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ميدقلا دهعلا ةسينك ةنهك
 ِةَداَه#شلا ِنَكْسَم ىلَع َ/Eيِو,لا ِلEكَو لَب )٥٠ :١ ددع( . ةنهك اونوكيل 5ا لبق نم /يو,لا رايتخإ #مت

.َنوُلِْزَني ِنَكَْسWا لْوَحَو ُهَنوُمِدْخَي ْمُهَو ِهِتَعِتَْمأ لُكَو َنَكَْسWا َنوُلِمْحَي ْمُه .ُهل اَم Eلُك ىلَعَو ِهِتَعِتَْمأ ِعيِمَج ىلَعَو
 نيوكت( .قداصيكلم ناك ميدقلا دهعلا يف ديحولا كلWا نهاكلا .اذوهي طبس نم نوتأي كولWا ناك

 .Eِيلَعْلا 5Eَِ انِهاَك َناَكَو .ارْمَخَو اْزبُخ َجَرْخا َميِلاَش ُِكلَم ُقِداَص يِكْلَمَو  )١٨ :١٤
 5ا ةمدخو ليثمت فدهل /لزعنم اوناك . ةصاخ ٍباوثأ ىلع نولصحيو 5 ةنهكلا سيركت متي ناك

 ُذُخاَتَو  )٥( .ٍءاَمِب ْمُهُلِسْغَتَوِ عاَمِتْجwا ِةَْميَخ ِباَب ىَلا ِهيِنَبَو َنوُراَه ُمEدَُقتَو« )١١-٤ :٢٩ جورخ( .سودقلا
 ىَلَع َةَماَمِعْلا ُعَضَتَو  )٦( ِءاَدEرلا ِرا#ُنزِب ُه{دُشَتَوَ ةَرْد{صلاَو َءاَدEرلاَو ِءاَدEرلا َة#بُجَو َصيِمَقْلا َنوُراَه ُسِبُْلتَو َباَيEثلا
  )٨(  .ُهُحَسَْمتَو ِهِساَر ىَلَع ُُهبُكْسَتَو ِةَحَْسWْا َنْهُد ُذُخاَتَو  )٧(  ِةَماَمِعْلا ىَلَع َس#دَُقWْا َلِيلْكwْا ُلَعْجَتَو ِهِساَر
 ٌتُونَهَك ْمُهَل ُنوُكََيف .َسِن,َق ْمُهَل {دُشَتَو .ِهيَِنبَو َنوُراَه َقِطَانَمِب ْمُهُقEَطنُتَو  )٩( .ًةَصِمْقا ْمُهُسِبُْلتَو ِهيِنَب ُمEدَُقتَو
 ُنوُراَه ُعَضََيفِ عاَمِتْجwا ِةَْميَخِ ما#دُق ىَلا َرْو#ثلا ُمEدَُقتَو«  )١٠(  .ِهيَِنب َيِْدياَو َنوُراَه ََدي َ,َْمتَو .ًة#يِدَبا ًةَضيَِرف
ِ.عاَمِتْجwا ِةَْميَخ ِباَب َْدنِع Eب#رلا َماَما َرْو#ثلا َُحبَْذَتف  )١١( .ِرْو#ثلا ِساَر ىَلَع ْمُهَيِدْيا ُهُوَنبَو

 ةنهكلا لكش ، كلذل .بعشلا نع ًةباين Eب#رللٍ مد حئابذ اومدقي نأ تناك ةيساس�ا ةنهكلا ةيلؤوسم
 /يوw( .5ا عم بعشلا اوحلاصي نأ يف نمكت مهتيلؤوسم تناك .بعشلاو 5ا /ب ءاطسو ميدقلا دهعلا يف

ِ مَدِب َلَعَف اَمَك ِهِمَدِب ُلَعَْفيَو .ِباَجِحْلا ِلِخاَد ىَلا ِهِمَدِب ُلُخَْديَو ِبْع#شلِل يِذ#لا ِة#يِطَخْلا َسْيَت ُحَْبَذي #مُث« )١٥ :١٦
ِءاَطِغْلا َما#دُقَو ِءاَطِغْلا ىَلَع ُهُحِْضَني :ِرْو#ثلا

 :١٦ /يوw( .هسفن 5ا دنع wًوخد ناك ثيح سادق�ا سدق ىلإ لوخدلا هعسوب ةنهكلا سيئر هدحو
 #َ,ِئل ِتُوبا#تلا ىَلَع يِذ#لا ِءاَطِغْلا َماَما ِباَجِحْلا َلِخاَد ِسْدُقْلا ىَلا ٍتْقَو #لُك َلُخَْدي w ْنا َكاَخا َنوُراَه ْمEلَك« )٢
 .ِءاَطِغْلا ىَلَع ىَءاََرتا ِباَح#سلا يِف يEنw َتوُمَي

ميدقلا دهعلا يف ةيسنكلا ةمدخلا
 تانييعتلا اوررقي يكل ةعرقلا ءاقل� مهبجاوب نوموقي نيذلا ةنهكلا عمجتي ، رجفلا عولط لبق

 ،ً احابص ةعساتلا ةعاسلا دنع . حبذWا نوزهجيو ءاWاب ةلسغWا نو�مي اهدعبو . ةعونتWا ةيمويلا تامهملل
 فورخ حبذ ةمدخلا نمضتت . ةيحابصلا ةمدخلا ةيادب /نلعم ةيضفلا قاوب�ا يف نوخفني تاباوبلا نوحتفي
 ةقرتحWا ةحيبذلا ميدقت ، روخبلا قارحإ ، حيباصWا ةدمعأ بيذشت ، ةحيبذلا ىلع حلWا عضوو ، ةحيبذلا
 ، نومنرWا همدقي يذلا ، مويلا رومزم هيلي ناك اذه . ةيضفلا قاوب�اب خفنلاو بعشلا ةكرابم ، ةمدقتلا برشو
 .مهتامدقتو مهحئابذ اومدقيل بعشلا مدقتي اهدعب ، ةيحابصلا ةمدخلا دعب .ةيرتولا ىقسوWاب بوحصWاو
 ةمدخلل ةهباشم ةيئاسWا ةمدخلا تناك . ةيئاسWا ةمدخلا تقو ، رهظلا دعب فصنلاو ةيناثلل رمتسي ناك اذه
 يعوبس�ا ديدجتلا موي كلذ ناك ، تبسلا موي يف .رهظلا دعب ةعبارلا ةعاسلا دنع يهتنت تناكو ةيحابصلا
 ./فورخل ةيفاضإ ةمدقت ةقرحمو هوجولا زبخل

:ةمدخلل صخلم
 .حئابذلا نومدقيو نوزهجي ، يمويلا زبخلا نوزهجي ، ةلسغWا نو�مي ةنهكلا -
بعشلا ةكرابمو ة,صلا ةدايقب ةمدخلا ةنهكلا حتتفي -



ةدابعلا ىقيسوWاو نومنرWا دوقي -
 .مهحئابذ اوبلجي يكل بعشلل حبذWا ةنهكلا حتفي -

لضفأ دهع
.ٍءيش لك ، ةحيبذلا ، ةمدخلا ، لضفأ ٍءيش لك ديدجلا دهعلا يف

 .5ِا ىَِلإ ُبَِرتَْقن ِهِب َلَضَْفأ ٍءاَجَر ُلاَخِْدإ ُريِصَي ْنِكَلَو ً.ائْيَش ْلEمَكُي ْمَل ُسوُما#نلا ِِذإ  )٢٢ ،١٩ :٧ /يناربع(
 .َلَضَْفأ ٍدْهَعِلً انِماَض ُعوُسَي َراَص ْدَق َكِلَذ ِرْدَق ىَلَع )٢٢(
 َت#َبَثت ْدَق ،ََمظَْعأ ٍدْهَعِلً اضَْيأ ٌطيِسَو َوُه اَم ِراَدْقِمِب َلَضَْفأ ٍةَمْدِخ ىَلَع َلَصَح ْدَق َن�ا ُه#نِكَلَو  )٦ :٨ /يناربع(
.َلَضَْفأ َديِعاَوَم ىَلَع

ْديِدَجْلا ِدِهَعلا ْةَسيِنَك َْةنَهَكَو ْكوُلُم
زرب�ا طيسولا رود حيسWا عوسي ذخأ

ُحيَِسWْا ُعوُسَي ُناَسْنِ�ا :ِسا#نلاَو 5ِا ََْ/ب ٌدِحاَو ٌطيِسَوَو ٌدِحاَو ٌهَِلإ ُدَجُوي ُه#َن�  )٥ :٢ سواثوميت١(
 زرابلا ىلع�ا نهاكلا رود عوسي ذخأ

 )٢٠( ،ِباَجِحْلا َلِخاَد اَم ىَِلإ ُلُخَْدت ،ٍَةتِباَثَو ٍَةنََمتْؤُم ِسْف#نلِل ٍةاَسْرِمَك َانَل َوُه يِذ#لا  )٢٠-١٩ :٦ /يناربع(
.َِدَب�ا ىَِلإ ٍَةنَهَك َسيِئَر ،َقَداَص يِكْلَم َِةْبتُر ىَلَعً ارِئاَص ،َاِنلَْج� ٍقِباَسَك ُعوُسَي َلَخَد ُْثيَح
 ،ِلَمَْك�اَوِ َمظَْع�ا ِنَكَْسWْاَِبف ،ِةَديِتَعْلا ِتاَْريَخِْلل ٍَةنَهَك َسيِئَر َءاَج ْدَق َوُهَو ،ُحيَِسWْا ا#َمأَو )١٢-١١ :٩ /يناربع(
ً ة#رَم َلَخَد ،ِهِسَْفنِ مَدِب ْلَب ،ٍلوُجُعَو ٍسُوُيتِ مَدِب َسْيَلَو  )١٢( .ِةَقِيلَخْلا ِهِذَه ْنِم َسْيَل يِذ#لا َِيأ ،ٍَديِبِ عُونَْصWْا ِْريَغ
 ً.اّيَِدَبأ ًءاَدِف َدَجَوَف ،ِساَدَْق�ا ىَِلإً ةَدِحاَو

 ً.اسدقموً ايكولمً اتونهك نوكتل اهرايتخإ #مت ةسينكلا لك ديدجلا دهعلا يف
 ٍة#يِحوُر َحِئاََبذِ ميِدَْقِتل ً،اس#دَقُمً اتُونَهَك ً،اّيِحوُرً اْتَيب ،ٍة#يَح ٍةَراَجِحَك َ/Eيِْنبَمً اضَْيأ ُْمْتَنأ اُونوُك  )٥ :٢ سرطب ١(
.ِحيَِسWْا َعوُسَيِب 5ِا َْدنِع ٍةَلُوبْقَم
 ِلِئاَضَفِب اوُرِبْخُت ْيَكِل ،ٍءَانِتْقا ُبْعَش ،ٌةَس#دَقُم ٌة#ُمأ ، يِكوُلُم ٌتُونَهَكَو ،ٌرَاتْخُم ٌْسِنجَف ُْمْتَنأ ا#َمأَو  )٩ :٢ سرطب ١(
.ِبِيجَعْلا ِهِرُون ىَِلإ ِةَمْل{ظلا َنِم ْمُكاَعَد يِذ#لا

 انانبت كولWا كلم ن� /يكولم نحن
 اَي« :ُخُرْصَن ِهِب يِذ#لا يEَنب#تلا َحوُر ُْمْتذََخأ ْلَب ِفْوَخِْللً اضَْيأ ِة#يِدُوبُعْلا َحوُر اوُذُْخأَت ْمَل ِْذإ  )١٧- ١٥ :٨ ةيمور(
ً اضَْيأ ٌةَثَرَو َان#نِإَفً اَدwَْوأ ا#نُك ْنِإَف  )١٧( .5ِا َُدwَْوأ َان#َنأ َانِحاَوَْر� ُدَهْشَيً اضَْيأ ُهُسَْفن ُحو{رَلا  )١٦(  .»!ُب�ا اََبأ
.ُهَعَمً اضَْيأ َد#جََمَتن ْيَكِل ُهَعَم ُم#َلَأَتن ا#نُك ِْنإ .ِحيَِسWْا َعَم َنُوثِراَوَو 5ِا ُةَثَرَو
 َك#َن� ،ُهَمُوتُخ ََحْتَفتَو َْرفEسلا َذُْخأَت َْنأ َْتَنأ  قَِحتْسُم« :َِ/لِئاَقً ةَديِدَج ًةَميِنَْرت َنوُم#نََرَتي ْمُهَو )١٠-٩: ٥ ايؤر(
 ىَلَع ُِكلَْمنَسَف ،ًَةنَهَكَوً اكوُلُم َانِهَلِِ� َاَنتْلَعَجَو )١٠( ،ٍة#ُمأَو ٍبْعَشَو ٍناَسِلَو ٍةَليِبَق Eلُك ْنِم َكِمَدِب 5Eَِ َاَنتْيََرتْشاَو َتْحِبُذ
 .»ِضَْر�ا

ةئيطخ ةحيبذ ميدقت ١# : ةيلاتلا لئاسولاب لصحي ناك ميدقلا دهعلا يف ةنهكلا سيركت
 . مدلا شر ٥# ، مهيلع بكسُي ةحسWا تيز ناك ٤# ، ةصاخ باوثأ ىلع لوصحلا ٣ # ، يسقط ٌلسغ ٢#
 . ّب#رلا دنع ةلوبقم ةسادق ةايح ايحي يكل ّب#رلل ديدجلا دهعلا يف نمؤWا سيركت متي ، ةقيرطلا سفنب

 َم#دَق §يَِلَزأٍ حوُرِب يِذ#لا ،ِحيَِسWْا ُمَد ُنوُكَي Eيِرَحْلاِب ْمَكَف )١٤ :٩ /يناربع( . ةئيطخلا ةحيبذ ةمدقت لانن .١
!#يَحْلا 5َا اوُمِدَْخِتل ٍَةتEيَم ٍلاَمَْعأ ْنِم ْمُكَرِئاَمَض ُرEهَطُي ،ٍْبيَعَ ,ِب 5Eَِ ُهَسْفَن



 ْمُْكنِم ٍدِحاَو {لُك ْدَِمتْعَيْلَو اُوبُوت« :ُسُْرطُب ْمُهَل َلاََقف )٣٨ :٢ لامعأ( . ةيدومعWا ءام يف نوكي انلسغ .٢
 .ِسُدُقْلاِ حو{رلا َة#يِطَع اوَُلبَْقَتف اَياَطَخْلا ِناَْرفُغِل ِحيَِسWْا َعوُسَيِ مْسا ىَلَع

 ِتْوَمِْلل ِة#يِدوُمَْعWْاِب ُهَعَم ا#نِفَُدف )٤ :٦ ةيمور( . حيسWا يف ةدوجوWا ربلا باوثأ يه ةديدجلا انباوثأ .٣
.ِةاَيَحْلا ِة#دِج يِفً اضَْيأ ُنْحَن ُكُلْسَن اَذَكَه ِب�ا ِدْجَمِب ِتاَوَْم�ا َنِم ُحيَِسWْا َميُِقأ اَمَك ى#تَح

 يِت#لا ُةَحَْسWْاَف ُْمْتَنأ ا#َمأَو )٢٧ :٢ انحوي١( . سدقلا حورلا ةيدومعم لبقن امدنع ةحسWا تيز لانن .٤
 اَُهْنيَع ُةَحَْسWْا ِهِذَه ْمُكُمEلَعُت اَمَك ْلَب ،ٌدََحأ ْمُكَمEلَعُي َْنأ ىَِلإ ْمُكِب َةَجاَح wََو ،ْمُكيِف ٌَةتِباَث ُْهنِم اَهوُمُْتذََخأ
.ِهيِف َنُوُتْبَثت ْمُْكتَم#لَع اَمَك ً.ابِذَك ْتَسْيَلَو  قَح َيِهَو ،ٍءْيَش Eلُك ْنَع

 ،ِقِبا#سلا ِب�ا 5ِاِ مْلِع ىََضتْقُمِب  )٢ :١ سرطب ١( . هلً ايموي ايحن امدنع حيسWا مد شر لاننً ايموي .٥
.َُم,#سلاَو ُةَمْعEنلا ُمُكَل َْرثُْكِتل .ِحيَِسWْا َعوُسَيِ مَد Eشَرَو ،ِةَعا#طلِلِ حو{رلا ِسيِدَْقت يِف

ديدجلا دهعلا حئابذ
 5 م#دلا ةحيبذ مدقي نهاكلا ناك ثيح ئطاخلاو 5ا /ب طيسولا نهاكلا ناك ميدقلا دهعلا يف

 اننوك . ١٢ :٩ /يناربع . ةديحولا ةئيطخلا ةحيبذ وه حيسWا مد ، ديدجلا دهعلا يف . بعشلا نع ًةباين
 : ةيحور حئابذ ميدقتل 5ا لبق نم نونيعم نحن ، ديدجلا دهعلا ينمؤم

 ً،اس#دَقُمً اتُونَهَك ً،اّيِحوُرً اْتَيب ،ٍة#يَح ٍةَراَجِحَك َ/Eيِْنبَمً اضَْيأ ُْمْتَنأ اُونوُك )٥ :٢ سرطب١( ، ةيحور حئابذ .١
.ِحيَِسWْا َعوُسَيِب 5ِا َْدنِع ٍةَلُوبْقَم ٍة#يِحوُر َحِئاََبذِ ميِدَْقتِل
 ْمُكَداَسَْجأ اوُمEدَُقت َْنأ 5ِا ِةَْفأَرِبُ ةَوْخِ�ا اَه{َيأ ْمُكْيَِلإ ُبُْلَطأَف  )١ :١٢ ةيمور( ، ة#يح حئابذك انسفنأ مدقن .٢
.َة#ِيلْقَعْلا ُمُكَتَدَابِع 5ِا َْدنِع ًة#يِضْرَم ًةَس#دَقُم ًة#يَح ًةَحيَِبذ
 {رَُسأ ،ِهِتَمْدِخَو ْمُكِناَمِيإ ِةَحيَِبذ ىَلَعً اضَْيأ ُبِكَسَْنأ ُْتنُك ِْنإَو يِن#نِكَل  )١٧ :٢ يبيليف( ، ةمدخلا ةحيبذ
 .َ/ِعَمَْجأ ْمُكَعَم ُحَْرَفأَو
 ٍةَفَِرتْعُم ٍهاَفِش َرََمث َْيأ ،ِحيِبْس#تلا َةَحيَِبذ 5Eَِ ٍ/ِح Eلُك يِف ِهِب ْمEدَُقنَْلف  )١٥ :١٣ /يناربع( ، حيبست ةحيبذ
 .ِهِمْساِب

 5 انسفنأ مدقن املك »يكولم تونهك« ـك و »ةنهكلا توكلم« اننإ ىلع انتيوه نع نلعن /يحيسمك
 . هتمدخل

 هذه سفن مهيدل ديدجلا دهعلا يف /نمؤWا لك ، ةيتونهك تاطاشن ةدابعلاو ة,صلا تناك امنيب
 دهعلا يف . ة,صلل زمر وه روخبلا . ة,صلا تقو ءانثأ يف روخبلا نومدقي ميدقلا دهعلا ةنهك ناك . ةمدخلا
 .5ا مامأ مقتستو دعصت يتلا ةليمجلا ةحئارلا وذ روخبلا يه /نمؤWا تاولص ، ديدجلا
.ٍة#يِئاَسَم ٍةَحيَِبذَك #يََديُ ْعفَر ْنُكَِيل .َكَما#دُق ِروَُخبْلاَك يِتَ,َص ْمَِقتَْسِتل  )٢ :١٤١ رومزم(
 Eلُك ْمُهَلَو ،ِلَمَحْلا َماََمأً اخْيَش َنوُرْشِعْلاَو ُةَعَبَْر�اَو ُتاَناََويَحْلا ُةَعَبَْر�ا ِت#رَخ َرْفEسلا َذََخأ َا#Wَو   )٨ :٥ ايؤر(
.َ/ِسيEدِقْلا ُتاَوَلَص َيِهً اروُخَبٌ ة#وُلْمَم ٍبَهَذ ْنِم ٌتاَماَجَو ٌتاَرَاثيِق ٍدِحاَو

 .ديدجلا دهعلا يف كلذكً اضيأ وه ، ميدقلا دهعلا يفً ايتونهكً اطاشن يلاWا ءاطعلا ناك امنيب
 انتاكلتمم وأ انلام بهن املك »يكولم تونهك” ـك و “ةنهكلا توكلم« اننأ ىلع انتيوه نع نلعن /يحيسمك
 ل,خ نم . نمؤم لكل زايتمأو ةيلوؤسم اهنإ ؛ ةاعرلل طقف ءاطعلا ةلأسم كرتن w . 5ا لج� ةليصأ ةبحمب
 ُه#نأ ىلع سلوب اهفرعي »5 ةيضرم ، ةلوبقم ةحيبذ ، ةبيط ةحئار وذ ةمدقت« ُه#نأ ىلع يلاWا ءاطعلا فيرعت
 ْنِم ُتْلِبَق ِْذإ ُْتََ�تْما ِدَق .ُتْلَضَْفتْساَو ٍْءيَش #لُك ُتَْيفَْوتْسا ِدَق يEنِكَلَو  )١٨ :٤ ييليف( . يتونهك طاشن
.5ِا َْدنِع ًة#يِضْرَم ًةَلُوبْقَم ًةَحيَِبذ ،ٍَةبEَيط ٍةَحِئاَر َميِسَن ،ْمُكِْدنِع ْنِم يِت#لا َءاَيَْش�ا َسُتِدوُْرَفَبأ



سادقLا سدق ىلإ لوخدلا
. 5ا روضح ىلإ زمري يذلاو ، سادق�ا سدق ىلإ لخدي ةنهكلا سيئر هدحو ، ميدقلا دهعلا يف

 لك ديدجلا دهعلا يف . ةددشم ٍطورش تحتو ، ةنسلا يفً ةدحاوً ةرم طقف ناك لوخدلا اذه اهنيح ىتح
 . 5ا روضح ىلإ لوخدلا هنكمي ةنامأو ةقثب نمؤم
َعوُسَي ِحيَِسWْا يِف ِتا#يِواَم#سلا يِف ُهَعَم َانَسَلَْجأَو ،ُهَعَم َانَماََقأَو  )٦ :٢ سسفأ(
.5ِا ِ/َِمي ْنَع ٌسِلاَجُ حيَِسWْا ُْثيَح ،ُقْوَف اَم اُوبُْلطاَف ِحيَِسWْاَ عَم ُْمتْمُق ْدَق ُْمْتنُك ْنِإَف  )١ :٣ يسولوك(
 ٍْءيَش Eلُك يِف ٌب#رَجُم ْلَب ،َانِتاَفَعَضِل َيِثَْري َْنأ ٍرِداَق ُْريَغ ٍَةنَهَك ُسيِئَر َانَل َسْيَل َْن�  )١٦-١٥ :٤ /يناربع(
.ِهِنيِح يِفً انْوَع ًةَمْعِن َِدجَنَو ًةَمْحَر َلَاَنن ْيَكِل ِةَمْعEنلا ِشْرَع ىَِلإ ٍةَقِثِب ْم#دََقَتنَْلف )١٦(.ٍة#يِطَخ َ,ِب ،َانُْلثِم
 ُهَس#رَكً اقيَِرط  )٢٠( ،َعوُسَيِ مَدِب »ِساَدَْق�ا« ىَِلإ ِلوُخ{دلاِب ٌةَقِثُ ةَوْخِ�ا اَه{َيأ َانَل ْذِإَف  )٢٢-١٩ :١٠ /ناربع(
 يِف ٍقِداَص ٍبْلَقِب ْم#دََقَتِنل  )٢٢( ،5ِا ِْتَيب ىَلَع ٌميِظَع ٌنِهاَكَو  )٢١( ،ِهِدَسَج َْيأ ،ِباَجِحْلاِب ً،اّيَحً اثيِدَح َانَل
  .§يَِقن ٍءاَمِب اَنُداَسَْجأ ًةَلَِستْغُمَو ،ٍريEرِش ٍريِمَض ْنِم َاُنبوُلُق ًةَشوُشْرَم ،ِناَميِ�ا ِ/َِقي

ةيلوؤسم ىلوتي وضع لك
 . ةيلوؤسم ىلوتي وضع لك دسجلا يف . دحاو ٌدسج نكل ، ءاضعأ ةدع نم ةسينكلا فلأتت

َ يَِئتَْري َْنأ يَِغْبَني اَم َقَْوف َيَِئتَْري wَ َْنأ :ْمَُكْنَيب َوُه ْنَم Eلُكِل يِل ِةاَطُْعWْا ِةَمْعEنلاِب ُلوَُقأ يEنِإَف  )٨-٣ :١٢ ةيمور(
 ٌءاَضَْعأ َانَل ٍدِحاَو ٍدَسَج يِف اَمَك ُه#نِإَف  )٤( .ِناَميِ�ا َنِمً اراَدْقِم ٍدِحاَو Eلُكِل 5ُا َمَسَق اَمَك ِل{قَع#تلا ىَِلإ َيِئَتْرَي ْلَب
 ٌءاَضَْعأَو ِحيَِسWْا يِف ٌدِحاَو ٌدَسَج :َنيِريِثَكْلا ُنْحَن اَذَكَه )٥( ٌدِحاَو ٌلَمَع اَهَل ِءاَضَْع�ا ُعيِمَج َسْيَل ْنِكَلَوٌ ةَريِثَك
 ىَِلإ َِةبْسEنلاَِبفٌ ة#ُوُبَنأ :َانَل ِةاَطُْعWْا ِةَمْعEنلا ِبَسَحِب ٌةَِفَلتْخُم ُبِهاَوَم َانَل ْنِكَلَو  )٦( .ِرَخِل ٍدِحاَو {لُك ٍضَْعبِلً اضْعَب
 ٍءاَخَسَِبف يِطُْعWْا ِظْعَوْلا يَِفف ُظِعاَوْلاِ َمأ  )٨(ِ مِيلْع#تلا يَِفف ُمEلَُعWْاِ َمأ ِةَمْدِخْلا يِفَف ٌةَمْدِخ َْمأ  )٧( ِناَميِ�ا
 .ٍروُرُسَِبف ُمِحا#رلا ٍداَهِتْجاَِبف ُرEبَُدWْا
.ِةَعَْفنَمِْللِ حو{رلا ُراَْهِظإ ىَطْعُي ٍدِحاَو Eلُكِل ُه#نِكَلَو  )٧ :١٢ سوثنروك١(
.ُءاَشَي اَمَك ِهِدَْرفُمِب ٍدِحاَو Eلُكِلً امِساَق ِهِْنيَعِب ُدِحاَوْلا ُحو{رلا اَهُلَمْعَي اَه#لُك ِهِذَه #نِكَلَو  )١١ :١٢ سوثنروك ١(
.َداََرأ اَمَك ِدَسَجْلا يِف اَْهنِم ٍدِحاَو #لُك َءاَضَْع�ا 5ُا َعَضَو ْدََقف َن�ا ا#َمأَو  )١٨ :١٢ سوثنروك ١(
 َدْعَبَو ٍتا#وُق #ُمث َ/ِمEلَعُمً اِثلاَث َءاَيِْبَنأً ايِناَث ً,ُسُر wً#َوأ :ِةَسيِنَكْلا يِفً اساَُنأ 5ُا َعَضََوف  )٢٨ :١٢ سوثنروك١(
.ٍَةنِسَْلأ َعاَوَْنأَو َريِباَدَتً اناَوَْعأ ٍءاَفِش َبِهاَوَم َكَِلذ
 .ِحيَِسWْا َِةبِه ِساَيِق َبَسَح ُةَمْعEنلا َِتيِطُْعأ ا#نِم ٍدِحاَو Eلُكِل ْنِكَلَو  )٧ :٤ سسفأ(
 َضَْعبْلاَو ،َنيِرEَشبُم َضَْعبْلاَو ،َءاَيِْبَنأ َضَْعبْلاَو ،ً,ُسُر اوُنوُكَي َْنأ َضَْعبْلا ىَطَْعأ َوُهَو  )١٢-١١ :٤ سسفأ(
ِحيَِسWْا ِدَسَج ِناَْيُنِبل ،ِةَمْدِخْلا ِلَمَعِل ،َ/ِسيEدِقْلا ِليِمْكَت ِلَْج�  )١٢( ،َ/ِمEلَعُمَوً ةاَعُر
 ، 5ا لبق نم صاخ ءاعد ما#دخلا ءwؤه . ةسينكلا ناينب لج� ةسينكلا يف ةيسامخلا ةمدخلا 5ا عضو
 . بيردت ةرتفو ، ت,هؤم

 لك ىلإ تلقتنإ ةمدخلا هذه . بعشلا لج� اوعفشتي نأ ميدقلا دهعلا يف ةنهكلا ةيلؤؤسم ناك
 . ديدجلا دهعلا يف /نمؤWا
 َحو{رلا #نِكَلَو .يَِغْبَني اَمَك ِِهلَْج� يEلَصُن اَم ُمَلْعَن َانْسَل َان#َن� َانِتاَفَعَض ُ/ِعُيً اضَْيأ ُحو{رلا َكَِلذَكَو  )٢٦ :٨ ةيمور(
.اَهِب ُقَْطنُي wَ ٍتا#َنأِب َانيِف ُعَفْشَي ُهَسَْفن
 ،ٍَةبْلِطَو ٍَةَبظاوُم Eلُكِب ِهِْنيَعِب اَذَهِل َنيِرِهاَسَو ِ،حو{رلا يِف ٍتْقَو #لُك ٍَةبْلِطَو ٍةَ,َص Eلُكِب َ/Eلَصُم  )١٨ :٦ سسفأ(
َ/ِسيEدِقْلا ِعيِمَج ِلَْج�



 حورلاو ةاطخلا /ب ةحلاصWا ىلع نوملعيو حئابذلا نومدقي ةنهكلا ناك ، ميدقلا دهعلا يف
 نحن امنيب ةحلاصWا ةمدخ لانت ءاعمج ةسينكلا اذكهو ، حيسWا مد انحلاص ديدجلا دهعلا يف . سدقلا
 َعوُسَيِب ِهِسَْفِنل َانَحَلاَص يِذ#لا ،5ِا َنِم #لُكْلا #نِكَلَو )٢٠-١٨ :٥ سوثنروك ٢( . نيرخل حيسWا ليجنإب رشبن
 ٍبِساَح َْريَغ ،ِهِسَْفِنل َمَلاَعْلاً احِلاَصُم ِحيَِسWْا يِف َناَك 5َا #ِنإ َْيأ  )١٩( ،ِةَحَلاَُصWْا َةَمْدِخ اَناَطَْعأَو ،ِحيَِسWْا
 ُبُْلطَن .َانِب ُظِعَي 5َا #َنأَك ،ِحيَِسWْا ِنَع َءاََرفُسَك ىَعْسَنً اِذإ  )٢٠( .ِةَحَلاَُصWْا َةَِملَك َانيِفً اعِضاَوَو ،ْمُهاَياَطَخ ْمُهَل
.5ِا َعَم اوُحَلاَصَت ِ:حيَِسWْا ِنَع

 هذه ؛انلوح مه نيذلل ليجن�ا اذه رشنو باهذلل ةيلوؤسWا انيدل انلك ، ديدجلا دهعلا ينمؤم اننوك
 سقرم( . ملاعلا ةمدخو ة,صلل ة#وقلا 5ا نم لانن انلك ديدجلا دهعلا ينمؤم اننوكو . ةحلاصWا ةمدخ يه

 َدََمتْعاَو َنَمآ ْنَم  )١٦( .اَهEلُك ِةَقِيلَخِْلل ِلِيجْنِ�اِب اوُزِرْكاَو َعَمَْجأِ مَلاَعْلا ىَِلإ اُوبَهْذا« :ُمُهَل َلاَقَو  )٢٠-١٥ :١٦
 ٍَةنِسَْلأِب َنوُم#لََكَتيَو يِمْساِب َ/ِطاَي#شلا َنوُجِرْخُي :َ/ِنِمُْؤWْا َُعْبَتت ُتاَي�ا ِهِذَهَو  )١٧( .ْنَُدي ْنِمُْؤي ْمَل ْنَمَو َصَلَخ
 .»َنُوأَْرَبَيف ىَضَْرWْا ىَلَع ْمُهَيِْدَيأ َنوُعَضَيَو ْمُه{رُضَي wًَ اتيِمُمً اْئيَش اُوبِرَش ِْنإَو ٍتا#يَح َنوُلِمْحَي  )١٨( .ٍةَديِدَج
 يِف اوُزَرَكَو اوُجَرَخَف ْمُه ا#َمأَو )٢٠( ِ.#5اِ /َِمي ْنَع َسَلَجَو ِءاَم#سلا ىَِلإ ََعَفتْرا ُمُهَم#لَك اَمَدْعَب #ب#رلا #ِنإ #مُث  )١٩(
 .َ/ِمآ .ِةَعِبا#تلا ِتاَي�اِب ََم,َكْلا ُتEَبُثيَو ْمُهَعَم ُلَمْعَي {ب#رلاَو ٍناَكَم Eلُك

ديدجلا دهعلا ةسينك تامدخ
 دهعلا ةمدخب اهنراقن اهدعبو ، ىرخأً ةرم ميدقلا دهعلا ةسينك تامدخ ىلع ةرظن يقلنس wًوأ

 . ديدجلا
ميدقلا دهعلا ةمدخل صخلم

 .يحاض�ا نومدقيو نوزهجي ، يمويلا زبخلا نوزهجي ، ةلسغWا ةنهكلا �مي -
 بعشلا ةكرابمو ة,صلا ةدايقب ةمدخلا ةنهكلا حتتفي -
 ةدابعلا نويقيسوWاو نولترWا ةوقي -
 وه اذه هن� ةمدخلا نمً ادج مهم ٌءزج اذه . مهحئابذ اوبلجي يكل بعشلا مامأ حبذWا ةنهكلا حتفي -

 . 5ا عم نوحلاصتيو ، مهحئابذ نومدقي ، بعشلا هيف بوتي يذلا ناكWا

 ديدجلا دهعلا ةمدخ
 ىلعً اضيأ يعارلا صرحيو . مادختس²ل زهاجو ءيلم ةيدومعWا نرج نأ ىلع يعارلا صرحيس -

 . ةيعرلا ىلع ىلتتس يتلا ةظعولا ، 5ا ةملك وه اذه ؛ ةيعرلا لج� 5ا زبخ زيهجت
 ةيحاتتف�ا ة,صلا يف يعارلا دوقيس -
 ةدابعلا دوقيس ىقيسوWا دئاق -
 . ةيعرلا ناينبو ءانب يكل 5ا ةملك يف يعارلا مدخيس -
 ، ءافشلا لج� مهل ة,صلا متت نأو ، ةبوتلا لج� سانلا لبقي ثيح حبذWا ةمدخ يعارلا حتفي -

 ةمدخ .عوسيل مهتايح اوملسو اوبات دق اونوكي نأ دعب سانلا دمعتي انه . ىرخأ ٍتاجاحو ، ررحتلا
 نوذختيو 5ا عم بعشلا حلاصتي ثيح ناكWا وه اذه هن� ةمدخلا نمً امهمً اءزج لكشت حبذWا
 . ةايحلا ريغت ٍتارارق

ةيساسLا طاقنلا ضعبل صخلم
 :ً اءزج اونوكي نأ /نمؤWا لك ىلع بجي يتلا روم�ل صخلم

5ا روضح ىلإ لوخدلا -



. ةدابعلاو ، حيبستلا ، ة,صلا حئابذ ميدقت -
5 ةلوبقمو ، ةس#دقم ، ة#يح ةحيبذ انسفنأ مدقن -
ّب#رلا لج� ةمدخلل ةحيبذك انسفنأ مدقن -
بعشلل عفشتن -
. نيرخل دهشنو ، ظعن ، ملعن امنيب ةحلاصWا ةمدخ نمً اءزج نوكن -

5 انسيركت صخلم
 ةئيطخلا ةحيبذ ةمدقت لانن -
ةيدومعWا ءام يف وه انلسغ -
 ربلا ةيدرأ يه ةديدجلا انباوثأ -
سدقلا حورلا ةيدومعم لبقن امدنع ةحسWا تيز لانن -
هلً ايموي ايحن امدنع حيسWا مد شر لاننً ايموي -

 ؟ كسفن ىرت نيأ ، ديدجلا دهعلا ةسينك ىلإ رظنلاب
؟ ن�ا نم ةنس دعبً ايحور نوكت نأ ديرت نيأ
؟كانه ىلإ لوصولل اهذختت نأ بجي يتلا تاوطخلا يه ام
ةسينكلا يف ناكم مهيدل /نمؤWا لك ، ركذت
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