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 ؟ لبق نم ةلئس1ا هذهب تلمأتو قبس له
 ؟ تقلخ نم ةروص ىلع -
 ؟ تقلخ ٍفده يأ لج1 -
 ؟ ىضوفب ملاعلا اذاO ، هلإ كانه ناك اذإ -
- Oيف أطخلا ام :ً أطخ بكترأ ، باوصلاب موقأ نآ ديرأ امدنع ، كلذك رم1ا اذاb ؟ 

 يذلا ام ىرنو سدقOا باتكلا لhخ نم رظننً اعم انوعد . eا ةملك يف ةدوجوم ةلئس1ا هذه نع ةبوج1ا
 . انل eا تاططخم يه ام ىرنو ، ىلو1ا ةقيلخلا عم ثدح

 ىلع نوطلستي مهلعجو ، eا ةعيبط اهيدل ةيرشبلا . هتروص ىلع هقلخ : ناسنsا eا قلخ امدنع ءدبلا يف
 يف ملاعلا نأ ٌ}ب ُهbن1 ؟eا اهقلخ يتلا ةقيلخلل ثدح يذلا ام : لاؤسلا اذه حرطتس امبر . ضر1ا
 فشتكن نأ انيلع ةلئس1ا هذه لك نع ةباجsا فدهب . eا ةبحم اهيدل سيل بوعشلا ةيرثكأ نأو ، ىضوف
 ةلاحلل درتست نأ نكمي فيك كيرن فوس سدقOا باتكلا لhخ نم اهدعبو ، ةيلص1ا ةقيلخلل لصح اذام
  . ةطلسلا مهيدلو ، eا ةعيبط مهيدل ، eا ةروص ىلع : ةيرشبلا eا اهيف قلخ يتلا ةيلص1ا

 كباتكب ةساردلا عبتت نأ يف ةيرحلا كل اذل . كمئhت يكل ةساردلا هذه ىلإ ةيباتكلا رافس1ا تجردأ
 . سدقOا
 ٢٧-٢٦ :١ نيوكت أرقإ تحمس اذإ
 ىَلَعَو ِءاَمbسلا ِرَْيط ىَلَعَو ِرَْحبْلا ِكَمَس ىَلَع َنوُطbلََستَيَف َانَِهبَشَك َانِتَروُص ىَلَع َناَسْن�ا ُلَمْعَن« :eُا َلاَقَو )٢٦(
 ىَلَع َناَسْن�ا eُا َقَلَخَف )٢٧( .»ِضْر�ا ىَلَع �بِدَت يِتbلا ِتاَباbبbدلا ِعيِمَج ىَلَعَو ِضْر�ا �لُك ىَلَعَو ِمِئاََهبْلا

 .ْمُهَقَلَخ َىثْناَو ارَكَذ .ُهَقَلَخ eِا ِةَروُص ىَلَع .ِهِتَروُص

 ءاوحو مدآ راسً اضيأ . ضر1ا لك ىلع ةطلسلا eا هاطعأو ، ةيهلsا هتعيبط عم ، eا ةروص ىلع مدآ قلخ
 . هعم ٍةكرشب اشاعو امهقلاخ eا عم

 . )ضر1ا ىلع سودرفلا( ندع ةنج يف ناسنsا eا عضو
١٧ -١٦ :٢ نيوكت أرقإ
 ِرْيَخْلا ِةَفِرْعَمُ ةَرَجَش اbماَو  )١٧( hْكا ُلُكاَت ِةbنَجْلا ِرَجَش ِعيِمَج ْنِم« :hِئاَق َمَدا ُهَل�ا �بbرلا ىَصْواَو )١٦(
 .»ُتوُمَت اتْوَم اَْهنِم ُلُكاَت َمْوَي َكbن� اَْهنِم ْلُكاَت hَف �رbشلاَو

 داجيإ كناكمإب نكل . ةصقلا ةيقب فرعت كنأ قثاو انأ . ناتوميس ةرجشلا هذه نم اهب نولكأي يتلا ةظحللا
 ٢٤ -١ :٣ نيوكت يف اهنم يقبتOا

 ٍةbيح لكش ىلع اهيلإ ىتأ . رشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش برق فقت تناك امنيب ءاوح دنع ناطيشلا ىتأ
 اهنم لكأو اهجوزل تطعأو ، رشلاو ريخلا ةفرعم ةرجش ةرمث تلكأو ناطيشلا لبق نم تعدخ ؛ اهبbرجو
 .ً اضيأ
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 . eا قوف هسفن ع�فَري نأ دارأ ُهbن1 ءامسلا نمً اجراخ درط . eا كhم ةرهُزلا ىعدي ىضم اميف ناك ناطيلا
 وعدي . ءامسلا نم اودرط ةكئOhا ثلثو ةرهزلا ؛ ةسدقOا ةكئOhا فوفص يفً ادرمت ثدحأ اذه هلعفبو
 . }طايشلا ىعدت ىرخ1ا ةطقاسلا ةكئOhاو ، ناطيشلاب ةرهزلا سدقOا باتكلا

ً اتوم اوتام روفلا ىلع ؛ ضر1ا ىلع مهتطلس اودقف ، ناطيشلل ءاوحو مدآ اهب ملستسإ يتلا ةظحللا يف
. ةئيطخلاب ةخستم مهتروص تحبصأو ،ً ايحور

١٩ :٢ سرطب ٢ أرقإ
   ً!اضَْيأ ٌَدبَْعتْسُم ُهَل َوُهَف ٌدََحأ ُْهنِم َبَلَغْنا اَم bَن1 .ِداَسَفْلا ُديِبَع ْمُهُسُفَْنأ ْمُهَو ،ِةbي�رُحْلاِب ْمُهاbِيإ َنيِدِعاَو

١٢ :٥ ةيمور أرقإ
 ِعيِمَج ىَِلإ ُتَْوOْا َزَاتْجا اَذَكَهَو ُتَْوOْا ِةbيِطَخْلاِبَوِ مَلاَعْلا ىَِلإ ُةbيِطَخْلا ِتَلَخَد ٍدِحاَو ٍناَسْنِإِب اَمbَنأَك َكِلَذ ِلَْجأ ْنِم
  .ُعيِمَجْلاَ أَطَْخأ ِْذإ ِساbنلا

 . كيلإو مهد�و1 ةئيطخلا تلقتنإ ءاوحو مدآ ةئيطخ ببسب ، قحم تنأ

 ٣-١ :٢ سسفأ أرقإ
 َبَسَح ِ،مَلاَعْلا اَذَه ِرْهَد َبَسَح hًْبَق اَهيِف ُْمتْكَلَس يِتbلا )٢( ،اَياَطَخْلاَو ِبوُن�ذلاِبً اتاَوَْمأ ُْمْتنُك ِْذإ ُْمتَْنأَو )١(
 hًْبَق َانْفbرَصَتً اعيِمَجً اضَْيأ ُنْحَن َنيِذbلا )٣( ،ِةَيِصَْعOْا ِءَانَْبأ يِف َن�ا ُلَمْعَي يِذbلاِ حو�رلا ،ِءاَوَهْلا ِناَطْلُس ِسيِئَر
ًاضَْيأ َ}ِقَابْلاَك ِبَضَغْلا َءَانَْبأ ِةَعيِبbطلاِب اbنُكَو ،ِراَكَْف1اَو ِدَسَجْلا ِتَائيِشَم َِ}لِماَع ،اَنِدَسَج ِتاَوَهَش يِف ْمَُهنْيَب
 ، اذه ءارو نم ببسلا . اهنقتن فيك انوملع ةطاسبب  ئطخن فيك دحأ انملعي مل . ةئيطخلا ملاع يف اندلو
 يف ةطلستم ةئيطخلا  أطخلا لعفن نكل ، باوصلا لعف ديرن . انبولق يف ساس1اب يه ةئيطخلا ن1
 . انتايح
 ةريحب يف ىقلُي فوس امً امويو نيدأ ، ناطيشلا ةئيطخ ببسب . ةزيمOا eا ةقيلخ ريمدت ناطيشلا دارأ
 . رانلا

 ٤١ :٢٥ ىتم أرقإ
 ِهِتَكِئhََمَو َسِيلْبsِِ ِةbدَُعOْا ِةbيِدََب1ا ِراbنلا ىَِلإ ُ}ِعhََم اَي ي�نَع اُوبَهْذا :ِراَسَيْلا ِنَع َنيِذbلِلً اضَْيأ ُلوُقَي bمُث«
 . ةيدب�ل بقاعي فوسو ، يدبأ ٌحور وه ناطيشلا . دمخت � يتلا رانلا يف هنيطايش عم ناطيشلا بقاعيس
 لوقي : مكل رانلا ةريحب زهجي مل eا ، نكل . رانلا ةريحب ىلإ هعم eا ةقيلخ لك ذخأي نأ ناطيشلا ديري
 بسح اهتقو ، ناطيشلا ةطلس تحت تنأو انأ اbنك اذإ نكلو . هتكئhمو سيلبs اهزهج هbنأ سدقOا باتكلا
 هذه نم صلختلا انيلع : )١٥-١١ :٢٠ ايؤر( ةنونيدلا موي دنع رانلا ةريحب ىلإ ىقلن فوس eا ةملك
 ! ةئيطخلا

 ١٠ - ٩ :٦ سوثنروك ١ أرقإ : eا توكلم لخدت نأ ةئيطخلل نكمي �
 َ�َو َنوُقِساَف َ�َو ٍناَثَْوأُ ةََدبَع َ�َوٌ ةاَُنز َ� !او�لِضَت َ� ؟eِا َتوُكَلَم َنوُثِرَي َ� َِ}Oِاbظلا bَنأ َنوُمَلْعَت ُْمتْسَل َْمأ  )٩(
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 َنوُثِرَي َنوُفِطاَخ َ�َو َنوُماbتَش َ�َو َنوُري�كِس َ�َو َنوُعاbَمط َ�َو َنوُقِراَس َ�َو )١٠( ٍروُكُذ وُعِجاَضُم َ�َو َنوُنوُْبأَم
 .eِا َتوُكَلَم
 هيدل نe 1 ركشلا . ةئيطخلا هذه نم صلختلا انيلع يغبني كلذل : eا توكلم لخدت نأ ةئيطخلل نكمي �
 )٨ :١٣ ايؤر( ضر1ا ن�وكي نأ لبق ىتح انصلخيل ططخم

 ١٩ - ١٧ :٥ سوثنروك ٢ أرقإ : ةديعسلا رابخ1ا انه
 ً.اديِدَج َراَص ْدَق �لُكْلا اَذَوُه .ْتَضَم ْدَق ُةَقيِتَعْلا ُءاَيَْش1ا ٌ.ةَديِدَج ٌةَقِيلَخ َوُهَف ِحيَِسOْا يِف ٌدََحأ َناَك ِْنإً اِذإ )١٧(
 eَا bِنإ َْيأ )١٩( ،ِةَحَلاَُصOْا َةَمْدِخ اَناَطَْعأَو ،ِحيَِسOْا َعوُسَيِب ِهِسَْفنِل َانَحَلاَص يِذbلا ،eِا َنِم bلُكْلا bنِكَلَو )١٨(
.ِةَحَلاَُصOْا َةَِملَك َانيِفً اعِضاَوَو ،ْمُهاَياَطَخ ْمُهَل ٍبِساَح َرْيَغ ،ِهِسَْفنِل َمَلاَعْلاً احِلاَصُم ِحيَِسOْا يِف َناَك

 نأ نكمي ! ءاجر كانه . ةداعتسإ ينعت ةحلاصم ةملك . حيسOا ةحيبذ لhخ نم هسفنل eا انحلاص
 ، انتايح يف eا ةعيبط ةداعتسإ نكمي ؛ ةئيطخلا نم فظنُت نأ انتروصل نكمي . ةيلص1ا ةقيلخلل داعتسُن
 عم ةكرش انل نوكت نأ نكمي اهنيح . انتحت هعضنو ناطيشلا طلست لازي كلذب  ةطلسلا ديعتسن نأ نكميو
 . هعم ةكرشب ايحنو eا bرسُن يكل انقلخ . eا

  رم1ا متي فوس فيك كيلإ . داعتسُت يكل ًةصرف eا كيطعي

 ٢٣ :٦ ةيمور أرقإ
.َان�بَر َعوُسَي ِحيَِسOْاِب ٌةbيِدََبأٌ ةاَيَح َيِهَف eِا َُةبِه اbَمأَو ٌتْوَم َيِه ِةbيِطَخْلاَ ةَرُْجأ bَن1
 eا رب . رانلا ةريحب ىلإ ىقلنسو ، ناطيشلا ةنونيد سفنب ناُدنَس تنأو انأ ، توOا يه ةئيطحلا ةرجأ bن1
 نأ ¦راب ٍناسنإ ىلع ناك ؛ انل رفغُي نأ فدهب . يدب1ا توOا يه ةرج1او ، ةئيطخلا ةنادإ بلطتي لداعلا
 يكل ، ميرم ءارذعلا لhخ نم ملاعلا ىلإ eا دلو كلذل ! ئطخأ ٍصخش لك  يه ةلكشOا . اbنع ً�دب تومي
 . انناكم لحي

 ٧-٦ :٩ ءايعشأ أرقإ
ً اّيِدََبأً اَبأً اريِدَقً اهَِلإً اريِشُمً ابِيجَع ُهُمْسا ىَعْدُيَو ِهِفِتَك ىَلَع ُةَساَي�رلا ُنوُكَتَوً انْبا ىَطْعُنَو ٌدَلَو َانَل ُدَلوُي ُهbَن1 )٦(
 �قَحْلاِب اَهَدُضْعَيَو اََهت�َبثُيِل ِهِتَكَلْمَم ىَلَعَو َدُواَد �يِسْرُك ىَلَع َةَياَهِن َ�ِ مbhَسلِلَو ِهِتَساَيِر �وُُمنِل  )٧( ِ.مbhَسلا َسيِئَر
 .اَذَه َُعنْصَت ِدُونُجْلا �بَرُ ةَرْيَغ .ِدََب1ا ىَِلإ َن�ا َنِم �رِبْلاَو
 ! دسجلا يف ريدقلا eا sbا سيل اذه :ً انبإ ىطعُن ، ٌدلو دلوي ، ظح�

١٢ - ١٠ :٤٣ ءايعشأ أرقإ
 ْمَل ِيْلبَق .َوُه اََنأ ي�َنأ اوُمَهْفَتَو يِب اُونِمْؤُتَو اوُفِرْعَت ْيَكِل ُهُتَْرتْخا يِذbلا يِْدبَعَو �بbرلا ُلوُقَي يِدوُهُش ُْمتَْنأ  )١٠(
 ُتْمَلَْعأَو ُتْصbلَخَو ُتَْربَْخأ اََنأ )١٢( .ٌص�لَخُم يِرْيَغ َسْيَلَو �بbرلا اََنأ اََنأ  )١١( .ُنوُكَي َ� يِدْعَبَو ٌهَِلإ ْرbوَصُي
 .ebُا اََنأَو �بbرلا ُلوُقَي يِدوُهُش ُْمتَْنأَو .ٌبيِرَغ ْمَُكنْيَب َسْيَلَو

 ! هركذتن يكل ةياغلل ٌمهم اذه : صلخم هريغ دحأ �و eا هدحو وه ُهbنأ eا لوقي سدقOا باتكلا بسحب
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١٦ :٣ سواثوميت ١ أرقإ
 ِ،مَُم1ا ََْ}ب ِهِب َزِرُك ،ٍةَكِئOِhََ ىَءاَرَت ِ،حو�رلا يِف َرbَربَت ،ِدَسَجْلا يِف َرََهظ eُا :ىَوْقbتلا �رِس َوُه ٌميِظَعِ عاَمْجsِاِبَو
 .ِدَْجOْا يِف َعِفُر ِ،مَلاَعْلا يِف ِهِب َنِمُوأ

 قحلا دحاولا eا وه عوسي ، معن . عوضوOا كردت تأدب كbنأ قثاو انأ ، دسجلا يف رهظ دحاولا eا اذه
 . دسجلا يف رهظ يذلا

  ٢٠ :٥ انحوي ١ أرقإ
 َوُه اَذَه .ِحيَِسOْا َعوُسَي ِهِنْبا يِف �قَحْلا يِف ُنْحَنَو .bقَحْلا َفِرَْعنِلً ةَريِصَب اَناَطَْعأَو َءاَج ْدَق eِا َنْبا bَنأ ُمَلْعَنَو
 .ُةbيِدََب1اُ ةاَيَحْلاَو �قَحْلا ُهَلsِا

 ١٧-١٦ :٣ انحوي أرقإ
 .ُةbيِدََب1اُ ةاَيَحْلا ُهَل ُنوُكَت ْلَب ِهِب ُنِمُْؤي ْنَم �لُك َِكلْهَي َ� ْيَكِل َديِحَوْلا َُهنْبا َلَذَب ىbتَح َمَلاَعْلا ebُا bبََحأ اَذَكَه ُهbَن1
.ُمَلاَعْلا ِهِب َصُلْخَيِل ْلَب َمَلاَعْلا َنيِدَيِلِ مَلاَعْلا ىَِلإ َُهنْبا ebُا ِلِسْرُي ْمَل ُهbَن1 )١٧(
 
 يعد دلوو رهظ امدنع ، ميرم ءارذعلا نم حيسOا دلو اذه يف ؟ eا نبأ يعد اذاO : لاؤسلا لأستس امبر
 . eا نبإ يعد دقو ، eا نم )ب�ا( دولوOا ناك حيسOا كلذ يف .ً انبإ ىعدي ركذ دولوم لك . eا نبإ

 ٤٧ - ٤٥ :١٥ سوثنروك ١ أرقإ
 َسْيَل ْنِكَل )٤٦( .ً»ايِيْحُمً احوُر ُريَِخ1ا ُمَدآَو ًةbيَحً اسْفَن ُلbَو1ا ُناَسْنsِا ُمَدآ َراَص« ً:اضَْيأ ٌبُوتْكَم اَذَكَه )٤٥(
 يِناbثلا ُناَسْنsِا .ªيِباَرُت ِضَْر1ا َنِم ُلbَو1ا ُناَسْنsِا  )٤٧( .�يِناَحو�رلا َكِلَذ َدْعَبَو �يِناَوَيَحْلا ِلَب b�ًَوأ �يِناَحو�رلا
.ِءاَمbسلا َنِم �بbرلا

 ناك ناسنsا اذه .ً اييحمً احور ناك يناثلا ناسنsاو . مدآب هفرعن نحنو  ؛ ًةيحً اسفن ناك لbو1ا ناسنsا
 . دسجلا يف رهظ يذلا eا وأ ءامسلا نم بbرلا

 بحأ دحاولا eا اذه ! دحاو طقف ؛ ١٠٠ ىتح وأ }نثإ سيل ، سدقOا باتكلا بسحب دحاو ٌهلإ كانه
 هتايح بهوو ، eا نبإك ملاعلا ىلإ دلو ُهbنأ ، ةئيطحلا يف هتقيلخ تطقس نأ دعب ىتح هbنأ ، ةجردل هتقيلخ
 ! حيسOا عوسي همسإ !ٍ ميظع ٍهلإ نم هل اي . ايحن يكل ، انلج1

 ؟ةئيطخلا ةنعل نم كصلخي نأ ديري ُهbنأو ، بيلصلا ىلع كلجأ نم تامو ، كبحي eا نأ نمؤت له

 ىلع تامو ، كبحي ُهbنأ نمؤت كنأ هل لقو عوسي عم ثدحتو تقولا ضعب ذخ تقولا اذه يف ، نمؤت تنك اذإ
 ، ةايحلا يف كئاطخأ كل رفغي نأ هنم بلطأ . ةئيطخلا ةنعل نم كصلخُي نأ ديري ُهbنأو ، كلجأ نم بيلصلا
 . صhخلا لج1 هيلإ أجتلت ن�ا كbنأو ، اهتبكترإ يتلا ةئيطخلا ىلع فسآ كنأو

 رفغت نأ فدهب هلعفت نأ ٍةجاحب تنأ ام كل رهظ1 سدقOا باتكلا لك يف كذخآ نأ يل حمسإ ن�ا
 . ديدج نم ناطلسلا ىطعُت نأو ، كتايح يف eا ةعيبط ديعتست نأو ؛ كاياطخ
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٧ -٣ :٣ انحوي أرقإ
 َلاَق  )٤( .»ebِا َتوُكَلَم ىَرَي َْنأ ُرِدْقَي َ� ُقْوَف ْنِم ُدَلوُي َ� ٌدََحأ َناَك ِْنإ :َكَل ُلوَُقأ bقَحْلا bقَحْلا« :ُعوُسَي َلاَقَف )٣(
  )٥( »؟َدَلوُيَو ًةَيِناَث ِه�ُمأ َنْطَب َلُخْدَي َْنأ ُرِدْقَي ُهbلَعََلأ ؟ٌخْيَش َوُهَو َدَلوُي َْنأ َناَسْنsِا ُنِكْمُي َفْيَك« :ُسوُميِدوُقيِن ُهَل
  )٦( .ebِا َتوُكَلَم َلُخْدَي َْنأ ُرِدْقَي َ�ِ حو�رلاَو ِءَاOْا َنِم ُدَلوُي َ� ٌدََحأ َناَك ِْنإ :َكَل ُلوَُقأ bقَحْلا bقَحْلا« :ُعوُسَي َباََجأ
 ْنِم اوُدَلوُت َْنأ يَِغْبنَي :َكَل ُتْلُق ي�َنأ ْبbجََعتَت َ�  )٧( .ٌحوُر َوُهِ حو�رلا َنِم ُدوُلَْوOْاَو َوُه ٌدَسَج ِدَسَجْلا َنِم ُدوُلَْوOَْا
 .ُقْوَف

 لوسرلا ىطعأ ضر1ا ىلع عوسي ناك امنيب . حورلاو ءاOا نم ديدج نم دلون فيك لءاستن نحن امبرل
 . توكلملل حيتافOا سرطب

 ١٩-١٨ :١٦ ىتم أرقإ
 .اَهْيَلَع ىَوْقَت ْنَلِ ميِحَجْلا ُباَْوَبأَو يِتَسيِنَك يِنَْبأ ِةَرْخbصلا ِهِذَه ىَلَعَو ُسُرْطُب َتَْنأ ً:اضَْيأ َكَل ُلوَُقأ اََنأَو )١٨(
 اَم �لُكَو .ِتاَواَمbسلا يِفً اطُوبْرَم ُنوُكَي ِضَْر1ا ىَلَع ُهُطِبْرَت اَم �لُكَف ِتاَواَمbسلا ِتوُكَلَم َحيِتاَفَم َكيِطُْعأَو )١٩(
.»ِتاَواَمbسلا يِف ً�وُلْحَم ُنوُكَي ِضَْر1ا ىَلَع ُه�لُحَت

 eا توكلم ىلإ لوخدلا نع ىلو1ا ةلاسرلا سرطب لوسرلا رشب ثيح يباتكلا رفسلا أرقن ن�ا انوعد
 اودلوت نأ مكيلع اوركذت . اوصلخي نأ فدهب هلعف سانلا ىلع يغبني ام لوح هتايصوت اوظح� . صhخلاو
 . حورلاو ءاOا نم ديدج نم

 ٤٠-٣٧ :٢ لامعأ أرقإ
 ُلاَج�رلا اَه�َيأ َُعنْصَن اَذاَم« :ِلُس�رلا َرِئاَسَو َسُرْطُب اوَُلأَسَو ْمِهِبوُلُق يِف اوُسِخُن اوُعِمَس اbمَلَف  )٣٧(
 اَياَطَخْلا ِناَرْفُغِل ِحيَِسOْا َعوُسَيِ مْسا ىَلَع ْمُْكنِم ٍدِحاَو �لُك ْدَِمتْعَيْلَو اوُبوُت« :ُسُرْطُب ْمُهَل َلاَقَف )٣٨( »ُ؟ةَوْخsِا
 �بbرلا ُهوُعْدَي ْنَم �لُك ٍدْعُب ىَلَع َنيِذbلا �لُكِلَو ْمُكِدَ�َْو1َو ْمُكَل َوُه َدِعَْوOْا bَن1 )٣٩( .ِسُدُقْلاِ حو�رلا َةbيِطَع اوَُلبَْقتَف
.»َانُهَِلإ
 اَذَه ْنِم اوُصُلْخا« ، لاق ، تاهيجوتلا سرطب مهاطعأ نأ دعب ؟عنصن نأ انيلع اذام ، اولأس دقل ظح�
 اودمعت ، مكاياطخ نع اوبوت ، ٍصلخمك عوسيل اورظنأ ؟ كسفن صلخت نأ نكمي فيك .»يَِوتُْلOْا ِلِيجْلا
 ! سدقلا حورلا ةيطع اولبقتو و اياطخلا ةرفغO حيسOا عوسي �بbرلا مسإب

٦-١ :١٩ لامعأ أرقإ  رم1ا اذه لصح ثيح ٍلاثO رظنن انوعد
 .َسُسََفأ ىَِلإ َءاَج ِةَيِلاَعْلا يِحاَوbنلا يِف َزَاتْجا اَم َدْعَب َسُلوُب bَنأ َسُوثْنِروُك يِف ُسو�لَُبأ َناَك اَميِف َثَدَحَف  )١(
 ُحو�رلا ُدَجوُي ُهbَنأ َانْعِمَس َ�َو« :ُهَل اوُلاَق »؟ُْمْتنَمآ َاOb َسُدُقْلا َحو�رلا ُُمتْلِبَق ْلَه« :ْمُهََلأَس )٢( َذيِمhََت َدَجَو ْذِإَف
 َدbمَع اbنَحوُي bِنإ« :ُسُلوُب َلاَقَف  )٤( .»اbنَحوُي ِةbيِدوُمْعَمِب« :اوُلاَقَف »؟ْمُتْدََمتْعا اَذاَمِبَف« :ْمُهََلأَسَف  )٣( .»ُسُدُقْلا
 اوُدََمتْعا اوُعِمَس اbمَلَف )٥( .»َعوُسَي ِحيَِسOْاِب َْيأ ُهَدْعَب يِْتأَي يِذbلاِب اُونِمْؤُي َْنأ ِبْعbشلِل hًِئاَق ِةَبْوbتلا ِةbيِدوُمْعَمِب
 ٍتاَغُلِب َنوُمbلََكتَي اوُقِفَطَف ْمِهْيَلَع ُسُدُقْلا ُحو�رلا bلَح ْمِهْيَلَع ِهْيَدَي ُسُلوُب َعَضَو َاObَو )٦( .َعوُسَي �بbرلاِ مْساِب
 .َنُوأbَبَنتَيَو
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 ديدج نم نيدولوم اوناك له »؟ متنمآ اOb سدقلا حورلا متلبق له« : لاؤسلا اذه لوسرلا سلوب مهيلع حرط
 . ةلوهجم ٍةغلب اوملكتو سدقلا حورلا اولبقو ، عوسي مسإب اودمعت ، معن ؟ حورلاو ءاOا نم

  ٤٨ -٤٤ :١٠ لامعأ أرقإ : رخآ لاثم أرقن انوعد
 )٤٥( .َةَِملَكْلا َنوُعَمْسَي اوُناَك َنيِذbلا ِعيِمَج ىَلَع ُسُدُقْلا ُحو�رلا bلَح ِروُُم1ْا ِهِذَهِب ُمbلََكتَي ُسُرْطُب اََمنَْيبَف  )٤٤(
 ىَلَع َْتبَكَسْنا ِدَق ِسُدُقْلاِ حو�رلا ََةبِهْوَم bَن1 َسُرْطُب َعَم َءاَج ْنَم �لُك ِنَاتِخْلا ِلَْهأ ْنِم َنيِذbلا َنُونِمُْؤOْا َشَهَدْناَف
 ىَرَُتأ« )٤٧( :ُسُرْطُب َلاَق ٍذَِئنيِح .eَا َنوُم�ظَعُيَو ٍَةنِسَْلأِب َنوُمbلََكتَي ْمُهَنوُعَمْسَي اوُناَك ْمُهbَن1  )٤٦(ً اضَْيأِ مَُم1ْا
 َْنأ َرََمأَو  )٤٨( »ً؟اضَْيأ ُنْحَن اَمَك َسُدُقْلا َحو�رلا اوُلِبَق َنيِذbلا ِءَ�ُؤَه َدَِمتْعَي َ� ىbتَح َءَاOْا ََعنْمَي َْنأ ٌدََحأ ُعيَِطتْسَي
ً.اماbَيأ َثُكْمَي َْنأ ُهوَُلأَس ٍذَِئنيِح .�بbرلاِ مْساِب اوُدَِمتْعَي

 ناك ليلدلاو سدقلا حورلا ةيطع اولبقو عوسي مسإب اودمعت ! معن ؟ حورلاو ءاOا نم ديدج نم اودلو له
 . ةنسل1اب نوثدحتي اوقفط امدنع

 ةحيبذ لhخ نم eا . ضر1ا لك ىلع طلستي نأ يطعأو ، eا ةعيبط عم ، eا ةروص ىلع مدآ قلخ اوركذت
 . ةديدج ةقيلخل مويلا بعشلا ديعتسي حيسOا

. عوسي مسإب دمعتت امدنع ةئيطخلا نم رهطتت نأ كتروصل نكمي )١
 . eا عم ًةكرشً ةرشابم كيطعي اذه . سدقلا حورلا ةيطع لبقت امدنع كيلإ e ةيهلsا ةعيبطلا داعتست )٢
 . كتايح يف حورلا ةbوق كيدل نوكي امدنع ناطيشلا يلع طلستلا ىطعت )٣

 ١٨-١٥ :١٦ سقرم أرقإ
 َصَلَخ َدََمتْعاَو َنَمآ ْنَم  )١٦( .اَه�لُك ِةَقِيلَخْلِل ِلِيجْنsِاِب اوُزِرْكاَو َعَمَْجأِ مَلاَعْلا ىَِلإ اُوبَهْذا« :ُمُهَل َلاَقَو )١٥(
 .ٍةَديِدَج ٍَةنِسَْلأِب َنوُمbلََكتَيَو يِمْساِب َ}ِطاَيbشلا َنوُجِرْخُي :َ}ِنِمُْؤOْا َُعْبتَت ُتاَي�ا ِهِذَهَو  )١٧( .ْنَدُي ْنِمْؤُي ْمَل ْنَمَو
 .»َنُوأَْربَيَف ىَضَْرOْا ىَلَع ْمُهَيِدَْيأ َنوُعَضَيَو ْمُه�رُضَي َ�ً اتيِمُمً ائْيَش اوُبِرَش ِْنإَو ٍتاbيَح َنوُلِمْحَي  )١٨(
 : ةئيطخلا ةنعل نم اوصلخي يكل ةصرفلا مهيدل نوكي يكل ، بوعشلا لكل هب زركُي نأ بجي ليجنsا اذه
 عمست نأ دعب . ايحن يكل ، انلج1 هتايح بهو ُهbنإ ذإ ، eا ةبحم اوفرعي نأ ةجاحب بوعشلا ! ةيدب1ا رانلا
 رهظُي اذه( }طايشلا جرخت فوس : كعبتتس تاي�ا هذه اهدعبو ، عوسي مسإب دمعتتل ةجاحب تنأ ليجنsا
 � تاbيحلا ، ةيوامس ٍةغل ثدحتت فوسو ، )ناطيشلا ةbوق نم سانلا ررحتو ،ناطيشلا ةكلمم ىلع كطلست
 فوسو ىضرملل يلصُت فوسو ، ليجنsاب كريشبت نم كفقوي نأ هنكمي � مسلا ىتحو ، كيذؤت نأ اهنكمي
 . نوأربي

 ؟ ديدج نم دلوت يكل زهاج تنأ له

 ؟كل حورلاو ءاOا نم ديدج نم ةد�ولا تلصح ىتمو بbرلل تيتأ فيك نع كتداهش م�دق تقولا اذه دنع

 : ةيلاتلا ةلئس1ا حرطإ كلذ دعب
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ تقلخ نم ةروص ىلع -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ تقلخ ٍفده يأ لج1 -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ اهيف وه ملاعلا ٍةلاح يأب فرعي له ، هلإ كانه ناك اذإ -
- Oنأ ، لاحلا هذه ىلع رم1ا ذاbيفٌ أطخ كانه له : أطخلا بكترأ ، باوصلاب مايقلا ديرأ امدنع ُهb؟ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ ليجنsاب نمؤت له -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ ىتم معن اذإ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ عوسي مسإب دمعتتل زهاج تنأ له -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ىتم معن اذإ ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ سدقلا حورلا ةيطع لبقتل دعتسم تنأ له -
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ ةديعسلا رابخ1اب سانلا ربختس له -
 : ةديعسلا رابخ1ا هذه مهكراشت نأ دوت صاخشأ ةسمخ نم ةثhث ءامسأ بتكأ تحمس اذإ -
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .١    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٢    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٣    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٤    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥    

 . عوسي مسإب دمعتي نأ دارأ هملعت يذلا صخشلاو ، هذه سدقOا باتكلا ةسارد ميلعت دعب   : تاميلعت
 و ،نودمعتيس فيك ةيلمع نوملعي مهعدو ، ةيدومعملل ببسلا مهفي هملعت يذلا صخشلا نأ صرحإ كوجرأ
 هجاتحت /هجاتحي يتلا/يذلا بوثلا ملعي صخشلا عد ،ً اضيأ . ءاOا نم نوجرخي امدنع ثدحيس يذلا ام
 . ةبسانملل عضاوتم ٌءيش : ءاOا يف هسبلت / هسبلي يكل

 حورلا ةيطع اولبقيل كعم اولصي نأ سدقOا باتكلا ةسارد مهملعت/هملعت يتلا دارف1ا /درفلا عيجشت كيلع
 . سدقلا
 : سدقلا حورلا لوبق فدهب ةhصلا ةيفيك حرش لوح حئاصنلا ضعب انه

 . هحورب مه�ميس ُهbنأو ، مهبحي ُهbنأ ةفرعم : eاب ناميsا .١
 . سدقلا حورلا لوبق نع مهقيعي نأ هنأش نم يذلا ٍءيش لك نع ةبوتلا .٢
 نولعفي فيك مهل رهظأ … خلإ ، كبحأ ، كحبسأ انأ ، )اذه ينعي اذام( ايولله لوقلاب eا حيبست ةيفيك .٣
 . بلقلا لك نم ةhصلاو ، e ثدحتلل مههاوفأ حتف لhخ نم كلذ
 . كل انتاذ ملسن اننأ ينعي اذه bنأو ، �بbرلل انيديأ عفرت اذاO مهل حرشإ .٤
 . �بbرلا نم نولبقيس مهنأ }قثاو مهنأ ينعي اذهو �بbرلا ىلإ مهسوؤرب اوليمي نأ مهيلع نأ نوملعي مهعد .٥
 . �بbرلا ىلع اوزكري يكل نولصي امدنع مهنيعأ نوضمغي مهلعجإ .٦
 نوفرعي مهلعجإ . مهبولق لك نم bبbرلا نوحبسيو ، ايولله لوقلاب نوأدبيو مهيديأ نوعفري مهلعجإ ن�ا .٧
 اذه نأو ، ةبحOا ، حرفلا ، مhسلاب نورعشيس مهنأو ، �بbرلا حور مهيلع لحيس bبbرلا نوحبسي مه امنيب هنأ
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 اذه دنع هنأو ، ةميظع ٍقرطب �بbرلا روضحب نورعشيس bبbرلا نوحبسي مه امنيبو . حيسOا عوسي بbرلا وه
 . اهنومهفي � ٍتاملكب نوملكتي نوأدبيسو ، eا حور اولبقي نأ ةجاحب مه تقولا
 لوقتو مهسؤور ىلع ٍةفخب كدي عضت يكل ن�ا كتقو هbنإ ، �بbرلا حيبستب نوأدبيو مهيديأ نوعفري مه امنيب .٨
 لhخ نم مهناميإ عجشت فوس ةطاسب لكب ن�او ، سدقلا حورلا مهيلع لحيس . سدقلا حورلا لبقإ
 كناميإ . سدقلا حورلا اولبقي نأ فدهبً امدق مهبردت كنأ رbوصت . باوصلا نولعفي مهنأ ةفرعمب مهل حامسلا
 نولصي مه اOاط مهسأر ىلع كدي قبأ . ةنسل1اب نوملكتيو سدقلا حورلاب نؤلتمي مهارت نأ نوكي نأ بجي
 . سدقلا حورلا اولبقي يكل مهبولق لك نم
 نأ يلع مهعجشو ، سدقلا حورلا وه اذه نأ مهعجش ، ةنسل1اب نوثدحتي مهعمستو مهارت امدنع .٩
 . كلذب مايقلاب اورمتسي

 ٍتاملكب اوملكت اذإ لأسإ ةطاسب لكب ، سدقلا حورلا اولبق اذإ مهلأست � ، ةhصلا نم اوهتني نأ دعب .١٠
 هذه دنع . سدقلا حورلا ةيطع اولبق مهنأ ةيآ تناك اهنأ نوفرعي مهعد نذإ ، معن اولاق اذإ . اهومهفي مل
 . مهتئنهت كيلع ةطقنلا

 نأ ةجاحب تنأ اهنيح ، عوسي مسإب اودمعتي نأ اودارأو ليجنsا اولبق اذإو ، سردلا ذه اوملعت نأ دعب
 فيك نوملعتيس ثيحب ، ةيلحOا ةعومجOا نمً اءزج اونوكي ن1 ةجاحب ن1ا مه . ةيلاتلا ةلحرملل مهذخأت
 يف ةدحاو كانه ناك اذإ ةسينكلل ةيساس1ا ةعامجلاً اءزج اونوكي ن1 ةجاحب مهً اضيأ . eا عم نوريسي
 . eا عم مهريس لhخ مهدعاستو بbرقOا مهقيدص نوكت نأ كيلع ن�ا . كتقطنم

 :سدقOا باتكلا ةسارد ملعO ةظحhم
 ، ةيلحOا ةعومجOا نمً اءزج اونوكيل مهتوعد متت نأ بجي ، e عجريو ، هاياطخ نع ٌصخش بوتي نأ دعب
 .ً اضعب مهضعب عم ةكرشلاو ، eا ةملك ةسارد ، ةhصلا لج1ً ايعوبسأ }نمؤOا نم ةعومجم عمتجت ثيح

 اذه ، هاياطخ نع ٍصخش بوتي نأ دعب . �بbرلا يف مهتيوقتل يعوبسأ ٍساسأ ىلع مهعم عمتجت نأ كيلع
 نوريسي فيك نوملعتي ن�او ، سدقلا حورلا اولبقيو ، عوسي مسإب اودمعتي نأ ٍةجاحب مه :ً ايفاك سيل
 . eا عم ٍةسادقب

 ةعامج عم اونوكي نأو ، اووقتي نأ بجي ، كلذل ، هناطلس تحت مهديعيو ، مهرمدي نأ  ناطيشلا لواحيس
 . }نمؤOا
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