلادنعقيضلاةدشيفللذتلاتايآنمسأرلا
مثإعوقوبرعشعوشينأىلعلدياذهو.هيلعدامرلاعضو
يفعوشيمالكنأىلعكلذبباتكلاحّرصيملنإوهملعيمل

.كلذبرعشُيةيتآلاهتالص

ِمل!ُّبَّـرلٱُدِّـيَساَيِهآ:ُعوُشَيَلاَقَو«٧
َ

اَذٰهَْتَّـربَعاَذا
؟اَنوُديِبُيِلَنيِّـيِروُمَألٱِدَيَىلِإاَنَعَفْدَتْيَكِلًاريِبْعَتَّـنُدْرُألٱَبْعَّـشلٱ
يفاَّـنَكَسَواَنْيَضَتْرٱاَنَتْيَل .»ِّـنُدْرُألٱِْربَعِ

٣:١٠كولم٢و٥:٢٢جورخ

يفامىلععوشياهبّلدعّجوتةملك»هآ«ِهآُعوُشَيَلاَقَو
.ملألانمهسفن

ِمل
َ
فيكيأًاريِبْعَتَّـنُدْرُألٱَبْعَّـشلٱاَذٰهَتَّْـربَعاَذا

ةزجعمبةقيقحندرألاهتّربعدقوكبعشراسكنابتحمس
نأىمظعلاةيانعلاهذهةجيتننأعقوتملاناكو.ةبيجعةوقو
نمًاليتق٣٦طقسيوودعلامامأبرهيفهلذختنأالهرصنت
نمانتدابإنمنييرومألانكمتلندرألاانتّربعكنأكفهلاجر
.انكالهإمهيلعتلهسفانيلعفحزلامهفلكتنأنود

»نويرومألا«ىنعموناعنكلسننمةليبقَنيِّـيِروُمَألٱ
يفومهرمألوأيفنونكسياوناكمهنألكلذباومسنييلبجلا
.ياعاهندمنميتلاةيلبجلاضرألاةثداحلاهذهتقو
.ءايوقأًاناعجشوًالاوطاوناكو

يفاَّـنَكَسَواَنْيَضَتْرٱاَنَتْيَل نُدْرُألٱِْربَعِ
انيفتكاانتيليأِّـ

ملفاهيفاّنكسوندرألاربعننألبقاهانكلميتلاضرألاب
.مهمامأرسكننملونييرومأللضّرعتن

ُهاَفَقُليِئاَْرسِإَلَّـوَحاَمَدْعَبُلوُقَأاَذاَم:ُدِّـيَساَيَكُلَأْسَأ«٨
.»؟ِهِئاَدْعَأَماَمَأ

ملهنأهبدارأيراكنإانهماهفتسالانأحّجرملاُلوُقَأاَذاَم
.ءادعألارييعتلًاعفدهبجتحيامهلقبي

برهامدعبيأِهِئاَدْعَأَماَمَأُهاَفَقُليِئاَْرسِإَلَّـوَحاَمَدْعَب
رصنلابهتدعووتازجعملاهلتعنصيذلاليئارسإ
.داعيملاضرأىلعءاليتسالاو

لٱُعَمْسَيَف«٩
ْ

اَنِبَنوُطِيُحيَوِضْرَألٱِناَّـكُسُعيَِمجَوَنوُّيِناَعْنَك
َكِمْسالُعَنْصَتاَذاَمَو.ِضْرَألٱَنِماَنَمْسٱَنوُضِرْقَيَو
لٱ
ْ

.»ِ؟ميِظَع
١٤:١٣ددعو٣٢:١٢جورخ٨٣:٤رومزم

لهأبولقتلعجامدعبِضْرَألٱَنِماَنَمْسٱَنوُضِرْقَي
.اّنمةبهربوذتضرألا

دجمظفحلعنصتفيكِميِظَعْلٱَكِمْسالُعَنْصَتاَذاَم
انلالذإبمهلّنيبتنإهنإفهنوبهريءادعألاناكيذلاكمسا
ليئارسإهلإباوئزهتساميظعالوبيهربسيلهنأانتدابإو
يفامب٩-٧عنمركُذاملباق(هيلعمهناثوأاولضفو
.)١٤:١٣ارزعو٣٢:١٢جورخ

)٩و٨و٧ع(ثالثلاتايآلايفعوشيمالكرهاظنإ
داعبتساوهامنإكلذكسيلعقاولاوهيلعرّمذتوهللاباتع
همساةناهإوهبعشضارقنابحامسلاهللانمنوكينأل
ىلعهرصنوليئارسإةاجنهللالأسينألةجحوأىلاعت
لاحلاهذهلثميفناسنإلايرتعياملنايبوأءادعألا
نأهتصالخونيلوألانيرمألانملّصحتملاىنعملاحّجرملاو
كلذلوهبعشنالذخوهدعوبفالخإلانعهللاهزنيعوشي
ىلإهلصوأامهلرفغيوليئارسإىلعقفشينأهللانموجري
ّنيبف.وهاملهجيوهوهدقتعايذلابنذلانمراسكنالا
.يتأيسامكُهللاذتوهتالصبليئارسإلرفغوبنذلاكلذهل
نيهتوكبعشلذختنأبرايكلاشاحهللالاقهنأكف
ندرألاروبعنمهانيتأامىلعمدنلاىلعانلمحتفكمسا
فرتعأينإولوألاهئطاشوأهربعيفىنكسلااناضرمدعو
يذلاءاطخلاىلعةرفغملاهتمحرنموجرأوانأطخأاننأب
مهنموهللالاجرنمةدععوشيهاتأاملثمىتأو.هلهجأ

ألَا
َ
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ىتأرابلابويألبةفلتخمتارابتعالايمرإودوادوىسوم
.)خلا١٠:١بويأرظنا(كلذنممظعأ

ِمل!ْمُق:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٠
َ

َىلَعٌطِقاَسَتْنَأاَذا
.»؟َكِهْجَو

مُقىنعملافليلعتللماللاو»كلمُق«ةيناربعلايفوْمُق
.»كسفنبقفرا«دارملاوكسفنلجأل

ِمل
َ
درُيمل«نيرسفملادحألاقَكِهْجَوَىلَعٌطِقاَسَتْنَأاَذا

هنأدارألبللذتوههجوىلعطقسهنأىلععوشيمولهللا
الهللانإوهنمرثكأىلإةجاحالفكلذنمهاتأاميفكي
ىلعطقاستنأىتمىلإلاقهنأكف.»كلذليطيهنأديري
ليئارسإلهلعفينأبجيامعءاطبتساللماهفتسالاف.كهجو
رهظألاو.تقوءيشلكلذإىلوألاوهوهلهنيبيسامىلع
كطوقسلةبجومةلعالنأىنعملاويراكنإماهفتسالانأ
ةصالخو.كسفنبقفرأبهانرسفامقفاوياذهوكهجوىلع
نألكلذو»هيلعتنأاملبجومالفكسفنبقفرا«دارملا
.عوشيبنذالليئارسإبنذوهليئارسإرسكيذلا
نأىلعظفللبسنأيناثلاوةياغللقفوألوألاريسفتلاو
.لمأتفلوألامزلتسييناثلا

،ِهِبْمُُهتْرَمَأيِذَّـلٱيِدْهَعاْوَّـدَعَتْلَب،ُليِئاَْرسِإَأَطْخَأْدَق«١١
حلٱَنِماوُذَخَأْلَب

ْ
يفاوُعَضَوْلَب،اوُرَكْنَأْلَب،اوُِقَرسْلَب،ِماََر ِ

.»ْمِهِتَعِتْمَأ
٢و٥:١لامعأ١٨و٦:١٧ص١ع

ءاطخلاةبسنو.مهراسكناببسنايبُليِئاَْرسِإَأَطْخَأْدَق
ىلإعجراف١ع(يفامكناخعءاطخوهوبعشلاىلإ
.)هريسفت

الًادمعاوئطخيأِهِبْمُُهتْرَمَأيِذَّـلٱيِدْهَعاْوَّـدَعَتْلَب
يفاملكاومّرحمهلهلوقيهوةيصولاانهدهعلاوًاوهس

ةيصوةفلاخمنألاهلكرشعلااياصولاوأ)٦:١٧ص(ةنيدملا
.هّلكلةفلاخمسومانلانم

اوّدعتلب«هلوقلنايباذهِماَرَْحلٱَنِماوُذَخَأْلَب
.»يدهع

ةّيفخبرلاةنيزخلامومارحلانماوذخأيأاوُِقَرسْلَب
.ةقرسلاودهعلايّدعتنامثإكلذف

مثإكلذفةرفغملااوبلطيومهمثإباوفرتعيملاوُرَكْنَأْلَب
نماهريغىلإدوقتةدحاولاةئيطخلانأانهنمىرتف.ثلاث
اهبقاوعواهددعرسعيماثآىلإئطاخلابتّدأامبرواياطخلا
.ةملؤملا

يفاوُعَضَوْلَب اليكلاهيفقورسملااوفخأيأْمِهِتَعِتْمَأِ
.مهتقرسفرعُت

احيرأمئانغمّرحامكنييناعنكلامئانغلكهللامّرحيملو
.ةنيدملاهذهيفةينثولاعئاظفةدايزكلذةلعلعلو

.ْمِهِئاَدْعَأَماَمَأِتوُبُّثلِلَليِئاَْرسِإوُنَبْنَّـكَمَتَيْمَلَف«١٢
ُنوُكَأُدوُعَأَالَو،َنوُموُرَْحمْمَُّـهنَألْمِهِئاَدْعَأَماَمَأْمُهاَفَقَنوُريِدُي
حلٱاوُديِبُتَْملْنِإْمُكَعَم

ْ
.»ْمُكِطَسَوْنِمَماََر

٦:١٨صو٧:٢٦ةينثت٢:١٤ةاضقو١٤:٤٥ددع

يأْمِهِئاَدْعَأَماَمَأِتوُبُّثلِلَليِئاَْرسِإوُنَبْنَّـكَمَتَيْمَلَف
نييرومألامامألاتقلاةموحيفنويليئارسإلاتبثيملكلذل
تالآاوراصنيينثولانإفنيينثولانمًارشةنايخلامهتلعجف
نمهماقتناتالآاونوكينأنمًالدبمهنمهللاماقتنا
.نيينثولا

رخؤمافقلاو.ةيانكةرابعلافنوبرهييأْمُهاَفَقَنوُريِدُي
.قنُعلا

هتمحرنعنودعبُمونونوعلميأَنوُموُرَْحمْمَُّـهنَأل
ملفعقينألبقكلذبمهرذنأدقومهنايصعومهتفلاخمب
.)٦:١٨صرظنا(هتاكربوهتياقونعمهاصقأفاوثرتكي

يفءاجاذهلومارحلالعفيذلايأَماَرَْحلٱاوُديِبُتَْملْنِإ
ّمعيوهونوعلملاوأمورحملاةيبرعلاريغمجارتلاضعب
.ةلازإلاولتقلاانه»ةدابإلا«ىنعمو.هلاموصخشلا

لِلاوُسَّـدَقَت:ْلُقَوَبْعَّـشلٱِسِّـدَقْمُق«١٣
ْ

اَذَكٰهُهَّـنَأل.ِدَغ
يف:َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَق َالَف،ُليِئاَْرسِإاَيٌماَرَحَكِطَسَوِ
حلٱاوُعِزْنَتىَّـتَحَكِئاَدْعَأَماَمَأِتوُبُّثلِلُنَّـكَمَتَت

ْ
ْنِمَماََر

.»ْمُكِطَسَو
٣:٥ص١٩:١٠جورخ

.لمعلاىلإهّجوتوضهناوضرألانعكهجوعفراْمُق
مهبايثلسغباوسدقتينأمهرُميأَبْعَّـشلٱِسِّـدَق
تاروصتلاومثإلانممهناهذأومهبولقةيقنتومهماسجأو
هصحفباوملسيوهلاوعضخيلوهللامامأاورضحيلوةحيبقلا
.هناحتماو

يف امّلحأناسنإكيفيأُليِئاَْرسِإاَيٌماَرَحَكِطَسَوِ
ملمكلومثإلاليئارسإلنلعأهللانإ.هسلتخاوهللاهمّرح
بولسأىلعهنالعإنوكيلكلذكرتفهبكترممسابحّرصي
كلذبهلّدعأذإمثآللةمحرلاّيلجوةمألايفريثأتلاديدش
.ةبوتللًاتقووةصرف

ألَا
َ
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يفَنوُمَّـدَقَتَتَف«١٤ لٱِ
ْ

َطْبِّـسلٱَّـنَأُنوُكَيَو،ْمُكِطاَبْسَأِبِدَغ
لٱَو،ِهِرِئاَشَعِبُمَّـدَقَتَيُّبَّـرلٱُهُذُخْأَييِذَّـلٱ

ْ
اَهُذُخْأَييِتَّـلٱُةَريِشَع

هتوُيُبِبُمَّـدَقَتَتُّبَّـرلٱ لٱَو،اَِ
ْ
ُمَّـدَقَتَيُّبَّـرلٱُهُذُخْأَييِذَّـلٱُتْيَب

.»ِهِلاَجِرِب
١٦:٣٣لاثمأ

مهنأدارملاونوبرتقتيأ»متبرقن«ةيناربعلايفوَنوُمَّـدَقَتَتَف
يهةملكلااذهوتوباتلاوأةميخلاىلإنومدقتيوأنوبرتقي
نومدقتياوناكوةيناربعلاةغللايفنيبارقلاميدقتلةلمعتسملا
.بيترتلاىلعطبسدعبًاطبستوباتلاوأةميخلاىلإ

لوقىلععوشيلهللانالعإبُّبَّـرلٱُهُذُخْأَييِذَّـلٱَطْبِّـسلٱ
نأنيلوألاةّجحو.رخآلالوقىلعةعرقلابونيرسفملاضعب
تناكهنأنيرخآلاةجحو.ةعرقلاىلإريشيامةيآلايفسيل
كلتنأوةعرقلاببولطملاّنيعينأكلذلثميفةداعلا
ةعرقلاكتسيليهفةيهلإلاةيانعلابةنرتقمتناكةعرقلا
:١٤و٢١و١٠:٢٠ليئومص١و١٦:٣٣لاثمأرظنا(ةداتعملا

مدعبنيلئاقلادحأىأرو.)٢٦و١:٢٤لامعأو٤٢و٤١
يلاوتلاىلعةميخلانولخدياوناكطابسألانأانهةعرقلا
نملوقيهللاناكوتوباتلاهيفيذلاناكملانمنوبرتقيو
نالفةريشعونالفةليبقونالفطبساومدقميبوركلاقوف
كلذتوصعمسيبعشلالكناكوناخعّنيُعنأىلإ
.)١٠:٥لايقزح(يفاملبسانماذهو.ميظعلالئاقلا

ملٱُنوُكَيَو«١٥
حلٱِبُذوُخْأَْ

ْ
،ُهَلاَمُّلُكَوَوُهِراَّـنلٱِبُقَرُْحيِماََر

يفًةَحاَبَقَلِمَعُهَّـنَألَو،ِّـبَّـرلٱَدْهَعىَّـدَعَتُهَّـنَأل .»َليِئاَْرسِإِ
٢٠:٦ةاضقو٣٤:٧نيوكت١١ع٣٩و١٤:٣٨ليئومص١

نالعإبوأةعرقلابذوخأملايأِماَرَْحلٱِبُذوُخْأَْملٱُنوُكَيَو
هلوقليلدبةمّرحملاءايشألاضعبقرسيذلاوهوبرلا
.»برلادهعىّدعتهنأل«

تامرحملايفةعيرشلايفّنيعموهامىلعِراَّـنلٱِبُقَرُْحي
.)١٦و١٣:١٥ةينثترظنا(

.هتعتمأوهيشاوموهتانبوهئانبألكيأُهَلاَمُّلُكَوَوُه
الانلقهدالوأبقوُعفيكفمثآلاوهناخعنإليقنإف
امىلعمهتوكسلةيصعملايفهءاكرشاوناكمهنأيفبير
هللامهبقاعاملكلذاوفرعيملاوناكولومهيبأرمأنمهوفرع
ربتعُتمازتلالاةلالدومهمثإىلععطاقليلدمهايإهباقعف
.ّصنلاةلالدك

هتعضويذلادحلازواجهنأليأِّـبَّـرلٱَدْهَعىَّـدَعَتُهَّـنَأل
.)٦:١٨ص(يفةنلعملاةيصولاوأهللاةعيرش

يفًةَحاَبَقَلِمَعُهَّـنَألَو هتيصعمبلعجهنأليأَليِئاَْرسِإِ
:٣٤نيوكترظنا(ًاناوهوًاراعمهيلعبلجوليئارسإلًاحبق
.)٢٠:٦ةاضقو٧

يفُعوُشَيَرَّـكَبَف«١٦ لٱِ
ْ

َذِخُأَف،ِهِطاَبْسَأِبَليِئاَْرسِإَمَّـدَقَوِدَغ
.»اَذوَُهيُطْبِس

اذوهيباهبسنلصتييتلاةعامجلايأاَذوَُهيُطْبِسَذِخُأَف
.بوقعينب

َّـمُث.َنيِّـيِحَراَّـزلٱُةَريِشَعْتَذِخُأَفاَذوَُهيَةَليِبَقَمَّـدَقَّـمُث«١٧
.»يِدْبَزَذِخُأَفْمِِهلاَجِرِبَنيِّـيِحَراَّـزلٱَةَريِشَعَمَّـدَق

ناكمدرفملالمعتسا.اذوهيلئابقيأاَذوَُهيَةَليِبَق
لثمللامعتسالااذهوةدحاوةعامجاذوهيلئابقنألعومجملا
سانلابلقمهلوقكةيناربعلاوةيبرعلايفريثكةقالعلاهذه
١:٥يجحو٢٩:١٣ايمرإرظنا(ةبلقتممهبولقيأبلقتم
ضعبيفئرُقو)٥:٢٣يكينولاست١و١٢:٣٤اقولو٢:١٥و
.»اذوهيرئاشع«خسنلا

.ًادحاوفًادحاومثًاتيبفًاتيبَنيِّـيِحَراَّـزلٱُةَريِشَعْتَذِخُأَف
طابسألانمطبسلاذخؤيناكفاذكهناككلذبيترتنإ
نمصخشلاوةريشعلانمتيبلاواهرئاشعنمةريشعلاو
يضتقياذهو.دهعلاىّدعتيذلادرفلاّنيعىتحتيبلا
ععجار(هللاىلإبوتيومدنييكلناخعبةفأرًاليوطًانامز

اذوهينبحرازةلالسمهنييحرازلاةريشعو)ريسفتلاو١٤
مايأ١و٧:١عوشيو٢٦:٢٠ددعو٤٦:١٢و٣٨:٣٠نيوكت(

.)١٣و٢٧:١١
)١٤ع(يفبيترتلايضتقيامكمهتويبيأْمِِهلاَجِرِب
هلوقكلذّنيبيوتويبلاءاسؤرانهلاجرلابدارأهنكلو
١٧ددع(»خلاُناَخَعَذِخُأَفِهِلاَجِرِبُهَتْيَبَمَّـدَقَفيِدْبَزَذِخُأَف«
.»مهتويب«خسنلاضعبيفئرُقو.)١٨و

.)١ع(حرازنباوهيِدْبَزَذِخُأَف

يِدْبَزِنْبيِمْرَكُنْبُناَخَعَذِخُأَفِهِلاَجِرِبُهَتْيَبَمَّـدَقَف«١٨
.»اَذوَُهيِطْبِسْنِمَحَراَزِنْب

١٤:٤٢ليئومص١

نعةغرفتملاتويبلاءاسؤرمّدقفيأِهِلاَجِرِبُهَتْيَبَمَّـدَقَف
.هتيب

ألَا
َ
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هجوناكفيكروصتتنأعيطتستلهُناَخَعَذِخُأَف
املهيلعمهبولقيفناكاموةريثكلاعومجلاكئلوأمادقناخع
ال.ليئارسإلبئاصملانمهتءاندوهعمطوهتيصعمنعأشن
ةنايخلاىلعهسفنهلمحتنملكلةربعمظعأناكهنأبير
.مهترخآحبقأامونينئاخلاّلذأامف

ِّـبَّـرلِلًادَْجمَنآلٱِطْعَأ،يِنْبٱاَي:َناَخَعِلُعوُشَيَلاَقَف«١٩
لِمَعاَذاَمَنآلٱِْينِربْخَأَوُهَلِْفَرتْعٱَو،َليِئاَْرسِإِهٰلِإ

ْ
ُختَال.َت

ْ
ِف

.»يِّـنَع
٧و٥:٦ددع٩:٢٤انحويو١٣:١٦ايمرإو٦:٥ليئومص١
ليئومص١و٩:٤لاينادو٥١:٣سقرمو٣٠:٢٢مايأ٢و

١٤:٤٣

عوشيبلقةقرىلإرظنايِنْبٱاَي:َناَخَعِلُعوُشَيَلاَقَف
فسألاوةقفشلاوةمحرلاىلعليلداذهو.هنبانئاخلاهتوعدب
هللارمأىضتقمبهيلعمكحلانألنايبنسحأوهوهيلع
درجمبهللالعلو.هنمماقتنالاعوشيبحبالهتعيرشو
ىلإهدوقييكلينباايهللاقلنئاخلاكلذاعدولهتمحر
دهعلاىضتقمبهقحتسيامهيلعيرجينألبقةبوتلا
.ةعيرشلاو

فرتعيملولهنألكمثإبكفارتعابِّـبَّـرلِلًادَْجمَنآلٱِطْعَأ
ناكلصاصقلاوراعلالمتحيوةعامجلامامأهمثإبناخع
ىلعلدي»نآلا«هلوقيفّلعلو.هللاالهسفنلدجملاىطعأ
لاحلاهذهلثميفًالوبقمًاحيحصنوكيهللادجملاءاطعإنأ
.)ريسفتلاو٩:٢٤انحويرظنا(اهاوسامفالخب

دصقعوشينأيفبيرالو.هللافرتعايأُهَلِْفَرتْعٱَو
الفلتقينألبقيدبألاكالهلانمهصالخوناخعةبوت
حيحصلافارتعالاهلفارتعالابهللانإ.ةبوتللتقوىقبي
ايندلاهذهيفهباقعنعوفعيالهنكلومثإلاوحمييبلقلا
ىلإًازمرناكهنأانهعوشيرهظأدقف.ةعيرشلاىضتقمب
َماَثَأَتْعَفَرَتْنَأَويِبْنَذِبِّـبَّـرلِلُِفَرتْعَأ«هللادوادلاق.عوسي
اَنَْفَرتْعٱِنِإ«لوسرلاانحويلاقو.)٣٢:٥رومزم(»يِتَّـيِطَخ
اَنَرِّـهَطُيَواَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأَوُهَفاَناَياَطَخِب
.)١:٩انحوي١(»ٍمْثِإِّـلُكْنِم

نأدبالفمكاحريرقتاذهخلاَتْلِمَعاَذاَمَنآلٱِينِْربْخَأ
امعمهريغنودبنذملاىلعباقعلاعقويلبنذلاققحتي
ةرفغملاىلعلصحيلهللاىلإبنذمللًاعيجرتةظعلانمهيف
.يدبألاكالهلانمصلخيو

َىلِإُتْأَطْخَأْدَقِّـينِإًاّقَح:َعوُشَيُناَخاَعَباَجَأَف«٢٠
.»اَذَكَواَذَكُتْعَنَصَوَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱ

تادكؤمثالثةرابعلاهذهيفُتْأَطْخَأْدَقِّـينِإًاّقَح
ًارايتخافرتعاهنأىلعلدياذهو»دق«و»نإ«و»ًاقح«

نموفعلابلطيملوًاعادخوًافوخالفارتعالاًاصلخم
كلذبجوملادهعلانألقرحلاقحتسيهنأهتفرعملباقعلا
ًالمأولولمأنف.قحلانالعإبهللاًادجمىطعأفنلعُأدقناك

.هدسجكلهأنإوهسفنصّلخهللانأًافيعض

يفُتْيَأَر«٢١ لٱِ
ْ

ِلِقاَشْيَتَئِمَو،ًاسيِفَنًاّيِراَعْنِشًءاَدِرِةَميِنَغ
اَهُتْيَهَتْشٱَف،ًالِقاَشَنوُسَْمخُهُنْزَوٍبَهَذَناَسِلَو،ٍةَّـضِف
طَمَيِهاَهَو.اَُهتْذَخَأَو

ْ
يفٌةَروُم يفِضْرَألٱِ ،يِتَمْيَخِطَسَوِ

لٱَو
ْ

َحتُةَّـضِف
ْ
.»اَهَت

١١:٢و١٠:١٠نيوكت

لهسحّجريامىلعيهوراعنشىلإةبسنًاّيِراَعْنِشًءاَدِر
ذئمويةيراعنشلاةيدرألاتناكو.ةلجدوتارفلانيبمارأ
لبابةنيدميفعنصُتتناكاهلعلوبايثلانسحأنم
لهسيفةنيدملبابوتاجوسنملابرصعلاكلذيفةروهشملا
ةيبرعلاريغيفرفسلااذهتامجرتضعبيفءاجو.راعنش
.»ًايلبابءادر«

نإفشرق٢٤٠٠وحنهتميقاميأٍةَّـضِفِلِقاَشْيَتَئِمَو
.ًاشرق١٢وحنةضفلالقاشةميق

٩٦٠٠وحنهتميقاميأًالِقاَشَنوُسَْمخُهُنْزَوٍبَهَذَناَسِل
.ًاشرق١٩٢وحنبهذلالقاشةميقنألشرق

انهلاقو»تيأر«ةيآلالوأيفلاقاَُهتْذَخَأَواَهُتْيَهَتْشٱَف
نإفيعيبطلابيترتلاىلعكلذبىرج»تذخأوتيهتشاف«
ًاحيحصهفارتعاناكفديلاذخأتفبلقلايهتشيفىرتنيعلا
.ًابترمًالصفم

رظنينأنعهتمعوةقرسلاىلعناخعتلمحةوهشلانإ
يذلانظأو.ًادبأقحلاةفرعمنمعنمتةوهشلافةبقاعلايف
نلعأيذلاهللافوخصالخإبفارتعالاىلعناخعلمح
ةوهشلانإ.ليئارسإىلعرشلانماهنعأشناموهتنايخ
نعأشنيوًاباقعوًارشدليمثإلاوًامثإدلتةئيطخلابىلبح
.ةلسلستمايالبكلذ

يفٌةَروُمْطَمَيِهاَهَو يفِضْرَألٱِ ،يِتَمْيَخِطَسَوِ
َحتُةَّـضِفْلٱَو

ْ
بيترتلاىلعهميإبفرتعانأبىفتكااماَهَت

نممهضعبىأر.كلذكهعضووقورسملاأبخمنلعأىتح
تحتةضفلاويراعنشلابوثلايفناكبهذلاناسلنأاذه
اهلكةمينغلاهذهنظأنيرسفملاضعبلاقو.بوثلاكلذ
نعنييليئارسإلاىهنهللاوناثوألاضعبلكيهيفتناك
.)٢٦و٧:٢٥ةينثترظنا(ناثوألابةصتخملامئانغلا

ألَا
َ
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خلٱَىلِإاوُضَكَرَفًالُسُرُعوُشَيَلَسْرَأَف«٢٢
ْ

َيِهاَذِإَوِةَمَْي
طَم
ْ

يفٌةَروُم لٱَوِهِتَمْيَخِ
ْ

َحتُةَّـضِف
ْ
.»اَهَت

مهرمأيملوناخعفارتعاققحتيلمهلسرأعوشياوُضَكَرَف
اذهنمليئارسإريهطتباوعرسيلاوضكرمهنكلضكرلاب
.مارحلا

.)٢١ع(ًامامتفرتعاامكخلاَيِهاَذِإَو

خلٱِطَسَوْنِماَهوُذَخَأَف«٢٣
ْ

هباْوَتَأَوِةَمَْي َىلِإَوَعوُشَيَىلِإاَِ
.»ِّـبَّـرلٱَماَمَأاَهوُطَسَبَو،َليِئاَْرسِإيِنَبِعيَِمج

روضحرهظمدهعلاتوباتمامأيأِّـبَّـرلٱَماَمَأاَهوُطَسَب
جورخنوعقوتيخويشلاوعوشيناكيذلاناكملاوهوبرلا
هللانأملُعدقو.برلامامأتطسُبدقنوكتفهنمرماوألا
.)٦:١٩ص(هتنازخىلإبهذلاوةضفلاباوتأينأبرمأ

لٱَوَحَراَزَنْبَناَخَعُعوُشَيَذَخَأَف«٢٤
ْ

َناَسِلَوَءاَدِّـرلٱَوَةَّـضِف
اَمَّـلُكَوُهَتَمْيَخَوُهَمَنَغَوَُهريَِمحَوُهَرَقَبَوِهِتاَنَبَوِهيِنَبَوِبَهَّـذلٱ
هباوُدِعَصَو،ُهَعَمَليِئاَْرسِإُعيَِمجَو،ُهَل .»َروُخَعيِداَوَىلِإِْمِ

لهفهتأرماركذيملهنإلوألانالاؤسانهِهِتاَنَبَوِهيِنَب
.هتانبوهينبكبنذلاهذهيفكراشتملوأتتامدقتناك
امأ.هوكراشتانبلاونينبلانأركذيملباتكلانأيناثلاو
يناثلاامأو.نيرمألادحأحّجريانلءيشالفلوألالاؤسلا
اوتكسذإبنذلايفمهابأاوكراشتانبلاونينبلانأحّجرنف
قورسملارمطيوهتميخضرأرفحينأرذعتيهنإفةقرسلانع
الهللاورمألابةميخلاكلتيفمهومهنمدحأفرعيالو
:١٨لايقزحرظنا(مهيدلاوبونذبراربألادالوألابقاعي

يفِءاَبآلٱَبوُنُذُدِقَتْفَأ«هلوقامأو.)٢٠ يفِءاَنْبَألٱِ جلٱِ
ْ
ِليِ

ِءاَبآلٱَبْنَذُلَعَْجي«هلوقو)٢٠:٥جورخ(»ِعِباَّـرلٱَوِثِلاَّـثلٱ
ىلإعجراف(اذهنماسيل)١٤:١٨ددع(»خلاِءاَنْبَألٱَىلَع
ثاريملانإلوقننأبانهيفتكنو.)٢٠:٥جورخريسفت
مالآلانولمحيمهفدالوألاىلعنيدلاولاةيانجيعيبطلا
نيدلاموييفاهيلعنوبقاعُيالوملاعلااذهيفاهنعةئشانلا
.يعيبطلاثاريملابابنمسيلهتانبوناخعينبباقعو
ريغبنذىلعاوبقوعناخعدالوأنإ«نيرسفملاضعبلاقو
هتنايخاوفرعيملوهباوبقوعمهنأضرفىلعو»مهيبأبنذ
ةميخيفهعممهوكلذنعمهتلفغىلعمهباقعناكلوقن
.)٦:١٧ص(هنعمهاهنوكلذىلعهللامههبندقوةدحاو

كلهُأفاحيرأنمءزجكةمّرحمهتميختراصخلاُهَرَقَبَو
لهأنمدحاوكراصهسفنوههنألهلاملكواهيفاملك
نمبيهرتللاهلتقناكذإملظبسيلمئاهبلالتقو.احيرأ
رقبلااولتقاوناكلكلذكناخعمئاهبلتقُتملولهنأىلعمثإلا
اهولتقامبروميثألاريمحةمدخباوعفتناواهموحلاولكأومنغلاو
مثأيالوهاريعفنلرامحلاحبذينأناسنإللنأىلعًاراهجإ
.ملظيالو

احيرأبرقٍداووهورَدكوأرَكَعيداويأَروُخَعيِداَو
كلذلوضرألانمعفترمءارووهوتلَكيداوهنأنظُي
نموناخعباودعصيأ»روخعيداوىلإمهباودعص«لاق
»روخع«يداولااذهيمُسو.روخعيداوىلإنيهجوتمهل
ةنايخنمليئارسإللصحيذلاردَكلاوأركعلانم
لوألامايألارفسيفيمُسهسفنناخعنأىلع.ناخع
نمًاليبسروخعيداوناكو.)٢:٧مايأ١(ًارَكَعيأراخع
نميأميلشروأىلإاحيرأنموأدالبلازكرمىلإلاجلجلا
.هللاةنيدمىلإكالهلاوأبارخلاةنيدم

يفُّبَّـرلٱَكُرِّـدَكُي؟اَنَتْرَّـدَكَفْيَك:ُعوُشَيَلاَقَف«٢٥ اَذٰهِ
لٱ
ْ

حلٱِبَليِئاَْرسِإُعيَِمجُهََمجَرَف!ِمْوَي
ْ
ْمُهْوَمَرَوِراَّـنلٱِبْمُهوُقَرْحَأَوِةَراَجِ

حلٱِب
ْ
.»ِةَراَجِ
١٧:٥ةينثت٥:١٢ةيطالغو٢:٧مايأ١و٦:١٨ص

نأيفهدهجلذبعوشينإاَنَتْرَّـدَكَفْيَك:ُعوُشَيَلاَقَف
هسفنصّلخيلةقفشلاوفطللاراهظإبةبوتلاىلإناخعدوقي
ءارجإبهيلعقفشيوهبفطليملنكليدبألاتوملانم
نأدهعلاىضتقمبهلتقوهخبوفضرألاىلعةعيرشلاماكحأ
.لداعلاهللاعرشيفامىلعايندلاهذهيفمثإلاعمةمحرال
نمانلو.هسفنهبرّدكامبهريغرّدكناخعنأيفبيرال
ىلإوهسفنىلإءيسيئطاخلانأةيبدألاةدعاقلاهذهكلذ
.هريغ

يفُّبَّـرلٱَكُرِّـدَكُي يأءاعدالربخةرابعلاهذهِمْوَيْلٱاَذٰهِ
نايبدصقلاوليئارسإهريدكتىلعءازجهرّدكيمويلاهللانأ
.لدعلاىضتقمبناكهباقعنأ

عيمجلانألوعيمجلارّدكهنألَليِئاَْرسِإُعيَِمجُهََمجَرَف
هامرليئارسإدارفأنمدرفلكنأنظنالوهيلعدوهش
اوناكةّيننيمجارلاوًالعفنيمجارلاعيمجلانأدارملافرجحب
.همجربوجوىلعنيقفتم

لٱاَذٰهَىلِإًةَميِظَعٍةَراَجِحَةَْمجُرُهَقْوَفاوُماَقَأَو«٢٦
ْ

.ِمْوَي
ملٱَكِلٰذُمْسٱَيِعُدَكِلٰذِلَو.ِهِبَضَغِّـوُُمحْنَعُّبَّـرلٱَعَجَرَف

ِناَكَْ
لٱاَذٰهَىلِإ»َروُخَعَيِداَو«

ْ
.»ِمْوَي

٣:٥٣ايمرإيثارمو١٨:١٧ليئومص٢و٨:٢٩ص

ألَا
َ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـسلٱُحاَحْص
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٦٥:١٠ءايعشإو٢٤ع٢١:١٤ليئومص٢و١٣:١٧ةينثت
٢:١٥عشوهو

ًاليوطًانامزىقبتلًةَميِظَعٍةَراَجِحَةَْمجُرُهَقْوَفاوُماَقَأَو
لعفامكهللادهعةنايخاولزعتيلرارشأللةربعوهّرشلًاراكذت
هيلعاوماقأوبجلايفرعولايفهوحرطذإمولاشيبأببعشلا
نملةربعوهراعوهمثإلًاراكذتةراجحلانمًادجةميظعةوثج
.)١٨:١٧ليئومص٢(هلاكشأنموه

ةباتكموييأمويلااذهىلإةيقابيأخلاِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ
وأردكلايأروخعيداونأىلعصنانهو.إبنلااذه
.هللابعشناخعريدكتلاهبيمُسريدكتلا

دئاوف
ىلعهتعيرشيدعتمصاصقكرتبحمسيالهللانإ.١

نادُياليكلهتئيطخترفُغويدعتملاباتولوضرألا
ولوضرألاىلعهعمهؤازجمثإلاف.نيدلاموياهيلع
.لماكريغ

دبالديدجلادهعلاوميدقلادهعلايفمثإلاصاصقنإ.٢
.هنم

ةيبدأةدعاقنايبالإنكيملنيدهعلايفرارشألاأبننإ.٣
.نيركذتمللىركذونيربتعمللةربعو

ةعاطإفءوستةبقاعنمهلدبالظلغلايأأطخلانإ.٤
الوراسكنالاىلعتدأّورتنودسيساوجللعوشي
نأهيلعناكفناخعةنايخهتلعكلذنأبهلرذع
.نئاخلابقاعيفيكملعيهللاوهيلعبجياملمعي

ّرضناخعفهريغوهسفنهتئيطخبّرضيئطاخلانإ.٥
.هبعشوهلهأوهسفنهتنايخب

.ةميظعلاراطخألاتابلجمنمعمطلاوةيصعملانإ.٦
هنكلوةوالحاهيفىريئطاخلانإفةعداخةئيطخلانإ.٧

ذفنأةئيطخلاةكوش.اهترارمةدشفرعياهباكترادعب
.اهتّذلنم

.ًاتومدليمثإلاوًامثإدلتةوهشلانإ.٨
انهاناكبهذلاوةضفلانألهللالامقرسناخعنإ.٩

امبلسنملكوبرلاةنيزخيفهعضوبجيامم
لِمَوُضْرَألٱِّـبَّـرلِل«هنألهللاقراسوهفهلسيل

ْ
»اَهُؤ

.)٢٤:١رومزم(
ملناخعفهبعفتنيملامةقرسىلعقراسلابقاعُيدق.١٠

ءادرلاوبهذلاوةضفلانمهقرساممًائيشعفتني
.يراعنشلا

.هتومدعباهبكترملمئادراعراكذتىقبتةئيطخلانإ.١١
ليئارسإطابسأفرشأوهواذوهيطبسنمناخعناك.١٢

أطخأكلذعموةميظعلاهلامعأىأروهللامالكعمسو

الوهمساوأهتيسنجةطساوبناسنإلاصلخيالف
ةمعنىلإنوجاتحمعيمجلالبةيحوروأةيملعطئاسوب
.هللا

ئطخننحنوبرلللبهلسيلامهذخأبناخعأطخأ.١٣
ءيشلكذخأنملاننأكانسفنأبرختفناملةئيطخلاكلت
سيلوانلاهنأكانلاومأقفننوانمايأيضقنوأهللانم
.برلل

وألمعيالهللالاقهنأكهتئيطخببرلارقتحاناخع.١٤
.هبهللالمعياممفخيملهنإ

يفطقسيوةريبكلاةبرجتلاناسنإلامواقيامًاريثك.١٥
احيرأراوسألوحرادوندرألاربعناخعنإفةريغصلا
طقسهنكلودئاقلارمأَصعيملوبرحلانمفخيملو
.بهذلاوةضفلاوءادرلاةبرجتيف

كاذذإعمسيالفبرلانعانلصفتةئيطخلك.١٦
.ةئيطخلاعزننىتحاننيعيالوانتاولص

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

َكَعَمْذُخ.ْبِعَتْرَتَالَوْفََختَال:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١
حلٱِلاَجِرَعيَِمج

ْ
ُتْعَفَدْدَق.ْرُظْنٱ.َياَعَىلِإْدَعْصٱِمُقَو،ِبَْر

.»ُهَضْرَأَوُهَتَنيِدَمَوُهَبْعَشَوٍياَعَكِلَمَكِدَيِب

)١:٩ص(»كعمكهلإبرلانأل«ْبِعَتْرَتَالَوْفََختَال
»ْمَُهنوُبِراَُحتَنيِذَّـلٱُمُكِئاَدْعَأِعيِمَجِبُّبَّـرلٱُلَعْفَياَذَكٰهُهَّـنَأل«و
هللانأىلعلديبعرلاوفوخلانعيهنلاو.)١٠:٢٥ص(
يفعوشيناكو.برحلاةسرامملليئارسإهبعشىلإداع
اترثأاهتبقاعوناخعةنايخنألهايإبرلاعيجشتىلإةجاح
برحلانعدعقيداكوبعتراوفاخفهسفنيفًاميظعًاريثأت
لزعوةنايخلاكلتىلعبقاعدقناكهللانكلو.ًانبُج

يفيومهمجرينأالإيقبامفمهنيبنمةئيطخلانويليئارسإلا
انلزتعااذإانإكلذنمانلو.مهلبقنممهئابآلومهلهدعوب
ةيقبانعقوت)٥٩:١ءايعشإ(انهلإنيبواننيبةلصافلااياطخلا
نمفوخلايفنيوانعجشيفانيلعههجوةءاضإوانيلإهعوجر
.انبولق

لَأُوْحَن«الِبْرَْحلٱِلاَجِرَعيَِمجَكَعَمْذُخ
ْ

ْوَأٍلُجَرْيَف
نأىلعلديةرابعلارهاظ)٧:٣ص(طقف»ِفَالآُةَثَالَث
امىلعمهوياعىلإبرحلالاجرلكذخأبهرمأهللا
ةريبكةكلممنوبراحيءالؤهوفلأةئمتسنمرثكأحّجري
هيضتقتيذلاوياعىلعءالؤهلكبفحزيهنأعقوتيالف

ألَا
َ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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مهولاطبألانمةراتخمةعامجلاجرلاكئلوأنإلاحلا
رمألاقلطُأامنإو.ةثلاثلاةيآلايفنوروكذملاًافلأنوثالثلا
ىلاعتهنأكف٣عيفظفللاوانهةيلقعلاةنيرقلاىلعًادامتعا
وأنيزاتمملابرحلالاجرعيمجكعمذُخعوشيللاق
لاجرلكماقمبمهنيذلالاطبألاكعمذخوأنيراتخملا
رئاسىقبأومهذخأف.مهرابتخاومهسأبةدشلبرحلا
.لاجلجلايفبعشلا

لاجلجلانععفترمىلعياعتناكَياَعَىلِإْدَعْصٱ
ياعتيّمُس.)٧:٢صريسفترظنا(»دعصا«لاقاذهلو
وأبارخةموكياعىنعمنألليئارسإونباهبرخأنأدعب
.ءانبلاراثآنمصخشاموهوٌلَلَط

نعّربعوكديبعفدأنأنمدباليأَكِدَيِبُتْعَفَدْدَق
يفةريثكلاثمأاذهلوديكوتلاوقيقحتلليضاملابلبقتسملا
يفاهنمةريثكّرمدقوةيماسلاتاغللاوسدقملاباتكلا
.رفسلااذهوةسمخلارافسألا

.هتكلممنممهيتلاياعةنيدميحاوضيأُهَضْرَأَو
ًايبرحًازكرمنوكتنألةبسانمتناكيحاوضلاهذهلعلو
.نيحىلإولوذئنيح

لَعَفاَمَكاَهِكِلَمَوٍياَعِبُلَعْفَتَف«٢
ْ

َْريَغ.اَهِكِلَمَواَحيِرَأِبَت
لِلًانيِمَكْلَعْجٱ.ُمُكِسوُفُنِلاََهنوُبَهْنَتاَهَمِئاََهبَواَهَتَميِنَغَّـنَأ

ْ
ِةَنيِدَم

.»اَهِئاَرَوْنِم
٢٠:١٤ةينثت٦:٢١ص

ًالامجإاَهِكِلَمَواَحيِرَأِبَتْلَعَفاَمَكاَهِكِلَمَوٍياَعِبُلَعْفَتَف
امكاهكلمواهلهألتقتوياعبرختكنأدارملاوًاليصفتال
بارخإقيرطفالإو.اهلهأتلتقواحيرأيتزجعمبتبرخأ
ريغاحيرأكلملتققيرطوياعبارخإقيرطريغاحيرأ
اذهيفامب٦:٢١صيفاملباق(ياعكلملتققيرط
نعليملو)٦:٢٦ص(احيرأينبينمنعلو)٢٩عحاحصألا
.ياعينبينم

مظعأاذهُمُكِسوُفُنِلاََهنوُبَهْنَتاَهَمِئاََهبَواَهَتَميِنَغَّـنَأَْريَغ
نإف.ركِذلابهصّصخكلذلوياعواحيرأيرَمأنيبقرفلا
.هلتلّلُحياعةمينغوبعشلاىلعتمّرُحاحيرأةمينغ

ياعةمينغتلّلُحواحيرأةمينغتمّرُحاذاملليقنإف
لالغلاومئاهبلاوسانلانمراكبألانأانلحّجرملاىلعانلق
داعيملاضرأيفحوتفلالوأتناكاحيرأوبرللتناك
احيرأةمينغميرحتناكو.تاحوتفللركبةلزنمبتناكف
مهتعاطوهيفبرحلالاجرللبًاضيأبعشللًاناحتما
انهاوزوجفاوربصواوعاطأفنامرحلاكلذىلعمهربصو
ركنأنمرسخيال«اذهيفءاملعلاضعبلاق.ةمينغلاب
نأانلهللاةيزعتىلعلوصحلاقيرط«رخآلاقو.»هسفن

لاجرةمينغلانكتملو.»انيلعهللاهمرحيامىلعربصن
مئاهبلاّصخواهمئاهبواهكالمألب)١١:١٤صرظنا(ةنيدملا
.تاجاحلادشأذئنيحتناكاهيلإبعشلاةجاحنألركذلاب

يبرغلااهبناجيفيأاَهِئاَرَوْنِمِةَنيِدَمْلِلًانيِمَكْلَعْجٱ
.يقرشلااهبناجيفذئنيحاوناكنييليئارسإلانأليلدب
ناكميفءادعألانعىراوتتةعامجانه»نيمكلاب«دارملاو
.ةتغبمهيلعهنملمحت

حلٱِلاَجِرُعيَِمجَوُعوُشَيَماَقَف«٣
ْ

.ٍياَعَىلِإِدوُعُّصلِلِبَْر
لَأَنيِثَالَثُعوُشَيَبَخَتْنٱَو

ْ
لٱَةَرِباَبَجٍلُجَرَف

ْ
ْمُهَلَسْرَأَوِسْأَب

.»ًالْيَل

ةبخنوعوشيعرشيأِبْرَْحلٱِلاَجِرُعيَِمجَوُعوُشَيَماَقَف
رايتخاوريبدتلاوةروشملاولاتقللدادعتسالايفبرحلالاجر
.كلذلاثمأوبولسألا

ىلعأاهنألًادوعصياعىلعفحزللٍياَعَىلِإِدوُعُّصلِل
.مهتلزنمنم

مهوِسْأَبْلٱَةَرِباَبَجٍلُجَرَفْلَأَنيِثَالَثُعوُشَيَبَخَتْنٱَو
.لاتقلااذهلمهراتخانملك

مهضعبلسرأيأ.ءادعألامهاريالئلًالْيَلْمُهَلَسْرَأَو
يفىرتامكضعبلللكلالمعتسافناكميفاوراوتيل
.ةيتآلاةرابعلاريسفت

لِلَنوُنُمْكَتْمُتْنَأ!اوُرُظْنٱ:ْمُهاَصْوَأَو«٤
ْ

ِءاَرَوْنِمِةَنيِدَم
ملٱ
ملٱَنِماوُدِعَتْبَتَال.ِةَنيِدَْ

ْمُكُّلُكاوُنوُكَو،ًاريِثَكِةَنيِدَْ
.»َنيِّـدِعَتْسُم
٢٠:٢٩ةاضق

مهلسرأنيذلافالآلاةسمخلاىصوأيأْمُهاَصْوَأَو
.ًاليل

نوراوتتيأِةَنيِدَْملٱِءاَرَوْنِمِةَنيِدَمْلِلَنوُنُمْكَتْمُتْنَأ
الفالآةسمخاونمكنيذلاو.اهّيبرغنمةنيدملاىلإلوخدلل
زاجملابابنمضعبلاىلعلكلاقلطأفنيبطاخملالك
اهدصقمةدحاوةعامجمهنأليتآلاليصفتلاةنيرقبلسرملا
باتكلايفريثكاذهلاثمأو.ياعىلعءاليتسالاوهودحاو
امىلعلاكشإنمَقبيملفةيناربعلاوةيبرعلايفوسدقملا
ىلإاحيرأيفةنايخلاةبسنهبشياذهو.نيرسفملاضعبىأر
نإةلمجلاىلعو.)٧:١١ص(مهضعبنئاخلاونييليئارسإلا
.هلليصفتهيليامويلامجإانهمالكلا

ألَا
َ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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َىلِإُِبَرتْقَنَفيِعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمجَواَنَأاَّـمَأَو«٥
ملٱ
يفاَمَكاَنِئاَقِلِلَنوُجُرَْخياَمَنيِحُنوُكَيَو.ِةَنيِدَْ اَنَّـنَأِلَّـوَألٱِ

.»ْمُهَماَّـدُقُبُرَْهن
٢٠:٣٢ةاضق

يهوةراتخملاةعامجلاةيقبيأيِعَميِذَّـلٱِبْعَّـشلٱُعيَِمج
٢٥٠٠٠.
يفاَمَك ةثالثلاىلعلوألاجورخلايفامكيأِلَّـوَألٱِ

ةتسياعلهألتقوياعلهأمامأاوبرهنيذلافالآلا
.)٥و٧:٤ص(مهنمًالجرنيثالثو

ملٱِنَعْمَُهبِذْجَنىَّـتَحاَنَءاَرَوَنوُجُرْخَيَف«٦
ْمَُّـهنَأل.ِةَنيِدَْ

يفاَمَكاَنَماَمَأَنوُبِراَهْمَُّـهنِإَنوُلوُقَي .»ْمُهَماَّـدُقُبُرْهَنَف.ِلَّـوَألٱِ

يرجلابمهعامطإبةنيدملانعمهدعبنيأخلاْمَُهبِذْجَن
.اهنعمهانبذجاّنأككلذنوكيفانءارو

ملٱَنِمَنوُموُقَتْمُتْنَأَو«٧
ملٱَنوُكِلْمَتَوِنَمْكَْ

اَهُعَفْدَيَو،َةَنيِدَْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱ

ُ
.»ْمُكِدَيِبْمُك

ع(ةمالعلامكتدهاشمدنعِنَمْكَْملٱَنِمَنوُموُقَتْمُتْنَأَو
١٨(.

ملٱُمُكِذْخَأَدْنِعُنوُكَيَو«٨
ملٱَنوُمِْرضُتْمُكَّـنَأَةَنيِدَْ

َةَنيِدَْ
.»ْمُكُتْيَصْوَأْدَق.اوُرُظْنٱ.َنوُلَعْفَتِّـبَّـرلٱِلْوَقَك.ِراَّـنلٱِب

١٣:٢٨ليئومص٢

دعصياهنمًامسقنوقرحتيأِراَّـنلٱِبَةَنيِدَْملٱَنوُمِْرضُت
اوقرحأولفالإوةنيدملامتلخدمكنأملعنفريثكلاناخدلا
قالطإنملسرمزاجماذهوةمينغلاتقرتحالاهلكةنيدملا
ملتنأوديزبوثتسملكلوقكاذهوضعبلاةدارإولكلا
٣و١ع(اذهلثمقبسدقوهنمريغصءزجىوسسملت
.)٢٨ع(كلذدعبةنيدملاقرحأعوشينكلو)٤و

ملٱَىلِإاوُراَسَف،ُعوُشَيْمُهَلَسْرَأَف«٩
ِتْيَبَْنيَباوُثِبَلَو،ِنَمْكَْ

لِتُعوُشَيَتاَبَو.ٍياَعَّـِيبْرَغٍياَعَوَليِإ
ْ

يفَةَلْيَّـللٱَك ِطَسَوِ
.»ِبْعَّـشلٱ

.)١٢ع(فالآلاةسمخلالسرأيأُعوُشَيْمُهَلَسْرَأَف
.)١٢ع(ياعوليإتيبنيبِنَمْكَْملٱَىلِإاوُراَسَف
.نيبختنملاريغنعلزتعُمِبُعوُشَيَتاَبَو
يف مهونيبختنملانمنيقابلانيبيأِبْعَّـشلٱِطَسَوِ

.)١١ع(»برحلالاجر«مهاعدنيذلالجر٢٥٠٠٠

يفُعوُشَيَرَّـكَبَف«١٠ لٱِ
ْ

َوُهَدِعَصَو،َبْعَّـشلٱَّـدَعَوِدَغ
.»ٍياَعَىلِإِبْعَّـشلٱَماَّـدُقَليِئاَْرسِإُخوُيُشَو

ٍقابمالظلاوماقهنأرهاظلاوهمامتهاةدشلُعوُشَيَرَّـكَبَف
.)١٣ع(نمرهظيامك

لمتحتودقتفييأ»دقفي«ةيناربعلاةملكلاَبْعَّـشلٱَّـدَع
ىنعملاىلإةعامجبهذوّدعيوعجاريونحتميودشحيىنعم
ةملكلالعلو.رخآلاىنعملاىلإهريغوانتخسنمجرتمويناثلا
داقتفالاوهنمةبيرقاهنكليلصألاىنعملابةيفاوريغ»ّدع«
بعشلادقتفاعوشينإفهسفنّدعلاودارملالكلمشي
ّدعوعمجاذهوًاليلهضعببرهدقنوكيالئلهّدعوهعمجو
عوشيعمنوقابلالاجرلاوهبعشلااذهوناحتماو
.ركُذامك٢٥٠٠٠مهددعو

مهنأرابتعابِبْعَّـشلٱَماَّـدُقَليِئاَْرسِإُخوُيُشَوَوُهَدِعَص
وذرمأفحزلااذهنأاونيبيلاهيربدموبرحلاىروشبابرأ
داّوقمهنأعيمجلامهربتعيلوةمينغلاةمسقيفاولدعيلونأش

امنأيفبيرالو.هعفنيفدهجلانولذبيمهنأوبعشلا
.ةسامحوةعاجشبعشلاديزيهوتأ

حلٱِلاَجِرُعيَِمجَو«١١
ْ

اوُمَّـدَقَتَواوُدِعَصُهَعَمَنيِذَّـلٱِبَْر
ملٱِلِباَقُمَىلِإاْوَتَأَو

لٱَو،ٍياَعَّـِيلاَمِشاوُلَزَنَو.ِةَنيِدَْ
ْ

ْمُهَنْيَبيِداَو
.»ٍياَعَْنيَبَو
٥ع

ةسمخهيفنمكيذلانمكملاناكٍياَعَّـِيلاَمِشاوُلَزَن
نيقابلانيبناكوياعوليإتيبنيبياعيبرغفالآ
ىلعًابرغوًاقرشدتميقيضليوطٍداووأقزأمياعنيبو
ىلعاوناكهعمنيقابلاوعوشينأحّجرملافياعلتيلامش

.يداولااذهيلامشىلعةعفترملاضرألاوأدجنلا

َْنيَبًانيِمَكْمُهَلَعَجَوٍلُجَرِفَالآِةَسَْمخَوْحَنَذَخَأَف«١٢
ملٱَّـِيبْرَغٍياَعَوَليِإِتْيَب

.»ِةَنيِدَْ

ألَا
َ
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ةيآلاهذهنأمهضعبىأرِفَالآِةَسَْمخَوْحَنَذَخَأَف
٣عيفركُذاملًاحاضيإانهاهبيتُأ١٣عو١١عنيبةضرتعم
ليصفتلاةءادباهنإوةضرتعمريغاهنأّحصيهنأىرنو.٩عو
.ًافنآهلمجأامل

جلٱَّـلُكْيَأ،َبْعَّـشلٱاوُماَقَأَو«١٣
ْ

َّـِيلاَمِشيِذَّـلٱِشَْي
ملٱ
ملٱَّـِيبْرَغُهَنيِمَكَو،ِةَنيِدَْ

لِتُعوُشَيَراَسَو.ِةَنيِدَْ
ْ

َىلِإَةَلْيَّـللٱَك
لٱِطَسَو

ْ
.»يِداَو

٤ع

برحلالاجرخويشلاوعوشيماقأيأَبْعَّـشلٱاوُماَقَأَو
.مهوّدعأومهوظقيأنأ

َّـِيبْرَغُهَنيِمَكَو،ِةَنيِدَْملٱَّـِيلاَمِشيِذَّـلٱِشْيَْجلٱَّـلُكْيَأ
عماوقبنيذلانيبهتنملابرحلالاجرلكاوهّبنيأِةَنيِدَْملٱ
ياعيلامشاولزننيذلاًافلأنورشعلاوةسمخلامهوعوشي
ةسمخلامهواهيبرغاونمكنيذلاو)١١ع(ةنيدملالباقم
.حّجرنامىلعنيلوألانمةراشإبءالؤههيبنتناكوفالآلا

صناذهوًاركابهمايقرثأىلعَةَلْيَّـللٱَكْلِتُعوُشَيَراَسَو
.ٍقابليللاوماقهنأىلع

)قيضلايداولايأ(قزأملاريغيداولااذهيِداَوْلٱِطَسَو
)عساولايداولايأ(وجلالب)١١ع(ريسفتيفروكذملا
لصألانمرهظيامكبونجلايفهنمءزجكهبلصتملا
ع(يف»يداو«نعفلتختانه»يداو«ةملكلانأليناربعلا

ىلإياعلهأجرخينأكلذنمدصقلاناكو.)١١
يفودعلامهعبتيفبرهلابنويليئارسإلارهاظتيفنييليئارسإلا
المالكلاو.نيمكلااهلخديفةنيدملانعدعبيفلاجلجلاةهج
هلاجرعمراسهنألمتحيفهدحوراسعوشينأبجوي
دئاقلارصاحلوقنامكشيجلادئاقهنألهيلإلعفلادنسأو
نأمهضعبنظو.هرمأىضتقمبراسشيجلانألوأةنيدملا
شيجلارمأمثةالصللدرفنيليداولاكلذىلإراسعوشي
.ريسملابهعميقابلا

فالآلاةسمخلالسرأعوشينأحّجرأمهضعبلاقو
ماننأدعبوقباسلامويلاءاسميفياعيبرغاونمكيل
رّكبهعمنوقابلاًافلأنورشعلاوةسمخلاووهةليلقتاعاس
دنجلاهبنوليللافصندعبليلقيضملماقهلعلومايقلايف
ةطساوببلطلادنعةعرسلاوراظتنالاودادعتسالابمهرمأو
دقوذئنيحاهيفًاذخآةالصلليداولايفدرفناهلعلوخويشلا
حابصلاعلطاملويداولايفشيجلاداقهنإوأاهبعصأغلب
هلاجرواهكلمجرخفمهئادعألياعةنيدملامامأاورهظ
.مهلاتقل

،اوُرَّـكَبَواوُعَْرسَأْمَُّـهنَأَكِلٰذٍياَعُكِلَمىَأَراَّـَملَناَكَو«١٤
ملٱُلاَجِرَجَرَخَو

لِلَليِئاَْرسِإِءاَقِلِلِةَنيِدَْ
ْ

ِهِبْعَشُعيَِمجَوَوُهِبْرَح
يف ملٱِ
ْ
َءاَرَوًانيِمَكِهْيَلَعَّـنَأُمَلْعَيَالَوُهَو،ِلْهَّـسلٱِماَّـدُقَىلِإِداَعيِ

ملٱ
.»ِةَنيِدَْ
٩:١٢ةعماجو٢٠:٣٤ةاضق

امليأاوُرَّـكَبَواوُعَْرسَأْمَُّـهنَأَكِلٰذٍياَعُكِلَمىَأَراَّـَملَناَكَو
هبنةنيدملاهاجتنييليئارسإلاروهظبسرحلاياعكلمربخأ
ىلعنوجرخياوذخأونيعرسممهعجاضمنماوماقفهلاجر
.نييليئارسإلا

هبعشنمبرحلالاجرلكووهيأِهِبْعَشُعيَِمجَوَوُه
برحللنوجرخيالراغصلادالوألاوءاسنلاوخويشلانأل
.)٢٤عرظنا(ةنيدملايفاوقبف

يف هيفةمالعلاعفرُتنأدوعوملاّنيعملاتقولايأِداَعيِْملٱِ
.)٢٠:٣٨ةاضقرظنا(

وهوةبرعلاوأندرألالهسهاجتيأِلْهَّـسلٱِماَّـدُقَىلِإ
ًاليم٢٥٠هلوطوةبقعلاجيلخىلإخيشلالبجنميداولا
ىلإنويليئارسإلاجرخوحلملارحبوليلجلارحبوةلوحلاهيفو
ماّدق«هلوقللسرملازاجملابابنمًاضيأاذهوهنمءزجمامأ
.حاحصألااذهيفريثكزاجملااذهو»لهسلا

اوُبَرَهَوْمُهَماَمَأًاراَسِكْنٱَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُعوُشَيىَطْعَأَف«١٥
يف لٱِقيِرَطِ

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

خلا٢٠:٣٦ةاضق

مهنأبرهاظتيأًاراَسِكْنٱَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُعوُشَيىَطْعَأَف
.نورسكنم

يفاوُبَرَهَو ةيلبجلادالبلاىلإيداولايفاورجِةَّـيِّـَربْلٱِقيِرَطِ
لاقاذإو.)لاجلجلاوأاحيرأوأ(ندرألايداووياعنيب
:لوقنزوجتالةعيدخلانأضرتعم

.ةنيدمللًانيمكلعجا)٢ع(عوشيللاقبرلانإ)١(
ًازئاجبرحلاناكاذإوبرحلابقلعتياممةعيدخلا)٢(

.ًاضيأةزئاجبرحلايفةعيدخلاف
ةلثمأوةعيدخلاعاونأعيمجزوجيالبرحلايفىتح)٣(

.كلذهبشأاموةندهدهعكدوهعلاةفلاخمكلذ

لُأَف«١٦
ْ

يفَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِعيَِمجَىلَعُتْوَّـصلٱَيِق ملٱِ
ِةَنيِدَْ

ملٱِنَعاوُبَذَجْنٱَوَعوُشَيَءاَرَواْوَعَسَف،ْمُهَءاَرَوِيْعَّـسلِل
.»ِةَنيِدَْ

ألَا
َ
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يفَنيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱِعيَِمجَىلَعُتْوَّـصلٱَيِقْلُأَف ِةَنيِدَْملٱِ
بابنمبرحلالاجرانهبعشلابدارملاوياعةنيدم
.زاجملا

لابحباوبذجنامهنأكاهنعاودعبيأِةَنيِدَْملٱِنَعاوُبَذَجْنٱ
عوشيةديكمتمتفمهمئانغونييليئارسإلالتقبعمطلا

.مهل

يفَقْبَيَْملَو«١٧ يفْوَأٍياَعِ َءاَرَوْجُرَْخيَْملٌلُجَرٍليِإِتْيَبِ
ملٱاوَُكَرتَف.َليِئاَْرسِإ

.»َليِئاَْرسِإَءاَرَواْوَعَسَوًةَحوُتْفَمَةَنيِدَْ

يفَقْبَيَْملَو يفْوَأٍياَعِ برحلالاجرنمٌلُجَرٍليِإِتْيَبِ
اهيفمهريغيقبذإبرحلانعنوزجعيالنممونيراتخملا
ىلعتناكليإتيبو.)٢٤ع(ةعقاولادعباولتُقنيذلامهو
ياعلةفلاخمتناكاهنأرهاظلاوياعنملايمأةثالثةياغ
ليإتيببوقعياهامسليإتيبىمستواهعمتبراحف
.كانهاهآريتلاايؤرلل)٣١:١٣و١٩-٢٨:١١نيوكترظنا(
ياعوليإتيبنيبقيرطلانإةيآلاهذهيفركُذاممملعُيو
يذلاقيضملانميلامشلافرطلابرميوهوًاحوتفمناك
اورينأسارحلاىلعنوهيناكوهيفنييليئارسإلانيمكناك
ةسمخلااوئبنيوللخلاضعبنمنوراوتممهوءادعألارورم
ىتحيرجياملكبوبسانملاتقولايفنينماكلافالآلا
لهسيناكوياعىلعموجهللدادعتسالاةياغىلعاونوكي
ملعُيفةمالعلاىرينأعوشينمبيرقلانيمكلافرطىلع
.ياعىلإعيمجلاعفدنيوهريغيئارلا

نييليئارسإلانأانهانئبنيملباتكلااذهنأبيرغلانمو
مهيلعًانّيهناككلذنأعمذئنيحليإتيبىلعاولوتسا
عوشيمهبرضيذلاكولملانمًارشليإتيبكلمدعهنإو
رفسيفاهايإنييليئارسإلاحتفركذنكلو)١٢:١٦ص(
نممزليفاهلٍناثحتفاذهنأحّجرملاو)١:٢٦ةاضق(ةاضقلا
.ةيناثاهوحتتفافتحتُفنأدعبتصعدقتناكاهنأنيأبنلا

ملٱَّـدُم:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«١٨
ْ
َوْحَنَكِدَيِبيِذَّـلٱَقاَرْزِ

ملٱُعوُشَيَّـدَمَف.اَهُعَفْدَأَكِدَيِبِّـينَألٍياَع
ْ
َوْحَنِهِدَيِبيِذَّـلٱَقاَرْزِ

ملٱ
.»ِةَنيِدَْ

اذهوريصقلاحمرلاقارزملاَقاَرْزِْملٱَّـدُمَعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف
ريبكجيسنهسأرىلعناكهنأرهاظلافبرقلاىلعالإىرُيال
نإولاعلتوأةوبرىلعناكعوشينإوملعلاكناكىتح
يقبو.ياعىلإعرسينأىلإنيمكللةراشإناكهبهديدم
.)٢٦ع(نمنيبتيامكرمألايضُقنأىلإهباهايإًاّدام

ةياهنلاىلإكلذكاهؤاقبإوقارزملابعوشيديدمناكهنأكف
مهعمهللاروضحلةيآقيلامعبرحيفىسوميديعفرك
.)١٢و١٧:١١جورخ(مهرصنومهتدعاسملهديّدمو

ناكنأباحيرأىلعءاليتسالاكياعىلعءاليتسالاناكو
يفبرلاديتناكوبرلارمأبهتاكرحنمةكرحلك
نييليئارسإلايديأنودةلماعلايهاحيرأىلعءاليتسالا
.فاتهلاونارودلاوتوباتلالمحدرجمبهعماولمعمهنكل
يهياعىلعءاليتسالايفنييليئارسإلايديأتناكو
هللادينأىلعةلالدعوشيدياهنملماعلوأوةلماعلا
ىلعءاليتسالاورصنلافكلذىلعمهريدقتبةلماعتناك
.هللاةيانعبنيتنيدملا

لٱَماَقَف«١٩
ْ

َّـدَماَمَدْنِعاوُضَكَرَوِهِناَكَمْنِمٍةَعُْرسِبُنيِمَك

ملٱاوُلَخَدَو،ُهَدَي
ملٱاوُقَرْحَأَواوُعَْرسَأَو،اَهوُذَخَأَوَةَنيِدَْ

َةَنيِدَْ
.»ِراَّـنلٱِب

هديّدمنإمزلتسياذهُهَدَيَّـدَماَمَدْنِع...ُنيِمَكْلٱَماَقَف
ليلدةمايقةعرسو.نيمكلامايقلةنّيعمةمالعناكقارزملاب
.نيهبتنمونيدعتسممهنأىلع

لٱَف«٢٠
ْ
ُناَخُداَذِإَواوُرَظَنَوْمِهِئاَرَوَىلِإٍياَعُلاَجِرَتَفَت

ملٱ
لِلٌناَكَمْمُهـَلْنُكَيْمَلَف.ِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعَصْدَقِةَنيِدَْ

ْ
ِبَرَه

هلٱُبْعَّـشلٱَو.َكاَنُهْوَأاَنُه
َْ

لٱَىلِإُبِرا
ْ

َىلَعَبَلَقْنٱِةَّـيِّـَرب
.»ِدِراَّـطلٱ

ملف«يناربعلالصألايفوِبَرَهْلِلٌناَكَمْمُهـَلْنُكَيْمَلَف
يفاذهرثكو.اهنعديلابىنكيهنألةوقيأ»ٍديأمهلنكي
ةيعضولاةلدألاىرجمهتلالدترجىتحةيبرعلاوةيناربعلا
ىلعو.ناطلسلاوةردقلاوةوقلاىنعمباهيفديلاتءاجف
يفءاجفةيزيلكنالاىلإسدقملاباتكلاومجرتمىرجاذه
وأقيرطلاهذهيفاوبرهينأىلعةوقمهلقبيملف«مهتمجرت
ملفمهلوقبةيناربعلاةرابعلااورسفنيريثكنأىلع.»كلتيف
برهملامدعاهتلعةوقلامدعنألبرهللناكممهلنكي
نكيملهنأبضعبلااهمجرتوانباتكمجرتمىرجاذهىلعو
.دحاوىدؤملاوبرهللةهجمهل

.مهلبرهمالذإهيلإاوعجريأِدِراَّـطلٱَىلَعَبَلَقْنٱ

لٱَّـنَأَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُعوُشَيىَأَراَّـَملَو«٢١
ْ

َذَخَأْدَقَنيِمَك
ملٱ
ملٱَناَخُدَّـنَأَو،َةَنيِدَْ

َلاَجِراوُبََرضَواْوَنَثْنٱ،َدِعَصْدَقِةَنيِدَْ

ألَا
َ
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.»ٍياَع

نييليئارسإلالكيأَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُعوُشَيىَأَراَّـَملَو
ةنيرقلاهتدّيققلطممالكلاف.برحللكانهاوناكنيذلا
.اوريلكلانهمهلكاونوكيملنييليئارسإلانأيهو

.برهلابنيرهاظتماوبهذنأدعباوعجريأاْوَنَثْنٱ

ملٱَنِماوُجَرَخِءَالُؤٰهَو«٢٢
يفاوُناَكَف،ْمِهِئاَقِلِلِةَنيِدَْ ِطَسَوِ

ىَّـتَحْمُهوُبََرضَو.َكاَنُهْنِمَكِئٰلوُأَواَنُهْنِمِءَالُؤٰه،َليِئاَْرسِإ
.»ٌتِلَفْنُمَالَوٌدِراَشْمُهْنِمَقْبَيَْمل
٧:٢ةينثت

ياعاولخدواونمكنيذلافالآلاةسمخلايأِءَالُؤٰه
.ةنيدملااوقرحأو

»دراشلاب«دارملاٌتِلَفْنُمَالَوٌدِراَشْمُهْنِمَقْبَيَْملىَّـتَح
ملفًايحاوقبُيملمهنأىنعملاويجانلا»تلفنملا«وبراهلاانه
ياعلهألكاوحمفًادحأاوجنُيملوبرهلانمًادحأاونكمي
.)٢٩و٢٥ع(

َىلِإِهِباوُمَّـدَقَتَوًاّيَحُهوُكَسْمَأَفٍياَعُكِلَماَّـمَأَو«٢٣
.»َعوُشَي

نمهريغلةبهرهباولثميلًاّيَحُهوُكَسْمَأَفٍياَعُكِلَماَّـمَأَو
مهعنمونييليئارسإلاةمواقمنودصقينيذلاناعنككولم
.هللاءاضقىضتقمبمهثاريمضرأنم

ٍياَعِناَّـكُسِعيَِمجِلْتَقْنِمُليِئاَْرسِإىَهَتْنٱاَّـَملَناَكَو«٢٤
يف حلٱِ

ْ
يفِلَْق لٱِ

ْ
ِّـدَحِبًاعيَِمجاوُطَقَسَو،ْمُهوُقَِحلُثْيَحِةَّـيِّـَرب

اَهوُبََرضَوٍياَعَىلِإَعَجَرَليِئاَْرسِإَعيَِمجَّـنَأاوُنَفىَّـتَحِفْيَّـسلٱ
.»ِفْيَّـسلٱِّـدَحِب

فيسلايفبيأ»برحيفب«ةيناربعلايفوِفْيَّـسلٱِّـدَحِب
هنألمفلاهلريعُتساو»هدحوفيسلامف«ىنعموهمفوأ
.ةايحلالكأي

نماهيفنيقابلااولتقيأاَهوُبََرضَوٍياَعَىلِإَعَجَر
.ءاسنلاودالوألاوخويشلا

يفاوُطَقَسَنيِذَّـلٱُعيَِمجَناَكَف«٢٥ لٱَكِلٰذِ
ْ

ٍلاَجِرْنِمِمْوَي
لَأََرشَعْيَنْثٱٍءاَسِنَو

ْ
.»ٍياَعِلْهَأُعيَِمج،ًاف

يأ»هشإدعشيإِم«ةيناربعلايفوٍءاَسِنَوٍلاَجِرْنِم
ىنعملاوةأرملاىلإلجرلانموأةناسنإلاىلإناسنإلانم
.دحاو

»ياعلهأعيمج«هلوقٍياَعِلْهَأُعيَِمجًافْلَأََرشَعْيَنْثٱ
لاجرلاددعّصنلابسحاذهوًافلأرشعينثانملدب
راغصنايبصوتانبنمدالوألانودياعلهأنمءاسنلاو
خويشلاددعذإفالآةتسوحنبرحلالاجرددعنوكيف
لكيفءارقتسالانمفرُعامكليلقبرحلانعنيزجاعلا
»نوليلقمهنأل«سيساوجلالوقلقفاوماذهو.ةنيدموةيرق
لجرفلأنيرشعوةسمخىلعءالؤهموجهو.)٧:٣ص(
املالإشيجلااذهىلعاولمحاممهنإفمهترثكمزلتسيال
.)١٥ع(مهنماوبرهمهوأر

حلٱِباَهَّـدَميِتَّـلٱُهَدَيَّـدُرَيَْملُعوُشَيَو«٢٦
ْ

َمَّـرَحىَّـتَحِةَبَْر
.»ٍياَعِناَّـكُسَعيَِمج
٢٠:١٧و٧:٢و٣:٦و٢:٣٤ةينثت

ّدمنأقبسِةَبْرَْحلٱِباَهَّـدَميِتَّـلٱُهَدَيَّـدُرَيَْملُعوُشَيَو
ىلعمجهينأىلعنيمكللةمالعناكقارزملابهديعوشي
ىلعةمالعناكهنأنيبتانهو.اهمرضيواهلخديوياع

ًادامماداملاتقلانعنوفكيالمهنأوهواذهقوفءيش
ةراشِإلاوهوكلذلكنممظعأوهامهيفو.قارزملابهدي
عريسفتعجار(مهرصنومهتدعاسملةدودممهللادينأىلإ

١٨(.
قارزمبةدودممهدييقبُينأعوشيردقفيكليقنإف
هاريلماقملامزلتسيامكملعلاكهبراصىتحريبكجيسنهيلع
ياعلهألتقاهيضتقييتلاةدملالكنوبراحملاونيمكلا
اوناكنييليئارسإلانيبراحملانأانلق.اهينثيفهديبعتتملفأ
لتقبًاليوطًاتقواولغشيملفءادعألانمرثكأونيعرسم
.تاعاسمهيديأاودمينأنوردقيءايوقألالاجرلاومهئادعأ
ىوقينكيملعوشينأوًاليوطناكتقولانأضرفىلعو
نمىلعءايشألانوهأنمنإلوقنةيعيبطلاهتوقبكلذىلع
لكىلعرداقلاوهواحيرأراوسأطقسأورمحألارحبلاّقش

هديدنسامبرو.ةدملاكلتلكعوشيدييوقينأءيش
.ىسوميَديمهضعبدنسامكنييليئارسإلاضعب

هيلإلتقلادنسُأمهلتقيأٍياَعِناَّـكُسَعيَِمجَمَّـرَح
رمأىضتقمبلتقلابمهرمأيذلاوههنألهدونجنولتاقلاو
.لتقلاةلعميرحتلانأللتقىنعمب»مّرح«لمعتساو.هللا

ألَا
َ
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لٱِنِكٰل«٢٧
ْ
لِتُةَميِنَغَوُمِئاَهَب

ْ
ملٱَك

ُليِئاَْرسِإاَهَبََهنِةَنيِدَْ
.»َعوُشَيِهِبَرَمَأيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَحْمِهِسُفْنَأل
٢ع٢٦و٣١:٢٢ددع

فاضملافذح.ليئارسإونبيأخلاُليِئاَْرسِإاَهَبََهن
بألامساقلطُيفلئابقلايففذحلااذهلثمرثكيوةنيرقلل
ةليبقيأليَذُهتءاجلثمةيقرشلاتاغللايفةليبقلاىلع
سبعترصتناوةعاضقلاطبأيأةعاضقتبلغوليَذُه
تجرخوحنةنكمألايفو.اهلاجروأسبعناسرفيأ
اذهو.كلذىلعسقواهناكسوأةنيدملالهأيأةنيدملا
تناكو.عضاومةدعيفرمامكعوشيرفسيفريثكزاجملا
.هللاتناكاهنإفاحيرأةمينغفالخبليئارسإلانهةيمنغلا

احيرأةمينغنمذخأيملوبرلاةيصوناخعظفحول
البوفوخالبهعبشُيامياعةمينغنمذخأناكل
مهيطعيلبريخلانمًائيشهديبعمرحيالبرلانأل.ةئيطخ
مزليملف.هنمّنيعملاتقولااورظتنااذإءاخسبءيشلك
برلانأللسنهلنوكيلميهاربإلاهتيراجيطعتنأةراس
نألهابأشغينأبوقعيمزليملو.قاحسإاهقزرينأدصق
.ةيروكبلابوقعييطعينأدصاقبرلا

الَتاَهَلَعَجَوَياَعُعوُشَيَقَرْحَأَو«٢٨


اَذٰهَىلِإًاباَرَخًاّيِدَبَأ
لٱ
ْ

.»ِمْوَي
١٣:١٦ةينثت

قلطُيف.دبألاهنأكًاليوطًانامزبارخماكُريأًاّيِدَبَأالَت
ىلعيلزألاقلطُيامكلبقتسملايفةدملاليوطىلعيدبألا
تينُبياعنإف.ةيلزأةينبأمارهألالاقيفيضاملايفاهليوط
اهومسونيماينبلاجراهانبو.كلذنمةنسفلأوحندعب
.ّلتلامويلااهمساومهضعبلاق)١١:١٣ايمحن(اّيع

.عوشيةايحرخاوأيأِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ

خلٱَىلَعُهَقَّـلَعٍياَعُكِلَمَو«٢٩
ْ

ملٱِتْقَوَىلِإِةَبََش
.ِءاَسَْ

خلٱِنَعُهَتَّـثُجاوُلَزْنَأَفُعوُشَيَرَمَأِسْمَّـشلٱِبوُرُغَدْنِعَو
ْ

ِةَبََش
ملٱِباَبِلَخْدَمَدْنِعاَهوُحَرَطَو

َةَْمجُراَهْيَلَعاوُماَقَأَو،ِةَنيِدَْ
لٱاَذٰهَىلِإًةَميِظَعٍةَراَجِح

ْ
.»ِمْوَي

صو٢١:٢٣ةينثت١١٠:٥و١٠٧:٤٠رومزمو١٠:٢٦ص
١٠:٢٧و٧:٢٦ص١٠:٢٧

حّجرملاوهوهبلصيأِةَبَشَْخلٱَىلَعُهَقَّـلَعٍياَعُكِلَمَو
هنإفًاتيممأهقّلعًاّيحأملعُيملو)ريسفتلاو٢١:٢٢ةينثترظنا(

هنألكلذبهصّصخو.هقّلعمثقيلعتلاريغبهلتقهنألمتحي
ىلعهتيعرأّرجورشلاىتأهنألياعلهألكنمًارشناك

كولمرئاسلةبهروةربعنوكيهبليكنتلانألوهنايتإ
.نييناعنكلا

وهو»ةبشخىلع«لقيملو»ةبشخلاىلع«لاقاذاملو
ةدوهعماهنإيضتقيماللاباهفيرعتنإفلاحلاهيضتقتيذلا

اذهنإفدهعُتملوركذاهلرجيملوًاروضحوأًانهذوأًاركذ
نأيقبف.نهذلايفةروصهلنكيملفًاريثكردنباقعلا
اهبفّرعملاظفللانوكيفةقيقحلافيرعتلةيسنجانهماللا
:رعاشلالوقكةركنلاك
مثتيضمفينُبسيميئللاىلعُّرمأدقلو

ّ
ينينعيالتلقت

.خلاينبسيءامؤللانمميئلىلعّرمأدقلولاقهنأكف
.بشخلانمةبشخىلعهقّلعلاقانهبتاكلانأكو

هيلعلولدملاينهذلادهعللانهماللانإمهضعبلاق
لَعَفاَمَكاَهِكِلَمَوٍياَعِبُلَعْفَتَف«هلوقب

ْ
ع(»اَهِكِلَمَواَحيِرَأِبَت

ىلعاحيرأكلمقيلعتاودهعدقنويليئارسإلاناكف)٢
لوبقملوقوهو.ةبشخلاكلتىلعياعكلماوقّلعوةبشخ
.عقاولاوههنأحّجرملاو

ِنَعُهَتَّـثُجاوُلَزْنَأَفُعوُشَيَرَمَأِسْمَّـشلٱِبوُرُغَدْنِعَو
اهولزنأفةبشخلانعهتثجلازنإبعوشيرمأيأِةَبَشَْخلٱ
انلقسمشلابورغدنعاهلازنإبرمأاذاملليقنإف.اهنع
قّلعملانأل«ىسوماهبىصوأيتلاةيصولاىلعىرجكلذ
.)٢٣و٢١:٢٢ةينثترظنا(»هللانمنوعلم

يذلاناكملايأِةَنيِدَْملٱِباَبِلَخْدَمَدْنِعاَهوُحَرَطَو
باوبأنوكتنأبلغ.تبرخاملبقةنيدملالخدمناك
اهدنعنورثكيسانلاناكفءاضقلانكامأذئمويةنيدملا
ىلعةوالعنوجراخلاونولخادلااهدنعنوكيامدهاشيو
.نيعمتجملا

ةناهإلاعاونأنماذهناكٍةَراَجِحَةَْمجُراَهْيَلَعاوُماَقَأَو
رارشألانفادمنومجريبرعلاناكوةبشخلاىلعبلصلاك
لهأضعبلازيالوةراجحلانمًاماكرمهنفادمريصتىتح

دق(كلذنوتأييداوبلاوىرقلاوندملاضعبيفقرشلا
نمةميظعةمجرهيلعًانفدمنومجريقشمديفًاسانُأتيأر
نملجرربقاذهاولاقفكلذةلعنعمهتلأسفةراجحلا
.)قشمدلخادمنملخدمدنعةمجرلاهذهو.هللاءادعأ

هلاثمأتركُذدقو.عوشيةايحرخاوأيأِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإ
.رفسلااذهنمّرماميف

ةعيرشلاريطستوناعنكطسويفحبذملاةماقإ

يفَليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلِلًاحَبْذَمُعوُشَيىَنَبٍذِئَنيِح«٣٠ ِلَبَجِ
.»َلاَبيِع
٥و٢٧:٤ةينثت

ألَا
َ
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بلصوياعمدهنمغارفلارثأىلعيأٍذِئَنيِح
.اهكلم

بهذينأعوشيلنسحأناكةيرشبلاةمكحلابسح
اهلكضرألاذخأدقنوكيامدعبحبذملاميقيوميكشىلإ
هللاتوكلمًالوأبلطهنكلوهئادعألكنمحارتساو
.مهئادعأنممهظفحيوضرألامهيطعيهنأبهيلعلكتاو
انلامعأنملمعلحمسنالفنيدلاةيمهأاذهنمملعتنف
.اهنعانرخؤيوأةينيدلاةمدخلاةسراممنعانعنمينأةيملاعلا

يف...ًاحَبْذَمُعوُشَيىَنَب ةيصوبًامايقَلاَبيِعِلَبَجِ
لابيعلبجو.)٣١عريسفتو٥و٢٧:٤ةينثترظنا(ىسوم
لبجهراوجيفو»ةمالسيتسب«ةماعلادنعمويلافرعُي
رحبلاحطسنعلابيعولعو.ةميدقلاميكشيهوسلبان

نيذلاعمسيو.ةيناطلسًاعارذ١٣٦٧وحنوأًامدق٣٠٧٦
هتنقنمىرتوًانسحميزرجىلعملكتملاتوصلابيعىلع
لبجبمويلافورعملاوهو(نومرحلبجنمنيطسلفضرأ
رحبنمو)نيتيببمويلاةفورعملا(ليإتيببرقىلإ)خيشلا
ميارفأطبسكلذدعبميكشيفناكو.ناروحىلإحورلا
مهلوخدرثأىلعحبذملاىنبو.ةميدقلاةرماسلانعديعبريغ
اومدقو)٢٧:٢ةينثت(ىسومرمأىلعًايرجناعنكضرأ
هنأدهعنملو.)٢٧:٧ةينثت(رمألاكلذلةعاطإحئابذلاهيلع
نكلو.لابيعىلعحئابذلاميدقتعضوملااذهريغيفركُذ
ضرأنمةريثكنكامأيفحئابذلالبقهللانأهنقيتنيذلا
مّدقتتناكةمالسلاحئابذو.)٢٠:٢٤جورخ(ناعنك
راصتنادعبناكو.رشلانمةاجنلاوةمالسلاىلعركشلل
ةثالثلاضعببّلحامممهتاجنوياعلهأىلعنييليئارسإلا
تقومهضعباولتقوياعلهأمهرسكنيذلافالآلا
امباوماقمهنألالإانهاوملسامو.حئابذلاكلتلبسانم

قيرطبجاولاقيرط«مهضعبلوققدصو.مهيلعبجي
عمدهعلاديدجتلكلذقوفحئابذلاكلتتناكو.»ةمالسلا
يتلاناعنكضرأداعيملاضرأمهلخدأوهدهعبمهلىفوهللا
.ًالسعوًانبلضيفت

َوُهاَمَك،َليِئاَْرسِإيِنَبِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُمَرَمَأاَمَك«٣١
يفٌبوُتْكَم َْملٍةَحيِحَصٍةَراَجِحَحَبْذَم.ىَسوُمِةاَرْوَتِرْفِسِ
،ِّـبَّـرلِلٍتاَقَرُْحمِهْيَلَعاوُدَعْصَأَو،ًاديِدَحاَهْيَلَعٌدَحَأْعَفْرَي
.»ٍةَمَالَسَحِئاَبَذاوُحَبَذَو
٢٠:٢٤جورخ٦و٢٧:٥ةينثتو٢٠:٢٥جورخ

تالآنمديدحةلآيأًاديِدَحاَهْيَلَعٌدَحَأْعَفْرَيَْمل
٢٠:٢٥جورخرظنا(ةعيرشلاىضتقمبكلذناكو.ءانبلا
عنصنممهظفحيهنلااذهةياغلعلو.)٢٧:٥ةينثتو
.اهلدوجسلاوليثامتلاوروصلا

حلٱَىلَعَكاَنُهَبَتَكَو«٣٢
ْ
يِتَّـلٱىَسوُمِةاَرْوَتَةَخْسُنِةَراَجِ

.»َليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأاَهَبَتَك
٨و٢٧:٢ةينثت

امبانهليقامتلباقاذإِةَراَجِْحلٱَىلَعَكاَنُهَبَتَكَو
ةدئازتناكةراجحلاكلتنأىرت)٧-٢٧:٢ةينثت(يفليق
ديشلابةيلطمةبوصنمةدمعأةدعتناكوحبذملاءانبىلع
اهيلعبتكُينألةبسانمنوكتليوتسيواهحطسسّلميل
.)ريسفتلاو٢٧:٢ةينثتعجار(

نألتانعللاوتاكربلاةخسنيأىَسوُمِةاَرْوَتَةَخْسُن
الوةسمخلارافسألاةوالتالاهتوالتتقوناكتقولاكلذ
.)٢٧:٨ةينثترظنا(رشعلااياصولا

بتكعوشينإفةسدقملابتكلاةيمهأاذهنمملعتنو
ةاروتلامالكعيمجأرقوةعيرشلاةصالخةراجحلاىلع
نمهللامالكةفرعمنألهومهفيوبعشلالكهعمسيل
.طقفءاسؤرلاسيلوبعشلاعيمجتابجاو

ىلإريشياممكلذوطقفتاكربلاسيلوتانعللابتكو
قيرطلاهملعيهنألرفاسملاهنبالبأةبحمكهبعشلهللاةبحم
نموأةرفحنموأصوصلنمراطخألاركذيكلذقوفو
.قيرطلانعداحاذإشوحو

لٱَو،ْمُهُخوُيُشَوَليِئاَْرسِإُعيَِمجَو«٣٣
ْ

اوُفَقَو،ْمُُهتاَضُقَوُءاَفَرُع
لٱَلِباَقُمَكاَنُهْنِمَواَنُهْنِمِتوُباَّـتلٱَبِناَج

ْ
َنيِّـيِوَّـاللٱِةَنَهَك

لٱ.ِّـبَّـرلٱِدْهَعِتوُباَتِيلِماَح
ْ

لٱاَمَكُبيِرَغ
ْ

َىلِإْمُهُفْصِن.ُّيِنَطَو
َرَمَأاَمَك،َلاَبيِعِلَبَجِةَهِجَىلِإْمُهُفْصِنَو،َميِّـزِرِجِلَبَجِةَهِج
.»َليِئاَْرسِإِبْعَشِةََكَربِلًالَّـوَأِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُم
٢٧:١٢و١١:٢٩ةينثت٣١:١٢ةينثت٢٥و٣١:٩ةينثت

عمجنورطيسُملايأ»ميرطش«ةيناربعلايفوُءاَفَرُعْلٱ
فرشيلءيشلاىلعطلستملاوظفاحلابيقرلاوهورطيسُم
.ةباكلايأرطسلانمهلصأواهبتكيوهلامعأدهعتيوهيلع
قفاوملاوهوهبئانوأموقلاسيئروهوفيرععمج»ءافرعلا«و
يأخويشلادعباوناكنيذلامهانهءافرعلابدارملانإفانه
رصميفبعشلاداوقاوناكويندملاءاضقلايفخويشلاباون
ددعو١٩-٥:٦جورخرظنا(ًاخيشنيعبسلاعمةيربلايفو
.)ريسفتلارظناو٩-٢٠:٥ةينثتو١١:١٦

.)٣١:١٢ةينثترظنا(ُّيِنَطَوْلٱاَمَكُبيِرَغْلٱ
ِةَهِجَىلِإْمُهُفْصِنَو،َميِّـزِرِجِلَبَجِةَهِجَىلِإْمُهُفْصِن
نأرهظيو)ريسفتلاو٢٦-٢٧:١١ةينثترظنا(َلاَبيِعِلَبَج

دنعافطصالبنيلبجلايتنقىلعانوكيملنيمسقلا
.اعمسيلنيضيضحلا

ألَا
َ
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:٢٧ةينثترظنا(ًاضيأهتنعللوَليِئاَْرسِإِبْعَشِةَكََربِل
١٣(.

لٱ:ِةاَرْوَّـتلٱِمَالَكَعيَِمجَأَرَقَكِلٰذَدْعَبَو٣٤«٣٤،٣٥
ْ

َةََكَرب
يفَبِتُكاَمِّـلُكَبَسَح،َةَنْعَّـللٱَو ْنُكَتَْمل٣٥.ِةاَرْوَّـتلٱِرْفِسِ
ِّـلُكَماَّـدُقُعوُشَياَهْأَرْقَيَْملىَسوُمِهِبَرَمَأاَمِّـلُكْنِمٌةَمِلَك
طَألٱَوِءاَسِّـنلٱَوَليِئاَْرسِإِةَعاََمج

ْ
لٱَوِلاَف

ْ
يفِرِئاَّـسلٱِبيِرَغ ِ

.»ْمِهِطَسَو
٢٩:٢٠و٤٥و١٥و٢٨:٢ةينثت٨:٣ايمحنو٣١:١١ةينثت
٣٣ع٣١:١٢ةينثت٣٠:١٩و٢١و

يتلاَةَنْعَّـللٱَوَةَكََربْلٱ:ِةاَرْوَّـتلٱِمَالَكَعيَِمجَأَرَقَكِلٰذَدْعَبَو
ةملكنكتمل«هنألاهيلعبتكُتمليتلاوةراجحلاىلعتبتُك
كلذلكناكو»عوشياهأرقيملىسومهبرمأاملكنم
.هللاعمدهعلاديدجتل

رابكلاىلعهللادهعديدجتناكِلاَفْطَألٱَوِءاَسِّـنلٱَو
.ًاثانأوًاروكذراغصلاو

.ممألانمدّوهتملاِبيِرَغْلٱَو
دئاوف

دعتسينأهيلعنكل)٢و١ع(رصتنيهللابعشنإ.١
ناطيشلاوةئيطخلابراحينأيحيسملاىلعفةبراحملل
.ةيوامسلاناعنكلخديوامهيلعرصتنيل

يتأيوءادعألابّفختسيالنأهللابعشىلعنإ.٢
ع(رسكناالإولئاسولانمهعيطتسياملكببرحلا

ناطيشلابوهتبلغةئيطخلابّفختسانمف.)٤و٣
.هلتقوهرسك

-٢ع(يحيسملاداهجلايفبجياممةهابنلاوةنطفلانإ.٣
٢٢(.

٧:٤صيفاملباق(رارشألايمعييتقولاحاجنلانإ.٤
ًالوأياعلهأراصتنانإ.)١٧-٨:١٤صيفامب
برهليئارسإشيجنإاوبسحىتحمهناهذأىمعأ
.برحلاةعدخلاونطفيملوًالبقبرهامكنآلامهمامأ

ردصمهاضتقمبلمعلاوهمالكوهللادعوبةقثلانإ.٥
.)خلا١٠و١ع(راصتنالا

.دصاقملافالتخاهنممزلياللئاسولافالتخانإ.٦
رهاظتورهظمهضعبونمكنييليئارسإلاضعبف(
.)راصتنالانيقيرفلادصقناكوراسكنالاب

ىلعليلدبسيلبرحلاعئاقولوأيفراسكنالانإ.٧
نييليئارسإلانإ(.نبجلابجويالوهفمئادلاراسكنالا
ماتلاراصتنالااورصتنامهنكلىلوألاةعقاولايفاورسكنا

.)ةيناثلاةعقاولايف

ةكلممبارخىلإزمرعوشيةطساوبياعبارخنإ.٨
ْيَكِلِهللاٱُنْبٱ«عوسيرهظُأهنألعوسيةطساوبناطيشلا
.)٣:٨انحوي١(»َسيِلْبِإَلاَمْعَأَضُقْنَي

ةئيطخف(.ًاديدشًابضغةئيطخلاىلعبضغيهللانإ.٩
هتلمحهللابعشةمواقموةينثولاةدابعلابياعلهأ
اهمدهواهدالوأواهئاسنواهلاجرلتقىلعىلاعت
ةربعةراجحةوثجهربقلعجواهكلمبلصو
.)نيربتعملل

ةثالثنإدوهيلالاثمأنمف.داهتجالاراركتبجيهنإ.١٠
ءافيإبقثاولاريغنئادلاةقفشلانوقحتسيالسانلانم
هتجوزهيلعطلستتيذلالجرلاو.هيلعامهنيدم
ةلواحموداهتجالاديدجتةوقف.هداهتجارركيالنمو
رمأهللانإ.ةفيرشلاعابطلاتافصنمبولطملاكاردإ
ةيناثداهتجالابياعيفهلاجرراسكنادعبعوشي
امىلوألاةبيخلانمملعتننأبجيف.دارملاكردأف
.زوفلاىلعانيوقي

هلركشلاوهللاماركإلاراصتنالاةرمثنوكتنأبجيهنإ.١١
هيلعمدقوحبذملاهراصتنارثأىلعىنبعوشينإف
عيمجلاىلعالتوركشلاحئابذيهوةمالسلاحئابذ

.هللاةعيرش
ىلعةنعلونيعئاطلاىلعةكربةنعلوةكربةعيرشلانإ.١٢

.نيصاعلا
هللاةوقبعوشينمآ.تيملامعأالبناميإلانإ.١٣

بتكوحبذملاىنبلباذهبىفتكاامهنكلوهايإهرصنو
.باتكلاالتوةعيرشلا

.)ةرهاظةلعلاو(انلالانحاجنيفهللالضفلانإ.١٤
.ليجنإلامداخسومانلانإ.١٥

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

نيينوعبجلاةدهاعم

ملٱُعيَِمجَعِمَساَّـَملَو«١
يفَنيِذَّـلٱِكوُلُْ يفِّـنُدْرُألٱِْربَعِ جلٱِ

ْ
ِلََب

يفَو يفَوِلْهَّـسلٱِ لٱِلِحاَسِّـلُكِ
ْ
لٱِرْحَب

ْ
،َناَنْبُلِةَهِجَىلِإِريِبَك

حلٱ
ْ
لٱَوَنـوـُّيِرـوـُمَألٱَوَنـوـُّـيـِّـثِ

ْ
لٱَوَنوُّـيـِنـاـَعـــْنــَكـ

ْ
حلٱَوَنـوـُّيِّـزـِرــِفـ

ْ
َنـوـُّيِّـوِ

لٱَو
ْ

.»َنوُّيِسوُبَي
٢٣:٢٣و٣:١٧جورخ٣٤:٦ددع

نُدْرُألٱِْربـَع
نـاـكثـــيـحيبـرـغــلاـئـطـاــشـلاضرأِّـ

مهنأكأبنلااذهبتكيرفسلااذهبتاكونويليئارسإلا

ألَا
َ
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ئطاشلاهبنوّمسياولازيملف»ندرألاربع«لوقلااوداتعا
.اوربعامدعبيبرغلا

.طسوتملارحبلاوهومورلارحبيأِريِبَكْلٱِرْحَبْلٱ
َنوُّيِّـوِْحلٱَوَنوُّيِّـزِرِفْلٱَوَنوُّيِناَعْنَكْلٱَوَنوُّيِروُمَألٱَوَنوُّيِّـثِْحلٱ
اونكسناعنكءانبأيناثّثحءانبأ»نويثحلا«َنوُّيِسوُبَيْلٱَو
نيوكت(ارممًاضيأتيمُسونوربحيهوعبرأةيرقيفًالوأ

فرعُتومويلااذهىلإلازتاليهو)٣٥:٢٧و٢٣:١٩
مهنأىلعنييرصملاءابنأونييروشألاتاباتكتلدو.ليلخلاب
ةماقلالوطباوفصُوةيناعنكةمأ»نويرومألا«و.ةيوقةمأاوناك
مهرمألوأيفنونكسياوناكو)٢:٩سوماع(ةعاجشلاو
رهننيباونكسمثميلشروأيبونجباضهلاةريثكلانوزحلا
نيبةيلبجلاضرألامهضرأتناكفندرألاوقوبيونونرأ
ماحنبناعنكةلالس»نويناعنكلا«و.ريبكلارهنلاوندرألا
ونباهلخدنألبقةسدقملاضرألاناكسمهوحوننب
نومسياوقبنييناعنكلانممسقمهبدارملاوليئارسإ
مهريغونويرومألاونويثحلافالإوناعنكىلإمهتبسنب
ىمستفمايألاهذهيفثدحيامًاريثكاذهلثمو.نويناعنك
اهنمنوريثكىقبيوةفلتخمءامسأبةريشعلانمماسقأ
ناكسيأنويورقلا»نويزرفلا«و.لوألامسالابنيفورعم
ناكس»نويسوبيلا«و.نيطسلفناكسنماوناكىرقلا
.حّجريامىلعةيناعنكةمأمهوذئمويميلشروأ

ٍتْوَصِبَليِئاَْرسِإَوَعوُشَيِةَبَراَحُمـِلًاعَماوُعَمَتْجٱ«٢
.»ٍدِحاَو
٥و٨٣:٣رومزم

ىلعاوفلاحتواودهاعتيأَعوُشَيِةَبَراَحُمـِلًاعَماوُعَمَتْجٱ
ىلعماعلافطعةرابعلايفوعوشيبعشوعوشيةبراحم

.نييليئارسإلانمدحاوعوشينألصاخلا
قافتابىنعملاو»دحاومفب«ةيناربعلايفوٍدِحاَوٍتْوَصِب

.ّمات

اَحيِرَأِبُعوُشَيُهَلِمَعاَمِباوُعِمَساَّـَملَنوُعْبِجُناَّـكُساَّـمَأَو«٣
.»ٍياَعَو

٦:٢٧ص٢و٢١:١ليئومص٢و١٠:٢ص

ةريبكةنيدميهوّلتنوعبجىنعمَنوُعْبِجُناَّـكُس
)٢١:١٧ص(نوراهونباهيطعُأ)١٨:٢٥ص(نيماينبل
ناكاهيلامشيفوميلشروأنملايمأ٦وحنةياغىلع
يهو.مهتمصاعتناكاهلعلو)٧ع(نويوحلاذئموياهناكس

ةعطقنآلااهمسافبجوأبيجىمسُتةريغصةيرقمويلا
نيعيقرشلااهضيضحيفةمكأةنقىلعيهونوعبجنم

.مدقةئماهضرعوًامدق١٢٠اهلوطةكربىلإاهؤامبصني
ناعنكناكسرئاسنملقعأرهظيامىلعءالؤهناكو
فالحألاكئلوأاوفلاحيملفنييليئارسإللرصنلانأمهملعل
رئاسوعوشيلذئمويمهعادخو.ىلوألاةيآلايفنيروكذملا
ناكهنأكفةيقافتالاةاراجملابجعأنمناكنييليئارسإلا
ذنمًاميدقنييوحلليوالونوعمشعادخىلعمهلءازج
نيوكترظنا(مارآنادفنمميكشىلإبوقعيءيجمدهع
لمعأبوقعياهلخدنامزنإًابجعكلذديزيو.)٣٤ص
رئاسويهتذقنُأعوشينايتإنامزواهلهأيففيسلاهادلو
.نييليئارسإلافيسنم)١٧ع(عبرألانييوحلاندم

لمعلاناكٍياَعَواَحيِرَأِبُعوُشَيُهَلِمَعاَمِباوُعِمَساَّـَمل
هنألعوشيىلإدنسُأفنييليئارسإلانمًافلأنيثالثلالمع
.رفسلااذهيفزاجملارثكأامو.رمآلاناك

ًةَيِلاَبَقِلاَوَجاوُذَخَأَواوُراَدَواْوَضَمَو،ٍرْدَغِباوُلِمَع«٤
ِحل
َ

.»ًةَطوُبْرَمَوًةَقَّـقَشُمًةَيِلاَبٍرَْمخَقاَقِزَو،ْمِِهريِم

ردغلاامأوعادخبيأ»ةمرعب«ةيناربعلايفوٍرْدَغِباوُلِمَع
اذهباودصقنوعبجلهأنإ.دهعلاضقنوةنايخلاوهف
ةنطفباولمعمهفنييليئارسإلابرارضإلانودةاجنلاعادخلا
دنعًافولأماذهناكوحيسملاهركذيذلاملظلاليكوك
هيلعاوزاجيملكلذلوًامارحهوبسحمهنظأاموناعنكناكس
اوأطخأمهفباقعنمسيلفةعيرشنمنكيملاذإهنأل
رشلامهدصقمدعلًارئاجكلذاوبسحامبروملعريغىلع
مهئربيالهلكاذهنكلوباحارتجنامكاوجنفمهريغل
مهلعلوهولزتعيوكلذاوفرعينأمهيلعناكفءاطخلانم
ىلعنيرداقاوناكمهنأاوأرونيحدعبكلذىلعاومدن
ىلعمهلمحيذلاوعادخريغنمنييليئارسإلاةدهاعم
ناعنكضرألهأنإنودقتعياوناكنييليئارسإلانإعادخلا
.ّرشلامهلنوديريومهءادعأاوناكمهلك

قَلاوُجو)ماللاحتفوميجلارسكب(قَلاوِجعمجَقِلاَوَج
)ماللارسكوميجلامضب(قِلاوُجو)ماللاحتفوميجلامضب(
تحتعضويوًانبتىشُحيرعشوأفوصنمريبكلدِعوهو
وهورخآًىنعمةيناربعلاةملكللو.بّرعميسرافوهولمحلا
.عذاربلايأسلُبلاوصالخإلا

.دلجلانمفرظوهوقزعمجَقاَقِز
تعُمجنأبعقّرلاوأةطايخلالدبقوقشلاًةَطوُبْرَم

رافسألالهألعفيامكطيخبتطبُروقشلافارطأ
.ةديعبلا

ألَا
َ
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يفًةَعَّـقَرُمَوًةَيِلاَبًالاَعِنَو«٥ ،ْمِهْيَلَعًةَّـثَرًاباَيِثَو،ْمِهِلُجْرَأِ
.»ًاتاَتُفَراَصْدَقٌسِباَيْمِهِداَزِزْبُخُّلُكَو

تحتدولجلانمًاعطقذئمويتناكوةيذحأيأًالاَعِن
ملفدلجلانمددقيهوٍرويسباهروهظىلإطبرُتمادقألا
ناكاذهلوهلبقةثيدحلاروصعلاورصعلااذهةيذحأكنكت
نألمهيلعمهلوزندنعفويضلالجرأنولسغينوفيضملا
يفةريثكًاخاسوأوًارابغلمحتتناكاهعباصأومادقألاروهظ
.رفسلاءانثأ

اهلبقيتلاوةيآلاهذهيفامّلكاوتأو.ًاتتفتمًاتاَتُف
.ديعبناكمنممهودصقمهنأنييليئارسإلااومهويل

ملٱَىلِإَعوُشَيَىلِإاوُراَسَو«٦
يفِةَّـلَحَْ جلٱِ

ْ
لِ
ْ

ُهَلاوُلاَقَو،ِلاَج
اَنَلاوُعَطْقٱَنآلٱَو.اَنْئِجٍةَديِعَبٍضْرَأْنِم:َليِئاَْرسِإِلاَجِرِلَو
.»ًادْهَع

٧:٢ةينثت٥:١٠ص

رظنا(مهئافرعوأنييليئارسإلاخويشيأَليِئاَْرسِإِلاَجِرِل
درفملالمعتساف»ليئارسإلجر«يناربعلالصألايفو)١٥ع
دحاوصخشكنيدحتملاءاسؤرلابسحذإعمجلل
يفريثكاذهلثموبعشلالكلليئارسإلامعتساك
بعشلاءالكواوناكءاسؤرلانأكلذلغوسملاو.ةيناربعلا
.لمعلاودصقلايفدحاوكاوناكو

ونل)اوثركوأ(اوترك«ةيناربعلايفوًادْهَعاَنَلاوُعَطْقٱ
نألدهعلاعوطقملاباودارأوًاعوطقمانلاوعطقايأ»تيرب
١٥:١٠نيوكترظنا(دهعلاةحيبذةحيبذلاعطقنمهلصأ
اهنملمعتسملاوةيبرعلايفلازتالثركلاةدامو.)ريسفتلاو
يأتربنمليعفنزواهنأكتيربو.عطقنايأثركنا
هعطقًاتربهتربيءيشلاثربةيبرعلاةغللانوتميففعطق
بتكيفتيربىلعفقأملينكلوةيناربعلايفتربلااذكو
نأومهنورضيالمهنأىلعفلحلاانه»دهعلا«و.ةيبرعلاةغللا
.ءاطلخوءاقدصأمهوذختي

لِلَليِئاَْرسِإُلاَجِرَلاَقَف«٧
ْ

يفٌنِكاَسَكَّـلَعَل:َنيِّـيِّـوِح ِ
.»؟ًادْهَعَكَلُعَطْقَأَفْيَكَف،يِطَسَو

:٢ةاضقو٢٠:١٦و٧:٢ةينثتو٢٣:٣٢جورخ١١:١٩ص
٢

امك»ليئارسإلجر«ةيناربعلايفوَليِئاَْرسِإُلاَجِرَلاَقَف
درفملاو.ءاسؤرلاوأخويشلادارملاو)ريسفتلارظنا(٦عيف
.»يطسويف«هلوقلبسانملاوه

وهودرفملاظفلب»يوحلل«ةيناربعلايفوَنيِّـيِّـوِحْلِل
.عمجلاهبدارملانأىلع»نكاسكلعل«هلوقلبسانملا

يفٌنِكاَسَكَّـلَعَل نألانضرأيفواننيبيأيِطَسَوِ
.هللادعوىضتقمبناعنكضرأبابرأاوناكنييليئارسإلا

ىلعو.ًادهعكلعطقأاليأًادْهَعَكَلُعَطْقَأَفْيَكَف
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكِبىَتَأىَتَم«ىسومناسلبهللالوقكلذ

ُ
َىلِإَك

ًَةريِثَكًابوُعُشَدَرَطَواَهَكِلَتْمَتِلاَهْيَلِإٌلِخاَدَتْنَأيِتَّـلٱِضْرَألٱ
حلٱ:َكِماَمَأْنِم

ْ
جلٱَوَنيِّـيِّـثِ

ْ
لٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَوَنيِّـيِشاَجْرِ

ْ
َنيِّـيِناَعْنَك

لٱَو
ْ

حلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف
ْ
لٱَوَنيِّـيِّـوِ

ْ
َمَظْعَأَوَرَثْكَأٍبوُعُشَعْبَس،َنيِّـيِسوُبَي

ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُهَعَفََد.َكْنِم
ُ

.ْمُهُمِّـرَُحتَكَّـنِإَف،ْمُهَتْبََرضَو،َكَماَمَأَك
َهلْعَطْقَتَال

ُ
٢و٧:١ةينثترظنا»ْمِهْيَلَعْقِفْشُتَالَو،ًادْهَعْم

نيفراعاوناكمهنأىلعلدينوعبجلهألمعف.)ريسفتلاو
ةينثت(يفامكاهنمةانثتسمةديعبلاندملانإوةيصولاهذه

٢٠:١٥(.

َهلَلاَقَف.ُنْحَنَكُديِبَع:َعوُشَيِلاوُلاَقَف«٨
ُ

ْنَم:ُعوُشَيْم
.»؟ْمُتْئِجَنْيَأْنِمَو،ْمُتْنَأ
١٠:٥كولم٢و٢٠:١١ةينثت

ندملالهأيفىسومةعيرشىضتقمىلعُنْحَنَكُديِبَع
البانمّلسدقف)١٢-٢٠:١٠ةينثت(ملسلاديرتيتلاةديعبلا
انتايحظفحيغبنامنإنوضرتامىضرنفطورشالوبرح
ءاسؤرنموكنمةمحرفيسلادحنمانتياقوووانتقداصمو
.ليئارسإ

نملاحلاكلتىلعمهنايتإلعلْمُتْئِجَنْيَأْنِمَوْمُتْنَأْنَم
مهرمأنمًابيرعوشيسفنيفلعجللذتلاوعوضخلا
نأمالكلالمتحيو.نيرسفملادحأىأرامىلعاذهمهلأسف
ىهنيتلاعبسلاناعنكممأنماوسيلمهنأىلعّلدمهلوق
لأسف)٢٠ةينثت(مهئاقبتساومهتدهاعمنعنييليئارسإلا
.مهدالبامومهنمفرعيل

َىلَعَكُديِبَعَءاَجًاّدِجٍةَديِعَبٍضْرَأْنِم:ُهَلاوُلاَقَف«٩
.»َْرصِمِبَلِمَعاَمَّـلُكَوَُهَربَخاَنْعِمَساَنَّـنَأل،َكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِمْسٱ
٢:١٠صو١٥:١٤جورخ٢٠:١٥ةينثت

كديبعءاجاميأَكُديِبَعَءاَجًاّدِجٍةَديِعَبٍضْرَأْنِم
.بيرلاعفدوقيقحتللكلذاولاق.ةديعبضرأنمالإ

بَّـرلٱِمْسٱَىلَع
.كهلإبرلامسالجأليأَكِٰهلِإِّـ

مزلتسااموهتيانعوهلامعأربخيأُهََربَخاَنْعِمَساَنَّـنَأل
ىلعمكرصنهتردقةلدأوهبعشلبحمريدقهلإهنأنمكلذ
.تايآلانمهنلعأوتازجعملانمهعنصاموءادعألا

ألَا
َ
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نييرصملارهقوتابرضلانمَْرصِمِبَلِمَعاَمَّـلُكَو
هذهاوركذو.خلاليئارسإبعشاوقلطينأىلعمهئاجلإو
اوفرعمهلبقنممهئابآومهنأعوشيلاونيبيلةميدقلارومألا
نونمؤممهنإوقحلاهلإلاهنإوهحالصوليئارسإهلإةردق
.مهعادخلوأمهرمألًارتسكلذلكاوتأ.ميظعلاهلإلاكلذب
نردألارهنقشكمئاظعلانمةثيدحلارومألااومتككلذلو
مهنمةبيرقضرأنممهنأاونظُيالئلكلذريغواحيرأمدهو
كلذّلدًاثيدحمهتغلبدقتناكاذإةميدقلارومألاكلتنإف
.ةديعبمهدالبنأىلع

يفِنْيَذَّـللٱَنيِّـيِروُمَألٱِيَكِلَمِبَلِمَعاَمَّـلُكَو«١٠ ِْربَعِ
يفيِذَّـلٱَناَشاَبِكِلَمَجوُعَوَنوُبْشَحِكِلَمَنوُحيِس،ِّـنُدْرُألٱ ِ
.»َثوُراَتْشَع
٣٣و٢١:٢٤ددع

يِروُمَألٱِيَكِلَمِب
َجوُعَوَنوُبْشَحِكِلَمَنوُحيِس...َنيِّـ

نوحيسف.)ريسفتلاو٣٣-٢١:٢٤ددعرظنا(َناَشاَبِكِلَم
رورملانمنييليئارسإلاعنمهنألكلهُأ)ضارقنالاهانعمو(
تذخُأوهشيجمزُهوناعنكىلإرصمنمنوتآمهوهضرأب
جوعو.هدالبنويليئارسإلامستقاوهكلمةمصاعنوبسح
:٣ةينثت(سأبلاديدشةماقلاليوطناكنييئافرلانمكلم
هضرأبرورملانمنييليئارسإلاعنملواح)١٣:١٢عوشيو١١
هونبووهلتُقويعرذأةعقاويفبرههنكل.)٣:١ةينثت(
نويداجلاونوينيبوأرلامستقاو.)١:٤ةينثتو٢١:٣٤ددع(
-٣٢:٢ددع(ةنصحملانيتسلاهندمىسنمطبسفصنو
نومعينبةّيرلهأهذخأديدحنمهريرسناكو.)٥
ىمست»نوبشح«و.)٣:١١ةينثت(مهسئافننيبهوظفحو
ديعصنعمدق٢٠٠ولعتةمكأىلعيهونابسحمويلا
داجونيبوأريمهسنيبيذلامختلاىلعتناكو.بآوم
طولرحبنميلامشلافرطلايقرشنمًاليم١٥ةياغىلع
ةكربوتاونقاياقباهيقرشىلإو.لالطألاةرهاظةبرخيهو
.)٧:٤ديشانألاديشن(نوبشحكرُبىدحإاهنأنظُي
نيلبجنيبندرألايقرشناعنكضرأنممسق»ناشاب«و
يبونجوهوداعلجرخآلاوخيشلالبجيأنومرحامهدحأ
وهولايمأةتسولايمأةسمخنيبمدق٤٠٠٠وحنهولعقوبي
ةنيدم»توراتشع«و.نامعنمبرقيوًابرغوًاقرشدتمي
:٢١ص(ةرتشعبيهو)١:٤ةينثت(ندرألايقرشناشابيف
.نالوجلايفةرتشعلتبمويلافرعُياماهنأحّجرملاو)٢٧

اوُذُخ:َنيِلِئاَقاَنِضْرَأِناَّـكُسُعيَِمجَواَنُخوُيُشاَنَمَّـلَكَف«١١
ْمُكُديِبَع:ْمُهـَلاوُلوُقَوْمِهِئاَقِلِلاوُبَهْذٱَوِ،قيِرَّـطلِلًاداَزْمُكيِدْيَأِب
.»ًادْهَعاَنَلاوُعَطْقٱَنآلٱَو.ُنْحَن

نأاذهنممهضعبىأر.انماكحيأاَنُخوُيُشاَنَمَّـلَكَف
ةعامجمهسوسيناكهنإيأًايكلمالًايروهمجناكمهمكح
.مكحلللهأمهنيذلانيبختنملانم

نويليئارسإلامهيلإلصولاوقبولمهنألْمِهِئاَقِلِلاوُبَهْذٱ
ىلعلديمهمالكو.عادخعفنيالوةليحدجتملومهوكلهأو
مهنإومهضرأىلإنولصيسنييليئارسإلانأاوفرعمهنأ
.)٢٤ع(ناعنكممأنولتقيسمهنإواهيلإنومداق

َمْوَياَنِتوُيُبْنِمُهاَنْدَّـوَزَتًانْخُساَنُزْبُخاَذٰه١٢«١٢،١٣
١٣.ًاتاَتُفَراَصْدَقٌسِباَيَنآلٱَوُهاَهَو،ْمُكْيَلِإَريِسَنِلاَنِجوُرُخ
خلٱُقاَقِزِهِذٰهَو

ْ
ألَميِتَّـلٱِرَْم

ْ
.ْتَقَّـقَشَتْدَقاَذَوُه،ًةَديِدَجاَهاَن

.»ًاّدِجِقيِرَّـطلٱِلوُطْنِمْتَيِلَبْدَقاَنُلاَعِنَواَنُباَيِثِهِذٰهَو

ةفاسملادعُبىلعهتتفتوهسبيمكلديفخلاُهاَنْدَّـوَزَتًانْخُس
.انتاودأرئاساذكومكنيبواننيب

.»اوُلَأْسَيَْملِّـبَّـرلٱِمَفْنِمَو،ْمِهِداَزْنِمُلاَجِّـرلٱَلَكَأَف«١٤
١١و٢٣:١٠و٢٢:١٠ليئومص١و١:١ةاضقو٢٧:٢١ددع
٢و٣٠:١ءايعشإو٥:١٩و٢:١ليئومص٢و٣٠:٨و

ملعُيالفةمهبمةرابعلاهذهْمِهِداَزْنِمُلاَجِّـرلٱَلَكَأَف
لاجرلامأنييوحلادازنماوذخأليئارسإلاجرأاهنم
يضتقيحيصفلامالكلانكلومهسفنأدازنماوذخأنويوحلا
ىنعمو.نويليئارسإلاخويشلالاجرلاكئلوأبدارملاو.لوألا
كلذناكفهولكأوهوذخألهفًاضيأمهبمدازلامهذخأ
هوذخأوأقرشلايفنآلاىلإدوهعملاوهامكةقادصلاةمالع
ًاسبايهودجوفةفاسملالوطلتتفتوسبياولاقامكهنأاوريل
ديعبناكمنماوتأمهنأنيينوعبجلالوقاوقدصفًاتتفتم
اوقدصلاجرلاوهانعمامةينادلكلاةمجرتلايفو.ًادج
اولبقمهنألمتحييناربعلالصألانإمهضعبلاقو.مهمالك
مهنأىلعةلادلاهلاوحأنمهوأراميأمهدازببسبلاجرلا
.ديعبناكمنماومدق

بَّـرلٱِمَفْنِمَو
نيذلانييوحلالوقباومّلسيأاوُلَأْسَيَْملِّـ

برلامفنمًانايبوأًامالكاولأسيملونوعبجلهأمه
ميروألاةطساوببرلاةدارإملعيناكيذلانهاكلاةطساوب
٣٠:٧ليئومص١و٢٧:٢١ددعو٢٨:٣٠جورخ(ميمتلاو

ألَا
َ
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اولبقيملواوعدُخامبرلااولأسولمهنأىلعلدياذهف)٨و
مهناميإلنيينوعبجلاصّلخهللانإو.مهومحريملونيينوعبجلا
مهبذكىلعنيينوعبجللرذعبسيلكلذناكنإومهتبوتو
.برلااولأسينأنعمهتلفغىلعليئارسإءاسؤرلالو

لُصْمُهـَلُعوُشَيَلِمَعَف«١٥
ْ

ًادْهَعْمُهـَلَعَطَقَوًاح
َهلَفَلَحَو،ْمِهِئاَيْحِتْسال

ُ
جلٱُءاَسَؤُرْم

ْ
.»ِةَعاََم

٢١:٢ليئومص٢و١١:١٩ص

َهلـَفَلـَحَو
ُ

ءـاسؤرفـلـحيأـِةَعـاَمَْجلٱُءـاَسَؤُرْم
ىنعمو.مهنولتقيالمهنأىلعنوعبجلهألنييليئارسإلا
اوفلاخوأاوناخنإمهيلععقيهللابضغنأفَلحلااذه
.مهتقادصاودسفأوأمهولتقنأبمهدهع

يفَو«١٦ هنِ اوُعِمَسًادْهَعْمُهـَلاوُعَطَقاَمَدْعَبٍماَّـيَأِةَثَالَثِةَياَِ
يفَنوُنِكاَسْمَُّـهنَأَوْمِهْيَلِإَنوُبيِرَقْمَُّـهنَأ .»ْمِهِطَسَوِ

يفَو .مهدالبىلإاولصودقاوناكذإٍماَّـيَأِةَثَالَثِةَياَِهنِ
ناكثيحلاجلجلاونيينوعبجلاندمنيبناكهنأرهاظلا
ثلاثلامويلايفنيينوعبجلانإفلحارمثالثنويليئارسإلا
ىلعاوعاشأدقاوناكومهدالبىلإاولصودهعلاعطقدعب
عماسمكلذغلبفنييليئارسإلااودهاعمهنإقيرطلا
.نوعبجلهأمهودهاعنيذلانإنييليئارسإلا

يفَنوُنِكاَسْمَُّـهنَأَو زاجملاو(مهضرأطسويفيأْمِهِطَسَوِ
يفنونكاس«ةيناربعلايفو)تفرعامكرفسلااذهيفريثك
درفملالمعتسافليئارسإبعشضرأطسويفيأ»هطسو
.رئاظنهلقبسدقوعمجلل

هنُدُمَىلِإاوُءاَجَوَليِئاَْرسِإوُنَبَلََحتْرٱَف«١٧ يفِْمِ لٱِ
ْ

ِمْوَي
لٱَوُنوُعْبِجَيِهْمُُهنُدُمَو.ِثِلاَّـثلٱ

ْ
ُةَيْرَقَوُتُوريِئَبَوَُةريِفَك

.»َميِراَعَي
٢:٢٥ارزعو٢٨و٢٦و١٨:٢٥ص

ةّيببسءافلافمهعمسرثأىلعَليِئاَْرسِإوُنَبَلََحتْرٱَف
.بيترتللةّيببسريغةفطاعوأ)ةيفانئتسااهنأّحصيو(

يفِْمِهنُدُمَىلِإاوُءاَجَو نييوحلاندميأِثِلاَّـثلٱِمْوَيْلٱِ
نسحألاىنعملانإمهضعبلاقو.نوينوعبجلامهنمنيذلا
اوءاجنويليئارسإلارفاسنيحهنأليناربعلالصألابسح

ندمىلإاوءاجذإنييليئارسإلانأىنعملانوكيفمهندمىلإ
ةدملاقرفنوكيفمهطسويفنونكاسمهنأاوعمسنييّوحلا
اوعمسمهنألوألاىنعملاىلعذإماياةثالثنيريسفتلانيب

يفنونكاسمهوفلاحنيذلانإمايأةثالثبفلحلادعب
اهولخددقوهللادعوبمهلتناكاهنألمهضرأيفيأمهطسو
ةدملانوكتفثلاثلامويلايفاهيلإاولصوومهندمىلإاورفاسف
مايأةتسنييوحلاندمىلإنييليئارسإلالوصووفَلحلانيب
مظنلبسانملاوهلوألاومايأةثالثيناثلاريسفتلاىلعو
.مالكلا

َميِراَعَيُةَيْرَقَوُتوُريِئَبَوُةَريِفَكْلٱَوُنوُعْبِجَيِهْمُُهنُدُمَو
نملايمأ٦وحنةياغىلعةميظعةنيدمتناك»نوعبج«
»ةريفَكلا«و.بيجلابفرعُتةيرقمويلايهوميلشروأيلامش
لايمأةينامثةياغىلعةريفكوأريفكلااهمساةيرقمويلايهو
رابآاهانعم»توريئب«و.اهنميبرغلالامشلايفوبيجلانم
اهيلعيتلاةمكألاحفسىلعنيماينبطبسيفةنيدمتناك
يهوميلشروأيلامشيفلايمأةرشعةياغىلعونوعبج

ماجآلاةنيدماهانعم»ميراعيةيرق«و.ةريبلااهمساةيرقمويلا
ةمرعاهنأرخآوميلشروأبرقبنعلاةيرقاهنأمهضعبّنظ
ةلعبىمستوًاقرشسمشنيعنملايمأةعبرأةياغىلع
ليئومص١(سمشتيبنمتوباتلاباهيلإيتُأ.لعبةيرقو
رديبىلإدوادهلقنىتحكانهيقبف)٢و٧:١و٦:٢١
.)١٠-٦:٦ليئومص٢(مودأديبروعتيبونوخان

جلٱَءاَسَؤُرَّـنَألَليِئاَْرسِإوُنَبْمُْهبِْرضَيَْملَو«١٨
ْ

اوُفَلَحِةَعاََم
جلٱُّلُكَرَّـمَذَتَف.َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱِبْمُهـَل

ْ
.»ِءاَسَؤُّرلٱَىلَعِةَعاََم

٥:٢ةعماجو١٥:٤رومزم

وأفيسلابًابرضمهولتقيمليأَليِئاَْرسِإوُنَبْمُْهبِْرضَيَْمل
.مهولتقيفمهفوسيبمهوبرضيمل

ءاسؤرنأليأْمُهـَلاوُفَلَحِةَعاَمَْجلٱَءاَسَؤُرَّـنَأل
ولفمهولتقيالنأىلعمسقبمهودهاعنييليئارسإلا

ضقنودعولابفالخإلااذكوروظحمثنحلاواوثنحمهوبرض
.)١٥:٤رومزم(دهعلا

رُّمذتنأيفكشالِءاَسَؤُّرلٱَىلَعِةَعاَمَْجلٱُّلُكَرَّـمَذَتَف
نعمهاهنذإهللاةيصولفلاخمكلذنألناكمهضعب
ًاماقتنامهيلعةوسقلاومهميرحتبمهرمأوناعنكممأةدهاعم
رُّمذتنإو.مهماثآىلعمهرارصإومهيصاعمىلعمهنم
مئانغمهمرحفلحلاكلذنألناكرثكألامهونيرخآلا
.نيينوعبجلا

جلٱِّـلُكِلِءاَسَؤُّرلٱُعيَِمجَلاَقَف«١٩
ْ

ْمُهـَلاَنْفَلَحْدَقاَنَّـنِإ:ِةَعاََم
.»ْمِهِّـسَمْنِمُنَّـكَمَتَنَالَنآلٱَو.َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱِب

ألَا
َ
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ُفِلَْحي«هنألماكلالجرلالعفءاسؤرلالعفْمُهـَلاَنْفَلَح
لتقهنأبحاتفياوهبشأو.)١٥:٤رومزم(ُ»ِّـريَغُيَالَوِرََّـرضلِل
نأمهلناكو.هرذننععجريملواهريغدلوهلسيلوهتنبا
ىلعءانبمكلانفلحناكوانومتعدخمتنأنيينوعبجللاولوقي
هيلعانينباملطبفمتبذكمكنكلوةديعبضرأنممكنأ
اوعجريملفبرلاباوفلحمهنكلًاضيأفلحلالطبففلحلا
ءادعأممألاناهأمهدهعاوثكنولمهنألهباوفلحاملًاميظعت
ثنحوهبفلحهبعشنألهباوناهتساوهيلعاوفدجوهللا
الوهرذنلطبيالئلهتنبالتقىلعحاتفيلمحاماذهلعلو
.هبيفي

نمةريثكعضاوميفسملاءاجو.ًىذأوأررضبْمِهِّـسَم
٢٦:١١نيوكت(يفاماهنمورارضإلاىنعمبسدقملاباتكلا
ةمجرتلايفءاجاذهىلعو)٢:٨ايركزو٢:٩ثوعارو
.»ًاّرضمهبعقوننأاننكميال«ةينادلكلا

ٌطَخَساَنْيَلَعُنوُكَيَالَفْمِهيِيْحَتْسَنَوْمُهـَلُهُعَنْصَناَذٰه«٢٠
حلٱِلْجَأْنِم

ْ
َل
ْ

.»ْمُهـَلاَنْفَلَحيِذَّـلٱِف
١٩و١٨و١٥و١٧:١٣لايقزحو٦و٢و٢١:١ليئومص٢
٣:٥يخالمو٤و٥:٣ايركزو

ناكامكِفْلَْحلٱِلْجَأْنِمٌطَخَساَنْيَلَعُنوُكَيَالَف
٢١:١ليئومص٢(نيينوعبجلالتقهنأللواشىلعطخسلا
.)٢و

ٍبَطَحيِبِطَتُْحمَنوُنوُكَيَوَنْوَيَْحي:ُءاَسَؤُّرلٱُمُهـَلَلاَقَو«٢١
جلٱِّـلُكِلٍءاَميِقَتْسُمَو

ْ
.»ُءاَسَؤُّرلٱُمُهَمَّـلَكاَمَكِةَعاََم

١٥ع٢٩:١١ةينثت

ىلعًاديبعاونوكييأٍءاَميِقَتْسُمَوٍبَطَحيِبِطَتُْحم
هذهو.)٢٠:١١ةينثت(هللاةعيرشقفوو)٨ع(مهلوققفو
.)١١و٢٩:١٠ةينثت(مدخلاىندأنمةمدخلا

ةمدخلافنييليئارسإلانمدرفلكلالِةَعاَمَْجلٱِّـلُكِل
.)٢٣ع(ةصاخالةماع

يأ»نويحي«مهلوقبةقلعتمفاكلاُءاَسَؤُّرلٱُمُهَمَّـلَكاَمَك
.)١٥ع(ءاسؤرلامهدهاعامكنويحي

ِمل:ْمُهـَلَلاَقَوُعوُشَيْمُهاَعَدَف«٢٢
َ

:َنيِلِئاَقاَنوُمُتْعَدَخاَذا
يفَنوُنِكاَسْمُتْنَأَو،ًاّدِجْمُكْنَعَنوُديِعَبُنْحَن .»؟اَنِطَسَوِ
١٦ع٩و٦ع

ِمل
َ
عادخلاىلإمكلعادنمنكيمليأاَنوُمُتْعَدَخاَذا

دحألاق.مكييحتسنفاوبوتتوهللااباونمؤتنأمكنكميناكف

ةيساقةملكبهفيملوةءاندلابمهفصيملعوشينإلضافألا
امكنولاتحملابلاعثلاونوبذاكلاءاسخألااهيأمهللوقينأك
انيلعف»انومتعدخاذامل«هلوقىلعرصتقالبنوقحتسياوناك
القحلانإفبضغلاتاجيهمدنعملحلابماصتعالاكلذب

ةطالسلاورجهلاىلإيدؤملابضغلاةيامحىلإجاتحي
.مئاتشلاو

لَمَنآلٱَف«٢٣
ْ

لٱُمُكْنِمُعِطَقْنَيَالَف.ْمُتْنَأَنوُنوُع
ْ

ُديِبَع
حلٱوُبِطَتُْحمَو

ْ
ملٱوُقَتْسُمَوِبََط

.»يِٰهلِإِتْيَبِلِءاَْ
٢٧و٢١ع٩:٢٥نيوكت

متبجومكعادخليأكلذليأْمُتْنَأَنوُنوُعْلَمَنآلٱَف
تناكو.مهيلعءاعدالربخمالكلاف.مكسفنأىلعةنعللا
تناكةنعللاهذهنأكو.مهدالوألومهسفنألةيدوبعلامهتنعل
حونلوقيهوةيدوبعلاةنعلناعنكمهيبأةنعللًاقيدصت
لَم«
ْ

لٱَدْبَع.ُناَعْنَكٌنوُع
ْ

:٩نيوكت(»ِهِتَوْخِإلُنوُكَيِديِبَع
٢٥(.
وُقَتْسُمَوِبَطَْحلٱوُبِطَتُْحمَوُديِبَعْلٱُمُكْنِمُعِطَقْنَيَالَف
هللاتيبو.)٢٧و٢١ع(ةماعةمدخهذهيِٰهلِإِتْيَبِلِءاَْملٱ
ةنعللاكلتتناكف.لكيهلاتراصمثةداهشلاةميخانه
تّدأاهنألمهلةكربميلستلاوةعاطلاوناميإلانمهوتأامب
ُْتَرتْخٱ«منرملالاق.فرشيهوهللاتيبةمدخىلإمهب
لٱ
ْ

لٱَىلَعَفوُقُو
ْ

يفِةَبَتَع يفِنَكَّـسلٱَىلَعيِٰهلِإِتْيَبِ ِماَيِخِ
برلاةمدخيفاوقبمهنأنظُيو.)٨٤:١٠رومزم(»ِراَْرشَألٱ
ةداهشلاةّبقهللاتيباومدخفلاسنألايلاوتىلعمهمايألك
تناكونيفوقوملايأمينيثنلاكلذدعباومسولكيهلاهتيبو
يفمهيلإةراشإلاترثكونييواللاةمدخنمىندأمهتمدخ
نييواللاوةنهكلاعماوركُذو.ايمحنرفسوارزعرفس
يفاونكسو)٧:٢٤ارزعو٩:٢مايأ١(نيّنغملاونيباوبلاو
الوجارخالوةيزجمهنمذخؤيملو)١١:٢١ايمحن(ةمكألا
ًامادخوناميلسلنيدبعتسُماوناكو.)٧:٢٤ارزع(ةرافخ
٩:٢٠كولم١(نييناعنكلاةّيقبنممهنألبرلاتيبءانبيف
.)٢:٥٨ارزعًاضيأرظناو٨و٨:٧مايأ٢و٢١و

ٰهلِإُّبَّـرلٱِهِبَرَمَأاَمِبَكُديِبَعَِربْخُأ:َعوُشَياوُباَجَأَف«٢٤
ُ

َك
ِناَّـكُسَعيَِمجَديِبُيَو،ِضْرَألٱَّـلُكْمُكَيِطْعُيْنَأُهَدْبَعىَسوُم
،ْمُكِلَبِقْنِماَنِسُفْنَأَىلَعًاّدِجاَنْفِخَف.ْمُكِماَمَأْنِمِضْرَألٱ
لَعَفَف

ْ
.»َرْمَألٱاَذٰهاَن
١٥:١٤جورخ٢و٧:١ةينثتو٢٣:٣٢جورخ

ألَا
َ
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.مهسوفناورربيملوعقاولابخلااوُباَجَأَف

يفٌّقَحَوٌحِلاَصَوُهاَماَنِبْلَعْفٱَف،َكِدَيِبُنْحَنَنآلٱَو«٢٥ ِ
.»َلَمْعَتْنَأَكْيَنْيَع
١٦:٦نيوكت

يفٌّقَحَوٌحِلاَصَوُهاَماَنِبْلَعْفٱَف،َكِدَيِبُنْحَن َكْيَنْيَعِ
هارتامبسحبهقحتسنيذلاباقعللنوعضاخنحنيأ
مهنأبوأمهمثإباورقأمهنأبرهاظفارتعااذهو.ًاقحوًاعفان
.مهسوفننعهبنوعفدياممهلسيلنإونومثآ

هبَلَعَفَف«٢٦ ْمَلَفَليِئاَْرسِإيِنَبِدَيْنِمْمُهَذَقْنَأَو،اَذَكٰهِْمِ
.»مُهوُلُتْقَي

لدعلاقفاويومهعفنياممهبلعفيأاَذَكٰهِْمِهبَلَعَفَف
.ةمدخللمهفقوف

يفُعوُشَيْمُهَلَعَجَو«٢٧ لٱَكِلٰذِ
ْ

ٍبَطَحيِبِطَتُْحمِمْوَي
لِلٍءاَميِقَتْسُمَو

ْ
ِملَوِةَعاَمَج

َ
لٱاَذٰهَىلِإِّـبَّـرلٱِحَبْذ

ْ
يف،ِمْوَي ِ

ملٱ
.»ُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْ
١٢:٥ةينثت٨:٢٠ارزعو٩:٢مايأ١و٢٣و٢١ع

يف هتيبوأهحبذملبرلاهراتخييأُهُراَتَْخييِذَّـلٱِناَكَْملٱِ
.لكيهلاوةميخلانم

دئاوف
تناكنإودمعلاةئيطخنمّفخأوهسلاةئيطخ.١

اهيلعمدنياهبكترمنأاهتّفخو.اهعماهءازجبلجت
هللاودمعلاةئيطخفالخباهنارفغهللالّجعيوًاعيرس
قيقحتنعليئارسإينبوهسف.نيتئيطخلانيبزّيمي
لكلًاهيبنتناكومالملامهيلعبجوأنيينوعبجلامالك
.ًاوهسإطخلانمسرتحينأنمؤم

انلاوقأوانراكفألكيفبرلاريشتسننأانيلعبجيهنإ.٢
أشننييوحلاةدهاعمبليئارسإينبءاطخفانلامعأو
ميروألابهللانولأسياوناكوبرلااولأسيملمهنأنع
حوروعشاخبلقبةالصلابهلأسننحنوميمتلاو
.ةعضاوتم

ءافولانمانيلعبجيامبموقننأانيلعبجيهنإ.٣
ونبماقامكانّرضىلإكلذلآولودهعلاظفحودعولاب
هوتأكلذناكنإونييوحللمهدهعومهدعوبليئارسإ

دعولايفلمأتننأانيلعبجينكلو.عادخنانع
.امهيتأننألبقدهعلاو

ةئيطخهبءافولانكيملامدهعلابيفننأبجيهنإ.٤
ناكنإلطبُيدهعودعوورذنلكفةئيطخهنأملعنو
.ًامثإ

ريغىلعهبكترااذإئطاخللًاريخءاطخلانوكيدق.٥
هزيجيالكلذنكلونيينوعبجللناكامكّرشلادصق
تائيسلالعفننأوأةياغلابةطساولارربننأانلسيلف
رشلانعئشنييذلاوههللاو.تاريخلايتأتيكل
.ّرشلالعفييذلاالًاريخ

عادخللةضرعناسنإلانأانلّنيبيليئارسإأطخنإ.٦
.هابتنالالكهبتنننأبجيفةلوهسبعدخيدقهنإو

نمىلعبضغيوعدُخينأهركيعبطلابناسنإلانإ.٧
عوشيلعفامكملحلاببضغلامجلننأبجيفهعدخي
.نيينوعبجللهباتعيف

لمحيهبءافولاومدعوانرضيدهعلابءافولاناكنإ.٨
اممناكنإوهبموقننأبجوانهلإرييعتىلعءادعألا
خويشنأحّجرملافانتلفغوأانتيعودخمنعأشن
عجريملحاتفينأونييوحللدهعلااوضقنيملليئارسإ
.ريبعتلاكلذلًاعفدهرذنبءافولانع

ةمحرنمسأينالنأمثإلاباكترادعبانيلعبجيهنإ.٩
ةرخآنسحأامكانترخآهللانسحُيفبوتننأوهللا
.نيينوعبجلا

نإفانلهللاهراتخييذلاماقملايضرننأانيلعبجيهنإ.١٠
نمف.مهيلإنسحأهللاومدخلاىندأباوضرنيينوعبجلا
.هللامواقموهفهلهللاهنّيعيذلاهماقمبضريمل

عوشينإفمثإلابقاوعبةأطخلائبنننأانيلعبجيهنإ.١١
ةنعلعوقوبمهأبنأنيينوعبجلاعمهفطلتلكعم
الإوءابنإلابءافطلنوكننأبجينكلومهيلعةيدوبعلا
.ًامثإميثألاديزننأيشُخ

لاقنمقدصدقفًادبأنارتسُيالعادخلاوبذكلانإ.١٢
ملمهعادخونيينوعبجلابذكنإفريصقبذكلالبح
.مايأةثالثنمرثكأامهؤافخلُطَي

اهبىفوهنأربتعنوهللاديعاومبقثننأانيلعبجيهنإ.١٣
ينبنإفداعيملافلخيالهللاّنألًالعفءافولالبق
اهيلعاولوتسينألبقناعنكضرأنورياوناكليئارسإ
.ةعرقلابمهيلعمسقُتو

نأناسنإلاىلعنكلوهللانمةاجنلاوصالخلانإ.١٤
نإفهللارمألاكرتيمثامهبلطيفهدهجلذبي
مهنكمأىتحمهدهجاولذبومهضرأنماوتأنيينوعبجلا
وأةاجنلابمهللفكتيذلادهعلاىلعلوصحلا

ألَا
َ
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فوـيـســلـًاـمـاـعــطاـوـحـــبـصأاـوـنـاـكالإوءـاــيـحـــتـسالا
.نييليئارسإلا

ُِرشاَعْلٱُحاَحْصَألَا

نييبونجلاناعنكفالحأىلعراصتنالا

ْدَقَعوُشَيَّـنَأَميِلَشُروُأُكِلَمَقَداَصِينوُدَأَعِمَساَّـمَلَف«١
ٍياَعِبَلَعَفاَهِكِلَمَواَحيِرَأِبَلَعَفاَمَك.اَهَمَّـرَحَوَياَعَذَخَأ
يفاوُناَكَوَليِئاَْرسِإاُوَحلاَصْدَقَنوُعْبِجَناَّـكُسَّـنَأَو،اَهِكِلَمَو ِ
.»ْمِهِطَسَو

٩:١٥ص٢٨و٢٦و٨:٢٢ص٦:٢١ص

بر»قداصينودأ«ىنعمَميِلَشُروُأُكِلَمَقَداَصِينوُدَأ
رفسيفّ)ربلاكلميأ(قداصيكلمركذّرمدقوّربلا
ميلاسنأنيمسالانمانلف)١٤:١٨نيوكت(نيوكتلا
نإو)ريسفتلارظنا(ميلشروأيهرفسلاكلذيفةروكذملا
.روصعلاكلتيفميلشروأكولمنملكلًابقلناكربلاكلم
نمبّكرم»مالسلاساسأ«هانعموميلشروأظفلنأىلع
)مالسيا(ميلاسوأميلاشوأميلشو)ساسأيأ(وري
ركذلوأاذهو.ًاظفلميلشروأُءزجكلذىلعميلاسف
.سدقملاباتكلايفميلشروأل

٦:٢١صرظنا(خلااَهَمَّـرَحَوَياَعَذَخَأْدَقَعوُشَيَّـنَأ
.)ريسفتلاو٢٨و٢٦و٨:٢٢و

ملٱىَدْحِإَكٌةَميِظَعٌةَنيِدَمَنوُعْبِجَّـنَأل،ًاّدِجَفاَخ«٢
ِنُدُْ

ملٱ
ِهلاَجِرُّلُكَو،ٍياَعْنِمُمَظْعَأَيِهَو،ِةَّـيِكَلَْ

َ
.»ٌةَرِباَبَجا

١١:٢٥ةينثتو١٦و١٥و١٥:١٤جورخ

كلملاركذىلعرصتقافميلشروأناكسفاخيأَفاَخ
.بعشلابهتّوقنألهبعشفوخهفوخومهسأرهنأل

٩:٣صريسفترظنا(ٌةَميِظَعٌةَنيِدَمَنوُعْبِجَّـنَأل
.)١٦و

اذبوكلامملامصاوعىدحإكيأِةَّـيِكَلَْملٱِنُدُْملٱىَدْحِإَك
لوأةنيدماذهدعبتراصنوعبجنإ.ةينادلكلايفتمجرُت
نمو.)٣٣و٣٠و٨:٢٩مايأ١(لواشوهوليئارسإكولم
لقيملو.ميلشروأذخأىلعردقنوعبجذخأىلعردق
نمةدحاوتناكانركذامىلعاهنألةكلممةمصاعنوعبج
خويشلااهماكحوًايروهمجاهمكحناكةفلاحتمعبرأندم

اهلناكاهنأىلعلديءيشىلعفقنملو)٩:١١صرظنا(
.كلم

ِكِلَمَماَهوُهَىلِإَميِلَشُروُأُكِلَمَقَداَصِينوُدَأَلَسْرَأَف«٣
ِكِلَمَريِبَدَو،َشيَِخلِكِلَمَعيِفاَيَو،َتوُمْرَيِكِلَمَمآْرِفَو،َنُوْربَح
.»ُلوُقَيَنوُلْجَع

ميلشروأنكتملذإرطخللةضرعناكهنألِينوُدَأَلَسْرَأَف
.نوعبجنملايمأةتسنمرثكأةياغىلع

»هوهيهوعدينم«ماهوهىنعمَنوُْربَحِكِلَمَماَهوُهَىلِإ
مويلاةفورعملايهنوربحو.)سدقملاباتكلاسوماق(
هرثأىلعنيروكذملاوكلملااذهنأىلعلّدياذهو.ليلخلاب
.قداصينودأفالحأنماوناك

.»ارفلاكعيرس«همساىنعملعلَتوُمْرَيِكِلَمَمآْرِفَو
عوجردعبةرماعتناكاذوهيلهسيفةنيدمتومريو
١٦ةياغىلعكومرياهنأحّجرملاويبسلانمنييليئارسإلا
.ًابرغميلشروأنمًاليم

اخيم(شيخلو»جيهب«عيفايىنعمَشيَِخلِكِلَمَعيِفاَيَو
ماعبرياهنصحاذوهيضرأيفةنيدم»عينم«اهانعم)١:١٣
)١٤:١٩كولم٢(ايصمأاهيفلتُقو)١١:٩مايأ٢(اذهدعب
٣٦:١ءايعشإو١٤و١٨:١٣كولم٢(بيراحنساهرصاحو
اماهنأمهضعبنظ.ّلتةنقىلعةعينمةنيدمتناكو)٢و
اهنأةثيدحلاتافاشتكالاتحّجروسيكلاّمأبمويلافرعُي
.ىَصحلالتىلعتناك

نولجعو»سدَقَم«ريبدىنعمَنوُلْجَعِكِلَمَريِبَدَو
يفةمكأىلعيهونالجعمويلاىمستاذوهييفةنيدم
.اهنملايمأةرشعةياغىلعوةزغنميقرشلالامشلا

َْتَحلاَصاََّـهنَألَنوُعْبِجَبِْرضَنَف،ِينوُنيِعَأَوَّـَيلِإاوُدَعْصٱ«٤
.»َليِئاَْرسِإيِنَبَوَعوُشَي

١عو٩:١٥ص

َليِئاَْرسِإيِنَبَوَعوُشَيْتََحلاَصاََّـهنَألَنوُعْبِجَبِْرضَنَف
مهبرضبنوعبجلهألتقن»نوعبجبرضنف«هلوقىنعم
ةلعلاو.)رفسلااذهيفريثكلازاجملاننسىلع(فويسلاب
اوناكفنييليئارسإللنيينوعبجلاةحلاصمانهاهركذيتلا
ريغناكهنأىريلمأتملالقاعلانكلودالبللةناخكلذب
نوروكذملاكولملاهفالحأوقداصينودأنإفاهعمةلعلاهذه
يروتسديروهمجمهمكحنألنيينوعبجلانوضغبياوناك
بلطىلعكولملاكئلوأاياعركّرحتةلآككلذباوناكف
نإو.مهتدايسومهتّوقىشالتتفيروهمجلامكحلاوروتسدلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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اولوتسااذإفًادجةنيصحتناكندملانماهؤافلحونوعبج
.نييليئارسإلاةمواقمىلعاوردقاهيلع

برحيفأرقنملاّنأرظنلاقحتسيامم«نيرسفملادحألاق
ىلعًاسأرفحزًايناعنكًاشيجنأةيعوشيلابورحلانم
برحلااودمتعارهظامىلعنويناعنكلافهشيجوعوشي
لبقيأًالوأودعلاىلعفحازلاوهعوشيناكو.ةيعافدلا
يفلوقللديؤماذهو.هيلعموجهلامزعىلعاورساجتينأ
رثأىلعمهبولقباذأنبجلاوناعنكناكستلمشةبهرلانأ
ديدشيفكولملاكئلوأناكو.ندرألانييليئارسإلاروبع
لبناكسلللاثمءاشنإدرجملالنوعبجبرضىلإةجاحلا
ًانيصحًانصحنوكتنوعبجنأيهوكلذقوفءيشل
ندمنإو.اهيلعءاليتسالاكولملاتافاذإنييليئارسإلل
دالبرئاسدوستناردقتاهتناصحلتناكعبرألانييوحلا
كلذدعبريتخانيينوعبجلانمًالجرنأعقاولاو.ناعنك
يفةكلمملاةمصاعلثمنوعبجتناكوليئارسإىلعًامكاح

.»لواشكلمنمريخألاءزجلا

خلٱَنيِّـيِروُمَألٱُكوُلُمَعَمَتْجٱَف«٥
ْ

َميِلَشُروُأُكِلَم:ُةَسَْم
،َنوُلْجَعُكِلَمَوَشيَِخلُكِلَمَوَتوُمْرَيُكِلَمَوَنُوْربَحُكِلَمَو
.»اَهوُبَراَحَوَنوُعْبِجَىلَعاوُلَزَنَوْمِهِشوُيُجُّلُكَوْمُهاوُدِعَصَو

٩:٢ص

نييرومألاىلعمالكلارظنا(ُةَسْمَْخلٱَنيِّـيِروُمَألٱُكوُلُم
ناكسىلعاوقلطأنييرومألانإ.)ريسفتلاو٩:١صيف
ميلشروأناكسو)خلا٢٣:١نيوكت(نوّيثحنوربح
:٩ص(نويّوحنوعبجناكسو)خلا١٥:٦٣ص(نوّيسوبي

نييرومألااياقبنممهنأيناثلاليئومصرفسيفليقو.)٧
مهنمنيريثكنأوبآومدالبيفةيوقةمأونيريثكاوناك
.ندملاكلتىلإاورجاه

ملٱَىلِإَعوُشَيَىلِإَنوُعْبِجُلْهَأَلَسْرَأَف«٦
يفِةَّـلَحَْ جلٱِ

ْ
لِ
ْ

ِلاَج
ًالِجاَعاَنْيَلِإْدَعْصٱ.َكِديِبَعْنَعَكْيَدَيِخْرُتَال:َنوُلوُقَي
لَخَو

ِّـ
َنيِّـيِروُمَألٱِكوُلُمُعيَِمجاَنْيَلَعَعَمَتْجٱِدَقُهَّـنَأل،اَّـنِعَأَواَنْص

يفَنيِنِكاَّـسلٱ جلٱِ
ْ

.»ِلََب
٩:٦و٥:١٠ص

هفرشوهتقفشبمهتقثلَعوُشَيَىلِإَنوُعْبِجُلْهَأَلَسْرَأَف
الو.مهلهفلحوهدهعىلعمهدامتعالنكيملنإهناسحإو
نكيملولومهنععفديهنأبةقثلايديدشاوناكمهنأيفبير
لهأنأشوهامكهبمهتثاغتسادرجملةفلاحممهنيبوهنيب
ىلعنويليئارسإلالمحكلذىلعءانبو.ءابإلاوةّيمحلا
.مهئادعأ

يفَنيِنِكاَّـسلٱ يهوةيلبجلاضرألاوألابجلايأِلَبَْجلٱِ
لابجلاىمسُتوميلشروأنميبرغلابونجلايفةعقاولاةروكلا
.)٣ع(يفةروكذملاعبرألاندملااهيفو)٦٥و١:٣٩اقول(

جلٱَنِمُعوُشَيَدِعَصَف«٧
ْ
لِ
ْ

حلٱِلاَجِرُعيَِمجَوَوُهِلاَج
ْ

ِبَْر
لٱِةَرِباَبَجُّلُكَوُهَعَم

ْ
.»ِسْأَب

٨:١ص

النيراتخملاِسْأَبْلٱِةَرِباَبَجُّلُكَو...ِبْرَْحلٱِلاَجِرُعيَِمج
الذإ)رئاظنكلذلقبسدقو(نييليئارسإلايفلاطبألالكل
دالوألاوءاسنلانماهيفنمولاطبألانمىقبينأنمدب
.خويشلاو

ْدَقَكِدَيِبِّـينَأل،ْمُهْفََختَال:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٨
.»َكِهْجَوِبْمُهْنِمٌلُجَرُفِقَيَال.ْمُهُتْمَلْسَأ

١:٥ص٤:١٤ةاضقو١١:٦ص

لأسعوشينأيفبيرالْمُهْفََختَال:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف
كئلوأداحتانمًافئاخناكهنإوبرحللدعصينألبقبرلا
ىلإةجاحلاديدشيفناكف)٥-١ع(ليئارسإىلعكولملا
الرصنلابهدعويذلابرلانأملعدقناكنإوعيجشتلا

فيعضرشبلكوًارشبالإنكيملعوشينألداعيملافلخي
.مهدونجوكولملاكئلوأفختاليأ»مهفختال«هللاقف

يأكيلإمهملسأينأليأْمُهُتْمَلْسَأْدَقَكِدَيِبِّـينَأل
لبقتسملانعّربعو.مهيلعكرصنأومهرسكأوكلمهللذأ
دقرصنلانأكىتحعوقولاقيقحتةدايزليضاملاةروصب
.ةريثكسدقملاباتكلايفهلاثمأورئاظناذهلّرمدقو.عقو
فرُعوعامسألاهتفلأوةيقرشلاتاغللايفرثكامموهو
لثمةءوبنلامالكيفكلذنوكيامرثكأو.هنمضرغلا
.»لبابتطقستطقس«

َنِمُهَّـلُكَلْيَّـللٱَدِعَص.ًةَتْغَبُعوُشَيْمِهْيَلِإىَتَأَف«٩
جلٱ
ْ
لِ
ْ

.»ِلاَج

هلكليللالغشيأِلاَجْلِْجلٱَنِمُهَّـلُكَلْيَّـللٱَدِعَص
ردصرظنا(ةتغبءادعألاىلعلمحيىتحشويجلاةدايقب
ذإةتغبءادعألاىلععوشيلمحفاهلكةيآلاىنعموأ)ةيآلا
هلكليللالغشهنألمهنمملعريغىلعمهمامأناك
هنأل»دعص«لاقو.كلذباورعشينأنودبهلاجربدوعصلاب
عافتراىلعءادعألانيبوهنيبضرألاولاجلجلايفناك
ناكفًاليم٢٦نوعبجولاجلجلانيبةفاسملاتناكو.ٍلاوتم

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ّصنلانممزليالهنأىلعاهعطقبهلكليللالغشنمدبال
ضعبوكلذبقباسلامويلاضعبليللاعملغشيملهنأ
برحلاىلعاووقيلرفسلاءانثأيفًاليلقاوحيرتسيليلاتلامويلا
نمولخيالهلكرمألانأىلع.نوعبجىلإلوصولارثأىلع
ىلعوريسلاىلعنييليئارسإللهللاةدعاسموةصاخةيانع
.لمأتفبرحلا

ًةَميِظَعًةَبَْرضْمَُهبََرضَو،َليِئاَْرسِإَماَمَأُّبَّـرلٱُمُهَجَعْزَأَف«١٠
يف يفْمُهَدَرَطَو،َنوُعْبِجِ ْمَُهبََرضَو،َنوُروُحِتْيَبِةَبَقَعِقيِرَطِ

.»َةَديِّـقَمَىلِإَوَةَقيِزَعَىلِإ
١٢و٧:١٠ليئومص١و٤:١٥ةاضقو٢٣:٢٧جورخ
:١٥ص٥و١٦:٣ص٢٨:٢١ءايعشإو١٨:١٤رومزمو

٣٥

اوفاخواوبرطضافءدعألابرلاقلقأيأُّبَّـرلٱُمُهَجَعْزَأَف
يفهللالضفلانألنايببرلاىلإمهجاعزإةبسنو.اوسبرعتو
.ليئارسإشيجلالوعوشيلالراصتنالا

دنسأوليئارسإهبعشمهبرضيأًةَميِظَعًةَبَْرضْمَُهبََرضَو
برضلاو.كلذىلعهبعشرّدقيذلاوههنألهللاىلإلعفلا
.لاثمأهلّرمدقوفيسلابلتقلاانه

يف .اهتيحاضوأنوعبجضرأيأَنوُعْبِجِ
ناتيرقميارفأمهسدودحيفناكَنوُروُحِتْيَبِةَبَقَع

نوروحتيبىرخألامساوايلعلانوروحتيبامهادحإمسا
ٍدجنىلعىرخألاوروغيفاهنمةدحاولاناكذإىلفسلا
وأروحتيبامهادحإةماعلايمسيناتيرقمويلاكلانهو
روعتيب«وأروحتيبىرخألاو»هقوفلاروعتيب«
ةدارملايهىلفسلانأحّجرملاونيرسفملاضعبلاق.»هتحتلا
ىلعوميلشروأنميبرغلالامشلايفيهو)١١عرظنا(انه
نإفلابجلانمبعصلاىقرملاةبقعلاو.اهنمًاليم١٢ةياغ
ىقترملاانهةبقعلانوكتفايلعلايهانهنوروحتيبتناك
.اهنمدجنلاوألبجلاىلإ

يبرغاذوهيطبسمهسيفةنيدمةقيزعتناكَةَقيِزَع
مالكيفءاجدقو.اهنمًاليم١٢دمأىلعوميلشروأ
ىمستكانهةدلبامهرصعيفناكهنأموريجوسويباسوأ
برقاذوهييفةنيدماهنأباتكلاسوماقيفليق.ةقيزع
ىلعيهوكشوسلاريدريغوةيركزلتمهضعباهنظهوكوش
.هوكوشيلامشيفلايمأ٨ةياغ

لامشلايفاذوهيمهسنمروغيفةنيدمهديِقمَةَديِّـقَم
نأىنعملاو.اهنمًاليم١٥ةياغىلعوميلشروأنميبرغلا
امىلإنوعبجنمنيناعنكلايففيسلااولمعأنييليئارسإلا
.يلاوتلاىلعاهدعب

يفْمُهَوَليِئاَْرسِإِماَمَأْنِمَنوُبِراَهْمُهاَمَنْيَبَو«١١ ِرَدَحْنُمِ
َىلِإِءاَمَّـسلٱَنِمٍةَميِظَعٍةَراَجِحِبُّبَّـرلٱُمُهاَمَر،َنوُروُحِتْيَب
لٱِةَراَجِحِباوُتاَمَنيِذَّـلٱَو.اوُتاَمَفَةَقيِزَع

ْ
َنيِذَّـلٱَنِمُرَثْكَأْمُهَِدَرب

.»ِفْيَّـسلٱِبَليِئاَْرسِإوُنَبْمُهَلَتَق
١٦:٢١ايؤرو٣٠:٣ءايعشإو٧٧:١٧و١٤و١٨:١٣رومزم

تيبردحنمىلعنوبراهمهويأَنوُروُحِتْيَبِرَدَحْنُم
يأرئاسلاهنمردحنيناكملاوهوطبهملاردحنملاو.نوروح
ةيآلايفنوروحتيببدارملانأىلعلديذهولزنيوأطبهي
.ىلفسلانوروحتيب

ريبكدَربيأِءاَمَّـسلٱَنِمٍةَميِظَعٍةَراَجِحِبُّبَّـرلٱُمُهاَمَر
َدربلااذهلثمانرصعيفعقودقو.ةيآلارئاسنممهفُيامك
ةيآلايفو.نانبلىرقىدحإيفمئاهبلاوسانلاضعبلتقو
اذهلثمهللالعفدقو.ةراجحلاكًابلصناكهنأديفيام
ًادَرَبُرِطْمُأَنآلٱَلْثِمًادَغاَنَأاَه«جورخلارفسيففًالعف
يفُهُلْثِمْنُكَيَْملًاّدِجًاميِظَع َىلِإاَهِسيِسْأَتِمْوَيُذْنُمَْرصِمِ
يفَكَلاَمَّـلُكَوَكَيِشاَوَمِمْحٱِلِسْرَأَنآلٱَف.َنآلٱ حلٱِ

ْ
.ِلَْق

لٱَوِساَّـنلٱُعيَِمج
ْ
لٱِمِئاَهَب

يفَنوُدَجوُيَنيِذَّـ حلٱِ
ْ

َنوُعَمُْجيَالَوِلَْق
لٱَىلِإ

ْ
لٱِمِهْيَلَعُلِزْنَي،ِتوُيُب

ْ
لٱَبََرضَف...َنوُتوُمَيَفَُدَرب

ْ
يفَُدَرب ِ

يفاَمَعيَِمجَْرصِمِضْرَأِّـلُك حلٱِ
ْ

لٱَوِساَّـنلٱَنِمِلَْق
ْ
ِ»مِئاَهَب

رذنيوَدربلاببدؤينأهللاداتعادقو.)٢٦-٩:١٨جورخ(
َىلَعَوِهِشْيَجَىلَعَوِهْيَلَعُرِطْمُأ«جوجيفلايقزحمفبلاقفهب
لٱِبوُعُّشلٱ

ْ
ٍدَرَبَةَراَجِحَوًافِراَجًارَطَمُهَعَمَنيِذَّـلٱَِةريِثَك

لَخَدَأ«بويأللاقو.)٣٨:٢٢لايقزح(»ًةَميِظَع
ْ

َىلِإَت
لَّـثلٱِنِئاَزَخ

ْ
لٱَنِزاََخمَتَْرصْبَأْمَأ،ِج

ْ
ِتْقَوِلاَهَتْيَقْبَأيِتَّـلٱَِدَرب

لٱِمْوَيِل،ِّـُّرضلٱ
ْ

حلٱَوِلاَتِق
ْ

اذهو.)٢٣و٣٨:٢٢بويأ(»ِبَْر
ىلعانهنوكينأنكميفًايعيبطهعوقوناكنإوَدربلا
ءادعألالتقدصقلذئنيحهعقوأهللانوكيفةزجعملاليبس
ىلعكّلديو.داتعمريغناكهربكلعلو.ًاقافتامهلتقيملف
ينبنمدحأبَرضيملوءادعألالتقهنوكةزجعمهنأناكمإ
.مهيففويسلانولمعيمهرثأىلعمهوليئارسإ

لثمعقودقورشععساتلانرقلايفنيرسفملادحألاق
نمهلسرأباتكيفنطولالهأدحألاق.انرصعيفاذه
نمانعطقدقوانيأرانإ«١٨٣١ةنسلابآيفةينيطنطسقلا
يفعفترتةباحسليمفصنوليموأليموحنقيرطلا
ًائيشانيأرقئاقدعضبيفورطملاعوقوبارتقابئبنتفبرغلا
نأعطتسأملفضايبلاىلإهنولوةبجوهلوءامسلانمعقي
ىلعيوهيءاملاجمزنمرويطهنأتمهوتنكلوهامروصتأ
دمجلانمةريبكتارُكهنأتيأرليلقدعبنكلوكمسلا
ميزهلثمتعمسكلذرثأىلعوةراجحلاكةقطقطاهلوعقت
دبزأوطالبلاىلعةبكرمفالآةرشععقووأدعرلا
ىلععفادمتاركقلطتاهنأكءامسلاتناكوروفصوبلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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.َدربلااهقّزمفةياقوللانتالاعانرشنوكالهلاانيشخفضرألا
انذقنأوهتحتانأبتخافرقبدلجبراقلايفناكظحلانسحلو
ةثالثبراقلايفنوفذجملاناكو.مظعألاررضلانمانسفنأ
هقاستّضُرانضعبورخآفتكّضرومهدحأديَدربلارسك
يفاناكيلنيمداخَدربلاحرجو.ىنميلايديتّضرو
دهشملاكلذناكو.ناجلاعيشارفلايفالازيملوريغصبراق
نمتاركبراقلاىلعتعقوو.يتايحيفتدهاشاملوهأ
ًادحأتباصأوليديعُمجفعاضماهنمةدحاولالدعتَدربلا
ىلعاهنمةدحاوتعقووهماظعترسَكوأهتلتقلانم
ًاماكرّربلاىلعهتيأرَدربلاعوقوعطقناامل.هترسكففاذجملا
...ناصغألاةرسكمقاروألانمةيراعراجشألاتيأرو
.»خلااهفوقسترسُكةينبألاضعبو

َنيِّـيِروُمَألٱُّبَّـرلٱَمَلْسَأَمْوَي،َّـبَّـرلِلُعوُشَيَلاَقٍذِئَنيِح«١٢
يِموُدُسْمَشاَي:َليِئاَْرسِإِنوُيُعَماَمَأ،َليِئاَْرسِإيِنَبَماَمَأ
.»َنوُلَّـيَأيِداَوَىلَعُرَمَقاَيَو،َنوُعْبِجَىلَع
١٢:١٢ةاضق٣:١قوقبحو٢٨:٢١ءايعشإ

.هراشتساوهلّىلصيأَّـبَّـرلِلُعوُشَيَلاَقٍذِئَنيِح
.ذئنيحنملدبَمْوَي
.عوشييأَلاَقو
اييناربعلالصألايفوَنوُعْبِجَىلَعيِموُدُسْمَشاَي
اهريغالنوعبجيفةئيضميقبأيأيمودنوعبجبسمش
.لعفلاىلعاهميدقتديفيامك

عيمجّلحياهنمدحاوالوةريثكريسافتةثداحلاهذهل
:اهضعبركذنفًامامتلكاشملا
ىلعضارتعالاوةقيقحرمقلاوسمشلافقوأهللانإ.١

ناكميفرثؤيالسمشلافاقيإنأوهريسفتلااذه
لكيفوةنوكسملالكيفلبطقفنييليئارسإلادوجو
ةقلعتمةيوامسلامارجألاعيمجنألًاضيأيكلفلانوكلا
فقواذإفاهريسيفةقفتموةيبذاجلاةوقبضعبباهضعب
ءيشلكىلعرداقهللانأبمّلسنو.لكلافقودحاو
ةزجعملاةمظعوفاكعادالبةزجعملمعيالهنكلو
لصفلاةمدقملارظنا(بولطملالعفلاةمظعىلإةبسنلاب
.)عباسلاضارتعالاوسداسلا

نييفاكاناكامهنوكلنييعيبطليلومويىلإةراشإلانإ.٢
ىلعبعشلازوفنعةيانكيهودوصقملامامتإل
نيزئافلانيرداقللراهنلاماودذإماتلازوفلاءادعألا
ريسفتلااذهبجومبمهلملابتاكلاوزوفلامامتمزلتسي
رظنا(ةيرعشةغلابمهيفيذلارشايلوقانهتبثيال
.)١١٥هجويناثلادلجملاسدقملاباتكلاسوماق

رونىقبأونوعبجىلعسمشلاءوضىقبأهللانإ.٣
رداقهللاونيمرجلافقويملونولّيأيداوىلعرمقلا
.ءاشيامىلإنيّرينلانملكءوضسكعينأىلع
عرتخاءاملعلادحأنإفناسنإلاةقاطيفكلذنأىلع
باتكرظنا(قفألاتحتيهوسمشلاهبىرُتًاراظنم
.)فارغلتلالاجريففاصنألامكح

يأءامسلانمةريبكةراجحبنييناعنكلاىمرهللانإ.٤
ةعلاطلامويغلاىأرعوشيلعلو)١١ع(َدربلاتاّبح
سمشلاهجويطغتاهنأنمفاخوبرغملانم
الوهءادعأىرينأردقيالفليللاكمالظريصيف
نأبرلانمبلطفمهكلهيومهعبتينأعيطتسي
برلاومويغلانمملظتالويهامكمودتسمشلا
نييليئارسإلاىلعسمشلاءوضمادوهتالصلباجتسا
.ةلزانَدربلاتاركومالظلامهئادعأىلعمادو

برلانألةزجعمعوقوبمّلسيريسافتلاهذهنملكو
وأةقيقحسمشلافوقوبامإ)١٤ع(ليئارسإنعبراح
.هئادعأنمبعشلامقتناىتحاهئوضماودب

ىرُيلوألاعبرلايفوراهنلابىرُيرمقلانألمتحملانمو
يفرهظلالبقىرُيعبارلاعبرلايفوقرشلايفرهظلادعب
ذإسمشلانوكترهظلالبقاذهلاقعوشيناكاذإوبرغلا

يأبرغلابرمقلانوكيامبرونوعبجىلعيأقرشلابكاذ
.نولّيأيداوىلع

تراصةنيدميهولئايألاناكم»نوليأ«يداوىنعمو
ميلشروأيبرغةيرقمويلايهو.)١٩:٤٢ص(نييوالل
يفروكذملايداولاو.ولاياهمسااهنمًاليم١٤ةياغىلعو
بيرقوهو»ريمُعنباجرم«مويلاىمسُيواهنمبيرقنتملا
.نوعبجنم

لٱَفَقَوَوُسْمَّـشلٱِتَماَدَف«١٣
ْ

ُبْعَّـشلٱَمَقَتْنٱىَّـتَحُرَمَق
يفًابوُتْكَماَذٰهَسْيَلَأ.ِهِئاَدْعَأْنِم ِتَفَقَوَف؟ََرشاَيِرْفِسِ
يفُسْمَّـشلٱ لِلْلَجْعَتَْملَوِءاَمَّـسلٱِدِبَكِ

ْ
ٍمْوَيَوْحَنِبوُرُغ

.»ٍلِماَك
١:١٨ليئومص٢

نأىلعلدياذهرهاظُرَمَقْلٱَفَقَوَوُسْمَّـشلٱِتَماَدَف
.ةزجعمثداحلا

يفًابوُتْكَماَذٰهَسْيَلَأ يناربعلالصألايفوََرشاَيِرْفِسِ
وهو.ةماقتسالاوأّربلاوأميقتسملاوأرابلايأ»رشايلارفس«

لاق.ليئارسإيفنأشلاتاذرومألايفلاوقأوراعشأعومجم
يثراموهوسوقلاديشندوادذخأرفسلااذهنمومهضعب
رفسلااذهيفو.)٢٧-١:١٨ليئومص٢(ناثانويولواشهب

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ءايقتألاهبدارُيرشايلانأرهاظلافدوادلسوقلاديشنبتُك
تاذثداوحلاراعشأهيفنوبتكياوناكمهنإوةماقتسالالهأ
رشايرفسريغوهفروصعلايلاوتىلعاهءابنأوأنأشلا
سيلوكلذىلإةبسنلابثدحمهنإفمايألاهذهيفروهشملا
ةاروتلايفثداوحلاريرقتالإزواجتيملهنألسوقلاديشنهيف
ةغلابمهيفو.اهانعلاطيتلاةخسنلابسحًاليلقاهدعبامو
ريغبتكلانموهورصميفبوقعيءانبأءابنإيفةريبك
ةيرعشتارابعوأراعشأعومجمبوهسيلوةينوناقلا
يفيقبو.دوقفمةيآلايفروكذملارفسلااذهنأةصالخلاو
لكسيلو.اهتحصىلعليلداليتلالاوقألانمريثككلذ
هنمتذخُأيذلارفسلاتبثُيباتكلاهبدهشتساام
تبثيملونينانويلاءارعشلادحأدهشتساسلوبنإفةداهشلا
ةدعباتكلايفو.رعاشلاكلذراعشألكةحصدحأ
.هذهلثمتاداهش

يفُسْمَّـشلٱِتَفَقَوَف هغلبتامىلعأيفيأِءاَمَّـسلٱِدِبَكِ
دهاشملاىلإرظنلابةرهاظلاةكرحلابسحبءامسلانم
ةمسقطخهنألقفألايفوأةرجاهلاطخىلعنوكتف
.ءامسلاطسوةيبرعلايفدبكلاو.نيفصنىلإءامسلا

لماكراهنوحنيأٍلِماَكٍمْوَيَوْحَنِبوُرُغْلِلْلَجْعَتَْملَو
سمشلانأىنعملانيرسفملادحألاق.ةعاس١٢وحنيأ
اهنأعنميالاذهواهبورغناوأراصنأىلإاهعضوميفتيقب
اّنإالإكلذكتيقبمكفرعنالوكلذدعباهعضومتيقب
.نييليئارسإللرصنلالمكنأىلإتيقباهنأملعن

لٱَكِلٰذُلْثِمْنُكَيَْملَو«١٤
ْ

ِهيِفَعِمَسُهَدْعَبَالَوُهَلْبَقِمْوَي
.»َليِئاَْرسِإْنَعَبَراَحَّـبَّـرلٱَّـنَأل.ٍناَسْنِإَتْوَصُّبَّـرلٱ
٢٣:٣صو٤٢عو١:٣٠ةينثت٣٨:٨ءايعشإ

لثمموييأُهَدْعَبَالَوُهَلْبَقِمْوَيْلٱَكِلٰذُلْثِمْنُكَيَْملَو
تاملكلاهذهلىنعمال«ربلووةمالعلالاق.خلامويلاكلذ
تناكةثداحلانأناهذألاغيلبتبتاكلادصقنكيملنإ
يفةءوبنلااذهبلباقننأانهانلو.»ةيقيقحةميظعةزجعم
لٱُروُنُنوُكَيَو«هلوقيهو)٣٠:٢٦ءايعشإ(

ْ
ِروُنَكِرَمَق

ِةَعْبَسِروُنَكٍفاَعْضَأَةَعْبَسُنوُكَيِسْمَّـشلٱُروُنَو،ِسْمَّـشلٱ
يف،ٍماَّـيَأ .»ِهِبَْرضَّـضَريِفْشَيَوِهِبْعَشَْرسَكُّبَّـرلٱُُربَْجيٍمْوَيِ

مويلناثتعنةلمجلاهذهٍناَسْنِإَتْوَصُّبَّـرلٱِهيِفَعِمَس
نكييكل«قباسلاهلوقيفهنعهتفصبىفتكملافوذحملا
قبسيملهنأىنعملاو)ريسفتلاىلإعجرا(»مويلاكلذلثم
دارأفناسنإةالصبرلاهيفعمسمويلاكلذكموي
ىنعملاسيلو.ةرهاظزاجملاةقالعو.ةالصلاانه»توصلاب«
عمسهللانإفمويلااذهلبقناسنإةالصعمسيملهللانأ

ًاناَسْنِإاَّـيِليِإَناَك«هنإفايليإهنموةريثكتاوبروفولأتاولص

َحت
ْ

َىلَعْرِطْمُتْمَلَف،َرِطْمُتَالْنَأًةَالَصَّـىلَصَو،اَنَلْثِمِمَالآلٱَت
.)١٨و٥:١٧بوقعي(»خلاٍرُهْشَأَةَّـتِسَوَنيِنِسَثَالَثِضْرَألٱ
هريثأتناكًاعمسعوشيةالصعمسهللانأانهىنعملاف
فقوأهنإفهدعبنوكيساموهقبساملكريثأتنممظعأ
نماناكامهنأحّجرملاوليللاوراهنلاَيناطلُسرمقلاوسمشلا
انهنسحيو.ليئارسإلنيرَّـخسُمامهيهلإاوأرفنييرومألاةهلآ
اذإهيلإنيعادلاعمسيهللانأوةوقةالصللنأركذننأ
.هللانمةّوقنصحةالصلافميلسبلقوناميإباوعد

نأل«ةينادلكلاةمجرتلايفوَليِئاَْرسِإْنَعَبَراَحَّـبَّـرلٱَّـنَأل
ديريهنأكاذهدازمجرتملالعلفخلا»هتملكببراحبرلا
كلتلبرلاعمسنإلصألاىنعمو.ةالصلاهتباجإببراح

رئاسنعهزّيمبيجعلاعمسلاكلذمويلاكلذيفةالصلا
ليئارسإنعبراحبرلانأليلدبةلبقتسملاوةيضاملامايألا
نيينثوللهيزخواهلريظناليتلاةزجعملاعنصوهبعشةيوقتب
.هدعولًامامتإمهايإهرسكوهتانّيبوهتازجعمب

ملٱَىلِإُهَعَمَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُعوُشَيَعَجَرَّـمُث«١٥
يفِةَّـلَحَْ ِ

جلٱ
ْ
لِ
ْ

.»ِلاَج
٤٣ع

برحنمىهتنانأدعبيأِلاَجْلِْجلٱَىلِإ...َعَجَرَّـمُث
هلّصفلمجممالكوهفمهكولمهلتقومهندمهذخأونييرومألا

نييليئارسإلاميخمنأللاجلجلاىلإهعوجرناكو.دعباميف
لثموةيآلاهذهيفنيرسفملاكابترالعضومقبيملفكلانه
مثنولمجياهيخرؤممالكوةيقرشلاتاغللايفريثكاذه
ىلعليدبسيلخسنلاضعبيفةيآلاهذهكرتو.نولصفي
.)٤٣عرظنا(اهحصأواهرثكأيفاهتدايز

خلٱَكِئَلوُأَبَرَهَف«١٦
ْ

ملٱُةَسَْم
يفاوُأَبَتْخٱَوِكوُلُْ يفٍةَراَغَمِ ِ

.»َةَديِّـقَم

ةحيصفلابفرعُتانهءافلاِكوُلُْملٱُةَسْمَْخلٱَكِئَلوُأَبَرَهَف
نإانهريدقتلاورّدقمطرشباوجنعتحصفأاميهو
.خلابرههنأوهفهتلمجأامليصفتفرعتنأتدرأ

يفاوُأَبَتْخٱَو يفٍةَراَغَمِ يأ)ريسفتلاو١٠عرظنا(َةَديِّـقَمِ
دنع١٠عريسفترظنا(اهسفنةنيدملايفالةديقمراوجيف
دودحلانإف)احيرأركذنع٥:١٣صريسفتونوعبجركذ
لصألاةرابعلباق.لاصتاللًازاجمدودحملانمبسُحتدق
كلذيفمهتبيخةلعفرعت)٤-٩:٢سوماعيفامب
.ءابتخالا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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ملٱَدِجُوْدَق:ُعوُشَيَِربْخُأَف«١٧
خلٱُكوُلُْ

ْ
يفَنيِئِبَتُْخمُةَسَْم ِ

يفٍةَراَغَم .»َةَديِّـقَمِ

نإرارشألانإُةَسْمَْخلٱُكوُلُْملٱَدِجُو...ُعوُشَيَِربْخُأَف
هللاينيعنعاوراوتينأاوردقيالسانلانيعأنعاواروت
.)٤-٩:٢سوماع(هنماوبرهينأنوعيطتسيالو

ِمَفَىلَعًةَميِظَعًةَراَجِحاوُجِرْحَد:ُعوُشَيَلاَقَف«١٨
ملٱ
.»ْمِهِظْفِحِلْجَألًالاَجِراَهْيَلَعاوُميِقَأَو،ِةَراَغَْ

ىلعاوعضيأِةَراَغَْملٱِمَفَىلَعًةَميِظَعًةَراَجِحاوُجِرْحَد
نأنوردقيالمهنألةجرحدلابةريبكًاروخصةراغملالخدم

ىلعاهنماوجرخيالئلكلذواهلقثةرفوواهربكلاهولمحي
.ةلفغنيح

اهيلعاوميقأيأْمِهِظْفِحِلْجَألًالاَجِراَهْيَلَعاوُميِقَأَو
نمماوناكنإةراجحلاكلتعفرةلوازمنممهوعنميلًاسارح
.اهلثمعفدىلعنووقي

اوُبِْرضٱَوْمُكِئاَدْعَأَءاَرَواوُعْسٱِلَب،اوُفِقَتَالَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«١٩
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ْمَُهنُدُمَنوُلُخْدَيْمُهوُعَدَتَال.ْمُهَرَّـخَؤُم

َ
ْدَقْمُك

.»ْمُكِدَيِبْمُهَمَلْسَأ
٢٥:١٨ةينثت

امهيلعّلديامكبرحلالاجرلباطخلاْمُتْنَأاَّـمَأَو
.مالكلانمهبلصتا

ىنعملاومهبانذأاوعطقاوةيناربعلايفوْمُهَرَّـخَؤُماوُبِْرضٱَو
.زاجملصألايفاموةقيقحةمجرتلايفامنأالإدحاو

اوفنأتسيومهاوقاوددجيالئلْمَُهنُدُمَنوُلُخْدَيْمُهوُعَدَتَال
نييليئارسإلانكلوندملالخدمهضعبنإمعن.برحلا
.)٢٠عرظنا(مهولتقومهوكردأ

هبَْرضْنِمَليِئاَْرسِإوُنَبَوُعوُشَيىَهَتْنٱاَّـَملَو«٢٠ ًةَبَْرضِْمِ
اوُلَخَدْمُهْنِماوُدََرشَنيِذَّـلٱُدََّـرشلٱَو،اوُنَفىَّـتَحًاّدِجًةَميِظَع
ملٱ
ملٱَنُدُْ

.»َةَنَّـصَحُْ

عوشيىهتنااملويأخلاَليِئاَْرسِإوُنَبَوُعوُشَيىَهَتْنٱاَّـَملَو
هنإفمهيلإمهلسرأنيذلاهدونجةطساوبءادعألابرضنم
مهرظتنيناكلبمهعمعوشينكيمل٢١عنمرهظيامىلع

رمآلاهنألزاجملابابنمعوشيىلإلعفلادانسإفةديّقميف
.كلذب

.نودورطملاوأنوبراهلادارملاونودراشلايأُدََّـرشلٱَو

ملٱَىلِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجَعَجَر«٢١
يفَعوُشَيَىلِإِةَّـلَحَْ َةَديِّـقَمِ

.»َليِئاَْرسِإيِنَبَىلَعُهَناَسِلٌدَحَأَّـنُسَيَْمل.ٍمَالَسِب
١١:٧جورخ

يفَعوُشَيَىلِإِةَّـلَحَْملٱَىلِإِبْعَّـشلٱُعيَِمجَعَجَر دارأَةَديِّـقَمِ
يلوتستلعوشياهلسرأيتلاةعامجلالكانهبعشلاعيمجب
يفلوزنلانأحّجرملاو.ءادعألايقاببرضتودالبلاىلع
دعبهنأشحالصإوشيجلاةحارإلًاريصقًاتقوناكةلحملا
نينوجسملاكولملالتقلمهنمهيلإجاتحينمدادعإوهراصتنا

.عئاقولانمكلذدعباموةراغملايف
.ةّحصوةمالسبيأٍمَالَسِب
ميدقلثماذهَليِئاَْرسِإيِنَبَىلَعُهَناَسِلٌدَحَأَّـنُسَيَْمل

ليننععماطلاوهيداعمرارضإنعودعلازجعيفبرضُي
مهلوقوهوةماعلانيبرثألَثملااذهللزيملوهيفعومطملا
هيفعمطوهلينىلعىونيأ»اذكلهنانسأنالفّنس«
هفيسنسينمكهتلآّدعأوكلذلّدعتساهنأىنعملاو
ملهنأهانعمفًايفنمءاجانهو.حبذللهنيكسوبرضلل
جورخريسفترظنا(ًائيشنييليئارسإلارسخينأدحأعطتسي

لدب»بلك«جورخلارفسيفلثملااذهيفءاجو.)١١:٧
يفهلثمءاجونيهجوىلعلثملااذهىرجف.انه»دحأ«
»نبللاتعّيضفيصلايف«و»نبللاتعّيضفيصلا«ةيبرعلا
ةراعتسالاوأبكرملازاجملانموهو.دحاوىنعملاو
ليئارسإينبدحأبملُيملىنعملانأمهضعبىأرو.ةيليثمتلا
لوبقموهومالكلاةلآناسللانأىلعءانبءيشبمهبيعيوأ
تاودأنمناسللاو.لاحلاىضتقموماقملابىلوألوألانكل
.ظفللاتاودأنمهنأامكلكألا

ملٱَمَفاوُحَتْفٱ:ُعوُشَيَلاَقَف«٢٢
ِءَالُؤٰهَّـَيلِإاوُجِرْخَأَوِةَراَغَْ

خلٱ
ْ

ملٱَةَسَْم
ملٱَنِمِكوُلُْ

.»ِةَراَغَْ

يفوأهيلعراصتنالاموييفكلذلاقلهُعوُشَيَلاَقَف
يفليوطلامهبرحذإدغلايفهلاقهنأمهضعبىأر.هدغ
جاتحيامدادعإومهتحارتساوعوشيىلإمهعوجرومويلاكلذ
نأيسنلئاقلااذهنأرهاظلاف.دحاومويهيفكيالهيلإ
هنأنوريثكلاحّجراذهلوتازجعملانمناكمويلاكلذلوط
.هنيعراصتنالاموييفكلذلاق

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع

٦٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



.ةراغملابابيأِةَراَغَْملٱَمَفاوُحَتْفٱ
لوقينأيضتقيرهاظلاناكِةَراَغَْملٱَنِم...اوُجِرْخَأَو

نايبلاةدايزلرمضملاناكمرهاظلاعضوفاهنم...اوجرخأ
.ريمضلاعجرمىلإرظنلاةفلكعفرو

ملٱَكِئَلوُأِهْيَلِإاوُجَرْخَأَو،َكِلٰذَكاوُلَعَفَف«٢٣
خلٱَكوُلُْ

ْ
َةَسَْم

ملٱَنِم
َتوُمْرَيَكِلَمَوَنُوْربَحَكِلَمَوَميِلَشُروُأَكِلَم:ِةَراَغَْ

.»َنوُلْجَعَكِلَمَوَشيَِخلَكِلَمَو

.)٣عريسفترظنا(خلاَميِلَشُروُأَكِلَم

ملٱَكِئَلوُأاوُجَرْخَأاَّـَملَناَكَو«٢٤
َعوُشَيَّـنَأَعوُشَيَىلِإَكوُلُْ

حلٱِلاَجِرِداَّـوُقِلَلاَقَوَليِئاَْرسِإِلاَجِرَّـلُكاَعَد
ْ

َنيِذَّـلٱِبَْر
ِءَالُؤٰهِقاَنْعَأَىلَعْمُكَلُجْرَأاوُعَضَواوُمَّـدَقَت:ُهَعَماوُراَس
ملٱ
.»ْمِهِقاَنْعَأَىلَعْمُهَلُجْرَأاوُعَضَوَواوُمَّـدَقَتَف.ِكوُلُْ
٦و٢٦:٥ءايعشإو٩و١٤٩:٨و١١٠:١٥و١٠٧:٤٠رومزم
٤:٣يخالمو

نمنيراتخملابرحلالاجرلكيأَليِئاَْرسِإِلاَجِرَّـلُك
:٨صريسفترظنا(ًارارمكلذلثمّرمدقو.ليئارسإينب
.)٩:٦و١

دشأنماذهِكوُلُْملٱِءَالُؤٰهِقاَنْعَأَىلَعْمُكَلُجْرَأاوُعَضَو
تايآرهظأوماليإلانمهيفامعمءادعأللراقتحالاعاونأ
ملو.)٢٢:٣٩ليئومص٢يفاماذهبلباق(راصتنالاوزوفلا
هبراحمراصتنامظعأوّودعلاراقتحاتايآمظعأنماذهلزي
ناكو»كتبقرسعدأوكقنعسودأس«هودعلدحاولالوقيف
لعلالذإلااذهلثمءادعألارئاسلالذإبليئارسإلدعولا
.ةيتآلاةيآلايفحّرصام

اوُدَّـدَشَت.اوُبِعَتْرَتَالَواوُفاََختَال:ُعوُشَيْمُهـَلَلاَقَف«٢٥
َنيِذَّـلٱُمُكِئاَدْعَأِعيِمَجِبُّبَّـرلٱُلَعْفَياَذَكٰهُهَّـنَأل.اوُعَّـجَشَتَو
.»ْمَُهنوُبِراَُحت
٧:١٩و٣:٢١ةينثت١:٩سو٨و٣١:٦ةينثت

)١:٩ص(هلهللالاقاملثمعوشيمهللاقاوُفاََختَال
.ًاعيجشت

ِسَْمخَىلَعْمُهَقَّـلَعَوْمُهَلَتَقَوَكِلٰذَدْعَبُعوُشَيْمَُهبََرضَو«٢٦
خلٱَىلَعَنيِقَّـلَعُماوُقَبَو،ٍبَشَخ

ْ
ملٱىَّـتَحِبََش

.»ِءاَسَْ
٨:٢٩ص

ةمجرتلايفوتارجشوأٍبَشَخِسَْمخَىلَعْمُهَقَّـلَعَو
دعبمهقّلعو)٨:٢٩صريسفترظنا(»نابلص«ةينادلكلا
رئاسلًاراذنإوةربعمهلعجيلليكنتلاوةناهإلاةدايزلمهلتقنأ
مهبيصننوكيفهتمواقمىلعاومدقيالىتحءادعألاكولم
.ءالؤهبيصن

ْمُهوُلَزْنَأَفَرَمَأَعوُشَيَّـنَأِسْمَّـشلٱِبوُرُغَدْنِعَناَكَو«٢٧
خلٱِنَع

ْ
يفْمُهوُحَرَطَوِبََش ملٱِ

اوُعَضَوَو،اَهيِفاوُأَبَتْخٱيِتَّـلٱِةَراَغَْ
ملٱِمَفَىلَعًَةريِبَكًةَراَجِح

لٱاَذٰهَىلِإىَّـتَحِةَراَغَْ
ْ

.»ِهِنْيَعِمْوَي
٨:٢٩صو٢١:٢٣ةينثت

نوكينأنيبنورسفملادّدرتِسْمَّـشلٱِبوُرُغَدْنِعَناَكَو
هدغبورغنوكينأوةزجعملابلاطيذلامويلابورغاذه
لوطناكنإنكلو.دغلابورغهنأىلإنورثكألابهذو
نأبميلستلابعصيالفةداعلاةقراخلارومألانممويلاكلذ
.هبورغبورغلااذه

يفْمُهوُحَرَط ةيغبمهلأبخمةراغملاهذهتناكِةَراَغَْملٱِ
.ًانفدممهلتراصمثًاعينمًانجسمهلتراصمثةاجنلا
.هللانمبرهينمبيصناذهو

ءايحأمهونجسفِةَراَغَْملٱِمَفَىلَعًةَريِبَكًةَراَجِحاوُعَضَوَو
ًاراكذتوةربعةراجحةوثُجاهقوفناكهّنأحّجرنو.ًاتاومأو
.)٧:٢٦ص(ناخعربقىلعناكامك

عوشيناكيذلامويلاىلإيأِهِنْيَعِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإىَّـتَح
تيقبةراجحلاكلتنأنمعنميالاذهوأبنلااذهبتكي
كلتاورازنيذلانإسويساملاق.عوشيدعبًاليوطًانامز
برقةمكأيفمويلااذهىلإةيقابةراغملاكلتنإاولاقضرألا
.راكذتلاراثآكةراجحلابدودسماهبابوةديّقم

:يتأيامةسمخلاكولملاةثداحنمملعتن
اهيفاوئبتخينأدصقةراغملااولخدمهنإفةئيطخلاعدخ.١

اذكهو.مهربقمثمهنجسًالوأتراصةراغملانكلو
.بيذاكألاىلإئجتليوبرلاهجونمبرهينملك

اوهفرتواوربكتاوناككولملاءالؤهنإفرارشألاةازاجم.٢
.قباسلامهعافترارادقمبمهلُذناكفنيكاسملااوملظو

قحسيسهللاونورصتنياوتبثاذإمهنإفهللاةمَدخةازاجم.٣
.مهلجرأتحتناطيشلا

يفَةَديِّـقَمُعوُشَيَذَخَأَو«٢٨ لٱَكِلٰذِ
ْ

ِّـدَحِباََهبََرضَوِمْوَي

هبٍسْفَنَّـلُكَوَوُهاَهَكِلَمَمَّـرَحَو،ِفْيَّـسلٱ .ًادِراَشِقْبُيَْمل.اَِ
.»اَحيِرَأِكِلَمِبَلَعَفاَمَكَةَديِّـقَمِكِلَمِبَلَعَفَو

٦:٢١ص

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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يفَةَديِّـقَمُعوُشَيَذَخَأ هيفكولملاقّلعيذلاِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
يفركُذامكليوطلاراصتنالامويدغنيرثكألالوقىلعوهو
قّلعنألبقناككلذنأمهضعبىأرو)٢٧ع(ريسفت
بيترتللسيلواولابفطعلافةيآلاةيقبيفامليلدبكولملا
.ثودحلايفةكراشملادّرجمللب

.اهلهأبرضيأِفْيَّـسلٱِّـدَحِباََهبََرض
ًالاجرمهلتقومهنعليأاَِهبٍسْفَنَّـلُكَوَوُهاَهَكِلَمَمَّـرَحَو
.ًاراغصوًارابكًءاسنو

ملفنيقابلاكمهلتقونيبراهلاكسمأيأًادِراَشِقْبُيَْمل
.اهلهأنمدحأجني

هلتقيأاَحيِرَأِكِلَمِبَلَعَفاَمَكَةَديِّـقَمِكِلَمِبَلَعَف
كولملاوياعكلمبلعفامكًاليكنتوءادعأللًاليلذتهقّلعو
.)٨:٢٩و٦:٢١صريسفترظنا(ةسمخلا

َىلِإُهَعَمَليِئاَْرسِإُّلُكَوَةَديِّـقَمْنِمُعوُشَيَزاَتْجٱَّـمُث«٢٩
.»َةَنْبِلَبَراَحَو،َةَنْبِل

تاوزغلةمدقمتناكةوزغلاهذهُعوُشَيَزاَتْجٱَّـمُث
.ةديدج

نيراتخملاليئارسإلاجرلكيأُهَعَمَليِئاَْرسِإُّلُكَو
.)٢٨ع(ةديقمةبراحميفهعماوناكوةوزغلاهذهل

مهسيفةنيدمانهيهوضايب»ةنبل«ىنعمَةَنْبِلَىلِإ
يهو.ةديقمنعةديعبتسيليبرغلاهمختبرقاذوهي
رشعينثادعبتواهنميبرغلابونجلايفوأميلشروأيبرغ
:٢١و١٥:٤٢ص(ةنهكللةنيدمكلذدعبتراصاهنعًاليم

.مسرالواهلللطالبارخمويلايهو)٦:٥٧مايأ١و١٣
.ةيفاصلاّلتمهضعبّويشنملاقارعمهضعباهنظو

،اَهِكِلَمَعَمَليِئاَْرسِإِدَيِبًاضْيَأَيِهُّبَّـرلٱاَهَعَفَدَف«٣٠
هبٍسْفَنَّـلُكَوِفْيَّـسلٱِّـدَحِباََهبََرضَف هبِقْبُيَْمل.اَِ َلَعَفَو،ًادِراَشاَِ
.»اَحيِرَأِكِلَمِبَلَعَفاَمَكاَهِكِلَمِب

.ًارابكوًاراغصاهلهأبرضيأِفْيَّـسلٱِّـدَحِباََهبََرض
.اهبرضهلوقلريسفتفطعانهفطعلااَِهبٍسْفَنَّـلُكَو

َىلِإَةَنْبِلْنِمُهَعَمَليِئاَْرسِإُّلُكَوُعوُشَيَزاَتْجٱَّـمُث«٣١
.»اََهبَراَحَواَهْيَلَعَلَزَنَوَشيَِخل

.)٢٩عريسفترظنا(ُهَعَمَليِئاَْرسِإُّلُكَو
مختبرقةنبليبونجلايمأةعضبةياغىلعَشيَِخلَىلِإ
ملعوشينألةنيصحتناكاهنأحّجرملاو.يبرغلااذوهي
بيراحنسرطضاو.يناثلامويلايفالإاهذخأينأعطتسي
٣٧:٨ءايعشإو١٩:٨كولم٢(اهرصاحينأكلذدعب
رصقيفتفشُتكاةراجحىلعراصحلااذهأبنمسُرو)٣٧و
روشأكلمميظعلاكلملابيراحنس«دريكاهأرقفكجنيوك
يفنذآانأشيخلةنيدمهاجتءاضقلاشرعىلعسلاجلا
سيكمأعقومهنإليقفاهعقوميفلاوقألاتفلتخاو.»اهلتق
ركذُيملو.كلذريغليقونولجعبرقىصحلالتهنإليقو
عوشيمهنعلنيذلاةسمخلاكولملانمهنألانهشيخلكلم
.)ريسفتلاو٢٧-٢٢عرظنا(مهقّلعومهلتقو

يفاَهَذَخَأَف،َليِئاَْرسِإِدَيِبَشيَِخلُّبَّـرلٱَعَفَدَف«٣٢ لٱِ
ْ

ِمْوَي
هبٍسْفَنَّـلُكَوِفْيَّـسلٱِّـدَحِباََهبََرضَوِيناَّـثلٱ اَمِّـلُكَبَسَحاَِ
.»َةَنْبِلِبَلَعَف

يفاَهَذَخَأَف،َليِئاَْرسِإِدَيِبَشيَِخلُّبَّـرلٱَعَفَدَف ِمْوَيْلٱِ
كلذديؤيوةنيصحتناكاهنأليناثلامويلايفاهذخأِيناَّـثلٱ
ِنُدُمِعيَِمجَىلَع...َدِعَص«املروشأكلمبيراحنسنأ
حلٱاَذوَُهي

ْ
َشيَِخلَىلَع«ناك)١٨:١٣كولم٢(»اَهَذَخَأَوِةَنيَِص

لَسُّلُكَو
ْ

لكباهرصاحيناكيأ)٣٢:٩مايأ٢(»ُهَعَمِهِتَنَط
ذخوبننإو.)١٩:٨كولم٢(راصحلاكرتكلذعمو.هتوق
ندمميلشروأ«براحفايقدصكلميفاذوهيةكلممازغّرصن
اَتَيِقَبِْنيَتاَهَّـنَأل«ةقيزعوشيجلذخأينأعطتسيملو»اذوهي
يف .)٣٤:٧ايمرإ(»ِْنيَتَنيِصَحِْنيَتَنيِدَماَذوَُهيِنُدُمِ

،َشيَِخلِةَناَعِإلَرَزاَجُكِلَمُماَروُهَدِعَصٍذِئَنيِح«٣٣
.»ًادِراَشُهَلِقْبُيَْملىَّـتَحِهِبْعَشَعَمُعوُشَيُهَبََرضَو

يفميارفأطبسيفرزاجاهمساةنيدمتناكَرَزاَج
اهنمًاليمنيرشعةياغىلعوميلشروأنميبرغلابونجلا
فيلحامإماروهاهكلمو.)١:٢٩ةاضقو١٠و١٦:٣ص(
نعنييليئارسإللًاعفدشيخلكلمدعاسهنأوأشيخلكلمل
دعبتراصناعنكندممدقأنمهذهرزاجتناكو.هدالب
.)٦:٦٧مايأ١و٢١:٢١ص(نييواللاتاهقينبلكلذ
)٢٠:٤مايأ١و٥:٢٥ليئومص٢(دوادبورحيفترهتشاو
ةأرماهتنبالًارهماهاطعأورصمكلمنوعرفاهذخأو
يهاهنأمهضعبىأر.)١٧-٩:١٥كولم١(ناميلس

نملايمأةعبرأةياغىلعيهورزجلالتبمويلاةفورعملا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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اهنأىلعلدتةريثكبرُخكانهتفشُتكادقو.سيلوبوكين
ىلعلدتةيناربعوةينانويتاباتكونأشتاذةنيدمتناك
.اهدودحواهمسا

َىلِإَشيَِخلْنِمُهَعَمَليِئاَْرسِإُّلُكَوُعوُشَيَزاَتْجٱَّـمُث«٣٤
.»اَهوُبَراَحَواَهْيَلَعاوُلَزَنَفَنوُلْجَع

ةيرومأةنيدمنولجع«باتكلاسوماقيفليقَنوُلْجَع
١٠دعُبىلعّلتىلعيهونالجعنآلاىمستاذوهييف

.»ةزغنميقرشلالامشلاىلإلايمأ

يفاَهوُذَخَأَو«٣٥ لٱَكِلٰذِ
ْ

،ِفْيَّـسلٱِّـدَحِباَهوُبََرضَوِمْوَي
هبٍسْفَنَّـلُكَمَّـرَحَو يفاَِ لٱَكِلٰذِ

ْ
َلَعَفاَمِّـلُكَبَسَحِمْوَي

.»َشيِخَلِب

يفاَهوُذَخَأَو .هيفاهيلعاولزنيذلاِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
لاجرلانماهيفناسنإلكلتقيأاَِهبٍسْفَنَّـلُكَمَّـرَحَو
.ثادحألاوءاسنلاو

َىلِإَنوُلْجَعْنِمُهَعَمَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُعوُشَيَدِعَصَّـمُث«٣٦
.»اَهوُبَراَحَوَنُوْربَح

١:١٠ةاضقو١٥:١٣و١٤:١٣ص

مسابتّيمُسةيدوهيلاندملامدقأنمةنيدمَنوُْربَح
ةنيدموأعبرأةيرقبفرعُتتناكوبلاكدالوأدحأنوربح
نمو.هنطوتناكاهنألهيلإتفيضُألطبمساعبرأوعبرأ
ةياغىلعوميلشروأيبونجيفٌدجناهعقوموارمماهئامسأ
.ليلخلابمويلافرعُتواهنمًاليمنيرشع

ِّـلُكَواَهِكِلَمَعَمِفْيَّـسلٱِّـدَحِباَهوُبََرضَواَهوُذَخَأَو«٣٧
هنُدُم هبٍسْفَنِّـلُكَواَِ َلَعَفاَمِّـلُكَبَسَحًادِراَشِقْبُيَْمل.اَِ
هبٍسْفَنَّـلُكَواَهَمَّـرَحَف،َنوُلْجَعِب .»اَِ

ع(ًالبققّلُعولتُقيذلاكلملاةفيلخهنأحّجرملااَهِكِلَم
.)٢٦و٢٣

.اهلةفلاحملاوأاهتمصاعيهيتلاندملايأاَِهنُدُم

َريِبَدَىلِإُهَعَمَليِئاَْرسِإُّلُكَوُعوُشَيَعَجَرَّـمُث«٣٨
.»اََهبَراَحَو

١:١١ةاضقو١٥:١٥ص

.ىرخُأةهجىلإلّوحتيأُعوُشَيَعَجَر
:١ةاضق(رفِسةيرقاهمساناكنوربحبرقةنيدمَريِبَد

ريبدىنعمو)١٥:١٥ص(بتكلاةنيدميأرفِسةيرقو)١١
دنعينيدلاملاعلاةنيدمتناكاهنأىلعكلذلديفسدقم
ةينيدرافسأونيدةميإنييناعنكللناكهنإونييناعنكلا
ًانصحةنيدملاهذهتناكو.نيغلابلاوثادحألااهنومّلعي
اهيلعىلوتسامث.اذوهيمهسنمتناكو.قانعينبل
مث.)١٧-١٥:١٥ص(نويليئارسإلااهذخأمثنويناعنكلا

»نابريود«اهنأمهضعبنظ.)٢١:١٥ص(نييواللتراص
بونجلايفنوربحنملايمأةياغىلعيهومويلاةفورعملا
ىلع»ةبلدلاب«مويلافرعُياماهنأقيرفنظو.اهنميبرغلا
رخآقيرفو.ةروكذملاةهجلايفنوربحنملايمأةتسةياغ
ىلفسلاعيبانيلاوايلعلاعيبانيلاعضوماهنإو»ةيرهظلا«اهنأ
نيرشعةياغىلع»نيبد«اهنأمهضعبىأرو)١:١٥ةاضق(
اهريغنمريبدىلإبرقأيهوطلسلايبونجنمًاليم
.ًاظفل

هنُدُمِّـلُكَواَهِكِلَمَعَماَهَذَخَأَو«٣٩ ِّـدَحِباَهوُبََرضَو،اَِ

هبٍسْفَنَّـلُكاوُمَّـرَحَوِفْيَّـسلٱ َلَعَفاَمَك.ًادِراَشِقْبُيَْمل.اَِ
َةَنْبِلِبَلَعَفاَمَكَو،اَهِكِلَمَوَريِبَدِبَلَعَفَكِلٰذَكَنُوْربَحِب
.»اَهِكِلَمَو

ندملانماهدعبامواحيرألهأبعوشيلعفخلااَهَذَخَأَو
.ليكنتلاوسفنألاعيمجلتقنمًادحاوًالعف

جلٱِضْرَأَّـلُكُعوُشَيَبََرضَف«٤٠
ْ

جلٱَوِلََب
ْ

ِلْهَّـسلٱَوِبوَُن
ٍةَمَسَنَّـلُكَمَّـرَحْلَب،ًادِراَشِقْبُيَْمل.اَهِكوُلُمَّـلُكَوِحوُفُّسلٱَو
.»َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك
١٧و٢٠:١٦ةينثت

يهولابجلاتاذيأةيلبجلاضرألاوأِلَبَْجلٱِضْرَأَّـلُك
.ميارفأواذوهيلابج

ءزجلاكلذوناعنكضرأنميبونجلامسقلايأِبوُنَْجلٱ
.ةيمودأواذوهيمهسنميبونجلا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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دودحىلإافاينمةدتمملاةضفخنملاضرألاوهوِلْهَّـسلٱ
.)١٧:٢٦ايمرإو١:٩ةاضقو١:٧ةينثت(رصم

حفسيثيحلبجلالفسأانههانعموحفسعمجِحوُفُّسلٱ
نوكتفلويسلاىنعملمتحتةيناربعلايفةملكلاو.ءاملاهيف
.ةبصخلاَبرتلانمعضاوملاكلت

مئاهبلاوسانلانميحلكالناسنإلكيأٍةَمَسَنَّـلُك
.ةمينغمئاهبلانوذخأياوناكمهنألمهفلاىلإقبسيامك

َعيَِمجَوَةَّـزَغَىلِإَعيِنْرَبِشِداَقْنِمُعوُشَيْمَُهبََرضَف«٤١
.»َنوُعْبِجَىلِإَنِشوُجِضْرَأ
١٥:٥١و١١:١٦ص١٠:١٩نيوكت

مختىلعيهو)١:٢ةينثتريسفترظنا(َعيِنْرَبِشِداَق
بيروحنمةلحرمةرشعىدحإةياغىلعيبونجلاناعنك
مويلافرعُيامدنعاهعقوممهضعبنظ.مودأمختىلعو
طيحتضرأيفيهوساقنيعهنأىلعمهرثكأوةببولانيعب
.ةنسحاهتبرتولالتلااهب

ةثالثةياغىلعيهواهمسااذهلازيالةنيدمَةَّـزَغ
.رحبلائطاشنملايمأ

اهبماقأيتلارصميفشوجدالبتسيليهَنِشوُج
يأنوربحيبونجيفاذوهيمهسيفةعيطقيهلبنويناربعلا
:١٥و١١:١٦ص(اهنمًاليمرشعةعبرأةياغىلعوليلخلا

.نوعبجوةزغنيبةيآلايفامىلعيهو)٥١

ملٱَكِئَلوُأَعيَِمجُعوُشَيَذَخَأَو«٤٢
ًةَعْفُدْمِهِضْرَأَوِكوُلُْ

.»َليِئاَْرسِإْنَعَبَراَحَليِئاَْرسِإَهٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ًةَدِحاَو
١٤ع

ليئارسإينبتاوزغنمةدحاوةوزغبيأًةَدِحاَوًةَعْفُد
ةددعتمعئاقولاتناكذإةدحاوةعقاويفالناعنكضرأيف

.عئاقولاةلصتمةدحاوةبراحمبىنعملاوأ
الهللاةّوقلافَليِئاَْرسِإْنَعَبَراَحَليِئاَْرسِإَهٰلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل

.مهدشرأومهبولقددشوةّوقلامهاطعأوههنإفنييليئارسإلل
هلكاذهّمتو.هبعشنعبراحيهللانأحضاوليلداذهو
.)١٤و٨عرظنا(هبءافووهدعولًاقيدصت

ىرنوليئارسإنعبراحبرلانألنويناعنكلابلُغ
تناكةحيبقلاهلامعأنإاهنممهبلغلةيعيبطًابابسأًاضيأ
عيمجوةنطفلاوةّوقلاوةعاجشلااودقففمهعابطتدسفأ

اوطلغمهنأًاضيأمهرسكبابسأنمو.ةيلوجرلاتافص
ناكاهيفاوقبولفةنيصحتناكمهندمنإفةيبرحلامهتسايسب
ةدحاوفةدحاواهوذخأيواهورصاحينأاورطضانويليئارسإلا
.ةليوطةدموةميظعةراسخدعب

ملٱَىلِإُهَعَمَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُعوُشَيَعَجَرَّـمُث«٤٣
َىلِإِةَّـلَحَْ

جلٱ
ْ
لِ
ْ

.»ِلاَج

دئاقلاعجريأُهَعَمَليِئاَْرسِإُعيَِمجَوُعوُشَيَعَجَرَّـمُث
كلتلليئارسإنممهراتخانيذلادونجلاعيمجوعوشي
.ًاريثكرفسلااذهيفزاجملااذهرّركتدقو.برحلا

ةداعإبةلحملانملدبلاجلجلاِلاَجْلِْجلٱَىلِإِةَّـلَحَْملٱَىلِإ
ناكمةلحملاوحجرألاوهوكلذكنايبفطعوأرجلافرح

ريسفترظنا(اهيلعمالكلامَّـدقتةنيدملاجلجلاو.لوزنلا
ةلزنمداقتفاللاجلجلاىلإعوجرلاةلعناكو)٤:١٩ص

دونجوبعشلانوؤشريبدتودونجلاةحارإونييليئارسإلا
.كلذدعبثدحيساملدادعتسالاوبرحلا

دئاوف
برلاسدقمةديعبلاةنمزألاذنمتناكميلشروأنإ.١

قداصيكلمرمأنمملعنامكاهنهاكاهكلمناكو
بريأقداصينودأبوأّيلعلاهللانهاكربلاكلميأ
ناكامكمالسلاكلميأميلاسكلموربلاديسوأربلا
كلموكلاميبإبتجكلمونوعرفبرصمكلمبقلي
ةسدقملاضرألاكلتلهأنكلو.ددهنببقشمد
طّلسفًاديعبًالالضاولضواورقهقتمهاياعرواهكولم
مهضرألًاريهطتومهنمةمقنليئارسإهبعشمهيلعهللا
اهدجمنمَقبيملناكذإةينثولاساندأوّيغلاراثأنم
النممهتمعنعزنيهللاوباقلألاوءامسألاىوس
:داجأورعاشلالاق.اهنوعري
معنلالـيزتيصاعملانإفاهعرافةمعنيفتنكاذإ
مـــقِّـنلادـــيدشهـــلإلانإــفهـلإلاىوـــقتباهيلـــعموادو

هيلإناريشيامءاقببلفكتيالبقللاومسالادرجمنإ.٢
الف.كالهلاومثإلاكلمومالسلاوربلاكلمراصدقف
نإفحيسملاذيمالتوأنييحيسمىمسناننأدرجمانعفني
كلهوّلضيطويرخسالااذوهيبفورعملاهلسردحأ
.)١ع(»طقسيالنأرظنيلفمئاقهنأنظينم«
ناعنككولمةمواقممهسوفنىلعنوينوعبجلابذجو
هللابعشبدحتينملكو.نييليئارسإلاباودحتاامل
اولاننيينوعبجلانكلو.ملاعلاةمواقملةضرعريصي
مهترصنيفمهءاكرشاوراصونييليئارسإلانمةدعاسملا
ةطساوب.ًاضيأمهعمدجمتيهللابعشعمملأتينمو
.)٤ع(ةسينكلاىلإنولخادلانحتمُيملاعلاةمواقم

نإ.هيلعامبمايقلانمناسنإلايفعُيالهللانوعنإ.٣
اولذبهدونجوعوشينكلوهدونجوعوشيدعاسهللا

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُِرشاَع
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نمهلكليللادعص«)٩ع(لمعلايفدهجلا
بجيولمعيالهللانأكمتهننأمزليالف.»لاجلجلا
.انملمعبلطُيالهنأكلساكتنالنأ

حايرألاوهقلاخطقفسيلونوكلاريدمهللانإ.٤
فخنالفهديبثدحياملكودوعرلاوَدربلاوراطمألاو
هدصاقمءارجإلهللانمةلسرُماهنأبنمؤنلباهنم
.)١١ع(ةبحمهللاو.ةحلاصلا

هذهنمىمظعلاةدئافلاولمعلانمىوقأةالصلانإ.٥
.ةالصللةباجإاهعنصهللانإ)١٥-١٢ع(ةزجعملا

.ةالصلابهنمهنوبلطينيذلانعرونلاعنميالهللانإ.٦
رمقلاوةسدقملابتكلاميلعتاهبلثمُيسمشلانإف
.سمشلارونساكعناهروننألظاعولاميلعتهبلثمُي
نأواّنعبيغتالهميلعتسمشنأهللانمبلطنف
.)١٤-١٢ع(ًادبأنوعطقنيالةسينكلاظاعُو

ََرشَعيِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

لامشلايفعوشيبرح

َباَبوُيَىلِإَلَسْرَأ،َروُصاَحُكِلَمُنيِباَيَعِمَساَّـمَلَف«١
.»َفاَشْكَأِكِلَمَىلِإَوَنوُرْمِشِكِلَمَىلِإَوَنوُداَمِكِلَم

١٩:١٥ص١٠:٣ص

لكلًامساناكنيباينأحّجرملاَروُصاَحُكِلَمُنيِباَي
نمكلملكلنوعرفناكامكروصاحكولمنمكلم
ناكامكناعنكيلامشيفكلملااذهناكو.رصمكولم
ميلشروأكلمنإفاهيبونجيفميلشروأكلمقداصينودأ

كلموهعماوبراحيلبونجلايفهلنيرواجملاكولملاعمج
.كلذللامشلايفهلنيرواجملاكولملاعمجروصاح
-٤٩:٢٨ايمرإ(يفاممرهظيامكةميظعةنيدمروصاحو

ءاملعلاضعبنكلقيقحتلاىلعاهعقومفرعيملو.)٣٣
ةراّزحلااهنظهريغوةريضحلااهنظمهضعبوةبيرخلتاهنظ
ةريضحلالبجاهنأنيرسفملاضعبىأرونيربجتيببرق
.ايلعلاليلجلايفسداقبرق

ةنيدملاهذهعقوم«شوبجروجةمّالعلالاقَنوُداَم
.»انهةروكذملاندملاراوجيفتناكاهنأبيرالولوهجم
برقنوداماهنأحجري«تسوبجروجةمّالعلالاقو
رحبيبرغنِداماهلعل«رلاوةمّالعلالاقو.»نيطح

.»ليلجلا

ىلعةرصانلايبرغةينوميسمويلايه«رلاولاقَنوُرْمِش
لاقو.»رماعنباجرميفيهفاهنملايمأةسمخوحنةياغ
تناكونولوبزمهسيفكلذدعبةنيدملاهذهتعقو«شوب
يقرشلابونجلايفةرصانلانمًاليمرشعدحأةياغىلع
ىلعةّيريمسلاةيرقيهامبر«تسوبجروجلاقو.»اهنم
وهوانلق.»روصقيرطىلعاكعنمفصنوةعاسدعُب
ةيناربعلانيشلاظفلُتامًاريثكذإنورمشظفلىلإبرقأ
.ةيبرعلايفًانيس

مثنولوبزّدحبرقريشأطبسيفتناكَفاَشْكَأ
يفموريجرصعيفسولاساخاهمساةريغصةيرقتراص

افيحاهنأمهضعبىأرو.ةبرخمويلايهوعبارلانرقلارخآ
ىلإبرقأاذهوفاسكةبرخوأفاسكنيعاهنأرخآو
.قحلاوههلعلواهظفل

ملٱَىلِإَو«٢
يفِلاَمِّـشلٱَىلِإَنيِذَّـلٱِكوُلُْ جلٱِ

ْ
يفَو،ِلََب لٱِ

ْ
ِةَبَرَع

يفَوَتوُرَّـنِكَّـِيبوُنَج يفَوِلْهَّـسلٱِ .»ًابْرَغَروُدِتاَعَفَتْرُمِ
٤:١١كولم١و١:٢٧ةاضقو١٧:١١ص٣٤:١١ددع

يفِلاَمِّـشلٱَىلِإ يفةيلبجلاضرألاىلإيأِلَبَْجلٱِ
.لامشلا

يفَو تورّنكولهسلاانهةبرعلاَتوُرَّـنِكَّـِيبوُنَجِةَبَرَعْلٱِ
ديدجلادهعلايفتيّمُسو.)١٩:٣٥عوشي(ةراّنكيه
نظيويلاتفنمهسيفتناكةميدقةنيدميهو»تراسينج«
اهعقومنأليقو.اهعقوميفتناكوأةثيدحلاةيربطيهاهنأ
.اهنميبرغلالامشلاىلإوةيربطنملايمأةثالثةياغىلع
.تراسينجرحبوتورّنكرحبةيربطرحبيمُساهنمو

ضرألاوأكانهيداولاوهولهسلادالبيأِلْهَّـسلٱ
.ةضفخنملايأروغلا

ناكلابجلاسوؤروداجنألاتاعفترملاَروُدِتاَعَفَتْرُم
ةدابعلًانايحأزرفُتتناكو.مهمانصأاهيلعنودبعينوينثولا
مويلارودضرأيفو.اهلةرواجماهنألرودىلإتفيضُأوهللا
اهنأليقفةروطنطىمسُتمورلارحبئطاشىلعةريغصةيرق
يهو.ةكلممةمصاعتناكنأدعباذكتراصفروديه
ةفاسمىلعونيطسلفةيرصيقنملايمأةعستةياغىلع
.نيسمخلاونيعبرألانيباهتويبولمركلالبجنمةريصق
ةميظعلاةنيدملاكلتلالطأةروطنطراوجيفنأليقو
.اهموسرو

لٱ«٣
ْ

يفَنيِّـيِناَعْنَك لٱَوِقَّْـرشلٱِ
ْ

حلٱَوَنيِّـيِروُمَألٱَو،ِبْرَغ
ْ
َنيِّـيِّـثِ

لٱَو
ْ

لٱَوَنيِّـيِّـزِرِف
ْ

يفَنيِّـيِسوُبَي جلٱِ
ْ
حلٱَو،ِلََب

ْ
َحتَنيِّـيِّـوِ

ْ
يفَنوُمْرَحَت ِ

ملٱِضْرَأ
ْ
.»ِةاَفْصِ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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٣١:٤٩نيوكت١٣:١١صو٩و٣:٨ةينثت٣:٣ةاضق
١١:١٩ةاضقو

يفَنيِّـيـِنـاَعـْنـَكـْلٱ ىلإلـسرأويأِبْرـَغـْلٱَوِقَّْـرشـلٱِ
مهنكلوناعنكضرألئابقلكنويناعنكلاو.نييناعنكلا
ندرألابرققرشلايفاهنممسقيتلاةمألاوأموقلاانه
.رحبلابرقبرغلايفرخآلامسقلاو

َحتَنيِّـيِّـوِْحلٱ
ْ

نومرحلبجضيضحدنعيأَنوُمْرَحَت
ىلعمالكلامّدقتدقو.خيشلالبجبمويلافورعملاوهو
:١٠نيوكت(ريسفتيفةيناعنكلاممألانممهريغونييوحلا

.)امهيلإعجراف٩:١عوشيريسفتو١٨-١٥
يف نانبلنيبعاقبلاضرألاهذهنأنظُيِةاَفْصِْملٱِضْرَأِ

.نومرحيبرغيهيأيقرشلالبجلاو

ِلْمَّـرلٱَكًاريِفَغًابْعَش،ْمُهَعَمْمِهِشوُيُجُّلُكَوْمُهاوُجَرَخَف«٤
لٱِئِطاَشَىلَعيِذَّـلٱ

ْ
يفِرْحَب لٱِ

ْ
ٍَةريِثَكٍتاَبَكْرَمَوٍلْيَخِب،ِةَرْثَك

.»ًاّدِج
١٣:٥ليئومص١و٧:١٢ةاضقو٣٢:١٢و٢٢:١٧نيوكت

يفجورخلاو.مهلاتقلاوزربيأنييليئارسإلاىلعاوُجَرَخَف
فَذُحتدقوىلعبىّدعتلاتقللزوربلاهانعمناكاذإةيبرعلا
ىنعملااذهلهلامعتسارثكدقو.ةنيرقلاةلالدلاهرورجمويه
١٢:٢٣ددع(يفامكلذنموسدقملاباتكلايف
.)٣٩:٢١بويأو١١:١ليئومص٢و

ضرألايطغيوأهءاروامبجحيًاريثكيأًاريِفَغ
.ةيطغتلاوأرتسلاوهورفغلانمذوخأموهفاهرتسيو

يفِرْحَبْلٱِئِطاَشَىلَعيِذَّـلٱِلْمَّـرلٱَك رذعتييأِةَرْثَكْلٱِ
.ةيبرعلاوةيناربعلايفريثكهلثموةفولأمةغلابموهومهدع
٣٠٠٠٠٠اوناكمهنأليلدىلإهلوقدنسيملوسوفيسويلاق
ىلعبراحميأةبكرم٢٠٠٠٠وسراف١٠٠٠٠ولجار
مويلافرعُياميهوبيلاودلاوأ(ركبلاتاوذتابكرملا
.)تابرعلاب

مهضعبلاق.نيّيبكرموسراوفبيأٍتاَبَكْرَمَوٍلْيَخِب
ضرأنألاينيمرأوأرصمنمليخلااوبلجمهنأحّجرملا«
:١٠كولم١و١٧:١٦ةينثت(»اهريفوتلةبسانمنكتملناعنك

ةعردمتناكنييناعنكلاتابكرمنأنونظملاو.)٢٩و٢٨
ترجاذإتناكف)٤:٣ةاضق(عوردلاكديدحلابةاطغميأ
نمًافوخليئارسإدونجكةاشملابولقيفلئاهعقواهلناك
عوشينكلوعرزلالجانملادصحتامكمهدصحتنأ
مهعجشهللانألفوخلااذهلثماوفاخيملنييليئارسإلاو
ةيلامشلاكلاممللةميظعلادونجلاهذهو.رصنلابمهدعوو
براحواومسقنانويناعنكلاناكبرلاةيانعنموطقف

نكيملفةيلامشلامثاهرسكوةيبونجلاكلامملاًالوأعوشي
.ليئارسإىلعنييناعنكلاداحتالةصرف

ملٱِءَالُؤٰهُعيَِمجَعَمَتْجٱَف«٥
ًاعَماوُلَزَنَواوُءاَجَوٍداَعيِمِبِكوُلُْ

.»َليِئاَْرسِإاوُبِراَحُيِلَمُوْريَمِهاَيِمَىلَع

قباسقافتاىضتقمبيأٍداَعيِمِبِكوُلُْملٱ...َعَمَتْجٱَف
ةـينادــلكـلاةمجرتـلايفءـاجاذهلوّنيـعـمتـقوىلـع
.»هيلعقفتمتقويف...عمتجاف«

يتلاثالثلاَكربلادعبأيهمهضعبلاقَموُْريَمِهاَيِم
ةريحباهنأنورثكألانظاذلو.ندرألاىرجميفأشنت
ةريحبوندرألاعوبنينيبنوخاميسوأستينوخامس
يأةلوحلاةريحبيهاهنإوةيبرعلايفةكمسيهوتراسينج
ًالامشةيربطرحبنمًاليم١١ةياغىلعيهويداولاةريحب
ليمفصنولايمأةثالثاهضرعلّدعمولايمأةتساهلوط
رحبلاحطسنعضفخنتيهوًامدقةرشعىدحإاهقمعو
نيبةريحبلاهذههيفيذلايداولاو.ًامدق٢٧٠طسوتملا
فجيخيشلالبجوهيذلانومرحلبجنمنيتبعش
باشعألاومجنألاهيطغيوفيصلايفاهنمريبكبناج
.ةسرتفملاشوحولااهتحتئبتخيف

يفًادَغِّـينَألْمُهْفََختَال:َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَف«٦ اَذٰهِلْثِمِ
لٱ
ْ

ْمُهَلْيَخُبِقْرَعُتَف،َليِئاَْرسِإَماَمَأَىلْتَقًاعيَِمجْمُهُعَفْدَأِتْقَو
ُحتَو
ْ

هتاَبَكْرَمُقِر .»ِراَّـنلٱِبِْمِ
٨:٤ليئومص٢و١٠:٨ص

ُحتَوْمُهَلْيَخُبِقْرَعُتَف
ْ
بيقارععطقتيأِْمِهتاَبَكْرَمُقِر

نيباهلجرأيفةظيلغباصعأباودلايفيهومهليخ
.ديلاولجرلاقوفقدتسملاءزجلافيظولاوقاسلاوفيظولا
تابكرملاوليخلاىلعلاكتالانأنايبكلذيفةمكحلالعلو
نأعيطتستالاهسفنأيقتنأردقتالتناكاذإاهنأللطاب
ليخلاىلعنولكتياوناكنيينثولاكئلوأنإفاهناسرفيقت
ةلزنماهولزنأوأليخلانولزنياوداكىتحًاريثكتابكرملاو
تابكرملاىلعالوليخلاىلعنوبراحياوناكاممهنإفةهلآلا
ةدايزباهنمناكامبرو.اهدهعدعُبلاهملعنملضارغأل
كلذلثمدوادلعفدقو.مهنامرحوءادعألايفةياكنلل
.)٨:٤ليئومص٢(

حلٱِلاَجِرُعيَِمجَوُعوُشَيَءاَجَف«٧
ْ

َدْنِعْمِهْيَلَعُهَعَمِبَْر
.»ْمِهْيَلَعاوُطَقَسَوًةَتْغَبَمُوْريَمِهاَيِم

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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سبرعتةتغبلانإفنوعبجلهأعماولعفامكًةَتْغَب
ةعرسلاو.دادعتسالامامتاودعتسينألبقمهبهرتوءادعألا
مهلترّوصوموريمهايمىلعنيلزانلاتّريحاهوتأيتلا
اوفقيملنييناعنكلانأرهاظلاومهتردقونييليئارسإلاطاشن
.ةلباقملالبقمهنماوبرهلبليئارسإمامأًاقلطم

ةراجحمهنأكنيعرسممهيلإاولزنيأْمِهْيَلَعاوُطَقَس
.مهيلعةطقاس

َىلِإْمُهوُدَرَطَوْمُهوُبََرضَف،َليِئاَْرسِإِدَيِبُّبَّـرلٱُمُهَعَفَدَف«٨
لٱَنوُدْيَص

ْ
َةاَفْصِمِةَعْقُبَىلِإَوَمِياَمَتوُفَْرسِمَىلِإَوِةَميِظَع

َهلَقْبَيَْملىَّـتَحْمُهوُبََرضَف.ًاقَْرش
ُ

.»ٌدِراَشْم
١٣:٦ص

يهومويلاءاديصبةفورعملايهِةَميِظَعْلٱَنوُدْيَص
طسوتملارحبلائطاشىلعاهعقوم،ةميدقةيقينيفةنيدم
لثموتوريبنمًاليم٢٥وحنةياغىلعيهونانبلرواجملا

امىلعروصيلامشوتوريبيبونجيهيأروصنعكلذ
اهنأل»ةميظعلاب«تتعُنو.امهنيبدعبلافصتنمنمبرقي
ناكونويليئارسإلااهذخأيملو.ةيقينيفندمّمأذئنيحتناك
نوفاخيالنونئمطممهو)١٠:١٢ةاضق(مهنوملظياهلهأ
.)٢٨و٢٧و١٨:٧ةاضق(ًادحأ

عضوممسايهوءاملاتاقرحميأَمِياَمَتوُفَْرسِمَىلِإَو
تناكلهفكلذباهتيمستةلعققحتتملنيطسلفيلامشيف
يهو.تعطقنامثذئمويراحءامعيبانييأتاّمحتاذ
برقمويلادنفرصبةفورعملايهوةفرصةظفلنمةبيرق
.اهنملايمأةثالثةياغىلعءاديصيبونجرحبلائطاش

.عاقبلااهنأنونظملاًاقَْرشَةاَفْصِمِةَعْقُب
َهلَقْبَيَْمل

ُ
برهدقفالإوهيلإمهيديأتلصوٌدِراَشْم

اوناكمهنألامهريغوءاديصىلإمهضعبوروصىلإمهضعب
.)٤ع(ًادجنيريثك

هبُعوُشَيَلَعَفَف«٩ ْمُهَلْيَخَبَقْرَع.ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقاَمَكِْمِ
هتاَبَكْرَمَقَرْحَأَو .»راَّـنلٱِبِْمِ
٦ع

هاتأاملكيأخلاُّبَّـرلٱُهَلَلاَقاَمَكِْمِهبُعوُشَيَلَعَفَف
بُّصعتنعنكيملمهاّيإهلتقفهاّيإبرلارمأىضتقمبناك
.ماقتنابحوةوسقنعالوينيد

يفُعوُشَيَعَجَرَّـمُث«١٠ لٱَكِلٰذِ
ْ

َروُصاَحَذَخَأَوِتْقَو
ِعيَِمجَسْأَرًالْبَقْتَناَكَروُصاَحَّـنَأل،ِفْيَّـسلٱِباَهَكِلَمَبََرضَو

لِت
ْ

ملٱَك
.»ِكِلاَمَْ

.)١عريسفترظنا(َروُصاَح
ةنيدمنإيأِكِلاَمَْملٱَكْلِتِعيَِمجَسْأَرًالْبَقْتَناَك
يفةروكذملاكلامملاةديستناكنيبايةكلممةمصاعروصاح
ةيلبجلاضرألاندموفاشكاونورمشونوداميهو)١ع(
اهدرتساةنيدملاهذهو.ناعنككلامملكاللهسلاوةبرعلاو
ًاريثكمهتّلذأونييليئارسإلاتبّذعوكلذدعبنويناعنكلا
.)٤:٢ةاضق(

هبٍسْفَنَّـلُكاوُبََرضَو«١١ َْملَو.ْمُهوُمَّـرَح.ِفْيَّـسلٱِّـدَحِباَِ
.»راَّـنلٱِبَروُصاَحَقَرْحَأَو.ٌةَمَسَنَقْبَت

لباهولتقيملمئاهبلانألناسنإَقبيمليأٌةَمَسَنَقْبَتَْملَو
.)١٤ع(اهومنغ

نويليئارسإلاقرحيملوهللارمأبِراَّـنلٱِبَروُصاَحَقَرْحَأَو
.)١٣ع(ندملانمامهريغ

ملٱَكِئَلوُأِنُدُمَّـلُكُعوُشَيَذَخَأَف«١٢
اَهِكوُلُمَعيَِمجَوِكوُلُْ

.»ِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُمَرَمَأاَمَكْمُهَمَّـرَح.ِفْيَّـسلٱِّـدَحِبْمَُهبََرضَو
١٧و٢٠:١٦و٧:٢ةينثتو٣٣:٥٢ددع

.مهلتقومهنعلْمُهَمَّـرَح
:٢٠و٧:٢ةينثتو٣٣:٥٢ددعرظنا(ىَسوُمَرَمَأاَمَك

.)١٧و١٦

ملٱَّـنَأَْريَغ«١٣
لٱَنُدُْ

ْ
،ُليِئاَْرسِإاَهْقِرُْحيَْملاَهـِلَالِتَىلَعَةَمِئاَق

.»ُعوُشَياَهَقَرْحَأاَهَدْحَوَروُصاَحاَدَعاَم
٣٠:١٨ايمرإ

ِهلَالِتَىلَعَةَمِئاَقْلٱَنُدُْملٱَّـنَأَْريَغ
َ
اهنألُليِئاَْرسِإاَهْقِرُْحيَْملا

نمىلعاووقيواهباوعفتنيلتيقبُأفةنيصحلقاعمكتناك
.مهرصاحي

لِتِةَميِنَغُّلُكَو«١٤
ْ

ملٱَك
لٱَوِنُدُْ

ْ
َليِئاَْرسِإوُنَباَهَبََهنَمِئاَهَب

ىَّـتَحِفْيَّـسلٱِّـدَحِبًاعيَِمجْمُهوُبََرضَفُلاَجِّـرلٱاَّـمَأَو.ْمِهِسُفْنَأل
.»ًةَمَسَناوُقْبُيَْمل.ْمُهوُداَبَأ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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َليِئاَْرسِإوُنَباَهَبََهنَمِئاَهَبْلٱَوِنُدُْملٱَكْلِتِةَميِنَغُّلُك
مانصألاتانيزمنمةينثولابسجّنتامادعامْمِهِسُفْنَأل
.)٧:٢٥ةينثت(

اهومنغذإمئاهبلااولتقيملمهنإفًاناسنإيأًةَمَسَناوُقْبُيَْمل
.ةيآلاردصيفامك

ىَسوُمَرَمَأاَذَكٰهُهَدْبَعىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك«١٥
ِهِبَرَمَأاَمِّـلُكْنِمًائْيَشْلِمُْهيَْمل.ُعوُشَيَلَعَفاَذَكٰهَو،َعوُشَي
.»ىَسوُمُّبَّـرلٱ

١:٧ص٧:٢ةينثت١٢و٣٤:١١جورخ

لمحيذلاوهبرلارمأنإخلاىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك
ّبحالوةواسقلاالنيينثولاكئلوألتقىلعنييليئارسإلا
.لدعلاةّنسنعكلذيفراجامهللاو.ماقتنالا

لِتَّـلُكُعوُشَيَذَخَأَف«١٦
ْ

جلٱ:ِضْرَألٱَك
ْ
جلٱَّـلُكَوَلََب

ْ
ِبوَُن

لٱَوَلْهَّـسلٱَوَنِشوُجِضْرَأَّـلُكَو
ْ

َليِئاَْرسِإَلَبَجَوَةَبَرَع
.»ُهَلْهَسَو

١٠:٤١ص١٢:٨ص

.نييناعنكلاضرأِضْرَألٱَكْلِتَّـلُك
.ةيلبجلاضرألاَلَبَْجلٱ
:١٠ص(ريسفتيفشوجىلعمالكلارظناَنِشوُج

٤١(.
ريسفترظنا(اهيلعمالكلاّرمدقوندرألالهسَةَبَرَعْلٱ

.)٣:١٦عوشيريسفتو١:١ةينثت
اهبدعُويتلاضرألالابجيأُهَلْهَسَوَليِئاَْرسِإَلَبَج

.اهلوهسونويليئارسإلا

جلٱَنِم«١٧
ْ
يفَداَجِلْعَبَىلِإَريِعَسَىلِإِدِعاَّـصلٱِعَرْقَألٱِلََب ِ

َحتَناَنْبُلِةَعْقُب
ْ

ْمَُهبََرضَواَهِكوُلُمَعيَِمجَذَخَأَو.َنوُمْرَحِلَبَجَت
.»ْمُهَلَتَقَو
ص١٢:٧صوخلا٢:٤ةينثتو٣٢:٣و١٤:٦نيوكت

١٢:٧صو٧:٢٤ةينثت٥:٢٣مايأ١و٣:٣ةاضقو١٣:٥

يبونجلاعوشيحوتفّدحلبجلااذهخلاِعَرْقَألٱِلَبَْجلٱ
نيرشعةياغىلععبسرئببرقلالتلاةلسلسمهضعبهنظ
لبجلابيمُسوليلخلابمويلاةفورعملانوربحيبونجنمًاليم
ءاضيبلالالتلاةلسلسرخآهآرو.راجشألانمهولخلعرقألا
لالتلايهو.هنملايمأةينامثةياغىلعوطولرحبيبونج

نأرهاظلا«شوبةمالعلالاق.ةبرعلاوروغلانيبةلصافلا
يلامشلاداعيملاضرألوطيّدحّنيبينأبتاكلادصق

يلامشلاوعبسرئببرقعرقألالبجلايبونجلاف.يبونجلاو
مهضعبحّجريامىلعمويلاةفورعملايهو(داجلعب
يف)١٦:١٣ىّتميفامىلعسبليفةيرصيقوأساينابب
نيبضرألاريعسو.خيشلالبجبفورعملانومرحضيضح
يبرغلاوةيبرعلاءارحصلايقرشلاّدحةبقعلاجيلخوطولرحب
هذهيففورعملاروهلبجاهالعأةيلمراهلابجةبرعلايداو
حطسقوفمدق٤٨٠٠هّولع»نوراهيبنلالبجبمايألا
.رحبلا

ملٱَكِئَلوُأَعَمًابْرَحُعوُشَيَلِمَعَف«١٨
.»ًَةريِثَكًاماَّـيَأِكوُلُْ

٢٣ع

وهوًاليوطًانامزيأًةَريِثَكًاماَّـيَأ...ًابْرَحُعوُشَيَلِمَعَف
تلغُشنينسعبسوحن)١٠-١٤:٧ص(نمرهظيامىلع
ضرألانميبونجلاءزجلاىلعءاليتسالابهنمةدحاوةنس
ةلعو.اهنميلامشلاءزجلاىلعءاليتسالابةيقابلاتسلاو
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ«ىلاعتهلوقيفبرحلاهذهلوط

َ
طَيَك

ْ
ِءَالُؤٰهُدُر

ْمُهَيِنْفُتْنَأُعيِطَتْسَتَال.ًاليِلَقًاليِلَقَكِماَمَأْنِمَبوُعُّشلٱ
لٱُشوُحُوَكْيَلَعَرُثْكَتَّـالَئِل،ًاعِيَرس

ْ
.)٧:٢٢ةينثت(»ِةَّـيِّـَرب

تاقشملاوعئاقولايلاوتبمهربصوهبعشناميإهناحتماو
ةقراخةوقبكراعملاضعبيفمهدعاسهللانإمعن.ةيبرحلا
نممهلامومهداهتجالذبلاهرثكأيفمهكرتهنكلةداعلا
.لئاسولاوةوقلا

حلٱَّـالِإَليِئاَْرسِإيِنَبَْتَحلاَصٌةَنيِدَمْنُكَتَْمل«١٩
ْ
َنيِّـيِّـوِ

جلٱاوُذَخَأْلَب،َنوُعْبِجَناَّـكُس
ْ

حلٱِبَعيَِم
ْ

.»بَْر
٧و٩:٣ص

.ةنيدمناكسيأٌةَنيِدَمْنُكَتَْمل
.برحالباهناكسمّلسيأْتََحلاَص
نييوّحللنايبنوعبجناكسَنوُعْبِجَناَّـكُسَنيِّـيِّـوِْحلٱَّـالِإ

تعفشو.فيسلامهانفألكلذالولوعادخباوحلاصمهنكل
.اونفُأاممهلكناعنكناكسباتولوةبوتلامهل

ىَّـتَحْمَُهبوُلُقَدِّـدَشُيْنَأِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِمَناَكُهَّـنَأل«٢٠
لِلَليِئاَْرسِإاوُقَالُي

ْ
ْلَب،ٌةَفْأَرْمِهْيَلَعُنوُكَتَالَف،اوُمَّـرَحُيَفِةَبَراَحُم

.»ىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكَنوُداَبُي
:١٢كولم١و٢:٢٥ليئومص١و١٤:٤ةاضقو٢:٣٠ةينثت

١٧و٢٠:١٦ةينثت٩:١٨ةيمورو١٥

اوعجريلًاليوطًانامزمهلهمأهللانإخلاِّـبَّـرلٱِلَبِقْنِم
هتيانعوهتمحروهتردقتانّيبولوقعلانممهلبهوامبهيلإ

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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تاملظيفاوّلظوىلاعتهيلإاوتفتليملفةعيبطلاملاعيف
ملومهبولقتسقفمهتّوقىلعاولكتاوةينثولاةدابعلاولهجلا
هتمقنّمتتلكلذيفهللامهكرتفمهحالصإلءاجرنمَقبي
دعببرلاهكرتذإنوعرفرمأناكامكمهرمأناكفةلداعلا
رظنا(ًالدعهكلهأفهبلقةواسقلراذنإلاوظعولاوتانيبلا
.)٤:٢١جورخريسفت

يفُعوُشَيَءاَجَو«٢١ لٱَكِلٰذِ
ْ

لٱَضَرَقَوِتْقَو
ْ

َنِمَنيِّـيِقاَنَع
جلٱ
ْ

ِلَبَجِعيَِمجْنِمَوَباَنَعْنِمَوَريِبَدْنِمَوَنُوْربَحْنِم،ِلََب
هنُدُمَعَمُعوُشَيْمُهَمَّـرَح.َليِئاَْرسِإِلَبَجِّـلُكْنِمَواَذوَُهي .»ِْمِ
١٤و١٥:١٣صو١:٢٨ةينثتو٣٣و١٣:٢٢ددع

نوربحهيلإتبسُنيذلاعبرأيبأقانعينبَنيِّـيِقاَنَعْلٱ
ءايوقألالاطبألانمنينبةثالثهلناكعبرأةيرقتّيمُسف
ءاسؤرنماوناكو)١٣:٢٢ددع(ياملتوياشيشوناميخأ
ةماقلالاوطةربابجنويقانعلاناكو.)١:١٠ةاضق(نييقانعلا
:١٣ددع(ليئارسإينبسيساوجمهفاخسأبلايديدش

٢٨(.
امهنإفناميإوةعاجشبلاكوعوشيلناك.ىطعُيهلنم

ىسوملالاق)١٣:٢٨ددع(قانعينبنمبعشلافاخامل
)١٣:٣٠ددع(»اَهْيَلَعَنوُرِداَقاَنَّـنَألاَهُكِلَتْمَنَوُدَعْصَناَنَّـنِإ«
عوشيوضرألااكلتماوادعصفامهلوقبسحامهاطعأهللاو
ابراحامهالكو)١٥:١٤ص(يفروكذمبلاكوانهروكذم
.نييقانعلاابلغو

.ليلخلابمويلاةفورعملاةنيدملايهَنوُْربَح
.)١٠:٣٨صريسفترظنا(َريِبَد
ةياغىلعونوربحنميبرغلابونجلايفيهَباَنَع

.بَنَعمويلااهمساواهنملايمأةرشع

يفَنوُّيِقاَنَعَّـقَبَتَيْمَلَف«٢٢ اوُقَبْنِكٰل،َليِئاَْرسِإيِنَبِضْرَأِ
يف .»َدوُدْشَأَوَّـتَجَوَةَّـزَغِ
١٥:٤٦ص١٧:٤ليئومص١

يهومسالااذهبفرعُتلازتالةزغَدوُدْشَأَوَّـتَجَوَةَّـزَغ
يتلاةنيدملايهّتجو.مورلارحبنملايمأةثالثةياغىلع
١٦ةياغىلعودودشأيقرشيهورابجلاتايلجاهيفدلُو
لتب«مويلافرعُياهعقومنأمهضعبّنظ.اهنمًاليم
نيبدودشأو.مسالااذهدوجويفمهضعبّكشو»ةيفاصلا
يهوطسوتملارحبلانملايمأةثالثةياغىلعافايوةزغ
.ةريثكبَرِخاهراوجيفدودسأاهمساةريقحةيرقمويلا

ِهِبَمَّـلَكاَمِّـلُكَبَسَحِضْرَألٱَّـلُكُعوُشَيَذَخَأَف«٢٣
لُمُعوُشَياَهاَطْعَأَو،ىَسوُمُّبَّـرلٱ

ْ
ْمِهِقَرِفَبَسَحَليِئاَْرسِإلًاك

حلٱَنِمُضْرَألٱِتَحَاَرتْسٱَو.ْمِهِطاَبْسَأَو
ْ

.»ِبَْر
١٨و١٧و١٦و١٤:١٥صو٢٦:٥٣ددعخلا٣٤:٢ددع
٢٣:١و٢١:٤٤و١٤:١٥ص١٩و

:٧ةينثترظنا(.)٢٢ع(يفركُذامادعامِضْرَألٱَّـلُك
الئلًاليلقًاليلقدوعشلادرطيبرلانإ«ليقثيح)٢٧
-٣:١ةاضق(يفليقامًاضيأرظناو.»ةيربلاشوحورثكت

انهليقامىنعمو.ضرألايفاوقبنييناعنكلاضعبنإ)٨
اهلكضرألاىلعاوطلستعوشينامزيفنييليئارسإلانأوه
.مهمواقينمنييناعنكلانمَقبيملو

ىلعءاليتسالانمىَسوُمُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكاَمِّـلُكَبَسَح
.)٣-٣٤:١ةينثترظنا(كلذريغواهدودحوضرألا

لِّـصُفيلامجإمالكاذهَليِئاَْرسِإلًاكْلُمُعوُشَياَهاَطْعَأ
يفركُذامقفوىلعنييليئارسإلاىلعتعّزُوفيتأياميف
.)٥٦-٢٦:٥٣ددع(

رهظيامىلعقرفللريسفتطابسألاْمِهِطاَبْسَأَوْمِهِقَرِف
.مهقَرفومهطابسألاقلرئاشعلاقَرفلابدارأناكولو

ناكسحارتساويأِبْرَْحلٱَنِمُضْرَألٱِتَحاََرتْسٱَو
.نينساهوساقنأدعببورحلاتاقشمنمناعنكضرأ
لاوحأنايبنميتآلامالكلايفلصفُيملًاضيألامجإاذهو
بابسألانأفرعيًاليلقلمأتملاو.اهبابسأوةحارتسالاهذه
ةبراحمعيطتسينمذئمويمهنمَقبيملىتحءادعألالتق
.ليئارسإ

نينسعبسوحناهرخآىلإاهلوأنمبرحلالوطناك
اهيفنأشلاتاذرومألاوتازجعملاواهلوأركذيباتكلاو
يتلاةيداعلابرلاةيانعبيهةروكذملاريغرومألانأحجرألاو
.ةيصوصختانالعإوتازجعماهيفسيل

تابوعصلانماهيفاموبرحلاهذهةمظعىلإانرظناذإ
مهتاماقلوطومهندمراوسأونييناعنكلاةرثكنمراطخألاو
.هنمةرصنلانإونييليئارسإلاعمتناكبرلادينأىرن

ثدحاملباق.ةيقيقحلانممظعأةيمهولاتاقشملانإ
ددع(سيساوجلاعوجردنعلوألايفبعشلاهرظتناامب

٣٣-١٣:٢٦(.
نينكاسلانييناعنكلانمةفيخملاهتمقنبهللالدعىرن
يفنييليلجلاوحنهتمحرىرنوعوشينامزيفليلجلايف
يفمّلعيليلجلالكيففاطيذلاعوشيبهيلإزومرملاعوسي

لكوضرملكيفشيوتوكلملاةراشببزركيومهعماجم
.)٤:٢٣ىّتم(بعشلايففعض

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعيِداَْ
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دئاوف
كولماهيففلاحتريخلاوّرشلانيبًابرحانهانلنإ.١

ناكفهدونجوحالصلادئاقىلعمهدونجوحالطلا
حالطلاوّرشللراسكنالاوحالصلاوريخللرصنلا
دعبولولطابلابلغينأّدبالقحلانإ.امهلاصئتساو
.)٢٣-١ع(نيح

عيجشتلاىلإًاجاتحمّلظةيضاملاهتاراصتناعمعوشينإ.٢
.برلاهعجشف

ءادعأاذكوهللابعشىلعاوفلاحتءادعألاكولمنإ.٣
هللاورصعلكيفاهيلعنوفلاحتيةيحيسملاةنايدلا
.اهتاُمحديؤيواهرصني

.ضرألاتحارتساىتحبراحيحربامعوشينإ.٤
نأىلإيحورلاداهجلادهاجيّكفنيالنأيحيسملاىلعف
ةبراحمنمحيرتسيوهحيسموانبرلملاعلاريصي
.ناطيشلا

ةنامأوهللاةعيرشنيرمأىلعفقوتمهلكحاجنلانإ.٥
.اهظفحوةعيرشلاكلتةاعارمةنامألانإوناسنإلا

ةريرشلاهتعيبطىلإرظنلابريرشلابلقّيسقيهللانإ.٦
هتعيبطبسحبريصتفريخلالئاسوهيلإلسريهنإف
ّيسقُيوعمشلانيلُيسمشلاءوضكرشلالئاسو
.رجحلاكريصيىتحنيطلا

اوبوتيملامةرخآلاوايندلايفرارشأللةّدعمةمقنلانإ.٧
ايندلاباذعنمةيصعملاىلعّرمتسموجنيالف
.ةرخآلاو

ناسنإلاداسفبرحلاةلعفبرحهلإالملِسهلإهللانإ.٨
اوبراحامهللانويناعنكلاىقّتاولفهبلقرشو
ةلمجلاىلعونويليئارسإلامهبراحامونييليئارسإلا
.سانلانمّرشلاوهللانمريخلاف

نمميظعّرشنييناعنكلانّدمتكنيدالبنّدمتلا.٩
قالخألاداسفومّعنتلاوهّفرتلانّدمتلااذهرورش
ناكًاريخناسنإلايفاميّوقينّدمتلااذهنألّربكتلاو
.ًارشمأ

عوشيرفسنميناثلامسقلا

ليئارسإطابسأنيبضرألاميسقت
٢٢صىلإ١٢ص

ََرشَعِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

٢٣ىلإ١عراصتخالاليبسىلعراصتنالاةعجارم

َليِئاَْرسِإوُنَبْمَُهبََرضَنيِذَّـلٱِضْرَألٱُكوُلُمْمُهِءَالُؤٰهَو«١
يفْمُهَضْرَأاوُكَلَتْمٱَو ْنِم،ِسْمَّـشلٱِقوُُرشَوْحَنِّـنُدْرُألٱِْربَعِ
لٱِّـلُكَوَنوُمْرَحِلَبَجَىلِإَنوُنْرَأيِداَو

ْ
.»ِقوُُّرشلٱَوْحَنِةَبَرَع

٩و٣:٨ةينثت٢١:٢٤ددع

هذهنمروكذملاناعنكضرأمسقيأِضْرَألٱُكوُلُم
.ةسداسلاةيآلاىلإةيآلا

ىهتناوطابسألاىلعضرألاميسقتتقوبرقامل
ًاليهستراصتخالابرصنلاةصالخركذيبتاكلاذخأبرحلا
بورحءدبنمثيدحلاأدتباونييليئارسإللةركذتوظفحلل
ىلوتسايتلاضرألاتناكو.وههبورحةياهنىلإىسوم
اذهوندرألارهنيقرشلوألا.نيمسقاهيلعنويليئارسإلا
فصنونيطبسهاطعأو)٦ع(مهدئاقىسوموهيلعاولوتسا
هكولمركذو.ىسنمطبسفصنوداجونيبوأريأطبس
اذهوندرألايبرغيناثلاو.ىلوألاةتسلادادعألايفمهدالبو
طابسألاىلعهمسقو)٧ع(عوشيمهدئاقوهيلعاولوتسا
ىلعراصتنالانأىلعرخآلاطبسنمطبسفصنوةعستلا
وهوعوشيهمتخوهلمكوىسومهأدتبادحاولمعناعنك
رهنهايمعوشيقشو.نيدئاقلانيذهةطساوبهللالمع
زمركلذلكو.رمحألارحبلاهايمىسومقشهبشيندرألا
عوسيانبرلًاكلمملاعلاريصموهبعشوعوسيداهجىلإ
.حيسملا

هنكلريغصرهننونرأَنوُمْرَحِلَبَجَىلِإَنوُنْرَأيِداَوْنِم
ضرألالكلًادحناك.طولرحبيقرشيفراهنألامظعأ
مويلاهمساوندرألاربعيفنويليئارسإلااهلغشيتلاةيبونجلا
خيشلالبجبمويلافورعملانومرحلبجناكو»بجوملا«
يرجيًاليمنيسمخوحننونرألوطو.ةيلامشلاضرألاّدح
ىلإلامشلانميرجيمث.ةديعبةفاسمداعلجلبجنم
طولرحبيفبصيويبرغلالامشلاىلإيرجيمثبونجلا

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاعوشيرفسنميناثلامسقلا
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لقيمثءاتشلايفمظعيوهوندرألابصمنعديعبريغ
ةينثتريسفترظنا(فيصلايففجيداكينأىلإًائيشفًائيش
٣:٨(.

ندرألايقرشلهسلايأِقوُُّرشلٱَوْحَنِةَبَرَعْلٱِّـلُكَو
ريسفترظنا(بآوملوهسيأبآومتابرعبًاضيأفرعُيو
.)٣٤:١و١:١ةينثتو٢٢:١ددع

يفُنِكاَّـسلٱَنيِّـيِروُمَألٱُكِلَمُنوُحيِس«٢ ،َنوُبْشَحِ
ملٱ
لَسَتُْ

ِّـ
ِطَسَوَوَنوُنْرَأيِداَوِةَفاَحَىلَعيِتَّـلٱَريِعوُرَعْنِمُط

لٱ
ْ

لِجِفْصِنَويِداَو
ْ

.»َنوُّمَعيِنَبِموُُختَقوُّبَييِداَوَىلِإَداَع
١٦و٣:٦و٣٦و٢:٣٣ةينثتو٢١:٢٤ددع

قبسوكلملااذهدالبلالهأَنيِّـيِروُمَألٱُكِلَمُنوُحيِس
.)٢:٣٦ةينثت(يفهدالبركذ

كلتلزتملونابسحمويلااهلالطأةامسملايهَنوُبْشَح
مثنييبآوملاندمنمرمألالوأيفتناكوةلثاملالطألا
ةمصاعاهذختاونييرومألاكلمنوحيساهيلعىلوتسا
ةياغىلعداجونيبوأرنيبمختلاىلعةعقاويهوهدالبل

.يلامشلاطولرحبفرطيقرشًاليمرشعةسمخ
.)١عريسفترظنا(نونرأرهنيلامشيفةنيدمَريِعوُرَع
ًاليمرشعينثادعبيقهاشىلعاهلالطأومويلاةبرخيهو

.يلامشلاطولرحبفرطيقرش
.)١عريسفترظنا(َنوُنْرَأيِداَو
.رهنلايأيِداَوْلٱِطَسَو
نمضرألاوأداعلجلبجفصنيأَداَعْلِجِفْصِن

فرعُيامىلعلمتشتيهوبرعلادالبىلإندرألايقرش
.مويلاءاقلبلاب

برقهعبنمءاقرزلارهنبمويلافرعُيرهنَقوُّبَييِداَو
رحبوطولرحبنيبةفاسملافصتنميفندرألابيقتلينامع
رهنوًابونجنونرأرهننوحيسةكلممدودحتناكف.ايربط
.ًاقرشةيبرعلالابجوًابرغندرألاوًالامشقوّبي

يأاهدعياموريعورعنمدِّـدعتملنايبَنوُّمَعيِنَبِموُُخت
نومعونبو.نومعينبموختيهيتلاتاددعتملاكلتنم
.)١٩:٣٨نيوكت(طولنبيّمعنبلسن

لٱَو«٣
ْ

ِرْحَبَىلِإَو،ِقوُُّرشلٱَوْحَنَتوُرَّـنِكِرْحَبَىلِإِةَبَرَع
لٱ
ْ

ملٱِرْحَب(ِةَبَرَع
ْ
لِ
ْ

َنِمَو،َتوُميِشَيِتْيَبِقيِرَطِقوُُّرشلٱَوْحَنِ)ح
َحتِنَمْيَّـتلٱ

ْ
لٱِحوُفُسَت

ْ
.ِةَجْسِف

٤:٤٩و٣:١٧ةينثت١٣:٢٠ص٣:١٧ةينثت

.)١عريسفترظنا(ِةَبَرَعْلٱ
تورّنكو.ةيربطرحبوهوليلجلارحبيأَتوُرَّـنِكِرْحَب
يبرغضرأيهوتراسينجبديدجلادهعلايفةفورعملايه
اهلوطوريوغلابفورعملالهسلااهنأمهضعبمعز.ليلجلارحب
اهضرعولايمأةعبرأنمبرقيروكذملارحبلائطاشىلع
.ليموحن

ًالهسهعضومناكوطولرحبِحْلِْملٱِرْحَبِةَبَرَعْلٱِرْحَب
مودساهنمولهسلاندماهرمغيتلاندملاتناكاذهلو
.ةرومعو

لامشلاىلعةنيدمرافقلاتيبيأَتوُميِشَيِتْيَب
نيعبمويلاةفورعملااهنأمهضعبلاقوطولرحبنميبرغلا

.ةميوص
َحت
ْ

يهوةجسفلابناوجىلعيأِةَجْسِفْلٱِحوُفُسَت
داعيملاضرأهتوملبقىسومىأريتلاوبنلبجلالتدحأ
لبجلاكلذضيضحاهلعلوأ)٣٤:١و٣:٢٧ةينثت(اهنم
.)٣:١٧ةينثت(ابنلبجبمويلافرعُيو

ِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِئاَفَّـرلٱِةَّـيِقَبْنِمَناَشاَبِكِلَمٍجوُعُموُُختَو«٤
يف يفَوَثوُراَتْشَعِ .»يِعَرْذِإِ
١٣:١٢صو٣:١١ةينثت١٠و٣:٤ةينثتو٢١:٣٥ددع
١:٤ةينثت

كلتلهأيأ)٣:١١ةينثت(َناَشاَبِكِلَمٍجوُعُموُُخت
لهأدارملانأرابتعابنوحيسىلعفوطعماذهفموختلا
انهىلإ١عنمركُذامىنعمو.)٢عريسفترظنا(نوحيس
.خلانوحيساهكولميتلادالبلالهأاوبرضليئارسإينبنأ
لبجنيبندرألايقرشناعنكضرأيفدالبناشابو
.هاجللاونالوجلاوناروحوهوداعلجلبجونومرح

يقرشةميدقةليبقمهوةربابجلايأَنيِّـيِئاَفَّـرلٱِةَّـيِقَبْنِم
١٤:٥نيوكتوريسفتلاو٣:١١ةينثترظنا(ندرألا
.)ريسفتلاو

يفِنِكاَّـسلٱ وهنكاسلاوأهموقنكاسلايأَثوُراَتْشَعِ
ىمسُتوثوراتشعاهتمصاعيتلادالبلايفهتيعروأهموقو
ناروحيفلزيملوناروحيفتناكوًاضيأميانرقتوراتشع
.يعرذأنمنيخسرفدمأىلعةرتشعلتىمسُيناكم
ريسفترظنا(توراتشعىلعليصفتلابمالكلامدقتدقو
.)١٤:٥نيوكت

.اهتمصاعيعرذإةنيدميتلايعرذإةروكيأيِعَرْذِإ
ناكجوعنأىنعملاىأروهرهاظىلعمالكلاذخأمهضعبو
ًاتقوىلوألابميقيناكفيعرذإوتوراتشعناتمصاعهل
ةنيدميعرذإو.زاجملاىلإةجاحالاذهيفورخآىرخألابو
نمًاليم٧٥ةياغىلعيهوعرذإبمويلافرعُتناروحيف

ألَا
َ
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اهطيحملالطأوبَرخهبطيحيقيمعٍداويفاهعقومىرصب
ءامرئبوةريبكلاكربلاوفوهكلانمريثكاهيفونيليموحن
.ىسنمطبسفصنليذلامهسلايفتناكوبذع

ملٱَو«٥
لَسَتُْ

ِّـ
لَسَوَنوُمْرَحِلَبَجَىلَعِط

ْ
َناَشاَبِّـلُكَىلَعَوَةَخ

جلٱِمُُختَىلِإ
ْ

ملٱَوَنيِّـيِروَُش
لِجِفْصِنَوَنيِّـيِكْعَْ

ْ
َنوُحيِسِموُُخت،َداَع

.»َنوُبْشَحِكِلَم
٣:١٤ةينثت١٣:١١صو٣:١٠ةينثت٣:٨ةينثت

.)٤ع(يفنكاسلاىلعفوطعمِطِّـلَسَتُْملٱَو
.خيشلالبجَنوُمْرَح
لبجفرطدنعدخلصودخلسبمويلافرعُتوَةَخْلَس

ءارحصلادودحىلعدخلصوأدخلسةعلقويبونجلازوردلا
ةئيهىلعديعبنمىرُيلهسلاىلعفرشيلتىلعةيماشلا

ىلعنيينامورلارصعيفتينُبةعلقلاهذهو.عوطقمطورخم
ةنسلاذنمةينانويوةيبرعتاباتكوروسنرَوصاهباتعأضعب

اهفوقستيب٨٠٠وحنهلوحرصقاهيفو.داليملل٢٤٦و١٩٦
.نوليلقناكسلانكلوًاظوفحماهنمريثكلزيملةراجحلانم

ندرألايقرشضرأيهوروشجناكسَنيِّـيِروُشَْجلٱ
)هاجللاونالوجلايلامشمعتتناكامبر(ناشابيلامشو
برهفةلقتسمدوادنمزيفتناك.ىسنممهسيفتناكو
يفو.)١٣:٣٧ليئومص٢(نونمأهلتقرثأىلعاهيلإمولاشبأ
.بوقعيتانبرسجبفرعُيندرألاىلعرسجاهمخت

مختىلعةريغصةكلمميهوةكعملهأَنيِّـيِكْعَْملٱ
.يقرشلايلامشلانيطسلف

امونييروشجلامختنمددعتملنايبَنوُحيِسِموُُخت
.هدعب

.)٢عريسفترظنا(َنوُبْشَح

اَهاَطْعَأَو.اَهوُبََرضَليِئاَْرسِإوُنَبَوِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُم«٦
جلٱَوَنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلِلًاثَاريِمِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُم

ْ
ِطْبِسِفْصِنِلَوَنيِّـيِدَا

.»ىَّـسَنَم
١٢و٣:١١ةينثتو٣٣و٣٢:٢٩ددع٣٣و٢١:٢٤ددع
١٣:٨صو

ريمضلاواهيلعاولوتساوفيسلاباهلهأاولتقاَهوُبََرض
امةياهنهذهو.انه-١عنمةروكذملاضرألاىلإعجار
.برلادبعىسوممهدئاقونويليئارسإلاهيلعىلوتسا

وُنَبَوُعوُشَيْمَُهبََرضَنيِذَّـلٱِضْرَألٱُكوُلُمْمُهِءَالُؤٰهَو«٧
يفَليِئاَْرسِإ يفَداَجِلْعَبْنِم،ًابْرَغِّـنُدْرُألٱِْربَعِ َىلِإَناَنْبُلِةَعْقُبِ
جلٱ
ْ

ِطاَبْسَألُعوُشَياَهاَطْعَأَوَ.ريِعَسَىلِإِدِعاَّـصلٱِعَرْقَألٱِلََب

.»ْمِهِقَرِفَبَسَحًاثَاريِمَليِئاَْرسِإ
:١١صو٤و٢:١ةينثتو٣٢:٣و١٤:٦نيوكت١١:١٧ص
١١:٢٣ص١٧

يذلاناعنكضرأنميقابلامسقلايأِضْرَألٱُكوُلُم
.عوشيمهدئاقونويليئارسإلاهيلعىلوتسا

نُدْرُألٱِْربَع
.لوألاددعلاريسفتيفليقامعجارًابْرَغِّـ

ىلإعجراف١١:١٧ص(يفامرركماذهَداَجِلْعَب
.)هريسفت

يف«٨ جلٱِ
ْ

لٱَوِلْهَّـسلٱَوِلََب
ْ

لٱَوِحوُفُّسلٱَوِةَبَرَع
ْ

جلٱَوِةَّـيِّـَرب
ْ

:ِبوَُن
حلٱ
ْ
لٱَوَنـوـُّيِرـوـُمَألٱَوَنـوـُّـيـِّـثِ

ْ
لٱَوَنوُّـيـِنـاـَعـــْنــَكـ

ْ
حلٱَوَنـوـُّيِّـزـِرــَفـ

ْ
َنـوـُّيِّـوِ

لٱَو
ْ

.»َنوُّيِسوُبَي
٩:١صو٢٣:٢٣و٣:٨جورخ١١:١٦و١٠:٤ص

يف .ةيلهسلاضرألاوةيلبجلاضرألايأِلْهَّـسلٱَوِلَبَْجلٱِ
انهيهوتايآةدعيفهريسفتّرمهنيعبلهسِةَبَرَعْلٱ

.طولرحبيلامشروغلاوأيداولا
.اهتّضحأرواجاموألابجلابناوجِحوُفُّسلٱ
.حجريامىلعيعارملاومايخلابراضمِةَّـيِّـَربْلٱ
نمةروكذملاتارورجملاقلعتمهربخأدتبمخلاَنوُّيِّـثِْحلٱ

مّدقتدقو»بونجلا«هلوقىلإ»لهسلاولبجلايف«هلوق
نيوكتريسفترظنا(عضاومةدعيفممألاءالؤهىلعمالكلا

هلوقنيبةضرتعمرهظيامىلعةيآلاهذهو.)١٨-١٠:١٥
ىأرو.خلا»احيرأكلم«هلوقو»...كولملامهءالؤه«
ناكساوبرضنييليئارسإلانألصحتملاىنعملانأمهضعب
.خلانييثحلاىتحخلاةيدوألاولابجلا

َليِإِتْيَبِبِناَجِبيِتَّـلٱَياَعُكِلَم.ٌدِحاَواَحيِرَأُكِلَم«٩
.»ٌدِحاَو

٨:٢٩ص٦:٢ص

ةعبارلاةيآلايأحاحصألارخآىلإةيآلاهذهنم
مهبرضنيذلانيثالثلاودحألاكولملاءامسأنايبنيرشعلاو
.عوشي

.)خلا٦:٢صريسفترظنا(اَحيِرَأُكِلَم
.)٢٩-٨:١صريسفترظنا(َياَعُكِلَم

.ٌدِحاَوَنُوْربَحُكِلَم.ٌدِحاَوَميِلَشُروُأُكِلَم١٠«١٢-١٠
َنوُلْجَعُكِلَم١٢.ٌدِحاَوَشيَِخلُكِلَم.ٌدِحاَوَتوُمْرَيُكِلَم١١
.»ٌدِحاَوَرَزاَجُكِلَم.ٌدِحاَو

١٠:٣٣ص١:٢٣ص

ألَا
َ
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.)٢٣-١٠:١صريسفترظنا(َميِلَشُروُأُكِلَم
...َشيَِخلُكِلَم...َتوُمْرَيُكِلَم...َنوُْربَحُكِلَم
.)١٠:٣صريسفترظنا(َنوُلْجَعُكِلَم

.)١٠:٣٣صريسفترظنا(َرَزاَجُكِلَم

١٤.ٌدِحاَوَرَداَجُكِلَم.ٌدِحاَوَريِبَدُكِلَم١٣«١٣،١٤
.»ٌدِحاَوَداَرِعُكِلَم.ٌدِحاَوَةَمْرُحُكِلَم

١٠:٣٨ص

ُكِلَم...َةَمْرُحُكِلَم...َرَداَجُكِلَم...َريِبَدُكِلَم
اهنأحّجرملا»رداج«و.)١٠:٣٨صريسفترظنا(َداَرِع
يبونجيفةنيدم»ةمرح«و.نيماينبلةنيدميهورودج
قيضميفاهنأمهضعبمعز.ةافصيلصألااهمساناعنك
ّنظو.ًاقرشعبسرئبنمًاليم٤٠ةياغىلعفصلاهمسا
نيعنمًاليم٢٠دمأىلعةطيبُساهعقومنأمهضعب
٢١:١ددع(يبونجلاةيدوهيلامختيفةنيدم»دارع«و.سداق
-٣(.

.»ٌدِحاَوَمَّـالُدَعُكِلَم.ٌدِحاَوَةَنْبِلُكِلَم«١٥
١٠:٣٤ص١٠:٢٩ص

.)١٠:٢٩صريسفترظنا(َةَنْبِل
سوماقيف»مالدع«و٣٨:١نيوكتريسفترظنا(َمَّـالُدَع

.)سدقملاباتكلا

.»ٌدِحاَوَليِإِتْيَبُكِلَم.ٌدِحاَوَةَديِّـقَمُكِلَم«١٦
١:٢٢ةاضقو٨:١٧ص١٠:٢٨ص

.)١٠:١٠صريسفترظنا(َةَديِّـقَم

.»ٌدِحاَوَرَفاَحُكِلَم.ٌدِحاَوَحوُّفَتُكِلَم«١٧
٤:١٠كولم١

امهادحإمسالااذهبناتنيدمناعنكضرأيفناكَحوُّفَت
ص(ميارفأمهسيفىرخألاو)١٥:٣٤ص(اذوهيمهسيف
تناكوىرخألاانهاهبدارملانأحّجرملاو)١٧:٨و١٦:٨
.ىسنموميارفأمختىلع

اذوهيمهسيفاهنأحجرألانيطسلفيفةروكَرَفاَح
.دهشملابمويلافرعُتو

.»ٌدِحاَوَنوُراَّـشَلُكِلَم.ٌدِحاَوَقيِفَأُكِلَم«١٨
٣٣:٩ءايعشإ

اهيأفرعُيالندمتسىلعمسالااذهقلطُيَقيِفَأ
اذوهيلابجيفحوفتبرقةقيفأاهنأحّجرملاو.انهةروكذملا
.ةيلامشلاميلاقألايفندملاهذهنمثالثو.نوربحبرق

.روباتبرقيهوةنوراشبمويلافرعُتوَنوُراَّـشَل

.»ٌدِحاَوَروُصاَحُكِلَم.ٌدِحاَوَنوُداَمُكِلَم«١٩
١١:١٠ص

برقنوداميهىلوألانأحّجرملاَروُصاَح...َنوُداَم
.)١١:١صريسفترظنا(قيقحتلابفرعُتملةيناثلاو.نيّطح

.»ٌدِحاَوَفاَشْكَأُكِلَم.ٌدِحاَوَنوُأَرَمَنوُرْمِشُكِلَم«٢٠
١٩:١٥و١١:١ص

دقواهنملدبوأنورمشلنايبنوأرمَنوُأَرَمَنوُرْمِش
.)هيلإعجراف١١:١صريسفت(يفتركُذ

.)١١:١صريسفترظنا(َفاَشْكَأ

.»ٌدِحاَووُّدَِجمُكِلَم.ٌدِحاَوَكَنْعَتُكِلَم«٢١

تراصىسنممهسيفةنيدم»كنعت«وُّدَِجم...َكَنْعَت
لايمأةعبرأةياغىلعيهو.ودّجمنمةبيرقيهونييوالل
.ميلشروأنمًاليم٤٨وةرصانلانمًاليم١٣ونّوجلنم
لايمأةعبرأةياغىلعيهوملستملاّلتاهنأحّجرملا»ودّجم«و
نباجرموأليعرزيلهسيفيبرغلالامشلاىلعكنعتنم
.ةريثكبورحهيفعقووعّطقملاعورفربكأهيفّرميريمع
كولم٢(ايزخأتامو)١٧-٤:٦ةاضق(قارابرصتناكانه
ايؤر(نودجمرهتيمُسو)٢٣:٢٩كولم٢(ايشويو.)٩:٢٧

١٦:١٦(.

يفَماَعَنْقَيُكِلَم.ٌدِحاَوَشِداَقُكِلَم«٢٢ .»ٌدِحاَوَلَمْرَكِ
١٩:٣٧ص

سداقبمويلاةفورعملاةيرقلايهاهنأنورثكألاىأرَشِداَق
٤دمأىلعوًالامشدفصنملايمأةرشعةياغىلعيهو
.ةلوحلانميبرغلالامشلاىلإلايمأ

نييواللاهعرازمويهتحنُمنولوبزلةنيدمَماَعَنْقَي
ينثاةياغىلعهدنعاهنأمهضعبونوميقلتمهضعباهنظ
.يبرغلابونجلانمةرصانلانمًاليمرشع

ألَا
َ
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يفٍرَوُدُكِلَم«٢٣ يفَميِيوُجُكِلَم.ٌدِحاَوٍرَوُدِتاَعَفَتْرُمِ ِ
جلٱ
ْ
لِ
ْ

.»ٌدِحاَوِلاَج
٩:١ءايعشإو٢و١٤:١نيوكت١١:٢ص

:١١صريسفترظنا(ةروطنطلابمويلاةفورعملايهٍرَوُد
٢(.

ةيرصمميجلاظفلُتوةيناربعلايفمييوجىنعمَميِيوُج
»ممألاوأ«دهاوشلايذسدقملاباتكلاةيشاحيفو»ممأ«
نكلولاجلجلاكلمةدايقتحتلئابقوأممأىنعملانوكيف
ًاملعنوكتنألامتحاليناربعلااهظفلىلعاهكرتمجرتملا
اهرمأنمءيشمولعمريغيهفةنيدمتناكنإفةنيدمل
ةلمتحمتءاجدقو.لاجلجلايفةكلممةمصاعاهنأىوس

مسااهنأحّجُرو.)١٤:١نيوكت(يفممأىنعموضرأمسا
ةديعبضرألاكلتنكلو)١٤:١نيوكتريسفترظنا(ضرأ
.انهةيآلاناكمإنع

.ةّيلجلجاهمساةيرقمويلايهوِلاَجْلِْجلٱ

ملٱُعيَِمج.ٌدِحاَوَةَصْرِتُكِلَم«٢٤
.»َنوُثَالَثَوٌدِحاَوِكوُلُْ

لامشلايفنيليمةياغىلعةزوّلتمهضعباهنظَةَصْرِت
ةرماسلايقرشيفلايمأةسمخولابيعلبجنميقرشلا
دنعتناكاهنأنورخآىأرو.ميلشروأيلامشيفًاليم٣٠و
يفًاليم١٢ةياغىلعناسيبوسلباننيبقيرطلاىلعريسايت

وحنةيلامشلاةكلممللًازكرمةصرتتناكو.ةرماسلايقرش
ةليمجتناكوةرماسلايرمعىنبنأىلإةنسنيسمخ
.ةياغلل

نيذلاكولملاعيمجيأَنوُثَالَثَوٌدِحاَوِكوُلُْملٱُعيَِمج
ضرألاهذهلكو.٣١مهددعليئارسإونبوعوشيمهبرض

نأكلنيبتيكلذنموةيروسنمريغصءزجانهةروكذملا
هذهيفتايريدملاىلعًاريثكديزتالكولملاكلتكلامم
ناكسلانمرثكأاوناكعوشيرصعيفناكسلانكلو.مايألا

كئلوأىلإةبسنلابءافعضليئارسإونبناكوانرصعيف
مهنماوقبأامنويناعنكلاناكلمهلهللانوعالولفءايوقألا
.ةيقب

دئاوف
انفعضفرعنيكلبراجتلالكاّنععفديالهللانإ.١

هللانإ.يقبامعفديفدهجلالذبنيكلوهيلإأجلنف
ضرأعوشيوىسومهيدبعةطساوبليئارسإينبّىلو
)٦-١٣:١ص(ممألاضعباهيفىقبأنكلداعيملا
هيلإمهبنايتإلاوأمهبيدأتيفنويليئارسإلادهتجييكل

نحنو.ادارأولامهتقاطيفامهالكنارمألاناكوىلاعت
فعضلاوةئيطخلاىقبأهنكلوةيوامسلاناعنكانّالوهللا
انسوفنصلخنومثإلابراحنوهللاعضخنيكليرشبلا
.نورداقكلذىلعنحنوهتمعنبةمثألانمانريغو

نإفراسكنالاوراصتنالانينثانمًابيصندهاجملكلنإ.٢
نييليئارسإلانإ.رسُكالإورصُننسحلاداهجلادهاج
ننسلاىلعمهريسبءايوقألانمةريثكًاكولماوبلغ
كلذنعنوفرحنياوناكذإمهنكلومهلهللاهنابأيذلا
ةبراحميفمهرمأنمناكامكنورسكنياوناكننسلا
.ىلوألاياعلهأ

نكيملنإرصنلابنايتأتالةعاجشلاوةرثكلانإ.٣
ىلعمهلاكتالكولملاكئلوأف.هللامَلَعتحتنوبراحملا
نويليئارسإلامهرسكهللاةروشممهبلطمدعومهتوق
.مهتّوقةمظعومهددعةرثكعممهضرأاوذخأو

نإف.لضفألاهبيتأيامممظعأبيتأيدقلضافلانإ.٤
كولملانمبلغيملهنكلوعوشينملضفأناكىسوم
الف.ًاكلمنيثالثوًادحاوبلغفعوشيامأونيليلقالإ
رثكأبرلامركيفلعفينأنمفيعضلانمؤملاسأيي
رباكأراتخايذلاوههللا.لسرلاريهاشملعفامم
يتأيوهديبعرغصأنيعينأرداقوهومهناعأوهلاجر
كئلوأنمدحأةطساوبهتأيملًاحالصإهتطساوب
.رباكألا

هئادعأعيمجىلعةماتلاةبلغلاناسنإلكنكمي.٥
ةرصنلابهدعووءيشلكىلعرداقهللانألنييحورلا
.ناميإلامدعوأهلسكلالإدحأرصقيالف

حوفسولوهسولابجاهيفةعونتمضرأناعنكتناك.٦
هبعشلةيحورلاهللابهاومكلذكو)٨ع(ةّيربو
سوثنروك١(نينمؤملانمَّـالكبسانياماهنمةعونتم
.)١٢ص

ًاراكذتنيبولغملاكولملاءامسأسدقملاباتكلايفبتُك.٧
هرفسيفهللابتكياذكهونييليئارسإلاةرصنلًايدبأ

.انلًاطيشنتةيحورلاانئادعأىلعانتاراصتناعيمج
نوروكذممهنكلوطقفكولملاءامسأركذيباتكلا.٨

نمدالوألاوءاسنلاولاجرلانمفولأنعةباين
نييناعنكلاداسفنألمهكالمأتبرخواولتقبوعشلا
اهتيعرحالصبموقيةكلممحالصوًايمومعًاداسفناك
.طقفكلملاحالصبسيلوًادارفأ

ألَا
َ
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ََرشَعُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ضرألاميسقتنايب

يفَمَّـدَقَت.ُعوُشَيَخاَشَو«١ َتْنَأ:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف.ِماَّـيَألٱِ
يفَتْمَّـدَقَت.َتْخِشْدَق ًاّدِجٌَةريِثَكٌضْرَأْتَيِقَبْدَقَو.ِماَّـيَألٱِ
.»ِكَالِتْمالِل

٣١:٣ةينثت٢٣:١و١٤:١ص

ةئملاوحننسيفناكهنأحيجرتلالكحّجريُعوُشَيَخاَش
اهحتفبلغشوناعنكضرأىلعءاليتسالايفذخأنيح
ةئملانسيفتامونيتنساهتمسقبلغشونينسعبسوحن
.)٢٤:٢٩ص(ةرشاعلاو

يفَمَّـدَقَت هنمدوصقملاو»خاش«هلوقنملدباذهِماَّـيَألٱِ
.ربكلاودهعلالوطنعةرابعةلمجلاهذهو.ديكأتلا

ةّلعكلذركذيملِكَالِتْمالِلًاّدِجٌةَريِثَكٌضْرَأْتَيِقَبْدَق
ينبنأىلع.اهنعفكيللببرحلاىلعرمتسينأل
نورصتنياوناكمهنألاهيلعرمتسينأنوعقوتياوناكليئارسإ
ناكنكلو.هتطساوبًائيشفًائيشضرألاىلعنولوتسيو
.ليلقلاالإهرمعنميقباموضرألامهلمسقينأهيلع
كلملزيملاهنمريثكلاوضرألامهلمسقهنأبجعلانمو
نعالإجتنيملاذهو.هنمءيشنييليئارسإللسيلواهينكاس
ىتأو.يقباممهيلويهنأهدعوبةقثلاوهللاابناميإلاةوق
لبقتوملاهيتأيالئلهيلإعرسأوهللارمألًاعوطكلذعوشي
ُهُدَِجتاَمُّلُك«ميكحلالوقلامعألايفهأدبمنأكفهمامتإ
لَعْفٱَفُهَلَعْفَتِلَكُدَي

ْ
ٍعَاِرتْخٱَالَوٍلَمَعْنِمَسْيَلُهَّـنَأل،َكِتَّـوُقِبُه

يفٍةَمْكِحَالَوٍةَفِرْعَمَالَو هلٱِ
َْ

»اَهْيَلِإٌبِهاَذَتْنَأيِتَّـلٱِةَيِوا
.)٩:١٠ةعماج(

لٱُضْرَألٱَيِهِهِذٰه«٢
ْ
لٱِةَرِئاَدُّلُك:ُةَيِقاَب

ْ
،َنيِّـيِنيِطْسِلِف

جلٱُّلُكَو
ْ

.»َنيِّـيِروَُش
٢٧:٨ليئومص١و٣:٤ليئوي٣:١ةاضق

اهيلإراشملاضرألاوكالتماللُةَيِقاَبْلٱُضْرَألٱَيِهِهِذٰه
.اهلنايبيهونكامألانميتأيام

ئطاشيفيتلاضرألايهوَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِةَرِئاَدُّلُك
نمنيينيطسلفلاضرأتركذامو.يبونجلاطسوتملارحبلا

نيوناعنكلااهناكسنألًالبقكالتماللةنّيعملاضرألاةلمج
رظنا(مهضرأاونكسونويروتفكلامهدرطنيذلانويوعلامه

نييناعنكذئنيحنيطسلفلهأناكف)٢:٢٣ةينثتريسفت
.اهبهبعشهللادعويتلاضرألاةلمجنمتراصف

بونجلايفةليبقمهنأةنيرقلانمرهظيَنيِّـيِروُشَْجلٱُّلُكَو
نييروشجلاريغمهونيينيطسلفلادودحىلعيبرغلا
طبسفصنمهسيفمهناكمناكنيذلا)١١ع(يفنيروكذملا
.)٢٧:٨ليئومص١(ندرالايقرشىسنم

َنوُرْقَعِمُُختَىلِإَْرصِمَماَمَأَوُهيِذَّـلٱِروُحيِّـشلٱَنِم«٣
ُحتًالاَمِش

ْ
لِل(ُبَس

ْ
لٱِباَطْقَأ)َنيِّـيِناَعْنَك

ْ
خلٱَنيِّـيِنيِطْسِلِف

ْ
:ِةَسَْم

لٱ
ْ
ِينـوــُلــــَقــْشَألٱَوِّـيِدوُدـــْشَألٱَوِّـيِّـزـــَغـــ

ِّـ
جلٱَو
ْ

لٱَوِّـيـــِّـَت
ْ
ِينوُرــــْقــَعـــ

ِّـ

لٱَو
ْ

.»َنيِّـيِوَع
:٢اينفصو١٦و٦:٤ليئومص١و٣:٣ةاضق٢:١٨ايمرإ

٢:٢٣ةينثت٥

وأدهاوشلايذسدقملاباتكلاةيشاحيفوِروُحيِّـشلٱ
لينلارهنهنأمهضعبلوقي.دوسأوأرّدكمهانعمولينلا
هارجميفبارتلانمهفرجياملةقنَراهنأبةروهشمههايمو
.دوسأيأساليبلينلانومسينانويلاو.دّوسيورّدكيف
ىمسملاشيرعلايداووهانه»روحيش«نإنولوقينورخآو
رصمنيبلصافلامختلاوهورصميداو٣٤:٥ددعيف
.ناعنكضرأو

:٢نيوكترظنا(رصميقرشيأَْرصِمَماَمَأَوُهيِذَّـلٱ
١٤(.

يهوسمخلامصاوعلانمنورقعًالاَمِشَنوُرْقَعِمُُخت
.نيينيطسلفلامصاوعنورقعوّتجونولقشأودودشأةّزغ
لامشلاوًاليم٣٤ةياغىلعوميلشروأيبرغنورقعتناكو
يبرغواهنملايمأةرشعةياغىلعودودشأنميقرشلا
يقرشواهنملايمأةعستةياغىلعولامشلاىلإليمبّتج
ّمتفاهنمللطَقبيملواهبارخّمتدقو.طسوتملارحبلالحاس
يفو.)٢:٤اينفص(»لصأتستنورقع«يبنلالوقاهيلع
بونجلايفّلتىلعرقاعاهمساةريقحةيرقمويلااهعقوم
.اهنمًاليم١٢ةياغىلعوافاينميقرشلا

ُحت
ْ

لسننمنييلصألااهناكسنألَنيِّـيِناَعْنَكْلِلُبَس
نباوهوميارصمنمنوينيطسلفلاو.ماحءانبأرغصأناعنك
.يناثلاماح

مهكولموأمهئارمأيأِةَسْمَْخلٱَنيِّـيِنيِطْسِلِفْلٱِباَطْقَأ
ريسفتيفةّزغتفصُوو.ةسمخلاندملامهمصاوعنيذلا
دعُبىلعنولقشأو.افايوةّزغنيبدودشأو.)٢:٢٣ةينثت(

.)١١:٢٢ص(ريسفتيفّتجو.ًالامشةّزغنملايمأ١٠
.ةيآلاهذهلوأريسفتيفنورقعو

ألَا
َ
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تنكسةمأنويوعلاو.نييناعنكلاىلعفوطعمَنيِّـيِوَعْلٱ
٢:٢٣ةينثتريسفترظنا(نييروتفكلالبقضرألاكلت
.)١٤و١٠:١٣نيوكتريسفتو

لٱِضْرَأُّلُكِنَمْيَّـتلٱَنِم«٤
ْ

يِتَّـلٱُةَراَغَمَوَنيِّـيِناَعْنَك
.»َنيِّـيِروُمَألٱِمُُختَىلِإَقيِفَأَىلِإَنيِّـيِنوُديَّـصلِل

١:٣٤ةاضق١٠:٣ص

.بونجلايأِنَمْيَّـتلٱَنِم
وأنييناعنكلليتلاضرألايأَنيِّـيِناَعْنَكْلٱِضْرَأُّلُك

.نويناعنكلااهنكسييتلا
ملعُيالفهكوأ...نيينوديصللةنيدم«يهُةَراَغَمَو

مسقلا«يهكرلكيللاقو.)باتكلاسوماق(»هعضوم
نيينوديصلادالببًانايحأىعدُتيتلاايلعلاليلجلانميلبجلا
يفئجالميهيتلافوهكلانماهيفامةرثكلةيفهكلا
فوهكلانإ«سوفيسويلاقو.»ةلتقللئباخموبرحلاتاقوأ
ويسومللنيبونقريدنابهرلاقو.»ةسدقملاضرألايفةريثك
اماشيداقرهناهنيبيرجييذلالابجلانيبنإ«سوراليد
نأمهضعبىأرو.»فوهكلانمةئمينامثنعلقيال
نانبليفنيزجدنعريبكدحاوفهكيهانه»ةراغم«

.اديصيقرش
يفتناكيتلا)١٢:١٨ص(يفةروكذملاقيفأريغَقيِفَأ
ريشأطبسلةعباتةنيدمهذهقيفأنإفناعنكضرأيبونج
مختلاىلعنانبليفةعقاو)١:٣١ةاضقو١٩:٣٠عوشي(
دنعةرهزلاليهبةروهشملااقفأاهنأنظيوناعنكنميلامشلا
.)٣(»قيفأ«باتكلاسوماق.ميهاربإرهنردصم

١٠:١٥نيوكتريسفتو٩:١صريسفترظنا(َنيِّـيِروُمَألٱ
-١٨(.

جلٱُضْرَأَو«٥
ْ
ْنِمِسْمَّـشلٱِقوُُرشَوْحَنَناَنْبُلُّلُكَوَنيِّـيِلْبِ

َحتَداَجِلْعَب
ْ

.»َةاََمحِلَخْدَمَىلِإَنوُمْرَحِلَبَجَت
١٢:٧ص٢٧:٩لايقزحو٨٣:٧رومزمو٥:١٨كولم١

يهوليبُجبمويلافرعُتولبِجلهأَنيِّـيِلْبِْجلٱُضْرَأَو
.اهنمًاليم٢٠ةياغىلعوتوريبيلامشةيقينيفةنيدم
ملضرألاهذهو.اهلرواجملالحاسلاانهةروكذملاضرألاو
ءالؤهنمو.ناعنكدودحجراخاهنألنييليئارسإللطعُت
لكيهلاةماقإيفعاّنصةدعناميلسمدختسانييلبجلا
نفسلاءانببنيروهشملانماوناكو.)٥:١٨كولم١(
نومسينوينامورلاونوينانويلاناكو.)٢٧:٩لايقزح(
تناكامبدهشتلالطأوبارخمويلااهيفو.سُلِببليبج
راثأيفةدوجوملاهبشتةريثكةراجحاهيفوةمظعلانمهيلع

زومتةدابعزكرمليبجتناكو.ميلشروأيفناميلسلكيه
تلصوونانبللكيفتدتمايتلا)٨:١٤لايقزح(ةحيبقلا
.قشمدىلإ

اوناكسمشلالعبلاولعبلاركسعميأَداَجِلْعَبْنِم
لعب«و.ديسلاوأبرلالعبلاىنعمواهنوركذيواهنوهلؤي
سبليفةيرصيقوأسايناباهنأحّجرملاةنيدممساانه»داج
.كبلعباهنأمهضعبىأرو

.)»ةامح«سدقملاباتكلاسوماقرظنا(َةاََمحِلَخْدَم
لهسيهوصمحةنيدميلاوحضرألا»ةامحلخدمب«داري
ةيروسةيربوحنقرشلاىلإوةامحوحنلامشلاىلإحوتفم
نصحلادالبوحنبرغلاىلإوعاقبلاوةلبروحنبونجلاىلإو
.تاهجلاهذهلكللخدمةقيقحلابيهورحبلاو

جلٱِناَّـكُسُعيَِمج«٦
ْ
ُعيَِمجَمِياَمَتوُفَْرسِمَىلِإَناَنْبُلْنِمِلََب

طَأاَنَأ.َنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱ
ْ

اَمَّـنِإ.َليِئاَْرسِإيِنَبِماَمَأْنِمْمُهُدُر
لٱِباَهْمِسْقٱ

ْ
لُمَليِئاَْرسِإلِةَعْرُق

ْ
.»َكُتْرَمَأاَمَكًاك

٢و١٤:١ص٢٣و٢:٢١ةاضقو٢٣:١٣ص١١:٨ص

.)١١:٨صريسفترظنا(َمِياَمَتوُفَْرسِم
لكىلعينألعوشيايكموقالوتنأالْمُهُدُرْطَأاَنَأ
برينإوداعيملافلخأالفتدعونيمأينإوريدقءيش

لكنأركذننأبجينكلو.بلغُيالوبلغييذلادونجلا
ةقفاوملالامعألاهلمعودوعوملاناميإطرشبمتتهللاديعاوم
ىلعاولوتسالطرشلاباوماقولنويليئارسإلافهللاةئيشمل
دحأمهبلغامودبألاىلإاهيلعنيلوتسماوقبوناعنكضرأ
.ءادعألانم

اهتمسقكيلعواهذخأّيلعِةَعْرُقْلٱِباَهْمِسْقٱاَمَّـنِإ
يهوةعرقلانيعييذلاءاقلإلايأةعرقلاءاقلإبةعرقلاب
مويلاىلإًالمعتسملازيالةعرقلاءاقلإو.بيصنلاوأمهسلا
مسقُينإلاحلاهذهلثميفاهنمةفلتخملاكشأىلعوهو
وأدحاولاهنملكماسقألاددعىلعًىصحذخؤتوءيشلا
فرعيالنَمىصحلاكلتىطعُتونيمستقملانمقيرف
نملكفمسقلكىلعةاصحلكيقليواهباحصأ
ّلعلو.هتاصحهيلعتعقويذلامسقلاذخأينيمستقملا
ىصحلاّنيعواهماسقأىّمسنأبًاضرفضرألامسقعوشي
ملةعرقلانأيفبيرالو.اهباحصأفرعيالنَماهاقلأو
يفريثكاهلثمناكو.ّنيعملاهللاءاضقبلبةيقافتاانهنكت
نييوالو٣٣:٥٤ددعو٧:١٦صرظنا(سدقملاباتكلا

ةاواسملايهةعرقلاءاقلإبةياغلاو.)١:٢٦لامعأو١٦:٨
وأيوقلاوأينغللديجلامسقلاىطعُيالف.ةاباحمنود
.ةعرقلابهذخأنمللبقيدصلا

ألَا
َ
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دحاولاحبربيصنايلايفهنأل»بيصنايلا«للحيالاذهو
.ةقرسلانمعوننوكيففولأةراسخبالإنوكيال

لُمَضْرَألٱِهِذٰهْمِسْقٱَنآلٱَو«٧
ْ

ِطاَبْسَألٱِةَعْسِّـتلِلًاك
.»ىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنَو

نيطبسنألىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنَوِطاَبْسَألٱِةَعْسِّـتلِل
ندرألاربعيفمهبيصناوذخأرخآلاىسنمطبسفصنو
.)٣٢:٣٣ددع(يقرشلا

جلٱَوَنوُّيِنْيَبوُأَّـرلٱَذَخَأْمُهَعَم«٨
ْ

لُمَنوُّيِدَا
ْ

يِذَّـلٱْمُهَك
يفىَسوُمْمُهاَطْعَأ ْمُهاَطْعَأاَمَك،ِقوُُّرشلٱَوْحَنِّـنُدْرُألٱِْربَعِ
.»ِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُم
٢٢:٤صو١٣و٣:١٢ةينثتو٣٢:٣٣ددع

لاقرخآلاىسنمطبسفصنسانأعميأخلاْمُهَعَم
ةيفانئتساةيآلاهذهو.ةنيرقلاىلعًادامتعاراصتخاللاذه
عمنألخلاةعستللاهمسقالاقهنأكفليلعتلاعقومةعقاو
هلهللالوقوعوشيلليلعتلااذهّلعلو.خلارخآلافصنلا
»مهاطعأامك«هلوقىنعمو.ةعباسلاةيآلارخآيف»ىهتنا«
.مهنمقيرفلكبيصنهنايبىضتقمىلعيأ

ملٱَوَنوُنْرَأيِداَوِةَفاَحَىلَعيِتَّـلٱَريِعوُرَعْنِم«٩
يِتَّـلٱِةَنيِدَْ

يف لٱِطَسَوِ
ْ

.»َنوُبيِدَىلِإاَبَدْيَمِلْهَسُّلُكَويِداَو
١٦عو٢١:٣٠ددع

تناكبآوميفنونرأرهنيلامشيفةنيدمَريِعوُرَعْنِم
١٢ةياغىلعوطولرحبيقرشاهلالطأونيبوأربيصننم
.ريعارعمويلاىمستوهنمًاليم

يفّبصيوةرواجملالابجلانمجرخيريغصرهنَنوُنْرَأ
ضرأدودحنميهيتلاةيربلايفيرجيوطولرحب
.نييرومألا

يفيِتَّـلٱِةَنيِدَْملٱ يتلانونرأاهنأرهاظلايِداَوْلٱِطَسَوِ
.نونرأبناجىلعيهواهيلإيداولافيضُأ

ةياغىلعونابسحنميقرشلابونجلايفةنيدماَبَدْيَم
ًاليم١٤ةياغىلعوطولرحبيقرشيفواهنملايمأةينامث
.مويلااذهىلإابديمىمستلازتالوهنم

هنملايمأةعضبةياغىلعونونرأيلامشةنيدمَنوُبيِد
.نابيدمويلاىمستو

يفَكَلَميِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱِكِلَمَنوُحيِسِنُدُمَعيَِمجَو«١٠ ِ
.»َنوُّمَعيِنَبِمُُختَىلِإَنوُبْشَح
٢٥و٢١:٢٤ددع

ىلإنونرأنم«َنيِّـيِروُمَألٱِكِلَمَنوُحيِسِنُدُمَعيَِمجَو
.)٢٥و٢١:٢٤ددع(»نومعينبىلإقوّبي

يف ةفورعملايهنوبشحَنوُّمَعيِنَبِمُُختَىلِإَنوُبْشَحِ
ةيرذنومعونبو.)١٢:٢صريسفترظنا(نابسحبمويلا
يرهننيبداعلجلابجمهدالبتناكوطولنبيّمعنب
قوّبيوبجوملابمويلانونرأوهنفرعيو.قوّبيونونرأ
.ءاقرزلاب

لِجَو«١١
ْ

جلٱَموُُختَوَداَع
ْ

ملٱَوَنيِّـيِروَُش
ِلَبَجَّـلُكَوَنيِّـيِكْعَْ

لَسَىلِإَناَشاَبَّـلُكَوَنوُمْرَح
ْ

.»َةَخ
١٢:٥ص

.قوّبييبونجوندرألايقرشةيلبجضرأَداَعْلِج
مهسيفةكعموروشجلهأَنيِّـيِكْعَْملٱَوَنيِّـيِروُشَْجلٱ

يبرغلايلامشلامسقلايفوندرألايقرشىسنمطبسفصن
ًاليوطًانامزنيلقتسمنويروشجلايقبو.داعيملاضرأنم
مولاشبأرصعيفاوناكوضرألاكلتنييليئارسإلالوخددعب
ليئومص٢(دوهيمعنبياملتمهنمومهنمكولممهكلمي

ةكعمهتنبادوادجوزتيذلاروشجكلموهو)١٣:٣٧
.)٣:٣ليئومص٢(

.)٥و١٢:٤صريسفترظنا(َةَخْلَسَىلِإَناَشاَب

يفَجوُعِةَكَلَْممَّـلُك«١٢ يفَكَلَميِذَّـلٱَناَشاَبِ َثوُراَتْشَعِ
يفَو ىَسوُمْمَُهبََرضَو،َنيِّـيِئاَفَّـرلٱِةَّـيِقَبْنِمَيِقَبَوُه.يِعَرْذِإِ
.»ْمُهَدَرَطَو
٣٥و٢١:٢٤ددع١٢:٤صو٣:١١ةينثت

:١٢صريسفترظنا(يِعَرْذِإ...َثوُراَتْشَع...َناَشاَب
٤(.

:٣ةينثتريسفتو١٤:٥نيوكتريسفترظنا(َنيِّـيِئاَفَّـرلٱ
١١(.

طَيَْملَو«١٣
ْ

جلٱَليِئاَْرسِإوُنَبْدُر
ْ

ملٱَوَنيِّـيِروَُش
َنَكَسَفَنيِّـيِكْعَْ

جلٱ
ْ

ملٱَوُّيِروَُش
يفُّيِكْعَْ لٱاَذٰهَىلِإَليِئاَْرسِإِطَسَوِ

ْ
.»ِمْوَي

١١ع

نيينثولااودرطينأمهيلعناكوىسومدعبَليِئاَْرسِإوُنَب
.اولعفيملف

ألَا
َ
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ِهٰلِإِّـبَّـرلٱُدِئاَقَو.ًابيِصَنِطْعُيَْمليِوَالِطْبِسِلْنِكٰل«١٤
.»ُهَمَّـلَكاَمَكُهُبيِصَنَيِهَليِئاَْرسِإ

٣٣ع٤و١٤:٣صو٢٤و٢٣و١٨:٢٠ددع

ريمض»طعي«لعافًابيِصَنِطْعُيَْمليِوَالِطْبِسِلْنِكٰل
ًاظفلىسومىلإودهعلابهنيعتلًىنعمبرلاىلإدوعيرتتسم
:١٤عوشيو٢٤-١٨:٢٠ددع(هناسلبكلذغّلببرلانأل
يفنييواللاقّرفترهاظلابسحكلذبدوصقملاو.)٤و٣
نيدلاةمدخكمهتحلصمةسرامملجألاهلكضرألا
نيبةقرفتم)٢١ص(مهلةاطعملاندملاو.بعشلايملعمو
.طابسألالك

َبـَسـَحَْنيَبوُأَريــِنَبَطــْبِسىـَسـوُمىـَطـْعَأَو«١٥
.»ْمِهِرِئاَشَع

٤٢-٣٢:٣٣ددع(َْنيَبوُأَريِنَبَطْبِسىَسوُمىَطْعَأَو
لمجأاملليصفتاهدعباموةيآلاهذهو)خلا٣:١٦ةينثتو
نيبوأرطبسلافصنونيطبسلابيصنيفأدتباو٧عنم
ًاعفرةعرقلابضرألامهلمسقو.ىسنمطبسفصنوداجو
.فالخلاويكشتلل

نييليئارسإلانإ.ةفلتخملا)مهَرسُأ(ْمِهِرِئاَشَعَبَسَح
نيكلملانامزيفنكلوانهةدودحملاضرألااوذخأ
تومدعبوليئارسإةوقتفعضباخأويرمعنيريرشلا
ةروكذملاندملاونوحيسلناكاممًاريثكنويبآوملاكلتماباخأ
ص(ايمرإو)١٥ص(ءايعشإيفامىلعبآويكلميفانه

.)١١-٢٥:٨(لايقزحو)٤٨

يِداَوِةَفاَحَىلَعيِتَّـلٱَريِعوُرَعْنِمْمُهُمُُختَناَكَف«١٦
ملٱَوَنوُنْرَأ

يفيِتَّـلٱِةَنيِدَْ لٱِطَسَوِ
ْ

َدْنِعِلْهَّـسلٱَّـلُكَويِداَو
.»اَبَدْيَم

٩عو٢١:٣ددع٢١:٢٨ددع١٢:٢ص

.)١٢:٢صريسفترظنا(خلاَريِعوُرَعْنِم

هنُدُمَعيَِمجَوَنوُبْشَح«١٧ يفيِتَّـلٱاَِ َنوُبيِدَوِلْهَّـسلٱِ
.»َنوُعَمِلْعَبَتْيَبَوٍلْعَبَتوُماَبَو
٣٢:٣٨ددع

.)١٢:٢صريسفترظنا(َنوُبْشَح
نونرأنملايمأةعضبىلعبآوميفةنيدمَنوُبيِد
رجحلااهيفنيَلكسيسقلادجونابيدمويلاىمسُتوًالامش

.باتكلاسوماقيف»نوبيد«رظنا.١٨٦٨ةنسلايفيبآوملا
فرعياماهنإنونظملاولعبتاعفترميأٍلْعَبَتوُماَب

.)سوراتأوأ(سوراطعلبجبمويلا
بونجلايفنيعممويلاىمسُتةنيدمَنوُعَمِلْعَبَتْيَب

.اهنملايمأ٩ةياغىلعونابسحنميبرغلا

.»َةَعَفْيَمَوَتوُميِدَقَوَةَصَْهيَو«١٨
٢١:٢٣ددع

ًابونجءاقرزلانمليمدمأىلعةنيدمصهاييهَةَصَْهي
.)٢١:٢٣ددع(ةيدابلابرقًاقرشطولرحبنمًاليم١٢و

.)٢:٢٦ةينثتريسفترظنا(َتوُميِدَق
امىلعتناكنيبوأرمهسيفنييواللاندمنمَةَعَفْيَم

.ًايركسعًازكرممورجنابأ

يفِرْحَّـشلٱَثَراَصَوَةَمْبَسَوَمِياَتَيْرَقَو«١٩ لٱِلَبَجِ
ْ

.»يِداَو
٣٢:٣٨ددع٣٢:٣٧ددع

مهضعباهنظةنيصحةنيدميهونيتيرقلايأَمِياَتَيْرَق
لايمأ٩ةياغىلعنونرأوسوراطعنيبلالطأيهوةّيرُقلا
.نيّلتىلعلالطألاهذهوًاقرشطولرحبنم

نملايمأةعبرأةياغىلعةّيماسلااهنأّنُظَةَمْبَس
.)١٦:٨ءايعشإ(موركلابةروهشمًاقرشنابسح

ٍداويفّلتىلعةنيدمرَحّسلاةّرُطيأِرْحَّـشلٱَثَراَص
ىلعوطولرحبيقرشاراصوأةراصبمويلافرعُياماهلعل
.هنمليمفصنوليمةياغ

يف .يداولايفّلتوألبجىلعيأيِداَوْلٱِلَبَجِ

لٱَحوُفُسَوَروُغَفَتْيَبَو«٢٠
ْ

.»َتوُميِشَيَتْيَبَوِةَجْسِف
١٢:٣صو٣:١٧ةينثت

نويليئارسإلاثكمثيحءاوجلالباقمةنيدمَروُغَفَتْيَب
ليئارسإنعليلهيلإماعلببقالابىتأيذلالبجلاسأرروغفو
نيعراوجيفمهضعباهنظ.بآومتابرعيفليئارسإناكو
.طولرحبنميلامشلافرطلايقرشوروغفتحتةينملا

:١٢عوشيو٣:١٧ةينثتريسفترظنا(ِةَجْسِفْلٱَحوُفُس
٣(.

ألَا
َ
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.)١٢:٣صريسفترظنا(َتوُميِشَيَتْيَب

ِكِلَمَنوُحيِسِةَكَلَْممَّـلُكَوِلْهَّـسلٱِنُدُمَّـلُكَو«٢١
يفَكَلَميِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱ َعَمىَسوُمُهَبََرضيِذَّـلٱ،َنوُبْشَحِ
َنوُحيِسِءاَرَمُأ،َعَباَرَوَروُحَوَروُصَوَمَقاَرَويِوَأ:َناَيْدِمِءاَسَؤُر
.»ِضْرَألٱيِنِكاَس
٣١:٨ددع٢١:٢٤ددع٣:١٠ةينثت

نايدمءاسؤرمهوهلنيفلاحملاكولملايأَنوُحيِسِءاَرَمُأ
ىأرو.ءانيسروطوةبقعلاجيلخنيبامنايدمضرأو
نكسو.تارفلاوءانيسةريزجهبشنيبتناكاهنأمهضعب
اوعُدو.نيَدمببرعلادنعفرعُتونايدميفةدمىسوم
.)٣١:٨ددعرظنا(ددعلارفسيفنايدمكولم

لَبَو«٢٢
ْ

لٱَروُعَبُنْبُماَع
ْ

ِفْيَّـسلٱِبَليِئاَْرسِإوُنَبُهَلَتَقُفاَّـرَع
.»ْمُهَالْتَقَعَم
٣١:٨و٢٢:٥ددع

نمهاتأامىلعءازجَليِئاَْرسِإوُنَبُهَلَتَق...ُماَعْلَبَو
ةنعللانألًانايبانهرّرُكو)٣١:٨ددع(يفاذهركُذو.ّرشلا
ليئارسإينبلتراصوةريبكةنعلهيلعتداعاهدصقيتلا
هناسحإوهللالدعىلعًاليلدكلذناكوهمغرىلعةكرب
كلاهلةجحالفهيلإعجريوبوتيلماعلبىلعلّهمتهنإوًاعم
ركذراركتوةربعناكماعلبلتقنأمولعمو.نيدلاموي
.ًادجديفمربِعلا

ُبيِصَناَذٰه.ُهَموُُختَوَّـنُدْرُألٱَْنيَبوُأَريِنَبُمُُختَناَكَو«٢٣
ملٱ،ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَْنيَبوُأَريِنَب

.»اَهُعاَيِضَوُنُدُْ

ركُذامميتأياميهوُنُدُْملٱ...َْنيَبوُأَريِنَبُبيِصَناَذٰه
يفاهضعبو)١٣صو١٢ص(ريسفتيفاهرثكأفصُوو
.ءاجهلافورحىلعةبترمددعلارفس

ةاضق(موركلالبآو)٣٣:٤٩و٢٥:١ددع(ميطشلبآ
نامعنملايمأةتسةياغىلعنينرقلايهليق)١١:٣٣
.كلذريغليقوكركلايلامشمركلاتيباهنأليقوًابونج
بصميقرشلاعلابمويلافرعُتو)٣٢:٣ددع(ةلاعلأو
.)٢٠:٨ص(رصابو.هنمًاليم١٦دمأىلعوندرألا
لعبتيبتيمُسو)١٧ع(نوعملعبو)١٧ع(تومابو
ص(توميشيتيبو.)٢٠ع(روغفتيبو.ًاضيأنوعم

)١٩ع(ةمبسو.)١٧و٩ع(نوبيدو.)١٣:٢٠و١٢:٣
١٣:٩و١٢:٢ص(ريعورعو.)١٩ع(رحشلاثراصو

.)٢٢:٣٩ددع(توصحةيرقو.)١٨ع(توميدقو.)١٦و
مختبرقيهو)١٠:١٩نيوكت(عشالو.)١٩ع(مياتيرقو
يهو.بآومضرأيفناميلستاماّمحدنعيبونجلاناعنك
سوفيسوياهامسويوريياكنوينانويلااهامستامامح
ليق)٢٧:١٧لايقزحو١١:٣٣ةاضق(تّينمو.يوهريلاك
يفلايمأةتسةياغىلعةَجنموأنابسحيبونجةينِميه
.)٢١:٣٠ددعو١٦و٩ع(ابديمو.اهنميقرشلالامشلا
ىلعةنيدملاهذه)٣٨و٣٢:٣ددع(وبنو.)١٨ع(ةعفيمو
نابسحبمويلاةفورعملانوبشحيبونجنملايمأةينامثةياغ
صهايوأةصهيو.مويلاسلاحلابفرعُتاممهضعباهنظو
.ةنيدمنيرشعوىدحإكلتف)١٨ع(

بابرأنإف.عرازملايفةريغصلااهارقواهعرازماَهُعاَيِضَو
نيذلانيحالفللًاتويباهيفنونبيامًاريثكةيعارزلاضرألا

عرازملامسابًاعايضىمستواهنوعرزيوضرألاكلتنوثرحي
.ًاضيأعرازمو

َبَسَحَداَجيِنَب،َداَجِطْبِسِلىَسوُمىَطْعَأَو«٢٤
.»ْمِهِرِئاَشَع

نملدبداجينبَداَجيِنَب،َداَجِطْبِسِل...ىَطْعَأَو
.هلنايبوأداجطبس

لِجِنُدُمَّـلُكَوَريِزْعَيْمُهُمُُختَناَكَف«٢٥
ْ

ِضْرَأَفْصِنَوَداَع
.»َةَّـبَرَماَمَأَيِهيِتَّـلٱَريِعوُرَعَىلِإَنوُّمَعيِنَب
ةاضقو٢:١٩ةينثتو٢٩و٢٨و٢١:٢٦ددع٣٢:٣٥ددع
١٢:٢٦و١١:١ليئومص٢و٣:١١ةينثتخلا١٥و١١:١٣

نمًاليم١٥ةياغىلعاهعقومداعلجيفةنيدمَريِزْعَي
:٢١ددعريسفترظنا(ءالكلاةريثكاهضرأونابسحيقرش
٣٢(.
هذخأيذلامسقلايأَنوُّمَعيِنَبِضْرَأَفْصِنَو

نمنويليئارسإلاهذخأمثنيينومعلانمنويرومألا
نمًائيشاوذخأينأنييليئارسإللحمسيملهنألنييرومألا
.)٢:١٩ةينثت(مهلةيقابلانيينومعلاضرأ

.)١٢:٢صو٩عريسفترظنا(َريِعوُرَع
.قوّبيرهنجرخمبرقيهوناّمعمويلااهمساوَةَّـبَر

ملٱِةَماَرَىلِإَنوُبْشَحْنِمَو«٢٦
ْ
َمِياَنََحمْنِمَو،َميِنوُطُبَوِةاَفْصِ

.»َريِبَدِمُُختَىلِإ

ألَا
َ
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.)١٢:٢صريسفترظنا(نابسحيهَنوُبْشَح
روتكدلابهذ.داجينبمختىلعةيرقِةاَفْصِْملٱِةَماَر

ىلعنولجعلبجيفللطيهوضبرلاةعلقاهنأىلإلِرم
رحبوطولرحبنيبندرألايقرشنملايمأةرشعدعُب
.داعلجتوماراهنأضعبلانظيوةيربط

طلسلانميبرغلابونجلايفةنطبمويلااهمساوَميِنوُطُب
.اهنملايمأةعبسةياغىلع

نميقرشلابونجلايفللطيهوةنحماهنأّنُظَمِياَنََحم
اهنألرمروتكدلاىأروهنمًاليم٢٢ةياغىلعوةيربطرحب
ميانحميفو.اهنملايمأةتسدمأىلعقوبييلامشةخلس
نماهيلإدوادبرهو)٣٢:٢نيوكت(ةكئالملابوقعيىأر
.)١٧:٢٤ليئومص٢(مولاشبأهنبا

يبونجِّـنيبداهنأنظُيريبدوريبدّدحيأَريِبَدِمُُخت
رظنا(كلذريغاهنأّنُظواهنمًاليم٢٠دمأىلعوطلسلا
.)٣٩و١٠:٣٨صريسفت

يفَو«٢٧ لٱِ
ْ

َتوُّكُسَوَةَرْمِنَتْيَبَوَماَراَهَتْيَبيِداَو
ُهَموُُختَوَّـنُدْرُألٱ،َنوُبْشَحِكِلَمَنوُحيِسِةَكَلَْممَةَّـيِقَبَنوُفاَصَو
يفَتوُرَّـنِكِرْحَبِفَرَطَىلِإ .»ِقوُُّرشلٱَوْحَنِّـنُدْرُألٱِْربَعِ

٣٤:١١ددع٧:٤٦كولم١و٣٣:١٧نيوكت٣٢:٣٦ددع

.ميّطشلهسيفةمارلالتاهنألرمىأرَماَراَهَتْيَب
رهنىلعةيرقيهونيرمنمويلاىمستَةَرْمِنَتْيَب

.ةربعتيبمهضعباهنظاحيرأهاجتندرألا
يهوالرادمويلاىّمسُتوالارددوملتلااهامسَتوُّكُس

:٣٣نيوكت(بوقعياهنكسءاقرزلارهننمليمةياغىلع
:٨ةاضق(ًازبخهوطعيملمهنألاهخويشنوعدجمّلعو)١٧
١٦(.

وأةتامأمويلاىمسُتوسوثامأاهنأدوملتلالاقَنوُفاَص
.ليلجلارحبنميقرشلابونجلايفللطيهواتامأ

.ليلجلارحبَتوُرَّـنِكِرْحَب

ملٱ،ِمِهِرِئاَشَعَبَسَحَداَجيِنَبُبيِصَناَذٰه«٢٨
ُنُدُْ

.»اَهُعاَيِضَو

عبرأاهنمروهشملاُنُدُْملٱ...َداَجيِنَبُبيِصَناَذٰه
.ءاجهلافورحبيترتىلعيهوةنيدمنيرشعو

ةماروريبدونوبشحهبشتوماراهتيبومينوطبومادأ
نوفاصوتوكسوميلجوروةبروداعلجتوماروةافصملا
نافوشتورطعوتوراطعوريعورعوياعوةءاّبطو
اهضعبركُذ.ريزعيوةهبُجيوميانحمورقرقونوماقوليئونفو

يفركذُيملاهضعبو.ريسفتلايففصُوو)٢٧-٢٤ع(يف
.ركذُتملاممو.تايآلاهذه

وأ(يمادلااهنأنظُيندرألايداويفةنيدممادأ
ًاليم١٦ةياغىلعوطلسلانميقرشلالامشلايف)ةيمادلا
ىلعرمحألابارخلاوأءارمحلاةبرخاهنأكيردنظو.اهنم
:اهنمو.مراحلتيبونجنمليمةياغ

ليلجلارحبيبونجبيتسلاهنأليقايليإةنيدمةبشت
ةرشعةياغىلعندرألايقرشوهنمًاليم٢٢ةياغىلعو
اهنمو.هنملايمأ

اهنمو.داعلجضرأيفةنيدمميلجور
.ندرألايقرشلحفلاتاخبطبمويلافرعُتوةءابط
اهنمو

اهنمو)٧:٢صسيفترظنا(ياع
نميبرغلالامشلايفسوراطعمويلااهمساوتوراطع

اهنمو.اهنملايمأةعبسةياغىلعونوبيد
اهنمو.بآوملهسيفنافوشتورطع
ةعبرأةياغىلعوندرألايقرشءاقرزلارهنىلعليئونف

لوبطبمويلافرعيامدنعاهنألرمروتكدلالاق.هنملايمأ
كالملابوقعيعراصاهيفبهذلالولتهريغاهامسوبهذلا
ةنسةئمسمخوحنبكلذدعبو)٣٢-٣٢:٢٤نيوكت(
٩و٨:٨ةاضق(عضوملااذهيفًاجربوةنيدمنوعدجدجو
اهنمو.)١٧و

اهنمو.داعلجيفاهنأىلعالإفقنملنوماق
اهنمو.اهعقومفرعُيملورقرق

ةياغىلعونامعيلامشللطيهوةبيجيهليقةهبُجي
.اهنملايمأةعبرأ

ِفْصِنِلَناَكَو،ىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنِلىَسوُمىَطْعَأَو«٢٩
.»ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحىَّـسَنَميِنَبِطْبِس

هنيعتلهركذيملوهيلإريمضلاعجرُأوبيصنلايأَناَكَو
.ةنيرقلاب

َّـلُك،َناَشاَبَّـلُكَمِياَنََحمْنِمْمُهُمُُختَناَكَو٣٠«٣٣-٣٠
يفيِتَّـلٱَريِئاَيِثوُّوَحَّـلُكَو،َناَشاَبِكِلَمَجوُعِةَكَلَْمم ،َناَشاَبِ
لِجُفْصِنَو٣١.ًةَنيِدَمَنيِّـتِس

ْ
ُنُدُميِعَرْذِإَوَثوُراَتْشَعَوَداَع

يفَجوُعِةَكَلَْمم يِنَبِفْصِنِل،ىَّـسَنَمِنْبَريِكاَميِنَبِلَناَشاَبِ
ىَسوُماَهَمَسَقيِتَّـلٱَيِهِهِذٰهَف٣٢.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَريِكاَم
يف يفَبآوُمِتاَبَرَعِ اَّـمَأَو٣٣.ِقوُُّرشلٱَوْحَناَحيِرَأِّـنُدْرُأِْربَعِ
َوُهَليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱ.ًابيِصَنىَسوُمِهِطْعُيْمَلَفيِوَالُطْبِس
.»ْمُهَمَّـلَكاَمَكْمُهُبيِصَن

ألَا
َ
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ددع١٢:٤ص٢:٣٢مايأ١و٣٢:٤١ددع٣٢:٢نيوكت
١٠:٩ةينثتو١٨:٢٠ددع١٨:٧صو١٤ع٤٠و٣٢:٣٩
٢و١٨:١و

يفاهضعبانركذتايآلاهذهيفنكامألاوندملالك
نمفورعملاو.اهيلإعجرافاهريسفتوةقباسلاتاحاحصألا
ريئايتوّوحونالوجوقيفأويعرذأاهنمليلقنيتسلاندملا
داعلجشيبايوةانقوميانرقثوراتشعوتوراتشعوةخلسو
.)١٨و٨و٥و١٢:٤و٩:١٠صريسفترظنا(

ثوّوحامأو.)٢٠ص(ريسفتيفركذُتسفنالوجامأو
يفتاونقيهةانقو.)٣٢:٤١ددع(ريئايلعرازمةدعريئاي
.ناروح

دئاوف
.هريغلهناكمهيفغّرفيتقونمناسنإلكلدبالهنإ.١

ىلخأامكليئارسإربديضاقلهناكمىلخأعوشينإ
.عوشيلهناكمىسوم

نإ.هنعباهذلالبقانتيبرومأبترننأبجيهنإ.٢
ىنتعاكلذعموةافولاكشوىلعراصهنأملععوشي
.ليئارسإبعشهتيبريبدتب

لكلًابيصنّنيعهنإ.اهبيصنسفنلكلّنيعهللانإ.٣
ناسنإلكلّنيعاذكوضرألانمليئارسإطابسأنم
.ضرألاهذهىلعًالمعوًاماقم

نيذلانيدلامَدختاجاحبموقينأبعشلاىلعهنإ.٤
رمأنمناكامكمهتمدخنمالإمهلبيصنال
.)٣٣ع(نييواللا

ضرألانإ.يهتنياللمعلاويهتنتةايحلانإ.٥
متيملرصنلانكل)١١:٢٣ص(برحلانمتحارتسا
امىلعءاليتساللاوبراحينأنييليئارسإلاىلعيقبف
.عوشيدعبضرألانميقب

تعقودقاهنأكةيتآلارومألاهبحاصيرُيناميإلانإ.٦
ليئارسإىلعاهبدوعوملاضرألامسقعوشيف.تضمو
-١ع(اهنمءزجىلعالإاولوتسادقاونوكيملمهنأعم
٧(.

نإف.لمعلاعاطتسااملمعينأبرلادبعىلعهنإ.٧
.ةمدخلاكرتيملهنكلومايألايفمدقتوخاشدقعوشي

ةلعكلذناكو)١٥ع(هوبلطامنيبوأرونبذخأ.٨
نعةديعبتناكةديجتناكنإومهضرأنألمهرخأت
رهظفةيبدأوةيدسجراطخألةضرعاوراصفمهتوخإ
لّضفُيملو.)٥:١٦ةاضق(ةنابجلانمءيشمهنم
نأانيلعف.)٤٩:٤نيوكت(ركبلاناكنإونيبروأر

ديريامكلبنحنديرنامكسيلانتابلطلكيفلوقن
.برلا

ََرشَعُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

فصنوطابسألاةعستلاىلعندرألايبرغةمسق
١٩صىلإ١٤صطبسلا

يفَليِئاَْرسِإوُنَباَهَكَلَتْمٱيِتَّـلٱَيِهِهِذٰهَف«١ ،َناَعْنَكِضْرَأِ
لٱُراَزاَعِلَأاَهاَّـيِإْمُهَكَّـلَميِتَّـلٱ

ْ
ُءاَسَؤُرَوَنوُنُنْبُعوُشَيَوُنِهاَك

.»َليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأِءاَبآ
١٨و٣٤:١٧ددع

ضرألاهذهيأَليِئاَْرسِإوُنَباَهَكَلَتْمٱيِتَّـلٱَيِهِهِذٰهَف
.دالبلانميتأيامىلإةراشإلاوخلااهكلتمايتلا

رازاعلامّدقُعوُشَيَوُنِهاَكْلٱُراَزاَعِلَأاَهاَّـيِإْمُهَكَّـلَميِتَّـلٱ
مهكلم«لاقُينأرظتنيئراقلاناكامبروعوشيىلعنهاكلا
يذلابرلاءاضقكلذةلعو.»نهاكلارازاعلاوعوشياهايإ
يبنلاكلذلىلاعتهرمأّصناذهو.ىسوملبرلاهنلعأ
لٱَراَزاَعِلَأَماَّـدُقُهْفِقْوَأَو...َنوُنَنْبَعوُشَيْذُخ«ميظعلا

ْ
ِنِهاَك

جلٱِّـلُكَماَّـدُقَو
ْ

َكِتَبْيَهْنِمْلَعْجٱَو.ْمِهِنُيْعَأَماَمَأِهِصْوَأَو،ِةَعاََم
َراَزاَعِلَأَماَمَأَفِقَيَف،َليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكُهَلَعَمْسَيِلِهْيَلَع
لٱ
ْ

ِهِلْوَقَبَسَح.ِّـبَّـرلٱَماَمَأِميِروُألٱِءاَضَقِبُهَلُلَأْسَيَفِنِهاَك
.)٢٣-٢٧:١٨ددع(خلا»َنوُلُخْدَيِهِلْوَقَبَسَحَو،َنوُجُرَْخي
رمأيامبمئاقلاعوشيوبرلالبقنمرمآلانهاكلاناكف
.هب

)٦:٢٣جورخ(نوراهءانبأثلاثوهنهاكلارازاعلاو
.راماثيإورازاعلاووهيبأوبادانةعبرأنوراهءانبأناكو

لكنمةرشعمهوَليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأِءاَبآُءاَسَؤُر
نبداديلأودوهيمعنبليئوشموةّنفينببلاكدحاوطبس
نبليئومقودوفيإنبلئينحويلجينبيقبونولسك
دوهيخأوناّزعنبليئيطلفوخانرفنبنافاصيلأوناطفش
طبسلًاسيئرركذيملودوهيمعنبليئهدفويمولشنب
امهبيصناذخأنيطبسلاكنيذنألداجطبسلرخآونيبوأر

لعجيملثاريملانميوالطبسجورخوندرألايقرش
نيطبسىلإمسُقفسويطبسرشعدحأنيقابلاطابسألا
.رشعينثاددعلايقبفميارفأوىسنم

ألَا
َ
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لٱِبْمُهُبيِصَن«٢
ْ

ِةَعْسِّـتلِلىَسوُمِدَيْنَعُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِةَعْرُق
.»ِطْبِّـسلٱِفْصِنَوِطاَبْسَألٱ

٣٤:١٣و٣٣:٥٤و٢٦:٥٥ددع

ىلعضرألاتسمُقُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَكِةَعْرُقْلٱِبْمُهُبيِصَن
الهللالمعنمةعرقلاكلتتناكوةعرقلابطابسألا
قوقرىلعةبوتكمطابسألاءامسأتناكفةفورعملاةعرقلاك
اوناكفىرخأىلعضرألاماسقأءامسأوىصحىلعوأ
ماسقأءامسأوءانإيفةقرفتمطابسألاءامسأنوعضي
نممسقمساهدعبوطبسمسانوذخأيمثرخآيفضرألا
٥٦-٢٦:٥٢ددع(طبسلاكلذبيصنوهفناكامفضرألا
.)١١و١٨:١٠عوشيو

.»رمأب«قلعتمخلاِطاَبْسَألٱِةَعْسِّـتلِل

ِفْصِنَوِْنيَطْبِّـسلٱَبيِصَنىَطْعَأىَسوُمَّـنَأل٣«٣،٤
يفِطْبِّـسلٱ يفًابيِصَنْمِهِطْعُيْمَلَفَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأَو.ِّـنُدْرُألٱِْربَعِ ِ
.َمِياَرْفَأَوىَّـسَنَم،ِْنيَطْبِساوُناَكَفُسوُييِنَبَّـنَأل٤.ْمِهِطَسَو
يفًامْسِقَنيِّـيِوَّـاللٱاوُطْعُيَْملَو ،ِنَكَّـسلِلًانُدُمَّـالِإِضْرَألٱِ
ِملاَهَيِعاَرَمَو

َ
.»ْمُهاَنَتْقُمَوْمِهيِشاَو

٢و٥:١مايأ١و٤٨:٥نيوكت٣٣و٣٢و١٣:٨ص

يفِطْبِّـسلٱِفْصِنَوِْنيَطْبِّـسلٱَبيِصَنىَطْعَأىَسوُمَّـنَأل ِ
نُدْرُألٱِْربَع

ةعستىلعتمسُقندرألايبرغضرألانأيأِّـ
رشعينثالاىلعالليئارسإينبنمطبسفصنوطابسأ
ندرألايقرشمهبيصناوذخأطبسلافصنونيطبسلانأل
.)٣٢:٣٣و١٣:٨ص(

يفًابيِصَنْمِهِطْعُيْمَلَفَنوُّيِوَّـاللٱاَّـمَأَو يِنَبَّـنَأل.ْمِهِطَسَوِ
ةّلعنيطبسفسويينبنوكيأِْنيَطْبِساوُناَكَفُسوُي
طابسألاددعىقبيلضرألاثاريمنمنييواللاونامرح

ُمِياَرْفَأ«هلوقيفهتيصووأبوقعيةءوبنمتتلورشعينثا
يأ)٤٨:٥نيوكت(»ِيلِناَنوُكَيَنوُعْمَشَوَْنيَبوُأَرَكىَّـسَنَمَو

ٍطبسسيئرالكنوعمشونيبوأركبوقعيلنينبانابسحي
لكاومرحيملنييواللانكلو.)٤٨:٥نيوكتريسفترظنا(
ناكويشاومللحراسمونكسللندممهلناكفنامرحلا
.)١٠:٩ةينثت(ةبصنألاريخوهوهللاكلذقوفمهبيصن

َليِئاَْرسِإوُنَبَلَعَفاَذَكٰهىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك«٥
.»َضْرَألٱاوُمَسَقَو
٢١:٢صو٣٥:٢ددع

.ةيناثلاةيآللديكأتةيآلاهذهخلاىَسوُمُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك

يفَعوُشَيَىلِإاَذوَُهيوُنَبَمَّـدَقَتَف«٦ جلٱِ
ْ
لِ
ْ

ُهَلَلاَقَو.ِلاَج
لٱَةَّـنُفَيُنْبُبِلاَك

ْ
لٱُمَلْعَتَتْنَأ:ُّيِّـزِنَق

ْ
ُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكيِذَّـلٱَمَالَك

يفَكِتَهِجْنِمَويِتَهِجْنِمِهللاٱَلُجَرىَسوُم .»َعيِنْرَبِشِداَقِ
١:٣٦ةينثتو٣٠و١٤:٢٤ددع١٥:١٧صو٣٢:١٢ددع
١٣:٢٦ددع٣٨و

نايب)١٥:٦٣صىلإةيآلاهذهنم(اَذوَُهيوُنَبَمَّـدَقَتَف
.اذوهيبيصن

ةمسقيفاذوهيطبسنعًابئانبلاكناكَةَّـنُفَيُنْبُبِلاَك
.)٣٤:١٩ددع(ضرألا

بلاكنأحّجرملاف.نييناعنكلانمنييزنقلانإُّيِّـزِنَقْلٱ
:١٣ددعريسفترظنا(اذوهيطبسباوقصتلاواوداهيذلانم
٦(.

بلاكيأاذوهيبئانهبلطءيشلوأَمَالَكْلٱُمَلْعَتَتْنَأ
لبهريغىلعهسفنراثيإنعنكيملاذهوهسفنبقلعتيام
هلدعوامزاجنإوةمسقلالبقبيترتلاهيضتقيناكامع
.ىسوممفبهببرلا

يفَكِتَهِجْنِمَويِتَهِجْنِم ناكبلاكنإَعيِنْرَبِشِداَقِ
لوخديفو)٨-١٣:١ددع(سسجتلايفعوشيقيفر
يفاماهنماهيلعمالكلامّدقت»عينربشداق«و.داعيملاضرأ
ملكةنيدملاهذهيفف.كانهريسفتلارظناف)١٣:٢٦ددع(
ْنِمَفُبِلاَكيِدْبَعاَّـمَأَو«عوشيةهجوةهجنمىسومبرلا
ُهُلِخْدُأ،ًاماَمَتيِنَعَبَّـتٱِدَقَو،ىَرْخُأٌحوُرُهَعَمْتَناَكُهَّـنَأِلْجَأ
.)١٤:٢٤ددع(»اَهُثِرَيُهُعْرَزَو،اَهْيَلِإَبَهَذيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإ
ْنِمٌناَسْنِإىَرَيْنَل«عوشيوبلاكةهجنمهلوقّصنو
جلٱاَذٰهْنِمِساَّـنلٱِءَالُؤٰه

ْ
جلٱَضْرَألٱِريِّـِّـرشلٱِليِ

ْ
يِتَّـلٱَةَدِّـَي

َوُه.َةَّـنُفَيَنْبَبِلاَكاَدَعاَم،ْمُكِئاَبِآلاَهَيِطْعُأْنَأُتْمَسْقَأ
َعَبَّـتٱِدَقُهَّـنَأل،ِهيِنَبِلَو،اَهَئِطَويِتَّـلٱَضْرَألٱيِطْعُأُهَلَو،اَهاَرَي
لٱَنوُنُنْبُعوُشَي...ًاماَمَتَّـبَّـرلٱ

ْ
َىلِإُلُخْدَيَوُهَكَماَمَأُفِقاَو

-١:٣٥ةينثت(»َليِئاَْرسِإلاَهُمِسْقَيَوُهُهَّـنَألُهْدِّـدَش.َكاَنُه
ضرألايطعأهلو«بلاكةهجنمهلوقيف»ضرألا«و)٣٨

همهفاماذهونوربحيهوةنّيعمضرأاهبداري»اهئطويتلا
.)١٣:٢٢ددعرظنا(ذئمويهريغوعوشي

ُدْبَعىَسوُميِنَلَسْرَأَنيِحًةَنَسَنيِعَبْرَأَنْبٱُتْنُك«٧
ِهْيَلِإُتْعَجَرَف.َضْرَألٱَسَّـسََجتَألَعيِنْرَبِشِداَقْنِمِّـبَّـرلٱ
يفاَّـمَعٍمَالَكِب لَقِ

ْ
.»يِب

١٤:٦و١٣:٦ددع

ألَا
َ
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وحنلوقلااذهدنعهرمعنوكيفًةَنَسَنيِعَبْرَأَنْبٱُتْنُك
نمسيساوجلاىسوملاسرإناكو.)١٠عرظنا(ةنس٨٥
ندرألاعطقلبقجورخلانمةيناثلاةنسلايفعينربشداق
ةدمنوكتف٧٨=٣٨و٤٠و.ةنسفصنوةنس٣٨وحنب
نيبلضافلايأنينسعبسوحنندرألايقرشعوشيبرح

.)١١ع(ًايوقلزيملونسلاكلذبلاكغلبو.٧٨و٨٥
يفاَّـمَعٍمَالَكِبِهْيَلِإُتْعَجَرَف اّمعلوقنمربخبيأيِبْلَقِ

قحلابهتأبنأيأرييغتالوناصقنالوةدايزالبيسفنيفناك
.يريمضمكحىلعًايراجيداقتعابسحصالخإلاو
ًامامتاعبّتاامهالكوهقيفرناكعوشينأركذيملبلاكو
امَريملهنأكلذةلعّلعلوهدحوبلاكسيلوبرلا
.عيمجلادنعمولعمرمأركذيعدتسي

لَقاوُباَذَأَفيِعَماوُدِعَصَنيِذَّـلٱَِيتَوْخِإاَّـمَأَو«٨
ْ

َب
.»يِٰهلِإَّـبَّـرلٱًاماَمَتُتْعَبَّـتاَفاَنَأاَّـمَأَو.ِبْعَّـشلٱ

١:٣٦ةينثتو١٤:٢٤ددع١:٢٨ةينثتو٣٢و١٣:٣١ددع

.سُّسجتلايفيئاقفريأَِيتَوْخِإ
ًاعضوماوقبيملىتحمهوفاخأيأِبْعَّـشلٱَبْلَقاوُباَذَأَف

.مهيفةعاجشلل
ننسىلعتيرجيأيِٰهلِإَّـبَّـرلٱًاماَمَتُتْعَبَّـتاَفاَنَأاَّـمَأ
انأويمامأيرجيهنأكًالامشالوًانيميهنعدحأملوهاياصو
رفسيفو.نيبناجلادحأىلإٍليمىندأالبهرثأىلعيرجأ
يأ)١٤:٢٤ددع(»ىَرْخُأٌحوُرُهَعَمْتَناَكُهَّـنَأ«ددعلا

مهلايمأوسيساوجلارئاستافصريغلايمأوتافص
ةنايدلايفليخدهنأعمةماقتسالاوةسادقلاوناميإلاك
.ةيدوهيلا

يفىَسوُمَفَلَحَف«٩ لٱَكِلٰذِ
ْ

يِتَّـلٱَضْرَألٱَّـنِإ:ًالِئاَقِمْوَي
َكَّـنَأل،ِدَبَألٱَىلِإَكِدَالْوَألَوًابيِصَنُنوُكَتَكَلَكُلْجِراَهْتَئِطَو
.»ًاماَمَتيِٰهلِإَّـبَّـرلٱَتْعَبَّـتٱ

١٣:٢٢ددع١:٣صو١:٣٦ةينثتو٢٤و١٤:٢٣ددع

يفىَسوُمَفَلَحَف ناسلبهللامسقأيأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
.هرّرقوهدعودّكأهنأىنعملاوىسوم

ملنإًابيِصَنُنوُكَتَكَلَكُلْجِراَهْتَئِطَويِتَّـلٱَضْرَألٱ
اهكلميتلاضرألاوأاهراوجونوربحضرألاهذهنكت
نموناعنكضرأاهنأالإًىنعماهلقبيملًاصوصخبلاك
بلاكلالنييليئارسإلالكلتناكناعنكضرأنأيهيدبلا
تئطوسيساوجلاعمبونجلاضرأسّسجتاملهنإف.هدحو
.نوربحهامدق

يقباذإنيملاعلاةياهنىلإوأًاليوطًانامزيأِدَبَألٱَىلِإ
نأىلعءانببجيامكبرلاةعيرشنيظفاحنويليئارسإلا
.طرشبباتكلايفدعولك

ِيناَيْحَتْسٱِدَقاَهَفَنآلٱَو«١٠
َ

ِهِذٰهَمَّـلَكَتاَمَكُّبَّـرلٱ
خلٱ
ْ

هبىَسوُمُّبَّـرلٱَمَّـلَكَنيِحْنِم،ًةَنَسَنيِعَبْرَألٱَوَسَْم اَذِٰ
لٱ
ْ

يفُليِئاَْرسِإَراَسَنيِحِمَالَك لٱِ
ْ

لٱاَنَأاَهَفَنآلٱَو.ِرْفَق
ْ

ُنْبٱَمْوَي
مثَوٍسَْمخ

ََ
.»ًةَنَسَنيِنا

١٤:٣٠ددع

ِيناَيْحَتْسٱ
َ
ةراشإلانمولخيالاذهوًاّيحيناقبأياُّبَّـرلٱ

باعتألاولاوهألانمىساقاموعبطلاىضتقمبناكهنأىلإ
فرتعيوهف.مويلااذهىلإىقبيالوتومينأةيربلايف
هدعوبهليفويلةدملاكلتلكءاقبتسالابهيلإهللاناسحإب
.اهئطويتلاضرألاكلمينأوهو

ضرألاينيطعينأبهدعومزلتسيامكيأَمَّـلَكَتاَمَك
.اهتئطويتلا

هلوقبقلعتماذهًةَنَسَنيِعَبْرَألٱَوَسْمَْخلٱِهِذٰه
نمزىلإسيساوجلالاسرإتقونمةدملاهذهو»ينايحتسا«
.ًافنآركُذامكةنسنيعبرأذئتقوهرمعناكومالكلااذه
عبسوةيربلايفةدملاهذهنمةنس٣٨وحنهيلعىضقتو
.ناعنكضرأيفنينس

يفُليِئاَْرسِإَراَس مدعومهتيصعمىلعءازجِرْفَقْلٱِ
.مهناميإ

ةنسنينامثوسمخبحاصيأًةَنَسَنيِناََمثَوٍسَْمخُنْبٱ
ناسنإلاهّبشوهدلاوبحصيهنألبحاصللنبالااوراعتسا
.هعمايحيهنألهنامزلبحاصب

لٱِلَزَأْمَلَف«١١
ْ

يفاَمَكًادِّـدَشَتُمَمْوَي .ىَسوُميِنَلَسْرَأَمْوَيِ
لِلَنآلٱِيتَّـوُقاَذَكٰهٍذِئَنيِحِيتَّـوُقْتَناَكاَمَك

ْ
لِلَوِبْرَح

ْ
ِجوُرُخ

.»ِلوُخُّدلِلَو
٣١:٢ةينثت٣٤:٧ةينثت

ةايحلاليطتىوقتلانإخلاًادِّـدَشَتُمَمْوَيْلٱِلَزَأْمَلَف
ضراوعلفًاليوطءايقتألاضعبشعيملنإوةحصلاظفحتو
.ةصاخةيهلإةيانعوأإطخوأ

جلٱاَذٰهيِنِطْعَأَنآلٱَف«١٢
ْ

يفُّبَّـرلٱُهْنَعَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَلََب ِ
لٱَكِلٰذ

ْ
يفَتْعِمَسَتْنَأَكَّـنَأل.ِمْوَي لٱَكِلٰذِ

ْ
لٱَّـنَأِمْوَي

ْ
َنيِّـيِقاَنَع

ملٱَو،َكاَنُه
طَأَفيِعَمَّـبَّـرلٱَّـلَعَل.ٌةَنَّـصَُحمٌةَميِظَعُنُدُْ

ْ
ْمُهَدُر

.ُّبَّـرلٱَمَّـلَكَتاَمَك

ألَا
َ
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:٨ةيمورو٦٠:١٢و٣٤و١٨:٣٢رومزم٣٣و١٣:٢٨ددع
١:٢٠ةاضقو١٥:١٤ص٣

تاذةيلبجلاضرألايأَلَبَْجلٱاَذٰهيِنِطْعَأَنآلٱَف
ةنيدماهنمونويقانعلااهيلإأجليتلانوصحلاوفوهكلا
ص(نييواللكلذدعبتراصنوربحةنيدمنإ.نوربح
ًىضرنعبرلامدخةنهكللبلاكاهاطعأف)٢١:١٣
.اهلوحامبىفتكاو

راتخافخلاٌةَنَّـصَُحمٌةَميِظَعُنُدُْملٱَو،َكاَنُهَنيِّـيِقاَنَعْلٱَّـنِإ
لاوهألاةاقالموبرحلايفهدهجلذبينأبجيامبلاك
حالصفرعاولمأتفةدرابلاةمينغلارتخيملوهيلعلوصحلل
هتعاجشوهناميإةرفووهسفنىلعهريغراثيإولجرلاكلذ
:١٥صرظنا(هانمتمهاطعأوهللاهناعأدقو.هئاجرةوقو

يذلاعبرأيبأقانعةّيرذنويقانعلاو.)١:٢٠ةاضقو١٤
نويقانعلاناكو.هيلإةفاضإلابعبرأةيرقنوربحتيمُس
:٩ةينثتريسفترظنا(سأبلايديدشتاماقلالاوطةربابج
٢(.

َةَّـنُفَيِنْبَبِلاَكِلَنُوْربَحىَطْعَأَو،ُعوُشَيُهَكَراَبَف«١٣
لُم
ْ

.»ًاك
١:٢٠ةاضقو١٢و٢١:١١و١٥:١٣و١٠:٣٧ص٢٢:٦ص
٥٦و٦:٥٥مايأ١و

لأسوهتءورموهتعاجشىلعهحدميأُعوُشَيُهَكَراَبَف
هئاطعإىلعةوالعهلمعوهدصقنسحىلعهكرابينأهللا
.هاغتبمهايإ

لٱَةَّـنُفَيِنْبَبِلاَكِلُنُوْربَحْتَراَصَكِلٰذِل«١٤
ْ

لُمِّـيِّـزِنَق
ْ

ًاك
لٱاَذٰهَىلِإ

ْ
.»َليِئاَْرسِإَهٰلِإَّـبَّـرلٱًاماَمَتَعَبَّـتٱُهَّـنَأل،ِمْوَي

٩و٨ع٢١:١٢ص

بلاكلناكامةّلعوهبرلاعابّتاَّـبَّـرلٱًاماَمَتَعَبَّـتٱُهَّـنَأل
ىلعةنيدمهكّلميملنإفهللاعبتيلفريخلاليندارأنمف
.ءامسلايفلزنمريخهلويضرألا

يفِمَظْعَألٱِلُجَّـرلٱ،َعَبْرَأُةَيْرَقًالْبَقَنُوْربَحُمْسٱَو«١٥ ِ
لٱ
ْ

حلٱَنِمُضْرَألٱِتَحَاَرتْسٱَو.َنيِّـيِقاَنَع
ْ

.»ِبَْر
١١:٢٣ص١٥:١٣صو٢٣:٢نيوكت

)١٢عريسفترظنا(خلاَعَبْرَأُةَيْرَقًالْبَقَنوُْربَحُمْسٱَو
لوقىلعهدافحأوأبلاكدالوأدحأمسابنوربحتيمُسو
.)٢٣:٢نيوكتريسفترظنا(ليلخلامويلااهمساومهضعب

تيطعُأنوربحنأحاحصألااذهيفليقاممرهظي
اذوهيطبسذخأاملواذوهيطبسلةعرقلااهتطعأاملبقبلاكل
درطبلاكو.)١٥:١٣ص(بلاكلنوربحتتبُثمهبيصن
.ياملتوناميخأوياشيشقانعينبكانهنم

بلاكنألاذوهيطبسىلإمهدرطبسن١:١٠ةاضقيفو
نكيملنييقانعلادرطنإًاضيأرهظيو.طبسلاكلذنم
.جيردتلابلبةدحاوةعفد

نمذئنيحنكيملذإِبْرَْحلٱَنِمُضْرَألٱِتَحاََرتْسٱَو
.ممألانمليئارسإةبراحمىلعرسجي

دئاوف
.)١٥-٦ع(ًانسحءازجةنامأللنإ.١
.)١٣ع(كرابُيومرتُحيوربتعُيعاجشلانإ.٢
.)٧ع(ًامئادقدصلابحيهنإ.٣
٩ع(نامزلالاطولوباوثلانممرُحيالرابلانإ.٤

.)١٣و
١٢ع(ءامسلايفًاباوثوضرألاىلعًاباوثنيحلاصللنإ.٥

.)١٤و١٥:١٣صو
حاجنلاناكرأداهتجالاوءاجرلاوناميإلاوةعاجشلانإ.٦

.)١٤-٦ع(
سانلانكاسمّنيعتيتلايهةيهلإلاةيانعلانإ.٧

.)٢ع(مهتايحلاوحألكواهدودحو
نأنمّدبالةيهلإلاةيانعللةقفاوملاناسنإلادصاقمنإ.٨

.)١٥:١٤صكلذبلباق١٢ع(لانُت
١٠ع(مهاوقظفُحتومهرامعألوطتنيحلاصلانإ.٩

.)١١و
هبعشثرويامكممألانمهبنينمؤملاثرويهللانإ.١٠

.)١٤ع(
.)٣ع(هبيصنهللاذختينأبرلامداخىلعبجيهنإ.١١
وهومهظحوههنألنيزوعمهمدخكرتيالهللانإ.١٢

.)٤ع(دابعلاىلعظوظحلامساقلا
ع(هئايبنأنملكةءوبنمتينأنمّدبالىلاعتهللانإ.١٣

.)٤٨:٥نيوكتو٣
ع(هللاهرمأامكلعفاذإهللاعمنوكيهللابعشنإ.١٤

٥(.
هلثموهنمةدايسنمفنأياليقيقحلانمؤملانإ.١٥

هللانييعتىضتقمبوأةعيرشهتدايستناكاذإهيلع
.)١٥-٦ع(

ألَا
َ
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ََرشَعُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

يفاهركذلانهىرقلاوندملاضعبفصوانكرتاّنإ:هيبنت
عقوملالوهجمهنألوأةلاطإلانمًافوخرفسلااذهنمرمام
.كلذلًالاثمهعقوملهُجامضعبانركذاّنإىلع

لٱِتَناَكَو«١
ْ

َىلِإْمِهِرِئاَشَعَبَسَحاَذوَُهييِنَبِطْبِسِلُةَعْرُق
جلٱَوْحَنَنيِصَةَّـيِّـرَبَموُدَأِمُُخت

ْ
.»ِنَمْيَّـتلٱىَصْقَأِبوَُن

٣٣:٣٦ددع٣٤:٣ددع

.بيصنلايأُةَعْرُقْلٱِتَناَكَو
لبجىلإطولرحبوأحلملارحبنميأَموُدَأِمُُختَىلِإ
ريعسلبجوأمودأوبرعلادالبونيصةّيربنيبريعس
.كانهنطوتساهلسننألوسيعمسابمودأيمُس

ليئارسإينبهيتيهومودأمختنملدبَنيِصَةَّـيِّـرَب
نأىلعمودأدالبيبرغيهوًاضيأرفعجةيرببفرعُتو

.ةيقرشلاهيتلاةيوازيهنيص
وأبونجلاىصقأيأِنَمْيَّـتلٱىَصْقَأِبوُنَْجلٱَوْحَن

.ةيبونجلاءارحصلا

جلٱُمُهُمُُختَناَكَو«٢
ْ

ملٱِرْحَبىَصْقَأُِّيبوَُن
ْ
لِ
ْ

للٱَنِمِح
ِّـ

ِناَس
ملٱ
جلٱَوْحَنِهِّـجَوَتُْ

ْ
.»ِبوَُن

خلاِناَسِّـللٱَنِمِحْلِْملٱِرْحَبىَصْقَأُِّيبوُنَْجلٱُمُهُمُُختَناَكَو
نمهّدحياذوهيبيصننأةصالخلا.جيلخلاانه»ناسللا«
رحبوأحلملارحبنميبونجلائطاشلاونيصةّيرببونجلا
.هيفندرألارهنبصمىلإرحبلاكلذقرشلانمو.طول
فرطلابرميميلشروأيزاويداكيطخلامشلانمو
رحبلاويبونجلانيطسلفمختىلإطولرحبنميلامشلا
.يبرغلامختلارصمرهنىلإرحبلااذهوطسوتملا

طبسلاهنألليصفتلاباذوهيبيصنموختعوشيّنيبو
اهمهأوماقملايفطابسألالوأهنإوحيسملادلويهنميذلا
اذهو.ةعيرشلاوةنايدلاظفحيذلاوهو.اذوهيكولمهنمو
.ناعنكنميبونجلاءزجلافصنوحنمسقلا

،َنيِصَىلِإََربَعَوَميِّـبِرْقَعِةَبَقَعِبوُنَجَىلِإَجَرَخَو«٣
َدِعَصَو،َنوُْرصَحَىلِإََربَعَوَعيِنْرَبِشِداَقِبوُنَجْنِمَدِعَصَو
لٱَىلِإَراَّـدَأَىلِإ

ْ
.»ِعَقْرَق

٣٤:٤ددع

تيملارحبلاروغلصفيلبجلانمفرجَميِّـبِرْقَعِةَبَقَع
نمٌبَتراهنأنونظملاو)باتكلاسوماق(ةيبونجلاةبرعلانم
ةينامثدمأىلعفارحنابةبرعلاعطقتيتلاءاضيبلاروخصلا
.تيملارحبلانملايمأ

ناريدقلااهنأّنُظ)٣٤:٤ددع(ًاضيأراّدأىّمستوَراَّـدَأ
.تاريدقلايبونجناصللاوأعبسرئبيبونجةّرميداويف

نميبرغلابونجلاىلإةّيرُقلايداوهنأنظُيِعَقْرَقْلٱ
.ةبقعلاجيلخ

ْتَناَكَو.َْرصِميِداَوَىلِإَجَرَخَوَنوُمْصَعَىلِإََربَعَو«٤
لٱَدْنِعِمُخُّتلٱُجِراََخم

ْ
جلٱُمُكُمُُختُنوُكَياَذٰه.ِرْحَب

ْ
.»ُِّيبوَُن

٣٤:٥ددع

عضومهنأنظي)٣٤:٤ددعريسفترظنا(َنوُمْصَع
.ةحيصقبمويلافرعُيامدنعناك

.نيطسلفورصمدودحىلعشيرعلايداوَْرصِميِداَو
.مورلارحبِرْحَبْلٱَدْنِع

ملٱُرْحَبِقَّْـرشلٱُمُُختَو٥«٥،٦
ْ
لِ
ْ

ُمُُختَو.ِّـنُدْرُألٱِفَرَطَىلِإِح
لٱِناَسِلْنِمِلاَمِّـشلٱِبِناَج

ْ
َدِعَصَو٦.ِّـنُدْرُألٱىَصْقَأِرْحَب

لٱِتْيَبِلاَمِشْنِمََربَعَوَةَلْجُحِتْيَبَىلِإُمُخُّتلٱ
ْ

َدِعَصَو،ِةَبَرَع
.»َْنيَبوُأَرِنْبَنَهوُبِرَجَحَىلِإُمُخُّتلٱ

١٨:١٧ص١٨:١٩ص

احيرأنيبةلجحنيعمويلاىمستةنيدمَةَلْجُحِتْيَب
.نيماينبطبسيفيهوندرألاو

.نيماينبواذوهينيبناكمَنَهوُبِرَجَح

َوْحَنَهَّـجَوَتَوَروُخَعيِداَوْنِمَريِبَدَىلِإُمُخُّتلٱَدِعَصَو«٧
جلٱَىلِإِلاَمِّـشلٱ

ْ
لِ
ْ

ْنِميِتَّـلٱَميِّـمُدَأِةَبَقَعَلِباَقُميِتَّـلٱِلاَج
لٱِّـِيبوُنَج

ْ
ْتَناَكَو،ٍسْمَشِْنيَعِهاَيِمَىلِإُمُخُّتلٱََربَعَو.يِداَو

.»َلَجوُرِْنيَعَىلِإُهُجِراََخم
١:٩كولم١و١٧:١٧ليئومص٧:٢٦٢ص

.لوهجماهعضومو)١٠:٣٨ص(يفةروكذملاريغَريِبَد
.)٧:٢٦صريسفترظنا(َروُخَعيِداَو
.احيرأةّيربلخدمدععفترمَميِّـمُدَأِةَبَقَع
اهنأحّجرينيماينبواذوهينيبءامنيعٍسْمَشِْنيَع

ليمفصنوليمدمأىلعمويلالوسرلانيعبةفورعملا
.احيرأوميلشروأقيرطىلعةيرزاعلايقرش

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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رئبمهضعباهنظميلشروأبرقءامنيعَلَجوُرِْنيَع
نولوقيو«ميرمنيعاهنأمهضعبونوردقيداويفبويأ
.)١٧:١٧ليئومص٢(»ميرميتسنيع

يفُمُخُّتلٱَدِعَصَو«٨ لٱِبِناَجَىلِإَموُّنِهِنْبٱيِداَوِ
ْ

ِّـِيسوُبَي
جلٱَنِم

ْ
جلٱِسْأَرَىلِإُمُخُّتلٱَدِعَصَو)ُميِلَشُروُأَيِه(.ِبوَُن

ْ
ِلََب

يفَوُهيِذَّـلٱًابْرَغَموُّنِهيِداَوَةَلاَبُقيِذَّـلٱ يِداَوِفَرَطِ
.»ًالاَمِشَنيِّـيِئاَفَّـرلٱ

١٨:٢٨ص٦و١٩:٢ايمرإو٢٣:١٠كولم٢و١٨:١٦ص
٢:١١ةينثتو١٥:٢٠و١٤:٥نيوكت١٩:١٠و١:٢١ةاضقو
١٨:١٦صو٢٠و

داووهمونهينبيداوومونهيداووَموُّنِهِنْبٱيِداَو
يداوبمويلافرعُيونويهصلبجيبونجميلشروأراوجيف
.بويأرئبىلإليلخلابابنمردحنيةبابر

نمموهفملاسوبيظفلىلإعجارريمضلاُميِلَشُروُأَيِه
ناكامبرونييناعنكلادنعميلشروأمساوهويسوبيلا
.ًاضيأاهمسايسوبيلا

جلٱِسْأَرْنِمُمُخُّتلٱَّـدَتْمٱَو«٩
ْ

،َحوُتْفَنِهاَيِمِعَبْنَمَىلِإِلََب
َيِه(.َةَلَعَبَىلِإُمُخُّتلٱَّـدَتْمٱَوَنوُرْفِعِلَبَجِنُدُمَىلِإَجَرَخَو
.»)َميِراَعَيُةَيْرَق

١٨:١٢ةاضق١٣:٦مايأ١و١٨:١٥ص

)١٨:١٥ص(حوتفنهايمىّمستوَحوُتْفَنِهاَيِمِعَبْنَم
ءاتفِلنيعمهضعباهنظاذوهيونيماينبنيبمختلاىلعٌنيع
نيعاهنأردنوكىأرو.ميلشروأنميبرغلالامشلاىلإ
ةانقاهنميتأتيتلامحلتيبنميبرغلابونجلاىلإناطع
.سدقلايفمَرحلاىلإءاملا

ةلسلسهلعلويلامشلااذوهيمختىلعَنوُرْفِعِلَبَج
.ةنينحتيبيداوبفورعملايداولايبرغننقلا

.)٩:١٧ص(ميراعيةيرقلرخآمساَةَلَعَب

َىلِإََربَعَوَ،ريِعَسِلَبَجَىلِإًابْرَغَةَلَعَبْنِمُمُخُّتلٱَّـدَتْمٱَو«١٠
َىلِإَلَزَنَو)ُنوُلاَسَكَيِه(.ِلاَمِّـشلٱَنِمَميِراَعَيِلَبَجِبِناَج
.»َةَنْمِتَىلِإََربَعَوٍسْمَشِتْيَب
١٤:١ةاضقو٣٨:١٣نيوكت

»خلاميراعيلبجبناج«ىلإعجريريمضلاُنوُلاَسَكَيِه
لامشلايفنولاسكو.نولاسكةيرقوأةنيدمللتعناذهو
نملايمأةينامثةياغىلعةلسكاهنأحّجُراذوهينميبرغلا
.ميلشروأيبرغ

.)٢١:١٦ص(نوراهينبلتناكٍسْمَشِتْيَب
هتماقإتلاطامدعباهيلإدهعلاتوباتعوجربترهتشاو
.)٢٠-٦:٩ليئومص١(نيينيطسلفلانيبرهشأةّدع

مختىلعةيرقيهو)٣٨:١٣نيوكتريسفترظنا(َةَنْمِت
تيبيبرغةنبتبفرعُتةبرخنآلايهويلامشلااذوهي
.اهنمنيليمةياغىلعوسمش

َّـدَتْمٱَوِلاَمِّـشلٱَوْحَنَنوُرْقَعِبِناَجَىلِإُمُخُّتلٱَجَرَخَو«١١

لٱَلَبَجََربَعَوَنوُرْكَشَىلِإُمُخُّتلٱ
ْ
.َليِئِنْبَيَىلِإَجَرَخَوِةَلَعَب

لٱَدْنِعِمُخُّتلٱُجِراََخمَناَكَو
ْ
.»ِرْحَب

١٩:٤٣ص

صريسفترظنا(ليئنبيونورقعنيباذوهيمختَنوُرْكَش
١٣:٣(.
مدهونيينيطسلفلانمايّزعاهذخأةنيدمَليِئِنْبَي
ىلعوافاييبونجةريبكةيرقيهوةنبيمويلاىمسُتواهنوصح
.رحبلانملايمأةثالثواهنمًاليمرشعينثاةياغ

لٱُمُخُّتلٱَو«١٢
ْ

لٱُِّيبْرَغ
ْ
لٱُرْحَب

ْ
يِنَبُمُُختاَذٰه.ُهُموُُختَوُريِبَك

.»ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحًاريِدَتْسُماَذوَُهي
٤٧عو٧و٣٤:٦ددع

.)٣٤:٦ددع(ُهُموُُختَوُريِبَكْلٱُرْحَبْلٱ

يفًامْسِقَةَّـنُفَيَنْبَبِلاَكىَطْعَأَو«١٣ اَذوَُهييِنَبِطَسَوِ
َيِه)َقاَنَعِيبَأ(َعَبْرَأَةَيْرَق:َعوُشَيِلِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح
.»ُنُوْربَح

١٤:١٥ص١٤:١٣ص

هثاريموبلاكركذيفهدهجبتاكلالذبَبِلاَكىَطْعَأَو
.برلاعمناكهنأل

يفًامْسِق هطبسطسويفًامسقلقيملاَذوَُهييِنَبِطَسَوِ
اذهيفًاليخدناكبلاكنأىلإةراشإلانمولخيالكلذو
.طبسلا

َياَشيِش:َةَثَالَّـثلٱَقاَنَعيِنَبَكاَنُهْنِمُبِلاَكَدَرَطَو«١٤
لَتَوَناَميِخَأَو

ْ
.»َقاَنَعَدَالْوَأ،َياَم

١٣:٢٢ددع٢٠و١:١٠ةاضق

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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.)١٣:٢٢ددعريسفترظنا(خلاُبِلاَكَدَرَطَو

َريِبَدُمْسٱَناَكَو(.َريِبَدِناَّـكُسَىلِإَكاَنُهْنِمَدِعَصَو«١٥
.»)ٍرْفِسَةَيْرَقًالْبَق

١:١٢ةاضق١:١١ةاضق٢٠:٣٨ص

.)١٠:٣٨صريسفترظنا(َريِبَد
:١ةاضق(يفًايفرحةروكذم)١٩-١٥ع(ةثداحلاهذهو

نأرهاظلاف.عوشيتومدعبتثدحاهنأليقو)١٥-١١
هذهأبنبتكوهلكهبتكيملرفسلااذهرثكأبتكنإوعوشي
بلاكيفركُذامباهتقالعبانهاهركذولوهجمبتاكةثداحلا
.همسقو

ِهيِطْعُأاَهُذُخْأَيَوٍرْفِسَةَيْرَقُبِْرضَيْنَم:ُبِلاَكَلاَقَو«١٦
.»ًةَأَرْمٱيِتَنْبٱَةَسْكَع

بلاكرمأنمهانملعيذلاخلاُبِْرضَيْنَمُبِلاَكَلاَق
.نالسكنابجهنأمهويانهمالكلاوًاطيشنًاعاجشناكهنأ
ضعبدّوعيلاذهلاقبلاكنأيقبف.كلذكسيلعقاولاو
ًالجرهتنبالراتخينأومادقإلاوةعاجشلانابشلاهتوخإ
نأنوددعولااذهبلاكدعوفيكليقنإف.اهقحتسي
مئاقلاوأبلاغلاضرتملةسكعهتنبالعلفةبقاعلايفرظني
اوناكرصعلاكلذيفءابآلانإانلقًاجوزطرشلاكلذب

ملكلذنإمعن.ّنهلمهنوراتخينمجوزتىلعمهتانبنوربجي
هغلبامغلبيملندمتلاوبلاكهبدرفنيملهنكلوًانسحنكي
يفءايقتألاوءامكحلادهاجونورقتلاوتنأدعبالإنآلا
هلحيسملاةاواسملاوءاخإلاوةيرحلاملععفروًاريثكهليبس

لجرلانودهللادنعتسيلاهنأّنيبوةأرملانأشعفرفدجملا
ىلعّنهجاوزأوّنهتاكلاسلاتايحيسملاءاسنلادعسأف
.نيملاعلارونونّدمتلابرحيسملاننس

َةَسْكَعُهاَطْعَأَف.َبِلاَكوُخَأَزاَنَقُنْبُليِئيِنْثُعاَهَذَخَأَف«١٧
.»ًةَأَرْمٱُهَتَنْبٱ
١٤:٦صو٣٢:١٢ددع٣:٩و١:١٣ةاضق

يناربعلالصألانأىلعَبِلاَكوُخَأَزاَنَقُنْبُليِئيِنْثُع
.»بلاكيخأزانقنبليئينثعاهذخأف«لاقُينألمتحي

ِهلوُخُدَدْنِعَناَكَو«١٨
َ

.اَهيِبَأْنِمٍلْقَحِبَلَطِبُهْتَّـرَغاََّـهنَأا
حلٱِنَعْتَلَزَنَف

ْ
َهلَلاَقَفِراَمِ

َ
.»؟ِكَلاَم:ُبِلاَكا

٢٥:٣ليئومص١و٢٤:٦٤نيوكت١:١٤ةاضق

اهابألأسينألبقيملهنأرهاظلاوهترغأيأخلاُهْتَّـرَغ
اهيلإرمألاكرتوربكألاهيخأوأهمعلًامارتحاوةفنأكلذ
اهيبألًامارتحارامحلانعاهلوزنناكو.كلذيهتبلطف
ريمألابطاخيامكةبكاريهوهبطاختنأنعهلًاهيزنتو
ريسفترظنا(قرشلايفمويلاىلإةيراجلاةداعلاىلعرومأملا
ىتمتانبلايفيزيرغبلطلااذهليقو.)٢٤:٦٤نيوكت
اهتيبجاوزلادعبىقبيالاهيبأتيبنألنيدلاولاتويبنكرت
.اهجوزينيعيفاهنأشعفرتةنباللنيدلاولاةيطعنألو

جلٱَضْرَأيِنَتْيَطْعَأَكَّـنَأل.ًةَكَرَبيِنِطْعَأ:ْتَلاَقَف«١٩
ْ

ِبوَُن
لٱاَهاَطْعَأَف.ٍءاَمَعيِباَنَييِنِطْعَأَف

ْ
لٱَعيِباَنَي

ْ
لُع
ْ

لٱَواَي
ْ

َعيِباَنَي
.»َىلْفُّسلٱ
٣٣:١١نيوكت

رظنا(»ةكرب«ىمسُتةبهلاوأةيادهلاتناكًةَكَرَبيِنِطْعَأ
.ًارابتعاوةّرسمهلتيدهُأنَمديزتاهنأل)٣٣:١١نيوكت

الوةقرحملاسمشلاةعشألةضرعيهوِبوُنَْجلٱَضْرَأ
.اهيفءام

.نويعتاذًاضرأينطعأيأٍءاَمَعيِباَنَييِنِطْعَأَف
ضرألاعمَىلْفُّسلٱَعيِباَنَيْلٱَواَيْلُعْلٱَعيِباَنَيْلٱاَهاَطْعَأَف

برقنيعضوميفنويعلاوأعيبانيلاهذهو.اهيفيهيتلا
.ريبد

.»ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحاَذوَُهييِنَبِطْبِسُبيِصَناَذٰه«٢٠

.انهىلإ١عنمةروكذملانكامألايأاَذٰه

ملٱِتَناَكَو«٢١
لٱُنُدُْ

ْ
ِمُُختَىلِإاَذوَُهييِنَبِطْبِسِليِتَّـلٱىَوْصُق

.»َروُجاَيَوَرَديِعَوَليِئِصْبَق:ًابوُنَجَموُدَأ

)١١:٢٥ايمحن(ليئصبقيوليئيصبقىمسُتوَليِئِصْبَق
وهايانبوأايانباهيفدلُويبونجلااذوهيمختىلعةنيدميهو
.)١١:٢٢مايأ١و٢٣:٢٠ليئومص٢(عادايوهينب

.رادعمويلااهمسامودأبرقةنيدمَرَديِع
ضرأنميبونجلامختلايفيهوعقوملاةلوهجمَروُجاَي
.انهنابأامكاذوهي

.»َةَدَعْدَعَوَةَنوُميِدَوَةَنْيَقَو«٢٢

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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.مختلايفاهتقباسكيهوعقوملاةلوهجمَةَنْيَق
.)١٣:١٧صريسفترظنا(نوبيداهنأنظُيَةَنوُميِد
.ةدادعوأةقوفلامويلاةامسملااهنأنظُيَةَدَعْدَع

.»َناَنْثِيَوَروُصاَحَوَشِداَقَو«٢٣

اهعضومويلاتفنشداقالوعينربشداقتسيلَشِداَق
.لوهجم

بناجباذوهيمختيفاهنأىوسعقوملاةلوهجمَناَنْثِي
.ةّيربلا

.»َتوُلَعَبَوََملاَطَوَفيِزَو«٢٤

ّنظ»ملاط«وعقوملاةلوهجم»فيز«َتوُلَعَبَوََملاَطَوَفيِزَو
ةروكيهومّالُظاهنأمهضعبىأرومئالطمويلاةامسملااهنأ
.حلملايهو»ةدالوم«برقعبسرئبنميقرشلابونجلايف
ىمستو)١٩:٨صرظنا(رئبةلعباهنأحّجرملا»تولعب«و
.بونرخمويلا

ـَيِه(.َنوُْرصـَحَوَتـوُيـْرَقَوَةـَّـتَدـَحَوَرـوُصـاَحَو«٢٥
.»)ُروُصاَح

عبرأتاروصاحلاوناروصاحةيآلاهذهيفخلاَروُصاَح
ةيناثلاو.)ريسفتلارظنا١١و١٠و١١:١ص(يفىلوألاتركُذ
اهنأمهضعبّنظةثلاثلاو.)٢٣عيفتركُذ(عقوملاةلوهجم

امبرو.عبسرئبيلامشموشخاهنأتنُظةعبارلاو.ةريضحلا
.ةدحاوةنيدمةريخألاثالثلاندملاتناك

.ةدادحلارصقبةامسملالالطألااهنإمهضعبىأرَةَّـتَدَحَو
ىأر.نظُيامىلعيطويرخسالااذوهيةيرقَتوُيْرَق
رئببرقبارشخمأوأنيتيرقلابمويلاةفورعملااهنأمهضعب
.عبس

.»َةَدَالوُمَوَعاَمَشَوَماَمَأَو«٢٦

.ةلوهجمَماَمَأ
ىمسملاّلتلاىلعتناكاهنأنظُيعبشاهنأحّجريَعاَمَش

.اهنمنيليمةياغىلعوعبسرئبيقرشيهوعبسلابمويلا

عبسرئبيقرشحلملابمويلاةفورعملااهنأحّجرملاَةَدَالوُم
.اهنملايمأةرشعةياغىلعو

.»َطَلاَفَتْيَبَوَنوُمْشَحَوَةَّـدَجََرصَحَو«٢٧

رخآوطولرحبىلعكغبمأاهنأمهضعبىأرَةَّـدَجََرصَح
اهنأهريغوعبسرئبيقرشلايمأةعستةياغىلعةّرغلااهنأ
.نوربحبرقنيعمسايهةديدج

.شاشملابمويلاةفورعملااهنأردنوكىأرَنوُمْشَح
وأةدالومبرق»ةفيسكلا«يهليقَطَلاَفَتْيَب

.»ةروحلا«

.»َةَيِتوُيْزِبَوٍعْبَسَرْئِبَوَلاَعوُشََرصَحَو«٢٨

ليشينببمويلافرعُياماهنأنوتلوىأرَلاَعوُشََرصَح
عبسرئبنيبهواساهنأردنوكوادلفادنفوةّزغبرق
.ةدالومو

.)٢٦:٣٣و٢١:٣١نيوكتريسفترظنا(ٍعْبَسَرْئِب
.هالبريدوأةلعببمويلافرعُياماهنأنونظملاَةَيِتوُيْزِب

.»َمَصاَعَوَميِّـيَعَوَةَلَعَبَو«٢٩

.ةّزغبرقحلبلاريداهعقومنأّنُظَةَلَعَب
يفنيعلايداوبرقءاجوعلااهنأنوصلوّنُظَميِّـيَع

.اهنمًاليم٢٢ةياغىلعوعبسرئبنميبرغلابونجلا
.عقوملاةلوهجمَمَصاَع

لَأَو«٣٠
ْ
.»ةَمْرُحَوَليِسِكَوَدَلوُت

ىلعوعبسرئبيبونجاهنأفورغونوتلوىأرَدَلوُتْلَأ
.ةلوثلايداوبمويلافرعُياميفًاليم١٢ةياغ

نوربحنميبرغلالامشلايفًالوأتيباهنأنظُيَليِسِك
.اهنملايمأةعبسةياغىلعوليلخلايأ

يأةمرحىلإمسالالّوحتوةافصيلصألااهمساَةَمْرُح
.)١:١٧ةاضق(نوعمشهوخأواذوهياهبرضامدعبةمرحم
عبسرئبيقرشافصلاىمسيقيضميفاهنأمهضعبّنظ
ىلعةطيبُساهنأنورخآّنظو.اهنمًاليمنيعبرأةياغىلعو
.سداقنيعنمًاليمنيرشعةياغ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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.»ةَّـنَسْنَسَوَةَّـنَمْدَمَوَغَلْقِصَوَ«٣١
٢٧:٦ليئومص١

ىلعوعبسرئبيبونججولسعاهنأنوصلوّنظَغَلْقِص
بونجلايفةقيلحزاهنأردنوكّنظو.اهنمًاليم١٢ةياغ
اهيفدوادنكسواهنمًاليم١١ةياغىلعوةزغنميقرشلا
ليئومص١(لواشنمًابراهنيينيطسلفلادالبيفناكامل

.)٣١-١٠:١و٢٧:٦
ةّزغنمًاليم١٥دعُبىلعياينماهنأنوتلوّنظَةَّـنَمْدَم
دمأىلعوعبسرئبنميبرغلالامشلايفةنمدمأاهنأهريغو

.اهنمًاليم١٢
مهضعباهنظميسوسرصحوةسوسرصحيهَةَّـنَسْنَس

نمًاليم١٥ةياغىلعنيسوستيبنورخآوةنسلايداو
.ميلشروأيلامش

لِشَوَتُواَبَلَو«٣٢
ْ

ملٱُّلُك.َنوُّمِرَوَْنيَعَوَميِح
ٌعْسِتِنُدُْ

.»اَهِعاَيِضَعَمَنوُْرشِعَو

.مويلاةريبلااهنأنظُيَتُواَبَل
وأ(ةخلشدنوكو»مارسلا«نوصلواهنظَميِحْلِش
.)ةحلش

يفهنيعبعوبنينيعوأناترواجتمناتنيدمَنوُّمِرَوَْنيَع
نيمامرلامأبمويلاةفورعملايهنوّمرو.اهنمبيرقوأنوّمر
نميبرغلابونجلايفيهوناّمرلايأاهمساىنعموهو
.اهنمًاليم١٣ةياغىلعوليلخلاوأنوربح

ئراقلاعجاراذإاَهِعاَيِضَعَمَنوُْرشِعَوٌعْسِتِنُدُْملٱُّلُك
٢٩نييوال٣٨اهدجو)٣٢ع-٢١ع(نمةروكذملاءامسألا
يأ»اهعايضعم«رثألاىلعهلوقةبوعصلاهذهعفدينكلو
نكامألاهذهيفف.عرازملاوعايضلالكالنأشلاتاذاهارق
نامزلالوطو.ركذلاقحتستىرقعستنيثالثلاوةينامثلا
يفانعنميضرألايفتابلقتلانمثدحاموكلذىلع
.ةيرقلاوأةعيضلاوةنيدملانيبزييمتلانمتاروكذملاضعب

يف٣٣«٣٦-٣٣ ٣٤ُةَنْشَأَوُةَعَْرصَوُلوُأَتْشَأِلْهَّـسلٱِ
ُمَّـالُدَعَوُتوُمْرَيَو٣٥ُماَنْيَعَوُحوُّفَتَوَميِّـنَجُْنيَعَوُحوُناَزَو
جلٱَوُمــِيـاــَتـيِدــَعَوُمــِياـَرـَعــَشَو٣٦ُةـــَقـيِزــَعَوُهـوـُكـوـُسَو

ْ
ُةـَرـْيَُد

.»اَهِعاَيِضَعَمًةَنيِدَمَةََرشَعَعَبْرَأ.ُمِياَتوُرْيَدُجَو
١٣:٢٣ددع

ريسفترظنا(نولقشأنميقرشلابونجلايفُلوُأَتْشَأ
.)١٣:٣ص

ىلعوميلشروأيبرغيهوةروسمويلااهمساوُةَعَْرص
٢٤و١٣:٢ةاضق(نوشمشدلوميهواهنمًاليم١٣ةياغ
.)٢٥و

ًاليم١٦ةياغىلعوميلشروأنميبرغلالامشلايفُةَنْشَأ
.)٤٣ع(يفةروكذملاةنشأريغيهواهنم

برغلاىلإليمببونجلاىلعيهوعونازاهلعلُحوُناَز
.اهنمًاليم١٤ةياغىلعوميلشروأنم

١٦دعُبىلعكومرياهنأحجري)١٠:٣٠ص(ُتوُمْرَي
.سدقلايبرغًاليم

ةميظعةنيدم)١٢:١٥عوشيو٢و٣٨:١نيوكت(ُمَّـالُدَع
ىلعطنسلايداويفاهنأنظُيوماعبحراهنّصحنييناعنكلل
.ءاملاديعمويلاىمستوهوكوشيبونجىلإنيليمدعُب

ةصقيفةروكذميهوةكيوشمويلااهمساُهوُكوُس
.)١٧:١ليئومص١(تايلج

.ةعرصولوأتشأنميبرغلالامشلايفةيرقُةَرْيَدُْجلٱ

لِدَو٣٨ٍداَجُلَدَْجمَوُةَشاَدَحَوُناَنَص٣٧«٤٤-٣٧
ْ

ُناَع
ملٱَو
ْ
ُنوُّبَكَو٤٠ُنوُلْجَعَوُةَقْصَبَوُشيَِخلَو٣٩ُليِئِتْقَيَوُةاَفْصِ
ُةَمَعَنَوَنوُجاَدِتْيَبُتوُرْيَدُجَو٤١ُشيِلْتِكَوُماَْمَحلَو
ُرَتاَعَوُةَنْبِل٤٢.اَهِعاَيِضَعَمًةَنيِدَمَةََرشَعَّـتِس.ُةَديِّـقَمَو
ُبيِزْكَأَوُةَليِعَقَو٤٤ُبيِصَنَوُةَنْشَأَوُحاَتْفَيَو٤٣ُناَشاَعَو
.»اَهِعاَيِضَعَمٍنُدُمُعْسِت.ُةَشيِرَمَو

٣٨:٥نيوكت١٤:٧كولم٢

بونجلايفةيرقيهو»عومج«مهضعباهنظُناَنَص
نيليمةياغىلعةربانزاهنأهريغونولقشأنميقرشلا
يلامشتانسلاةبرخاهنأرخآوةشيرامنمليمفصنو
.نيربجتيب

.سادبإبمويلاةفورعملايهُةَشاَدَح
دعبتيهولدجمىمستلزتمل)داججرب(ٍداَجُلَدَْجم

.نولقشأيقرشنيليم
اهنأرخآونورقعيبونجةنيتلاةيرقمهضعباهنظُناَعْلِد

.نيياعب
نعفصنولايمأةعبسدعبتيهوةيفاصلالتُةاَفْصِْملٱ
:١٣ص(يفةروكذملاتسيلوميلشروأةهجىلإنيربجتيب

.)١١:٣ةاضق(يفةروكذملاالو)٢٦
مأةديديدلوميهوتيشباهنأمهضعبىأرُةَقْصَب

.)٢٢:١كولم١(ايشويكلملا
مويلانالجعيهو)١٢:١٢و٢٣-١٠:٣ص(ُنوُلْجَع

.يبرغلالامشلاةهجىلإةزغنعًاليم١٦دعبت

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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نميقرشلابونجلايفريفُكلامهضعباهنظُنوُّبَك
تيببرقةبيبكلامهضعبواهنملايمأ١٠ةدمىلعونولقشأ
.سوبكوبأاهنأرخآونيربج

ىلعنيربجتيبيبونجيهومحللامويلااهمساوُماَمَْحل
.اهنمليمفصنونيليمةياغ

قروسيداويفةيرقيهوةرتكمويلااهمساوُتوُرْيَدُج
.اهنميبرغلابونجلاوريفعنملايمأ٣ةياغىلع

ةراتعهريغوراثآلتىلوألامهضعبّنظُناَشاَعَوُرَتاَع
.نومربرقةليسعةيناثلامهضعبّنظو.رطعرخآو

يفةيناثلاو.عقوملاةلوهجمىلوألاُبيِصَنَوُةَنْشَأَوُحاَتْفَي
يهواهنمًاليم١٦ةياغىلعوميلشروأنميبرغلابونجلا
بيصنتيببمويلافرعُتةثلاثلاو.)٣٣ع(يفةروكذملاريغ
.نوربحبرق

.)١٣-٢٣:١ليئومص١(دوادخيراتيفةروكذمُةَليِعَق
تيبيقرشلايمأةعبسدعُبىلعاليكمويلااهمساو
.نيربج

.ةبذكنيعاهنأنظُيُبيِزْكَأ
حرازلتاقتاهبرقبو)١١:٨مايأ٢(ماعبحراهنّصحُةَشيِرَم

نييباكملاخيراتيفتركُذو)١٥-١٤:٩مايأ٢(اسآويشوكلا
.نيربجتيببرقبيشاوملاةبرخدنعاهعقومو

َنوُرْقَعْنِم٤٦.اَهُعاَيِضَواَهاَرُقَوُنوُرْقَع٤٥«٤٧-٤٥
اَهاَرُقَوُدوُدْشَأ٤٧.اَهِعاَيِضَوَدوُدْشَأِبْرُقِباَمُّلُكًابْرَغ
لٱَوَْرصِميِداَوَىلِإاَهُعاَيِضَواَهاَرُقَوُةَّـزَغَواَهُعاَيِضَو

ْ
لٱِرْحَب

ْ
ِريِبَك

.»ِهِموُُختَو
٣٤:٦ددع٤ع

نمّرمامضعبيفتركُذانهنكامألاوندملالك
.رفسلااذهريسفت

يفَو٤٨«٦٠-٤٨ جلٱِ
ْ
ُةَّـنَدَو٤٩ُهوُكوُسَوُريِّـتَيَوُريِماَشِلََب

٥١ُميِناَعَوُهوُمِتْشَأَوُباَنَعَو٥٠)ُريِبَدَيِه(.َةَّـنَسُةَيْرَقَو
َعَمًةَنيِدَمَةََرشَعىَدْحِإ.ُهوُليِجَوُنوُلوُحَوُنَشوُجَو

َحوُّفَتُتْيَبَوُموُنَيَو٥٣ُناَعْشَأَوُةَموُدَوُباَرَأ٥٢.اَهِعاَيِض
ُعْسِت.ُروُعيِصَو)ُنُوْربَحَيِه(.َعَبْرَأُةَيْرَقَوُةَطُْمحَو٥٤ُةَقيِفَأَو
٥٦ُةَطوُيَوُفيِزَوُلَمْرَكَوُنوُعَم٥٥.اَهِعاَيِضَعَمٍنُدُم
لٱَو٥٧ُحوُناَزَوُماَعَدْقَيَوُليِعَرْزَيَو

ْ
َُرشَع.ُةَنْمِتَوُةَعْبِجَوُنِياَق

لَح٥٨.اَهِعاَيِضَعَمٍنُدُم
ْ

٥٩ُروُدَجَوٍروُصُتْيَبَوُلوُح
لَأَوَتوُنَعُتْيَبَوُةَراَعَمَو

ْ
٦٠.اَهِعاَيِضَعَمٍنُدُمَّـتِس.ُنوُقَت

َعَمِناَتَنيِدَم.ُةَّـبَّـرلٱَو)َميِراَعَيُةَيْرَقَيِه(.ٍلْعَبُةَيْرَق
.»اَمِهِعاَيِض
١٨:١٤ص١٣عو١٤:١٥ص١١:١٦و١٠:٤١ص

.ريبديبرغةرموصاهنأحّجريُريِماَش
ليلخلانميبونجلابرغلايفريتعبمويلافرعُتوُريِّـتَي
.اهنمًاليم١١ةياغىلعو

يبرغلابونجلايفيهوةكيوشلامويلاىمسُتوُهوُكوُس
.اهنمًاليم١١نمبرقيامةياغىلعوليلخلانم

يأنوربحنميبرغلالامشلايفمويلاةندأيهوُةَّـنَد
.اهنملايمأ٨ةياغىلعوليلخلا

اهمساو)١:١ةاضقو١٥:١٥ص(ُريِبَدَيِهوَةَّـنَسُةَيْرَق
.ةيرهظلامويلا

.)١١:١٢صريسفترظنا(بنعمويلااهمساوُباَنَع
:٦مايأ١و٢١:١٤ص(عومتشاًاضيأىمستوُهوُمِتْشَأ

٧ةياغىلعوليلخلايبونجيفةعومسمويلاىمستو)٥٧
.اهنملايمأ

.ريمعنباجرمبناجىلعنينجمويلايهوُميِناَع
.مويلاةّيكسبفرعُتُنَشوُج
.مويلانيليحىمسُتوُنوُلوُح
.)١٥:١٢ليئومص٢(لفوتيخأةنيدمُهوُليِج
.ةّيبارعةبرخاهلعلُباَرَأ
ليلخلانميبرغلابونجلايفةمودةيرقمويلايهوُةَموُد
.لالطأةدعاهيفواهنملايمأ٦ةياغىلعو

.ايميسلاوأعماشوأاسرخلالطأاهنأنظُيُناَعْشَأ
.)ليلخلايأ(نوربحبرقميعنتيبدنعُموُنَي
ىلعوليلخلايبرغيهوحوّفتمويلاىمسُتوَحوُّفَتُتْيَب
.اهنملايمأةسمخةياغ

لامشلايفهوكوسبرقةقوفلادلمبمويلايهوُةَقيِفَأ
.ميلشروأنميبرغلا

مح
ُْ

.ليلخلاراوجيفُةَط
.ليلخلايهَعَبْرَأُةَيْرَق
نملايمأةسمخدمأىلعريغصلابمويلافرعُتوُروُعيِص

.ليلخلا
لايمأ٨ةياغىلعونوربحيبونجنيعماهلعلُنوُعَم

.اهنم
ةرشعةياغىلعيهوكلذكىمسُتلازتالوُلَمْرَك

.ليلخلانميقرشلابونجلانملايمأ
نملايمأةعبرأةياغىلعفيزلاّلتبمويلافرعُتُفيِز
.)٢٤ع(يفةروكذملافيزريغيهونوربح

صليئومص١(قمحألاينغلالابانةنيدم»نوعم«تناك
اهذخأيتلالابانةأرمالياجيبإدلوم»لمرك«تناكو.)٢٥
لاطبأدحأًاضيأيارصحدلومو.اهلجرةافودعبدواد
.دواد

.لواشنمبرهامل»فيزةيرب«يفدوادماقأو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ىلعوليلخلايبونجّلتىلعةطُيمويلااهمساوُةَطوُي
.اهنملايمأةسمخةياغ

ىدحإمعونيخأةنيدمولمركلابرقةيرقيهُليِعَرْزَي
.)٢٥:٤٣ليئومص١(دوادءاسن

.نوربحيبونجيهُماَعَدْقَي
يهوليلخلانملايمأ١٠ةياغىلعةطونعزاهلعلُحوُناَز

.)٢٤ع(يفحونازريغ
.عقوملاةلوهجمُنِياَقْلٱ
ةياغىلعوليلخلايلامشعبجبمويلافرعُتوُةَعْبِج

.اهنملايمأةرشع
يبرغلابونجلاىلعةنبتبمويلاةفورعملااهنأحّجرملاُةَنْمِت

ةروكذملاريغيهواهنملايمأةعستةياغىلعومحلتيبنم
.)١٠ع(يف

مسالااذهبفرعُتلازتاللالطأمويلايهُلوُحْلَح
ةماعلادنعربتعُتواهنملايمأةعبرأةياغىلعوليلخلايلامش
.داجدلومك

نوربحيلامشيهوكلذكىعدُتلازتالٍروُصُتْيَب
يفةروكذميهوماعبحراهنصحاهنملايمأ٤ةياغىلعو
.نييباكملابورح

وأرداجريغيهوليلخلاومحلتيبنيبةيرقُروُدَج
.)٤:٣٩مايأ١و١٢:١٣ص(يفةروكذملارودج

لايمأ٧ةياغىلعونوربحيلامشرامأتيباهلعلُةَراَعَم
.اهنم

ليلخلانميقرشلالامشلايفنونيعاهلعلَتوُنَعُتْيَب
.اهنملايمأ٣ةياغىلعو

.اهنملايمأ٣وحندمأىلعوليلخلايلامشُنوُقَتْلَأ
.)٩:١٧صريسفترظنا(ٍلْعَبُةَيْرَق
.نيربجتيبةبريهُةَّـبَّـرلٱ

يف٦١«٦١،٦٢ لٱِ
ْ

لٱُتْيَبِةَّـيِّـَرب
ْ

٦٢ُةَكاَكَسَوُنيِّـدِمَوِةَبَرَع
ملٱُةَنيِدَمَوُناَشْبِّـنلٱَو

ْ
لِ
ْ

َعَمٍنُدُمُّتِس.ٍيْدَجُْنيَعَوِح
.»اَهِعاَيِض

.طولرحببرقندرألايداويفِةَبَرَعْلٱُتْيَب
.يبرغلاطولرحبئطاشىلعُنيِّـدِم
.ةيرزاعللايقرشةكساهنأّنُظُةَكاَكَس
.يدجنيعبرقُناَشْبِّـنلٱ
تيبيقرشردنوكلوقىلعحلملاّلتيهِحْلِْملٱُةَنيِدَم
.اهنمًاليم١٥ةياغىلعوعبس

فصتنمهاجتطولرحبنمليمةياغىلعٍيْدَجُْنيَع
نيوكت(راماتنوصحلوألايفاهمساناك.يبرغلاهئطاش

نماهيفيفتخيدوادناكيتلانكامألانميهو)١٤:٧
ةروهشم)٤و٢٤:١و٢٣:٢٩ليئومص١(لواشهجو
ةّراحامههايمنانيعاهلو)١:١٤ديشانألاديشن(اهموركب
.ةليمجرظانموةريثكراجشأاهلوحو

لٱاَّـمَأَو«٦٣
ْ

يفَنوُنِكاَّـسلٱَنوُّيِسوُبَي وُنَبْرِدْقَيْمَلَفَميِلَشُروُأِ
لٱَنَكَسَف،ْمِهِدْرَطَىلَعاَذوَُهي

ْ
يفاَذوَُهييِنَبَعَمَنوُّيِسوُبَي ِ

لٱاَذٰهَىلِإَميِلَشُروُأ
ْ

.»ِمْوَي
١:٢١ةاضق٥:٦ليئومص٢و٢١و١:٨ةاضق

مهنإفالإومهناميإةّلقلْمِهِدْرَطَىلَعاَذوَُهيوُنَبْرِدْقَيْمَلَف
اذهلالإكلذعوشيركذامومهوقبأاملاوعجشواونمآول
نأرهاظلاومهلًاعيجشتوناميإلاىلعًاضيرحترمألا
نييليئارسإلانإوكانهنيصحناكميفاوناكنييسوبيلا
ةعسلاىلعنولصحينيحنيريثكنأشءاخرلاوهّفرتلااوبحأ
.فوخلادعبنمألاوقيضلادعب

دئاوف
.)١٢-٤٩:٨نيوكت(اذوهيلهدعولمكأهللانإ.١
ةلقفناميإلاطرشاميسالوًادبأطرشبهللادعونإ.٢

.ميلشروأيفمهعمنييسوبيلاتقبأاذوهيناميإ
همواقينأبجيفناسنإلاسفنيفسورغمعمطلانإ.٣

تبلطامكف.ةيوامسلابلاطملاىلإهقاوشأليوحتب
تناكامدعبءامعيبانييأةكربقوفةكربةسكع
بلطننأانيلعبجياذكهبونجلاضرأتذخأ
.تايدسجلابيفتكنالوةيحوريأايلعتاكرب
سيلولئاضفلانمةيحورلاتاكربلايفعمطلاو
.لاملايفعمطلاك

نييليئارسإلادنعًاميظعًارمأناعنكضرأثاريمناك.٤
ًاميظعًاصرحهيلعنورصحياوناكفبرلاثاريمهنأل
هللاوحاحصألااذهيفةبصنألاديدحتنمتيأرامك
بجيفةيولعلانويهصيفةيدبألاةداعسلاثرإباندعو
.صرحلالكهيلعصرحننأ

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
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ََرشَعُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ىسنموميارفأيطبسيأفسويثاريم
١٨صىلإ١٦ص

لٱِتَجَرَخَو«١
ْ

ِءاَمَىلِإاَحيِرَأِّـنُدْرُأْنِمَفُسوُييِنَبِلُةَعْرُق
لٱَىلِإِقوُُّرشلٱَوْحَناَحيِرَأ

ْ
يفاَحيِرَأْنِمِةَدِعاَّـصلٱِةَّـيِّـَرب ِلَبَجِ

.»َليِإِتْيَب

.)١٤:٢صريسفترظنا(ُةَعْرُقْلٱِتَجَرَخَو
.ىسنموميارفأهينبانمفسويةيرذيأَفُسوُييِنَبِل
فسويونبوًالوأاذوهيطابسألابيترتيفركذيناكو

لٱاَّـمَأَو،ُسيِئَّـرلٱُهْنِمَوِهِتَوْخِإَىلَعَّـزَتْعٱاَذوَُهيَّـنَأل«ًايناث
ْ
ُةَّـيِروُكَب

ينبىلعضرألاميسقتناكو.)٥:٢مايأ١(»َفُسوُيِلَف
طبسلنيطسلفيبونجلقاعمنإلوألايتأيامكليئارسإ
ثلاثلاو.ىسنموميارفألضرألاطساوأنإيناثلاو.اذوهي
.طبسلافصنوةعستلاطابسألارئاسلناكيقبامنأ

لوألاناقرفاذوهيبيصنوىسنموميارفأبيصننيبو
لودجركذُيملوامهثاريمضرأوأدالبلادودحتركُذهنأ
هنأيناثلاو.)١٥ص(يفاذوهيندملودجركُذامكندملا
ثاريمضعبناكففسويينببيصنيفطالتخاعقو
ثاريميفىسنمثاريمضعبوىسنمثاريميفميارفأ
.)١٧:١١صو٦ع(ريشأوركاسييثاريميفوميارفأ

دحاولانوكيلًاعمىسنموميارفألةعرقلاتجرخو
ذخأامهنملككلذدعبنكلوناوخأامهنألرخآلابناجب
نيبيصنذخأفسويركبىسنمنأامبو.ًاصاخًابيصن
نأريغ.)٢١:١٧ةينثت(هيبرغامهيناثوندرألايقرشامهدحأ
هبيصنناكوىسنمطبسنمرثكأىّوقتوامنميارفأطبس
ةبصخمةيدوأولوهسهيفناعنكضرأيفناكملضفأ
ةرماسلاهندمرهشأنمو.ةنّصحمندمءانبلقفاوتلابجو
تازايتمالاهذهةلباقمبنكلو.ةصرتوميكشوليعرزيو
.ضرألايفاوقبنييناعنكلانمنيريثكنألتابوعصناك

لكسيلةعرقلاهذهيفىسنمنأانهركذننأبجيو
يفًاضرأثرورخآلاهفصننألهفصنلبىسنمطبس

طبسفصنوميارفأطبسبيصنناكو.ندرألايقرش
.ًابرغطسوتملارحبلاىلإًاقرشندرألانمىسنم

.احيرألرواجملاندرألاءزجيأاَحيِرَأِّـنُدْرُأ
كولم٢(عشيلأاهءامأربأاحيرأراوجيفنيعاَحيِرَأِءاَم

٢٢-٢:١٩(.

همسالبجالليإتيببرقلبجيأَليِإِتْيَبِلَبَج
.ليإتيب

ِمُُختَىلِإَْتَربَعَوَزوُلَىلِإَليِإِتْيَبْنِمْتَجَرَخَو«٢
.»َتوُراَطَعَىلِإَنيِّـيِكَرَألٱ
١:٢٦ةاضقو١٨:١٣صو٣٥:٦نيوكت

.زولىلإليإتيبلبجنموأَزوُلَىلِإَليِإِتْيَبْنِم
رهظيهنإفليإتيبوزولنيمسالانيبزييمتلابعصي
ليإتيبنإ)١٨:١٣و١٦:٢عوشيو٢٨:١٩نيوكت(نم
نيوكت(نمرهاظلانكلو.رخآناكممسازولوناكممسا

.طقفدحاوناكملامهنيمسالانإ)١:٢٣ةاضقو٣٥:٦
ةنيدممسازولتناكناعنكضرأحتفلبقهنأحجرألاو
.ةنيدملانمبيرقوهوبوقعيحبذمناكممساليإتيب
اهعقوميفتينُبوزولةنيدمتطقسضرألاحتفدعبو
سلباننيبطخفصتنميقرشليإتيبو.ليإتيبةنيدم
.نيتيببمويلافرعُتسدقلاو

نييكرألاىلإبسُنيبونجلاميارفأمختَنيِّـيِكَرَألٱِمُُخت
قيدصيكرألاياشوحموقمهوكانهنونكسيوناكمهنأل
.)١٦:١٦ليئومص٢(دواد

ليإتيبنميبرغلالامشلايفةراطعاهلعلوَتوُراَطَع
.اهنملايمأ٦دعُبىلعو

لٱِمُُختَىلِإًابْرَغْتَلَزَنَو«٣
ْ

َنوُروُحِتْيَبِمُُختَىلِإَنيِّـيِطَلْفَي
لٱَدْنِعاَهُجِراََخمْتَناَكَو،َرَزاَجَىلِإَوَىلْفُّسلٱ

ْ
.»ِرْحَب

٧:٢٨مايأ١و٩:١٥كولم١و٨:٥مايأ٢و١٨:١٣ص

.نوفرعُيالَنيِّـيِطَلْفَيْلٱِمُُخت
.)١١و١٠:١٠صريسفترظنا(َىلْفُّسلٱَنوُروُحِتْيَب
.)١٢:١٢و١٠:٣٣صريسفترظنا(َرَزاَج
رحبيأحلملارحبدنعخسنلاضعبيفئرُقِرْحَبْلٱَدْنِع

.طول

.»ُمِياَرْفَأَوىَّـسَنَمَفُسوُياَنْبٱَكَلَمَف«٤
١٧:١٤ص

ميارفأطبسلكوىسنمطبسفصنيأُمِياَرْفَأَوىَّـسَنَم
٥٥وًالوطًاليم٧٠وحنمهكلمناكو.)١عريسفترظنا(
.ًاضرعًاليم

ألَا
َ
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ُمُُختَناَكَو.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَمِياَرْفَأيِنَبُمُُختَناَكَو«٥
لٱَنوُروُحِتْيَبَىلِإَراَّـدَأَتوُراَطَع:ًاقَْرشْمِهِبيِصَن

ْ
لُع
ْ

.»اَي
٨:٥مايأ٢و١٨:١٣ص

ناكو«هلوقدعبىتأامهريدقتفوذحم»ناك«ربخَناَكَو
.»خلامهبيصنمخت

.)٢عريسفترظنا(َراَّـدَأَتوُراَطَع
.)١٠:١٠صريسفترظنا(اَيْلُعْلٱَنوُروُحِتْيَب

لٱَوْحَنُمُخُّتلٱَجَرَخَو«٦
ْ
ملٱَىلِإِرْحَب

َراَدَو،ًالاَمِشِةَتَمْكَْ
.»َةَحوُنَيَّـيِقَْرشاََهَربَعَوَهوُليِشِةَنآَتَىلِإًاقَْرشُمُخُّتلٱ

١٧:٧ص

.سلبانيقرشةنخممهضعباهنظِةَتَمْكَْملٱ
هوليشلخدموأهوليشيهيتلاةنآتيأَهوُليِشِةَنآَت
يقرشةلعتةبرخاهنأمهضعبىأرو.مهضعبلوقىلع
.اهنمًاليم١١وحنةياغىلعوسلبان

سلباننميقرشلابونجلايفنونباهنأحّجرملاَةَحوُنَي
.اهنملايمأ٨ةياغىلعو

َىلِإَلَصَوَوَتاَرَعَنَوَتوُراَطَعَىلِإَةَحوُنَيْنِمَلَزَنَو«٧
.»ِّـنُدْرُألٱَىلِإَجَرَخَواَحيِرَأ

٧:٢٨مايأ١

لوقىلعاحيرأنعلايمأةسمخدعبتةيرقَتاَرَعَن
.احيرأبرقاجوعلادنعاهنأردنوكىأروسويبيسوأ

ْتَناَكَو،َةَناَقيِداَوَىلِإًابْرَغَحوُّفَتْنِمُمُخُّتلٱَزاَجَو«٨
لٱَدْنِعُهُجِراََخم

ْ
.»ِرْحَب

١٧:٩ص

)١٧:٨صرظنا(ميكشيبرغىسنميفةيرقَحوُّفَت
.ىسنمضرأيفاهنأعمميارفأينبلحوفتنأليقثيح

دعُبىلعهسأراناقيداوًاضيأنآلاىّمسُيوَةَناَقيِداَو
ىلإردحنيوهوسلباننميقرشلابونجلاىلإلايمأ٦
.افاييلامشرحبلا

ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَمِياَرْفَأيِنَبِطْبِسُبيِصَنَوُهاَذٰه«٩
ملٱَعَم

ملٱِنُدُْ
يفَمِياَرْفَأيِنَبِلِةَزَرْفُْ .ىَّـسَنَميِنَبِبيِصَنِطَسَوِ

ملٱُعيَِمج
.»اَهِعاَيِضَوِنُدُْ
١٧:٩ص

ميارفأضرأنأنونظملاو.)١ع(ريسفترخأرظنا
.ىسنميفًاندماوطعُأفاهلهأىلعةقيضتدجُو

طَيْمَلَف«١٠
ْ

لٱاوُدُر
ْ

يفَنيِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِناَعْنَك َنَكَسَف.َرَزاَجِ
لٱ
ْ

يفَنوُّيِناَعْنَك لٱاَذٰهَىلِإَمِياَرْفَأِطَسَوِ
ْ

َحتًاديِبَعاوُناَكَو،ِمْوَي
ْ

َت
جلٱ
ْ
.»ِةَيْزِ
٩:١٦كولم١و١:٢٩ةاضق

اوعمطمهنكلمهودرطينأبجاولاناكخلااوُدُرْطَيْمَلَف
ةايحلاباوضرومهتحارومهتاّذلباوهلوريخستلاوةيزجلايف

.ةرخآلانمايندلا
ًارمأهللاباتكيفاهتباتكوليصفتلابنكامألاركذناك

مهنيباميففالتخالانممهظفحهنألنييليئارسإللًامهم
نورقلالكيفدهشتتاحاحصألاهذهو.موختلاةهجنم
ذإهبمهدعواملكهبعشىطعأهنإفهتنامأوبرلاةدوجل

مهلسكالولواهيفًاماقممهاطعأوناعنكضرأمهلخدأ
.ًامامتضرألامهاطعأناكلمهناميإمدعو

دئاوف
ئطاخلاينيعمامأهبصنيوهتبقاعءاطخلابعبتُيهللانإ.١

نويعمامأاوقبنييناعنكلانإف.هريغلةربعوهلًابيدأت
مامتإنعمهزجعىلعةداهشومهلًابيدأتنييليئارسإلا
ةفلاخماوشخيلمهريغلةظعومومهيلعةّجحوهللاةدارإ
.)١٠ع(ىلاعتهتدارإ

.ةبيخلاوزجعلاةلعةيهافرلايفلغوتلاويناوتلانإ.٢
.ةحلاصلافالخألادسفيٍدعمضرمحيبقلاقُلخلانإ.٣

ـةـطــلاخمنــمنيـيـلـــيـئارسإلاقالــخأتدــســفدـــقـف
.نييناعنكلا

نيبناوزلاكنييليئارسإلانيبنييناعنكلاءاقبنإ.٤
.نييحيسملابولقيفتاوهشلاةيقبوةطنحلا

ََرشَعُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لٱِتَناَكَو«١
ْ

.َفُسوُيُرْكِبَوُهُهَّـنَأل،ىَّـسَنَمِطْبِسِلُةَعْرُق
ِمل
َ

لِجِيبَأىَّـسَنَمِرْكِبَريِكا
ْ

ْتَناَكَو،ٍبْرَحَلُجَرَناَكُهَّـنَأل،َداَع
لِج
ْ

.»ُهَلُناَشاَبَوُداَع
ددعو٥٠:٢٣نيوكت٤٨:١٨و٤٦:٢٠و٤١:٥١نيوكت

٣:١٥ةينثت٧:١٤مايأ١و٤٠و٣٢:٣٩و٢٦:٢٩

ألَا
َ
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رخآلاهفصننألطبسلااذهفصنليأىَّـسَنَمِطْبِسِل
.ندرألايقرشهبيصنذخأ

ىلعةمسقلايفهميدقتلليلعتاذهَفُسوُيُرْكِبَوُهُهَّـنَأل
ليضفتنمناكامليلعتلااذهىلإيعادلالعلو.ميارفأ
رظتنيناكف)٢٠و٤٨:١٩نيوكت(ىسنمىلعميارفأبوقعي
نأىلع.ةمسقلايفىسنمىلعميارفأمّدقينأبعشلا
لقنمزلتستالهيلعهنيميعضوبميارفألبوقعيةكرب
ةكربلاةدايزتمزلتساامكميارفألىسنمنمةيروكبلا
.ثرإلايفمدقتينأهليقبفميارفأل

ِمل
َ
ملىسنمنإفىسنمطبسلنايبريكامىَّـسَنَمِرْكِبَريِكا

دارملاو.هنمىسنمطبسناكفريكامىوسنباهلنكي
يفريثكوهوباتكلايفرئاظنهلوريكاملسنانهريكامب
بوعشلاءامسأيفًاصوصخوةيبرعلاوةيناربعلانيتغللا
همأتدلوامودلُونَمسدقملاباتكلايفركبلاو.لئابقلاو
:٥٠نيوكت(ركُذو.دلتملمأهدعبتدلوأءاوسهلبقًادحأ

فسوينأيأفسوييتبكرىلعاودلُوريكامدالوأنأ)٢٣
ةيّرسريكاممأتناكومهنضتخافاودلُواملًايحلزيملناك
.)٧:١٤مايأ١(ةيمارأ

يبأ«ىنعمو.ىسنمالريكامنملدبَداَعْلِجِيبَأ
همسانباريكاملناكنإوداعلجدالببحاصانه»داعلج
الإًافّرعملمعتسُيالوةيناربعلايففّرعمداعلجنألداعلج

ىلعهئاليتساةّلعو.داعلجةامسملاضرألاهبديرُأاذإ
.هلوقداعلج

يفًابردتمًاعاجشًالطبيأخلاٍبْرَحَلُجَرَناَكُهَّـنَأل
هينبالناكناشابضرأوداعلجضرأحتفنأريغ.بورحلا
)٣:١٤ةينثت(بوجرأةروكلكذخأريئاينإفحبونوريئاي
.ريئايثوُّوحاهاعدو)٣٢:٤١ددع(داعلجعرازمذخأو
يقرشداعلجو.همسابحبوناهاعدواهارقوةانقحبونذخأو
ىلإيبونجلاليلجلارحبفرطضرعنمتدتماوندرألا
وحنوًالوطًاليم٦٠وحنيأيلامشلاطولرحبفرطضرع
دالبمسايهوداعلجنيبزييمتلابجيو.ًاضرعًاليم١٢

دالبلهأنويداعلجناكو.ريكامنبداعلجوندرألايقرش
يفمهبيصنناكوداعلجونبمهومهريغنويداعلجوداعلج
.ندرألايبرغ

لٱىَّـسَنَميِنَبِلْتَناَكَو«٢
ْ
يِنَبِل.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَنيِقاَب

َرَفاَحيِنَبِلَوَمَكَشيِنَبِلَوَليِئِيْرسَأيِنَبِلَوَقَلاَحيِنَبِلَوَرَزَعيِبَأ
ُروُكُّذلٱ،َفُسوُيِنْبىَّـسَنَموُنَبْمُهِءَالُؤٰه،َعاَديِمَشيِنَبِلَو
.»ْمِهِرِئاَشَعَبَسَح
:٢٦ددع٧:١٨مايأ١و٢٦:٣٠ددع٣٢ىلإ٢٦:٢٩ددع

٢٦:٣٢ددع٣١

.)٣٢-٢٦:٢٩ددعرظنا(َنيِقاَبْلٱىَّـسَنَميِنَبِل

لِجِنْبَرَفاَحُنْبُداَحْفُلَصاَّـمَأَو٣«٦-٣
ْ

َريِكاَمِنْبَداَع
:ِهِتاَنَبُءاَمْسَأِهِذٰهَو.ٌتاَنَبْلَبَنوُنَبُهَلْنُكَيْمَلَفىَّـسَنَمِنْب

لِمَوُةَلْجُحَوُةَعوُنَوُةَلَْحم
ْ

َراَزاَعِلَأَماَمَأَنْمَّـدَقَتَف٤.ُةَصْرِتَوُةَك
لٱ
ْ

لُقَوِءاَسَؤُّرلٱَماَمَأَوَنوُنِنْبَعوُشَيَماَمَأَوِنِهاَك
ْ

َرَمَأُّبَّـرلٱ:َن
ِلْوَقَبَسَحَّـنُهاَطْعَأَف.اَنِتَوْخِإَْنيَبًابيِصَناَنَيِطْعُيْنَأىَسوُم
َُرشَعىَّـسَنَمَباَصَأَف٥.َّـنِهيِبَأِةَوْخِإَْنيَبًابيِصَنِّـبَّـرلٱ
لِجَضْرَأاَدَعاَم،ٍصَصِح

ْ
يفيِتَّـلٱَناَشاَبَوَداَع .ِّـنُدْرُألٱِْربَعِ

ُضْرَأْتَناَكَو،ِهيِنَبَْنيَبًابيِصَنَنْذَخَأىَّـسَنَمِتاَنَبَّـنَأل٦
لِج
ْ

لٱىَّـسَنَميِنَبِلَداَع
ْ
.»َنيِقاَب

٧و٢٧:٦ددع١٤:١ص٣٦:٢و٢٧:١و٢٦:٣٣ددع

٢٧:١و٢٦:٣٣ددعريسفترظنا(خلاةُداَحْفُلَصاَّـمَأَو
-٩(.

-٢٦:٣٠ددع(يفركُذٍصَصِحَُرشَعىَّـسَنَمَباَصَأَف
رفاحادعامةصحمهنملكلنينبةتسداعلجل«نأ)٣٢
لكلٌتاَنَبْلَبَنوُنَبُهَلْنُكَيْمَلَفَرَفاَحُنْبُداَحْفُلَصاَّـمَأَو
.ًارشعصصحلاددعراصف»ةصحمهنم

ملٱَىلِإَريِشَأْنِمىَّـسَنَمُمُُختَناَكَو«٧
َلِباَقُميِتَّـلٱِةَتَمْكَْ

لٱَوْحَنُمُخُّتلٱَّـدَتْمٱَو،َميِكَش
ْ

.»َحوُّفَتِْنيَعِناَّـكُسَىلِإِنيِمَي
١٦:٦ص

ةنيدممسالبريشأطبسمساانه»ريشأ«تسيلَريِشَأ
.ميكشيقرش
.)١٦:٦صرييسفترظنا(ِةَتَمْكَْملٱ

ِملَناَك٨«١٠-٨
َ

ِمُُختَىلِإُحوُّفَتاَّـمَأَو.َحوُّفَتُضْرَأىَّـسَن
َّـِيبوُنَجَةَناَقيِداَوَىلِإُمُخُّتلٱَلَزَنَو٩.َمِياَرْفَأيِنَبِلَيِهىَّـسَنَم
لٱ
ْ

ىَّـسَنَمُمُُختَو.ىَّـسَنَمِنُدُمَْنيَبَمِياَرْفَأُنُدُمِهِذٰه.يِداَو
لٱُِّيلاَمِش

ْ
لٱَدْنِعُهُجِراََخمْتَناَكَو،يِداَو

ْ
جلٱَنِم١٠.ِرْحَب

ْ
ِبوَُن

ِملِلاَمِّـشلٱَنِمَو،َمِياَرْفَأل
َ

لٱَناَكَو.ىَّـسَن
ْ
َلَصَوَو.ُهَمُُختُرْحَب

.»ِقوُُّرشلٱَوْحَنَرَكاَّـسَيَىلِإَوًالاَمِشَريِشَأَىلِإ
٧ع١٦:٩ص١٦:٨ص

.)١٦:٨صريسفترظنا(

ِملَناَكَو«١١
َ

يفىَّـسَن يفَوَرَكاَّـسَيِ ،اَهاَرُقَوَناَشُتْيَبَريِشَأِ
ٍرَوُدِْنيَعُناَّـكُسَو،اَهاَرُقَوٍرَوُدُناَّـكُسَو،اَهاَرُقَوُماَعَلْبَيَو
اَهاَرُقَووُّدَِجمُناَّـكُسَو،اَهاَرُقَوَكَنْعَتُناَّـكُسَو،اَهاَرُقَو

ألَا
َ
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ملٱ
.»ُثَالَّـثلٱُتاَعَفَتْرُْ

٤:١٢كولم١و٣١:١٠ليئومص١و٧:٢٩مايأ١

ىلإايربطرحبنمًاليم١٢ةياغىلعيهوَناَشُتْيَب
.ةيبرغلاةهجلاىلإندرألارهننملايمأ٤وةيبونجلاةهجلا
مدق٢٠٠وحنهولعلتىلعةينبماهنإفيعيبطنصحيهو
ىلعوروسّلتلاةمقىلعو.تيبطئاحكةمئاقهروخصو
لهأاهذخأفهئانبأولواشداسجأترّمستروسلااذه
يبسلادعبو.)١٣-٣١:٨ليئومص١(داعلجشيباي

امأوسلوبوثيكسمسابتيعُدورشعلاندملاةسيئرتراص
اهتمظعىلعّلديامراثآلانماهيفوناسيبىعدُتفنآلا
.ةيلصألا

ًاديبعاوناكناكسلانأىلعلدياذهٍرَوُدُناَّـكُسَو
لازتالو.ليئومصةرحاسدلب»رودنيع«و.ىسنمل
.ليعرزيلهسنملايمأةتسةياغىلعيهوكلذبىمسُت

.)١٢:٢١صريسفترظنا(وُّدَِجم...َكَنْعَت
وألابجلاولالتلاسوؤرىلعدباعمتناكُتاَعَفَتْرُْملٱ

اهركذقبسيتلاثالثلاندملااهيلعةينبملاةثالثلالالتلا
.وّدجموكنعتوروديهو

ملٱِهِذٰهاوُكِلْمَيْنَأىَّـسَنَموُنَبْرِدْقَيَْملَو١٢«١٢،١٣
،َنُدُْ

لٱَمَزَعَف
ْ

يفِنَكَّـسلٱَىلَعَنوُّيِناَعْنَك لِتِ
ْ

اَّـَملَناَكَو١٣.ِضْرَألٱَك
لٱاوُلَعَجْمَُّـهنَأَليِئاَْرسِإوُنَبَدَّـدَشَت

ْ
َحتَنيِّـيِناَعْنَك

ْ
جلٱَت

ْ
َْملَو،ِةَيْزِ

طَي
ْ

.»ًادْرَطْمُهوُدُر
١٦:١٠ص٢٨و١:٢٧ةاضق

اولمعيملمهنألَنُدُْملٱِهِذٰهاوُكِلْمَيْنَأىَّـسَنَموُنَبْرِدْقَيَْمل
مدعكاذهيفمهتردقمدعف.مهدعاسيملهللانألالهللاعم
نيوكت(مهيخأفسويلمهتملاسمىلعفسويةوخإةردق

هّفرتلاولسكلاويناوتلابحمهزجعبابسأنمو.)٣٧:٤
.ريخستلاوأةيزجلاذخأبحو

ِمل:َعوُشَيِلَفُسوُيوُنَبَلاَقَو«١٤
َ

ًةَدِحاَوًةَعْرُقيِنَتْيَطْعَأاَذا
ْدَقَنآلٱَىلِإُهَّـنَأل،ٌميِظَعٌبْعَشاَنَأَوًابيِصَنًةَدِحاَوًةَّـصِحَو
.»؟ُّبَّـرلٱَيِنَكَراَب

٢٦:٣٤ددعو٤٨:١٩نيوكت٤٨:٢٢نيوكت١٦:٤ص
٣٧و

ةباينلابمهضعبهملك.ىسنموميارفألاجرَفُسوُيوُنَب
.لكلانع

.ةدحاوةصحكليلقانتيطعأاميأًةَدِحاَوًةَّـصِح
.)٢٦:٥٤ددع(ريثكانلنوكينأقحلاناكفنوريثكنحنو

ةلزنممهسفنأاولزنأ.ًاددعيندازوينرثكأيأَيِنَكَراَب
ددعناكو.دحاوبعشعومجملانأرابتعابدحاوصخش
٢٦:٣٤ددع(٣٢٥٠٠ميارفأينبو٥٢٧٠٠ىسنمينب
ُكِراَبُيَكِب«)٤٨:٢٠نيوكتبوقعيةكربرظنا.)٣٧و
:٤٩نيوكت(و»ىَّـسَنَمَكَوَمِياَرْفَأَكُهللاٱَكُلَعَْجي:ًالِئاَقُليِئاَْرسِإ

.)١٧-٣٣:١٣ةينثتو٢٦و٢٥

َىلِإْدَعْصٱَف،ًاميِظَعًابْعَشَتْنُكْنِإ:ُعوُشَيْمُهـَلَلاَقَف«١٥
لٱ
ْ

يفَكاَنُهَكِسْفَنِلْعَطْقٱَوِرْعَو لٱِضْرَأِ
ْ

اَذِإ،َنيِّـيِئاَفَّـرلٱَوَنيِّـيِّـزِرِف
.»َمِياَرْفَأُلَبَجَكْيَلَعَقاَض
١٥:٢٠و١٤:٥نيوكت

ُزغافيوقتنأفميظعبعشكنأامبيأخلاَتْنُكْنِإ
)١٤:٥و١٣:٧نيوكتريسفترظنا(نييئافرلاونييزرفلا
.مهمالكنمعوشيمهيلعّجتحافمهنمضرألاذُخو

ىلإّدتمايذلاميارفألبجرعويأِرْعَوْلٱَىلِإْدَعْصٱَف
اهيلإراشملاةعيطقلايفو.ليإتيبوةمارىلإةيبونجلاةهجلا
.تاعورزموهايميراجموةعستملوهسوةيدوأاهنيبلالت
لبجىلإنوئجتليىرخألاطابسألانمنويليئارسإلاناكو
)٤:٥ةاضق(ةروبدو)٣:٢٧ةاضق(ينيماينبلادوهاكميارفأ
بتاكلاو.)١:١ليئومص١(ليئومصو)١٠:١ةاضق(علوتو
مسالااذهبتيعُداهنألسيلميارفألبجةعيطقلااذهىمس
ميارفألبجمسابةفورعماهنأللبةروكذملاثداوحلانامزيف
.هموييف

جلٱاَنيِفْكَيَال:َفُسوُيوُنَبَلاَقَف«١٦
ْ

ِجلَو.ُلََب
َ

ِعيِم
لٱ
ْ

يفَنيِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِناَعْنَك لٱِضْرَأِ
ْ

.ٍديِدَحُتاَبَكْرَميِداَو
يفَنيِذَّـلِل يفَنيِذَّـلِلَواَهاَرُقَوٍناَشِتْيَبِ .»َليِعَرْزَييِداَوِ
٤:١٢كولم١و١٩:١٨ص٤:٣و١:١٩ةاضق

خلاُتاَبَكْرَم...َنيِّـيِناَعْنَكْلٱِعيِمَِجلَوُلَبَْجلٱاَنيِفْكَيَال
مهلٍفاكريغلبجلانإلوألانيرمأبعوشيلوقاوعفد
الفديدحلابةعردممهتابكرمءايوقألاطبأهلهأنإيناثلاو
.مهيلعنووقي

يف تيببرقبندرألايداوىلإًالوأريشتيِداَوْلٱِضْرَأِ
تابكرمحلصتملو.عستملاليعرزيلهسىلإًايناثوناش

٥و١١:٤عوشي(ةلوحلاضرأيفولهسلااذهيفالإديدحلا
.)١٠:٥و٩:٢١كولم٢و

:ىَّـسَنَمَوَمِياَرْفَأ،َفُسوُيِتْيَبِلُعوُشَيَلاَقَف١٧«١٧،١٨
ٌةَعْرُقَكَلُنوُكَتَال.ٌةَميِظَعٌةَّـوُقَكَلَوٌميِظَعٌبْعَشَتْنَأ
جلٱَكَلُنوُكَيْلَب١٨.ٌةَدِحاَو

ْ
ُنوُكَتَوُهُعَطْقَتَف،ٌرْعَوُهَّـنَألُلََب

ألَا
َ
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طَتَف.ُهُجِراََخمَكَل
ْ

لٱُدُر
ْ

َهلَّـنَألَنيِّـيِناَعْنَك
ُ

ْمَُّـهنَألٍديِدَحِتاَبَكْرَمْم
.»ُءاَّـدِشَأ
٢٠:١ةينثت

مكلنوكيوتابكرملاهيفيرجتالفٌرْعَوُهَّـنَألُلَبَْجلٱَكَل
.مهتجحاذهبعوشيعفدفءايوقألاءادعألاكئلوأنمنصح
ممألامهنيباوقبأنمرئاسىلعومهيلعقحلانأيفبيرالو
مهدعوهللانإف.ةيزجلاوأمعنتلاوةحارلايفةبغرةيناعنكلا
.مهيلعبجيامباوموقيوهللااباوقثينأمهيلعناكفرصنلاب
عفديوفسويينبىلعدريهديعاومضعبيفهللاناكو
اَذِإ«ةينثتلارفسيفءاجدقف.هباوهافنألبقانهمهضارتعا
لِلَتْجَرَخ

ْ
ًامْوَق،َبِكاَرَمَوًالْيَخَتْيَأَرَوَكِّـوُدَعَىلَعِبْرَح

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَكَعَمَّـنَأل،ْمُهْنِمْفََختَالَف،َكْنِمَرَثْكَأ
َ

يِذَّـلٱَك
.)٢٠:١ةينثت(»َْرصِمِضْرَأْنِمَكَدَعْصَأ

لمركدنعرحبلانملابجلاتدتماُهُجِراََخمَكَلُنوُكَتَو
نييناعنكلاوليئارسإنيبروسكتناكونيطسلفطساوأىلإ
نأيهميارفأينبلعوشيةروشمو.لامشلايفنينكاسلا
أجلمتناكيتلاراجشألااوعطقيولبجلاىلإاودعصي
لبجلاجراخمميارفأينبلنوكيفاهنممهودرطيونييناعنكلل
.اهءارويتلانكامألايأ

دئاوف
نإف.)١٢ع(ةيصعملاعمدعوللءافوالهنإ.١

طرشبنيطسلفىلعاولوتسينأاودعُونييليئارسإلا
ءافتكامهولصأتسيملمهنكلواهناكساولصأتسينأ
.ةحارللًابحوةيزجلاب

نييليئارسإلاءاقبإنإ.هبثولتيتفزلاسمينمنإ.٢
نوُّطحنياوناكفمهماثآبسُّجنتلاىلإمهبىدأممألاىلع
ىلإاوبُسونيلفاسلالفسأىلإاوراصنأىلإكلذب
.لباب

ع(صَرفلانمهلاملكزاهتناناسنإلاىلعبجيهنإ.٣
لدبضرألانمهبيصنقيضاكشميارفأنإ.)١٨-١٤
ثرتكيالونييناعنكلاىلعىوقيورعولاعطقينأنم
نمنيريثكنأشو.ديدحلاتابكرمنممهلامب
عمحاجنلاةلقنمنوكتشيميارفأنأشنييحيسملا
ىلإيدؤياهزاهتنايتلاصَرفلانممهلامفصنمهكرت
.ميظعلاحاجنلا

.تابجاولالامهإىلعتابوعصلابرذتعننأزوجيالهنإ.٤
ناكامباهليلذتيفدهتجيملوةبوعصلابرذتعاميارفأنإ
.لئاسولانمهل

.اهلينطورشنوعاريالنيذللحنمُتالهللاتاكربنإ.٥
طورشعاريملهنألتاكربلانمًاريثكمرُحميارفأف

نوعقوتينييحيسملانمنوريثكو.اهيلعلوصحلا
امكهلاوعسيوةدعروفوخبهومتينأنودصالخلا

نيدهاجملانينمؤمللةحنمءامسلانإ.مهيلعطُرش
لمأتيلونولفاغلاهبتنيلفحنمُيالعسيملنمف
.نولقاعلا

ََرشَعُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

يفَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكَعَمَتْجٱَو«١ اوُبَصَنَوَهوُليِشِ
.»ْمُهَماَّـدُقُضْرَألٱِتَعِضْخُأَو.ِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخَكاَنُه

١٨:٣١ةاضق٧:١٢ايمرإو٢٢:٩و٢١:٢و١٩:٥١ص
٤و٤:٣و٢٤و١:٣ليئومص١و

ونبذخأوبونجلايفمهبيصناذوهيونبذخأَعَمَتْجٱَو
رُّمذت)١٧-١٧:١٤ص(ركُذو.لامشلايفمهبيصنفسوي
ثدحينأعمزملاقاقشنالاىلإراشأاممكلذوفسويينب
راختفالاودسحلاحورفسويينبنمرهظناكو.امهنيب
نأةرورضلانمناكفهللانممهلّنيعملالمعلاضفرعم
.هللاةكرببلطيفنودحتيمهلكبعشلا

نووعدملاةيلصألاةملكلاىنعمَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُك
ظفحوهتعيرشلوهلةداهشلاوبرلامامأفوقولالجأل
نممهريغلةودقلاوىوقتلاوّربلابكولسلاوءادفلابءاجرلا
ميدقلادهعلايفليئارسإةعامجتناكف.ضرألابوعش
.ديدجلادهعلايفةسينكلاك

اهنملايمأةرشعةياغىلعوسلبانيبونجةنيدمَهوُليِش
مويلاىمسُتونيتيببمويلاةفورعملاليإتيبنيبواهنيبو
ًالوأعامتجالاةميخاهيفاوبصنيلاهوراتخامهلعلونوليس
ةضرعاهريغنملقأاهنألًايناثودالبلاطسويفاهنأل
نييناعنكلاديبذئنيحليإتيبتناكو.نييناعنكلاتايدعتل
.)٢٧-١:٢٣ةاضق(

ةميخ«ةميخلاتمستوِعاَمِتْجالٱَةَمْيَخَكاَنُهاوُبَصَنَو
٢٩:٤٢جورخ(هبعشعمهللاعمتجااهيفنأل»عامتجالا
.»يِدْجَمِبُسَّـدَقُيَفَليِئاَْرسِإيِنَبِبَكاَنُهُعِمَتْجَأَو«)٤٣و
اهتوباتذخأمثةنسةئمثالثهوليشيفةميخلاهذهتيقبو
هدعصأذإاهيلإدعُيملو)٤و٣صليئومص١(نوينيطسلفلا

.)٤و١:٣مايأ٢(اهيلإةميخلاتلقُنمثميلشروأىلإدواد
.هوليشىلإداعلجنماولقتنانييليئارسإلانأمزلتسياذهو

نيقابلانييناعنكللقبيملذإْمُهَماَّـدُقُضْرَألٱِتَعِضْخُأ
ةميخلابصناودصقمهنأرهظيو.مهتمواقمىلعةردقنم
نمناكنكلوناعنكضرأىلإمهلوخددعبنكمياملوأ

ألَا
َ
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يذلاطبسلاىطعُيوضرألانوعضخيًالوأمهنأةرورضلا
ًاسدقمءافتحااوفتحامهنأكشالوهبيصنهيفةميخلانوكت
ةدماهعاطقنادعباهتمدخاوددجوةميخلابصنبًاميظع
.بورحلا

ممَليِئاَْرسِإيِنَبْنِمَيِقَبَو«٢ ُةَعْبَس،ْمُهَبيِصَناوُمِسْقَيَْملْنَّـِ
.»ٍطاَبْسَأ

مهتبصنأاوذخأيملوأْمُهَبيِصَناوُمِسْقَيَْملْنَّـِمم...َيِقَبَو
طبسنيبفالخلاهنأحّجرملاولوهجمرخأتلااذهببسو
امأوثاريملانميفاكلاذخأاذوهينإففسوييطبسواذوهي
نييليئارسإلابعتوفاكريغامهبيصنناكففسوياطبس
بحواهبةذللاوةحارلانممهلناكامرثأىلعبرحلانم
.يخارتلا

ريشأونولوبزوركاّسيونوعمشمهوٍطاَبْسَأُةَعْبَس
.يلاتفنونادونيماينبو

َنوُخَاَرتُمْمُتْنَأىَتَمىَّـتَح:َليِئاَْرسِإيِنَبِلُعوُشَيَلاَقَف«٣
ُهٰلِإُّبَّـرلٱاَهاَّـيِإْمُكاَطْعَأيِتَّـلٱِضْرَألٱِكَالِتْمالِلوُخُّدلٱِنَع
.»؟ْمُكِئاَبآ
١٨:٩ةاضق

لصحىتحهبيصنذخأيملوهويتأياملاقُعوُشَيَلاَقَف
رثؤيملوهسفنىلعهريغرثآفمهتبصنأىلعطابسألالك
اوحارتسانويليئارسإلا.ضرألالهأرثكأكهريغىلعهسفن
لمعلانمهيلعناكاممتأىتححرتسيملوهواوخارتو
.ىسوملبرلارمأبسح

ماهفتسالاو.نودعاقتميأَنوُخاََرتُمْمُتْنَأىَتَمىَّـتَح
دقلمهللاقهنأكفخيبوتلاوءاطبتسالاهبدارييراكنإانه
مكسفنأىلعمتبجوأومكيلعبجياممامتإنعمتأطبأ
ضرألامهيطعيهللانأاوبسحنييليئارسإلانأكف.ةمالملا
النيمأوهوكلذبمهدعوهنألبعتلقأالوبرحالب

هللاديعاوملكنإودعولاكلذطورشاوسنوداعيملافلخي
ةيوامسلاةداعسلاديرينمكمهفاهنودبمتتالطورشب
.اهبمتهينأنودب

.بوقعيوقاحسإوميهاربإْمُكِئاَبآُهٰلِإ

اوُموُقَيَفْمُهَلِسْرُأَفٍطْبِسِّـلُكْنِمٍلاَجِرَةَثَالَثاوُتاَه«٤
يفاوُريِسَيَو اوُتْأَيَّـمُث،ْمِهِتَبِصْنَأِبَسَحِباَهوُبُتْكَيَوِضْرَألٱِ
.»َّـَيلِإ

يأمكسفنألاوبهيأ»مكلوبه«يناربعلايفواوُتاَه
.اومّدقواوراتخاوأمكسفنألاونّيع

نوكيفةعبسلاطابسألانمٍطْبِسِّـلُكْنِمٍلاَجِرَةَثَالَث
.نيرشعوًادحاونوراتخملالاجرلا

يفاوُريِسَيَو نأاذهنمرهاظلاوةيقابلاِضْرَألٱِ
نييليئارسإلانمًادحأنومواقيذئنيحاونوكيملنييناعنكلا
كلتيفاوريسينأًالجرنيرشعودحاوىلعلاحتساالإو
.مهسرحيشيجعماوراسءالؤهنأوأاهومسقيوضرألا

بسحبةباتكلاتركُذْمِهِتَبِصْنَأِبَسَحِباَهوُبُتْكَيَو
.)٩ع(يفةبصنألا

لَو«٥
ْ

ِهِمُُختَىلَعاَذوَُهيُميِقُيَف،ٍماَسْقَأِةَعْبَسَىلِإاَهوُمِسْقَي
جلٱَنِم

ْ
.»ِلاَمِّـشلٱَنِمْمِهِمُُختَىلَعَفُسوُيُتْيَبُميِقُيَو،ِبوَُن
٤و١٦:١ص١٥:١ص

يففهبيصنراتخينأطبسلكلناكامٍماَسْقَأِةَعْبَسَىلِإ
ِدَدَعَىلَعًابيِصَنُضْرَألٱُمَسْقُتِءَالُؤِٰهل«هصنامددعلارفس
لَا.ِءاَمْسَألٱ

ْ
لٱَو،ُهَبيِصَنُهَلُرِّـثَكُتُريِثَك

ْ
لَقُتُليِلَق

ِّـ
...ُهَبيِصَنُهَلُل

لٱِباَمَّـنِإ
ْ

اذهو.)٥٥-٢٦:٥٣ددع(»ُضْرَألٱُمَسْقُتِةَعْرُق
ةفلتخمةعبسلاماسقألافةيواستمنكتملةبصنألانأمزلتسي
اهنمةياغلاواهلبقيهفةمسقلادعبةعرقلانوكتالفرادقألا
ةمسقلانوكتمثهبيصنعضووطبسلكبيصنةهجنايب
نيبندرألايقرشضرألاةمسقلعلوددعلاةبسنىلع
.ةروصلاهذهىلعتناكطبسلافصنونيطبسلا

اَنُهَّـَيلِإَنوُتْأَتَّـمُث،ٍماَسْقَأَةَعْبَسَضْرَألٱَنوُبُتْكَتْمُتْنَأَو«٦
لُأَف
ْ

.»اَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱَماَمَأاَنُهٰهًةَعْرُقْمُكَليِق
١٠عو١٤:٢ص

رادقملانودتاهجلاةنّيعمٍماَسْقَأَةَعْبَسَضْرَألٱَنوُبُتْكَت
.يتأيامككلذدعبةعرقلاىلإةجاحنمتناكامفالإو

.هبيصنتاهجصخشلكلّنيعتًةَعْرُقْمُكَليِقْلُأَف
ناكيذلاتوباتلاوهوبرلانكسممامأيأِّـبَّـرلٱَماَمَأ
ًادهاشبرلانوكيلةداهشلاةميخنمسادقألاسدقيف
.ةعرقلاءاقلإيفروجلانمهسفنمساقلاظفحيلومساقلاىلع
نأليئارسإينبلنيبينأكلذنمعوشيتاياغمظعأو
الوهيلعنورمذتيالفهنمالبرلانممهتبصنأنييعت

.نوفلتخي

يفٌمْسِقَنيِّـيِوَّـالِلَسْيَلُهَّـنَأل٧«٧،٨ َّـنَأل،ْمُكِطَسَوِ
ِطْبِسُفْصِنَوُْنيَبوُأَرَوُداَجَو.ْمُهُبيِصَنَوُهِّـبَّـرلٱَتوُنَهَك
يفْمُهَبيِصَناوُذَخَأْدَقىَّـسَنَم يِذَّـلٱ،ِقوُُّرشلٱَوْحَنِّـنُدْرُألٱِْربَعِ

ألَا
َ
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.اوُبَهَذَوُلاَجِّـرلٱَماَقَف٨.ِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُمُهاَّـيِإْمُهاَطْعَأ
يفاوُريِسَواوُبَهْذِا:ِضْرَألٱِةَباَتِكِلَنيِبِهاَّـذلٱُعوُشَيىَصْوَأَو ِ
لُأَفَّـَيلِإاوُعِجْرٱَّـمُث،اَهوُبُتْكٱَوِضْرَألٱ

ْ
َماَمَأًةَعْرُقاَنُهْمُكَليِق

يفِّـبَّـرلٱ .»َهوُليِشِ
١٣:٨ص١٣:٢٣ص

ضرألاةباتكلليلعتاذهخلاٌمْسِقَنيِّـيِوَّـالِلَسْيَلُهَّـنَأل
ةعبسىلإتمسُقاهنكلًامسقرشعدحأىلإالماسقأةعبس
هتوخإرئاسكاهيفهلبيصنالىسنمطبسنألماسقأ
نيبوأروداجنألوبرلاتونهككلذنمدبالناكو
خلاندرألاربعيفمهبيصناوذخأىسنمطبسفصنو
.)١ع(ريسفتيفاهنايبركُذهوليشو

يفاُوَربَعَوُلاَجِّـرلٱَراَسَف«٩ َبَسَحاَهوُبَتَكَوِضْرَألٱِ
ملٱ
يفٍماَسْقَأَةَعْبَسِنُدُْ ملٱَىلِإَعوُشَيَىلِإاوُءاَجَّـمُث،ٍرْفِسِ

ِةَّـلَحَْ
يف .»َهوُليِشِ

يفٍماَسْقَأَةَعْبَساَهوُبَتَك ماسقألاوتاهجلااونابأيأٍرْفِسِ
لحملاوبصخلاكضرألاتافصوىرقلاوندملاءامسأو
ةخبسوأةثورحمضرأيهلهولوهسلاولالتلاكاهعاونأو
يفءيشلكاوبتكوكلذهبشأاموالوأءاماهيفلهو
اذهبىّضقتنامزلانممكفرعنالوصوصخمباتك
.لمعلا

ضرألاطيطختوةسدنهلاملعءامدقلانويرصملافرع
.مهنمكلذاوملعتنييليئارسإلانأكشالو

نوكتفندمللًارابتعاضرألااومسقيأِنُدُْملٱَبَسَح
.مسقلكيفندم

لَأَف«١٠
ْ

َهلىَق
ُ

يفًةَعْرُقُعوُشَيْم َكاَنُهَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأَهوُليِشِ
.»ْمِهِقَرِفَبَسَحَليِئاَْرسِإيِنَبِلَضْرَألٱُعوُشَيَمَسَق

ةمسقيفودعوامبىفووهبلفكتامبماقخلاىَقْلَأَف
ةدارإبسحمسقُتالضرألانإف.لدعلابةعرقلابضرألا
لضفألامسقلانوكيفةوقلابسحبالوهريغالوعوشي
.نيواستمطابسألاعيمجناكفةعرقلابىوقألاطبسلل

اناكميارفأواذوهينأاودجونيلسرملالاجرلانأرهاظلاو
اولعجفنيقابلاطابسألاةبصنأىلإةبسنلابمهلاممرثكأاذخأ
اولعجوةيبونجلااذوهيضرأنمنوعمشلعقويذلابيصنلا

.ميارفأنمواذوهينمًاندمنادلعقويذلابيصنلايف

.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَنيِماَيْنِبيِنَبِطْبِسُةَعْرُقْتَعَلَطَو«١١
.»َفُسوُييِنَبَواَذوَُهييِنَبَْنيَبْمِهِتَعْرُقُمُُختَجَرَخَو

هيضتقتامنسحأنمناكَفُسوُييِنَبَواَذوَُهييِنَبَْنيَب
نيبيليئارسإلاداحتالاةقلحنيماينبطبسنوكينأةمكحلا

ةصقيفامىلعناكو.نييرابتملانييوقلانيطبسلاكنيذ
نيماينبىلعافطعفسويواذوهينأنيوكتلارفسيففسوي
.هيلإمهبحأومهيبأءانبأرغصأهنأل

َدِعَصَو.ِّـنُدْرُألٱَنِمِلاَمِّـشلٱِةَهِجْنِمْمُهُمُُختَناَكَو«١٢
يفَدِعَصَوِلاَمِّـشلٱَنِماَحيِرَأِبِناَجَىلِإُمُخُّتلٱ جلٱِ

ْ
،ًابْرَغِلََب

.»َنِوآِتْيَبِةَّـيِّـرَبَدْنِعُهُجِراََخمْتَناَكَو
١٦:١ص

ريسفتو٢:١صريسفترظنا(َنِوآِتْيَبِةَّـيِّـرَب...اَحيِرَأ
.)٧:٢ص

َزوُلِبِناَجَىلِإَزوُلَىلِإَكاَنُهْنِمُمُخُّتلٱََربَعَو«١٣
جلٱ
ْ

َىلَعَراَّـدَأِتوُراَطَعَىلِإُمُخُّتلٱَلَزَنَو)َليِإُتْيَبَيِه(.ِّـِيبوَُن
جلٱ
ْ

.»َىلْفُّسلٱَنوُروُحِتْيَبِبوُنَجَىلِإيِذَّـلٱِلََب
١٦:٣ص١:٢٣ةاضقو٢٨:١٩نيوكت

.)٢و١٦:١صريسفترظنا(َزوُل
صريسفترظنا(ليإتيبيهزوليأَليِإُتْيَبَيِه

.)٢٨:١٩نيوكتو١٦:١
.)٥و١٦:٢صريسفترظنا(َراَّـدَأِتوُراَطَع
.)١٠:١٠صريسفترظنا(َنوُروُحِتْيَب

لٱِةَهِجَىلِإَراَدَوُمُخُّتلٱَّـدَتْمٱَو«١٤
ْ

جلٱَنِمًابوُنَجِبْرَغ
ْ

ِلََب
ِةَيْرَقَدْنِعُهُجِراََخمْتَناَكَو.ًابوُنَجَنوُروُحِتْيَبَلِباَقُميِذَّـلٱ
ُةَهِجَيِهِهِذٰه.اَذوَُهييِنَبِلٌةَنيِدَم)َميِراَعَيُةَيْرَقَيِه(.ٍلْعَب
لٱ
ْ

.»ِبْرَغ
١٥:٩ص

.)١٥:٩صريسفترظنا(ةلعبىمسُتوٍلْعَبِةَيْرَق

جلٱُةَهِجَو«١٥
ْ

ُمُخُّتلٱَجَرَخَو.َميِراَعَيِةَيْرَقىَصْقَأَيِهِبوَُن
.»َحوُتْفَنِهاَيِمِعَبْنَمَىلِإَجَرَخَوًابْرَغ

١٥:٩ص

ألَا
َ
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.)١٥:١٩صريسفترظنا(َحوُتْفَنِهاَيِم

جلٱِفَرَطَىلِإُمُخُّتلٱَلَزَنَو١٦«٢٠-١٦
ْ
َلِباَقُميِذَّـلٱِلََب

يفيِذَّـلٱَموُّنِهِنْبٱيِداَو َىلِإَلَزَنَو،ًالاَمِشَنيِّـيِئاَفَّـرلٱيِداَوِ
لٱِبِناَجَىلِإَموُّنِهيِداَو

ْ
جلٱَنِمَنيِّـيِسوُبَي

ْ
ِْنيَعَىلِإَلَزَنَو،ِبوَُن

،ٍسْمَشِْنيَعَىلِإَجَرَخَوِلاَمِّـشلٱَنِمَّـدَتْمٱَو١٧.َلَجوُر
ِرَجَحَىلِإَلَزَنَو،َميِّـمُدَأِةَبَقَعَلِباَقُميِتَّـلٱَتوُليِلَجَىلِإَجَرَخَو
لٱَىلِإََربَعَو١٨،َْنيَبوُأَرِنْبَنَهوُب

ْ
لٱَلِباَقُمِفِتَك

ْ
،ًالاَمِشِةَبَرَع

لٱَىلِإَلَزَنَو
ْ

َةَلْجُحِتْيَبِبِناَجَىلِإُمُخُّتلٱََربَعَو١٩.ِةَبَرَع
ملٱِرْحَبِناَسِلَدْنِعِمُخُّتلٱُجِراََخمْتَناَكَو.ًالاَمِش

ْ
لِ
ْ

َىلِإًالاَمِشِح
جلٱُمُُختَوُهاَذٰه.ًابوُنَجِّـنُدْرُألٱِفَرَط

ْ
ُّنُدْرُألٱَو٢٠.ِبوَُن

َعَمَنيِماَيْنِبيِنَبُبيِصَنَوُهاَذٰهَف.ِقَّْـرشلٱِةَهِجْنِمُهُمُخْتَي
.»ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحًاريِدَتْسُمِهِموُُخت
١٥:٦ص١٥:٧ص

.)٩-١٥:٥صريسفترظنا(
.)١٥:٧ص(لاجلجلايهَتوُليِلَج

َبَسَحَنيِماَيْنِبيِنَبِطْبِسُنُدُمْتَناَكَو٢١«٢٨-٢١
َتْيَبَو٢٢َصيِصَقيِداَوَوَةَلْجُحَتْيَبَواَحيِرَأ:ْمِهِرِئاَشَع
لٱ
ْ

لٱَو٢٣َليِإَتْيَبَوَمِياَراَمَصَوِةَبَرَع
ْ

لٱَوَميِّـوَع
ْ

٢٤َةَرْفَعَوَةَراَف
لٱَرْفَكَو

ْ
ِينوُّمَع

ِّـ
لٱَو
ْ

َعَمًةَنيِدَمَةََرشَعَّـتِس،َعَبَجَويِنْفُع
ملٱَو٢٦َتُوريِئَبَوَةَماَّـرلٱَوَنوُعْبِج٢٥.اَهِعاَيِض

ْ
لٱَوَةاَفْصِ

ْ
ََةريِفَك

ملٱَو
َفَلآَوَعَلْيَصَو٢٨َةَلاَرَتَوَليِئْفَرَيَوَمَقاَرَو٢٧َةَصوُْ
لٱَو
ْ

ًةَنيِدَمَةََرشَعَعَبْرَأ.َةَيْرِقَوَةَعْبِجَو)ُميِلَشُروُأَيِه(.َّـِيسوُبَي
َبَسَحَنيِماَيْنِبيِنَبُبيِصَنَوُهاَذٰه.اَهِعاَيِضَعَم
.»ْمِهِرِئاَشَع
١٥:٨ص٢١:١٤ليئومص٢

ىلعرصتقاونأشلاتاذندملاددعتايآلاهذهيفركُذ
تفصُودقو.)١٥:٢٦صريسفترظنا(اهضعبءامسأركذ
.هيلإعجرافرفسلااذهريسفتنمّرماميفةروكذملاندملا

هيفنكلوهريغىلإةبسنلابًاريغصنيماينببيصنناكو
رحبحطسنععفترمهنأاهنمرغصلاكلذنمهضّوعتعفانم
هلوحومدق٣٠٠٠ندرألايداونعومدق٢٠٠٠وحنمورلا
نيصحتللةمئالماهعيمجةافصموةماروةعبجكةريثكلالت
لحاوسلانمنيماينبضرأىلإلوخدالو.ةعفادمللةلباقو
يفنوينيماينبلارهتشاف.لابجلايفقوقشوةقيضةيدوأبالإ
ةاضقو١:٢٢ليئومص٢(عالقملالامعتسااميسالوبورحلا

ليئارسإينبنمنيقابلامهدحواوبراحو)٢٠:١٦و٣:١٥
.مهنملوألاكلملاناكو)٢١و٢٠صةاضق(

دئاوف
ةداهشلاةميخيفةالصللهوليشيفاوعمتجاطابسألانإ
ضرعوطاشنلابلمعلاىلععوشيمهّثحةالصلادعبو
:دئاوفلانميتأيامكلذنمانلوضرألاةمسقمهيلع
بلطنوهللايلصننأبولطملايفعورشلالبقبجيهنإ.١

.هتنوعموهداشرإ
يفنوكرتشيامكهللاةدابعيفنوكرتشيهللابعشنإ.٢

.هبهاوموهمعن
عوشيمهلمسقامكفعوسيىلإًازمرناكعوشينإ.٣

ثاريملاانلبهيوءامسلاعوسيانلمسقيضرألا
.يدبألا

انركذيةدابعللهللاتيبيفمهلكطابسألاعامتجانإ.٤
ْنَأَلَْمجَأاَمَوَنَسْحَأاَماَذَوُه«هلوأيذلارومزملاب
إلٱَنُكْسَي

ْ
.)١٣٣:١رومزم(»ًاعَمُةَوْخِ

ىنعمنإ.هللاعموأهللاابةحارلاىلإةراشإكلذيفنإ.٥
بلجيءيشالو.مالسلاوأةحارلاعضوم»هوليش«
.هللانمبرقلالثممالسلاوةحارلا

البةالصلافلمعلاىلإةالصلانمريسننأبجيهنإ.٦
وهلنويلصننأىفكلالإوةلطابوأةصقانةدابعلمع
نإ.رابتخالابفرُعٌّرشكلذولمعلكنعضرعنو
رثأىلعمهثاريمرمأيفنييليئارسإلابطاخعوشي
.دبعملانممهجورخ

ََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

٩ىلإ١عنوعمشبيصن

لٱِتَجَرَخَو«١
ْ

َنوُعْمَشيِنَبِطْبِسِل،َنوُعْمَشِلُةَيِناَّـثلٱُةَعْرُق
.»اَذوَُهييِنَبِبيِصَنَلِخاَدْمُهُبيِصَنَناَكَو.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَح
٩ع

يبونجلاءزجلاوهواَذوَُهييِنَبِبيِصَنَلِخاَدْمُهُبيِصَن
تدِّـدُحنأدعبهنإ.)١٧و١:٣ةاضق(اذوهيبيصننم
ةلقلاوةرثكلاىلإرظنلاببجياممرثكأتدجُواذوهيضرأ
امملقأنوعمشبيصندجُوواهبسحبةمسقلاةضورفملا

نوعمشبيصنىلإاذوهيبيصننمءزجفيضُأفبجي
بيصنضعبنأهتقيقحولسرمزاجمةرابعلايفنوكيف
نمهريغولسرملازاجملاو.اذوهيبيصنلخادنوعمش
.)٩ع(كلذديؤيورفسلااذهيفريثكزاجملاعاونأ

ألَا
َ
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يفْمُهـَلَناَكَف٢«٩-٢ )ُعَبَشَو(ٍعْبَسُرْئِبْمِهِبيِصَنِ
لَأَو٤ُمَصاَعَوُةَلاَبَوَلاَعوُشَُرصَحَو٣.ُةَدَالوُمَو

ْ
ُلوُتَبَوُدَلوُت

ملٱُتْيَبَوُغَلْقِصَو٥ُةَمْرُحَو
ُتْيَبَو٦َةَسوُسَُرصَحَوِتوُبَكْرَْ

٧.اَهِعاَيِضَعَمًةَنيِدَمَةََرشَعَثَالَث.ِْنيَحوُراَشَوَتُواَبَل
٨.اَهِعاَيِضَعَمٍنُدُمُعَبْرَأ.ُناَشاَعَوُرَتاَعَوُنوُّمِرَوُْنيَع
ملٱِهِذٰهَْيلاَوَحيِتَّـلٱِعاَيِّـضلٱُعيَِمجَو

ِةَماَرِرْئَبِةَلْعَبَىلِإِنُدُْ
جلٱ
ْ

َبَسَحَنوُعْمَشيِنَبِطْبِسُبيِصَنَوُهاَذٰه.ِبوَُن
يِنَبُبيِصَنَناَكاَذوَُهييِنَبِمْسِقْنِمَو٩.ْمِهِرِئاَشَع
وُنَبَكَلَمَف،ْمِهْيَلَعًاريِثَكَناَكاَذوَُهييِنَبَمْسِقَّـنَأل.َنوُعْمَش
.»ْمِهِبيِصَنَلِخاَدَنوُعْمَش
١ع٣٠و١٥:٢٨ص١٥:٢٦ص٤:٢٨مايأ١و٩ع

نأرهاظلاف١٤اهتدجواهتددعاذإو١٣انهندملانإلاق
رئبلاقهنأكف»عبسرئب«هلوقلريسفتفطع»عبشو«هلوق
هلوقنأىلع.ةيبرعلاوةيناربعلايفريثكهلثموعبشيأعبس
.اهحصأوخسنلامدقأيفهلدوجوال»عبشو«

نمّرماميفندملارئاسفصورظنا.ةلعبيأُةَلاَب
.)١٥صريسفت(اميسالورفسلااذهريسفت

١٦ىلإ١٠عنولوبزبيصن

لٱِتَعَلَطَو«١٠
ْ

َبَسَحَنوُلوُبَزيِنَبِلُةَثِلاَّـثلٱُةَعْرُق
.»َديِراَسَىلِإْمِهِبيِصَنُمُُختَناَكَو.ْمِهِرِئاَشَع

ةمجرتلايفو»دودشأ«ةينايرسلاةمجرتلايفوَديِراَس
دودشلتبمويلاةفورعملااهنأردنكىأر»لودس«ةينيعبسلا
.ةرصانلانميبرغلابونجلاىلإليعرزيلهسيلامش

لٱَوْحَنْمُهُمُُختَدِعَصَو«١١
ْ

َةَشاَّـبَدَىلِإَلَصَوَوَةَلَعْرَمَوِبْرَغ
لٱَىلِإَلَصَوَو

ْ
.»َماَعَنْقَيَلِباَقُميِذَّـلٱيِداَو

١٢:٢٢ص٤٩:١٣نيوكت

ةرصانلانميبرغلابونجلايفلولعماهنأنُظَةَلَعْرَم
.لكيهلالطأاهيفو.اهنملايمأةياغىلعو

.عقوملاةلوهجمَةَشاَّـبَد
لمركلافرطبرقنوميقلتدنعةنيدمَماَعَنْقَي

ًاليم١٢ةياغىلعوةرصانلانميبرغلابونجلايفيقرشلا
.اهنم

ِمُُختَىلَعِسْمَّـشلٱِقوُُرشَوْحَنًاقَْرشَديِراَسْنِمَراَدَو«١٢
.»َعيِفاَيَىلِإَدِعَصَوِةَرْبَّـدلٱَىلِإَجَرَخَو،َروُباَتِتوُلْسِك

روطلالبجيبرغلسكامويلااهمساوَروُباَتِتوُلْسِك
.هنملايمأةثالثةياغىلعو

دنعليعرزيلهسيف»ةربدلا«عقومَعيِفاَي...ِةَرْبَّـدلٱ
.حجرألاىلعمويلاةيروبدىمستاميهوروباتلبجحفس
برغلايفةرصانلابرقافايدنعاهنأنونظملا»عيفاي«و
.اهنميبونجلا

َرَفاَحَّـتَجَىلِإِقوُُّرشلٱَوْحَنًاقَْرشََربَعَكاَنُهْنِمَو«١٣
.»َةَعْيَنَىلِإَّـدَتْمٱَوَنوُّمِرَىلِإَجَرَخَوَنيِصاَقَّـتِعَىلِإ

١٤:٢٥كولم٢

ةيروفسيفيقرشلادهشملاةعرزماهنأّنُظَرَفاَحَّـتَج
.نانوييبنلادلوميهواهنمنيليمةياغىلعو

.نولوبزموختنممختاهنأىوسملعنملَنيِصاَقَّـتِع
ةتسةياغىلعةنامرلا»نوّمر«نأّنُظَةَعْيَن...َنوُّمِر

ّنظامىلعنيعيه»ةعينو«.ةرصانلايلامشنملايمأ
ةثالثةياغىلعوةرصانلانميبرغلالامشلايفيهومهضعب
.اهنملايمأ

هبَراَدَو«١٤ ُهُجِراََخمْتَناَكَو،َنوُتاَّـنَحَىلِإًالاَمِشُمُخُّتلٱاَِ
.»َليِئْحَتْفَييِداَوَدْنِع

.اينانحرفكوأناّنحرفكيهوَنوُتاَّـنَح
اناباتوينصحهنأرخآوًايداومهضعبهنظَليِئْحَتْفَي

»تافج«دنعهنإوهيفرسُأمثسوفيسويهيفعفاديذلا
يأليلجلارحبيبرغنمًاليم١٥ةياغىلعةيلبجةيرقيهو
.ةيربطرحب

ٍ.ْمَحلِتْيَبَوَةَلاَدَيَوَنوُرْمِشَوَلَالَْهنَوَةَّـطَقَو١٥«١٥،١٦
يِنَبُبيِصَنَوُهاَذٰه١٦.اَهِعاَيِضَعَمًةَنيِدَمَةََرشَعاَتَنْثٱ
ملٱِهِذٰه.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَنوُلوُبَز

.»اَهِعاَيِضَعَمُنُدُْ
١٢:٨ةاضق

نُظةيناثلاو.عقوملاةلوهجمىلوألاَنوُرْمِشَوَلَالَْهنَوَةَّـطَق
نميقرشلالامشلايف»لحامنيع«وأ»لولحم«اهنأ
»ةيريمسلا«ةثلاثلاو.اهنملايمأةعبرأةياغىلعوةرصانلا
.)١١:١صريسفترظنأ(

ألَا
َ
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امىلعلمركلايف»ةيلادلا«ىلوألاٍمَْحلِتْيَبَوَةَلاَدَيَو
ةيرقلبحيسملااهيفدلُويتلامحلتيبريغةيناثلاو.نظُي
لازتالواهنملايمأةتسةياغىلعوةرصانلايبرغيفىرخأ
.محلتيبىمست

بيصنيفذئمويةروهشملاندملايأًةَنيِدَمَةََرشَعاَتَنْثٱ
.اهئامسأبةروكذملانكامألاالنولوبز

مورلارحببرقىلإايربطرحبنمنولوبزبيصندتما
نولوبزطبسركذُيملنكلو.ًادجةبصخمضارأهنمضو
ةحارلانأل)١٢:٣٣مايأ١و٥:١٨ةاضق(باتكلايفًاريثك
.يحورلالسكلاىلإناسنإلاليمُتةيدسجلا

٢٣ىلإ١٧عركاسيبيصن

لٱِتَجَرَخَو«١٧
ْ

َرَكاَّـسَييِنَبِل.َرَكاَّـسَيِلُةَعِباَّـرلٱُةَعْرُق
.»ْمِهِرِئاَشَعَبَسَح

فرحةداعإبىلوأللنايبةيناثلاَرَكاَّـسَييِنَبِل.َرَكاَّـسَي
يفلوقنامكهتليبقوأهلسنلوألاركاسيبدارملاف.ّرجلا
.نونبلاوألئابقلادارملاوسبعوةعاضقوةعيبرةيبرعلا

لٱَوَليِعَرْزَيَىلِإْمُهُمُُختَناَكَو«١٨
ْ

.»َمَنوُشَوِتوُلْسِك
١٢ع

هامسنيطسلفطسويفثلثملهسَليِعَرْزَي
ىلإطسوتملارحبلانمدتمي.ريبكلالهسلاسوفيسوي
هلوطليلجلالابجىلإةرماسلالابجولمركلانموندرألا
ىلإبونجلانمهضرعوًاليم٢٥قرشلاىلإبرغلانم
ةدعاقوءاكعلحاسببرغلانملصتي.ًاليم١٢لامشلا
ضعبهيفوهبصخبروهشموهو.يبرغلاهعلضثلثملاهلكش

قارابراصتنااهنمةريثكعئاقولةحاسناكو.ىرقلا
ليعرزيلهسيفناكو.ايشويولواشرسكونوعدجو
ةنيدمنآلايهوهلًارقمباخأاهراتخاليعرزيةنيدم
.نيرزبفرعُتةريقح

.)١٢عريسفترظنا(تولسكيأِتوُلْسِكْلٱ
لبجبناجىلعةيرقيهوملوسبمويلافرعُتوَمَنوُش

فصنولايمأةثالثةياغىلعويبرغلاهيبونجيفيحودلا
ةنيدمو)١:٣كولم١(جشيبأةنيدميهو.ليعرزينمليم
.)٤:٨كولم٢(عشيلأتفاضأيتلاةأرملا

.»َةَرَحاَنَأَوَنوُئيِشَوَمِياَراَفَحَو«١٩

»ةّيرفلا«اهنأردنوكىأرو»ةلوفلا«اهنأنظُيَمِياَراَفَح
ع(ملوسيأمنوشنمنيليمةياغىلعقيقحتلاىلعيهو

١٨(.
ىلعوروطلالبجيلامش»نيعاش«اهنأحّجُرَنوُئيِش

.هنملايمأةثالثةياغ
ريغصلانومرحيقرش»ةروعانلا«مهضعباهنظَةَرَحاَنَأ

.يحودلالبجبمويلافورعملا

.»َصَبآَوَنوُيْشِقَوَتيِّـبَرَو«٢٠
٢١:٨ص

يبونجابراهنأردنوكوةبارلااهنأكيردىأرَتيِّـبَر
.عوبلج

.عقوملاةلوهجمَنوُيْشِق
نباجرميلامشءاضيبلاةبرخاهنأردنوكّنظَصَبآ
.صابوتاهنأهريغورماع

.»َصْيَّـصَفِتْيَبَوَةَّـدَحِْنيَعَوَميِّـنَجِْنيَعَوَةَمَرَو«٢١

ةرماسلانميبرغلالامشلاىلعةمارلامهضعباهنظَةَمَر
.اهنملايمأةسمخةياغىلعو

.نيتاسبلايأنانجلاوأتاّنجلانيعيأَميِّـنَجِْنيَع
ةفورعملانينجاهنإو)٩:٢٧كولم٢(ناتسبلاتيباهنأحّجُر
.رماعنباجرميف

اهنأيلنتسىأرو.دومرحنيعمهضعباهنظَةَّـدَحِْنيَع
هيبنجنمليعرزينمنيليمةياغىلعدولاجنيع
ةريزغنيعيهونيعمجنيعاهنأردنوكبهذو.يقرشلا
.اهنملايمأةثالثةياغىلعوناسيبيبرغءاملا

.وّنجتيبمويلاىمستوةيربطرحبيبرغَصْيَّـصَفِتْيَب

ِتْيَبَوَةَميِصْحَشَوَروُباَتَىلِإُمُخُّتلٱَلَصَوَو٢٢«٢٢،٢٣
َةََرشَعَّـتِس.ِّـنُدْرُألٱَدْنِعْمِهِمُُختُجِراََخمْتَناَكَوٍسْمَش
َبَسَحَرَكاَّـسَييِنَبُبيِصَنَوُهاَذٰه٢٣.اَهِعاَيِضَعَمًةَنيِدَم
ملٱ.ِمِهِرِئاَشَع

.»اَهِعاَيِضَعَمُنُدُْ
١:٣٣ةاضق

.روطلالبجوهَروُباَت
.ندرألايداويفمساقلالتيهليقَةَميِصْحَش
نيبةيسمشلانيعردنوكاهنظاماهلعلٍسْمَشِتْيَب

يفةروكذملااذوهييفسمشتيبريغيهوركاسيويلاتفن
.)١٥:١٠ص(

ألَا
َ
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ةضرعاهنكلوًادجةبصخمنولوبزضرأكركاسيضرأو
:٦ةاضق(نيينايدملاو)٧و٤:٣ةاضق(نييناعنكلاتاوزغل

بوقعيةءوبنرظنا(.)٢٩:١ليئومص١نينيطسلفلاو)٤و٣
ملٱىَأَرَف«)٤٩:١٥نيوكت

،ٌةَهِزَناََّـهنَأَضْرَألٱَو،ٌنَسَحُهَّـنَأَّـلَحَْ
لِلُهَفِتَكىَنْحَأَف

ْ
لِلَراَصَوِلْمِح

ْ
.»ًادْبَعِةَيْزِج

٣٠ىلإ٢٤عريشأينببيصن

لٱِتَجَرَخَو«٢٤
ْ

خلٱُةَعْرُق
ْ

َبَسَحَريِشَأيِنَبِطْبِسِلُةَسِمَا
.»ْمِهِرِئاَشَع

ونبوهيذلاطبسلايأةّينايبةفاضإلاَريِشَأيِنَبِطْبِس
.ريشأ

لَحْمُهُمُُختَناَكَو«٢٥
ْ

.»َفاَشْكَأَوَنَطاَبَوِيلَحَوَةَق
١٢:٢٠ص

ضرأًاقرشوطسوتملارحبلاًابرغريشأمختناكْمُهُمُُخت
ناكريشأبيصنديدحتيفةروكذملاندملارثكأنكليلاتفن
يبونجلاواهراوجوءاديصيلامشلامختلاوريشأندمنم
.لمركلالبج

»ةقري«ىلوألانأنظُيَفاَشْكَأَوَنَطاَبَوِيلَحَوَةَقْلَح
.يقرشلااهيلامشيفوءاكعنملايمأةعبسةياغىلع
ةعبارلاو.ءاكعيقرشةثلاثلاو.»ايلع«مويلاىمستةيناثلاو
.)١١:١ص(ريسفتيفتفصُو

َىلِإَوًابْرَغَلَمْرَكَىلِإَلَصَوَوَلآْشِمَوَداَعْمَعَوَكَلَّـَّـملَأَو«٢٦
.»َةَنْبِلِروُحيِش

٢١:٣٠ص

مويلافرعُيٍداويفلمركلالبجبرقةنيدمَكَلَّـَّـملَأ
.كّلميداوب

اهنأىلإكيردبهذورمعافشاهنأنونظملاَداَعْمَع
.»دومعلا«

.عقوملاةلوهجمَلآْشِم
.روهشملالمركلالبجوهَلَمْرَك
.ءاقرزلارهنهنأحّجرملاَةَنْبِلِروُحيِش

،َنوُجاَدِتْيَبَىلِإِسْمَّـشلٱِِقْرشَمَوْحَنَعَجَرَو«٢٧
لٱِتْيَبَّـِيلاَمِشَليِئْحَتْفَييِداَوَىلِإَوَنوُلوُبَزَىلِإَلَصَوَو

ْ
ِقِماَع

لٱِنَعَلوُباَكَىلِإَجَرَخَوَليِئيِعَنَو
ْ

.»ِراَسَي
١٤ع

ىأرونوجيدبمويلاةفورعملاةيرقلااهنأّنُظَنوُجاَدِتْيَب
.كوعدّلتاهنأردنوك

نوجادتيبريغيهو)١٤عريسفترظنا(َليِئْحَتْفَي
.اذوهيليتلا)١٥:٤١ص(يفةروكذملا

نميقرشلالامشلايف»ةقمع«اهنأّنُظِقِماَعْلٱِتْيَب
.اهنملايمأ٨ةياغىلعوءاكع

ليئحتفينيبةيرقيهو»راعيم«اهنأّنُظَليِئيِعَن
نمًاليم١٦ةياغىلع»نيناعي«اهنأردنوكىأرو.لوباكو

.ةيرصيقيقرش
يقرشلابونجلاىلعيهولوباكىمستلازتالوَلوُباَك

.اهنملايمأ١٠ةياغىلعوءاكعنم
.لامشلاةهجىلإيأِراَسَيْلٱِنَع

َنوُدْيَصَىلِإَةَناَقَوَنوَُّمحَوَبوُحَرَوَنُوْربَعَو«٢٨
لٱ
ْ

.»ِةَميِظَع
١:٣١ةاضقو١١:٨ص

يهوةدبعاهنأّنُظ)٢١:٣٠ص(نودبعيهوَنوُْربَع
لايمأ١٠ةياغىلعوءاكعنميقرشلالامشلايفللط
.اهنم

ىلعءاديصبرقةيرقىلوألاَةَناَقَوَنوَُّمحَوَبوُحَر
ةرشعةياغىلعوروصيبونجلوماحنيعةيناثلاو.حجرألا
روصنميقرشلابونجلايفيهواناقةثلاثلاو.اهنملايمأ
.اهنملايمأةتسةياغىلعو

.ءاديصَنوُدْيَص

ملٱَىلِإَوِةَماَّـرلٱَىلِإُمُخُّتلٱَعَجَرَو«٢٩
ملٱِةَنيِدَْ

،ٍروُصِةَنَّـصَحُْ
لٱَدْنِعُهُجِراََخمْتَناَكَوَةَصوُحَىلِإُمُخُّتلٱَعَجَرَّـمُث

ْ
يفِرْحَب ِ

.»َبيِزْكَأِةَروُك

.ةّيزعلااهنأحجرألاَةَصوُح
بيزلابنآلافرعُت)٣٨:٥نيوكتريسفترظنا(َبيِزْكَأ
يلامشىلإًاليم١١وأ١٠دعُبىلعرحبلائطاشدنعاهعقوم
.ءاكع

َنوُْرشِعَوِناَتَنْثٱ.َبوُحَرَوَقيِفَأَوَةَّـمُعَو٣٠«٣٠،٣١
َريِشَأيِنَبِطْبِسُبيِصَنَوُهاَذٰه٣١.اَهِعاَيِضَعَمًةَنيِدَم

ألَا
َ
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ملٱِهِذٰه.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَح
.»اَهِعاَيِضَعَمُنُدُْ

ءاملعاهنأنسمطىأرىلوألاَبوُحَرَوَقيِفَأَوَةَّـمُع
ةيناثلاو.ئطاشلانملايمأةسمخةياغىلعبيزكأيلامش
بوحرريغةثلاثلاو.)١٢:١٨ص(ريسفتيفتفصُو
.)٢٨ع(يفةروكذملا

سمغيو«٣٣:٢٤ةينثت(نوتيزةبصخملاريشأضرأيفو
وهونيمسهزبخ«٤٩:٢٠نيوكت(حمقو)»هلجرتيزلايف
يفساحنونانبليبونجيفديدحو)»كولملاتاّذليطعي
ملو.)»كجيلازمساحنوديدح«٣٣:٢٥ةينثت(ةيقينيف
ةروبدو)٢:٣٦اقول(ةنحالإريشأطبسنمدحأرهتشي
ىلإةراشإرحبلالحاسىلعماقأريشأو.)٥:١٧ةاضق(
.برحلاىلإاوتأيملمهنإفلسكلاوةنابجلا

٣٩ىلإ٣٢عيلاتفنبيصن
٣٤ع(يلاتفنواذوهينملكليقرشلامختلاندرألاناك
ةدعمهنيبومختلاكلذيفنيكرشماوناكف)١٥:٥صو
نايباذهوندرألاةطساوبناطلتخيناطبسلاناكو.طابسأ
ْعَبْشٱِيلاَتْفَناَي«هلوقيهويلاتفنبةقلعتملاىسومةءوبنل
لٱِكِلْمٱَو،ِّـبَّـرلٱَنِمًةَكَرَبْئِلَتْمٱَو،ًىضِر

ْ
جلٱَوَبْرَغ

ْ
»َبوَُن

رشتنيوةراجتلايفمدقتييلاتفننأىنعملاف)٣٣:٢٣ةينثت(
.يراوقلاىلعهيفرفسلابيأندرألاةطساوببونجلايف
رحبوموريمهايمىلعلمتشيًاقرشيندرألامهمختناكو
نولوبزطبسمهيبرغوركاسيطبسمهيبونجناكو.ليلجلا
.اهضعبركذيتأيسندمةدعمهيلامشوريشأطبسو

لٱِتَجَرَخِيلاَتْفَنيِنَبِل٣٢«٣٢،٣٣
ْ

.ُةَسِداَّـسلٱُةَعْرُق
َفَلاَحْنِمْمُهُمُُختَناَكَو٣٣.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحِيلاَتْفَنيِنَبِل
لٱَنِم

ْ
.َموُّقَلَىلِإَليِئِنْبَيَوِبِقاَّـنلٱيِماَدَأَوَميِّـنَنَعَصَدْنِعِةَطوُّلَب

.»ِّـنُدْرُألٱَدْنِعُهُجِراََخمْتَناَكَو
٤:١١ةاضق

سأرلااهنأرخآنظوفيلتيباهنأمهضعبّنظَفَلاَح
.روصيبونجضيبألا

وأةنيدملادنعطولبلاةمجأيأَميِّـنَنَعَصَدْنِعِةَطوُّلَبْلٱ
نيليمةياغىلعلهسلايفاهنأمهضعبلاق.ةروكذملاةيرقلا
لالتاهبطيحتليماهضرعةلوحلاةريحبيبرغلايمأةثالثوأ
اذهنمةيبرغلاةهجلافصتنميفو.طولبلارجشبةيستكم
يلاتفنشداقنأردنوكلاق.شداقوأيلاتفنشداقلهسلا
.روطلايأروباتلبجنمًاليمنيثالثةياغىلع

بقانلاةرواجملايمادأةنيدميأِبِقاَّـنلٱيِماَدَأ
ةدايسةبرخ»بقانلا«وةمدأةبرخمويلاىمست»يمادأف«
.اهنملايمأةعبرأةياغىلعوةيربطيبونج

ةيرقيهوةنبيىلعمويلاليئنبيقلطتَموُّقَل...َليِئِنْبَي
ىلعرحبلايقرشواهنمًاليم١٢دمأىلعوافاييبونجةريبك
اهامسامىلعوانهةدارملاتسيليهوهنملايمأةثالثةياغ
يبرغلابونجلايف»ةمي«اهنأردنوكنظو»امايرفك«دوملتلا
ةدوصقملايهواهنملايمأةعبرأدعبىلعوةيربطةريحبنم
.ندرألاوليئنبينيبموقلو.انه

ْنِمَجَرَخَو،َروُباَتِتوُنْزَأَىلِإًابْرَغُمُخُّتلٱَعَجَرَو«٣٤
َريِشَأَىلِإَلَصَوَو،ًابوُنَجَنوُلوُبَزَىلِإَلَصَوَوَقوُّقُحَىلِإَكاَنُه
.»ِسْمَّـشلٱِقوُُرشَوْحَنِّـنُدْرُألٱاَذوَُهيَىلِإَو،ًابْرَغ
٣٣:٢٣ةينثت

.يقرشلاروطلالبجردحنموهوَروُباَتِتوُنْزَأ
لايمأةعبسةياغىلعوليلجلارحبيبرغةنيدمَقوُّقُح

.قوقايمويلاىمسُتدفصنم
تّمستنإواذوهييفاليلاتفنيفةنيدمِّـنُدْرُألٱاَذوَُهيَىلِإ
اذوهيديليهامبروةيمستلاهذهببسملعُيالواذكه
ساينابدنعةبحرلايداويفنسمطدجو.سايناببرقب
.اهعقوموهامبرو»اذوهييديس«همساًارازم

.يقرشلاندرألامسقيأِسْمَّـشلٱِقوُُرشَوْحَن

»ُةَراَّـنِكَوُةَّـقَرَوُةَّـَمحَوُرْيَصَوُميِّـدِّـصلٱٌةَنَّـصَُحمٌنُدُمَو«٣٥
١٢:٣و١١:٢صو٣:١٧ةينثتو٣٤:١ددع

نمناكفاهترثكوندملاهذهركذظحالٌةَنَّـصَُحمٌنُدُم
امكيلامشلامختلاىلعةرثكلابةّنصحمندمةماقإةمكحلا
.)١٢-١١:٥مايأ٢(يبونجلامختلاىلع

نيطخرفكيهوُةَراَّـنِكَوُةَّـقَرَوُةَّـَمحَوُرْيَصَوُميِّـدِّـصلٱ
رحبدنععضومواهنملايمأةسمخةياغىلعوةيربطيبرغ
ليمدمأىلعوةيربطيبونجةراحلاعيبانيلاوأمامحلاوةيربط
عقوميفتناكاهنأدوهيلاءاملعمعز.هلرثأالناكمواهنم
تراسينجكلذدعبتّيمُسليلجلارحبىلعةنيدموةيربط
ىمستو.يبرغلاةيربطلامشنملايمأةثالثةياغىلع
.)ريسفتلاو١١:٢صرظنا(ًاضيأتورَّـنك

.»ُروُصاَحَوُةَماَّـرلٱَوُةَماَدَأَو«٣٦

ألَا
َ
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.ليلجلارحبيبرغةيمادىلوألاُروُصاَحَوُةَماَّـرلٱَوُةَماَدَأ
ةثلاثلاو.ةريثكباتكلايفتامارلاوعقوملاةلوهجمانهةيناثلاو
٢٥و١٥:٢٣صو١١و١٠و١١:١صرظنا(روصاح
.)ريسافتلاو

.»َروُصاَحُْنيَعَويِعَرْذِإَوُشِداَقَو«٣٧

ىلعسداقىلوألاَروُصاَحُْنيَعَويِعَرْذِإَوُشِداَقَو
يبونجىلعفرشتاهنملايمأ١٠دمأىلعودفصيلامش
إجلمةنيدمتراصونييواللتيطعُأةلوحلاونويعجرم
نولوبزيطبسةروبدتعمجاهيفوقارابنكسمتناكو
للطةيناثلاو.حقفكلميفرسالفثلغتاهذخأويلاتفنو
ةبرخةثلاثلاو.اهنمنيليمدمأىلعوسداقيبونجىلع
.لبدبرقةريظحىمست

َةاَنَعُتْيَبَوُميِروُحَوَليِإُلَدَْجمَوُنوُأْرِيَو٣٨«٣٨،٣٩
َوُهاَذٰه٣٩.اَهِعاَيِضَعَمًةَنيِدَمَةََرشَعَعْسِتٍسْمَشُتْيَبَو
ملَا.ِمِهِرِئاَشَعَبَسَحِيلاَتْفَنيِنَبِطْبِسُبيِصَن

َعَمُنُدُْ
.»اَهِعاَيِض

ٍسْمَشُتْيَبَوَةاَنَعُتْيَبَوُميِروُحَوَليِإُلَدَْجمَوُنوُأْرِي
يفدفصنملايمأ١٠ةياغىلعنورايمويلاىمستىلوألاف
ًاليم١٢ةياغىلعلديجمانأنظُيةيناثلاو.يبرغلالامشلا
ةعبارلاو.لوهجماهعقومةثلاثلاو.يبرغلاشداقيلامشنم
اهعقومةسماخلاو.ةتآنيعوأمياتالبدبرقنينحاهنأّنُظ
.لوهجم

٤٨ىلإ٤٠عنادبيصن

ِتَجَرَخْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَناَديِنَبِطْبِسِل٤٠«٤٠،٤١
لٱ
ْ

َلوُأَتْشَأَوَةَعُْرصْمِهِبيِصَنُمُُختَناَكَو٤١.ُةَعِباَّـسلٱُةَعْرُق
.»ٍسْمََشريِعَو

١٥:٣٣ص

ميلشروأيبرغةروسىلوألاٍسْمَشَريِعَوَلوُأَتْشَأَوَةَعُْرص
يقرشعوشأمويلااهمساةيناثلاو.اهنمًاليم١٥ةياغىلعو

١٢ةياغىلعميلشروأيبرغواهنمنيليمدمأىلعوةعرص
.سمشنيعةثلاثلاو.اهنمًاليم

.»َةَلْتِيَوَنوُلَّـيَأَوِْنيَّـبَلَعَشَو«٤٢

تناكولوهجماهعقومىلوألاَةَلْتِيَوَنوُلَّـيَأَوِْنيَّـبَلَعَش
ىلعولايةيناثلاو.)٤:٩كولم١(دوادةربابجدحأنكسم
.لوهجماهعقومةثلاثلاو.سدقلانمًاليم١٢ةياغ

.»َنوُرْقَعَوَةَنْمِتَوَنوُليِإَو«٤٣

ةنمتةيناثلاو.عقوملاةلوهجمىلوألاَنوُرْقَعَوَةَنْمِتَوَنوُليِإ
ىمستةثلاثلاو.نادواذوهينيبيلامشلااذوهيمختىلع
ًاليمرشعينثادعبيّلتىلعةريقحةيرقيهورقاعمويلا
.افاينع

لِإَو«٤٤
ْ
.»َةَلْعَبَوَنوُثَّـبِجَوَهْيَقَت

.عقاوملاةلوهجمَةَلْعَبَوَنوُثَّـبِجَوَهْيَقَتْلِإ

.»َنوُّمِرَّـتَجَوَقَرَبيِنَبَوَدوَُهيَو«٤٥

يقرشةيدوهيلاةيرقىلوألاَنوُّمِرَّـتَجَوَقَرَبيِنَبَوَدوَُهي
ةياغىلعقربأةيناثلاو.اهنملايمأةينامثدمأىلعوافاي
.عقوملاةلوهجمةثلاثلاو.ًاقرشافاينملايمأ٥

لٱَهاَيِمَو«٤٦
ْ

.»اَفاَيَلِباَقُميِتَّـلٱِموُخُّتلٱَعَمَنوُّقَّـرلٱَوَنوُقْرَي
٩:٣٦لامعأ

وأرهناههايموةنيدمنوقريلاَنوُّقَّـرلٱَوَنوُقْرَيْلٱَهاَيِم
.ءاجوعلارهنبمويلافرعُياماهنأنظياهراوجيفلودج
٥دمأىلعوافاييلامشةّكرلاّلتمويلاىمست»نوقرلاو«
.اهنملايمأ

َناَدوُنَبَدِعَصَوْمُهْنِمَناَديِنَبُمُُختَجَرَخَو٤٧«٤٧،٤٨
اَهوُكَلَمَوِفْيَّـسلٱِّـدَحِباَهوُبََرضَواَهوُذَخَأَوَمَشَلاوُبَراَحَو
َوُهاَذٰه٤٨.ْمِهيِبَأَناَدِمْسٱَكَناَدَمَشَلاْوَعَدَو،اَهوُنَكَسَو
ملٱِهِذٰه.ْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَناَديِنَبِطْبِسُبيِصَن

َعَمُنُدُْ
.»اَهِعاَيِض
١٨:٢٩ةاضق١٨ةاضق

ألَا
َ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاََرشَعُعِساَّـتلٱُحاَحْص

١١٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



مهيلعيوقذإهورسخيأمهنمناديِنَبُمُُختَجَرَخ
رهاظلاو.هريغبةماقإلاىلإاورطضافهنعمهولجونويرومألا
زاجملاننسىلعضرألانممهبيصندارأومختلاركذهنأ
.مَشلىلإاولوحتفرفسلااذهيفرفاولا

ناكخلاَناَدَمَشَلاْوَعَدَو..اَهوُذَخَأَوَمَشَلاوُبَراَحَو
ةدحاولاةهجلانمميارفأواذوهيكالمأنيبنيينادلابيصن
نكيملوىرخألاةهجلانمرحبلائطاشونيماينبمختنيبو
يفامانهليقامبلباق(مهضرأيفمالسالوةحارمهل
امًاددعطابسألاربكأنادناك.)١٨:١و٣٥و١:٣٤ةاضق
هنورمعتسيناكمىلإاوجاتحاف)٢٦:٤٣ددع(اذوهيادع
اودجوفًاداّورسأبلايوذنممهنملاجرةسمخاولسرأف
شيالددعتمناكملااذهمساويلامشلامختلايفبولطملا
يفزاجيإلابهيلعمهؤاليتساركُذدقوهومسامكنادومشلو
يفنييليئارسإلاضرأيلامشيفمشلعقومو.ةاضقلا
لتدنعخيشلالبجيأنومرححفسيفيلاتفنبيصن
.ندرألاجراخمدحأثيحيضاقلا

ىَطْعَأاَهِموُُختَبَسَحِضْرَألٱِةَمْسِقْنِماْوَهَتْنٱاَّـَملَو«٤٩
يفًابيِصَنَنوُنَنْبَعوُشَيَليِئاَْرسِإوُنَب .»ْمِهِطَسَوِ

ليئارسإينبنأيفبيرالَعوُشَيَليِئاَْرسِإوُنَبىَطْعَأ
.نيرورسمهوطعأيذلاهوطعأومهيلإعوشيناسحإاوفرع
.)٥٠ع(عوشيلكلذبىصوأهنألمهلالهللالضفلانكلو
هنأالإناعنكلكىلعيلوتسينأبجيناكعوشينأىلع
ريغصلامسقلاكلذالإذخأيملوهسفنىلعهللابعشرثآ
.بعشلاىلعضرألاةمسقنمىهتنانأدعب

ملٱُهْوَطْعَأِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح٥٠«٥٠،٥١
يِتَّـلٱَةَنيِدَْ

يفَحَراَسَةَنْمِت:َبَلَط ملٱىَنَبَف،َمِياَرْفَأِلَبَجِ
هبَنَكَسَوَةَنيِدَْ .اَِ

لٱُراَزاَعِلَأاَهَمَسَقيِتَّـلٱُةَبِصْنَألٱَيِهِهِذٰه٥١
ْ

ُنْبُعوُشَيَوُنِهاَك
لٱِبَليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأِءاَبآُءاَسَؤُرَوَنوُن

ْ
يفِةَعْرُق َماَمَأَهوُليِشِ

ِةَمْسِقْنِماْوَهَتْنٱَو،ِعاَمِتْجالٱِةَمْيَخِباَبىَدَلِّـبَّـرلٱ
.»ِضْرَألٱ

:١٨ص١٤:١صو٣٤:١٧ددع٢:٩ةاضق٢٤:٣٠ص
١٠و١

هلوقببلاكلوقلااذهىلإراشأِّـبَّـرلٱِلْوَقَبَسَح
لٱُمَلْعَتَتْنَأ«عوشيل

ْ
َلُجَرىَسوُمُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكيِذَّـلٱَمَالَك

يفَكِتَهِجْنِمَويِتَهِجْنِمِهللاٱ .)١٤:٦ص(»َعيِنْرَبِشِداَقِ
بيترترييغتب»سراحةنمت«ًاضيأتيمُسوَحَراَسَةَنْمِت

لوألانايأرةنيدملاهذهيفءاملعللو.)٢:٩ةاضق(فرحألا

سيرتابيتناوميلشروأنيبةينامورلاقيرطلاىلع»ةنبت«اهنأ
موريجلاقميلشروأنمليمفصنوًاليم١٤ةياغىلع
ةفورعملااهنأيناثلاواذوهيونادنيبمختلاىلععضوملااذهو
لايمأ٩ةياغىلعوسلبانيبونج»سراحرفكب«مويلا
دقو.اهيفنانوفدمبلاكوعوشينأدوهيلالوقيو.اهنم
.كانهنوفدمعوشينأىلعنويرماسلاودوهيلاعمجأ

.)١٨:١صريسفترظنا(َهوُليِش
دئاوف

ةعيرشقفوىلعلامعألاوماكحالانوكتنأبجيهنإ.١
بسحىلعةمسقلاباورجهعمنموعوشينإف.هللا
.ىسوملهللارمأ

ةحصيفكشُيالنممرمألاولوأنوكينأبجيهنإ.٢
ىلعضرألااومسقنيذلانإف.مهلامعأومهماكحأ
.طابسألاءاسؤروعوشيونهاكلارازاعلاطابسألا
دحأيكشتلٌهجوقبيملفبرلامامأةمسقلاتناكو
.)٥١ع(مهيلعموسقملانم

ةينيدلاقوقحلايفبعشلادارفأنيبقرفالهنإ.٣
.قوقحلايفةاواسملانوناقلاف.ةيندملاو

اذهو.كرتشملاعفنلايفسفنلاراثيإلازتعابجيهنإ.٤
كولسيناثلاواذوهيكولسلوألانيرمأنمّنيب
نوعمشىطعأًاريبكهبيصنىأراملاذوهينإف.عوشي
نمءيشىلعلوتسيملعوشيو.)٩ع(هنمًامسق
اذهو.)٤٩ع(ليئارسإينبلةمسقلامتأىتحضرألا
تبثتامىلعملاعلالهأنيناوقلفلاخملاقحلاننسوه
ةفاضإباهكالمأعيسوتيفىعستةمألكنإفةدهاشملا
بلاغلانأةمينغلانوناقو.اهكلمىلإاهريغكلم
.ًالوأىمظعلاةمينغلاهلمظعألا

امىركذيهوًادجةعفانىركذوًازمراذهنمانلنإ.٥
لبقدحأهتأيمليذلاسفنلاراكنإنمعوسيهاتأ
هنإو.انينغييكلرقتفاينغلاوهوهنأهدعبالوهسنأت
هنإو.هيفهللاربنحنريصنيكلةئيطخراصرابلاوهو
ناسنإهنأرابتعابتامنيدبآلادبأىلإيحلاوهو
دتقيلفعوشيواذوهيبيدتقينأفتكيملنمف.انييحيل
.نودتقملاهبيدتقينمريخوهوعوسيبرلاب

هكالمأعاستابمتهيملفمايألايفًامدقتمعوشيناك.٦
الوةحيبقةئيطخعمطلاو.بّيطلاركذلاهكرتبلب
.ملاعلااذهكرتىلعنيفرشملاخويشلاعمطاميس

يفةّذلالفبورحلامالسلالبقولمعلاةحارلالبق.٧
قحلاءادعأماداميقيقحمالسالولمعالبةحار
.نيمئاق

ألَا
َ
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َنوُْرشِعْلٱُحاَحْصَألَا

يوالبيصن

.)٣٥:٦ددعو٢٠ص(إجلملاندمتس)١(
:٣٥ددعو٢١ص(ىرخأةنيدمنوعبرأوناتنثا)٢(

٦(.

٩ىلإ١عإجلملاندم

.»َعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَقَو«١

يفهعمناكوعوشيبطاخيبرلاناكَعوُشَيِلُّبَّـرلٱَلاَق
.)٣١:٢٣ةينثت(هبعشلهتدايق

ملٱَنُدُمْمُكِسُفْنَألاوُلَعْجٱ:َليِئاَْرسِإيِنَبِلْلُق«٢
لَْ
ْ

اَمَكِإَج
.»ىَسوُمِدَيَىلَعْمُكُتْمَّـلَك
٩و١٩:٢ةينثتو١٤و١١و٣٥:٦ددعو٢١:١٣جورخ

ًاتسندملاهذهتناكِإَجْلَْملٱَنُدُمْمُكِسُفْنَألاوُلَعْجٱ
صددع(يفاهبةقلعتملاةعيرشلاتركُذدقو)٣٥:٩ددع(

كنيذيفاهبقلعتملاريسفتلارظنا١٩صةينثتو٣٥
.)نيحاحصألا

هيلعمزعدقوندملاكلتنييعتدصقيناكعوشينإ
.اهنييعتلبسانملاوهتقولاكلذنأىلعههبنهللانكل

ىسومنعّربعو.ىسومةطساوبيأىَسوُمِدَيَىلَع
.لمعلاةلآاهنأل»ديلاب«

لٱاَهْيَلِإَبُرْهَيِل«٣
ْ

لِعِْريَغِبًاوْهَسٍسْفَنُبِراَضُلِتاَق
ْ

ٍ.م
لَمْمُكَلَنوُكَتَف

ْ
.»مَّـدلٱِّـِيلَوْنِمًأَج

ًاوهسلتاقللةمحرأجلملاندمتناكًاوْهَسٍسْفَنُبِراَض
ترهظةعيرشلاهذهبو.ةمحرهلسيلفًادمعلتاقلاامأو
بقاعُيًاوهسلتاقلاولتقُيًادمعلتاقلانإفناسنإلاةميق
.هوهسل

ةبوتكمريغةميدقةعيرشبسحمدلايلوِمَّـدلٱِّـِيلَو
هحلصأوسانلادنعلوبقملاودوجوملابرلاذخأرمألااذهبف
.)٨و١٩:٧ىّتمرظنا(ًايتقوًاحالصإ

لاقفناصحةهجنمنانثافلتخاادنلرإيفنإليق
لتقفعبرأنباهنإرخآلالاقونينسثالثنباهنإامهدحأ
اوماداذكهولتاقلااولتقولوتقملالهأماقمث.رخآلاامهدحأ
ةيلهأبرحتراصفةنسةئمةدمىلعًاضعبمهضعبنولتقي
عبرألابزحرخآلاوثالثلابزحدحاولابزحلاىمستو
تففخوتفّطلىسومةعيرشو.ديهزلايلصألارشللًاراكذت

ىّتم(اهاغلأحيسملاو.هرصعلهأدنعفورعملاّيلولاةعيرش
ماقتنالاو.ءادعأللةبحملابوجومّلعذإ)٤٨-٥:٢٨
صحفلادعبماكحلللتاقلالتق.سانللسيلبرلل
.مويلامدلاّيلوسيلو.يعرشلامكحلاو

ملٱِهِذٰهْنِمٍةَدِحاَوَىلِإُبُرْهَيَف٤«٤،٥
يفُفِقَيَو،ِنُدُْ ِ

ملٱِباَبِلَخْدَم
يفُهاَوْعَدِبُمَّـلَكَتَيَوِةَنيِدَْ لِتِخوُيُشِناَذآِ

ْ
َك

ملٱ
ملٱَىلِإْمِهْيَلِإُهَنوُّمُضَيَف،ِةَنيِدَْ

ُنُكْسَيَفًاناَكَمُهَنوُطْعُيَوِةَنيِدَْ
لَسُيَالَفِمَّـدلٱُِّيلَوُهَعِبَتاَذِإَو٥.ْمُهَعَم

ِّـ
لٱاوُم

ْ
ُهَّـنَألِهِدَيِبَلِتاَق

لِعِْريَغِب
ْ

.»ُلْبَقْنِمُهَلٍضِغْبُمُْريَغَوُهَو،ُهَبيِرَقَبََرضٍم
٣٥:١٢ددع٢و٤:١ثوعار

ةقرفتمندملاتناكِنُدُْملٱِهِذٰهْنِمٍةَدِحاَوَىلِإُبُرْهَيَف
يفةدحاوولامشلايفةدحاوندرألايقرشثالثاهنمف
سفنبندرألايبرغثالثاهنمو.بونجلايفةدحاووطسولا
ىتحًاليمنيثالثرفسنمرثكألتاقلامزلتالفبيترتلا
ىلإيدؤتيتلاقرُطلاتناكو.ندملاكلتىدحإىلإلصي
ةمالعقرفملكدنعوربعمرهنلكىلعوةئيهمندملاكلت
.إجلملاةنيدمىلإقيرطلاىلعلدت

يف رثكأاوناكونييواللندملاهذهتناكخلاِخوُيُشِناَذآِ
.لئاسملاهذهلثميفمكحلاىلعًارادتقاوًادادعتساسانلا
نوكيفيئاهنلامكحلاامأوطقفنيحىلإناكفمهمكحامأو
يتلاةنيدملاوألتاقلاةنيدمخويشةعامجيأةعامجلانم
.لتقلاىرجاهبرقبوأاهيف

ًاوهسلتاقهنإصحفلادعباودجواذإْمِهْيَلِإُهَنوُّمُضَيَف
مهارديأةيدفنوذخأيالفلتقُيلمدلاّيلولهنوملسيالإو
.ةأفاكمليبسىلع

ةهجنمةنيدملاناكسدحأكنوكيْمُهَعَمُنُكْسَيَف
دودحنمجرخينأردقيالهنأالإةيرحلاولمعلاونكسملا
.ةنيدملا

يفُنُكْسَيَو«٦ لِتِ
ْ

ملٱَك
جلٱَماَمَأُفِقَيىَّـتَحِةَنيِدَْ

ْ
ِةَعاََم

لِل
ْ

لٱَتوُمَيْنَأَىلِإ،ِءاَضَق
ْ

لٱُنِهاَك
ْ

يفُنوُكَييِذَّـلٱُميِظَع لِتِ
ْ

َك
لٱُعِجْرَيٍذِئَنيِح.ِماَّـيَألٱ

ْ
ملٱَىلِإِهِتْيَبَوِهِتَنيِدَمَىلِإِيتْأَيَوُلِتاَق

ِةَنيِدَْ
.»اَهْنِمَبَرَهيِتَّـلٱ

٢٥و٣٥:١٢ددع

ألَا
َ

لٱُحاَحْص
ْ
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١١٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



)٢٥:١٠نييوالرظنا(ُميِظَعْلٱُنِهاَكْلٱَتوُمَيْنَأَىلِإ
»هكلمىلإلكنوعجريليبويلاةنسيفهنأ«ليقثيح
ةياهنلعجبرلاانهو.ةياهننهرلكلونيَدلكلناكف
نمرطخللهضّرعتةدموإجلملاةنيدميفلتاقلاىنكسةدمل
يتلاةثداحلانوكيلقفاومةنهكلاسيئرتومو.مدلاّيلو
أدتباوينيدويسايسرودىهتناهبنألةياهنلاهذهتلعج
.سانلاعيمجدنعةربتعمةفورعمةثداحيهوديدجرود

يفَشِداَقاوُسَّـدَقَف٧«٩-٧ جلٱِ
ْ

يفِليَِل ،ِيلاَتْفَنِلَبَجِ
يفَميِكَشَو يف)ُنُوْربَحَيِه(َعَبْرَأَةَيْرَقَو،َمِياَرْفَأِلَبَجِ ِلَبَجِ
يفَو٨.اَذوَُهي يفََرصاَباوُلَعَجِقوُُّرشلٱَوْحَناَحيِرَأِّـنُدْرُأِْربَعِ ِ
لٱ
ْ

يفِةَّـيِّـَرب يفَتوُماَرَو،َْنيَبوُأَرِطْبِسْنِمِلْهَّـسلٱِ لِجِ
ْ

ْنِمَداَع
يفَنَالوُجَو،َداَجِطْبِس ِهِذٰه٩.ىَّـسَنَمِطْبِسْنِمَناَشاَبِ
ملٱُنُدُمَيِه

لَْ
ْ

لِلَوَليِئاَْرسِإيِنَبِّـلُكِلِإَج
ْ

يفِلِزاَّـنلٱِبيِرَغ ِ
ِدَيِبَتوُمَيَالَف،ًاوْهَسٍسْفَنِبِراَضُّلُكاَهْيَلِإَبُرْهَيِلْمِهِطَسَو
جلٱَماَمَأَفِقَيىَّـتَحِمَّـدلٱِّـِيلَو

ْ
.»ِةَعاََم

ص١٠:١مايأ٢و٢١:٢١ص٦:٧٦مايأ١و٢١:٣٢ص
٢١:٣٦صو٤:٤٣ةينثت١:٣٩اقول١٣و٢١:١١و١٤:١٥
٢٧:٣١ص٢٢:٣كولم١و٢١:٣٨ص٦:٧٨مايأ١و
٦ع٣٥:١٥ددع

هبنألسدقمرمأندملاهذهنييعتناكاوُسَّـدَقَف
.ءامدلاكفسنمسيندتلانمبعشلاوضرألاتظفُح

ةرئادلاىلعمسالااذهقلطُأعوشينامزيفِليِلَْجلٱ
)٩:١١كولم١(يفةروكذملاندملااهيفوشداقاهزكرميتلا
.حيسملانامزيفةفورعملانملقأتناكف

:مهءابرغلاِبيِرَغْلِل
نماوجرخاملنييليئارسإلاعمدعصيذلافيفللا.١

.)١٢:٣٨جورخ(رصم
.نييناعنكلانمنوقابلا.٢
.ىرسألا.٣
:٢مايأ٢(يفليقوبناجألاراجتلاوديبعلاونودورطملا.٤

.١٥٣٦٠٠ناكناميلسنامزيفمهددعنإ)١٧

مالكلايفتايآلاهذهيفةروكذملاندملاتفصودقل
هعضوميفاهنملكفصوىلإعجرافطابسألاةبصنأىلع
-٢١:١صريسفتوريسفتلاو١٨و١٥و١٣و١٢صعجار(

٤٢(.

دئاوف
.ةنيمثناسنإلاةايحنإ.١
.ةعيرشلاىضتقمبنوكينأبجيماقتنإلانإ.٢

هيلعبقاعُيالنكلوهيلعبقاعُيًاوهسءاطخلانإ.٣
.دوصقملامثإلاك

دوقنلاومئاهبلاكلتقلاةيدفضرفتملىسومةعيرشنإ.٤
لبهبسنتسيملنكلوكلذملعيناكىسومنأعم
الةايحلانأىلعلديكلذوسفنلابسفنلاضرف
حيسملاانارتشاكلذلومدلابلببهذالوةضفبىدفُت
.همدب

لعفياليذلالداعلاهللااف.ةمقنلايضتقيلدعلانإ.٥
ةمحرلاوميثألابقاعينأنمدبالهمالكيفانيًارمأ
قفويءيشنمئطاخلاصالخلدبالفاهلوعفمبلطت
.بئاتلانمؤملاصيلختنكيملهتمحروهللالدعنيب
ةمكحلانكلوءامكحلانيطاسأهنعزجعرمأاذهو
يفوييكلوملاعلابحأهللاافءيشاهزجعيالةيهلإلا
يكلوملاعلابحأهللاافءيشاهزجعيالةيهلإلاةمكحلا
بيبحلاهنبالذب(هتمحرةرفورهظُيوهقحهلدعيفوي
ةايحلاهلنوكتلبهبنمؤينملككلهياليكل
.ةيدبألا

يفنوريضعبلانإزومرلاريثكتنمزرتحننأبجي.٦
اهيلإبرهاذإلتاقلانألحيسملاىلإزمرإجلملاندم

ةلهساهيلإيدؤتيتلاقرطلاو.مدلايلونمصلخي
لتاقللناكأجلملانألصقانفهيبشتلااذهامأو.خلا
.هيلإئجتلينملكصلخيفحيسملاامأوطقفًاوهس
نمؤملاداحتاامأويتقوإجلملاةنيدميفلتاقلاةماقإو
يفحيسملاىلإًازمراودجوضعبلاو.يدبأفحيسملاب
وهوةنهكلاسيئروهحيسملانألةنهكلاسيئرتوم
نألصقنًاضيأهيبشتلااذهيفنكلو.انلجألتام
ةنيدمنمجرخيناكةنهكلاسيئرتومدنعلتاقلا
ةطساوبفئطاخلاامأويلصألاهناكمىلإعجريوإجلملا
لخديوةواقشلاوةئيطخلالاحنمجرخيحيسملاتوم
.يدبألاإجلملاناكمىلإ

َنوُْرشِعْلٱَويِداَْحلٱُحاَحْصَألَا

٤٢ىلإ١عنييواللاندمةيقب
طعُيملورشعدحألاطابسألاىلعضرألاتمسقنا

طابسألاماسقأيفةقرفتمندملبيوالطبسلمسق
نوعمشيفلاقو)٧-٤٩:٥نيوكت(بوقعيأبنت.رخُألا
اذهو.»ليئارسإيفامهقرفأوبوقعييفامهمسقأ«يوالو
-٣٣:٨ةينثت(ةكربىلإلّوحتةنعلهرهاظناكيذلالوقلا

ليئارسإيفاوقرفتوًاسدقمًابصنماوذخأنييواللانأل)١١

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةدابعلاظفحوقحلانيدللةداهشلاوراذنإلاوميلعتلالجأل
.ةدحاوةدابعودحاوهلإهلنوكيلبعشلاديحوتوةرهاطلا
ىسوماورهاظمهنألنييواللةفيرشلاةحلصملاهذهتيطعُأو
هلاودجسوةيربلايفلجعلابعشلاعنصاملهرماوأاورجأو
نينيعُمنويواللاناكدوادنامزيف.)٢٩-٣٢:٢٥جورخ(
ندممهلّنيعف.نيمنرموًاسارحوةاضقوةبتكوةنهكلل
.ةنيدم٤٨عومجملاوةنيدم٤٢وةروكذملاتسلاإجلملا
تسمقنامثيوالطبسلًالوأتنيعتندملاهذهنإرهاظلاو
.ةعرقلابةنهكلانييواللاوثالثلانييواللارئاشعنيب
ريغمهمئاهبلحراسمواهيفنكاسمنييواللناكهنأرهاظلاو
.نييوالمهعيمجاونوكيملندملاكلتلهأنأ

ضرألاةمسقيفاوزاتميملىسوملسننأظحالن
.ءامظعلاوكولملالسنلرظتنيامفالخببصانملالينو
امهدالوألوامهسوفنلامابلطيملامهنألعوشيلسناذكهو
ظحالنو.بعشلاةمدخوهللاديبعامهسوفناربتعالب
يفوندمينامثاذوهيطبسيفاهنمعقوةنهكلاندمنأًاضيأ
رثكأنافةنيدمنوعمشطبسيفوندمعبرأنيماينبطبس

نامزيفةكلمملاتمسقنااملةيبونجلاةكلمملايفةنهكلا
فرعييذلابرلانمناكرمألااذهنأكشالف.ماعبحر
.)١٦:٣٣لاثمأ(ةعرقلايفمكحلاهلوةلبقتسملارومألا

لٱَراَزاَعِلَأَىلِإَنيِّـيِوَّـاللٱِءاَبآُءاَسَؤُرَمَّـدَقَتَّـمُث«١
ْ

َىلِإَوِنِهاَك
.»َليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأِءاَبآِءاَسَؤُرَىلِإَوَنوُنَنْبَعوُشَي

١٧:٤و١٤:١ص

مهرثكأويوالطبسءابآمظعأيأَنيِّـيِوَّـاللٱِءاَبآُءاَسَؤُر
نويتاهقلامهويوالطبسقرفثالثباونمهوًازايتما
وهومئالملاتقولايفكلذاوتأو.نويرارملاونوينوشرجلاو
.طابسألاىلعضرألاةمسقمامتإتقو

ِءاَبآِءاَسَؤُرَىلِإَوَنوُنَنْبَعوُشَيَىلِإَوِنِهاَكْلٱَراَزاَعِلَأَىلِإ
نهاكلارازاعلاىلإاوبهذمهنأرهاظلاَليِئاَْرسِإيِنَبِطاَبْسَأ
وههنألنهاكلااومدقوءاسؤرلاىلإمثعوشيىلإمثًالوأ
ماعلادئاقلاهنألعوشيوهتئيشمنعلأسيوهللالأسييذلا
نوكيفبعشلالكباّونمهنألطابسألاءاسؤرمظعأو
قيدصتومكحلاعوشيذافنإوهللاةدارإىلعًافوقومبلطلا
.ًاعمةيروشوةيهلإتناكمهتموكحفباونلا

يفْمُهـَلاوُلاَقَو«٢ يفَهوُليِشِ ُّبَّـرلٱَرَمَأْدَق:َناَعْنَكِضْرَأِ
اَهَيِعاَرَمَعَمِنَكَّـسلِلًانُدُمىَطْعُنْنَأىَسوُمِدَيَىلَع
.»اَنِمِئاَهَبِل

٣٥:٢ددع١٨:١ص

يف .)١٨:١صريسفترظنا(َهوُليِشِ
نأىسومبرلارمأيأىَسوُمِدَيَىلَعُّبَّـرلٱَرَمَأْدَق

ةلآهنأل»ىسومدي«نعربعو.هبهرمأامبعشلاغلبي
.باطخلايفةراشإلاولمعلا

.ىعرتيأمئاهبلااهيفحرستيتلانكامألااَهَيِعاَرَم

َبَسَح،ْمِهِبيِصَنْنِمَنيِّـيِوَّـاللٱَليِئاَْرسِإوُنَبىَطْعَأَف«٣
ملٱِهِذٰه،ِّـبَّـرلٱِلْوَق

.»اَهَيِعاَرَمَعَمَنُدُْ

مهنألرُّمذتىندأالوفقوتالبخلاَليِئاَْرسِإوُنَبىَطْعَأَف
لهو.عبطلاوقحلاقفوىلعهنإوهللارمأكلذنأاودجو
لكىطعأفةايحلللئاسوالونكاسمالببرلامدخكرتُي
طابسألالكيفندملاكلتتناكو.كلذنمًائيشقيرف
.ءاطعلايفعيمجلاكرتشيلوهللامَدَخطبسلكيفنوكيل

.ةيتآلاندملاىلإةراشإلاَنُدُْملٱِهِذٰه

لٱِتَجَرَخَف٤«٨-٤
ْ

لٱِرِئاَشَعِلُةَعْرُق
ْ

يِنَبِلَناَكَف.َنيِّـيِتاَهَق
لٱَنوُراَه

ْ
لٱِبَنيِّـيِوَّـاللٱَنِمِنِهاَك

ْ
ْنِمًةَنيِدَمَةََرشَعَثَالَثِةَعْرُق

٥.َنيِماَيْنِبِطْبِسْنِمَوَنوُعْمَشِطْبِسْنِمَواَذوَُهيِطْبِس
لٱَتاَهَقيِنَبِلَو

ْ
لٱِبٍنُدُمَُرشَعَنيِقاَب

ْ
ِطْبِسِرِئاَشَعْنِمِةَعْرُق

يِنَبِلَو٦.ىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنْنِمَوَناَدِطْبِسْنِمَوَمِياَرْفَأ
لٱِبًةَنيِدَمَةََرشَعَثَالَثَنوُشْرَج

ْ
َرَكاَّـسَيِطْبِسِرِئاَشَعْنِمِةَعْرُق

ىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنْنِمَوِيلاَتْفَنِطْبِسْنِمَوَريِشَأِطْبِسْنِمَو
يف َةََرشَعاَتَنْثٱِمِهِرِئاَشَعَبَسَحيِراَرَميِنَبِلَو٧.َناَشاَبِ
.َنوُلوُبَزِطْبِسْنِمَوَداَجِطْبِسْنِمَوَْنيَبوُأَرِطْبِسْنِمًةَنيِدَم
ملٱِهِذٰهَنيِّـيِوَّـاللٱَليِئاَْرسِإوُنَبىَطْعَأَف٨

لٱِباَهَيِعاَرَمَوَنُدُْ
ْ

،ِةَعْرُق
.»ىَسوُمِدَيَىلَعُّبَّـرلٱَرَمَأاَمَك
٣عخلا٣٤عخلا٢٧عخلا٢٠ع٢٤:٣٣ص١٩و٨ع
٣٥:٢ددع

)٢(ةنهكلا)١(:يتأيامىلعمهيلعموسقملابتُر
مهبيترتءاجدقو.نويرارملا)٤(نوينوشرجلا)٣(نويتاهقلا
يفةميخلابطيحيناكهنإفجورخلارفسيفمهبيترتلًاقفاومانه
رخآلانمضامهدحأناعبرموأناتحاسنييليئارسإلاةلحم
ىسوموةنهكلاناكفنويواللاوةنهكلالخادلاعبرملايفف
يبونجلاعلضلاىلعنويتاهقلاويقرشلاعلضلاىلعنوراهو
علضلاىلعنويرارملاويبرغلاعلضلاىلعنوينوشرجلاو
داوقمهنأكمهنمةنهكلامدقتيريسلادنعاوناكو.يلامشلا
مهيليوةسدقملاةينآلانيلماحنويتاهقلامهيليوشيجلا
ةميخلاتاجوسنمنماهريغوفوجسلانولمحينوينوشرجلا
.حاولألاويصعلانولمحينويرارملامهيليو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةنيرقلالدتامكةنهكلايأ)٤ع(ِنِهاَكْلٱَنوُراَهيِنَبِل
نوعمشواذوهيةبصنأنمةراتخملاندملامهبيصنناكو
نييوالىوساوسيلنيذلانييتاهقلانمنوقابلاونيماينبو
نادوميارفأةبصنأنم)٥ع(مهبيصنناكةنهكباوسيليأ
.ىسنمطبسفصنو

ذئمويةنهكلاىلعًاريثكناكاذهًةَنيِدَمَةََرشَعَثَالَث
اهوعيبينأمهلناكولبقتسملايفمهترثكىلإهيفرظننكل
ةنسيفاهنمهوعابامهيلإدرُيناكنكلةجاحلاتضتقااذإ
.)٣٣و٢٥:٣٢نييوالريسفترظنا(ليبويلا

ةريغصتناكطابسألاهذهةبصنأنأل)٥ع(ٍنُدُمَُرشَع
ندملاهذهلاوحأنايبو.)٣٥:٨ددع(مهريغىلإةبسنلاب
.)ريسفتلاىلإوهيلإعجراف٨-٣٥:١ددع(يفليصفتلاب

.)٢عريسفترظنا()٨ع(ىَسوُمِدَيَىلَع

يِنَبِطْبِسْنِمَواَذوَُهييِنَبِطْبِسْنِماوُطْعَأَو٩«١١-٩
ملٱِهِذٰهَنوُعْمَش

ملٱَنُدُْ
يِنَبِلْتَناَكَف١٠،اَهِئاَمْسَأِبَةاَّـمَسُْ

لٱِرِئاَشَعْنِمَنوُراَه
ْ

لٱَّـنَأل،يِوَاليِنَبْنِمَنيِّـيِتاَهَق
ْ

َةَعْرُق
َيِه)ٍقاَنَعِيبَأ(َعَبْرَأَةَيْرَقْمُهوُطْعَأَو١١.ْمُهـَلْتَناَكَىلوُألٱ
يف.َنُوْربَح ُلْقَحاَّـمَأَو١٢.اَهْيَلاَوَحاَهِحَْرسَمَعَماَذوَُهيِلَبَجِ
ملٱ
لُمَةَّـنُفَيِنْبَبِلاَكِلاَهْوَطْعَأَفاَهُعاَيِضَوِةَنيِدَْ

ْ
.»ُهَلًاك

:٢٠ص١٤و١٥:١٣ص٦:٥٥مايأ١و٢٣:٢نيوكت٤ع
٦:٥٦مايأ١و١٤:٤ص١:٣٩اقولو٧

.ةيتآلاَنُدُْملٱِهِذٰه
.)٨-٤عريسفترظنا(َلوُألٱَةَعْرُقْلٱ
ريسفتلاو١٤و١٥:١٣صرظنا()١١ع(َعَبْرَأَةَيْرَق
.)٢٣:٢نيوكتو

تراصكلذدعبوبلاكلمسُقاممتناكةنيدملاهذهو
ةنيدملالقحىلعًايلوتسمبلاكيقبوإجلمةنيدم
ينبلاهريصموبلاكلاهنوكنيبةافانمالف.اهعايضو
.إجلمةنيدمنوراه

لٱَنوُراَهيِنَبِلاوُطْعَأَو١٣«١٩-١٣
ْ

لَمَةَنيِدَم(ِنِهاَك
ْ

ِإَج
لٱ
ْ

َريِّـتَيَو١٤،اَهَيِعاَرَمَوَةَنْبِلَو،اَهَيِعاَرَمَعَمَنُوْربَح)ِلِتاَق
َريِبَدَو،اَهَيِعاَرَمَوَنوُلوُحَو١٥اَهَيِعاَرَمَوَعوُمَتْشَأَو،اَهَيِعاَرَمَو
ٍسْمَشَتْيَبَو،اَهَيِعاَرَمَوَةَّـطُيَو،اَهَيِعاَرَمَوَْنيَعَو١٦،اَهَيِعاَرَمَو
ِطْبِسْنِمَو١٧ِْنيَطْبِّـسلٱِنْيَذٰهْنِمٍنُدُمَعْسِت.اَهَيِعاَرَمَو
َثوُثاَنَع١٨اَهَيِعاَرَمَوَعْبِجَواَهَيِعاَرَمَوَنوُعْبِجَنيِماَيْنِب
لَعَواَهَيِعاَرَمَو

ْ
يِنَبِنُدُمُعيَِمج١٩.ٍنُدُمَعَبْرَأ.اَهَيِعاَرَمَوَنوُم

لٱَنوُراَه
ْ

.»اَهَيِعاَرَمَعَمًةَنيِدَمَةََرشَعَثَالَثِةَنَهَك
:١٥ص١٥:٤٢ص٢٠:٧و١٥:٥٤صخلا٦:٥٧مايأ١

ص١٥:٤٩ص٦:٥٨مايأ١و١٥:٥١ص١٥:٥ص٤٨

١٨:٢٥ص١٥:١٠ص١٥:٥٥ص٦:٥٩مايأ١و١٥:٣٢
٦:٦٠مايأ١و١٨:٢٤ص

١١عيفاهركذهنأعمةنهكلاندمنمانهنوربحركذ
رئاسعماهركذفانهامأوصيصختلابكانهاهركذهنأل
:يلاوتلاىلعرشعثالثلايوالندم

.ليلخلايهَنوُْربَح
.)١٢:١٥و٣١-١٠:٢٩ص(َةَنْبِل
نميبرغلابونجلانمًاليم١١ةياغىلعريّتعَريِّـتَي

.ليلخلا
لايمأةعبسةياغىلعوليلخلايبونجةوعمسَعوُمَتْشَأ
.اهنم

.مَلعتيباهنأردنوكمعزاذوهيلبجيفةنيدمَنوُلوُح
رفسةيرقًالوأتيمُسليلخلايأنوربحبرقَريِبَد
.)١٥:٤٩صريسفترظنا(

ليق)ريسفتلاو١٥:٤٢صرظنا(ناشاعتئرُقوَْنيَع
.نومريفنيعةفورعملايه

ليلخلايبونجمويلاةفورعملاةّطُييهوةطوبوأَةَّـطُي
.اهنملايمأةسمخةياغىلعو

.)١٥:٧صريسفترظنا(ٍسْمَشَتْيَب
.)١٨:٢٥و٩:٣ص(َنوُعْبِج
يفسامخميلامشلتىلعمويلاةفورعملاعبجيهَعْبِج

.تينيوسيداو
نميقرشلالامشلايفاتانعمويلاىمسُتَثوُثاَنَع

.اهنملايمأةعبرأةياغىلعوميلشروأ
لامشيفثيملعمويلاىمسُتوثملعيهَنوُمْلَع

.ثيملعنمليمةياغىلعويقرشلاميلشروأ

لٱَنيِّـيِوَّـاللٱ،َتاَهَقيِنَبُرِئاَشَعاَّـمَأَو٢٠«٢٦-٢٠
ْ
َنيِقاَب

٢١.َمِياَرْفَأِطْبِسْنِمْمِهِتَعْرُقُنُدُمْتَناَكَف،َتاَهَقيِنَبْنِم
يفاَهَيِعاَرَمَوَميِكَشْمُهوُطْعَأَو لَمَةَنيِدَم(َمِياَرْفَأِلَبَجِ

ْ
ِإَج

لٱ
ْ

َنوُروُحَتْيَبَواَهَيِعاَرَمَوَمِياَصْبِقَو٢٢اَهَيِعاَرَمَوَرَزاَجَو)ِلِتاَق
لِإَناَدِطْبِسْنِمَو٢٣.ٍنُدُمَعَبْرَأ.اَهَيِعاَرَمَو

ْ
اَهَيِعاَرَمَوىَقَت

َنوُّمِرَّـتَجَواَهَيِعاَرَمَوَنوُلَّـيَأَو٢٤اَهَيِعاَرَمَوَنوُثَّـبِجَو
َكَنْعَتىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنْنِمَو٢٥.ٍنُدُمَعَبْرَأ.اَهَيِعاَرَمَو
ُّلُك٢٦.ِْنيَتَنْثٱِْنيَتَنيِدَم.اَهَيِعاَرَمَوَنوُّمِرَّـتَجَواَهَيِعاَرَمَو
ملٱ
لٱَتاَهَقيِنَبِرِئاَشَعِلاَهَيِعاَرَمَعَمٌَرشَعِنُدُْ

ْ
.»َنيِقاَب

٢٠:٧ص٦:٦٦مايأ١و٥ع

سدقلاةنيدمميلشروأيلامشسلبانمويلايهَميِكَش
.اهنمًاليم٣٤ةياغىلعو

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١١٥
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نملايمأ٤ةياغىلعرزجلالتبمويلافرعُتَرَزاَج
.سيلوبوقين

.)٦:٦٨مايأ١(ماعمقباهنأنظيَمِياَصْبِق
.)١٠:١٠صريسفت(يفتفصُوَنوُروُحَتْيَب
.)١٩:٤٤صريسفت(يفةيقنلاىمسُتوىَقَتْلِإ
.)١٩:٤٤صريسفترظنا(َنوُثَّـبِج
.)١٩:٤٣صيسفترظنا(َنوُلَّـيَأ
.عقوملاةلوهجمَنوُّمِرَّـتَج
.اهنمًاليم١٤ةياغىلعوةرصانلايبونجَكَنْعَت
.نادطبسيفيتلاريغهذهَنوُّمِرَّـتَج

َنيِّـيِوَّـاللٱِرِئاَشَعْنِمَنوُشْرَجيِنَبِلَو٢٧«٣٣-٢٧
لَمُةَنيِدَم(

ْ
لٱِإَج

ْ
يفُنَالوُجىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنْنِم)ِلِتاَق ِ

ْنِمَو٢٨.ِناَتَنْثٱِناَتَنيِدَماَهَيِعاَرَمَوَُةَرتْشَعَبَواَهَيِعاَرَمَوَناَشاَب
ُتوُمْرَيَو٢٩اَهَيِعاَرَمَوُةَرْبَدَواَهَيِعاَرَمَوُنوُيْشِقَرَكاَّـسَيِطْبِس
ِطْبِسْنِمَو٣٠.ٍنُدُمُعَبْرَأ.اَهَيِعاَرَمَوَميِّـنَجُْنيَعَواَهَيِعاَرَمَو
لَحَو٣١اَهَيِعاَرَمَوُنوُدْبَعَواَهَيِعاَرَمَوُلآْشِمَريِشَأ

ْ
اَهَيِعاَرَمَوُةَق

ُةَنيِدَم(ِيلاَتْفَنِطْبِسْنِمَو٣٢.ٍنُدُمُعَبْرَأ.اَهَيِعاَرَمَوُبوُحَرَو
لَم
ْ

لٱِإَج
ْ

يفُشِداَق)ِلِتاَق جلٱِ
ْ

ٍروُدُتوَُّمحَواَهَيِعاَرَمَوِليَِل
ِنُدُمُعيَِمج٣٣.ٍنُدُمُثَالَث.اَهَيِعاَرَمَوُناَتْرَقَواَهَيِعاَرَمَو
جلٱ
ْ

َعَمًةَنيِدَمَةََرشَعَثَالَثْمِهِرِئاَشَعَبَسَحَنيِّـيِنوُشَْر
.»اَهَيِعاَرَم
٢٠:٧ص٢٠:٨ص٦:١٧مايأ١و٦ع

نميلامشلائطاشلايقرشنالوجلامويلايهُنَالوُج
.اهنملايمأةسمخةياغىلعوايربطةريحب

رحبيقرشةرتشعلتيهوتوراتشعتيبوأُةََرتْشَعَب
.اهنمًاليم١٨ةياغىلعوةيربطةريحبوأليلجلا

.عقوملاةلوهجمُنوُيْشِق
ةثالثةياغىلعوةرصانلايقرشةّيروبدمويلايهُةَرْبَد

.اهنملايمأ
نينجنملايمأ٤ةياغىلعةملجلايهليقُتوُمْرَي
١٨ةياغىلعونينجنميبرغلابونجلايفةمارلايهليقو
.اهنمًاليم

.سلبانوةرصانلانيبنينجيهوَميِّـنَجُْنيَع
.عقوملاةلوهجمُلآْشِم
لايمأةرشعةياغىلعوءاكعيلامشةدبعيهُنوُدْبَع

.اهنم
يقرشلالامشلايفاكرييهليققوقحىمسُتوُةَقْلَح

.اهنملايمأةعبسدمأىلعواكعنم
.ءاديصبرقاهنأحجرألاوعقوملاةلوهجمُبوُحَر
.اهنمًاليم١٤ةياغىلعودفصيلامشسَدَقُشِداَق

مح
َُّ
نكاسم»رود«وتاّراحلاعيبانيلايهوتاّمحُتو

.ةيربطنمليمةياغىلعةيربطمامححجرألاىلعيهو
.عقوملاةلوهجمُناَتْرَق

لٱَنيِّـيِوَّـاللٱيِراَرَميِنَبِرِئاَشَعِلَو٣٤«٤٢-٣٤
ْ
ْنِمَنيِقاَب

ُةَنْمِدَو٣٥اَهَيِعاَرَمَوُةَتْرَقَواَهَيِعاَرَمَوُماَعَنْقَيَنوُلوُبَزِطْبِس
ِطْبِسْنِمَو٣٦.ٍنُدُمُعَبْرَأ.اَهَيِعاَرَمَوُلَالْحَنَواَهَيِعاَرَمَو
ُتوُميِدَقَو٣٧اَهَيِعاَرَمَوُةَصَْهيَواَهَيِعاَرَمَوَُرصاَبَْنيَبوُأَر
َداَجِطْبِسْنِمَو٣٨.ٍنُدُمُعَبْرَأ.اَهَيِعاَرَمَوُةَعَفْيَمَواَهَيِعاَرَمَو
لَمُةَنيِدَم(

ْ
لٱِإَج

ْ
يفُتوُماَر)ِلِتاَق لِجِ

ْ
ُمِياَنََحمَواَهَيِعاَرَمَوَداَع

ملٱُّلُك.اَهَيِعاَرَمَوُريِزْعَيَواَهَيِعاَرَمَوُنوُبْشَح٣٩اَهَيِعاَرَمَو
ِنُدُْ

ملٱُعيِمَجَف٤٠.ٌعَبْرَأ
ِمِهِرِئاَشَعَبَسَحيِراَرَميِنَبِليِتَّـلٱِنُدُْ

لٱ
ْ
َةََرشَعاَتَنْثٱُمُهُتَعْرُقْتَناَكَو،َنيِّـيِوَّـاللٱِرِئاَشَعْنِمَنيِقاَب
يفَنيِّـيِوَّـاللٱِنُدُمُعيَِمج٤١.ًةَنيِدَم لُمِطَسَوِ

ْ
َليِئاَْرسِإيِنَبِك

مث
ََ

ملٱِهِذٰهْتَناَك٤٢.اَهَيِعاَرَمَعَمًةَنيِدَمَنوُعَبْرَأَوٍنا
ًةَنيِدَمُنُدُْ

ملٱِهِذٰهِّـلُكِلاَذَكٰه.اَهْيَلاَوَحاَهَيِعاَرَمَعَمًةَنيِدَم
.»ِنُدُْ

٣٥:٧ددع٢٠:٨ص٦:٧٧مايأ١و٧ع

بونجلايفنوميقّلتوأنوميقلامويلاىمسُتُماَعَنْقَي
.اهنمًاليم١٢ةياغىلعوةرصانلانميبرغلا

نولوبزبيصنيفةطقيهليقوعقوملاةلوهجمُةَتْرَق
.)١٩:١٥صرظنا(

نآلاىعدُتيهو)٦:٧٧مايأ١(ونومراهنأنظيُةَنْمِد
لايمأتسةياغىلعوةرصانلانميقرشلالامشلايفةنامر
.اهنم

لصألايفامكلالهنباوصلاوعبطلايفٌأطخُلَالْحَن
لحامنيعوألولحماهنأنونظملاوللهنهيفاهمسرويناربعلا

لايمأةعبرأةياغىلعوةرصانلانميقرشلالامشلايف
.اهنم

نوبشحنميقرشلالامشلايفنيزارباهنأنظُيَُرصاَب
.اهنمًاليم١٢ةياغىلعونابسحيأ

)٢:٣٢ةينثتو٢١:٢٣ددع(ًاضيأصهايىمسُتوُةَصَْهي
.)١٣:١٨ص(ريسفتيفتفصُو

.اهعقومنيعُيملطولرحبيقرشُتوُميِدَق
.عقوملاةلوهجمُةَعَفْيَم
ناكموأطلسلااهنأنظُيًاضيأةمارلاىمسُتوُتوُماَر

هنمًاليم٢٥ةياغىلعوندرألايقرشيهواهنمبيرق
.هنمًاليم١٣ةياغىلعوءاقرزلارهنوأقوبييبونجو

رهنيلامشتاخيلسلابرقاهنألرمروتكدلاّنظُمِياَنََحم
يفةنحماهنأرخآّنظو.هنملايمأةتسةياغىلعوءاقرزلا
ةياغىلعوةيربطةريحبوأليلجلارحبنميقرشلابونجلا

.هنمًاليم٢٢

ألَا
َ

حلٱُحاَحْص
لٱَويِداَْ

ْ
عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع

١١٦
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طولرحبئطاشيقرشنابسحمويلااهمساُنوُبْشَح
.هنمًاليم١٥دمأىلعويلامشلا

ًاليم١٢ةياغىلعونابسحيلامشريصاهنإليقُريِزْعَي
ةعبرأاهنعدعبتونابسحيلامشاعرزتيباهنإليقو.اهنم
.لايمأ

يِتَّـلٱِضْرَألٱَعيَِمجَليِئاَْرسِإُّبَّـرلٱىَطْعَأَف٤٣«٤٥-٤٣
هباوُنَكَسَواَهوُكَلَتْمٱَفْمِهِئاَبِآلاَهَيِطْعُيْنَأَمَسْقَأ ُمُهَحاَرَأَف٤٤.اَِ
ْمُهَماَّـدُقْفِقَيَْملَو،ْمِهِئاَبِآلَمَسْقَأاَمِّـلُكَبَسَحْمِهْيَلاَوَحُّبَّـرلٱ
ْمِهِئاَدْعَأَعيَِمجُّبَّـرلٱَعَفَدْلَب،ْمِهِئاَدْعَأِعيَِمجْنِمٌلُجَر
لٱِعيَِمجْنِمٌةَمِلَكْطُقْسَتَْمل٤٥.ِْمهيِدْيَأِب

ْ
يِذَّـلٱِحِلاَّـصلٱِمَالَك

لٱِلَب،َليِئاَْرسِإَتْيَبُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَك
ْ

.»َراَصُّلُك
١٢:٩ةينثت١٣و٢٨:٤و٢٦:٣و١٥:١٨و١٣:١٥نيوكت
٢٣:١٤ص٧:٢٤ةينثت٢٢:٤و١١:٢٣صو١٠و

فلخيالهللانإِضْرَألٱَعيَِمجَليِئاَْرسِإُّبَّـرلٱىَطْعَأَف
ىلعاولوتسادقذئنيحاونوكيملنييليئارسإلانإمعن.داعيملا
مهنمريصقتلافاهيلعاولوتسينأمهلناكنكلوضرألالك
دقونيمألاقداصلاهنألهدعوبىلاعتهللافالخأنمال
.مهدعاسيومهرصنيهنأبمهدعو

.مهلًايفاكناكاهنمًاريثكاوكلتمايأاَهوُكَلَتْمٱَف
ىتحمهلمهعضخأيأِْمهيِدْيَأِبْمِهِئاَدْعَأَعيَِمجُّبَّـرلٱَعَفَد

.مهيديأيفمهنأكاوراص

.نييليئارسإللعفانلايأِحِلاَّـصلٱِمَالَكْلٱ
دئاوف

ةنهكىلعناكاملاثميحيسملانيدلامَدخىلعنإ.١
:يتأيامكلذنموةيوسوملاةعيرشلا
مهلاموهيهاونوهللارماوأببعشلااوئبنينأ:لوألا·

.مهيلعامو
ًالامجإوًادارفأةّيعرلالجأنماولصينأ:يناثلا·

.اهرهطيواهلرفغيواهكرابينأهللااولأسيو
اهورمأيواهنعركشلانيبارقاومّدقينأ:ثلاثلا·

.نيبارقلاكلتميدقتب
هللاليبسيفلاملالذبىلعاهوضحينأ:عبارلا·

ةايحولوقعلارونيهيتلاةسدقملاهتملكرشنو
.حاورألا
نوجاتحياملكمدخلاكئلوألنوكينأ:سماخلا·

تـوـقلاونـكـاسـملـاكشـاعـملابـاـبسأنـمهـيلإ
.ةوسكلاو

يفخويشلاةرزاؤمببعشللاومكحينأ:سداسلا·
اوحلصيلةيندملارومألانممهيلعضرعُياملك

الةريثكتاقفنوتاقشمنممهوصلخيومهنيب
.ةيجراخلاةمكاحملايفاهيلإةجاح

هيفنوركفياملكيفبرلااوريشتسينأ:عباسلا·
.هنولعفيوهنولوقيو

.)٤٥ع(خلاةملكطقستمل.٢
هديعاومبيفينأردقيالبرلانأنويليئارسإلانظ
مهّربعيالورصمةيدوبعنممهصّلخينأردقيالف
الوةيربلايفمهيقسيومهمعطيالورهنلاورحبلا
ليحتسماهلكلامعألاهذهونييناعنكلاىلعمهرصني
.ةيرشبلاةوقلاىلعاهلعف
نأردقيالبرلانأفرعييقيقحنمؤملكنكلو

لكةماقإودعولكءافونمدبالفهدعوبثنحي
:كلذوةملك

.ريغتيالهللانأل.١
.ًاقباسهفرعيملءيشثدحيالفءيشلكرداقهنإ.٢
ءيشلكهدنعوءيشثدحيالفءيشلكفرعيهنإ.٣

.عاطتسم
مهاسنيهنأنكميالفةيدبأةقئافةبحمهبعشبحيهنإ.٤

.مهكرتيوأ

يفنوكياذكهةيضاملانورقلالكيفًانيمأناكامكو
نمناكامهممويلاهيلعلكتنلف.دبألاىلإوةمداقلانورقلا
.انمامأتابوعصلاوانلوحبراجتلا

َنوُْرشِعْلٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

مهضرأىلإطبسلافصنونيطبسلافرص
ندرألايقرش

جلٱَوَنيِّـيِنْيَبوُأَّـرلٱُعوُشَياَعَدٍذِئَنيِح«١
ْ

ِطْبِسَفْصِنَوَنيِّـيِدَا
.»ىَّـسَنَم

ندرألايبرغضرألاةمسقتمتنيحيأٍذِئَنيِح
.نيعبرألاوينامثلانييواللاندمنييعتو

ِهِبْمُكَرَمَأاَمَّـلُكْمُتْظِفَحْدَقْمُكَّـنِإ:ْمُهـَلَلاَقَو٢«٢،٣
يفِيتْوَصْمُتْعِمَسَو،ِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُم ٣،ِهِبْمُكُتْرَمَأاَمِّـلُكِ
لٱ،َماَّـيَألٱِهِذٰهْمُكَتَوْخِإاوُُكْرتَتَْملَو

ْ
لٱاَذٰهَىلِإََةريِثَك

ْ
،ِمْوَي

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.»ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱُةَّـيِصَوُظَفُْحياَمْمُتْظِفَحَو
١٧و١:١٦ص٣:١٨ةينثتو٣٢:٢٠ددع

)١٥-١:١٢ص(يفليقاممامتإنايبنيتيآلانيتاه
يفمهدعوبىسنمطبسفصنونييداجلاونيينيبوأرلامايقو
.)٢٧-٣٢:٢٥ددعو١٨-١:١٦ص(

هلوقوهوِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُمِهِبْمُكَرَمَأاَمَّـلُكْمُتْظِفَح
لَعَفْنِإ«

ْ
لِلِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُتْدَّـرََجتْنِإ،َرْمَألٱاَذٰهْمُت

ْ
ََربَعَوِبْرَح

ْنِمُهَءاَدْعَأَدَرَطىَّـتَحِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُكْنِمٍدِّـرَجَتُمُّلُكَّـنُدْرُألٱ
،ْمُتْعَجَرَكِلٰذَدْعَبَو،ِّـبَّـرلٱَماَمَأُضْرَألٱِتَعِضْخُأَو،ِهِماَمَأ
ُنوُكَتَو،َليِئاَْرسِإِوْحَنْنِمَوِّـبَّـرلٱِوْحَنْنِمَءاَيِرْبَأَنوُنوُكَتَف
لُمُضْرَألٱِهِذٰه

ْ
.)٢٢-٣٢:٢٠ددع(»ِّـبَّـرلٱَماَمَأْمُكَلًاك

ُّلُك،َليِئاَْرسِإيِنَبْمُكِتَوْخِإَماَمَأَنُوُربْعَتَنيِدِّـرَجَتُم«هلوقو
:٣ةينثت(»ْمُكَلْثِمْمُكَتَوْخِإُّبَّـرلٱَحيِرُيىَّـتَح...ٍسْأَبيِوَذ

٢٠-١٨(.
بسحيرماوألكمتعطأيأخلاِيتْوَصْمُتْعِمَس

.)١٧و١:١٦ص(مكدعو
كلذو)٣ع(َةَريِثَكْلٱ،َماَّـيَألٱِهِذٰهْمُكَتَوْخِإاوُكُْرتَتَْمل

نييناعنكلاعاضخإبنويليئارسإلااهاضقنينسعبسوحن
اوناكمهنألمتحملانمنكلو.ضرألاىلعءاليتسالاو
عناملوأةندهلًاريصقًاتقوندرألايقرشمهلايعنوروزيًانايحأ
طبسلافصنونيطبسلالاجرناكو.برحلاعناومنم
يفبيرالو.هيلإنوعدُياملكلنيدعتسم٤٠٠٠٠وحن
ىلإاوعجريلءاليتسالاوداهجلايفدهجلانولذبياوناكمهنأ
لوطعمو.مهضرأباونتعيودالوألاولهألااودهاشيومهتويب
هللاةعاطإةنامأبنودهاجيقارفلاىلعنيرباصاوناكةدملا
نوحدميونوكرابيمهناطوأىلإاوعجرفدهعلاءافوبًامايقو
.)٦ع(

نايب»برلاةيصو«ِّـبَّـرلٱُةَّـيِصَوُظَفُْحياَمْمُتْظِفَحَو
ظفُحينأقحتسياممتظفحمكنأىنعملاو»ظفُحيام«هلوقل
كلذومكدعوبمتيفووبرلارمأمتعطأيأبرلاةيصووهو
حدماذهيفو.مايقلاقحاهباوموقتنأةقحتسملارومألانم
.اهتعاطإىلعثحوهللارماوأميظعتومهل

ٰهلِإُّبَّـرلٱَحاَرَأْدَقَنآلٱَو«٤
ُ

َهلَلاَقاَمَكْمُكَتَوْخِإْمُك
ُ

.ْم
يفْمُكِماَيِخَىلِإاوُبَهْذٱَوَنآلٱاوُفَِرصْنٱَف لُمِضْرَأِ

ْ
يِتَّـلٱُمُكِك

يف،ِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُمْمُكاَطْعَأ .»ِّـنُدْرُألٱِْربَعِ
١٣:٨صو٢٩:٨ةينثتو٣٢:٣٣ددع

ركذنمءاّرقلاضعببجعتامبرْمُكِماَيِخَىلِإاوُبَهْذٱ
ندرألايقرشاهيلعاولوتسايتلاضرألانأعمانهمايخلا
مّدهتاماوممروأاوحلصأدقاوناكوىرقلاوندملاةريثكتناك

زيزعيونافوشتورطعوريعورعوتوراطعونوبيدكاهنم
ددع(ةنصحملاندملانمناراهتيبوةرمنتيبوةهبجيو

اذإبجعلاعفترينكلو.)ًاضيأريسفتلارظنا٣٨-٣٢:٣٤
نونكسيةنسنوعبرأمهيلعىّضقتنييليئارسإلانأفرُع
كلتاوبرضناعنكضرأىلعاولوتسااملوةيربلايفمايخلااهيف
فيصلالصفيفاوناكوحوطسلاىلعوتاحاسلايفمايخلا

.نيتاسبلاولوقحلايفمايخلانوبصنيوندملانمنوجرخي
بلغىتحاذكلازاموبويأرصعذنمةداعلاهذهتناكو
ةيرجحلاتويبلاىلعتقلطُأفلزانملاءامسألكةميخلامسا
.ةميخلاكةلئازملاعلااذهةينبألكنأىلعءانباهريغو
ىلإانهةجاحالنأىلعانهىنعملااذهعوشيدارأامبرو
:٢٠و١٨:١٧ليئومص٢رظنا(رفسلااذهيفرثكنإوزاجملا
٧٨:٦٧رومزمو٣١:٣١و٢٩:٤بويأو١٢:١٦كولم١و١
.)١٥:١٦لامعأو١٠:٢٠ايمرإو١٣٢:٣و

لٱاوُلَمْعَتْنَأًاّدِجاوُصِرْحٱاَمَّـنِإَو«٥
ْ

يِتَّـلٱَةَعِيَّـرشلٱَوَةَّـيِصَو
هبْمُكَرَمَأ ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُّبُِحتْنَأِّـبَّـرلٱُدْبَعىَسوُماَِ

َ
يفاوُريِسَتَوْمُك ِ

َحتَوِهِقُرُطِّـلُك
ْ

لَتَوُهاَياَصَواوُظَف
ْ

لَقِّـلُكِبُهوُدُبْعَتَوِهِباوُقَص
ْ
ْمُكِب

.»ْمُكِسْفَنِّـلُكِبَو
١٠:١٢ةينثت١١:٢٢و١٧و٦:٦ةينثت

خلاَةَعيَِّـرشلٱَوَةَّـيِصَوْلٱاوُلَمْعَتْنَأًاّدِجاوُصِرْحٱاَمَّـنِإ
اوقبتنأبجينكلومكدعوبمتيفووبرلامتعطأمكنأيأ
المويلابجاولابمكمايقفةعيرشلايفهللارماوأةعاطإىلع
كلذمهايإعوشيرمأو.ًادغبجاولابمايقلانعمكينغي
.دازلانسحأمهايإهديوزتوهللاهتريغومهلهبحىلعلدي

.»ْمِهِماَيِخَىلِإاوُبَهَذَف،ْمُهَفََرصَوُعوُشَيْمُهَكَراَبَّـمُث«٦
ليئومص٢و١٤:١٣صو٣٩:٤٣جورخو٤٧:٧نيوكت
٢٤:٥٠اقولو٦:١٨

ةيدسجلاوةيحورلابهاوملاوتاكربلابمهلاعدْمُهَكَراَب
ىلإاولصينأومهّرسيوهللاّرسيامرئاسوةياقولاوظفحلاو
ىلإمهبكئلوأّرسيودالوألاولهألابنوّرسيومالسبمهضرأ
نطولاىلإاوعجروبرحلااولمكأدق.هلاثمأنمكلذريغ
ىلعهداهجلمكأىتميحيسملاو.مالسلاوةحارلانطو
ةداعسلاوةّرسملانطويوامسلانطولالخديضرألاهذه
.ةيدبألا

يفىَسوُمىَطْعَأىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنِلَو«٧ اَّـمَأَو،َناَشاَبِ
هتَوْخِإَعَمُعوُشَيْمُهاَطْعَأَفُرَخآلٱُهُفْصِن يفِْمِ .ًابْرَغِّـنُدْرُألٱِْربَعِ

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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.»ْمُهَكَراَبْمِهِماَيِخَىلِإًاضْيَأُعوُشَيْمُهَفََرصاَمَدْنِعَو
١٧:٥ص

يفىَسوُمىَطْعَأىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنِلَو هذهَناَشاَبِ
ذخأىسنمفصننأةلعلًانايبهبءاجضرتعممالكةيآلا
نمةروك»ناشاب«و.رخآلافصنلانودندرألايبرغهبيصن
لبجوخيشلالبجوهونومرحلبجنيبناعنكضرأ
.داعلج

،ْمُكِماَيِخَىلِإاوُعِجْرٱٍريِثَكٍلاَمِب:ْمُهـَلَلاَقَو٨«٨،٩
َسِبَالَمَوٍديِدَحَوٍساَحُنَوٍبَهَذَوٍةَّـضِفِبًاّدِجٍَةريِثَكٍشاَوَمِبَو
َعَجَرَف٩.ْمُكِتَوْخِإَعَمْمُكِئاَدْعَأَةَميِنَغاوُمِسْقِا.ًاّدِجٍَةريِثَك
ِدْنِعْنِماوُبَهَذَو،ىَّـسَنَمِطْبِسُفْصِنَوَداَجوُنَبَوَْنيَبوُأَروُنَب
يفيِتَّـلٱَهوُليِشْنِمَليِئاَْرسِإيِنَب َىلِإاوُريِسَيِلَناَعْنَكِضْرَأِ
لِجِضْرَأ

ْ
لُمِضْرَأ،َداَع

ْ
هباوُكَّـلَمَتيِتَّـلٱِمِهِك ِلْوَقَبَسَحاَِ

.»ىَسوُمِدَيَىلَعِّـبَّـرلٱ
٢٩و٢٦و٣٢:١ددع٣٠:٢٤ليئومص١و٣١:٢٧ددع

لوأيفمهلرهظهلعلْمُكِماَيِخَىلِإاوُعِجْرٱٍريِثَكٍلاَمِب
يفمهيشاومومهلهأعماوقبينأمهلنسحأهنأرمألا
اورطاخيوأاورخسيوأاوبعتيالوندرألايقرشمهتبصنأ
مهلعلو.ندرألايبرغمهتوخإبورحيفمهكارتشابمهسوفنب
هلكبرحلاعفنماداممهعمبراحناذاملمهبولقيفاولاق
لباورسخيملفمهدعوباوفوومهفرشاوظفحمهنكلو.مهل
اهلكةكلمملاديطوتومهتوخإىضرمثهللاىضرًالوأاوحبر

ًالوأبلطينملكو.ًاريثكًالامكلذقوفوًابرغوًاقرش
اذهتاريخنمهلدازُيهللاهتابجاوبمايقلايأهللاتوكلم
.ملاعلا

اوقبنيذلايأْمُكِتَوْخِإَعَمْمُكِئاَدْعَأَةَميِنَغاوُمِسْقِا
الرمألااذهوكالمألاولايعلانوسرحيندرألايقرشمهنم
ةمينغلانمنيقابلاونيدهاجملاصصحنأمزلتسي
نيذلانأباتكلاهديؤيولقعللرهظييذلاو.ةيواستم
نملقأءالؤهونيبّرجملالاطبألااوناكبرحللاوجرخ

:٣١ددعرظنا(نيقابللفصنلاومهلفصنلاناكفنيقابلا
٢٧(.

نيردتقملاىلعوءافعضلالمحينأيوقلاىلعبجيو
مهيدلاوومهدالوأومهئاسنىلعاوقفنينألاملاليصحتىلع
يفربكألامسقلامهزجاوعلاو.ءارقفلاوىضرملاوزجاوعلا
.ملاعلا

يفيِتَّـلٱِّـنُدْرُألٱِةَرِئاَدَىلِإاوُءاَجَو«١٠ .َناَعْنَكِضْرَأِ
ًاحَبْذَمَكاَنُهىَّـسَنَمِطْبِسُفْصِنَوَداَجوُنَبَوَْنيَبوُأَروُنَبىَنَبَو

ملٱَميِظَعًاحَبْذَم،ِّـنُدْرُألٱَىلَع
.»ِرَظْنَْ

٢٥و١٩:١٧و١٢و١١و١٣:١٠نيوكت

نيوكتريسفترظنا(روغلامويلاىمسُتوِّـنُدْرُألٱِةَرِئاَد
نيبضرألانأل»ةرئادلاب«تيمُساهنأرهاظلاو.)١٣:١٠
ىلعةريزجهبشكضرألاهبتراصندرألانمريبكًىنحنم
.ةرئادلاةئيه

نمحبذملااذهناكِرَظْنَْملٱَميِظَعًاحَبْذَم...ىَنَبَو
نممهنأىلعةيآهوماقأوديعبدمأنمرظنُيًايلاعةراجحلا
يلزألايحلاقحلاهلإلاليئارسإهلإةدبعمهنإوليئارسإينب
ةداهشلاةميخيفةقرحملاحبذمةئيهىلعهولعجويدبألا
مهندرألايبرغنيذلانييليئارسإلانأبمهلًادهاشنوكيل
حّجرملاو.)٢٩و٢١عرظنا(مهعمناعنكضرأاوثراومهنم
ردنوكّنظ.يبرغلاندرألائطاشىلعناكحبذملاكلذنأ
يقرشلالامشلاىلإًاليم١١دعُبىلعهناطرسنورقدنعهنأ
قيرطلابرقواحيرأيلامشًاليم٢٠وهلويشيأنوليسنم
لهسلانعلبجلااذهّولعو.داعلجىلإهوليشنمةدتمملا
ىرُيفًامدق٢٧٠هولعفبرغلاةهجنمالإمدق٢٠٠٠وحن
هولعميدقءانبلبجلاةمقىلعو.تاهجلالكنمديعبنم
.حبذمةدعاقلكشىلعةتوحنمةريبكةراجحنمًامدق١١
.ديعوبأةعلطةيلامشلاةهجلانميداولامساو

وُنَبىَنَبْدَقاَذَوُه:ًالْوَقَليِئاَْرسِإوُنَبَعِمَسَف١١«١١،١٢
يفًاحَبْذَمىَّـسَنَمِطْبِسُفْصِنَوَداَجوُنَبَوَْنيَبوُأَر ِضْرَأِهْجَوِ
يفَناَعْنَك َعِمَساَّـَملَو١٢.َليِئاَْرسِإيِنَبَلِباَقُمِّـنُدْرُألٱِةَرِئاَدِ
يفَليِئاَْرسِإيِنَبِةَعاََمجُّلُكْتَعَمَتْجٱَليِئاَْرسِإوُنَب َهوُليِشِ
لِلْمِهْيَلِإاوُدَعْصَيِل

ْ
.»ِبْرَح

٢٠:١ةاضق٢٠:١٢ةاضقوخلا١٣:١٢ةينثت

كلذاوماقأمهنأمهونظمهنألِبْرَحْلِلْمِهْيَلِإاوُدَعْصَيِل
حئابذلاميدقتببرلااودبعيوةعامجلانعاولقتسيلحبذملا
هلإلهونبمهنأوأبرلاهنّيعيذلاعضوملاريغيفتاقرحملاو
.رخآ

يِنَبَوَْنيَبوُأَريِنَبَىلِإَليِئاَْرسِإوُنَبَلَسْرَأَف١٣«١٣،١٤
لِجِضْرَأَىلِإىَّـسَنَمِطْبِسِفْصِنَوَداَج

ْ
َنْبَساَحَنيِف،َداَع

لٱَراَزاَعِلَأ
ْ

ِّـلُكْنِمًادِحاَوًاسيِئَر،ُهَعَمَءاَسَؤُرَةََرشَعَو١٤َنِهاَك
ِتْيَبُسيِئَرٍدِحاَوُّلُك،َليِئاَْرسِإِطاَبْسَأِعيَِمجْنِمٍبَأِتْيَب
يفْمِهِئاَبآ .»َليِئاَْرسِإِفوُلُأِ
٢٥:٧ددعو٦:٢٥جورخ٢٠:١٢ةاضقو١٣:١٤ةينثت
١:٤ددع

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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ةعستلامهوندرألايبرغنيذلاَليِئاَْرسِإوُنَبَلَسْرَأَف
.طبسلافصنوطابسألا

تاذوةينيدةلئسملانألَنِهاَكْلٱَراَزاَعِلَأَنْبَساَحَنيِف
.)ريسفتلاو٢٥:٧ددعرظنا(نأش

برللهتريغلزاتماونوراهنبرازاعلانبساحنيفناك
مهنيبءابولاأدتباوروغفلعبيفليئارسإونبأطخاامدنع
يدبأتونهكبهلسنوهدعووبرلاهحدمف)٢٥:٧ددع(
ةنمزأيفًاريشموًاربدمناكوىقتراف.)١٣-٢٥:١٠ددع(
نيماينببرحيفوانهو)٣١:٦ددع(نايدمبرحكةرطخ
ونبركُذو.)٣١و١٠٦:٣٠رومزميفركُذو.)٢٠:٢٨ةاضق(
.)٨:٢ارزع(يبسلانماوعجرنيذلاةنهكلانيبساحنيف
ىلعهتسوأدنعهربقنإليقويرصممساساحنيفمساو
.سلباننملايمأ٤دعب

طبسلافصنوةعستلاطابسألاباونمهَءاَسَؤُرَةََرشَعَو
يفهلنينابلااوبطخيوحبذملاكلذرمأيفنهاكلاعماورظنيل
.هرمأ

ِفْصِنَوَداَجيِنَبَوَْنيَبوُأَريِنَبَىلِإاوُءاَجَف١٥«١٥،١٦
لِجِضْرَأَىلِإىَّـسَنَمِطْبِس

ْ
َهلَلاَقَو،َداَع

ُ
ْتَلاَقاَذَكٰه١٦:ْم

خلٱِهِذٰهاَم:ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجُّلُك
ْ
هبْمُتْنُخيِتَّـلٱُةَناَيِ ،َليِئاَْرسِإَهٰلِإاَِ

لٱِعوُجُّرلٱِب
ْ

اوُدَّـرَمَتَتِلًاحَبْذَمْمُكِسُفْنَألْمُكِناَيْنُبِب،ِّـبَّـرلٱِنَعَمْوَي
لٱ
ْ

.»؟ِّـبَّـرلٱَىلَعَمْوَي
١٤و١٢:١٣ةينثتو٩و١٧:٨نييوال

نيذلاليئارسإينبلكيأِّـبَّـرلٱِةَعاََمجُّلُكْتَلاَقاَذَكٰه
لكلقيملو»برلاةعامجلك«لاقو.ندرألايبرغ
.هتعامجمهنألبرللراصتنالايفقحلامهلنيبيلنييليئارسإلا

ناكميفوأانهحبذملاءانبناكخلاُةَناَيِْخلٱِهِذٰهاَم
رفسيفءاجامىلعءانبةنايخبرلاهنّيعيذلاريغرخآ
يفءاجامو)ريسفتلاو٩و١٧:٨نييوالرظنا(نييواللا
نأكلديو)ريسفتلاو١٤و١٢:١٣ةينثترظنا(ةينثتلارفس
.)٢٩-٢١عرظنا(مهلحبذملاءانبباوجىنعملاوهاذه

.صالخإلامدعودهعلاضقنوةنامألادض»ةنايخلاو«
برلاطخسو.ّوتعلاوءايربكلاعمنايصعلاانه»درمتلاو«
نيبكترملاريغتوكسبّمتيمهضعبءاطخلليئارسإلكىلع
ءانبىلعمهتجحةلمجنمهذهو.هوبكترانيذلانعءاطخلا

ىلعىلعألابضغوهوأبضغلا»طخسلاو«.حبذملاكلذ
.هنودوهنمىلعلقاعلابضغوأىندألا

َىلِإُهْنِمْرَّـهَطَتَنَْمليِذَّـلٱَروُغَفُمْثِإاَنَلٌليِلَقَأ١٧«١٧،١٨
لٱاَذٰه

ْ
لٱَناَكَو،ِمْوَي

ْ
يفُأَبَو ُمُتْنَأاوُعِجْرَتىَّـتَح١٨،ِّـبَّـرلٱِةَعاََمجِ

لٱ
ْ

لٱُمُكَّـنَأُنوُكَيَف؟ِّـبَّـرلٱِنَعَمْوَي
ْ

،ِّـبَّـرلٱَىلَعَنوُدَّـرَمَتَتَمْوَي

.»َليِئاَْرسِإِةَعاََمجِّـلُكَىلَعُطَخْسَيًادَغَوُهَو
١٦:٢٢ددع٤:٣ةينثتو٤و٢٥:٣ددع

هتدابعتناكيتلالعبلاةدابعيأَروُغَفُمْثِإاَنَلٌليِلَقَأ
نإف)ريسفتلارظنا٣-٢٥:١ددع(روغفةنيدميفماقُت
ىلإمهنوعدفتايبآوملاءاسنلاىلإاولامنييليئارسإلاضعب
لطابلاهلإلاكلذلحبذلامئالوماعطاولكأفلعبلاةدابع
ةعبرأكلهأفءابولاببعشلالكهللابرضفهلاودجسو
فكيفىعسيوكلذلهبتنيملبعشلانألًافلأنيرشعو
نأةرابعلاىنعمفيراكنإانهماهفتسالاو.مهتبقاعموةانزلا
مثإوهيأليلقبسيلروغفلعبلدوجسلاوهيذلامثإلا
.ًادجعيظف

نمملأتنانلزاميأِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإُهْنِمْرَّـهَطَتَنَْمليِذَّـلٱ
.هيلعباقعلانمصلخنملفانيلعهراعلازيالوهراكذت
لوقلااذهلعلو.مئادلاهباقعنمهراعومثإلاراكذتنإ
الهنأىلإريشيميدقلادهعلايفءايقتألالاوقأنمهريغو
لعلو.)١٠:٤نييناربع(حيسملامدبالإاياطخلاعفرُت
ةحيبقةينثوةدابعحبذملاءانبيفةياغلانأنظساحنيف
.روغفتيبيفلعبلاةدابعك

ميدقتوأبرلاريغلحبذمءانبنأنيتيآلانيتاهدافمو
نععوجرهنّيعيذلاحبذملاريغىلعهلتاقرحملاوحئابذلا
مثإلهبرضامكهونبنيذلامثإلبعشلالكبرضيفبرلا
ىتحليلقبمثإلاكلذناكاموروغفلعبلاودجسنيذلا
انيلعاوبلجتىتحنآلاىلإهباقعنمصلختنملوهيلعاوديزت
املحبذملااذهءانبوهومثإلااذهمكباكترابًاديدجًاباقع
.ركُذ

.)٢٠عرظنا(َليِئاَْرسِإِةَعاََمجِّـلُكَىلَع

لُمُضْرَأًةَسِجَنْتَناَكاَذِإْنِكٰلَو«١٩
ْ

َىلِإاُوُربْعٱَفْمُكِك
لُمِضْرَأ

ْ
اوُكَّـلَمَتَوِّـبَّـرلٱُنَكْسَماَهيِفُنُكْسَييِتَّـلٱِّـبَّـرلٱِك

ْمُكِئاَنِبِباوُدَّـرَمَتَتَالاَنْيَلَعَو،اوُدَّـرَمَتَتَالِّـبَّـرلٱَىلَعَو،اَنَنْيَب
.»اَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱِحَبْذَمَْريَغًاحَبْذَمْمُكِسُفْنَأل

١٨:١ص

ثلاثضرفاذهْمُكِكْلُمُضْرَأًةَسِجَنْتَناَكاَذِإْنِكٰلَو
يفاوضرفطابسألاةرشعلاباّوننإفحبذملاكلذمهتماقإل
طبسلافصنونيطبسلانألوألانيضرفنيتقباسلانيتيآلا
وهوبرللهونبمهنأيناثلاو.برلاريغلحبذملاكلذاونب
مهنأثلاثلاو.)١٦و١٥عريسفترظنا(ًافنأركُذامكعونمم
حئابذلاهيلعمّدقُتحبذمنماهولخلةسجنمهضرأاوأر
.حبذملاكلذةماقإباهريهطتاودارأفبرللتاقرحملاو
.يتأيسامكةحيحصبتسيلةثالثلاضورفلاو

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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مهنوطعيمهنإيأخلاِّـبَّـرلٱِكْلُمِضْرَأَىلِإاوُُربْعٱَف
نممهيلعرسيأكلذنإوندرألايبرغمهتبصنأنمةبصنأ
.مهيلعوبرلاىلعاودرمتينأ

ضرأنأىلإةراشإِّـبَّـرلٱِكْلُمِضْرَأ...ْمُكِكْلُمُضْرَأ
برلاضرأتسيلومهسوفنلاهوراتخاضرأيهمهكلُم
اهبدوعوملاضرألايهفمهتوخإضرأامأوةسدقمضرأ
رمألااذهيفهمكحنأرهاظلاو.برلانممهلةنّيعملاو
نذإبضرألايقرشمهانكسنألةيفاكةفرعمالبمكح

عمو.مهتوخإبورحيفمهكارتشادعبو)١:١٣ص(برلا
ةضرعنوكيهسفنلراتخينمنأيهوةيحورةدئافانلكلذ
لبقنفانلراتخيبرلانإىلوألافةراسخلاوبعتلاورطخلل
.انيطعيامهمركشلاب

يفًةَناَيِخَحَراَزُنْبُناَخَعَناَخاَمَأ«٢٠ حلٱِ
ْ

َناَكَف،ِماََر
ُهَدْحَوْكِلَْهيَْملٌلُجَرَوُهَو،َليِئاَْرسِإِةَعاََمجِّـلُكَىلَعُطَخَّـسلٱ
مثِإِب
ْ
.»ِهِ
٥و٧:١ص

برلانأىلعٍناثليلداذهَحَراَزُنْبُناَخَعَناَخاَمَأ
ملوهنعبعشلالفغاذإهضعبمثإلبعشلالكبرضي
ركُذامىلعلعبللدوجسلامثإلوألاليلدلاو.هيلعهبقاعي
)٧ص(يفتركُذناخعةنايخو.ةقباسلاتايآلايف
.هيلإعجرافريسفتلايفتّلصُفو

برضدحاوصخشهنأعميأِهِْمثِإِبُهَدْحَوْكِلَْهيَْمل
نيطبسمثإببعشلاةبرضنوكتفيكفهمثإبهلكبعشلا
ةعبرأنمةسمخمثإوأرشعينثانمطبسفصنو
ةتسوهمثإبناخعتيبلهألككلههنإف.نيرشعو
.ليئارسإدونجترسكناوبرحلالاطبأنمنوثالثو

ِطْبِسُفْصِنَوَداَجوُنَبَوَْنيَبوُأَروُنَبَباَجَأَف٢١«٢٩-٢١
ِهلآلٱُهٰلِإ٢٢:َليِئاَْرسِإِفوُلُأَءاَسَؤُرىَّـسَنَم

َ
ِهلآلٱُهٰلِإ،ُّبَّـرلٱِة

َ
ِة

َناَكْنِإَوٍدُّرَمَتِبَناَكْنِإ.ُمَلْعَيَسُليِئاَْرسِإَو،ُمَلْعَيَوُهُّبَّـرلٱ
لَُختَال،ِّـبَّـرلٱَىلَعٍةَناَيِخِب

ِّـ
لٱاَذٰهاَنْص

ْ
اَنِسُفْنَألاَنُناَيْنُب٢٣.َمْوَي

ٍةَمِدْقَتْوَأِهْيَلَعٍةَقَرُْحمِداَعْصِإلْوَأ،ِّـبَّـرلٱِنَعِعوُجُّرلِلًاحَبْذَم
اَّـنُكْنِإَو٢٤.ُبِلاَطُيَوُهُّبَّـرلٱَف،ِهْيَلَعٍةَمَالَسِحِئاَبَذِلَمَعِلْوَأ
ْمُكوُنَبُلوُقَيًادَغ:َنيِلِئاَقٍبَبَسْنَعَوًافْوَخَكِلٰذْلَعْفَنَْمل
ًامُُختُّبَّـرلٱَلَعَجْدَق٢٥!َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلِلَوْمُكَلاَم:اَنيِنَبِل
ْمُكَلَسْيَل.ُّنُدْرُألٱ.َداَجيِنَبَوَْنيَبوُأَريِنَباَيْمُكَنْيَبَواَنَنْيَب
يفٌمْسِق ٢٦.َّـبَّـرلٱاوُفاََخيَالىَّـتَحاَنيِنَبْمُكوُنَبُّدُرَيَف.ِّـبَّـرلٱِ
لُقَف
ْ

لِلَال،ًاحَبْذَميِنْبَن.اَنِسُفْنَألُنْحَنُعَنْصَناَن
ْ

َالَوِةَقَرْحُم
اَنِلاَيْجَأَْنيَبَوْمُكَنْيَبَواَنَنْيَبًادِهاَشَوُهَنوُكَيِلْلَب٢٧،ِةَحيِبَّـذلِل
ِحِئاَبَذَواَنِحِئاَبَذَواَنِتاَقَرْحُمِبُهَماَمَأِّـبَّـرلٱَةَمْدِخَمِدْخَنِل،اَنَدْعَب

يفٌمْسِقْمُكَلَسْيَل:اَنيِنَبِلًادَغْمُكوُنَبُلوُقَيَالَو،اَنِتَمَالَس ِ
لُقَو٢٨.ِّـبَّـرلٱ

ْ
اَنَّـنَأ،ًادَغاَنِلاَيْجَألَواَنَلاَذَكاوُلاَقىَتَمُنوُكَي:اَن

َال،اَنُؤاَبآَلِمَعيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِحَبْذَمَهْبِشاوُرُظْنُا:ُلوُقَن
لِل
ْ

اَشاَح٢٩.ْمُكَنْيَبَواَنَنْيَبٌدِهاَشَوُهْلَب،ِةَحيِبَّـذلِلَالَوِةَقَرْحُم
لٱَعِجْرَنَوِّـبَّـرلٱَىلَعَدَّـرَمَتَنْنَأُهْنِماَنَل

ْ
ِءاَنِبِلِّـبَّـرلٱِنَعَمْوَي

لِلٍحَبْذَم
ْ

اَنِٰهلِإِّـبَّـرلٱِحَبْذَماَدَع،ِةَحيِبَّـذلٱِوَأِةَمِدْقَّـتلٱِوَأِةَقَرْحُم
.»ِهِنَكْسَمَماَّـدُقَوُهيِذَّـلٱ
:١٠بويأو٨:٣٩كولم١و١٠:١٧ةينثتو٣٣:٢٠نيوكت

١٢:٣ايمرإو٢و١٣٩:١و٤٤:٢١رومزمو٢٣:١٠و٧
٢٠:١٦ليئومص١و١٨:١٩ةينثت٣١و١١:١١سوثنروك٢و
١١و٦و١٢:٥ةينثت٢٤:٢٧صو٣٤عو٣١:٤٨نيوكت
١٤و١٢:١٣ةينثت٢٧و٢٦و١٨و١٧و١٢و

ِهلآلٱُهٰلِإ
َ

ءامسأةثالثةيناربعلاباوظفل)٢٢ع(ُّبَّـرلٱِة
يهةثالثلاءامسألاهذهوهوهيوميهوليإوليإيهوةلالجلل
ىلإةراشإةيناثةرماهوظفليصوصخمارتحااهليتلا
.ةيبلقلامهفطاوعةدشومهصالخإ

انكنإيأهللاانكلهيليأ)٢٢ع(َمْوَيْلٱاَذٰهاَنْصِّـلَُختَال
.برلاانكلهيلفةنايخانناينببدصقن

فوذحملاريدقتوهنمفوذحمانهمالكلا)٢٣ع(اَنُناَيْنُب
.»ناكنإ«

.بقاعيوأمقتنييأُبِلاَطُيَوُهُّبَّـرلٱَف
طرشلاباوج)٢٤ع(خلاَكِلٰذْلَعْفَنَْملاَّـنُكْنِإَو

دارملاو.هلبقامهيلعلديامكبلاطيبرلافهريدقتفوذحم
نماوسيلمهنأىعدُينأنمًافوخحبذملاكلذاوماقأمهنأ
.هللابعشنعمهلصفيرخآببسنموأليئارسإ

قمع.)٢٥ع(ُّنُدْرُألٱ...ْنيَبًامُُختُّبَّـرلٱَلَعَجْدَق
ىلإمدق٣٠٠٠نمهيبناجىلعيتلالابجلانعندرألايداو

الوًادجنابعتمهنمعولطلاويداولاىلإلوزنلاو٤٠٠٠
يفةميظعتابوعصناكف.ديدشلارحلامايأيفاميس
ندرألايقرشيأنيمسقلانيبداحتالاوتارشاعملاليبس
اليعيبطمختيأبرلانمهنأنظيهنأمهلوقو.هيبرغو
.زواجتي

يفٌمْسِقْمُكَلَسْيَل مكلةقالعاليأ)٢٧و٢٥ع(ِّـبَّـرلٱِ
تازايتمالاوتاكربلانمءيشهنممكلسيلوانلوهفبرلاب
نيببرحلاىظتلتنأىشخيذئنيحو.اهايإانحنميتلا
نييداعلجلاوميارفأرمأنمناكامكنوريثكلتقُيونيقيرفلا
.)٦-١٢:٤ةاضقرظنا(

ِةَقَرْحُمْلِلَال،اَنُؤاَبآَلِمَعيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِحَبْذَمَهْبِشاوُرُظْنُا
ملنيذلاءانبألاناسلبانهءابآلاملكت)٢٨ع(ِةَحيِبَّـذلِلَالَو
نممهنوكوهورهاظدصقلاىنعمو.اوقلخدقاونوكي
حبذملاناكو.يتآلانمزلايفماسقنالاعفدوهللابعش

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ
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نيينثولاحباذمهبشسيلوبرلاحبذمهبشهولمعيذلا
اودصقيملمهنأىلعًاناهربكلذناكو)٢٦-٢٠:٢٤جورخ(
.برلاةدابعكرت

ًافيطلناكطبسلافصنونيطبسلاباوجنأيقب
بعشبعشلاةدحوظفحوةينلانسحوةبحملانعفشي
نيذلاطابسألاءالكوسوفنيفظيغلانمًائيشقبيملفهللا

.بضغلافرصيّنيللاباوجلاف.ندرألايبرغيف

لٱُساَحَنيِفَعِمَسَف«٣٠
ْ

جلٱُءاَسَؤُرَوُنِهاَك
ْ

ُسوُؤُرَوِةَعاََم
لٱُهَعَمَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإِفوُلُأ

ْ
َْنيَبوُأَروُنَبِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَمَالَك

يفَنُسَحَف،ىَّـسَنَموُنَبَوَداَجوُنَبَو .»ْمِهِنُيْعَأِ

ِفوُلُأُسوُؤُرَوِةَعاَمَْجلٱُءاَسَؤُرَوُنِهاَكْلٱُساَحَنيِف
يذلاورشعدحأنمرثكأاوناكمهنأةرابعلارهاظَليِئاَْرسِإ
لكنمءاسؤرةرشعوساحنيفرشعدحأمهنأًافنآفرُع
دحأنمرثكأاوسيلمهنأةقيقحلاو.)١٤و١٣ع(دحاوطبس
فولأسوؤرو«ةرشعلاةعامجلاءاسؤروساحنيفرشع
نممهفُيامك»ةعامجلاءاسؤرل«ريسفتفطع»ليئارسإ
يفمهئابآتيبسيئردحاولك«ةرشعةعبارلاةيآلايفهلوق
اوناكرشعدحألاءالؤهنأنايبدارملاو.»ليئارسإفولأ
ءاسؤرمهنألندرألايبرغيفنيذلاطابسألالكةلزنمب
.هببعشلالكمكحيهبنومكحييذلافهباونوبعشلا

يفَنُسَح قاقشناللةّلعهوبسحاماوأرمهنألْمِهِنُيْعَأِ
.داحتالاءاقبلةّلع

لٱَراَزاَعِلَأُنْبُساَحَنيِفَلاَقَف«٣١
ْ

يِنَبَوَْنيَبوُأَريِنَبِلِنِهاَك
لٱ:ىَّـسَنَميِنَبَوَداَج

ْ
اوُنوَُختَْملْمُكَّـنَألاَنَنْيَبَّـبَّـرلٱَّـنَأاَنْمِلَعَمْوَي

هبَّـبَّـرلٱ خلٱِهِذِٰ
ْ
ِدَيْنِمَليِئاَْرسِإيِنَبْمُتْذَقْنَأْدَقَنآلٱَف.ِةَناَيِ

.»ِّـبَّـرلٱ
١٥:٢مايأ٢و١٢و٢٦:١١نييوال

امكانيلعطخسيملوانكرتيمليأاَنَنْيَبَّـبَّـرلٱَّـنَأاَنْمِلَع
روغفلعبلانضعبدوجسلانيلعطخسامكفاخنانك
.)ريسفتلاو٢٠و١٨و١٧عرظنا(ناخعةنايخو

مهنوكيأهللامهتهباشمومهتسادقسانلاعمبرلاةيآنإ
لُقْنِإ«هنألهلاثموهتروصىلع

ْ
يفاَنْكَلَسَوُهَعَمًةَِكَرشاَنَلَّـنِإاَن ِ

لُّظلٱ
ْ

حلٱُلَمْعَناَنْسَلَوُبِذْكَن،ِةَم
ْ

يفاَنْكَلَسْنِإْنِكٰلَو.َّـَق ِ
يفَوُهاَمَكِروُّنلٱ انحوي١(»ٍضْعَبَعَماَنِضْعَبٌةَِكَرشاَنَلَف،ِروُّنلٱِ
.)٧و١:٦

لٱَراَزاَعِلَأُنْبُساَحَنيِفَعَجَرَّـمُث٣٢«٣٤-٣٢
ْ

ِنِهاَك
لِجِضْرَأْنِمَداَجيِنَبَوَْنيَبوُأَريِنَبِدْنِعْنِمُءاَسَؤُّرلٱَو

ْ
َداَع

٣٣.ًاَربَخْمِهْيَلَعاوُّدَرَو،َليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإَناَعْنَكِضْرَأَىلِإ
يفُرْمَألٱَنُسَحَف ،َهللاٱَليِئاَْرسِإوُنَبَكَراَبَو،َليِئاَْرسِإيِنَبُِنيْعَأِ
لِلْمِهْيَلِإِدوُعُّصلٱِباوُرِكَتْفَيَْملَو

ْ
َختَوِبْرَح

ْ
َناَكيِتَّـلٱِضْرَألٱِبيِر

هبَنيِنِكاَسَداَجوُنَبَوَْنيَبوُأَروُنَب َْنيَبوُأَروُنَبىَّـمَسَو٣٤.اَِ
ملٱَداَجوُنَبَو

.»ُهللاٱَوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأاَنَنْيَبٌدِهاَشُهَّـنَأل»ًاديِع«َحَبْذَْ
٢:٢٨اقولو٢:١٩لاينادو٨:٦ايمحنو٢٩:٢٠مايأ١
٢٤:٢٧صو٣١:٤٧نيوكت

يأ)٣٢ع(َداَجيِنَبَوَْنيَبوُأَريِنَبِدْنِعْنِم...َعَجَر
ًابلطوةنيرقلاىلعًادامتعاانهمهركذيملوىسنمينبو
ناطبسامهنألناروكذملانانثالاةدمعلانألوراصتخالل
.طبسفصنهنإفىسنمفالخبنالماك

صحفلادعبناكامبمهؤابنأيأًاَربَخْمِهْيَلَعاوُّدَر
.قيقحتلاو

نيوكتو٢٤:٢٧ص(يناربعمسالاوةداهشيأًاديِع
٣١:٤٧(.
دوبعملاوهدوجولابجاولايلزألانأيأُهللاٱَوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأ
.هريغهلإالوقحب

حاحصألااذهرخآىلإةرشعةثلاثلاةيآلانمكلرهظي
ةيوقةداهشهنألنأشوذيرهوجرمأنينمؤملاداحتانأ
نأكلنيبتيانهنمو.ةجراخلاممألادنعنيدلاةحصب
وهفليئارسإينبتابرضنمرشةبرضنييحيسملاماسقنا
يففالخلانأًالاحنومهوتيمهنإفلَحنلاوللملارئاسلةرثع
يفاوفلتخانيريثكنأعمهتحصمدعىلعناهربنيدلا
سانلالكسيلنكلو.ًاقحقحلايقبودحاولاقحلا
.كاردإلااذهاوكرديىتحةفسالف

دئاوف
نمناكنإوًاريخحلاصلالمعلاىلعيزجيهللانإ.١

لوققفوىلعاذهو)٧-١ع(ناسنإلاتابجاو
ٍدِراَبٍءاَمَسْأَكِراَغِّـصلٱِءَالُؤٰهَدَحَأىَقَسْنَم«حيسملا
لِتِمْسٱِبْطَقَف

ْ
.)١٠:٤١ىّتم(»ُهَرْجَأُعيِضُيَال...ٍذيِم

)٨ع(ةرخآلايفوايندلايفنوكينسحملاءازجنإ.٢
.)٢٩و١٠:٢٨سقرم(حيسملالوققفوىلعاذهو

ةيحيسملاةدحولاظفحيفدهتجننأانيلعبجيهنإ.٣
١٠ع(لبقتسملايفانلاهنمضيامرضاحلايفيتأنو
ديدجلادهعلاقفوىلعاذهو)٢٩-٢١عيفامبهلباق
سرطب١و٣:٢٨ةيطالغو١٧:١١و١١:٥٢انحويرظنا(
٣:٨(.

ألَا
َ

لٱَوِيناَّـثلٱُحاَحْص
ْ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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هتواقنونيدلاةراهطىلعصرحننأانيلعبجيهنإ.٤
.)١٢ع(عدبلانمءيشبلهاستنالو

الئلهلجألةمواقملالبقرمألايفرظنننأانيلعبجيهنإ.٥
.)٢٠-١٣ع(ناسحإلادصقننحنوءيسن

بضغلاليزنولاكشإلاعفدننأانيلعبجيهنإ.٦
-٢١ع(بضغلاضرتعملارهظأنإوّنيللاباوجلاب

٢٩(.
نيبزييمتلابجي)١(داقتعالايفنيفلاخملاةلماعم.٧

برلابناميإلاوهيرهوجلانإف.يرهوجلاويضرعلا
رومألاو)١٥و٨و٧و٣-٤:١انحوي١(حيسملاعوسي
نونظلانمزرتحننأبجي)٢(.ةيضرعةيقابلا
لمعتسننأبجي)٣(.ةتبثملاريغرابخألاولاوقألاو
سانلاربجنالنأومهئادهلطقفةيبدأوةّيبحطئاسو
ققُحتاذإ)٤(.قحلاداقتعالاهنظنامبفارتعالاىلع
نممهعطقبجيكولسلابوناميإلابحيسملااوركنأمهنأ
قحلانألّيبرلاءاشعلايفكارتشالاوةسينكلاةيوضع
ةرثكنمّمهأةسينكلاةراهطوداحتالانممزلأ
ةالصلاوربصلاوةبحملاوعضاوتلابجي)٥(.اهئاضعأ
.عيمجلالجأنم

َنوُْرشِعلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ءاسؤرلاوخويشللعوشيةيصو

ْنِمَليِئاَْرسِإُّبَّـرلٱَحاَرَأاَمَدْعَب،ٍَةريِثَكٍماَّـيَأَدْعَبَناَكَو«١
يفَمَّـدَقَت.َخاَشَعوُشَيَّـنَأ،ْمِهْيَلاَوَحْمِهِئاَدْعَأ .»ِماَّـيَألٱِ

١٣:١ص٢٢:٤و٣١:٤٤ص

.هدعباموأهتبقاعرمألاّبغٍةَريِثَكٍماَّـيَأَدْعَبَناَك
.عوشيةايحنمةنسرخآيفناككلذنأنظُيو

يفَمَّـدَقَت.َخاَش هلوقلنايب»مايألايفّمدقت«هلوقِماَّـيَألٱِ
ةرابعلاهذهو.رفسلااذهيفريثكنايبلااذهلثمو»خاش«
.)١٣:١ص(هيفترركت

ُهَتاَضُقَوُهَءاَسَؤُرَوُهَخوُيُشَوَليِئاَْرسِإَعيَِمجُعوُشَياَعَدَف«٢
َهلَلاَقَوُهَءاَفَرُعَو

ُ
يفُتْمَّـدَقَت.ُتْخِشْدَقاَنَأ:ْم .»ِماَّـيَألٱِ

٢٨:١مايأ١و٢٤:١صو٣١:٢٨ةينثت

بعشباونلكاعديأَليِئاَْرسِإَعيَِمجُعوُشَياَعَدَف
نوكيكلذىلعوبعشلالكماقمنوموقينيذلاليئارسإ

كلذديؤيوريسفتفطع»خلاهخويشو«هلوقوهوفطعلا
لصألاكلذيففيناربعلالصألايفتسيلةفطاعلاواولانأ
نوكيف»خلاهءاسؤروهخويشليئارسإعيمجعوشياعدف«
نايبلاو»ليئارسإعيمج«هلوقللصفمنايب»خلاهخويش«هلوق
.ريسفت

»ءافرعلا«و.»هورطيسم«يناربعلالصألايفوُهَءاَفَرُع
ماقملابسانياممةيبرعلايففيرعلايناعمنموفيرععمج
ىلعطلستملاوظفاحلابيقرلااهيفرطيسملاوسيئرلايناثانه
اذهو.هلمعبتكيوهلاوحأدهعتيوهيلعفرشيلءيشلا
.ةبسانملالكماقمللبسانم

عوشينكسمحراسةنمتيفناكعامتجالااذهّلعلو
)٢٤:١ص(يفروكذملارخآلاعامتجالاامأو)١٩:٥٠ص(
.ميكشيفناكف

مهبّمتهافليئارسإبعشلةصلخملاهتبحمعوشيرهظأو
دعبهيفنونوكيسامبًاضيألبهتايحيفلاحلابطقفسيل
مهيبريوهدالوألوعينأبيفتكيالًانونحًادلاوهبشيف.هتوم
هتومدعبهنماوعفتنيللاملانممهلعمجيلبهتايحيف
نينسلالجألمهتركاذيفاهنوظفحيحئاصنمهلمدقيو
.)٣٣-٣١صةينثت(همايآرخآيفىسوماذكهو.ةمداقلا
ةمتاخوريخألاهمالكهنوكلميظعريثأتاذهعوشيمالكلو
رومألايفهمكحناكف.هرابتخاهصالخوةليوطلاهتايح

ةفرعملاقحفرعفءامسلاىلعفرشأنممكحكةيملاعلا
.ةيدبألاىلإتاينمزلاةبسن

ٰهلِإُّبَّـرلٱَلِمَعاَمَّـلُكْمُتْيَأَرْدَقْمُتْنَأَو«٣
ُ

ِعيِمَجِبْمُك
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ْمُكِلْجَأْنِمِبوُعُّشلٱَكِئَلوُأ

َ
ملٱَوُهْمُك

ُبِراَحُْ
.»ْمُكْنَع
٤٢و١٠:١٤صو١٤:١٤جورخ

نارمأةرابعلاهذهيفُّبَّـرلٱَلِمَعاَمَّـلُكْمُتْيَأَرْدَقْمُتْنَأ
مهرظندهشتساعوشينألوألاامهلهابتنالابجي
ىركذلامهيلعبجوياذهوهللاناسحإبمهتدهاشمو
مهريغبنذنألمهيلعةيلوؤسملاةدايزومهلسنلهبءابنإلاو
امفرعمهريغنألمهبنذنمّفخأهللادمحلايفريصقتلاب
عوشينأيناثلاو.ةدهاشملابهوفرعمهوعمسلابهللاهلمع
هديجمتوبرلاعيفرتدارأوءايربكلاوهسفنبراختفالاساد
لمعاملكلبمكلهتلعفاملكمتيأرمتنألقيملف
ُّبَراَياَنَلَسْيَل«منرملالوقددريهلاحناسلناكف.برلا
.)١١٥:١رومزم(»ًادَْجمِطْعَأَكِمْسالْنِكٰل،اَنَلَسْيَل

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل
َ

دحملاىفننأدعبْمُكْنَعُبِراَحُْملٱَوُهْمُك
ملولهللانإ.هللانيرمألاتبثأومهنعلضفلاىفنهسفننع

ألَا
َ
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نممدقئطومىلعىلوتساامنييليئارسإلانعبراحي
.ىلاعتهدييفةلآةلزنمبالإاوناكاممهنإفناعنكضرأ

لٱِبْمُكَلُتْمَسَقْدَق.اوُرُظْنُا«٤
ْ

َبوُعُّشلٱِءَالُؤٰهِةَعْرُق
لٱ
ْ
لُمَنيِقاَب

ْ
ِبوُعُّشلٱِعيَِمجَوِّـنُدْرُألٱَنِم،ْمُكِطاَبْسَأَبَسَحًاك

لٱَو،اَهُتْضَرَقيِتَّـلٱ
ْ
لٱِرْحَب

ْ
.»ِسْمَّـشلٱِبوُرُغَوْحَنِميِظَع

١٨:١٠و٦و١٣:٢ص

دعباوفلتختاليكلِةَعْرُقْلٱِبْمُكَلُتْمَسَقْدَق.اوُرُظْنُا
الهللانإفمكتبصنأىلعءاليتسالاىلعاونواعتتيكلو
امبسحاولمعتواوعستملامكلذىلعمكيلويومكدعاسي
.ناتيلزألاهتيانعوهتمكحهتضتقا

انأفضرألامكلنيملسمريغَنيِقاَبْلٱَبوُعُّشلٱِءَالُؤٰه
نإمهضرأىلعنولوتستومهنوعضختمكنأنمنيقيىلع
يذلاهللاىلعلكوتلابمهتبراحمنممكيلعبجيامبمتمق
ىلإمكتدشرأومكتبردومكتملعدقوهنودبمكلةوقال
.ءاليتسالاقيرط

طَيَوْمُكِماَمَأْنِمْمِهيِفْنَيَوُهْمُكُهـٰلِإُّبَّـرلٱَو«٥
ْ

ْنِمْمُهُدُر
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَمَّـلَكاَمَكْمُهَضْرَأَنوُكِلْمَتَف،ْمُكِماَّـدُق

ُ
.»ْمُك

١٣:٦صو١١:٢٢ةينثتو٢٤:١١و٣٣:٢و٢٣:٣٠جورخ
٣٣:٥٣ددع

ٰهلِإُّبَّـرلٱَو
ُ

مهيفنهللاىلعَنوُكِلْمَتَف...ْمِهيِفْنَيَوُهْمُك
.معنلامظعأنماذهوكلملامكلو

ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَمَّـلَكاَمَك
ُ

:٣٣ددعرظنا(ىسومناسلبْمُك
فلخيالوهوضرألاهذهكلمبمكدعوهللااف)٥٣-٥٠

ًابيغرتاذهعوشيلاق.ريدقءيشلكىلعهنألداعيملا
.مهلًاعيجشتو

ملٱَّـلُكاوُلَمْعَتَواوُظَفْحَتِلًاّدِجاوُدَّـدَشَتَف«٦
يفِبوُتْكَْ ِرْفِسِ

.»ًالاَمِشْوَأًانيِمَياَهْنَعاوُديَِحتَالىَّـتَحىَسوُمِةَعِيَرش
٢٨:١٤و٥:٣٢ةينثت١:٧ص

اوعجشتمكدعوهللانأليأكلذليأًاّدِجاوُدَّـدَشَتَف
.متعطتسااماوّوقتو

اللمعلاولمعلانعينغُيالظفحلااوُلَمْعَتَواوُظَفْحَتِل
لمعلاوظفحلابجوفظوفحملاقفوىلعالإًاحيحصنوكي
.ًاعم

يفِبوُتْكَْملٱَّـلُك بوجونمىَسوُمِةَعيَِرشِرْفِسِ
هذهتناكو.هديحوتظفحوهئادعأضرأىلعءاليتسالا

خاخفاهيفةينثوضرأىلإنولخادمهنألةيرورضةيصولا
.)٩-١:١صو٧عرظنا(لئاذرلاوروجفلاوكرشلا

نأدارأىسومدعبةعيرشلامداخناكاملعوشينإ
بوتكموهاملكاوعارينأوًاضيأاهمادخهؤافلخنوكي
.اهيف

لٱَكِئَلوُأِبوُعُّشلٱِءَالُؤٰهَىلِإاوُلُخْدَتَالىَّـتَح«٧
ْ
َنيِقاَب

ِهلآَمْسٱاوُرُكْذَتَالَو،ْمُكَعَم
َ

َحتَالَوْمِهِت
ْ

هباوُفِل َالَواَهوُدُبْعَتَالَواَِ
.»اَهـَلاوُدُجْسَت

:٥سسفأو٤:١٤لاثمأو٣و٧:٢ةينثتو٢٢:٣٣جورخ
:٥ايمرإو١٦:٤رومزمو٣٢:٣٨ددعو٢٣:١٣جورخ١١
١:٥اينفصو٧

الومهوطلاختاليأِبوُعُّشلٱِءَالُؤٰهَىلِإاوُلُخْدَتَال
ةروظحملامهتاداعوةينثولامهتارابعاوداتعتومهمئالواودهشت
نإف«)١٢عرظنا(ٍةبارقباوقصتلتومهباوهبشتتالو
يفلخدتال«»ةديجلاقالخألادسفتةّيدرلاتارشاعملا
يفاوكرتشتالو«»ةمثألاقيرطيفرستالورارشألاليبس
.»ةملظلالامعأ

ِهلآَمْسٱاوُرُكْذَتَال
َ
فعضيفمكعماسماهفلأتالئلْمِهِت

دنعالإاهئامسأباوظفلتتالفاهنممكرارعشقاواهايإمكهرك
)٢٣:١٣جورخريسفترظنا(اهنعيهنلاواهنمريذحتلا
ُرُكْذَأَال«دوادلوققفوىلعاذهو.اهركذنوتيمتكلذبو
لٱَءاَمْسَأُعِزْنَأَو«ىلاعتهلوقو»َّـيَتَفَشِبْمُهَءاَمْسَأ

ْ
ْنِمِميِلْعَب

:٢عشوهو١٦:٤رومزم(»اَهِئاَمْسَأِبًاضْيَأُرَكْذُتَالَفاَهِمَف
١٧(.

َحتَالَو
ْ
ىلعرداقلاوميظعلابالإفلُحيالهنألاَِهباوُفِل

اهتردقواهتمظعبفارتعاةلطابلاةهلآلابفلحلافماقتنالا
ريسفترظنا(فيعضلكنمفعضأوءايشألارقحأيهو
.)٦:١٣ةينثت

لٱِنِكٰلَو«٨
ْ

لَعَفاَمَكْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِباوُقَص
ْ
اَذٰهَىلِإْمُت

لٱ
ْ

.»ِمْوَي
٢٢:٥صو١٣:٤و١١:٢٢و١٠:٢٠ةينثت

هنماوبرتقاوهيلإاوأجلاوهباوذوليأْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱِباوُقَصْلٱ
ىلعاورمتساوهديجمتلوهلمكسفنأاوفقوبارتقالالك
زاجيإلاغلبأنمةرابعلاهذهو.صالخإوةنامألكبكلذ
.هلمجأو

اولعفتنأمتدهتجاامكيأِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإْمُتْلَعَفاَمَك
نإفءافعضرشبمكنأرابتعابمكناكمإردقىلعمتلعفامكو
نينمؤماوناكمهنكلونيموصعماونوكيملنييليئارسإلا

ألَا
َ
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اذه«ةرابعو.اهيفعوشيمهداقيتلاةدملالكيفنيدهتجم
.رفسلااذهيفةريثك»مويلا

.ًةَّـيِوَقَوًةَميِظَعًابوُعُشْمُكِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱَدَرَطْدَق«٩
لٱاَذٰهَىلِإْمُكَماَّـدُقٌدَحَأْفِقَيْمَلَفْمُتْنَأاَّـمَأَو

ْ
.»ِمْوَي

١:٥ص١١:٢٣ةينثت

درطيسوًةَّـيِوَقَوًةَميِظَعًابوُعُشْمُكِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱَدَرَط
دارملاناكامبرو.)١١:٢٣ةينثتريسفترظنا(مكمامأمهلاثمأ
.ققحتلاوأقيقحتلليضاملابلبقتسملانعّربعودرطيسهنأ

دحأفقيالفِمْوَيْلٱاَذٰهَىلِإْمُكَماَّـدُقٌدَحَأْفِقَيْمَلَف
.برلابنيقصتلممتيقباذإهدعبمكمامأ

طَيْمُكْنِمٌدِحاَوٌلُجَر«١٠
ْ

لَأُدُر
ْ

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ًاف
َ

َوُهْمُك
ملٱ
.»ْمُكَمَّـلَكاَمَكْمُكْنَعُبِراَحُْ
١٥:١٥و٣:٣١ةاضقو٣٢:٣٠ةينثتو٢٦:٨نييوال
٣:٢٢ةينثتو٢٣:٢٧و١٤:١٤جورخ٢٣:٨ليئومص٢و

ذئمويىرجلوقلااذهخلاًافْلَأُدُرْطَيْمُكْنِمٌدِحاَوٌلُجَر
هللانأىلعرصنلاوةوقلاديكأتلةفلتخمقرطىلعلثملاىرجم
هنعبراحملاوهناكاذإدحاوناسنإبًافلأدرطينأرداق
١٥:١٥و٣:٣١ةاضقو٣٢:٣٠ةينثتو٢٦:٨نييوالرظنا(
.)٣٠:١٧ءايعشإو

ٰهلِإَّـبَّـرلٱاوُّبُِحتْنَأْمُكِسُفْنَألًاّدِجاوُظِفَتْحٱَف«١١
َ

.»ْمُك
٢٢:٥ص

اوظفحاواوهبتنايأخلاْمُكِسُفْنَألًاّدِجاوُظِفَتْحٱَف
.حاجنلاطرشوهاذهنإفبرلاةبحمظفحلالكمكسفنأل

،ِبوُعُّشلٱِءَالُؤٰهِةَّـيِقَبِبْمُتْقِصَلَوْمُتْعَجَراَذِإْنِكٰلَو«١٢
لٱَكِئَلوُأ

ْ
لَخَدَوْمُهوُمُتْرَهاَصَو،ْمُكَعَمَنيِقاَب

ْ
ْمُهَوْمِهْيَلِإْمُت

.»ْمُكْيَلِإ
٧:٣ةينثت٢١و٢:٢٠سرطب٢و٣٩و١٠:٣٨نييناربع

نإ.ةجيزلابمهنيبومكنيبةبارقمتلعجوْمُهوُمُتْرَهاَصَو
دالوألانأللسنلاناهذأدسفيتاكرشملابنيدحوملانارتقا
ةدسافتاينثولائدابموتاهمألانعئدابملالوأنوذخأي
.هكاردإلوأذنمهنهذيفسرغتذإدلولايفنكمتتةدسفم
َال«هلوقبةرهاصملارسفومهترهاصمنعىسوممهاهندقو
هلوقبيهنلااذهةلعّنيبو»َكِنْبالْذُخْأَتَالُهَتَنْبٱَوِهِنْبالِطْعُت

ِهلآُدُبْعَيَفيِئاَرَوْنِمَكَنْبٱُّدُرَيُهَّـنَأل«
َ

٧:٣ةينثت(»ىَرْخُأًة
.)٤و

.مترشاعتومتطلاختيأْمُكْيَلِإْمُهَوْمِهْيَلِإْمُتْلَخَدَو

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأًانيِقَياوُمَلْعٱَف«١٣
َ

طَيُدوُعَيَالْمُك
ْ

َكِئَلوُأُدُر
َىلَعًاطْوَسَوًاكََرشَوًاّخَفْمُكَلاوُنوُكَيَف،ْمُكِماَمَأْنِمَبوُعُّشلٱ
يفًاكْوَشَوْمُكِبِناَوَج لِتْنَعاوُديِبَتىَّـتَح،ْمُكِنُيْعَأِ

ْ
ِضْرَألٱَك

ِحلاَّـصلٱ
َ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَهاَّـيِإْمُكاَطْعَأيِتَّـلٱِة
ُ

.»ْمُك
٧:١٦ةينثتو٣٣:٥٥ددعو٢٣:٣٣جورخ٢:٣ةاضق
١١:٤كولم١و

ًاديكوتاذهلاق.نيقيلاملعاوملعايأًانيِقَياوُمَلْعٱَف
.مهناهذأيفريذحتللًاريرقتوةمعنلل

الودوعيوأدرطينأىلإدوعياليأُدُرْطَيُدوُعَيَال
ملاذإفطورشلابةدّيقمهللاديعاومنأانهنمىرتف.درطي
فالخإكلذنكيملوهعقوتامدوعوملالنُيملوطورشلاَعارت
ةداعسلاوةيدبألاةايحلابدعوهللااف.ديعولابًامايقلبٍدعو
اذهوامهنممرحينمؤيملنمفناميإلاطرشبةيدمرسلا
ملنمو«وهوديعولامامتإكلذلبدعولافالخإبسيل
.»نادينمؤي

باذعمكنوقيذيومهتدارإلمكنوديصيفخلاًاكََرشَوًاّخَف
نووقيو.نوحرطُيثيحنيدلامويمكنوحرطيونوهلا
ةدابعلاىلإدالبلاعجرتفمكنوديبُيوضرألاهذهيفمكيلع
ءازرأوبراجتوتاقشمبةقحلاةدابعلااهتلخدنأدعبةينثولا
نيدلامويمكباذعنوكيوناطيشللًاماعطنوبهذتوةريثك
ملاممتدهاشمكنألنيينثولاباذعفاعضأهدعبامو
متعمسوهئالآوهللاقوقحنماوفرعيملاممتفرعواودهاشي

مكنويعمامأتازجعملااوعنصيذلاهئايبنأمفبهللاتوص
ةيصعملاةبقاعمتربتخاوةيهلإلاةعيرشلايناعممتكردأو
.ميحربحمهنأعمرويغهلإبرلانأمتفرعوةنايخلاو

لٱاَنَأاَهَو١٤«١٦-١٤
ْ

يفٌبِهاَذَمْوَي لُكِضْرَألٱِقيِرَطِ
ِّـ

.اَه
ٌةَمِلَكْطُقْسَتَْملُهَّـنَأْمُكِسُفْنَأِّـلُكَوْمُكِبوُلُقِّـلُكِبَنوُمَلْعَتَو
لٱِعيَِمجْنِمٌةَدِحاَو

ْ
.ُمُكْنَعُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِحِلاَّـصلٱِمَالَك

لٱ
ْ

اَمَكُنوُكَيَو١٥.ٌةَدِحاَوٌةَمِلَكُهْنِمْطُقْسَتَْمل.ْمُكَلَراَصُّلُك
لٱُّلُكْمُكْيَلَعىَتَأُهَّـنَأ

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِحِلاَّـصلٱِمَالَك

ُ
ْمُك

لٱَّـلُكُّبَّـرلٱُمُكْيَلَعُبِلَْجيَكِلٰذَك،ْمُكْنَع
ْ

ىَّـتَحِءيِدَّـرلٱِمَالَك
ِحلاَّـصلٱِضْرَألٱِهِذٰهْنَعْمُكَديِبُي

َ
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكاَطْعَأيِتَّـلٱِة

ُ
.ْمُك

ِهِبْمُكَرَمَأيِذَّـلٱُمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَدْهَعَنْوَّـدَعَتَتاَمَنيِح١٦
ِهلآَنوُدُبْعَتَوَنوُريِسَتَو

َ
َهلَنوُدُجْسَتَوىَرْخُأًة

َ
ُبَضَغىَمَْحي،ا

ِحلاَّـصلٱِضْرَألٱِنَعًاعِيَرسَنوُديِبَتَفْمُكْيَلَعِّـبَّـرلٱ
َ

يِتَّـلٱِة

ألَا
َ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِعلٱَوُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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.»ْمُكاَطْعَأ
٢١:٣٣اقولو٢١:٤٥ص٩:٢٧نييناربعو٢:٢كولم١
خلا١٦و٢٨:١٥ةينثتو٢٦:١٦نييوال٢٨:٦٣ةينثت

يفٌبِهاَذ يتلاقيرطلايفبهاذيأاَهِّـلُكِضْرَألٱِقيِرَطِ
وأتوملاقيرطيهوضرألاىلعءايحألالكاهيفبهذي
ىرجممهدنعترجةرابعلاهذهو.ةيواهلاوربقلاىلإقيرطلا
رفستوملاف.)٢:٢كولم١رظنا(توملامومعيفلثملا
ةداعسلاراديفيدبألاماقملاىلإسفنلاوبارتلاىلإدسجلا
ىلعاوصرحيلهتافوبرقبعوشيمهأبنأو.ءاقشلارادوأ
مفلاكلذتكسيليلقدعبذإصرحلالكةريخألاهتاملك
يتلامهتدئفأيفهتاملكلصأتتفمهعماسمهتداتعايذلا
مالكلاملقاعلاىلعىفخيالو.اهبيذيأبنلاكلذداكي
بحىلعسوفنلاعابطناوريثأتلانمءافولاىلعفرشملا
ليبسيفهسفنلذابلابحملابيبحلاتاملكرخآعمس
.هئابحأ

الهللانأباوقثتنأبجوكلذمتملعذإوَنوُمَلْعَتَو
مكلىفودعولاطرشبمتمقنإفهديعوالوهدعونععجري
نممكدابأومكيلعبضغفديعولاهاضتقاامبماقالإوهب
ّبصوّلذلامكيلعبرضودالبلايفمكتتشوةبيطلاضرألا
.نيملاعللةربعمكلعجوءازرألامكيلع

دئاوف
نسلايفهمدقتيلاوتىلعناسنإلاديزينأبجيهنإ.١

مدقتنمناكامكىوقتوةمكحوًارابتخاوًاملع
ناكةئملاوةرشاعلانسيفوهوهنإف.هنسيفعوشي
.مهريخيفىعسيوهبعشبحيوهبحيوبرللراغي

انسفنألوهللاةّراسانتايحةمتاخنوكتنأبجيهنإ.٢
ةمتاختناكامكسانلارئاسوانتمأوانفراعموانلهألو
.عوشيةايح

الئلةحارلاىلعهلوصحدنعقيدصلاهيبنتبجيهنإ.٣
.)١٦-١ع(هلاهبهاوىسني

عيطننأانلزوجيالفةعيرشلالكةعاطإبجيهنإ.٤
.)٧ع(اهرئاسىدعتنواهضعب

ع(ملاعلايفانسلاننأكملاعلايفشيعننأبجيهنإ.٥
٧(.

الوةحيبقلارومألاالورارشألاركذنالنأبجيهنإ.٦
.)٧ع(انريغراذنإليضتقيامالإاهبركتفن

ع(براجتلاىلعراصتناللةنامضتابجاولابمايقلانإ.٧
٨-٦(.

هللاليبسيفاهلذبناكنإوانتوقبالهللاةوقبانزوفنإ.٨
.هللانوعحاجنلاّرسف)١٠و٩ع(ًابجاو

شيجوههعمهللاوهللاعموهيذلادحاولالجرلانإ.٩
.)١٠ع(ريبك

انضّرحيءيشالو)١١ع(هللابحننأانيلعبجيهنإ.١٠
.ةبحملاالإاهيفانتبثيوةمدخلاىلع

لعفننأيفةبغرلاةدشانسوفنيفهللاانتبحمريثأتنٰإ.١١
هئاضرإيفانتبغرو)١٣:١٠ةيمورو١١ع(هيضريام
.هلانتبحمىلعليلد
ءوسلانيرقنإفميظعنارسخءالذرلاةرشاعمنإ
تافصنمءرملاتافصىلعلدتسيو.هنيرقيدعي
:رعاشلالاق)١٤و١٣ع(هطيلخوهريشع

يدتقينراقملابنيرقلكفهنيرقنعلسولأستالءرملانع

نأبجيف)١٤ع(ضرألاىلعيحلكلماعتوملانإ.١٢
ملاعلااذهلالةيدبأللشيعنومويلكتومللدعتسن
.لئازلا

.)١٥ع(ديعولافلخيالداعيملافلخياليذلاهللانإ.١٣

َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

ةريخألاةيصولايهوبعشللعوشيةيصو

اَعَدَو.َميِكَشَىلِإَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأَعيَِمجُعوُشَيَعََمجَو«١
َماَمَأاوُلَثَمَفْمُهَءاَفَرُعَوْمَُهتاَضُقَوْمُهَءاَسَؤُرَوَليِئاَْرسِإَخوُيُش
.»ِّـبَّـرلٱ
١٠:١٩ليئومص١و٢٣:٢ص٣٥:٤نيوكت

رظنا(َميِكَشَىلِإَليِئاَْرسِإِطاَبْسَأَعيَِمجُعوُشَيَعََمجَو
اوبطاخمهوءاسؤرلابطاخهنأرهاظلاو)٢٣:٢صريسفت
دنعدهعلااوعطقنيذلانمعوشيناك.رثألاىلعبعشلا
بآومضرأيفرخآلادهعلاو)١٩:٥جورخ(ءانيسلبج
ضّرحهتايحرخآيفو)٢٩:١ةينثت(ةنسنيعبرألاةياهنيف

هنأىأرعوشينأحّجرملاو.دهعلاذهديدجتىلعبعشلا
نميقبامبهذيالنأدصقفرظتنيناكاممرثكأشاع
دوهجملاعرفتسيومهدشريوطابسألاظعيذخأفًاثبعهتايح
سرطبلوقلثمبقطنيهلاحناسلفبرلاىلإمهبذجيف
ًامِئاَدْمُكَرِّـكَذُأْنَأُلِْمهُأَالَكِلٰذِل«هتخوخيشيفنينمؤملل
هب يفَنيِتَّـبَثُمَوَنيِِملاَعْمُتْنُكْنِإَو،ِروُمُألٱِهِذِٰ حلٱِ

ْ
حلٱِّـَق

ْ
.ِِرضَا

يفُتْمُداَمًاّقَحُهُبِسْحَأيِّـنِكٰلَو ملٱاَذٰهِ
ْمُكَِضْهنُأْنَأِنَكْسَْ

لَخَّـنَأًاِملاَع،ِةَرِكْذَّـتلٱِب
ْ

-١:١٢سرطب٢(»بيِرَقيِنَكْسَمَع
برعلااهفّرحوسيلوبايننانويلااهامس»ميكش«و.)١٤

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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ةنيدملايهواهتيحانوأسلبانةروكانهدارملاوسلباناولاقف
ناكطابسألاعمجنأيفبيرالوىرقلانماهبقحليامو
.اهتيحاضيف

ضعبسدقمناكمميكشتناكِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُلَثَمَف
ىنباهيفودعولوأميهاربإبرلادعواهيفنألسيدقتلا
لزنميكشيفو.)٧و١٢:٦نيوكت(ًاحبذمًالوأهلميهاربإ
ةهلآلاهرمطبهتيبرّهطومارأنادفنمهعوجردعببوقعي
.)٤و٣٥:٢و٢٠-٣٣:١٨نيوكت(ةطولبلاتحتةبيرغلا
تئرُقميكشيفو.)٣٢ع(فسويماظعتنفُدميكشيفو
.)٣٥-٨:٣٠ص(لابيعوميزرجنمتانعللاوتاكربلا

ِجلُعوُشَيَلاَقَو«٢
َ

ُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه:ِبْعَّـشلٱِعيِم
يفاوُنَكَسْمُكُؤاَبآ:َليِئاَْرسِإ وُبَأُحَراَت.ِرْهَّـدلٱُذْنُمِرْهَّـنلٱِْربَعِ
ِهلآاوُدَبَعَو،َروُحاَنوُبَأَوَميِهاَرْبِإ

َ
.»ىَرْخُأًة

٣١:٥٣نيوكت٣١و١١:٢٦نيوكت

همالكلوأيف)٣:١٥جورخو٢٣ع(َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱ
مهراتخانيذلاصاخلاهللابعشمهنأمهركذهرخآيفو
نوكيلهوراتخينأمهيلعفضرألابوعشعيمجنمهسفنل
.هتمدخيفاوتبثيومههلإ

:ةيخيراتثداوحسمخركذميلعتلااذهلًاتابثإو
ةرسك)٣(.رصمنمجورخلا)٢(.ميهاربإةوعد)١(

.نييناعنكلاعيمجةرسك)٥(.ندرألاروبع)٤(.نييرومألا
يفاوُنَكَسْمُكُؤاَبآ نلٱِْربَعِ

التارفلارهنانهرهنلابدارملاِرْهَّـ
.ندرألارهن

ِهلآاوُدَبَعَو
َ

مهضعبوروحانوميهاربإوحراتيأىَرْخُأًة
.)٣١:١٩نيوكترظنا(بيصمهلعلوميهاربإنعكلذىفن
اودبعيالوبرلااودبعينأىلعًاضحومهلًاريذحتاذهلاق
هاياصونمىلوألاةيصولايفىلاعتهلوققفوىلعهاوس

.»يمامأىرخأةهلآكلنكيال«رشعلا

يفِهِبُتِْرسَوِرْهَّـنلٱِْربَعْنِمْمُكاَبَأَميِهاَرْبِإُتْذَخَأَف«٣ ِ
.»َقاَحْسِإُهُتْيَطْعَأَوُهَلْسَنُتْرَثْكَأَو،َناَعْنَكِضْرَأِّـلُك
رومزمو٣و٢١:٢نيوكت٣و٧:٢لامعأو١٢:١نيوكت

١٢٧:٢

نلٱِْربَعْنِمْمُكاَبَأَميِهاَرْبِإُتْذَخَأَف
باهذلاهترمأيأِرْهَّـ

هتلمحوناعنكضرأىلإهيبأتيبنموهتريشعوهضرأنم
.هذهىلإكلتنمهتذخأينأكف)١٢:١نيوكت(ةباجإلاىلع

يفِهِبُتِْرسَو يفهنالوجيفهقفاريأَناَعْنَكِضْرَأِّـلُكِ
.هبىنتعاوهظفحوهقرطلكيفهدشرأوضرألاكلت

ةزجعملاليبسىلعَقاَحْسِإُهُتْيَطْعَأَوُهَلْسَنُتْرَثْكَأَو
قاحسإلسنبوًاديحوقاحسإناو)٣و٢١:٢نيوكترظنا(
امكوسيعلسننويمودآلاو.نويليئارسإلارثكهلسنلسنو
.)٤ع(يف

َوُسيِعُتْيَطْعَأَو،َوُسيِعَوَبوُقْعَيَقاَحْسِإُتْيَطْعَأَو«٤
.»َْرصِمَىلِإاوُلَزَنَفُهوُنَبَوُبوُقْعَياَّـمَأَو.ُهَكِلْمَيِلَريِعَسَلَبَج
نيوكت٢:٥ةينثتو٣٦:٨نيوكت٢٦و٢٥و٢٥:٢٤نيوكت

٧:١٥لامعأو٦و٤٦:١

هللاةيطعدالوألافَوُسيِعَوَبوُقْعَيَقاَحْسِإُتْيَطْعَأَو
ناهتساهدالوأبناهتسانمف)٨:١٨ءايعشإًاضيأرظنا(
.هللاةيطعب

ثاريمقحناكُهَكِلْمَيِلَريِعَسَلَبَجَوُسيِعُتْيَطْعَأَو
عابوسيعنكلوقاحسإركبهنألوسيعلناعنكضرأ
:٣٢نيوكت(ليئارسإوهوبوقعيلناعنكتراصفهتيروكب

ةكربلكهمرحيملووسيعىلإهللانسحأكلذعمو.)٢٨
ريسفتيفلبجلااذهىلعمالكلاقبسوريعسلبجهاطعأف
.)٣٦:٨نيوكتريسفترظنا(نيوكتلارفس

مجارتلاضعبيفوَْرصِمَىلِإاوُلَزَنَفُهوُنَبَوُبوُقْعَياَّـمَأَو
كردتساهنألانهةبسانملايهو»امأ«لدب»نكل«ةيبروألا
اونوكيملنييليئارسإلانأئراقلالابىلعرطخيامعفدانه
اهيفاوساقرصميفةليوطةماقإدعبالإضرألااوغلبدق
بابسأبتاكلاركذيملو.داهطضالاوديدشلاباذعلا
ديفيهنأىلعنيبطاخملاةفرعمىلعًادامتعارصمىلإمهرفس

إبنونيوكتلارفسيفمهرفسإبنىلإعجرينأئراقلا
بوقعيو«يناربعلالصألايفو.جورخلارفسيفمهعوجر
.»نكل«الو»اّمأ«ال»خلاهونبو

ونبحارتساورصميفةيدوبعلابليئارسإونببقوعاذاملو
دصاقملكلذنأباوجلاو.ريعسيفةيروكبلاعئابوسيع
وهوروهظلالكرهاظاهضعبوهللارارسأنماهضعبةريثك
ىلعوًاملظًادبعمهاخأمهعيبىلعليئارسإينببيدأت
مهرثاكتنامزتتشتلانممتظفحوىرخأاياطخ
ًابعشمهتلعجتاقشملاوداهطضالانألجورخللمهدادعتساو
امدعبديدحلانمنيتعطقدادحلاقرطيامكًادحاو

ىلعنيددقوسيعو.ةدحاوةعطقاريصيلرانلابامهيمحي
تاقشملانمكلذريغوثاريملاهنامرحبةيروكبلابهتناهتسا
نييليئارسإلالوزنركذةياغنمو.ريبخلالمأتمللرهظيامك
نممهايإهريرحتبمهيلإهللاناسحإنايبانهرصمىلإ
لعجو.)٥ع(نوراهوىسومةطساوبنييرصملاةيدوبع
دئاوفلانمكلذريغىلإنيقتمللًانسحًالاثمفسوي
.ةريثكلا

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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لَسْرَأَو«٥
ْ

اَمَبَسَحَْرصِمُتْبََرضَوَنوُراَهَوىَسوُمُت
لَعَف
ْ

يفُت .»ْمُكُتْجَرْخَأَّـمُث،اَهِطَسَوِ
١٢و١٠و٩و٨و٧جورخ٣:١٠جورخ

نايدمنمىسوملسرأَنوُراَهَوىَسوُمُتْلَسْرَأ
.)٣١-٤:٢٧جورخرظنا(نوعرفىلإرصمنمنوراهو

.)١٢صو١٠-٧صجورخرظنا(خلاَْرصِمُتْبََرضَو

لَخَدَو،َْرصِمْنِمْمُكَءاَبآُتْجَرْخَأَف«٦
ْ
لٱُمُت

ْ
َعِبَتَوَرْحَب

ملٱ
ْ
.»ٍفوُسِرْحَبَىلِإٍناَسْرُفَوٍتاَبَكْرَمِبْمُكَءاَبآَنوُّيِْرصِ
١٤:٩جورخ١٤:٢جورخ٥١و١٢:٣٧جورخ

.)٥١و١٢:٣٧جورخ(َْرصِمْنِمْمُكَءاَبآُتْجَرْخَأَف
رحبلاوهانهرحبلاو)١٤صجورخ(خلاَرْحَبْلٱُمُتْلَخَد

.رمحألا

َْنيَبَوْمُكَنْيَبًامَالَظَلَعَجَف،ِّـبَّـرلٱَىلِإاوُخََرصَف«٧
ملٱ
ْ
لٱِمِهْيَلَعَبَلَجَو،َنيِّـيِْرصِ

ْ
اَمْمُكُنُيْعَأْتَأَرَو.ْمُهاَّـطَغَفَرْحَب

لَعَف
ْ

يفُت يفْمُتْمَقَأَو،َْرصِمِ لٱِ
ْ

.»ًَةريِثَكًاماَّـيَأِرْفَق
:٢٩و٤:٣٤ةينثت٢٨و٢٧و١٤:٢٠جورخ١٤:١٠جورخ
٥:٦ص٢

يفْمُتْمَقَأَو...َرْحَبْلٱِمِهْيَلَعَبَلَج ًةَريِثَكًاماَّـيَأِرْفَقْلٱِ
هللامادقمتللذتامل)٢٩:٢و٤:٣٤ةينثتو١٤صجورخ(
مكبقاعمتيصعومتأطخأاملومكئادعأكلهأومكيلإنسحأ
طاحأالإوهوعيطأوهللااباوقصتلافةنسنيعبرأةيربلايفهيتلاب
ةيصعملاوةعاطلانملكءازجاوركذاف.ءالبلامكب
.اوظعتاو

يفَنيِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِروُمَألٱِضْرَأَىلِإْمُكِبُتْيَتَأَّـمُث«٨ ِْربَعِ
ْمُهُتْكَلْهَأَوْمُهَضْرَأْمُتْكَلَمَفْمُكِدَيِبْمُهُتْعَفَدَو،ْمُكوُبَراَحَفِّـنُدْرُألٱ
.»ْمُكِماَمَأْنِم
٣:١و٢:٣٢ةينثتو٣٣و٢١:٢١ددع

٦-١٢:١صرظنا(خلاَنيِّـيِروُمَألٱِضْرَأَىلِإْمُكِبُتْيَتَأ
.)١٧-٣:١و٣٦-٢:٣٢ةينثتو٣٥-٢١:٢١ددعو

،َليِئاَْرسِإَبَراَحَوَبآوُمُكِلَمَروُّفِصُنْبُقَالاَبَماَقَو«٩
لَباَعَدَوَلَسْرَأَو

ْ
لَيِلَروُعَبَنْبَماَع

ْ
.»ْمُكَنَع

٢٣:٤ةينثتو٢٢:٥ددع١١:٢٥ةاضق

ةبراحمدصققالابنإَليِئاَْرسِإَبَراَحَو...ُقَالاَبَماَقَو
ىوقيفمهنعليلماعلببلطومهتبراحملدعتساوليئارسإ
ةبراحمهلرسييملهللاناكنإوًالعفبراحملاكوهفمهيلع
ةيهلإلاةعيرشلايفامىلعلمعلاماقمبةوهشلانإ.ليئارسإ
وأمكحلااذهتبثأدقو.دصقلاوأةّينلااذكوةرهاطلا
ماعلبلتُقو)٥:٢٨ىّتمرظنا(حيسملاعوسيبرلانوناقلا
.)٣١:٨ددع(نايدمكولمعم

لَبِلَعَمْسَأْنَأْأَشَأَْملَو«١٠
ْ

ْمُكُتْذَقْنَأَوًةَكَرَبْمُكَكَراَبَف،َماَع
.»ِهِدَيْنِم
٢٤:١٠و٢٠و٢٣:١١ددع٢٣:٥ةينثت

نأةدارإىلعهقفاوأمليأخلاَماَعْلَبِلَعَمْسَأْنَأْأَشَأَْمل
ىلعمككرابينأىلعهتربجأوكلذنمهتعنملبمكنعلي
.مكنعلينأهدصقفالخ

ُباَحْصَأْمُكَبَراَحَف.اَحيِرَأَىلِإْمُتْيَتَأَوَّـنُدْرُألٱُمُْتَربَعَّـمُث«١١
لٱَوَنـوــُّيِرـوــُمَألٱ:اَحيِرَأ

ْ
لٱَوَنـوــُّيِّـزِرــــِفــ

ْ
حلٱَوَنوُّـيــِنـاــَعــــْنــَكـــ

ْ
َنـوــُّـيــِّـثِ

جلٱَو
ْ
حلٱَوَنوُّيِشاَجْرِ

ْ
لٱَوَنوُّيِّـوِ

ْ
.»ْمُكِدَيِبْمُهُتْعَفَدَف،َنوُّيِسوُبَي

١١:١و١٠:١و٦:١ص١٢و١١و٤:١٠و١٧و٣:١٤ص

جورخو٥-١١:١و٥-١٠:١صرظنا(خلاَنوُّيِروُمَألٱ
.)ريسفتلاو٢٣:٢٣

لَسْرَأَو«١٢
ْ

ْمُكِماَمَأْنِمُتْدَرَطَوَريِباَنَّـزلٱُمُكَماَّـدُقُت
.»َكِسْوَقِبَالَوَكِفْيَسِبَال،َنيِّـيِروُمَألٱِيَكِلَم
٦و٤٤:٣رومزم٧:٢٠ةينثتو٢٣:٢٨جورخ

:٢٣جورخريسفترظنا(َريِباَنَّـزلٱُمُكَماَّـدُقُتْلَسْرَأَو
ةعساللاماوهلاانهريبانزلانوكتنأنمعنامالو.)٢٨

.ةفورعملا
يِروُمَألٱِيَكِلَم

نوحيسالامهدونجووأامهيفلاحموَنيِّـ
رهنيبناجىلعنويناعنكلادوصقملافصوصخلاىلعًاجوعو
هبلوعفملاريمضللريسفت»نييرومألايكلم«هلوقو.ندرألا

كولممكمامأتدرطلاقهنأكف»مهتدرط«هلوقيف
جوعونوحيسمهمظعأنيذلاندرألايبناجىلعنييناعنكلا
كنيذشويجمهمامأدرطهنأىنعملاحصيو.لمأتف
.نيكلملا

بلغيذلاوهىلاعتهنأينعيَكِسْوَقِبَالَوَكِفْيَسِبَال
اهذختاتالآىوسهيسقوليئارسإفويسنكتملوءادعألا
اذهركذدقو.ضرألانمليئارسإاودابألكلذالولووه
لَصْأَتْسٱَكِدَيِبَتْنَأ«هلوقبهتديصقيفنينغملامامأ

ْ
َمَمُألٱَت

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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ِمِهِفْيَسِبَسْيَلُهَّـنَأل.ْمَُهتْدَدَمَوًابوُعُشَتْمَّـطَح.ْمُهَتْسَرَغَو
َكُعاَرِذَوَكُنيِمَيْنِكٰل،ْمُهْتَصَّـلَخْمُهُعاَرِذَالَو،َضْرَألٱاوُكَلَتْمٱ
.)٣و٤٤:٢رومزم(»ْمُهْنَعَتيِضَرَكَّـنَألَكِهْجَوُروُنَو

اَهوُنْبَتَْملًانُدُمَواَهْيَلَعاوُبَعْتَتَْملًاضْرَأْمُكُتْيَطْعَأَو«١٣
هبَنوُنُكْسَتَو .»َنوُلُكْأَتاَهوُسِرْغَتَْملٍنوُتْيَزَوٍموُرُكْنِمَو،اَِ
١١:١٣صو١١و٦:١٠ةينثت

الاذهواَهوُسِرْغَتَْملٍنوُتْيَزَوٍموُرُك...اَهوُنْبَتَْملًانُدُم
اوسرغوندملاكلتريغضرألاكلتيفًاندماونبمهنأيفني
.نوتيزلاوموركلانمهيلعاولوتساامريغاهيفًاتويزوًامورك

اوُعِزْنٱَو،ٍةَناَمَأَوٍلاَمَكِبُهوُدُبْعٱَوَّـبَّـرلٱاْوَشْخٱَنآلٱَف«١٤
ِهلآلٱ

َ
يفْمُكُؤاَبآْمُهَدَبَعَنيِذَّـلٱَة نلٱِْربَعِ

يفَوِرْهَّـ اوُدُبْعٱَو،َْرصِمِ
.»َّـبَّـرلٱ
٢٠:٥و١٧:١نيوكتو١٢:٢٤ليئومص١و١٠:١٢ةينثت
سسفأو١:١٢سوثنروك٢و١١٩:١رومزمو١٨:١٣ةينثتو
لايقزح٢٠:١٨لايقزحو٢٣و٢عو١٧:٧نييوال٦:٢٤

٢٣:٣و٨و٢٠:٧

يذلايلزألادوجولابجاولاهلإلااوقتايأَّـبَّـرلٱاْوَشْخٱ
.هاوسقحهلإال

ةدابعلاقحهودبعايأٍةَناَمَأَوٍلاَمَكِبُهوُدُبْعٱَو
.ةرهاظلاةدابعلاتامالعدرجمبالصالخإب

ِهلآلٱاوُعِزْنٱَو
َ

.اهليثامتوةلطابلاةهلآلاروصاوحرطايأَة
روصلانمءيشنييليئارسإلاضعبدنعناكهنأرهاظلاف
ىنعملانأمهضعبىأرو.رصمنماهولمحيتلاليثامتلاو
.ةهلآلاكلتروصقاولزتعا

ع(مهريغوكلوموخورسنولعبكْمُكُؤاَبآْمُهَدَبَعَنيِذَّـلٱ
.)٢٠:١٨لايقزحو١٧:٧نييوالو٢٣و٢

نلٱِْربَع
.تارفلارهنِرْهَّـ

روفنّلقنييرصمللمهتطلاخمبنييليئارسإلانإَْرصِم
ةهلآو.اهتدبعنممهنأكاوناكفمهناثوأنمهفلآامممهضعب
ضرأناكسيفليبسلاءاوسباتكرظنا(ةريثكنييرصملا
يفتالاقملانم١٩٠٩ةنسةيعوبسأيفرشنامولينلا
.)ةيرصملاتايداعلا

بجيلبةلطابلاةهلآلالزتعننأيفكيالَّـبَّـرلٱاوُدُبْعٱَو
.قحلاهلإلادبعننأكلذعم

يفَءاَسْنِإَو«١٥ اوُراَتْخٱَف،َّـبَّـرلٱاوُدُبْعَتْنَأْمُكِنُيْعَأِ
لٱُمُكِسُفْنَأل

ْ
ِهلآلٱَناَكْنِإ:َنوُدُبْعَتْنَمَمْوَي

َ
ْمُهَدَبَعَنيِذَّـلٱَة

يفَنيِذَّـلٱُمُكُؤاَبآ ِهلآَناَكْنِإَو،ِرْهَّـنلٱِْربَعِ
َ

َنيِذَّـلٱَنيِّـيِروُمَألٱَة

يفَنوُنِكاَسْمُتْنَأ .»َّـبَّـرلٱُدُبْعَنَفيِتْيَبَواَنَأاَّـمَأَو.ْمِهِضْرَأِ
:٦انحويو٢٠:٣٩لايقزحو١٨:٢١كولم١و١:١٥ثوعار

١٣:٧ةينثتو٣٤:١٥و٣٣و٣٢و٢٣:٢٤جورخ١٤ع٦٧
١٨:١٩نيوكت٦:١٠ةاضقو٢٩:١٨و

يفَءاَسْنِإَو ةدابعنسحيملَّـبَّـرلٱاوُدُبْعَتْنَأْمُكِنُيْعَأِ
وأقلاخلانودقولخملااودبعتنأنسحيلهفاهيفهريغ
.هعم

نمممتنكيأَنوُدُبْعَتْنَمَمْوَيْلٱُمُكِسُفْنَألاوُراَتْخٱَف
ةلطابلاةهلآلااودبعتوأبرلااودبعتنأنمدبالفنودبعي
هجولاكةلطابلاةهلآلاوبرلاةدابعوهوثلاثلاهجولانأكف
نأليحتسيو.كيرشلاىبأيرويغهلإهللاوًاكرشهنكليناثلا
.هللاابةلطابلاةهلآلالقاعلاكرشي

ِهلآ
َ

ناعنكناكسلكنييرومألابدارأَنيِّـيِروُمَألٱَة
رظنا(نييناعنكلارهشأمهنألبيلغتلاهجوىلعنيينثولا
.)١٠:٥صريسفتو٥:١صريسفت

مهدئاقعوشيناكاملَّـبَّـرلٱُدُبْعَنَفيِتْيَبَواَنَأاَّـمَأ
ىدتقُينمىلوأناكميظعلايبنلاىسومةفيلخومهربدمو
ةدابعاوراتخيوهباودتقييكلدبعينممهلنابأفذئمويهب
قحلاهلإلاكلذديحوتىلعمهتويبلهأاولمحيوهدحوبرلا
ناسنإلكراعشنوكينأنسحأامو.هاوسنودهتدابعو
نمؤملاعمسلبيطأامو.هدحوهتدابعوهللاديحوتبوجو
.»برلادبعنفيتيبوانأامأ«لوقلا

َّـبَّـرلٱَُكْرتَنْنَأاَنَلاَشاَح:ُبْعَّـشلٱَباَجَأَف١٦«١٨-١٦
ِهلآَدُبْعَنِل

َ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل١٧،ىَرْخُأًة

َ
اَنَدَعْصَأيِذَّـلٱَوُهاَن

لٱِتْيَبْنِمَْرصِمِضْرَأْنِماَنَءاَبآَو
ْ

َماَمَأَلِمَعيِذَّـلٱَو،ِةَّـيِدوُبُع
لِتاَنِنُيْعَأ

ْ
لٱِتاَيآلٱَك

ْ
يفاَنَظِفَحَو،َةَميِظَع يِتَّـلٱِقيِرَّـطلٱِّـلُكِ

يفَواَهيِفاَنِْرس يفاَْنَربَعَنيِذَّـلٱِبوُعُّشلٱِعيَِمجِ ١٨.ْمِهِطَسَوِ
َنيِنِكاَّـسلٱَنيِّـيِروُمَألٱَو،ِبوُعُّشلٱَعيَِمجاَنِماَمَأْنِمُّبَّـرلٱَدَرَطَو
ٰهلِإَوُهُهَّـنَألَّـبَّـرلٱُدُبْعَنًاضْيَأُنْحَنَف.َضْرَألٱ

ُ
.»اَن

لاقُياذهوبرلاكرتنعانسفنأهزننيأخلااَنَلاَشاَح
ذئمويليئارسإينبنأىلعّلدف.ًادجهوركملارمأللًاعفد
عممهكرتيمليذلابرلامهكرترّوصتنممهبولقتقّزمت
مهحنمومهرصنومهاقوومهبقصتلاومهبونذومهتّالزلك
نييليئارسإلانأةصالخلاو.ًالسعوًانبلضيفتيتلاضرألا
هتدابعمهيلعبجوتبابسألهدحوهللاةدبعمهنأانهاونابأ
اوراتخامهنإاونلعأوةعطاقلاةلدألابمهاوعداوتبثأفصالخإب
.برلانودبعيمهتويبومهمهنأوهوعوشيهراتخاام

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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َّـبَّـرلٱاوُدُبْعَتْنَأَنوُرِدْقَتَال:ِبْعَّـشلِلُعوُشَيَلاَقَف«١٩
.»مُكاَياَطَخَوْمُكَبوُنُذُرِفْغَيَال.َوُهٌروُيَغٌهٰلِإَوٌسوُّدُقٌهٰلِإُهَّـنَأل
٩٩:٥رومزمو٦:٢٠ليئومص١و١٩:٢نييوال٦:٢٤ىّتم
٢٣:٢١جورخ٢٠:٥جورخ٥:١٦ءايعشإو٩و

متنأوةصلاخلاةبجاولاةدابعلاَّـبَّـرلٱاوُدُبْعَتْنَأَنوُرِدْقَتَال
هودبعتنأبالإىضريالهنإف)٦:٢٤ىّتم(هبنوكرشت
.هدحو

ةسجنلاةهلآلانوكتنأهتسادقىبأتفٌسوُّدُقٌهٰلِإُهَّـنَأل
.هءاكرشةلطابلا

ذختينأةءابإلالكىبأيوهركلالكهركيٌروُيَغٌهٰلِإَو
نأفيرشلالجرلاىبأيامكهلءاكرشوأًاكيرشهبعش
ةريغلاهذهو.اهبهقحيفهلءاكرشوأًاكيرشهتأرماذختت

.لامكلاتافصنماهنألةفيرش
نيكرشمللرفغيالهللانإْمُكاَياَطَخَوْمُكَبوُنُذُرِفْغَيَال

.هتدابعقحهدحوهللااودبعيومهكرشنعاوعجريملام
نملكنكلو.هتمحرهنعدعبتوهلدعهيضتقياماذهو
هدبعينأردقيةصلخمةينوةيقيقحةبوتببرلاىلإعجري
ةيفاكةمعنيطعيوهوزمرقلاكتناكنإواياطخلارفغيهللاو
.فيعضلكل

ِهلآْمُتْدَبَعَوَّـبَّـرلٱُمُتْكَرَتاَذِإَو«٢٠
َ

ُءِيسُيَفُعِجْرَيًةَبيِرَغًة
.»ْمُكْيَلِإَنَسْحَأْنَأَدْعَبْمُكيِنْفُيَوْمُكْيَلِإ

١:٢٨ءايعشإو٨:٢٢ارزعو١٥:٢مايأ٢و٢٨:٩مايأ١
٦٣:١٠ءايعشإو٢٣:١٥ص١٧:١٣ايمرإو١٢و٦٥:١١و
٧:٤٢لامعأو

ِهلآْمُتْدَبَعَوَّـبَّـرلٱُمُتْكَرَتاَذِإَو
َ

نمًارشكلذناكًةَبيِرَغًة
ءيشالهللاكرتوهللاةدابعلاضعبكرشلايفنألكرشلا
نكلكلذكبرلاكرتوكلهمكرشلافهلةدابعلانمهيف
.هبنيكرشملاباقعنمدشأهللايكراتباقع

.مكتبقاعمومكليلذتىلإُعِجْرَي
.هناسحإنمًالدبْمُكْيَلِإُءِيسُيَف
ملمكنأكىتحمكدجملكببهذيومكتتشيْمُكيِنْفُيَو

.اونوكت

.»ُدُبْعَنَّـبَّـرلٱِلَب.َال:َعوُشَيِلُبْعَّـشلٱَلاَقَف«٢١

لبهكرتنالوهللاابكرشناليأُدُبْعَنَّـبَّـرلٱِلَب.َال
.هدحوهتدابعىلعرمتسن

ْمُكَّـنَأْمُكِسُفْنَأَىلَعٌدوُهُشْمُتْنَأ:ِبْعَّـشلِلُعوُشَيَلاَقَف«٢٢
.»ٌدوُهُشُنْحَن:اوُلاَقَف.ُهوُدُبْعَتِلَّـبَّـرلٱُمُكِسُفْنَألْمُْتَرتْخٱِدَق
١١٩:١٧٣رومزم

دعولااذهبمتفلخأاذإمكنإيأْمُكِسُفْنَأَىلَعٌدوُهُشْمُتْنَأ
.باقعلانوقحتسمونومثآكنأبمكسفنأىلعدوهشمتنأف
.اهيفبيرالةمزالةجيتناذهو

.مهسفنأىلعدوهشمهنأباومّلسيأٌدوُهُشُنْحَن:اوُلاَقَف

ِهلآلٱاوُعِزْنٱَنآلٱَف٢٣«٢٣،٢٤
َ

لٱَة
ْ

يفيِتَّـلٱَةَبيِرَغ ْمُكِطَسَوِ
ُبْعَّـشلٱَلاَقَف٢٤.َليِئاَْرسِإِهٰلِإِّـبَّـرلٱَىلِإْمُكَبوُلُقاوُليِمَأَو
ٰهلِإَّـبَّـرلٱ:َعوُشَيِل

َ
.»ُعَمْسَنِهِتْوَصِلَوُدُبْعَناَن

٧:٣ليئومص١و١٠:١٦ةاضقو١٤عو٣٥:٢نيوكت

ِهلآلٱاوُعِزْنٱَنآلٱَف
َ

يفيِتَّـلٱَةَبيِرَغْلٱَة لاقفيأْمُكِطَسَوِ
يأليلعتلاديفتاوعزنافهلوقيفءافلاو.خلااوعزنافعوشي
ةدممانصأللاودجسمهنأتبثياممو.خلااوعزناكلذل
٢٦و٢٥سوماعو١٧:٧نييوال(يفدروامرفقلايفمهتماقإ
هولمحاماوعزنمهنأانلنيبتيملنكل.)٨-٢٠:٦لايقزحو
اورمطيملمهنإفةسجنلاةهلآلاكلتنمرصمنممهعم

)٣٥:٤نيوكت(بوقعيمايأيفناكامكًالاثمتالوةروص
ليئومص٢(هلاجرودوادعزنامككلذنمًائيشاوعزنالو
دعودرجم»عمسنهتوصلودبعنانهلإبرلا«مهلوقف.)٥:٢١
دعبمهنمناكامكنانجلايففالخإلاىلعمزعوناسللاب
نكلواوتامدقاوناكمهرابكنإمعن.هدعبخويشلاوعوشي
نعغيزلااوذخأمهنإف)٢:١٠ةاضق(برلااوكرتمهدالوأ
.مالكلا

يفِبْعَّـشلِلًادْهَعُعوُشَيَعَطَقَو«٢٥ لٱَكِلٰذِ
ْ

َلَعَجَوِمْوَي
َهل
ُ

يفًامْكُحَوًةَضيِرَفْم .»َميِكَشِ
٢٦ع١١:١٧كولم٢و١٥:٢٥جورخ

هللانأاوقدصينأمهلمحيأِبْعَّـشلِلًادْهَعُعوُشَيَعَطَق
الوهبنوكرشيالمهنإوكرتُينأنمبضغيوكيرشلاىبأي
عزنبمهدعوباوفينأوًايعرشًادعوكلذباودعينأوهنوكرتي
عيطقتلةدهاعملل»عطقلا«لمعتساو.ةبيرغلاةهلآلالك
ًارارماذهلثمركُذو.دهعلابهوفتلادنعمدقتيتلاةحيبذلا

.)٣٤:٣١و٢٣:١٦مايأ٢رظنا(باتكلايف
َهلَلَعَجَو

ُ
نمبجوأامةضيرفلاًامْكُحَوًةَضيِرَفْم

ءاضقلاىلعلمتشملالدعلاوأءاضقلاانهمكحلاوماكحألا
دحاوهللالوقلافنوناقلاوأأدبملاوألصألاوأةدعاقلاوهوأ
عوشينإف.ةضيرفدحاوهللانأبناميإلاباجيإومكح

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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نييليئارسإلاىلعكلذبجوأوهللاالإدبعيالهنأبمكح
.دهعلاوهاذهمهدعووكلذباوموقينأباودعودقو

يف ةمجرتلايفئرُقوسلبانمويلااهعضوميفوَميِكَشِ
يفةنيدميهو»ميكش«نمًالدب»هوليش«ةينيعبسلا
سلبانونيتيببمويلاةفورعملاليإتيبنيبقيرطلافصتنم
قبسو.يناربعلالصألاانهّدتعملاونوليسمويلاىمسُتو
لكءادتبانمهوليشىلإةينيعبسلايمجرتمنممجرتملانهذ
وحنهوليشيفناكدهعلاتوباتنوكنمونيشلابامهنم
هلإنكسممامأ«ةينيعبسلايفديزاذهلوةنسةئمثالث
.»ليئارسإ

لٱاَذٰهُعوُشَيَبَتَكَو«٢٦
ْ

يفَمَالَك .ِهللاٱِةَعِيَرشِرْفِسِ
َحتَكاَنُهُهَبَصَنَوًاريِبَكًارَجَحَذَخَأَو

ْ
لٱَت

ْ
َدْنِعيِتَّـلٱِةَطوُّلَب

»ِّـبَّـرلٱِسِدْقَم
نيوكت٤:٣صو٢٨:١٨نيوكت٩:٦ةاضق٣١:٢٤ةينثت

٣٥:٤

يفَمَالَكْلٱاَذٰهُعوُشَيَبَتَكَو تفلتخاِهللاٱِةَعيَِرشِرْفِسِ
بتكعوشينألاقنممهنمفةرابعلاهذهريسفتيفلاوقألا
نممهنمو.ةسمخلارافسألاىلإهفاضأباتكيفدهعلااذه
اهبلصتااملكوةاروتلا»هللاةعيرشرفسب«دارملانألاق
هيلإراشملامالكلانأانلرهظيذلاو.يحولاتابوتكمنم
همضرفسلااذهوهنيععوشيرفسيأرفسلااذهيفبتُك
يففطعلاواوليلدبةاروتلايهيتلاهللاةعيرشىلإعوشي
بتاكعوشينأىلععطاقناهرباذهو)١:١صرظنا(هلوأ
بتاكهّنأحيجرتلالكحّجريوهنمليلقلاالإرفسلااذه
.لمأتفةينثتلارفسةمتاخ

ةجحومهلهعطقيذلادهعللًاراكذتًارَجَحَذَخَأَو
سدقملاباتكلايفددعتراكذتللةراجحلابصنو.مهيلع
:٤عوشيو٢و٢٧:١ةينثتو٥٢-٣١:٤٥و٢٨:١٨نيوكت(
.)انهةيآلاو٩-٣

َحت
ْ

.مويلااهناكملغشييتلاميكشيفِةَطوُّلَبْلٱَت
.)١عريسفترظنا(ِّـبَّـرلٱِسِدْقَم

ِجلُعوُشَيَلاَقَّـمُث«٢٧
َ

حلٱاَذٰهَّـنِإ:ِبْعَّـشلٱِعيِم
ْ

ُنوُكَيَرََج
،ِهِباَنَمَّـلَكيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِمَالَكَّـلُكَعِمَسْدَقُهَّـنَأل،اَنْيَلَعًادِهاَش
َجتَّـالَئِلْمُكْيَلَعًادِهاَشُنوُكَيَف

ْ
ٰهلِإاوُدَح

َ
َفََرصَّـمُث٢٨.ْمُك

لُمَىلِإٍدِحاَوَّـلُكَبْعَّـشلٱُعوُشَي
ْ

.»ِهِك
٢٢:٢٧صو٢٦و٢١و٣١:١٩ةينثتو٥٢و٣١:٤٨نيوكت
٢:٦ةاضق٣٠:١ةينثت٣٤و٢٨و

اندهعانايإهريكذتباَنْيَلَعًادِهاَشُنوُكَيَرَجَْحلٱاَذٰهَّـنِإ
.هراكذتلهانبصنيذلا

عمسُيثيحناكهنألِّـبَّـرلٱِمَالَكَّـلُكَعِمَسْدَقُهَّـنَأل
ضيرعت»برلامالكعمسدقرجحلا«نإهلوقيفو.مالكلا
اوفرصمهنوكبوةراجحلانمىسقأمهبولقنوكبديدش
:٣١نيوكت(روخصمهنأكاوّمصفبرلامالكنعمهعماسم

٤٨(.
اذههمالكيفنكلوداوقلاودونجلامظعأنمعوشيناك

امركذلبسأبلالامعأنمهلمعناكنَمركذيملريخألا
طاشنلاوةعاجشلاىلعبعشلاضّرحيملوبرلاهلمع
هاياصوظفحوبرلاةدابعىلعلببورحلايفدادعتسالاو
.اهلضفأوناسنإلالامعأمظعأيههذهنإف

لٱاَذٰهَدْعَبَناَكَو٢٩«٣٣-٢٩
ْ

ُنْبُعوُشَيَتاَمُهَّـنَأِمَالَك
يفُهوُنَفَدَف٣٠.َنيِنِسَِرشَعَوٍةَئِمَنْبٱِّـبَّـرلٱُدْبَعٍنوُن ِمُُختِ
لُم
ْ

يفِهِك يفيِتَّـلٱَحَراَسَةَنْمِتِ ِلَبَجَّـِيلاَمِشَمِياَرْفَأِلَبَجِ
ِماَّـيَأَّـلُكَو،َعوُشَيِماَّـيَأَّـلُكَّـبَّـرلٱُليِئاَْرسِإَدَبَعَو٣١.َشَعاَج
َّـلُكاوُفَرَعَنيِذَّـلٱَوَعوُشَيَدْعَبْمُهُماَّـيَأْتَلاَطَنيِذَّـلٱِخوُيُّشلٱ
يِتَّـلٱَفُسوُيُماَظِعَو٣٢.َليِئاَْرسِإلُهَلِمَعيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱِلَمَع
يفاَهوُنَفَدَْرصِمْنِمَليِئاَْرسِإوُنَباَهَدَعْصَأ يفَميِكَشِ طِقِ

ْ
ِةَع

حلٱ
ْ

ِةَئِمِبَميِكَشِيبَأَروَُمحيِنَبْنِمُبوُقْعَياَهَاَرتْشٱيِتَّـلٱِلَْق
لُمَفُسوُييِنَبِلْتَراَصَف،ٍةَطيِسَق

ْ
ُنْبُراَزاَعِلَأَتاَمَو٣٣.ًاك

يفُهوُنَفَدَفَنوُراَه يفُهَلْتَيِطْعُأيِتَّـلٱِهِنْبٱَساَحَنيِفِةَعْبِجِ ِ
.»َمِياَرْفَأِلَبَج
:١١ةينثت٢:٧ةاضق٢:٩ةاضقو١٩:٥٠ص٢:٨ةاضق
٣٣:١٩نيوكت١٣:١٩جورخو٥٠:٢٥نيوكت٣١:١٣و٢
٢٠:٢٨ةاضقو٦:٢٥جورخ

هللابعشلوبقليلدبنيمهلملادحأاهبتكتايآلاهذه
ليلدبةاضقلارفسبتاكهنأحّجرملاومويلااذهىلإاهايإ
دنعناكو«هلوقوهوةاضقلارفسلوأيففطعلافرح
ةاضقلارفسبتاكىرجف)١:١ةاضق(»خلاعوشيتوم
ةينثتلارفسرخآيفهمالكأدتباعوشينإفعوشيىرجم
يفهمالكأدتباةاضقلارفسبتاكوهرفسيفمالكلاهعبتاو
عوشيرمعناكو.هباتكيفمالكلاهعبتاوعوشيرفسرخآ
.)٥:٢٦نيوكت(فسويرمعكهتافودنع

لامشلايفةنبتاهنإليق)١٩:٥٠صرظنا(َحَراَسَةَنْمِت
.اهنمليمفصنوًاليم١٤ةياغىلعوميلشروأنميبرغلا

.حراسةنمتبرقلبجَشَعاَج
اوكرتمث)٣١ع(ِخوُيُّشلٱِماَّـيَأَّـلُكَو،َعوُشَيِماَّـيَأَّـلُك

.)٢:١٠ةاضق(برلا

ألَا
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ

عوشيرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاَنوُْرشِع
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وحنبعوشيلبقرصميففسويتامَفُسوُيُماَظِع
نمهماظعلقنبليئارسإينبىصوأدقناكوةنسيتئم
نماوجرخاملف)٥٠:٢٥نيوكت(ناعنكضرأىلإرصم
يفاهونفديملوةيربلايفةنسنيعبرأهماظعاولمحرصم
مهلعلو.ميكشيفاهونفدفناعنكضرأاولخدىتحناكم
ص(حبذملاءانبوتاكربلاوتانعللاةءارقنيحكلذاولمع
٣٥-٨:٣٠(.

ةايحةدميفراماثيإهيخأعمًالوأمَدخُراَزاَعِلَأَتاَمَو
ةعامجلالكّدعو)٢٠:٢٨ددع(هيبأبصنمدّلقتوامهيبأ
عوشيعممهتبصنأليئارسإينبكّلمو)٣-٢٦:١ددع(
.)١٤:١ص(

.)٣٣:١٩نيوكتريسفترظنا(ٍةَطيِسَقِةَئِم
يتلانكامألانمساحنيفةمكأَساَحَنيِفِةَعْبِج

ةميخماقمنعًاريثكدعبتالميارفألبجيفةنهكلااهتيطعُأ
وحندعبوعوشيةافوبرقرازاعلأةافوتناكو.ةداهشلا

نمناكامةياهنانهو.ىسومةافولةنسنيرشعوسمخ
ىلإًاميظعًازمرناكو.ليئارسإلةنامأبهتمدخوعوشيرمأ
.هبنمؤينملكلةيوامسلاناعنكحتفيذلاحيسملاعوسي

دئاوف
نماهريغوةسينكلايأهللاتيبيفعمتجناملكبجي.١

وندنف)١ع(برلامامأاننأبرعشننأةدابعلانكامأ
وأباتكلاأرقنامدنعو.سدقممارتحالكبهنم
يلصنامدنعوانملكيهللانأبرعشننأبجيهعمسن
صصخننأبجيعمتجناملكو.هملكناننأبرعشن
ةريثكتارماذهانصيصختددجنوهللاةمدخلانسوفن
.ماودلاىلع

وه.لماعلاوههللانأًايلجرهظهلكباطخلااذهيف.٢
وهوهلسنرثكأوناعنكضرأىلإهبراسوميهاربإذخأ
رصمبرضوىسوملسرأووسيعلًابيصنىطعأ
كلهأومهاطغفرحبلانييرصملاىلعّدروهبعشجرخأو
مهتمكحبسيلًاقافتارومألاهذهثدحتملو.نييرومألا
اهلكتثدحلبعوشيوىسومريبدتبالومهتردقو
لكيفهللاديىرننأبجيًاضيأمويلاو.هللاريبدتب
هلانسفنأملسنوهيلعلكتنفملاعلايفثدحيام
.ةعاطلاوناميإلاب

ةوقناسنإلاهللاىطعأ)١٥ع(مكسفنألاوراتخا.٣
لماعيملفبهاوملالضفأنمةوقلاهذهورايتخالا
ملوناسنإلاناطلستحتاهلعجيتلامئاهبلاكناسنإلا
هلماعلبهاياصوظفحىلعهربجيدبعكهلماعي
ةيلقعةمدخهتدارإبهمدخيوهاياصوظفحيّرحناسنإك
.ةّيضرم

ع(هريغةمدخوهللاةمدخنيببعشلاعوسيّريخ.٤
يفلمأتينأهللاةمدخضفرينملكىلعف)١٥
لاملايبحمورافكلاونيينثولاىلإرظنيفهضفرةجيتن
لأسيفنيفدجملاوةلتقلاوةانزلاوىراكسلاونيفرسملاو
.هللاابداحتالاىلعءالؤهبداحتالالّضفألهًالئاقهسفن
ملاعلاةمدخامإوهللاةمدخامإةمدخنمدبالو
:١٨كولم١(ايليإلمعامرظنا.ناطيشلاوتاوهشلاو

٢١(.
نإفهتيبلهألةودقنوكينأتيببرلكىلعبجي.٥

فيعضلاومهيدلاودالوألاونهلاجرنعبتيًابلاغءاسنلا
.يوقلاعبتي

برللهتعاطوهناميإيفهتوبثعوشيلئاضفنم.٦
ءايقتألاضعبلًافالخحاجنلاوةبلغلانامزيفهعضاوتو
اوتبثامدعبهوكرتورمألالوأيفبرلااودبعنيذلا
اسآوناميلسودواداياطخيفلمأت.اوحجنو
.مهعافترانامزيفايقزحوطافاشوهيو

.مهرصعءانبألمهتابجاومامتإبنوفتكيسانلارثكأ.٧
.ةمداقلاروصعللةيلوؤسمبرعشفعوشيامأ

:يتأيامبعوسيىلإًازمرعوشيناك.٨

ًىنعمناديفتعوسيةظفلوعوشيةظفلنإفمسالاب:ًالوأ·
.صلخميأًادحاو
دقانأ«عوسيلوقوهو)١٧:٣٣انحوي(ةبلغلاب:ًايناث·

ْيَكِلِهللاٱُنْبٱَرِهْظُأ«)٣:٨انحوي١(و.»ملاعلاتبلغ
.)١٢و١٩:١١ايؤر(و»َسيِلْبِإَلاَمْعَأَضُقْنَي
ليئارسإينبلناعنكضرأمسقهنإفةمسقلاب:ًاثلاث·

.ءامسلايفًاثاريمهبعشيطعيعوسياذكهو

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
َ

لٱَوُعِباَّـرلٱُحاَحْص
ْ
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