جبعٕط ٕٚعف
Holy_bible_1
انغإال ْم ْى ادذ٘ عشش ٔال احُ ٙعشش ٔال حالث عشش جبعٕط ؟
االجبثخ
ْى احُ ٙعشش جبعٕط ٔنكٍ ْى يٍ ادذ٘ عشش عجظ الٌ الٔ٘ نى ٚذغت ٔثذل يٍ الٔ٘ اخز
جبعٕع ٍٛيٍ عجظ ٕٚعف ادذْى يٍ افشاٚى ٔاالخش يٍ يُغٙ
ركش اعى عجظ ٕٚعف ٔافشاٚى اٚضب نزكش اعى ٕٚعف
َغت جبعٕط عجظ ٕٚعف ان ٙيُغ ٙالٌ عجظ ٕٚعف ُٚمغى ان ٙافشاٚى ٔيُغٔ ٙهللا اعتجذل
افشاٚى ٔيُغ ٙثٕٛعف ٔالٔ٘
الٌ الٔ٘ اطجخ َظٛت انشة
ْٔى يشتج ٍٛدغت اعى االو
االسثعّ االٔائم يٍ نٛئخ فًٛب عذال الٔ٘ الَّ ٚذغت َظٛت نهشة
ٔاالسثعّ االٔاخش ْى يٍ أالد انجٕاس٘ صٔجبد ٚعمٕة
ٔاالسثعّ انًُتظف أالد سدٛم يع تمغٛى عجظ ٕٚعف ان ٙافشاٚى ٔيُغ ٙحى اثٍ نٛئخ صثهٌٕ

ْ ٔ 4 :13زِ اعًبؤْى يٍ عجظ سأثٍٛ

شًٕع ثٍ صكٕس

 5 :13يٍ عجظ شًعٌٕ

شبفظ ثٍ دٕس٘

 6 :13يٍ عجظ ٕٓٚرا

كبنت ثٍ ٚفُخ

 7 :13يٍ عجظ ٚغبكش

ٚجبل ثٍ ٕٚعف

 8 :13يٍ عجظ افشاٚى

ْٕشع ثٍ ٌَٕ

 9 :13يٍ عجظ ثُٛبيٍٛ

فهط ٙثٍ سافٕ

 10 :13يٍ عجظ صثٕنٌٕ

جذٚئٛم ثٍ عٕد٘

 11 :13يٍ عجظ ٕٚعف يٍ عجظ يُغٗ

جذ٘ ثٍ عٕعٙ

 12 :13يٍ عجظ داٌ

عًٛئٛم ثٍ جًهٙ

 13 :13يٍ عجظ اشٛش

عتٕس ثٍ يٛخبئٛم

 14 :13يٍ عجظ َفتبنٙ

َذج ٙثٍ ٔ فغٙ

 15 :13يٍ عجظ جبد

جبٔئٛم ثٍ يبكٙ

انًعُ ٙانشٔد ٙيٍ تفغٛش اثَٕب اَطَٕٕٛط فكش٘
انتجغظ عهٗ كُعبٌ
ثعذ أٌ عمظ انشعت فٗ تجشثخ انشٕٓح ٔاإلشتٛبق ألسع انعجٕدٚخ (انكشاد ٔانجظم ) أساد انشة أٌ
ٚكشف نٓى عٍ خٛشاد أسع انًٛعبدٔ .كبٌ عهٓٛى أٌ ٚإيُٕا ثأَٓب أسع تفٛغ نجُب ً ٔعغالً ٔنكُٓى
شكٕا ٔأسادٔا أٌ ٚتأكذٔا ثأٌ ٚشعهٕا جٕاعٛظ نٓزِ األسع فطهجٕا يٍ يٕعٗ
ٔيٕعٗ عأل انشة ْٔب َذٍ َشٖ أٌ

(تج )23،22:1

هللا ٕٚافك عهٗ غشعبل جٕاعٛظ َٔ .ذٍ نُب جٕاعٛظ

تجغغٕا نُب يب فٗ أٔسشهٛى انغًبٔٚخ يخم ثٕنظ " يب نى تشِ عٔ ٍٛنى تغًع ثّ أرٌٕٚٔ )...دُب فٗ
سؤٚبِ ٔأشعٛبء ٔدضلٛبل فهُظذق أٌ ُْبن أفشاح  .فبنجٕاعٛظ عبدٔا يعٓى ثكشٔو ٔانكشٔو سيض
انفشحٔ .الدظ أٌ هللا عًخ نٓى ثبنتجغظ نٛختبسٔا فبهلل ٚشٚذَب أَُختبسِ ثذشٚتُب ٔئلتُبعُبٔ .انعجٛت
أٌ ٚطهجٕا انتجغظ عهٗ أسع عجك هللا ٔتجغغٓب نٓى نكٍ هللا ٚغًخ ثٓزا نٛضٚذ ئًٚبَٓى كًب عًم

يع تٕيب .أيب يٕعٗ د ٍٛأسعهٓى كبٌ ٔاحمب ً كًب كبٌ ٕٚدُب انًعًذاٌ ٔاحمب ً فٗ انًغٛخ د ٍٛأسعم
تاليٛزِ نّ.

االٚبد -:16-1
كًب ئتضخ أٌ هللا لبل نًٕعٗ أٌ ٚشعم جٕاعٛظ دغت طهجٓى نٛضٚذ ئًٚبَٓى ئال أٌ هللا كبٌ ٚفضم
نٕ آيُٕا دٌٔ أٌ ٘ سٔا ثبنعٛبٌ َٔ .الدظ أٌ انجٕاعٛظ نٛغٕا ْى سؤعبء األعجبط

َٔ .الدظ أٌ

يٕعٗ غٛش ئعى ْٕشع نٛشٕع نٛشجّ ئعى ٚغٕع ٔ .نُالدظ أٌ انجبعٕع ٍٛانًًتبصًْ ٍٚب ٚشٕع
ٔكبنتٚٔ .شٕع يعُبْب يخهض فٕٓ سيض نهًغٛخ انًخهض ٔٚشٕع ْٕ انزٖ أدخهٓى أسع انًٛعبد
(فُذٍ َذخم انغًبء ثبنُعًخ ٔنٛظ ثبنُبيٕط (يٕعٗ )ٔ .كبنت ئعًّ ٚعُٗ لهت فٕٓ ٚعًم انعًم
ثكم لهجّ فٗ ئخالص ٔثال خٕف ٔاحمب ً فٗ يٕاعٛذ هللا ٔ .ئستجبط ٚشٕع ثكبنت يعُبِ أَُب ئرا أعطُٛب
لهجُب نٛغٕع َذخم انغًبء .أٖ ٚكٌٕ لهجُب جبداً يخهظب ً ْزِ ْٗ انُبدٛخ انجششٚخ ًٔٚخم ٚشٕع َعًخ
انًغٛخ انًجبَٛخ .فذخٕل انغًبء ٚشتشط عًم َعًخ انًغٛخ يع اإلسادح انذشح انمهجٛخ يٍ اإلَغبٌ.

http://www.biu.ac.il/JH/Parasha/eng/shelach/ben.html

ٔانًجذ هلل دائًب

