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I- مقدمة 
 ى  وهىى ماابىبور ةاااىخما ىىخ ىر ى رابىىاي (4-3رك)تتماشى ؤياىاريااىااباا وىىخماب ا  ىخ -أ

مهماتُظ اانأنهللاس ُة امام حشوبهب  لكف  لءمعودم ش ئخم ايىا هللاابتى ُكيىا .ابثمان خ

(.2-1رك)ف اباي ابثالثخاألمب 

ب وى  فى أمؤشىل    أنااج ش صى ا دابابأناُظ اغ اتهمؤحمتهابثالثخاألمب ؛اواباي ف  .1

:2؛1:11) كىلاأل ى بتوبىدمتة ى ابىابيامتلكأؤضإساائ ل ابكا ىل ماىأتمامأله كله جده م
11-12.)

ج ى هللافى اُكيف لشعٍب خاطئ وضعيف كشعب إسرائيل أن يسلك فى وعود كهذه؟هنااأت اب ؤال؛ .2

باىدحىل نه ىه وهىلخأني ى امكىر بىه. أنيشى عىرغنى نومتىه(4-3رك)ابايات رابتاب ت ر

.فمملكتهالتوتمدعل إستحااقنا لعل نومتهف نا.قدمسأنا كرمسطشو ماطئ

 وزربابععل (3رك) ابكىىاهراألعلىى يهوشعع ايىىههاتىىاناباياتىىانعلىى اباائىىداراألساسىى  ر سىىاائ ل تُ -ب

ؤأ .تىىؤثاابحابىىخماب بىىاحابامح ىىخباىىادحابمملكىىخعلىى ابحابىىخماب بىىاحابامح ىىخبلشىىو (.4رك)ابحىىاي 

مضىح هى هاباياىادعىوحقىادحإسىاائ لماأل ىخيل ىا(.4-3رك)ريااااباادحاألساس  رب  كلأمؤشىل  

تىىاناباائىىدارابم ىىئوب رعىىرإعىىادح نىىاءتُشىىج هاتىىانابايا(.11:1؛إش11:1مىىا)يك نىىخبكىىلاأل ىى 

.اب  كل

.هب ماصد ماقابل اناووقانشوبهعرابتمت المعوقين الرأسيينا يااباب -ج

(.3رك)يدمبناتة  امتجدادؤمح؛ب ا؛ااخطيتناابمووقاألملهو

رنحتىاجمونى خمىا؛نحى (.4رك)؛ب ا؛اوة نىاإ ىدادا  وجهاىخوقدراتنافقر مواردناهونياثابمووقاب

.ابم تمامابموونخابموجهاخيإب نومتهبلتجدادابامح

(.7-3:3) مااوده إب ابةاعخ الٍ يا لالرب قلوبهم يينق 3ف ريااا -د

(.11-4:1)ماُادؤعمل    مايان غ اا م وبا يساعدهم الرب فى العمل 4ف ريااا

.ابم تمامابموونخابموجهاخيامحاداب كلما أما  نحتاجبنومتهبلتجد

.ه إعالننومخهللاباادتهاب ةاحمابهوهاء4-3اباسابخف ريااا -ه

.(3رك) حت  رأيبامةاااناويطهر قلوبناأنهللااغها ياباسابخه

.(4رك) حت ف ابم امابصغ احويستخدم عملناأنهللاا ددإحت اجابومل ياباسابخه

:3)مالامكىرأنا ىت د ناهللانفشل كثيرا  وقاألملاب  اج ابتغل عل ههوابك  خابت تاول أنناابمو -م
1-5).

مالامكىرأنا ىت د ناهللاينقصعنا الثثيعراب  اج ابتغل عل ههوابك  خابتى تاىول أننىانياثابمووقاب

(4:1-1.)
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(.3رك)مه ابت تحاؤنا ريلإدانخبة هللاالثقة فى محال دبشو ابابأنتكونبداه -ر

(.4رك)أعمابناابصغ احمابصوبخالثقة فى أنه يُقَدِّرال دبشو ابابأنتكونبداه

II- (5 -1: 3)األعلى تطهري يهوشع الكاهن : الرؤيا الرابعة
ابم  حقبىل)الكاباب ؤأ رياااا وش ابكاهراألعل ماقها أ ام (2-3:1)ف ه اابمش د:ملخص -أ

ابمشىكلخأنا وشى يىان.بادقدمابش ةانشكو ضىدا وشى  ت مىا إاىاه وىدمابكهىاءحفى ابا ىادح(.ابتج د

أنا لكف طاعخابىاب الىٍ يا ىليانا وش قدتة ا ابكا لمهك اتم دعوته(.3:4)  نبا  ابهول

ستشتاكيلا خإساائ ل(.1-3:8)خعرابم  امعرنومتهعال خنبوااُمثلهومفاااهابا ادي(.3:7)

(.3:11)ف ابن ااخف نومخابم  اابغا اح

 ابحثعلى ا مىالومابح ىاح(5-3:3) عملؤ هي(2-3:1)ابمش داب مامي:للرؤيا أربعة أجزاء -ب

.(11-3:8) ث إعالنعرابم  ااآل ممال ه(7-3:1) ال يا ل

 ثىلابكىاهراألعلى األ ىخأ ىامهللا. سىاائ لف  وق ابكاهراألعل يممثلؤسميا وش اوملهنايان -ج

ألنمة خا وش قدُؤفو  فكى بك؛مة ىخإسىاائ لماألؤضقىدُؤفوى (.11-11:1ال)ف اومابكهاؤح

(.2-13:1؛3:1)

.ف ا وع اعملههللا  ا وش س ومله ساائ ليأ خمبكل ؤ ر -د

III-  (2 -1: 3) يالسماواملشهد
(.3:4)ف إساائ ل مه أنهغ ا ؤهلبلموق ابا اديإشتك ابش ةانعل ا وش أ اماباب مات -أ

بِّ  َمالَكِ  قُدَّامَ  قَائِما   اْلَعِظيمَ  اْلَثاِهنَ  يَُهوَش َ  َوأََرانِي" ب شتك عل هفى ) هُ لِيُقَاِومَ  يَِمينِهِ  َعنْ  قَائِم   َوالشَّْيطَانُ  الرَّ

(3:1رك)".(تاجمخأما 

  ايىهابا ىادحابامح ىخاألعلى فىيمهك ا ف وف(.1:11)يانابكاهراألعل ف إساائ ل:يهوش  .1

   ى عا ىا  ىر ا ىلإبى أمؤشىل21باىدعىادقبىل.األ خ ماُمثلإساائ لفى دعوت ىابتكىونأ ىخي نىخ

.كهناخماار راب ارأم مابل بي

ابكلمىخ.عل ىه أمب اىدمشىكو ضىدهأ ىامابىابانيىانماقهىا  جىواؤا وشى ب شىتكيابشى ة:الشيطان .2

".ابُمشتك "توني"ش ةان"ابوبااخ

سىتمااؤاشىتكيابشى ةان  .ا أمىا فى تاجمى"ب شىتكي" ابكلمىخ"ب اام ه"ابكلمختُاجم :يشتثى .3

.دارفاط بكرالامكنهأناُاشتكيا تة  ابش ةانأن(.12:11ؤي)عل شو هللا

(12:11ؤي)".َولَْيال   نََهارا   إِلَِهنَا أََمامَ  َعلَْيِهمْ  يَْشتَِثي َكانَ  الَِّذي إِْخَوتِنَا َعلَى اْلُمْشتَِثي"

.شى  فى ابثىابو ابابهوابم ى حقبىلابتج ىد ثىانيأن الكابُمه امناوتادأغل :مالك الرب .4

(.3:2")اباب"ابمالكاُدع (.12-1:11)ا اا ف ه هابل لخف اباياااألمب بادؤخهرياااس

ب ك نىوا"ااهىواأ ا ىه"ادعوابىابيث ىاارألن.ابك نو بتوض حمد خه اتوب اؤسمي:واقف أمام .5

 مإب شى (17:1 ىل1) إال ىا(21:28قىر) ابكىاهراألعلى (1-11:8تىث)به  ثىلسىبطالمي

. إبخ(3:14ل 2)
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إنت ىا:باىدقىالابىابشى ئ ر(.3:2)ب اابلابابشكو ابش ةانضدا وش   لإنت اابش ةان ىات ر -ب

.ابش ةان مم  ا وش  أنهشولخ نتشلخ رابناؤ

بُّ لِلشَّْيطَانِ فَ " بُّ يَعا َشعْيطَانُ : قَاَل الرَّ بُّ الَّعذِ . لِيَْنتَِهْرَك الرَّ ََ َهعَذا ُشعْعلَة  . ي اْختَعاَر أُوُرَشعلِيمَ لِيَْنتَِهعْرَك العرَّ  أَفَلَعْي

(3:2رك)"ُمْنتََشلَة  ِمَن النَّاِر؟

إنت اابابابش ةان بى    ىب أنابشىكو ضىدا وشى يانى ياك ىخ  ىل  ىب  حبىخهللا:ينتهرك .1

مه ا ااجى .برات اهلاباب  شكااخابش ةانضدنا.ابغا احمإمت اؤهاألسم ب  وش مإساائ ل

.اج أننولرإقااؤابحقه اعل قلو نااو ا  وداوم.عل نانحرأاها أننهوله

(.8:34ؤم)اُااس رشكااخابش ةانعل ناإنشهاعخا وعألجلناأقو  ماال .2

رُ " ُ ُهَو الَِّذي يُبَرِّ يَعِديُن؟ اْلَمِسعيُ  ُهعَو الَّعِذي َمعاَل بَعْل  َمعْن ُهعَو الَّعِذي!َمْن َسيَْشتَِثي َعلَى ُمْختَاِري هللاِ؟ هللاَّ

فَعِِنِّي ُمتَعيَقِّن  أَنَّعهُ مَ َمعْوَل َومَ ...!بِاْلَحِريِّ قَاَم أَْيضا  الَِّذي ُهَو أَْيضا  َعْن يَِميِن هللاِ الَِّذي أَْيضعا  يَْشعفَُ  فِينَعا

اِل  تَْقععِدُر أَْن تَْفِصععلَنَا َعععْن َمَحبَّععِة هللاِ الَّتِععي فِععي اْلَمِسععيِ  يَُسععوَ   ...َحيَععا َ َومَ َمالَئَِثععةَ َومَ ُرَؤَسععاَء َومَ قُععوَّ

(31-8:33ؤم)" .َربِّنَا

. اؤيهاؤحب ةاااناعنا  اآلب ألنهاا ا وعيمحا ي .3

(2-2:1او1)..."َر   لَِخطَايَانَاَوُهَو َكفَّا.َوإِْن أَْخطَأَ أََحد  فَلَنَا َشفِي   ِعْنَد اآلِب، يَُسوُ  اْلَمِسيُ  اْلبَارُّ "

تنىاي ابحىاي ابهاؤسىي يىانت ا وشى فى ابوىاب ابامحىيعلىنه ابوق ابى  يىانابشى ةاناشىتكيف  -ج

حكى تنىايت(.17-5:1هعى) قىائال أنىهالاحىقبىه نىاءاب  كىل(5:3رك)بل ا اح اشتك على ا وشى 

.ببحاابن ا غابابهاا إب اعباابمنةاخ

ِي النَّبِيُّ َوَزَكِريَّا " ِ  ...َويَُشعوُ   ...ُل ِحينَئِعٍذ قَعاَم َزُربَّابَع...لِْليَُهوِد  ...فَتَنَبَّأَ النَّبِيَّاِن َحجَّ َوَشعَرَعا بِبُْنيَعاِن بَْيعَّللِا هللاَّ

... َمععاِن َجععاَء إِلَععْيِهْم تَْتنَععاُي َوالِععي َعْبععِر النَّْهععِر  ...َمععْن أََمععَرُكْم أَْن تَْبنُععوا َهععَذا اْلبَْيععَّللَا : وا لَُهععمْ َوقَععالُ  ..فِععي َللِععَك الزَّ

لَعِه اْلَعِظعيِم َوإَِلا بِعِه يُْبنَعى  ...لَعَد  اْلَملِعِك  لِعيَُثْن َمْعلُومعا  ... َعْن َهعَذا (بلملكداؤاوس)َجاَوبُوا بِِرَسالٍَة  ِِ بَْيعَّللِا ا

(5:1-17عه)".إِلَْينَا ُمَراَدهُ فِي َللِكَ  َوْليُْرِسِل اْلَملِكُ  ... ي اْلِحيطَانِ بِِحَجاَرٍ  َعِظيَمٍة َويُوَضُ  َخَشب  فِ 

هكى اإنت ىاداؤاىوس لىكفىاؤس كااتهعل ا وش فى ابوىاب ابامحىيمهك ايماإنت اابابابش ةانبش -د

(.12-1:1عه)بت ببهف إرعاجا وش  مأ اه تادا إ دادا  اداخبهؤ ا لببناءاب  كلتتناي

ِ  بَْيعَّللاِ  َعَملَ  اْتُرُكوا ...تَْتنَايُ  يَا َواآلنَ "  َععاِجال   النَّفَقَعةُ  تُْعع َ  النَّْهعرِ  َعْبعرِ  ِجْزيَعةِ  ِمعنْ  اْلَملِعكِ  َمعالِ  فَِمعنْ  ...َهعَذا هللاَّ

َجالِ  لَِهُؤمَءِ  (12-1:1عه)".َعاِجال   فَْليُْفَعلْ  أََمْرلُ  قَدْ  َداِريُوسُ  أَنَا ... يَْبطُلُوا مَ  َحتَّى الرِّ

إنهللااب  إمتاؤأمؤشل  ابهو هخماب اطئخ هوإبهابنومخاب  إمتاؤهؤالء:الرب الذ  إختار أورشليم -ه

ا بىهابى يبادؤداباب نه هعل ابشكااخألنىه. تحا ربل الو مابواجهارعرت ل  أنه   مُغ ااب

.اب ةاحابواجهارا تاؤأناهدي

باىد(.3:2)بلشى ةان شىولخ نتشىلخ ىرابنىاؤ(مإسىاائ ل)اصى ابىابا وشى :ن النعارشعلة منتشعلة مع -م

يانى  ثىلعصىاح شىتولخسىحب اهللامىاؤجابنىاؤ.فىي ا ىليان إساائ لقدتحاؤ بلتو ىرنىاؤاألسىا

د  اإسىاائ لباىدتى تى.برا محهللا سىاائ لأنتُىد ا ابكا ىلفى نىاؤقهىائه.ب نا ها رابد اؤابشا ل

:12؛ؤي31:7؛إؤ13:8)سى حد هى اثان ىخفى ابهى اخ.م71 اا عدادحف ابتاؤاخ  ثلف عىام

 وىدأنإنتشىلا وشى أمإسىاائ ل يشىولخ نتشىلخ ىرابنىاؤ بى  . بكرهللاس تدملف ؤحمته(13-17

.ب   د اؤيا لبد هللاابن خف أنا مح
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ابصىوؤحهنىاتوضىح"أب  ه ااباجلعصاح شتولخ نتشلخ رابناؤ؟:"ادابن ا ف تاجمخأما  .1

.عرابواابابناؤه توب اؤ هي. رمض مة اهامب حدمد

نص  حتاقخف مقى ابتأداى ا ت دمعا وسه اابتوب انه هب ص إساائ لمقدإنتُشل يوصاح .2

  ماثىلبىد اؤسىدمممعمىوؤح عنىد انهبى نىاؤ ىرعىا وسإناىاكإسىاائ ل ىر وقىاص .ا ب ي

.اب ماءبتد  ما

َِ فَلَعْم تَْرجِ " ُ َسُدوَم َوَعُموَر َ فَِصْرتُْم َكُشعْعلٍَة ُمْنتََشعلٍَة ِمعَن اْلَحِريع ..". ُععوا إِلَعيَّ قَلَْبَّللُا بَْعَضُثْم َكَما قَلََب هللاَّ

(4:11عا)

بىى اامكىىر.ؤحمتىىهب ناىى إسىىاائ ل ىىرابىىد اؤابكا ىىلاباسىىابخهىى أنابىىابتىىدملدائمىىا موجىىها فىى  .3

هفى ابم ىتابل مأن ىاسىتنجو ىرأينىاؤ ساائ لأنتتأيدأنهإمتاؤها  ى ادتهمأنىهسى تدمل احمتى

. ن استواني

بادإستحا إساائ لابناؤميان على مشىكأن.ااكهاكإساائ ل متوق  إن حا اخإناااؤيدابابعل .4

باىدقىالابىابهى ابلشى ةان سىكا . ىخرابابتدملف خمادق اخمأنا ه ف ؤحمتىهابغنتأيل ا بك

مؤغىى .إنهىى هحا اىىخعىىري ىى اىىا هللاأمؤشىىل  .ؤعلىى  ىى  ونابىىاباغىىا.شىىكواهضىىدا وشىى 

حتى أنىهجول ىا.إستحااقإساائ لبلوجودف نىاؤ ا ىل بى ات ىلعن ىاابىابمتىدمل احمىخعظ مىخ

.هقبلأناتدملمانا ها ايان ت تحا"ا قتاابإب إيتمال"ت تبا

بىونىابوا ىاا ىتحاون  ىايانى .ه  ثىلشىولخ نتشىلخ ىرابنىاؤ– ثلا وش -اب ومقادحاُا  اباب .5

:7 ىي)ماتوا ىل لةى  ى شىوبهاباأفخ اُ ااباب .هناكأ فا خأناصبحواقادحا ت د   هللا
.مةااانىامتجاؤ نىاناؤتحى ناا ىوعفى ؤحمتىهيمىاأناى ا وشى  بكنىاناى بى اُبو(.18:35؛ ه18

أنإنىهاُ ىا ى.عند اادعوهللاابناسب د ته اوافضوه   ممة ت   معوره  مأن  ب  وايىا ل ر

دحابجداىدح  مال ى دن ىخمقى ؤح ماوةى    ال ى جداىدحعنىدابىوال"شوال  نتشلخ رابناؤ"اجم 

.ستمااؤيلاومماادمب  نومخابتة  ا  

نىخ ساائ ل ماب  اوتمدعل أ ا رإمت اؤهللااب ا  ن ص اإساائ لف معودهللااأتيأاباسابخهي -ر

ىل " هى هابناةىخأمضح ىوب.هللا ف ىر هللا أ ب و  ب هُ؟ؤ  ىوب ىاش  اش  لحى رننظىابتىاؤاخإسىاائ (.11:1ؤم")!ح 

.عالقته  ا اوة ناه اثاخف ابابمف طاقهمتمادهاعل هللا مؤفههأنان ي

IV- (5 -3: 3) يالرمزالفعل : إستقبال نعمة اهلل
باىدقىالابىاببلمالئكىخأنانهعىوا.(5-3:3)بادأُرال عباءحا وش اباى ؤح مأُعة ى بىهماحىدحجداىدح -أ

(.3:4") ى  همافىخأنظا؛بادأرب مة تكمسأُبب ىك ال"ا ؤح ث تكل  باشاح ب  وش  عنهابث اباب

ف إسىتبدال ال ى ا وشى اباى ؤح غ اهىانظ هىخ اتحىد عىرنومىخهللامعمىلا ىوععلى ابهولابا هي

.ابصل  

َوقَعاَل . اْنِزُعوا َعْنهُ الثِّيَاَب اْلقَِذَر َ : قُدَّاَمهُ فَقَاَل لِْلَواقِفِيَن .اْلَمالَكِ  قُدَّامَ  َوَواقِفا   قَِذَر    ثِيَابا   مَبِسا   يَُهوَش ُ  َوَكانَ "

 فََوَضعُعوا. طَعاِهَر    اَمعة  ِعمَ  َرْأِسعهِ  َعلَى لِيََضُعوا: فَقُْلَّللاُ  .ْلبُِسَك ثِيَابا  ُمَزْخَرفَة  قَْد أَْلَهْبَّللُا َعْنَك إِْثَمَك َوأُ . اْنظُرْ : لَهُ 

بِّ  َوَمالَكُ  ثِيَابا   َوأَْلبَُسوهُ  الطَّاِهَر َ  اْلِعَماَمةَ  َرْأِسهِ  َعلَى (5-3:3رك)"  .َواقِف   الرَّ

منحىر.مهىوأاهىا اُمثىلإسىاائ ل. نبا  ه ا اتُظ اهبنىاابمال ى اباى ؤحباديانا وش  ُ:ثيابا  قذر  .1

.ؤجاءف تبائخأنه نامب  بنا.ي بك  نبون
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مشاحابابب  وش (.3:4)أ اابابابمالئكخأنتُهال ال  ا وش ابا ؤح:إنزعوا الثياب القذر  .2

(.14:1إش)حق ؤبث اتُشبهأعمابناابشاااح.أنإرابخ ال  هابا ؤحتا ه رابخمة ته

؛1-8:7؛ال1-28:8مىا)مبمال  ابك نو تا هابث ابابمهمافخ ؤتداء اهللا:ثيابا  مزخرفة .3
 ثىلفىي.جىودحفى ا نج ىلفى هى اابجىهءتبارحاىائقابنومىخابمو(.21 5:17يو2؛11:11إش

(15:22بو()أ األفهل)ا  رابهال ااولا وعأناألبأبب إ نهابُحلخاألمب 

(5:21يو2)".فِيهِ  هللاِ  بِرَّ  نَْحنُ  لِنَِصيرَ  ألَْجلِنَا، َخِطيَّة   َخِطيَّة ، يَْعِرفْ  لَمْ  الَِّذي َجَعلَ  ألَنَّهُ "

بِّ " ٍَ . تَْبتَِهُج نَْفِسي بِِِلَِهي ألَنَّهُ قَْد أَْلبََسنِي ثِيَاَب اْلَخالَصِ . فََرحا  أَْفَرُح بِالرَّ َكَسانِي ِرَداَء اْلبِعرِّ ِمْثعَل َععِري

(11:11إش)" يَتََزيَُّن بِِعَماَمةٍ 

"نىا "ال ىدأن(.3:4)أنهقدأرالمة تهمأبب ه ال   همافىخ"اا "احثهللاا وش أن:أنظر .4

.ه هابحاائقف ح اتنامنه  ي  تنةبقعل إساائ ل

ؤ مىا.مقىدقُبىلإعالنىهابشىهاعي(.3:5)سألرياااابابأناه عما خعل ؤأسا وش :شفاعة .5

اوضىح. تومدا حت اجولريااااُشاؤكف ابومل ىخ ىرمىاللابشىهاعخاكونابابقدإستبودابوما خ

.ف ه هابايااف ابمجل اب ماميأنريااايانماقها "فال ُ"ابتوب ا

ثِيَابا  َوَمالَُك فََوَضُعوا َعلَى َرْأِسِه اْلِعَماَمةَ الطَّاِهَر َ َوأَْلبَُسوهُ . ى َرْأِسِه ِعَماَمة  طَاِهَر   لِيََضُعوا َعلَ : فَقُْلَّللاُ "

بِّ َواقِف   (3:5رك)".الرَّ

باىىدأبىىب ابىىابا وشىى (.11:1مىىا)ابوما ىىخهىى ؤ ىىهبوىىودحإسىىاائ لبمكان ىىايأ ىىخي نىىخ:عمامععة .1

س  ا حابىاب . ال   همافخمه  ال  ابك نو ب وضحابنومخابت أهلتهبلا ادحف  لكو هللا

(.11:1؛إش11:11ما)عوت ااألمب بتكونأ خي نخماُغ ا ماُ لحإساائ لبتتم  د

V-  (7 -1: 3)الكامل احلث على القلب
ابوح ىد سىتاباله اهوؤدابهولابمنةاي(.7-3:1)نصحابابا وش أنا لكف ابةاعخ الٍ يا ل -أ

يشىاط(كاسىخ مبل د خابمُبلةب وخا ب  خ)بادأعةاهابابدفوت ر رابتشج  مابحث.نومخهللاابغا اح

. ستابالثالثخمعود

بِّ  َمالَكُ  فَأَْشَهدَ "  َشعَعائِِري َحفِْظعَّللاَ  َوإِنْ  طُُرقِعي فِعي َسعلَْثَّللاَ  إِنْ : اْلُجنُعودِ  َربُّ  قَعالَ  َهَثَذا: قَائاِل   يَُهوَش َ  َعلَى الرَّ

" .اْلعَواقِفِينَ  َهعُؤمَءِ  بَعْينَ  َمَسعالِكَ  َوأُْعِطيعكَ  ِديَعاِري َعلَعى أَْيضا   َوتَُحافِظُ  بَْيتِي تَِدينُ  أَْيضا   فَأَْنَّللاَ  (تمم مد تي)

(7-3:1رك)

.ابكلمخأش د وناهاأنتُح ؤ ةاااخجادحم  لصخ:أشهد .1

.يانعل ا وش أنا لك ةاقهللاف ح اتهابش ص خ:ثَّللا فى طرقيسل .2

أعةاه  نا  رنحوابتكل  اب  اكونأعل هأناتجامب رماللمد خُ ك اسخ أن:حفظَّللا شعائر  .3

ل ى ا ب ى  ىأناحىافظعلى قدسى خاب  كىلمأنااىوم مىخمابتكتتمى  ابمُحهظابشااوخاونىي.اباببه

. م امابك نو ابمتولاخ اب  كل

بُعوا أََمعاِمي َويَقِفُعونَ  ... َمْقِدِسعي ِحَراَسعةَ  َحَرُسعوا الَّعِذينَ  ... اْلَثَهنَعةُ  أَمَّا" عْحمَ  لِعي لِيُقَرِّ ابى  ائح) َوالعدَّمَ  الشَّ

(44:15حه)".(ابح وان خ
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تتمىى  "أم"يحهىىظتكل هىىات"بلكتىىابابماىىدس مونىى جمىىا أمىىا تىىادفىى تا"تحهىىظشىىاائوي"أن .4

 ثيانقدأُعةى بىهح7اظ اه اماضحا ف ن ااخعدد.  ا شاؤحإب   ئوب اتهابك نوت خ"مد تي

.أ   ئوب خاب  كل"عل دااؤياحافظ"  ئوب خأن

اجت ىىدفىى تكل ىى  ىىلأن"أماهشىىلسىىااوا ت لىى الا"هىىوأنإنابحىىثأمابتكل ىى  حهىىظشىىاائ هللا  .5

امكن  ابتوق عنىهإكال أنهنشاطتةوعيتكل  اب د خعاا اببور.هللاعل  ااب د خابت أميله

أم ىد ىرتتم مىخ  مىايانى ابماام ىا خحىابالف سىاحراد ابصوو ا  مب  يتكل  ع كاي

.ابصوو ا ابت اواج ون ا

(.3:8")ا م " م(3:7")ا لكماحهظ" م(3:4")انظا"أنبادشجوههللا .1

(.3:7)معداباب بايخا وش  ثال طاقينت جخبكمالابال  -ب

(3:7رك)".اْلَواقِفِينَ  َهُؤمَءِ  بَْينَ  َمَسالِكَ  َوأُْعِطيكَ  ِديَاِري لَىعَ  أَْيضا   َوتَُحافِظُ  بَْيتِي تَِدينُ  أَْيضا   فَأَْنَّللاَ "

.اب د خاأل  نختاودبمهاد رفاواب د خ.أنتحك أمتاودف    هللاأمبتتم   لكوته:تدين بيتي .1

معد(.بصالح   اأمفي)ؤق اديف دااؤابابأمه كلهأناكونبش ٍ  ادم:تحافظ على دياري .2

ابحصىىولعلىى  نصىى فىى  مابتىى تونىىي(3:12ؤي")عمىىودا فىى ه كلىىه"ا ىىوعأناجوىىلابغىىابب ر

.اب لةخأثناءابملكاألبه 

عل ابمالئكخابواقه رف  حهاهللا"هؤالءابواقه رهنا"تاج ا شاؤح:مسالك بين هؤمء الواقفين .3

اونى هى ا." ى رهىؤالءابى ار وىكاآلنه ابدمول حااىخسأسمحب"ااولف أحدابتاجما (.3:4)

 ميى بكاشىملعلى ابمكافى  بوىاب ابمالئكىخ مبلمجلى اب ىماميابوعدإمتباؤابااب ىرهللا دمىول

.األ داخ

(1:51او)معدا وعأن ور رمدا هس  تبامنسموا  هتوحخ .4

َماءَ  تََرْونَ  اآلنَ  ِمنَ " ِ  الَئَِثةَ َوم َمْفتُوَحة   السَّ ْنَسانِ  اْبنِ  َعلَى َويَْنِزلُونَ  يَْصَعُدونَ  هللاَّ ِِ (1:51او)".ا

VI- (11 -8: 3)وخالصه  املسيا اآليت
ثلونعال ىخف  ام(.3:8)ف ه هاباياااا ا وش مفااقابا ادحيصوؤحنبواخبتوج همإب اماآلماار -أ

.منومتهنبواخعرابم  ااآلتي

اُلخا خٍ)يَا يَُهوَشُ  اْلَثاِهُن اْلَعِظيُم أَْنَّللَا َوُرفَقَاُؤَك اْلَجالُِسوَن أََماَمَك فَاْسَمْ  " ِؤج  ألَنِّي َهئَنََذا آتِي بَِعْبعِدي  (أل ن  ُ ب

(1-3:8رك)" ... فَُهَوَلا اْلَحَجُر الَِّذي َوَضْعتُهُ قُدَّاَم يَُهوَش َ [.اْلُغْصنِ ]

 "ابحجا"م"ابغصر"  م ر أم ثال أم وؤح متحد عرابم  ا ـهؤالءه خاخ أم:رجال آية .1

.معري  اوملونف مد خابك نو 

 ثالغ ايا لعرا وعياندمؤه ابك نوتي.يانا وش مابهااقابا ادي وهي نخ:أنَّللا ورفقاؤك .2

.مي نوته

عىىرابم ىى ا مإب ىىامبل ىىلوكفىىيسىى كونان ىىوؤحتُب ِصىىااآلمىىاار(3:7)امأ انت مىىافىى يمىىالقلب مىى .3

عل أنأسلوبابح احيك نخهوأ ىاؤائى  مقا ىل"إثبا "باديانا.ابنومخب ص اماي نخأاها  ثل ما

.بلتحا قما تباع
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نبواخعل أن لءاأل اارس ت فيبادإستُ دماباجال عادحتا   ابك نو ماب  كل؛بادياناعال خ .4

مااؤهمايك نخأ ناءهىوعال ىخبههىلهللاعلى هى اابج ىل معلى أنيىلإسىاائ ليانإست.ابم تابل

(.3:1)ست ل 

ح ىىثأن مىىايصىىوؤحنبواىىخ أمنمىىوكج؛اجىى أنااىىد ا"ا ىىموا"عل  مىىاأناحا ىىاعلىى أن:سىىم ف  .5

أن ىا"اا ىمو" كلمىا أمىا  اجى أن.إستناؤحعرهللا ماُل مااآلماار تباع ثاب مىافى ا امىان

عالقت مىا ىا  همىاميث ىاارغ اهمىا مىرثاعلى  صى اهمامرهللا مأنىهسى ؤ اهوالنههاممُ ا دؤ

.س تبوواإامان ما

حمىلابىورن ئاابحجىاهىوشى(.1-3:8)مىابلم ى ابادؤأ ا وش غصىنا محجىاا  ابلى اناُشى اانياله -ب

:3يىو1)راببناءمابغاسف م ىههبلح ىاحفى ابملكىو إست دم وب مل ط .مابغصرانتجثماا بنأيله
(.3:17؛22-2:11؛أف1

اُلخا خٍ)فَاْسَمْ  يَا يَُهوَشُ  اْلَثاِهُن اْلَعِظيُم أَْنَّللَا َوُرفَقَاُؤَك اْلَجالُِسوَن أََماَمَك " ِؤج  ألَنِّي َهئَنََذا آتِي بَِعْبعِدي  (أل ن  ُ ب

 يَقُعولُ  نَْقَشعهُ  نَعاقِ    َهئَنَعَذا. أَْععيُنٍ  َسعْب ُ  َواِحعدٍ  َحَجعرٍ  َعلَى يَُهوَش َ  قُدَّامَ  َوَضْعتُهُ  الَِّذي رُ اْلَحجَ  فَُهَوَلا [.اْلُغْصنِ ]

(1-3:8رك)".َواِحدٍ  يَْومٍ  فِي األَْرضِ  تِْلكَ  إِْثمَ  َوأُِزيلُ  اْلُجنُودِ  َربُّ 

؛11:1؛4:2إش) جىدا ىوعإن وؤحابم  ايغصربلابتُوباعىرنىواح   تلهىخ ىر:الغصن .1
إنعمىىىلا ىىىوعانمىىىوماتهىىىاعبل ىىىاؤجماتصىىىل ىىىهشىىىوبه(.1:12؛3:8؛رك33:15؛23:5إؤ

(.5-15:4او)يأغصان غ اح

ا ىىوعهىىوحجىىا(.3:1)علىى ريااىىاأنانتبىىهأماه ىى عىىرابحجىىاابموضىىوعأ ىىاما وشىى :الحجععر .2

ا ىوعهىوابصى احابتى  ُن ى (.21:42 ى )ب ىااألساسب الوإساائ ل محجىاابوثىاح ابن ىبخ

 32:4تىث)ابحجا أمابص احه تشىب ه مبلم ى ا(.2:1 ط1؛22-2:21أف)عل  اابكن  خ
؛إش118:22؛15:1؛14:22؛81:21؛12:7؛31:3؛18:2؛ ىىىه22:2 ىىى 2؛18 15

؛ؤم21:42؛11:18؛ ىىىىىىىى 11:4؛3:1؛رك45 2:35؛دا28:11؛17:11؛8:13-15

(.8-2:1 ط1؛2:21؛أف11:4يو1؛1:33

معلى -ا ىوع ملىؤيمىاال (.5:1ؤي)عل حجاتوجدسب أع رتُش اإبى يمىالا ىوع:سب  أعين .3

.أع رهللاابت تجولف األؤض نوافأناب ب أع رعل ابحجاه 4:11ف رك.محكمخ

(.3:1)س نا هللاعل ابحجاإعالنا ا ت   رابتهب ة خإساائ لف اوٍمماحد:ةهئنذا ناق  نقش .4

يان ابحجاؤحف ابادا تحمليتا خ يان  مثا خت ياؤا بلت ي ا.هوابنا تحدادا ب   رابواضح ا

 ابتى تلىيمألنمىالوإسىاائ لاىادكيىاهفى ابجملىخ. أحدا ها خ أمبإلمباؤ وظمخ لك ا إبخ

.فا مااكونابنا   صووه ااب الو

فىى اىىوٍمماحىىدأتىى ا ىىوعابهىىداءعلىى (.3:1)فىى اىىوٍمماحىىد سىى ُهالإثىى أؤضإسىىاائ ل:أُزيععل اِثععم .5

:11؛ؤم13:2-12:11؛3:1)مس كوناومؤجوعخثان خهواوممالوإساائ ليأ ىخ.ابصل  

 وشىى مفاااىىهنومىىخهللافىى اىىوٍمماحىىدعال ىىخمتأي ىىدعلىى أنيانىى ابةاااىىخابتىى إسىىتابل  ىىاا(.21

.اوٍمماحدمتتأهلبدمؤهاابك نوتيإساائ لست ل ف 

"يا تىه"أنتجلى تحى (.3:11)ل جتموا انو  ابامىاءماأل ىان ستكونإساائ:شجر  التين والثرمة -ج

صىىوؤهىى اابمشىى دسىىوادحيىىلاُ.يىىلشىى  سىى تمت  ابامىىاء شىىكلش صىىيمت نتىىه فىى إشىىاؤحإبىى أن

باىدأدؤك.كا خمتح ابت نىخفى ابملىكاألبهىيا ساائل  رح رادعونأ دقاءه بلتمت  ه افت  تح اب

(.8:4-5رك)رياااه هابهكاح
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(3:11رك)".(ت نته) ةِ التِّينَ  َوتَْحَّللاَ  (يا ته) اْلَثْرَمةَ  تَْحَّللاَ  قَِريبَهُ  إِْنَسانٍ  ُكلُّ  يُنَاِدي ... اْليَْومِ  َللِكَ  فِي"

َُ : اْلُجنُودِ  َربُّ  قَالَ  َهَثَذا" يُوخُ  بَْعدُ  َسيَْجلِ ْيَخالُ  الشُّ  بِيَعِدهِ  َعَصعاهُ  ِمعْنُهمْ  إِْنَسعانٍ  ُكعلُّ  أُوُرَشلِيمَ  أَْسَواقِ  فِي َوالشَّ

ْبيَانِ  ِمنَ  اْلَمِدينَةِ  أَْسَواقُ  َوتَْمتَلِئُ  .األَيَّامِ  َكْثَر ِ  ِمنْ  (5-8:4رك)".أَْسَواقَِها فِي مَِعبِينَ  نَالِ َواْلبَ  الصِّ


