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 أ���ام أ��د و
	�م ا���ات

أ����س ���� ��رو                                                                                                                     

����
	�م �$���ة و"��!�: أ��	�م أ�� %�س, �!�� ودم أ��!' أ��� (� %�)* �+�� , �و�.+� -,�
 �� �2اق أ��وحرا/$�" ��س ; �:�ر9+� .أ�,7ة ��6 �� �5 -4) 2!+� �!�ة 3(!�!���= ه� , و�4) أ��وح أ�

�!�+� 2? أ�!�م ا�<!�!�                                                                                         .
����ن أ�@�B� ��س ه? �!�ة دا/��2�C 2: أ��وح أ� D!أ�$!�ة و� EFن , و�4) ��6 2? أ���ت, ? ه�
 ?��G2? أ��!7د أ� E�H)�9ي إFس أ���و�+Fا �$��م أ��د و
	�م . ; �:�ر9+5) أ�����ذ��(أ��وح أ�

(!����ن. ا�*�Oص أ�@!��) وأ��Pس ; �:�رق ا���س "��,7ة , ورا/$� أ��Q% أ���أ���4ن أ�Fي ��
'!� ودم أ���: و"@���� �"R� ?5إذ. ه+��	
و
�X اS ; �.�+? !!!. ا آ5 "����ى أ��د أ".�ء اS و

5+.� ,�)�� ��6 �� وYZ 2? أ��ا�� ; -:�رق أ�@��ا�� ��6 �) دا<X أ��(� -�]? �9ة و"�آ� . وا��وا�
�ة@�� �        .                                                                           و�7م وأ
��ل ��را�!

�-+�, أ��	�م أ�Qآ!� �P!��ع أ�.(? �5 -(�ل و�5 �,!(+� أ��:)@� Sوروح ا �+�	:� ��ا��هF4ا , و�4) أ�
X!/إ��ا ?." E�.26 ا�رض . -�62 إ�!��ع ودH
��� آ���ا أ��_او�!) �!]�ون .
و��ث "�� �.�ات 

5+����� آ���ا ; , �G� 6اE ا�<!�و��E�H إ�, -�aO* 62 �) ".? أ�!+�د: و�.+(�ا آX,- �� X إ�!= أ�.
و
b��[ا��ن 2? أ�Q� ,5ه�$� (!H@��و"�أو �:�4ون آ!� أ�H� X!)+�وب �H.@�ة , رأووا أ��+c� (!4H-�ن �


6H أآ��5+2, "$!�-+5 E�H�$� (� ن��e!� وا ���+5 ورأووا 9(� إ�!��ع أ�.(?, و�4) أ�)�	� ,
� أ��(� �!�HO,�ا �) أ��!% .
��ذ �!�-+5و"��f�@�ل إ��9"�ا �P , ?).أ��!% 2? 9(� إ�!��ع أ� gر��ا ذ�


	���ــــ� أi(' 2ــــ�ن 9ــــأ�Fي آ C�
ــــ	�م إ�!��ع ور�Y إ�6 أ�$!�ة وو9ــــ� 
Hـــــــ6 ,  Dو��
 =!Hك  2(ر�ـــــ�H�20:13-21.(                                                                                  

�"�@
�!�=: إ!� �و�4) , و-�eع�H,� 5? إ�!��ع 
H!= و�mH[� 5 �= ",�اخ , �5 �4) إ�!��ع 2? أ�@

	�م أ�!6 �!��, إ�!��ع آ�ن ��آ�� C�                                                                .إ�!��ع 2

�]!Y �!�� أن ��!5 �!�� �) ا���ات؟ وإذا ���9ا �g �!�� أ�9م �!��� Xه ,g* 7"ل و���!5 2? ا�ول , ��!�
=:�                                                                                       .                          

.....                                                                                          أ�(�/? أ���اء ا�
Qاء
E�)9 ?2 ��/�� إ�!��ع أ�.(? آ�ن , =��	
 ?2 X��- %آ�� Sس و�9ة ا��إ�!��ع أ�.(? �5 �:�ر9= أ��وح أ�


	�م إ�!��ع أ�.(? ��]!Y أن �:+5 ������ أ��بو�) <7ل . و"�	��= .                                      
� ��Hب���� أ���"!' وا�,7وات, �$��م أ��د ا���ات ��+� إ��ء ��,- �+.� ����وهEF . ه? �Fا"' �

و; أن , ���!+� 2? "$� أ�.!�ن و; أن��و�+� "cر�H.� أ��Fا"' وا��Pء أ����Oرة ; �@�ز أن 

�                       .$��$�9+� أو ���!+� 2? أ�(و; , ���!+� آ]��م �H$!�ا��ت أ��:���

�س وا���Pن إ�]:���س آ�ن ر�7���� أ�ــــ5H أ��وح, ����pH �) أ��وح أ�.
�  و�Qـــ�- =!H

��Hا 

�!Gة ���م آ) Xل أ�����
!)) 2:8أ����س ���ل وا���4ب : وآ!� ; �$��م أ��د أ��وه�"!X ��6 (أ��

5H4�� (�ا�!!) ... وه� �!% آ�ن
��ل أ���4ب ). 4:11� g�Fوأ��-=(وآ b��[2? أ� �: ذهm وو��E ا��



2 

 

b��[6 أ�H
 �!��� =�G� %!��: و"G@أ� m��@" �9وا ��: وا�$��ر وا�9 "@.(+� وا��G@أ� �: �c� 5آX ا��
.                                   ��4م ���د أ���-6إذا آ!� ; ) �H�23:13-28ك  1... و�5 �4� أ�$��ر


(�ءة إ�H!� أ�.(? و�Zب "+� أ�.+� و�2$% أ�]��b �=إ�!��ع  F>أ . X��- ?).أ� �!Hءة إ��)
إذا آ��% 
� "��D آ��% -��X أ
��!m!!. آ5 "����ى أ��د و
	�م ا���ات؟, ��@Qةآ5 : وا��D"7 أ��q]�ة �

�؟ ).                                                                                 12:19ل أ
��("����ى أ�@
 �r�!��
��ل إ��ى �) - �� ا���9!�  2? آ��ب أ��Oذرا�]�D أ�4.!:!$i)60 ()�H� �� ـــأ��@G��Gة أ��

�سأي أ(�!): )��وح أ����
	�م أ� ?2 X>ي دFأ� .��!HOأ� �	$� X2? آ ��. وأو�f" cراد-= أ�+�د/� .و�:�

7م 2? ��آ.+5. أن �.���ا ����$!) ه�د/!)" .=�4/7� �وه� �O:? . وا��وح ��	�+5 "!
X4أ� (
�ات و
��7ت �) <7ل . و"��-= أ�@(�رة ��	5 أ���/+5. 
�و��]? �
5+��	
 )(!.�_�H� أي( .ن "����= �!���4َن�Hو���� =)$" ���4َن أِه7ً!� �ِHَG+ُ5.(                        

                      ).15:5أ
��ل (آ5 "����ى ا���د وا��	�م , آ�ن �]+� ا���د) "]�س(Xٌxِ ����ن 
�� ; �.Qع أ�@��!�� ه� *y وا��Oاب *y أ<�. و�4) أ��Oاب, 2? ��م أ�� �!D <�ا"�. أ�@, أ�@

�ا� D!� اب�Oوا� .?H)!ُ� �� أ�@�!�� و�4) أ, "��$@�)=� ���ت و�D!� . D!� =.4 <�ا"�) �:أ�@
�-�� .S�" bH> ��, أ�@p![Oأ� b��3 (
�. وا���ت وا��Oاب د<�Hا �ة ; -.Qع أ�@��, إذا أ�$!�ة أ�@

 �@��" �                                                    ).أي أ��Oاب وا���ت(و�4) -.Qع ا�
��ل أ���-(]
�� أز�!�"��!�4ر"�س أ� :���9 ���
ِ�َف . إن أ����دة -$��ق -$% رأ�=, هFا رأى �H� ?2=. آ�ن إ�َ

?H@ا أ��F+� 5َ+ِ2ََو .=!H
 {)�H� أ-6 أ�@.�د ���.
� أن , وYZ �+5 ا�آc!� Xآ�Hا: و�" 5+� =:� 5H� ه��و"�
6Hiو �2��ل ) إ��) إ�+g(�= و���9ا : و2? �!�ان أ��+�دة �5 ����وا X�� =H�9 َ*!(�ت رأ�= أ�(!}. �@

� و����rن �.� أ�� أ<�م أ��!' و�5 أرى �.= أي �Zر(�+5 �� X)93:���? و F.� ,آ!� أآ:� "= ا�ن؟ .(
� و�9ل �+g9�$.� . 5 "��.�ر أو ���4ن �cآH� X$!�ا��ت: 2����ا �=
�@* X4" 5+"��c2) ?.9�$�� أ�.�ر

��D دا<H+�و). و":�ح آ(!� �9c(H+5, وا�$!�ا��ت �) -�
(.?, ��Gان�� ور��ا أ��!	
أ�.�ر . أ*��Hا ��را 
�E وذ�g أ���4ن أ��R �) را/$� أ�(�Oر@" �e- 5� .ث��اء �� �
��� *�ه� ه_;ء ا�.
و�4? ; �_�) , و

=" m�أ�.�ر, أ�� c:3ود�= أ �!.                                                                �x"�ا رأ�= "��
!) أ".�ء أSإذا آ!� ����؟ هEF ه? 
	�م أ�ه_;ء ه5 إ��ء أS أ����Q��" (!/�H% , ; �$��م هF4ا �
�س�� را/$� أ�(�Oر, أ��ُ�َ,-َ �+.� Sا"' أF� 5آ!� ; �$���+5؟                                   : ه_;ء ه

�ا�� �+5 و���$+5 2? �7: �2ح أ��ب ه����� �$��م ُ�$(!= و���4 أ�.
=� .                               
�آ5 2!= روح أS.. أ�(�/?�ك ��]? أ�(�آ�ت, �إذا �.]mH �) أ��ب أن ��]!.� �.�!| 2? . و�) <7ل �
=2�>                                                                                                                 .

!) و*+�اء أ��!'أ��@� وا���..أ�!ـــــ): و��4) "�آ�-+5 دا/�� ��.�, ���Pام ��	�م آX أ�  

 أ����س ���� ��رو


