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ميوقلاننسلاباتكةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ

نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا

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

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ةمدقم

هوبأو.هتوبنيفنوّدملاالإيبنلااذهنعًائيشفرعنال
هنألميلشروأنكسيبنلانأحجرألاو.ًافورعمسيلليئوثف

٦و٣:١(ةيلامشلاةكلمملاركذيالواذوهيوميلشروأركذي
نكيملهنأجتنتسنف)٢:١٧(ةنهكلابطاخ)١٧و١٦و
حيسملالبقعبارلانرقلايفةوبنلاخيراتنأحجرألاو.ًانهاك
ةوبنلاهذهتناكفةيقولسلاةلودلاوسويملطبنامزيف
.ميدقلادهعلارافسأرخآنانويةوبنوايركزةوبننممسقو
ةرئادونوديصوروصركذيتأيامىلعينبميأرلااذهو
رصمونييئابسلاو)نيينانويلايأ(نييناوايلاونيطسلف
ركذالبونيينادلكلاونييروشألاونييمارآلاركذالبمودأو
ًاضْيَأْمُكُلَعْجَأَال«)٢:١٩يفامرظناو(ةيلامشلاةكلمملا
ْمُهوُدَّـدَبَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإيِثَاريِم«)٣:٢(يفو»ِمَمُألٱَْنيَبًاراَع
مانصألاةدابعركذتالةوبنلاو.»ِيضْرَأاوُمَسَقَوِمَمُألٱَْنيَب
الوًاخويشوةنهكركذتولكيهلايفةدابعلاةمدخركذتلب
نمعوجرلادعبنامزىلعلدتتارابعلاهذهف.ًاكلمركذت
هذههبشتمالكلاةحاصفوتاروصتلالامجبو.يبسلا
.قوقبحوءايعشإتاوبنةوبنلا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

٢:َليِئوُثَفِنْبَليِئوُيَىلِإَراَصيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱُلْوَق١«٤-١
.ِضْرَألٱِناَّـكُسَعيَِمجاَياوُغْصَأَو،ُخوُيُّشلٱاَُّهيَأاَذٰهاوُعَمْسِا
يفاَذٰهَثَدَحْلَه يفْوَأْمُكِماَّـيَأِ اُوِربْخَأ٣؟ْمُكِئاَبآِماَّـيَأِ
ُةَلْضَف٤.َرَخآًارْوَدْمُهوُنَبَو،ْمِهيِنَبْمُكوُنَبَو،ُهْنَعْمُكيِنَب
لٱ
ْ

لٱاَهَلَكَأِفاَّـحَّـزلٱُةَلْضَفَو،ُفاَّـحَّـزلٱاَهَلَكَأِصَمَق
ْ

،ُءاَغْوَغ
لٱُةَلْضَفَو

ْ
.»ُراَّـيَّـطلٱاَهَلَكَأِءاَغْوَغ

عشوه٢:١٦لامعأ١:١عشوهو١:٣لايقزحو١:٢ايمرإ
٣٠:٧ايمرإو٢:٢ص٨:٨بويأو١٤ع٥:١و٤:١
٤:٩سوماعو٢:٢٥ص٧٨:٤رومزمو١٠:٢جورخ
٣٣:٤ءايعشإ١٦و٣:١٥موحان

مالكلانأضعبلامهفي.ظيقلاودارجلاةبرضيبنلاركذي
ينبنمءادعأىلإريشيدارجلانأيأزاجمدارجلاصوصخب
نمدبالوةيقيقحةثداحدارجلاةبرضنأحجرألاو.رشبلا

ةبرضلاو.رعشلايفةداعلاكاهفصويفةغلابملانمءيش
يهوةيضاملالايجألايفاهريظنثدحيملاموًادجةميظع
.ةمداقلالايجألايفركذلاقحتسيام

نمجرخياملوأريغصلادودلاوه)٤ع(ِصَمَقْلٱ
علطتاملوأوفاحزلانوكيفحزيوربكيامدعبوضيبلا
مالكلاو.رايطلانوكيريطيامنيحوءاغوغلانوكيةحنجألا
تابرضىلعوهعاونأفالتخابدارجلاةرثكىلعلديهلك
نمعاونأةعبرأ(ةعبرأددعلاولماكرامدىلعوةلصاوتم
ُلِّـكَوُأَو«١٥:٣ايمرإيفامكةيمومعلاىلعلدي)دارجلا
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:١ايركزيفوماتكالهيأ»ُّبَّـرلٱُلوُقَيٍعاَوْنَأَةَعَبْرَأْمِهْيَلَع
٤:٦ايؤرلارفسيفو»ٍعاَّـنُصَةَعَبْرَأ«٢٠و»ٍنوُرُقِةَعَبْرَأ«١٨
اَياَوَزِعَبْرَأ...ٍةَكِئَالَمَةَعَبْرَأ...ٍتاَناَوَيَحُةَعَبْرَأ«٧:١و
.»ِضْرَألٱ

لَوَواوُكْبٱَو،ىَراَكَّـسلٱاَُّهيَأاوُحْصُا٥«٧-٥
ْ

َعيَِمجاَياوُلِو
خلٱِيبِراَش

ْ
لٱَىلَعِرَْم

ْ
ْدَقْذِإ٦.ْمُكِهاَوْفَأْنَعَعَطَقْنٱُهَّـنَألِريِصَع

،ِدَسَألٱُناَنْسَأاَُهناَنْسَأ،ٍدَدَعَالِبٌةَّـيِوَقٌةَّـمُأِيضْرَأَىلَعْتَدِعَص
َهلَو
َ

يِتَنيِتَوًةَبِرَخيِتَمْرَكْتَلَعَج٧.ِةَوْبَّـللٱُساَْرضَأا
.»اَُهناَبْضُقْتَّـضَيْبٱَفاَهْتَحَرَطَواَْهتََرشَقْدَق.ًةَمِّـشَهَتُم

٤:٩سوماع٢٥و١١و٢:٢ص١٢و٧ع٣:٣ص

هماظنبوهترثكبةمأكوهودارجلايأ)٦ع(ٌةَّـيِوَقٌةَّـمُأ
ةمركلاو»يضرأ«ضرألابرلاوعديو.براحمشيجك
ليئارسإرومأبهمامتهاىلعًاليلد»يتنيت«ةنيتلاو»يتمرك«
ضرألاوبرلانمدارجلاةبرضتناك.صاخلاهبعشوهو
هنبالنونحبأةبرضكةبرضلاتناكفبرلاضرأةبورضملا
.بوبحملا

ْنِمٍحْسِمِبٍةَرِزَتْؤُمٍسوُرَعَكِيضْرَأاَييِحوُن٨«١٢-٨
ِتْيَبْنَعُبيِكَّـسلٱَوُةَمِدْقَّـتلٱِتَعَطَقْنٱ٩.اَهاَبِصِلْعَبِلْجَأ
لٱِتَحاَن.ِّـبَّـرلٱ

ْ
حلٱَفِلَت١٠.ِّـبَّـرلٱُماَّـدُخُةَنَهَك

ْ
ِتَحاَن،ُلَْق

لٱَفِلَتْدَقُهَّـنَألُضْرَألٱ
ْ

ملٱَّـفَج،ُحْمَق
ْ
١١.ُتْيَّـزلٱَلُبَذُراَطْسِ

لٱَلِجَخ
ْ

لَو.َنوُحَّـالَف
ْ

لٱَلَو
ْ

حلٱَىلَعَنوُماَّـرَك
ْ
ِريِعَّـشلٱَىلَعَوِةَطْنِ

حلٱُديِصَحَفِلَتْدَقُهَّـنَأل
ْ

جلَا١٢.ِلَْق
ْ

.ْتَلُبَذُةَنيِّـتلٱَوْتَسِبَيُةَنَْف
حلٱِراَجْشَأُّلُك،ُةَحاَّـفُّتلٱَوُةَلْخَّـنلٱَوُةَناَّـمُّرلَا

ْ
ْدَقُهَّـنِإ.ْتَسِبَيِلَْق

لٱِتَسِبَي
ْ
لٱيِنَبْنِمُةَجْهَب

ْ
.ِ»َرشَب

ص٩:٤عشوهو٢:١٤صو١٣ع٨:١سوماعو١٣ع
سوماعو١٤:٤ايمرإ٩:٢عشوه٧و٢٤:٤ءايعشإ٢:١٧
١٨و٣:١٧قوقبح٩:١٢ايمرإو١١::١٧ءايعشإ٥:١٦
٢:٣داشنألاديشن٧:٨داشنألاديشن٢:١٩يجح
٢٤:١١و١٦:١٠ءايعشإ

نإف.اهابصلعبىلعحونتسورعبةهبشمضرألا
ةحارلانيرظتنماهناكسوةرمثموةليمجتناكضرألا
.ًاماتًابارختبرخفدارجلاةبرضاهتتأمثرورسلاو

ةمالعبرلاتيبيفةمدقتلا)٩ع(ُةَمِدْقَّـتلٱِتَعَطَقْنٱ
الإءاجرمهلسيلومههلإوهوهبعشمهفبرلاعممهداحتا
اذهعطقناوةقالعلاهذهتعطقناةمدقتلاتعطقنااذإوهب
.ءاجرلا

لٱاَُّهيَأاوُحوُنَواوُقَّـطَنَت١٣«١٣،١٤
ْ

لَو.ُةَنَهَك
ْ

َماَّـدُخاَياوُلِو
ملٱ
ملٱِباوُتيِباوُلُخْدٱِ.حَبْذَْ

َعَنَتْمٱِدَقُهَّـنَأل،يِٰهلِإَماَّـدُخاَيِحوُسُْ
اوُداَن.ًامْوَصاوُسِّـدَق١٤.ُبيِكَّـسلٱَوُةَمِدْقَّـتلٱُمُكِٰهلِإِتْيَبْنَع
ِتْيَبَىلِإِضْرَألٱِناَّـكُسَعيَِمج،َخوُيُّشلٱاوُعَْمجٱ.ٍفاَكِتْعٱِب
.»ِّـبَّـرلٱَىلِإاوُخُْرصٱَوْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱ
ايمرإ٢:١٧صو٩ع٧:١٨لايقزحو٤:٨ايمرإو٨ع
٣:٨نانوي٢ع١٦و٢:١٥ص٢١:٢٧كولم٩:١٠١

ينتعيضرأيهمهضرأنأاوفرع)١٤ع(ًامْوَصاوُسِّـدَق
اهرخآىلإةنسلالوأنمًامئاداهيلعهانيعومههلإبرلااهب
نأًاضيأاوفرعومئاهبللًابشعوهنيحيفرطملايطعيوهو
ةهلآاودبعواوغازاذإوهدحوهودبعينأمهنمبلاطبرلا
ضرألاةلغالورطملامهيطعيالفمهيلعهبضغىمحيىرخأ
اذإو)٢٨:٣٨و١١:١٢ةنيثترظنا(ةلغلادارجلالكأيلب
مهتالصعمسيبرلاهجواوبلطواولصوبعشلاعضاوت
.)٧:١٣مايأ٢رظنا(

لٱَىلَعِهآ١٥«٢٠-١٥
ْ

ِيتْأَي.ٌبيِرَقِّـبَّـرلٱَمْوَيَّـنَأل،ِمْوَي
لٱَنِمٍباَرَخَك

ْ
ُماَعَّـطلٱَعَطَقْنٱاَمَأ١٦.ٍْءَيشِّـلُكَىلَعِرِداَق

لٱ؟اَنِنوُيُعَهاَُجت
ْ

ِتَنَّـفَع١٧؟اَنِٰهلِإِتْيَبْنَعُجاَهِتْبِٱلٱَوُحَرَف
حلٱ
ْ

َحتُبوُُب
ْ

ملٱِتَمَدَْهنٱ.ُءاَرْهَألٱِتَلَخ.اَهِرَدَمَت
ُهَّـنَألُنِزاَخَْ

لٱَسِبَيْدَق
ْ

لٱُّنِئَتْمَك١٨.ُحْمَق
ْ
طُقْتَماَه!ُمِئاَهَب

ْ
لٱُناَع

ْ
ِرَقَب

َهلَسْيَلْنَأل
َ

طُقىَّـتَح.ًىعْرَما
ْ

لٱُناَع
ْ

اَيَكْيَلِإ١٩.ىَنْفَتِمَنَغ
لٱَيِعاَرَمْتَلَكَأْدَقًاراَنَّـنَأل،ُخُْرصَأُّبَر

ْ
َقَرْحَأًابيَِهلَو،ِةَّـيِّـَرب

حلٱِراَجْشَأَعيَِمج
ْ

،َكْيَلِإُرُظْنَتِءاَرْحَّـصلٱُمِئاََهبىَّـتَح٢٠.ِلَْق
ملٱَلِواَدَجَّـنَأل

ْ
لٱَيِعاَرَمْتَلَكَأَراَّـنلٱَو،ْتَّـفَجْدَقِهاَيِ

ْ
.»ِةَّـيِّـَرب

ءايعشإ٣١و١١و٢:١ص٥:١٦سوماعو٣٠:٧ايمرإ
٤:٦سوماعو٣:٧ءايعشإ١٢-٧:٢لايقزحو١٣:٦
١١و١٧:١٠ءايعشإ٤٣:٤رومزمو٧و١٢:٦ةينثت٧و
٤:٣عشوهو٦و١٤:٥و١٢:٤ايمرإو١٨:٥كولم١
ع٧:٤سوماعو٩:١٠ايمرإ٧:٧اخيمو٥٠:١٥رومزم

١٨:٥و١٧:٧كولم١٤٧:٩١و١٠٤:٢١رومزمو١٨

راصتناموينوكيفهلدعوهتمظعرهظُيهيفمويِّـبَّـرلٱَمْوَي
مقتنيهيفمويو)٧:١٩:٢٣ةاضقرظنا(نايدممويكهبعشل
نموأممألانماوناكنإهيمواقميزاجيوهئادعأنم
يبنلامدقتو.هبعشىلعهبضغىمحيهيفمويانهو.هبعش
رثكتامدنعهنألبرلامويركذىلإدارجلاةبرضفصونم
.بيرقبرلاموينأسانلانظياياطخلامظعتوبئاصملا
نوجريمهنألةيزعتلاوحرفلابمويلاكلذىلإضعبلارظنيو
مهلامعأةازاجمنورظتنيمهنألفوخلابفمهريغامأوصالخلا
.ةريرشلا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
ليئويرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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مهموركاوقنومهلوقحاوعرزاوناك)١٦ع(اَنِنوُيُعَهاَُجت
مثمهبولقيفءاجرلاوحرفلاومهنويعمامأاهرامثأتناكو
.سأيلاىلإءاجرلالّوحتولكلاعطقنا

نملبةبوطرلانمدسفتمل)١٧ع(ُبوُبُْحلٱِتَنَّـفَع
عمناكفةنيرقلانمرهظيامكتحفتلاوأتفجفاهمدع

ظيقلانامزيفرثكيدارجلاو.ًاضيأظيقلاةبرضدارجلاةبرض
لوقحلارظنمناكباشعألالكلكأناكامدعبورحلاو
.رانلابةقرتحماهنأكةيربلاو

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱِباوُبِْرضِا١«٣-١
ْ
يفِقوُب يفاوُتِّـوَص.َنْوَيْهِصِ ِلَبَجِ

ُهَّـنَأل،ٌمِداَقِّـبَّـرلٱَمْوَيَّـنَألِضْرَألٱِناَّـكُسُعيَِمجْدِعَتْرَيِل.ِيسْدُق
لٱَلْثِم،ٍباَبَضَوٍمْيَغُمْوَي.ٍماَتَقَوٍمَالَظُمْوَي٢.ٌبيِرَق

ْ
ِرْجَف

جلٱَىلَعًاّدَتُْمم
ْ
ُذْنُمُُهريِظَنْنُكَيَْملٌّيِوَقَوٌريِثَكٌبْعَش.ِلاَبِ

ُهَماَّـدُق٣.ٍرْوَدَفٍرْوَديِنِسَىلِإُهَدْعَبًاضْيَأُنوُكَيَالَو،ِلَزَألٱ
لَخَوُلُكْأَتٌراَن

ْ
ٍنَدَعِةَّـنَجَكُهَماَّـدُقُضْرَألٱ.ُقِرُْحيٌبيَِهلُهَف

لَخَو
ْ

.»ٌةاَجَنُهْنِمُنوُكَتَالَو،ٌبِرَخٌرْفَقُهَف
١١ع٣:١٤و١:١٥صو٣١و١١ع١:١٦اينفصو١٥ع
٢٠و١١ع١:١٥اينفصو٣١و١١ع٣:١٤و١:١٥صو٣١و
١٢:١و٩:١٢لاينادو١:١٢يثارمو١:٢ص١:٦صو
لايقزحو٥١:٣ءايعشإ١٩و٩:١٨ءايعشإو٣٧:٢رومزم

٣٥و١٠٥:٣٤رومزمو١٥و١٠:٥جورخ٣١:٣٥

امحضويورركيو)١:١٣(يفامكةنهكلايبنلابطاخي
ةنيدمىلعنويهصمسالاقلطيو.لوألاحاحصألايف
ىعدُتو.ةنيدملانميبرغلايبونجلالبجلااميسالوميلشروأ
ةدابعلصصخملالكيهلااهيفنأل»يسدقلبج«ميلشروأ
اذهوءاضقلامويوه)هريسفتو١:١٥رظنا(برلامويوبرلا
هيفيذلاريخألامويلاًايناثوةروكذملاةبرضلامويًالوأمويلا

ةغلابمدارجلافصويفيبنلامالكيفو.ملاعلاهللانيديس
.ريخألابرلامويىلإًاضيأرظانهنأل

.بابضوميغلثمهترثكنمدارجلا)٢ع(ٍمَالَظُمْوَي
لابجلاسوؤريفًالوأرونلارهظيرجفلادنعهنألرجفلالثمو
هنإفدارجلااذكهواهلكضرألايطغيىتحدتميولزنيمث
روكذملارجفلافضرألايطغيودتميمثديعبنمًالوأرهظي
ريثكلابعشلاو.رشمويرجفلبريخمويرجفسيل
دارجلايأ)٢٠و١:١٩(لكأترانهمادقودارجلاوهيوقلاو
ةقرتحماهنأكيعارملاوموركلارظنمنوكيفءيشلكلكأي
َدْنِع«ريخألابرلامويىلإزمرةفيخملاةبرضلاهذهو.رانلاب
يفِهِتَّـوُقِةَكِئَالَمَعَمِءاَمَّـسلٱَنِمَعوُسَيِّـبَّـرلٱِنَالْعِتْسٱ ِراَنِ

َنيِذَّـلٱ...َهللاٱَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلِلًةَمْقَنًايِطْعُم،ٍبيَِهل
هبَنوُبَقاَعُيَس ةاجنالو)٩-١:٧يكينولاست٢(»ٍّيِدَبَأٍكَالَِ
هللابضغنمةاجنالريخألامويلايفاذكهودارجلانم
َعيَِمجِهِتوُكَلَمْنِمَنوُعَمْجَيَفُهَتَكِئَالَمِناَسْنِإلٱُنْبٱُلِسْرُي«
ملٱ
طَيَو،ِمْثِإلٱِيلِعاَفَوِرِثاَعَْ

ْ
يفْمَُهنوُحَر ١٣:٤١ىتم(»ِراَّـنلٱِنوُتَأِ

.)٤٢و

خلٱِرَظْنَمَك٤«١١-٤
ْ

ِساَرْفَألٱَلْثِمَو،ُهُرَظْنَمِلَْي
ملٱِفيَِرصَك٥.َنوُضُكْرَي

جلٱِسوُؤُرَىلَعِتاَبَكْرَْ
ْ
.َنوُبِثَيِلاَبِ

لِلَنيِّـفَطْصُمَءاَيِوْقَأٍمْوَقَك.ًاّشَقُلُكْأَتٍراَنِبيَِهلِريِفَزَك
ْ

٦.ِلاَتِق
لٱُّلُك.ُبوُعُّشلٱُدِعَتْرَتُهْنِم

ْ
َجتِهوُجُو

ْ
َنوُرَْجي٧.ًةَرُْمحُعَم

حلٱِلاَجِرَكَروُّسلٱَنوُدَعْصَي.ٍلاَطْبَأَك
ْ

ُّلُكَنوُشْمَيَو،ِبَْر
يفٍدِحاَو ْمُهُضْعَبُمِحاَزُيَالَو٨.ْمُهَلُبُسَنُوِّـريَغُيَالَوِهِقيِرَطِ
يفٍدِحاَوُّلُكَنوُشْمَي.ًاضْعَب َنوُعَقَيِةَحِلْسَألٱَْنيَبَو،ِهِليِبَسِ
يفَنوُضَكَاَرتَي٩.َنوُِرسَكْنَيَالَو ملٱِ

.ِروُّسلٱَىلَعَنوُرَْجي.ِةَنيِدَْ
لٱَىلِإَنوُدَعْصَي

ْ
لٱَنِمَنوُلُخْدَي.ِتوُيُب

ْ
للٱَكىَوُك

ِّـ
١٠.ِّـص

لٱَوُسْمَّـشلَا.ُءاَمَّـسلٱُفُجْرَتَوُضْرَألٱُدِعَتْرَتُهَماَّـدُق
ْ

ُرَمَق
َحتُموُجُّنلٱَوِناَمِلْظُي

ْ
َماَمَأُهَتْوَصيِطْعُيُّبَّـرلٱَو١١.اََهناَعََملُزِج

َّـنَأل،ٌّيِوَقِهِلْوَقَعِناَصَّـنِإَف.ًاّدِجٌريِثَكُهَرَكْسَعَّـنِإ.ِهِشْيَج
»؟ُهُقيِطُيْنَمَف،ًاّدِجٌفوَُخمَوٌميِظَعِّـبَّـرلٱَمْوَي

:١٣ءايعشإ٣٠:٣٠و٥:٢٤ءايعشإ٩:٩ايؤر٩:٧ايؤر
٩ع٢٧و٥:٢٦ءايعشإ٣٠:٦ايمرإ٢:١٠موحانو٨
ص٩:٢١ءايعشإ١٠:٦جورخ٧موحانو٣:٢٧لاثمأ

٣:١٥صو٣١ع١:٥موحانو١٨:٧رومزمو٣:١٦
٣٢:٧لايقزحو٤:٢٣ايمرإو٣٤:٤و١٣:١٠ءايعشإو
ايمرإ٢٥و٢ع١٣:٤ءايعشإو٤٦:٦رومزمو٣:١٦ص
لايقزح٣:١٤و١:١٥صو٣١و١ع١٨:٨ايؤرو٥٠:٣٤
٢٢:١٤

سرفسأربةدارجلاسأربرعلاهّبشيِلْيَْخلٱِرَظْنَمَك
يلجرباهيلجروبرقعندبباهندبودسأردصباهردصو
.رسنيحانجباهيحانجولمج

ًاضيأليقو)٩:٩ايؤررظنا()٥ع(ِتاَبَكْرَْملٱِفيَِرصَك
هايمتوصوةيوقحايرتوصكهناريطبدارجلاتوصنإ
بيهلريفزكو.رعولايفةرئاسلاتابكرملافيرصكو.ةريثك
روتكدلالاق.هلكأدنعدارجلاتوصيأشقلالكأتران
فاحزلاىتأ١٨٤٥ةنسيفهنإيناكريمألالسرملانوسموت
هرظنمناكونانبليفهيبعةيرقىلإةحنجأالبدارجيأ
هتدابإليلاهألارفحو.ضرألايطغيءاملانمنافوطرظنمك
مهبعتنكلويصعلابهوبرضورانلااهيفاومرضاوقدانخلا
دعصكيَدنافميكحلاتيبىلإدارجلالصواملوًاثبعبهذ

ألَا
َ

ليئويرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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يفةاصحتيبلانأكلزنوحوطسلاىلعّرموطئاحلاىلع
.هقيرط

رظن(اركسعلانممظنمشيجبهّبشمَءاَيِوْقَأٍمْوَقَك
جلٱ«)٣٠:٢٧لاثمأ

ْ
ًاقَرِفُهُّلُكُجُرَْخيُهَّـنِكٰلَوٌكِلَمُهَلَسْيَلُداََر

يفٍدِحاَوُّلُكَنوُشْمَي«)٧عرظنا(»ًاقَرِف َنُوِّـريَغُيَالَوِهِقيِرَطِ
.»ْمُهَلُبُس

مهمساومفالتأنوريمهنأل)٦ع(ُبوُعُّشلٱُدِعَتْرَتُهْنِم
اولمعينأنوردقيالوعوجلانممهكالهومهلامآةبيخو
ةفيعضوةريغصهنمةدحاولكتناكنإودارجلانألًائيش
الشيجىقبيهنماولتقامهمهنإفمواقُيالهترثكنمف
مهتاكرحةعرسومهترثكنم)٨ع(نورسكنيالو.ّدعُي
مهدادتماوضرألاىلعطقفسيلوءاوهلابمهدوجوو
.ضرألايطغينافوطك

يفيصقتسيالوًادجيوق١١عو١٠عيفمالكلاو
عوسيلمعتساو.ةميظعتناكنإودارجلاةبرضفصو
موييفوميلشروأبارخيفهتوبنيفهذهلثمًاظافلأ
يفنأىفخيالو)٣١-٢٤:٢٩ىّتمرظنا(ةريخألاةنونيدلا
يذلابرلاوه)١١ع(»ِهِلْوَقَعِناَصو«.ةيرعشةغلابممالكلا
.ملاعلانيديسيذلاوهودارجلاةبرضبرمأ

ِّـلُكِبَّـَيلِإاوُعِجْرٱ:ُّبَّـرلٱُلوُقَيَنآلٱِنِكَلَو١٢«١٤-١٢
لٱَوِمْوَّـصلٱِبَو،ْمُكِبوُلُق

ْ
َالْمُكَبوُلُقاوُقِّـزَمَو١٣.ِحْوَّـنلٱَوِءاَكُب

ُءيِطَب،ٌميِحَرٌفوُؤَرُهَّـنَألْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإاوُعِجْرٱَو،ْمُكَباَيِث
لٱ
ْ

ُعِجْرَيُهَّـلَعَل١٤.ِّـَّـرشلٱَىلَعُمَدْنَيَوِةَفْأَّـرلٱُريِثَكَوِبَضَغ
.»ْمُكِٰهلِإِّـبَّـرلِلًابيِكَسَوٍةَمِدْقَتَةَكَرَبُهَءاَرَوَيِقْبُيَف،ُمَدْنَيَو
٥١:١٧رومزم٩:٣لايناد٣٣:١١لايقزحو٤:٢٩ةينثت
١٨:٨ايمرإ٣٤:٦جورخ٤١:٥ايمرإ٥٧:١٥ءايعشإو
٥:١٥سوماعو٢٦:٣ايمرإ٦و٧:٣سوماعو٤٢:١٠و
١:٩ص٢:١٩يجح٢:٣اينفصو٣:٩و١:٦نانويو
١٣و

مهاياطخاوكرتواوعمساذإوةبوتلاىلإهبعشبرلاوعدي
لوقيفةكربىلإةلئاهلادارجلاةبرضلوحتتهيلإاوعجرو
ِّـينَأِيلٌْريَخ«)١١٩:٧١رومزم(منرملالاقامكبعشلا

لَّـلَذَت
ْ

ىلعنولكتيالف»مكبولقلكب«»َكَضِئاَرَفَمَّـلَعَتَأْيَكِلُت
ءايعشإرظنا(بايثلاقزموءاكبلاوموصلاكةبوتلاتامالع

لٱ«)٥١:١٧رومزم(دوادلوقرظنا)٥-٥٨:٣
ْ

لَق
ْ

ُب
ملٱ
ملٱَوُِرسَكْنُْ

َحتَالُهللاَااَيُقِحَسْنُْ
ْ
.»ُهُرِقَت

لمحيامميهةيطخلارفغيهللانأبةقثلاٌفوُؤَرُهَّـنَأل
دادزيوهبلقيسقيناكءاجرلااذهالولوةبوتلاىلعئطاخلا
لدعنيعماسللّنيبينأظعاولكىلعو.ةيطخلابًاسامغنا
.نيبئاتللهتبحموهتمحرىسنيالوةاطخلاىلعهبضغوهللا

يفطلغوأًائيشلهجهنأكبرلامدنيال)١٤ع(ُمَدْنَيَو
نعسانلاعجراذإهماكحأءارجإنعلدعيهنكلوءيش
.نانويةادانمدنعىونينلهأباتامكمهاياطخ

يهمهيلإهعوجروهللاىلإمهعوجرةجيتنُهَءاَرَوَيِقْبُيَف
نومدقياهنمةديجمساومهحنمودارجلاةبرضنمصالخلا
.ًابيكسوةمدقتهل

لٱِباوُبِْرضِا١٥«٢٠-١٥
ْ
يفِقوُب .ًامْوَصاوُسِّـدَق.َنْوَيْهِصِ

جلٱاوُسِّـدَق.َبْعَّـشلٱاوُعَْمجِا١٦.ٍفاَكِتْعٱِباوُداَن
ْ

.َةَعاََم
طَألٱاوُعَْمجٱ.َخوُيُّشلٱاوُدِشْحٱ

ْ
ِجُرْخَيِل.ِّـيِدُّثلٱيِعِضاَرَوَلاَف

لٱ
ْ

ِخمْنِمُسيِرَع
ْ

لٱَوِهِعَد
ْ

لٱِكْبَيِل١٧.اَهِتَلَجَحْنِمُسوُرَع
ْ

ُةَنَهَك
ملٱَوِقاَوِّـرلٱَْنيَبِّـبَّـرلٱُماَّـدُخ

َىلَعُّبَراَيْقِفْشٱ:اوُلوُقَيَوِ،حَبْذَْ
لَسُتَالَوَكِبْعَش

ِّـ
لِلَكَثَاريِمْم

ْ
َجتىَّـتَحِراَع

ْ
.ًالَثَمُمَمُألٱُمُهَلَع

ِمل
َ
ٰهلِإَنْيَأ:ِبوُعُّشلٱَْنيَبَنوُلوُقَياَذا

ُ
ُّبَّـرلٱُراَغَيَف١٨.؟ْمُه

اَذَنَئَه:ِهِبْعَشِلُلوُقَيَوُّبَّـرلٱُبِيُجيَو١٩.ِهِبْعَشِلُّقِرَيَوِهِضْرَأل
ْمُكُلَعْجَأَالَو،اَهْنِماوُعَبْشَتِلًاتْيَزَوًاراَطْسِمَوًاحْمَقْمُكَلٌلِسْرُم
طَأَوْمُكْنَعُهُدِعْبُأُِّيلاَمِّـشلٱَو٢٠.ِمَمُألٱَْنيَبًاراَعًاضْيَأ

ْ
َىلِإُهُدُر

لٱَىلِإُهُتَمَّـدَقُم.ٍةَرِفْقُمَوٍةَفِشاَنٍضْرَأ
ْ
َىلِإُهُتَقاَسَو،ِّـيِقَّْـرشلٱِرْحَب

لٱ
ْ
لٱِرْحَب

ْ
طَتَوُهُنَتَنُدَعْصَيَف،ِّـِيبْرَغ

ْ
يفَفَّـلَصَتْدَقُهَّـنَأل،ُهُتَْمهُزُعُل ِ

.»ِهِلَمَع
:١٦ليئومص١و٣٦:٩ايمرإو١٠:٢٠كولم٢و١:١٤ص
١:٩ص١٩:٥رومزم٢٩:٥مايأ٢و٨:١٦لايقزحو١٢
:٧سوماعو٣٧:٢٠ءايعشإ٨:١٦لايقزحو٨:١٢مايأ٢و
١١٥:٢و٧٩:١٠رومزم٧٤:١٠و٤٤:١٣رومزم٥و٢
:٣١ايمرإ١٥و٦٣:٩و٦٠:١٠ءايعشإ٨:٢و١:١٤ايركز

:١ايمرإ٣٦:١٥و٣٤:٢٩لايقزح٢٢و٢:٢١عشوهو١٢
سوماعو٣٤:٣ءايعشإ١١:٢٤ةينثت١٤:٨ايركز١٥و١٤
٤:١٠

يفرثؤتةيروهمجلاةالصلا)١٦ع(َبْعَّـشلٱاوُعَْمجِا
بترلاعيمجيبنلاوعديوةيصوصخديعاوماهلونيعمتجملا
.سورعلاوسيرعلاولافطألاوخويشلاىتحسانلانم

نيبوهنيبولكيهلابابمامأ)١٧ع(ِحَبْذَْملٱَوِقاَوِّـرلٱَْنيَب
يفعامتجالاناكوةنهكلاراديفناكيذلاةقرحملاحبذم
.هللاىلإمهبارتقاةمالعناكملااذه

َجتىَّـتَح
ْ

بئاصمنمنوجتنتسيالفًالَثَمُمَمُألٱُمُهَلَع
.مهصالخىلعرداقريغهنأوأمهكرتمههلإنأدوهيلا

دقل«اهريغوةيعوسيلاةمجرتلايف)١٨ع(ُّبَّـرلٱُراَغَيَف
لاعفألايأ»لاقو...باجأو...قرو...برلاراغ
.هيلإاوعرضتوبعشلاباتاملباجأوبرلاراغف.ةيضام

لعجيورطملامهللسري)١٩ع(ًاحْمَقْمُكَلٌلِسْرُم
.اهرامثأبيتأتنأضرألا

ألَا
َ
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ضرألخدامًاريثكودارجلايأ)٢٠ع(ُِّيلاَمِّـشلٱ
قيرطنعلامشلانمًانايحأوبونجلاوقرشلانمليئارسإ

انهةقفاوم»يلامشلا«مسالابدارجلاةيمستوهامحوبلح
قيرطىلعاوتأنييروشألاونيينادلكلاكليئارسإءادعأنأل
يبرغلانانبلويقرشلانانبلنيبعاقبلاوبلحوتارفلارهن
طولرحبوهيقرشلارحبلاو.لامشلانمنيطسلفاولخدف
يف(هنامزيفهنإسومنوريهلاق.طسوتملارحبلاوهيبرغلاو
ضعبلاطقسيأةقيرطلااذهىلعدارجلالاز)عبارلانرقلا

هذهيفىرنف.طسوتملارحبلايفضعبلاوطولرحبيف
تايدعتيناثلاودارجلاةبرضاهنملوألاعيضاومةثالثةوبنلا
يهوًاضيأديعاومةثالثو.برلامويثلاثلاومهءادعأ
حورلالولحومهئادعأنمصالخلاودارجلانمصالخلا
ةوبنلاركذتف.اهضعبعمةكبترمعيضاوملاهذهو.سدقلا
موياهنأكةبرضلامظعركذتوسانلانمشيجهنأكدارجلا
لوألاىنعملابدارجلايأ.»هلمعيففلصت«و.برلا
.يناثلاىنعملابرشبلانمءادعألاو

يفاََختَال٢١«٢٧-٢١ يِحَرْفٱَويِجِهَتْبٱ.ُضْرَألٱاَهُتَّـيَأِ
يفاََختَال٢٢.ُهَلَمَعُمِّـظَعُيَّـبَّـرلٱَّـنَأل َّـنِإَف،ِءاَرْحَّـصلٱَمِئاََهباَيِ
لٱَيِعاَرَم

ْ
َحتَراَجْشَألٱَّـنَأل،ُتُبْنَتِةَّـيِّـَرب

ْ
مثُلِم

ََ
لٱَوُةَنيِّـتلٱ،اَهَر

ْ
ُةَمْرَك

ِّـبَّـرلٱِباوُحَرْفٱَواوُجِهَتْبٱَنْوَيْهِصيِنَباَيَو٢٣.اَمَُهتَّـوُقِناَيِطْعُت
ملٱُمُكيِطْعُيُهَّـنَأل،ْمُكِٰهلِإ

ملٱَرَطَْ
ْمُكْيَلَعُلِزْنُيَو،ِهِّـقَحَىلَعَرِّـكَبُْ

يفًارِّـخَأَتُمَوًارِّـكَبُمًارَطَم لٱِلَّـوَأِ
ْ

ألْمُتَف٢٤،ِتْقَو
ُ

لٱ
ْ
،ًةَطْنِحُرِداَيَب

ملٱُضاَيِحُضيِفَتَو
ِنَعْمُكَلُضِّـوَعُأَو٢٥.ًاتْيَزَوًارَْمخِِرصاَعَْ

جلٱاَهَلَكَأيِتَّـلٱَنيِنِّـسلٱ
ْ

لٱ،ُداََر
ْ

لٱَوُراَّـيَّـطلٱَوُءاَغْوَغ
ْ

ِيشْيَجُصَمَق
لٱ
ْ

لَسْرَأيِذَّـلٱُميِظَع
ْ

َنوُعَبْشَتَوًالْكَأَنوُلُكْأَتَف٢٦.ْمُكْيَلَعُهُت
َالَو،ًابَجَعْمُكَعَمَعَنَصيِذَّـلٱُمُكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَمْسٱَنوُحِّـبَسُتَو
يفاَنَأِّـينَأَنوُمَلْعَتَو٢٧.ِدَبَألٱَىلِإيِبْعَشىَزَْخي ِطَسَوِ
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأَو،َليِئاَْرسِإ

ُ
ىَزَْخيَالَو.ِيْريَغَسْيَلَوْمُك

.»ِدَبَألٱَىلِإيِبْعَش
٢٦ع١٧و٣:١٦اينفصو٣٠:١٠ايمرإ٥٤:٤ءايعشإ
١٣و٦٥:١٢رومزمو٢٠-١:١٨ص١٢٦:٣رومزمو
٥:٢٤ايمرإو١١:١٤ةينثت٦-١٢:٢ءايعشإ١٤٩:٢رومزم
٩:١٣سوماعو٢٦:١٠نييوال١٠:١ايركزو٦:٣عشوه
١١:١٥ةينثت٧-١:٤صو٢:١١ع٣:١٠يخالمو
:١٢٦رومزم٧-٦٧:٥رومزمو١٢:٧ةينثت٦٢:٩ءايعشإو
يف٣:١ص(٤٥:١٧ءايعشإ٢٥:١ءايعشإو٣و٢
:٤٩ءايعشإ٦و٤٥:٥ءايعشإ٢١و٣:١٧ءايعشإ)يناربعلا

٢٣

.هلمعبرلامّظعياذكههلمعيفودعلافلصتامك
ةيطخنعةجتانلابئاصملايفةعيبطلاتكرتشاامكو

نارفغنعةجتانلاتاكربلايفًاضيأكرتشتاذكهناسنإلا
.هتيطخ

يف يففيرخلابرطملاوهركبملارطملا)٢٣ع(ِتْقَوْلٱِلَّـوَأِ
يمنُييذلاعيبرلايفرطملاوهرخأتملارطملاوعرزلاتقو
.اهتاقوأنعرخأتتالراطمألانأوهدعولاوعرزلا

ًالوأدعولااذهريشي)٢٦ع(ِدَبَألٱَىلِإيِبْعَشىَزَْخيَال
صالخلاىلإًايناثوضرألارامثأعوجرودارجلاةبرضلاوزىلإ
ةينمزلاتاريخلابديعاوملاو.هللاىلإعوجرلاوةيطخلانم
-٣٠:١٥ةينثتو١٨:١٩نيوكترظنا(ةعاطلاطرشتحت
داسفلتاريخلاهذهاورسخوةيطخلاباوطقسامًاريثكو)٢٠
حورلالولحوةديدجبولقبمهدعوبرلانكلومهبولق
.)١١:٢٦ةيمورو٢٧-٣٦:٢٥لايقزحرظنا(سدقلا

َىلَعيِحوُرُبُكْسَأِّـينَأَكِلٰذَدْعَبُنوُكَيَو٢٨«٣٢-٢٨
،ًامَالْحَأْمُكُخوُيُشُمَلَْحيَو،ْمُكُتاَنَبَوْمُكوُنَبُأَّـبَنَتَيَفٍ،َرشَبِّـلُك
لٱَىلَعَو٢٩.ًىؤُرْمُكُباَبَشىَرَيَو

ْ
ِءاَمِإلٱَىلَعَوًاضْيَأِديِبَع

يفيِحوُرُبُكْسَأ لِتِ
ْ

يفَبِئاَجَعيِطْعُأَو٣٠ِماَّـيَألٱَك ِ
ُلَّـوَحَتَت٣١.ٍناَخُدَةَدِمْعَأَوًاراَنَوًامَد،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱ
لُظَىلِإُسْمَّـشلٱ

ْ
لٱَوٍةَم

ْ
ِّـبَّـرلٱُمْوَيَءِيَجيْنَأَلْبَقٍمَدَىلِإُرَمَق

لٱ
ْ

ملٱُميِظَع
ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبوُعْدَيْنَمَّـلُكَّـنَأُنوُكَيَو٣٢.ُفوُخَْ

يفُهَّـنَأل.وُجْنَي يفَوَنْوَيْهِصِلَبَجِ اَمَك.ٌةاَجَنُنوُكَتَميِلَشُروُأِ
لٱَْنيَبَو.ُّبَّـرلٱَلاَق

ْ
.»ُّبَّـرلٱُهوُعْدَيْنَمَنيِقاَب

٤٤:٣و٣٢:١٥ءايعشإ٢١-٢:١٧لامعأو٣٢-٢٨ع
:١٢سوثنروك١و٤٩:٦و٤٠:٥ءايعشإ٣٩:٢٩لايقزحو

٣:١٥صو١٠ع٢:١٩لامعأو٢٦و٢٥و٢١:١١اقول١٣
:١٣سقرمو٢٤:٢٩ىّتمو٣٤:٤و١٠و١٣:٩ءايعشإو

-١:١٤اينفص)يناربعلايف٤:١ص(٢:٢٠لامعأو٢٤
ةيمورو٢:٢١لامعأو٣٣:٣ايمرإ٥و٤:١يخالمو١٦
١٧ايدبوعو٤:٢ءايعشإ١٠:١٣

ةروكذملارومألادعبيأ)٢و١٣:١ايركزرظنا(َكِلٰذَدْعَب
مويةوبنلاهذهتمتميدقلادهعلاةياهندعبةوبنلاهذهب
يف)٢:١٧لامعأرظنا(لوسرلاسرطبلاقامكنيسمخلا
نيوعدملاسانلاضعبىلعهحورهللابكسميدقلادهعلا

دعولاامأوكولملاوةاضقلاوءايبنألاكةيصوصخةمدخل
بابشلاوخويشلارشبلكىلعلحيحورلانأوهفديدجلا

حورلانمًاعيمجنوئلتميفًاضيأءامإلاوديبعلاىلعوىتح
ميدقلاهللابعشهمهفينأردقيملامنومهفيوسدقلا
دحالو.ءامدقلاهلمعيملامةحلاصلالامعألانمنولمعيو
فعضبانسفنألاهلعجنيتلادودحلاالإةيحورلابهاوملل
ضعبنأانمايأيفىرنو)٢:٢٧انحوي١رظنا(انناميإ

ألَا
َ
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رومألايفيندلصأنماوناكةيحورلالامعألايفءامظعلا
.ةيملاعلا

مجنلاروهظوحيسملادسجتك)٣٠ع(َبِئاَجَعيِطْعُأَو
بئاجعلاوةاعرلاناذآيفةكئالملاةحيبستوسوجملل
باجحقاقشناوةملظلاوهلسروعوسياهلمعيتلاةريثكلا
ىلععوسيتومدنعتاومألاضعبةمايقوةلزلزلاولكيهلا
نمنييالمةمايقوبولقلاديدجتوحيسملاةمايقوبيلصلا
٦:١١سوثنروك١رظنا(ةيحورلاةايحلاىلإاياطخلاتوم
ليوحتوناخدلاةدمعأورانلاومدلاو)١٠-٢:١سسفأو
بئاصموبورحىلإريشتةيرعشظافلأيهمدىلإرمقلا
.ةينامورلاةكلمملاطوقسوميلشروأبارخكةميظع

.ةريخألاةنونيدلاموي)٣١ع(ِّـبَّـرلٱُمْوَيَءيَِجيْنَأَلْبَق
لبطقفنيسمخلامويسدقلاحورلالولحبتسيلةوبنلاو
لكومايألالكملاعلايفونينمؤملابولقيفحورلالامعأب
ثدحامطقفتسيلةروكذملابئاجعلاكلذكو.لاجآلا

.اهلكةبيجعلاهللالامعأًاضيألبهلسروحيسملانامزيف
لكيفةميظعلاحورلالامعأةيادبنيسمخلامويناكو
برلاموينأًاضيألسرلاوءايبنألاىتحءامدقلانظو.رشب
.بيرق

يف ةنيدمنألًايفرحسيل)٣٢ع(ٌةاَجَنُنوُكَتَميِلَشُروُأِ
نعةيانكميلشروألبةريثكتارمتطقسميلشروأ
ناكملاولوألاريشبتلازكرمكميلشروأوةعماجلاةسينكلا
دعولاسيلو.عوسيبلصبءادفلالمعلمكهيفيذلا
.»برلالاقامك«لبيبنلانم

نوليلقمهويبسلانماوعجرنيذلاًالوأَنيِقاَبْلٱَْنيَبَو
ممألاودوهيلانمنوراتخملاًايناثو.بعشلاعيمجىلإةبسنلاب
كلامملكيفليجنإلاراشتنادنعنورثكيسونوريثكمهو
نمهريغوليئويو)٧:٩ايؤررظنا(ةمداقلالايجألايفملاعلا
نمءايقتألاىلإوأيبسلانمنيجانلاىلإاورظنءامدقلا
.نينمؤملاريغدوهيلانوددوهيلا

نيراتخملاعيمجوةايحللًاسانأهللاراتخاُّبَّـرلٱُهوُعْدَيْنَم
برلامسابوعدينملكنإ«ًاقباسليقو.نوصلخيس
ىلعو.انلوهفناميإلاامأوبرللوهرايتخالايأ.»وجني
نأانلزوجيو.رايتخالارمأيفباتريالونمؤينأانملك
لبقيحيسملاوناميإلابصالخلابهرشبنوناسنإلكظعن
لَفْعَمْسَيْنَم«هيلإلبقُينملك

ْ
ْشَطْعَيْنَمَو.َلاَعَت:ْلُقَي

لَف
ْ

لَفْدِرُيْنَمَو.ِتْأَي
ْ

.)٢٢:١٧ايؤر(»ًاناَّـَجمٍةاَيَحَءاَمْذُخْأَي

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

سدقلاحورلاباكسناوحيسملامايأىلإرظنيبنلاناك
٢:٢٨رظنا(برلامسابوعدينملكةاجنورشبلكىلع

ةمكاحمومهيبسدرودوهيلابعشىلإرظنيفانهامأو)٣٢-
نينئمطمنويليئارسإلانكسيفةلئاهلامهتازاجمومهئادعأ
ةوبنلاهذهوبارخللفمهءادعأضرأامأومهضرأبصختو
بحيهللانأديدجلادهعلاميلعتنموًايفرحمتتنلومتتمل
حيسملاتامومهدحودوهيلابعشسيلوعمجأملاعلا
نباشرعمامأبوعشلاعيمجفقيامنيحوملاعلاصلخيل
نعنوكي)٤٦-٢٥:٣١ىّتمرظنا(ريخألامويلايفناسنإلا
هراسينعوممألانموأدوهيلانماوناكنإهفارخهنيمي
يفشرعلامامأوممألانموأدوهيلانماوناكنإءادجلا
ممألانمريثكعمجفقيس)١٠و٧:٩ايؤررظنا(ءامسلا
ضيببايثبنيلبرستمدوهيريغوًادوهيبوعشلاولئابقلاو
دقفءايقتألانمهريغوليئويامأو.مهصالخهلإنوحّبسي
مههللابعشنأاومهفيملمهنكلوهللابعشراصتناباونمآ

.يحورراصتناوهمهراصتناونينمؤملاعيمج

يفاَذَوُهُهَّـنَأل١«٨-١ لِتِ
ْ

يفَوِماَّـيَألٱَك لٱَكِلٰذِ
ْ

،ِتْقَو
ُهلِّـزَنُأَوِمَمُألٱَّـلُكُعَْمجَأ٢،َميِلَشُروُأَواَذوَُهيَيْبَسُّدُرَأاَمَدْنِع

ُ
ْم

يِثَاريِمَويِبْعَشَىلَعَكاَنُهْمُهُمِكاَحُأَوَطاَفاَشوَُهييِداَوَىلِإ
لَأَو٣،ِيضْرَأاوُمَسَقَوِمَمُألٱَْنيَبْمُهوُدَّـدَبَنيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإ

ْ
اْوَق

لٱاوُعاَبَو،ٍةَيِناَزِلَّـيِبَّـصلٱاُوَطْعَأَو،يِبْعَشَىلَعًةَعْرُق
ْ
ٍرْمَخِبَتْنِب

ِةَرِئاَدَعيَِمجَوُنوُدْيَصَوُروُصاَيِيلَّـنُتْنَأاَذاَمَو٤.اوُبَْرشَيِل
لٱِنَعيِنَنوُئِفاَكُتْلَه؟َنيِطْسِلِف

ْ
ِيبَنوُعَنْصَتْلَهْمَأ،ِلَمَع

لٱِبًاعِيَرس؟ًائْيَش
ْ

ْمُكَّـنَأل٥.ْمُكِسوُؤُرَىلَعْمُكَلَمَعُّدُرَأِلَجَع
لَخْدَأَويِبَهَذَويِتَّـضِفْمُتْذَخَأ

ْ
جلٱِيسِئاَفَنْمُت

ْ
.ْمُكِلِكاَيَهَىلِإَةَدِّـَي

لٱيِنَبِلَميِلَشُروُأيِنَبَواَذوَُهييِنَبْمُتْعِبَو٦
ْ

ْمُهوُدِعْبُتِلَنيِّـيِناَواَي
ملٱَنِمْمُهُِضْهنُأاَذَنَئَه٧.ْمِهِموُُختْنَع

ْمُهوُمُتْعِبيِذَّـلٱِعِضْوَْ
ِدَيِبْمُكِتاَنَبَوْمُكيِنَبُعيِبَأَو٨.ْمُكِسوُؤُرَىلَعْمُكَلَمَعُّدُرَأَو،ِهْيَلِإ
ْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ٍةَديِعَبٍةَّـمُأل،َنيِّـيِئاَبَّـسلِلْمُهوُعيِبَيِلاَذوَُهييِنَب
.»َمَّـلَكَت
ءايعشإ١٤و١٢ع٤:١٢اخيمو٦٦:١٨ءايعشإ١٦:١٥ايمرإ

لايقزح٣٤:٦لايقزحو٥:١٧ايمرإ٢٥:٣١ايمرإو٦٦:١٦
:٢سوماع٣:١٠موحانو١١ايدبوع٥-٣٦:١و٣٥:١٠

٨-١:٦سوماع٤-٩:٢ايركزو١٠و١:٩سوماع٦
٣٤:٨ءايعشإ١٧-٢٥:١٢لايقزح٧-٩:٥ايركزو
لايقزحو٣ع١٧و٢١:١٦مايأ٢و١٢:١٨كولم٢و٥٩:١٨و

١٤:٢ءايعشإ١٥:٣٣ليئومص١و٩:١٣ايركز٢٧:١٣
٣٨:١٣لايقزحو٧٢:١٠رومزمو١:١٥بويأ٦٠:١٤و

»مايألاكلتو«يتآلامالكلاةيمهأىلإريشتةملكاَذَوُه
.)٢٠:٢٨(يفاهيلإراشملامايألايه

ةظفلىنعم)١٤:٤ايركزرظنا()٢ع(َطاَفاَشوَُهييِداَو
راصتناىلإةراشإهلعلو)١٤عرظنا(»يضقيهوهي«طافاشوهي

ألَا
َ
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نييمودألاونييبآوملاونومعينبىلعميظعلاطافاشوهي
يقيقحناكمركذالزاجممالكلانكلو)٢٠صمايأ٢رظنا(
ميلشروأنيبو.هبعشءادعأهللاةمكاحمنعيبنلاربعيهبو
ليئومص٢رظنا(»نوردقيداو«مسابٍداونوتيزلالبجو

عبارلانرقلايفو)١٨:١نانويو١٥:١٣كولم١و١٥:٢٣
معزيو»طافاشوهييداو«يداولااذهىمستيحيسملا
.ناكملااذهيفنوكتةريخألاةنونيدلانأضعبلا

يبعشبرلالوقيِيضْرَأاوُمَسَقَوِمَمُألٱَْنيَبْمُهوُدَّـدَب
.وههباصأهبعشباصأاملكيأ.يضرأويثاريمو

اوربتعا)٣:١٠موحانرظنا()٣ع(ًةَعْرُقاْوَقْلَأَو
عابتوىرتشُتكالمأكلبءاسنولاجركالنييليئارسإلا
ىلعنونهاريرامقلابنوبعلينيذلاناك.ةعرقاهيلعىقلُتو
نوعيبياوناكودوقنىلعنونهاريامكدوهيلانمىرسأ
ًاليلدخلارمخحدقبتنبوةينازبيبصيأةلدابملابنورتشيو
ةرئادونوديصوروصلهأو.دوهيللمهراقتحاىلع
ع(هضرأاومسقوهللابعشاوددباوناكنيذلامهنيطسلف
٢(.

ىتحهبعشوأهللامهملظلهيأ)٤ع(ِيلَّـنُتْنَأاَذاَمَو
نيلئاقهللابعشىلعاودعتوكلذباوعدااذإوهوئفاكي
.مهسوؤرىلعمهلمعدريًاعيرسانعماولمعامعمهئفاكن
حّرصيف»يسئافن«»يبهذ«»يتضف«)٥ع(برلالوقيو
.هبعشعمهداحتاب

لكايهيفتراصهبهذوبرلاةضفيأْمُكِلِكاَيَهَىلِإ
ليئارسإلاومأيهةروكذملابهذلاوةضفلاو.مانصألا
مهحاجننوينثولابسن.لكيهلاةينآطقفسيلوةبولسملا
رظنا(مههلإىلإليئارسإحاجناوبسنامكمهمانصأىلإ
نيبومهتهلآنيباهنأكبورحلاتناكف)٩-٤:٧ليئومص١
.برلا

ةنيدميفناكهنإليق.نوينانويلامه)٦ع(َنيِّـيِناَواَيْلٱ
وحنسوثنروكةنيدميفوديبعلانم٤٠٠٠٠٠وحنانيثأ

دبع١٠٠٠٠وحننوعيبياوناكسوليدةنيدميفو٤٦٠٠٠٠
ثدحاذإوديبعلابًاراجتنوديصوروصلهأناكو.ًايموي

مهيديأبمهتضفوشويجلانوعبتياوناكناكميفبرح
مهوضرعيونانويلادالبىلإمهولسريمثىرسألااورتشيل
.عيبلل

وهفةمقنلابرلل)٧ع(ْمُكِسوُؤُرَىلَعْمُكَلَمَعُّدُرَأ
نمعابروصةنيدمردنكساذخأامل.ناسنإلاسيلويزاجي
.ريسأ١٣٠٠٠روصلهأ

قرشلايفبرعلادالبيفاونكس)٨ع(َنيِّـيِئاَبَّـسلِل
.ىصقألا

هباوُداَن٩«١٣-٩ اوُِضْهنَأ.ًابْرَحاوُسِّـدَق.ِمَمُألٱَْنيَباَذِٰ
حلٱِلاَجِرُّلُكْدَعْصَيَوْمَّـدَقَتَيِل.َلاَطْبَألٱ

ْ
طِا١٠.ِبَْر

ْ
اوُعَب

!اَنَأٌلَطَب:ُفيِعَّـضلٱِلُقَيِل.ًاحاَمِرْمُكَلِجاَنَمَوًافوُيُسْمُكِتاَّـكِس
.اوُعِمَتْجٱَوٍةَيِحاَنِّـلُكْنِمِمَمُألٱَعيَِمجاَياوُّمُلَهَواوُِعْرسَأ١١
َىلِإُمَمُألٱُدَعْصَتَوُضَهْنَت١٢.َكَلاَطْبَأُّبَراَيْلِزْنَأَكاَنُهَىلِإ
ْنِمِمَمُألٱَعيَِمجَمِكاَحُألُسِلْجَأَكاَنُهِّـينَأل،َطاَفاَشوَُهييِداَو
ملٱاوُلِسْرَأ١٣.ٍةَيِحاَنِّـلُك

ْ
حلٱَّـنَألَلَجْنِ

ْ
اوُّمُلَه.َجَضَنْدَقَديَِص

ألَتْمٱِدَقُهَّـنَألاوُسوُد
َ

ملٱِت
ْ
حلٱِتَضاَف.ُةََرصْعِ

ْ
ْمُهَّـَرشَّـنَألُضاَيِ

.ٌ»ريِثَك
٨:٩ءايعشإ٣:٥اخيمو٦:٤ايمرإ٢٨و٥١:٢٧ايمرإ
اخيمو٢:٤ءايعشإ٣و١٤:٢ايركزو٤و٤٦:٣ايمرإو١٠و
ع١٣:٣ءايعشإ٣:٨اينفصو١٦و٣٨:١٥لايقزح٤:٣
٥١:٣٣ايمرإ٣:١٣ءايعشإو٩٨:٩و٧:٦رومزم٢
١٨:٢٠نيوكت١:١٥يثارمو٦٣:٣ءايعشإ٦:١١عشوهو

اودعتسيواوعمتجينأممأللاودانينأدوهيلليبنلالوقي
)١٠-٢٠:٧ايؤرو١٠و٨:٩ءايعشإرظنا(برلاةبراحمل

.مهيفهللادجمتيفنورسكنيونوعمتجي
حئابذمهمانصألنومدقينوينثولاناكًابْرَحاوُسِّـدَق
.برحللًادادعتساتامدقتو

ءايعشإلاقامسكع)١٠ع(ًافوُيُسْمُكِتاَّـكِساوُعَبْطِا
طَي«)٤:٣(اخيمو)٢:٤(

ْ
عمتجيل.»ًاكَكِسْمُهَفوُيُسَنوُعَب

يف.لاطبألاىلإًاضيأوهمضنيففيعضلاىتحعيمجلا
.لطبفيعضلاهللاةمدخيفوفيعضلطبلاهللاةمواقم

.ةكئالملا)١١ع(َكَلاَطْبَأُّبَراَيْلِزْنَأ
مهةكئالملانإحيسملالاق)١٣ع(َلَجْنِْملٱاوُلِسْرَأ

نألجضندقديصحلاو)٣٩و١٣:٣٠ىّتمرظنا(نوداصحلا
امكلمتُحتالةجردىلإتلصووتلمكدقسانلارورش
لاصئتساوةرومعومودسبالقناونافوطلامايأيف

.عوشينامزيفنييناعنكلا

يفُريِهاََمجُريِهاََمج١٤«٢١-١٤ لٱيِداَوِ
ْ

َمْوَيَّـنَأل،ِءاَضَق
يفٌبيِرَقِّـبَّـرلٱ لٱيِداَوِ

ْ
لٱَوُسْمَّـشلَا١٥.ِءاَضَق

ْ
،ِناَمُلْظَيُرَمَق

َحتُموُجُّنلٱَو
ْ

ْنِمَو.ُرِْجمَزُيَنْوَيْهِصْنِمُّبَّـرلٱَو١٦.اََهناَعََملُزِج
َّـنِكَلَو.ُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلٱُفُْجَرتَف،ُهَتْوَصيِطْعُيَميِلَشُروُأ
لَمَّـبَّـرلٱ

ْ
ِّـينَأَنوُفِرْعَتَف١٧.َليِئاَْرسِإيِنَبِلٌنْصِحَوِهِبْعَشِلٌأَج

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ
ُ

يفًانِكاَس،ْمُك ُنوُكَتَو.ِيسْدُقِلَبَجَنْوَيْهِصِ
يفُمِجاَعَألٱاَهيِفُزاَتَْجيَالَوًةَسَّـدَقُمُميِلَشُروُأ ١٨.ُدْعَباَمِ
يفُنوُكَيَو لٱَكِلٰذِ

ْ
جلٱَّـنَأِمْوَي

ْ
ُضيِفَتَلَالِّـتلٱَو،ًاريِصَعُرُطْقَتَلاَبِ

ُجُرَْخيِّـبَّـرلٱِتْيَبْنِمَو،ًءاَمُضيِفَتاَذوَُهيِعيِباَنَيَعيَِمجَو،ًانَبَل
ُموُدَأَو،ًاباَرَخُريِصَتُْرصِم١٩.ِطْنَّـسلٱيِداَويِقْسَيَوٌعوُبْنَي
لُظِلْجَأْنِمًابِرَخًارْفَقُريِصَت

ْ
اوُكَفَسَنيِذَّـلٱاَذوَُهييِنَبِلْمِهِم

ألَا
َ
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يفًائيِرَبًامَد ،ِدَبَألٱَىلِإُنَكْسُتاَذوَُهيَّـنِكَلَو٢٠.ْمِهِضْرَأِ
،ُهْئِّـرَبُأَْمليِذَّـلٱُمُهَمَدُئِّـرَبُأَو٢١.ٍرْوَدَفٍرْوَدَىلِإَميِلَشُروُأَو
يفُنُكْسَيُّبَّـرلٱَو .»َنْوَيْهِصِ
ص٣١و١١و٢:١و١:١٥ص١٢و٢ع٨-٣٤:٢ءايعشإ
:٢ص٢:١١ص١:٢سوماعو١١:١٠عشوه٣١و٢:١٠

ءايعشإو٦١:٣رومزم٢:٦يجحو٣٨:١٩لايقزحو١٠
٢١ع١:٧موحانو١٦:١٩ايمرإ١٧:١٧ايمرإو٣٣:١٦
٢٠:٤٠لايقزحو٥٦:٧و١١:٩ءايعشإ٢:٢٧صو
١:١٥موحانو٥٢:١ءايعشإ١٧ايدبوعو٤:٣ءايعشإ
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١٧ع٣٦:٢٥

نيذلالايجألالكنموممألاعيمجنمريهامجلارثكأام
ءاضقلايداووريخألامويلايفحيسملايسركمامأنوفقيس
بيرقبرلامويو.)٢ع(يفروكذملاطافاشوهييداووه
ايؤرلايفيبنللبيرقلبتقولابسحننحنامكسيل
هلاودعتسينأسانلاىلعوديكأهئيجمنأامبًاضيأبيرقو
.نآلا

ةنرتقملابئاجعلايه)١٥ع(خلاُرَمَقْلٱَوُسْمَّـشلَا
سرطب٢رظنا(ةيرعشةغلابماهفصوبو.ريخألامويلاءيجمب

.)٤:١٦يكينولاست١و٣:١٠
ءيشاهلخدينل)١٧ع(ًةَسَّـدَقُمُميِلَشُروُأُنوُكَت

نعءابرغمهونوفدجملاونوملاظلامهمجاعألاو.سند
.)٢٢:١٥ايؤررظنا(هللاتيبلهأ

ظافلأبحيسملاتوكلمتاكربفصو٢١-١٨عيف
١٢-٤٧:١لايقزحرظنا(دوهيلادنعةموهفمتاهيبشتو
عوسييتلاةسينكلاوهتاريخلاهذهردصمو)١٤:٨ايركزو
ددعرظنا(ميطشيداووهطنسلايداوو.اهسأرحيسملا

ةجاتحموةديعبنكامأنعةيانكوهوطولرحبيقرش)٢٥:١
نعةيانكمودأورصمواهيلإلصتسليجنإلاتاكربنإف
.مهيلعلّهمتولوهبعشهللافصنُيف.هللاءادعألك

اذإو.رثؤموحيصفوهورعشوزاجمحاحصألااذهمالكو
:لوقنديدجلادهعلاميلعتهيلإانفضأ
ةراتةمواقملاوقحلانومواقينيذلاليجلكيفدجوي.١

ناويدلامعأوةينيدلابورحلاكةيدسجةمواقم
ةمواقمةراتوهعاونأفالتخاىلعداهطضالاوشيتفتلا
ةطساوبةمواقمةراتوةباتكوًاهافشةيلقعطئاسوب

دجملابلطولاملاةبحموناميإلاكرتكةيطخللبراجت
يففلتختةمواقملاعاونأو.ةيدسجلاتاوهشلاويملاعلا
.ناكملكيفوليجلك

مهلنولوقيلبنيمواقملانمنوفاخيالهللاابنينمؤملانإ.٢
ةيدسجلاةمواقملانإفججحلانممكدنعاماومدقاولاعت
قحلاىلعًارداقسيلرفكلاو.سفنلاىلعةرداقتسيل
نيدحتماومادامنينمؤملايفرثؤتالملاعلابراجتلكو
.مهكرتيالوهوبرلاعم

الاننكلوةيطخلاعاونألكورفكلاةاشالمبلطناننإ.٣
بولطملاراصتنالاومهصالخلبسانلاةاشالمبلطن
ىلإمهضغبليوحتوهللابعشىلإنيمواقملامامضناوه
نيسمخلامويلسرلارئاسوسرطبرصتناامكةبحملا
.عوسييمواقمنمنمفولأةسينكلاىلإمضناامل

عمراصتنالااذهبتباثناميإهمويءايقتأوليئويلناك.٤
.هتيفيكاومهفيملمهنأ
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