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سوتيلوبيه سيدقلل يلوسرلا ديلقتلا باتك يف ةلوج
بعاتلا ـب بقلملا نيهاش رصتنملا وبأ هللا يف مكوخأ ملقب

. يراقملا سويسانثأ سقلا بهارلا ةيانع - سقرم ةلجم ةبتكم - سوتيلوبيه سيدقلل يلوسرلا ديلقتلا باتك•
. ةيطبقلا ةسينكلا سوقط رداصم ةلسلس نمض وه باتكلا اذه•
. تَدِقُف اهنكلو ةينوي لوصأ هل ناكو ليجألا لثم يخير باتك ربتعي باتكلا اذه•
. نيروهشم نيسيدقب ىقتلاو نيريثك عابتأ هل ناكو ينامورلا سوتيلوبيه سيدقلا ةطساوب ةيداليم 235 ماع باتكلا اذه ةباتك مت•
. اذك صنلا اذك ةرقفلا يف بوتكم لوقأ فوس باتكلا نم ءيشب دهشتسا امدنع , صوصنو تارقف ىلإ مسقم يلوسرلا ديلقتلا باتك•
. http://www.athanase.net/trad.htm ةيسنكلا سوقطلا رداصم نم يلوسرلا ديلقتلا باتك نأ حضوي يحيسم عقوم•

: طبارلا اذه نم يلوسرلا ديلقتلا باتك ليمحتب مق
http://www.eld3wah.com/play.php?catsmktba=3610



باتكلل ةيئوضلا ةخسنلا هذه نم ةحورطم صوصن يأ ةعجارمب مق

: ىلع يوتحي عوفرملا باتكلا
يلوسرلا ديلقتلا باتكل يليلحتلا صنلا - يلوسرلا ديلقتلا باتك صن - سوتيلوبي فيرعتلا - باتكلل ةماع ةمدقم

: يتآلا ةيحيسملا نع لوقي باتكلا اذه

ديحولا هلإلا وأ هللا وه بآلا .1
 دوبعملا وهو ) ديحولا يقيقحلا هلإلا وه بآلا ( ةقيقحلا هذ خرصي سدقملا باتكلا ـف , ةميدقلا ةيحيسملا تاتكلا ىلع دجتسم وأ بيرغ ءيشب اذه سيل
 حيسملا نأ اوررقو ىلوألا ةيقين عمجم تئاج ىتح ةيحيسملا راشتنا نم ماع ةئامثالث ربع هلإلا ةظفل هريغ ىلع قلطي ملو , ةيحيسملل ديحولا هولأملا وأ ديحولا
 عم سدقلا حورلاو نبإلا كارشإ كانه هنأ يلوسرلا ديلقتلا باتك يف حضاولا نم هنأ عم . رخآ هلإ يقيقحلا هلإلا عم هولعجو , قح هلإ نم قح هلإ مالسلا هيلع
 ةروهشملا ةينآرقلا ةيآلا حرطي امدنع ملسملا هدصقي ام وه اذهو ًاديج يحيسملا هملعي نأ دبال ءيش اذهو بآلا ىلع الإ هلإلا وأ هللا ةظفل قلطي مل هنكلو بآلا
: نييحيسملا نم ريثك اهمهفي ال يتلا
]73 : ةدئاملا[ ٌميِلَأ ٌباَذَع ْمُهْـنِم ْاوُرَفَك َنيِذَّلا َّنَّسَمَيَل َنوُلوُقَـي اَّمَع ْاوُهَـتنَي َّْمل نِإَو ٌدِحاَو ٌهـَلِإ َّالِإ ٍهـَلِإ ْنِم اَمَو ٍةَثَالَث ُثِلَ َّا َّنِإ ْاوُلاَق َنيِذَّلا َرَفَك ْدَقَّل
 ةدابعلا يف هعم كرشا دقو , مويلا هضرعن يذلا باتكلا نمو سدقملا باتكلا نم حضاو وه امك بآلا وهو , دحاو هلإ الإ هلإ نم ام هنأ ةحارص لوقت ةيآلاو
 , بآلا ىلع الإ قلطت مل هللا ةظفل نأ نآلا هضرعن يذلا باتكلا ىتحو سدقملا باتكلا نم فورعملاو , ثالث ثل هللا اولعج كلذل , سدقلا حورلاو نبالا
. هلإلا وأ هللا ةظفل بآلا ىلع الإ قلطي ملو ماع نيتئام نم رثكأ حيسملا عفر ىلع ّرَم هنأ ملسملا يخأو يحيسملا يقيدص ليختف

: انمالك ىلع لدي يذلا يلوسرلا ديلقتلا باتك يف ةدوجوملا صوصنلا



. ءازع لك هلإو , تافأرلا بأ , حيسملا عوسي انبر أ هللا  :     1 ددعلا 3 ةرقفلا•
. سدقملا كعيطق ىعري نأ ةيفقسألل هترتخا يذلا اذه كمداخل عيمجلا بولق فراع بآلا اهيأ حنما :     4 ددعلا 3 ةرقفلا•
. كتدارإ لوسروً دافو ًاصلخم ةنمزألا ةيا يف انل هتلسرأ يذلا حيسملا عوسي بيبحلا كاتفب هللا  ركشلا كل مدقن :     4 ددعلا 4 ةرقفلا•
. حيسملا عوسي انصلخمو انبر أ , لكلا طباض هللا  كيلإ لسوتن :     1 ددعلا 7 ةرقفلا•
. سدقملا رسلا لوبقل انتلهأ كنأل كركشن , حيسملا عوسي انصلخمو انبر أ , لكلا طباض هللا  :     4 ددعلا 7 ةرقفلا•
. كتامداخو كمادخ كر , حيسملا عوسي انصلخمو انبر أ , لكلا طباض يدبألا هللا  :     5 ددعلا 7 ةرقفلا•
. تونهكلل يتلا ءازعلاو ةمعنلا حور هطعاو , اذه كمادخ ىلع علطا , حيسملا عوسي انبر أو هللا  :     2 ددعلا 8 ةرقفلا•
. ؟ لكلا طباض بآلا  نمؤتأ : هل لوقيو هيلع  هدي عضي دِّمعي يذلاف , ءاملا ىلإ دمتعي يذلا لزني امدنعو : 12 ددعلا 21 ةرقفلا•
. لكلا طباض بآلا هللا يف : تارم ثالثلا نم ةرم لك يف لوقي اهنم لك نم يطعي يذلاو :   8 ددعلا 23 ةرقفلا•

. ريغال طقف بآلل هجوم ركشلاو ءاعدلاو لسوتلا نأ ظحال

هلوسرو هللا دبع وه عوسي .2
. ةلاقملا هذه ةباتكل ينعفد ام مهأ وه ءزجلا اذه ربتعي

: انمالك ىلع لدي يذلا يلوسرلا ديلقتلا باتك يف ةدوجوملا صوصنلا

. حيسملا عوسي بوبحملا كاتف , كنبال هتيطعأ يذلا يسرلا حورلا ةوق كنم بكسا نآلاو :     3 ددعلا 3 ةرقفلا•
. ةماركلاو ةردقلاو دا كل هب يذلا , انبر حيسملا عوسي كاتفب :     6 ددعلا 3 ةرقفلا•
. كتدارإ لوسروً دافو ًاصلخم ةنمزألا ةيا يف انل هتلسرأ يذلا حيسملا عوسي بيبحلا كاتفب هللا  ركشلا كل مدقن :     4 ددعلا 4 ةرقفلا•



. حيسملا عوسي كاتفب كدجمنو كحبسنل :   13 ددعلا 4 ةرقفلا•
. ةردقلاو دا كل هب يذلا حيسملا عوسي كاتفب كحبسنل :     5 ددعلا 8 ةرقفلا•
. انبر حيسملا عوسي كاتفب كدمحنو كحبسنل :   12 ددعلا 9 ةرقفلا•
. روهدلا دآ ىلإ دا كل هب يذلا انبر حيسملا عوسي كاتفب :   5 ددعلا 28 ةرقفلا•

: يلوسرلا ديلقتلا باتكل يليلحتلا صنلا نم ةقعاصلا مكيلإو صنلل ةحيحصلا ةمجرتلا يه تسيل كاتف ةملك





: يتآلا شماهلا يف لوقي
 ريشت ديدجلا دهعلا يف تراصو . هوهيل مهتمدخ يف ميدقلا دهعلا ءايبنأ ىلإ ريشت ةملكلا تناكو "هللا دبع" ىنعمب ًاضيأ ةملكلا يت , 27 : 4 عأ يف امك , ىتف
. يلوسرلا ديلقتلا يف ًاريثك دري مسالا اذهو . حيسملا عوسي برلا ىلإ ريشيل مسالا رصحنا مث . ىتف , مداخ : نيينعم ىلإ

: هللا دابع مهو ديدجلا دهعلا يف مالسلا هيلع بوقعيو مالسلا هيلع دواد قح يف مدختسا هنأل حيسملا عوسي ىلإ ةراشإلا يف رصحنت مل ةظفللا هذه

Luk 1:54 ًةَْمحَر َرُكْذَيِل ُهاَتَـف َليِئاَرْسِإ َدَضَع.
LUK-1-54: αντελαβετο ισραηλ παιδος αυτου μνησθηναι ελεους
http://lexicon.scripturetext.com/luke/1-54.htm
παιδος  noun - genitive singular masculine
pais  paheece:   child, maid(-en), (man) servant, son, young man.

Luk 1:69 ُهاَتَـف َدُواَد ِتْيَـب ِيف ٍصَالَخ َنْرَـق اَنَل َماَقَأَو.
LUK-1-69: και ηγειρεν κερας σωτηριας ημιν εν οικω δαυιδ παιδος αυτου
http://lexicon.scripturetext.com/luke/1-69.htm
παιδος  noun - genitive singular masculine
pais  paheece:   child, maid(-en), (man) servant, son, young man.

: نيرشعلاو عباسلا ددعلا عبارلا حاحصإلا لسرلا لامعأ يف امك يه ةطوطخملا يف مدختسملا صنلا نأ ىلإ ريشي وه



Act 4:27 َليِئاَرْسِإ ِبوُعُشَو ٍمَمُأ َعَم ُّيِطْنُـبْلا ُسُطَاليِبَو ُسُدوُريِه ُهَتْحَسَم يِذَّلا َعوُسَي ِسوُّدُقْلا َكاَتَـف ىَلَع َعَمَتْجا ِةَقيِقَْحلِ ُهَّنَأل
ACT-4-27: συνηχθησαν γαρ επ αληθειας εν τη πολει ταυτη επι τον αγιον παιδα σου ιησουν ον
εχρισας ηρωδης τε και ποντιος πιλατος συν εθνεσιν και λαοις ισραηλ

http://lexicon.scripturetext.com/acts/4-27.htm
παιδα  noun - accusative singular masculine
pais  paheece:   child, maid(-en), (man) servant, son, young man.

Act 4:30 َعوُسَي ِسوُّدُقْلا َكاَتَـف ِمْسِ ُبِئاَجَعَو ٌتَآ َرْجُتْلَو ِءاَفِّشلِل َكِدَي ِّدَِمب«.
ACT-4-30: εν τω την χειρα [σου] εκτεινειν σε εις ιασιν και σημεια και τερατα γινεσθαι δια του
ονοματος του αγιου παιδος σου ιησου
http://lexicon.scripturetext.com/acts/4-30.htm
παιδος  noun - genitive singular masculine
pais  paheece:   child, maid(-en), (man) servant, son, young man.

Act 3:13 ِهِقَالْطِِ ٌمِكاَح َوُهَو َسُطَاليِب ِهْجَو َماَمَأ ُهوُُمتْرَكْنَأَو ْمُتْـنَأ ُهوُمُتْمَلْسَأ يِذَّلا َعوُسَي ُهاَتَـف َدََّجم اَنِئَآ َهَلِإ َبوُقْعَـيَو َقاَحْسِإَو َميِهاَرْـبِإ َهَلِإ َّنِإ.
ACT-3-13: ο θεος αβρααμ και [ο θεος] ισαακ και [ο θεος] ιακωβ ο θεος των πατερων ημων
εδοξασεν τον παιδα αυτου ιησουν ον υμεις μεν παρεδωκατε και ηρνησασθε κατα προσωπον
πιλατου κριναντος εκεινου απολυειν
http://lexicon.scripturetext.com/acts/3-13.htm



υμεις  personal pronoun - second person nominative plural
humeis  hoo-mice':   you (as subjective of verb) -- ye (yourselves), you.

Act 3:26 ِهِروُرُش ْنَع ْمُكْنِم ٍدِحاَو ِّلُك ِّدَرِب ْمُكُكِراَبُـي ُهَلَسْرَأ َعوُسَي ُهاَتَـف ُهللا َماَقَأ ْذِإ ًالَّوَأ ْمُكْيَلِإ«.
ACT-3-26: υμιν πρωτον αναστησας ο θεος τον παιδα αυτου απεστειλεν αυτον ευλογουντα υμας
εν τω αποστρεφειν εκαστον απο των πονηριων υμων
http://lexicon.scripturetext.com/acts/3-26.htm
υμων  personal pronoun - second person genitive plural
humon  hoo-mone':   of (from or concerning) you -- ye, you, your (own, -selves).

: كاتف نم ًالدب كدبع ةملك ) نييعوسيلا ءآلا ةمجرت - ةيكيلوثاكلا ةمجرتلا ( ىرخألا ةيبرعلا تامجرتلا ركذت

]Acts.4.27[]ةكيلوثاكلا[
]،هتحسم يذلا عوسي سودقلا كدبع ىلع ليئارسإ بوعشو نوينثولاو سطاليب سويطنبو سدوريه ةنيدملا هذه يف اقح فلاحت [
]Acts.4.27[]ةيعوسيلا[
] ،هتحسم يذلا عوسي سودقلا كدبع ىلع ليئارسإ بوعشو نوينثولاو سطاليب سويطنبو سدوريه ةنيدملا هذه يف اقح فلاحت [

].)) عوسي سودقلا كدبع مس بيجاعألاو تآلاو ءافشلا يرجيل كدي اطس []Acts.4.30[]ةكيلوثاكلا[
] .)) عوسي سودقلا كدبع مس بيجاعألاو تآلاو ءافشلا يرجيل كدي اطس []Acts.4.30[]ةيعوسيلا[



]Acts.3.13[]ةكيلوثاكلا[
]،هليبس ةيلخت ىلع مزع دق ناكو ،سطاليب مامأ هومتركنأو متنأ هومتملسأ يذلا عوسي هدبع دجم دق ،انئآ هلإ ،بوقعيو قحسإو ميهاربإ هلإ نإ [
]Acts.3.13[]ةيعوسيلا[
] ،هليبس ةيلخت ىلع مزع دق ناكو ،سطاليب مامأ هومتركنأو متنأ هومتملسأ يذلا عوسي هدبع دجم دق ،انئآ هلإ ،بوقعيو قحسإو ميهاربإ هلإ نإ [

].))هتائيس نع مكنم لك بوتيف ،مككرابيل هلسرأو هدبع هللا ماقأ الوأ مكلجأ نمف []Acts.3.26[]ةكيلوثاكلا[
] .))هتائيس نع مكنم لك بوتيف ،مككرابيل هلسرأو هدبع هللا ماقأ الوأ مكلجأ نمف []Acts.3.26[]ةيعوسيلا[

: ةيتآلا ةيزيلجنإلا تامجرتلا ركذت ًاضيأ
) ASV - BBE - Darby - ESV - GNB - GW - ISV - RV (
. ىتف وأ لفط ىنعت يتلا child ةملك نم ًالدب مداخ ينعت يتلاو Servant ةملك 
: ةمجرتلا يف ليدعتلا دعبو ادج ليمجلا صنلا اذه ىلإ ريشن نأ بحن ةياهنلا يفو
. كتدارإ لوسروً دافو ًاصلخم ةنمزألا ةيا يف انل هتلسرأ يذلا حيسملا عوسي بيبحلا كدبعب هللا  ركشلا كل مدقن :     4 ددعلا 4 ةرقفلا

ةدابعلا يف ديحولا هلإلا عم نيكرتشم سدقلا حورلاو نبإلا .3
عوسي حيسمل الإ دجم وأ ةمارك هل سيل بآلا هللا
حيسملا نع بآلل لوقي , هرم نم رثكأ باتكلا ربع ترركت ةديرفو ةبيجع ةغيص
. بآل الإ دجم وأ همارك هل سيل بآلا نأ وه مالكلا نم هتمهف امو ) ةماركلاو دا - بآلا ىأ - كل - حيسملا ىأ - هب يذلا (



 الإ ةمارك الو دجم هل سيل يدبألا يلزألا قلاخلا لكلا طباظ هلإلا , ةيحيسملا دئاقعلا عيمج يف ريظن هلثم ىرأ مل رفك اذهف ًاحيحص يمهف ناك ول ةحارص
]180 : تافاصلا[ َنوُفِصَي اَّمَع ِةَّزِعْلا ِّبَر َكِّبَر َناَحْبُس , هتئيشم ذفني يذلا هلوسرو همداخو هاتفو هدبع عوسي حيسمل

: انمالك ىلع لدي يذلا يلوسرلا ديلقتلا باتك يف ةدوجوملا صوصنلا

. ةسدقملا ةسينكلا يف سدقلا حورلا عم ةماركلاو دا كل هب يذلا , حيسملا عوسي كاتفب كدجمنو كحبسنل :    13 ددعلا 4 ةرقفلا•
 هعم كل هب يذلا حيسمل لكلا كر لب , انم دحاو ةنونيد ال , انل ةوق , سدقملا كرس لوبقب انل معنأ , لكلا طباض هللا  :      2 ددعلا 7 ةرقفلا•

. نيمآ , روهدلا دبأ ىلإو ناوأ لكو نآلا , ةردقلاو دا , سدقلا حورلا عمو
 سدقلا حورلا عمو هعم كل هب يذلا ديحولا كنب , كفوخو كناميإ ًاضيأ انيفو مهيف دزو مهحاورأو مهداسجأل ًاظفاح نك :      3 ددعلا 7 ةرقفلا•

. نيمآ , روهدلا دبأ ىلإو ناوأ لكو نآلا , ةردقلاو دا
. ةسدقملا ةسينكلا يف سدقلا حورلا عم نبالاو بآلل , ةردقلاو دا كل هب يذلا , حيسملا عوسي كاتفب كحبسنل :      8 ددعلا 8 ةرقفلا•
. سدقلا حورلا عم حيبستلاو ةردقلاو دا هعم كل هب يذلا , انبر حيسملا عوسي كاتفل كدجميو كحبسيل :    12 ددعلا 9 ةرقفلا•
. سدقلا حورلا عم ةماركلاو ةردقلاو دا هعم كل هب يذلا , حيسملا عوسي انبر ديحولا كنب :  24 ددعلا 26 ةرقفلا•
 . روهدلا دآ ىلإ دا كل هب يذلا , انبر حيسملا عوسي كاتفب :    5 ددعلا 28 ةرقفلا•

سجن هنأل ةسينكلا لوخد هل زوجي ال يصخملا يذلا .4
؟ لحلا وه امف تاومسلا توكلم لجأ نم هسفن يصخي نم كانه هنأ لوقي باتكلا يف حيسملا نأل ًاريثك هدنع تفقوت صنلا اذه

. ساجنأ مأل اوجرخيلف , هركذ بجي ال ام لعفي نم وأ , هسفن ىصخ نم وأ يطول وأ ةيناز :  20 ددعلا 16 ةرقفلا•



Mat 19:12 ِتاَواَمَّسلا ِتوُكَلَم ِلْجَأل ْمُهَسُفْـنَأ اْوَصَخ ٌناَيْصِخ ُدَجوُيَو ُساَّنلا ُمُهاَصَخ ٌناَيْصِخ ُدَجوُيَو ْمِِاَهَّمُأ ِنوُطُب ْنِم اَذَكَه اوُدِلُو ٌناَيْصِخ ُدَجوُي ُهَّنَأل. 
.»ْلَبْقَـيْلَـف َلَبْقَـي ْنَأ َعاَطَتْسا ِنَم

؟ ةسينكلا لوخد مدنع مهئازج نوكي تاومسلا توكلم لجأ نم مهسفنأ اوصخي نأ دعب لهف

ًاقالطإ ًائيش سبلت ال نرع تنأو نوكت ةيدومعملا سوقط .5







اهكرابي نأ نهاكلل زوجي ال رامثلا ضعبو كرابُت يتلا رامثلا ضعب كانه .6



بيجعلا سقطلا اذهل ةينثولا ةرظنلاو ايتسيرخفألا رس .7



همفب ملكتي هللا وه هعمست يذلا نأ ملعاف ظعي سيسق عمست امدنع .8



مفلا نم جرخي يذلا باعلل رهطتلاو لاستغإلا مدع .9
 ا ىفكو مالسإلا ةمعن ىلع  دمحلا يبلق نم تلقو تبجعت صوصنلا هذه تأرق امل ةقيقحو ةيرهوج ةلأسم تسيل يحيسملا ىدل ةراهطلا ةلأسم ةداعلاك
 الو عامجلا دعب ةرشابم ةالصلل بهذتو كشارف نم موقت نأ عيطتست , عامجلا وأ ةيجوزلا ةيلمعلا سرامت امدنع كنأ ةحارص لوقت صوصنلا نأ ثيح , ةمعن
 . ةيدومعملا نرج نم هجورخ ذنم رهاط هنأل ءيش وأ لاستغإلل يعاد



: انمالك ىلع لدي يذلا يلوسرلا ديلقتلا باتك يف ةدوجوملا صوصنلا

 ةرم اومحتسي نأ نوجاتحي ال , اوغبطصا دق نيذلا نأل نيسجن امتسل امكنإف , ةالصلا نع لسكت ال ةجيزل طبترملا تنأ : 10 - 9 ددعلا 36 ةرقفلا•
 حورلا ةيطع يه هذه نأل , كيلجر ىلإ ًارهاط كلك نوكت كنإف , كمف نم جرخي يذلا باعلل كتاذ مشرتو كديب تخفن اذإف . راهطأ مأل ىرخأ
. نمؤي يذلا رهطت نمؤملا بلق وه يذلا عوبنيلا نم دعصت يتلا ةيدومعملا تارطقو . سدقلا

: يلوسرلا ديلقتلا باتكل يليلحتلا صنلا يف حضوم وه امك تارابعلا يف بعللاو يليصفتلا حرشلا ىلإ رظناو





" سجن ريغ جاوزلا سرامي يذلاف " : ىلإ ريشت ).ل .ث .ع .ص(
صنلل ةينيتاللا ةمجرتلا .ل , صنلل ةيبويثألا ةمجرتلا .ث , صنلل ةيبرعلا ةمجرتلا .ع , ةيديعصلا ةيطبقلا ةمجرتلا .ص

: ةروصلا يف حضاو وه امك لوقت يهو سوتيلوبيه نيناوق ةطوطخم ىلإ ريشت ).ق( فاقلا فرح
 لسغ الخ ام ةيناثلا ةدالولا دعب نم ءامب ميمح ىلإ جاتحي الو , ةسجن ريغ ةجيزلا نأل لصيلف , هتجوز دنع نم موقي ىتح هنأ ولو , ةجيزل نوطبترم مه نيذلاو "
" هلك هرهطيو نمؤملا دسج لمشي سدقلا حورلا نأل . ريغ ال نيديلا

. ةيحيسملا يه هذه نكلو طقف هدي لسغي اذامل ملعأ الو , يلصيو هدي لسغي عامجلا دعب هنا لوقلا ةصالخ

-------------------------------------------------------

 نم ءيش حرشن وأ ءيش رسفن ال نحن , لئاوألا ةسينكلا ءآ ديب ةبوتكم , ةيحيسملل ىلوألا نورقلا ىلإ عجرت يتلا ةيخيراتلا اهعجارم نم ةيحيسملا يه هذه
؟ ال مأ حيحص انحرطو انمالك له رارقلا متنأ مكلو يه امك ةيحيسملا قئولا ضرعن اننكلو , دنع

باتكلا سرهف ىلإ ةدوعلا
قحلا هللا نيد ىلإ ةوعد - ةيمالسإلا ةوعدلا عقوم


