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(ممذمات األواجُم)(ممخص تاريخ الشعب الييودي)

عودة لمجدول

مقدمة عامة لؤلناجيل
ممخص تاريخ الشعب الييودي
الذي جاء منو المسيح

 .1إختار اهلل إبراهيـ أبػك اببػال كينػكف أبػان ك اػذب اكػذم مػيككد سيػ اكسمػيو باك مػد كببػذا " سػت إبػراهيـ مػتتبارؾ
نؿ األسـ" (تؾُٖ.)ُٖ:

 .2ط ب اهلل سف إبراهيـ أف يترؾ أرض كعايرت كيػذهب ألرض نيذػاف كهيػاؾ ككػد إمػ ؽ كامػ ؽ ككػد يذبػكب.
كناف كعد اهلل أف يككد اكسميو سف يمؿ إم ؽ كسف يمؿ يذبكب (تؾِٔ +ْ:تؾِٖ.)ُْ:

 .3ناف كيذبكب (ُِ) ككدان سيبـ يبكذا كناف كعد اهلل أف اكسميو ينكف سف يمؿ يبكذا (تؾْٗ.)َُ:

 .4يػػزؿ يذبػػكب كأكالدى إكػػم أرض سشػػر كعاا ػكا يبػػا أن ػػر سػػف ََِ مػػيذ ذاا ػكا ػػت يبايتبػػا اكذبكديػػذ ع ػػم يػػد
رعكف إكم أف خ شبـ سكمم.

 .5خػػرج اكاػػذب اكيبػػكدم سػػف أرض سشػػر ببيػػادة سكمػػم كتػػاهكا بمػػبب ضػػب اهلل ع ػػيبـ ك بلظػػذ ا ػػكببـ ػػت
مييال كسدة َْميذ ،سات سكمم ت يبايتبا كترؾ ايادة اكاذب كياكع اكذم دخؿ ببـ ألرض اكسيذاد.

 .6امػػتسر اكيبػػكد ػػت نيذػػاف أرض اكسيذػػاد ػػت نػػـ اب ػػت ،نػ هؿ يتبػػي رسػػيس مػػبط  ،كنػػايكا إذا أخطػ كا ييرمػػؿ اهلل
ع ػػيبـ أ ػػد اكاػػذكب اكس يطػػذ ببػػـ كيػػذكبـ كيػػؤدببـ إكػػم أف يتكبػكا يرمػػؿ كبػػـ اهلل اػ و
ػاض يخ شػػبـ سػػف اك ػزاة،
كتمسم هذى اكسترة ب نـ اكبضاة كايتبت بشسكسيؿ اكيبت.

 .7ط ب اكاذب س نان كأعطاهـ اهلل س نان ب مب إختيػارهـ كع ػم مػب ا ػببـ كهػك اػاكؿ ،ككنيػ كػـ ينػف ب مػب
ا ب اهلل ،كأمس ااكؿ سس نذ ش يرة كمط األمباط ـ ر ض اهلل بمبب أخطاس اكن يرة.

 .8اختار اهلل داكد كيؤمس اكسس نػذ .كنايػت سس نػذ نبيػرة ضػست األمػباط سيذػان .كنػاف بػذكؾ داكد هػك اكسؤمػس
اك بيبت ك سس نذ اكيبكديذ ميذ ََُٓؽ.ـ تبريبان .كس ؾ داكد كسدة َْميذ .كخ س ابي م يساف كسػدة َْمػيذ.

كن ػػاف كع ػػد اهلل أف اكسم ػػيو م ػػينكف س ػػف يم ػػؿ يم ػػم كداكد (إشُُ +ُ:س ػػزُِّ +ُُ:س ػػزٖٗ +ِٕ ، ّ :

إشٗ +ٕ:أرِّ +ٓ:أرّّ)ُٓ:

 .9خ ؼ م يساف إبي ر بذاـ اكذم ك ساات ايبمست اكسس نذ ت أياس إكم سس نتيف:
اكسس نذ اكاساكيذ كامسبا إمراسيؿ كتتنكف سف َُ أمباط.

اكسس نذ اك يكبيذ كامسبا يبكذا كتتنكف سف مبطيف هسا يبكذا كبيياسيف كسذبـ مبط
الكم .كنايت عاشسذ إمراسيؿ هت اكماسرة كعاشسذ يبكذا هت أكرا يـ.
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 .11امػتسر نرمػػت داكد ي نػـ يبػػكذا تػم مػػيذ ٖٔٓؽ.ـ .أسػا سس نػػذ إمػراسيؿ بػػت ر ضػت ساػػكرة اهلل بػ ف تنػػكف
اكذبادة ت أكرا يـ ت هينؿ اهلل .كأااـ س ؾ إمػراسيؿ اكسياػؽ هين ػيف ػت إمػراسيؿ كضػي ػيبـ ع ػكؿ ذهبيػذ،

كناف ذكؾ خك ان سػف يػزكؿ اػذب ك ذبػادة ػت هينػؿ أكراػ يـ يسي ػكا بب ػكببـ كنرمػت داكد كي ػكركا ع يػ  .ككنػف

أدت ه ػػذى اكبيان ػػؿ إلي ػ ػراؼ ا ػػذب إمػ ػراسيؿ مػ ػريذان إك ػػم اكك ييػ ػذ كن ػػرت اال تي ػػاالت اكميام ػػيذ كاإليببلب ػػات
اكذمنريذ ت سس نذ إمراسيؿ ،كتكاكت األمر اك انسذ ع م عرش إمراسيؿ تم ايتبت دككذ إمػراسيؿ إكػم مػبت

أاكر ميذ ِٕٕؽ.ـ .كااـ س ؾ أاكر بيبؿ اذب إمراسيؿ إكم ببلد أاكر اكسخت سذ كأتم باذكب ك ييذ كتمنف
ػػت أرض إم ػراسيؿ سػػي ببيػػذ سػػف ا ػذب إم ػراسيؿ اكػػذيف تػػرنبـ س ػػؾ أاػػكر ػػت أرض إم ػراسيؿ كتنػػكف سػػف هػػذا

اكخ يط اذب اكماسرة اكذم نايت ديايت سزي ان سف اكيبكديذ كاكك ييذ .كذكؾ ناف اكيبكد ي تبركف اكماسرييف.

 .11أسا نرمت داكد ناف ت أكراػ يـ يػث اكبينػؿ كعبػادة اهلل ب مػب ا ػب اهلل ،أ مػف ػاالن ،كامػتسر يمػؿ داكد
ع م نرمت داكد تػم مػيذ َٔٔؽ.ـ ػيف أتػم يبكخػذ يشػر س ػؾ بابػؿ كأخػذ بذػض اػذب يبػكذا ك مػبت ػت
بابؿ كأخضي س ؾ يبكذا ك  ،كمسو اهلل ببذا كييبت اذب اليتاار اكك ييذ ت يبكذا.

 .12امػػتسر يبكخػػذ يشػػر ػػت ميامػػت ب خػػذ مػػبايا إكػػم بابػػؿ كذكػػؾ تػػم مػػيذ ٖٔٓؽ.ـ ػػيف اشػػر يبكخػػذ يشػػر
أكرا ػ يـ كأمػػبطبا كهػػدسبا كهػػدـ اكبينػػؿ كأخػػذ مػػبايا ن ي ػريف تػػم كػػـ يببػػم ػػت يبػػكذا مػػكل ب ػرال كسمػػانيف
األرض ،كيمسم هذا بمبت بابؿ.

 .13م ػػبطت سس ن ػػذ باب ػػؿ بي ػػد ن ػػكرش اكس ػػؾ اكسارم ػػت م ػػيذ ّٖٓؽ.ـ كه ػػذا م ػػسو بذ ػػكدة اكيب ػػكد ألرض ػػبـ م ػػيذ
ّٔٓؽ.ـ .ذػاد عػدد نبيػر سػػف اػذب يبػكذا كا ػػذ سػف اػذب إمػراسيؿ اكػػذم تاػتت بيػد س ػػؾ أاػكر كمػسو كبػػـ
نكرش ببيال اكبينؿ كنف ظؿ اكيبكد ت ت نـ ارس اكذم ناف يذيف كبـ كاكيان سف اب .

 .14مػػبطت دككػػذ ػػارس كاػػاـ سنايبػػا دككػػذ اكيكيػػاف اكتػػت ظ ػػت ت نػػـ اكيبػػكد بػػدالن سػػف ػػارس .كتػكاكت نػػـ اكس ػػكؾ
اكيكياف ع م أكرا يـ كناف آخرهـ أيطيكخس إبيساييكس اكذم اضطبدهـ بادة.

 .15ااست اك ػكرة اكسنابيػذ ضػد أيطيػكخس إبيسػاييكس كهزسػكى ،ػـ نػـ اكسنػابييف اكيبػكد تػرة سػف اكػزسف تػم ػال
اكركساف كأخضذكا أكرا يـ ك نسبـ .كبدأت اكدككذ اكسنابيذ ميذ ُٕٔؽ.ـ.

 .16امػػتسر اكسنػػابييف تػػم مػػيذ ّٕؽ.ـ .كبذػػدها اػػاـ هيػػركدس اكنبيػػر األدكسػػت س ن ػان ع ػػم اكيبكديػػذ ت ػػت يػػد
اكركسايييف سف ميذ ّٕؽ.ـ تم سات ميذ ْؽ.ـ.

 .17ككد اكسميو ميذ ْؽ.ـ  .سف اكيبكد ت زسف هيركدس اكنبير اكخاضي ك ركساف
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ت ميس سس نذ داكد

ََُٓ ؽ.ـ

مممكة ييوذا

مممكة إسرائيل

إيبماـ اكسس نذ

ميذ ِٕٕؽ.ـ إمراسيؿ تذهب كمبت أاكر
ميذ ٖٔٓؽ.ـ يبكذا تذهب كمبت بابؿ
ميذ ّٔٓؽ.ـ اكذكدة سف اكمبت
ميذ ّّّؽ.ـ نـ اكيكياف ألكرا يـ
ميذ ُٕٔؽ.ـ نـ اكسنابييف اكيبكد
ميذ ّٕؽ.ـ نـ هيركدس ت ت يد اكركساف
ميذ ْؽ.ـ كالدة اكسميو

ممخص لتاريخ أباطرة الدولة الرومانية
التي ظير المسيح في أياميا

نايػػت ركسػػا ػػت اكبػػرف األكؿ ؽ.ـ .هػػت اكبػػكة اكك يػػدة ػػت عػػاكـ اكب ػػر اكستكمػػط ،كاكخ يسػػذ إلسبراطكريػػذ اإلمػػنيدر

األنبػػر اكستراسي ػػذ األط ػراؼ .ك ػػت اكستػ ػرة بػػيف اكبػ ػرييف األكؿ ؽ.ـ .كاألكؿ ب.ـ .زادت راذػػذ اإلسبراطكري ػػذ كب ػػت
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أاشػػاها أ ي ػال نػػـ ت ار ػػاف (ُُٖٕٔ-ـ) استػػدت سػػف امػػنت يدا ػػت اكاػػساؿ تػػم اكمػػكداف ػػت اك يػػكب كاػػس ت

سذظـ أكركبا سف اكبرت اؿ ربان تم باؿ اكبكااز اراان كضست بريطاييػا كأكساييػا .كنايػت أيػاـ كالدة اكسمػيو أيػاـ

مػػبلـ أ بػػت يبػػا هيانػػؿ اك ػػرب ك ت ػػت هيانػػؿ اكمػػبلـ .كات بػػت ركسػػا إكػػم سػػد اكطػػرؽ اكن يػرة اكتػػت نايػػت تػربط
أطراؼ اكذاكـ اكبديـ .كاد نايت األمسار عبر ت ؾ اكطرؽ ت بدسبا خطرة بمبب اطاع اكطرؽ كنيبا أشب ت آسيذ
بذد ذكؾ بسضؿ اكباسد اكركسايت بكسبت ميذ ْٔؽ.ـ اكذم ي ػو ػت اكبضػال ع ػم اطػاع اكطػرؽ ػت اكطػرؽ اكبريػذ

كع م اكبراشيذ ت اكب ر اكستكمط.

كببػذا شػػار اك ػػك سيامػػبان إليتاػػار اكسمػػي يذ ػػت اكذػػاكـ ،اكذػػاكـ ن ػ شػػار دككػػذ كا ػػدة ،طرابػػا سسبػػدة ،خاضػػذذ
ك بيشر اكركسايت اكذم شكرت سمنكنذ ع م اكذس ذ .كاك ذ اكمػاسدة هػت اكيكياييػذ سيػذ ياػرها اإلمػنيدر كاإلي يػؿ

نتػػب باكيكياييػػذ اكتػػت يسبسبػػا اك اكبيػػذ كنػػاف اػػد مػػبؽ تر سػػذ اكذبػػد اكبػػديـ ك يكياييػػذ سيػػذ عػػدة عبػػكد يسػػا ييذػػرؼ

باكتر سذ اكمبذيييذ.

كناف هياؾ كالة تذييبـ ركسا .كهياؾ س كؾ ككالة كطييكف س ؿ هيركدس اكنبير كهيركدس أ ريباس كنايكا يس ػكف

أساـ اإلسبراطكر أك س س اكايكخ  SENATUSن سا دعت اكضركرة.

لقب قيصر :

هػك كبػب رمػست كؤلبػاطرة ااػتؽ سػف امػـ يككيػكس ايشػر  Julius Caesarاكػذم ا تيػؿ مػيذ ْْؽ.ـ .كاػد ذنػر

هػػذا اك بػػب ػػت اكذبػػد اك ديػػد ي ػػك َّ سػرة .ككبػػب بػ أربذػػذ أبػػاطرة هػػـ أ مػػطس (كػػكِ )ُ:كطيبػػاريكس (كػػكّ)ُ:
كن كديكس (أعُُ )ِ:ُٖ+ِٖ:كييركف (أعِٓ)ٖ:
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ككبد استدت االسبراطكريذ اكركساييذ سف امنت يدة اساال تت اكمكداف يكبػا  .كاػس ت سذظػـ اكركبػا سػف اكبرت ػاؿ
تت باؿ اكبكااز اراا .

أوغسطس

ٕٚق.مٔٗ -م

هػػك ػػايكس أكنتػػا يكس ابػػف أخ يككيػػكس ،كاتخػػذى ك ػ إبي ػان بػػاكتبيت ،كبذػػد سبتػػؿ يككيػػكس إاػػترؾ أكنتػػا يكس سػػي
أيطكييكس ككبيدكس ت اك نـ ترة سف اككات ،كبذد هػذا ػارب أكنتػا يكس أيطكييػكس كأيتشػر ع يػ ػت سذرنػذ

إنتيكـ اكب ريذ ميذ ُّؽ.ـ .كع ػم إ ػر هػذى اكسذرنػذ ايت ػر أيطكييػكس كن يكبػات ار بذػد شػار اإلمػنيدريذ .كبذػد
هػػذا إيسػػرد اكنتػػا يكس بػػاك نـ ك ػػت مػػيذ ِٕؽ.ـ سي ػ س ػػس اكاػػيكخ كبػػب أك مػػطس كهػػك امػػـ التييػػت سذيػػاى

(اك ػػدير ب ػػاال تراـ ناكػ ػ ) كاك ب ػػب ي س ػػو باألككهي ػػذ .كا ػػد ت ػكارث ه ػػذا اك ب ػػب اكبياشػػرة س ػػف بذ ػػدى (أعِٕ .)ُ:كس ػػف
(أعِٓ )ُ:ِٕ+ِٓ:يسبـ أف ييركف اإلسبراطكر ت ذكؾ اككات اد كبػب باألك مػطس .كأع ػف أك مػطكس ايشػر
اإلسبراطكريذ ميذ ِّؽ.ـ .ك ت سدة نس يككً ىد اكسميو.
ٗٔمٖٚ -م
طيباريوس

نػػاف إبي ػان بػػاكتبيت ألك مػػطس .نػػاف ػػاد اكطبػػاع ،كاػػد طػػرد اكيبػػكد سػػف ركسػػا كست ػرة سػػا .كاػػد بيػػم اك ػكاكت هيػػركدس
أيتيباس سدييذ طبريذ ع م ب ر اك يؿ إنراسان المس  .كبػدأت خدسػذ اكسمػيو ػت اكمػيذ اكخاسمػذ عاػرة سػف نسػ

(كػػكّ .)ُ:كناي ػت عس ػػذ اك زيػػذ اكتػػم اػػدسبا اكيبػػكد ك سمػػيو ت سػػؿ شػػكرت كاكنتابػػذ اكتػػت نايػػت ع يبػػا تر ستبػػا
"طيبػاريكس ايشػػر ابػػف أك مػػطس اإلكبػت" (سػػتِِ )ُٕ:كشػ ب اكسمػػيو ػػت أياسػ

يػػث نػػاف بػػيبلطس اكبيطػػت

كاكيان ع م اكيبكديذ .كاد ساؿ ت أكاخر أياس ك بمكة كاكدينتاتكريذ كع ؿ ناكي كال خ يست با تياك .

كاليجوال

ٖٚمٗٔ -م

ناف سضطربان ذهييان نس يكف .كنايت أياس أمكأ أياـ اإلسبراطكريذ .أشر ع ػم إااسػذ تس ػاؿ هاسػؿ كػ ػت أكراػ يـ
ب بد اكيبكد ع ي  .كا تاك

كموديوس

ٔٗم٘ٗ -م

يكدى ميذ ُْـ.

ناف ادي انر ناسبراطكر ،كمي اإلسبراطكريذ ،ضـ سكريتاييا كأع ف اكيبكديذ نكاليذ ركساييذ ك از بريطاييا .بدأ نسػ

باكذطؼ ع م اكيبكد ،ـ طردهـ سي ساعذ سف اكسمي ييف سف ركسا (أع ُٖ  .)ّ - ِ :ػد ت ػت أياسػ عػدة
س اعػػات سيبػػا اكس اعػػذ اكذظيسػػذ اكتػػت داسػػت ػػبلث مػػييف كتيب ػ ببػػا أ ػػابكس (أعُُ ،)ِٖ:كاػػد كاػػي ن كديػػكس

ض ػ يذ تػػنسر يمػػال اكبشػػر بت ت ػ اإلسب ارطػػكرة أ ريبييػػا مػػيذ ْٓـ كتضػػسف خبل ػػذ اكذػػرش البيبػػا ييػػركف إذ نايػػت

أساكبا أف تتخذى أداة ت نـ هت ببا اكسس نذ.

نيرون

ٗ٘مٙٛ -م

ناف إبيان كن كديكس باكتبيت .بدأ نس بسترة سف اك نـ اكشاكو كذكؾ بت ير سذ س اكسي مكؼ مييينا .ككنف اكااب

اكش ير ييركف اكذم شار ميدان ك ذاكـ كهك ت مف اكمادمذ عارة مرعاف سا ايب ػب إكػم نػابكس سخيػؼ كااػتبر

باكسمػػاد كاكس ػػكر ،تس نت ػ اكر بػػذ ػػت أف يبػػرع نس يػػت كالعػػب اي ػػارة كمػػاسؽ عربػػذ ربيػػذ ،كايػػد ي ك بػػك كاكسمػػاد،
كمادت أياس اال تياالت كاكسؤاسرات ،كناف سف ض يتبا أس أ ريبييا اكتت ساتت كهت ت ذف ابيبػا بػؿ اتػؿ سذ سػ
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مييينا .كاابر راسس أي أ رؽ ركسا ميذ ْٔـ .بد ا ترات عارة أ يال سف س ذ ُْ يان ت اكسدييذ .كناف
ت خياك أف يبيت ركسا سف ديد .كبييسا نايت اكييراف تتشاعد بذيؼ كشراخ اكض ايا يرتسي إكم أ ػكال اكسدييػذ

ناف ييركف اكمان ت برج سرتسي يتم م بسيظر اك ريؽ كبيدى آكذ طرب ي يت ع يبا أاذار هكسيركس ت كشػؼ
ريػػؽ طػػركادة .كاػػد ه ػػؾ آالؼ عديػػدة سػػف اكباػػر ػػت هػػذا اك ريػػؽ .ك ييسػػا إستػػدت أشػػابي االتبػػاـ ك ػ

ذػػؿ سػػف

اكسمػػي ييف نػػبش ػػدال كاتخػػذت اك اد ػػذ ذريذػػذ كبدايػػذ اضػػطباد دسػػكم ك نييمػػذ امػػتسر أربػػي مػػيكات ت ػػرع يبػػا
اكسمػػي يكف نػػؿ شػػيكؼ اكتذػػذيب اكك اػػيذ اكتػػت كػػـ تيتػ إال بسكت ػ  .كنػػاف سػػف ضػ اياى اكرم ػكالف بطػػرس كبػػككس

اك ذاف امتابدا ميذ ٖٔـ .كبشسذ عاسذ مادت ت عبدى اكسكضم كاك ريسذ ع ي س س اكاػيكخ عػدكان ك اػذب.
كالاػػم تس ػ سيت ػ انر ػػت عػػاـ ٖٔـ سخ س ػان كرالى اكػػذ سػػف اإل ػػبلس كاكسكضػػم يتي ػػذ بذخ ػ اكاػػديد كن ػرة اك ػػركب

األه يذ ت سدة نس  .كييركف هك اكبيشر اكذم أاار إكي مسر األعساؿ (ِٓ.)ِّ:ِٔ +ُِ:

فسباسيان

ٜٙمٜٚ -م

أع ف مبامياف إسبراطك انر ع م ركسا ميذ ٗٔـ أ يال كرة اكيبكد ت مطيف ميد إكم ابيػ األنبػر تػيطس سبسػذ
إخسادها،

اشرها شا انر رهيبان ـ مبطت ت يدى خرببػا كخػرب يػكدى اكبينػؿ ،ك س ػت نيػكزى ،خاشػذ اكسيػارة

اكذهبيذ كساسدة خبز اكك كى اكذهبيذ كعرضػكها ػت سكانػب إيتشػار تػيطس ك مبامػياف .كنػاف مػبكط أكراػ يـ مػيذ

َٕـ كتـ ت كي مبامياف ب سر سف س س اكايكخ بذد سكت .
تيطس

ٜٚمٛٔ -م

اؽ أباى ت اذبيت أ يال سدة نس اكبشير ك يع ًرؼ بامـ بيب اك يس اكبارم.
ٔٛمٜٙ -م
دوميتيان
هػػك االبػػف األش ػ ر كسمبامػػياف ،نػػاف إدارم اػػدير عظػػيـ ط ػكاؿ ت ػرة نس ػ  .ككني ػ نػػاف سمػػتبدان .كنػػاف يخاطػػب

"بسكاليا كاكبيا" كا تيؿ ت سؤاسرة مػيذ ٔٗـ .كاػد أ ػار دكسيتيػاف إضػطبادان عييسػان ضػد اكسمػي ييف كهػك اكػذم أسػر
باكبال يك يا اكبلهكتت اك بيب ت سيذ اكسميو ت زيت س ت ـ يساى إكم بطسس.
مموك وحكام الييودية في أيام المسيح
 -1نػػاف آخػػر س ػػكؾ اكيكيػػاف اكػػذيف نس ػكا اكيبكديػػذ هػػك أيطيػػكخس إبيسػػاييكس أم اكاػػبير ككنػػف كاػػدة اضػػطبادى

ك يبكد أط بػكا ع يػ إبيسػاييس أم اكس يػكف .بػك أ بػر اكيبػكد ع ػم اكذبػادة اكك ييػذ باضػطباد دسػكم بػؿ ديػس

اكبينؿ.

 -2ااست ضدى كرة اكسنابييف ببيادة ستا ياس اكناهف كايتشركا ع م اكيكياف ككسا سات ستا ياس خ سػ ابيػ يبػكذا
اكس بب باكسنابت اكػذم طػرد اكيكيػايييف كرسسػكا اكبينػؿ كطبػركى كأشػ كا خػراب اكسدييػذ مػيذ ُٓٔؽ.ـ كسػات

أيطيكخس أبيساييكس ار سيتذ .كسات يبكذا ميذ ُُٔؽ.ـ ت اك رب كخ س أخكى يكيا اف ككنف يكيا اف هذا
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عبػػد سي ااػان سػػي اكركسػػايييف (نايػػت ركسػػا اػػد بػػدأت تظبػػر نبػػكة عاكسيػػذ ،كهػػذا اكت ػػاكؼ نػػاف مػػبطذ ك سنػػابييف)
كا تيؿ يكيا اف ميذ ُْْؽ.ـ .كخ س أخكى مسذاف كاتؿ ميذ ُّٓؽ.ـ.

 -3بذػػد اتػػؿ مػػسذاف خ س ػ ابي ػ يك يػػا هرنػػايكس ػػت اككاليػػذ كاكنبيػػكت سذ ػان كاتمػػي س ن ػ ككاليػػات عديػػدة ب ايػػب
اكيبكديػػذ كهػػدـ هينػػؿ اكمػػاسرييف ػػت بػػؿ ػػرزيـ مػػيذ َُّؽ.ـ .بذػػد أف نػػاف ااسس ػان كسػػدة ََِمػػيذ كأ بػػر
يك يا هرنايكس األدكسييف ع م اكتبكد كختيبـ .ك دد اكسي اؽ سي اكركسايييف ك شؿ سػيبـ ع ػم سيػا ي ن يػرة

كسات ميذ َُٕؽ.ـ.

ً
ػم س نػان بذػد مػبت بابػؿ .ككسػا تػك م اػاـ
 -4خ س ابي ارمطكبكككس كهذا أعاد اكيبكديذ سس نػذ كنػاف أكؿ سػف يدع ى
سناي أخكى إمنيدر اييكس كهذا أ بر اكس مطييييف ع م اكتبكد ميذ ٕٗؽ.ـ.
 -5خ س ابي هرنايكس اك ايت ميذ ٗٔؽ.ـ .ـ أتم عدة س كؾ سيبـ أريمطكبككس.

 -6ناف يتي ذ اكسي اؽ سي اكركساف كاكت اسبـ ك ركساف كشراعبـ ع م اكسياشب أف ركسا بدأت تػدخؿ يسمػبا ػت
أسكر أكرا يـ.

رؤساء ييوذا المكابيين
ُ) ستا ياس

ُٕٔؽ.ـ

ِ) يبكذا ابي

ُٔٔؽ.ـ

ّ) يكيا اف أخك يبكذا

َُٔؽ.ـ

ْ) مسذاف أخك يبكذا أيضان

ٓ) هرنايكس األكؿ ابف مسذاف

ُّْؽ.ـ

ُّْؽ.ـ

مموك المكابيين
ٔ) اريمتكبككس األكؿ ابف هرنايكس

َُٓؽ.ـ

ٕ) امنيدر ياييكس أخك اريمتكبككس

َُْؽ.ـ

ٗ) هرنايكس اك ايت ابف ياييكس

ٗٔؽ.ـ

َُ) اريمطكبككس اك ايت ابف ياييكس

ٕٔؽ.ـ

ٖ) اكنميدرة اسرأت

ُُ) هرنايكس اك ايت أيضان (بكامطذ اكركساف)
ُِ) أيتي كيكس ابف اريمطكبككس اك ايت

ٕٕؽ.ـ

ّٔؽ.ـ

ْٕؽ.ـ

كناف هذا آخر س كؾ اكسنابييف ك ال بذدى أيتيباتر ـ هيركدس اكنبير ميذ ّٕؽ.ـ

8

جفسُز األواجُم (( )1ممذمات األواجُم)(ممخص تاريخ الشعب الييودي)

 -7امتذاف ارمطكبككس باكركساف ضد أخي األنبر هرنايكس اك ػايت.
ع م اكنرمت ير أيػ

ػال بػكسبت (بكسبيػكس) كأببػم هرنػايكس

ذػؿ اكيبكديػذ تػؤدم اكخػراج (اك زيػذ) ك مػ طذ اكركساييػذ مػيذ ّٔؽ.ـ .بػؿ إف بػكسبت

دخؿ إكم ادس األاداس سي بذض أسراس .

 -8ااـ هرنايكس اك ايت كشديب األدكست أيتيباتر باإليضساـ كبيشر ت رب (هػذى اك ػرب نايػت بػيف يككيػكس
ايشر كبكسبت كايتشر يبا يككيكس ايشر) .كازداد أيتيباتر تكددان كبيشر إكم أف عيي

انسان ع م اكيبكديذ

(يككيكس ايشر هك اكذم عيي ) كتسمؾ هرنايكس بسيشػب نػرسيس ك نبيػذ أم تبامػسكا اكس ػؾ كاكنبيػكت بذػد
أف ناف اكس ؾ كاكنبيكت ت يد اخص كا د ت أ يال نـ اكسنابييف .كناف ذكؾ ميذ ْٕؽ.ـ.

 -9عػػيف أيتيبػػاتر ككدي ػ ازيػػؿ كهيػػركدس ناس ػان ع ػػم أكرا ػ يـ كاك يػػؿ ك ػػت مػػيذ ّٕؽ.ـ .ايت ػػر ازيػػؿ ،تبػػدـ
هيػػركدس األدكسػػت ك اشػػر أكرا ػ يـ ػػت يسػػس اكمػػيذ كامػػتككم ع يبػػا بسمػػاعدة اكركسػػاف ،كاػػد سي ػ س ػػس
اكايكخ كبب انـ اكيبكديذ ـ سي

بذد ذكؾ كبب س ؾ .كهػك اكسذػركؼ ببيػركدس اكنبيػر .كنػاف ػت ميامػت

خاضذان ك ركساف .ك يف ايتشر أكنتا يكس (أ مطس ايشر يسا بذد) ع م أيطكييكس ت ػكؿ هيػركدس إكػم
سساألة أكنتا يكس ياؿ رضاؤى ك بت س نػ  .كهػك كيرضػت اكيبػكد ػدد اكبينػؿ ،كنيػ ػت داخ ػ كػـ ينػف ي ػب

اكيبكد كذكؾ كـ يسايي ت إااسػذ هيانػؿ ك ييػذ ،كأاػاـ هيانػؿ كذبػادة اإلسب ارطػكر .كنػاف سككذػان باكساػاريي كاكبيػال
كأا ػػاـ سديي ػػذ مبام ػػطيذ ع ػػم أيب ػػاض سديي ػػذ اكم ػػاسرة اكبديس ػػذ إن ارسػ ػان كئلسب ارط ػػكر (أ م ػػطس باكبلتييي ػػذ ه ػػت
ميبامػتكس باكيكياييػذ) كأاػػاـ سدييػذ ايشػريذ تنريسػان كبيشػر ع ػم مػػا ؿ اكب ػر اكستكمػط .كنػػاف اامػيان ػػاد انر،

اتؿ بذض سف زك ات كبذض سف أبياس خك ان ع م عرا كاتؿ ن يػ انر سػف أارباسػ  ،كأشػدر أسػ انر ببتػؿ ك بػال
تم يذـ اك زف اكسدييذ كال يسرح أ د بسكت  ،كهك اكذم أسػر ببتػؿ أطسػاؿ بيػت ك ػـ .ك ػت

اكسدييذ ماعذ سكت

أياس يكًك ىد اكسميو .كسات هيركدس ميذ ْؽ.ـ.
خمفاء ىيرودس الكبير

إيبمست سس نذ هيركدس اكنبير إكم أربذذ أرباع بذد سكت س ؾ ع يبا أربذذ ،نؿ سيبـ ناف رسيس ربي كهـ:

 -1أرخيبلكس
 -2ي بس

 -3ايتيباس

 -4كيماييكس

كاك بل ذ أكالد هيركدس اكنبير
كيس سف أمرة هيركدكس

عسكس ػان ببي ػػركدس هػػذا ت بب ػػت يب ػػكة يذبػػكب (ت ػػؾْٗ )َُ:بػػد ايتب ػػت تساسػ ػان نػػـ اكسن ػػابييف اكػػذيف ن ػػايكا س كنػ ػان

سمتب يف .أسا هيركدس ناف خاضذان كركسا ككيس سف ب اكتاريي كال إشدار أ ناـ اإلعػداـ سػ بلن (يػكُٖ.)ُّ:
كناف هذا ب مب اكيبكة إيذايان بس تل اكسميو (اي كف).

 -1أرخيبلوس
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ناف رسيس ربي ع م اكيبكديذ كاكماسرة كأدكسيذ .نـ سف ميذ ك اة كاكدى ميذ ْؽ.ـ .أم سف اكميذ اكتػت يكًك ىػد يبػا
اكسميو .ناف أن ر أكالد هيركدس ارامذ كذكؾ كـ تمتطي اكذاس ذ اكسبدمذ أف تمنف ت بيت ك ـ بذػد عكدتبػا سػف
سشر كمنيكا ت اك يؿ (ستِ.)ِِ:

عيي أك مطس ايشر رسيس ربي كأسرى باخساد اك كرات ناف دسكيػان سػي اكيبػكد

ػار بػدهـ .بػؿ تػدخؿ ػت أسػكر

اكنبيػػكت ،تػػنسر اكيبػػكد ضػػدى كأرم ػ كا كبيشػػر يط بػػكف عزك ػ  .كطػػردى ايشػػر بذػػد َُ مػػيكات سػػف نس ػ كمػػكل
إدارت ػ  .كسػػف بذػػدى أشػػب ت اكيبكديػػذ ت ػػت نػػـ اكركسػػاف سباا ػرة ،ضػػست إكػػم مػػكريا كأرمػػؿ إكيبػػا ك و
اؿ ركسػػايت

كي نسبا.

 -2فيمبس
نـ اكسياطؽ اكاساكيذ كاساؿ ب ر اك يؿ (سيػاطؽ بتاييػا كت ارخػكييتس كايطكريػذ كاكراييػتس) كنػاف سذظػـ مػنايبا

سف األسـ (ككّ )ُ:كاد أعاد بيال سدييذ بايياس باكبرب سف سيابي األردف كأمساها ايشريذ كهػت اكتػت عر ػت يسػا
بذد ببيشريذ ي بس تسيي انز كبا عف ايشريذ اكما ؿ اكتت أيا ها كاكدى .كناف ي بس أ ضؿ أبيال هيركدس كامتسر
نس سا يبرب سف بل يف عاسان تسيزت باكبدكل كاكرخال كسات بدكف كريث ضست سس نت إكم أ ريباس.

 -3أنتيباس

"هيركدس أيتيباس"

هك االبف األش ر كبيركدس سف زك ت اكماسريذ .نػـ ع ػم اك يػؿ كبيريػذ (كػكّ .)ُٗ:أياػ سدييػذ طبريػذ ع ػم
اكااطئ اك ربت كب ر اك يؿ كأط ؽ ع يبا االمـ تنريسان كطيباريكس .ناف سي ؿ األخػبلؽ ككػذا تػزكج سػف هيركديػا
زك ذ ي بس أخي  .كنايػت هػذى اك اد ػذ مػببان ػت مػ ف ػـ اتػؿ اكسذسػداف ،بمػبب تكبيخػ إيػاى .كاػد كشػس اكمػيد

اكسميو باك ذ ب (ككُّ )ِّ:كهك هيركدس أيتيباس اكذم كنـ أساس اكسميو (ككِّ )ٕ:كناف ستزك ػان سػف ابيػذ
اريتػػاس اك اربػػي س ػػؾ اكيبطيػػيف اكذػػرب ،كاػػد

ػػب ع يػ زكا ػ سػػف هيركديػػا اكستاعػػب أليػ ط ػػؽ ابيػػذ اريتػػاس ،سسػػا

ذؿ أريتاس اكس ؾ ي ارب كيبزس ميذ ّٔـ كعزكت ركسا ميذ ّٗ كتػـ يسيػ ػت بػبلد اك ػاؿ كسػات سيسيػان بذػد أف

نـ ّْميذ .كضست سس نت إكم أ ريباس.

 -4ليسانيوس

كـ ينف سف أمرة هيركدس .كنايت سيطبذ يسكذى هت اإلب يذ كنايت خارج دكد سس نذ هيركدس.

والة الييودية الرومان

بذػػد عػػزؿ أرخػػيبلكس عػػيف اكركسػػاف سناي ػ كاكي ػان ركسايي ػان سػػف طببػػذ اكسرمػػاف .كت ػكاكت بذػػدى اكػػكالة اكركسػػاف كنػػاف
بػػيبلطس اكبيطػػت هػػك اكخػػاسس ،كاػػد ك ػػد اك ػكالة أف اإلااسػػذ ػػت أكرا ػ يـ ال تيامػػببـ

ذ ػكا إاػػاستبـ ػػت ايش ػريذ

كترنكا أكرا يـ ت رامذ رسيس اكات يبيـ ت اشر هيركدس ك شف أيطكييا .كناف اككاكت يػذهب ألكراػ يـ ػت

أيػػاـ األعيػػاد يػػث تػػزد ـ اكسدييػػذ باك

ػػاج اككا ػػديف سػػف أي ػػال اكػػببلد كبضػػال اكذيػػد ،كذكػػؾ ك سػػظ اكيظػػاـ كسيذ ػان

ك ػدكث اضػطرابات أك ػكرات .كنايػت هػذى سبسػذ اكػكاكت باإلضػا ذ ك سػي اكضػراسب .كنايػت كػ اكمػ طذ اكبضػاسيذ
اكذ يا ،كك أف يذيف رسيس اكنبيػذ كي اراػب اكبينػؿ كياػرؼ ع ػم أسكاكػ  ،بػؿ أف سبلبػس رسػيس اكنبيػذ نايػت ت سػظ

طكاؿ اكميذ ت عبدت كيم سبا ك ت تػرة اكذيػد كيمػتردها بذػد إيتبػال اكذيػد .كهػذى األسػكر زادت سػف ػكرة اكيبػكد
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ع ػػم اكركس ػػاف كام ػػتسرت م ػػطيف سم ػػتذسرة ركسايي ػػذ ت ػػم إيبم ػػاـ اإلسبراطكري ػػذ اكركسايي ػػذ ش ػػارت ػػزلان س ػػف

اإلسبراطكريذ اكارايذ اكتت ت ككت إكم اكسمي يذ.

بيبلطس البنطي

ٖٙ-ٕٙم

عيف بيبلطس كاكيان ركساييان ع م اكيبكديذ ت اكميذ اك اييذ عارة سف نـ طيباريكس .كناف يب ض اكيبكد ػ ذكبـ
كأااـ اكاذارات اكركساييذ اكتت ت سؿ شكرة اإلسبراطكر ت اكسدييػذ اكسبدمػذ سسػا يتيػا م سػي عباسػد اكيبػكد ك س بػـ

ع م اك كرة .ذبو عدد سف اكماسرييف ع م بؿ رزيـ ،كذبو عددان سف اك ي يػيف عيػد سػذبو اكبربػاف (كػك ُّ ُ :

– ِ) .كاػػد تزاسيػػت مػػيكات كاليتػ سػػي سػػدة خدسػػذ اكمػػيد اكسمػػيو ،ككخك ػ سػػف ػػكرة اكيبػػكد أسػػر بشػ ب  .كسػػي هػػذا

تكاكػػت اكاػػناكم ضػػدى سػػف اكيبػػكد شػػدرت األكاسػػر بذكدت ػ إكػػم ركسػػا كخ س ػ سارمػػي يكس كاكي ػان ع ػػم اكيبكدي ػػذ.

كيكما بيكس اكسؤرخ يبكؿ أف بيبلطس ربسا ينكف اد ايت ر ت أياـ نـ ناكي كال .ككنف اكسؤرخ اكسمي ت اكذبلسػذ

ترت ياف يذنر أف بيبلطس ناف سمي يان ت ا ب كيؤيد ذكؾ تبرير أرم بيبلطس إكم طيباريكس ايشر .كاكنياسس
اكارايذ تذتبد أف بيبلطس كزك ت شا ار سمي ييف كأف مدى يبؿ باكبرب سف ريما.

ىيرودس أغريباس األول

ٔٗٗٗ-م

هك ابف أرمطكبككس ك سيد هيركدس اكنبير ،تربم ت ركسا كشار س نان ع ػم اكيبكديػذ مػيذ ُْـ .كنػاف سكضػي
عطػػؼ اإلسب ارطػػكر نػػاكي كال ذيي ػ ع ػػم اػػساؿ اػػرؽ مػػطيف كسي ػ كبػػب س ػػؾ .كبذػػد يسػػم أيتيبػػاس ضػػست إكػػم

سس نت ػ اك يػػؿ كبيري ػ  ،ك ػػيف تػػككم ن كديػػكس اك نػػـ أضػػاؼ إكػػم سس نت ػ اكمػػاسرة ،شػػارت سس نت ػ أكمػػي سػػف
سس نذ أم س ؾ آخر بذد م يساف .كألف دتػ نايػت يبكديػذ إنتمػب رضػال اكيبػكد ع يػ  .كاػد اضػطبد اكسمػي ييف

إرضال ك يبكد ،بتؿ يذبكب أخػا يك يػا باكمػيؼ كأكبػم بطػرس ػت اكمػ ف إيتظػا انر كسػكت سسا ػؿ (أعُِ ّ – ِ :
 +أعُِ )ُ:كاػػد سػػات سيتػػذ ا ػػييذذ ض ػرب اكػػدكد كاػػت أف إدع ػػم األككهيػػذ (أعُِ )ِّ:كخ س ػ ابي ػ أ ريب ػػاس
اك ايت .كهك ك ابيتيف بريينت (أعِٓ )ُّ:كدركمي بل اكزك ذ اك اك ذ كسي نس اككاكت (أعِْ)ِْ:

ىيرودس أغريباس الثاني

ٜٗٗٙ-م

أارنكا سذ بذض اككالة اكركساف .كهك نـ تراخكييتس كأ زال سف اك يؿ كبيريذ .كناف ي نس سف اككالة اكذيف
تزاسيكا سذ (َّٓٔ-ـ) ـ متكس (َِٔٔ-ـ) .ك كنـ أساس بككس اكرمكؿ كامتسر نس

تم كات مبكط

أكرا يـ كااترنت يكا سي يكش تيطس .كناف يذاار أخت بريينت نزك ذ .كبذد ذكؾ ذهب كيذيش ت ركسا

كسات ت سذكذ ميذ ََُـ كبسكت ايتبت أمرة هيركدس.
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مموك ووالة الييودية في

فترة ما قبل وما بعد المسيح
ُ -هيركدس اكنبير

ّٕؽ.ـ

ِ -أرخيبلكس ابي

ِب.ـ

ّ -بكب يكس كهك ركسايت

ُِ

عدة كالة ركساف
ْ -بيبلطس اكبيطت كهك ركسايت

ِٔب.ـ

ٓ -أ ريباس كهك ابف هيركدس اكنبير

ُْب.ـ

ٔ -اركس كهك ركسايت

ْٓ

ٕ -طيباريكس كهك ركسايت

ْٔ

ٖ -نكسايكس كهك ركسايت

ْٕ

ٗ -ي نس كهك ركسايت

ّٓ

َُ -متكس كهك ركسايت

َٔ

الييكل الييودي
شا ب نرة بيال هينؿ هك داكد اكيبت .ككنف اهلل ااؿ ك بؿ ابيؾ اكخارج سف ش بؾ يبيت اكبينؿ ،كهذا ي رسػز

ألف اكسميو ابف داكد هك اكذم ميبيت اكبينؿ اك بيبت أم مدى اكنييمذ (يكِ)ُِ-ُٗ:

كنػػف داكد أعػػد نػػؿ اػػئ كبيػػال اكبينػػؿ ككنػػف م ػ يساف هػػك اكػػذم بيػػاى .كتػػـ بيػػال اكبينػػؿ ػػكؽ بػػؿ سكريػػا ب كرا ػ يـ

(ِشـِْ) كناف عظيسان .كهدـ اكباب يكف هذا اكبينؿ ميذ ٖٔٓؽ.ـ .أم أي ظؿ سك كدان ي ك أربذذ اػركف .ككبػد
خرب اكباب يكف أكرا يـ تساسان.

بذػد عػكدة اكيبػػكد بمػساح سػػف نػكرش اكس ػػؾ مػيذ ّٔٓ أعيػػد بيػال اكبينػؿ بيػػد زربابػؿ اكػكاكت اكسذػيف سػػف ابػؿ س ػػؾ

ارس (كناف يبكديان كناف دان ك ميد اكسميو ستُ )ُِ:كسذ يبكاي رسيمان ك نبيذ .كناف هذا اكبينؿ أضخـ سف

األكؿ ككني أاؿ خاسذ كتـ اكبيال كاكت ميذ َِٓؽ.ـ.

تداعت اكبيال أياـ هيركدس اكنبير بدأ هيركدس اكنبير إعادة بياس ت اكميذ اك اسيذ كس ن  .كايتبم بياس ميذ ْٔ
ع م أياـ أ ريباس اك ايت (يكِ )َِ:كايتبت اك سمات األخيرة يػ ابػؿ خػراب أكراػ يـ سبااػرة مػيذ َٕـ ع ػم يػد
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تيطس .يث خرب اك يكد اكركساف اكبينؿ تساسان ،كيباؿ أف تيطس اكؿ سيذبـ إذ ناف يبدر اكبيسػذ اكسييػذ ك بيػال
كني كـ يمتطي إذ ناف اك يكد اكركساف ال ي بكف اكيبكد كناف تخريػب اكبينػؿ عبلسػذ يباسيػذ ع ػم يبايػذ اكنبيػكت

اكيبػػكدم تساسػان كر ػػض اهلل كبػػـ يباسيػان ،كايبطػػاع اكشػ ذ تساسػان بػػيف اكيبكديػػذ كاكسمػػي يذ إذ نيػػا يبل ػػظ أف اكتبلسيػػذ

نايكا بذد شذكد اكسميو سازاككا يذهبكف ك بينؿ كيش كا (أعّ.)ُ:
الكينوت الييودي

نايت كظيسذ رسيس اكنبيذ ػت ابتػدال أسرهػا كسػف أيػاـ هػركف تػدكـ سػدة يػاة ستب ػدها ،إالٌ أف اكدككػذ اكركساييػذ ػت
كاػػت اكسمػػيو نػػاف كبػػا اكم ػ طاف ػػت تيشػػيب كعػػزؿ رسػػيس اكنبيػػذ ،كػػذكؾ ت ػكاكم تيشػػيببـ كع ػزكبـ تػػم ب ػػد عػػدد

رؤمػػال اكنبيػػذ ػػت اكست ػرة سػػف أيػػاـ هيػػركدس اكنبيػػر تػػم مػػبكط أكرا ػ يـ ِٖ .كأبػػرز رؤمػػال اكنبيػػذ ػػت اإلي يػػؿ
ياف كايا ا.

حنان
نػػاف رسيم ػان ك نبيػػذ ػػت اكست ػرة بػػيف ُٔٓ-ـ كذنػػر امػػس ػػت اكذبػػد اك ديػػد ّ س ػرات (كػػكّ +ِ:يػػكُٖ+ ِْ-ُِ:

أعْ )ٔ:كنػػاف يسػػكذى اكي ػان .كامػػتسر يس ػكذى تػػم بذػػد يبايػػذ خدست ػ  ،كيؤنػػد ذكػػؾ تػػككت خسمػػذ سػػف أبياس ػ كرسامػػذ
اكنبيكت.
قيافا

نػػاف شػػبر يػػاف (يػػكُٖ .)ُّ:كنػػاف رسيمػان ك نبيػػذ بسسػػردى سػػف ُّٖٔ-ـ كنػػاف شػػدكايان كتذػػاكف سػػي اكمػ طات
ال ا اان .كهك اكذم أاار ع م رؤمال اكنبيػذ
اكركساييذ كسي بيبلطس اكبيطت .كناف سمسكالن عف اكبينؿ كأ رل ر ن
كاكسريمييف أف يسكت اكسميو عف اكاذب (يكُُ .)ْٗ:كاد ادـ اكسميو أساـ اكميبدريـ كس انست برسامت  .كع يػ
تبي اكسمسككيذ اكذظسم عف ش ب اكسميو كاضطباد اكنييمذ األككم.

السنيدريم

هك اكس س اكنبيكتت األع م ك يبكد ،كناف يتنكف سف ُٕعضكان ،كيط ؽ ع م اكذضػك "ساػير" كهػك اك بػب اكػذم

أاتػ ػػرف بيكمػ ػػؼ اك ارسػ ػػت (سػ ػػرُٓ .)ّْ:كنػ ػػاف رسػ ػػيس اكنبيػ ػػذ هػ ػػك اك ػ ػرسيس األع ػ ػػم ك مػ ػػيبدريـ كنػ ػػاف اكب ػ ػان سػ ػػف

اكشػػدكاييف .كنػػاف اكمػػيبدريـ يذػػد بس ابػػذ س نسػػذ ك ذداكػػذ ك نػػـ ػػت سخاكسػػات اكيػػاسكس (سػػتٓ+ٓٗ:ِٔ +ِِ:

ككِِ +ٔٔ:أعْ )ُٓ:كناف ت م طت إشدار األ ناـ كتيسيذها ،كك اك ؽ ت اكبػبض ع ػم سػف ياػال بكامػطذ
أعكاي (ستِٔ +ْٕ:سرُْ +ّْ:أعْ )ُٕ:ٓ +ّ:كنايت ك اكم طذ ػت إشػدار سيػي األ نػاـ سػا عػدا نػـ
اإلعداـ اكذم نػاف يمػت زـ اكتشػديؽ ع يػ سػف اكمػ طات اكركساييػذ (يػكُٖ .)ُّ:ككبػد اػدـ اكسمػيو إكػم اكمػيبدريـ

بتبسػػذ اكت ػػديؼ (سػػتِٔ +ٔٓ:يػػكُٗ .)ٕ:نسػػا اػػدـ إكي ػ بطػػرس كيك يػػا نسض ػ يف ك اػػذب (أعْ .)ٓ-ِ:ك نػػـ
ع م إمطسايكس بتبسذ اكت ديؼ (أعٕ( )ُُ:ربسا امت ؿ اكميبدريـ رشذ ياب اكػكاكت اكركسػايت خػارج أكراػ يـ

إل ػػداث ػػكرة ككيبت ػ ػكا إم ػػطسايكس) كاكم ػػيبدريـ إتب ػػـ ب ػػككس باكتذ ػػدم ع ػػم اػ ػريذذ سكم ػػم (أعِِ .)َّ:كن ػػاف
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اكميبدريـ أن ػر يسػكذان داخػؿ ػدكد اكيبكديػذ .كنايػت تشػدر سيػ نا ػذ اكتذ يسػات ك س ػاسي اكشػ رل .كاػد ايبضػت
سبسذ اكميبدريـ بذد خراب أكرا يـ.

المجامع اإلقميمية

نايت هذى اكس اسي سيتارة ت نؿ سدف مطيف كخار با ت زسف اكسميو ،كذكػؾ كتيمػر اكذبػادة ك يبػكد اكمػانييف

بذيدان عف أكرا يـ ،كنف كـ تنف تبدـ يبا ذباسو ،بؿ نايت تسارس يبا اكش كات ،كيت م درس سػف اكاػريذذ ،ك ػت
اكمبت يت م درس سف األيبيػال (كػكْ )َِ-ُٔ:كنايػت ػت أ ػب األ يػاف ت بػم عظػذ يبككبػا اكػكاعظ كهػك ػاكس
كهػػذا سػػا يمػػسم بػػاكتذ يـ (سػػتْ +ِّ:سػػرُ )ِ:ٔ +ُِ:ك ػػت ضػػكر ازسػػر نػػاف رسػػيس اكس سػػي يػػدعكى كيخاطػػب

اك سػػي إف ن ػػاف يريػػد (أعُّ .)ُٓ:كناي ػػت ت س ػػي ي ػ اكذطاي ػػا كشػػاكو اكسبػػرال (س ػػتٔ )ِ:كنػػاف اكيب ػػكدم ي ػػكار
اكس سػػي اكػػذم تربػػم ي ػ كتذ ػػـ اكيػػاسكس .كنايػػت كبػػذى اكس ػػاسي بذػػض اكم ػ طذ تمػػتسدها سػػف س ػػس اكمػػيبدريـ

األع ػػم ػػت أكرا ػ يـ ،نػػاف كبػػا ػػؽ إشػػدار األ نػػاـ كاكذبكبػػات ك يبػػا سػػا يشػػؿ إكػػم اك ػػد كاكطػػرد سػػف اكس سػػي

(يػػكٗ .)ِِ:كايتاػػرت هػػذى اكس ػػاسي ػػت نػػؿ اكذػػاكـ يػػث يك ً ػ ىػد يبػػكد .كنػػاف كبػػذى اكس ػػاسي بػػاكد األ ػػر ػػت إيتاػػار
اكسمػػي يذ .كامػػت ؿ بػػككس اكرمػػكؿ هػػذى اكس ػػاسي ن ي ػ انر كيبػػدأ ن ارزت ػ سيبػػا .ك اكب ػان بػػدأت هػػذى اكس ػػاسي بذػػد خ ػراب
هينؿ أكرا يـ ع م يد س ؾ بابؿ كذهاببـ ك مبت ،كهياؾ أيا كا هذى اكس ػاسي اكتػت ايتاػرت بذػد ذكػؾ .إالٌ أيبػـ سػا

نػػايكا يمػػتطيذكف تبػػديـ ذبػػاسو يبػػا ػػب نـ اكيػػاسكس ال يمػػتطيذكف تبػػديـ ذبػػاسو إالٌ ػػت اكسنػػاف اكػػذم ػػددى اهلل ػػت
أكرا يـ ،كناف اكبدؼ سف ذكؾ ك دتبـ كعدـ إي ار بـ كرال اكذبادات اكك ييذ (تثُِ )ُْ-ُُ :

الكتبة

طوائف الييود

هـ يماخ اكاريذذ كسسمركها ،كهـ خبرال اكياسكس ،كياػار كبػـ أ يايػان باكياسكمػييف (سػتِِ )ّٓ:كنػايكا سنرمػيف
كتيسيذ اككشايا اكياسكميذ ،كذكؾ ناف هياؾ إرتباط اكم بييبـ كبيف اكسريمييف .كناف سف يياؿ رتبذ عاكيذ سف اكنتبذ

يم ػػسم رب ػػت س ػػؿ ساالسيػ ػؿ (أعٓ )ّْ:كييبكديس ػػكس (ي ػػكّ .)ُ:اي ػػؿ ع ػػيبـ أيب ػػـ ي م ػػكف ع ػػم نرم ػػت سكم ػػم
نسسمريف ك ياسكس .كنايكا سايرم اكاذب ت األسكر اكديييذ ،كناف سيبـ أعضػال ػت اكمػيبدريـ ،كنػاف كبػـ يسػكذ

اػػكم ،كاػػد كبخبػػـ اكمػػيد اكسمػػيو سػرات ن يػرة بمػػبب ريػػاسبـ (سػػتِّ .)ٕ-ٓ:كع ػػيبـ تبػػي سمػػسككيذ شػ ب اكسمػػيو
كاضطباد اكنييمذ األككم .كبذضبـ آسف (ستٖ)ُٗ:

الفريسيون

ريمػػت أم سسػػرز ،بػػـ نػػايكا يذتبػػركف أيسمػػبـ سسػػركزيف عػػف اكاػػذب كبدامػػتبـ .كهػػـ سػػذ تضػػـ نبيػػذ كع سػػايييف.
كنايكا يذ سكف كيذظكف ككنيبـ تسمنكا ب ر يذ اكياسكس ت اكتسمير كاكتادد ت سظ عكاسد تم سكها سسف مببكهـ

(سػػتُٓ +ِ:سػػر ٕ  .)ٓ - ّ :كنػػايكا يؤسيػػكف باكبياسػػذ كاكخ ػػكد .ككبخبػػـ اكسمػػيو بمػػبب ريػػاسبـ (سػػتٓ+َِ:
ُٔ +ٔ:ككُُ .)ْٓ-ّٖ:كنايت كبـ يد اكيذ ت ش ب اكسميو .ككنف ناف سيبـ أ راد سخ شيف نبككس اكرمكؿ
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ك ساالسيػ ػػؿ (أعٓ .)ّْ:كنػ ػػاف اكسريمػ ػػييف ستنب ػ ػريف يستخػ ػػركف بسذػ ػػار بـ اكديييػ ػػذ كيػ ػػزدركف باكذاسػ ػػذ .ككبػ ػػد ظبػ ػػر

اكسريميكف ت اكبرف اك ايت ؽ.ـ.

الصدوقيون

ه ػػـ اكطبب ػػذ األرم ػػتبراطيذ ب ػػيف اكيب ػػكد ،سذظ ػػـ رؤم ػػال اكنبي ػػذ س ػػيبـ ،ن ػػاف عس ب ػػـ اكس ا ظ ػػذ ع ػػم يظ ػػـ اكبين ػػؿ

ال ا اان .كناف بييبـ كبيف اكسريمييف خبل ات ن يرة بـ ال يؤسيػكف
كاكضراسب كسراابذ اكخزاسف ،كسف ذكؾ أ ركا ر ن
باكبياس ػػذ كال األركاح كال اكسبلسن ػػذ ،كس ػػي ه ػػذا إت ػػدكا س ػػي اكسريم ػػييف ض ػػد اكسم ػػيو إذ ا ػػذركا بػ ػ ف اكسم ػػيو يب ػػدد

سشاك بـ سذان .ال يبب كف مكل أمسار سكمم بط ،سيمكبيف كاخص امس شدكؽ.

الييرودسيين

كيم ػكا طاسسػػذ ديييػػذ ،بػػؿ هػػـ ػػت كالل اػػديد كبيػػركدس كهػػذا سػػي بـ يسػػكذا كامػػذان ،نػػايكا يبيذػػكف اكاػػذب بس ػكاالة

هيركدس كاكركساف كد ي اك زيذ كبيشر .نرهبـ اكيبكد كذكؾ ،ككنيبـ إت دكا سي اكسريمييف ضد اكسميو (سرّ+ٔ:

ُِ .)ُّ:كناف سف بيف هذى اكسسذ شدكايكف ك ريميكف.
أسماء أمة الييود

يبكؿ بككس اكرمكؿ ت (أعِِ )ّ:أيا ر هؿ يبكدم ككدت ت طرمػكس ني ينيػذ .كيبػكؿ ػت (ركُُ )ُ:أليػت أيػا

أيضػ ػان إمػ ػراسي ت س ػػف يم ػػؿ إبػ ػراهيـ .كيب ػػكؿ ػػت (ّ )ٓ:أيػ ػ س ػػف ػػيس إمػ ػراسيؿ س ػػف م ػػبط بيي ػػاسيف عب اري ػػت س ػػف
اكذبرايييف .سا سذيم نؿ امـ سف هذى األمسال؟

عبراني
أكؿ سرة يمسي يبا هذا االمـ ناف ت (تؾُْ " )ُّ:تم كأخبر ابراـ اكذبرايت" كهت بسذيم اكذبكر= عبػكر يبػر
سف اط إكم اط أك سف سناف بخر .كهك امـ يدؿ ع م ربذ اكاذب اكسختار .كهـ امػـ يػرد ػت نػبلـ اكاػذكب

اكػػذيف نػػاف هػػذا اكاػػذب ست ربػان بيػػيبـ (تػػؾّٗ +ُِ:ُْ +ُْ:خػػرُ )ُٔ:كبس ار ذػػذ (ُشػػـُّ" )ُٗ:كػػـ يك ػػد

شػػايي ػػت نػػؿ أرض إمػراسيؿ ألف اكس مػػطييييف اػػاككا كػػسبل يذسػػؿ اكذبراييػػكف مػػيسان" هيػػا يػػرل أف اكيبػػت ناتػػب اكمػػسر
يمسم اكيبكد "أرض إمراسيؿ" أسا اكس مطيييكف يمسكيبـ عبرايييف .كاد يرد كسظ اكذبراييكف ع م كماف اكيبكد ككنف

ين ػػكف ذك ػػؾ كتسيي ػػزهـ ع ػػف األ اي ػػب ألف اكسشػ ػرييف ال يب ػػدركف أف يػ ػ ن كا طذاسػ ػان س ػػي اكذبػ ػرايييف (ت ػػؾّْ+ِّ:

تثُُٓ +ُِ:شـُّ.)ّ:

ككنف بذد ضياع اكذارة أمباط ت مبت أاكر ،كـ يببم سف األمباط مكل مبطيف ،يبكذا كبيياسيف تمسكا باإلمـ

يبكد يمبذ كمبط يبكذا اكمبط األنبر كاألاكل .ك ت هذى اكسترة نايكا ال يمتخدسكف كسظ عبرايييف.

كبذػػد اكذػػكدة سػػف اكمػػبت ،عػػاد بذػػض اكيبػػكد ككنػػف عػػددان نبيػ انر كػػـ يذػػد إكػػم إم ػراسيؿ ك بػػدكا باكتػػاكت ك ػػتبـ كعػػادات
أباسبـ كشار يط ؽ ع م اكاتات كسظ يبكد ،أسػا اكمػانييف ػت أكراػ يـ كاكيبكديػذ كاكس ػا ظيف ع ػم عػادات األبػال
مسكهـ عبرايييف ( .ار ي أعٔ" )ُ:إذ تنا ر اكتبلسيذ دث تذسر سف اكيكيػايييف (اكيبػكد اكػذيف سػف اكاػتات) ع ػم
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اكذبػرايييف (اكيبػكد اكػػذيف سػف اكيبكديػػذ) أف أراس بػـ  ( + "..ػػتِّ +ٓ:نػكُُ .)ِِ:ػػاكذبراييكف اكسبشػكد ببػػـ إذان
اك يكريف ت ديايتبـ ك سيي سا يختص ببا ،كذكؾ تمسم ك تبـ اكذبراييذ ككيمت اكيبكديذ.

ييودي

سيمكب كمبط يبكذا ابف يذبكب .كبذد مبت إمراسيؿ (اكذاػرة أمػباط) إكػم أاػكر امػتخدـ كسػظ يبػكدم عكضػان عػف

عبرايت ك تذبير عف اذب اهلل .ذنر ألكؿ سرة ت (ِسؿُٔ .)ٔ:كهك امـ ال ي سؿ أس ادان نامػـ إمػراسيؿ بػؿ هػك
يذبر عيبـ ت اكذ هػكاف ،كضػياع عاػرة أمػباط سػيبـ .تػم بذػد عػكدة بذػض سػف اػتات األمػباط إكػم أكراػ يـ

بذد مساح نكرش ببذا شار اكذاسديف يمسكيبـ أيضان يبكد.

إس ارئيمي

هك االمـ األعز كاألس د عيد اذب اهلل ،بك االمـ اكذم أعطاى اهلل كيذبكب .ست هذا االمػـ ا تسػي نػؿ سػا نػاف
مبب رح كر ال عيد اذب اهلل اكبديـ .هـ امـ ي سؿ سذيم اك بذ كاكس اهدة سي اهلل ك كشكؿ إكم تتسيـ اكسكاعيد

كال ظ أف بيبلطس يط ؽ ع ػم اكسمػيو يمػكع اكياشػرم س ػؾ اكيبػكد (سػتِٕ  )ّٕ + ِٗ :ككنػف رؤمػال اكنبيػذ
كسػػا عيػػركى اػػاككا إف نػػاف س ػػؾ إم ػراسيؿ ييػػزؿ (سػػتِٕ .)ِْ:إذان امػػـ إم ػراسيؿ هػػك االمػػـ اكسسضػػؿ عيػػد اكيبػػكد،
ي سؿ عيدهـ سذيم اكخبلص سف أعداسبـ.

ككآلف يمتخدـ كسظ يبكد ك اذب ككسظ عبرايت ع م اكذكاسد كاك ذ اكبديسذ.

النقود والمعامبلت العبرانية = (قبل المسيح)
ناف اكبيي كاكارال يتـ بذس ذ تذتسد ع م اككزف ككيس اكذدد.
ابراهيـ ااترل اكسببرة ىكىكىزىف سيبا ََْ اااؿ ضذ (تؾِّ )ُٔ:كاكظاهر أف اكاكااؿ كاككزيات كـ تنف
سضركبذ ضرب عس ذ بؿ نايت أكزايان .كذكؾ يي ًب ىم عف أف ينكف ت نيس اإليماف أك ازف سخت سذ نبيرة كش يرة

(تثِٓ ) ُّ:كنايت عادة اكيبكد أف يذ بكا سكازييبـ ت أكماطبـ أل ؿ كزف اكسضذ اكتت نايكا يببضكيبا كعادة
اكنيذايييف أف ي س كها ت أياديبـ (هكُِ)ٕ:
ُ -اك يرة أم اكبس ذ

كهت =

اااؿ (خرَّ)ُّ:

= ُٓ بذ اسو كزيان

=

ِ -اكببي

اااؿ = َُ يرات

ّ -اكاااؿ كهك ساتؽ سف اكسذؿ اكذبرايت ىا ىب ىؿ أم ىكىزىف كهك أيكاع:
اااؿ اكبدس (يظ انر ك سظ نسذيار ايامت ت اكبينؿ)
أ-

ب -اااؿ اكس ؾ (يظ انر ك سظ نسذيار ايامت ت اكبشر اكس نت)
ج-

اكاااؿ اكدارج ككزف األايال اك سييذ ناكذهب كاكسضذ.
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د-

اااؿ اكيبكد كهذا ت َّكؿ كذس ذ ت أياـ اكسنابييف يبش ع يبا امـ اااؿ إمراسيؿ كهذى اكاكااؿ

اكبان نايت ير ستماكيذ ،كزف اذر إبااككـ ناف ََِاااؿ بكزف اكس ؾ .بلبد أف كزف اااؿ

اكس ؾ ناف أاؿ سف يرى.

ْ -اكسف= اكسيا = ََُاااؿ اارف (ُسؿ َُ ) ُٕ :سي (ِأمٗ)ُٔ:
ٓ -اككزيذ

= َََّاااؿ = َّ سيان

أسا ت أياـ اكسميو نايت اكيبكديذ ت ت نـ اكركساف اكذيف نايكا يمتذس كف عس ذ سضركبذ دكف

األكزاف اكبديسذ.

ٔ -اكبميطذ (تؾّّ +ُٗ:يشِْ +ّ:أمِْ )ُُ:هت عس ذ اديسذ ير سذرك ذ ابف.

العمبلت أيام المسيح

اكسٍس = يشؼ اكربي= يسف األماريكف (سرُِ)ِْ:
ُ -ى
باكسٍس .كهك يكع سف اكيبكد اكركساييذ اكي اميذ يماكم سضاعؼ
ِ -اكربي أك اكستر ـ ت (ستٓ )ِٔ:ى
اكس س أك ربي األماريكف.

باكسٍس (ستَُ)ِٗ:
ّ -األماريكف كهك اكستر ـ أيضان ى

ْ -اكدييار (ستَِ )ِ:كهك سف يبكد اكسضذ عيد اكركسايييف كياسؿ عارة أماريكف.
ٓ -اكدرهـ (ككُٓ )ٖ:كهك عس ذ يكياييذ يذادؿ اكدييار عيد اكركسايييف.

ٔ -األمتار عس ذ يكياييذ = ْ دراهـ= اااؿ ضذ عيد اكذبرايييف كهذا يسبس سف سباريذ (ستُِْٕ:
سي ستُٕ ِٕ:سي خرَّ.)ِٔ:ّٖ +ُّ:

ٕ -اكسيا (ككُٗ )ُٔ:كهك عس ذ يكياييذ أش ر سف اكسيا عيد اكذبرايييف اكسذنكر ت اكذبد اكبديـ.
كهك= ََُدرهـ

أك = ََُدييار.

ٖ -اك يت ار كهك اكستر ـ إكم اكذربيذ باكسيا (يكُِ )ّٗ:ُٗ +ّ:كهك كزف يكيايت كركسايت يذادؿ ي ك
تطبيق

ََُدرهـ.

ار ي (ستُٖ .)ّٓ-ُِ:اكميد ماسو عبدى ت ََََُكزيذ أسا اكذبد ـ يماسو اكذبد ر يب
كباكسباريذ اككزيذ َّسيان  ،كاكسيا ََُ دييار.

ت ََُدييار.

اكميد ماسو عبدى ت ََََُ×َّ×ََُ= ََََّ.َََ.دييار كاكذبد ال يريد أف يماسو ر يب

ََُدييار كهذا يذبر عف سدل سا ماس يا اهلل ب كي ف ال يريد أف ي سر إلخكتيا هسكاتبـ ت اهيا.

ت

مكاييل الحبوب والسوائل

ُ -اك سيذ= سؿل اكنؼ (أـَّ +ْ:إشَْ)ُِ:
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ِ -اك ج=

سف اكبيف أك

ّ -اكباب= سنياؿ ك بكب =

اكباب (الُْ( )َُ:يمي ٔ بيضات)
اكشاع =

اكذ يسر= سنياؿ ك بكب=
ْ-
ي

سف اإليسذ (يمي ِْ بيضذ) (ِسؿٔ)ِٓ:

اإليسذ (خرُٔ)ّٔ:

اكذ يسر (خرِٗ)َْ:
ٓ-
اكذار هك يسم ي
ي
ٔ -اكبيف سنياؿ ك مكاسؿ (خرِٗ)َْ:
ٕ -اكشاع سنياؿ ك بكب=

اإليسذ (ِسؿٔ)ِٓ:

ٖ -اك ي ث ستر ـ ت (إشَْ )ُِ:باكنيؿ =

اإليسذ = اكشاع

ٗ -اإليسذ سنياؿ ك بكب= ّ شاعات = َُ أعسار = اكبث (سنياؿ مكاسؿ)
َُ -اكبث سنياؿ ك مكاسؿ يمي ببدر اإليسذ سنياؿ اك بكب =

اك كسر أك اكنر

ُُ -اك ؾ سنياؿ ك بكب ايؿ أي يشؼ اك كسر = ُٓ شاعان (هكّ)ِ:
ُِ -اك كسر سنياؿ ك بكب يمي ببدر اكنر= َُ إيسذ أك إب اث (الِٕ)ُٔ:
ُّ -اكنر سنياؿ ك مكاسؿ كاك بكب يمي ببدر اك كسر = َُ إيسذ أك بث (كك ُٔ)ٕ - ٔ :
ُْ -اكسكرة ( جِ )ُٔ:سنياؿ ك مكاسؿ = سا تذطي سذشرة اكذيب ت اكسرة اككا دة.
ُٓ -اإلبريؽ (سرٕ )ْ:هك سنياؿ ركسايت ك مكاسؿ.
ًُٔ -
طر (يكِ )ٔ:هك سنياؿ يكيايت ك مكاسؿ = بث عبرايت
اكس ٍ
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ُٕ -اك سييذ (رؤٔ )ٔ:هت ني ذ يكياييذ ك بكب.

قياسات الطول

ُ -ايامات اكطكؿ اكبشيرة عيد اكذبرايييف س خكذة سف أعضال اك مد ناإلشبي كاكببضذ كاكابر كاكبدـ
كاكذراع.

ِ -اإلشبي (أرِٓ)ُِ:

ّ -اكببضذ (أرِٓ = )ُِ:سما ذ عرض أربي أشابي
ْ -اكستر ( زّْ = )ُّ:اكسما ذ اكسستدة سف اكمبابذ إكم رأس اإلبباـ كهسا سيسر تاف ببدر سا يسنف.

ٓ -اكابر (خرِٖ = )ُٔ:اكسما ذ اكسستدة سف رأس اإلبباـ إكم رأس اكخيشر إذا إيسر ا كاستدا ببدر سا
يسنف = ّ ابضذ عبراييذ.
ٔ -اكذراع (تثّ =)ُُ:اكسما ذ سف طرؼ اإلشبي اككمطم إكم رأس اكسر ؽ إذا يس َّد اكماعد
ااسذ اإليماف
ككضذت اكيد يا يذ اك مـ =
تبريبان = ابريف =

ُ ادـ كهذى تمسم اكذراع اكدار ذ

ٕ -اكذراع اكسبدمذ = ْ أابار أك ذراعيف سف اكدار ذ (ُسؿِٕ +ُٓ:أمّ.)ُٓ:
ٖ -ذراع اك ذ امتذس با زاياؿ= ذراع دار ذ كاب انر أك ت انر (خرَْ .)ُّ:ّْ ،ٓ:كهذى اكذراع كيمت

كبلمتخداـ اكذادل كذاسذ اكياس ،بؿ هت ذراع يبكيذ رآها كامتخدسبا زاياؿ ت اكرؤيا اكتت رآها

بخشكص اكبينؿ اكذم يرسز ك نييمذ .كهم ذراع (كهذا يرسز كذسؿ اكسميو ت بيال اكنييمذ)
كابر أك تر (كهذا يرسز كذسؿ اكسؤسييف اكذيف يذسؿ يبـ اكركح اكبدس) .اكذراع يرسز كذسؿ

اكسميو كاألشابي ترسز كذسؿ اكركح اكبدس ( ار ي اكتساشيؿ ت ارسيال اش ا م ُٖكُٗ).
ٗ -اكباسذ (أعِٕ = )ِٖ:تبريبان ستكمط طكؿ اإليماف = ْ أذرع دار ذ.
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َُ -اشبذ زاياؿ= اشبذ اكبياس= ٔ أذرع بذراع اكسذنكرة ت (ٖ)
ُُ -اك كة (ككِْ ََْ = )ُّ:ذراع دار ذ.
ُِ -مسر اكمبت (أعُٓ = )ُِ:

كات.

ُّ -اك ين ىبرة = كتتر ـ سما ذ (تؾِّٓ +ٕ:ْٖ +ُٔ:سؿٓ )ُٗ:كهت سما ذ سبدارها ير سذ كـ ابف.
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(ممذمات األواجُم)(مقدمة عامة لؤلناجيل األربعة)

عودة لمجدول

مقدمات األناجيل

مقدمة عامة لؤلربعة أناجيل
.11

لماذا الكممة المكتوبة؟

ناف آدـ يمسي اهلل كيتن ـ سذ  ،كبذد اكمبكط شارت ن سذ اهلل باكيمبذ كئليماف سرهبذ كسخيسذ "مسذت شكتؾ ت
اك يذ خايت" (تؾّ )َُ:ناف اهلل يتن ـ كاإليماف ال يبدر أف يمسي كاف مسي ال يبدر أف يت اكب سذ  .ت كؿ
ا ب اإليماف سف ا ب سس كل يايان إكم ا ب
ن ست سيبكاذ باشبذ ع م كك ت اك
باشبذ أم رك

ر ببل إ ماس ،كأساـ هذا اكت كؿ تبدـ اهلل إكم اإليماف كيبب

ر ،كن يبا ع م ا ب اك

رم .كبد أراد أف يخترؽ اكب ب اك

رم كيم ؿ

اكبدكس ن سات كذؿ اإليماف يبدر أف يتذكابا كيت اكب سذبا .ك م هذا ااؿ اكبديس

إ ري كريكس م ادام "أعطيتيم اكياسكس عكيا"  .كن ف اكن سات اإلكبيذ اكسنتكبذ إيسا الت نذبلج كضذسيا
اكبارم.
.11

كممة إنجيل

ساػػتبذ سػػف اكن سػػذ اكيكياييػػذ "إيسػػاي ي يكف" كتذيػػت سػػف اكيا يػػذ اك كيػػذ اكسنا ػ ة اكتػػت تبػػدـ كرمػػكؿ سػػف أ ػػؿ رمػػاكت
اكمارة ـ شارت تط ؽ ع م األخبار اكمارة عييبا .أسػا ػت اكذبػد اك ديػد بػد إ ت ػت اكن سػذ سرنػ انز أمامػيان بنكيبػا
تذبر عف اكرماكذ اكسمي يذ ت س س بػا (سػرُُ +ُ:نػكُٓ )ُ:كتذبػر عػف أخبػار اكخػبلص اكسسر ػذ كهػت أخبػار
اكذسػك عػف اكذبكبػذ ،ك سػراف اكخطايػا كاكتبريػر كاكتبػديس كاكتبيػػت كسيػراث اكمػسكات كاكػدخكؿ ػت عبلاػذ سػي ابػػف اهلل

اكذم ػال كػيذ ف ذكػؾ ك نػؿ .بػد شػار اهلل ع ػم األرض كشػار اإليمػاف ػت اكمػسال كاخػت ط اكنػؿ سذػان .إخت طػت
اكسبلسنػػذ سػػي شػػسكؼ اكباػػر ،كشػػار اكباػػر ػػت ش ػ بذ اكسبلسنػػذ كت ببػػت اكسشػػاك ذ بػػيف اهلل كطبيذتيػػا كشػػار

إب ػيس ػت خػػزم .كاػد يمػػسي اكبػكؿ إي يػػؿ اهلل (سػرُُ +ُْ:تػسِ  )ٗ+ ٖ + ِ :بػػذا يذيػت اكباػػارة اكتػت تذ ػػف
طبيذػػذ اهلل اكس بػػذ نس ػػب ك باػػر .كاػػد يمػػسي عػػف إي يػػؿ يمػػكع اكسمػػيو (سػػرُِ +ُ:نػػكْ )ْ:بػػك ي سػػؿ ذات

اك ب.
.22

أىمية األناجيل

عاات اكنييمذ أن ر سف َِعاسان بذد

كؿ اكركح اكبدس ببل إي يؿ سنتكب .ككنيبا عاات اإلي يؿ كسارمت

ن ياة اسبذ ت اكسميو يمكع .ساذا كـ تبؽ اكنييمذ عبر اكذشكر تذيش إي ي با اكسم ـ اساهان؟ كهؿ سف

ضركرة كئلي يؿ اكسنتكب؟
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اكت ب يد اكاسكم ناف ك أهسيت اكخاشذ ت اكنييمذ .ك ال اإلي يؿ اكسنتكب ال كي تؿ سناف اكتب يد .إيسا

أ-

كينس كيؤندى .اإلي يؿ ي سظ اكتب يد ببل إي راؼ كاكتب يد يسرز األيا يؿ اكبايكييذ كي سظبا ببل ت ريؼ

كيناؼ عف سساهيسبا.

ب -ناف اكسؤسييف ت

ا ذ إكم ك اسؽ رمككيذ تت دث عف

ياة اكميد اكسميو كتذاكيس كسذ زات كسكت

كاياست  ،كتذ ف ت بيؽ سا كرد ت اكذبد اكبديـ .األيا يؿ ادست ياة اكسميو ع م األرض ،بؿ ادست

اخص اكسميو كيبب

ييا كي يا ب كسذ ياارن آالس كأس ادى كذكؾ ر ت اكنييمذ األككم باأليا يؿ إذ

ك دت يبا سا تم ست اساهذ.
.21

األناجيل األربعة ووجوه الكاروبيم

ربط اكبديس ايريياكس ت اكبرف اك ايت أي نسا أف هياؾ أربذذ

بات ك سمنكيذ كأربذذ رياح كأربذذ ك كى

ك ناركبيـ هنذا يك د ْ أيا يؿ تاير إليتاار األربذذ أيا يؿ ت اكذاكـ ن كاألربذذ اك يكايات كسا ترسز إكي

ناكتاكت:

 .1ك

إيماف ياير ك ت مد ،اكسميو اهلل اكذم شار إيمايان  .. .. ..إي يؿ ستم.

 .4ك

يمر ياير ك شذكد ،ككبلهكت اكسميو  .. .. .. .. .. .. ..إي يؿ يك يا.

ادـ يسم ذبي ذ  .. .. ..إي يؿ ككاا.
 .2ك ي كر ياير ك ش يب ،كأف اكسميو ٌ
 .3ك أمد ياير ك بياسذ ،ككم طاف اكسميو اكس كنت  .. .. .. .. ..إي يؿ سراس.
األيا يػػؿ األربذػػذ تذػػرض ك يػػاة اكسمػػيو ن بػػا اكتػػت ياػػير إكيبػػا نػػؿ ك ػ سػػف ك ػػكى اكنػػاركبيـ .كاأليا يػػؿ األربذػػذ
ستسبذ ككنيبا ن كتار اكبي ارة نؿ كتر ك ي ـ يخت ؼ عف اككتر ابخر ككنيبا سذان تذزؼ ميسسكييذ سي ذ .اكنتػاب

اكسبػػدس هػػك آكػػذ اهلل اككا ػػدة اكناس ػػذ كاكسيم ػ سذ سذ ػان ،تذطػػم خػػبلؿ األش ػكات اكستباييػػذ شػػكت اكخػػبلص اككا ػػد
ك ار بيف ت اكتذ ـ .يمتطيي أف يبكؿ أف اكك ت اإلكبت ادـ كيا إي يبلن كا دان هك إي يؿ ربيا يمكع اكسميو بكامطذ
اإلي ي يػػيف األربذػػذ .نػػؿ يناػػؼ عػػف ايػػب سػػف كايػػب هػػذا اإلي يػػؿ اككا ػػد .كن يػ ببطذػػذ سػػف اكسػػاس نػػؿ سػػيبـ

ييظر كبا سف أ د أك ببا يتضو ساكبا كيظبر هذا سف ابتت:

ستم ينتب ك يبكد يبدـ كيا اكسميو اكس ؾ اكذم ي ت ببت اكيبكات كنسؿ اكياسكس.

كس ػراس ينتػػب ك ركسػػاف يبػػرز اػػخص اكسمػػيو سػػف اك ايػػب اكذس ػػت نشػػايي سذ ػزات ك اكػػب ك اػػيطاف ال يبػػدـ
اكن ير سف ن سات اكسميو كعظات  ،إيسا يبدـ أعساك بك ي دث ر اؿ رب عيسال.

كككاا ينتب ك يكيايييف أش اب اكس مسات كاك نسذ اكباريذ يبدـ اكسميو نشػديؽ ك باػريذ كاػسيي كبػا  ،اكػذم ػال

كيخ ص ال باكس مسات اك ديدة إيسا باك ب اكباذؿ بذبي ذ اكش يب.
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كيك يا ينتب ك ذاكـ ن كيذ ف اكميد اكسميو اكن سذ اإلكبت ابف اهلل اكست مد اكذم ؿ بيييا كير ذيا إكم مسكات .
متى

مرقس

لوقا

يوحنا

نتب ك يبكد

ك ركساف

ك يكياف

ك ذاكـ اكسمي ت

اكسميو اكب اكايطاف شديؽ اكباريذ
اكسميا اكس ؾ
يخ ص اكباريذ
يذسؿ اكذ اسب
ال يتسـ اكياسكس

اهتـ باكيبكات

رسزى ك
.22

إيماف

إهتـ باكذسؿ
األمد

اهتـ باكتاريخ
اك كر

اكن سذ اكست مد

اهلل ي ؿ ت كمطيا
اهتـ باكبلهكت
اكيمر

اإلنجيل بحسب متى البشير

ادـ اخشيذ اكسميو ت كهر تذ يست د اعت ،يبدـ اكسميا اكسر كض سف
سنتكب ك سمي ييف سف أشؿ يبكدمٌ ،
اادة اكيبكد ،بنكي سنسؿ اكياسكس كس بؽ يبكات اكذبد اكبديـ ي يت بؽ س نكت اهلل اكمساكم ع م األرض،
سش

ان اكسنر اكيبكدم عف اكسميا نس ؾ أرضت .هنذا يظبر هذا اكمسر ن ي يذنس تب يد اكنياسس اكيبكد

.23

اإلنجيل بحسب مرقس البشير

سمي يذ ت مطيف ابؿ مبكط أكرا يـ ،كألي رنز ع م اكت مد اإلكبت يرسز ك بك

إيماف.

يذتبر ن ير سف اكدارميف األماس اكذم أخذ سي ستم كككاا.

ادـ ك ذاكـ اكركسايت اكسذتز باكذراع اكبارم ن ش اب م طاف يؤسيكف باكبكة كاكذيؼ عبلسذ اك ياة كاكيضكج ،كبذا

أبرز اخص اكميد اكسميو شايي اكذ اسب ك اكب اكايطاف ،اكذم

ب بش يب ك ب ال باك رب كاكذيؼ كاف

ناف اكركساف اد إيا كا بسس نتبـ ت اكذاكـ اكسذركؼ ت ذكؾ اك يف ،بد م ببـ اإلي يؿ إكم سس نذ سف يكع
ديد ت تاج إكم اكة اكركح كاكذسؿ اإلكبت ال إكم اكذراع اكبارم اكستذ رؼ .ككبد رسز ك بك

اك بذ كاكيشرة ،أك عبلسذ ك س ؾ اك ديد اكمساكم.
.24

أمد إعبليان عف

اإلنجيل بحسب لوقا البشير

يم ِّ ؿ ك يكياف أش اب اكس مسات كاألدب اكيكيايت ،كذا ال هذا اكمسر ت أم كب أدبت راسي ،يبدـ كيا ياة اكميد
اكسميو ت ت ريخ بطريبذ الهكتيذ تذ ف عي نسخ ص اكباريذ ن با اكستذ ـ كاألست ،اكسي مكؼ كاكبميط ،اك يت
كاكسبير ،اكخاطئ كاكك يت ،إي ال يخ ص باك نسذ اكباريذ كاكس مسات بؿ بذبي ذ اك ب ،كبذا رسز إكي بك

كر

عبلسذ اكذبي ذ كاهبذ اكسشاك ذ سي ابب.
.25

اإلنجيل بحسب يوحنا البشير

ك طابذ اكبلهكتت اكخاص ب  .كيرسز ك كذكؾ بك

يمر.
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إتفاق البشيرين
يبػػاؿ عػػف أيا يػػؿ ستػػم كس ػراس كككاػػا أيبػػا أيا يػػؿ ستكازيػػذ أك ذات اكيظ ػرة اكساػػترنذ  SYNOPTICيظ ػ انر كن ػرة

اكتااب اكسك كد بييبا ككك دة اكيبج اكذم إتبذت .

كيسنف كضي اك كادث ت هذى األيا يؿ ت أعسدة ستكازيذ.

كك امسيا سادة األيا يؿ اك بل ذ إكم ٖٗ برة يبل ظ ابتت
ِْ

برة ساترنذ ت األيا يؿ اك بل ذ

ٓ

برات ساترنذ بيف إي ي ت اكبديميف سراس كككاا.

ُِ

برة ساترنذ بيف إي ي ت اكبديميف ستم كسراس.

ُْ

برة ساترنذ بيف إي ي ت اكبديميف ستم كككاا.

ِ

برة ييسرد ببا إي يؿ اكبديس سراس.

ٓ
ٗ

برات ييسرد ببا إي يؿ اكبديس ستم.
برات ييسرد ببا إي يؿ اكبديس ككاا.

بؿ كاضو اتساابـ ت تم مؿ اك كادث كاكبشص كتسمير هذا:

 .1أف أعساؿ كأاكاؿ اكسميو تـ تذ يسبا كيب با اسبيان ابؿ أف يبدأ اإلي ي ييف ت نتابذ أيا ي بـ .كناف هذا
اإلي يؿ اكاسبت سابك انر كسيتا انر كسمتخدسان ت اكن ارزة (أعَُ )ّٕ:بطرس يسترض ت عظت هيا سذر ذ
اك سيي باإلي يؿ اكاسبت .كأخذ نؿ كا د سف اإلي ي ييف سف هذا اإلي يؿ اكاسبت سا يتسؽ سي هد .

 .2ستسؽ ابف بيف سذظـ اكذ سال أف سراس هك أكؿ سف نتب إي ي

ـ إط ي ككاا كستم ع م سا نتب سراس

كااتبمكا سي  .ككنف هياؾ رأم آخر ب ي ناف هياؾ إي يبلن سنتكبان أخذ اك سيي عي بتشرؼ ككنف بك ت سف

اكركح اكبدس اكذم ذؿ هياؾ إتسااان ت بذض اكك كى كاختبل ان ت ك كى أخرل كتتب كر شكرة سذييذ هت
هدؼ نتابذ اإلي يؿ.

 .3ككنف ال ييمم أف اكنؿ نتبكا بك م سف اكركح اكبدس كسمكايف سف اكركح اكبدس (ِتمّ ِ + ُٔ :بطُ :
ُِ) .

مقدمة إنجيل متى

 -1من ىو القديس متى؟
بسباريذ (ستٗ +ٗ:ستَُ +ّ:ستٗ +ُِ-ُُ:ككٓ )ِٗ:يسبـ أف ستم هك أ د اكتبلسيذ اإل يت عار .كناف
عاا انر كامس الكم بف

سم .رآى اكميد اكسميو اكمان عيد سناف اك بايذ باؿ ك إتبذيت ،باـ كتبذ  .كناف

اكيبكد ييظركف بب ضذ كسبيذ اك بايذ أليبا تس ؿ اكم طذ اكركساييذ اكسمتبدة كاذالكبا ك اذب .بؿ ناف اكذااريف

يمت كف هذى اكظركؼ ك ماببـ اكخاص ،نايكا سنركهيف عيد اكاذب .ك ييسا دعا اكميد اكسميو ستم ااـ ك انر
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كترؾ سناف اك بايذ كشيي ككيسذ ك رب ت بيت (ككٓ ،)ِٗ:دعا إكيبا أشدااؤى اكماببيف سف عااريف كخطاة
تم يختبركا عذكبذ اكتبذيذ ك ميد اكسميو ب يسمبـ ،األسر اكذم أ ار سذ ست اكيبكد ألف اكسميو ي نؿ سي خطاة.

 -2لغة الكتابة
نتب ستم بابراسيذ ـ تر ست يسا بذد ك يكياييذ (يباؿ أف ستم هك اكذم تر ـ أيضان)
 -3تاريخ الكتابة ومكان الكتابة

ً
ب ت مطيف.
نتب بذد إي يؿ سراس كابؿ خراب اكبينؿ ،يث يتن ـ عي نيبكة (صِْ) كيبكؿ اكتب يد أي ينت ى
كنتب سا بيف عاست َٔ ٔٓ ،ـ بذد إي يؿ سراس.

 -4غرض الكتابة

نتب اكبديس ستم إي ي ك يبكد اكذيف نايكا كال يزاككا ييتظركف اكسميا اكس ؾ اكذم يبيـ سس نذ تميطر ع م اكذاكـ.
اكناتب يبكدم تت سذ ك ميد اكسميو ،ينتب إلخكت اكيبكد كيذ ف كبـ أف اكسميا اكسيتظر اد

ال ،سش

ان

سسبكسبـ ك س نكت ،ياابلن إياهـ سف اكسنر اكسادم اكزسيت إكم اكسنر اكرك ت اكمساكم .ككبد نرر ن سذ ابف داكد
كت نيد أف اكسميا هك اكس ؾ اكخارج سف مبط يبكذا كيس ؾ ،كنف كيس ع م يسس اكسمتكم اكذم س نكا ب ت أرض

اكسكعد إيسا هك س نكت مساكم (ستُّ)ِٖ:ُٔ +ُُ:ٖ +ُِ:ٕ +ّْ:ِٓ +ّْ:
 -5سمات اإلنجيل

أ -إذ ينتب ستم ك يبكد بك يمتخدـ كاكت َٔيبكة سف اكذبد اكبديـ كياير أف يبكات اكذبد اكبديـ اد
ت ببت ت اكسميو .كينرر ن سذ اكس نكت كاكت ٓٓسرة كيذنر اكسميو نابف كداكد ٖسرات سذ يان أي

اكسكعكد ب  .كهك يسترض أف اكبارئ يذرؼ اكذبريذ (ٓ .)ُٗ:كيارح اكسساهيـ اكيبكديذ بطريبذ
سمي يذ .مس األعساؿ اكشاك ذ عيد اكيبكد هت اكشداذ كاكشبلة كاكشكـ كيبدـ هذى بسسبكـ
سمي ت .كبد أكضو ستم أف اكسميو كـ ي تت كي تبر اكذبد اكبديـ بؿ كيدخؿ ب إكم نساؿ ايت  .كذكؾ
ستت يبدـ اكسميو اكس ؾ االكبم اكذل ك اك ؽ اف يارع ( عظذ اك بؿ )

ب -إذ ينتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػب ك يبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػار بـ ب خطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاسبـ (ٖ+)ُّ-ُ:ُِ +ّْ:ُِ +ُٖ:َِ +ُُ-َُ:
ج-

(ٔ.)ٗ-ّ:ُٓ(+)ُٔ+ٓ+ِ:
ً
ػب ك يبػػكد إالٌ أيػ كػػـ ي سػػؿ األسػػـ ،نػػاف ياػػرح بذػػض األكسػػاظ اكسذرك ػػذ كػػدل
سػػي أف هػػذا اإلي يػػؿ ينتػ ى
اكيبكد "عسايكسيؿ اكذم تسميرى اهلل سذيا" (ُ.)ّّ:ِِ +ُّ:ْ +ِّ:ِٕ +ِّ:

د-

إي يؿ ستم هك إي يؿ اكس نكت .اكس نكت اكذم بدأ بس تل اكميد كمنياى ت ا كبيا كيذ ف بنساك ت

ه-

تك د خسمذ سباالت (سكاعظ) نبرل ت إي يؿ ستم ي ببا أك يمبببا بذض اكبشص كهذى اكخسمػذ

س يس األخير (ُِ)ُِ:ٕ +ّْ:ِٓ + .. ..ُٕ:ْ +ِٖ:
سكاعظ هت:
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 )1اكسكعظذ ع م اك بؿ (صٓ-صٕ) كهم اريذذ اكذبد اك ديد
 )2اكذسؿ اكرمككت (صَُ)
 )3أس اؿ اكس نكت (صُّ)
 )4تذاكيـ ستيكعذ (صُٖ)

 )5أ اديث امخاتككك يذ (صِّ-صِٓ)

 -6ستم يذنر امس ااسبلن ستػم اكذاػار ،كت دبػان يػذنر ككاػا كسػراس امػس اػاس يف الكم تػم يت ااػكا كبػب اكذاػار
اكساػبكر بػ  .كسػف اكسذتػػاد أف ينػكف ك اػػخص إمػسيف مػػسذاف /بطػرس ،اػػاكؿ/بككس،

سراس/يك يػػا.. ،

كهنذا

لقب ابن اإلنسان
تنرر هذا اك بب ُٕسرة ت األيا يؿ اك بل ذ اكستياظرة (ستم كسراس كككاا) ك ُّسرة ت إي يؿ يك يا كْ سرات
خارج األيا يؿ (أعٕ +ٓٔ:عبِ +ٔ:رؤُ +ُّ:رؤُْ )ُْ:كهك اكسبابؿ (كدايياؿٕ .)ُّ:كهك يذيت:

 )1اكسميو ابف اهلل شار إبيان كئليماف ،ت مد كت يس كأخذ مدان ااببيا ب ت نؿ ائ سا عدا اكخطيذ.
 )2نؿ اكس د اكذم يباؿ أف اكسميو كر إذ
يكُٕ)ِِ:

س عف يسيف ابب شار بان ك بار اكذيف يؤسيكف ب (عبُ+ِ:

 )3كـ يباؿ ابف آدـ بػك كػـ يػ تت سككػكدان ب مػب اكيظػاـ اكطبيذػت ك تيامػؿ بػؿ يكًك ىػد سػف اكػركح اكبػدس كسػف اكذػذرال
اكبديمذ سريـ ،بك ابف إيماف ككيس إبيان بدـ ب مب اكطبيذذ.
 )4هت ت تت سذر ذ بسذيم االبف اكذم كئليماف ،بك ابف بطريبذ ريدة.

 )5يسبـ سف اك بب أف اكسميو مي تسظ بيامكت ػت اكمػسال ست ػدان ببلهكتػ "مػكؼ تبشػركف ابػف اإليمػاف اكمػان
عف يسيف اكبكة" (سرُْ)ِٔ-ُٔ:

مقدمة إنجيل مرقس
 -1من ىو القديس مرقس؟

يككً ىد اكبديس سراس ت اكبيركاف إ دل اكسدف اكخسس اك ربيذ ب يبيا ،سف أبكيف يبكدييف كامـ كاكدى أرمطكبكككس
ككاكدت سريـ اسرأة تبيذ كبا اعتبارها بيف اكسمي ييف األككيف ت أكرا يـ .ك سؿ سارسراس امـ يك يا أيضان

(أعُِ )ُِ:كهك ابف أ خت بريابا ر يؽ خدسذ بككس اكرمكؿ .ككاكدى ابف عـ زك ذ اكبديس بطرس أك ابف عستبا
(اكبيركاف هت سدييذ نيرييت أك ميرييت)

كاذ ه ست بذض اكبباسؿ اكستبربرة ع م أسبلنبـ ترنكا اكبيركاف إكم مطيف يث تستي سي كاكدت باكميد اكسميو،
بد نايت أس سف اكيمال اك كاتت خدسف اكميد سف أسكاكبف .ك ت بيت سارسراس أنؿ اكميد اكسشو سي تبلسيذى ػت
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اكذ يذ ،كهياؾ مؿ أاػداسبـ كمػ سبـ مػر اإل خارمػتيا ك يبػا َّػؿ اكػركح اكبػدس ع ػم اكتبلسيػذ شػارت هػذى اكذ يػذ
ت بيت سارسراس أكؿ نييمذ .كناف سراس سف اكمبذيف رمكالن .

كنػػاف سػػارسراس هػػك اكاػػاب اكػػذم نػػاف ػػاسبلن اك ػرة عيػػدسا اكتبػػم بػ اكت سيػػذاف كيذػػدا اكسشػػو ك مػػيد (سػػرُْ-ُّ:

ُْ) كهػػك اكاػػاب اكػػذم تػػرؾ إ ازرى كهػػرب عاريػان عيػػد اكبػػبض ع ػػم اكمػػيد (سػػرُْ( .)ِٓ:سػراس هػػك امػػـ ركسػػايت
كيك يا امس اكذبرم)

كيرسز كسارسراس باألمد ،إذ إ تذب أبي كئليسػاف ػيف ها سبسػا أمػد ككبػؤة أ يػال مػيرهسا ػت اكطريػؽ إكػم األردف

كبشبلة سارسراس إياؽ اكك اػاف .نسػا بػدأ اكبػديس سػراس إي ي ػ ببككػ "شػكت شػارخ ػت اكبريػذ" كن يػ شػكت
أمد يسبد كس تل اكميد اكسميو "األمد اكخارج سف مبط يبكذا" (رؤٓ)ٓ:

بػدأ خدستػ سػػي بطػرس ػت أكراػ يـ كاكيبكديػذ ػػـ سػي بػككس كبريابػػا ػت اكر ػػذ اكتباػيريذ األككػم كنػػرز سذبسػا ػػت
إيطانيذ ،ككظركؼ سا عاد إكم أكرا يـ .ك ػت بػدل ر ػذ بػككس اكرمػكؿ اك اييػذ أشػر بػككس ع ػم عػدـ إشػط اب

س ػراس سذ ػ ايسشػػؿ عي ػ بريابػػا كذهػػب بريابػػا سػػي س ػراس كأخػػذ بػػككس سذ ػ مػػيبل (أعُّ)َْ-ّٗ:ُٓ +ٓ-ْ:

"نػػاف يك يػػا خادس ػان" ن سػػذ خػػادـ ػػت أش ػ با اك ػػكم سذ ػػـ سدرمػػذ بػػك يذ ػػـ كيذػػد اكيػػاس ك سذسكديػػذ .ػػـ اختسػػت
اخشيذ سارسراس سف مسر األعساؿ إذ ذهب كينرز بذد ايسشاك عف بككس سي بريابا إكم ابرص ـ إيسشؿ عف

بريابا كذهب كينرز ت اكخسس سدف ـ ال كينرز ت سشر .كأمػس نييمػذ اإلمػنيدريذ .كرمػـ إييػايكس كيشػير
أكؿ بطريرؾ سشرم ع ػم اكنرمػت اإلمػنيدرم .ككسػا هػاج اكاػذب اكػك يت ع يػ تػرؾ اإلمػنيدريذ كذهػب إكػم كيبيػا

كسيبا إكم ركسا يث إكتبم باكبديميف بطرس كبككس كببم سذبسػا تػم امتاػبادهسا مػيذ ْٔـ .كعػاد مػيذ ٓٔـ

كي د اإليساف اكسمي ت اد ازدهر برر أف يزكر اكسدف اكخسس كعاد اييذ إكم اإلمنيدريذ كيمتابد يبا.

 -2تسمم عميكم التي في بابل ..ومرقس ابني (ابط٘)ٖٔ:

سف هيا يرل أف رماكذ بطرس األككم نتبت سف سناف يمسي بابؿ كناف سذ سراس .كاألخكة اكنا ككيؾ يركف أف
بابؿ هت ركسا كأف سراس هك ت سيذ كبطرس ككني كـ يرل اكسميو بؿ هك س رد سم ؿ كسا يبكك بطرس كاكرد

ع م ذكؾ ،أف بيت سارسراس ناف أكؿ نييمذ كناف هك سف اكمبذيف رمكالن .كبابؿ كيمت هت ركسا:

 )1سا اكداعت ألف بطرس ال يذنرها ش ار ذ بامـ ركسا.

 )2ابت تاريخيان أف بطرس كشؿ كركسا ت آخر يات  ،ككـ ينف هياؾ ترة كنتابذ رماكتيف.

 )3ترتيب اككاليات نسا الت ت اكرماكذ سف اكارؽ ك رب كذكؾ سف اكسر و أف بطرس نتب رماكت األككم
سف سناف سا باكارؽ.

كير و أف ينكف هذا اكسناف هك سشر اكتت تمسم باب كف أم سشر اكبديسذ كاد نايت اببل سكطيان ك ساعذ
سف اكيبكد كسبر عمنرم ركسايت ال تزاؿ أ ارى باايذ كآلف كهذا اكرأم تميدى اكتباكيد اكتاريخيذ اكتت تبكؿ ب ف

سراس اكرمكؿ ادـ إكم سشر ميذ ُٔ أك ِٔـ .كهياؾ رأم أخر أف سراس يف ترؾ اإلمنيدريذ ذهب إكم
بطرس ت سناف ي ت سي يبكدم بامـ بابؿ (كاد ينكف باكذراؽ) يث نتب بطرس رماكت سف هياؾ.
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أسا اشذ خبلؼ بككس سي سراس ايتبت بؿ ااؿ بككس أي يا ي ك خدسذ (ِتتْ)ُُ:
 -3أجمع الدارسون أن إنجيل مرقس ىو أقدم األناجيل:
كناف اكسشدر اكرسيمت كنبل اإلي ي يػيف ستػم كككاػا .كيػرل اكػبذض أيػ نتػب ػت سشػر كاكػبذض ابخػر يػرل

أي ػ نتػػب ػػت ركسػػا .كاكنييمػػذ اكببطيػػذ تػػر ض نػػر اكنا ككيػػؾ ب ػ ف س ػراس سػػا هػػك إال ناتػػب سػػذنرات بطػػرس
( ار ي نتاب اكبابا ايكدى اك اكث).

 -4إذ كتب مارمرقس لمرومان نجد:
أ-

يتر ـ اكن سات ابراسيذ اكتت ال يسبسبا اكركساف س ؿ بكاير س (ّ )ُٕ:كط ي ا (ٓ )ُْ:كارباف (ٕ)ُُ:

كا

(ٕ )ّْ:كاككم إككم (ُٓ )ّْ:ك

ذ (ُٓ.)ِِ:

ب -يارح اكذادات اكيبكديذ (ٕ)ُٖ:ُِ +ِْ:ُٓ +ُِ:ُْ +ْ-ِ:
ج-

كـ يبتبس ن ي انر سف اكذبد اكبديـ نسا ذؿ ستم.

د-

اكركساف ر اؿ عسؿ ككيمكا ر اؿ مسذ كأاكاؿ .كػذكؾ يبػدـ سػراس اكسمػيو كبػـ نر ػؿ أعسػاؿ كسذ ػزات كال

ه-

آسػػف اكركسػػاف بػػاكبكة كاكمػ طذ ن شػ اب مػػيادة ػػت اكذػػاكـ ػػت ذكػػؾ اك ػػيف كػػذكؾ ػػد بـ سػراس عػػف اكسمػػيو

يبدـ عظات كأاكاك .

نشا ب م طاف بيبت ع م نؿ اػئ ،ع ػم اكاػياطيف (ُ )ِٕ:كع ػم األسػراض (ُ )ِْ:كع ػم اكطبيذػذ

(ْ )ُْ-ّٗ:كع م اكيباتات (ُُ )َِ-ُِ:كع م اكبينؿ (ُُ )ّّ:كادـ اكسميو نرب ك مبت (ِ،)ِٖ:
ك م طاف أف يذرؼ األ نار (ِ )ٖ:كيذ ػف أمػرار اكسمػتببؿ (صُّ) ،اػادر أف ياػبي اك سػاهير (ٔ-ّّ:

ْْ )ٗ-ُ:ٖ ،بؿ أف هذى اكبكة متتبي سف يؤسف ب (ُٔ )ُٖ-ُٕ:اكسميو اػكم كهنػذا سػف يتبذػ  .ككنػف
اكركسػػاف آسيػكا باكمػػيادة خػػبلؿ اكذيػػؼ كاكنبريػػال سػػي اإل تشػػاب ،أسػػا سػػارسراس ػػيذ ف مػ طاف اكمػػيد خػػبلؿ

اإلتضاع كخدسذ ابخريف (ٗ.)ّٔ-ّّ:

و-

إذ ينتػػب ك ركسػػاف اػ ٌػدـ كبػػـ هيػػركدس نذييػػذ كس ػػكنبـ ي تسػػي ػػككبـ اكستس بػػكف ك بػػك كاك ػراص سػػي إتمػػاس
باكذيؼ كاكبتؿ ظ سان ،بييسا يبػدـ اكسمػيو اكػذم أتػم كيس ػؾ سػف خػبلؿ س بتػ كآالسػ كبذكػ كشػ يب كااػباع

ك يسكس كادـ اك ساهير اكسببكتذ سف تذاكيس  ،اكنػؿ ي ػرم إكيػ  .بػك اػدـ اكسمػيو نػابف اهلل (ُ )ُ:شػا ب

اكم ػ طاف اكناسػػؿ ع ػػم اكخ يبػػذ اكػػذم ػػال كيخػػدـ اكباػػر كيبػػذؿ يسم ػ أل بػػـ إذان هػػك إي يػػؿ اكبػػكة اإلكبيػػذ

اكخادسذ كاكباذكذ.
ز-

رنػز اإلي يػؿ ع ػػم إبػراز اكشػراع بػيف اكمػػيد اكسمػيو كاكيبػكد كياػ ي اكركسػاف ع ػػم ابككػ خشكشػان أيػ كػػـ
يبابؿ اكيبكد ت ضذؼ بؿ ناف يس سبـ ،ك يف شػ بكى كػـ يسذ ػكا هػذا عػف ضػذؼ سػف ايبػ  ،إذ هػك مػبؽ

كأع ػػف كتبلسيػػذى عػػف شػ ب  ،سؤنػػدان ذكػػؾ ّ سػرات (ٖ )ّْ-ّّ:َُ+ُّ:ٗ +ُّ:كسكضػ ان أيػ يبػػكـ سػػف
األس ػكات كي ػ تت بس ػػد أبي ػ سػػي اكسبلسنػػذ اكبديمػػيف (ٖ )ّٖ:كي ػ تت ع ػػم م ػ اب اكمػػسال (ُْ )ِٔ:كسػػف

30

جفسُز األواجُم (( )1ممذمات األواجُم)(مقدمة عامة لؤلناجيل األربعة)

ايب آخػر أكضػو إت ػاى اكمػيد ي ػك األسػـ (ٕ )ُٓ:ُٔ +َُ:ُّ +ُٕ:ُُ +َّ-ِْ:ك ػالت كشػيت

األخيرة إذهبكا إكم اكذاكـ أ سي )ُٓ:ُٔ( ..
ح-

ألي ػ ك ػ إي ي ػ ك ركسػػاف ناػػؼ عػػف اسذيػػذ رمػػاكذ اإلي يػػؿ كتضػػـ األسػػـ أيض ػان كػػذكؾ ن ي ػ انر سػػا يمػػتخدـ

ط-

ألي ينتب ك ركساف ككيس ك يبكد كـ يبتـ بمبلمؿ األيماب.

اكتذبيريف "نؿ" ك " سيي" (ُ)ُ:ْ+ُّ:ِ( +)ّٗ+ّّ+ِٖ+ٓ:
ي-

ت تذ يس أظبرى كيس نسذ ـ (رابت ياسكمػت) ي ػس  ،كي ػس ككػ تبلسيػذ يمػسذكف كػ إيسػا ادسػ نسذ ػـ

يذيش سي تبلسيذى كيشا بكي ت ارنذ عس يذ كذكؾ إختست اكذظات اكتذ يسيذ سف إي يؿ سراس.

 -5يبدأ اإلي يؿ ب ف اكسميو هػك ابن اهلل كييتبػت تبريبػان بشػرخذ ااسػد اكسسػذ أيػ ابـن اهلل (ُٓ .)ّٗ:كهنػذا يسبػـ
أف اإلي يؿ يخبريا ش ار ذ عف الهكت اكسميو .)ٕ:ٗ +ِٗ:ٖ( +

 -6اكبديس سراس سف اكمبذيف رمكالن اكذيف عييبـ اكسميو.

 -7سارسراس هك كاضي اكبداس اكنيركمت كيمب كنيركس ألي أضاؼ إكي .

 -8يبػدأ اكبػػديس سػراس ببككػ "بػػدل إي يػؿ "..كسػػا هػك اإلي يػػؿ إال اكباػػارة اكسسر ػذ بػػاكخبلص ك سيػي تػػم األسػػـ
(سرُّ .)ٗ:ُْ +َُ:هك إرادة اهلل سف ي ك اكبار.

 -9يبدك أي زسيؿ إكنميدركس كرك س ككدا مسذاف اكبيركايت ،بـ ن بـ سف اكبيركاف كذنػر سػراس كبػذى األمػسال
تاير كنكي ااهد عياف كبشذ اكش ب.

مقدمة إنجيل لوقا
 -1من ىو القديس لوقا؟

هك اكك يد بيف نتاب اكذبد اك ديد اكذم كـ ينف يبكديان بؿ أسسيان .ك اكبان هك سف إيطانيذ مكريا .اىبً ىؿ اإليساف
اكسمي ت دكف أف يتبكد .كيذ ؿ اكدارمكف ذكؾ ب ف اكرمكؿ بككس يف أاار إكي ت رماكت إكم نكككمت

(ْ )ُْ:كـ يضس إكم سف هـ سف أهؿ اكختاف (ْ )ُُ-َُ:س ؿ أرمترخس كسراس .كرأم اكبذض أي ناف سف
اكمبذيف رمكالن كهك أ د ت سيذم عسكاس ككـ يذنر إمس اتضاعان .ككنف اكرأم اك اكب أي كـ ينف سف اكرمؿ بؿ
ابؿ اإليساف ع م يدم بككس اكرمكؿ كذكؾ ألف ككاا يسم يذترؼ أي كـ يذايف اكسميو بيسم بؿ "نسا م سبا إكييا

اكذيف نايكا سف اكبدل سذايييف كخداسان ك ن سذ" (ُ)ِ:

كناف اكبديس ككاا طبيبان (نكْ )ُْ:كناف اكركساف ال يمس كف أل د أف يستبف سبيذ اكطب إف كـ ي تاز

إست ايات عديدة شذبذ كدايبذ ،كذكؾ اخشيذ ككاا نطبيب يرل ي اخشيذ اكذاكـ اكسداؽ ،كاكر ؿ اكذس ت

اكس بؽ .كاضا ذ كذكؾ م كب رايؽ ك سيؿ .كيضيؼ اكتب يد أي أيضان ياف رمـ شكرة ك ميدة اكذذرال.

ككبد ارتبط اكبديس ككاا باكبديس بككس اكرمكؿ ،رمكؿ األسـ ت شدااذ اكيذ  .كأكؿ سرة ي تبت يبا ت مسر

أعساؿ اكرمؿ بن سذ ي ف نايت ت (أعُٔ )َُ:أ يال ك كدهسا ت تركاس ت خبلؿ اكر ذ اكتبايريذ اك اييذ ـ

شا ب ت اكر ذ اك اك ذ كناف ككاا هك اكك يد اكذم ظؿ س ار بان بككس اكرمكؿ ت أمرى ك تم اكيبايذ
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(ِتتْ )ُُ:كبمبب هذا االرتباط م ؿ كيا ككاا ن ي انر سف أعساؿ بككس اكرمكؿ كن ارزت كدعاى بككس باكطبيب
اك بيب (نكْ +ُْ:ؿِْ) .

كايؿ أي عاش بتكالن كعسؿ ت إخاسيذ باكيكياف كامتابد ت مف اكرابذذ كاك ساييف .كهك اكذم نتب أيضان مسر

أعساؿ اكرمؿ  .كك

إي ي كمسر األعساؿ كيسس اكاخص "اكذزيز اك ي س" (كبب اكذزيز هك كبب ارؼ بك

أ د أاراؼ اإلمنيدريذ) بؿ ي تت مسر األعساؿ ت بدايت نتنس ذ كئلي يؿ .كألي طبيب يشؼ األسراض بداذ

ككني ال يبا ـ األطبال (سرٓ +ِٔ:ككٖ )ّْ:ا تراسان كسبيذ اكطب .كبككس إذ ينتب ألسست س
يريد يسذان كنؿ األسـ.

( اك ي س)

 -2سمات اإلنجيل
أ-

يبدـ كيا اكسميو نشديؽ ك باريذ ،ال ي سؿ إيماييتيا كنت يببيا ارنذ اكطبيذذ اإلكبيذ .اف نايت اكس مسذ

اكيكياييذ ادست أ نا نار س ردة كنيبا ال تمتطيي أف ت تؿ اكب ب كت ير األعساؽ ،أسا ابف اإليماف بد ال

شديبان كئليماف تم يبب

ت داخ

يبب خبلؿ هذى اكشدااذ إسناييات اسبذ تذسؿ ت أعساا .

ب -نػاف اكيبػكد يذتبػدكف أيبػـ أبػرار كأف ببيػذ اكاػذكب خطػاة ي مػكف سر كضػػكف كككاػا يبػدـ اكسمػيو اكػذم أتػػم

يط ب كيخ ص سا اد ه ؾ (ُٗ ،)َُ:بػك شػديؽ اكخطػاة كااتػبس اكذبػارات اكتػت تسػتو بػاب اكر ػال كؤلسػـ

"نؿ مد يرل خبلص اكرب" كيرنز ع م إرماؿ إي يا ألرس ذ أسسيذ كاكياي ياست يذساف اكمريايت األسسػت.
ككػػذكؾ سػػت يمػػب اكسمػػيو ر ػػي باكيمػػب إكػػم آدـ أبػػك اك سيػػي اكسمػػيو سخ ػػص اكذػػاكـ ن ػ  .كاهػػتـ بػػاكسبرال
كر ػػي
كاكسذػػكزيف كاكسطػػركديف .اكباػػارة أرم ػ ت كستػػاة اكياش ػرة اكسبي ػرة .كاكسبلسنػػذ تبػػتـ باكرعػػاة اكبمػػطال .ا

اشص كذػازر كاك يػت كككيسػذ اكذػرج كاكذسػت كس ػؿ اكمػاسرم اكشػاكو كس ػؿ اكذاػار كاشػذ اكزاييػذ ػت بيػت
مسذاف اكسريمت كس ؿ االبف اكضاؿ كاشػذ سػريـ اكس دكيػذ كابػكؿ اك ػص اكتاسػب ع ػم اكشػ يب كاػا أظبػر

اهتساسان باألا يات كاك ساعات اكسيبكذة اكسذزككذ س ؿ اكماسرييف كاكبرص كاكذاػاريف .اكنػؿ ي ػد تاػ يذان ػت

إي ي .
ج-
د-

اكسميو نشديؽ ياترؾ سي اكياس ت كالسسبـ /بيت مسذاف /زنا /ت سيذم عسكاس.

ي ػػكبخ يك ي ػػا كط بػ ػ ي ػػا انر تي ػػزؿ ع ػػم اكم ػػاسرة ب ػػك ش ػػديؽ اك سي ػػي .يبب ػػؿ اكسػ ػرأة اكخاطس ػػذ كيذات ػػب م ػػسذاف

اكسريمت ،يكبخ اكسريمت كيا ي اكذاار ،ي كـ اكناهف كيا ي اكماسرم اكشاكو .يببؿ االبف اكضػاؿ كاك ػص
اكيسيف أسا االبف األنبر كنبرياس يسبد عطس .

 -3كـ يمتخدـ ككاا أكساظان ير سسبكسذ باكيمبذ ك يكيايييف س ؿ ٌأبا أك شسا  .ككني امتخدـ أكساظان يكياييذ ك تذبير
عف األكساظ ابراسيذ ير اكسسبكسذ باكيمبذ ك اػذكب اكتػت تػتن ـ اكيكياييػذ بػك يمػتذسؿ ن سػذ اك يػكر بػدالن سػف
اكبػايكم (كػكٔ +ُٓ:سػرّ )ُٖ:كن سػذ اكسذ ػـ بػدالن سػف اربػت كن سػذ اك س سػذ بػدالن سػف اك
اك ذ اكيكياييذ راات اكسمتكل دان.

ػذ .كأمػ كب ػػت
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 -4يبتـ اكبديس ككاا دان بن سذ الخبلص كاكن سذ ت تت ت اإلي يؿ ٖ سرات ك ت مسر األعساؿ ٗ سرات بييسا كػـ

ت تت اط ت أيا يػؿ ستػم كسػراس كأس ػذ ذكػؾ تبػتبج رك ػت بػاهلل سخ شػت (ُ + )ْٕ:يمػكع ػم (كػكُ)ُّ:

يذنر امـ يمكع (ك ت ستُ ُِ:يمسي تسمير امس (اهلل يخ ص)  +كزنريا يبكؿ عف اكسمػيو اػرف خػبلص

(ُ )ِْ:ُٖ +ُٗ:ُٕ +ْٖ:ٖ +َٓ:ٕ + ُُ:ِ + ٕٔ:ُ +ُٕ:كي ػػرل ػػت عب ػػارة اكم ػػيد "أف إيساي ػػؾ ا ػػد
خ شؾ" يسس سا يبكك بككس اكرمكؿ عف اكخبلص باإليساف .ك ار ي أيضان (ككُٗ)َُ-ٗ:

 -5سف اكسكاضيي اكتت يرنز ع يبا ككاا اإلي ي ت

أ -الــــــــروح القــــــــدس (ُ+ُّ:ُُ +ُٖ-ُْ:ْ +ُ:ْ +ُِ:ّ+ِٕ-ِٓ:ِ +ٕٔ:ُ+ُْ:ُ+ُٓ:ُ+ّٓ:
ِْ .)ْٗ:كال ظ أف مسرى األعساؿ هك أعساؿ اكركح اكبدس.

ب -الصبلة .)ُِ:ٔ +ِٗ:ٗ +ُِ:ّ +ُْ-ٗ:ُٖ ،ٖ-ُ:ُٖ +ٓ:ُُ +َُ:ُ( :كيرل ت مسر األعساؿ
ش كات اكتبلسيذ كسذبـ آخريف تيسيذان كذكؾ كككاا هك اكك يد اكذم ذنر أف اكسميو ناف يش ت كات اكذساد ،

ك ت كات اكت ت  .كهك اكك يد اكذم ذنر أس ذ اكسميو عف اكشبلة.

ج -ييتم بذكر التسبيح+ُٕ:ُّ +ّْ:ُٖ +ِّ-ِٗ:ِ +ُْ:ِ +ٕٗ-ٖٔ:ُ + ِْ:ُ +ٓٓ-ْٔ:ُ( :
ُٗ ِٔ:ٓ +ُّ:ُّ +ُٓ:ُٕ + ُٔ:ٕ +ّٕ:بؿ ييتبت اإلي يؿ باكتمبيو ِْ.)ّٓ-ِٓ:
 -6يذتبر ككاا اإلي ي ت اسيي األطبال كاكرماسيف.

 -7ككاا نتب إي ي إسا سف اكيكياف (أخاسيذ) يث نرز هياؾ ترة طكي ذ أك نتب سف ركسا ػت أ يػال تػرة مػ ف
بككس اكرمكؿ األككم ت ركسا.

 -8نايت سشادر ككاا بذد اكك ت اإلكبت [ُ] اكذذرال سريـ [ِ] إي ي ت سراس كستم [ّ] شداات كبككس.

مقدمة إنجيل يوحنا

 -1من ىو القديس يوحنا؟
يك يا كأخي يذبكب إبيا زبدم هـ سف تبلسيذ اكسميو (ستْ +ِِ-ُِ:سرُ )َِ-ُٗ:كيك يا هك األش ر ألف
اكنتاب يكرد امـ يذبكب أكالن كامـ أسبسا ماككسذ كهت أخت اكذذرال سريـ .كسكطف األمرة ناف ت نسر يا كـ ت
اك يؿ كنايكا يات كف ت شيد اكمسؾ كنايكا ع م اكذ سف اكيمار بدكيؿ أيبـ نايكا يمت ركف عساالن يماعدكف
ت شيد اكمسؾ (سرُ .)َِ:كأس نايت سف اكيمال اك كاتت تبذف اكميد سف اك يؿ يخدسي سف أسكاكبف .كناف

يك يا اكبان اريب كرسيس اكنبيذ أك سف األاخاص اكسذرك يف كاكسبربيف كبيت رسيس اكنبيذ .كيك يا هك اكذم تم ـ

اكذذرال بذد ش ب اكميد اكسميو .كأـ يك يا هت اكتت ط بت سف اكميد أف ينكف إبياها كا دان عف اكيسيف كابخر

عف اكيمار (ستَِ .)َِ:كاكرب مساهسا (أم يذبكب كيك يا) بابيا اكرعد (سرّ .)ُٕ:كهسا اك ذاف ط با يا انر
تيزؿ سف اكمسال ع م مناف اريذ اكماسرييف كر ضبـ ابكؿ اكسميو (ككٗ )ٓٓ-ْٓ:كيك يا تبي اكسميو كعسرى

ِٓميذ.
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كناف بطرس كيذبكب كيك يا سف اكسبربيف سف اكميد اكسميو خشبـ ببذض أم اررى س بلن ت إااسذ ابيذ يايرس
مسيايت (ستِٔ.)ّٕ:

(سرٓ )ّٕ:كااهدكا اكت ت (سرٗ )ِ:كهـ اكذيف ايت ت ببـ كيش ت ت بمتاف
كب َّن ىر هك كبطرس كذهبا ك ببر يكـ اكبياسذ ك اكبان
كبطرس كيك يا تبذا اكميد تم بيت رسيس اكنبيذ كي ذ اكش ب .ى
ببم سي اكذذرال ت أكرا يـ تم ييا تبا ميذ ْٖـ .ك ت أكاخر أياس ذهب إكم أ مس كنرز يبا .ك ت إ دل
رنات االضطباد أياـ دكستيايكس يسكى إكم زيرة بطسس بذد أف عذبكى كهياؾ ت بطسس نتب مسر اكرؤيا.

كبذد ايتبال عشر االضطباد عاد إكم أ مس كنتب إي ي ميذ ٖٗـ كنتب مسر اكرؤيا ميذ ٓٗـ كناف آخر سا

نتب اكرماسؿ .كاإل ي يؿ نتب باكيكياييذ ك ذ اك با ذ كاكسذر ذ ت ت ؾ األياـ .كعاش سا يبرب سف ساسذ عاـ .كناف
أكؿ سف تذرؼ سف تبلسيذ اكسذسداف ع م اكرب يمكع .كسي أف اكميد أمساى إبف اكرعد إال أي تسيز ب ي رمكؿ

اكس بذ  .ك ت أكاخر أياس  ،ككـ ينف ااد انر ع م اكسات كنايكا ي س كي إكم اكنييمذ  ،ناف يذظ اكسؤسييف ااسبلن يا
أكالدم أ بكا بذضنـ بذضان كينررها ت نؿ سرة م ككى كساذا ال يبكؿ ايسان آخر ناف يرد أف هذا اكنبلـ هك
كشيذ اكرب اذا ذ تسكى بد أنس تـ نؿ ائ .ككذكؾ يس ريبان أف ينكف هك اكت سيذ اكذم ناف يمكع ي ب

ك يرت (ابف اكرعد) ككس بت (يكُِ .)َِ ، ٕ:ُِ +ِٓ:ك اكبان نايت أمرة يك يا تست ؾ سيزالن ت أكرا يـ.
كيك يا ناف أكالن ت سيذان ك سذسداف ـ كسا مسي اكابادة سف اكسذسداف عف اكسميو تبذ .

 -2الغرض من كتابة اإلنجيل
نسا دد اكبديس يك يا يسم أف اكبدؼ سف نتابذ إي ي هك إ بات أف اكسميو هك ابف اهلل (يكَِ .)ُّ:نايت
هياؾ هرطبات ن يرة اد ظبرت ت أكاخر اكبرف األكؿ كسف أهسبا اك يكميذ كهؤالل كأككسؾ اننكا إسا ت الهكت

اكسميو أك ت مدى (كذكؾ ينتب يك يا كيبكؿ أف اكسميو هك اكن سذ كاد شار مدان) .كنذكؾ دث أف تبلسيذ
يك يا اكسذسداف اكذيف ر ضكا أف يتبذكا اكسميو َّإدعكا أف اكسذسداف أعظـ سف اكسميو كذكؾ يرد ع يبـ هيا ت
إي ي (ُ . )ٖ:كذكؾ ييتبت يك يا اكسذ زات اكتت ت بت الهكت اكسميو س ؿ إااسذ كذازر بذد أف أيتف كتستيو

عييت األعسم بكامطذ طيف (سذ زة خ ؽ) كاطذاـ َََٓ (زيادة اكطذاـ) كت كيؿ اكسال إكم خسر (اكسادة تت كؿ

إكم سادة أخرل) .أيضان هدؼ نتابذ اإلي يؿ أف تنكف كيا ياة (يكَِ )ُّ:بل ياة بدكف إيساف ب ف اكسميو هك
ابف اهلل اكسخ ص) .كألف يك يا اإلي ي ت ناف هد

باك مد بؿ تن ـ عف كالدت سف ابب األزكيذ.

إ بات الهكت اكسميو بك كـ يتن ـ عف سيبلدى سف اكذذرال

 -3سذظـ أ داث ا إلي يؿ ت أكرا يـ عنس ببيذ األيا يؿ اكتت دارت أ دا با ت اك يؿ كذكؾ ألف يك يا ييتبت
األ اديث اكبلهكتيذ اكتت ت بت الهكت اكسميو كهذى نايت بيف اكسميو كاكسريمييف اكسك كديف ت أكرا يـ.

أسا أ داث اك يؿ بد دارت بيف اكسميو كاكشياديف كاكسبل يف اكبمطال كهؤالل

ير ستذ سيف الهكتيان

ناكسريمييف كال ي تس كا اكسياااات اكبلهكتيذ (إش ا ات ّ ) ُٕ – َُ ، ٖ ، ٕ ، ٓ ،
 -4أنا ىو
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تسيز إي يؿ يك يا بامتذساؿ هذا اكتذبير اكذم ياير كبلهكت اكسميو ".فأنا ىو " هت اكتر سذ اكيكياييذ المـ

اهلل .امـ اهلل ت اكذبد اكبديـ "يبكى" ك يف تر ـ إكم اكيكياييذ شار "إي ك إيست

 I amكباكذربيذ أنا ىو كيرل

هذا ت اكؿ اكسميو أيا هك اكيكر  ..أيا هك اكطريؽ كاك ؽ كاك ياة  ..اكسميو كيا نؿ ائ ،اكيكر كاكراعت

اكشاكو كاكطريؽ كاك ؽ كاكبياسذ كاك ياة ..ككذكؾ يف أتم اك يد إلكبال اكببض ع م اكسميو م كبـ سف تط بكف

ااككا يمكع ااؿ أنا ىو مبطكا .كاكمبب أي ببكك أنا ىو امتذ ف الهكت

ـ ي تس كا ككيبل ظ أف اكسميو يف

يمتذ ف الهكت ك سؤسييف ينكف كبـ نؿ ائ اكطريؽ كاك ؽ كاكيكر كينكف مببان كتذزيتبـ ك ر بـ ك ياتبـ األبديذ.

أسا يف يمتذ ف الهكت ك خطاة ينكف مببان كرعببـ ككدييكيتبـ كذكؾ ست اكسرات اكتت ااؿ يبا اكسميو أنا ىو
دكف أف ي تت كرالها شسذ سف شسات س بت ناف هذا ك دييكيذ نسا دث سي اك يد اكذيف أتكا ك ببض ع ي كس با

(ٖ)ِٓ-ِّ ، ِٖ:

( ار يْ)ٓ:ُٖ +ُ:ُٓ +ٔ:ُْ +ُّ:ُّ +ِٓ:ُُ +َُ-ٕ:َُ +ٖٓ:ٖ +ُِ:ٖ +ّٓ:ٔ +ِٔ-ِٓ:

 -5ألف إي يؿ يك يا يت ن ـ عف الهكت اكسميو بذا األسر بمبب شذكبت إ تاج ألف ينكف هياؾ ابكد ع ي .
ابادة اكسذسداف (يكُ )ُٔ-ُٓ:كابادة اكتبلسيذ (يكُ )ُْ:كابادة اكنتب كاكيبكات (يكٓ )ّٗ:كابادة
ابب كبلبف نسا دث يكـ اكذساد كعف طريؽ أعساؿ ابب ت االبف .بؿ ابدت ك اك سكع كاكماسريذ

(ُِ)ّٗ:ْ +ُٕ:

 -6استاز إي يؿ يك يا بذنرى ّ أعياد شو

(ِ )ُّ:أكؿ شو ك سميو

(ٔ )ْ:ايت شو ك سميو

(ُُ )ٓٓ:آخر شو ك سميو

كيتببم عيد شو رابي تم تنكف سدة خدسذ اكميد اكسميو بلث ميكات كبضذذ أابر .كعيد اكسشو اكرابي ك

ا تساالف:

 )1ينكف هك اكذيد اكساار إكي ت (ٓ )ُ:دكف أف يذنر ت ديدان أي اكسشو.

 )2ينكف هذا اكسشو بذد كبال اكسميو باكماسريذ ب ربذذ أابر يث أف اكسميو ي دد ترة أربذذ اابر ع م
اك شاد (ْ )ّٓ:كاك شاد ينكف كات اكسشو.

 -7هك اإلي يؿ اكك يد اكذم أ سؿ اك ديث عف اكذاال اكربايت كاكمبب:
أ-

باات اإلي ي ييف نتبكا عي كهك ال يريد أف ينرر.

ب -هك ينتب ميذ ٖٗـ أم بذد اكشذكد ب كاكت ٓٔميذ كناف اكمر يسارس نؿ هذى اكسدة.
ج-

انتسم بسا أكردى عف أنؿ اك مد كارب اكدـ ت صٔ.

 -1الموغوس

ت اكيكياييذ بل ذ أكساظ بسذيم كممة
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أ-

 EPOSالكممة اكتت يبككبا اخص تؤخذ سي باعتبارها ن سذ أك كعد ،نسا يبكؿ هذا اكبكؿ كؤلب
اكسبليت.

ب-
ج-

 RHEMAس رد كسظ أم اك ركؼ ن سذ يك يا سنكيذ سف ركؼ ل،ك،ح،ف،ا.
 LOGOSبسذيم اكيطؽ أك اكسنر كأ ً
يخ ىذ سيبا ن سذ  =LOGICاكسيطؽ ك ت اكسنر اكيكيايت
اك ك كس يس ؿ اكذبؿ اكسدبر ك نكف كهك أكؿ اكخ يبذ.

كاكبديس يك يا امتخدـ ن سذ اك ك كس ك د الكذ ع م األايكـ اك ايت كهنذا ااؿ بككس اكرمكؿ عف اكسميو أي

نسذ

اهلل (ُنكُ .)ِْ:ككذؿ كسظ النطق ينكف سذب انر عف الموغوس أن ر سف تذبير الكممة .اكيطؽ يذبر عف أ نار
ك نسذ كعبؿ اكستن ـ .هك نر سيطكؽ .كككال اكيطؽ سا نيا يدرؾ اكذبؿ .اكذبؿ ال يدرؾ إالٌ سف خبلؿ اكيطؽ.

اكسميو أك اك ك كس هك يطؽ اهلل اكذااؿ أك عبؿ اهلل اكياطؽ ،هك سف ذات ابب ككيس خار ان عي  .إذان اهلل ال

ييدرؾ مكل سف خبلؿ ن ست (هك ىخ َّبر يكُ .)ُٖ:كهذا سا مبؽ كااك إاذيال " يذ ف س د اكرب كيراى نؿ بار
ألف ـ اكرب تن ـ (اكن سذ)" (إشَْ )ٓ:اكركح اكبدس كا د اكذم أع ف إلاذيال ككيك يا.

تذبير ناسبلن عف اهلل .كهذا اكن سذ هك شكرة اهلل ال
اكن سذ هك شكرة اهلل بك ي سؿ يسس ذات طبيذذ اهلل كيذبر
ان

اكسيسش ذ عي بؿ اكناسيذ ي  .ك ت (عبُ )ّ-ِ:امتذسؿ بككس اكرمكؿ أكساظ االبف كاكشكرة كاكن سذ كاكببال

ك تذبير عف اهلل اكست مد األايكـ اك ايت .االبف هك اكسذؿ اكذب ت كاكشكرة كاكيطؽ داخ يان  .كاك ك كس عيد يك يا

يياظرى ت اكذبد اكبديـ اكك عف اكسميو أي اك نسذ (أـٖ )َّ-ُ:ك ت مسر األس اؿ يرل اك نسذ كاد تـ

تاخيشبا ،بت اخشيذ إكبيذ .اكك ت أظبر أف اك نسذ كيمت شسذ بؿ اخشيذ إكبيذ.

كاكيبكد ت أكاخر أياسبـ ابؿ اكسميو بدأكا يمتخدسكف تذبير ن سذ اهلل  .ك ت نتب اكتر كـ [كهت تر سات

باكن داييذ سكمذذ كسبمطذ كبذض أمسار اكذبد اكبديـ كسف عاش ت اكاتات ككـ يىذي ٍد يتن ـ باكذبراييذ] امتي ٍذ ًسؿ
تذبير ن سذ اكرب  ،س بلن بدالن سف اكؿ اكنتاب بذاتت أامست شارت ت اكتر كـ بن ستت أامست .كبدالن سف
سبلؾ اكرب شار ن سذ اكرب .كبدالن سف اكؿ يذبكب إف ناف اهلل سذت شار ت اكتر كـ إف ناف ن سذ اكرب سذت

(تؾِٖ )ِِ-َِ:ككذكؾ كـ ينف تذبير ن سذ اكرب ريبان عف اكيبكد كال عف اكيكيايييف.
كسف اإلش اح األكؿ يسبـ شسات اك ك كس (اكن سذ)

 -1أزكت  " .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..ت اكبدل ناف اكن سذ" (ُ)ُ:
 -2اكخاكؽ اكك يد " .. .. .. .. .. .. .. .نؿ ائ ب ناف " (ُ)ِ:
 -3أشؿ اك ياة  " . .. .. .. .. .. .. .. ..ي نايت اك ياة" (ُ)ْ:

 -4اكبدامذ اكتت تضئ ت ظ سذ اكخطيذ " .اك ياة نايت يكر اكياس كاكيكر يضئ ت اكظ سذ (ُ)ٓ:
 -5اكسادم اكذم أعاد كيا اكبيكة هلل ".. . . ..نؿ اكذيف اب كى أعطاهـ م طايا أف يشيركا أكالد اهلل (ُ)ُِ-ُُ:
 -6هك إك اكذبد اكبديـ " .. .. .. .. .. ..إكم خاشت

ال (ُ)ُُ:

 -7هك اإلك اكست مد " . .. .. .. .. .. ..اكن سذ شار مدان (ُ)ُْ:
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 -8هك ريد ت يكع  ". .. .. .. .. .. ..رأييا س دى س د إبف ك يد ألبي (ُ)ُْ:
 -9هك اإلك اككا د  " .. .. .. .. .. .. ..كناف اكن سذ اهلل.

-11هك األايكـ اك ايت  " . .. .. .. .. ..كاكن سذ ناف عيد اهلل.

كسيبلد اكن سذ األزكت اكذم ددى اكبديس يك يا ت إي ي ككشس بداذ ناف سف اكخسيات اكتػت كػـ يذر بػا أ ػد سػف

ابؿ كال تم اكسبلسنذ ،كاد تذ سبا سي اكسبلسنذ (أؼّ .)َُ:كاطذان

تم تبلسيذ اكسمػيو كػـ يػدرنكا هػذى اك بيبػذ

ت أ يال ياة اكسميو ع م األرض ،إيسا أع يبا اكركح اكبدس كبـ بذد ذكؾ ،كعبر عيبا يك يا ت إي ي .

 -1ألقاب القديس يوحنا

 )1يوحنا الحبيب  :بك اكت سيذ اكذم ناف يمكع ي ب  .كهك اكذم ناف يذ ـ عف اكس بذ .كهك اكذم ااؿ اهلل س بذ
ت (ُيكْ ) ٖ:كك اشص ع يبذ ت س بت ألكالدى كمذي كراسبـ ال تذاببـ ك تكبذ .بؿ كتذريض يسم
ك خطر ت مبيؿ ذكؾ .كناف يتشؼ براذ اكاذكر كاككداعذ كبماطذ اكب ب .كسي نؿ س بت هذى

يف دخؿ

ساـ عاـ ك د ي نيري كس اكبرطكات دعا اكنؿ أف يخر كا سي كسبل ي ؿ ع يبـ ضب اهلل كاارف سي اكك

(ِيكَُ)

 )2يوحنا البتول :بك عاش يات بتكالن دكف زكاج.

 )3يوحنا البلىوتي :بمبب أف إي ي ي بت الهكت اكميد اكسميو.
 )4يوحنا اإلنجيمي البشير :بك اكذم نتب اإلي يؿ اكرابي.

 )5يوحنا الرائي :بمبب نتابت كمسر اكرؤيا آخر أمسار اكنتاب اكسبدس.
 )6يوحنا الرسول :بك سف اال يت عار.

 )7ابني الرعد بوانرجس :هنذا أمساى اكسميو هك كيذبكب أخي ك يرتبسا ك سامتبسا اكاديدة بكاير س
( BENIREGESسرّ +ّٗ-ّٕ:ٗ +ُٕ:ككٗ)َٓ-ْٗ:

-11هك أكؿ اكسذتر يف ،بك عايت سف آالـ االمتاباد ككني سات سكتان طبيذيان.

-11ااتبر إي يؿ يك يا بن سذ اك ؽ بد كردت َٓ سرة .ككردت أ يايان باكس يم اك ؽ اك ؽ ..اكسميو هك اك ؽ
كيبكؿ اك ؽ .كاكك اك ؽ اك ؽ ي بت أي اهلل ،األيبيال سا ااككا هذا بؿ نايكا يبكككف "يبكؿ اكرب"
-12رسز اإلي يؿ اكيمر ألي َّؽ ت اكمسال .بييسا عاش اإلي ي ييف اك بل ذ سي يمكع اإليماف ككـ يذنركا مكل
اكب يؿ عف الهكت َّ ،ؽ يك يا ت اكسؤل األع م كتن ـ عف الهكت .
-13ناف يك يا آخر سف سات سف اال يت عار كناف يذبكب أخي أكؿ ابيد سيبـ كات هيركدس أ ريباس األكؿ
ميذ ْْـ (أعُِ.)ّ-ُ:

 -14مب بككس سف أعسدة اكنييمذ سي بطرس كيذبكب ( ؿِ)ٗ:
مبلحظات:
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 .1يك يا يسترض أف اكبارئ دارس كؤليا يؿ اك بل ذ (ستم -سراس -ككاا) بك يتن ـ عف ابادة يك يا اكسذسداف
عف اكسميو دكف أف يذنر سذسكديذ اكسميو سف يك يا .كيذنر أمسال بطرس أي أخك أيدراكس دكف أف يذنر

أمسال باات اال يت عار .كنف اإلي ي ييف اك بل ذ رنزكا ع م أف اكسميو شار مدان بدأكا سف ت مدى أم
سيبلدى كعسادى .أسا يك يا رنز ع م سيبلدى األزكم كنف هذا ال ي ت أف يك يا يظبر أف يامكت اكسميو
بيبت بك اكذم ااؿ "كاكن سذ شار مدان ك ؿ بيييا" (يكُ )ُْ:كهك اكااهد أف اكسميو يف طذف خرج

سف يب دـ كسال .كي د يك يا يبتـ باإلاارة ك كات يبكؿ "كناف ي ك اكماعذ اكذاارة )ّٗ:ُ( "..كهذا يذيت

أف اكسميو اهلل دخؿ ك زسف.

 .2األيا يؿ األخرل ادست تذاكيـ اكسميو ع م اك بؿ أسا إي يؿ يك يا يتسيز ب ي ادـ اككشيذ اك ديدة أم
اكس بذ (أم بسسبكـ

ديد) (ُّ .)ّٓ-ّْ:ببؿ اكسميو نايت اكس بذ س اكالت يبكـ ببا اكبار ،كبذد

اكسميو شارت سرة ك ركح اكبدس كسف ي اهد ت مبيؿ االستبلل سف اكركح اكبدس .

 .3إي يؿ يك يا هك آخر سا نتب ت اكنتاب اكسبدس.

 .4نؿ إش اح يبدـ كيا زاكيذ ديدة سف اخشيذ اكسميو نسا يرل م اك دكؿ ابتم .
صُ اكن سذ اإلكبت اكست مد كاهب م طاف اكبيكة هلل .صَُ اكراعت اكشاكو.
صِ سسرح اكيسكس كس ددها.

صُُ كاهب اك ياة كاكبياسذ.

صّ كاهب اكسيبلد اك ديد.

صُِ س ؾ إمراسيؿ.

صْ رابو اكيسكس اكذ يب.

صُّ امؿ األر ؿ.

صٓ اكطبيب اكذظيـ.

صُْ سرمؿ اكركح اكسذزم.

صٔ خبز اك ياة.

صُٓ اكنرسذ اك بيبيذ.

صٕ سال اك ياة.

صَِ اكب اكسكت.

صٖ يكر اكذاكـ.

صُِ سبيـ اكيسكس اكمااطذ ك ار ذبا ك مسال.

صٗ كاهب االمتيارة.
 .5دكر كعسؿ اكركح اكبدس
(صّ) اككالدة اك ديدة اكرك يذ .اكس يِّر كاكس رؾ دكف أف يي ىرل.
(صْ) اكذبادة هلل باكركح كاك ؽ (ركُ)ٗ:

(صٕ) هك اكسياى اك يذ اكتت تسيض كت سر.

(صُْ ) ُٕ-هك اكسذزم كاكذم يذر يا باكسميو كيخبريا عي كيراد ك ؽ كيبكد كيبنت كيذ ـ كيذنريا بسا
ااك اكسميو.
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 .6يرسز إلي يؿ يك يا باكيمر .اكيمر ك ادرة أف يطير عاكيان دان كعيياى سستك تاف ت اى اكاسس .كهنذا
يك يا كهك سستكح اكذيييف كيخبريا عف الهكت اكسميو اسس اكبر.

 .7اك ب اادر أف ينتاؼ اخص اكسميو ،كهذا سا ذ

ؽ

يذرؼ ساال يذر ابخركف (يكُِ .)ٕ:كيك يا

إنتاؼ س بذ اكسميو أيضان ،باؿ "اكت سيذ اكذم ناف يمكع ي ب " اكسميو ي ب اكنؿ ككنف يك يا ايست ت
عيياى كأدرؾ هذا اك ب .نسا أدرن بككس اكرمكؿ كااؿ "س بذ اكسميو ت شريا" (ِنكٓ .)ُْ:إذان يك يا:

( )1أ ب اكسميو دان  .. ..كهذى = (ركٖ )ّٗ-ّٓ:يك يا هيا اذر بيسس سااعر بككس .
( )2أدرؾ س بذ اكسميو . ..كهذى = (ِنكٓ )ُْ:يك يا هيا ادرؾ يسس سا ادرن بككس .

 .8امتخدـ األبال س ؿ أ ياميكس كنيركس  ..هذا اإلي يؿ ك رد ع م آريكس كنؿ اكبراطبذ اكذيف ااككا أف اكسميو
كيس هك ابف اهلل.

 .9يك يا نتب إي ي

بذد خراب اكبينؿ .كناف اكيبكد يريدكف أف ي دكا اهلل ت سناف ،أم ال يريدكف تبديـ

اهلل يسنف عبادت

ت نؿ سناف .اكيبكد بؿ كاكسمي ييف اكذيف سف أشؿ يبكدم بذد أف تاتتكا بذد ريؽ

اكذبادة مكل ت أكرا يـ كباكذات داخؿ اكبينؿ .كيك يا يبدـ ت ديث اكسميو ك ماسريذ سسبكسان ديدان أف
اكبينؿ ا تاركا ،كيك يا يبكؿ كبـ أف اهلل يسنف عبادت ت نؿ سناف.

 .11هياؾ أايال كـ يذنرها بت ذنرت ت األيا يؿ اك بل ذ األخرل كني كسو كبا:
أ-
ب-

اكسيبلد  .. .. .. ..كاكن سذ شار مدان (ُ)ُْ:

اكت ت  .. .. ..رأييا س دى نس د ابف ك يد (ُ)ُْ:

ج-

اكذاال اكمرم ..إش اح ٔ

د-

سذسكديذ يك يا ..هك ذنر يك يا كعبلات باكسميو

لماذا لم يكتفى بإنجيل واحد؟
ااـ أ د األاخاص ذبلن بت سيي األربذذ األيا يؿ ت نتاب كا د أمساى اكدياطمركف كامتذس ت اكنييمذ األككم

كميكات ا ي ذ ـ رست إمتخداس

ساذا؟

ُ.األربذذ أيا يؿ تذطت يظرة ع م

ياة اكسميو سف أربذذ زكايا سخت سذ تظبر اخشيذ اكسميو بكضكح.

األربذذ أيا يؿ كيمكا تن ار نار كبذضبـ اكبذض .بؿ نؿ إي يؿ ك يظرة سخت سذ .كنسا تيظر كس مـ يت أك

نريمتاكذ س بلن يت كف تدرؾ ساكبا إالٌ ييسا تيظر كبا سف عدة زكايا.

ِ  .األيا يؿ ال ت نت كيا اشذ نمرد تاريخت .بؿ اإلي ي ييف كيمكا سؤرخيف ،بؿ هـ يبدسكف نرة سذييذ عف
اكميد اكسميو ير سبتسيف باكت ريخ.

ّ  .اد ينكف سر ي اإلي ي ييف هك إي يؿ سراس أكؿ سف نتب إي يبل  ،أك ناف هياؾ إي يؿ اسكل تـ تم يس
باكتب يد  .ككنف اكسبـ أف نؿ إي ي م أخذ سف هذا أك ذاؾ سا يتسؽ سي اكشكرة اكتم يبدسبا ك ميد اكسميو .
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ْ  .نؿ اشذ أك تذ يـ أك س ؿ ت ركايذ اإلي ي ت ال ي تت بسذزؿ عسا اب أك بذدى .نؿ اشذ أك تذ يـ أك س ؿ
ي ب أف يربط بسا اب كبسا بذدى كي ب أف ال يتشكر أف اإلي ي ت كهك ينتب يخطر ع م باك

ة أف

اكميد اكسميو تو عييت أعسم يذنر اكبشذ ،ال بؿ هك يضذبا نارح كسا مبؽ كنسبدسذ كسا ي تت .كاكنؿ
ت ترابط كخدسذ اكسنرة األماميذ اكتت ينتب اإلي ي ت بمبببا إي ي .

ْ .ت بذض األ ياف يبدك أف هياؾ خبلؼ ت يسس اكبشذ بيف أ د اإلي ي ييف كابخر .ككنف ينكف هذا
اكخبلؼ سذب انر عف ائ راسي ككارح ك بذ يظر يريد اكركح اكبدس أف ييتب كبا .كذكؾ سف اكسسيد دان أف
يبارف يسس اك دث ت نؿ األيا يؿ كيدرس اكخبلؼ كيخرج باكبدؼ اكذم يريدى اكركح اكبدس سف هذا

اكخبلؼ اكظاهرم.

ٓ .يسس اكبكؿ أك اكبشذ ترد ت إي ي يف سخت سيف ككنف كيس بيسس اكبدؼ.
س اؿ  :كيس خست كف يذرؼ  .ال ت ستم ( َُ  ) ِٔ :بسذيت اف اكتذ يـ اكذل

تمسذكي االف هيا مييادل ب ت نؿ اكذاكـ  .ك ال م ( كك ُِ  ) ِ :بسذيت

أف اكخطيذ اكتم يذس با م ار متيناؼ اساـ اكياس.

إنجيل متى

ستم ينتب ك يبكد يبدـ اكسميو ع م أي اكسميا اكسيتظر ب مب اكيبكات .هك إبف داكد اكس ؾ ،أتم كيؤمس
سس نت ككيخ ص اكياس .هك شار سف يمؿ داكد كيتسـ اكخبلص ك ياس .كهذا يتضو سف بدايذ اإلي يؿ.
كتاب ميبلد

(صُ  -صّ)
اشذ اكسيبلد

إبن داود

يسوع المسيح

يمكع اكسخ ص ب ف يذطييا ياة هك سؤمس اكسس نذ
ي بت يبا (ص ٓ – ٕ)

(صَُ – َِ)

يمكع أم اكسخ ص ص ٖ ٗ ،

ساذا يذيت س نكت

اكسميو هك اكسميا اكسيتظر

اكمسكات؟

إبن إبراىيم

اكسميو ي

تتبارؾ نؿ
األسـ

كألف س كؾ إمراسيؿ كيس سف ببـ أف يضذكا اريذذ أك دمتكر كاذكببـ ،بؿ هـ ييسذكف اريذذ إكببـ نسا كردت
ت اكنتاب اكسبدس (اكتكراة أك اريذذ سكمم) كنف ستم يبدـ اكسميو اكس ؾ  ،نس ؾ سخت ؼ يضي اريذت كيبكؿ

سا ال يبكك إيماف سبسا نايت در ت  ،س ؾ ناف أك يبيان..

قد سمعتم أنو قيل لمقدماء  ..أما أنا فأقول لكم (ست ٓ )ِِ – ُِ :
هذا اكؿ ال يبكك مكل اهلل كاضي اريذذ اكذبد اكبديـ كاريذذ اكذبد اك ديد  .كهؿ يك د بار ك اف يبكؿ نسا ااؿ
اكسميو " مسذتـ اي ايؿ  ..اسا أ يا ااكؿ "..سف يبكؿ هذا ال بد اف ينكف هك اهلل .ككذكؾ بدأ ستم باكذظذ ع م
اك بؿ = اريذذ اكذبد اك ديد ،يضذبا س ؾ إكبت اادر كك اك ؽ أف يارع ،كيس ت تيااض سي اريذذ اكذبد

اكبديـ ،بؿ ينس با ،بك ال ييااض يسم (اكذظذ ع م اك بؿ إش ا ات ٓ – ٕ) كبدرامذ اكذظذ ع م اك بؿ
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ينتاؼ أف اكبدؼ سيبا االت اد كاك بات ت اكسميو تنكف كيا يات ( ار ي ب ث ت إي يؿ ستم) كهك يسس سا

ايؿ ت اكذبد اكبديـ بدـ أف ي نؿ سف ا رة اك ياة (رسز اكسميو اإلبف) تنكف ك

ياة ،كال ييسشؿ عف اهلل ب ف

ي نؿ سف ا رة سذر ذ اكخير كاكار .يمكع اكسميو هك هك أسس كاكيكـ كاكم األبد (عبُّ.)ٖ:
ثم يقدم لنا متى معنى الخبلص:
اكيبكد تشكركا اكخبلص أي خبلص ميامت أك عمنرم يت رركا ي سف اكركساف ـ يمكدكا اكذاكـ .ككذكؾ ي ب
أف ينكف اكسميو س نان ااد انر ع م ذكؾ .كذكؾ يبدـ ستم اكسسبكـ اكش يو ك خبلص (ص ٖ  .)ٗ ،ت دى يبدأ ب ف

اكسميو ياست أبرشان ،كال ظ أف اكبرص= اكخطيذ .إذان اكخبلص ت سسبكـ ستم هك خبلص سف اكخطيذ ككيس
سف اإلمتذسار اكركسايت .ـ يبدـ ت يبايذ (صٖ) م طاف اكسميو ع م اكاياطيف ك ت بدايذ (صٗ) اكسميو

ياست اكسس كج ب سراف خطاياى كاكسذيم أف اكسميو أتم كي رريا سف اكاياطيف كم طايبـ كعبكديتبـ ياسم سف

م طاف اكخطيذ .ـ يبدأ ستم ت ارح سذيم س نكت اكمسكات ،كأف اكميد اكسميو أتم كيؤمس هذا اكس نكت.
كميرد ارح تسشي ت كبذا ت يبايذ درامتيا إلي يؿ ستم.
إنجيل مرقس

سراس ينتب ك ركساف اكذيف يذابكف اكبكة ،ي دى يبدأ إي ي بن سذ بدء إنجيل يسوع المسيح إبن اهلل= ن سذ

إي يؿ هت باارة سسر ذ .كاكس ؾ اكذم يبار ب هك إبن اهلل ككيس س نان عاديان .كنسا ي دث سي س كؾ اكركساف،
يف يذهب س ؾ ركسايت إكم سناف سا ينكف ك رمكؿ يسبد اكطريؽ أساس كيذ ف س ئ هذا اكس ؾ يمتذد اكياس

ك باس  .هنذا اكسميو اكس ؾ ناف ك رمكؿ (سبلؾ) يذد اكطريؽ أساس  .كهذا اكرمكؿ ساب ب مد= صوت صارخ في

البرية .اذا ناف اكرمكؿ أمد نـ كنـ ينكف اكس ؾ  .كال ظ اكؿ هذا اكرمكؿ "ي تت بذدم سف هك أاكل سيت"
(ُ )ٕ:ككـ يكرد سراس تساشيؿ ت ربذ إب يس ك ميد اكسميو ،بك يبرز اكة اكسميو .كيتبابؿ سي أكؿ سذ زة ك ميد
اكسميو يرل يبا م طاي ع م األركاح اكي مذ .كن ف سراس يبكؿ ك ركساف أيتـ تستخركف بس كؾ يبزسكف يكد

سف اكبار ،أسا ي ف يا س ؾ ك م طاف ع م اكاياطيف كاألركاح اكي مذ كاكبكل اكخسيذ اكتت ال يمتطيي بار أف
يبؼ أساسبا ،بؿ ن نـ ترتذبكف سف س ؿ هذى اكبكل اكخسيذ .كاذا رأييا اشذ إخراج اياطيف عيد ستم يراها إعبليان
عف خبلص اإليماف سف م طاف اكايطاف اكذم يد ذ ك خطيذ ،بان هت م طاف اكسميو ع م اكايطاف ،كنف

اكخبلص ت سسبكـ ستم كاضو أي خبلص سف اكخطيذ كسسف يا ي ع يبا .ككنف هيا سي سراس يرل م طاف

اكسميو ع م اكات يرتذب سيبا اكبار إعبليان عف اكة اكسميو .بؿ ي د ت يبايذ اإلي يؿ أف هذى ابيات تتبي

اكسؤسييف (ُٔ )ُٕ:كاكسذيم أي كيس سمي يا بط هك اكبكل بؿ نؿ سف يتبذ .
إنجيل لوقا
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هيا يرل ك بذ يظر أخرل عف اكسميو  ،بد رأييا ت إي يؿ ستم اكسميو اكذم أتم كيخ ص سف اكخطيذ ،اكس ؾ
اكسارع ،كرأييا ت إي يؿ سراس اكسميو اكبكل اك بار .أسا هيا يتبابؿ سي اكسميو اكذم أتم كياسي ت اكباريذ
ات ان كبا طريؽ اكمسال.

 .1أكؿ سا يتبابؿ ت إي يؿ ككاا يتبابؿ سي اكنبيكت ،سي زنريا اكناهف أساـ سذبو اكبخكر كاكسبلؾ يخبرى
ببدكـ اكمابؽ ك سميو ،كن ف اكسبلؾ يبكؿ كزنريا -:هؿ تدرم يا زنريا سذيم سا تبكـ ب سف طبكس .كبد

ادست كتكؾ ذبي ذ س راذ كدخ ت ك بدس كتبدـ اكبخكر يرضم اهلل عف اذبؾ .سا هذا إالٌ ارح كسا أتيت

أخبرؾ ب  ،نؿ هذا ناف رس انز ك سميو ،كابيؾ اكذم أبارؾ ب هك مابؽ ك سميو اكذم ميبدـ ذبي ذ ع م
اكش يب ـ ياسي ت اكباريذ أساـ ابب.

 .2أكؿ سا يتبابؿ سي اكسميو ،ال يتبابؿ سذ ت سذ زة بؿ ت س سي يب أر ي اكسميو سف مسر إاذيال..

وأكرز بسنة الرب المقبولة ..ثم طوى السفر ....كاكرب طكل اكمسر بك كـ ييرد أف يب أر ابيذ اكتاكيذ
نسا كردت ت ااذيال كهم "كبيكـ إيتباـ إلكبيا" اكسميو اك بيب أتم ينرز كيا بميذ اكرب اكسببككذ.

 .3يمسي ت إي يؿ ككاا عف اكسميو كيرسز ك اكماسرم اكشاكو ،كعف اكمسال اكسستك ذ ك سبرال اكبمطال
(كذازر ت ضف إبراهيـ) .كعف اإلبف اكضاؿ ت ضف أبي كهت شكرة نـ ذبت اكبار ك تكبذ.

كيمسي عف إااسذ إبف أرس ذ ياييف .بان كبد ذنر باات اإلي ي يكف سذ زات إااسذ سف األسكات .ككنف هذى
هت اكسذ زة اكك يدة اكتت تبدـ يبا اكسميو كيبيـ اكسيت دكف أف يم ك أ د ،بك أتم كبذا.

 .4ك تم بذد اكبياسذ ي د اكسميو يمذم كرال ت سيذم عسكاس ،كباكر ـ سف عدـ بسبـ كبضيذ اكخبلص

كاكاؾ يسف هك اكسميو ،ي د اكسميو يارح كبـ كيسبسكا ،ـ يتظاهر ب ي سيط ؽ كيط بكا سي أف يسنث

سذبسا يسنث ،بك يريد أف يسنث ككنف كيس ر سان عيا بؿ يسنث إذا ط بيا سي ذكؾ ،كاذا سنث سذيا
يستو عيكييا نسا ذؿ سي ت سيذم عسكاس.

إنجيل يوحنا
يك يا أع ف بكضكح أي ينتب كيظبر أف اكسميو هك إبف اهلل (َِ .)ُّ:بييسا تتن ـ ببيذ األيا يؿ اك بل ذ عف
يامكت كسيبلدى ،يتن ـ يك يا عف الهكت كسي أف ببيذ األيا يؿ (ستم /سراس /ككاا) كـ يخسكا هذى اك بيبذ بؿ

أع يكها ،كنف نايت بيبذ الهكت هت هدؼ يك يا األمامت .اكسميو إبف اهلل نسا خ ؽ اكخ يبذ األككم أتم

كي دد اكخ يبذ.
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اإلصحاح األول:
ناف اكن سذ اهلل

اكسميو هك اهلل

ب يرى كـ ينف ائ سسا ناف

هك اكخاكؽ

كاكن سذ شار مدان

إعبلف بيبذ إبف اإليماف

اإلبف ..هك خبَّر

اكسميو أتم كيذ ف كيا ابب

سؿ اهلل اكذم ير ي خطيذ اكذاكـ

اكسميو اكسادم

ي نايت اك ياة

أعطايا ياة بذد سكت

اكمسال سستك ذ

اكش و بيف اكمسال كاألرض

اإلصحاح الثاني:
ت كيؿ سال اكتطبير إكم خسر
تطبير اكبينؿ

ببدر سا ي اهد كيتطبر يسؤليا اكسميو ر ان

سف ال ي اهد كيتطبر يماعدى اكسميو ببذض اكت ارب
(اكمكط ت يدى)

اإلصحاح الثالث:
اككالدة سف اكسال كاكركح

س اكالتيا ك تطبير أك اكت ارب ال تنست ك خبلص بؿ

ييب ت أف ير ي إبف اإليماف

اكسذسكديذ تمتسد ذ با سف اكش يب

اكريو تبب يث تاال

اكركح اكبدس ي دد طبيذذ اكسكككد سف اكركح

البد سف اكسذسكديذ

اإلصحاح الرابع:
اكماسريذ

يسكذج كذسؿ اكسميو .اكخاطسذ تت دد كتت كؿ إكم

نارزة .كاكماسرييف ي تكف ك سميو ت ب .

أمثمة عمى ما سبق

 -1دخول الرب إلى الييكل ليطيره ولعن شجرة التين

اكميد اكسميو دخؿ سرتيف كيطبر اكبينؿ .األولى :ت بدايذ خدست كهذى ذنرها يك يا .والثانية :بذد دخكك
إكم أكرا يـ يكـ أ د اكاذاييف .كيبل ظ ابتت:

أ -سراس يكرد اكبشذ تاريخيان بداذ .اكسميو دخؿ ك بينؿ سباارة بذد دخكك إكم أكرا يـ كيظر ك سكضم

اكسك كدة كخرج دكف أف يطبر اكبينؿ .ك ت اكشباح كذف ا رة اكتيف ـ دخؿ اكبينؿ كيطبرى كناف هذا

يكـ اإل ييف شبا ان .ك ت يكـ اك بل ال شبا ان ال ظ اكتبلسيذ أف اكتييذ ست.
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ب -ستم يبكؿ أف اكسميو دخؿ سباارة بذد امتبباك ت أكرا يـ إكم اكبينؿ كطبرى .ك ت يكـ اإل ييف شبا ان
كذف اكتييذ يبمت ت اك اؿ.

ج -ككاا يكرد اشذ تطبير اكبينؿ كال يكرد اشذ كذف اكتييذ ،بؿ يكرد اشذ أخرل عف بنال اكسميو ع م
أكرا يـ.

د -يك يا يكرد اشذ تطبير اكبينؿ اكتت د ت ت بدايذ خدسذ اكسميو (يكِ).
فما السبب في ىذه اإلختبلفات.

أ -اإلي ي ييف كيمكا سؤرخيف كال يبتسكف باكت ريخ.

ب -ستم يبدـ اكسميو اكس ؾ إبف اكس ؾ اكذم إمتبب كى نس ؾ ،دخؿ أكرا يـ كيذهب سباارة ك بينؿ بيت أبي
كيطبرى ،بك أتم كبذا .ك يف يكرد اشذ ا رة اكتيف بك يبكؿ أيبا ست ت اك اؿ .بك نس ؾ سارع

يضي اكاراسي كاذب ك اك ؽ أف يديف سف يخاكؼ كتيسذ اكذبكبذ ك انر.

ج -أسا سراس بك يبص ع ييا سا دث تاريخيان ب مب تم مؿ األ داث .كني ياير أف اكسميو دخؿ

اكبينؿ كييظر نؿ ائ ،بك ن ي يبكؿ  ..أيا طبرت هذا اكسناف سف ابؿ (نسا ال م إي يؿ يك يا

صِ) ..إذان كساذا كشؿ كبذى اك اكذ .كاكسميو ييذر ابؿ أف يضرب .ك ت اكيكـ اكتاكت أتم كيؤدب
كيطبر.

د-

يف ااؿ ستم أف ا رة اكتيف ست ت اك اؿ بذا ؽ ككنف ظبرت عبلسات ساؼ اكا رة ت اكيكـ

اكتاكت .كاكدرس اكسمتساد أف سف يترؾ اهلل تيبطي عي اكبرنات ك انر ككنف تظبر عبلسات هذا بذد كات.
اهلل ااؿ بدـ إذا أن ت سكتان تسكت ككني سات بذد أن ر سف ََٗميذ .كاكيبكد يف ش بكا اكسميو

إيبطذت ش تبـ باهلل ك انر ككنف ظبرت أ ار هذا بذد كاكت ّٕميذ يف أ رؽ تيطس أكرا يـ ميذ َٕ
ـ.

ه -ككاا ال ياير كا رة اكتيف بك يبدـ اكسميو اكاسيي اكذم يبنت ع م أكرا يـ كير يبا كال يريد أف ي ذف
اكخاطئ بؿ أف يبكدى ك تكبذ .أكـ ينف ككاا هك اكذم ذنر أف اكسميو طكل اكمسر تم ال يب أر اكؿ إاذيال

"يكـ إيتباـ إلكبيا".

و -سراس يذنر أف اك سيي خا كا اكسميو (ُُ )ُٖ:ت اد ذ تطبير اكبينؿ كهذا سف يا يذ يبدـ تسمي انر

كمنكت اك سكع ع م سا ذ اكسميو إذ أف هيبت أخا ت اك سيي .كسف يا يذ أخرل يرل طريبذ سراس

ت تبديـ اكسميو اكبكل اكذم يدخؿ كك دى يطبر اكبينؿ دكف أف يبتـ بسسات األككؼ سف اكبار كال سف

اكنبيذ كال رؤمال اكنبيذ كال اك يكد ،إذ أف هيبت أخا ت اك سيي.

ز -أسا يك يا بك اكك يد اكذم يذنر أف اكسميو أسمؾ مكطان ت يدي كهذا إاارة ك ت ارب اكتت يمسو ببا
اهلل كيطبر اذب كنييمت يختبركا اكسرح ع م األرض كاكخبلص كاكت ديد.
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 -2ابيذ يسمبا ت تت بسذيم ت إي يؿ كبسذيم آخر ت إي يؿ آخر ،ألف ابيذ سرتبطذ بسا اب با كبسا
بذدها ،كهنذا ييب ت أف يسبـ ابيات ،ككي خذ س االن.

"ليس مكتوم لن يستعمن وال خفي لن ُيعرف" (متٓٔ)ٕٙ:
هذى أتت كمط نبلـ اكميد اكسميو عف اكن ارزة كايتاار اإلي يؿ .كببذا يشير اكسذيم أف اإلي يؿ كف يظؿ

سنتكسان بؿ مييتار ت نؿ اكذاكـ ،انرزكا كال تخا كا.

"ليس مكتوم لن يستعمن وال خفي لن ُيعرف" )(لؤٕ)ٕ:
هذى أتت بذد ت ذير اكميد اكسميو كتبلسيذى أف يت رزكا سف اكريال كال يتاببكا باكسريمييف .يشير اكسذيم أف

اكخطايا اكتت تشيذكيبا م انر متسضو.

 -3بيسس اكطريبذ ي د أي ت اك بل ذ أيا يؿ (ستم  /سراس /ككاا) يذنر أف اكميد تو أعيف أعسم ابؿ
دخكك ألكرا يـ يكـ أ د اكاذاييف سباارة .كيسبـ بذكؾ أف اكمبب أف سف تيستو عيي كيذرؼ اكسميو

يمتبب

ت ا ب نس ؾ.

كسف هذا يدرؾ أي البد أف ينكف هياؾ أن ر سف إي يؿ نيؼ تبدـ شكرة سخت سذ ك سميو ت إي يؿ كا د.

نيؼ تذنر أف اكسميو ي ذف اكتييذ ت ؼ ك انر إعبليان عف اكسميو اكدياف ك ت يسس اككات تذنر بنال اكسميو
ع م أكرا يـ.

كس ؿ هذا رأيياى ت مسر اكرؤيا .اكنياسس اكمبي ظبر كبا اكسميو بشكر سخت سذ ،نؿ ب مب إ تيا

(ص

ِ  )ّ ،ك ت (ٓ  )ٔ- ٓ :يرل أف اكسبلؾ يبكؿ كيك يا أيظر األمد اكخارج سف مبط يبكذا ،ك ييسا ييظر
ي د خركؼ ااسـ ن ي سذبكح .بك ك ضذيؼ يظبر ن مد ي سي  ،كهك ك خاطئ يظبر نخركؼ ي سؿ

خطاياى.

إي يؿ يك يا ال يتن ـ عف ت مد اكسميو بؿ عف الهكت  ،بل ياير ككالدت كال ي د ي م م ذ أيماب بك يريد
إظبار الهكت  .أسا ببيذ األيا يؿ تاير كت مدى كسيبلدى ،نيؼ يتـ هذا كذاؾ ت إي يؿ كا د.

كيف كان تبلميذ السيد المسيح يفيمون أعمالو
هذى اكدرامذ هد با أف يسبـ نيؼ ناف تبلسيذ اكميد اكسميو يسبسكف أعساك كأاكاك م ضكل سا يذر كي سف

تذاكيـ اكياسكس كتب يد أباسبـ  .ك م اككااي بذى درامذ سبسذ اكميد اكسميو عاش كمط يبكد كاكن سات

كاكسشط ات ال بد كأيبا نايت ست رة باك با ذ اكماسدة كات ك كد اكسميو باك مد ع م األرض  .كي د يسا

ي تم بذض األس ذ كمي د م اكتسمير يرها .
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ٔ) ماذا يعنى كأس النبيذ عند الييود
ُ) الدم

اكيبيذ عيد اكيبكد يذيم إسا -:

أك

ِ) الفرح

الدم  )ُ -:نايكا م إ تساكبـ باكسشو ياربكف ْ نؤكس سف اكيبيذ  ،اكن س اك اكث باكذات ناف ياير لدم
خركؼ اكسشو (اك سؿ) .

ِ) ييسا يتبدـ اخص كيخطب تاة ناف يبدـ كبا ن س يبيذ ياير لدمو (دـ

يات ) اكذل هك ع م إمتذداد أف يبذك عيبا با يبا  ،كهذا اكن س هك ن س اكخطبذ  .ككك اب ت اكستاة أف

تارب سف اكن س بذا إعبلف عف ابككبا ك خطبذ سف هذا اكاخص كابككبا أف تشبو زك ذ ك .

 ككنف التذهب اكذركس سي عريمبا إكم بيت سباارة بؿ يترنبا م بيت أبيبا كيذهب هك إكم بيت أبي
كيذد بيت اكزك يذ  ،كهذا يمت رؽ ترة سا بيف ميذ كميتيف يتبادالف خبلكبا اكبدايا كتذد اكستاة يسمبا
خبلؿ هذى اكسدة ك ذرس .
الفرح  )ُ -:بذد أف ييتبم اكذريس سف إعداد بيت اكزك يذ يذهب كذركم ي تسؿ األهؿ ببـ كؽ اكتبلؿ .
كخبلؿ اك سؿ يبدـ اكذريس كذركم ن س يبيذ ايم هك ن س اكسرح  ،رح اكذريس بذركم  )ِ .كااؿ سذ سم

اكيبكد أف اكسميا يف ي تم ميبدـ كيا ن س يبيذ  ،عبلسذ اكسرح إذ بذد اكسميو كف ينكف هياؾ دييكيذ ،كااككا أف

اكسميا يف ي تم مي كؿ اكسال إكم يبيذ نسا ى َّكؿ سكمم اكسال إكم دـ  ،كذكؾ عبلسذ ع م اكسرح اكذل ميذطي
ب سراف اكخطايا .

وىذا ما عممو المسيح فعبل

ُ) ى َّكؿ اكسال إكم خسر م عرس اايا اك يؿ كيذطم اكسرح كنؿ اكسك كديف .

ِ) اى َّدـ ن س خسر ( ى َّككبا إكم دس ذبل) ك تبلسيذ كي ذ خسيس اكذبد ،كن ي يتبدـ كخطبتبـ  ،كاكنييمذ تبدـ
هذا اكن س كاذببا م اإل خارمتيا  ،كابكؿ اكتبلسيذ كبذا اكن س ناف ابككبـ ك سميو عريما كبـ .كهنذا

هك اك اؿ باكيمبذ ك نييمذ ن با ابف .

ّ) ذهب اكسميو بذد ذكؾ إكم بيت أبي كيذد كذركم بيت اكزك يذ " أيا أسضم ألعد كنـ سنايان  .كاف
إكم( "...يكُْ  . )ّ ، ِ :كاكسميو مي تم م س يس
سضيت كأعددت كنـ سنايا آتم أيضا كآخذنـ َّ

اك ايم كي خذ عركم (نييمت ) إكم اكمسال كيذطيبا هياؾ اكسرح األبدل " كيسرح كيتب ؿ كيذط اكس د ألف
عرس اكخركؼ اد ال(..رؤُٗ  . )ٕ :كهذا اكسرح األبدل هك ن س اكيبيذ اك اييذ م " عاال عرس
اكخركؼ " (رؤُٗ  . )ٗ :كال ظ أف اكسرح األبدل مينكف م اكمسال نسا ناف اكيبكد ي تس كف باكذريس
يف ي تم إلشط اب عركم كؽ اكتبلؿ  ،كهياؾ ع م اكتبلؿ كأ يال هذا اإل تساؿ يبدـ اكذريس
كذركم اكن س اك اييذ  ،ن س اكسرح .
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ٕ) لماذا كان المسيح يتفل ليشفى الناس
تفل يمكع ع م األرض كيشيي طييا ياسم ب عييم األعسم سيذ كالدت (يكٗ)  .كتفل م عييم أعسم كيبشر

(سرٖ  . )ِٔ – ِِ :ككضي يمكع أشابذ م أذيم أشـ أعبد كتفل ككسس كماي كياسي (سرٕ . )ّّ :

كاكسميو ناف ااد ار أف ياسم نؿ هؤالل بن سذ  ....ساذا تفل كياسيبـ ؟  ،ك م كمط ك يبكدل ياسسزكف ي

سف نؿ ائ يذتبركي

ير طاهر ؟! سف اكسؤند أي ناف يريد أف ي ست يظر اكياس إكم ائ سا هك ؟

م ضكل اكتباكيد اكيبكديذ كتذاكيـ نساسبـ اكستكار ذ أراد اكرب أف يرمؿ رماكذ اكيذ تذ ف بيكت هلل  ،كأيبا بيكة

ريدة كارعيذ كأف ك سيراث أبي اكمساكل  ،ساذا ااكت اكتباكيد كنيؼ نايكا يسنركف م ذكؾ اكزساف ؟

ناف هياؾ تذدد زك ات بيف اكيبكد ككنؿ زك ذ سيبف أكالدها  ،بؿ اد ينكف هياؾ أكالد خارج دكد اكزكاج
اكارعم  .سف سف نؿ هؤالل األكالد ك

ؽ اكسيراث اكارعم ؟ ككبد دث س ؿ هذا سي إبراهيـ اكذل ناف ك

إم ؽ سف مارة  ،كامسذيؿ سف ها ر  ،كك متذ أكالد سف اطكرة  .ككنم ينكف اكسيراث إلم ؽ شرؼ إبراهيـ

أكالدى سف ها ر كاطكرة بذد أف أعطاهـ بذض األيشبذ كينكف اكسيراث ن سف ؽ إبي اكارعم اكس بكب
إم ؽ (تؾِٓ . )ٔ – ُ :

كعادة نايت ت دث ساانؿ كيزاعات ن يرة يف َّ
يدعم أ د األبيال نذبا أي اإلبف اكبنر اكارعم كيمتككم ع م

اكسيراث مكال س ت ب أس سف خبلؿ زكاج أك خارج يطاؽ اكزكاج  .كال ظ أف اإلبف اكبنر ناف ك ضذؼ

يشيب أل إبف آخر  { .كي ف ن كالد اهلل ي دد كيا اكبديس بككس اكرمكؿ عبلسذ اكبيكة اكارعيذ هلل كهم ابكؿ

اكت ديب دكف تذسر عبُِ . } ٖ – ٓ :

كاكتب يد اكيبكدل اكستكارث إلعبلف ؽ اكسيراث م س ؿ هذى اكسيازعات  ،أيبـ تم سكا سف أباسبـ ك نساسبـ

األككيف  ،أف كذاب اإلبف اكبنر اكارعم ك ادرة إع ازيذ ع م اسال األسراض كاك ركح يف ي سس هذا اك ذاب
اكذضك اكسشاب إليماف .

ك م أياـ اكسميو ناف هياؾ سف شدؽ اكسميو كآسف ب  ،كناف هياؾ سف كـ يشدا

ـ يؤسف ب  .كبيف نؿ

هؤالل نايت هياؾ تماؤالت عف يمب اكسميو كيا ت كسف هك أبكى  ،كنايكا يم ككي "أيف هك أبكؾ " (يكٖ :

ُٗ) كنايت كبـ تماؤالت ن يرة عف يمب اكسميو (يكٕ  . )ِْ + ِٕ :كسف اكسذركؼ أف اكيبكد نايكا يبتسكف

دا باأليماب كي تسظ نؿ بيت بم م ذ يمب  ،كيتضو هذا سف م م تم يمب اكميد اكسميو يسم (ستُ  ،ككّ)

كناف هياؾ سف يذرؼ أف سريـ اكذذرال كـ تتزكج يكمؼ كذكؾ ارت هذى اكتماؤالت  .كيمكع أع ف س ار ار أف أبكى

مساكل (يكٓ  ، )ِٗ ، ِٖ : ٕ + ْٕ – ُٖ :ككـ يتن ـ أبدا عف أب أرضم ك .

كابف يف يمتخدـ اكسميو كذاب ياسم األعسم كاألشـ األعبد بك يذ ف أي إبف ارعم هلل -:
ُ) ب مب تباكيدهـ ذاب يياسم .
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ِ) كك ناف خاطسا أك سكككد عف طريؽ خطيذ بك كف يمتطيي أف يياسم أ دا  ،اكاسال سف اهلل  ،كاهلل م
سسبكـ اكيبكد ب مب اكتب يد يذطم اكاسال بطريبذ سذ زيذ عف طريؽ كذاب اإلبف اكارعم كيظبر بيكت

اكارعيذ  ،نيؼ يذطم اهلل اكاسال كخاطئ أك كسف هك كيس إبيا ارعيا .
كناف هذا هك سكضكع اإلش ا ات ٖ  ٗ ،سف إي يؿ اكبديس يك يا كهسا م م ذ سف سذ زات اكاسال كاكتذاكيـ .
ك ت (يكٖ) تن ـ يمكع عف أبي م ك اكماسذيف عسف هك أبكى  .ككيس عف طريؽ اكشد ذ أف ي تم اإلش اح

اكتامي ك م اشذ اسال اكسكككد أعسم يمسي عف تماؤالت اكتبلسيذ " هؿ أخط هذا أـ أبكاى تم يككد أعسم " ،
سف ضسف سكرك اتبـ أف اإلبف ير اكارعم يككد بذاهذ أك سرض سزسف  .كأ اب اكسميو عف مؤاكبـ عسف هك

اكمبب م كالدة األعسم هنذا ؟  ،ـ أظبر باساس كؤلعسم كبطريبذ تبيي اكيبكد  ،أشكك اكارعيذ نابف هلل ك
ؽ اكسيراث .

وما ىو الميراث الذى لممسيح ؟ هك ك نؿ سا هلل ابب سف م طاف " نؿ سا هك كم هك كؾ  .كسا هك كؾ بك

كم( "..يكُٕ  . )َُ :هيا يرل المسيح لو كل ما لآلب حتى الخمق  .اكسميو كـ ييظ ًبر بط أف كذاب ك
خاشيذ اكاسال ك ستاننيف ي كباكتاكم بك إبف بنر ارعم هلل  ،بؿ سا ذ سي هذا اكسكككد أعسم أ بت أي ك
يسس سا ألبي سف م طاف ع م اكخ ؽ  ،بك خ ؽ ك سكككد أعسم عيييف سف تراب نسا خ ؽ اهلل آدـ سف تراب ،

بك إبف ارعم هلل ك نؿ سا هلل سف م طاف  .كال ظ أف بيكت ألب أرضم نايت ير كاض ذ كبـ  ،كاكسميو كـ

يتن ـ أبدان عف أب أرضم (ستُِ  )َٓ : ْٔ :كهيا ذنر أس كاخكت ككـ يذنر أبا أرضيا .بؿ ناف داسسا سا
يتن ـ عف أبي اكمساكل  ،كببذا اكسميو أ بت بيكت كآلب اكمساكل ككيس ألب سف األرض .
ٖ) لماذا سار المسيح عمى الماء
هياؾ عدة تماؤالت عف سذ زة مير اكسميو ع م اكسال -:
ُ) هؿ رض اكسذ زة إظبار م طاف اكسميو ع م اكريو كاكب ر كاألسكاج ؟

كنف ناف اكسميو اد أظبر

كتبلسيذى نؿ هذا سف ابؿ ييسا ناف ياسسا م اكمسييذ ك طت األسكاج اكمسييذ (ستٖ )ِٕ – ِّ :
كال ظ تذ يؽ اكتبلسيذ كاتبا " أل إيماف هذا .اف اكرياح كاكب ر تطيذ "  .سا داعم اكتنرار كاكرماكذ
مبؽ ككش ت ك تبلسيذ ك بسكها.
ِ) سف رؤيذ ااهد عياف كبياج ب ر اك يؿ  ،اف اكريو يف تبب ع م اكب ر تشبو األسكاج عاكيذ بانؿ
سخيؼ (كاب اكسرنب اكتم ناف يرنببا ببطار اكسبلهم  roller coasterاكذل يشذد عاكيان كيببط

ة

ـ يشذد اييذ كيببط كهنذا)  .كاكمؤاؿ  ...هؿ ناف اكسميو يشذد كيببط سي هذى األسكاج كهؿ نايت
هذى األسكاج ت طي كيشيب رذاذها  ،اطذا ناف هذا اكتشكر سر كض اكسميو سف اكسؤند ال إكم
اكمسييذ ماس ار م هدكل .
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ّ) ككساذا إذان مار اكسميو ع م اكسال  ،ككساذا م ك بطرس أف يمير هك أيضان ع م اكسال  ،هؿ ناف يريد
إظبار إيساي كمط هذى اكذاشسذ اكسخيسذ  ،ككساذا مسو ك اكسميو  ،ككساذا رؽ بطرس .
ْ) كساذا ييسا دخؿ اكسميو ك مسييذ كسذ بطرس منيت اكريو (ستُْ  ، )ِّ :بؿ كشارت اكمسييذ ع م
اكااطئ سباارة إكم األرض اكتم نايكا ذاهبيف إكيبا (يكٔ . )ُِ :
كك رد ع م هذى األمس ذ كيرل .....حال الشعب الييودى وقت وجود المسيح بالجسد عمى األرض  .كيرل نيؼ

ناف اكاذب اكيبكدل كاكتبلسيذ يسنركف ونرى مفاىيميم وعاداتيم وتقاليدىم وثقافتيم م ذكؾ اكزساف.

بذد م يساف اكس ؾ إيابت سس نذ داكد إكم سس نتيف ُ) إمراسيؿ ككبا َُ أمباط ِ) يبكذا ككبا مبطيف.

كيتي ذ إيبيار سس نذ إمراسيؿ اكاساكيذ اكدييم كاألخبلام اتتت سس نذ أاكر اذب إمراسيؿ م نؿ أي ال سس نذ

أاكر ميذ ِِٕ ؽ.ـ .ككنف عاد ا ذ سيبـ إكم أكرا يـ عاشسذ سس نذ يبكذا اك يكبيذ األ ضؿ ديييا يمبيا سف

إمراسيؿ  .ك ييسا إي درت أكرا يـ هم األخرل ذ با اهلل تذهب إكم مبم بابؿ ميذ ٖٔٓ ؽ.ـ .ك م ميذ ّٔٓ

ؽ.ـ .أشدر نكرش س ؾ ارس أس انر بذكدة اكيبكد إكم أكرا يـ ،كنف كـ يذد سيبـ مكل َُ %سيبـ  ،أسا اكبااكف
نايك اد إمتبركا ب اكذ يدة م بيكتبـ كأعساكبـ م اكسيسم ،ككـ ير بكا م اكذكدة إكم أكرا يـ اكخربذ ككـ

ياذركا أيبـ م إ تياج ك ذكدة إذ ناف اكباب يكف اد دسركها كأ راكها .كاكبااكف م بابؿ نكيكا هياؾ اكيذ يبكديذ

.

ككبد تنكيت اكيات م نؿ سناف  ،م أكركبا كآميا كا ريبيا  ،كنايت أنبر اك اكيات اكيبكديذ سك كدة م سشر
م اإلمنيدريذ كاألاشر  ،ك م بابؿ  .عسكسا ناف اكيبكد ساتتيف م نؿ اكذاكـ كات اكسميو (نسا هك اكبـ

ابف س بلن)  .ك ييسا دث اك زك اكيكيايم ببيادة اإلمنيدر األنبر كاذت أكرا يـ ت ت اك نـ اكيكيايم  .ككبد إهتـ

اكيكياييكف بيار اك ذ كاك با ذ كاكذادات اكيكياييذ (اكبي يييذ) كشارت اك ذ اكيكياييذ ك ذ عاكسيذ سيتارة م نؿ
سناف (نسا هك اك اؿ سي اك ذ اإلي يزيذ)  .كهذا أ َّر ع م اكن ير سف اباب اكيبكد ت يرت أ نارهـ ك با تبـ

كنايت هذى أنبر نار ذ ت ؿ باكيبكد  .كنايت اكتر سذ اكمبذيييذ ك ذبد اكبديـ كاكتم ااـ ببا َٕ سف ايكخ اكيبكد

اكذيف ي يدكف اك تيف اكذبريذ كاكيكياييذ .كنايت هذى اكتر سذ بط ب سف س ؾ سشر ،ككنيبا نايت كبا اسدة نبيرة
ك يبكد م اكاتات (كهـ األ بيذ) اكذيف شاركا ي ب كف ك تبـ اكذبريذ  ،بؿ أف اك ذ اكتم شار يتن سبا أهؿ

أكرا يـ ك ذ كيمت هم اك ذ اكذبريذ  .ـ خضي اكيبكد ك نـ اكركساف ككـ يذكدكا دككذ رة  ،بان كبد أعطاهـ

اكركساف ريذ ديييذ ككنف كـ ينف كبـ أل م طاف سديم .

ككنؿ هذى اكظركؼ ناف اؿ اكيبكد أياـ اكسميو سؤكسا  ،بـ اذب ساتت م نؿ أي ال اكذاكـ ،اذب ااد

ك ريت ك با ت كك ت  ،سمتذسريف سف اكركساف  ،ناف اكبـ ياب إكم د بذيد اكبـ م أياـ عبكديتبـ م

سشر  .ايتظركا سخ شا ع م سمتكل سكمم ك سذ زات س ؿ سكمم اكذل كاؼ م ك

رعكف كضرب سشر

عار ضربات كاؽ اكب ر  ،كأيزؿ كبـ اكسف سف اكمسال كأعطاهـ اكسال سف اكشخرة  ،كن ـ اهلل ك با كك

عم

بؿ مييال  ،كأتم باككشايا اكذار س سكرة ع م كك يف  ،ككاؼ اسيذا أساـ اهلل عف اذب ن سا أخط اكاذب ،
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ك رر اكاذب سف عبكديذ رعكف ك ال باكاذب إكم أرض اكسيذاد  .كذكؾ يمج سذ سم اكيبكد كاكربييف سف اكذبد
اكبديـ اشص كتشكرات عف شسات اكسميا اكسخ ص ابتم  ،كأماس نؿ اكتكاذات أف هذا اكسميا ينكف ابيبا

كسكمم تساسا  .كال ظ أف اكيبكد نايكا يتمالككف داسسا ...هؿ اكسميو هك اكيبم اكذل كعد ب سكمم م (تثُٖ)

 .ك ار ي (ستُُ  + ّ :ستُِ  + ُُ :يكُ  + ُِ :يكٔ  . )َْ : ٕ + ُِ ، ُْ :كال ظ أف إيتظارهـ

كبذا اكسخ ص كـ ي تم سف راغ بؿ ناف هذا كعد اهلل كبـ " أايـ كبـ يبيا سف كمط إخكتبـ س ؾ " (تثُٖ )ُٖ :

 .ك ييسا ااؿ اكنتاب "ككـ يبـ بذد يبم م إمراسيؿ س ؿ سكمم اكذل عر اهلل ك با كك
إيتظركا سميا ع م يسس اكسمتكل كيخ شبـ كيذيد كبـ أس ادهـ اكضاسذذ .

" (تثّْ )َُ :

لذلك كمو إنتظر الييود نبيا مثل موسى لو نفس أعمالو .
كذكؾ نايت أعساؿ اكسميو كأاكاك م أ ياف ن يرة تت اكب سي نر اكيبكد هذا  ،بؿ ناف شكت ابب يكـ ت ت

اكسميو " هذا هك ابيم اك بيب اكذل ب مررت  .لو إسمعوا " (ستُٕ  )ٓ :هك ترديد كسا ااك اهلل كسكمم "
كينكف أف اإليماف اكذل ال يسمع لكبلمى اكذل يتن ـ ب بامسم أيا أطاكب " (تثُٖ. )ُٗ :

كنايت أعظـ أعساؿ سكمم عبكر اكاذب ك ب ر األ سر بذد أف اب إكم ابيف كيمير اكاذب ع م اكيابمذ.

ك الت سذ زة مير اكسميو ع م اكسال م ب ر اك يؿ كتتطابؽ سي عسؿ سكمم  .كي د أف اكاذب ييسا ع سكا

بسا ذؿ اكسميو ااككا ك " أيذ آيذ تشيي كيرل كيؤسف بؾ .ساذا تذسؿ .آباؤيا أن كا اكسف م اكبريذ ( "...يكٔ :

َّ  . )ُّ ،بـ بسكا أف مير اكسميو ع م اكسال هك س ؿ مير أباؤهـ سي سكمم ع م سياى اكب ر األ سر ،

ايتظركا سف اكسميو أف يييزؿ كبـ اكسميو ىسيان سف اكمسال...أكـ يسذؿ سكمم سي أباسبـ هنذا بذد عبكر اكب ر
األ سر .
كيبل ظ أي

يف كاؼ اكاذب سي سكمم كاكب ر سف أساسبـ ك ال يش رعكف سف كراسبـ أف اهلل يبكؿ كسكمم

إكم " (خرُْ  )ُٓ :كااؿ ك " إر ي أيت عشاؾ كسد يدؾ ع م اكب ر كاب " (خرُْ )ُٔ :
" ساكؾ تشرخ َّ
 .كااؿ سسمرل اكيبكد أف سكمم ييسا اذر باك يرة سف اكسكاؼ ش م هلل شاستا ككنف نايت شبلت نشراخ

أساـ اهلل كاهلل إمت اب كأرادى نيؼ ياؽ اكب ر كيذبر هك كاذب إمراسيؿ .

النص الكتابى لعبور البحر األحمر

كسد سكمم يدى ع م اكب ر.

رل اكرب اكب ر بريو ارايذ اديدة نؿ اك يؿ ك ذؿ اكب ر يابسة كاياؽ اكسال.

دخؿ بيك إمراسيؿ م كمط اكب ر ع م اليابسة كاكسال مكر كبـ عف يسييبـ كعف يمارهـ (خرُْ )ِِ ، ُِ :

 .بييسا الت اكتر سذ اإلي يزيذ أف اكاذب مار  . upon dry groundككنف اكيص اكذبرل ال تك د ب ن سذ

(  = groundأرض ) هذى  .كباكتاكم اكستر ـ إكم اإلي يزيذ أضا با ك تكضيو  ،ضاع اكسذيم  .كنف اكتر سذ
اكذربيذ هم األدؽ بل تذنر ن سذ أرض  .بؿ كال يك د يص م اكنتاب يبكؿ أف اهلل اؽ اكب ر تم ااع اكب ر

بذد أف سؼ ااع اكب ر كيمير ع ي اكاذب  .كبيسس اك سظ يبكؿ اكسريـ م سزسكرٔٔ  ٔ :أيضا " كؿ اكب ر
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إكم يبس "  .إذان اكنتاب ال يبكؿ أف اهلل اؽ اكب ر كناؼ األرض اك ا ذ م أعساؽ اكب ر .كاكن سذ اكذبريذ
اكسمتخدسذ  yabashahاريبذ دا سف اكن سذ اكذربيذ يابمذ  ،كتتر ـ م بذض األ ياف اؼ كتتر ـ م

اإلي يزيذ  solidبسذيم اسد أك سادة ش بذ اسدة  .كتمتخدـ اكن سذ ك تذبير عف ت سيؼ أل ائ تم اكسكان
كاكخبز  .كباكتاكم ن سذ  yabashahاكذبريذ ال عبلاذ كبا باألرض بشسذ خاشذ  ،بؿ هم ن سذ تاير كائ

ناف ب رطكبذ كتـ ت سيس كتختسم سي اكمكاسؿ .

كاك بيبذ بياؾ سان تيف ناف سف اكسسنف أف يكا بكا اكاذب -:

ُ) هذى اكرياح اكارايذ اكاديدة اكتم ابت اكب ر نيؼ يكا ببا اكاذب .
ِ) نيؼ يمير بيك إمراسيؿ سي أكالدهـ كسكاايبـ كنؿ سا سذبـ سف سست نات ع م ااع اكب ر  ،كااع اكب ر
كيس أرضا سمتكيذ بؿ أرضان كعرة كستسك ذ  ،شاعدة كهابطذ ع م هيسذ باؿ كتبلؿ ككدياف كابكؽ
م األرض كسي درات اديدة .

ككذكؾ مر سذ سم اكيبكد سا دث ب ف اهلل كـ يدع اذب يمير ع م ااع اكب ر بؿ شؿ اكسال إكم طببتيف
األككم كهم اكذ يا سبمكسذ كشارت ن دار عف يسيف اكاذب ك دار عف يمارى  ،كت سد اكسال ع م هذا اكانؿ ،
أسا اكطببذ اكمس م ت سدت ت ت أاداـ اكاذب ن رض سيبمطذ سمتكيذ ت ت أاداسبـ ماركا ع يبا م سايذ

داريف سف اكسال اكست سد  .ك ار ي (خرُْ  + ِٗ ، ِِ ، ُٔ :خرُٓ  + ُٗ :عدّّ  + ٖ :سزُّٔ :

ُْ  +يوٗ  )ُُ :ت د أف اكنتاب كـ يبؿ م نؿ هذا أف اكاذب ماركا ع م ااع اكب ر بؿ "دخؿ بيك إمراسيؿ
م كمط اكب ر ع م اكيابمذ " كسا ي بت نرة ك كد طببتيف ك سياى اكؿ اكنتاب " كبريو أيسؾ ترانست اكسياى.

ايتشبت اكس ارل نرابيذ .ت سدت اك ج م ا ب اكب ر " (خرُٓ  . )ٖ :إذان ناف عبكر بيك إمراسيؿ اكب ر ع م

سال ست سد ككيس ع م ااع اكب ر كي سيبـ اهلل سف طبيذذ اكباع ير اكسمتكيذ  ،ك ير ست ريف ب سكاج اكب ر كال
باكرياح اكاديدة اكسال اكست سد ع م انؿ مكر عف يسييبـ كعف يمارهـ ي سيبـ
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انزَح انشزلُة
انسطح انعهىٌ نهثحز

حائظ مائٍ محجمذ

ماء انثحز

انسطح انعهىٌ نهثحز

ماء انثحز
ماء ججمذ نُسُز انشعة عهُه
ماء انثحز

كااؿ سكمم ك اذب " ال تخا كا  .اسكا كأيظركا خبلص اكرب اكذل يشيذ كنـ اكيكـ " (خرُْ . )ُّ :

كناف م هزيي اكشبو (سف اكماعذ ّ – اكماعذ ٔ شبا ا) أف اكرب أارؼ ع م عمنر اكسشرييف  ...كأزعج

عمنر اكسشرييف  ...كناف هذا بذد أف دخؿ اكسشريكف كرال اكاذب  ...ككنف عاد سكمم كسد يدى ع م اكب ر

ر ي اكسال ...ك طم سرنبات ك رماف سيي يش رعكف  ، ...كأسا بيك إمراسيؿ ساكا ع م اكيابمذ م كمط

اكب ر كاكسال مكر كبـ عف يسييبـ كعف يمارهـ  ...كرأل اكاذب اكسشريكف أسكاتا ع م اكااطئ (خرُْ ِْ :

– َّ)  .كأنسؿ اكاذب ميرهـ م مبلـ دكف أف تؤ ر يبـ رياح أك أسكاج أك يذايكا سف كعكرة ااع اكب ر .

كبدأكا اكتمبيو  .ك ييسا أركا سا دث " خاؼ اكاذب اكرب كآسيكا ب كبذبدى سكمم " (خرُْ  . )ُّ :عر كا اهلل

كآسيكا ب كعر كا أف سكمم سف عيد اهلل .

فما عممو السيد المسيح فى السير عمى الماء أظير أنو موسى الثانى .

نقطة أخرى

م اكتر سذ اكذربيذ يبكؿ اكنتاب " سا إاترب رعكف ر ي بيك إمراسيؿ عيكيبـ كاذا المصريون ار كف كرالهـ

سزعكا دا كشرخ بيك إمراسيؿ إكم اكرب " (خرُْ  . )َُ :ككنف م األشؿ اكذبرل الت ن سذ اكسشريكف

هنذا  "..مصر " كتشبو ابيذ هنذا " كاذا مصر ار ذ كرالهـ سزعكا "  .سا سذيم اكؿ اكنتاب أيبـ أركا سشر

؟ هؿ سشر هيا تذيم رسزيا يش سشر ؟ كنييا ي د ن سذ مصر باكذبريذ الت باكسسرد ككيس باك سي  .إذان هـ

أركا ايسا أك ردا أك اخشا اادسا كرالهـ  .كتنسؿ ابيذ ِٓ أيضا اكنبلـ باكسسرد م اكذبريذ ككيس باك سي ت تم

ابيذ هنذا

" ااكت مصر  ،أيا أهرب سف أساـ إمراسيؿ ألف اكرب يباتؿ اكسشريكف عيبـ " (ُْ  . )ِٔ :إذان

اكستن ـ سسرد ككيس باك سي بل ينكف اكسذيم يش رعكف  ،سف هك اكسبشكد ببكك مصر .
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كيف فسر الربيون ىذا ؟
ااككا أف كنؿ أسذ ع م األرض ركح ارير أك سبلؾ يبؼ كبذى األسذ كيمسم رسيس هذى األسذ  ،ككاضو أف هذا

اكتسمير س خكذ سف مسر دايياؿ إش اح َُ كيمسي ي عف رسيس ارس كرسيس اكيكياف (َُ  ، )َِ :كأيضا

اكسبلؾ سيخاسيؿ رسيس إمراسيؿ (َُ  . )ُِ :كناف اكسنر اكيبكدل يبكؿ أف هياؾ أركاح كيمسكيبا خياؿ

( )spiritكال يبشدكف ببا أركاح اكسكتم  ،بذا اكسنر ال يك د عيد اكيبكد أف أركاح اكسكتم يسنف كبا أف تذكد
كتت كؿ م األرض  .كنيبـ يبكككف أف هياؾ أركاح اريرة أك ي مذ ()unclean spirits or demons

كيذتبدكف أف هذى يسنيبا أف تدخؿ م اكبار  .كناف اكسميو يطرد سيبا اكن ير  ،كناف يذنر هذا م تذاكيس .
ككـ يينر ك كد هذى األركاح اكي مذ مكل اكشدكايكف اكذيف أينركا أيضا اكبياسذ  ،كأينركا ك كد اك

يـ  .ك ار ي

(أعُِ  + ُٓ :سرُ  + ِٕ – ِّ :سرّ  . )ِٕ – ِّ :ك ييسا أتم اكسميو ك تبلسيذ م اكمسييذ كاكب ر

هاسج كيبل إضطربكا ااس يف إي خياؿ " (ستُْ  )ِٔ :كهـ ااشديف هذا اكسسبكـ أي ركح ارير خا كا سي ،
كنف اكسميو طس يبـ ااسبل كبـ " تا ذكا أيا هك ال تخا كا " (ستُْ . )ِٕ :

سمر سذ سك اكيبكد كاكربييف مصر هيا ب ي ركح ارير خاص بسشر أك سا يمسم برسيس سشر مبسا ايؿ عف

رسيس ارس أك رسيس اكيكياف  ،كااككا أف اكاذب أركا هذا اكركح آتيا كرالهـ خا كا سف أف يبذكا م يد هذا اكركح
اكارير  ،باؿ كبـ سكمم " ال تخا كا  .اسكا كأيظركا خبلص اكرب " (خرُْ  )ُّ :ك الت هذى ابيذ م
اكمبذيييذ هنذا " تشجعوا  " .قفوا بثبات لتروا خبلص الرب "  .كب مب تذاكيـ اكربييف بد أ ً
يكب ىم هذا اكركح
اكي س م اكب ر سي يش اكسشرييف  ،كااككا أف هذا هك اكسبشكد باكتمب ذ " اكسرس كرانب طر بسا م اكب ر
" (خرُٓ  . )ُ :كال ظ أف تسمير اكربييف هذا أي ستسؽ سي مسر اكرؤيا م سكضكع طرح إب يس م اكب يرة

اكستبدة باكيار (رؤَِ . )َُ :

واآلن لنرى تطابق ما عممو موسى فى عبور البحر مع سير المسيح عمى البحر
 موسى سار مع الشعب عمى البحر بذد أف يبم أك سدى اهلل كبـ  ،كهذا سا ذ المسيح الذى سار
عمى البحر بذد أف سدى بل يذبؿ أف اكسميو ناف يشذد كييزؿ سي اكسكج  ،بؿ هك أراد أف ينرر سا
عس سكمم.
 نبل اك اد يف نايا كيبل  ،بؿ ك م ىزيع الصبح (خرُْ) اكذل هك اليزيع الرابع اكذل أتم ي اكسميو
كتبلسيذى م اكمسييذ (ستُْ)  .كهسا تذبيريف سخت سيف ك سترة يسمبا  ،سف اكماعذ اك اك ذ شبا ا تم
اكماعذ اكمادمذ شبا ا .


م اك اكتيف نايت هياؾ ريو إ داهسا شرقية شديدة (خر) كاك اييذ مضادة (ست) .

 سكمم ناف يصمى " ساكؾ تشرخ إكم " والمسيح صعد إلى الجبل ليصمى (ستُْ . )ِّ :
 خاؼ اكاذب سف ائ إمس مصر هك (ركح = رسيس سشر) كاكتبلسيذ خا كا إذ ظنوا المسيح خيال.
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 ااؿ سكمم ك اذب " تشجعوا التخافوا " كينرر اكسميو يسس اكنبلـ تشجعوا  .أنا ىو ال تخافوا .
 سكمم يبكؿ " أنظروا خبلص الرب " كاكسميو يبكؿ كتبلسيذى " أنا ىو " كيبل ظ أف تذبير أيا هك تذبير
خاص باكسميو يمكع اكذل ناف يبكؿ ..أيا هك يكر اكذاكـ  ،أياهك اكراعم اكشاكو  ،أيا هك  ...كتذبير
أيا هك يذيم يبكى (خرّ  . )ُٓ – ُّ :يبكى هك إمـ اهلل  ،كباكيكياييذ يبكى = أيا هك  .كيبكى هك

اكسخ ص = " أيا أيا اكرب ككيس يرل سخ ص " (إشّْ  . )ُُ :كيبل ظ أف إمـ يمكع يذيم " يبكى
يخ ص "  " .مت د إبيا كتدعك إمس يمكع ألي يخ ص اذب سف خطاياهـ " (ستُ  . )ُِ :كسسا
مبؽ يرل أف سا ااك اكسميو ك تبلسيذ اكخاسسيف " أنا ىو ال تخا كا " هك تنرار كسا ااك سكمم " أيظركا
خبلص الرب " .
 بذد أف إيطبؽ اكب ر ع م يش رعكف سار الشعب فى ىدوء فى حماية سورين سف اكسال اكست سد
يسييا كيما ار كع م أرضيذ سف اكسال اكذل يبم اهلل كبـ  .كيرل بيسس اكطريبذ أي

اكسا دخؿ اكسميو سي

بطرس إكم اكمسييذ سكنت الريح (ستُْ . )ِّ :
 مير اكسميو ع م اكسال ناف ارب عيد اكسشو " كناف عيد اكسشو اريبا " (يكٔ  . )ْ :كناف اكيبكد
يبرأكف اشذ اكخركج كعبكر اكب ر األ سر ارب عيد اكسشو كأ يالى  .كناف أف مير اكسميو ع م اكسال
ذؿ اكتبلسيذ يذياكف يسس أ داث عبكر اكب ر سي سكمم ابؿ أف يبرأكها ب ياـ ا ي ذ ييسا ي تم عيد
اكسشو  ،كاكتم ي تس كف يبا بذبكر أباسبـ اكب ر كميرهـ ع م اكسياى اكست سدة  .كهذا سسا يطبي م
أذهايبـ أف سذ سبـ اكسميو هك سكمم اك ايم يزداد إيسايبـ ب .
 " رضكا أف يبب كى ولموقت صارت السفينة إلى األرض التى كانوا ذاىبين إلييا " (يكٔ . )ُِ :
كباإلي يزيذ  then they willingly received him into the shipاكتبلسيذ اكذيف عر كا سف هك
ر بكا ب ر يف بدخكك إكم مسييتبـ  .ككنف نيؼ بـ اكتبلسيذ أف اكمسييذ كش ت ك ار كؤلرض اكتم
نايكا ذاهبيف إكيبا ؟ كبد شيي اكسميو هذا كينسؿ يسس اشذ مسر اكخركج .

بد ااؿ اهلل م (خرُٗ :

ْ) "حممتكم عمى أجنحة النسور"  .كيبكؿ اكتب يد اكيبكدل أف اهلل يب بـ بشكرة ير طبيذيذ ك م ك ظذ
سف سدييذ رسميس اكسشريذ إكم منكت  .كسف منكت بدأ ميرهـ باألاداـ كبطريبذ طبيذيذ كذكؾ ابؿ
عبكرهـ اكب ر األ سر  .كشيي اكسميو هذا كي ذؿ اكمسييذ تشؿ م ك ظذ ك م هدكل كينسؿ يسس اشذ
اكخركج .

 يبطذ أخيرة  ...بذد أف أع ف اكسميو يسم كتبلسيذى م اكمسييذ م ك بطرس " إف نيت أيت هك سريم
أف آتم إكيؾ ع م اكسال " (ستُْ  ... )ِٖ :ساذا ط ب بطرس هذا ؟ هياؾ اشذ سف تب يد اكربييف
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أف ي اكف بف عسيياداب رسيس مبط يبكذا م كات عبكر اكب ر األ سر  ،كهك أ د اادة أسذ اكيبكد
ت ت رسامذ سكمم (عدِ  . )ّ:كمبط يبكذا يذتبر اكمبط اكستبدـ م اكسباـ م األمباط  .كهك اكمبط
اكس ؾ كمط األمباط  ،بك اكمبط اكس نم اكذل خرج سي داكد اكس ؾ .
اكذل بارن يذبكب كأعطاى ي
ي اكف إذان هك د اكسميو باك مد (ستُ  . )ْ :كناف اكربيكف يبكككف أف اكسميا اكسيتظر مينكف إبيا
كي اكف هذا  .ككبد إبتدأت ابرة ي اكف عيد عبكر اكب ر سي سكمم إذ اكسا مسي أسر اهلل بدخكؿ
سياى اكب ر كابؿ أف يسد سكمم عشاى إكم اكب ر يياؽ كت سد ك

 ،أكبم ي اكف بيسم م اكسياى

اكتم كـ تنف اد سدت ـ يمتطي اكمير ع م اكسياى  .كيبكؿ اكربيكف أف (سزٗٔ  )ُٗ ، ِ :عبَّر عف
هذا اك دث  .كعيدسا شرخ ي اكف ااؿ اهلل كسكمم سد يدؾ إكم اكب ر كتيبذ ي اكف  .كذكؾ شار
ي اكف س بل ك ا اعذ كاإليساف كطاعذ كشايا اهلل تم كك يبا سخاطرة ب يات  .بسرض أف نايت هذى
اكبشذ بيبيذ أك تب يد بم نايت م سخي ذ بطرس كهك يبكؿ هذا ك سميو  .كع م هذا ك م ضكل
خ سيات بطرس كسا تذ س ع م أيدل اكربييف  ،بك ييسا رأل اكسميو ماس ار ع م اكسال اكذل اد ت سد ،
سر ع م خاطرى مريذا اشذ عبكر اكب ر سي سكمم  .باؿ ك سميو كك نيت أيت اكسميو اكسيتظر ،
سكمم اك ايم  ،ا ذ يم أمير ع م اكسال نسا ذؿ سكمم اكاذب يمير ع م سال اد ت سد  .كاكسميو
أسرى أف ييزؿ  ،يزؿ كمار ع م اكسال اكست سد ير سشدؽ  ،كربسا تذنر سا دث سي ي اكف كأف
ي اكف رؽ م اكسال  ،دخ اكاؾ كاكخكؼ سف اكريو  ،كربسا دخ اؾ م أف اكسميو اادر أف
يببي ماس ار ع م اكسال كأي مي رؽ نسا رؽ ي اكف إذ هك كيس بطؿ إيساف ني اكف اكذل يضرب ب
اكس ؿ م اكا اعذ كاإليساف  ،ككسا رؽ شرخ ك سميو  ،كاكسميو ذب كأيبذى  .كبذد ذكؾ أدرؾ
بطرس أف سا دث ناف زل سف خطذ إعبلف اكسميو أي سكمم اك ايم ككذكؾ م د ك اكتبلسيذ " قائمين
بالحقيقة أنت ابن اهلل " (ستُْ  )ّّ :كهذا تساسا سا دث سي سكمم بذد عبكر اكب ر األ سر "
فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى " (خرُْ . )ُّ :
كهذا اكتطابؽ هك سا أعطاهـ اكا اعذ بذد ذكؾ بميكات كيباركا كينرزكا باكسميو اكسخ ص  ،بذد طكؿ إيتظار
األسذ اكيبكديذ كسخ ص يياظر سكمم كينكف سكمم اك ايم  .بتبـ هذى ذ تبـ ي اهركف بايسايبـ باكسميو تم

اكسكت.
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شرائع وناموس السبت كما وردت فى المشناة وتممود أورشميم
اراسي اكربييف ك مبت نسيذ سرعبذ كسياااات ببل يبايذ ،سؿ رهيب َّس اكربييف ك اذب اكيبكدل .ككردت
هذى اكبكاييف م كيس أاؿ سف ِْ شبل .كيبكككف أف أ د اكربييف اضم ميتيف كيشؼ م درامذ شؿ

كا د سيبـ .كتمتسر اكسياااات بيف اكربييف كبيف سدارمبـ ببل يبايذ كت ديد سا هك اكسمسكح ب كسا هك ير

اكسمسكح ب  .كنس اؿ ك سياااات  -ااؿ اكبذض اليمسو أف يخرج سار إكم اكطريؽ كع م ظبرى طال بذا
يذتبر عسؿ ،إال كك تـ كضي اك طال يكـ اك سذذ ،ككنف يمسو بت طيت داخؿ ظيرة اكسيزؿ كتد ست  .كتبدأ

اإلمتذدادات ك مبت سف اك سذذ بذد اكظبر كمي د هيا س رد بذض سا كرد م اكساياة كنتب تباكيد اكربييف

كيدرؾ سدل اكخبلؼ م اكسنر بيف اكسريمييف اكيبكد كبيف اكسميو كمبب هيا بـ ع ي كس اكالت اكسمتسرة
كسذاك ذ أ نارهـ عف اكمبت-:

 ال يمسو بمسر يزيد عف َََِ ذراع أل أاؿ سف ني كستر سف سناف منف اكاخص ،كهذا سا يمسكي
مسر مبت .ككنف هياؾ تخسيؼ ،ك ترؾ اكر ؿ طذاسا ينسم ك بتيف يكـ اك سذذ يسني أف يذهب
كي ضرى ع م أف ال يبذد أن ر سف َََْ ذراع أل ضذؼ اكسما ذ اكسمسكح ببا.
 كسف أابر سا يذتبر عسبل م اكمبت سؿ األايال .ك سؿ األايال ييبمـ كابيف هسا ر ي اكائ كايزاك
كهيا دارت اكسياااات  -:ر ي اكائ كايزاك م سناييف سخت سيف  -سف سناف عاـ إكم سناف اكاخص
اكخاص  -سف سناف اكاخص اكخاص إكم سناف عاـ .كهيا دارت سياااات طكي ذ م تذريؼ اكذاـ
كاكخاص .كهؿ اكذاـ سناف عاـ ال يخص أ د س ؿ كاد عسيؽ أك ب ر أك سناف يبكد إكم طريؽ أك بؿ.
كهم سياااات ال تيتبم .كاك سؿ ك

مابات اياميذ ،اؿ سؿ هك كزف تييذ س سسذ كاكتماؤؿ هؿ سؿ

اكاخص يشؼ تييذ س سسذ ع م سرتيف .كهذا اكت ديد كنؿ ائ الزـ كت ديد عدد اكخطايا اكتم ي تكيبا
هذا اكذسؿ.
 كهياؾ شذكبات م ت ديد اذؼ ائ سف سناف خاص إكم سناف عاـ أك اكذنس  -كهؿ تـ اذؼ اكائ
م اكبكال باكيد اكيمرل كسمن سرة أخرل باكيد اكيسيم بذا يذتبر خطيذ ،كنف كك ت بؼ اكائ بسس بل
يذتبر خطيذ ألي بذد أف ي ن ينكف هذا اكائ اد إختسم كسا عاد سك كدا ،كن ف اكبذؼ دث سف
اخص آخر.
 كك أسطرت اكمسال كدخؿ اكسال م كعال كتـ سؿ اككعال بذا كيس خطيذ ،ككنف كك يزؿ اكسال ع م
اسط ـ يزؿ م كعال ك سؿ أ د اككعال بذا خطيذ .ككك سؤل أ د يدى ببذض اكسانبذ كسدها كيذطيبا
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بخر كدخؿ ع ي اكمبت دكف أف يذطيبا ك

يترؾ اكسانبذ تمبط ع م األرض كال يذيد يدى اكسس كلة

باكسانبذ ألي ببذا ينكف اد يبؿ ائ سف اخص آخر إكي .
 كاكمبت يبدأ سف اك سذذ بذد اكظبر ،كسف هيا بل يبدأ إيماف عسبل ديدا بل يخرج اكخياط يدى باإلبرة
كال اكناتب يدى باكب ـ .كال اكسدرس يمسو كطاكب باكبرالة ،كال يبتؿ أ د ارة ت د  .كال تيظر إسرأة م
سرآة كسبل ت د اذرة بيضال ت كل ع م يزعبا كهذا عسؿ كخطيذ عظيسذ .كن ير كال ي شم نـ
اكسياااات اكتم نايت تدكر بيف سدرمتم ه يؿ كاسال بخشكص اكسمسكح ك ير اكسمسكح ب .
 كبذد ذكؾ ي تم ش يف كدرامذ سان ذ عكيشذ كهم تمخيف األنؿ م يكـ اكمبت سف ير اكسمسكح ب
إاذاؿ يار م اكمبت ،سا اكذسؿ؟ إذان ع يبـ إاذاؿ اكسرف م اك سذذ كترن سكادان .كيسيي م ؽ بيضذ
بكضذبا ب ايب ادر ماخف أك م رسؿ ماخف سف اررة اكاسس .كيمسو بكضي سال بارد ع م سال
ماخف ككيس اكذنس (ع م األاؿ هذا ب مب تذ يـ اسال).
 مؤاؿ  -هؿ يمسو كؤلب ب سؿ إبي بيف ذراعي ؟ كهذى تماس كا يبا بؿ تسادكا م اكتماسو كااككا ،تم
كك ناف اكطسؿ ي سؿ

ار م يدي  ،يسنف ككاكدى أف ي س بيف ذراعي  .سي أف اككاكد ال يمسو ك ب سؿ

ر.
 عف ساذا ي بس م اكمبت؟ ع م اكيبكدل عيدسا ي بس سبلبم أف يراعم عدـ كبس أايال ن يرة كاال
يضطر كخ ذبا كاسمانبا م يدي كهذا عسؿ .كع م اكسرأة أف ال تضي

ؽ م أذيبا كهم ذاهبذ

كئلمت ساـ كاال متضطر كخ ذ ك س  .كع م اكسرأة أف ال تمير م اكاارع كع م رأمبا اذر سمتذار.
كنف سمسكح كبا أف تسذؿ هذا م بيتبا .كع م اكر ؿ أف ال ي بس ذال ب سماسير خابيذ بذا يذتبر
عسؿ .كهياؾ سان ذ عكيشذ ،ساذا يذسؿ سف ييبطي ذالى م اكمبت؟ ع ي أف يضي الشؽ ككنف ال
يش

بذا يذتبر عسؿ.

 عبكبذ سف يذسؿ م اكمبت هم اكر ـ .ككك يمم اخص أف اكيكـ مبت كعسؿ بذى خطيذ ،ككنف كك
ظؿ ينرر هذا عدة مبكت ير ـ.
 هياؾ ّٗ عسبل (أربذكف إال كا دا) سسيكعا م اكمبت كيمسكيبـ األعساؿ اكرسيميذ أك األبال كهم
اكزراعذ كاك رث كاك شاد  ...كهم أعساؿ تخص إعداد اكخبز س ؿ اكزراعذ كاك رث  /أعساؿ خاشذ
باكسبلبس نيمج اكشكؼ ك مؿ اكسبلبس  /أعساؿ خاشذ باكنتابذ س ؿ إعداد
كم خ كتس ي

كد اك زاؿ سف شيدى

كاعداد اك د  /أعساؿ خاشذ باكبيال .كااككا أف راـ ّٗ هك عدد سرات تنرار ن سذ عسؿ

م اكنتاب .كهياؾ أعساؿ أخرل ساتبذ سف األعساؿ األبال هذى اكػ ّٗ .كااككا أف إكبال بتم بكب م
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األرض هذا يذتبر عسؿ زراعذ .كيسيي عسؿ أل ائ يماعد ع م يضج اكزرع س ؿ رش اكسال ع م اكزرع
أك يزع كراذ ا ذ سف ا رة .كيسيي يزع سرة سف ا رة أك سؿ سرة مبطت سف ا رة بذا يذتبر عسؿ
سف أعساؿ اك شاد .ككنف اطي عش اك راب ( )mushroomبذا يذتبر خطيتيف بطي كا د يخرج آخر
سناي .
 كك تيا ر طيف ع م اكسبلبس يم ؽ باكيد ككنف ال يتـ ؾ اكردال بذا يذتبر عسؿ .ككك إمت ـ اخص
 هيا إخت ست اكسدارس هؿ ي سؼ مدى سرة كا دة أك عضك عضك .كيسيي اص األظا ر كاكاذر بذايذتبر خطيذ سسيتذ.
 اطذا اكشيد سسيكع م اكمبت ،ك تم ال يدخؿ يكاف ن زاؿ س بل كك ترؾ اكباب سستك ا ع يبـ سبل ظذ
األبكاب يدا.
 ال تب أر اكنتب اكسبدمذ مكل سمال ،ألف اكشباح ي ب أف يترؾ كدرامذ اكاريذذ .كااككا أف درامذ اكساياة
هم أن ر أهسيذ سف اكنتاب اكسبدس .كاألن ر إمت بااا ك برالة هك اكت سكد سي إ ابذ ع م نؿ اكتماؤالت.
كسا اكذسؿ م اكنتب اكتم ت تكل ع م إمـ اهلل س ؿ أيا يؿ اكسمي ييف كنتب اكبراطبذ؟ يتـ اطي نؿ
سناف ي إمـ اهلل كي رؽ باام اكنتاب .كااؿ أ د اكربييف بؿ ت رؽ ع م اكسكر .كااؿ أي عيد اكضركرة
يبرب اكيبكدل إكم هينؿ أك اف ،بذا أ ضؿ سف اكبركب إكم نييمذ سمي يذ ،ألف اكك يم يينر اهلل
ألي ال يذر  ،أسا اكسمي م اكسرتد عف اكيبكديذ بك أمكأ سف اكك يم.
 يمسو بذسؿ نؿ اكبلزـ ي ك اكسيت س ؿ م كدهي باكذطكر كنف بدكف ت ريؾ أعضالى كال تم
إ بلؽ عييي (ك ؽ عييم اكسيت هك إ رال يتخذ عادة سي اكسيت).
 يبكؿ اكت سكد أي ي رـ ع م اخص أف يتم ؽ ا رة كي س ع يبا كيرتاح .كيسيي اكتشسيؽ باكيديف.
كتسيي نؿ اإل رالات اكبايكييذ كاكبضاسيذ.
 سسيكع اكتداكل م اكمبت أك أخذ أل دكال كتت مف اكذ اكسريض .ككنف إذا تذرضت اك ياة ك خطر هيا
يمسو بنمر اكمبت .ككك مبط دار ع م أ د ،كناف هياؾ اؾ أف ينكف أ د ت ت األيباض ،أك اؾ
م أف ت ت األيباض يبكدل أك تم ك يم ،أك اؾ أف سف ت ت األيباض سا زاؿ يا ،يمسو بازاكذ
األيباض تم ي دكا اكاخص اكسك كد ت تبا .كاف ك دكا أي سا زاؿ ي

ياة ينس كا اكذسؿ ،ككنف كك

ك د سيتا يتكاؼ اكذسؿ كرا .كمسو أ د اكربييف بامتذساؿ أدكيذ كذبلج اك ؽ كاعتبر أيبا سف
األسراض اكخطيرة
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كهنذا ضخـ اكربييف كشيذ اكمبت اكبميطذ نسا كردت باكنتاب .كضاع سيبـ اكبدؼ اكرك م ك كشيذ ك س كا

اكياس ب ساؿ رهيبذ .كال يتذ ب بذد نؿ هذا سف سكاسبـ سف اكسميو كنمرى اكمبت

[ومن ىنا يتضح معنى قول بولس الرسول "ولكن بسبب االخوة الكذبة المدخمين خفية ،الذين دخموا إختبلسا

ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا" (غلٕ  .)ٗ :ففى المسيح تحررنا من كل ىذه القيود
ليس فقط كونيا خانقة ومرعبة بل وفييا عبودية ألراء خاطئة لمبشر ،ولكن ىى فقدت المعنى الروحى فى

تقديس السبت أى تكريس القمب وانشغالو باهلل يوما فى األسبوع ليذكر أنو ينتمى لمسماء وال يضيع عمره كمو
فى أعمال األرض التى سيأتى يوما ويتركيا].
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الرموز فى الكتاب المقدس
اكنتاب اكسبدس يمتخدـ اكرسكز داسسان .هنذا ذؿ اكميد اكسميو.

ُ ( -ار ي ستُّ س بلن) كت د أف اكرب يمكع ابَّ س نكت اكمسكات بر ؿ زارع خرج كيزرع ،كبشياد يشطاد
مسؾ  ...أكخ.

ِ -ك ييسا أراد أف يي ِّ
اب إيتاار س نكت اكمسكات يف يبدأ ا يبلن ـ ييسك إمتخدـ اكرب يمكع س ؿ اكخسيرة
(ستُّ  .)ّّ :كني أيضا إمتخدـ س ؿ اكخسيرة م (ستُٔ )ٔ:كياير كخبث اكسريمييف .بؿ س نكت
اكمسكات ياب اكريال كاكخبث؟! ال طبذان .كنف اكسبشكد مرعذ اإليتاار م اك اكتيف.

ىكذا فى المواد المستخدمة فى األسرار الكنسية :

اكميد اكسميو أراد إمتخداـ سكاد ساديذ ألييا كميا أركاح بط بؿ أركاح تمنف م أ ماد .كاك مد ال
ييدرؾ مكل اكسادة اكسرسيذ.
المعمودية :يمتخدـ يبا اكسال .اكسال ب ي تمؿ ك ي ي رؽ كيسكت.
ذسد.
اكس َّ
كاكسذسكديذ  –ُ :ميؿ سف خطايايا ،ببا تي سر خطايا ي
ِ -سكت كاياسذ سي اكسميو (ركٔ) .يزكؿ اكسذسد إكم اكسال يياير كسكت  ،كخرك

سف اكسال يياير كبياست .
الميرون :يمتخدـ ي زيت سخ كط ب طياب ،اكزيت يياير ك ركح اكبدس بك يمتخدـ م :
ُ -اإلضاءة  ...كاكركح اكبدس يييير عيكييا يذرؼ اهلل.
ِ -معالجة الجروح (اكماسرم اكشاكو) هك كترطيب اك ركح ...كاكركح اكبدس يي ِّدد كياسم طبيذتيا.
ّ -ييخ ط اكزيت باكذطكر (بار اف) بك ييمتخدـ لمتعطير واإلنعاش (ككٕ ،)ْٔ:ييسا ييمنب اكزيت تخرج

راس ذ اكذطكر أسا اكزيت بك إليذاش اك د .كاكذطكر م زيت اكسم ذ ن با تياير ك سميو ( ار ي سبدسذ
خيسذ اإل تساع بمسر اكخركج ،ك ار ي تسمير سزسكرُّّ) .كاكركح يف ي دد طبيذتيا يشير"راس ذ

اكسميو اكزنيذ".

ْ -نايكا يشيذكف اكخبز بخ ط اكدايؽ باكزيت .كتبدسذ اكدايؽ نايكا يمنبكف ع يبا زيتان .كاكدايؽ يياير

ك سميو اكبار (أبيض) اكسم كؽ باك زف (إشّٓ .)َُ:كاكدايؽ ييشيي سي اكخبز كب ي يا مديان،
كاكزيت اكذل يياير ك ركح اكبدس ألي ي بتيا م اكسميو تنكف كيا اك ياة هم اكسميو .

التوبة واإلعتراف :اكركح اكبدس هك اكذل ي سر اكخطايا .كسادة اكمر هيا هك اكناهف اكذل ييذ ف سراف
اكسذترؼ كيمسي كيت اكب سي سا يمسذ .
اكخطايا ،كيضي اإلرااد ع م ـ اكناهف ،كيستو ا ب ي
اإلفخارستيا :يمتخدـ سادتم اكخبز كاكخسر كيت كككا إكم مد اكسميو كدس .
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ُ) اكخبز ب ي يا اإليماف كب يابي .كهذا سا ااك اكرب يمكع عف يسم  :أيا خبز اك ياة  ...سف ي ن يم
ي يا بم ( ار ي يكٔ).

ِ) اكخسر يمتخدس اإليماف ك سرح ،كسف يرل اكسميو كيابي ب يسرح.

مسحة المرضى :سادة اكمر هم اكزيت .كاكزيت نسا ا يا ييمتخدـ م عبلج اك ركح (اكماسرل اكشاكو)
ك اسال ،كترطيب اك ركح كت يييبا .كهذا هك هدؼ هذا اكمر .أف ياسم اكسريض ،كأف يذطي كيس بط اسال

اك مد ،بؿ اسال ناسؿ كطبيذتذ أل مدى كرك

كيسم  .كاد ينكف م اكسرض اسال ك ركح (ُبطْ،)ُ:

كذكؾ كف ياسم اهلل اك مد تم كك ط بيا ،كني يذطم سراف ك خطيذ كعزال ك اخص = ت ييف اك رح (نسا
ِّ
اكسذزل (يكُٔ)ِٔ:
تسذؿ اكسراهـ ابف ،ترطب اك رح كتيمنف األكـ) .كاكركح اكبدس أمساى اكميد اكسميو ي
كهذا يياظر ترطيب اك رح  ،اهلل ي رح كيذشب (أمٓ.)ُٖ :

سر الزيجة :يمتخدـ زيت كسمو اكذركميف كأناكيؿ كناهف ي سذبـ بامـ اهلل باكش كات.

الزيت :رأيياى رسز ك ركح اكبدس ،كاكركح اكبدس ييذطم ك ذركميف أف يت دكا ن مد كا د م مد اكسميو،
كيذطيبـ اكس بذ اكرك اييذ.
األكاليل :نس ؾ كس نذ يرسزاف ك سميو اكس ؾ سي نييمت (أؼٓ).

الكاىن :يبكؿ اكميد اكسميو "سا سذ اهلل" (ستُٗ .)ٔ:إذان اهلل هك اكذل ي سذبـ ،كاكناهف ييذ ف هذا نكنيؿ
كمراسر اهلل (ُنكْ .)ُ :
سر الكينوت :يياؿ اكناهف يذسذ اكنبيكت بيد األمبؼ كيسخذ س .

وضع اليد (أعُّ -: )ّ:اكميد اكسميو أعطم ك سؤسييف أف يسيضكا (يكٕ ،)ّٖ:ككضي اكيد يياير ألف
اكركح ييتبؿ سف يؿ إكم يؿ ،يظؿ يذسؿ م اكنييمذ كؤلبد.

نفخة الفم :كهذا إاارة ك ريو ن سذ ركح كريو ن سذ كا دة م اكذبريذ كاكيكياييذ .ك م هذا إاارة كذسؿ اكريو

اكخسم س بلن م سؿ أايال ككنف ال يراى كهذا عسؿ اكركح (يكّ )ٖ:م اكنييمذ.

إذاً األسرار نعمة نناليا من الروح القدس تحت أعراض أشياء منظورة لنفيم ونشعر ،فما زلنا فى الجسد

المادى.

رموز الروح القدس فى الكتاب:

ٔ -الزيتُ( :شـَُ )ُْ، ُّ:ُٔ +ٔ،ٗ،َُ، ُ:كهذا رأيياى اببلن.
ِ -الريح ( :أعِ )ِ:كهذا رأيياى ماببان ،اكريو تى ٍ ًسؿ كال تيرل.
ّ -النار ( :أعِ )ّ:اكيار تاير كآلتم:

ُ) إ راؽ اكخطيذ (إشْ )ْ:سـ إاذيال تطبر ب سرة يار (إشٔ).
ِ) اك يرة كس د اهلل (ِنكُُ)ٗ:كباكتاكم ن ارزة ياريذ.

61

جفسُز األواجُم (( )1ممذمات األواجُم)(مقدمة عامة لؤلناجيل األربعة)(الرموز في الكتاب المقدس)

ّ) س بذ ياريذ (ركٖ.)ّٗ- ّٓ:

ْ -الماء العذب فى األ نيار واألمطار :اكسال مبب نؿ برنذ ك سر كمبب اك ياة.
(إرِ( + )ُّ:يكٕ( + )ّٗ- ّٕ:إشْْ + )ّ:سار اكركح ( ؿٓ.)ِّ، ِِ:
واألنيار
ي س با س رل يبريخرج سف ييبكع اكسال .اكيبر يرسز ك ركح اكبدس ،كس رل اكيبر يرسز كئلبف اكذل ييرمؿ

اكركح اكبدس ،كابب هك اكييبكع اكذل ي د اإلبف كييب ؽ سي اكركح اكبدس (يكُٓ.)ِٔ:
أما األمطار

بم اكيازكذ سف اكمسال كتيذطم األرض اكطيييذ سار .كاكركح اكبدس هك اكيازؿ سف اكمسال سف عيد أبييا
اكس يم ( زّٕ) .
اكمساكل ع ييا ي ف األ ماد اكطيييذ كي سر كي يا رك يان  ،كذكؾ هك اكركح ي
كاألسطار يكعيف :

أ -مطر ُم ِّ
بكر

يكيذطم اكبذرة م أكؿ اكسكمـ أف تتستو.
ب -مطر متأخر
مرع يضج اكس شكؿ .ار ي (إرسياّ + ّ:يكسيؿ ِ)ِّ:
م يبايذ اكسكمـ يكي ِّ
كهنذا يذسؿ ييا اكركح اكبدس م األمرار سيذ اكسذسكديذ اكتم ببا تكضي بذرة ياة اكسميو ييا كتبدأ تتستو،

الم ِّ
كياير كبذا اكسطر
بكر .كيظؿ اكركح يذسؿ ييا تم تساـ اكيضج اكرك م ،ي
ي
كياير كبذا اكذسؿ المطر ُ
اكست خر.

ٓ -الحمامة :اكركح اكبدس ي بتيا م اكسميو ،كيك بيا داسسان إكي إذا إبتذديا باكخطيذ كيذيديا ،كذكؾ باكتبنيت

كاكسذكيذ (يكُٔ  + ٖ :ركٖ  ، )ِٔ :كمنب س بذ اهلل م ا كبيا (ركٓ .)ٓ:كاك ساسذ تذكد داسسان كبيتبا
سبسا إبتذدت ( ساسذ يكح ،كاك ساـ اك از ؿ).

كبيسس اإلم كب بياؾ أايال ن يرة سف نؿ سا ككيا يمتخدسبا اكنتاب اكسبدس كتياير ألايال رك يذ ككيرل
أس ذ ع م ذكؾ .هذى س رد بذض أس ذ.

األرقام واألعداد:

كسزيد سف اكتساشيؿ ير م اكر كع كسبدسذ خيسذ اال تساع (مسر اكخركج) .

(ٔ)
(ٕ)

كياير كآلب األايكـ األكؿ.
اهلل اككا د ي
يياير كئليبماـ بمبب اكخطيذ  ،كنف ال اإلبف اإلايكـ اك ايم كي ذؿ اإل ييف كا دان.

62

جفسُز األواجُم (( )1ممذمات األواجُم)(مقدمة عامة لؤلناجيل األربعة)(الرموز في الكتاب المقدس)

يياير هلل س ث األااييـ ،كك ركح اكبدس األايكـ اك اكث  ،كك بياسذ  ...األككم سف سكت اكخطيذ
(ٖ)
كاك اييذ عيد اكس ئ اك ايم كاياسذ األ ماد.
يياير ك ذاكـ ًخٍبذ اهلل.
(ٗ)
يياير ك يذسذ اكسمسككذ.
(٘)
()ٙ
()ٚ
()ٛ
()ٜ

يياير كئليماف اكيااص م د ذات بدكف اهلل ،يمبط كيسكت.
يياير كئليماف اكناسؿ إذا إت د سي اهلل ككـ ييسشؿ عي (ٕ=ٔ.)ُ+

يياير ك بياسذ اكذاسذ كاك ياة األبديذ .اكيكـ اك اسف أكؿ االمبكع اك ديد .
يبايذ األرااـ كي تم بذد (ٖ)أل اكبياسذ اكذاسذ .كذكؾ يياير ك دييكيذ.

(ٓٔ) يياير ك كشايا اكذار .إذان هك يياير كنساؿ اكترتيب اإلكبم.
(ٔٔ) هك (َُ )ُ+إذان هك اكخطيذ بك يياير ك تذدل ع م اككشايا.
(ٕٔ) يياير كنساؿ ميادة اهلل ع م اذب =ّ× ْ .هك اذب اهلل م
نؿ اكذاكـ (ُِ مبط ـ ُِت سيذ).

(ٖٔ) هك (ُِ )ُ+أل سف هـ خارج اذب اهلل ،هك راـ عشياف كتسرد.

(٘ٔ) باكذبريذ يياير إلمـ اهلل َُ  = ٓ +ل هػ [ل=َُ  ،ق=ٓ] .
كذكؾ زاد عسر زايا ُٓ ميذ ،اكسميو ااـ ببكة الهكت  ،أسا زايا اكذل ناف س نكسان ع ي

باكسكت يرسز ك سميو اكذل سات باكش يب ،كذكؾ زايا اكذل إستد عسرى ُٓ ميذ يرسز ك سميو اكباسـ سف

بيف األسكات كببكة الهكت بك يبكى يسم .

(ٖٓ) =ٓ×ٔ إذان يياير كنساؿ اكيذسذ م اإليماف .يبدأ اكسميو خدست م مف اك بل يف .نسا ناف اكناهف
اكيبكدل يبدأ نبيكت م مف اك بل يف.
(ٓ٘) راـ اكيكبيؿ عيد اكيبكد (= اك ريذ) ،كيكـ

كؿ اكركح اكبدس.

(ٓٓٔ) اطيي اكسميو اكش ير اكذل كك ضاع سي خركؼ يذهب كرالى كي تم ب .

(ٖ٘ٔ) اطيي اكسميو اكش ير "ََُ" "ّ" +ااسكا سف سكت اكخطيذ "َٓ" +إستؤلكا باكركح اكبدس كت رركا
يف ررهـ اكسميو( .تساشيؿ اكسكضكع م سبدسذ خيسذ اإل تساع بمسراكخركج).

(ٓٓٓٔ) اكمسال  َُ×َُ×َُ =َََُ ،كراـ َُ= سظ اككشايا اك نساؿ اكتاريي االكبم  ،كذكؾ
اكسبلسنذ م اكمسال اككؼ اككؼ كربكات ربكات .
اكربكة = ََََُ
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المواد:

الذىب :يياير ك مسال كس دها ،كس د اهلل بك ال يشدأ ،بيؿ عف اك يذ "ذهب ت ؾ األرض يد" (تؾِ،)ِ:
أل أف اهلل خ ؽ آدـ كي يا ياة مساكيذ.
شسَّم:
الفضة :تمتخدـ نيبكد ببا يبيي كياترل كككيبا أبيض يف تي ى

كياير كبذا ضذ اكنسارة نرسز.
ٔ .هم اشارة لكفارة المسيح  :إاترايا اكسميو بدس ي
َّ
سرات أل أيبا
اكسشساة مبي َّ
ٕ .إشارة لكممة اهلل  :كككيبا أبيض كهم تيشسم كذكؾ تياير كن سذ اهلل ي

ببل خط سي أيبا سنتكبذ ب ذ اكبار اكضذيسذ (سزسكرُِ) .كذكؾ يمتخدسكف أبكاؽ ضذ كئليذار

 ،ن سذ اهلل تمتخدـ كئليذار.

النحاس :يياير ك دييكيذ كاماكة اكب ب ،كاكمبلمؿ اكي اميذ اكتم يي َّ
بيد ببا اكخطاة ،كببذا يسبـ كساذا نايت اك ٌيذ
اكي اميذ رسز ك سميو اكذل أتم كيديف إب يس .

خشب السنط :اكل ،كال يي ىم ِّكس ،يياير ك مد اكسميو اكذل أخذى سف سار األرض.
البخور وأطياب دىن المسحة :تياير كذسؿ اكسميو ك يات .

ش ٍد ىرة رسيس اكنبيذ
األحجار الكريمة :تياير كاذب اهلل اك اكم عيد اهلل  ...نايت األ ار اكنريسذ تكضي ع م ي
كع م أنتا  ،ي ف س ؿ س بذ اكسميو كهك ي س يا .كايؿ هذا عف آدـ م اك يذ (تؾِ.)ُِ:
شًب ع ي رب اكس د يكيذطييا ياة:
الخشب :يياير ك ش يب اكذل ي
ُ) بذكد خاب طسا اك ديد اك ارؽ (رسز ك سكت) (ِسؿٔ.)ٔ:

ِ) باكخاب ت َّككت س اررة اكسياة إكم عذكبذ بيد سكمم (خرُٓ )ِٓ:إاارة ك ش يب اكذل َّكؿ س اررة ياتيا
ك بلكة.

ّ) بذشا سكمم (رس از ك ش يب) ضرب سكمم اكشخرة (اكسميو شخرتيا) خرج سال (باكش يب َّؿ ع م
اكنييمذاكركح اكبدس) (خرُٕ ،)ٔ ، ٓ:كذكؾ يف ضرب سكمم اكشخرة سرتيف بييسا ااؿ ك اهلل ن ـ
اكشخرة يخرج سيبا سال (عدَِ )ُّ- ٔ:خاشس اكرب .اكسميو ييش ب سرة كا دة .كابف تم
يست ئ سف اكركح اكبدس يش م بط كيط ب.

األحجار :يبيم اكبينؿ سف ارة نايت تيشبؿ م اك بؿ كت تم ك ترنيب م اكبينؿ .ككـ ينف ييمسي شكت ًس ٍذ ىكؿ
م اكبينؿ .كي ف ارة اكبينؿ م بيت اهلل اكمساكل .ييشبؿ هيا ع م األرض ،ككنف ال آالـ م اكمسال.

(ُسؿٓ ُٕ:كُُٖ + ٕ:ٔ +بطِ + ٓ:رؤُِ.)ْ:

الممح :يياير كذدـ اكسماد ،نايكا ييس كف اك كـ كاألمساؾ ك سظبا .كهذا سذيم"كينف نبلسنـ يسش ان بس و"
(نكْ .)ٔ:كاكياي أش و سياى أري ا بس و (ِسؿِ.)ِِ-ُٗ:
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كيط ف .كذكؾ يرسز ك سميو اكبار اكذل أعطايا يات
الدقيق :ييشيي سي اكخبز كب ياة اكياس ،ككي أبيض ،ي
كناف سم كاان أل ؿ أ زاييا .ك يات اكتم أعطاها كيا ،ككت اكسكت اكذل ييا إكم ياة .كهذا سا ذ إكياي إذ
كضي اكدايؽ م اكبدر اكسمسكـ ت َّكؿ اكسكت إكم ياة (ِسؿْ.)ُْ- ّٖ:

(تساشيؿ اكسكضكع م سبدسذ خيسذ اإل تساع بمسر اكخركج).

الطبيعة:

ُ -الجبال:

َ ع كها يياير ك مساكيات كرمكخبا ك باتبا يياير ك بات إيساف اكبديميف.
َ كتياير ك سؤسييف اك ابتيف م إيسايبـ ك ياتبـ اكمساكيذ نسا تياير إكم اكسميو يسم اكذل هك بؿ ابتا م

رأس هذى اك باؿ (اكسميو رأس اكنييمذ) (إشِ + ِ:سيخاْ .)ُ:كتياير ك نييمذ اكمساكيذ (داُِ.)ّٓ – ُّ:
َ مسر اكيايد يارح هذا بطريبذ كطيسذ .تبدأ ب ف اكنييمذ أممبا اكسميو كتنكف مساكيذ ع م األرض إكم أف
ت يا م اكمسال ذبلن ننييمذ سيتشرة.

اع يدة = اكسميو اكراعم اكشاكو يرعم نييمت يبا.
جبل جمعاد = بؿ عاؿ أخضر ييمتخدـ نسر و
اكس ٍر راس ت
الم ْر = سازكيا م آالـ هذا اكذاكـ ،كسف ي تسؿ بشبر تنكف راس ت كة أساـ اهلل ،ي
جبل ُ
هم نييمذ اس ذ كش يب سمي با اكذل س ع م بؿ اك

ذ.

سي ذ دان.

شعبة  +جبال النمور = ركب رك يذ ايطاييذ م اكمساكيات (أؼٓ) = جبل التجربة.
جبال ُم َّ

جبل المبان = سا ييماعديا م آالـ هذا اكذاكـ اكشبلة،
ورأس حرمون = اكتنريس هلل ،تنريس اكب ب باكناسؿ (ي رـ = يخشص اكائ هلل،
أرس شنير = اسذ

يذ داسسان إاارة ك بر.

كسف ي يا هنذا يرل اكسميو م جبل التجمى.

كاكيبايذ جبال األطياب (يشٖ) م اكمسال يث ال آالـ كال ت ارب بؿ رح أبدل ،كتمبيو أبدل م جبل

صييون أل أكرا يـ اكمساكيذ (رؤُْ).
ٕ -البحر:

إاارة ك ذاكـ بساس اكساكو اكذل سف يارب سي ال يرتكل (يكْ) ،بؿ يذطش كيسكت إاارة كس ذات كابكات اكذاكـ
= سف ي يا م اكب ر ي رؽ كيسكت كسكج اكب ر يياير ك ذاكـ اكذل ير ذيا يكسان كييزكيا م ذؿ يكسان آخر.
ّ -األنيار:
إسا ك ركح اكبدس كتذزيات (يكٕ .)ّٗ- ّٕ:أك كخداعات إب يس اكذل ييتا ر بس ذات هذا اكذاكـ "أعطيؾ
تياير َّ
نؿ هذى" .كهيا ييمسم اكنتاب األيبار نيبر بك اد يياب عطايا اهلل ككنف هم أيبار يسخادعذ (رؤُِ.)ُٓ:

65

جفسُز األواجُم (( )1ممذمات األواجُم)(مقدمة عامة لؤلناجيل األربعة)(الرموز في الكتاب المقدس)

ككمط آالـ اكذاكـ ييذزييا اهلل بتذزيات اكركح اكبدس "أليؾ طر تيم م اكذسؽ م ا ب اكب ار
(يكفِ.)ّ:

اط بم يبر"

ٗ -األمطار:

مبؽ اإلاارة إكيبا م رسكز اكركح اكبدس كيضيؼ أف األسطار اد تيذطم بنسيذ نا يذ ك ياة يسرح اكياس أك
تمتخدـ نذباب-:

أ -إذا سيذبا اهلل تسكت اك ياة .ب -إذا زادت عف اك د تبتؿ اكسيضايات اكياس كذكؾ تيش م اكنييمذ
ااس ذ " إشذدها نسبدارها نيذستؾ ِّرح ك

٘ -السحاب:
َي

َي

األرض".

ز أاذذ اكاسس اك اراذ ييذطم ترطيبان ك ك إاارة كتذزيات اهلل كمط اكت ارب (إشُٖ.)ْ:
اكسببر يمتطيي أف ييظر ك مسال ،كهذا هك اكمبب م ظبكر اكم اب كاكضباب
ز أاذذ كيكر اكاسس ي

سي ظبكر س د اهلل (خرَُْ +ّٓ- ّْ:سؿٖ ،)َُ:كبيسس اكسيطؽ ناف شذكد اكسميو إكم اكمسال =

كم

عف يسيف ابب = مد اكسميو يتس د بيسس س د اكبلهكت .كهذا ال يسنف إليماف أف يراى ابف كاال سات ،كذكؾ
بت م ابذ (أعُ.)ٗ:

َ يياير ك بديميف اكذيف يرتسذكف عف األرض كي يكف م اكمساكيات (عبُِ +ُ:إشُٗ.)ُ:
 -ٙالضباب:
هذا ي ذؿ اكرؤيذ شذبذ أك سمت ي ذ .بيؿ عف ت مد اكسميو "ط ط اكمسكات كيزؿ كضباب ت ت ر ي "
(ِشـِِ .)َُ:اكسميو م ت مدى أتم كيا باكمسكات ع م األرض ،كنف دكف أف يرل س دى عيايان.
 -ٚالرعود والزالزل:

هذى كئليذار كاكذبكبات كاكت ديب.
 -ٛالبروق:

هم يكر السي ت تم كرالى األسطار (كهذى إاارة ك خيرات) .إذان اكبركؽ هم كعكد اهلل م اكنتاب اكسبدس.

 -ٜالشمس:

تياير ك سميو اسس اكبر (سبلخمْ.)ِ:
ُ) كيك يا م رؤياى رأل اكسميو ناكاسس بييسا رآى دايياؿ ناكبرؽ (رؤُٔ +ُ:داَُ ،)ٔ:كهذا هك
اكسارؽ بيف إسناييات اكذبد اك ديد كاكذبد اكبديـ م رؤيذ س د اكسميو.

ِ) ياِّب اكايطاف باكبرؽ (ككَُ )ُٖ:إذ كسي مريذان ـ إيطس بنبرياس  .ككذكؾ اك ذات اكتم يذرضبا
اكايطاف ك ظيذ ناكبرؽ ،أسا أ راح اكسميو داسسذ نيكر اكاسس.

ٓٔ -القمر:

يياير ك نييمذ اكتم تمتسد يكرها سف يكر اكسميو اسس اكبر.
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ٔٔ -الكواكب:
تياير ك بديميف اكذيف يذياكف م اكمسال.
ٕٔ -السماء :
تياير كنؿ سا يمسك عف األرض بس ذاتبا ،كذكؾ هم إاارة كسناف اهلل كسناف اكبديميف "أبايا اكذل م اكمسكات" +
"ألف ميرتيا ي ف هم م اكمسكات" ( مّ ،)َِ:أل أف ياتيا اكتم ي ياها ي ب أف تنكف ياة مساكيذ بكيا
مساكل.

جسم اإلنسان:

اب بككس اكرمكؿ اكنييمذ ب مـ ،ك م مـ اإليماف نؿ عضك ك عسؿ ،كهنذا نؿ عضك م مد اكسميو ك
عسؿ م اكنييمذ (ُنكُِ) .كنسا يتناسؿ مـ اإليماف تتناسؿ اكنييمذ ب عضاسبا.
ُ) رأس الجسد  :هك اكسميو اكباسد.

ِ) الحياة :هم ياة اكسميو "كم اك ياة هم اكسميو"( مُ.)ُِ:

ّ) ِ
الرجل = تس ؿ اإلت اهات ،أل إكم أيف يمير اإليماف؟ أك م أل إت اى يت ؟
ْ) اليد = تس ؿ اكذسؿ.

ٓ) األنف = تس ؿ اكتسييز ،تسييز اكت ارب (يشٕ ،)ّ:كهياؾ كاس سدربذ (عبٓ.)ُْ:

 )ٙاألذن = مساع شكت اهلل ـ اكتيسيذ.

 )ٚالعنق = سف ك عيؽ يظذ يمسي شكت اهلل كال يدير عيب أل ال يييسِّذ أسر اهلل.
أسا اكي اميذ تياير كسف
 )ٛالخدود = اك سرال نس بذ اكرساف (يشْ )ّ:تياير ك سرة اكخ ؿ سف اكخطيذَّ ،
يارب اإل ـ ناكسال ،دكف إ ماس باكخ ؿ .هذا يياار ك باكبارة اكخار يذ ك رساف (ألُٓ.)ُٔ:

ٗ) األعين = سف ك اكذيف اكسستك ذ ييسيِّز كيرل اهلل م أعساك يس دى (ستٓ.)ٖ:
َُ) المسان والشفتين = باكتمابيو ييذبِّركف عف اكسرح.
ُُ) القمب = "يا إبيم إعطيم ا بؾ" .اهلل ييريد اإليماف ن بب ب
كا اررى كارادت كااتياع .

= أل سااعرى كعكاطس كعب كتسنيرى

ٕٔ) األحشاء والكبد = ييايركف ك ذكاطؼ ،كاد تيمسم اكبطف (يشٓ" ،)ُْ:كتنف كنـ أ اال أر ات" ( مِ+ ُ:
اكساتذؿ ربط اكايطاف .كاكسذيم أي يف سيي يسم
نكّ ،)ُِ:كذكؾ يف كضي طكبيا الكبد ع م اك سر ي
عف زك ت مارة بك نسف سيي يسم عف اكس ذات ،كاكس ذات هم مبلح اكايطاف رسيس هذا اكذاكـ،

رـ

اكايطاف سف مبل أل ربط  ،شبو اكايطاف ال م طاف ك ع ي َّ .
أسا يف ش م ناف هذا مبل ان
يي ارب ب  ،كذكؾ ااؿ اكسميو "هذا اك يس ال يخرج إالَّ باكشبلة كاكشكـ" (مت( + )ٕٔ:ٔٚمر.)ٕٜ:ٜ
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أعييف طكبيا األب كاكسذيم أي باكش يب كآالس  ،ب الـ اك مد
اكس ٌرة ،كببا تست ت ٍ
ُّ) المرارة :تياير كآلالـ ي
يياسم سف أسراضيا كيت دب (ُبطْ ،)ُ:كهذا سا ااك طكبيا يف إيست ت عيياى "أليؾ أدبتيم كاسيتيم"

اكش ٍـ كأااـ سكتم ،كيس إعبليان عف
(طكبياُُ .)ُٕ:كيبل ظ أف اكميد اكسميو تَّو ٍ
اكذسم ك تَّو أذاف ي
أعييف ي
أي ييريد أف ياسم األ ماد بط ،بؿ هك ال كياسم طبيذتيا.

ُْ) الشعر :هك يس تشؽ باكرأس مكال اذر اكرأس أك اك يذ (سزسكرّّ) ،ار ي( زٓ.)ْ-ُ:
ُٓ) الفخذ :اكسناف اكذل يكضي ع ي اكميؼ كات اكبتاؿ ،ييسا ييباؿ عف اكميد اكسميو "تب د ميسؾ ع م

اكسخ ص نميؼ ضرب ب اكايطاف.
خذؾ" (سزْٓ )ّ:بذا إاارة ك ش يب اكذل س ي
ُٔ) ال ُكمى :تييبم اكدـ بم إاارة كتيبيذ اإليماف .كاهلل يف يبكؿ عف يسم " ا ص اكب كب كاك ين م" بك يذرؼ
سا م داخ يا كا تيا يا ككمي ذ تيبيذ هك يي ِّددها نطبيب اا م "أيا اكرب اا يؾ" (خرُٓ + ِٔ:إشِٖ :
ِْ – ِٗ) .

ُٕ) األسنان :كسضد اكطذاـ إمتذدادان كبضس ـ يذهب سا هك سسيد إكم اكدـ كيذهب ن بف إكم ديم األـ

إلرضاع اكطسؿ .كهذا عسؿ اكخداـ ،بـ أمياف مد اكنييمذ ي ن كف اكطذاـ اكدمـ ـ ييرضذكف اكاذب
ب ياتبـ كتذاكيسبـ ،بذد أف شارت كبـ تذاكيـ اكسميو ياة اخشيذ ي يكيبا (يشُٔ( )ٔ:نكُّ:كِ).
كايؿ عف اكس اعات نذبكبذ "أعطيتنـ يظا ذ االمياف" (عاْ. )ٔ :

ُٖ) الثدى :كئلطذاـ (يشٕ.)ّ:

ُٗ) الدم :إاارة ك ياة ،كهم هلل  ،كذكؾ ال ي كز ارب اكدـ.
َِ) األصابع :كتيسيذ اكذسؿ كاكيد هم اكبكة اكتم تي ِّرؾ.

عبر عن عممو معنا بالفاظ نفيميا ،فيو رأس الجسد وىو الحياة ،واإلبن فى
واهلل إستخدم نفس األوصاف ُلي ِّ
"شمر عن ذراع قُدسو" (إشٕ٘ ،)ٔٓ:واألصابع رمز لمروح القدس (قارن متٕٕٔٛ:مع
تجسده قيل أن اهلل َّ

لؤٔ ،)ٕٓ:وكون اهلل يرى ضيقتنا يقول"عين الرب عمى خائفيو"(مزٖٖ( + )ٔٛ:أى .)ٚ:ٖٙوشعر المسيح
ىو كنيستو .لذلك قيل شعره أبيض إذ أن المسيح برر كنيستو بدمو (رؤٔ .)ٔٗ:وألن الدم حياة أعطانا

المسيح دمو لنحيا فى سر اإلفخارستيا.

األلوان:

األبيض = اكبر كاكيباكة (إشُ( + )ُٖ:سزُٓ( + )ٕ:رؤٕ.)ُْ:

األسود :اكخطيذ (إرُّ( + )ِّ:خرِٔ )ٕ:ك ار ي (ستِٓ ،)ّّ:كاكمبب أف اكخراؼ بيضال رسز كؤلبرار،
هؤالل ي مكف عف اكيسيف ،كاك دال مكدال رسز ك خطاة هؤالل يذهبكف عف اكيمار أل سر كضيف .ك م مسر
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كد نباش س سرة ك كد تخس ،األككم إاارة ك سميو

اكخركج ي د اذر اكساعز يي طم اكخيسذ ،ككنف كا
اكذبيو اكذل طايا بدس  ،كاك اييذ كد اكيذ إاارة ك سايذ.

األخضر = ياة .أسا اكسرس اكرابي األخضر ( ار ي رؤ ٔ) ش ذ تر سذ ككي أخضر ضارب اكم اكشسرة
ك الت اكن سذ م اإلي يزيذ . pale

األصفر = ك سكت ،اكشسرة سرض يؤدل ك سكت.

األحمر = دـ اكسدال.

القرمزى = ككف دـ اكسدال.

إسمانجونى (ككف مساكل)  +واألزرق = ككف اكمسال يياير كنؿ سا هك مساكل.

أحداث ترمز لشئ:

ُ) اشذ خركج اذب اهلل سف سشر كدخككبـ إكم نيذاف ،هم رسز اشذ اكخبلص كاك ريذ سف عبكديذ
إب يس ـ ياتيا ـ كشككيا إكم اكمسال .ك م هذى اكبشذ:

َ رعكف يرسز ك ايطاف اكذل إمتذبد اكباريذ ترة إكم أف أتم اكسميو ك رريا.
َ سكمم هك رسز ك سميو َ .كعبكر اكب ر األ سر رسز ك سذسكديذ ( ار ي اشذ اكخركج).

َ كاكسف رسز كئل خارمتيا َ .كاكسال سف اكشخرة رسز إليمناب اكركح اكبدس ع م اكنييمذ.
ِ) خيسذ اإل تساع رسز ك سميو ( ار ي مسر اكخركج).

أشخاص يرمزون لممسيح:

آدم :رأس اكخ يبذ.

نوح :رأس اكخ يبذ اك ديدة.

إسحق :اكذريس اكمساكل م اكمسال ييتظر عركس كا دة .كام ؽ بذد اك نـ ع ي باكسكت عاد يان.
يعقوب :اكذريس اكذل يزؿ كيتذب كناف ذكؾ أل ؿ بيبت (اكنييمذ) ،كك عركمتاف(اكيبكد كاألسـ).

يوسف :كطبارت شار بن انر (اكبنر ي شؿ ع م يشيبيف) ،كيشيب يكمؼ ناف إ ييف إ رايـ كسيمم.
موسى :رر اذب .

ىرون :اكنبيكت اكدسكل ،كاكسميو َّ
ادـ ذبي ذ يسم .
ممكى صادق :نبيكت اكخبز كاكخسر.

داود :اكس ؾ كسف يم اكسميو اكس ؾ.

سميمان :اك نيـ بايم اكبينؿ إبف داكد .كاكسميو إايكـ اك نسذ كبايم هينؿ مدى (اكنييمذ).
حزقيا :بذد اك نـ ع ي باكسكت عاد يان.
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األشجار :

ٔ) النخل= "اكشديؽ ناكيخ ذ يزهك"(سزِٗ .)ُِ:اكيخؿ ا ر ييسك سمتبيسان ببل إعك اج ،ذكرى عسيبذ
تستص اكسال سف عسؽ األرض ،إاارة ك سؤسف اكذل ي يا م اكذسؽ يرتكل سف سال اكركح اكبدس

تم اكدـ  .كسف يرسم

كيست ئ .كاكب و أ سر كاكبذرة ش دة إاارة إليساي اكبكل إاارة ألي يتسمؾ بايساي

اكيخؿ ب ر يرسي اكيخؿ باكب و اك ك اكسذاؽ ،كسف ياتـ سؤسيان ال ياتس اكسؤسف أك ي ذي بؿ ييبارن .
س ؿ هذا ي ب ،كمذؼ اكيخيؿ عبلسذ اكيشرة (رؤٕ.)ٗ:

ٕ) األرز=

إسا ك ياة اكمساكيذ اكسستدة ك مسال أك ك نبريال.
 م طكك كطكؿ يات اد يياير َّ
 ك م بياض ككي يياير كيباكة األبرار كهنذا براس ت اك كة.
ار ي (سزِٗ( + )ُِ:يشُ( + )ُٕ:اضٗ.)ُٓ:

يمكس ،كذكؾ يرسز ك مد اكسميو اكذل ال يسمد ( ار ي خيسذ اإل تساع).
ّ) السنط = خاب اكل يااؼ ال ِّ
إسا كؤلسذ اكيبكديذ أكالن أك ك نييمذ إمراسيؿ اهلل ( ؿٔ )ُٔ:بذد اطي
ْ) الكرمة والتينة والزيتونة = إاارة َّ

عبلاذ اهلل سي اكيبكد.

٘) الكرمة = هم مد اكسميو ،اكذل يمرل يبا دس

ياة كبا (يكُٓ) ،كسف اكنرسذ يخرج اكسمطار

(اكخسر) اكذل هك رسز اكسرح ،كاهلل يسرح بنييمت .

 )ٙالزيتونة = يؤخذ سيبا اكزيت رسز اكركح اكبدس ،كناف اكركح اكبدس ييمنب ع م رسيس اكنبيذ كاأليبيال
كس كؾ اكذبد اكبديـ ،ككنف ابف هك يسؤل اكنييمذ.

 )ٚالتينة = سرها ك ،بذكرها ن يرة داخؿ بلؼ كا د بم تياير كدككذ إمراسيؿ ماببان كابف تياير ك نييمذ
أسا كك أاارت ك خطيذ اكتييذ تياير ك ريال كس اكالت اإليماف اكساا ذ
اكتم ي ب نؿ أ رادها بذضبـ اكبذضَّ .

كمتر عري  ،ككنف متر اإليماف الينكف إال بدـ ذبي ذ اكسميو بط ( ار ي اشذ آدـ).
كاكركح اكبدس ييمنب ابف ت اكنييمذ يذطيبا س بذ ( ؿٓ ،)ِِ:كببذا تشبو

ببا.

كة م يظر اهلل ،كيسرح

إيمناب اكركح تياير ك اكزيتكيذ ،كاكس بذ تياير كبا اكتييذ ،ك رح اهلل يياير ك اكنرسذ .كهذى اكنييمذ ينكف كبا
ياة (بدـ اكسميو).

َ كببذا يسبـ كساذا كذف اكسميو اكتييذ إذ اع؟
اع = إاتبم إيساف إمراسيؿ

اكتييذ = إمراسيؿ

كـ ينف كات إ سار اكتييذ = كـ ينف كات إيساف إمراسيؿ

كذيبا = أليبا ش بت  .كاك ذف هيا يذيم اطي اهلل ش ت ببـ ألف ينكيكا اذب  ،شاركا ببل سايذ خربكا.

ٓ وفى قصة إبراء إشعياء لحزقيا بوضع قرص التين ،نرى المعنى اآلتى:
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حزقيا = رسز ك سميو.

شفاؤه = اياسذ اكسميو.

الحكم بالموت عميو = سكت اكسميو.
٘ٔ سنة = ااـ ببكة الهكت (األرااـ)

التين = اكس بذ داخؿ اكنييمذ (اكتيف) بيف أ رادها ،تيذطم ياة ك نييمذ مد اكسميو.
"ي ف يذ ـ أييا اد إيتب يا سف اكسكت إكم اك ياة ألييا يي ب األخكة سف ال يي ب أخاى يببم م اكسكت"

(ُيكّ.)ُْ:

"سا أ مف كسا أ م أف يمنف األخكة سذان ( م س بذ) س ؿ اكدهف اكطيب ع م اكرأس اكيازؿ ع م اك يذ"

(سزُّّ).

كيسرح اهلل (نرسذ).
اذا إ تسذكا م س بذ (تيف) ييمنب اكركح (زيتكيذ) ي
 )ٛالرمان = ككف عشيرى ناكدـ اكسبذكؿ أل ؿ اكسميو (اكابدال).
أسا سف اكخارج ي اس إاارة كبركدة اكسااعر ،كهذا عف اكخطاة .بذ اكرسايذ ب كف عشيرها إاارة ك سرة
َّ

يبؿ رساف بط (يشْ.)ّ:
اكخ ؿ سف اكخطيذ كذكؾ اب اكذريس عركم بس بذ اكرساف ككـ ي
 )ٜشجرة معرفة الخير والشر :اهلل يريديا أف يسيز بيف اكخير كاكار .ككني كـ يرد أف آدـ يذرؼ اكار ،بك
إذا عر ميختارى بمبب ضذؼ مدى ،كاكار ظ سذ ،كاهلل يكر .كال ارنذ ك يكر سي اكظ سذ .إذان م هذا
سكت ألي إيسشاؿ عف اهلل ،كاهلل ياة.

ٓٔ) شجرة الحياة = هم اإلت اد باكسميو ،كاكسميو هك اك ياة (رؤِ ،)ٕ:كناف سذركضان ع م آدـ أف ي نؿ
سيبا كي يا كؤلبد ،اهلل ااؿ ك سف نؿ ا ر اك يذ ت نؿ ،إال ا رة سذر ذ اكخير كاكار ،ككني ضَّؿ ا رة

سذر ذ اكخير كاكار عف ا رة اك ياة سات .كت مد اكسميو كيت د بيا اييذ ييذطييا ياة.
ٔٔ) التفاح = إاارة ك مد اكسميو (يشِ).
عدن = رح
عدن هم يذ أك ديبذ سس كلة سف نؿ اكخيرات .كامـ ْ
جنة ْ

كاكسذيم أف اهلل خ ؽ اإليماف م اكذاكـ كيسرح ع م أف ينكف م ارنذ سذ كببل إيسشاؿ .ككسا إيسشؿ أااـ
اهلل سبلؾ بميؼ يارل يستبِّب (هك نـ اهلل كهك ن سذ اهلل ككعدى ب ف هياؾ يمؿ ك سرأة ميم ؽ رأس اك يذ
أسا سف يشير ترابا ت ن اك يذ كهذا سذيم أف اكميؼ ستب ب) ،كيسيي آدـ سف األنؿ سف ا رة اك ياة .كهذا
ساكى باكخطيذ ع م ر ال اكسدال  ،كهذا اكسبلؾ هك ااهد ع م هذى
يذيم عدـ ر بذ اهلل أف ي يا آدـ كهك َّ

اكس ار ـ اإلكبيذ.

الحيوانات:

اهلل خ ؽ آدـ كك م طاف ع يبا سيذبا (تؾُ +ِٖ:سزٗ ،)ٖ- ٔ:كباكخطيذ ت يَّر اككضي ككيذيت األرض

بؿ ت يَّرت طبيذذ اكخ يبذ ،كايذنس هذا ع م اك يكايات .اهلل كـ يخ ؽ ك كش دسكيذ بؿ يكايات أكيسذ ،ككنف
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ب،
ااـ اإليماف ع م أخي كات كايذنس هذا ع م اك يكاف .كعنس هذا رأيياى سي األمكد كدايياؿ م اك ي ٍ
كاك ذباف سي األيبا برمكـ اكذرياف .اإليماف كك ت َّكؿ إكم برنذ أليذنس هذا ع م سف كك .
األسد )ٔ :م ك ايت كا ترام ابب اكنتاب باكايطاف (ُبطٓ.)ٖ:

ٕ) كاكذنس سم اكت كد اع عف عريي كأاباك تـ تابي اكميد اكسميو باألمد م اكنتاب م

د اع عف اذب (رؤٓ.)ٓ:

النمر :بيبط اكمكدال اب ب اكخطاة (أرُّ.)ِّ:

الحيوانات الطاىرة :ت تر كظ سبا سابكؽ تياير كئليماف اكطاهر اكذل يردد نبلـ اهلل اكذل يييبم ،كاكظ ؼ
اكسابكؽ يياير ك مد اكسش كب بابكات .
الحيوانات النجسة :خنزير :سبسا يظسكى يذكد ك باذكرات إاارة إلرتداد اكخاطئ ك خطيذ بذد اف يتكب.

اكسرتد (ِبطِ ،)ِِ:ار ي ببيذ اكسكضكع م (الُُ).
الكمب :يذكد إكم ايس س ؿ اكخاطئ ي
الحصان :ييمتخدـ م اك ركب يف يرنب أك يبكدى ارس ،كاكسميو هك اكسارس اكذل خرج اكبان ككنم ي ب
 ،ككنف اكسرس هيا ينكف أبيض رس از كبر سف يبكدى اكسميو كيبررى بدس (رؤٔ +ِ:يشُ .)ٗ:ككنف سف
يا يذ أخرل هك ياير كسف يخكف شديب سي زك ذ شديب هذا (إرٓ. )ٖ :

األتان وجحش إبن األتان )ُ :اكذيف ط ببـ اكسميو يكـ أ د اكاذاييف ـ إمتذسؿ اك

ش .اك سار يياير

ك يبكد اكذيف نايكا ت ت ايادة اهلل سف ابؿ .كاك ش يياير كؤلسـ اكذيف كـ يذر كا اهلل سف ابؿ.
الخروف :يياير ب كي األبيض ك سؤسف اكبار .كاطيي اكخراؼ يياير ك نييمذ .كاكخراؼ تتبي راعيبا اكشاكو
داسسان كتذرؼ شكت (يكَُ  +سز ِّ).

الماعز :يياير ب كي األمكد ك خاطئ.
الثعبان :يياير ك خبث (خداع آدـ ك كال) .ككني يياير ك نسذ اك يذ ت تسم م اكشخر نسا يختبئ اكسؤسف
م اكسميو .كاك يذ تدخؿ سف سناف ضيؽ كت يير دها .إاارة ك سمي م اكسؤسف اكذل يدخؿ سف اكباب
اكضيؽ يكي يِّر ان (ركُِ.)ِ:
الحمل :يمتم ـ هك كاكااة ك ذبو دكف سباكسذ ،اختار اكنتاب هذا اك بب ك سميو اكذبيو "نااة تماؽ إكم
اكذبو كنيذ ذ شاستذ أساـ ِّازيبا ـ يستو اى" (إشّٓ.)ٕ:

الدب والذئب = يايركا ك ك ايذ كاإل تراس .

الثعمب = ياير ك سنر كاكدهال كاكخطؼ  .كسف اكسذركؼ أف اك ذ ب يمير كرال األمد ،كي نؿ سف ببايا
اكسريمذ اكتم إكتبسبا األمد  .اذا ناف األمد يرسز ك ايطاف (األمد اكزاسر ُبطٓ  ، )ٖ :ينكف اك ذ ب هك

نؿ إيماف ارير يبكدى اكايطاف كيذؿ اإليماف اكذل أمبط اكايطاف م اكخطيذ  .ك ييسا يمسي م اكيبكات
أف اك ذاكب مت تبـ أ د بذا يذيم اكخراب اكتاـ كبذا اكاخص  ،األمد ي تبـ سذظـ اكسريمذ كي تبـ اك ذاكب

ببيتبا .
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الفيل  :يف يسكت ي خذكف سي اكذاج ،كذكؾ ياببت س بذ اكسميو "بطي عاج أبيض" (يشٓ )ْ:أل س بت
يبي تشؿ ك د اكسكت.

الطيور والزواحف والسمك:

أسا اك دأة كسا اابببا تياير ك خطاة األارار بـ ييبب كف ع م اكيتايذ
اكطيكر ناك ساـ كاكيساـ تيمسم طاهرةَّ ،
اك دأة ت نؿ اك ث اكسيتذ.

الحمام :ياير ك بماطذ كتتر ـ single hearted = simplicity

إذان اكبماطذ هم اإلت اى بنؿ اكب ب هلل ،كاكب ث عف اهلل بط كعف س دى .اكذل يسذؿ هذا ينكف مدى ن
ِّيي انر (ستٔ .)ِِ:كهنذا اك ساـ سبسا طار كابتذد يذكد إكم بيت (ناك ساـ اك از ؿ  ،ساسذ يكح).

اليمام :ي يا سيسردان ،يي يم بشكت زيف .ككذكؾ تاب اكنييمذ باكيساسذ ،بم ت يا يسيذزكذ عف اركر اكذاكـ
تيمبِّو اهلل زييذ ع م خطاياها (يشِ.)ِ:
الزواحف :تمذم ع م بطيبا ،تمؼ اكتراب كت ن إاارة كسف ي يا ماعيان كرال ابكات اكذاكـ.

السمك :ي يا م اكسياى ،كذكؾ ياير كك كد ياة كمط اكسكت أك باكتاكم كخركج ياة سف اكسكت  ،كذكؾ ال بد
أف يذطم األب مسنذ البي كي نؿ كال يسنف أف يذطي

يذ

(اكت ربذ اكتم يظيبا ك سكت كاهلل يبشد أف يذطم ببا ياة) بؿ ن سذ مسنذ باكببطيذ

( إ/خ/ث/ي/س) هم اك ركؼ األككم سف

إيمكس /خريمتكس /يسكس /إيكس /مكتير كتر ستبا يمكع

اكسميو ابف اهلل اكسخ ص  .كاكمسؾ اكطاهر هك اكذل ك ااكر ت سي إاارة ك سؤسف اكذل ي يا م اكذاكـ

(اكب ر) كال يسكت ،ألف ك

سايذ سف كماسط اكيذسذ ،بؿ يمير ضد تيار اكذاكـ يسمتخدسان كماسط اكيذسذ اكتم

تياير كبا اكزعايؼ .ككنؿ ذكؾ نايت اكمسنذ رس از ك سمي ييف األكاسؿ .
صور اهلل لنا رحمتو وعنايتو إستخدم الكتاب لذلك بعض الطيور فمثبلً:
ولكى ُي ِّ

النعامة :سي أيبا تترؾ بيضبا بذد أف تضذ يتذرض ك دكس كاكسماد ،إال أف اهلل ي سي
(ألّٗ .)ُٖ –ُّ:كذكؾ يضي بيض اكيذاـ م اكنياسس كيذنر رعايذ اهلل كيا  ،كأي

تم يسبس

تم إف يميت األـ

رضيذبا بك ال ييمايا.

الغراب :يف يسبس بيض يبرب األب كاألـ سف اكطيكر اكش يرة أليبا تخرج ب كف أبيض يخاؼ سيبا كهك
ككي أمكد .كاهلل يذككبا نيؼ؟ ي ذ با تخرج سادة كز ذ سف سبا كبا راس ذ يسَّاذة اذبذ ك ارات اكتم ت تم
كت تشؽ باكسادة اك ز ذ يت ذل اكطاسر اكش ير ع يبا إكم أف يت ير ككي كؤلمكد تذكد إكي أس كابكى

"اكسذطم ك بباسـ طذاسبا ككسراخ اك رباف اكتم تشرخ" (سزُْٕ.)ٗ:
ي
النسر :ك شسذ كة بك يطير عاكيان دان اسبلن أ راخ ع م يا ي ـ ييزؿ بمرعذ تارنان أ راخ  ،تظؿ

سرات عديدة تم ييذ سبا اكطيراف .كهذا
ت اكؿ اكطيراف إكم أف تتذب يت بسبا ع م يا ي اكسسركدتيف كهنذا َّ
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سا يذس اهلل سذيا يكيذ سيا سف خبلؿ أ داث اك ياة أف يطير كي يا م اكمساكيات " س تنـ ع م أ ي ذ
اكيمكر"(خرُٗ.)ْ:

الدجاجة = ار ي (ست ِّ )ّٕ :اكسميو يكد أف ي سي اكالدى نسا ت سي اكد ا ذ أ راخبا ت ت يا يبا

األعداد واألرقام الكثيرة واألسماء :

اد ييشيبيا اكس ؿ كي ف يب أر األعداد اكن يرة م مسر اكذدد أك مسر عزرا ،كيب أر أمسال ال يدرل عيبا ايسان
 ...ككنف كييتب :
ُ) هذا سف اكسذزل كيا دان .األعداد تياير ألف اهلل يذرؼ اطيذ كا دان كا دان ككك ضاع خركؼ سف اكساسذ
كيذيدى .كهذا سذيم ذنر عدد األمساؾ (ُّٓ) ك مسؾ اكذل إشطادى اكتبلسيذ سف
خركؼ ذهب يكيستش عي ي
اك ايب األيسف ك مسييذ أل اكسببككيف عيد اهلل (يكُِ).

ِ) كاألمسال تياير ألف اهلل يذر يا كيذرؼ أمساسيا كعيكاف نؿ كا د َّ
سيا (أعٗ ،)ُُ:كهذى األمسال نتببا اهلل
م مسر اك ياة األبديذ يكـ سذسكديتيا أك يكـ إيساييا كسف آسف نبي انر .كسف ي ب كف ييس م إمس سف مسر

اك ياة (رؤّ.)ٓ:
من يغمب:

اهلل خ ؽ اكذاكـ كي يا ب (أنؿ كارب  ...أكخ) .ككنف سف ت كؿ اكذاكـ عيدى إكم هدؼ بؿ إك ك  ،بذا هك
كيس م إمس سف مسر اك ياة األبديذ .كسف إمتذسؿ اكذاكـ دكف أف يت كؿ عيدى إكم هدؼ
سف ب اكذاكـ ي
ىي ب .ككذكؾ يم ِّسم اكايطاف رسيس هذا اكذاكـ  ،ألف ام ت اكتم يي رل ببا اإليماف كيمبط هت س ذات هذا

خر كأم د كم".
اكذاكـ ....كنف ع م أف يم د ك ايطاف "أعطيؾ نؿ هذى كنف ٍ
التعداد:
ككسا َّ
عد داكد اكاذب ضرب اهلل اكاذب باككب  .ساذا؟
اهلل أسر سكمم أف يي ًذ َّد اكاذبَّ ،
ُ) اهلل أسر باكتذداد تم يذرؼ اكاذب برنذ اهلل يف يريد أف ييبارؾ .دخ كا سشر َٕ يسمان كهاهـ ابف

أسا اك ذيذ بم عدـ ك كد اهلل بمبب
باكسبلييف ،هذا سسبكـ اكبرنذ  ...اهلل م كمطيا  ..إذان هياؾ برنذَّ .
ضب ع م اكخطيذ يدخؿ إب يس كيدسر نؿ ائ .اهلل هك اكذل ي سييا سي .

ٕ) كنف داكد ناف يريد أف يي ِّذ ٍد اكاذب كيتساخر ببكت  ،كاهلل أظبر ك أي بكب كا د ييسنف أف يب ؾ نؿ
اكاذب .كهذا سذيم "ال ييمر ببكة اكخيؿ كال يرضم بماام اكر ؿ" (سزُْٕ .)َُ:كنف داكد م
إمتيارت ااؿ "أ بؾ يارب يا اكتم" (سزُٖ.)ُ:
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األمراض:

اهلل خ ؽ اإليماف ناسبلن ش ي ان ،كدخؿ اكسرض كاكسكت إكم اإليماف بمبب اكخطيذ "أيا إختطست كم

اضيذ اكسكت" (اكبداس اك رب كرل).

البرص :يياير ك خطيذ ( ار ي الُّ) .
العمى :إاارة كذدـ رؤيذ اهلل كعدـ رؤيذ اك ؽ .كذكؾ ضرب اهلل ااكؿ اكطرمكمم باكذسم ألي كهك دارس
ك اريذذ كـ يرل يبا اكسميو ككـ يذر كهنذا ذؿ بككس يسم سي بار ياكع اكما ر .كاكذسم أيكاع:
أ) عمى كامل :ناكسكككد أعسم (يكٗ) .كهنذا يككد نؿ اكبار ـ باكسذسكديذ ت دث اإلمتيارة .

ب) عدم تطابق اإلدراك مع ما يراه اإلنسان :كهذى د ت سرتيف ،م اد ذ ككط .ك يش أراـ سي إكياي.
كاإليماف اكسادل يرل اإليماف اكرك م كال يسبـ تشر ات .

ت) يرى وعقمو ببل ذاكرة قد سجمت شيئاً :اكميد اكسميو يف اسم أعسم ذات سرة م ك أترل؟ ،ااؿ أرل

اكياس ن ا ار ،بك كـ يرل سف ابؿ ال ياس كال أا ار  ،ككسا كضي اكميد يدى اييذ سؤل ذانرت  ،شار

ييبارف بيف سا رآى كسا هك يسم َّؿ عيدى درؾ سا يراى.
الصمم :عدـ اكمساع ،كرك يان عدـ مساع شكت اهلل أكتسييزى هك شسـ رك م" .كاكخراؼ تتبذ اليبا تذرؼ
شكت " " +سف ك اذف ك مسي يمسي سا يبكك اكركح ك نياسس" (يكَُ + ْ :رؤِ .) ّ،

الخرس :عدـ اكبدرة ع م اكنبلـ .نسا دث سي زنريا إذ كـ ييمبِّو اهلل كاي شر م سان ت .
الجنون :اك يكف كاألسراض اكيسميذ دخ ت أيضان بمبب اكخطيذ.

كاألسراض اكيسميذ بدأت سي آدـ .يراى ي تسم باسرأت كيتبسبا ب يبا اكمبب كهذى كيمت ا اعذ .ـ يرل

يتشكر أف هياؾ سف ميبت ككيس هياؾ سف سخ كؽ
أسراض يسميذ كاض ذ م ااييف ناكايزك ريييا ،بك
َّ
مكاى سي أباى كأس  ،ـ دخؿ اكب ؽ كاكخكؼ كاإلضطراب كاكنراهيذ كاك زف.

كاك يكف هك إتخاذ ارار خاطئ .كهذا ارار نؿ إيماف ييخطئ كهك يذرؼ أف اكسكت يتي ذ تسيذ ك خطيذ.
شفاء أعمى مجنون أخرس:
ار باكخطيذ ،كاكخطيذ أضاعت يباكة ا ب
اكاياطيف ذ ت ي هذا ،كاكسذيم اكرك م :اكس يكف أخذ ار ان

(خرس) .ك ييسا اساى

دث ك عسم إذ شار ال يرل اهلل .كسف ال يرل اهلل ال يسرح ب كباكتاكم ال ييمب
اكسميو ،رأل اكسميو ايسنت عبدة كماي أل مبَّو .كهذا سا أاارت إكي يد سكمم اكتم أشاببا اكبرص ـ

ياسيت ،بذا إاارة ك سميو اكذل سؿ خطايايا كياسييا .كعشا سكمم اكتم ت ككت إكم ذباف هم اكة اهلل أل
إبف اهلل اكذل شار اك يذ اكي اميذ اكتم تاسم طبيذذ اكبار اكمااطذ.
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الموت:

ىناك معادلة فى الكتاب المقدس تقول" :اكخطيذ تيتج سكتان" شار الموت = الخطية ،كاهلل يف يسيي

سبلسمذ اكسيِّت كاالى تي َّس اإليماف ،ناف يبشد أال يتبلسس سي اكخطيذ .كاكسرأة يف ت د تتي س ،سكككدها
س نكـ ع ي باكسكت ا ف نؿ بيم آدـ .ك م نييمتيا ال تتياكؿ اكسرأة سف مد اكرب كدس

تم يكـ سذسكديذ

طس با ،سم اكسذسكديذ يياؿ اك ياة ،ياة اكسميو .كببذا يتطبر كتتطبر هم تتياكؿ .كناف اكدـ كاكسال

ك تطبير .إاارة كدـ اكسميو كك سذسكديذ.

العبودية:

كيريدى هنذا ،كنف كضي اهلل اريذذ اكذبد اكذل يمتذبدى ابخركف إذا كـ يمتطي
اطذان خ ؽ اهلل اإليماف انر ي
د ي ساع ي سف ديكف .كناف هذا تم اكميذ اكمابذذ يي ررى ميدى .كناف اهلل يبشد ببذا أف يارح أف

اإليماف اكذا ز عف مداد سف خطاياى هك يسمتذبد تم ي تم يكـ اكسدال ،يف إمتراح اهلل م اكيكـ اكمابي
باكش يب اكذل أعاد ي اك ريذ ك بار.
كبيسس اكسسبكـ يمسو اهلل باكمبم كيارح أف اكذبكديذ يااسذ عف اكخطيذ  .كناف نكرش اكذل ررهـ رس انز

ك سميو .

كناف اكسرض كاكسكت كاكذبكديذ يتاسج كعبكبات ك خطيذ  ...ككنف اهلل بر ست ...

اهلل يحول العقوبة لخبلص " ككت كم اكذبكبذ خبلشان" .

اكس ىس َّد األبدل .ككذكؾ أط ؽ اكنتاب كسظ اكخيسذ ع م اك مد
*الموت :شار اكطريؽ ك مسال كي بس اك مد ي
اكس ىس َّ د ااؿ عي بناء (ِنكٓ )ُ:نسا نايكا ي كككف
اك اكم اكذل منيت ي اكخطيذ (ركٕ .)َِ :كاك مد ي
م اكبريذ كسذبـ خيسذ اإل تساع ،ككسا كش كا ألرض اكسيذاد ُّكا اكخيسذ كبيكا اكبينؿ اك ابت.

*المرض :كاهلل اكذل كؿ اكذبكبذ خبلشان  :ناف اكسرض طريبذ ك خبلص  ..نيؼ ؟ ك تيبيذ (ُبطْ.)ُ:

كبد شار اكسرض كمي ذ كدكال ي اسال  .كنسا اف هياؾ يكعيف سف اكدكال :

ُ) كذبلج اكسرض

ِ) ك كاايذ سف اكسرض ناكتطذيـ س بل  .كامتذسؿ اهلل سي أيكب اكطريبذ األككم كهنذا امتخدسبا بككس

اكرمكؿ سي زايم نكري كس (ُنكٓ)  .كامتذسؿ اهلل اكطريبذ اك اييذ سي بككس اكرمكؿ (ِنك ُِ)  .كهذا سا

اشدى اكبداس اك ري كرل ربطتنى بكل األدوية المؤدية لمخبلص .

*العبودية :يتي ذ اكخطيذ أم ست اكخ يبذ ك باطؿ (ركٖ  )َِ :امتذبد اكايطاف اإليماف .ككنف ناف
اكايطاف هيا ن داة ت ديب  .ككيسبـ هذا أم ـ اهلل اذب يبكذا كسدة َٕ ميذ ك ذبكديذ م بابؿ كذبادتبـ األك اف

 ،عادكا بذدها كاد ت رركا تساسا سف عبادة األك اف  .ك ار ي أيضا (ُنكٓ  )ٓ :كترل نيؼ أف بككس اكرمكؿ
إمتخدـ اكايطاف ن داة كت ديب زايم نكري كس .
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الوظائف:

ممك :رسز ك سميو اكس ؾ .كناف س كؾ اكيبكد ي نسكف ب مب اكياسكس ،كظيسذ س ؾ هم تن يؼ إكبم
ك تدبير .كاكسميو يس ؾ ع ييا يف ي اكؿ ب ديذ تيسيذ أكاسر اهلل.

قائد حربى :اكسميو ااسد كيا م ركبيا اكرك يذ.

قائد مئة :كـ يمسي م اكذبد اك ديد عف ااسد سسذ ارير .بؿ ن بـ شاك يف ،أاشد نؿ سف يذ ًنركا م اكذبد
اك ديد .اذا ناف اطيي اكسميو اكش ير يس

خطيذ كيبكديا.

راـ (ََُ) ينكف ااسد اكسسذ اك بيبم رس انز كسمي يا اكذل ببل

بدـ ذباسو .رس انز ك سميو اكذل َّ
كاىن :يي ِّ
ادـ ذبي ذ يسم .
راعى :يرعم خ ار رس انز ك سميو اكراعم اكشاكو .كناف سذظـ اكذيف أرم بـ اهلل م اكذبد اكبديـ رعاة .ألف
اكراعم يرعم اطيي هك أشبلن م اك ظيرة رس انز ك يبكد اكذيف نايكا يذر كف اهلل.

صياد السمك :رس انز كخداـ اكذبد اك ديد (ناكتبلسيذ نايكا ذبلن شيادل مسؾ  +هذا سذيم يبكة زاياؿ اكيبم
زَُ .)ْٕ:هؤالل ناف عس بـ اكن ارزة كمط اكذاكـ اكك يم (األسـ) .كاكب ر رسز ك ذاكـ.

نبى :اكيبم عس  )ُ :يخبر اكاذب بخطاياهـ كيتكبكا.

ِ) ييخبرهـ باكسميو ابتم اكذل ي اك سراف اك بيبم.

الحروب:

كخص مسرى ،بؿ َّ
ناتب مسر اكبضاة َّ
كخص سكضكع اك ركب ن

م ابيات (اضِ)ِّ- ُُ:

كس خص ساااك أف اكاذب يف أ اظ اهلل أرمؿ ع يبـ اذكب سف ككبـ تي ارببـ كتؤدببـ .ك يف يضيؽ ببـ
األسر ييرمؿ كبـ اضاة كيخ شكهـ .كيبكؿ أي ترؾ بذض اكك يييف ألي يذ ـ عشياف اذب كذكؾ ترؾ هؤالل
كيؤدبكا اذب  .كبيسس اكسنر ترؾ اهلل اكايطاف كيؤدب أكالدى.

كاك ركب أيكاع كن با تياير ك ركب اكرك يذ:
ُ) ركب ال يي ارب يبا اإليماف بؿ يي ارببا اهلل أل ؿ اإليماف "اكرب ييباتؿ عينـ كأيتـ تشستكف"
(خرْْ + )ُْ:مبكط أمكار أري ا باكدكراف ككبا .كهذا رسز كسا دث باكش يب .هك ارب ك دى "اد
يدمت اكسذشرة ك دل كسف اكاذكب كـ ينف سذم أ د" (إشّٔ.)ّ:
ِ) ركب ييخبر يبا اإليماف نيؼ يي ارب ،بؿ ييذطي خطذ ربيذ ،أس ذ" :عال" (اكسرة اك اييذ)  +رب
داكد سي اكس مطييييف (ِشـٓ.)ِٓ- ِِ:

ّ) اكرب ااسد م اك ركب (ِشـِٓ + ِ:شـِٖ + ُْ:شـٓ.)َُ:
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ْ) يبكاا اط ر ؿ بار شيي إشبل ات ن يرة ،ا تاظ اكايطاف كأرمؿ ع ي أسسان ن يرة خاؼ يبكاا اط

كش م هلل .كاهلل يبكؿ ك ال تخؼ ،بط مب كا كش كا .ك م اكشباح ك دكا يكش األعدال أسكاتان ،كأخذكا

ي كككف اك ياسـ كسدة بل ذ أياـ (ِألَِ.)َّ- ُ:

وبيذا نفيم معنى الحسد:

نؿ يذسذ ي شؿ ع يبا بمبب شبل يا (شبلح يبكاا اط) ي مديا اكايطاف ع يبا كي ير ضديا ربا .كذكؾ

ييش م "نؿ مد كنؿ ت ربذ كنؿ اكة اكذدك ،"...كاكسميو ع سيا أف ييش م "ال تدخ يا م ت ربذ .كنف إذا مسو

اهلل باكت ربذ بذا ميذكد ع ييا ب ياسـ ن يرة ( بل ذ أياـ كاكاذب يي ِّكؿ اك ياسـ) .ككيرل ساذا دث م ت ربذ
اكسميو ع م اك بؿ إذ ب اكايطاف "كر ي يمكع ببكة اكركح" (ككْ ،)ُْ:اهلل يمسو باكت ربذ كساسدتيا اكرك يذ.
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األيقونة القبطية

عن كتاب ألحد أباء دير األنبا بوال
المسيح الممك عمى العرش  -:ناف اكس ؾ اكركسايم عيد

كم ع م اكذرش يرمسكف ك شكرت ع م اكذرش

كتكزع ع م نؿ أي ال اكسس نذ كيبدسكا كبا اإل تراـ كاكبخكر كيكضي ككبا اكزهكر كيتـ اكت رؾ ببا م سكنب م
أ يال اإل تساالت كاكسيامبات اكمياميذ .كتس ؿ ضك ار رسزيا ك س ؾ كتس ؿ اخشيذ اإلسبراطكر ك ضكرى سف يبدـ

كبا اإل تراـ بك يبدس ك س ؾ .ك ى ي ىَّر اكسمي ييف شكرة اكس ؾ اكزسيم إكم اكسميو بك س نبـ اك بيبم اكمرسدل ،
كاذا عس كا سيداكيذ كضذكا ع م أ د أك ببا اكسميو كع م ابخر اكس ؾ اكزسيم بك كني .

السفينة  -:ترسز ك نييمذ.

الطاووس  -:يرسز إكم ساؿ اكسردكس ألككاي .
العنب أو الكرمة  -:دـ اكسميو.

سجودالمجوس  -:خضكع األسـ.

األيقونة  -:ال ترمـ ب بذاد بل يذ بذا يذطيبا ت ميـ ( ي ف سا زكيا ع م األرض) ككنيبا تخضي كبذديف بط
( ي ف ي يا باإليساف كاكر ال).

األيقونة ال تعترف بالزمن  -:ترمـ اكذذرال سي إي يا اكيبم سي سار ر س ...م أيبكيذ كا دة.

األيقونات ليست ضد الوصية الثانية  -:بذى كسيي عبادة األشياـ  .ككنف اهلل أسر برمكسات ناركبيـ كعسؿ

ناركبيـ كعسؿ يذ ي اميذ.

األيقونات  -:هم درس ياطؽ كسف ال يب أر كانراسبا إنراـ كشا ببا ككيس كبا .كنـ سف سذ زات د ت سف
األيبكيات.

اإلضاءة فى األيقونة  -:كيمت ب مب اكسيطؽ اكذادل م اكسف يس هياؾ سشدر خار م كئلضالة تنكف
اكظبلؿ ع م اك ايب ابخر  ،بؿ اإلضالة تيبي سف ك

اكسميو أك اكذذرال س بل كتيير سا ككبا.

رسام األيقونة  -:هك ياف  -ك أكايذ م بذض اكنياسس – هك دارس ك ذبيدة كاكرك يات كأشكؿ اكسف
اكسمي م كاكاعدى – هك إيماف يش م كيك م ك اكركح اكبدس باكسنرة تنكف سؤ رة رك يا يسف يااهدها ....
كذكؾ اكسياف ال يكاي ع م كك ت بؿ ينتب ت تبا رمست بيد بلف شا ب اكسنرة هك اكركح اكبدس.

شجرة مقطوعة وراء المعمدان  -:هم األسذ اكيبكديذ  ،بك اكباسؿ "ابف اد كضذت اكس س ع م أشؿ اكا رة"..
(ستّ .)َُ :
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أيقونة العذراء حاممة الطفل يسوع
 أيقونة التجسد = تاير إكم إت اد اكطبيذتيف (هذا سا دث م بطف اكذذرال).
 الحمامة = رسز ك ركح اكبدس اكذل ؿ ع يبا.

 الحزن فى عينييا بمبب األالـ اكتم ميبامت سيبا إبيبا .كألف اكبار كف ييبى ِّدركا هذى األالـ.
 العذراء تحمل المسيح المخمص = اكنييمذ ت سؿ اكخبلص داخ با.

 نجمتين أو ثبلث عمى مبلبسيا أو كتفييا = دكاـ بتككيتبا ابؿ كأ يال كبذد اككالدة.
 نجوم كثيرة عمى ثوبيا األزرق = بم شارت مسال اييذ مداييذ.

 بذض األيبكيات تاير لمطفل يسوع كأنو شيخ ولو شعر أبيض = بك أزكم اديـ األياـ.

 المون األصفر أو الذىبى = ياير ك ذهب اكذل ببل اكاسب = واكسميو مساكل ببل خطيذ .كذكؾ يمتخدـ
اك كف األشسر كاكذهبم م أيبكيذ اكبياسذ.

 الصندل المفكوك = اكذل ير ض أف يتزكج سف أرس ذ أخي (يمسم سخ كع اكيذؿ) ،ب مب اكاريذذ
يتزكج األخ سف أرس ذ أخي كيمدد سا ع م أخي كيرد ك سي ار اكسرهكف .كينكف اإلبف األكؿ اكسكككد سي
سف أرس ذ أخي سيمكبا ك ستك م ،أسا اإلبف اك ايم ييمب ك هك .كناف ع ي أف يسؾ سيراث األخ اكستك م
تم ال يضيي سيراث اكستك م كببذا ينكف اديا ك ستك م أل سمددا كسا ع ي  .كأيضا كيذطم رشذ

ألخي اكستك م ربسا ينكف اكيمؿ اكسيمكب ك ستك م ي تم سي اكسميو اكسيتظر  .كينكف بر ض هذا اد

رـ اكستك م سف رشذ أف ينكف أبا ك سميو  .كهذا سا دث سي راعكث كبكعز بر ض اكككم األكؿ أل

اكذل يسؾ رهف زكج راعكث  ،تزك با بكعز ك ؾ اكرهف كشار أبا ك سميو  .ككنف بت مد اكسميو سا
عديا ييتظر سمي ا آخر ك اديا آخر( .تثِٓ  + َُ – ٖ :راعكث) .اكشيدؿ اكسسنكؾ م ر ؿ

اكسميو ياير إليتبال هذى اكاريذذ بس ئ اكسميو سا عادت أل إسرأة تتزكج كتي ب ككدا اد ينكف اكسميو

.

 الصندل المربوط = اكشيدؿ كيدكس ب أاكاؾ اكخطيذ (اكاكؾ ظبر بذد اكخطيذ) بك سايذ سف اكاكؾ
إاارة ألف اكسميو ااببيا م نؿ ائ سا خبل اكخطيذ .كاكشيدؿ سف اك د كهذا س خكذ سف ذبي ذ

(كاكسميو هك اكذبي ذ اكتم ت رريا سف اكخطيذ) اكسميو هك سايتيا م هذا اكذاكـ  ،كي ف ي يدكس

اك يات كاكذبارب كأاكاؾ اكخطيذ .ككذكؾ م أيبكيذ اكبياسذ ي د اكسميو ا م اكبدسيف  ،اكمسال ببل
خطيذ (ببل اكؾ) .

 الكرة فى يد المسيح = هك خاكؽ اكنؿ كضابط اكنؿ ك اسؿ نؿ األايال بن سذ ادرت (عبُ .)ّ :
 رسالة فى يد المسيح = هك اكسذ ـ أتم باكدمتكر اإلكبم كينكف كيا ياة كينكف كيا أ ضؿ.
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 مبلكين = أ دهسا ي سؿ ش يب كابخر يسمؾ ربذ كاشبذ ع يبا إمسي ذ نيبكة بك ت مد كيت كـ
كيش ب.

 األلفا واألوميجا = أكؿ كآخر اك ركؼ اكيكياييذ اكسميو هك األكؼ كاكيال.

أيقونة الميبلد
 الطفل يسوع مضطجع فى مزود = يزكؿ اكن سذ سف اكمسال إكم ظ سذ هذا اكذاكـ .ككير ذيا ي ف إكم
عرش يذست كيمنف ي .

 األقمطة = ترمـ ن نساف اكسزكد ناف ظبل ك ش يب .كهك اىبً ىؿ أف ييربط هنذا ،كاىبًؿ أف يربط
باكش يب كي يا ي ف سف رباطات خطايايا.
 يوسف النجار = يرمـ بذيدا ألي كيس كاكد اكطسؿ.

 المجوس = يرمسكف ن بل ذ سي أف اكنتاب كـ يذنر عددهـ كنف هذا ب مب عدد هداياهـ  ،كأيضا
راـ ّ ياير ك بياسذ كألف اكس كس أااركا بم كدهـ ك طسؿ يمكع بايساف األسـ (اكس كس رسز كنؿ
األسـ) كايتباكبـ سف اكسكت إكم اك ياة (سذيم راـ ّ).

 الثور = ياير ك يبكد اكذيف مبؽ إيبيادهـ هلل ككياسكم  +كياير ك سميو اكذبيو.

 الحمار = أتم يكمؼ اكي ار باك سار كترنب اكذذرال ع ي  .ككني ياير كؤلسـ اكراز ذ ت ت سؿ
خطاياها دكف بـ  .ك كد اك كر كاك سار م األيبكيذ هك إاارة ألف األسـ كاكيبكد سدعككف

ك خبلص.

 الخراف = إاارة ك يسكس اكتم تيتظر اكراعم اك بيبت .كذكؾ ي دها م اكرمـ تبترب سف يمكع ن يبا
تذ ف عف ر تبا ببدكس كابككبا ك .
كيبل ظ عسكسا م األيبكيذ اكببطيذ عدـ ت ميـ أك تكضيو ألعضال اك مـ كتنكف اكسبلبس ضساضذ كذدـ إ ارة
اكابكات  ،كاكذيكف سستك ذ بم عيكف تت سؿ اكمسال ككبا بشيرة رك يذ "تيظر إكم األايال اكتم ال تيرل ككيس
إكم اكتم تيرل  ،ألف اكتم ترل كاتيذ كأسا اكتم ال ترل بديذ" (ِنكْ  . )ُٖ :كاكبذض يرمـ أ ماـ اكبديميف
طكي ذ كي يسذ  ،طكي ذ باستبـ اكرك يذ عاكيذ كسادكديف إكم اكمسال كي يسذ بـ زاهديف م اكطذاـ اك مدل

كذكؾ ت د اكسـ ش ير كي ذكف أركا بـ .كاكاساى رايبذ سمب ذ التاتـ كال تشيو كال تتن ـ ن ي ار كال تض ؾ تظبر
أميايبا،

راح اكبديميف داخ يذ ال يراها اكياس  ،كأ كاهبـ تس د اهلل (نذركس اكيايد استاها نم نذ سف اكبرسز

يشْ  ، )ّ :كترمـ ك بديميف ببذ عريضذ إاارة كدكاـ اكت سؿ م اكرك يات ،كيرمـ اكبديمكف داسسا بذيييف أسا
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األارار نيبكذا يرمسكي سف ايب اكك

يظبر ك عيف كا دة يس ك ارير مكل يظرة أ اديذ كؤلسكر هم

اكيظرة اكساديذ ككيس ك يظرة رك يذ كؤلسكر.
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ٔ-أورشميم
ممخص تاريخ أورشميم:

 )1نايت أكرا يـ ت يد اكيبكمييف كناف إمسبا يبكس (اضُٗ ( )ُُ ، َُ :يبكس ك كيان = يدكس).
 )2بذد عبكر اكاذب يبر األردف ببيادة ياكع  ،سي س ؾ أكرا يـ ْ س كؾ آخريف ك اربكا اذب اهلل كهزسبـ
ياكع ك ذؿ اادة ر اؿ اك رب يط كف ب ر بـ أعياؽ هؤالل اكس كؾ ـ ات بـ (يش َُ)  .ككنف ياكع كـ
ي خذ اكسدييذ.
 )3أخذها اكيبكد أياـ اكبضاة "وحارب بنو ييوذا أورشميم وأخذوىا وضربوىا بحد السيف  ،وأشعموا المدينة
بالنار" (اضُ )ٖ :ككنف كـ يطردكا اكيبكمييف سيبا "وبنو بنيامين لم يطردوا اليبوسيين سكان أورشميم ،
فسكن اليبوسيون مع بني بنيامين في أورشميم إلى ىذا اليوم" (اض ُ.)ُِ :
 )4أخذها داكد كاكم ميذ َََُ ؽ.ـ .ك ذ با عاشسذ ك  ،كأمسكها سدييذ داكد (ِشـ ُٔ + ُٔ :أم ُٓ:
ٗ) .كناف هذا ب نسذ سف داكد

ار يان هت ال تتشؿ ب دكد أم مبط ككنيبا تتكمط نؿ األمباط .ك يف

ارببا داكد ك اشرها ااؿ منايبا كداكد" :ال تدخل ىنا ما لم تنزع العميان والعرج" (ِشـ ٓ. )ٔ :
كاكسبشكد اكمخريذ أليبـ يذتبركف أف سدييتبـ س شيذ سسا ي ذؿ سف اكسمت يؿ دخككبا تم كك ناف أه با
عسياف كعرج.
 )5ظ ت أكرا يـ عاشسذ كؤلمباط اكػ ُِ أ يال س ؾ داكد كم يساف .كبذد َٖ ميذ ايسش ت يبكذا عف إمراسيؿ
كشارت عاشذ إمراسيؿ اكماسرة  ،كأكرا يـ عاشسذ كيبكذا  ،كبدأ ضذؼ أكرا يـ كيبكذا.
 )6شارت ركب بيف إمراسيؿ كيبكذا.
 )7يبببا اياؽ س ؾ سشر.
 )8دخ با اكس مطيييكف كاكذرب ت عشر يبكراـ كيببكها (ِأم ُِ.)ُٕ ،ُٔ :
 )9ضرببا زاسيؿ س ؾ أراـ.
)11
)11

يبببا يكآش س ؾ إمراسيؿ
أ رؽ مي اريب س ؾ أاكر ْٔ سدييذ سف يبكذا ،كني مبط سي يا ع م أمكار أكرا يـ (يكـ اكػ ُٖٓ

أكؼ).
)12

أخذ يبكخذ يشر اكسدييذ سرتيف  ،ك ت اكسرة اك اييذ ميذ ٖٔٓ ؽ.ـ .دسر اكسدييذ كاكبينؿ .كاتؿ شدايا

اكس ؾ كببذا إيتبت عاس ذ داكد كبدأ بذد ذكؾ نـ اك ربال تم أتم اكسميو إبف داكد كيس ؾ ال ع م أكرا يـ
أرضيذ بؿ ع م نييمت اكمساكيذ  ،ال ع م أراضم ككنف ع م ا كب اذب .
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)13

خضذت كسس نذ ارس ميذ ّٔٓ ؽ.ـ .ع م يد نكرش اكس ؾ ك نسبا كالة سف اكسرس.

)14

خضذت ك يكياف ميذ ّّّ ع م يد اإلمنيدر األنبر ك نسبا س كؾ يكيايييف.
نسبا اكبطاكمذ س كؾ سشر بذد اإلمنيدر.

)15
)16

أخذها اكم كنيكف س كؾ مكريا سف اكبطاكمذ ،كشارت ركب بيف س كؾ مكريا كسشر ع يبا.

)17

أااـ اكسنابيكف سس نذ سمتب ذ يبا كسترة بميطذ.

)18

أخذها بكسبم كضسبا ك دككذ اكركساييذ ميذ ّٔ ؽ.ـ.

)19

شارت تتبي اكدككذ اكركساييذ كيبكـ اكركساف بتذييف س كؾ كبا س ؿ (هيركدس) أك كالة نسا ناف

(بيبلطس).
)21

تـ تخريببا يباسيان ميذَٕـ ع م يد تيطس.

)21

أخذها اكسم سكف كشارت سنايان سبدمان كبـ.

)22

نايت هذى نرة عف اك ركب اكتم تذرضت كبا أكرا يـ  ،كبذد ذكؾ كابؿ ذكؾ أيضا ااست ركب ن يرة

سف ضسيبا سا يم ِّسم خط ن باك ركب اكش يبيذ ،اكش يب برئ تساسا سف اكزج ب

م ركب دسكيذ .كسا

يبل ظ أف اك ركب كؿ ك م أكرا يـ باإلضا ذ كسا مبؽ نايت تبدر بذارات اك ركب اكتم ماكت يبا دسال

ن يرة.
أورشميم:
 إسميا  - :أماس اكمبلـ  /أماس اإلك ااكيـ (اإلك ماكيـ)  /يكر اكمبلـ أك اإلطسسياف.
 أكؿ ذنر كبا بامـ ماكيـ إذ ايؿ س نت شادؽ س ؾ ماكيـ (كهك رسز اكسميو) كساذا؟ ممكي صادق = س ؾ
اكبر  ،ممك ساليم = س ؾ اكمبلـ .كهك اكذم أعطم إبراهيـ خبز كخسر كبارؾ إبراهيـ .كناف ناهيا هلل
اكذ ت (تؾُْ  .)ِْ- ُٖ :إذان هنذا أرادها اهلل أف تنكف سناف برنذ (يمكدها اكبر) كي يا اذببا م
مبلـ (س نبا س ؾ اكمبلـ) كنبيكتبا ع م طبس اكخبز كاكخسر أل أف اهلل يريد كسف يمنف يبا أف تنكف
ك اك ياة األبديذ.
 كتمسم اكسدييذ اكسبدمذ (إش ْٖ( + )ِ :ست ْ.)ٓ :
 هت سدييذ سبدمذ ك سمي ييف كاكيبكد كاكسم سيف.
 اهلل ط ب أف ييباـ اكبينؿ يبا كهك دد اكسناف كداكد كط ب أف ال تيبدـ ذباسو خارج اكبينؿ (تثُِ،ٓ :
ُُ .)ُّ ،كاكيبكد بسكا هذا اكنبلـ ر يان (كاك رؼ يبتؿ) .اهلل ناف يبشد أف سف يذهب إكم أكرا يـ

84

جفسُز األواجُم (( )1ممذمات األواجُم)(مقدمة عامة لؤلناجيل األربع)(البمدان والمدن في الكتاب المقدس (ٔ) أورشميم)

كتبديـ ذبي ذ م اكبينؿ تش و عبيدت كك نايت اد إي ر ت عف اكذبيدة اكش ي ذ كبذدى عي كعف
اكنبيذ كاكتذاكيـ اكش ي ذ
م اكبينؿ .ككنف هذا اكنبلـ ال سذيم ك ابف سي كماسؿ اإلعبلـ اك دي ذ كك كد نياسس م نؿ سناف .أسا

داع.
إشرارهـ ع م اكتيسيذ اك ر م مكؼ يتمبب م ركب دسكيذ كيس كبا أل و

 كاكذ يب أف تت كؿ سدييذ أرادها اهلل أف تنكف سناف مبلـ كبرنذ ك ياة إكم سدييذ شراعات دسكيذ
ك ركب كيزاعات ال دا وع كبا ،كشار هياؾ تيااض بيف إمسبا ككااي اكبا كتاريخبا .بؿ مساها اهلل
أريسيؿ (كسذياها سكاد اهلل) (إشِٗ  )ُ :كاكسكاد هك إاارة كييراف اك ركب اكتم إاتذ ت يبا عبر
اكزساف .أك كيمت هذى هم اشذ اإليماف آدـ اكذل خ ب اهلل م

يذ ك م س د كبمبكط إست ن

اكايطاف.

أورشميم من الناحية الرمزية:

 نسا مسذيا هنذا رأييا ت سدييذ رب اك يكد ت سدييذ إكبيا (سز ْٖ.)ٖ :
 يبر مكااي تسرح سدييذ اهلل سبدس سمانف اكذ م (سز ْٔ.)ْ :
 اد ايؿ بؾ أس اد يا سدييذ اهلل (سز ٕٖ.)ّ :
اس ُو ِفي ا ْل ِج َب ِ
َّس ِة.
ال ا ْل ُمقَد َ
َس ُ
أَ
يع م ِ
ِ
ِ
ب أ َْبو ِ
وب.
الر ُّ
َّ
ساك ِن َي ْعقُ َ
َح َّ َ َ
ب أَ
اب ص ْي َي ْو َن أَ ْكثََر م ْن َجم ِ َ َ
اد يا م ِدي َن َة ِ
قَ ْد ِق َ ِ
اهلل.
يل ِبك أ َْم َج ٌ َ َ
ب َوَبا ِب َل َع ِ
اك.
وش .ى َذا ُولِ َد ُى َن َ
ور َم َع ُك َ
س ِط ُ
أَ ْذ ُك ُر َرَى َ
ارفَتَ َّيُ .ى َوَذا َفمَ ْ
ين َو ُ
ص ُ
ِ
ولِ ِ
انَ ،وى َذا ِ
ص ْي َي ْو َن ُيقَا ُل« :ى َذا ِ
يياَ ،و ِى َي ا ْل َعمِ ُّي ُيثَِّبتُ َيا
س ُ
س ُ
ان ُولِ َد ف َ
اإل ْن َ
اإل ْن َ
َ
الش ُع ِ
ب َي ُع ُّد ِفي ِكتَ َاب ِة ُّ
اك».
وب« :أ َّ
الر ُّ
َّ
َن ى َذا ُوِل َد ُى َن َ
ان ِف ِ
الس َّك ِ
ون َك َع ِ
يك».
ينُ « :ك ُّل ُّ
ازِف َ
َو ُم َغنُّ َ
كاكسذيم أف اكسميو يككًد ت أكرا يـ كتككد األسـ رىب (إمـ رسزل كسشر) وبابل وفمسطين....إكخ ت
أكرا يـ ت اكسميو كيشير اك سيي أكالدان هلل .كتشير أكرا يـ سدييذ اهلل هت اكنييمذ .كتاير أيضا ك يسس .
أكرا يـ هم اكنييمذ اكتم بدأت بامراسيؿ ـ إتمذت كتاسؿ اكذاكـ ن

م اكسميو .كشارت تمسم إمراسيؿ

اهلل ( ؿٔ  ) ُٔ :أل إمراسؿ اكنبيرة دا  ،بم اس ت نؿ اكذاكـ  .اهلل يمنف يبا كهذا سذيم (إش ْٗ:
ٔ) أف سدييذ اهلل اتمذت كتاسؿ نؿ اكاذكب" .فقال :قميل أن تكون لي عبدا إلقامة أسباط يعقوب ،ورد
محفوظي إسرائيل .فقد جعمتك نو ار لؤلمم لتكون خبلصي إلى أقصى األرض".
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كذكؾ يش ت تيبيم أمكار أكرا يـ (سز َٓ) كينكف ببذا يبشد كتبيم أمكار اكنييمذ  .كأمكار اكنييمذ كيمت
أمكار عاديذ كنف اهلل " هك مكر سف يار ككبا " (زؾِ .)ٓ :
مدينة اهلل  أساس السبلم

فاهلل حين يممك عمى مكان يمؤله سبلم
ككيسبـ ابف أي إذا نايت أكرا يـ ترسز ك يسس اكباريذ  .يسبـ أف اهلل خ ؽ اإليماف كنم ي يا أبديان كي يا م

مبلـ ك م رح  ،ككنف يتي ذ اكخطيذ مبط اإليماف كامتذبدى اكايطاف .كشار هذا مبب اكشراع

اك رب اك بيبيذ هم بيف اكايطاف (عدك اكخير) اكذل إست ؾ اكيسس اكباريذ ابؿ اكسميو كامتذبدها كبيف س ؾ

اكمبلـ

اكذل دايا ك رريا  .كهذى اك رب سمتسرة كآلف  ،اكايطاف سا زاؿ ي كل اكبار كيمبطبـ كيذكبـ  .كهذا

يراى بشكرة رسزيذ إذ

يف دخؿ ياكع اكسيتشر إكم أرض اكسيذاد كي ررها (رس انز ك سميو اكذل ال كي رر

اإليماف) هاج ع ي س ؾ أكرا يـ كأع ف اك رب ع ي (كهذا سا ذ كيسذ إب يس تم ابف) (يش َُ)  .كهم

اكسذرنذ اكتم أكاؼ يبا ياكع اكاسس تم ييتبم سف هزيسذ أعدالى "يا شمس دومي عمى جبعون".

كاد است ؾ عدك اكخير اإليماف كأذك  ،ك ال اكسميو كي رر اإليماف بؿ يذطم كئليماف م طاف أف يدكس
ع م اك يات كاكذبارب (رس انز كذدك اكخير اكس ذكف) (ككَُ  )ُٗ :كهذا سا ذ ياكع إذ ذؿ ر اك يدكمكف
ع م س ؾ أكرا يـ كببيذ اكس كؾ اكستضاسييف سذ  ،س ؾ أكرا يـ هيا رسز ك ايطاف اكذل ي ارب كيمتذيد نؿ

يسس ررها اكسميو ك ذؿ سيبا أرضا سبدمذ ك أل سخششذ ك .

والعجيب أننا نسمع في النقوشات المصرية-:

 -1أيبا نايت سنايان سبدمان ألخياتكف اكذم اعتبرها سبدمان إلكب أتكف (ارص اكاسس).
 -2كأكؿ ذنر ألكرا يـ ت اكيبكش اكسشريذ ت اكبرف ُٗ ؽ.ـ .ك ي تشب اك ذيذ ع م أسير هذى اكسدييذ.

كيبل ظ م هذى األ ار اكسشريذ أف اكسدييذ سبدمذ كنف س نبا س ذكف.
كأماكيب رب إب يس داسسا هم س اككذ ذب اكيسس سف داخؿ اكنييمذ كييسرد ببا كنف سازاؿ نؿ سف هك س تسم
ب مكار أكرا يـ يي ك  ..كس اكالت اكايطاف أف ي ذبيا خار ان عف أمكارها با رالات اكذاكـِ( .سؿ ُٖ-ُّ :

ّّ) كنرسز كذكؾ يمسي أي

م شار أاكر ألكرا يـ اكؿ اكباسد ربااام خداع اكاذب كيخر كا إكم خارج

أكرا يـ إذ ااؿ -:

إلي ،وكموا كل واحد من جفنتو
ال تسمعوا لحزقيا .ألنو ىكذا يقول ممك أشور :اعقدوا معي صمحا ،واخرجوا َّ
وكل واحد من تينتو ،واشربوا كل واحد ماء بئره حتى آتي وآخذكم إلى أرض كأرضكم ،أرض حنطة وخمر،
أرض خبز وكروم ،أرض زيتون وعسل واحيوا وال تموتوا .وال تسمعوا لحزقيا ألنو يغركم قائبل :الرب ينقذنا.
ىل أنقذ آلية األمم كل واحد أرضو من يد ممك أشور .
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ككؤلمؼ يمسي ت مسر اكرؤيا أف األسـ ميدكمكف أكرا يـ األرضيذ ت اكيبايذ تم ي تت اكسميو (رؤ

ُُ) .كناف ذكؾ إمتذدادان ألف تظبر أكرا يـ اكمساسيذ.

كذكؾ ناف آخر ذنر ألكرا يـ ت مسر اكرؤيا " :رأيت المدينة المقدسة أورشميم الجديدة نازلة من السماء
من عند اهلل مييأة كعروس مزينة لرجميا" (رؤ ُِ)ِ :

و "وذىب بي بالروح إلى جبل عظيم عال ،وأراني المدينة العظيمة أورشميم المقدسة نازلة من السماء من
عند اهلل" (رؤ ُِ )َُ :كهذى هم أكرا يـ اكمساسيذ

أورشميم السمائية  :سمنف اهلل سي اكياس ال يدخ با اتل ي س (إب يس) رؤ ُِ.ِٕ :
قدس األقداس

نحن في المسيح في السماء

رمز السماء

نحن فى المسيح وىو معنا اآلن عمى

القدس

األرض

ىيكل سميمان

رمز الكنيسة عمى األرض

يبل ظ م هينؿ م يساف أي ييبمـ إكم قدس وقدس أقداس

القدس ياير ك نييمذ ابف ع م األرض وقدس األقداس ياير ك نييمذ م اكمسال.

كاإلمـ اك اكم ألكرا يـ هك القدس كسا ي ف م إيتظارى دخككيا إكم قدس األقداس أكرا يـ اكمساسيذ اكتم

دخ با اكسميو نمابؽ أل يا (عبٔ . )َِ – ُّ :

المسيح وأورشميم:

 دخكؿ اكسميو إكم أكرا يـ كيطبر اكبينؿ (أ د اكاذاييف) ييش ب كيبكـ كيشذد سف ع م بؿ اكزيتكف (اكزيت رسز ك ركح اكبدس) -كمي تت ع م بؿ اكزيتكف (زؾ ُْ)ْ ،ّ :

اكخركؼ يبتاديا إكم يبر (رؤ ِِ( ، )ُ :رؤ ٕ)ُٕ :
 سف ي دى سس كل باكركح (اكذذارل اك نيسات)  أكرا يـ اك ديدة كيست تل باكركح يسكت اإليماف اكذتيؽ كيبكـ اك ديد كيست تل باكركح -دخكؿ اكسميو ك ب ب
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جغرافية أورشميم

-

خريطة رقم ( ٔ )

ٔ)  -إرتساع أكرا يـ عف اكب ر َِّٓ  َِٖٓ -ادـ

أ دهـ بؿ شبيكف كسدييذ داكد كع يبـ اكبينؿ ك بؿ اكسريا يث اي ِّد ىـ
ٕ)  -سبييذ ع م ٓ تبلؿ
إم ؽ ذبي ذ ناف رس انز ك سميو بؿ ك م يسس اكسناف.

ٖ)  -أكرا يـ هم األرض اكسبدمذ كت دها س شكرة بيف ب ريف ( اكب ر اكساكو اكستكمط كاكب ر اكسيت ) .
كهذا يذيم أف سف هك خارج األرض اكسبدمذ بك يذيش يارب سف اكسال اكساكو كذكؾ بك يسكت.

ٗ)  -أكرا يـ عاكيذ عف مطو اكب ر ك م هذا إاارة كمساكيذ اكنييمذ.

٘)  -يرل أف خط ياة اكسميو يظ ؿ ع ي ظؿ اكش يب سف يكـ سيبلدى تم يكـ شذكدى ك مسال .بك سكككد
م

بيت ك ـ (ُ) كعاش م اكياشرة (ِ) كهذا يس ؿ خطا رأميا .كدخؿ أكرا يـ (ّ) كيش ب كيسكت كيبكـ

كيشذد سف ع م بؿ اكزيتكف (ْ) كهذا يس ؿ خطا أ بيا  ،كيتباطي سي اكخط اكرأمم سنكيا ش يبا أتم اكسميو
ماعيا إكي  .ككت نيد هذا يككد م سذكد متبدـ يكايات ك ذبو  ،كيرمؿ ك اكسبلسنذ رعاة ستبديف كهؤالل سبستبـ

رعايذ اك يـ اكسذدة ك ذبو م اكبينؿ بذى اكذباسو نايت ترسز كذبي ت هك ع م اكش يب  ،كيبدـ ك اكس كس س انر

رس انز ألالس كش ب .

جغرافية أورشميم
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خريطة رقم ( ٕ )
بالرجوع لمخريطة رقم (ٕ)
-

بؿ اكزيتكف ارؽ أكرا يـ اكسميو اسس اكبر مي تت سف اكساارؽ (ست ِْ)ِٕ :

 -بيف أكرا يـ ك بؿ اكزيتكف كادم يبكاا اط

اسا سي اكسميو إكم أورشميم السماوية

اكسميو اكدياف سيدين العالم

أك إكم

:

جى ىنوم = جينم
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ٕ -مصــــــــــــــــــــر
سشر كبا سنايذ خاشذ م اكنتاب اكسبدس ،بم اكب د اكك يد اكذل ازرى رب اكس د يمكع خارج اكيبكديذ ،ككبا كعد
باكبرنذ " مبارك شعبى مصر " (إشُٗ  .)ِٓ :ك م عاـ ُٕٔٗ ك دكا نتاب سبدس طا يا ع م ك

اكسال كن ي

يمبو إكم نييمذ اكميدة اكذذرال باكسذادل .كناف اكنتاب اكسبدس سستك ا ع م ابيذ اكتم يبارؾ يبا اهلل اذب سشر
م مسر إاذيال .سا هم اشذ سشر تاريخيان ؟

تاريخ مصر
بدأت اك ضارة اكسشريذ ابؿ اكسيبلد بػ َََٓ ميذ تبريبا كنايت هياؾ با ات ستذددة .ك ضارة سشر ييذ عف
اكتذريؼ كينسم ابادة اكنتاب (أعٕ  .)ِِ :كهـ اكذيف إبتدعكا اكتبكيـ اكاسمم .كنايت سشر تيبمـ إكم سشر اكذ يا
(اكشذيد) كسشر اكمس م (اكدكتا)( .ع يا كمس م ألف اكشذيد سرتسي عف سمتكل اكب ر كذكؾ كتيزؿ سياى اكييؿ سف
أع م إكم أمسؿ)  .إكم أف ظبر اكس ؾ سييا يارسر ميذ ََِّ ؽ.ـ .كك د اكبطريف ،كب شارت سشر دككذ كا دة
ت ت نـ أمرات ستذددة إيتبت بس ئ اإلمنيدر األنبر ميذ ِّّ ؽ.ـ .كبدأ اك نـ اكيكيايم كسشر .كناف عدد
األمرات اكتم نست سشر َّ أمرة.

أسماء مصر
 -1حى كو بتاح ككسا ال اك زك اكيكيايم ت كرت إكم إي يبتكس كسيبا إكم اكبلتيييذ  EGYPTكسف هذا
اإلمـ ال كسظ ابط أك أاباط كيط ؽ ع م اكسشرييف .م نك بتاح = بيت ركح بتاح.
 -2مصرايم نسا الت م اكنتاب اكسبدس (تؾَُ  " )ٔ :كبيك اـ نكش كسشرايـ ك كط "...كهذى أمسال
اذكب ككيس أ راد بم ترد بشكرة اك سي ككيس بشي ذ اكسسرد .كينكف ببذا كسظ سشرايـ هك سشر كنف
ش ىريف = سشر كسشر ك تذبير عف سشر اكذ يا كسشر اكمس م .ككسا ال اكذرب إكم
ب ذ اكس يم أل ىس ٍ
سشر أط بكا ع يبا إمـ سشر.
 -3أسا اكسشريكف ط بكا ع م أيسمبـ إمـ كيمى = األرض اكمكدال كذكؾ بمبب سياى اكطسم .ـ أط بكا ع م
أيسمبـ إمـ توا أل األرضيف (اكذ يا كاكمس م) .
 -4كأط ؽ م بذض األ ياف ع م سشر اكذ يا إمـ فتروس كببذا يشبو إمـ سشر ن با سشر ك تركس
كهنذا نايت اكتمسيذ م ( زِٗ .)ُْ ، ُّ : َّ + ُْ :
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 -5رىب  -:كهك باكذبراييذ يذيم اكذاشسذ كياير كنبريال سشر( .إشَّ  + ٗ : ُٓ + ٕ :أل ٗ )ُّ :
عصر األسرات المبكر (األولى والثانية) (ٕٖٓٓ – ٓٓ)ٕٚ
أكؿ س كنبا اكس ؾ سييا ك ذؿ اكذاشسذ سيؼ (سيسيس/سسسيس) كناف سذبكد سيؼ هك اإلك بتاح .كع م إمس مسيت
سشر م نك بتاح .

الدولة القديمة (األسرات ٖ – )ٕٕٓٓ – ٕٚٓٓ( )ٙ
كعاشستبا سسسيس.كأكؿ س كنبا زكمر شا ب هرـ مبارة اكسدرج .كسبيدم إيس تب كزيرى األكؿ ،كهذا أكبكى كيمبكا
إكي ع كـ اكسذسار كاألداب كاكطب .كهك عيد اكيكياف إمن يبيكس إك اكطب  .كأابر س كؾ األمرة اكرابذذ خك ك
كخسرع كسيبرع .كنايت ترة بيال األهراسات م اكسترة (ََِٔ . )ََِٓ -

فترة اإلنحبلل األولى (األسرات )ٕٕٓ٘ – ٕٕٓٓ( )ٔٓ – ٚ
ك نسكا سف سيسيس كطيبذ .كأياسبـ ضذست اكم طذ اكسرنزيذ كم طذ اكس ؾ ،بدأ اإليبيار  .كامتبؿ األاراؼ ن هؿ

باسارت كأمسم نؿ كا د سيبـ يسم س نا .إكم أف ظبر م أكاخر األمرة اكذاارة أسير سف طيبذ رأم أف يك د سشر.

كناف إمس سيتك كتب .

األسرة الحادية عشر (ٔ)ٕٓٔٓ- ٕٓٙ
أممبا سيتك كتب اكذل ك د سشر اييذ .كااتبر م هذى اكدككذ اإلك آسكف كأدسج سي اإلك رع كشار آسكف رع.

الدولة الوسطى (األسرة الثانية عشر) (حتى ٓ)ٔٚٛ

أممبا كزير اكل بخر س كؾ األمرة ُُ كامس إسيس ات كابي ميكمرت اك اكث كهذا كشؿ ب س ذ إكم مطيف

(انيـ) .كخبلؿ هذى اكسترة ي د يبكش أ ريذ كبذض األميكييف الكا ط با ك طذاـ م سشر ،ك اكبا هذى هم اكسترة

اكتم يزؿ يبا إبراهيـ إكم سشر.

فترة اإلنحبلل الثانية (األسرات ٖٔ – )ٔ٘ٚٓ – ٔٚٛٓ( )ٔٚ
عاد اكتسنؾ اييذ بذد يبايذ األمرة اك اييذ عار دخؿ اكبنمكس سشر .كامتكككا ع م اك نـ ميذ َُّٕ  .كنايت

عاشستبـ تاييس (شكعف) .كخبلؿ هذى اكسترة ناف أسرال طيبذ ي نسكف اكشذيد نيكاب ك بنمكس .كخبلؿ هذى اكسترة

إرتسي يكمؼ.

الدولة الحديثة (األسرات  )ٔٓٛ٘ - ٔ٘ٙٚ ( )ٕٓ – ٔٛفترة اإلمبراطورية
كأكؿ س كنبا أ سس كهك أسير طيبذ كأمس األمرة ُٖ كطرد اكبنمكس  .كخبلؿ هذى اكدككذ ناف خركج اكيبكد سف
سشر .كسف س كؾ هذى اكسترة اسي كتب (أسيك س باكيطؽ اكيكيايم) كهذا أمس إسبراطكريذ سف اكسرات إكم اك يدؿ اكرابي
م اكمكداف .كابيذ أسي كتب هم تابمكت.
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كسف أابر س كؾ هذى اكسترة أسي كتب اكرابي  ،كهذا ه ر طيبذ كبيم عاشسذ ديدة أمساها أخت آتكف كهم تؿ
اكذساريذ اكيا م سشر اككمطم كنايت زك ت هم يسرتيتت اكسابكرة .كااسا نبلهسا ب كرة ديييذ تارنيف عبادة آسكف
كعبدكا آتكف (ارص اكاسس اإلك اككا د)  .باـ يزاع بيي كبيف نبيذ آسكف.
كبييسا هك سا كؿ باشبل ات اكديييذ ضاعت سي

مطيف كمكريا .كخ س زكج إبيت إخياتكف ،كهذا إضطر كترؾ

عبادة آتكف ت ت ض ط نبيذ آسكف ،ك ير إمس إكم تكت عيخ آسكف ( = آسكف سيؿ م اك ياة) كأر ـ ع م اكذكدة
إكم طيبذ نذاشسذ .كسف أابر س كؾ هذى اكسترة رسميس اك ايم سف األمرة اكتامذذ عارة.
األسرات المتأخرة (األسرة ٕٔ – الفتح اليونانى سنة ٕٖٖ) (٘)ٖٖٕ – ٔٓٛ
األسرة ٕٔ كعاشستبـ تاييس.
األسرة ٕٕ كهذى ناف س كنبا سف أشؿ كيبم كعاشستبـ بكبمطس (تؿ بمطا) كسيبـ اياؽ.
ك م أ يال نـ األمرات (ِِ – ِْ) أااـ اكنكايكف سس نذ سمتب ذ كبـ كعاشستبا يباتا ،ـ تسنف الكوشيون (نكش
هم اكيكبذ يكب سشر ك تم إ يكبيا) سف اكت ب ع م نؿ اكببلد وأسسوا األسرة ٕ٘  .كنايت أاكر هم اكدككذ
اكبكيذ م ذكؾ اككات ،

الكا إكم سشر كهزسكا س نبا ترهااذ اكنكام كامتكككا ع م طيبذ (يا كـّ . )َُ - ٖ :

األسرة  ٕٙأممبا بمساتيؾ اكس ؾ اككطيم (ّٔٔ – ِٓٓ) ؽ.ـ .كسف س كنبا يخك ك يبا إزدهرت سشر .كيخك هذا
هك اكذل ارب يبكذا كاتؿ اكس ؾ يكايا .كسف س كؾ هذى األمرة اكس ؾ هسرع كهذا ضرب يبكخذ يشر س ؾ بابؿ
كهزس  ،كهذا اكس ؾ ااؿ م نبرياس " تم اهلل ال يمتطيي أف ييزعيم  ،كااؿ " هذا اكييؿ أيا شيذت " كاتؿ هسرع هذا
بذد هزيست سف يبكخذ يشر أ سس اك ايم.
ك م ميذ ِٓٓ ؽ.ـ .از سشر يش ارس ببيادة اسبيز وأسس مموك الفرس
األسرة . ٕٚ
ار حكام مصريين ع م اكسرس وأسسوا األسرات  . ٖٓ ، ٕٜ ، ٕٛك م يبايذ أياـ األمرة اكػ َّ عاكد اكسرس زك
سشر (ُّْ – ِّّ) ؽ.ـ.
از اإلمنير األنبر سشر ميذ ِّّ ؽ.ـَّ ، .
كاد ىـ ذباسو ك ذ ؿ أبيس كامتبب اكنبيذ نسا اكسرعكف إذ أركا ي سيبذا
سف اكسرس  .وتولى بعد اإلسكندر البطالمة ،كهؤالل أممكا سنتبذ اإلمنيدريذ نسرنز سرسكؽ ك با ذ اكيكياييذ .كآخر
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س كؾ اكبطاكسذ اكس نذ ن يكبات ار  .ك م أياسبا إرتسي ي ـ اكركساف .ك ال كبا يككيكس ايشر ـ سارنكس أيطكييكس
ك اككت إ راسبسا كتببم ع م اكذرش ،ككنف ال أنتا يكس كهزسبا هم كأيطكييكس م سذرنذ إنتيكـ ميذ َّ ؽ .ـ.
ار ضا إ رال ن يكبات ار ايت رت كشارت سشر بذدها إا يسا ركساييان.

البمدان والمقاطعات المصرية المذكورة فى الكتاب المقدس
آون  ( -:زَّ  )ُٕ :كهم أون (تؾُْ  )َِ : ْٔ + َٓ ، ْٓ :كنايت آميات زك ذ يكمؼ إبيذ ناهف أكف ،
كهم اكذاشسذ اكتم نـ سيبا يكمؼ نرسيس ك كزرال  .كأكف هم بيت شمس م (إرّْ  .)ُّ :كهم م ضا يذ
اكسطريذ كأمسكها ه يكبككيس م اكذشر اكيكيايم .كنايت سرن از كذبادة رع إك اكاسس كناف كئلك رع سذبد ضخـ
طكك يشؼ سيؿ تبريبا .كنايت آكف عاشسذ كسشر م األمرات (ُ – ٔ).
حانيس ( -:إشَّ  )ْ :كهم أهياميا اكسدييذ باكبرب سف بيم مكيؼ.
نو أو نو آمون ( -:إرْٔ  + َِ:زَّ  )ُٓ ، ُْ :كهم طيبة = ابف (األاشر)  .كنايت عاشسذ سشر
اكذ يا ،كنايت سرنز عبادة آسكف م سذبد اكنريؾ[ .يك= اكسدييذ اكذظيسذ .يك آسكف= سدييذ اإلك آسكف]
نوف أو موف أو ممفيس  -:هم عاشسذ اكسس نذ اكبديسذ (األمرات ّ – ْ  )ٖ – ٔ ،هم سيت رهييذ ابف ك رببا
هرـ ك بايذ مبارة .كظ ت سدييذ هاسذ تم ال اإلمنيدر كأمس اإلمنيدريذ .كسف أهسيتبا أف بذض اكبطاكسذ نايكا
ي تس كف بتتكي بـ يبا ككيس م اإلمنيدريذ .كسف أ

ارها بيم اكذرب اكسمطاط.

فيبستة  ( -:زَّ  )ُٕ :أك بكبمطذ كهم ابف تؿ بمطا ارؽ اكزاازيؽ  .ك يبمتذ إمـ رعكيم = بيت اكسذبكدة
بامت (اكبطذ أك تشكر ع م هيسذ إسرأة كبا رأس كبؤة) .كبامت باكبيرك يسيذ هم اكبطذ  .كنايت يبمتذ عاشسذ
كسشر زسف األمرة ِِ اكتم أممبا اياؽ ،كظ ت عاشسذ كؤلمرة ِّ .
سين  ( -:زَّ  )ُٔ ، ُٓ :كهم تؿ اكسرسا اكيا ارؽ اياة اكمكيس كع م بذد ِّ نـ سف بكرمذيد .كنايت
شيا اكيا ك د اع عف سشر .كميف سذياها شف .كيمسيبا زاياؿ شف سشر  .ككنف هياؾ بريذ ميف م مييال
يث أعطم اهلل اكسف.
أسوان  ( -:زِٗ  )َُ :كهم باكبرب سف اكابلؿ األكؿ .كناف م زيرة ي ذ سذبد كيبكة كسمتذسرة يبكديذ.
تحفنحيس أو تحفنيس  -:هم تؿ اكد يذ (كهم سف اكيكياييذ دا يم) كتبي م اساؿ ارؽ اكدكتا (سا بيف اإلمساعي يذ
كبكرمذيد)  .كبياها ترهااذ اكس ؾ اكيكبم  ،كظ ت سدييذ سبسذ كسدة تبرب سف ََُ ميذ .كهم أارب سدييذ شييذ
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كس مطيف .كهم اكبا بعل صفون (خرُْ  )ِ :باكبرب سف اكب ر األ سر كيزؿ يبا بيك إمراسيؿ ابؿ عبكر اكب ر
األ سر.
فتروس  -:هك إمـ عبرل يط ؽ ع م أرض اك يكب أك سشر اكذ يا سف يكب سيؼ ك تم أمكاف .ككبد ك د م
اكيبكش األاكريذ أف اكس ؾ أمر دكف يستخر ب ي شار س نا ع م سشر ك تركس كنكش.
صوعن ( - :عددُّ  )ِِ :كامسبا باكيكياييذ تاييس  ،سبر اإلك مت  .كهم شاف اك

ر ارؽ اكدكتا اكيا .كاد

ك دت سف عشر األمرة اكمادمذ .كنايت اكذاشسذ سف أكؿ األمرة اكػ ُِ ك شيكها كيراابكا اكب سات ابتيذ سف
اكارؽ .كهم اكسدييذ اكتم تست يبا اكسساكضات بيف سكمم اكيبم ك رعكف ،كذكؾ أليبا نايت عاشسذ اكبنمكس
كبرببا سف سكطيبـ األش م .كهم رعمسيس إ دل سدييتم اكسخازف اكتم بياها بيك إمراسيؿ كاألخرل اكتم بيكها هم
فيثوم .كتبي يكب ارؽ دسياط ب كاكم ُٖ سيؿ  .كربسا نايت م ذكؾ اكزساف ع م اكب ر سباارة إذ أي بمبب
ترميب اكطسم زادت اكراذذ اكسيزرعذ.
جاسان  -:م ارؽ اكدكتا يث منف بيك إمراسيؿ كهم أرض كااذذ باكبرب سف اكزاازيؽ كهم أرض خشبذ.
مجدل  -:باكبرب سف اكب ر األ سر ،كهم ن سذ ماسيذ سذياها برج .كاإلمـ دخؿ اكبا سي اكبنمكس .كتك د س دؿ
م مطيف .أسا م سشر يك د
ُ) مجدل  - :ب ايب اكب ر األ سر عبر سيبا اكاذب.
ِ) مجدل  -:اكتم هرب إكيبا
اكيبكد آخذيف سذبـ إرسيال اكيبم.
فيثوم  -:إ دل سدييتيف بياهسا اكيبكد م سشر كتبي م تؿ اكرطابذ م كادل اكطسيبلت.
سكوت  -:تبي م تؿ اكسمخكطذ م كادل اكطسيبلت  .كهذا سستد سف دكتا اكييؿ تم ب يرة اكتسماح.

نير مصر (تك٘ٔ )ٔٛ :
كيس اكسبشكد ببذا اكيبر يبر اكييؿ ككنف هك كادل يكب رب زة كيست ئ باكسال م شؿ اكاتال سف األسطار .
كناف هياؾ رع ك ييؿ باكبرب سف بكرمذيد إمس اكسرع اكب يكزل.
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ككبد تست يبكة (تؾُٓ  )ُٖ :ذبل أياـ م يساف اكس ؾ (ُسؿْ  . )ُِ :كال ظ أف اهلل كـ يضـ أرض سشر إكم
األراضم اكتم كهببا إلبراهيـ كيم (تؾُٓ .)َِ – ُٖ :

الديانة فى مصر
عبد اكسشريكف اكييؿ كأمسكى اإلك

ابم .كعبدكا اكاسس بامـ اإلك رع كأيضا بامـ اإلك آتكف .كعبدكا اكس ؾ كااككا

أف رعكف هك سف يمؿ ابكبذ كهك إبيان كئلك رع ،كعيدسا يسكت يذاكد اإلت اد ب بي رع .ككذكؾ نايت ضربات اهلل
اكذارة ضد سشر هم إلظبار خط عبادتبـ كبذى ابكبذ .ت كيؿ اكسال إكم دـ ناف ضد اإلك

ابم  ،ك ياب

اكاسس ضد اإلك رع  ،كسكت بنر رعكف ضد ت كي رعكف.
كناف بتاح ك رع هسا أهـ آكبذ اكدككذ اكبديسذ .كناف آمون هك إك اكدككذ اك دي ذ  .أسا آتون اكذل إبتدع إخياتكف
ـ يمتسر سدة طكي ذ.
آلية األماكن  -:بتاح إك سيسيس  /التمساح أو سوبك إك اكسيكـ  /آمون كك رأس نبش هك إك طيبذ .
آلية كونية  -:إكبذ اكببذ اكزراال نوت  /إكبذ األرض جب  /إك اكاسس رع .

الكتابة
بدأت اكنتابذ باكبيرك يسيذ ،كهذى نايت عبارة عف شكر تس ؿ األايال أك األعساؿ اكتم يذس با اإليماف ـ إمتخدست
كتس ؿ اكسباطي .ك م اكيبايذ إمتخدست كتس ؿ أشكات سسردة أك األب ديذ األككم .ـ ال بيتييكس كينتب اكن سات
باك ركؼ اكيكياييذ كأخذ سف اك ركؼ اكسشريذ بذض اك ركؼ اكتم كـ ي د كبا س يؿ م اكيكياييذ كشارت هذى هم
اكنتابذ اكتم يمتذس با ابف م ك تيا اكببطيذ.

مصر فى الكتاب المقدس
سشر م نبرياسبا كعيادها كامتذبادها كذكبا كاذب اهلل بيك إمراسيؿ تاير ك ايطاف ،بذا باكضبط سا عس اكايطاف
سي آدـ كيم  .كاشذ خركج بيك إمراسيؿ سف سشر هم رسز كاضو كسا عس اكسميو إذ رريا سف يد إب يس.
كيشير ببذا سكمم رس از ك سميو (خرِّ  ، )ُْ – َُ :كشار رعكف رس از ك ايطاف...إكخ.
كبرياء مصر رمز لكبرياء الشيطان  -:يبكؿ رعكف كسكمم " سف هك اكرب تم أمسي كبكك ( "...خرٓ . )ِ :
ك م ( زِٗ  )ّ :يمسي أف رعكف م نبرياس يبكؿ " يبرل كم كأيا عس ت كيسمم "  .كهذا اكسرعكف هك هسرع سف
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األمرة ِٔ كااؿ هسرع أيضا " تم اهلل ال يمتطيي أف ييزعيم " ككبد نايت أياـ هذا اكسرعكف أياـ رخال ايتسخ  ،كاذا
كضذيا أساسيا أف اكسشرييف نايكا يؤكبكف س كنبـ ،يسبـ هذا اكنبريال اكذ يب اكذل كشؿ إكي اكسراعيذ .ك م هذا
يرل رعكف رس از ك ايطاف اكذل أك يسم  ،كأمساى اكرب " رسيس هذا اكذاكـ " .
كنسا رأييا أف سف األمسال اكتم أط بت ع م سشر إمـ رهب ،
عناد مصر رمز لعناد إبميس  -:كهذا يراى م اكضربات اكذار  ،كاكتم ظؿ خبلكبا رعكف يذايد اهلل سي إزدياد ادة
اكضربات ار ضا اكتكبذ تم بذد أف سات بنرى.
مصر تستعبد شعب اهلل ( وىذا ما عممو الشيطان فى الناس قبل المسيح )  -:ار ي (خرُ  . )ُْ – ُُ :كات كا
أكالدهـ (خرُ  . )ُٔ :ك ييسا هدد اهلل اذب ب ي مكؼ يذيدهـ ك ذبكديذ ت ديبا كبـ ع م خطاياهـ ااؿ " ال يمنيكف
م أرض الرب بؿ ير ي أفرايم إكم مصر كي ن كف اكي س م أشور " (هكٗ [ )ّ :أرض الرب اكسبشكد ببا أرض
ذبدكف ككنف م أشور،
ميمتى ى
اكسيذاد يث اك ريذ ،وأفرايم نيايذ عف إمراسيؿ ن با ،كمصر رسز ك ذبكديذ ،أم أيبـ ي

كاكسبشكد سف ذنر مصر هيا أيبا شارت رس از ك ذبكديذ ]  .ك ار ي أيضا (هكٖ  " )ُّ :ابف يذنر إ سبـ كيذااب
خطيتبـ إيبـ إكم سشر يذكدكف "  .كناف اكخركج سف أرض سشر رس از كخركج اذب اهلل سف عبكديذ إب يس .كاكذنس
اكنتاب يبدد سف يريد اكذكدة إكم سشر (إرِْ  )ُٖ – ُّ :كهذا ياير كؤلالـ اكتم ميكا ببا نؿ سف يريد اإلرتداد

إكم اكخطيذ كهذا يذيم إرتدادى إكم اكذبكديذ (ِبطِ  . )ِِ – َِ :ك ييسا يتنرر ن ي ار م اكنتاب اكسبدس اكؿ اهلل
" أيا اكرب إكبنـ اكذل أخر نـ سف أرض سشر " سم هذا إاارة كيا أف اكسميو هك اكذل أخر يا سف عبكديذ اكايطاف
ك رريا " إف ررنـ اإلبف باك بيبذ تنكيكف أ ار ار " (يكٖ . )ّٔ :
عبادة األوثان فى مصر  -:كاطذا اكايطاف كرال هذى اكذبادة.
كبمبب نؿ هذا يمسي أف أكؿ سرة يذنر يبا إمـ سشر م اكنتاب اكسبدس إاترف ذنر إمسبا باإلي دار إذ ايؿ "
إي در أبراـ إكم سشر " (تؾُِ  . )َُ:كآخر سرة يذنر يبا إمـ سشر ناف ذكؾ م مسر اكرؤيا إذ ايؿ أف

تا

اكااهديف متنكياف ع م اارع اكسدييذ اكذظيسذ اكتم تدعم رك يا مدكـ كسشر يث ش ب ربيا أيضا (رؤُُ . )ٖ :
كاكسدييذ اكذظيسذ ببذا تنكف أكرا يـ بك يبكؿ " يث ش ب ربيا أيضا " كاكرب ش ب م أكرا يـ .كسذيم أيبا تدعم
رك يان سشر كمدكـ  ،خطيذ سشر هم اكنبريال كاكذياد  ،كخطيذ مدكـ هم اكاذكذ اك يمم كهذا سا إيتار م األياـ
اك اكيذ  .كيتي ذ إيتاار اكخطيذ اهلل يؤدب ككنف ي د أف عياد اكياس يزداد كبدكف تكبذ (رؤ ٗ . )َِ :
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ولكن نبلحظ أن اهلل يحب مصر
 -1اكسميو أتم إكم سشر سي أس اكذذرال سريـ كيكمؼ اكي ار .بؿ بارؾ اكرب بزيارت نؿ أرض سشر إذ
كش ت اكذاس ذ اكسبدمذ إكم درينذ م أميكط .كناف خط مير ر ذ اكذاس ذ اكسبدمذ سف أرض مطيف ـ
ر و ـ اكذريش ـ اكسرسا م مييال  .ـ كش ت اكذاس ذ اكسبدمذ إكم تؿ بمطا باكبرب سف اكزاازيؽ ـ سمطرد
ـ مسيكد ـ اكبركس ـ مخا ـ بريذ ايبيت بكادل اكيطركف ـ عيف اسس سشر اكبديسذ ـ دير اكذذرال
ب بؿ اكطير األاسكييف ديركط اكبكشيذ ـ سير ـ دير اكس رؽ كنايت يبايذ اكر ذ ب بؿ درينذ .كببذا
يرل أف رب اكس د اد بارؾ أرض سشر ن با .كيبل ظ أف األك اف نايت تمبط عيدسا يدخؿ اكسميو إكم ب د
سا م نؿ أرض سشر.
 -2اكبرنذ اكتم أخذتبا سشر يف ااؿ اهلل " سبارؾ اذبم سشر"....
(إشُٗ .)ِٓ :
 -3اكضربات اكذار ضد سشر هم ضربات بميطذ ككيمت ضربات إبادة كنيبا ك ت ديب " سف ي ب اكرب يؤدب
" (عب ُِ  . )ٔ :كاارف سي ضربات اهلل كبابؿ كأاكر كنيذاف بؿ كامراسيؿ اذب اهلل ( اكسس نذ اكاساكيذ أل
سس نذ األمباط اكذارة ) بذى نايت ضربات إبادة.
 -4م مسر اك نسذ كم يساف اكس ؾ اإلش اح ُُ يارح م يساف كاذب أف اهلل أظبر كبـ م اكسشرييف
كضرباتبـ اكت كس بت كبـ  ،ـ يتمالؿ م يساف ...كهؿ سذيم ذكؾ أف اهلل ال ي ب سشر؟! كي يب م يساف
أف اهلل ير ـ اك سيي كي ب سيي األنكاف كال يسبت ايسا سسا شيي اي كك أب ض ايسا ،سا ناف اد ىن َّكي
أشبل !  ،كأي ال يسنف كائ ال يريدى اهلل أف يببم ،بؿ اهلل ي سظ سا خ ب بك ياسؽ ع م سيي األنكاف.
كببذا يسبـ أف ضربات اهلل ك سشرييف كبا هد يف )ُ -:أف يذرؼ بيم إمراسيؿ سف هك يبكى إكببـ.

ِ)

كأف يذرؼ اكسشريكف خط عبادتبـ اكك ييذ.
إذا فاهلل يريد شيئا من مصر والمصريين فما ىو؟
 )1اهلل ناف ييكل أف ي تم كسشر نيؼ ي تم إف كـ يطبرها سف نبرياسبا أكال.
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 )2اهلل يريد سف سشر ايسا ككبذا أتم كيبارنبا بيسم  .كاد رأييا عبر اكتاريخ أف سشر أخر ت أبطاال
كئليساف ن ياميكس اكرمككم كنيركس عسكد اكديف كديكمبكرس كهؤالل سظكا اإليساف اكسمتبيـ.
كسشر هم اكتم أممت يظاـ اكرهبيذ م اكذاكـ.
 )3كميرل أف سشر كبا دكر نبير م األياـ األخيرة  ،كهذا يتضو سف (إش ُٗ) كهذا اإلش اح هك
سا ناف اكنتاب اكسبدس سستك ا ع ي عيدسا ك دكى طا يا ع م سياى اكييؿ.
ككبذى األمباب أتم رب اكس د كيبارؾ سشر .كناف اكرب تم يبارنبا ع ي أف ياسيبا أكال سف خطاياها .فكيف يشفى
كبريائيا ؟
 )1يبكؿ اكرب " أنمر ذراعم رعكف ".
 )2ضربات ن يرة ضد سشر م اإلش اح َّ سف مسر زاياؿ ك يرى .
 )3بؿ تمبط سشر ت ت اكذبكديذ " ال ينكف بذد رسيس سف أرض سشر كأكبم اكرعب م أرض سشر "
( زَّ . )ُّ :
ض ًذؼ سشر كتيخسض نبرياسبا كاكضذيؼ ي
كنؿ هذا يكي ٍ

هلل ك ييسذ ينكف اكيا إذ أف اهلل ميمايدى ي يا كي سر نسا

يريد اهلل (ِنكُِ . )َُ ، ٗ :

كاذا ناف رعكف نسا بسيا رس از ك ايطاف اهلل يظبر كيا ضذس

تم ال يخاؼ سي  .اهلل ناف يظبر كاذب أف رعكف

س ؾ ضذيؼ بل يذكدكف كئلتناؿ ع ي " س ذكف سف إتنؿ ع م ذراع بار "  .كباكيمبذ كيا اهلل يظبر كيا ضذس
تم ال يخااى  .كإلظبار ضذس يبكؿ -:
ُ -أنمر ذراعم رعكف ( زَّ  )ِْ :كهذا يذيم باكيمبذ ك ايطاف أي كـ يذد ك اكة مكل اإل كال باكسنر ،كذكؾ
يمسم األبال اكايطاف قوة فكرية كنف كيس ك اكة أف ير ـ أ د ع م ائ.
ِ -يبكؿ عف اكايطاف أي عدك هاكؾ (إرْٔ  )ُٕ :ك الت باإلي يزيذ  he is but a noiseكاكسذيم أف
اكايطاف ال يس ؾ مكل أف يخيسيا ب شكات هم عبارة عف أ داث كساانؿ ي يرها ككيا كيشكر كيا أي اكل كأي اادر
ع م أف يؤذييا  ،ير أف هذا ال يزيد عف نكي نذبا " بك نذاب كأبك اكنذاب " (يكٖ  . )ْْ :كهذا عادة ي دث
ك سبتدسيف يخا كا كيرتدكا تارنيف طريؽ اهلل .ير أيبـ كك شبركا مكؼ ي دكف أف نؿ هذا مييتبم إكم ال ائ (
كنتابي كبذا يبكؿ أف اكشكت اكياائ عف سمدس اكشكت ي دى يزعج ككني ال يشيب أ دان بضرر) ّ -م كب ذ
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ماخرة سف رعكف كاكة سشر  ،كذكؾ تم ال يذتسد اذب اهلل ع يبا (كباكيمبذ كيا تم ال يخاؼ سف أي اادر ع م
أذيتيا)  ،يبكؿ اكنتاب " هـ عناز اشب كبيت إمراسيؿ  .عيد سمنبـ بؾ باكنؼ اينمرت كسزات كبـ نؿ نتؼ ككسا
تكن كا ع يؾ اينمرت كا ب ت نؿ ستكيبـ " ( زِٗ  .)ٕ ، ٔ :كيرل أف سف األمسال اكتم أط بت ع م سشر إمـ
رهب كيذيم م اكذبريذ عاشسذ  ،كذكؾ ربسا أليبـ يخا كف اكتبا بـ إيخدعكا يبا كنبرياسبا  ،كاهلل م (إشَّ )ٕ :
يبكؿ عيبا رهب اك كس م تابي س خكذ سف تسا يؿ اكسشرييف اك اكمذ  ،ك م هذا إاارة ألف اكسشرييف كبـ هيسذ
اكنبريال كاكذظسذ ككنيبـ نتسا ي بـ ال يت رنكف كعا زكف أف يماعدكا أ د  ،كهذا رسز ك ايطاف اكذل يشدر أشكاتا
ككني ال يؤذل.
ْ -كيمسي اكؿ اكنتاب عف سشر " تنكف أ بر اكسساكؾ " ( زِٗ  . )ُٓ :كيس هذا بط بؿ تذهب سشر إكم
اكمبت ،ككنم يارح اكرب هذا كاذب يط ب سف إاذيال اكيبم أف يمير ا يا كاب عارل نسا يماؽ األمرل  ،ك ييسا
يم ككي كساذا يسذؿ هذا  ،يبكؿ هنذا ميسذؿ اهلل سي اكسشرييف (إش َِ) .
 -5ككساذا نؿ هذا يا رب ضد سشر  ،هؿ أيت يا رب ال ت ب سشر ؟ ال بؿ اهلل ي ب سشر  ،ككنف ساذا
يبكؿ اكنتاب " يم بكف نبريال سشر " ( زِّ  . )ُِ :اكنبريال هم خطيذ اكايطاف اكسب نذ  .كاهلل يريد
اسال سشر سيبا كتتذا م كتؤدل عس با اكذل أك دها اهلل بمبب .

إشعيــــــاء ٜٔ
اإلصحاح الذى أرسمو اهلل لمكنيسة فى مصر لتتنبو لدورىا
المطموب منيا فى ىذه األيام
يكرد هيا س خص كسنرة اإلش اح  ،كير م اكر كع كتسمير اإلش اح يسم .
أقسام اإلصحاح
اآليات ٔ – ٗ

 -:دخكؿ اكسميو إكم سشر  ،كدخكؿ اكسمي يذ كاضطبادها.

اآليات ٘ -: ٔٓ -

اكذ ضذؼ ت تاح اكنييمذ كاكسؤسييف يبؿ عددهـ.

اآليات ٔٔ – -: ٔٛ

اكذ ضذؼ ت تاح اكببلد كتسر ب اكذ عدـ ي اح ندككذ.

اآليات  -: ٕٕ – ٜٔيبضذ اكيذ ك نييمذ بذد أف تسر بضيبات كياسيبا اهلل سف ضذسبا.
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اآليات ٖٕ – ٕ٘  -:إيساف اكم م نؿ سف سشر كمكريا كامراسيؿ إمتذدادا كت ديذ دكر هاـ.
كيبل ظ أف اإلش اح يبدأ بدخكؿ اكسميو سشر ،كييتبم ببرنذ سشر كمكريا كامراسيؿ (ابيذ األخيرة) .كنكف أف
اهلل يبارؾ إمراسيؿ بذا يذيم ايسا كا دا أيبا يبايذ األياـ " هكذا بيتنـ يترؾ كنـ خرابا .أليم أاكؿ كنـ إينـ ال تركييم
سف ابف تم تبكككا سبارؾ ابتم بامـ اكرب " (ستِّ  .)ّٗ – ّٕ :كنسا يسبـ سف (ركُُ  )ُٓ :أف إيساف
اكيبكد باكسميو هك عبلسذ ع م يبايذ األياـ كاكس ئ اك ايم.
ك م يبايذ األياـ ميظبر ضد اكسميو كيخدع اكذاكـ كيبذدى عف اهلل ك ار ي م هذا (رؤ ُّ)  .كهذا هك دكر اإليساف
اكبكل اكذل يريدى اهلل سف هذى اكسيطبذ تم يناؼ يؿ هذا اكسضؿ ك ذاكـ .كهذا هك سا ايؿ م (داُِ" )ّ :
كاكساهسكف يضيسكف نضيال اك د كاكذيف ردكا ن يريف إكم اكبر ناكنكانب إكم أبد اكدهكر " .
إذاً ىذا اإلصحاح يبدأ بدخول المسيح إلى مصر وينتيى بنياية العالم ،وأحداث النياية ،ودور مصر فييا.
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ٖ -األمم
اكسبشكد باألسـ م اكنتاب اكسبدس هـ اكاذكب اكك ييذ اكتم كـ تنف تذبد اهلل  .كهذا م سبابؿ اكيبكد اكذيف نايكا
يذر كف اهلل كيذبدكي  .كهذى األسـ اكسذنكرة م اكذبد اكبديـ هت -:
 1سشر (كهذى مبؽ درامتبا)
 2أاكر
 3بابؿ
 4اكسرس (كنايت تمسم سادل ك ارس)
 5اكيكياف (كنايت تمسم ياكاف)
 6أراـ
 7سكآب
 8بيم عسكف
 9أدكـ
 11اكس مطييييف
 11شكر
 12شيدكف
 13ايدار كسساكؾ اشكر
 14نكش
كبيف هؤالل إسبراطكريات عظيسذ س ؿ سشر كبابؿ كأاكر كاكسرس  ،كسيبا ساهك ببلد ش يرة بؿ هياؾ سا ال
يزيد عف نكي سديان س ؿ شكر كشيدكف .كسا يبسيا سيبا عبلاتبا باذب اهلل ،كهذا كيسبـ سذيم اكيبكات اككاردة
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م اكنتاب اكسبدس عيبا ككساذا نايت هذى اكيبكات ككساذا تيب ضدهـ األيبيال ،كسا اكسذايم كاكرسكز م تاريخ
هذى اإلسبراطكريات كاكب داف.
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س كظذ  -:نؿ اكخراسط اكسك كدة هيا تبريبيذ نايت دكد اكدكؿ تتمي كتضيؽ ع م ماب يرايبا ب مب اكة
نؿ سيبـ .
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موجز جغرافية وتاريخ ىذه الدول بإختصار
ُ -أدوم

سكاذبا يكب إمراسيؿ ك دكدها اكتبريبيذ تبدأ سف يكب اكب ر اكسيت ك تت اكب ر األ سر (خ يج اكذببذ)  .كببا

ن ير سف اك باؿ يتراكح إرتساعبا سف َََِ – َََٔ ادـ .كهياؾ اسـ ن يرة ال يسنف تم ببا كتسشؿ بييبا
كات عسيبذ ككدياف م يبذ .نايكا م ركب سمتسرة سي إمراسيؿ اذب اهلل .أخضذبـ داكد كاتؿ سيبـ
َََُٖ كيكآب ضرب نؿ ذنر م آدكـ .كببذا اكستو كشؿ إمراسيؿ إكم اكب ر األ سر .كبذد هذا هزسبـ يبكراـ
بف يبكاا اط  .كاتؿ سيبـ أسشيا س ؾ يبكذا بذد ذكؾ ََََُ م كادل اكس و .كبذد مبكط يبكذا ت يد بابؿ
كذهاببا كبابؿ م اكمبت ز ؼ األدكسيكف ع م بذض أراضم يبكذا كمسيت هذى اكسيطبذ اكس ت ذ أدكسيذ .ك م
اكيبايذ أخضذبا يك يا هرنايكس كهك س ؾ يبكدل سف يمؿ اكسنابييف اكذيف رركا ببلد اكيبكد سف اكيكيايييف
كناف هذا ع م يد يبكذا اكسنابم ،كيبكذا هذا ناف اد إمتككم ع م بركف أهـ سديبـ .كأخضي يك يا هرنايكس
األدكسيكف ك ختاف كهكدهـ كايضسكا ك اذب اكيبكدل .كبذد اإل تبلؿ اكركسايم ك سيطبذ عيَّف يككيكس ايشر

أيتيباتر األدكسم كاكيا ع م اكيبكديذ  ،ك ال بذدى إبي هيركدس س نا ع م نؿ اكيبكديذ كاكماسرة كاك يؿ.
كأدكـ هك إبف إم ؽ بف إب ارهيـ  ،كسذيم إمس أ سر ك سرة ك ب كيمسم أيضا مذير ك ازرة اذرى.

ِ  -موآب وعمون
هسا إبيا ككط سف إبيتي  .كمنيكا ارؽ اكب ر اكسيت .ناف بيك عسكف اساؿ يبر أريكف كسكآب يكب  .كيبر
عسكف هذا ستذاسد سي اكب ر اكسيت عيد سيتشس  .كناف اهلل اد ط ب سف بيم إمراسيؿ أف ال يبا سكا سكآب أك
بيك عسكف كال يمتكككا ع م أراضيبـ بـ أكالد عسكسذ .كهذا اد يسذى بيك إمراسيؿ عيد دخككبـ إكم أرض اكسيذاد.
ككنف عبر اكتاريخ د ت ركب ن يرة بييبـ كبيف إمراسيؿ.
كناف اكسكآبيكف يذبدكف آكبذ اكخشكبذ بسا يبا سف عبارة م طبكمبا كبخاشذ م عبادة بذؿ كر .كنايكا
يبدسكف أكالدهـ ذباسو باريذ.

ّ  -كوش
نكش اكسبشكدة م اكنتاب اكسبدس هم ببلد اكيكبذ ك يكببا تم إ يكبيا ،كهؤالل يتسيزكف ب كيبـ األمكد .ككنف
يمسي عف نكش أخرل م يذ ىع ٍد ٍف كهذى أرض ي يط ببا يبر ي كف ،إذان نكش هذى هت م ببلد بيف
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اكيبريف .كيمسي أف يسركد اكذل بيم بابؿ هك إبف نكش بف اـ  .كيسركد هذا أمس سس نت م أرض ايذار.
كايذار إمـ يط ؽ ع م اساؿ اكخ يج اكسارمم بيف يبرل د ذ كاكسرات .كعرؼ بذد ذكؾ بامـ بابؿ .كاكذبد اكبديـ
يط ؽ إمـ ايذار ع م بابؿ (إشُُ  + ُُ :زؾٓ  . )ُُ :كهياؾ اكككا بيال برج بابؿ .كيتضو سف نؿ هذا
أف هياؾ نكش أخرل م اساؿ ارؽ اك زيرة اكذربيذ.

ْ  -صــــور
سدييذ يييبيذ ع م اكما ؿ اكارام ك ب ر اكستكمط كتستد إكم شر ذ شيدا .كتمسم باكيكياييذ تيروس كسيبا ال
إمسبا باإلي يزيذ  TYREكهم ع م بذد َْ نـ يكب شيدكف ك ْٓ نـ اساؿ عنا .كهم زسيف أ دهسا
ع م اكما ؿ كاك ايم ع م زيرة سكا بذ كبا كبييبسا نكبرل .إاتبرت باكت ارة تم كش كا كؤلط يطم كسي إكم
إي ت ار ك رب إ ريبيا .كأممكا سكايم ن يرة كسمتذسرات ع م مكا ؿ اكب ر اكستكمط س ؿ ارطا يذ م اساؿ
إ ريبيا كاادس م أمباييا .كشار ر اؿ شكر رؤمال اكت ار كمادة اكب ار.
كنايت هياؾ عشكر شدااذ سي إمراسيؿ  ،س نبا يراـ ناف شديبا كم يساف اكس ؾ كماعدى م بيال اكبينؿ ب ف
أرمؿ ك عساؿ سبرة كأرمؿ ك خاب األرز .ـ أرمؿ ك ب ارة سدربيف ماعدكى بخبرتبـ م إياال ت ارة ب ريذ
م اكب ر األ سر .ك م ميذ ٕٖٗ ؽ.ـ .ىزَّكج إي بذؿ س ؾ شكر إبيت إيزابؿ بخاب س ؾ إمراسيؿ ،كناف

إي بذؿ هذا رسيمان كنبيذ اكبذؿ م شكر .دخ ت إيزابؿ عبادة اكبذؿ إكم إمراسيؿ .كسي اكزسف إيب بت شكر ع م
اكيبكد م ضذسبـ كباعت بييبـ عبيدا ك يكياف .تيب ضدها األيبيال باكخراب كتـ هذا أكال ع م يد يبكخذ يشر
س ؾ بابؿ ،كهذا طـ شكر اكتم ع م اكما ؿ ككني كـ يمتطي عبكر اكب ر ـ ينف كدي أمطكؿ ب رل .ك ال
بذدى اإلمنيدر اكذل ردـ اكسما ذ بيف اكما ؿ كاك زيرة كيدسر شكر يباسيا.
ٓ  -صيدون
سذيم اإلمـ سناف اكشيد  ،كهم سف أادـ اكسدف اكسيييبيذ .هم س شكرة بيف اكب ر ك بؿ كبياف .كهم راسدة م
رنكب اكب ر كب ارتبا ناف كبـ سبارة اإلمترااد باكي كـ .كاتش كا بببلد اكيكياف .كأممكا كبـ سمتذسرات م
اكب ر اكستكمط ،كنايت كبـ نكسذ س نيذ .كضايبكا بيك إمراسيؿ ن يرا.
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ٔ  -الفمسطينيون
هـ سف يمؿ

ككديـ

مصرايم بن حام بن نوح

عياسيـ

كبابيـ

يستك يـ

تركميـ

كسموحيم

فمشتيم
نم ك يـ هـ سف أكالد سشرايـ كخرج سيبـ اتيـ كنستكريـ (تؾَُ .)ُْ ، ُّ :

كفتوريم
اتيـ كنستكريـ (هذى

األمسال ن با باك سي بككيا اتيـ يذيم اذب ككيس رد نبككيا س بل سشرييف)  .ككبد منف اتيـ يكب ما ؿ
اكستكمط أسا نستكريـ منيكا م زيرة نريت  ،ـ عادكا اكنستكريـ كامتكطيكا اك زل اك يكبم اك ربم سف أرض
نيذاف ع م ما ؿ اكب ر اكستكمط .كايضـ نبل اتيـ كنستكريـ يكي ىن ِّكيكا اذب اكس مطييييف  ،ككاضو أف إمـ

مطيف س خكذ سف إمـ اتيـ أكؿ سف منف م اكسناف ـ إيضـ ع يبـ اكنريتيكف اكذيف أتكا سف زيرة نستكر .

ككفتور ىى جزيرة كريت (إرْٕ  . )ْ :كيذنر اكذبد اكبديـ الفمسطينيين والكريتيين نستراد اف ( زِٔ + ُٔ:
شؼِ  . )ٔ ، ٓ :ك ار ي (عاٗ  + ٕ :تثِ ُ + ِّ :شـَّ  . )ُْ :كب كا أكج عظستبـ سا بيف ميذ
َََُ ؽ.ـ .كميذ ََُِ ؽ.ـ .كنايكا اذبا سككذا باك رب .كنايكا م ذكؾ اككات أعدل أعدال اكيبكد.
كناف اكيبكد يمسكيبـ اك ؼ بـ دكف اذكب اكسيطبذ س ؿ (عسكف كسكآب كأدكـ) نايكا ال يختيكف ذنكرهـ.
ك مطيف باكذبريذ مطيا ك م اكم بلت اكسشريذ مط ك م اكيشكص األاكريذ مطم أك اكمطك.
ك مطيف هم ما ؿ ضيؽ م اك يكب اك ربم سف مطيف اك اكيذ .كسديبا اكخسمذ اكرسيميذ هم أشقمون (كهم
اكسييال اكرسيمم كس مطيف) وغزة وأشدود (كناف كبسا سييالاف يسش بسا عف اكما ؿ ن باف رس يذ) وجت وعقرون
(كهسا بذيدتاف عف اكما ؿ) .
كناف كنؿ سدييذ أسير يمسكي اطب .إذان ناف هياؾ خسمذ أاطاب ك س مطييييف  ،كاكخسمذ ينكيكف هيسذ نكسذ
األسذ كيذس كف كخيرها.
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ٕ  -قيدار وممالك حاصور
قيدار -:هك إبف إمساعيؿ كسذيم إمس أمكد كهك د اكبباسؿ اكذربيذ كيمسي م (إشُِ  " )ُٔ :م سدة ميذ
نميذ األ ير يسيم نؿ س د ايدار " إذان هذا يدؿ ع م سا كش كا إكي ناذب ك س د كعظسذ ،ككنف ضربتبـ
أاكر .كيتيب عيبـ إاذيال أيبـ ميذر كف اهلل م اكسمتببؿ (ِْ  . )ٕ : َٔ + ُُ :كناف عس بـ رعايذ اكساايذ
كيبؿ اكت ارة ،ككـ ينف كبـ بيكت بؿ يمنيكف اكخياـ بـ داسسم اكتيبؿ .عااكا م اكش رال اكمكريذ ارؽ إمراسيؿ
ك يكببا م ارؽ األردف كبذد هذا ذابكا م اكبباسؿ اكذربيذ.
حاصور -:هياؾ عدة أسانف بامـ اشكر ككنف اكسبشكدة م اكيبكة هم سيطبذ تبي م سناف سا باكش رال
اكذربيذ م ارؽ مطيف كتيب إرسيال اكيبم بخراببا.

 - ٛأرام
نشأتيم  -:ال سف اساؿ اك زيرة اكذربيذ اذب إمسبـ مكتك م األكؼ اك اك ذ ابؿ اكسيبلد كاذب آخر كبـ إمـ
أ بلسك (كتظبر أمسال مكتك كأ بلسك م بذض خطابات تؿ اكذساريذ اكسك بذ إكم س ؾ بابؿ كظبرت
هذى األمسال م اكم بلت األاكريذ) كأ ار هؤالل ع م ضارة سا بيف اكيبريف كبدأكا م اإليتاار م إت اى
أراضم سا بيف اكيبريف كنؿ مكريا اساال ك يكبا .كنكيكا اذب األراسييف .ك كنيبـ نايكا م إيتاارهـ كاليات أك
دكيبلت ستيا رة م مكريا كاساؿ مطيف .
كنايت دساؽ أعظـ هذى اككاليات كاكتم ضست سذظـ مكريا سا عدا اكما ؿ اكسيييبم ،كهذى اد ضسبا اكس ؾ
داكد ككنيبا إمتب ت ابؿ يبايذ نـ م يساف اكس ؾ  ،كأشب ت سس نذ اكيذ سيا مذ إلمراسيؿ  ،كتذنر م اكذبد
اكبديـ بامـ أراـ .كنايت هياؾ ركب داسسذ بيف إمراسيؿ كأراـ  ،ككنف م بذض األ ياف إت دت اكدككتاف م
رب ساترنذ ضد أاكر إكم أف دسرتبسا أاكر يباسيا .بؿ إت دت اكدككتاف م رب ساترنذ ضد يبكذا اذب
اهلل كهيا ي د إاذيال اكيبم يتيب ضدهسا (ُٕ  )ُ :بد ااببت إمراسيؿ األسـ بذبادتبا كؤلك اف ك ركببا ضد
اذب اهلل كسيي اذببا سف اكذبادة اكش ي ذ اكتم يريدها اهلل م هين

م أكرا يـ.

كنايت أراـ دكيبلت س ؿ أراـ دساؽ كأراـ شكبذ كأر اد ك ب كأراـ اكيبريف  ،ككنيبـ كـ يتك دكا كذكؾ بمبب
أيبـ سف اذكب سخت سذ باإلضا ذ إلست از بـ بذياشر ير ست ايمذ سف اكاذكب.
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أرام النيرين أو فدان أرام  -:هك إمـ يط ب اكنتاب اكسبدس ع م اك زل اكاساكم اك ربم سف سيطبذ بيف اكيبريف
(تؾِٓ  + َِ :تؾِٖ  . )ٓ :كأراـ اكيبريف هم سيطبذ ي دها يبر اكسرات األع م سف اك رب كيبر خابكر سف
اكارؽ كتاسؿ سدييذ اراف اكتم منف يبا تارح أبك إبراهيـ بذد أف ترؾ أكر .كهم يسمبا داف أراـ اكتم ذهب
إكيبا عبد إبراهيـ كي تم بر بذ نزك ذ إلم ؽ  .كهم أيضا سكطف ب ذاـ بف بذكر.

المغة األراميــــة لغة ربنا يسوع المسيح
اكاذب األراسم كـ يترؾ أ انر أهـ سف اك ذ األراسيذ (كهم اك ذ اكمرياييذ)  .كناف هذا أعظـ يشر كبـ أال كهك
اكيشر أك اك زك اك با م  ،بؿ هم أهـ سا ادس األراسيكف ك ارؽ األكمط  .كاك ذ األراسيذ اريبذ سف اك ذ
اكذبريذ .كهم ك ذ ستبدسذ عف اك ذ األاكريذ اكتم إعتسدت ع م اكرسكز كاكشكر ناكبيرك يسيذ  .كايتارت اك ذ
األراسيذ م أاكر كنايت ك ذ اكتخاطب بيف مي اريب كاكيبكد م شار أاكر ألكرا يـ (يكـ اكػ َََُٖٓ) .
كامتخدـ بذض س كؾ األاكرييف نتبذ سف األراسييف كشارت اك ذ األراسيذ ك ذ اإلسبراطكريذ األاكريذ كك ذ
اكدب كساميذ يبا .كايتارت األراسيذ سي بدايذ اكبرف اكرابي ؽ.ـ .كمط بذض اكذرب كامتسرت تم اكبرف اكرابي
اكسيبلدل م اكذشكر اكركساييذ.
كشارت اك ذ األراسيذ ك ذ دككيذ بؿ شارت اك ذ اكرمسيذ م اإلسبراطكريذ اكسارميذ اكستراسيذ األطراؼ أيضا.
كنايت ك ذ سسبكسذ يسا بيف آميا اكش رل اساال إكم ابلالت اكييؿ يكبا  ،كسف باؿ سيديا اراا إكم اكب ر
اكستكمط ربا .كسازاؿ مناف ضساؼ د ذ كاكسرات يتن سكف ببا تم اكيكـ.
كبذد ر كع اكيبكد سف مبم بابؿ

ت األراسيذ س ؿ اكذبريذ ن ذ ك يبكد (كهم سخت سذ تساسا عف اكذبريذ) .

كنايت اك ات اكسيتارة م اكيبكديذ كاك يؿ باكذات (اكسيست ذ ع م اكذاكـ) هم األراسيذ كاكذبريذ كاكيكياييذ.
كاألر و أف ربيا يمكع اكسميو ناف يتن ـ اك بلث ك ات بك سف اك يؿ ،كني ناف ين ـ اكياس باك ذ األراسيذ
كنس اؿ ك ن سات األراسيذ اكتم إمتخدسبا اكرب يمكع اكك كؤلشـ األعبد إفثأ أل إيستو (سرٕ  )ّْ :كاكؿ اكرب
ع م اكش يب إلوى إلوى لما شبقتنى (سرُٓ . )ّْ :
كاكذبد اكبديـ ن سنتكب باكذبريذ سا عدا (إرَُ  + ُُ :داِ  + ْ :دإ  + ِٖ :أ زال سف عز ار كهم (ْٖ :
– ٔ  .)ُٔ – ُِ : ٕ + ُٖ :أسا اكذبد اك ديد سنتكب باك ذ اكيكياييذ كني إاتسؿ ع م بذض اكذبارات
كاكن سات باألراسيذ نسا رأييا.
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ٗ  -أشـــــور
هم ايم اإلسبراطكريات اكذظسم م اكتاريخ بذد سشر  ،كاتمذت أاكر كتاسؿ أ زال سف ارس كاس ت بابؿ
كاستدت يكبا تم اكخ يج اكسارمم (كيمسي اكذرب اكخ يج اكذربم)  .كاستدت ربا اس ت أ زال سف آميا
اكش رل (ترنيا) كارؽ اكب ر اكستكمط (مكريا أل أراـ كعسكف كسكآب كامراسيؿ كأدكـ) كسشر تم أمكاف.
كنايت عاشستبا يييكل اكتم تبي ع م يبر د ذ (إمـ هذا اكيبر دااؿ م يذ ىع ٍدف).
كناف يش أاكر يضـ عددا نبي ار سف اكسرتزاذ  ،ناف ال بد ألاكر أف تمتسر م اك ركب كتيسؽ ع م هذا
اك يش سف أمبلب اك ركب.
كأشب ت أاكر س

كن ير سف اكت ار  ،كناف بييبـ ن ير سف األراسييف  ،كذكؾ شارت األراسيذ ك ذ اكت ارة كسف

ـ شارت ك ذ اكدب كساميذ .كنايت اكك اسؽ اكت اريذ باك ذ اكمكساريذ اكسيد رة كسنتكبذ باك ذ أك اكطريبذ
اكسمساريذ (كهذى تنتب باإلزسيؿ ع م أككاح سف اكطسؿ [اكش شاؿ] ـ ت سؼ م اكاسس أك م اكسرف) كنايت
هذى اكك اسؽ تزكد بيمخذ سنتكبذ باألراسيذ  .كال ظ تدبير اهلل أف اك ذ األراسيذ اكتم تن ـ ببا ربيا يمكع اكسميو
تيتار هذا اإليتاار كيسبـ اكياس نبلس .
اكديايذ  -:كبـ إك اكسم هك أمكر كأشبو يط ؽ ع ي أاكر كتااب اإلمسيف .كناف اكس ؾ هك سس ؿ كبذا اإلك
كناهي األعظـ  .كأمكر هذا هك إك

رب كيشكر نباسد ربم سم و ببكس .كناف اك يش هـ يكد أمكر

كاك يكش اكسذاديذ اكتم ي اربكيبا هـ أعدال اإلك أمكر (إشّٔ .)َِ – ُّ :

َُ  -بـــــابل
ع م أيباض أاكر ااست إسبراطكريذ بابؿ  .كسذيم إمـ بابؿ = باب ابكبذ  .كهم عاشسذ سس نذ ايذار
كايذارهم بابؿ (تؾَُ  . )ُ : ُْ + َُ :كأممبا يسركد اكذل يبكؿ عي اكباب يكف أي سردكخ (أك سركدخ)
رأس آكبذ بابؿ  .كاكسدييذ سربذذ طكؿ ض ذبا كاكم ٓ  ِِ ,نـ  ،كمسؾ مكرها كاكم ِٓ ست ار  ،كارتساع
أمكارها كاكم ََُ ست ار  .ككبا ََُ باب  .كتبي اكسدييذ ع م ااطسم يبر اكسرات كببا اك داسؽ اكسذ بذ كهذى
اكبيَّال اكذظيـ أك أعظـ اكبياة  ،كهذا نسا يراى م اكذبد اكبديـ .كاكمبب م
اد بياها يبكخذ يشر س ؾ بابؿ كيمسم ى
بيال هذى اك داسؽ اكسذ بذ أف يبكخذ يشر تزكج سف أسيتيس إبيذ س ؾ ارس ،كهذى ييسا أتت إكم بابؿ إ تبدت
اك باؿ اكخضرال اك سي ذ اكتم م ببلدها ،ناف أف شسـ كبا يبكخذ يشر زك با هذى اك داسؽ اكسذ بذ  ،كهم
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ع م انؿ سشاطب هرسيذ سزركعذ باألا ار كتبدك ناك باؿ اكخضرال بؿ شسـ كبا ط سبات كتر ي اكسياى إكم
كؽ تركل ببا األا ار  ،نايت هذى اك داسؽ إ دل ع اسب اكدييا اكمبي .كانؿ اكسدييذ نسا ي م -:

كطكؿ ض ي هذى اك داسؽ اكسذ بذ كاكم ََْ ادـ .
ك كؿ اكسدييذ خيدؽ نبير سبطف باب ر كسس كل باكسال (كتمسم اياة اكخيدؽ) ك كك مكر آخر  ،بياؾ إذان
ك سدييذ مكر داخ م كمكر خار م كبييبسا خيدؽ سس كل سال( .ت سؿ  -:هؿ إمتطاعت نؿ هذى اكت شييات أف
ت سم اكسدييذ ؟! ....بان " إف كـ ي رس اكرب اكسدييذ باطبل يمبر اك راس "  .ككيبل ظ أي

ييسا اشر

نكرش اإلسبراطكر سدييذ بابؿ  ،دخ كا إكم اكسدييذ كأ بكا األمكار كناف كديبـ خزيف سف اكطذاـ ينسم سدة َِ
ميذ ككديبـ يبر عظيـ يخترؽ اكسدييذ .ككنف نكرش سر اياة إكم ب يرة ا ذ ب ايب اكسدييذ ناف سزسذا أف
تنكف ب يرة شياعيذ  ،ايد ذت اكسياى إكم اكيبر ايخسض سمتكل اكسال م اكيبر كتم ؿ يكد ارس م كي ذ
ناف اك سيي يبا منارل (دا ٓ) ك ت كا األبكاب
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كدخ كا كيبت كا نؿ سف اكسدييذ .ساذا ذ ت األمكار بؿ أيف هم بابؿ ابف  ،كساذا دث ك سطسسييف اكذيف منركا
بس ذات اكذاكـ كديمكا آييذ بيت اكرب ؟!
كنايت اكسدييذ سس كلة باكسذابد اكسزييذ كاك داسؽ كاكبشكر كأهسبا طبذا اشر اكس ؾ  .كنايت اكتسا يؿ س طاة
باكذهب بؿ كاكبشكر كاكبيانؿ (دأ)  .ايؿ إف سف يبؼ ع م إرتساع يرل اكسدييذ ت سي كتبرؽ بذهببا م ضكل
اكاسس  .كسف عظسذ سا ايد يبكخذ يشر إيتسخ كتنبر دب اهلل كيتكاضي (داْ)  .ك م اكسدييذ أيضا اكبرج اكذل
بياى أبيال يكح كينكف رأم باكمسال أل عاكيا دا (تؾُُ  .)ْ – ِ:كناف هذا م أرض ايذار .كااتبر اكبرج
بامـ برج بابؿ كنف اكنتاب اكسبدس كـ يذنر إمـ برج بابؿ بؿ يبكؿ م ببذذ ايذار  .كهياؾ ب بؿ اهلل األكميذ
مسكا اكبرج كاكسناف بابؿ  .هك تبلعب باألكساظ بابؿ نايت تذيم باب اهلل  ،كأمساها اكنتاب اكسبدس هنذا
كب ب ذ األكميذ  ،امـ بابؿ بسذيم باب اهلل يتطابؽ سي بابؿ بسذيم ب ب ذ األكميذ أك اكتاكيش كاكخ ط م اكذبريذ.

كهنذا ذ ت أبي ايؿ زك ذ ياباؿ كهم تن ـ داكد " ال يضذف ميدل ا ب ع م اكر ؿ اك سيـ هذا ،ع م ياباؿ ألف
نامس هنذا هك .ياباؿ إمس كاك سااذ عيدى " (ُشـِٓ . )ِٓ :
كبابؿ م اكنتاب اكسبدس هم بيف اكيبريف يث يمبً ىم اكيبكد ع م يد يبكخذ يشر.
كأابر آكبتبـ إنميل كهك بيل (رب اكذاكـ) ومرودخ أو مردوخ (هك اكنبير م ابكبذ) ونبو (إك اكخضرة)
ونرجل (إك اك ي َّسم كاكطاعكف ككذكؾ بك إك اكذاكـ اكمس م) واشتار إكبذ اإل سار كاك ب ك م هيان با تسارس

اكدعارة) وتموز (إك اكخضرة اكتم إزدهرت ب سطار اكربيي كهك عايؽ إاتار) .

ككـ يخطر ع م باؿ اكباب ييف كاألاكرييف نرة اإلك اككا د أبدا .كنايت أمسالهـ سرتبطذ بابكبذ س بل  -:نبوخذ
نصر = يا يبك أ رس اك دكد ومرودخ ببلدان = سركدخ أعطم إبيا .كسف هيا يسبـ كساذا يركا أمسال
دايياؿ كاك بلث تيذ م بابؿ س بل دانيال كامس داف إيؿ أم اهلل يديف امس سيمكب هلل  ،يركا إمس شار
ب طااشر كهذى تذيم كي سظ اإلك بيؿ يات  ،كببذا يمبكا إمس إلكببـ بيؿ .ك يركا إمـ حنانيا كسذيم إمس
اهلل ياف بك سيمكب كيبكى (ياى إختشار يبكى)  ،يركا إمس إكم ادرخ كسذيم إمس أخك إك اكبسر آخ أك أنك
كهنذا .

ُُ  -مـــادى
هـ اذب اكسيديكف أك اكساديكف كسس نتبـ اساؿ رب إيراف كعاشستبا إنبتايا .كأعطم س نبـ إمتيا يس إبيت
أسيتيس زك ذ كيبكخذ يشر س ؾ بابؿ  ،كهذى هم اكزك ذ اكتم سف أ با أااـ يبكخذ يشر داسؽ بابؿ اكسذ بذ.
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نسا أعطم إمتيا يس س ؾ سادل إبيت اك اييذ ساديف زك ذ ك س ؾ اكسارمم اسبيز األكؿ  ،ككدت ك نكرش اك ايم
اكساتو اكذظيـ ك م ميذ َٓٓ ؽ.ـ .شار نكرش هذا س نا ع م سادل ك ارس بك ي سؿ دسال ارميذ سف أبي
كدسال ساديذ سف أس  .كأمس نكرش هذا اإلسبراطكريذ اكسارميذ ستراسيذ األطراؼ كأط ؽ ع يبا دككذ سادل ك ارس.
كهذى اكدككذ أمبطت بابؿ كأممت اكدككذ اكسارميذ ككـ تظبر سادل م اكتاريخ بذد ذكؾ.

ُِ  -فــــارس
أمبطت سس نذ ارس سس نذ بابؿ كايتارت كشارت أنبر إسبراطكريات اكارؽ األكمط  ،كاستدت سف دكد
اكبيد اراا إكم ب ر إي ذ كاكم يبر اكدايكب م أكركبا ربا  ،كسف ب ر ازكيف ك باؿ اكبكااز كاكب ر
األمكد إكم اكيكبذ يكبا م إ ريبيا  ،ك م آميا كش ت اإلسبراطكريذ اكسارميذ إكم اكخ يج اكسارمت كاكس يط
اكبيدل (أيظر اكخريطذ)  .كناف اذببا يمسيبا " أريايا " كسذياها اريؼ م اكسؤكسات اكزراداتيذ  ،كسف هيا
الت ن سذ إيراف اكتم تط ؽ ع م ارس ابف.
ككبد بدأت اإلسبراطكريذ بامـ عيبلـ م اك يكب اك ربم سف إيراف ع م إستداد اكما ؿ اكاساكم ك خ يج
اكسارمم  .ـ دخ ت كبـ اباسؿ إستز ت ببـ س ؿ اكسرس كاكسادييف استدت عيبلـ كايتارت تم اساؿ رب
إيراف .كهـ اكذيف طسكا يييكل م ت اكؼ سي بابؿ بذد أف نايكا خاضذيف ألاكر كت رركا سيبا ييسا بدأت
تضذؼ .ك م ميذ ّٖٓ ؽ.ـ .أمبط اكسرس بابؿ كنكيكا إسبراطكريتبـ كناف ذكؾ بيد نكرش اكس ؾ  .كنكرش
هذا أعاد اكاذكب اكسمبيذ م بابؿ إكم أسانيبـ األش يذ كأعطم كنؿ اذب ريت اكديييذ كناف سيبـ اكيبكد
 ،بؿ أي ماعد اكيبكد م بيال اكبينؿ (عزُ) ييسا أراى دايياؿ اكيبم يبكات إاذيال اكتم تيب ت عي باإلمـ
بؿ كباكخطذ اكتم ببا َّكؿ س رل يبر اكسرات كيبت ـ يكدى سدييذ بابؿ اكس شيذ (إش ْْ  )ْٓ ،كيبكات
إرسيال اكيبم باكزسف اكذل ميتـ ي نؿ هذا.
كنايت اك ذ األراسيذ هم اك ذ اكرمسيذ .كناف ك سرس آكبذ ستذددة تم ظبر زرادات كاكم ميذ ََٔ
ؽ.ـ .كاكذل ناف يسيؿ ك تك يد م شكرة اإلك أهكراسازدا خاكؽ اكذاكـ.
ك ال اإلمنيدر األنبر اكساتو اكذظيـ كاكذل از نؿ اكذاكـ اكسذركؼ تبريبا م سدة اشيرة دا  ،بزـ اكسرس
كا تتو عاشستبـ برمبككيس .ككنف بذد اإلمنيدر إيبمست إسبراطكريت إكم أربذذ أاماـ كامست ع م اادة
يكا األربذذ  ،كهؤالل كـ تنف كبـ نسالة اإلمنيدر ت رر سيبـ اكسرس إكم أف ت با اكذرب.

ٖٔ – يــــاوان (اليونان)
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ياكاف هك اإلبف اكرابي ليافث بن نوح كيمؿ ياكاف (تؾَُ )ْ :
ياوان

أليشة
زل سف ابرص

ترشيش
مرديييا أك أمباييا

كتيم
زل سف ابرص

دودانيم أو رودانيم
ركدس

كياكاف تمسم ش ار ذ اكيكياف م يبكات دايياؿ اكتم تيب ت عف اإلمنيدر األنبر اكذل إنتمو اكذاكـ كبذد سكت
تسرات إسبراطكريت ع م أربذذ سف اادت  ،كهؤالل إاتمسكا اإلسبراطكريذ ناف يشيب بط يسكس سشر  ،كتي ىم َّسم
م اكنتاب اكسبدس م يبكة دايياؿ بسس نذ اك يكب  .كم كنس أخذ مكريا تم إيراف كتمست سس نت بسس نذ

اكم كنييف أك سس نذ مكريا ك م يبكة دايياؿ تمسم بسس نذ اكاساؿ  .كناف ب ايب هذيف سس نتم آميا اكش رل
(ترنيا) كاكيكياف كاك تيف نايتا سف يشيب اكباسديف ابخريف.
كناف سف ضسف أسبلؾ م كنس كعاس ت اذب اكيبكد  ،كظؿ اك اؿ هادسا سذظـ اككات بيف اكيبكد كس كؾ
اكيكياف .كناف آخر س كؾ اكيكياف ع م سس نذ مكريا كاكتم تضـ إمراسيؿ هك اكس ؾ أيطيكخس إبيساييكس ،
كابيساييكس ن سذ تذيم اكبلسي .كك يكي م ت كي يسم كاضطبادى اكدسكل ك يبكد أمساى اكيبكد م تبلعب باألكساظ
أيطيكخس إبيسايس اكتم تذيم اكس يكف .كهذا مسؾ دسال اكيبكد ب ازرة كديس هينؿ اهلل ب ف ادـ خيزيرة ذبي ذ
ع م سذبو اهلل  ،ككضي تس اال ك م اكبينؿ(....أيظر تسمير دايياؿ كمسرل اكسنابييف)  .كامتسر هذا إكم أف
ظبر اكسنابييف كهزسكا يكا كايتبـ سي اهلل بسرض باي بذيدا عف ببلدى م رب سف ركب  ،ك م أياس
األخيرة ااؿ أف سا ي دث ك هك بمبب سا عس

م هينؿ اهلل بؿ يذر يذ ار ب ف يتشاكو سي اكيبكد كك اسم سف

سرض ككني سات بذيدا عف ببلدى .كهذا سا ناف اد تيب عي زنريا اكيبم.
كنايت هياؾ سان ذ أخرل سي اكيكياف م عبلاتبا سي اذب اهلل  ،إذ أف اكشكريكف كاكشيدكييكف عيدسا ضربت
بابؿ اذب يبكذا أخذكا بيم يبكذا كباعكهـ عبيدان ك يكيايييف .ككبذا تيب ضدهـ يكسيؿ اكيبم (يؤ ّ . )ٖ – ْ :
العبادات الوثنية عند األمم

124

جفسُز األواجُم (( )1ممذمات األواجُم)(مقدمة عامة لؤلناجيل األربع)(البمدان والمدن في الكتاب المقدس (ٖ) األمم)

عبدت األسـ أشياـ كآكبذ ك ييذ ستذددة ،كتتضسف عبادات باذذ تاسؿ تبديـ ذباسو يذ ي بكيبـ أ يال م اكيار
إلرضال ابكبذ كيكاؿ برنتبا  ،كيسارس يبا اكزيا ك يرى .ككنؿ أسذ إك

ير األخرل .فاليونان ناف إكببـ زيكس

نبير ابكبذ (كسف اكسذركؼ أف أـ اإلمنيدر األنبر س ت ب سف زيا  ،ككسا يمسً ت ااكت هذا اك سؿ سف عبلاذ

سي زيكس  ،ككنف اكنتاب اكسبدس تيب عف اإلمنيدر كأي إبف زيم ابؿ سيبلدى ب كاكم َٖ ميذ زؾٗ . )ٔ :
كنيبـ نايكا يؤسيكف بتزاكج ابكبذ سي اكبار .كعبد الصوريون عاتاركت كس نارت كاكبذؿ ،كرأييا إيزابؿ اكتم

تزك با آخاب س ؾ إمراسيؿ اد أدخ ت عبادة اكبذؿ نذبادة رمسيذ م إمراسيؿ بد نايت إيزابؿ إبيذ إي بذؿ س ؾ
شكر كناف رسيمان كنبيتبا م يسس اككات .كموآب عبدكا آكبذ اكخشكبذ بنؿ سا تتضسي

سف عبارة م

طبكمبا  ،خشكشان م هيانؿ بذؿ كر ،إذ نايت كبـ هيانؿ ببا أعداد نبيرة سف اكستيات بؿ كاكر اؿ
اكس بكيكف (ُنكٔ  + ٗ :تثِّ  )ُٕ :سنرميف ذكاتبـ ك زيم كسا ي ش كف ع ي سف أسكاؿ يضذكي م اكبينؿ
(س بكف = ااذ يميا)  .كابكبذ األـ عاتاركت .كهياؾ تااب نبير بيف اكذبادات اكنيذاييذ اكي مذ كاكذبادات
اكسكآبيذ .كنايكا يبدسكف ذباسو باريذ ع م سذاب بـ  ،كيبيسكف كرالها سبلت سا يذ .كادسكا أكالدهـ ذباسو باريذ
 ،كنايكا يبيسكف تسا يؿ ي اميذ كيشيذكيبا س ك ذ كياذ كف اكييراف داخ با إكم در ذ اإل سرار كي بكف أكالدهـ
ع م أيادل هذى اكتسا يؿ كي تراكا أ يال كببذا يمترضكف ابكبذ  ،كيداكف طبكؿ ب شكات عاكيذ تم ال يت ر
اككااسيف ب شكات شراخ األطساؿ .كنايكا يذبدكف إك إمس نسكش كهك إك اك رب كهك م يسس اككات اإلك

اكذل ي تم باكبرنذ كاك ذيذ  ،ككذكؾ يف أخبرهـ اهلل باكضربات ابتيذ ع يبـ ااؿ كبـ " يخ ؿ سكآب سف نسكش
إكببـ " (إرْٖ  . )ُّ :كيسس هذا اكنبلـ يباؿ عف عبادات ك ييذ ن يرة أخرل .كعمون يذبدكف إكببـ س نكـ
(نبير ابكبذ)  .كالفمسطينيين يذبدكف دا كف كبذ زبكؿ كعاتاركت  .كدا كف هذا إك

مطييم ك رأس إيماف

كيد إيماف أسا بدي ذ م انؿ مسنذ كيذتبر إك اكخشكبذ ألف اكب ر يسيض بمسؾ ن ير ،كدا كف هذا هك
اكذل مبط أساـ تابكت اكذبد ع م ك ب (ُشـٓ  . )ٕ – ُ :ك ييسا مبط  ،مبط ع م عتبذ اكبيت كذكؾ نايكا
يبسزكف كؽ اكذتبذ تم ال يط كا ب اداسبـ اكسناف اكذل مبط ع ي  ،كشارت هذى عادة عيد اكس مطييييف ،اكبسز
كؽ اكذتبات  .كاكذ يب أف اكيبكد تذ سكا هذى اكذادة كشاركا يسارمكيبا (شؼُ  . )ٗ :كعبد الصيدونيون
عاتاركت هذى اكتم ذهب م يساف كرالها .أسا المصريين رأييا م درامتيا كسشر آكبتبـ اكتم عبدكها  ،كتبذبـ
الكوشيون م يسس اكذبادات كيسس ابكبذ  .كيرل أف بذض اكاذكب يب ت عبادات اكاذكب اكس اكرة أك اكتم
منيكا كمطبا  ،ذبدت الشعوب األرامية آكبذ اكاذكب اكنيذاييذ (نسا رأييا أيبـ نايكا كاليات ستذددة كأتكا سف
عدة اباسؿ كأتكا إكم أراضت مكريا كاساؿ اكذراؽ كامتكطيكا يبا) .
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كاكذ يب  ،كأي كسسا أ زف اهلل دان أف اذب إمراسيؿ أدخؿ نؿ هذى ابكبذ كاألشياـ كاكذبادات إكم ببلدهـ
كعبدكها " ألي ع م عدد سديؾ شارت آكبتؾ يا يبكذا " (إرِ  . )ُّ : ُُ + ِٖ :كادسكا بييبـ ذباسو يذ

أخذت ً
كبذى ابكبذ  ،كاعتبر اهلل أيبـ يبدسكف أكالدى هك ذباسو كبذى ابكبذ " ً
بييؾ كبياتؾ اكذيف ككدتبـ كم كذب تبـ

بيت ك ذ ًتبـ ي كزكف م اكيار كبا " ( زُٔ  . )ُِ ، َِ :ناف
كبا طذاسا  .أهك ا يؿ سف زياؾ أيؾ ذب ت َّ
هياؾ يكعيف سف اكسسارمات  )ُ -:أف يبدسكا األكالد ذباسو يذ ذبل كبذى ابكبذ.
ِ) أف ي يزكا أكالدهـ بيف أيادل هذى األشياـ اكساتذ ذ باكيار كتبارؾ األشياـ هؤالل األطساؿ.
حقيقة ىذه األصنام واألوثان
" يذ ـ أف كيس ك ف م اكذاكـ كأف كيس إك آخر إال كا دا " (ُنكٖ . )ْ :

" بؿ إف سا يذب

األسـ ايسا يذب كي ك اياطيف ال هلل " (ُنكَُ . )َِ :

إذان يسبـ أف سف يبؼ كرال هذى اكذبادات هك اكايطاف اكذل ض ؿ اكياس كخدعبـ كيذبدكي تارنيف اهلل .كيسبـ سسا
دث سي سكمم اكيبم سف أعساؿ اكم رة أي ناف كبؤالل اكم رة اكة ع م عسؿ أايال خاراذ كتض يؿ اكياس.
ً
ِّم اكم رة  ،ككنف اكؿ اكنتاب
ككنف نؿ هذا ال اياـ ك أساـ اكة اهلل  ،ذشا هركف ت ككت إكم ذباف كهنذا عش ٍ
أف " عشا هركف إبت ذت عشم م رة رعكف " (خرٕ  )ُِ – ٖ :بذا يذيم أف اكة اكايطاف تبلات أساـ اكة
اهلل .كاكذ يب أف اكايطاف ناف يخدع م عشكر اكظبلـ اكبديسذ اكبار بخداعات هذى  ،أسا ابف ك م األياـ
اك اكيذ ك م عشر يكر اكسميو  ،بد ذؿ اكايطاف عبادت عبادة شري ذ ك  ،كسف يذبدكف هذى اكذبادة
يمسكف أيسمبـ عبدة اكايطاف  ،ككنيبا اكابكة اكخاطسذ اكتم أعست أعيف اكبار ،بذد أف نايكا يذبدكف اكايطاف
سف خبلؿ أشياـ هم رسز ك ايطاف شار اكياس ابف كيا ك ذ ب  ،يذبدكف اكايطاف ش ار ذ.
النبوات ضد األمم
هياؾ يبكات ن يرة ضد األسـ  ،ت سؿ إيذارات كأخبا ار سخيسذ ضدهـ باكببلؾ كاكخراب  .ككنؿ األيبيال تبريبا يبكات
ضد األسـ أل اكاذكب اكك ييذ .بؿ أف سف األيبيال اكش ار سف نايت يبكت ست بذ ضد أسذ بذييبا  ،ذكبديا تيب
ضد أدكـ كيا كـ تيب ضد أاكر
ك ببكؽ تيب ضد بابؿ.......

فيل اهلل ضد ىذه األمم ؟

اهلل ليس ضد األمم
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هياؾ تشكر خاطئ عيد اكيبكد  ،كت ر بذض اكياس ب اكاكبـ  ،أف اكنتاب اكسبدس م اكذبد اكبديـ ياير إكم أف
اهلل هك إك خاص كبـ  ،كماعد ع م ذكؾ اكسبـ اكخاطئ ك نتاب .ككنف كيس هذا هك اكسبـ اكش يو ك نتاب
اكسبدس  ،ككنف ألف اكنتاب اكسبدس هك نتاب  -ناف ك يبكد أماما  -ي د أي يرنز ع م تذاسؿ اهلل سي اكيبكد
 ،ككنف كك بسيا اكنتاب بسان دايبا كك ديا إاارات ن يرة ألف اهلل ناف يتذاسؿ سي نؿ اكذاكـ -:
 )1اهلل كيس ضد األسـ بك خاكؽ اك سيي ،يبكؿ م يساف م مسر اك نسذ " اهلل كك أب ض ايسا سا ناف اد
نكي أشبل " ( ؾُُ) .إذانخ ؽ اهلل األسـ ألي ي ببـ كيريدهـ بـ دكرهـ كعس بـ اكذل خ ببـ اهلل
َّ
كيذس كي (أؼِ . )َُ :
 )2س نم شادؽ رسز اكسميو كاكذل بارؾ إبراهيـ أبك األبال كأخذ سي اكذاكر  ،أكـ ينف أسسيا.
 )3أيكب كأش اب أكيمكا سف األسـ  ،بـ كيمكا سف يمؿ يذبكب  ،ككنف ال ظ كاراتبـ كسمتكاهـ اكرك م
اكذاكم دان  ،بؿ ناف اهلل ين سبـ برؤل كأ بلـ (ألْ  . )ُٕ – ُِ :سف أيف أتت هذى اكسمتكيات
اكرك يذ اكذاكيذ  ،أكيس سف اهلل...إذان اهلل ناف ك تذاسبلت سي األسـ.
 )4ب ذاـ اكيبم األسسم كاكذل تيب يبكات ع يبذ عف اكسميو كخبلص اكسميو  ،سف أيف أتم ببذا ؟ أكيس
سف اهلل  ،بؿ ي دى يدخؿ م كار سباارة سي اهلل .كهذى اكيبكات هم اكتم ع م هداها إيتظر اكس كس
سيبلد اكسميو مب يبكة أبيبـ ب ذاـ .كإليتظارهـ نؿ هذا اكزساف نا هـ اهلل كن سبـ ب تبـ عف طريؽ
ي ـ أرم اهلل كبـ كيبكدهـ إكم يث اكسميو .كهؤالل اكس كس يمؿ ب ذاـ كعبراألزساف أكـ ينكيكا سف
األسـ.
 )5يييكل أكـ يرمؿ كبـ اهلل يكياف اكيبم  ،كنايت تكبذ يييكل درما كنؿ األ ياؿ .بؿ بذد أف عسا عيبـ اهلل
يذكد كيب نبـ م اكب يرة اكستبدة باكيار بط أليبـ كيمكا يبكدا سف يمؿ يذبكب  .كب ارة يكياف سف أيف
نايت كبـ هذى اكاسبذ كاكراذ م اكتذاسؿ سي يكياف  ،أكيس هذا سف عسؿ اهلل سذبـ  ،نؿ عطيذ شاك ذ
هم يازكذ سف كؽ سف عيد أبم األيكار (ييُ  ، )ُٕ :كسف أيف عر كا أف هياؾ إك ييب م أف ييشِّم

ك اك سيي " اـ أشرخ إكم إكبؾ عمم أف يستنر اإللو ييا بل يب ؾ " (يكفُ  )ٔ :بككبـ هذا يذيم أف
هياؾ إلو واحد ك سيي .كال ظ أيبـ ادسكا لمرب ذبي ذ (يكفُ  )ُٔ :بكؿ اكنتاب الرب بذا يذيم يبكى
إك إمراسيؿ  ،إذان هـ آسيكا باإلك اك بيبم .بؿ ير ضبـ اهلل بذد هذا أليبـ كيمكا سف يمؿ يذبكب.
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كال ظ أف اهلل ن سبـ ب تبـ  ،بـ يسبسكف نب ارة ك ذ اكب ر كاضطراب كهيا

ير اكذادل ـ هدكلى

ة إذ أكبكا يكياف م اكب ر .نؿ هذا ياير كتذاسؿ اهلل سي األسـ.
 )6كهياؾ يبكة ضد يييكل هم يبكة يا كـ اكيبم تتيب بببلؾ أاكر ك ياسبا كأتت بذد يكياف ب كاكم ََُ
ميذ  ،اهلل ابؿ أف ييب ؾ كيخرب ييذر أكال  ،كهذا سا دث ذبل  .كهذا إف دؿ ع م ائ بك يدؿ ع م
أف اهلل ي ب يييكل بـ خ يبت كال يريد هبلنبا كذكؾ أيذرها سا إمت ابت رح ببا .كنف ييسا تبمت

اكب كب مسو بخراببا .كهذا يسس سا ااك اهلل عف اذب يبكذا " هؿ سمرة أيمَّر بسكت اكارير يبكؿ اكميد
اكرب  .أال بر كع عف طرا ي يا " ( زُٖ . )ِّ :
 )7كاألع ب أييا يرل عيد أ د اذرال اكيكياف كامس أبيسيييدس هذا اكاذر اكذ يب إلك أمساى اإلك
اكس بكؿ

" لقد صنعوا لك قب ار أييا القدوس األعمى والكريتيون دائما كذابون وقتمة .وحوش

ردية بطون بطالة .ولكنك لست ميتا إلى األبد ...أنت قائم وحى ألنو بك نحيا ونتحرك ونوجد "  .سف
أيف أتم هذا اكااعر األسسم ببذا اكنبلـ اكذ يب إالٌ كك ناف اهلل يتذاسؿ سي األسـ .عاش هذا اكااعر
ابؿ اكسميو بػ ََٔ ميذ.
 )8تااببت كربسا تطاببت بذض أس اؿ م يساف ك نست سي بذض األس اؿ اك نيسذ عيد بذض اذكب
األسـ ( بذض األس اؿ األخرل اكسامدة عيدهـ هم سف يتاج خبرات امدة) نيؼ دث هذا إالٌ كك ناف
اكسشدر كا دان كهك اكركح اكبدس .اهلل يارؽ اسم ع م األبرار كاألارار (ستٓ  ، )ْٓ :سسا يذيم
أف اهلل نسمسكؿ عف خ يبت ن با أك م ك نسال هذى اكاذكب ببذى األس اؿ اك نيسذ تم ال يبكدهـ عدك
اكخير ك ببلؾ اكتاـ .بل يذبؿ أف يترؾ اهلل اكايطاف يذيث م األرض مادان كيض ؿ اكياس كال ينكف
هياؾ عسؿ سضاد سف اهلل.
 )9هياؾ يبكات ااميذ دا ع م بابؿ كذكؾ كتدسيرها ك بينؿ كألكرا يـ  ،ككنف هؿ اهلل ضد اكبار اكذيف يبا
؟ اطذا ال  ...يرل اهلل يتذاسؿ سي س ؾ بابؿ اكابير يبكخذ يشر عف طريؽ األ بلـ (داِ) كضربات

اكت ديب (داْ) تم اادى كئليساف ب  ،كألف يتكاضي كيخاي أساس كيبكؿ " كبارنت اكذ مٌ كمب ت
ك سدت اك م إكم األبد اكذل م طاي م طاف أبدل كس نكت إكم دكر دكر " (داْ. )ّٕ – ّّ :
كال ظ أف اهلل ال ي بر اكياس ع م ائ بؿ خ ؽ اهلل اإليماف عاابل  ،كيتذاسؿ اهلل سي اإليماف باإلاياع

" أايذتيم يا رب ااتيذت كأك

م
ت ع َّ

بت " إر َِ  . )ٕ :كال ظ طكؿ اكسدة اكتم تذاسؿ اهلل يبا
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سي يبكخذ يشر كاألماكيب اكستيكعذ اكتم تذاسؿ ببا سذ

تم كشؿ إكم سا كشؿ إكي سف اإليساف ،

اهلل ...اشبذ سرضكضذ ال يبشؼ.
)11

اهلل ال يبتـ بط باألسـ نبار بؿ يبتـ باك يكايات كنؿ اكخ يبذ  ،بك يرزؽ اك سيي ك ياي

كر ست تاسؿ اك سيي  ،عشا ير اكمسال ككسراخ اك رباف هذى اكتم ينرهبا اكياس كنف اهلل يرزابا (سز
ُْٕ  ، )ٗ :كك ك كش اكتم يريد اكياس ات با كك دكدة اكش يرة  ،كك يذاـ  ،ككيبل ظ أف اكيذاسذ تترؾ
بيضبا كك كش اكبريذ تدكم ي ا ظ اهلل ع ي (ألّٗ  )ُٖ – ُّ :ككيمسي اكؿ اهلل كيكياف اكيبم "

أ بل أاسؽ أيا ع م يييكل اكسدييذ اكذظيسذ اكتم يك د يبا أن ر سف إ يتم عارة ربكة سف اكياس اكذيف ال
يذر كف يسييبـ سف اساكبـ كبباسـ ن يرة" هذا هك اهلل اكس ب اك يكف ع م خ يبت أ يب ؾ األسـ أليبـ
كيمكا سف يمؿ يذبكب  ،بييسا يراى م هذى ابيذ يبتـ باكبباسـ ؟!
)11

هياؾ يبكات عديدة م اكذبد اكبديـ تاير كببكؿ األسـ كايسايبـ م اكسمتببؿ ككي خذ أس ذ كذكؾ "

سبحوا الرب يا كل األمم(...سزُُٕ  " + )ُ :ألنو من مشرق الشمس إلى مغربيا إسمى عظيم بين
األمم وفى كل مكان يقرب إلسمى بخور وتقدمة طاىرة ألن إسمى عظيم بين األمم قال رب الجنود "

(سبلُ  .)ُُ :واآلن قال الرب جابمى من البطن عبدا لو (اكسميو اكذل أخ م ذات آخذا شكرة عبد) إلرجاع
يعقوب (اإلمـ اكبديـ ك ياير ك يبكد) فينضم إليو إسرائيل
اهلل

(اإلمـ اك ديد كيذبكب رس از كنييمذ اكذبد اك ديد إمراسيؿ

ؿٔ  ُٔ :كهذى ضست األسـ كاكيبكد)  ..فقال قميل أن تكون لى عبدا إلقامة أسباط يعقوب ورد

محفوظى إسرائيل .فقد جعمتك نو ار لؤلمم لتكون خبلصى إلى أقصى األرض( ...إشْٗ . )ٕ – ٓ :
ك ار ي ( إشْٓ  . )ٕ – ُ : ٔٓ + ّ – ُ :ك ار ي سزسكر ٕٖ كترل يبكة كاض ذ كدخكؿ اذكب
سشر كبابؿ ك مطيف كشكر كنكش إكم اذب اهلل.
)12

أكـ يبارؾ اهلل اذب سشر كأاكر م مسر إاذيال " مبارك شعبى مصر وعمل يدى

أشور . )ِٓ : ُٗ(..بؿ ااؿ اهلل " شعبى مصر " ككـ يبؿ اذب سشر سسا يذيم أف اذب سشر
شار سف خاشت .
)13

اهلل كيس ضد أاخاص كال بار إيسا اهلل ضد اكايطاف كاكذبادة اكك ييذ كاكخطيذ اكتم يخدع ببا

ً
ش ىرع " كيشؿ م ضذؼ
اكايطاف اكبار ي ذ بـ نسف ببل عبؿ كيبكؿ اكك م " اذب ال يىذٍبؿ يي ٍ

اكذبؿ إكم در ات ع يبذ سف اكسسارمات اكك ييذ اك سبال " الزنى والخمر كاكمبل ذ تخ ب اكب ب .اذبم
يم ؿ خاب  ،كعشاى تخبرى( "..هكْ  )ُْ – ُُ :كهذى نايت عادة ك ييذ يكاسكف عشا كيترنكيبا
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تمبط كي ددكف سكااسبـ بيال ع م إت اى كاكع اكذشا  ،كنايكا يذب كف ع بل كي ددكف سكااسبـ بيال
ع م ككف نبدى ( زُِ  . )ُِ :إكم هذى اكدر ذ إمتخؼ اكايطاف بذبؿ اإليماف  ،كسا اكذل َّأدل
باإليماف كيشؿ إكم هذى اكدر ذ ؟ الزنى والخمر  .كهذا سا يد ي إكي عدك اكخير .كيرل مخريذ
اكك م سف اكذبادة اكك ييذ (إشْْ  . )َِ – ُِ :كيخبر اهلل اذب أف اهلل هك اكك يد اكذل يذرؼ
اكسمتببؿ (إشُْ ( + )ِْ – ُِ :إشْْ  . )ٖ – ٔ :ك م هذى اكيبطذ يرل اهلل اكذادؿ خاكؽ
اكخ يبذ ن با كدياف نؿ اكبار .أي

يف يديف يديف اك سيي يبكدان كأسـ ببل إمت يال  .بؿ ي د أف اكيبكات

ضد األسـ نايت عدة آيات بط  ،أسا اكيبكات ضد إمراسيؿ طاكت إلش ا ات.
)14

هياؾ سا يمسم اكياسكس اكطبيذم (اكضسير) كهذا كنؿ اكبار  ،يبكد كأسـ كسمي ييف كهم

كشايا اهلل سطبكعذ ع م اكب ب .اذا ناف اهلل اد طبي كشاياى ع م ا كب األسـ بك يتذاسؿ سذبـ.
كببذا اكياسكس اكطبيذم عرؼ يكمؼ أف اكزيا ي ضب اهلل .كببذا اكياسكس أط ؽ يذبكب ع م اكسناف
اكذل تشارع ي سي اهلل بيت إيؿ أم بيت اهلل كداف اكسناف باكزيت  ،كعر ت اكراذ كاكر سذ بؿ
كاكشبلة طريببا إكم ا كب ب ارة يكياف  .كيمسي بككس اكرمكؿ يبكؿ " إن كان األغرل يحفظ أحكام
الناموس أفما تحسب غرلتو ختانا "
(ركِ  . )ِٔ :كنيؼ يمتطيي األ رؿ أف ي سظ اكياسكس إف كـ ينف اهلل اد طبي اكياسكس ع م ا ب .
كيبل ظ أي إذا ناف األسـ اد نمركا اكياسكس اكطبيذم اف اكيبكد اد نمركا ياسكس سكمم ك ار ي (ركُ
 ركّ).)15

يخ ص سف هذا أف اهلل هك كنؿ اكذاكـ  ،خ ؽ اك سيي ألي ي ببـ كيريدهـ كيرعاهـ  ،كاد طبي

كشاياى ع م ا كببـ كاف ايؿ عف اكيبكد أيبـ اذب اهلل اكسختار  ،بذا يذيم أيبـ سختاريف كي تم سيبـ
اكسميو ككينكيكا أسيال سنتبذ اكسمي يذ  ،أل سا بيف أيديبـ سف اكياسكس كاكيبكات تابد ب زكيذ نرة
اكخبلص ( .م هذى اكيبطذ ار ي سكضكع إمراسيؿ باب ْ ) .
إذاً لماذا كل ىذه النبوات ضد األمم
رأييا أف اكايطاف كرال نؿ هذى اكذبادات اكك ييذ  ،كيرل أف اهلل يي ىذبِّر م هذى اكيبكات عف ضيب اكاديد سف

أعساؿ اكايطاف (ُنكٖ ُ + ْ :نكَُ -: )َِ :

ُ) سف يا يذ  ،اهلل اضب سي ألعساك كاكتم أ مدت اإليماف.
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ِ) كسف يا يذ أخرل اهلل اضب سف إمت ابذ اإليماف ك .
ككنف ي سو أف خطايا األسـ اكتم يذ ف اهلل يبكات عيبا إيسا هم شسات اكايطاف كخطاياى .كببذا تشبو هذى
اكاذكب رس از ك ايطاف  ،كيرل هذا بكضكح م يبكتيف األككم خاشذ بس ؾ بابؿ (إشُْ) كاك اييذ خاشذ بس ؾ
أاكر ز(ِٖ) يث ي د اكنبلـ عف س ؾ سيبـ ـ يت كؿ اكنبلـ

ة إكم س ؾ سف يكع آخر ال يسنف أف ينكف

إيماف عادل ......س بلن ويكون فى يوم يريحك الرب من تعبك ومن إنزعاجك ومن العبودية القاسية...أنك
تنطق بيذا اليجو عمى ممك بابل وتقول .كيف باد الظالم....الضارب الشعوب ببل فتور...إستراحت إطمأنت
كل األرض(....إكم هيا اكنبلـ يسنف أف ينكف ذبل ع م س ؾ بابؿ  ،كنف ساي تم بذد هذا ال ييطبؽ ع م إيماف) كيف سقطت
من السماء يا زىرة بنت الصبح(..إشُْ  . )ُٕ – ّ :كهذا األم كب يسم ي دى عف س ؾ شكر م ( زِٖ)
ولكن لماذا إستخدم الوحى ىذين الممكين بالذات ليرم از لمشيطان بيذا األسموب؟ -:
ممك بابل يس ؿ اكبكة اكسدسرة كاك يكش اك بارة اكتم دسرت األرض ،

يش بابؿ أييسا تك

ناف يخرب كيبتؿ،

كبابؿ هم اكتم دسرت هينؿ اهلل ،
كبابؿ هم اكتم إمتذبدت اذب اهلل م مبم إمتسر َٕ ميذ  ،تم ال نكرش س ؾ ارس كنمر بابؿ ك رر
اذب اهلل  .شارت بابؿ ببذا رس از ك ايطاف اكذل إمتذبد اإليماف كدسرى نبينؿ هلل ناف اتَّاالن ك ياس سيذ اكبدل
(يكٖ  ، )ْْ :تم ال اكسميو ك رريا شريا أ ار ار (يكٖ  ، )ّٔ :ك م هذا شار نكرش رس از ك سميو  ،بك
س رر اذب اهلل كهك بايم اكبينؿ (أشدر أس ار باكبيال) اكذل دسرت بابؿ (اكتم ترسز ك ايطاف) كنسا نمر نكرش
أبكاب بابؿ اكسييذذ هنذا نمر اكسميو أبكاب اك

يـ كيخرج اكذيف رادكا ع م ر ال  ،كسذيم إمـ كورش =

اسس كباألراسيذ راعم كهذى هم شسات اكسميو اسس اكبر كاكراعم اكشاكو .بؿ ااؿ عي اكنتاب هذا
ش ار ذ ...أي سميو اكرب كأي اكراعم اكسذيف سف ابؿ اهلل كيتسـ هذا اكذسؿ (إشْْ . )ُ : ْٓ + ِٖ :
أسا ممك صور ب ياى اكسا ش كأسكاك بد شار رس از ك س ذات اكذاكسيذ كاكابكات اك ميذ كا رالت اكخطيذ  ،ككيرل
ساذا شيذت إيزابؿ زك ذ أخاب س ؾ إمراسيؿ كهم إبيذ س ؾ شكر اكذل ناف رسيمان كنبيتبا م يسس اككات ،
كنيؼ أدخ ت عبادة اكبذؿ إكم إمراسيؿ بنؿ سا تضسيت سف

كر م هيانؿ اكبذؿ

مدت اذب اهلل تساسا سسا

أدل ألف اهلل مسو كس ؾ أاكر أف يدسر إمراسيؿ اكسس نذ اكاساكيذ تساسا.
كهذى كماسؿ ركب اكاياطيف ضد اإليماف عادة  ،اسا اكخداع با رالات اكخطايا اكتم م اكذاكـ (كيس با يم
شكر) أك اإلضطباد اكدسكل (كهذا سا تس

بابؿ)  .كهذا يراى م مسر اكرؤيا (رؤُّ) كأف هياؾ ك ايف م
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ميظبراف م يبايذ األياـ  ،ك ش اكب ر كهذا اخص دسكل  ،كهياؾ ك ش اكبر كهك إيماف سخادع  ،كيذطيبسا
اكايطاف نؿ اكت  .كأكيس هذا هك األم كب اكذل إتبذ اكايطاف م رب ضد اكسميو .بدأ سذ با رالات
خطايا اكذاكـ كأس ادى " أعطيؾ نؿ هذى " ككسا ر ض ناف اكب كـ سف اكنبيذ كاكسريمييف كامتسر هذا إكم أف
إيتبم باكش يب.
ٓ ٚسنــــة  -:إً ٍمتيذبًد اذب اهلل سدة َٕ ميذ م بابؿ  .بد تـ اكمبم ع م أربي س ار ؿ بدأت م أياـ اكس ؾ
يبكياايـ  ،بد ال يبكخذ يشر س ؾ بابؿ كأخذ سذ أعدادا نبيرة سف اكسمبييف كيمتذبدهـ م بابؿ كناف سيبـ
دايياؿ كاك بلث تيذ  ،كناف ذكؾ ميذ َٔٔ ؽ.ـ .كناف اكمبم اكرابي كاألخير ميذ ٖٔٓ ؽ.ـ .ك م هذى اكسرة
أخذ نؿ سف هك اادر ع م اكذسؿ إكم بابؿ كترؾ م أكرا يـ سمانيف األرض  ،كدسر اكسدييذ كاكبينؿ كأخذ آييذ
بيت اكرب (كهذى ترسز كاذب اهلل اكذل هك آييذ يمنف يبا ركح اهلل ُنكُ ِ+ ُٔ:تمِ  )ُِ ، َِ:كأ رؽ
اكسدييذ كنمر أمكارها كترنبا خرابا .كهذا سا عس اكايطاف م اإليماف .كامتسر ذكؾ تم ميذ ّٔٓ ؽ.ـ.
عيدسا رر نكرش اكاذب كببذا تست يبكات إرسيال اكيبم (إرِٓ  . )ِٗ ،اكمبم بدأ ميذ َٔٔ كايتبم ميذ
ّٔٓ ؽ.ـ .أل سدة َٕ ميذ.
كهذى السبعون سنة م اكمبت نايت عبكبذ ك اذب عف خطيتبـ  ،ككنيبا عبكبذ كسترة س دكدة كي تم بذدها
نكرش كي رر اكاذب  .كناف هذا رس از ألييا بخطيتيا إمتيذبًديا ك ايطاف كسترة س دكدة إكم أف ال اكسميو
ك رريا.

كراـ َٕ = ٕ × َُ...

 ٚهم مبذذ أياـ اكخ يبذ كي ف ابف م اكيكـ اكمابي...

كراـ

ٓٔ يس ؿ اككشايا  .كببذا تشبو سدة اكػ َٕ ميذ هم سدة رسزيذ تاير ك سدة اكتم يبضيبا اإليماف ع م
األرض بنالسبا كضيباتبا اكيات ذ عف نمرى ك كشايا .ندـ أبك اكباريذ باك مد مبط م يبايذ اكيكـ اكمادس بدأ
اكيكـ اكمابي ع م األرض  ،كاإليماف سمتذبد ك ايطاف .كيبل ظ أي عيدسا أخط آدـ ارا اهلل امتذبدى اكايطاف
 ،كعيدسا أخط ت أكرا يـ ارؽ اهلل اكبينؿ دسرى يش بابؿ ( ز ٖ – زُُ)  .كهذا سا ااك بككس اكرمكؿ "
ت
إذ أخضذت اكخ يبذ ك بطؿ  .كيس طكعا بؿ سف أ ؿ اكذل أخضذبا ع م اكر ال " (ركٖ  . )َِ :كنسا ىخ ًرىب ٍ
ميٍ ًبم سمي يا م يبايذ هذا اكيكـ اكمابي اكايطاف م
بابؿ م يبايذ اكػ َٕ ميذ بيد نكرش سميو اكرب  ،هنذا ي

اكب يرة اكستبدة باكيار كيب ؾ أبديان( .رؤَِ . )َُ :

كهياؾ أيضا يبكة أخرل م مسر دايياؿ اكيبم اإلش اح اكتامي يبكؿ يبا أف اكسميو مي تم بذد ٓ ٚأمبكعا ،
كهذى اكيبكة اي ت م بدايذ س ؾ سادل ك ارس بذد مبكط بابؿ ع م يد نكرش اكس ؾ اكسارمم .ك با كبد أعاد

نكرش اكس ؾ اذب اهلل إكم أرض ككنف ظؿ اكاذب ت ت نـ ارس ـ اكيكياف ـ اكركساف سدة ٓ ٚأمبكع
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مييف أل َٕ × ٕ = َْٗ ميذ  .أل أف اكاذب ظؿ م اكذ عبكديذ كببل ريذ ت ت نـ هذى اكاذكب

اكك ييذ  .ككبد ال اكسميو ذبل بذد هذى اكيبكة بػ َْٗ ميذ (ير م اكر كع كتسمير مسر دايياؿ اكيبم كسزيد سف
اكارح)  .كببذا تتنرر يسس اكسنرة أف اذب اهلل يظؿ سمتذبدا كسترة زسييذ تبدر بمبذيف ك دة (ميذ أك أمبكع
مييف) .

كيبكؿ سكمم اكيبم كاذب إمراسيؿ " مبذيف يسما يزؿ آباؤؾ إكم سشر كابف اد ذ ؾ اكرب إكبؾ ني كـ اكمسال
م اكن رة " (تثَُ  . )ِِ :ناف عدد األيسس اكذيف يزككا إكم سشر ٓ ٚيسما (تؾْٔ  . )ِٕ :كباكر كع

كئلش اح اكذاار سف مسر اكتنكيف ي د ش انر كنؿ اذكب اكذاكـ اكتم تيام ت سف يكح كي د أف عددها ٓٚ

اذبان .اذا بسيا أف يزكؿ اكاذب إكم سشر كعبكديتبـ كسرعكف ناف رس انز كذبكديذ اكبار ك ايطاف بمبب اكخطيذ

 .ينكف تنرار راـ ٓ ٚسا بيف عدد األيسس اكتم يزكت إكم سشر كعدد اذكب اكذاكـ اكػ ٓ ٚهك إاارة كذبكديذ

نؿ اكبار ك ايطاف بمبب اكخطيذ يبكدان نايكا أـ أسـ  ،إكم أف ال اكسميو ك رر اك سيي كااؿ ك يبكد " إف
ررنـ اإلبف باك بيبذ تنكيكف أ ار ار"

(يكٖ . )ّٔ :

بابــــــل
يشكرها مسر اكرؤيا م اإلش اح ُٕ باسرأة زاييذ زيم سذبا س كؾ األرض كهم اكمذ ع م سياى ن يرة س اككذ
أف تت سؿ  ،كيبكؿ ..كع م ببتبا إمـ سنتكب ِ .سٌر  .بابؿ اكذظيسذ أـ اكزكايم كر امات األرض .كاكك
األرض بك يذيم اإليماف اكذل يظف أي إست ؾ اكن ير سف ابكات األرض كال يبتـ ب ف تنكف ك نيكز م
اكمسال .ك اكمذ ع م سياى ن يرة بذا إاارة كخيرات كس ذات هذا اكذاكـ  .كاكرب ااؿ عف اكايطاف رسيس هذا

اكذاكـ  ،بك يذطم س ذات ميذ كخطايا كسف يمير سذ كيخضي ك  ،كيذطي إ ماس سخادع ب ي إست ؾ نؿ
ائ شار ىسًنان ع م األرض (يكُْ  .)َّ :كال يدرل أف اكايطاف اد إست ن هك " أعطيؾ هذى سيذبا إف
خررت كم دت كم " (ستْ  . )ٗ :كيرل م هذا أف س كؾ بابؿ كأاكر نايكا يذطكف أليسمبـ كبب س ؾ س كؾ

( زِٔ  + ٕ :داِ  + ّٕ :إشَُ  . )ٖ :كيسبـ سف هذا أف نؿ سف يببؿ خطيذ سف يد اكايطاف كيت ذذ ببا
كيتشكر أي إست ؾ ايسا هك م اك بيبذ شار عبدا ك ايطاف.

كيسركد اكذل أمس بابؿ (تؾَُ  )ُُ – ٔ :هذا هك إبف نكش بف اـ بف يكح  ،إذان هك س ذكف كذيذ يبكيذ

يطؽ ببا يكح (تؾٗ  . )ِٗ – ِٓ :كناف إمـ يسركد عيد اكيبكد رس از ك تسرد ضد اهلل .كيبكؿ عي اكنتاب أي
ناف بار شيد بك اكشكرة اكسضادة ك س ؾ اكس اكم أل اكراعم (ُشـٓ  . )ٕ :اف ناف اكسميو هك اكراعم
اكشاكو كرسيس اكرعاة ينكف يسركد رس از ك ايطاف اكذل هك ضد اكسميو (ُبطٓ  . )ْ :يسركد شياد يبتؿ
ريمت  ،أسا اكراعم بك يبذؿ يسم عف خ ار  .كناف أكؿ ًذ ٍنر كبابؿ م مسر اكتنكيف (تؾَُ  )َُ :يبكؿ
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أف يسركد ناف إبتدال سس نت بابؿ...كيسركد هذا يبكؿ عي اكنتاب أي " إبتدأ ينكف بَّا ار م األرض ...ىبَّار

شيد أساـ اكرب "  .كأسا يسركد سؤمس بابؿ بك سخ كؽ بار نسا ااؿ عي اكنتاب  ،كيسركد إمـ ماسم كيذيت
بار أك ستسرد  .كيبكؿ سيخا اكيبم "بابؿ أرض يسركد" (سمٓ  . )ٔ :كهك أكؿ سف أمس سس نذ م تاريخ
اكباريذ  ،كسف إاارات عديدة يبدك أي ناف اخشيذ عدكاييذ اريرة .ـ م (تؾُُ  )ٗ – ُ :ي د بدايذ اكتسرد
ع م اهلل م اد ذ بيال برج بابؿ كسف ـ ب ب ذ األكميذ  ،كهذى إاارة ضسييذ كذدـ اكس بذ بل ك كد كطريبذ
ك تساهـ بيف اكبار  ،كهذا عنس عسؿ اكركح اكبدس كسف سارى اكس بذ  ،سسا ظبر يكـ اكخسميف م اكتن ـ ب كميذ
ك دت طريبذ ك تساهـ بيف اكبار سسا يؤدل ك س بذ .اف ناف اكتساهـ يؤدل ك س بذ اف مسذ س نكت اهلل اكس بذ ،
ذدـ اكس بذ يؤدل ك شراع كاكدـ ك ذ سس نذ اكايطاف اكبتاؿ ك ياس سيذ اكبدل (يكٖ )ْْ :
كاكك م مسر اكرؤيا أف إمـ بابؿ مر بذا إاارة ألف بابؿ هيا اد ال تذيم

ار يا بابؿ = اكذراؽ  ،ككني إمـ

ياير كسس نذ سضادة هلل م نؿ اكذاكـ  ،كنؿ سف يترؾ اهلل كيذهب ك يرى يمست اكنتاب هذا باكزيم اكرك م .كسف
نؿ سا مبؽ ي خذ بابؿ نرسز كسس نذ اكايطاف ع م األرض  ،اكايطاف هك اكستسرد ع م اهلل  ،اك بار اكذل
يشيد ض اياى سف اكبار با رالات اكخطايا كاكاركر كاكس ذات اك ميذ .كسف هيا ااؿ اكسسمركف أف هياؾ
عريميف كعركمتيف م اكنتاب اكسبدس  ،المسيح عريس كنيستو ....كهياؾ ....الشيطان عريس بابل سس نذ
اكار اكسباكسذ هلل م هذا اكذاكـ .كيبل ظ م مسر إرسيال اإلش اح ِٓ أف اهلل يذطم إرسيال اكيبم ن ما ااؿ
عي ن س مخط سف يد اهلل كيمبم اكاذكب (أكرا يـ...كسشر...كنؿ األسـ اكسذرك ذ كاتبا) ك م اكيبايذ يارب
س ؾ اياؾ بذدهـ (ُٓ – ِٗ)  .كاياؾ ن سذ رسزيذ تاير كبابؿ كهذا يتضو سف (إرُٓ  )ُْ :ك يبا يذنر
اكيبم اإلمسيف سذا  ،بابؿ كاياؾ .ككبذا تسميريف  )ُ -:أف اياؾ ناف إمسا آخر كبابؿ أك ك زل سيبا ع م
األاؿ.

ِ) هم ن سذ ببا ك ز كببا تبلعب م اك ركؼ كاد تاير كائ سا زاؿ اسضا .ككنيبا عسكسا هم

رسز كبابؿ .كسذيم نبلـ إرسيال اكيبم أف اكايطاف كرسزى س ؾ بابؿ ميمكد كيمتذبد نؿ اكذاكـ  ،ـ يارب هك
أخي ار ن س مخط اهلل ع ي

يف ي بي م اكب يرة اكستبدة باكيار .كنرسز كبذا ي د يبكات رهيبذ ضد بابؿ م

إش ا يف طكي يف سف مسر إرسيال اكيبم (َٓ  )ُٓ ،كط ب سف سيدكب ك هك مرايا بف ييريا اكذاهب إكم بابؿ
أف يب أر هذا اكنبلـ عيد يبر اكسرات ـ يربط ب

ر كي بي م يبر اكسرات ااسبل "ىكذا تغرق بابل وال تقوم من

الشر الذى أنا جالبو عمييا ويعيون" (إرُٓ  . )ْٔ – ٓٗ :كهذا يسس سا ااك مسر اكرؤيا (ُٖ  " )ُِ :ورفع
مبلك واحد قوى حج ار كرحى عظيمة ورماه فى البحر قائبل ىكذا بدفع ستُرمى بابل المدينة العظيمة ولن توجد
فيما بعد"  .كهياؾ تسمير كسذيم ن سذ اياؾ كهك اك رؽ .كيرل سكآب نرسز ك ايطاف يسداما م سال اكسزب ذ

(إشِٓ  . )ُِ – ٗ :كيمسي أيضا م إش اح (رؤُِ) سا مسذياى عف بابؿ م (إرَٓ  )ُٓ ،سف يبكات
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رهيبذ بخراببا .كهذا يسس سا يمسذ م (إشُّ  )ُْ ،بؿ م (إشُْ) ييتبؿ اكنبلـ ش ار ذ سف س ؾ بابؿ إكم
اكايطاف بكضكح .ك ار ي (إشْٕ) كت د يسس اكيبايذ اكسخيسذ ك ايطاف  ،كنؿ هذا يبكؿ أف بابؿ ترسز كسس نذ
اكايطاف اكستسرد ع م اهلل كي اكؿ بنؿ سا يسني أف ي ذب نؿ سف يمتطيي ألف يتسرد ع م اهلل  ،سمتخدسا م
هذا أم ت سف س ذات كأس اد هذا اكذاكـ .بؿ نايت بابؿ م ساكبا كركعذ ك خاسذ سباييبا اكتم أممبا يبكخذ
يشر اكبيال اكذظيـ  ،نايت رس از ك ساؿ اكايطاف ابؿ مبكط ( زِٖ  . )ُٓ – ُُ :ككذكؾ كـ يمسي ن سذ
برنذ كا دة م اكنتاب سك بذ كبابؿ .كذكؾ ييب اهلل أكالدى كنؿ سف يريد اكخبلص كاك ياة األبديذ أف يخر كا سف
بابؿ (أل يتكبكا عف خطاياهـ) تم ال يياكبـ سف ضرباتبا (إشْٕ  + َِ :رؤُٖ . )ٖ – ْ :
كي د يبكات عديدة ضد س كؾ كاذكب ن يرة إضطبدت اذب اهلل كمي تت كدرامتبا  ،ككنف إذا نايت بابؿ رسز
إلب يس كسس نت  ،تنكف هذى اكاذكب هت اكتم إيبادت ك ايطاف كيسذت خطط م إضطباد اذب اهلل .كنسا أف
هياؾ يبكات بببلؾ بابؿ بياؾ يبكات بببلؾ هذى اكاذكب كاكس كؾ ( زِّ  + ِّ – ُٕ :يؤّ )ُِ – ْ :
كهذى اكدييكيذ اكساار إكيبا هم دييكيذ اكيكـ األخير .دييكيذ نؿ هؤالل متنكف سي اكايطاف م اكب يرة اكستبدة
باكيار (رؤُٗ  . )ُٓ ، َُ : َِ + َِ ، ُٗ :كاكذنس ي د أف اذب اهلل يي ك اكسميو بررهـ (يؤّ َِ :
 . )ُِ ،كيرل م يبكة عاسكس عبكبذ اكنؿ يكـ اكدييكيذ (دساؽ ك مطيف كشكر كأدكـ كعسكف كسكآب كيبكذا
كامراسيؿ  ،اهلل ضد اكخطيذ م نؿ زساف كسناف أييسا نايت  ،كاهلل اكدياف يذااب نؿ اكخطاة .كاألالـ اك اكيذ
اك اد ذ ك بار هم يتي ذ ك خطيذ  ،كيااسذ سف أف اهلل أم ـ اكخ يبذ ك بطؿ ككنف ع م ر ال هك أف ي تم كيسدل
اكخ يبذ (ركٖ  . ) َِ :كأتم اكسميو كتسـ اكسدال  ،كتببت األالـ كت ديب أكالد اهلل " سف ي ب اكرب يؤدب "
(عبُِ  . ) ٔ :كال ظ أف نمر بابؿ (أل اكايطاف) سرتبط بخبلص اكسميو كر كع اكذاكـ إكم اهلل  ،بذد أف
تيب إرسيال اكيبم بخراب بابؿ يبكؿ " فى تمك األيام وفى ذلك الزمان يقول الرب بنو إسرائيل (نييمذ األسـ) ىم
وبنو ييوذا (اكيبكد) معا ( بـ شاركا نييمذ كا دة هم إمراسيؿ اهلل ؿٔ  )ُٔ :يسيرون سي ار ويبكون ويطمبون الرب
إلييم (إرَٓ  .)ْ :كسا هك اكسط كب سف اكنييمذ اكتم داها اكسميو كأممبا " إىربوا من وسط بابل " (إرَٓ
 . )ٖ :كاكنييمذ كبا كعد ب ف تيتشر كت ب " ألنى ىأنذا أوقظ وأصعد عمى بابل (اكايطاف) جميور شعوب
عظيمة (اكسمي ييف سف نؿ أسذ ككماف) ......وتكون أرض الكمدانيين غنيمة( "...إرَٓ  " )َُ ، ٗ :ألنكم قد
فرحتم وشمتم يا ناىبى ميراثى " (اساتذ اكايطاف بمبكط اإليماف) (...إرَٓ  . )ُُ :كخراب اكايطاف شدر ب نـ
يباسم " .....ىا آخرة الشعوب (بابؿ اكتم ضـ يابا سف نؿ األ ياس) برية وأرض ناشفة وقفر( ...إرَٓ – ُٕ :
َِ)  .كهذا سرتبط بذكدة اكبار هلل " إسرائيل (اكبار اكذيف أمبطبـ إب يس) غنم متبددة  .قد طردتو السباع
(اكاياطيف) ".....فى تمك األيام وفى ذلك الزمان يقول الرب ُيطمَب إثم إسرائيل فبل يكون وخطية ييوذا فبل توجد
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ألنى أغفر لمن أبقيو " ( سراف اكخطيذ ناف بدـ اكسميو) (إرَٓ  . )َِ – ُٕ :كي خص اكك م ع م كماف إرسيال
اكيبم تاريخ اكخبلص كاكسدال كيبكؿ

" ىكذا قال رب الجنود إن بنى إسرائيل وبنى ييوذا معا مظمومون وكل

الذين سبوىم أمسكوىم أبوا أن يطمقوىم  .ولييم قوى (هك اكسادل رب اكس د يمكع اكسميو اكذل د ي دس ديذ)  .رب
الجنود إسمو .يقيم دعواىم لكى يريح األرض ويزعج سكان بابل " (إرّّ – ّْ)  .كي د يبكة ببكؽ اكيبم
ن با عف بابؿ .

كيرل اكايطاف هك اكذل يبكد اكس كؾ اكذيف يضطبدكف اذب اهلل " رسيس سس نذ ارس كاؼ سباب م كا دا
كعاريف يكسا ..اذا خر ت هكذا رسيس اكيكياف ي تم( ".داَُ  . )َِ – ُّ :بكك رسيس ارس أل اكايطاف
اكذل ي رؾ س ؾ ارس ي ذ يضطبد اذب اهلل  ،ي د أف أ د س كؾ ارس اد أسر بكاؼ بيال اكبينؿ .كرسيس
اكيكياف هك اكايطاف اكذل ي رؾ س ؾ اكيكياف  ،ك ار ي سا ذ أيطيكخس إبيساييكس م اذب اهلل.
كبيسس اكسسبكـ ي د بابؿ م شكرة إمرأة زانية ( بم اد ترنت اهلل كذهبت كرال عريمبا اكايطاف) جالسة عمى وحش
قرمزى (اكايطاف اكدسكل) ممموء أسماء تجديف (كهذى أخبلؽ اكايطاف) لو سبعة رؤوس ....ىى سبعة جبال ...
سبعة مموك (هم مبذذ سساكؾ كهم سشر رعكف كأاكر كبابؿ )...كهذى اكسساكؾ هم اكتم إضطبدت اذب اهلل عبر
اكتاريخ (رؤُٕ ن )  .كيمسي عف س ؾ أاكر نرسز ك ايطاف يبكؿ " أكيمت رؤماست ن بـ س كنا " (إشَُ :
ٖ)  .كسف هذا يخ ص أف اكيبكات اكتم اي ت ضد األسـ إيسا هم أيضا ضد اكايطاف اكذل ي رنبـ ييبادكا إكي .
كتنكف نؿ أعساكبـ اكباذذ م إضطباد اذب اهلل كخطاياهـ هم بسذؿ اكايطاف اكسباكـ هلل كاكستسرد ع ي .
المعركة ىى بين اهلل والشيطان
تى ىس َّرىد اكايطاف ع م اهلل كى َّنر أف ...ي ذؿ نرمي كؽ نكانب اهلل...كيشير س ؿ اكذ مٌ (إشُْ . )ُْ ، ُّ :
ض آدـ ك كال كيشيذا س
ك م تسردى ى َّر ى

كينم ار كشيذ اهلل ستشكريف هـ أيضا أيبـ ميشيركف س

(تؾّ :

ٓ)  .كسف يكسبا شارت هذى عادة اكايطاف أف ي كل أكالد آدـ كيتسردكا ع م اهلل .كنايت اكيتي ذ ماد اك يس
اكبارل ك زف اهلل ع م خ يبت  .كاطذا ناف اهلل م ضيؽ سسا دث كي دث سف إيتاار اكار م اكذاكـ كن ي
ت دل هلل .كناف زف اهلل ألي س ب ك بار ك زف ع م سا دث كبـ (هذا يسمر بنال اكسميو ع م ابر كذازر

سي أي يذ ـ أي ميبيس بذد دااسؽ سذدكدات)  .كايؿ عف اهلل أي " م نؿ ضيببـ تضايؽ كسبلؾ ضرت
خ شبـ  .بس بت ك أر ت هك نبـ كر ذبـ ك س بـ نؿ األياـ اكبديسذ" (إشّٔ  .)ٗ :اهلل كس بت ك بار تضايؽ

كعبَّر عف هذا اك يظ سف اكايطاف ببكك " دمتبـ ب ضبم ككطستبـ ب يظم ى ير َّش عشيرهـ ع م
سسا دث كبـ ى
يابم طخت نؿ سبلبمم  .ألف يكـ اكيبسذ م ا بم كميذ سسديِّمى اد أتت " (إشّٔ  . )ْ ، ّ :اكذداكة
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اك بيبيذ هم بيف اهلل كاكايطاف كهذى اكيبكات ضد األسـ هم م اك بيبذ يبكات تبديد ضد اكايطاف " كيؿ كؾ أيبا
اكسخرب كأيت كـ تخرب( ".إشّّ  . )ُ :كيبكؿ إاذيال أيضا " اف كرب اك يكد يكسا ع م نؿ ستذظـ كعاؿ
كع م نؿ سرتسي يكضي " (ِ  . )ُِ :كهذا اكستذظـ اكذاكم هك اكايطاف اكذل ر ي يسم

دا ...ايخسض دا

" ....أيزؿ األعزال عف اكنرامم كر ي اكستضذيف " (ككُ . )ِٓ ، ُٓ :
كال ظ سااعر اك ب م ا ب اهلل ت اى اكبار ك يظ سف إب يس يسا ذ ببـ  .ككنف هذا ناف ى ىسيان ك ريذ اكتم
أراد اهلل أف يسي با كئليماف بد خ بيا اهلل ع م أ ار انر شكرت نابب  .كاطذا كـ يمنت اهلل  ،اهلل كف يذ ز عف

اك ؿ  ،كرأييا اك ؿ م ابيذ اكماببذ إذ ي د اكدـ كاد كطخ ياب  ،بؿ ناف م س بت ستاكاا كبذا اكيكـ " ليس
عمى الشوك والحسك
لى غيظ (سف اإليماف يظ اهلل سك كذدكى اك بيبم اكايطاف) ليت َّ
ظبرت نان يؿ اكؾ ع م رأم

تؾّ  )ُٖ :فى القتال

(كهذى هم أ ار اكخطيذ كاد

( بياؾ سذرنذ بيف اكسميو كاكايطاف اكذل خطسيا سي كهذى نايت

سذرنذ اكش يب) فأىجم عمييا وأحرقيا معاً  .أو يتمسك بحصنى فيصنع صمحا معى  .صمحا يصنع معى " .

(إشِٕ  . )ٓ – ِ :كتيب إاذيال عف عسؿ اكسميو اكسداسم " يا رب إرتفعت يدك (يد اهلل هك اكسميو) ...فى ذلك
اليوم يعاقب الرب بسيفو القاسى العظيم الشديد (اكش يب) لوياثان الحية الياربة( "...إشِٔ : ِٕ – ُُ :

ُ)  .ـ يبكؿ فى ذلك اليوم غنوا لمكرمة المشتياة (اكنييمذ اكتم أ ببا اكسميو كااتبم أف تنكف عركما ك )  .أنا الرب
حارسيا  .أسقييا كل لحظة( .باكركح اكبدس) لئبل يوقع بيا( .إشِٕ  )ّ ، ِ :اكرب اسيبا .اكرب عريس

نييمت ي دى يؤمس نييمت هيا (إش ِٕ  " )ٗ – ٔ :فى المستقبل يتأصل يعقوب
تذيم أف اكسميو األزكم مي تم سف يم ) ويفرع إسرائيل
ن سي سف آسف سف اكيبكد

(يذبكب هيا هـ اكيبكد كيت شؿ

(نييمذ اكذبد اك ديد كيمسيبا بككس اكرمكؿ إمراسيؿ اهلل  ،تضـ اكذاكـ

ؿٔ  )ُٔ :ويمؤلون وجو المسكونة ثمارا. "..

إذاً إن كان اهلل ضد الشيطان ىكذا فمماذا يتركو ؟!
 )1يرل إ ابذ هذا بكضكح م مسر ببكؽ .

ببكؽ اكيبم رأل اكسماد كاد إيتار م يبكذا اذب اهلل ،

ااتنم هلل " تم ستم يا رب أدعك كأيت ال تمسي أشرخ إكيؾ سف اكظ ـ كأيت ال تخ ص " ( بُ :

ِ)  .كيري اهلل شكرة كبابؿ بك ايتبا كهم رسز ك ايطاف ( بُ  . )ُُ – ٓ :كيشرخ ببكؽ " يارب
ك نـ ذ تبا كيا شخر لمتأديب أممتبا " ( بُ  . )ُِ :ك م اإلش اح اك ايم ك ببكؽ اكيبم يرل
زال بابؿ ع م سا ذ ت باذب اهلل .اهلل يمسو بت ديب اذب  .ككنف ي د اهلل ن ب يرل إبي ييذااىب

بمبب ذيب إرتنب ككني يبنم ألالـ إبي .
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 )2يمسي م يبكة زنريا اكيبم أف هياؾ أسذ يرم با اهلل لتؤدب أسذ أخرل (زؾُ  . )َِ - ُٖ :ك ذبل
ال ع م سا ذ ت باذب  .اهلل يرمؿ أسذ كتؤدب اذب  ،ك ييسا
أرمؿ اهلل س ؾ ارس كيضرب بابؿ ز ن

ييتبم اكت ديب يرمؿ أسذ أخرل كتؤدب سف تمبب م أذيذ اذب  .ك م هذا يبكؿ اهلل " كيؿ ألاكر

اضيب ضبم كاكذشا م يدل هم مخطم " (إشَُ  . )ٓ :كبذد أف ييتبم اكت ديب يبكؿ اهلل "

ينكف ستم أنسؿ اكميد نؿ عس ب بؿ شبيكف كأكرا يـ أيم أعااب سر عظسذ ا ب س ؾ أاكر ك خر
ر ذذ عييي " ككساذا اكذباب ؟ ألي ااؿ ببدرة يدل شيذت " "...هؿ تستخر اكس س ع م اكباطي ببا أك
يتنبر اكسياار ع م سرددى( "....إشَُ . )ُٓ ُِ :
 )3يرل م يبكة إرسيال اكيبم أف اهلل ن ؼ يبكخذ يشر ك يش بابؿ أف يدسر أكرا يـ كاكبينؿ  ،كي خذ اذببا
نمبايا .ككنييا ي د اهلل يبدد بم ؽ بابؿ ع م سا ذ ت باذب (إش ا ات َٓ  ! )ُٓ ،كاكمبب م
ذكؾ أف اهلل إمتخدـ بابؿ نذشا ت ديب ككنف يا كيؿ سف يبكـ ب ذيذ اذب اهلل  ،كهذا سا رأيياى م هذى
اإلش ا ات.
 )4كيبل ظ أف اكت ديب در ات ،

ييسا تنكف اكخطايا بميطذ ينكف اكت ديب بميطا  ،ككنف ييسا تنكف

اكخطايا اديدة يمسي عف خراب شذب كسدسر .ككنف يتاس

تنكف إي ابيذ .ذيدسا إيتارت اكك ييذ م

يبكذا مسو اهلل بمبم اذببا إكم بابؿ  ،سا عادكا كـ يمسي سرة أخرل عف اكك ييذ م كمط اكيبكد .كهذا
يؤندى إاذيال اكيبم كتزكؿ األك اف بتساسبا  ....م ذكؾ اكيكـ يطرح اإليماف أك اي ( "...إشِ – ُٖ :
ِِ)  .كاألك اف هم سف عسؿ اكايطاف .كيرل در ات اكت ديب م (إشِٖ  . )ِٗ – ِّ :كاهلل يذرؼ
اكطريبذ اكسيامبذ كذبلج نؿ إيماف سف خطيت .
 )5كبيسس اكسيطؽ يمتخدـ اهلل اكايطاف كيؤدب اكبار .كهذا سا رأيياى سي أيكب  ،كسي بككس اكرمكؿ يسم
اكذل ناف اهلل ي سي كسبلٌ يرتسي سف رط اإلمتذبليات مسو ك ايطاف أف يضرب باكنذ م اك مد

(ِنكُِ  )ٕ :كبككس اكرمكؿ أط ؽ اكايطاف كيؤدب زايم نكري كس " اد نست...أف ييمىَّ ـٍ س ؿ هذا
ك ايطاف كببلؾ اك مد (أل كيضرب ب سراض) كنم تخ ص اكركح م يكـ اكرب يمكع " (ُنكٓ – ُ :
ٓ)  .ك ييسا تـ ت ديب ر ي عي اكرمكؿ بم طاي اكرمككم هذى اكضربذ (ِنكِ  . )ٔ :كاهلل اكذل خ بيا
أ ار ار ناف يذ ـ أييا ميمبط كهك اكذل ترؾ اكايطاف ن داة ت ديب  .ككنف نسا رأييا

ييسا ييتبم اكت ديب

مي بي م اكب يرة اكستبدة باكيار .كبيسس اكسسبكـ ي د اكرمكؿ يبكؿ " كذكؾ ال يساؿ بؿ كاف ناف إيماييا
اكخارج يسيم اكداخؿ يت دد يكسا يكسا " (ِنكْ  . )ُٔ :كيبكؿ اكبديس بطرس " ألف سف ت كـ م
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اك مد ني َّ
ؼ عف اكخطيذ " (ُبطْ  . )ُ :كذكؾ ي د اكبلبميف يابا بيض م اكمسال  ،ي دهـ آتيف سف
اكضيبذ اكذظيسذ (رؤٕ  )ُْ ، ُّ :كاكضيبذ اكذظيسذ هم أالـ هذا اكذاكـ اكتم تيبم  ،هذى اكتم ي يرها
اكايطاف كامتخدسبا اهلل كتيبيذ اذب  " .ه يذا اد يبيتؾ ككيس بسضذ  .إخترتؾ م نكر اكسابذ " (إشْٖ
 . )َُ :أنا إختطفت لى قضية الموت  +حولت لى العقوبة خبلصا .
 )6اهلل يؤمس هينؿ مد اكسميو كي ف األ
يريد أف نؿ اكخ يبذ تنكف أ

ار اك يذ اكتم يتنكف سيبا اك مد (ُبطِ  . )ْ :كناف اهلل

ا ار يذ كيترنب سيبا اك مد (ُتمِ  . )ْ :ككسا ناف اهلل كـ يخ ؽ إيماف

إال كينكف ك عسؿ (أؼِ  . )َُ :كذكؾ ي د أف سف يريد أف ينكف

ار يا يبذب اهلل ع م األرض .

كهذا سا ناف ي دث عيد بيال هينؿ م يساف  ،نايكا يي تكف اك ارة م اك بؿ كال يي ٍم ىسي شكت سي ت
كال سذكؿ م سناف بيال اكبينؿ (ُسؿ ٔ  )ٕ :نايت اك ارة ت تم سف اك بؿ سي كتذ ب مب اكسبامات
اكسط كبذ تساسا .كاكبينؿ ياير ك مسال ك م اكمسال ال أالـ  ،ب الـ األرض تست تيبيذ أكالد اهلل .كسف
أراد أف ينكف

ارة يذ م اكبينؿ يتـ تبذيب باكسذكؿ كاكسي ت هيا ع م األرض  ،كسف ر ض دعكة

اهلل كنم ينكف

ارة يذ  ،اهلل يترن  ،باركرى ينكف اكسي ت أك اكسذكؿ اكذل يي ِّي ىَ ٍد كيبذب أكالد اهلل

كينكيكا

ارة يذ .كبيسس اكسسبكـ ي د أف اهلل إمتخدـ األسـ اكك ييذ كتنكف اكسي ت اكذل يبذب كيؤدب

اذب .
النبوات ضد الشعوب ليا إذاً عدة أىداف
 )1هم إيذارات كت ذيرات كبذى اكاذكب  ،كنايت تشؿ كبذى اكاذكب بطريبذ أك ب خرل كذ با تتكب بل
يضرببا اهلل .بؿ سف إهتساـ اهلل أرمؿ يبيا كيييكل  ،كاف تاب اكاذب اكذل أيذرى اهلل  ،يبارن اهلل كال
يضرب  .ك م يسس اككات هم دعكة كبذى اكاذكب اكك ييذ كيذر كا اهلل " يبكى " اكبدير اكذل يذااببـ ع م
خطاياهـ كيبارؾ كبـ إف تابكا  ،يذر كا تساهذ آكبتبـ اكتم ال تيسي كال تضر كيؤسيكا باهلل
إكبان كبـ ( زَّ . )ِٔ :
 )2هم يبكات ضد اكايطاف اكذل ي رؾ هذى اكاذكب تخطئ  ،كيرل م خطاياها شكرة كخطايا اكايطاف.
اكايطاف هك اكسبشكد ببذى اكيبكات.
 )3يبا إظبار كضذؼ اكايطاف بل يخاؼ سي خشكشا بذد دال اكسميو.
ضعف الشيطان يظير فى النبوات اآلتية عمى سبيل المثال -:
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ُ) ايؿ عف رعكف أي ىالك ك م اكتر سذ اإلي يزيذ ( he is but a noiseإرْٔ  )ُٕ :كاكسذيم أي

ير

اادر ع م إك اؽ األذل ب د  ،هك س رد شكت سزعج (سمدس شكت) ك تخكيؼ كني ال يبدر أف يؤذل.
ِ) ك م ( زَّ  " )ُِ :إنى كسرت ذراع فرعون " كهذا يذيم إضذاؼ اكت كأف اكايطاف كرسزى رعكف هيا
شار نسا ااؿ األبال اكة نريذ ال أن ر  ،ير اادر ع م ائ إال عرض أ نار اكخطيذ ع م اكبار.
ّ)كيبكؿ اهلل ألدكـ نرسز ك ايطاف " إيم اد ذ تؾ ش ي ار بيف األسـ  .أنت محتقر جدا " (عكِ) .
ْ) كعف سكآب نرسز ك ايطاف يبكؿ " ويُداس سكآب م سناي نسا يداس اكتبف م سال اكسزب ذ " (إشِٓ – ٗ :

ُُ)

ب قرن موآب تحطمت ذراعو " (إرْٖ  = )ِٓ :شار ببل اكة  .بؿ شار
ٓ) كيبكؿ عف سكآب أيضا " عُ ِض َ

ضحكة ...كيتسرغ م اياس (إذ ذ اهلل يارب سف ن س خسر ضب اهلل )(...إرْٖ . )ِٔ :

ٔ) عف أدكـ .نؿ سا عس باكبار ميردكف نؿ هذا ع ي " كما فعمت يفعل بك  .عس ؾ يرتد ع م رأمؾ "
(عكُٓ) .
ٕ) عف بابؿ " .أال يبكـ سبارضكؾ كيمتيبظ سزعزعكؾ فتكون غنيمة ليم " ( بِ . )ٕ :
ٖ) كألاكر يبكؿ " ...أكسر نيره عنك وأقطع ربطك " (ياُ  )ُٓ ، ُّ:أل ت رر اكبار سف م طاي  .ك م
األيات (ياِ  )ُّ – ُُ :يرل ضربات اهلل ضدى اكتم أ بدت اكت .
خطايا األمم والشعوب الوثنية وما فييا من رموز لمشيطان
ومراحم اهلل تجاه البشر الذين فييا
أكالن نؿ هذى اكاذكب كبا خطيذ ساترنذ أال كهم اكذبادة اكك ييذ اكتم هم عبادة ك ايطاف اكسختسم كرال هذى
األك اف .ككنف اكنتاب اكسبدس ييمب كنؿ اذب سف هذى اكاذكب خطيذ سسيزة أك شسذ خاشذ ب  ،ك ييسا
ي سي نؿ هذى اكشسات كاكخطايا يسبـ سا هم اركر اكايطاف كسا هم أ ذاك ضد اكبار .كيرل م اكيبكات ضد
هذى اكاذكب نسا ا يا إيذا ار كبا كتتكب  ،اف تابت ر ي اهلل ضب عيبا كاف إمتسرت ياكت عباببا (يبكات يكياف
كيا كـ كيييكل)  ،كأيضا هم يبكلات كسا ميذااب اهلل ب عدك اكخير ع م سا ذ باكبار .ك م اكسبابؿ يرل م
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هذى اكيبكات س ار ـ ك ياف اهلل ت اى اكبار م هذى األسـ  ،فاهلل ليس ضد إنسان ولكن اهلل القدوس ىو ضد
الشر والخطية والشيطان اكذل هك كرال نؿ هذا .بدامذ اهلل ال تببؿ اكخطيذ.
بابل  -:كهذى تست درامتبا يسا مبؽ .ككنييا يمسي م سزٕٖ عف ابكؿ اذب بابؿ  ،كرأييا عسؿ اهلل سي يبكخذ
يشر كنيؼ إ تذب كئليساف كاإليم اؽ أساس  .اهلل كيس ضد إيماف بؿ اشبذ سرضكضذ ال يبشؼ ك تي ذ
سدخيذ ال يطسئ.
مصر  -:رأييا سا ايؿ عيبا م درامذ خاشذ ببا (اكباب اكمابؽ)  .كنييا يمسي آيذ اد تبدك بي ذ ع م أمساع

اذكب سشر كنكش  ،إذ يبكؿ اهلل كاذب إمراسيؿ " أليم أيا اكرب إكبؾ ادكس إمراسيؿ سخ شؾ .ذ ت سشر
ديتؾ  ،نكش كمبا عكضؾ " (إشّْ  . )ّ :كهذا اد يذيم أف اهلل يض م بسشر كنكش سف أ ؿ إمراسيؿ
اكتم ي ببا  ،ككنف هذا اكسبـ خاطئ  .كال تسبـ هذى ابيذ إال باكسسبكـ اكرسزل  ،نيؼ يمتبيـ هذا اكتسمير سي
اكؿ إاذيال " سبارؾ اذبم سشر " سشر كنكش هيا هـ رسكز نسا ا يا ك ايطاف ناذكب ك ييذ  ،سشر
بنبرياسبا كعيادها كنكش بمكاد بارتبـ كاك كف األمكد يرسز ك خطيذ  ،كبذكؾ يشير اكسذيم أف اهلل مير ض
اكايطاف كيطردى كيببؿ إمراسيؿ اهلل ( ؿٔ  )ُٔ :أل اكنييمذ .اكايطاف ناركبيـ مااط كستسرد طردى اهلل ك ت
سناي اكنييمذ .كميرث اكسؤسيكف سناي اكمابؽ  ،كايؿ أف اكذاكـ مييتبم يف يشؿ عدد اكس ىخَّ ً
شيف إكم يسس
ي

عدد اكسبلسنذ اكمااطيف كير كا سنايبـ م اكمسال.

كوش  -:هم كبا يسس آكبذ كعبادات سشر  ،ككنف هياؾ ائ يسيز اكنكايكف كهك ككيبـ األمكد .كاهلل كيس
ضد ككف بارة إيماف  ،بك خاكؽ اك سيي كأعطم ك نكايكف هذا اك كف األمكد .كنف اكسبشكد هك سا يرسز ك
اك كف األمكد اكذل يرسز ك خطيذ  ،كهياؾ يكعيف سف اكخطايا ُ) خطيذ أش يذ ككديا ببا (نسا يككًد اكنكايكف
ب كيبـ األمكد) .نسا يبكؿ داكد اكيبم م سزُٓ "باكخطيذ ككدتيم أسم" ِ) خطيذ نؿ اخص اكاخشيذ .كألف
اك دال ككيبا أمكد ااؿ اكرب أيبا متنكف ع م اكيمار أل سر كضذ أبديان  ،أسا اكخراؼ اكبيضال مينكف سنايبا
ع م اكيسيف يث األ راح األبديذ (ستِٓ  . )ّّ :كيبكؿ اهلل كاذب يبكذا أي ال أسؿ كبـ أف يتخ شكا سف
خطاياهـ نسا ال أسؿ ك نكام أف ي ير ككف

دى  ،كال اكيسر أف يتخ ص سف ككف راط أل اكببي اكمكدال اكتم

م مدى (إرُّ  . )ِّ :كيرل أف ضد اكسميو ..ك ش اكبر ناف اب يسر إاارة كخطاياى اكن يرة (رؤُّ )ِ :
 .كنكف أف اهلل يبكؿ كاذب أي

ير اادر أف يتخ ص سف خطيت نسا أف اكنكام ير اادر أف يتخ ص سف ككف

دى  ،ؤلف اككمي ذ اكك يدة كذكؾ نايت دـ اكسميو  ،كذكؾ يش م داكد ااسبل "ت م يم بيض أن ر سف اك ج"
شر ع م خطيت أل يببم ع م ككي
(سزُٓ  +إشُ  + ُٖ :رؤٕ  . )ُْ :كابف سا هك اإليذار كسف يي ِّ
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األمكد " نكش ات م ميسم هـ " (شؼِ  . )ُِ :كيسبـ ابيذ أف اكرب يك ببا ك ايطاف اكذل هك كرال نؿ
خطيذ ...أف اكرب ميضرب بميس اكاديد اكبامم " اكذل هك ش يب  ،ك ار ي (إشِٕ . )ُ :
ككنف ر سذ اهلل ك نكايكف تظبر م ابكك كبـ كأيبـ ميشيركف سف اذب كيمب كي باسذ يبيذ كهذا ييسا
يككدكف م اكسميو باكسذسكديذ  ،اهلل كيس ضد اكنكايكف كال ضد ككيبـ األمكد (شؼّ  + َُ ، ٗ :سزٕٖ :
ْ)  .كيبكؿ اكسريـ " ي تم ار ال سف سشر .نكش تمرع بيديبا إكم اهلل " (سزٖٔ . )ُّ :
صور  -:يرل شكرة كخراببا اكتاـ م ( زِٕ  ، )ِٖ ،كذكؾ كن رة ياها اكذل إمتخدست م اكسماد  .ك م هذا
تاير ك ايطاف اكذل كؿ خيرات هذا اكذاكـ كاكتم خ ببا اهلل كأعطاها كئليماف كيمتذس با كي يا ببا كيسرح  ،اذ
ب يخدع اإليماف كيبيذ ب ف ي ككبا تشبو هد ا ك  ،بؿ يذبدكيبا ناك (س بل اكساؿ كاك يس ، )...كهنذا ذ ت
شكر إذ أكَّبىت اكساؿ سبدت اكر سذ  ،ك ر ت بمبكط يبكذا  ،إذ متت كؿ ت ارة يبكذا إكيبا كيزداد ياها ع م
ماب ينبات ابخريف ( زِٔ  . )ِ :كهذا عنس سف هـ أكالد اهلل ايبـ ينكيكف س

ر سال .ك م ( زِٕ)

يرل أس ذ ك خيرات اكتم أعطاها اهلل كئليماف م هذا اكذاكـ  .ك م ( زِٖ) ي د اكنبلـ يت كؿ

ة سف س ؾ

شكر كيتن ـ ش ار ذ عف اكايطاف .كنسا ايؿ عف شكر ك ياها سف اكت ارة كأف ت ارها رؤمال (إشِّ )ٖ :
هنذا ايؿ عف اكايطاف أي رسيس هذا اكذاكـ .كهذا سا ااك اكايطاف ك رب ع م بؿ اكت ربذ " أعطيؾ نؿ هذى"..

كاهلل كيس ضد اذب شكر كيمسي إاذيال يبكؿ عيبا " كينكف سف بذد مبذيف ميذ أف اكرب يتذبد شكر
...كتنكف ت ارتبا كأ رتبا ادما ك رب( "...إشِّ  . )ُٖ ، ُٕ :كعر يا أف اكمبذيف ميذ هم رسز كسدة
إمتذباد اكايطاف ك بار هذى اكتم إيتبت بس ئ اكسميو اكس رر كاكذل اىبًؿ نؿ اكذاكـ كسيبـ شكر اكذل
نرس نؿ طااات كأسكاك كخدسذ اكرب .ابؿ
ميتذبدها  .كتنكف خيرات شكر ادما ك رب  .كهذا يذيم أف اكسؤسف يي ِّ

اكسميو أمال اكبار إمتخداـ ت ؾ اكسكاهب كاك ركات كاكطااات  ،هذى اكتم أمساها اكميد اكسميو باككزيات .كبذد
اكسميو يذكد نؿ ائ ينكف كس د اهلل.
أدوم  -:إتُّ ًخذ أدكـ م اكنتاب اكسبدس نرسز تب يدل كاذب اهلل .دكـ هك تكأـ يذبكب كنايا م شراع سف
اكبطف كخبلؿ ياتبـ إمتسر اكشراع بيف يمؿ يذبكب (إمراسيؿ اذب اهلل) كبيف يمؿ عيمك تكأـ يذبكب اكذل
هك أدكـ كسذيم اإلمـ دسكل أك سف األرض  ،كاكايطاف ناف اتاال ك ياس سيذ اكبدل (يكٖ  )ْْ :كك إمـ آخر
كيمتخدـ م اكيبكات إمـ أدكـ كدسكيتبـ ضد اذب اهلل .كرسكز أدكـ
هك مذير ألي ناف ذك اذر ن يؼ .ي

ك ايطاف  -:ا) ستنبر

ب) سكككد هك كيذبكب م بيت إبراهيـ (رس از كبيت اهلل ابراهيـ هك ر ؿ اهلل) كني باع

كضيَّي سيزت .
بنكريت بامتبتار  ،خسؽ ت اإل تساظ بسا ناف سيزة ك باككالدة ...كهنذا اكايطاف ناف إبيا هلل ى
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ج) ناف األدكسيكف يبت كف اذب اكيبكد اكباربيف أساـ يش بابؿ .كسف ال يبت كي نايكا يبيذكي نذبد كهذى هم
أعساؿ اكاياطيف اكذيف إمتذبدكا اكبار.

د) نسا ناف يذبكب كعيمك م شراع سمتسر سف اكبطف  ،كعيد

سركر اكاذب عيد خرك بـ سف سشر ر ض األدكسيكف سركرهـ م أراضيبـ بؿ ك اكككا أف ي اربكهـ كمببكا كبـ
سضايبات ن يرة بؿ عبر اكتاريخ ظؿ اكشراع ساتذبل بييبـ .كهنذا اكايطاف هك م عداكة سمتسرة سي اإليماف.
ق) ظف أدكـ خط ن أيبـ م سايذ طبيذيذ بـ يمنيكف م باؿ ظيكا أف اكذدك اليمتطيي اككشكؿ إكيبـ
ايتسخكا  ،ككنف اهلل يبكؿ ال بؿ متخرب أل ؿ خطاياؾ سبسا نايت سمانيؾ م سايذ كذ كها (عكّ – ٓ).
كهنذا ظف اكايطاف أف اهلل كف يبدر أف يب ن  ،ببلن سرتبط بخبلص اكبار  ،كاهلل أشدر نسا بسكت
اإليماف كك أخط كها اد أخط سات كال مبيؿ كخبلش  ،هنذا ظف اكايطاف  ،ككنف هؿ يمت يؿ ع م اكرب
ائ ! كناف اكسدال عف طريؽ اكسميو األمد اكخارج سف نبريال األردف (إرْٗ  .)ِِ – ُٔ :كاد تست دييكيذ
اكايطاف باكش يب كمتنسؿ باكباس م اكب يرة اكستبدة باكيار .ك) اساتذ األدكسيكف م اذب اهلل هت يسمبا
اساتذ اكايطاف م اإليماف  ،كنسا أديف اذب أدكـ ميديف اهلل اكايطاف .ز) يمست اكسريـ أدكـ " بيت بابؿ
اكسخربذ " ك م اكمبذيييذ " بيت بابؿ اكابيذ " كيطكب سف ي ازيبا نسا ازت هم اذب اهلل  ،كيسمؾ أطساكبا
كيضرب ببـ اكشخرة( .كيد يبـ عيد اكشخرة م اكمبذيييذ)  .كاكتسمير اك ر م كبذا  ..ب مب اكاريذذ اكتم
ازكا  .كباكسذيم اكرك م
تبكؿ عيف بذيف كمف بمف  ،بنذا نسا ات كا اذب اهلل م س يتبـ هنذا ال بد أف يي ٍ

ي د أف بابؿ هم اكرسز األش م ك ايطاف كأدكـ رسز كسف ي رنبـ اكايطاف  ،كذكؾ أمساها م اكسزسكر بيت بابؿ
 ،اكبيت تااب أسبا .كبيسس اكسسبكـ ي د أف اكميد اكسميو يبكؿ عف اكبركب سف األالـ اكستكاذذ م ضيؽ
األياـ األخيرة " كيؿ ك باكم كاكسرضذات م ت ؾ األياـ " (ستِْ  )ُٗ :كاك باكم هيا هـ اكسس كسيف سف
اكخطايا  ،كاكسرضذات هـ سف يي ىذِّسكا ابخريف كيبكدكيبـ م طريؽ اكخطيذ  .كأطساؿ أدكـ هـ اكخطايا اكش يرة

(اك ذاكب اكش يرة ب ذ اكيايد  ،كهذى تبكد ك خطايا اكنبيرة) بييسا يييمب كبابؿ اكخطايا اكنبيرة .كطكبم كسف يد ف
خطاياى عيد اكشخرة  ،كاكشخرة = اكسميو (ُنكَُ  . )ْ :ينكف اكسذيم أف يذهب اكخاطئ ك سميو ييسا
يدرؾ أي بدكي ال يبدر أف يسذؿ ايسا (يكُٓ . )ٓ :
كسف خطايا أدكـ اكتم ذنرها اكك م أيبا ال تسيز ادرة اهلل كظيت أي نباام ابكبذ ( زِٓ  . )ٖ :كباكتاكم كف
يمتطيي سايذ اذب يبكذا نسا كـ ت سم ببيذ ابكبذ اذكببا .ك م ظيبـ هذا إيتبسكا سف اكيبكد دكف أف يخاكا
إكببـ يبكى  .ككذكؾ يذااببـ اهلل ( زِٓ  + )ُْ – ُِ :مسر عكبديا ن  +إشّْ . ٔ :
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م كيتكن ف " (إرْٗ  . )ُُ :كتسبـ
ككنف يرل اهلل م ياي كر ست يبكؿ " أترؾ أيتاسؾ أيا أ ييبـ كأراس ؾ ع َّ
هذى أيضا ع م أف اكايطاف اتاؿ اكياس سيذ اكبدل ترؾ بذد إ ماد اكبار أبريال كاهلل مي سيبـ كيذككبـ.
موآب  -:خطيتبا اكنبريال (إشُٔ  )ٕ :كال ظ تنرار ن سات اكنبريال كاكتذظـ مت سرات م آيذ كا دة .
كاكنذب (إرْٖ ( + )َّ ، ِٗ :إشُٓ ن ) كسشيرها ت دى م (إرْٖ  )ُٖ – ُٓ :ككبا يسس خطيذ أدكـ
أيبا إمتبايت ببكة اهلل كظيت

ير اادر ع م سايذ اذب ( زِٓ  )َُ – ٖ :كنرسز ك ايطاف تنكف ك دكس

(إشِٓ  )َُ:كاارف سي (ككَُ  ، )ُٗ :كمتنكف ض نذ بـ ض نكا ع م إمراسيؿ كامتب أزكا باذب اهلل
(إرْٖ  . )ِٕ ، ِٔ :كهذى هم أكشاؼ اكايطاف أيضا  ،بك ستنبر كنذاب (يكٖ  )ْْ :كناف سخادعا كبيم
اكبار  ،اذا مبطكا إمتب أز ببـ.
ككنف يمسي اكؿ اكنتاب عف اذب سكآب " أرد مبم سكآب م آخر األياـ " (إرْٖ . )ْٕ :
بنى عمون  -:ييسا ضربت أاكر إمراسيؿ  ،كات ت سف ات ت كأخذت اك اكبيذ إكم اكمبم  ،أخ يت األرض سف
منايبا دخؿ اكذسكييكف كير كها (إرْٗ  . )ُ :ك ر كا كاستكا م اذب إمراسيؿ كاذب يبكذا  ،كاستكا م
خراب اكسبدس ( زِٓ  ، )ّ - ُ :ذكؾ يضرببا اهلل ( زِٓ . )ٕ – ْ :
ككنف عسكف ناذب  ،اهلل ال ير ض بؿ يرد مبي (إرْٗ . )ٔ :
الفمسطينيين  -:هـ م عداكة سمتسرة سي اذب اهلل  ،كعس كا ع م اإليتباـ سيبـ  ،كأكؿ ذنر كذداكتبـ سي اذب
اهلل ي دى م اشذ اساكف  .بـ رسز ك ايطاف اكذل هك م عداكة سمتسرة سي اذب اهلل .كت د ضربات اهلل
ضدهـ م (إرْٕ ن ) .

عيبلم  -:ياير اكنتاب إكيبـ ب يبـ يستخركف ببكتبـ ككذكؾ يبكؿ اهلل أي ميضذؼ اكتبـ هذى " ه يذا أ طـ اكس
عيبلـ أكؿ اكتبـ " (إرْٗ  )ّٓ :كاكك أكؿ تذيم أن ر سا يستخركف ب أيبـ سبرة م إمتخداـ اكبكس كببذى
يستخركف  ،كهذى خطيذ أساـ اهلل اكذل " ال يمر ببكة اكخيؿ .ال يرضم بماام اكر ؿ" (سزُْٕ  . )َُ :كهنذا
كف يدخؿ س نكت اهلل اكستن يف ع م أسكاكبـ (سرَُ  . )ِْ :كاكسبشكد أف اهلل يريد سف اإليماف أف يسبـ أف اهلل

هك اكت  ،كهذى اد بسبا داكد كااؿ " أ بؾ يا رب يا اكتم " (سزُٖ  )ُ :كااؿ " يا رب ببكتؾ يسرح اكس ؾ
كبخبلشؾ نيؼ ال يبتبج أ د " (سزُِ  . )ُ :ككاضو أي سف اك بال أف يتنؿ أ د ع م اكت أك ذنالى...إكخ ،
نؿ هذا س دكد  ،إيسا اكستنؿ ع م اهلل

سشدر ال يباسم سف اكبدرات .كابف يسبـ كساذا ي طـ اهلل اكتبـ ...

هذا كياسيبـ ي كف إكي ييبذهـ كيخ شبـ.
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كعيبلـ ناذب يبكؿ عيبـ اهلل " ككنف اهلل يرد مبيبـ " بك اد اساهـ (إرْٗ . )ّٗ :
أشـــور  -:هؤالل نايكا ستك ايف م سذاس ذ األمرل  ،إذ نايكا ي دعكف أيك بـ كأذايبـ كيضذكيبـ م أاساص
كتم يذ اكياس م األمكاؽ .كيبطذكف رابذ أمير كيذ بكيبا م رابذ زسي  .كي نم اكتاريخ عف بااعذ تشر اتبـ
 ،كسا هذى اكبمكة إال سف اكايطاف اكذل يبكدهـ .ك م إمتذسارهـ ألرض اذب اهلل كمبيبـ كاذب كامكتبـ
شاركا رس از ك ايطاف  .ك ييسا إيتشركا ع م اذب إمراسيؿ (اكسس نذ اكاساكيذ اكتم إي ر ت كذبادة اكبذؿ ..كناف
اهلل يؤدببا بمسا

ك يش أاكر بذسؿ سا عس

يبا سف تخريب) إيتسخ س ؾ أاكر كااؿ نبلسا ي

مارة ع م

اهلل سمتبييا باهلل م أ يال شارى ألكرا يـ  ،كتشكر أي ميبزـ اهلل نسا هزـ ببيذ آكبذ اكاذكب  .ك م هذا أيضا
ناف يرسز ك ايطاف م ت دي هلل ستشك ار م نبرياس أف اهلل ير اادر أف يياؿ سي (إشّٔ  . )َِ – ْ :ك م
هذا ااؿ ك اهلل " ىل تفتخر الفأس عمى القاطع بيا أو يتكبر المنشار عمى مردده " (إشَُ  . )ُٓ:كيبكؿ
اكك م ع م كماف إاذيال " ويسقط أشور بسيف غير رجل وسيف غير إنسان(....إشُّ  . )ٖ :كباكيمبذ
ألاكر " ضرب مبلك الرب من جيش أشور ٓٓٓ٘ ٔٛرجل (ميؼ اكسبلؾ = ميؼ ير ر ؿ) ( إشّٕ )ّٔ :
 .كألف أاكر ترسز ك ايطاف يسبـ أف اكسميو بش يب ضرب اكايطاف (اكش يب = ميؼ ير إيماف اكميؼ هيا
ميؼ سذيكل)  .كيبكة يا كـ اكيبم ن با ضد أاكر  ،كهك يتنبأ بخرابيا خرابا تاما (رسز كسا عس سمي يا بش يب ) .
عيدى يا ييوذا
ونجد ىذا مقترنا ببشارة الخبلص  ،بشارة اإلنجيل " ىوذا عمى الجبال قدما مبشر مناد بالسبلم ِّ
أعيادك أوفى نذورك فإنو ال يعود يعبر فيك أيضا الميمك  .قد إنقرض كمو " (ياُ . )ُٓ :
اليونان  -:هـ إاتركا اذب اهلل سف اكشيدكيييف نذبيد يف مبطت أكرا يـ بيد بابؿ (يؤّ  .)ٖ – ْ:كاكس ؾ
اكيكيايم أيطيكخس إبيساييكس نسا ذنريا سف ابؿ إضطبد اكيبكد كي س هينؿ اهلل  .إكم أف ال اكسنابييف بيم
يبكذا كهزسكى عدة هزاسـ  ،كطبركا اكبينؿ  .كببذا اكيكياف ااببت اكايطاف كشارت رس از ك  .كيتيب زنريا اكيبم
كيبكؿ عف اكسنابييف  ،اكذيف هـ هيا رسز ك سمي ييف " ألنى أوترت ييوذا لنفسى ومؤلت القوس إفرايم
وأنيضت أبناءك يا صييون (اكنييمذ اككا دة سف اكيبكد كاألسـ  ،يبكذا كا رايـ)  .عمى بنيك يا ياوان (اكيكياف نرسز

ك ايطاف) وجعمتك كسيف جبار (ي ف اكسمي ييف كميا مكل ميؼ م يد سمي يا اكبكل اك بار) " (زؾٗ  . )ُّ :اكسذرنذ
هم بيف اكسميو كبيف اكايطاف  ،ي ف نبار ال ابؿ كيا بسكا بت  ،كنؿ سف يم ـ يات ك سميو يشير سيما
يضذ اكسميو م اكبكس ككني هك اكسسمؾ باكبكس  ،كينكف سيفا م يد اكسميو  ،كينكف فرسا أبيض ( م
سرنبات رعكف

يشُ  )ٗ :راكب عميو فارس (هك اكسميو) وخرج غالبا ( م سذرنذ اكش يب شار اكايطاف عدك
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سبزكـ هاكؾ إرْٔ  )ُٕ :ولكى يغمب فينا (رؤٔ  . )ِ :كيطسسييا أي

اكب ك ب اكذاكـ بل يخاؼ سف ركب

اكايطاف كال سف اكضيؽ اكذل م اكذاكـ كينكف كيا ي مبلـ (يكُٔ . )ّّ :
أرام  -:أراـ ها ست اذب إمراسيؿ ن ي ار  ،كت اكست عدة سرات سي إمراسيؿ ضد يبكذا اذب اهلل  .تيب ضدهـ
إاذيال اكيبم (إشُٕ) كأيضا إرسيال اكيبم (إرْٗ . )ِٕ – ِّ :
صيدون  -:هؤالل أاترنكا سي عساكيؽ م سضايبذ اذب اهلل (اضَُ  )ُِ :كباعكا اذب اهلل نذبيد ك يكياف.
قيدار وممالك حاصور ( -:إرْٗ  )ِٖ :سان ذ هؤالل اإلطسسياف اكزاسؼ  ،عااكا اليبتسكف ب سايذ أيسمبـ
ظاييف أي كف يبا سبـ أ د ذااكا ببل أمكار  ،بـ ال يس نكف مكل بذض اكساايذ كاإلبؿ .كنف ها سبـ س ؾ
بابؿ كامتككم ع م هذى اكبطذاف إلطذاـ يا  .كهؤالل رسز كسف يذياكا بذيدا عف اهلل ااعريف باطسسياف زاسؼ
ال ي تسم باهلل اكذل هك مكر سف يار كؿ اذب .
اهلل يدعونا لمحرب ضد الشيطان
رأييا أييا رس أبيض يبكديا اكسميو اك اكب (أبيض ألييا م يا يابيا م دـ اكخركؼ رؤٕ  )ُْ :كي ف مباـ
كميؼ م يد اكسميو  ،كيمسي م إرسيال اكيبم " قد سمعت خب ار من قبل الرب وأرسل رسول (هك اكسميو) إلى
األمم (نؿ اكبار دعاهـ اكسميو ك دخكؿ إكم نييمت ) قائبل تجمعوا وتعالوا عمييا وقوموا لمحرب " (إرْٗ : ُْ :
ُٓ) كهذا اكذدك هك أدكـ رسز ك ايطاف ،كيطسسييا ب ي كـ يذد عدك اكل بد طـ اكسميو اكت " ألنى ىا قد
جعمتك صغي ار بين الشعوب ومحتق ار يين الناس " .كيرل هذا اكرمكؿ ن مد كنيمر كأف اذب اكسميو اكساب
بش ار اك يـ تم ببـ  ،كاكيشرة سضسكيذ  ،اكسميو خرج اكبا ككنم ي ب (إرْٗ  . )ِِ – ُٗ :كع سيا
اكميد اكسميو نيسيذ هزيسذ اكايطاف " ىذا الجنس ال يخرج إال بالصبلة والصوم " (ستُٕ . )ُِ :
الصوم  -:هك يزع مبلح اكايطاف ضديا سف يدى .مبلح اكايطاف رسيس هذا اكذاكـ هك دعكتيا ك س ذات اك ميذ.
كسف يشكـ كيزهد يبا ال ي د اكايطاف سا ي ارب ب .
الصبلة  -:هذا مبل يا أف ينكف ع م ش ذ باهلل كيترؾ ك اكبيادة نسارس كهكيبكديا سا ي ف مكل رس يبكدى
ارس بار  .كي ف مباـ كميؼ م يد س ارب اكل.
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ٗ -إسرائيـــــل
يمسً ىؿ أ دهـ سا هك اكدكيؿ ع م ش ذ اكنتاب اكسبدس نايت إ ابت

إسرائيل هم اكدكيؿ  ،سا سف كعد أك كعيد

إلمراسيؿ إال كت بؽ  ،كعدهـ اهلل باألرض كأعطاهـ إياها كهددهـ باكتاتت كك خاكسكا كشاياى (تثِٖ – ّٔ :

ٔٔ) ككبد تاتت اكيبكد ذبل كاكم َََِ ميذ .بؿ إف تاريخ اكيبكد ن إ بات كش ذ اكنتاب.
شارت إمراسيؿ بتاريخبا  )ُ -:إ بات كش ذ اكنتاب .

ِ) ابادة يذ سم ذ كخبلص

اكسميو.
تاريخ إسرائيل وما فيو من رموز لخبلص المسيح
 )1أخط آدـ عطم اهلل كعدان ب ف يمؿ اكسرأة أل اكسميو يم ؽ رأس اك يذ (أل اكايطاف) ككنف كـ يتـ
هذا ك ار سف أكؿ إبف ك كال  ،ـ تنف كال هم اكسرأة اكسبشكدة بؿ اكذذرال سريـ  ،اكسميو كـ ينف ك
أب باك مد.
 )2ااؿ بككس اكرمكؿ أف اكسميو ت مد سف إسرأة م سؿل اكزساف ( ؿْ  )ْ :ساذا تذيم ن سذ سؿل اكزساف
هذى؟ تذيم ببماطذ أف اكت مد عسؿ ع يب ي زـ ك إعداد طكيؿ .كس خص مريي كبذا اإلعداد أ) ك كد
اذب سبيئ ككالدة اكسميو سي  .كهذا سذيم أف اكيبكد هـ اذب اهلل اكسختار .ب) ك كد اكذذرال
باخشيتبا اكسس كلة يذسذ كك كد اكتبلسيذ .ج) ك كد ك ذ عاكسيذ سيتارة م نؿ اكذاكـ كيسبـ اكياس ك ذ
اإلي يؿ ،كدبر اهلل هذا عف طريؽ اإلمنيدر األنبر س ؾ اكيكياف اكذل تو نؿ اكذاكـ تبريبا ككـ يبتـ هك
كخ سالى بائ ادر إهتساسبـ بيار اك ذ اكيكياييذ م نؿ اكذاكـ  ،كهذى هم اك ذ اكتم نتب ببا اكذبد
اك ديد كاب با ب كاكم َُٗ ميذ ناف اكذبد اكبديـ اد تر ـ إكم اك ذ اكيكياييذ.

د) ك كد اكدككذ

اكركساييذ اكتم ذ ت اكذاكـ ن ب دا كا دا كأيا ت كسبدت اكطرؽ  ،كشار تيبؿ اكتبلسيذ كاكسباريف ببل
عكاسؽ .ق) عبر اكتاريخ م ـ اهلل ك يبكد اراسي كطبكس كيبكات اس ت نؿ ائ عف اكسميو اكسيتظر
كشارت ابادة أف نرة اكخبلص أزكيذ .كار ت هذى اكطبكس بذباس با اكدسكيذ كتطبيراتبا ذبي ذ
اكسميو ع م اكش يب .ككذكؾ أيطًؽ ع م اكيبكد أسيال سنتبذ اكسمي يذ ك) اكزسف اكسيامب كيضج
اإليماف كيتببؿ تذ يـ اكسميو .ز) ك كد اكاخشيات اكتم متتسـ اكذسؿ س ؿ ايا ا كبيبلطس.
 )3بدأت خطذ اهلل م تدبير اكخبلص باختيار إبراهيـ كعزك عف اككمط اكك يم م أكر اكن دايييف م أرض
اكذراؽ ،ككي يا م نيذاف نست رب تم يست ؾ األرض ن با  ،كيشير أبا كبذا اكاذب اكذل مي تم سي
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تمسم هك كيم سف اكيبكد
اكسميو .كألف إبراهيـ م إيتباك سف أكر إكم نيذاف ىع ىب ىر يبر اكسرات َّ

باكذبرايييف .كنايت اشذ تبديـ إم ؽ ذبي ذ إاارة كيبكة شري ذ كذبي ذ اكش يب كاياسذ اكسميو .كنايت

كالدة إم ؽ بكعد سف سمتكدع مارة اكساست = كالدة اكسميو سف عذرال = كالدة نؿ سيا بكعد كيشبو
أكالدان هلل .ي ف باكطبيذذ كبمبب اكخطيذ ي ب أف يسكت  ،ككنف مب كعكد اهلل كيا ي يا بخبلص
اكسميو شب يا أكالد سكعد أل ب مب كعد سف اهلل نام ؽ .كناف إم ؽ عريس ر بذ رس از ك سميو
عريس اكنييمذ  ،كال ظ اكرسز م اكبشذ
م س د أبي ييتظر كشكؿ نييمت .

أ) إم ؽ م بيت أبي ييتظر كشكؿ عركم = اكسميو

ب) ال يذنر خبر سكت ر بذ = ذركس اكسميو مت يا كؤلبد.

 )4ـ ي تم يذبكب اكذل يس ؿ اكسميو اكذل أخ م ذات ك ال إكييا كي ذؿ اإل ييف كا دا كيسذ ك ار يؿ = (يبكد
كأسـ  /مساسييف كأرضييف)  ،اف ناف إم ؽ يس ؿ اكسميو م مسال س دى ابف سيتظ ار عركم اكنييمذ
 ،يذبكب اكذل تذب أل ؿ ار يؿ عركم اكتم أ ببا  ،يس ؿ اكسميو اكذل ال إكم األرض كيابم سف
أ ؿ نييمت عركم

 ،كال ظ اكرسز ار يؿ تسكت م اكطريؽ إكم بيت إيؿ  ،ك ار يؿ اكس بكبذ تس ؿ

اكنييمذ اكس بكبذ  ،بييسا كيسذ ذات اكذيف اكضذيسذ تس ؿ اكيبكد اكذيف ال يمتطيذكف رؤيذ اكسميو م
يبكات نتاببـ .كيظبر اهلل كيذبكب كيبارن كي ير إمس إكم إمراسيؿ كسذيم اإلمـ ي اهد أك يشارع سي
اهلل ،اكبرنات هم كسف ي اهد.
كيمتذبدكا ك سشرييف رس از كذبكديذ اكبار
 )5ـ ينسؿ اكتدبير اإلكبم بيزكؿ يذبكب كأكالدى إكم سشر ي

ك ايطاف كيرل م اشذ خرك بـ سف أرض سشر ببيادة سكمم رس از ياطبا ك ريذ اكتم أعطاها كيا
اكسميو .كناف س ئ يذبكب كاألمباط إكم سشر م كات نـ اكبنمكس .كاضم بيك إمراسيؿ م
سشر ميكات عديدة ،نيؼ يبدرها " باؿ اكرب ألبراـ إع ـ يبييا أف يم ؾ مينكف ريبا م أرض كيمت

كبـ (كهذى أتت م اكمبذيييذ فى مصر وفى أرض كنعان) كيمتذبدكف كبـ يذككيبـ أربي سسذ ميذ .ـ
األسذ اكتم يمتذبدكف كبا أيا أدييبا .كبذد ذكؾ تخر كف ب سبلؾ زي ذ ... .ك م اك يؿ اكرابي ير ذكف
إكم هبيا " (تؾُٓ  . )ُٔ - ُّ :كناف اهلل اد كعد إبراهيـ ب ف يذطي هك كيم نؿ أرض نيذاف
(تؾُّ  . )ُٖ – ُْ :كيمسي سف بككس اكرمكؿ " ..إف اكياسكس اكذل شار بذد أربذسسذ ك بل يف ميذ
(بذد اككعكد اكتم أعطاها اهلل إلبراهيـ) ال ييمخ عبدا اد مبؽ تسنف سف اهلل ي ك اكسميو تم يبطؿ
اكسكعد " ( ؿّ  .)ُٕ :كهذا اككعد اكذل ناف إلبراهيـ " يؾ تتبارؾ سيي األسـ " ( ؿّ . )ٖ :
كهذى ابيذ ي دها م (تؾِِ  .)ُٖ :كتسمير نؿ هذا نابتم -:

أ) أف اذب اهلل كـ يبضم م
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سشر سدة ََْ ميذ ناس ذ بؿ هذى اكسدة تاسؿ اكسدة اكتم اضكها م نيذاف إذ نايكا كـ يست نكها بذد ،
بؿ إست نكها بذد دخككبـ سي ياكع .ب) كك بذ إبراهيـ م كعد اهلل بد د ي سف س ارة اكسنسي ذ كيد ف
مارة زك ت األرض كيمت س ن ككف تنكف س ن ابؿ ََْميذ ككنف إليساي د ف مارة يبا بم
متنكف أرض  ،كأليبا كيمت س ن ابف كذكؾ هك سا زاؿ ريبا عيبا  ،إذان يد ي سيبا.

ج) كبذكؾ

تبدر سدة ببال اكاذب م أرض سشر ب كاكم ُِٓ ميذ  .كاكر ال اكر كع كتسمير مسر اكتنكيف
اإلش اح ُٓ ك تسمير اكناسؿ.
 )6كـ يذنر مسر اكخركج أف اكاذب ت ر باكذبادة اكك ييذ م سشر ككنف سف (يشِْ  + ُْ :زَِ :
ٕ) كسف عس بـ تس اال كذ ؿ ذهبم كيذبدكى م اكبريذ ع م طريبذ عبادة اكسشرييف  ،يدرؾ أيبـ ت ركا
ذبل باكذبادات اكك ييذ  .ككذكؾ مسو اهلل بذكبـ سف رعكف  ،سا ناف اهلل ميمسو أل د ب ف يذؿ اذب
إال كك نايت هياؾ خطيذ .ككنف أيضا كينسؿ اكرسز اف ذكبـ بمبب اكخطيذ كسرعكف هك رسز كذؿ اكبار
ك ايطاف بمبب اكخطيذ.
 )7عاش اكاذب م سشر ترة م هدكل إكم أف طرد اكس ؾ أ سس اكبنمكس بدأ إضطباد اكسشرييف
ك اذب إكم أف أرمؿ اهلل كبـ سكمم كيخ شبـ ناف رس انز ك سميو اكذل خ شيا سف عبكديذ إب يس.
كنايت اشذ اكخركج س يسذ باكرسكز كبشذ خبلص اكسميو.

أ) دـ خركؼ اكسشو ي يت سف إ تسم ب

كناف اكذبكر (بيمو كسيبا ن سذ بشخذ) سف اكذبكديذ ك ريذ = كااؿ بككس اكرمكؿ أف ش يا اكسميو
(ُنكٓ . )ٕ :

ب) ناف اكسف رس از ك تياكؿ سف مد اكسميو اكذل ب ي يا م ربذ هذا اكذاكـ،

كأمساى بككس اكرمكؿ طذاسا رك يا (ُنكَُ  . )ّ :ج) كناف اكسال ي تم بضرب سكمم كشخرة رس از
إليمناب اكركح اكبدس ع م اكنييمذ بذد اكش يب (ُنكَُ  )ْ :هذا سا أمساى اكرمكؿ اكسال اكرك م.
كيبكؿ اكرمكؿ أف الصخرة كانت المسيح .كيبكؿ أف الصخرة تابعتيم ..ك ير كارد اكتسنير أف هياؾ
شخرة نايت تمير كرالهـ طكاؿ األربذيف ميذ كياربكا سيبا  ،ككنف اكسذيم أف سكمم ن سا إ تا كا
ك سال ناف يضرب أل شخرة سك كدة يخرج اكسال .كنف كساذا كـ ييذنر مكل اد ذ كا دة كضرب

اكشخرة ؟ ناف هذا أيضا أل ؿ اكرسز ضرب اكشخرة ناف رس از كش ب اكسميو ،كاكسميو ال يش ب
مكل سرة كا دة ع م إ رها إيمنب اكركح ع م اكنييمذ .كي ف ابف يست ئ باكركح ب ف يط ب (يكٕ ّٕ :

– ّٗ  +ككُُ  . )ُّ :كذكؾ سم يبايذ اكر ذ ضب اهلل سف سكمم إذ ااؿ ك اهلل أف ين ـ اكشخرة
ييمنب اكسال سف ضب سكمم ع م اكاذب كتذسرهـ ضرب اكشخرة

مد اكرسز (عد َِ) .
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د) ناف تكهاف اكاذب م اكبريذ كسدة َْ ميذ ـ دخككبـ إكم أرض نيذاف سي ياكع رس از كر ذ ربتيا
ع م األرض إكم اكمسال كيمسيبا رسزيا نيذاف اكمساكيذ يث ينكف سي يمكع  ،كببذا ينكف عبكر يبر
األردف هيا إاارة كسكتيا باك مد م يبايذ ر تيا األرضيذ .كتكزيي ياكع األرض ع م األمباط رسز كتكزيي
اكسميو يشيبيا اكمساكل ع ييا م األبديذ (أؼُ  . )ُُ :كيبل ظ أف عدـ دخكؿ سكمم إكم أرض اكسيذاد
ال يذيم مكل أي رسز ك ياسكس  ،كاكياسكس أاشم سا يمتطيي أف يبدس إليماف أف يذايف اكمسال سف بذيد
دكف أف يراها  ،نسا يظر سكمم كؤلرض ككـ يدخ با  ،كاطذا كـ ينف سكمم اهسا كسكضكع اكرسز هذا ،
كنف هك أخط كب نـ اكياسكس خطيذ كا دة ت رـ اإليماف سف اك ياة األبديذ .أسا ي ف يدخؿ إكم اكمسال
" إ بتكا َّم كأيا ينـ "  .ككنف بنؿ اكسباييس سكمم هك األعظـ ككنف

م اكسميو كذكؾ يبكؿ اكرب كيا

ياكع دخؿ سي اكاذب رس از كيمكع كتطابؽ اإلمسيف.

رؼ س م اكيكياييذ هك ش م اكذبريذ ،أسا سكمم

رأييا سا ك سف عظسذ م ظبكرى هك كاي يا سي رب اكس د ع م بؿ اكت م .ق) كـ ييذنر م مسر اكخركج

خبر رؽ رعكف م اكب ر األ سر كهذا رسزيا إاارة ألف اكايطاف سا زاؿ ي ارب اكنييمذ  ،با كبد

إينمرت اكنت ( رؽ يش رعكف) كني سا زاؿ ااد ار ع م اكسباكسذ  ،كهذا ظبر رسزيا م ه كـ عساكيؽ
ع م اكاذب بذد اكخركج سباارة  ،ذساكيؽ هم األخرل رسز إلب يس اكذل سا زاؿ ي ارب اكنييمذ بذد أف
ررها اكسميو .ك) خيسذ اإل تساع كمط اكاذب = اكسميو كمط نييمت داسسا .
طبكس اكتطبير = اكش يب

ح) رسيس اكنبيذ = اكسميو رسيس نبيتيا

ز) اكذباسو كنؿ

ط) سباب ذ سكمم هلل أكؿ

سرة إاتس ت ع م رسكز اشذ اكخبلص ت كيؿ اكذشا إكم ذباف ـ إكم عشا كـ ينف عسبل م ريا كني
ارح عسؿ اكسميو م ت مدى  ،اكذشا م يد سكمم شارت هم اكة اهلل شايذذ نؿ اكسذ زات إاارة
ك سميو اكة اهلل  ،كت كؿ اكذشا إكم ذباف إاارة ك سميو  "....اهلل ذؿ اكذل كـ يذرؼ خطيذ خطيذ أل يا
كيشير ي ف بر اهلل ي ِ( "..نكٓ  . )ُِ :كهذا سذيم ت كؿ اكيد اكبرشال إكم يد م يسذ بذد أف أشاببا
اكبرص عيدسا أدخؿ سكمم يدى إكم يعِّب ـ اساسبا بذد ذكؾ  ،كناف ت كؿ اكسال إكم دـ إاارة ألف اكدـ هك

كمي ذ اكتطبير سف اكخطيذ .كعكدة اك ذباف إكم عشا سرة أخرل إاارة كس د اكسميو باك مد بذد أف تسـ داس

ك بار.

ل) كذكؾ أيضا نايت اك يذ اكي اميذ رس از ك سميو سف ييظر إكيبا يياسم كال يسكت  ،ككيبل ظ

اك يذ رسز اكايطاف اكسس كل يمسان سسيتا هك اكخطيذ كنف اك يذ اكي اميذ كبا انؿ اك يذ ككنف بدكف اكمـ

اكداخ م اكسميو ناف ببل خطيذ.

ككاضو بيبذ سذكيذ اهلل كسكمم م ايادة اذب ستذب يزيد عددى ع م

اكس يكييف ككسدة َْ ميذ م اكبريذ .
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 )8سف طراسؼ تم يؿ األخبار أف يرل نيؼ م ؿ اكسشرييف خبر خركج اكاذب سف سشر كنيؼ الت

م األ ار اكسشريذ  -:هياؾ عدة ركايات ككي خذ إ داها كيبكككف يبا " إف كبال إيتار م سشر كاعتبد
اكياس أف ابكبذ اضبذ ع م اكسشرييف إلهساكبـ اكطبكس اكديييذ  ،ككبذا طردكا نؿ األ ايب  .كأف
زلان سيبـ ها ر ببيادة سكمم إكم اكيبكديذ كهياؾ أممكا سدييذ أكرا يـ "
 )9بذد دخكؿ اكاذب سي ياكع إكم أرض اكسكعد أسرهـ اهلل أف يطردكا نؿ اكنيذايييف سيبا = كهذا إاارة
كك كب طرد نؿ خطيذ سف اكب ب.

اربكا ترة ك رركا أراضم ن يرة ـ تباعمكا كترنكا اذكب نيذاف

اكتم أسرهـ اهلل ب ف يطردكهـ كي اماتبـ اكباذذ ،كنايت إيتشارات اكاذب بسذكيذ اهلل
أف يذيف بيذست سف ي اهد.

أ) اهلل سمتذد

ب) اهلل ط ب إبادة اكاذب اكنيذايم أليبـ نايكا اد إي دركا م خطاياهـ

إكم سمتكل باي سف اذكذ يمم بؿ كسي اك يكايات  ،كتبديـ أكالدهـ ذباسو يذ بكبتبـ (اكتم نايت
تسا ي با سف ي اس كس ك ذ كياذ كا اكييراف داخ با كدر ذ اإل سرار ـ ي بكف األطساؿ ع يبا أ يال سي
الي ٍمسي شراخ األطساؿ) هؤالل إي طكا كسمتكيات سف اكك ايذ إمتك بت
شكت اكطبكؿ اكذاكم تم ي

إبادتبـ  ،كناف ذكؾ بكامطذ اكاذب نسا أ رؽ اهلل مدكـ كنسا أ رؽ اكذاكـ اديسا باكطك اف .كال ظ أف

اهلل ناف ك

نسذ م إمتخداـ اكاذب كذبكبذ اكنيذايييف ،كهم أف يرل اكاذب عبكبذ اكخطيذ بل

يخطسكا س بـ.
)11

ناف يتي ذ إهساؿ اكاذب كترنبـ اكنيذايييف م األرض أف اكاذب ا دكهـ م عباداتبـ اكك ييذ

 ،كنسا هك ستكاي ناف اهلل يذااببـ ب ف يترؾ هذى اكاذكب اكتم ترنكها كتذكبـ  ،كاكسذيم اكرك م أف كنؿ
و
ااض كيخ شبـ كهذا سا
خطيذ يترنبا دكف أف يتخ ص سيبا أالسبا .ك ييسا يشرخكف هلل ناف يرمؿ كبـ
يراى م مسر اكبضاة .ككـ ينف اكباضم ك أف يبكـ بدكر اكس ؾ بؿ هك يبكد اكاذب كي ررى سف أعداس ـ
ي نـ ك اذب ب مب اكاريذذ .كيرل أيضا م مسر اكبضاة أيبـ نايكا ببل س ؾ اي در سمتكاهـ
األخبلام كسمتكاهـ اكرك م بادة .كيرل عدد سف اشص اكبضاة م هذا اكمسر كأ ب اكظف أف بذض
اكبضاة تكا دكا م كات كا د سي اضاة آخريف ن هؿ م سناف أك ن هؿ كمبط ير ابخر.
)11

ناف آخر اكبضاة هك شسكسيؿ اكيبم  ،كاد طاكب اكاذب ب ف يبيـ كبـ س نا نببيذ اكاذكب  ،ك زف
شسكسيؿ دا بك يرل أف اكاذب يتستي بسيزة كيمت كدل أل اذب آخر كهم أف س نبـ هك اهلل يسم ،
َّب خاطرى كااؿ ك إيبـ كـ ير ضكؾ أيت إيسا ر ضكيم
ك اكؿ أف ي ييبـ عف رأيبـ شركا ،ككنف اهلل ى
طي ى

أيا  .كأعطاهـ اهلل س نا ب مب ا ببـ هك "شاول الممك" كناف أطكؿ ر ؿ كأاكل ر ؿ م يظرهـ بـ
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يط بكف س ؾ يتساخركف ب أساـ اكاذكب سر كا ب  .كعبَّر داكد عف ذكؾ ببكك " كيذطؾ اكرب مب ا بؾ
كيتسـ نؿ أريؾ " (سزَِ  .)ْ :ككيبل ظ أف اهلل ناف يذد كبـ "داود" اكذل أمس كبـ اكسس نذ بيبذ
كاكذل هك ب مب ا ب اهلل ،ككنف هذا يتي ذ اكتمرع كعدـ اكشبر ع م أ ناـ اهلل  ،كهذا عبَّر عي داكد
أيضا " إيتظر اكرب  .كيتادد ككيتا ي ا بؾ كايتظر اكرب " (سزِٕ  . )ُْ :كنـ مبب ااكؿ هذا سف
أالـ كساانؿ إلمراسيؿ كاكذنس سي داكد .ككيذ ـ أف هياؾ عبارة إمسبا سؿل اكزساف  ،اهلل ناف ييذ ٍِّد داكد
كيظبر م اكزساف اكذل يراى اهلل سيامبا .كيخرج سف هذا بدرس كنؿ سيا هك أف ال يتذ ؿ األسكر  ،اهلل

إشرريا أف ي شؿ ع م ائ بؿ اد يتخاشـ
ا
شايي اكخيرات يدبر اكخير داسسا كيا ككنؿ أكالدى  .ككنف
سي اهلل ألي كـ يذط كيا ،اد يد ي اهلل أف يمسو ببذا اكائ كيذرؼ أي كـ ينف م شاك يا ،اهلل ال يسيي
اكخير عف أكالدى .كبيسس اكسيطؽ يسبـ كساذا مكؼ يي ى ُّؿ اكايطاف سف م ي م يبايذ اكزساف (رؤَِ :

ٕ)  .اكياس ببماطذ يريدكف اكخطايا اكتم يذرضبا ع يبـ اكايطاف كال يريدكف أف ي تزسكا بكشايا اهلل ،
بؿ يظيكف أف اهلل يتدخؿ م ياتبـ كي رسبـ سسا يريدكف  ،ك يف يط ؽ اهلل اكايطاف تزداد اكخطايا ،
كي دث سا ذر اهلل سي كأف نؿ خطيذ كبا يتاس با اكسؤكسذ كذكؾ

رشا سف اهلل ع م اإليماف خ يبت

سيي هذى اكخطيذ بكشيذ (نسا إنتاسكا أخي ار أف اإليدز ياتج عف خطيذ اكاذكذ اك يمم)  ،اككشايا هم
كشاكو اكبار ككيس تبييدا ك ريتبـ .كيتي ذ إلطبلؽ اكايطاف كازدياد اكخطايا تزداد أالـ اكياس بؿ
يذضكف أكميتبـ سف اكك ي (رؤُٔ  )َُ :كناف اكسسركض أف يسبسكا يتكبكا ككنيبـ مير ضكف اكتكبذ
(رؤٗ  ، )َِ :ككر ض اكياس اكتكبذ سي إزدياد األالـ ايؿ عف خطيذ ت ؾ األياـ " تدعم رك يا سشر"..
(رؤُُ  )ٖ :بذا سا دث سي رعكف سشر إذ إزداد عيادى سي ن رة اكضربات.
)12

كدخؿ ااكؿ م شراع سي شسكسيؿ كمبب هذا أي تشكر أك أراد أف ينكف نباام س كؾ اكذاكـ  ،يي ىا ِّرع

هك كاذب ار ضا هك ابخر سايسذ اهلل .ككـ يذ ـ كنبرياس أف اهلل أراد أف تنكف سس نذ اذب سس نذ

يسكاراطيذ أل أف اهلل هك اكذل ي نسبا أك بتذريؼ آخر أف اكس ؾ اكذل يس ؾ ع م اذب اهلل كظيست أف
يطبؽ اكاريذذ ال أف يضي هك ك سس نذ اريذذ سف عيدى  ،اكاذب هك اذب اهلل ككيس اذب اكس ؾ.
كذكؾ ر ض اهلل ااكؿ ك ذؿ اكس ؾ كداكد.
)13

أمس داكد اكسس نذ اك بيبيذ اكتم إستدت سف مكريا إكم دكد سشر كامتسر س ن َْ عاسا  ،كأتم بذدى
م يساف إبي كاكذل إمتسر هك أيضا َْ ميذ  ،كخبلؿ س ؾ داكد كم يساف إمتسرت اكسس نذ اكيذ كست دة
ك م مبلـ  .كنف كـ ينف ر بذاـ إبف م يساف م نسذ أبي ايابت اكسس نذ أياس إكم سس نتيف هسا
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إمراسيؿ كيب ػػكذا كتنكيت إمراسيؿ سف األمباط اكذارة اكتم تسردت ع م نرمم داكد كامتسرت يبكذا ت ت
نـ أمرة داكد .كنايت اكسس نذ األنبر هم إمراسيؿ كعاشستبا اكماسرة  ،كاألش ر يبكذا كعاشستبا
أكرا يـ كببا اكبينؿ .كناف يربذاـ أكؿ س ؾ ع م إمراسيؿ( اكسس نذ اكاساكيذ )  ،كهذا خاؼ سف أف اذب
ييسا يذهبكف إكم هينؿ اهلل م أكرا يـ ير ذكف بب كببـ إكم نرمم داكد س نبـ األكؿ يتسردكا ع ي ،
بتؾ يا إمراسيؿ اكذيف
ااـ هين يف م أراضت إمراسيؿ ككضي ببسا ع كؿ ذهبيذ كااؿ " هكذا آك ى
أشذدكؾ سف أرض سشر " (ُسؿُِ  )ّّ – ِٓ :كاخترع يظاسا ك ذبادة كابتدع طريبا كتذييف نبيذ
ى
ك ذ كؿ

مد اكذبادة تساسا .كناف أف أااـ رامذ ع م دكد سس نت سي سس نذ يبكذا كبتؿ سف يسنر م

اكذهاب إكم أكرا يـ.
)14

كنايت نسذ اهلل م ك كد سناف كا د ك ذبادة أف ينكف هذا اكسناف سر ذا كتشكيب أل إي راؼ م
عبيدة اذب

ييسا يذهبكف ك ذبادة م هينؿ أكرا يـ يث اكنبيذ كسذ سك اكاريذذ .ككذكؾ مرعاف سا

إي ر ت عبادة اكسس نذ اكاساكيذ بؿ أدخؿ اكس ؾ آخاب كزك ت إيزابؿ عبادة اكبذؿ كعاتاركت اكك ييذ بسا
يبا سف سسارمذ اكس كر كاكزيم م هيانؿ اكبذؿ ،كأااست إيزابؿ هينؿ نبير كبذى اكذبادة م اكماسرة.
كاضطبدت أيبيال اهلل كات ت سيبـ اكن يريف إكم أف ظبر إي يا اكيبم.
)15

نايت يتي ذ عدـ طاعذ أ ناـ اهلل م سس نذ إمراسيؿ أف تذدد إ تياؿ اكس كؾ كي س ع م اكنرمم اادة
آخريف تذددت األمر اك انسذ كب ت ٖ أمرات خبلؿ ترة َِْ ميذ

مكاع م نرمم اكماسرة .كيتي ذ

اإليبيار اكتاـ م سذر ذ اهلل كاكسماد اكك يم اكذل إيتار  ،مسو اهلل م ميذِِٕ ؽ.ـ .ب ف تدسر أاكر
اكماسرة كتيبؿ زلان نبي ار سف اذببا إكم أ زال إسبراطكريتبا اكاامذذ كت تم باذكب ك ييذ كتذيش م
أرض إمراسيؿ  ،كناف كذكؾ نسذ عيد س كؾ أاكر  ،كهم أف اكاذكب اكتم يب كها إكم أرض إمراسيؿ
كف تنكف كبا أل دكا ي ساميذ كطييذ يتسردكا ع م أاكر سطاكبيف باك ريذ  ،األرض كيمت أرضبـ.
ككنف كسا إيخسض عدد مناف األرض ن رت اكك كش نذت اكبار ،ككسا ناف ك اذكب اكك ييذ عبيدة أف
كنؿ أرض إكبان ك طبكس ييب م طاعتبا كي يا اذب األرض م مبلـ  ،م ككا اذب إمراسيؿ اكستببم
م األرض عف نيسيذ عبادة اهلل  ،كاكذنس اكاذب اَّد هؤالل اكك يييف م عباداتبـ اكك ييذ  ،اخت ط

سخَّط كديف سخ ط  .كذكؾ ناف اكيبكد
اكاذباف كاخت طت اكذبادتاف كيخرج كيا اذب اكماسرييف ناذب ى
ي تبركف اكماسرييف كال يتذاس كف سذبـ.
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)16

أسا يبكذا امتسرت ت ت نـ أمرة داكد طكاؿ ترات نـ داكد كم يساف كأ يال اإليسشاؿ كبذدى تم
ميذ ٖٔٓ ؽ.ـ .يف مسو اهلل ب ف يذهب اذب يبكذا أيضا م مبم إكم بابؿ .كناف ذكؾ بمبب
خطاياهـ بؿ هـ أيضا إي ر كا إكم اكذبادة اكك ييذ .كاطذا اف اإلمتبرار اكميامت م يبكذا ناف ار ذا
ألف اكتبا اكرك يذ نايت أ ضؿ يمبيا سف أختبا إمراسيؿ  ،كامتسرت أمرة داكد ع م عرش اكسس نذ
طكاؿ هذى اكسترة .ككنف ألف يبكذا ناف اكبا أ ضؿ سف األخرل ناف أف اهلل أدببا بذهاببا إكم اكمبم
كتطبيرها ككني كـ يسيبا .كنايت سدة اكمبم َٕ ميذ عادكا بذدها كتطبركا تساسا سف اكذبادة اكك ييذ ،
ناف اكمبم عبل ا اا يا .ك م خبلؿ إات اـ اكباب ييف ألكرا يـ طسكا األمكار كاكبينؿ كأ راكا كدسركا
نؿ ائ كات كا اكن يريف.

)17

ِّد س كنبا كاذكببا
كيبل ظ م اكنتاب اكسبدس أي ال ينتب اكتاريخ نسا تنتب اكاذكب األخرل  ،تي ىس ٍ
ك ركببا بؿ ينتب اككااي ،بؿ ناف يظبر عيكب اكس كؾ األبرار نسا يظبر ميات اكس كؾ األارار .كال
يس د اكاذب بؿ يظبر عيكب كيباسش بك كيس نتاب تاريخم بؿ نتاب تذ يسم  ،يتذ ـ سي أف اكة
اكاذب كايتشارات م تبكاى كهيا ت تم اكسذكيذ سف اهلل  .كاكنتاب ال يرنز ع م تاريخ اكس كؾ ككنف ع م
تذاسؿ اهلل سي هؤالل اكس كؾ كسي اذكببـ  ،اكنتاب اكسبدس هك اشذ عبلاذ اهلل سي اكبار.

)18

بذد َٕ ميذ سف اكمبم إينمرت سس نذ بابؿ أساـ اكس ؾ اكباب م نكرش كناف ذكؾ ميذ ّٖٓ ؽ.ـ .كااـ
نكرش اكس ؾ باعطال نؿ اكاذكب اكسمبيذ م بابؿ اك ريذ م أف يذكد نؿ سف يريد إكم ب دى األش م ،
ذاد ن ير سف اكيبكد سسف نايكا م يبكذا إكم أكرا يـ  ،كناف ذكؾ م ميذ ّٔٓ ؽ.ـ .كعاد سذبـ
بذض سف اذب سس نذ إمراسيؿ اكاساكيذ  .ك ييسا أظبر دايياؿ اكيبم ك س ؾ نكرش يبكات إاذيال كاكتم
تيب ت عف إمس بؿ كخطت اك ربيذ (إشْْ  )ُ : ْٓ + ِٖ :كيبكات إرسيال باكتاريخ اكذل مي دث

ي هذا (إرِٓ  )َُ : ِٗ + ُِ :أسر نكرش ببيال اكبينؿ ااسبل " اهلل أكشايم أف أبيم ك بيتا م
أكرا يـ " (عزُ  )ٔ – ُ :ككنف ظ ت يبكذا كاليذ ارميذ  ،يي ىذيِّف كبا اكس ؾ اكسارمم كاكيان سف عيدى

ككنيبا شارت كاليذ كا دة ير سيبمسذ .ككنف تذطؿ بيال اكبينؿ ترة بذد سكت نكرش اكس ؾ يتي ذ

ك كاايات  ،رمؿ اهلل اكيبييف

م كزنريا كي كا اكاذب ع م إعادة اكبيال  ،كتـ بيال اكبينؿ اك ايم

ميذ ُٓٓ ؽ.ـ.
)19

ك م ميذ ّّّ أتم اإلمنيدر كهزـ اكسرس بؿ تو سذظـ اكذاكـ اكسذركؼ  ،كشارت يبكذا خاضذذ
ك يكياف  .كبذد سكت اإلمنيدر إيبمست سس نت إكم أربذذ أاماـ ( اكيكياف كآميا اكش رل كمكريا
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كسشر) كنايت يبكذا ت ت نـ س ؾ مكريا .كتمست هذى اكسس نذ بامـ سؤممبا م كنس ناف إمسبا
سس نذ اكم كنييف .كامتسرت األسكر هادسذ ت ت نـ اكم كنييف م اكيبكديذ يمبيا إكم كاكم ميذ ُٕٓ
ؽ.ـ .يف س ؾ أيطيكخس إبيساييكس ع م نرمم سس نذ مكريا  ،كابيساييكس ن سذ تذيم اكبلسي .كك يكي
م ت كي يسم كاضطبادى اكدسكل ك يبكد أمساى اكيبكد م تبلعب باألكساظ أيطيكخس إبيسايس اكتم تذيم
اكس يكف .كهذا مسؾ دسال اكيبكد ب ازرة كديس هينؿ اهلل ب ف ادـ خيزيرة ذبي ذ ع م سذبو اهلل  ،ككضي
تس اال ك م اكبينؿ.كناف يبتؿ سف اكيبكد سف ير ض أف ي نؿ ك ـ اكخيزير ،كسيي تبديس يكـ اكمبت ،
ك اكؿ يار اك ذ كاك با ذ اكيكياييذ بؿ كاكخبلعذ اكيكياييذ كنرس هينؿ اهلل إلك األككسب كبيتر .كابؿ
هذا اكن يركف سف اكيبكد بييسا إمتابد اكن يركف ار ضيف نؿ ذكؾ(... .أيظر تسمير مسر دايياؿ كمسرل
اكسنابييف)  .كامتسر هذا إكم أف ظبر اكسنابييف سف أكالد ستتيا اكناهف كناف أابرهـ يبكذا اكسنابم ميذ
ُٕٔ ؽ.ـ .كهؤالل عااكا ناذب سبدس هلل بزسكا يكش أيطيكخس هذا ك رركا أكرا يـ كطبركا
اكبينؿ  ،ناف هذا اكيكـ هك عيد اكت ديد عيد اكيبكد (يكَُ  . )ِِ :كايتبـ اهلل سف أيطيكخس هذا
بسرض باي بذيدا عف ببلدى م رب سف ركب  ،ك م أياس األخيرة ااؿ أف سا ي دث ك هك بمبب
سا عس

م هينؿ اهلل بؿ يذر يذ ار ب ف يتشاكو سي اكيبكد كك اسم سف سرض ككني سات بذيدا عف

ببلدى بسرض سؤكـ  .كهذا سا ناف اد تيب عي زنريا اكيبم.
)21

اكسٍؾ كرسامذ
كخ ؼ يبكذا إخكت ـ يم بـ  ،كأليبـ نايكا أكالد ناهف سذكا م يسس اككات سابيف ي

كهكىدهـ
اكنبيكت  ،كناف آخرس كنبـ األاكيال يك يا هرنايكس اكذل أ بر األدكسيكف ع م اكختاف َّ
كضسبـ ك يبكديذ.

)21

كظبرت اإلسبراطكريذ اكركساييذ نبكة عظسم ع م سمرح األ داث .نايت مبطذ اكسنابييف أيبـ بدأكا
يمتذييكا باكركساف ،بؿ كشؿ األسر إكم أف ناف أ دهـ يمتذيف باكركساف ضد أخي بذد أف ناف اهلل هك
اكتبـ كاكذل يشرهـ ع م س كؾ اكيكياف .كنايت اكيتي ذ اك تسيذ أف ضـ اكركساف اكيبكديذ إكيبـ كتشير
كاليذ ركساييذ كتسبد إمتببلكبا .كناف ذكؾ ع م يد بكسبم اكركسايم ميذ ّٔ ؽ .ـ .كباكتاكم ناف اكبيشر
اكركسايم هك اكذل يذيف كالة اكيبكديذ ،كناف سيبـ هيركدس اكطا يذ اكذل ظم برضم اكركساف

ذ كى

س نا ع م اكيبكديذ كاك يؿ كاكماسرة  ،كناف ذكؾ ميذ ّٕ ؽ.ـ .كناف هيركدس هذا سف أشؿ أدكسم.
)22

بذد سكت هيركدس إيبمست سس نت إكم أربذذ أاماـ ناف كنؿ كاكم ربي سس نذ هيركدس كتمسم رسيس
ربي (ككّ  . )ُ :كنايت كاليذ اكيبكديذ سف يشيب أرخيبلكس كهذا مرعاف سا عزك اكركساف ميذ ٔ ـ.
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كتكاكم اككالة اكركساف ع م اكيبكديذ كاكذيف ناف سف أابرهـ بيبلطس اكبيطم (ِٔ – ّٔـ)  .كاكذل
ش ب اكسميو ع م أياس ب سر سي .
)23

ك م ميذ َْ ـ .كضي بتركييكس كاكم مكريا تس اال كناكي كال اكبيشراكركسايم م هينؿ أكرا يـ ( أكـ
يط بكا هـ هذا ب يسمبـ يف ر ضكا إبف اهلل كااككا كيس كيا س ؾ إالٌ ايشر يكَِ  .)ُٓ :كسف هيا بدأ
شراع بيف اكيبكد كبيف اكركساف إيتبم بتدسير أكرا يـ كاكبينؿ ميذ َٕ ـ .ع م يد تيطس اكركسايم.
كتاتت اكيبكد اكذيف تببكا سف اكسذب ذ اكركساييذ .ككنيبـ بدأكا م اكت سي سرة أخرل كعادكا ك كرة ع م
دسرهـ اكركساف تدسي ار أباي سف تدسير تيطس  .كتات
اكركساف سا بيف ميذ ُِّ – ُّٓ ـ .كهيا َّ
اكباايف م نؿ اكذاكـ كشاركا ببل سبدس كبـ .ككـ يمسي عف ت سذبـ إال م بدايات اكبرف اكذاريف.

الخبلص والييود
نسا ذنريا سف ابؿ اكيبكد نايكا اذب اهلل اكسختار بسذيم أف اهلل ييذِّدهـ كي تم سيبـ اكسميو  ،ككنف اهلل يريد أف

اك سيي يخ شكف  ،اهلل خاكؽ اكبار سيذا  ،كي ببـ سيذا كيريد خبلص نؿ اكبار ككيس اكيبكد بط .كنسا أف
اهلل يدبر إ تيا ات نؿ اكخ يبذ اكساديذ سف س نؿ كسارب...إكخ  ،كيارؽ اسم ع م األبرار كاألارار  ،بك

اطذا يريد اك ياة األبديذ كنؿ اكخ يبذ  ،اهلل كـ يخ ؽ بذض اكبار كي يكا أبديا ككي نـ ع م اكبذض ابخر
باكببلؾ األبدل بط أليبـ كيمكا يبكدا .كنسا أف اهلل ميديف نؿ اكخ يبذ ناف ع ي أف يدبر اكخبلص كنؿ اكباريذ
 ،كسف يببؿ كيؤسف يخ ص كي يا أبديا  ،كسف ير ض يب ؾ ......ككنف اهلل أعد اكخبلص كنؿ خ يبت ككضي

أساسيا طريؽ اك ياة كطريؽ اكسكت كهذا سا ااك سكمم ك اذب " أيظر .اد ذ ت اكيكـ اداسؾ اك يكة كاكخير
كاكسكت كاكار " (تثَّ . )ُٓ :
كنسا يسبـ سف اكنتاب اكسبدس اف نر اهلل هك أف ينكف ك سميو اكذريس عركما كا دة هم اكنييمذ سف نؿ
اكاذكب كنؿ األكميذ كنؿ اكبباسؿ كنؿ األسـ (رؤٕ  . )ٗ :كهم نييمذ كا دة ببل رؽ بيف يبكدل كأسسم بؿ
اكنؿ كا د م اكسميو .كهياؾ تابيبات اكنييمذ تاب بييكل يبيي اهلل هك مد اكسميو  ،كنؿ سيا هك

ر

م م هذا اكبينؿ (يكِ ُ + ُِ :بطِ  . )ٓ :ك م تابي آخر اكنييمذ تاب بزيتكيذ (ا رة زيتكف) بدأت
بندـ ك كال ـ أكالدهـ سف يمؿ إبراهيـ كام ؽ كيذبكب اكذيف ال سيبـ اكسميو  .كبذد اكسميو ناف سف آسف
طذَّـ اهلل
سيبـ باكسميو أي إمتسر شيا يان م اكزيتكيذ  ،كسف ر ض اكسميو ر ض اهلل كاي ًطي سف اكزيتكيذ  ،ك ى
األسـ ن شاف بريذ م أشؿ اكزيتكيذ (ركُُ) .
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كيبل ظ أي

تم م اكذبد اكبديـ كـ ير ض اهلل األسـ بدكيؿ إرماؿ اهلل يكياف اكيبم إكم يييكل يدعكهـ ك تكبذ ،

بؿ ي تم اهلل م اكيكـ األخير كير ض هؤالل اكذيف تابكا بؿ شارت تكبتبـ س بل كعبرة كنؿ اكاذكب عبر نؿ
األزسيذ ( ار ي هذى اكيبطذ م اكباب اك اكث " األسـ " )  .كنسا نايت اكزيتكيذ رس از إلمراسيؿ شارت رس از ك نييمذ
بل رؽ بم نييمذ كا دة  ،ككنف أليبا إتمذت كتاسؿ نؿ اكذاكـ كشارت نييمذ ضخسذ أمساها بككس اكرمكؿ
إسرائيل اهلل أل إمراسيؿ اكضخسذ (كهذى طريبذ عبريذ م اكتذبير عف ضخاسذ اكائ يبكككف بؿ اهلل عف
اك بؿ اكضخـ ك يش اهلل عف اك يش اكضخـ كهنذا)  .كتابي اكنييمذ باكزيتكيذ ك سذيم رك م  ،سف ا رة
اكزيتكف ي تم اكزيت اكذل ييشيي سي اكسم ذ كاكتم ييسمو ببا رسيس اكنبيذ كاكس كؾ كيست سكا سف اكركح اكبدس .إذان

اكزيتكيذ رسز ك نييمذ اكسس كلة سف اكركح اكبدس .كهياؾ تابي و
اف ك نييمذ كهك شجرة التين ذات اك سار اك كة ،
ك سرة اكتيف ي د بداخ با بذكر ن يرة ب ايب بذضبا تاير كاذب اكنييمذ اكس تسي م س بذ ،كهذى اكس بذ كبا
طذـ

ك عيد اهلل  .كهذى اكشكرة يشسبا اكسريـ م سزسكر ُّّ يث يرل أف اإلخكة أل اكنييمذ اكس تسذذ م

س بذ ييمنب ع يبا اكركح اكبدس (اكدهف) كهذا سا دث يكـ اكخسميف (أعِ  . )ُّ : ْ + ْ – ُ :كهياؾ
تابي آخر هك الكرمة (إشِٕ  + ٔ – ِ :يكُٓ  )ٖ – ُ :كتابي اكنرسذ سيامب دا ك نييمذ اكنرسذ يؤخذ
سيبا اكذشير كسي اكخسر  ،كاكخسر م اكنتاب اكسبدس رسز ك سرح .كاكسرح سرة سف سار اإلستبلل سف اكركح
( ؿٓ  . )ِِ :كهذى هم اكذبلاذ بيف اك بلث ا رات .كهذى اكتابيبات يذنرها اكنتاب نسا رأييا عف إمراسيؿ
كعف اكنييمذ بم نييمذ كا دة كعركس كا دة كذريمبا اكسميو.
الكنيسة ىى ىيكل اهلل

 :مد اكسميو كاكركح اكبدس يمنف يبا.

الكنيسة كنيسة واحدة

 :أسـ كيبكد/مساسييف كأرضييف /بار م س بذ ببل اباؽ  ،اكخطيذ مبب اكاباؽ.

الكنيسة ىى شجرة زيتون :بم سس كلة سف اكركح اكبدس.
الكنيسة ىى شجرة تين :
الكنيسة ىى كرمة

:

ككنف كبا سار ككيمت س رد أكراؽ  ،كأهـ هذى اك سار هم اكس بذ.
سس كلة ر ا ن سرة ك س بذ اكتم يبا كببذا بم أيضا سسر ذ هلل.

ونرى فى قصة لعن السيد المسيح لشجرة التين الرموز التالية -:
 )1ا رة اكتيف ترسز كاذب كأسذ اكيبكد.
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 )2كع اكميد اكسميو كـ ينف كعا كطذاـ سادل بؿ إليساف اكيبكد " أيا كم طذاـ بنؿ كمتـ تذر كي أيتـ "

يكْ  ، )ِّ :اكسميو يابي بخبلص اكياس (إشّٓ  )ُُ :كهك ال إكم خاشت كخاشت كـ تبب
(يكُ .)ُُ :
 )3كـ ينف اككات كات إ سار اكتيف  ،كهذا ياير ألف اهلل يذ ـ أيبـ مير ضكف اكسميو كهذا سا ناف مكؼ

يبررهـ  ،كايسايبـ كتبريرهـ كك اب كا اكسميو كآسيكا ب  ،هك سا ناف مكؼ يابذ  .كاكؿ اكنتاب " فمم يجد
فييا شيئا إال ورقا " ككرؽ اكتيف سيذ أف اؿ آدـ م أف يمترى كرؽ اكتيف هذا  ،ييسا عرؼ أي عرياف
 ،شار رس از كنؿ س اككذ إيماييذ ك تبرير بدكف اكسميو كياير ببذا ك بر اكذاتم (تؾّ  . )ٕ :كاكبر
اكذاتم ناف هك سان ذ اكيبكد اكذيف ياذركف ب ف أعساكبـ تبررهـ (ركَُ  )ْ ، ّ :كهذا سا اادهـ
ك نبريال.
 )4ساؼ ا رة اكتيف رسز كخراب اكاذب اكيبكدل يتي ذ كر ضبـ ك سميو كش ببـ ك .
 )5يبكؿ اكبديس ستم أف اكميد يف كذف اكتييذ ست م اك اؿ ،كيبكؿ اكبديس سراس م إي ي أيبـ
ال ظكا هذا م اكيكـ اكتاكم (ستُِ  + َِ – ُٖ :سرُُ  )ُِ – َِ ، ُْ – ُُ :كهذا اكخبلؼ
ك سذيم كاضو ياير ك اكك م...أف اكيبكد يف ش بكا اكسميو ر ضبـ اهلل كاطي عبلات سذبـ ناذب
 ،كشاركا أ شايا سبطكعذ سف اكزيتكيذ .ككنف كـ يظبر هذا إال ميذ َٕ ـ.عيد تخريب تيطس
ألكرا يـ .كن ي عيد ش ببـ ك سميو نايكا نا رة إيبطذت عيبا عشارة اك ياة  ،كاطذا ظبر هذا بذد
سدة م يبكمذ اكا رة.
 )6بذد أف ال ظ اكتبلسيذ أف اكتييذ يبمت كناف هذا يكـ اك بل ال م أمبكع األالـ كهـ ست بيف إكم اكبينؿ

سي اكميد ،كعيدسا كش كا ك بينؿ م ؿ اكتبلسيذ اكرب عف سيذاد يبايذ األياـ باؿ " فمن شجرة التين
تعمموا المثل .متى صار غصنيا رخصا وأخرجت أوراقيا تعممون أن الصيف قريب " (ستِْ )ِّ :
كاكسذيم أف إمراسيؿ متخرب بمبب سا إرتنبكى كهذا اد دث كخربت إمراسيؿ ميذ َٕـ  ،ككنف عبلسذ
يبايذ األياـ أف تذكد إمراسيؿ كتظبر ن كراؽ أل سيظر دكف كهر أل دكف إيساف باكسميو يبررها .كهذا
سا هك ادث ابف .كيذ ـ سف (ركُُ) أف عبلسذ اكس ئ اك ايم إيساف اكيبكد كيبكؿ اكميد اكسميو ك يبكد

" ىوذا بيتكم يترك لكم خرابا .ألنى أقول لكم إنكم ال تروننى من اآلن حتى تقولوا مبارك اآلتى بإسم
الرب " (ستِّ  . )ّٗ ، ّٖ :كسرة اييذ بذا هك سا يراى أساـ عيكييا  ،أيبـ عادكا ندككذ ككنف ال
عبلاذ كبـ باكسميو  ،شاركا ا رة تيف كنف س رد أكراؽ بدكف سار .كيمسي عف ببيذ سؤسيذ بدأت
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تتنكف م إمراسيؿ ناف عددهـ م ميذ ُِٗٗ اد ب د كاكم ََََٔ الكا سف أكركبا كأسرينا كيذتسدكا
م يبر األردف كأمسكا أيسمبـ اكيبكد اكساميايييف  ،كن سذ اكسميا هم اكيطؽ اكذبرايم كن سذ اكسميو.
بؿ ياير نؿ هذا ألييا إاتربيا سف أياـ اكيبايذ ؟ ...أساسيا إ تساكيف ُ) أييا إاتربيا سيبا ذبل .كينكف
هؤالل اكيبكد اكساميايييف هـ اكببيذ نسا يمسيبا إاذيال اكيبم  ،كهذى اكببيذ هت اكتم متبكؿ سبارؾ ابتم
بامـ اكرب.

ِ) أف إمراسيؿ متخرب سرة أخرل  ،كيت بؽ اكؿ اكرب أف بيتبـ يترؾ كبـ خرابا إكم أف

ي تم اكسميو.

ي بت سذ سيا بككس اكرمكؿ م (ركُ – ركّ) إ تياج نؿ اكخ يبذ كتبرير اكسميو " فالجميع زاغوا وفسدوا
معا .ليس من يعمل صبلحا ليس وال واحد "  ،اكيبكد نمركا ياسكس سكمم كاألسـ نمركا اكياسكس اكطبيذم
أل سا يمسم اكضسير .كهك كشايا اهلل اكتم طبذبا ع م ا كب اكبار كسيبا عرؼ يكمؼ أف اكزيا خطيذ
دكف أف ينكف هياؾ ياسكس سنتكب  .اذ مدت اكخ يبذ األككم نايت خطذ اهلل أف يت مد إبي كيسكت كيبكـ
 ،كباكسذسكديذ يسكت سذ بخ يبتيا األككم اكسامدة كيبكـ بخ يبذ ديدة ابتيف م اكسميو  ،هذى اكتم أط ؽ
ع يبا بككس اكرمكؿ تذبير أييا فى المسيح (ركٔ ِ +نكٓ  . )ُٕ :ك ار ي أيضا " ألننا نحن عممو (خ بذ
آدـ األككم) مخموقين فى المسيح يسوع (اكخ بذ اك اييذ بتدبير اكسدال)( "....أؼِ  .)َُ :كهذا اكسدال إمت زـ
أف يسكت اكسميو ككنف نيؼ يسكت اإلك اك م اكذل ال يسكت ؟ إذان ناف ال بد أف ي شؿ ع م مد ااببل
ك سكت  ،كأخذ رب اكس د هذا اك مد سف اكاذب اكذل إختارى أل اكيبكد  ،كيت مد سف هذا اكاذب .
موجز تاريخ الشعب الييودى
 اهلل يختار إبراهيـ كيذزك م أرض نيذاف كابراهيـ ككد إم ؽ  ،كام ؽ ككد يذبكب.
 يزكؿ يذبكب كاألمباط إكم سشر.
 اكخركج سي سكمم سخ ص اكاذب سف عبكديذ سشر كاكتكهاف َْ ميذ م بريذ مييال.
 دخكؿ أرض اكسيذاد سي ياكع ـ نـ اكبضاة كناف ااكؿ أكؿ س ؾ بذد إيتبال عشر اكبضاة.
 ت ميس اكسس نذ كاكم ميذ َََُ ؽ.ـ .ع م يد داكد اكس ؾ  ،كس ؾ داكد َْ ميذ.
 س ؾ م يساف بف داكد َْ ميذ .ـ إيبمست اكسس نذ إكم سس نتيف ع م يد إبي (إمراسيؿ كيبكذا) .
 إمراسيؿ تي رؼ سف بدايتبا كتتاتت بيد أاكر ميذ ِِٕ ؽ.ـ .كيبكذا تمتسر.
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 كخطايا يبكذا تذهب إكم مبم بابؿ ميذ ٖٔٓ ؽ.ـ .كتذكد سف اكمبم ميذ ّٔٓ ؽ.ـ.
 يمتسر اكيبكد ن سذ كا دة ت ت اك نـ اكسارمم اكذل مبط ع م يد اإلمنيدر األنبر.
 بدأ اك نـ اكيكيايم ألكرا يـ سف ميذ ّّّؽ.ـ .كآخر س ؾ سيبـ ع م أكرا يـ ناف أيطيكخس
إبيساييكس.
 اكسنابييف ي رركا يبكذا سف أيطيكخس إبيساييكس كيبزسكا يكا  ،كييا كا سس نذ سف ميذ ُٕٔ ؽ.ـ.
 تمبط اكيبكديذ ت ت نـ اكركساف ميذ ّٔ ؽ.ـ .ع م يد بكسبت اكركسايم .كتذيف ركسا كالة ع م
اكيبكديذ.
 هيركدس يشير س نا ع م اكيبكديذ ميذ ّٕ ؽ.ـ .ك م أياس يككد اكسميو.
 بذد سكت هيركدس تبمـ ركسا اكيبكديذ أربذذ أاماـ كع م نؿ امـ كاكم ركسايم كأابرهـ بيبلطس
اكبيطم.
 ك م أياـ بيبلطس يش ب اكسميو كيبكـ يتسـ اكسدال.
 ك م ميذ َٕ ـ يدسر تيطس اكركسايم أكرا يـ كاكبينؿ بد إيتبم عبد اكذباسو اك يكاييذ بذبي ذ
اكش يب.
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ت ميس سس نذ داكد

ََُٓ ؽ.ـ

مممكة ييوذا

مممكة إسرائيل

إيبماـ اكسس نذ

ميذ ِٕٕؽ.ـ إمراسيؿ تذهب كمبت أاكر
ميذ ٖٔٓؽ.ـ يبكذا تذهب كمبت بابؿ
ميذ ّٔٓؽ.ـ اكذكدة سف اكمبت
ميذ ّّّؽ.ـ نـ اكيكياف ألكرا يـ
ميذ ُٕٔؽ.ـ نـ اكسنابييف اكيبكد
ميذ ّٕؽ.ـ نـ هيركدس ت ت يد اكركساف
ميذ ْؽ.ـ كالدة اكسميو

اكرمـ اكذ كل خاص بتاريخ األسذ اكيبكديذ .ككنف ك ذ ب بد ااب إكم د نبير تاريخ اكنييمذ.
داكد أمػ ػ ػػس سس نػ ػ ػػذ كا ػ ػ ػػدة .اكايييبػ ػ ػػا كدمػ ػ ػػتكرها اكسميو إبف داكد يؤمس نييمت ننييمذ كا دة كنؿ
كنبيتبػػا ب مػػب نػػر اهلل .يػػاسكس سكمػػم دمػػتكر طبكمػ ػ ػػبا كعبيػ ػ ػػدتبا كنبيكتبػ ػ ػػا ب مػ ػ ػػب نػ ػ ػػر اهلل ،
اكسس نػػذ ،كاكنبيػػذ سػػف يمػػؿ هػػاركف ،كاكذبػػادة ػػم كب مػ ػػب اإليسػ ػػاف اكسم ػ ػ ـ س ػ ػرة ك بديمػ ػػيف (يػ ػ ػ ّ) .
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هينؿ أكرا يـ كهذا سا أكشم ب اهلل.

كب مب تم يـ األبال.

تمػػتسر اكسس نػػذ كا ػػدة ست ػػدة ت ػرة سػػف اكػػزسف ػػـ اكنييم ػػذ تظ ػػؿ كا ػػدة ست ػػدة تػ ػرة ػػـ ب ػػدأ اإليبم ػػاـ.
تيبمـ .كتمتسر سس نذ يبكذا ب مػب نػر اهلل أسػا كه ػػذا اإليبم ػػاـ ب ػػا و
ؽ ت ػػم ابف .كب ػػاكر كع ك رم ػػاسؿ
إمػ ػراسيؿ خاكس ػػت ن ػػر اهلل كام ػػتسر ه ػػذا اإليا ػػباؽ اكم ػػبي ػػم م ػػسر اكرؤي ػػا ي ػػد اكنييم ػػذ اب ػػؿ األخيػ ػرة
تم إت دكا بذد اكذكدة سف اكمبم.

يبلدكسيػػا بسذيػػم اكس بػػذ األخكيػػذ .سسػػا يذطييػػا أسػػؿ
م ك دة اكنياسس اريبا.

ه ػػذى اكك ػػدة إم ػػتسرت ت ػػم س ػػئ اكسم ػػيو األكؿ هػ ػػذى اكك ػ ػػدة اكسيتظ ػ ػرة بػ ػػيف اكنيػ ػػاسس تمػ ػػبؽ س ػ ػػئ
باك مد.

اكسم ػػيو اك ػػايم .كتن ػػكف ه ػػذى اكك ػػدة كاكس ب ػػذ ب ػػيف
اكنياسس هم إعداد اكسؤسييف ألياـ اكيبايػذ اكتػم يسػؾ
يبػ ػػا اكاػ ػػيطاف ،هػ ػػذى األيػ ػػاـ اكتػ ػػم تس بػ ػػا الكدنيػ ػػذ
اكنييمذ األخيرة م اكرماسؿ اكمبي.

ت ػػم ػػم ت ػػاريخ اكسس نتػ ػيف ناي ػػت إمػ ػراسيؿ رسػ ػ از اكخي ػرات اكساديػػذ اكتػػم نػػاف اهلل يذػػد ببػػا اكيبػػكد ػػم
ك نييمذ.

اكذب ػػد اكب ػػديـ ه ػػم ظ ػػؿ اكبرن ػػات اكسكع ػػكدة ك نييم ػػذ
(عبَُ )ُ :
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جغرافيـة إسرائيل

كيبدأ اهلل تيسيذ كعدى م خبلص اكبار  ،دعا أبكيا إبراهيـ كيترؾ سكطي أكر م أرض اكذراؽ كيذهب إكم نيذاف
تنكف ك ككيم سي ار ان .خرج إبراهيـ هك كعاس ت كني تذطؿ م اراف تم سات أبكى ذهب إكم نيذاف كهك
م مف اكخاسمذ كاكمبذيف .كعاش إبراهيـ م اكيبب ـ تيبؿ بيف بسر مبي ك رار ك بركف.

كألهسيذ األبار كذكؾ كيدرة اكسياى م األرض  ،سر إبراهيـ بس ار كادـ ألبيساكؾ س ؾ اكس مطييييف ٕ يذاج ك سا

نبلهسا أف اكبسر إلبراهيـ مسيت اكبسر " بئر سبع " (مبي ت سؿ سذيييف ُ -راـ مبذذ

ِ -امـ أك

ؼ).

كأند اكسذيم يسم إم ؽ بذد ذكؾ (تؾُِ  . )ِٖ :كسف بسر مبي ذهب إبراهيـ إكم بؿ اكسريا م اكسناف اكذل

ش ب ي اكسميو بذد ذكؾ ب كاكم أكسم عاـ .كعاش إم ؽ م يسس األسانف .ـ ت رب يذبكب م اراف كعاد
سي زك تي كأخي ار يزؿ إكم سشر .كع م اكيسيف يرل خريطذ كر بلت يذبكب .كنايت خطذ اهلل م ذكؾ تنكيف

كيكًدع خطذ خبلص اكبار م يد هذا اكاذب ،
اذب إمراسيؿ بسذزؿ عف سسارمات اكاذكب اكنيذاييذ اكي مذ ي
ككيككد سخ ص اكبار سيبـ .كظؿ اكاذب م سشر عدة ميكات م عبكديذ كسرعكف إكم أف أرمؿ اهلل سكمم
نس َّخًص يكي ٍخ ًرج اكاذب .كاكخريطذ اكتم م األمسؿ تكضو ر ذ اكخركج سي سكمم اكيبم .ككنف دخؿ
اكيبم ي
اكاذب أرض اكسيذاد سي ياكع.
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كدخؿ ياكع سي اكاذب إكم أرض نيذاف  .كنايت أكؿ سدييذ دخ كا إكيبا هم أري ا .
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كشؿ اكنبيذ إكم اكيبر ك سمكا أر بـ ت سياه سف عيد ضست اكارايذ كاد ناف هذا ت ابر ييماف ت سكمـ شاد

اكاذير كاكنتاف كهك سكمـ يضاف يبر األردف يث يرتسي اكسال إكم سيي اطكط (يشّ  )ُٓ :أم اكاطس بمبب
ايتبال شؿ اكاتال كااباؿ اكربيي يث يذكب اك يد ع م باؿ كبياف كييماب اكسال زي انر ت اكيبر .كناف أف اكيبر
تكاؼ عيدسا كسمت أر ؿ اكنبيذ اكسال  .كن سذ األردف تذيم اإلي دار أك اكسي در كدعت هنذا كادة إي دارى سف اكاساؿ

إكم اك يكب بييسا ينكف االرتساع ت بذض سيابذ ََُٕادـ عف مطو اكب ر (عيد سكاي اشبيا) ييخسض س رل
اكيبر ت ب يرة اك ككذ إكم ٗ أاداـ كؽ مطو اكب ر .كعيد ب ر اك يؿ يشير االرتساع ٖٓٔ ادسان ت ت مطو اكب ر
تم يشب ت اكب ر اكسيت اكذم ييخسض إكم ُِٕٓ ادسا ت ت مطو اكب ر= .المياه المنحدرة

ُّ)  .ك ضبلن عف ذكؾ اف اكس رم

من فوق (يشّ :

يتمي ت كات اكسيضاف اكيبطذ اكسكا بذ ألري ا يتراكح اتماعبا سا بيف ْٓٓٓ-ست انر بييسا ت كات اكسيضاف يشؿ

اتماعبا إكت اكضذؼ كسف ذكؾ يتشكر ضخاسذ سياى اكسيضاف كمرعذ
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رياف اكسياى ت اكيبر كاكة إي دارها ت اكظرؼ اكذم عبركا ي .

كامتسرت اك ركب بيف اكاذب كبيف اكنيذايييف بذد مبكط أري ا م يدهـ  ،كيزداد سذبا إستبلؾ األرض كيبمـ ياكع
األرض ع م األمباط.

كناف ط ب اهلل أف يطردكا نؿ اكنيذايييف سف األرض إال أف بذض األمباط تنام كا ككـ يطردكا اكنيذايييف نايكا مبب

ع رة كبـ .كهذى األمباط نايت م اك زل اكاساكم سف األرض كاكسمسم الجميل كب أمباط يستاكم كأاير كزبكككف .كذكؾ
ااؿ عيبـ إاذيال اكيبم " جميل األمم " كك كد ن رة سف اكاذكب اكك ييذ كمطبـ تذاياكا مكيا (إشٗ  . )ُ :كامتسر

اككضي هنذا أياـ اكبضاة إكم أف أمس اكس ؾ داكد سس نذ اكيذ م األرض .كامتسر س ن كسدة َْ ميذ.
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كس ؾ م يساف بذدى كسدة َْ ميذ .كاتمذت سس نت كاستدت اساال إكم يبر اكسرات .كأتم بذدى إبي ر بذاـ اكذل كـ ينف
م نسذ أبي م يساف  .كتمبب برعكيت م اؽ اكسس نذ إكم سس نتيف ٔ -المممكة الشمالية إسرائيل كهم األنبر ككبا
َُ أمباط كعاشستبا اكماسرة -ٕ .المممكة الجنوبية ييوذا كعاشستبا أكرا يـ .كع م اكيسيف خريطذ كسس نذ داكد.

كيرل م اكشس ذ اكتاكيذ خريطذ كسس نذ داكد ككنف يظبر يبا اك دكد اكتم كش ت كبا سس نذ م يساف بد كش ت كيبر

اكسرات اساال .ك م اكشس ذ اكتاكيذ أيضا ي د خريطذ ك سس نتيف بذد اإليبماـ.

كامتسرت اك ركب بيف اكسس نتيف بذضبسا سي بذض .ك ركب أخرل كنؿ سيبسا سي اكاذكب اكس اكرة .كيتي ذ إي راؼ
ن يبسا أدببسا اهلل باكمبم  .ذهبت إمراسيؿ إكم مبم أاكر ميذ ٕٕ ٚؽ.ـ .كبذدها ذهبت يبكذا إكم مبم بابؿ ميذ
 ٘ٛٙؽ.ـ .كعادت يبكذا ميذ  ٖ٘ٙؽ.ـ .كعاد سذبـ بذض سف اذكب األمباط ككنف ت ت اك نـ اكسارمم ـ

اكيكيايم كبذدى ت رركا كسترة ا ي ذ أياـ اكسنابييف .ـ ك م أياـ اكسنابييف مبطكا ت ت اك نـ اكركسايم  .ك م أياـ اكدككذ

اكركساييذ ككد اكسميو يمكع ربيا.

كيرل أيضا م اكشس ذ اكتاكيذ خريطذ تظبر سدل إتماع اكدككذ اكركساييذ.
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\

الييودية والجميل والسامرة أيام الرب يسوع المسيح

هنذا نايت إمراسيؿ ابؿ أف تمتذسرها اكاذكب األخرل  ،كبدأ

إيبيارها بمبب خطاياها كك ييتبا  ،ضب اهلل ع يبا كأم سبا كبذى
اكاذكب اكك ييذ ك ت ديب .كت ير انؿ إمراسيؿ تساسا .خبلؿ ترات
كاكع األمباط اكذار (اكسس نذ اكاساكيذ إمراسيؿ) م يد أاكر ميذ

ِِٕ ؽ.ـ .أخذت أاكر اذب إمراسيؿ ككزعت م نؿ أراضم

إسبراطكريتبا اككامذذ ،كيب ت أاكر اذكب ك ييذ ن يرة كيذياكا م

أرض إمراسيؿ .كبايدساج هذى اكاذكب سذبـ إخت طت اكذبادات
كتاكهت  ،كخرج سيبا اذب السامرة كنايكا ا ذ كمط اذبيف - :
م اك يكب الييودية كناف اذببا هـ مبط يبكذا اكذل ناف اد أ ً
يخ ىذ م

مبم بابؿ ميذ ٖٔٓ ؽ.ـ .كعادكا ميذ ّٔٓ ؽ.ـ .كاد تطبركا سف
ك ييتبـ .

ك م اكاساؿ نايت هياؾ الجميل كاذببا ناف خ يط سف اكيبكد اكذيف

عاش بييبـ اذكب ك ييذ ناكيكيايييف كاكسيييبييف كاألراسييف  .كناف هذا

سيذ تباكيت األمباط اكاساكيذ م طرد اكنيذايييف سف أياـ ياكع .أسا
بذد اكذكدة سف اكمبم بد اؿ اكذيشر اكيبكدل م أرض اك يؿ .
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كبييسا إتمـ اذب اكيبكديذ باكتزست اكاديد ي د أف اذب اك يؿ
ناف سيست ا ككـ ينف كبـ يسس اكتذشب نسا ك ديا سف اذب اكيبكديذ .بؿ إخت ست كب تبـ عف اكيبكديذ( .سرُٓ )َٕ :
اك ي ييف عف كب ذ اذب اكيبكديذ (سرُٓ . )َٕ :
كبمبب تماسو اك ي ييف سي اك با ات األخرل إ تبر يبكد اكيبكديذ يبكد اك يؿ يبكؿ ي ياسيؿ " أسف اكياشرة يسنف أف

ينكف ائ شاكو " (يكُ  )ْٔ :كااؿ رؤمال اكنبيذ كاكسريمييف كييبكديسكس " تش كأيظر .إي كـ يبـ يبم سف اك يؿ "
(يكٕ  )ِٓ :ك م هذا أخط كا بد خرج سف اك يؿ اضاة (باراؽ كابشاف كأي كف كتككي) كسف األيبيال إكياي كيكياف كربسا
هكاي .أسا إزدراسبـ ك ماسرييف كشؿ كدر ذ أيبـ إعتبركهـ ي امذ كببـ اياطيف كنايكا كك أرادكا إهايذ أ د يبكككف ك أي

ماسرل نسا ااككا ك رب (يكٖ  . )ْٖ :كنايكا يت ااكف اكسركر م أراضم اكماسرة عيد سركرهـ سف اكيبكديذ إكم اك يؿ
أك اكذنس  ،كناف نبل اكيبكد كاك ي ييف يسذ كف هذا .كبدال سف اكسركر ع م اكماسرة نايكا يم نكف عبر يبر األردف خبلؿ
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سيطبذ بيريذ .كنايت سدييذ أري ا س تبم اكسما ريف اك ي ييف اك ار بيف م تسادل إ تياز اكماسرة م ذهاببـ كعكدتبـ
كبينؿ أكرا يـ م اكسشو.

بؿ

إخت ست

كب ذ
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كناف ر ال اك ي ييف م س ئ اكسميو نبي ار كامتذدادهـ كببكؿ نر سخت ؼ مببان م ابككبـ ك سميو بمبككذ عف اك اؿ م
اكيبكديذ .كيبدر يكميسكس مناف اك يؿ كات اكسميو ب كاكم ّ س يكف يمسذ  ،كهذا يسمر اك سكع اكضخسذ اكتم نايت
ت تؼ كؿ اكسميو .ك م دخكؿ اكسميو ألكرا يـ م أ د اكاذاييف ناف اكبيذ سف إمتبب سيبـ  ،بـ اد عر كى م

ببلدهـ اكتم اضم يبا سذظـ أكاات خدست  .كبذد مبكط أكرا يـ ميذ ٓ ٚـ .أشبو اك يؿ سرن از ك با ذ اكيبكديذ كايتبؿ
اكميبدريـ إكيبا .كسذيم إمـ اك يؿ اكداسرة أك اكسيطبذ.
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ك م اكخراسط عاكي يرل سدييذ اكياشرة يث ظبر اكسبلؾ ك ميدة اكذذرال كبارها بكالدتبا ك رب يمكع .كااست اكذذرال
كذهبت إكم اك باؿ إكم مدينة ييوذا كتخدـ أكيشابات (ككُ  )ّٗ :كسدييذ يبكذا اكبا هم بركف

بركف هم سدييذ

نبيذ كزنريا زك با ناف ناهيا .إال أف اكبذض يبكؿ أف بيت زنريا ناف م اريذ عيف نارـ اكتم تبذد ٓ أسياؿ إكم اك رب

سف أكرا يـ .كظ ت اكذذرال تخدـ أكيشابات سدة بل ذ أابر ـ عادت ك ياشرة .ك بركف هم سدييذ اكخ يؿ اكيا  ،كهك
إمـ أط ؽ ع م إبراهيـ (ييِ  . )ِّ :كتبي بركف م ك واد ميو كترتسي ي ك ََّْ ادـ كؽ مطو اكب ر  ،كهم

يكب أكرا يـ ب كاكم َِ سيبل كنايت تمسم اريذ أربي  ،بم سيمكبذ ألربي أبم عياؽ (يشُْ . )ُّ : ُٓ + ُٓ :

ك م اكتبميـ شارت سدييذ سف سدف يبكذا (يشُٓ  )ْٓ :كنايت ك بباتييف بيم الكل (ُِ  )َُ :كشارت سدييذ ك س .
كذهبت اكميدة اكذذرال سي يكمؼ اكي ار إكم بيت ك ـ كئلنتتاب كهياؾ ككدت اكرب يمكع م سذكد ك ال كبا اكرعاة ،
كبذد ذكؾ إيتب ت اكذاس ذ إكم بيت يث ال اكس كس كزيارة اكميد اكرب.
ك م يكـ األربذيف ككالدة اكميد ذهبكا ك بينؿ كتبديـ اكشبم ك رب ـ ذهبكا إكم سشر .ككسا عادكا  ،عادكا إكم اكياشرة

كطف اكرب يمكع (ستُّ  + ْٓ :سرٔ  . )ُ :ك م اكياشرة عاش اكرب ترة اباب يذسؿ ني ار سماعدا كيكمؼ

اكي ار .كتبكؿ بذض اكتباكيد أف يكمؼ سات كعسر اكرب يمكع  ٔٛميذ  ،كناف عسرى كات كالدة اكميد َٗ ميذ  .كبذد
سكت يكمؼ عسؿ اكميد ي ا ار كيذكؿ عاس ت (سرٔ  . )ّ :كنايت األمرة تذهب إكم أكرا يـ م عيد اكسشو  ،ككسا ناف

عسر اكشبم يمكع ٕٔ ميذ ت اكر سي ايكخ اكبينؿ .ك م مف اك بل يف إعتسد اكرب سف يك يا اكسذسداف كاختار تبلسيذى
 ،كبدأ باختيار بذض سف تبلسيذ اكسذسداف بذد أف أعدهـ اكسذسداف كسبد اكطريؽ ك رب ك كؿ تبلسيذى ك رب سضكا كرال

اكميد كاب كا دعكت (يكُ ) .كعاد اكميد إكم اك يؿ كنايت أككم سذ زات م عرس م اايا اك يؿ كناف اكميد اد ذهب
سي أس كتبلسيذى إكم هذا اكذرس.

ـ إيتبؿ اكرب هك كأس كتبلسيذى إكم سدييذ كفر ناحوم ك ذ با سرن از كخدست كهك م اك يؿ .ك اكؿ أاربالى أف يسمنكى
أليبـ ااككا أي سختؿ (سرّ  . )ُِ :كنايت سذظـ خدسذ اكميد م اك يؿ كتخ تبا زيارات ألورشميم كناف ذكؾ سرتبطا
باألعياد  .كذهب اكرب أيضا إكم نواحى صور وصيدا كذهب إكم العشر المدن كاكم قيصرية فيمبس ع م مسكح بؿ
رسكف.
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العشر المدن  -:هـ عار سدف نكيكا

سا ك ت ارة كك د اع ضد اكبباسؿ اكستاخسذ كبا سف اكارؽ .كهـ ٗ سدف ن بـ ارؽ

األردف كسدييذ كا دة رب األردف هم سكيثوبوليس اكتم نايت بيت ااف .كاد بيت اكبيتبا خ سال اإلمنيدر األنبر ـ
خضذت ك سنابييف بذد أف إ تت با إمنيدر يايكس اكسنابم (َُّ – ٕٔ) ؽ.ـ .ك م ميذ ّٔ ؽ.ـ .زاها اكباسد

اكركسايم اكابير بكسبم كأعطاها نسا ذاتيا  ،ناف كبا اك ؽ م مؾ عس تبا كادارة س انسبا كتنكيف يابا اكخاص

ببا .ككنيبا خاضذذ ك كاكم اكركسايم ع م مكريا  .كناف هدؼ اكركساف سف هذا يار اك با ذ اكيكياييذ م اكسيطبذ تتنكف
سيطبذ عازكذ ك يسكذ اكيبكدل .كسف اكسدف اكذار جدرة وجرسة ( رش اكيا) كهذى هم اكتم خرج سيبا اكس يكف اكذل ناف

ع ي ك سكف كاساى اكميد اكسميو .كايتاار اك با ذ اكيكياييذ م هذى اكسدف يسمر ك كد اطذاف ن يرة سف اكخيازير هياؾ.
كسف هذى اكسدف اكذار فيبلدلفيا اكتم نايت ربذ بيم عسكف سف ابؿ (عساف عاشسذ األردف اكيا)  .كسف هذى اكسدف

دمشق  .كسيبا أيضا سدييذ ببلَّ اكتم هرب إكيبا سمي يك أكرا يـ ابؿ خراب أكرا يـ ميذ َٕ ـ .كسذظـ هذى اكسدف
ناف كااذا م بيريذ (اكتم هم عبر األردف) .

قيصرية فيمبس  -:كهم أيضا إ دل اكسدف اكذار كتبي ع م بذد ي ك َٓ سيبلن سف دساؽ م سيطبذ راسذذ ع م اكمسكح
اك ب يذ ك بؿ رسكف ،كهم ع م إرتساع َُُٓ ادـ سف مطو اكب ر .كتبي م كادل بايياس أاشم سيابي يبر األردف.

كناف اكيكياييكف اد أااسكا يبا هينبل إلكببـ باف كأط بكا ع م اكسذبد إمـ باييكف كع م اكسيطبذ ن با بايياس كهك إمـ

اكسدييذ تم ابف  .كأااـ يبا هيركدس سذبدان سف اكرخاـ األبيض تنريسا ألك مطس ايشر يف ضـ أك مطكس اكسدييذ
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إكم هيركدس .ككضي م اكسذبد تس اال ألك مطس ايشر باكبرب سف اإلك باف كعيد سكت هيركدس اكنبير عاـ ْ ؽ.ـ.
ااـ إبي ي بس رسيس اكربي باعادة بيال اكسدييذ كت سي با كمساها ايشريذ ي بس تنريسا كطيباريكس ايشر  ،كتسيي از عف

قيصرية اكذاشسذ اإلداريذ اكتم أااسبا أبكى ع م ما ؿ اكب ر  .ك م هذى اكسدييذ باك ذ اك ساؿ م ؿ اكرب تبلسيذى "سف
يبكؿ اكياس إيم أيا إبف اإليماف" ستُٔ . ُّ :

قيصرية  -:سدييذ بياها هيركدس اكنبير يسا بيف ِِ – َُ ؽ.ـ .ع م ما ؿ اكب ر اكستكمط كأمساها ايشريذ تنريسا
سييال هاسان .ك ذؿ سيبا
ألك مطس ايشر كهم ع م اساؿ رب أكرا يـ كتبذد عيبا ي ك ٓٔ سيبلن  .كعسؿ يبا
ن
اكذاشسذ اإلداريذ ك يبكديذ طكاؿ ترة اكذشر اكركسايم .كعاش م اكسدييذ بل ذ سف اككالة اكركساف هـ بيبلطس ك ي نس

ك متكس (أعِْ  . )ِٓ ،كنايت سدييذ عظيسذ ببشكرها كسذابدها كسباييبا .ك م أ د اشكرها

س اكس ؾ هيركدس

أ ريباس كهك سف أكالد هيركدس اكنبير كايتسخ ككـ يذطم اكس د هلل  ،شار ي ن اكدكد كسات (أعُِ . )ِّ – َِ :
كناف مناف اكسدييذ خ يطا سف اكيبكد كاألسـ.

بحر الجميل والبحار األخرى

كيمسم ب ر اك يؿ أيضا بحيرة طبرية (يمبذ إكم طبريذ اكتم بييت ع ي تنريسا كطيباريكس ايشر) كيمسم نذكؾ بحيرة
جنيسارات (ككٓ  )ُ :كيمسم البحر (يكٔ  )ُٔ :ك م اكذبد اكبديـ يم ِّس ىم ب ر نيركت كسال يامر .كب ر م اكذبريذ
هم يم كتط ؽ ع م أل س تسي ك سياى  ،تباؿ ع م البحار (البحر األبيض اكستكمط كيمسم اكب ر تؾْٗ  ُّ :كاكب ر
اكنبير أك اكذظيـ عدّْ  ٔ :أك اكب ر اك ربم تثُُ  ِْ :ألف اكب ر اكارام هك اكب ر اكسيت  ...كالبحر األحمر
كيمسم ب ر مكؼ أل اشب اك اب خرَُ  ُٗ :كالبحر الميت كيمسم ب ر اكس و عدّْ  )ّ :كتباؿ يم ع م نير
النيل (ياّ  . )ٖ :كاي ت عف البحر
النحاسى م هينؿ م يساف .أسا
ييمارات بك إمـ األرض أك

اكسيطبذ

اككااذذ اساؿ ربم ما ؿ ب ر

اك يؿ

كهم أرض خشبذ دا .ك ييمارات

ن سذ

سف سبطذيف -:
كخشكبذ األرض

ُ) جن = يذ
ِ) سارات

= اد

تنكف إمـ ع ـ أك تذيم اكن سذ اك يات

اكذظيسذ .كيبي ب ر اك يؿ م كض

يبر

األردف  ،كييخسض سمتكل مطو

اكسال

ي بسبدار َٖٔ ادسان ت ت مطو

اكب ر .

كطكؿ اكب ر ُّ سيبل سا بيف يبطذ

دخكؿ

يبر األردف ك كيبطذ خركج اكيبر سي

كعرض

يتراكح سا بيف ّ – ٕ أسياؿ عرضا.
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البحر الميت  -:هك عبارة عف ب يرة اديدة اكس ك ذ تا ؿ اك زل اك يكبم سف كادل األردف  .كك عدة أمسال م اكنتاب

اكسبدس بك ب ر اكس و نسا م (تؾُْ  )ّ :كهك ب ر اكذربذ أك ب ر اكمبؿ نسا م (تثّ  )ُٕ :كاكب ر اكارام نسا
م ( زْٕ  )ُٖ :كيمسي اكذرب ب ر ككط.

كمطو اكب ر اكسيت ييخسض عف مطو
اكب رب كاكم ََُّ ادـ  .كعسؽ ااع ََُّ ادـ  .كطكك َٓ سيؿ كعرض ُُ سيؿ كب سيطبذ ضيبذ عرضبا

كاكم ِ سيؿ  .كييب ؽ سف ااع ييابيي سياى ساك ذ س س ذ ب سبلح سذدييذ ناكنبريت كاكبركسيدات كهذى تسيي ك كد ناسيات

يذ م سياى اكب ر اكسيت كت ذؿ سذاؽ اكسياى س انر كراس تبا نريبذ.

دسر مدكـ كعسكرة ناف زك ازالن اكي نا شا ب إيس ار اديد اذؼ باك ازات كاكبار كاكشخكر اكس يذ  ،ايبسرت
كيباؿ أف سا َّ

ع م اكسدييذ .كسف اكسر و أف مدكـ كعسكرة ابف هسا ت ت سياى ااكبمـ اك يكبم ك ب ر اكسيت يث اكسياى ض ذ كال يزيد
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عسببا عف َُ أاداـ بييسا عسؽ اكبمـ اكاساكم كؽ اكسيطبذ اكضيبذ كاكمََُّ ادـ  ،كيباؿ أي م كات سف األكاات
ناف اك زل اك يكبم سف اكب ر اكسيت مببلن خشبان.

كيشب يبر األردف م اكب ر اكسيت ٓ  ٔ ،س يكف طف سياى عذبذ يكسيا كهياؾ ْ يبيرات ش يرة هـ (اكيكدهسم كاكزراا
كأريكف كزارد) كيشبكا س تسذيف كاكم يشؼ س يكف طف يكسيا  ،كيشبو اإل ساكم ٕ س يكف طف سف اكسياى اكذذبذ .

ككنف يتي ذ ك اررة اكادي دة ي د أف سذدؿ اكبخر عاكم دا سسا ي ذؿ سمتكل اكب ر ابتا  ،ك م اكاتال يث تيخسض
در ات اك اررة كيبؿ اكبخر يرتسي سمتكل اكب ر اكسيت كاكم َُ – ُٓ ادسا م اكستكمط .
مدن الجميل
الناصرة  -:م كاليذ اك يؿ  ،كهم كطف اكميد اكتم منف يبا بذد ر كع اكذاس ذ اكسبدمذ سف سشر ك تم سذسكديت سف
يك يا اكسذسداف  .عاش اكرب يبا سي أس اكذذرال كسي يكمؼ اكي ار  .كهم اريذ ش يرة كـ تذنر مكل نسناف منف

ك رب يمكع  .كهم ع م بذد ُٓ سيؿ رب ب ر اك يؿ كع م بذد َِ سيؿ سف اكب ر اكستكمط  ،كع م بذدَٕ سيؿ

اساؿ أكرا يـ  .منايبا س ؿ نؿ مناف اك يؿ خ يط سف األسـ سي اكيبكد .ككب ذ اذببا سخت سذ  .كبذد أف إيتبؿ اكرب
يمً ىـ اكسذسداف  ،كـ يذهب ك ياشرة مكل سرة كا دة يف دخؿ اكس سي كا أر
إكم نسر يا كـ كي ذ با سرن از كخدست بذد أف أ ٍ
يبكة إاذيال رادكا ات (ككْ  + َّ – ُٔ :ستُّ  + ٖٓ – ْٓ :سرٔ . )ٔ – ُ :
كفرناحوم  -:سدييذ م اك يؿ ذ با اكميد سرن از كخدست م اك يؿ تم أف ستم اكباير أمساها سدييت (ستٗ )ُ :
كهم تبي ع م اكما ؿ اك ربم كب ر اك يؿ (نسر = اريذ ...كيا كـ = اخص ير سذركؼ)  .كنايت سرن از كشيد

اكمسؾ ( اكبا نايت بيت شيدا هم اريذ اكشيد كسدييذ نسريا كـ بم اريبذ دا كنسريا كـ)  .كر ـ أف اكرب عسؿ يبا
ن ير سف اكسذ زات إال أف أه با ااب كا نؿ ذكؾ ب ير إهتساـ كذكؾ ااؿ كبا اكرب متببطيف إكم اكباكيذ بم سبييذ ع م
ربكة عاكيذ (ستُُ  )ِْ ، ِّ :كاد خربت نسريا كـ ذبل م اكبرف اكمابي .
بيت صيدا  -:اساؿ ارؽ ب ر اك يؿ .عاش يبا ي بس كأيدراكس كبطرس كيذبكب كيك يا  ،كنايت اريبذ دا سف

نسريا كـ ك يبا أابي اكرب اك سكع سف خسس خبزات كمسنتيف  .كهم باكبرب سف س تبم يبر األردف بب يرة ييمارات.

كهياؾ سناييف بامـ بيت شيدا ُ) بيت شيدا ارؽ اكب ر يث منف تبلسيذ اكسميو ِ) بيت شيدا اك يؿ إكم
اك رب يث أابي اكرب اك سكع  .كهياؾ رأل ب ف نبل اكسناييف سناف كا د .
كورازين  -:هم إ دل سدف اك يؿ اك بل ذ اكتم كبخبا اكرب يمكع (نسريا كـ كنك ارزيف كبيت شيدا) (ستُُ – َِ :

ِْ  +ككَُ  . )ُٔ – ُّ:كتبي ع م بذد سي يف اساؿ نسريا كـ  .كيبكؿ يكمابيكس اكسؤرخ اكنيمم (سف اكبرف
اكخاسس) أيبا نايت خرابا م أياس .

قانا  -:هياؾ سدييتيف بامـ اايا – األككم م يييبيذ (كبياف)  ،كاك اييذ هم اايا اك يؿ يث كؿ اكميد اكسال إكم خسر.
كاايا اك يؿ تك د اساؿ اكياشرة  ،كيباؿ عيبا اايا اك يؿ تسيي از كبا عف اايا يييبيذ .

نايين  -:م يكب اك يؿ ع م بذد ٔ أسياؿ يكب ربم اكياشرة  ،كاريبذ سف اكماسرة .
طبرية  -:سدييذ تبي م سيتشؼ اكما ؿ اك ربم كب ر اك يؿ كع م بذد ي ك ُِ سيؿ سف سدخؿ يبر األردف إكم ب ر
اك يؿ أممبا هيركدس أيتيباس سا بيف ميتم ُٖ  ِِ ،ـ  .كأط ؽ ع يبا طبريذ تنريسا كئلسبراطكر طيباريكس خ يسذ

أك مطكس ايشر .ك ب ع م ب ر اك يؿ اإلمـ شار إمس ب يرة طبريذ (يكٔ  . )ُ : ُِ + ُ :ك ذ با هيركدس
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عاشسذ ك يؿ كبيريذ  .كر ـ أهسيذ اكسدييذ بم ال تذنر مكل سرة كا دة م اكذبد اك ديد (يكٔ  . )ِّ :كبذد تدسير
أكرا يـ ميذ َٕ ـ .شارت طبريذ اكسرنز اكذ سم ك يبكد كايتبؿ إكي اكميبدريـ كاكم ميذ َُٓ ـ.
كورة الجدريين  -:هم اكتم ك د يبا رب اكس د اكس يكف اكباسج كاكذل ناف ب ك يسكف .كنف بييسا تبكؿ أيا يؿ سراس
كككاا أيبا نكرة اك درييف يبكؿ إي يؿ ستم أيبا نكرة اك ر مييف  ،ك درة هم إ دل اكسدف اكذار يباؿ عف منايبا

اك درييف  ،كببا سدييذ ش يرة إمسبا ر مذ كينكف إمـ منايبا اك ر مييف  .كيبدك أف ستم ألي ينتب ك يبكد كاكيبكد
يذر كف ر مذ كسراس كككاا ينتبكف كؤلسـ ي دهـ يمتخدسكف إمـ اكنكرة ن با ككيس اكبريذ اكش يرة (سرٓ  + ُ :ككٖ

 + ّٕ – ِٔ :ستٖ  . ) ِٖ :ك درة سنايبا ي ك متذ أسياؿ سف اك يكب اكارام كب ر اك يؿ .كهياؾ سدييذ أخرل سف
اكسدف اكذار إمسبا رمذ كهياؾ تسمير آخر كسا مبؽ اكك  ،كهك أف اكس يكف ناف سف رمذ كهذى يذر با اكيبكد أسا
درة بم أنبر كيسكذها سستد ك رمذ كسذرك ذ كدل اذكب األسـ اكذيف ينتب كبـ سراس كككاا.
دلمانوثة  -:اريذ باكبرب سف اكم ؿ اك ربت كب ر اك يؿ (سرٖ  )َُ :ك اكبا هم يسمبا س دؿ ( ار ي ستُٓ . )ّٗ :
أك ينكيكا ست اكرتيف  ،تنكف يكا م دكسايك ذ هم يسمبا تخكـ س دؿ.

نير األردن  -:ن سذ أردف تذيم اكسي در أك اكستد ؽ اكيبر يبدأ يتد ؽ سالى سف باؿ كبياف اكذاكيذ سف إرتساع ََُٕ
ادـ كؽ مطو اكب ر عبر أربي يبيرات ش يرة كأنبرهـ يبر اك اشبايم  ،كي تبكا عيد اساؿ ب يرة اك ككذ كهذى ع م

إرتساع ٕ أاداـ بط سف مطو اكب ر  ،ـ يي در يبر األردف بذد ذكؾ إكم سا ت ت سمتكل اكب ر إكم أف يشب م ب ر
اك يؿ كاكذل ييخسض عف مطو اكب ر بػ َٖٔ ادسا  .كسف ب ر اك يؿ يي در اكيبر إكم اكب ر اكسيت  .كانؿ اكيبر
ستذرج (طكؿ اكيبر كاكم ََِ سيؿ ككنف اكسما ذ اكطككيذ كاكم َٕ سيبل .
مخاضات األردن  -:هـ كاكم َٔ سخاضذ بيف ب ر اك يؿ كاكب ر اكسيت  ،كاكسخاضذ سيطبذ سف اكيبر يسنف إ تيازها
مي ار ع م األاداـ عيد إي مار اكسياى م اكيبر .ككنف يتذذر عبكرها عيد إرتساع اكسياى م أ يال ابكر اكاتال كاكربيي.

عبر األردن  -:هك اكسيطبذ اككااذذ ارؽ األردف كتاسؿ اكسيطبذ اككااذذ سف داف م أاشم اكاساؿ إكم دكد سشر
كاكمذكديذ م اك يكب كاك يكب اكارام  ،كاراان تتاخـ اكذراؽ كاكمذكديذ .كتمسم سيطبذ عبر األردف بيرية = بيريذ إمـ

يط ؽ ع م عبر األردف أك ارؽ األردف  ،ك ال اإلمـ سف اكن سذ اكيكياييذ بيراف أل ىعٍب ٍر  .كال ي د إمـ بيريذ سك كدا م
اكنتاب اكسبدس كاإلمـ اكسمتخدـ م اكنتاب هك عبر األردف .كاكميد اكسميو إعتسد م سناف سا م عبر األردف.
بيت عبرة = يث إعتسد اكسميو م عبر األردف (يكُ . )ِٖ :
ساليم  -:يبدك أيبا نايت سنايا سذرك ا أياـ اكميد رب اكس د  ،ناف يك يا يذسد م عيف يكف كيذر با اكنتاب ب يبا
باكبرب سف ماكيـ سسا يدؿ ع م ابرتبا م ذكؾ اككات .كهيا أرال ن يرة م ت ديد سنايبا .

أريحا  -:سذياها سدييذ اكبسر أك سناف اكركاسو اكذطريذ كتمسم سدييذ اكيخؿ .كتبي رب يبر األردف كنايت أكؿ سدييذ

يدخ با اذب اهلل سي ياكع بذد أف أمبط اهلل أمكارها أساسبـ .كيبي بؿ يبك ع م اكضسذ اكارايذ كؤلردف م سبابؿ أري ا.

كسف ع م بؿ يبك رأل سكمم اكيبم أرض اكسيذاد ككني كـ يدخ با .كتبي اكسدييذ م اكمبكؿ (كتدعم اكذربات)  .ك يف

دخ با ياكع كذف سف يبييبا .ككذكؾ م س ؿ اكماسرل اكشاكو ي د اكسما ر يازال سف أكرا يـ إكم أري ا  ،كرا يـ سرتسذذ

كأري ا سيخسضذ .كهذا يس ؿ نؿ إيماف يترؾ يات اكمساكيذ كعارت سي اهلل كييزؿ ك ذاـ كابكات س ؿ ديساس اكذل ترؾ
بككس اكرمكؿ إذ أ ب اكذاكـ اك اضر (ِتمْ . )َُ :
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الييودية تحت حكم أسرة ىيرودس
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بذد سكت هيركدس اكنبير إيبمست سس نت إكم أربذذ أاماـ  ،ك م أياـ اكرب يمكع ك اكس د ناف اككضي نابتم (ككّ :
ُ)
 )1بيبلطس اكبيطم كاكيا ع م الييودية.
 )2هيركدس رسيس ربي ع م الجميل.
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 )3ي بس رسيس ربي ع م إيطكريذ كنكرة تراخونيتس.
 )4كيماييكس رسيس ربي ع م األبمية.
إيطورية وكورة تراخونيتس  -:إيطورية هم اكسيطبذ اكتم منيبا اإليطكريكف سف يمؿ يطكر بف إمسذيؿ (تؾِٓ )ُٓ :
كهـ سف اباسؿ اكبدك اكذربيذ .كنايكا سبرة م رسم اكمباـ .كنايكا يبطيكف م اكسيطبذ اكس يطذ ب بؿ رسكف إكم اكارؽ

سف اك بؿ .ك بؿ رسكف بؿ عظيـ م اكطرؼ اك يكبم سف باؿ كبياف اكارايذ كارتساع ََِٗ ادـ كؽ مطو اكب ر

كيستد سا بيف ُٔ إكم َِ سيبل سف اكاساؿ إكم اك يكب كيمسي اكشيدكييكف " مريكف " (تثّ  + ٗ :سزِٗ )ٔ :

كميسكف اسذ سف اسس  .كاد اف أرمطكبكككس اكسنابم ربا ع يبـ كأ بر اكن يريف ع م اكختاف كضـ زل نبير سف
ببلدهـ ك يبكديذ ميذ َُْ ؽ.ـ .أسا تراخونيتس اإلمـ يذيم األرض اكس

رة اككعرة كهم كااذذ اساؿ ارؽ ب ر اك يؿ

ارؽ يبر األردف ت ت األب يذ كتضـ ايشريذ ي بس  .كع ت اكاساؿ اكارام سيبا تك د دساؽ.
األبمية  -:اإلمـ س خكذ سف أبيبل اكسدييذ اكرسيميذ يبا كهم ع م اكطريؽ إكم سدييذ بذ بؾ ع م بذد ُٖ سيؿ سف دساؽ.
أماكن شييرة حول أورشميم
جبل الزيتون  ( -:ار ي سكضكع أكرا يـ م اكباب األكؿ) كيك د اك بؿ ارؽ أكرا يـ كسف ع م إ دل اسس شذد اكرب
يمكع إكم اكمسال  .ك م أياـ اكرب ك اكس د نايت اكخضرة تنمك مسكح اك بؿ سف أا ار اكزيتكف كاكتيف ك ابات اكيخيؿ

 ،ككذكؾ ناف اكرب يمتريو هياؾ بذيدا عف ض يج أكرا يـ اكسزد سذ .كنايت بيت عييا سب ار ك

ييسا ينكف م أكرا يـ

نسا أف نسر يا كـ نايت سب ار ك كهك م اك يؿ.
جثسيمانى  -:ع م اكمسكح اكمس م ك بؿ اكزيتكف ناف يك د بمتاف

ميسايم يث اهد اكرب م اكشبلة  .ك ميسايم

ن سذ أراسيذ تذيم سذشرة اكزيت .أمساها ستم كسراس ضيذذ أل سناف س اط بمياج .كناف بمتاف

ميسايم س نا كسريـ

أـ اكبديس سراس .كناف اكرب يخت م ي سي تبلسيذى .كناف كادل ادركف يسشؿ سا بيف أكرا يـ كبمتاف

ميسايم.

بيت عنيا  -:تذيم بيت اك سر أك بيت اكذيال كهم اريذ ع م بذد ِ سيؿ إكم اك يكب اكارام سف أكرا يـ (يكُُ )ُٖ :
كهم ع م اكطريؽ إكم أري ا .كهم ع م بؿ اكزيتكف باكبرب سف بيت ا م اكتم أرمؿ سيبا اكرب ت سيذي إل ضار

األتاف .كعاات سريـ كسر ا سي كذازر أخكهسا م بيت عييا  .كنايت سناف إااسذ اكرب عيد زيارات ألكرا يـ (ستُِ :

ُٕ  +سرُُ  .)ُُ :كسيبا شذد اكرب ك مسال بذد أف بارؾ تبلسيذى.

(متٕٔ)ٔٔ-ٔ:

شزق
تُث عىُا
طزَك مشحزن إنً
أورشهُم
تُث
فاجٍ

جثم
انزَحىن

انهُكم

وادٌ
لذرون

إرسال انحهمُذَه نُحضزا
انجحش جم مه عهً
انطزَك انمشحزن نثُث
عىُا وتُث فاجٍ

أورشهُم

انسفح انغزتٍ
نجثم انزَحىن
2مُم

181

جفسُز األواجُم (( )1ممذمات األواجُم)(مقدمة عامة لؤلناجيل األربع)(البمدان والمدن في الكتاب المقدس (ٗ) إسرائيل)
بيت عييا كبيت ا ت هسا سف ضكا ت أكرا يـ بسا ت مباف أيبسا سف أكرا يـ .بياؾ طريؽ كا د سيبسا إكم أكرا يـ .كبيت
عييا تك د ع م اكمسو اكارات ،اساؿ بؿ اكزيتكف ،كبيت ا ت ع م اكمسو اكارات ،يكب بؿ اكزيتكف،

بيت فاجى  -:تذيم بيت اكتيف اكسج أل ير اكياضج .كهم اريذ ش يرة إكم اك يكب اكارام سف بؿ اكزيتكف .كهم
ع م اكطريؽ إكم أري ا.

بيت لحم  -:كتذيم بيت اكخبز كيباؿ كبا إ راتذ .كال ظ سذيم اإلمسيف اكسميو أعطايا مدى كي ن

ي يا أبديا (يكٔ :

ٕٓ) بك شار كيا خبز اك ياة (يكٔ  )ٓٔ :كناف اكميد بذ اك يطذ اكتم كاذت م األرض تت بثمر ن ير (يكُِ :
ِْ)  .كبيت ك ـ تبي يكب أكرا يـ ب كاكم ٓ أسياؿ كع م إرتساع َِّٓ ادـ كؽ مطو اكب ر  .كي يط ببا أراضم

خشبذ.

إفرايم  -:هم سدييذ اريبذ سف اكبريذ ذهب إكيبا يمكع بذد إااسذ كذازر سف األسكات.
عمواس  - :إمـ عبرل سذياى اكييابيي اك ارة كتبذد عف أكرا يـ َٔ

كة = ُُ نـ .

بركة بيت حسدا  - :ن سذ بً ٍرىنذ تط ؽ ع م أل كض تت سي ي سياى األسطار أك سياى يبي سف اكييابيي  .كناف اإل تساظ
باكسياى سم كذ اديدة األهسيذ م مطيف األسطار ا ي ذ  .كنايت اكسيخسضات اكطبيذيذ تمتخدـ كتخزيف اكسياى  ،كاذا كـ
تك د ت ؾ اكسيخسضات اكطبيذيذ نايكا ي سركف برنا شياعيذ .كاذا نايت سشادر اكسياى تبي خارج اكسدييذ نايكا ي سركف

أيساؽ كيبؿ اكسياى إكم داخؿ اكسدييذ كتيسذبـ كات شار األعدال ك سدييذ كات اك ركب  ،ككبد ااـ زايا اكس ؾ بذسؿ هذا

(ِسؿَِ  .)َِ :كسف أابر اكبرؾ م اكنتاب اكسبدس م اكذبد اك ديد برنذ بيت مدا (يكٓ  )ِ :كبرنذ م كاـ (يكٗ

. )ٕ :

أماكن أخرى زارىا الرب يسوع المسيح
سوخار  -:كيبابؿ اكماسريذ .
تخوم صور وصيدا  - :شكر كشيدا ع م ما ؿ اكب ر اكستكمط كذهب اكميد إكم تخكسبسا (تخكـ = يكا م أك باكبرب

سف دكد شكر كشيدا) كاسم إبيذ اكنيذاييذ .هذى اكسرأة ايؿ عيبا م إي يؿ ستم أيبا نيذاييذ سف يكا م شكر كشيدا

(ستُٓ  )ِٖ – ُِ :كايؿ عيبا م إي يؿ سراس أيبا أسسيذ ك م يمبا يييبيذ مكريذ (سرٕ  )ِٔ :بؿ هياؾ
إختبلؼ ؟ إطبلاا ال يك د إختبلؼ...ككنف ألف ستم ينتب ك يبكد اكذيف يسبسكف أف اكنيذايييف اد كي ًذيكا  ،بد كذف يكح

سيدى نيذاف بف اـ (تؾٗ  . )ِٓ :كألف هذى اكسرأة نيذاييذ بم إذان س ذكيذ كذكؾ عاس با اكرب بادة  ،كستم يذنر أيبا

نيذاييذ كيارح كساذا عاس با اكميد ببذى اكادة  .ككنف سراس ينتب كؤلسـ اكذيف ال يذر كف اشذ كذيذ نيذاف .كنايت اكسرأة
تذيش م يكا م شكر كشيدا  ،كشكر كشيدا سك كداف م يييبيذ .كهياؾ أمس ذ ال بد كأف ترد ع م اكذهف -:
 )1هؿ ألف يكح اد كذف نيذاف كيم تظؿ هذى اك ذيذ ماسدة عبر األ ياؿ ؟! اطذا ال ...ك ار ي م ذكؾ زاياؿ

ُٖ كترل أف نؿ إيماف سمسكؿ عف أعساك بط  .كيسمر هذا سا ايؿ م اككشايا اكذار أف " اهلل إك

يكر يستبد

ذيكب األبال م األبيال م اك يؿ اك اكث كاكرابي سف سب ضي " (خرَِ  . )ٓ :كنـ مبب عدـ بـ هذى ابيذ
سف ساانؿ كن يريف  ،ككنف هذى اكبشذ تكضو األسر تساسا  .اهلل يظؿ اضبا ع م سف يظؿ ع م خطيذ أبي

ككنف سف يتكب اهلل اطذا ميبب  ،اهلل ال ياال سكت اكخاطئ س ؿ أف ير ي كي يا ( زُٖ)  .كاهلل يريد أف
اك سيي يخ شكف (ُتمِ  . )ْ :كيبكؿ اكنتاب سف ِ
ض َّى ألف سف ال ي سظ كشيذ اهلل بك ال ي ب اهلل
مبغ َ
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(يكُْ  . )ِّ :ككنف عبر اكتاريخ إمتسرت ي امذ اكنيذايييف بشكرة باذذ (مدكـ كعسكرة س بل نايكا سف
اكنيذايييف) كهذى اكسرأة باكتاكم نايت تذيش م هذى اكي امذ .كهذا سذيم أف اهلل يستبد ذيكب األبال م األبيال كك
إمتسر األبيال يب ضكف اهلل كيذياكف م ي امات أباسبـ.
 )2كساذا ااؿ اكميد كبذى اكسرأة " كيس ميا أف يؤخذ خبز اكبييف كيطرح ك نبلب " كببذا بك يابببا باكن ب ؟ ألف
اكن ب عيد اكيبكد ياير ك ي امذ بك يذكد إكم ايس (ِبطِ  )ِِ :كهذى عف اإليماف اكذل يذكد كخطيت بذد أف
يتكب عيبا .كن ف اكميد يريد أف يبكؿ كبا ....ابؿ أف تب م عف خركج اكايطاف سف إبيتؾ  ،إب م عف مبب
يخ ًرج سيبا اكايطاف كتمتسر م ي امتبا يذكد سرة أخرل بؿ ي تم كسذ مبذذ
دخكك يبا أكالن  ،ساذا ييسذبا أف أ ٍ
اياطيف أار سي يشير اك أردأ (ستُِ . )ْٓ – ّْ :
 )3هؿ كـ يخؼ اكميد ع م اكسرأة أف تتذسر ع ي بمبب إهايتبا ؟ اكميد طبيب نيـ أتم كاسال اكخطاة كهك يذرؼ
اكدكال اكسط كب تساسا  .كاكيتي ذ كاض ذ أساسيا اكسرأة كـ تتذسر بؿ إيم بت اسيت ياكت سي اكاسال اكرك م
اكاسال اك مدل أيضان  .كهذا سا ااك بككس اكرمكؿ " ال يدعنـ ت ربكف كؽ سا ت تس كفُ( "...نكَُ . )ُّ :
اكرب ناف يذ ـ رد ذؿ اكسرأة اإلي ابم باؿ كبا سا ااك بك ا ص اكب كب كاكن م.
 )4ككيتمالؿ كساذا ذهب اكميد م هذى اكسرة إكم يكا م شكر كشيدا ؟ كنايت هم اكسرة اكك يدة اكتم ذهب يبا
إكم هياؾ  .هك ذهب أل ؿ هذى اكسرأة كياسم إبيتبا كياسيبا هم رك يا ك مديا  ،بك كبذا أتم .كبيسس
األم كب ذهب ك ماسريذ كذهب كزنا كآخريف  ،بؿ هك اكذل يب ث كيستش ع م اكخركؼ اكضاؿ كاكدرهـ اكسسبكد.
 )5بر ال اكر كع كتسمير إي يؿ ستم .
فينيقية  - :اإلمـ س خكذ سف اإلمـ اكيكيايم " يكيينس " أل شب ذ األر كاف .كيباؿ أيبا تر سذ كن سذ ماسيذ بسذيم
نيذايم كاكن سذ م ك ذ أخرل سف ك ات اكسيطبذ تذيم شب ذ أر كاييذ .ك يييبيذ عبارة عف اريط ضيؽ ع م ما ؿ

اكب ر اكستكمط طكك

كاكم َُِ سيؿ كعرض ٓ سيؿ  ،كيستد سف ما ؿ اكب ر تم مسكح بؿ كبياف اراا .كتستد

باؿ كبياف سما ذ َُٓ أسياؿ سكازيذ كما ؿ اكب ر كيب د إرتساع بذض اكبسـ إكم َََُُ ادـ  .كس دكديذ األرض
ذ ت أهؿ يييبيذ يبرعكف م اكت ارةعبر اكب ر اكستكمط بؿ كش كا كؤلط يطم كتا ركا م نؿ ائ .كسدف يييبيذ

اكما يذ اكابيرة هم شكر كشيدكف كشر ذ شيدا كعنا كأنذيب.
أسماء وأماكن أخرى وردت فى األناجيل
ممكة التيمن ( - :ستُِ  )ِْ :كهذى هم اكتم أتت كم يساف اكس ؾ كايببرت ب نست (ُسؿَُ ِ + َُ – ُ :ألٗ :

ُ – ٗ) كن سذ اكتىٍي ىس ٍف تذيم اكيسيف أك اك يكب ( اكيسيف عنس اكاساؿ كيبشدكف ببا نبل اكاساؿ اك ار م أك اساؿ
اإليماف)  .ك م أمسار اكس كؾ كأخبار األياـ ايؿ س نذ مبا  .كمبا هذى م اكيسف  .كاكسما ذ بيف اكيسف كأكرا يـ كاكم
َََِ نـ  ،كتشكر ب مب سكاشبلت ت ؾ األياـ ع م اك ساؿ  ،نـ تنبدت هذى اكس نذ كتمسي نسذ م يساف .ككذكؾ

ي كـ رب اكس د اكيبكد أليبـ ير ضكف مساع كهك األعظـ سف م يساف  ،باإلضا ذ ألي هك اكذل أتم إكيبـ ككـ يبذككا هـ
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أل سابذ م اككشكؿ إكي (والعتاب موجو لنا نحن باألولى)  .إال أف اإل يكبييف يبكككف عف س نذ مبا أيبا نايت س نذ

ع م إ يكبيا كذهبت كم يساف ك س ت سي أكؿ س ؾ إل يكبيا  ،كهنذا يسمركف اكؿ اكنتاب " كأعطم اكس ؾ م يساف كس نذ

مبا نؿ ساتباها " (ُسؿ َُ  )ُّ :أل هم إاتبت أف ينكف كبا إبف سف م يساف  .كباكتاكم س كؾ إ يكبيا هـ يمؿ
اكس ؾ م يساف.

كنداكة ممكة الحبشة ( - :أعٖ  )ّٗ – ِٔ :اك باذ هيا كيمت إ يكبيا بؿ هم سس نذ اكيكبذ اساكم اكمكداف كنايت
عاشستبا سركل .كيباؿ أف نيدانذ ناف كببا س ت عدة س نات م اكبركف اك بل ذ األخيرة ابؿ اكسيبلد كاكبركف اك بل ذ

األككم بذد اكسيبلد .كنيدانذ اكسبشكدة م هذى اكبشذ نست اكببلد م اكسترة سف ميذ ِٓ – ُْ ـ.
المعمومات التاريخية والجغرافية فى ىذا البحث مأخوذة من دائرة المعارف الكتابية لمدكتور القس صموئيل حبيب
وآخرون.

العيد القديم يشرح فكرة الخبلص
الخميقة الجديدة لئل نسان

اكذبد اكبديـ ن ارح كنيسيذ اكخبلص أال كهك باكخ يبذ اك ديدة أل أف يخ ؽ اإليماف خ بذ اييذ  ،بسكت األككم كخ ب
سرة أخرل خ بذ ديدة (أؼِ  ، )َُ :وبيذه الخميقة الجديدة يخمص اإلنسان ( ؿٔ  ، )ُٓ :كايؿ م هذا أي كك

تاكهت كك ذ رمسبا ياف كأراد أف يذيدها ألش با ي د أف األمبؿ ك أف يرمسبا سف ديد  .كهذا سا عس اهلل تساسا .
كي د هيا س رد مرد مريي ك سنرة كنيؼ تـ ارح اكسنرة م اكذبد اكبديـ.
اهلل خ ؽ آدـ ناسبلن كنايت اكخ يبذ اكتم خ ببا اهلل ن با سي ذ  ،ك م يبايذ اكيكـ اكمادس كبذد أف أنسؿ اهلل خ بذ اكذاكـ

ك د اهلل أف نؿ ائ خ ب اذا هك مف دان  ،كناف آدـ م اك يذ يرل اهلل كك عارة سي اهلل  .ككنف بذد اكمبكط إختب

آدـ سف ك

اهلل كسا عاد ااد ار أف يذايف س د اهلل  .كهنذا شارت اكخ يبذ اكمااطذ سف يمؿ آدـ كاكتم منيت يبا

اكخطيذ ال يسنيبا أف تذايف س د اهلل  ،كال أف ترل اهلل كتذيش (خرّّ  )َِ :اكبيا يار آن ذ (عبُِ  . )ِٗ :كاكبيا
ادكس (الُُ  . )ْْ :إذان اهلل يار مت رؽ سف يذيش م اكخطيذ  ،ككبد إعترؼ داكد اكيبم ببذا يف ااؿ "باكخطيذ

ككدتيم أسم" (سزُٓ  )ٓ :كردد يسس اكسذيم بككس اكرمكؿ (ركٕ  . )ُٕ :كببذا شار اإليماف س ركسا سف أف يرل

اهلل .بؿ ك ديا عبر اكزسف إيبيا انر مريذان كئليماف ظبر ي ماد كتاكى ناسؿ ك خ يبذ اك سي ذ اكتم بؿ اهلل اإليماف ع يبا

أكالن  .كهذا بدأ سيذ اتؿ ااييف هابيؿ أخكى .

كاذا بسيا أف اهلل يسرح باإليماف اكذل خ ب ع م شكرت " كذاتم سي بيم آدـ " (أـٖ  )ُّ :اهلل ناف سف اكسمت يؿ أف
يبؼ عا از عف أف يي ىخِّص اإليماف اكذل ي ب كناف هذا باكسدال اكذل ادس ابف اهلل  .بؿ يبكؿ أف اهلل ألي خ ؽ اإليماف
ع م شكرت  ،كاهلل ر  ،مينكف اإليماف ار كببذى اك ريذ ميمبط  ،كناف اهلل بمابؽ سذر ت يذ ـ هذا  ،كناف سمتذدان
ألف يد ي اك سف بدـ إبي ع م اكش يب .اهلل يريد كيسرح بايماف ر  ،كب ريت يختار اهلل كي ب  ،كال يريد إيماف س بر

ع م أف ي ب  .كاكخبلص يذيم ياة أبديذ  ،كهذى ال تنكف مكم باإلت اد باكسميو (كهك اكبياسذ كاك ياة كهك اكس بذ

أيضان) كهذا كف ي دث إالٌ كك إستؤل اإليماف س بذ هلل ككنؿ إيماف (يكُٓ ُ + ٗ :يكّ . )ُْ :
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كاكذبد اكبديـ ن ي بت أف نرة اكخبلص بدـ اكسميو كـ تنف ككيدة اك ظذ  ،ي ف يرل ار ان ناسبلن كسنرة اكسدال م اكذبد

اكبديـ سيذ ك ظذ اكمبكط  .اهلل ال زسيم كهك ال يت ير كاكتاريخ أساس يرل اكساضم كاك اضر كاكسمتببؿ  ،اكنؿ ن ك ذ
سرمكسذ  .كنكف أف نؿ ائ اد تـ ار

سف أكؿ ك ظذ بذا ي بت أزكيذ نرة اكسدال  ،كهم ببماطذ س بذ باذكذ إكم آخر

اطرة دـ .كهذا هك تذريؼ اكش يب = ب باذؿ تم اكدـ كال ييطؽ ب  ،ذؿ إبف اهلل يت مد كيش ب كيسكت كيسكت

ي بخ يبتيا اكبديسذ  ،كيبكـ كيبكـ سذ بخ يبذ ديدة  ،كيشذد يكيذِّد كيا سنايان ي يا ي سذ كؤلبد  .كتنكف كيا يات ي يا
ببا م طبارة كبر  .كيبكؿ أف سف يريد أف ينكف ك ت سيذا ذ ي أف ي سؿ ش يب كيتبذ = أم أف ي يا هذا اكيكع سف
اكس بذ اكباذكذ يت د سذ باك ب ي يا .
فكيف تم شرح كل ىذا -:

 )1سف أكؿ ك ظذ يمسي كعد اهلل أف " يمؿ اكسرأة ميم ؽ رأس اك يذ كيمؿ اك يذ يم ؽ عبب " (تؾّ )ُٓ :
كهذا كعد باكت مد كاكسدال  ،بياؾ إيماف ميككد سف إسرأة (هم اكذذرال سريـ) كهك كيس إيماف س ؿ نؿ اكبار
 ،بك سكككد سف إسرأة بط كال أب مدل ك  .كهذا اإليماف مكؼ يم ؽ اكايطاف  .ككنف اكايطاف يم ؽ
عبب أل أف هذا اإليماف ميسكت كينكف هذا بتدبير ايطايم
( ِ
عق َب ُو = مدى ...يسحق = يسيت أك يبتؿ).
 )2كرأييا بذد هذا ماد تاـ ك باريذ ياتج عف اكطبيذذ اكخاطسذ اكتم شارت ك بار .بؿ يمسي عف زف اهلل كسا
كشؿ إكي اإليماف "

ك

زف اكرب أي عسؿ اإليماف م األرض( " ...تؾٔ  " . )ٔ :كااؿ اكرب أس ك عف

األرض اإليماف" (تؾٔ " . )ٕ :كأسا يكح ك د يذسذ م عييم اكرب " (تؾٔ  . )ٖ :كناف اكطك اف

كسات اكنؿ كد يكا م اكسال  ،ككنف خرج سف اكس ؾ يكح كعاس ت (ٖ أ راد كراـ ٖ هك راـ األبديذ)  .كنؿ هذا
رآى اكبديس بطرس اكرمكؿ أي رسز ك سذسكديذ  ،اك ياة اكخاطسذ (اكخ يبذ األككم) ساتت كااست ياة ديدة
خر ت سف اكسال (ُبطّ  . )ُِ :كشار يك ا رأما كخ يبذ ديدة  ،بذد أف ساتت اكبديسذ .
 )3ـ يمسي عف تبديـ إم ؽ ذبي ذ كعكدت

يا  ،ناف إبراهيـ رس انز كآلب اكذل ادـ إبي اكن سذ ذبي ذ ـ اياسذ

اإلبف  ،كببذا رح إبراهيـ  ،كيبدك أف اهلل ارح ك سذيم سا دث م تبديـ إم ؽ ذبي ذ كر كع

يان  ،كأي

ببذا مينكف إلبراهيـ ياة أبديذ سرح  ،كتـ هذا اكارح يف رأل إبراهيـ اهلل (تؾِِ  . )ُْ :كذكؾ ااؿ اكميد
اكسميو " أبكنـ إبراهيـ تب ؿ ب ف يرل يكسم رأل ك رح "  .ك م هذى اكبشذ رأييا أف ابب ميبدـ إبي ذبي ذ
كتنكف كيا ياة أبديذ (يكٖ  . )ٓٔ :كيرل هيا أف اكخبلص يتـ باكسكت كاك ياة  ،سكت اإلبف اكك يد إبف
اكسكعد كاياست بذد ذكؾ.
كيترؾ كيسكت
كي ىم َّسم اك ركذ ي
 )4كناف اهلل اد أعطم إبراهيـ عبلسذ اكختاف  ،كهذى تذيم أف زلان يبطي سف اك مـ ي
 ،كببذا يشير اكسختكف سف اذب اهلل كي يا  ،أسا سف ال يختف " تبطي ت ؾ اكيسس سف اذب "ا أل ال تنكف
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سف اذب اهلل تب ؾ (الُٕ  . )ُْ :ككبد ارح كبـ اهلل اكسذيم اكرك م ك ختاف كأي يذيم اطي س بذ اكخطيذ
سف اكب ب " اختيكا ركذ ا كبنـ( "....تثَُ  . )ُٔ :كيبدد اهلل ير اكتاسب سف اذب أف يسذؿ ب نذا
كنذا ...كيم س أليدل األعدال إكم أف يسيم م أرض األعدال (الِٔ  . )ّٗ ، ّٖ :ككنف اكتاسب كيابب
هيا ب ف ا ب ناف ير سختكيا كهك يخطئ  ،كني

يف أخضي ا ب هلل اب اهلل كعسا عي (الِٔ – َْ :

ِْ)  .إذان هـ سيذ اكبدل بسكا أف اكختاف م اك مد ياير ألهسيذ ختاف اكب ب أل سكت اكخطيذ م اكب ب

ي يا اإليماف .كهذا سا ااك إرسيال اكيبم " إختتيكا ك رب كايزعكا رؿ ا كبنـ..كسبل يخرج نيار يظم
ي رؽ("...إرْ  . )ْ :كاكبديس بككس اكرمكؿ ارح أف هذا يتـ م اكذبد اك ديد بسذكيذ اكركح (ركِ .)ِٗ :
 )5ككنف نيؼ يمتسيد اكبار سف سكت اكسميو كاياست ؟ هذا تـ ار

بيزكؿ يذبكب إكم سشر كعبكديتبـ

كسرعكف رس از كذبكديذ اكبار ك ايطاف بمبب خطيتبـ .ـ إرماؿ سكمم نسخ ص ك اذب ا) دم خروف
الفصح ييبذ سف اكسكت كي رر

ب) اكاذب يت رر كيخرج يا سف أرض اكذبكديذ سي سكمم عف طريؽ

المعمودية فى البحر األحمر  ،كهنذا رآها اكبديس بككس اكرمكؿ (ُنكَُ  . )ِ :كك سرة اك اييذ يرل أف
اكخبلص هك عف طريؽ اكسذسكديذ  ،اكتم هم سكت سي اكسميو كاكبياسذ سذ (ركٔ) .
األحمر جاء بعد ذبح خروف الفصح = اكسذسكديذ ت تم بذد اكش يب

ج) عبور البحر

د) دخول الشعب لمبحر األحمر مع

موسى وخروجيم منو = سكتيا سي اكسميو كاياستيا سذ (كاألدؽ اككيا ي ككيس سذ ) .
)6

يف أخط اكاذب كعس كا اكذ ؿ اكذهبم كيذبدكى كهـ م اكبريذ ضب اكرب ككيرل سا ااك كسكمم كنيؼ ناف
سكمم م هذا رس انز ك سميو اكسخ ص

ا) إذىب إنزل = هذى ك رب يمكع تذيم اكت مد .

ب) ألنو قد

فسد شعبك = هذى ك رب يمكع تذيم أف اكخ يبذ األككم كئليماف اد مدت  .ج) إتركنى ليحمى غضبى
عمييم وأفنييم = هذى تذيم سكت اكخ يبذ األككم
مينكف رأس اكخ يبذ اك ديدة .

د) فأصيرك شعبا عظيما = هذى تذيم أف اكرب يمكع

ق) فتضرع موسى ...وقال....إرجع يا رب عن حمو غضبك...واندم عمى

الشر بشعبك  =..كهذى باكيمبذ ك رب يمكع تاير كاساعت اكنساريذ عيا .

ك) فندم الرب = هذى تذيم

ابكؿ اهلل كاساعذ اكسميو .
 )7ك با دـ خركؼ اكسشو ي رر كييبذ سف اكذبكديذ...كنف ع م اكاذب أف يذيش م طبارة كهذا تـ ار
ب يبـ بذد أف ي ن كا اكسشو ال يمتذس كا اكخسير أل ال ي ن كا اكخبز بؿ اكسطير بط ككسدة أمبكع .كاذا بسيا أف
راـ ٕ راـ ناسؿ اكسذيم أي بذد دال اكسميو كسذسكديتيا ع ييا أف يذيش ببل خطيذ طكؿ اكذسر .كاكسطير ال
يدخؿ ي اكخسير  ،كاكخسير رسز ك ار كهذا سا ااك اكبديس بككس اكرمكؿ (ُنكٓ . )ٖ – ٔ :
 )8المن = اإل خارمتيا  .كبدكف اكسف اكذل يزؿ سف اكمسال كناف اكاذب اد ه ؾ م اكبريذ سف اك كع .كهنذا
أعطايا اكسميو اكيازؿ سف اكمسال مدى س نبلن كي يا ب (يكٔ)  .كهذا اكسف أمساى بككس اكرمكؿ اكطذاـ
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اكرك م  .كي ف يتياكؿ اك مد اكسنمكر ـ اكدـ اكس يم إاارة كببككيا ش ب اك مد (األهكال سي اكابكات ؿٓ
 )ِْ :ي يا " سي اكسميو ش بت

يا ال أيا بؿ اكسميو ي يا َّم ( ؿِ  . )َِ :كهذا أيضا يسبـ سي أف

اكخبلص هك سكت يؤدل ك ياة .
 )9خروج الماء من الصخرة =

كؿ اكركح اكبدس  .كهذا سا أمساى بككس اكرمكؿ اكاراب اكرك م (ُنكَُ ّ :

 .)ْ ،كعسؿ اكركح اكبدس األكؿ أف ي بتيا م اكسميو  ،يسكت سذ بطبيذتيا اكبديسذ كيبكـ سذ بخ يبذ ديدة
 ،كاف أخط يا يبنتيا كيذطييا سذكيذ كيذكد كي بت م اكسميو ب ف يسكت عف اكخطيذ ي يا.
)11

نيؼ ارح اهلل عسؿ اكش يب ؟ ناف هذا عف طريؽ اكذباسو -:

ا) الفصح  :ك بسكا سيبا أف سف

ي تسم بدـ خركؼ اكسشو ي يا كيت رر  ،كذكؾ ذنرت ذبي ذ اكسشو م مسر اكخركج  ،كاكذل ي ت رركا
سف عبكديذ رعكف  .ب) المحرقة :كببا يرضم اهلل ع يبـ ج) الدقيق  :كببا ي يكف ب ياة اكسميو
( اإليماف ي يا باكخبز) .
د) الخطية واإلثم  :باكذبي ذ ت سر اكخطايا .
ذنرت م مسر اكبلكييف مسر اكتبديس .

ه) السبلمة  :اإل خارمتيا .

والذبائح (ب  ،ج  ،د  ،ه)

و) البقرة الحمراء  :اكتبديس خبلؿ ر ذ ياتيا ككذكؾ

ذنرت م مسر اكذدد مسر اكت كاؿ م اكبريذ رسز كر ذ ياتيا ع م األرض .

ز) ذبيحة الكفارة  :اكدـ

يي ىنسِّر  .كهذى اكذباسو تاير كيسس اكسنرة برئ يذبو كيسكت كي يا اإليماف اكخاطئ .
)11

نيؼ ارح اهلل ك اذب عسؿ اكدـ ؟ أس ذ )ُ ...األبرص (كاكبرص رسز ك خطيذ) يتطبر ب ف ي ضر
عشسكراف ييذبو أ دهسا ع م سال م  ،كيط ؽ ابخر يان بذد أف يي سس اكذشسكر اك م بدـ اكسذبكح كييضو

اكناهف سف اكسال كاكدـ ع م األبرص يطبر (الُّ  ، )ُْ ،كهذا يارح ببماطذ أف اكتطبير ناف باكسكت

(اكذشسكر اكسذبكح) كاكبياسذ (اكذشسكر اك م) إاارة كذسؿ اكسميو اكسداسم كعف طريؽ اكدـ كاكسال  )ِ ...يوم
الكفارة ي تكف بتيميف كيذبو أ دهسا كييضو رسيس اكنبيذ سف دس ع م تابكت اكذبد ينسر عف خطايا
اكاذب .كيط ؽ اكتيس ابخر يان  .رس از كسكت اكسميو كاياست .كيبل ظ أف اكتطبير ك سراف اكخطيذ م
اك اكتيف ناف باكسكت كاك ياة.
)12

كعاش اكاذب م اكبريذ َْ ميذ إكم أف يم كسات نؿ سف خرج سف أرض سشر (نؿ سف ناف كؽ

اكذاريف كات اكخركج)  .كدخؿ إكم أرض اكسيذاد سي ياكع اكسكككديف بذيدا عف أرض اكذبكديذ .كناف هذا
بذد عبكرهـ يبر األردف سي ياكع (رس از ك سكت م يبايذ ياتيا)  .كسف ديد يرل أف اكخ يبذ اك ديدة تدخؿ
كككً ىد اك ديد  .اكخبلص
ك مسال (نيذاف اكمساكيذ رسزها نيذاف أرض اكسيذاد) بذد اكسكت بذد أف سات اكبديـ ي
هك خ يبذ ديدة تخرج بذد سكت اكخ يبذ اكبديسذ.
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)13

ارح اكرب إلرسيال نؿ هذا يف ااؿ ك " كبد كن تؾ هذا اكيكـ ع م اكاذكب كع م اكسساكؾ كتب ي كتبدـ
كتب ؾ كتيبض كتبيم كت رس " (إرُ  . )َُ :ـ ار با ك اهلل سرة أخرل عيدسا أرم كيرل ساذا يذسؿ

اكسخارل يف يسمد اإليال اكذل يذس  ،بك يذيد ع ي سف ديد (نسف يبتؿ اكبديـ) كيذيد تانيؿ اإليال سف
ديد (نسف يخ ؽ خ بذ ديدة)  .كناف هذا إعبليا سف اهلل أي ميبدـ أكرا يـ اكتم تي مت باكخطايا كاكك ييذ ،
دسر يش بابؿ أكرا يـ كأخذكا اذببا مبايا ،
كيذيد تاني با سف ديد بذد أف تذهب ك مبت (إرُٖ)  .ك ذبل َّ
ك يف عاد اكاذب سف اكمبت نايكا اد تطبركا تساسا سف ك ييتبـ  .كسف ديد يرل خ يبذ ديدة بذد سكت
األككم .

ممخص طريقة الخبلص
وعد اهلل آلدم = إيماف ير عادل يسكت كيم ؽ اكايطاف .

فمك نوح = سكت اكخ يبذ اكبديسذ كرأمبا آدـ  ،كتككد خ يبذ ديدة سف اكسال رأمبا يكح  .وكيف يحدث ىذا ؟

تقديم إسحق ذبيحة = سكت اكسميو كاياست  .وكيف تموت الخميقة القديمة لتقوم الجديدة أو كيف نستفيد بالفداء ؟
عبور البحر األحمر مع موسى = اكسذسكديذ كهم سكت كاياسذ سي اكسميو ؟ وىل تكفى المعمودية لمخبلص ؟
الختان = سكت زل سف اك مـ كي يا اإليماف كهذا إاارة كختاف اكب ب = ابكؿ اكسكت عف اكخطيذ .

رمز المعمودية = ؾ يكح كعبكر اكب ر األ سر سا اكسرؽ بييبسا ؟ ؾ يكح ياير أف اكخ يبذ اك ديدة مينكف كبا رأس

ديد هك يكح  .كعبكر اكب ر األ سر سي سكمم ياير ألف اكسذسكديذ هم سكت كاياسذ سي اكسميو رأس اكخ يبذ اك ديدة .

كخركج خ يبذ ديدة سف اكسال سف بذد سكت يذتبر كالدة سف اكسال .

وما ىو معنى الخبلص ؟

عدم ىبلك وحرية (اكسشو)  .تقديس أل يتنرس هلل بد م ؽ اكسخ ص اك يذ (اكذباسو)  .وتكون لنا حياة المسيح
(تبدسذ اكدايؽ كاكسف)  .عمل الروح القدس فى الخميقة الجديدة ( اكسال سف اكشخرة)  .التطيير (اريذذ تطبير
األبرص)  .شفاعة المسيح اكنساريذ عيا (اساعذ سكمم عف اكاذب)  .كأخي ار دخول أرض الميعاد بذد سكت اك مد
(عبكر يبر األردف سي ياكع)  .وما عمينا سوى رفض الخطية كاهلل يذطم سذكيذ باكركح (اكختاف) .

لذلك تعجب السيد حين لم يفيم نيقوديموس معنى الوالدة من الماء والروح وىو معمم إسرائيل وفاىم لكل ىذا .

ييبكديسكس ال ك م ا ب مؤاؿ ساذا يذسؿ بك ريمم بذا هك نر اكسريمييف " أيا أعسؿ تبرر كهذا هك سا يمسي اكبر

ىخًؽ خ بذ اييذ سف اكسال كاكركح كتنكف كالدة
اكذاتم " ...نايت إ ابذ اكميد اكسا ص اكب كب  ...أيا اكذل مكؼ أعسؿ أل ٍ
ديدة كنـ سف كؽ أل أيبا متنكف بذسؿ إكبم  .اك ؿ يا ييبكديسكس كيس سف األرض بؿ سف اكمسال  ،ي ب أف تسكت
اكخ يبذ اكبديسذ كتككد خ يبذ ديدة  ،كهذا مينكف بش بم أيا ابتم سف اكمسال يا ييبكديسكس (اك يذ اكي اميذ) كسكتم
كتسكتكا سذم م اكسذسكديذ كتخر كا نخ يبذ ديدة يسنف كبا أف تخ ص  .كنف اكخ يبذ اكبديسذ اكمااطذ ال يسنيبا

اكخبلص بذد أف مدت باكخطيذ سبسا عس ت  ،ب مب اكياسكس اف خطيذ كا دة اادرة أف تب ؾ " ألف اكنتاب يبكؿ أف

سف يسذؿ اككشيذ ي يا ببا (الُٖ  )ْ :كباكتاكم سف أخط يب ؾ كذكؾ يبكؿ يذبكب اكرمكؿ " ألف سف سظ نؿ اكياسكس

كايسا ع ر م كا دة بد شار س رسا م اكنؿ " (ييِ  . )َُ :سان ذ ييبكديسكس أي تشكر أف اككالدة سف كؽ
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تمتك ب دخكك بطف أس اييذ  ،كاكميد اكرب تذ ب أي كـ يسبـ سذيم اككالدة سف اكسال كاكركح  ،بييسا أف اكنتاب يذنر
ن يبسا -:
 )1الوالدة من الماء  -:أال يذيم خركج يكح كعاس ت أ يال بييسا سات كه ؾ نؿ اكذاكـ أيبـ ككدكا سف ديد ،
ياة خر ت سف سكت  .كهنذا خركج اذب إمراسيؿ سي سكمم سف اكب ر  ،أال يذتبر هذا كالدة ديدة كاذب
ناف س نكسان ع ي باكسكت ع م يد رعكف اكذل أشدر ا ار ار ببتؿ نؿ ذنكر اكاذب  ،كهذا يذيم يال اكاذب
كت كؿ اكيمال إكم كارل  ،بؿ دخكؿ اكب ر أال يذتبر سكتا  ،بؿ يسنف إليماف أف يذيش م اكب ر  ،بؿ
عيدسا دخؿ يش رعكف م اكب ر ساتكا  ،أ يمت هذى ياة خر ت سف سكت بم باكتاكم كالدة ديدة  .كأال
يذتبر سكت اكاذب اكذل خرج سف سشر م اكش رال كدخكؿ اذبا ديدا إكم أرض نيذاف بذد عبكر سال
يبر األردف أي كالدة ديدة سف اكسال .كأال يذتبر خركج يذساف اكمريايم سف سال يبر األردف كك ـ مدى
ن ـ شبم ش ير  ،أال يذتبر هذا كالدة ديدة (ِسؿٓ . )ُْ :
 )2والدة شعب بأكممو  " -:سف مسي س ؿ هذا  .سف رأل س ؿ هذا هؿ تسخض ببلد م يكـ كا د  .أك تككد أسذ
د ذذ كا دة  .بد سخضت شبيكف بؿ ككدت بييبا " (إشٔٔ ... " + )ٖ :بؿ إ ر كا كابتب كا إكم األبد م
سا أيا خاكؽ أليم ه يذا خاكؽ أكرا يـ بب ذ كاذببا ر ا " (إشٓٔ . )ُٖ :

 )3الوالدة من الروح  " -:خذ شسكسيؿ ايييذ اكدهف كشب ع م رأم (هذا عف ااكؿ اكس ؾ)....كناف عيدسا
أدار نتس كنم يذهب سف عيد شسكسيؿ أف اهلل أعطاى ا با آخر " (ُشـَُ ُ( + )َُ ، ٗ ، ُ :شـُٔ :

ُّ) ( +سزُٓ  ( + )َُ :زُُ  " + )ُٗ :باؿ كم تيب ك ركح (أل ش م) ..كاؿ...هب ع م هؤالل
اكبت م كي يكا ...دخؿ يبـ اكركح

يكا كااسكا ع م أاداسبـ (....زّٕ ( + )ُْ – ٗ :يؤِ . )ِٖ :

 )4الوالدة من الماء والروح  " -:كأرش ع ينـ سال طاه ار تطبركف سف نؿ ي امتنـ كسف نؿ أشياسنـ
أطبرنـ ....كأعطينـ ا با ديدا كأ ذؿ رك ا ديدا م داخ نـ كأيزع ا ب اك

ر سف ك سنـ كأعطينـ ا ب

ك ـ .كأ ذؿ رك م م داخ نـ (...زّٔ  . )ِٖ – ِٓ:كأال يذتبر هذا اكت يير اك كهرل م ا كب اكاذب
أي كالدة ديدة سف اكسال كاكركح.
المعمومات التاريخية والجغرافية فى ىذا البحث مأخوذة من دائرة المعارف الكتابية لمدكتور القس صموئيل حبيب
وآخرون.
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عودة لمجدول

ميبلد السيد المسيح
ٖ  -ميبلد السيد المسيح
( )Iسيبلد اكسميو األزكت

( )IIسيبلد اكسميو باك مد

(يكُ)ُٖ-ُ:

(ستُ-ستِ)
(ككُ ،ككِ ،ككّ)ّٖ-ِّ:

مقدمة:

ميبلد المسيح

هياؾ سيبلد أزكت ك سميو سف ابب كسيبلد مدم ك سميو ت سؿل اكزساف .كبيكة اكسميو األزكيذ هت سف اكيا يػذ

األايكسيذ .ككنف ك بيكة أخرل سف يا يذ يامكت كت مدى "مت ب يف كت ديف ابيان كتمسيي يمكع ،هػذا ينػكف عظيسػان
كابػػف اكذ ػػت يػػدعت" كبيػػكة اكسمػػيو األايكسيػػذ ااسسػػذ بػػدكف إيسشػػاؿ .هػػت أزكيػػذ أبديػػذ .أسػػا بيػػكة اكسمػػيو اك اييػػذ بػػت
اد ذ ت اكزساف عيدسا ال سؿل اكزساف كأرمؿ اهلل سبلن إكم سريـ اكذذرال سبا انر باكت مد.

الوالدة األ زلية لممسيح

يبكؿ بذض اكياس أف اهلل ال يسنف أف يتزكج كيي ب كي ف يبكؿ سذبػـ ااػا أف يتػزكج اهلل كيي ػب.

ييسػا يبػكؿ

أف االبف سكككد سف ابب ال يبشد أبدان أم سسبكـ مدم ،بؿ هت بيكة ككالدة رك يذ .يسنف تابيببا بكالدة اذاع
اكيػكر سػف اكاػػسس ،أك كالدة اكسػال سػػف يبػي أك كالدة اكسنػػر سػف اكذبػؿ كهػػذا سػا تبككػ اك ػذ اكذربيػػذ ..يبػاؿ أف هػػذا

"سف بيات أ نار بلف" أك أف بلف كـ ييطؽ "ببيت اسذ" بؿ يتزكج اكذبؿ أك اكاسذ كيي بكا بيات؟! هذا سا يمػسم
كالدة إيتمػػابيذ ،كنسػػا يبػػكؿ أف ػػبلف ابػػف سشػػر بػػؿ تزك ػػت سشػػر كتي ب ػ  .هيػػا ال س ػػاؿ ك ذبلاػػات اك مػػديذ.

كيبل ظ ت هذى اككالدة سف ابب ركؽ عف اككالدة باك مد:

 -1االبف ت اكباريذ ست خر ت اكزساف عف أبي اكذم أي ب  .كهذا ال ييطبؽ ع م اكسميو .يكر اكاسس سك كد
طاكسا نايت اكاسس سك كدة .كهنذا باكيمبذ البف اهلل.

 -2اك ػكالدة باك مػػد تذيػػت إيسشػػاؿ االبػػف اكسككػػكد عػػف نػػبل األب كاالـ كطاكسػػا هيػػاؾ ايسشػػاؿ بيػػاؾ تذػػدد  .أسػػا
اكسميو االبف بك ال ييسشؿ أبدان عف أبي نسا أف يكر اكاسس ال ييسشؿ عيبا .هيا ابب كاالبف كا د كػذكؾ

ااؿ اكسميو أيا ت ابب كابب َّت (يكُْ )َُ:كااؿ "أيا كابب كا د" (يكَُ)َّ:
لماذا يستخدم الكتاب لقب االبن لممسيح
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 -1اكسميو هك اكة اهلل ك نسذ اهلل (ُنكُ )ِْ:كهذى اكبكة كاك نسذ يابذذ ،خار ذ ن يبا سكككدة سف اهلل بامتسرار

سيػ ػذ األزؿ كاك ػػم األب ػػد .ككب ػػب ن س ػػذ اهلل يا ػػير أليػ ػ ال إيسش ػػاؿ ب ػػيف ابب كاالب ػػف ب ػػك ن س ػػذ خار ػػذ ب ػػدكف
إيسشاؿ ،ككيس ناكبيكة اك مديذ إذ ييسا يككد االبف اك مدم ييسشػؿ عػف أبكيػ  .أسػا ابػف اهلل بػك ن سػذ اهلل،

هك ت ابب ،كخارج سف ابب سف دكف إيسشاؿ ،كنيؼ ييسشؿ اهلل عف اكت أك عف نست .

 -2تذبير االبف هك أارب اكتذابير ت اك ذ كبيػاف اكذبلاػذ اكك يبػذ بػيف اهلل يػر اكسيظػكر كبػيف اكسمػيو اكػذم هػك
شػػكرة اهلل يػػر اكسيظػػكر (نػػكُ .)ُٓ:كاكسمػػيو يبػػكؿ سػػف رآيػػت بػػد رأل ابب (يػػكُْ .)ٗ:تذبيػػر االبػػف هػػك

أارب تشكير بارم كذبلاذ ال يي ىذبَّر عيبا باكنبلـ اكبارم كاػرح أف ابب كاالبػف كا ػد ػت اك ػكهر كأف االبػف
ك نؿ سا كآلب .كأف االبف هػك نسػذ اهلل اكخار ػذ سػف اهلل ابب كتخ ػؽ اكنػكف كهػك اػكة اهلل اكخار ػذ سػف اهلل
ابب كت سظ كتدير اكنكف.

 -3هك اإلبن الوحيد الجنس  -:أ) هك كيس ن بيال اكبار ييسشؿ اإلبف عف أبي بذد كالدت  .ب) هك سف يسس
طبيذذ اهلل ك كهرى ككيس س يا أبيال باكتبيم .ج) هم بيكة رك يذ عببلييذ ككيمت مديذ أل نكالدة اكيكر

سف اكاسس .د) هم كالدة أزكيذ.

 -4كتذبير اإلبف هك أش و تذبير م اك ذ اكباريذ اكذا زة يارح يمبذ اكنياف اإلكبم اكذل ظبر م اخص

يمكع اكسميو إكم اكنياف اإلكبم اكسذركؼ ابؿ اكت مد .كهك تذبير يدؿ ع م اكش ذ اكطبيذيذ بيف ابب
كاكسميو اإلبف .يس هياؾ ناسف آخر أارب إكم طبيذذ اككاكد سف ككدى اكذل سف ش ب كسف دس  .بيف األب

كابي تااب اديد .كاكسميو م أ ادي سي اكيبكد ناف يريد إظبار عبلات سي يبكى اإلك اكذل يذر كي  ،كأي
كيس إكبا آخر سف دكف يبكى.

 -5يباؿ عف اإلبف أي هك األقنوم الثانى كيس ألف اإلبف أاؿ سف ابب كنف ألف اكبار عر كا ابب أكال .هـ
يذر كف اهلل بشسذ نكي ابب ابؿ أف يذر كى بشسذ نكي اإلبف .اكت مد ال ست خ ار م اكزساف.
اإليمان المسيحي بوحدانية اهلل
نسػػا ػػددها اػػايكف اإليسػػاف "يػػؤسف باكػ كا ػػد" ك ااػػا أف يػػؤسف ب بل ػػذ آكبػػذ بػػذا يتذػػارض سػػي أبمػػط اكاعػػد اكذبػػؿ
كاكسيطؽ .كاهلل ال اريؾ ك ت أككهيت ككنييا يؤسف أف اهلل ك بل ذ أااييـ .كن سذ أايكـ هت ن سذ مرياييذ ال س يؿ

كبػػا ػػت اكذربيػػذ كهػػت تاػػير كخ ػكاص اهلل اكذاتيػػذ .نػػؿ أايػػكـ ك ػ عس ػ اكخػػاص كنػػؿ سػػيبـ ستسي ػ انز عػػف ي ػرى تسي ػ انز
كاض ػ ان ككنػػف بػػبل تيػػااض كال إيسشػػاؿ .نػ وػؿ يذسػػؿ كػػيس بسذػػزؿ عػػف األايػػكسيف ابخ ػريف بػػؿ بات ػػاد ن ػػت سذ ػان.
األااييـ ست دة دكف إختبلط أك إستزاج كدكف إ تراؽ أك إيبماـ .كهذا يمسك ع م نر اكبار .كتذبيػر ابب كاالبػف

يظبر اكس بذ اكتت تربط بيف األااييـ .ابب هك ييبكع اكس بذ (ن سذ آب تذيت سشدر كييبكع) اهلل س بذ .كاالبف
يت بم هذى اكس بذ بك اكس بكب (أؼُ )ٔ:كاكركح اكبدس هك ركح اكس بػذ .ككبػد ظبػرت طبيذػذ هػذى اكس بػذ ع ػم

اكش يب .كك كد ّ أااييـ ي ؿ سان ذ كيس كبا ؿ..
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ػاف نػاف اهلل كا ػد بػػبل أايكسيػذ ،كيذػرؼ أف اهلل س بػػذ أل هػذى هػم طبيذتػ  .سػف نػاف اهلل ي ػػب ابػؿ خ ػؽ اكباػػر

بػػؿ أدخ ػػت شػػسذ اكس بػػذ ع ػػم اهلل بذػػد أف خ ػػؽ اكباػػر ..كػػك ػػدث هػػذا ينػػكف اهلل ست يػػر ..ااػػا شػػسذ اكس بػػذ
نايػػت ػػت اهلل ابػػؿ خ ػػؽ اكباػػر ،داخػػؿ األاػػاييـ ،ػػـ ظبػػرت ت ػػاى اكباػػر أكالن ػػت خ ب ػ اكباػػر ػـ ػػت اكسػػدال ع ػػم

اكش يب.

ك ػػيف يبػػاؿ اف ابب ي ػػب االبػػف ( يػػك ٓ  ) َِ :كأف االبػػف ي ػػب ابب ( يػػك ُْ  ) ُّ :بػػذا تذبيػػر عػػف أف

ابب ت االبف  ،كاالبف ت ابب  ،كأيبسا كا د ككني تذبير ب ذ اكس بذ اكتت هت طبيذذ اهلل " اهلل س بذ".

كاذا ناف بـ بيبذ اك اككث شذب ييظر ت داخ يا نبار ي ف سخ كايف ع ػم شػكرة اهلل .سػي اكسػارؽ اكرهيػب.
ػػاهلل نػػاسف ػػت عااػػؿ .نػػاسف بذات ػ  .ػػت برك ػ اكبػػدكس .عااػػؿ يػػاطؽ ب نست ػ أم أايكس ػ اك ػػايت (اك ك ػػكس=

اكن سذ) كاإليماف نػاسف ػت عااػؿ .كاكسػارؽ بػيف اإليمػاف اكس ػدكد كاهلل يػر اكس ػدكد أف اهلل برك ػ

ػت كي يػت،

كبذب اادر أف يخ ؽ نؿ اػئ .أسػا اإليمػاف بػك ػت برك ػ كال يمػتطيي أف يذطػت يػاة بػؿ أف ياتػ ايسشػ ت

عي بمبب اكخطيذ كهك بذب اادر أف يمتكعب بط سا ي ذ ااد انر ع م أف يذيش كيذرؼ اهلل.

ككذكؾ ايؿ "يذسؿ اإليماف ع م شكرتيا ناببيا" (تؾُ )ِٔ:بكك ع م شكرتيا بذا ألييا ػاككث ػت كا ػد (ذات

كعبؿ كركح= ناسف عااؿ ت)  ،كهذا يباؿ عف اهلل .كاكك ناببيا بذا ألف اهلل:

ذات نػػاسف ككني ػ هػػك نػػاسف بيسم ػ ال يذتسػػد ع ػػم آخػػر ،ككػػـ يخ ب ػ آخػػر ،كك ػػكدى الزـ المػػتس ارريذ اكنػػكف ،أسػػا
اإليماف ك كدى سذتسد ع م اهلل ،اهلل أك دى كي سظ  .كهك سك كد اكيػكـ ك يػر سك ػكد ػدان .كعػدـ ك ػكدى كػف

يؤ ر ت اكنكف .كاهلل كذكؾ أزكت أبدم كني أارؾ اإليماف ت أبديت :

عاقل
حي

نسا ا يا ماببان

كاكذبد اكبديـ إمتخدـ كسظ إلوىيــــــم ك تذبير عف اهلل كيذيم آكبذ ،سم اكذبريذ اكسبطي "يم" يدؿ ع م اك سي.
كي د أف أكؿ آيذ م مسر اكتنكيف " م اكبدل خ ؽ اهلل اكمساكات كاألرض" (تؾُ  ، )ُ :كتنكف ابيذ هنذا " م

اكبدل خمق (باكسسرد) إلوىيم (باك سي) ....ككـ تمتخدـ شي ذ اكتسخيـ أبدا م اك ذ اكذبريذ كال م اكذبد اكبديـ
تم سي اكس كؾ اكك يييف (عزٔ  . )ُِ :اكذبريذ نسا اكذربيذ كاإلي يزيذ كاكيكياييذ ال تك د ببـ شي ذ اكتسخيـ.
شي ذ اكتسخيـ تك د س بل م اكسريميذ

ييسا تن ـ اخشا م سمتكاؾ تن س بشي ذ اكسسرد كتبكؿ  tuك ييسا

تن ـ اخشا نبي ار تن س بشي ذ اك سي كتبكؿ ك  .vousكهنذا ناف س كؾ سشر األتراؾ يبكككف "ي ف اكساركؽ
س ؾ سشر".
كيبل ظ أف ن سذ إككهيـ اد كردت م اكذبد اكبديـ ِٓٓٓ سرة -:
َُِّ سرة عف اإلك اك بيبم كسذبا كرد اكسذؿ كاكشسذ باكسسرد نسا م (تؾُ .)ُ :
ِْٓ سرة عف األشياـ (ابكبذ اكستذددة)  .كي تم سذبا اكسذؿ كاكشي ذ م شي ذ اك سي.
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كسذيم كركد اكسذؿ باكسسرد ييسا يتن ـ اكنتاب عف اهلل اك بيبم أي إك كا د ،كببذا يسبـ أف اكؿ اكنتاب عف اهلل

"إككهيـ" باك سي أي إاارة كطبيذذ اك اككث م اهلل اككا د.
المسيح يعمن أنو ابن اهلل

( ار ػػي كػػكِ +ْٗ:سػػرُ( ُُ:هػػذا إعػػبلف ابب عػػف ابي ػ ) +يػػكِ +ُٔ:يػػكٓ +ّْ:يػػكَُ +ّٕ:يػػكُْ+ّ-ِ:
ستِٔ +ْٔ-ّٔ:يكٓ +ِّ-ِِ:يكٔ +َْ:يكٗ)ّٕ-ّٓ:

الكممة (الموغوس) LoGos

اهلل هك العقل األعظم  ،كهك اكن م اك نسذ كاكن م اكذ ـ .ككسا ناف اكذبؿ اإلكبم يظبر كيت م م يظاـ اكنكف

مسم
ك ساؿ اكطبيذذ ك م اكاييف اكنكف ،كهم تيطؽ بذظسذ "العقل األعظم" كتدؿ ع ي كتت دث عي  ،كذكؾ بد َّ

بذض بلمسذ اكيكياف يظاـ اكذاكـ كاكاييف اكطبيذذ ك ساؿ اكنكف بامـ "الموغوس" أو "الكممة"  ،أليبا ت ميد
ك ذبؿ األعظـ ،ألف اكذبؿ اإلكبم

ير سيظكر ،ككني يبدك سيظك ار م يظاـ اكذاكـ كاكاييف اكطبيذذ .كااؿ

اكسبلمسذ اكركاايكف أف اك ك كس هك اكذبؿ اكنكيم .كببذا اكسسبكـ أكبم بككس اكرمكؿ باك كـ ع م اكك يييف اكذيف

عبدكا األك اف إذ أيبـ ناف سسنيا كبـ أف يدرنكا اهلل كيؤسيكا ب سف خبلؿ سشيكعات (ركُ . )َِ - ُٖ :
ككبد إمتذار اكنتاب اكسبدس تذبير اك ك كس أك اكن سذ ك دالكذ ع م اكنياف اكسيظكر كئلك

ير اكسيظكر .اكنياف

اكسيظكر ست مدا م اكسميو هك "اكن سذ" ألف اكذبؿ ير سيظكر ،ككنف يشير سيظك ار كست مدا م اكن سذ.

كاكسمي يذ إمتذارت اك سظ كيبرب كؤلذهاف اكسنرة .اكسميو سف يث الهكت هك عبؿ اهلل اكذل ب خ ؽ اكذاكسيف
(عبُ  + ِ :يكُ  .)ّ :إذان اكن سذ أك اك ك كس هك اكذبؿ ظاه ار أك ست مدا "عظيـ هك مر اكتبكل اهلل ظبر
م اك مد".

كيبشد باكن سػذ اكذبػؿ اإلكبػت اكسيسػذ كساػيسذ اهلل كاكسذبػر عػف سباشػد اهلل تذبيػ انر شػاداان نػاسبلن (عػبُُ .)ّ:ككبػد
نايػػت ن سػػذ اك ك ػػكس سذرك ػػذ عيػػد اكيبػػكد "بكممــة اهلل صــنعت الســموات" (سػػزّّ) .كاكيكيػػايييف كتاػػير ك نسػػذ
اكذاس ذ سيذ األزؿ كدل اهلل كأيبا تراد اكيسكس ك ؽ كت ييبا .كنسا أييا يذرؼ اإليماف سف نبلس  ،هنذا عر يا اهلل
عف طريؽ ن ست اك ك كس .كاك ك ػكس هػك يطػؽ اهلل اكذااػؿ أك عبػؿ اهلل اكيػاطؽ .كاك ك ػكس ن سػذ يكياييػذ ستذػددة

اكسذ ػػايت سا ػػتبذ س ػػف اكسذ ػػؿ  lego = LeƔwبسذي ػػم ييط ػػؽ ،كاكسبش ػػكد بػ ػ اكيط ػػؽ اكذاا ػػؿ كسيب ػػا أخ ػػذت اكن س ػػذ
اإلي يزيػػذ  LOGICكسذياهػػا اكسيطػػؽ ككػػيس سذياهػػا اكيطػػؽ اكذػػادم اكػػذم هػػك  PRONOUNCIATIONبسذيػػم
اكت سظ أك طريبذ اكت سظ .كذكؾ ايؿ عػف األايػكـ اك ػايت عبػؿ اهلل أك نسػذ اهلل (ُنػكُ )ِْ:أك يطػؽ اهلل أك سذر ػذ

اهلل .كاذا بسيا هذا بؿ يشو أف يباؿ أف اكسميو سخ كؽ نيؼ خ ؽ اهلل عب  ،كهؿ يذبؿ أف اهلل نػاف كستػرة سػف
اككات بدكف عبؿ أك بدكف نسذ .كب م نسذ كب م عبؿ خ ؽ كيسم عببلن ك نسذ .كػذكؾ ذبػؿ اهلل أك ن ستػ هػك
أزكػػت نس ػػا أف اهلل أزكػػت .كاهلل سك ػػكد بذاتػ ػ كسك ػػكد بن ستػ ػ كعب ػ أم ب ايكسػ ػ اك ػػايت .كبذبػػؿ اهلل خ ب ػػت سي ػػي

اكسخ كاػػات .كببػػذا يسبػػـ أف كالدة االبػػف هػػت كالدة أزكيػػذ ،كالدة طبيذيػػذ أم سػػف طبذ ػ نسػػا أف سػػف طبػػي اكيػػار أف
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يتككد سيبا اررة نذكؾ سف طبي اهلل أف تتككد سي اكة خاكبذ ك نسذ أزكيذ .هت كالدة سف ػكهرى نػؿ سػا كػآلب هػك
ً
كبلبػػف بػػك سمػ و
ػب كبلبػػف بذػػض ي ػكا ت اكضػػذؼ
ػاك كػػآلب ػػت اك ػػكهر أك هػػك سػػف يسػػس اك ػػكهر .كاف نػػاف اػػد ييمػ ى
اكباػػرم ناكتذػػب كاألكػػـ كاك ػػكع كاكذطػػش كاكسػػكت بػػذى أسػػكر تػػدخؿ ػػت سكضػػكع اكت مػػد كال عبلاػػذ كبػػا باكطبيذػػذ
اإلكبيػذ إال سػػف يػث إت ػػاد اكبلهػكت باك مػػد اكػذم يتػ كـ .كاالبػف يمػ ِّػسم كك ػكس بسذيػػم يطػؽ اهلل ،سػػا يظبػر سػػف
نس ػػذ اإليم ػػاف يظب ػػر يس ػػا ييط ػػؽ بػ ػ  .كاكسم ػػيو أظب ػػر كي ػػا ن ػػؿ س ػػا ك ػػآلب كػ ػذكؾ ا ػػاؿ س ػػف رآي ػػت ب ػػد رأل ابب

(يكُْ .)ٗ:ككاضو أي ال إيسشاؿ بيف اكيطؽ كبيف اكذبؿ.
األقانيم فييا تمايز

ابب كيس هك االبف ،كاالبف كيس هك اكركح اكبدس ..كهنذا
نؿ اايكـ ك اخشيت كعس ككنف دكف إيسشاؿ "ك ت اإلي يزيذ يتػر ـ أايػكـ  . PERSONككنػت يسبػـ اكتسػايز

بيف األااييـ سي اكك دة اكباسسذ بييبـ ،يا أ يا برك ت كأاذر ب كامت كأعيش ب مدم كهذا يتـ ببل إيسشػاؿ بػيف
اك م ػػد كاك ػػركح كاك ػ ػكاس .ككن ػػف اكذب ػػؿ كاك ػػركح كاك ػ ػكاس كاك م ػػد ن ػػؿ كػ ػ عس ػػؿ سم ػػتبؿ ع ػػف ابخ ػػر ككن ػػف ب ػػدكف
إيسشػػاؿ.

ييسػػا تك ػػد ساػػن ذ أسػػاست نايمػػاف ،أ نػػر ػػت

بػػا بذب ػػت كأ ػػاكؿ بيػػدم ككنػػف بػػدكف ركح يػػا سيػػت.

كبيسس اكسسبكـ بياؾ تسايز ت األااييـ كنيبـ سرتبطيف سذان ت ك دة .كع م اكر ـ سف اكشسات اإلكبيذ اكساترنذ

كاكك دة بيف األااييـ إال أف هياؾ أعساالن سذييذ تيمب كآلب كأعساالن تيمب كبلبف كأعساالن تيمب ك ركح اكبدس.
الفرق بين بنوة المسيح هلل وبنوتنا هلل

نؿ اكسؤسيكف يذتبػركف أكالد هلل ( يػكُ +ُِ:ػؿُّ +ٕ-ٔ:ْ ،ِٔ:يػكِ )ِٗ:ككنػف كالدة اكسمػيو كبيكتػ كػآلب
هت سف طبيذت اإلكبيذ كاألايكسيذ ،أسا بيكتيا هلل بت بااليتماب ،كباكيذسذ ،كبامت بااات ش يب اكسميو كاكارنذ

سذػ  .ي ػػف اكذبيػػد اكبطػػاككف أعطتيػا اكيذسػػذ س ايػان أف يط ػػؽ ع ييػػا أكالد اهلل إذا اب يػا اإليسػػاف باكسمػػيو كعسػػؿ ييػػا
اكػػركح اكبػػدس كيشػػيي اكبػػر .ي ػػف يشػػير أبيػػال بات اديػػا باكسمػػيو االبػػف ػػت اكسذسكديػػذ ،ػػيف يسػػكت سذ ػ كيبػػكـ

ست ديف ب (ركٔ. )ٓ-ّ:
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إعبلن األناجيل عن والدة المسيح
يظر اإلي ي ت يك يا اك بيب اكبلهكتت إكم اكسميو ت أزكيت كابؿ ت مدى .بييسا أف ستػم كككاػا ت ػد ا عػف كالدتػ
باك مد ،بييسا أف سراس بػدأ بيك يػا اكسذسػداف نمػابؽ ك سمػيو .كيك يػا بػدأ ب زكيػذ اكمػيد اكسمػيو ألف هػدؼ إي ي ػ

أف يؤسف ب ف اكسميو هك ابف اهلل (يكَِ .)ُّ:بدأ يك يا إي ي كهك يرل اكسميو كيس ت طبيذػذ اكباػر بػؿ ػت

طبيذػذ اهلل ،ككػيس سيسػردان عػف اهلل بػػؿ ااسسػان سػي اهلل ػت شػ ذ ذاتيػذ ن يػذ كأزكيػذ .كػيس إكبػان اييػان بػؿ كا ػدان سػػي اهلل
ابب .رأل اكسميو كهك اك ك كس أم عبؿ اهلل اكيػاطؽ كيطػؽ اهلل اكذااػؿ .بػك األكػؼ كاكيػال ،أكػيس هػك كممـة اهلل

أم نػػؿ اك ػػركؼ كنػػؿ تاػػنيبلت األم ػسال كاكن سػػات كاكسذػػايت كاأل ذػػاؿ كاكتذبي ػرات اكتػػت خر ػػت كتخػػرج عػػف اهلل
كتذبػػر عػػف اهلل كعػػف ساػػيست كتذ يػ كيػػا ي ػػف اكباػػر .اكسمػػيو إمػػتذ ف كيػػا ابب = "ابب كػػـ يػرى أ ػػد اػػط  ،اإلبػػف

اكك يد اكذل هك م ضف ابب هك خبَّر" (يكُ " = )ُٖ :سف رآيم بد رأل ابب" (يكُْ . )ٗ :

هيا يك يا رأل االبف اكن سػذ ابػؿ اكػزسف ،كابػؿ نػؿ خ يبػذ  ،ػاكزسف كاكخ يبػذ هسػا سػف أ ذاكػ  ،بػك اكػذم شػيي نػؿ
ائ ،اكخ يبذ اكسيظكرة ك ير اكسيظكرة.

كاكنييمذ تب أر ابيات (يكُ )ُٖ-ُ:نؿ شباح ت إي يؿ بانر كتبدس اكيكـ ن ببذا اكبدل األزكت إذ كـ ينف ير

اهلل اكبدكس ككـ ينف هياؾ اػر .كبػيسس اكسسبػكـ تشػ ت اكنييمػذ هػذى ابيػات ػت شػبلة سػركر أمػبكع ع ػم سػيبلد
طسػػؿ كتبػػدس يات ػ  .هػػت إعػػبلف أف اهلل هػػك بػػدايتت  ،كنايػػت بدايػػذ خ بػػذ اإليمػػاف ػػم ادامػػذ  .كاهلل هػػك يػػاتت
ػذر أف ينػكف كػػت يػاة أخػػرل مػكاى تنػكف يبػػايتت زييػذ .كهػػذى ابيػات (يػكُ )ُٖ-ُ:كخشػػبا بػككس اكرمػػكؿ

ببكك "اهلل ظبر ت اك مد" (ُتتّ)ُٔ:

بييسػػا نػػاف ستػػم كككاػػا سبتسػػيف باظبػػار ت مػػد اكسمػػيو كأي ػ ابػػف آدـ كاب ػراهيـ باك مػػد  .أراد يك يػػا أف يظبػػر أف

اكسميو ناف سك كدان ابؿ أف يت مد سف اكذذرال سريـ ،كأي ناف ناسيان ابؿ أف يت مد ،ناف ناسيان سػي ابب ،سككػكدان

سي سيذ األزؿ .كيك يا اكبلهكتت عبَّر عف طبيذذ اكسميو اإلكبيذ ع م ادر سا يسنف ك ػذ اإليمػاييذ أف تي ِّ
ذبػر عػف
ت ؾ اكطبيذذ اكتت هت كؽ إدراؾ اكبار.

كمػػيبدأ ب ػكالدة اكسمػػيو األزكيػػذ (يػػكُ )ُٖ-ُ:ػػـ ي ػػت ذكػػؾ كالدة اكسمػػيو باك مػػد سػػف اكذػػذرال س ػريـ (سػػتُ-ُ:

ِ +ِّ:ككُ. )ّٖ:ّ-ُ:

 -6ميبلد السيد المسيح
)I

والدة المسيح األ زلية من اهلل

اآليات (يؤ )ٔٛ-ٔ:المسيح األ زلي صار جسداً
ٕ
ٔ
ان ِع ْن َد ِ
ان ِفي ا ْل َب ْد ِء
ان ا ْل َكمِ َم ُة اهللَ .ى َذا َك َ
اهللَ ،و َك َ
ان ا ْل َكمِ َم ُةَ ،وا ْل َكمِ َم ُة َك َ
اآليات (يؤِ "-:)ٔٛ-ٔ:في ا ْل َب ْد ِء َك َ
ِ ٖ
انِ ٗ .ف ِ
يو َكا َن ِت ا ْل َح َياةَُ ،وا ْل َح َياةُ َكا َن ْت ُنور َّ
الن ِ
اس،
ِع ْن َد
انَ ،وِب َغ ْي ِرِه لَ ْم َي ُك ْن َ
اهللُ .ك ُّل َ
ش ْي ٌء ِم َّما َك َ
ش ْي ٍء ِب ِو َك َ
َ
ٚ
ٙ
ِ
ان مر ِ
ِ
٘ ُّ
اء لِ َّ
اد ِة
مش َي َ
يء ِفي الظُّ ْم َم ِةَ ،والظُّ ْم َم ُة لَ ْم تُ ْد ِرْك ُوَ .ك َ
اس ُم ُو ُي َ
س ٌل م َن اهلل ْ
وح َّنا .ى َذا َج َ
س ٌ ُْ َ
ان إِ ْن َ
ور ُيض ُ
َوالن ُ
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ِ ِِ ٛ
ِ ِ َِّ ِ
ورَ ٜ .ك َ ُّ
ُّ
ش َي َد لِ ُّمن ِ
ش َي َد لِ ُّمن ِ
ير
ور ،لِ َك ْي ُي ْؤ ِم َن ا ْل ُك ُّل ِب َواس َ
ورَ ،ب ْل لِ َي ْ
لِ َي ْ
ور ا ْل َحقيق ُّي الذي ُين ُ
ان الن ُ
طتو .لَ ْم َي ُك ْن ُى َو الن َ
ْو ا ْلعالَمٔٔ .إِلَى َخ َّ ِ ِ
ِِ
آتيا إِلَى ا ْلعالَِمَ ٔٓ .ك َ ِ
ُك َّل إِ ْنس ٍ ِ
ِ
اصتُ ُو
اءَ ،و َخ َّ
ان ً
اصتو َج َ
َ
َ
ان في ا ْل َعالَمَ ،و ُك ِّو َن ا ْل َعالَ ُم بوَ ،ولَ ْم َي ْع ِرف ُ َ ُ
ٖٔ
ٕٔ
صيروا أَوالَ َد ِ
اىم س ْمطَا ًنا أ ْ ِ
ين ُولِ ُدوا
اهلل ،أ ِ
لَ ْم تَ ْق َب ْم ُوَ .وأ َّ
اس ِم ِو .اَلَِّذ َ
َي ا ْل ُم ْؤ ِم ُن َ
َما ُك ُّل الَِّذ َ
ين قَ ِبمُوهُ فَأ ْ
ون ِب ْ
َن َي ُ ْ
َعطَ ُ ْ ُ
ِ ٗٔ ِ
ِ
يئ ِة جس ٍد ،والَ ِم ْن م ِش َ ِ
ِ
ِ
لَ ْي ِ ٍ
س ًدا َو َح َّل َب ْي َن َناَ ،و َأر َْي َنا
ص َار َج َ
يئة َر ُجلَ ،ب ْل م َن اهللَ .وا ْل َكم َم ُة َ
س م ْن َدمَ ،والَ م ْن َمش َ َ َ َ
َ
َ
٘ٔ
اآلب ،مممُ ِ
ِ ِ ٍ ِ
ت َع ْن ُو:
وح َّنا َ
ادى ِق ِائبلً«:ى َذا ُى َو الَِّذي ُق ْم ُ
ش ِي َد لَ ُو َوَن َ
وءا ن ْع َم ًة َو َحقِّاُ .ي َ
َم ْج َدهَُ ،م ْج ًدا َك َما ل َوحيد م َن ِ َ ْ ً
ٔٙ
ِ
ِ ِِ
َّامي ،ألَنَّ ُو َك َ ِ
إِ َّن الَِّذي يأ ِْتي بع ِدي صار قُد ِ
َن
ق ِن ْع َم ٍةٔٚ .أل َّ
يعا أ َ
َخ ْذ َناَ ،وِن ْع َم ًة فَ ْو َ
َ
َْ
ان قَ ْبمي»َ .و ِم ْن م ْمئو َن ْح ُن َجم ً
ََ
ٔٛ
َّ
َما ِّ
الن ْع َم ُة َوا ْل َح ُّ
يد الَِّذي
ع ا ْل َم ِس ِ
ُع ِط َي ،أ َّ
الب ُن ا ْل َو ِح ُ
سو َ
َح ٌد قَطُّ .اَ ْ
وسى أ ْ
ص َارا .اَهللُ لَ ْم َي َرهُ أ َ
يح َ
ق فَ ِب َي ُ
وس ِب ُم َ
ام َ
الن ُ
ِ
َّر".
ُى َو ِفي ِح ْ
ض ِن اآلب ُى َو َخب َ
ٔ
ان ِع ْن َد ِ
ان ا ْل َكمِ َم ُة اهللَ" .
اهللَ ،و َك َ
ان ا ْل َكمِ َم ُةَ ،وا ْل َكمِ َم ُة َك َ
آية (يؤِ " -:)ٔ:في ا ْل َب ْد ِء َك َ
هذى ابيذ ت سؿ طابي اإلسبلل اإلكبت ككيمت سف كضي بار (ذهبت اكسـ /أ مطييكس) كهذى ابيذ سف ّ سبػاطي

يتنرر يبػا امػـ اكن سػذ ك ذػؿ نػاف اكػداؿ ع ػم اكنييكيػذ ككػيس ع ػم اكػزسف .كاكػ بلث سبػاطي ػت هػذى ابيػذ ت ػد يا

عػػف االبػػف اكن سػػذ ػػت أزكيتػ كبسباريتبػػا بابيػػذ (ُْ) كاكن سػػذ شػػار مػػدان ك ػؿ بيييػػا ي ػػد سبابػػؿ كنػػؿ سبطػػي سػػف

اكسباطي اك بلث ككنيبا تاير كت مدى
* ت اكبدل ناف اكن سذ

 -كاكن سذ ناف عيد اهلل

 #كناف اكن سذ اهلل

= نييكيذ أزكيذ داسسذ

= اكن سذ ا يؿ ت اهلل كنف ت
تسايز .نؿ ك عس كاخشيت

= كهر كا د سي اهلل أم

ناف = تاير ك نييكيذ

كنيبـ كا د

* شار

 -ؿ بيييا

كاكبدل ياير كؤلزؿ

= أم دخؿ اكزسف ت سؿل
اكزساف

ت طبيذذ اهلل.

 #شار مدان
= شار ت طبيذذ اإليماف

= ؿ كمط اكياس

دكف أف يترؾ طبيذت
اإلكبيذ.

هذى ابيذ تاير ألف اكسميو هك اهلل كهك سك كد سيذ األزؿ كال ييسرد بك كدى سف دكف اهلل ،بػؿ هػك نػاسف ػت اهلل ،
نسػػا يك ػػد اكذبػػؿ ػػت اإليمػػاف ،كنسػػا تك ػػد اكن سػػذ ػػت عبػػؿ اإليمػػاف .إذف هػػك كػػيس سخ كاػان .ككػػذكؾ ػػيف ظبػػرت

اكن سذ إكم اكك كد (أك ظبر اكن سذ إكم اكك كد باكت مد) ناف اكسميو يمتذ ف اهلل كيا.
ِ
الب ْد ِء = اكديبا ذ اكتت بدأ ببا يك يا إي ي تذنريا بديبا ذ مسر اكتنكيف بييبسا أك تااب كأك تبايف.
في َ
ومن أوجو التشابو أف اكديبا تيف تبدآف بن سذ كا دة "في البدء" ك ت اكذدد اك اكث سػف نػؿ سيبسػا تت ػم كيػا ع ػذ
اكخ ؽ "ااؿ اهلل" (تؾُ .)ّ:نؿ ائ ب ناف (أم باكن سذ) (يكُ )ّ:كااؿ اهلل أم ااؿ بن ست اكذم خ ؽ نػؿ اػئ.
ك ت (تؾُ )ّ-ِ:يمسي عف اك ياة كاكيكر كهنذا ت (يكُ. )ْ:
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وأما عن أوجو التباين اف سكمم كيك يا اكتبيا سذان عيد ن سذ ت اكبدل ـ إي در سكمم ستسايان سي اكتاريخ تم
د يا عف اكسخ كاات .كارتبم يك يا شاعدان تم أرايا سف هك ع ذ اكخ ؽ .س بسا س ؿ اخشيف اكتبيا عيد يبطػذ

ت يبر ،ـ إيسشبل .سضم أككبسا ستتبذػان س ػرل اكيبػر تػم ب ػد سشػب كارتبػم اييبسػا إكػم أعػاكت اكيبػر تػم

انتاؼ سيبذ .

كذكؾ بـ اكبذض أف نؿ سيبسا ،سكمم كيك يا ،اشد ايسان سخت سان بن سذ " ت اكبػدل" اكبػدل ػت سسبػكـ سكمػم هػك
بدل اكخ يبذ ككنف اكبدل عيد يك يا هك اكبدل اكسط ؽ اكذم عيدى يتكاؼ نر اإليماف ،هك اكبدل اكمابؽ ك ػزسف ابػؿ

نكف اكذاكـ (يكُٕ )ِْ+ٓ:ت اكبػدل هيػا هػك األزؿ أم اكػذم ال بدايػذ كػ  ،كباكيكياييػذ أراػت أم سػا ابػؿ اكػزسف.
ست بدل أم بدايذ أم ائ كأم زسف ناف اكسميو ناسف .اكبدل ت إي يؿ يك يا هك سا ابؿ اكخ ؽ كسا ابػؿ اكػزسف،

ككيس ابؿ اكخ ؽ إال اهلل  .أسا اكبدل ت مسر اكتنكيف بك بدل اكػزسف .كبدايػذ إي يػؿ يك يػا تتاػاب سػي بدايػذ مػسر

اكتنكيف ،ألف مسر اكتنكيف يت دث عف اكخ يبذ األككم ،كاي يؿ يك يا يػتن ـ عػف اكخ يبػذ اك ديػدة .كػذكؾ يػذنر هيػا
أيػ بػ نػػاف نػػؿ اػػئ كب يػرى كػػـ ينػػف اػػئ سسػػا نػػاف ،بػ ك يػ مػػتنكف اكخ يبػػذ اك ديػػدة .كاكسمػػيو هػػك بػػدل اكخ يبػػذ
اك ديػػدة .اكذبػػد اكبػػديـ يبػػدأ باكخ يبػػذ اك مػػديذ ،كاكذبػػد اك ديػػد يبػػدأ باكت مػػد كاكخ يبػػذ اك ديػػدة .اكذبػػد اكبػػديـ يبػػدـ

شػػكرة اكذػػاكـ اكسػػادم  ،كاكذبػػد اك ديػػد يبػػدـ سػػا مػػكؼ يشػػير إكي ػ اكذػػاكـ اكرك ػػت سػػف مػػسال ديػػدة كأرض ديػػدة
يػث تذسػؿ اكيذسػذ ػػت اكطبيذػذ اكباػريذ .كػذكؾ كػػـ يبػؿ يك يػا ػػت اكبػدل نػاف اهلل ،أليػ يبشػػد اك ػديث عػف اكن سػػذ

اكذم بت مدى شار اكخبلص كاكخ يبذ اك ديدة .سف هذا اكبدل ارتسػي يك يػا ب يػا ت اكيمػر ،ػرأل اكسمػيو سكضػكع
باارت كرآى ت أزكيت ت ضف أبي  ،أسا ستم كككاا اك ذاف ر ذا بتػاريخ اكسمػيو بدـ كابػراهيـ كي بتػكا أف ابػف اهلل

شار إبيان كئليماف كت مد كير ي اإليماف يشير ابيان هلل .كذكؾ ييبت ككاا م م ذ يمػب اكسمػيو ببككػ ابػف آدـ ابػف

اهلل .ك ت مػسر اكتنػكيف ػيف اػاؿ سكمػم ػت اكبػدل بػك ال يذيػم زسيػان سذييػان ،إذ كػـ ينػف اكػزسف اػد أك ػد بذػد ،ػـ

تنف اكنكانب كاكاسس اػد تنكيػت بيظسبػا اكدايبػذ .كنيػ يذيػت أف اكذػاكـ اكسػادم كػ بدايػذ ككػيس نسػا إدعػم بذػض

اكسبلمسذ أي أزكت ،ياارؾ اهلل أزكيت  .ككنف تذبير ت اكبدل هيا يذيت رنذ أككم ال نسان زسييػان كذكػؾ نػاكبكؿ "بػدل

اك نسذ سخا ذ اهلل" (أـٗ. )َُ:

كي خذ ن ير سف اببال ب ايب هذا اكتسمير اك ر ػت أك اكتػاريخت ،اكتسمػير اكرسػزم كاكرك ػت يػركف أف "فـي البـدء"
= ػػت اكسمػػيو يمػػكع أك " ػػت ن سػػذ اهلل األزكػػت" كتشػػير ابيػػذ (تػػؾُ " )ُ:ػػت اكسمػػيو يمػػكع ن سػػذ اهلل خ ػػؽ اهلل
اكمسكات كاألرض" .كأ مطييكس يبكؿ أف االبف يسم هك اكبدل .ذيدسا م ك اكيبكد سف أيت أ اببـ أيا سف اكبدل

أك أنا ىو سف اكبدل (يكٖ )ِٓ-ِْ:اكسميو هك بنر نؿ خ يبذ أك هك خاكؽ نؿ ائ كببذا يتسؽ يك يػا كسكمػم
ت أف اكسميو هك اكذم "في البدء" كأي خاكؽ نؿ ائ .كهذا اكتسمير اكرك ت اكرسزم يرل أف فى البدء ال ت سؿ

سذيم زسيت بؿ سذيم اكذ ذ .كبيسس اكسسبكـ بدأ يك يا رماكت ببكك اكذم ناف سف اكبدل= (اكن سػذ -األزكػت) اكػذم

مسذياى( = .. ..ت مد).

كيبل ظ أف إمـ األمسار اكسبدمذ باكذبريذ هك أكؿ ن سػذ ػت اكمػسر .كػذكؾ يمػسم اكيبػكد مػسر اكتنػكيف " ػت اكبػدل"

ك ييسػػا تيػػر ـ إكػػم اكيكياييػػذ أمػػسكى اكتنػػكيف  .GENESISكهيػػا يبل ػػظ أف اإلمػػسيف كبسػػا إاػػارة ك سمػػيو .اإلمػػـ
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اكذبػػرم كمػػسر اكتنػػكيف أم ػػت اكبػػدل ياػػير ك سمػػيو االبػػف اكن سػػذ األزكػػم .كاالمػػـ اكيكيػػايت ك مػػسر كهػػك اكتنػػكيف

 GENESISياػػير ك سمػػيو اكػػذم ت مػػد كشػػار ابي ػان كئليمػػاف .ككػػذكؾ اي يػػؿ ستػػم اكػػذم بػػدأ ببكك ػ نتػػاب سػػيبلد
كباإلي يزيػػذ

 THE BOOK OF THE GENERATION OF JESUS CHRISTكن سػػذ

 GENERATIONهت سف يسس أشؿ ن سذ .GENESIS

كا بات الهكت اكسميو اهتـ ب يك يا كا بات ت مد اكسميو اهتـ ب ستم.

ان = ييسا م ؿ سكمم اهلل عف امس  ،ااؿ اهلل إف امس "أهيذ اكذم أهيذ" أم أنكف اكذم أنكف ،أم أيػا اكنػاسف
َك َ
بذاتت أك أيا اكنييكيذ كببذا يرل أف كان تاػير كنيػاف اكسمػيو اإلكبػت اكبػاسـ سيػذ األزؿ .كك كيػان نػاف اكسسػركض أف
يباؿ ت اكبدل نايت اكن سذ ،ككنف اكتر سذ هيا الت " ت اكبدل كـان اك ك ػكس (عبػؿ اهلل) كاك ك ػكس سػذنر .هػك

اكن سػػذ ساخشػان ،اكن سػػذ هيػػا ال تذيػػت اك سػػظ بػػؿ هػػك اػػخص .كاكسمػػيو يمػ ِّػست اكن سػػذ ألف بػ ك يػ تن ػػـ اهلل يػػر
اكسيظػػكر (عػػبُ )ِ-ُ:ػػاك ك كس هػػك اكذبػػؿ اإلكبػػت ظػػاه انر ػػت اكك ػػكد ،ببػػؿ اكن سػػذ أم اك سػػظ يك ػػد اكذبػػؿ أك
اكسنر اكذم ي د اكن سذ.

كيبل ظ ت (ٖ )ٖٓ-ٓٔ:أف اكسميو يبكؿ عف يسم "أيا ناسف" بك كيس بط سك كد ابػؿ إبػراهيـ بػؿ هػك نػاسف.
اكسباريذ هيا بيف اكسميو كبيف إبراهيـ هت سباريذ بيف اكخاكؽ كاكسخ كؽ ،بيف األزكم كاكزسيم كذكؾ كـ يبؿ اكسميو

أيا نيت ابؿ إبراهيـ بؿ ناسف ابؿ إبراهيـ.
ال َكمِ َمـ ُة = نسػػا رأييػػا ػاف اكن سػػذ = اك ك ػػكس (هنػػذا هػػت ابيػػذ ػػت األشػػؿ اكيكيػػايت ػػت اكبػػدل نػػاف اك ك ػػكس) كبػػا
أشكؿ يبكديذ كيكياييذ بػت ن سػذ سذرك ػذ تاػير ك ذبػؿ اإلكبػت .ككنػف أيضػان يبل ػظ ػت (سػزّّ )ٔ:اػكؿ اكسرتػؿ

بكممــة الــرب صــنعت الســموات "..تذبيػػر اكن سػػذ اكخاكبػػذ كػػيس ديػػدان ع ػػم اكيبػػكد كال ع ػػم اكيكيػػايييف .ػػاك ك كس
ياير ك سنػر .كاكن سػذ هػت تذبيػر عػف اكسنػر .كنػاف اكذبراييػكف يذبػركف عػف اكسنػر ب يػ اكنػبلـ ػت اكب ػب كاكبػاطف.

كاكذػػرب يبككػػكف "سػػف بيػػات أ نػػارى" ك ػػت (رؤُٗ )ُّ-ُِ:يمػػسي يبػػا أف إمػػـ اكسمػػيو هػػك ن سػػذ اهلل كأف كب ػ

س سكس بدـ كهذى عبلسػذ أبديػذ إليبػزاـ كابػر اكذػدك إب ػيس (رؤُِ .)ُُ:ككنػف يبل ػظ أف االمػـ ن سػذ اهلل ياػير

ك اكذ خركج سف اهلل كارماؿ كئلعبلف عف سايسذ اهلل كتتسيسبا ،االمـ ن سذ اهلل هػك امػـ اكسمػيو بذػد أف إضػط ي

باكذسؿ كاكرماكذ .أسا إمـ اكن سذ بط نسا ال ت هذى ابيذ بػك يذبػر عسػا ابػؿ اكخػركج كاإلرمػاؿ كاإلعػبلف عػف
اهلل .هك إمس اكذاتت ككيس شسذ عسؿ .ككذكؾ ييسػا أ ٍيرًم ىػؿ اكن سػذ كػيذ ف اهلل كساػيست اػاؿ اكنتػاب االبػف اكك يػد
 ..هك ىخبَّر (يكُ.)ُٖ:

كن ي ػػر س ػػف ابي ػػات ػػت إي ي ػػؿ يك ي ػػا أت ػػت ب سظ ػػذ كك ػػكس كتر ستب ػػا اكتر س ػػذ اكذربي ػػذ "نبلس ػػت" س ػػؿ (ٓ+ِْ:

ُٓ .)ُْ:ُٕ +ِْ:ُْ(+)ُٓ+ِّ-ُّ:ٖ( +)ّ:كيشػػير اكسذيػػم كػػيس نبلسػان عاديػان .ػػاذا نػػاف اك ك ػػكس هػػك

اكسمػػيو ن سػػذ اهلل ،سػػف يببػػؿ اك ك ػػكس (نبلسػػت) يببػػؿ اكسمػػيو تنػػكف ك ػ

يػػاة أبديػػذ .كسػػف ي بػػت ػػت اك ك ػػكس

(نبلست) ي بت ت اكسميو (يكُٓ  .)ٕ :كذكؾ ااؿ اكسميو عف يسم أيا هك اك ػؽ (يػكُْ )ٔ:كاػاؿ نبلسػؾ ػؽ

(ُٕ )ُٕ:كيبل ظ ت آيذ (ٖ )ّْ:أف هياؾ راان كاض ان بيف اكنبلـ اكذادم كاك ك كس (اكن سذ)
"كساذا ال تسبسكف كبلمي .ألينـ ال تبدركف أف تمسذكا قولي"
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"كساذا ال تسبسكف (كبلمي العادي) .ألينـ ال تبدركف أف (تسمعوا الموغوس) أم تبب كيم نن سذ اهلل.
كاكسذي ػػم أي ػػتـ ال تسبس ػػكف نبلس ػػت ألين ػػـ ال تبب ػػكييت .كاكست ػػر ـ ك ذربي ػػذ ام ػػتخدـ هي ػػا ن س ػػذ (ا ػػككت) ألف كك ػػكس

باكذبريذ هت اكؿ.

كيبل ػظ أف اكنتػاب اكسبػدس هػك ن سػذ اهلل كاكسمػيو هػك ن سػذ اهلل كهػذا نسػا مػرى اببػال أف سػف يت سػؿ ػت اكنتػػاب
اكسبدس ينتاؼ اخص اكسميو ن سذ اهلل  ،يرل شكرة كاضػ ذ ك سمػيو  ،اكسمػيو هػك اك ػؽ اكسخسػت ػت نبلسػ

ك ت اكنتاب اكسبدس ن سذ اهلل ،هك ييطؽ بيف اكمطكر نكسضات يكر أك د بات ياة تيط ؽ بػبل تكاػؼ ،اكسمػيو

ال يذطػػت نػػبلـ يشػ و ك يػػاة ،بػػؿ هػػك يذطػػت اك يػػاة ،نبلسػ ركح ك يػػاة" .ن سػػذ اهلل يػػذ ك ذاكػػذ ( "...عػػب ْ :

ُِ )
ان ِع ْن َد ِ
اهلل = ن سذ عند باكيكياييذ (بركس) كتتر ـ أيضػان سػي .كتاػير كذبلاػذ ستشػ ذ نسػا ػت "ال يبػدر
َوال َكمِ َم ُة َك َ
اإلبف أف يذسؿ ايسا سف ذات إال سا ييظر ابب يذسؿ .ألف سبسػا عسػؿ ذاؾ بػذا يذس ػ اإلبػف نػذكؾ" (يػكٓ)ُٗ:
بياؾ اتشاؿ داسـ ذاؿ كارنذ ناس ذ سي اهلل ابب  ،كبيسس اكسذيت "االبف اكك يد اكذل هك م ضف ابب هك

ىخَّبر" (يك ُ  .)ُٖ :كأيضان يرل ػت "ال يقدر اإلبن أن يعمل شيئا من ذاتو إال ما ينظـر اآلب يعمـل .ألن ميمـا
عمـل ذاك فيــذا يعممــو اإلبــن كــذلك" (ُيػكُ )ِ:يػػرل اك يػاة عيػػد ابب بسذيػم االتشػػاؿ كنػذكؾ ػػت (يػػكُٕ)ِْ:
اكسميو ناسف ت ابب ستشؿ ب ك سؿل ياة اهلل كك اكس د سذ  .ككنف اكك عيد اهلل تسيد أيضػان تسػايز األاػاييـ

ػػابب كػػيس هػػك االبػػف كاالبػػف كػػيس هػػك ابب .كاككػ عنــد اهلل تسيػػد أيضػان أزكيػػذ اكسمػػيو ػػابب كػػـ ينػػف أبػػدان بػػدكف

اكن سذ (اكذبػؿ) ككػـ ينػف أيضػان بػدكف اػكة .اكن سػذ هػك اػكة اهلل اكتػت نايػت سمػتذدة داسسػان أف تخ ػؽ .إذان ن سػذ عنـد

تسبـ عف أف االبف اريؾ كآلب أزكيان بدكف إيسشاؿ.
ان ال َكمِ َم ُة اهللَ = .اكك كناف اكن سذ عيد اهلل تسيد اكتسايز بيف األااييـ .كاكك وكـان الكممـة اهلل تاػير ك ك داييػذ
َو َك َ
اإلكبيذ .ك نرة أككهيذ اكسميا اكسخ ص كـ تنف اسبذ عف أذهاف سف يب أر اكذبد اكبديـ بسنر كا ب سستكح (هكُ+ٕ:

أرِّ .)ٔ:كيبل ػػظ ػػت ابيػػذ اكمػػاببذ ككـــان الكممـــة عنـــد اهلل أف اكن سػػذ كاهلل التػػا ػػت اكيكياييػػذ سذػػر تيف ب كػ ػ
تكضػي ان أف كنػؿ سيبسػػا ك ػكدى اكاخشػػت .كاكذنػس ػػت هػذى ابيػذ ػػاهلل ػالت بػػدكف أداة اكتذريػؼ اك ػ كهػذا ياػػير

إكم:

 -1أف طبيذذ كهر اكن سذ هت طبيذذ إكبيذ.
 -2كك يذ ًن ىر هيا اهلل يسذَّرؼ باكػ يشبو ال تسايز بيف األاػاييـ ،أم ينػكف اهلل هػك اكن سػذ كباكتػاكت ال ػرؽ بػيف ابب
كاالبف .كهذى بدعذ مابي يكس اكذم ااؿ أيبا س رد أمسال كااؿ أف اهلل نػاف تػرة آب ككسػا يػزؿ كػؤلرض شػار
ابػف ككسػا شػذد شػار سذيػا بامػـ ركح اػدس .كاكسذيػم أف اكن سػذ اك ك ػكس كػيس بسسػردى هػك اكػذات اكن يػذ هلل،

ككنف اهلل كاكن سذ (طبذان كاكركح اكبدس) هك اهلل.

مقارنة بين كممة اهلل وكممة اإلنسان

شكر اخشيذ اإليماف تشكي انر زسيان ،كاد تخطئ تببػم ن سػذ اإليمػاف اػيسان كيببػم اإليمػاف
اكن سذ ت اإليماف تي ِّ

ايسان أخر.

199

جفسُز األواجُم ( – ٖ( )1ميبلد المسيح)

أسػػا ن سػػذ اهلل بػػك شػػكرة ناس ػػذ هلل نسػػاالن سط بػان ،هيػػاؾ تطػػابؽ بػػيف اهلل كن ستػ  ،كهيػػاؾ تمػػاكم كك ػػدة ،كال تك ػػد
ياسيذ اط.

ككػ ػػذكؾ بيػ ػػاؾ تطػ ػػابؽ بػ ػػيف إرادة اهلل ك ذػ ػػؿ ن ست ػ ػ  ،اكن سػ ػػذ يبػ ػػكؿ كيذسػ ػػؿ ب مػ ػػب ساػ ػػيسذ اهلل باكتسػ ػػاـ كاكنسػ ػػاؿ

(يػػكُِ .)َٓ-ْٗ:كيسػػس اكنػػبلـ يبػػاؿ عػػف األعسػػاؿ اكتػػت عس بػػا اكسمػػيو (يػػكٓ . )َُ:ُْ+ُٗ:ابب هػػك أايػػكـ
اإلرادة كاإلبف كاكركح اكبدس أايكسم اكتيسيذ .

كي ِّ
ذبػػر ع ػػف ذاتػ ػ تذبيػ ػ انر ن ي ػان سط بػ ػان ككالدة اكن س ػػذ س ػػف اهلل ه ػػت كالدة
إذان ن سػػذ اهلل ،اك ك ػػكس ،ي س ػػؿ طبيذ ػػذ اهلل ي
سمتسرة أزكيذ أبديذ ،كسي هذا يظؿ ااسسان ت اهلل يس ؿ اك ضرة اإلكبيذ بنؿ طبيذتبا كاكتبا ك بلكبا .كهذا يسم سا
دث بذد أف ت مد إذ هك داسسان ي سؿ امـ اهلل كم طاي نذات اهلل "سف رآيم بد رأل ابب" .

"أيا ت ابب كابب َّت" ار ي (يكٓ)ٗ:ُْ +َّ:َُ +ْٓ-ْْ:ُِ +ِّ-َِ:
ت هذى ابيذ رأييا:

 )1ستم ناف اكسميو  .. .. ..سيذ األزؿ /ال بدايذ ك  /هك بدايذ نؿ خ يبذ.
 )2أيف ناف . .. .. .. . . ..هك عيد اهلل.

 )3سف هك  .. .. .. .. .. ..هك اهلل /هك عبؿ اهلل (اك ك كس).
ٕ
ان ِفي ا ْلب ْد ِء ِع ْن َد ِ
اهلل" .
آية (يؤ " -:)ٕ:ى َذا َك َ
َ
ىذا= أم اكن سذ .كهيا يبل ظ أف اكتنرار سبشكد كت نيد أف اكن سذ أزكت كأي سف كهر اهلل كطبيذتػ كأيػ ابػؿ أف

ينكف خ يبذ بك عيد اهلل ،بك اػكة اهلل ك نسػذ اهلل اك تػاف خ ػؽ ببسػا اكذػاكـ .كاهلل كػـ ينػف اػط بػدكف اكتػ كال بػدكف

نست  .ككنف اكتنرار ك هدؼ و
اف خاشذ إذا يظريا كآليذ اكتاكيذ "نؿ ائ ب ناف" كاكتت يػرل يبػا اكن سػذ خاكبػان.

كبذكؾ تشير آيذ (ِ) كبا سسبكـ آخر ،كهك أف اكن سذ اكذم ناف سيذ األزؿ عيد اهلل (آيػذُ) بػدأ ػت عس يػذ اكخ ػؽ

كبػػدأ أف ينػػكف هيػػاؾ زسػػف كهيػػاؾ خ يبػػذ .أزكيػان ابب ي ػػب االبػػف اكػػذم عيػػدى كابف هػػذا اك ػػب إستػػد ك ذػػاكـ بػػدأت
اكخ يبذ زسييان عبلسذ اك ب اإلكبت ك خ يبذ .كبيسس اكسسبكـ نايت أكؿ آيذ ت اكنتاب اكسبػدس " ػت اكبػدل خ ػؽ اهلل
اكمسكات كاألرض" هت تذبير عف س بذ اهلل كخيريت اكتت ظبرت ت خ بذ اإليماف.

ٖ
ان" .
انَ ،وِب َغ ْي ِرِه لَ ْم َي ُك ْن َ
آية (يؤُ " -:)ٖ:ك ُّل َ
ش ْي ٌء ِم َّما َك َ
ش ْي ٍء ِب ِو َك َ
اكن سػذ هػك خػػاكؽ نػؿ اػئ سػػا يػرل كسػػا ال يػرل ،ػت اكمػػسال كع ػم األرض (أؼّ )ٗ:كاكخ يبػذ أخػػذت نيايبػا سيػ

كك كدها سي  ،كال تك د خ يبذ تتخذ كبا ك كدان بدكي  ،اكن سذ أزكم ككنف اكخ يبذ أخذت سبدأها اكزسيػت سيػ  ،كهػت
سرتبطذ ب ت خذ نيايبا سي  .كن سذ ناف ت هذى ابيذ تخت ؼ عف ناف ت آيذ (ُ) .ست آيػذ (ُ) تذيػم اكنييكيػذ

ككنيبا هيا تذيت شار اكاتل .become
ــان = األشػػؿ اكيكيػػايت يسيػػد "ب ػ شػػار اكاػػتل كظبػػر" ب مػػب تػػدبير اكذيايػػذ اإلكبيػػذ .وبــو ػػت اإلي يزيػػذ
ِبـ ِـو َك َ

Through himكهذى أدؽ سف شار أك ناف ت اكذربيذ اكن سذ بذد أف خ ؽ ،ظؿ ا ظان كسبيسان كسامنان ِّ
كسدب انر
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ك خ ػػؽ كػػذكؾ يبػػكؿ اكػػرب "بػػدكيت ال تبػػدركف أف تسذ ػكا اػػيسان" (يػػكُٓ .)ٓ:نيػػا ػػت عبػػؿ اهلل أكالن ػػـ شػريا خ يبػػذ .
كػػذكؾ هػػك ضػػابط اكنػػؿ "ب ػ ي يػػا كيت ػػرؾ كيك ػػد" أسػػا سػػف ييسشػػؿ عي ػ يبػػاؿ ك ػ "كػػؾ إمػػـ أيػػؾ ػػت كأيػػت سيػػت"

(رؤّ )ُ:كيك يػػا ياػػير كبػػذا بػػك يريػػد أف يػػتن ـ عػػف اكخ يبػػذ اك ديػػدة .كسذيػػم اكنػػبلـ أف اكسمػػيو خػػاكؽ اكخ يبػػذ

األككم هك ت مد كيبكـ باكخ يبذ اك ديدة.
ـان = بدكيػ ال يشػػير ك خ يبػذ ك ػػكد كنيػػاف .بػػك يخ ػؽ أكالن ػػـ ي سػػظ ،بػػك ضػػابط
َوِب َغ ْيـ ِـرِه لَـ ْـم َي ُكـ ْـن َ
ـي ٌء ِم َّمـا َكـ َ
شـ ْ
اكنؿ .كاذا ناف اكن سذ هك اكذم يخ ؽ كي سظ كيضبط اكذاكـ بك كيس أاؿ سف اهلل ،بؿ هك اهلل يسم  .ار ي(عبُ

 +ّ ، ِ :أعُٕ +ِٖ:ركُ +َِ-ُٗ:نكُ +ُٕ-ُٔ:ستَُ +ُّ-ِٗ:ككُِ +ٔ:أـٖ.)ُّ-ِّ:

آية (يؤِ ٗ" -:)ٗ:ف ِ
يو َكا َن ِت
ِفيـ ِـو َكا َنـ ِـت ا ْل َح َيــاةُ = اكن سػػذ
أبديذ ،كهت اادرة أف ت يت أم كبا اكبػدرة أف تخ ػؽ يػاة (يػكٓ )ُِ:اكسمػيو اكن سػذ هػك أمػاس اك يػاة كنػؿ نػاسف
ا ْل َح َياةَُ ،وا ْل َح َياةُ َكا َن ْت ُنور َّ
الن ِ
اس"،
َ
ي ػ اك يػػاة نا ػػدل خشػػاسص اك ػػكهر اإلكبػػت األزكػػم (يػػكٓ .)ِٔ:كهػػت يػػاة أزكيػػذ

ت ككنؿ سا ت اكك كد .هك ي اك ياة نييبػكع بػك كػيس بػط ػت بػؿ هػك اك يػاة ،كهػك يػاة أبديػذ ال تيتبػت كال

تسكت (كاف ناف هك اك ياة بل يسنف أف يك د كات كـ ينف سك كدان ي  ،أم ال يسنف أف ينكف سخ كاان) كهػذا هػك

مػػر إرتبػػاط اكخ يبػػذ بػ بػػك سشػػدر ياتبػػا .ككنييػػا ال يسبػػـ تػػم ابف مػػكل اك يػػاة بػػاكسسبكـ اكزسيػػت اإليمػػاف ال
يػػرل مػػكل سػػا ي سمػ كي ػراى بذييي ػ اكساديػػذ .أسػػا اك يػػاة األبديػػذ مػػيسبسبا يسػػا بذػػد ،كهػػت اكتػػت بػػبل ػػزف كال ننبػػذ.
ــو َكا َنـ ِ
كاك ي ػػاة اكت ػػت يبش ػػدها ببككػ ػ ِفيـ ِ
ــت ا ْل َح َيـــاةُ  ،ه ػػت اك ي ػػاة األبدي ػػذ بش ػػكرة أمام ػػيذ  ،ه ػػذى اكت ػػم ا ػػاؿ عيب ػػا
اكرمكؿ"اك ياة أظبػرت" (ُيػكُ . )ِ:ككنيػ هػك أيضػان ي سػظ اك يػاة ابف  .كبػد بػد اإليمػاف اك يػاة بمػبب خطيتػ
ال اكسميو كهك اك ياة كيذيدها ك  .ككذكؾ ااؿ بككس اكرمػكؿ "سػي اكسمػيو شػ بت أل يػا ال أيػا بػؿ اكسمػيو ي يػا

ٌت" ( ؿِ + َِ:تُ. )ُِ:
َوا ْل َح َياةُ َكا َن ْت ُنور َّ
الن ِ
اس = اإليماف اكذادم اك ت ك أعيف كيرل ببا اكذاكـ .أسا هيا بك يتن ـ عف اإليماف اكذم
َ
أعاد ك اكسميو يات اكرك يذ شار ك بشيرة رك يذ .اهلل اكن سذ أعطػم يػاة كنػؿ اكخ يبػذ ككنػف تسيػز اإليمػاف
عػػف بػػاات اكخ يبػػذ ب يػ شػػار ك ػ يػػك انر بػ يذػػرؼ اهلل كيدرنػ كيػػتن ـ سذػ  .كيك يػػا هيػػا يػػرل أف أهػػـ سػػا ػػت اك يػػاة

كئليمػػاف أف يػػدرؾ اهلل كيتشػػؿ ب ػ كيذر ػ  ،هػػذى رمػػاكذ اكن سػػذ (يػػكُٕ )ّ:سػػف ك ػ

يػػاة اكسمػػيو بيػػكرى يػػدرؾ اهلل

يسم كس دى ،بؿ م درؾ هدؼ كسذيم ياتت ي ف ال يسنييا أف يدرؾ اهلل مكل عف طريؽ اكسميو-:

ي ف يسنييا أف يرل اهلل ت اكطبيذذ اكتت خ ببا ككنف ينكف نسف يرل اكاسس ت شكرة .كيسنييا أف يرل اهلل سف
خبلؿ اكذبد اكبديـ كاكياسكس كينكف نسف يرل اكاسس سف خ ؼ يسذ .ككنييا ت اكسميو يراى ت ناسػؿ س بتػ ..

أكيس هك "ببال س د اهلل كرمـ كهرى" .اكسمػيو اكػذم هػك اك يػاة اك بيبيػذ كهػك سشػدرها كهػت يػاة ادمػيذ ناس ػذ
أبديذ اكك كد ،هك شار يك انر كئليماف يذرؼ ب اهلل كيرل ب اهلل  .إت اديا باكسميو ك باتيا ي هك اكك يد اكػذم بػ

يدرؾ اهلل كيراى كيدرؾ األس اد اكسذدة كيا ،كذكؾ باكركح اكبػدس اكػذم يسؤليػا عيػد باتيػا ػت اكسمػيو .كاهلل خ ػؽ آدـ
ت يذ كي يا كؤلبد ،كيرل اهلل كيسرح ب كؤلبد ،كني

رـ يسم بيسم سف هذى اك ياة ي ًرـ سف أف يرل اهلل كشار
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ت ظ سذ .كاكظ سذ ت إي يؿ يك يػا تاػير ك خطيػذ ،يبػكذا ػيف خػرج ايػؿ "كنػاف كػيبلن" (يػكُّ ، )َّ:كايػؿ عػف

ييبكديسكس أي " ال كيبلن" إظبا انر كذدـ اكسذر ذ عيد ييبكديسكس ابؿ إيساي .

ككنف ع م اكر ـ سف أف اكياس اد مبطكا ت ظ سذ اكخطيذ إذ خاكسكا كشػايا اهلل ،ػاف اكمػيد اكسمػيو كهػك خػاكببـ

كهك اك ياة اكذم أعطاهـ اك ياة ،كهك أيضان اكيكر ال بت مدى كيبدد سا ينتيسبـ سف ظ سات ،كيذطت اك نسذ كسف

يريد.

اهلل ت سؿل اكزساف أرمؿ ابي كيرد اك يػاة إكػم آدـ كبييػ كينػكف كبػـ يػكر يػركف بػ يتي ػذ خطيػتبـ ياػسسزكا سيبػا
كيركف اهلل ي بكي كي بكف كشاياى يختاركي  .نؿ هذا ألف اكسميو شار كبـ ياة كسف هك ت ينكف كػ يذسػذ

اكيظػر .كاكسبشػكد هيػا هػػك اكيظػر اكرك ػت ككػيس اك مػػدم  ،هػذا اكػذم يبػكد اإليمػػاف كئليبيػاد كاػبكات أم ك ظ سػػذ
كباكتاكت ك سكت اكرك ت .كاهلل ابب أرم نخبز اك ياة كي نػؿ سيػ اإليمػاف ترتػد إكيػ رك ػ كيذػيش كؤلبػد كتيسػتو
عيياى كيذايف يكر اك ياة كتنػكف كػ

نسػذ يختػار ببػا أف ييسػذ كشػايا اهلل كال يتذ ػر ػت ظ سػذ اكاػبكات كاكخطيػذ.

كهػػذى هػػت اكذبلاػػذ بػػيف اك يػػاة كاكيػػكر "كهػػذى هػػت اك يػػاة األبديػػذ أف يذر ػػكؾ" (يػػكُٕ .)ّ:سذر ػػذ اهلل هػػت اك يػػاة

األبديذ كهت اك بػات ػت اهلل .كألف اكسمػيو هػك اكيػكر اكػذم ىع َّر يػا ابب اػاؿ "أيػا هػك اكطريػؽ كاك ػؽ كاك يػاة" كاػاؿ
"أيا يكر اكذاكـ" .كرؤيذ اكيكر اإلكبت ال تنكف باكذيف اك مديذ بؿ خبلؿ اكركح ييسا تياط سف اكداخؿ تػدخؿ كبػا
اكبكة اإلكبيذ اكسييرة .نسا ظبر يكر كبككس اكرمكؿ ػت اكطريػؽ كدساػؽ ذػرؼ اهلل كشػارت كػ

يػاة (يػكٖ. )ُِ:

ك يػاب اكيػكر عػػف اإليمػاف ينػكف باختيػػارى ػيف يػػر ض اك يػاة ػت اكيػػكر أم ػت اك ػؽ كاكس بػػذ كاكبدامػذ ،ك يػػاب

اكيكر سذياى ياب اهلل.

إذاً اهلل نور ُ) يناؼ خطايام

ْ) أاتبت اكمسكيات

ِ) ادـ عيبا تكبذ ّ) أاترب إكم اهلل كأعر
ٓ) أ بت ت اكسميو ٔ) أت كؿ إكم يكر

ٕ) تنكف كت اك ياة األبديذ.
ِ
٘ ُّ
يء ِفي الظُّ ْم َم ِةَ ،والظُّ ْم َم ُة لَ ْم تُ ْد ِرْك ُو" .
ور ُيض ُ
آية (يؤَ " -:)٘:والن ُ
ِ
ُّ
يء ِفي الظُّ ْم َم ِة = ناف آدـ ت اك يذ يرل اهلل ،ناف آدـ ت يكر .كمػبط آدـ ايسشػؿ عػف اهلل كشػار
ور ُيض ُ
َوالن ُ
ػػت ظ س ػػذ .كال ا ػػرنذ ك ي ػػكر س ػػي اكظ س ػػذ .كم ػػادت اكظ س ػػذ اكذ ػػاكـ ايتا ػػرت اكك يي ػػذ كاكخطي ػػذ ،ب ػػد تب ػػي اإليم ػػاف

اكايطاف م طاف اكظ سذ(سا عدا ا ذ) .كاكسميو أتم ك ذاكـ كهك اكيكر كيييػر ك ذػاكـ ،يذػرؼ اكذػاكـ اهلل كيذبػدى تارنػان

اكخطيػػذ (إشٗ )ٓ:ْٗ +ٔ-ُ:اكسمػػيا ابتػػت هػػك اكيػػكر ك اكمػػيف ػػت اكظ سػػذ .بيػػكرؾ يػػا رب (اكسمػػيو) يذػػايف

اكيكر ككنف نؿ سف ير ض اكسميو يظؿ ت اكظ سذ كيبايت تنكف اكظ سذ اكخار يذ "اطر كى ت اكظ سذ اكخار يذ"

أم خار ان عف مد اكسميو (اكيكر اك بيبت) .كنسا يضئ اكيكر اكسخ كؽ ك ذيييف اك مديتيف يرل األايال ،هنػذا
اكيكر اك بيبت كهك اهلل (اكيكر هك طبيذذ اهلل) يضئ كئليماف كيرادى نذطيذ مػخيذ سػف طبيذتػ اإلكبيػذ .كت مػد

اكسميو ناف س يسان ك يكر إكم اكذاكـ (يكّ )ُٗ:بك اسس اكبر .سف اىبًى ي شار إيماف اكيكر اكذم ك
كسػف ال يبب ػ يببػم ػػت اكظ سػػذ .ككنػف بشػػسذ عاسػػذ ػاهلل يذطػػت كنػػؿ إيمػاف يػػك انر يمػػتطيي بػ أف يسيػػز اهلل كيذر ػ

ياة أبديذ،
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(ركِ )َِ-ُٗ:ُ +ُٓ-ُْ:كاكضػػسير هػػك يػػكع سػػف اكيػػكر أعطػػاى اهلل كنػػؿ إيمػػاف سػػف بػػدل اكخ يبػػذ ،كيسيػػز ب ػ

اكخير سف اكار ،كػذكؾ ػاكيكر يضػئ ػت اكظ سػذ بشػكرة عاسػذ سيػذ بػدل اكخ يبػذ ،كػذكؾ اػاؿ اكنتػاب أيبػـ بػبل عػذر

(ركِ.)َِ:ُ +ُ:
َوالظُّ ْم َم ُة لَ ْم تُ ْد ِرْك ُو = ما ىي الظممة؟= هت ياب اكيكر .اذا ناف اهلل هك اكيكر ،اإليمػاف اكػذم يخ ػك سػف اكيػكر
(يكر اهلل) هك اكظ سذ .كاكايطاف يف إيسشؿ عف يكر اهلل شار م طاف اكظ سذ (ككِِ .)ّٓ:كاذا ناف اكيكر أم
اهلل هك اكس بذ كاكر سذ كاكمبلـ كاك ؽ كاألسايذ ،تنكف اكظ سذ هت اكنراهيذ كاكبتؿ كاكبمكة كاكب ػؽ كاك ػش كاكنػذب

كاكخيايذ ..اكخ  .كػذكؾ شػار إب ػيس اتػاالن ك يػاس سيػذ اكبػدل كشػار نػذابان كأبػك اكنػذاب (يػكٖ )ْٓ-ْْ:بػك ظ سػذ
كهنػػذا نػػؿ سػػف يتبذػ  .كسػػف نػػاف كػ اكسمػػيو اك يػػاة ينػػكف كػ اكسمػػيو يػػكر يييػػر كػ اكطريػػؽ ك ػػؽ كينػػكف هػػذا ك ػ

سشدر كنؿ اإلي ايبات .ككنف اإليماف اؿ ت أف يتسمؾ باكيكر إبتدال سف آدـ اكذم اختار اكظ سذ (ركُ-ُِ:
ا
ُِّ +نكُ.)ُِ:

ِّػر ع ػم أف يذػيش ػت اكخطيػذ ،بػك يذػيش ػت اكظػبلـ ككػف يػدرؾ اكسمػيو أم كػف يذر ػ ككػف
كيبل ظ أف سف ييش ٍ
يذرؼ بيبت  ،كن سا إزدادت ظ سذ اإليماف يبدأ يبا ـ اكسميو اكيػكر اك بيبػت إذ هػك ال يذر ػ ككنيػ كػف يمػتطيي
أف يدرن أم يظسر ب  .اكظ سذ در ات تبدأ باهساؿ بيبذ اكيكر ػـ اختيػار اكخطيػذ ،اك يػاة ػت ظ سػذ ػـ ر ػض

اكسميو ـ اكب كـ ع ي .

كن سػػذ ال تدركــو باكتػػاكت تاػػير ألف سػػف اختػػار اكظ سػػذ كػػف يذػػرؼ اكسمػػيو .كاذا بػػدأ ػػت ه كس ػ ع ػػت اكسمػػيو كػػف
يظسر ب  .ػاكيكر اإلكبػت يػر اابػؿ كئليطسػال أك اإليػد ار .بػؿ يػرل ػت (سػتُِ )ْْ:أف سػف اختػار اكظ سػذ هػك
سف مػبط ع ػم هػذا اك

ػر ،إذ هػك ال يػرل  .كهػذا بمػبكط كع رتػ يترضػض ،كأسػا سػف يبػاكـ اكسمػيو يمػبط هػك

ع يػ كيمػ ب  .كداسسػان ياػػرؽ اهلل بيػػكرى كيضػػئ كئليمػػاف (إشٗ .)ِ:كداسسػان اكظ سػػذ تطػػارد اإليمػػاف (باكػػذات اكػػذم
ي ػ ي ػػكر اكسمػػيو) (ت ػػؾّ )ُٓ:ككنػػف اك ب ػػذ مػػتنكف ك ي ػػكر (رؤٔ )ِ:ك ػػرب اكظ س ػػذ هػػت ػػرب خػػداع كتزيي ػػؼ

(تؾِّ+ُ:نكُُ )ّ:سف هك م ظ سذ كف يرل يبايذ طرؽ اب يس كهم اكسكت .ككنػف اكظ سػذ كػـ تػدرؾ اكسمػيو
ػت اػػئ" (يػػكُْ .)ْٔ:ٖ+َّ:اكاػػيطاف أ ػػار اكيبػػكد
بسذيػػم سػػا ااكػ اكسمػػيو "رسػػيس هػػذا اكذػػاكـ يػ تت ككػػيس كػ ػ َّ
كاكركسػػاف شػػارت ظ سػػذ ال بػػت اكسمػػيو تػػم اكش ػ يب ،ككنيبػػا كػػـ تدرن ػ  ،بػػؿ هػػك اكػػذم أسمػػؾ م ػ طاف اكظ سػػذ

كايدى (نكِ +ُٓ-ُْ:رؤَِ .)ِ-ُ:ال ظ أف اكيكر يضئ ت
اكظ سػذ تيتشػػر ع ػم اكيػػكر ػتظ ـ

رة سظ سذ كييبت ظبلسبا ككنػف ال يسنػف أف

ػرة ببػا سشػػدر إضػػالة .كهػذى يشػػي ذ كنػؿ سػػف هػك يػػاسس سػف خطيتػ كهػػذى

ظ سػػذ  :سػػا ع ػػم هػػذا اإليمػػاف إال أف ي تشػػؽ باكسمػػيو يضػػئ ظ سػػذ ا ب ػ يتػػرؾ خطيت ػ  .كيػػكر اكسمػػيو أيض ػان
يذطت ر ال ك خاطئ بل يي س ،هك ميرم ك

اف ال يذطم ك ايطاف

سا انبر سف

اكسميو اكسبتمـ اكذم يببػؿ اكخػاطئ ييػد ي إكيػ  .كع ػم نػؿ كا ػد

س  ،بك ظ سذ كاكظ سذ كف تدرؾ أك تبػكل ع ػم سػف هػك ػم اكيػكر أل

ابت م اكسميو  ،كال يشدؽ هذا اكنذاب اكذل ىي َّدعم أف اكت ال تباكـ.
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ٙ
ش ِ ُّ ِ ِ
مشي َ ِ ِ
اهلل اسم ُو يوح َّناٚ .ى َذا ج ِ
ان مرس ٌل ِم َن ِ
ـي ُي ْـؤ ِم َن
اآليات (يؤَ "-:)ٛ-ٙ:ك َ
ُْ ُ َ
ادة ل َي ْ َ
اء ل َّ َ
َ َ
س ٌ ُْ َ
ان إِ ْن َ
ـي َد لمنـور ،ل َك ْ
ِ ِِ ٛ
ُّ
ش َي َد لِ ُّمن ِ
ور" .
ا ْل ُك ُّل ِب َواس َ
ورَ ،ب ْل لِ َي ْ
طتو .لَ ْم َي ُك ْن ُى َو الن َ

هيا يرل اكن سذ يبدأ يدخؿ ك تاريخ اإليمايت ،هيا اإلي ي ت بدأ يربط بيف اكن سذ كبيف خ يبت  ،اكن سذ هك اكيػكر ،

يييػػر كبػػا ػػبل تضػػؿ بمػػبب ريتبػػا .كيك يػػا اكسذسػػداف نػػاف مػػاببان ك سمػػيو ،كهػػذا سػػا مػ ت نػػؿ األيا يػػؿ كيمػ

يك يا هيا أيضان ،يك يػا اإلي ي ػت نػاف ت سيػذان ك سذسػداف ػـ شػار ت سيػذان ك سمػيو .كألف يك يػا اإلي ي ػت يػتن ـ عػف
الهكت اكسميو بك كـ يذنر اشذ سيبلدى باك مد .كيك يا اإلي ي ػت أكرد اشػذ اكسذسػداف هيػا بذػد أف ت ػدث عػف

أككهيذ كأزكيذ اكسميو كيذبد سباريذ بيف أككهيذ اكسميو كايماييذ يك يا اكسذسداف .كاكيكر ال ي تاج أل د يابد عيػ ،
كذكؾ اكسميو ير س تاج كابادة يك يا اكسذسداف .كنف اكيكر ي تاج كسف يراى .كنػاف اكسذسػداف هػك اكسبشػر اكػذم

يابد ك ذسياف .األعسم ي تاج كسبشر يرل كيخبرى.

اســم ُو ُي َ َّ
اكس ىخِّػص .ىـ َذا = أم
وحنــا = سذيػػم امػػس اهلل يت ػػيف ،اكسذسػداف تػػم بامػػس نػػاف ينػػرز بذسػػؿ اكسمػيو ي
ُْ
يك يا اكسذسداف.
كعسؿ يك يا اكسذسداف ناف هك اكدعكة ك تكبذ ،كنؿ سف يبدـ تكبذ تيستو عييي يذرؼ اكسميو ابتت( .كهػذا ػدث

سي اكتبلسيذ س بلن) .أسا سف ر ض تبديـ تكبذ بد ظؿ ت ظبلـ خطيت ككـ يذرؼ اكسميو.
اء لِ َّ
اد ِة = ؤلف يك يا اإلي ي ت يتن ـ عف الهكت اكسميو بك يبتـ ب ف يضػي اكاػبكد اكػذيف ياػبدكف ببػذى
مش َي َ
َج َ
اك بيبذ ،ككذكؾ ن سذ اكابادة ترد ػت إي يػؿ يك يػا ُْسػرة ،كاكسذػؿ ياػبد كرد ّّسػرة .بييسػا ن سػذ اكاػبادة كردت
ت إي يؿ سراس ّسرات كككاا سرة كا دة ككـ ترد ت ستم يباسيان .كهياؾ ٖ ابادات ك سميو:

 -1شيادة اآلب" )ُٖ:ٖ(+) ّٕ+ّْ+ُّ:ٓ( :ابب اكذم أرم يت يابد كت"

 -2شيادة المسيح نفسو" ّٕ:ُٖ +)ِّ+ُُ:ّ( +)ُٖ+ُْ:ٖ( :كاف نيت أابد كيسس ابادتت ؽ"
 -3شيادة الروح القدس " )ُْ:ُٔ +ُٓ:ِٔ( :بك يابد كت"

 -4شيادة األعمـال التـي يعمميـا المسـيح( )ِْ:ُٓ +ُُ:ُْ +ِٓ:َُ +ّٔ:ٓ( :سذ ازتػ ك ياتػ كطبارتػ
كاتضاع )

 -5شيادة األسفار المقدسة" )ْٔ+ّٗ:ٓ( :سكمم ابد كت" كنؿ رسكز اكذبد اكبديـ كاكيبكات.
 -6شيادة التبلميذ ويوحنا اإلنجيمي وتوما)ِٖ:َِ +ِْ:ُِ +ّٓ:ُٗ +ِٕ:ُٓ( :

 -7شيادة يوحنا المعمدان ( :ار ي يكُ )ّْ:ك ار ي أاكاؿ كابادة اكسذسداف عف اكسميو ت (يػكُ+ )ّٗ-ُٗ:
(يكّ )ّٔ-ِٕ:كهذى ابيذ اكتت ي ف بشددها .كيم با اإلي ي ػت اكػذم نػاف ت سيػذان ك سذسػداف كشػار ت سيػذان
ك سميو ،بد مسي نؿ سا ااك اكسذسداف عف اكسميو.

 -8شيادة نثنائيل ثم السامرية ثم المولود أعمى:

ُّ
ـور = يبػدك أف هيػاؾ ن يػريف ظيػكا أف اكسذسػداف هػك اكسمػيو تبذػكى ع ػم هػذا األمػاس ككػـ يذر ػكا
لَ ْم َي ُك ْـن ُى َـو الن َ
اكسمػػيو .كيك يػػا اإلي ي ػػت هيػػا ياػػير إكػػم أف اكسذسػػداف س ػػرد اػػاهد يكيظ ًب ػر اكسمػػيو ك يػػاس .ار ػػي (كػػكّ+ُٓ:
أعُٖ +ِٓ-ِْ:أعُٗ)ٕ-ُ:
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ش َي َد لِ ُّمن ِ
ور = اإلي ي ت هيا يت دث عف اكسميو نيكر  ،بك كـ ي تت بذد ك ديث عي نايمػاف  ،بذػد أف ت مػد
لِ َي ْ
كشار إكبان ست يمان .كذكؾ سا زاؿ ياير ك بطبيذت اإلكبيذ.
لِ َكي ي ْؤ ِم َن ا ْل ُك ُّل ِبو ِ
اسطَ ِت ِو = أم اكيبكد اكذيف ابد كبـ اكسذسداف (يكُ )ّْ:بؿ ك ذاكـ أ سي.
ْ ُ
َ
ان ِ
ِ ِ َِّ ِ
آية (يؤَ ٜ" -:)ٜ:ك َ ُّ
سٍ
آت ًيا إِلَى ا ْل َعالَِم" .
ير ُك َّل إِ ْن َ
ور ا ْل َحقيق ُّي الذي ُين ُ
ان الن ُ
النور ا ْلح ِق ِ
يق ُّي = اكيكر اك بيبت هك اكيكر اكذم ييير
اكيكر مي تت ك ذاكـ باكت مد .كهيا يمسي عف أف اكسميو هك ُّ ُ َ
سػف يسمػ كهػك يػػكر ابػت يػػر ست يػر .كهػػذا سذيػم ن سػػذ بيبػت ػػت اكيكياييػذ .كبػػيسس اكسذيػم اكسمػػيو هػك خبػػز
بيبػت أم سػف ي ن ػ ياػبي كال يسػكت .كنػف اكخبػز اكسػادم سػف ي ن ػ يسػكت .كػذكؾ اكيػكر اك بيبػت هػك ك ػدى اكػػذم

يناؼ اك ؽ اكن ت .كنؿ يكر يرى هك ير داسـ ك ير ناسؿ ك ير سمتسر اكسذسداف يكر ككني :

 )1يمتسد يكرى سف اكسميو اكيكر اك بيبت.

 )2سمتسر ككات س دد ـ ييطسئ باكسكت.

 )3اكسميو ك دى هك اكبادر أف يناؼ كيا نؿ أمرار ابب كيذ ي كيا ( .ار ي يكُ)ُٖ:
 )4اكسميو ك دى اادر أف يس ص داخؿ نؿ سيا بك ا ص اكب ػكب كاكن ػم .يناػؼ كنػؿ سيػا خطيتػ أم سرضػ
اكذم ميتمبب ت هبلن كيترن كيتكب عي .

ِ
سٍ
ان = هك اكذم يذ ف اهلل كنؿ إيماف ،كنؿ سف أتم كبذا اكيكر ييمتذ ف اهلل يػ  ،كيػرل هػك يسمػ ع ػم
ير ُك َّل إِ ْن َ
ُين ُ
بيبتبا أساـ اهلل .كهذا اكيكر يرييا ساؿ اكمػسال ياػتبيبا كيضػ ت سػف أ بػا بس ػذات اكذػاكـ .كن سػا ترنيػا طريػؽ
اكخطيذ كيمذم ت طريؽ اكمسال يشبو يك انر ك ذػاكـ بذػد أف تت يػر طبيذتيػا كي شػؿ ع ػم اكطبيذػذ اك ديػدة .كنػؿ
سف ال ي تت كبذا اكيكر يسبد رؤيت هلل كيسبد رؤيذ يسم رؤيذ بيبيذ كيشير ت ظبلـُ( .بطِ.)ٗ:

سٍ
ان = اهلل يريد أف اك سيي يخ شكف ككنف كيس اك سيي يريدكف كيبب كف.
ُك َّل إِ ْن َ
ا ْل َعـــالَِم = اػػد تذيػػت اكن سػػذ [ُ] اكك ػػكد [ِ] األرض [ّ] مػػناف األرض [ْ] اك ربػػال عػػف اهلل .كاكسبشػػكد هي ػػا أف
اكسميو مي تت إكم األرض باكت مد ،كنؿ اكمانييف يبا تم سف هـ ربال عف اهلل كي سذبـ ي إكم كا د.

ٓٔ
ْو ا ْل َعالَ ُم" .
ان ِفي ا ْل َعالَِمَ ،و ُك ِّو َن ا ْل َعالَ ُم ِب ِوَ ،ولَ ْم َي ْع ِرف ُ
آية (يؤَ " -:)ٔٓ:ك َ
ـان ِفــي ا ْل َعــالَِم = بػك نػػاف يذطػػت كنػؿ إيمػػاف يػػك انر يذػرؼ بػ اهلل ،كيبتػػرب إكػم اهلل باد ارنػ (رك ُ .) ُٗ :كنػػؿ
َكـ َ

نر شاكو كنؿ ؽ ظبر ت اكذاكـ اكك يت ناف سشدرى اإلبف بك سشدر نؿ ؽ (ييُ( )ُٕ-ُٔ:كتذيت أيػ
نػاف ػػت اكذػػاكـ ي سظػ كيػػدبرى)َ .و ُكـ ِّـو َن ا ْل َعــالَ ُم ِبـ ِـو = بػػك اكػػذم خ ػػؽ نػؿ اكخ يبػػذ كهػػك اكػذم يذطيبػػا ياتبػػا كهػػت
ْـو ا ْل َعـالَ ُم = كػـ يمػت ب كػ اكذػاكـ إيساييػان كأخبلايػان ،بػك يػدعكهـ كينكيػكا ػت اكيػكر كهػـ
ستش ذ ب داسسػانَ .ولَ ْـم َي ْع ِرف ُ
ير ض ػكا ،بػػؿ كاس ػكا سػػي اكظ سػػذ ضػػد اهلل كمػػاركا كرال أك ػػايبـ كاػػبكاتبـ كس ػػذاتبـ (ركُ .)ِٓ- ُِ :اهلل سك ػػكد

داسسان ت اكذاكـ ككنػف بمػبب أف اكذػاكـ اختػار طريػؽ اكخطيػذ إ ت ػب اهلل عػف اكذػاكـ ،إذ أف اكخطيػذ أعسػت ا ػكب
اكياس .هـ نكيكا عبلاات سي اكايطاف ككيس سي اهلل .اكظ سػذ ػت اإليمػاف شػيذبا اإليمػاف بر ضػ اكيػكر كمػيرى
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ػػت اكخطيسػػذ كاكاػػر أسػػا سػػف يمػػت يب كيػػدال اهلل اكػػذم ي ذب ػ ك يػػكر يذػػرؼ اهلل كيتػػرؾ اكظ سػػذ كيذػػكد هلل كهػػذا هػػك

اكخػػبلص .كسػػف يػػر ض ينػػكف كػ اكدييكيػػذ أم اك رسػػاف سػػف اهلل .إذان مػػبب عػػدـ سذر ػػذ اكذػػاكـ هلل كػػيس أف اهلل نػػاف

سختسي ػان بػػؿ كػػـ ينػػف هيػػاؾ سػػف يمػػتببؿ اكيػػكر ،اكخطيػػذ أعسػػت عيػػكف اكباػػر .يك يػػا بػػدأ ب ػ ف اكسمػػيو هػػك اكن سػػذ

األزكت .كهيا أمساى يكر بك يكر اكخ يبذ .كطاكسا ااؿ أف اكيكر ىن َّكف اكذاكـ ،إذان هك يبشد اكن سذ .كبذد هذا يبػكؿ
يك يا أف اكيكر ناف ت اكذاكـ كنف نيكر .كبذد هذا يبكؿ يك يا أف اكيكر ت مد.

آية (يؤٔٔ" -:)ٔٔ:إِلَى َخ َّ ِ ِ
اصتُ ُو لَ ْم تَ ْق َب ْم ُو" .
اءَ ،و َخ َّ
اصتو َج َ
اكذاكـ عرؼ اهلل سيذ بدس كعرؼ امػس (تػؾْ .)ِْ:ٓ ،ِٔ:ككنػف يػرل سػف اكنتػاب اكسبػدس نيػؼ مػادت اكظ سػذ

ك مدت األرض كعااب اهلل باكطك اف .ككنييا يرل أيضان كمط هذى اكظ سذ يكح اكبار اكذم ابد ك يكر.

كناف إمراسيؿ هػك اػذب اهلل اكخػاص كاكسختػار سػف كمػط اكاػذكب كيمػنف اهلل كمػطبـ كسختػار كنػت يككػد اكسمػيو

س ػ ػػيبـ .كن ػ ػػاف ه ػ ػػك ابيػ ػ ػ اكبن ػ ػػر (خ ػ ػػرْ +ِِ:ت ػ ػػثِّ +ُِ-ٖ:زؾِ+ُِ-َُ:خ ػ ػػرٔ +ٓ:ُٗ،ت ػ ػػثٕ+ٕ-ٔ:
تػػثُْ .)ُٗ-ُٖ:ِٔ +ِ-ُ:ككنػػف هػػذا اكاػػذب ر ػػض اهلل كأعطػػاى اكبسػػا ال اكك ػ (إرٕ +ِْ:تػػثِّ).. ..ُ:
كأليبػػـ اي سمػكا ػػت زيػػاهـ كك ييػػتبـ إي

ػػب عػػيبـ يػػكر اهلل .كأخيػ انر أتػػم كبػػـ اكسمػػيو (عػػبُ )ِ-ُ:ككنػػيبـ أيضػان

ر ضػػكى (يػػكُِ +ُْ-ّٕ:إشٔ .)َُ-ُ:كهيػػا يػػرل أي ػ بمػػبب خطايػػاهـ إيطسمػػت بشػػيرتبـ كأي

بػػت رؤيػػذ

اك ؽ .كهذا سا دث سي اكسميو بـ بمبب مػدهـ كس بػتبـ ك سػاؿ كط ػببـ كسمػيو ينػكف ااسػدان عمػنريان ر ضػكا

اكسميو كش بكى .بؿ ناف اكر ض ساعيان س كنان كنبيذ كاذب.

اء = بيسم ككـ يرمؿ سبلنان كال أيبيال (ُيكُ .)ُ:ككسمياى كااهدياى .ظبر اكيكر بطريبذ س مكمذ سرسيذ.
َج َ
مؤاؿ :إذا ناف خاشذ اهلل اد ر ضكى بؿ اؿ اهلل ت خطت  ،أي إختار اذبان ـ ر ض هذا اكاذب؟ اطذان ال:

 -1اكيبكد بزكتبـ شار خبلص األسـ ،إذان سػاذا عػف ابػككبـ؟ سػف اكسؤنػد أيػ خػبلص بػار ك يػت كنػؿ اكذػاكـ أل

اكبياسػػذ سػػف األس ػكات (ركُُ) .بر ضػػبـ تػػـ اكخػػبلص إذ ش ػ بكا اكسمػػيو .ككنػػف هػػذى اكبمػػاكة ش ػ ت زسي ػان
إلمػراسيؿ كيػدخؿ سػؿل األسػـ .ػاهلل أ ػؽ ع ػيبـ أم مػسو ببػذا كيػدخؿ األسػـ .كسػيبـ سػف آسػف باكسمػيو كنػػرز

كباػػر ب ػ  ،كهيػػاؾ ببيػػذ مػػتدخؿ ػػت يبايػػذ األيػػاـ إكػػم اإليسػػاف .إذان ر ضػػبـ ك سمػػيو نػػاف ػػزل سػػف خطػػذ اهلل

ك خبلص .خبلص اكنؿ.

 -2خطذ اهلل ي

ت بدكيؿ إيساف نؿ اكذاكـ ،كأف اهلل أعطم م طاف كنؿ سف يؤسف أف يشير ابيان هلل.

 -3هـ سظكا اكيبكات نايكا أسيال سنتبػذ اكسمػي يذ .كظبػر أف خطػذ اهلل ك خػبلص هػت خطػذ أزكيػذ كيمػت ككيػدة
األ داث .بؿ خرج سيبـ أيبيال كاديميف ،كناف اذب إمراسيؿ أ ضؿ سف اكاذكب اكك ييذ بس ار ؿ.

 -4اكسميو ككد كمط اذب عر كمسي عي ت اكيبكات بب تبلسيذى اكذيف ياركا اكسمي يذ ت اكذاكـ.
 -5نايت اكذذرال سريـ سف هذا اكاذب.
ٕٔ
صيروا أَوالَ َد ِ
اىم س ْمطَا ًنا أ ْ ِ
اس ِم ِو" .
اهلل ،أ ِ
آية (يؤَ " -:)ٕٔ:وأ َّ
َي ا ْل ُم ْؤ ِمنُ َ
َما ُك ُّل الَِّذ َ
ين قَ ِبمُوهُ فَأ ْ
ون ِب ْ
َن َي ُ ْ
َعطَ ُ ْ ُ
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هياؾ ا ذ اب ت سف بيف اكيبكد طردكهـ سف اكس سي كاضطبدكهـ كعاس كهـ نك يييف ،كببذا ت كا اكطريؽ ك ك يييف

كيشير األسـ أبيال اهلل (أؼّ .)ٔ:كبد ناف إمراسيؿ هك االبف اكبنر (خرْ )ِِ:شار نؿ اكسؤسييف أبيال بؿ
أبنار ،بات ادهـ باالبف اكبنر (عبُِ  + ِّ :ييُ .)ُٖ:كيشرخ اكركح داخ يا يا آبا ابب ( ؿْ.)ٔ:

ُك ُّل = أم كيس كاذب سذيف.
س ْمطَا ًنا = اد تذيت استياز أك ؽ إااسذ عبلاذ بيكيذ سي اهلل .كاذا ناف اهلل أبان كت ساذا يخيسيت ت هذا اكذاكـ.
ُ

كنف باكسذسكديذ يشير أكالد اهلل بات اديا باكسميو ت سكت كاياست  .كسف ي بت ت اكسميو يشير كيمتسر ابيان

هلل .كسف يرتد ك خطيذ ال يشير ابيان هلل .اك بات ت اكسميو يذيت اك بات ت اكبدامذ .كاهلل أعطايا اكة كم طاف
ع م اكخطيذ تم ال تمكد ع ييا (ركٔ .)ُْ:اف ناف هذا هك اككعد كباييف (تؾْ )ٕ:نـ كنـ اكم طاف اكذل

باكيذسذ اكذم ألكالد اهلل اكذيف أعطاهـ اكسميو م طايان أف يدكمكا اك يات كاكذبارب (ككَُ .)ُٗ:كهذا سا عس

كيا اكسميو بسداس (ركٖ  )ّ :كببذا يسبـ أف اكذاكـ ييبمـ إكم [ُ] أكالد اهلل كهؤالل كبـ م طاف [ِ] أياس عادييف

تمكد ع يبـ اكخطيذ.

ساذا ال أتستي ببذا اكم طاف كأشير ابيان هلل ييسا أم ؾ نسا ي ؽ نابف هلل.
أَوالَ َد ِ
اهلل = إذان ن يا إخكة ،ن يا مد كا د ك سميو (أؼٓ. )َّ:
ْ
ِب ِ ِ
اكس ىذِّبر عف اكاخص كادرات  ،أم اك ضرة اكذاتيذ اإلكبيذ.
ْ
اسمو = االمـ هك ي
يئ ِة رجل ،ب ْل ِم َن ِ
ِ
ِ
يئ ِة ج ٍ
ِ
ِ
ٖٔ ِ
ين ولِ ُدوا لَ ْي ِ ٍ
اهلل" .
سدَ ،والَ م ْن َمش َ َ ُ َ
س م ْن َدمَ ،والَ م ْن َمش َ َ َ
َ
آية (يؤ " -:)ٖٔ:اَلَّذ َ ُ
ــن َدٍم (أم زرع باػػرم) = اكػ ػكالدة سػػف اهلل ال ي ػػدخؿ يبػػا أم عيش ػػر سػػف اكذياش ػػر اكطبيذيػػذ ،كك ػػـ يذ ػػد
س ِمـ ْ
لَـ ْــي َ

اإليتمػػاب ك ػػدـ اإلم ػراسي ت أك اكديايػػذ اإلم ػراسي يذ مػػببان كينػػكف اإليمػػاف ابي ػان هلل .كيبل ػػظ أف اكيبػػكد يستخػػركف ب ػ ف

دسػػاسبـ يبيػػذ كهػػـ ػػيس سختػػار سككػػكديف سػػف إب ػراهيـ كام ػ ؽ كيذبػػكب (سػػتّ +ٗ:يػػكٖ )ّّ:بػػـ كبػػـ نبريػػال
كيستخركف ب مب اك مد ب يمبـ .أسا اكسمي ت بل يستخر ببذا بؿ ي ف سككػكديف سػف دـ يمػكع اكسمػيو ،ال ي يػا
ياة طبيذيذ ك ماب اكذاكـ اكطبيذت ،ياتيا هت ياة اكسميو يذطيبا كيا ال تكرث سف اكم ؼ كس ررة سف اك راسز

كاكابكة .إذان ن سذ دـ اكسبشكد ببا دـ إبراهيـ اكذم يستخر اكيبكد ب يبـ أكالد اهلل بمبب ايتماببـ ك باك مد.
والَ ِم ْن م ِش َ ِ
ـيئ ِة َر ُجـل (إرادة إيمػاف كزكا ػ كيي ػب كينػكف كػ يمػؿ)=
س ٍد (أم اكاػبكة اك مػديذ) َوالَ ِم ْـن َم ِش َ
يئة َج َ
َ
َ
اككالدة سف اهلل ال س اؿ يبا ك راسز اكطبيذيذ كال كسايسذ إيماف ،كباكتاكت اكسكككد سف اهلل ال يخضي بريان كمطكة
اك راسز كال ألم سايسذ باريذ .كباكتاكت يتخ ص اكسكككد سف اهلل سف نؿ سا يتذ ؽ باكخ يبذ اك يكاييذ عاسذ كاكخ يبذ

اكباريذ خاشذ ،بك سيبلد خ يبذ أخرل كئليماف سف كؽ ،يبا يشير اهلل أبان ديدان كئليماف.
يئ ِة رجل بت ربسا تاير كسايسذ اكسرأة (الج ٍ
يئ ِة جس ٍد ِ
ِ
الر ُجـل) أك تاػير ك ريػزة
ومش َ َ ُ
َ َ
سد) كسايسذ اكر ؿ ( َ
كاكك َمش َ َ َ َ
س ٍد) ككئلرادة كاكبرار اإليمايت ت أف ينكف كئليماف يمؿ ( َر ُجل).
اك يميذ ( َج َ
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ولـدوا مـن اهلل= اكػكالدة سػػف اهلل تنػكف [ُ] باإليسػاف [ِ] باكسذسكديػذ [ّ] اك بػػاد ػت طاعػذ اككشػيذ (يػػكَِ+ُّ:
ي ػػكّ +ٓ-ّ:أعِِ +ُٔ:أؼٓ +ِٔ:س ػػتّ +ُُ:ك ػػكُّ +ُٔ:ي ػػكّ )ِ-ُ:كاهلل س ػػف س بتػ ػ اتخ ػػذيا أكالدان كػ ػ ،
ككيس كائ شاكو ييا .ك ت سبابؿ س بت ع ييا أف ي ب كي ب إخكتيا كسف ي ب يشير ابيان هلل (ُيكْ.)ٕ:

آية (يؤٔٗ" -:)ٔٗ:وا ْل َكمِم ُة صار جس ًـدا وح َّـل ب ْي َن َنـا ،و أر َْي َنـا م ْج َـده ،م ْج ًـدا َكمـا لِو ِح ٍ
ـن ِ
ـوءا ِن ْع َمـ ًة
يـد ِم َ
َ َ ََ َ َ ََ َ
اآلبَ ،م ْممُ ً
َ َ
ََ
َ ُ َ
َو َحقِّا" .
بدأ يك يا اإلي ي ت رؤيت ك ن سذ ت أزكيت ـ ت خ بت ك ذاكـ ،كأي ناف ييير ك خ يبذ ،ـ إرمػاؿ اكسذسػداف كياػبد

ك  ،ـ ر ض خاشت ك كابف يراى ي تت ست مدان.
ِ
س ًدا = َوا ْل َكمِ َم ُة = رؼ اككاك تذيت أف اكنػبلـ عاسػد ع ػم سػا اب ػ كتذيػت أف اكن سػذ اكػذم هػك اهلل
ص َار َج َ
َوا ْل َكم َم ُة َ
شار مدان كهيا يمسي بخر سػرة عػف الكممـة إذ مػيراى بذػد ذكػؾ ػت اػخص اكسمػيو اكػذم ظبػر نايمػاف .كنػكف
أف اكسميو أخذ ك

مدان بك كػـ يتكاػؼ عػف أف ينػكف اكن سػذ ،ككنيػ إتخػذ كػ

مػدان تػم يػراى كيدرنػ "اهلل ظبػر

ت اك مد" (ُتتّ .)ُٔ:اإليماف اػد اػؿ ػت أف يتذػرؼ ع ػم اكن سػذ كيدرنػ  ،كهػذا سػا ذ ػ ي خػذ اكػذ أن ػر

ااترابان إلدرانيا .كهك شار مدان كينكف رأس اكخ يبذ اك ديدة اكتت ييتست إكيبا باكسذسكديػذ كيمػسيبا بػككس اكرمػكؿ

"فـي المســيح"  .أسػا اككػ كـل شــئ بـو كــان ياػير ك خ يبػػذ اكبديسػذ (أم مػػد آدـ كبييػ ) .كشػار بنػػر نػؿ خ يبػػذ

(نكُ )ُٓ:ألي أيضػان نػاف أكؿ سػف اػاـ سػف األسػكات .كجسـداً هيػا تاػير أليػ شػار إيمػايان نػاسبلن ( مػدان كيسمػان
كرك ان) .أم أخذ اكطبيذذ اكباريذ بنػؿ خشاسشػبا أم شػار باػ انر كهػذا سػا يذييػ ػت اػايكف اإليسػاف ببككيػا ت مػد
كت يس ،بك ااببيا ت نؿ ائ سا خبل اكخطيذ ك دها.

كاكن سذ األايكـ اك ايم سف اك بل ذ أااييـ هك ك دى اكذل ت مد  .ك تشكريا أف اكاسس كهػم = اػرص اكاػسس +

يكر  +اررة  .ي د أف يكر اكاسس ك دى هك اكذل يت كؿ باكتس يؿ اكن كرك ي ت إكم يبات  .بؿ يبكؿ أف اكاسس
ن با  +يكرها  +اررتبا داخؿ اكيبات  .اكيكر بط هك اكذل يت كؿ إكم يبات .

ص َار تذيت أي كف يت ار ي عف ات ادى باك مد اكذم اتخذى كؤلبد .كهك كنػت ي خػذ اػنؿ اإليمػاف أخسػم س ػدى
كاكك َ
كأخ م ذات ( تِ .)ٕ-ٔ:كهذا اإلخبلل كـ ييبص اكبلهكت ايسان " سي ؿ نؿ سؿل اكبلهكت مػديان" (نػكِ.)ٗ:
هذا اإلخبلل يذيت أي

نسا ت اكت ت  .كهك

ب س د كيكر الهكت آخذان شكرة عبد .كنف اكسميو امتذ ف الهكت ػت بذػض األ يػاف
ب الهكت كيراى ي ف ت مديا اك اكت كف ي تسؿ س دى بمبب خطايايػا .كت مػدى هػذا

ػػتو كيػػا طريػػؽ األاػػداس (عػػبَُ )َِ-ُٗ:كشػػار مػػدى طريبػان كسذبػ انر كيػػا كؤلس ػػاد اكمػػساكيذ ،كهػػذا سذيػػم "أيػػا

ذاهب ألعد كنـ سنايان" .بؿ هػك أعطايػا مػدى كدسػ سػ نبلن كساػربان ػؽ كي يػا ببسػا (يػكٔ )ٕٓ-ٓٓ:ككبػد ظبػرت
هرطبػػات ن ي ػرة بخشػػكص اكت مػػد س ػػؿ هرطبػػذ أبككييػػاريكس اكػػذم َّإدعػػم أف اك مػػد اكػػذم أخػػذى اكسمػػيو كػػـ ينػػف
مػػدان نػػاسبلن .ككنييػػا يػػؤسف أف مػػد اكسمػػيو نػػاف مػػدان نػػاسبلن .كاػػاؿ أكطػػاخت أف اكسمػػيو نػػاف كػ طبيذػػذ كا ػػدة

إيمػ بت سيبػػا اكطبيذػػذ اكباػريذ كنػ ف ال ك ػػكد كبػػا .كاػػاؿ اك يكمػػيكف أف اكسمػػيو أخػػذ مػػدان مػب اكظػػاهر بػػط
ككسدة اشيرة ،ككنييا يؤسف أف مدى ناف بيبت كداسـ ،كااؿ يرهـ أف مد اكسميو ناف خياكت كهذا خط .
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ي ػػف يػػؤسف أف الهكت ػ إت ػػد بيامػػكت (اكػػذم نػػاف مػػدان بيبي ػان نػػاسبلن) كنػػاف هػػذا اإلت ػػاد ك طبيذتػػيف إت ػػادان ن ي ػان

كناسبلن كشا ار كا دان ،طبيذذ كا دة سف طبيذتيف نات اد اك ديد باكيار (تابي اكبابا نيركس عسكد اكػديف) كاكي ػاس

باكيػػار (رؤُ . )ُٓ:كاكس ػػـ اكساػػتذؿ ػػت اكس س ػرة (اكاػػكريذ) إاػػارة ك سمػػيو ػػت بطػػف اكذػػذرال .شػػار اكن سػػذ إكب ػان

ست يمان (كال يباؿ إكبان كايمايان سذان)

ييسا أااـ كذػازر سػف اكسػكت أااسػ ببػكة الهكتػ كبشػكت سػ أيضػان ،عساكػ

اإلكبيػػذ اػػد ااػػترؾ يبػػا مػػدى .كاكسمػػيو اكستػ يس اػػاؿ عػػف يسمػ أيػػا هػػك (يبػػكى) (يػػكٖ )ِْ:ك ييسػػا سػػات اكسمػػيو

ايسشػ ت رك ػ اإليمػػاييذ عػػف مػػدى كظػػؿ اكبلهػػكت ست ػػدان بن يبسػػا كػػذكؾ كػػـ يسمػػد اك مػػد بػػؿ خػػرج سيػ دـ كسػػال

(اكدـ عبلسذ يكيذ اك مد إلت اد اكبلهكت ب كاكسال عبلسذ إليسشاؿ اكركح اإليماييذ عف اك مد)  ،ككذكؾ أيضػان

ااـ ببكة الهكت اكست د سي مدى  .كبد ات دت اكطبيذتيف كشا ار طبيذذ كا دة بدكف اخػتبلط كال استػزاج كال ت ييػر
كذكؾ يبكؿ بككس اكرمكؿ "نييمذ اهلل اكتػت ااتياهػا بدسػ " (أعَِ . )ِٖ:ك ييسػا سػات اكسمػيو باك مػد د ػف اك مػد
اكست ػػد بػػاكبلهكت ػػت اكببػػر أسػػا اكػػركح اكست ػػدة بػػاكبلهكت بػػد ذهبػػت ك

ػػيـ كتست ػ بم ػ طاف إكبػػم كت خػػذ أيسػػس

األبرار كتستو كبـ اكسردكس أيضا بمػ طاف إكبػم ػاكركح ست ػدة بػاكبلهكت .كباكبياسػذ إت ػدت اكػركح سػي اك مػد ػت
مد سس د .كبذد اكشذكد

ببككيا

بت م ابذ اكسميو عف تبلسيذى بـ كف ي تس كا شكرة س د مدى اكتت يذبػر عيبػا

س عف يسيف أبي .
(ّ )

البلىوت
البلىوت
جسد
جسد جسد
جسد
روح
ممجد روح
ممجد

(ِ )
القيامة
بعد القيامة
بعد

(ُ )

البلىوت
البلىوت
المحدود
غير المحدود
غير
روح
روح

جسد
جسد

الموت
بعد الموت
بعد

البلىوت
البلىوت
جسد
جسد
روح
روح

المسيح
المسيح
موتو
قبل موتو
قبل

كاذا كـ ينف اكبلهكت ست دان باكيامكت ناف سػف اكسمػت يؿ أف يػتـ اكسػدال ،اكسػدال هػك سػكت اكسمػيو يػر اكس ػدكد

(إلت اد الهكت بيامكت ) كي سر خطايا ير س دكدة .أسا كك ناف اكبلهكت سيسشبلن عف اكيامػكت كشػار اكيامػكت
س دكدان ككسا ػدث اكخػبلص يػر اكس ػدكد .ك ييسػا اػاؿ أيػا اكبياسػذ كاك يػاة ااكبػا ع ػم أمػاس الهكتػ اكنػاسف ػت
مدى اكست د ب  .ككسا ااـ  ،ااـ ببكة الهكت كباك مد .ككسا بنػم ع ػم ابػر كذػازر نػاف هػذا دكػيبلن أف اهلل ببلهكتػ

ياػػترؾ سػػي اإليمػػاف ػػت ضػػيبت " ػػت نػػؿ ضػػيببـ تضػػايؽ" (إشّٔ .)ٗ:كبذػػد االت ػػاد نػػاف ك ػ ساػػيسذ كا ػػدة ال
سايستاف بل ازدكاج ت اخشيت  .كناف ات اد اكبلهػكت باكيامػكت برنػذ ك سػؤسييف أليبػـ ميشػيركا كا ػدان ػت اهلل

(هذا ال يذيت اطذان ت كي اإليماف أم كف يشير اإليماف إكبان ،بؿ مي خذ اإليماف برنات ن يرة يتي ذ هذا االت اد،
ػػي ف ناػػرنال اكطبيذػػذ اإلكبيػػذ(ِبػػطُ )ْ:كػػف ياػػترؾ ػػت الهػػكت اهلل بػػؿ ػػت ادامػػت كس بت ػ بػػؿ ك ػػت س ػػدى

َّػدىي كيذطييػا أف ينػكف ع ػم شػكرت ػت األبديػذ
كس ى
كاك كس ت عرا (يكُٕ . )ُِ:كاكسميو أخذ انؿ مػديا ى

(ُيكّ)ِ:
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َو َح َّل َب ْي َن َنا = ِّؿ ت أش با اكيكيايت ىخيَّـ أم اتخذ ك خيسذ .كهت تاير ك منيم أك اك كؿ اكسؤات ،نسا يضرب
اإليماف خيست ع م األرض ػـ يخ ذبػا كير ػؿ .كاككػ بيييػا بػك يريػد اكمػنيم كمػط اػذب  .كنػكف مػديا اك ػاكت

يي ىذَّب ٍػر عيػ باكخيسػػذ هػػك تػراث نػػرم يبػػكدم  ،ك ػػؾ اكخيسػذ أك خ ػػي اكخيسػػذ ياػػير ك سػػكت إذ ير ػػؿ عػػف هػػذا اكذػػاكـ
( ار ي ِبطُِ +ُْ:نكٓ )ُ:كاكؿ بطرس هيا عاكًسان أف خ ي سمنيت ..أم خيستت ياير كسكت باك مد.
كاكخيسذ (خيسذ اال تساع) ناف يط ؽ ع يبا اكسمنف .كنايكا ي كيبا (يسنكيبا) عيد اكتر اؿ  ،أسا بذد أف إمػتبركا
م أرض اكسيذاد بيكا هينبل ابتا .

كينػػكف اكك ػ حــل بيننــا أم أف اكسمػػيو إتخػػذ ك ػ
ككيسكت ببذا اك مد كسداسيا ـ ينكف ك

مػػدان با ػريان كي ػػؿ بيييػػا نسػػا نايػػت اكخيسػػذ مػػاببان كمػػط اكاػػذب

مد سس د ك ياة أبديذ  ،ككينكف كيا مدا سس دا س

الحظ شكل الصميب
حل وسطنا
فالمسيح ّ
وممك عمى قموبنا
بصميبو

ك ياة أبديذ.

خيمة االجتماع وىي
ترمز لممسيح
الكينة والبلويين
األسباط

نايت اكخيسذ رس انز ك سميو اكذم ي ؿ بس دى كمط اذب (خرَْ +ّٓ-ّْ:زؾَِ )َُ:و َأر َْي َنا َم ْج َدهُ = نيؼ رأم
يك يا س د اكسميو:
 -1اكتبلسيػذ آسيػكا باكسمػػيو ،كايسػايبـ أعطػاهـ أف يػػركا ػت اكسمػيو سػػا كػـ يػراى يػػرهـ سػف ذككا اكب ػكب اكست

ػرة،

اكسميو امتذ ف يسم كبـ بمبب إيسايبـ .كهذا هك سسبكـ اكؿ اكسميو "طػكبم كسػف آسػف ككػـ يػرل"  ..أم كػـ

يرل رؤيذ عيييذ.

 -2يضػػاؼ كبػػذا رؤي ػػتبـ ك سمػػيو ػػت اكػػذ ت ػػم كه ػػذى اك اد ػػذ رآه ػػا بطػػرس كيذبػػكب كيك ي ػػا كذنرهػػا بط ػػرس
ألهسيتبا (ِبطُ.)ُٖ-ُٔ:

 -3كبد رأل اكتبلسيذ سذ زات اكتت تيطؽ ببلهكت س ؿ ت كيؿ اكسال إكم خسر كتستيو عييت اكسكككد أعسػم كاااسػذ
كذازر .بؿ رأكى يشيي أعساالن كيتن ـ بم طاف بؿ أف اكيبكد أيسمبـ ابدكا ببذا اكم طاف (ستٕ)ِٗ:
 -4مػػسي يك يػػا اكسمػػيو يط ػػب أف يتس ػػد ،كربسػػا سيػ َّػز اكشػػكت اكػػذم أتػػاى سػػف اكمػػسال بػ ف ابب س ػػدى كمػػيس دى
(يكُٕ(+)ِْ+ٓ:يكُِ )ِٖ:ـ رأم يك يا شذكدى.

 -5يك يا رأل اكسميو ت س دى (مسر اكرؤيا) كمبط عيد ر ي نسيت (رؤُ)ُٕ:
م ْج ًدا َكما لِو ِح ٍ
يد ِم َن ِ
اآلب = ن سذ ك يد تذيت اكسريد أك اكك يد ػت يكعػ ( .)KINDكاكس ػد اكػذم ظبػر بػ االبػف
َ َ
َ
ي يػػؽ ب ػ نػػابف ك يػػد كػػآلب .كن سػػذ ك يػػد هػػت تر سػػذ ك ن سػػذ اكيكياييػػذ سكيػػك يييس (يػػكُّ +ُٖ-ُٔ:يػػكْ. )ٗ:
ككنت يسبـ عظـ عسؿ اكسدال ،ع ييا أف يذ ـ أي االبف اكس بػكب (أؼُ )ٔ:سكضػي سمػرة أبيػ (ِبػطُ .)ُٕ:هػذا
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هك االبف اكك يد اكذم بذك ابب عيا تم ال يب ؾ .كاكك ك يد سف ابب يػرل يبػا ارتبػاط ك ػكدم ػكهرم بػيف

ابب كاالبف ،كأف ابب أرم أل ؿ رماكذ يؤديبا.
وءا ِن ْع َم ًة َو َحقِّا = هذا سا كسم يك يا بيسم يف عاش سي اكسميو .كرأل ن سات كتشر ات كس بت تم سي
َم ْممُ ً
أعداس  .كاكسميو يف ت مد أراد أف يسي يا شسات هذى كتنكف كيا .كتذيت اكيذسذ أف اكسميو أبرع سػاالن سػف بيػت

اكبار بمبب أي ببل خطيذ ،كأف طبيذت هت اكس بذ كنؿ عطاياى س اييذ.
ِن ْع َمـ ًة = اكسمػػيو هػػك سشػػدر نػػؿ يذسػػذ ،يمػ ك يذطييػػا إياهػػا س ايػان ،كػػيس عػػف امػػت باؽ ييػػا .كهنػػذا ذػػؿ بػػككس
اكرمػػكؿ (ركُ )ٕ:كبػػاات رمػػاس  ،كاكب ػديس يك يػػا (ِيػػكّ) .كهػػذى هػػت شػػي ذ اكبرنػػذ اكرمػػككيذ "س بػػذ اهلل ابب
كيذسػػذ االبػػف اكك يػػد كاػػرنذ كعطيػػذ كسكهبػػذ اكػػركح اكبػػدس تنػػكف سذنػػـ" (ِنػػكُّ . )ْ:بػػؿ اكذػػرش اإلكبػػت شػػار

يذرؼ بذرش اكيذسذ (عبْ .)ُٔ:كاكيذسذ تاسؿ اكسدال اكس ايت كاكخػبلص بيتاس ػ كاكػذم بػ شػريا بيييػان كأ بػال

كأ ػ ار انر سػػف م ػ طاف اكخطيػػذ ككار ػػيف سػػي اكسمػػيو ،ك ػػؿ ييػػا اكػػركح اكبػػدس .ي ػػف ػػت اكسمػػيو ش ػ يا ع ػػم نػػؿ
اكيذـ .كيبل ظ أف يك يا كضي اكيذسذ ت سبابؿ اكياسكس (آيذُٕ) .

َو َحقِّـا = اكسمػيو هػك اك ػؽ يسمػ  .كاك ػؽ هػك ػت سبابػؿ اكباطػؿ اكػذم هػك اكذػاكـ بس ذاتػ اكتػت ال تاػبي كال تذطػت
ياة .كهك أم اك ؽ سف يذر كيتذكا يت ػرر سػف سذر ػذ ك ػب اكذػاكـ اكباطػؿ .كهػك اك بيبػذ ػت سبابػؿ اكاػب أك
اكظؿ ككيس اكشدؽ كعػدـ اكنػذب .كاكذبػد اكبػديـ نػاف ظػؿ كأاػباى اكمػساكيات ،نػاف أك ػاز كرسػكز ككنػف ػت اكذبػد

اك ديد ال اك ؽ (عبٖ +ٓ:عبُ +ِ:يػكٔ( +)ّٔ:يػكُْ )ٗ+ٔ:كػذكؾ كضػي اك ػؽ ػت سبابػؿ اكيػاسكس (آيػذ
ُٕ) .ػػاك ؽ هػػك امػػتذبلف اهلل ػػت ذات ػ امػػتذبليان بيبي ػان نػػنب كابػػف .كسػػف يذػػرؼ االبػػف يذػػرؼ اك ػػؽ كيت ػػرر

(يػكٖ )ّٔ-ُّ:كيشػير ابيػان ػ انر هلل .كاك ػؽ هػك اكاػػتل اك ابػت كتذيػت أف اهلل أسػيف كشػادؽ كداسػـ ك يػر ست يػػر
كمرسدل أل أزكم كأبدل ،اسا اكذاكـ بك باطؿ أل عنس نؿ هذا  ،سف يسمن أك يظف أي است ن بك اد أسمػؾ
اكب ػكال "اػػبض اك ػريو" هػػك ناكم ػراب  .اك ػػؽ هػػك اػػخص اكسمػػيو كاكيذسػػذ هػػت اكبػػكة اكتػػت ت سظيػػا ن ػ كالد هلل سػػف
اكخطيذ .كاك ؽ هك اختيار ر ك سمي ت .كهك ترؾ اكذاكـ اكباطؿ .كذكؾ سف يذرؼ اك ؽ يت رر سف اكباطؿ.

ابب كاإلبف كاكركح اكبدس إك كا د س ػث األاػاييـ بػبل إيسشػاؿ.ابب ػم اإلبػف ،كاإلبػف ػم ابب ،كاكػركح اكبػدس
هك ركح اكسميو .اك بل ذ أااييـ هـ إك كا د.

َ "أيا كابب كا د" (يكَُ.)َّ:

َ "ابب َّم كأيا ي " (يكَُ.)ّٖ:
يتشكر أف األايكـ اك ايم بط هك اكذل شار مدان؟.
إذان نيؼ
َّ

هذا ي دث أساسيا نؿ يكـ .اكيبات ييسك باكتس يؿ اكن كرك ي م ،ك ي يتـ إت اد اكضػكل باكيبػات ،باكضػكل بػط ييسػك

اكيبات ،سي أف اكاسس كيكرها ك اررتبا هـ بل ذ م كا د .كهنذا اكن سذ اكذل ت مد ناف م يسس اككاػت كا ػدان

سي ابب كاكركح اكبدس الهكتيان ،كنف اكذل أخذ مدان هك اكن سذ .كهذا سا ظبر يػكـ اكسذسكديػذ ،اكن سػذ اكست مػد
م اكسال كاكركح اكبدس ع م انؿ ساسذ كشكت ابب و
آت سف اكمسال.

211

جفسُز األواجُم ( – ٖ( )1ميبلد المسيح)

سي األخذ م اإلعتبػار أيػ ال يك ػد تاػبي ناسػؿ سػف خػبلؿ اكطبيذػذ يي ِّ
اكسػدرؾ ،كػذكؾ يبػكؿ عػف
ذبػر عػف اهلل يػر ي
اكت مد أي مر.
يير م س ار ذذ سكضكع كساذا ت مد اكسميو م يبايذ ارح أيا يؿ اكت ربذ م هذا اكنتاب
٘ٔ
ت ع ْن ُو :إِ َّن الَِّذي يأ ِْتي بع ِدي صار قُد ِ
ِ
ش ِي َد لَ ُو وَن َ ِ ِ
َّامي،
وح َّنا َ
َ
ادى قائبلً«:ى َذا ُى َو الَّذي ُق ْم ُ َ
آية (يؤُ " -:)ٔ٘:ي َ
َْ
َ
ََ
ان قَْبمِي»".
أل ََّن ُو َك َ

يك يا اإلي ي ت يكرد هذى ابيذ اإل عتراضيذ ألف يبا يابد اكسذسداف أف اكسميو ناف اب ناسف بك اهلل األزكت

ادى=
سشدر نؿ يذسذ .كن ف يك يا اإلي ي ت يبكؿ أف اكسميو ناسف ابؿ اكت مد كاد ابد اكسذسداف ك ببذاَ .ن َ
ان قَ ْبمِي = هك خاكبت كهك اب ت ت اكسنايذ كاكزسف).
ت اش با اك كم يادل بشراخ ألهسيذ سا يبكؿ َ ( .ك َ

ٔٙ
ِ
ِ ِِ
ق ِن ْع َم ٍة" .
يعا أ َ
َخ ْذ َناَ ،وِن ْع َم ًة فَ ْو َ
آية (يؤَ " -:)ٔٙ:و ِم ْن م ْمئو َن ْح ُن َجم ً
هذى ابيذ سبييذ ع م (آيذُْ) كاكتت ااؿ يبا يك يا اإلي ي ت أف اكسميو ناف سس كلان يذسذ .ك ت هذى ابيذ (ُٔ)
ينسػؿ اإلي ي ػػت سػػا بػػدأى ػػت (ُْ) بذػػد ابيػػذ االعت ارضػػيذ (ُٓ) ِمـ ْـن ِم ْم ِئـ ِـو = تاػػير ك ن ػرة كاكسػػيض ،كاكسمػػيو هػػك

اكك يػػد اكسس ػػكل ،ك ػ نػػؿ سػػؿل اكبلهػػكت (أؼُ +ُّ:ْ +ُٗ:ّ +ِّ-ِِ:نػػكُ .)َُ-ٗ:ِ +ُٗ:كاكسمػػيو ك ػ

نساؿ اكسؿل.
ِ
َخ ْذ َنا = سف س س تست ئ اكنييمذ ن با ،تست ئ اياسذ ك دال كتبرير كشذكد ك ياة أبديذ كس ػد كاػرنال
يعا أ َ
َن ْح ُن َجم ً
اكطبيذذ اإلكبيذ كعطايا كسكاهب كتبيت ك ب إكبت اسؽ .ككنف سف اكذم يست ئ؟ هـ سف اػاببكا يك يػا ػت إيسايػ
كادامت كييضسكف إكي كيبكؿ عيبـ يك يا نحن جميعاً ،سف يؤسف يرل كسف يرل ي خذ  ،كاكذنس اكذػاكـ ال يببػؿ

بل يرل كال ي خذ (يكُْ.)ُٕ:
ق ِن ْع َم ٍة = نؿ يذسذ يياكبا تيادم يذسػذ أخػرل كي خػذها .نػؿ يذسػذ تمػ سيا كيذسػذ .إذان اكيذسػذ ػت إزديػاد.
َوِن ْع َم ًة فَ ْو َ
ػؾ تشػػير أمامػان كبرنػػذ أعظػػـ .سػ بلن سػػف ييػاؿ يذسػػذ اإليسػػاف ييػػاؿ كرالهػا إيسايػان ييسػػك كيػػزداد ك ػػت
كنػؿ برنػػذ تي ٍستىىػ ٍ
اكيبايػػذ ييػػاؿ يذسػػذ اك يػػاة األبديػػذ .كببػػذا اكسسب ػكـ اكتبلسيػػذ اكػػذيف أطػػاعكا اكيػػاسكس أخػػذكا ػػكؽ برنػػذ اكذبػػد اكبػػديـ
يذسذ اختيارهـ كينكيكا نارزيف باكذبد اك ديد .كي ف ب باديا يست ئ يذسذ كؽ يذسذ .اهلل خ ؽ اإليماف كهذى يذسذ
ػػـ أعطػػاى اكيػػاسكس ،كاكيػػاسكس يذسػػذ ( شػػار هػػذا يذسػػذ ػػكؽ يذسػػذ ،كهنػػذا يذسػػذ ػػكؽ يذسػػذ ػػت نػػؿ عطايػػا اهلل).

كسف أطاع اكياسكس عرؼ اكسميو نسف ك ؿ ع ي اكركح اكبدس ،شار هذا يذسذ كؽ يذسذ كهنذا.
النعمـــة

اكيذسذ هت عطيذ س اييذ يذطيبا اهلل ألكالدى .كأشؿ اكن سذ ت اك ذ اكيكياييػذ "خاريزسػا" كهػت سي ػذ نػاف يذطيبػا
اكس ؾ ت يكـ عيد سيبلدى أك عيد

كم ع م اكذرش .كناف يذطيبا ك يكد كسكظست اكدككذ كيس المت باابـ كبا

كال كائ عس كى ،بؿ دكيؿ ع م نػرـ اكس ػؾ .كااتػبس بػككس اكرمػكؿ اكتذبيػر كياػير بػ كذطيػذ اهلل كيػا باكسمػيو .ػاهلل
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أرمػؿ اكسمػيو كاكسمػيو ػدايا ع ػم اكشػ يب ،كبيػال ع ػم اكسػدال أرمػؿ اكسمػيو رك ػ اكبػدكس كي ػؿ ييػا ،نػؿ هػذى

اكذطايا أعطاها كيا دكف امت باؽ سيا كال كبر عس ياى ،بؿ بسبتضت ر ست كس بت أعطايا هذى اكيذسػذ أم اكذطايػا
اكس اييذ.

كنػػف سػػف اكػػذم يست ػػئ سػػف اكيذسػػذ .ي ػػد أف بػػككس اكرمػػكؿ ،أن ػػر سػػف تن ػػـ عػػف اكيذسػػذ كاكخػػبلص باإليسػػاف ،ي ػػدى

يبسي مدى كيمتذبدى (ُنكٗ .)ِٕ:كي دى ي اهد اك باد اك مف (ِتتْ .)ٕ:اكيذسذ ال تذطت إال كسف يمت ببا

ككسف ي اهد كيط ب باك اح .كهذا سا ااك أبال اكنييمذ .

والبد أن نفرق بين نوعين من النعمة:

 .1يذسػػذ أخػػذياها دكف عسػػؿ سيػػا كدكف امػػت باؽ سيػػا س ػػؿ (خ بيػػا بػػؿ خ بيػػا ع ػػم شػػكرة اهلل /نػػؿ عطايػػا اهلل كيػػا
ساديذ كرك يذ /اكسدال /اكركح اكبدس اكذم ؿ ييا /اكس د اكسذد كيا /اكبياسذ سف اكسكت /اكتبيت).

 .2اكيذسذ بسسبكـ اكبكة اكتت تذسؿ ييا ت يػر طبيذتيػا يشػير خ يبػذ ديػدة ،كهػذى تمػت زـ اك بػاد..

تػم يست ػئ

يذسذ ي ب أف يست ئ سف اكركح اكبدس ،كهذا يمػت زـ اكشػبلة ب ا ػذ كعػدـ سباكسػذ اكػركح اكبػدس اكػذل يبنتيػا

كك أخط يا بؿ يبدـ تكبذ تارنيف اكخطيذ  .أسا سف يشر ع م خطيت ييطسئ م داخ شكت اكركح اكبدس ،

إذ أي ي زف سف عياد اإليماف .

 إذان اهلل ادـ يذسذ س ايان كنف تم يمتسيد سيبا ع ييا أف [ُ] يؤسف [ِ] يذتسد [ّ] ي اهد .كال ظ أف اكرب ااؿ

"ألينـ بدكيم ال تبدركف أف تسذ كا ايسا "(يكُٓ  )ٓ :بك كـ يبؿ أيا م عسؿ بؿ أيتـ تذس كف كبت تبدركف أف

يي و عس نـ  .كبيسس اكسسبكـ "اكتم م اكضذؼ تي ٍن ىسؿ" (ِنكُِ . )ٗ :
كاكيذسػػذ ببػػذا تنػػكف هػػت عسػػؿ اكػػركح اكبػػدس ػػت اكسػػؤسف باكسمػػيو ك داسػ  .كطاكسػػا هػػت عسػػؿ اكػػركح اكبػػدس ،ػػي ف

يذ ـ أف اكركح اكبدس ييذطم كسف يم ككي (ستٕ +ُُ:ككُُ ،)ُّ:كسف هاتيف ابيتيف يسبـ أف اكركح اكبدس هك
عطايػػا اهلل اكشػػاك ذ اكتػػت أعطاهػػا كيػػا ي ػػف اكسػػؤسييف ،ككني ػ ييذطػػم كيػػا أل يسؤليػػا اػػكة تذسػػؿ ييػػا ييسػػا يم ػ ك
ب ا ػػذ ،أم ييسػػا ياػػذر بضػػذسيا كبا تيا يػػا ك ػ يشػػرخ طػػاكبيف اإلسػػتبلل بػػاكركح .كهػػذا هػػك سذيػػم نػػبلـ اكمػػيد

اكسميو ت (يكٕ )ّٗ-ّٕ:اكذم ت رم سف بطي أيبار اكسال اك ت ،أم اكػذم يست ػئ كيسػيض سػف اكػركح اكبػدس
ه ػػك س ػػف يا ػػذر باإل تي ػػاج .كه ػػذا يتس ػػؽ س ػػي ا ػػكؿ اكم ػػيد اكسم ػػيو ط ػػكبم ك ي ػػاع كاكذط ػػاش ك ب ػػر أليب ػػـ يا ػػبذكف

(سػػتٓ .)ٔ:ن سػػا اهػػد اكسػػؤسف ػػت يات ػ  ،يست ػػئ سػػف اكػػركح اكبػػدس ،أم يست ػػئ سػػف اكيذسػػذ ككػػذكؾ يط ػػب سيػػا
اكرمكؿ بككس ااسبلن" :إست سكا باكركح" (أؼٓ .)ُٖ:كن سا اهديا ن سا استؤليا يذسذ كؽ يذسذ.

كبػككس اكرمػكؿ ييسػا اػػاؿ إست سػكا بػاكركح هيػػا ،كػـ يبػؿ هػذا كمػػنت .ػاإلستبلل بػاكركح هػػك يذسػذ أم عطيػذ إكبيػػذ.
كنف ال تك د يذسذ دكف باد ،كذكؾ أنسؿ بككس اكرمكؿ اار ا سػا هػك اك بػاد اكسط ػكب ككضػي كيػا اكسػيبج كاػاؿ
(مب كا /اانركا /اخضذكا )..كن سا ذ يا استؤليا يذسذ كؽ يذسذ.

إذان اػػكؿ اكبػػديس يك يػػا "كسػػف س س ػ ي ػػف سيذ ػان أخػػذيا كيذسػػذ ػػكؽ يذسػػذ يذيػػت أف اكػػركح اكبػػدس ػ َّػؿ بس س ػ ع ػػم
اكسميو كي ف ب باتيا ت اكسميو اكرأس شار كيا أف ي شؿ ع ػم اكػركح اكبػدس كيمػنف ييػا ،كي ػف ال يست ػئ سػف
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اكركح اكبدس نسا إستؤل اكسميو ،كاال شريا آكبذ ،كنف ي ف ي خذ ادر إ تساكيا كن سا اهديا يست ئ أن ر ككنف ت
دكد س دكديذ باريتيا ،يست ئ يذسذ كؽ يذسذ ،كيشؿ كشكرة اكسميو ( ؿْ)ُٗ:

ك باديا كنت يست ئ سف اكركح أك سف اكيذسذ ييبمـ إكم:
-1

باد إي ابت :كهذا يذيت باديا ت اكشبلة كاألشكاـ ..اكخ .

-2

باد م بت :كهذا يذيت أف يذتبر أيسميا أسكات أساـ اكخطيذ .

كاك بػ ػػاد اإلي ػ ػػابت أكاكم ػ ػ بت كبسػ ػػا سذيػ ػػم اكت شػ ػػب ،أم أف أ شػ ػػب يسمػ ػػت ع ػ ػػم عسػ ػػؿ اكاػ ػػئ اكسط ػ ػػكب،

كباكت ش ػػب ي ش ػػؿ ع ػػم س ن ػػكت اكم ػػسكات (س ػػتُُ .)ُِ:ي ػػب ع يي ػػا أف ي ش ػػب أيسم ػػيا ع ػػم اكش ػػبلة
كي شب أيسمػيا ع ػم اكشػكـ ..كهنػذا .كأيضػان سػف بػذ اك بػاد اكمػ بت ي ػب أف ي شػب أيسمػيا كيستيػي عػف

اكخطايػػا اكس بكبػػذ ( سػػف عييػ ت ػػكؿ كتاػػتبت اكذػػاكـ ع يػ أف يمػػير كاضػػذان عيي ػ ػػت اكت ػراب ،يػػاظ انر كػػؤلرض
كيبػػكؿ ػػت يسمػ  ..أيػػا سيػػت سػػاذا أاػػتبت .كسػػف يي ٍذ ػ ىػرىي سنػػاف سذػػيف ع ي ػ أال يػػذهب إكي ػ

إرادت اكسي ر ذ).

اشػػبان يسم ػ ضػػد

كسػػف ي اهػػد اشػػبان يسم ػ يست ػػئ يذسػػذ ،كهػػذى اكيذسػػذ تنػػكف سذيي ػان ك ػ كتمػػيدى ،سػػف ي شػػب يسم ػ ع ػػم اكشػػبلة
تذطيػ اكيذسػػذ أف يتػػذكؽ ػػبلكة اكشػػبلة ،كسػػف ي شػػب يسمػ أف يستيػػي عػػف خطيػػذ سذييػػذ تذطيػ اكيذسػػذ سذكيػػذ،

كيشبو ك طبيذذ ديدة (ِنكٓ )ُٕ:خ يبذ نارهذ ك خطيػذ ،ييظػر كال ياػتبت ،بػؿ يشػبو ال يريػد اكخطيػذ كهػذا
سذيم اكؿ بػككس اكرمػكؿ ػاف اكخطيػذ كػف تمػكدنـ ألينػـ كمػتـ ت ػت اكيػاسكس بػؿ ت ػت اكيذسػذ (ركٔ )ُْ:كهػذى

اكيذسذ هت عسؿ اكركح اكبدس ت اكسؤسف اكس اهد تم يت كؿ كخ يبذ ديدة ببا يخ ص ( ؿٔ.)ُٓ:

النعمة والناموس:

خ ػػؽ اهلل اإليمػػاف ك ػػت داخ ػ يػػاسكس طبيذػػت هػػك اكضػػسير ،ب ػ يسيػػز سػػا بػػيف اكخيػػر كاكاػػر ،ككسػػا مػػبط اإليمػػاف
إي رؼ اكضسير (اكياسكس اكطبيذت) كأشػاب اإليمػاف اكػذ عسػت ،شػبو ال يبشػر كال يسيػز اكخيػر عػف اكاػر،
سيد ذان ت هذا كرال اػبكت اكتػت إي ر ػت كأشػب ت تاػتبت اكخطيػذ .كاإليػد اع كرال اػبكة اكخطيػذ يذيػت اكسػكت،

كنسػػا يبػػكؿ اكبػػداس اك ري ػػكرم "أعطيتيػػت اكيػػاسكس عكيػان" ػػاهلل أعطايػػا اكيػػاسكس نسراػػد ،كيسيػػز اكخيػػر سػػف اكاػػر،

ككنف اكياسكس ناف عا انز عف ت يير اإلي راؼ اكذم دث ك طبيذذ اكباػريذ ،كنيػ نػاف عكيػان .سػف شػب يسمػ

كاكتػػزـ باكيػػاسكس خك ػان سػػف اكذبػػاب نػػاف ي يػػا كػػذكؾ ايػػؿ أف اكيػػاسكس نػػاف سؤدبيػػا إكػػم اكسمػػيو ( ػػؿْ .)ِْ:أسػػا

اكيذسذ بت اكبكة اكس يرة كطبيذتيا اكتت ي شؿ ع يبا باكركح اكبدس كهذا سا ناف ييبص اكياسكس ،اكياسكس يي ى ِّرٍـ
كيسيي دكف أف ي ير طبيذتت ،ككنف اكيذسذ تذطييت أف أنكف خ يبذ ديدة نسا يبػكؿ اكرمػكؿ بػككس "إف نػاف أ ػد
ت اكسميو بك خ يبذ ديػدة (ِنػكٓ .)ُٕ:هػذى اكطبيذػذ اك ديػدة تنػكف نارهػذ ك خطيػذ ،اكخطيػذ يبػا اػد أدييػت

(ركٖ .)ّ:كسذيػػم أف اكخطيػػذ اػػد أدييػػت أف اكخطيػػذ شػػارت ن يبػػا سنتكسػػذ ،ال مػ طاف كبػػا ع ػػم اكسػػؤسف .كن سػػا
زادت اكيذسذ ،تسكت اكخطيذ ،كال يذكد اكسؤسف ااع انر بابكة ت اهبا.
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هياؾ تابي ك خطيذ كابكة اكخطيذ ،ب ذبذ سذرك ذ تمسم "عسريت اكذ بذ" كهت عبارة عف ك

أمػكد ابػيو سخيػؼ

سرنب ع م يام أم مكمتذ سض كطذ داخؿ ع بذ ،كسف يستو اكذ بذ يبسز هذا اكك ػ اكببػيو ت ػت تػ ير اكمكمػتذ
تك ب.

كابكة اكخطيذ داخؿ اإليماف اكذتيؽ هت هذا اكك

اكببيو ككنف اكيذسذ تض ط هذى اكابكة اكخاطسذ تنكف ن يبػا

ير سك كدة .ككنف سف يبسؿ ت بادى ،تبؿ اكيذسذ ػت داخ ػ  ،تطػؿ اكخطيػذ بك ببػا اكببػيو ػت داخ ػ  .كن سػا

زاد بػػاد اإليمػػاف ن سػػا اسػػتؤل يذسػػذ ػػكؽ يذسػػذ تػػداف اكخطيػػذ داخ ػ أم تشػػبو سنتكسػػذ أك ن يبػػا يػػر سك ػػكدة
يست ئ اكب ب مبلسان ك ر ان .كهذا اك اؿ ميمتسر تم يسكت كيػتخ ص سػف اك مػد اك ػاكت ،كي شػؿ ع ػم اك مػد

اكسس ػد اكػذم مػينكف سس ػكلان يذسػذ كبػبل خطيػذ إطبلاػان .ككنػػف اكشػراع بػيف اك مػد كاكػركح مػيظؿ طاكسػا ي ػف ػػت
هػػذا اك مػػد .كهػػذا سػػا ذػػؿ بػػككس اكرمػػكؿ يبػػكؿ "كي ػػت أيػػا اإليمػػاف اكاػػبت سػػف ييبػػذيت سػػف مػػد هػػذا اكسػػكت"

(ركٕ.)ِْ:

عمل النعمة في المؤمن
 -1اكيذسذ هت اكة يذطيبا اكركح اكبدس تنتـ ييا ابكة اكخطيذ.
 -2اكيذسذ هت اكة يذطيبا اكركح اكبدس يذيييا ع م سظ اككشيذ كيشير تيسيذها مببلن باكسميو اكذم ييا كهذا
سا ال يمتطيذ اكيػاسكس .كهػذا سذيػم اػكؿ إرسيػال اكيبػت " ..أ ذػؿ اػريذتت ػت داخ بػـ كأنتببػا ع ػم ا ػكببـ"

(إرُّ )ّّ:كهػػذا سػػا أط ػػؽ ع ي ػ إرسيػػال اكيبػػم "العيــد الجديــد" (إرُّ .)ُّ:كهػػذى ابيػػات ااتبمػػبا بػػككس
اكرمكؿ (عبَُ .)ُٔ:ككنف نيؼ تنتب اكاريذذ ع ػم اكب ػب؟ هػذا ينػكف باك ػب اكػذم يمػنب اكػركح اكبػدس
ت ا كب اكسؤسييف (ركٓ" )ٓ:ألف س بذ اهلل اد ايمنبت ت ا كبيا باكركح اكبدس اكسذطت كيا" .اكركح اكبدس

يذطييا أف ي ب اهلل ،كسف ي ب اهلل ي سظ كشاياى ن يبػا سنتكبػذ ع ػم ا بػ  ،سػف ي ػب ال يبػكل ع ػم خيايػذ
سف ي ب (يػكُْ .)ِّ+ُِ:ييسػا خ ػؽ اهلل آدـ نػاف آدـ ي ػب اهلل .كاكب ػب اكػذم ي ػب هػك ا ػب ك ػـ نػاف
يطيػػي اهلل ألي ػ ي ب ػ  .ككسػػا مػػبط آدـ ت

كك يف

ر إاارة كب ب اإليماف اكذم ت

ػػر ا ب ػ  .عػػاف اهلل اإليمػػاف بيػػاسكس هػػك كشػػايا نتببػػا اهلل ع ػػم

ر ،كاهلل نتب اككشػايا باشػبذ أم بػاكركح اكبػدس (سػتُِ+ِٖ:

كػكُُ )َِ:أسػػا اكذبػد اك ديػػد نػػاف إشػبي اهلل (اكػػركح اكبػػدس) ينتػب اككشػػايا ع ػػم ا ػب أكالد اهلل بػ ف ي ػػكؿ
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ا ببـ كتشير باكس بذ ا كب ك ـ بدالن سف نكيبا ا كب

ريػذ ( ػزُُ . )ُٗ:كب سػظ اككشػايا ي ككيػا اكػركح

اكبدس إكم خ يبذ ديدة كببذا يخ ص ( ؿٔ  + ُٓ :أؼِ . )ٖ:

 -3اكيذسػػذ تذطػػم اكسػػؤسف اػػكة ع ػػم ا تسػػاؿ ت ػػارب كآالـ هػػذا اكذػػاكـ كذكػػؾ ب ػ ف تسػػؤل اكب ػػب س بػػذ هلل ،كاكس بػػذ
ػادر ع ػػم أف ي تسػػؿ اكت ربػػذ  .كهػػذا عسػػؿ اكػػركح اكبػػدس
تت ػػكؿ إكػػم ػػرح ييمػػنب ػػم ا ػػب اإليمػػاف ي ذ ػ اػ ا
اكسذزم ،اكسرح اكذم يذطي اهلل هك رح ال يسنف كت ربذ أف تؤ ر ي  ،كهذا عنػس األ ػراح اكذاكسيػذ ،اكتػت ال
تمتطيي أف تشسد أساـ اكت ارب األكيسذ؟ اكت ارب األكيسذ تبدر أف تيزع أ ار يا اكذاكسيذ سيا ،بييسا أف اكسػرح

اكػػذم يذطي ػ اهلل كيػػا ال تمػػتطيي اكت ػػارب األكيسػػذ أف تيزع ػ سيػػا (يػػكُٔ )ِِ:كاكس بػػذ تت ػػكؿ كسػػرح ..ك تػػم
يدرؾ هذا يتشكر نيؼ يسرح ييسا يرل إيمايان ي ب

دان ،كاد نيا س ركسيف سػف رؤيتػ  .كػذكؾ ،اهلل يط ػب

سيا أف ي ب سف نػؿ اكب ػب (تػثٔ )ٓ:كػيس ألف اهلل ػت ا تيػاج كس بتيػا ،بػؿ ألف اهلل يذػرؼ أف س بتػ اػادرة

أف تسؤليػػا ر ػان .يذػػكد ك اكػػذ اكسردكمػػيذ األككػػم ػػيف خ ػػؽ اهلل اإليمػػاف ػػت يػػذ ىع ػ ٍد ٍف اكتػػت تذيػػت اكسػػرح
كاالبتباج اهلل خ بيػا كنػت يسػرح .ككػذكؾ يط ػب سيػا بػككس اكرمػكؿ أف يسػرح بػذى هػت إرادة اهلل (ْ )ْ:بػؿ هػك

اختبػػر هػػذا اكسػػرح كهػػك سبيػػد ػػت مبلمػػؿ سيتظ ػ انر نس ػان بػػاكسكت اػػد يشػػدر ضػػدى ( ػػتُ )ُٖ:اكرمػػكؿ نتػػب
رمػػاكذ ي بػػت (رمػػاكذ اكسػػرح) كهػػك سبيػػد ػػت مػ ف ييػػركف ،كنيػ ت َّػػب ع ػػم اكاػػدة اكخار يػػذ .اك بػػذ كاكيشػرة
ع ػػم األكػػـ ػػت اكسمػػي يذ ال تذيػػت اكخػػركج سػػف اكاػػدة ،بػػؿ تذيػػت اكػػذ سػػف اكسػػرح تمػػكد ع ػػم اكب ػػب بييسػػا هػػك

سازاؿ ت ادت "ن زايم كي ف داسسان ر كف" (ِنكِٔ +َُ:نكْ . )ٗ-ٕ:كهذا هك سا دث ك ستيذ اكػ بلث
م ابتكف .

كاهلل خ ؽ اإليماف بابكات سبدمذ ،كن سذ سبدمػذ أم سنرمػذ أك سخششػذ هلل ،أم أف نػؿ اك ػب ست ػ هلل ،كبػذا
نػػاف آدـ ػػت يػػذ عػػدف أم اكسػػرح كاالبتبػػاج ،بمػػبب اك ػػب اكػػذم ػػت ا بػ هلل .كاك ػػب ػػت ا ػػب آدـ هلل ،هػػذا ألي ػ

سخ كؽ ع م شػكرة اهلل كاهلل س بػذ .كنسػا يبػكؿ اهلل "كػذاتت سػي بيػت آدـ" (أـٖ )ُّ:يبػكؿ آدـ كػذاتت سػي اهلل .ككسػا
مبط اإليماف إي ػرؼ اك ػب كاي ر ػت اكاػبكة كشػارت ست بػذ ك ذػاكـ (اكسػاؿ كاك ػيس كاكس ارنػز كاكذظسػذ كاكبػكة ..

اكػػخ) ككػػذكؾ نػػاف أكؿ سػػا ايػػؿ بذػػد اكمػػبكط سباا ػرة أف آدـ ك ػكال عر ػػا أيبسػػا عريػػاييف .كامػػتذبد اإليمػػاف ك ذػػاكـ

كاكاػػبكة سبػػد اكسػػرح اك بيبػػت ،كبػػد ظػػف أف اك ػػذة اككاتيػػذ هػػت اكسػػرح ،كاكاػػيطاف داسسػان يؤنػػد هػػذا ،بػ ف ي سػػت أيظاريػػا
ك ذات اكذاكسيذ ييمم أف يط ب اكسرح اك بيبت "أعطيؾ نؿ هذى  ..كنف خر كام د كت" (ستْ. )َُ:

كاكذبكديػػذ إلب ػػيس سذكػػذ كال يػ تت سػػف كرالهػػا مػػكل اك ػػـ .عسكسػان بيػػاؾ كػػذات عاكسيػػذ ن يػرة ،ككنػػف هػؿ هػػت اػػادرة
ع م يزع اك ـ سف ا ب أـ بدت ابيبا ،أك سف ا ب إيماف سببؿ ع م اكسكت بمبب سرض خطيػر .اػد ي ػس أسػاـ

اكت يسزيػػكف أك ي ػرى سػػف اكسبلهػػت مػػاعات طكي ػػذ ظػػاييف أف كرال هػػذا يػػكع سػػف اكسػػرح ،ككنػػف هيبػػات أف ييػػزع هػػذا

اكسرح اكذاكست اك ـ سف اكب كب ،ال يمتطيي هذا مكل عسؿ اكيذسذ اإلكبيذ.

كػػذكؾ أرمػػؿ اهلل اكػػركح اكبػػدس كئليمػػاف كيذيػػد اكس بػػذ داخ ػ ككضػػذبا اكسردكمػػت األكؿ (اكسػػردكس نػػاف امػػس

يػػذ

كع ٍد ٍف تذيت بب ذ ك رح) ،أم تنكف س بذ سخششذ كسنرمذ هلل "اكركح يمنب س بذ اهلل ػم ا كبيػا" (ركٓ
ىع ٍد ٍف ،ى

216

جفسُز األواجُم ( – ٖ( )1ميبلد المسيح)

 ،)ٓ :ي شؿ اإليماف ع ػم اكسػرح اك بيبػت اكبػادر ع ػم اإليتشػار ع ػم األكػـ ،األكػـ اكػذم هػك مػسذ كبػذا اكذػاكـ.
ك يث أي مسذ كبذا اكذاكـ ي ف ت ا ذ داسسذ كبلستبلل سف اكيذسذ كي ب األكـ.

ككيبل ظ أف اكاػيطاف داسسػان يذسػت أعيييػا عػف ط ػب اكسػرح اك بيبػت اكػذم ي شػؿ ع يػ باكيذسػذ أم بػاإلستبلل سػف

اكركح اكبدس ،كهذا ي شؿ ع ي ب باديا .كاكايطاف يذست أعيييا عف هذا ب ف يا يا عف اك باد بس ذات اكذاكـ .
كهد سف هذا ،أي

يف ت تت اكت ارب كابالـ ال ي د سا يذزييا كال تم س ػذات اكذػاكـ بػت يػر اػادرة ع ػم هػذا

ييد ي ك ي س ،بؿ يتشادـ سي اهلل كيخمػر أيسمػيا كألف عسػؿ اكػركح اكبػدس هػك أف يسػؤل اكب ػب س بػذ هلل (ركٓ)ٓ:

كسف ـ يست ئ اكب ب ػرح يمػسي أف أكؿ سػار اكػركح اكبػدس هػت اكس بػذ ( ػؿٓ )ِّ-ِِ:ػاكركح اكبػدس يشػ و

األكضاع كيذيد اك ياة ك اكذ اكسردكميذ األككم .،كاذا استؤل اكب ب س بذ ،يست ئ باكتاكت ر ان ،اكس بذ تت كؿ إكم
رح كذكؾ ي د أف ايت سار اكركح اكبدس هك اكسرح ،ـ ي تت اكمبلـ ،مبلـ اهلل اكذم يسكؽ نؿ عبػؿ .بػان يذطييػا

اكركح اكبدس أف ينكف خ يبذ ديدة.

ػم يػػا سيػػي اكستذبػػيف  ..كأيػػا أري نػػـ"
كهػػذا سذيػػم نػػبلـ اكمػػيد اكسمػػيو "إ س ػكا ييػػرم ..ألف ييػػرم هػػيف تذػػاككا إكػ َّ
(سػتُُ )َّ-ِٖ:اككشػيذ ييػر بيػؿ كاكت ػارب األكيسػذ ييػر بيػػؿ .كسػف يػ تت ك سمػيو كيػرتبط سذػ  ،ي سػؿ عيػ
اكسميو نؿ هذا.

كاكيير هك اكخابذ اكتت تربط كريف سذان ك ر اكس راث ككنف تشكر أييػا ربطيػا ػكر سػي ػدم شػ ير ػت س ػراث

بيير كا د ،ذس يان ي سؿ اك كر نؿ اك سؿ ،اك كر هػك األاػكم كاذا ارتبطيػا سػي اكسمػيو بييػر كا ػد ،ك يػث أيػ هػك

األاكل بك مي سؿ نؿ اك سؿ مكال كشيذ أك ت ربذ أكيسذ.

سف هـ سف خارج ميمت ربكف نيؼ ي سؿ اكت ربذ بسرح ،أك نيؼ ييسذ اككشيذ بمبككذ ككف يذ سكا أف اكسميو هك

اكذم ييسذ كي سؿ أ ساكيا بدكي ال يبدر أف يسذؿ اػيسان (يػكُٓ .)ٓ:بػط ػاكؿ أف تيسػذ اككشػيذ كأف تشػ ت ت ػد

اككشيذ مػب ذ كتيسيػذها مػبؿ كاذا أشػبت بت ربػذ شػ ت تػرتبط بػاكيير سػي اكسمػيو كال تاػذر أيػت ببى ٍػـ أك ػـ بػؿ
ينكف اكسػرح اكػذم ػت داخ ػؾ أاػكل سسػا ػت اكخػارج سػف هػـ أك ػزف .باكشػبلة يػرتبط سػي اكسمػيو ،اكشػبلة هػت
ش ذ سذ .

باختش ػػار اكيذس ػػذ تذطيي ػػا أف ين ػػكف خ يب ػػذ دي ػػدة ع ػػم ش ػػكرة اكسمػ ػيو ( ػػؿْ )ُٗ:ا ػػادريف بم ػػبككذ أف ييس ػػذ
اككشيذ ،ي يا ت رح اكبيف ابالـ اكتػت ػت اكذػاكـ ،اكخطيػذ كاػبكتبا سيتػذ ييػا ،ال مػ طاف كبػا ع ييػا ،ببػذا أم

بذسػػؿ اكيذسػػذ يخ ػػص (أؼِ )ٖ:ػػاكخبلص هػػك هػػذى اك يػػاة اك ديػػدة اكتػػت تيتشػػر كت ػػب اكذػػاكـ كاكخطيػػذ ،اك يػػاة
اكتػػت يبكدهػػا اكسمػػيو اكػػذم خػػرج اكبػان ككنػػت ي ػػب (رؤٔ )ِ:ي ػػب ييػػا ،ػػي ف هػػك اكسػػرس األبػػيض اكػػذم يبػػكدى
اكسميو .كاكيبايذ بذد ياة ن با يشرة ك رح ،كيشرة ع م ابالـ ك رح خبلكبا ،كيشرة ع م اكخطيذ كاػبكات هػذا

اكذاكـ ،بياؾ س د سذد كسف آسف ك اهد كاادت اكيذسذ ك ار بت خبلؿ ر ذ ربت .

آية (يؤٔٚ" -:)ٔٚ:أل َّ َّ
َما ِّ
الن ْع َم ُة َوا ْل َح ُّ
ص َارا.
ع ا ْل َم ِس ِ
ُع ِط َي ،أ َّ
سو َ
وسى أ ْ
يح َ
ق فَ ِب َي ُ
وس ِب ُم َ
ام َ
َن الن ُ
بذد أف ِّ
ادـ يك يا اإلي ي ت اكسميو ت ابيات اكماببذ ع م أي اكن سذ األزكت كاك ياة
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اكذم شار يك انر ك ياس كأي اكخاكؽ ابتت ك ذاكـ تر ض خاشت  ،كهػك نػاف سس ػكلان يذسػذ ك بػان ك يػ ي ػف يست ػئ.
يح = كيمكع تذيت سخ ص ،كاكسميو أم اكسميا اكسيتظر ب مب األيبيال.
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
يبكؿ ابف أي هك َي ُ
أل َّ َّ
َما ِّ
الن ْع َم ُة =...اكياسكس نػاف سؤدبيػا إكػم اكسمػيو ،هػك ياػير ك خطيػذ كيخيػؼ سػف
ُع ِط َي ،أ َّ
وسى أ ْ
وس ِب ُم َ
ام َ
َن الن ُ
ع كااببا ،كني ال يذطت اكة .أسا اكيذسػذ أم اكبػكة اكتػت تذػيف ع ػم اكخػبلص بػذى اػد نايػت باكسمػيو .اكيػاسكس كػـ

ينف يمتطيي مكل أف ي رـ كيسيي كيذااب ،كاإليمػاف ت ػت اكيػاسكس نػاف يستيػي عػف اكخطيػذ خك ػان ال بػان ،نػاف
اإليماف اد مد سف اكداخؿ ،كأسا اكيذسذ بت ت ذؿ اكسؤسف خ يبذ ديػدة كبػا اػكة سمػتسدة سػف اكسمػيو اكػذم ي يػا
ييػا .هيػػا يضػػي يك يػػا اكيػػاسكس ػت سبابػػؿ اكيذسػػذ .ألف اكيػػاسكس يػػديف كاكيذسػذ تذػػيف كهػػذا ال يمػػتطيذ اكيػػاسكس.

ص اكخطيػذ كأ ػرة اكخطيػذ سػكتَ .وا ْل َح ُّ
ـق = عنػس اك ػؽ هػك
ص ك نـ ع ػم اإليمػاف بػاكسكت ،ىاػ َّخ ى
اكياسكس ىا َّخ ى
اكباطػػؿ .كاكباطػػؿ أم اكذػػدـ نظػػاهرة اكمػراب .كمػ يساف اك نػػيـ اػػاؿ عػػف اكذػػاكـ بنػػؿ سػػا يػ باطػػؿ األباطيػػؿ .سػػف
ي رم كرال كذات اكذاكـ ينكف نسف ي رم كرال مراب ،هك كف ي يت ايسان .كذكؾ ااؿ إرسيال ب ماف اهلل "ترنكيت أيػا

ييبكع اكسياى اك يذ كييبركا أليسمبـ أبا انر أبا انر ساببذ ال تضبط سال" (إرِ .)ُّ:كبيسس اكسذيػم يبػكؿ سذ سيػا يك يػا

"ال ت بكا اكذاكـ  ..كاكذاكـ يسضت" (ُيكِ .)ُٕ-ُٓ:سف هك أعسم ميظؿ ي رم كرال اكذاكـ ظايان أف ي ابي،
كني ػ ال يػػدرم أي ػ ي ػػرم كرال م ػراب باطػػؿ .كأسػػا سػػف ػػتو اكسمػػيو عييي ػ ك ػػررى سػػف ػػب هػػذا اكذػػاكـ ،س ػػؿ هػػذا

مػػيط ب اك ػػؽ أم اكسمػػيو .أكػػيس اكسمػػيو هػػك اك يػػاة  ،كاك يػػاة نايػػت يػػكر اكيػػاس .باكسمػػيو يػػدرؾ بطػػبلف هػػذا
اكذػػاكـ ،بػػؿ يػػدرؾ اكس ػػد اكسذػػد كيػػا ػػت اكمػػسال .سػػت اكسمػػيو ك ػػدى اػػبي اإليمػػاف "تذر ػػكف اك ػػؽ كاك ػػؽ ي ػػررنـ"

(يكٖ . )ِّ:سذر ذ اكسميو متابي اكيسس كاكركح بل تذكد اكيسس ت رم كرال أكهاـ باط ذ ،كاكركح اكبػدس يذطػت
امتيارة يختار اكسميو اكسابي دكف اكذاكـ اكباطؿ .ككيذرؼ شدؽ ذكؾ ،كيرل أف أع م يمب ايت ار كأع م يمػب

تػػردد ع ػػم األطبػػال اكيسمػػاييكف هػػت ػػت أ يػػم دكؿ اكذػػاكـ يػػث نػػؿ اػػئ ستػػاح .بػان نػػؿ اكسطاكػػب اكساديػػذ ستا ػػذ

ككنف ببل ابي بيبت ،بـ ظيكا اإليماف مدان بػط بػبل ركح .كاكػركح ال تاػبي مػكل ػت اهلل خاكببػا .كاكسمػيو سػا
ال كييبض اكياسكس (ستٓ ، )ُٕ:بؿ كينس (ستٓ )ّٗ-ّٖ:كاكياسكس ناف يااشان كمببيف:

 -1ناف اكيبكد ير اادريف ع م سا هك أن ر(سرَُ.)ٗ-ِ:

 -2اكياسكس ناف أداة ت ديب ككيس اكة ت يير ،ألف اكياس نايت تستيي عػف اكخطيػذ خك ػان سػف عبكبػات اكيػاسكس.
أسػػا اكيذسػػذ

ػػالت كيتنسػػؿ اإليمػػاف ،كػػذكؾ اػػاؿ اكسمػػيو ع ػػم اكش ػ يب "اػػد أنسػػؿ" ك ػػت ظػػؿ اكيذسػػذ يستيػػي

اإليمػػاف عػػف اكخطيػػذ بارادت ػ اك ػرة ب ػان ػػت اكسمػػيو .كهػػذا اك ػػب نػػاف بػػاكركح اكبػػدس عطيػػذ اكذبػػد اك ديػػد.
كبدكف اكيذسذ سا ناف اإليماف ااد ار ع م سظ اككشيذ ب ريت  ،ايماف اكذبػد اكبػديـ كػـ يتستػي بمػنيم اكػركح

اكبدس ي كال ب ياة اكسميو ي .
ٔٛ
يد الَِّذي ُى َو
الب ُن ا ْل َو ِح ُ
َح ٌد قَطُّ .اَ ْ
آية (يؤ "-:)ٔٛ:اَهللُ لَ ْم َي َرهُ أ َ
اارف سي "ال يرايت اإليماف كيذيش" (خرّّ" + )َِ:ك سان كدسان

ض ِن ِ
اآلب ُى َو َخب ََّر" .
ِفي ِح ْ
ال ير اف س نكت اهلل" (ُنكُٓ .)َٓ:كناف ذكؾ

بمػػبب اكخطيػػذ .كػػذكؾ يمػػكع اكسمػػيو االبػػف اكك يػػد ألبي ػ هػػك اكك يػػد اكػػذم يمػػتطيي أف يخبػػر عػػف أبي ػ  ،بػػؿ هػػك
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االم ػػتذبلف اكناس ػػؿ هلل ،كاالم ػػتذبلف اكك ي ػػد هلل ،بػ ػ ك يػ ػ ي ػػرل اهلل ابب (ي ػػكٖ+ٕ:ُْ +ِّ:َُ(+ )َْ+ِٔ:

ُٓ .)ُٓ:بييسا ناف نؿ سف يتن ـ عف اهلل ت اكذبد اكبديـ يتن ـ عف أاباى اكمػسكيات كظ بػا (خػرّّ)َِ-ُٖ:
.
ــن ِ
ضـ ِ
اآلب = ابب كػػيس ك ػ ضػػف بػػك ركح ،إيسػػا هػػت تاػػير كػػذات ابب كعسػػؽ ابب كشػػسيـ ػػكهرى.
ِفـــي ِح ْ
ػاالبف اػػاسـ ػت ابب كنػػاسف سذػ ػت ذات اك ػػكهر .عبػػارة ػت ضػػف ابب تاػير كذبلاػػذ مػريذ خسيػذ ػػدان ،كهػػت

تذبير ياب اكك "كاكن سذ ناف عيد اهلل" (آيذ (ُ) كهت تسيد أف االبف ناسف باك ب ت ابب (يكٖ)َُ:ُْ +ُٔ:

ككيسبسبػػا بتاػػبي باػػرم ،ػػي ف يبػػكؿ أف اكن سػػذ تنػػكف ػػت ضػػف عبككيػػا أك أف اكسذػػؿ ينػػكف ػػت ضػػف إرادتيػػا
َح ٌد قَطُّ = ناف هياؾ بذض
سختسيان .اكذبارة تذيت ت اكيكياييذ ستداخؿ سي ابب أم كيس هياؾ ياسيذ .اَهللُ لَ ْم َي َرهُ أ َ
اكظبكرات ت اكذبد اكبديـ ،إلبراهيـ ككسكمم ككياكع كإلاذيال ..كنف نؿ هذا ناف س رد ظبكرات:
 -1إسا بانؿ إيمايت نسا دث سي إبراهيـ  ،كبشكرة يسبسبا اكبار س ؿ اكك " اكمان" س بلن.
 -2ت دكد سا ي تس اإليماف نسا دث سي سكمم ييسا خب ى اهلل ت يبرة ت بؿ.

 كنف كـ يرل أ ػد اهلل ػت س ػدى أليػ نسػا اػاؿ اهلل "ال ي اريػت إيمػاف كيذػيش" كسمػت يؿ أف يػدرؾ إيمػاف طبيذػذ
اهلل كي ف ت هذا اك مد ،كذكؾ ايؿ عف زاياؿ أي رأم "اػب س ػد اهلل" نسػا أف رؤيػذ اهلل تذيػت سذر تػ  ،ككػـ

يمتطي أ د ذكؾ ،كذكؾ ال اكسميو.

خبــر تذيػػت أع ػػف كأكضػػو نػػؿ سػػا ااك ػ أك عس ػ اكسمػػيو أظبػػر كيػػا ابب بػػك ك ػػدى اكػػذم يذر ػ .
ُىـ َـو َخ َّبـ َـر = َّ
اكسمػػيو ػػيف أاػػاـ سيت ػان نػػاف يذ ػػف أف إرادة ابب هػػت أف ي يػػا كال يسػػكت ك ػػيف ػػتو أعػػيف أعسػػم نػػاف يذ ػػف أف
ابب يريد كيا االمتيارة كهنذا عر يا كرأييا ابب "سف رآيت بد رأل ابب" .

كن سذ يخبر باك ذ اكيكياييذ " تذيت ؿ األك از .كتذيم اكتسمير كاكارح كاكتكضػيو كؤلسػكر اكخسيػذ  .اكسمػيو هػك

اهلل اكسذ ػػف .كاهلل هػػك سػػف أع يػ اكسمػػيو ػػت ذاتػ ك ػػت أاكاكػ ك ػػت أعساكػ  .كهنػػذا رأييػػا ػػب اهلل اكػػذم ال يكشػػؼ

كتكاضذ اكذ يب ع م اكش يب ك ت مؿ األر ؿ .كبد عر يا شسات اهلل يف رأييا اكسميو-:
عر يا إرادة اهلل سف ي كيا كهم أف تنكف كيا ياة أبديذ ييسا أااـ اكسميو أسكات .

كأف تنكف كيا األعيف اكسستك ذ كيرل س دى  ،رأيياى ييسا تو اكسميو أعيف اكذسياف .
كأف ابب يريد أف ياسم طبيذتيا ييسا ناف اكسميو ياست اكسرضم .......كهنذا

كذكؾ هك االكؼ كاكيال أل نؿ ركؼ اك ذ  ،كاك ػات هػم س سكعػذ سػف اك ػركؼ يذبػر ببػا عػف إرادتيػا  ،كبػيسس

اكسسبكـ اف اكسميو األكؼ كاكيال  ،ناف هك اكذل يذبػر عػف إرادة ابب سػف ي كيػا كس بتػ كيػا كشػسات ابب ...
رأييا ي ابب .
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ّ -ميبلد السيد المسيح
)II

والدة المسيح بالجسد

مقدمة عن معاني األرقام في الكتاب المقدس
راـ (ُ)

راـ اكك دة كاألكككيذ ،كهك ال يسنف تبميس كذكؾ ياير هلل اككا د كي ف يؤسف

راـ (ِ)

ياير ألف هياؾ آخر كهذا ابخر اد يخت ؼ أك يتسؽ سي األكؿ كهك ياير

باك كا د .كياير كؤلايكـ األكؿ ،ابب.

كئليبماـ اكذم دخؿ إكم اكذاكـ باكخطيذ .ككني ياير ك ت مد اكسميو األايكـ
اك ايت بت مدى ذؿ اإل ييف كا دان( .أؼِ.)ُٔ-ُْ:

راـ (ّ)

ياير هلل س ث األااييـ كياير ك ركح اكبدس األايكـ اك اكث كياير ك بياسذ اكتت

راـ (ْ)

ياير ك ذاكـ ب بات األربذذ

راـ (ٓ)

ياير ك يذسذ اكسمسككذ = راـ ٓ ياير ك يذسذ اكسميو أابي َََٓ بخسس

د ت ت اكيكـ اك اكث .كك بياسذ األككم كيا سف سكت اكخطيذ .

خبزات .كك سمسككيذ ي ف كيا ٓ أشابي ت اكيد كس بـ ت اكبدـ كٓ كاس
ب باديا تيمنب ييا اكيذسذ .سف ي سظ كام ب بادى تيمنب ي اكيذسذ .

راـ (ٔ)
راـ (ٕ)

ؽ ت اكيكـ اكمادس (هذا عف نؿ اكبار)
ياير كئليماف اكيااص اكذم يخً ى

ياير ك نساؿ ٕ=ْ ّ+أم اهلل (ّ) خ ؽ اإليماف ع م شكرت  )ْ( +أم

اإليماف اكس خكذ سف تراب األرض= (ٕ) أم اإليماف اكناسؿ .ككيس مكل

اكسميو إيماف ناسؿ .كنف سف ي تشؽ باهلل يشير (ٔ )ُ+أم إيماف ناسؿ
راـ (ٖ)

نساالن يمبيان ن يكب (أم ُ)ٖ-ُ:

هك األكؿ ت سم مؿ ديد أك أمبكع ديد كذكؾ ياير كؤلبديذ .اكذاكـ خ ؽ
م ٔ أياـ  ،كي يا ابف م اكيكـ اكمابي  ،كبيبايت تبدأ ياتيا األبديذ.

راـ (َُ) ياير ك نساؿ اكتاريذت بك راـ اككشايا اكذار .كياير كنساؿ اكبر كاكمذادة
يف ي تشؽ اإليماف اكناسؿ (ٕ) باهلل (ّ) .

راـ (ُُ) يرسز ك تذدم ع م كشايا اهلل كبرى .اكخاطئ يط ب سا هك خارج دكد اكبر.
راـ (ُِ) يرسز كس نكت اهلل ت اكذاكـ أم سف هـ هلل (ُِمبط ُِ ،ت سيذ)
ُِ = ّ (اكذيف هـ هلل) × ْ ( ت اكذاكـ)
راـ (ُّ) ياير ك ذشياف كاكخطيذ .كتبلسيذ اكسميو نايكا ُِ  +ستياس= ُّ كبذكؾ
ياير راـ ُّ كيبكذا اكذم خرج سف كمط اكتبلسيذ كيب ؾ.
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راـ (ُْ) = ٕ×ِ ياير ك سميو اإليماف اكناسؿ اكذم ت مد.
اإليماف اكناسؿ يمكع اكسميو = ٕ

اكذم ت مد = ِ

دراسة في سمسمة أنساب السيد المسيح
هياؾ م م تاف كيمب اكسميو إ داهسا ت (ستُ )ُٕ-ُ:كاألخرل ت (ككّ)ّٖ-ِّ:

ونبلحظ فييما اآلتي:

 .1أينرت بذض اكبرطبات بيبذ اكت يس ،سدعيذ أف اكسميو اد ظبر نخياؿ أك كهـ إذ ينرهكف اك مد كيذادكي
نذيشر ظ سذ .ذنر األيماب إيسا هػك ت نيػد ك بيبػذ اكت مػد اإلكبػت .كاػد أظبػرت م مػ تا األيمػاب ػت ستػم
كككاا أف اكسميو ااترؾ ت طبيذتيا تم ال يبكؿ أ د أي ظبر نخياؿ أك كهـ.

 .2ستم ناف ينتب ك يبكد راد أف ي بت كبـ أف يمكع اكسميو هك اكسميا اكذم ييتظركي  ،اكسميا اكس ؾ اكسيتظر،
كبػذا يستػتو م مػ ت ببككػ اكسمػيو ابػف داكد ابػف إبػراهيـ .ستػم تػرؾ نػؿ األمػسال كيػذنر داكد كابػراهيـ ألف اهلل
كعدهسا ش ار ذ باكسميو .إذ ااؿ إلبراهيـ "كيتبػارؾ ػت يمػ ؾ سيػي أسػـ األرض" (تػؾِِ .)ُٖ:ككػداكد "سػف
سرة بطيؾ أ ذؿ ع م نرميؾ" (سزُِِّ +ُُ:شـٕ +ُِ:إشُُ +ُ:أرِّ.)ٓ:

أهسيػػذ ذنػػر إبػراهيـ أيػ بػػابراهيـ بػػدأت اشػػذ اكخػػبلص .ػػاهلل اختػػار إبػراهيـ كيػ تت سيػ اكسمػػيو .كأهسيػػذ ذنػػر

داكد اكس ؾ أي مي تت سي اكسميو س ؾ اكس كؾ.

تأمل :اكسميو مسو كيسم أف ييدعم ابف داكد كهك عبد ك سميو كيشير ي ػف اكذبيػد أبيػال هلل .أسػا ككاػا نتػب
كؤلسـ كذكؾ كشؿ ت أيماب بدـ ابف اهلل اكذم سي تسرع اكذاكـ ن يبكدان كأسـ ،اكسميو ضـ اكباريذ
ن با ك بيكة هلل.

 .3سمسمة نازلة وسمسمة صاعدة :يبل ظ أف ستم إي در باأليماب إكم يكمؼ سبتػدسان بػابراهيـ .أسػا ككاػا شػذد
ببا سف يكمؼ إكم آدـ .كيارح أ مطييكس هذا ببكك  :إف ستم اكذم يي در باأليماب ياير إكم اكرب يمكع

اكسمػػيو اكػػذم ي ػزؿ كي سػػؿ خطايايػػا ،كػػذكؾ يبػػكؿ أف ػػبلف ككػػد بلي ػان كياػػير إكػػم تم مػػؿ اكخطيػػذ إكييػػا خػػبلؿ
اكػكالدات اكباػريذ .كاػػد ػػال اكمػػيد اكسمػػيو اكػػذم بػػبل خطيػػذ كي سػػؿ خطايػػا األ يػػاؿ ن بػػا .أسػػا ككاػػا بػػد شػػذد
باأليمػػاب سػػف اكسمػػيو إكػػم آدـ ،إذ تػ تت األيمػػاب بذػػد اكسذسكديػػذ كػػيذ ف عطيػػذ اكػػرب خػػبلؿ اكسذسكديػػذ ،بػػك

ير ذيػا كيرديػػا إكػم اكتيػػا األككػػم "آدـ ابػف اهلل" (كػػكّ .)ّٕ:ستػم يت ػػدث ػػت م مػ ذ يمػػب ابػؿ أ ػػداث اكذسػػاد

كيذ ف أف ن سذ اهلل اكست مد هذا كاف ناف ببل خطيذ ك دى كني

ال سف يمؿ خاطئ كي سؿ عيا اكخطايا اكتت

كر ياهػػا أب ػان عػػف ػػد كبػػذا ػػال اكترتيػػب تيازكي ػان بػػك يذ ػػف اكسمػػيا اسػػؿ خطايايػػا ،كككاػػا اكػػذم اكتػػزـ باكترتيػػب
اكتشاعدم يذ ف تستذيػا بػاكبيكة هلل ػت اكسمػيو .كػذكؾ ال ظيػا أف ككاػا كػـ يػذنر م مػ ذ أيمػاب ػت أكؿ إي ي ػ

بؿ بذد ذنر عساد اكرب سف يك يا ،ألف اكرب أخذ خطايايا ك س با كير ذبا عيا كينسر عيا بتبديس اكسذسكديػذ

كيك ديا ب كبذكؾ ير ذيا إكم اكبيكة هلل.
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 .4يبل ػظ اخػتبلؼ اكيمػػب ػت اكبػاسستيف كسر ذػ أف ستػم كهػك يذ ػػف عػف اكمػيد اكسمػػيو ن اسػؿ كخطايايػا يػػذنر
اكيمب اكطبيذت ،مب اك ـ كاكدـ ،أم يذنر األب اكطبيذت مػب اكتيامػؿ اك مػدم اكػذم بػ كر يػا اكخطيػذ

"باإل ـ بؿ بت كباكخطايا ككدتيت أست( "..سزُٓ)  .أسا ككاػا إذ يذ ػف عػف بيكتيػا هلل ػت اكسمػيو يمػكع يػذنر

اكيمب اكارعت  ،يث يسنف إليماف أف ييتمب ألب كـ يككد سي

مػديان .كهػذا ي ػدث ب مػب اكاػريذذ ػيف

إسرت سف اكككم اكارعم كبا  ،كينكف اكككد األكؿ سيمكبان ك سيػت مػب اكاػريذذ
يسكت إيماف ببل ىككى ٍد تتزكج أ
( ار ي اشذ راعكث) .كككاا يبتـ باكتبيت أك اكيمب اكارعت ألف ابب تبيايا باكسذسكديذ ت ابيػ شػريا إخػكة

ك سميو كارنال ك ػت اكسيػراث .كأيضػان سػف أس ػذ اكتبيػت اكتػت مػي دها ػت م مػ ذ يمػب ككاػا أف يتبيػم اك ػد
أ سادى نسا ت اكذ يذبكب اكذم يمب أكالد يكمؼ اال ييف ك  ،ا اريـ كسيمم.

متى  -:اكسميو اسؿ خطايايا /النسب الطبيعى /باكتيامؿ اك مدل كر يا اكخطيذ
لوقا  -:بيكتيا هلل م اكسميو  /النسب الشرعى  /ابب تبيايا باكسذسكديذ م ابي

.5

ػػال اكيم ػػب خاشػ ػان باكب ػػديس يكم ػػؼ ال اكبديم ػػذ سػ ػريـ ،س ػػي أف اكسم ػػيو ك ػػيس س ػػف زرعػ ػ  ،ذك ػػؾ أف اكاػ ػريذذ

اكسكمكيذ تيمب اكاخص كؤلب ككيس كؤلـ نماسر اكس تسذات األبكيذ اكتت تسذؿ يسس اكائ.

 .6كػـ يػػذنر اكيمػب أمػػسال يمػال عظيسػػات يستخػػر ببػف اكيبػػكد نمػارة كر بػػذ ك ار يػػؿ إيسػا ذنػػر اسػار اكتػػت إرتػػدت
ياب زاييذ (تػؾّٖ) ك ار ػاب اكنيذاييػذ اكزاييػذ (يػشِ )ُ:كب اػبي اكتػت ي بببػا "اكتػت ألكريػا" كخطيتبػا سػي داكد

كيناؼ أف طبيذتيا اكتت أخط ت كمػبطت هػت اكتػت ػال اكسمػيو كذبل بػا ،إيمػاييتيا هػذى اكتػت سرضػت ػال

ككًكػد سػػيبف أليػ
كياػسيبا ،كهػػذى اكتػػت مػػبطت ػػال كيبيسبػػا .هػػك ػػال سػف خاطسػػات ي
خطايا اك سيي.

ػػال أل ػػؿ اكخطػػاة كيس ػػك

 .7ذنر سذ سيا ستم ت اكيمػب بذػض اكيمػال األسسيػات س ػؿ ارعػكث اكسكآبيػذ ك ار ػاب اكنيذاييػذ ،كػيذ ف أيػ

ػال

سف أ ؿ اكباريذ ن بػا كػيخ ص األسػـ نسػا اكيبػكد .كشػارت ارعػكث رسػ انز كنييمػذ األسػـ اكتػت ترنػت بيػت أبيبػا
كك ييتػ كعاداتػ اكاػريرة كاكتشػػبت بنييمػػذ اهلل كاب ػػت اكذضػػكيذ يبػػا ،كاػػد يسػػذت اػػكؿ اكسزسػػكر" إيمػػت اػػذبؾ

كبيت أبيؾ ألف اكس ؾ ااتبم ميؾ" (سزْٓ.)ُِ-ُُ:

 .8سف بيف أمبلؼ اكسميو أاخاص كبـ إخكة ،كيبل ظ أف اكميد ال بشػسذ عاسػذ سي ػد انر ال سػف األبيػال اكبنػر
بػؿ سسػػف هػػـ كيمػكا أبنػػا انر مػػب اك مػػد س ػػؿ إبػراهيـ كامػ ؽ كيذبػػكب كيبػػكذا كداكد ..كبػػد ػػال اكمػػيد اكسمػػيو

كػػيذ ف أف اكبنكري ػػذ ال تب ػػكـ ع ػػم اك ػكالدة اك م ػػديذ كايس ػػا ع ػػم ام ػػت باؽ اكػػركح .كب ػػد ب ػػد آدـ بنكريتػ ػ بم ػػبب
اكخطي ػ ػػذ ،ك ػ ػػال اكم ػ ػػيد اكسم ػ ػػيو آدـ األخي ػ ػػر كيش ػ ػػير بن ػ ػػر اكباػ ػ ػريذ ن ب ػ ػػا ك يػ ػ ػ يش ػ ػػير اكسؤسي ػ ػػكف أبن ػ ػػا انر

(عبُِ.)ِّ:

 .9ذنر سذ سيا ستم ت يمب اكمػيد اكسمػيو ػارص دكف زارح .ككبػد أخػرج زارح يػدى أكالن بنكيػ االبػف اكبنػر كنيػ

كـ يككد أكالن بؿ تبدس ارص ا تؿ سرنزى .كيذـ باكبنكريذ .هنذا ظبر اكيبكد أكالن نبنر ك باػريذ كنػيبـ رسػكا
سػػف اكبنكريػػذ كتستػػي ببػػا األسػػـ عكض ػان عػػيبـ .سػػارص شػػار يس ػػؿ نييمػػذ األسػػـ اكتػػت شػػارت بن ػ انر بات ادهػػا
باكسميو اكبنر ،كزارح شار يس ؿ اكيبكد اكذيف بدكا اكبنكريذ بر ضبـ االت اد سي اكبنر  ،أك نسا ايؿ ببكاي
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اكيبػم "إ ػـ أ ػرايـ سشػركر ،خطيتػ سنيػػكزة  .سخػاض اككاكػدة يػ تم ع يػ  ،هػك ابػػف يػر نػيـ ،إذ كػـ يبػؼ ػػم

اككاػػت ػػم سككػػد اكبيػػيف" (هػػكُّ  )ُّ ، ُِ :كهػػذا يذيػػم أيبػػـ ر ض ػكا اإليضػػساـ ك نييمػػذ اكتػػم ككػػدت يػػكـ
اكخسميف بر ضبـ ك سميو امتسرت خطيتبـ س تشبذ ببـ.

 .11ذنر ستم مبت بابؿ ككـ يذنر عبكديتبـ ت سشر يزككبـ كسشػر كػـ ينػف كبػـ ذيػب يػ ككنػف مػبيبـ إكػم
بابؿ ناف مبب خطاياهـ كناف عبكبذ كبـ.

 .11ستػػم ينػػرر ن سػػذ ولــد كياػػير كتم مػػؿ اكخطايػػا إكػػم اكسككػػكد .كككاػػا ينػػرر ن سػػذ ابــن إاػػارة ك بيػػكة  ،بيكتيػػا هلل
اكتت انتمبياها باكت مد.
.12

يسا ي ت خريطذ كم م ذ ستم كم م ذ ككاا يرل يبا األمسال اكساترنذ كاكتت بييبا خبلؼ.
سمسمة متى

سمسمة لوقا

األسماء المشتركة
اهلل
أدم

ٕٔ اسم
تارح
إبراىيم
ٗٔ اسم
داود
ناثان

سميمان

ٕٓ اسم

ٗٔ اسم
نيري

يكنيا
شألتئيل
ٕ اسم
زربابل

ريسا

أبييود

 ٜٔاسم

ٓٔ أسماء
يعقوب

ىالي

يوسف

يوسف
يوسف ابن منتسب ليالي

يوسف ابن حقيقي ليعقوب
يسوع المسيح
مجموعة متى ٔٗ اسم

مجموعة لوقا  ٚٚاسم
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 .13ىالي ويعقوب ويوسف
يكمؼ خطيب اكذذرال سريـ هك ابف يذبكب باك مد .كهاكت هك أبك اكذذرال سريـ أك دها ( مب سا يذنر اكت سكد
ً
ب كباكت .كهاكت إذا ناف كاكد اكذذرال سريـ ككيس
اكيبكدم كنتب اكيبكد) .ك ييسا تزكج يكمؼ سف اكذذرال ييم ى
دها بك امـ و
اف المـ يكاايـ .ككاكد اكذذرال سريـ أي ب بيتان اييذ هت ماككسذ زك ذ زبدم كأـ يك يا اك بيب
كيذبكب .ككاكد اكذذرال سريـ كـ ينف ك ابف كذكؾ يد ًع ىم يكمؼ خطيب سريـ ابيان ك  .كاد دث هذا ( ار ي
يوٕ )ّٔ:ببكص تمسم بامـ سي برزالم اك ذادم .كراعكث أشب ت بيتان كيذسم .يسنف أف ييمب اكر ؿ
ك سي  .كاكبيت ك ساتبا أك سيبا.

كهياؾ رأم آخر يبكؿ أف اكيبكد نايكا إذا تذذر ع يبـ سذر ذ األب ييمبكف اكطسػؿ ك ػدى أبػك أسػ  .ككػذكؾ اػاؿ ككاػا

أنو عمى ما كان يظن ابن يوسف ابن ىالي .كيكمؼ ناف اريبان ك ذذرال سريـ كنبلهسا سف مبط يبكذا كسػف يمػؿ

داكد اكس ؾ .كنايت عادة عيد اكيبكد أف يزك كا كيتزك كا سف األاارب.

وبيذا نرى أن سمسمة أنساب لوقا ىي سمسمة أسبلف العذراء أم المسيح .
وسمسمة أنساب متى تضمنت نسب يوسف أبو المسيح بالتبني.

كهػػذى كت ػػؾ كػػـ تاػػر ك ذػػذرال ػػاكيبكد سػػا نػػايكا يػػدخ كف اكيمػػال ػػت ػػداكؿ يمػػببـ .كنػػايكا إذا ايتبػػت اكذاس ػػذ بػػاسرأة

أدخ كا ارييبا ت اكيمب كاعتبركى ابف كاكد ارييت .

كال ظ أ مطييكس أف ككاا يبػكؿ يكمػؼ ابػف هػاكت ككػـ يبػؿ هػاكت ككػد يكمػؼ نسػا اػاؿ ستػم يذبػكب ككػد يكمػؼ.

كرأم ت هذا أف يكمػؼ سيمػكب كبػاكت دكف أف ينػكف باكضػركرة أبػاى اك بيبػت .ستػت يبػتـ بػاكبيكة اكطبيذيػذ كككاػا

يبػػتـ بػػاكبيكة اكاػػرعيذ أك اكتبيػػت .كال ػػظ أف ستػػم اكػػذم يبػػتـ ب ػ ف ي بػػت أف اكسمػػيو س ػػؾ اكيبػػكد يمػػير كرال خػػط
يذبكب اكذم يشؿ ك يمؿ اكس نت عف طريؽ م يساف.

 .14سميمان وناثان

يا ػػاف هػػك األخ األنبػػر كم ػ يساف (ُأمّ )ٓ:كنبلهسػػا أكالد ب اػػبي .ككنػػف ألف ستػػم سبػػتـ بػػاكخط اكطبيذػػت ،ي ػػدى
يتتبي خط اككالدة اك مديذ كاػ كتسيؿ سػف ينييػا (أيظػر يبطػذ ُٓ) كينييػا سػف يمػؿ مػ يساف مػديان ،أسػا ككاػا يتتبػي

اكيمؿ اكارعت كا كتسيؿ.
 .15شألتئيل وزربابل

شألتئيل هك االبف اك بيبت كينييا" .ينييا ككد ا كتسيؿ" (ستُ . )ُِ:ك ت (ككّ )ِٕ:ي د ا كتسيؿ بف ييرم .كهذى
اكسان ذ كبا يسس ؿ ساػن ذ يكمػؼ كيذبػكب كهػاكت .اػ كتسيؿ اكبػان تػزكج سػف ابيػذ ييػرم يمػب كػ  ،كييػرم هػذا
سف ذريذ يا اف.

وزربابل هك كاكت اكيبكديذ بذد اكذكدة سف مبت بابؿ .كزربابؿ هك االبف اك بيبت كا كتسيؿ مب اكؿ ستم
"كا كتسيؿ ككد زربابؿ" (ُ .)ُِ:ككنف ت (ُأمّ )ُٗ:ي د زربابؿ ابيان كسدايا كهذى اكسان ذ كبا ؿ سف ا ييف:
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 )1مب اريذذ اكيبكد إذا سات ر ؿ دكف أف ينكف ك ككد تتزكج أرس ت ككت اكسرأة أم أارب ر ؿ ك ستك ت

مكال أخي أك أارب اخص .كاكسكككد األكؿ ييمب ك ستك ت ،ك ت بذض األ ياف ييمب ك ككت كابرت (نسا
دث ت اشذ راعكث كبكعز) .كهيا يسبـ أف دايا كا كتسيؿ أ دهسا كاكد زربابؿ ب مب اك مد كابخر

ب مب اكاريذذ.

 )2هياؾ ؿ آخر أف ا كتسيؿ كاكد دايا ك دايا كاكد زربابؿ كييمب زربابؿ أ يايان كسدايا ك ت أ ياف أخرل
كا كتسيؿ.

 .16األسماء األربعة المحذوفة من سمسمة متى
ُ -أخزيا (ِسؿٖ)ِٗ:

ِ) يكآش (ِسؿُُ)َِ:ُِ-ِ:

ّ -أسشيا (ِسؿُْ)َِ-ٖ:

ْ) يبكياايـ (ِسؿِّ)ٔ:ِْ-ّٔ:

كاك بل ػذ األكؿ ػالكا بذػد يبػػكراـ ،بييػ كبػيف عزيػػا ،كهػؤالل ربسػا ػذ كا سػػف مبلمػؿ اكيمػب أليبػػـ سػف يمػؿ إي ازبػػؿ
اكاريرة كأخاب ،كاي ازبػؿ هػت بيػت أ بذػؿ س ػؾ اكشػيدكيييف (ُسػؿُٔ .)ُّ:كاػد أبػدل اهلل اكمػخط اك ازسػد ع ػم هػذى
األمرة ،كذكؾ أمبطتبـ مبلمؿ اكيمب اكيبكديذ ،كستم يبػؿ عػف اكمبلمػؿ نسػا ك ػدها ،بػك اكتػزـ بمبلمػؿ اكيمػب

اكتت بيف أيدم اكيبكد.

أسا يبكياايـ بك س ؾ ارير سزؽ نتاب أرسيال كال يذنر امس ت مبلمػؿ اكيمػب اكيبكديػذ إال يػاد انر (ِأمّٔ)ٖ:
كاكت سكد اكيبكدم يبر ذؼ أمسال األارار.
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 .17ثبلثة مجموعات في سمسمة نسب متى
امـ ستم م م ذ يمب اكسميو إكم بلث س سكعات نؿ سيبا ُْ يؿ كهت نابتت:

هـ بل ذ

س سكعات كراـ
(ّ) ياير ك نساؿ
اإلكبت:

 المجموعــــــــــــــة
األولــــــي :تبػ ػ ػػدأ
ب ػ ػػابراهيـ اك ػ ػػذم
ك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اككعػػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاألرض

(تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾُٓ)
كتيتب ػ ػػت يباي ػ ػػذ

م ػ ػ ػػذيدة بتيسي ػ ػ ػػذ
ه ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا اككع ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
كايػ ػ ػ ػػاـ سس نػ ػ ػ ػػذ

داكد .كداكد كػ ػ

المجموعة األولى

المجموعة الثانية

 -1إبراهيـ

م يساف

 -2ام ؽ

ر بذاـ

 -3يذبكب

أبيا

 -5ارص

يبكاا اط

 -4يبكذا

أما

المجموعة الثالثة
(يكنيا)

ا كتسيؿ

زربابؿ
أبيبكد

أكياايـ

شركف

يكراـ

عازكر

 -8عسيياداب

يك اـ

أخيـ

-6

 -7أراـ

 -9ي اكف
-11م سكف
-11بكعز

عزيا

أ از
زايا

شادكؽ

اكيكد

اكيذازر

-12عكبيد

سيمم

أسكف

ستاف

-13يمت

يكايا

يكمؼ

-14داكد

يكنيا

يذبكب

يمكع اكسميو

كعد هك أيضان باكذرش ك كألبياس  .هيا يرل اشد اهلل .اهلل دعا إبراهيـ كيرث األرض كيس نبا كهذا ت بؽ ػت

داكد تساسان .نسا خ ؽ اهلل آدـ كيرث كيس ؾ كيمكد بم طاف.

 المجموعة الثانية :تبدأ بم يساف اكذم أمس اكبينؿ ككنيػ أدخػؿ اكذبػادة اكك ييػذ ،كسػف ػـ تمػ ت هػذى اكذبػادة
إلمػراسيؿ ككػػذكؾ ايتبػت هػػذى اكس سكعػذ باكمػػبت كخػراب أكراػ يـ كاكبينػؿ كمػػبم ينييػا .كهػػذى اكس سكعػذ تظبػػر
اػػؿ اإليمػػاف سسػ بلن ػػت مػ يساف ،اكػػذم أعطػػاى اهلل نػػؿ اػػئ .مػ يساف أعطػػاى اهلل نسػػذ كس ػػد ك يػػت كمػػبلـ

(مسر اك اسذػذ ُ +سػؿ) كسػا شػؿ ع يػ مػ يساف كػـ ي شػؿ ع يػ أ ػد اػط .كهنػذا آدـ خ بػ اهلل ػت يػذ..
كساذا نايت اكيتي ذ ،اؿ آدـ ...كهنذا اؿ م يساف كخربت اكسس نذ كمبطت بيد بابؿ (اكذم يرسز ك ايطاف

اكذم امتذبد اإليماف) (ركٖ" )َِ:اكخ يبذ أم ست ك باطؿ ..سف أ ؿ اكذم أخضذبا ع م اكر ال" ككذكؾ ي د
ت يبايذ اكس سكعذ اك اييذ س نان ت اكمبت .كهذا هك اؿ اكباريذ ابؿ اكسميو.

 المجموعــة الثالثــة :تبػػدأ بذػػد اكمػػبت بينييػػا أيض ػان اكػػذم ايتبػػت ب ػ اكس سكعػػذ اك اييػػذ كتيتبػػت هػػذى اكس سكعػػذ
بسيبلد اكسخ ص .ينييا اكس ؾ يرل ي اكر ػال س مػدان ،اكػذم أاػار إكيػ بػككس اكرمػكؿ ػت (ركٖ .)َِ:بذػد
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أف ذهب ينييا إكػم اكمػبت ي ػد أف أكيػؿ سػركدخ س ػؾ بابػؿ ر ػي رأس يبكيػانيف س ػؾ يبػكذا سػف اكمػ ف كن سػ

بخير ك ذؿ نرمي كؽ نرامت اكس كؾ اكذيف سذ ت بابؿ .ك يَّر ياب م ي  ،كناف ي نؿ اكخبػز أساسػ نػؿ
أيػػاـ ياتػ (ِسػػؿِٓ .)ِٗ-ِٖ:هػػذا هػػك اكر ػػال اكػػذم تبػػدأ بػ اكس سكعػػذ اك اك ػػذ ،اكر ػػال ك باػريذ اكخاضػػذذ
ك ذبكديذ .ككنف نيؼ يت بؽ هذا اكر ال ،هذا سا ايتبت ب اكس سكعذ اك اك ذ أم سيبلد اكسخ ص.

كذكؾ اكس سكعات اك بلث يايركا كبشذ سذاسبلت اهلل سي اإليماف .ت اكس سكعذ األككم يرل اشد اهلل
كت بيب  ،ك ت اك اييذ يرل اؿ اإليماف كأي يمِّـ ك باطؿ ع م ر ال .ك ت اك اك ذ يرل اكر ال يشبو بيبذ
كيككد سخ ص اكذاكـ.
 .11كل مجموعة ٗٔ جيل
اشد سذ سيا ستم كاضو أي يريد أف تنكف نؿ س سكعذ ُْ يؿ ككذكؾ

)i

أمبط ْ س كؾ سف اكس سكعذ اك اييذ.

)ii

كضي ينييا ت آخر اكس سكعذ اك اييذ كبدايذ اكس سكعذ اك اك ذ.

كراػػـ ُْ = ٕ×ِ ػػاذا بسي ػػا أف ٕ تا ػػير كئليمػػاف اكناس ػػؿ كرا ػػـ ِ يا ػػير ك ت مػػد س ػػت را ػػـ ُْ إا ػػارة ك سم ػػيو
اإليماف اكناسؿ اكست مد .كببذا اكت مد مػتذتؽ اكباػريذ سػف عبكديػذ اكسمػاد إكػم ريػذ س ػد أكالد اهلل (ركٖ.)ُِ:

بذد أف نايت ت خبلؼ سي اهلل ك ت إيبماـ (راـِ) اكسميو ذؿ اال ييف كا دان.

 .11بػػدكف تنػرار ينييػػا يشػػبو ترتيػػب اكسمػػيو ػػت س سكعتػ راػػـ ُّ كهػػك راػػـ ياػػير ك خطيػػذ كاكذشػػياف ،ككنيػ

شار ياير ك نسارة .كنسا يبكؿ بككس اكرمكؿ "ألنو جعل الذي لم يعرف خطية خطيـة ألجمنـا لنصـير نحـن

بر اهلل فيو" (ِنكٓ)ُِ:

 .22تكرار اسم يكنيا

ايتبت اكس سكعذ األككم بمبت ينييا ،كبدأت اك اك ذ بر ي ينييا ،كاكسارؽ بيف اكس سكعتيف هك مبت بابؿ رسز

كمبكط اإليماف ت ت عبكديذ إب يس بمبب اكخطيذ .ككنييا يرل ينييا يف يرً ىي ،تـ ر ذ ت بابؿ اكك ييذ كهذا
يذيت أف اكخبلص ميتـ هيا كي ف ع م األرض .كناف تنرار امـ ينييا ي إاارة كمبكط اإليماف كمبكط دككذ
اكيبكد ـ اياـ اكنييمذ اكتت تضـ األسـ كاكيبكد اييان .كتنرار امـ ينييا سرتيف ألي يرسز إكم اكسميو اكذم ايتبؿ
سف اكيبكد إكم األسـ .كاكسميو هك

ر اكزاكيذ (سزُُٖ )ِِ:اكذم يربط اك اسطيف سذان .ك ر اكزاكيذ اكذم

ر ض اكبيالكف هك إاارة ك سميو اكذم ر ض اكيبكد .ك ر اكزاكيذ البد كأف ي شم سرتيف سرة سي هذا اك اسط.

كسرة أخرل سي اك اسط اكسربكط سذ ب

ر اكزاكيذ.

 .21أرقام سمسمة نسب لوقا

م م ذ أمسال ككاا تاسؿ ٕٕ امسان كأ د طر يبا اهلل كابخر هك اكسميو .بك األكؿ ك ً
ابخ ٍر
ٕٕ= ٕ×ُُ

راـ ٕ ياير كئليماف اكناسؿ سف يا يتيف
)i

ٕ=ّ:ْ+

ّ تاير ك ركح اكسخ كاذ ع م شكرة اهلل.
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:

)ii

ْ ياير ك مد اكس خكذ سف تراب األرض.

كياير ك سميو اإليماف اكناسؿ :اهلل (ّ س ث األااييـ) أخذ مدان سف األرض(ْ)
ٕ=ٔ:ُ+
:

ٔ تاير كئليماف اكيااص.

ُ تاير هلل اإليماف ال ينسؿ إال بات ادى سي اهلل.

كببذا أيضان ياير ك سميو ببلهكت اكست د بيامكت .

كراـ ُُ ياير ك خطيذ كاكتذدم ع م كشايا اهلل

كضػػرب اك ػراسيف يس ػػؿ خطايػػا اكخ يبػػذ ن بػػا كاكتػػت س بػػا اكسمػػيو ك سػػرت بسكت ػ كاػػساعت اكنساريػػذ كباكسذسكديػػذ
كاكتكبذ اك تاف كبسا اكتبسا سف دـ اكسمػيو اإليمػاف اكناسػؿ (ٕ)  .ككػذكؾ س سكعػذ ككاػا تشػاعديذ ،ستشػاعدة إكػم

اهلل ،كباكسذسكديػػذ يشػػط و اهلل سػػي اػػذب عيػػدسا ت مػػؿ خطايػػاهـ "اكػػذل شػػاك يا كيسمػ بيمػػكع اكسمػػيو" (ِنػػكٓ :
ُٖ) .كذكؾ س سكعذ ككاا أتت بذد اشذ سذسكديذ اكسميو .كال ظ أف راـ (ٕ) سك كد سي اكس سكعذ اكتشاعديذ.
ذسؿ اكسميو اكسداست ينسػؿ اإليمػاف كي س ػ ك ضػف ابب ،كبػذا طر ػت س سكعػذ ككاػا هسػا اكسمػيو رأس اكنييمػذ

كابب اكذم ي سؿ االبف نييمت إكم ضي .

 .22سمسمة نسب القديس متى

ستم ذنر ُْ امـ سبتدسان سف إبراهيـ تم اكسميو .كباضا ذ ُِ إمـ ذنرهـ ككاا ككـ يذنرهـ ستم كهـ سا ابؿ
إبراهيـ .كباضا ذ األربذذ األمسال اكيااشذ يشير عدد أمسال ااسسذ ستم (ُْ ٔٔ = )ْ+ُِ+امسان.

ٔٔ= ٔ×ُُ ( ٔ ......راـ اإليماف ير اكناسؿ) ( ُُ ،راـ اكخطيذ)

كس سكعذ ستم تيازكيذ ،يرل أ ف هذا اكراـ هك مبب تيازؿ اكسميو كت مدى أال كهك يبص طبيذتيا كتسرديا
ك ا يا .هذا سا ذؿ اكسميو يشير خطيذ أل يا .ككبد ال ؽ راـ ٔ اكسميو بك ش ب ت اكيكـ اكمادس

كاكماعذ اكمادمذ ،بؿ اكباارة ب نايت ت اكابر اكمادس ألكيشابات (ككُ .)ِٔ:كيبل ظ أف راـ ٔ هك سي

اكس سكعذ اكتيازكيذ.

كيبل ظ أف أمسال ستم ك دها نايت ُْ ااس ذ امـ اكسميو ،كبػدكف اكسمػيو يشػير عػدد األمػسال َْ كراػـ َْ
ياػػير كستػرة أك سب ػػذ تذطػػم كيػػا إسػػا يذبببػػا سػراف كبرنػػذ أك يذبببػػا ر ػػض ككذيػػذ .اك س ػراف كاكبرنػػذ كسػػف يبػػدـ تكبػػذ

كاك ذيذ كسف ال ي اهد كيتكب .ككذكؾ رأييا اكسب ذ اكسذطاة كيييكل َْ يكـ ككنيبـ تابكا سر كبـ اهلل ،كبيم إمراسيؿ
تػػاهكا َْمػػيذ ػػت اكبريػػذ ػػـ دخ ػكا أرض اكسيذػػاد إذان ػػت هػػذا إاػػارة كست ػرة ربتيػػا ع ػػم األرض اكتػػت يذبببػػا إسػػا

خػػبلص أك هػػبلؾ  .كاكسمػػيو كسكمػػم كاي يػػا شػػاسكا َْ يكس ػان .ككنػػف يبل ػػظ أف اك ػراـ هػػك ُْ ككػػيسَْ .ػػي ف
سبسا اهديا بدكف اكسميو بل اسدة.

 .23يبكة دايياؿ إش اح ٗ ت خص اكس سكعذ اك اك ذ كستم ناف دايياؿ سش يان كسيتظ انر إتساـ ترة اكمػبت (اك ػَٕ
ميذ) اكتت تيب عيبا إرسيال .كاذ ب يمسي سف اهلل أف هياؾ سا هك أهـ بذد َٕ أمبكع مييف أم َْٗميذ،
كذكؾ أف اكسميو ميككد تم يخ ص اكذاكـ سف مبي إلب يس ،كهذا أهـ سف يبايذ مبت بابؿ.

 .24مبلحظات عمى سبلسل األنساب
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نػػاف اكيبػػكد ي سظػػكف ػػداكؿ األيمػػاب كيبتسػػكف ببػػا ػػدان كب ايػػذ االعتيػػال كاكتػػدايؽ ،بػػـ أكالن ييتظػػركف
اكسميو اكذم اد ي تت سف أم سيبـ ،ككنيبـ نايكا يذ سكف أي سف يمؿ داكد .ك اييان بـ يمتكطيكف ت
أراضت إمراسيؿ ب مب أمباطبـ .كاػد سظػت اكتػكراة يسمػبا هػذى اكمبلمػؿ تػم األمػر اكبػاب ت كسيبػا
يمتدؿ ع ػم يمػب اكسمػيو .أسػا اكيبػكد امػتسركا بذػد اكمػبت سبتسػيف ببػذى األيمػاب  ،كهػذا سػا يمػ

يكمػػيسكس اكسػػؤرخ اكيبػػكدم اكػػذم يبػػكؿ [ ػػا ظ اكيبػػكد ع ػػم مبلمػػؿ األيمػػاب اكخاشػػذ ببػػـ كبذػػاسبلتبـ

تم بذد أف تاتتكا] .كهذى اكمبلمؿ كبا امتخداـ أيضػان ػت اكسكاريػث .ككنػف هػذى األيمػاب بػدت بذػد

خراب أكرا يـ ميذ َٕـ.

 )iiباكر ـ سف ك كد خبل ات ظاهريذ بيف م م تت يمب ستػم كككاػا ػاف اكيبػكد أيسمػبـ كػـ ياػننكا ػيبـ ،ػت
اكبرف األكؿ ،ككك ناف هياؾ أم اببذ اؾ كبا سبا اكيبكد .ككنيبـ كـ يسذ كا بـ يذ سكف ش تبا.

 .25ي ير اكبذض سان ذ كؿ اكؿ ستم "كيكايا ككد ينييا كاخكتػ عيػد مػبت بابػؿ" كيبككػكف أف يكاػيا نػاف ابػؿ
مبت بابؿ ،كأي سات ابؿ مبت بابػؿ اك اربػي كخػراب أكراػ يـ ب ػكاكت َِمػيذ .كاكػرد ع ػم هػذا بمػيط يكاػيا

بسكت بدأت سس نذ يبكذا ت اإليبيار اكمػريي ديييػان كميامػيان.

ػرب يكاػيا ضػد يخػك س ػؾ سشػر ػـ سػكت

يكايا أتػم بػاكيسكذ اكسشػرم ع ػم يبػكذا ،كايتبػم هػذا باكمػبت األكؿ كبابػؿ بذػد سػكت يكاػيا بػ بلث مػيكات.

كنايت هذى اكسترة ترة مكدال ت تاريخ اكسس نذ .كستم يبشد أف يبايذ سس نذ يبكذا اد بدأت بسكت يكايا.

 .26ي يػػر اكػػبذض أيضػان ساػػن ذ ػػكؿ أبيبػػكد ابػػف زربابػػؿ سػػت (ُأمّ )ُٗ:ي ػػد أف كزربابػػؿ خسمػػذ أبيػػال كػػيس
بييبـ امـ أبيبػكد .ك ػؿ هػذا اإلاػناؿ مػبؿ سػف اكسذػركؼ أف اكيبػكد نػايكا يمػتذس كف إمػسيف س ػؿ عيمػك/

أدكـ= يذبػػكب /إمػراسيؿ -بطػػرس /مػػسذاف -بر ككسػػاكس /ي ياسيػػؿ -بػػككس /اػػاكؿ .كركايػػذ ستػػم سيبككػػذ سػػف
اكم بلت ككـ يذترض اكيبكد ع يبا.

 .27م مػػذ ستػػم كم م ػ ذ ككاػػا سخت ستػػيف كنػػف نبلهسػػا أاػػار ألف اكسمػػيو هػػك ابػػف إب ػراهيـ كابػػف داكد كهػػذا هػػك
اكسط كب.

إنجيل متى

اإلصحاح األول(متٔ)
اآليات (متٔ)ِ ٔ "-:كتَ ِ ِ
يح ْاب ِن َد ُاوَد ْاب ِن
ع ا ْل َم ِس ِ
سو َ
ُ
اب ميبلَد َي ُ
ٖ
وب َولَ َد َي ُيوَذا َوِا ْخ َوتَ ُوَ .وَي ُيوَذا َولَ َد فَ ِ
ص َو َزَار َح
وبَ .وَي ْعقُ ُ
َي ْعقُ َ
ار َ

اى ِٕ ِ
ِ ِ
حاق َولَ َد
س ُ
س َ
حاقَ .وِا ْ
يم َولَ َد إِ ْ
يم :إ ْبراى ُ
إ ْبر َ
ِ
ام َارَ .وفَ ِ
ون
ص ُر ُ
ص ُر َ
ونَ .و َح ْ
ص َولَ َد َح ْ
ار ُ
م ْن ثَ َ
٘
ٗ
وع َز ِم ْن
ونَ .وَن ْح ُ
اب َولَ َد َن ْح ُ
ابَ .و َع ِّمي َن َ
ام َولَ َد َع ِّمي َن َ
س ْم ُم ُ
س ْم ُم َ
ش ُ
ش َ
ون َولَ َد ُب َ
اد ُ
اد َ
ونَ .و َ
ون َولَ َد َ
امَ .وأ ََر ُ
َولَ َد أ ََر َ
ٙ
ِ
ِ
راحاب .وبوع ُز ولَ َد عوِب َ ِ
ان ِم َن
سىَ .وَي َّ
يد َولَ َد َي َّ
اع َ
وثَ .و ُعوِب ُ
سمَ ْي َم َ
يد م ْن َر ُ
َ َ َ َُ َ َ ُ
سى َولَ َد َد ُاوَد ا ْل َمم َكَ .وَد ُاوُد ا ْل َمم ُك َولَ َد ُ
ٛ
ٚ
الَِّتي أل ِ
شافَاطُ َولَ َد
شافَا َ
طَ .وَي ُيو َ
آسا َولَ َد َي ُيو َ
سمَ ْي َم ُ
آساَ .و َ
ام َولَ َد أَِبيَّاَ .وأَِبيَّا َولَ َد َ
ُوريَّاَ .و ُ
امَ .و َر َح ْب َع ُ
ان َولَ َد َر َح ْب َع َ
ٓٔ
ٜ
سى
سىَ .و َم َن َّ
َح ُاز َولَ َد ِح ْزِقيَّاَ .و ِح ْزِقيَّا َولَ َد َم َن َّ
َح َازَ .وأ َ
ام َولَ َد أ َ
امَ .وُي َ
ُي َ
امَ .وُيوثَ ُ
ام َولَ َد ُعِّزيَّاَ .و ُعِّزيَّا َولَ َد ُيوثَ َ
ور ُ
ور َ
ٕٔ
ِ
ِ ٔٔ ِ
س ْب ِي َبا ِب َل َي ُك ْن َيا َولَ َد
آم ُ
آم َ
س ْب ِي َبا ِب َلَ .وَب ْع َد َ
ون َولَ َد ُيوشيَّاَ .وُيوشيَّا َولَ َد َي ُك ْن َيا َوِا ْخ َوتَ ُو ع ْن َد َ
ونَ .و ُ
َولَ َد ُ
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ٗٔ
ٖٔ
ِ ِ
ِ ِ
يل .و َ ِ ِ
َ ِِ
ور َولَ َد
يي ُ
يي َ
ودَ .وأَِب ُ
شأَْلتئي ُل َولَ َد َزُربَّا ِب َلَ .و َزُربَّا ِب ُل َولَ َد أَِب ُ
شأَْلتئ َ َ
ورَ .و َع ُاز ُ
يم َولَ َد َع ُاز َ
يمَ .وأَل َياق ُ
ود َولَ َد أَل َياق َ
٘ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب.
ودَ .وأَلِ ُي ُ
يم َولَ َد أَلِ ُي َ
اد ُ
صُ
اد َ
صُ
انَ .و َمتَّ ُ
يع َازُر َولَ َد َمتَّ َ
ان َولَ َد َي ْعقُ َ
يع َازَرَ .وأَل َ
ود َولَ َد أَل َ
وقَ .و َ
َ
يمَ .وأَخ ُ
وق َولَ َد أَخ َ
ٔٚ
ٔٙ
ف رج َل مريم الَِّتي ولِ َد ِم ْنيا يسوعُ الَِّذي ي ْدعى ا ْلم ِسيح .فَج ِميع األ ْ ِ ِ ِ ِ
يم إِلَى
َ َ
ُ َ
َوَي ْعقُ ُ
َ ُ
َ َُ
ُ
وب َولَ َد ُي ُ
َج َيال م ْن إ ْبراى َ
وس َ َ ُ َ ْ َ َ
ش َر
س ْب ِي َبا ِب َل إِلَى ا ْل َم ِس ِ
يح أ َْرَب َع َة َع َ
س ْب ِي َبا ِب َل أ َْرَب َع َة َع َ
َد ُاوَد أ َْرَب َع َة َع َ
ش َر ِجيبلًَ ،و ِم ْن َ
ش َر ِجيبلًَ ،و ِم ْن َد ُاوَد إِلَى َ
ٔٛ
ُم ُو م ْخطُ ِ
َن َي ْجتَ ِم َعاُ ،و ِج َد ْت
ع ا ْل َم ِس ِ
ِجيبلً .أ َّ
وس َ
ف ،قَ ْب َل أ ْ
سو َ
َ
وب ًة ل ُي ُ
َما ِوالَ َدةُ َي ُ
يح فَ َكا َن ْت ى َك َذا :لَ َّما َكا َن ْت َم ْرَي ُم أ ُّ َ
ٜٔ
ِ ٕٓ ِ ِ
ش ِيرَىا ،أَر َ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
يما ُى َو
الر ِ
ُح ْبمَى ِم َن ُّ
ان َب ِّاراَ ،ولَ ْم َي َ
وس ُ
شأْ أ ْ
ف َر ُجمُ َيا إِ ْذ َك َ
س .فَ ُي ُ
َ
َن ُي ْ َ
اد تَ ْخم َيتَ َيا س ِّراَ .ولك ْن ف َ
ٍ ِ
ِ
ِ ِِ
ُم ِ
َن تَأْ ُخ َذ َم ْرَي َم
الر ِّ
ب قَ ْد َ
ور ،إِ َذا َمبلَ ُك َّ
ف ا ْب َن َد ُاوَد ،الَ تَ َخ ْ
وس ُ
ف أْ
ظ َي َر لَ ُو في ُح ْمم قَائبلًَ «:يا ُي ُ
ُمتَفَ ِّكٌر في ىذه األ ُ
سٕٔ .فَ ِ
ِ ِ
ام أرَتَ َك .أل َّ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ش ْع َب ُو
الر ِ
ييا ُى َو ِم َن ُّ
ص َ
سو َ
ستَم ُد ْاب ًنا َوتَ ْد ُعو ْ
َن الَّذي ُح ِب َل ِبو ف َ
ع .أل ََّن ُو ُي َخمِّ ُ
اس َم ُو َي ُ
َ
َْ
ٖٕ
ٕٕ
ِ
ب ِب َّ
اء تَ ْح َب ُل َوتَمِ ُد ْاب ًنا،
الر ِّ
يل ِم َن َّ
ان لِ َك ْي َي ِت َّم َما ِق َ
ِم ْن َخطَ َاي ُ
اى ْم»َ .وى َذا ُكمُّ ُو َك َ
الن ِب ِّي ا ْلقَائ ِلُ « :ى َوَذا ا ْل َعذ َْر ُ
ٕٗ
ِ
ون اسم ُو ِع َّمانُوِئ َ َِّ
وس ُ ِ َّ ِ
ب،
الر ِّ
َم َرهُ َمبلَ ُك َّ
يرهُ :اَهللُ َم َع َناَ .فمَ َّما ْ
استَ ْيقَظَ ُي ُ
يل» الذي تَ ْفس ُ
ف م َن الن ْوم فَ َع َل َك َما أ َ
َوَي ْد ُع َ ْ َ
ٕ٘
ِ
ع".
َوأ َ
سو َ
ْيا َحتَّى َولَ َدت ْاب َن َيا ا ْل ِب ْك َرَ .وَد َعا ْ
ام َأرَتَ ُوَ .ولَ ْم َي ْع ِرف َ
اس َم ُو َي ُ
َخ َذ ْ

ٔٛ
ِ
َن
ع ا ْل َم ِس ِ
ـت َم ْـرَي ُم أ ُّ
آية (مت ٔ " -:)ٔٛ:أ َّ
وس َ
ـت ى َكـ َذا :لَ َّمـا َكا َن ْ
ـيح فَ َكا َن ْ
ـف ،قَ ْب َـل أ ْ
ُم ُ
سـو َ
ـو َم ْخطُ َ
وبـ ًة ل ُي ُ
َما ِوالَ َدةُ َي ُ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س" .
الر ِ
َي ْجتَ ِم َعاُ ،و ِج َد ْت ُح ْبمَى ِم َن ُّ

كسػػا نػػاف سػػف اكسمػػت يؿ أف يشػػذد ي ػػف إكػػم اهلل ،يػػزؿ هػػك إكييػػا كير ذيػػا إكػػم ع ػػكى .ككسػػا نػػاف كيخ شػػيا ي ػػب أف

يسكت أخذ مدان ااببلن ك سكت كيسكت ب عيا.

كاكسمػيو ككػد سػف عػذرال بكامػطذ اكػركح اكبػدس اكػذم هيػ أ اػالها كادمػبا كي ػؿ اكن سػذ يبػا ،بػك كػيس سػػف زرع

بار .كأهسيذ خطبذ اكذذرال كيكمؼ:

 -1يكمؼ سف يمؿ داكد

يف ييمب ك اكسميو ينكف ابف داكد (كاكذذرال أيضان يمؿ داكد)

 -2تم ال تير ـ اكذذرال نزاييذ إذ تك د ب م دكف زكاج طببان ك اريذذ.
 -3كنت ت د اكذذرال سف يذييبا خاشذ أ يال ر ذ هركببا إكم سشر.

ً
ككًك ىد سف اسرأة بك ال ي تبر يس اكبار بؿ ينرى اكخطيذ.
ممحوظات :اكسميو يكك ىد ر بلن ي
الخطبة عند الييود -:تاب (نتب اكنتاب عيد اإلخكة اكسم سيف) .كذكؾ يبكؿ اكنتاب عف يكمؼ أيػ ر بػا كعػف

اكذػػذرال أيبػػا إس أرتػ (آيػػات ُٗ .)َِ-كهػػت كيمػػت ناكخطبػػذ عيػػد اكسمػػي ييف أك اكسمػ سيف ،بػػؿ هػػت بس ابػػذ زكاج،
كي ب أف تسر ترة زسييذ تم يمػنيا سذػان كيذر ػا بذضػبسا .كهػذا هػك اككضػي اكػذم س ػت يػ اكذػذرال باكسمػيو.
ػػاف س ػػت اكسخطكبػػذ عيػػد اكيبػػكد ال يذتبػػر هػػذا زيػػا بػػؿ سخاكسػػذ ا تساعيػػذ بمػػيطذ .كألف اكسخطكبػػذ عيػػد اكيبػػكد

تذاسؿ ناكستزك ذ ذبكبذ زيا اكسخطكبذ سي ير خطيببا هك اكر ـ (تثِِ.)ِْ-ِّ:

تــأمبلت ]ُ[ :اكسمػػيو ككػػد سػػف عػػذرال ،بػػك ال يك ػػد ػػت أ اػػال إال أ اػػال عذراكيػػذ ال تذػػرؼ خطيػػذ كتػػر ض أف
تبترف بابكات هذا اكذاكـ ]ِ[ .ع يب هػك شػست اكذػذرال اكتػت نتسػت مػرها تػم عػف ر بػا يكمػؼ ،بػذا درس

كيا ت اكبذد عف اكس د اكباطؿ ك ت إينار اكذات .بػؿ ػم ت سػؿ عػف اكذ يبػذ كاكيػار داخ بػا كهػم ال ت تػرؽ  ،يسبػـ
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هذا عف اكذذرال اكتم كـ تيتسخ باكذطيػذ اكتػم ياكتبػا ،اكنبريػال ت ػرؽ شػا ببا  ]ّ[ .ع يػب أيضػان تمػ يسبا األسػر

هلل كيدا ي عيبا ت سكضكع س با دكف أف تدا ي عف يسمبا.
ـــد ْت ُح ْبمَــــى ( ي ػػث أف اكسم ػػيو ك ػػـ ين ػػف س ػػف زرع با ػػر ب ػػك ك ػػـ ي س ػػؿ اكخطي ػػذ األشػ ػ يذ
قَ ْبـ َ
ـــل أ ْ
َن َي ْجتَ ِم َعــــاُ ،و ِجـ َ
(سزُٓ +ٓ:ركٓ )ُِ:كببذا يسنػف أف يسػكت ال عػف يسمػ بػؿ عػف اكباػريذ بػك بػبل خطيػذ ك يػر كارث ك خطيػذ
األشػ يذ)= بػدأت سػػف اكبػرف اك اربػػي إمػالة بػػـ هػذى ابيػػذ كايػؿ أف تسمػػيرها هػك أف يكمػػؼ ا تسػي سػػي اكذػذرال بذػػد
اكػكالدة ،كاكبػػدؼ إينػػار دكاـ بتككيػػذ اكمػيدة اكذػػذرال .كاكػػرد بمػػيط نسػا اػػاؿ اكبػػديس يػػركـ "كػك اػػاؿ إيمػػاف أييػػت ابػػؿ

اك ػػذال أب ػػرت إكػػم إ ريبيػػا بػػؿ البػػد أف ير ػػي كا ػكاطئ أكركبػػا ك ػػذال .كاكسبشػػكد سػػف ابيػػذ ببمػػاطذ أف اكذػػذرال

ك دت ب م بدكف زرع بار.

ٜٔ
اد تَ ْخمِ َيتَ َيا ِس ِّرا" .
َن ُي ْ
ان َب ِّاراَ ،ولَ ْم َي َ
وس ُ
شأْ أ ْ
ش ِي َرَىا ،أ ََر َ
ف َر ُجمُ َيا إِ ْذ َك َ
آية (مت ٔ " -:)ٜٔ:فَ ُي ُ
ظبرت عبلسات اك سؿ ع م اكذذرال ناف أساـ يكمؼ أ د اختياريف:

 )1أف ي انسبا أساـ اكايكخ تر ـ مب اكاريذذ.

 )2يط ببػػا أسػػاـ اػػبكد بػػدكف ع ػػذ تػػم ال ياػػبرها (تػػثِْ )ُ:كهػػذا سػػا إيتػكاى يكمػػؼ .كهػػك نػػاف ي ػػب ع يػ أف
يتخػػذ أم ا ػرار سػػف اإل يػػيف ،اكمػػانت ع ػػم اكخطيػػذ ن ي ػ اػػد ااػػترؾ يبػػا .كهػػك ضػػؿ امػػتخداـ اكر سػػذ عػػف

اكذدؿ.

ِ ِِ
ٕٓ ِ ِ
ُم ِ
ب قَ ْد ظَ َي َر لَ ُو ِفي ُح ْمٍم قَ ِائبلًَ «:يا
الر ِّ
ور ،إِ َذا َمبلَ ُك َّ
يما ُى َو ُمتَفَ ِّكٌر في ىذه األ ُ
آية (مت َٔ " -:)ٕٓ:ولك ْن ف َ
ِ ِ
َن تَأْ ُخ َذ مريم ام أرَتَ َك .أل َّ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س" .
الر ِ
ييا ُى َو ِم َن ُّ
ف ْاب َن َد ُاوَد ،الَ تَ َخ ْ
وس ُ
ف أْ
َن الَّذي ُح ِب َل ِبو ف َ
ُي ُ
َْ ََ َْ
كـ ينف سف اكسسنف أف يشدؽ إيماف اشذ اكسيبلد اكذذراكم إف كـ ينف بظبكر سبلسنت س ؿ هذا .كهيا يرل درس

ت اكتم يـ سف اكذذرال بت أكبت ر الها ع م اهلل ظبر برها ناكاسسُ .متَفَ ِّكٌر = يتركل ابؿ أف ي نـ ع م
ف ْاب َن َد ُاوَد = هذا تذنير ب ف داكد هك أبك اكسميو باك مد ،أك أف اكسكككد هك اكسميا ابف داكد
وس ُ
أ دَ .يا ُي ُ
اكسيتظر.

َن تَأْ ُخ َذ = أم ت سظبا ت بيتؾ بك ناف ياكيان أف يخر با.
أْ

آية (مت ٕٔٔ" -:)ٕٔ:فَ ِ
اى ْم»".
ش ْع َب ُو ِم ْن َخ َ
ص َ
ط َاي ُ
سو َ
ستَم ُد ْاب ًنا َوتَ ْد ُعو ْ
ع .أل ََّن ُو ُي َخمِّ ُ
اس َم ُو َي ُ
َ
ش ْع َب ُو = أم نؿ سف
ش ْع َب ُو ( َ
ص َ
سو َ
ع = هذا هك اكيطؽ اكيكيايت المـ ياكع أك يبكاي أم اكرب يخ صُ .ي َخمِّ ُ
َي ُ
اى ْم = هك يمتطيي أف يخ ص اكب ب سف س بذ اكخطيذ كم طاف اكخطيذ
يبب مكال يبكد أك أسـ) ِم ْن َخطَ َاي ُ
كاكتبا ،كهك يخ شيا سف عبكبذ اكخطيذ كيشاك يا سي اهلل ابب ،كاف عايا ت ضرة اهلل ابب تبرب اكخطيذ.
كاكيبكد بسكا اكخبلص بطريبذ خط  ،بـ بسكا أف اكخبلص ينكف سف اكركساف أك سف أم سشاسب كاتيذ،

كسازاؿ اكبذض تم ابف يسبسكيبا هنذا .كناف هذا هك اكسبـ اكخاطئ كت سيذم عسكاس (ككِْ.)ُِ:
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ٕٕ
ب ِب َّ
الن ِب ِّي ا ْلقَ ِائ ِل" :
الر ِّ
يل ِم َن َّ
ان لِ َك ْي َي ِت َّم َما ِق َ
آية (مت َٔ " -:)ٕٕ:وى َذا ُكمُّ ُو َك َ
يل = أم أف اكسميو ال كت مد ت سؿل اكزساف ،ككنف ناف هذا ت خطذ اهلل األزكيذ كمبؽ
لِ َك ْي َي ِت َّم َما ِق َ

كناس ع م كماف اكيبت.

ٖٕ
ِ
َِّ
ون ْ ِ ِ
يرهُ :اَهللُ َم َع َنا" .
اء تَ ْح َب ُل َوتَمِ ُد ْاب ًناَ ،وَي ْد ُع َ
آية (مت ُٔ « " -:)ٕٖ:ى َوَذا ا ْل َعذ َْر ُ
اس َم ُو ع َّما ُنوئي َل» الذي تَ ْفس ُ
هذى أكؿ يبكة سف م م ذ يبكات أتم ببا ستم اكباير كي بت أف ت اكسميو تت بؽ اكيبكات كأي هك اكسميا
يل = سف اإلمسيف سذان عسايكسيؿ كيمكع يسبـ أف اكسميو هك اكرب ست مدان.
اكسيتظرِ .ع َّما ُنوِئ َ
ٕٗ
وس ُ ِ َّ ِ
ـوَ ٕ٘ .ولَ ْـم
الـر ِّ
استَ ْيقَ َ
َم َـرهُ َمـبلَ ُك َّ
بَ ،وأ َ
ام َأرَتَ ُ
اآليات (مت َٔ " -:)ٕ٘-ٕٗ:فمَ َّما ْ
ظ ُي ُ
َخـ َذ ْ
ف م َن الن ْـوم فَ َع َـل َك َمـا أ َ
ِ
ع" .
سو َ
ْيا َحتَّى َولَ َدت ْاب َن َيا ا ْل ِب ْك َرَ .وَد َعا ْ
َي ْع ِرف َ
اس َم ُو َي ُ
ْيا َحتَّى = سف يريد إينار دكاـ بتككيػذ اكذػذرال يمػتخدـ هػذى ابيػذ كيبػكؿ أف تػم تاػير أيػ عر بػا بذػد أف
لَ ْم َي ْع ِرف َ

ككدت اكسميو .كاكرد ع م هذا بميط -:

ُ( )1نكُٓ" )ِٓ:ألي ي ب أف يس ؾ َحتَّى يضي سيػي األعػدال ت ػت ادسيػ " بػؿ بذػد أف يضػي أعػداؤى ت ػت
ادسي ميتكاؼ س ن .
ِ( )2شـٔ" )ِّ:ككـ ينف كسيناؿ ككد إكم يكـ سكتبا" بؿ ككدت بذد سكتبا.

( )3سزُِّ" )ِ:عيكييا ي ك اكرب إكبيا تػم يتػرالؼ ع ييػا" بػؿ تط ػي اكيبػت إكػم اهلل تػم ييػاؿ اك أر ػذ كعيدسػذ
ي كؿ عييي عي إكم األرض.

سسا مبؽ يسبـ اف اكك حتى ال يسيد ت ير اككضي بذدها.

ْاب َن َيا ا ْل ِب ْك َر = يسبسكف سف هذا أيضػان أف اكذػذرال اي بػت إخػكة ك سمػيو سػف بطيبػا .كاكػرد ع ػم ذكػؾ بمػيط .ػاكبنر
هك نؿ اتو ر ـ (عددُٖ .)ُٓ:تم كػك كػـ ينػف كػ إخػكة كاكػدكيؿ أيػ نػاف ع ػم اػذب اهلل أف يبػدـ نػؿ بنػر هلل
دكف أف ييتظػػر كالدة إخػػكة كػ  .كاكسمػػيو شػػار بنػ انر بػػيف إخػػكة ن يػريف (ركٖ )ِٗ:كاكذػػذرال امػػتسرت بنػ انر نسػػا تيبػ
ببذا زاياؿ اكيبم ( زْْ .)ِ ، ُ :

اإلصحاح الثاني (متٕ)

ٔ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ش ِر ِ
ق
وس ِم َن ا ْل َم ْ
ير ُ
س ا ْل َممك ،إِ َذا َم ُج ٌ
ود َ
اآليات (متٕ)َ "-:ولَ َّما ُولِ َد َي ُ
سوعُ في َب ْيت لَ ْحم ا ْل َي ُيوديَّة ،في أَيَّام ى ُ
ٕ
ِ
قَ ْد جاءوا إِلَى أُور َ ِ
ش ِر ِ
س ُج َد لَ ُو».
ود َممِ ُك ا ْل َي ُيوِد؟ فَِإنَّ َنا َأر َْي َنا َن ْج َم ُو ِفي ا ْل َم ْ
ين«:أ َْي َن ُى َو ا ْل َم ْولُ ُ
يم قَ ِائمِ َ
ق َوأَتَ ْي َنا ل َن ْ
َ ُ
ُ
شم َ
ٗ
شمِيم مع ُو .فَجمع ُك َّل ر َؤس ِ
ِ
ٖ َفمَ َّما ِ ِ
اء ا ْل َك َي َن ِة َو َكتََب ِة َّ
الش ْعب،
س ا ْل َممِ ُك ْ
ير ُ
اضطَ َر َ
ََ َ
ُ َ
ُور َ َ َ َ
ود ُ
َ
ب َو َجميعُ أ ُ
سمعَ ى ُ
ٙ
٘
وسأَلَيم«:أ َْي َن يولَ ُد ا ْلم ِسيح؟» فَقَالُوا لَ ُوِ «:في ب ْي ِت لَ ْحِم ا ْليي ِ ِ
وب ِب َّ
ت
الن ِب ِّيَ :وأَ ْن ِت َيا َب ْي َ
وديَّة .ألَنَّ ُو ى َك َذا َم ْكتُ ٌ
َ
َ ُ
ُ
َُ
َ َ ُْ
ٚ
الص ْغرى ب ْي َن ر َؤس ِ
ض ييوَذا لَ ِ
ٍ
يل»ِ .حي َن ِئ ٍذ َد َعا
س َرِائ َ
َن ِم ْن ِك َي ْخ ُر ُج ُم َد ِّبٌر َي ْر َعى َ
اء َي ُيوَذا ،أل ْ
ش ْع ِبي إِ ْ
ْ
لَ ْحم ،أ َْر َ َ ُ
ست ُّ َ َ ُ َ
ٛ
ان َّ ِ ِ
ِ
ْى ُبوا
سمَ ُي ْم إِلَى َب ْي ِت لَ ْحٍمَ ،وقَ َ
ال«:اذ َ
وس ِس ِّراَ ،وتَ َحقَّ َ
ير ُ
ق ِم ْن ُي ْم َزَم َ
الن ْجم الَّذي ظَ َي َر .ثُ َّم أ َْر َ
س ا ْل َم ُج َ
ود ُ
ىُ
ٜ
َخ ِبروِني ،لِ َكي ِ
صوا ِبالتَّ ْد ِقي ِ
س ِم ُعوا ِم َن
ق َع ِن َّ
آت َي أََنا أ َْي ً
َواف َ
ضا َوأ ْ
َس ُج َد لَ ُو»َ .فمَ َّما َ
ْح ُ
الص ِب ِّيَ .و َمتَى َو َج ْدتُ ُموهُ فَأ ْ ُ
ْ
ا ْلممِ ِك َذ َى ُبواَ .وِا َذا َّ
ش ِر ِ
الص ِب ُّيَ ٔٓ .فمَ َّما َأر َْوا
ان َّ
قَ ،ح ْي ُ
الن ْج ُم الَِّذي َأر َْوهُ ِفي ا ْل َم ْ
اء َو َوقَ َ
ف فَ ْو ُ
ث َك َ
َّم ُي ْم َحتَّى َج َ
ق َيتَقَد ُ
َ
ٔٔ
ِ
ِ
ِ
َّ
س َج ُدوا لَ ُو .ثُ َّم فَتَ ُحوا
يما ِجدِّاَ .وأَتَ ْوا إِلَى ا ْل َب ْيتَ ،و َأر َْوا َّ
الص ِب َّي َم َع َم ْرَي َم أ ِّ
ُمو .فَ َخ ُّروا َو َ
الن ْج َم فَ ِر ُحوا فََر ًحا َعظ ً
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ِ ِ ِ
وزُىم وقَدَّموا لَ ُو َى َداياَ :ذ َىبا ولُبا ًنا وم ِّرإٔ .ثُ َّم إِ ْذ أ ِ
ص َرفُوا
ُوح َي إِلَ ْي ِي ْم ِفي ُح ْمٍم أ ْ
ير ُ
َ
س ،ا ْن َ
ود َ
َن الَ َي ْرج ُعوا إلَى ى ُ
ً َ َ َُ
ُك ُن َ ْ َ ُ
ٖٔ
ب قَ ْد َ ِ
ط ِريق أ ْ ِ
ف ِفي ُح ْمٍم قَ ِائبلً«:قُ ْم َو ُخ ِذ
الر ِّ
ِفي َ
ص َرفُوا ،إِ َذا َمبلَ ُك َّ
وس َ
ظ َي َر ل ُي ُ
ورِت ِي ْمَ .وَب ْع َد َما ا ْن َ
ُخ َرى إلَى ُك َ
ول لَ َك .أل َّ ِ
ِ
الص ِب َّي لِ ُي ْيمِ َك ُو».
َن َي ْطمُ َب َّ
َّ
الص ِب َّي َوأ َّ
اك َحتَّى أَقُ َ
ص َرَ ،و ُك ْن ُى َن َ
ُم ُو َو ْ
س ُم ْزِمعٌ أ ْ
ير ُ
اى ُر ْب إِلَى م ْ
ود َ
َن ى ُ
٘ٔ
ٗٔ
ِ ِ
ِ
ان ُى َن َ ِ
ب
الر ِّ
َخ َذ َّ
س .لِ َك ْي َي ِت َّم َما ِقي َل ِم َن َّ
ام َوأ َ
ص َر َ
ير ُ
ص َرَ .و َك َ
ف إِلَى م ْ
ود َ
الص ِب َّي َوأُ َّم ُو لَ ْيبلً َوا ْن َ
اك إلَى َوفَاة ى ُ
فَقَ َ
ِ ِ
َن ا ْلمجوس ِ
ِ
ٍ ِ ِ ٔٙ
ِ ِ ِ
ِب َّ
س َل
ير ُ
ص َر َد َع ْو ُ
سخ ُروا ِبو َغض َ
الن ِب ِّي ا ْلقَائل«:م ْن م ْ
ب ِجدِّا .فَأ َْر َ
س أ َّ َ ُ َ َ
ود ُ
ت ْابني» .حي َنئذ لَ َّما َأرَى ى ُ
ِ
ان الَِّذ َ ِ
ِ
ِ ٍ
سب َّ
الزَم ِ
الص ْب َي ِ
ان الَِّذي
يع ِّ
س َنتَ ْي ِن فَ َما ُد ُ
َوقَتَ َل َجم َ
ونِ ،ب َح َ
ين في َب ْيت لَ ْحم َوِفي ُك ِّل تُ ُخو ِم َيا ،م ِن ْاب ِن َ
ٔٛ
ٔٚ
الر ِ
ت ِ ِ
ِ
يل ِبِإ ْرِم َيا َّ
تَ َحقَّقَ ُو ِم َن ا ْل َم ُج ِ
اء َو َع ِوي ٌل
وسِ .حي َن ِئ ٍذ تَ َّم َما ِق َ
امةَ ،ن ْو ٌح َوُب َك ٌ
ص ْو ٌ ُ
الن ِب ِّي ا ْلقَائ ِلَ « :
سم َع في َّ َ
ين»َ ٜٔ.فمَ َّما م َ ِ
َك ِثير .ر ِ
سوا ِبم ْو ُج ِ
َّ
س ،إِ َذا َمبلَ ُك
يد أ ْ
ير ُ
احي ُل تَ ْب ِكي َعمَى أ َْوالَِد َىا َوالَ تُ ِر ُ
ود َ
ود ُ
ات ى ُ
ٌ َ
َ
َن تَتَ َع َّزى ،ألَن ُي ْم لَ ْي ُ َ
ٕٓ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ْى ْب إِلَى أ َْر ِ
ات
الر ِّ
ص َر قَائبلً«:قُ ْم َو ُخذ َّ
َّ
الص ِب َّي َوأ َّ
س َرائ َ
وس َ
ُم ُو َواذ َ
يل ،أل ََّن ُو قَ ْد َم َ
ض إِ ْ
ف في م ْ
ب قَ ْد ظَ َي َر في ُح ْمم ل ُي ُ
ٕٔ
ض إِسرِائ َ ٕٕ ِ
ُم ُو َو َج َ ِ
س َّ ِ
س ِم َع أَ َّن
َخ َذ َّ
الص ِب َّي َوأ َّ
ام َوأ َ
ين َكا ُنوا َي ْطمُ ُب َ
الَِّذ َ
يلَ .ولك ْن لَ َّما َ
ون َن ْف َ
اء إلَى أ َْر ِ ْ َ
الصب ِّي» .فَقَ َ
اك .وِا ْذ أ ِ
ودس أَِب ِ
ِ
ودي ِ
ِ
س َي ْممِ ُك َعمَى ا ْل َي ُي ِ
ُوح َي إِلَ ْي ِو ِفي ُح ْمٍم،
يوَ ،خ َ
َن َيذ َ
اف أ ْ
َّة ِع َو ً
ْى َ
ب إِلَى ُى َن َ َ
ير ُ َ
أ َْرخيبلَ ُو َ
ضا َع ْن ى ُ
ٖٕ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ٍ
ف إِلَى َنو ِ
احي ا ْل َجِم ِ
س ُي ْد َعى
ص َر َ
س َك َن في َمدي َنة ُيقَا ُل لَ َيا َناص َرةُ ،ل َك ْي َيت َّم َما قي َل ِباألَ ْن ِب َياء«:إِنَّ ُو َ
يلَ .وأَتَى َو َ
َ
ا ْن َ
َن ِ
اص ِريِّا»"
ىيرودس الكبير (بعد وفاتو قسمت المممكة كالتالي عمى أبنائو)
أوالد ىيرودس :انتيباس
الجميل

رفض قيصر تسميتو ممكاً
وس ِّم َى رئيس ربع
ُ

أرخيبلوس

أدوم /الييودية /السامرة
أعطى لقب ممك ولكن قيصر

رفض إعطائو ىذا المقب ،وكان

فيمبس

قيصرية

س ِّم َى رئيس ربع
ُ

شري ارً جداً وأسقطو قيصر بعد ٜ
سنوات وضم ممكو لموالي
الروماني مباشرة

باكر كع إكم س ؿ األسيال (ككُٗ .)ِٕ-ُِ:ي د أف اإليمػاف اكاػريؼ اك ػيس يػذهب كي خػذ كيسمػ س نػان ػـ ينػا ئ

عبدى األكؿ ب ف أعطاى م طايان ع م عار سدف كعبدى اك ايت م طاف ع م خسس سدف.

كسكضػػكع عاس ػػذ هيػػركدس يسمػػر سكضػػكع س ػػؿ األسيػػال .اكس ػػؾ هيػػركدس اكنبيػػر ي ػث أي ػ نػػاف شػػديؽ كبيشػػر

(اإليمػػاف اكاػريؼ اك ػػيس) أعطػػاى مػ طاف ع ػػم سس نػػذ نبيػرة .ككسػػا سػػات امػػـ ايشػػر اكسس نػػذ ع ػػم أربذػػذ كببػػذا
شار نؿ رسيس ربي يس ؾ ع م عدد سدف أاؿ .كهياؾ سف س ؾ ع م َُسدف كهياؾ سف س ؾ ع م ْ سدف كهنذا

ب مب ارب سف ايشر.
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ككاضو أيػ ن سػا زادت عػدد اكسػدف ازد س ػد ك يػم ك ػركة اكس ػؾ .كاكسذيػم أيػ ن سػا نيػا أسيػال ػت كزياتيػا نػاف كيػا

س د أعظـ ت اكمسال " ي ـ يستاز عف ي ـ ت اكس د" (ُنكُٓ)ُْ:

ك ييسا يبكؿ اكرب يمكع "سػف ي ػب مػ عطي أف ي ػس سذػت ػت عراػت نسػا
ت عرا " (رؤّ:)ُِ:

بػت أيػا أيضػان ك مػت سػي أبػت

 )1هذا ال يسبـ سي أف ابب ك عرش سمتبؿ عف اإلبف ،كاإلبػف مػكؼ ي ػس سذيػا ػت عراػ تػرة
ـ يذهب كي س سي ابب ت عرا  ،ألف ابب كاإلبف ببماطذ هـ كا د.

 )2اكذرش تذبيػر عػف اكس ػد .كنػكف اكسمػيو ي ػس سػي ابب ػت عراػ  ،ػاكسذيم أف اإلبػف ب مػدى
شار ك يسس س د ابب  ،كهك يسس س د اإلبف األزكم ببلهكت (يكُٕ  )ٓ :كهذا سذيػم
عف يسيف ابب.

)3

ػس

كميا ت عرش اكسميو يذيت أييا ياترؾ ت س دى ،ن هؿ ب مب أسايتػ " ي سػان يستػاز عػف ي ػـ

ت اكس د" أ ديا ينكف ك م طاف ع م عارة سدف كابخر ك م طاف ع م خسس سػدف .كهػذا سػا

ناف يذيي اكسميو يف ااؿ "كأيا اد أعطيتبـ اكس د اكذم أعطيتيت" (يكُٕ )ِِ:اكسميو ت مد
كيسكت كيبكـ كيشذد كيتس د ب مدى كيتس د ي ف ي .

 )4هذا ال يذيت أي مينكف كيا يسػس س ػد اكسمػيو ،كنػف نػؿ سيػا ب مػب أسايتػ مػينكف كػ

ػزل سػف

هذا اكس د .كاألدؽ أي مييذنس ع ي س د اكسميو  ،يذنس سي ع ت ادر يباس .

س ؾ هيركدس اكنبير ع م نؿ اكيبكديذ ميذ ّٕؽ.ـ.
كدخؿ اكبدس بسذكيذ اكركساف .كنايت أس كأبي

أدكسييف .كناف األدكسيكف اد رضخكا باكبكة ك سذهب

اكيبكدم ميذ ُِٓؽ.ـ .ـ ينف هيركدس يبكدم
األشؿ .كاد تزكج هيركدس عار يمال كناف ك

أبيال ن يريف .كااتد اكتيا س يسا بييبـ ع م ك ار ذ

اكذرش .كناف اكبشر سمرح عارات اكسؤاسرات

كاكستف .كااترنت زك ات اكس ؾ كأاارببف ت ت ؾ

اكسؤاسرات .هذا عدا اكسؤاسرات اكتت ناف ي ينبا

هيركدس ضد أعداس سف اكيبكد كاكركساف بد ناف
هيركدس اكنبير اامت اكب ب ،عديـ اكاسبذ يمذم

كرال سش ت سبسا نايت اكخماسر كااتبػر بن ػرة

اك يؿ ككـ ييتب إكم شراخ اكسظ كسيف .كاتؿ عدة

زك ات كأبيال كأاارب خك ان سف سؤاسراتبـ .ككني بيت

أسانف ن يرة أابرها سدييذ ايشريذ كمساها هنذا تنريسان ألك مطس ايشر ،كرسـ سدييذ اكماسرة بذد أف تبدست
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كأمساها مبامطيا (ميبامتكس هك االمـ اكيكيايت المـ أ مطس اكبلتييت) أم سدييذ أ مطس .كبدأ ت ترسيـ

اكبينؿ ت اكبدس .كسف ك ايت أي اتؿ ابيي اإلمنيدر كأرمطكبككس ،كابؿ سكت بخسمذ أياـ اتؿ ابي ايتيباتر .
ك يسا هك يم ـ أيسام األخيرة أسر ببتؿ سيي عظسال أكرا يـ تم يذـ اك زف اكسدييذ كال ي د اكس ؾ اك ديد

س االن ك بب ذ ،كني سات ابؿ أف تت بؽ أسييت األخيرة .كهك اكذم أسر ببتؿ أطساؿ بيت ك ـ تم ال ييا م

اكسٍؾ .بد ككد اكسميو ت أكاخر أياـ هذا اكطا يذ .ككبد سات هيركدس اكنبير بذد اتؿ أطساؿ
سكككد بيت ك ـ ي
بيت ك ـ ب بل ذ ابكر بذد أف ااتدت اراهت ت اكسترة األخيرة ألنؿ اك ـ كأشيب بدال اكيبرس كاالمتمبال،
كتشاعدت سي راس ذ نريبذ دان تم كـ يبدر أ د أف يبترب إكي  .كبذد سكت ااتمـ أبيالى سس نت

مب سا

مبؽ.

ٔ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ش ِـر ِ
ق
ـن ا ْل َم ْ
ير ُ
وس ِم َ
س ا ْل َممك ،إِ َذا َم ُج ٌ
ود َ
آية (مت َٕ " -:)ٔ:ولَ َّما ُولِ َد َي ُ
سوعُ في َب ْيت لَ ْحم ا ْل َي ُيوديَّة ،في أَيَّام ى ُ
قَ ْد جاءوا إِلَى أُور َ ِ
يم" .
َ ُ
ُ
شم َ
َب ْي ِت لَ ْحِم = بيت اكخبز بك ال إكييا خب انز مساكيان يتياكك اك ياع كاكذطاش إكم اكبر .ت اتضاع ناسؿ اىبً ىؿ اكرب
يمكع أف يككد كالدة س بككذ .ت اريذ ش يرة ،بػك اػد أخ ػم ذاتػ أخػذان شػكرة عبػد (ِنػكٖ +ٗ:ػتِ .)ٕ:كبيػت

ك ػـ هػت سدييػػذ اكس ػػؾ داكد ،يػث سمػ

شػػسكسيؿ اكيبػػت س نػان ع ػػم إمػراسيؿ .ك يبػػا ككػد اكسمػػيو اكس ػػؾ سػػف يمػػؿ

داكد .كيبل ظ أف ستم ال يتن ـ عف اكياشرة بك يبدـ اكسميو اكس ؾ يمؿ داكد اكس ؾ.

َولَ َّمـا ُولِ َـد = ككػد اكسمػػيو مػيذ ْؽ.ـ( .كنػاف هػذا يتي ػػذ أخطػال اكذ سػال ػت اك مػػاب ػت اكبػركف اككمػطم ييسػػا
اكككا ت يير اكتبػكيـ سػف اك مػاب تبذػان ك طريبػذ اكسشػريذ ،طريبػذ اكي ػكـ إكػم اكتبػكيـ اكاسمػت كهػك اكمػاسد اكيػان،

كانتاؼ اكخط بذد ذكؾ ببركف)
ش ِـر ِ
ق = هػـ نبيػذ أك س ػكؾ ن ػداييكف أك ارمػيكف يبتسػكف بد ارمػذ اكس ػؾ كاكظػكاهر اكس نيػذ ،كامػـ
ـن ا ْل َم ْ
وس ِم َ
َم ُج ٌ
س ػكس يذطػػت ك سبلمػػسذ كر ػػاؿ اكذ ػػـ خاشػػذ ع ػػـ اكس ػػؾ كيبػػاؿ أيبػػـ مػ رة كسي سػػيف سػػف بػػيف اكيبػريف ،كيذبػػدكف
اكيار .كناف ع سال اكي كـ سف اكس كس (نايكا يذتبدكف بك كد عبلاػذ بػيف رنػذ اكي ػكـ كأ ػداث اكذػاكـ) يذتبػدكف

أف ظبكر ي ـ عبلسذ ع م سيبلد اػخص عظػيـ .كيبػاؿ أف هػؤالل اكس ػكس نػايكا يتبذػكف سػذهب ب ذػاـ اكػذم تيبػ

بس تل اكسميو (مسر اكذدد) .كهـ نايكا يذر كف يبكت  ،كييتظركف هذا اكسكككد اكذ يب اكذم ااؿ عي ب ذاـ "يبرز

نكنب سف يذبكب ( "..عػدِْ .)ُٕ:كيػرل ػت يبػكة ب ذػاـ كاكػي ـ اكػذم ظبػر ك س ػكس كيػدكبـ ع ػم كالدة اكسمػيو

أف اهلل كػـ يبشػػر يسمػ ع ػػم اكيبػػكد ،بػػؿ هػك اهػػتـ بنػػؿ اكباػػر ،كنػػؿ سػػف يط بػ ب سايػػذ .ككبػػد نػػاف هػؤالل اكس ػػكس

يس كف نييمذ األسـ اكسي ذبذ كذريمبا اكس ؾ .بييسػا ر ضػ اكيبػكد ،أتػم إكيػ األسػـ اكػك يييف نػاف س يػسبـ تكبيخػان
ك يبكد .ناف اكس كس هـ بانكرة اكاذكب األسسيذ اكذيف اب كا اكسميو .كناف اكسميو سيذ كالدت

ر اكزاكيػذ اكػذم

اب اكرعػاة اكػذيف أتػكا إكيػ سػف اريػب كاكس ػكس اكػذيف أتػكا إكيػ سػف بذيػد .ك اكبػان ػال اكس ػكس ػت سكنػب عظػيـ
يتبػدسبـ بل ػػذ سػػف نبػارهـ ي س ػػكف اكبػػدايا ك س ػػؾ اكذ يػب .هػؤالل اكس ػػكس مػػيدييكييا ،بػـ تذبػكا كيشػ كا ك سمػػيو،
ساذا ادسيا ك سف تذب أك هػدايا .هػـ ترنػكا ببلدهػـ يتػرؾ اػبكاتيا كيػراى .ككػينف اكنتػاب اكسبػدس هػك اكػي ـ اكػذم
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يبػػدييا "م ػراج كر ػػت نبلسػػؾ كيػػكر كمػػبي ت" أك هػػك اكػػركح اكبػػدس اكػػذم ػػت داخ يػػا .كاكنييمػػذ تضػػي ػػت ا ػرايذ

اكبينؿ ،ت ضف ابب ايديؿ سضئ إاارة ك ي ـ اكذم يبدييا إكم أ ضاف اكيذسذ.
ي د هيا ااعدة أماميذ كهت أف سف يب ث عف اكسميو ب سايذ ي دى "أط بكا ت دكا"

س سػػؤل ا ب ػ اك مػػد ػػـ ي ػػد اكسمػػيو ككػػـ يذر ػ  .اكس ػػؾ اكيبػػكدم كػػـ ي ػػدى كاكس ػػكؾ اكػػك يييف (اكس ػػكس)
ف ِييـ ُـر ُ
ود َ
ك دكى.
والكينة عر كا اكيبكات ككنف سطاسذبـ اكساديذ أعست عيكيبـ ـ ي دكى ككـ يب كا عي ب ببـ ساػ كؿ بساديػاتبـ.
اكرعاة اكرمسييف كـ ي دكى كرعاة اك يـ ك دكى بؿ ت كؿ اكنبيذ إكم شاكبيف ك سميو.

أسا المجوس بد كضذكا ت ا كببـ أف ي دكى ،ك دكى سي أيبـ ك يييف.

والرعاة الساىرين أتػم كبػـ اكسبلسنػذ كيراػدكهـ كهنػذا نػؿ مػاهر ع ػم رعيتػ أك مػاهر ع ػم خػبلص يسمػ مػي د
يمكع.
ٕ
ِ
ود ممِ ُك ا ْل َي ُي ِ
ش ِر ِ
س ُج َد لَ ُو»".
ود؟ فَِإ َّن َنا َأر َْي َنا َن ْج َم ُو ِفي ا ْل َم ْ
آية (مت ٕ " -:)ٕ:قَ ِائمِ َ
ق َوأَتَ ْي َنا ل َن ْ
ين«:أ َْي َن ُى َو ا ْل َم ْولُ ُ َ
ما ىو ىذا النجم -:يبكؿ اكبديس ـ اكذهب أي كـ ينف ي سان بيبيان نماسر اكي كـ ،إيسا هك سبلؾ ظبر ت هيسذ

ي ـ كيبدم اكس كس اكذاس يف ت اكس ؾ كذكؾ:

 -1ألف سمار هذا اكي ـ اكذم ظبر سخت ؼ سي سمار رنذ اكي كـ اكطبيذيذ.
 -2ناف اكي ـ يمطي ت اكظبيرة كاكاسس ساراذ.
 -3ناف يظبر أ يايان كيختست ت أ ياف أخرل.

 -4ناف يرتسي ييان كييخسض ييان بك اادهـ إكم اكبيت اكذم ي اكسميو تساسان.
أسا أكري ايكس يرل أي أ د اكسذيبات ،كهذا اال تساؿ بذيد كؤلمباب اكماببذ.

متى جاء المجوس إلى المسيح :يػرل اكػبذض أف اكػي ـ ظبػر ابػؿ س ػتل اكسمػيو ك ذػاكـ كي ػذ سػيبلدى بسػدة تنسػت

كمػػسر اكس ػػكس سػػف بػػيف اكيبػريف إكػػم بيػػت ك ػػـ ،كهػػـ أتػكا تساسػان كي ػػذ اكسػػيبلد ،كيػػرل اكػػبذض أف اكػي ـ ظبػػر كي ػػذ
سػػيبلدى ك س ػػكس كهػػـ أتػكا بذػػد تػرة (كيبػػكؿ أشػ اب هػػذا اكػرأم أف سػػا يدعسػ اػػكؿ اكنتػػاب أف اكس ػػكس أتػكا إكػػم

اكبيت آيذ (ُُ) ككـ يبؿ اكسذكد .كااؿ اكشبت ككـ يبؿ اكطسؿ .كأف هيركدس اتؿ نؿ سف ناف أاؿ سف ميتيف)
لماذا استخدم اهلل النجم؟

 -1اهلل ين ػـ نػػؿ إيمػاف باك ػػذ اكتػػت يسبسبػا ،نسػػا ت ػػدث سػي اكتبلسيػػذ عػػف طريػؽ شػػيد اكمػػسؾ اكػك ير كتن ػػـ سػػي

امطيطيف اكس ؾ اكس ارب كأراى عبلسذ اكش يب ااسبلن ببذا ت ب ذرؼ اكسميو كآسف بػ  ،كت ػدث سػي اكيبػكد
باكيبكات كسي اكيكيايييف باكس مسذ ين ـ اهلل اكس كس اكذيف ال يسبسكف مكل ك ذ اكي كـ عف طريؽ ي ػـ ،كهنػذا

ين سيا اهلل سف خبلؿ أعساكيا كدراماتيا كسيازكيا نؿ اكيكـ.
-2

يف كش كا ك يبكديذ تكاؼ اكي ـ عف إراادهـ م ككا اكيبكد كيرادكهـ ذاع اكخبر ،كببذا تن ـ اهلل سي اػذب

سف اكيبكد كيذر كا يب اكسيبلد بل ينكف كبـ عذر.
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 -3اهلل ن ـ اكس كس عف طريؽ ي ـ ،كن ـ اكرعاة عف طريؽ سبلسنذ ،اكنؿ تن ـ سف اكمسال.

 -4ربسػػا اػػذر اكس ػػكس أف تذاكيػػذهـ اػػد أبط ػػت ػػيف ككػػد اكسمػػيو ،ػ درنكا أف أس ػ انر يسػػكؽ اكم ػ ر اػػد ػػدث ػػت
اكذػ ػػاكـ ،كتػ ػػذنركا يبػ ػػكة ب ذػ ػػاـ ،ط ب ػ ػكا أف يػ ػػركا ي س ػ ػان هػ ػػك نكنػ ػػب يذبػ ػػكب اكػ ػػذم ػ ػػد بـ عي ػ ػ أبػ ػػكهـ ب ذػ ػػاـ

(عػػدِْ ،)ُٕ:كيػػدرنكا أيػػف هػػك هػػذا اكسككػػكد يػػذهبكا إكيػ ػ راهـ اهلل ب مػػب ط ػػببـ ،ك مػػب سػػا يسبسػػكى .بػػـ
ب مب سساهيسبـ بسكا يبكة ب ذاـ ر يان .بـ بسكا اكك نكنب سف يذبكب أف هياؾ ي سان ميظبر.

 -5ربسا هـ عر كا سكعد سككد اكسميو سف يبكة دايياؿ اكذم ناف نبي انر ك س كس.

 -6اهلل أخرج سف اك ا ت بلكة ،اكس كس امتخدسكا اكي كـ بطريبذ خاطسذ ككنف ها هك اهلل يرادهـ عف طريببا
ع ػم سنػاف اكسمػيو .كنػاف هػؤالل اكسي سػكف يذتبػدكف أف كنػؿ اػخص ي سػان يي ىمػيِّر ياتػ  ،ككنػف يػرل هيػا أف
اكي ـ كـ ي دد سشير اكسميو ،بؿ أف اكسميو هك اكذم ناف يبكد اكي ـ.
اضطَرب وج ِميع أُور َ ِ
ِ
آية (مت َٕ ٖ" -:)ٖ:فمَ َّما ِ ِ
يم
ير ُ
ود ُ
َ
س ا ْل َمم ُك ْ َ َ َ َ ُ ُ
سم َع ى ُ
شم َ
ب = كبد خام هيركدس أف تر ي اكسس نذ إكم يبكدم كتضيي سي
اض َ
ْ
ط َر َ

َم َع ُو" .
 ،اضطرب اكس ؾ األرضت يف ظبر

اكس ؾ اكمساكم ،ك ت ا ب نؿ سيا إف ت م اكرب يمكع يزعزع اكايطاف اكطا يذ اكذم يس ؾ باكار .كن ف اكرب

يمكع يف يس ؾ ييا بش يب تيبار سس نذ إب يس كال تبدر أف ت بت .يف يضئ اكيكر تذهب اكظ سذ.
ِ
آية (مت ٕٗ" -:)ٗ:فَجمع ُك َّل ر َؤس ِ
اء ا ْل َك َي َن ِة َو َكتََب ِة َّ
يح؟»".
سأَلَ ُي ْم«:أ َْي َن ُيولَ ُد ا ْل َمس ُ
الش ْعبَ ،و َ
ََ َ ُ َ
ي د هيا أف رؤمال اكنبيذ كاكنتبذ يرادكف اكس كس ك خبز اك ت ،أسا هـ بل يبتربكف إكي  ،كذ بـ شاركا

ناكذاس يف ت بيال ؾ يكح اكذيف هي كا ؾ اكخبلص ككنيبـ كـ يدخ كى .كبد تستي اك ربال بمر اك ياة ك ي رـ

اكرؤمال سي .

ٙ
اآليات (مت ٕ٘" -:)ٙ-٘:فَقَالُوا لَ ُوِ «:في ب ْي ِت لَ ْحِم ا ْليي ِ ِ
وب ِب َّ
ت لَ ْحٍم،
الن ِب ِّيَ :وأَ ْن ِت َيا َب ْي َ
وديَّة .ألَنَّ ُو ى َك َذا َم ْكتُ ٌ
َ
َُ
الص ْغرى ب ْي َن ر َؤس ِ
ض ييوَذا لَ ِ
يل»".
س َرِائ َ
َن ِم ْن ِك َي ْخ ُر ُج ُم َد ِّبٌر َي ْر َعى َ
اء َي ُيوَذا ،أل ْ
ش ْع ِبي إِ ْ
ْ
أ َْر َ َ ُ
ست ُّ َ َ ُ َ

باات اكيبكة أف سخار

سيذ األزؿ ،كهـ نتسكها يسااان كبيركدس (سيخآ )ِ:كنف كاضو سذر تبـ باكيبكة بؿ ب مب

يبكة دايياؿ بـ نايكا يذر كف ميذ سيبلدى (دا ٗ) مسذاف ك يذ نايا ييتظراي (ككِ).

ِ
ٍِ ِ ٚ
ان َّ
الن ْجِم الَِّذي ظَ َي َرٛ .ثُ َّم
وس ِس ِّراَ ،وتَ َحقَّ َ
ير ُ
ق ِم ْن ُي ْم َزَم َ
س ا ْل َم ُج َ
ود ُ
اآليات (مت ٕ " -:)ٛ-ٚ:حي َنئذ َد َعا ى ُ
َخ ِبروِني ،لِ َكي ِ
صوا ِبالتَّ ْد ِقي ِ
آت َي أََنا
ق َع ِن َّ
سمَ ُي ْم إِلَى َب ْي ِت لَ ْحٍمَ ،وقَا َل«:اذ َ
ْى ُبوا َواف َ
ْح ُ
أ َْر َ
الص ِب ِّيَ .و َمتَى َو َج ْدتُ ُموهُ فَأ ْ ُ
ْ
َس ُج َد لَ ُو»".
أ َْي ً
ضا َوأ ْ
أخسم هيركدس اضطراب بسظاهر اكخداع ،كهذا هك طريؽ نؿ اع ت اكار إذ يخططكا ت اكخسال كي ر كا

ابخريف.
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ٜ
س ِم ُعوا ِم َن ا ْلممِ ِك َذ َى ُبواَ .وِا َذا َّ
ش ِر ِ
ف
الن ْج ُم الَِّذي َأر َْوهُ ِفي ا ْل َم ْ
اء َو َوقَ َ
َّم ُي ْم َحتَّى َج َ
آية (مت َٕ " -:)ٜ:فمَ َّما َ
ق َيتَقَد ُ
َ
الص ِب ُّي" .
ان َّ
قَ ،ح ْي ُ
فَ ْو ُ
ث َك َ

سا أ ك يا أف يخرج سف داسرة إب يس (هيركدس) ،داسرة اكخطيذ عسؿ إب يس كتتناؼ كيا عبلسات اكطريؽ اكس كنت

بكضكح( .يضي ايديؿ ت ارايذ اكنييمذ رس از كبذا اكي ـ).

ٓٔ
ِ
َّ
يما ِجدِّا" .
آية (مت َٕ " -:)ٔٓ:فمَ َّما َأر َْوا الن ْج َم فَ ِر ُحوا فََر ًحا َعظ ً
ييسا يرل اكطريؽ اكس كنت البد كميسرح دان.

الص ِب َّي مع مريم أ ِّ ِ
آية (مت ٕٔٔ" -:)ٔٔ:وأَتَوا إِلَى ا ْلب ْي ِ
وزُى ْم
ا
َو
ر
أ
و
،
ت
َّ
س َج ُدوا لَ ُو .ثُ َّم فَتَ ُحوا ُك ُن َ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ
ُمو .فَ َخ ُّروا َو َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َّموا لَ ُو َى َد َاياَ :ذ َى ًبا َولُ َبا ًنا َو ُم ِّرا" .
َوقَد ُ
اكس كس ابؿ هداياهـ ادسكا ا كببـ كم دكا ك  .هـ يسذكا اكياسكس كهـ األسـ ،بـ كـ ي ضركا أساـ اكرب ار يف

(تثُٔ. )ُٔ:

َذ َى ًبا = إاارة ألي س ؾ ،باكر ـ سف سظاهر اكبماطذ اكتت ناف يبا ،بد اذر اكس كس أي س ؾ ،كبد عر كا
باكركح ،كاكسميو يس ؾ ع م اكب كب اكبميطذ اكستضذذ .سس نذ اكسميو كـ تنف سف هذا اكذاكـ ،كهك ر ض أف
ي ذ كى س نان (يكٔ .)ُٓ:كدخؿ أكرا يـ رانبان أتايان .ككنف بييسا ناف اكسميو ت سظاهر اككداعذ كاكتكاضي نايت

اكمسال تابد ك  ،اكسبلسنذ تريـ "اكس د هلل ت األعاكت" كابب يابد س دت كأس د أيضان (يكُِ . )ِٖ:كنايت
سذ زات بم طاف ،بؿ هك أعطم كسف يؤسف ب أف ينكف ت س دى كيرث سذ  ،نؿ سف عاش يات يرضم اهلل

كيطيي كشاياى ميس ؾ سذ  ،نؿ سف َّ
ادـ ا ب كينكف عراان ك سميو مي س سي اكسميو ت عرا (رؤّ.)ُِ:
ككنف هذا كسف ي ب كي يا ياة مساكيذ (رسزها اكذهب) ع م األرض كير ض أف يس ؾ ابكات ع م يات .

لُ َبا ًنا= إاارة كنبيكت (سزَُُ .)ْ:كناهف أم اسيي ،بك شار اسيذان ك يميا اكبارم عيد اهلل ابب .هك ناهف
َّ
ادـ ذبي ذ يسم  ،كنايت ذباسو اكذبد اكبديـ رس انز ك ش يب كرسيس نبيتيا يمكع ت كؤلبد ،ياسي ييا كؤلبد
(عبٕ .) ّ:كهياؾ سسبكـ عاـ ك نبيكت نؿ اكسؤسييف س كؾ كنبيذ (س كؾ كيا م طاف أف يس ؾ ع م ابكاتيا
كأ ماديا كنبيذ يبدـ ذباسو اكتمبيو كاكشبلة كاإليم اؽ بؿ يبدـ أ ماديا ذباسو

يذ (عبُّ+ُٓ-ُْ:

سزُٓ +ِ:ُُْ ،ُٕ:ركُِ )ُ:كببذا اكسسبكـ اكسميو هك س ؾ اكس كؾ كرسيس اكنبيذ كهذا طبذان ال يتذارض
سي اكنبيكت اكخاص ،اكنبيذ هـ خداـ أمرار اكنييمذ= كنبلل مراسر اهلل (ُنكْ.)ُ:

كاك باف يشيي سي اكبخكر ،كاكبخكر َّ
يبدـ هلل بط ،يبدـ ياتيا كش كاتيا ك سميو إكبيا .كربسا اعتبر اكس كس أف
اكسميو إك يمتك ب تبديـ اكبخكر ك نسا يبدسكف بكبتبـ.

ُم ِّار= إاارة بالس كااارة ألي يبت ( كظاسؼ اكسميو اك بلث س ؾ /ناهف /يبت تيب عيبا اكس كس يكـ سيبلدى)
كاأليبيال اكذيف أرم بـ اهلل كاذب عايكا األسريف .ككنف آالـ اكسميو ت ش ب نايت تمسك عف أ ناريا كينست
س كخطايا اكباريذ ك ب ابب ك ب عي ن اسؿ خطايا) .كاكسر يمتخدـ ت ت ييط اكسكتت ،إاارة كببكك
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اكسكت ككنف اكسر راس ت طيبذ دان إاارة كطاعذ اكسميو .كاكسر يمتخدـ ت اكذطكر إال أف سذاا سر دان إاارة
بالـ اكسميو .كذكؾ نؿ سف ي تسؿ س اررة ابالـ كاكش يب ينكف كبذا راس ذ

إ بي

كة عيد اهلل ابب ،إذ ياترؾ سي

ت سؿ اكش يب .كهنذا نؿ سف يسيت ابكات مدى ،بك ياترؾ سي اكسميو ت سكت

ينكف ك

ؽ

اكتستي باكبياسذ سي اكسميو ،ككذكؾ باكسر أم با تساؿ األكـ ي سظ أ ماديا سف اكسماد ،كبا تساؿ ش ب األهكال
كاكابكات ي سظ أ ماديا سف اكسماد إذ ينكف كبا اياسذ ت األبديذ .بؿ سف ي تسؿ ابالـ تنكف ك إعبليات

كأمرار يمتيير ببا ا ب ينكف يبت.

كببذا يرضم اكسميو ،ب ف يبدـ ك هذى اكتبدسات [ُ]

ياتيا اكمساكيذ ( تّ( )َِ:نكّ ]ِ[ )ُ:ش كاتيا

[ّ]تمابي يا كانريا كمط آالسيا .أم اكذهب ( ياتيا اكمساكيذ) كاك باف (اكشبلة) كاكسر (ا تساؿ األكـ بانر).
ِ ِ ِ
آية (مت ٕٕٔ" -:)ٕٔ:ثُ َّم إِ ْذ أ ِ
ُخ َرى إِلَى
ص َرفُوا ِفي طَ ِريق أ ْ
ُوح َي إِلَ ْي ِي ْم ِفي ُح ْمٍم أ ْ
ير ُ
س ،ا ْن َ
ود َ
َن الَ َي ْرج ُعوا إلَى ى ُ
ورِت ِي ْم" .
ُك َ
اهلل ببذا أيبذ اكسميو كأيبذ اكس كس سف بطش هيركدس ،إذ هك سف اكسؤند ناف ميبت بـ أليبـ اعتر كا باكسميو

س نان .كايشراؼ اكس كس دكف أف ي تبكا ببيركدس ي درس رك ت كيا ،إذ ع م اكيسس اكتت ت تبت باكسميو أف ال
تذكد كطريببا اكبديـ (إب يس).

ِفي ُح ْمٍم قَ ِائبلً«:قُ ْم َو ُخ ِذ
الص ِب َّي لِ ُي ْيمِ َك ُو».
ب َّ
َي ْطمُ َ

ٖٔ
ِ
ف
الر ِّ
ص َرفُوا ،إِ َذا َمبلَ ُك َّ
وس َ
ب قَ ْد ظَ َي َر ل ُي ُ
اآليات (مت َٕ " -:)ٔٗ-ٖٔ:وَب ْع َد َما ا ْن َ
ول لَ َك .أل َّ ِ
ِ
َن
َّ
الص ِب َّي َوأ َّ
اك َحتَّى أَقُ َ
ص َرَ ،و ُك ْن ُى َن َ
ُم ُو َو ْ
س ُم ْزِمعٌ أ ْ
ير ُ
اى ُر ْب إِلَى م ْ
ود َ
َن ى ُ
ٗٔ
ِ
ص َر" .
َخ َذ َّ
الص ِب َّي َوأ َّ
ام َوأ َ
ص َر َ
ف إِلَى م ْ
ُم ُو لَ ْيبلً َوا ْن َ
فَقَ َ
ُم ُو =
الر ِّ
ب = اكسبشكد سبلؾ عادم سرمؿ سف اكرب ،سبلؾ اكرب يبشد ب اكبان اكسميوَ .و ُخ ِذ َّ
َمبلَ ُك َّ
الص ِب َّي َوأ َّ
اكسبلؾ ابف كـ يبؿ كيكمؼ سريـ اسرأتؾ ،اكسيبلد اد تـ كاكاؾ اد زاؿ ،كشارت سريـ تيمب ك سميو ككيس

كيكمؼ ،كاكسميو هك سيمكب ك ذذرال ال كيكمؼ .اكسميو شار هك اكسرنز اكذم ييمب إكي  .كاكسميو هرب إكم
تم يتـ رماكت

سشر [ُ] ألي ناف ع ي أف ييتى ِّسـ رماكذ ،ككطاكسا اختست سف بيف اكيبكد إذا أرادكا ات
ً
ب إيمايان ]ّ[ .شار
(يكٖ ]ِ[ .)ٓٗ:هركب اكسميو أند بيبذ ت مدى ،ك أظبر ع اسب سيذ ش رى كسا ي م ى
هركب اكسميو درمان ك بركب سف اكار إف أسنف ،اكيار ال تطس باكيار بؿ باكسال ]ْ[ .أراد اكسميو تبديس سشر،
هذى اكتت مينكف ك رب سذب ان ت كمطبا (إشُٗ )ُٗ:كمتنكف سيارة ك ذاكـ ن (كنايت األك اف تمبط ت نؿ
ب د ت سشر تدخ اكذاس ذ اكسبدمذ نايكا يطردكيبـ سف سدييذ إكم أخرل) كسرنز إاذاع إيسايت ،كسرنز سدرمذ

اإلمنيدريذ كأشؿ اكرهبيذ.

ت سؿ :يكمؼ كـ يبؿ "إذا ناف اكسكككد هك يمكع اكسخ ص ساذا ال يخ شيا سف هيركدس ك ييسا ااؿ ك اكسبلؾ

إذهب إكم سشر ذهب تم دكف أف يم ك نيؼ أك ستم أعكد ك ت هذا درميف [ُ] اكتم يـ اكناسؿ ،كعدـ ط ب

سذ زات بشسذ سمتسرة [ِ] ا تساؿ األكـ ت شست،

ياة يكمؼ نايت سي اكسميو هت سزيج سف اكسرح كاألكـ
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(هركب كاضطباد كأكـ كسبلسنذ كي ـ كس كس ما ديف كرعاة ابكد  ،كناف أعظـ رح كتذزيذ كيكمؼ كاكذذرال

سريـ أف اكسميو م أ ضايبـ بؿ اؿ أيبـ هـ م أ ضاي  ،ي ف يرل هذى اكشكرة م مسر اكيايد "اساك
ت ت رأمم كيسيي تذايبيم" ِ .)ٔ :

٘ٔ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ب ِب َّ
ان ُى َن َ ِ
ص َر
الر ِّ
يل ِم َن َّ
س .لِ َك ْي َي ِت َّم َما ِق َ
ير ُ
آية (مت َٕ " -:)ٔ٘:و َك َ
الن ِب ِّي ا ْلقَائل«:م ْن م ْ
ود َ
اك إلَى َوفَاة ى ُ
ت ْابني»".
َد َع ْو ُ
هذى ابيذ ااكبا هكاي (ُُ .)ُ:ااكبا عف خركج اذب إمراسيؿ سف سشر .كنييا يرل هيا طريبذ اكركح اكبدس

اكتت امتخدسبا اإلي ي ييف كبككس اكرمكؿ ت إعادة بـ ابيات اكيبكيذ كتطبيببا ع م اكسميو ،كأف اكيبكات عف

اكسميو نايت سختب ة ت اكذبد اكبديـ.
ِ
ِ ِ
َن ا ْلمجوس ِ
ِ
ٍ ِ ِ ٔٙ
يع
ير ُ
سخ ُروا ِبو َغض َ
س َل َوقَتَ َل َجم َ
ب ِجدِّا .فَأ َْر َ
س أ َّ َ ُ َ َ
ود ُ
آية (مت ٕ " -:)ٔٙ:حي َنئذ لَ َّما َأرَى ى ُ
ِ
ان الَِّذ َ ِ
ِ ٍ
سب َّ
الزَم ِ
الص ْب َي ِ
ان الَِّذي تَ َحقَّقَ ُو ِم َن
ِّ
س َنتَ ْي ِن فَ َما ُد ُ
ونِ ،ب َح َ
ين في َب ْيت لَ ْحم َوِفي ُك ِّل تُ ُخو ِم َيا ،م ِن ْاب ِن َ
ا ْل َم ُج ِ
وس" .
هيا يرل ك ايذ هيركدس ،سف اتؿ أكالدى كزك ات كأارباس سف اكسؤند أي يسذؿ هذا بك اتؿ أكالدى كزك ات

كيسس اكمبب اكذم اتؿ أطساؿ بيت ك ـ بمبب أال كهك خك

ك رش ع م عرا  .كهذا يرييا يتاسج اك مد

كاك ضب كس بذ اكذاكـ .كشار هؤالل األطساؿ أكؿ ابدال اكسمي يذ ،شاركا رس انز ك نييمذ اكسضطبدة اكست كسذ
أل ؿ اكسميو ،اكنييمذ اكتت ر ذت كشارت ناألطساؿ بميطذ نسمي با ،هذى اكنييمذ ال ي تس با إب يس كال
ي تس با اكذاكـ كيريد ات با كاختسالها .ككنف سا ال يسبس اكذاكـ ،أيف ذهب هؤالل األطساؿ؟ هـ ت اكمسال ..ككنف

سا سشير سف ات بـ كيتسمؾ باألرض!!..

ٔٛ
ٔٚ
الر ِ
ت ِ ِ
ِ
يل ِبِإ ْرِم َيا َّ
اء
اآليات (مت ِٕ " -:)ٔٛ-ٔٚ:حي َن ِئ ٍذ تَ َّم َما ِق َ
امةَ ،ن ْو ٌح َوُب َك ٌ
ص ْو ٌ ُ
الن ِب ِّي ا ْلقَائ ِلَ « :
سم َع في َّ َ
وع ِوي ٌل َك ِثير .ر ِ
سوا ِبم ْو ُج ِ
َّ
ين»".
يد أ ْ
احي ُل تَ ْب ِكي َعمَى أ َْوالَِد َىا َوالَ تُ ِر ُ
ود َ
ََ
ٌ َ
َن تَتَ َع َّزى ،ألَن ُي ْم لَ ْي ُ َ
هيا يرل تطبيؽ آخر سف تطبيبات اكركح اكبدس ي يتذ ـ نيؼ يتذاسؿ سي اكذبد اكبديـ .بذى ابيذ ااكبا أرسيال

(ُّ ) ُٓ:عسف ات كا أ يال اكمبت كعسف ذهبكا مبايا إكم بابؿ .ك ار يؿ هت أـ اكبيياسييييف ،كاكراسذ ت بيياسيف،
كابر ار يؿ ارب اكراسذ .كن ف ار يؿ هيا ترسز إلمراسيؿ اكتت تبنت ع م أكالدها ض ايا اكمبت .كاكركح اكبدس

اكذم أك م كستم بااتباس ابيذ (ستم امتذار آيذ عف اكمبت كطبببا ع م أطساؿ بيت ك ـ) ،أظبر أيبا يبكة عف

هذا اكذسؿ اكك ات اكذم ااـ ب هيركدس .ككنف كيذ ـ أف كمط شرخات األكـ اكتت تشرخبا اكنييمذ سف آالـ

هذا اكذاكـ تككد اكنييمذ اكسيتشرة ت اكمسال كاكتت هت ببل أكـ كبانكرتبا اكسميو.
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اآليات (مت َٕ ٜٔ" -:)ٕٓ-ٜٔ:فمَ َّما م َ ِ
ظ َي َر
الر ِّ
ب قَ ْد َ
س ،إِ َذا َمبلَ ُك َّ
ير ُ
ود ُ
ات ى ُ
َ
ٕٓ
ِ
ِ
ْى ْب إِلَى أ َْر ِ
ين َكا ُنوا
قَ ِائبلً«:قُ ْم َو ُخ ِذ َّ
الص ِب َّي َوأ َّ
ُم ُو َواذ َ
س َرائي َل ،أل ََّن ُو قَ ْد َم َ
ات الَّذ َ
ض إِ ْ
سات هيركدس ار سيتذ بذد أف اتؿ ابي كأشيب ب سراض نريبذ.

ِفي ح ْمٍم لِيوس َ ِ ِ
ص َر
ف في م ْ
ُ ُ ُ
الص ِب ِّي»".
س َّ
َي ْطمُ ُب َ
ون َن ْف َ

ٕٔ
اء إِلَى أ َْر ِ
يل" .
َخ َذ َّ
الص ِب َّي َوأ َّ
ام َوأ َ
س َرِائ َ
ض إِ ْ
ُم ُو َو َج َ
آية (مت ٕ " -:)ٕٔ:فَقَ َ

ودس أَِب ِ
ِ
ودي ِ
لك ْن لَ َّما س ِمع أ َّ ِ
آية (مت ٕٕٕ" -:)ٕٕ:و ِ
س َي ْممِ ُك َعمَى ا ْل َي ُي ِ
َن
يوَ ،خ َ
اف أ ْ
َّة ِع َو ً
َ َ
ير ُ َ
َن أ َْرخيبلَ ُو َ
َ
ضا َع ْن ى ُ
ف إِلَى َنو ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
احي ا ْل َجمِ ِ
يل" .
ب إِلَى ُى َن َ
ص َر َ
َيذ َ
ْى َ
َ
اكَ .وِا ْذ أُوح َي إِلَ ْيو في ُح ْمم ،ا ْن َ
ألف أرخيبلكس ناف اري انر دان .كاكياشرة إ دل سدف اك يؿ (ن سذ يؿ تسيد سذيم اكداسرة كنايت سرنز
اتشاالت كؤلسـ اكس اكرة كسس كلة سف األسـ كذكؾ مسم

يؿ األسـ (إشٗ.)ِ-ُ:

ِ
آية (مت ٕٕٖ" -:)ٕٖ:وأَتَى وس َك َن ِفي م ِدي َن ٍة يقَا ُل لَيا َن ِ
س ُي ْد َعى
اص َرةُ ،لِ َك ْي َي ِت َّم َما ِق َ
ُ
َ
يل ِباألَ ْن ِب َياء«:إِ َّن ُو َ
َ َ
َ
َ
َن ِ
اص ِريِّا»".

نايت مسذذ اكياشرة ميسذ دان عيد اكيبكد (يكٕ ،)ْٔ:ُ +ِٓ:بؿ هت ب د ببل أهسيذ ،ككنف سف ككد ت سذكد،
ش ابف أتاف اىبً ىؿ أف ييتمب ك ياشرة تم يبدـ نؿ ا تخار كايتماب كس د باطؿ.
كدخؿ أكرا يـ ع م
كاكياشرة نايت تمنف يبا اكذذرال سف ابؿ (ككُ .)ِٔ:ك يبا نايت باارة اكسبلؾ ك ذذرال ،كعادكا سف سشر

ك ياشرة.

سي ْدعى َن ِ
اص ِريِّا = يا اكسميو ت اكياشرة كي سؿ امسان ساتبان سف اكسناف اكذم يا ي  ،كشار امس اكياشرم
َُ َ
كسيبا ااتؽ امـ "يشارل" كهك كبب اكسمي ييف .كذكؾ ألف ياشرة باكذبريذ هت ( )NATZARكتذيم شف،
كسيبا اكن سذ اكذربيذ (ياضر) .كاد مسم اكميد اكسميو ت أن ر سف يبكة ت اكذبد اكبديـ باك شف= َما ِقي َل
اء«:إِنَّ ُو سي ْدعى َن ِ
ِباألَ ْن ِبي ِ
اص ِريِّا» األيبيال ااككا أي شف كهيا يرل تطبيؽ اكث كسبـ اكذبد اكبديـ.
َُ َ
َ
ار ي اكيبكات (إشُُ +ِ-ُ:أرّّ +ُٓ:زؾّ)ُِ:ٔ ،ٖ:

ككنف إاذيال تيب أف يكر اكسميو ميبدأ سف اك يؿ يث أمباط زبكككف كيستاكت (إشٗ)ِ-ُ:

غصن= بذد أف اطذت ا رة داكد (اكذاس ذ اكس نيذ ايتبت بسكت شدايا) .يبت اكسميو ن شف ديد ت هذى
اكا رة.

اإلصحاح األول (لؤ)

إنجيل لوقا

ٕ
ِ ِ
يف ِق َّ ٍ ِ
َخ ُذوا ِبتَأْلِ ِ
اآليات (لؤ)ٔ "-:إِ ْذ َك َ ِ
ُم ِ
ين
ون قَ ْد أ َ
سمَّ َم َيا إِلَ ْي َنا الَِّذ َ
ير َ
ور ا ْل ُمتََيقَّ َنة ع ْن َد َناَ ،ك َما َ
ان َكث ُ
صة في األ ُ
ٖ
ب
ت ُك َّل َ
ش ْي ٍء ِم َن األ ََّو ِل ِبتَ ْد ِقيق ،أ ْ
َّع ُ
َّاما لِ ْم َكمِ َم ِةَ ،أر َْي ُ
َكا ُنوا ُم ْن ُذ ا ْل َب ْد ِء ُم َعا ِي ِن َ
ت أََنا أ َْي ً
َن أَ ْكتُ َ
ضا إِ ْذ قَ ْد تَتَب ْ
ين َو ُخد ً
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ٗ
ِ ِ
ت ِب ِوَ ٘ .ك َ ِ
ف ِ
ِ
س َممِ ِك
ُّيا ا ْل َع ِز ُ
س ،لِتَ ْع ِر َ
ير ُ
ص َّح َة ا ْل َكبلَِم الَِّذي ُعمِّ ْم َ
َعمَى التََّوالي إِلَ ْي َك أَي َ
ود َ
يز ثَ ُاوِفيمُ ُ
ان في أَيَّام ى ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ا ْليي ِ ِ ِ
اتَ ٙ .و َكا َنا ِكبلَ ُى َما َب َّارْي ِن
يص َاب ُ
ىار َ
ون َو ْ
وديَّة َكاى ٌن ْ
َُ
اس ُم َيا أَل َ
اس ُم ُو َزَك ِريَّا م ْن ف ْرقَة أَِبيَّاَ ،و ْ
ام َأرَتُ ُو م ْن َب َنات ُ
ٚ
ات ع ِ
ِ
ب وأ ْ ِ ِ
ِ
ِ
اهللِ ،
أَمام ِ
اق ًراَ .و َكا َنا
ص َايا َّ
يص َاب ُ َ
َح َكامو ِببلَ لَ ْوٍمَ .ولَ ْم َي ُك ْن لَ ُي َما َولَ ٌد ،إِ ْذ َكا َن ْت أَل َ
الر ِّ َ
سال َك ْي ِن في َجمي ِع َو َ
َ
ََ
ٜ
ٛ
ِ
اهلل ،حسب ع َ ِ
َّام ِيما .فَب ْي َنما ُىو ي ْكي ُن ِفي َنوب ِة ِفرقَ ِت ِو أَمام ِ
ِ
ِ
ِ
َص َابتْ ُو
َ ََ َ
َ َ َ َ َ
ادة ا ْل َك َي ُنوت ،أ َ
َْ ْ
ِّم ْي ِن في أَي َ
كبلَ ُى َما ُمتَقَد َ
ََ
ٓٔ
ور َّ
ْت ا ْل َب ُخ ِ
ون َخ ِ
ان ُك ُّل ُج ْم ُي ِ
ورٔٔ .فَظَ َي َر لَ ُو
الر ِّ
َن َي ْد ُخ َل إِلَى َى ْي َك ِل َّ
ا ْلقُ ْر َع ُة أ ْ
ار ًجا َوق َ
صمُّ َ
ب َوُي َب ِّخ َرَ .و َك َ
الش ْع ِب ُي َ
ٖٔ
ٕٔ
ين َمذ َْب ِح ا ْل َب ُخ ِ
ب َو ِاقفًا َع ْن َي ِم ِ
الر ِّ
ال لَ ُو ا ْل َمبلَ ُك«:الَ
اض َ
َمبلَ ُك َّ
ف .فَقَ َ
ب َو َوقَ َع َعمَ ْي ِو َخ ْو ٌ
ورَ .فمَ َّما َرآهُ َزَك ِريَّا ْ
ط َر َ
ٗٔ
ات ستَمِ ُد لَ َك ْاب ًنا وتُ ِ
ِ
َن ِط ْمبتَ َك قَ ْد ِ
ون لَ َك فَ َر ٌح
تَ َخ ْ
وح َّناَ .وَي ُك ُ
س ِّميو ُي َ
ف َيا َزَك ِرَّيا ،أل َّ َ
َ َ
يص َاب ُ َ
ام َأرَتُ َك أَل َ
ُ
سم َع ْتَ ،و ْ
ون ِب ِوالَ َد ِت ِؤ٘ ،أل ََّن ُو ي ُك ُ ِ
ِ
ِ
ُم ِو
الر ِّ
ام َّ
بَ ،و ِم ْن َب ْط ِن أ ِّ
س ِك ًار الَ َي ْ
س َي ْف َر ُح َ
ير َ
ش َر ُ
َ
َو ْابت َي ٌ
بَ ،و َخ ْم ًار َو ُم ْ
ون َ
اجَ ،و َكث ُ
يما أ َ
ون َعظ ً
َم َ
ٔٚ
ير َ ِ ِ
الر ِّ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
سَ ٔٙ .وَي ُرُّد َك ِث ِ
وح إِيمِيَّا َوقُ َّوِت ِو،
ام ُو ِب ُر ِ
الر ِ
يل إِلَى َّ
َي ْمتَمِئُ ِم َن ُّ
س َرِائ َ
ين م ْن َبني إِ ْ
َم َ
َّم أ َ
ب إل ِي ِي ْمَ .وَيتَقَد ُ
ٔٛ
اء ،وا ْلعصاةَ إِلَى ِف ْك ِر األ َْبر ِ ِ
اء إِلَى األ َْب َن ِ
لِيرَّد ُقمُوب اآلب ِ
ال َزَك ِريَّا
ئ لِ َّمر ِّ
ستَِعدِّا» .فَقَ َ
ب َ
َ َ
ش ْع ًبا ُم ْ
َ ُ َ
ار ،ل َك ْي ُي َي ِّي َ
َ
َُ
ٜٔ
ِ
ش ْي ٌخ وام أرَِتي متَقَد ِ
ال لَ ُو«:أََنا ِج ْب َرِائي ُل
اب ا ْل َمبلَ ُك َوقَ َ
لِ ْم َمبلَ ِكَ «:ك ْي َ
ف أْ
َج َ
ِّم ٌة في أَيَّام َيا؟» فَأ َ
َعمَ ُم ى َذا ،أل َِّني أََنا َ َ ْ َ
ُ َ
ٕٓ
ون ص ِ
ف قُدَّام ِ
ت ألُ َكمِّ َم َك َوأ َُب ِّ
َن تَتَ َكمَّ َم ،إِلَى ا ْل َي ْوِم الَِّذي
ا ْل َو ِاق ُ
امتًا َوالَ تَ ْق ِد ُر أ ْ
ش َر َك ِبي َذاَ .و َىا أَ ْن َ
اهللَ ،وأ ُْر ِس ْم ُ
ت تَ ُك ُ َ
َ
ٕٔ
ِ
ِ
ي ُك ُ ِ ِ
ان َّ
ين ِم ْن
صد ْ
ين َزَك ِريَّا َو ُمتَ ّع ِّج ِب َ
ب ُم ْنتَ ِظ ِر َ
س َي ِت ُّم ِفي َوق ِْت ِو»َ .و َك َ
الش ْع ُ
َ
ِّق َكبلَمي الَّذي َ
ون فيو ى َذا ،أل ََّن َك لَ ْم تُ َ
ٕٕ
ِِ ِ
ان ُيو ِمئُ إِلَ ْي ِي ْم
ستَ ِط ْع أ ْ
َن ُي َكمِّ َم ُي ْم ،فَفَ ِي ُموا أَنَّ ُو قَ ْد َأرَى ُر ْؤَيا ِفي ا ْل َي ْي َك ِل .فَ َك َ
إِ ْبطَائو في ا ْل َي ْي َك ِلَ .فمَ َّما َخ َر َج لَ ْم َي ْ
ِ ِ ٕٗ
ٖٕ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخفَ ْت
ام َأرَتُ ُوَ ،وأ ْ
يص َاب ُ
َّام ِخ ْد َم ِت ِو َم َ
ضى إِلَى َب ْيتوَ .وَب ْع َد ت ْم َك األَيَّام َح ِبمَ ْت أَل َ
َوَبق َي َ
ات ْ
صامتًاَ .ولَ َّما َكممَ ْت أَي ُ
ٕ٘
ِ ِ ِ
الر ُّ ِ
ع َع ِ
اري َب ْي َن
ش ُي ٍر قَ ِائمَ ًة« :ى َك َذا قَ ْد فَ َع َل ِب َي َّ
س َة أَ ْ
ييا َنظَ َر إِلَ َّي ،لِ َي ْن ِز َ
ب في األَيَّام الَّتي ف َ
س َيا َخ ْم َ
َن ْف َ
يل اسميا َن ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
الس ِاد ِ ِ
َّ
الن ِ
اس»َ ٕٙ.وِفي َّ
اص َرةُٕٚ ،إِلَى
الش ْي ِر َّ
س أ ُْرس َل ِج ْب َرائي ُل ا ْل َمبلَ ُك م َن اهلل إِلَى َمدي َنة م َن ا ْل َجم ِ ْ ُ َ
ٕٛ
ف .واسم ا ْلعذْر ِ
ِ
ِ
عذْراء م ْخطُ ٍ ِ
سبلَ ٌم لَ ِك
اء َم ْرَي ُم .فَ َد َخ َل إِلَ ْي َيا ا ْل َمبلَ ُك َوقَ َ
َ
وبة ل َر ُجل م ْن َب ْيت َد ُاوَد ْ
الَ «:
اس ُم ُو ُي ُ
وس ُ َ ْ ُ َ َ
َ َ َ َ
ٕٜ
ِِ
ِ
النس ِ
ِ ِ
أَيَّتُيا ا ْلم ْنعم عمَ ْييا! اَ َّلر ُّ ِ
سى
اض َ
اء»َ .فمَ َّما َأرَتْ ُو ْ
َ ُ َُ َ َ
ط َرَب ْت م ْن َكبلَموَ ،وفَ َّك َر ْتَ «:ما َع َ
ب َم َعكُ .م َب َارَك ٌة أَ ْنت في ِّ َ
ٖٔ
ٖٓ
افي يا مريم ،أل ََّن ِك قَ ْد وج ْد ِت ِنعم ًة ِع ْن َد ِ
ال لَيا ا ْلمبلَ ُك«:الَ تَ َخ ِ
َن تَ ُك َ ِ ِ ِ
اهللَ .و َىا أَ ْن ِت
أْ
ََ
َْ
ون ىذه التَّح َّي ُة!» فَقَ َ َ َ
َ َْ َُ
ٕٖ
ون ع ِظيما ،و ْاب َن ا ْلعمِ ِّي ي ْدعى ،ويع ِط ِ
ب ِ
لو ُك ْر ِس َّي َد ُاوَد
الر ُّ
يو َّ
اإل ُ
سو َ
ين َوتَمِ ِد َ
ستَ ْح َبمِ َ
َ ُ َ َُْ
ع .ى َذا َي ُك ُ َ ً َ
س ِّمي َن ُو َي ُ
ين ْاب ًنا َوتُ َ
َ
ٖٗ
ٖٖ
ِ
ِ
ِ
ون ى َذا َوأََنا
ون لِ ُم ْم ِك ِو ِن َي َاي ٌة» .فَقَالَ ْت َم ْرَي ُم لِ ْم َمبلَ ِكَ «:ك ْي َ
ف َي ُك ُ
وب إِلَى األ ََب ِدَ ،والَ َي ُك ُ
أَِبيوَ ،وَي ْمم ُك َعمَى َب ْيت َي ْعقُ َ
ٖ٘
ظمِّمُ ِكَ ،فِم ِ
ضا
س َي ِح ُّل َعمَ ْي ِكَ ،وقَُّوةُ ا ْل َعِم ِّي تُ َ
اب ا ْل َمبلَ ُك َوقَ َ
َع ِر ُ
سُ
ذل َك أ َْي ً
ت أْ
ال لَيا« :اَ ُّلر ُ
َج َ
ف َر ُجبلً؟» فَأ َ
لَ ْ
وح ا ْلقُ ُد ُ
اهللٖٙ .و ُىوَذا أَلِيصاب ُ ِ
ود ِم ْن ِك ي ْدعى ْاب َن ِ
وخ ِت َياَ ،وى َذا
ش ْي ُخ َ
ضا ُح ْبمَى ِب ْاب ٍن ِفي َ
ُّوس ا ْل َم ْولُ ُ
يبتُ ِك ِى َي أ َْي ً
ات َنس َ
ََ
ُ َ
َ َ
ا ْلقُد ُ
ٖٚ
شيء َغ ْير مم ِك ٍن لَ َدى ِ
ِ
الس ِاد ِ ِ
ُى َو َّ
اهلل»ٖٛ .فَقَالَ ْت َم ْرَي ُمُ « :ى َوَذا أََنا
س لت ْم َك ا ْل َم ْد ُع َّوِة َعاق ًرا ،أل ََّن ُو لَ ْي َ
الش ْي ُر َّ ُ
س َ ْ ٌ َ ُْ
ٖٜ
ِ ِ
ب .لِي ُك ْن لِي َكقَولِ َك» .فَم َ ِ ِ ِ
ِ
س ْر َع ٍة إِلَى
َم ُة َّ
الر ِّ َ
ْ
ام ْت َم ْرَي ُم في ت ْم َك األَيَّام َوَذ َى َب ْت ِب ُ
ضى م ْن ع ْند َىا ا ْل َمبلَ ُك .فَقَ َ
َ
أَ
ٓٗ
ِ
اتَ ٗٔ .فمَ َّما ِ
ِ
ا ْل ِج َب ِ
سبلَ َم َم ْرَي َم
يص َاب ُ
يص َاب َ
ال إِلَى َم ِدي َن ِة َي ُيوَذاَ ،وَد َخمَ ْت َب ْي َ
ات َ
سم َع ْت أَل َ
َ
سمَّ َم ْت َعمَى أَل َ
ت َزَك ِريَّا َو َ
ٕٗ
ين ِفي ب ْط ِنيا ،وامتَؤل ْ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ص ْو ٍت َع ِظ ٍيم َوقَالَ ْتُ «:م َب َارَك ٌة
الر ِ
ات ِم َن ُّ
يص َاب ُ
ْارتَ َك َ
ض ا ْل َج ِن ُ
ص َر َخ ْت ِب َ
سَ ،و َ
َت أَل َ
َ َ َ ْ
ٗٗ
ٖٗ
النس ِ
ِ ِ
ت
اء َو ُم َب َارَك ٌة ِى َي ثَ َم َرةُ َب ْط ِن ِك! فَ ِم ْن أ َْي َن لِي ى َذا أ ْ
ص ْو ُ
َن تَأ ِْت َي أ ُُّم َرِّبي إِلَ َّي؟ فَ ُي َوَذا ِح َ
ص َار َ
ين َ
أَ ْنت في ِّ َ
٘ٗ
ِ َِّ
اج ِفي ب ْ ِ
يل لَ َيا ِم ْن ِق َب ِل
ين ِب ْاب ِت َي ٍ
َن َي ِت َّم َما ِق َ
آم َن ْت أ ْ
سبلَ ِم ِك ِفي أُ ُذ َن َّي ْارتَ َك َ
ض ا ْل َج ِن ُ
طني .فَطُ َ
َ
َ
وبى لمتي َ
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ٗٛ
ٗٚ
ٗٙ
اهلل م َخمِّ ِ
ِ
ِ
َم ِت ِو .فَ ُي َوَذا
الر َّ
ِّض ِ
الر ِّ
صي ،ألَنَّ ُو َن َ
ب» .فَقَالَ ْت َم ْرَي ُم«:تُ َعظِّ ُم َن ْف ِسي َّ
َّ
ظ َر إِلَى ات َ
اع أ َ
بَ ،وتَ ْبتَ ِي ُج ُروحي ِب ُ
َن ا ْلقَِدير ص َنع ِبي ع َ ِ
َج َي ِ
ُّوسَ ٘ٓ ،ور ْحمتُ ُو إِلَى ِج ِ
َج َي ِ
ال
ال تُطَ ِّوُب ِنيٜٗ ،أل َّ
ُم ْن ُذ َ
يل األ ْ
اآلن َج ِميعُ األ ْ
َ
َ َ َ
ظائ َمَ ،و ْ
اس ُم ُو قُد ٌ
َ َ
ٕ٘
ِ
ِ
ت ا ْلمستَ ْك ِب ِر َ ِ
ين يتَّقُوَن ُو٘ٔ .ص َنع قَُّوةً ِب ِذر ِ
ِِ
اع ِوَ .
لمَّذ َ َ
اء َع ِن ا ْل َك َراس ِّي َو َرفَعَ
َ َ
شتَّ َ ُ ْ
ين ِبف ْك ِر ُقمُوِب ِي ْم .أَ ْن َز َل األَع َّز َ
َ
ٗ٘
ٖ٘
ِ
ٍ
ا ْلمتَّ ِ
اء فَ ِ
يل فَتَاهُ لِ َي ْذ ُك َر َر ْح َم ًةَ ٘٘ ،ك َما َكمَّ َم
ين .أَ ْ
س َرِائ َ
ص َر َ
ش َب َع ا ْل ِج َي َ
ارِغ َ
ض ِع َ
ينَ .ع َ
ض َد إِ ْ
ف األَ ْغن َي َ
اع َخ ْي َرات َو َ
ُ
٘ٚ
٘ٙ
ِ ِ
َما
ش ُي ٍر ،ثُ َّم َر َج َع ْت إِلَى َب ْي ِت َياَ .وأ َّ
سمِ ِو إِلَى األ ََب ِد» .فَ َم َكثَ ْت َم ْرَي ُم ِع ْن َد َىا َن ْح َو ثَبلَ ثَ ِة أَ ْ
َ
يم َوَن ْ
آب َ
اء َنا .إل ْبراى َ
٘ٛ
ِ
ِِ
ِ
ب َعظَّ َم َر ْح َمتَ ُو لَ َيا ،فَفَ ِر ُحوا َم َع َيا.
اؤ َىا أ َّ
س ِم َع ِج َا
الر َّ
َن َّ
ير ُن َيا َوأَق ِْرَب ُ
يص َاب ُ
ات فَتَ َّم َزَما ُن َيا لتَم َد ،فَ َولَ َدت ْاب ًناَ .و َ
أَل َ
ٓٙ
ٜ٘
ِ
َّ ِ
الص ِب َّي ،وس َّموهُ ِب ِ
س َّمى
اءوا لِ َي ْخ ِت ُنوا َّ
َج َاب ْت ُّ
اسم أَِبيو َزَك ِريَّا .فَأ َ
ْ
َ َ ْ
أم ُو َوقَالَ ْت«:الَ! َب ْل ُي َ
َوِفي ا ْل َي ْوِم الثام ِن َج ُ
يوح َّنا»ٙٔ .فَقَالُوا لَيا«:لَ ْيس أَح ٌد ِفي ع ِشيرِت ِك تَس َّمى ِبي َذا االسِم»ٕٙ .ثُ َّم أَومأُوا إِلَى أَِب ِ
س َّمى.
يد أ ْ
يوَ ،ما َذا ُي ِر ُ
َ َ
ُ َ
ْ
َ
َن ُي َ
َ
َ َ
َْ
ٗٙ
ٖٙفَطَمَب لَوحا و َكتَ ِ ِ
َّب ا ْل َج ِميعَُ .وِفي ا ْل َح ِ
سا ُن ُو َوتَ َكمَّ َم َوَب َار َك اهللَ.
وح َّنا» .فَتَ َعج َ
اس ُم ُو ُي َ
َ ًْ َ َ
ب قائبلًْ « :
ال ا ْنفَتَ َح فَ ُم ُو َولِ َ
ٙٙ
٘ٙ
ِ
ال ا ْليي ِ ِ
يذ ِه األُم ِ ِ ِ ِ
ِّث ِب ِ
ِ
يرِان ِي ْمَ .وتُ ُحد َ
فَ َوقَ َع َخ ْو ٌ
وديَّة ،فَأ َْوَد َع َيا َجميعُ
ور َجميع َيا في ُك ِّل ِج َب ِ َ ُ
ف َعمَى ُك ِّل ج َ
ُ
ٙٚ
الس ِ
امتَؤلَ َزَك ِريَّا أ َُبوهُ ِم َن
الر ِّ
ون ى َذا َّ
َّ
الص ِب ُّي؟» َو َكا َن ْت َي ُد َّ
ين«:أَتََرى َما َذا َي ُك ُ
ين ِفي ُقمُوِب ِي ْم قَ ِائمِ َ
ام ِع َ
ب َم َع ُوَ .و ْ
ِ ٜٙ
ٙٛ
ِ
بل ٍ
اء لِ َ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ص
الر ُّ
الر ِ
ام لَ َنا قَ ْر َن َخ َ
سَ ،وتََن َّبأَ قَ ِائبلًُ « :م َب َار ٌك َّ
ُّ
س َرِائ َ
ب إِ ُ
لو إِ ْ
ص َن َع ف َد ً
يل أل ََّن ُو افْتَقَ َد َو َ
ش ْعبوَ ،وأَقَ َ
ِفي ب ْي ِت َداوَد فَتَاهَ ٚٓ .كما تَ َكمَّم ِبفَِم أَ ْن ِبي ِائ ِو ا ْل ِقد ِ
َّى ِرَ ٚٔ ،خبلَ ٍ
َع َد ِائ َنا َو ِم ْن أ َْي ِدي
ين ُى ْم ُم ْن ُذ الد ْ
ين الَِّذ َ
ِّيس َ
ص ِم ْن أ ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
ٗٚ
ٖٚ
ٕٚ
ضي َنا .لِيص َنع ر ْحم ًة مع آب ِائ َنا وي ْذ ُكر عي َده ا ْلمقَدَّس ،ا ْلقَسم الَِّذي حمَ َ ِ ِ
يع م ْب ِغ ِ
ِ
َن
يم أَِبي َنا :أ ْ
َ
َ ْ َ َ َ ََ َ
ََ َ َ ْ ُ ُ َ
َجم ِ ُ
ف إل ْب َراى َ
ََ
ٚٙ
يع ِطي َنا إِ َّن َنا ِببلَ َخو ٍ
َع َد ِائ َناَ ،نعب ُدهُ ِ٘ ٚبقَ َداس ٍة وِبر قُدَّام ُو ج ِميع أَي ِ
ُّيا
َّام َح َي ِات َناَ .وأَ ْن َ
فُ ،م ْنقَِذ َ
ين ِم ْن أ َْي ِدي أ ْ
ُْ
ُْ َ
َ َ َ
ْ
ت أَي َ
َ َ ّ
ٚٚ
ِ
َّ
ش ْع َب ُو َم ْع ِرفَ َة ا ْل َخبلَ ِ
َّ ِ ِ
ص ِب َم ْغ ِف َرِة
الر ِّ
ام َو ْج ِو َّ
ب لِتُِع َّد طُُرقَ ُو .لِتُ ْع ِط َي َ
َّم أ َ
َم َ
الصب ُّي َنب َّي ا ْل َعم ِّي تُ ْد َعى ،ألَن َك تَتَقَد ُ
ٚٛ
ِ ِ ِ ٜٚ
شر ُ ِ
َِّ
َح َ ِ
ِ ِ
ين ِفي الظُّ ْم َم ِة
َخطَ َاي ُ
يء َعمَى ا ْل َجالِ ِس َ
اى ْمِ ،بأ ْ
ق م َن ا ْل َعبلَء .ل ُيض َ
شاء َر ْح َمة إل ِي َنا التي ِب َيا افْتَقَ َد َنا ا ْل ُم ْ َ
ٓٛ
ِ
ِ ِ
ِ
ام َنا ِفي طَ ِري ِ
ان ِفي
الر ِ
َما َّ
ق َّ
ان َي ْن ُمو َوَيتَقَ َّوى ِب ُّ
السبلَِم» .أ َّ
وحَ ،و َك َ
الص ِب ُّي فَ َك َ
َوظبلَ ِل ا ْل َم ْوت ،ل َك ْي َي ْيد َ
ي أَق َْد َ
اري إِلَى َي ْوِم ظُ ُي ِ
ا ْل َب َر ِ
يل".
س َرِائ َ
ورِه ِإل ْ

يف ِق َّ ٍ ِ
َخ ُذوا ِبتَأْلِ ِ
آية (لؤٔ" -:)ٔ:إِ ْذ َك َ ِ
ُم ِ
ور ا ْل ُمتََيقَّ َن ِة ِع ْن َد َنا"،
ون قَ ْد أ َ
ير َ
ان َكث ُ
صة في األ ُ
كثيرون قد أخذوا بتأليف= اكك أيبـ أكسكا نتب أل هـ بدكف ك ت كارااد اكركح اكبدس (كهذى نايت اد ايتارت
خبلؿ اكبرف األكؿ اكسيبلدم كيمسكيبا نتب األبكنريسا) ككـ تببؿ اكنييمذ أعساكبـ ن مسار اايكييذ .كن سذ أخذوا
ُم ِ
ور ا ْل ُمتََيقَّ َن ِة ِع ْن َد َنا = كبد عرؼ
يبا إتباـ كبـ أف س اكالتبـ نايت اخشيذ ككيمت سف إرااد اكركح اكبدس .األ ُ
اكبشذ بنؿ يبيف اإليساف كاكذبؿ ـ يتردد ت تشديببا .كيبل ظ أف ككاا تم ـ اشذ إي ي خبلؿ اكتم يـ اكاسكم

كاكنتابت كهذا سا تمسي اكنييمذ اكتب يد.
ٕ
َّاما لِ ْم َكمِ َم ِة"،
ين َكا ُنوا ُم ْن ُذ ا ْل َب ْد ِء ُم َعا ِي ِن َ
سمَّ َم َيا إِلَ ْي َنا الَِّذ َ
آية (لؤَ " -:)ٕ:ك َما َ
ين َو ُخد ً
ين = ال يذيت س رد اكرؤيا اك مديذ ،إذ ناف ن يركف اد أركا اكسميو مب اك مد ككـ يدرنكا اخش كال
ُم َعا ِي ِن َ
َّاما لِ ْم َكِم َم ِة = اإلنتسال باكسذر ذ دكف تطبيببا هك ع ـ ببل يسي .كسف عرؼ اكسميو
تستذكا بذس اكخبلشتَ ..و ُخد ً
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كرآى رؤيذ إيساييذ ال يمتطيي إال أف يخدس كيابد ك  .كيبل ظ أف هياؾ رؤيذ مديذ كهذى ال تسيد نسا دث سي

اكيبكد .كبشيرة رك يذ ببا يدرؾ اكسميو كيؤسف ب

تم كاف كـ يراى مديان.

ٖ
ِ
ُّيا
ت ُك َّل َ
ش ْي ٍء ِم َن األ ََّو ِل ِبتَ ْد ِقيق ،أ ْ
َّع ُ
آية (لؤَ " -:)ٖ:أر َْي ُ
ت أََنا أ َْي ً
َن أَ ْكتُ َ
ضا إِ ْذ قَ ْد تَتَب ْ
ب َعمَى التََّوالي إِلَ ْي َك أَي َ
س"،
ا ْل َع ِز ُ
يز ثَ ُاوِفيمُ ُ

العزيز ثاوفيمس= هك يسس اكاخص اكذم ك َّ ك ككاا مسر أعساؿ اكرمؿ .كالعزيز هك كبب يط ؽ ع م أش اب
ب ب
اكسرانز اكنبرل ت اكدككذ اكركساييذ .كيبِّ ى
اخص ك سرنزى ت سدييذ اإلمنيدريذ .كيبدك أي بد سرنزى ييسا نتب ك بككس مسر األعساؿ (ُ.)ُ:

ي نس (أعِّ )ّ:ِْ +ِٔ:ك متكس (أعِٔ .)ِٓ:ك اك ي س ناف

ٗ
ف ِ
ت ِب ِو" .
آية (لؤ " -:)ٗ:لِتَ ْع ِر َ
ص َّح َة ا ْل َكبلَِم الَِّذي ُعمِّ ْم َ

ِ ِ ِ
ودس ممِ ِك ا ْليي ِ ِ ِ
ِ ِ
اآليات (لؤَ ٘" -:)ٜ-٘:ك َ ِ
ام َأرَتُ ُو ِم ْن
وديَّة َكاى ٌن ْ
َُ
اس ُم ُو َزَك ِريَّا م ْن ف ْرقَة أَِبيَّاَ ،و ْ
ان في أَيَّام ى ُ
ير ُ َ َ
ٙ
َح َك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سالِ َك ْي ِن ِفي َج ِم ِ
الر ِّ
ام ِو ِببلَ
ص َايا َّ
يص َاب ُ
ىار َ
ب َوأ ْ
ون َو ْ
يع َو َ
ام اهللَ ،
اس ُم َيا أَل َ
َب َنات ُ
اتَ .و َكا َنا كبلَ ُى َما َب َّارْي ِن أ َ
َم َ
اقرا .و َكا َنا ِكبلَ ُىما متَقَدِّم ْي ِن ِفي أَي ِ
لَوٍمٚ .ولَم ي ُك ْن لَيما ولَ ٌد ،إِ ْذ َكا َن ْت أَلِيصاب ُ ِ
َّام ِي َماٛ .فَ َب ْي َن َما ُى َو َي ْك َي ُن ِفي
ََ
َ ْ َ
ْ
ات َع ً َ
َُ َ
َ ُ َ
ٜ
ِ
اهلل ،حسب ع َ ِ
َنوب ِة ِفرقَِت ِو أَمام ِ
ب َوُي َب ِّخ َر" .
الر ِّ
َن َي ْد ُخ َل إِلَى َى ْي َك ِل َّ
َص َابتْ ُو ا ْلقُ ْر َع ُة أ ْ
َ ََ َ
ادة ا ْل َك َي ُنوت ،أ َ
َْ ْ
ََ
كمط هذا اك ك اكباتـ مياميان (هيركدس بسمادى كط ياي  .كهيركدس هك هيركدس اكنبير) كديييان (رؤمال نبيذ
امديف) كتكاؼ اكيبكة كاكت ََْميذ سف أياـ سبلخت اكيبت .ظبر إيماياف باراف أساـ اهلل هسا زنريا كسذيم

امس اهلل يذنر كزك ت اكيشابات كسذيم امسبا اكيابي أم اهلل يبمـ .اك ذاف أي با يك يا اكسذسداف كسذيم امس

اهلل ياف ،أك اهلل ييذـ .كسذيم ااتراف امـ زنريا كاكيشابات هك "اهلل يذنر امس " كسذيم ااتراف امسيبسا سي امـ
يك يا "أف اهلل يذنر امس أف يت يف ع م اكبار اكذيف هـ ت ماد" كهذا اكسذيم هك سا ااك زنريا ت (آيات

ِٕ.)ّٕ-

كسيبلد يك يا هك أكؿ سظاهر ر سذ اهلل.

كيشيي رحمة سي آباسيا كيذكر عبدى اكسبدس القسم اكذم

ؼ إلبراهيـ.

(اليصابات)

(زكريا)
(يوحنا)
و َكا َنا ِكبلَ ُىما ب َّارْي ِن أَمام ِ
اهلل = األبرار أساـ اكياس كيمكا باكضركرة أبرار أساـ اهلل( .ركِ .)ِٗ:كيبل ظ أف
َ َ
َ
ََ
ر اؿ اكذبد اكبديـ مبكا أب ار انر أيضان ت اكسميو .بر زنريا ااسـ ع م عسؿ اكميد اكسميو اكذبي ت خبلؿ
سسارمت اكنبيكتيذ كتبديس اكذباسو اك يكاييذ نرسز كذبي ذ اكسميو .ككنف كيبل ظ أف اكؿ اكنتاب عف إيماف أي

بار يس سذيم هذا أي كـ يشيي خطيذ ،بؿ كاف ذؿ خطيذ يبنت يسم كييدـ كيبدـ ذبي ذ.
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أَِبيَّا = راذ أبيا هت اكسراذ اك اسيذ سف األربذذ كاكذاريف راذ اكتت امست إكيبا طاسسذ اكنبيذ سف أياـ داكد .نؿ
راذ تبكـ باكذسؿ أمبكعان نؿ متذ أابر مب ارعتبا .كنايكا ي بكف ارعذ أيضان كيذر كا سف يبي ع ي اختيار اهلل

كسمال بط .كبيسس اكتب يد تش ت اكنييمذ
ك بياـ بخدسذ اكبخكر سف كمط اكسراذ .كناف اكبخكر عادة يبدـ شبا ان
ن
ش كات ر ي بخكر عايذ كر ي بخكر بانر.
كيبل ظ أيبسا سي نكيبسا باريف أيبسا نايا س ركسيف سف األطساؿ ،يس سذيم أف أنكف با انر أساـ اهلل أف ع م
اهلل أف يمت يب نؿ ط باتت .بك ك دى يذرؼ أيف اكشاكو .كستم كنيؼ كأيف يمت يب كط باتت  ،كهذا سا اشدى

بككس اكرمكؿ ببكك "سؿل اكزساف" .

ٓٔ
ور َّ
ْت ا ْل َب ُخ ِ
ون َخ ِ
ان ُك ُّل ُج ْم ُي ِ
ور" .
ار ًجا َوق َ
صمُّ َ
آية (لؤَ " -:)ٔٓ:و َك َ
الش ْع ِب ُي َ
ناف اكاذب يبسكف خار ان كييتظركف اكناهف اكذم يبدـ اكبخكر كيخرج كيبارنبـ.
ٔٔ
ين َمذ َْب ِح ا ْل َب ُخ ِ
ب َو ِاقفًا َع ْن َي ِم ِ
ور" .
الر ِّ
آية (لؤ " -:)ٔٔ:فَظَ َي َر لَ ُو َمبلَ ُك َّ
اكسخ كاات اكرك يذ ناكسبلسنذ ال يسنييا أف يراها إال إذا أخذت انبلن س مكمان يراى ببا ،كذكؾ يف يريد اهلل

كيمسو بذكؾ،

مديا اكن يؼ ال يذايف اكرك يات كال تم أف ياذر ببا .كهذا سا دث ييسا ظبرت اكميدة

اكذذرال سريـ كؽ نييمتبا باكزيتكف .

لماذا ظير المبلك عند مذبح البخور؟
كسمال .كبذد أف يبدسبا يدخؿ كيبدـ
اكناهف اكيبكدم ناف يبدـ س راذ ع م اكسذبو اكي اس خار ان شبا ان
ن
اكبخكر .كهنذا اف اكسميو بذد أف ادـ يسم ذبي ذ دخؿ إكم اكمسكات ناسيي كيا (كهذا سذيم سذبو اكبخكر).
كناف ظبكر اكسبلؾ ت هذا اكسناف عيد سذبو اكبخكر كيخبر زنريا بسيبلد إبي يك يا اكمابؽ ك سميو.

 )1اكسميو ك نبيكت ال يزكؿ ،كناف نبيكت زنريا رس انز كنبيكت اكسميو (عبٕ )ِْ:كاكسميو
هياؾ ت ياسي ييا (عبٕ)ِٓ:

 )2اكسميو دخؿ إكم اكمسال كيشير رسيس نبيذ إكم األبد.

 )3اكناهف اكيبكدم اكذم هك زنريا هيا يبدـ اكس راذ ـ يدخؿ كيبدـ اكبخكر كيش ت عف اكاذب.

دال أبديان" (عبٗ)ُِ:
كهذا سا ايؿ عف اكسميو "بدـ يسم دخؿ سرة كا دة إكم األاداس ك د ن
 )4كهذا سا رأيياى ت اكمسال "كمط اكذرش خركؼ ااسـ ن ي سذبكح" (رؤٓ )ٔ:إاارة ك سميو اكذم
ذبو ع م اكش يب ـ دخؿ ك مسال ياسي ييا.

 )5اكنبيكت هك عسؿ اساعذ .كن ف اكسبلؾ يبكؿ كزنريا ..هؿ تسبـ سا تسذ ؟ سا سذيم اكس راذ

اكتت ادستبا؟ سا سذيم نبيكتؾ؟ كساذا تبدـ اكبخكر هيا؟ نؿ هذا ناف رس انز ك سميو اكذم مينكف

إبيؾ ماببان ك يذد ك اكطريؽ  ..كها أيا أبارؾ ب ي

اف اكسيذاد كيت بؽ هذا كميككد إبيؾ.
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ٖٔ
ٕٔ
ف َيا َزَك ِريَّا،
اض َ
ف .فَقَا َل لَ ُو ا ْل َمبلَ ُك«:الَ تَ َخ ْ
ب َو َوقَ َع َعمَ ْي ِو َخ ْو ٌ
اآليات (لؤَ " -:)ٖٔ-ٕٔ:فمَ َّما َرآهُ َزَك ِريَّا ْ
ط َر َ
ات ستَمِ ُد لَ َك ْاب ًنا وتُ ِ
ِ
َن ِط ْمبتَ َك قَ ْد ِ
وح َّنا" .
س ِّميو ُي َ
أل َّ َ
َ َ
يص َاب ُ َ
ام َأرَتُ َك أَل َ
ُ
سم َع ْتَ ،و ْ
سف اكطبيذت أف يضطرب زنريا بك كـ يذتاد ع م اكرؤل ،ككنف سف طبيذذ اكرؤم اكمساكيذ أيبا تم كك بدأت

باضطراب يذبببا مبلـ ك رح ،أسا اكرؤم اكايطاييذ (ِنكُُ )ُْ:بت تبذث ت اكيسس بداف اكمبلـ .اكرؤم

اكمساكيذ ت بب اكب ب باالاتياؽ ك مساكيات  ،أسا اكرؤل اكايطاييذ تربؾ اكذبؿ باكزسييات .ككذؿ زنريا اد يمم
ط بت ككنف اهلل يذنر كيا ط باتيا كيذطيبا كيا ت اككات اكسيامب .بؿ أف اهلل يف يت خر ت االمت ابذ تنكف

إمت ابت أعظـ .با هك يك يا ينكف أعظـ سكاكيد اكيمال.
ٗٔ
ِ
ِ
ون ِب ِوالَ َد ِت ِو"،
س َي ْف َر ُح َ
ير َ
آية (لؤَ " -:)ٔٗ:وَي ُك ُ
ون لَ َك فَ َر ٌح َو ْابت َي ٌ
ون َ
اجَ ،و َكث ُ
يك يا مييادم باكتكبذ ،كطريؽ اكتكبذ هك طريؽ اكسرح ،اكمساسيكف يسر كف باكتاسبيف ،كاكتاسبيف يسر كف باهلل ،كاهلل

يسرح ببـ( .ككُٓ)ٕ:

تأمل :تم كاف عايا زسايان هذا سبدارى بيسس عاارة ك مد ببل سر رك ت ،يببؿ كعكد اهلل اكمساسيذ ،كي سؿ
ياف اهلل كيذست (يك يا) ت داخ يا يسرح ،كتسرح سذيا اكمسال.

ون ع ِ
آية (لؤٔ٘" -:)ٔ٘:أل َّ
الرو ِح
َم
أ
ا
يم
ظ
ك
ي
و
َن
الر ِّ
ُم ِو َي ْمتَمِئُ ِم َن ُّ
ام َّ
بَ ،و ِم ْن َب ْط ِن أ ِّ
س ِك ًار الَ َي ْ
ُ
ُ
ُ
ش َر ُ
َ
َ
بَ ،و َخ ْم ًار َو ُم ْ
َ
ً
َ
ا ْلقُ ُد ِ
س" .
ِ
يما = اكذظسذ كيمت ت األعساؿ اكذظيسذ كاكة اك مد ،بؿ باك ياة اكداخ يذ اكبكيذ .كيك يا نيذير ك رب ال
َعظ ً
ينكف كس ذات اكذاكـ أك بب ت سكضي ت ا ب أك ت مدى ،بؿ هك ينكف سس كلان باكركح اكبدس ،كسس كلان باكخسر

اكمساكم أم اكسرح اكمساكم ،كسف استؤل باكسرح اك بيبت ال ينكف كدي راغ أل راح اكذاكـ اكس اكاذ .كهك عظيسان
بك يذسد اكسميو.

ير َ ِ ِ
آية (لؤَ ٔٙ" -:)ٔٙ:وَي ُرُّد َك ِث ِ
ب إِل ِي ِي ْم" .
الر ِّ
يل إِلَى َّ
س َرِائ َ
ين م ْن َبني إِ ْ
هذى رماكذ يك يا ،تسبيد اكطريؽ ك سميو ،بدعكة اكياس ك تكبذ كيبب كا اكسميو.
ِ
ِ
ِ ِ
آية (لؤٔٚ" -:)ٔٚ:ويتَقَدَّم أَمام ُو ِبر ِ ِ
صاةَ إِلَى ِف ْك ِر األ َْب َر ِ
ار،
وب َ
وح إِيميَّا َوقَُّوِتو ،ل َي ُرَّد ُقمُ َ
اآلباء إِلَى األ َْب َناءَ ،وا ْل ُع َ
ََ ُ َ َ ُ
ِ
ستَِعدِّا»".
ئ لِ َّمر ِّ
ب َ
ش ْع ًبا ُم ْ
ل َك ْي ُي َي ِّي َ
اكركح اكذم منف ت إي يا منف ت يك يا ،كاكبكة اكتت ت إي يا نايت ت يك يا .كاكتااب بيف إي يا كيك يا يظبر
ت أف نبلهسا عاش ت اكبريذ زاهدان بتكالن ،كنبلهسا كـ يمذم إلرضال اكس كؾ (آخاب /هيركدس) ع م ماب

اك ؽ  .كا د اؽ األردف برداس كاك ايت ذؿ سف األردف س مبلن ك خطاة كيطبركا .كا د يمبؽ اكس تل األكؿ
ك سميو (يك يا) كاك ايت يمبؽ اكس تل اك ايت ك سميو .كاكنتاب يبشد بركح إي يا "اكركح اكبدس اكذم تبب إي يا.
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ٔٛ
ش ْي ٌخ وام أرَِتي متَقَدِّم ٌة ِفي أَي ِ
َّام َيا؟»
اآليات (لؤ " -:)ٕٕ-ٔٛ:فَقَ َ
ال َزَك ِريَّا لِ ْم َمبلَ ِكَ «:ك ْي َ
ف أْ
َعمَ ُم ى َذا ،أل َِّني أََنا َ َ ْ َ
ُ َ
ٕٓ
ٜٔ
ون ص ِ
ف قُدَّام ِ
ِ
ِ ِ
ت ألُ َكمِّ َم َك َوأ َُب ِّ
امتًا
ش َر َك ِبي َذاَ .و َىا أَ ْن َ
اهللَ ،وأ ُْر ِس ْم ُ
َج َ
فَأ َ
ت تَ ُك ُ َ
اب ا ْل َمبلَ ُك َوقَا َل لَ ُو«:أََنا ج ْب َرائي ُل ا ْل َواق ُ َ
ٕٔ
ِ
ِ
َن تَتَ َكمَّم ،إِلَى ا ْليوِم الَِّذي ي ُك ُ ِ ِ
ان
صد ْ
َوالَ تَ ْق ِد ُر أ ْ
س َي ِت ُّم ِفي َوق ِْت ِو»َ .و َك َ
َ
َْ
ِّق َكبلَمي الَّذي َ
ون فيو ى َذا ،أل ََّن َك لَ ْم تُ َ
َ
ٕٕ
ِِ ِ
ين َزَك ِريَّا ومتَع ِّج ِب َ ِ
َّ
َن ُي َكمِّ َم ُي ْم ،فَفَ ِي ُموا أ ََّن ُو قَ ْد
ستَ ِط ْع أ ْ
ب ُم ْنتَ ِظ ِر َ
الش ْع ُ
ين م ْن إِ ْبطَائو في ا ْل َي ْي َك ِلَ .فمَ َّما َخ َر َج لَ ْم َي ْ
َُ ّ
ان يو ِمئ إِلَ ْي ِيم وب ِقي ص ِ
ِ
ِ
امتًا" .
ْ ََ َ َ
َأرَى ُر ْؤَيا في ا ْل َي ْي َكل .فَ َك َ ُ ُ
َعمَ ُم = أم يط ب عبلسذ .زنريا كـ يشدؽ نبلـ اكسبلؾ باكر ـ سف هذى اكرؤيا اككاض ذ .كسا ناف ي ب
َك ْي َ
ف أْ
ع م اخص نزنريا اكناهف اكدارس ك نتاب اكسبدس أف ياؾ بك يذ ـ أف اكرب ال يمت يؿ ع ي ائ  ،كيذ ـ أف
سا يبكك مبؽ ك دث سي آخريف كربسا اكتبـ أشذب سف اكت نابراهيـ كمارة .أََنا ِج ْب َرِائي ُل = يذيت بركت اهلل
كمر بركت أي كااؼ أساـ اهلل .كهك ال ي سؿ اككعد اإلكبت كيبار باكسرح كزنريا ،ككني ال أيضان ب نـ
باكت ديب ع م زنريا ألي كـ يشدؽ ،اهلل ت أبكت يسيو تذزيات ك ت أبكت يؤدب أيضان .كاكن سذ ص ِ
امتًا = تاير
َ
ك شسـ أيضان (ِٔ) نايكا ين سكي باإلاارة كيسبـ .كشار زنريا ببذا رس انز ك يبكد اكذيف كـ يبب كا اكسميو مبطكا

ت ت ت ديب اكشست تم يبب كا اإليساف ت أكاخر اكدهكر (هـ ببل هينؿ أك يبت).

لماذا عاقب اهلل زكريا بالصمت؟

زنريا نايماف ي يا ت اكذبد اكبديـ ك سان تاف.

 -1مشكمة عامة :يذايت سيبا نؿ اذب  ،بؿ نؿ اكبار ،كهت سان ذ خبلص يسم  ،نيؼ يبزـ اكخطيذ كهت كبا
م طاف ع ي  ،كأيف ميذهب بذد اكسكت.

 -2مشكمة خاصة :كهت عدـ ك كد يمؿ ك  .كهذا يذتبر عا انر ت إمراسيؿ.

ككنييا ي د زنريا اد اي شر ت سان ت اكخاشذ كيمم كهك اكناهف اكذم يذرؼ اكيبكات -اكسان ذ اكذاسذ كنؿ

اذب إمراسيؿ بؿ كنؿ األسـ ،يمم أف هياؾ سخ شان مي تت كيخ ص اك سيي سف اكسكت كسف اكايطاف كسف
اكخطيذ .كناف ع ي نناهف أف يتسمؾ ببذى اكيبكات كيش ت كيتسـ اهلل كعدى كيرمؿ هذا اكسخ ص .بؿ كأف
اكسبلؾ يبكؿ ك يبكات كاض ذ عف اكمابؽ ك سميو (آيات ُٔ )ُٕ-يرد ن يريف سف بيت إمراسيؿ إكم اكرب

إكببـ .كيتبدـ أساس بركح إي يا كاكت كيرد ا كب اببال إكم األبيال ..كنت يبيئ ك رب اذبان سمتذدان ..كاارف سي

(سبلّ ) ٔ-ٓ:ْ ، ُ:كناف البد كبذا اكناهف اكبار أف يدرؾ أف اكسبلؾ ييبب أف ابي اكسيتظر هك هذا اكاخص
كببذا اف س تل اكسخ ص هك ع م األبكاب ،إال أف اي شارى ت سان ت اكخاشذ ذ

ال يدرؾ سا يباؿ

عكضان عف أف يسرح كيمبو .بؿ هك اؾ كااؿ "نيؼ كأيا اد شرت ايخان ،أم ن ي يذاتب اكسبلؾ كيبكؿ "كساذا
كـ ت ت كت ت ابابت؟ إف سا تبكك أيبا اكسبلؾ كبك شذب اك دكث!! ككآلف ن يركف سيا يريدكف أف ي ددكا هلل
تكايت امت ابت كط باتبـ كاكطريبذ اكتت يمت يب ببا .كسا هك اكسسنف كسا هك ير اكسسنف .

كبد كشؿ زنريا إكم اكذ سف اكي س كاالي شار ت ذات

ـ يسرح باكباارة كال مبو كال أدرؾ أف هياؾ سخ شان

ع م األبكاب .ناف عباب اهلل ك هك اكشست .هذا إعبلف عف اؿ زنريا اكذا ز عف اكتمبيو كاكذا ز عف أف
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يسرح باهلل .اهلل ترن يت سؿ ت نبلـ اكسبلؾ كيبارف سي اكيبكات كينتاؼ أف ابي مينكف اكمابؽ ك سميو .كبدأ

يم ؿ يسم أيبسا األهـ [ُ] ؿ سان تت اكخاشذ كأف ينكف كت ابيان .أم

[ِ] س تل اكسخ ص.

كأدرؾ زنريا باكركح اكبدس أف األهـ هك س تل اكسخ ص .كذكؾ ي د أف تمب ذ زنريا يف تو اهلل س اد

ايشبت ع م س تل اكسخ ص "أااـ كيا ارف خبلص سف بيت داكد تاى" كهذى عف اكسميو اكذم هك سف بيت

داكد ،ككيمت عف يك يا اكذم هك سف بيت هركف بك سف بيت ناهف .هيا أتت اكذبكبذ باكيتي ذ اكسر كة إذ

إيا ؿ زنريا باكذاطت ككـ ييا ؿ باكذطيذ ،أم إيا ؿ باكسميو كمبو ع م سيبلدى ككـ يسرح باكذطيذ اكتت هت

إبي  .أسا سا ااك عف ابي  ،أف ينكف ابي خادسان كبذا اكسخ ص .كهذا درس كيا أف أم عطيذ يذطيبا كيا اهلل ع ييا

أف ينرمبا كس د امس .

ٖٕ
ِ
ضى إِلَى ب ْي ِت ِوٕٗ .وبع َد ِت ْم َك األَي ِ
َّام
َّام ِخ ْد َم ِت ِو َم َ
َ
ََْ
اآليات (لؤَ " -:)ٕ٘-ٕٖ:ولَ َّما َكممَ ْت أَي ُ
ٕ٘
ِ ِ ِ
الر ُّ ِ
ييا
ش ُي ٍر قَ ِائمَ ًة« :ى َك َذا قَ ْد فَ َع َل ِب َي َّ
ام َأرَتُ ُوَ ،وأ ْ
س َة أَ ْ
ب في األَيَّام الَّتي ف َ
س َيا َخ ْم َ
َخفَ ْت َن ْف َ
ْ
اري َب ْي َن َّ
الن ِ
َع ِ
اس»".

ِ
ات
يص َاب ُ
َح ِبمَ ْت أَل َ
َنظَ َر إِلَ َّي ،لِ َي ْن ِزعَ

تـ تيسيذ كعد اهلل .كاكيشابات أخست يسمبا ت خ ؿ ككنيبا ت رح تيتظر اكسكككد.

ٕٙ
س أُر ِس َل ِج ْبرِائي ُل ا ْلمبلَ ُك ِم َن ِ
الشي ِر َّ ِ
اهلل إِ َلى م ِدي َن ٍة ِم َن ا ْل َجمِ ِ
اس ُم َيا
اآليات (لؤَ " -:)ٕٚ-ٕٙ:وِفي َّ ْ
يل ْ
الساد ِ ْ
َ
َ
َ
ف .واسم ا ْلعذْر ِ
ِ
ِ
اصرةُٕٚ ،إِلَى عذْراء م ْخطُ ٍ ِ
ِ
اء َم ْرَي ُم" .
َ
وبة ل َر ُجل م ْن َب ْيت َد ُاوَد ْ
اس ُم ُو ُي ُ
وس ُ َ ْ ُ َ َ
َن َ
َ َ َ َ
الس ِاد ِ
( َوِفي َّ
س = ت اكيكـ اكمادس مبط اإليماف ك ت اكابر اكمادس اكبارم بسيبلدى كهك يكا ؽ ابر
الش ْي ِر َّ
ييماف أكؿ ابكر اكذاـ ،اكسميو بدل خ يبذ ديدة .ك ي يذسؿ اكسشو كاكسميو ش يا) .

اكباارة األككم تست ت اكبينؿ أ يال اكذبادة اك ساعيذ كنايت باارة عف أعظـ سكاكيد اكيمال .أسا اكباارة باكسميو

اهلل اكست مد اكذم أخ م ذات نايت ت بيت بير س بكؿ ،ت اريذ بيرة س بككذ ،بطريبذ مريذ ،كـ ياذر ببا
تم يكمؼ اكي ار شا ب اكبيت يسم  ،سي تاة بيرة بميطذ عذرال .كال ظ تنرار كبب اكذذرال نت نيد
كذذراكيتبا (خرْْ .)ّ-ُ:كسدييذ ال َن ِ
اص َرةُ = سدييذ ت اك يؿ اساؿ مطيف تبذد ٖٖسيبلن اساؿ أكرا يـُٓ ،
سيبلن يكب ربت طبريذ .عاش يبا يكمؼ اكي ار كاكذذرال سريـ ،كاضم يبا اكسميو عسرى تم كشؿ
ك بل يف سف عسرى بذد عكدت سف سشر كذكؾ مسم باكياشرم (سرُ .)ِْ:ُ+ٗ:ك يف بدأ رماكت ر ض أه با

(ككْ .)ُّ-ِٖ:كاكسدييذ سبييذ ع م بؿ (ككْ )ِٗ:كنايت سدييذ عديسذ األهسيذ كـ تذنر ت اكذبد اكبديـ كال
ك اسؽ اكدكؿ اكذظسم.

ٕٛ
ب َم َع ِكُ .م َب َارَك ٌة أَ ْن ِت ِفي
سبلَ ٌم لَ ِك أَيَّتُ َيا ا ْل ُم ْن َع ُم َعمَ ْي َيا! اَ َّلر ُّ
آية (لؤ " -:)ٕٛ:فَ َد َخ َل إِلَ ْي َيا ا ْل َمبلَ ُك َوقَ َ
الَ «:
النس ِ
اء»".
ِّ َ
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سبلَ ٌم لَ ِك أَيَّتُ َيا ا ْل ُم ْن َع ُم َعمَ ْي َيا = اكتر سذ اكش ي ذ أيتيا الممتمئة نعمة .اكرب اختارها أليبا نايت سس كلة يذسذ،
َ
كأطبر كأارؼ إيمايذ ت اكك كد ،ـ سؤلها باألن ر ،كأعطاها يذسذ كؽ يذسذ .كهي ها كتشير أسان ك  .كن سذ

سبلَ ٌم = تاير ك سرح .كاهلل سؤلها سف نؿ يذسذ كسا أعظـ هذى اكيذسذ أف يت د ت بطيبا الهكت اكسميو سي
َ
ب َم َع ِك = ذاات سذيذ اكرب ع م سمتكل ريد ،إذ س ت ن سذ
يامكت  ،إت اد اإليماف باهلل ،كاك مد باكن سذ .اَ َّلر ُّ
اهلل ت أ ااسبا ،كادست ك سف مدها كدسبا.

ِ
ىذ ِه التَّ ِح َّي ُة!» ٖٓفَقَا َل
س ِّمي َن ُو
َوتَمِ ِد َ
ين ْاب ًنا َوتُ َ

ٕٜ
ِِ
ِ
ون
سى أ ْ
اآليات (لؤَ " -:)ٖٔ-ٕٜ:فمَ َّما َأرَتْ ُو ْ
َن تَ ُك َ
اضطَ َرَب ْت م ْن َكبلَموَ ،وفَ َّك َر ْتَ «:ما َع َ
ِ ٖٔ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين
ستَ ْح َبِم َ
لَ َيا ا ْل َمبلَ ُك«:الَ تَ َخافي َيا َم ْرَي ُم ،أل ََّنك قَ ْد َو َج ْدت ن ْع َم ًة ع ْن َد اهللَ .و َىا أَ ْنت َ
ع" .
سو َ
َي ُ
كبد اضطربت ككـ تمت طي أف ت اكب بت كـ يمبؽ كبا اكنبلـ سي سبلسنذ ككنيبا شارت ابف تت دث سي سبلؾ.

ع = أم سخ ص.
سو َ
َي ُ

ٕٖ
لو ُكر ِس َّي َداوَد أَِب ِ
ون ع ِظيما ،و ْاب َن ا ْلعمِ ِّي ي ْدعى ،ويع ِط ِ
ب ِ
يو"،
الر ُّ
يو َّ
َ ُ َ َُْ
ُ
آية (لؤ "-:)ٖٕ:ى َذا َي ُك ُ َ ً َ
اإل ُ ْ
إف ناف ابف اهلل اد شار إبيان كداكد ،بذا ناف كيشير ي ف أبيال اهلل ي بك ابن العمى.

ِ
ٖٖ ِ
ون لِ ُم ْم ِك ِو ِن َي َاي ٌة»".
وب إِلَى األ ََب ِدَ ،والَ َي ُك ُ
آية (لؤَ " -:)ٖٖ:وَي ْمم ُك َعمَى َب ْيت َي ْعقُ َ
اكس ؾ هك س ؾ رك ت ككيس س ؾ أرضت نسا يسبس اكيبكد كذكؾ هك أبدم.
ٖٗ
ف َر ُجبلً؟»
َع ِر ُ
اآليات (لؤ " -:)ٖ٘-ٖٗ:فَقَالَ ْت َم ْرَي ُم لِ ْم َمبلَ ِكَ «:ك ْي َ
سُ
ف َي ُك ُ
تأْ
ون ى َذا َوأََنا لَ ْ
ٖ٘
ود ِم ْن ِك
ُّوس ا ْل َم ْولُ ُ
س َي ِح ُّل َعمَ ْي ِكَ ،وقَُّوةُ ا ْل َعمِ ِّي تُظَمِّمُ ِكَ ،فمِذلِ َك أ َْي ً
اب ا ْل َمبلَ ُك َوقَا َل لَيا« :اَ ُّلر ُ
َج َ
فَأ َ
ضا ا ْلقُد ُ
وح ا ْلقُ ُد ُ
ي ْدعى ْاب َن ِ
اهلل" .
ُ َ
مؤاؿ اكذذرال ال يدؿ ع م اؾ ،بؿ هت ال تدرم نيؼ يتـ هذا األسر كهت عذرال ككبد يذرت يسمبا كتخدـ اكبينؿ

دكف زكاج .كنايت هذى هت اكسرة األككم كاألخيرة ت اكتاريخ أف ت بؿ عذرال بدكف زرع بار .أسا ت اكذ زنريا
ـ ينف ك اكذذر كهك اكناهف ك اكت مببت ك د ت .كنايت إ ابذ اكسبلؾ ع م مؤاكبا نيؼ يتـ هذا األسر؟

ببكك أف اكركح اكبدس ي ؿ ع يبا كتبديمبا ،رك ان ك مدان ،تتبي كذسؿ ابب اكذم يرمؿ ابي ت أ ااسبا يت مد

سيبا .بان هذا مر إكبت اسؽ ي يذ ف اهلل ب اكذ يب كئليماف كتنريس ك .

اآليات (لؤٖٙ" -:)ٖٚ-ٖٙ:و ُىوَذا أَلِيصاب ُ ِ
وخ ِت َياَ ،وى َذا ُى َو َّ
الش ْي ُر
ش ْي ُخ َ
ضا ُح ْبمَى ِب ْاب ٍن ِفي َ
يبتُ ِك ِى َي أ َْي ً
ات َنس َ
ََ
َ َ
ٖٚ
شيء َغ ْير مم ِك ٍن لَ َدى ِ
ِ
الس ِاد ِ ِ
اهلل»".
س لت ْم َك ا ْل َم ْد ُع َّوِة َعاق ًرا ،أل ََّن ُو لَ ْي َ
َّ ُ
س َ ْ ٌ َ ُْ
اكسبلؾ يبدـ ك ذذرال دكي يف ع م شدؽ نبلس [ُ] أف اكيشابات ب م [ِ] أي ال يمت يؿ ع م اكرب ائ.
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ٖٛ
ضى ِم ْن ِع ْن ِد َىا ا ْل َمبلَ ُك" .
الر ِّ
َم ُة َّ
ب .لِ َي ُك ْن لِي َكقَ ْولِ َك» .فَ َم َ
آية (لؤ " -:)ٖٛ:فَقَالَ ْت َم ْرَي ُمُ « :ى َوَذا أََنا أ َ
أساـ هذا اإلعبلف أ يت اكذذرال رأمبا باكطاعذ ،كبييسا اؾ زنريا آسيت اكذذرال .كبييسا شست زنريا ايط بت

اكذذرال تمبو أساـ اكيشابات .إف طاعذ اكذذرال سريـ اد

ت س ؿ عشياف كال أسبا .كيبل ظ أف اكذذرال

ب.
الر ِّ
َم ُة َّ
نايت إ ابتبا ن با اتضاع ،بت اد ع ست أف سف ت بطيبا هك اهلل كنيبا ها هت تبكؿ ُى َوَذا أََنا أ َ
كيرل ع سال اكبلهكت أي ت اك ظذ اكتت اب ت يبا اكذذرال نبلـ اكسبلؾ كادست اكطاعذ هلل ،اب ت اكت مد ،اهلل

يبدس اك ريذ اإليماييذ ،كناف ير سسنيان أف يت مد اكسميو سيبا كهت ال تببؿ هذا.

ٖٜ
ِ ِ
ِ
سر َع ٍة إِلَى ا ْل ِج َب ِ
ال إِلَى َم ِدي َن ِة َي ُيوَذا"،
ام ْت َم ْرَي ُم في ت ْم َك األَيَّام َوَذ َى َب ْت ِب ُ ْ
آية (لؤ " -:)ٖٜ:فَقَ َ
إِلَى َم ِدي َن ِة َي ُيوَذا = اكبان هت بركف بت سف يشيب بيت هركف .كاكيشابات سف مبط الكم كزك با ناهف.
إِلَى ا ْل ِج َب ِ
ال = سف ي ؿ ي اكسميو ييط ؽ ك مساكيات .اك باؿ بذ كها ترسز ك مساكيات .كاذ ؿ اكن سذ ت

ـ تمتطي إال أف تذهب كتخدـ ،تيط ؽ بركح اكخدسذ تخدـ اكس تاج  ،كهنذا ال اكسميو

داخ با تاببت ب
خدـ  .تخرج سف األيا اكضيبذ تخدـ اك سيي ت إتماع.
ىكي ٍخًدـ ال يكي ى

ٓٗ
ِ
اتَ ٗٔ .فمَ َّما ِ
ِ
سبلَ َم َم ْرَي َم
يص َاب ُ
يص َاب َ
اآليات (لؤَ " -:)ٗٔ-ٗٓ:وَد َخمَ ْت َب ْي َ
ات َ
سم َع ْت أَل َ
َ
سمَّ َم ْت َعمَى أَل َ
ت َزَك ِريَّا َو َ
ين ِفي ب ْط ِنيا ،وامتَؤل ْ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س"،
الر ِ
ات ِم َن ُّ
يص َاب ُ
ْارتَ َك َ
ض ا ْل َج ِن ُ
َت أَل َ
َ َ َ ْ
زيارة سريـ ألكيشابات تذطت يسكذ ان كسا ي ب أف تنكف ع ي زياراتيا ،ي ف يرل هيا سريـ كأكيشابات ت رح

يمب اف اهلل ع م عطاياى( ،عكضان عف

مات اكانكل كاكتذسر) كهيا سريـ ت سؿ ت داخ با اكسميو اكبدكس

كتذهب كتبدـ خدسذ ألكيشابات ،كياكيتيا ي سؿ سمي يا داخ يا كيذهب كيبدس كنؿ إيماف ،كهذا سا ميسر يا كيسرح
ين ِفي بطن اليصابات= نسا راص داكد أساـ
سف يزكرهـ .كبرنات اكزيارة ظبرت ت اك اؿ إذ ْارتَ َك َ
ض ا ْل َج ِن ُ
تابكت اكذبد (ن سذ ارتكض هت يسمبا ن سذ راص باكذبريذ) .كسف برنات اكزيارة اكسبارنذ إستبلل اكيشابات
باكركح اكبدس .كا ماس اك ييف يك يا بس تل اكسميو .كابتباج يك يا ت بطف أس ياير ك سر اكرك ت اكداخ ت
ت اكيسس ،اك مد ياترؾ سي اكيسس ت هذا اك سر .كابتباج اك ييف ت بطف أس اكيشابات ناف إلستبلس سف

اكركح اكبدس.

ٕٗ
ص ْو ٍت َع ِظ ٍيم َوقَالَ ْتُ «:م َب َارَك ٌة
ص َر َخ ْت ِب َ
اآليات (لؤَ " -:)ٗ٘-ٕٗ:و َ
ٗٗ
ٖٗ
ت
فَ ِم ْن أ َْي َن لِي ى َذا أ ْ
ص ْو ُ
َن تَأ ِْت َي أ ُُّم َرِّبي إِلَ َّي؟ فَ ُي َوَذا ِح َ
ص َار َ
ين َ
٘ٗ
ِ َِّ
ِفي ب ْ ِ
ب»".
الر ِّ
يل لَ َيا ِم ْن ِق َب ِل َّ
َن َي ِت َّم َما ِق َ
آم َن ْت أ ْ
طني .فَطُ َ
َ
وبى لمتي َ
تسبحة اليصابات :

النس ِ
ِ ِ
اء َو ُم َب َارَك ٌة ِى َي ثَ َم َرةُ َب ْط ِن ِك!
أَ ْنت في ِّ َ
ين ِب ْاب ِت َيا ٍج
سبلَ ِم ِك ِفي أُ ُذ َن َّي ْارتَ َك َ
ض ا ْل َج ِن ُ
َ

بييسا ناف اكذاكـ ن ي بؿ نؿ ائ عف اكباارة ك بديمذ سريـ ،إذ باكيشابات تذ ف أسكسذ سريـ كرببا ،باكر ـ سف

عدـ ك كد أ يذ ظاهرة كبذا اك دث اإلكبت .كاألسر اكسدهش أف ابادة اكيشابات ب سكسذ اكذذرال كرببا تست بس رد
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إش ال اكيشابات كمبلـ سريـ .كناف هذا بمبب اكمانف ت أ اال سريـ كاكذم أعطاها يذسذ ت نبلسباِ .م ْن
إكم .هت تيطؽ باكركح ،كاال نيؼ عر ت أف
أ َْي َن لِي = أيبا رشذ عظيسذ كت ال أمت ببا ،أف ت تت أـ ربت َّ
رنذ اك ييف ت بطيبا عبلسذ ابتبا  ،كنيؼ عر ت ب سؿ اكذذرال كسف هك اكذل م بطيبا.
ٗٚ
ٗٙ
اهلل م َخمِّ ِ
ِ
ِ
صيٗٛ ،ألَ َّن ُو َنظَ َر إِلَى
الر َّ
اآليات (لؤ " -:)٘٘-ٗٙ:فَقَالَ ْت َم ْرَي ُم«:تُ َعظِّ ُم َن ْف ِسي َّ
بَ ،وتَ ْبتَ ِي ُج ُروحي ِب ُ
ِ
ال تُطَ ِّوب ِنيٜٗ ،أل َّ ِ
َج َي ِ
ُّوس،
ِّض ِ
َم ِت ِو .فَ ُي َوَذا ُم ْن ُذ َ
اآلن َج ِميعُ األ ْ
ات َ
ُ
ص َن َع ِبي َعظَائ َمَ ،و ْ
اس ُم ُو قُد ٌ
ير َ
َن ا ْلقَد َ
اع أ َ
ٕ٘
ِ
ت ا ْلمستَ ْك ِب ِر َ ِ
ين يتَّقُوَن ُو٘ٔ .ص َنع قَُّوةً ِب ِذر ِ
َجي ِ ِ ِ
ٓ٘ َور ْحمتُ ُو إِلَى ِج ِ
اء
اع ِوَ .
ال لمَّذ َ َ
يل األ ْ َ
َ َ
شتَّ َ ُ ْ
ين ِبف ْك ِر ُقمُوِب ِي ْم .أَ ْن َز َل األَع َّز َ
َ
َ َ
ٗ٘
ٖ٘
ِ
ٍ
اس ِّي ورفَع ا ْلمتَّ ِ
ع ِن ا ْل َكر ِ
اء فَ ِ
يل فَتَاهُ لِ َي ْذ ُك َر
ين .أَ ْ
س َرِائ َ
ص َر َ
ش َب َع ا ْل ِج َي َ
ارِغ َ
ض ِع َ
ينَ .ع َ
َ
ض َد إِ ْ
ف األَ ْغن َي َ
اع َخ ْي َرات َو َ
َ
ََ َ ُ
٘٘
ِ ِ
سمِ ِو إِلَى األ ََب ِد»".
َر ْح َم ًةَ ،ك َما َكمَّ َم َ
يم َوَن ْ
آب َ
اء َنا .إل ْبراى َ

تسبحة العذراء :
ايط بت اكيشابات تمبو ،كايط بت اكذذرال تمبو اهلل هت أيضان .كبد ت ككت اكزيارة إكم سمتكل تمبيو سبلسنت،

يس د اهلل كيذ ف أم اررى اكساسبذ .كيبل ظ أف اكنتاب كـ يبؿ عف اكذذرال سريـ أيبا استؤلت سف اكركح اكبدس نسا

ايؿ عف أكيشابات ،ألف اكذذرال نايت اد استؤلت كظ ت سس كلة ،بؿ اهلل يسم
اكيشابات

كؿ اكركح اكبدس ع يبا ناف كاتيان ،ك ييسا

ت أ ااسبا ست مدان .أسا

ؿ ع يبا تيب ت .كيبل ظ أي نسا ناف اكذشياف

كاكمبكط باسرأة ،ناف اكخبلص باسرأة.
ببال ييا،
الر َّ
تُ َعظِّ ُم َن ْف ِسي َّ
ب = هؿ يزداد اهلل كيتذظـ بتمبيو بار؟! ااا .ككنف إذ يتبدس تزداد شكرة اكرب ن
اهلل م َخمِّ ِ
ِ
ِ
صي =
كاذ يخطئ تش ر اكشكرة كتببت .سريـ هيا ترد تذظيـ اكيشابات كبا إكم اهلل .تَْبتَ ِي ُج ُروحي ِب ُ
اع أَ َم ِت ِو = كبد أدرنت اكذذرال مر تستذبا باكيذسذ اإلكبيذ
ِّض ِ
اكذذرال ت تاج اكخبلص نماسر اكبارَ .ن َ
ظ َر إِلَى ات َ
َج َي ِ
ال تُطَ ِّوُب ِني = اكذذرال أدرنت
أال كهك االتضاع .بييسا أف عدك اكخير اد خمر سرنزى خبلؿ اكنبريالَ .ج ِميعُ األ ْ
عظـ اكذطيذ اكتت ياكتبا كبمبببا تطكببا األ ياؿ .كها اكنييمذ سس كلة تمابي ان ك ذذرال سريـ ك بان كيبكلتبا .بت

عذرال ت م ت ياتبا عسؿ اهلل اكخبلشت .يرل يبا يذسذ اهلل اكساسبذ اكتت كهبت ك باريذ.
ص َنع قَُّوةً ِب ِذر ِ
ين =اكسمتنبريف هـ
اع ِو = اكذراع هك إاارة ك سميو يمكع .كناف عس ك دالى اكيانَ .
شتَّ َ
ستَ ْك ِب ِر َ
َ َ
ت ا ْل ُم ْ
َ
إب يس ك يكدى ،كاكيكياف بسبلم ستبـ ،كاكيبكد ير اكسؤسييف كاكركساف ببكتبـ اك ااسذ .اب يس هبط ك ذؿ كاكسمنيذ،
اس ِّي ورفَع ا ْلمتَّ ِ
َع َّزاء ع ِن ا ْل َكر ِ
ِ
ين =.األعزال سف سبلسنذ أارار كبار
ض ِع َ
كاكيبكد تاتتكا ت اكذاكـ ن  .أَ ْن َز َل األ َ َ
َ
ََ َ ُ
أيزكبـ اهلل سف نبرياسبـ ،كاكسريميكف يزككا سف ع م نراميبـ .كر ي اهلل اكسؤسييف كأعطاهـ م طايان أف يدكمكا
ِ
ٍ
اء فَ ِ
ين = كبد امتستي اكيبكد ابؿ اكسميو
اك يات كاكذبارب (ككَُ .)ُٗ:أَ ْ
ص َر َ
ش َب َع ا ْل ِج َي َ
ارِغ َ
ف األَ ْغن َي َ
اع َخ ْي َرات َو َ
بابي رك ت سف ياسكس اهلل كاريذت كاكبينؿ كمطبـ ،كبمبب نبرياسبـ ك مدهـ شاركا ار يف إذ ر ضكا
يل فَتَاهُ = بارماؿ
س َرِائ َ
اكسميو .بييسا األسـ اكذيف نايكا اببلن ار يف ك ياع أابذبـ اكسميو إذ آسيكاَ .ع َ
ض َد إِ ْ
اكسميا سف يمؿ اكيبكد ،كامراسيؿ هيا كيمت إمراسيؿ اكستااسخذ اك ار ضذ ك سميو ،بؿ إمراسيؿ اكرك ت اكذيف هـ
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يمؿ إبراهيـ باإليساف .كهياؾ ا ذ سف اكيبكد اب كا اكسميو .كهياؾ ا ذ متؤسف ت األياـ األخيرة( .عبِ.)ُٔ:
لِ َي ْذ ُك َر َر ْح َم ًة = اهلل يذنر ر ست كيذنر سكاعيدى إلبراهيـ .كذنر اكر سذ هك أماس اكسدال .كيبل ظ ت آيذ (ْٗ)
أف اكذذرال تشؼ اهلل باكبدير كاكبدكس ،ك ت آيذ (َٓ) تشس باكر سذ .اكبدير سف س ار س ت مد كيسدييا كياتت
اكاياطيف كينمرهـ.
٘ٙ
ش ُي ٍر ،ثُ َّم َر َج َع ْت إِلَى َب ْي ِت َيا" .
آية (لؤ " -:)٘ٙ:فَ َم َكثَ ْت َم ْرَي ُم ِع ْن َد َىا َن ْح َو ثَبلَ ثَ ِة أَ ْ
٘ٛ
ِ
ِِ
اآليات (لؤ٘ٚ" -:)ٙٚ-٘ٚ:وأ َّ ِ
ب
اؤ َىا أ َّ
س ِمعَ ِج َا
الر َّ
َن َّ
ير ُن َيا َوأَق ِْرَب ُ
يص َاب ُ
ات فَتَ َّم َزَما ُن َيا لتَم َد ،فَ َولَ َدت ْاب ًناَ .و َ
َما أَل َ
َ
ٓٙ
ٜ٘
ِ
ِ
ِ
ِ
الص ِب َّي ،وس َّموهُ ِب ِ
َّ
َّ
َج َاب ْت
اءوا ل َي ْخت ُنوا َّ
اسم أَِبيو َزَك ِريَّا .فَأ َ
ْ
َ َ ْ
َعظ َم َر ْح َمتَ ُو لَ َيا ،فَفَ ِر ُحوا َم َع َياَ .وِفي ا ْل َي ْوِم الثام ِن َج ُ
أم ُو وقَالَ ْت«:الَ! ب ْل يس َّمى يوح َّنا»ٙٔ .فَقَالُوا لَيا«:لَ ْيس أَح ٌد ِفي ع ِش ِ
االسِم»ٕٙ .ثُ َّم أ َْو َمأُوا إِلَى
َ َ
َ َُ ُ َ
س َّمى ِبي َذا ْ
َ
يرِتك تَ َ
ُّ َ
َ َ
َن يس َّمىٖٙ .فَطَمَب لَوحا و َكتَ ِ ِ
أَِب ِ
َّب ا ْل َج ِميعَُ ٙٗ .وِفي ا ْل َح ِ
ال ا ْنفَتَ َح
يوَ ،ما َذا ُي ِر ُ
وح َّنا» .فَتَ َعج َ
اس ُم ُو ُي َ
َ ًْ َ َ
ب قائبلًْ « :
يد أ ْ ُ َ
٘ٙ
ور ج ِم ِ
ف عمَى ُك ِّل ِجيرِان ِيم .وتُحد َ ِ ِ
يع َيا ِفي ُك ِّل ِج َب ِ
ال
ُم ِ َ
َ ْ َ ُ
سانُ ُو َوتَ َكمَّ َم َوَب َار َك اهللَ .فَ َوقَ َع َخ ْو ٌ َ
فَ ُم ُو َولِ َ
ِّث ِبيذه األ ُ
ِ ٙٙ
الس ِ
ا ْل َي ُي ِ
ب َم َع ُو.
ودي
الر ِّ
ون ى َذا ال َّ
َّة ،فَأ َْوَد َع َيا َج ِميعُ َّ
ص ِب ُّي؟» َو َكا َن ْت َي ُد َّ
ين«:أَتََرى َما َذا َي ُك ُ
ين ِفي ُقمُوِب ِي ْم قَ ِائمِ َ
ام ِع َ
"
ٙٚ
وح ا ْلقُ ُد ِ
سَ ،وتََن َّبأَ قَ ِائبلً:
الر ِ
امتَؤلَ َزَك ِريَّا أ َُبوهُ ِم َن ُّ
َو ْ
دكف اتساؽ مابؽ ،اتسؽ زنريا كأكيشابات ع م امـ يك يا كككيدهسا كناف هذا سف اكركح اكبدس اكذم ااد نبلهسا،

كألف زنريا ناف يبكدى اكركح اكبدس إ يستو س كتن ـ كماي  ،بؿ كتيب عف اكسميو كعف ابي يك يا .كال ظ أي

ببيادة اكركح اكبدس شار كزنريا ككزك ت

ن انر كا دان ،م إيبماـ ت اكنييمذ سشدرى أف اكركح اكبدس ال يبكد

اك سيي .كيبل ظ أي يف يست ئ سف اكركح اكبدس ينكف كيا سيذان اكسنر اككا د ،كيست ئ سيا تمبي ان ك ر ان ،
َّب ا ْل َج ِميعُ =
ذبلسذ االستبلل سف اكركح اكبدس هم اكتمبيو (اكيشابات كزنريا كاكذذرال اكسس كلة أشبل) فَتَ َعج َ
بمبب اتساؽ اكزك يف .كألف نؿ أمرة يبكديذ تمتذسؿ بذض أمسال سذييذ س خكذة سف أبال هذى األمرة يط بكيبا
ع م أطساكبـ كييا اكطسؿ ستس بلن ببذى اكبدكة .كامـ يك يا كيس سف األمسال اكتت تمتذس با عاس ذ زنريا.

كنايكا عيد ختاف اكطسؿ كابؿ اكختاف يت كف ن سات اكبرنذ ع م ن س سف اكيبيذ "يا رب إك أباسيا أاـ هذا اكطسؿ

ألبكي كا ذؿ إمس م إمراسيؿ زنريا بف زنريا ككيسرح ب أبكاى نسا م (أـِّ  + ِٓ :زُٔ  ٔ :كن سات
أخرل سف اكبرنذ س خكذة سف اكنتاب) ككييسك اكطسؿ س تزسا باكتكراة كسطيذا ككشايا اهلل".

كعيد ختاف اكطسؿ ك ئ اك اضريف أف أكيشابات ااطذت سف يت ك اكبرنذ كااكت بؿ يدعم اكطسؿ يك يا .كهيا

أسف ع م نبلـ زك ت أكيشابات ب ف ينكف إمـ اكطسؿ يك يا.
إيسنت عبدة كماف زنريا ك َّ

ٙٛ
ِ
لو إِ ِ
ش ْع ِب ِوَ ٜٙ ،وأَقَام لَ َنا قَ ْر َن َخبلَ ٍ
ص
الر ُّ
اآليات (لؤُ « " -:)ٜٚ-ٙٛ:م َب َار ٌك َّ
اء لِ َ
ب إِ ُ ْ
ص َن َع ف َد ً
س َرائي َل ألَنَّ ُو افْتَقَ َد َو َ
َ
ِفي ب ْي ِت َداوَد فَتَاهَ ٚٓ .كما تَ َكمَّم ِبفَِم أَ ْن ِبي ِائ ِو ا ْل ِقد ِ
َّى ِرَ ٚٔ ،خبلَ ٍ
َع َد ِائ َنا َو ِم ْن أ َْي ِدي
ين ُى ْم ُم ْن ُذ الد ْ
ين الَِّذ َ
ِّيس َ
ص ِم ْن أ ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
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ٗٚ
ضي َنإٚ .لِيص َنع ر ْحم ًة مع آب ِائ َنا وي ْذ ُكر عي َده ا ْلمقَدَّسٖٚ ،ا ْلقَسم الَِّذي حمَ َ ِ ِ
يع م ْب ِغ ِ
ِ
َن
يم أَِبي َنا :أ ْ
َ
َ ْ َ َ َ ََ َ
ََ َ َ ْ ُ ُ َ
َجم ِ ُ
ف إل ْب َراى َ
ََ
ٚٙ
يع ِطي َنا إِ َّن َنا ِببلَ َخو ٍ
َع َد ِائ َناَ ،نعب ُدهُ ِ٘ ٚبقَ َداس ٍة وِبر قُدَّام ُو ج ِميع أَي ِ
ُّيا
َّام َح َي ِات َناَ .وأَ ْن َ
فُ ،م ْنقَِذ َ
ين ِم ْن أ َْي ِدي أ ْ
ُْ
ُْ َ
َ َ َ
ْ
ت أَي َ
َ َ ّ
ٚٚ
ِ
َّ
ش ْع َب ُو َم ْع ِرفَ َة ا ْل َخبلَ ِ
َّ ِ ِ
ص ِب َم ْغ ِف َرِة
الر ِّ
ام َو ْج ِو َّ
ب لِتُِع َّد طُُرقَ ُو .لِتُ ْع ِط َي َ
َّم أ َ
َم َ
الصب ُّي َنب َّي ا ْل َعم ِّي تُ ْد َعى ،ألَن َك تَتَقَد ُ
ٚٛ
ِ ِ ِ ٜٚ
شر ُ ِ
َِّ
َح َ ِ
ِ ِ
ين ِفي الظُّ ْم َم ِة
َخطَ َاي ُ
يء َعمَى ا ْل َجالِ ِس َ
اى ْمِ ،بأ ْ
ق م َن ا ْل َعبلَء .ل ُيض َ
شاء َر ْح َمة إل ِي َنا التي ِب َيا افْتَقَ َد َنا ا ْل ُم ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ام َنا ِفي طَ ِري ِ
السبلَِم»".
ق َّ
َوظبلَ ِل ا ْل َم ْوت ،ل َك ْي َي ْيد َ
ي أَق َْد َ
نبوة زكريا :زنريا يستتو اكذبد اك ديد
ِ
ش ْع ِب ِو = باكركح اكبدس رأم زنريا خطذ اهلل اكخبلشيذ كاذب  .يذسذ اهلل ككت زنريا اكستانؾ سف
اء ِل َ
ص َن َع ف َد ً
َو َ
شاست ال يتن ـ إكم يبت يتيب بسا ي دث كخطذ اهلل ي ك اذب ( ت ديب اهلل ال بد أف ينكف ك سر إي ابم) .قَ ْر َن
َخبلَ ٍ
ص ِفي َب ْي ِت َد ُاوَد فَتَاهُ = اكبرف ياير ك بكة كك سس نذ كاكم طاف .كهذا إاارة ك سميو اكذم مي تت سف بيت داكد
يشيي خبلشان ببكة .كيس ؾ ع م نؿ سؤسيي  .كينكف هك س ؾ اكس كؾ .ال ظ أف زنريا ال يتن ـ كال يسرح بابي

اكسيتظر بؿ باكسميو ،بك يتن ـ باكركح كهك يسبـ أف ابي س رد يبت يذد اكطريؽ كبذا اكسميا .كهنذا سف يذرؼ

اكسميو اليسرح بذطاياى بؿ ب هك اخشيا  ،أسا اكذطيذ اكتت شؿ ع يبا يمتخدسبا كخدسذ اكسميو ككس د
َع َد ِائ َنا  ...م ْب ِغ ِ
سم = (تؾَِِ .)ْ-ّ:ِٔ +ُٖ-ُٔ:خبلَ ٍ
ضي َنا = أعداسيا اكرك ييف
ص ِم ْن أ ْ
ُ
امس  .ا ْلقَ َ َ
ِ
آب ِائ َنا = اكسميو يزؿ سف ابؿ
ص َن َع َر ْح َم ًة َم َع َ
(اكايطاف /اك مد /اكذاكـ) كأعداسيا اكميامييف (اكركساف .)..ل َي ْ
اس ٍة
اكش يب إكم اك يـ كييبذ أباسيا سف أمرهـ .فيو يذكر عيده المقدس كبـ .كيسذى ت سؿل اكزسافَ .ن ْع ُب ُدهُ ِبقَ َد َ
ش ْع َب ُو َم ْع ِرفَ َة ا ْل َخبلَ ِ
ص = اكخبلص ت سسبكـ
َوِبر= أم ي سؿ طبيذذ ديدة يذيابا نؿ أياـ ياتيا .لِتُ ْع ِط َي َ
اكيبكد هك اكخبلص سف نـ اكركساف أسا يك يا بدـ كبـ اكسسبكـ اكش يو .كهك أف يتكبكا كيؤسيكا باكسميو
ش ِ
اء َر ْح َم ِة إِل ِي َنا = سا ش يا ع ي هك سف أعساؿ س بت سف
َح َ
اكخبلص هك اكخبلص سف م طاف اكخطيذِ .بأ ْ
ِ ِ
ِ
شر ُ ِ
ين = اكسارؽ
يء َعمَى ا ْل َجالِ ِس َ
ق م َن ا ْل َعبلَء = إاارة إكم (سبلْ )ِ:اسس اكبر ل ُيض َ
ي كيا ي ف اكبار .ا ْل ُم ْ َ
سف اكذبلل هك اكسميو اسس اكبر كهك مي تت كيضئ كيا .كناف يك يا م ار ان ييير ابؿ أف تارؽ اكاسس

(يكٓ.)ّٓ:

ٓٛ
اري إِلَى َي ْوِم ظُ ُي ِ
ان ِفي ا ْل َب َر ِ
يل" .
الر ِ
َما َّ
ان َي ْن ُمو َوَيتَقَ َّوى ِب ُّ
آية (لؤ " -:)ٛٓ:أ َّ
س َرِائ َ
وحَ ،و َك َ
الص ِب ُّي فَ َك َ
ورِه ِإل ْ
ناف زنريا باكركح يذ ـ أي كف يرل ابي يف ينبر .كذكؾ ك نبلس إكي كيم ؿ ،كسف اذر باكسميو ت بطف

أس
ِّ

اكبان اذر بنبلـ أبي اكذم يبكك باكركح اكبدس .كيك يا ذهب ك بريذ هربان سف هيركدس ييسا ارع ت اتؿ

األطساؿ.

هذا اإلش اح تبمس اكنييمذ ع م أربذذ آ اد نيبؾ نامتذداد ك سيبلد .

األحد األول :اكباارة بيك يا .

األحد الثاني :اكباارة باكسميو .

األحد الثالث :زيارة اكذذرال إلكيشابات .
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األحد الرابع :تمب ذ زنريا ك سميو اكذم ميككد .
اإلصحاح الثاني ( لوٕ)

ِ ٕ
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
اب
ص َر ِبأ ْ
س ُكوَنةَ .وى َذا اال ْكتتَ ُ
َن ُي ْكتَتَ َ
ب ُك ُّل ا ْل َم ْ
ص َد َر أ َْمٌر م ْن أُو ُغ ْ
س قَ ْي َ
سطُ َ
اآليات (لوٕ)َ "-:وِفي ت ْم َك األَيَّام َ
اح ٍد إِلَى م ِدي َن ِت ِوٗ .فَ ِ
ورَّي َةٖ .فَ َذ َىب ا ْلج ِميع لِي ْكتَتَبواُ ،ك ُّل و ِ
ِ
ان ِك ِ ِ
س ِ
ف
وس ُ
األ ََّو ُل َج َرى إِ ْذ َك َ
َ َ ُ ُ ُ
صع َد ُي ُ
َ
َ
وس َوال َي ُ
يرين ُي ُ
َ
ودي ِ
ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
أ َْي ً ِ
اصرِة إِلَى ا ْل َي ُي ِ
ت لَ ْحٍم ،لِ َك ْوِن ِو ِم ْن َب ْي ِت َد ُاوَد
َّة ،إِلَى َم ِدي َن ِة َد ُاوَد الَِّتي تُ ْد َعى َب ْي َ
ضا م َن ا ْل َجميل م ْن َمدي َنة الن َ
ٙ
وع ِشيرِت ِو٘ ،لِي ْكتَتَب مع مريم ِ ِ
َّام َيا لِتَمِ َدٚ .فَ َولَ َد ِت ْاب َن َيا
وب ِة َو ِى َي ُح ْبمَىَ .وَب ْي َن َما ُى َما ُى َن َ
ام َأرَتو ا ْل َم ْخطُ َ
ُ َ َ َ َْ ََ ْ
ََ َ
اك تَ َّم ْت أَي ُ
ٛ
ضع ِفي ا ْلم ْن ِز ِل .و َك َ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِّين
ا ْل ِب ْك َر َوقَ َّمطَتْ ُو َوأ ْ
ورِة ُر َعاةٌ ُمتََبد َ
َض َج َعتْ ُو في ا ْلمذ َْوِد ،إِ ْذ لَ ْم َي ُك ْن لَ ُي َما َم ْو ٌ
َ
ان في ت ْم َك ا ْل ُك َ
َ

ٜ
ون ِحراس ِ
اء َح ْولَ ُي ْم ،فَ َخافُوا َخ ْوفًا
الر ِّ
الر ِّ
ف ِب ِي ْمَ ،و َم ْج ُد َّ
ات المَّْي ِل َعمَى َرِعي َِّت ِي ْمَ ،وِا َذا َمبلَ ُك َّ
ب َوقَ َ
ب أ َ
َض َ
س َ َ َ
َي ْح ُر ُ
ٓٔ
ِ
يع َّ
ال لَ ُي ُم ا ْل َمبلَ ُك«:الَ تَ َخافُوا! فَ َيا أََنا أ َُب ِّ
الش ْع ِبٔٔ :أ ََّن ُو ُولِ َد لَ ُك ُم ا ْل َي ْوَم
ون لِ َج ِم ِ
يما .فَقَ َ
ش ُرُك ْم ِبفَ َر ٍح َع ِظ ٍيم َي ُك ُ
َعظ ً
بٕٔ .و ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ض َج ًعا ِفي ِمذ َْوٍد».
الر ُّ
يح َّ
ون ِط ْفبلً ُمقَ َّمطًا ُم ْ
ىذ ِه لَ ُك ُم ا ْل َعبلَ َم ُة :تَ ِج ُد َ
ص ُى َو ا ْل َمس ُ
َ
في َمدي َنة َد ُاوَد ُم َخمِّ ٌ
ٗٔ
ٖٔ
ِ ِ
ِ
الس َم ِ
َعالِيَ ،و َعمَى
ور ِم َن ا ْل ُج ْن ِد َّ
او ِّ
َو َ
ين اهللَ َوقَ ِائمِ َ
س ِّب ِح َ
ين« :ا ْل َم ْج ُد هلل في األ َ
ي ُم َ
ظ َي َر َب ْغتَ ًة َمعَ ا ْل َمبلَ ك ُج ْم ُي ٌ
٘ٔ
السم ِ
ِ ِ
السبلَمَ ،وِب َّ
الن ِ
ِ
ض ُي ْم
ال الرجال ُّ
اء ،قَ َ
الر َعاةُ َب ْع ُ
س َّرةُ»َ .ولَ َّما َم َ
اس ا ْل َم َ
ض ْت َع ْن ُي ُم ا ْل َمبلَ ئ َك ُة إلَى َّ َ
األ َْرض َّ ُ
ٔٙ
لِ َب ْع ٍ
ينَ ،و َو َج ُدوا
الر ُّ
َعمَ َم َنا ِب ِو َّ
ض«:لِ َنذ َ
س ِرِع َ
ْى ِب َ
اآلن إِلَى َب ْي ِت لَ ْحٍم َوَن ْنظُ ْر ى َذا األ َْم َر ا ْل َو ِاق َع الَِّذي أ ْ
اءوا ُم ْ
ب» .فَ َج ُ
ٔٚ
الص ِب ِّيَ ٔٛ .و ُك ُّل
يل لَ ُي ْم َع ْن ى َذا َّ
ض َج ًعا ِفي ا ْل ِمذ َْوِدَ .فمَ َّما َأر َْوهُ أ ْ
َخ َب ُروا ِبا ْل َكبلَِم الَِّذي ِق َ
وس َ
ف َوالطِّ ْف َل ُم ْ
َم ْرَي َم َوُي ُ
ِ ٜٔ
ِ
ين ِ
ِ
يع ى َذا ا ْل َكبلَِم ُمتَفَ ِّك َرةً ِب ِو ِفي َق ْم ِب َيا.
الر َع
يل لَ ُي ْم ِم َن ُّ
اةَ .وأ َّ
َّبوا ِم َّما ِق َ
سم ُعوا تَ َعج ُ
َما َم ْرَي ُم فَ َكا َن ْت تَ ْحفَظُ َجم َ
الَّذ َ َ
ٕٓ
ِ
ون اهلل ويس ِّبحوَن ُو عمَى ُك ِّل ما ِ
يل لَيمٕٔ .ولَ َّما تَ َّم ْت ثَم ِاني ُة أَي ٍ
َّام
ثُ َّم َر َج َع ُّ
َ َ
َ
الر َعاةُ َو ُى ْم ُي َم ِّج ُد َ َ َ ُ َ ُ
سم ُعوهُ َو َأر َْوهُ َك َما ق َ ُ ْ َ
َ َ
ٕٕ
الص ِب َّي س ِّمي يسوعََ ،كما تَس َّمى ِم َن ا ْلمبلَ ِك قَْب َل أ ْ ِ ِ ِ ِ
َّام تَ ْط ِي ِ
يرَىا،
ِل َي ْخ ِت ُنوا َّ
َ َ
ُ َ َُ
َ
َن ُحب َل بو في ا ْل َب ْط ِنَ .ولَ َّما تَ َّم ْت أَي ُ
بَ ٕٖ ،كما ُىو م ْكتُ ِ
شمِ ِ
ش ِريع ِة موسىِ ،
ِ ِ
ام ِ
َن ُك َّل َذ َك ٍر
ب :أ َّ
الر ِّ
ِّموهُ لِ َّمر ِّ
وس َّ
َ َ َ ٌ
سَ
َ
ب َ َ ُ َ
َح َ
صع ُدوا ِبو إلَى أ ُ
وب في َن ُ
يم ل ُيقَد ُ
ُور َ َ
بٕٗ .وِل َكي يقَدِّموا َذ ِبيح ًة َكما ِق َ ِ
ِ ٍِ
ام ِ
بَ :ز ْو َج َي َم ٍام أ َْو فَ ْر َخ ْي َح َم ٍام.
الر ِّ
ُّوسا لِ َّمر ِّ
وس َّ
فَات َح َرحم ُي ْد َعى قُد ً
يل في َن ُ
َ َ
َ ْ ُ ُ
ٕ٘
ِ
ان ب ِّا ِ
ان رج ٌل ِفي أُور َ ِ
ان
يلَ ،و ُّ
انَ ،و َى َذا َّ
س َرِائ َ
س َك َ
اس ُم ُو ِس ْم َع ُ
الر ُ
الر ُج ُل َك َ َ
َو َك َ َ ُ
ار تَقيِّا َي ْنتَظ ُر تَ ْع ِزَي َة إِ ْ
يم ْ
وح ا ْلقُ ُد ُ
ُ
شم َ
ٕٚ
ٕٙ
ِ
ان قَ ْد أ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
وح إِلَى
الر ِ
الر ِ
الر ِّ
ب .فَأَتَى ِب ُّ
يح َّ
ُوح َي إِلَ ْي ِو ِب ُّ
ت قَ ْب َل أ ْ
س أ ََّن ُو الَ َي َرى ا ْل َم ْو َ
َعمَ ْي ِوَ .و َك َ
َن َي َرى َمس َ
ٕٛ
َخ َذه عمَى ِذر ِ
ِ
ب َع َ ِ َّ
ام ِ
ا ْل َي ْي َك ِلَ .و ِع ْن َد َما َد َخ َل ِب َّ
سو َ
َ َ
وس ،أ َ ُ َ
سَ
ع أ ََب َواهُ ،ل َي ْ
ص َن َعا لَ ُو َح َ
الص ِب ِّي َي ُ
اع ْيو َوَب َار َك اهللَ
ادة الن ُ
ٖٔ
ٕٜ
َّام
سبلٍَمٖٓ ،أل َّ
َوقَ َ
اآلن تُ ْطمِ ُ
الَ « :
ص َك ،الَِّذي أ ْ
سَ
ص َرتَا َخبلَ َ
َن َع ْي َن َّي قَ ْد أ َْب َ
ب قَ ْولِ َك ِب َ
س ِّي ُد َح َ
ق َع ْب َد َك َيا َ
َع َد ْدتَ ُو قُد َ
ٖٖ
ِ
وبُ ٖٕ .ن ِ
الش ُع ِ
يع ُّ
َّب ِ
ان ِم َّما ِقي َل
َو ْج ِو َج ِم ِ
ف َوأ ُّ
س َرِائ َ
ُمِمَ ،و َم ْج ًدا لِ َ
وس ُ
يل»َ .و َك َ
ُم ُو َيتَ َعج َ
ش ْع ِب َك إِ ْ
ان ُي ُ
َ
ور إ ْعبلَ ٍن لؤل َ
ِ ِ ٖٗ
ير َ ِ
ضع لِسقُ ِ
ِ
ال لِمريم أ ِّ ِ
وط َوِق َي ِام َك ِث ِ
يلَ ،ولِ َعبلَ َم ٍة
ف
س َرِائ َ
يوَ .وَب َارَك ُي َما ِس ْم َع ُ
ين في إِ ْ
ُموَ «:ىا إِ َّن ى َذا قَ ْد ُو َ ُ
انَ ،وقَ َ َ ْ َ َ
ٖٙ
ٖ٘
ٍ ِ
ِ
وز ِفي َن ْف ِس ِك س ْي ٌ ِ
يل ِم ْن
ت فَنُوِئ َ
ضا َي ُج ُ
يرٍة»َ .و َكا َن ْت َن ِبيَّ ٌةَ ،حنَّ ُة ِب ْن ُ
تُقَ َاوُمَ .وأَ ْن ِت أ َْي ً
َ
ف ،لتُ ْعمَ َن أَ ْف َك ٌار م ْن ُقمُوب َكث َ
ٍ ِ
َشير ،و ِىي متَقد ِ
ِ ِ ِ
ين َب ْع َد ُب ُك ِ
وري َِّت َياَ ٖٚ .و ِى َي أ َْرَممَ ٌة َن ْح َو أ َْرَب ٍع
يرٍة ،قَ ْد َعا َ
س ْب َع ِس ِن َ
ش ْت َم َع َز ْو ٍج َ
ِّم ٌة في أَيَّام َكث َ
س ْبط أ َ َ َ ُ َ
ٖٛ
الس ِ
ِ ِ
ق ا ْلي ْي َك َل ،عا ِب َدةً ِبأَصو ٍام و َِ ٍ
س َن ًة ،الَ تُفَ ِ
ب،
الر َّ
س ِّب ُح َّ
َوثَ َم ِان َ
طم َبات لَ ْيبلً َوَن َي ًارا .فَ ِي َي في ت ْم َك َّ َ
َ
ار ُ َ
اعة َوقَفَ ْت تُ َ
َْ َ
ين َ
شمِيمٖٜ .ولَ َّما أَ ْكممُوا ُك َّل َ ٍ
ين ِف َد ِ
ام ِ
بَ ،ر َج ُعوا إِلَى
َوتَ َكمَّ َم ْت َع ْن ُو َم َع َج ِم ِ
الر ِّ
وس َّ
يع ا ْل ُم ْنتَ ِظ ِر َ
سَ
ش ْيء َح َ
ُور َ َ َ
ً
اء في أ ُ
ب َن ُ
َ
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ِنعم ُة ِ
اهلل َعمَ ْي ِو.
َْ
ِ
صع ُدوا إِلَى
س َن ًة َ
َ
ُم ُو لَ ْم
ف َوأ ُّ
وس ُ
َوُي ُ

ٓٗ
الن ِ
ا ْل َجمِ ِ
يل إِلَى م ِدي َن ِت ِيم َّ
وحُ ،م ْمتَِم ًئا ِح ْك َم ًةَ ،و َكا َن ْت
الر ِ
ان َّ
الص ِب ُّي َي ْن ُمو َوَيتَقَ َّوى ِب ُّ
اص َرِةَ .و َك َ
َ
ُ
ٕٗ
ٔٗ
شمِ ِ ِ ِ ِ
ان ُك َّل َ ٍ ِ
ْى َب ِ
ش َرةَ
ص ِحَ .ولَ َّما َكا َن ْت لَ ُو اثْ َنتَا َع ْ
ان أ ََب َواهُ َيذ َ
َو َك َ
يم في عيد ا ْلف ْ
س َنة إلَى أ ُ
ُور َ َ
شمِ
الص ِب ُّي يسوعُ ِ
أُور َ ِ
اد ِة ا ْل ِعي ِدَ ٖٗ .وَب ْع َدما أَ ْكممُوا األَيَّام َب ِقي ِع ْن َد ر ُج ِ
ِ
يم،
ُور
أ
ي
ف
ا
م
ي
وع
َّ
َ
يم َك َع َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ
شم َ
َ َ
ِ ٘ٗ
ٗٗ
الرْفقَ ِةَ ،ذ َىبا م ِسيرةَ يوٍم ،و َكا َنا ي ْطمُب ِان ِو ب ْي َن األَق ِْرب ِ
اء َوا ْل َم َع ِ
ارفَ .ولَ َّما لَ ْم َي ِج َداهُ َر َج َعا
َي ْعمَ َماَ .وِا ْذ ظَ َّناهُ َب ْي َن ُّ
َ
َ َ َ
َ َ َ َْ َ
ِ ِ ٗٙ
َّام وج َداه ِفي ا ْلي ْي َك ِل ،جالِ ِ
ِ
إِلَى أُور َ ِ
سأَلُ ُي ْم.
س ِط ا ْل ُم َعمِّ ِم َ
يم َي ْطمُ َبانوَ .وَب ْع َد ثَبلَ ثَة أَي ٍ َ َ ُ
س َم ُع ُي ْم َوَي ْ
ينَ ،ي ْ
سا في َو ْ
َ
َ ً
ُ
شم َ
ٗٛ
ٗٚ
ِِ
ِِ
ِ
ين ِ
ِ
ت ِب َنا
شاَ .وقَالَ ْت لَ ُو أ ُّ
ص َراهُ ا ْن َد َى َ
ُم ُوَ «:يا ُب َن َّي ،لِ َما َذا فَ َع ْم َ
سم ُعوهُ ُب ِيتُوا م ْن فَ ْيمو َوأَ ْج ِوَبتوَ .فمَ َّما أ َْب َ
َو ُك ُّل الَّذ َ َ
ٜٗ
ون
وك َوأََنا ُك َّنا َن ْطمُ ُب َك ُم َع َّذ َب ْي ِن!» فَقَ َ
ى َك َذا؟ ُى َوَذا أ َُب َ
ال لَ ُي َماِ «:ل َما َذا ُك ْنتُ َما تَ ْطمُ َب ِان ِني؟ أَلَ ْم تَ ْعمَ َما أ ََّن ُو َي ْن َب ِغي أ ْ
َن أَ ُك َ
ٔ٘
ٓ٘
ان َخ ِ
الن ِ
ِ
ِ
اء إِلَى َّ
اض ًعا لَ ُي َما.
اص َرِة َو َك َ
في َما ألَِبي؟»َ .فمَ ْم َي ْف َي َما ا ْل َكبلَ َم الَّذي قَالَ ُو لَ ُي َما .ثُ َّم َن َز َل َم َع ُي َما َو َج َ
ٕ٘
النعم ِةِ ،ع ْن َد ِ
ان يتَقَدَّم ِفي ا ْل ِح ْكم ِة وا ْلقَ ِ
ِِ
ِ
ُم ِ
اهلل
ور ِفي َق ْم ِب َياَ .وأ َّ
َو َكا َن ْت أ ُّ
ُم ُو تَ ْحفَظُ َجم َ
َما َي ُ
امة َو ِّ ْ َ
َ َ َ
يع ىذه األ ُ
سوعُ فَ َك َ َ ُ

َو َّ
الن ِ
اس" .

ٔ
ِ
ِ
ِ
س ُكوَن ِة.
ص َر ِبأ ْ
َن ُي ْكتَتَ َ
ب ُك ُّل ا ْل َم ْ
ص َد َر أ َْمٌر م ْن أُو ُغ ْ
س قَ ْي َ
سطُ َ
آية (لوَٕ " -:)ٔ:وِفي ت ْم َك األَيَّام َ
ص َر = ميذ ِٕؽ.ـ -ميذُْب.ـ .كناف امس انتا يكس نايبياس ككهب س س األعياف كبب
أُو ُغ ْ
س قَ ْي َ
سطُ َ

أ مطس أم "اكسب ؿ ناك " (هك كبب اريب سف اكت كي ) .

ب (ناف هذا االنتتاب تدبير إكبت كيككد اكسميو ت بيت ك ـ) .
ُي ْكتَتَ َ
س ُكوَن ِة = أم سيي اكدكؿ اكخاضذذ ك دككذ اكركساييذ اكتت نايت تميطر ع م اكذاكـ اكستسدف ت ذكؾ
ُك ُّل ا ْل َم ْ
اك يف .كناف اكتذداد إلاباع ابكة عظسذ اإلسبراطكر كيبرز إستداد يسكذى كم طت كأيضان كيمتسيد سف اكتذداد ت
سكضكع اكضراسب كاك زيذ كاكت ييد.

ٕ
ِ
ان ِك ِ ِ
ِ
س ِ
ورَّي َة" .
اب األ ََّو ُل َج َرى إِ ْذ َك َ
آية (لوَٕ " -:)ٕ:وى َذا اال ْكتتَ ُ
وس َوال َي ُ
يرين ُي ُ
ِك ِ ِ
وس = ناف كاكيان ع م مكريا سرتيف األككم ميذْؽ.ـ -ميذ ُـ .كاك اييذ سف ميذ ٔـ-ميذُُـ .ك ت اكسرة
يرين ُي ُ

األككم دث االنتتاب اكسيكى عي هيا .كاكسرة اك اييذ دث انتتاب و
اف (أعٓ .)ّٕ:ككاليذ مكريذ ناف كبا إاراؼ
زست ع م هيركدس كذكؾ يذنر ككاا هذا اككاكت نيريييكس .كال ظ داذ ككاا نذاكـ كطبيب ت ت ديد األكاات.

تحديد تاريخ ميبلد المسيح

* أكضو اكتكاريخ اكسم ذ هم ميذ ك اة هيركدس اكنبير .ككاضو سف اإلي يؿ أف اكرب يمكع ككد ابؿ سكت
هيركدس اكنبير ،بيركدس هك اكذل أسر ببتؿ أطساؿ بيت ك ـ .كناف سكت هيركدس ابؿ شو ميذ ْ ؽ.ـ.

كناف هذا اكسشو م هذى اكميذ يكا ؽ يكـ ُِ أبريؿ .كيم ؿ اكتاريخ أف خمك ا ك بسر دث ابؿ ك اة هيركدس

سباارة .كاك مابات اكس نيذ تاير ألف هذا اكخمكؼ دث م كي ذ ُِ  ُّ -سارس ميذْ ؽ.ـ .ينكف سكت

هيركدس اد ت دد باكسترة سف ُِ سارس  ُِ -أبريؿ كير و أي
نيذ يبكؿ اكناتب أف سيبلد اكسميو ناف م يكـ ِٓ ديمسبر.

دث م يبايذ ابر سارس .كبذدة مابات

255

جفسُز األواجُم ( – ٖ( )1ميبلد المسيح)

* بدأ يك يا اكسذسداف خدست م اكميذ اكخاسمذ عارة سف م طيذ طيباريكس ايشر (ككّ  .)ُ :كناف عسر

اكسميو كاتبا كاكم َّ ميذ[ .اكميذ اكخاسمذ عارة كطيباريس ايشر نايت ميذ ِٔ ـ ككاتبا ناف عسر
اكسميو َّ ميذ].

* يسنف ماب ميذ اكسيبلد سف اكتذداد اكذل أ راى أ مطس ايشر ،كاذ ناف نيريييكس كاكيا ع م مكريا.
* يسنف ماب تاريخ كالدة اكسذسداف سف ت ديد تاريخ بدايذ خدسذ راذ أبيا اكنبيكتيذ (ككُ  )ٓ :كنؿ هذى

اكتكاريخ سم ذ.

آية (لوٕٖ" -:)ٖ:فَ َذ َىب ا ْلج ِميع لِي ْكتَتَبواُ ،ك ُّل و ِ
اح ٍد إِلَى َم ِدي َن ِت ِو" .
َ َ ُ ُ ُ
َ
ٖ
ب ا ْل َج ِميعُ لِ ُي ْكتَتَُبوا = ناف االنتتاب ب مب اكيظاـ اكركسايت يسنف أف يتـ ت أم سكضي دكف ا ذ اليتباؿ
فَ َذ َى َ
إيماف إكم سد ييت اكتت يا يبا .كنف اكركساف كاد أرادكا س اس ذ اكيبكد أسركا با راس

مب اكيظاـ اكيبكدم،

يث يم ؿ نؿ إيماف امس ت سكطي األش ت ،االنتتاب عيد اكيبكد ينكف ب مب األمباط اكذااسر اكبيكت

األ راد ،كذكؾ إلهتساـ اكيبكد باأليماب.

كهنذا اكتزـ يكمؼ كسريـ أف يذه با إكم بيت ك ـ ت اكيبكديذ كتم يؿ امسيبسا كنكيبسا سف بيت داكد كعايرت .
كناف تيسيذ األسر اااان ع م يكمؼ اكايخ كسريـ اك اسؿ ،خاشذ كأف اكسدييذ اد انتظت باكبادسيف ـ ي دكا

سكضذان ت يدؽ ،كاضط ار ألف ت د اكبديمذ سريـ ت اكسذكد هياؾ .كهيا ي د أف اهلل يمتخدـ األسر اإلسبراطكرم
باكتذداد كاكتباكيد اكيبكديذ ب ف اكتذداد ينكف نؿ مب مبط كسدييت كس اس ذ اكركساف ك يبكد ت هذى اكيبطذ
كيظبر أف اكسكككد يمكع هك يمؿ داكد اكذم تيب عي األيبيال .كبكالدت ت بيت ك ـ تت بؽ يبكة سيخا (ٓ.)ِ:

ودي ِ
ِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ف أ َْي ً ِ
آية (لوٕٗ" -:)ٗ:فَ ِ
اصرِة إِلَى ا ْل َي ُي ِ
َّة ،إِلَى َم ِدي َن ِة َد ُاوَد الَِّتي تُ ْد َعى
وس ُ
صع َد ُي ُ
َ
ضا م َن ا ْل َجميل م ْن َمدي َنة الن َ
ِ
ِ
ب ْي َ ٍ ِ ِ ِ ِ
يرِت ِو"،
َ
ت لَ ْحم ،ل َك ْونو م ْن َب ْيت َد ُاوَد َو َعش َ
نسا رأييا سف درامتيا ت مبلمؿ األيماب أف يكمؼ كسريـ نايا نبلهسا سف مبط يبكذا كسف بيت داكد ،كنايت

اكذادة اكيبكديذ أف يتزكج اكر ؿ إسرأة سف مبط كببذا ي ؽ ت أف اكسميو ط ي سف مبط يبكذا (عبٕ)ُْ:
ص ِع َد = كرا يـ أع م رك يان ك ار يان.
َ
آية (لوٕ٘" -:)٘:لِي ْكتَتَب مع مريم ِ ِ
وب ِة َو ِى َي ُح ْبمَى" .
ام َأرَتو ا ْل َم ْخطُ َ
ُ َ َ َ َْ ََ ْ
ِ
ب = كبد م ؿ امـ يمكع ت هذا االنتتاب بذد أف ككدت اكذذرال أس
ل ُي ْكتَتَ َ

ت بيت ك ـ .بك م ؿ امس

ت

تذداد اكبار كنت يظبر أي شار با انر س يا  .كببذا كبسداس يم ؿ أمساسيا ت مسر اك ياة ،كككد اكسميو خبز

خبز .كبد يم ِّ ؿ اكسميو يمكع ت
اك ياة ت بيت ك ـ (بيت اكخبز) كيذطت ياة كيا ي ف اكبار .كيذطييا يسم
ان
م بلت اكتذداد كتيطبؽ اكيبكة "كأ شم سي أ سذ" (إشّٓ.)ُِ:
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ٚ
ٙ
َض َج َعتْ ُو ِفي ا ْل ِمذ َْوِد،
َّام َيا لِتَمِ َد .فَ َولَ َد ِت ْاب َن َيا ا ْل ِب ْك َر َوقَ َّم َ
اآليات (لوَٕ " -:)ٚ-ٙ:وَب ْي َن َما ُى َما ُى َن َ
طتْ ُو َوأ ْ
اك تَ َّم ْت أَي ُ
إِ ْذ لَم ي ُك ْن لَيما مو ِ
ضعٌ ِفي ا ْل َم ْن ِز ِل" .
ْ َ
ُ َ َْ
َّ
اكسذدة ك ذبو،
َض َج َعتْ ُو ِفي ا ْل ِمذ َْوِد = [ُ] س تب انر نؿ أس اد اكذاكـ كعظست اكباط ذ اكساييذ ]ِ[ .ككد بيف اكبباسـ
َوأ ْ

(اكذاكـ امتبب

ت سذكد ككدع ع م خابذ اكش يب) بك أتم سمتذدان ك ذبو سف يكـ كالدت .

كبد خيـ اكش يب ع م كالدة اكسميو سف أكؿ يكـ [ُ] كالدت

ت سذكد يكايات متذبو [ِ] ي تت ك رعاة يـ

متذبو نذباسو سختكسذ سف اكنبيذ كتبديسبا م اكبينؿ [ّ] اكس كس يبدسكف ك سر [ْ] يكمؼ ياؾ ت اكذذرال

[ٓ] مسر ااؽ كيكمؼ كسريـ اك اسؿ إكم بيت ك ـ [ٔ] مسر ااؽ كيكمؼ كسريـ كاكطسؿ يمكع إكم سشر .
كاكسميو اكذم أتم إكم اكش يب كـ يبرب سف اكش يب سيذ اكبدايذ ككـ يمتذسؿ الهكت كيمتريو أك يبرب.
ون ِحراس ِ
آية (لوٕٛ" -:)ٛ:و َك َ ِ ِ
ات المَّْي ِل
ورِة ُر َعاةٌ ُمتََبد َ
س َ َ َ
ِّين َي ْح ُر ُ
َ
ان في ت ْم َك ا ْل ُك َ
ِّين = يبيسكف ت اك بكؿ ك رامذ اك يـ كيبلن .كيبكؿ أدرايـ اكذاكـ
ُر َعاةٌ ُمتََبد َ

َعمَى َرِعي َِّت ِي ْم"،
اكيبكدم اكستيشر عف سذيت ن سذ

متبدين إيبـ رعاة نايكا ي رمكف األ ياـ اكتت يبدـ سيبا ذباسو طكاؿ اكميذ م اكبينؿ  ،كناف سف يريد تبديـ
ذبي ذ يذهب كياترل سيبـ  .كناف اكنبيذ يس شكيبا كيختسكيبا ( يكٔ  ) ِٕ :ييسا ي دكيبا ببل عيب بم

رسز ك سميو اكذل ببل خطيذ .كظبر كبـ اكسبلؾ كيرادهـ إكم ى ىس ٍؿ اهلل اكذم ميبدـ ذبي ذ هك أيضان .ككيرادهـ
ك راعت اك بيبت كاك سؿ اك بيبت اكذل ختس اهلل ابب (يكٔ  = )ِٕ :أل ابد ببرى كأي ببل خطيذ كأرم كيبدـ
يسم ذبي ذ.

ااؿ اكربييف أف اكسميا ميككد م بيت ك ـ .كهياؾ رأل آخر سك واز ك أف اكسميو ميظبر م س دؿ ىع ىد ٍر كتبي
س دؿ عدر سا بيف بيت ك ـ كأكرا يـ .كأش اب اكرأل األخير إمتيدكا ع م يبكة سيخا اكيبم (ْ [ .)ٖ :س دؿ

ىع ىد ٍر = هك إمـ عبرل سذياى ا ذذ أك برج اكبطيي .كيذنرى سيخا اكيبم "كايت يا برج اكبطيي انسذ بيت شبيكف
اكيؾ ياتت .كي تل اك نـ االكؿ س ؾ بيت اكرا يـ" .س دؿ عدر ابف اريذ ش يرة ب ايب شير اك يـ (داسرة
اكسذارؼ اكنتابيذ) .كس دؿ عدر هذى كيمت بر ا كسراابذ اطذاف اك يـ اكذاديذ بؿ اك يـ اكتم متبدـ ذباسو م

اكبينؿ (نتاب اكساياة اكيبكديذ) .كاكرعاة اكذيف يرعكف هذى األ ياـ كيمكا رعاة عادييف .بؤالل اكرعاة يبذكف ت ت
اك ظر ب مب اكاراسي اكديييذ ،كسذزككيف باكضركرة عف اكذاكـ اكخار م كيرااببـ اكربييف .ككبـ ياتبـ اكسخت سذ.

هؤالل هـ اكرعاة اكذيف ظبر كبـ اكسبلسنذ كيباركف بسيبلد اكسميو اكذل مينكف اك سؿ اكذل يبدـ ذبي ذ عف

اكذاكـ .كت ببت تكاذات سف ااؿ أف سيبلد اكسميو م بيت ك ـ .كت ببت أيضا تكاذات سف ااؿ أي ميظبر م
س دؿ عدر ،إذ أف اكسبلسنذ ناسكا عف اخش اكسبارؾ كرعاة س دؿ عدر اكسناف اكسبدس اكسخشص كخراؼ

اكذبو م اكبينؿ [ناف اكرسز م س دؿ عدر كاكسرسكز إكي م بيت ك ـ .كن ف اكسبلسنذ تذ ف أف سكككد بيت
ك ـ هك سؿ اهلل اكذل ي سؿ خطيذ اكذاكـ نسا ااؿ اكسذسداف عي  .أل ميبدـ ذبي ذ كخبلص اكبار كأي ببل

خطيذ كاد ختس اهلل ابب أل ابد ك (يكٔ  )ِٕ :نسا يابد اكنبيذ بخ ك اكخراؼ اكتم متبدـ ذبي ذ كاكسك كدة
م س دؿ عدر سف أل عيب .يككد اكسميو م بيت ك ـ كأيعًف م س دؿ عدر عف كظيست ككساذا أتم إكم
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اكذاكـ .م س دؿ عدر أع ف اكسبلسنذ أف إيتظار إمراسيؿ اكطكيؿ كس ئ اكسخ ص اد ت بؽ اكيكـ .ككيس سف

اكسمتبذد أف اكسبلسنذ ريست اكترييسذ اكخاكدة "اكس د هلل م األعاكم  "...بييسا ناف اكنبيذ يبدسكف ع م اكسذبو
اكتبدسذ اكسماسيذ اكيكسيذ .كهذى اكتبدسذ اكيكسيذ تبدـ كمط اكتمابيو .ناف هياؾ تمابيو اكمساسييف سي تمابيو

األرضييف بسيبلد س ؾ اكمبلـ .كيار هؤالل اكرعاة اكبمطال اكخبر م نؿ سناف كباكذات م اكبينؿ بـ يتذاس كف
سي اكبينؿ يكسيا .كياركا عف هذا اكسيبلد اكذ يب كطسؿ تبار ب اكمسال يككد م سذكد كذاس ذ ايذ م اكتكاضي.
ٜ
ِ
يمأٓ .فَقَا َل
الر ِّ
الر ِّ
ف ِب ِي ْمَ ،و َم ْج ُد َّ
اآليات (لوَٕ " -:)ٕٔ-ٜ:وِا َذا َمبلَ ُك َّ
ب َوقَ َ
بأ َ
َض َ
اء َح ْولَ ُي ْم ،فَ َخافُوا َخ ْوفًا َعظ ً
يع َّ
لَ ُي ُم ا ْل َمبلَ ُك«:الَ تَ َخافُوا! فَ َيا أََنا أ َُب ِّ
الش ْع ِبٔٔ :أ ََّن ُو ُولِ َد لَ ُك ُم ا ْل َي ْوَم ِفي َم ِدي َن ِة َد ُاوَد
ون لِ َج ِم ِ
ش ُرُك ْم ِبفَ َر ٍح َع ِظ ٍيم َي ُك ُ
بٕٔ .و ِ
ِ
ض َج ًعا ِفي ِمذ َْوٍد»".
الر ُّ
يح َّ
ون ِط ْفبلً ُمقَ َّمطًا ُم ْ
ىذ ِه لَ ُك ُم ا ْل َعبلَ َم ُة :تَ ِج ُد َ
ص ُى َو ا ْل َمس ُ
َ
ُم َخمِّ ٌ
كـ تاذر األرض بسيبلد اكسميو ،كـ ياذر اكنبيذ كال اكذظسال كال اكسريمييف ..اكخ .ككنف اكمسال إهتزت ،ككـ

تمتطي أف تشست أساـ هذا اكسابد اكذ يب اك اكمسال ،ها هك ابف ت سذكد .كاكسبلسنذ باركا اكرعاة ب ي ُوِل َد
لَ ُك ُم = نؿ سا دث هك ك بار .اكسميو يككًد بي انر كي يت ن يريف كككد ستكاضذان كير ي اكستضذيف كببدر سا ينكف
ِ
ب = يرل ت هذى
الر ُّ
يح َّ
ص ُى َو ا ْل َمس ُ
ك ينكف هك أيضان كيا .كببدر سا يبذؿ أل كيذطي تنكف سنامبياُ .م َخمِّ ٌ
ابيذ أف يمكع هك اكسميو ،اكرب يبكى ،اكسخ ص [يبكى هك اكسخ ص (إشّْ])ُُ:كاكذم ت يس كشار إيمايان
كس ًم ىو باكركح اكبدس كينكف س نان كناهيان كيبيان .كبد مب ت اكبكات اكمساسيذ ألف الهكت كـ يسارؽ يامكت ك ظذ
ي
كا دة .بد يككًد ن ير سف األيبيال اكذظسال ككـ يتب ؿ اكمساسييف هنذا بـ سيذان نايكا خداسان كبذا اكسكككد.
وِ
ىذ ِه لَ ُك ُم ا ْل َعبلَ َم ُة = هـ كـ يم ككا عبلسذ ككنف اكسبلؾ أعطم كبـ عبلسذ كيذر كى.
َ

ٖٔ
ِ
الس َم ِ
ين:
ور ِم َن ا ْل ُج ْن ِد َّ
او ِّ
اآليات (لوَٕ " -:)ٔٗ-ٖٔ:و َ
ين اهللَ َوقَ ِائمِ َ
س ِّب ِح َ
ي ُم َ
ظ َي َر َب ْغتَ ًة َمعَ ا ْل َمبلَ ك ُج ْم ُي ٌ
هلل ِفي األ ِ
ٗٔ«ا ْلم ْج ُد ِ
السبلَمَ ،وِب َّ
الن ِ
ِ
س َّرةُ»".
َ
اس ا ْل َم َ
َ
َعاليَ ،و َعمَى األ َْرض َّ ُ

كبد هتست اكسبلسنذ كمب ت ييسا خ ؽ اهلل اكذاكـ (أمّٖ +ٕ:سزَُّ )ُِ:كها هـ يمب كف ييسا بدأ اكسميو
اكخ يبذ اك ديدة اك اييذ بسيبلدى .كهذى اكتمب ذ تمتخدـ ت شبلة بانر " يمبو سي اكسبلسنذ ااس يف اكس د هلل ت

األعاكت " ..نسا ال ت دماتير اكرمؿ كيبدأ يكسيا باكتب يؿ سي اكسبلسنذ سف أ ؿ عس اكساسؽ خبلؿ ت مدى
اإلكبت تم شذكدى .كبد شارت اكسبلسنذ هيا نارزة باكسيبلد كذكؾ ك رعاة  ،كاكرعاة ك ياس (آيذُٖ) ا ْلم ْج ُد ِ
هلل ِفي
َ
َعالِي = يث ال تك د خطيذ ،هياؾ اكمساسيكف يذطكف اهلل اكس د كاكتمبيو ،ن بـ خاضذيف م بَ .و َعمَى
األ َ
السبلَم = بذد أف مادت اكخطيذ كاكذشياف كاإليبماـ ال اكسميو س ؾ اكمبلـ كيمكد اكمبلـَ .وِب َّ
الن ِ
ِ
اس
األ َْرض َّ ُ
س َّرةُ = ناف هياؾ ضب ع م اإليماف كباكسدال شارت اكسمرة بذكدة اإليماف  ،االبف اكضاؿ إكم ضف
ا ْل َم َ
ابب  ،باؿ ابب "هذا هك إبيم اك بيب اكذل ب مررت" .
ببذى اكتمب ذ يمبت اكسبلسنذ اكس د ك اككث اكبدكس.
 المجد لآلب  .. .. .. ..ت األعاكت.
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ككًكد كي تت باكمبلـ ك بار (يكَِ )ُِ:كذكؾ بك س ؾ اكمبلـ.
 المجد لئلبن  .. .. .. ..اكذم ت مد ي
 المجــــد لمــــروح القــــدس.. ..اكػػػذم ػػؿ ع ػػم اكباػ ػػر بذ ػػد عس ػػؿ اكسم ػػيو اكسػ ػػداست كيذي ػػد اكس ػػرح كئليمػ ػػاف
( ػػؿٓ )ِِ:سػػف سػػار اكػػركح ػػرح .كيذيػػد اكسػػرح هلل بذػػكدة اإلبػػف اكضػػاؿ (اإليمػػاف) أل ضػػاي  ،كذك ػؾ
باكتبنيػػت كاكسذكيػػذ ن سػػا أخط ػ  .كػػذكؾ يمػػسي يػػكـ عسػػاد اكمػػيد اكسمػػيو "هػػذا هػػك إبيػػت اك بيػػب اكػػذم ب ػ

مررت".
٘ٔ
السم ِ
ض ُي ْم
ض ْت َع ْن ُي ُم ا ْل َمبلَ ِئ َك ُة إِلَى
ال الرجال ُّ
اء ،قَ َ
الر َعاةُ َب ْع ُ
اآليات (لوَٕ " -:)ٜٔ-ٔ٘:ولَ َّما َم َ
َّ َ
ٔٙ
لِ َب ْع ٍ
ينَ ،و َو َج ُدوا
الر ُّ
َعمَ َم َنا ِب ِو َّ
ض«:لِ َنذ َ
س ِرِع َ
ْى ِب َ
اآلن إِلَى َب ْي ِت لَ ْحٍم َوَن ْنظُ ْر ى َذا األ َْم َر ا ْل َو ِاق َع الَِّذي أ ْ
اءوا ُم ْ
ب» .فَ َج ُ
ٔٚ
الص ِب ِّيَ ٔٛ .و ُك ُّل
يل لَ ُي ْم َع ْن ى َذا َّ
ض َج ًعا ِفي ا ْل ِمذ َْوِدَ .فمَ َّما َأر َْوهُ أ ْ
َخ َب ُروا ِبا ْل َكبلَِم الَِّذي ِق َ
وس َ
ف َوالطِّ ْف َل ُم ْ
َم ْرَي َم َوُي ُ
ِ ٜٔ
ِ
ين ِ
ِ
يع ى َذا ا ْل َكبلَِم ُمتَفَ ِّك َرةً ِب ِو ِفي َق ْم ِب َيا" .
الر َع
يل لَ ُي ْم ِم َن ُّ
اةَ .وأ َّ
َّبوا ِم َّما ِق َ
سم ُعوا تَ َعج ُ
َما َم ْرَي ُم فَ َكا َن ْت تَ ْحفَظُ َجم َ
الَّذ َ َ

نايت سا ت سظ سريـ هك أ د سشادر سذ كسات ككاا.

ٕٓ
يل لَ ُي ْم" .
آية (لوٕ " -:)ٕٓ:ثُ َّم َر َج َع ُّ
س ِم ُعوهُ َو َأر َْوهُ َك َما ِق َ
الر َعاةُ َو ُى ْم ُي َم ِّج ُد َ
س ِّب ُحوَن ُو َعمَى ُك ِّل َما َ
ون اهللَ َوُي َ
سف يتبابؿ سي اكسميو يذكد سمب ان ك ر ان.
َّ
ادـ اكبديس ككاا ا شذ اكرعاة كاشذ مسذاف اكايخ ك يذ اكيبيذ اكذيف تو اهلل عيكف ا كببـ ذر كا سف هك هذا

اكطسؿ ك ر كا ب كمب كا اهلل ع م اكخبلص .أسا رؤمال اكنبيذ نايت كبـ اكسذ كسات ككنف عيكيبـ س بذَّ .
كادـ
اكبديس ستم اشذ اكس كس األسـ .كناف هذا ع يبا .اكبديس ستم ينتب إي ي ك يبكد كها هك يبدـ م كد األسـ
ك سميو ،بييسا يتمبب س ؾ اكيبكد م هركب إكم سشر .بييسا اكبديس ككاا اكذل ينتب كؤلسـ ي دى يبدـ ر ذ

كتمبيو اكيبكد األتبيال باكسميو اكذل نايكا ييتظركف س يس  .ككنف إذا بدا هذا ستيااضا كني تيااض ظاهرل
سبشكد .سا دث ذبل أف اكيبكد ش بكى أسا األتبيال سيبـ ر كا ب  .كاألسـ اب كى كآسيكا ب  .نبل اإلي ي ييف ستم

كككاا يبدسكف اكذاكـ ن

يبكدا كأسـ نسؤسييف باكسميو بك أتم كي سي اكنؿ ،ككنف هياؾ سف اكطر يف سف

مير ض  .كاكبديس ستم ييذ ف ك يبكد اكذيف ينتب كبـ أف اهلل ميببؿ األسـ كها هـ األسـ ي تكف كيبدسكا ك اكم كد
كيببؿ عطاياهـ ساذا تر ضكي أيتـ .كاكبديس ككاا ينتب كؤلسـ أف اهلل كـ ير ض اكيبكد بؿ أتم اكسبلسنذ سف
اكمسال يباركيبـ بسيبلد سخ شبـ ،كسخ ص اكذاكـ ن  ،نسا تيب ت ب تكراتبـ.

آية (لؤٕٕ" -:)ٕٔ:ولَ َّما تَ َّم ْت ثَم ِاني ُة أَي ٍ
َن ُح ِب َل ِب ِو
َّام لِ َي ْخ ِت ُنوا َّ
س َّمى ِم َن ا ْل َمبلَ ِك قَ ْب َل أ ْ
سو َ
َ َ
عَ ،ك َما تَ َ
س ِّم َي َي ُ
الص ِب َّي ُ
َ
ِفي ا ْل َب ْط ِن" .
ناف اكختاف عبلسذ اكدخكؿ ت عبد سبدس سي اهلل (تؾُٕ) .كاكسميو أتم خاضذان ك ياسكس ،إذ هك ك دى ير

نامر ك ياسكس ( ؿْ .)ٓ-ّ:هيا يرل اكسارع س تزسان باكبايكف اكذم ىميَّ ي .كختاف اكيسس سف
باكسذسكديذ.

ستبا (اكخطيذ)
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ٕٕ
شِم ِ
ش ِريع ِة موسىِ ،
ِ ِ
َّام تَ ْط ِي ِ
ِّموهُ
سَ
َ
ب َ َ ُ َ
يرَىاَ ،ح َ
صع ُدوا ِبو إلَى أ ُ
يم ل ُيقَد ُ
ُور َ َ
اآليات (لوَٕ " -:)ٕٗ-ٕٕ:ولَ َّما تَ َّم ْت أَي ُ
بَ ٕٖ ،كما ُىو م ْكتُ ِ
ِ ٍِ
ُّوسا ِل َّمر ِّ ٕٗ ِ
ام ِ
يح ًة
ب :أ َّ
الر ِّ
لِ َّمر ِّ
وس َّ
ِّموا َذ ِب َ
َ َ َ ٌ
َن ُك َّل َذ َك ٍر فَات َح َرحم ُي ْد َعى قُد ً
بَ .ول َك ْي ُيقَد ُ
وب في َن ُ
َكما ِق َ ِ
ام ِ
بَ :ز ْو َج َي َم ٍام أ َْو فَ ْر َخ ْي َح َم ٍام" .
الر ِّ
وس َّ
يل في َن ُ
َ
بذد ختاف اكسميو ايتظرت سريـ يكـ تطبيرها (ت مب اكسرأة ت اكياسكس ي مذ يف ت د أليبا ككدت إبيان ي سؿ

خطايا أبكي كس نكـ ع ي باكسكت كاكسكت ي امذ) ،كعيد تساـ األربذيف يكسان سف اكسيبلد س ت اكسميو كذهبت
إكم اكبينؿ كتتطبر( .كابف اكنييمذ تتبي يسس اكطبس كتسيي األـ سف اكتياكؿ تم سذسكديذ ابيبا اكتت ببا

ي شؿ اكسكككد ع م اك ياة) .كناف األ ييال يبدسكف سبلن ككيان كهت ادست اك سؿ اك بيبت اكذم ير ي خطايا
اكذاكـ ،أسا اكسبرال نايكا يبدسكف رخت ساـ أك زكج يساـ (الُِ )ٖ:يبدـ أ دهسا س راذ كاألخر ذبي ذ خطيذ
ينسر عيبا اكناهف تطبر( .كهذا رسز ك سميو اكذم ادـ يسم بسداس ذبي ذ س راذ كيرضت ابب ،كذبي ذ خطيذ

كير ي خطايا اكبار) .كاكذذرال كيكمؼ كسبرهسا ادسا تبدسذ اكسبرال.
ِ ٍِ
ذت
ب = إذ ادست اكذذرال ابيبا اكبدكس ك رب ادست ذاؾ اكذم سف أ
ُّوسا ِل َّمر ِّ
ُك َّل َذ َك ٍر فَات َح َرحم ُي ْد َعى قُد ً
اكاريذذ نؿ ذنر اتو ر ـ ادكمان نرسز ك (خرُّ " )ُ :ادس كم نؿ بنر اتو ر ـ"  ...ـ امتبدؿ اكرب

األبنار باكبلكييف (عدّ  .)ُِ :كابف يسبـ كساذا اختار اهلل االبنار أكالن  ،ككساذا ااؿ عف اكبنر ادكس ؟ بـ

رسز ك سميو اكبدكس اكبنر اتو اكر ـ  .كاكسميو كـ ينف س تا ان ك ختاف كال ك تطبير بذد اككالدة ،بك كـ يككد سف
زرع بار ،ككـ يرث خطيذ كهك ببل خطيذ .كنف هك أنسؿ نؿ كشايا اكياسكس ،كينكف ناسبلن ب مب اكياسكس
(اكياسكس اكذم كـ يمتطي أ د أف ينس ) كذكؾ تم ي مب ي ناس يف بل ي نـ ع ييا اكياسكس باكسكت .ككذكؾ

كألف اكسميو يسذ نؿ كشايا اكياسكس كاكتزـ ببا ااؿ بككس اكرمكؿ عي "أي سكككدان ت ت اكياسكس" ( ؿٓ .)ْ :
ِ
ان ب ِّا ِ
شمِ
آية (لوٕٕ٘" -:)ٕ٘:و َكا َن رج ٌل ِ
يل،
ُور
أ
ي
ف
انَ ،و َى َذا َّ
س َرِائ َ
َ
اس ُم ُو ِس ْم َع ُ
الر ُج ُل َك َ َ
َُ
ار تَقيِّا َي ْنتَظ ُر تَ ْع ِزَي َة إِ ْ
يم ْ
َ
ُ
َ
ان َعمَ ْي ِو" .
َو ُّ
س َك َ
الر ُ
وح ا ْلقُ ُد ُ

اشذ مسذاف اكايخ نسا كردت ت اكتب يد اكنيمت تت خص ت أي ناف أ د اكػِٕ ايخان سف اكيبكد اكذيف ط ب
سيبـ بط سيكس تر سذ اكتكراة إكم اكيكياييذ كاكتت مسيت باكتر سذ اكمبذيييذ .كايؿ أف مسذاف هذا ناف هك

اكسن ؼ بتر سذ مسر إاذيال كأي

ت أ يال اكتر سذ أراد أف يمتذيض عف ن سذ "عذرال" ت يبكة إاذيال "ها

اكذذرال ت بؿ كت د ابيان" بن سذ تاة إذ تانؾ ت األسر .ظبر ك سبلؾ اكرب كأند أي كف يسكت تم يرل سكككد

اكذذرال هذا .كباكسذؿ إذ أك م ك اكركح اكبدس سؿ اكطسؿ يمكع ع م يدي كايستو كماي باكتمبيو ساتبيان أف

ييط ؽ سف هذا اكذاكـ بذد أف عايف باكركح خبلص سيي اكاذكب كاألسـ.
يل = عبارة تباؿ عف اكسميو اكذم بخبلش ينكف تذزيذ إلمراسيؿ.
س َرِائ َ
تَ ْع ِزَي َة إِ ْ
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ٕٙ
ِ
ان قَ ْد أ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ب.
الر ِ
الر ِّ
يح َّ
ُوح َي إِلَ ْي ِو ِب ُّ
ت قَ ْب َل أ ْ
س أ ََّن ُو الَ َي َرى ا ْل َم ْو َ
اآليات (لوَٕ " -:)ٖٕ-ٕٙ:و َك َ
َن َي َرى َمس َ
ٕٛ
ٕٚ
ِ
ب َع َ ِ َّ
ام ِ
َخ َذهُ َع َمى
الر ِ
وح إِلَى ا ْل َي ْي َك ِلَ .و ِع ْن َد َما َد َخ َل ِب َّ
فَأَتَى ِب ُّ
وس ،أ َ
سو َ
سَ
ع أ ََب َواهُ ،ل َي ْ
ص َن َعا لَ ُو َح َ
الص ِب ِّي َي ُ
ادة الن ُ
ٕٜ
ِ
ص َك،
سبلٍَمٖٓ ،أل َّ
اع ْي ِو َوَب َار َك اهللَ َوقَ َ
اآلن تُ ْطمِ ُ
الَ « :
سَ
ذ َر َ
ص َرتَا َخبلَ َ
َن َع ْي َن َّي قَ ْد أ َْب َ
ب قَ ْولِ َك ِب َ
س ِّي ُد َح َ
ق َع ْب َد َك َيا َ
ٖٔ
ِ
وبٖٕ .نُ ِ
الش ُع ِ
يع ُّ
يل»".
َّام َو ْج ِو َج ِم ِ
س َرِائ َ
ُمِمَ ،و َم ْج ًدا لِ َ
الَِّذي أ ْ
ش ْع ِب َك إِ ْ
َ
ور إ ْعبلَ ٍن لؤل َ
َع َد ْدتَ ُو قُد َ
ُنور إِ ْعبلَ ٍن لِؤل ِ
مي ٍذىف كنؿ األسـ ،كاكخبلص مينكف يك انر يراى نؿ اكذاكـ)= يبكؿ اكتب يد
ُمم (كاد تذيت أف اكسميو ي
َ
َ

ص َك = اكسميو
ص َرتَا َخبلَ َ
أف مسذاف عرؼ اكسميو بذبلسذ يكراييذ ظبرت كؽ رأم كهك بيف يدم اكذذرال أس  .أ َْب َ
الش ُع ِ
يع ُّ
وب = اكخبلص سبدـ كنؿ اذكب اكذاكـ ككنؿ
َّام َج ِم ِ
هك خبلشيا كهذا اكخبلص ميتسس باكش يب .قُد َ

إيماف .كمر اكسدال ناف سيذ اكبدـ كابؿ خ ؽ اكذاكسيف .ككنف كـ يذ ف إال ت آخر اكزساف ناف يك انر ك مانييف ت
ِ
اكظ سذ= ُن ِ
ُمِم
َ
ور إ ْعبلَ ٍن لؤل َ
كاكنييمذ اكتت تمبو سي اكسبلسنذ تمب ذ اكس د هلل ت األعاكت نؿ يكـ كتش ت هذى اكتمب ذ ت شبلة بانر.

تش ت هذى ابيات اكخاشذ بشبلة كتمب ذ مسذاف اكايخ سرتيف يكسيان .األككم ت شبلة اكيكـ كاك اييذ ت شبلة

يشؼ اك يؿ ،كتذبر عف ااتياؽ اكيسس كئليطبلؽ ك مسال إذ اد تـ اكخبلص= "آسيف تذاكم أيبا اكرب يمكع"

(رؤِِ .)َِ:األككم تمب ذ مسذاف اكايخ يختـ ببا نؿ يكـ كاك اييذ هت ختاـ اكنتاب اكسبدس ن .

ِ ِ ٖٗ
ٖٖ
َّب ِ
ال لِ َم ْرَي َم
يل ف
ف َوأ ُّ
انَ ،وقَ َ
ان ِم َّما ِق َ
وس ُ
يوَ .وَب َارَك ُي َما ِس ْم َع ُ
اآليات (لوَٕ " -:)ٖٗ-ٖٖ:و َك َ
ُم ُو َيتَ َعج َ
ان ُي ُ
ير َ ِ
ضع لِسقُ ِ
ِ
أ ِّ ِ
وط َوِق َي ِام َك ِث ِ
يلَ ،ولِ َعبلَ َم ٍة تُقَ َاوُم.
س َرِائ َ
ين في إِ ْ
ُموَ «:ىا إِ َّن ى َذا قَ ْد ُو َ ُ
ضع لِسقُ ِ
ِ
وط
َب َارَك ُي َما= أم بارؾ اكذذرال سريـ كيكمؼ ر با .ككني كـ يبارؾ اكسميو اكذم يبارؾ اكذاكـ ن ُ .و َ ُ
َوِق َي ِام َك ِث ِ
ين = مينكف راس ذ ياة ك ياة كراس ذ سكت كسكت .كمينكف شخرة ع رة سف يمبط ع ي يترضض
ير َ
ككني شخرة ت ست سف يؤسف ب (إشَٖ .)ُْ:ولِ َعبلَ َم ٍة تُقَ َاوُم = هت عبلسذ اكش يب .اهلل أرمؿ ابي كخبلص

اكذاكـ (يكّ )ُٔ:خبلؿ عبلسذ اكش يب ،كنف كيس اكنؿ يببؿ هذى اكذبلسذ كيت اكب سي س بذ اهلل اكساسبذ ،بؿ

يباكـ اكبذض اكش يب كيتذ ركف ي  .هذا كسف يا يذ أخرل اف مبكط كاياـ اكن يريف ياير إكم مبكط سا هك

ار ييا ك ت ياتيا كبياـ س نكت اهلل ييا ،ذسؿ اكميد اكسميو أف يبدـ اإليماف اكبديـ كيبيـ اإليماف اك ديد .إذان

ابيذ تسمر بطريبتيف:

 )1مبكط اك ا ديف سف اكيبكد بر ضبـ اكسميو ،كاياـ اكسؤسييف بايسايبـ باكسميو.
 )2مبكط اكار ييا كبياـ بر اهلل داخ يا ( .ار ي ُنكُِ +ُٖ:نكِ.)ُٔ-ُٓ:

ٖ٘
ٍ ِ
ِ
وز ِفي َن ْف ِس ِك س ْي ٌ ِ
يرٍة»".
ضا َي ُج ُ
آية (لوَٕ " -:)ٖ٘:وأَ ْن ِت أ َْي ً
َ
ف ،لتُ ْعمَ َن أَ ْف َك ٌار م ْن ُقمُوب َكث َ
ِِ
يج ُ ِ
ف = اارنت اكذذرال سريـ ابيبا اكش يب بنكيبا اكنييمذ اكتت ت سؿ شكرة عريمبا
س ْي ٌ
َُ
وز في َن ْفسك َ

باكـ .كاكميؼ هك األكـ اكاديد اكذم ك ؽ باكذذرال األـ كهت ترل ابيبا سبايان سضطبدان كسذ بان ع م
اكسش كب ي
اكس ى
ٍ ِ
ِ
ِ
يرٍة = اكش يب كاكسؤاسرة اكتت انبا اكيبكد كرؤماؤهـ نايت ميؼ ت يسس
اكش يب .لتُ ْعمَ َن أَ ْف َك ٌار م ْن قُمُوب َكث َ
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اكذذرال ككنيبا ت اككات يسم ناست ريال كيساؽ كار كأ نار اكرؤمال اكاريرة اكذيف تظاهركا ب سظ اكياسكس

كاك يرة ع م اكاريذذ ،كتظاهركا باكبدامذ .كهنذا اكش يب داسسان يناؼ اكخراؼ سف اك دال ،هك اكس ؾ اكذم

يظبر ب اكخراؼ سف اك دال ،هك اكذم أظبر اك ص اكتاسب سف اك ص اكسذايد  .كهك اكذم يناؼ اكبديميف

اكذيف ي تس كف األكـ ت رح سي اكسميو ،هؤالل ي كز يبـ األكـ نميؼ ت يسكمبـ ككنيبـ يي ٍذطى ٍك ىف تذزيذ .كهك
اكذم يناؼ اك دال اكذيف يذتبركف اكش يب اكذم يتذذب ب اكسميو كنييمت ايتشا انر كبـ .كأيضان يناؼ

اكش يب اك دال اكذيف ال ي تس كف اكش يب يينركف اكش يب كاكسش كب ع ي خك ان سف هذا اكميؼ اكذم ي كز
ت يسكمبـ ،يسبدكا تذزيتبـ ع م األرض كيشيببـ ت اكمسال.

ٖٙ
ٍ ِ
َشير ،و ِىي متَقد ِ
ت فَ ُنوِئ َ ِ ِ ِ ِ
يرٍة ،قَ ْد
اآليات (لوَٕ " -:)ٖٛ-ٖٙ:و َكا َن ْت َن ِب َّي ٌةَ ،ح َّن ُة ِب ْن ُ
ِّم ٌة في أَيَّام َكث َ
يل م ْن س ْبط أ َ َ َ ُ َ
ٖٚ
س َن ًة ،الَ تُفَ ِ
ين َب ْع َد ُب ُك ِ
ق ا ْل َي ْي َك َلَ ،عا ِب َدةً
َعا َ
ار ُ
وري َِّت َياَ .و ِى َي أ َْرَممَ ٌة َن ْح َو أ َْرَب ٍع َوثَ َم ِان َ
س ْب َع ِس ِن َ
ين َ
ش ْت َم َع َز ْو ٍج َ
ٖٛ
الس ِ
ِ ِ
ِبأ ٍ ِ ٍ
ين
الر َّ
بَ ،وتَ َكمَّ َم ْت َع ْن ُو َم َع َج ِم ِ
س ِّب ُح َّ
يع ا ْل ُم ْنتَ ِظ ِر َ
َص َوام َوطَم َبات لَ ْيبلً َوَن َي ًارا .فَ ِي َي في ت ْم َك َّ َ
ْ
اعة َوقَفَ ْت تُ َ
ِف َداء ِفي أُور َ ِ
يم" .
ً
ُ
شم َ
م ْنتَ ِظ ِر َ ِ
اء = نايت يبكة دايياؿ (اكػَٕ أمبكعان) ت دد ميذ س تل اكسميو ،كذكؾ ناف ن ير سف األتبيال
ين ف َد ً
ُ

سيتظريف ظبكر اكسميو .كسف هؤالل نايت يذ اكيبيذ .كهت ع كز ربسا ينكف عسرها ت ذكؾ اككات ْٖعاسان إذا
ا ترضيا أف اكؿ اكنتاب كهت أرس ذ ي ك أربذذ ك ساييف ميذ أي يتن ـ عف عسرها ت كات اكسميو .ككنف هياؾ

سف يسبـ ابيذ أيبا ترس ت بذد زكاج ٕمييف كبذكؾ ينكف عسرها كات ك اة زك با كاكت ِّميذ ـ بذد ترس با
اضت ْٖميذ ت اكبينؿ .ينكف عسرها كات دخكؿ اكسميو اكبينؿ ُُُميذ .هيا يرل أف نؿ اكسسات ر ت
ببذا اكسكككد اكذ يب (اكسبلسنذ /اكذذرال اكتت متطكببا األ ياؿ أليبا شارت أسان هلل /يكمؼ اكذم ايتمب إكي

اكسميو /اكيشاب ات اكذاار اكتت ككدت /اكناهف اكشاست يمبو /اك ييف ت بطف اكيشابات يبتبج /مسذاف اكايخ
يبكدى اكركح كي سؿ تذزيذ إمراسيؿ بيف يدي  /األرس ذ يذ اكيبيذ /اكرعاة /اكس كس)

ار = مب عادة اكيبكد يبدأ اكيكـ بذايذ اكيكـ اكمابؽ "كناف سمال كناف شباح".
لَ ْيبلً َوَن َي ًا
الن ِ
آية (لوٕٖٜ" -:)ٖٜ:ولَ َّما أَ ْكممُوا ُك َّل َ ٍ
ب ،ر َج ُعوا إِلَى ا ْل َجمِ ِ
يل إِلَى م ِدي َن ِت ِيم َّ
ام ِ
اص َرِة" .
وس َّ
سَ
ش ْيء َح َ
َ
الر ِّ َ
َ
ب َن ُ
َ
ُ
عاد اكسميو إكم اكياشرة ت هدكل اديد كيسارس يات ن م كا د سيا ،ككـ ييظبر أم سذ زة ت شباى .كنايت

أكؿ سذ زات ت كيؿ اكسال إكم خسر ت اايا اك يؿ.

ٓٗ
وح ،ممتَمِ ًئا ِح ْكم ًة ،و َكا َن ْت ِنعم ُة ِ
اهلل َعمَ ْي ِو.
ان َّ
الص ِب ُّي َي ْن ُمو َوَيتَقَ َّوى ِب ُّ
آية (لوَٕ " -:)ٗٓ:و َك َ
َ َ
الر ِ ُ ْ
َْ
سؿ اكسميو مديا شار س يا .كناف مدى (يامكت ) طبيذيان دان س يا تساسان ناف ييسك ت ِ
الح ْك َم ًة (يسكان
عب يان) والقامة (يسكان مديان) والنعمة عند اهلل (يسكان رك يان) والناس (يسكان ا تساعيان) .كناف اكسميو اهلل اكن سذ

ااد انر أف يتخذ مدان سف اسرأة يشبو ر بلن ياست األعضال ناسؿ األيم ذ بس رد كالدت ككنف كك دث هذا كناف
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سف ابيؿ اك ذب اكتخي ت ،ككذكؾ مار اكشبت ع م اكاييف اكطبيذذ اكباريذ بك كاضي هذى اكبكاييف .كناف يتبدـ

نسا يتبدـ أم طسؿ .ككنف ت نؿ سر ذ سف س ار ؿ عسرى ناف ستسكاان ع م سف هـ ت مي  ،كهذا سا يراى ت
كارى سي اكايكخ ت اكبينؿ .ناف الهكت اكست د بيامكت يذ ف اكيذسذ اكتت ي أن ر ن ر ،نايت يذست تتزايد

ت أعيف نؿ اكبار ،كهذا هك سا اشدياى بيسكى اال تساعت .كي د أف ككاا اد إهتـ بنؿ س ار ؿ اكسميو اكمييذ،

رآى ييف ت بطف أس  ،كرآى طسبلن كرآى شبيان ـ رآى سنتسؿ اكر ككذ ،اكسميو إذان َّ
ادس نؿ س ار ؿ اك ياة

اكباريذ .ار ي ( آيذ ِٓ ) .

ٔٗ
شمِ ِ ِ ِ ِ
ان ُك َّل َ ٍ ِ
ْى َب ِ
ص ِحَ ٕٗ .ولَ َّما َكا َن ْت لَ ُو اثْ َنتَا
ان أ ََب َواهُ َيذ َ
اآليات (لوَٕ " -:)٘ٓ-ٗٔ:و َك َ
يم في عيد ا ْلف ْ
س َنة إلَى أ ُ
ُور َ َ
اد ِة ا ْل ِع ِ
شرةَ س َن ًة ص ِع ُدوا إِلَى أُور َ ِ
يدَ ٖٗ .وَب ْع َدما أَ ْكممُوا األَيَّام َب ِقي ِع ْن َد ر ُج ِ
سوعُ ِفي
وع ِي َما َّ
يم َك َع َ
الص ِب ُّي َي ُ
َ
َع ْ َ َ
ُ
ُ
َ َ
شم َ
َ َ
ٗٗ
الرْفقَ ِةَ ،ذ َىبا م ِسيرةَ يوٍم ،و َكا َنا ي ْطمُب ِان ِو ب ْي َن األَق ِْرب ِ
أُور َ ِ
اء
ُم ُو لَ ْم َي ْعمَ َماَ .وِا ْذ ظَ َّناهُ َب ْي َن ُّ
ف َوأ ُّ
وس ُ
َ
َ
َ َ
َ َ َ َْ َ
يمَ ،وُي ُ
ُ
شم َ
ٗٙ
٘ٗ
َّام وج َداه ِفي ا ْلي ْي َك ِل ،جالِ ِ
ِ
ِِ
ف .ولَ َّما لَم ي ِج َداه رجعا إِلَى أُور َ ِ
ار ِ
َوا ْل َم َع ِ
س ِط
يم َي ْطمُ َبانوَ .وَب ْع َد ثَبلَ ثَة أَي ٍ َ َ ُ
سا في َو ْ
َ
َ ً
ْ َ ُ َََ
َ
ُ
شم َ
ِ ِ ٗٛ
ٗٚ
شاَ .وقَالَ ْت لَ ُو
ص َراهُ ا ْن َد َى َ
سأَلُ ُي ْمَ .و ُك ُّل الَِّذ َ
ا ْل ُم َعمِّ ِم َ
س ِم ُعوهُ ُب ِيتُوا ِم ْن فَ ْي ِم ِو َوأ ْ
س َم ُع ُي ْم َوَي ْ
ينَ ،ي ْ
َج ِوَبتوَ .فمَ َّما أ َْب َ
ين َ
ٜٗ
ال لَ ُي َما«:لِ َما َذا ُك ْنتُ َما تَ ْطمُ َب ِان ِني؟
أ ُّ
وك َوأََنا ُك َّنا َن ْطمُ ُب َك ُم َع َّذ َب ْي ِن!» فَقَ َ
ت ِب َنا ى َك َذا؟ ُى َوَذا أ َُب َ
ُم ُوَ «:يا ُب َن َّي ،لِ َما َذا فَ َع ْم َ
ون ِفي َما ألَِبي؟»َ ٘ٓ .فمَ ْم َي ْف َي َما ا ْل َكبلَ َم الَِّذي قَالَ ُو لَ ُي َما" .
أَلَ ْم تَ ْعمَ َما أ ََّن ُو َي ْن َب ِغي أ ْ
َن أَ ُك َ
ِ ِ ِ ِ
ص ِح = ناف يذهب كذيد اكسشو كاكت س يكييف سف اكيبكد كيذيدكا ت أكرا يـ .كنايكا يذهبكف
في عيد ا ْلف ْ
ألكرا يـ كيذكدكف سيبا إكم ب دايبـ األش يذ ت اكا ؿ .كذهاببـ إكم أكرا يـ كي تس كا باكسشو ،ناف مب

اكاريذذ (خرُّ +ُٕ:تثُٔ )ُٔ:كنايكا يبضكف هياؾ ت أكرا يـ ٖ أياـ كيذيدكا بذيد اكسشو كاكسطير .كناف
اكسما ركف يميركف ع م اا تيف ،إ داهسا ك يمال كاك اييذ ت اكسؤخرة ك ر اؿ .كناف اكشبياف يميركف إسا سي
اكر اؿ أك سي اكيمال .كايبضم اكذيد كعادت اا ذ اك يؿ كايبضم اكيكـ األكؿ ت اكمسر ،ك ييسا ااتربت اا ذ

اكر اؿ كببا يكمؼ سف اا ذ اكيمال كببا اكذذرال سريـ كاكتبيا نبلهسا ،يم ؿ نؿ سيبسا ابخر عف اكشبت يمكع،

إذ مب نؿ سيبسا أي سي ابخر ،كاد ببيا يم الف اكنؿ كاذ كـ ي داى عادا ألكرا يـ كامت رؽ هذا يكسان اييان،
كأسضكا يكسان اك ان يب اف عي إكم أف ك داى ت اكبينؿ كمط اكايكخ= وبع َد ثَبلَ ثَ ِة أَي ٍ
َّام َو َج َداهُ ِفي ا ْل َي ْي َك ِل لَ َّما
ََْ
س َن ًة = مف اك اييذ عار هت اكمف اكبايكييذ اكذم يضـ ي اكيبكد اكطسؿ اكش ير كيشبو
َكا َن ْت لَ ُو اثْ َنتَا َع ْ
ش َرةَ َ
سف ساعذ إمراسيؿ (كذكؾ ناف ي كز اكطسؿ ت هذى اكمف اختبا انر كيبدـ ت اكبينؿ كي خذ كبب "ابف اكتكراة") كال

يذرؼ ايسان عف ديث اكسميو سي اكايكخ اكذم أببتبـ ب  .ألف اكنتاب أراد أف يم ؿ سا هك أهـ ،نايت
ون ِفي
اكن سات األككم ع م كماف اكسميو ،بؿ كاكك يدة ع م سدل ترة اك بل يف ميذ أَلَ ْم تَ ْعمَ َما أ ََّن ُو َي ْن َب ِغي أ ْ
َن أَ ُك َ
َما ألَِبي بك أتت كييسذ سايسذ ابب اكمساكم ،أبي  .كأسا عف يات اكذاديذ كـ يمسي مكل أي كان خاضعاً ليما
أم كيكمؼ كأس اكذذرال .أال ييسذ كاضي اكياسكس سا ط ب سيا كينرـ أباى كأس ُ .ك َّنا َن ْطمُ ُب َك ُم َع َّذ َب ْي ِن = ال تب ث
عف يمكع ت تراخ ك تكر كاال ف ت دى.

تعميق:
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تذ ب اكيبكد سف سذر ذ اكسميو كااككا "نيؼ هذا يذرؼ اكنتب كهك كـ يتذَّـ" (يكٕ )ُٓ:كاكيبكد يبشدكف ببذا
أي كـ يم ؾ م كؾ اكربييف ت اك كس ت ت أاداـ اكسذ سيف اكنبار تم ييبؿ سا عيدهـ سف سذر ذ ،نسا تذ ـ

ااكؿ عيد ادست ساالسيؿ (أعِِ )ّ:كهذا بيبت اكسميو كـ ي ت ؽ اط بر ٍّ
اب أك ريمت كيتذ ـ  ،كني كهك
كا د سي ابب "أيا كابب كا د" (يكَُ )َّ:نؿ سا هك كآلب ناف ك  ،إف ت اكسايسذ أك اكسذر ذ أك اكذسؿ.

كاطذان إ يطبذت اكتكراة ع م ا ب ك نرى ،كناف نؿ هذا عيدى نشس ذ سبركلة .كهذا ال يسيي سف أف اكسميو ييسا

ناف طسبلن نا ف يتذ ـ اكتكراة كاأليبيال كاكسزاسير ربسا ع م يد األمرة أك ت سدارس اكبريذ .ككنف عبلات بابب

كاكركح اكبدس أعطت بسان كامتيذابان كسذر ذ ستمذذ .كاذا بسيا أف اكسميو ناف يتبدـ ت اك نسذ كاكباسذ كاكيذسذ
عيد اهلل كاكياس (ككِ )ِٓ:يسبـ أي ناف يتذ ـ س ؿ باات سف نايكا ت مي  .ككنف عبلات بابب كاكركح أعطت

أف يتسكؽ بانؿ ع يب عسف نايكا ت مي  ،كهذا سا ذؿ اكايكخ يببتكف (ككِ ،)ْٕ:ك ذؿ اكاذب يتذ ب أي

كـ يت بم تذ يسان عيد نبار اكسذ سيف (يكٕ)ُٓ:

وك َوأََنا =
ككيبل ظ أف يكمؼ كسريـ ك داى ت اكبينؿ ،كي ف كف ي د اكسميو إال سف خبلؿ اكنييمذُ .ى َوَذا أ َُب َ
اكذذرال باكر ـ سف نؿ سا ياكت سف نراسذ ي دها ت تكاضي تبدـ يكمؼ ع يبا ت دي با .كاكسميو كـ يذترض
ون ِفي َما ألَِبي ...لِ َما َذا ُك ْنتُ َما
ع م يمبت كبسا كايسا أكضو أف يمبت األككم هت ألبي اكمساكمَ .ي ْن َب ِغي أ ْ
َن أَ ُك َ
تَ ْطمُ َب ِان ِني .ككنف يكمؼ كاكذذرال كـ يسبسا اطذان سذيم اكك هذا .كأف اكك أنكف يسا ألبت أم ت اكبينؿ.
اكبينؿ هك بيت أبي .

كـ يذنر اإلي يؿ عف ياة يمكع ابؿ بدل خدست مكل اشذ زيارت ك بينؿ م مف اك اييذ عارة .نيؼ يسبـ

هدؼ ذنر هذى اكبشذ بط؟ باكيمبذ كنؿ يبكدل تبم ي د أف اك ياة اكذاديذ كاكديف ستاابناف كنبلهسا كبسا

إرتباط عضكل باكبينؿ كباذب إمراسيؿ .كنؿ إمراسي م عسيؽ اكتسنير يسبـ أف يات اك بيبيذ كيمت م اكسناف

اكذل ي يا ي بؿ ت رل ي ك اكك دة اكنبرل سي اذب اهلل كتدكر كؿ اكبينؿ كهاكذ اكتبديس اكتم ت يط ب  .بؿ

نؿ يبكدل م أعساؽ سااعرى أي سكككد م شبيكف بياؾ سيبي يات  .إذان كـ تنف سااعر اكيبكدل أيف ناف

هم سااعر اإلاتياؽ اكطبيذم كرؤيذ سدييذ أباس أكرا يـ اكس يدة ،كال هم سااعر اك ساس ب ف تبؼ أاداس ع م

أبكاب أكرا يـ يث كاؼ األيبيال كاكس كؾ كاكنبيذ .ككنف هم سااعر أعسؽ ت ذ

ر ا يف يبكؿ "ه ـ يدخؿ

بيت يبكى" .ك تم ييسا ينكف اكبينؿ خربا اكيبكدل يتسمؾ بذنريات اكساضم اكس يد ،كيتسمؾ بكعكد اهلل عف
س د أكرا يـ ابتم ،كاكذل يراى اكيبكدل أي و
آت اريبا .بؿ كيذكد عرش داكد م أكرا يـ كمط اشكرها.

كناف ع م األب كاألـ أف يبكسا بتدريس أبياسبـ اكاريذذ م اكسيزؿ سيذ يذكسذ أظسارهـ .كناف هياؾ اايكف سادد
أي ع م اكشبم م مف اك اك ذ عارة أف يتكا د م اكبينؿ كيرل كيبل ظ اكاذاسر اكتم تسارس م اكبينؿ م

األعياد ،ك ييسذ يط ؽ ع م اكشبم "إبف اكتكراة أك إبف اكاريذذ" .كنايكا ييسذكف هذى اككشيذ ك شبم ابؿ مف
اك اك ذ عارة بميذ أك بذد هذا اكمف بميتيف ع م األن ر .كب مب هذى اككشيذ إشط بت اكذاس ذ اكسبدمذ

اكشبم يمكع بش بذ اكياشرييف اكذاهبيف ك ج م أكرا يـ م أكؿ عيد شو ك شبم يمكع بذد أف إ تاز مف

اك اييذ عارة .كيتضو أف هذى نايت عادة اكذاس ذ اكسبدمذ أف يذهبكا إكم أكرا يـ ميكيا م عيد اكسشو .ككـ تنف
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اكيمال س زسذ باكذهاب إكم اكبينؿ ،ككنف اكذذرال سريـ إمتسادت ر ذ ب رال اكرابم ه يؿ اكذل مسو ك يمال
ب ضكر هذى اإل تساالت اكسبدمذ.

وبالنسبة لمصبى يسوع فيذه ىى الزيارة األولى لبيت أبيو السماوى .هذا سا ناف يا ؿ نرى ككيس عظسذ
سبايم اكبينؿ .كناف اكبينؿ سف اكضخاسذ تم أي يتمي كسسات األككؼ سف اكذيف يشذدكف ك بينؿ م األعياد.
كمط هذا اكبينؿ ككمط اكايكخ أماتذة اكياسكس

س اكشبم يمكع يمسي كيم ؿ كسدة بل ذ أياـ .كناف ع م

اكاذب ضكر اكيكسيف األككيف ك سشو ،كناف يمسو ك اذب باكذكدة إكم بيكتبـ بذد سيتشؼ اكيكـ اك اكث.

داع كبباسبـ ببيذ أمبكع اكسشو بذد أف أتسكا نؿ
ككذكؾ ارر اكبديس يكمؼ كاكذذرال سريـ اكذكدة إذ كـ ينف هياؾ و
طبكم  ،كهنذا ذؿ اكن يركف كبدأكا ر ذ اكذكدة .ككنف ك ديا اكشبم يمكع ال ييضـ ألارباس أك ك شبيذ سف

مي  .بؿ يذهب كي س م

بات اكدرس اكتم يذبدها ايكخ اكميبدريـ سف اكشباح تم كات اكتبدسذ اكسماسيذ

ك رد ع م اكتماؤالت كاإلمتسمارات .كنايت هذى عادة كبـ مب سا ذنرى اكت سكد .ككيس باكضركرة أف اكايكخ

اذركا م اكس اد ات اكتم دارت سي اكشبم يمكع أيبـ أساـ ائ خارؽ ك طبيذذ .بـ ب مب عادة اكايكخ نايكا
يذطكف أهسيذ كيكككف إهتساسا أنبر كسف ي دكا ي يضك ا سبن ار أك يبك ا ير عادل .ك تم كك كـ ي دكا ايسا

اسؽ ك طبيذذ م كار اكشبم يمكع إال أف نؿ سف مسذ تذ ب سف اكسطيذ م إ ابات كنيسيذ ربط كؤل داث.

ككنييا ال يمتطيي تشكر ساذا دار م اك كار بيي كبيف اكايكخ ،كنف يسنف تشكر أف اك كار دار كؿ سذايم

اكسشو .اكايكخ يمت كا هذى اكسكامـ كارح سذاييبا ك اذب .كربسا أظبر اكشبم يمكع اكسذايم اكسخسيذ م
رسكز اكسشو كأيبا تدكر كؿ اكسميا اكسخ ص سؿ اهلل اكذل ير ي خطيذ اكذاكـ (أل هك يسم ).

ٔ٘
ِ
ان َخ ِ
الن ِ
اء إِلَى َّ
اض ًعا لَ ُي َماَ .و َكا َن ْت أ ُّ
اص َرِة َو َك َ
ُم ُو تَ ْحفَظُ َجميعَ
اآليات (لوٕ " -:)ٕ٘-٘ٔ:ثُ َّم َن َز َل َم َع ُي َما َو َج َ
ٕ٘
النعم ِةِ ،ع ْن َد ِ
ان يتَقَدَّم ِفي ا ْل ِح ْكم ِة وا ْلقَ ِ
ِِ
اهلل َو َّ
الن ِ
ُم ِ
اس" .
ك
ف
ع
و
س
ي
ا
َم
أ
و
ور ِفي َق ْم ِب َيا.
َ
َّ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
امة َو ِّ ْ َ
َ َ َ
ىذه األ ُ
ُ

كبد عر ت سريـ أف هياؾ أايال تسكؽ سا كئليماف اكطبيذت ت دث سي هذا اكشبت.

ار ي ارح آيذ ككِ َْ :

سظت نؿ هذا ت ا ببا.

يسوع كان يتقدم (ينمو) فى الحكمة والقامة والنعمة...
هذا عف اكيامكت ،كناف يامكتا ناسبل ييسك كينبر ،كاك مد ك يسس ناس ذ تيسك م اكسذر ذ اكطبيذيذ نسا تيسك

يسس اإليماف كتزداد م اكسذر ذ كاك نسذ اإليماييذ بيسك اكبكل اكذاا ذ كبازدياد اكخبرات كاكسدرنات اك ميذ اكتم
تيتبؿ إكم داخؿ اكيسس عف طريؽ اك كاس .كاكيذسذ هم ضؿ اهلل سساضا ع م طبذيا اكبارل  ،أسا م اكسميو

بم س د اهلل ظاه ار ي  .هذا اكيص يبيف أف إيماييذ اكسميو نايت ناس ذ كنايت تبتبؿ اكيذسذ سي تبدـ اكمف

كاكباسذ كتطكر اكيسك اك مسايم.

ٖٕ
ين
ان لَ ُو َن ْح ُو ثَبلَ ِث َ
سوعُ َك َ
اآليات (لوَٖ "-:)ٖٛ-ٕٖ:ولَ َّما ْابتَ َدأَ َي ُ
ٕٗ
ِ
ف،
وس َ
ْب ِن َىالِيْ ،ب ِن َمتْثَ َ
اتْ ،ب ِن الَ ِويْ ،ب ِن َم ْمكيْ ،ب ِن َي َّناْ ،ب ِن ُي ُ

ف،
ان ُي َ
وس َ
س َن ًةَ ،و ُى َو َعمَى َما َك َ
ظ ُّن ْاب َن ُي ُ
َ
ٕ٘
ِ
ومْ ،ب ِن
وصْ ،ب ِن َن ُ
ام َ
ْب ِن َمتَّاث َياْ ،ب ِن َع ُ
اح َ
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ُ
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ْ
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ور َ
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ون،
انْ ،ب ِن َد ُاوَدْ ،ب ِن َي َّ
ونْ ،ب ِن َن ْح ُ
سىْ ،ب ِن ُعوِب َ
ش َ
س ْم ُم َ
انْ ،ب ِن َمتَّاثَاْ ،ب ِن َناثَ َ
َممَ َياْ ،ب ِن َم ْي َن َ
يدْ ،ب ِن ُب َ
وع َزْ ،ب ِن َ
ٖٗ
ٖٖ
ِ ِ
ونْ ،ب ِن فَ ِ
يمْ ،ب ِن
س َح َ
ْب ِن َع ِّمي َن َ
ص ُر َ
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اقْ ،ب ِن إ ْب َراى َ
ابْ ،ب ِن أ ََر َ
ٖٙ
ٖ٘
س ِام،
انْ ،ب ِن أ َْرفَ ْك َ
وجْ ،ب ِن َر ُعوْ ،ب ِن فَالَ َجْ ،ب ِن َعا ِب َرْ ،ب ِن َ
شَ
شالَ َحْ ،ب ِن ِقي َن َ
س ُر َ
تَ َار َحْ ،ب ِن َن ُ
ادْ ،ب ِن َ
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ٖٛ
ٖٚ
وشْ ،ب ِن ِش ِ
وخْ ،ب ِن َي ِ
يتْ ،ب ِن
ْب ِن ُن ِ
شالَ َحْ ،ب ِن أ ْ
َخ ُن َ
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آدمْ ،اب ِن ِ
اهلل" .
ََ

آيات عسرة الفيم خاصة ببلىوت المسيح
ٔ) صموات يسوع لآلب
شبلة اكسميو نايت نايماف يش م باكركح .كنايت نسيا اة  ،أسا م بمتاف
نايماف ناسؿ يت كـ ككني ناف طاسذا كسايسذ ابب اكتم هم يسس سايست

ميسايم نايت نط ب كظبر يبا
ابب كاإلبف كا د .كنس اؿ ك سيا اة

بيف اإلبف كابب ي د اكسميو ييادل ابب "س د إبيؾ( "...يكُٕ)  .ك م (يكُِ  )َّ - ِٖ :يبكؿ اكسميو

"س د إمسؾ ..

ال شكت سف اكمسال س دت كأس د أيضا  ....هذا اكشكت ناف سف أ نـ".

ٕ) أنا أخرج الشياطين بروح اهلل
ت نيد أي كيس إكبا آخر ير اإلك اكذل يذر كي  .ككنيبا آيذ تبيف تضاسف األااييـ اك بل ذ سذا أليبا ااسسذ سذا
كناسيذ سذا م كهر كا د ،اإلبف يتن ـ كاكركح هك اكركح اكبدس كابب هك اهلل .اخراج اكاياطيف هك بم طاف

اكسميو ككنف بدكف إيسشاؿ عف ابب كاكركح اكبدس.
ٖ) إليى إليى لماذا تركتنى
إليى = سف بذ اكيامكت اكسميو يخاطب اكبلهكت  -مكال الهكت ابب اكذل هك الهكت اإلبف اكذل هك
الهكت اكركح اكبدس  -كهك اكبلهكت اك اؿ ب كاكست د ب ببكك إكبم .يامكت اكسميو يامكت سخ كؽ كخاكب
هك اكبلهكت اكست د ب اكذل يسؤل اكمسال كاألرض.

ٗ) الرب قنانى أول طريقو  ...منذ األزل مسحت (أم)ٕٕ : ٛ
اكرب إاتيم اك نسذ األزك يذ أل ازها ،هم نايت سيذ األزؿ كال تزاؿ ااسسذ كناسيذ عيدى ،هذا اكتذبير ال يخت ؼ
ن ي ار عف " م اكبدل ناف اكن سذ كاكن سذ ناف عيد اهلل" .كيبكؿ م يساف م يسس اكيص "سيذ األزؿ سم ت" كال
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يتشؼ باألزكيذ إال اهلل ك دى .كاكسم ذ تذيم اكتذييف كسبسذ سذييذ (اكس كؾ كاكنبيذ) كناف عسؿ اكسميو هك

اكخبلص كاكسدال.

٘) اهلل جعل يسوع ىذا الذى صمبتموه ربا ومسيحا (أعٕ )ٖٙ :
ناف بطرس ييخ ؿ اكيبكد اكماسذيف سسا ذ كى باكسميو .بك يبكؿ يمكع هذا اكذل ات تسكى كد يتسكى كـ تيت اشت
بؿ ااـ كأرمؿ اكركح اكبدس ع ييا نسا تركف ابف ييا .هك كيس ضذيسا بؿ عظيـ .بطرس هيا يارح كي ير
اكشكرة م أذهاف اكيبكد.
 )ٙإلو ربنا يسوع المسيح
بككس اكرمكؿ هيا يتن ـ عف ربيا يمكع اكسميو ككيس عف األايكـ اك ايم س ردا عف اكيامكت .اكسميو هك إك سف
يث الهكت كايماف سف يث يامكت .

اكنتاب اكسبدس ييمب سا ك يامكت كيمكع اكسميو أك ك رب يمكع ،ألف اكبلهكت ست د ي باكيامكت إت ادا تاسا
ب ير إيسشاؿ ك ظذ كا دة أك طر ذ عيف .ككذكؾ يبكؿ عف اكذذرال سريـ أيبا كاكدة اإلك  ،سي أيبا كيمت أشبل

كبلهكت ،كنف اكبلهكت ؿ م أ ااسبا ،كاتخذ سيبا يامكتا كسي ذكؾ بم تدعم كاكدة اإلك باعتبار اإلت اد

اكباسـ بيف اكبلهكت كاكيامكت ،اكذل خرج سف أ ااسبا إك ست يس ككيس س رد إيماف بط.

كس تىًرؽ .كاكرب يمكع هك إك
ك دير باكذنر أي يسنف أف تنكف ك ناسف شستاف دكف تذارض .اك سر هك يس ٍ ًرؽ ي
سف يث الهكت كنف سف يث يامكت ك إك  ،كهذا اإلك هك اكست د باكيامكت ،ك م يسس اككات هك اكناسف م

اكمسال.
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معمودية المسيح ويوحنا المعمدان

عودة لمجدول

معمودية المسيح ويوحنا المعمدان
(متٖ)ٔٚ-ٔ:
(مرٔ)ٔٔ-ٔ:
(لوٖ)ٕٕ-ٔ:

(يؤ)ٖٚ-ٜٔ:
معمودية يوحنا المعمدان
يكـ اكذساد (اك طاس) يمسم عيد اكظبػكر اإلكبػت ،سيػ ظبػر اك ػاككث اكبػدكس ،شػكت ابب سػف اكمػسال ،كاالبػف
ػػت اكسػػال ،كاكػػركح اكبػػدس ع ػػم اػػنؿ ساسػػذ ي ػػؿ ع ػػم اكسمػػيو .كهيػػاؾ م ػؤاؿ ..كسػػاذا ظبػػر اك ػػاككث يػػكـ عسػػاد

اكسميو باكذات ،ككـ يظبر س بلن يكـ اكت ت؟

ا ػػاؿ اهلل كيخ ػػؽ اإليم ػػاف ع ػػم ش ػػكرتيا نا ػػببيا ،إذان  ..اكخ ػػؽ ه ػػك عس ػػؿ اك ػػاككث إذ يب ػػكؿ يخ ػػؽ ..ش ػػكرتيا..
ناببيا ..أم بشي ذ اك سي .هذا اكؿ اآلب اكذل يريد (تؾُ )ِٔ :

اك اككث اكبدكس ياترؾ م عسؿ اكخ ؽ ،كاكخ ؽ يييمب ك بل ذ أااييـ.
الخميقة األولى  -:آدـ ك كال (تؾُ).

م اكبدل خ ؽ اهلل (اآلب يخ ؽ)  ...كركح اهلل (الروح يخ ؽ) يرؼ ع م ك

اكسياى  ...كااؿ اهلل (اإلبن الكممة

يخ ؽ) كينف يكر (تؾُ.)ّ-ُ:

نكف سي آدـ  ،والروح يسخ م أيس يمسذ ياة (تؾِ )ٕ:
واإلبن بؿ ترابا سف اك يذ يكي ِّ
كذكؾ الت ن سذ اهلل م هذى ابيذ إككهيـ "أل آكبذ يمبذ ك بل ذ أااييـ.

الخميقة الجديدة  ( -:زّٕ)

يرل هيا إعادة اكخ ؽ كئليماف اكذل سات بمبب اكخطيذ كت َّكؿ إكم عظاـ يابمذ

فاهلل يتن ـ سي اكيبم ااسبلن (اآلب) ...تيب ع م هذى اكذظاـ كيا ٍؿ كبا إمسذم كممة الرب (اإلبف)  ...كيا ٍؿ َىمُ َّم يا
ب ع م هؤالل اكبت م كي يكا ( زّٕ)ٗ ، ْ:
روح (اكركح اكبدس) كًه ٍ
كهيا يرل عسؿ اك اككث م إعادة اكخ ؽ ك ذظاـ اكيابمذ إاارة ك خ يبذ اك ديدة

كيرل اكخ يبتيف سذان م هذى ابيذ "ي ف ىع ىس (اكخ يبذ األككم م آدـ) سخ كايف م اكسميو يمكع (اكخ يبذ اك اييذ
م آدـ األخير) (.اؼ ِ ) َُ :
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َ سبسا عسؿ ذاؾ (اآلب) بذا يذس اإلبف نذكؾ (يكٓ.)ُٗ:
َ تي ً
رمؿ روحك تخً ٍؽ ،كتي ِّدد ك األرض (سزَُْ.)َّ:
َ روح اهلل شيذيم كيمسذ اكبدير أ يتيم (ألّّ.)ْ:

َ بن سذ اكرب شيذت اكمساكات ،كبيمسذ س نؿ يكدها (سزّّ.)ٔ:

َ نؿ ائ ب ناف (اإلبف اكن سذ) كب يرى كـ ينف ائ سسا ناف (يكُ.)ّ:
يرل يسا مبؽ أف ً
اكخ بذ هم عسؿ اك اككث ،كتييمب ك بل ذ األااييـ ككنف نؿ أايكـ يؤدل دكر يسذيَّف .ابب يريد
كاألبف كاكركح اكبدس أايكسم اكتيسيذ .
يقول األباء:

َ نؿ ائ م اكك كد بسا ي اك ياة هك سف ابب باإلبف م اكركح اكبدس.

َ نؿ عطيذ أش با م ابب كتت بؽ سف خبلؿ اإلبف بكامطذ اكركح اكبدس.

َ نؿ عطيذ كبا أش با م ابب كتييبؿ بكامطذ اإلبف كتت بؽ باكركح اكبدس.
َ ابب خ ؽ اكذاكـ بن ست كبرك  ،نؿ عطيذ سف ابب هم سف خبلؿ اإلبف باكركح اكبدس.

َ كذكؾ اب اكنتاب اكسبدس اإلبف بذراع اهلل (إشُٓ .)ٗ:كاب اكركح اكبدس باشبي اهلل ،اارف (ستُِ ِٖ:سي
ككُُ.)َِ:

َ كنسا ناف ركح اهلل يرؼ ع م ك

اكسياى كاألرض خربذ كخاكيذ (تؾُ.)ِ:

اكيكـ ها هك ركح اهلل يرؼ ع م سياى اكسذسكديذ ع م األرض اكخربذ بمبب اكخطيذ يكيذيد اهلل خ ببا.
َ كناف ت ديد اكخ يبذ (أك اكخ يبذ اك اييذ) يس تا ا ك اككث اكبدكس ،كهذا هك مر اكظبكر اإلكبم يكـ اكسذسكديذ.

كناف هذا اكت ديد هك خػبلص كئليمػاف ،ككػذكؾ ييمػب بػككس اكرمػكؿ اكخػبلص ك ػاككث اكبػدكس "كنػف ػيف ظبػر

كيطؼ سخ شيا اهلل  ...خ شيا ب مؿ اكسيبلد اك ايم كت ديد الروح القدس اكذل منب ب يم ع ييا بيسوع المسيح
سخ شيا (تمّ.)ٔ-ْ:

ابب يريد كاالبف يخ ؽ ،ب ناف نؿ ائ ،كاكركح يذطت ياة كبذا اكسخ كؽ ( زّٕ.)َُ:

كيكـ اكذساد هك يكـ ت مػيس مػر اكسذسكديػذ اكػذم بػ ييخ ػؽ خ يبػذ ديػدة بذػد أف مػدت خ يبتيػا األككػم باكخطيػذ.
كنسا نايت اكخ بذ األككم هت عسؿ اك اككث اكبدكس ،هنذا اكخ يبذ اك اييذ هت عسؿ اك ػاككث اكبػدكس ،كػذكؾ ظبػر

اك ػػاككث اكبػػدكس يػػكـ اكسذسكديػػذ .ػػابب يريػػد أف اك سيػػي يخ شػػكف (ُتػػتِ .)ْ:كاالبػػف ي طػػس ػػت اكسػػال إعبليػان
كببكك اكسكت عف اكبار ،كهذا هك اكسدال اكسزسي أف يبدس ع م اكش يب .ػـ يخػرج سػف اكسػال إعبليػان عػف أيػ كػف
يظػػؿ سيتػان ػػت اكببػػر ،بػػؿ مػػيبكـ كيبيسيػػا سذػ ست ػػديف بػ (ركٔ .)ٓ-ّ:كاكػػركح اكبػػدس ي ػػؿ ع ػػم مػػد اكسمػػيو.
ك مد اكسميو هك نييمت  .كاكركح اكبدس ميبكـ بذد ذكؾ سي نؿ سذسد ب ذ يسكت سي اكسميو ( يف ي طس أك

يد ف م اكسال) كيبكـ سي اكسميو سف سكت اكخطيذ ( يف يخرج سف اكسال) .يبػكـ سػي اكسمػيو ػابتيف ػت اكسمػيو

نخ يبذ ديدة (ِنكٓ )ُٕ:كهذى اكخ يبذ اك ديدة يسرح ببا ابب .ك ر ذ ابب هذى ظبرت ت اكك "هذا هك ابيت
اك بيب اكذم ب مػررت"  .اػاؿ هػذا يػكـ اكذسػاد ككػـ ينسػؿ "كػ امػسذكا" نسػا اػاؿ يػكـ اكت ػت ػاكيكـ هػك يػكـ ر ػذ
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ابب بر كع ابي اكضاؿ (أم اكنييمذ) إكم أ ضاي  .أسا م اكت م نػاف ابب ي سػت يظػر اكتبلسيػذ إكػم سػف هػك
اخص هذا اكسذ ـ  ،كأي كيس نسذ سم اكيبكد بؿ هك إبف اهلل كع يبـ أف يمسذكا نبلس كتذاكيس ككشاياى  ،بم

كشايا اهلل يسم .

بان ابب رح بطاعػذ اكسمػيو اكػذم أطػاع تػم اكسػكت سػكت اكشػ يب ،كنيػ ػرح أيضػان بر كعيػا إكيػ  .كػذكؾ اػاؿ

اكسميو ينبغي لنا أن نكمل كل بر .كهذا يذيت أف آدـ يكـ خ ؽ ناف هياؾ ايسان ييبشػ  ..كسػا هػك؟ كػك أخطػ آدـ
يسػػكت كييتبػػت بااليسشػػاؿ عػػف اهلل ،ػػبل اػػرنذ ك يػػكر سػػي اكظ سػػذ .كنػػف اكيػػكـ رمػػـ اكمػػيد اكسمػػيو طريبػػذ س ػراف

اكخطيذ كتبرير آدـ كيذػكد كؤل ضػاف اإلكبيػذ ،كببػذا ػرح ابب ،بػد أشػبو هيػاؾ ػؿ كساػن ذ اكسػكت اكيػاتج عػف

اكخطيذ  .ككبد أشبو طريؽ تبرير اإليماف ناسبلن ،كذكؾ ااؿ اكسميو ع م اكشػ يب "اػد أنسػؿ" ػي ف نيػا عػا زيف
عف اكبر،

ال اكسميو كيذطييا ي أف يتبرر يذكد إكم ضف ابب ن بيال ب باتيا م إبي .

سا دث يسنف تابيب ب ي بدكف اختراع األمتينذ ناف إذا دث أم خط ت كراػذ يبػكـ بتسزيببػا كاكباسبػا  ،كهػذا

سا دث بدـ إذ أخط سات .أسا بذد اختراع األمتينذ شريا يس ك اكخط  ،كيسنف امتخداـ اككراذ اييذ.

كاكتابي األدؽ سف األمتينذ هك اكػ  correctorاكذل يي طم اكخط تذكد اككراػذ بيضػال ،ذسػؿ اكسمػيو اكنسَّػارل
هك ت طيتيا .نسَّارة = طػال سػف  .coverػبل يذػكد ابب يػرل خطيتيػا بػؿ يػرل بػر إبيػ  ،هػذا إف ينَّيػا ػابتيف ػم

ػم" (يػػكُٓ .)ْ:ككػػذكؾ بػػكؿ اكسمػػيو ع ػػم اكشػ يب "يػػا أبتػػاى ا سػػر كبػػـ"  -كاكػرب
إبيػ  .كػػذكؾ يبػػكؿ اكػػرب "إ بتػكا ػ َّ
ااكبا ك مدى ن س طم باكدـ  -ناف ن ي يبكؿ كآلب تبدأ اساعتم اكنساريػذ عػف مػدل اكػذل هػك نييمػتم سػف

ابف  .كهذا سذيم سا ناف ي دث يكـ اكنسارة اكيبكدل  ،إف هركف رسيس اكنبيذ ييضو سف دـ تػيس اكخطيػذ ع ػم
طال اكتابكت "اكنا كرت" ي سر اهلل .كناف اكسميو رسيس نبيتيػا ع ػم اكشػ يب كدسػ ي طػم مػدى هػك اػرح كسػا

ناف هركف يذس يكـ اكنسارة (الُٔ " )ُٔ ، ُٓ :ينسر عػينـ كتطبيػرنـ  .سػف سيػي خطايػانـ تطبػركف" (الُٔ
. )َّ :
إذاً المعمودية ىي:

 )1مـوت مـع المسـيح :كسػف سػات سذػ ت سػر سيػػي خطايػاى اكمػاببذ .بسكتيا ػم اكسمػيو ػم اكسذسكديػذ ييسػذ ييػػا
نـ اكياسكس ....أف سف يخطئ يسكت .

 )2قيامة مع المسيح :يبكـ ست ديف ب  ،كهذا يذطييػا أف ي يػا ب ياتػ كهػت يػاة أبديػذ اكسمػيو بذػد أف اػاـ سػف
االس ػكات كػػف يسػػكت اييػػذ (ركٔ  .)ٗ :كيبػػكؿ بػػككس اكرمػػكؿ ايض ػان "كػػت اك يػػاة هػػت اكسمػػيو" ( ػػتُ+ )ُِ:

"اكسميو ي يا َّت" ( ؿِ . )َِ:كألف اكسميو ي يا ييا نسؿ نؿ بر.

 )3تبني  :سف إت د باكسميو اإلبف يشير إبيان هلل.

عمي من ينكر مفاعيل المعمودية أن يجيب عمي ىذا السؤال وأنيا مجرد عبلمة
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" لماذا اعتمد المسيح" ؟ ايؿ كي تزـ باكياسكس ،كنف اكيػاسكس ال يط ػب سذسكديػذ أ ػد  .كايػؿ كيبػؼ ػم شػسكؼ

اكخطاة ! كهذا خط  ...اكسميو كيس بخاطئ يبدـ تكبذ كيذتسػد عبلسػذ ع ػم تكبتػ  ،بػؿ هػك اسػؿ خطيػذ ! نػاف
يك يا يذسد اكتاسبيف عبلسذ ع م تػكبتبـ  .ككػك ػرض شػ ذ هػذا سػاذا اػاؿ نكمـل ككػـ يبػؿ أ ً
ينسػؿ  ،كاكذبريػذ كػيس
ببػػا شػػي ذ تسخػػيـ  .اذان ينسػػؿ هػػك اػػكؿ اك ػػاككث اكػػذم يخ ػػؽ االيمػػاف خ يبػػذ ديػػدة  .كهػػؿ سػػؿ ابب أك اكػػركح

اكبدس خطايايا ! هذا ناف عسؿ اكسميو بش يب .

كنف كنسا ااؿ اببال أف اكسميو كـ ينف س تا ا ك سذسكديذ كنػف اكسذسكديػذ نايػت س تا ػذ ك سمػيو  .اكسمػيو نػاف
بسذسكديت يؤمس مر اكسذسكديذ  ،كاكركح اكبدس اكذل ؿ ع ي  ،ؿ ع ت مػدى ك مػابيا نػؿ سػف يذتسػد ابف

 ،اكركح اكبدس كبطريبذ خسيذ ي ذ يسكت بايماي اكذتيؽ سي اكسميو يف ييػزؿ اكسػال ،كيبػكـ سػي اكسمػيو ػيف

يخػػرج سػػف اكسػػال  .كػػذكؾ يبػػكؿ عػػف اكسذسكديػػذ أيبػػا مػػر  .كمػػر تذيػػم اييػػا ي شػػؿ ع ػػت يذسػػذ يػػر سيظػػكرة ت ػػت
أعراض سيظكرة .

اإلصحاح الثالث (متٖ)

إنجيل متى

ٔ
َّة ا ْليي ِ ِ ٕ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وبوا ،ألَنَّ ُو قَِد
وح َّنا ا ْل َم ْع َم َد ُ
وديَّة قَائبلً« :تُ ُ
اء ُي َ
ان َي ْك ِرُز في َبِّري َ ُ
اآليات (مت ٖ)َ "-:وِفي ت ْم َك األَيَّام َج َ
ِ ٖ
َّة :أ ِ
ار ٍخ ِفي ا ْلبِّري ِ
ِ
اء َّ
صِ
َع ُّدوا
ماو
وت َّ
ات .فَِإ َّن ى َذا ُى َو الَِّذي ِق َ
يل َع ْن ُو ِبِإ َ
ص ْو ُ
ب َممَ ُك ُ
َ
اقْتََر َ
ت َ
الن ِب ِّي ا ْلقَائ ِلَ :
ش ْع َي َ
الس َ
ب .اص َنعوا سبمَ ُو مستَ ِقيم ًة»ٗ .ويوح َّنا ى َذا َك َ ِ
اس ُو ِم ْن َوَب ِر ِ
طقَ ٌة ِم ْن ِج ْم ٍد.
الر ِّ
اإل ِب ِلَ ،و َعمَى َح ْق َوْي ِو ِم ْن َ
َ
يق َّ
ط ِر َ
َُ َ
ان ل َب ُ
ْ ُ ُُ ُ ْ َ
٘
ِ
ِ ِ
ادا وعسبلً بِّريِّاِ .حي َن ِئ ٍذ َخرج إِلَ ْي ِو أُور َ ِ
ورِة ا ْل ُم ِحيطَ ِة ِباأل ُْرُد ِّن،
َو َك َ
ََ
ام ُو َج َر ً َ َ َ َ
يم َو ُك ُّل ا ْل َي ُيوديَّة َو َجميعُ ا ْل ُك َ
ُ
ان طَ َع ُ
شم ُ
ٙ
ين ِم َن ا ْلفَِّر ِ
اى ْمَ ٚ .فمَ َّما َأرَى َك ِث ِ
ون إِلَى
ين َو َّ
ين ِب َخطَ َاي ُ
ين َيأْتُ َ
الصدُّوِق ِّي َ
يس ِّي َ
ير َ
اعتَ َم ُدوا ِم ْن ُو ِفي األ ُْرُد ِّنُ ،م ْعتَ ِرِف َ
َو ْ
ٛ
ِ
ال لَيم«:ياأَوالَ َد األَفَ ِ
معم ِ ِ ِ
يق ِبالتَّْوَب ِة.
اص َن ُعوا أَثْ َم ًا
اعيَ ،م ْن أ َا
َر ُك ْم أ ْ
ار تَمِ ُ
َن تَ ْي ُرُبوا ِم َن ا ْل َغ َ
ضب اآلتي؟ فَ ْ
وديَّتو ،قَ َ ُ ْ َ ْ
َُْ
ٜ
َن ي ِقيم ِم ْن ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ىذ ِه ا ْل ِح َج َارِة أ َْوالَ ًدا
َوالَ تَ ْفتَ ِك ُروا أ ْ
يم أ ًَبا .ألَني أَقُو ُل لَ ُك ْم :إ َّن اهللَ قَادٌر أ ْ ُ َ
َن تَقُولُوا في أَ ْنفُس ُك ْم :لَ َنا إ ْبراى ُ
ٓٔ
ِ ِ
ِ ِ
َص ِل َّ
ص َنعُ ثَ َم ًار َج ِّي ًدا تُ ْقطَعُ َوتُ ْمقَى ِفي ا َّلن ِ
ار.
الش َج ِر ،فَ ُك ُّل َ
يمَ .و َ
ش َج َرٍة الَ تَ ْ
ْس َعمَى أ ْ
اآلن قَ ْد ُوض َعت ا ْلفَأ ُ
إل ْبراى َ
ٔٔ
َىبلً أَ ْن أ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ
اءهُُ .ى َو
ت أْ
سُ
أََنا أ َ
ُع ِّم ُد ُك ْم ِب َماء لمتَّْوَبةَ ،ولك ِن الَّذي َيأْتي َب ْعدي ُى َو أَق َْوى م ِّني ،الَّذي لَ ْ
َحم َل ح َذ َ
ارٕٔ .الَِّذي رْف ُ ِ ِ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س َوَن ٍ
َما الت ِّْب ُن
الر ِ
س ُي َع ِّم ُد ُك ْم ِب ُّ
س ُي َنقِّي َب ْي َد َرهَُ ،وَي ْج َمعُ قَ ْم َح ُو إِلَى ا ْل َم ْخ َز ِنَ ،وأ َّ
ش ُو في َيدهَ ،و َ
َ
َ
ٗٔ
ٖٔ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ٍِ
سوعُ ِم َن ا ْل َجمِ ِ
فَ ُي ْح ِرقُ ُو ِب َن ٍ
وح َّنا َم َن َعوُ
وح َّنا ل َي ْعتَم َد م ْن ُوَ .ولك ْن ُي َ
يل إِلَى األ ُْرُد ِّن إِلَى ُي َ
اء َي ُ
ار الَ تُ ْطفَأُ» .حي َنئذ َج َ
٘ٔ
َعتَ ِم َد ِم ْن َك ،وأَ ْن َ ِ
ِ
يق ِب َنا
سوعُ َوقَ َ
اج أ ْ
اآلن ،أل ََّن ُو ى َك َذا َيمِ ُ
اس َم ِح َ
َن أ ْ
َج َ
ت تَأْتي إِلَ َّي!» فَأ َ
قَائبلً« :أََنا ُم ْحتَ ٌ
ال لَ ُوْ «:
اب َي ُ
َ
ٔٙ
ْت ِم َن ا ْلم ِ
اعتَم َد يسوعُ ص ِع َد لِ ْموق ِ
ِ ٍِ
ات قَِد ا ْنفَتَ َح ْت لَ ُو،
اءَ ،وِا َذا َّ
أْ
الس َم َاو ُ
َ
َ
س َم َح لَ ُوَ .فمَ َّما ْ َ َ ُ
َن ُن َك ِّم َل ُك َّل ِب ّر» .حي َنئذ َ
َ
ِ ٔٚ
ت ِم َن َّ ِ ِ
ازالً ِم ْث َل حم ٍ ِ
فَ أرَى روح ِ
اهلل َن ِ
يب الَِّذي ِب ِو
ص ْو ٌ
الس َم َاوات قَائبلً «:ى َذا ُى َو ْابني ا ْل َح ِب ُ
َ ُ َ
امة َوآت ًيا َعمَ ْيوَ ،و َ
ََ َ

ت»" .
س ِرْر ُ
ُ

271

جفسُز األواجُم (( )1معمودية المسيح ويوحنا المعمدان)
ٔ
ودي ِ
ان ي ْك ِرُز ِفي بِّري ِ
ِ
ِ
َّة ا ْل َي ُي ِ
َّة" .
َ
وح َّنا ا ْل َم ْع َم َد ُ َ
اء ُي َ
آية (مت َٖ " -:)ٔ:وِفي ت ْم َك األَيَّام َج َ
ـك األَي ِ
َّـام = ال يبشػد بػ بذػد عػكدة اكذاس ػذ اكسبدمػذ سػف سشػر ككنػف ػت ذكػؾ اكذشػر أك ػت ذكػؾ اكزسػاف.
ِفي ِت ْم َ

كككاا دد عسر اكسميو ت هذا اككات (ككّ )ِّ:أي

كاكت َّ عاسان.

ان = كبب اكسذسداف اكبان أط ب ع ي اكاذب .كناف سبلخت اد مبؽ كتيب عي ت (سبلّ )ُ:كتيبػ
وح َّنا ا ْل َم ْع َم َد ُ
ُي َ
عػػف س ػػتل إي يػػا ابػػؿ س ػػتل اكسمػػيو اك ػػايت ػػت (سػػبلْ ،)ٓ:ككسػػا نػػاف اكيبػػكد ال يسبسػػكف أف هيػػاؾ س ػػتل أكؿ
كس تل ايت ،ظيكا أف إي يا ي ب أف يظبر ابؿ اكسميا .ككنف اكسذسداف ال ػت شػكرة إي يػا اكمػانف ػت اكبػرارم

كاك باؿ كبيسس اكت .
ودي ِ
بِّري ِ
َّة ا ْل َي ُي ِ
َّة = هت اكبطاع اكارات سف إا ػيـ اكيبكديػذ ،يبػي اػرؽ اسػذ اك بػؿ اكرسيمػيذ ك ػرب اكب ػر اكسيػت ،كػـ
َ
تنف ش رال رس يذ ككنيبا أرض ير سخشبذ.

كاكسذسػػداف بػػدأ خدست ػ ابػػؿ أف يبػػدأ اكسمػػيو باػػبكر .كنػػاف سػػف ػػؽ يك يػػا أف يشػػير ناهي ػان ،ككني ػ تػػرؾ اكبينػػؿ

كاكنبيكت ذاهبان إكم اكبريذ ،كيذ ف أف اك سيي مدكا كشاركا بريذ اا ذ تيتظر اكسميو اكػذم مػي تت كيركيبػا بسيػاى
اكػػركح اكبػػدس كتشػػير ردكمػان ي سػػؿ سػػار اكػػركح (سػػزّٔ .)ُ:كبػػد ي ػ ًػرـ يك يػػا اكسذسػػداف سػػف خدسػػذ اكبينػػؿ كيبيػػئ
اكطريؽ كرسيس اكنبيذ األعظـ ربيا يمكع اكذم ذؿ سف بريتيا هينبلن ديدان مساكيان.
ناف يك يا هك اكرمكؿ اكذم يذد طريؽ اكس ؾ نسا يمبؽ اكس كؾ رس ارؼ.

يك يا اكسذسداف ناف عس االمامت ت ميس مر اكسذسكديػذ "اكػذل أرمػ يم ألعسػد باكسػال" (يػكُ  )ّّ :كنػاف هػذا

ب ف يذسد اكسميو.

السماو ِ
ِ
ٕ ِ
ات" .
ب َممَ ُك ُ
وبوا ،أل ََّن ُو قَد اقْتََر َ
آية (مت ٖ " -:)ٕ:قَائبلً« :تُ ُ
وت َّ َ
وبوا = يك يا يبيئ اكطريؽ اكس كنت باكتكبذ ،كسذيم ط ب اكتكبذ ناػئ مػابؽ كس نػكت اكسمػيو ،أف س ػؾ اكسمػيو
تُ ُ

مينكف رك يان ككيس أرضيان .كاكتكبذ ػت اكيكياييػذ سطاييػذ كتذيػت ت ييػر االت ػاى أم ت ييػر اكب ػب كاكذبػؿ سػف بػذ

وب ـوا = يػػركا ا ػػكبنـ كعبػػككنـ .كسػػف
اكخطيػػذ كيبتػػدم كيت ػ ي ػػك اهلل .كيذطػػت اإليمػػاف هلل اكك ػ ال اكبسػػا  .إذان تُ ُ
يبػػدـ تكبػػذ تيسػػتو عييػػاى ،اكخطيػػذ تمػػبب اكذسػػم ك ذيػػكف اكرك يػػذ .كسػػف تيسػػتو عييػػاى يذػػرؼ اكسمػػيو ػػيف يظبػػر،

كهنذا ناف يك يا يبيئ اكطريؽ ك سميو.
السماو ِ
ات = أم أف س تل اكسميو كيمنف ييػا شػار ع ػم األبػكاب .كطريػؽ اكتستػي ببػذا اكس نػكت
ب َممَ ُك ُ
اقْتََر َ
وت َّ َ
كي ىسِّػؾ
اكسميا ييا ،اذ يديف اإليماف يسم ييستو اكب ب المتبباؿ عسؿ
هك أف يدرؾ ا تيا إكم عسؿ
ٌ
ٌ
اكسميا ي  .ي
اإليمػػاف اكسمػػيو ع ػػم ا بػ يشػػير س نػػكت اهلل داخ ػ "هػػا س نػػكت اهلل داخ نػػـ" .كاشػػطبلح س نػػكت اكمػػسكات هػػك
اشطبلح خػاص بستػم أسػا بػاات اإلي ي يػيف نػايكا يمػتذس كف اشػطبلح س نػكت اهلل .ألف ستػم نػاف ينتػب ك يبػكد

اكذم يخاكف أف يمتذس كا امػـ اهلل .كس نػكت اهلل سذيػاى مػيادة ك نػـ اهلل ع ػم اكب ػب ،كنػف اكيبػكد بسػكى ع ػم أيػ

س ػػؾ سػػادم أرضػػت .كسػػف اكسؤنػػد أف اكسمػػيو امػػتخدـ اكتذبي ػريف س نػػكت اكمػػسكات كس نػػكت اهلل .كببمػػاطذ ي سػػا

يس ؾ اهلل يشير هذا اكسناف مسال.
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ٖ
َّـة :أ ِ
ـار ٍخ ِفـي ا ْلبِّري ِ
ِ
اء َّ
ص ِ
يـق
َع ُّـدوا َ
آية (مت ٖ " -:)ٖ:فَِإ َّن ى َذا ُى َو الَِّذي ِق َ
يل َع ْن ُو ِبِإ َ
ط ِر َ
ص ْـو ُ
َ
ت َ
الن ِب ِّي ا ْلقَائ ِلَ :
ش ْع َي َ
ب .اص َنعوا سبمَ ُو م ِ
يم ًة»".
َّ
الر ِّ ْ ُ ُ ُ ُ ْ
ستَق َ

صِ
ار ٍخ = هك شكت اكسذسداف .بك ناف شػكتان
ص ْو ُ
ت َ
االاتباس سف (إشَْ )ّ:كسف اكتر سذ اكمبذيييذ باكذاتَ .
يك اكيظر كيمػكع ،يػدعك اكيػاس ك تكبػذ ينكيػكا سمػتذديف كببػكؿ اكػرب يمػكع .اصـ َنعوا سـبمَ ُو م ِ
يم ًة = سراد ػذ
ْ ُ ُُ ُ ْ
سـتَق َ
كتكبكا .أم سف ارتسي ا ب باكنبريال أك سف اكتبب ا ب باكطسي أك اكاػبكة ي يػر طريبػ  .كاكذنػس سػف نػاف ياػذر
بي س أك ش ر يسس ينف ك ر ال سيذ ابف (إشَْ.)ْ:

آية (مت ٖٗ" -:)ٗ:ويوح َّنا ى َذا َك َ ِ
اس ُو ِم ْن َوَب ِر ِ
ادا
ـان َ
اإل ِب ِلَ ،و َعمَى َح ْق َوْي ِـو ِم ْن َ
ـو َج َـر ً
ام ُ
طقَـ ٌة ِم ْـن ِج ْم ٍـدَ .و َك َ
َُ َ
ان ل َب ُ
ط َع ُ
سبلً َبِّريِّا" .
َو َع َ
ناي ػػت ش ػػرخات يك ي ػػا ال تخ ػػرج س ػػف سػ ػ م ػػب ب ػػؿ تيط ػػؽ س ػػف ن ػػؿ ياتػ ػ  ،تذ يب ػػا ياتػ ػ اكداخ ي ػػذ كسظبػ ػرى
ِ
ـو ِم ْـن َوَب ِـر ِ
اإل ِب ِـل = خاػف كرخػيص
اس ُ
اكخار ت .تم س بمػ نػاف أاػب بذظػذ شػاستذ ك ٌذاكػذ كأيضػان طذاسػ  .ل َب ُ
كناف هذا كباس األيبيال (زؾُّ.)ْ:

ســـبلً َبِّرِّيـــا = كهػػذا ي دكي ػ ػػت اكشػػخكر ك ػػذكع األا ػ ار .كنػػاف زهػػد
َ
ــو َجـ َــر ً
امـ ُ
ادا هػػذا أنػػؿ اكسب ػرال ػػدانَ .و َع َ
ط َع ُ
اكسذسداف مر اكت  ،أيضان خ كت ت اكبريذ .كناف ك انؿ إي يا ت س بم كطذاس .
ِ ِ ِ
آية (مت ِٖ ٘" -:)٘:حي َن ِئ ٍذ َخرج إِلَ ْي ِو أُور َ ِ
ط ِة ِباأل ُْرُد ِّن"،
ورِة ا ْل ُم ِحي َ
ََ
يم َو ُك ُّل ا ْل َي ُيوديَّة َو َجميعُ ا ْل ُك َ
ُ
شم ُ
هنذا كير ي إكم اهلل ع ييا أف يخرج سف اكذاكـ.
ٙ
اى ْم" .
ين ِب َخطَ َاي ُ
اعتَ َم ُدوا ِم ْن ُو ِفي األ ُْرُد ِّنُ ،م ْعتَ ِرِف َ
آية (مت َٖ " -:)ٙ:و ْ
األردن= ييبي سف باؿ كبياف كيشب ت اكب ر اكسيت سا انر بب ر اك يػؿ (أك ب يػرة ييمػارات أك ب يػرة طبريػذ).

كاكيبكد عر كا أيكاعان سف اكسذسكديػات سيبػا سذسكديػذ اكستبػكديف اكػدخبلل  .كسذسكديػذ يك يػا نايػت رسػ انز ك سذسكديػذ

اكسمي يذ .كبػككس اكرمػكؿ اعتبػر أف سكمػم كاكاػذب إعتسػدكا ػت اكب ػر األ سػر كاكمػ ابذ رسػ انز أيضػان ك سذسكديػذ

اكسمػي يذ .كبطػرس اكرمػكؿ يبػػكؿ أف ػؾ يػكح نػػاف س ػاال ك خػبلص باكسذسكديػػذ (ُبػطّ  . )ُِ :ككنػف سذسكديػػذ
يك يا كـ تبب اكبيكة كسف إعتسد س ؿ اكسذسكديذ اكسمي يذ .ك سراف اكخطايا اكذم ناف هدؼ سذسكديذ يك يػا امػتسد

اكتػ سػف شػ يب اكسمػيو (س ػؿ اػػيؾ ينتػب ع ػم ظبػرى يشػرؼ ػت يػػكـ نػذا بػك ػػؽ كػؾ ككنػف سسذككػ يبػدأ ػػت

اكيكـ اكس ػدد) ،كهػذا يسػس سػا يبػاؿ عػف نػؿ سػف سػرت خطايػاهـ ػم اكذبػد اكبػديـ  .اػكة سذسكديػذ يك يػا امػتسدت
اكتبا سف اكة اكسرسكز إكي نسا س ت اك يذ اكي اميذ اكة اكاسال خبلؿ اكش يب اكتت ترسز إكي  .سذسكديػذ يك يػا
كـ تنف باكركح س ؿ اكسذسكديػذ اكسمػي يذ .كهيػاؾ سذسكديػذ اكػدـ ك اػبدال كهيػاؾ سذسكديػذ اكػدسكع كاكتكبػذ نسػا نػاف

داكد يذكـ نؿ كي ذ مريرى (سزٔ.)ٔ:
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ٚ
ـن ا ْلفَِّر ِ
ون إِلَــى م ْعم ِ
ـال لَ ُيـ ْـمَ «:يــاأ َْوالَ َد
ين َو َّ
ودي َِّتـ ِـو ،قَـ َ
ين َي ـأْتُ َ
الصــدُّوِق ِّي َ
يسـ ِّـي َ
ين ِمـ َ
آي ـة (مــت َٖ " -:)ٚ:فمَ َّمــا َأرَى َك ِثيـ ِـر َ
َ ُ
ضب ِ
األَفَ ِ
اآلتي؟"
اعيَ ،م ْن أ َا
َر ُك ْم أ ْ
َن تَ ْي ُرُبوا ِم َن ا ْل َغ َ
ا ْلفَِّر ِ
ين = أهـ طكاسؼ اكيبكد اكديييذ اكتت ظبرت أياـ اكسنابييف ميذ َُٓؽ.ـ .هد بـ أف ياددكا ع ػم ك بػذ
يس ِّي َ

اكيظػػر اكديييػػذ عيػػد اكيبػػكد ،كنػػايكا ي سظػػكف اكا ػريذذ بداػػذ .كنػػاف هػػذا نػػرد ذػػؿ ك با ػػذ اكيكياييػػذ اكست ػػررة اكتػػت

ايتا ػػرت .كسذي ػػم فريســـيون= سس ػػركزكف .كيم ػػسكف أيسم ػػبـ األتبي ػػال .كاعتب ػػركا تب ي ػػد األب ػػال ع ػػم يس ػػس سم ػػتكل
اكيػػاسكس .مػػاد ع ػػيبـ اكريػػال كاكتظػػاهر كاكتسمػػؾ اكظػػاهرم ال اكسذ ػػت باكيػػاسكس ذاػػركا اكاػػبث كاكيذيػػي كأطػػاككا
ش كاتبـ.

الصدوقيين= هـ اكطاسسذ اكيبكديػذ اكنبيػرة بذػد اكسريمػييف ،كيػر و أيبػـ ياػ كا نسضػاديف ك سريمػييف .امػسبـ ساػتؽ
سػػف امػػـ شػػادكؽ رسػػيس اكنبيػػذ أك سػػف سذيػػم امػػـ شػػادكؽ كهػػك يذيػػت اكبػػار .كع سػكا أف اكسضػػي ذ تسػػارس أل ػػؿ
يسمبا ككيس سف أ ؿ أ ر سذيف كسف هيا تسادكا كأينركا اكبياسذ أليبا أ ػر كؤلعسػاؿ اكشػاك ذ .كنػايكا ال يؤسيػكف

مكل ب مسار سكمم اكخسمذ بط ،كال يبب كف تب يد اكايكخ كأينركا اكبياسذ كاألركاح كاكسبلسنذ (أعِّ.)ٖ:

كنايكا يمسكيبـ ساعذ اكذببليييف عيد اكيبكد .كناف هد بـ ت اك ياة سي اكساؿ كارضال س ذاتبـ.
ياأَوالَ َد األَفَ ِ
اعي = أل أيبػـ ياػببكف األ ػاعم ػاإلبف ياػب أبيػ (كهيػاؾ أكالد إب ػيس يػكُٖ +ْْ:يػكّ َُ:كأبيػال
َ ْ
اكسذشيذ نكّ ٔ:كأبيال اكيكر يكُِ =)ّٔ:يك يا هيا يريدهـ أف يتمػالككا بيػيبـ كبػيف أيسمػبـ كسػاذا أتػكا هػؿ هػت

تكبذ بيبيذ أك مذيان كرال اكسظاهر .ألي اذر أيبـ كـ ي تكا إكي بب كببـ طاكبيف اكتكبذ .كناف يك يا اكيان كـ يخؼ
سػػف اكسريمػػييف كاكشػػدكاييف ككػػـ يػػتس ببـ ،بػػؿ هػػك عػػرؼ ساػػاعرهـ بػػـ كػػـ ي تس ػكا إذ اػػد ضػػو ريػػاسبـ ببدامػػت

اك بيبيػػذ .كاكتس ػػت كك ػ اك س ػػاهير كأ بػػكى خ ػػا كا ع ػػم س ارنػػزهـ كأرادكا إظب ػػار يبػػاكتبـ بػ ػ ف يذتسػػدكا ه ػػـ أيض ػػا.
ضب ِ
اآلتي = اكدييكيذ.
ا ْل َغ َ
ٜ
ٛ
ِ ِ
ِ
ِ
يم أ ًَبا .أل َِّني
اص َن ُعوا أَثْ َم ًا
يق ِبالتَّْوَب ِةَ .والَ تَ ْفتَ ِك ُروا أ ْ
ار تَمِ ُ
اآليات (متٖ " -:)ٜ-ٛ:فَ ْ
َن تَقُولُوا في أَ ْنفُس ُك ْم :لَ َنا إ ْبراى ُ
ِ ِ
ِ
َن ُي ِق ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
يم" .
يم م ْن ىذه ا ْلح َج َارة أ َْوالَ ًدا إل ْبراى َ
أَقُو ُل لَ ُك ْم :إ َّن اهللَ قَادٌر أ ْ َ

اكتكبذ اكتت ببل سر هت سظاهر كريال .كناف اكيبكد يظيكف أيبـ يخ شكف كس رد

إيتماببـ إلبراهيـ .ككنف يك يا هيا يارح كبـ أف اكخبلص كيس سي ار ان سف األبال.
ِ ِ
ُي ِق ِ ِ ِ ِ ِ
يم .سا هت هذى اك ارة؟
يم م ْن ىذه ا ْلح َج َارة أ َْوالَ ًدا إل ْبراى َ
َ
 -1يباؿ أف يك يا اكسذسداف ناف يتن ـ كأساس اك ارة اكتت كضذبا ياكع ت األردف.

 -2تاػػير إكػػم (إشُٓ )ِ-ُ:بػػذا اكشػػخر ػػت إاػػذيال ياػػير كسمػػتكدع مػػارة اكساسػػت كألف إب ػراهيـ شػػار اػػيخان
ير اػادر ع ػم اإلي ػاب كسػي هػذا نػاف كبسػا يمػؿ كسيػ اكيبػكد .كينػكف اكسذيػم أيػ نسػا أاػاـ اهلل اكيبػكد سػف

سمتكدع سيت ناكشخر ،اادر هك أف يبيـ ك أكالدان آخريف.

 -3تاير كؤلسـ اكذيف شاركا
 -4تاير كنؿ ا ب تبمم كت

ارة بذبادتبـ كؤلك اف اك

ريذ ااببكها (سزُُٓ)ٖ:

ر ،كاهلل ي رن باكتكبذ يشير ابيان إلبراهيـ.
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كأكالد إبػراهيـ هػػـ سػػف ياػػاببكي ػػت تبػكاى كايسايػ  ،ككنػػف هػؤالل اكسريمػػييف كاكشػػدكاييف ال ياػػببكف إبػراهيـ بػػؿ هػػـ

أكالد أ اعت بسذيم أكالد إب يس (يكٖ)ْْ:
ككنف نؿ سف ت

ر ا ب  ،اهلل اادر أف ي كك سرة أخرل إكم ا ب ك ست ( زّٔ.)ِٔ:

ٓٔ
ِ ِ
َص ِل َّ
ص َنعُ ثَ َم ًار َج ِّي ًدا تُ ْقطَـعُ َوتُ ْمقَـى
الش َج ِر ،فَ ُك ُّل َ
آية (مت َٖ " -:)ٔٓ:و َ
ش َج َرٍة الَ تَ ْ
ْس َعمَى أ ْ
اآلن قَ ْد ُوض َعت ا ْلفَأ ُ
ِفي َّ
الن ِ
ار" .

اكتاػػبي سػ خكذ سػػف اك طػػاب اكػػذم كضػػي مػ ب ايػػب اكاػ رة كذهػػب يخ ػػي مػػترت امػػتذدادان كبطػػي اكاػ رة .بػػذا

اكس ػػؿ ياػػير ك ضػػب اكبػػادـ .اكسمػػيو أتػػت كيباػػر بيػػكـ سببػػكؿ كمػػيذ سببككػػذ .اسػػا أف يمػػت يب اإليمػػاف أك ت ػ تت
ع ي اكدييكيذ كميؼ اكبشاص ،كي ذي اهلل نسا كذف ا رة اكتيف  ،إذا ك دى ب يػر سػار اكتكبػذ .كاكسمػيو هػك ذكػؾ
اك طاب اكذم أتم بش يب كيسكت عيت .كأعطايت اكسذسكديذ ،يبا أسكت سذػ كبػدـ اإليمػاف اكذتيػؽ سػف يػر ض
بذد نؿ هذا كف ينكف أساس مكل اكدييكيذ .كاكسميو هك اك طاب اكذم هك سزسي ابف أف ي تت ك دييكيذ.

ٔٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ ِ ِ
َن
ـت أ ْ
َىـبلً أ ْ
س ُ
آية (مت ٖ " -:)ٔٔ:أََنا أ َ
ْـوى م ِّنـي ،الَّـذي لَ ْ
ُع ِّم ُد ُك ْم ِب َماء لمتَّْوَبـةَ ،ولك ِـن الَّـذي َيـأْتي َب ْعـدي ُى َـو أَق َ
أِْ ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س َوَن ٍ
ار" .
الر ِ
س ُي َع ِّم ُد ُك ْم ِب ُّ
اءهُُ .ى َو َ
َحم َل ح َذ َ
َن أ ْ ِ ِ
اءهُ = (هػػك اػػكؿ ياػػير ألككهيػػذ اكمػػيد
ـت أ ْ
َى ـبلً أ ْ
سـ ُ
يػػرل هيػػا مػػر عظسػػذ اكسذسػػداف كهػػك اتضػػاع = لَ ْ
َحمـ َـل ح ـ َذ َ
اكسميو م س ؾ أرضػت يسنػف أف ي ػؿ مػيكر ػذالى أم أ ػد .أك ي سػؿ ػذالى أم أ ػد) هػك يػرل ػت يسمػ أيػ

ير سمت ؽ أف يذسؿ أ بر األعساؿ اكتت يبكـ ببا اكذبيد.

وح ا ْلقُـ ُـد ِ
س َوَنـ ٍ
ـار = كاػػارف هػػذى ببػػكؿ اكسمػػيو "إف نػػاف أ ػػد ال يككػػد سػػف اكسػػال كاكػػركح (يػػكّ.)ٓ:
ـالر ِ
سـ ُـي َع ِّم ُد ُك ْم ِبـ ُّ
َ
اكركح اكبدس هك ركح اإل راؽ (إشْ )ْ:كهك ي ذؿ اكسػال يػار إ ػراؽ سػاذا يذيػت اككػ اكػركح اكبػدس كيػار= إال
أف سػال اكسذسكديػػذ هػػك اكيػار اكػػذم ي بػػت يبػا اكسذسػػد كت ػػرؽ خطايػاى كتسيػػت اإليمػػاف اكذتيػؽ .كيبػػكؿ اكبػػديس سػػار

يذبكب اكمرك ت "اكسذسكديذ هػت اكنػكر اكذظػيـ اكسست ػئ يػا انر ،يبػا يمػبؾ اكيػاس كيشػيركا يػر أسػكات" هػذا يذيػت

أف اكسذسكديػػذ هػػت كيمػػت مػػيؿ إيمػػاف ػػت سػػال عػػادم ،بػػؿ هػػت بذسػػؿ اكػػركح اكبػػدس (ركح اإل ػراؽ (إشْ)ْ:
ت رؽ اكخطايا اكبديسذ ،كت بت يار ب داخؿ اكب ػب .كايظػر كذسػؿ اكػركح اكبػدس ػت أرسيػال " نػاف ػت ا بػت ني و
ػار

س راػػذ" (أرَِ )ٗ:كػػذكؾ رأييػػا

خطايايا باكيار كت م با باكسال.

ػػكؿ اكػػركح اكبػػدس ع ػػم اكتبلسيػػذ ع ػػم هيسػػذ أكمػػيذ ياريػػذ اكسذسكديػػذ هػػت ت ػػرؽ

آية (مت ٖٕٔ" -:)ٕٔ:الَِّذي رْف ُ ِ ِ ِ
َما الت ِّْب ُن فَ ُي ْح ِرقُ ُو ِب َن ٍ
ار
س ُي َنقِّي َب ْي َد َرهَُ ،وَي ْج َمعُ قَ ْم َح ُو إِلَى ا ْل َم ْخ َز ِنَ ،وأ َّ
ش ُو في َيدهَ ،و َ
َ
الَ تُ ْطفَأُ»".

ْش = يمػػتخدـ ك تذريػػذ [اكػػر ش هػػك اكسػػذراة كهػػت مػػاؽ كبػػا أشػػابي خاػػبيذ تر ػػي ببػػا
هيػػا يػػرل اكسمػػيو اكػػدياف .الـ َـرف ُ
اك بػػكب اكسخت طػػذ بػػاكتبف كاكبػػش ،تمػػبط اك بػػكب ألمػػسؿ ك ب بػػا أسػػا اكبػػش كاكتػػبف يطي ػراف بذيػػدان .كببػػذا ت سػػي
اك بكب ك دها كاكتبف ك دى كهذا يتـ ت سناف ستمي ب ايب اك بؿ يمسم اكبيدر أك اك رف .كتكضي اك بػكب ػت
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اكسخػ ػػزف ،أسػ ػػا اكتػ ػػبف كاكبػ ػػش ي راػ ػػاف .كاكػ ػػر ش إاػ ػػارة كن سػ ػػذ اهلل اكتػ ػػت مػ ػػتديف يػ ػػر اكسػ ػػؤسييف ك يػ ػػر اكتػ ػػاسبيف
ــو = اكس ػػؤسييف
ــد َرهُ = أم نييم ػػت كيا ػػير كيباي ػػذ اكذ ػػاكـ .قَ ْم َحـ ُ
(ي ػػكُِ ])ْٖ:كيا ػػير اك ػػر ش كمػ ػ طاف اكسم ػػيوَ .ب ْيـ َ
األبرار .ا ْل َم ْخ َز ِن = اكنييمذ أك اكس د ت اكمسال .التِّ ْـب ُن = األاػرارَ .ن ٍ
ـار الَ تُ ْطفَـأُ أم اكدييكيػذ األبديػذ ػت بػيـ.
اكسميو يتػرؾ ابف اكبسػو سػي اكتػبف كاكػزكاف ككنػف هيػاؾ يػكـ يسشػؿ يػ بػيف هػذا كذاؾ .ككنػف سػف ابف اكتذريػذ

سك كدة كهياؾ اشؿ بيف اكذم يؤسف كاكذم ال يؤسف كبيف اكذم يتكب كاكذم ال يتكب.
ٖٔ ِ ِ ٍ
سوعُ ِم َن ا ْل َجمِ ِ
وح َّنا لِ َي ْعتَ ِم َد ِم ْن ُو".
يل إِلَى األ ُْرُد ِّن إِلَى ُي َ
اء َي ُ
آية (مت ٖ " -:)ٖٔ:حي َنئذ َج َ
لِ َي ْعتَ ِم َد ِم ْن ُو = اكسميو ناف يؤمس مر اكسذسكديذ ،نؿ سذسد بذد ذكؾ يف يزكك ك سال كشػذكدى سيػ يسػكت سػي
اكسميو كيبكـ سذ  .ككنف اكذ ب أف يببؿ اكسمػيو أف يبػؼ ػم شػسكؼ اكخطػاة ،كهػذا نػاف سبدسػذ ك شػ يب يػكـ

ي سؿ اكسميو خطايا اكبار ،كاكنييمذ تبتـ باكسذسكديذ ألي

تم اكسميو كـ يبدأ خدست إال بذد أف إعتسد.

ِ
ٗٔ ِ
ت تَأ ِْتي إِلَ َّي!»" .
اج أ ْ
َعتَ ِم َد ِم ْن َكَ ،وأَ ْن َ
َن أ ْ
وح َّنا َم َن َع ُو قَائبلً« :أََنا ُم ْحتَ ٌ
آية (مت َٖ " -:)ٔٗ:ولك ْن ُي َ
سف عر كهك ت بطف أس  ،سف اكسؤند أي عر ابف.
٘ٔ
ِ ٍِ
س َم َح
سوعُ َوقَ َ
يق ِب َنا أ ْ
اآلن ،أل ََّن ُو ى َك َذا َيمِ ُ
اس َم ِح َ
َج َ
آية (مت ٖ " -:)ٔ٘:فَأ َ
ال لَ ُوْ «:
َن ُن َك ِّم َل ُك َّل ِب ّر» .حي َنئذ َ
اب َي ُ
لَ ُو" .
اكسميو ينسؿ نؿ بر أل بت ميم ك سذسكديذ كبش ب بذد ذكػؾ  ،يؤمػس اكطريػؽ كيػا كيتبػرر ،كي مػب أبػ ار ار يػ .

هيا يرل سيتبم االتضاع أف يذتسد اهلل سف أ د عبيدى .كبككس اكرمكؿ عبر عف هذا ببككػ " ذػؿ اكػذم كػـ يذػرؼ
خطيذ خطيذ أل يا كيشير ي ف بر اهلل ي " (ِنكٓ .)ُِ :

ٔٙ
ـن ا ْلم ِ
اعتَم َد يسوعُ ِ ِ ِ ِ
ـرَى
ـو ،فَ َأ
ـاءَ ،وِا َذا َّ
ات قَ ِـد ا ْنفَتَ َح ْ
ـت لَ ُ
الس َـم َاو ُ
َ
اآليات (متَٖ " -:)ٔٚ-ٔٙ:فمَ َّما ْ َ َ ُ
صع َد ل ْم َوقْـت م َ َ
ِ ٔٚ
ـائبلً «:ىــ َذا ُىــو ْابنــي ا ْلح ِبيــب الَّـ ِـذي ِب ِ
ات قَـ ِ
الســماو ِ
ـازالً ِم ْثـ َـل حم ٍ ِ
روح ِ
اهلل َنـ ِ
ــو
صـ ْـو ٌ
ت ِمـ َ
َ ُ
ُ َ
َ
ـن َّ َ َ
امــة َوآت ًيــا َعمَ ْيــوَ ،و َ
ََ َ
ت»".
س ِرْر ُ
ُ

ص ِع َد = إذان هك ناف يازالن ت اكسال .كذكؾ اكسذسكديذ باكت طيس ك ت يكـ عيد اك طاس ،يكـ عساد اكسميو ت تسؿ
َ
اكنييمذ أيضان بذيد اكظبكر اإلكبت ،إذ ظبر هيا بكضكح اك بل ذ األااييـ .شكت اآلب ت اكمسال واالبن اإليمػاف

ػػت اكسػػال والــروح القــدس ػػت اػػنؿ ساسػػذ .هيػػا يػػرل اكتسػػايز ػػت اك ػػاككث ،اككا ػػد عػػف ابخػػر ،ككنػػيبـ هػػـ اهلل

اككا د.
كاكسميو ؿ ع ي اكركح اكبدس ت انؿ ساسذ ناس ػذ ( ساسػذ رسػز اكمػبلـ كاكطبػارة كاككداعػذ كاكبػرالة كاكبمػاطذ

كهػػذى سػػار يذطيبػػا اكػػركح كسػػف ي ػػؿ ع ي ػ ) .كهػػت ناس ػػذ رسػػز ك ػػكؿ اكػػركح اكبػػدس باكناسػػؿ ع ػػم اكسمػػيو .أسػػا

اكتبلسي ػػذ

ػػؿ ع ػػيبـ ع ػػم ا ػػدر س ػػا ي تس ػػكف ،أكم ػػيذ ي ػػار سيبم ػػسذ .كاك ػػركح ػػؿ ع ػػم اكتبلسي ػػذ ع ػػم ا ػػنؿ ي ػػار

كيطبػرهـ ،أسػا اكسمػيو اكػػذم بػبل خطيػذ كػـ ي تػػاج كاػنؿ اكيػار ُ) هػك ال ي تػػاج كيػار ت ػرؽ خطايػاى ِ)اكتبلسيػػذ
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الي تس كف نبار اال كسكاهب كعطايا اكركح  .كسذيم األكميذ اكسيبمسذ = أف نػؿ سػيبـ أخػذ ببػدر إ تيا ػ كببػدر

ا تساك

ّ) أسا اكسميو

ؿ اكركح ع ي ع ت انؿ اك ساسػذ كتذيػم اكػركح نػاسبل  ،ػاكركح إيمػنب ع ػم اكسمػيو

رأس اكنييمذ ك ماببا أم كييمنب ع م اكنييمذ بذد ذكؾ = ناكطيب ييزؿ ع م اكرأس ـ ع م اك يذ أل اكنييمذ
مد اكسميو (سز ُّّ)[ .اك يذ اذر ن ير ي تشؽ باكرأس نسا ي تشؽ اكسؤسييف برأس اكنييمذ اكسميو] .

ك ػكؿ اكػػركح اكبػدس ع ػػم اكسمػػيو نػاف كتنريمػ كاعػػداد مػدى كيبػػدـ ذبي ػػذ يسمػ  ،نسػػا نػػاف رسػيس اكنبيػػذ ييسمػػو
باكزيت كيبدـ ذباسو  .كشكت ابب سف اكمسال تنرر يكـ اكت ت (ستُٕ )ٓ:كأيضان ت (يكُِ.)ِٖ:

ا ْنفَتَ َح ْت لَ ُو = يك يا اكسذسداف رأل اك ساسذ يازكذ ع م اكسميو كعرؼ أف هذا هػك اكػركح كاػد إمػتبر ع ػم اكسمػيو
(يكُ . )ّْ-ُّ:كاكمسال تيستو ابف بذد أف نايت اد أ بت أسػاـ اكباػريذ كسػف أيػاـ يػكح اك ساسػذ رسػز ك مػبلـ
كزكاؿ اكمخط كايتبال زسف م طاف اكخطيذ.

كالحمامــة ساػػبكرة داسسػػا أيبػػا تذػػكد كبيتبػػا ( ساسػػذ يكح/اك سػػاـ اك از ػػؿ) .كعسػػؿ اكػػركح اكبػػدس هػػك د ػػي اكنييمػػذ

كئلت ػػاد باكسمػػيو ،كاكسمػػيو ي س بػػا نذػػركس كػ إكػػم ضػػف ابب بات ػػادى ببػػا .كن سػػذ بســاطة كهػػم شػػسذ اك سػػاـ
ستر سذ  ،SINGLE HEARTEDم اكتر سذ اإلي يزيذ  .أل ينكف اإليماف ك هدؼ كا ػد بب بػ  ،ست ػ داسسػان

ك سميو .كهذا هك عسؿ اكركح اكبدس ييا  :إذ أييا ن سا يخطئ يبنتيا اكػركح اكبػدس كيذيييػا تػم يذػكد ك بػات ػم

اكسمػػيو  .كػػذكؾ يبػػكؿ اك ساسػػذ رسػػز اكبمػػاطذ "نكي ػكا بمػػطال ناك سػػاـ" (سػػتَُ .)ُٔ:كسػػف يسذػػؿ أل ينػػكف ا ب ػ

كي مػػب نػػاسبلن (نػػكُ  )ِٖ :كهػػذا سذيػػم "إ ت ػػم ك ػم يػػا
داسسػػا ال هػػدؼ ك ػ مػػكل س ػػد اهلل  ،ي بػػت ػػم اكسمػػيو ي
أختم يا بيبتم يا ساستم يا ناس تم" (يشٓ.)ِ:
كػػذكؾ ػػاكركح اكبػػدس بتبنيت ػ كسذكيت ػ ي ذ يػػا داسس ػان ػػم اكػػذ ر ػػكع داسػػـ ك سمػػيو "إر ذػػم إر ذػػم يػػا اػػككسيث"

(يػػشٔ .)ُّ:كاكػػركح ي بتيػػا ػػت اكسمػػيو ػػم اكسذسكديػػذ (ِنػػكُ  ، )ِِ ، ُِ :كاف أخط يػػا يبنتيػػا كيتػػكب كيذيييػػا
يذكد ك سميو كي بتيا ي .

المسيح يكمل كل بر ( تأمبلت )
 -1م ؾ بسذسكديت سف يك يا طريؽ االتضاع كهك نساؿ نؿ بر.

 -2ه ػػك يذ ػػف أهسي ػػذ اكسذسكدي ػػذ كيذ ػػف ابككػ ػ كسبستػ ػ أم سكتػ ػ اكسذسكدي ػػذ ه ػػت س ػػكت س ػػي اكسم ػػيو ،اكسم ػػيو
بسذسكديت يذ ف أي يببؿ هذا اكسكت كأي ميبكـ بذد سكت  ،كأي يطيي تم اكسكت سكت اكش يب .اكسذسكديذ

ػم اكاػكؾ ("...إشِٕ ِ :
هت س اؿ كمر سكت كاياست  .اكسذسكديذ هم اعبلف ب سف اكػذل اػاؿ "كيػت ع َّ
– ٓ).
 -3اكسمػػيو يؤمػػس مػػر اكسذسكديػػذ اكػػذم بػ ينسػػؿ نػػؿ بػػر بدـ كيمػ  .بسكتيػػا سػػي اكسمػػيو كاياستيػػا سػػي اكسمػػيو
يتبرر .اكسميو باكسذسكديذ أنسؿ نؿ بر كئليماف أم شار هياؾ كمي ذ يتبرر ببا اإليماف اكذم ناف اد ي ًن ىـ
ا) س ػراف اكخطيػػذ كذكػػؾ يػػتـ بسكتيػػا سػػي اكسمػػيو ب)
ع ي ػ بػػاكسكت بمػػبب اكخطيػػذ .كاكتبريػػر ك ػ اػػبيف
بات اديا سي اكسميو ي يا ب يات يمتخدـ اعضاليا ن الت بر  ،يذسؿ أعساؿ بر .
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لماذا المعمودية؟
 -1اكسميو ير س تاج ك سذسكديذ بك ببل خطيذ.
 -2ببذا يتيو اكسرشذ كيك يا كيابد عي  ،ككيظبر إلمراسيؿ.
-3

ذؿ اكسذسكديذ س االن كمر سكت كاياست .

 -4بذػػد اكسذسكديػػذ ػػؿ ع ي ػ اكػػركح اكبػػدس ك مػػابيا أم كتبديمػػيا .كاكسمػػيو اعتسػػد ػػـ ػػؿ ع ي ػ اكػػركح بذػػد ذكػػؾ
كي دث كيا يسس اكائ ،ست اكسذسكديػذ يسػكت سػي اكسمػيو كيبػكـ سذػ يشػبو سمػتذديف ك ػكؿ اكػركح اكبػدس
ييا.

 -5ظبر أ يال اكسذسكديذ مر اك اككث اكبدكس اكخ يبذ اك ديدة كيا هم عسؿ اك اككث.

 -6اكسميو كـ ينػف س تا ػان ك سذسكديػذ ،كنػف اكسذسكديػذ هػت اكتػت نايػت س تا ػذ ك سمػيو كيؤممػبا يذطػت اكسػال
اكبكة باكركح اكبدس كيذيد خ بتيا .هك َّ
ادس اكسال كيذتسد ي ف باكسال كاكركح بذد ذكؾ.

 -7نػػاف تنريم ػان كذات ػ ك ذسػػؿ (باكسذسكديػػذ) يػػزكؿ اكسمػػيو إكػػم اكسػػال كت طيم ػ ي ػ (نسػػا يػػزؿ يكيػػاف إكػػم عسػػؽ
اكسال) ناف إاارة كببكك اكسكت  .كنسا عبر ياػكع سػال األردف سػي اكاػذب كيػدخ كا كنيذػاف األرضػيذ اكسمػيو
عبر سذيا اكسكت كيدخؿ سذ إكم نيذػاف اكمػساكيذ ،كنػاف ابػكؿ اكسمػيو ك سذسكديػذ هػك ابػكؿ ك سػكت  .كي ػف

يسكت سذ ت اكسذسكديذ كيدخ يا سذ ببياست كاياستيا سذ ت اكسذسكديذ كؤلس اد اكمساكيذ ،نسػا نػاف عبػكر
اػػذب إم ػراسيؿ كيبػػر األردف اكساػػبكؽ ،إاػػارة كذبكريػػا إكػػم نيذػػاف اكمػػساكيذ بػػاكسكت .كنػػاف اػػؽ يبػػر األردف
كتكاػػؼ مػرياي إاػػارة ألييػػا باكسذسكديػػذ ي تػػاز اكسػػكت دكف أف ينػػكف ك سػػكت مػ طاف ع ييػػا ،بػػؿ بػػاكسكت يذبػػر

إكػػم اك يػػاة ،كذكػػؾ ألف اكسمػػيو أرمػػيا اػػد خػػرج سػػف األردف رسػ انز كبياستػ ككيبيسيػػا سذػ  .كتبػػي سذسكديػػذ اكسمػػيو
كتنريم كذات  ،تنريس ابب ك ك ذسؿ ب ػكؿ اكػركح اكبػدس ع يػ سمػ

أم اكسخشص كاكسنرس كذسؿ اكسدال.

اإلصحاح األول (مر ٔ)ٔٔ-ٔ:

كشػار امػس اكسمػيو أم اكسسمػكح

إنجيل مرقس

اهللَ ٕ،كما ُىو م ْكتُوب ِفي األَ ْن ِبي ِ
يح ْاب ِن ِ
اآليات (مر َٔ ٔ " -:)ٔٔ-ٔ:ب ْد ُء إِ ْن ِج ِ
اءَ «:ىا أََنا أ ُْر ِس ُل
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
َ
َ َ َ ٌ
يل َي ُ
ٖ
َّة :أ ِ
ار ٍخ ِفي ا ْلبِّري ِ
َِّ
ِ
صِ
سُبمَ ُو
الر ِّ
َع ُّدوا َ
يق َّ
ط ِر َ
ص ْو ُ
َ
بْ ،
اص َن ُعوا ُ
ت َ
َّام َكَ .
ام َو ْج ِي َك َمبلَ كي ،الذي ُي َي ِّيئُ طَ ِريقَ َك قُد َ
أَ
َم َ
٘
ٗ
ِ ِ ِ
ودي ِ
ان يوح َّنا يع ِّم ُد ِفي ا ْلبِّري ِ
م ِ
َّة َوَي ْك ِرُز ِبم ْعم ِ
ورِة
َّة التَّْوَب ِة لِ َم ْغ ِف َرِة ا ْل َخ َ
َ
ُ ْ
يم ًة»َ .ك َ ُ َ ُ َ
ط َاياَ .و َخ َر َج إلَ ْيو َجميعُ ُك َ
َ ُ
ستَق َ
ٙ
ِ
َى ُل أُور َ ِ
ودي ِ
ا ْل َي ُي ِ
س َوَب َر
َّة َوأ ْ
ين ِب َخطَ َاي ُ
اى ْمَ .و َك َ
يع ُي ْم ِم ْن ُو ِفي َن ْي ِر األ ُْرُد ِّنُ ،م ْعتَ ِرِف َ
يم َو ْ
ان ُي َ
وح َّنا َي ْم َب ُ
اعتَ َم ُدوا َجم ُ
ُ
شم َ
ٚ
ِ
ان َي ْك ِرُز قَ ِائبلًَ «:يأ ِْتي َب ْع ِدي َم ْن ُى َو أَق َْوى
اإل ِب ِلَ ،و ِم ْنطَقَ ًة ِم ْن ِج ْم ٍد َعمَى َح ْق َوْي ِوَ ،وَيأْ ُك ُل َج َر ً
سبلً َبِّريِّاَ .و َك َ
ادا َو َع َ
َن أَ ْنح ِني وأَح َّل سيور ِح َذ ِائ ِوٛ .أََنا ع َّم ْدتُ ُكم ِبا ْلم ِ
ِ
ِ
الرو ِح
س ُي َع ِّم ُد ُك ْم ِب ُّ
اءَ ،وأ َّ
ت أْ
سُ
َ
م ِّني ،الَّذي لَ ْ
َما ُى َو فَ َ
ْ
َىبلً أ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ
َ
ٓٔ
ٜ
ْت و ُىو ص ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اصرِة ا ْل َجِم ِ
ا ْلقُ ُد ِ
اع ٌد
يل َو ْ
اعتَ َم َد م ْن ُي َ
وح َّنا في األ ُْرُد ِّنَ .ولِ ْم َوق َ َ َ
اء َي ُ
س»َ .وِفي ت ْم َك األَيَّام َج َ
سوعُ م ْن َن َ
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ِ ٔٔ
السماو ِ
ان صو ٌ ِ
الر ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ام ٍة َن ِ
ت ْاب ِني
ات قَِد ا ْن َ
ات«:أَ ْن َ
شقَّ ْتَ ،و ُّ َ
ازالً َعمَ ْيوَ .و َك َ َ ْ
ت م َن َّ َ َ
م َن ا ْل َماء َأرَى َّ َ َ
وح م ْث َل َح َم َ
ِ ِ
ت»" .
س ِرْر ُ
ا ْل َح ِب ُ
يب الَّذي ِبو ُ

يح ْاب ِن ِ
آية (مر َٔ ٔ" -:)ٔ:ب ْد ُء إِ ْن ِج ِ
اهلل"،
سوعَ ا ْل َم ِس ِ
يل َي ُ
كػػـ يستػػتو اإلي ي ػػت سػػار س ػراس إي ي ػ بذػػرض أ ػػداث اكسػػيبلد أك يمػػب اكسمػػيو .كايسػػا إذ ينتػػب ك ركسػػاف يبػػدـ
اكسمػػيو ابـــن اهلل .شػػا ب اكم ػ طاف ،اكبػػكم .كهػػك ك ػ م ػ طاف ع ػػم اك مػػد كاكػػيسس ،ياتيػػا اكظػػاهرة كاكداخ يػػذ.

كاكركسػ ػػاف ي بػ ػػكف اكبػ ػػكة ي ػ ػػد إي يػ ػػؿ س ػ ػراس ييشػ ػ ِّػكر كبػ ػػـ اكسمػ ػػيو اكبػ ػػكم ،بػ ػػؿ اكػ ػػذم يذطػ ػػت ك سػ ػػؤسييف ب ػ ػ اػ ػػكة

(سرُٔ)ُٖ-ُٕ:

يبػدأ اإلي يػؿ ببيػػكة اكسمػيو هلل كيختػتـ بػػدعكة اكسمػيو كتبلسيػذى أف ينػػرزكا األسػـ كيذسػدكهـ ػػـ بارتسػاع اكسمػيو إكػػم

اكمسكات إكم ضف أبي  .ن ف اكسذيم أف اكسميو أعطايػا اكبيػكة هلل كذهػب كيذػد كيػا سنايػا ي س يػا يػ إكػم أس ػاد

اكمسال م ضف أبي  ،باكسذسكديذ ي شؿ ع م اكبيكة هلل.

إِ ْن ِجيـ ِـل = اكبػػديس سػراس هػػك اكك يػػد اكػػذم أعطػػم كمػػسرى عيػكاف إي يػػؿ .كاي يػػؿ تذيػػت اكن ػ ارزة أك اكباػػارة اكسسر ػػذ
ك ذاكـ كمرها اكخبلص اكذم ادس اكسميو ك بار .هك
يح  ..كسف هك هذا اكسخ ص  ..هك ْاب ِن
س نان = ا ْل َم ِس ِ

ع .كهػك اكسسمػكح
سـو َ
ت هذى ابيذ يبدـ ك ركساف سخ ص= َي ُ
ِ
اهلل.

ِ
ِ
اآليات (مر َٔ ٕ" -:)ٖ-ٕ:كما ُىو م ْكتُ ِ
ـك
ـك َمبلَ ِكـي ،الَّ ِـذي ُي َي ِّيـئُ َ
ط ِريقَ َ
ـام َو ْج ِي َ
َ َ َ ٌ
وب في األَ ْن ِب َياءَ «:ىا أََنا أ ُْرسـ ُل أ َ
َم َ
ٖ
ِ
َّة :أ ِ
ار ٍخ ِفي ا ْلبِّري ِ
صِ
يم ًة»".
الر ِّ
َع ُّدوا َ
يق َّ
ط ِر َ
ص ْو ُ
َ
سُبمَ ُو ُم ْ
بْ ،
اص َن ُعوا ُ
ت َ
َّام َكَ .
ستَق َ
قُد َ
هػػذى اكيبػكات سػػف (إشَْ +ّ:سػػبلّ .)ُ:كهسػػا تناػػساف عػػف اػػخص اكمػػابؽ ك ػرب .كسبلخػػت دعػػاى سػػبلؾ اكػػرب،
ك يات ػ اكسبلسنيػػذ كنراست ػ اكمػػاسيذ ،نسػػا أف ن سػػذ سػػبلؾ سذياهػػا رمػػكؿ ،بػػك سرمػػؿ سػػف اهلل كتبيسػػذ اكطريػػؽ اػػداـ

اكسمػيو باكػدعكة ك تكبػذ .ككتمػػسيذ سبلخػت كػ بػاكسبلؾ تشػػكرى اكنييمػذ ب يػا يف نسػبلؾ ك ػػرب .كااػذيال يبػكؿ عيػ
صِ
ار ٍخ ِفي ا ْل َبِّرَّي ِة بك األمد اكزاسر يزأر بشكت اكسرعب ت بريذ إمراسيؿ (اكاذب اكذم ي يا نسػا ػت بريػذ
ص ْو ُ
ت َ
َ
بك يػر س سػر) تػم يبػدسكا تكبػذ .كسػراس إذ ينتػب ك ركسػاف يبػدـ اكسذسػداف اكػذم يمػبؽ اكسمػيو اكس ػؾ كيذػد كػ
اكطريػػؽ اكركسػػاف يرمػ كف أسػػاـ س ػػكنبـ سػػف يذػػد كبػػـ اكطريػػؽ .إذان ػػت آيػػذ (ُ) يبػػدـ اكسمػػيو اكس ػػؾ ابػػف اهلل ،ك ػػت

ابيات (ِ )ّ-يبدـ سف يذد اكطريؽ ك س ؾ .كال ظ أيػ إذا نػاف رمػكؿ اكس ػؾ هػك أمػد شػارخ نػـ كنػـ تنػكف اػكة

اكس ؾ.

يبكؿ (سبلّ" )ُ:ها أيذا أرمػؿ سبلنػت يبيػئ اكطريػؽ أسػاست" كييب بػا سػارسراس هنػذا "ىـا أنـا أرسـل أمـام وجيـك
مبلكي ،الذي يييئ طريقك قدامك" كببذا يسبـ أف اكسميو هك هك يسم يبػكى .ػاكستن ـ ػت يبػكة سبلخػت هػك يبػكى

كيبػػكؿ "اػػداست" كسػػارسراس يبككبػػا عػػف اكسمػػيو "قــدامك" كن سػػذ وجيــك تاػػير ك ظبػػكر اإلكبػػت بػػت تذيػػت ض ػرة
(شي ذ تنريـ ك اخص).
ب ،اص َنعوا سـبمَ ُو م ِ
أِ
يم ًة = كهػت سػف اكتر سػذ اكمػبذيييذ "اى ِّكسػكا ػت اكبسػر مػبيبلن إلكبيػا" .كهيػا
يق َّ
َع ُّدوا طَ ِر َ
الر ِّ ْ ُ ُ ُ ُ ْ
سـتَق َ
أيضان ي د أف إكبيا يبكى ت إاذيال هك هك يسم اكسميو اكرب ت إي يؿ سراس.
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ب مب األيا يؿ ناف ظبكر كن ارزة اكسذسداف هك طببا كبذى اكيبكة .كببا يبدأ اك زل اك ايم سف يبكة إاذيال اكذل

يط ؽ ع ي اكربييف "نتاب اكتذزيات" ك ار ي (إشَْ  )ِ ، ُ :سي سا ااك اكبديس ستم كاكبديس سراس كبتكمي
أن ر سا ااك اكبديس ككاا سي (إشَْ  .)ٓ - ّ :كاإلي ي ييف أخذكا اكيص سف اكمبذيييذ .ك يركا شي ذ اكذبارة
ايطبؽ ع م اكسميو سا ايؿ عف يبكى م يبكة إاذيال -:

أعدوا طريق الرب .قوموا فى القفر سبيبل إللينا (إشٓٗ .)ٖ :

بدل إي يؿ يمكع -نسا هك سنتكب -ىا أنا أرسل أمام وجيك مبلكى الذى يييئ طريقك قدامك (سرُ .)ِ :

ٗ
ودي ِ
ـان يوح َّنـا يع ِّم ُـد ِفـي ا ْلبِّري ِ
َّـة َوَي ْك ِـرُز ِبم ْعم ِ
طا َيـاَ ٘ .و َخ َـر َج إِلَ ْي ِـو
َّـة التَّْوَب ِـة لِ َم ْغ ِف َـرِة ا ْل َخ َ
َ
اآليات (مـر َٔ " -:)ٛ-ٗ:ك َ ُ َ ُ َ
َ ُ
ٙ
ِ
َى ُل أُور َ ِ
ودي ِ
َج ِميعُ ُكورِة ا ْل َي ُي ِ
وح َّنـا
َّة َوأ ْ
ين ِب َخطَ َاي ُ
يع ُي ْم ِم ْن ُ
ـاى ْمَ .و َك َ
ـو ِفـي َن ْي ِـر األ ُْرُد ِّنُ ،م ْعتَ ِـرِف َ
يم َو ْ
ـان ُي َ
اعتَ َم ُدوا َجم ُ
ُ
َ
شم َ
ٚ
ـان ي ْك ِـرُز قَ ِ
س َوَب َر ِ
ـائبلًَ «:يـأ ِْتي َب ْع ِـدي َم ْـن
اإل ِب ِلَ ،و ِم ْنطَقَ ًة ِم ْن ِج ْم ٍد َعمَى َح ْق َوْي ِوَ ،وَيأْ ُك ُل َج َر ً
سبلً َبِّريِّاَ .و َك َ َ
ادا َو َع َ
َي ْم َب ُ
َن أَ ْنح ِني وأَح َّل سيور ِح َذ ِائ ِوٛ .أََنا ع َّم ْدتُ ُكم ِبا ْلم ِ
ِ
ِ
وح
ـالر ِ
س ُي َع ِّم ُد ُك ْم ِب ُّ
اءَ ،وأ َّ
تأْ
سُ
َ
ُى َو أَق َْوى م ِّني ،الَّذي لَ ْ
َما ُى َو فَ َ
َىبلً أ ْ َ َ َ ُ ُ ُ َ
ْ َ

ا ْلقُ ُد ِ
س»".

اكة سذسكديذ يك يا ال ت ذاتبا كايسا ت رسزها كسذسكديذ اكميد اكسميو .كيك يا اكسذسداف يس ؿ يبايذ اكياسكس ت
د ذ اإليماف إكم اكتستي باكسميو كايادة اكنؿ إكي (ككُٔ .)ُٔ:إذان يك يا نيبايذ ك ذبد اكبديـ  ،يبدـ كيا خبلشذ

اكذبد اكبديـ كهت ذب كدعكة اكذاكـ ن ك سميو .ال ظ اكك وخرج إليو جميع كـورة الييوديـة = يك يػا بكعظػ

كن سات اكياريػذ ػرؾ ساػاعر اك سيػي ،بػدسكا تكبػذ عبلستبػا اكسذسكديػذ ػت اكسػال امػتذدادان كس ػتل اكسمػيو ،كسػف
يبدـ تكبذ بيبيذ تيستو عيياى كيذرؼ اكسميو كيؤسف ب  ،يببؿ اكسذسكديذ باكسال كاكركح كيشير سف أبيال اهلل.

ِ
ِمـ ْـن َن ِ
وح َّنــا ِفــي األ ُْرُد ِّن.
اصـ َـرِة ا ْل َجمِيـ ِـل َو ْ
اعتَ َمـ َـد مـ ْـن ُي َ
ٔٔ
الر ِ
ام ٍة َن ِ
ـن
ص ْـو ٌ
ت ِم َ
ـازالً َعمَ ْي ِـوَ .و َك َ
َو ُّ َ
ـان َ
وح م ْث َل َح َم َ

ٜ
ِ
اآليــات (م ـر َٔ " -:)ٔٔ-ٜ:وِفــي ِت ْمـ َ
ســوعُ
ـاء َي ُ
ـك األ ََّيــام َجـ َ
ٓٔ
السماو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
شقَّ ْت،
ات قَِد ا ْن َ
صاع ٌد م َن ا ْل َماء َأرَى َّ َ َ
َولِ ْم َوقْت َو ُى َو َ
ِ ِ
ات«:أَ ْن َ ِ
السماو ِ
ت»".
س ِرْر ُ
ت ْابني ا ْل َح ِب ُ
يب الَّذي ِبو ُ
َّ َ َ
اكسميو كـ ينف س تا ان ك سذسكديذ بك ببل خطيذ ،ككنف نسا نتب عي أي أ شم سي أ سذ (إشّٓ .)ُِ:كنكف

اكمػػسال اياػػبت بػػذا يذطػػت إ مػػاس ب ػ ف األسػػكر اكمػػساكيذ شػػارت سذرك ػػذ كيػػا كيسنػػف رؤيتبػػا كااتػػرب اإليمػػاف

ك سبلسنذ (يكُ .)ُٓ:اكسميو ذؿ اإل ييف كا دان .أم اكمػسال كاألرض( ،نسػا بستبػا نييمػتيا اكببطيػذ كترتػؿ ببػا
ت اكتمب ذ اكسذرك ذ) نؿ سيبسا سس نت .

ظيور الروح القدس كحمامة
ايؿ عف اكنييمذ أيبا ساسذ (يشُ)ِ:ٓ +ُ:ْ +ُْ:ِ +ُٓ:
يػزكؿ اكػركح اكبػدس ع ػم اػنؿ ساسػذ نػاف كيبػيـ اكػركح اكبػدس نييمػذ اكسمػيو اك ساسػذ اكرك يػذ اك اس ػذ كمػػسات

ميدها (يشٓ( )ُِ:بماطذ /طبارة /سس كلة مبلسان).. ..
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هذى هت مسات اكنييمذ اكسختسيذ ت اكسميو ربيا .نييمػذ رك يػذ ت سػؿ مػساتبا خػبلؿ اكػركح اكبػدس اكمػانف يبػا

يبببا عس اإلكبت ببل تكاؼ.

ظبكر اكركح اكبدس يرؼ كؽ اكسياى ت بدايذ اكخ يبذ (تؾُ )ِ:ناف كيذطت ياة كيظبر اكخ يبذ .كهذا سا ػدث
ت اكسذسكديذ ػاكركح اكبػدس َّػؿ ع ػم اكسمػيو كينػرس مػدى كيشػير هػك اكنييمػذ ،يسػكت ع ػم اكشػ يب كتسػكت
سذ ػ اكنييمػػذ ػػت اكسذسكديػػذ بذسػػؿ اكػػركح اكبػػدس كيبػػكـ سػػف األس ػكات كاكنييمػػذ تبػػكـ سذ ػ ػػت اكسذسكديػػذ كيشػ ِّػكر
اكنييمذ ي كيشير هك رأمبا كهت ع م شكرت  ،تسكت كتبكـ نؿ يسس ػت اكسذسكديػذ باكسػال كاكػركح اكػذم يػرؼ

اكسذ َّسػ ىػدةى كتشػػير ػػت اكسمػػيو خ يبػػذ ديػػدة .كيػػرل ػػت سذسكديػػذ
ع ػػم مػػطو سيػػاى اكسذسكديػػذ ،كتخػػرج هػػذى اكػػيسس ى

اكميد اكسميو.

االبن في الماء (كنييمت سختسيذ ي )

والروح القدس عمى شكل حمامة (كيبيئ اكنييمذ اك ساسذ اك اس ذ كمسات اكسميو كسختسيذ ي  ،بت مدى)
ِ
يــب "..يذ ػػف بيكتيػػا ك ػ ػػت ابي ػ كيبػػيـ سيػػا ػػارة رك يػػذ يػػذ تبيػػت هينػػؿ مػػد
واآلب بصــوتو "ىــذا ْابنــي ا ْل َح ِب ُ
اكسميو.

شقَّ ْت = ربسا تذيت أف عيف اكبار هت اكتت ايست ت.
ا ْن َ
المعمودية :هت مر نكف أف اكسذسد يف ييزؿ إكم اكسال يسكت سي اكسميو ك يف يخرج سػف اكسػال ينػكف اػد اػاـ
سي اكسميو بذا عسؿ مرم كيذسذ ير سيظكرة ي شؿ ع يبا ب ايال سيظكرة هت اكت طيس ت اكسال.

اإلصحاح الثالث (لو ٖ)ٕٖ-ٔ:

إنجيل لوقا

شرةَ ِم ْن س ْم َ ِ ِ
ام ِ
ِ
اآليات (لو ٖٔ "-:)ٕٖ-ٔ:وِفي َّ ِ
يب ِ
س ا ْل ُب ْن ِط ُّي
ص َر ،إِ ْذ َك َ
ط َنة ط َ
ان ِبيبلَطُ ُ
وس قَ ْي َ
ارُي َ
َ
الس َنة ا ْل َخ َ
َ
سة َع ْ َ
ِ
يس رْب ٍع َعمَى ا ْل َجمِ ِ
ود ُ ِ
ِ ِ ِ
يس ُرْب ٍع َعمَى إِيطُ ِ
ورِة
ير ُ
ُّس أَ ُخوهُ َرِئ َ
يلَ ،وِفيمُب ُ
وريَّ َة َو ُك َ
س َرئ َ ُ
َوال ًيا َعمَى ا ْل َي ُيوديَّةَ ،وى ُ
ان وقَيافَاَ ،كا َن ْت َكمِم ُة ِ
ِ
يتس ،ولِيس ِانيوس رِئيس رْب ٍع عمَى األَِبمِي ِ
ِ
َّةِ ٕ ،في أَي ِ
َّام َرِئ ِ
اهلل َعمَى
يس ا ْل َك َي َنة َح َّن َ َ َ
تََار ُخوِن َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
َ
ِ ٖ
ودي ِ
ِ
اء إِلَى َج ِمي ِع ا ْل ُكورِة ا ْلم ِحيطَ ِة ِباأل ُْرُد ِّن َي ْك ِرُز ِبم ْعم ِ
َّة التَّْوَب ِة لِ َم ْغ ِف َرِة ا ْل َخطَ َايا،
ُي َ
وح َّنا ْب ِن َزَك ِريَّا في ا ْل َبِّريَّة ،فَ َج َ
َ ُ
َ ُ
ٗ
َّة :أ ِ
ار ٍخ ِفي ا ْلبِّري ِ
ِ
اء َّ
صِ
اص َن ُعوا
الر ِّ
يق َّ
وب ِفي ِس ْف ِر أق َْو ِال إِ َ
َع ُّدوا طَ ِر َ
ص ْو ُ
َ
َك َما ُى َو َم ْكتُ ٌ
بْ ،
ت َ
الن ِب ِّي ا ْلقَائ ِل َ «:
ش ْع َي َ
٘
َّات م ِ
ِ
سبمَ ُو م ِ
يم ًةَ ،و ِّ
س ْيمَ ًة،
يم ًةُ .ك ُّل َو ٍاد َي ْمتَمِئَُ ،و ُك ُّل َج َبل َوأَ َك َم ٍة َي ْن َخ ِف ُ
الش َع ُ
ير ا ْل ُم ْع َوج ُ ُ ْ
ُُ ُ ْ
اب طُُرقًا َ
ضَ ،وتَص ُ
ستَق َ
ستَق َ
ٚ
ين َخرجوا لِيعتَ ِم ُدوا ِم ْن ُو«:يا أَوالَ َد األَفَ ِ
ِ
ِ
ش ٍر َخبلَص ِ
ٙوي ْب ِ
َن
اعيَ ،م ْن أ َا
ص ُر ُك ُّل َب َ
َر ُك ْم أ ْ
اهلل»َ .و َك َ
َُ
َ ْ
ان َيقُو ُل ل ْم ُج ُموِع الَّذ َ َ ُ َ ْ
َ
ِ ِ
ِ
يق ِبالتَّوب ِة .والَ تَ ْبتَِد ُئوا تَقُولُ َ ِ
اآلتي؟ ٛفَاص َنعوا أَثْم ا ِ
ض ِب ِ
يم أ ًَبا .أل َِّني
تَ ْي ُرُبوا ِم َن ا ْل َغ َ
ار تَم ُ ْ َ
ْ ُ
ًَ
ون في أَ ْنفُس ُك ْم :لَ َنا إ ْب َراى ُ
ٜ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َن ُي ِق ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َص ِل َّ
الش َج ِر،
يمَ .و َ
ْس َعمَى أ ْ
اآلن قَ ْد ُوض َعت ا ْلفَأ ُ
يم م ْن ىذه ا ْلح َج َارة أ َْوالَ ًدا إل ْب َراى َ
أَقُو ُل لَ ُك ْم :إ َّن اهللَ قَادٌر أ ْ َ
ٔٔ
ار»ٔٓ .وسأَلَ ُو ا ْلجموعُ ِ
ص َنعُ ثَم ار َج ِّي ًدا تُ ْقطَعُ َوتُ ْمقَى ِفي َّ
الن ِ
اب َوقَا َل
فَ ُك ُّل َ
قائمِ َ
ين«:فَ َما َذا َن ْف َع ُل؟» فَأَ َج َ
ش َج َرٍة الَ تَ ْ
َ َ
ًَ
ُُ
ٕٔ
ِ
اء َع َّ
لَ ُي ْمَ «:م ْن لَ ُو ثَْوَب ِ
ضا لِ َي ْعتَ ِم ُدوا فَقَالُوا
ش ُار َ
ون أ َْي ً
ام َف ْم َي ْف َع ْل ى َك َذا»َ .و َج َ
ان َف ْم ُي ْعط َم ْن لَ ْي َ
س لَ ُوَ ،و َم ْن لَ ُو طَ َع ٌ
ٗٔ
ٖٔ
ينَ «:و َما َذا
ام َعمِّ ُمَ ،ما َذا َن ْف َع ُل؟» فَقَ َ
ستَْوفُوا أَ ْكثََر ِم َّما فُ ِر َ
ضا قَ ِائِم َ
سأَلَ ُو ُج ْن ِدي َ
ُّون أ َْي ً
ال لَ ُي ْم«:الَ تَ ْ
ض لَ ُك ْم»َ .و َ
لَ ُوَ «:ي ُ
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٘ٔ
ِ
ِ
ِ
ان َّ
َن ْف َع ُل َن ْح ُن؟» فَقَ َ
َح ًداَ ،والَ تَ ُ
َح ٍدَ ،وا ْكتَفُوا ِب َعبلَ ِئ ِف ُك ْم»َ .وِا ْذ َك َ
الش ْع ُ
شوا ِبأ َ
ال لَ ُي ْم«:الَ تَ ْظم ُموا أ َ
ب َي ْنتَظ ُرَ ،وا ْل َجميعُ
اء ،و ِ
ٍ
ون ِفي ُقمُوِب ِيم ع ْن يوح َّنا لَعمَّ ُو ا ْلم ِسيحٔٙ ،أَجاب يوح َّنا ا ْلج ِم ِ ِ
لك ْن َيأ ِْتي َم ْن
ُيفَ ِّك ُر َ
يع قائبلً«:أََنا أ َ
َ َ ُ َ
َ ُ
َ َ
ُع ِّم ُد ُك ْم ِب َم َ
ْ َ ُ َ َ
ٔٚ
َن أَح َّل سي ِ ِ ِ
ِ
ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
ش ُو ِفي
الر ِ
س ُي َع ِّم ُد ُك ْم ِب ُّ
س َوَنا ٍر .الَِّذي َرْف ُ
ت أْ
سُ
ُى َو أَق َْوى م ِّني ،الَّذي لَ ْ
ور ح َذائوُ .ى َو َ
َىبلً أ ْ ُ ُ ُ َ
ٔٛ
شياء أ َ ِ
ِِ
َما الت ِّْب ُن فَ ُي ْح ِرقُ ُو ِب َن ٍ
ان
س ُي َنقِّي َب ْي َد َرهَُ ،وَي ْج َمعُ ا ْلقَ ْم َح إِلَى َم ْخ َزِن ِوَ ،وأ َّ
يرٍة َك َ
ار الَ تُ ْطفَأُ»َ .وِبأَ ْ َ َ
َيدهَ ،و َ
ُخ َر َكث َ
ِ ِ
ِ ِ
َّخ ِم ْن ُو لِ ِ ِ
شرُىمٜٔ .أ َّ ِ
َي ِعظُ َّ
س َب ِب
يس ا ُّلرْب ِع فَِإ ْذ تََوب َ
ير ُ
الش ْع َ
ُّس أَخيوَ ،ولِ َ
ام َأرَة فيمُب َ
َ
س َرِئ ُ
ود ُ
يروِديَّا ْ
س َبب ى ُ
َما ى ُ
ب َوُي َب ِّ ُ ْ
ٕٓ
ور الَِّتي َك َ ِ
َج ِمي ِع ُّ
الش ُر ِ
الس ْج ِنَ ٕٔ .ولَ َّما
ضا َعمَى ا ْل َج ِم ِ
وح َّنا ِفي ِّ
س َي ْف َعمُ َياَ ،ز َ
ير ُ
اد ى َذا أ َْي ً
س ُي َ
يع أ ََّن ُو َح َب َ
ود ُ
ان ى ُ
ٕٕ
اعتَ َم َد َج ِميعُ َّ
س ِب َي ْي َئ ٍة
صمِّي ا ْنفَتَ َح ِت َّ
اءَ ،وَن َز َل َعمَ ْي ِو ُّ
ضاَ .وِا ْذ َك َ
سوعُ أ َْي ً
الش ْع ِب ْ
ْ
الر ُ
وح ا ْلقُ ُد ُ
الس َم ُ
ان ُي َ
اعتَ َم َد َي ُ
ٖٕ
اء قَ ِائبلً«:أَ ْن َ ِ
السم ِ
ان صو ٌ ِ
َّة ِمثْ ِل حم ٍ
ِجس ِمي ٍ
ان لَ ُو
س ِرْر ُ
سوعُ َك َ
ت ْابني ا ْل َح ِب ُ
امةَ .و َك َ َ ْ
ْ
ت»َ .ولَ َّما ْابتَ َدأَ َي ُ
يبِ ،ب َك ُ
ت م َن َّ َ
ََ َ
فْ ،ب ِن َىالِي"،
وس َ
س َن ًةَ ،و ُى َو َعمَى َما َك َ
َن ْح ُو ثَبلَ ِث َ
ان ُيظَ ُّن ْاب َن ُي ُ
ين َ

ِ ِ
امس ِة ع ْ ِ
ِ
اآليات (لو ٖٔ" -:)ٕ-ٔ:وِفي َّ ِ
يب ِ
ـي
س ا ْل ُب ْن ِط ُّ
ص َـر ،إِ ْذ َك َ
سـ ْمطَ َنة ط َ
الس َنة ا ْل َخ َ َ
ـان ِبـيبلَطُ ُ
وس قَ ْي َ
ـارُي َ
ش َرةَ م ْن َ
َ
ِ
َوالِ ًيــا َعمَــى ا ْل َي ُي ِ
ـيس ُرْبـ ٍـع َعمَــى إِيطُ ِ
ـورِة
ود َّيـ ِـةَ ،و ِىيـ ُـر ُ
ُّس أَ ُخــوهُ َرِئـ َ
ـيس ُرْبـ ٍـع َعمَــى ا ْل َجميـ ِـلَ ،وِفيمُــب ُ
س َرِئـ َ
ود ُ
ورَّي ـ َة َو ُكـ َ
ـت َكمِمـ ُة ِ
يتس ،ولِيس ِانيوس رِئيس رْب ٍع عمَى األَِبمِي ِ
ِ
َّـةِ ٕ ،فـي أَي ِ
َّـام َرِئ ِ
اهلل َعمَـى
ـيس ا ْل َك َي َن ِـة َح َّن َ
تََار ُخوِن َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ
ـان َوقَ َيافَـاَ ،كا َن ْ َ
يوح َّنا ْب ِن َزَك ِريَّا ِفي ا ْلبِّري ِ
َّة"،
َ
ُ َ
شرةَ ِم ْن س ْم َ ِ ِ
ام ِ
ِ
هيا ي د ككاا اكطبيب اكر ؿ اكذ ست ي دد اكسيذاد باكميذِ َّ .
يب ِ
ص َر =
ط َنة ط َ
وس قَ ْي َ
ارُي َ
َ
الس َنة ا ْل َخ َ
سة َع ْ َ
ناف طيباريكس ايشر ساارنان أل مطس ايشر ت نـ اإلسبراطكريذ اكركساييذ كسدة ميتيف ابػؿ ك ػاة أ مػطس.
كببػػذا تنػػكف اكمػػيذ اكخاسمػػذ عا ػرة كطيبػػاريكس هػػت مػػيذ ِٔـ أم كاكسمػػيو عس ػرى َّ عاس ػان اكسمػػيو ككػػد مػػيذ
ـي َوالِ ًيــا َعمَــى ا ْل َي ُي ِ
ود َّيـ ِـة = بذػػد سػكت هيػػركدس اكنبيػػر ايبمػست سس نتػ إكػػم أربػػاع.
س ا ْل ُب ْن ِطـ ُّ
ْؽ.ـ .و َكـ َ
ـان ِبــيبلَطُ ُ
ِ
ُّس أَ ُخــوهُ (هيػػركدس ك ي ػػبس ابيػػا
ِىيـ ُـر ُ
ـيس ُرْبـ ٍـع َعمَــى ا ْل َجميـ ِـل (هيػػركدس اػػبرت أيتيبػػاس) َوِفيمُــب ُ
س أيتيبػػاس َرِئـ َ
ود ُ

ـيس ُرْبـ ٍـع َعمَـى إِيطُ ِ
ورَّيـ َة ..كنػػاف بذػػد سػكت هيػػركدس اكنبيػر سبااػرة أف ابيػ أرخػػيبلكس نػػاف
هيػركدس اكنبيػػر) َرِئـ َ
يشػػيب اكيبكديػػذ كاكمػػاسرة كس ػػؾ مػػيكات بمػػيطذ ككاػػركرى أااك ػ ايشػػر ركسػػا كعػػيَّف ع ػػم اكيبكديػػذ كاكي ػان ركسايي ػان .
كش ػػارت اكيبكدي ػػذ تتب ػػي ركس ػػا سبااػ ػرة ع ػػف طري ػػؽ ك و
اؿ ركس ػػايت ،كن ػػاف ػػت ه ػػذى األي ػػاـ ه ػػك ب ػػيبلطس اكبيط ػػت.

ولِ ِ
ير بػػيف دساػػؽ ك بػػؿ رسػػكف.
ـيس ُرْبـ ٍـع َعمَــى األَِبمِ َّيـ ِـة نػػاف كيمػػاييكس هػػذا ي نػػـ امػػسان إداريػان شػ ان
وس َرِئـ َ
يســان ُي ُ
َ َ
كاإلب يذ سدييذ كااذذ اساؿ رب دساؽ .وِايطُ ِ
ورَّي َة هت ارؽ األردف كب ر اك يؿ كألف سس نػذ هيػركدس إيبمػست
إكػم أربذػػذ أ ػزال ػال سػػف هيػػا كسػظ رسػػيس ربػػيِ .فــي أ ََّيـ ِ
ـام َرِئـ ِ
ـان َوقَ َيافَــا = هيػاؾ رسػػيس نبيػػذ كا ػػد
ـيس ا ْل َك َي َنـ ِـة َح َّنـ َ
ب مب اكاريذذ .كناف رسيس اكنبيذ هك ياف كأااك كعزك اككاكت اكركسايت كعيف ايا ػا (زكج ابيتػ ) سنايػ إال أف
ياف امتسر هك اكر ؿ اكبكم ي نـ سف كرال امـ ايا ا ،كذكؾ ست س انسذ اكسميو ،ي دهـ أخذكا اكسميو أكالن إكم
ياف ـ ذهب إكم ايا ا .كي د ككاا ت داذ يبكؿ رسيس اكنبيذ باكسسرد بذا ب مػب اكاػريذذ ال يك ػد مػكل رسػيس

نبيذ كا د .نؿ هذى األمسال سف س كؾ كرؤمال نبيذ تاير-:
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 -1إكم أهسيذ يك يا اكسذسداف ،نؿ هؤالل كت ديد بدل خدسذ أعظـ سكاكيد اكيمال .إال أيػ ػت بػدل خدسػذ اكسمػيو
كـ ي دد أم امـ بك بدل نؿ ائ.

 -2بيف نؿ هؤالل اكذظسال كـ يك د سف امت ؽ أف ينكف ماببان ك سميو مكل يك يا.

 -3يظبػر سػا كشػ ت إكيػ إمػراسيؿ سػف سذكػذ ،ػـ تذػػد بػط خاضػذذ كئلسب ارطػكر اكركسػػايت بػؿ سبمػسذ إكػم أربذػػذ
أ زال .كرسيماف ك نبيذ .كناف ت هذا ت بيبان كيبكة أبيبـ يذبكب (تؾْٗ .)َُ:كبد زاكت اكم طذ اكيبكديذ.

 -4ببذا اتضو اكتاريخ اكسديت اكذاكست كؤل داث اكخطيرة اكتت ببا ناف اكخبلص ك بار.

ٖ
ودي ِ
يع ا ْل ُكورِة ا ْلم ِحيطَ ِة ِباأل ُْرُد ِّن َي ْك ِرُز ِبم ْعم ِ
َّة التَّْوَب ِة لِ َم ْغ ِف َرِة ا ْل َخطَ َايا"،
اء إِلَى َج ِم ِ
آية (لو ٖ " -:)ٖ:فَ َج َ
َ ُ
َ ُ
بدأ يك يا ن ارزت باكتكبذ ستخذان اكسذسكديذ عبلسذ ك تكبذ .ػاف نايػت خدسػذ اكسمػيو هػت خدسػذ اكػزرع خدسػذ يك يػا

هت اك رث كاكسبل ذ امتذدادان ك زرع.

الن ِب ِّ ِ
اآليـات (لـو َٖ ٗ" -:)ٙ-ٗ:كمــا ُىـو م ْكتُ ِ ِ
اء َّ
ص ِ
ـار ٍخ ِفـي ا ْل َبِّرَّيـ ِـة:
ْـو ِال إِ َ
صـ ْـو ُ
َ َ َ ٌ
ت َ
ـي ا ْلقَائ ِـل َ «:
شـ ْـع َي َ
ـوب فــي سـ ْف ِر أق َ
٘
ِ
ب ،اصـ َنعوا ســبمَ ُو م ِ
أِ
ـات
َعـ ُّـدوا َ
ـير ا ْل ُم ْع َو َّجـ ُ
يم ًةُ .كـ ُّـل َو ٍاد َي ْمتَمِــئَُ ،و ُكـ ُّـل َج َبــل َوأَ َك َمـ ٍـة َيـ ْن َخ ِف ُ
ط ِريـ َ
ـق الـ َّـر ِّ ْ ُ ُ ُ ُ ْ
ضَ ،وتَصـ ُ
سـتَق َ
ش ٍر َخبلَص ِ
الشعاب طُرقًا سيمَ ًةٙ ،وي ْب ِ
م ِ
اهلل»".
ص ُر ُك ُّل َب َ
َُ
يم ًةَ ،و ِّ َ ُ ُ َ ْ
ُ ْ
َ
ستَق َ
يك يا شكت يدكم ت اكبريذ كببكؿ اك ؽ خبلؿ اكمبؿ أك اكطرؽ اكسمتبيسذ ،إي ييادم ك يسكس اكياسمذ اكتت تاب
ػال (نػػاف يباػػر ب ػ ف اكسكاعيػػد اكتػػت كؤلبػػال ػػال كاػػت ت بيببػػا ،هػػك نػػاف نس ػػدد
اككديػػاف اكسيخسضػػذ أف تست ػػئ ر ػ ن
ك ر ػػال ب ػ ف يػػكـ اكػػرب ع ػػم األب ػكاب ،نػػاف هػػذا سػػدخبلن ك سمػ ٌػيا ،سػػت اكسمػػيو ت بيػػؽ ككعػػكد األيبيػػال) .كاكيسػػكس

اكستااسخذ ناك بؿ أف تتضي ،ببذا يتستي اكنؿ باكخبلص .كاد يبشد باألكديذ األسـ اكتت طستبا اكك ييذ كأ بدتبا

نؿ ر ػال ،كباك بػاؿ اكيبػكد اكستنبػريف .كاكمػبؿ اكسمػتبيسذ هػت دعػكة كتػرؾ نػؿ طريػؽ سذػكج س ت وػك كدعػكة يك يػا ال
ت ػزاؿ ااسسػػذ كنػػؿ يسػػس ،ػػاف أعساايػػا كػػف تبشػػر خػػبلص اهلل سػػا كػػـ يمػػسي شػػكت يك يػػا ػػت داخ ي ػا يسػػؤل ا كبيػػا

اكسيمػ بذ باكر ػػال كي طػػـ نػػؿ ع ر ػػذ كنبريػػال كي ػػكؿ ساػػاعريا اكداخ يػػذ عػػف اكسذك ػػات كي ذػػؿ اػػذابيا اكذسيبػػذ

مػػب ذ .ككسػػا نػػاف إي يػػؿ ككاػػا سك بػان ك يكيػػاف ،بػػد ااتػػبس ككاػػا ن سػػات إاػػذيال اكيبػػت اكتػػت تسػػتو أبػكاب اكر ػػال كنػػؿ
ش ٍر َخبلَص ِ
األسـ = وي ْب ِ
اهلل = اكسميو مي تت سخ شان كنؿ اكذاكـ.
ص ُر ُك ُّل َب َ
َُ
َ
فيعمن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا (إشٓٗ .)٘ :
ويبصر كل بشر خبلص اهلل (ككّ .)ٔ :

كرأل اكربيػػكف أف أيػػات إاػػذيال هػػذى تػػتن ـ عػػف عػػكدة اكاػػذب سػػف اكمػػبم أسػػا اإلي ي يػػيف رأكهػػا كاضػ ذ أيبػػا عػػف
خػػبلص اكسمػػيو اكسذ ػػف .كأف اكيبػػكة نايػػت تذ ػػف أف اكسذسػػداف نػػاف يباػػر بػػاكس نكت اكسامػػيايم .ك ػػم هػػذا يتسػػؽ

اكتر ػػكـ سػػي اكرؤيػػذ اإلي ي يػػذ إذ يػػرل اكتر ػػكـ أف (إشَْ  )ٗ :تسبػػـ ع ػػم أيبػػا أيبػػال سسر ػػذ ت ػ تم إكػػم شػػبيكف
ككيس أف شبيكف هم اكتم تذ ف هذى األخبار كتبار ببػا .كتشػير هػذى األيبػال اكسسر ػذ اكتػم أتػت كشػبيكف هػم

باارة اكسذسداف بااتراب س نكت اكمسكات "تكبكا ألي اد إاترب س نكت اكمسكات" (ستّ .)ِ :
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ٚ
ين َخرجوا لِيعتَ ِم ُدوا ِم ْن ُو«:يـا أَوالَ َد األَفَ ِ
ِ
ِ
ـن
ـاعيَ ،م ْـن أ َا
َر ُك ْـم أ ْ
َن تَ ْي ُرُبـوا ِم َ
آية (لو َٖ " -:)ٚ:و َك َ
َ ْ
ان َيقُو ُل ل ْم ُج ُموِع الَّذ َ َ ُ َ ْ
ض ِب ِ
اآلتي؟"
ا ْل َغ َ
يا أَوالَ َد األَفَ ِ
اعي (هك يبكؿ هذا كنؿ سف أتم ب ير ييذ اكتكبذ خاشذ اكسريمػييف)= بػـ ياػببكف األ ذػم ػت األذل
َ ْ
كاكخػػداع كاكسنػػر ،ك ػػب األذيػػذ كآلخ ػريف ،كهػػت مػػاسذ اات ػػذ كئليمػػاف .ككبػػـ نػػر أرضػػت نسػػا تمػػذم اك يػػذ ع ػػم

بطيبا.

ِ ِ
ِ
يق ِبالتَّوب ِـة .والَ تَ ْبتَ ِـد ُئوا تَقُولُ َ ِ
اآليات (لو ٖٛ" -:)ٜ-ٛ:فَاص َنعوا أَثْم ا ِ
يم أ ًَبـا .أل َِّنـي
ار تَم ُ ْ َ
ْ ُ
ًَ
ـون فـي أَ ْنفُسـ ُك ْم :لَ َنـا إ ْب َـراى ُ
ٜ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َن ُي ِق ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
َص ِـل َّ
ـج ِر،
يمَ .و َ
الش َ
ْس َعمَـى أ ْ
اآلن قَ ْـد ُوض َـعت ا ْلفَـأ ُ
يم م ْن ىذه ا ْلح َج َارة أ َْوالَ ًدا إل ْب َراى َ
أَقُو ُل لَ ُك ْم :إ َّن اهللَ قَادٌر أ ْ َ
ص َنعُ ثَم ار َج ِّي ًدا تُ ْقطَعُ َوتُ ْمقَى ِفي َّ
الن ِ
ار»".
فَ ُك ُّل َ
ش َج َرٍة الَ تَ ْ
ًَ
يك يا يريدهـ أف يتاببكا بابراهيـ ت تبكاى كايساي كأعساك .

ٔٔ
اآليات (لو ٖٔٓ" -:)ٔٗ-ٔٓ:وسأَلَ ُو ا ْلجموعُ ِ
ـو ثَْوَب ِ
ـان َف ْم ُـي ْع ِط
اب َوقَ َ
ال لَ ُي ْمَ «:م ْـن لَ ُ
قائمِ َ
َج َ
ين«:فَ َما َذا َن ْف َع ُل؟» فَأ َ
َ َ
ُُ
ٕٔ
اء َع َّ
ـام َعمِّ ُمَ ،مـا َذا َن ْف َعـ ُل؟»
ضـا لِ َي ْعتَ ِم ُـدوا فَقَـالُوا لَ ُ
ـار َ
ون أ َْي ً
ام َف ْم َي ْف َع ْل ى َك َذا»َ .و َج َ
َم ْن لَ ْي َ
شُ
ـوَ «:ي ُ
س لَ ُوَ ،و َم ْن لَ ُو طَ َع ٌ
ٗٔ
ٖٔ
ضــا قَـ ِ
ـال
ـن؟» فَقَـ َ
فَقَـ َ
ســتَ ْوفُوا أَ ْكثَـ َـر ِم َّمــا فُـ ِـر َ
ينَ «:و َمــا َذا َن ْف َعـ ُل َن ْحـ ُ
ـائِم َ
سـأَلَ ُو ُج ْنـ ِـدي َ
ُّون أ َْي ً
ـال لَ ُيـ ْـم«:الَ تَ ْ
ض لَ ُكـ ْـم»َ .و َ
ِ
َح ٍدَ ،وا ْكتَفُوا ِب َعبلَ ِئ ِف ُك ْم»".
َح ًداَ ،والَ تَ ُ
شوا ِبأ َ
لَ ُي ْم«:الَ تَ ْظم ُموا أ َ
ـو ثَْوَب ِ
ـان َف ْم ُـي ْع ِط ...كاكذاػاركف
سف ت رؾ ا ب م ك سػاذا أ ذػؿ ط ػب سػف اكيػاس اكذػادييف ،أعسػاؿ اكر سػذ= َم ْـن لَ ُ

اكذيف ااتبركا ب ف ي خذكا أضذاؼ اك زيذ اكسبررة ،ي خذكف اكن ير كبـ كيذطكا ك نكسذ اك زيػذ اكسسركضػذ .هػؤالل
ض لَ ُكـ ْـم .كاك يػػكد اكػػذيف اعتػػادكا امػػت بلؿ
ســتَ ْوفُوا أَ ْكثَـ َـر ِم َّمــا فُـ ِـر َ
ط ػػب سػػيبـ اكسذسػػداف أف ينسػكا عػػف طسذبػػـ= الَ تَ ْ
ِ
ــدا .إذان اكتكبػػذ هػػت تػػرؾ اكخطيػػذ كسسارمػػذ أعسػػاؿ اكر سػػذ كنػػؿ
َحـ ً
كظيسػػتبـ ػػت ظ ػػـ اكيػػاس اػػاؿ كبػػـ الَ تَ ْظم ُمـــوا أ َ

س تاج .ككـ يط ب يك يا اكسذسداف أف يترؾ أ د كظيست بؿ ينكف أسييان يبا كال يمت كف كظيستبـ ت أم ار.
٘ٔ
ِ
الشعب ي ْنتَ ِظر ،وا ْلج ِميع يفَ ِّكر َ ِ
يح"،
آية (لو َٖ " -:)ٔ٘:وِا ْذ َك َ
وح َّنا لَ َعمَّ ُو ا ْل َمس ُ
ون في ُقمُوِب ِي ْم َع ْن ُي َ
ان َّ ْ ُ َ ُ َ َ ُ ُ ُ
ناف زهد يك يا كاكة ن سات مببان ت أف يظي اكياس أي هك اكسميا اكسيتظر.

ِ
ٍ ِ
اآليات (لو ٖٔٙ" -:)ٔٛ-ٔٙ:أَجاب يوح َّنا ا ْلج ِم ِ ِ
ْـوى ِم ِّنـي،
يع قـائبلً«:أََنـا أ َ
َ َ ُ َ
َ َ
ُع ِّم ُـد ُك ْم ِب َمـاءَ ،ولك ْـن َيـأْتي َم ْـن ُى َـو أَق َ
ٔٚ
ش ُ ِ ِِ
َن أَح َّـل سـي ِ ِ ِ
ِ
وح ا ْلقُ ُـد ِ
س َوَن ٍ
س ُـي َنقِّي
ـالر ِ
س ُـي َع ِّم ُد ُك ْم ِب ُّ
ـار .الَّ ِـذي َرْف ُ
تأْ
سُ
الَّذي لَ ْ
ـو فـي َيـدهَ ،و َ
ور ح َذائـوُ .ى َـو َ
َىـبلً أ ْ ُ ُ ُ َ
ٔٛ
شـياء أ َ ِ
ـان َي ِعـظُ َّ
ـو ِب َن ٍ
ب
ـح إِلَـى َم ْخ َزِن ِـوَ ،وأ َّ
َمـا التِّ ْـب ُن فَ ُي ْح ِرقُ ُ
يـرٍة َك َ
الش ْـع َ
َب ْي َد َرهَُ ،وَي ْج َمعُ ا ْلقَ ْم َ
ـار الَ تُ ْطفَـأُ»َ .وِبأَ ْ َ َ
ُخ َـر َكث َ
َوُي َب ِّ
ش ُرُى ْم" .
نايت اكن سات اكماببذ عييذ بط كسا كعظ ب يك يا سف تكبيخ سي بث ركح اكر ال.
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َخ ِ
ـر َِة ِفيمُـبُّس أ ِ
َّخ ِم ْن ُ ِ
اآليات (لـو ٖٜٔ" -:)ٕٓ-ٜٔ:أ َّ ِ
س َـب ِب ِىير ِ
يـو،
ام َأ
ـيس ُّ
الرْب ِـع فَـِإ ْذ تَ َـوب َ
يـر ُ
َ
ـو ل َ
س َرِئ ُ
ود ُ
وديَّـا ْ
ُ
َمـا ى ُ
ٕٓ
ور الَِّتي َك َ ِ
يع ُّ
الش ُر ِ
الس ْج ِن" .
ضا َعمَى ا ْل َج ِم ِ
س َب ِب َج ِم ِ
وح َّنا ِفي ِّ
س َي ْف َعمُ َياَ ،ز َ
ير ُ
اد ى َذا أ َْي ً
س ُي َ
يع أ ََّن ُو َح َب َ
ود ُ
َولِ َ
ان ى ُ
كػـ تنػػف عظػػات يك يػػا ااشػرة ع ػػم اكاػذب بػػؿ استػػد تكبيخػ ك س ػػؾ هيػػركدس اكػذم نػػاف ستزك ػان سػػف إبيػػذ اك ػػارث

اكس ؾ اكذربت ،ترؾ زك ت اكاػرعيذ كه رهػا كأراد أف يتػزكج بػاسرأة أخيػ ي ػبس هيركديػا اك سي ػذ ػت يػاة ي ػبس
أخي  .باكس يك يا سذترضان ع م هذا م ي  .كهيركديا نايت هػت أيضػان اػد ه ػرت ي ػبس .كنػاف هيػركدس هػذا

اري انر ردئ اكمسذذ ،كهك اكسابكر ب يتيباس.

كشار م ف هيركدس كيك يا اكسذسداف إلمنات شكت اك ؽ ،هك رس انز كس اكالت اكيبكد تبييد اكن سذ اكيبكيذ اكتت

تابد ك سميو.

ٕٔ
اعتَ َم َد َج ِميعُ َّ
اء"،
صمِّي ا ْنفَتَ َح ِت َّ
ضاَ .وِا ْذ َك َ
سوعُ أ َْي ً
الش ْع ِب ْ
آية (لو َٖ " -:)ٕٔ:ولَ َّما ْ
الس َم ُ
ان ُي َ
اعتَ َم َد َي ُ
صمِّي = اكشبلة هيا هت إاارة ك ش ذ اكتت بيي كبػيف ابب ،كهػذى اكشػ ذ نايػت هػت اكمػبب ػت إيستػاح
َوِا ْذ َك َ
ان ُي َ
اكمسال كظبكر األااييـ اك بل ذ نسيسش يف ككنيبـ ت اك بيبذ هـ كا د .كظبكرهـ نسيسش يف نػاف كػيسبـ أف هيػاؾ

تساي انز ت األااييـ ،ككنيبـ باك بيبذ اككث ير سيسشؿ.

 ال يببؿ ب م اؿ سف األ كاؿ أف يسبـ أف اكركح اكبدس َّؿ ع م اكسميو ألي كـ ينف ي اكركح ماببان ػاستؤل
سف اكركح اكبدس ت اكسذسكديذ ،ألف اكسميو سكككد باكركح اكبدس ،كسؿل اكركح اكبدس كـ يسارا ك ظذ كا دة

كال طر ذ عيف نكي هك اإلك ابف اهلل اكذم أخذ يامكت سف اكذذرال "الهكت كـ يسارؽ يامكت ك ظػذ كا ػدة كال

طر ذ عيف ..اكبداس اكبامي ت"  .ككنييا يسبـ أف سا دث هك أف اكركح اكبدس ؿ ع م اكباريذ اكتػت ي س بػا
اكسميو كذكؾ ك مابيا نبار .

 كيسبػػـ سػػا ػػال ػػت (كػػكْ" )ُ:أف يمػػكع ر ػػي سػػف األردف سست سػان سػػف اكػػركح اكبػػدس" أف هػػذا إاػػارة إكػػم اسػػتبلل
اكباريذ اكتػت يػ  ،أسػا اكسمػيو كػـ يك ػد اػط ال ابػؿ اكسػيبلد كال بذػد اكسػيبلد بػدكف سػؿل اكػركح اكبػدس .الهكتيػا
االبف كاكركح اكبدس كا د  ،كنف اكركح اكبدس ؿ ع م مػد اكسمػيو  ،كي ػؿ بذػد ذكػؾ ع ػم نييمػذ اكسمػيو

أل مدى (سز ُّّ) نسا ايؿ م (الِ  )ْ :عف تبدسذ اكػدايؽ "ممتوتـة بزيـت ..مدىونـة بزيـت" س تكتػذ أل
سذ كي ػذ (ع ييػػذ اكػػدايؽ باكزيػػت) كهػػذا إاػػارة كئلت ػػاد األايػػكسم بػػيف اإلبػػف كاكػػركح اكبػػدس  ،كهػػك إت ػػاد ال
ييسشؿ  ،كسدهكيذ إاػارة إكػم

باريت ك ماب اكبار .

ػكؿ اكػركح اكبػدس ع ػم اكسمػيو كسمػ

كتنريمػ كذسػؿ اكسػدال  ،ككي ػؿ ع ػم

ٕٕ
الســـم ِ
ــل حمامـ ٍ
ــدس ِبي ْي َئـ ٍ
ِ
ــة ِج ْ ِ ٍ ِ ِ
اء
ص ْــو ٌ
ت ِمـ َ
ــةَ .و َكـ َ
آيــة (لـــو َٖ " -:)ٕٕ:وَن َــز َل َعمَ ْيـــو الـ ُّــر ُ
وح ا ْلقُ ُ ُ َ
ــان َ
ــن َّ َ
ســـميَّة م ْث َ َ َ
قَ ِائبلً«:أَ ْن َ ِ
ت»".
س ِرْر ُ
ت ْابني ا ْل َح ِب ُ
يبِ ،ب َك ُ
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ٖٕ
ـفْ ،ب ِـن
ظ ُّ
ـان ُي َ
وس َ
ـان لَ ُ
ـن ْاب َ
سـ َن ًةَ ،و ُى َـو َعمَـى َمـا َك َ
ـو َن ْح ُـو ثَبلَ ِث َ
سـوعُ َك َ
ـن ُي ُ
ـين َ
آية (لو َٖ " -:)ٕٖ:ولَ َّمـا ْابتَ َـدأَ َي ُ
َىالِي"،
س َن ًة = هت اكمف اكتت س ؾ يبا داكد كيكمؼ كهت اكمف اكتت يبدأ يبا اكنػاهف عس ػ اكسمػيو س ػؾ
َن ْح ُو ثَبلَ ِث َ
ين َ
كناهف.

إنجيل يوحنا

اإلصحاح األول (يو ٔ)ٖٚ-ٜٔ:

شيادة يوحنا المعمدان

اآليات (يو ٔ" " -:)ٖٚ-ٜٔ:
شـمِيم َكي َنـ ًة والَ ِوِّي َ ِ
ـين أَرس َـل ا ْليي ُ ِ
ِ
آية (يو ٜٔٔ" -:)ٜٔ:و ِ
سـأَلُوهَُ «:م ْـن
ىذ ِه ِى َي َ
ـيا َدةُ ُي َ
ـين ل َي ْ
وح َّنـا ،ح َ ْ َ َ ُ
شَ
ُور َ َ َ َ
َ
ـود م ْـن أ ُ
ت؟»".
أَ ْن َ
ِِ ِ
وح َّنـا = رنػز اإلي ي ػت يك يػا ع ػم اػبادة اكسذسػداف ك سمػيو ألف اكسذسػداف رأل اكػركح اكبػدس
ـي َ
ـي َ
ادةُ ُي َ
شَ
َوىذه ى َ
يمػػتبر ع ي ػ كمػػسي شػػكت ابب اػػاهدان ك سمػػيو أي ػ ابي ػ اك بيػػب .كألف يك يػػا اإلي ي ػػت نػػاف يػػتن ـ عػػف الهػػكت
اكسمػػيو بػػك اهػػتـ بػ ف ينػػكف هيػػاؾ اػػبكد ،ألف اكسمػػيو كػػـ يناػػؼ الهكتػ بشػػكرة ع ييػػذ .كاكسمػػيو أاػػار كاػػبادة

ود = هػـ رؤمػال اكيبػكد أم اكمػيبدريـ (كنايػت هػذى سبسػذ اكمػيبدريـ ب مػب
اكسذسداف عي (يكٓ .)ّّ-ِّ:ا ْل َي ُي ُ
اكياسكس أف يت ببكا سف أم إيماف يدعم اكيبكة (تثُّ )ِ-ُ:كي ببكا سذ  .كهػؤالل إذ ك ػدكا أ كا ػان سػف اكباػر
بػػابالؼ تػػذهب ك سذسػػداف ،تذتػػرؼ كتتػػكب عػػف خطايػػاهـ كتذتسػػد ،كمػػسذكا أيػ يػػكبخ بذيػػؼ ،كباكػػذات نػػاف اهتسػػاـ

اكمػػيبدريـ ب ي ػ كبػػخ اكسريمػػييف كهػػـ أسسػػذ األسػػذ ع س ػان كتذ يسػان ،كاكشػػدكاييف كهػػـ طببػػذ اكنبيػػكت اػػن كا ك يػػذ سػػف
ين كتبشػت اك بػاسؽ كد ارمػذ األسػر رمػسيان .كهػـ أرمػ كا نبيػذ كالكيػيف ألف يك يػا يبػكـ بذسػؿ طبمػت
ال َك َي َن ًة َوالبلَ ِوِّي َ
يػ تذسيػػد كاعت ػراؼ باكخطايػػا ،كأعسػػاؿ اكتطبيػػر هػػت عسػػؿ اكنبيػػذ كاكبلكيػػيف ،كيك يػػا نػػاف ناهيػان بػػك ابػػف نػػاهف

ككنػػف طريبػػذ يك يػػا ػػت اكتذسيػػد ػػت األردف نايػػت ديػػدة ع ػػيبـ .بػػـ نػػايكا يذسػػدكف األسػػـ اكػػداخ يف ك يبكديػػذ كنػػف

نػػكف يك يػػا يذسػػد يبػػكدان بػػؿ ك ريمػػييف (اكسذتب ػريف أيبيػػال كبػػبل كػػكـ) بػػذا نػػاف ريب ػان ك يػػر سببػػكؿ باكيمػػبذ كبػػـ .
كال ػػظ أف اكيبػػكة ستكاسػػذ سػػف ََْمػػيذ .كنايػػت أمػػس ذ ك يػػذ اكمػػيبدريـ كيك يػػا ..هػػؿ أيػػت اكسمػػيا؟! ػػاكيبكد نػػايكا
يبدركف كي ترسكف يك يا اكسذسػداف بػك ابػف نػاهف عظػيـ ككػ هيسػذ األيبيػال ػت إع ارضػ عػف اكػدييا ك ػت س بمػ .

كسػػف أع ػػاببـ ب ػ ظيػػكى اكسمػػيو .كهػػك نػػاف اخشػػيذ بػػارة اػػاؿ عيبػػا اكمػػيد اكسمػػيو "سػػاذا خػػر تـ كتيظػػركا .هػػؿ

ود = يذيت ببـ يك يا اكاذب اكسذارض كاكسباكـ ك سميو.
اشبذ ت رنبا اكريو" ككني ناف ستكاضذان دان .ا ْل َي ُي ُ
ممحوظة  -:اكبديس يك يا اإلي ي م نػاف يبػكؿ كسػظ اكيبػكد ع ػم نػؿ سػف هػـ ػم تضػاد سػي اكسمػيو سػف ريمػييف
كنبيػػذ ...إكػػخ .كأعيػػادهـ يبػػكؿ عيبػػا عيػػد ك يبػػكد (ككنيػ ػػم بذػػض األ يػػاف نػػاف يػػذنر إمػػـ اكذيػػد كػػك نػػاف هيػػاؾ

سذيم كذكؾ يبشدى.
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ٕٓ
ِ
ِ
يح»".
اعتََر َ
سُ
آية (يو ٔ " -:)ٕٓ:فَ ْ
ت أََنا ا ْل َمس َ
ف َولَ ْم ُي ْنك ْرَ ،وأَقََّر«:إِ ِّني لَ ْ
ف َولَ ْم ُي ْن ِك ْر  ،وأقر =
اعتََر َ
يست يك يا أي اكسميو ،كناف يسي ااطذان إذ أف ن يركف ظيكا أي اكسميو (ككّ .)ُٓ:فَ ْ
نؿ هذا اكت نيد ألف ساعذ سف تبلسيذ يك يا ظ ت تؤسف باكسذسداف كتر ض اكسميو.
ٕٔ
ت أََنا»« .أ َّ
اب«:الَ»".
ت؟» فَقَ َ
َلن ِب ُّي أَ ْن َ
سُ
سأَلُوهُ«:إِ ًذا َما َذا؟ إِيمِيَّا أَ ْن َ
َج َ
ت؟» فَأ َ
ال«:لَ ْ
آية (يو ٔ " -:)ٕٔ:فَ َ
إيميا أنت= هػـ يذ سػكف ب مػب يبػكة سبلخػت أف إي يػا يمػبؽ س ػتل اكسمػيو .كاكسذسػداف أخػذ ركح كاػكة إي يػا كنػاف

هك اكمابؽ ك سميو ت س يس األكؿ .كاي يا مينكف اكمػابؽ ػت س يسػ اك ػايت .ك ييسػا ظبػر إي يػا سػي اكسمػيو يػكـ
اكت ت تشكر اكتبلسيذ أف إي يا ميببم تم يظبر اكسميو ػت اكتػ كس نػ (سػتُٕ )َُ:سػا اختسػم إي يػا ت َّيػر

اكتبلسيذ كم ككا اكسميو "أكيس ييب ت أف ي تت إي يا أكالن" كاكسمػيو كػـ ينػف يريػد ػت هػذا اككاػت أف ياػير ألف هيػاؾ
س ػػتل أكؿ (سػػبلّ )ُ:يمػػبب ي ػ اكسذسػػداف ،كس ػػتل ػ و
ػاف (سػػبلْ )ٓ:يمػػبب ي ػ إي يػػا ،اػػار كس ػػتل اكسذسػػداف
نمابؽ ك ككنف بركح كاكة إي يا كانتسم بذكؾ.

النبــي أنــت= هػػـ كػػـ يم ػ ككى هػػؿ أيػػت يبػػت ،بػػك نػػاف عيػػد اكاػػذب ػػت يظػػرهـ نيبػػت ككنػػيبـ ياػػيركا كيبػػكة سكمػػم
(تػػثُٖ )ُٖ:كاكتػػت يػػتن ـ يبػػا عػػف س ػػتل اكسمػػيو ككنػػف اكشػػكرة كػػـ تنػػف كاضػ ذ ػػت أذهػػايبـ عػػف هػػذى اكيبػػكة.
كا ػػككبـ يب ػػت سذر ػػذ باك ػ ػ يبش ػػدكف بػ ػ اكيب ػػت اك ػػذم تيبػ ػ عيػ ػ سكم ػػم (ي ػػكٔ .)ُْ:كه ػػذى اكيب ػػكة ام ػػتخدسبا بط ػػرس

كامطسايكس (أعْ.)ّٕ:ٕ +ِِ:

ٕٕ
ـو«:مـ ْـن أَ ْنـ َ ِ ِ
ـك؟»
سـمُوَنا؟ َمــا َذا تَقُــو ُل َعـ ْـن َن ْف ِسـ َ
ـي َج َو ًابــا لِمَّـ ِـذ َ
ين أ َْر َ
اآليــات (يــو ٔ " -:)ٕٖ-ٕٕ:فَقَــالُوا لَـ ُ َ
ـت ،ل ُن ْعطـ َ
ٖٕ
ار ٍخ ِفي ا ْلبِّري ِ
اء َّ
صِ
الن ِب ُّي»".
الر ِّ
َّة :قَ ِّو ُموا َ
يق َّ
بَ ،ك َما قَ َ
قَ َ
ال إِ َ
ط ِر َ
ص ْو ُ
َ
ش ْع َي ُ
ت َ
ال«:أََنا َ
( ار ي إشَْ )ّ:يك يا ناف شكت إيذار ك اذب تم يبب كا اكسميو اكن سذ .كهك شارخ بػك سس ػكل ببػكة اكػركح

ب = ييسا يذهب اكس ؾ إكم سناف كعر ( باؿ ككديػاف) يذبػدكف كػ اكطريػؽ.
الر ِّ
يق َّ
اكبدس اكذم يسؤلى .قَ ِّو ُموا طَ ِر َ
بر ي األسانف اككاطسذ كازاكذ اكسرتسذػذ .كرك يػان األسػانف اككاطسػذ تاػير ك دكييػذ كشػ ر اكػيسس كاكتكاضػي اكنػاذب .
كاألسػػانف اكذاكيػػذ تاػػير ك نبريػػال كاكتذ ػػؽ بذظسػػذ اكذػػاكـ كااػػتباؤى .كبػػدكف هػػذا كذاؾ يذػػد اكطريػػؽ ك ػػرب كيمػػنف ػػت
ياتيا.

ٕ٘
ٕٗ
ـن ا ْلفَِّر ِ
ـت
ـو«:فَ َمـا َبالُ َ
ـك تُ َع ِّم ُـد إِ ْن ُك ْن َ
سـأَلُوهُ َوقَـالُوا لَ ُ
يس ِّـي َ
ون ِم َ
سمُ َ
اآليات (يو َٔ " -:)ٕ٘-ٕٗ:و َك َ
ين ،فَ َ
ان ا ْل ُم ْر َ
ِ
يحَ ،والَ إِيمِيَّاَ ،والَ َّ
الن ِب َّي؟»".
سَ
ت ا ْل َمس َ
لَ ْ

هذا مؤاؿ خبيث كيشطاكا اكسذسداف كيدييكى-:

 -1التيمة األولى :أي يذسد بدكف إذف اكميبدريـ ،ن ي م ب سيبـ م طايبـ.

 -2التيمة الثانية :هـ نايكا يذسدكف األسـ ت اكذ إيضساسبـ ك يبكديػذ ،نيػؼ يذسػد اكسذسػداف اكاػذب اكسبػدس
كهك كيس اكسميا .هـ يريدكف إكشاؽ تبسذ إهايػذ األسػذ اكيبكديػذ كػ كنػيبـ كػـ يتخػذكا اػ ار انر ضػدى بمػبب س بػذ
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اكاذب ك باكر ـ سف ر ضبـ ك  ،كذكؾ أ ػر بـ مػؤاؿ اكسمػيو كبػـ "سذسكديػذ يك يػا سػف اكمػسال نايػت أـ سػف

اكياس (سرُُ.)َّ:

ٕٙ
ِ ِ
لك ْن ِفي و ِ
اء ،و ِ
ٍ
ِِ
ستُ ْم تَ ْع ِرفُوَن ُو.
وح َّنا قائبلً«:أََنا أ َ
َج َاب ُي ْم ُي َ
اآليات (يو ٔ " -:)ٕٚ-ٕٙ:أ َ
سط ُك ْم قَائ ٌم الَّذي لَ ْ
َ ْ
ُع ِّم ُد ِب َم َ
ٕٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ور ِح َذ ِائ ِو»".
ستَ ِح ّ
ق أْ
سُ
َن أ ُ
ت ِب ُم ْ
ص َار قُدَّامي ،الَّذي لَ ْ
َح َّل ُ
ُى َو الَّذي َيأْتي َب ْعدي ،الَّذي َ
س ُي َ

يرل هيا تكاضي اكسذسداف باكر ـ سف مسك سرنزى اكسميو ابد ك ب ي أعظـ سكاكيد اكيمال .كا ابذ اكسذسػداف هيػا
َّيػػرت ك يػػذ اكمػػيبدريـ .كال يذػػرؼ ببيػػذ اشػػذ هػػذى اك يػػذ اكتػػت اكب ػان سػػا ايم ػ بت كر اكبػػا ػػت ي ػرة .ك ػكاب

اكسذسػػداف هيػػا ن ي ػ يبػػكؿ "تم ػ ككييت عػػف اكسذسكديػػذ ككسػػاذا أعسػػد هػػؿ أيػػا اكسمػػيو ،كاك بيبػػذ ػػاف اكسمػػيو اكػػذم
تب ػػكف عيػ هػػك ِفــي و ِ
ـو = كهيػػا يبػػؼ كنػػت يت سػػؿ  ..نػػـ سػػف سػرة نػػاف اكسمػػيو
ســتُ ْم تَ ْع ِرفُوَنـ ُ
ســط ُك ْم ابف ككنػػينـ لَ ْ
َ ْ
ـط ُكم قَ ِ
كمطيا ،ككـ يدرؾ أي بيييا ،بمبب خطيػذ ييػاِ .فـي و ِ
ـائ ٌم = هػذى تمػاكم كبػـ عيػكف ككنػيبـ ال يبشػركف.
َ ْ
س ْ
ور ِح َذ ِائ ِو = ال ت اكت سكد أف اكت سيذ ي ب أف يبكـ كسذ س بنػؿ اكخػدسات اكتػت يبػكـ ببػا اكخػادـ كمػيدى
أُ
َح َّل ُ
س ُي َ
سا عدا ؿ ميكر ذاس  ،كيك يا ببكك هذا ن ي يبكؿ أيا كمت سمت بان أف أنكف ت سيذان ك سميو بػؿ خادسػان كػ  .إذان
ال تيا كا بت كال بسذسكديتت بؿ بسف هك أعظـ سيم بسا ال يباس.

ٕٛ
وح َّنا ُي َع ِّم ُد" .
ان ِفي َب ْي ِت َع ْب َرةَ ِفي َع ْب ِر األ ُْرُد ِّن َح ْي ُ
ث َك َ
آية (يو ٔ " -:)ٕٛ:ى َذا َك َ
ان ُي َ
َب ْيـ ِـت َع ْبـ َـرةَ = هػػت عبػػر األردف يػػكب ب ػػر اك يػػؿ ع ػػم بذػػد ُْ سػػيبلن .كاكسنػػاف ضػ ؿ يسنػػف عبػػكرى كب ػػذ عسػػؽ
سياه كذكؾ مسيت بيت عبرة (كيباؿ أي نػاف هيػاؾ عبػارة كيبػؿ اكيػاس كاكبضػاسي ػت ذكػؾ اكسنػاف ،كيبػاؿ ػت هػذا

اكسناف عبر بيك إمراسيؿ سػي ياػكع) .كاكسذسػداف بػدأ ن ارزتػ ػت اكيبكديػذ ع ػم اكاػاطئ اك ربػت (سػتّ .)ُ:ككنيػ

يبدك كأي بدأ اكذساد عبر األردف ػت هػذا اكسنػاف .كاػبادة اكسذسػداف عػف اكسمػيو أ ػارت أذهػاف تبلسيػذى عسػف هػك

اكسميو اكذم ابد ك سذ سبـ.

ٕٜ
الُ «:ىوَذا حم ُل ِ
ِ ِ
اهلل الَِّذي َي ْرفَعُ َخ ِط َّي َة ا ْل َعالَِم! "
آية (يو َٔ " -:)ٕٜ:وِفي ا ْل َغ ِد َن َ
سو َ
ظ َر ُي َ
وح َّنا َي ُ
ع ُم ْق ِببلً إلَ ْيو ،فَقَ َ َ َ َ
ُى َوَذا = تباؿ ك ست األيظار كاخص ع يػب أك ضػاكذ نػاف يياػدها أ ػدهـ ك ػدها .كيسبػـ أف اكسمػيو مػبؽ كأتػم

ك سذسداف كيذسدى ،كهذا سا ذنرى ستم كسراس كككاا .ك ت خبلؿ اكسذسكديذ رأل اكسذسداف سا رآى سػف ايستػاح اكمػسال
ك سميو .كابف يرل اكسذسداف اكسميو يذر كياير ك أي حم ُل ِ
اهلل .كترتيب اك كادث ت هػذا األمػبكع اكػذم بػدأ
ََ
ي اكسميو خدست -:

 -1أتت اكسميو ك سذسداف كيذسدى.

 -2ذهب ك بريذ كي رب سف إب يس.

 -3أتم ك سذسداف ت هذا اكيكـ كيابد ك .
 -4بدأ ت اختيار تبلسيذى.
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كيبل ظ تنرار ن سذ في الغد هيا ّ سرات (آيات ِٗ  ،)ّْ ، ّٓ ،يك يا اإلي ي ت يتابي اكسميو يكسػان بيػكـ ػت

أكؿ أمبكع كخدست .

م اك د األككم (آيذِٗ)  -:يك يا اكسذسداف يابد ك سميو.
م اك د اك اييذ (آيذّٓ)  -:يك يا اكسذسداف ي كؿ تبلسيذى ك سميو بذد أف أعدهـ.

م اك د اك اك ذ (آيذّْ)  -:اكسميو يبدأ م إختيار تبلسيذى.

كنسا أف (تؾُ) يتابي اكخ يبذ اكبديسذ يكسان بيكـ .هنػذا ػت بدايػذ اكخ يبػذ اك ديػدة يتػابي يك يػا أعسػاؿ اكخػاكؽ يكسػان
ع
بيكـ م تنكيف نييمت خ يبت اك ديدة .كفي الغد هيا تذيت د يكـ أرمؿ اكيبكد اكبذ ذ كتمػ ك َ .ن َ
سو َ
ظ َر ُي َ
وح َّنا َي ُ
ُم ْق ِببلً = أتم يمكع بذػد أف ايتشػر ع ػم إب ػيس ككنػف كسػاذا أتػم؟! اكسمػيو ػت بػدل خدستػ ي تػاج اػبادة كاعػبلف

تم يذر اكياس بذى اك ظذ هت ك ظذ تم يـ كتم ـ ،اكسميو أتم ك سذسداف كيذطي رشذ أف يابد كػ كيمػت ـ
اكسميو تبلسيذى اكذيف أعدهـ ك اكسذسداف س ؿ يذبكب كيك يا إبيا زبدم كبطرس كأيدراكسُ .ىـوَذا حمـ ُل ِ
اهلل الَّ ِـذي
َ ََ
َي ْرفَــعُ  =...ااكبػػا اكسذسػػداف بػػركح اكيبػػكة ،إذ رأم س سػػؿ اكسػػدال ػػت ك ظػػذ .هػػذى أكضػػو اػػبادة عػػف اكسمػػيو اػػدسبا
إيماف ،كني إيماف سس كل باكركح اكذم تو عييت ا ب  .كاكك

سؿ اهلل أم اكسذيف سف اهلل كاكسبدـ نذبي ػذ سببككػذ

سػف اهلل .كربسػا نايػػت عػيف اكسذسػداف كهػػك يبػكؿ هػػذا ع ػم خػركؼ اكسشػػو أك اك سػؿ اكػذم يبػػدـ نذبي ػذ شػػبا يذ
كذبي ذ سماسيذ .كامـ اك سؿ يدؿ ع م سراف اكسميو ككداعت ككطس ك ياي كتمػ يس [ اك سػؿ شػاست كديػي .ال

يستو اى أساـ سف ي زى (إشّٓ. ])ٕ:
َخ ِط َّيـــ َة ا ْل َعـــالَِم = ااكب ػػا ب ػػاكسسرد كتا ػػير ك سذي ػػم اكن ػػت ك خطاي ػػا ،كألش ػػؿ اكخطاي ػػا كسب ػػدأها كيبذب ػػا .كاكسم ػػيو ا ػػدـ
اكخبلص كنؿ اكذػاكـ ككنػف سػف يخ ػص هػك سػف يػؤسف كيذتسػد (سػرُٔ .)ُٔ:يرفـع= ػالت ػت اكسضػارع بسذيػم
ير ػػي كيظػػؿ ير ػػي خطايػػا اكذػػاكـ (ُيػػكّ . )ٓ:كيك يػػا اػػذر ب ػ ف سذسكديت ػ ال تر ػػي خطايػػا اكيػػاس بػػؿ هػػذا اك سػػؿ

مير ذبا ،بؿ هك مييبت مطكتبا (ركٔ +ُْ:ركٖ.)ّ:

ٖٓ
ت ع ْن ُو :يأ ِْتي بع ِدي ،رج ٌل صار قُد ِ
ِ
ان قَ ْبمِي.
َّامي ،أل ََّن ُو َك َ
آية (يو ٔ " -:)ٖٓ:ى َذا ُى َو الَّذي ُق ْم ُ َ َ َ ْ
َُ َ َ
هك ي تت نمابؽ ك سميو (سبلّ .)ُ:ككنف اكسميو األزكت ناف اب = كان قبمى.

صار قدامي= ت اكببال كاكذظسذ كاكس د.

ٖٔ
َع ِرفُ ُوِ .
لك ْن
آية (يو َٔ " -:)ٖٔ:وأََنا لَ ْم أَ ُك ْن أ ْ
َع ِرفُ ُو = كبد عاش يك يا اكسذسػداف
َوأََنا لَ ْم أَ ُك ْن أ ْ

ت أُع ِّم ُد ِبا ْلم ِ
لِي ْظير ِإلسرِائ َ ِ ِ
اء»".
يل لذل َك ِج ْئ ُ َ
ُ ََ ْ َ
َ
ػت اكبػرارم ،ككػـ يػرل أ ػد إكػم يػكـ ظبػكرى إلمػراسيؿ (كػكُ.)َٖ:

كيبػػكؿ اكتب يػػد أف زنريػػا أبػػك اكسذسػػداف ييسػػا ػػال عمػػانر هيػػركدس كيبت ػكا األطسػػاؿ أف زنريػػا اػػاؿ ك يػػد م مػ س
إكينـ سف اكسناف اكذم أخذت سي  ،ك رم إكم اكبينؿ ي سؿ ابي بيف ذراعي كاك يد ي ركف كرالى سػا ب ػد اكبينػؿ

أسمؾ ببركف اكسذبو كشرخ هلل خطس سبلؾ اكرب سف بيف ذراعي كطار ب إكم اكبريذ ،سػا كػـ ي ػدى اك يػد ات ػكا

أباى زنريا باكميؼ ،كأسا يك يا بد ظؿ ت اكبريذ تػم نبػر كشػار يا ذػان ،بػك كػـ يػرل اكسمػيو بػاكر ـ سػف أف كػ
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ا اربػػذ مػػديذ سذػ  .كاكسذسػػداف يبػػكؿ هػػذا تػػم ال يظػػف أ ػػد أيػ ياػػبد ك سمػػيو بمػػبب هػػذى اكب اربػػذ .كهػػك يؤنػػد أيػ

يابد ك بمبب سا رآى سف ايستاح اكمػسكات كػ

ػيف ػال كيذتسػد سيػ  ،ذػرؼ سػف هػذى اكذبلسػذ أيػ ابػف اهلل .كربسػا

هك عر باك مد ككنف اكركح أع ف كػ سػف هػك .كي ػف تػم يذػرؼ اكسمػيو ع ييػا أف يتػكب ػيذ ف كيػا اكػركح عػف

اكسميو.

ٕٖ
ـن َّ ِ
الـروح َن ِ ِ
اسـتَقََّر
اآليات (يو َٔ " -:)ٖٖ-ٖٕ:و َ
وح َّنا قَائبلً«:إِ ِّني قَ ْـد َأر َْي ُ
ام ٍـة ِم َ
ـت ُّ َ
ش ِي َد ُي َ
الس َـماء فَ ْ
ـازالً م ْثـ َل َح َم َ
ٖٖ
ـن الَّ ِـذي أَرسـمَ ِني ألُع ِّم َـد ِبا ْلم ِ
ـوِ ،
سـتَ ِق ِّار
لك َّ
ـال لِـي :الَّ ِـذي تَ َـرى ُّ
اك قَ َ
ـاءَ ،ذ َ
َع ِرفُ ُ
َعمَ ْي ِوَ .وأََنـا لَ ْـم أَ ُك ْـن أ ْ
الـر َ
َ
وح َنـا ِزالً َو ُم ْ
ْ َ
َ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س" .
الر ِ
َعمَ ْي ِو ،فَي َذا ُى َو الَِّذي ُي َع ِّم ُد ِب ُّ

هيا ي د ابادة يك يا اإلي ي ت ب ي مسي سف اكسذسداف ابادت عف اكسميو.

رأيــت الــروح= هػػك رأل رؤيػػا يػػر عاديػػذ ،رأل ساسػػذ كعػػرؼ أيبػػا هػػت اكػػركح اكبػػدس كاػػد إمػػتبر ع ػػم اكسمػػيو.
كنايت هذى عبلسذ سذطاة ك كيذرؼ أف هذا هك اكسميو ابف اهلل .كيبل ظ أف اهلل يف ظبر ت اكذبد اكبديـ كبيت
إمػراسيؿ ػد ت بػػركؽ كرعػكد كزالزؿ ،ككنػػف اكذبػد اك ديػػد عبػد اكمػبلـ ،ي ػػؿ يػ اكػػركح اكبػدس ع ػػم هيسػذ ساسػػذ

رس انز ك مبلـ .اكسميو أتت كهك س ؾ اكمبلـ.
ستَ ِق ِّار= ابتان ألي إرتاح كشار كك ت اكنييمذ ابتػان مستق ار  .اكنييمػذ هػت مػد اكسمػيو .ك ار ػي (تػؾٔ)ّ:
ُم ْ
بد ي رـ اكبار سف منيم اكركح اكبدس بمبب خطاياهـ.
أَرسمَ ِني ألُع ِّم َد ِبا ْلم ِ
اء = اهلل أرمؿ يك يا اكسذسداف كيذسد اكتاسبيف نذبلسذ ع ت تكبتبـ  ،كاكسال ك تيظيؼ  ،كاكتكبػذ
َ
ْ َ
َ
تيبػػت كت مػػؿ  ،كنػػؿ سػػف يتيبػػم ا ب ػ مػػيذرؼ اكسمػػيو  ،كهػػذا هػػك اكبػػدؼ االكؿ سػػف إرمػػاكيذ يك يػػا  .أسػػا اكبػػدؼ
اك ايم كاأل هـ ناف كيذسد اكسميو  ،يؤمس اكسميو مر اكسذسكديذ اكذل هك د ف سي اكسميو ( باكيزكؿ ػت اكسػال

)  ،كاياسػػذ سذػ (بػػاكخركج سػػف اكسػػال) ار ػػي ركٔ  .االيمػػاف ال يسنػػف أف ي يػػا ػػم اكسػػال  ،كباكتػػاكم ػػاكيزكؿ ػػم
اكسال يذيم باكضركرة سكت االيماف.

ٖٗ
َن ى َذا ُىو ْاب ُن ِ
اهلل»".
ت أ َّ
ت َو َ
ش ِي ْد ُ
آية (يو َٔ " -:)ٖٗ:وأََنا قَ ْد َأر َْي ُ
َ
هيا ي د ابادة ع ييذ سػف اكسذسػداف ،أف اكسمػيو هػك ابػف اهلل اكسمػيا اكسيتظػر ،كألف اكسذسػداف عػرؼ أيػ ابػف اهلل،

اػػاؿ "أيػػا كمػػت أهػبلن أف أ ػػؿ مػػيكر ذاسػ " كهػػذى ال تبػػاؿ عػػف إيمػػاف سبسػػا نػػاف سرنػزى .كاػػاؿ عيػ مػػيذسد بػػاكركح
اكبدس ،كسف اكذم كػ هػذا اكمػ طاف مػكل ابػف اهلل ،كنايػت اكذبلسػذ اكتػت ببػا يذػرؼ أيػ اكسمػيو هػت

ػكؿ اكػركح

اكبدس ن ساسػذ ع يػ  .كن يػركف أعطػاهـ اكػركح اكبػدس أف ييطبػكا بػ ف اكسمػيو هػك ابػف اهلل (بطػرس سػتُٔ،ُٕ:

ي ياسيؿ يكُ ،ْٗ:سر ا يكُُ ِٕ-ِٔ:كاألعسم أكؿ سدا ي عف اكسمػيو آسػف ببػذا يػكٗ .)ّٖ:كسػف يػرل كيذػرؼ

يابد.
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ٖٙ
ٖ٘
ـان ِم ْـن تَبلَ ِم ِ
وح َّنـا َو ِاقفًـا ُى َـو َواثْ َن ِ
ع
يـذ ِه ،فَ َن َ
سـو َ
ضـا َك َ
اآليات (يـو َٔ " -:)ٖٚ-ٖ٘:وِفـي ا ْل َغ ِـد أ َْي ً
ـان ُي َ
ظ َـر إِلَـى َي ُ
ٖٚ
ِ
م ِ
س ِم َع ُو التِّ ْم ِمي َذ ِ
ع" .
اش ًيا ،فَقَ َ
سو َ
ان َيتَ َكمَّ ُم ،فَتَِب َعا َي ُ
الُ «:ى َوَذا َح َم ُل اهلل!» .فَ َ
َ
ِ
هيا ي د أف يك يا ي ي ِّكؿ تبلسيذى ك سميو بذد أف عرؼ أي ابف اهللُ .ى َوَذا َح َم ُل اهلل = كبد مبؽ اكسذسداف كااكبا
(آيذ ِٗ) ساذا ينررها؟ اكسذيم هيا ،أي يبكؿ كتبلسيذى كساذا ال تتبذاى ،كبد إيتبت سبستت سذنـ.

كاكدارميف يبكككف أف هذى األ داث رت ابؿ اكسشو األكؿ ك سميو.

كي ف ابف ت يبايذ خدسذ اكسذسداف كبدل خدسذ اكسميو .كهذى األ داث هيا رت ت اكيبكديذ ابؿ أف ييط ؽ

اكرب إكم اك يؿ.

ككبد اكتشؽ يك يا اإلي ي ت باكمػيد اكسمػيو سيػذ أكؿ يػكـ كخدستػ  ،بػك نػاف ت سيػذان ك سذسػداف .كهػك أ ػد اكت سيػذيف

اكسذنكريف ت آيذ (ّٓ) كاكت سيذ ابخر هػك أيػدراكس آيػذ (َْ) .كنذػادة يك يػا بػك ال يػذنر امػس تكاضػذان سيػ .
ككنػػف سػػف اكسؤنػػد أف اكت سيػػذ ابخػػر هػػك يك يػػا اإلي ي ػػت ناتػػب اإلي يػػؿ اكػػذم يػػركل اكبشػػذ بداػػذ اػػديدة تػػم أيػ

يذنر اكماعذ (آيذ ّٗ) .

كهك ت آيذ (ّٓ) يذنر أيبـ ت سيذيف اكابادة تنكف با ييف (يكٖ )ُٕ:كأيدراكس هك أخك مسذاف بطرس.
كاكت سيذاف ما ار كرال يمكع دكف أف تنكف كبسا اك رأة ع م اك ديث سذ .
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عودة لمجدول

تجربة المسيح
تجربة المسيح
(متٗ)ٔٔ-ٔ:

(مرٔ)ٖٔ-ٕٔ:
(لوٗ)ٔ٘-ٔ:

ي د اإلي ي ييف اك بل ذ اكذيف أكردكا اشذ ت ربذ اكسميو ،أيبـ يػ تكف ببػا بذػد سذسكديتػ ك ػكؿ اكػركح اكبػدس ع يػ  .إذ أف
كؿ اكركح اكبدس ع م اكسميو يذيت سم

أم تنريم كذسؿ اكسدال كهذا يذيت تسان اكدخكؿ ت شراع سي اكايطاف.

كسا اكذم أ ار اكايطاف كيبدأ اكسكا بذ سي اكسميو؟

سف اكسذركؼ أف اكايطاف هك رسيس هذا اكذاكـ نسا أمساى اكسمػيو (يػكُْ .)َّ:كهػك يمػتخدـ إ ػرالات كسػبلذ اكذػاكـ ػت

إبذاد أكالد اهلل عي  .اهلل خ ؽ اكذاكـ بسا ي كيمتذس  ،ككنف إب يس َّكؿ اكذػاكـ إكػم هػدؼ عيػد اكيػاس .كاكسمػيو بػدأ ربػ

ضد إب يس ب ي شاـ كاكشكـ هك زهد ػت س ػذات هػذا اكذػاكـ ،كنػ ف اكسمػيو يذ ػف كػرسيس هػذا اكذػاكـ أيػ ال يبػتـ ب مػ ت

كس ذات  ،كببذا أ ار اكايطاف.

ككنػػف نسػػا يسبػػـ سػػف أاػكاؿ اكمػػيد اكسمػػيو أف اكشػػكـ كاكشػػبلة أاػػكل أمػ ذ ضػػد اكاػػيطاف (سػػتُٕ .)ُِ:ككػػذكؾ اكنييمػػذ

األر كذنمػػيذ تضػػي أش ػكاسان ن ي ػرة كتم ػ و أكالدهػػا ضػػد إب ػػيس ،ػاف نػػاف اكسمػػيو اػػد إ تػػاج ك شػػكـ نػػـ كنػػـ أيػػا اكخػػاطئ

اكضذيؼ.

يذكد كيبكؿ أف اكشكـ هك مبلح ضد اكايطاف ككنييا ي د هيا أف اكشكـ أ ار اكايطاف ضد اكسميو

ارب  ،بؿ يشػكـ

رؤٔ .)ِ:كاكركح اكذم ييا هك ركح اكة كيشرة ضد إب يس ،سػاذا اكخػكؼ سػف ركبػ !! بػؿ أييػا إذا

بيػا إب ػيس بر ضػيا

كي اربي ػػا اكا ػػيطاف؟ يب ػػكؿ يذ ػػـ ػػي ف ػػت ركبي ػػا كم ػػيا ي ػػارب ببكتي ػػا ب ػػؿ أف اكسم ػػيو اك اك ػػب ي ػػب يي ػػا (ي ػػكُٔ+ّّ:
كس ذات اكذاكـ ك باديا ػت شػ كاتيا كأشػكاسيا يست ػئ بػاكركح أن ػر ،كهػذا سػا ػدث سػي اكسمػيو إذ يبػكؿ اكنتػاب أف اكسمػيو

بذػػد اكت ربػػذ ر ػػي ببػػكة اكػػركح إكػػم اك يػػؿ (كػػكْ .)ُْ:كػػذكؾ ػػاهلل يمػػسو باكت ػػارب اكاػػيطاييذ ضػػديا ككنػػف هػػذا كي ػػب بػ ،
ك ييسا ي ب يست ئ أن ر باكركح كببذا يذظـ إيتشاريا (ركٖ )ّٕ:كهيػاؾ اشػذ سػف اكذبػد اكبػديـ تاػرح هػذى اكسنػرة تساسػان.
بد ال يبكاا اط نس ؾ اديس ع م يبكذا،

ارت ادامػت ػاسرة إب ػيس هػاج األعػدال ضػدى كا تسػي ع يػ

ػيش عظػيـ.

إذان مػػسو اهلل بت ربػػذ هػػذا اكس ػػؾ اكبػػديس .سػػاذا ذػػؿ يبكاػػا اط؟ ي ػػدى يشػ ت كيمػػبو كيشػػرخ هلل ،كي ػػد اهلل يتػػدخؿ كيزيػػؿ

اكذػػدك سػػف أساس ػ  ،كيذػػكد يبكاػػا اط كاػػذب كسذبػػـ يػػاسـ ن ي ػرة ،عػػادكا أعظػػـ سػػف سيتش ػريف (ِأمَِ( )َّ-ُ:أم كػػـ
ييتشركا بط بؿ عادكا كسذبـ ياسـ) .كاكسميو أتم كيستتو س نكت اهلل ت شسيـ اكذاكـ كهذا سذياى إات اـ م طذ اكايطاف
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رسيس هذا اكذاكـ كيبب دارى أكالن ،دارى اكذم مَّ

إذف بد كزست اكسكا بذ.

ب م ذ اكخطيذ اكستذددة سف ابكات كس ذات اكذػاكـ (سػتُِ)ِٗ-ِٖ:

ككبػد تبػػدـ اكسمػيو أعػػزؿ سػف مػ طاي اإلكبػػت ،إذ تخ ػم عسػػدان عسػاَّ كػ كيمػتطيي أف يبػػؼ سكاسيػػا كي خػذ دكريػػا ،سػت نػػؿ سػػا
ايتشػػر ي ػ اكسمػػيو سذيػػاى أييػػا ايتش ػريا ،كبػػد ايتشػػرت اكبا ػريذ يػ  .ككػػيبل ظ أف اكسمػػيو ببلهكتػ ال اػػكة تبػػؼ أساس ػ كال

سذيم أف يتن ـ عف ايتشارى ببلهكت ع م إب يس أك يرى ،بكة اهلل ال يسكابا اكة أخرل.

كبد أتم اكسميو كي ارب اكايطاف بذد أف ؿ ع ي اكركح اكبػدس ،كاكػركح اكبػدس هػك اػكة رادعػذ ك اػيطاف ،كاكسمػيو أرمػؿ
كيا اكركح اكبدس كي ب اكايطاف كيدكم  ،اكاػيطاف اػكم كخداعاتػ اكيػذ ،كنييػا بػاكركح اكبػدس اكػذم ييػا ينتاػؼ أالعيبػ

كيبزس كير ض عركض اكخبي ذ.

كينرر أ ي ع ييا أف ال ييزعج إذا اربيا اكايطاف إذا زهػديا اكذػاكـ كشػسيا كشػ ييا كذهبيػا ك نييمػذ ككاظبيػا ع يبػا ،بػك ال
ي تسؿ نؿ هذا كاهلل يمسو ببذى اكت ارب إذ يخرج سيبػا ببرنػات ن يػرة ك يػاسـ عديػدة ،بػؿ يست ػئ بػاكركح أن ػر كأن ػر .كهػذا

سػػا ي ػػدث ك ػػدث س ػ ار انر سػػي اكرهبػػاف كاكستك ػػديف ،إذ ييسػػا ترن ػكا اكذػػاكـ كذهب ػكا ك بريػػذ أ ػػاركا اكاػػيطاف بزهػػدهـ كر ضػػبـ
ألدكات إ رالات ػ كأم ػ ت  ،أم س ػػذات هػػذا اكذػػاكـ ،نػػاف أف زادت ركب ػ ضػػدهـ ،تػػم أي ػ نػػاف يظبػػر كبػػـ ػػت شػػكرة
ك كش ضاريذ ت ارببـ ،ككنف كي ار ي ميرة هؤالل كيرل اكبرنات اكتت ش كا ع يبا ،ذادكا أعظـ سف سيتشريف.

كاكسميو دخؿ اكت ربذ كهك اسؿ اكباريذ ي كسس با ببشد سباار ،هك أف ي يز اكباػريذ اكتػت يػ نػؿ ت ػارب اكاػيطاف
ـ ي ب اكايطاف ب مدى اكضذيؼ ،كببذا بك ي طـ أم ت كاكت ك مػاب اإليمػاف اك ديػد أك اكخ يبػذ اك ديػدة اكتػت هػك

رأمبا اكتت متبكـ ب ك ي سف بيف األسكات.

بذػػد هػػذى اكت ربػػذ ربػػط اكسمػػيو إب ػػيس بذػػد أف هزس ػ  ،ػػـ بذػػد ذكػػؾ ع ػػم اكش ػ يب ػػردى سػػف نػػؿ م ػ طاي  ،ػػـ يػػزؿ كيبػػزـ

اكاػػيطاف ػػت اكيػػاس كياػػسيبـ كيخػػرج اكاػػياطيف سػػيبـ إعبلي ػان ألي ػ أتػػت كي ػػرر اكبا ػريذ سػػف إب ػػيس .اكسمػػيو بسكت ػ ع ػػم
اكش ػ يب ن اسػػؿ كخطايايػػا أبطػػؿ أاػػكل أم ػ ذ اكاػػيطاف أم اكخطيػػذ ،اكيذسػػذ اكتػػم كهببػػا اهلل كيػػا أعظػػـ كأاػػكل كاػػادرة أف
تت ب ع م ابكات اإليماف اكخاطسذ (ركٔ  + ُْ :ييْ  . )ٔ :شارت اكخطيذ ييا سيتذ أم سدايػذ (ركٖ )ّ:شػارت

اكخطي ػػذ سداي ػػذ ػػت اكس ػػؤسييف إذ س ػػاتكا س ػػي اكسم ػػيو ،ك ػػرد اكسم ػػيو إب ػػيس كتابذيػ ػ س ػػف رت ػػببـ كمػ ػ طايبـ كي ػػكـ اكدييكي ػػذ

(نػػكِ .)ُٓ:ككنػػف ببػػم كبػػـ عسػػؿ يتيامػػب سػػي ضػػذسبـ تػػم إكػػم ذكػػؾ اكيػػكـ ،بػػـ سػػا ازكػكا ي ػػاربكف اكسػػؤسييف ككنػػف ػػت
ضذؼ ،كارح هذى اكسنرة ي دى ت عدة أسانف ت اكذبد اكبديـ:

 ( -1زَّ )ِْ:اهلل ينمر ذراعت رعكف (رسز إب يس) ككني ال ينمػر رابتػ  .مػيظؿ كػ رأس ككنػف بػبل اػكة اكػذراعيف.
ػػاب يس سػػازاؿ يمػػتخدـ أرم ػ ػػت بػػث أ نػػارى اكسمػػسكسذ سػػف تاػػنيؾ ،كا ػػارة اػػبكات ػػت اكسػػؤسييف ،كنػػف كي ػػؽ أي ػ بػػبل

ذراعيف أم بػبل اػكة ،اكاػيطاف هػك اػكة نريػذ ككنيػ هػك ال يمػتطيي أف يػر ـ أ ػد ع ػم ابػكؿ أ نػارى ،بػؿ أف اكسػؤسييف
يف يشرخكف هلل يطردكف هذى األ نار مريذان.

 -2يمػسي ػت اشػػذ رعػكف كاكخػػركج أف ػيش رعػػكف اػد ػػرؽ ػت اكب ػر األ سػػر ،ككنييػا كػػـ يمػسي أف رعػػكف يسمػ اػػد
رؽ .ك رعكف رسز إلب يس اكذم ببت بذد سذرنذ اكش يب ببل اكة (ببل يش).

كه ًزىـ.
اكسميو نرأس ك خ يبذ اك ديدة دخؿ اكسذرنذ ك ب ألف آدـ رأس اكخ يبذ اكبديسذ دخؿ اكسذرنذ ي
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باكسذسكديذ ك كؿ اكركح اكبدس ع م اكسميو تنرس اكسميو ك ش يب ،كهذا سذيم اكؿ اكميد اكسمػيو "هػذا اكػذم ادمػ اهلل

ابب (نرم أك خشش )" (يػكَُ ،)ّٔ:ػت اكت ػارب عػركض سػف إب ػيس ع ػم اكسمػيو نسػا مػيرل كيبتذػد عػف اكشػ يب
ت خدست .

ربسا امتخدـ إب يس مبلح األ نار ضد اكسميو ،بك تارة ياػنن ػت س بػذ ابب اكػذم ترنػ

اسذػان ككػـ ي ػكؿ كػ اك

ػارة

إكػم خبػػز ،كتػػارة ي يػر يػ اػػبكة اسػػتبلؾ اكذػاكـ ،كهػػذا سػػا يشػيذ إب ػػيس سذيػػا .ككنػػف كػيبل ظ أف اكتذػػرض ك ت ربػػذ اكسنريػػذ

كػػيس خطيػػذ ككػػيس هػػك اكمػػبكط ،بػػؿ أف ايتشػػاريا ع ػػم هػػذى اكت ػػارب يذببػ يشػرة كبرنػػذ ،كنػػف أف يت ػػذذ بػػاكسنر بػػذى هػػت
اكخطيذ ،أف يت اكر سي إب يس ،هذا هك اكخطػ  .كػذكؾ اػاؿ اببػال "كػيس اكخطػ أف ت ػكـ اكطيػكر ػكؿ رؤكمػيا ،بػؿ اكخطػ

أف تتخذ اكطيكر سف رؤكميا أكنا انر كبا.

اهلل يمػػسو إذان باكت ػػارب كيذيييػػا ػػت أ ياسبػػا كيخػػرج سس ػػكسيف سػػف اكػػركح كيخػػرج سيبػػا أن ػػر اػػكة كشػػبلبذ كخبػػرة ،كا بػػيف ػػت
كعػػكد اهلل ،سختب ػريف اكت ػ كيش ػرت  ،اهلل ببػػذا ينػػكف ن ػ ـ تذ ػػـ أكالدهػػا اكساػػت ،كناكيمػػر اكػػذم ي سػػؿ أ ارخ ػ ع ػػم يا ي ػ
كيرتسي ألع م ـ يترنبـ كيتذ سكا اكطيراف ككني يببط كيشير ت تبـ تم ال يمبطكا ع م األرض بؿ ع ي .

بؿ يخرج سف هذى اكت ارب أن ر تكاضذان إذ يدرؾ ضذسيا كيدرؾ أيضان اكة اهلل ،بؿ يػدرؾ أييػا باكسمػيو أاػكل سػف اكاػيطاف

كأم ت .

اكسميو هك اكطريؽ ،سي اعتسديا ك ي ي يا اكة اكػركح اكبػدس ك يػ يشػكـ كيزهػد ػت اكذػاكـ ،ك يػ يي ٍبتػاد إكػم اكت ػارب يػر
هيابيف ك ي ي ب كيخرج سف اكت ارب أعظـ سف سيتشريف.

يػػتذ ـ أيضػان سػػف اكسمػػيو أف يمػػتخدـ ن سػػذ اهلل ػػت ركبيػػا ك ػػرد ع ػػم إب ػػيس كع ييػػا أيضػان أف يمػػتخدـ امػػـ يمػػكع،

ييسػػا

تبا سػػؾ األ نػػار أشػػرخ اػػاسبلن "يػػا ربػػت يمػػكع اكسمػػيو ار سيػػت أيػػا اكخػػاطئ ،يػػا ربػػت يمػػكع اكسمػػيو أعيػػت" تبػػرب سيػػؾ

األ نار .إراـ يسمؾ بذبلسذ اكش يب اكتت يسزع سيبا إب يس ،إمتذف باكبديميف كاساعتبـ ي تكف كسذكيتؾ.

إب يس هك اكس رب كسف أمساس أم شسات أي اكايطاف أم اكسباكـ .كهك اكسذايد كاكساتنت كاكستسرد .هػك خشػـ ال ينػؼ

عف اك رب.

ن سات اكميد اكسميو اكتت امتخدسبا سبتبمذ سف مسر اكت ييذ (تثٖ +ّ:تثٔ +ُٔ:تثٔ )ُّ:باكترتيب

ممحوظــة :ػػت طبػػس اكسذسكديػػذ ي

ػػد اكاػػيطاف كهػػذا سذيػػاى أف اكسػػؤسف مػػيدخؿ ػػت ت ػػد سػػي اكاػػيطاف ير ض ػ كيػػر ض

أعساك كا رالات  .كنسا أف اكت ربذ ك سميو ارتبطت باكسذسكديذ هنذا ي ف باكسذسكديػذ يػدخؿ ػت سذرنػذ سػي إب ػيس اكذسػر
ن  ،كنيبا سذرنذ متيتبت تسان بايتشار أكالد اهلل اكذيف اب ػكا اكسمػيو أرمػان كبػـ ك ػؿ ع ػيبـ اكػركح اكبػدس .ػاكركح اكبػدس
هك اكذم يبكديا بذد اكسذسكديذ.

اإلصحاح الرابع (مت ٗ)ٔٔ-ٔ:

إنجيل متى

ٕ
ِ
وح لِيج َّر ِ
اآليات (مت ٗٔ "-:)ٔٔ-ٔ:ثُ َّم أُص ِع َد يسوعُ إِلَى ا ْلبِّري ِ
ار
ين َن َي ًا
َّة ِم َن ُّ
ام أ َْرَب ِع َ
الر ِ ُ َ َ
َ
يس .فَ َب ْع َد َما َ
ب م ْن إِ ْبم َ
ْ َُ
صَ
ٗ
ٖ
ِِ ِ
اهلل فَ ُق ْل أ ْ ِ
ت ْاب َن ِ
ِ
ين لَ ْيمَ ًة ،ج َ ِ
اب
ب َوقَ َ
ال لَ ُو«:إِ ْن ُك ْن َ
َوأ َْرَب ِع َ
َج َ
ير ىذه ا ْلح َج َارةُ ُخ ْب ًاز» .فَأ َ
َّم إِلَ ْيو ا ْل ُم َجِّر ُ
َ
َن تَص َ
اع أَخ ً
يرا .فَتَقَد َ
٘
ِ
ان ،ب ْل ِب ُك ِّل َكمِم ٍة تَ ْخرج ِم ْن فَِم ِ
س ِبا ْل ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ َي ْح َيا ِ
يس إِلَى ا ْل َم ِدي َن ِة
اهلل» .ثُ َّم أ َ
َوقَ َ
ُُ
س ُ َ
الَ «:م ْكتُ ٌ
َخ َذهُ إِ ْبم ُ
اإل ْن َ
وب :لَ ْي َ
َ
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ٙ
اهلل فَا ْطر ْح َن ْفس َك إِلَى أَس َف ُل ،ألَنَّ ُو م ْكتُوب :أَنَّ ُو ي ِ
ت ْاب َن ِ
وصي
َّس ِةَ ،وأ َْوقَفَ ُو َعمَى َج َن ِ
اح ا ْل َي ْي َك ِلَ ،وقَ َ
ال لَ ُو«:إِ ْن ُك ْن َ
ُ
َ ٌ
ْ
َ
ا ْل ُمقَد َ
َ
ٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
لي َك».
الر َّ
ضا :الَ تُ َجِّرب َّ
ص ِد َم ِب َح َج ٍر ِر ْجمَ َك» .قَ َ
وب أ َْي ً
سوعَُ «:م ْكتُ ٌ
َمبلَ ئ َكتَ ُو ِب َك ،فَ َعمَى َأيادي ِي ْم َي ْحممُوَن َك ل َك ْي الَ تَ ْ
ب إِ َ
ال لَ ُو َي ُ
ٜ
ٛ
ُع ِط َ ِ ِ ِ
ِ
َخ َذه أ َْي ً ِ
يع َيا إِ ْن
يع َم َمالِ ِك ا ْل َعالَِم َو َم ْج َد َىاَ ،وقَ َ
ال لَ ُو« :أ ْ
ثُ َّم أ َ ُ
يس إِلَى َج َبل َعال ِجدِّاَ ،وأ ََراهُ َجم َ
يك ىذه َجم َ
ضا إِ ْبم ُ
ٓٔ
س ُج ُد َوِايَّاهُ َو ْح َدهُ تَ ْع ُب ُد».
وب :لِ َّمر ِّ
ت لِي»ِ .حي َن ِئ ٍذ قَ َ
ْى ْب َيا َ
سوعُ«:اذ َ
س َج ْد َ
َخ َرْر َ
ش ْيطَ ُ
ان! أل ََّن ُو َم ْكتُ ٌ
ب إِل ِي َك تَ ْ
ال لَ ُو َي ُ
ت َو َ
ٔٔ
ِ
ِ
ص َار ْت تَ ْخ ِد ُم ُو" .
اء ْت فَ َ
يسَ ،وِا َذا َمبلَ ئ َك ٌة قَ ْد َج َ
ثُ َّم تََرَك ُو إِ ْبم ُ

وح لِيج َّر ِ ِ
آية (مت ٗٔ" -:)ٔ:ثُ َّم أُص ِع َد يسوعُ إِلَى ا ْلبِّري ِ
يس" .
َّة ِم َن ُّ
الر ِ ُ َ َ
َ
ب م ْن إِ ْبم َ
ْ َُ
ثُ َّم = هذى اكن سذ هيا بذد اكسذسكديذ تذيت أف اكت ربذ أسر طبيذت ناف كزاسان ع م اكميد أف يدخؿ ي ييابذ عيا ،ات ػان كيػا
طريػؽ اكس نػكت .ككػيبل ظ أف إب ػيس ػارب اكمػيد بذػد

ػكؿ اكػػركح ع يػ  ،ػي ف أيضػان سذرضػيف ك ػركب إب ػيس بذػد نػػؿ

يذسذ يياكبا ( بك ي مديا)
أ ِ
وح = اكػػركح يبتػػاد اكسمػػيو ك ػػؽ خطػػذ إكبيػػذ كيبػػزـ إب ػػيس كيربطػ  ،كت مػػب إسنايياتػ إسناييػػات
ـن الـ ُّـر ِ
ســوعُ ِ ...مـ َ
ْ
ُصــع َد َي ُ
اكباريذ بذد ذكؾ .كاكسميو كـ يبتادى اكركح عيكة ،بؿ أف اكسميو ناف ت ااتياؽ كبزيسذ إب يس .كنف يسبـ سف ن سػذ أصـعد

يسوع ،أف اكركح اكبدس يد ي اإليمػاييذ اكتػت ػت اكسمػيو .بػان اكػركح اكبػدس كاالبػف كا ػد سػي ابب ،كساػيستبـ كا ػدة ،إالٌ
أف هذا يذيت أف اكركح ي رؾ كيد ي اإليماييذ اكتت ت اكسميو ،كهذا سا يذس اكركح اكبدس ييا ابف بك ي رنيا كيػد ذيا

كيبنتيا كيتكبيا كيد ذيا د ذان كؤل ضاف اإلكبيذ .كيذطييا اكبكة كر ض أ نار إب يس.
ا ْلبِّري ِ
َّة = ب مب اكسسبكـ اكيبػكدم اكبريػذ هػت سمػنف ك اػياطيف ،بػت أسػانف خربػذ كابػكر ،كاكسمػيو ذهػب ببػذا ك اػيطاف
َ
ت عريي كي ارب .
كاإليماف ابػؿ اكسمػيو نػاف نبريػذ خربػذ ،ككبػا اكػركح اكبػدس ك يػذ س سػرة( .اكػركح اكبػدس يرسػز كػ باكسيػاى) .نػاف اإليمػاف

سمػػنيان ك اػػياطيف ،سيت ػان نببػػر ،راس ت ػ يتيػػذ ش ػريا راس ػػذ اكسمػػيو اكزنيػػذ .إذان اإليمػػاف هػػك أرض اكسذرنػػذ بػػيف اكسمػػيو

كاب يس .كسف اكسؤند أف اكايطاف رب اكسميو ن ي انر كنف اإلي ي ييف كـ يذنركا مكل بلث ت ارب.

ٕ
ين لَ ْيمَ ًة ،ج َ ِ
يرا" .
ين َن َي ًا
ار َوأ َْرَب ِع َ
ام أ َْرَب ِع َ
َ
آية (مت ٗ " -:)ٕ:فَ َب ْع َد َما َ
اع أَخ ً
صَ
يبل ػػظ أف اك ػػرب بػػدأت أك ااػػتدت ييسػػا ػػاع اكسمػػيو ،كسػػي اك ػػكع تاػػتد اػػبكة اإليمػػاف ك طذػػاـ ،هػػت ك ظػػذ ضػػذؼ

ك مػػد ،كاكاػػيطاف ستسػػرس ػػت إمػػباط اإليمػػاف بذ ارن ػ سػػي اػػبكة اك مػػد .كبػػد نػػاف ػػكع اكسمػػيو أك زهػػدى كترن ػ ك طذػػاـ

ككس ذات اكذاكـ هك امتدراج اكايطاف كسيازكت  .ككبد شار اكشكـ كاكزهد مبل ان ب يبػزـ إب ػيس سػي اكشػبلة .باكشػكـ ييػزع

سف إب يس رسيس هذا اكذاكـ مبل

اكذل هك س ػذات اكذػاكـ  ،كاكشػبلة هػم مػبل يا اكسخيػؼ ك اػيطاف  ،إذ باكشػبلة تنػكف

كيا ش ذ باهلل اكذل يرعب اكاياطيف  .كذكؾ ااؿ اكرب أف "هذا اك يس ال يخرج إال باكشبلة كاكشكـ" .

ككػػيبل ظ أف اكسمػػيو بشػػكس اػػدس أشػكاسيا كاػ ذيا ع يبػػا ،نػػاألـ اكتػػت تتػػذكؽ اكػػدكال أسػػاـ طس بػػا اكسػريض تػػم ياػػرب

سي  .بدكف ضبط اكبطف طرد آدـ سف اكسردكس .كبضبط اكبطف كاكشكـ هزـ اكسميو إب يس.

كناف كع اكسميو إعبليان كت نيدان ك بيبذ يامكت  ،بك كيس خياالن.

كيت كـ.

مد اكسميو نػاف مػدان نػاسبلن بيبيػان ي ػكع كيذطػش
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ين يوماً= راـ (َْ) ياير كسترة سا يذبببا خير أك عبكبذ سكمم شاـ َْيكسان كيمت ـ اريذذ اكذبػد اكبػديـ ،كاكطك ػاف
أ َْرَب ِع َ
نػػاف َْ يكسػان .كامػراسيؿ ي ػ ِّػرب ػػت مػػييال َْ مػػيذ كنػػيبـ تػػذسركا ،أسػػا اكسمػػيو ػػذهب بارادتػ كي ػػكع كي ػػرب ككػػـ يتػػذسر.
كهذى األربذيف يكسان تاير كسدة ربتيا ع م األرض ،إف اضيياها ت زهد كأشكاـ كببل تذسر يذهب ك مسال.

ٗ
ٖ
ِِ ِ
اهلل فَ ُق ْل أ ْ ِ
ت ْاب َن ِ
ِ
ـاب
ـارةُ ُخ ْب ًا
ب َوقَ َ
ال لَ ُو«:إِ ْن ُك ْن َ
َج َ
ـز» .فَأ َ
َّم إِلَ ْيو ا ْل ُم َجِّر ُ
ير ىذه ا ْلح َج َ
َن تَص َ
اآليات (مت ٗ "-:)ٔٓ-ٖ:فَتَقَد َ
٘
ِ
ـان ،بـ ْـل ِب ُكـ ِّـل َكمِمـ ٍـة تَ ْخــرج ِمـ ْـن فَـِـم ِ
س ِبــا ْل ُخ ْب ِز َو ْحـ َـدهُ َي ْح َيــا ِ
ـيس إِلَــى ا ْل َم ِدي َنـ ِـة
اهلل» .ثُـ َّـم أ َ
َوقَـ َ
ُُ
سـ ُ َ
ـالَ «:م ْكتُـ ٌ
َخـ َذهُ إِ ْبمـ ُ
اإل ْن َ
ـوب :لَـ ْـي َ
َ
ٙ
ـو ي ِ
ـت ْاب َ ِ
وصـي
َّس ِةَ ،وأ َْوقَفَ ُو َعمَى َج َن ِ
اح ا ْل َي ْي َك ِلَ ،وقَ َ
سَ
َسـ َف ُل ،أل ََّن ُ
ال لَ ُو«:إِ ْن ُك ْن َ
ـوب :أ ََّن ُ ُ
ـو َم ْكتُ ٌ
ـك إِلَـى أ ْ
ـن اهلل فَـا ْط َر ْح َن ْف َ
ا ْل ُمقَد َ
ٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
لي َك».
الر َّ
ضا :الَ تُ َجِّرب َّ
ص ِد َم ِب َح َج ٍر ِر ْجمَ َك» .قَ َ
وب أ َْي ً
سوعَُ «:م ْكتُ ٌ
َمبلَ ئ َكتَ ُو ِب َك ،فَ َعمَى َأيادي ِي ْم َي ْحممُوَن َك ل َك ْي الَ تَ ْ
ب إِ َ
ال لَ ُو َي ُ
ٜ
ٛ
ُع ِط َ ِ ِ ِ
ِ
َخـ َذه أ َْي ً ِ
يع َيــا إِ ْن
يـع َم َمالِـ ِـك ا ْل َعـالَِم َو َم ْجـ َـد َىاَ ،وقَ َ
ـال لَـ ُ
ـو« :أ ْ
ثُ َّـم أ َ ُ
ـيس إِلَـى َج َبــل َعـال ِجــدِّاَ ،وأ ََراهُ َجم َ
يـك ىــذه َجم َ
ضـا إِ ْبمـ ُ
ٓٔ
س ُج ُد َوِايَّاهُ َو ْح َدهُ تَ ْع ُب ُد»".
وب :لِ َّمر ِّ
ت لِي»ِ .حي َن ِئ ٍذ قَ َ
ْى ْب َيا َ
سوعُ«:اذ َ
س َج ْد َ
َخ َرْر َ
ش ْيطَ ُ
ان! أل ََّن ُو َم ْكتُ ٌ
ب إِل ِي َك تَ ْ
ال لَ ُو َي ُ
ت َو َ

كخص سذ سيا اكبديس يك يا ت رماكت األككم اكخطايا اكتت ت اكذاكـ ت بلث سات هت ابكة اك مد كابكة اكذيكف
كتذظـ اكسذياذ (ُيكِ )ُٔ:كهت بذييبا يسس اك بلث اكت ارب اكتت ااـ ببا إب يس ضد آدـ األكؿ كضد اكسميو آدـ

األخير.
شيوة الجسد (البطن)

آدم  :األنؿ سف اكا رة

المسيح :ت كيؿ اك

ارة كخبز

شيوة العيون

تعظم المعيشة

اكا رة ابيذ ك يظر بب ذ ك ذيكف

تنكياف ناهلل

أعطيؾ نؿ هذى

ي بت يسم كال يشاب

كاكمػػيد اكسمػػيو ابػػر اكاػػيطاف بذػػدـ إببل ػ س ػرادى كا تبػػارى ككمػػاسؿ اإل ػرال اكتػػت اتبذبػػا سذ ػ  .كال ػػظ أف اكسمػػيو يمػػتخدـ

مبلح ن سذ اهلل ببكك سنتكب .اكن سذ اكسبدمذ هت ميؼ ذك ديف كهت ميؼ اكركح (أؼٔ +ُٕ:عبْ. )ُِ:
التجربة األولى :تجربة شيوة البطن (الخبز)

آيات (ّ.)ْ-

ساذا يبشد إب يس ببذى اكت ربذ؟
 -1هك يانؾ اكسميو ت س بذ ابب ،بػك يبشػد أف يبػكؿ ،إف نػاف ابب أم اهلل هػك أبػكؾ بػان ،كهػك إكػ خيػر س ػب،
ساذا يترنؾ اسذان .إذان ي كؿ كؾ اك

ارة إكػم خبػز .كاكسبشػكد سػف اكتاػنيؾ هػك تخريػب اكذبلاػذ سػي اهلل .كهػذا سػا

يشػػيذ إب ػػيس سػػي نػػؿ سيػػا ،بػػك ي ػ تت كػػيبسس ػػت أذف سػػف ك ػ ساػػن ذ أك سشػػاب بسػػرض "أط ػػب سػػف اهلل إف نػػاف
ي بؾ أف يشيي سذؾ سذ زة كياسيؾ ،أك ي ؿ كؾ اكسان ذ .كهذا أم كب يتبذ سذيا م االت ضذسيا يتي ػذ ت ربػذ

أك سركريا ب ل ضيبذ ( ي دى هيا ي ارب اكسميو إذ ك دى اسذان)  .كاذا كـ ت ؿ اكسان ذ ي تت إب يس كيبكؿ كػؾ اهلل ال
س ِبـا ْل ُخ ْب ِز َو ْحـ َـدهُ َي ْح َيــا
ي بػؾ بػك ياػػست نػؿ اكيػػاس إال أيػت كهػذا سذيػػم تخريػب اكذبلاػػذ سػي اهلل كنػاف رد اكسمػػيو لَـ ْـي َ

ان ،ب ْل ِب ُك ِّل َكمِم ٍة تَ ْخرج ِم ْن فَِم ِ
ِ
اهلل .كهذا يذيت كيس باكخبز ك دى ي يا اإليماف بؿ إف أراد اهلل كػت اك يػاة تػم
ُُ
س ُ َ
اإل ْن َ
َ
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بػدكف خبػز مػ يا .كع ييػا أف يمػتخدـ يسػس اكػرد ع ػم إب ػيس "إف ػاكؿ أف ياػننيا ػت س بػذ اهلل اػاس يف "كػيس ب ػػؿ

اكسان ذ أك باكاسال سف اكسرض ك دى ي يا اإليماف ،بؿ بارادة اهلل .كيتذ ـ سف رد اكسميو:
أ-

أف ال يطيي إب يس يسا يبتر

ع ييا.

ب-

أف ال يط ب كي تسس اكسذ زات ت أسكريا كسطاكبيا .كا بيف يسا يختارى اهلل كيا .

ج-

اك مد يطذـ باكخبز ككنف ال ييمم أف كيا رك ان تطذـ بن سذ اهلل .اك مد اكس خكذ سف اكتراب يت ذم ع م

سا تخر

األرض ،أسا اكركح أليبا ع م شكرة اهلل بت تت ػذل بن سػذ اهلل .كسػف ال يت ػذل بن سػذ اهلل هػك

سيت رك يان .كبد أراد إب يس أف ي ذب اكسميو كئلهتساـ باكساديات

َّكؿ اكسميو اكنبلـ إكم اكرك يات .

 -2اكايطاف رأم كالدة اكسميو اكسذ زيذ كمسي ابب اكمساكم يابد عف اكسمػيو اػاسبلن "هػذا هػك ابيػت اك بيػب" كهػك يريػد
ت ْاب َن ِ
اهلل بك تانؾ ي إذ رآى اسذان.
أف يت ند سف اخص اكسميو يبكؿ ك إِ ْن ُك ْن َ
 -3إف ناف اكسميو هك ابف اهلل يمتخدـ الهكت كذسؿ سذ زة ،أك يط ب سف أبي عسػؿ اكسذ ػزة ،كنػف اكسمػيو أ بػت هيػا
أي ال يريد هذا كيسم  ،ألف إرادت نارادة أبي أم خبلص اكيسكس ،هك أتم أل ؿ هذا ،ككيس كذسؿ سذ زات تسيدى هك

اخشػػيان .كال ػػظ أف اكسمػػيو يياػػبي اك سػػكع بسذ ػزة كال يذسػػؿ سذ ػزة أل ػػؿ يسم ػ كهػػك ػػاسي  .اكسمػػيو ال يريػػد أف
يي شر ت ذات بؿ هك يم ـ بنؿ سا يريدى ابب ،هك ال يريػد أف يمػتخدـ ساػيست بذيػدان عػف ساػيسذ اهلل كينسػؿ اػبكة
مدى .كببذا ايتزع مبلح اكايطاف اكذم يبكـ ع م امتخداـ سايسذ اإليماف بذيدان عف سايسذ اهلل (يكٔ)ّٖ:

كنايت اكت ربذ األككم هت ت ربذ اكخبز ،ككنف كيبل ظ أف اكػيسس اكاػبذايذ تػدكس اكذمػؿ ،أم أف عػدك اكخيػر كػف ي ػد كػ
سنايان داخ يا سا داست يسكميا ابذايذ باهلل.

آدـ

ب إب يس إذ أنؿ كاكسميو هزـ إب يس إذ استيي عف األنؿ.

التجربة الثانية :تجربة جناح الييكل

آيات (ٓ:)ٕ-

ناف رد اكسميو ع م اكايطاف ت اكت ربذ األككم أي بن سذ اهلل ي يا اإليماف أم أف اكسميو امػتخدـ ن سػذ اهلل .كهيػا ي ػد

أف اكاػػيطاف يتبػػدـ بساػػركع اك ػػايت اكبػػاسـ ع ػػم االعتسػػاد ع ػػم ن سػػذ اهلل .هػػك يمػػتخدـ ن سػػذ اهلل بطريبػػذ سضػ ذ كي ذ بػػا
أمامان ك ت ربذ ،كناف رد اكسميو أيضان بن سذ سف نبلـ اهلل .ست نبلـ اهلل نؿ اكنسايذ ك رد ع م تانيؾ إب يس كس اكالت .

ما ىو ىدف إبميس من ىذه التجربة؟

 )1إسا يسكت اكسميو ىييم ٍَّر إب يس بسكت  ،أك ع م األاؿ يت كـ.
 )2أك يسذ بػػا اكسمػػيو كيي ػػك ذػبلن يبػػي ػػت اإل تخػػار كاكنبريػػال .كال ػػظ أف اكسمػػيو كػػك ذػػؿ هػػذا كاػػت ا تاػػاد اك سػػاهير
بسف اك سيي ب بمبب هذى اكسذ زة اكخاراذ ككنف طريؽ اكسمػيو هػك طريػؽ اكشػ يب ككػيس هػذى األمػاكيب اكشػبياييذ

اكت يسزيكييػػذ .كعسكسػػا اكاػػيطاف يريػػد أف يت نػػد هػػؿ هػػذا هػػك إبػػف اهلل  ،كاف نػػاف هػػك يبذػػدى عػػف اكشػ يب عػػف طريػػؽ
عسؿ اكسذ زات كاكخكارؽ س ؿ هذا اكذرض اكذل يذرض ع ي باكبال يسمػ  .كهػذا سػا مػكؼ يذس ػ اكاػيطاف سػي ضػد

اكسميو م األياـ األخيرة إذ يزكدى باكذ اسب (رؤُّ) .

 )3أك أف اكسميو ال ي يب خك ان سف اكسكت يذيرى إب يس ب ي

ير اادر.
297

جفسُز األواجُم (( )1تجربة المسيح)

 )4إب يس يبيي اكسميو بامتخداـ ب نابف هلل بطريبذ يبا تبكر ،طريبذ خاطسذ ك يبا ت ربذ كػآلب ككنػف س بػذ ابب كيػا
ال ت تاج إل بات ببذى األماكيب بك ي سظيا ت نؿ طرايا اكشاك ذ ،كال داعت أف يضذ سكضي االست اف.

س َك يذبر عف ابكت كمبكط نؿ إيماف.
 )5اكؿ إب يس ا ْط َر ْح َن ْف َ
 )6ال ظ أف إب يس ي ارب اكسميو ت اكسدييذ اكسبدمذ كع م ياح اكبينؿ أم ت األسانف اكسبدمذ ،كاكاػيطاف ال ينػؼ
عف أف ي اربيا تم ت أادس األسانف.

 )7اػػد تن ػػكف ػػرب اكا ػػيطاف هي ػػا ذهييػػذ ب ػػط أم ه ػػك ي ػػرم اكسم ػػيو بػ ػ ف يػػذهب كيسذ ػػؿ ه ػػذا كيشػػير اكن ػػارز اكسا ػػبكر
باألعا يب كهذا هك تذظـ اكسذياذ أسا اكسميو اختار طريؽ اكش يب.

 )8اكاػػيطاف امػػتخدـ آيػػات سػػف (سػػزُٗ) ككني ػ كػػـ ينس بػػا ،اكبػػاات كػػيس ػػت سش ػ ت  ،إذ أف ببيػػذ ابيػػات تبػػكؿ "تط ػ
األ ذت"  ..نيايذ عف إب يس.

 )9كيرل ت رد اكميد اكسميو.

[ُ] كـ يمخط ككـ ي كر ككـ يبتاج ضد إب يس بؿ يرد ت بذ كهدكل.

[ِ] اهلل ي سظيػػا سػػف اكت ػػارب اكتػػت أتذػػرض كبػػا ككػػيس اكتػػت أشػػيذبا بيسمػػت تػػم أ ػػرب س بتػ  .كع ييػػا أف ي ػػؽ ػػت
س بذ اهلل دكف ط ب إ بات.

[ّ] اكسميو اختار طريؽ اكش يب كر ض طريؽ امتذراض إسناييات بط ب سبلسنػذ ت سظػ  .كع ييػا أف يختػار طريػؽ
األكـ كا تساؿ األكـ دكف أف يط ب سذ زات تمبؿ كيا اكطريؽ ،أك ببشد اكسباهاة كاكس د اكباطؿ.

التجربة الثالثة :شيوة العيون

آيات (ٖ:)َُ-

اكايطاف هك رسيس هذا اكذاكـ ،كهك ي كم اكسؤسييف بس ذات كأس اد هذا اكذاكـ اكباط ذ اكتت يس نبا كيت نـ يبا كاك سف هػك

كؤلمػػؼ اكمػ كد كػ أم اكتبذيػػذ اكناس ػػذ كػ اكتػػت تشػػؿ ك ػػد عبادتػ  .اكاػػيطاف يطبػػؽ اكس ػػؿ اكذػػاست " مػػيذ كأيػػا مػػيدؾ" .
كنكف أف اكرب يمسي رسيس هذا اكذاكـ (يكُْ  )َّ :بذا يذيم أي اادر أف يذطم سف يخضي ك نؿ اكس ػذات اكخاطسػذ

.

ش ِّكر ك سميو نؿ سباهج اكدييا كأي
كاد تنكف اكت ربذ هيا هت س رد ت ربذ ذهييذ نريذ ت داخؿ اكذبؿ أم أف اكايطاف يي ى
اػػادر أف يذطي ػ س ػػؾ نػػؿ اكذػػاكـ ،أم يمػػبؿ ك ػ تنػػكيف سس نػػذ سػػف اكذػػاكـ ن ػ دكف اك ا ػػذ ك ش ػ يب كنػػاف هػػذا هػػك ط ػػب

اكيبكد.

هذى اكت ربذ هت ت ربذ نػؿ يػكـ ك سػؤسييف ،أف يػدخ كا سػف اكبػاب اككامػي كػذكؾ ييببيػا اكنتػاب "ال ت بػكا اكذػاكـ "..كال ػظ أف

إب يس "نذاب كأبك اكنذاب" (يكٖ )ْْ:بك ي كم اكسؤسييف بذاكـ و
اف زاسؿ.

كي ػػد اكسمػػيو هيػػا ييتبػػر إب ػػيس كهػػذا يذ سيػػا أف ال يمػػاكـ اكاػػيطاف بػػؿ ييتبػرى شػػارخيف "نيػػؼ يسذػػؿ هػػذا اكاػػر أسػػاـ اهلل".
ب كي ب ييا ،أي

ان هذا سذيم أف اكسميو
ْى ْب َيا َ
ي ف باكسميو اكذم ييا اادريف أف ييتبر اكايطاف ااس يف ك اذ َ
ش ْيطَ ُ
أعطايا ي هذا اكم طاف .كاأل ضؿ أف يبكؿ ػيف ي ػارب "يػا ربػت يمػكع اكسمػيو أبذػد اكاػيطاف عيػت" يػا ال مػ طاف كػت

ع م اكايطاف س ؿ اكسميو ،كنف بامـ اكسميو يطردى.
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خػػداع إب ػػيس هيػػا خطيػػر إذ يكهسيػػا أيػ ال داعػػت ك شػ يب أك كؤلكػػـ ،بػػؿ ينسػػت اكخضػػكع كػ أك اكمػ كد كػ  ،كهػػك مػػيذطييا
اكن ير ،كنف ع م أكالد اهلل أف ير ضكا هذا اكسنر كييتبركى ،راضيف باكش يب.

بذػد أف يه ًػزىـ إب ػػيس ػت اكت ػارب اكػ بلث اتضػو أف اكسمػيو اػػد طػـ مػبل  .كهػػذا سػا يذييػ ب يػ ربطػ  ،إذ أف ربطػ هػػك
يتي ذ تسيذ كت طيـ مبل اكناسؿ اكذم اعتسد ع ي كهك إ رالات اكذاكـ (اكتت ر ضبا اكميد) كمػبلح اكسراك ػذ كاكخػداع

المباط اإليماف بذيدان عف اهلل ككشاياى (كهذى امتخدـ اكميد ضدها مبلح ن سذ اهلل) .

كاكخطكة اكتاكيذ ك ميد هت يبب أستذت (ستُِ .)ِٗ:كهذى تست بخدسذ اكسميو كعس طي ػذ بل ػذ مػيكات كيشػؼ ،نػاف
يبػا ي ػػذب اكيسػكس هلل كي ررهػػا سػػف مػ طذ إب ػػيس كيؤمػػس س نػكت اهلل إذ نيػػا ابػػؿ اكسمػيو أستذػػذ إب ػػيس (نػاف يمػػنف ييػػا

منيم اكستاع).

كاكسميو هزـ إب يس ت اكت ارب اك بلث ـ يذد ك ادرة أف يكا

اكسميو .ـ يزؿ اكسميو ك ذاكـ كيخر

سف اكبار اكػذيف

ناف اد امتككم ع يبـ بذػد أف أنسػؿ ردع اكاػيطاف ع ػم اك بػؿ يػزؿ كيردعػ ػت اكيػاس .اكسمػيو داسسػان يخػرج اكبػان ككنػت

ي ب.

ٔٔ
ِ
ِ
ص َار ْت تَ ْخ ِد ُم ُو" .
اء ْت فَ َ
يسَ ،وِا َذا َمبلَ ئ َك ٌة قَ ْد َج َ
آية (مت ٗ " -:)ٔٔ:ثُ َّم تََرَك ُو إِ ْبم ُ
اكسبلسنذ تخدـ هػذا اكسيتشػر ع ػم إب ػيس ،ربسػا هػت أتػت كػ بطذػاـ كاأل ػب أف اكسبلسنػذ ػالت تمػب  .اكسبلسنػذ تسػرح

بنؿ يشرة كت تت كتخدـ كت بت نراسذ اكسيتشر .كاذا

اإلصحاح األول (مر ٔ)ٖٔ-ٕٔ:

بت إب يس ت تت اكسبلسنذ كتسد ؾ كتخدسؾ ن راس كؾ.

إنجيل مرقس

ٖٔ
اك ِفي ا ْلبِّري ِ
اآليات (مر ٕٔٔ" -:)ٖٔ-ٕٔ:ولِ ْموق ِ
ب ِم َن
َخ َر َج ُو ُّ
ْت أ ْ
ان ُى َن َ
َّة أ َْرَب ِع َ
وح إِلَى ا ْل َبِّرَّي ِةَ ،و َك َ
ين َي ْو ًما ُي َج َّر ُ
َ
الر ُ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ان َم َع ا ْل ُو ُح ِ
َّ
طِ
ص َارت ا ْل َمبلَ ئ َك ُة تَ ْخد ُم ُو" .
الش ْي َ
انَ .و َك َ
وشَ .و َ

وح = اكػػركح اكبػػدس
َولِ ْم َو ْقـ ِـت = أم بذػػد اكذسػػاد سبااػرة ،اكاػػيطاف ي بػػد ع ييػػا كي مػػديا عبػػب نػػؿ برنػػذ يياكبػػا أ ْ
َخ َر َجـ ُ
ـو الـ ُّـر ُ
أخر كي ب ك مػابيا .إِلَـى ا ْلبِّري ِ
ـع ا ْل ُو ُح ِ
ـوش = اكبريػذ اكبسػرة اكسك اػذ اكخربػذ سنػاف اكاػياطيف ،كببػا ك ػكش
َّـةَ ..و َك َ
َ
ـان َم َ
تخيؼ ،كيخيؼ ببا إب يس اإليماف نسا ناف يظبر كؤليبا أيطكييكس ع م انؿ ك كش سخيسذ .كاكسميو ايتشػر ع ػم نػؿ
ذكؾ تم ييتشر ي ف ي  .ي ف ي سؿ ت ذبتيا إسناييات إكبيذ ابف ببا ي ػب .سػف يبػكدى ركح اكػرب كهػك سختسػت ػت
اكرأس اكسميو ببل اؾ تنكف سذرنت راب ذ.

كاذا ناف اكسميو اد عاش َْيكسان كمط اكك كش بك ببذا اػد أعػاد اكمػ طاف كئليمػاف ع ػم اك يػكاف ،ككػذكؾ ػاكك كش ال
م طاف كبا ابف ع م أكالد اهلل كهذا سا دث سي سػارسراس كاأليبػا برمػكـ اكذريػاف .كيبل ػظ أف سػارسراس هػك اكػذم أاػار
كسكضػػكع اكك ػػكش ػػت اكبريػػذ ألف هػػدؼ سػػارسراس ػػت إي ي ػ إظبػػار اػػكة اكسمػػيو كمػ طاي أسػػاـ اكركسػػاف اكػػذيف ي ترسػػكف

299

جفسُز األواجُم (( )1تجربة المسيح)

اكبكة .كسارسراس كـ يار ألف اكسميو ايتشر ع م اكك كش بػذا ػت أريػ أسػر سسػركغ سيػ ككنيػ يضػي اك سمػذ اكبكيػذ أيػ

ناف سي اكك كش .كاكسبلسنذ اكتت شارت تخدس شارت أيضان تميد نؿ اكخ يبذ ب رامتبا كيا كش كاتبا عيا كسذيا.

كربسا اختشر سػارسراس اشػذ اكت ربػذ ػت إي ي ػ ألف ت ربػذ إب ػيس ك سمػيو نايػت أشػذب بدر ػذ تسػكؽ خياكيػا ،كهػذا سػا

كسو ك اكبديس ككاا أف إب يس رب بنؿ ت ربذ .أسا ستم كككاا كردكا ع م ادر سا ي تسؿ سف اكبشذ.
َّ

اإلصحاح الرابع (لو ٗ)ٔ٘-ٔ:

إنجيل لوقا

ٔ
وح ا ْلقُ ُد ِ
س،
الر ِ
سوعُ فَ َر َج َع ِم َن األ ُْرُد ِّن ُم ْمتَمِ ًئا ِم َن ُّ
اآليات (لو ٗ " -:)ٔ٘-ٔ:أ َّ
َما َي ُ
َّام .ولَ َّما تَ َّم ْت ج َ ِ
ين يوما يج َّرب ِم ْن إِ ْبمِيس .ولَم يأْ ُك ْل َ ِ ِ
ٕ ِ
ِ
يرا.
َ
َ َ ْ َ
أ َْرَبع َ َ ْ ً ُ َ ُ
ش ْي ًئا في ت ْم َك األَي َ
اع أَخ ً
ٗ
ِِ
اهلل ،فَ ُق ْل لِي َذا ا ْلحج ِر أ ْ ِ
ِ
س ِبا ْل ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ َي ْح َيا ِ
انَ ،ب ْل ِب ُك ِّل
وب :أ ْ
س ُ
سوعُ قائبلًَ «:م ْكتُ ٌ
ير ُخ ْب ًاز» .فَأ َ
ََ
اإل ْن َ
َن لَ ْي َ
َج َاب ُو َي ُ
َن َيص َ
ٙ
٘
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
س ُكوَن ِة ِفي لَ ْحظَ ٍة ِم َن َّ
الزَم ِ
ال لَ ُو
انَ .وقَ َ
يس إِلَى َج َبل َعال َوأ ََراهُ َجميعَ َم َمالك ا ْل َم ْ
َكم َمة م َن اهلل» .ثُ َّم أ ْ
َص َع َدهُ إِ ْبم ُ
ٚ
ت أَم ِ
ُع ِط ِ
ِ
ون لَ َك
يس«:لَ َك أُ ْع ِطي ى َذا ُّ
يو لِ َم ْن أ ُِر ُ
امي َي ُك ُ
الس ْمطَ َ
ان ُكمَّ ُو َو َم ْج َد ُى َّن ،أل ََّن ُو إِلَ َّي قَ ْد ُد ِف َعَ ،وأََنا أ ْ
يد .فَِإ ْن َ
إِ ْبم ُ
س َج ْد َ َ
ٜ
ٛ
ِ
اء ِب ِو إِلَى
وب :لِ َّمر ِّ
سوعُ َوقَ َ
ْى ْب َيا َ
ال«:اذ َ
ش ْيطَ ُ
ان! إِ َّن ُو َم ْكتُ ٌ
ا ْل َجميعُ» .فَأ َ
ب إِل ِي َك تَ ْ
س ُج ُد َوِايَّاهُ َو ْح َدهُ تَ ْع ُب ُد» .ثُ َّم َج َ
َج َاب ُو َي ُ
ٓٔ
ِ
ِ
أُور َ ِ
وب :أ ََّن ُو
ام ُو َعمَى َج َن ِ
اح ا ْل َي ْي َك ِل َوقَ َ
ال لَ ُو«:إِ ْن ُك ْن َ
َس َف ُل ،أل ََّن ُو َم ْكتُ ٌ
س َك م ْن ُى َنا إِلَى أ ْ
ت ْاب َن اهلل فَا ْط َر ْح َن ْف َ
ُ
يمَ ،وأَقَ َ
شم َ
ٕٔ
ٔٔ
وك ،وأ ََّنيم عمَى أَي ِادي ِيم ي ْح ِممُوَن َك لِ َكي الَ تَ ِ
ي ِ
سوعُ َوقَا َل
وصي َمبلَ ِئ َكتَ ُو ِب َك لِ َك ْي َي ْحفَظُ َ
َج َ
صد َم ِب َح َج ٍر ِر ْجمَ َك» .فَأ َ
َ ْ َ
َ ُْ َ
ُ
ْ
اب َي ُ
ْ
ٗٔ
ٖٔ
ِ
يس ُك َّل تَ ْج ِرَب ٍة فَ َارقَ ُو إِلَى ِح ٍ
الرو ِح إِلَى
الر َّ
سوعُ ِبقُ َّوِة ُّ
يل :الَ تُ َجِّر ِب َّ
لَ ُو«:إِ َّن ُو ِق َ
ب إِ َ
ينَ .و َر َج َع َي ُ
لي َك»َ .ولَ َّما أَ ْك َم َل إِ ْبم ُ
ِ ٘ٔ
ان يعمِّم ِفي مج ِ
يع ا ْل ُك ِ ِ
ا ْل َجمِ ِ
يع" .
َّدا ِم َن ا ْل َج ِم ِ
يلَ ،و َخ َر َج َخ َبٌر َع ْن ُو ِفي َج ِم ِ
ام ِع ِي ْم ُم َمج ً
ََ
َ
ورة ا ْل ُمحيطَةَ .و َك َ ُ َ ُ
ٔ
سوعُ فَ َر َج َع ِم َن
آية (لو ٗ " -:)ٔ:أ َّ
َما َي ُ
سوعُ = هذا امس اإليمايت ،بك
أ َّ
َما َي ُ

ان
َو َك َ
ٖ
ال
َوقَ َ

وح ِفي ا ْلبِّري ِ
َّة
الر ِ
اد ِب ُّ
ُي ْقتَ ُ
َ
ِ
ت ْاب َن
يس«:إِ ْن ُك ْن َ
لَ ُو إِْبم ُ

وح ِفي ا ْلبِّري ِ
وح ا ْلقُ ُد ِ
َّة" .
الر ِ
الر ِ
اد ِب ُّ
األ ُْرُد ِّن ُم ْمتَمِ ًئا ِم َن ُّ
ان ُي ْقتَ ُ
سَ ،و َك َ
َ
ػرب نايمػاف ،كػذكؾ يك يػا اكػذم تن ػـ عػف الهػكت اكسمػيو كػـ يػكرد هػذى اكت ربػذ،

كببذا بك شار يس ى َّرب س يا .ك دخؿ اكت ربذ ببلهكت كسا ناف اد رب س يا.
هذى ابيذ يرل يبا ارتباط اكسذسكديذ باكت ربذ.

َّام .ولَ َّما تَ َّم ْت ج َ ِ
ين يوما يج َّرب ِم ْن إِ ْبمِيس .ولَم يأْ ُك ْل َ ِ ِ
ٕ ِ
ِ
يرا" .
َ
َ َ ْ َ
آية (لو ٗ " -:)ٕ:أ َْرَبع َ َ ْ ً ُ َ ُ
ش ْي ًئا في ت ْم َك األَي َ
اع أَخ ً
ٕ
ين َي ْو ًما = سكمم يشكـ َْيكسان كيتم ـ اريذذ اكذبد اكبديـ نػاف يبػا ي ػرـ مػدى كترتسػي اكػركح ي َّػرة سػف ساػا بات
أ َْرَب ِع َ
اك مد ي خذ سف اهلل اكاريذذ .كهنذا شاـ اكسميو َْيكسان ابؿ اكبدل ت خدسذ اكذبد اك ديد.

ٗ
ٖ
اهلل ،فَ ُقـ ْـل لِي ـ َذا ا ْلحجـ ِـر أ ْ ِ
ـن ِ
ـال لَـ ُ ِ
ـير ُخ ْبـ ًا
اآليــات (لــو َٗ " -:)ٕٔ-ٖ:وقَـ َ
ســوعُ
َج َابـ ُ
ـيس«:إِ ْن ُك ْنـ َ
ـت ْابـ َ
ـز» .فَأ َ
ََ
ـو َي ُ
ـو إِ ْبمـ ُ
َن َيصـ َ
٘
ِ
ـان ،ب ْـل ِب ُك ِّـل َكمِم ٍـة ِم َ ِ
ِِ
س ِبا ْل ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ َي ْح َيـا ِ
وب :أ ْ
ـيس إِلَـى َج َبـل َعـال َوأ ََراهُ
س ُ َ
قائبلًَ «:م ْكتُ ٌ
ـن اهلل» .ثُ َّـم أ ْ
َص َـع َدهُ إِ ْبم ُ
اإل ْن َ
َن لَ ْي َ
َ
ٙ
ِ
ِِ
ِ
ظ ٍة ِم َن َّ
الزَم ِ
ـي قَ ْـد
ُع ِطـي ىـ َذا ُّ
السـ ْم َ
س ُكوَن ِة ِفي لَ ْح َ
انَ .وقَ َ
يس«:لَ َ
ـو إِلَ َّ
ـو َو َم ْج َـد ُى َّن ،أل ََّن ُ
ان ُكمَّ ُ
ط َ
ـك أ ْ
َجم َ
يع َم َمالك ا ْل َم ْ
ال لَ ُو إِ ْبم ُ
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ٛ
ٚ
ِ
ت أَمـ ِ
ُد ِفــع ،وأََنــا أ ْ ِ ِ ِ
ان! إِ َّنـ ُو
شـ ْـي َ
ســوعُ َوقَـ َ
ـب َيــا َ
ـون لَـ َ
ـال«:اذ َ
َج َابـ ُ
ط ُ
ـامي َي ُكـ ُ
ْىـ ْ
ـك ا ْل َجميــعُ» .فَأ َ
سـ َ
ـو َي ُ
ُعطيــو ل َمـ ْـن أ ُِريـ ُـد .فَـِإ ْن َ
َ َ
ـج ْد َ َ
ٜ
ِ
ِ
ِ
س ُج ُد َوِايَّاهُ َو ْح َدهُ تَ ْع ُب ُد» .ثُ َّم َج َ ِ
ـت
ـو َعمَـى َج َن ِ
وب :ل َّمر ِّ
ـاح ا ْل َي ْي َك ِـل َوقَ َ
ُور َ
ـو«:إِ ْن ُك ْن َ
ـال لَ ُ
ام ُ
َم ْكتُ ٌ
ب إِل ِي َك تَ ْ
اء ِبو إلَى أ ُ
يمَ ،وأَقَ َ
شم َ
ـوكٔٔ ،وأ ََّنيـم عمَـى أَي ِ
اهلل فَا ْطر ْح َن ْفس َك ِم ْن ُى َنا إِلَى أَس َف ُلٔٓ ،أل ََّن ُو م ْكتُوب :أََّن ُو ي ِ
ْاب َن ِ
ـادي ِي ْم
وصي َمبلَ ِئ َكتَ ُو ِب َك لِ َك ْي َي ْحفَظُ َ
َ
َ ُْ َ
ُ
َ ٌ
ْ
َ
َ
ٕٔ
ي ْح ِممُوَن َك لِ َكي الَ تَ ِ
لي َك»".
الر َّ
يل :الَ تُ َجِّر ِب َّ
ال لَ ُو«:إِ َّن ُو ِق َ
سوعُ َوقَ َ
َج َ
صد َم ِب َح َج ٍر ِر ْجمَ َك» .فَأ َ
َ
ْ
ب إِ َ
اب َي ُ
ْ
ٖٔ
ِ
يس ُك َّل تَ ْج ِرَب ٍة فَ َارقَ ُو إِلَى ِح ٍ
ين" .
آية (لوَٗ " -:)ٖٔ:ولَ َّما أَ ْك َم َل إِ ْبم ُ
فَ َارقَ ُو إِلَى ِح ٍ
ين = اكايطاف ال ينؼ عف ركب ضديا ،اف كـ يمت ب إل رالاتػ أاػبر ضػديا اضػطبادان ،كهػذا سػا ذ ػ

باكسميو إذ أ ار ضػدى اكسريمػييف ك يػرهـ ،ػـ ايتبػم بسػؤاسرة اكشػ يب .كربسػا أف اكبػديس ككاػا أراد أف ييػكى عػف هػذا إذ هػك

يبؿ اكت ربذ اك اييذ ،أم ت ربذ ياح اكبينؿ ت أكرا يـ ب مب ستػم كتشػبو ػت ككاػا اكت ربػذ اك اك ػذ ،أليػ يريػد أف يبػكؿ
أف هزيسذ إب يس هيا األخيرة ت أكرا يـ نايت تسبيدان كبزيست اكيباسيذ ع م اكش يب ت أكرا يـ أيضان.
ُك َّل تَ ْج ِرَب ٍة = ربسا نايت هياؾ ت ارب أخرل كـ يناؼ عيبا اكسميو بػت ػكؽ إدرانيػا ،بػؿ تػم اكبديمػيف ػارببـ إب ػيس
ب ركب كؽ إدرانيا .كيانر اهلل أف اهلل ال يدعيا ي رب كؽ سا ي تسؿ.

ٗٔ
ِ
ِ
ِِ
الر ِ ِ
ط ِة" .
ورِة ا ْل ُم ِحي َ
سوعُ ِبقُ َّوِة ُّ
آية (لو َٗ " -:)ٔٗ:و َر َج َع َي ُ
وح إلَى ا ْل َجميلَ ،و َخ َر َج َخ َبٌر َع ْن ُو في َجمي ِع ا ْل ُك َ
ر كع يمكع ببكة اكركح بذد هزيست إلب يس كبذد شكس ي درس كيا ب هسيذ اكشياـ كعدـ اكخكؼ سف ركب إب يس.

كهذا اكبكؿ ال يذيت أف يمكع كـ ينف اكيان ـ شار اكيان ،بؿ أف اكباريذ اكتت ي شارت ت سؿ اكة ديدة هت ك مابت

كك مابؾ ،هت رشيد يتستي ي ف ب  .كظبرت هذى اكبكة ت اكم طاف اكذم ناف اكسميو يذ ـ ب كيشيي ب اكسذ زات.
واآلن بعد دراسة أحداث الميبلد والعماد والتجربة لنفيم لماذا تجسد المسيح؟
ُ) يبكؿ اكبديس يك يا "كاكن سذ شار مدا" (يكُ  .)ُْ :اكسميو هك إبف اهلل اكن سذ ،كاتخذ ك

مدا سف بطف

اكذذرال سريـ .كاكك شار مدا ،بذا ال يذيم ت كؿ اكبلهكت إكم مد بؿ إت اد اكبلهكت باكيامكت سنكيا
طبيذذ كا دة سف طبيذتيف ببل إختبلط كال إستزاج كال ت يير.

ِ) ناف س د اكبلهكت سختسيا م مدى ،نسا مبؽ إاذيال اكيبم كتيب عف هذا "ك ذؿ ست نميؼ اد .ت ظؿ

يدى خب يت ك ذ يت مبسا سبريا ،ت نيايت أخسايت" (إشْٗ  )ِ :كناف اكسميو مبسا سبريا سك با كسس نذ إب يس

(ككُ  .)ُٓ :كيبكؿ أيضا "كع م نؿ س د طال" (إشْ  . )ٓ :كناف هذا اكس د يظبر زسيا أ يايا ،نسا
دث م اكت م ك م بذض اكسذ زات اكتم أ بتت الهكت .

ّ) اهلل خ ؽ آدـ كي يا كؤلبد ،ككسا مبط سات ك مدت اكخ يبذ باكخطيذ .كأراد اهلل بدـ أف يخ ص ي يا أبديا .كاك ياة
هم شسذ هلل ك دى .ناف أف ت مد إبف اهلل كيسكت كيبكـ ،كباكسذسكديذ يت د باكسميو م سكت كاياست  ،تسكت

اكطبيذذ اكبديسذ اكتم مدت كتبكـ طبيذذ ديدة يسنف كبا أف ت يا أبديا كك ظ ت ست دة باكسميو .ناف هك " بذ

اكبسو اكتم كاذت م األرض كساتت كت تم ب سر ن ير" (يكُِ .)ِْ :
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مدا كيسكت ب

ْ) كناف اكت مد يكيسنف ك سميو أف يسكت ،ابف اهلل ببلهكت ناف ال يسنف أف يسكت ،اتخذ ك
كتسكت ي طبيذتيا اكسامدة .ـ يبكـ كيشذد كيتس د اك مد اإليمايم ب كس اكسميو عف يسيف ابب ،كيبكـ سذ
كينكف كيا يشيبا م هذا اكس د ،كهذا سذيم اكؿ اكرب "أيا أسضم ألعد كنـ سنايا" (يكُْ .)ِ :

ٓ) كمبؽ اهلل كارح نرة سكت اكخ يبذ اكبديسذ كتبكـ خ يبذ ديدة م اكسميو بطرؽ عديدة م اكذبد اكبديـ .رأييا
اهلل يبكؿ كسكمم نرسز ك سميو ييسا أخط اكاذب م سكضكع اكذ ؿ اكذهبم "إذهب إيزؿ ،ألي اد مد

اذبؾ ...كابف أترنيم كي سم ضبم ع يبـ كأ ييبـ ،شيرؾ اذبا عظيسا ...تضرع سكمم أساـ اكرب إكب

كااؿ  ...إيدـ ع م اكار باذبؾ  ...يدـ اكرب ع م اكار اكذل ااؿ أي يسذ باذب " (خرِّ . )ُْ – ٕ :
ك بسيا أف سكمم هيا يرسز ك سميو ينكف اكسذيم "أف ابب يرمؿ اإلبف ك باريذ اكتم مدت باكخطيذ،

كباكسذسكديذ تسكت اكخ يبذ اكبديسذ ،كتبكـ خ يبذ ديدة = اذبا عظيسا هك نييمذ اكسميو ،كينكف تضرع سكمم
عف اكاذب كابكؿ تضرع هك إعبليا عف اساعذ اكسميو اكنساريذ .ك نرة اكخ يبذ اك ديدة اكتم تبكـ سف اكسكت

باكسذسكديذ ار ت م اشذ اكطك اف كاكس ؾ (ُبطّ . )ُِ :

ٔ) إذان سكت اكسميو عيا ناف ك سدال ،بد د ي اك سف ييابذ عيا ،كناف نسارة عيا بد طايا بدس  ،كشار نؿ سف

ي بت ي يت طم بدس كال يذكد ابب يراى بمبطات بؿ يرل دـ إبي ي طي (نسارة =  )coverينكف دـ اكسميو

اساعذ نساريذ عي .

ٕ) كـ ينف اكسدال كاكنسارة بط هسا كاسد اكسدال ،بد رأييا م اكسميو اكشكرة اكناس ذ كئليماف نسا يريدها اهلل.

كرأييا م اكسميو أيضا شكرة ابب ،ي ف إذ نيا نخطاة ير اادريف ع م رؤيذ اهلل كسبل يسكت ،ت مد اكسميو

كيرل ي شكرة ابب ،كذكؾ ااؿ اكسميو كسي بس "اكذل رآيم بد رأل ابب" ( ار ي تسمير تثُٖ + ُٗ – ُٓ :
يكُْ  . )ٗ :س بذ اكسميو ككداعت كتكاضذ  ...ن با هم يسس شسات ابب .كنؿ سا عس اكسميو سف

سذ زات ناف إعبليا عف إرادة ابب ت اى اكبار م أف تنكف كبـ ياة أبديذ (سذ زات إااسذ األسكات)  .كتنكف
ك بار اكذيف اكسستك ذ اكتم ترل س د ابب كأ راح األبديذ (سذ زات تستيو أعيف اكذسياف)  ....كهنذا.

ٖ) كناف اكسميو ب مدى م ترة ك كدى باك مد ع م األرض هك اكسذ ـ كاكسارع كاريذذ اكذبد اك ديد .ناف ي ً
نسؿ
ي
كال ييبض.

ٗ) ناف ت مد اكسميو كيؤمس نييمت  ،اكتم هم مدى .نؿ سيا بذد اكسذسكديذ كبذد اإل خارمتيا يشبو عضكا م

مد اكسميو" ،ألييا أعضال مس  ،سف ك س كسف عظاس " (أؼٓ  . )َّ :كي ف ييتسم ك مد اكسميو كيشير

سف أعضال مس كي بت ي باكسذسكديذ كاإل خارمتيا ،ككنف باكخطيذ ييسؾ هذا اك بات بل ارنذ ك يكر سي

اكظ سذ .كببذا اإلت اد باكسميو إبف اهلل يشير ي ف أبيال هلل .ككضي اهلل مر اكتكبذ كاإلعتراؼ كاإل خارمتيا كيذكد
ك بات ي سرة أخرل .كذكؾ ااؿ اكرب أف "نؿ سف يشيي إرادة اهلل يشير أس كأخكى كأخت " أل سف ك س كعظاس

( ار ي سرّ  )ُّ :كيط ب سيا اكسميو "إ بتكا َّم كأيا ينـ" (يكُٓ  .)ْ :كهذا اك بات يتط ب ياة اكتكبذ
كاك باد.
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َُ)

ككبد ااببيا اكسميو م نؿ ائ "سف ـ ناف ييب م أف ياب إخكت م نؿ ائ" (عبِ )ُٕ :

كيضيؼ ع م سا ااك بككس اكرمكؿ اكؿ اكبديس إ ري كريكس م ادام "ااببيا م نؿ ائ سا خبل اكخطيذ

ك دها" اكرب ااؿ "سف سينـ يبنتيم ع م خطيذ" (يكٖ  . )ْٔ :ككني

سؿ خطايايا = "ألي

ذؿ اكذل كـ

يذرؼ خطيذ ،خطيذ أل يا" (ِنكٓ  )ُِ :بسذيم أي كهك ع م اكش يب ناف اسبل كخطايايا ،ك سيظر

اكخطيذ كني ببل خطيذ .كهذى ار تبا اكذباسو اك يكاييذ اكبريسذ اكتم نايت تذبو اس ذ خطايا اكاذب باكييابذ عف

اكاذب .كار تبا اك يذ اكي اميذ ،با انؿ اكخطيذ بدكف مـ بداخ با .ككذكؾ ااؿ بككس اكرمكؿ أف "اهلل أرمؿ
ابي م اب

مد اكخطيذ" (ركٖ .)ّ :

مدى سااب ك مديا م نؿ ائ سا عدا اكخطيذ ،ك نايت ك خطيذ

كسا إمتطاع أف يسكت عيا بؿ ناف يسكت عف يسم .
الىوتو لم يفارق ناسوتو لحظة واحدة وال طرفة عين
 نسا ا يا أف اكسميو ااببيا م نؿ ائ ،بك ناف ي كع كيذطش كيت كـ كيبنم كيشرخ (عبٓ  ، )ٕ :ككـ

يمايدى اكبلهكت أبدا (كبد ناف سف اكسسنف أف يمايدى اكبلهكت بل يذطش كال ياذر ب الـ اكش يب كاكسماسير،

يمسايم الت سبلسنذ

كني أراد أف ىي ٍن يسؿ باألالـ كيااببيا م نؿ ائ عبِ  .)َُ :بؿ م أالس م بمتاف
تبكي  ،اكبلهكت ترؾ اكيامكت كي تسؿ نؿ أالـ اكبار .كا تاج كسبلسنذ تخدس كهك اسي بذد شكس أربذكف
يكسا م اكبريذ ك رب سي إب يس (سرُ [ .)ُّ :ككيبل ظ أف اهلل ال ي رسيا سف سمايدة اكسبلسنذ ،بـ "أركاح

خادسذ سرم ذ ك خدسذ أل ؿ اكذتيديف أف ير كا اكخبلص" (عبُ .])ُْ :

 كذكؾ يبكؿ م اايكف اإليساف تجسد وتأنس


بك ناف إيمايا ناسبل سااببا كيا ،سم طسككت ناف طسبل عاديا ككني ستسكاا عسف نايكا م مي ككذكؾ أببر

اكايكخ م كارى سذبـ م اكبينؿ كعسرى ُِ عاسا (ككِ  ،)ْٕ – ُْ :كهنذا ناف م اباب كر ككت .

 ككنف إلت اد الهكت بيامكت ناف دالى كيا ير س دكد بلهكت اليباسم ،بدـ نسارة ك سرايا كنؿ اكبار م نؿ
زساف ،ككنف كنؿ سف يؤسف ب كي بت ي .

 كإلت اد الهكت بيامكت خرج سف يب دـ كسال عيدسا طذف ع م اكش يب .كااـ مدى سف األسكات ببكة الهكت
اك م كاكس يم.

 كإلت اد الهكت بيامكت ناف كذاب ياسم اكسرضم كاذا كسمبـ أك كسمكى س ؿ اكسرأة ياز ذ اكدـ ،ياسكا ،بؿ ب سمت
أااـ إبف أرس ذ ياييف .ك مدى م مر اإل خارمتيا يذطم ياة أبديذ إلت ادى ببلهكت اكس يم .
كل ما صنعو المسيح بجسده كان لحسابنا
ُ) رأييا يسا مبؽ أف اكسميو ذ يا أعضال مس سف ك س كسف عظاس  .كيط ب اكرب سيا ااسبل "إ بتكا َّم كأيا

ينـ" ينكف أف نؿ سا ناف اكسميو يذس ب مدى ،يبدر ي ف أيضا أف يذس  ،كذكؾ يبكؿ اكرب "كهذى ابيات تتبي

اكسؤسييف :يخر كف اكاياطيف بامسم ،كيتن سكف ب كميذ ديدة ...كيضذكف أيديبـ ع م اكسرضم يبرأكف"
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(سرُٔ  .)ُٖ :كنسا ت م مد اكسميو ع م بؿ اكت م ،بذا مي دث سذيا كي خذ شكرة مد س دى ( مّ
 )ُِ :كيشير س

ألييا ميراى نسا هك (ُيكّ  )ِ :كهذا سذيم أييا ي س م عرا (رؤّ  )ُِ :كهذا أيضا

سذيم أييا يرث اهلل يرث سي اكسميو (ركٖ . )ُٕ :

ِ) يبكؿ اكرب " ..كينكف كنـ َّم مبلـ .م اكذاكـ مينكف كنـ ضيؽ ككنف بكا أيا اد
كهذا يذيم أييا ن عضال مد اكسميو اادريف إف بتيا ي أف ي ب نسا

بت اكذاكـ" (يكُٔ . )ّّ :

ب هك كال يييزع مبلسيا سف داخ يا

طاكسا ي ف ابتيف ي .
ّ) َّؿ اكركح اكبدس ع م مد اكسميو يكـ اكذساد ،كذكؾ ك مابيا ،نؿ سف ي بت م اكسميو ي ؿ ع ي اكركح

اكبدس م مر اكسيركف بذد أف يذتسد كيت د باكسميو .ككنف كيسبـ أف اكركح اكبدس ي ؿ ع م اكسميو بشكرة

أايكسيذ (كذكؾ نايت هيسذ اك كؿ ع م انؿ ساسذ ناس ذ)  .أسا ع م اكبار اكركح ي ؿ ن كميذ منقسمة (أع
ِ)  ،كذكؾ ببدر سا ي تسؿ كببدر سا ي تاج اإليماف سف سكاهب ك سار كم طاف .ككذكؾ ايؿ "سم ؾ اهلل إكبؾ
بدهف اإلبتباج أن ر سف ر باسؾ" (سزْٓ  . )ٕ :كهذا تـ ار

م طبس رماسذ رسيس اكنبيذ م اكذبد اكبديـ،

إذ نايكا يمنبكف ع ي دهف اكسم ذ سف ايييذ اكدهف كيسم كي (خرِٗ  ،)ٕ :كأسا اكنبيذ نايكا ييض كف

(يراكف) ع يبـ سف دـ اكذبي ذ كسف دهف اكسم ذ ،ككنف ال يمنب ع يبـ .رسيس اكنبيذ يس ؿ اكسميو اكذل ؿ

ع ي اكركح اكبدس ن ايكـ ناسبل ،أسا اكنبيذ يس كف اكاذب اكسمي م ن  ،نؿ سمي م هك ناهف باكسسبكـ اكذاـ

شكرى داكد اكيبم م (سز ُّّ) "هكذا سا أ مف كسا
(يبدـ ذباسو اكتمبيو كاإليم اؽ ...إكخ)  .كهذا اكسيظر َّ

أ سؿ أف يمنف اإلخكة سذا .س ؿ اكدهف اكطيب ع م اكرأس ،اكيازؿ ع م اك يذ ،ك يذ هاركف ،اكيازؿ إكم طرؼ
ياب " (اكسميو هك اكرأس) ـ ييزؿ ع م اك يذ كاكبسيص (اكنييمذ) .ك م طبس تبديـ اكدايؽ ناف يبدـ ع يف

س تكت باكزيت (إاارة كئلت اد األايكسم بيف اإلبف كاكركح اكبدس) ـ يسمو بزيت إاارة ك كؿ اكركح اكبدس ع م
مد اكسميو.

ْ) اكسميو

ب اكايطاف م اكت ربذ ع م اك بؿ نايماف بدكف سمايدة اكبلهكت ،كناف هذا تم يذطم إسناييذ

كنؿ سف ي بت م اكسميو أف ي ب إب يس .

ٓ) "ر ي يمكع بذد اكت ربذ إذ
سيا يست ئ باكركح.

ب اكايطاف ببكة اكركح إكم اك يؿ" (ككْ  . )ُْ :كبيسس اكطريبذ نؿ سف ي ب

ٔ) ككيرل ساذا دث سي اكسميو .بد َّؿ ع ي اكركح كاستؤل سف اكركح اكبدس ،أل اكباريذ اكتم ي إستؤلت كيست ئ
ي ف ي أل ييسا يت د ب كي بت ي  ،ـ شاـ كيباتؿ إب يس سبتادا باكركح كي ب يذكد ببكة اكركح إكم اك يؿ

(ككْ  )ُْ ، ِ ،ُ :كهذا يذيم أف نؿ سف ي بت م اكسميو يمبؿ أف ينكف إيمايا رك يا أل ييباد باكركح

كي ب اكايطاف كت ارب  ،كيست ئ اكة .كمسذيا أف اكركح سؿ ي بس إكم سرنبذ اكخشم اك بام (أعٖ )ْْ :
كناف اكركح يبكد اكرمؿ كاكنييمذ ن با (مسر أعساؿ اكرمؿ) .

ٕ) كيسبـ أف اكسميو إ تاج أف يشكـ كي ب اكايطاف ،كااؿ هذا كتبلسيذى "هذا اك يس ال يخرج إال باكشبلة كاكشكـ"
(ستُٕ . )ُِ :
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ٖ) ا يا أف اكبلهكت كـ ينف يماعد اكيامكت كينكف مد اكسميو سااببا كيا تساسا ،كذكؾ ع ييا أف ال يبكؿ أف اكسميو
ب ألي اهلل ،بؿ هك

ب نايماف ،كناف ذكؾ أ) باكشكـ.

ب) ببيادة اكركح اكبدس .كيرل أييا اد منف

ييا اكركح اكبدس كهك يريد أف يبكديا م سكنب اكيشرة نسا ااد مد اكسميو

ب ،كأييا باكشكـ كتبديـ

أ ماديا ذبي ذ يذ (ركُِ  )ُ :اادريف أف ي ب م اكسميو ي ف شريا أعضال مس .

ٗ) كايؿ عف اكسميو "كناف اكشبم ييسك كيتبكل باكركح ،سست سا نسذ ،كنايت يذسذ اهلل ع ي " (ككِ  . )َْ :كايؿ
عي "كأسا يمكع ناف يتبدـ م اك نسذ كاكباسذ كاكيذسذ ،عيد اهلل كاكياس" (ككِ  .)ِٓ :يسبـ سف هذا أف يمكع
ناف إيمايا سااببا كيا تساسا يبكدى اكركح كيمايدى اكركح  ،كباك بذ ع م اكايطاف يست ئ اكة كهذا اإلستبلل سف

اكركح هك سذيم اكبكؿ ييسك م اكيذسذ كاك نسذ اكركح اكبدس هك ركح اك نسذ .بؿ هذا يذطييا أف يسبـ سذيم أف
اكسميو يش م ابؿ أف يختار تبلسيذى (ككٔ  ،)ُّ ، ُِ :ناف هذا كيست ئ نسذ سف ش ت بابب يختار
تبلسيذى .كيرل أف اكسميو اد طبؽ سا ااك كع ـ ب تساسا ...يش م كيشكـ يست ئ اكة كيذسذ ك نسذ.

 كهنذا شار اكسميو كنؿ سف ي بت ي طريقا كذكؾ يبكؿ اكرب "أيا هك اكطريؽ كاك ؽ كاك ياة" (يكُْ  .)ٔ :نؿ
سف ي اهد كي بت م اكسميو يشير ك اكسميو طريبا ك س د.

 اكسميو شاـ كش م كر ض إ رالات اكايطاف كاكتزـ بنؿ كشايا اكياسكس ،كناف اإليماف اكناسؿ .كاستؤل

باكركح ،كابؿ اكش يب تم اكسكت ،كيبكـ كيتس د ب مدى = ي س عف يسيف ابب .كابف نؿ سف يببؿ أف

ي اهد كيمير م يسس اكطريؽ يشكـ كيش م كير ض خطايا اكايطاف كيببؿ أف يسيت مدى  ...يست ئ باكركح
كي مب م اكسميو ناسبل كببل ككـ (نكُ  + ِٖ :أؼُ . )ْ :
كيبكدى اكركح كي ب كيبكـ سف سكت اكخطيذ ،ي
ك م اكيبايذ ينكف ك اك مد اكسس د.
لذلك تجسد المسيح ليكون جسده ىو الطريق لنغمب

ويكون لنا الطريق لنمتمئ بالروح الذى يعين والطريق لممجد
وذلك لكل من يجاىد ليثبت فيو.
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