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 مقدمة
تناقض النصوص وتعارضها إن اتساق النصوص وترابطها وتوافقها يمكن أن يعد دليال على وحدة المصدر وصحة نسبته السيما إذا كان هذا المصدر هو هللا عز وجل. أما 

 وتضاربها فيمكن أن يعد دليال على تعدد المصادر وبطالن نسبتها إلى مصدر واحد والسيما إذا كان ذلك المصدر هو هللا سبحانه وتعالى.وتنافرها 

 ولذلك، فإن مما يدل على وحدة مصدر القرآن وصحة نسبته إلى هللا تعالى هو اتساق نصوصه وترابطها وتوافقها. فعن ذلك، يقول هللا تعالى:

ِ لََوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثِيًرا أََفاَل  ُروَن اْلقُْرآََن َولَْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر َّللاَّ  (82:4)النساء  َيَتَدبَّ

 ضاربها. وتنافرها وتأما الكتاب المقدس، فمما يدل على تعدد مصادره وبطالن نسبة قدر كبير من محتواه إلى هللا تعالى هو تناقض نصوصه فيما بينها وتعارضها 

تعارضات والتضاربات وفي الحقيقة، ال يمكن حصر جميع تناقضات الكتاب المقدس وتعارضاته وتضارباته وتنافراته. ولذلك، فلقد اكتفينا بعرض أهم التناقضات وال

دها اإلنسان ألول وهلة، فال يحتاج إلثباتها والتنافرات بين نصوص الكتاب المقدس التي ال تحتاج إلى كثير بحث وال فحص وال تمحيص، وإنما هي تناقضات بديهية يتوقف عن

 إلى دليل وال برهان. 

 يخلو من االختالف والتناقض وهكذا، فقد صدق هللا العظيم عندما قال أن كالمه الحق ليس فيه اختالف وال تناقض. أما ما ليس بكالمه أو كالمه المخلوط بكالم غيره فال

 الكثير. 
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 أهم التناقضات في سفر التكوين

 الضوء قبل الشمس؟َّللا هل خلق 
3

. «لِيَُكْن نُور  »َوقَاَل هللاُ:  ، فََكاَن نُور 
4

. َوفََصَل هللاُ بَْيَن  َوَرأَى هللاُ النُّوَر أَنَّهُ َحَسن 

النُّوِر َوالظُّْلَمِة. 
5

بَاح  َوَدَعا هللاُ النُّوَر نَهَاًرا، َوالظُّْلَمةُ َدَعاهَا لَْيالً. َوَكاَن َمَساء  َوَكاَن صَ 

 (5-1:3)التكوين  يَْوًما َواِحًدا.

14
َماِء لِتَْفِصَل بَْيَن النَّهَاِر َواللَّْيِل، َوتَُكوَن آليَاٍت »َوقَاَل هللاُ:  لِتَُكْن أَْنَوار  فِي َجلَِد السَّ

َوأَْوقَاٍت َوأَيَّاٍم َوِسنِيٍن. 
15

َماِء لِتُنِيَر َعلَى األَْرضِ  َوَكاَن «. َوتَُكوَن أَْنَواًرا فِي َجلَِد السَّ

َكذلَِك. 
16

فََعِمَل هللاُ النُّوَرْيِن اْلَعِظيَمْيِن: النُّوَر األَْكبََر لُِحْكِم النَّهَاِر، َوالنُّوَر األَْصَغَر لُِحْكِم 

اللَّْيِل، َوالنُُّجوَم. 
17

َماِء لِتُنِيَر َعلَى األَْرِض، َوَجَعلَهَا هللاُ فِي جَ  لَِد السَّ
18

َولِتَْحُكَم َعلَى النَّهَاِر 

 . َواللَّْيِل، َولِتَْفِصَل بَْيَن النُّوِر َوالظُّْلَمِة. َوَرأَى هللاُ ذلَِك أَنَّهُ َحَسن 
19

َوَكاَن َمَساء  َوَكاَن 

 (19-1:14)التكوين  َصبَاح  يَْوًما َرابًِعا.

 

 النور والظلمة؟متى فصل َّللا بين 
4

. َوفََصَل هللاُ بَْيَن النُّوِر َوالظُّْلَمِة.  َوَرأَى هللاُ النُّوَر أَنَّهُ َحَسن 
5

َوَدَعا هللاُ النُّوَر نَهَاًرا، 

 (5-1:4)التكوين  َوالظُّْلَمةُ َدَعاهَا لَْيالً. َوَكاَن َمَساء  َوَكاَن َصبَاح  يَْوًما َواِحًدا.

17
َماِء لِتُنِيَر َعلَى األَْرِض،  َوَجَعلَهَا هللاُ فِي َجلَِد السَّ

18
َولِتَْحُكَم َعلَى النَّهَاِر َواللَّْيِل، 

 . َولِتَْفِصَل بَْيَن النُّوِر َوالظُّْلَمِة. َوَرأَى هللاُ ذلَِك أَنَّهُ َحَسن 
19

َوَكاَن َمَساء  َوَكاَن َصبَاح  يَْوًما 

 (19-1:17)التكوين  َرابًِعا.

 

 هل خلق َّللا اإلنسان قبل الشجر أم العكس؟
11

لِتُْنبِِت األَْرُض ُعْشبًا َوبَْقالً يُْبِزُر بِْزًرا، َوَشَجًرا َذا ثََمٍر يَْعَمُل ثََمًرا »َوقَاَل هللاُ: 

َوَكاَن َكذلَِك. «. َكِجْنِسِه، بِْزُرهُ فِيِه َعلَى األَْرضِ 
12

فَأَْخَرَجِت األَْرُض ُعْشبًا َوبَْقالً يُْبِزُر 

 . بِْزًرا َكِجْنِسِه، َوَشَجًرا يَْعَمُل ثََمًرا بِْزُرهُ فِيِه َكِجْنِسِه. َوَرأَى هللاُ ذلَِك أَنَّهُ َحَسن 
13

َوَكاَن 

..َمَساء  َوَكاَن َصبَاح  يَْوًما ثَالِثًا.
27

. َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَهُ. فََخلََق هللاُ اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِهِ 

َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَهُْم. 
28

أَْثِمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرَض، »َوبَاَرَكهُُم هللاُ َوقَاَل لَهُْم: 

َماِء َوَعلَى ُكلِّ َحيََواٍن يَِدبُّ  َعلَى َوأَْخِضُعوهَا، َوتََسلَّطُوا َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى طَْيِر السَّ

«. األَْرضِ 
29

إِنِّي قَْد أَْعطَْيتُُكْم ُكلَّ بَْقل يُْبِزُر بِْزًرا َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض، »َوقَاَل هللاُ: 

 َوُكلَّ َشَجٍر فِيِه ثََمُر َشَجٍر يُْبِزُر بِْزًرا لَُكْم يَُكوُن طََعاًما.
30

َولُِكلِّ َحيََواِن األَْرِض َوُكلِّ 

4
َماَواِت. هِذِه مَ  بُّ اإِللهُ األَْرَض َوالسَّ َماَواِت َواألَْرِض ِحيَن ُخلِقَْت، يَْوَم َعِمَل الرَّ بَاِدُئ السَّ

5
بَّ  يَِّة لَْم يَْنبُْت بَْعُد، ألَنَّ الرَّ يَِّة لَْم يَُكْن بَْعُد فِي األَْرِض، َوُكلُّ ُعْشِب اْلبَرِّ  ُكلُّ َشَجِر اْلبَرِّ

ْد أَْمطََر َعلَى األَْرِض، َوالَ َكاَن إِْنَسان  لِيَْعَمَل األَْرَض. اإِللهَ لَْم يَُكْن قَ 
6

ثُمَّ َكاَن َضبَاب  

يَْطلَُع ِمَن األَْرِض َويَْسقِي ُكلَّ َوْجِه األَْرِض. 
7

بُّ اإِللهُ آَدَم تَُرابًا ِمَن األَْرِض،  َوَجبََل الرَّ

ُم نَْفًسا َحيَّةً. َونَفََخ فِي أَْنفِِه نََسَمةَ َحيَاٍة. فََصاَر آدَ 
8

بُّ اإِللهُ َجنَّةً فِي َعْدٍن َشْرقًا،  َوَغَرَس الرَّ

َوَوَضَع هُنَاَك آَدَم الَِّذي َجبَلَهُ. 
9

بُّ اإِللهُ ِمَن األَْرِض ُكلَّ َشَجَرٍة َشِهيٍَّة لِلنَّظَِر  َوأَْنبََت الرَّ

.َوَجيَِّدٍة لأِلَْكِل، َوَشَجَرةَ اْلَحيَاِة فِي َوَسِط اْلجَ  )التكوين  نَِّة، َوَشَجَرةَ َمْعِرفَِة اْلَخْيِر َوالشَّرِّ

2:4-9) 
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َماِء وَ  «. ُكلِّ َدبَّابٍَة َعلَى األَْرِض فِيهَا نَْفس  َحيَّة ، أَْعطَْيُت ُكلَّ ُعْشٍب أَْخَضَر طََعاًماطَْيِر السَّ

 َوَكاَن َكذلَِك.
31

ا. َوَكاَن َمَساء  َوَكاَن َصبَاح  يَْوًما  َوَرأَى هللاُ ُكلَّ َما َعِملَهُ فَإَِذا هَُو َحَسن  ِجد ً

(31-1:11)التكوين  َساِدًسا.
 

 

 هل خلق َّللا اإلنسان قبل الطير والحيوان أم العكس؟
20

افَاٍت َذاَت نَْفٍس َحيٍَّة، َوْليَِطْر طَْير  فَْوَق األَْرِض َعلَى »َوقَاَل هللاُ:  لِتَفِِض اْلِميَاهُ َزحَّ

َماءِ  «. َوْجِه َجلَِد السَّ
21

بَّابَِة اْلتِى  فََخلََق هللاُ التَّنَانِيَن اْلِعظَاَم، َوُكلَّ َذَواِت األَْنفُِس اْلحيَِّة الدَّ

. فَاَضْت بِهَا اْلمِ  يَاهُ َكأَْجنَاِسهَا، َوُكلَّ طَائٍِر ِذي َجنَاٍح َكِجْنِسِه. َوَرأَى هللاُ ذلَِك أَنَّهُ َحَسن 
22

أَْثِمِري َواْكثُِري َواْمإِلي اْلِميَاهَ فِي اْلبَِحاِر. َوْليَْكثُِر الطَّْيُر َعلَى »َوبَاَرَكهَا هللاُ قَائاِلً: 

«. األَْرضِ 
23

 بَاح  يَْوًما َخاِمًسا.َوَكاَن َمَساء  َوَكاَن صَ 

24
لِتُْخِرِج األَْرُض َذَواِت أَْنفٍُس َحيٍَّة َكِجْنِسهَا: بَهَائَِم، َوَدبَّابَاٍت، َوُوُحوَش »َوقَاَل هللاُ: 

َوَكاَن َكذلَِك. «. أَْرٍض َكأَْجنَاِسهَا
25

فََعِمَل هللاُ ُوُحوَش األَْرِض َكأَْجنَاِسهَا، َواْلبَهَائَِم 

. َكأَْجنَاِسهَ  ا، َوَجِميَع َدبَّابَاِت األَْرِض َكأَْجنَاِسهَا. َوَرأَى هللاُ ذلَِك أَنَّهُ َحَسن 
26

َوقَاَل هللاُ: 

َماِء » نَْعَمُل اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِهنَا، فَيَتََسلَّطُوَن َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى طَْيِر السَّ

بَّابَاِت الَّتِي تَِدبُّ َعلَى األَْرضِ  َوَعلَى اْلبَهَائِِم، َوَعلَى ُكلِّ  «. األَْرِض، َوَعلَى َجِميِع الدَّ
27

فََخلََق هللاُ اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِِه. َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَهُ. َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَهُْم. 
28

َوبَاَرَكهُُم 

ْرَض، َوأَْخِضُعوهَا، َوتََسلَّطُوا َعلَى َسَمِك أَْثِمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَ »هللاُ َوقَاَل لَهُْم: 

َماِء َوَعلَى ُكلِّ َحيََواٍن يَِدبُّ َعلَى األَْرضِ  «. اْلبَْحِر َوَعلَى طَْيِر السَّ
29

إِنِّي قَْد »َوقَاَل هللاُ: 

يِه ثََمُر َشَجٍر يُْبِزُر أَْعطَْيتُُكْم ُكلَّ بَْقل يُْبِزُر بِْزًرا َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض، َوُكلَّ َشَجٍر فِ 

بِْزًرا لَُكْم يَُكوُن َطَعاًما. 
30

َماِء َوُكلِّ َدبَّابٍَة َعلَى  َولُِكلِّ َحيََواِن األَْرِض َوُكلِّ َطْيِر السَّ

 َوَكاَن َكذلَِك.«. األَْرِض فِيهَا نَْفس  َحيَّة ، أَْعطَْيُت ُكلَّ ُعْشٍب أَْخَضَر طََعاًما

31
ا. َوَكاَن َمَساء  َوَكاَن َصبَاح  يَْوًما َساِدًسا. َوَرأَى هللاُ ُكلَّ   َما َعِملَهُ فَإَِذا هَُو َحَسن  ِجد ً

 (31-1:20)التكوين 

19
َماِء، فَأَْحَضَرهَا إِلَى  يَِّة َوُكلَّ طُيُوِر السَّ بُّ اإِللهُ ِمَن األَْرِض ُكلَّ َحيََوانَاِت اْلبَرِّ َوَجبََل الرَّ

 (19:2)التكوين  يَْدُعوهَا، َوُكلُّ َما َدَعا بِِه آَدُم َذاَت نَْفٍس َحيٍَّة فَهَُو اْسُمهَا.آَدَم لِيََرى َماَذا 
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 هل المرأة مخلوقة على صورة َّللا مثل الرجل؟
26

نَْعَمُل اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِهنَا، فَيَتََسلَّطُوَن َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى »َوقَاَل هللاُ: 

بَّابَاِت الَّتِي تَِدبُّ َعلَى  َماِء َوَعلَى اْلبَهَائِِم، َوَعلَى ُكلِّ األَْرِض، َوَعلَى َجِميِع الدَّ طَْيِر السَّ

«. األَْرضِ 
27

فََخلََق هللاُ اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِِه. َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَهُ. َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَهُْم. 
28

أَْثِمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرَض، َوأَْخِضُعوهَا، َوتََسلَّطُوا »َوبَاَرَكهُُم هللاُ َوقَاَل لَهُْم: 

َماِء َوَعلَى ُكلِّ َحيََواٍن يَِدبُّ َعلَى األَْرضِ َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى طَْيِر ا )التكوين  «.لسَّ

1:26-28) 

7
ا اْلَمْرأَةُ فَِهَي َمجْ  ُجَل الَ يَْنبَِغي أَْن يَُغطَِّي َرْأَسهُ لَِكْونِِه ُصوَرةَ هللاِ َوَمْجَدهُ. َوأَمَّ ُد فَإِنَّ الرَّ

ُجِل.  ( 7:11)كورنثوس األولى  الرَّ

 

 ئة؟هل التكاثر خطي
28

أَْثِمُروا َواْكثُُروا َواْمألُوا األَْرَض، َوأَْخِضُعوهَا، َوتََسلَّطُوا »َوبَاَرَكهُُم هللاُ َوقَاَل لَهُْم: 

َماِء َوَعلَى ُكلِّ َحيََواٍن يَِدبُّ َعلَى األَْرضِ  )التكوين  «.َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى طَْيِر السَّ

28:1) 

بُّ ُموَسى قَائاِلً: 1 َكلِّْم بَنِي إِْسَرائِيَل قَائاِلً: إَِذا َحبِلَِت اْمَرأَة  َوَولََدْت َذَكًرا، »2َوَكلََّم الرَّ

َوفِي اْليَْوِم الثَّاِمِن يُْختَُن 3تَُكوُن نَِجَسةً َسْبَعةَ أَيَّاٍم. َكَما فِي أَيَّاِم طَْمِث ِعلَّتِهَا تَُكوُن نَِجَسةً. 

، َوإِلَى 4ْرلَتِِه. لَْحُم غُ  ثُمَّ تُقِيُم ثاَلَثَةً َوثاَلَثِيَن يَْوًما فِي َدِم تَْطِهيِرهَا. ُكلَّ َشْيٍء ُمقَدٍَّس الَ تََمسَّ

َوإِْن َولََدْت أُْنثَى، تَُكوُن نَِجَسةً أُْسبُوَعْيِن َكَما 5اْلَمْقِدِس الَ تَِجْئ َحتَّى تَْكُمَل أَيَّاُم تَْطِهيِرهَا. 

ثِهَا. ثُمَّ تُقِيُم ِستَّةً َوِستِّيَن يَْوًما فِي َدِم تَْطِهيِرهَا. فِي طَمْ 
َوَمتَى َكُملَْت أَيَّاُم تَْطِهيِرهَا ألَْجِل 6

 اْبٍن أَِو اْبنٍَة، تَأْتِي بَِخُروٍف َحْولِيٍّ ُمْحَرقَةً، َوفَْرِخ َحَماَمٍة أَْو يََماَمٍة َذبِيَحةَ َخِطيٍَّة إِلَى بَابِ 

بِّ َويَُكفُِّر َعْنهَا، فَتَْطهُُر ِمْن يَْنبُوِع َدِمهَا. 7الْجتَِماِع، إِلَى اْلَكاِهِن، َخْيَمِة ا ُمهَُما أََماَم الرَّ فَيُقَدِّ

 َوإِْن لَْم تَنَْل يَُدهَا ِكفَايَةً لَِشاٍة تَأُْخُذ يََماَمتَْيِن أَْو فَْرَخيْ 8هِذِه َشِريَعةُ الَّتِي تَلُِد َذَكًرا أَْو أُْنثَى. 

)الالويين  «.َحَماٍم، اْلَواِحَد ُمْحَرقَةً، َواآلَخَر َذبِيَحةَ َخِطيٍَّة، فَيَُكفُِّر َعْنهَا اْلَكاِهُن فَتَْطهُرُ 

12:1-8) 
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 هل َّللا يتعب؟
1

َماَواُت َواألَْرُض َوُكلُّ ُجْنِدهَا.  فَأُْكِملَِت السَّ
2

ابِع ِمْن َعَملِِه  َوفََرَغ هللاُ فِي اْليَْوِم السَّ

ابِع ِمْن َجِميِع َعَملِِه الَِّذي َعِمَل.  الَِّذي َعِمَل. فَاْستََراَح فِي اْليَْوِم السَّ
3

َوبَاَرَك هللاُ اْليَْوَم 

ابَع َوقَدََّسهُ، ألَنَّهُ فِيِه اْستََراَح ِمْن َجِميِع َعَملِِه الَِّذي َعِملَ   (3-2:1)التكوين  هللاُ َخالِقًا. السَّ

28
بُّ َخالُِق أَْطَراِف األَْرِض الَ يَِكلُّ َوالَ يَْعيَا. لَْيَس  أََما َعَرْفَت أَْم لَْم تَْسَمْع؟ إِلهُ الدَّْهِر الرَّ

 . َعْن فَْهِمِه فَْحص 
29

ةً.  ِة يَُكثُِّر ِشدَّ يُْعِطي اْلُمْعيَِي قُْدَرةً، َولَِعِديِم اْلقُوَّ
30
ْلِغْلَماُن يُْعيُوَن اَ 

َويَْتَعبُوَن، َواْلفِْتيَاُن يَتََعثَُّروَن تََعثًُّرا. 
31

ةً. يَْرفَُعوَن أَْجنَِحةً  ُدوَن قُوَّ بِّ فَيَُجدِّ ا ُمْنتَِظُرو الرَّ َوأَمَّ

 (31-40:28)إشعياء  َكالنُُّسوِر. يَْرُكُضوَن َوالَ يَْتَعبُوَن. يَْمُشوَن َوالَ يُْعيُوَن.
 

 ؟ أول كائن بشريمن هو 

 (8-2:4)التكوين 

4
َماَواِت.  بُّ اإِللهُ األَْرَض َوالسَّ َماَواِت َواألَْرِض ِحيَن ُخلِقَْت، يَْوَم َعِمَل الرَّ هِذِه َمبَاِدُئ السَّ

5
يَِّة لَْم  يَِّة لَْم يَُكْن بَْعُد فِي األَْرِض، َوُكلُّ ُعْشِب اْلبَرِّ ُكلُّ َشَجِر اْلبَرِّ

بَّ اإِللهَ لَْم يَُكْن قَْد أَْمطََر َعلَى األَْرِض، َوالَ َكاَن إِْنَسان  لِيَْعَمَل األَْرَض.  يَْنبُْت بَْعُد، ألَنَّ الرَّ
6

ألَْرِض َويَْسقِي ُكلَّ َوْجِه األَْرِض. ثُمَّ َكاَن َضبَاب  يَْطلَُع ِمَن ا
7

بُّ اإِللهُ آَدَم تَُرابًا ِمَن األَْرِض، َونَفََخ فِي أَْنفِِه نََسَمةَ َحيَاٍة. فََصاَر آَدُم نَْفًسا َحيَّةً  . َوَجبََل الرَّ
8

بُّ اإِللهُ َجنَّةً فِي َعْدٍن َشْرقًا، َوَوَضَع هُنَاَك آَدَم الَِّذي  َوَغَرَس الرَّ

 بَلَهُ.جَ 

 (3-1:1)يوحنا 

1
فِي اْلبَْدِء َكاَن اْلَكلَِمةُ، َواْلَكلَِمةُ َكاَن ِعْنَد هللاِ، َوَكاَن اْلَكلَِمةُ هللاَ. 

2
هَذا َكاَن فِي اْلبَْدِء ِعْنَد هللاِ. 

3
ا َكاَن.  ُكلُّ َشْيٍء بِِه َكاَن، َوبَِغْيِرِه لَْم يَُكْن َشْيء  ِممَّ

4
فِيِه َكانَِت 

 ، َواْلَحيَاةُ َكانَْت نُوَر النَّاِس،اْلَحيَاةُ 
 

 (59-8:58)يوحنا 

58
«. اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: قَْبَل أَْن يَُكوَن إِْبَراِهيُم أَنَا َكائِن  » قَاَل لَهُْم يَُسوُع:

59
ا يَُسوُع فَاْختَفَى َوَخَرَج ِمَن اْلهَْيَكِل  ُمْجتَاًزا فِي فََرفَُعوا ِحَجاَرةً لِيَْرُجُموهُ. أَمَّ

َوْسِطِهْم َوَمَضى هَكَذا.
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 هل يريد َّللا منا معرفة الخير والشر أم ال؟

 (17:2)التكوين 

17
ا َشَجَرةُ َمْعِرفَِة اْلَخْيِر َوالشَّرِّ فاَلَ تَأُْكْل ِمْنهَا، ألَنََّك يَْوَم تَأُْكُل ِمْنهَا َمْوتًا تَُموتُ   «.َوأَمَّ

 (5:3)التكوين 

5
رَّ بَِل  «.هللاُ َعالِم  أَنَّهُ يَْوَم تَأُْكالَِن ِمْنهُ تَْنفَتُِح أَْعيُنُُكَما َوتَُكونَاِن َكاهللِ َعاِرفَْيِن اْلَخْيَر َوالشَّ

 

 (22:3)التكوين 

22
بُّ اإِللهُ:  . َوا»َوقَاَل الرَّ «.آلَن لََعلَّهُ يَُمدُّ يََدهُ َويَأُْخُذ ِمْن َشَجَرِة اْلَحيَاِة أَْيًضا َويَأُْكُل َويَْحيَا إِلَى األَبَدِ هَُوَذا اإِلْنَساُن قَْد َصاَر َكَواِحٍد ِمنَّا َعاِرفًا اْلَخيَْر َوالشَّرَّ

 

 (18-30:15)التثنية 

15
« ، اَمَك اْلَحيَاةَ َواْلَخْيَر، َواْلَمْوَت َوالشَّرَّ اُْنظُْر. قَْد َجَعْلُت اْليَْوَم قُدَّ

16
بَّ إِلهََك َوتَْسلَُك فِي طُُرقِِه َوتَْحفَظَ َوَصايَاهُ َوفََرائَِضهُ بَِما أَنِّي أَْوَصْيتَُك  اْليَْوَم أَْن تُِحبَّ الرَّ

بُّ إِلهَُك فِي األَْرِض الَّتِي أَْنَت َداِخل  إِلَْيهَا لَِكْي  تَْمتَلَِكهَا. َوأَْحَكاَمهُ لَِكْي تَْحيَا َوتَْنُمَو، َويُبَاِرَكَك الرَّ
17

َف قَْلبَُك َولَْم تَْسَمْع، بَْل َغَوْيَت َوَسَجْدَت آللِهٍَة فَإِِن اْنَصرَ 

أُْخَرى َوَعبَْدتَهَا، 
18

لَِكهَا.بِر  األُْرُدنَّ لَِكْي تَْدُخلَهَا َوتَْمتَ فَإِنِّي أُْنبِئُُكُم اْليَْوَم أَنَُّكْم الَ َمَحالَةَ تَْهلُِكوَن. الَ تُِطيُل األَيَّاَم َعلَى األَْرِض الَّتِي أَْنَت َعا
 

 

 هل تعدد الزوجات مباح أم ال؟

 (19:4)التكوين 

19
 َواتََّخَذ الََمُك لِنَْفِسِه اْمَرأَتَْيِن: اْسُم اْلَواِحَدِة َعاَدةُ، َواْسُم األُْخَرى ِصلَّةُ.

 (3:16)التكوين 

3
 بَْعِد َعَشِر ِسنِيَن إِلقَاَمِة أَْبَراَم فِي أَْرِض َكْنَعاَن، َوأَْعطَْتهَا ألَْبَراَم َرُجلِهَا َزْوَجةً لَهُ. فَأََخَذْت َساَراُي اْمَرأَةُ أَْبَراَم هَاَجَر اْلِمْصِريَّةَ َجاِريَتَهَا، ِمنْ 

-32:22)التكوين 

22
َضةَ يَبُّوَق. ثُمَّ قَاَم فِي تِْلَك اللَّْيلَِة َوأََخَذ اْمَرأَتَْيِه َوَجاِريَتَْيِه َوأَْوالََدهُ األََحَد َعَشَر َوَعبََر َمَخا

23
أََخَذهُْم َوأََجاَزهُُم اْلَواِدَي، َوأََجاَز َما َكاَن لَهُ. 

24
فَبَقَِي يَْعقُوُب 

َوْحَدهُ، َوَصاَرَعهُ إِْنَسان  َحتَّى طُلُوِع اْلفَْجِر.
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24) 

 (2:3تيموثاوس  1)
 ”َصاِحيًا، َعاقاِلً، ُمْحتَِشًما، ُمِضيفًا لِْلُغَربَاِء، َصالًِحا لِلتَّْعلِيمِ فَيَِجُب أَْن يَُكوَن األُْسقُُف باِلَ لَْوٍم، بَْعَل اْمَرأٍَة َواِحَدٍة، “

 

 هل صعد إنسان إلى السماء غير السيد المسيح؟

 (24-21:5التكوين )
يَن َسَنًة، َوَولََد َمُتوَشالَحَ “ اِم أَْخُنوَخ َوَساَر أَْخُنوُخ َمَع هللِا َبْعَد َما  .َوَعاَش أَْخُنوُخ َخْمًسا َوِستِّ َولََد َمُتوَشالََح َثالََث ِمَئِة َسَنٍة، َوَولََد َبِنيَن َوَبَناٍت. َفَكاَنْت ُكلُّ أَيَّ

 .“َوَساَر أَْخُنوُخ َمَع هللِا، َولَْم ُيوَجْد ألَنَّ هللاَ أََخَذهُ  .َثالََث ِمَئٍة َوَخْمًسا َوِستِّيَن َسَنةً 

 (1:2ملوك الثاني ال)

1
َماِء، أَنَّ إِيلِيَّا َوأَلِيَشَع َذهَبَا ِمَن اْلِجْلَجاِل.َوَكاَن ِعْنَد  بِّ إِيلِيَّا فِي اْلَعاِصفَِة إِلَى السَّ إِْصَعاِد الرَّ

 

 (13:3)يوحنا 

13
َماِء، اْبُن اإِلْنَساِن الَِّذي هَُو فِي السَّمَ  َماِء إاِلَّ الَِّذي نََزَل ِمَن السَّ اِء.َولَْيَس أََحد  َصِعَد إِلَى السَّ

 

 الثانية )كورنثوس

12:2-4) 

 .
2

َماِء الثَّالِثَِة.  أَْعِرُف إِْنَسانًا فِي اْلَمِسيِح قَْبَل أَْربََع َعْشَرةَ َسنَةً. أَفِي الَْجَسِد؟ لَْسُت أَْعلَُم، أَْم َخاِرَج اْلَجَسِد؟ لَْسُت أَْعلَُم. هللاُ يَْعلَُم. اْختُِطَف هَذا إِلَى السَّ
3

َوأَْعِرُف 

هَذا اإِلْنَساَن: أَفِي اْلَجَسِد أَْم َخاِرَج اْلَجَسِد؟ لَْسُت أَْعلَُم. هللاُ يَْعلَُم. 
4

 .أَنَّهُ اْختُِطَف إِلَى اْلفِْرَدْوِس، َوَسِمَع َكلَِماٍت الَ يُْنطَُق بِهَا، َوالَ يَُسوُغ إِلْنَساٍن أَْن يَتََكلََّم بِهَا
 

 (5:11)العبرانيين 

5
  هُ بِأَنَّهُ قَْد أَْرَضى هللاَ.بِاإِليَماِن نُقَِل أَْخنُوُخ لَِكْي الَ يََرى اْلَمْوَت، َولَْم يُوَجْد ألَنَّ هللاَ نَقَلَهُ. إِْذ قَْبَل نَْقلِِه ُشِهَد لَ 
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 من كان أصغر أبناء نوح: حام أم يافث؟
32

: َساًما، َوَحاًما، َويَافََث.َوَكاَن نُوح  اْبَن َخْمِس ِمئَِة َسنٍَة. َوَولََد   (32:5)التكوين  نُوح 
22

فَأَْبَصَر َحام  أَبُو َكْنَعاَن َعْوَرةَ أَبِيِه، َوأَْخبََر أََخَوْيِه َخاِرًجا. 
23

فَأََخَذ َسام  َويَافَُث 

َداَء َوَوَضَعاهُ َعلَى أَْكتَافِِهَما َوَمَشيَا إِلَى اْلَوَراِء، َوَستََرا َعْوَرةَ أَبِيِهَما َوَوْجهَاهَُما إِلَى  الرِّ

اْلَوَراِء. فَلَْم يُْبِصَرا َعْوَرةَ أَبِيِهَما. 
24

ا اْستَْيقَظَ نُوح  ِمْن َخْمِرِه، َعلَِم َما فَعَ  َل بِِه اْبنُهُ فَلَمَّ

ِغيُر،  الصَّ
25

 (25-9:22)التكوين  «.َمْلُعون  َكْنَعاُن! َعْبَد اْلَعبِيِد يَُكوُن إِلْخَوتِهِ »فَقَاَل: 

 

 ما هو الحد األقصى لعمر اإلنسان؟
3

 : بُّ . »فَقَاَل الرَّ َوتَُكوُن أَيَّاُمهُ الَ يَِديُن ُروِحي فِي اإِلْنَساِن إِلَى األَبَِد، لَِزيََغانِِه، هَُو بََشر 

 (3:6)التكوين  «.ِمئَةً َوِعْشِريَن َسنَةً 

1
هَذا ِكتَاُب َمَوالِيِد آَدَم، يَْوَم َخلََق هللاُ اإِلْنَساَن. َعلَى َشبَِه هللاِ َعِملَهُ. 
2

َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَهُ، 

َوبَاَرَكهُ َوَدَعا اْسَمهُ آَدَم يَْوَم ُخلَِق. 
3

َوثاَلَثِيَن َسنَةً، َوَولََد َولًَدا َعلَى َشبَِهِه  َوَعاَش آَدُم ِمئَةً 

َكُصوَرتِِه َوَدَعا اْسَمهُ ِشيثًا. 
4

َوَكانَْت أَيَّاُم آَدَم بَْعَد َما َولََد ِشيثًا ثََمانَِي ِمئَِة َسنٍَة، َوَولََد بَنِيَن 

َوبَنَاٍت. 
5

-5:1التكوين ) َوثاَلَثِيَن َسنَةً، َوَماَت. فََكانَْت ُكلُّ أَيَّاِم آَدَم الَّتِي َعاَشهَا تِْسَع ِمئَةٍ 

5) 

 

 هل الشر من َّللا أم من اإلنسان؟

 (6-6:5)التكوين 

5
ِر أَْفَكاِر قَْلبِِه إِنََّما هَُو شِ  بُّ أَنَّ َشرَّ اإِلْنَساِن قَْد َكثَُر فِي األَْرِض، َوأَنَّ ُكلَّ تََصوُّ ير  ُكلَّ يَْوٍم. َوَرأَى الرَّ رِّ

6
بُّ أَنَّهُ َعِمَل اإِلْنَساَن فِي األَْرِض، َوتَأَسََّف فََحِزَن  الرَّ

  فِي قَْلبِِه.

 (21:8)التكوين 

21
بُّ فِي قَْلبِِه:  َضا. َوقَاَل الرَّ بُّ َرائَِحةَ الرِّ َم الرَّ َر قَْلِب »فَتَنَسَّ ير  ُمْنُذ َحَداثَتِِه. َوالَ أَُعوُد الَ أَُعوُد أَْلَعُن األَْرَض أَْيًضا ِمْن أَْجِل اإِلْنَساِن، ألَنَّ تََصوُّ اإِلْنَساِن ِشرِّ

 أَْيًضا أُِميُت ُكلَّ َحيٍّ َكَما فََعْلُت.
 

 (7:31)التكوين 

7
اٍت. لِكنَّ هللاَ لَْم يَْسَمْح لَهُ أَْن يَْصنََع بِي َشر ً  ا أَبُوُكَما فََغَدَر بِي َوَغيََّر أُْجَرتِي َعَشَر َمرَّ  ا.َوأَمَّ
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 (20:50)التكوين 

20
ا هللاُ فَقََصَد بِِه َخْيًرا، لَِكْي يَْفَعَل َكَما اْليَْوَم، لِيُْحيَِي َشْعبًا َكثِي ا، أَمَّ  ًرا.أَْنتُْم قََصْدتُْم لِي َشر ً

 

 (27:9)الخروج 

27
ةَ. »فَأَْرَسَل فِْرَعْوُن َوَدَعا ُموَسى َوهَاُروَن َوقَاَل لَهَُما:  بُّ هَُو اْلبَارُّ َوأَنَا َوَشْعبِي األَْشَراُر.أَْخطَأُْت هِذِه اْلَمرَّ  الرَّ

 

-32:12)الخروج 

14) 

12
ِه األَْرِض؟ اِْرِجْع َعْن ُحُموِّ َغَضبَِك، َواْنَدْم َعلَى الشَّرِّ بَِشْعبَِك. لَِماَذا يَتََكلَُّم اْلِمْصِريُّوَن قَائِلِيَن: أَْخَرَجهُْم بُِخْبٍث لِيَْقتُلَهُْم فِي اْلِجبَاِل، َويُْفنِيَهُْم َعْن َوجْ 

13
اُْذُكْر 

َماِء، َوأُْعِطي نَْسلَ إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوإِْسَرائِي ُكْم ُكلَّ هِذِه األَْرِض الَّتِي تََكلَّْمُت َعْنهَا َل َعبِيَدَك الَِّذيَن َحلَْفَت لَهُْم بِنَْفِسَك َوقُْلَت لَهُْم: أَُكثُِّر نَْسلَُكْم َكنُُجوِم السَّ

«. فَيَْملُِكونَهَا إِلَى األَبَدِ 
14

بُّ َعلَى الشَّرِّ الَِّذي  قَاَل إِنَّهُ يَْفَعلُهُ بَِشْعبِِه. فَنَِدَم الرَّ
 

 (7-45:6)إشعياء 

6
بُّ َولَْيَس آَخُر.  لَِكْي يَْعلَُموا ِمْن َمْشِرِق الشَّْمِس َوِمْن َمْغِربِهَا أَْن لَْيَس َغْيِري. أَنَا الرَّ

7
 . ُر النُّوِر َوَخالُِق الظُّْلَمِة، َصانُِع السَّالَِم َوَخالُِق الشَّرِّ بُّ ُمَصوِّ أَنَا الرَّ

 َصانُِع ُكلِّ هِذِه.
 

 

 هل َّللا يحزن ويأسف ويندم؟

 (7-6:6)التكوين 

6
بُّ أَنَّهُ َعِمَل اإِلْنَساَن فِي األَْرِض، َوتَأَسََّف فِي قَْلبِِه.  فََحِزَن الرَّ

7
 : بُّ اإِلْنَساَن َمَع بَهَائَِم َوَدبَّابَاٍت َوطُيُوِر أَْمُحو َعْن َوْجِه األَْرِض اإِلْنَساَن الَِّذي َخلَْقتُهُ، »فَقَاَل الرَّ

َماِء، ألَنِّي َحِزْنُت أَنِّي َعِمْلتُهُمْ   «.السَّ

 (14:32)الخروج 

14
بُّ َعلَى الشَّرِّ الَِّذي قَاَل إِنَّهُ يَْفَعلُهُ بَِشْعبِِه. فَنَِدَم الرَّ

 

 (19:23)العدد 

19
اْبَن إِْنَساٍن فَيَْنَدَم. هَْل يَقُوُل َوالَ يَْفَعُل؟ أَْو يَتََكلَُّم َوالَ يَفِي؟ لَْيَس هللاُ إِْنَسانًا فَيَْكِذَب، َوالَ 
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 هل أخذ نوح على السفينة من كل حيوان اثنين أم سبعة؟
 

18
 َولِكْن أُقِيُم َعْهِدي َمَعَك، فَتَْدُخُل اْلفُلَْك أَْنَت َوبَنُوَك َواْمَرأَتَُك َونَِساُء بَنِيَك َمَعَك.

19
َوِمْن ُكلِّ َحيٍّ ِمْن ُكلِّ ِذي َجَسٍد، اْثنَْيِن ِمْن ُكل  تُْدِخُل إِلَى اْلفُْلِك الْستِْبقَائِهَا َمَعَك. تَُكوُن 

َذَكًرا َوأُْنثَى. 
20

ِمَن الطُّيُوِر َكأَْجنَاِسهَا، َوِمَن اْلبَهَائِِم َكأَْجنَاِسهَا، َوِمْن ُكلِّ َدبَّابَاِت األَْرِض 

 (20-6:18)التكوين  ا. اْثنَْيِن ِمْن ُكل  تُْدِخُل إِلَْيَك الْستِْبقَائِهَا.َكأَْجنَاِسهَ 

1
بُّ لِنُوٍح:  ا لََديَّ فِي »َوقَاَل الرَّ اْدُخْل أَْنَت َوَجِميُع بَْيتَِك إِلَى اْلفُْلِك، ألَنِّي إِيَّاَك َرأَْيُت بَار ً

هَذا اْلِجيِل. 
2

ِمْن َجِميِع اْلبَهَائِِم الطَّاِهَرِة تَأُْخُذ َمَعَك َسْبَعةً َسْبَعةً َذَكًرا َوأُْنثَى. َوِمَن اْلبَهَائِِم 

الَّتِي لَْيَسْت بِطَاِهَرٍة اْثنَْيِن: َذَكًرا َوأُْنثَى. 
3

َماِء أَْيًضا َسْبَعةً َسْبَعةً: َذَكًرا  َوِمْن طُيُوِر السَّ

 (3-7:1)التكوين  نَْسل َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض. َوأُْنثَى. الْستِْبقَاءِ 
 

 هل هناك إنسان بار؟
1

بُّ لِنُوٍح:  ا لََديَّ فِي »َوقَاَل الرَّ اْدُخْل أَْنَت َوَجِميُع بَْيتَِك إِلَى اْلفُْلِك، ألَنِّي إِيَّاَك َرأَْيُت بَار ً

 (1:7)التكوين  هَذا اْلِجيِل.

10
: أَنَّهُ لَْيَس بَارٌّ َوالَ َواِحد . » َكَما هَُو َمْكتُوب 

11
لَْيَس َمْن يَْفهَُم. لَْيَس َمْن يَْطلُُب هللاَ. 

12
. -3:10)رومية  اْلَجِميُع َزاُغوا َوفََسُدوا َمًعا. لَيَْس َمْن يَْعَمُل َصالًَحا لَْيَس َوالَ َواِحد 

12) 

 

 هل دخل نوح الفلك بعدما دخله بالفعل؟
7

فََدَخَل نُوح  َوبَنُوهُ َواْمَرأَتُهُ َونَِساُء بَنِيِه َمَعهُ إِلَى اْلفُْلِك ِمْن َوْجِه ِميَاِه الطُّوفَاِن. 
8

ْرِض: َوِمَن اْلبَهَائِِم الطَّاِهَرِة َواْلبَهَائِِم الَّتِي لَْيَسْت بِطَاِهَرٍة، َوِمَن الطُّيُوِر َوُكلِّ َما يَِدبُّ َعلَى األَ 
9

 نَاِن اْثنَاِن إِلَى نُوٍح إِلَى الْفُْلِك، َذَكًرا َوأُْنثَى، َكَما أََمَر هللاُ نُوًحا.َدَخَل اثْ 

10
ْبَعِة األَيَّاِم أَنَّ ِميَاهَ الطُّوفَاِن َصاَرْت َعلَى األَْرِض.  َوَحَدَث بَْعَد السَّ

11
ْهِر الثَّانِى، فِي ْهِر فِي ذلَِك اليَْوِم،  فِي َسنَِة ِستِّ ِمئٍَة ِمْن َحيَاِة نُوٍح، فِي الشَّ ابَع َعَشَر ِمَن الشَّ الْيَْوِم السَّ

َماِء.  اْنفََجَرْت ُكلُّ يَنَابِيِع اْلَغْمِر اْلَعِظيِم، َواْنفَتََحْت طَاقَاُت السَّ
12

َوَكاَن اْلَمطَُر َعلَى األَْرِض أَْربَِعيَن يَْوًما َوأَْربَِعيَن لَْيلَةً. 
13

، َوَسام  َوَحام  َويَافَُث بَنُو نُوٍح، فِي ذلَِك اْليَْوِم َعْينِ  ِه َدَخَل نُوح 

 (13-7:7)التكوين  َواْمَرأَةُ نُوٍح، َوثاَلَُث نَِساِء بَنِيِه َمَعهُْم إِلَى اْلفُْلِك.
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 متى دخل نوح السفينة؟
9

 هللاُ نُوًحا.َدَخَل اْثنَاِن اْثنَاِن إِلَى نُوٍح إِلَى الْفُْلِك، َذَكًرا َوأُْنثَى، َكَما أََمَر 
10

َوَحَدَث بَْعَد 

ْبَعِة األَيَّاِم أَنَّ ِميَاهَ الطُّوفَاِن َصاَرْت َعلَى األَْرِض.  (10-7:9)التكوين  السَّ

12
َوَكاَن اْلَمطَُر َعلَى األَْرِض أَْربَِعيَن يَْوًما َوأَْربَِعيَن لَْيلَةً. 

13
فِي ذلَِك اْليَْوِم َعْينِِه َدَخَل 

، َوَسام  وَ   َحام  َويَافَُث بَنُو نُوٍح، َواْمَرأَةُ نُوٍح، َوثاَلَُث نَِساِء بَنِيِه َمَعهُْم إِلَى اْلفُْلِك.نُوح 

 (13-7:12)التكوين 

 

 كم استمر طوفان نوح؟

 (17:7)التكوين 

17
 اْلفُْلَك، فَاْرتَفََع َعِن األَْرِض.َوَكاَن الطُّوفَاُن أَْربَِعيَن يَْوًما َعلَى األَْرِض. َوتََكاثََرِت اْلِميَاهُ َوَرفََعِت 

-7:23)التكوين 

24) 

23
َماِء. فَ  بَّابَاِت، َوطُيُوَر السَّ ِك فَقَْط. اْنَمَحْت ِمَن األَْرِض. َوتَبَقَّى نُوح  َوالَِّذيَن َمَعهُ فِي اْلفُلْ فََمَحا هللاُ ُكلَّ قَائٍِم َكاَن َعلَى َوْجِه األَْرِض: النَّاَس، َواْلبَهَائَِم، َوالدَّ

24
َوتََعاظََمِت اْلِميَاهُ َعلَى األَْرِض ِمئَةً َوَخْمِسيَن يَْوًما.

 

 (3:8)التكوين 

3
َوَرَجَعِت اْلِميَاهُ َعِن األَْرِض ُرُجوًعا ُمتََوالِيًا. َوبَْعَد ِمئٍَة َوَخْمِسيَن يَْوًما نَقََصِت اْلِميَاهُ 

 

 

 ؟َّللا يسر بالمحرقات والذبائحهل 

-8:20)التكوين 

21) 

20
. َوأََخَذ ِمْن ُكلِّ اْلبَهَائِِم الطَّاِهَرِة َوِمْن ُكلِّ الطُّيُوِر الطَّاِهَرِة َوأَْصعَ  بِّ َد ُمْحَرقَاٍت َعلَى اْلَمْذبَِح، َوبَنَى نُوح  َمْذبًَحا لِلرَّ

21
بُّ  َضا. َوقَاَل الرَّ بُّ َرائَِحةَ الرِّ َم الرَّ فَتَنَسَّ

ير  ُمْنُذ َحَداثَتِِه. َوالَ أَعُ  الَ أَُعودُ »فِي قَْلبِِه:  َر قَْلِب اإِلْنَساِن ِشرِّ  وُد أَْيًضا أُِميُت ُكلَّ َحيٍّ َكَما فََعْلُت.أَْلَعُن األَْرَض أَْيًضا ِمْن أَْجِل اإِلْنَساِن، ألَنَّ تََصوُّ
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 (6-40:5)المزمور 

5
ُم لََدْيَك. ألُخْ  بُّ إِلِهي َعَجائِبََك َوأَْفَكاَرَك ِمْن ِجهَتِنَا. الَ تُقَوَّ . َكثِيًرا َما َجَعْلَت أَْنَت أَيُّهَا الرَّ بَِرنَّ َوأَتََكلََّمنَّ بِهَا. َزاَدْت َعْن أَْن تَُعدَّ

6
. أُُذنَيَّ  بَِذبِيَحٍة َوتَْقِدَمٍة لَْم تَُسرَّ

َذبِيَحةَ َخِطيٍَّة لَْم تَْطلُْب.فَتَْحَت. ُمْحَرقَةً وَ 
 

-51:15)المزمور 

16) 

15
، فَيُْخبَِر فَِمي بِتَْسبِيِحَك.  يَا َربُّ اْفتَْح َشفَتَيَّ

16
ُمهَا. بُِمْحَرقٍَة الَ تَْرَضى.  ألَنََّك الَ تَُسرُّ بَِذبِيَحٍة َوإاِلَّ فَُكْنُت أُقَدِّ

 

 هل يجوز شرب الدم؟

 (4-9:3)التكوين 

3
ُكلُّ َدابٍَّة َحيٍَّة تَُكوُن لَُكْم طََعاًما. َكاْلُعْشِب األَْخَضِر َدفَْعُت إِلَْيُكُم اْلَجِميَع. 

4
 َغْيَر أَنَّ لَْحًما بَِحيَاتِِه، َدِمِه، الَ تَأُْكلُوهُ.

 (17:3)الالويين 

17
مِ فَِريَضةً َدهِْريَّةً فِي أَْجيَالُِكْم فِي َجِميِع َمَساِكنُِكْم: الَ  ْحِم َوالَ ِمَن الدَّ «.تَأُْكلُوا َشْيئًا ِمَن الشَّ

 

 (56-6:53)يوحنا 

53
فِيُكْم. اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَأُْكلُوا َجَسَد اْبِن اإِلْنَساِن َوتَْشَربُوا َدَمهُ، فَلَْيَس لَُكْم َحيَاة  » فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع:

54
َويَْشَرُب َدِمي فَلَهُ َحيَاة   َمْن يَأُْكُل َجَسِدي

أَبَِديَّة ، َوأَنَا أُقِيُمهُ فِي اْليَْوِم األَِخيِر، 
55

÷. َوَدِمي َمْشَرب  َحق÷ ألَنَّ َجَسِدي َمأَْكل  َحق
56

 َمْن يَأُْكْل َجَسِدي َويَْشَرْب َدِمي يَْثبُْت فِيَّ َوأَنَا فِيِه.

 

 هل يجب التعري أم االحتشام؟
20

َواْبتََدأَ نُوح  يَُكوُن فاَلًَّحا َوَغَرَس َكْرًما. 
21

ى َداِخَل  َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر فََسِكَر َوتََعرَّ

ِخبَائِِه. 
22

فَأَْبَصَر َحام  أَبُو َكْنَعاَن َعْوَرةَ أَبِيِه، َوأَْخبََر أََخَوْيِه َخاِرًجا. 
23

فَأََخَذ َسام  َويَافَُث 

َداَء َوَوَضَعاهُ عَ  لَى أَْكتَافِِهَما َوَمَشيَا إِلَى اْلَوَراِء، َوَستََرا َعْوَرةَ أَبِيِهَما َوَوْجهَاهَُما إِلَى الرِّ

2
فَيَِجُب أَْن يَُكوَن األُْسقُُف باِلَ لَْوٍم، بَْعَل اْمَرأٍَة َواِحَدٍة، َصاِحيًا، َعاقاِلً، ُمْحتَِشًما، ُمِضيفًا 

 (2:3)تيموثاوس األولى  لِْلُغَربَاِء، َصالًِحا لِلتَّْعلِيِم،

http://www.ar.islamforchristians.com/


  الكتاب المقدسمعجم أهم التناقضات في 

17 

www.ar.islamforchristians.com 

اْلَوَراِء. فَلَْم يُْبِصَرا َعْوَرةَ أَبِيِهَما. 
24

ا اْستَْيقَظَ نُوح  ِمْن َخْمِرِه، َعلَِم َما فََعَل بِِه اْبنُهُ  فَلَمَّ

ِغيُر،  الصَّ
25

 (25-20:9)التكوين  «.َكْنَعاُن! َعْبَد اْلَعبِيِد يَُكوُن إِلْخَوتِهِ  َمْلُعون  »فَقَاَل: 
 

 شرب الخمر والسكر حالل أم حرام؟هل 

-20:9)التكوين 

25) 

20
َواْبتََدأَ نُوح  يَُكوُن فاَلًَّحا َوَغَرَس َكْرًما. 

21
ى َداِخَل ِخبَائِِه.  َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر فََسِكَر َوتََعرَّ

22
فَأَْبَصَر َحام  أَبُو َكْنَعاَن َعْوَرةَ أَبِيِه، َوأَْخبََر أََخَوْيِه َخاِرًجا. 

23
َداَء َوَوَضَعاهُ َعلَى أَْكتَافِِهَما َوَمَشيَا إِلَى اْلَوَراِء، َوَستََرا َعْوَرةَ أَبِيِهمَ  ا َوَوْجهَاهَُما إِلَى اْلَوَراِء. فَلَْم يُْبِصَرا َعْوَرةَ أَبِيِهَما. فَأََخَذ َسام  َويَافَُث الرِّ

24
ا اْستَْيقَظَ  فَلَمَّ

ِغيُر، نُوح  ِمْن َخْمِرِه، َعلَِم َما فَ  َعَل بِِه اْبنُهُ الصَّ
25

 «.َمْلُعون  َكْنَعاُن! َعْبَد اْلَعبِيِد يَُكوُن إِلْخَوتِهِ »فَقَاَل: 

-19:30)التكوين 

36) 

30
ي اْلَمَغاَرِة هَُو َواْبنَتَاهُ. َوَصِعَد لُوط  ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغَر. فََسَكَن فِ 

31
ِغيَرِة:  أَبُونَا »َوقَالَِت الْبِْكُر لِلصَّ

َل َعلَْينَا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرِض. قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجل  لِيَْدخُ 
32

«. هَلُمَّ نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْضطَجُع َمَعهُ، فَنُْحيِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً 
33

فََسقَتَا أَبَاهَُما َخْمًرا فِي 

َجاِعهَا َوالَ بِقِيَاِمهَا. تِْلَك اللَّْيلَِة، َوَدَخلَِت اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيهَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضطِ 
34

ِغيَرِة:  إِنِّي قَِد اْضطََجْعُت اْلبَاِرَحةَ »َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت لِلصَّ

«. َمَع أَبِي. نَْسقِيِه َخْمًرا اللَّْيلَةَ أَْيًضا فَاْدُخلِي اْضطَِجِعي َمَعهُ، فَنُْحيَِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً 
35

ِغيَرةُ َواْضطََجَعْت فََسقَتَا  أَبَاهَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَْيًضا، َوقَاَمِت الصَّ

َمَعهُ، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعهَا َوالَ بِقِيَاِمهَا، 
36

فََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمْن أَبِيِهَما.
 

 (11-9: 10ويين الل)ا
بُّ َهاُروَن َقاِئالً:  ْمِييِز ًرا َوُمْسِكًرا الَ َتْشَرْب أَْنَت َوَبُنوَك َمَعَك ِعْنَد ُدُخولُِكْم إِلَى َخْيَمِة االْجِتَماِع لَِكْي الَ َتُموُتوا. َفرْ َخمْ »َوَكلََّم الرَّ ًضا َدْهِرياًا ِفي أَْجَيالُِكْم َولِلتَّ

اِهِر، َولَِتْعلِيمِ  ِس َواْلُمَحلَِّل َوَبْيَن النَِّجِس َوالطَّ بُّ ِبَها ِبَيِد ُموَسى َبْيَن اْلُمَقدَّ  «َبِني إِْسَراِئيَل َجِميَع اْلَفَراِئِض الَِّتي َكلََّمُهُم الرَّ

 (4-1: 6 عدد)
بُّ ُموَسى َقاِئالً:  ِذيِر، »َوَكلََّم الرَّ ، َفَعِن اْلَخْمِر َواْلُمْسِكِر َيْفَتِرُز، َوالَ َيْشَرْب َكلِّْم َبِني إِْسَراِئيَل َوقُْل لَُهْم: إَِذا اْنَفَرَز َرُجٌل أَِو اْمَرأَةٌ لَِيْنُذَر َنْذَر النَّ بِّ لَِيْنَتِذَر لِلرَّ

اِم َنْذِرِه الَ َيأُْكْل ِمْن ُكلِّ َخلَّ اْلَخْمِر َوالَ َخلَّ اْلُمْسِكِر، َوالَ َيْشَرْب ِمْن َنِقيِع اْلِعَنِب، َوالَ َيأُْكْل ِعَنًبا َرْطًبا َوالَ َياِبًسا َما ُيْعَمُل ِمْن َجْفَنِة اْلَخْمِر ِمَن اْلَعَجِم  . ُكلَّ أَيَّ

 .َحتَّى اْلِقْشرِ 
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 هل كان لألرض لغة واحدة قبل برج بابل؟
1

َوهِذِه َمَوالِيُد بَنِي نُوٍح: َسام  َوَحام  َويَافَُث. َوُولَِد لَهُْم بَنُوَن بَْعَد الطُّوفَاِن. 
2

بَنُو يَافََث: 

ُجوَمُر َوَماُجوُج َوَماَداي َويَاَواُن َوتُوبَاُل َوَماِشُك َوتِيَراُس. 
3

َوبَنُو ُجوَمَر: أَْشَكنَاُز َوِريفَاُث 

َوتُوَجْرَمةُ. 
4

َوبَنُو يَاَواَن: أَلِيَشةُ َوتَْرِشيُش َوِكتِّيُم َوُدوَدانِيُم. 
5

قَْت َجَزائُِر  ِمْن هُؤالَِء تَفَرَّ

 (5-10:1)التكوين  بِأََراِضيِهْم، ُكلُّ إِْنَساٍن َكلَِسانِِه َحَسَب قَبَائِلِِهْم بِأَُمِمِهْم. األَُممِ 

1
َوَكانَِت األَْرُض ُكلُّهَا لَِسانًا َواِحًدا َولَُغةً َواِحَدةً. 

2
َوَحَدَث فِي اْرتَِحالِِهْم َشْرقًا أَنَّهُْم َوَجُدوا 

نُوا هُنَاَك. بُْقَعةً فِي أَْرِض ِشْنَعاَر َوَسكَ 
3

هَلُمَّ نَْصنَُع لِْبنًا َونَْشِويِه »َوقَاَل بَْعُضهُْم لِبَْعٍض: 

فََكاَن لَهُُم اللِّْبُن َمَكاَن اْلَحَجِر، َوَكاَن لَهُُم اْلُحَمُر َمَكاَن الطِّيِن. «. َشي ًا
4

هَلُمَّ نَْبِن »َوقَالُوا: 

َد َعلَى َوْجِه ُكلِّ ألَْنفُِسنَا َمِدينَةً َوبُْرًجا َرْأُسهُ بِالسَّمَ  اِء. َونَْصنَُع ألَْنفُِسنَا اْسًما لِئاَلَّ نَتَبَدَّ

«. األَْرضِ 
5

بُّ لِيَْنظَُر الَْمِدينَةَ َواْلبُْرَج اللََّذْيِن َكاَن بَنُو آَدَم يَْبنُونَهَُما.  فَنََزَل الرَّ
6

 : بُّ َوقَاَل الرَّ

يِعِهْم، َوهَذا اْبتَِداُؤهُْم بِاْلَعَمِل. َواآلَن الَ يَْمتَنُِع َعلَْيِهْم هَُوَذا َشْعب  َواِحد  َولَِسان  َواِحد  لَِجمِ »

ُكلُّ َما يَْنُووَن أَْن يَْعَملُوهُ. 
7

هَلُمَّ نَْنِزْل َونُبَْلبِْل هُنَاَك لَِسانَهُْم َحتَّى الَ يَْسَمَع بَْعُضهُْم لَِساَن 

«. بَْعضٍ 
8

بُّ ِمْن هُنَاَك َعلَ  َدهُُم الرَّ ى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض، فََكفُّوا َعْن بُْنيَاِن اْلَمِدينَِة، فَبَدَّ
9

لِذلَِك 

بُّ « بَابِلَ »ُدِعَي اْسُمهَا  َدهُُم الرَّ بَّ هُنَاَك بَْلبََل لَِساَن ُكلِّ األَْرِض. َوِمْن هُنَاَك بَدَّ ألَنَّ الرَّ

 (9-11:1)التكوين  َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض.
 

 ر وماش أبناء سام أم أبناء آرام؟هل عوص وحول وجاث
22 

ا أَْبنَاُء َساٍم فَهُمْ  وُر َوأَْرفَْكَشاُد َولُوُد َوآَرامُ : أَمَّ  23 ِعيالَُم َوأَشُّ
ُعوُص، : َوأَْبنَاُء آَرامَ 

 (23-22:10التكوين ) .َوُحوُل، َوَجاثَُر َوَماشُ 

ا أَْبَناُء َساَم َفُهْم: ِعيالَُم َوأَُشوُر  17 وأَْرَفْكَشاُد َولُوُد َوآَراُم َوُعوُص َوُحوُل َوَجاَثُر أَمَّ

 (17:1)أخبار األيام األول  َوَماَشكُ 

 

 من هو أبو شالح: قينان أم أرفكشاد؟
24

 (24:10)التكوين  َوأَْرفَْكَشاُد َولََد َشالََح، َوَشالَُح َولََد َعابَِر.
35

ْبِن َسُروَج، ْبِن َرُعو، ْبِن فَالََج، ْبِن َعابَِر، ْبِن َشالََح، 
36

ْبِن قِينَاَن، ْبِن أَْرفَْكَشاَد، ْبِن َساِم، 

 (36-3:35)لوقا  ْبِن نُوِح، ْبِن الََمَك،
 

 

http://www.ar.islamforchristians.com/


  الكتاب المقدسمعجم أهم التناقضات في 

19 

www.ar.islamforchristians.com 

 هل َّللا إله تشويش؟
6

 : بُّ هَُوَذا َشْعب  َواِحد  َولَِسان  َواِحد  لَِجِميِعِهْم، َوهَذا اْبتَِداُؤهُْم بِاْلَعَمِل. َواآلَن الَ »َوقَاَل الرَّ

يَْمتَنُِع َعلَْيِهْم ُكلُّ َما يَْنُووَن أَْن يَْعَملُوهُ. 
7

هَلُمَّ نَْنِزْل َونُبَْلبِْل هُنَاَك لَِسانَهُْم َحتَّى الَ يَْسَمَع 

«. ُضهُْم لَِساَن بَْعضٍ بَعْ 
8

بُّ ِمْن هُنَاَك َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض، فََكفُّوا َعْن بُْنيَاِن  َدهُُم الرَّ فَبَدَّ

اْلَمِدينَِة، 
9

بَّ هُنَاَك بَْلبََل لَِساَن ُكلِّ األَْرِض. َوِمْن هُنَاَك « بَابِلَ »لِذلَِك ُدِعَي اْسُمهَا  ألَنَّ الرَّ

بُّ  َدهُُم الرَّ  (9-11:6)التكوين  َعلَى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض. بَدَّ

33
يِسيَن. )كورنثوس  ألَنَّ هللاَ لَْيَس إِلهَ تَْشِويٍش بَْل إِلهُ َسالٍَم، َكَما فِي َجِميِع َكنَائِِس اْلقِدِّ

 (33:14األولى 

 

 كم كان عمر إبراهيم عند وفاة والده تارح؟

 (26:11)التكوين 

26
 َسْبِعيَن َسنَةً، َوَولََد أَْبَراَم َونَاُحوَر َوهَاَراَن.َوَعاَش تَاَرُح 

 (32:11)التكوين 

32
َوَكانَْت أَيَّاُم تَاَرَح ِمئَتَْيِن َوَخْمَس ِسنِيَن. َوَماَت تَاَرُح فِي َحاَراَن.

 

 (4:12)التكوين 

4
بُّ َوَذهََب َمَعهُ لُوط .  ا َخَرَج ِمْن َحاَراَن.فََذهََب أَْبَراُم َكَما قَاَل لَهُ الرَّ َوَكاَن أَْبَراُم اْبَن َخْمٍس َوَسْبِعيَن َسنَةً لَمَّ

 

 (4:7 أعمال الرسل)

4
تُُم اآلَن َساِكنُوَن فِيهَا.لَى هِذِه األَْرِض الَّتِي أَنْ فََخَرَج ِحينَئٍِذ ِمْن أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن َوَسَكَن فِي َحاَراَن. َوِمْن هُنَاَك نَقَلَهُ، بَْعَد َما َماَت أَبُوهُ، إِ 
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 هل الختان واجب أم ال؟

-9: 17 التكوين)

14) 

ا أَْنَت َفَتْحَفُظ َعْهِدي، أَْنَت َوَنْسلَُك ِمْن َبْعِدَك ِفي أَْجَيالِِهْم. هَذا ُهَو َعْهِدي الَِّذي َتْحَفُظوَنهُ »َوَقاَل هللاُ إلِْبَراِهيم:  ُيْخَتُن  :َوَبْيَن َنْسلَِك ِمْن َبْعِدكَ  َبْيِني َوَبْيَنُكْم، َوأَمَّ

اٍم ُيْخَتُن ِمْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر ِفي أَْجَيالُِكْم: َولِيُد اْلَبْيِت، َواْلمُ ِمْنُكْم ُكلُّ َذَكٍر، َفُتْخَتُنوَن ِفي لَْحِم ُغْرلَِتُكْم، َفَيُكوُن َعالََمَة َعْهٍد َبْيِني َوَبْيَنُكْم. ِاْبَن َثَمانِ  ٍة ِمْن َيِة أَيَّ ْبَتاُع ِبِفضَّ

ِتَك، َفَيُكوُن َعْهِدي فِ  َكُر األَْغلَُف الَِّذي الَ ُيْخَتُن فِي لَْحِم  .ي لَْحِمُكْم َعْهًدا أََبِدياًاُكلِّ اْبِن َغِريٍب لَْيَس ِمْن َنْسلَِك. ُيْخَتُن ِخَتاًنا َولِيُد َبْيِتَك َواْلُمْبَتاُع ِبِفضَّ ا الذَّ َوأَمَّ

ُه َقْد َنَكَث َعْهِديُغْرلَِتِه فَ  ْفُس ِمْن َشْعِبَها. إِنَّ  «.ُتْقَطُع ِتْلَك النَّ

 (29-25:2  رومية)
اُموَس، َفَقْد َصاَر ِخَتاُنكَ “ ًيا النَّ اُموِس، أََفَما ُتْحَسُب ُغْرلًَة! إًِذا إِْن َكاَن األَْغَرُل  َفإِنَّ اْلِخَتاَن َيْنَفُع إِْن َعِمْلَت ِبالنَّاُموِس. َولِكْن إِْن ُكْنَت ُمَتَعدِّ َيْحَفُظ أَْحَكاَم النَّ

اُموَس، َتِديُنَك أَْنَت الَِّذي  ُل النَّ ِبيَعِة، َوِهَي ُتَكمِّ اُموَس؟ ألَنَّ اْلَيُهوِديَّ ِفي الظَّ ُغْرلَُتُه ِخَتاًنا؟ َوَتُكوُن اْلُغْرلَُة الَِّتي ِمَن الطَّ ى النَّ اِهِر لَْيَس ِفي اْلِكَتاِب َواْلِخَتاِن َتَتَعدَّ

اِهِر فِي اللَّْحِم ِخَتاًنا، َبِل اْلَيُهوِديُّ ِفي اْلَخَفاِء ُهَو اْليَ  ا، َوالَ اْلِخَتاُن الَِّذي ِفي الظَّ ِِ الَ ِباْلِكَتاِب ُهَو اْلِخَتاُن، الَِّذي َمْدُحُه ُهَو َيُهوِدياً و ، َوِخَتاُن اْلَقْلِب ِبالرُّ ُهوِديُّ

 ".ِمَن هللاِ  لَْيَس ِمَن النَّاِس َبلْ 

 

 هل زنا المحارم حالل أم حرام؟

-19:30)التكوين 

36) 

30
ي اْلَمَغاَرِة هَُو َواْبنَتَاهُ. َوَصِعَد لُوط  ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغَر. فََسَكَن فِ 

31
ِغيَرِة:  أَبُونَا »َوقَالَِت الْبِْكُر لِلصَّ

قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجل  لِيَْدُخَل َعلَْينَا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرِض. 
32

«. هَلُمَّ نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْضطَجُع َمَعهُ، فَنُْحيِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً 
33

 فََسقَتَا أَبَاهَُما َخْمًرا فِي

تِْلَك اللَّْيلَِة، َوَدَخلَِت اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيهَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعهَا َوالَ بِقِيَاِمهَا. 
34

ِغيَرِة:  إِنِّي قَِد اْضطََجْعُت اْلبَاِرَحةَ »َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت لِلصَّ

«. ْيلَةَ أَْيًضا فَاْدُخلِي اْضطَِجِعي َمَعهُ، فَنُْحيَِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً َمَع أَبِي. نَْسقِيِه َخْمًرا اللَّ 
35

ِغيَرةُ َواْضطََجَعْت  فََسقَتَا أَبَاهَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَْيًضا، َوقَاَمِت الصَّ

َمَعهُ، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعهَا َوالَ بِقِيَاِمهَا، 
36

ْبنَتَا لُوٍط ِمْن أَبِيِهَما.فََحبِلَِت ا
 

-20:11)التكوين 

12) 

11
إِنِّي قُْلُت: لَْيَس فِي هَذا اْلَمْوِضِع َخْوُف هللاِ اْلبَتَّةَ، فَيَْقتُلُونَنِي ألَْجِل اْمَرأَتِي. »فَقَاَل إِْبَراِهيُم: 

12
ي، َوبِاْلَحقِيقَِة أَْيًضا ِهَي أُْختِي اْبنَةُ أَبِي، َغْيَر أَنَّهَا  لَْيَسِت اْبنَةَ أُمِّ

فََصاَرْت لِي َزْوَجةً.
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 (30-38:1)التكوين 

َماِن أَنَّ َيُهوَذا َنَزَل ِمْن ِعْنِد إِْخَوِتِه، َوَماَل إِلَى َرُجل َعُدالَِّميٍّ اْسُمُه ِحيَرةُ 1 ُشوٌع،  َوَنَظَر َيُهوَذا ُهَناَك اْبَنَة َرُجل َكْنَعاِنيٍّ اْسُمهُ 2. َوَحَدَث ِفي ذلَِك الزَّ

ُثمَّ َعاَدْت َفَولََدْت أَْيًضا اْبًنا َوَدَعِت 5«. أُوَنانَ »ُثمَّ َحِبلَْت أَْيًضا َوَولََدِت اْبًنا َوَدَعِت اْسَمُه 4«. ِعيًرا»َفَحِبلَْت َوَولََدِت اْبًنا َوَدَعا اْسَمُه 3َفأََخَذَها َوَدَخَل َعلَْيَها، 

 ِحيَن َولََدْتُه. َوَكاَن ِفي َكِزيبَ «. ِشيلَةَ »اْسَمُه 

. 7َوأََخَذ َيُهوَذا َزْوَجًة لِِعيٍر ِبْكِرِه اْسُمَها َثاَماُر. 6 بُّ ، َفأََماَتُه الرَّ بِّ يًرا ِفي َعْيَنيِ الرَّ اْدُخْل َعلَى اْمَرأَِة »َفَقاَل َيُهوَذا ألُوَناَن: 8َوَكاَن ِعيٌر ِبْكُر َيُهوَذا ِشرِّ

ْج ِبَها،  ُه أَْفَسَد َعلَى األَرْ 9«. َوأَِقْم َنْسالً ألَِخيكَ أَِخيَك َوَتَزوَّ ِض، لَِكْي الَ ُيْعِطَي َنْسالً َفَعلَِم أُوَناُن أَنَّ النَّْسَل الَ َيُكوُن لَُه، َفَكاَن إِْذ َدَخَل َعلَى اْمَرأَِة أَِخيِه أَنَّ

بِّ َما َفَعلَُه، َفأََماَتُه أَ 10ألَِخيِه.  ِتِه: 11ْيًضا. َفَقُبَح ِفي َعْيَنيِ الرَّ ُه َقاَل: «. اْقُعِدي أَْرَملًَة فِي َبْيِت أَِبيِك َحتَّى َيْكُبَر ِشيلَُة اْبِني»َفَقاَل َيُهوَذا لَِثاَماَر َكنَّ لََعلَُّه »ألَنَّ

 َفَمَضْت َثاَماُر َوَقَعَدْت ِفي َبْيِت أَِبيَها.«. َيُموُت ُهَو أَْيًضا َكأََخَوْيهِ 

ا َطاَل الزَّ 12 اِز َغَنِمِه إِلَى ِتْمَنَة، ُهوَ َولَمَّ ى َيُهوَذا َفَصِعَد إِلَى ُجزَّ .  َماُن َماَتِت اْبَنُة ُشوٍع اْمَرأَةُ َيُهوَذا. ُثمَّ َتَعزَّ َفأُْخِبَرْت َثاَماُر 13َوِحيَرةُ َصاِحُبُه اْلَعُدالَِّميُّ

ْت ِبُبْرقٍُع َوَتلَفََّفْت، َوَجلََسْت ِفي َمْدَخِل َعْيَناِيَم الَِّتي عَ 14«. َنَمهُ ُهَوَذا َحُموِك َصاِعٌد إِلَى ِتْمَنَة لَِيُجزَّ غَ »َوِقيَل لََها:  ِلَها، َوَتَغطَّ لَى َفَخلََعْت َعْنَها ِثَياَب َتَرمُّ

َها َرأَْت أَنَّ ِشيلََة َقْد َكُبَر َوِهَي لَْم ُتْعَط لَُه َزْوَجًة.  ْت َوْجَهَها. َفَنَظَرَها َيُهوذَ 15َطِريِق ِتْمَنَة، ألَنَّ َها َكاَنْت َقْد َغطَّ َفَماَل إِلَْيَها َعلَى 16ا َوَحِسَبَها َزاِنَيًة، ألَنَّ

ِريِق َوَقاَل:  ُتُه. َفَقالَْت: «. َهاِتي أَْدُخْل َعلَْيكِ »الطَّ َها َكنَّ ُه لَْم َيْعلَْم أَنَّ ؟»ألَنَّ «. ي أُْرِسُل َجْدَي ِمْعَزى ِمَن اْلَغَنمِ إِنِّ »َفَقاَل: 17« َماَذا ُتْعِطيِني لَِكْي َتْدُخَل َعلَيَّ

ْهُن الَِّذي أُْعِطيِك؟»َفَقاَل: 18«. َهْل ُتْعِطيِني َرْهًنا َحتَّى ُتْرِسلَُه؟»َفَقالَْت:  َفأَْعَطاَها َوَدَخَل «. َخاِتُمَك َوِعَصاَبُتَك َوَعَصاَك الَِّتي ِفي َيِدكَ »َفَقالَْت: « َما الرَّ

لَِها.19ِمْنُه.  َعلَْيَها، َفَحِبلَتْ   ُثمَّ َقاَمْت َوَمَضْت َوَخلََعْت َعْنَها ُبْرقَُعَها َولَِبَسْت ِثَياَب َتَرمُّ

ْهَن ِمْن َيِد اْلَمْرأَِة، َفلَْم يَ 20 اِنَيُة الَِّتي َكاَنْت ِفي »اِنَها َقاِئالً: َفَسأََل أَْهَل َمكَ 21ِجْدَها. َفأَْرَسَل َيُهوَذا َجْدَي اْلِمْعَزى ِبَيِد َصاِحِبِه اْلَعُدالَِّميِّ لَِيأُْخَذ الرَّ أَْيَن الزَّ

ِريِق؟ َقاَل فَ 23«. لَْم أَِجْدَها. َوأَْهُل اْلَمَكاِن أَْيًضا َقالُوا: لَْم َتُكْن هُهَنا َزاِنَيةٌ »َفَرَجَع إِلَى َيُهوَذا َوَقاَل: 22«. لَْم َتُكْن هُهَنا َزاِنَيةٌ »َفَقالُوا: « َعْيَناِيَم َعلَى الطَّ

 «.لَِتأُْخْذ لَِنْفِسَها، لَِئالَّ َنِصيَر إَِهاَنًة. إِنِّي َقْد أَْرَسْلُت هَذا اْلَجْدَي َوأَْنَت لَْم َتِجْدَها»َيُهوَذا: 

ا َكاَن َنْحُو َثالََثِة أَْشُهٍر، أُْخِبَر َيُهوَذا َوِقيَل لَُه: 24 ُتَك، َوَها ِهَي »َولَمَّ َناَقْد َزَنْت َثاَماُر َكنَّ «. أَْخِرُجوَها َفُتْحَرقَ »َفَقاَل َيُهوَذا: «. ُحْبلَى أَْيًضا ِمَن الزِّ

ا أُْخِرَجْت أَْرَسلَْت إِلَى َحِميَها َقاِئلًَة: 25 ا ِهَي َفلَمَّ ُجِل الَِّذي هِذِه لَُه أََنا ُحْبلَى!»أَمَّ َفَتَحقََّقَها 26«. َعَصا هِذهِ َحقِّْق لَِمِن اْلَخاِتُم َواْلِعَصاَبُة َوالْ »َوَقالَْت: « ِمَن الرَّ

 َفلَْم َيُعْد َيْعِرفَُها أَْيًضا.«. ِهَي أََبرُّ ِمنِّي، ألَنِّي لَْم أُْعِطَها لِِشيلََة اْبِني»َيُهوَذا َوَقاَل: 

الً »ْخَرَج َيًدا َفأََخَذِت اْلَقاِبلَُة َوَرَبَطْت َعلَى َيِدِه ِقْرِمًزا، َقاِئلًَة: َوَكاَن ِفي ِوالََدِتَها أَنَّ أََحَدُهَما أَ 28َوِفي َوْقِت ِوالََدِتَها إَِذا ِفي َبْطِنَها َتْوأََماِن. 27 «. هَذا َخَرَج أَوَّ

ْعَد ذلَِك َخَرَج أَُخوهُ الَِّذي َعلَى َيِدِه َوبَ 30«. َفاِرصَ »َفُدِعَي اْسُمُه «. لَِماَذا اْقَتَحْمَت؟ َعلَْيَك اْقِتَحاٌم!»َولِكْن ِحيَن َردَّ َيَدهُ، إَِذا أَُخوهُ َقْد َخَرَج. َفَقالَْت: 29

َِ »اْلِقْرِمُز. َفُدِعَي اْسُمُه    «.َزاَر

 (20:6)الخروج 
َتُه َزْوَجًة لَُه. َفَولََدْت لَُه َهاُروَن َوُموَسى. َوَكاَنْت ِسُنو َحَياِة َعْمَراَم مِ 20   يَن َسَنًة.َئًة َوَسْبًعا َوَثالَثِ َوأََخَذ َعْمَراُم ُيوَكاَبَد َعمَّ
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-18:6)الالويين 

18) 

6« . بُّ َك الَ تَْكِشْف َعْوَرتَهَا. 7الَ يَْقتَِرْب إِْنَسان  إِلَى قَِريِب َجَسِدِه لِيَْكِشَف اْلَعْوَرةَ. أَنَا الرَّ َك الَ تَْكِشْف. إِنَّهَا أُمُّ َعْوَرةَ أَبِيَك َوَعْوَرةَ أُمِّ
َعْوَرةَ اْمَرأَِة أَبِيَك الَ 8

َك، اْلَمْولُوَدِة فِي اْلبَْيِت أَِو اْلَمْولُوَدِة َخاِرًجا، الَ تَْكِشفْ 9تَْكِشْف. إِنَّهَا َعْوَرةُ أَبِيَك.  َك َعْوَرةَ اْبنَِة اْبنَِك، أَِو اْبنَِة اْبنَتِ 10َعْوَرتَهَا.  َعْوَرةَ أُْختَِك بِْنِت أَبِيَك أَْو بِْنِت أُمِّ

َعْوَرةَ أُْخِت أَبِيَك الَ تَْكِشْف. إِنَّهَا قَِريبَةُ أَبِيَك. 12َعْوَرةَ بِْنِت اْمَرأَِة أَبِيَك اْلَمْولُوَدِة ِمْن أَبِيَك الَ تَْكِشْف َعْوَرتَهَا. إِنَّهَا أُْختَُك. 11الَ تَْكِشْف َعْوَرتَهَا. إِنَّهَا َعْوَرتَُك. 
َك الَ 13 َك.  َعْوَرةَ أُْخِت أُمِّ تَُك. 14تَْكِشْف. إِنَّهَا قَِريبَةُ أُمِّ َعْوَرةَ َكنَّتَِك الَ تَْكِشْف. إِنَّهَا اْمَرأَةُ اْبنَِك. 15َعْوَرةَ أَِخي أَبِيَك الَ تَْكِشْف. إِلَى اْمَرأَتِِه الَ تَْقتَِرْب. إِنَّهَا َعمَّ

َعْوَرةَ اْمَرأٍَة َوبِْنتِهَا الَ تَْكِشْف. َوالَ تَأُْخِذ اْبنَةَ اْبنِهَا، أَِو اْبنَةَ بِْنتِهَا لِتَْكِشَف َعْوَرتَهَا. 17ْكِشْف. إِنَّهَا َعْوَرةُ أَِخيَك. َعْوَرةَ اْمَرأَِة أَِخيَك الَ تَ 16الَ تَْكِشْف َعْوَرتَهَا. 

 رِّ لِتَْكِشَف َعْوَرتَهَا َمَعهَا فِي َحيَاتِهَا.َوالَ تَأُْخِذ اْمَرأَةً َعلَى أُْختِهَا لِلضِّ 18إِنَّهَُما قَِريبَتَاهَا. إِنَّهُ َرِذيلَة . 

 

 من أطلق على بئر سبع هذا االسم؟
29

ْبُع النَِّعاِج الَّتِي أَقَْمتَهَا َوْحَدهَا؟»فَقَاَل أَبِيَمالُِك إِلْبَراِهيَم:  « َما ِهَي هِذِه السَّ
30

فَقَاَل: 

«. إِنََّك َسْبَع نَِعاٍج تَأُْخُذ ِمْن يَِدي، لَِكْي تَُكوَن لِي َشهَاَدةً بِأَنِّي َحفَْرُت هِذِه اْلبِْئرَ »
31

لِذلَِك 

 (31-21:29)التكوين  ، ألَنَّهَُما هُنَاَك َحلَفَا ِكالَهَُما.«بِْئَر َسْبعٍ »َدَعا ذلَِك اْلَمْوِضَع 

32
ِم أَنَّ َعبِيَد إِْسَحاَق َجاُءوا َوأَْخبَُروهُ َعِن اْلبِْئِر الَّتِي َحفَُروا، َوَحَدَث فِي ذلَِك اْليَوْ 

«. قَْد َوَجْدنَا َماءً »َوقَالُوا لَهُ: 
33

، لِذلَِك اْسُم اْلَمِدينَِة بِْئُر َسْبٍع إِلَى هَذا «ِشْبَعةَ »فََدَعاهَا 

 (33-26:32)التكوين  اْليَْوِم.

 

 ؟بهم أم الهل َّللا يمتحن البشر ويجر
1

فَقَاَل: «. يَا إِْبَراِهيُم!»َوَحَدَث بَْعَد هِذِه األُُموِر أَنَّ هللاَ اْمتََحَن إِْبَراِهيَم، فَقَاَل لَهُ: 

«. هأَنََذا»
2

ُخِذ اْبنََك َوِحيَدَك، الَِّذي تُِحبُّهُ، إِْسَحاَق، َواْذهَْب إِلَى أَْرِض اْلُمِريَّا، »فَقَاَل: 

 (2-22:1)التكوين  «.هُنَاَك ُمْحَرقَةً َعلَى أََحِد الِْجبَاِل الَِّذي أَقُوُل لَكَ َوأَْصِعْدهُ 

َب: 13 ُب ِمْن قِبَِل هللاِ »الَ يَقُْل أََحد  إَِذا ُجرِّ ُروِر، «إِنِّي أَُجرَّ ٍب بِالشُّ ، ألَنَّ هللاَ َغْيُر ُمَجرَّ

ُب أََحًدا.  ُب إَِذا اْنَجَذَب َواْنَخَدَع ِمْن َشْهَوتِِه. َولِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد يُ 14َوهَُو الَ يَُجرِّ ثُمَّ 15َجرَّ

ْهَوةُ إَِذا َحبِلَْت تَلُِد َخِطيَّةً، َواْلَخِطيَّةُ إَِذا َكَملَْت تُْنتُِج َمْوتًا.  الَ تَِضلُّوا يَا إِْخَوتِي 16الشَّ

 (16-1:13)يعقوب  األَِحبَّاَء.

 

 وقت؟هل كان إسحاق ابنا وحيدا إلبراهيم في أي 

 (2-1:22التكوين )
ُه، إِْسَحاَق، َواْذَهْب إِلَى أَْرِض »َفَقاَل: «. هأََنَذا»َفَقاَل: «. َيا إِْبَراِهيُم!»َوَحَدَث َبْعَد هِذِه األُُموِر أَنَّ هللاَ اْمَتَحَن إِْبَراِهيَم، َفَقاَل لَُه:  ُخِذ اْبَنَك َوِحيَدَك، الَِّذي ُتِحبُّ

ا،   «.َوأَْصِعْدهُ ُهَناَك ُمْحَرَقًة َعلَى أََحِد اْلِجَباِل الَِّذي أَقُوُل لَكَ اْلُمِريَّ
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-11:17)العبرانيين 

18) 

17
َم الَِّذي قَبَِل اْلَمَواِعيَد، َوِحيَدهُ  . قَدَّ ب  َم إِْبَراِهيُم إِْسَحاَق َوهَُو ُمَجرَّ بِاإِليَماِن قَدَّ

18
«.يُْدَعى لََك نَْسل  إِنَّهُ بِإِْسَحاَق »الَِّذي قِيَل لَهُ:

 

-17:18)التكوين 

20) 

18
«. لَْيَت إِْسَماِعيَل يَِعيُش أََماَمَك!»َوقَاَل إِْبَراِهيُم ِهللِ: 

19
ِه ِمْن بَْل َساَرةُ اْمَرأَتَُك تَلُِد لََك اْبنًا َوتَْدُعو اْسَمهُ إِْسَحاَق. َوأُقِيُم َعْهِدي َمَعهُ َعْهًدا أَبَِدي ًا لِنَْسلِ »فَقَاَل هللاُ: 

بَْعِدِه. 
20

ا. اِْثنَْي  ا إِْسَماِعيُل فَقَْد َسِمْعُت لََك فِيِه. هَا أَنَا أُبَاِرُكهُ َوأُْثِمُرهُ َوأَُكثُِّرهُ َكثِيًرا ِجد ً ةً َكبِيَرةً.َوأَمَّ َعَشَر َرئِيًسا يَلُِد، َوأَْجَعلُهُ أُمَّ
 

 

 هل يجوز السجود لغير َّللا؟

 (7:23)التكوين 

7
،فَقَاَم  إِْبَراِهيُم َوَسَجَد لَِشْعِب األَْرِض، لِبَنِي ِحثَّ

 

 (12:23)التكوين 

12
فََسَجَد إِْبَراِهيُم أََماَم َشْعِب األَْرِض،

 

-27:22)التكوين 

29) 

22
هُ َوقَاَل:  َم يَْعقُوُب إِلَى إِْسَحاَق أَبِيِه، فََجسَّ ْوُت َصْوُت يَْعقُوَب، َولِكنَّ اْليََدْيِن يََدا ِعيُسو»فَتَقَدَّ «. الصَّ

23
َولَْم يَْعِرْفهُ ألَنَّ يََدْيِه َكانَتَا ُمْشِعَرتَْيِن َكيََدْي ِعيُسو أَِخيِه، 

فَبَاَرَكهُ. 
24

«. أَنَا هُوَ »فَقَاَل: « اْبنِي ِعيُسو؟ هَْل أَْنَت هُوَ »َوقَاَل: 
25

ْم لِي آلُكَل ِمْن َصْيِد اْبنِي َحتَّى تُبَاِرَكَك نَْفِسي»فَقَاَل:  َم لَهُ فَأََكَل، َوأَْحَضَر لَهُ َخْمًرا «. قَدِّ فَقَدَّ

فََشِرَب. 
26

ْم َوقَبِّْلنِي يَا اْبنِي»فَقَاَل لَهُ إِْسَحاُق أَبُوهُ:  «. تَقَدَّ
27

َم َوقَبَّلَهُ، فََشمَّ َرائَِحةَ ثِيَابِِه َوبَاَرَكهُ، َوقَاَل: فَتَ  . »قَدَّ بُّ اْنظُْر! َرائَِحةُ اْبنِي َكَرائَِحِة َحْقل قَْد بَاَرَكهُ الرَّ
28

َماِء َوِمْن َدَسِم األَْرِض. َوَكْثَرةَ ِحْنطٍَة َوَخْمٍر.  فَْليُْعِطَك هللاُ ِمْن نََدى السَّ
29

َك. لِيُْستَْعبَْد لَ  ، َوتَْسُجْد لََك قَبَائُِل. ُكْن َسيًِّدا إِلْخَوتَِك، َوْليَْسُجْد لََك بَنُو أُمِّ َك ُشُعوب 

«.لِيَُكْن الَِعنُوَك َمْلُعونِيَن، َوُمبَاِرُكوَك ُمبَاَرِكينَ 
 

 (10:4)متى 

: لِلرَّ » ِحينَئٍِذ قَاَل لَهُ يَُسوُع:10  «.بِّ إِلِهَك تَْسُجُد َوإِيَّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُدُ اْذهَْب يَا َشْيطَاُن! ألَنَّهُ َمْكتُوب 
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 هل كانت قطورة زوجة إبراهيم أم سريته؟
1

يَِّة إِْبراِهيَم، فَإِنَّهَا َولََدْت: ِزْمَراَن 32 (1:25)التكوين  َوَعاَد إِْبَراِهيُم فَأََخَذ َزْوَجةً اْسُمهَا قَطُوَرةُ  ا بَنُو قَطُوَرةَ ُسرِّ َويَْقَشاَن َوَمَداَن َوِمْديَاَن َوأَمَّ

 (32:1)أخبار األيام األول  َويِْشبَاَق َوُشوًحا. َواْبنَا يَْقَشاَن: َشبَا َوَدَداُن.

 

 من هو أبو بسمة زوجة عيسو؟
34

 ، ا َكاَن ِعيُسو اْبَن أَْربَِعيَن َسنَةً اتََّخَذ َزْوَجةً: يَهُوِديَت اْبنَةَ بِيِري اْلِحثِّيِّ َوبَْسَمةَ َولَمَّ

.  (34:26)التكوين  اْبنَةَ إِيلُوَن اْلِحثِّيِّ

2
، َوأُهُولِيبَاَمةَ بِْنَت َعنَى  أََخَذ ِعيُسو نَِساَءهُ ِمْن بَنَاِت َكْنَعاَن: َعَدا بِْنَت إِيلُوَن اْلِحثِّيِّ

 ، يِّ بِْنِت ِصْبُعوَن اْلِحوِّ
3

 (3-36:2تكوين )ال َوبَْسَمةَ بِْنَت إِْسَماِعيَل أُْخَت نَبَايُوَت.

 

 من هو أبو البان اآلرامي؟
5

، أَِخي  اَن أََراَم، إِلَى الَبَاَن ْبِن بَتُوئِيَل األََراِميِّ فََصَرَف إِْسَحاُق يَْعقُوَب فََذهََب إِلَى فَدَّ

 (5:28)التكوين  ِرْفقَةَ أُمِّ يَْعقُوَب َوِعيُسَو.

5
 (5:29)التكوين  «.نَْعِرفُهُ»فَقَالُوا: « نَاُحوَر؟ هَْل تَْعِرفُوَن الَبَاَن اْبنَ »فَقَاَل لَهُْم: 

 

 هل يجوز الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أم ال؟

 (2-30:1)التكوين 
َها لَْم َتلِْد لَِيْعقُوَب، َغاَرْت َراِحيُل ِمْن أُْخِتَها، َوَقالَْت لَِيْعقُوَب: 1 ا َرأَْت َراِحيُل أَنَّ َفَحِمَي َغَضُب َيْعقُوَب َعلَى َراِحيَل 2«. َوإاِلَّ َفأََنا أَُموُت!َهْب لِي َبِنيَن، »َفلَمَّ

  «.أَلََعلِّي َمَكاَن هللِا الَِّذي َمَنَع َعْنِك َثْمَرَة اْلَبْطِن؟»َوَقاَل: 

 (20:6)الخروج 
َتُه َزْوَجًة لَُه. َفَولََدْت لَُه َهاُروَن َوُموَسى.20   َوَكاَنْت ِسُنو َحَياِة َعْمَراَم ِمَئًة َوَسْبًعا َوَثالَِثيَن َسَنًة. َوأََخَذ َعْمَراُم ُيوَكاَبَد َعمَّ
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-18:6)الالويين 

18) 

6« . بُّ َك الَ تَْكِشْف َعْوَرتَهَا. 7الَ يَْقتَِرْب إِْنَسان  إِلَى قَِريِب َجَسِدِه لِيَْكِشَف اْلَعْوَرةَ. أَنَا الرَّ َك الَ تَْكِشْف. إِنَّهَا أُمُّ َعْوَرةَ أَبِيَك َوَعْوَرةَ أُمِّ
َعْوَرةَ اْمَرأَِة أَبِيَك الَ 8

َك، اْلَمْولُوَدِة فِي اْلبَْيِت أَِو اْلمَ 9تَْكِشْف. إِنَّهَا َعْوَرةُ أَبِيَك.  َعْوَرةَ اْبنَِة اْبنَِك، أَِو اْبنَِة اْبنَتَِك 10ْولُوَدِة َخاِرًجا، الَ تَْكِشْف َعْوَرتَهَا. َعْوَرةَ أُْختَِك بِْنِت أَبِيَك أَْو بِْنِت أُمِّ

ْوَرةَ أُْخِت أَبِيَك الَ تَْكِشْف. إِنَّهَا قَِريبَةُ أَبِيَك. عَ 12َعْوَرةَ بِْنِت اْمَرأَِة أَبِيَك اْلَمْولُوَدِة ِمْن أَبِيَك الَ تَْكِشْف َعْوَرتَهَا. إِنَّهَا أُْختَُك. 11الَ تَْكِشْف َعْوَرتَهَا. إِنَّهَا َعْوَرتَُك. 
َك. 13 َك الَ تَْكِشْف. إِنَّهَا قَِريبَةُ أُمِّ َعْوَرةَ أُْخِت أُمِّ

تَُك. 14 ْف. إِنَّهَا اْمَرأَةُ اْبنَِك. َعْوَرةَ َكنَّتَِك الَ تَْكشِ 15َعْوَرةَ أَِخي أَبِيَك الَ تَْكِشْف. إِلَى اْمَرأَتِِه الَ تَْقتَِرْب. إِنَّهَا َعمَّ

َعْوَرةَ اْمَرأٍَة َوبِْنتِهَا الَ تَْكِشْف. َوالَ تَأُْخِذ اْبنَةَ اْبنِهَا، أَِو اْبنَةَ بِْنتِهَا لِتَْكِشَف َعْوَرتَهَا. 17َعْوَرةَ اْمَرأَِة أَِخيَك الَ تَْكِشْف. إِنَّهَا َعْوَرةُ أَِخيَك. 16الَ تَْكِشْف َعْوَرتَهَا. 

رِّ لِتَْكِشَف َعْوَرتَهَا َمَعهَا فِي َحيَاتِهَا.18إِنَّهَُما قَِريبَتَاهَا. إِنَّهُ َرِذيلَة .   َوالَ تَأُْخِذ اْمَرأَةً َعلَى أُْختِهَا لِلضِّ

 

 هل َّللا قدير أم ال؟

-32:24)التكوين 

30) 

24
فَبَقَِي يَْعقُوُب َوْحَدهُ، َوَصاَرَعهُ إِْنَسان  َحتَّى طُلُوِع اْلفَْجِر. 

25
ا َرأَى أَنَّهُ الَ يَْقِدُر َعلَْيِه، َضَرَب ُحقَّ فَْخِذِه، فَاْنَخلََع ُحقُّ فَْخِذ يَْعقُوَب فِي ُمَصاَرَعتِِه  َولَمَّ

َمَعهُ. 
26

«. الَ أُْطلِقَُك إِْن لَْم تُبَاِرْكنِي»فَقَاَل: «. ْلفَْجرُ أَْطلِْقنِي، ألَنَّهُ قَْد طَلََع ا»َوقَاَل: 
27

«. يَْعقُوبُ »فَقَاَل: « َما اْسُمَك؟»فَقَاَل لَهُ: 
28

الَ يُْدَعى اْسُمَك فِي َما »فَقَاَل: 

«. بَْعُد يَْعقُوَب بَْل إِْسَرائِيَل، ألَنََّك َجاهَْدَت َمَع هللاِ َوالنَّاِس َوقََدْرتَ 
29

 َوبَاَرَكهُ هُنَاَك.« لَِماَذا تَْسأَُل َعِن اْسِمي؟»فَقَاَل: «. أَْخبِْرنِي بِاْسِمكَ »ْعقُوُب َوقَاَل: َوَسأََل يَ 

30
يَْت نَْفِسي»قَائاِلً: « فَنِيئِيلَ »فََدَعا يَْعقُوُب اْسَم اْلَمَكاِن   «.ألَنِّي نَظَْرُت هللاَ َوْجهًا لَِوْجٍه، َونُجِّ

 (10-11:7)أيوب 

7
أَإِلَى ُعْمِق هللاِ تَتَِّصُل، أَْم إِلَى نِهَايَِة اْلقَِديِر تَْنتَِهي؟ »

8
َماَواِت، فََماَذا َعَساَك أَْن تَْفَعَل؟ أَْعَمُق ِمَن اْلهَاِويَِة، فََماَذا تَْدِري؟  هَُو أَْعلَى ِمَن السَّ

9
أَْطَوُل ِمَن األَْرِض 

طُولُهُ، َوأَْعَرُض ِمَن اْلبَْحِر. 
10

هُ؟إِْن بَ  َع، فََمْن يَُردُّ  طََش أَْو أَْغلََق أَْو َجمَّ

 (5-6:4)مرقس 

4
«. لَْيَس نَبِيٌّ باِلَ َكَراَمٍة إاِلَّ فِي َوطَنِِه َوبَْيَن أَْقِربَائِِه َوفِي بَْيتِهِ » فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع:

5
ةً َواِحَدةً، َغْيَر أَ  نَّهُ َوَضَع يََدْيِه َعلَى َمْرَضى َولَْم يَْقِدْر أَْن يَْصنََع هُنَاَك َوالَ قُوَّ

قَلِيلِيَن فََشفَاهُْم.
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 هل رأى أحد َّللا؟

 (30:32)التكوين 

30
يَْت نَْفِسي»قَائاِلً: « فَنِيئِيلَ »فََدَعا يَْعقُوُب اْسَم اْلَمَكاِن   «.ألَنِّي نَظَْرُت هللاَ َوْجهًا لَِوْجٍه، َونُجِّ

 (11:33)الخروج 

11
ُجُل َصاِحبَهُ. َوإَِذا َرَجَع ُموَسى إِلَى اْلَمَحلَِّة َكاَن َخاِدمُ َويَُكلُِّم  بُّ ُموَسى َوْجهًا لَِوْجٍه، َكَما يَُكلُِّم الرَّ هُ يَُشوُع ْبُن نُوَن اْلُغالَُم، الَ يَْبَرُح ِمْن َداِخِل اْلَخْيَمِة.الرَّ

 

 (20:33)الخروج 

20
«.ي، ألَنَّ اإِلْنَساَن الَ يََرانِي َويَِعيشُ الَ تَْقِدُر أَْن تََرى َوْجهِ »َوقَاَل: 

 

-24:9)الخروج 

11) 

ثُمَّ َصِعَد ُموَسى َوهَاُروُن َونَاَداُب َوأَبِيهُو َوَسْبُعوَن ِمْن ُشيُوِخ إِْسَرائِيَل، 9
فَّاِف، 10 َوَرأَْوا إِلهَ إِْسَرائِيَل، َوتَْحَت ِرْجلَْيِه ِشْبهُ َصْنَعٍة ِمَن اْلَعقِيِق األَْزَرِق الشَّ

َماِء فِي النَّقَاَوِة.   َولِكنَّهُ لَْم يَُمدَّ يََدهُ إِلَى أَْشَراِف بَنِي إِْسَرائِيَل. فََرأَْوا هللاَ َوأََكلُوا َوَشِربُوا.11َوَكَذاِت السَّ

 

 ا هي عقوبة االغتصاب؟م
ِعيَن أَنَّ اْبَنْي َيْعقُوَب، ِشْمُعوَن َوالَِوَي أََخَوْي 25 الِِث إِْذ َكاُنوا ُمَتَوجِّ َفَحَدَث ِفي اْلَيْوِم الثَّ

َوَقَتالَ َحُموَر 26ِديَنَة، أََخَذا ُكلُّ َواِحٍد َسْيَفُه َوأََتَيا َعلَى اْلَمِديَنِة ِبأَْمٍن َوَقَتالَ ُكلَّ َذَكٍر. 
ْيِف، َوأََخَذا ِديَنَة ِمْن َبْيِت َشِكيَم َوَخَرَجا.  ُثمَّ أََتى َبُنو َيْعقُوَب َعلَى 27َوَشِكيَم اْبَنُه ِبَحدِّ السَّ

ُسوا أُْخَتُهْم.  ُهْم َنجَّ َما ِفي  َغَنَمُهْم َوَبَقَرُهْم َوَحِميَرُهْم َوُكلُّ 28اْلَقْتلَى َوَنَهُبوا اْلَمِديَنَة، ألَنَّ
َوَسَبْوا َوَنَهُبوا ُكلَّ َثْرَوِتِهْم َوُكلَّ أَْطَفالِِهْم، َوِنَساَءُهْم َوُكلَّ 29اْلَمِديَنِة َوَما ِفي اْلَحْقِل أََخُذوهُ. 

 (29-34:25)التكوين َما ِفي اْلُبُيوِت. 

اْضَطَجَع َمَعَها، َفُوِجَدا. إَِذا َوَجَد َرُجٌل َفَتاًة َعْذَراَء َغْيَر َمْخُطوَبٍة، َفأَْمَسَكَها وَ »28
ِة، َوَتُكوُن ِهَي لَُه 29 ُجُل الَِّذي اْضَطَجَع َمَعَها ألَِبي اْلَفَتاِة َخْمِسيَن ِمَن اْلِفضَّ ُيْعِطي الرَّ

اِمِه. )التثنية  ُه َقْد أََذلََّها. الَ َيْقِدُر أَْن ُيَطلَِّقَها ُكلَّ أَيَّ  (29-22:28َزْوَجًة ِمْن أَْجِل أَنَّ
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 ؟من هم أبناء يعقوب االثنا عشر
َوَكاَن بَنُو يَْعقُوَب اْثنَْي َعَشَر: 

23
بَنُو لَْيئَةَ: َرأُوبَْيُن بِْكُر يَْعقُوَب، َوِشْمُعوُن َوالَِوي َويَهُوَذا 

اَكُر َوَزبُولُوُن.  َويَسَّ
24

َواْبنَا َراِحيَل: يُوُسُف َوبَْنيَاِميُن. 
25

َواْبنَا بِْلهَةَ َجاِريَِة َراِحيَل: َداُن 

َونَْفتَالِي. 
26

َواْبنَا ِزْلفَةَ َجاِريَِة لَْيئَةَ: َجاُد َوأَِشيُر. هُؤالَِء بَنُو يَْعقُوَب الَِّذيَن ُولُِدوا لَهُ فِي 

ِِ أََراَم. اَن  (26-35:22)التكوين  فَدَّ

4
َعةً َوأَْربَِعيَن أَْلفًا، َمْختُوِميَن ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن بَنِي َوَسِمْعُت َعَدَد اْلَمْختُوِميَن ِمئَةً َوأَْربَ 

إِْسَرائِيَل: 
5

ِمْن ِسْبِط يَهُوَذا اْثنَا َعَشَر أَلَْف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط َرأُوبِيَن اْثنَا َعَشَر أَلَْف 

َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط َجاَد اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. 
6

أَِشيَر اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِمْن ِسْبِط 

ِسْبِط نَْفتَالِي اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط َمنَسَّى اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. 
7

ِمْن ِسْبِط 

اَكَر َشْمُعوَن اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط الَِوي اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. مِ  ْن ِسْبِط يَسَّ

اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. 
8

ِمْن ِسْبِط َزبُولُوَن اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط يُوُسَف اْثنَا 

 (8-7:4)رؤيا يوحنا  َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم. ِمْن ِسْبِط بِْنيَاِميَن اْثنَا َعَشَر أَْلَف َمْختُوٍم.
 

 صبعون أم ابنه أم أخته؟ هل كانت َعَنى بنت

 (2:36)التكوين 

2
، َوأُهُولِيبَاَمةَ بِْنَت َعنَى بِْنِت ِصبْ  يِّ أََخَذ ِعيُسو نَِساَءهُ ِمْن بَنَاِت َكْنَعاَن: َعَدا بِْنَت إِيلُوَن اْلِحثِّيِّ  ُعوَن اْلِحوِّ

 (20:36)التكوين 

20
اُن األَْرِض: لُوطَاُن َوُشوبَاُل َوِصْبُعوُن َوَعنَى هُؤالَِء بَنُو َسِعيَر اْلُحوِريِّ ُسكَّ

 

)أخبار األيام األول 

40:1) 

40
بَنُو ُشوبَاَل: َعْليَاُن َوَمنَاَحةُ َوِعيبَاُل َوَشفِي َوأُونَاُم. َواْبنَا ِصْبُعوَن: أَيَّةُ َوَعنَى.

 

 

 ؟من هم أبناء أليفاز
11

َوَكاَن بَنُو أَلِيفَاَز: تَْيَماَن َوأَْوَماَر َوَصْفًوا َوَجْعثَاَم َوقَنَاَز. 
12

يَّةً ألَلِيفَاَز  َوَكانَْت تِْمنَاُع ُسرِّ

-36:12)التكوين  ْبِن ِعيُسو، فََولََدْت ألَلِيفَاَز َعَمالِيَق. هُؤالَِء بَنُو َعَدا اْمَرأَِة ِعيُسو.

11) 

36
)أخبار األيام األول  َماُن َوأُوَماُر َوَصفِي َوَجْعثَاُم َوقِنَاُز َوتِْمنَاُع َوَعَمالِيُق.بَنُو أَلِيفَاَز: تَيْ 

36:1) 
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 هل تمناع بنت أليفاز أم سريته؟
ًة ألَلِيَفاَز ْبِن ِعيُسو َفأَْنَجَبْت ألَلِيَفاَز َعَمالِيَق. َهُؤالَِء أَْبَناُء َعَدا  12 . يَّ َوَكاَنْت ِتْمَناُع ُسرِّ

 (12:36)التكوين  َزْوَجِة ِعيُسو

)أخبار األيام  َوأَْبَناُء أَلِيَفاَز: َتْيَماُن َوأُوَماُر َوَصِفي َوَجْعَثاُم َوِقَناُز َوِتْمَناُع َوَعَمالِيقُ  36 .

 (36:1األول 

 

 من اشترى يوسف: اإلسماعيليون أم المديانيون؟
ِة. فَأَتَْوا بِيُوُسَف إِلَى ِمْصَر.َوبَاُعوا يُوُسَف لإِِلْسَماِعيلِيِّيَن  )التكوين  بِِعْشِريَن ِمَن اْلفِضَّ

28:37) 

36
َرِط. ا اْلِمْديَانِيُّوَن فَبَاُعوهُ فِي ِمْصَر لِفُوِطيفَاَر َخِصيِّ فِْرَعْوَن، َرئِيِس الشُّ  َوأَمَّ

 (36:37)التكوين 

 

 من هم أبناء شمعون؟
10

)التكوين  َويَاِميُن َوأُوهَُد َويَاِكيُن َوُصوَحُر َوَشأُوُل اْبُن اْلَكْنَعانِيَِّة.َوبَنُو ِشْمُعوَن: يَُموئِيُل 

10:46) 

24
 (24:4)أخبار األيام األول  بَنُو ِشْمُعوَن: نَُموئِيُل َويَاِميُن َويَِريُب َوَزاَرُح َوَشاُولُ 

 

 هل كان أرد ونعمان ابنا بنيامين أم بالع؟
21

بَالَُع َوبَاَكُر َوأَْشبِيُل َوِجيَرا َونَْعَماُن َوإِيِحي َوُروُش َوُمفِّيُم َوُحفِّيُم  َوبَنُو بَْنيَاِميَن:

 (21:46)التكوين  َوأَْرُد.

 َوَكاَن اْبنَا بَالََع: أَْرَد َونُْعَماَن. ألَْرَد َعِشيَرةُ األَْرِديِّيَن، َولِنُْعَماَن َعِشيَرةُ النُّْعَمانِيِّيَن.40

 (40:26)العدد 
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 من هم بنو بنيامين؟

 (21:46)التكوين 

21
 َوبَنُو بَْنيَاِميَن: بَالَُع َوبَاَكُر َوأَْشبِيُل َوِجيَرا َونَْعَماُن َوإِيِحي َوُروُش َوُمفِّيُم َوُحفِّيُم َوأَْرُد.

 (41-26:38)العدد 

فُوفَاِميِّيَن. 39َراَم َعِشيَرةُ األَِحيَراِميِّيَن. بَنُو بَْنيَاِميَن َحَسَب َعَشائِِرِهْم: لِبَالََع َعِشيَرةُ اْلبَالَِعيِّيَن. ألَْشبِيَل َعِشيَرةُ األَْشبِيلِيِّيَن. ألَِحي38 لَِشفُوفَاَم َعِشيَرةُ الشَّ

هُؤالَِء بَنُو بَْنيَاِميَن َحَسَب َعَشائِِرِهْم، 41اْبنَا بَالََع: أَْرَد َونُْعَماَن. ألَْرَد َعِشيَرةُ األَْرِديِّيَن، َولِنُْعَماَن َعِشيَرةُ النُّْعَمانِيِّيَن.  َوَكانَ 40لُِحوفَاَم َعِشيَرةُ اْلُحوفَاِميِّيَن. 

 َواْلَمْعُدوُدوَن ِمْنهُْم َخْمَسة  َوأَْربَُعوَن أَْلفًا َوِستُّ ِمئٍَة.

األول )أخبار األيام 

6:7) 

6
 لِبَْنيَاِميَن: بَالَُع َوبَاَكُر َويَِديَعئِيُل. ثاَلَثَة .

)أخبار األيام األول 

8:1-2) 

1
َوبَْنيَاِميُن َولََد: بَالََع بِْكَرهُ، َوأَْشبِيَل الثَّانِي، َوأَْخَرَخ الثَّالَِث، 

2
ابَع، َوَرافَا اْلَخاِمَس. َونُوَحةَ الرَّ

 

 

 يعقوب إلى مصر؟كم عدد من جاء من بيت 
26

َجِميُع النُّفُوِس لِيَْعقُوَب الَّتِي أَتَْت إِلَى ِمْصَر، اْلَخاِرَجِة ِمْن ُصْلبِِه، َما َعَدا نَِساَء بَنِي 

يَْعقُوَب، َجِميُع النُّفُوِس ِستٌّ َوِستُّوَن نَْفًسا. 
27

َواْبنَا يُوُسَف اللََّذاِن ُولَِدا لَهُ فِي ِمْصَر نَْفَساِن. 

 (27-46:26)التكوين  ُع نُفُوِس بَْيِت يَْعقُوَب الَّتِي َجاَءْت إِلَى ِمْصَر َسْبُعوَن.َجِمي

14
)أعمال  فَأَْرَسَل يُوُسُف َواْستَْدَعى أَبَاهُ يَْعقُوَب َوَجِميَع َعِشيَرتِِه، َخْمَسةً َوَسْبِعيَن نَْفًسا.

 (14:7الرسل 

 

 أين دفن يعقوب؟
7

فََصِعَد يُوُسُف لِيَْدفَِن أَبَاهُ، َوَصِعَد َمَعهُ َجِميُع َعبِيِد فِْرَعْوَن، ُشيُوُخ بَْيتِِه َوَجِميُع 

ُشيُوِخ أَْرِض ِمْصَر، 
8

َوُكلُّ بَْيِت يُوُسَف َوإِْخَوتُهُ َوبَْيُت أَبِيِه، َغْيَر أَنَّهُْم تََرُكوا أَْوالََدهُْم 

15
فَنََزَل يَْعقُوُب إِلَى ِمْصَر َوَماَت هَُو َوآبَاُؤنَا، 

16
َونُقِلُوا إِلَى َشِكيَم َوُوِضُعوا فِي اْلقَْبِر 

ٍة ِمْن بَنِي َحُموَر أَبِي َشِكيَم.  (16-7:15)أعمال الرسل  الَِّذي اْشتََراهُ إِْبَراِهيُم بِثََمٍن فِضَّ
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َوَغنََمهُْم َوبَقََرهُْم فِي أَْرِض َجاَساَن. 
9

، فََكاَن اْلَجْيُش َكثِيًرا  َوَصِعَد َمَعهُ َمْرَكبَات  َوفُْرَسان 

ا.  ِجد ً
10

فَأَتَْوا إِلَى بَْيَدِر أَطَاَد الَِّذي فِي َعْبِر األُْرُدنِّ َونَاُحوا هُنَاَك نَْوًحا َعِظيًما َوَشِديًدا 

ا، َوَصنََع ألَ  بِيِه َمنَاَحةً َسْبَعةَ أَيَّاٍم. ِجد ً
11

ا َرأَى أَْهُل اْلباِلَِد اْلَكْنَعانِيُّوَن اْلَمنَاَحةَ فِي بَْيَدِر  فَلَمَّ

الَِّذي فِي «. آبََل ِمْصَرايِمَ »لِذلَِك ُدِعَي اْسُمهُ «. هِذِه َمنَاَحة  ثَقِيلَة  لِْلِمْصِريِّينَ »أَطَاَد قَالُوا: 

 . َعْبِر األُْرُدنِّ
12

َوفََعَل لَهُ بَنُوهُ هَكَذا َكَما أَْوَصاهُْم: 
13

َحَملَهُ بَنُوهُ إِلَى أَْرِض َكْنَعاَن َوَدفَنُوهُ 

فِي َمَغاَرِة َحْقِل اْلَمْكفِيلَِة، الَّتِي اْشتََراهَا إِْبَراِهيُم َمَع اْلَحْقِل ُمْلَك قَْبٍر ِمْن ِعْفُروَن اْلِحثِِّي 

 (13-50:7)التكوين  أََماَم َمْمَرا.
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 أهم التناقضات في سفر الخروج

 ؟: يثرون أم حوبابهو حمو موسى من
ا ُموَسى فََكاَن يَْرَعى َغنََم يَْثُروَن َحِميِه َكاِهِن ِمْديَاَن، فََساَق اْلَغنََم إِلَى َوَراِء 1 َوأَمَّ

يَِّة َوَجاَء إِلَى َجبَِل هللاِ ُحوِريَب.  (1:3)الخروج  اْلبَرِّ

إِنَّنَا َراِحلُوَن إِلَى »انِيِّ َحِمي ُموَسى: َوقَاَل ُموَسى لُِحوبَاَب ْبِن َرُعوئِيَل اْلِمْديَ 29

بَّ قَْد تََكلََّم  بُّ أُْعِطيُكْم إِيَّاهُ. اِْذهَْب َمَعنَا فَنُْحِسَن إِلَْيَك، ألَنَّ الرَّ َعْن اْلَمَكاِن الَِّذي قَاَل الرَّ

 (29:10)العدد  «.إِْسَرائِيَل بِاإِلْحَسانِ 

 

 حرام؟هل السرقة والسلب والنهب حالل أم 

-3:18)الخروج 

22) 

بُّ إِل»18 ِة َفإَِذا َسِمُعوا لَِقْولَِك، َتْدُخُل أَْنَت َوُشُيوُخ َبِني إِْسَراِئيَل إِلَى َملِِك ِمْصَر َوَتقُولُوَن لَُه: الرَّ يَّ اٍم ِفي اْلَبرِّ ُه اْلِعْبَراِنيِّيَن اْلَتَقاَنا، َفاآلَن َنْمِضي َسَفَر َثالََثِة أَيَّ

بِّ إِلِهَنا.  َوَنْذَبُح لِلرَّ

ٍة، 19 َوأُْعِطي 21َفأَُمدُّ َيِدي َوأَْضِرُب ِمْصَر ِبُكلِّ َعَجاِئِبي الَِّتي أَْصَنُع ِفيَها. َوَبْعَد ذلَِك ُيْطلِقُُكْم. 20َولِكنِّي أَْعلَُم أَنَّ َملَِك ِمْصَر الَ َيَدُعُكْم َتْمُضوَن َوالَ ِبَيٍد َقِويَّ

ُكْم الَ َتْمُضوَن َفاِرِغيَن. ِنْعَمًة  ٍة 22لِهَذا الشَّْعِب ِفي ُعُيوِن اْلِمْصِريِّيَن. َفَيُكوُن ِحيَنَما َتْمُضوَن أَنَّ َبْل َتْطلُُب ُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َجاَرِتَها َوِمْن َنِزيلَِة َبْيِتَها أَْمِتَعَة ِفضَّ

  «.ى َبِنيُكْم َوَبَناِتُكْم. َفتْسلُِبوَن اْلِمْصِريِّينَ َوأَْمِتَعَة َذَهٍب َوِثَياًبا، َوَتَضُعوَنَها َعلَ 

 (2-11:1)الخروج 
بُّ لُِموَسى: 1 َماِم. قُُكْم َيْطُرُدُكْم طَ َضْرَبًة َواِحَدًة أَْيًضا أَْجلُِب َعلَى ِفْرَعْوَن َوَعلَى ِمْصَر. َبْعَد ذلَِك ُيْطلِقُُكْم ِمْن ُهَنا. َوِعْنَدَما ُيْطلِ »ُثمَّ َقاَل الرَّ ْرًدا ِمْن ُهَنا ِبالتَّ

ٍة َوأَْمِتَعَة َذَهبٍ َتَكلَّْم ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب أَْن َيْطلَُب ُكلُّ َرُجل ِمْن َصاِحِبِه، َوُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َصاِحَبِتَها أَْمِتَعَة فِ 2   «.ضَّ

-20:14)الخروج 

16) 

14
الَ تَْزِن. 

15
الَ تَْسِرْق. 

16
 قَِريبَِك َشهَاَدةَ ُزوٍر.الَ تَْشهَْد َعلَى 
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 هل كان موسى متكلما مفوها؟

 (10:4)الخروج 

10 : بِّ ِل ِمْن أَْمِس، َوالَ ِمْن ِحيِن َكلَّمْ »فَقَاَل ُموَسى لِلرَّ يُِّد، لَْسُت أَنَا َصاِحَب َكالٍَم ُمْنُذ أَْمِس َوالَ أَوَّ  «.اْلفَِم َواللَِّسانِ  َت َعْبَدَك، بَْل أَنَا ثَقِيلُ اْستَِمْع أَيُّهَا السَّ

 (12:6)الخروج 

بِّ قَائاِلً: 12 فَتَْيِن؟»فَتََكلََّم ُموَسى أََماَم الرَّ  «هَُوَذا بَنُو إِْسَرائِيَل لَْم يَْسَمُعوا لِي، فََكْيَف يَْسَمُعنِي فِْرَعْوُن َوأَنَا أَْغلَُف الشَّ

)أعمال الرسل 

22:7) 

 ِحْكَمِة اْلِمْصِريِّيَن، َوَكاَن ُمْقتَِدًرا فِي األَْقَواِل َواألَْعَماِل.فَتَهَذََّب ُموَسى بُِكلِّ 22

 

 من هو ابن َّللا البكر؟

 (22:4)الخروج 

: إِْسَرائِيُل اْبنِي اْلبِْكُر.22 بُّ  فَتَقُوُل لِفِْرَعْوَن: هَكَذا يَقُوُل الرَّ

 (9:31)إرميا 

َعاتِ 9   أَبًا، َوأَْفَرايُِم هَُو بِْكِري.أَقُوُدهُْم. أَُسيُِّرهُْم إِلَى أَْنهَاِر َماٍء فِي طَِريق ُمْستَقِيَمٍة الَ يَْعثُُروَن فِيهَا. ألَنِّي ِصْرُت إِلْسَرائِيلَ  بِاْلبَُكاِء يَأْتُوَن، َوبِالتََّضرُّ

 (29:8)رومية 

ِهيَن ُصوَرةَ اْبنِِه، لِيَُكوَن هَُو بِْكًرا بَْيَن إِْخَوٍة َكثِيِريَن.ألَنَّ الَِّذيَن َسبََق فََعَرفَهُْم َسبََق فََعيَّنَهُْم لِيَُكونُوا ُمَشابِ 29
 

-1:14)كولوسي 

الَِّذي هَُو ُصوَرةُ هللاِ َغْيِر اْلَمْنظُوِر، بِْكُر ُكلِّ َخلِيقٍَة.15الَِّذي لَنَا فِيِه اْلفَِداُء، بَِدِمِه ُغْفَراُن اْلَخطَايَا. 14
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15) 

 

كيف حول السحرة الماء إلى دم وقد حول موسى وهارون جميع الماء إلى دم 
 بالفعل؟ 

بُّ لُِموَسى: 19 قُْل لِهَاُروَن: ُخْذ َعَصاَك َوُمدَّ يََدَك َعلَى ِميَاِه اْلِمْصِريِّيَن، »ثُمَّ قَاَل الرَّ

َعلَى أَْنهَاِرِهْم َوَعلَى َسَواقِيِهْم، َوَعلَى آَجاِمِهْم، َوَعلَى ُكلِّ ُمْجتََمَعاِت ِميَاِهِهْم لِتَِصيَر َدًما. 

فَفََعَل هَكَذا ُموَسى 20«. ِض ِمْصَر فِي األَْخَشاِب َوفِي األَْحَجارِ فَيَُكوَن َدم  فِي ُكلِّ أَرْ 

. َرفََع اْلَعَصا َوَضَرَب اْلَماَء الَِّذي فِي النَّْهِر أََماَم َعْينَْي فِْرَعْوَن  بُّ َوهَاُروُن َكَما أََمَر الرَّ

َل ُكلُّ اْلَماِء الَِّذي فِي َمُك الَِّذي فِي النَّْهِر 21النَّْهِر َدًما.  َوأََماَم ُعيُوِن َعبِيِدِه، فَتََحوَّ َوَماَت السَّ

ُم فِي ُكلِّ أَْرِض  َوأَْنتََن النَّْهُر، فَلَْم يَْقِدِر اْلِمْصِريُّوَن أَْن يَْشَربُوا َماًء ِمَن النَّْهِر. َوَكاَن الدَّ

 (21-7:19)الخروج  ِمْصَر.

افُو ِمْصَر َكذلَِك بِِسْحِرهِ 22 ْم. فَاْشتَدَّ قَْلُب فِْرَعْوَن فَلَْم يَْسَمْع لَهَُما، َكَما تََكلََّم َوفََعَل َعرَّ

. بُّ  (7:22)الخروج  الرَّ

 

 ؟هل ماتت مواشي المصريين ثم عاشت

 (7-9:3)الخروج 

3
بِّ تَُكوُن َعلَى َمَواِشيَك الَّتِي فِي اْلَحْقِل، َعلَى اْلَخْيِل َواْلَحِميِر َواْلِجَماِل َواْلبَقَِر َوا ا. فَهَا يَُد الرَّ ْلَغنَِم، َوبَأً ثَقِيالً ِجد ً

4
بُّ بَْيَن َمَواِشي إِْسَرائِيَل َوَمَواِشي  َويَُميُِّز الرَّ

«. ُكلِّ َما لِبَنِي إِْسَرائِيَل َشْيء   اْلِمْصِريِّيَن. فاَلَ يَُموُت ِمنْ 
5

بُّ َوْقتًا قَائاِلً:  بُّ هَذا األَْمَر فِي األَْرضِ »َوَعيََّن الرَّ «. َغًدا يَْفَعُل الرَّ
6

بُّ هَذا األَْمَر فِي  فَفََعَل الرَّ

ا َمَواِشي بَنِي إِْسَرائِ  . اْلَغِد. فََماتَْت َجِميُع َمَواِشي اْلِمْصِريِّيَن. َوأَمَّ يَل فَلَْم يَُمْت ِمْنهَا َواِحد 
7

. َولِكْن  َوأَْرَسَل فِْرَعْوُن َوإَِذا َمَواِشي إِْسَرائِيَل لَْم يَُمْت ِمْنهَا َوالَ َواِحد 

  َغلُظَ قَْلُب فِْرَعْوَن فَلَْم يُْطلِِق الشَّْعَب.

 (10-9:8)الخروج 

8
بُّ لُِموَسى َوهَاُروَن:  َماِء أََماَم َعْينَْي فِْرَعْوَن، »ثُمَّ قَاَل الرَّ ِه ُموَسى نَْحَو السَّ ُخَذا ِمْلَء أَْيِديُكَما ِمْن َرَماِد األَتُوِن، َوْليَُذرِّ

9
لِيَِصيَر ُغبَاًرا َعلَى ُكلِّ أَْرِض ِمْصَر. 

«. َماِمَل طَالَِعةً بِبُثُوٍر فِي ُكلِّ أَْرِض ِمْصرَ فَيَِصيَر َعلَى النَّاِس َوَعلَى اْلبَهَائِِم دَ 
10

َماِء، فََصاَر  اهُ ُموَسى نَْحَو السَّ فَأََخَذا َرَماَد األَتُوِن َوَوقَفَا أََماَم فِْرَعْوَن، َوَذرَّ
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 َدَماِمَل بُثُوٍر طَالَِعةً فِي النَّاِس َوفِي اْلبَهَائِِم.
 

-9:19)الخروج 

26) 

ْلَحْقِل َوالَ يُْجَمُعوَن إِلَى اْلبُيُوِت، يَْنِزُل َعلَْيِهِم اْلبََرُد فَاآلَن أَْرِسِل اْحِم َمَواِشيََك َوُكلَّ َما لََك فِي اْلَحْقِل. َجِميُع النَّاِس َواْلبَهَائِِم الَِّذيَن يُوَجُدوَن فِي ا19

بِّ ِمْن 20«. فَيَُموتُونَ  بِّ فَتََرَك َعبِيَدهُ َوَمَواِشيَهُ 21َعبِيِد فِْرَعْوَن هََرَب بَِعبِيِدِه َوَمَواِشيِه إِلَى اْلبُيُوِت. فَالَِّذي َخاَف َكلَِمةَ الرَّ ْه قَْلبَهُ إِلَى َكلَِمِة الرَّ ا الَِّذي لَْم يَُوجِّ َوأَمَّ

 فِي اْلَحْقِل.

22
بُّ لُِموَسى:  َماِء لِيَُكو»ثُمَّ قَاَل الرَّ «. َن بََرد  فِي ُكلِّ أَْرِض ِمْصَر: َعلَى النَّاِس َوَعلَى الْبَهَائِِم َوَعلَى ُكلِّ ُعْشِب اْلَحْقِل فِي أَْرِض ِمْصرَ ُمدَّ يََدَك نَْحَو السَّ

23
فََمدَّ 

بُّ  بُّ ُرُعوًدا َوبََرًدا، َوَجَرْت نَار  َعلَى األَْرِض، َوأَْمطََر الرَّ َماِء، فَأَْعطَى الرَّ بََرًدا َعلَى أَْرِض ِمْصَر. ُموَسى َعَصاهُ نَْحَو السَّ
24

فََكاَن بََرد ، َونَار  ُمتََواِصلَة  فِي 

ةً.  ا لَْم يَُكْن ِمْثلُهُ فِي ُكلِّ أَْرِض ِمْصَر ُمْنُذ َصاَرْت أُمَّ َوَسِط اْلبََرِد. َشْيء  َعِظيم  ِجد ً
25

النَّاِس  فََضَرَب اْلبََرُد فِي ُكلِّ أَْرِض ِمْصَر َجِميَع َما فِي اْلَحْقِل ِمنَ 

َر َجِميَع َشَجِر اْلَحْقِل.  َواْلبَهَائِِم. َوَضَرَب اْلبََرُد َجِميَع ُعْشِب اْلَحْقِل َوَكسَّ
26

.  إاِلَّ أَْرَض َجاَساَن َحْيُث َكاَن بَنُو إِْسَرائِيَل، فَلَْم يَُكْن فِيهَا بََرد 
 

-12:12)الخروج 

29) 

. فَإِنِّي أَْجتَاُز فِي أَْرِض ِمْصَر هِذِه اللَّْيلَةَ، َوأَْضِرُب ُكلَّ بِْكٍر فِي أَْرِض ِمْصَر ِمَن النَّاِس َواْلبَهَائِمِ 12 بُّ . َوأَْصنَُع أَْحَكاًما بُِكلِّ آلِهَِة اْلِمْصِريِّيَن. أَنَا الرَّ
ُم َعالََمةً َعلَى الْبُيُوِت الَّ 13 َم َوأَْعبُُر َعْنُكْم، فاَلَ يَُكوُن َعلَْيُكْم َضْربَة  لِْلهاَلَِك ِحيَن أَْضِرُب أَْرضَ َويَُكوُن لَُكُم الدَّ ..ِمْصَر. تِي أَْنتُْم فِيهَا، فَأََرى الدَّ

فََحَدَث فِي 29 

بَّ َضَرَب ُكلَّ بِْكٍر فِي أَْرِض ِمْصَر، ِمْن بِْكِر فِْرَعْوَن اْلَجالِسِ  ْجِن، َوُكلَّ بِْكِر بَِهيَمٍة.  نِْصِف اللَّْيِل أَنَّ الرَّ َعلَى ُكْرِسيِِّه إِلَى بِْكِر األَِسيِر الَِّذي فِي السِّ
 

 (9:14)الخروج 

 اْلبَْحِر َعْنَد فَِم اْلِحيُروِث، أََماَم بَْعَل َصفُوَن.اِزلُوَن َعْنَد فََسَعى اْلِمْصِريُّوَن َوَراَءهُْم َوأَْدَرُكوهُْم. َجِميُع َخْيِل َمْرَكبَاِت فِْرَعْوَن َوفُْرَسانِِه َوَجْيِشِه، َوهُْم نَ 9
 

 

 ؟: سبعة أم ستةكم يوما يؤكل الفطير في الفصح

 (15:12)الخروج 

َل تَْعِزلُوَن اْلَخِميَر ِمْن بُيُوتُِكْم، فَإِنَّ ُكلَّ َمْن أََكلَ »15 ابِع تُْقطَُع تِْلَك النَّْفُس ِمْن  َسْبَعةَ أَيَّاٍم تَأُْكلُوَن فَِطيًرا. اْليَْوَم األَوَّ ِل إِلَى اْليَْوِم السَّ َخِميًرا ِمَن اْليَْوِم األَوَّ

 إِْسَرائِيَل.

-13:6)الخروج 

7) 

6 . بِّ ابِع ِعيد  لِلرَّ ْبَعةَ األَيَّاِم، َوالَ يَُرى7َسْبَعةَ أَيَّاٍم تَأُْكُل فَِطيًرا، َوفِي اْليَْوِم السَّ ، َوالَ يَُرى ِعْنَدَك َخِمير  فِي َجِميِع تُُخوِمَك. فَِطير  يُْؤَكُل السَّ ِعْنَدَك ُمْختَِمر 
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 (8:16)التثنية 

بِّ إِلِهَك. الَ تَْعَمْل فِيِه َعَمالً.8  ِستَّةَ أَيَّاٍم تَأُْكُل فَِطيًرا، َوفِي اْليَْوِم السَّابع اْعتَِكاف  لِلرَّ

 

 رفيديم أم قادش؟أين ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجر الماء: 
1

يَِّة ِسيٍن بَِحَسِب َمَراِحلِِهْم َعلَى ُموِجِب أَْمِر  ثُمَّ اْرتََحَل ُكلُّ َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن بَرِّ

، َونََزلُوا فِي َرفِيِديَم. َولَْم يَُكْن َماء  لِيَْشَرَب الشَّْعُب.  بِّ الرَّ
2

فََخاَصَم الشَّْعُب ُموَسى َوقَالُوا: 

؟»فَقَاَل لَهُْم ُموَسى: « ْعطُونَا َماًء لِنَْشَرَب.أَ » بَّ بُوَن الرَّ « لَِماَذا تَُخاِصُمونَنِي؟ لَِماَذا تَُجرِّ
3

َر الشَّْعُب َعلَى ُموَسى َوقَالُوا:  لَِماَذا أَْصَعْدتَنَا »َوَعِطَش هُنَاَك الشَّْعُب إِلَى اْلَماِء، َوتََذمَّ

« الََدنَا َوَمَواِشيَنَا بِاْلَعطَِش؟ِمْن ِمْصَر لِتُِميتَنَا َوأَوْ 
4

بِّ قَائاِلً:  َماَذا »فََصَرَخ ُموَسى إِلَى الرَّ

«. أَْفَعُل بِهَذا الشَّْعِب؟ بَْعَد قَلِيل يَْرُجُمونَنِي
5

بُّ لُِموَسى:  اَم الشَّْعِب، َوُخْذ »فَقَاَل الرَّ ُمرَّ قُدَّ

تِي َضَرْبَت بِهَا النَّْهَر ُخْذهَا فِي يَِدَك َواْذهَْب. َمَعَك ِمْن ُشيُوِخ إِْسَرائِيَل. َوَعَصاَك الَّ 
6

هَا أَنَا 

ْخَرةَ فَيَْخُرُج ِمْنهَا َماء   ْخَرِة فِي ُحوِريَب، فَتَْضِرُب الصَّ أَقُِف أََماَمَك هُنَاَك َعلَى الصَّ

. فَفََعَل ُموَسى هَكَذا أََماَم ُعيُوِن ُشيُوِخ إِْسَرائِيلَ «. لِيَْشَرَب الشَّْعبُ 
7

َوَدَعا اْسَم اْلَمْوِضعِ 

ةَ َوَمِريبَةَ » بِّ قَائِلِيَن: « َمسَّ أَفِي »ِمْن أَْجِل ُمَخاَصَمِة بَنِي إِْسَرائِيَل، َوِمْن أَْجِل تَْجِربَتِِهْم لِلرَّ

بُّ أَْم الَ؟  (7-17:1)الخروج  «.َوْسِطنَا الرَّ

ِل. َوأَقَاَم الشَّْعُب 1 ْهِر األَوَّ يَِّة ِصيَن فِي الشَّ َوأَتَى بَنُو إِْسَرائِيَل، اْلَجَماَعةُ ُكلُّهَا، إِلَى بَرِّ

َولَْم يَُكْن َماء  لِْلَجَماَعِة فَاْجتََمُعوا َعلَى 2فِي قَاَدَش. َوَماتَْت هُنَاَك َمْريَُم َوُدفِنَْت هُنَاَك. 

ْعُب ُموَسى َوَكلَُّموهُ قَائِلِيَن: وَ 3ُموَسى َوهَاُروَن.  لَْيتَنَا فَنِينَا فَنَاَء إِْخَوتِنَا أََماَم »َخاَصَم الشَّ

 . بِّ يَِّة لَِكْي نَُموَت فِيهَا نَْحُن َوَمَواِشينَا؟ 4الرَّ بِّ إِلَى هِذِه اْلبَرِّ لَِماَذا أَتَْيتَُما بَِجَماَعِة الرَّ
ِديِء؟ لَْيَس هَُو َمَكاَن َزْرعٍ َولَِماَذا أَْصَعْدتَُمانَا ِمْن مِ 5 ْصَر لِتَأْتِيَا بِنَا إِلَى هَذا اْلَمَكاِن الرَّ

ْرِب! اٍن، َوالَ فِيِه َماء  لِلشُّ  «.َوتِيٍن َوَكْرٍم َوُرمَّ

فَأَتَى ُموَسى َوهَاُروُن ِمْن أََماِم اْلَجَماَعِة إِلَى بَاِب َخْيَمِة االْجتَِماِع َوَسقَطَا َعلَى 6

. َوْجهَيْ  بِّ بُّ ُموَسى قَائاِلً: 7ِهَما، فَتََراَءى لَهَُما َمْجُد الرَّ ُخِذ اْلَعَصا َواْجَمِع »8َوَكلََّم الرَّ

ْخَرةَ أََماَم أَْعيُنِِهْم أَْن تُْعِطَي َماَءهَا، فَتُْخِرُج لَهُمْ   اْلَجَماَعةَ أَْنَت َوهَاُروُن أَُخوَك، َوَكلَِّما الصَّ

ْخَرِة  بِّ َكَما 9«. َوتَْسقِي اْلَجَماَعةَ َوَمَواِشيَهُمْ َماًء ِمَن الصَّ فَأََخَذ ُموَسى اْلَعَصا ِمْن أََماِم الرَّ

ْخَرِة، فَقَاَل لَهُُم: 10أََمَرهُ،  اْسَمُعوا أَيُّهَا »َوَجَمَع ُموَسى َوهَاُروُن اْلُجْمهُوَر أََماَم الصَّ

ْخَرِة نُْخِرُج لَُكمْ  ْخَرةَ 11«. َماًء؟ اْلَمَرَدةُ، أَِمْن هِذِه الصَّ َوَرفََع ُموَسى يََدهُ َوَضَرَب الصَّ

، فََشِربَِت اْلَجَماَعةُ َوَمَواِشيهَا. تَْيِن، فََخَرَج َماء  َغِزير   (11-20:1)العدد  بَِعَصاهُ َمرَّ

 

 هل يجوز صناعة تماثيل منحوتة؟
َماِء ِمْن فَْوُق، َوَما فِي الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاالً َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرةً َما 4 ا فِي السَّ ِممَّ

 (4:20)الخروج  األَْرِض ِمْن تَْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األَْرِض.

18
)الخروج  َوتَْصنَُع َكُروبَْيِن ِمْن َذهٍَب. َصْنَعةَ ِخَراطٍَة تَْصنَُعهَُما َعلَى طََرفَِي اْلِغطَاِء.

18:25) 
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 األبناء على ذنوب اآلباء؟هل يعاقب َّللا 

 (5:20)الخروج 

5
، أَْفتَقُِد ُذنُوَب اآلبَاِء فِي األَبْ  بَّ إِلهََك إِله  َغيُور  ، ألَنِّي أَنَا الرَّ ،الَ تَْسُجْد لَهُنَّ َوالَ تَْعبُْدهُنَّ ابِع ِمْن ُمْبِغِضيَّ  نَاِء فِي اْلِجيِل الثَّالِِث َوالرَّ

 (7-34:6)الخروج 

6 : بُّ اَمهُ، َونَاَدى الرَّ بُّ قُدَّ ، بَِطيُء اْلَغَضِب َوَكثِيُر اإِلْحَساِن َواْلَوفَاِء. »فَاْجتَاَز الرَّ بُّ إِله  َرِحيم  َوَرُؤوف  َحافِظُ اإِلْحَساِن إِلَى أُلُوٍف. َغافُِر اإِلْثِم 7الرَّ

ابعِ َواْلَمْعِصيَِة َواْلَخِطيَِّة. َولِكنَّهُ لَْن يُْبِرَئ إِْبرَ    «.اًء. ُمْفتَقِد  إِْثَم اآلبَاِء فِي األَْبنَاِء، َوفِي أَْبنَاِء األَْبنَاِء، فِي اْلِجيِل الثَّالِِث َوالرَّ

 (18:14)العدد 

18
يِّئَةَ، لِكنَّهُ الَ يُْبِرُئ. بَْل يَْجَعُل َذنْ  ْنَب َوالسَّ وِح َكثِيُر اإِلْحَساِن، يَْغفُِر الذَّ بُّ طَِويُل الرُّ ابِع.الرَّ َب اآلبَاِء َعلَى األَْبنَاِء إِلَى اْلِجيِل الثَّالِِث َوالرَّ

 

 (9:5)التثنية 

9
، أَْفتَقُِد ُذنُوَب اآلبَاِء فِي األَبْ  بُّ إِلهَُك إِله  َغيُور  ، ألَنِّي أَنَا الرَّ ابِعِ الَ تَْسُجْد لَهُنَّ َوالَ تَْعبُْدهُنَّ ِمَن الَِّذيَن يُْبِغُضونَنِي، نَاِء َوفِي اْلِجيِل الثَّالِِث َوالرَّ

 

 (16:24)التثنية 

 الَ يُْقتَُل اآلبَاُء َعِن األَْوالَِد، َوالَ يُْقتَُل األَْوالَُد َعِن اآلبَاِء. ُكلُّ إِْنَساٍن بَِخِطيَّتِِه يُْقتَُل.»16

 (20:18)حزقيال 

يِر َعلَْيهِ اَلنَّْفُس الَّتِي تُْخِطُئ ِهَي تَُموُت. ااَلْبُن الَ يَْحِمُل 20 رِّ يَُكوُن. ِمْن إِْثِم األَِب، َواألَُب الَ يَْحِمُل ِمْن إِْثِم االْبِن. بِرُّ اْلبَارِّ َعلَْيِه يَُكوُن، َوَشرُّ الشِّ
 

 

 هل يجب بر الوالدة أم عقوقها؟

 (12:20)الخروج 

12
َك لَِكْي تَطُوَل أَيَّاُمَك َعلَى األَْرِض  بُّ إِلهَُك.أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ   الَّتِي يُْعِطيَك الرَّ
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 (37-10:34)متى 

َها، 35الَ َتُظنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلِقَي َسالًَما َعلَى األَْرِض. َما ِجْئُت ألُْلِقَي َسالًَما َبْل َسْيًفا. »34 َق اإلِْنَساَن ِضدَّ أَِبيِه، َواالْبَنَة ِضدَّ أُمِّ َة َفإِنِّي ِجْئُت ألَُفرِّ َواْلَكنَّ

ا أَْكَثَر ِمنِّي َفالَ َيْسَتِحقُِّني، َوَمْن أََحبَّ اْبًنا أَِو اْبَنًة أَْكَثَر ِمنِّي َفالَ 37َوأَْعَداُء اإلِْنَساِن أَْهُل َبْيِتِه. 36ِضدَّ َحَماِتَها.    َيْسَتِحقُِّني، َمْن أََحبَّ أًَبا أَْو أُماً

 (26-14:25)لوقا 

ُه َواْمَرأََتُه َوأَْوالََدهُ َوإِْخَوَتُه َوأََخَواِتِه، حَ »26َكِثيَرةٌ َساِئِريَن َمَعُه، َفاْلَتَفَت َوَقاَل لَُهْم: َوَكاَن ُجُموٌع 25 تَّى َنْفَسُه إِْن َكاَن أََحٌد َيأِْتي إِلَيَّ َوالَ ُيْبِغُض أََباهُ َوأُمَّ

  أَْيًضا، َفالَ َيْقِدُر أَْن َيُكوَن لِي ِتْلِميًذا.

 

 ل َّللا يستحسن العبودية أم ال؟ه

 (16:21)الخروج 

 َوَمْن َسَرَق إِْنَسانًا َوبَاَعهُ، أَْو ُوِجَد فِي يَِدِه، يُْقتَُل قَْتالً.16

-9:25)التكوين 

27) 

25
«. َمْلُعون  َكْنَعاُن! َعْبَد اْلَعبِيِد يَُكوُن إِلْخَوتِهِ »فَقَاَل: 

26
بُّ إِلهُ َساٍم. َوْليَُكْن َكْنَعاُن َعْبًدا لَهُْم. »َوقَاَل:  ُمبَاَرك  الرَّ

27
لِيَْفتَِح هللاُ لِيَافََث فَيَْسُكَن فِي َمَساِكِن َساٍم، 

«.َوْليَُكْن َكْنَعاُن َعْبًدا لَهُمْ 
 

 (9-16:7)التكوين 

7
يَِّة، َعلَى اْلَعْيِن الَّتِي فِي طَِريِق ُشوَر.  بِّ َعلَى َعْيِن اْلَماِء فِي اْلبَرِّ فََوَجَدهَا َمالَُك الرَّ

8
َيا هَاَجُر َجاِريَةَ َساَراَي، ِمْن أَْيَن أَتَْيِت؟ َوإِلَى أَْيَن »َوقَاَل: 

«. ي َساَرايَ أَنَا هَاِربَة  ِمْن َوْجِه َمْوالَتِ »فَقَالَْت: «. تَْذهَبِيَن؟
9

 : بِّ «.اْرِجِعي إِلَى َمْوالَتِِك َواْخَضِعي تَْحَت يََدْيهَا»فَقَاَل لَهَا َمالَُك الرَّ
 

 

 كيف يعامل العدو؟

 (4:23)الخروج 

هُ إِلَْيِه.4 َك أَْو ِحَماَرهُ َشاِرًدا، تَُردُّ  إَِذا َصاَدْفَت ثَْوَر َعُدوِّ

 (21:25)األمثال 

21
َك فَأَْطِعْمهُ ُخْبًزا، َوإِْن َعِطَش فَاْسقِِه َماءً إِْن َجاَع   َعُدوُّ
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 (23:68)المزمور 

23
ِم. أَلُْسُن ِكالَبَِك ِمَن األَْعَداِء نَِصيبُهُمْ   لَِكْي تَْصبَغ ِرْجلََك بِالدَّ

 (27:19)لوقا 

27
ا أَْعَدائِي، أُولئَِك الَِّذيَن لَْم يُِريُدوا أَْن أَْملَِك  اِميأَمَّ َعلَْيِهْم، فَأْتُوا بِِهْم إِلَى هُنَا َواْذبَُحوهُْم قُدَّ

 

 

 هل َّللا يريد الصدق أم الكذب؟

 (7:23)الخروج 

7
ُر اْلُمْذنَِب. ، ألَنِّي الَ أُبَرِّ   اِْبتَِعْد َعْن َكالَِم اْلَكِذِب، َوالَ تَْقتُِل اْلبَِريَء َواْلبَارَّ

ملوك األول ال)

22:20-23) 

20
: َمْن يُْغِوي أَْخآَب فَيَْصَعَد َويَْسقُطَ فِي َراُموَت ِجْلَعاَد؟ فَقَاَل هَذا هَكَذا، َوقَاَل َذاَك هَكذَ  بُّ ا. فَقَاَل الرَّ

21
بِّ َوقَاَل: أَنَا أُْغِويِه.  وُح َوَوقََف أََماَم الرَّ ثُمَّ َخَرَج الرُّ

: بَِماَذا؟  بُّ َوقَاَل لَهُ الرَّ
22

ا. َوأَُكوُن ُروَح َكِذٍب فِي أَْفَواِه َجِميِع أَْنبِيَائِِه. فَقَاَل: إِنََّك تُْغِويِه َوتَْقتَِدُر، فَاْخُرْج َواْفَعْل هَكذَ  فَقَاَل: أَْخُرجُ 
23

بُّ  َواآلَن هَُوَذا قَْد َجَعَل الرَّ

بُّ تََكلََّم َعلَْيكَ   «.بَِشر   ُروَح َكِذٍب فِي أَْفَواِه َجِميِع أَْنبِيَائَِك هُؤالَِء، َوالرَّ
 

 

 هل قتل البريء حالل أم حرام؟

 (7:23)الخروج 

7
ُر اْلُمْذنَِب. ، ألَنِّي الَ أُبَرِّ   اِْبتَِعْد َعْن َكالَِم اْلَكِذِب، َوالَ تَْقتُِل اْلبَِريَء َواْلبَارَّ

 (3-2:21)عدد 
بِّ َوَقاَل:  ُم ُمُدَنُهمْ إِْن َدَفْعَت هُؤالَِء »َفَنَذَر إِْسَراِئيُل َنْذًرا لِلرَّ ُموُهْم َوُمُدَنُهْم. َفُدِعَي «. اْلَقْوَم إِلَى َيِدي أَُحرِّ بُّ لَِقْوِل إِْسَراِئيَل، َوَدَفَع اْلَكْنَعاِنيِّيَن، َفَحرَّ َفَسِمَع الرَّ

 «.ُحْرَمةَ »اْسُم اْلَمَكاِن 
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 (21-11:6)يشوع 

بُّ لَِيُشوَع: 6 َفَجاَء 7«. َباِتِهْم ِبالنَّارِ َغًدا ِفي ِمْثِل هَذا اْلَوْقِت أَْدَفُعُهْم َجِميًعا َقْتلَى أََماَم إِْسَراِئيَل، َفُتَعْرِقُب َخْيلَُهْم، َوُتْحِرُق َمْركَ الَ َتَخْفُهْم، ألَنِّي »َفَقاَل الرَّ

بُّ ِبَيِد إِْسَراِئيَل، َفَضَرُبوُهْم َوَطَرُدوُهْم إِلَى ِصيُدوَن اْلَعِظيَمِة، 8َعلَْيِهْم.  َيُشوُع َوَجِميُع ِرَجاِل اْلَحْرِب َمَعُه َعلَْيِهْم ِعْنَد ِمَياِه َمْيُروَم َبْغَتًة َوَسَقُطوا َفَدَفَعُهُم الرَّ

. َعْرَقَب َخْيلَُهْم، َوأَْحَرَق َمْرَكَباِتِهْم َفَفَعَل َيُشوُع ِبِهْم َكمَ 9َوإِلَى ِمْسَرفُوَت َماِيَم، َوإِلَى ُبْقَعِة ِمْصَفاَة َشْرًقا. َفَضَرُبوُهْم َحتَّى لَْم َيْبَق لَُهْم َشاِرٌد.  بُّ ا َقاَل لَُه الرَّ

اِر.  ِبالنَّ

ْيِف، ألَنَّ َحاُصوَر َكاَنْت َقْبالً رَ 10 ا ُكلَّ َنْفٍس ِبَها ِبَحدِّ َوَضَرُبو11ْأَس َجِميِع ِتْلَك اْلَمَمالِِك. ُثمَّ َرَجَع َيُشوُع ِفي ذلَِك اْلَوْقِت َوأََخَذ َحاُصوَر َوَضَرَب َملَِكَها ِبالسَّ

اِر.  ُموُهْم، َولَْم َتْبَق َنَسَمٌة، َوأَْحَرَق َحاُصوَر ِبالنَّ ْيِف. َحرَّ َمُهْم َكَما أَمَ 12السَّ ْيِف. َحرَّ َر َفأََخَذ َيُشوُع ُكلَّ ُمُدِن أُولِئَك اْلُملُوِك َوَجِميَع ُملُوِكَها َوَضَرَبُهْم ِبَحدِّ السَّ

. ُموَسى َعْبُد ال بِّ َوُكلُّ َغِنيَمِة ِتْلَك اْلُمُدِن َواْلَبَهاِئَم 14َيُشوُع. َغْيَر أَنَّ اْلُمُدَن اْلَقاِئَمَة َعلَى ِتالَلَِها لَْم ُيْحِرْقَها إِْسَراِئيُل، َما َعَدا َحاُصوَر َوْحَدَها أَْحَرَقَها 13رَّ

جَ  ا الرِّ ْيِف َحتَّى َنَهَبَها َبُنو إِْسَراِئيَل ألَْنُفِسِهْم. َوأَمَّ بُّ ُموَسى َعْبَدهُ هَكَذا أََمَر ُموَسى 15. لَْم ُيْبقُوا َنَسَمًة. أََباُدوُهمْ اُل َفَضَرُبوُهْم َجِميًعا ِبَحدِّ السَّ َكَما أََمَر الرَّ

بُّ ُموَسى.  َخَذ َيُشوُع ُكلَّ ِتْلَك األَْرِض: اْلَجَبَل، َوُكلَّ اْلَجُنوِب، َوُكلَّ أَْرِض ُجوِشَن َفأَ 16َيُشوَع، َوهَكَذا َفَعَل َيُشوُع. لَْم ُيْهِمْل َشْيًئا ِمْن ُكلِّ َما أََمَر ِبِه الرَّ

ْهَل َواْلَعَرَبَة َوَجَبَل إِْسَراِئيَل َوَسْهلَُه،  اِعِد إِلَى َسِعيَر إِلَى َبْعِل َجاَد ِفي ُبْقَعِة لُْبَناَن َتْحَت َجبَ 17َوالسَّ ِل َحْرُموَن. َوأََخَذ َجِميَع ُملُوِكَها ِمَن اْلَجَبِل األَْقَرِع الصَّ

اًما َكِثيَرًة. 18َوَضَرَبُهْم َوَقَتلَُهْم.  اَن ِجْبُعوَن، َبْل أََخُذوا 19َفَعِمَل َيُشوُع َحْرًبا َمَع أُولِئَك اْلُملُوِك أَيَّ يِّيَن ُسكَّ لَْم َتُكْن َمِديَنٌة َصالََحْت َبِني إِْسَراِئيَل إاِلَّ اْلِحوِّ

ُموا، فَ 20ِميَع ِباْلَحْرِب. اْلجَ  َد قُلُوَبُهْم َحتَّى ُيالَقُوا إِْسَراِئيَل لِْلُمَحاَرَبِة َفُيَحرَّ بِّ أَْن ُيَشدِّ ُه َكاَن ِمْن ِقَبِل الرَّ بُّ ُيَباُدوَن الَ َتُكوُن َعلَْيِهْم َرْأَفٌة، َبْل ألَنَّ َكَما أََمَر الرَّ

ا، َوِمْن ُكلِّ َجَبِل إِْسَراِئيَل. ْلَوْقِت َوَقَرَض اْلَعَناِقيِّيَن ِمَن اْلَجَبِل، ِمْن َحْبُروَن َوِمْن َدِبيَر َوِمْن َعَناَب، َوِمْن َجِميِع َجَبِل َيُهوذَ َوَجاَء َيُشوُع ِفي ذلَِك ا21 ُموَسى.

َمُهْم َيُشوُع َمَع ُمُدِنِهْم.   َحرَّ

 

 هل الرقص حالل أم حرام؟

 (19:32)الخروج 

ْقَص، فََحِمَي َغَضُب ُموَسى، َوطََرَح اللَّْوَحْينِ َوَكاَن 19  ِمْن يََدْيِه َوَكسََّرهَُما فِي أَْسفَِل الَْجبَِل. ِعْنَدَما اْقتََرَب إِلَى اْلَمَحلَِّة أَنَّهُ أَْبَصَر اْلِعْجَل َوالرَّ

 (34:11)القضاة 

 ا.َوإَِذا بِاْبنَتِِه َخاِرَجةً لِلِقَائِِه بُِدفُوٍف َوَرْقٍص. َوِهَي َوِحيَدة . لَْم يَُكْن لَهُ اْبن  َوالَ اْبنَة  َغْيَرهَ ثُمَّ أَتَى يَْفتَاُح إِلَى اْلِمْصفَاِة إِلَى بَْيتِِه، 34

)صموئيل الثاني 

. َوَكاَن َداُوُد ُمتَنَطِّقًا بِأَفُوٍد ِمنْ 14 بِّ تِِه أََماَم الرَّ َكتَّاٍن. َوَكاَن َداُوُد يَْرقُُص بُِكلِّ قُوَّ
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14:6) 

 

 هل َّللا يمحو الخطايا أم ال؟
6 : بُّ بُّ قُدَّاَمهُ، َونَاَدى الرَّ ، بَِطيُء اْلَغَضِب »فَاْجتَاَز الرَّ بُّ إِله  َرِحيم  َوَرُؤوف  الرَّ

َواْلَخِطيَِّة. َحافِظُ اإِلْحَساِن إِلَى أُلُوٍف. َغافُِر اإِلْثِم َواْلَمْعِصيَِة 7َوَكثِيُر اإِلْحَساِن َواْلَوفَاِء. 

الِِث َولِكنَّهُ لَْن يُْبِرَئ إِْبَراًء. ُمْفتَقِد  إِْثَم اآلبَاِء فِي األَْبنَاِء، َوفِي أَْبنَاِء األَْبنَاِء، فِي اْلِجيِل الثَّ 

ابعِ   (7-34:6)الخروج  «.َوالرَّ

، ألَنَّهُْم  َوالَ يَُعلُِّموَن بَْعُد ُكلُّ َواِحٍد َصاِحبَهُ، َوُكلُّ َواِحٍد أََخاهُ،34 بَّ قَائِلِيَن: اْعِرفُوا الرَّ

، ألَنِّي أَْصفَُح َعْن إِْثِمِهْم، َوالَ  بُّ ُكلَّهُْم َسيَْعِرفُونَنِي ِمْن َصِغيِرِهْم إِلَى َكبِيِرِهْم، يَقُوُل الرَّ

 (34:31)إرميا  أَْذُكُر َخِطيَّتَهُْم بَْعُد.

 

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  الكتاب المقدسمعجم أهم التناقضات في 

41 

www.ar.islamforchristians.com 

 أهم التناقضات في سفر الالويين

 الخطأ السهو؟ ما هو قربان 

 (3-4:1)الالويين 

بُّ ُموَسى قَائاِلً: 1 بِّ الَّتِي الَ يَ »2َوَكلََّم الرَّ ْنبَِغي َعَملُهَا، َوَعِملَْت َواِحَدةً َكلِّْم بَنِي إِْسَرائِيَل قَائاِلً: إَِذا أَْخطَأَْت نَْفس  َسْهًوا فِي َشْيٍء ِمْن َجِميِع َمنَاِهي الرَّ

ُب َعْن َخِطيَّتِِه الَّتِي أَْخطَأَ ثَْوًرا اْبَن بَقٍَر َصِحيًحا إِْن َكانَ 3ِمْنهَا:  ، َذبِيَحةَ َخِطيٍَّة. اْلَكاِهُن اْلَمْمُسوُح يُْخِطُئ إِلْثِم الشَّْعِب، يُقَرِّ بِّ  لِلرَّ

-5:14)الالويين 

15) 

بُّ ُموَسى قَائاِلً: 14 بِّ بَِذبِيَحٍة إِلْثِمِه: َكْبًشا َصِحيًحا ِمَن اْلَغنَِم بِتَْقِويِمكَ ِإَذا َخاَن أََحد  ِخيَانَةً َوأَْخطَ »15َوَكلََّم الرَّ ، يَأْتِي إِلَى الرَّ بِّ  ِمْن أَ َسْهًوا فِي أَْقَداِس الرَّ

ٍة َعلَى َشاقِِل اْلقُْدِس، َذبِيَحةَ إِْثٍم. َشَواقِِل فِضَّ
 

-15:27)العدد 

28) 

ْب َعْنًزا َحْولِيَّةً َذبِيَحةَ َخِطيٍَّة، »27 بِّ لِلتَّْكفِيِر 28َوإِْن أَْخطَأَْت نَْفس  َواِحَدة  َسْهًوا، تُقَرِّ فَيَُكفُِّر اْلَكاِهُن َعِن النَّْفِس الَّتِي َسهَْت ِعْنَدَما أَْخطَأَْت بَِسْهٍو أََماَم الرَّ

َعْنهَا، فَيُْصفَُح َعْنهَا.
 

 

 دبيب الطير؟هل يجوز أكل 
َوُكلُّ َدبِيِب الطَّْيِر اْلَماِشي َعلَى أَْربٍَع. فَهَُو َمْكُروه  لَُكْم. 20

إاِلَّ هَذا تَأُْكلُونَهُ ِمْن َجِميِع 21

 َدبِيِب الطَّْيِر اْلَماِشي َعلَى أَْربٍَع: َما لَهُ ُكَراَعاِن فَْوَق ِرْجلَْيِه يَثُِب بِِهَما َعلَى األَْرِض.

 (21-11:20)الالويين 

 (19:14)التثنية  َوُكلُّ َدبِيِب الطَّْيِر نَِجس  لَُكْم. الَ يُْؤَكُل.19

 

 ما حكم االضطجاع مع امرأة طامث؟
َوإِِن اْضطََجَع َمَعهَا َرُجل  فََكاَن طَْمثُهَا َعلَْيِه يَُكوُن نَِجًسا َسْبَعةَ أَيَّاٍم. َوُكلُّ فَِراٍش 24

 (24:15)الالويين  نَِجًسا. يَْضطَِجُع َعلَْيِه يَُكونُ 

ى يَْنبُوَعهَا َوَكَشفَْت ِهَي 18 َوإَِذا اْضطََجَع َرُجل  َمَع اْمَرأٍَة طَاِمٍث َوَكَشَف َعْوَرتَهَا، َعرَّ

 (18:20)الالويين  يَْنبُوَع َدِمهَا، يُْقَطَعاِن ِكالَهَُما ِمْن َشِعْبِهَما.
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 هل الذبائح ترفع الخطايا؟
ِم، فَأَنَا أَْعطَْيتُُكْم إِيَّاهُ َعلَى اْلَمْذبَحِ لِلتَّْكفِيِر َعْن نُفُوِسُكْم، ألَنَّ نَْفَس 11 اْلَجَسِد ِهَي فِي الدَّ

َم يَُكفُِّر َعِن النَّْفِس.  (11:17)الالويين  ألَنَّ الدَّ

 (4:10)العبرانيين  ألَنَّهُ الَ يُْمِكُن أَنَّ َدَم ثِيَراٍن َوتُيُوٍس يَْرفَُع َخطَايَا.4

 

 ؟واألجنبي كيف يعامل الغريب
 َكاْلَوطَنِيِّ ِمْنُكْم يَُكوُن لَُكُم اْلَغِريُب النَّاِزُل ِعْنَدُكْم، َوتُِحبُّهُ َكنَْفِسَك، ألَنَُّكْم ُكْنتُْم ُغَربَاءَ 34

بُّ إِلهُُكْم.  (34:19)الالويين  فِي أَْرِض ِمْصَر. أَنَا الرَّ

لُهُ الالَِّويُّوَن َوِعْنَد نُُزوِل اْلَمْسَكِن يُقِيُمهُ الالَِّويُّوَن. فَِعْنَد 51 اْرتَِحاِل اْلَمْسَكِن يُنَزِّ

 (51:1)العدد  َواألَْجنَبِيُّ الَِّذي يَْقتَِرُب يُْقتَُل.

 

 ما حكم المأبونين: القتل أم النفي؟
اْمَرأٍَة، فَقَْد فََعالَ ِكالَهَُما ِرْجًسا. إِنَّهَُما َوإَِذا اْضطََجَع َرُجل  َمَع َذَكٍر اْضِطَجاَع 13

 (13:20)الالويين  يُْقتاَلَِن. َدُمهَُما َعلَْيِهَما.

بِّ َكَداُوَد أَبِيِه، 11 َوَعِمَل آَسا َما هَُو ُمْستَقِيم  فِي َعْينَِي الرَّ
َوأََزاَل اْلَمأْبُونِيَن ِمَن 12

 (12-15:11)ملوك األول  اِم الَّتِي َعِملَهَا آبَاُؤهُ األَْرِض، َونََزَع َجِميَع األَْصنَ 
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 أهم التناقضات في سفر العدد

 هل يجوز للرجل إطالة شعره؟
ُكلَّ أَيَّاِم نَْذِر اْفتَِراِزِه الَ يَُمرُّ ُموَسى َعلَى َرْأِسِه. إِلَى َكَماِل األَيَّاِم الَّتِي اْنتََذَر فِيهَا 5

بِّ يَُكوُن  ًسا، َويَُربِّي ُخَصَل َشْعِر َرْأِسِه.لِلرَّ  (5:6)العدد  ُمقَدَّ

ُجَل إِْن َكاَن يُْرِخي َشْعَرهُ فَهَُو َعْيب  لَهُ؟14  أَْم لَْيَسِت الطَّبِيَعةُ نَْفُسهَا تَُعلُِّمُكْم أَنَّ الرَّ

 (14:11)كورنثوس األولى 

 

 هل نتبع قلوبنا وعيوننا أم ال؟

 (39:15)العدد 

39
بِّ َوتَْعَملُونَهَا، َوالَ تَطُوفُوَن َوَراَء قُلُ   وبُِكْم َوأَْعيُنُِكُم الَّتِي أَْنتُْم فَاِسقُوَن َوَراَءهَا،فَتَُكوُن لَُكْم هُْدبًا، فَتََرْونَهَا َوتَْذُكُروَن ُكلَّ َوَصايَا الرَّ

 (26:28)األمثال 

26
 ، الُِك بِِحْكَمٍة هَُو يَْنُجو.اَْلُمتَِّكُل َعلَى قَْلبِِه هَُو َجاِهل   َوالسَّ

 (9:11)الجامعة 

9
َك قَْلبَُك فِي أَيَّاِم َشبَابَِك، َواْسلُْك فِي طُُرِق قَْلبَِك َوبِ  بَِك هللاُ إِلَى  َمْرأَى َعْينَْيَك، َواْعلَْم أَنَّهُ َعلَى هِذِه األُُموِر ُكلِّهَا يَأْتِياِْفَرْح أَيُّهَا الشَّابُّ في َحَداثَتَِك، َوْليَُسرَّ

ْينُونَِة.  الدَّ

 

 أين مات هارون؟
، َوَصِعُدوا إِلَى َجبَِل هُوٍر أََماَم أَْعيُِن ُكلِّ اْلَجَماَعِة. 27 بُّ فَفََعَل ُموَسى َكَما أََمَر الرَّ

هَاُروُن هُنَاَك َعلَى فََخلََع ُموَسى َعْن هَاُروَن ثِيَابَهُ َوأَْلبََس أَلَِعاَزاَر اْبنَهُ إِيَّاهَا. فََماَت 28

 (28-33:27)العدد  َرْأِس اْلَجبَِل، ثُمَّ اْنَحَدَر ُموَسى َوأَلَِعاَزاُر َعِن اْلَجبَِل.

َوبَنُو إِْسَرائِيَل اْرتََحلُوا ِمْن آبَاِر بَنِي يَْعقَاَن إِلَى ُموِسيَر. هُنَاَك َماَت هَاُروُن، َوهُنَاَك 6

 (6:10)التثنية  اْبنُهُ ِعَوًضا َعْنهُ.ُدفَِن. فََكهََن أَلَِعاَزاُر 
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 أين ارتحل بنو إسرائيل بعد موت هارون؟
َوَكاَن هَاُروُن اْبَن ِمئٍَة وثاَلٍَث َوِعْشِريَن َسنَةً ِحيَن َماَت فِي َجبَِل هُوٍر. 39

َوَسِمَع 40

 َكْنَعاَن بَِمِجيِء بَنِي إِْسَرائِيَل.اْلَكْنَعانِيُّ َملُِك َعَراَد َوهَُو َساِكن  فِي اْلَجنُوِب فِي أَْرِض 

 (41-20:39)العدد  ثُمَّ اْرتََحلُوا ِمْن َجبَِل هُوٍر َونََزلُوا فِي َصْلُمونَةَ.41

َوبَنُو إِْسَرائِيَل اْرتََحلُوا ِمْن آبَاِر بَنِي يَْعقَاَن إِلَى ُموِسيَر. هُنَاَك َماَت هَاُروُن، َوهُنَاَك 6

ِمْن هُنَاَك اْرتََحلُوا إِلَى الِْجْدُجوِد َوِمَن اْلِجْدُجوِد 7َعاَزاُر اْبنُهُ ِعَوًضا َعْنهُ. ُدفَِن. فََكهََن أَلِ 

 (7-10:6)التثنية  إِلَى يُْطبَاَت، أَْرِض أَْنهَاِر َماٍء.
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 أهم التناقضات في سفر التثنية

 كيف يعامل الموآبيون؟ 

 (9:2)التثنية 

9
« : بُّ  ِميَراثًا.« َعارَ »ْد أَْعطَْيُت الَ تَُعاِد ُموآَب َوالَ تُثِْر َعلَْيِهْم َحْربًا، ألَنِّي الَ أُْعِطيَك ِمْن أَْرِضِهْم ِميَراثًا، ألَنِّي لِبَنِي لُوٍط قَ فَقَاَل لِي الرَّ

 (17:24)العدد 

 َكْوَكب  ِمْن يَْعقُوَب، َويَقُوُم قَِضيب  ِمْن إِْسَرائِيَل، فَيَُحطُِّم طََرفَْي ُموآَب، َويُْهلُِك ُكلَّ بَنِي اْلَوَغى.أََراهُ َولِكْن لَْيَس اآلَن. أُْبِصُرهُ َولِكْن لَْيَس قَِريبًا. يَْبُرُز 17

 (30-3:28)القضاة 

بَّ قَْد َدفََع أَْعَداَءُكُم اْلُموآبِيِّيَن لِيَِدُكمْ »َوقَاَل لَهُُم: 28 فَنََزلُوا َوَراَءهُ َوأََخُذوا َمَخاِوَض األُْرُدنِّ إِلَى ُموآَب، َولَْم يََدُعوا أََحًدا يَْعبُُر. «. اْتبَُعونِي ألَنَّ الرَّ
. فََضَربُوا ِمْن ُموآَب فِي ذلَِك الَْوْقِت نَْحَو عَ 29 فََذلَّ اْلُموآبِيُّوَن فِي ذلَِك الْيَْوِم تَْحَت يَِد إِْسَرائِيَل. 30َشَرِة آالَِف َرُجل، ُكلَّ نَِشيٍط، َوُكلَّ ِذي بَأٍْس، َولَْم يَْنُج أََحد 

 َواْستََراَحِت األَْرُض ثََمانِيَن َسنَةً.

 

 ؟ العمونيونكيف يعامل 
19

وَن، الَ تَُعاِدِهْم َوالَ تَْهِجُموا َعلَْيِهْم، ألَنِّي الَ أُْعِطيَك ِمْن  فََمتَى قَُرْبَت إِلَى تَُجاِه بَنِي َعمُّ

وَن ِميَراثًا، ألَنِّي لِبَنِي لُوٍط قَْد أَْعطَْيتُهَا ِميَراثًا.  (19:2)التثنية  أَْرِض بَنِي َعمُّ

وَن لُِمَحاَربَتِِهْم. فََدفَعَ 32 بُّ لِيَِدِه. ثُمَّ َعبََر يَْفتَاُح إِلَى بَنِي َعمُّ فََضَربَهُْم ِمْن 33هُُم الرَّ

ا.  َعُروِعيَر إِلَى َمِجيئَِك إِلَى ِمنِّيَت، ِعْشِريَن َمِدينَةً، َوإِلَى آبَِل اْلُكُروِم َضْربَةً َعِظيَمةً ِجد ً

وَن أََماَم بَنِي إِْسَرائِيَل.  (33-11:32)القضاة  فََذلَّ بَنُو َعمُّ
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 َّللاُ؟هل يمكن أن ُيجَرب 

 (16:6)التثنية 

ةَ.16 ْبتُُموهُ فِي َمسَّ بَّ إِلهَُكْم َكَما َجرَّ بُوا الرَّ  الَ تَُجرِّ

 (15:3)مالخي 

بُوا هللاَ َونََجْوا15 بُوَن اْلُمْستَْكبِِريَن َوأَْيًضا فَاِعلُو الشَّرِّ يُْبنَْوَن. بَْل َجرَّ «.َواآلَن نَْحُن ُمطَوِّ
 

 (3-4:1)متى 

َب ِمْن إِْبلِيَس. 1 وِح لِيَُجرَّ يَِّة ِمَن الرُّ ثُمَّ أُْصِعَد يَُسوُع إِلَى اْلبَرِّ
ُب َوقَاَل لَهُ:3فَبَْعَد َما َصاَم أَْربَِعيَن نَهَاًرا َوأَْربَِعيَن لَْيلَةً، َجاَع أَِخيًرا. 2 َم إِلَْيِه اْلُمَجرِّ إِْن » فَتَقَدَّ

«.تَِصيَر هِذِه اْلِحَجاَرةُ ُخْبًزاُكْنَت اْبَن هللاِ فَقُْل أَْن 
 

 (1:16)متى 

َماِء.1 بُوهُ، فََسأَلُوهُ أَْن يُِريَهُْم آيَةً ِمَن السَّ وقِيُّوَن لِيَُجرِّ دُّ يِسيُّوَن َوالصَّ َوَجاَء إِلَْيِه اْلفَرِّ
 

 (16-1:13)يعقوب 

َب: 13 ُب ِمْن قِبَِل هللاِ »الَ يَقُْل أََحد  إَِذا ُجرِّ ُب أََحًدا. «إِنِّي أَُجرَّ ُروِر، َوهَُو الَ يَُجرِّ ٍب بِالشُّ ُب إَِذا اْنَجَذَب َواْنَخَدَع 14، ألَنَّ هللاَ َغْيُر ُمَجرَّ َولِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد يَُجرَّ

ْهَوةُ إَِذا َحبِلَْت تَلُِد َخِطيَّةً، َواْلَخِطيَّةُ إَِذا َكَملَْت تُْنتُِج َموْ 15ِمْن َشْهَوتِِه.  الَ تَِضلُّوا يَا إِْخَوتِي األَِحبَّاَء.16تًا. ثُمَّ الشَّ
 

 

 هل يجب إتالف الشجر في الحرب أم ال؟ 
19
إَِذا َحاَصْرَت َمِدينَةً أَيَّاًما َكثِيَرةً ُمَحاِربًا إِيَّاهَا لِتَأُْخَذهَا، فاَلَ تُْتلِْف َشَجَرهَا بَِوْضِع فَأٍْس »

 (19:20)التثنية  تَْقطَْعهُ.َعلَْيِه. إِنََّك ِمْنهُ تَأُْكُل. فاَلَ 

نٍَة، َوُكلَّ َمِدينٍَة ُمْختَاَرٍة، َوتَْقَطُعوَن ُكلَّ َشَجَرٍة طَيِّبٍَة، 19 فَتَْضِربُوَن ُكلَّ َمِدينٍَة ُمَحصَّ

وَن َجِميَع ُعيُوِن اْلَماِء، َوتُْفِسُدوَن ُكلَّ َحْقلٍَة َجيَِّدٍة بِاْلِحَجاَرةِ  ملوك الثاني ال) «.َوتَطُمُّ

19:3) 
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 ما حكم الخصيان؟

 (1:23)التثنية 

1
«. بِّ ضِّ أَْو َمْجبُوب  فِي َجَماَعِة الرَّ  الَ يَْدُخْل َمْخِصيٌّ بِالرَّ

 (5-4:56)إشعياء 

نِي، َويَتََمسَُّكونَ 4 بُّ لِْلِخْصيَاِن الَِّذيَن يَْحفَظُوَن ُسبُوتِي، َويَْختَاُروَن َما يَُسرُّ إِنِّي أُْعِطيِهْم فِي بَْيتِي َوفِي أَْسَواِري نُُصبًا َواْسًما »5 بَِعْهِدي: ألَنَّهُ هَكَذا قَاَل الرَّ

 أَْفَضَل ِمَن اْلبَنِيَن َواْلبَنَاِت. أُْعِطيِهُم اْسًما أَبَِدي ًا الَ يَْنقَِطُع.

 (12:19)متى 

هَاتِِهْم، 12 َماَواِت. َمِن ألَنَّهُ يُوَجُد ِخْصيَان  ُولُِدوا هَكَذا ِمْن بُطُوِن أُمَّ َويُوَجُد ِخْصيَان  َخَصاهُُم النَّاُس، َويُوَجُد ِخْصيَان  َخَصْوا أَْنفَُسهُْم ألَْجِل َملَُكوِت السَّ

 «.اْستَطَاَع أَْن يَْقبََل فَْليَْقبَلْ 

 

 ؟ األدوميونكيف يعامل 
7

 (7:23)التثنية  ألَنََّك ُكْنَت نَِزيالً فِي أَْرِضِه.الَ تَْكَرْه أَُدوِمي ًا ألَنَّهُ أَُخوَك. الَ تَْكَرْه ِمْصِري ًا 
: َوأَُمدُّ يَِدي َعلَى أَُدوَم، َوأَْقطَُع ِمْنهَا اإِلْنَساَن َواْلَحيََواَن، 13 بُّ يُِّد الرَّ لِذلَِك هَكَذا قَاَل السَّ

 (13:25)حزقيال  .َوأَُصيُِّرهَا َخَرابًا. ِمَن التَّْيَمِن َوإِلَى َدَداَن يَْسقُطُوَن بِالسَّْيفِ 

 

 هل يجوز الطالق أم ال؟

 (2-24:1)التثنية 

َج بِهَا، فَإِْن لَْم تَِجْد نِْعَمةً فِي َعْينَْيِه ألَنَّهُ َوَجَد فِيهَا َعْيَب َشيْ »1 ٍء، َوَكتََب لَهَا ِكتَاَب طاَلَق َوَدفََعهُ إِلَى يَِدهَا َوأَْطلَقَهَا ِمْن بَْيتِِه، إَِذا أََخَذ َرُجل  اْمَرأَةً َوتََزوَّ
 َوَصاَرْت لَِرُجل آَخرَ َوَمتَى َخَرَجْت ِمْن بَْيتِِه َذهَبَْت 2

 (32-5:31)متى 

نَى يَْجَعلُهَا تَْزنِي، َوَمْن يَتََزوَّ 32َوقِيَل: َمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ فَْليُْعِطهَا ِكتَاَب طاَلَق. »31 ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ إالَّ لِِعلَِّة الزِّ  هُ يَْزنِي.ُج ُمطَلَّقَةً فَإِنَّ َوأَمَّ

)كورنثوس األولى 

، َولِكنَّ هللاَ قَْد َدَعانَا فِي السَّالَِم.َولِكْن إِْن فَاَرَق َغْيُر اْلُمْؤِمِن، فَلْيُفَاِرْق. لَْيَس األَُخ أَِو األُْخُت ُمْستَْعبًَدا فِي ِمْثِل هِذِه األَْحَوالِ 15
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15:7) 

 (6-19:5)متى 

هُ َويَْلتَِصُق بِاْمَرأَتِِه، َويَُكوُن االْثنَاِن َجَسًدا َواحِ 5 ُجُل أَبَاهُ َوأُمَّ قُهُ 6ًدا. َوقَاَل: ِمْن أَْجِل هَذا يَْتُرُك الرَّ . فَالَِّذي َجَمَعهُ هللاُ الَ يُفَرِّ إًِذا لَْيَسا بَْعُد اْثنَْيِن بَْل َجَسد  َواِحد 

«.إِْنَسان  
 

-10:11)مرقس 

12) 

َج بِأُْخَرى يَْزنِي َعلَْيهَا. » فَقَاَل لَهُْم:11 َمْن طَلََّق اْمَرأَتَهُ َوتََزوَّ
َجْت بِآَخَر تَْزنِي12 «.َوإِْن طَلَّقَِت اْمَرأَة  َزْوَجهَا َوتََزوَّ

 

 

 هل كان موسى بصحة جيدة عندما بلغ مائة وعشرين عاما؟ 
 ِحيَن َماَت، َولَْم تَِكلَّ َعْينُهُ َوالَ َذهَبَْت نََضاَرتُهُ.َوَكاَن ُموَسى اْبَن ِمئٍَة َوِعْشِريَن َسنَةً 7

 (7:34)التثنية 

 

أَنَا اْليَْوَم اْبُن ِمئٍَة »َوقَاَل لَهُْم: 2فََذهََب ُموَسى َوَكلََّم بِهِذِه اْلَكلَِماِت َجِميَع إِْسَرائِيَل، 1

ُخولَ  بُّ قَْد قَاَل لِي: الَ تَْعبُُر هَذا  َوِعْشِريَن َسنَةً. الَ أَْستَِطيُع اْلُخُروَج َوالدُّ بَْعُد، َوالرَّ

.  (2-31:1)التثنية  األُْرُدنَّ

 

 هل رأى موسى َّللا وجها لوجه؟
10

بُّ َوْجهًا لَِوْجهٍ  )التثنية  َولَْم يَقُْم بَْعُد نَبِيٌّ فِي إِْسَرائِيَل ِمْثُل ُموَسى الَِّذي َعَرفَهُ الرَّ

10:34) 

بِّ »فَقَاَل: 19«. أَِرنِي َمْجَدكَ »فَقَاَل: 18 اَمَك. َوأُنَاِدي بِاْسِم الرَّ أُِجيُز ُكلَّ ُجوَدتِي قُدَّ

اَمَك. َوأَتََراَءُف َعلَى َمْن أَتََراَءُف، َوأَْرَحُم َمْن أَْرَحمُ  الَ تَْقِدُر أَْن تََرى »َوقَاَل: 20«. قُدَّ

: 21«. ي َويَِعيشُ َوْجِهي، ألَنَّ اإِلْنَساَن الَ يََرانِ  بُّ ، فَتَقُِف َعلَى »َوقَاَل الرَّ هَُوَذا ِعْنِدي َمَكان 

ْخَرِة.  ْخَرِة، َوأَْستُُرَك 22الصَّ َويَُكوُن َمتَى اْجتَاَز َمْجِدي، أَنِّي أََضُعَك فِي نُْقَرٍة ِمَن الصَّ

ا َوْجِهي فاَلَ يَُرىثُمَّ أَْرفَُع يَِدي فَتَْنظُُر َوَرائِي، وَ 23بِيَِدي َحتَّى أَْجتَاَز.  )الخروج  «.أَمَّ

33:18-23) 
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 أين االثنا عشر حجرا التي نصبها يشوع؟
9

َونََصَب يَُشوُع اْثنَْي َعَشَر َحَجًرا فِي َوَسِط األُْرُدنِّ تَْحَت َمْوقِِف أَْرُجِل اْلَكهَنَِة َحاِملِي 

 (9:4)يشوع  هُنَاَك إِلَى هَذا اْليَْوِم.تَابُوِت اْلَعْهِد. َوِهَي 

)يشوع  َواالْثنَا َعَشَر َحَجًرا الَّتِي أََخُذوهَا ِمَن األُْرُدنِّ نََصبَهَا يَُشوُع فِي اْلِجْلَجاِل.20

20:4) 

 

 ؟من بني حمورمن اشترى القبر 
32

َدفَنُوهَا فِي َشِكيَم، فِي قِْطَعِة َوِعظَاُم يُوُسَف الَّتِي أَْصَعَدهَا بَنُو إِْسَرائِيَل ِمْن ِمْصَر 

اْلَحْقِل الَّتِي اْشتََراهَا يَْعقُوُب ِمْن بَنِي َحُموَر أَبِي َشِكيَم بِِمئَِة قَِسيطٍَة، فََصاَرْت لِبَنِي يُوُسَف 

 (32:24)يشوع  ُمْلًكا.

َشِكيَم َوُوِضُعوا فِي اْلقَْبِر  َونُقِلُوا إِلَى16فَنََزَل يَْعقُوُب إِلَى ِمْصَر َوَماَت هَُو َوآبَاُؤنَا، 15

ٍة ِمْن بَنِي َحُموَر أَبِي َشِكيَم.  (16-7:15)أعمال الرسل  الَِّذي اْشتََراهُ إِْبَراِهيُم بِثََمٍن فِضَّ

 

 ين ملك حاصور؟بيامتى قتل 
1

ا َسِمَع يَابِيُن َملُِك َحاُصوَر، أَْرَسَل إِلَى يُوبَاَب َملِِك َماُدوَن،  َوإِلَى َملِِك ِشْمُروَن، َوإِلَى فَلَمَّ

...َملِِك أَْكَشافَ 
10

ْيِف،  ثُمَّ َرَجَع يَُشوُع فِي ذلَِك اْلَوْقِت َوأََخَذ َحاُصوَر َوَضَرَب َملَِكهَا بِالسَّ

ألَنَّ َحاُصوَر َكانَْت قَْبالً َرْأَس َجِميِع تِْلَك اْلَمَمالِِك. 
11

ْيِف. َوَضَربُوا ُكلَّ نَْفٍس بِهَا بَِحدِّ ال سَّ

ُموهُْم، َولَْم تَْبَق نََسَمة ، َوأَْحَرَق َحاُصوَر بِالنَّاِر.  (11-11:1)يشوع  َحرَّ

َوأََخَذْت يَُد بَنِي إِْسَرائِيَل تَتََزايَُد َوتَْقُسو َعلَى يَابِيَن َملِِك َكْنَعاَن َحتَّى قََرُضوا يَابِيَن 24

 (24:4)القضاة  َملَِك َكْنَعاَن.
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  قتل سيسرا وهو نائم أم وهو قائم؟هل 
21

فَأََخَذْت يَاِعيُل اْمَرأَةُ َحابَِر َوتََد اْلَخْيَمِة َوَجَعلَِت اْلِميتََدةَ فِي يَِدهَا، َوقَاَرْت إِلَْيِه َوَضَربَِت 

، فََماَت.اْلَوتََد فِي ُصْدِغِه فَنَفََذ إِلَى األَْرِض، َوهَُو ُمتَثَقِّل  فِ   (21:4)القضاة  ي النَّْوِم َوُمْتَعب 

َمدَّْت يََدهَا إِلَى اْلَوتَِد، َويَِمينَهَا إِلَى ِمْضَراِب اْلَعَملَِة، َوَضَربَْت ِسيَسَرا َوَسَحقَْت 26

قَْت ُصْدَغهُ.  ِرْجلَْيهَا بَْيَن ِرْجلَْيهَا اْنطََرَح، َسقَطَ، اْضطََجَع. بَْيَن 27َرْأَسهُ، َشدََّخْت َوَخرَّ

 (27-5:26)القضاة  اْنطََرَح، َسقَطَ. َحْيُث اْنطََرَح فَهُنَاَك َسقَطَ َمْقتُوالً.

 

 هل أبيد المديانيون ثم بعثوا مرة أخرى؟
بُّ َوقَتَلُوا ُكلَّ َذَكٍر. 7 َوُملُوُك ِمْديَاَن قَتَلُوهُْم فَْوَق 8فَتََجنَُّدوا َعلَى ِمْديَاَن َكَما أََمَر الرَّ

قَْتالَهُْم: أَِوَي َوَراقَِم َوُصوَر َوُحوَر َوَرابَع. َخْمَسةَ ُملُوِك ِمْديَاَن. َوبَْلَعاَم ْبَن بَُعوَر قَتَلُوهُ 

ْيِف.  ائِِمِهْم، َوَجِميَع َوَسبَى بَنُو إِْسَرائِيَل نَِساَء ِمْديَاَن َوأَْطفَالَهُْم، َونَهَبُوا َجِميَع بَهَ 9بِالسَّ

َوأَْحَرقُوا َجِميَع ُمُدنِِهْم بَِمَساِكنِِهْم، َوَجِميَع ُحُصونِِهْم بِالنَّاِر. 10َمَواِشيِهْم َوُكلَّ أَْمالَِكِهْم. 
اَزاَر َوأَتَْوا إِلَى ُموَسى َوأَلِعَ 12َوأََخُذوا ُكلَّ اْلَغنِيَمِة َوُكلَّ النَّْهِب ِمَن النَّاِس َواْلبَهَائِِم، 11

ْبِي َوالنَّْهِب َواْلَغنِيَمِة إِلَى اْلَمَحلَِّة إِلَى َعَربَاِت  اْلَكاِهِن َوإِلَى َجَماَعِة بَنِي إِْسَرائِيَل بِالسَّ

 ُموآَب الَّتِي َعلَى أُْرُدنِّ أَِريَحا.

13
فََخَرَج ُموَسى َوأَلَِعاَزاُر اْلَكاِهُن َوُكلُّ ُرَؤَساِء اْلَجَماَعِة الْستِْقبَالِِهْم إِلَى َخاِرِج اْلَمَحلَِّة. 

14
فََسَخطَ ُموَسى َعلَى ُوَكالَِء اْلَجْيِش، ُرَؤَساِء األُلُوِف َوُرَؤَساِء اْلِمئَاِت اْلقَاِدِميَن ِمْن ُجْنِد 

اْلَحْرِب. 
15

هَْل أَْبقَْيتُْم ُكلَّ أُْنثَى َحيَّةً؟ »هُْم ُموَسى: َوقَاَل لَ 
16

إِنَّ هُؤالَِء ُكنَّ لِبَنِي إِْسَرائِيَل، 

 . بِّ ُ فِي َجَماَعِة الرَّ بِّ فِي أَْمِر فَُغوَر، فََكاَن اْلَوبَأ َحَسَب َكالَِم بَْلَعاَم، َسبََب ِخيَانٍَة لِلرَّ
17

ْطفَاِل. َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرفَْت َرُجالً بُِمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقتُلُوهَا. فَاآلَن اْقتُلُوا ُكلَّ َذَكٍر ِمَن األَ 
18

 لِكْن َجِميُع األَْطفَاِل ِمَن النَِّساِء اللََّواتِي لَْم يَْعِرْفَن ُمَضاَجَعةَ َذَكٍر أَْبقُوهُنَّ لَُكْم َحيَّاٍت.

 (18-31:7)العدد 

1
بُّ لِيَِد ِمْديَاَن َسْبَع ِسنِيَن. َوَعِمَل بَنُو إِْسَرائِيَل الشَّرَّ فِ  ، فََدفََعهُُم الرَّ بِّ ي َعْينَِي الرَّ

2
ْت يَُد ِمْديَاَن َعلَى إِْسَرائِيَل. بَِسبَِب اْلِمْديَانِيِّيَن َعِمَل بَنُو إِْسَرائِيَل ألَْنفُِسِهِم اْلُكهُوفَ   فَاْعتَزَّ

 (2-6:1)القضاة  الَّتِي فِي اْلِجبَاِل َواْلَمَغايَِر َواْلُحُصوَن.
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 من هو االبن البكر لصموئيل؟
ا َشاَخ َصُموئِيُل أَنَّهُ َجَعَل بَنِيِه قَُضاةً إِلْسَرائِيَل. 1 َوَكاَن لَمَّ

َوَكاَن اْسُم اْبنِِه اْلبِْكِر 2

 (2-8:1)صموئيل األول  بِْئِر َسْبٍع.يُوئِيَل، َواْسُم ثَانِيِه أَبِيَّا. َكانَا قَاِضيَْيِن فِي 

 (28:6)أخبار األيام األول  َواْبنَا َصُموئِيَل: اْلبِْكُر َوْشنِي ثُمَّ أَبِيَّا.28

 

 هل قيس ابن أبيئيل أم نير؟
اْبُن َوَكاَن َرُجل  ِمْن بَْنيَاِميَن اْسُمهُ قَْيُس ْبُن أَبِيئِيَل ْبِن َصُروَر ْبِن بَُكوَرةَ ْبِن أَفِيَح، 1

 (1:9)صموئيل األول  َرُجل بَْنيَاِمينِيٍّ َجبَّاَر بَأٍْس.

َونِيُر َولََد قَْيَس، َوقَْيُس َولََد َشاُوَل، َوَشاُوُل َولََد يُونَاثَاَن َوَمْلِكيُشوَع َوأَبِينَاَداَب 33

 (33:8)أخبار األيام األول  َوإِْشبََعَل.

 

 هل كان اختيار الرب لشاول اختيارا خاطئا؟

)صموئيل األول 

9:15-17) 

15
بُّ َكَشَف أُُذَن َصُموئِيَل قَْبَل َمِجيِء َشاُوَل بِيَْوٍم قَائاِلً:  َوالرَّ

16
َغًدا فِي ِمْثِل اآلَن أُْرِسُل إِلَْيَك َرُجالً ِمْن أَْرِض بَْنيَاِميَن، فَاْمَسْحهُ َرئِيًسا لَِشْعبِي إِْسَرائِيَل، »

«. فَيَُخلَِّص َشْعبِي ِمْن يَِد اْلفِلِْسِطينِيِّيَن، ألَنِّي نَظَْرُت إِلَى َشْعبِي ألَنَّ ُصَراَخهُْم قَْد َجاَء إِلَيَّ 
17

ا رَ  : فَلَمَّ بُّ ُجُل الَِّذي »أَى َصُموئِيُل َشاُوَل أََجابَهُ الرَّ هَُوَذا الرَّ

 «.َكلَّْمتَُك َعْنهُ. هَذا يَْضبِطُ َشْعبِي

)صموئيل األول 

35:15) 

بُّ 35  نَِدَم ألَنَّهُ َملََّك َشاُوَل َعلَى إِْسَرائِيَل.َولَْم يَُعْد َصُموئِيُل لُِرْؤيَِة َشاُوَل إِلَى يَْوِم َمْوتِِه، ألَنَّ َصُموئِيَل نَاَح َعلَى َشاُوَل. َوالرَّ

)صموئيل األول 

31:4-5) 

ا. فَأََخَذ َشاُوُل فَلَْم يََشأْ َحاِمُل ِسالَِحِه ألَنَّ «. اْستَلَّ َسْيفََك َواْطَعنِّي بِِه لِئاَلَّ يَأْتَِي هُؤالَِء اْلُغْلُف َويَْطَعنُونِي َويُقَبُِّحونِي»فَقَاَل َشاُوُل لَِحاِمِل ِسالَِحِه: 4 هُ َخاَف ِجد ً

ْيَف َوَسقَطَ َعلَْيِه.  ا َرأَى َحاِمُل ِسالَِحِه أَنَّهُ قَْد َماَت َشاُوُل، َسقَطَ هَُو أَْيًضا َعلَى َسْيفِِه َوَماَت َمَعهُ.5السَّ  َولَمَّ
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 متى قيل: "أشاول أيضا بين األنبياء"؟
ا َرآهُ َجِميُع الَِّذيَن 11 َعَرفُوهُ ُمْنُذ أَْمِس َوَما قَْبلَهُ أَنَّهُ يَتَنَبَّأُ َمَع األَْنبِيَاِء، قَاَل الشَّْعُب، َولَمَّ

)صموئيل األول  «َماَذا َصاَر الْبِن قَْيٍس؟ أََشاُوُل أَْيًضا بَْيَن األَْنبِيَاِء؟»اْلَواِحُد لَِصاِحبِِه: 

11:10) 

هَُو أَْيًضا أََماَم َصُموئِيَل، َواْنطََرَح ُعْريَانًا ذلَِك النَّهَاَر  فََخلََع هَُو أَْيًضا ثِيَابَهُ َوتَنَبَّأَ 24

)صموئيل األول  «.أََشاُوُل أَْيًضا بَْيَن األَْنبِيَاِء؟»ُكلَّهُ َوُكلَّ اللَّْيِل. لِذلَِك يَقُولُوَن: 

24:19) 

 

 ؟لماذا لم يستمر ملك شاول
12 ، بِّ ْع إِلَى َوْجِه الرَّ فَقُْلُت: اآلَن يَْنِزُل اْلفِلِْسِطينِيُّوَن إِلَيَّ إِلَى اْلِجْلَجاِل َولَْم أَتََضرَّ

قَِد اْنَحَمْقَت! لَْم تَْحفَْظ َوِصيَّةَ »فَقَاَل َصُموئِيُل لَِشاُوَل: 13«. فَتََجلَّْدُت َوأَْصَعْدُت اْلُمْحَرقَةَ 

بِّ إِلِهَك الَّتِ  بُّ قَْد ثَبََّت َمْملََكتََك َعلَى إِْسَرائِيَل إِلَى األَبَِد. الرَّ ي أََمَرَك بِهَا، ألَنَّهُ اآلَن َكاَن الرَّ
بُّ أَ 14 بُّ لِنَْفِسِه َرُجالً َحَسَب قَْلبِِه، َوأََمَرهُ الرَّ ا اآلَن فََمْملََكتَُك الَ تَقُوُم. قَِد اْنتََخَب الرَّ ْن َوأَمَّ

بُّ  يَتََرأََّس َعلَى  (14-13:12)صموئيل األول  «.َشْعبِِه. ألَنََّك لَْم تَْحفَْظ َما أََمَرَك بِِه الرَّ

َوَعفَا َشاُوُل َوالشَّْعُب َعْن أََجاَج َوَعْن ِخيَاِر اْلَغنَِم َواْلبَقَِر َوالثُّْنيَاِن َواْلِخَراِف، َوَعْن 9

ُموهَا. ُموهَا. ُكلِّ اْلَجيِِّد، َولَْم يَْرَضْوا أَْن يَُحرِّ  َوُكلُّ األَْمالَِك اْلُمْحتَقََرِة َواْلَمْهُزولَِة َحرَّ

بِّ إِلَى َصُموئِيَل قَائاِلً: 10 نَِدْمُت َعلَى أَنِّي قَْد َجَعْلُت َشاُوَل َملًِكا، »11َوَكاَن َكالَُم الرَّ

بِّ اللَّْيَل ُكلَّهُ.فَاْغتَاظَ َصُموئِيُل وَ «. ألَنَّهُ َرَجَع ِمْن َوَرائِي َولَْم يُقِْم َكالَِمي  َصَرَخ إِلَى الرَّ

 (11-15:9)صموئيل األول 

 

 من هم أبناء شاول؟
َوَكاَن بَنُو َشاُوَل: يُونَاثَاَن َويَْشِوَي َوَمْلِكيُشوَع، َواْسَما اْبنَتَْيِه: اْسُم اْلبِْكِر َمْيَرُب 49

ِغيَرِة ِميَكاُل.  (49:14)صموئيل األول  َواْسُم الصَّ

َونِيُر َولََد قَْيَس، َوقَْيُس َولََد َشاُوَل، َوَشاُوُل َولََد يُونَاثَاَن َوَمْلِكيُشوَع َوأَبِينَاَداَب 33

 (33:8)أخبار األيام األول  َوإِْشبََعَل.
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 كم مرة أباد شاول وداود العماليق؟

)صموئيل األول 

15:7-8) 

7
َوَضَرَب َشاُوُل َعَمالِيَق ِمْن َحِويلَةَ َحتَّى َمِجيئَِك إِلَى ُشوَر الَّتِي ُمقَابَِل ِمْصَر. 

8
ْيِف. َم َجِميَع الشَّْعِب بَِحدِّ السَّ  َوأَْمَسَك أََجاَج َملَِك َعَمالِيَق َحي ًا، َوَحرَّ

)صموئيل األول 

27:8-9) 

يِّيَن َواْلَعَمالِقَةَ، ألَنَّ هُؤالَِء ِمْن قَِديٍم ُسكَّ 8 َوَضَرَب َداُوُد 9اُن األَْرِض ِمْن ِعْنِد ُشوٍر إِلَى أَْرِض ِمْصَر. َوَصِعَد َداُوُد َوِرَجالُهُ َوَغَزْوا اْلَجُشوِريِّيَن َواْلَجِرزِّ

 َذ َغنًَما َوبَقًَرا َوَحِميًرا َوِجَماالً َوثِيَابًا َوَرَجَع َوَجاَء إِلَى أَِخيَش.األَْرَض، َولَْم يَْستَْبِق َرُجالً َوالَ اْمَرأَةً، َوأَخَ 

)صموئيل األول 

30:17-18) 

َواْستَْخلََص َداُوُد ُكلَّ َما أََخَذهُ 18ِذيَن َرِكبُوا ِجَماالً َوهََربُوا. فََضَربَهُْم َداُوُد ِمَن اْلَعتََمِة إِلَى َمَساِء َغِدِهْم، َولَْم يَْنُج ِمْنهُْم َرُجل  إاِلَّ أَْربََع ِمئَِة ُغالٍَم الَّ 17

 َعَمالِيُق، َوأَْنقََذ َداُوُد اْمَرأَتَْيِه.

 

 عدد أبناء يسى والد داود: سبعة أم ثمانية؟ كم
ْبَعةَ أََماَم َصُموئِيَل، فَقَاَل َصُموئِيُل لِيَسَّى: 10 بُّ لَْم يَْختَْر »َوَعبََّر يَسَّى بَنِيِه السَّ الرَّ

ِغيُر بَقَِي بَْعُد »فَقَاَل: « هَْل َكُملُوا اْلِغْلَماُن؟»َوقَاَل َصُموئِيُل لِيَسَّى: 11«. هُؤالَءِ  الصَّ

أَْرِسْل َوْأِت بِِه، ألَنَّنَا الَ نَْجلُِس َحتَّى يَأْتَِي »فَقَاَل َصُموئِيُل لِيَسَّى: «. َوهَُوَذا يَْرَعى اْلَغنَمَ 

 (11-16:10)صموئيل األول  «.إِلَى ههُنَا

َويَسَّى َولََد: بِْكَرهُ أَلِيآَب، َوأَبِينَاَداَب الثَّانِي، َوِشْمَعى الثَّالَِث، 13
ابَع، 14 َونَْثنِئِيَل الرَّ

اَي اْلَخاِمَس،  ابَع.15َوَردَّ اِدَس، َوَداُوَد السَّ  (15-2:13)أخبار األيام األول  َوأُوَصَم السَّ

 

 هل كان داود رجل حرب قبل مواجهة جليات؟
هَُوَذا قَْد َرأَْيُت اْبنًا لِيَسَّى اْلبَْيتَلَْحِميِّ يُْحِسُن »فَأََجاَب َواِحد  ِمَن اْلِغْلَماِن َوقَاَل: 18

بُّ َمَعهُ ، َوالرَّ ْرَب، َوهَُو َجبَّاُر بَأٍْس َوَرُجُل َحْرٍب، َوفَِصيح  َوَرُجل  َجِميل   «.الضَّ

 (18:16)صموئيل األول 

الَ تَْستَِطيُع أَْن تَْذهََب إِلَى هَذا اْلفِلِْسِطينِيِّ لِتَُحاِربَهُ ألَنََّك ُغالَم  »لَِداُوَد: فَقَاَل َشاُوُل 33

 (33:17)صموئيل األول  «.َوهَُو َرُجُل َحْرٍب ُمْنُذ ِصبَاهُ 
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 هل كان شاول يعرف داود قبل قتل جليات أم ال؟
ا َوَكاَن لَهُ َحاِمَل ِسالٍَح. فََجاَء َداُوُد إِلَى َشاُوَل َوَوقََف أََماَمهُ 21 فَأَْرَسَل 22، فَأََحبَّهُ ِجد ً

َوَكاَن ِعْنَدَما 23«. لِيَقِْف َداُوُد أََماِمي ألَنَّهُ َوَجَد نِْعَمةً فِي َعْينَيَّ »َشاُوُل إِلَى يَسَّى يَقُوُل: 

وُح ِمْن قِبَِل هللاِ َعلَى َشاُوَل أَنَّ َداُوَد أََخَذ اْلعُ  وَد َوَضَرَب بِيَِدِه، فََكاَن يَْرتَاُح َشاُوُل َجاَء الرُّ

ِديُء. وُح الرَّ  (23-16:21)صموئيل األول  َويَِطيُب َويَْذهَُب َعْنهُ الرُّ

ا َرأَى َشاُوُل َداُوَد َخاِرًجا لِلِقَاِء اْلفِلِْسِطينِيِّ قَاَل ألَْبنَْيَر َرئِيِس اْلَجْيِش: 55 اْبُن َمْن »َولَمَّ

فَقَاَل اْلَملُِك: 56«. َوَحيَاتَِك أَيُّهَا اْلَملُِك لَْسُت أَْعلَمُ »فَقَاَل أَْبنَْيُر: « هَذا اْلُغالَُم يَا أَْبنَْيُر؟

ا َرَجَع َداُوُد ِمْن قَْتِل اْلفِلِْسِطينِيِّ أََخَذهُ أَْبنَْيُر َوأَْحَضَرهُ 57«. َمْن هَذا اْلُغالَمُ اْسأَِل اْبُن » َولَمَّ

فَقَاَل « اْبُن َمْن أَْنَت يَا ُغالَُم؟»فَقَاَل لَهُ َشاُوُل: 58أََماَم َشاُوَل َوَرْأُس اْلفِلِْسِطينِيِّ بِيَِدِه. 

 (58-17:55)صموئيل األول  «.سَّى اْلبَْيتَلَْحِميِّ اْبُن َعْبِدَك يَ »َداُوُد: 

 

 بأي شيء قتل داود جليات: المقالع والحجر أم السيف؟
َن َداُوُد ِمَن اْلفِلِْسِطينِيِّ بِاْلِمْقالَِع َواْلَحَجِر، َوَضَرَب اْلفِلِْسِطينِيَّ َوقَتَلَهُ. َولَْم يَُكْن 50 فَتََمكَّ

 (50:17)صموئيل األول  َسْيف  بِيَِد َداُوَد.

فََرَكَض َداُوُد َوَوقََف َعلَى الْفِلِْسِطينِيِّ َوأََخَذ َسْيفَهُ َواْختََرطَهُ ِمْن ِغْمِدِه َوقَتَلَهُ َوقَطََع 51

ا َرأَى اْلفِلِْسِطينِيُّوَن أَنَّ َجبَّاَرهُْم قَْد َماَت هََربُوا. )صموئيل األول  بِِه َرْأَسهُ. فَلَمَّ

51:17) 

 

 ؟: داود أم الحانانقتل جليات الفلسطيني من
، طُولُهُ ِستُّ 4 فََخَرَج َرُجل  ُمبَاِرز  ِمْن ُجيُوِش اْلفِلِْسِطينِيِّيَن اْسُمهُ ُجْليَاُت، ِمْن َجتَّ

 ، ْرعِ 5أَْذُرٍع َوِشْبر  َوَعلَى َرأِْسِه ُخوَذة  ِمْن نَُحاٍس، َوَكاَن الَبًِسا ِدْرًعا َحْرَشفِي ًا، َوَوْزَن اْلدِّ

َوُجْرُموقَا نَُحاٍس َعلَى ِرْجلَْيِه، َوِمْزَراُق نَُحاٍس بَْيَن َكتِفَْيِه، 6َخْمَسةُ آالَِف َشاقِِل نَُحاٍس، 
اِجيَن، وَ 7 ِسنَاُن ُرْمِحِه ِستُّ ِمئَِة َشاقِِل َحِديٍد، َوَحاِمُل التُّْرِس َكاَن َوقَنَاةُ ُرْمِحِه َكنَْوِل النَّسَّ

اَمهُ  ، 23...يَْمِشي قُدَّ َوفِيَما هَُو يَُكلُِّمهُْم إَِذا بَِرُجل ُمبَاِرٍز اْسُمهُ ُجْليَاُت اْلفِلِْسِطينِيُّ ِمْن َجتَّ

َوَجِميُع ِرَجاِل 24َصاِعد  ِمْن ُصفُوِف اْلفِلِْسِطينِيِّيَن َوتََكلََّم بِِمْثِل هَذا اْلَكالَِم، فََسِمَع َداُوُد. 

ُجَل  ا َرأَْوا الرَّ ا. إِْسَرائِيَل لَمَّ أََرأَْيتُْم هَذا »فَقَاَل ِرَجاُل إِْسَرائِيَل: 25هََربُوا ِمْنهُ َوَخافُوا ِجد ً

ُجَل الَِّذي يَْقتُلُهُ يُْغنِيِه اْلَملِكُ  اِعَد؟ لِيَُعيَِّر إِْسَرائِيَل هَُو َصاِعد ! فَيَُكوُن أَنَّ الرَّ ُجَل الصَّ  الرَّ

ا فِي إِْسَرائِيلَ ِغنًى َجِزيالً، َويُْعِطيِه بِْنتَهُ، َويَْجعَ  َن َداُوُد ِمَن 50...«ُل بَْيَت أَبِيِه ُحر ً فَتََمكَّ

ُن يَْعِري أَُرِجيَم ثُمَّ َكانَْت أَْيًضا َحْرب  فِي ُجوَب َمَع اْلفِلِْسِطينِيِّيَن. فَأَْلَحانَاُن بْ 19

اِجيَن. ، َوَكانَْت قَنَاةُ ُرْمِحِه َكنَْوِل النَّسَّ )صموئيل الثاني  اْلبَْيتَلَْحِميُّ قَتََل ِجْليَاَت اْلَجتِّيَّ

19:21) 
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اْلفِلِْسِطينِيِّ بِاْلِمْقالَِع َواْلَحَجِر، َوَضَرَب اْلفِلِْسِطينِيَّ َوقَتَلَهُ. َولَْم يَُكْن َسْيف  بِيَِد َداُوَد. 
َسْيفَهُ َواْختََرطَهُ ِمْن ِغْمِدِه َوقَتَلَهُ َوقَطََع بِِه فََرَكَض َداُوُد َوَوقََف َعلَى اْلفِلِْسِطينِيِّ َوأََخَذ 51

ا َرأَى اْلفِلِْسِطينِيُّوَن أَنَّ َجبَّاَرهُْم قَْد َماَت هََربُوا.  (51-17:4)صموئيل األول  َرْأَسهُ. فَلَمَّ

 

 من كان الكاهن عندما أكل داود خبز التقدمة: أخيمالك أم أبيأثار؟
ِإنَّ اْلَملَِك أََمَرنِي بَِشْيٍء َوقَاَل لِي: الَ يَْعلَْم أََحد  َشْيئًا »فَقَاَل َداُوُد ألَِخيَمالَِك اْلَكاِهِن: 2

ا اْلِغْلَماُن فَقَْد َعيَّْنُت لَهُُم اْلَمْوِضَع اْلفاُلَ  نِيَّ ِمَن األَْمِر الَِّذي أَْرَسْلتَُك فِيِه َوأََمْرتَُك بِِه، َوأَمَّ

. َوالْ  فاُلَنِيَّ
«. َواآلَن فََماَذا يُوَجُد تَْحَت يَِدَك؟ أَْعِط َخْمَس ُخْبَزاٍت فِي يَِدي أَِو اْلَمْوُجودَ 3

الَ يُوَجُد ُخْبز  ُمَحلَّل  تَْحَت يَِدي، َولِكْن يُوَجُد ُخْبز  ُمقَدَّس  إَِذا »فَأََجاَب اْلَكاِهُن َداُوَد َوقَاَل: 4

إِنَّ »فَأََجاَب َداُوُد اْلَكاِهَن َوقَاَل لَهُ: 5«. ظُوا أَْنفَُسهُْم الَ ِسيََّما ِمَن النَِّساءِ َكاَن اْلِغْلَماُن قَْد َحفِ 

َسة . َوهَُو عَ  لَى النَِّساَء قَْد ُمنَِعْت َعنَّا ُمْنُذ أَْمِس َوَما قَْبلَهُ ِعْنَد ُخُروِجي، َوأَْمتَِعةُ اْلِغْلَماِن ُمقَدَّ

، َواْليَ  فَأَْعطَاهُ اْلَكاِهُن اْلُمقَدََّس، ألَنَّهُ لَْم يَُكْن هُنَاَك 6«. ْوَم أَْيًضا يَتَقَدَُّس بِاآلنِيَةِ نَْوٍع ُمَحلَّل 

بِّ لَِكْي يُوَضَع ُخْبز  ُسْخن  فِي يَْوِم أَْخِذِه.  ُخْبز  إاِلَّ ُخْبَز اْلُوُجوِه اْلَمْرفُوَع ِمْن أََماِم الرَّ

 (6-21:2)صموئيل األول 

َكْيَف 26أََما قََرْأتُْم قَطُّ َما فََعلَهُ َداُوُد ِحيَن اْحتَاَج َوَجاَع هَُو َوالَِّذيَن َمَعهُ؟ »هُْم:فَقَاَل لَ 25

 إاِلَّ َدَخَل بَْيَت هللاِ فِي أَيَّاِم أَبِيَأَثَاَر َرئِيِس اْلَكهَنَِة، َوأََكَل ُخْبَز التَّْقِدَمِة الَِّذي الَ يَِحلُّ أَْكلُهُ 

 (26-2:25)مرقس  «.َوأَْعطَى الَِّذيَن َكانُوا َمَعهُ أَْيًضالِْلَكهَنَِة، 

 

 هل أبياثار والد أخيمالك أم العكس؟
)صموئيل  فَنََجا َولَد  َواِحد  ألَِخيَمالَِك ْبِن أَِخيطُوَب اْسُمهُ أَبِيَاثَاُر َوهََرَب إِلَى َداُوَد.20

 (20:22األول 

)صموئيل  َوأَِخيَمالُِك ْبُن أَبِيَاثَاَر َكاِهنَْيِن، َوَسَرايَا َكاتِبًاَوَصاُدوُق ْبُن أَِخيطُوَب 17

 (17:8الثاني 

 

 هل سأل شاول َّللا أم ال؟
بُّ الَ بِاألَْحالَِم َوالَ بِاألُوِريِم َوالَ بِاألَْنبِيَاِء. 6 ، فَلَْم يُِجْبهُ الرَّ بِّ فََسأََل َشاُوُل ِمَن الرَّ

، فَأَْذهََب إِلَيْهَا َوأَْسأَلَهَا»فَقَاَل َشاُوُل لَِعبِيِدِه: 7 فَقَاَل لَهُ «. فَتُِّشوا لِي َعلَى اْمَرأٍَة َصاِحبَِة َجانٍّ

بِّ الَِّذي لَْم يَْحفَْظهُ. 13 بَّ ِمْن أَْجِل َكالَِم الرَّ فََماَت َشاُوُل بِِخيَانَتِِه الَّتِي بِهَا َخاَن الرَّ

َؤاِل،  َل اْلَمْملََكةَ إِلَى 14َوأَْيًضا ألَْجِل طَلَبِِه إِلَى اْلَجانِّ لِلسُّ ، فَأََماتَهُ َوَحوَّ بِّ َولَْم يَْسأَْل ِمَن الرَّ
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 (14-10:13)أخبار األيام األول  يَسَّى. َداُوَد ْبنِ  (7-28:6)صموئيل األول  «.هَُوَذا اْمَرأَة  َصاِحبَةُ َجانٍّ فِي َعْيِن ُدورٍ »َعبِيُدهُ: 

 

 من قتل شاول؟

)صموئيل األول 

31:4-5) 

4
ا. فَأََخَذ َشاُوُل «. اْستَلَّ َسْيفََك َواْطَعنِّي بِِه لِئاَلَّ يَأْتَِي هُؤالَِء اْلُغْلُف َويَْطَعنُونِي َويُقَبُِّحونِي»فَقَاَل َشاُوُل لَِحاِمِل ِسالَِحِه:  فَلَْم يََشأْ َحاِمُل ِسالَِحِه ألَنَّهُ َخاَف ِجد ً

ْيَف َوَسقَطَ َعلَْيِه.  السَّ
5

ا    َرأَى َحاِمُل ِسالَِحِه أَنَّهُ قَْد َماَت َشاُوُل، َسقَطَ هَُو أَْيًضا َعلَى َسْيفِِه َوَماَت َمَعهُ.َولَمَّ

)صموئيل الثاني 

1:6-10) 

أُ َعلَى ُرْمِحِه، َوإَِذا بِاْلَمْرَكبَاِت َواْلفُْرَسا»فَقَاَل اْلُغالَُم الَِّذي أَْخبََرهُ: 6 وَن َوَراَءهُ. اتَّفََق أَنِّي ُكْنُت فِي َجبَِل ِجْلبُوَع َوإَِذا َشاُوُل يَتََوكَّ فَاْلتَفََت إِلَى َوَرائِِه 7ِن يَُشدُّ

فَقَاَل لِي: َمْن أَْنَت؟ فَقُْلُت لَهُ: َعَمالِيقِيٌّ أَنَا. 8ا. فََرآنِي َوَدَعانِي فَقُْلُت: هأَنَذَ 
9 . َواُر، ألَنَّ ُكلَّ نَْفِسي بَْعُد فِيَّ فَقَاَل لِي: قِْف َعلَيَّ َواقْتُْلنِي ألَنَّهُ قَِد اْعتََرانَِي الدُّ

  «.ِدي ههُنَاَد ُسقُوِطِه، َوأََخْذُت اإِلْكلِيَل الَِّذي َعلَى َرْأِسِه َوالسِّواَر الَِّذي َعلَى ِذَراِعِه َوأَتَْيُت بِِهَما إِلَى َسيِّ فََوقَْفُت َعلَْيِه َوقَتَْلتُهُ ألَنِّي َعلِْمُت أَنَّهُ الَ يَِعيُش بَعْ 10

)صموئيل الثاني 

12:21) 

ِجْلَعاَد الَِّذيَن َسِرقُوهَا ِمْن َشاِرِع بَْيِت َشاَن، َحْيُث َعلَّقَهَُما اْلفِلِْسِطينِيُّوَن يَْوَم َضَرَب  فََذهََب َداُوُد َوأََخَذ ِعظَاَم َشاُوَل َوِعظَاَم يُونَاثَاَن اْبنِِه ِمْن أَْهِل يَابِيشِ 12

 اْلفِلِْسِطينِيُّوَن َشاُوَل فِي ِجْلبُوَع.
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 أهم التناقضات في سفر صموئيل الثاني

 من هم أبناء داود الذين ولدوا في حبرون؟
َوُولَِد لَِداُوَد بَنُوَن فِي َحْبُروَن. َوَكاَن بِْكُرهُ أَْمنُوَن ِمْن أَِخينُوَعَم اْليَْزَرِعيلِيَِّة، 2

َوثَانِيِه 3

، َوالثَّالُِث أَْبَشالُوَم اْبَن َمْعَكةَ بِْنِت تَْلَماَي َملِكِ   ِكيآلَب ِمْن أَبِيَجايَِل اْمَرأَِة نَابَاَل اْلَكْرَملِيِّ

يَث، َواْلَخاِمُس َشفَْطيَا اْبَن أَبِيطَاَل، 4َجُشوَر،  ابُع أَُدونِيَّا اْبَن َحجِّ اِدُس يَْثَرَعاَم 5َوالرَّ َوالسَّ

 (5-3:2)صموئيل الثاني  ِمْن َعْجلَةَ اْمَرأَِة َداُوَد. هُؤالَِء ُولُِدوا لَِداُوَد فِي َحْبُروَن.

هُ فِي َحْبُروَن: اْلبِْكُر أَْمنُوُن ِمْن أَِخينُوَعَم َوهُؤالَِء هُْم بَنُو َداُوَد الَِّذيَن ُولُِدوا لَ 1

الثَّالُِث أَْبَشالُوُم اْبُن َمْعَكةَ بِْنِت تَْلَماَي 2اْليَْزَرِعيلِيَِّة. الثَّانِي َدانِيئِيُل ِمْن أَبِيَجايَِل اْلَكْرَملِيَِّة. 

يَث.  ابُع أَُدونِيَّا اْبُن َحجِّ امِ 3َملِِك َجُشوَر. الرَّ اِدُس يَثَْرَعاُم ِمْن الخَّ ُس َشفَْطيَا ِمْن أَبِيطَاَل. السَّ

ُولَِد لَهُ ِستَّة  فِي َحْبُروَن. َوَملََك هُنَاَك َسْبَع ِسنِيٍن َوِستَّةَ أَْشهٍُر، ثُمَّ َملََك 4َعْجلَةَ اْمَرأَتِِه. 

 (4-3:1)أخبار األيام األول  ثاَلَثًا َوثاَلَثِيَن َسنَةً فِي أُوُرَشلِيَم.

 

 من هم أبناء داود الذين ولدوا في أورشليم؟

)صموئيل الثاني 

5:14-16) 

14
وُع َوُشوبَاُب َونَاثَاُن َوُسلَْيَماُن،  َوهِذِه أَْسَماُء الَِّذيَن ُولُِدوا لَهُ فِي أُوُرَشلِيَم: َشمُّ

15
َويِْبَحاُر َوأَلِيُشوُع َونَافَُج َويَافِيُع، 

16
 َوأَلِيفَلَطُ.َوأَلِيَشَمُع َوأَلِيَداُع 

)أخبار األيام األول 

3:5-9) 

َونُوَجهُ َونَافَُج َويَافِيُع 7َويِْبَحاُر َوأَلِيَشاَمُع َوأَلِيفَالَطُ 6يئِيَل. َوهُؤالَِء ُولُِدوا لَهُ فِي أُوُرَشلِيَم: ِشْمَعى َوُشوبَاُب َونَاثَاُن َوُسلَْيَماُن. أَْربََعة  ِمْن بَْثُشوَع بِْنِت َعمِّ 5
. َوثَاَماُر ِهَي أُْختُهُْم.9َوأَلِيَشَمُع َوأَلِيَاَداُع َوأَلِيفَلَطُ. تِْسَعة . 8 َراِريِّ  اْلُكلُّ بَنُو َداُوَد َما َعَدا بَنِي السَّ

)أخبار األيام األول 

14:3-7) 

وُع َوُشوبَاُب َونَاثَاُن َوُسلَْيَماُن 4اٍت. َوأََخَذ َداُوُد نَِساًء أَْيًضا فِي أُوُرَشلِيَم، َوَولََد أَْيًضا َداُوُد بَنِيَن َوبَنَ 3 َوهِذِه أَْسَماُء األَْوالَِد الَِّذيَن َكانُوا لَهُ فِي أُوُرَشلِيَم: َشمُّ
 َوأَلِيَشَمُع َوبََعْليَاَداُع َوأَلِيفَلَطُ.7َونُوَجهُ َونَافَُج َويَافِيُع 6َويِْبَحاُر َوأَلِيُشوُع َوأَلِفَالَطُ 5
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 ُعزة؟أين قتل 
ةُ يََدهُ إِلَى تَابُوِت هللاِ َوأَْمَسَكهُ، ألَنَّ الثِّيَراَن 6 ا اْنتَهَْوا إِلَى بَْيَدِر نَاُخوَن َمدَّ ُعزَّ َولَمَّ

ةَ، َوَضَربَهُ هللاُ هُنَاَك ألَْجِل َغفَلِِه، فََماَت هُنَاَك 7اْنَشَمَصْت.  بِّ َعلَى ُعزَّ فََحِمَي َغَضُب الرَّ

 (7-6:6)صموئيل الثاني  هللاِ.لََدى تَابُوِت 

ا يََدهُ لِيُْمِسَك التَّابُوَت، ألَنَّ الثِّيَراَن اْنَشَمَصْت. 9 ا اْنتَهَْوا إِلَى بَْيَدِر ِكيُدوَن، َمدَّ ُعزَّ َولَمَّ
ا َوَضَربَهُ ِمْن أَْجِل أَنَّهُ َمدَّ يََدهُ إِلَى التَّابُوِت، فَ 10 بِّ َعلَى ُعزَّ َماِت هُنَاَك فََحِمَي َغَضُب الرَّ

 (10-13:9)أخبار األيام األول  أََماَم هللاِ.

 

 أم ال؟ -ابنة شاول  -هل أنجبت ميكال 
َولََدْتهَُما لَِشاُوَل: أَْرُمونَِي َوَمفِيبُوَشَث، َوبَنِي فَأََخَذ اْلَملُِك اْبنَْي ِرْصفَةَ اْبنَِة أَيَّةَ اللََّذْيِن 8 (23:6)صموئيل الثاني  َولَْم يَُكْن لِِميَكاَل بِْنِت َشاُوَل َولَد  إِلَى يَْوِم َمْوتِهَا.23

، )صموئيل الثاني  ِميَكاَل اْبنَِة َشاُوَل اْلَخْمَسةَ الَِّذيَن َولََدْتهُْم لَِعْدِرئِيَل ْبِن بَْرِزالََّي اْلَمُحولِيِّ

8:21) 

 

 كم فارس أسرهم داود من جيش ملك صوبة؟
َهَدْدَعَزُر ْبُن َرُحوَب، َملُِك ُصوَبَة أَْن َيْسَتِردَّ ُسْلَطَتُه َعلَى أََعالِي َنْهِر َوِحيَن َحاَوَل  3

َوأََسَر ِمْن َجْيِشِه أَْلفاً َوَسْبَع ِمَئِة َفاِرٍس َوِعْشِريَن أَْلَف َراِجٍل،  4 اْلفَُراِت َهَزَمُه َداُوُد،

 (4-8:3)صموئيل الثاني  اْسِتْثَناِء ِمَئِة َمْرَكَبةٍ َوَعْرَقَب َداُوُد ُكلَّ ُخُيوِل اْلَمْرَكَباِت بِ 

َواْسَتْولَى َداُوُد َعلَى أَْلِف َمْرَكَبٍة ِمْن َمْرَكَباِتِه، َوأََسَر َسْبَعَة آالِف َفاِرٍس َوِعْشِريَن أَْلَف 4 
)أخبار األيام  ِسَوى ِمَئِة َمْرَكَبةٍ َراِجٍل، َوَعْرَقَب َداُوُد ُكلَّ َخْيِل اْلَمْرَكَباِت. َولَْم ُيْبِق لَِنْفِسِه 

 (4:18األول 

 

 ما هما اسما مدينتي هددعزر اللتان استولى داود على النحاس منهما؟
ًة َهاِئلًَة ِمَن  8 . يَّ َكَما َنَقَل َداُوُد اْلَملُِك ِمْن َباِطَح َوِمْن ِبيُروَثاَي َمِديَنَتْي َهَدْدَعَزَر َكمِّ

 (8:8)صموئيل الثاني  .النَُّحاسِ 

ًة َهاِئلًَة ِمَن النَُّحاِس ِمْن َمِديَنَتْي َطْبَحَة َوُخوَن َمِديَنَتْي َهَدْدَعَزَر َفَعِمَل  8  يَّ َكَما َنَقَل َكمِّ

 (8:18)أخبار األيام األول  ِمْنَها ُسلَْيَماُن ِبْرَكَة النَُّحاِس َواألَْعِمَدَة َوآِنَيَة النَُّحاسِ 
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 على ثمانية عشر ألفا من األدوميين في وادي الملح؟من قضى 
َوأََصاَب َداُوُد ُشْهَرًة َواِسَعًة َبْعَد ُرُجوِعِه ِمَن اْلَقَضاِء َعلَى َثَماِنَيَة َعَشَر أَْلَف أَُدوِميٍّ  13 .

 (13:8)صموئيل الثاني  .ِفي َواِدي اْلِمْلحِ 

 َماِنَيَة َعَشَر أَْلفاً ِمَن األَُدوِميِّيَن ِفي َواِدي اْلِمْلحِ َوَقَضى أَْبَشاُي اْبُن َصُروَيَة َعلَى ثَ . 12 

 (12:18)أخبار األيام األول 

 

 من كان كاتب الملك داود؟
)صموئيل  َوَكاَن َصاُدوُق ْبُن أَِخيُطوَب َوأَِخيَمالُِك ْبُن أَِبَياَثاَر َكاِهَنْيِن، َوَسَراَيا َكاِتباً  17 

 (17:8الثاني 

 َوَصاُدوُق ْبُن أَِخيُطوَب َوأَِبيَمالُِك ْبُن أَِبَياَثاَر َكاِهَنْيِن، َوُشوَشا أَِميَن ِسرِّ اْلَملِِك، 16 

 (16:18)أخبار األيام األول 

 

 كم قتل داود من اآلراميين؟
اُت َداُوَد ِرَجاَل َسْبِع َوَما لَِبَث اآلَراِميُّوَن أَِن اْنَدَحُروا أََماَم اإلِْسَراِئيلِيِّيَن، َفَقَتلَْت  18 . قُوَّ

)صموئيل  ِمَئِة َمْرَكَبٍة، َوأَْرَبِعيَن أَْلَف َفاِرٍس. َوأُِصيَب ُشوَبُك َرِئيُس اْلَجْيِش َوَماَت ُهَناكَ 

 (18:10الثاني 

َسْبَعَة آالٍف ِمْن  َتَقْهَقَر َعلَى أََثِرَها اآلَراِميُّوَن أََماَم َهَجَماِت اإلِْسَراِئيلِيِّيَن، َوَقَتَل َداُودُ  18 
)أخبار األيام  َقاَدِة اْلَمْرَكَباِت، َوأَْرَبِعيَن أَْلفاً ِمَن اْلُمَشاِة، َكَما َقَتَل ُشوَبَك َرِئيَس اْلَجْيشِ 

 (918:1األول 

 

 هل أنجب أبشالوم أم ال؟
 ثَاَماُر، َوَكانَِت اْمَرأَةً َجِميلَةَ اْلَمْنظَِر.َوُولَِد ألَْبَشالُوَم ثاَلَثَةُ بَنِيَن َوبِْنت  َواِحَدة  اْسُمهَا 27

 (27:14)صموئيل الثاني 

َوَكاَن أَْبَشالُوُم قَْد أََخَذ َوأَقَاَم لِنَْفِسِه َوهَُو َحيٌّ النََّصَب الَِّذي فِي َواِدي اْلَملِِك، ألَنَّهُ 18

« يََد أَْبَشالُومَ »نََّصَب بِاْسِمِه، َوهَُو يُْدَعى َوَدَعا ال«. لَْيَس لَِي اْبن  ألَْجِل تَْذِكيِر اْسِمي»قَاَل: 

 (18:18)صموئيل الثاني  إِلَى هَذا اْليَْوِم.
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 متى تمرد أبشالوم على داود: بعد أربعين سنة أم بعد ذلك؟
َدْعنِي فَأَْذهََب َوأُوفَِي نَْذِري الَِّذي »َوفِي نِهَايَِة أَْربَِعيَن َسنَةً قَاَل أَْبَشالُوُم لِْلَملِِك: 7

بِّ فِي َحْبُروَن،  ألَنَّ َعْبَدَك نََذَر نَْذًرا ِعْنَد ُسْكنَاَي فِي َجُشوَر فِي أََراَم قَائاِلً: إِْن 8نََذْرتُهُ لِلرَّ

بُّ  بَّ  أَْرَجَعنِي الرَّ فَقَاَم «. اْذهَْب بَِسالَمٍ »فَقَاَل لَهُ اْلَملُِك: 9«. إِلَى أُوُرَشلِيَم فَإِنِّي أَْعبُُد الرَّ

 َوَذهََب إِلَى َحْبُروَن.

إَِذا َسِمْعتُْم َصْوَت »َوأَْرَسَل أَْبَشالُوُم َجَواِسيَس فِي َجِميِع أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل قَائاِلً: 10

 (10-15:7)صموئيل الثاني  «.قَْد َملََك أَْبَشالُوُم فِي َحْبُرونَ  اْلبُوِق، فَقُولُوا:

 (4:5)صموئيل الثاني  َكاَن َداُوُد اْبَن ثاَلَثِيَن َسنَةً ِحيَن َملََك، َوَملََك أَْربَِعيَن َسنَةً.4

 

 من هو والد عماسا؟
َوَكاَن َعَماَسا اْبَن َرُجل اْسُمهُ يِْثَرا َوأَقَاَم أَْبَشالُوُم َعَماَسا بََدَل يُوآَب َعلَى اْلَجْيِش. 25

)صموئيل الثاني  اإِلْسَرائِيلِيُّ الَِّذي َدَخَل إِلَى أَبِيَجايَِل بِْنِت نَاَحاَش أُْخِت َصُرويَةَ أُمِّ يُوآَب.

25:17) 

17. ام األول )أخبار األي َوأَبِيَجايُِل َولََدْت َعَماَسا، َوأَبُو َعَماَسا يَْثُر اإِلْسَماِعيلِيُّ

17:2) 

 

 من الذي قتله الحانان: جليات أم أخوه لحمي؟
ثُمَّ َكانَْت أَْيًضا َحْرب  فِي ُجوَب َمَع اْلفِلِْسِطينِيِّيَن. فَأَْلَحانَاُن ْبُن يَْعِري أَُرِجيَم 19

، َوَكانَْت قَنَاةُ ُرْمِحِه َكنَْوِل  اِجيَن.اْلبَْيتَلَْحِميُّ قَتََل ِجْليَاَت اْلَجتِّيَّ )صموئيل الثاني  النَّسَّ

19:21) 

َوَكانَْت أَْيًضا َحْرب  َمَع اْلفِلِْسِطينِيِّيَن، فَقَتََل أَْلَحانَاُن ْبُن يَاُعوَر لَْحِمَي أََخا ُجْليَاَت 5

اِجيَن. . َوَكانَْت قَنَاةُ ُرْمِحِه َكنَْوِل النَّسَّ  (5:20)أخبار األيام األول  اْلَجتِّيِّ

 

 داود األول وكم قتل؟من كان بطل 
، َوَكاَن َقاِئَد الثَّالََثِة، َهاَجَم  8 ْحَكُموِنيُّ َبُث التَّ َوَهِذِه أَْسَماُء ِرَجاِل َداُوَد األَْبَطاِل: ُيوَشْيُب َبشَّ

 (8:23)صموئيل الثاني  ِبُرْمِحِه َثَماِني ِمَئٍة َوَقَتلَُهْم َدْفَعًة َواِحَدةً 

أَْبَطاُل َداُوَد: َيُشْبَعاُم ْبُن َحْكُموِني، َرِئيُس األَْبَطاِل الثَّالََثِة، َهاَجَم ِبُرْمِحِه َوَهُؤالَِء ُهْم  11

 (11:11)أخبار األيام األول  َثالََث ِمَئٍة َوَقَتلَُهْم ُدْفَعًة َواِحَدةً 
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 من البطل الذي ثبت مع داود عند احتشاد الفلسطينيين؟
ُة  11 . . َوَكاَن اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن َقْد َحَشُدوا َجْيشاً ِفي ِقْطَعِة َحْقٍل َوَيْعقُُبُه َشمَّ ْبُن أَِجي اْلَهَراِريُّ

َة َثَبَت ِفي َمَكاِنِه َوَسَط  12 .َمْزُروَعٍة ِباْلَعَدِس، َفَهَرَب اإلِْسَراِئيلِيُّوَن أََماَمُهمْ  لَِكنَّ َشمَّ
يَن، َوأَْنَقَذ اْلَحْقَل ِمْنُهْم، َفَوَهَبُه هللاُ النَّْصَر َعلَْيِهمْ ِقْطَعِة اْلَحْقِل، َوَقَضى َعلَى اْلِفلِْسطِ   يِنيِّ

 (12-23:11)صموئيل الثاني 

، َوُهَو َواِحٌد ِمَن األَْبَطاِل الثَّالََثةِ  12. َكاَن َمَع َداُوَد  13 .ُثمَّ أَلَِعاَزاُر ْبُن ُدوُدو األَُخوِخيُّ
يَم ِحيَن اْحَتَشدَ  اْلِفلِْسِطيِنيُّوَن لِْلَحْرِب ِفي َحْقِل َشِعيٍر، َفَهَرَب اْلَجْيُش أََماَم  ِفي َفسَّ َدمِّ

ُه َثَبَت َمَع ِرَجالِِه ِفي َوَسِط اْلَحْقِل َوأَْنَقَذهُ َوَقَضى َعلَى  14 .اْلِفلِْسِطيِنيِّينَ  َغْيَر أَنَّ

بُّ ُنْصَرًة َعِظيَمةً   (14-11:12ار األيام األول )أخب اْلِفلِْسِطيِنيِّيَن، َفآَتاُهُم الرَّ

 

 من هم أبطال جيش داود؟
َوَكاَن َعَساِئيُل أَُخو ُيوآَب َواِحداً ِمَن الثَّالَِثيَن َرِئيساً، َوَكَذلَِك أَْلَحاَناُن ْبُن ُدوُدو ِمْن  24 .

ُة اْلَحُروِديُّ َوأَلِيَقا اْلَحُروِديُّ  25 َبْيِت لَْحٍم، ، َوِعيَرا ْبُن ِعقِّيَش َوَحالَُص  26 َوَشمَّ اْلَفْلِطيُّ

، َوَمُبوَناُي اْلُحوَشاِتيُّ  27 التَّقُوِعيُّ  ، َوَمْهَراُي  28 .َوأَِبيَعَزُر اْلَعَناُثوِثيُّ َوَصْلُموُن األَُخوِخيُّ

اُي ْبُن ِريَباَي ِمْن ِجْبَعةِ  29 .النَُّطوَفاِتيُّ  ، َوإِتَّ ِبِني  َوَخالَُب ْبُن َبْعَنَة النَُّطوَفاِتيُّ

اُي ِمْن أَْوِدَيِة َجاَعشَ  30 َبْنَياِميَن، ، َوِهدَّ ،  31 .َوَبَناَيا اْلَفْرَعُتوِنيُّ َوأَُبو َعْلُبوَن اْلَعَرَباِتيُّ

، َوُيوَناَثاُن ِمْن َبِني َياَشنَ  32 .َوَعْزُموُت اْلَبْرُحوِميُّ  ْعلُبُّوِنيُّ ُة  33 .َوأَْلَيْحَبا الشَّ َوَشمَّ

، ، اْلَهَراِريُّ ، َوأَلِيَعاُم ْبُن  34 َوأَِخيآُم ْبُن َشاَراَر األََراِريُّ َوأَلِيَفلَُط ْبُن أََحْسَباَي اْبُن اْلَمْعِكيِّ

، 35 .أَِخيُتوَفَل اْلِجيلُوِنيُّ  ، َوَفْعَراُي األََرِبيُّ َوَيْجآُل ْبُن َناَثاَن ِمْن  36 َوَحْصَراُي اْلَكْرَملِيُّ

ِِ ُيوآَب ْبِن  37 ،ُصوَبَة، َوَباِني اْلَجاِديُّ  ، َوَنْحَراُي اْلَبِئيُروِتيُّ َحاِمُل ِسال ِونيُّ َوَصالَُق اْلَعمُّ

َة، ، 38 ُصُرويَّ ، َوَجاَرُب اْلِيْثِريُّ . َوُهْم ِفي ُجْملَِتِهْم َسْبَعٌة  39 َوِعيَرا اْلِيْثِريُّ ا اْلِحثِّيُّ َوأُوِريَّ

 (39-23:24)صموئيل الثاني  .َوَثالَُثوَن َبَطالً 

ا أَْبَطاُل اْلَجْيِش َفُهْم: َعَساِئيُل أَُخو ُيوآَب، َوأَْلَحاَناُن ْبُن ُدوُدَو ِمْن َبْيِت  26 . أَمَّ

، 27.لَْحمٍ  ، َوَحالَُص اْلَفلُوِنيُّ وُت اْلَهُروِريُّ ، َوأَِبيَعَزُر  28 َوَشمُّ َوِعيَرا ْبُن ِعقِّيَش التَّقُوِعيُّ

، ، 29 اْلَعَناُثوِثيُّ ، َوِعيالَُي األَُخوِخيُّ ، َوَخالُِد  30 َوِسْبَكاُي اْلُحوَشاِتيُّ َوَمْهَراُي النَُّطوَفاِتيُّ

، اُي ْبُن ِريَباَي ِمْن ِجْبَعِة بِنِي َبْنَياِميَن، َوَبَناَيا  31 ْبُن َبْعَنَة النَُّطوَفاِتيُّ َوإِتَّ

، ،َوُحوَراُي ِمْن أَْوِدَيِة َجاَعشَ  32 اْلَفْرَعُتوِنيُّ َوَعْزُموُت  33 ، َوأَِبيِئيُل اْلَعَرَباِتيُّ
، َعْلُبوِنيُّ ، َوإِْلَيْحَبا الشَّ ، َوُيوَناَثاُن ْبُن َشاَجاَي  34اْلَبْحُروِميُّ َوأَْبَناُء َهاِشَم اْلَجُزوِنيِّ

، ، َوأَلِيَفاُل ْبُن أُوَر، 35 اْلَهَراِريُّ ،  36 َوأَِخيآُم ْبُن َساَكاَر اْلَهَراِريُّ َوَحاِفُر اْلَمِكيَراِتيُّ

، ، َوَنْعَراُي ْبُن أَْزَباَي، 37 َوأَِخَيا اْلَفلُوِنيُّ َوُيوِئيُل أَُخو َناَثاَن،  38 َوَحْصُرو اْلَكْرَملِيُّ
ِِ ُيوآَب اْبِن  39َوِمْبَحاُر ْبُن َهْجِري، ، َوَنْحَراُي اْلَبِئيُروِتيُّ َحاِمُل ِسالَ وِنيُّ َوَصالُِق اْلَعمُّ

َة،ُصرُ  ، 40 ِويَّ ، َوَجاِرُب اْلِيْثِريُّ ، َوَزاَباُد ْبُن  41َوِعيَرا اْلِيْثِريُّ ا اْلِحثِّيُّ َوأُوِريَّ

يَن َوَمَعُه َثالَُثوَن  42 أَْحالََي، أُوَبْيِنيِّ أُوَبْيِنيُّ َزِعيُم الرَّ َوَعِديَنا ْبُن ِشيَزا الرَّ

ا، ،َوَحاَناُن اْبُن َمْعَكَة، َوُيوَشا 43 ُجْنِدًيا ، َوَشاَماُع  44 َفاُط اْلَمْثِنيُّ ا اْلَعْشَتُرِوتيُّ يَّ َوُعزِّ

، َوَيِديَعِئيُل َوُيوَحا اْبَنا ِشْمِري ِمْن  45 َوَيُعوِئيُل اْبَنا ُحوَثاَم اْلَعُروِعيِريِّ

،َوإِيلِيِئيُل ِمْن َمْحِويَم، َوَيِريَباُي َوُيوُشوَيا اْبَنا أَْلَنَعَم، َوِيْثَمُة الْ  46 ِتيَص، َوإِيلِيِئيُل  47 ُموآِبيُّ

 (47-11:26)أخبار األيام األول  .َوُعوِبيُد َوَيِعِسيِئيُل ِمْن َمُصوَباَيا
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 هل كان إحصاء داود إلسرائيل من َّللا أم من الشيطان؟
بِّ َعلَى إِْسَرائِيَل، فَأَهَاَج َعلَْيِهْم َداُوَد قَائاِلً: 1 َوأَْحِص  اْمضِ »َوَعاَد فََحِمَي َغَضُب الرَّ

 (1:24)صموئيل الثاني  «.إِْسَرائِيَل َويَهُوَذا

ْيطَاُن ِضدَّ إِْسَرائِيَل، َوأَْغَوى َداُوَد لِيُْحِصَي إِْسَرائِيَل.1 )أخبار األيام األول  َوَوقََف الشَّ

1:21) 

 

 هل كان إحصاء الشعب جائز أم ال؟

)صموئيل الثاني 

1:24) 

1
بِّ َعلَى إِْسَرائِيَل، فَأَهَاَج َعلَْيِهْم َداُوَد قَائاِلً: َوَعاَد فََحِمَي َغَضُب   «.اْمِض َوأَْحِص إِْسَرائِيَل َويَهُوَذا»الرَّ

)أخبار األيام الثاني 

17:2) 

َجاِل األَْجنَبِيِّيَن الَِّذيَن فِي أَْرِض إِْسَرائِيَل، بَْعَد اْلَعدِّ الَِّذي 17  َعدَّهُْم إِيَّاهُ َداُوُد أَبُوهُ، فَُوِجُدوا ِمئَةً َوثاَلَثَةً َوَخْمِسيَن أَْلفًا َوِستَّ ِمئٍَة.َوَعدَّ ُسلَْيَماُن َجِميَع الرِّ

)صموئيل الثاني 

10:24) 

10 : بِّ ا فِي َما فََعْلُت، »َوَضَرَب َداُوَد قَْلبُهُ بَْعَدَما َعدَّ الشَّْعَب. فَقَاَل َداُوُد لِلرَّ الَقَْد أَْخطَأُْت ِجد ً «.َواآلَن يَا َربُّ أَِزْل إِْثَم َعْبِدَك ألَنِّي اْنَحَمْقُت ِجد ً
 

)أخبار األيام األول 

21:7-8) 

ا َحْيُث َعِمْلُت هَذا األَْمَر. َواآلَن أَ »فَقَاَل َداُوُد هلِلِ: 8َوقَبَُح فِي َعْينَِي هللاِ هَذا األَْمُر فََضَرَب إِْسَرائِيَل. 7 الَقَْد أَْخطَأُْت ِجد ً «.ِزْل إِْثَم َعْبِدَك ألَنِّي َسفِْهُت ِجد ً
 

 

 

http://www.ar.islamforchristians.com/


  الكتاب المقدسمعجم أهم التناقضات في 

63 

www.ar.islamforchristians.com 

 كم بلغ إحصاء إسرائيل ويهوذا؟
فََدفََع يُوآُب ُجْملَةَ َعَدِد الشَّْعِب إِلَى اْلَملِِك، فََكاَن إِْسَرائِيُل ثََماَن ِمئَِة أَلِْف َرُجل ِذي 9

ْيِف، َوِرَجاُل يَهُوَذا َخْمَس ِمئَِة   (9:24)صموئيل الثاني  أَْلِف َرُجل.بَأٍْس ُمْستَلِّ السَّ

فََدفََع يُوآُب ُجْملَةَ َعَدِد الشَّْعِب إِلَى َداُوَد، فََكاَن ُكلُّ إِْسَرائِيَل أَلَْف أَْلٍف َوِمئَةَ أَْلِف 5

ْيِف، ْيِف، َويَهُوَذا أَْربََع ِمئٍَة َوَسْبِعيَن أَْلَف َرُجل ُمْستَلِّي السَّ ار األيام )أخب َرُجل ُمْستَلِّي السَّ

 (5:21األول 

 

 كم عدد سنين الجوع التي خوف بها داود؟
أَتَأْتِي َعلَْيَك َسْبُع ِسنِي ُجوٍع فِي أَْرِضَك، أَْم »فَأَتَى َجاُد إِلَى َداُوَد َوأَخبَرهُ َوقَاَل لَهُ: 13

ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم َوبَأ  فِي أَْرِضَك؟ فَاآلَن  تَْهُرُب ثاَلَثَةَ أَْشهٍُر أََماَم أَْعَدائَِك َوهُْم يَْتبَُعونََك، أَْم يَُكونُ 

 (13:24)صموئيل الثاني  «.اْعِرْف َواْنظُْر َماَذا أَُردُّ َجَوابًا َعلَى ُمْرِسلِي

: اْقبَْل لِنَْفِسَك: »فََجاَء َجاُد إِلَى َداُوَد َوقَاَل لَهُ: 11 بُّ ا ثاَلََث ِسنِيَن 12هَكَذا قَاَل الرَّ إِمَّ

، أَوْ  ثاَلَثَةَ أَْشهٍُر هاَلَك  أََماَم ُمَضايِقِيَك َوَسْيُف أَْعَدائَِك يُْدِرُكَك، أَْو ثاَلَثَةَ أَيَّاٍم يَُكوُن  ُجوع 

بِّ يَْعثُو فِي ُكلِّ تُُخوِم إِْسَرائِيَل. فَاْنظُِر  بِّ َوَوبَأ  فِي األَْرِض، َوَمالَُك الرَّ فِيهَا َسْيُف الرَّ

 (12-21:11)أخبار األيام األول  «.ا لُِمْرِسلِياآلَن َماَذا أَُردُّ َجَوابً 

 

 بكم اشترى داود مكان المذبح؟
بِّ إِلِهي ُمْحَرقَاٍت »فَقَاَل اْلَملُِك ألَُرونَةَ: 24 الَ، بَْل أَْشتَِري ِمْنَك بِثََمٍن، َوالَ أُْصِعُد لِلرَّ

انِيَّةً  ِة. «. َمجَّ َوبَنَى َداُوُد هُنَاَك 25فَاْشتََرى َداُوُد اْلبَْيَدَر َواْلبَقََر بَِخْمِسيَن َشاقاِلً ِمَن اْلفِضَّ

بِّ وَ  بُّ ِمْن أَْجِل األَْرِض، فََكفَِّت َمْذبًَحا لِلرَّ أَْصَعَد ُمْحَرقَاٍت َوَذبَائَِح َسالََمٍة، َواْستََجاَب الرَّ

ْربَةُ َعْن إِْسَرائِيَل.  (25-24:24)صموئيل الثاني  الضَّ

ٍة َكاِملٍَة، ألَنِّي الَ آُخُذ َما لََك »فَقَاَل اْلَملُِك َداُوُد ألُْرنَاَن: 24 الَ! بَْل ِشَراًء أَْشتَِريِه بِفِضَّ

انِيَّةً  بِّ فَأُْصِعَد ُمْحَرقَةً َمجَّ َوَدفََع َداُوُد ألُْرنَاَن َعِن اْلَمَكاِن َذهَبًا َوْزنُهُ ِستُّ ِمئَِة 25«. لِلرَّ

بَّ َوبَنَ 26َشاقِل.  ، َوأَْصَعَد ُمْحَرقَاٍت َوَذبَائَِح َسالََمٍة، َوَدَعا الرَّ بِّ ى َداُوُد هُنَاَك َمْذبًَحا لِلرَّ

َماِء َعلَى َمْذبَِح اْلُمْحَرقَِة.  (26-21:24)أخبار األيام األول  فَأََجابَهُ بِنَاٍر ِمَن السَّ
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 أهم التناقضات في سفر الملوك األول

 الناس فعال؟هل كان سليمان أحكم 
هَُوَذا قَْد فََعْلُت َحَسَب َكالَِمَك. هَُوَذا أَْعطَْيتَُك قَْلبًا َحِكيًما َوُمَميًِّزا َحتَّى إِنَّهُ لَْم يَُكْن 12

 (12:3ملوك األول ال) ِمْثلَُك قَْبلََك َوالَ يَقُوُم بَْعَدَك نَِظيُرَك.

ونِيَّاٍت 1 َوأََحبَّ اْلَملُِك ُسلَْيَماُن نَِساًء َغِريبَةً َكثِيَرةً َمَع بِْنِت فِْرَعْوَن: ُموآبِيَّاٍت َوَعمُّ

بُّ لِبَنِي إِْسَرائِيَل: 2َوأَُدوِميَّاٍت َوِصيُدونِيَّاٍت َوِحثِّيَّاٍت  الَ »ِمَن األَُمِم الَِّذيَن قَاَل َعْنهُُم الرَّ

فَاْلتََصَق ُسلَْيَماُن «. ْم َوهُْم الَ يَْدُخلُوَن إِلَْيُكْم، ألَنَّهُْم يُِميلُوَن قُلُوبَُكْم َوَراَء آلِهَتِِهمْ تَْدُخلُوَن إِلَْيهِ 

، 3بِهُؤالَِء بِاْلَمَحبَِّة.  َراِريِّ يَِّداِت، َوثاَلَُث ِمئٍَة ِمَن السَّ َوَكانَْت لَهُ َسْبُع ِمئٍَة ِمَن النَِّساِء السَّ

نَِساُؤهُ قَْلبَهُ. فَأََمالَْت 
َوَكاَن فِي َزَماِن َشْيُخوَخِة ُسلَْيَماَن أَنَّ نَِساَءهُ أََمْلَن قَْلبَهُ َوَراَء آلِهٍَة 4

بِّ إِلِهِه َكقَْلِب َداُوَد أَبِيِه.  فََذهََب ُسلَْيَماُن َوَراَء 5أُْخَرى، َولَْم يَُكْن قَْلبُهُ َكاِمالً َمَع الرَّ

ونِيِّيَن. َعْشتُوَرَث إِلهَِة ال يُدونِيِّيَن، َوَمْلُكوَم ِرْجِس اْلَعمُّ َوَعِمَل ُسلَْيَماُن الشَّرَّ فِي َعْينَِي 6صِّ

بَّ تََماًما َكَداُوَد أَبِيِه.  ، َولَْم يَْتبَِع الرَّ بِّ ِحينَئٍِذ بَنَى ُسلَْيَماُن ُمْرتَفََعةً لَِكُموَش ِرْجِس 7الرَّ

وَن. اْلُموآبِيِّيَن َعلَى اْلَجبَِل الَّ  ِذي تَُجاهَ أُوُرَشلِيَم، َولُِمولََك ِرْجِس بَنِي َعمُّ
َوهَكَذا فََعَل 8

.  (8-11:1 ملوك األولال) لَِجِميِع نَِسائِِه اْلَغِريبَاِت اللََّواتِي ُكنَّ يُوقِْدَن َويَْذبَْحَن آللِهَتِِهنَّ

 

 كم مزود لخيل مركبات سليمان؟
ملوك ال) أَْربَُعوَن أَْلَف ِمْذَوٍد لَِخْيِل َمْرَكبَاتِِه، َواْثنَا َعَشَر أَلَْف فَاِرٍس.َوَكاَن لُِسلَْيَماَن 26

 (26:4األول 

َوَكاَن لُِسلَْيَماَن أَْربََعةُ آالَِف ِمْذَوِد َخْيل َوَمْرَكبَاٍت، َواْثنَا َعَشَر أَْلَف فَاِرٍس، فََجَعلَهَا 25

 (25:9)أخبار األيام الثاني  َملِِك فِي أُوُرَشلِيَم.فِي ُمُدِن اْلَمْرَكبَاِت َوَمَع الْ 
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 من كان أبو هيمان: ماحول أم زارح أم يوئيل؟

)الملوك األول 

31:4) 

31
 ِصيتُهُ فِي َجِميِع األَُمِم َحَوالَْيِه.َن َوَكاَن أَْحَكَم ِمْن َجِميِع النَّاِس، ِمْن إِيثَاَن األَْزَراِحيِّ َوهَْيَماَن َوَكْلُكوَل َوَدْرَدَع بَنِي َماُحوَل. َوَكا

)أخبار األيام األول 

6:2) 

6
َوبَنُو َزاَرَح: ِزْمِري َوأَْيثَاُن َوهَْيَماُن َوَكْلُكوُل َوَداَرُع. اْلَجِميُع َخْمَسة .

 

)أخبار األيام األول 

33:6) 

33
اْلقَهَاتِيِّيَن: هَْيَماُن اْلُمَغنِّي اْبُن يُوئِيَل ْبِن َصُموئِيلَ َوهُؤالَِء هُُم اْلقَائُِموَن َمَع بَنِيِهْم. ِمْن بَنِي 

 

 

 كم أعطى سليمان لحيرام؟
َوأَْعطَى ُسلَْيَماُن ِحيَراَم ِعْشِريَن أَْلَف ُكرِّ ِحْنطٍَة طََعاًما لِبَْيتِِه، َوِعْشِريَن ُكرَّ َزْيِت 11

. هَكَذا َكاَن ُسلَْيَماُن يُْعِطي ِحيَرامَ   (11:5)الملوك األول  َسنَةً فََسنَةً. َرضٍّ

َوهأَنََذا أُْعِطي لِْلقَطَّاِعيَن اْلقَاِطِعيَن اْلَخَشَب ِعْشِريَن أَْلَف ُكر  ِمَن اْلِحْنطَِة طََعاًما 10

 «.تٍ لَِعبِيِدَك، َوِعْشِريَن أَْلَف ُكرِّ َشِعيٍر، َوِعْشِريَن أَْلَف بَثِّ َخْمٍر، َوِعْشِريَن أَْلَف بَثِّ َزيْ 

 (10:2)أخبار األيام الثاني 

 

 كم عدد وكالء سليمان العاملين في بناء البيت؟
َوَكاَن لُِسلَْيَماَن َسْبُعوَن أَْلفًا يَْحِملُوَن أَْحَماالً، َوثََمانُوَن أَْلفًا يَْقَطُعوَن فِي اْلَجبَِل، 15

َما 16

ى اْلَعَمِل ثاَلَثَةَ آالٍَف َوثاَلََث ِمئٍَة، اْلُمتََسلِِّطيَن َعلَى َعَدا ُرَؤَساَء اْلُوَكالَِء لُِسلَْيَماَن الَِّذيَن َعلَ 

 (16-5:15ملوك األول ال) الشَّْعِب اْلَعاِملِيَن اْلَعَمَل.

، َوبَْيٍت لُِمْلِكِه. 1 بِّ َوأَْحَصى ُسلَْيَماُن َسْبِعيَن أَْلَف 2َوأََمَر ُسلَْيَماُن بِبِنَاِء بَْيٍت الْسِم الرَّ

اٍت فِي اْلَجبَِل، َوُوَكالََء َعلَْيِهْم ثاَلَثَةَ آالٍَف َوِستَّ ِمئٍَة.َرُجل  ال، َوثََمانِيَن أَْلَف َرُجل نَحَّ  َحمَّ

 (2-2:1)أخبار األيام الثاني 
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 ؟570أم  476بعد كم عام من خروج بني إسرائيل من مصر َحَكم سليمان: 

 (1:6)الملوك األول 

1
ابَِعِة لُِمْلِك ُسلَيْ َوَكاَن فِي َسنَِة  نَِة الرَّ ْهُر األَْربَِع ِمئٍَة َوالثََّمانِيَن لُِخُروِج بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن أَْرِض ِمْصَر، فِي السَّ َماَن َعلَى إِْسَرائِيَل، فِي َشْهِر ِزيُو َوهَُو الشَّ

. بِّ  الثَّانِي، أَنَّهُ بَنَى اْلبَْيَت لِلرَّ

)أعمال الرسل 

13:17-22) 

ِة أَْربَِعيَن َسنَةً، اْحتََمَل 18َعٍة أَْخَرَجهُْم ِمْنهَا. إِلهُ َشْعِب إِْسَرائِيَل هَذا اْختَاَر آبَاَءنَا، َوَرفََع الشَّْعَب فِي اْلُغْربَِة فِي أَْرِض ِمْصَر، َوبِِذَراٍع ُمْرتَفِ 17 َونَْحَو ُمدَّ

يَِّة.  َوبَْعَد ذلَِك فِي نَْحِو أَْربََعِمئٍَة َوَخْمِسيَن َسنَةً أَْعطَاهُْم قَُضاةً َحتَّى 20َع أَُمٍم فِي أَْرِض َكْنَعاَن َوقََسَم لَهُْم أَْرَضهُْم بِاْلقُْرَعِة. ثُمَّ أَْهلََك َسبْ 19َعَوائَِدهُْم فِي اْلبَرِّ

 . َصُموئِيَل النَّبِيِّ
ٍس، َرُجالً ِمْن ِسْبِط بِْنيَاِميَن، أَْربَِعيَن َسنَةً. َوِمْن ثَمَّ طَلَبُوا َملًِكا، فَأَْعطَاهُُم هللاُ َشاُوَل ْبَن قَيْ 21

ثُمَّ َعَزلَهُ َوأَقَاَم لَهُْم َداُوَد َملًِكا، الَِّذي َشِهَد لَهُ 22

 أَْيًضا، إِْذ قَاَل: َوَجْدُت َداُوَد ْبَن يَسَّى َرُجالً َحَسَب قَْلبِي، الَِّذي َسيَْصنَُع ُكلَّ َمِشيئَتِي.

)أخبار األيام األول 

29:26-27) 

َماُن الَِّذي َملََك فِيِه َعلَى إِْسَرائِيَل أَْربَُعوَن َسنَةً. َملََك َسْبَع ِسنِيَن فِي َحْبُروَن، َوَملََك ثاَلَثً 27َوَداُوُد ْبُن يَسَّى َملََك َعلَى ُكلِّ إِْسَرائِيَل. 26 ا َوثاَلَثِيَن َسنَةً َوالزَّ

 فِي أُوُرَشلِيَم.

 

 إلى أي سبط انتمت والدة حيرام؟
َوهَُو اْبُن اْمَرأٍَة أَْرَملٍَة ِمْن ِسْبِط 14َوأَْرَسَل اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َوأََخَذ ِحيَراَم ِمْن ُصوَر. 13

، َوَكاَن ُمْمتَلِئًا ِحْكَمةً َوفَْهًما َوَمْعِرفَةً لَِعَمِل ُكلِّ  اس  َعَمل فِي نَْفتَالِي، َوأَبُوهُ ُصوِريٌّ نَحَّ

 (14-7:13)الملوك األول  النَُّحاِس. فَأَتَى إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَماَن َوَعِمَل ُكلَّ َعَملِِه.

اْبَن اْمَرأٍَة ِمْن بَنَاِت 14، «ُحوَراَم أَبِي»َواآلَن أَْرَسْلُت َرُجالً َحِكيًما َصاِحَب فَْهٍم 13

ِة َوالنَُّحاِس َواْلَحِديِد َواْلِحَجاَرِة َداَن، َوأَبُوهُ َرُجل  ُصوِريٌّ َماِهر  فِي َصنَ  اَعِة الذَّهَِب َواْلفِضَّ

َواْلَخَشِب َواألُْرُجواِن َواألَْسَماْنُجونِيِّ َواْلَكتَّاِن َواْلقِْرِمِز، َونَْقِش ُكلِّ نَْوٍع ِمَن النَّْقِش، 

)أخبار األيام  َكَماِء َسيِِّدي َداُوَد أَبِيَك.َواْختَِراِع ُكلِّ اْختَِراٍع يُْلقَى َعلَْيِه، َمَع ُحَكَمائَِك َوحُ 

 (14-2:13الثاني 
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 ما طول العمودين اللذين أقامهما سليمان أمام بيت قدس األقداس؟
َوهَُو اْبُن اْمَرأٍَة أَْرَملٍَة ِمْن ِسْبِط 14َوأَْرَسَل اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َوأََخَذ ِحيَراَم ِمْن ُصوَر. 13

، َوَكاَن ُمْمتَلِئًا ِحْكَمةً َوفَْهًما َوَمْعِرفَةً لَِعَمِل ُكلِّ َعَمل فِي  اس  نَْفتَالِي، َوأَبُوهُ ُصوِريٌّ نَحَّ

َر اْلَعمُ 15النَُّحاِس. فَأَتَى إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَماَن َوَعِمَل ُكلَّ َعَملِِه.  وَدْيِن ِمْن نَُحاٍس، طُوُل َوَصوَّ

 اْلَعُموِد اْلَواِحِد ثََمانِيَةَ َعَشَر ِذَراًعا. َوَخْيط  اْثنَتَا َعَشَرةَ ِذَراًعا يُِحيطُ بِاْلَعُموِد اآلَخِر.

 (15-7:13ملوك األول ال)

اَجاِن اللََّذاِن َعلَى َوَعِمَل أََماَم اْلبَْيِت َعُموَدْيِن، طُولُهَُما َخْمس  َوثاَلَثُوَن ِذَراًعا، َوالتَّ 15

 (15:3)أخبار األيام الثاني  َرْأَسْيِهَما َخْمُس أَْذُرٍع.

 

 ما وصف الهيكل ومنشآته كما بناها سليمان؟
َكاَن اْبناً ألَْرَملٍَة ِمْن ِسْبِط  14 .َواْسَتْدَعى اْلَملُِك ُسلَْيَماُن َرُجالً ِمْن ُصوَر ُيْدَعى ِحيَرامَ  13

اساً، َوَقْد َبَرَع ِحيَراُم فِي ِمْهَنِتِه َنْفَتالِي،  ا أَُبوهُ اْلُمَتَوفَّى َفَكاَن ِمْن ُصوَر َيْعَمُل َنحَّ أَمَّ

َوَسَبَك ِحيَراُم  15 .َوأَْتَقَنَها، َفاْنَخَرَط ِفي ِخْدَمِة ُسلَْيَماَن َوأَْنَجَز األَْعَماَل الَِّتي َعِهَد ِبَها إِلَْيهِ 

، ُطوُل اْلَعُموِد اْلَواِحِد َثَماِني َعْشَرَة ِذَراعاً )َنْحَو ِتْسَعِة أَْمَتاٍر( َعُموَدْيِن ِمْن ُنَحاسٍ 

ِة أَْمَتاٍر(، َوَكاَنا أَْجَوَفْيِن، ُسْمُك ُكلٍّ ِمْنُهَما َنْحَو  َوُمِحيُطُه اْثَنَتا َعْشَرَة ِذَراعاً )َنْحَو ِستَّ

َحاِس اْلَمْصُبوِب لَِيَضَعُهَما َعلَى َرْأَسْي َعُموَدي َوَصَنَع َتاَجْيِن ِمَن النُّ  16 .أَْرَبِع أََصاِبعَ 

اِج اْلَواِحِد َخْمُس أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن َوِنْصِف اْلِمْترِ  َن ُكلَّ  17 ،(النَُّحاِس. ُطوُل التَّ َوَزيَّ

اَجْيِن اْلَمْوُضوَعْيِن َعلَى َرْأَسي اْلَعُموَدْيِن ِبَسْبِع َنَوا ِفَذ ِمْن ِشَباٍك َمْصُنوَعٍة ِمْن َتاٍج ِمَن التَّ

اِن َحْوَل ُمِحيِط اْلَعُموَدْيِن َعلَى َنَوافِِذ  18 .َضَفاِئِر النَُّحاسِ  مَّ َوَسَبَك َصفَّْيِن ِمَن الرُّ

َبَكَتْيِن، ْرَفِة فَ  19 الشَّ اَجْيِن اللََّذاِن َعلَى َرأِْسي اْلَعُموَدْيِن اللََّذْيِن ِفي الشُّ َقْد َكاَنا لَِتْغِطيِة التَّ

، َوُطوُل ُكلٍّ ِمْنُهَما أَْرَبُع أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْينِ  وَسنِّ َوَكاَن َعلَى  20 ،(َعلَى َشْكِل َزْهَرِة السُّ

اَقِة وَ  ِبيَهِة ِبالطَّ ِة اْلُمْسَتِديَرِة الشَّ اَجْيِن اْلَقاِئَمْيِن َعلَى اْلَعُموَدْيِن، َوَفْوَق اْلِقمَّ الَِيِة الُكلٍّ ِمَن التَّ تَّ

اَنٍة، ِفي ُصفُوٍف َحْوَل ُمِحيِط ُكلِّ َتاجٍ  َبَكِة ِمَئَتا ُرمَّ َوَنَصَب اْلَعُموَدْيِن ِفي ُشْرَفِة  21 .لِلشَّ

َماِل َوَدَعاهُ  ِة، أََحَدُهَما إِلَى اْلَيِميِن َوَدَعاهُ َياِكيَن، َواآلَخَر إِلَى الشِّ اْلَهْيَكِل اْلَخاِرِجيَّ

َوَصَنَع ُسلَْيَماُن َمْذَبَح النَُّحاِس، ُطولُُه ِعْشُروَن ِذَراعاً )َنْحَو َعَشَرِة أَْمَتاٍر( َوَعْرُضُه 

 .(ِعْشُروَن ِذَراعاً )َنْحَو َعَشَرِة أَْمَتاٍر( َواْرِتَفاُعُه َعْشُر أَْذُرٍع )َنْحَو َخْمَسِة أَْمَتارٍ 

َكًة ِمَن النَُّحاِس ُمْسَتِديَرًة ُطوُل قُْطِرَها ِمْن َحاَفِتَها إِلَى َحاَفِتَها َعْشُر أَْذُرٍع َوَسَبَك ِبرْ  2

)َنْحَو َخْمَسِة أَْمَتاٍر( َواْرِتَفاُعَها َخْمُس أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن َوِنْصِف اْلِمْتِر(، َوُطوُل 

، َوَكُجْزٍء  3 .(َعَشَر ِمْتراً ُمِحيِطَها َثالَُثوَن ِذَراعاً )َنْحَو َخْمَسَة  َوَقْد ُسِبَك ِبَشْكٍل َداِئِريٍّ

اِء ِبِمْقَداِر َعْشِر قِثَّاَءاٍت لُِكلِّ ِذَراٍع )َنْحَو  ِمْنَها، َتْحَت اْسِتَداَرِة ُمِحيِطَها، َصفَّاِن ِمَن اْلِقثَّ

اْلِبْرَكُة َقاِئَمًة َعلَى اْثَنْي َعَشَر َوَكاَنِت  4 .ِنْصِف ِمْتٍر(، َوَقْد ُسِبَكْت َكُجْزٍء ِمَن اْلَحْوِض 

َماِل، َوَثالََثٌة أُْخَرى َنْحَو اْلَغْرِب، َوَثالََثٌة َثالِثَ  ِجُه َثالََثٌة ِمْنَها ِبُرُؤوِسَها َنْحَو الشِّ ٌة َثْوراً، َيتَّ

ْرِق، َواْلِبْرَكُة َتْرتَ  ِجَهِة َنْحَو اْلَجُنوِب، َوالثَّالََثُة األَِخيَرةُ َنْحَو الشَّ ِكُز َعلَى أَْعَجاِزَها اْلُمتَّ

اِخلِ  َوَبلََغ ُسْمُك ِجَداِر اْلِبْرَكِة ِشْبراً، َوُصِنَعْت َحاَفُتَها َعلَى َشْكِل َكأِْس َزْهِر  5 .َنْحَو الدَّ

ِسُع لَِثالََثِة آالِف َبثٍّ )َنْحَو اْثَنْيِن َوَسْبِعيَن أَْلفاً َوَخْمسِ  ، َوَكاَنْت َتتَّ وَسنِّ  .(ِمَئِة لِْترٍ  السُّ

ُبوَنُه َكُمْحَرَقاٍت، أََقاَم َخْمَسًة ِمْنَها َعِن اْلَيِميِن  6 َوَصَنَع َعَشَرَة أَْحَواٍض لَِغْسِل َما ُيَقرِّ

َصْت الْغِتَساِل اْلَكَهَنةِ  ا اْلِبْرَكُة َفَقْد ُخصِّ َماِل. أَمَّ َوَصاَغ َعْشَر َمَناِئِر  7 .َوَخْمَسًة َعِن الشِّ
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. َوَهَكَذا اْكَتَمَل ُصْنُع اْلَعُموَدْينِ َوَكا 22 .ُبوَعزَ  وَسنِّ اَجاِن َعلَى َشْكِل َزْهَرِة السُّ  .َن التَّ

َوَصَنَع ِحيَراُم ِبْرَكًة ِمْن ُنَحاٍس َوَجَعلََها ُمْسَتِديَرًة، َيْبلُُغ ُطوُل قُْطِرَها ِمَن اْلَحاَفِة إِلَى  23

ْمَتاٍر( َواْرِتَفاُعَها َخْمَس أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن َوِنْصِف اْلَحاَفِة َعْشَر أَْذُرٍع )َنْحَو َخْمَسِة أَ 

َوَسَبَك َتْحَت اْسِتَداَرِة  24 (اْلِمْتِر(، َوُطوُل ُمِحيِطَها َثالَِثيَن ِذَراعاً )َنْحَو َخْمَسَة َعَشَر ِمْتراً 

اَءاٍت لُِكلِّ  اِء َعْشِر ِقثَّ ِذَراٍع )َنْحِو ِنْصِف اْلِمْتِر( َوَقْد ُسِبَكْت  ُمِحيِط َحاَفِتَها َصفَّْيِن ِمَن اْلِقثَّ

َوَكاَنِت الِبْرَكُة َتْرَتِكُز َعلَى اْثَنْي َعَشَر َثْوراً  25 .ُكلَُّها، َمَع اْلَحاَفِة ِحيَن َتمَّ َسْبُك الِبْرَكةِ 

َماِل، َوَثالََثٍة ِمْنَها َنْحَو ا ِجُه ُرُؤوُس َثالََثٍة ِمْنَها َنْحَو الشِّ ْلَغْرِب، َوَثالََثٍة ِمْنَها َنْحَو َتتَّ

اِخِل، ِجَهًة َنْحَو الدَّ ا أَْعَجاُزَها َجِميعاً َفَكاَنْت ُمتَّ ْرِق. أَمَّ  اْلَجُنوِب، والثَّالََثِة األَِخيَرِة َنْحَو الشَّ

َحاَفُتَها َعلَى َشْكِل َوَبلََغ ُسْمُك ِجَداِر اْلِبْرَكِة ِشْبراً، َوُصِنَعْت  26 .َوُنِصَبِت اْلِبْرَكُة َعلَْيَها

، َوِهَي َتَسُع أَْلَفْي َبثٍّ )َنْحَو أََحَد َعَشَر أَْلفاً َوَخْمِس ِمَئِة َجالُوٍن ِمَن  وَسنِّ َكأِْس َزْهِر السُّ

َكٍة ِمْن ُنَحاٍس، ُطوُل ُكلٍّ ِمْنَها  27 .(اْلَماءِ  َوَصَنَع ِحيَراُم أَْيضاً َعَشَر َقَواِعَد ُمَتَحرِّ

أَْرَبُع أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن(، َواْرِتَفاُعَها َثالَُث أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتٍر  َوَعْرُضَها

َتٌة ِفي َوْسِط أُُطٍر، 28 .(َوِنْصفٍ  ُة ُصْنِعَها: َكاَن لََها أَْتَراٌس ُمَثبَّ َوَطَرَق  29 َوَهِذِه ِهَي َكْيِفيَّ

ى األُُطِر، أُُسوداً َوِثيَراناً َوَكُروِبيَم. َكَما َتَدلَّْت َعلَى األَْتَراِس الَِّتي ِفي َوْسِط األُُطِر َوَعلَ 

َوَكاَن لُِكلِّ َقاِعَدٍة أَْرَبُع َبَكَراٍت  30 .َقالَِئُد ُزُهوٍر ِمْن َفْوِق األُُسوِد َوالثِّيَراِن َوِمْن َتْحِتَها

ٍة، َولُِكلِّ َواِحَدٍة ِمْنَها أَ  ٍة َذاِت َمَحاِوَر ُنَحاِسيَّ ْكَتاٌف لَِزَواَياَها األَْرَبِع. َوَهِذِه األَْكَتاُف ُنَحاِسيَّ

ا َفُمَها َفُهَو َداِخُل إِْكلِيٍل، َوَيْبلُُغ اْرِتَفاُعُه  31 .َمْسُبوَكٌة َتْحَت اْلِمْرَحَضِة ِبُجَواِر ُكلِّ َقالََدةٍ  أَمَّ

َدِة، َيْبلُُغ ُعْمقُُه ِذَراعاً َوِنْصَف ِذَراعاً )َنْحَو ِنْصِف اْلِمْتِر(، َوُهَو ُمْسَتِديٌر ُمَماِثٌل لِْلَقاعِ 

َعُة الشَّْكلِ  ا أَْتَراُسَها َفُمَربَّ  ِذَراٍع )َنْحَو َثالََثِة أَْرَباِع اْلِمْتِر(، َوَقْد ُنِقَشْت َعلَْيِه ُنقُوٌش. أَمَّ

ْت َمَحاِوُرَها ِفي َوَتَقُع اْلَبَكَراُت َتْحَت األَْتَراِس، ِفي ِحين أُْثِبتَ  32 .َولَْيَسْت ُمْسَتِديَرةً 

َوُصِنَعِت  33 .(اْلَقاِعَدِة. َوَكاَن قُْطُر اْلَبَكَرِة ِذَراعاً َوِنْصَف ِذَراٍع )َنْحَو َثالََثِة أَْرَباِع اْلِمْترِ 

ا َمَحاِوُرَها َوأُُطُرَها َوقُْضَباُنَها َوقُُبوُبَها فَ  َقْد اْلَبَكَراُت َعلَى ِمَثاِل َعَجالَِت اْلَمْرَكَباِت. أَمَّ

َوَكاَن لُِكلِّ َقاِعَدٍة أَْكَتاٌف أَْرَبٌع، ِهَي ُجْزٌء ِمَن اْلَقاِعَدِة، َقاِئَمٌة  34 .َكاَنْت ُكلَُّها َمْسُبوَكةً 

ِبُمْوِجِب اْلُمَواَصَفاِت اْلَمْوُضوَعِة لََها، َوَنَصَبَها ِفي اْلَهْيَكِل: َخْمساً َعِن اْلَيِميِن َذَهٍب 

َمالِ  َوَكَذلَِك َصَنَع َعْشَر َمَواِئَد َوَضَعَها ِفي اْلَهْيَكِل َخْمَسًة َعِن اْلَيِميِن  8 .َوَخْمساً َعِن الشِّ

َماِل. َكَما َصَنعَ  اَر  9 .ِمَئَة ِمْنَضَحٍة ِمْن َذَهبٍ  َوَخْمَسًة َعِن الشِّ َوَبَنى ِفَناَء اْلَكَهَنِة َوالدَّ

اَها ِبالنَُّحاسِ  ا اْلِبْرَكُة َفَقْد أَْثَبَتَها ِفي اْلَجاِنِب  10.اْلَعِظيَمَة َمَع َمَصاِريِعَها الَِّتي َغشَّ أَمَّ

ْرقِيَّةِ  ِة الشَّ  .األَْيَمِن ِفي اْلِجَهِة اْلَجُنوِبيَّ

فُوَش َواْلَمَناِضَح. َوأَْكَمَل ُكلَّ َما َطلََبُه اْلَملُِك ُسلَْيَماُن إلِْتَماِم َوعَ  11 ِمَل ُحوَراُم اْلقُُدوَر َوالرُّ

َبَكَتْيِن اللََّتْيِن  12 :اْلَهْيَكلِ  َتيِ اْلَعُموَدْيِن، َوالشَّ اَجْيِن اْلَقاِئَمَتْيِن َعلَى ِقمَّ اْلَعُموَدْيِن َوُكَرَتيِ التَّ

اَجْينِ ُتغَ  َياِن ُكَرَتيِ التَّ َبَكَتْيِن، َصفَّْيِن لُِكلِّ َشَبَكٍة  13 .طِّ اَناِت األَْرَبَع ِمَئٍة اْلُمَعلََّقَة ِبالشَّ مَّ َوالرُّ

َتيِ اْلَعُموَدْينِ  اَجْيِن اْلَقاِئَمَتْيِن َعلَى ِقمَّ َي ُكَرَتيِ التَّ َكَذلَِك َصَنَع اْلَقَواِعَد  14 .لُِتَغطِّ

َواْلقُُدوَر  16 َواْلِبْرَكَة اْلَقاِئَمَة َعلَى اْثَنْي َعَشَر َثْوراً، 15 .َها اْلُمْرَتِكَزَة َعلَْيَهاَوأَْحَواضَ 
فُوَش َواْلَمَناِشَل، َوُكلَّ أََواِنيَها. َوَقْد َصَنَع ُحوَراُم َهِذِه ُكلََّها لِْلَملِِك ُسلَْيَماَن ِمْن ُنَحاٍس  َوالرُّ

ِفي َغْوِر األُْرُدنِّ َحْيُث َسَبَكَها ِفي أَْرِض اْلَخَزِف َبْيَن  17 ي اْلَهْيَكِل،َمْصقُوٍل، لَِتُكوَن فِ 

وَت َوَصَرَدةَ  َوَعِمَل ُسلَْيَماُن ُكلَّ َهِذِه اآلِنَيِة اْلَكِثيَرِة ِمْن َغْيِر أَْن َيْحُسَب َوْزَن  18 .ُسكُّ

َهِب َوَمَواِئِد ُخْبِز َوأََمَر ُسلَْيَماُن ِبُصْنِع آِنَيِة َبيْ  19 .النَُّحاسِ  ِت هللِا، َوَمْذَبِح الذَّ

ْقِدَماِت، ِريَعِة،  20 التَّ َواْلَمَناِئِر َوُسُرِجَها اْلُمِضيَئِة َداِئماً أََماَم اْلِمْحَراِب ِبُمْقَتَضى َنصِّ الشَّ

ُرُج َواْلَمالِقُط، ُكلَُّها ُصِنَعْت مِ  21 .ِمْن َذَهٍب َخالٍِص  َكَما  22 .ْن َذَهٍب َنِقيٍّ َواألَْزَهاُر والسُّ
. َوَكَذلَِك ُصِنَع َباُب  ُحوُن َواْلَمَجاِمُر ِمْن َذَهٍب َنِقيٍّ ُسِبَكِت اْلَمَقاصُّ َواْلَمَناِضُح َوالصُّ

ِة ِمْن َذَهبٍ  ِئيِسيَّ )أخبار األيام  .اْلَهْيَكِل َوَمَصاِريُع قُْدِس األَْقَداِس َوَمَصاِريُع اْلَقاَعِة الرَّ

 (22-4:1الثاني 
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َوأَْعلَى اْلَقاِعَدِة ُمَقبٌَّب ُمْسَتِديٌر َيْبلُُغ ُعْمُقُه ِنْصَف ِذَراٍع )َنْحَو  35 .َعلَى َزَواَياَها األَْرَبعِ 

َوَتمَّ َنْقُش َكُروِبيَم َوأُُسوٍد  36 .اْلِمْتِر(، َوَقْد ُسِبَكْت َدَعاِئُمُه َوأَْتَراُسُه َمَع اْلَقاِعَدةِ ُرْبِع 

ِسُع  َعاِئِم َواألَْتَراِس، َوِفي ُكلِّ َمَكاٍن َيتَّ َوَنِخيٍل، َمَع َقالَِئِد ُزُهوٍر، َعلَى َجَواِنِب الدَّ

ْبِك َواْلِقَياِس َهَكَذا َصَنَع ِحيرَ  37 .لِلنَّْقشِ  اُم اْلَقَواِعَد اْلَعْشَر، َفَكاَنْت ُكلَُّها ُمَتَماِثلًَة ِفي السَّ

َوَصَنَع ِحيَراُم أَْيضاً َعْشَرَة َمَراِحَض ِمْن ُنَحاٍس َتَسُع ُكلُّ ِمْرَحَضٍة أَْرَبِعيَن  38 .َوالشَّْكلِ 

اً )َنْحَو ِمَئَتْيِن َوَثالَِثيَن َجالُوناً ِمَن اْلمَ  اِء(، قُْطُر ُكلٍّ ِمْنَها أَْرَبُع أَْذُرٍع )َنْحَو ِمْتَرْيِن(. َبثا

َوأََقاَم َخْمَس َقَواِعَد َعلَى َجاِنِب اْلَهْيَكِل  39 .َفَكاَن لُِكلِّ َقاِعَدٍة ِمَن اْلَقَواِعِد اْلَعَشِر ِمْرَحَضةٌ 

ا  ْكِن اْلَجُنوِبيِّ األَْيَمِن، َوَخْمساً َعلَى َجاِنِب اْلَهْيَكِل األَْيَسِر، أَمَّ اْلِبْرَكُة َفَكاَنْت ِفي الرُّ

ْرِقيِّ ِمَن اْلَهْيَكلِ   .الشَّ

َواْنَتَهى ِحيَراُم ِمْن ُصْنِع األَْحَواِض َواْلَمَجاِرِف َواْلُكؤوِس الَّتِي َعِهَد ِبَها إِلَْيِه اْلَملُِك  40
، بِّ اَجْيِن اْلَقاِئَمْيِن َعلَى َرْأَسيِ َوَكَذلَِك ِمَن اْلَعمُ  41ُسلَْيَماُن ألَْجِل َبْيِت الرَّ وَدْيِن َوَكأَْسيِ التَّ

اَجْيِن اللََّذْيِن َعلَى َرْأَسيِ اْلَعُموَدْيِن، َبَكَتْيِن لَِتْغِطَيِة َكأَْسيِ التَّ َواألَْرَبِع  42 اْلَعُموَدْيِن، َوالشَّ
َبَكتَ  اَنٍة اْلَمْنقُوَشِة ِفي َصفَّْيِن َحْوَل الشَّ اَجْيِن اْلَقاِئَمْيِن ِمَئِة ُرمَّ َياِن َكأَْسيِ التَّ ْيِن اللََّتْيِن ُتَغطِّ

َتِة َعلَى  43 َعلَى اْلَعُموَدْيِن، َواْلَقَواِعِد اْلَعَشِر َواْلَمَراِحِض اْلَعَشِر اْلُمَثبَّ

َواْلَمَجاِرِف  َواْلقُُدورِ  45 َواْلِبْرَكِة اْلُمْرَتِكَزِة َعلَى االْثَنْي َعَشَر َثْوراً، 44 .اْلَقَواِعدِ 
َواْلُكؤوِس. َوَقْد َصَنَع ِحيَراُم ِمَن النَُّحاِس اْلَمْصقُوِل، َجِميَع َهِذِه اآلِنَيِة الَِّتي َعِهَد إِلَْيِه ِبَها 

بِّ  ، ِفي أَْرِض  46 .اْلَملُِك ُسلَْيَماُن لَِهْيَكِل الرَّ َوَقْد أََمَر اْلَملُِك ِبَسْبِكَها ِفي َغْوِر األُْرُدنِّ

وَت َوَصَرَتانَ ا َولَْم ُيَحاِوْل ُسلَْيَماُن َوْزَن َجِميِع َهِذِه اآلِنَيِة لَِفْرِط  47.ْلَخَزِف، َبْيَن ُسكُّ

َحقُُّق ِمْن َوْزِن النَُّحاسِ  َوَصَنَع ُسلَْيَماُن َجِميَع أََواِني َهْيَكِل  48 .َكْثَرِتَها، َحتَّى لَْم َيِتمَّ التَّ

بِّ ِمْن َذَهٍب، َوكَ  ْقِدَمةِ الرَّ َكَما ُصِنَعِت اْلَمَناِئُر  49 .َذلَِك اْلَماِئَدَة الَِّتي ُيْوَضُع َعلَْيَها ُخْبُز التَّ
 ، َعْت أََماَم اْلِمْحَراِب، َخْمساً إِلَى اْلَيِميِن َوَخْمساً إِلَى اْلَيَساِر، ِمْن َذَهٍب َنِقيٍّ الَِّتي ُوزِّ

ُرُج َواْلمَ  ُسوُس  50 .الِقُط ُكلَُّها ُصِنَعْت ِمْن َذَهبٍ َوأَْيضاً األَْزَهاُر َوالسُّ َوُصِنَعِت الطُّ
، َكَما ُصِنَعْت َمْفِصالَُت  اُت َواْلَمَناِضُح َواْلَمَراِحُض َواْلَمَجاِمُر ِمْن َذَهٍب َنِقيٍّ َواْلَمَقصَّ

َمَل اْلَعَمُل ُكلُُّه الَِّذي َقاَم َوَهَكَذا اْكتَ  51 .َمَصاِريِع قُْدِس األَْقَداِس َوأَْبَواِب اْلَهْيَكِل ِمْن َذَهبٍ 
ٍة  َخَراِت أَِبيِه َداُوَد، ِمْن ِفضَّ ، َوأََخَذ ُسلَْيَماُن ُمدَّ بِّ ِبِه اْلَملُِك ُسلَْيَماُن لَِتْشِييِد َهْيَكِل الرَّ

، َوَوَضَعَها ِفي َخَزاِئِن اْلَهْيَكلِ  بِّ َسَها لَِهْيَكِل الرَّ )الملوك األول  .َوَذَهٍب َوأََواٍن، الَِّتي َكرَّ

13:7-51) 

http://www.ar.islamforchristians.com/


  الكتاب المقدسمعجم أهم التناقضات في 

70 

www.ar.islamforchristians.com 

 

 كم بثا يسع كأس زهر السوسن؟
26. . يََسُع أَْلفَْي بَثٍّ ، َوَشفَتُهُ َكَعَمِل َشفَِة َكأٍْس بَِزْهِر ُسوَسنٍّ لوك )الم َوِغلَظُهُ ِشْبر 

 (26:7األول 

. يَأُْخُذ َويََسُع ثاَلَثَةَ 5 ، َوَشفَتُهُ َكَعَمِل َشفَِة َكأٍْس بَِزْهِر َسْوَسنٍّ .َوِغلَظُهُ ِشْبر   آالَِف بَثٍّ

 (5:4 الثاني )أخبار األيام

 

 ماذا كان في تابوت العهد؟

 (9:8)الملوك األول 

9
بُّ   ِمْن أَْرِض ِمْصَر. بَنِي إِْسَرائِيَل ِعْنَد ُخُروِجِهْم لَْم يَُكْن فِي التَّابُوِت إاِلَّ لَْوَحا اْلَحَجِر اللََّذاِن َوَضَعهَُما ُموَسى هُنَاَك فِي ُحوِريَب ِحيَن َعاهََد الرَّ

)أخبار األيام الثاني 

10:5) 

بُّ بَنِي إِْسرَ 10  ائِيَل ِعْنَد ُخُروِجِهْم ِمْن ِمْصَر.لَْم يَُكْن فِي التَّابُوِت إاِلَّ اللَّْوَحاِن اللََّذاِن َوَضَعهَُما ُموَسى فِي ُحوِريَب ِحيَن َعاهََد الرَّ

 (4:9)العبرانيين 

، َوَعَصافِيِه ِمْبَخَرة  ِمْن 4  هَاُروَن الَّتِي أَْفَرَخْت، َولَْوَحا اْلَعْهِد. َذهٍَب، َوتَابُوُت اْلَعْهِد ُمَغش ًى ِمْن ُكلِّ ِجهٍَة بِالذَّهَِب، الَِّذي فِيِه قِْسط  ِمْن َذهٍَب فِيِه اْلَمنُّ

 

 أين يسكن َّللا بحسب الكتاب المقدس؟
بَاِب. »ِحينَئٍِذ تََكلََّم ُسلَْيَماُن: 12 بُّ إِنَّهُ يَْسُكُن فِي الضَّ إِنِّي قَْد بَنَْيُت لََك بَْيَت 13قَاَل الرَّ

 (13-8:12ملوك األول ال) «.ُسْكنَى، َمَكانًا لُِسْكنَاَك إِلَى األَبَدِ 

الَِّذي َسيُبَيِّنُهُ 15َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح، أَْن تَْحفَظَ اْلَوِصيَّةَ باِلَ َدنٍَس َوالَ لَْوٍم إِلَى ظُهُوِر 14

الَِّذي َوْحَدهُ لَهُ َعَدُم 16فِي أَْوقَاتِِه اْلُمبَاَرُك اْلَعِزيُز اْلَوِحيُد: َملُِك اْلُملُوِك َوَربُّ األَْربَاِب، 

النَّاِس َوالَ يَْقِدُر أَْن يََراهُ، الَِّذي  اْلَمْوِت، َساِكنًا فِي نُوٍر الَ يُْدنَى ِمْنهُ، الَِّذي لَْم يََرهُ أََحد  ِمنَ 

 (16-6:14 األولى )تيموثاوس لَهُ اْلَكَراَمةُ َواْلقُْدَرةُ األَبَِديَّةُ. آِميَن.
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 هل يسكن َّللا في هياكل من صنع البشر؟
بَاِب. »ِحينَئٍِذ تََكلََّم ُسلَْيَماُن: 12 بُّ إِنَّهُ يَْسُكُن فِي الضَّ إِنِّي قَْد بَنَْيُت لََك بَْيَت 13قَاَل الرَّ

 (13-8:12ملوك األول ال) «.ُسْكنَى، َمَكانًا لُِسْكنَاَك إِلَى األَبَدِ 

48 : لِكنَّ اْلَعلِيَّ الَ يَْسُكُن فِي هَيَاِكَل َمْصنُوَعاِت األَيَاِدي، َكَما يَقُوُل النَّبِيُّ
َماُء 49 السَّ

، َوأَيٌّ هَُو َمَكاُن ُكْرِسيٌّ لِي، َواألَْرُض َمْوِطئ  لِقََدمَ  بُّ . أَيَّ بَْيٍت تَْبنُوَن لِي؟ يَقُوُل الرَّ يَّ

 (49-7:48)أعمال الرسل  َراَحتِي؟

 

 هل هناك أحد بال خطية؟

)الملوك األول 

46:8) 

46
، بَِعيَدةً أَْو قَِريبَةً،إَِذا أَْخطَأُوا إِلَْيَك، ألَنَّهُ لَْيَس إِْنَسان  الَ يُْخِطُئ، َوَغِضْبَت َعلَْيِهْم َوَدفَْعتَهُْم   أََماَم اْلَعُدوِّ َوَسبَاهُْم، َسابُوهُْم إِلَى أَْرِض اْلَعُدوِّ

-3:5)يوحنا األولى 

6) 

 َمْن يُْخِطُئ لَْم يُْبِصْرهُ َوالَ َعَرفَهُ.ُكلُّ َمْن يَْثبُُت فِيِه الَ يُْخِطُئ. ُكلُّ 6َوتَْعلَُموَن أَنَّ َذاَك أُْظِهَر لَِكْي يَْرفََع َخطَايَانَا، َولَْيَس فِيِه َخِطيَّة . 5

 (9:3)يوحنا األولى 

 ألَنَّهُ َمْولُود  ِمَن هللاِ.ُكلُّ َمْن هَُو َمْولُود  ِمَن هللاِ الَ يَْفَعُل َخِطيَّةً، ألَنَّ َزْرَعهُ يَْثبُُت فِيِه، َوالَ يَْستَِطيُع أَْن يُْخِطَئ 9

 

 العمال المسخرين لتنفيذ أعمال سليمان؟ما عدد الموكلين باإلشراف على 
ِريَن لَِتْنِفيِذ أَْعَماِل  23  اِل اْلُمَسخَّ لِيَن َعلَى اإلِْشَراِف َعلَى ِخْدَمِة اْلُعمَّ َوَكاَن َعَدُد اْلُمَوكَّ

 ( 9:23)الملوك األول  ُسلَْيَماَن َخْمَس ِمَئٍة َوَخْمِسيَن َرُجالً 

ِريَن لَِتْنِفيِذ أَْعَماِل َوَكاَن َعَدُد  10 . اِل اْلُمَسخَّ لِيَن َعلَى اإلِْشَراِف َعلَى ِخْدَمِة اْلُعمَّ اْلُمَوكَّ

 (10:8)أخبار األيام الثاني  ُسلَْيَماَن، ِمَئَتْيِن َوَخْمِسيَن َرُجالً 
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 ما مقدار الذهب الذي حمل لسليمان؟
اَرَتُه  27  اَرِة َفأَْرَسَل ِحيَراُم َبحَّ فُِن َمَع َبحَّ ِسيَن ِبَمَسالِِك اْلَبْحِر ِفي ِتْلَك السُّ اْلُمَتَمرِّ

َفَبلَُغوا أُوِفيَر َحْيُث َجلَُبوا ِمْن ُهَناَك أَْرَبَع ِمَئٍة َوِعْشِريَن َوْزَنًة )َنْحَو َخْمَسَة  28 ،ُسلَْيَمانَ 

)الملوك  .َهِب، َحَملُوَها إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَمانَ َعَشَر أَْلفاً َوِمَئٍة َوِعْشِريَن ِكيلُوْجراماً( ِمَن الذَّ 

 (28-9:27األول 

َفَبَعَث إِلَْيِه ُحوَراُم ِبِقَياَدِة ِرَجالِِه َمالَِّحيَن ُخَبَراَء ِبَمَسالِِك اْلِمَياِه َفأَْبَحُروا َمَع ِرَجاِل  18 
َة َعَشَر ُسلَْيَماَن إِلَى أُوِفيَر َوَجلَُبوا ِمْنَها أَْرَبَع ِمَئٍة  َهِب )َنْحَو ِستَّ َوَخْمِسيَن َوْزَنًة ِمَن الذَّ

 (18:8)أخبار األيام الثاني  .أَْلفاً َوِمَئَتْي ِكيلُو ِجَراٍم( َحَملُوَها إِلَى اْلَملِِك ُسلَْيَمانَ 

 

 هل نزع آسا المرتفعات أم ال؟
ا اْلُمْرتَفََعاُت فَلَْم تُْنَزْع، إاِلَّ إِنَّ قَْلبَ 14 بِّ ُكلَّ أَيَّاِمِه. َوأَمَّ ملوك ال) آَسا َكاَن َكاِمالً َمَع الرَّ

 (14:15األول 

بِّ إِلِهِه. 2 َونََزَع اْلَمَذابَح اْلَغِريبَةَ 3َوَعِمَل آَسا َما هَُو َصالِح  َوُمْستَقِيم  فِي َعْينَِي الرَّ

َواِريَ  َر التََّماثِيَل َوقَطََّع السَّ  (3-14:2بار األيام الثاني )أخ َواْلُمْرتَفََعاِت، َوَكسَّ

 

 بعشا؟ ملكفي أي سنة من ملك آسا 
نَِة الثَّالِثَِة آلَسا َملِِك يَهُوَذا، َملََك بَْعَشا ْبُن أَِخيَّا َعلَى َجِميِع إِْسَرائِيَل فِي 33 فِي السَّ

 (33:15ملوك األول ال) تِْرَصةَ أَْربًَعا َوِعْشِريَن َسنَةً.

نَِة 1 اِدَسِة َوالثَّالَثِيَن لُِملِْك آَسا َصِعَد بَْعَشا َملُِك إِْسَرائِيَل َعلَى يَهُوَذا، َوبَنَى فِي السَّ السَّ

اَمةَ لَِكْيالَ يََدَع أََحًدا يَْخُرُج أَْو يَْدُخُل إِلَى آَسا َملِِك يَهُوَذا.  (1:16)أخبار األيام الثاني  الرَّ

 

 كم عاما ملك عمري على إسرائيل فعال؟
نَِة اْلَواِحَدِة َوالثَّالَثِيَن آلَسا َملِِك يَهُوَذا، َملََك ُعْمِري َعلَى إِْسَرائِيَل اْثنَتَْي 23 فِي السَّ

 (23:16ملوك األول ال) َعَشَرةَ َسنَةً. َملََك فِي تِْرَصةَ ِستَّ ِسنِيَن.

نَِة الثَّامِ 29 نَِة َوالثَّالَثِيَن آلَسا َملِِك يَهُوَذا، َوأَْخآُب ْبُن ُعْمِري َملََك َعلَى إِْسَرائِيَل فِي السَّ

اِمَرِة اْثنَتَْيِن َوِعْشِريَن َسنَةً. )ملوك األول  َوَملََك أَْخآُب ْبُن ُعْمِري َعلَى إِْسَرائِيَل فِي السَّ

29:16) 
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 متى أخذ أليشع رداء إيليا: قبل رفعه أم بعده؟
اَمهُ، َوهَُو فََذهََب ِمْن هُنَاَك َوَوَجَد أَلِيَشَع ْبَن 19 َشافَاطَ يَْحُرُث، َواْثنَا َعَشَر فَدَّاَن بَقٍَر قُدَّ

 (19:19)الملوك األول  َمَع الثَّانِي َعَشَر. فََمرَّ إِيلِيَّا بِِه َوَطَرَح ِرَداَءهُ َعلَْيِه.

َولَْم «. َوفُْرَسانَهَايَا أَبِي، يَا أَبِي، َمْرَكبَةَ إِْسَرائِيَل »َوَكاَن أَلِيَشُع يََرى َوهَُو يَْصُرُخ: 12

قَهَا قِْطَعتَْيِن،  يََرهُ بَْعُد، فَأَْمَسَك ثِيَابَهُ َوَمزَّ
َوَرفََع ِرَداَء إِيلِيَّا الَِّذي َسقَطَ َعْنهُ، َوَرَجَع 13

 . أَْيَن »اَل: فَأََخَذ ِرَداَء إِيلِيَّا الَِّذي َسقَطَ َعْنهُ َوَضَرَب اْلَماَء َوقَ 14َوَوقََف َعلَى َشاِطِئ األُْرُدنِّ

بُّ إِلهُ إِيلِيَّا؟ )الملوك  ثُمَّ َضَرَب الَْماَء أَْيًضا فَاْنفَلََق إِلَى هُنَا َوهُنَاَك، فََعبََر أَلِيَشُع.« هَُو الرَّ

 (14-2:12الثاني 

 

 هل نزع يهوشافاط المرتفعات أم ال؟
َوَكاَن يَهُوَشافَاطُ اْبَن َخْمٍس َوثاَلَثِيَن َسنَةً ِحيَن َملََك، َوَملََك َخْمًسا َوِعْشِريَن َسنَةً فِي 42

ِه َعُزوبَةُ بِْنُت َشْلِحي.  أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ
َوَساَر فِي ُكلِّ طَِريِق آَسا أَبِيِه. لَْم يَِحْد َعْنهَا، 43

. إاِلَّ أَنَّ اْلُمْرتَفََعاِت لَْم تُْنتَِزْع، بَْل َكاَن الشَّْعُب الَ يََزاُل إِْذ َعِمَل اْلُمْستَقِيَم فِ  بِّ ي َعْينَِي الرَّ

 (43-22:42ملوك األول ال) يَْذبَُح َويُوقُِد َعلَى اْلُمْرتَفََعاِت.

َم ُكلُّ يَهُوَذا هََدايَا لِيَهُو5 بُّ اْلَمْملََكةَ فِي يَِدِه، َوقَدَّ َشافَاطَ. َوَكاَن لَهُ ِغنًى فَثَبََّت الرَّ

َواِرَي ِمْن 6َوَكَراَمةً بَِكْثَرٍة.  ، َونََزَع أَْيًضا اْلُمْرتَفََعاِت َوالسَّ بِّ ى قَْلبُهُ فِي طُُرِق الرَّ َوتَقَوَّ

 (6-17:5)أخبار األيام الثاني  يَهُوَذا.
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 أهم التناقضات في سفر الملوك الثاني

 اإلنسان الوحيد الذي أقام من األموات؟هل السيد المسيح هو 
بِيِّ َمْيت  َوُمْضطَجع  َعلَى َسِريِرِه. 32 فََدَخَل َوأَْغلََق 33َوَدَخَل أَلِيَشُع اْلبَْيَت َوإَِذا بِالصَّ

 . بِّ بِ 34اْلبَاَب َعلَى نَْفَسْيِهَما ِكلَْيِهَما، َوَصلَّى إِلَى الرَّ يِّ ثُمَّ َصِعَد َواْضطََجَع فَْوَق الصَّ

َد َعلَيِْه فََسُخَن َجَسُد  َوَوَضَع فََمهُ َعلَى فَِمِه، َوَعْينَْيِه َعلَى َعْينَْيِه، َويََدْيِه َعلَى يََدْيِه، َوتََمدَّ

َد َعلَْيِه 35اْلَولَِد.  ثُمَّ َعاَد َوتََمشَّى فِي اْلبَْيِت تَاَرةً إِلَى هُنَا َوتَاَرةً إِلَى هُنَاَك، َوَصِعَد َوتََمدَّ

بِيُّ َعْينَْيهِ فَ  اٍت، ثُمَّ فَتََح الصَّ بِيُّ َسْبَع َمرَّ  (35-4:32ملوك الثاني ال) َعطََس الصَّ

ا قَاَل هَذا َصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيٍم:43 فََخَرَج اْلَمْيُت َويََداهُ 44« لَِعاَزُر، هَلُمَّ َخاِرًجا!» َولَمَّ

ُحلُّوهُ َوَدُعوهُ » فُوف  بِِمْنِديل. فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع:َوِرْجالَهُ َمْربُوطَات  بِأَْقِمطٍَة، َوَوْجهُهُ َملْ 

 (44-11:43)يوحنا  «.يَْذهَبْ 

 

 متى بدأ ملك أخزيا؟
نَِة الثَّانِيَةَ َعَشَرةَ لِيُوَراَم بِْن أَْخآَب َملِِك إِْسَرائِيَل، َملََك أََخْزيَا ْبُن يَهُوَراَم َملِِك 25 فِي السَّ

 (25:8)الملوك الثاني  يَهُوَذا.

نَِة اْلَحاِديَةَ َعَشَرةَ لِيُوَراَم ْبِن أَْخآَب، َملََك أََخْزيَا َعلَى يَهُوَذا.29 )الملوك الثاني  فِي السَّ

29:9) 

 

 ؟شليمأوركم كان عمر اخزيا حين ملك على 
َوَملََك َسنَةً َواِحَدةً فِي أُوُرَشلِيَم، َوَكاَن أََخْزيَا اْبَن اْثنَتَْيِن َوِعْشِريَن َسنَةً ِحيَن َملََك، 26

ِه َعثَْليَا بِْنُت ُعْمِري َملِِك إِْسَرائِيَل.  (26:8ملوك الثاني ال) َواْسُم أُمِّ

َكاَن أََخْزيَا اْبَن اْثنَتَْيِن َوأَْربَِعيَن َسنَةً ِحيَن َملََك، َوَملََك َسنَةً َواِحَدةً فِي أُوُرَشلِيَم، 2

هِ   (2:22)أخبار األيام الثاني  َعثَْليَا بِْنُت ُعْمِري. َواْسُم أُمِّ

 

 أين وكيف مات أخزيا؟
ا َرأَى ذلَِك أََخْزيَا َملُِك يَهُوَذا هََرَب فِي طَِريِق بَْيِت اْلبُْستَاِن، فَطَاَرَدهُ يَاهُو 27 َولَمَّ

ِة ُجوَر الَّتِي ِعْنَد يِْبلََعاَم. فَهََرَب فََضَربُوهُ أَْيًضا فِي اْلَمْرَكبَِة فِي َعقَبَ «. اْضِربُوهُ »َوقَاَل: 

اِمَرِة، َوأَتَْوا بِِه إِلَى يَاهُو َوقَتَلُوهُ َوَدفَنُوهُ، 9 َوطَلََب أََخْزيَا فَأَْمَسُكوهُ َوهَُو ُمْختَبِئ  فِي السَّ

بَّ بُِكلِّ قَْلبِهِ » ألَنَّهُْم قَالُوا:  فَلَْم يَُكْن لِبَْيِت أََخْزيَا َمْن «. إِنَّهُ اْبُن يَهُوَشافَاطَ الَِّذي طَلََب الرَّ
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و َوَماَت هُنَاَك.  (9:22)أخبار األيام الثاني  َوى َعلَى اْلَمْملََكِة.يَقْ  (27:9ملوك الثاني ال) إِلَى َمِجدُّ

 

 أين دفن يوآش؟
َوقَاَم َعبِيُدهُ َوفَتَنُوا فِْتنَةً َوقَتَلُوا يُوآَش فِي بَْيِت اْلقَْلَعِة َحْيُث يَْنِزُل إِلَى َسلَّى. 20

ألَنَّ 21

َضَربَاهُ فََماَت، فََدفَنُوهُ َمَع آبَائِِه فِي َمِدينَِة  يُوَزاَكاَر ْبَن ِشْمَعةَ َويَهُوَزابَاَد ْبَن ُشوِميَر َعْبَدْيهِ 

 (21-12:20)الملوك الثاني  َداُوَد، َوَملََك أََمْصيَا اْبنُهُ ِعَوًضا َعْنهُ.

ا ألَنَّهُْم تَ 24 بُّ لِيَِدِهْم َجْيًشا َكثِيًرا ِجد ً َرُكوا ألَنَّ َجْيَش أََراَم َجاَء بِِشْرِذَمٍة قَلِيلٍَة، َوَدفََع الرَّ

بَّ إِلهَ آبَائِِهْم. فَأَْجَرْوا قََضاًء َعلَى يُوآَش.  َوِعْنَد َذهَابِِهْم َعْنهُ، ألَنَّهُْم تََرُكوهُ بِأَْمَراٍض 25الرَّ

. َكثِيَرٍة، فَتََن َعلَْيِه َعبِيُدهُ ِمْن أَْجِل ِدَماِء بَنِي يَهُويَاَداَع اْلَكاِهِن، َوقَتَلُوهُ َعلَى َسِريِرِه فََماتَ 

 (25-24:24)أخبار األيام الثاني  فََدفَنُوهُ فِي َمِدينَِة َداُوَد، َولَْم يَْدفِنُوهُ فِي قُبُوِر اْلُملُوِك.

 

 40عاما أم  37بعد كم عاما من ملك يوآش بن أخزيا، ملك يوآش بن يهوأحاز: 

 عاما؟
ابَِعِة َوالثَّالَثِيَن لِيُوآَش َملِِك يَهُو10 نَِة السَّ َذا، َملََك يَهُوآُش ْبُن يَهُوأََحاَز َعلَى فِي السَّ

اِمَرِة ِستَّ َعَشَرةَ َسنَةً.  (10:13)الملوك الثاني  إِْسَرائِيَل فِي السَّ

نَِة الثَّالِثَِة َواْلِعْشِريَن لِيُوآَش ْبِن أََخْزيَا َملِِك يَهُوَذا، َملََك يَهُوأََحاُز ْبُن يَاهُو 1 فِي السَّ

اِمَرِة َسْبَع َعَشَرةَ َسنَةً.َعلَى إِْسَرائِيَل   (1:13)الملوك الثاني  فِي السَّ

 

 على األقل؟ 20أم  16كم عاما ملك يوثام بن عزيا: 
َوفَتََن هُوَشُع ْبُن أَْيلَةَ َعلَى فَْقَح ْبِن َرَمْليَا َوَضَربَهُ فَقَتَلَهُ، َوَملََك ِعَوًضا َعْنهُ فِي 30

نَِة اْلِعْشِريَن  يَّا.السَّ  (30:15)الملوك الثاني  لِيُوثَاَم ْبِن ُعزِّ

يَّا َملِِك يَهُوَذا. 32 نَِة الثَّانِيَِة لِفَْقَح ْبِن َرَمْليَا َملِِك إِْسَرائِيَل، َملََك يُوثَاُم ْبُن ُعزِّ فِي السَّ
فِي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم َكاَن اْبَن َخْمٍس َوِعْشِريَن َسنَةً ِحيَن َملََك، َوَملََك ِستَّ َعَشَرةَ َسنَةً 33

ِه يَُروَشا اْبنَةُ َصاُدوَق.  (33-15:32)الملوك الثاني  أُمِّ
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 هل مات أحاز أم قتل؟
ِحينَئٍِذ َصِعَد َرِصيُن َملُِك أََراَم َوفَْقُح ْبُن َرَمْليَا َملُِك إِْسَرائِيَل إِلَى أُوُرَشلِيَم لِْلُمَحاَربَِة، 5

..يَْقِدُروا أَْن يَْغلِبُوهُ. فََحاَصُروا آَحاَز َولَمْ 
ثُمَّ اْضطََجَع آَحاُز َمَع آبَائِِه، َوُدفَِن َمَع آبَائِِه 20 

 (20-16:5ملوك الثاني ال) فِي َمِدينَِة َداُوَد، َوَملََك َحَزقِيَّا اْبنُهُ ِعَوًضا َعْنهُ.

َرةَ َسنَةً فِي أُوُرَشلِيَم، َولَْم َكاَن آَحاُز اْبَن ِعْشِريَن َسنَةً ِحيَن َملََك، َوَملََك ِستَّ َعشَ 1

بِّ َكَداُوَد أَبِيِه،  بَْل َساَر فِي طُُرِق ُملُوِك إِْسَرائِيَل، َوَعِمَل 2يَْفَعِل اْلُمْستَقِيَم فِي َعْينَِي الرَّ

بَنِيِه بِالنَّاِر َحَسَب َوهَُو أَْوقََد فِي َواِدي اْبِن ِهنُّوَم َوأَْحَرَق 3أَْيًضا تََماثِيَل َمْسبُوَكةً لِْلبَْعلِيِم. 

بُّ ِمْن أََماِم بَنِي إِْسَرائِيَل.  َوَذبََح َوأَْوقََد َعلَى اْلُمْرتَفََعاِت 4َرَجاَساِت األَُمِم الَِّذيَن طََرَدهُُم الرَّ

بُّ إِلهُهُ لِيَِد َملِِك أََرامَ 5َوَعلَى التِّالَِل َوتَْحَت ُكلِّ َشَجَرٍة َخْضَراَء.  ، فََضَربُوهُ فََدفََعهُ الرَّ

َوَسبَْوا ِمْنهُ َسْبيًا َعِظيًما َوأَتَْوا بِِهْم إِلَى ِدَمْشَق. َوُدفَِع أَْيًضا لِيَِد َملِِك إِْسَرائِيَل فََضَربَهُ 

 (5-28:1)أخبار األيام الثاني  َضْربَةً َعِظيَمةً.

 

 لماذا أرجع َّللا الظل عشر درجات: للشفاء أم لحماية المدينة؟
بَّ يَْشفِينِي فَأَْصَعَد فِي اْليَْوِم الثَّالِِث إِلَى بَْيِت »َوقَاَل َحَزقِيَّا إِلَشْعيَا: 8 َما اْلَعالََمةُ أَنَّ الرَّ

؟ بِّ بَّ يَْفَعُل األَْمَر الَِّذي »فَقَاَل إَِشْعيَا: 9« الرَّ بِّ َعلَى أَنَّ الرَّ هِذِه لََك َعالََمة  ِمْن قِبَِل الرَّ

إِنَّهُ »فَقَاَل َحَزقِيَّا: 10«. ِه: هَْل يَِسيُر الظِّلُّ َعْشَر َدَرَجاٍت أَْو يَْرجُع َعْشَر َدَرَجاٍت؟تََكلََّم بِ 

يَِسير  َعلَى الظِّلِّ أَْن يَْمتَدَّ َعْشَر َدَرَجاٍت. الَ! بَْل يَْرجُع الظِّلُّ إِلَى اْلَوَراِء َعْشَر 

، فَأَْرَجَع الظِّلَّ بِالدََّرَجاِت الَّتِي نََزَل بِهَا بَِدَرَجاِت  فََدَعا إَِشْعيَا النَّبِيُّ 11«. َدَرَجاٍت! بَّ الرَّ

 (11-20:8)الملوك الثاني  آَحاَز َعْشَر َدَرَجاٍت إِلَى اْلَوَراِء.

وَر أُْنقُِذَك َوهِذِه اْلَمِدينَةَ. َوأَُحاِمي َعْن هِذِه الَْمِدينَِة. 6 َك َوهِذِه لَ 7َوِمْن يَِد َملِِك أَشُّ

بَّ يَْفَعُل هَذا األَْمَر الَِّذي تََكلََّم بِِه:  بِّ َعلَى أَنَّ الرَّ ُع ِظلَّ 8اْلَعالََمةُ ِمْن قِبَِل الرَّ هأَنََذا أَُرجِّ

َرَجاِت الَِّذي نََزَل فِي َدَرَجاِت آَحاَز بِالشَّْمِس َعَشَر َدَرَجاٍت إِلَى اْلَوَراءِ  فََرَجَعِت «. الدَّ

َرَجاِت الَّتِي نََزلَْتهَا.الشَّْمُس َعَشَر   (8-38:6)إشعياء  َدَرَجاٍت فِي الدَّ

 

 هل مات الملك يوشيا أم قتل؟
َك إِلَى آبَائَِك، فَتَُضمُّ إِلَى قَْبِرَك بَِسالٍَم، َوالَ تََرى َعْينَاَك ُكلَّ الشَّرِّ 20 لِذلَِك هأَنََذا أَُضمُّ

وا َعلَى اْلَملِِك َجَوابًا.«. اْلَمْوِضعِ الَِّذي أَنَا َجالِبُهُ َعلَى هَذا   (20:22)الملوك الثاني  فََردُّ

وَر إِلَى نَْهِر اْلفَُراِت. فََصِعَد 29 فِي أَيَّاِمِه َصِعَد فِْرَعْوُن نَْخُو َملُِك ِمْصَر َعلَى َملِِك أَشُّ

و، َوَجاُءوا 30اْلَملُِك يُوِشيَّا لِلِقَائِِه، فَقَتَلَهُ فِي َمِجدُّو ِحيَن َرآهُ.  َوأَْرَكبَهُ َعبِيُدهُ َمْيتًا ِمْن َمِجدُّ

بِِه إِلَى أُوُرَشلِيَم َوَدفَنُوهُ فِي قَْبِرِه. فَأََخَذ َشْعُب األَْرِض يَهُوآَحاَز ْبَن يُوِشيَّا َوَمَسُحوهُ 

 (30-23:29)الملوك الثاني  َوَملَُّكوهُ ِعَوًضا َعْن أَبِيِه.
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 مجدو أم أورشليم؟أين مات الملك يوشيا: في 
وَر إِلَى نَْهِر اْلفَُراِت. فََصِعَد 29 فِي أَيَّاِمِه َصِعَد فِْرَعْوُن نَْخُو َملُِك ِمْصَر َعلَى َملِِك أَشُّ

و، 30اْلَملُِك يُوِشيَّا لِلِقَائِِه، فَقَتَلَهُ فِي َمِجدُّو ِحيَن َرآهُ.  َوَجاُءوا َوأَْرَكبَهُ َعبِيُدهُ َمْيتًا ِمْن َمِجدُّ

بِِه إِلَى أُوُرَشلِيَم َوَدفَنُوهُ فِي قَْبِرِه. فَأََخَذ َشْعُب األَْرِض يَهُوآَحاَز ْبَن يُوِشيَّا َوَمَسُحوهُ 

 (30-23:29)الملوك الثاني  َوَملَُّكوهُ ِعَوًضا َعْن أَبِيِه.

َماةُ اْلَملَِك يُوِشيَّا، فَقَاَل اْلَملُِك لَِعبِيِدهِ 23 ا: »َوأََصاَب الرُّ «. اْنقُلُونِي ألَنِّي ُجِرْحُت ِجد ً
فَنَقَلَهُ َعبِيُدهُ ِمَن اْلَمْرَكبَِة َوأَْرَكبُوهُ َعلَى اْلَمْرَكبَِة الثَّانِيَِة الَّتِي لَهُ، َوَساُروا بِِه إِلَى 24

 يَنُوُحوَن َعلَى يُوِشيَّا.أُوُرَشلِيَم فََماَت َوُدفَِن فِي قُبُوِر آبَائِِه. َوَكاَن ُكلُّ يَهُوَذا َوأُوُرَشلِيَم 

 (24-35:23)أخبار الملوك الثاني 

 

 وكم ملك؟ شليمأورحين ملك على  يهوياكينكم كان عمر 
َكاَن يَهُويَاِكيُن اْبَن ثََمانِي َعَشَرةَ َسنَةً ِحيَن َملََك، َوَملََك ثاَلَثَةَ أَْشهٍُر فِي أُوُرَشلِيَم، 8

ِه نَُحوْشتَا بِْنتُ   (8:24ملوك الثاني ال) أَلِنَاثَاَن ِمْن أُوُرَشلِيَم. َواْسُم أُمِّ

َكاَن يَهُويَاِكيُن اْبَن ثََمانِي ِسنِيَن ِحيَن َملََك، َوَملََك ثاَلَثَةَ أَْشهٍُر َوَعَشَرةَ أَيَّاٍم فِي 9

. بِّ  (9:36)أخبار األيام الثاني  أُوُرَشلِيَم. َوَعِمَل الشَّرَّ فِي َعْينَِي الرَّ

 

 يهوياكين: عمه أم أخوه؟من خلف 
َوَسبَى يَهُويَاِكيَن إِلَى بَابَِل. َوأُمَّ اْلَملِِك َونَِساَء اْلَملِِك َوِخْصيَانَهُ َوأَْقِويَاَء األَْرِض، 15

نَّاُع َواألَْقيَ 16َسبَاهُْم ِمْن أُوُرَشلِيَم إِلَى بَابَِل.  اُن َوَجِميُع أَْصَحاِب اْلبَأِْس، َسْبَعةُ آالٍَف، َوالصُّ

، َوَجِميُع األَْبطَاِل أَْهِل اْلَحْرِب، َسبَاهُْم َملُِك بَابَِل إِلَى بَابَِل.  َوَملََّك َملُِك بَابَِل َمتَّنِيَّا 17أَْلف 

هُ ِعَوًضا َعْنهُ، َوَغيََّر اْسَمهُ إِلَى ِصْدقِيَّا.  (17-15:24)الملوك الثاني  َعمَّ

9
يَن ِحيَن َملََك، َوَملََك ثاَلَثَةَ أَْشهٍُر َوَعَشَرةَ أَيَّاٍم فِي أُوُرَشلِيَم. َكاَن يَهُويَاِكيُن اْبَن ثََمانِي ِسنِ 

 . بِّ َوَعِمَل الشَّرَّ فِي َعْينَِي الرَّ
10

ُر فَأَتَى بِِه إِلَى  نَِة أَْرَسَل اْلَملُِك نَبُوَخْذنَاصَّ َوِعْنَد ُرُجوِع السَّ

بِّ الثَِّمينَ  )أخبار األيام  ِة، َوَملََّك ِصْدقِيَّا أََخاهُ َعلَى يَهُوَذا َوأُوُرَشلِيَم.بَابَِل َمَع آنِيَِة بَْيِت الرَّ

 (10-36:9الثاني 

 

 متى قدم نبوزرادان إلى أورشليم وأحرق الهيكل؟
8 

نَِة التَّاِسَعِة َعْشَرةَ ِمْن ُحْكِم اْلَملِِك  ْهِر اْلَخاِمِس ِمَن السَّ ابِِع ِمَن الشَّ َوفِي اْليَْوِم السَّ

َر َملِِك بَابَِل، قَِدَم نبُوَزَراَداُن قَائُِد اْلَحَرِس اْلَملَِكيِّ ِمْن بَابَِل إِلَى  نَبُوَخْذنَصَّ

 9 أُوُرَشلِيَم،
 .َوأَْحَرَق اْلهَْيَكَل َوقَْصَر اْلَملِِك َوَسائَِر بُيُوِت أُوُرَشلِيَم، َوُكلَّ َمنَاِزِل اْلُعظََماءِ 

 (9-25:8الملوك الثاني )

َر  12 اِسَعِة َعْشَرَة ِمْن ُحْكِم َنُبوَخْذَنصَّ َنِة التَّ ْهِر اْلَخاِمِس ِمَن السَّ َوِفي اْلَيْوِم اْلَعاِشِر ِمَن الشَّ
ْرَطِة الَِّذي َكاَن َيِقُف َداِئماً ِفي َحْضَرِة َملِِك َباِبَل،  َملِِك َباِبَل، َجاَء َنُبوَزَراَداُن َرِئيُس الشُّ

بِّ َوَقْصَر اْلَملِِك َوَجِميَع ُبُيوِت أُوُرَشلِيَم، َوأَْضَرَم  13 إِلَى أُوُرَشلِيَم، َوأَْحَرَق َهْيَكَل الرَّ

اَر ِفي ُكلِّ َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اْلُعَظَماءِ   (13-52:12)إرميا  النَّ
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 كم كان ارتفاع التاج؟
َوَعلَْيِه تَاج  ِمْن نَُحاٍس، َواْرتِفَاُع التَّاِج ثََمانِي َعَشَرةَ ِذَراًعا اْرتِفَاُع اْلَعُموِد اْلَواِحِد، 17

انَاُت الَّتِي َعلَى التَّاِج ُمْستَِديَرةً َجِميُعهَا ِمْن نَُحاٍس. َوَكاَن  مَّ بََكةُ َوالرُّ ثاَلَُث أَْذُرٍع، َوالشَّ

بََكِة.  (17:25)الملوك الثاني  لِْلَعُموِد الثَّانِي ِمْثُل هِذِه َعلَى الشَّ

ْيِه تَاج  ِمْن نَُحاٍس، اْرتِفَاُع التَّاِج اْلَواِحِد َخْمُس أَْذُرٍع. َوَعلَى التَّاِج َحَوالَْيِه َشبََكة  َوَعلَ 22

انَاِت. مَّ انَاُت، اْلُكلِّ ِمْن نَُحاٍس. َوِمْثُل ذلَِك لِْلَعُموِد الثَّانِي، َوالرُّ  (22:52)إرميا  َوُرمَّ

 

 ن حاشية الملك؟ كم عدد الرجال الذين اقتادهم سرايا م
18 

اَس اْلبَاِب  َوَسبَى َرئِيُس اْلَحَرِس اْلَملَِكيِّ َسَرايَا َرئِيَس اْلَكهَنَِة، َوَصفَْنيَا ُمَساِعَدهُ، َوُحرَّ

 19 .الثَّالَثَةَ 
َوقَبََض َعلَى َخِصيٍّ َواِحٍد ِمْن أَهِْل اْلَمِدينَِة، َكاَن قَائِداً لِْلَجْيِش، َوَعلَى َخْمَسِة 

وِل ِرَجاٍل ِمْن نَُدَماِء اْلَملِِك الَِّذيَن تَمَّ الُْعثُوُر َعلَْيِهْم فِي اْلَمِدينَِة، َوَكاتِِب قَائِِد اْلَجْيِش اْلَمْسؤ

 (19-25:18الملوك الثاني ) .َعِن التَّْجنِيِد، َوِستِّيَن َرُجالً ِمَن اْلفاَلَِّحيَن أَْهِل اْلَمِدينَةِ 

اَس اْلَباِب َوأََخَذ َرِئيُس الشُّ  24 ْرَطِة َسَراَيا َرِئيَس اْلَكَهَنِة َوَناِئَبُه َصَفْنَيا اْلَكاِهَن َوُحرَّ

َواْعَتَقَل ِمَن اْلَمِديَنِة اْلَخِصيَّ اْلَقاِئَد الَِّذي َكاَن َيَتَولَّى قَِياَدَة اْلُمَحاِرِبيَن، َكَما  25 .الثَّالََثةَ 
ْن َعَثَر َعلَْيِهْم ِفي اْلَمِديَنِة، َوَكَذلَِك أَِميَن ِسرِّ َقاِئِد اْعَتَقَل َسْبَعَة ِرَجاٍل ِمْن َحاِشيَ  ِة اْلَملِِك ِممَّ

ُد َشْعَب اْلَبلَِد، َوِستِّيَن َرُجالً ِمْن أَْهِل األَْرِض الَِّذيَن َكاُنوا َقِد  اْلَجْيِش الَِّذي َكاَن ُيَجنِّ

 (25-52:24)إرميا  اْخَتَبأُوا َداِخَل اْلَمِديَنةِ 

 

 كم عدد الذين ينظرون وجه الملك: خمسة أم سبعة؟
َوِمَن اْلَمِدينَِة أََخَذ َخِصي ًا َواِحًدا َكاَن َوِكيالً َعلَى ِرَجاِل اْلَحْرِب، َوَخْمَسةَ ِرَجال ِمَن 19

اْلُجْنِد الَِّذي َكاَن يَْجَمُع الَِّذيَن يَْنظُُروَن َوْجهَ اْلَملِِك الَِّذيَن ُوِجُدوا فِي اْلَمِدينَِة، َوَكاتَِب َرئِيِس 

)الملوك الثاني  َشْعَب األَْرِض، َوِستِّيَن َرُجالً ِمْن َشْعِب األَْرِض اْلَمْوُجوِديَن فِي الَْمِدينَةِ 

19:25) 

َوأََخَذ ِمَن اْلَمِدينَِة َخِصي ًا َواِحًدا َكاَن َوِكيالً َعلَى ِرَجاِل اْلَحْرِب، َوَسْبَعةَ ِرَجال ِمَن 25

لَِّذيَن يَْنظُُروَن َوْجهَ اْلَملِِك، الَِّذيَن ُوِجُدوا فِي اْلَمِدينَِة، َوَكاتَِب َرئِيِس اْلُجْنِد الَِّذي َكاَن ا

يَْجَمُع َشْعَب األَْرِض لِلتََّجنُِّد، َوِستِّيَن َرُجالً ِمْن َشْعِب األَْرِض، الَِّذيَن ُوِجُدوا فِي َوْسِط 

 (25:52)إرميا  اْلَمِدينَِة.
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 متى أطلق ملك بابل سراح ملك يهوذا؟
27 

ابِِع َواْلِعْشِريَن  ابَِعِة َوالثَّالَثِيَن لَِسْبِي يَهُويَاِكيَن َملِِك يَهُوَذا، فِي الْيَْوِم السَّ نَِة السَّ َوفِي السَّ

ْهِر الثَّانِي َعَشَر، أَْطلََق أَِويُل َمُروَدُخ َملُِك بَابَِل،  بُِمنَاَسبَِة تََولِّيِه اْلَعْرَش، يَهُويَاِكيَن ِمَن الشَّ

ْجنِ   (27:25الملوك الثاني ) .َملَِك يَهُوَذا ِمَن السِّ

َنِة  31 اِني َعَشَر )أَْي َشَباَط َفْبَراِيَر( ِمَن السَّ ْهِر الثَّ َوِفي اْلَيْوِم اْلَخاِمِس َواْلِعْشِريَن ِمْن الشَّ
اِبَعِة َوالثَّالَِثيَن لِسَ  ْبيِ َيُهوَياِكيَن َملِِك َيُهوَذا، أَْكَرَم أَِويُل َمُروَدُخ، َملُِك َباِبَل، ِفي َسَنِة السَّ

ْجنِ   (31:52)إرميا  اْعِتالَِئِه اْلَعْرَش، َيُهوَياِكيَن َملَِك َيُهوَذا َوأَْخَرَجُه ِمَن السِّ
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 أهم التناقضات في سفر أخبار األيام األول

 ؟فدايا أم شالتئيل: من هو والد زربابل
)أخبار  َواْبنَا فََدايَا: َزُربَّابُِل َوِشْمِعي. َوبَنُو َزُربَّابَِل: َمُشالَُّم َوَحنَْنيَا َوَشلُوِميَةُ أُْختُهُْم،19

 (19:3األيام األول 

إِْخَوتُهُ، َوبَنَْوا َوقَاَم يَُشوُع ْبُن يُوَصاَداَق َوإِْخَوتُهُ اْلَكهَنَةُ، َوَزُربَّابَُل ْبُن َشأَْلتِئِيَل وَ 2

 َمْذبََح إِلِه إِْسَرائِيَل لِيُْصِعُدوا َعلَْيِه ُمْحَرقَاٍت َكَما هَُو َمْكتُوب  فِي َشِريَعِة ُموَسى َرُجِل هللاِ.

 (2:3)عزرا 

 

 ما هي األجيال من داود حتى األسر البابلي؟
َوهُؤالَِء هُْم بَنُو َداُوَد الَِّذيَن ُولُِدوا لَهُ فِي َحْبُروَن: اْلبِْكُر أَْمنُوُن ِمْن أَِخينُوَعَم 1

الثَّالُِث أَْبَشالُوُم اْبُن َمْعَكةَ بِْنِت تَْلَماَي 2اْليَْزَرِعيلِيَِّة. الثَّانِي َدانِيئِيُل ِمْن أَبِيَجايَِل اْلَكْرَملِيَِّة. 

يَث. َملِِك َجُشورَ  ابُع أَُدونِيَّا اْبُن َحجِّ اِدُس يَثَْرَعاُم ِمْن 3. الرَّ اِمُس َشفَْطيَا ِمْن أَبِيطَاَل. السَّ الخَّ

ُولَِد لَهُ ِستَّة  فِي َحْبُروَن. َوَملََك هُنَاَك َسْبَع ِسنِيٍن َوِستَّةَ أَْشهٍُر، ثُمَّ َملََك 4َعْجلَةَ اْمَرأَتِِه. 

َوهُؤالَِء ُولُِدوا لَهُ فِي أُوُرَشلِيَم: ِشْمَعى َوُشوبَاُب َونَاثَاُن 5ةً فِي أُوُرَشلِيَم. ثاَلَثًا َوثاَلَثِيَن َسنَ 

يئِيَل.  َوُسلَْيَماُن. أَْربََعة  ِمْن بَْثُشوَع بِْنِت َعمِّ
َونُوَجهُ َونَافَُج 7َويِْبَحاُر َوأَلِيَشاَمُع َوأَلِيفَالَطُ 6

. َوثَاَماُر 9َداُع َوأَلِيفَلَطُ. تِْسَعة . َوأَلِيَشَمُع َوأَلِيَا8َويَافِيُع  َراِريِّ اْلُكلُّ بَنُو َداُوَد َما َعَدا بَنِي السَّ

 ِهَي أُْختُهُْم.

َواْبنُهُ يُوَراُم، 11َواْبُن ُسلَْيَماَن َرُحْبَعاُم، َواْبنُهُ أَبِيَّا، َواْبنُهُ آَسا، َواْبنُهُ يَهُوَشافَاطُ، 10

َواْبنُهُ آَحاُز، 13َواْبنُهُ أََمْصيَا، َواْبنُهُ َعَزْريَا، َواْبنُهُ يُوثَاُم، 12ْبنُهُ يُوآُش، َواْبنُهُ أََخْزيَا، َوا

َوبَنُو يُوِشيَّا: اْلبِْكُر يُوَحانَاُن، 15َواْبنُهُ آُموُن، َواْبنُهُ يُوِشيَّا. 14َواْبنُهُ َحَزقِيَّا، َواْبنُهُ َمنَسَّى، 

ابُع َشلُّوُم. الثَّانِي يَهُويَاقِيُم، الثَّ   َواْبنَا يَهُويَاقِيَم: يَُكْنيَا اْبنُهُ َوِصْدقِيَّا اْبنُهُ.16الُِث ِصْدقِيَّا، الرَّ

 (16-3:1)أخبار األيام األول 

َوُسلَْيَماُن َولََد 7َويَسَّى َولََد َداُوَد اْلَملَِك. َوَداُوُد اْلَملُِك َولََد ُسلَْيَماَن ِمَن الَّتِي ألُوِريَّا. 6

َوآَسا َولََد يَهُوَشافَاطَ. َويَهُوَشافَاطُ َولََد يُوَراَم. 8َحْبَعاَم. َوَرَحْبَعاُم َولََد أَبِيَّا. َوأَبِيَّا َولََد آَسا. رَ 

يَّا.  يَّا َولََد يُوثَاَم. َويُوثَاُم َولََد أََحاَز. َوأََحاُز َولََد ِحْزقِيَّا. 9َويُوَراُم َولََد ُعزِّ ا َوِحْزقِيَّ 10َوُعزِّ

َويُوِشيَّا َولََد يَُكْنيَا َوإِْخَوتَهُ ِعْنَد َسْبِي 11َولََد َمنَسَّى. َوَمنَسَّى َولََد آُموَن. َوآُموُن َولََد يُوِشيَّا. 

 (11-1:6)متى  بَابَِل.
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 هل يكنيا ابن يوشيا أم حفيده؟
ابُع َشلُّوُم. 15 َواْبنَا 16َوبَنُو يُوِشيَّا: اْلبِْكُر يُوَحانَاُن، الثَّانِي يَهُويَاقِيُم، الثَّالُِث ِصْدقِيَّا، الرَّ

 (16-3:15)أخبار األيام األول  يَهُويَاقِيَم: يَُكْنيَا اْبنُهُ َوِصْدقِيَّا اْبنُهُ.

 (11:1)متى  َسْبِي بَابَِل.َويُوِشيَّا َولََد يَُكْنيَا َوإِْخَوتَهُ ِعْنَد 11

 

 هل أنجب يكنيا أم ال؟

)أخبار األيام األول 

3:16-18) 

16
17 َواْبنَا يَهُويَاقِيَم: يَُكْنيَا اْبنُهُ َوِصْدقِيَّا اْبنُهُ.

يُر َوَشأَْلتِئِيُل اْبنُهُ  َواْبنَا يَُكْنيَا: أَسِّ
18

ُر َويَقَْميَا   َوهُوَشاَماُع َونََدْبيَا.َوَمْلِكيَراُم َوفََدايَا َوِشْنأَصَّ

 (12-1:11)متى 

11
َويُوِشيَّا َولََد يَُكْنيَا َوإِْخَوتَهُ ِعْنَد َسْبِي بَابَِل. 

12
َوبَْعَد َسْبِي بَابَِل يَُكْنيَا َولََد َشأَْلتِئِيَل. َوَشأَْلتِئِيُل َولََد َزُربَّابَِل.

 

 (30-22:24)إرميا 
24 ، بُّ َوأَُسلُِّمَك لِيَِد طَالِبِي نَْفِسَك، َولِيَِد الَِّذيَن 25َولَْو َكاَن ُكْنيَاهُو ْبُن يَهُويَاقِيَم َملُِك يَهُوَذا َخاتًِما َعلَى يَِدي اْليُْمنَى فَإِنِّي ِمْن هُنَاَك أَْنِزُعَك، َحيٌّ أَنَا، يَقُوُل الرَّ

َر َملِِك بَابَِل، َولِيَِد  َك الَّتِي َولََدْتَك إِلَى أَْرٍض أُْخَرى لَْم تُولََدا فِيهَا، َوهُنَاَك تَُموتَاِن. 26اْلَكْلَدانِيِّيَن. تََخاُف ِمْنهُْم، َولِيَِد نَبُوَخْذَراصَّ ا األَْرُض 27َوأَْطَرُحَك َوأُمَّ أَمَّ

ُجوِع إِلَْيهَا، فاَلَ يَْرِجَعاِن إِلَْيهَا.  ُجُل ُكْنيَاهُ 28الَّتِي يَْشتَاقَاِن إِلَى الرُّ ة ؟ لَِماَذا طُِرَح هَُو َونَْسلُهُ هَْل هَذا الرَّ و ِوَعاُء َخَزٍف ُمهَاٍن َمْكُسوٍر، أَْو إِنَاء  لَْيَسْت فِيِه َمَسرَّ

! 29َوأُْلقُوا إِلَى أَْرٍض لَْم يَْعِرفُوهَا؟  بِّ : اْكتُبُوا هَذا ا30يَا أَْرُض، يَا أَْرُض، يَا أَْرُض اْسَمِعي َكلَِمةَ الرَّ بُّ ُجَل َعقِيًما، َرُجالً الَ يَْنَجُح فِي أَيَّاِمِه، هَكَذا قَاَل الرَّ لرَّ

 ألَنَّهُ الَ يَْنَجُح ِمْن نَْسلِِه أََحد  َجالًِسا َعلَى ُكْرِسيِّ َداُوَد َوَحاِكًما بَْعُد فِي يَهُوَذا.
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 هل كان يسوع أهال لوراثة كرسي داود؟

)أخبار األيام األول 

3:16-18) 

16
17 يَهُويَاقِيَم: يَُكْنيَا اْبنُهُ َوِصْدقِيَّا اْبنُهُ.َواْبنَا 

يُر َوَشأَْلتِئِيُل اْبنُهُ  َواْبنَا يَُكْنيَا: أَسِّ
18

ُر َويَقَْميَا َوهُوَشاَماُع َونََدْبيَا.  َوَمْلِكيَراُم َوفََدايَا َوِشْنأَصَّ

 (30-22:24)إرميا 
، َولَْو َكاَن 24 بُّ َوأَُسلُِّمَك لِيَِد طَالِبِي نَْفِسَك، َولِيَِد الَِّذيَن 25ُكْنيَاهُو ْبُن يَهُويَاقِيَم َملُِك يَهُوَذا َخاتًِما َعلَى يَِدي اْليُْمنَى فَإِنِّي ِمْن هُنَاَك أَْنِزُعَك، َحيٌّ أَنَا، يَقُوُل الرَّ

َر َملِِك بَابَِل، َولِيَِد اْلَكْلَدانِيِّ  َك الَّتِي َولََدْتَك إِلَى أَْرٍض أُْخَرى لَْم تُولََدا فِيهَا، َوهُنَاَك تَُموتَاِن. 26يَن. تََخاُف ِمْنهُْم، َولِيَِد نَبُوَخْذَراصَّ ا األَْرُض 27َوأَْطَرُحَك َوأُمَّ أَمَّ

ُجوِع إِلَْيهَا، فاَلَ يَْرِجَعاِن إِلَْيهَا.  ُجُل ُكْنيَاهُو ِوَعاُء َخزَ 28الَّتِي يَْشتَاقَاِن إِلَى الرُّ ة ؟ لَِماَذا طُِرَح هَُو َونَْسلُهُ هَْل هَذا الرَّ ٍف ُمهَاٍن َمْكُسوٍر، أَْو إِنَاء  لَْيَسْت فِيِه َمَسرَّ

! 29َوأُْلقُوا إِلَى أَْرٍض لَْم يَْعِرفُوهَا؟  بِّ ُجَل َعقِ 30يَا أَْرُض، يَا أَْرُض، يَا أَْرُض اْسَمِعي َكلَِمةَ الرَّ : اْكتُبُوا هَذا الرَّ بُّ يًما، َرُجالً الَ يَْنَجُح فِي أَيَّاِمِه، هَكَذا قَاَل الرَّ

 ألَنَّهُ الَ يَْنَجُح ِمْن نَْسلِِه أََحد  َجالًِسا َعلَى ُكْرِسيِّ َداُوَد َوَحاِكًما بَْعُد فِي يَهُوَذا.

 (17-1:1)متى 
َويَهُوَذا َولََد فَاِرَص َوَزاَرَح 3ْسحاَق. َوإِْسحاُق َولََد يَْعقُوَب. َويَْعقُوُب َولََد يَهُوَذا َوإِْخَوتَهُ. إِْبراِهيُم َولََد إِ 2ِكتَاُب ِميالَِد يَُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن َداُوَد اْبِن إِْبراِهيَم: 1

ينَاَداُب َولََد نَْحُشوَن.4ِمْن ثَاَماَر. َوفَاِرُص َولََد َحْصُروَن. َوَحْصُروُن َولََد أََراَم.  ينَاَداَب. َوَعمِّ َوَسْلُموُن َولََد بُوَعَز ِمْن 5َونَْحُشوُن َولََد َسْلُموَن.  َوأََراُم َولََد َعمِّ

َولََد َرَحْبَعاَم. َوُسلَْيَماُن 7َويَسَّى َولََد َداُوَد اْلَملَِك. َوَداُوُد اْلَملُِك َولََد ُسلَْيَماَن ِمَن الَّتِي ألُوِريَّا. 6َراَحاَب. َوبُوَعُز َولََد ُعوبِيَد ِمْن َراُعوَث. َوُعوبِيُد َولََد يَسَّى. 

يَّا. 8َوَرَحْبَعاُم َولََد أَبِيَّا. َوأَبِيَّا َولََد آَسا.  يَّا َولََد يُوثَاَم. َويُوثَاُم َولََد أََحاَز. َوأََحاُز َولََد ِحْزقِيَّا. 9َوآَسا َولََد يَهُوَشافَاطَ. َويَهُوَشافَاطُ َولََد يُوَراَم. َويُوَراُم َولََد ُعزِّ َوُعزِّ

َوبَْعَد َسْبِي بَابَِل يَُكْنيَا َولََد َشأَْلتِئِيَل. َوَشأَْلتِئِيُل 12َويُوِشيَّا َولََد يَُكْنيَا َوإِْخَوتَهُ ِعْنَد َسْبِي بَابَِل. 11ِحْزقِيَّا َولََد َمنَسَّى. َوَمنَسَّى َولََد آُموَن. َوآُموُن َولََد يُوِشيَّا. وَ 10

َوأَلِيُوُد 15َوَعاُزوُر َولََد َصاُدوَق. َوَصاُدوُق َولََد أَِخيَم. َوأَِخيُم َولََد أَلِيُوَد. 14بُِل َولََد أَبِيهُوَد. َوأَبِيهُوُد َولََد أَلِيَاقِيَم. َوأَلِيَاقِيُم َولََد َعاُزوَر. َوَزُربَّا13َولََد َزُربَّابَِل. 

فََجِميُع األَْجيَاِل ِمْن 17َويَْعقُوُب َولََد يُوُسَف َرُجَل َمْريََم الَّتِي ُولَِد ِمْنهَا يَُسوُع الَِّذي يُْدَعى اْلَمِسيَح. 16َد يَْعقُوَب. َولََد أَلِيَعاَزَر. َوأَلِيَعاَزُر َولََد َمتَّاَن. َوَمتَّاُن َولَ 

 يالً، َوِمْن َسْبِي بَابَِل إِلَى اْلَمِسيِح أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً.إِْبراِهيَم إِلَى َداُوَد أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً، َوِمْن َداُوَد إِلَى َسْبِي بَابَِل أَْربََعةَ َعَشَر جِ 
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 هل قتلت كل أسرة شاول معه؟

)أخبار األيام األول 

6:10) 

6
 فََماَت َشاُوُل َوبَنُوهُ الثَّالَثَةُ َوُكلُّ بَْيتِِه، َماتُوا َمًعا.

)صموئيل الثاني 

21:3-9) 

؟»قَاَل َداُوُد لِْلِجْبُعونِيِّيَن: 3 بِّ ة  َوالَ َذهَب  ِعْنَد َشاُوَل َوالَ ِعْنَد بَْيتِِه، »فَقَاَل لَهُ اْلِجْبُعونِيُّوَن: 4« َماَذا أَْفَعُل لَُكْم؟ َوبَِماَذا أَُكفُِّر فَتُبَاِرُكوا نَِصيَب الرَّ لَْيَس لَنَا فِضَّ

ُجُل الَِّذي أَْفنَانَا َوالَِّذي تَآَمَر َعلَْينَا لِيُبِيَدنَا لَِكْي الَ نُقِيَم فِي ُكلِّ تُُخوِم »فَقَالُوا لِْلَملِِك: 5«. َمْهَما قُْلتُْم أَْفَعلُهُ لَُكمْ »فَقَاَل: «. فِي إِْسَرائِيلَ  َولَْيَس لَنَا أَْن نُِميَت أََحًدا الرَّ

بِّ فَْلنُْعطَ َسْبَعةَ ِرَجال ِمْن بَنِيِه فَنَ 6إِْسَرائِيَل،  بِّ فِي ِجْبَعِة َشاُوَل ُمْختَاِر الرَّ َوأَْشفََق اْلَملُِك َعلَى َمفِيبُوَشَث ْبِن يُونَاثَاَن 7«. أَنَا أُْعِطي»فَقَاَل اْلَملُِك: «. ْصلِبَهُْم لِلرَّ

بِّ الَّتِي بَْينَهَُما، بَْيَن َداُوَد َويُونَاثَاَن ْبِن شَ  فَأََخَذ اْلَملُِك اْبنَْي ِرْصفَةَ اْبنَِة أَيَّةَ اللََّذْيِن َولََدْتهَُما لَِشاُوَل: أَْرُمونَِي َوَمفِيبُوَشَث، 8اُوَل. ْبِن َشاُوَل ِمْن أَْجِل يَِميِن الرَّ

 ، َوبَنِي ِميَكاَل اْبنَِة َشاُوَل اْلَخْمَسةَ الَِّذيَن َولََدْتهُْم لَِعْدِرئِيَل ْبِن بَْرِزالََّي اْلَمُحولِيِّ
ْبَعةُ َوَسلََّمهُْم 9 . فََسقَطَ السَّ بِّ إِلَى يَِد اْلِجْبُعونِيِّيَن، فََصلَبُوهُْم َعلَى اْلَجبَِل أََماَم الرَّ

ِعيِر. لِهَا فِي اْبتَِداِء َحَصاِد الشَّ   َمًعا َوقُتِلُوا فِي أَيَّاِم اْلَحَصاِد، فِي أَوَّ

)صموئيل الثاني 

2:7-9) 

ْد أَْيِديُكْم 7 ا أَْبنَْيُر ْبُن نَْيٍر، َرئِيُس َجْيِش َشاُوَل، 8 «.َوُكونُوا َذِوي بَأٍْس، ألَنَّهُ قَْد َماَت َسيُِّدُكْم َشاُوُل، َوإِيَّاَي َمَسَح بَْيُت يَهُوَذا َملًِكا َعلَْيِهمْ َواآلَن فَْلتَتََشدَّ َوأَمَّ

فَأََخَذ إِيْشبُوَشَث ْبَن َشاُوَل َوَعبََر بِِه إِلَى َمَحنَايَِم، 
وِريِّيَن َوَعلَى يَْزَرِعيَل َوَعلَى أَْفَرايَِم َوَعلَى بَْنيَاِميَن َوَعلَى ُكلِّ إِ  َوَجَعلَهُ 9  ْسَرائِيَل.َملًِكا َعلَى ِجْلَعاَد َوَعلَى األَشُّ
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 أهم التناقضات في سفر أخبار األيام الثاني

 ؟: ميخايا أم معكةمن هي أم الملك أبيا

)أخبار األيام الثاني 

13:1-2) 

1
نَِة الثَّاِمنَةَ َعَشَرةَ لِْلَملِِك يَُرْبَعاَم، َملََك أَبِيَّا َعلَى يَهُوَذا.  فِي السَّ

2
ِه ِميَخايَا بِْنُت أُوِريئِيَل ِمْن َجْبَعةَ. َوَكانَْت َحْرب  بَْيَن  أَبِيَّا َملََك ثاَلََث ِسنِيَن فِي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم أُمِّ

 َويَُرْبَعاَم.

األيام الثاني )أخبار 

(11:18-20) 

ثُمَّ بَْعَدهَا أََخَذ 20فََولََدْت لَهُ بَنِيَن: يَُعوَش َوَشَمْريَا َوَزاهََم. 19ى. َواتََّخَذ َرُحْبَعاُم لِنَْفِسِه اْمَرأَةً: َمْحلَةَ بِْنَت يَِريُموَث ْبِن َداُوَد، َوأَبِيَحايَِل بِْنَت أَلِيآَب ْبِن يَسَّ 18

 أَْبَشالُوَم، فََولََدْت لَهُ: أَبِيَّا َوَعتَّاَي َوِزيَزا َوَشلُوِميَث.َمْعَكةَ بِْنَت 

)الملوك األول 

15:1-2) 

نَِة الثَّاِمنَِة َعَشَرةَ لِْلَملِِك يَُرْبَعاَم ْبِن نَبَاطَ، َملََك أَبِيَاُم َعلَى يَهُوَذا. 1 ِه َمْعَكةُ اْبنَةُ أَْبَشالُوَم.َملََك ثاَلََث ِسنِيٍن فِي أُوُرَشلِيَم، َواْسُم 2َوفِي السَّ  أُمِّ

 

 

 

 

 

  

http://www.ar.islamforchristians.com/


  الكتاب المقدسمعجم أهم التناقضات في 

85 

www.ar.islamforchristians.com 

 ونحميا أهم التناقضات في سفر عزرا

 كم عدد العائدين من السبي من بني آرح؟
5

10 (5:2)عزرا  بَنُو آَرَح َسْبُع ِمئٍَة َوَخْمَسة  َوَسْبُعوَن.
 (10:7)نحميا  بَنُو آَرَح ِستُّ ِمئٍَة َواْثنَاِن َوَخْمُسوَن.

 

 العائدين من السبي من بني فحث موآب؟كم عدد 
6

11 (6:2)عزرا  بَنُو فََحَث ُموآَب ِمْن بَنِي يَُشوَع َويُوآَب أَْلفَاِن َوثََماُن ِمئٍَة َواْثنَا َعَشَر.
 (11:7)نحميا  بَنُو فََحَث ُموآَب ِمْن بَنِي يَُشوَع َويُوآَب أَْلفَاِن َوثََماُن ِمئٍَة َوثََمانِيَةَ َعَشَر.

 

 عدد العائدين من السبي من بني زتو؟ كم
8

13 (8:2)عزرا  بَنُو َزتُّو تِْسُع ِمئٍَة َوَخْمَسة  َوأَْربَُعوَن.
 (13:7)نحميا  بَنُو َزتُّو ثََماُن ِمئٍَة َوَخْمَسة  َوأَْربَُعوَن.

 

 كم عدد العائدين من السبي من بني باني؟
10

15 (10:2)عزرا  َوأَْربَُعوَن.بَنُو بَانِي ِستُّ ِمئٍَة َواْثنَاِن 
 (15:7)نحميا  بَنُو بِنُّوَي ِستُّ ِمئٍَة َوثََمانِيَة  َوأَْربَُعوَن.

 

 كم عدد العائدين من السبي من بني باباي؟
11

16 (11:2)عزرا  بَنُو بَابَاَي ِستُّ ِمئٍَة َوثاَلَثَة  َوِعْشُروَن.
 (16:7)نحميا  َوِعْشُروَن.بَنُو بَابَاَي ِستُّ ِمئٍَة َوثََمانِيَة  
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 كم عدد العائدين من السبي من بني عزجد؟
12

17 (12:2)عزرا  بَنُو َعْرَجَد أَْلف  َوِمئَتَاِن َواْثنَاِن َوِعْشُروَن.
 (17:7)نحميا  بَنُو َعْزَجَد أَْلفَاِن َوثاَلَُث ِمئٍَة َواْثنَاِن َوِعْشُروَن.

 

 أدونيقام؟كم عدد العائدين من السبي من بني 
13

18 (13:2)عزرا  بَنُو أَُدونِيقَاَم ِستُّ ِمئٍَة َوِستَّة  َوِستُّوَن.
 (18:7)نحميا  بَنُو أَُدونِيقَاَم ِستُّ ِمئٍَة َوَسْبَعة  َوِستُّوَن.

 

 كم عدد العائدين من السبي من بني بغواي؟
14

19 (14:2)عزرا  بَنُو بِْغَواَي أَْلفَاِن َوِستَّة  َوَخْمُسوَن.
 (19:7)نحميا  بَنُو بِْغَواَي أَْلفَاِن َوَسْبَعة  َوِستُّوَن.

 

 كم عدد العائدين من السبي من بني عادين؟
15

20 (15:2)عزرا  بَنُو َعاِديَن أَْربَُع ِمئٍَة َوأَْربََعة  َوَخْمُسوَن.
 (20:7)نحميا  بَنُو َعاِديَن ِستُّ ِمئٍَة َوَخْمَسة  َوَخْمُسوَن.

 

 العائدين من السبي من بني بيصاي؟كم عدد 
17

23 (17:2)عزرا  بَنُو بِيَصاَي ثاَلَُث ِمئٍَة َوثاَلَثَة  َوِعْشُروَن.
 (23:7)نحميا  بَنُو بِيَصاَي ثاَلَُث ِمئٍَة َوأَْربََعة  َوِعْشُروَن.
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 كم عدد العائدين من السبي من بني حشوم؟
19

22 (19:2)عزرا  َوِعْشُروَن.بَنُو َحُشوَم ِمئَتَاِن َوثاَلَثَة  
 (22:7)نحميا  بَنُو َحُشوَم ثاَلَُث ِمئٍَة َوثََمانِيَة  َوِعْشُروَن.

 

 كم عدد العائدين من السبي من بيت لحم ونطوفة؟
21

بَنُو بَْيِت لَْحٍم ِمئَة  َوثاَلَثَة  َوِعْشُروَن. 
22

-2:21)عزرا  ِرَجاُل نَطُوفَةَ ِستَّة  َوَخْمُسوَن.

22) 

26
 (26:7)نحميا  ِرَجاُل بَْيَت لَْحَم َونَطُوفَةَ ِمئَة  َوثََمانيَة  َوثََمانُوَن.

 

 كم عدد العائدين من السبي من بيت إيل وعاي؟
28

32 (28:2)عزرا  ِرَجاُل بَْيِت إِيَل َوَعاَي ِمئَتَاِن َوثاَلَثَة  َوِعْشُروَن.
 (32:7)نحميا  َوِعْشُروَن.ِرَجاُل بَْيِت إِيَل وَعاَي ِمئَة  َوثاَلَثة  

 

 كم عدد العائدين من السبي من بني حاديد وأونو؟
33

37 (33:2)عزرا  بَنُو لُوَد بَنُو َحاِديَد َوأُونُو َسْبُع ِمئٍَة َوَخْمَسة  َوِعْشُروَن.
 (37:7)نحميا  بَنُو لُوَد بَنُو َحاِديَد َوأُونُو َسْبُع ِمئٍَة َوَواِحد  َوِعْشُروَن.

 

 عدد العائدين من السبي من بني سناءة؟كم 
35

38 (35:2)عزرا  بَنُو َسنَاَءةَ ثاَلَثَةُ آالٍَف َوِستُّ ِمئٍَة َوثاَلَثُوَن.
 (38:7)نحميا  بَنُو َسنَاَءةَ ثاَلَثَةُ آالٍَف َوتِْسُع ِمئٍَة َوثاَلَثُوَن.
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 كم عدد العائدين من السبي من بني آساف؟
41

44 (41:2)عزرا  آَساَف ِمئَة  َوثََمانِيَة  َوِعْشُروَن.اْلُمَغنُّوَن بَنُو 
 (44:7)نحميا  اَْلُمَغنُّوَن: بَنُو آَساَف ِمئَة  َوثََمانِيَة  َوأَْربَُعوَن.

 

 كم عدد العائدين من السبي من بني البوابين؟
42

ابِيَن: بَنُو َشلُّوَم، بَنُو آِطيَر، بَنُو طَْلُموَن، بَنُو  َعقُّوَب، بَنُو َحِطيطَا، بَنُو ُشوبَاَي، بَنُو اْلبَوَّ

 (42:2)عزرا  اْلَجِميُع ِمئَة  َوتِْسَعة  َوثاَلَثُوَن.

45
ابُوَن: بَنُو َشلُّوَم، بَنُو أَِطيَر، بَنُو طَْلُموَن، بَنُو َعقُّوَب، بَنُو َحِطيطَا، بَنُو ُشوبَاَي ِمئَة   اَْلبَوَّ

 (45:7)نحميا  َوثََمانِيَة  َوثاَلَثُوَن.

 

 كم عدد العائدين من السبي من بني داليا وبني طوبيا وبنو نقودا؟
60

62 (60:2)عزرا  بَنُو َدالَيَا، بَنُو طُوبِيَّا، بَنُو نَقُوَدا، ِستُّ ِمئٍَة َواْثنَاِن َوَخْمُسوَن.
 (62:7)نحميا  َوأَْربَُعوَن.بَنُو َدالَيَا، بَنُو طُوبِيَّا، بَنُو نَقُوَدا ِستُّ ِمئٍَة َواْثنَاِن 

 

 ن بعد السبي ممن عجزوا عن إثبات انتمائهم إلسرائيل؟يالقادمعدد  كم
ْن َعَجُزوا  59 يَر، ِممَّ اَن َوإِمِّ َوَهَذا َبَياٌن ِبالَِّذيَن َقِدُموا ِمْن َتلِّ ِمْلٍح َوَتلِّ َحْرَشا َوَكُروَب َوأَدَّ

ا َوَنقُوَدا، َوُجْملَُتُهْم  60 :َعاِئالَِتِهْم إِلَى َنْسِل إِْسَراِئيلَ َعْن إِْثَباِت اْنِتَماِء  َبُنو َدالََيا َوُطوِبيَّ

َوِمْن َبِني اْلَكَهَنِة: َبُنو َحَباَيا َوَهقُّوَص َوَبْرِزالََّي الَِّذي  61 .ِستُّ ِمَئٍة َواْثَناِن َوَخْمُسونَ 

َج إِْحَدى َبَناِت َبْرِزالََّي  ى ِباْسِمِهمْ َتَزوَّ ، َوَتَسمَّ َوَقْد َبَحَث َهُؤالَِء َعْن أَْسَماِء  62 .اْلِجْلَعاِديِّ

ِت أَْنَساِب اْلَكَهَنِة َفلَْم َيْعُثُروا َعلَْيَها َفُمِنُعوا ِمْن ِخْدَمِة  َعاِئالَِتِهْم ِفي ِسِجالَّ

َم َعلَْيِهِم اْلَحاِكُم األَْكَل ِمْن َطَعا 63 اْلَكَهُنوِت، ِم اْلَكَهَنِة إِلَى أَْن َيْحُضَر َكاِهٌن َيْقِدُر أَْن َوَحرَّ

َة َنَسِبِهْم إِلَى اْلَكَهَنةِ  بُّ ِصحَّ يَم )لُِيْعلَِن لَُه الرَّ َفَكاَن َمْجُموُع  64 .(َيْسَتْخِدَم األُوِريَم َوالتُّمِّ

ْن أَْخَفقُوا  َوَهَذا َبَياٌن ِبَعَشاِئِر اْلَعاِئِديَن ِمنْ  61 يَر ِممَّ َتلِّ ِمْلٍح َوَتلِّ َحْرَشا َكُروَب َوأَُدوَن َوإِمِّ

ا َوَنقُوَدا: ِستُّ  62 :ِفي إِْثَباِت اْنِتَماِء ُبُيوِت آَباِئِهْم َوَنْسلِِهْم إِلَى إِْسَراِئيلَ  َبُنو َدالََيا َوُطوِبيَّ

َج ِمْن َوِمَن  63 .ِمَئٍة َواْثَناِن َوأَْرَبُعونَ  اْلَكَهَنِة: َبُنو َحَباَبا َوَهقُّوَص َوَبْرِزالََّي الَِّذي َتَزوَّ

َهُؤالَِء ُمِنُعوا ِمْن ُمَماَرَسِة ِخْدَمِة اْلَكَهُنوِت،  64 .َبَناِت َبْرِزالََّي اْلِجْلَعاِديِّ َواْنَتَسَب إِلَْيِهمْ 

َنًة ِفي ِسِجالَ  لَِذلَِك أََمَرُهُم اْلَحاِكُم أاَلَّ َيَتَناَولُوا ِمْن  65 ِت اْلَكَهَنِة،إِْذ لَْم ُتْوَجْد أَْنَساُبُهْم ُمَدوَّ

يَم )لَِيْفِصَل ِفي  َطَعاِم اْلَكَهَنِة إِلَى أَْن َيْحُضَر َكاِهٌن َيْقِدُر أَْن َيْسَتْخِدَم األُوِريَم َوالتُّمِّ

ْبيِ اثْ  66 .(األَْمرِ  َنْيِن َوأَْرَبِعيَن أَْلفاً َوَثالََث ِمَئٍة َوِستِّيَن َفَكاَنْت ُجْملَُة اْلَعاِئِديَن ِمَن السَّ
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ْبيِ: اْثَنْيِن َوأَْرَبِعيَن أَْلفاً َوَثالََث ِمئَ  اِجِعيَن ِمَن السَّ َفْضالً َعْن َعِبيِدِهْم  65 .ٍة َوِستِّينَ الرَّ

َوإَِماِئِهْم َوَعَدُدُهْم َسْبَعُة آالٍَف َوَثالَُث ِمَئٍة َوَسْبَعٌة َوَثالَُثوَن ِباإِلَضاَفِة إِلَى ِمَئَتْيِن ِمَن 

َياتِ  ٌة  66 .اْلُمَغنِّيَن َواْلُمَغنِّ َوَثالَُثوَن، َوِمَن اْلِبَغاِل َوَكاَن َمَعُهْم ِمَن اْلَخْيِل َسْبُع ِمَئٍة َوِستَّ

ُة  67 ِمَئَتاِن َوَخْمَسٌة َوأَْرَبُعوَن، َوِمَن اْلِجَماِل أَْرَبُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَثالَُثوَن، َوِمَن اْلَحِميِر ِستَّ

 (67-2:59)عزرا  .آالٍَف َوَسْبُع ِمَئٍة َوِعْشُرونَ 

َفْضالً َعْن َعِبيِدِهْم َوإَِماِئِهْم الَِّذيَن َبلََغ َمْجُموُعُهْم َسْبَعَة آالٍف َوَثالََث ِمَئٍة  67 َرُجالً،

َياُت َفَكاُنوا ِمَئَتْينِ  ا اْلُمَغنُّوَن َواْلُمَغنِّ َوَكاَن َمَعُهْم  68 .َوَخْمَسًة َوأَْرَبِعينَ  َوَسْبَعًة َوَثالَِثيَن. أَمَّ

ٌة َوَثاَلُثوَن، َوِمَن اْلِبَغاِل ِمَئَتاِن َوَخْمَسٌة َوأَْرَبُعونَ  َوِمَن  69 .ِمَن اْلَخْيِل َسْبُع ِمَئٍة َوِستَّ

ُة آالٍف َوَسْبعُ   .ِمَئٍة َوِعْشُرونَ  اْلِجَماِل أَْرَبُع ِمَئٍة َوَخْمَسٌة َوَثالَُثوَن، َوِمَن اْلَحِميِر ِستَّ

 (69-7:61)نحميا 

 

 كم عدد المغنيين والمغنيات العائدين من السبي؟
65

فَْضالً َعْن َعبِيِدِهْم َوإَِمائِِهْم فَهُؤالَِء َكانُوا َسْبَعةَ آالٍَف َوثاَلََث ِمئٍَة َوَسْبَعةً َوثاَلَثِيَن، َولَهُْم 

 (65:2)عزرا  ِمئَتَاِن.ِمَن اْلُمَغنِّيَن َواْلُمَغنِّيَاِت 

67
فَْضالً َعْن َعبِيِدِهْم َوإَِمائِِهِم الَِّذيَن َكانُوا َسْبَعةَ آالٍَف َوثاَلََث ِمئٍَة َوَسْبَعةً َوثاَلَثِيَن. َولَهُْم 

 (67:7)نحميا  ِمَن اْلُمَغنِّيَن َواْلُمَغنِّيَاِت ِمئَتَاِن َوَخْمَسة  َوأَْربَُعوَن.

 

 الرؤساء بعد رجعوهم ألورشليم لبناء بيت الرب؟ما قيمة تبرع 
بِّ ِفي  68 َع َبْعُض ُرَؤَساِء اْلَعاِئالَِت لََدى ُوُصولِِهْم إِلَى أُوُرَشلِيَم لِِبَناِء َبْيِت الرَّ َوَتَبرَّ

، َم ُكلٌّ ِمْنُهْم َحَسَب َطاَقِتِه لِِخَزاَنِة اْلَعَمِل، َفَبلَ  69 َمْوِقِعِه األَْصلِيِّ َعاُتُهْم َواِحداً َفَقدَّ َغْت َتَبرُّ

ِة  ا ِمَن اْلِفضَّ َهِب )َنْحَو َخْمِس ِمَئِة ِكيلُو ِجَراٍم( َوَخْمَسَة آالٍَف مًنا َوِستِّيَن أَْلَف ِدْرَهٍم ِمَن الذَّ

َوَبْعُض الشَّْعِب  َفاْسَتْوَطَن اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّونَ  70 .)َنْحَو َثالََثِة أَْطَناٍن( َوِمَئَة َقِميٍص لِْلَكَهَنةِ 

ُة َشْعِب  ا َبِقيَّ ِة ِبِهْم. أَمَّ اُمُه ِفي ُمُدِنِهِم اْلَخاصَّ اُس أَْبَواِب اْلَهْيَكِل َوُخدَّ َواْلُمَغنُّوَن َوُحرَّ

ُعوا َعلَى ُمُدِنِهمْ   (70-2:68)عزرا  .إِْسَراِئيَل َفَتَوزَّ

َؤَساِء ِبأَْمَواٍل لِْلَعمَ  70 َع َبْعُض الرُّ َع اْلَحاِكُم لِْلَخِزيَنِة ِبأَْلِف َوَتَبرَّ ، َفَتَبرَّ بِّ ِل فِي َبْيِت الرَّ

َهِب َوَخْمِسيَن ِمْنَضَحًة َوَخْمِس ِمَئٍة َوَثالَِثيَن َقِميصاً لِْلَكَهَنةِ  َم َبْعُض  71 .ِدْرَهٍم ِمَن الذَّ َوَقدَّ

َهِب، ُرَؤَساِء اْلَعاِئالَِت لَِخِزيَنِة اْلَعَمِل ِرْبَوَتْيِن )َنْحَو  ِمَئٍة َوَسْبِعيَن ِكيلُو ِجَراماً( ِمَن الذَّ

ةِ  ( ِمَن اْلِفضَّ نِّ ُة الشَّْعِب  72 .َوأَْلَفْيِن َوِمَئَتْي َمناً )َنْحَو ُطنٍّ َوُثْلِث الطُّ َمُه َبِقيَّ ا َما َقدَّ َوأَمَّ

َهِب، َوأَْلَفْي َمناً )َنْحَو َفَكاَن ِستَّ ِرْبَواٍت )َنْحَو َخْمِس ِمَئٍة َوَعْشِر ِكيلُو ِجَراماً( ِمَن ا لذَّ

ِة َوَسْبَعًة َوِستِّيَن َقِميصاً لِْلَكَهَنةِ  ( ِمَن اْلِفضَّ نِّ َوَسَكَن اْلَكَهَنُة َوالالَِّويُّوَن  73 .ُطنٍّ َوُرْبِع الطُّ

اُم اْلَهْيَكِل َوَساِئُر إِْسرَ  اِئيَل ِفي ُمُدِنِهْم. َوَحَرُس األَْبَواِب َواْلُمَغنُّوَن َوَبْعُض الشَّْعِب َوُخدَّ

وا ِفي  اِبُع )ِسْبَتْمَبُر أَْيلُوُل( َحتَّى َكاَن َبُنو إِْسَراِئيَل َقِد اْسَتَقرُّ ْهُر السَّ َوَما إِْن أََهلَّ الشَّ

 (73-7:70)نحميا  .ُمُدِنِهمْ 
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 هل محلي ابن الوي؟

 (18:8)عزرا 

18
الَِحةِ   رَ َعلَْينَا بَِرُجل فَِطٍن ِمْن بَنِي َمْحلِي ْبِن الَِوي ْبِن إِْسَرائِيَل َوَشَرْبيَا َوبَنِيِه َوإِْخَوتِِه ثََمانِيَةَ َعشَ  فَأَتَْوا إِلَْينَا َحَسَب يَِد هللاِ الصَّ

 (11:46)التكوين 

11
 َوبَنُو الَِوي: ِجْرُشوُن َوقَهَاُت َوَمَراِري.

)أخبار األيام األول 

1:6) 

1
 َوَمَراِري. بَنُو الَِوي: َجْرُشوُن َوقَهَاتُ 
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 أيوبأهم التناقضات في سفر 

 هل لألرض أعمدة؟

 (6:9)أيوب 

6
هَا، فَتَتََزْلَزُل أَْعِمَدتُهَا.  اْلُمَزْعِزُع األَْرَض ِمْن َمقَرِّ

 (7:26)أيوب 

7
َماَل َعلَى اْلَخالَِء، َويَُعلُِّق األَْرَض َعلَى الَ َشْيٍء.  يَُمدُّ الشَّ

)صموئيل األول 

8:2) 

8
َرفَاِء َويَُملُِّكهُْم كُ  بِّ أَْعِمَدةَ األَْرِض، َوقَْد َوَضَع َعلَْيهَا اْلَمْسُكونَةَ.يُقِيُم اْلِمْسِكيَن ِمَن التَُّراِب. يَْرفَُع اْلفَقِيَر ِمَن اْلَمْزبَلَِة لِْلُجلُوِس َمَع الشُّ  ْرِسيَّ اْلَمْجِد. ألَنَّ لِلرَّ

 

 الحكمة والحكماء؟ يرفضهل َّللا 

-37:23)أيوب 

24) 

23
. الَ يَُجاِوُب.  ، َوَكثِيُر اْلبِرِّ ِة َوالَْحقِّ اْلقَِديُر الَ نُْدِرُكهُ. َعِظيُم اْلقُوَّ

24
 «.لِذلَِك فَْلتََخْفهُ النَّاُس. ُكلَّ َحِكيِم اْلقَْلِب الَ يَُراِعي

)كورنثوس األولى 

1:18-25) 

18
ةُ هللاِ،  ا ِعْنَدنَا نَْحُن اْلُمَخلَِّصيَن فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد اْلهَالِِكيَن َجهَالَة ، َوأَمَّ فَإِنَّ َكلَِمةَ الصَّ

19
:  «.َسأُبِيُد ِحْكَمةَ اْلُحَكَماِء، َوأَْرفُُض فَْهَم اْلفُهََماءِ » ألَنَّهُ َمْكتُوب 

20
أَْيَن 

ْهِر؟ أَلَْم يَُجهِِّل هللاُ ِحْكَمةَ هَذا اْلَعالَِم؟  اْلَحِكيُم؟ أَْيَن اْلَكاتُِب؟ أَْيَن ُمبَاِحُث هَذا الدَّ
21

ألَنَّهُ إِْذ َكاَن اْلَعالَُم فِي ِحْكَمِة هللاِ لَْم يَْعِرِف هللاَ بِاْلِحْكَمِة، اْستَْحَسَن هللاُ أَْن 

َجهَالَِة اْلِكَراَزِة. يَُخلَِّص اْلُمْؤِمنِيَن بِ 
22

ألَنَّ اْليَهُوَد يَْسأَلُوَن آيَةً، َواْليُونَانِيِّيَن يَْطلُبُوَن ِحْكَمةً، 
23

َولِكنَّنَا نَْحُن نَْكِرُز بِاْلَمِسيِح َمْصلُوبًا: لِْليَهُوِد َعْثَرةً، َولِْليُونَانِيِّيَن 

َجهَالَةً! 
24

يَن: يَهُوًدا َويُ  ا لِْلَمْدُعوِّ ِة هللاِ َوِحْكَمِة هللاِ. َوأَمَّ ونَانِيِّيَن، فَبِاْلَمِسيِح قُوَّ
25

 ألَنَّ َجهَالَةَ هللاِ أَْحَكُم ِمَن النَّاِس! َوَضْعَف هللاِ أَْقَوى ِمَن النَّاِس!
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 (2-2:1)األمثال 

1
يَا اْبنِي، إِْن قَبِْلَت َكالَِمي َوَخبَّأَْت َوَصايَاَي ِعْنَدَك، 

2
 َك إِلَى اْلِحْكَمِة، َوتَُعطَِّف قَْلبََك َعلَى اْلفَْهِم،َحتَّى تُِميَل أُْذنَ 
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 رأهم التناقضات في سفر المزامي

 هل َّللا قريب أم بعيد؟
يِق؟1 ، لَِماَذا تَقُِف بَِعيًدا؟ لَِماَذا تَْختَفِي فِي أَْزِمنَِة الضِّ  (1:10 المزمور) يَا َربُّ

18
بُّ قَِريب  لُِكلِّ الَِّذيَن  .الرَّ  (18:145 المزمور) يَْدُعونَهُ، الَِّذيَن يَْدُعونَهُ بِاْلَحقِّ

 

 هل هناك من يعمل الصالحات؟
3. )المزمور  اْلُكلُّ قَْد َزاُغوا َمًعا، فََسُدوا. لَْيَس َمْن يَْعَمُل َصالًَحا، لَْيَس َوالَ َواِحد 

3:14) 

29
الَِحاِت إِلَى  يِّئَاِت إِلَى قِيَاَمِة فَيَْخُرُج الَِّذيَن فََعلُوا الصَّ قِيَاَمِة اْلَحيَاِة، َوالَِّذيَن َعِملُوا السَّ

ْينُونَِة.  (29:5)يوحنا  الدَّ

 

 هل َّللا يستجيب أم ال يستجيب؟
إِلِهي، فِي 2إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا تََرْكتَنِي، بَِعيًدا َعْن َخالَِصي، َعْن َكالَِم َزفِيِري؟ 1

 (2-22:1)المزمور  فاَلَ تَْستَِجيُب، فِي اللَّْيِل أَْدُعو فاَلَ هُُدوَّ لِي.النَّهَاِر أَْدُعو 

1
ْيقَاِت ُوِجَد َشِديًدا. ة . َعْونًا فِي الضِّ  (1:46 المزمور) هللَاُ لَنَا َمْلَجأ  َوقُوَّ

 

 هل َّللا ينقض العهد؟
أَْفتَقُِد بَِعًصا َمْعِصيَتَهُْم، َوبَِضَربَاٍت 32إِْن نَقَُضوا فََرائِِضي َولَْم يَْحفَظُوا َوَصايَاَي، 31

 (32-89:31)المزمور  إِْثَمهُْم.

ْسَت تَاَجهُ 39لِكنََّك َرفَْضَت َوَرَذْلَت َغِضْبَت َعلَى َمِسيِحَك. 38 نَقَْضَت َعْهَد َعْبِدَك نَجَّ

 (39-89:38)المزمور  فِي التَُّراِب.
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 هل هناك من هو قدوس غير َّللا؟

 )مزمور

16:106) 

16. بِّ وَس الرَّ  َوَحَسُدوا ُموَسى فِي اْلَمَحلَِّة، َوهاُروَن قُدُّ

)رؤيا يوحنا 

 (4:15الالهوتي 

، ألَنَّ َجِميَع األَُمِم َسيَأْتُوَن َويَْسُجُدونَ 4 ُد اْسَمَك؟ ألَنََّك َوْحَدَك قُدُّوس  أَْحَكاَمَك قَْد أُْظِهَرتْ  أََماَمَك، ألَنَّ َمْن الَ يََخافَُك يَاَربُّ َويَُمجِّ
 

-1:23)مرقس 

24) 

، فََصَرَخ 23 ؟ أَتَْيَت لِتُْهلَِكنَا! أَنَا أَْعِرفُكَ »قَائاِلً: 24َوَكاَن فِي َمْجَمِعِهْم َرُجل  بِِه ُروح  نَِجس  «َمْن أَْنَت: قُدُّوُس هللاِ! آِه! َما لَنَا َولََكيَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ
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 في سفر األمثالأهم التناقضات 

 هل في الحكمة السعادة؟
13

ُجِل الَِّذي يَنَاُل اْلفَْهمَ  18 (13:3)األمثال  طُوبَى لإِِلْنَساِن الَِّذي يَِجُد اْلِحْكَمةَ، َولِلرَّ
، َوالَِّذي يَِزيُد ِعْلًما يَِزيُد ُحْزنًا.  (18:1)الجامعة  ألَنَّ فِي َكْثَرِة اْلِحْكَمِة َكْثَرةُ اْلَغمِّ

 

 هل نصدق كل شيء أم ال؟

 (15:14)األمثال 

ُق ُكلَّ َكلَِمٍة، َوالذَِّكيُّ يَْنتَبِهُ إِلَى َخطََواتِِه.15  اَْلَغبِيُّ يَُصدِّ

)يوحنا األولى 

1:4) 

قُوا ُكلَّ ُروٍح، بَِل اْمتَِحنُوا األَْرَواَح: هَْل ِهَي ِمَن هللاِ؟ ألَنَّ 1  أَْنبِيَاَء َكَذبَةً َكثِيِريَن قَْد َخَرُجوا إِلَى اْلَعالَِم.أَيُّهَا األَِحبَّاُء، الَ تَُصدِّ

)كورنثوس األولى 

13:6-7) 

6 ، ُق ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْرُجو ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصبُِر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء.7َوالَ تَْفَرُح بِاإِلْثِم بَْل تَْفَرُح بِاْلَحقِّ َوتَْحتَِمُل ُكلَّ َشْيٍء، َوتَُصدِّ
 

 

 

 

 

http://www.ar.islamforchristians.com/


  الكتاب المقدسمعجم أهم التناقضات في 

96 

www.ar.islamforchristians.com 

 هل الفرح خير أم الحزن؟

 (22:17)األمثال 

وُح اْلُمْنَسِحقَةُ تَُجفُِّف اْلَعْظَم.22  اْلقَْلُب اْلفَْرَحاُن يُطَيُِّب اْلِجْسَم، َوالرُّ

 (15:8)الجامعة 

ةَ أَيَّاِم َحيَاتِِه الَّتِي يُْعِطيِه هللاُ إِيَّاهَا تَْحَت فََمَدْحُت اْلفََرَح، ألَنَّهُ لَْيَس لإِِلْنَساِن َخْير  تَْحَت الشَّْمِس، إاِلَّ أَْن يَأُْكَل 15 َويَْشَرَب َويَْفَرَح، َوهَذا يَْبقَى لَهُ فِي تََعبِِه ُمدَّ

الشَّْمِس.
 

 (3:7)الجامعة 

ِحِك، ألَنَّهُ بَِكآبَِة اْلَوْجِه يُْصلَُح اْلقَْلُب.3 اَْلُحْزُن َخْير  ِمَن الضَّ
 

 (25:6)لوقا 

اِحُكوَن اآلَن، ألَنَُّكْم َستَْحَزنُوَن وَ َوْيل  25 بَاَعى، ألَنَُّكْم َستَُجوُعوَن. َوْيل  لَُكْم أَيُّهَا الضَّ تَْبُكوَن.لَُكْم أَيُّهَا الشَّ
 

 

 هل نفرح بسقوط العدو أم ال؟
17

َك، َوالَ يَْبتَِهْج قَْلبَُك إَِذا َعثَرَ  10 (17:24)األمثال  الَ تَْفَرْح بُِسقُوِط َعُدوِّ
يِر. رِّ يُق إَِذا َرأَى النَّْقَمةَ. يَْغِسُل ُخطُواتِِه بَِدِم الشِّ دِّ  (10:58)المزمور  يَْفَرُح الصِّ

 

 هل يجاب الجاهل أم ال؟
4

5 (4:26مثال األ)الَ تَُجاِوِب اْلَجاِهَل َحَسَب َحَماقَتِِه لِئاَلَّ تَْعِدلَهُ أَْنَت. 
 (5:26)أمثال  لِئاَلَّ يَُكوَن َحِكيًما فِي َعْينَْي نَْفِسِه. َجاِوِب اْلَجاِهَل َحَسَب َحَماقَتِهِ 
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 أهم التناقضات في سفر الجامعة

 هل تفنى األرض أم ال؟
، الَِّذي فِيِه تَُزوُل السََّماَواُت بَِضِجيٍج، َولِكْن َسيَأْتِي َكلِصٍّ فِي اللَّْيِل، يَْوُم P10P (4:1)الجامعة  َدْور  يَْمِضي َوَدْور  يَِجيُء، َواألَْرُض قَائَِمة  إِلَى األَبَِد.4 بِّ الرَّ

)بطرس الثانية  َوتَْنَحلُّ اْلَعنَاِصُر ُمْحتَِرقَةً، َوتَْحتَِرُق األَْرُض َواْلَمْصنُوَعاُت الَّتِي فِيهَا.

10:3) 

 

 هل هناك جديد تحت الشمس أم ال؟
.َما َكاَن فَهَُو َما يَُكوُن، َوالَِّذي ُصنَِع 9  فَهَُو الَِّذي يُْصنَُع، فَلَْيَس تَْحَت الشَّْمِس َجِديد 

 (9:1)الجامعة 

بُّ اْلَجاِعُل فِي اْلبَْحِر طَِريقًا َوفِي اْلِميَاِه اْلقَِويَِّة َمْسلًَكا16 هأَنََذا 19…هَكَذا يَقُوُل الرَّ

يَِّة طَِريقًا، فِي اْلقَْفِر أَْنهَاًرا. َصانِع  أَْمًرا َجِديًدا. اآلَن يَْنبُُت. أاَلَ تَْعِرفُونَهُ؟ أَْجَعلُ   فِي اْلبَرِّ

 (19-43:16)إشعياء 
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 إشعياءأهم التناقضات في سفر 

 هل ينتصب َّللا لدينونة الشعوب أم يجلس؟
ُعوِب.13 بُّ لِْلُمَخاَصَمِة، َوهَُو قَائِم  لَِدْينُونَِة الشُّ تَْنهَُض َوتَْصَعُد األَُمُم إِلَى َواِدي يَهُوَشافَاطَ، ألَنِّي هُنَاَك أَْجلُِس ألَُحاِكَم َجِميَع » 12 (13:3)إشعياء  قَِد اْنتََصَب الرَّ

 (12:3)يوئيل  األَُمِم ِمْن ُكلِّ نَاِحيٍَة.

 

 أم ال؟وجالله هل يرى كل البشر مجد الرب 
ا َوالَ يََرى َجالََل يُْرَحُم اْلُمنَافُِق َوالَ يَتََعلَُّم اْلَعْدَل. فِي أَْرِض 10 االْستِقَاَمِة يَْصنَُع َشر ً

. بِّ  (10:26)إشعياء  الرَّ

بِّ تََكلَّمَ 5 بِّ َويََراهُ ُكلُّ بََشٍر َجِميًعا، ألَنَّ فََم الرَّ  (5:40)إشعياء  فَيُْعلَُن َمْجُد الرَّ

 

 هل يغتاظ َّللا أم ال؟
 َواْلَحَسَك فِي اْلقِتَاِل فَأَْهُجَم َعلَْيهَا َوأَْحِرقَهَا َمًعا.لَْيَس لِي َغْيظ . لَْيَت َعلَيَّ الشَّْوَك 4

 (4:27)إشعياء 

)إرميا  َوأَنَا أَُحاِربُُكْم بِيٍَد َمْمُدوَدٍة َوبِِذَراٍع َشِديَدٍة، َوبَِغَضٍب َوُحُموٍّ َوَغْيٍظ َعِظيٍم.5

5:21) 
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 أهم التناقضات في سفر إرميا

 هل مات صدقيا أم قتل؟
بُّ ِمْن ِجهَتَِك: الَ تَُموُت 4 بِّ يَا ِصْدقِيَّا َملَِك يَهُوَذا. هَكَذا قَاَل الرَّ َولِكِن اْسَمْع َكلَِمةَ الرَّ

ْيِف.  لِيَن الَِّذيَن َكانُوا قَْبلََك، هَكَذا يُْحِرقُوَن 5بِالسَّ بَِسالٍَم تَُموُت، َوبِإِْحَراِق آبَائَِك اْلُملُوِك األَوَّ

بُّ لََك َويَْندُ  -34:4)إرميا  «.بُونََك قَائِلِيَن: آِه، يَا َسيُِّد. ألَنِّي أَنَا تََكلَّْمُت بِاْلَكلَِمِة، يَقُوُل الرَّ

5) 

فَقَتََل َملُِك بَابَِل بَنِي ِصْدقِيَّا أََماَم َعْينَْيِه، َوقَتََل أَْيًضا ُكلَّ ُرَؤَساِء يَهُوَذا فِي َرْبلَةَ، 10
قِيَّا، َوقَيََّدهُ بِِسْلِسلَتَْيِن ِمْن نَُحاٍس، َوَجاَء بِِه َملُِك بَابَِل إِلَى بَابَِل، َوَجَعلَهُ َوأَْعَمى َعْينَْي ِصدْ 11

ْجِن إِلَى يَْوِم َوفَاتِِه.  (11-52:10)إرميا  فِي السِّ

 

 أهم التناقضات في سفر حزقيال

 ما هي تقدمة رأس الشهر؟
بُونَ »11 : ثَْوَرْيِن اْبنَْي بَقٍَر، َوَكْبًشا َواِحًدا،  َوفِي ُرُؤوِس ُشهُوِرُكْم تُقَرِّ بِّ ُمْحَرقَةً لِلرَّ

 (11:28)العدد  َوَسْبَعةَ ِخَراٍف َحْولِيٍَّة َصِحيَحةٍ 

ْهِر: ثَْور  اْبُن بَقٍَر َصِحيح  َوِستَّةُ ُحْمالٍَن َوَكْبش  تَُكوُن َصِحيَحةً.6  َوفِي يَْوِم َرْأِس الشَّ

 (6:46)حزقيال 

 

 دود إسرائيل؟ما هي ح

 (18:15)التكوين 

18
بُّ َمَع أَْبَراَم ِميثَاقًا قَائاِلً:   لِنَْسلَِك أُْعِطي هِذِه األَْرَض، ِمْن نَْهِر ِمْصَر إِلَى النَّْهِر اْلَكبِيِر، نَْهِر اْلفَُراِت.»فِي ذلَِك اْليَْوِم قَطََع الرَّ

 (31:23)الخروج 

اَن األَْرِض، َوأَْجَعُل تُُخوَمَك ِمْن بَْحِر 31 يَِّة إِلَى النَّْهِر. فَإِنِّي أَْدفَُع إِلَى أَْيِديُكْم ُسكَّ  فَتَْطُرُدهُْم ِمْن أََماِمَك.ُسوٍف إِلَى بَْحِر فِلِْسِطيَن، َوِمَن اْلبَرِّ
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 (12-34:1)العدد 

بُّ ُموَسى قَائاِلً: 1 ْم نَِصيبًا. أَْرُض َكْنَعاَن أَْوِص بَنِي إِْسَرائِيَل َوقُْل لَهُْم: إِنَُّكْم َداِخلُوَن إِلَى أَْرِض َكْنَعاَن. هِذِه ِهَي األَْرُض الَّتِي تَقَُع لَكُ »2َوَكلََّم الرَّ

يَِّة ِصيَن َعلَى َجانِِب أَُدوَم، َويَ 3بِتُُخوِمهَا:  ْرِق، تَُكوُن لَُكْم نَاِحيَةُ اْلَجنُوِب ِمْن بَرِّ َويَُدوُر لَُكُم التَّْخُم ِمْن 4ُكوُن لَُكْم تُْخُم اْلَجنُوِب ِمْن طََرِف بَْحِر اْلِمْلحِ إِلَى الشَّ

ثُمَّ يَُدوُر التَّْخُم ِمْن 5ْعبُُر إِلَى َعْصُموَن. َحَصِر أَدَّاَر، َويَ  َجنُوِب َعقَبَِة َعْقِربِّيَم، َويَْعبُُر إِلَى ِصيَن، َوتَُكوُن َمَخاِرُجهُ ِمْن َجنُوِب قَاَدَش بَْرنِيَع، َويَْخُرُج إِلَى

ا تُْخُم اْلَغْرِب فَيَُكوُن اْلبَْحُر اْلَكبِيُر لَُكْم تُْخًما. هَذا يَُكوُن لَُكْم تُْخُم اْلَغْرِب. 6َعْصُموَن إِلَى َواِدي ِمْصَر، َوتَُكوُن َمَخاِرُجهُ ِعْنَد اْلبَْحِر.  َوأَمَّ
ُكْم تُْخُم َوهَذا يَُكوُن لَ 7

َماِل. ِمَن اْلبَْحِر اْلَكبِيِر تَْرُسُموَن لَُكْم إِلَى َجبَِل هُوَر.  َوِمْن َجبَِل هُوَر تَْرُسُموَن إِلَى َمْدَخِل َحَماةَ، َوتَُكوُن َمَخاِرُج التَّْخِم إِلَى َصَدَد. 8الشِّ
ثُمَّ يَْخُرُج التَّْخُم إِلَى 9

َماِل. ِزْفُروَن، َوتَُكوُن َمَخاِرُجهُ عِ  ْرِق ِمْن َحَصِر ِعينَاَن إِلَى َشفَاَم. 10ْنَد َحَصِر ِعينَاَن. هَذا يَُكوُن لَُكْم تُْخُم الشِّ َويَْنَحِدُر التَّْخُم 11َوتَْرُسُموَن لَُكْم تَْخًما إِلَى الشَّ

ْرِق. ِمْن َشفَاَم إِلَى َرْبلَةَ َشْرقِيَّ َعْيٍن. ثُمَّ يَْنَحِدُر التَّْخُم َويََمسُّ َجا ، َوتَُكوُن َمَخاِرُجهُ ِعْنَد بَْحِر اْلِمْلِح. هِذِه 12نَِب بَْحِر ِكنَّاَرةَ إِلَى الشَّ ثُمَّ يَْنَحِدُر التَّْخُم إِلَى األُْرُدنِّ

 «.تَُكوُن لَُكُم األَْرُض بِتُُخوِمهَا َحَوالَْيهَا

-47:13)حزقيال 

21) 

: هَذا هَُو التُّْخُم الَِّذي بِِه تَْمتَلُِكوَن األَْرَض بَِحَسِب أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل اال» 13 بُّ يُِّد الرَّ َوتَْمتَلُِكونَهَا أََحُدُكْم 14ْثنَْي َعَشَر، يُوُسُف قِْسَماِن. هَكَذا قَاَل السَّ

َماِل ِمَن اْلبَْحِر اْلَكبِيِر طَِريُق ِحْثلُوَن إِلَى 15هَا. َوهِذِه األَْرُض تَقَُع لَُكْم نَِصيبًا. َكَصاِحبِِه، الَّتِي َرفَْعُت يَِدي ألُْعِطَي آبَاَءُكْم إِيَّا َوهَذا تُْخُم األَْرِض: نَْحَو الشِّ

َويَُكوُن التُّْخُم ِمَن اْلبَْحِر 17ْصُر اْلُوْسطَى، الَّتِي َعلَى تُْخِم َحْوَراَن. َحَماةُ َوبَْيُروثَةُ َوِسْبَرائُِم، الَّتِي بَْيَن تُْخِم ِدَمْشَق َوتُْخِم َحَماةَ، َوحَ 16اْلَمِجيِء إِلَى َصَدَد، 

َماِل.  َماُل ِشَماالً َوتُْخَم َحَماةَ. َوهَذا َجانُِب الشِّ ْرِق بَْيَن َحْوَراَن َوِدَمْشَق َوِجْلَعاَد َوأَْرضَ 18َحْصَر ِعينَاَن تُْخَم ِدَمْشَق َوالشِّ . ِمَن  َوَجانُِب الشَّ إِْسَرائِيَل األُْرُدنُّ

ْرقِيِّ تَقِيُسوَن. َوهَذا َجانُِب اْلَمْشِرِق.  التُّْخِم إِلَى اْلبَْحِر الشَّ
نُِب َوَجانُِب اْلَجنُوِب يَِمينًا ِمْن ثَاَماَر إِلَى ِميَاِه َمِريبُوَث قَاِدَش النَّْهُر إِلَى اْلبَْحِر اْلَكبِيِر. َوهَذا َجا19

فَتَْقتَِسُموَن هِذِه األَْرَض لَُكْم ألَْسبَاِط إِْسَرائِيَل.21َوَجانُِب اْلَغْرِب اْلبَْحُر اْلَكبِيُر ِمَن التُّْخِم إِلَى ُمقَابِِل َمْدَخِل َحَماةَ. َوهَذا َجانُِب اْلَغْرِب. 20نُوبًا. اْليَِميِن جَ 
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 أهم التناقضات في سفر هوشع

 هل يعود أفرايم إلى مصر؟
أَْكتُُب لَهُ َكْثَرةَ 12ألَنَّ أَْفَرايَِم َكثََّر َمَذابَح لِْلَخِطيَِّة، َصاَرْت لَهُ اْلَمَذابُح لِْلَخِطيَِّة. »11

بُّ الَ 13َشَرائِِعي، فَِهَي تُْحَسُب أَْجنَبِيَّةً.  ا َذبَائُِح تَْقِدَماتِي فَيَْذبَُحوَن لَْحًما َويَأُْكلُوَن. الرَّ أَمَّ

-8:11)هوشع  اآلَن يَْذُكُر إِْثَمهُْم َويَُعاقُِب َخِطيَّتَهُْم. إِنَّهُْم إِلَى ِمْصَر يَْرِجُعوَن.يَْرتَِضيهَا. 

13) 

ْجُت أَْفَرايَِم ُمْمِسًكا إِيَّاهُْم بِأَْذُرِعِهْم، فَلَْم يَْعِرفُوا أَنِّي َشفَْيتُهُْم. 3 ُكْنُت أَْجِذبُهُْم 4َوأَنَا َدرَّ

بُِط اْلَمَحبَِّة، َوُكْنُت لَهُْم َكَمْن يَْرفَُع النِّيَر َعْن أَْعنَاقِِهْم، َوَمَدْدُت إِلَْيِه ُمْطِعًما بِِحبَاِل اْلبََشِر، بِرُ 

وُر هَُو َملُِكهُ، ألَنَّهُْم أَبَْوا أَْن يَْرِجُعوا.»5 إِيَّاهُ. )هوشع  الَ يَْرجُع إِلَى أَْرِض ِمْصَر، بَْل أَشُّ

11:3-5) 

 

 سفر ميخاأهم التناقضات في 

 هل كل من يدعو باسم الرب ينجو؟ 
بِّ يَْنُجو. ألَنَّهُ فِي َجبَِل ِصْهيَْوَن َوفِي أُوُرَشلِيَم 32 َويَُكوُن أَنَّ ُكلَّ َمْن يَْدُعو بِاْسِم الرَّ

. بُّ . َوبَْيَن اْلبَاقِيَن َمْن يَْدُعوهُ الرَّ بُّ  (32:2)يوئيل  تَُكوُن نََجاة ، َكَما قَاَل الرَّ

! أَلَْيَس بِاْسِمَك تَنَبَّأْنَا، َوبِاْسِمَك 22 ، يَاَربُّ َكثِيُروَن َسيَقُولُوَن لِي فِي ذلَِك اْليَْوِم: يَاَربُّ

اٍت َكثِيَرةً؟  ُح لَهُْم: إِنِّي لَْم أَْعِرْفُكْم 23أَْخَرْجنَا َشيَاِطيَن، َوبِاْسِمَك َصنَْعنَا قُوَّ فَِحينَئٍِذ أَُصرِّ

 (23-7:22)متى  نِّي يَا فَاِعلِي اإِلْثِم!قَطُّ! اْذهَبُوا عَ 
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 أهم التناقضات في سفر متى

 من أي أبناء داود انحدر المسيح: سليمان أم ناثان؟
5

َوَسْلُموُن َولََد بُوَعَز ِمْن َراَحاَب. َوبُوَعُز َولََد ُعوبِيَد ِمْن َراُعوَث. َوُعوبِيُد َولََد يَسَّى. 
6

 (6-5:1)متى َويَسَّى َولََد َداُوَد اْلَملَِك. َوَداُوُد اْلَملُِك َولََد ُسلَْيَماَن ِمَن الَّتِي ألُوِريَّا. 

31
ْبِن َملَيَا، ْبِن َمْينَاَن، ْبِن َمتَّاثَا، ْبِن نَاثَاَن، ْبِن َداُوَد، 

32
ْبِن يَسَّى، ْبِن ُعوبِيَد، ْبِن بُوَعَز، ْبِن 

 (32-3:31)لوقا  ُشونَ َسْلُموَن، ْبِن نَحْ 
 

 ؟: يعقوب أم هاليمن هو والد يوسف النجار
)متى  َويَْعقُوُب َولََد يُوُسَف َرُجَل َمْريََم الَّتِي ُولَِد ِمْنهَا يَُسوُع الَِّذي يُْدَعى اْلَمِسيَح.16

16:1) 

ا اْبتََدأَ يَُسوُع َكاَن لَهُ نَْحُو ثاَلَثِيَن َسنَةً، َوهَُو 23 َعلَى َما َكاَن يَُظنُّ اْبَن يُوُسَف، ْبِن َولَمَّ

 (23:3)لوقا  هَالِي

 

 ما هو النسب الصحيح للسيد المسيح؟

إِْبَراِهيُم أَْنَجَب إِْسَحاَق. َوإِْسَحاُق : 2 َهَذا ِسِجلُّ َنَسِب َيُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن َداُوَد اْبِن إِْبَراِهيمَ 

َِ ِمْن . 3 أَْنَجَب َيُهوَذا َوإِْخَوَتهُ أَْنَجَب َيْعقُوَب. َوَيْعقُوُب  َوَيُهوَذا أَْنَجَب َفاِرَص َوَزاَر

يَناَداَب. .4 َثاَماَر. َوَفاِرُص أَْنَجَب َحْصُروَن. َوَحْصُروُن أَْنَجَب آَرامَ  َوآَراُم أَْنَجَب َعمِّ

يَناَداُب أَْنَجَب َنْحُشوَن. َوَنْحُشوُن أَْنَجَب َسْلُمونَ  ْلُموُن أَْنَجَب ُبوَعَز ِمْن َوسَ . 5 َوَعمِّ

ى ى أَْنَجَب َداُوَد . 6 َراَحاَب. َوُبوَعُز أَْنَجَب ُعوِبيَد ِمْن َراُعوَث. َوُعوِبيُد أَْنَجَب َيسَّ َوَيسَّ

ا اَم. َوُسلَْيَماُن أَْنَجَب َرَحْبعَ . 7 اْلَملَِك. َوَداُوُد أَْنَجَب ُسلَْيَماَن ِمَن الَِّتي َكاَنْت َزْوَجًة ألُوِريَّ

ا أَْنَجَب آَسا ا. َوأَِبيَّ َوآَسا أَْنَجَب َيُهوَشاَفاَط. َوَيُهوَشاَفاُط أَْنَجَب . 8 َوَرَحْبَعاُم أَْنَجَب أَِبيَّ

ا يَّ ا أَْنَجَب ُيوَثاَم. َوُيوَثاُم أَْنَجَب آَحاَز. َوآَحاُز أَْنَجَب . 9 ُيوَراَم. َوُيوَراُم أَْنَجَب ُعزِّ يَّ َوُعزِّ

23 
ا بََدأَ يَُسوُع  تَْقِريباً، وَكاَن َمْعُروفاً أَنَّهُ اْبُن ، َكاَن فِي الثَّالَثِيَن ِمَن اْلُعْمِر (ِخْدَمتَهُ )َولَمَّ

 24 يُوُسَف ْبِن هَالِي،
 25 ْبِن َمْتثَاَت ْبِن الَِوي، ْبِن َمْلِكي ْبِن يَنَّا، ْبِن يُوُسفَ 

ْبِن َمتَّاثِيَا، ْبِن 

اَي،  26 َعاُموَص ْبِن نَاُحوَم، ْبِن َحْسلِي ْبِن نَجَّ
ي ْبِن يُوُسَف، ْبِن َمآَث ْبِن َمتَّاثِيَا، ْبِن ِشْمعِ 

 27 ْبِن يَهُوَذا
 28 ْبِن يُوَحنَّا، ْبِن ِريَسا ْبِن َزُربَّابَِل، ْبِن َشأَْلتِئِيَل ْبِن نِيِري،

ْبِن َمْلِكي ْبِن 

 29 أَدِّي، ْبِن قَُصَم ْبِن أَْلُموَداَم، ْبِن ِعيرَ 
ْبِن يُوِسي، ْبِن أَلِيَعاَزَر ْبِن يُوِريَم، ْبِن َمْتثَاَت ْبِن 

 30 ي،الَوِ 
 31 ْبِن ِشْمُعوَن ْبِن يَهُوَذا، ْبِن يُوُسَف ْبِن يُونَاَن، ْبِن أَلِيَاقِيمَ 

ْبِن َملَيَا ْبِن َمْينَاَن، 

 32 ْبِن َمتَّاثَا ْبِن نَاثَاَن، ْبِن َداُودَ 
ْبِن يَسَّى، ْبِن ُعوبِيَد ْبِن بُوَعَز، ْبِن َسْلُموَن ْبِن 

 33 نَْحُشوَن،
ينَاَداَب   34 ْبِن أََراَم ْبِن َحْصُروَن، ْبِن فَاِرَص ْبِن يَهُوَذا،ْبِن َعمِّ

ْبِن يَْعقُوَب ْبِن 
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ا ا.10 ِحْزِقيَّ ى أَْنَجَب آُموَن. َوآُموُن أَْنَجَب ُيوِشيَّ ى. َوَمَنسَّ ا أَْنَجَب َمَنسَّ ا . 11 َوِحْزِقيَّ َوُيوِشيَّ

ْبيِ إِلَى َباِبلَ  ْبيِ إِلَى َباِبَل، َيُكْنَيا أَْنَجَب . 12 أَْنَجَب َيُكْنَيا َوإِْخَوَتُه ِفي أَْثَناِء السَّ َوَبْعَد السَّ

اِبلَ َشأَْلِتِئيَل. َوَشأَْلتِ  اِبُل أَْنَجَب أَِبيُهوَد. َوأَِبيُهوُد أَْنَجَب أَلَِياِقيَم. . 13 ِئيُل أَْنَجَب َزُربَّ َوَزُربَّ

َوَعاُزوُر أَْنَجَب َصاُدوَق. َوَصاُدوُق أَْنَجَب أَِخيَم. َوأَِخيُم أَْنَجَب . 14 َوأَلَِياِقيُم أَْنَجَب َعاُزورَ 

اُن أَْنَجَب َوأَلُِيوُد أَْنَجَب أَ . 15 أَلُِيودَ  اَن. َوَمتَّ لِيَعاَزَر. َوأَلِيَعاَزُر أَْنَجَب َمتَّ

َوَيْعقُوُب أَْنَجَب ُيوُسَف َرُجَل َمْرَيَم الَِّتي ُولَِد ِمْنَها َيُسوُع الَِّذي ُيْدَعى . 16 َيْعقُوبَ 

َر ِجيالً؛ َوِمْن َداُوَد إِلَى َفُجْملَُة األَْجَياِل ِمْن إِْبَراِهيَم إِلَى َداُوَد أَْرَبَعَة َعشَ . 17 اْلَمِسيحَ 

ْبيِ اْلَباِبلِيِّ إِلَى اْلَمِسيِح أَْرَبَعَة َعَشَر ِجيالً  ْبيِ اْلَباِبلِيِّ أَْرَبَعَة َعَشَر ِجيالً؛ َوِمَن السَّ  .السَّ

 (17-1:1)متى 

 35 إِْسَحاَق، ْبِن إِْبَراِهيَم ْبِن تَاَرَح، ْبِن نَاُحورَ 
ْبِن َسُروَج، ْبِن َرُعو بِْن فَالََج، ْبِن َعابَِر ْبِن 

 36 َشالََح،
 37 ِن نُوِح، ْبِن الََمكَ ْبِن قِينَاَن ْبِن أَْرفَْكَشاَد، ْبِن َساِم بْ 

ْبِن َمتُوَشالََح، ْبِن أَْخنُوَخ 

 38 ْبِن يَاِرَد، ْبِن َمْهلَْلئِيَل ْبِن قِينَاَن،
-23:3)لوقا  .آَدَم اْبِن هللاِ  ْبنِ ْبِن أَنُوَش ْبِن ِشيِث، 

38) 

 

 هل المسيح ابن داود؟
أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً، َوِمْن َداُوَد إِلَى َسْبِي بَابَِل فََجِميُع األَْجيَاِل ِمْن إِْبراِهيَم إِلَى َداُوَد 17

 (17:1)متى  أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً، َوِمْن َسْبِي بَابَِل إِلَى اْلَمِسيِح أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً.

إِنَّ اْلَمِسيَح اْبُن  َكْيَف يَقُوُل اْلَكتَبَةُ » ثُمَّ أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل َوهَُو يَُعلُِّم فِي اْلهَْيَكِل:35

بُّ لَِربِّي: اْجلِْس َعْن يَِمينِي، َحتَّى 36َداُوَد؟  وِح اْلقُُدِس: قَاَل الرَّ ألَنَّ َداُوَد نَْفَسهُ قَاَل بِالرُّ

َكاَن اْلَجْمُع وَ « فََداُوُد نَْفُسهُ يَْدُعوهُ َرب ًا. فَِمْن أَْيَن هَُو اْبنُهُ؟37أََضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئًا لِقََدَمْيَك. 

 (37-12:35)مرقس  اْلَكثِيُر يَْسَمُعهُ بُِسُروٍر.

 

 قصة ميالد السيد المسيح: المجوس أم الرعاة؟  هم أبطالمن 

 (25-1:18)متى  

ُه َمْرَيُم َمْخُطوَبًة لُِيوُسَف؛  18 ْت ِوالَدُتُه هَكَذا: َكاَنْت أُمُّ ا َيُسوُع اْلَمِسيُح َفَقْد َتمَّ ِِ اْلقُُدِس.أَمَّ و َوإِْذ َكاَن ُيوُسُف  19 َوَقْبَل أَْن َيْجَتِمَعا َمعاً، ُوِجَدْت ُحْبلَى ِمَن الرُّ

اً. َر أَْن َيْتُرَكَها ِسرا َر ِبَها، َقرَّ ُر ِفي األَْمِر، إَِذا َمالٌَك  20 َخِطيُبَها َرُجالً َصالِحاً، َولَْم ُيِرْد أَْن ُيَشهِّ بِّ َقْد َظَهَر لَُه ِفي ُحْلٍم َيقُوُل: َوَبْيَنَما َكاَن ُيَفكِّ َيا »ِمَن الرَّ

ِِ اْلقُُدِس.ُيوُسُف اْبَن َداُوَد! اَل َتَخْف أَْن َتأِْتَي ِبَمْرَيَم َعُروِسَك إِلَى َبْيِتَك، ألَنَّ الَِّذي ِهَي ُحْبلَى ِبِه إِنَّمَ  و يِه يَ  21 ا ُهَو ِمَن الرُّ ُه َفَسَتلُِد اْبناً، َوأَْنَت ُتَسمِّ ُسوَع، ألَنَّ

ِبيِّ اْلَقاِئِل: 22 «.ُهَو الَِّذي ُيَخلُِّص َشْعَبُه ِمْن َخَطاَياُهمْ  بُّ ِبلَِساِن النَّ اُنوِئيَل!» 23 َحَدَث َهَذا ُكلُُّه لَِيِتمَّ َما َقالَُه الرَّ « َها إِنَّ اْلَعْذَراَء َتْحَبُل، َوَتلُِد اْبناً، َوُيْدَعى ِعمَّ

؛ َفأََتى ِبَعُروِسِه إِلَى َبْيِتِه. 24 «.اهللاُ َمَعنَ »أَيِ  بِّ ا َنَهَض ُيوُسُف ِمْن َنْوِمِه، َفَعَل َما أََمَرهُ ِبِه َمالُك الرَّ اهُ  25 َولَمَّ ُه لَْم َيْدُخْل ِبَها َحتَّى َولََدِت اْبناً، َفَسمَّ َولِكنَّ
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 َيُسوَع.

 (23-2:1)متى  
ِة ِفي َعْهِد اْلَملِِك ِهيُروُدَس، َجاَء إِلَى أُوُرَشلِيَم َبْعُض اْلَمُجوِس َوَبْعَدَما ُولَِد َيُسوُع ِفي َبْيِت لَ  ْرِق،ْحٍم اْلَواِقَعِة ِفي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ َيْسأَلُوَن:  2 اْلَقاِدِميَن ِمَن الشَّ

ا َسِمَع اْلَملُِك ِهيُروُدُس ِبذلَِك، اْضَطَرَب َواْضَطَرَبْت َمَعُه  3 .«لشَّْرِق، َفِجْئَنا لَِنْسُجَد لَهُ أَْيَن ُهَو اْلَمْولُوُد َملُِك اْلَيُهوِد؟ َفَقْد َرأَْيَنا َنْجَمُه َطالِعاً ِفي ا» َولَمَّ

ِة، َفَقْد َجاَء ِفي اْلِكَتاِب »َفأََجاُبوهُ:  5 .«أَْيَن ُيْولَُد اْلَمِسيحُ »َفَجَمَع إِلَْيِه ُرَؤَساَء َكَهَنِة اْلَيُهوِد َوَكَتَبَتُهْم َجِميعاً، َوَسأَلَُهْم:  4 .أُوُرَشلِيُم ُكلَُّها ِفي َبْيِت لَْحٍم ِباْلَيُهوِديَّ

ُه ِمْنِك يَ  6 :َعلَى لَِساِن النَِّبيِّ  اِم َيُهوَذا، ألَنَّ أِْن أََبداً َبْيَن ُحكَّ الَِّذي َيْرَعى َشْعِبي ْطلُُع اْلَحاِكُم َوأَْنِت َيا َبْيَت لَْحٍم ِبأَْرِض َيُهوَذا، لَْسِت َصِغيَرَة الشَّ

ْجمِ  7 «!إِْسَراِئيلَ  اً، َوَتَحقََّق ِمْنُهْم َزَمَن ُظُهوِر النَّ . »ُثمَّ أَْرَسلَُهْم إِلَى َبْيِت لَْحٍم، َوَقاَل:  8 .َفاْسَتْدَعى ِهيُروُدُس اْلَمُجوَس ِسرا ِبيِّ داً َعِن الصَّ اْذَهُبوا َواْبَحُثوا َجيِّ

ْجُم، الَِّذي َسَبَق أَْن َرأَْوهُ ِفي الشَّرْ  9 .«أَْخِبُروِني، ألَْذَهَب أََنا أَْيضاً َوأَْسُجَد لَهُ َوِعْنَدَما َتِجُدوَنُه  ا َسِمُعوا َما َقالَُه اْلَملُِك، َمَضْوا ِفي َسِبيلِِهْم. َوإَِذا النَّ ِق، َفلَمَّ

ُمُهْم َحتَّى َجاَء َوَتَوقََّف َفْوَق اْلَمَكاِن الَِّذي كَ  ِبيُّ ِفيهِ َيَتَقدَّ اً؛ 10 .اَن الصَّ ْجَم َفِرُحوا َفَرحاً َعِظيماً ِجدا ا َرأَْوا النَّ ِه َمْرَيَم.  11 َفلَمَّ ِبيَّ َمَع أُمِّ َوَدَخلُوا اْلَبْيَت َفَوَجُدوا الصَّ

ُموا لَُه َهَداَيا، َذَهباً َوَبُخوراً وَ  اً َفَجَثْوا َوَسَجُدوا لَُه، ُثمَّ َفَتُحوا ُكُنوَزُهْم َوَقدَّ ُثمَّ أُْوِحَي إِلَْيِهْم ِفي ُحْلٍم أاَلَّ َيْرِجُعوا إِلَى ِهيُروُدَس، َفاْنَصَرفُوا إِلَى ِبالِدِهْم  12 .ُمرا

 .ِفي َطِريٍق أُْخَرى

بِّ َقْد َظَهَر لُِيوُسَف ِفي ُحْلٍم، َوَقاَل لَُه:  13 ِه إِلَى ِمْصَر، َواْبَق ِفيَها إِلَى أَْن آُمَرَك قُْم »َوَبْعَدَما اْنَصَرَف اْلَمُجوُس، إَِذا َمالٌَك ِمَن الرَّ ِبيِّ َوأُمِّ َواْهُرْب ِبالصَّ

ِبيِّ لَِيْقُتلَهُ  ُجوِع، َفإِنَّ ِهيُروُدَس َسَيْبَحُث َعِن الصَّ ِه ُمْنَطلِقاً إِلَى ِمْصَر، 14 .«ِبالرُّ ِبيِّ َوأُمِّ َوَبِقَي ِفيَها إِلَى أَْن َماَت  15 َفَقاَم ُيوُسُف ِفي ِتْلَك اللَّْيلَِة، َوَهَرَب ِبالصَّ

ِبيِّ اْلَقاِئِل:  بُّ ِبلَِساِن النَّ َوِعْنَدَما أَْدَرَك ِهيُروُدُس أَنَّ اْلَمُجوَس َسِخُروا ِمْنُه، اْسَتْولَى َعلَْيِه اْلَغَضُب  16 .«ِمْن ِمْصَر َدَعْوُت اْبِني»ِهيُروُدُس، لَِيِتمَّ َما َقالَُه الرَّ

ِديُد، فَ  ْبَياِن ِفي َبْيِت لَْحٍم َوُجَواِرَها، ِمِن اْبِن َسَنَتْيِن َفَما ُدوَن، ِبَحَسِب َزَمِن ُظهُ الشَّ ْجِم َكَما َتَحقََّقُه ِمَن اْلَمُجوسِ أَْرَسَل َوَقَتَل َجِميَع الصِّ ِعْنَدِئٍذ َتمَّ َما  17 .وِر النَّ

ِبيِّ إِْرِمَيا اْلَقاِئلِ  ى، ألَ ُصرَ » 18 :ِقيَل ِبلَِساِن النَّ اَمِة: ُبَكاٌء َوَنِحيٌب َشِديٌد! َراِحيُل َتْبِكي َعلَى أَْوالَِدَها، َواَل ُتِريُد أَْن َتَتَعزَّ ُهْم َقْد َرَحلُوااٌخ ُسِمَع ِمَن الرَّ  «!نَّ

بِّ َقْد َظَهَر ِفي ُحْلٍم لُِيوُسَف ِفي ِمْصَر، 19 ا َماَت ِهيُروُدُس، إَِذا َمالٌَك ِمَن الرَّ ِه إِلَى أَْرِض إِْسَراِئيَل، َفَقْد َماَت الَِّذيَن »َقاَل لَُه: وَ  20 لَمَّ ِبيِّ َوأُمِّ قُِم اْرِجْع ِبالصَّ

ِه إِلَى أَْرِض إِْسَراِئيلَ  21 «!َكاُنوا َيْسَعْوَن إِلَى َقْتلِهِ  ِبيِّ َوأُمِّ ُه ِحيَن َسِمَع أَنَّ أَْرِخيالَُوَس َيمْ  22.َفَقاَم َوَرَجَع ِبالصَّ ِة َخلَفاً ألَِبيِه َولِكنَّ لُِك َعلَى ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ

َه إِلَى َنَواِحي ِمْنَطَقِة اْلجَ  ى  23 لِيِل،ِهيُروُدَس، َخاَف أَْن َيْذَهَب إِلَى ُهَناَك. َوإِْذ أُْوِحَي إِلَْيِه ِفي ُحْلٍم، َتَوجَّ مَّ َما َوَسَكَن ِفيَها، لَِيتِ « النَّاِصَرةَ »َفَوَصَل َبْلَدًة ُتَسمَّ

ا ُه َسُيْدَعى َناِصِرًيا  !ِقيَل ِبلِساِن األَْنِبَياِء إِنَّ

 (52-2:1)لوقا  
ةِ  اِن اإلِْمِبَراُطوِريَّ َماِن، أَْصَدَر اْلَقْيَصُر أُُغْسُطُس َمْرُسوماً َيْقِضي ِبإِْحَصاِء ُسكَّ ُل ِعْنَدَما  2 .َوِفي ذلَِك الزَّ َكاَن ِكيِريِنُيوُس َحاِكماً َوَقْد َتمَّ َهَذا اإلِْحَصاُء األَوَّ

ةَ  لُوا، ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َبْلَدِتهِ  3 .لُِسوِريَّ ِة َبْيَت لَ  4 .َفَذَهَب اْلَجِميُع لُِيَسجَّ اِصَرِة ِبِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل إِلَى َمِديَنِة َداُوَد اْلَمْدُعوَّ  ْحٍم ِبِمْنَطَقةِ َوَصِعَد ُيوُسُف أَْيضاً ِمْن َمِديَنِة النَّ

ُه َكاَن ِمْن َبْيِت َداُوَد َوَعِشيَرِتِه، ِة، ألَنَّ َل ُهَناَك َمَع َمْرَيَم اْلَمْخُطوَبِة لَُه، َوِهَي ُحْبلَى 5 اْلَيُهوِديَّ َفَولََدِت اْبَنَها  7 َوَبْيَنَما َكاَنا ُهَناَك، َتمَّ َزَماُنَها لَِتلَِد، 6 .لَِيَتَسجَّ
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َسٌع ِفي اْلَمْنِزلِ اْلِبْكَر، َولَفَّْتُه ِبِقَماٍط،   .َوأََناَمْتُه ِفي ِمْذَوٍد، إِْذ لَْم َيُكْن لَُهَما ُمتَّ

بِّ َقْد َظَهَر لَهُ  9 .َوَكاَن ِفي ِتْلَك اْلِمْنَطَقِة ُرَعاةٌ َيِبيُتوَن ِفي اْلَعَراِء، َيَتَناَوُبوَن ِحَراَسَة َقِطيِعِهْم ِفي اللَّْيلِ  8 بِّ أََضاَء َحْولَُهْم، َوإَِذا َمالٌَك ِمْن ِعْنِد الرَّ ْم، َوَمْجُد الرَّ

ٍِ َعِظيٍم َيُعمُّ الشَّْعَب ُكلَّهُ »َفَقاَل لَُهُم اْلَمالَُك:  10 .َفَخافُوا أََشدَّ اْلَخْوفِ  ُرُكْم ِبَفَر َو اْلَمِسيُح َفَقْد ُولَِد لَُكُم اْلَيْوَم ِفي َمِديَنِة َداُوَد ُمَخلٌِّص هُ  11 :الَ َتَخافُوا! َفَها أََنا أَُبشِّ

بُّ  ُحوَن هللاَ  13 .«َوهِذِه ِهَي اْلَعالََمُة لَُكْم. َتِجُدوَن ِطْفالً َمْلُفوفاً ِبِقَماٍط َوَناِئماً ِفي ِمْذَودٍ  12 .الرَّ ، ُيَسبِّ َماِويِّ َوَفْجأًَة َظَهَر َمَع اْلَمالَِك ُجْمُهوٌر ِمَن اْلُجْنِد السَّ

ةُ اْلَمْجُد لِِلِ » 14 :َقاِئلِينَ  الُم؛ َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَّ َماِء، َقاَل َبْعُضُهْم لَِبْعٍض:  15 «!ِفي األََعالِي، َوَعلَى األَْرِض السَّ َعاِة إِلَى السَّ ا اْنَصَرَف اْلَمالَِئَكُة َعِن الرُّ َولَمَّ

بُّ  لَِنْذَهْب إَِذْن إِلَى َبْيِت لَْحٍم، َوَنْنُظْر َهَذا األَْمَر الَِّذي َحَدَث َوَقدْ » ْفَل َناِئماً ِفي  16 «!أَْعلََمَنا ِبِه الرَّ َوَجاُءوا ُمْسِرِعيَن، َفَوَجُدوا َمْرَيَم َوُيوُسَف، َوالطِّ

ْفلِ  17 .اْلِمْذَودِ  ا َرأَْوا ذلَِك، أََخُذوا ُيْخِبُروَن ِبَما ِقيَل لَُهْم ِبُخُصوِص َهَذا الطِّ َعاةُ َوَجِميُع الَِّذيَن َسِمُعوا ِبذلِ  18 .َفلَمَّ ا َقالَُه لَُهُم الرُّ ا َمْرَيُم،  19 .َك ُدِهُشوا ِممَّ َوأَمَّ

لَُها ِفي َقْلِبَها ُدوَن هللاَ َوُيَسبُِّحوَنُه َعلَى ُكلِّ َما َسِمُعوهُ َوَرأَْوهُ َكَما ِقيلَ  20 .َفَكاَنْت َتْحَفُظ هِذِه األُُموَر َجِميعاً، َوَتَتأَمَّ َعاةُ ُيَمجِّ ْت  21 .لَُهمْ  ُثمَّ َرَجَع الرُّ ا َتمَّ َولَمَّ

َي ِبلَِساِن اْلَمالَِك َقْبَل أَْن ُيْحَبلَ  َي َيُسوَع، َكَما َكاَن َقْد ُسمِّ ْفُل، ُسمِّ اٍم لُِيْخَتَن الطِّ اُم لَِتْطِهيِرَها َحَسَب َشِريَعِة ُموَسى،  22 . ِبِه ِفي اْلَبْطنِ َثَماِنَيُة أَيَّ ِت األَيَّ ا َتمَّ ُثمَّ لَمَّ

،َصِعدَ  بِّ َماهُ إِلَى الرَّ :  23 ا ِبِه إِلَى أُوُرَشلِيَم لُِيَقدِّ بِّ بِّ »َكَما ُكِتَب ِفي َشِريَعِة الرَّ ُكوِر ُيْدَعى قُْدساً لِلرَّ َما َذِبيَحًة َكَما ُيوَصى ِفي  24 ،«ُكلُّ ِبْكٍر ِمَن الذُّ َولُِيَقدِّ

 : بِّ ُِ َوَكاَن ِفي أُوُرَشلِيَم َرُجٌل اْسُمُه ِسْمَعاُن، َوُهَو َرُجٌل َبارٌّ َتِقيٌّ َيْنَتِظُر اْلَعَزاَء إِلْسَراِئيَل َوَكاَن ا 25 .«َمامٍ َزْوَجْي َيَماٍم، أَْو َفْرَخْي حَ »َشِريَعِة الرَّ و لرُّ

ُه اَل َيَرى اْلَمْوَت َقْبَل أَْن  26 .اْلقُُدُس َعلَْيهِ  ُِ اْلقُُدُس َقْد أَْوَحى إِلَْيِه أَنَّ و ،َوَكاَن الرُّ بِّ ا أَْحَضَر  27 َيَرى َمِسيَح الرَّ . َفلَمَّ ِِ و َوَقْد َجاَء إِلَى اْلَهْيَكِل ِبَداِفٍع ِمَن الرُّ

ِريَعِة، َما َعْنُه َما ُسنَّ ِفي الشَّ ْفَل َيُسوَع لُِيَقدِّ دُ » 29 :َحَملَُه َعلَى ِذَراَعْيِه َوَباَرَك هللاَ، َوَقالَ  28األََبَواِن الطِّ يِّ َها السَّ ، اآلَن ُتْطلُِق َعْبَدَك ِبَسالٍَم َحَسَب أَيُّ

َمُه إِلَى الشُُّعوِب ُكلَِّها، 31 َفإِنَّ َعْيَنيَّ َقْد أَْبَصَرَتا َخالََصكَ  30 !َوْعِدكَ  أَْتُه لُِتَقدِّ ُه َوَكاَن أَُبوهُ َوأُمُّ  33 .«ُنوَر ِهَداَيٍة لأِلَُمِم َوَمْجداً لَِشْعِبَك إِْسَراِئيلَ  32 الَِّذي َهيَّ

َباِن ِمْن َهَذا اْلَكالَِم الَِّذي ِقيَل ِفيهِ  ْفِل:  34 .َيَتَعجَّ ْفَل َقْد ُجِعَل لُِسقُوِط َكِثيِريَن َوِقَياِم َكِثيِريَن ِفي إِْسَراِئيَل، »َفَباَرَكُهَما ِسْمَعاُن، َوَقاَل لَِمْرَيَم أُمِّ الطِّ َها إِنَّ َهَذا الطِّ

اُت قُلُوٍب َكِثيَرةٍ  َحتَّى 35 َوَعالَمًة ُتَقاَومُ  ُة ِبْنُت َفُنوِئيَل ِمْن ِسْبِط أَِشيَر، َوِهَي  36 «!أَْنِت َسَيْخَتِرُق َنْفَسِك َسْيٌف لَِكْي َتْنَكِشَف ِنيَّ ٌة، ِهَي َحنَّ َوَكاَنْت ُهَناَك َنِبيَّ

، َوَكاَنْت َقْد َعاَشْت َمَع َزْوِجَها َسْبَع ِسِنيَن  نِّ َمٌة ِفي السِّ ِتَها،ُمَتَقدِّ ُد لَْيالً  37 َبْعَد َعْذَراِويَّ َوِهَي أَْرَملٌَة َنْحَو أَْرَبٍع َوَثَماِنيَن َسَنًة. لَْم َتُكْن ُتَفاِرُق اْلَهْيَكَل َوَكاَنْت َتَتَعبَّ

َعاءِ  ْوِم َوالدُّ بَّ  38 .َوَنَهاراً ِبالصَّ ُح الرَّ اَعِة، أََخَذْت ُتَسبِّ ُث َعْن َيُسوَع َمَع َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َيْنَتِظُروَن ِفَداًء ِفي َفإِْذ َحَضَرْت ِفي ِتْلَك السَّ َوَتَتَحدَّ

، َرَجُعوا إِلَى َمِديَنِتِهِم النَّاِصَرِة ِباْلَجلِيلِ  39 .أُوُرَشلِيمَ  بِّ ْفُل َيْنُمو َوَيَتَقوَّ  40 .َوَبْعَد إِْتَماِم ُكلِّ َما َتْقَتِضيِه َشِريَعُة الرَّ ى، ُمْمَتِلئاً ِحْكَمًة، َوَكاَنْت ِنْعَمُة هللِا َوَكاَن الطِّ

 .َعلَْيهِ 

اِنَيَة َعْشَرَة، َصِعُدوا إِلَى أُوُرَشلِيَم َكاْلَعاَدِة ِفي اْلِعيدِ  42 .َوَكاَن أََبَواهُ َيْذَهَباِن ُكلَّ َسَنٍة إَِلى أُوُرَشلِيَم ِفي ِعيِد اْلِفْصحِ  41 ا َبلََغ ِسنَّ الثَّ اِم وَ  43 .َفلَمَّ َبْعَد اْنِتَهاِء أَيَّ

ِبيُّ َيُسوُع ِفي أُوُرَشلِيَم، َوُهَما اَل َيْعلََمانِ  َفاِق، َساَرا َمِسيَرَة َيْوٍم َواِحٍد ُثمَّ أََخَذا َيْبَحَثاِن َعْنُه َبْيَن األَقَ  44 .اْلِعيِد، َرَجَعا، َوَبِقَي الصَّ اهُ َبْيَن الرِّ ُهَما إِْذ َظنَّ اِرِب َولِكنَّ

ا لَْم َيِجَداهُ، َرَجَعا إِلَى أُوُرَشلِيَم َيْبَحَثاِن َعْنهُ  45 .َمَعاِرفِ َوالْ  ُِ َعلَيْ  46 .َولَمَّ اٍم َوَجَداهُ ِفي اْلَهْيَكِل، َجالِساً َوْسَط اْلُمَعلِِّميَن َيْسَتِمُع إِلَْيِهْم َوَيْطَر ِهِم َوَبْعَد َثالََثِة أَيَّ
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ُه:  48 .َسِمُعوهُ ُذِهلُوا ِمْن َفْهِمِه َوأَْجِوَبِتهِ  َوَجِميُع الَِّذينَ  47 .األَْسِئلَةَ  ا َرأََياهُ ُدِهَشا، َوَقالَْت لَُه أُمُّ ا، أَُبوَك َوأََنا، َنْبَحُث »َفلَمَّ ، لَِماَذا َعِمْلَت ِبَنا هَكَذا؟ َفَقْد ُكنَّ َيا ُبَنيَّ

ُثمَّ َنَزَل َمَعُهَما  51 .َفلَْم َيْفَهَما َما َقالَُه لَُهَما 50 «َتْبَحَثاِن َعنِّي؟ أَلَْم َتْعلََما أَنَّ َعلَيَّ أَْن أَُكوَن فِي َما َيُخصُّ أَِبي؟لَِماَذا ُكْنُتَما »َفأََجاَبُهَما:  49 «!َعْنَك ُمَتَضاِيَقْينِ 

ُه َتْحَفُظ هِذِه األُُموَر ُكلَّ  ْعَمِة ِعْنَد هللاِ  52 .َها ِفي َقْلِبَهاَوَرَجَع إِلَى النَّاِصَرِة، َوَكاَن َخاِضعاً لَُهَما. َوَكاَنْت أُمُّ ُم ِفي اْلِحْكَمِة َواْلَقاَمِة، َوِفي النِّ ا َيُسوُع، َفَكاَن َيَتَقدَّ أَمَّ

 .َوالنَّاسِ 

 

 هل دعي مولود مريم ويوسف عمانوئيل؟
بِّ بِالنَّبِيِّ اْلقَائِِل: 22 َوهَذا ُكلُّهُ َكاَن لَِكْي يَتِمَّ َما قِيَل ِمَن الرَّ

هَُوَذا اْلَعْذَراُء تَْحبَُل »23

انُوئِيلَ   (23-1:22)متى  الَِّذي تَْفِسيُرهُ: هللَاُ َمَعنَا.« َوتَلُِد اْبنًا، َويَْدُعوَن اْسَمهُ ِعمَّ

ا اْستَْيقََظ يُوُسُف ِمنَ 24 ، َوأََخَذ اْمَرأَتَهُ.  فَلَمَّ بِّ النَّْوِم فََعَل َكَما أََمَرهُ َمالَُك الرَّ
َولَْم 25

 (25-1:24)متى  يَْعِرْفهَا َحتَّى َولََدِت اْبنَهَا اْلبِْكَر. َوَدَعا اْسَمهُ يَُسوَع.

 

 هل كانت حياة المسيح مهددة عند والدته؟
27

بِيِّ يَُسوَع أَبََواهُ، لِيَْصنََعا لَهُ َحَسَب َعاَدِة  وِح إِلَى اْلهَْيَكِل. َوِعْنَدَما َدَخَل بِالصَّ فَأَتَى بِالرُّ

النَّاُموِس، 
28

أََخَذهُ َعلَى ِذَراَعْيِه َوبَاَرَك هللاَ َوقَاَل: 
29
اآلَن تُْطلُِق َعْبَدَك يَا َسيُِّد َحَسَب »

قَْولَِك بَِسالٍَم، 
30

ألَنَّ َعْينَيَّ قَْد أَْبَصَرتَا َخالََصَك، 
31

اَم َوْجِه َجِميعِ  ِذي أَْعَدْدتَهُ قُدَّ
الَّ

ُعوِب.  الشُّ
32

 (32-2:27)لوقا  «.نُوَر إِْعالٍَن لأِلَُمِم، َوَمْجًدا لَِشْعبَِك إِْسَرائِيلَ 

13
بِّ قَْد ظَهََر لِيُوُسَف  بِيَّ » فِي ُحْلٍم قَائاِلً:َوبَْعَدَما اْنَصَرفُوا، إَِذا َمالَُك الرَّ قُْم َوُخِذ الصَّ

هُ َواْهُرْب إِلَى ِمْصَر، َوُكْن هُنَاَك َحتَّى أَقُوَل لََك. ألَنَّ ِهيُروُدَس ُمْزِمع  أَْن يَْطلَُب  َوأُمَّ

بِيَّ لِيُْهلَِكهُ «. الصَّ
14

هُ لَْيالً َواْنَصَرَف إِلَى ِمْصَر.  بِيَّ َوأُمَّ فَقَاَم َوأََخَذ الصَّ
15

َوَكاَن هُنَاَك إِلَى 

بِّ بِالنَّبِيِّ اْلقَائِل: )متى  «.ِمْن ِمْصَر َدَعْوُت اْبني» َوفَاِة ِهيُروُدَس. لَِكْي يَتِمَّ َما قِيَل ِمَن الرَّ

13:2-15) 

 

 كيف شهد يوحنا المعمدان ليسوع وهو لم يكن يعرف من هو؟

 (3-3:1)متى 

يَِّة اْليَهُوِديَِّة 1 فَإِنَّ هَذا هَُو الَِّذي قِيَل َعْنهُ بِإَِشْعيَاَء 3تُوبُوا، ألَنَّهُ قَِد اْقتََرَب َملَُكوُت السَّماَواِت. »قَائاِلً: 2َوفِي تِْلَك األَيَّاِم َجاَء يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن يَْكِرُز فِي بَرِّ

. اْصنَُعوا ُسبُلَهُ ُمْستَقِيَمةً النَّبِيِّ اْلقَائِِل: َصْوُت َصاِرٍخ  بِّ وا طَِريَق الرَّ يَِّة: أَِعدُّ  «.فِي الْبَرِّ
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 (17-3:11)متى 

ُدُكْم بَِماٍء لِلتَّْوبَِة، َولِكِن الَِّذي يَأْتِي بَْعِدي هَُو أَْقَوى ِمنِّي، الَِّذي لَْسُت أَْهالً أَْن أَ 11 وِح اْلقُُدِس َونَاٍر. أَنَا أَُعمِّ ُدُكْم بِالرُّ ْحِمَل ِحَذاَءهُ. هَُو َسيَُعمِّ
الَِّذي َرفُْشهُ فِي 12

ا التِّْبُن فَيُْحِرقُهُ بِنَاٍر الَ تُْطفَأُ يَِدِه، َوَسيُنَقِّي بَْيَدَرهُ، َويَجْ   «.َمُع قَْمَحهُ إِلَى اْلَمْخَزِن، َوأَمَّ

13
ِحينَئٍِذ َجاَء يَُسوُع ِمَن اْلَجلِيِل إِلَى األُْرُدنِّ إِلَى يُوَحنَّا لِيَْعتَِمَد ِمْنهُ. 

14
! أَنَا ُمْحتَاج  أَْن أَْعتَِمدَ »َولِكْن يُوَحنَّا َمنََعهُ قَائاِلً:  « ِمْنَك، َوأَْنَت تَأْتِي إِلَيَّ

15
فَأََجاَب يَُسوُع 

َل ُكلَّ بِر  »َوقَاَل لَهُ: ِحينَئٍِذ َسَمَح لَهُ. «. اْسَمِح اآلَن، ألَنَّهُ هَكَذا يَلِيُق بِنَا أَْن نَُكمِّ
16

َماَواُت قَِد ا ا اْعتََمَد يَُسوُع َصِعَد لِْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء، َوإَِذا السَّ ْنفَتََحْت لَهُ، فََرأَى فَلَمَّ

ُروَح هللاِ نَاِزالً ِمْثَل َحَماَمٍة َوآتِيًا َعلَْيِه، 
17

َماَواِت قَائاِلً:  «.هَذا هَُو اْبني اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه ُسِرْرتُ » َوَصْوت  ِمَن السَّ

 (4-11:2)متى 

2
ْجِن بِأَْعَماِل اْلَمِسيِح، أَْرَسَل اْثنَْيِن ِمْن تاَلَِميِذِه،  ا َسِمَع فِي السِّ ا يُوَحنَّا فَلَمَّ أَمَّ

3
« أَْنَت هَُو اآلتِي أَْم نَْنتَِظُر آَخَر؟» َوقَاَل لَهُ:

4
اْذهَبَا » فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهَُما:

تَْنظَُراِن:َوأَْخبَِرا يُوَحنَّا بَِما تَْسَمَعاِن وَ 
 

 (23-7:18)لوقا 

فَأَْخبََر يُوَحنَّا تاَلَِميُذهُ بِهَذا ُكلِِّه. 18
ُجالَِن 20« أَْنَت هَُو اآلتِي أَْم نَْنتَِظُر آَخَر؟» فََدَعا يُوَحنَّا اْثنَْيِن ِمْن تاَلَِميِذِه، َوأَْرَسَل إِلَى يَُسوَع قَائاِلً:19 ا َجاَء إِلَْيِه الرَّ فَلَمَّ

يَرٍة، َوَوهََب 21« يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن قَْد أَْرَسلَنَا إِلَْيَك قَائاِلً: أَْنَت هَُو اآلتِي أَْم نَْنتَِظُر آَخَر؟» قَاالَ: اَعِة َشفَى َكثِيِريَن ِمْن أَْمَراٍض َوأَْدَواٍء َوأَْرَواٍح ِشرِّ َوفِي تِْلَك السَّ

َص يُطَهَُّروَن، اْذهَبَا َوأَْخبَِرا يُوَحنَّا بَِما َرأَْيتَُما َوَسِمْعتَُما: إِنَّ الُْعْمَي يُْبِصُروَن، َواْلُعْرَج يَْمُشوَن، َواْلبُرْ »ُسوُع َوقَاَل لَهُماَ: فَأََجاَب يَ 22اْلبََصَر لُِعْميَاٍن َكثِيِريَن. 

مَّ يَْسَمُعوَن، َواْلَمْوتَى يَقُوُموَن، َواْلَمَساِكيَن يُبَشَُّروَن.    «.لَِمْن الَ يَْعثُُر فِيَّ َوطُوبَى 23َوالصُّ

 

 هل اعتمد الفريسيون من يوحنا المعمدان؟
وقِيِّيَن يَأْتُوَن إِلَى َمْعُموِديَّتِِه، قَاَل 7 دُّ يِسيِّيَن َوالصَّ ا َرأَى َكثِيِريَن ِمَن اْلفَرِّ فَلَمَّ

فَاْصنَُعوا أَْثَماًرا تَلِيُق 8يَاأَْوالََد األَفَاِعي، َمْن أََراُكْم أَْن تَْهُربُوا ِمَن اْلَغَضب اآلتِي؟ »لَهُْم:

 (8-3:7)متى  بِالتَّْوبَِة.

ُروا هللاَ ُمْعتَِمِديَن بَِمْعُموِديَِّة يُوَحنَّا. 29 اُروَن بَرَّ ا 30َوَجِميُع الشَّْعِب إِْذ َسِمُعوا َواْلَعشَّ َوأَمَّ

يِسيُّوَن َوالنَّاُموِسيُّوَن فََرفَُضوا َمُشوَرةَ هللاِ ِمْن ِجهَِة أَْنفُِسِهْم، َغْيَر ُمْعتَِمِديَن ِمْنهُ. )لوقا  اْلفَرِّ

7:29-30) 

 

 ماذا حدث ليسوع بعد تعميده؟

 (17-3:16)متى 

16
َماَواُت قَِد اْنفَتََحْت لَهُ، فََرأَى ُروَح هللاِ  ا اْعتََمَد يَُسوُع َصِعَد لِْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء، َوإَِذا السَّ نَاِزالً ِمْثَل َحَماَمٍة َوآتِيًا َعلَْيِه، فَلَمَّ

17
َماَواِت قَائاِلً: » َوَصْوت  ِمَن السَّ

«.هَذا هَُو اْبني اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه ُسِرْرتُ 
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 (1:4)متى 

1
َب ِمْن إِْبلِيَس. وِح لِيَُجرَّ يَِّة ِمَن الرُّ  ثُمَّ أُْصِعَد يَُسوُع إِلَى اْلبَرِّ

 (13-1:9)مرقس 

9 . وَح ِمْثَل 10َوفِي تِْلَك األَيَّاِم َجاَء يَُسوُع ِمْن نَاِصَرِة اْلَجلِيِل َواْعتََمَد ِمْن يُوَحنَّا فِي األُْرُدنِّ َماَواِت قَِد اْنَشقَّْت، َوالرُّ َولِْلَوْقِت َوهَُو َصاِعد  ِمَن اْلَماِء َرأَى السَّ

َماَواِت: َوَكاَن َصْوت  ِمنَ 11َحَماَمٍة نَاِزالً َعلَْيِه.   «.أَْنَت اْبنِي اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه ُسِرْرتُ » السَّ

12
يَِّة،  وُح إِلَى اْلبَرِّ َولِْلَوْقِت أَْخَرَجهُ الرُّ

13
ْيطَاِن. َوَكاَن َمَع اْلُوُحوِش. َوَصاَرِت اْلَمالَ  ُب ِمَن الشَّ يَِّة أَْربَِعيَن يَْوًما يَُجرَّ تَْخِدُمهُ. ئَِكةُ َوَكاَن هُنَاَك فِي اْلبَرِّ

 

 (2-4:1)لوقا 

يَِّة 1 وِح فِي اْلبَرِّ وِح اْلقُُدِس، َوَكاَن يُْقتَاُد بِالرُّ ا يَُسوُع فََرَجَع ِمَن األُْرُدنِّ ُمْمتَلِئًا ِمَن الرُّ أَمَّ
ُب ِمْن إِْبلِيَس. َولَْم يَأُْكْل َشيْئًا فِي تِْلَك األَيَّاِم. 2 أَْربَِعيَن يَْوًما يَُجرَّ

ا ْت َجاَع أَِخيًرا. َولَمَّ تَمَّ
 

 (36-1:33)يوحنا 

وَح نَا33 َد بِاْلَماِء، َذاَك قَاَل لِي: الَِّذي تََرى الرُّ وِح اْلقُُدِس. َوأَنَا لَْم أَُكْن أَْعِرفُهُ، لِكنَّ الَِّذي أَْرَسلَنِي ألَُعمِّ ُد بِالرُّ ا َعلَْيِه، فَهَذا هَُو الَِّذي يَُعمِّ ِزالً َوُمْستَقِر ً
َوأَنَا 34

 «.قَْد َرأَْيُت َوَشِهْدُت أَنَّ هَذا هَُو اْبُن هللاِ 

«.هَُوَذا َحَمُل هللاِ!»فَنَظََر إِلَى يَُسوَع َماِشيًا، فَقَاَل:36َوفِي اْلَغِد أَْيًضا َكاَن يُوَحنَّا َواقِفًا هَُو َواْثنَاِن ِمْن تاَلَِميِذِه، 35
 

 

 المقدسة ثم الجبل أم العكس؟هل جاء إبليس بيسوع أوال إلى المدينة 
َسِة، َوأَْوقَفَهُ َعلَى َجنَاِح اْلهَْيَكِل، 5 ثُمَّ أََخَذهُ إِْبلِيُس إِلَى اْلَمِدينَِة اْلُمقَدَّ

إِْن » َوقَاَل لَهُ:6

: أَنَّهُ يُوِصي َمالَئَِكتَهُ بَِك، فََعلَى  ُكْنَت اْبَن هللاِ فَاْطَرْح نَْفَسَك إِلَى أَْسفَُل، ألَنَّهُ َمْكتُوب 

َمْكتُوب  أَْيًضا: الَ » قَاَل لَهُ يَُسوُع:7«. أيَاِديِهْم يَْحِملُونََك لَِكْي الَ تَْصِدَم بَِحَجٍر ِرْجلَكَ 

بَّ إِلهَ  ب الرَّ ا، َوأََراهُ َجِميَع َمَمالِِك اْلَعالَِم 8«. كَ تَُجرِّ ثُمَّ أََخَذهُ أَْيًضا إِْبلِيُس إِلَى َجبَل َعال ِجد ً

 (8-4:5)متى  َوَمْجَدهَا،

وِح فِي 1 وِح اْلقُُدِس، َوَكاَن يُْقتَاُد بِالرُّ ا يَُسوُع فََرَجَع ِمَن األُْرُدنِّ ُمْمتَلِئًا ِمَن الرُّ أَمَّ

يَِّة  ْت َجاَع 2اْلبَرِّ ا تَمَّ ُب ِمْن إِْبلِيَس. َولَْم يَأُْكْل َشْيئًا فِي تِْلَك األَيَّاِم. َولَمَّ أَْربَِعيَن يَْوًما يَُجرَّ

فَأََجابَهُ 4«. إِْن ُكْنَت اْبَن هللاِ، فَقُْل لِهَذا اْلَحَجِر أَْن يَِصيَر ُخْبًزا» َوقَاَل لَهُ إِْبلِيُس:3أَِخيًرا. 

: أَْن لَْيَس بِاْلُخْبِز َوْحَدهُ يَْحيَا اإِلْنَساُن، بَْل بُِكلِّ َكلَِمٍة ِمَن هللاِ » يَُسوُع قِائاِلً: ثُمَّ 5«. َمْكتُوب 

َماِن.  أَْصَعَدهُ  َوقَاَل 6إِْبلِيُس إِلَى َجبَل َعال َوأََراهُ َجِميَع َمَمالِِك اْلَمْسُكونَِة فِي لَْحظٍَة ِمَن الزَّ

، ألَنَّهُ إِلَيَّ قَْد ُدفَِع، َوأَنَا أُْعِطيِه لَِمْن لََك أُْعطِ » لَهُ إِْبلِيُس: لْطَاَن ُكلَّهُ َوَمْجَدهُنَّ ي هَذا السُّ

اْذهَْب يَا َشْيطَاُن! » فَأََجابَهُ يَُسوُع َوقَاَل:8«. فَإِْن َسَجْدَت أََماِمي يَُكوُن لََك اْلَجِميعُ 7أُِريُد. 

بِّ إِلِهَك تَْسجُ  : لِلرَّ ثُمَّ َجاَء بِِه إِلَى أُوُرَشلِيَم، َوأَقَاَمهُ َعلَى 9«. ُد َوإِيَّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُدُ إِنَّهُ َمْكتُوب 

 (9-4:1)لوقا  إِْن ُكْنَت اْبَن هللاِ فَاْطَرْح نَْفَسَك ِمْن هُنَا إِلَى أَْسفَلُ » َجنَاِح اْلهَْيَكِل َوقَاَل لَهُ:
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 كم عدد اآللهة في الكتاب المقدس؟

 (10:4)متى 

بِّ إِلِهَك تَْسُجُد َوإِيَّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُدُ » ِحينَئٍِذ قَاَل لَهُ يَُسوُع:10 : لِلرَّ  «.اْذهَْب يَا َشْيطَاُن! ألَنَّهُ َمْكتُوب 

 (29:12)مرقس 

بُّ إِلهُنَا َربٌّ » فَأََجابَهُ يَُسوُع:29 َل ُكلِّ اْلَوَصايَا ِهَي: اْسَمْع يَا إِْسَرائِيُل. الرَّ . إِنَّ أَوَّ َواِحد 
 

-10:34)يوحنا 

35) 

إِْن قَاَل آلِهَة  ألُولئَِك الَِّذيَن َصاَرْت إِلَْيِهْم َكلَِمةُ هللاِ، َوالَ يُْمِكُن أَْن يُْنقََض اْلَمْكتُوبُ 35أَلَْيَس َمْكتُوبًا فِي نَاُموِسُكْم: أَنَا قُْلُت إِنَُّكْم آلِهَة ؟ »أََجابَهُْم يَُسوُع: 34
 

 (17:20)يوحنا 

«.إِنِّي أَْصَعُد إِلَى أَبِي َوأَبِيُكْم َوإِلِهي َوإِلِهُكمْ  الَ تَْلِمِسينِي ألَنِّي لَْم أَْصَعْد بَْعُد إِلَى أَبِي. َولِكِن اْذهَبِي إِلَى إِْخَوتِي َوقُولِي لَهُْم:» قَاَل لَهَا يَُسوُع:17
 

-20:28)يوحنا 

29) 

«.ألَنََّك َرأَْيتَنِي يَا تُوَما آَمْنَت! طُوبَى لِلَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يََرْوا» قَاَل لَهُ يَُسوُع:29«. لِهي!َربِّي َوإِ » أََجاَب تُوَما َوقَاَل لَهُ:28
 

 

 من اتبعوا السيد المسيح على شاطئ بحيرة الجليل؟

 (22-4:12)متى  

ا،  12 ُه َقْد أُْلِقَي اْلَقْبُض َعلَى ُيوَحنَّ ا َسِمَع َيُسوُع أَنَّ َه إِلَى َكْفَرَناُحوَم اْلَواقَِعِة َعلَى َشاِطِئ اْلُبَحْيَرِة  13 .َعاَد إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَجلِيلِ َولَمَّ َوإِْذ َتَرَك النَّاِصَرَة، َتَوجَّ

ِبيِّ إَِشْعَياَء الْ  14 ِضْمَن ُحُدوِد َزُبولُوَن َوَنْفَتالِيَم، َوَسَكَن ِفيَها، أَْرُض َزُبولُوَن َوأَْرُض َنْفَتالِيَم، َعلَى َطِريِق اْلُبَحْيَرِة َما َوَراَء » 15 :َقاِئلِ لَِيِتمَّ َما ِقيَل ِبلَِساِن النَّ

، ِبالَُد اْلَجلِيِل الَِّتي َيْسُكُنَها األََجاِنُب، ْلَمِة، أَْبَصَر ُنوراً َعِظيماً، َواْلَجالُِسوَن ِفي أَرْ  16 َنْهِر األُْرُدنِّ ِض اْلَمْوِت َوِظالَلِِه، أَْشَرَق َعلَْيِهْم الشَّْعُب اْلَجالُِس ِفي الظُّ

ُر َقاِئالً:  17 «!ُنورٌ  َماَواتِ »ِمْن ذلَِك اْلِحيِن َبَدأَ َيُسوُع ُيَبشِّ  «!ُتوُبوا، َفَقِد اْقَتَرَب َملَُكوُت السَّ

َبَكَة ِفي اْلُبَحْيَرِة، إِْذ َكاَنا َوَبْيَنَما َكاَن َيُسوُع َيْمِشي َعلَى َشاِطِئ ُبَحْيَرِة اْلَجلِيِل، َرأَى أََخَوْينِ  18 ، ُهَما ِسْمَعاُن الَِّذي ُيْدَعى ُبْطُرَس َوأَْنَدَراُوُس أَُخوهُ، ُيْلِقَياِن الشَّ
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اَدْينِ  اَدْيِن لِلنَّاسِ »َفَقاَل لَُهَما:  19 .َصيَّ ا اْتَبَعاِني، َفأَْجَعلَُكَما َصيَّ َباَك َوَتِبَعاهُ حَ  20«!َهيَّ َوَساَر ِمْن ُهَناَك َفَرأَى أََخَوْيِن آَخَرْيِن، ُهَما َيْعقُوُب ْبُن  21 .االً َفَتَرَكا الشِّ

ا أَُخوهُ، ِفي اْلَقاِرِب َمَع أَِبيِهَما ُيْصلَِحاِن ِشَباَكُهَما، َفَدَعاُهَما لَِيْتَبَعاهُ   .َفَترَكا اْلَقاِرَب َوأََباُهَما، َوَتِبَعاهُ َحاالً  22 .َزَبِدي َوُيوَحنَّ

-1:14)مرقس  

20) 

ا، اْنَطلََق َيُسوُع إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل، ُيْعلُِن ِبَشاَرَة هللاِ َقائِ  14 َماُن َواْقَتَرَب َملَُكوُت هللِا. َفُتوُبوا َوآِمُنوا » 15 :الً َوَبْعَدَما أُْلِقَي اْلَقْبُض َعلَى ُيوَحنَّ َقِد اْكَتَمَل الزَّ

َبَكَة فِ َوِفيَما  16 «!ِباإلِْنِجيلِ  اَدْينِ َكاَن َيُسوُع َيْمِشي َعلَى َشاِطِئ ُبَحْيَرِة اْلَجلِيِل، َرأَى ِسْمَعاَن َوأََخاهُ أَْنَدَراُوَس ُيْلِقَياِن الشَّ َفَقاَل  17 .ي اْلُبَحْيَرِة، َفَقْد َكاَنا َصيَّ

اَدْيِن لِلنَّاسِ »لَُهَما َيُسوُع:  ا اْتَبَعاِني، َفأَْجَعلُُكَما َصيَّ ا أََخاهُ ِفي  19 .َفَتَرَكا ِشَباَكُهَما َوَتِبَعاهُ  18 «!َهيَّ ُثمَّ َساَر ِمْن ُهَناَك َقلِيالً، َفَرأَى َيْعقُوَب ْبَن َزَبِدي َوُيوَحنَّ

َباَك،  .ِب َمَع األَُجَراِء، َوَتِبَعاهُ َفَدَعاُهَما ِفي اْلَحاِل لَِيْتَبَعاهُ، َفَتَرَكا أََباُهَما َزَبِدي ِفي اْلَقارِ  20 اْلَقاِرِب ُيْصلَِحاِن الشِّ

 (15-414: )لوقا 
؛ َوَذاَع ِصيُتُه ِفي اْلقَُرى اْلُمَجاِوَرِة ُكلَِّها14  ِِ و ُدوَنهُ . 15 َوَعاَد َيُسوُع إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل ِبقُْدَرِة الرُّ  . َوَكاَن ُيَعلُِّم ِفي َمَجاِمِع اْلَيُهوِد، َواْلَجِميُع ُيَمجِّ

-1:43)يوحنا  

51) 

الِي َنَوى َيُسوُع أَْن َيْذَهَب إِلَى ِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل، َفَوَجَد ِفيلِبَُّس، َفَقاَل لَُه: 43  َوَكاَن ِفيلِبُُّس ِمْن َبْيَت َصْيَدا، َبْلَدِة أَْنَدَراُوَس «! 44 اْتَبْعِني»َوِفي اْلَيْوِم التَّ

ِريَعِة، َواألَْنِبَياُء ِفي ُكُتِبِهْم َوُهَو َيُسوُع اْبُن ُيوُسَف ِمَن »َنَثَناِئيَل، َفَقاَل لَُه:  ُثمَّ َوَجَد ِفيلِبُّسُ . 45 َوُبْطُرسَ  َوَجْدَنا الَِّذي َكَتَب َعْنُه ُموَسى ِفي الشَّ

َهَذا »َوَرأَى َيُسوُع َنَثَناِئيَل َقاِدماً َنْحَوهُ َفَقاَل َعْنُه: «! 47 َتَعاَل َواْنُظرْ »ِفيلِبُُّس: أََجاَبُه « َوَهْل َيْطلُُع ِمَن النَّاِصَرِة َشْيٌء َصالٌِح؟»َفَقاَل َنَثَناِئيُل: .« 46 النَّاِصَرةِ 

يَنِة »َفأََجاَبُه َيُسوُع: « َوِمْن أَْيَن َتْعِرفُِني؟»َفَسأَلَُه َنَثَناِئيُل: «! 48 إِْسَراِئيلِيٌّ أَِصيٌل اَل َشكَّ ِفيهِ  َفَهَتَف َنَثَناِئيُل َقاِئالً: .«49 َقْبَل أَْن َيْدُعَوَك ِفيلِبُّسُ َرأَْيُتَك َتْحَت التِّ

يَنِة؟ َسْوَف َتَرى أَْعَظَم ِمنْ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع: «! 50 َيا ُمَعلُِّم، أَْنَت اْبُن هللِا! أَْنَت َملُِك إِْسَراِئيلَ » ُثمَّ َقاَل «! 51 َهَذا َهْل آَمْنَت ألَنِّي قُْلُت لََك إِنِّي َرأَْيُتَك َتْحَت التِّ

َماَء َمْفُتوَحًة، َوَمالَِئَكَة هللِا َيْصَعُدوَن َوَيْنِزلُوَن »لَُه:  ُكْم َسَتَرْوَن السَّ  «!َعلَى اْبِن اإلِْنَسانِ اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ

 

 أين التقى المسيح سمعان بطرس وأندراوس؟
َوإِْذ َكاَن يَُسوُع َماِشيًا ِعْنَد بَْحِر اْلَجلِيِل أَْبَصَر أََخَوْيِن: ِسْمَعاَن الَِّذي يُقَاُل لَهُ 18

 فَقَاَل لَهَُما:19بُْطُرُس، َوأَْنَدَراُوَس أََخاهُ يُْلقِيَاِن َشبََكةً فِي اْلبَْحِر، فَإِنَّهَُما َكانَا َصيَّاَدْيِن. 

بَاَك َوتَبَِعاهُ.20«. هَلُمَّ َوَرائِي فَأَْجَعلُُكَما َصيَّاَدِي النَّاسِ » -4:18)متى  فَلِْلَوْقِت تََرَكا الشِّ

20) 

أَْنَت ِسْمَعاُن ْبُن يُونَا. أَْنَت تُْدَعى »فََجاَء بِِه إِلَى يَُسوَع. فَنَظََر إِلَْيِه يَُسوُع َوقَاَل: 42

 بُْطُرُس.الَِّذي تَْفِسيُرهُ: « َصفَا

 «.اْتبَْعنِي» فِي اْلَغِد أََراَد يَُسوُع أَْن يَْخُرَج إِلَى اْلَجلِيِل، فََوَجَد فِيلُبَُّس فَقَاَل لَهُ:43

 (43-1:42)يوحنا 
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 ما هي قصة اتباع سمعان بطرس ليسوع؟

 (22-4:18)متى 

َراُوَس أََخاهُ يُْلقِيَاِن َشبََكةً فِي اْلبَْحِر، فَإِنَّهَُما َكانَا َصيَّاَدْيِن. َوإِْذ َكاَن يَُسوُع َماِشيًا ِعْنَد بَْحِر اْلَجلِيِل أَْبَصَر أََخَوْيِن: ِسْمَعاَن الَِّذي يُقَاُل لَهُ بُْطُرُس، َوأَْندَ 18
بَاَك َوتَبَِعاهُ. 20«. لُُكَما َصيَّاَدِي النَّاسِ هَلُمَّ َوَرائِي فَأَْجعَ » فَقَاَل لَهَُما:19 ثُمَّ اْجتَاَز ِمْن هُنَاَك فََرأَى أََخَوْيِن آَخَرْيِن: يَْعقُوَب ْبَن َزْبِدي َويُوَحنَّا 21فَلِْلَوْقِت تََرَكا الشِّ

فِينَِة َمَع َزْبِدي أَبِيِهَما يُْصلَِحاِن ِشبَاَكهَُما، فََدَعاهُ  فِينَةَ َوأَبَاهَُما َوتَبَِعاهُ.22َما. أََخاهُ، فِي السَّ  فَلِْلَوْقِت تََرَكا السَّ

-1:16)مرقس 

20) 

هَلُمَّ َوَرائِي » لَهَُما يَُسوُع:فَقَاَل 17فَإِنَّهَُما َكانَا َصيَّاَدْيِن.  َوفِيَما هَُو يَْمِشي ِعْنَد بَْحِر اْلَجلِيِل أَْبَصَر ِسْمَعاَن َوأَْنَدَراُوَس أََخاهُ يُْلقِيَاِن َشبََكةً فِي اْلبَْحِر،16

فِينَِة 19فَلِْلَوْقِت تََرَكا ِشبَاَكهَُما َوتَبَِعاهُ. 18«. فَأَْجَعلُُكَما تَِصيَراِن َصيَّاَدِي النَّاسِ  ثُمَّ اْجتَاَز ِمْن هُنَاَك قَلِيالً فََرأَى يَْعقُوَب ْبَن َزْبِدي َويُوَحنَّا أََخاهُ، َوهَُما فِي السَّ

بَاَك. يُْصلِحَ  فِينَِة َمَع األَْجَرى َوَذهَبَا َوَراَءهُ.20اِن الشِّ  فََدَعاهَُما لِْلَوقِْت. فَتََرَكا أَبَاهَُما َزْبِدي فِي السَّ

 (11-5:3)لوقا 

. ثُ 3 فِينَتَْيِن الَّتِي َكانَْت لِِسْمَعاَن، َوَسأَلَهُ أَْن يُْبِعَد قَلِيالً َعِن اْلبَرِّ فِينَِة. فََدَخَل إِْحَدى السَّ مَّ َجلََس َوَصاَر يَُعلُِّم اْلُجُموَع ِمَن السَّ
ا فََرَغ ِمَن اْلَكالَِم قَاَل 4 َولَمَّ

ْيدِ » لِِسْمَعاَن: بََكةَ » فَأََجاَب ِسْمَعاُن َوقَاَل لَهُ:5«. اْبُعْد إِلَى اْلُعْمِق َوأَْلقُوا ِشبَاَكُكْم لِلصَّ «. يَا ُمَعلُِّم، قَْد تَِعْبنَا اللَّْيَل ُكلَّهُ َولَْم نَأُْخْذ َشْيئًا. َولِكْن َعلَى َكلَِمتَِك أُْلقِي الشَّ
ُق. 6 ا، فََصاَرْت َشبََكتُهُْم تَتََخرَّ ا فََعلُوا ذلَِك أَْمَسُكوا َسَمًكا َكثِيًرا ِجد ً َولَمَّ

فِينَِة األُْخَرى أَْن يَأْتُوا َويَُساِعُدوهُْم. فَأَتَْوا َوَمألُوا فَأََشاُروا إِلَى ُشَرَكائِِهُم الَّذِ 7 يَن فِي السَّ

فِينَتَْيِن َحتَّى أََخَذتَا فِي اْلَغَرِق.  ا َرأَى ِسْمَعاُن بُْطُرُس ذلَِك َخرَّ ِعْنَد ُرْكبَتَْي يَُسوَع قَائاِلً:8السَّ ، ألَنِّ » فَلَمَّ !اْخُرْج ِمْن َسفِينَتِي يَاَربُّ إِِذ اْعتََرْتهُ 9«. ي َرُجل  َخاِطئ 

َمِك الَِّذي أََخُذوهُ.  َوَكذلَِك أَْيًضا يَْعقُوُب َويُوَحنَّا اْبنَا َزبَِدي اللََّذاِن َكانَا َشِريَكْي ِسْمَعاَن. فَقَاَل يَُسوُع لِِسْمَعاَن: 10َوجِميَع الَِّذيَن َمَعهُ َدْهَشة  َعلَى َصْيِد السَّ

فِينَتَْيِن إِلَى اْلبَرِّ تََرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوتَبُِعوهُ.11« اآلَن تَُكوُن تَْصطَاُد النَّاَس! الَتََخْف! ِمنَ » ا َجاُءوا بِالسَّ َولَمَّ
 

 (42-1:35)يوحنا 

فََسِمَعهُ التِّْلِميَذاِن يَتََكلَُّم، فَتَبَِعا يَُسوَع. 37«. هَُوَذا َحَمُل هللاِ!»يًا، فَقَاَل:فَنَظََر إِلَى يَُسوَع َماشِ 36َوفِي اْلَغِد أَْيًضا َكاَن يُوَحنَّا َواقِفًا هَُو َواْثنَاِن ِمْن تاَلَِميِذِه، 35
فَأَتَيَا «. َتَعالَيَا َواْنظَُرا» فَقَاَل لَهَُما:39« ؟َربِّي، الَِّذي تَْفِسيُرهُ: يَا ُمَعلُِّم، أَْيَن تَْمُكثُ » فَقَاالَ:« َماَذا تَْطلُبَاِن؟» فَاْلتَفََت يَُسوُع َونَظََرهَُما يَْتبََعاِن، فَقَاَل لَهَُما:38

اَعِة اْلَعاِشَرِة.  َونَظََرا أَْيَن َكاَن يَْمُكُث، َوَمَكثَا ِعْنَدهُ ذلَِك اْليَْوَم. َوَكاَن نَْحَو السَّ
َعا يُوَحنَّا َكاَن أَْنَدَراُوُس أَُخو ِسْمَعاَن بُْطُرَس َواِحًدا ِمَن االْثنَْيِن اللََّذْيِن َسمِ 40

الً أََخاهُ ِسْمَعاَن، فَقَاَل لَهُ:41َوتَبَِعاهُ.  أَْنَت ِسْمَعاُن ْبُن »فََجاَء بِِه إِلَى يَُسوَع. فَنَظََر إِلَْيِه يَُسوُع َوقَاَل: 42اْلَمِسيُح.  الَِّذي تَْفِسيُرهُ:« قَْد َوَجْدنَا َمِسيَّا» هَذا َوَجَد أَوَّ

الَِّذي تَْفِسيُرهُ: بُْطُرُس.« َصفَايُونَا. أَْنَت تُْدَعى 
 

 

 ما هي معجزات السيد المسيح في الجليل وكفرناحوم؟

 (25-4:23)متى  

23 
 24 ُكلَّ َمَرٍض َوِعلٍَّة فِي الشَّْعِب،َملَُكوِت، َويَْشفِي َوَكاَن يَُسوُع يَتَنَقَُّل فِي ِمْنَطقَِة اْلَجلِيِل ُكلِّهَا، يَُعلُِّم فِي َمَجاِمِع اْليَهُوِد، َويُنَاِدي بِبَِشاَرِة الْ 

فََذاَع ِصيتُهُ فِي 

يَاِطيِن، َواْلمَ . ُسوِريَّةَ ُكلِّهَا  25 .َجِميعاً ْصُروِعيَن، َواْلَمْشلُولِيَن، فََشفَاهُْم فََحَملُوا إِلَْيِه َمْرَضاهُُم اْلُمَصابِيَن بِأَْمَراٍض َوأَْوَجاٍع ُمْختَلِفٍَة، َواْلَمْسُكونِيَن بِالشَّ
فَتَبَِعْتهُ 
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 .نِّ ُجُموع  َكبِيَرة  ِمْن َمنَاِطِق اْلَجلِيِل، َواْلُمُدِن اْلَعْشِر، َوأُوُرَشلِيَم، َواْليَهُوِديَِّة، َوَما َوَراَء األُْردُ 

 (27-8:1)متى  
ا َنَزَل ِمَن اْلَجَبِل، َتِبَعْتُه ُجُموٌع َكِثيَرةٌ  َم إِلَْيِه َوَسَجَد لَُه َقاِئالً: َوإَِذا َرُجٌل  2 .َولَمَّ ُد، إِْن ُكْنَت ُتِريُد، َفأَْنَت َقاِدٌر أَْن »ُمَصاٌب ِباْلَبَرِص، َتَقدَّ َيا َسيِّ

َرِني اْنَتِبْه! اَل ُتْخِبْر أََحداً، َبِل اْذَهْب َواْعِرْض »ُسوُع: َوَقاَل لَُه يَ  4 .َوِفي اْلَحاِل َطُهَر الَرُجل ِمْن َبَرِصهِ « أُِريُد، َفاْطُهْر!»َفَمدَّ َيَدهُ َولََمَسُه َوَقاَل:  3 «!ُتَطهِّ

ِم اْلقُْرَباَن الَِّذي أََمَر ِبِه ُموَسى، َفَيُكوَن ذلَِك َشَهاَدًة لَُهمْ   «!َنْفَسَك َعلَى اْلَكاِهِن، َوَقدِّ

ُل إِلَْيهِ َوَحالََما َدَخَل َيُسوُع َمِديَنَة َكْفَرَناُحوَم، َجاَءهُ َقاِئُد ِمَئٍة يَ  5 ُد! إِنَّ َخاِدِمي َمْشلُوٌل َطِريُح اْلِفَراِش فِي اْلَبْيِت، ُيَعاِني أََشدَّ »َقاِئالً:  6 َتَوسَّ َيا َسيِّ

ُد، أََنا اَل أَْسَتِحقُّ أَْن تَ »َفأََجاَب َقاِئُد اْلِمَئِة:  8 «!َسأَْذَهُب َوأَْشِفيهِ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع:  7 .«اآلالَمِ  َما قُْل َكلَِمًة، َفُيْشَفى َيا َسيِّ ْدُخَل َتْحَت َسْقِف َبْيِتي. إِنَّ

َهَذا!  ُب، َوآِلَخَر: َتَعاَل! َفَيأِْتي، َولَِعْبِدي: اْفَعلْ َفأََنا أَْيضاً َرُجٌل َتْحَت ُسْلَطٍة أَْعلَى ِمنِّي، َولِي ُجُنوٌد َتْحَت إِْمَرِتي؛ أَقُوُل ألََحِدِهْم: اْذَهْب! َفَيْذهَ  9 .َخاِدِمي

َب َوَقاَل لَِمْن َيْتَبُعوَنُه:  10 .«َفَيْفَعلُ  ا َسِمَع َيُسوُع ذلَِك، َتَعجَّ َوأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ  11 !اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْم أَِجْد أََحداً فِي إِْسَراِئيَل لَُه َهَذا اإلِيَماُن اْلَعِظيمُ »َفلَمَّ

َماَواتِ َكِثيِريَن َسَيأُْتوَن ِمَن  ِكُئوَن َمَع إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق َوَيْعقُوَب ِفي َملَُكوِت السَّ ْلَمِة  12 .اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَيتَّ ا َبُنو اْلَملَُكوِت، َفُيْطَرُحوَن ِفي الظُّ أَمَّ

ِة، ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر األَْسَنانِ  اَعِة ُشِفَي َخاِدُمهُ « اْذَهْب، َوْلَيُكْن لََك َما آَمْنَت ِبأَْن َيُكوَن!»ُسوُع لَِقاِئِد اْلِمَئِة: ُثمَّ َقاَل يَ  13 «!اْلَخاِرِجيَّ  .َوِفي ِتْلَك السَّ

ى، َوَنَهَضْت َوأََخَذْت َتْخِدُمهُ َفلََمَس َيَدَها، َفذَ  15 .َوَذَهَب َيُسوُع إِلَى َبْيِت ُبْطُرَس، َفَوَجَد َحَماَتُه َتْرقُُد َمِريَضًة ُتَعاِني ِمَن اْلُحمَّى 14 َوِعْنَد  16 .َهَبْت َعْنَها اْلُحمَّ

َياِطينَ  َياِطيِن. َفَكاَن َيْطُرُد الشَّ َيِتمَّ َما ِقيَل ِبلَِساِن  لَِكيْ  17  ِبَكلَِمٍة ِمْنُه. َوَشَفى اْلَمْرَضى َجِميعاً،ُحلُوِل اْلَمَساِء، أَْحَضَر إِلَْيِه النَّاُس َكِثيِريَن ِمَن اْلَمْسُكوِنيَن ِبالشَّ

ِبيِّ إَِشْعَياَء اْلَقاِئِل:   .«ُهَو أََخَذ أَْسَقاَمَنا، َوَحَمَل أَْمَراَضَنا»النَّ

فَِّة اْلُمقَ  18 َم إِلَْيِه أََحُد اْلَكَتَبِة َوَقاَل: فَ  19 .اِبلَةِ َوِحيَن َرأَى َيُسوُع أَنَّ الُجُموَع َقِد اْحَتَشَدْت َحْولَُه، أََمَر َتالَِميَذهُ أَْن َيْعُبُروا إِلَى الضَّ َيا ُمَعلُِّم، َسأَْتَبُعَك َحْيُثَما »َتَقدَّ

ا اْبُن اإلِْنَساِن، َفلَْيَس لَُه َمَكاٌن ُيْسِنُد إِلَْيِه »َفأََجاَبُه َيُسوُع:  20 «!َتْذَهبُ  َماِء أَْوَكاٌر؛ أَمَّ َوَقاَل لَُه آَخُر ِمْن َتالَِميِذِه:  21 .«َرأَْسهُ لِلثََّعالِِب أَْوَجاٌر، َولُِطُيوِر السَّ

الً َفأَْدِفَن أَِبي» ُد، اْسَمْح لِي أَْن أَْذَهَب أَوَّ  «!اْتَبْعِني اآلَن، َوَدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهمْ »َفأََجاَبُه َيُسوُع:  22 «!َيا َسيِّ

َفأَْسَرَع التَّالَِميُذ  25 . َناِئماً إَِذا َعاِصَفٌة َشِديَدةٌ َقْد َهبَّْت َعلَى اْلُبَحْيَرِة، َحتَّى َكاَدِت اْلِمَياهُ أَْن َتْبَتلَِع اْلَقاِرَب. َوَكاَن ُهوَ وَ  24 .ُثمَّ َرِكَب اْلَقاِرَب، َوَتِبَعُه َتالَِميُذهُ  23

َنا َنْهلِكُ »إِلَْيِه ُيْوِقُظوَنُه َقاِئلِيَن:  َنا! إِنَّ ُد، َنجِّ يَح َواْلَبْحَر، َفَساَد ُهُدوٌء « لَِماَذا أَْنُتْم َخاِئفُوَن، َيا َقلِيلِي اإلِيَماِن؟»لَُهْم: َفَقاَل  26 «!َيا َسيِّ ُثمَّ َنَهَض َوَزَجَر الرِّ

َب النَّاُس َوَقالُوا:  27 .َتامٌّ  يَح َواْلَبْحَر ُيِطيَعاِنِه؟»َفَتَعجَّ  .«ُتَرى، َمْن َهَذا َحتَّى إِنَّ الرِّ

-1:21)مرقس  

21 
ْبِت، إِلَى اْلَمْجَمِع َوأََخَذ يَُعلِّمُ . ثُمَّ َذهَبُوا إِلَى َكْفَرنَاُحومَ   22 .فََدَخَل َحاالً، فِي يَْوِم السَّ

فَُذِهَل اْلَحاِضُروَن ِمْن تَْعلِيِمِه، ألَنَّهُ َكاَن يَُعلُِّمهُْم َكَصاِحِب ُسْلطَاٍن َولَيَْس 

 23 .َكاْلَكتَبَةِ 
، فََصَرخَ َوَكاَن فِي َمْجَمعِ   24 ِهْم َرُجل  يَْسُكنُهُ ُروح  نَِجس 

؟ أَِجْئَت لِتُْهلَِكنَا؟ أَنَا أَْعِرُف َمْن أَْنتَ : »َوقَالَ  أَْنَت قُدُّوُس . َما َشأْنَُك بِنَا يَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ
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 25 !«هللاِ  (45
 26 !«اْخَرْس َواْخُرْج ِمْنهُ : »فََزَجَرهُ يَُسوُع قَائاِلً 

ُجَل، َوَصَرَخ َصْرَخةً َعالِيَةً، َوَخَرَج ِمْنهُ فَطََرَح ال وُح النَِّجُس الرَّ  27 .رُّ
فَُدِهَش اْلَجِميُع َحتَّى أََخُذوا 

 28 !«يُعهُ َما هَذا؟ إِنَّهُ تَْعلِيم  َجِديد ، يُْلقَى بُسْلطَاٍن، فََحتَّى األَْرَواُح النَِّجَسةُ يَأُْمُرهَا فَتُطِ : »يَتََساَءلُوَن فِيَما بَْينَهُمْ 
َوفِي اْلَحاِل اْنتََشَر َخبَُر يَُسوَع فِي ُكلِّ َمَكاٍن ِمَن 

 .اْلِمْنطَقَِة اْلُمَجاِوَرِة لِْلَجلِيلِ 

29 
 30 .َوَحالََما َغاَدُروا اْلَمْجَمَع، َدَخلُوا بَْيَت ِسْمَعاَن َوأَْنَدَراُوَس، َوَمَعهُْم يَْعقُوُب َويُوَحنَّا

ىَوَكانَْت َحَماةُ ِسْمعَ  فَفِي اْلَحاِل . اَن طَِريَحةَ اْلفَِراِش، تَُعانِي ِمَن اْلُحمَّ

 31 .َكلَُّموا يَُسوَع بَِشأْنِهَا
 32 .فََذهَبَْت َعْنهَا اْلُحمَّى َحاالً، َوقَاَمْت تَْخُدُمهُمْ . فَاْقتََرَب إِلَْيهَا، َوأَْمَسَك بِيَِدهَا َوأَْنهََضهَا

ا َغَربَِت الشَّْمُس، َوِعْنَد ُحلُوِل اْلَمَساِء، لَمَّ 

يَاِطيِن،  33 أَْحَضَر النَّاُس إِلَيِْه َجِميَع َمْن َكانُوا َمْرَضى َوَمْسُكونِيَن بِالشَّ
 34 .َحتَّى اْحتََشَد أَْهُل اْلَمِدينَِة ُكلُّهُْم ِعْنَد البَابِ 

فََشفَى َكثِيِريَن َكانُوا يَُعانُوَن ِمْن أَْمَراٍض 

يَاِطيِن بِأَْن يَتََكلَُّموا، ألَنَّهُْم َعَرفُوا َمْن هُوَ  ُمْختَلِفٍَة، َوطََردَ   .َشيَاِطيَن َكثِيَرةً، َولِكنَّهُ لَْم يَْسَمْح لِلشَّ

35 
 36 .َوفِي اْليَْوِم التَّالِي، نَهََض بَاِكراً قَْبَل اْلفَْجِر، َوَخَرَج إِلَى َمَكاٍن ُمْنَعِزٍل َوأََخَذ يَُصلِّي هُنَاكَ 

ا َوَجُدوهُ قَالُوا . َعاُن َوَمْن َمَعهُ يَْبَحثُوَن َعْنهُ فََذهََب ِسمْ  فَلَمَّ

 38 !«إِنَّ اْلَجِميَع يَْطلُبُونَكَ » 37 :لَهُ 
َر هُنَاَك أَْيضاً : »فَقَاَل لَهُمْ   39 فأَلَْجِل هَذا ِجْئتُ . لِنَْذهَْب إِلَى َمَكاٍن آَخَر فِي اْلقَُرى اْلُمَجاِوَرِة ألُبَشِّ

ُر فِي َمَجاِمِع َوَذهََب يُبَ  شِّ

يَاِطينَ   .اْليَهُوِد فِي ِمْنطَقَِة اْلَجلِيِل ُكلِّهَا، َويَْطُرُد الشَّ

40 
ُل إِلَْيهِ   41 !«تَُطهَِّرنِيإِْن أََرْدَت، فَأَْنَت تَْقِدُر أَْن : »فَاْرتََمى َعلَى ُرْكبَتَْيِه أََماَمهُ َوقَالَ . َوَجاَءهُ َرُجل  ُمَصاب  بِاْلبََرِص يَتََوسَّ

فَتََحنََّن يَُسوُع َوَمدَّ يََدهُ َولََمَسهُ 

 42 !«أُِريُد، فَاْطهُرْ : »قَائاِلً 
 43.فََحالََما تََكلََّم َزاَل اْلبََرُص َعْنهُ َوطَهَرَ 

ةٍ   44 َوفِي اْلَحاِل َصَرفَهُ يَُسوُع بَْعَدَما أَْنَذَرهُ بِِشدَّ
أََحداً بَِشْيٍء، بَِل اَل تُْخبِْر ! اْنتَبِهْ : »قَائاِلً 

ْم لِقَاَء تَْطِهيِرَك َما أََمَر بِِه ُموَسى، فَيَُكوَن َذلَِك َشهَاَدةً   45 !«لَهُمْ  اْذهَْب َواْعِرْض نَْفَسَك َعلَى اْلَكاِهِن، َوقَدِّ
ا هَُو، فَاْنطَلََق يُنَاِدي َكثِيراً َويُِذيُع اْلَخبََر، َحتَّى لَْم  أَمَّ

  .ِمْن ُكلِّ َمَكانٍ ِدُر أَْن يَْدُخَل أَيَّةَ بَْلَدٍة َعلَناً، بَْل َكاَن يُقِيُم فِي أََماِكَن ُمْقفَِرٍة، َوالنَّاُس يَتََوافَُدوَن إِلَْيِه يَُعْد يَُسوُع يَقْ 

 (12-2:1)مرقس  
اٍم، َرَجَع َيُسوُع إَِلى َبْلَدِة َكْفَرَناُحوَم. َواْنَتَشَر  ُه ِفي اْلَبْيِت،َوَبْعَد ِبْضَعِة أَيَّ َفاْجَتَمَع َعَدٌد َكِبيٌر ِمَن النَّاِس، َحتَّى لَْم َيْبَق َمَكاٌن ألََحٍد، َوالَ أََماَم اْلَباِب.  2 اْلَخَبُر أَنَّ

ْقَف َفْوَق اْلَمَكاِن الَِّذي .4 َوَجاَءهُ َبْعُضُهْم ِبَمْشلُوٍل َيْحِملُُه أَْرَبَعُة ِرَجالٍ . 3 َفأََخَذ ُيْلِقي َعلَْيِهْم َكلَِمَة هللاِ  َحاِم. َفَنَقُبوا السَّ ُهْم لَْم َيْقِدُروا أَْن َيْقَتِرُبوا إِلَْيِه ِبَسَبِب الزِّ َولِكنَّ

ا َرأَى َيُسو. 5 َكاَن َيُسوُع ِفيِه َحتَّى َكَشفُوهُ، ُثمَّ َدلَّْوا اْلِفَراَش الَِّذي َكاَن اْلَمْشلُوُل َراِقداً َعلَْيهِ  ، َقْد ُغِفَرْت لََك »ُع إِيَماَنُهْم، َقاَل لِْلَمْشلُوِل: َفلَمَّ َيا ُبَنيَّ

ُروَن ِفي قُلُوِبِهمْ «! 6 َخَطاَياكَ  ُه َيَتَكلَُّم ُكْفَراً! َمنْ : 7 »َوَكاَن َبْيَن اْلَجالِِسيَن َبْعُض اْلَكَتَبِة، َفأََخُذوا ُيَفكِّ ُجُل هَكَذا؟ إِنَّ َيْقِدُر أَْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا إاِلَّ  لَِماَذا َيَتَكلَُّم هَذا الرَّ

هللاُ َوْحَدهُ؟
ُروَن ِفيِه فِي قُلُوِبِهْم، َفَسأَلَُهْم: « 8  ُروَن ِبهَذا األَْمِر ِفي قُلُوِبُكْم؟»َوِفي اْلَحاِل أَْدَرَك َيُسوُع ِبُروِحِه َما ُيَفكِّ  أَيُّ األَْمَرْيِن أَْسَهُل أَْن ُيَقالَ  9 لَِماَذا ُتَفكِّ

لِْلَمْشلُوِل: َقْد ُغِفَرْت لََك َخَطاَياَك، أَْو أَْن ُيَقاَل لَُه: قُِم اْحِمْل ِفَراَشَك َواْمِش؟
َولِكنِّي قُْلُت ذلَِك لَِتْعلَُموا أَنَّ الْبِن اإلِْنَساِن َعلَى األَْرِض ُسْلَطَة ُغْفَراِن  10 

َفَقاَم ِفي اْلَحاِل، َوَحَمَل ِفَراَشُه، َوَمَشى أََماَم اْلَجِميِع. َفُذِهلُوا َجِميعاً «! 12 وُل: قُِم اْحِمْل ِفَراَشَك، َواْذَهْب إِلَى َبْيِتكَ لََك أَقُ : 11 »ُثمَّ َقاَل لِْلَمْشلُولِ «. اْلَخَطاَيا

http://www.ar.islamforchristians.com/


  الكتاب المقدسمعجم أهم التناقضات في 

114 

www.ar.islamforchristians.com 

ُموا هللاَ َقاِئلِيَن:   «!َما َرأَْيَنا ِمْثَل هَذا َقطُّ »َوَعظَّ

 (44-4:16)لوقا  
 16 

ْبِت، َوَوقََف لِيَْقَرأَ َوَجاَء إِلَى   17 .النَّاِصَرِة َحْيُث َكاَن قَْد نََشأَ، َوَدَخَل اْلَمْجَمَع، َكَعاَدتِِه، يَْوَم السَّ
ا فَتََحهُ َوَجَد اْلَمَكاَن الَِّذي  َم إِلَْيِه ِكتَاُب النَّبِيِّ إَِشْعيَاَء، فَلَمَّ فَقُدِّ

، ألَ » 18 :ُكتَِب فِيهِ  بِّ َعلَيَّ َر اْلفُقََراَء؛ أَْرَسلَنِي ألُنَاِدَي لِْلَمأُْسوِريَن بِاإِلْطالِق َولِْلُعْميَاِن بِاْلبََصِر، ألُ ُروُح الرَّ ْطلَِق اْلَمْسُحوقِيَن نَّهُ َمَسَحنِي ألُبَشِّ

 19 أَْحَراراً،
بِّ  َر بَِسنَِة اْلقَبُوِل ِعْنَد الرَّ  20 «.َوأُبَشِّ

َوَكانَْت ُعيُوُن َجِميِع اْلَحاِضِريَن فِي اْلَمْجَمِع َشاِخَصةً . ى اْلَخاِدِم، َوَجلَسَ ثُمَّ طََوى اْلِكتَاَب َوَسلََّمهُ إِلَ 

 21 .إِلَْيهِ 
 22 .«الْيَْوَم تَمَّ َما قَْد َسِمْعتُْم ِمْن آيَاتٍ : »فَأََخَذ يَُخاِطبُهُْم قَائاِلً 

بِيَن ِمْن َكالَِم ا : لنِّْعَمِة اْلَخاِرِج ِمْن فَِمِه، َوتََساَءلُواَوَشِهَد لَهُ َجِميُع اْلَحاِضِريَن، ُمتََعجِّ

 23 «أَلَْيَس هََذا اْبَن يُوُسَف؟»
فَاْصنَْع هُنَا فِي بَْلَدتَِك َما َسِمْعنَا أَنَّهُ َجَرى فِي ! أَيُّهَا الطَّبِيُب اْشِف نَْفَسكَ : الَ َشكَّ أَنَُّكْم تَقُولُوَن لِي هََذا اْلَمثَلَ : »فَقَاَل لَهُمْ 

 24 .«َرنَاُحومَ َكفْ 
 25 .َما ِمْن نَبِيٍّ يُْقبَُل فِي بَْلَدتِهِ : اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ : »ثُمَّ أََضافَ 

َكاَن فِي إِْسَرائِيَل أََراِمُل َكثِيَرات  فِي َزَماِن إِيلِيَّا، ِحيَن : َوبِاْلَحقِيقَِة أَقُوُل لَُكمْ 

َماُء ثاَلََث ِسنِيَن َوِستَّةَ   26 أَْشهٍُر، َحتَّى َحَدثَْت َمَجاَعة  َعِظيَمة  فِي األَْرِض ُكلِّهَا؛ أُْغلِقَِت السَّ
َولَِكنَّ إِيلِيَّا لَْم يُْرَسْل إِلَى أَيَِّة َواِحَدٍة ِمْنهُنَّ بَْل إِلَى اْمَرأٍَة أَْرَملٍَة فِي 

 27 .َصْرفَِة َصْيَدا
وِريِّ َوَكاَن فِي إِْسَرائِيَل، فِي َزَماِن النَّبِيِّ أَلِيَشعَ   28 !«، َكثِيُروَن ُمَصابُوَن بِاْلبََرِص؛ َولِكْن لَْم يُطَهَّْر أَيُّ َواِحٍد ِمْنهُْم، ِسَوى نُْعَماَن السُّ

فَاْمتأَلَ 

ا َسِمُعوا هِذِه األُُموَر،  29 َجِميُع َمْن فِي اْلَمْجَمِع َغَضباً لَمَّ
اقُوهُ إِلَى َحافَِة اْلَجبَِل الَِّذي بُنِيَْت علَْيِه َمِدينَتُهُْم لِيَْطَرُحوهُ إِلَى َوقَاُموا يَْدفَُعونَهُ إِلَى َخاِرِج اْلَمِدينَِة َوسَ 

 30 .األَْسفَلِ 
 .إاِلَّ أَنَّهُ اْجتَاَز ِمْن َوْسِطِهْم، َواْنَصَرفَ 

31 
ْعَب أَيَّاَم السَّْبتِ َونََزَل إِلَى َكْفَرنَاُحوَم، َوِهَي َمِدينَة  بِِمْنطَقَِة اْلَجلِيِل، َوأََخَذ يَُعلُِّم ال  32 .شَّ

 33 .فَُذِهلُوا ِمْن تَْعلِيِمِه، ألَنَّ َكلَِمتَهُ َكانَْت َذاَت ُسْلطَةٍ 
َوَكاَن فِي 

؟ أَِجئْ ! آهِ » 34 :فََصَرَخ بَِصْوٍت َعالٍ . اْلَمْجَمِع َرُجل  يَْسُكنُهُ ُروُح َشْيطَاٍن نَِجسٍ  وُس : َت لِتُْهلَِكنَا؟ أَنَا أَْعِرُف َمْن أَْنتَ َما َشأْنَُك بِنَا يَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ أَْنَت قُدُّ

 35 «.هللاِ 
ْيطَاُن فِي اْلَوَسِط، َخَرَج ِمْنهُ َولَْم يُِصْبهُ بِأَذىً «. اْخَرْس، َواْخُرْج ِمْنهُ : »فََزَجَرهُ يَُسوُع قَائاِلً   36 .َوإِْذ طََرَحهُ الشَّ

ْهَشةُ َعلَى اْلَجمِ  يِع، فَاْستَْولَِت الدَّ

 37 !«أَيُّ َكلَِمٍة ِهَي هِذِه؟ فَإِنَّهُ بُِسْلطَاٍن َوقُْدَرٍة يَأُْمُر األَْرَواَح النَِّجَسةَ فَتَْخُرجُ : »َوأََخُذوا يَتََساَءلُوَن فِي َما بَْينَهُمْ 
َوَذاَع ِصيتُهُ فِي ُكلِّ َمَكاٍن ِمَن اْلِمْنطَقَِة 

 .اْلُمَجاِوَرةِ 

38 
 39 .َوَكانَْت َحَماةُ ِسْمَعاَن تَُعانِي ُحمَّى َشِديَدةً، فَطَلَبُوا إِلَْيِه إَِعانَتَهَا. َع، َوَدَخَل بَْيَت ِسْمَعانَ ثُمَّ َغاَدَر اْلَمْجمَ 

فََوقََف بَِجانِِب فَِراِشهَا، َوَزَجَر اْلُحمَّى، فََذهَبَْت 

 40 .فََوقَفَْت فِي اْلَحاِل َوأََخَذْت تَْخِدُمهُمْ . َعْنهَا
ا  ِه، فََوَضَع يََديِْه َغَربَِت الشَّْمُس، أََخَذ َجِميُع الَِّذيَن َكاَن ِعْنَدهُْم َمْرَضى ُمَصابُوَن بِِعلٍَل ُمْختَلِفٍَة يُْحِضُرونَهُْم إِلَيْ َولَمَّ

 41 .َعلَى ُكلِّ َواِحٍد ِمْنهُْم، َوَشفَاهُمْ 
فََكاَن يَْزُجُرهُْم َوالَ يََدُعهُْم يَتََكلَُّموَن، إِْذ َعَرفُوا !« أَْنَت اْبُن هللاِ : »قَائِلَةً َوَخَرَجْت أَْيضاً َشيَاِطيُن ِمْن َكثِيِريَن، َوِهَي تَْصُرُخ 

 42 .أَنَّهُ اْلَمِسيحُ 
ا طَلََع النَّهَاُر، َخَرَج َوَذهََب إِلَى َمَكاٍن ُمْقفِرٍ  ُكوا بِهِ . َولَمَّ  43 .لِئاَلَّ يَْرَحَل َعْنهُمْ  فَبََحثَِت اْلُجُموُع َعْنهُ َحتَّى َوَجُدوهُ، َوتََمسَّ

الَبُدَّ : »َولِكنَّهُ قَاَل لَهُمْ 

َر اْلُمُدَن األُْخَرى أَيْضاً بَِملَُكوِت هللاِ، ألَنِّي لِهََذا قَْد أُْرِسْلتُ   44 «.لِي ِمْن أَْن أُبَشِّ
ُر فِي َمَجاِمِع اْليَهُوِديَّةِ   .َوَمَضى يُبَشِّ
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 (26-5:1 )لوقا 
يَساَرتَ َوَبْيَنَما  َفَرأَى َقاِرَبْيِن َراِسَيْيِن َعلَى َجاِنِب اْلُبَحْيَرِة َوَقْد  2 .َكاَن اْلَجْمُع ُمْحَتِشِديَن َحْولَُه لَِيْسَمُعوا َكلَِمَة هللِا، َكاَن ُهَو َواِقفاً َعلَى َشاِطِئ ُبَحْيَرِة َجنِّ

َبا اُدوَن، َوَكاُنوا َيْغِسلُوَن الشِّ يَّ ، ُثمَّ َجلََس يُ  3 .كَ َغاَدَرُهَما الصَّ َعلُِّم اْلُجُموَع ِمَن َفَرِكَب أََحَد اْلَقاِرَبْيِن، َوَكاَن لِِسْمَعاَن، َوَطلََب إِلَْيِه أَْن َيْبَتِعَد َقلِيالً َعِن اْلَبرِّ

ا أَْنَهى َكالََمُه، َقاَل لِِسْمَعاَن:  4 .اْلَقاِربِ  ْيدِ اْبَتِعْد إِلَى َحْيُث اْلُعْمِق، َواطْ »َولَمَّ ُد َقْد َجاَهْدَنا َطَواَل اللَّْيِل َولَْم »َفأََجاَبُه ِسْمَعاُن:  5 .«َرُحوا ِشَباَكُكْم لِلصَّ َيا َسيِّ

َباكَ  ُِ الشِّ قَ  6 «!َنِصْد َشْيئاً. َولِكْن ألَْجِل َكلَِمِتَك َسأَْطَر اً، َحتَّى َتَخرَّ ا َفَعلُوا َذلَِك، َصاُدوا َسَمكاً َكِثيراً ِجدا َفأََشاُروا إِلَى ُشَرَكاِئِهِم الَِّذيَن فِي  7 .ْت ِشَباُكُهمْ َولَمَّ

ا َرأَى ِسْمَعاُن ُبْطُرُس ذلَِك، َسَجَد ِعْنَد ُركْ  8 .اْلَقاِرِب اآلَخِر أَْن َيأُْتوا َوُيَساِعُدوُهْم. َفأََتْوا، َوَمألُوا اْلَقاِرَبْيِن ِكلَْيِهَما َحتَّى َكاَدا َيْغِرَقانِ  َبَتْي َيُسوَع َولِكْن لَمَّ

، ألَنِّي إِْنَساٌن َخاِطئٌ »َوَقاَل:  ْيِد الَِّذي َصاُدوهُ، 9 .«اُْخُرْج ِمْن َقاِرِبي َيا َربُّ ْهَشُة َعلَْيِه َوَعلَى َجِميِع الَِّذيَن َكاُنوا َمَعُه، لَِكْثَرِة الصَّ َوَكذلَِك  10 َفَقِد اْسَتْولَِت الدَّ

ا اْبنَ  َوَبْعَدَما َرَجُعوا  11 .«الَ َتَخْف! ُمْنُذ اآلَن َتُكوُن َصاِئداً لِلنَّاسِ »ْي َزَبِدي اللََّذْيِن َكاَنا َشِريَكْيِن لِِسْمَعاَن. َوَقاَل َيُسوُع لِِسْمَعاَن: َعلَى َيْعقُوَب َوُيوَحنَّ

، َتَرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبُعوا َيُسوعَ   .ِباْلَقاِرَبْيِن إِلَى اْلَبرِّ

ي اْلَبَرُص ِجْسَمُه، َما إِْن َرأَى َيُسوَع َحتى اْرَتَمى َعلَى َوْجهِ َوإِْذ َكاَن  12 َل إِلَْيِه َقاِئالً: َيُسوُع ِفي إِْحَدى اْلُمُدِن، إَِذا إِْنَساٌن ُيَغطِّ ُد، إِْن ِشْئَت »ِه َوَتَوسَّ َيا َسيِّ

َرِني الَ ُتْخِبْر أََحداً، َبِل اْذَهْب »َفأَْوَصاهُ:  14 .َوِفي اْلَحاِل َزاَل َعْنُه اْلَبَرصُ « إِنِّي أُِريُد، َفاْطُهْر!»ُه َقاِئالً: َفَمدَّ َيُسوُع َيَدهُ َولََمسَ  13 «!َفأَْنَت َتْقِدُر أَْن ُتَطهِّ

ْم لَِقاَء َتْطِهيِرَك َما أََمَر ِبِه ُموَسى، َفَيُكوَن ذلَِك َشَهاَدًة لَُهمْ  َعلَى أَنَّ َخَبَر َيُسوَع َزاَد اْنِتَشاراً، َحتَّى َتَواَفَدْت إِلَْيِه  15 .«َواْعِرْض َنْفَسَك َعلَى اْلَكاِهِن، َوَقدِّ

َفاَء ِمْن أَْمَراِضِهمْ  ا ُهَو، َفَكاَن َيْنَسِحُب إِلَى األََماِكِن اْلَخالَِيِة َحْيُث ُيَصلِّي 16 .ُجُموٌع َكِثيَرةٌ لَِيْسَتِمُعوا إِلَْيِه َوَيَنالُوا الشِّ  .أَمَّ

ِريَعِة، َوَقْد أَتَ َوفِ  17 يِسيِّيَن َوُمَعلِِّمي الشَّ ِة، َوِمْن أُوُرَشلِيَم. ي َذاِت َيْوٍم، َكاَن ُيَعلُِّم، َوَكاَن َبْيَن اْلَجالِِسيَن َبْعُض اْلَفرِّ ْوا ِمْن ُكلِّ َقْرَيٍة ِفي اْلَجلِيِل َواْلَيُهوِديَّ

بِّ لَِتْشِفَيُهمْ  ا لَْم َيِجُدوا َطِريقاً إلِْدَخالِِه  19 .َذا َبْعُضُهْم َيْحِملُوَن َعلَى ِفَراٍش إِْنَساناً َمْشلُوالً، َحاَولُوا أَْن َيْدُخلُوا ِبِه َوَيَضُعوهُ أََماَمهُ َوإِ  18 .َوَظَهَرْت قُْدَرةُ الرَّ َولَمَّ

ْقفِ  ْطِح َوَدلَّْوهُ ِمْن َفْتَحٍة ِفي السَّ َحاِم، َصِعُدوا ِبِه إِلَى السَّ اَم َيُسوعَ  ِبَسَبِب الزِّ ا َرأَى إِيَماَنُهْم، َقاَل:  20 .َعلَى ِفَراِشِه إِلَى الَوَسِط قُدَّ َها اإلِْنَساُن، َقْد »َفلَمَّ أَيُّ

ُروَن َقاِئلِيَن:  21 «!ُغِفَرْت لََك َخَطاَياكَ  يِسيُّوَن ُيَفكِّ َولِكنَّ  22 «ْفِر؟ َمْن َيْقِدُر أَْن َيْغِفَر اْلَخَطاَيا إاِلَّ هللاَ َوْحَدهُ؟َمْن َهَذا الَِّذي َيْنِطُق ِبَكالَِم اْلكُ »َفأََخَذ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

ُروَن ِفيِه، َفأََجاَبُهْم َقاِئالً:  ُروَن ِفي قُلُوِبُكْم؟»َيُسوَع أَْدَرَك َما ُيَفكِّ اَك! أَْم أَْن أَقُوَل: قُْم أَيُّ األَْمَرْيِن أَْسَهُل: أَْن أَقُوَل: َقْد ُغِفَرْت لََك َخَطايَ  23 ِفيَم ُتَفكِّ

لََك أَقُوُل قُِم اْحِمْل ِفَراَشَك، َواْذَهْب »َوَقاَل لِْلَمْشلُوِل: «. َولِكنِّي )قُْلُت ذلَِك( لَِكْي َتْعلَُموا أَنَّ الْبِن اإلِْنَساِن َعلَى األَْرِض ُسْلَطَة ُغْفَراِن اْلَخَطاَيا 24 َواْمِش؟

داً هللاَ، َوَقْد َحَمَل َما َكاَن َراِقداً َعلَْيهِ َوِفي ا 25 .«إِلَى َبْيِتكَ  ُدوا هللاَ؛ َوَقْد َتَملََّكُهُم  26 .ْلَحاِل َقاَم أََماَمُهْم َوَذَهَب إِلَى َبْيِتِه ُمَمجِّ َفأََخَذِت اْلَحْيَرةُ اْلَجِميَع، َوَمجَّ

 «!َرأَْيَنا اْلَيْوَم َعَجاِئبَ »اْلَخْوُف، َوَقالُوا: 

 (17-7:1 )لوقا 
ا  3 .َوَكاَن ِعْنَد َقاِئِد ِمَئٍة َعْبٌد َمِريٌض َقْد أَْشَرَف َعلَى اْلَمْوِت، َوَكاَن َعِزيزاً َعلَْيهِ  2 .َوَبْعَدَما أََتمَّ إِْلَقاَء أَْقَوالِِه ُكلَِّها ِفي َمَساِمِع الشَّْعِب، َدَخَل َبْلَدَة َكْفَرَناُحومَ  َفلَمَّ

الً إِلَْيِه أَْن َيأِْتَي َوُيْنِقَذ َعْبَدهُ  َسِمَع ِبَيُسوَع، أَْرَسلَ  ٍِ َقاِئلِيَن:  4 .إِلَْيِه ُشُيوَخ اْلَيُهوِد، ُمَتَوسِّ ا أَْدَرُكوا َيُسوَع، َطلَُبوا إِلَْيِه ِبإِْلَحا ُه َيْسَتِحقُّ أَْن َتْمَنَحُه »َولَمَّ إِنَّ
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َتَنا، َوَقْد َبَنى لََنا  5 َطلََبُه، َبْعَض أَْصِدَقاِئِه،  َفَراَفَقُهْم َيُسوُع. َولَِكْن َما إِْن أَْصَبَح َعلَى َمْقَرَبٍة ِمَن اْلَبْيِت، َحتَّى أَْرَسَل إِلَْيِه َقاِئُد اْلِمَئةِ  6 .«اْلَمْجَمعَ َفُهَو ُيِحبُّ أُمَّ

ُد، اَل ُتَكلِّْف َنْفَسَك، ألَنِّي اَل أَْسَتِحقُّ أَْن َتْدُخَل تَ »َيقُوُل لَُه:  َما قُْل َكلَِمًة، َفُيْشَفى  7 .ْحَت َسْقِف َبْيِتيَيا َسيِّ َولِذلَِك اَل أَْعَتِبُر َنْفِسي أَْهالً ألَْن أاُلَِقَيَك. إِنَّ

َفَيْذَهُب؛ َولَِغْيِرِه: َتَعاَل! َفَيأِْتي؛ َولَِعْبِدي: اْفَعْل ! َفأََنا أَْيضاً َرُجٌل َمْوُضوٌع َتْحَت ُسْلَطٍة أَْعلَى ِمنِّي، َولِي ُجُنوٌد َتْحَت إِْمَرِتي، أَقُوُل ألََحِدِهْم: اْذَهبْ  8 :َخاِدِمي

َب ِمْنُه، ُثمَّ اْلَتَفَت إِلَى اْلَجْمِع الَِّذي َيْتَبُعُه، َوَقاَل:  9 .«َهَذا! َفَيْفَعلُ  ا َسِمَع َيُسوُع ذلَِك، َتَعجَّ اناً َعِظيماً أَقُوُل لَُكْم، لَْم أَِجْد َحتَّى ِفي إِْسَراِئيَل إِيمَ »َفلَمَّ

ا َرَجَع اْلُمْرَسلُوَن إِلَى اْلَبْيِت، َوَجُدوا اْلَعْبَد اْلَمِريَض َقْد َتَعاَفى 10 «!َكَهَذا  .َولَمَّ

الِي، َذَهَب إِلَى َمِديَنٍة اْسُمَها َناِييُن، ُيَراِفقُُه َكِثيُروَن ِمْن َتالَِميِذِه َوجْمٌع َعِظيمٌ  11 ا اْقَتَرَب ِمْن َباِب اْلَمِديَنِة، إَِذا َمْيٌت َمْحُموٌل، َوُهَو اْبٌن  12 .َوِفي اْلَيْوِم التَّ َولَمَّ

ِه الَِّتي َكاَنْت أَْرَملًَة، َوَكاَن َمَعَها َجْمٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَمِديَنةِ  َن َعلَْيَها، َوَقاَل لََها:  13 .َوِحيٌد ألُمِّ ، َتَحنَّ بُّ ا َرآَها الرَّ َم َولََمَس النَّْعَش،  14 «!الَ َتْبِكي»َفلَمَّ ُثمَّ َتَقدَّ

، لََك أَقُوُل: قُمْ »َفَتَوقََّف َحاِملُوهُ. َوَقاَل:  َها الشَّابُّ هِ  15 «!أَيُّ ُدوا هللاَ، َقاِئلِي 16 .َفَجلََس اْلَمْيُت َوَبَدأَ َيَتَكلَُّم، َفَسلََّمُه إِلَى أُمِّ َن: َفاْسَتْولَى اْلَخْوُف َعلَى اْلَجِميِع، َوَمجَّ

َواِحي اْلُمَجاِوَرةِ  17 «!َقْد َقاَم ِفيَنا َنِبيٌّ َعِظيٌم َوَتَفقََّد هللاُ َشْعَبهُ » ِة ُكلَِّها َوِفي َجِميِع النَّ  .َوَذاَع َهَذا اْلَخَبُر َعْنُه ِفي ِمْنَطَقِة اْلَيُهوِديَّ

 (25-8:22 )لوقا 

فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمَن اْلُبَحْيَرِة!»َوَقاَل لَُهْم: َوَذاَت َيْوٍم َرِكَب َقاِرباً ُهَو َوَتالَِميُذهُ،  22 َوِفيَما ُهْم ُمْبِحُروَن، َناَم. َوَهبَّْت َعلَى اْلُبَحْيَرِة  23 .َفأَْقلَُعوا« لَِنْعُبْر إِلَى الضِّ

ُموا إِلَْيِه َوأَْيَقُظوهُ َقاِئلِيَن:  24 .َعاِصَفُة ِريٍح ُمَفاِجَئٌة، َفأََخَذ اْلَماُء َيْمألُ اْلَقاِرَب، َوأََحاَط ِبِهِم اْلَخَطرُ  َنا َنْهلُِك!»َفَتَقدَّ ُد، إِنَّ ُد، َيا َسيِّ يَح « َيا َسيِّ َفَنَهَض َوَزَجَر الرِّ

َِ َواْلَماَء »اَل أََحُدُهْم لآِلَخِر: َوإِْذ َخافُوا، ُذِهلُوا، َوقَ « أَْيَن إِيَماُنُكْم؟»ُثمَّ َقاَل لَُهْم:  25 .َواْلَماَء اْلَهاِئَج، َفَسَكَنا َوَساَد اْلُهُدوءُ  َيا ُه َيأُْمُر الرِّ َمْن ُهَو َهَذا إَِذْن َحتَّى إِنَّ

 «َفُتِطيُعُه؟

 (11-2:1 )يوحنا 
الِِث َكاَن ُعْرٌس ِفي َقاَنا ِبِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل، َوَكاَنْت ُهَناَك أُمُّ َيُسوعَ  ا َنِفَدِت اْلَخْمُر، َقالَْت أُمُّ . 3 اْلُعْرِس أَْيضاً َيُسوُع َوَتالَِميُذهُ َوُدِعَي إِلَى . 2 َوِفي اْلَيْوِم الثَّ َفلَمَّ

ُه لِْلَخَدِم: «! 5 َما َشأُْنِك ِبي َيا اْمَرأَةُ؟ َساَعِتي لَْم َتأِْت َبْعدُ »َفأََجاَبَها: «! 4 لَْم َيْبَق ِعْنَدُهْم َخْمرٌ »َيُسوَع لَُه:  َوَكاَنْت .« 6 ُكلَّ َما َيأُْمُرُكْم ِبهِ اْفَعلُوا »َفَقالَْت أُمُّ

ِر، َيَسُع اْلَواِحُد ِمْنَها َما َبْيَن مِ  ٍة، َيْسَتْعِمُل اْلَيُهوُد َماَءَها لِلتََّطهُّ ُة أَْجَراٍن َحَجِريَّ َفَقاَل (. 7 ْكَيالَْيِن أَْو َثالََثٍة )أَْي َما َبْيَن َثَماِنيَن إِلَى ِمَئٍة َوِعْشِريَن لِْتراً ُهَناَك ِستَّ

ُموا إِلَى َرِئيِس اْلَولِيَمِة!»ُثمَّ َقاَل لَُهْم: . 8 َفَمألُوَها َحتَّى َكاَدْت َتِفيضُ «. اْمألُوا األَْجَراَن َماءً »َيُسوُع لِْلَخَدِم:  ا َذاَق . 9 َفَفَعلُوا« َواآلَن اْغِرفُوا ِمْنَها َوَقدِّ َولَمَّ

ُموهُ َفَكاُنوا َيْعِرفُوَرِئيُس اْلَولِيَمِة اْلَماَء الَِّذي كَ  ا اْلَخَدُم الَِّذيَن َقدَّ َل إِلَى َخْمٍر، َولَْم َيُكْن َيْعِرُف َمْصَدَرهُ، أَمَّ َوَقاَل لَُه:  10 َن، اْسَتْدَعى اْلَعِريَس،اَن َقْد َتَحوَّ

الً، َوَبْعَد أَْن َيْسَكرَ » َدَة أَوَّ ُموَن اْلَخْمَر اْلَجيِّ َدَة َحتَّى اآلنَ  النَّاُس َجِميعاً ُيَقدِّ ا أَْنَت َفَقْد أَْبَقْيَت اْلَخْمَر اْلَجيِّ ُموَن لَُهْم َما َكاَن ُدوَنَها ُجوَدًة. أَمَّ ُيوُف ُيَقدِّ َهِذِه «! 11 الضُّ

 . ِبِه َتالَِميُذهُ  اْلُمْعِجَزةُ ِهَي اآلَيُة األُولَى الَِّتي أَْجَراَها َيُسوُع ِفي َقاَنا ِباْلَجلِيِل، َوأَْظَهَر َمْجَدهُ، َفآَمنَ 

 

http://www.ar.islamforchristians.com/


  الكتاب المقدسمعجم أهم التناقضات في 

117 

www.ar.islamforchristians.com 

 هل كانت التطويبات على الجبل أم السهل؟

 (3-1:5)متى 

َم إِلَْيِه تاَلَِميُذهُ. 1 ا َجلََس تَقَدَّ ا َرأَى اْلُجُموَع َصِعَد إِلَى اْلَجبَِل، فَلَمَّ َولَمَّ
وِح، ألَنَّ »3فَفتَح فاهُ وَعلََّمهُْم قَائاِلً: 2 َماَواِت.طُوبَى لِْلَمَساِكيِن بِالرُّ  لَهُْم َملَُكوَت السَّ

 (20-6:17)لوقا 

يِع اْليَهُوِديَِّة َوأُوُرَشلِيَم َوَساِحِل ُصوَر َوَصْيَداَء، الَِّذيَن َونََزَل َمَعهُْم َوَوقََف فِي َمْوِضٍع َسْهل، هَُو َوَجْمع  ِمْن تاَلَِميِذِه، َوُجْمهُور  َكثِير  ِمَن الشَّْعِب، ِمْن َجمِ 17

َجاُءوا لِيَْسَمُعوهُ َويُْشفَْوا ِمْن أَْمَراِضِهْم، 
بُوَن ِمْن أَْرَواٍح نَِجَسٍة. َوَكانُوا يَْبَرأُوَن. وَ 18 ةً َكانَْت تَْخُرُج ِمْنهُ َوتَْشفِي 19اْلُمَعذَّ َوُكلُّ اْلَجْمِع طَلَبُوا أَْن يَْلِمُسوهُ، ألَنَّ قُوَّ

 اْلَمَساِكيُن، ألَنَّ لَُكْم َملَُكوَت هللاِ.طُوبَاُكْم أَيُّهَا » َوَرفََع َعْينَْيِه إِلَى تاَلَِميِذِه َوقَاَل:20 اْلَجِميَع.

 

 هل ينبغي أن نري أعمالنا الحسنة أم ال؟
ُدوا أَبَاُكُم الَِّذي 16 اَم النَّاِس، لَِكْي يََرْوا أَْعَمالَُكُم اْلَحَسنَةَ، َويَُمجِّ فَْليُِضْئ نُوُرُكْم هَكَذا قُدَّ

َماَواِت.  (16:5)متى  فِي السَّ

اَم النَّاِس لَِكْي يَْنظُُروُكْم، َوإاِلَّ فَلَْيَس لَُكْم أَْجر  اِْحتَِرُزوا »1 ِمْن أَْن تَْصنَُعوا َصَدقَتَُكْم قُدَّ

َماَواِت.  (1:6)متى  ِعْنَد أَبِيُكُم الَِّذي فِي السَّ

 

 هل جاء يسوع إلكمال الناموس أم نقضه؟

 (19-5:17)متى 

َل. »17 َماُء َواألَْرُض الَ يَُزوُل َحْرف  18الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألَْنقَُض النَّاُموَس أَِو األَْنبِيَاَء. َما ِجْئُت ألَْنقَُض بَْل ألَُكمِّ فَإِنِّي اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِلَى أَْن تَُزوَل السَّ

. َواِحد  أَْو نُْقطَة  َواِحَدة  ِمَن النَّاُموِس حَ  َماَواِت. 19تَّى يَُكوَن اْلُكلُّ ْغَرى َوَعلََّم النَّاَس هَكَذا، يُْدَعى أَْصَغَر فِي َملَُكوِت السَّ فََمْن نَقََض إِْحَدى هِذِه اْلَوَصايَا الصُّ

َماَواِت. ا َمْن َعِمَل َوَعلََّم، فَهَذا يُْدَعى َعِظيًما فِي َملَُكوِت السَّ  َوأَمَّ

 (17:16)لوقا 

َماِء َواألَْرِض أَْيَسُر ِمْن أَْن تَْسقُطَ نُْقطَة  َواِحَدة  ِمَن النَّاُموِس. َولِكنَّ 17  َزَواَل السَّ

-2:13)أفسس 

15) 

ألَنَّهُ هَُو َسالَُمنَا، الَِّذي َجَعَل االْثنَْيِن َواِحًدا، َونَقََض َحائِطَ 14َولِكِن اآلَن فِي اْلَمِسيِح يَُسوَع، أَْنتُُم الَِّذيَن ُكْنتُْم قَْبالً بَِعيِديَن، ِصْرتُْم قَِريبِيَن بَِدِم اْلَمِسيِح. 13

يَاِج اْلُمتََوسِّطَ  انًِعا َسالًَماا َواِحًدا َجِديًدا، صَ أَِي اْلَعَداَوةَ. ُمْبِطالً بَِجَسِدِه نَاُموَس اْلَوَصايَا فِي فََرائَِض، لَِكْي يَْخلَُق االْثنَْيِن فِي نَْفِسِه إِْنَسانً 15السِّ
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-7:18)العبرانيين 

19) 

ْل َشْيئًا. َولِكْن يَِصيُر إِْدَخاُل َرَجاٍء أَفَْضَل بِِه نَْقتَِرُب إِلَى هللاِ.19فَإِنَّهُ يَِصيُر إِْبطَاُل اْلَوِصيَِّة السَّابِقَِة ِمْن أَْجِل َضْعفِهَا َوَعَدِم نَْفِعهَا، 18 إِِذ النَّاُموُس لَْم يَُكمِّ
 

 

 الغضب خطيئة أم ال؟ هل

 (22:5)متى 

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َمْن يَْغَضُب َعلَى أَِخيِه بَاِطالً يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكِم، َوَمْن قَالَ 22  ألَِخيِه: َرقَا، يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلَمْجَمِع، َوَمْن قَاَل: يَا أَْحَمُق، َوأَمَّ

 ُمْستَْوِجَب نَاِر َجهَنََّم.يَُكوُن 

 (6-3:5)مرقس 

ُجِل:5 فََمدَّهَا، فََعاَدْت يَُدهُ َصِحيَحةً َكاألُْخَرى. «. ُمدَّ يََدكَ » فَنَظََر َحْولَهُ إِلَْيِهْم بَِغَضٍب، َحِزينًا َعلَى ِغالَظَِة قُلُوبِِهْم، َوقَاَل لِلرَّ
يِسيُّوَن لِْلَوْقِت َمَع 6 فََخَرَج اْلفَرِّ

 ِهيُروُدِسيِّيَن َوتََشاَوُروا َعلَْيِه لَِكْي يُْهلُِكوهُ.الْ 

 (26:4)أفسس 

اِْغَضبُوا َوالَ تُْخِطئُوا. الَ تَْغُرِب الشَّْمُس َعلَى َغْيِظُكمْ 26
 

 

 هل ينبغي مقاومة الشر أم ال؟

 (39:5)متى 

، بَْل 39 ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: الَ تُقَاِوُموا الشَّرَّ ْل لَهُ اآلَخَر أَْيًضا.َوأَمَّ َك األَْيَمِن فََحوِّ   َمْن لَطََمَك َعلَى َخدِّ

 (27:19)لوقا 

ا أَْعَدائِي، أُولئَِك الَِّذيَن لَْم يُِريُدوا أَْن أَْملَِك َعلَْيِهْم، فَأْتُوا بِِهْم إِلَى هُنَا َواْذبَُحوهُْم قُدَّ 27  «.اِميأَمَّ
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 هل هناك إنسان صالح؟

 (45:5)متى 

الِِحينَ 45 َماَواِت، فَإِنَّهُ يُْشِرُق َشْمَسهُ َعلَى األَْشَراِر َوالصَّ  ، َويُْمِطُر َعلَى األَْبَراِر َوالظَّالِِميَن.لَِكْي تَُكونُوا أَْبنَاَء أَبِيُكُم الَِّذي فِي السَّ

 (35:12)متى 

الِِح فِي اْلقَْلب يُ 35 الُِح ِمَن اْلَكْنِز الصَّ ُروَر.اإَِلْنَساُن الصَّ يِر يُْخِرُج الشُّ رِّ يُر ِمَن اْلَكْنِز الشِّ رِّ الَِحاِت، َواإِلْنَساُن الشِّ ْخِرُج الصَّ
 

-19:16)متى 

17) 

َم َوقَاَل لَهُ:16 الُِح، أَيَّ َصالٍَح أَْعَمُل لِتَُكوَن لَِي اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ؟» َوإَِذا َواِحد  تَقَدَّ لَِماَذا تَْدُعوني َصالًِحا؟ لَْيَس أََحد  َصالًِحا إاِلَّ » فَقَاَل لَهُ:17« أَيُّهَا اْلُمَعلُِّم الصَّ

«.َواِحد  َوهَُو هللاُ. َولِكْن إِْن أََرْدَت أَْن تَْدُخَل اْلَحيَاةَ فَاْحفَِظ اْلَوَصايَا
 

 

 هل المسيح قدير أم ال؟
َولَْم 5«. لَْيَس نَبِيٌّ باِلَ َكَراَمٍة إاِلَّ فِي َوطَنِِه َوبَْيَن أَْقِربَائِِه َوفِي بَْيتِهِ » فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع:4

ةً َواِحَدةً، َغْيَر أَنَّهُ َوَضَع يََدْيِه َعلَى َمْرَضى قَلِيلِيَن فََشفَاهُْم.  يَْقِدْر أَْن يَْصنََع هُنَاَك َوالَ قُوَّ
 (5-6:4)مرقس 

َم 18 َماِء َوَعلَى األَْرضِ » يَُسوُع َوَكلََّمهُْم قَائاِلً:فَتَقَدَّ )متى  ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن فِي السَّ

18:28) 

 

 هل ينبغي الصالة في الخفاء أم العلن؟

 (6-6:5)متى 

َواِرِع، لَِكْي يَْظهَُروا لِلنَّاِس. اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّهُْم قَِد َوَمتَى َصلَّْيَت فاَلَ تَُكْن َكاْلُمَرائِيَن، فَإِنَّهُْم يُِحبُّوَن أَْن يَُصلُّوا قَائِِميَن فِي اْلَمَجاِمِع َوفِي َزَوا»5 يَا الشَّ

ا أَْنَت 6اْستَْوفَْوا أَْجَرهُْم!   ِذي يََرى فِي اْلَخفَاِء يَُجاِزيَك َعالَنِيَةً.فََمتَى َصلَّْيَت فَاْدُخْل إِلَى ِمْخَدِعَك َوأَْغلِْق بَابََك، َوَصلِّ إِلَى أَبِيَك الَِّذي فِي اْلَخفَاِء. فَأَبُوَك الَّ َوأَمَّ

-11:41)يوحنا 

42) 

َوأَنَا َعلِْمُت أَنََّك فِي ُكلِّ 42أَيُّهَا اآلُب، أَْشُكُرَك ألَنََّك َسِمْعَت لِي، » َع يَُسوُع َعْينَْيِه إِلَى فَْوُق، َوقَاَل:فََرفَُعوا اْلَحَجَر َحْيُث َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوًعا، َوَرفَ 41

«.ِحيٍن تَْسَمُع لِي. َولِكْن ألَْجِل هَذا الَْجْمِع اْلَواقِِف قُْلُت، لِيُْؤِمنُوا أَنََّك أَْرَسْلتَنِي
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األولى )تيموثاوس 

8:2) 

َجاُل فِي ُكلِّ َمَكاٍن، َرافِِعيَن أَيَاِدَي طَاِهَرةً، بُِدوِن َغَضٍب َوالَ ِجَدال.8 فَأُِريُد أَْن يَُصلَِّي الرِّ
 

 

 هل يعلم المسيحيون ما يصلون من أجله؟
َماَواِت، لِيَتَقَدَِّس اْسُمَك. »9 لِيَأِْت َملَُكوتَُك. لِتَُكْن 10فََصلُّوا أَْنتُْم هَكَذا: أَبَانَا الَِّذي فِي السَّ

َماِء َكذلَِك َعلَى األَْرِض.  َواْغفِْر لَنَا 12ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْوَم. 11َمِشيئَتَُك َكَما فِي السَّ

ُذنُوبَنَا َكَما نَْغفُِر نَْحُن أَْيًضا لِْلُمْذنِبِيَن إِلَْينَا. 
نَا ِمَن َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، 13 لِكْن نَجِّ

ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى األَبَِد. آِميَن. يِر. ألَنَّ لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوَّ رِّ  (13-6:9)متى  الشِّ

وُح أَْيًضا يُِعيُن َضَعفَاتِنَا، ألَنَّنَا لَْسنَا نَْعلَُم َما نَُصلِّي ألَْجلِِه َكَما يَْنبَِغي. 26 َوَكذلَِك الرُّ

وَح   (26:8)رومية  نَْفَسهُ يَْشفَُع فِينَا بِأَنَّاٍت الَ يُْنطَُق بِهَا.َولِكنَّ الرُّ

 

 هل نهتم باالحتياجات الشخصية والعائلية أم ال؟
وا قَائِلِيَن: َماَذا نَأُْكُل؟ أَْو َماَذا نَْشَرُب؟ أَْو َماَذا نَْلبَُس؟ 31 فاَلَ تَْهتَمُّ

فَإِنَّ هِذِه ُكلَّهَا 32

َماِويَّ يَْعلَُم أَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِلَى هِذِه ُكلِّهَا.  الً 33تَْطلُبُهَا األَُمُم. ألَنَّ أَبَاُكُم السَّ لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ

هُ، َوهِذِه ُكلُّهَا تَُزاُد لَُكْم.  وا لِْلَغِد، ألَنَّ الْ 34َملَُكوَت هللاِ َوبِرَّ َغَد يَْهتَمُّ بَِما لِنَْفِسِه. يَْكفِي فاَلَ تَْهتَمُّ

هُ.  (34-6:31)متى  اْليَْوَم َشرُّ

تِِه، َوالَ ِسيََّما أَْهُل بَْيتِِه، فَقَْد أَْنَكَر اإِليَماَن، َوهَُو َشرٌّ 8 َوإِْن َكاَن أََحد  الَ يَْعتَنِي بَِخاصَّ

 (8:5)تيموثاوس األولى  ِمْن َغْيِر اْلُمْؤِمِن.

 

 َّللا دينونة؟هل لغير 

 (1:7)متى 

 الَ تَِدينُوا لَِكْي الَ تَُدانُوا

)كورنثوس األولى 

يِسيَن َسيَِدينُوَن اْلَعالََم؟ فَإِْن َكاَن اْلَعالَُم يَُداُن بُِكْم، أَفَأَْنتُْم َغيْ 2 ْغَرى؟ أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ اْلقِدِّ أَلَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّنَا َسنَِديُن َمالَئَِكةً؟ 3ُر ُمْستَأِْهلِيَن لِْلَمَحاِكِم الصُّ
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 فَبِاألَْولَى أُُموَر هِذِه اْلَحيَاِة! (6:2-3

)كورنثوس األولى 

15:2) 

وِحيُّ فَيَْحُكُم فِي ُكلِّ َشْيٍء، َوهَُو الَيُْحَكُم فِيِه ِمْن أََحٍد.15 ا الرُّ  َوأَمَّ

 

 اذا؟هل الخالص لمن يدعو الرب أو لمن يدعوه الرب أم م

 (21:7)متى 

َماَواِت. بَِل الَِّذي يَْفَعُل إَِراَدةَ أَبِي الَّ »21 ! يَْدُخُل َملَُكوَت السَّ ، يَاَربُّ َماَواِت.لَْيَس ُكلُّ َمْن يَقُوُل لِي: يَاَربُّ  ِذي فِي السَّ

)أعمال الرسل 

2:20-21) 

ِهيُر. 20 بِّ اْلَعِظيُم الشَّ ُل الشَّْمُس إِلَى ظُْلَمٍة َواْلقََمُر إِلَى َدٍم، قَْبَل أَْن يَِجيَء يَْوُم الرَّ تَتََحوَّ
بِّ يَْخلُُص.21  َويَُكوُن ُكلُّ َمْن يَْدُعو بِاْسِم الرَّ

)أعمال الرسل 

39:2) 

بُّ إِلهُنَاألَنَّ اْلَمْوِعَد هَُو لَُكْم َوألَْوالَِدُكْم 39 «.َولُِكلِّ الَِّذيَن َعلَى بُْعٍد، ُكلِّ َمْن يَْدُعوهُ الرَّ
 

 

 هل جاء قائد المائة بنفسه إلى يسوع أم أرسل إليه؟

 (13-8:5)متى 

ا َدَخَل يَُسوُع َكْفَرنَاُحوَم، َجاَء إِلَْيِه قَائُِد ِمئٍَة يَْطلُُب إِلَْيِه 5 َولَمَّ
ا»َويَقُوُل:6 بًا ِجد ً أَنَا آتِي » فَقَاَل لَهُ يَُسوُع:7«. يَا َسيُِّد، ُغالَِمي َمْطُروح  فِي اْلبَْيِت َمْفلُوًجا ُمتََعذِّ

ألَنِّي أَنَا أَْيًضا إِنَْسان  تَْحَت ُسْلطَاٍن. لِي 9َمةً فَقَْط فَيَْبَرأَ ُغالَِمي. يَا َسيُِّد، لَْسُت ُمْستَِحق ًا أَْن تَْدُخَل تَْحَت َسْقفِي، لِكْن قُْل َكلِ » فَأََجاَب قَائُِد اْلِمئَِة َوقَاَل:8«. َوأَْشفِيهِ 

َب، َوقَ 10«. ُجْند  تَْحَت يَِدي. أَقُوُل لِهَذا: اْذهَْب! فَيَْذهَُب، َوآلَخَر: اْءيِت! فَيَأْتِي، َولَِعْبِدَي: اْفَعْل هَذا! فَيَْفَعلُ  ا َسِمَع يَُسوُع تََعجَّ اَْلَحقَّ أَقُوُل » اَل لِلَِّذيَن يَْتبَُعوَن:فَلَمَّ

فِي  يَْعقُوبَ َوأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َكثِيِريَن َسيَأْتُوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرب َويَتَِّكئُوَن َمَع إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاَق وَ 11لَُكْم: لَْم أَِجْد َوالَ فِي إِْسَرائِيَل إِيَمانًا بِِمْقَداِر هَذا! 

َماَواِت،  ا بَنُو اْلَملَُكوِت فَيُْطَرُحوَن إِلَى الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَِّة. هُنَاَك يَُكوُن اْلبَُكاُء َوَصِريُر األَْسنَانِ 12َملَُكوِت السَّ اْذهَْب، َوَكَما »ثُمَّ قَاَل يَُسوُع لِقَائِِد اْلِمئَِة: 13«. َوأَمَّ
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اَعِة.فَبََرأَ غُ «. آَمْنَت لِيَُكْن لَكَ   الَُمهُ فِي تِْلَك السَّ

 (10-7:2)لوقا 

ا َسِمَع َعْن يَُسوَع، أَْرَسَل إِلَْيِه ُشيُوَخ اْليَهُوِد يَْسأَلُهُ أَْن يَأْتَِي َويَْشفَِي َعْبَدهُ. 3َوَكاَن َعْبد  لِقَائِِد ِمئٍَة، َمِريًضا ُمْشِرفًا َعلَى اْلَمْوِت، َوَكاَن َعِزيًزا ِعْنَدهُ. 2 فَلَمَّ
ا َجاُءوا إِلَى يَُسوَع طَلَبُوا إِلَْيِه بِاْجتِهَاٍد قَائِلِيَن:4 تَ 5إِنَّهُ ُمْستَِحق أَْن يُْفَعَل لَهُ هَذا، » فَلَمَّ فََذهََب يَُسوُع َمَعهُْم. َوإِْذ َكاَن 6«. نَا، َوهَُو بَنَى لَنَا اْلَمْجَمعَ ألَنَّهُ يُِحبُّ أُمَّ

لِذلَِك لَْم أَْحِسْب نَْفِسي أَْهالً أَْن 7ي. يَا َسيُِّد، الَ تَْتَعْب. ألَنِّي لَْسُت ُمْستَِحق ًا أَْن تَْدُخَل تَْحَت َسْقفِ » َغْيَر بَِعيٍد َعِن اْلبَْيِت، أَْرَسَل إِلَْيِه قَائُِد اْلِمئَِة أَْصِدقَاَء يَقُوُل لَهُ:

 آلَخَر: اْئِت! فَيَأْتِي،ألَنِّي أَنَا أَْيًضا إِْنَسان  ُمَرتَّب  تَْحَت ُسْلطَاٍن، لِي ُجْند  تَْحَت يَِدي. َوأَقُوُل لِهَذا: اْذهَْب! فَيَْذهَُب، وَ 8آتَِي إِلَْيَك. لِكْن قُْل َكلَِمةً فَيَْبَرأَ ُغالَِمي. 

َب ِمْنهُ، َواْلتَفََت إِلَى اْلَجْمِع الَِّذي يَْتبَُعهُ َوقَاَل:9«. َولَِعْبِدي: اْفَعْل هَذا! فَيَْفَعلُ  ا َسِمَع يَُسوُع هَذا تََعجَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْم أَِجْد َوالَ فِي إِْسَرائِيَل إِيَمانًا بِِمْقَداِر » َولَمَّ

.َوَرَجَع اْلُمْرَسلُوَن إِلَ 10«. هَذا!  ى الْبَْيِت، فََوَجُدوا اْلَعْبَد اْلَمِريَض قَْد َصحَّ

 

 من كم مجنون أخرج يسوع الشياطين وأدخلهم في الخنازير؟

 (32-8:28)متى 

ا َجاَء إِلَى اْلَعْبِر إِلَى ُكوَرِة اْلِجْرَجِسيِّيَن، اْستَْقبَلَهُ َمْجنُونَاِن َخاِرَجاِن ِمَن اْلقُبُوِر هَائِجَ 28 ا، َحتَّى لَْم يَُكْن أََحد  يَْقِدُر أَْن يَْجتَاَز ِمْن تِْلَك الطَِّريِق. َولَمَّ اِن ِجد ً
بَنَا؟مَ » َوإَِذا هَُما قَْد َصَرَخا قَائِلَْيِن:29 َوَكاَن بَِعيًدا ِمْنهُْم قَِطيُع َخنَاِزيَر َكثِيَرٍة تَْرَعى. 30« ا لَنَا َولََك يَا يَُسوُع اْبَن هللاِ؟ أَِجْئَت إِلَى هُنَا قَْبَل اْلَوْقِت لِتَُعذِّ
يَاِطيُن طَلَبُوا إِلَْيِه قَائِلِيَن:31 فََخَرُجوا َوَمَضْوا إِلَى قَِطيِع اْلَخنَاِزيِر، «. اْمُضوا» فَقَاَل لَهُُم:32«. ْذهََب إِلَى قَِطيِع اْلَخنَاِزيرِ إِْن ُكْنَت تُْخِرُجنَا، فَأَْذْن لَنَا أَْن نَ » فَالشَّ

 َوإَِذا قَِطيُع اْلَخنَاِزيِر ُكلُّهُ قَِد اْنَدفََع ِمْن َعلَى اْلُجُرِف إِلَى اْلبَْحِر، َوَماَت فِي اْلِميَاِه.

 (16-5:2)مرقس 

2 ، فِينَِة لِْلَوْقِت اْستَْقبَلَهُ ِمَن اْلقُبُوِر إِْنَسان  بِِه ُروح  نَِجس  ا َخَرَج ِمَن السَّ َولَمَّ
ألَنَّهُ قَْد ُربِطَ 4َكاَن َمْسَكنُهُ فِي اْلقُبُوِر، َولَْم يَْقِدْر أََحد  أَْن يَْربِطَهُ َوالَ بَِسالَِسَل، 3

ُ. َكثِيًرا بِقُيُوٍد َوَسالَِسَل فَقَطَّ  َ َر اْلقُيُوَد، فَلَْم يَْقِدْر أََحد  أَْن يَُذهللِّ ُح نَْفَسهُ بِاْلِحَجاَرِة. 5َع السَّالَِسَل َوَكسَّ َوَكاَن َدائًِما لَْيالً َونَهَاًرا فِي اْلِجبَاِل َوفِي اْلقُبُوِر، يَِصيُح َويَُجرِّ
ا َرأَى يَُسوَع ِمْن بَِعيٍد َرَكَض َوَسَجَد لَهُ، 6 فَلَمَّ

بَنِي!» َصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيٍم َوقَاَل:وَ 7 ؟ أَْستَْحلِفَُك بِاهللِ أَْن الَ تَُعذِّ ألَنَّهُ قَاَل 8« َما لِي َولََك يَا يَُسوُع اْبَن هللاِ اْلَعلِيِّ

وُح النَِّجسُ » لَهُ: َوطَلََب إِلَْيِه َكثِيًرا أَْن الَ يُْرِسلَهُْم إِلَى 10«. اْسِمي لَِجئُوُن، ألَنَّنَا َكثِيُرونَ » الً:فَأََجاَب قِائِ « َما اْسُمَك؟»َوَسأَلَهُ:9«. اْخُرْج ِمَن اإِلْنَساِن يَا أَيُّهَا الرُّ

يَاِطيِن قَائِلِيَن:12َوَكاَن هُنَاَك ِعْنَد اْلِجبَاِل قَِطيع  َكبِير  ِمَن اْلَخنَاِزيِر يَْرَعى، 11َخاِرِج اْلُكوَرِة.  فَأَِذَن 13«. أَْرِسْلنَا إِلَى اْلَخنَاِزيِر لِنَْدُخَل فِيهَا» فَطَلََب إِلَْيِه ُكلُّ الشَّ

ا 14فِي اْلبَْحِر. اْلُجْرِف إِلَى اْلبَْحِر. َوَكاَن نَْحَو أَْلفَْيِن، فَاْختَنََق  لَهُْم يَُسوُع لِْلَوْقِت. فََخَرَجِت األَْرَواُح النَِّجَسةُ َوَدَخلَْت فِي اْلَخنَاِزيِر، فَاْنَدفََع اْلقَِطيُع ِمْن َعلَى َوأَمَّ

يَاِع. فََخَرُجوا لِيََرْوا َما َجَرى.  َوَجاُءوا إِلَى يَُسوَع فَنَظَُروا اْلَمْجنُوَن الَِّذي َكاَن فِيِه اللَِّجئُوُن َجالًِسا 15ُرَعاةُ اْلَخنَاِزيِر فَهََربُوا َوأَْخبَُروا فِي اْلَمِدينَِة َوفِي الضِّ

ثَهُُم الَِّذيَن َرأَْوا َكْيَف َجَرى لِْلَمْجنُوِن َوَعِن اْلَخنَاِزيِر.16َخافُوا. َوالَبًِسا َوَعاقاِلً، فَ   فََحدَّ

 (33-8:27)لوقا 

ا َخَرَج إِلَى األَْرِض اْستَْقبَلَهُ َرُجل  ِمَن اْلَمِدينَِة َكاَن فِيِه َشيَاِطيُن ُمْنُذ َزَماٍن طَِويل، َوَكاَن الَ 27 ا 28 يَْلبَُس ثَْوبًا، َوالَ يُقِيُم فِي بَْيٍت، بَْل فِي اْلقُبُوِر. َولَمَّ فَلَمَّ

بَنِي!» َعِظيٍم:َرأَى يَُسوَع َصَرَخ َوَخرَّ لَهُ، َوقَاَل بَِصْوٍت  ؟ أَْطلُُب ِمْنَك أَْن الَ تَُعذِّ وَح النَِّجَس أَْن يَْخُرَج ِمَن 29«. َما لِي َولََك يَا يَُسوُع اْبَن هللاِ اْلَعلِيِّ ألَنَّهُ أََمَر الرُّ

ْيطَاِن إِلَى اْلبََراِري. اإِلْنَساِن. ألَنَّهُ ُمْنُذ َزَماٍن َكثِيٍر َكاَن يَْخطَفُهُ، َوقَْد ُربِطَ بَِسالَِسل َوقُيُوٍد  بُطَ َويَُساُق ِمَن الشَّ  فََسأَلَهُ يَُسوُع قِائاِلً:30َمْحُروًسا، َوَكاَن يَْقطَُع الرُّ

َوَكاَن هُنَاَك قَِطيُع َخنَاِزيَر َكثِيَرٍة تَْرَعى 32ى اْلهَاِويَِة. َوطَلََب إِلَْيِه أَْن الَ يَأُْمَرهُْم بِالذَّهَاِب إِلَ 31ألَنَّ َشيَاِطيَن َكثِيَرةً َدَخلَْت فِيِه. «. لَِجئُونُ »فَقَاَل:« َما اْسُمَك؟»
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ُخوِل فِيهَا، فَأَِذَن لَهُْم.  يَاِطيُن ِمَن اإِلْنَساِن َوَدَخلَْت فِي اْلَخنَاِزيِر، فَاْنَدفََع اْلقَ 33فِي اْلَجبَِل، فَطَلَبُوا إِلَْيِه أَْن يَأَْذَن لَهُْم بِالدُّ ِطيُع ِمْن َعلَى اْلُجُرِف إِلَى فََخَرَجِت الشَّ

اْلبَُحْيَرِة َواْختَنََق.
 

 

ما هي معجزات يسوع المسيح في بلدة الجدريين وما حولها وأين أجراها 
 تحديدا؟ 

 (34-8:28متى ) 

28 
فَِّة اْلُمقَابِلَِة، فِي بَْلَدِة اْلَجَدِريِّيَن، الَقَاهُ  ا َوَصَل يَُسوُع إِلَى الضَّ اً َحتَّى لَْم يَُكنْ َولَمَّ يَاِطيُن، َكانَا َخاِرَجْيِن ِمْن بَْيِن اْلقُبُوِر، َوهَُما َشِرَساِن ِجد   َرُجالَِن تَْسُكنُهَُما الشَّ

 29 .أََحد  يَْجُرُؤ َعلَى اْلُمُروِر ِمْن تِْلَك الطَِّريقِ 
بَنَا؟َما َشأْنَُك بِنَا يَا يَُسوُع اْبَن : »َوفَْجأَةً َصَرَخا قَائِلَْينِ   30 «هللاِ؟ أَِجْئَت إِلَى هُنَا قَْبَل األََواِن لِتَُعذِّ

َوَكاَن قَِطيع  َكبِير  

 31 ِمَن اْلَخنَاِزيِر يَْرَعى َعلَى َمَسافٍَة ِمْنهَُما،
يَاِطيُن لِيَُسوعَ   32 «.إِْن ُكْنَت َستَْطُرُدنَا، فَأَْرِسْلنَا إِلَى قَِطيِع اْلَخنَاِزيرِ : »فَقَالَِت الشَّ

فََخَرُجوا !« اْذهَبُوا: »فَقَاَل لَهُمْ 

 33 .َوَماَت فِيهَا َغَرقاً  َواْنتَقَلُوا إِلَى قَِطيِع اْلَخنَاِزيِر، فَاْنَدفََع اْلقَِطيُع ُمْسِرعاً ِمْن َعلَى َحافَِة الَْجبَِل إِلَى اْلبَُحْيَرِة،
بََر َوهََرَب ُرَعاةُ اْلَخنَاِزيِر إِلَى اْلَمِدينَِة، َونَقَلُوا خَ 

 34 .ُكلِّ َما َجَرى، َوَما َحَدَث لِْلَمْسُكونَْينِ 
ا َوَجَدهُ أَْهلُهَا، طَلَبُوا إِلَْيِه أَْن يَْرَحَل َعْن ِديَاِرِهمْ . َوإَِذا اْلَمِدينَةُ ُكلُّهَا قَْد َخَرَجْت لِلِقَاِء يَُسوعَ   .َولَمَّ

 (8-9:1)متى  
ا َرأَى َيُسوُع إِيَماَنُهْم،  2 ،(اْلُبَحْيَرَة َراِجعاً إِلَى َبْلَدِتِه )َكْفَرَناُحومَ ُثمَّ َرِكَب َيُسوُع اْلَقاِرَب، َوَعَبَر  َفَجاَءهُ َبْعُضُهْم َيْحِملُوَن َمْشلُوالً َمْطُروحاً َعلَى ِفَراٍش. َفلَمَّ

! َقْد ُغِفَرْت لََك َخَطاَياكَ »َقاَل لِْلَمْشلُوِل:  فُ »ْعُض اْلَكَتَبِة ِفي أَْنفُِسِهْم: َفَقاَل بَ « 3 ِاْطَمِئنَّ َيا ُبَنيَّ ُه ُيَجدِّ ُروَن ِفيِه، َفَسأَلَُهْم: «! 4 إِنَّ لَِماَذا »َوأَْدَرَك َيُسوُع َما ُيَفكِّ

ُروَن ِبالشَّرِّ ِفي قُلُوِبُكْم؟ ُهَما األَْسَهُل: أَْن ُيَقاَل: َقْد ُغِفَرْت لََك َخَطاَياَك، أَْم أَْن ُيَقاَل:  5 ُتَفكِّ َولَِكنِّي )قُْلُت َذلَِك( لَِكْي َتْعلَُموا أَنَّ الْبِن اإلِْنَساِن َعلَى  6 قُْم َواْمِش؟أَيُّ

ا َرأَِت اْلُجُموُع َذلَِك، اْسَتْولَى . 8 َفَقاَم، َوَذَهَب إِلَى َبْيِتهِ «! 7 قُِم اْحِمْل ِفَراَشَك، َواْذَهْب إِلَى َبْيِتكَ »ِعْنَدِئٍذ َقاَل لِْلَمْشلُوِل: «. األَْرِض ُسْلَطَة ُغْفَراِن اْلَخَطاَيا َفلَمَّ

ْلَطةِ  ُدوا هللاَ الَِّذي أَْعَطى النَّاَس ِمْثَل َهِذِه السُّ  .َعلَْيِهِم اْلَخْوُف، َوَمجَّ

 (38-9:18)متى  

 

َم َوَسَجَد لَُه َقاِئالً  18 َفَقاَم َيُسوُع َوَتِبَعُه َوَمَعُه « اْبَنِتي اآْلَن َماَتْت. َولَِكْن َتَعاَل َواْلُمْسَها ِبَيِدَك َفَتْحَيا» 19 :َوَبْيَنَما َكاَن َيُقوُل َهَذا، إَِذا َرِئيٌس لِْلَمْجَمِع َقْد َتَقدَّ

 .َتالَِميُذهُ 

َمْت إِلَْيِه ِمْن َخْلٍف، وَ  20 َها َقالَْت ِفي َنْفِسَها:  21 لََمَسْت َطَرَف ِرَداِئِه،َوإَِذا اْمَرأَةٌ ُمَصاَبٌة ِبَنِزيٍف َدَمِويٍّ ُمْنُذ اْثَنَتْي َعَشَرَة َسَنًة، َقْد َتَقدَّ َيْكِفي أَْن أَْلُمَس َولَْو »ألَنَّ

اَعةِ « اْطَمِئنِّي َيا اْبَنُة. إِيَماُنِك َقْد َشَفاِك!»َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَرآَها، َفَقاَل:  22 «!ِثَياَبُه ألُْشَفى ا َدَخَل َيُسوُع َبْيَت َرِئيِس  23 .َفُشِفَيِت اْلَمْرأَةُ ِمْن ِتْلَك السَّ َولَمَّ

اِدِبيَن ِباْلِمْزَماِر َواْلَجْمَع ِفي اْضِطَراٍب، َها َناِئَمٌة!»َقاَل:  24 اْلَمْجَمِع، َوَرأَى النَّ ُة لَْم َتُمْت، َولِكنَّ ِبيَّ ا أُْخِرَج اْلَجْمُع،  25 .َفَضِحُكوا ِمْنهُ « اْنَصِرفُوا! َفالصَّ َفلَمَّ
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ِة، َفَنَهَضتْ َدَخَل وَ  ِبيَّ  .َوَذاَع َخَبُر َذلَِك فِي ِتْلَك اْلِبالَِد ُكلَِّها 26 .أَْمَسَك ِبَيِد الصَّ

َما إِلَْيِه. َفَسأَلَُهَما َيُسوُع: َوِعْنَد ُدُخولِِه  28 «!اْرَحْمَنا َيا اْبَن َداُودَ »َوِفيَما َكاَن َيُسوُع َراِحالً ِمْن ُهَناَك، َتِبَعُه أَْعَمَياِن َيْصُرَخاِن َقاِئلَْيِن:  27 أَُتْؤِمَناِن »اْلَبْيَت َتَقدَّ

ٍة َفاْنَفَتَحْت أَْعُيُنُهَما. َوأَ  30 «!لَِيُكْن لَُكَما ِبَحَسِب إِيَماِنُكَما»َفلََمَس أَْعُيَنُهَما َقاِئالً:  29 «!َنَعْم َيا َسيِّدُ »أََجاَبا: « ِبأَنِّي أَْقِدُر أَْن أَْفَعَل َهَذا؟ ْنَذَرُهَما َيُسوُع ِبِشدَّ

ُهَما اْنَطلََقا َوأََذاَعا ِصيَتُه ِفي ِتْلَك اْلِبالَِد ُكلَِّها 31«!َقاِئالً: ِاْنَتِبَها! اَل ُتْخِبَرا أََحداً   .َولَِكنَّ

ا ُطِردَ  33 .َوَما إِْن َخَرَجا، َحتَّى َجاَءهُ َبْعُضُهْم ِبأَْخَرَس َيْسُكُنُه َشْيَطانٌ  32 َبِت اْلُجُموُع، َوَقالُوا:  َفلَمَّ ْيَطاُن، َتَكلََّم األَْخَرُس. َفَتَعجَّ لَْم ُنَشاِهْد ِمْثَل َهَذا َقطُّ »الشَّ

يِسيُّوَن َفَقالُوا:  34 .«ِفي إِْسَراِئيلَ  ا اْلَفرِّ َياِطينِ »أَمَّ َياِطيَن ِبَرِئيِس الشَّ ُه َيْطُرُد الشَّ  .«!إِنَّ

َوِعْنَدَما َرأَى اْلُجُموَع، أََخَذْتُه  36 .َرٍض َوِعلَّةً ِفي اْلُمُدِن َواْلقَُرى ُكلَِّها، ُيَعلُِّم ِفي َمَجاِمِع اْلَيُهوِد َوُيَناِدي ِبِبَشاَرِة اْلَملَُكوِت، َوَيْشِفي ُكلَّ مَ  َوأََخَذ َيُسوُع َيَتَنقَّلُ  35

ِديَن َكغَ  ِبيَن َوُمَشرَّ َفَقُة َعلَْيِهْم، إِْذ َكاُنوا ُمَعذَّ اُل َقلِيلُونَ »ِعْنَدِئٍذ َقاَل لَِتالَِميِذِه:  37 .َنٍم اَل َراِعَي لََهاالشَّ َفاْطلُُبوا ِمْن َربِّ اْلَحَصاِد أَْن  38 .اْلَحَصاُد َكِثيٌر، َواْلُعمَّ

االً إِلَى َحَصاِدهِ   «!ُيْرِسَل ُعمَّ

 (43-5:1)مرقس  
فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمَن  ٌِ َنِجٌس، 2 .اْلُبَحْيَرِة، إِلَى َبْلَدِة اْلِجَراِسيِّينَ ُثمَّ َوَصلُوا إِلَى الضَّ َكاَن ُيِقيُم فِي  3 َوَحالََما َنَزَل ِمَن اْلَقاِرِب، الََقاهُ ِمْن َبْيِن اْلقُُبوِر إِْنَساٌن َيْسُكُنُه ُرو

الَِسلِ  َدهُ َولَْو ِبالسَّ ُم اْلقُُيوَد، َولَْم َيقْ  4 .اْلقُُبوِر. َولَْم َيُكْن أََحٌد َيْقِدُر أَْن ُيَقيِّ الَِسَل َوُيَحطِّ ُع السَّ الَِسِل، َفَكاَن ُيَقطِّ ُه َكِثيراً َما ُرِبَط ِباْلقُُيوِد َوالسَّ ِدْر أََحٌد أَْن َفإِنَّ

ُِ ِجْسَمُه بِ  5 .ُيْخِضَعهُ  ا َرأَى َيُسوَع ِمْن َبِعيٍد، َرَكَض َوَسَجَد  6 .اْلِحَجاَرةِ َوَكاَن ِفي اْلقُُبوِر َوفِي اْلِجَباِل َداِئماً، لَْيالً َوَنَهاراً، َيِصيُح َوُيَجرِّ ُه لَمَّ َولَِكنَّ

َبِني»َوَصَرَخ ِبأَْعلَى َصْوِتِه:  7 لَُه، ؟ أَْسَتْحلِفَُك ِبالِِل أاَلَّ ُتَعذِّ ُِ النَِّجُس، اْخُرْج » َفإِنَّ َيُسوَع َكاَن َقْد َقاَل لَُه: 8 «!َما َشأُْنَك ِبي َيا َيُسوُع اْبَن هللِا اْلَعلِيِّ و َها الرُّ أَيُّ

َنا َجْيٌش َكِبيرٌ »َفأََجاَب: « َما اْسُمَك؟»َوَسأَلَُه َيُسوُع:  9 «!ِمَن اإلِْنَسانِ  ِجَسَة إِلَى َخاِرِج  10 «!اْسِمي لَِجُيوُن ألَنَّ َِ النَّ ٍِ أاَلَّ َيْطُرَد األَْرَوا َل إِلَْيِه ِبإِْلَحا َوَتَوسَّ

ِجَسُة إِلَى َيُسوَع َقاِئلًَة:  12 َوَكاَن ُهَناَك َقِطيٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَخَناِزيِر َيْرَعى ِعْنَد اْلَجَبِل، 11 .َقةِ ِتْلَك اْلِمْنطَ  ُِ النَّ لَِت األَْرَوا أَْرِسْلَنا إِلَى اْلَخَناِزيِر لَِنْدُخَل »َفَتَوسَّ

ُِ  13«!ِفيَها ِجَسُة َوَدَخلَْت ِفي اْلَخَناِزيِر، َفاْنَدَفَع َقِطيُع اْلَخَناِزيِر ِمْن َعلَى َحاَفِة اْلَجَبِل إِلَى اْلُبَحْيَرِة،َفأَِذَن لََها ِبَذلَِك. َفَخَرَجِت األَْرَوا َفَغِرَق ِفيَها. َوَكاَن  النَّ

ا ُرَعاةُ اْلَخَناِزيِر َفَهَرُبوا َوأََذاُعوا اْلَخَبَر فِي اْلَمِدي 14 .َعَدُدهُ َنْحَو أَْلَفْينِ  َوَجاُءوا إِلَى َيُسوَع، َفَرأَْوا  15 َنِة َوِفي اْلَمَزاِرِع. َفَخَرَج النَّاُس لَِيَرْوا َما َقْد َجَرى،أَمَّ

َياِطيِن َجالِساً َوالَِبساً َوَصِحيَح اْلَعْقِل، َفاْسَتْولَى َعلَْيِهِم اْلَخْوفُ  َثُهُم الَِّذيَن َرأَوْ  16 .الَِّذي َكاَن َمْسُكوناً ِبالشَّ ا َما َجَرى ِبَما َحَدَث لِْلَمْجُنوِن َفَحدَّ

َياِطيُن َتْسُكُنُه أَْن  18 .َفأََخُذوا َيْرُجوَن ِمْن َيُسوَع أَْن َيْرَحَل َعْن ِدَياِرِهمْ  17 َولِْلَخَناِزيرِ  َل إِلَْيِه اإلِْنَساُن الَِّذي َكاَنِت الشَّ َوِفيَما َكاَن َيْرَكُب اْلَقاِرَب، َتَوسَّ

بُّ ِبَك َوَرِحَمكَ »َفلَْم َيْسَمْح لَُه، َبْل َقاَل لَُه:  19 .ُيَراِفَقهُ  َفاْنَطلََق َوأََخَذ ُيَناِدي ِفي اْلُمُدِن اْلَعْشِر ِبَما  20.«اْذَهْب إِلَى َبْيِتَك، َوإِلَى أَْهلَِك، َوأَْخِبْرُهْم ِبَما َعِملَُه الرَّ

َب اْلَجِميعُ   .َعِملَُه َيُسوُع ِبِه. َفَتَعجَّ
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فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمَن اْلُبَحْيَرِة، اْجَتَمَع إِلَْيِه َوُهَو  21 ا َعاَد َيُسوُع َوَعَبَر فِي اْلَقاِرِب إِلَى الضَّ اِطِئ َجْمٌع َكِبيرٌ َولَمَّ َوإَِذا َواِحٌد ِمْن ُرَؤَساِء اْلَمْجَمِع، َواْسُمُه  22.ِعْنَد الشَّ

، َقاِئالً:  23 َرآهُ، َحتَّى اْرَتَمى ِعْنَد َقَدَمْيِه، َياِيُرُس، َقْد َجاَء إِلَْيِه. َوَما إِنْ  ٍِ َل إِلَْيِه ِبإِْلَحا ِغيَرةُ ُمْشِرَفٌة َعلَى اْلَمْوِت. َفَتَعاَل َواْلِمْسَها ِبَيِدَك »َوَتَوسَّ اْبَنِتي الصَّ

 .وَنهُ َفَذَهَب َمَعُه، َيْتَبُعُه َجْمٌع َكِبيٌر َوُهْم َيْزَحمُ  24 «!لُِتْشَفى َفَتْحَيا

اَء َكِثيِريَن، َوأَْنَفَقْت ِفي َسِبيِل ِعالِجَها ُكلَّ  26 َوَكاَنْت ُهَناَك اْمَرأَةٌ ُمَصاَبٌة ِبَنِزيٍف َدَمِويٍّ ُمْنُذ اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة، 25 َوَقْد َعاَنِت اْلَكِثيَر ِمَن األَلَِم َعلَى أَْيِدي أَِطبَّ

َفإِْذ َكاَنْت َقْد َسِمَعْت َعْن َيُسوَع، َجاَءْت ِفي َزْحَمِة اْلَجْمِع ِمْن َخْلفِِه َولََمَسْت  27 .َة َفاِئَدٍة، َبْل ِباألَْحَرى اْزَداَدْت َحالَُتَها ُسوءاً َما َتْملُِك، َفلَْم َتْجِن أَيَّ 

َها َقالَْت:  28 ِرَداَءهُ، َها ُشِفَيْت ِمْن ِعلَِّتَهاَوِفي اْلَحا 29 .«َيْكِفي أَْن أَْلِمَس ِثَياَبُه ألُْشَفى»ألَنَّ ْت ِفي ِجْسِمَها أَنَّ َوَحالََما َشَعَر  30 .ِل اْنَقَطَع َنِزيُف َدِمَها َوأََحسَّ

ِة الَِّتي َخَرَجْت ِمْنُه، أََداَر َنَظَرهُ ِفي اْلَجْمِع َوَسأََل:  أَْنَت َتَرى اْلَجْمَع َيْزَحُموَنَك، َوَتْسأَُل: َمْن »ِميُذهُ: َفَقاَل لَُه َتالَ  31 «َمْن لََمَس ِثَياِبي؟»َيُسوُع ِفي َنْفِسِه ِباْلقُوَّ

ُه َظلَّ َيَتَطلَُّع َحْولَُه لَِيَرى الَِّتي َفَعلَْت َذلِكَ  32 «لََمَسِني؟ َتْرَتِجُف،  َفَما َكاَن ِمَن اْلَمْرأَِة، َوَقْد َعلَِمْت ِبَما َحَدَث لََها، إاِلَّ أَْن َجاَءْت َوِهَي َخاِئَفةٌ  33 .َولَِكنَّ

َوَبْيَنَما َيُسوُع َيَتَكلَُّم، َجاَء َبْعُضُهْم  35 «!َيا اْبَنُة، إِيَماُنِك َقْد َشَفاِك. َفاْذَهِبي ِبَسالٍَم َوَتَعاَفْي ِمْن ِعلَِّتكِ »َفَقاَل لََها:  34 .َواْرَتَمْت أََماَمُه َوأَْخَبَرْتُه ِباْلَحِقيَقِة ُكلَِّها

الَ »َولَِكنَّ َيُسوَع، َما إِْن َسِمَع ِبَذلَِك اْلَخَبِر، َحتَّى َقاَل لَِرِئيِس اْلَمْجَمِع:  36 «اْبَنُتَك َقْد َماَتْت. َفلَِماَذا ُتَكلُِّف اْلُمَعلَِّم َبْعُد؟»اْلَمْجَمِع َقاِئلِيَن: ِمْن َبْيِت َرِئيِس 

ا أََخا َيْعقُوبَ  َولَْم َيَدْع أََحداً ُيَراِفقُُه إاِلَّ  37 «!َتَخْف؛ آِمْن َفَقطْ  اَس َيْبُكوَن  38.ُبْطُرَس َوَيْعقُوَب َوُيوَحنَّ ِجيَج َوالنَّ َوَوَصَل إِلَى َبْيِت َرِئيِس اْلَمْجَمِع، َفَرأَى الضَّ

ا َدَخَل، َقاَل لَُهْم:  39 .َوُيَوْلِولُوَن َكِثيراً  ُة،»َفلَمَّ ِبيَّ وَن َوَتْبُكوَن؟ لَْم َتُمِت الصَّ ا ُهَو، َفأَْخَرَجُهْم َجِميعاً، ُثمَّ أََخَذ  40 .«َبْل ِهَي َناِئَمةٌ  لَِماَذا َتِضجُّ َفَضِحُكوا ِمْنُه. أَمَّ

ةُ  ِبيَّ َها َوالَِّذيَن َكاُنوا ُيَراِفقُوَنُه، َوَدَخَل َحْيُث َكاَنِت الصَّ ِة َوأُمَّ ِبيَّ ُة، لَِك أَقُوُل: »أَْي: « قُوِمي!َطلِيَثا »َوإِْذ أَْمَسَك ِبَيِدَها َقاَل:  41 .َمَعُه أََبا الصَّ َيا َصِبيَّ

ُة َحاالً َوأََخَذْت َتْمِشي، إِْذ َكاَن ُعْمُرَها اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة. َفُدِهَش اْلَجِميُع َدْهشَ  42 .«قُوِمي ِبيَّ ٍة أَْن اَل َيْعلََم أََحٌد ِبَذلَِك، 43 .ًة َعِظيَمةً َفَنَهَضِت الصَّ  َفأََمَرُهْم ِبِشدَّ

 .َوَطلََب أَْن ُتْعَطى َطَعاماً لَِتأُْكلَ 

 (56-8:26)لوقا  

26 
 27 .َوَوَصلُوا إِلَى بَْلَدِة اْلِجَراِسيِّيَن، َوِهَي تَقَُع ُمقَابَِل اْلَجلِيلِ 

ٍة طَوِ  يَاِطيُن ُمْنُذ ُمدَّ ، الَقَاهُ َرُجل  ِمَن اْلَمِدينَِة تَْسُكنُهُ الشَّ ا نََزَل إِلَى اْلبَرِّ يلٍَة، َوَكاَن اَل يَْلبَُس ثَْوباً فَلَمَّ

 28 .َوالَ يَْسُكُن بَْيتاً بَْل يُقِيُم بَْيَن اْلقُبُورِ 
ُل : »فََما إِْن َرأَى يَُسوَع، َحتَّى َصَرَخ َواْنطََرَح أََماَمهُ، َوقَاَل بَِصْوٍت َعالٍ  ؟ أَتََوسَّ َما َشأْنَُك بِي يَا يَُسوُع اْبَن هللاِ الَعلِيِّ

بَنِي؟إِلَْيَك   29 «أاَلَّ تَُعذِّ
ُجلِ  وَح النَِّجَس أَْن يَْخُرَج ِمَن الرَّ ُن ِمْنهُ، َوُكلََّما ُربِطَ بِالسَّالَِسِل َواْلقُيُوِد لِيُْضبَطَ، َحطََّم . فَإِنَّ يَُسوَع َكاَن قَْد أََمَر الرُّ فََكثِيراً َما َكاَن يَتََمكَّ

ْيطَاُن إِلَى ا  30 .ْلقِفَارِ اْلقُيُوَد َوَساقَهُ الشَّ
يَاِطيِن َكانُوا قَْد َدَخلُوا فِيِه،!« لَِجيُونُ : »فَقَالَ « َما اْسُمَك؟: »فََسأَلَهُ يَُسوعُ   31 ألَنَّ َجْيشاً َكبِيراً ِمَن الشَّ

لُوا إِلَْيِه  َوقَْد تََوسَّ

 32 .أاَلَّ يَأُْمَرهُْم بِالذَّهَاِب إِلَى اْلهَاِويَةِ 
ُخوِل فِي اْلَخنَاِزيِر، فَ َوَكاَن هُنَالَِك قَِطيع   أَِذَن َكبِير  ِمَن اْلَخنَاِزيِر يَْرَعى فِي اْلَجبَِل، فَاْلتََمُسوا ِمْنهُ أَْن يَأَْذَن لَهُْم بِالدُّ

 33 .لَهُمْ 
يَاِطيُن ِمَن اإِلْنَساِن، َوَدَخلَْت فِي اْلَخنَاِزيِر، فَاْنَدفََع اْلقَِطيُع ِمْن َعلَى َحافَ   34 .ِة اْلَجبَِل إِلَى اْلبَُحْيَرِة َوَماَت َغَرقاً فََخَرَجِت الشَّ

َعاةُ َما َحَدَث،  ا َرأَى الرُّ فَلَمَّ

 35 .هََربُوا إِلَى اْلَمِدينَِة َواْلَمَزاِرِع يَْنُشُروَن اْلَخبَرَ 
ُجَل الَِّذي خَ  يَاِطيُن َجالِساً ِعْنَد فََخَرَج النَّاُس لِيََرْوا َما َحَدَث، َوَجاُءوا إِلَى يَُسوَع، فََوَجُدوا الرَّ َرَجْت ِمْنهُ الشَّ

 36 .فََخافُوا. قََدَمْي يَُسوَع َوهَُو الَبِس  َوَسلِيُم الَْعْقلِ 
 37 .َوأَْخبََرهُْم أَْيضاً الَِّذيَن َشاهَُدوا َما َحَدَث، َكْيَف ُشفَِي اْلَمْسُكونُ 

فَطَلََب َجِميُع أَهَالِي بَْلَدِة اْلِجَراِسيِّيَن ِمْن 
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 38 .فََرِكَب اْلقَاِرَب، َوَرَجعَ . ُسوَع أَْن يَْرَحَل َعْنهُْم، ألَنَّ َخْوفاً َعِظيماً اْستَْولَى َعلَْيِهمْ يَ 
َل إِلَْيِه أَْن يَُرافِقَهُ  يَاِطيُن، فَتََوسَّ ُجُل الَِّذي َخَرَجْت ِمْنهُ الشَّ ا الرَّ َولِكنَّهُ . َوأَمَّ

ْث بَِما َعِملَهُ هللاُ بِكَ  اِْرِجْع إِلَى» 39 :َصَرفَهُ قَائاِلً   .فََمَضى َسائِراً فِي اْلَمِدينَِة ُكلِّهَا، َوهَُو يُنَاِدي بَِما َعِملَهُ بِِه يَُسوعُ !« بَْيتَِك، َوَحدِّ

40 
َب بِِه اْلَجْمُع، ألَنَّهُْم َكانُوا ُكلُّهُْم يَتََرقَّبُوَن َعْوَدتَهُ  ا َعاَد يَُسوُع، َرحَّ  41 .َولَمَّ

َرُجل  اْسُمهُ يَايُِرُس، َوهَُو َرئِيس  لِْلَمْجَمِع، قَْد َجاَء َواْنَطَرَح ِعْنَد قََدَمْي يَُسوَع َوإَِذا 

َل إِلَْيِه أَْن يَُرافِقَهُ إِلَى بَْيتِِه،  42 َوتََوسَّ
، َكانَِت اْلُجُموُع تَْزَحُمهُ . لَى اْلَمْوتِ ألَنَّ لَهُ اْبنَةً َوِحيَدةً، ُعْمُرهَا َحَوالَْي اْثنَتَْي َعْشَرةَ َسنَةً، َوقَْد أَْشَرفَْت عَ   .َوفِيَما هَُو َذاِهب 

43 
فَاِء َعلَى يَِد قَْت ُكلَّ َما تَْملُِكهُ أَْجراً لأِلَِطبَّاِء، فَلَْم تَ َوَكانَْت هُنَاَك اْمَرأَة  ُمَصابَة  بِنَِزيٍف َدَمِويٍّ ُمْنُذ اْثنَتَْي َعْشَرةَ َسنَةً َوَمَع أَنَّهَا َكانَْت قَْد أَْنفَ  ْن ِمَن الشِّ تََمكَّ

 44 .أََحدٍ 
 45 .فَتَقَدََّمْت إِلَى يَُسوَع ِمْن َخْلفِِه، َولََمَسْت طََرَف ِرَدائِِه؛ َوفِي اْلَحاِل تََوقََّف نَِزيُف َدِمهَا

ا أَْنَكَر اْلَجِميُع َذلَِك، قَاَل « َمْن لََمَسنِي؟: »َوقَاَل يَُسوعُ  فَلَمَّ

 46 «َمْن لََمَسنِي؟: يَا َسيُِّد، اْلُجُموُع يَُضيِّقُوَن َعلَْيَك َويَْزَحُمونََك، َوتَْسأَلُ : »فَاقُهُ بُْطُرُس َورِ 
ةً قَْد : »فَقَاَل يَُسوعُ  إِنَّ َشْخصاً َما قَْد لََمَسنِي، ألَنِّي َشَعْرُت بِأَنَّ قُوَّ

 47 «.َخَرَجْت ِمنِّي
ا َرأَِت اْلَمْرأَةُ أَنَّ أَْمرَ  فَاَء فِي هَا لَْم يُْكتَْم، تَقَدََّمْت ُمْرتَِجفَةً، َواْرتََمْت أََماَمهُ ُمْعلِنَةً أََماَم َجِميِع النَّاِس ألَيِّ َسبٍَب لََمَستْ فَلَمَّ هُ، َوَكْيَف نَالَِت الشِّ

 48 .اْلَحالِ 
 49 !«يَا اْبنَةُ، إِْيَمانُِك قَْد َشفَاِك؛ اْذهَبِي بَِسالَمٍ : »فَقَاَل لَهَا

اَل تُْتِعْب . اْبنَتَُك َماتَتِ : »بَْينََما َكاَن يَتََكلَُّم، َجاَء َرُجل  ِمْن بَْيِت َرئِيِس اْلَمْجَمِع، يَقُوُل لَهُ وَ 

 50 !«اْلُمَعلَِّم بَْعدُ 
 51 !«الَ تََخْف، آِمْن فَقَْط، فَتَْنُجَو اْبنَتُكَ : »َوإِْذ َسِمَع يَُسوُع ذلَِك، َكلََّمهُ قَائاِلً 

ا َوَصَل إِلَى اْلبَْيِت، لَْم يََدْع أََحداً يَْدُخُل َمَعهُ إاِلَّ بُْطُرَس َولَمَّ 

هَا  52 .َويُوَحنَّا َويَْعقُوَب َوأَبَا اْلفَتَاِة َوأُمَّ
 53 !«إِنَّهَا لَْم تَُمْت، بَْل ِهَي نَائَِمة  . الَ تَْبُكوا: »فَقَالَ . َوَكاَن اْلَجِميُع يَْبُكونَهَا َويَْنُدبُونَهَا

فََضِحُكوا ِمْنهُ، لِِعْلِمِهْم أَنَّهَا 

 54 .َماتَتْ 
 55 !«يَا َصبِيَّةُ، قُوِمي: »َولِكنَّهُ، بَْعَدَما أَْخَرَجهُْم َجِميعاً، أَْمَسَك بِيَِدهَا، َونَاَدى قَائاِلً 

َم لَهَا . فََعاَدْت إِلَْيهَا ُروُحهَا، َونَهََضْت فِي اْلَحالِ  َوأََمَر أَْن يُقَدَّ

 .م  طََعا
56 

 .فَُدِهَش َوالَِداهَا؛ َولِكنَّهُ أَْوَصاهَُما أاَلَّ يُْخبَِرا أََحداً بَِما َجَرى

 

 

 

 من الذي دعاه يسوع المسيح وقال له اتبعني؟

 (9:9)متى  
َراِئِب، َرأَى َجاِبياً اْسُمُه 9  اً ِباْلقُْرِب ِمْن َمْكَتِب ِجَباَيِة الضَّ  . َفَقاَم َوَتِبَعهُ « اْتَبْعِني!»َمتَّى َجالِساً ُهَناَك. َفَقاَل لَُه: َوِفيَما َكاَن َيُسوُع َمارا
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 (14:2)مرقس  
 . َفَقاَم َوَتِبَعهُ « اْتَبْعِني!»َوِفيَما ُهَو َساِئٌر، َرأَى الَِوَي ْبَن َحْلَفى َجالِساً ِفي َمْكَتِب اْلِجَباَيِة، َفَقاَل لَُه: 14 

 (28-5:27)لوقا  
 . َفَقاَم الَِوي َوَتِبَعُه َتاِركاً ُكلَّ َشْيءٍ «! 28 اْتَبْعِني»َبْعَد ذلَِك َفَرأَى َجاِبي َضَراِئَب، اْسُمُه الَِوي، َجالِساً ِفي َمْكَتِب اْلِجَباَيِة، َفَقاَل لَُه: َوَخَرَج 27 

-1:43)يوحنا  

51) 

الِي َنَوى َيُسوُع أَْن َيْذَهَب إِلَى 43  َوَكاَن ِفيلِبُُّس ِمْن َبْيَت َصْيَدا، َبْلَدِة أَْنَدَراُوَس «! 44 اْتَبْعِني»ِمْنَطَقِة اْلَجلِيِل، َفَوَجَد ِفيلِبَُّس، َفَقاَل لَُه: َوِفي اْلَيْوِم التَّ

ُس َنَثَناِئيَل، َفَقاَل لَُه: . 45 َوُبْطُرسَ  يَعِة، َواألَْنِبَياُء ِفي ُكُتِبِهْم َوُهَو َيُسوُع اْبُن ُيوُسَف ِمَن َوَجْدَنا الَِّذي َكَتَب َعْنُه ُموَسى ِفي الشَّرِ »ُثمَّ َوَجَد ِفيلِبُّ

َهَذا »َفَقاَل َعْنُه:  َوَرأَى َيُسوُع َنَثَناِئيَل َقاِدماً َنْحَوهُ «! 47 َتَعاَل َواْنُظرْ »أََجاَبُه ِفيلِبُُّس: « َوَهْل َيْطلُُع ِمَن النَّاِصَرِة َشْيٌء َصالٌِح؟»َفَقاَل َنَثَناِئيُل: .« 46 النَّاِصَرةِ 

يَنِة َقْبَل أَْن َيْدُعَوَك ِفيلِبُّسُ »َفأََجاَبُه َيُسوُع: « َوِمْن أَْيَن َتْعِرفُِني؟»َفَسأَلَُه َنَثَناِئيُل: «! 48 إِْسَراِئيلِيٌّ أَِصيٌل اَل َشكَّ ِفيهِ  َفَهَتَف َنَثَناِئيُل َقاِئالً: .«49 َرأَْيُتَك َتْحَت التِّ

يَنِة؟ َسْوَف َتَرى أَْعَظَم ِمْن َهَذا»َفَقاَل لَُه َيُسوُع: «! 50 ُم، أَْنَت اْبُن هللِا! أَْنَت َملُِك إِْسَراِئيلَ َيا ُمَعلِّ » ُثمَّ َقاَل «! 51 َهْل آَمْنَت ألَنِّي قُْلُت لََك إِنِّي َرأَْيُتَك َتْحَت التِّ

ُكْم »لَُه:  َماَء َمْفُتوَحًة، َوَمالَِئَكَة هللِا َيْصَعُدوَن َوَيْنِزلُوَن َعلَى اْبِن اإلِْنَسانِ اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ  «!َسَتَرْوَن السَّ

 

 هل كانت ابنة يايرس قد ماتت أم في آخر نسمة عند مجيء المسيح؟
إِنَّ اْبنَتِي اآلَن َماتَْت، » َوفِيَما هَُو يَُكلُِّمهُْم بِهَذا، إَِذا َرئِيس  قَْد َجاَء فََسَجَد لَهُ قَائاِلً:18

-9:18)متى  فَقَاَم يَُسوُع َوتَبَِعهُ هَُو َوتاَلَِميُذهُ.19«. لِكْن تََعاَل َوَضْع يََدَك َعلَْيهَا فَتَْحيَا

19) 

، َوَكاَن ِعْنَد 21 فِينَِة أَْيًضا إِلَى اْلَعْبِر، اْجتََمَع إِلَْيِه َجْمع  َكثِير  ا اْجتَاَز يَُسوُع فِي السَّ َولَمَّ

ا َرآهُ َخرَّ ِعْنَد قََدَمْيِه، 22اْلبَْحِر.  َوإَِذا َواِحد  ِمْن ُرَؤَساِء اْلَمْجَمِع اْسُمهُ يَايُِرُس َجاَء. َولَمَّ
ِغيَرةُ َعلَى آِخِر نََسَمٍة. لَْيتََك تَأْتِي َوتََضُع يََدَك َعلَْيهَا »ِه َكثِيًرا قَائاِلً:َوطَلََب إِلَيْ 23 اْبنَتِي الصَّ

-5:21)مرقس  فََمَضى َمَعهُ َوتَبَِعهُ َجْمع  َكثِير  َوَكانُوا يَْزَحُمونَهُ.24«. لِتُْشفَى فَتَْحيَا!

24) 

 

 لنجسة فعال؟هل كان لتالميذ يسوع سلطان على األرواح ا
ثُمَّ َدَعا تاَلَِميَذهُ االْثنَْي َعَشَر َوأَْعطَاهُْم ُسْلطَانًا َعلَى أَْرَواٍح نَِجَسٍة َحتَّى يُْخِرُجوهَا، 1

 (1:10)متى  َويَْشفُوا ُكلَّ َمَرٍض َوُكلَّ ُضْعٍف.

َم إِلَْيِه َرُجل  َجاثِيًا لَهُ 14 ا َجاُءوا إِلَى اْلَجْمِع تَقَدَّ َولَمَّ
يَا َسيُِّد، اْرَحِم اْبني فَإِنَّهُ »َوقَائاِلً:15

َوأَْحَضْرتُهُ إِلَى تاَلَِميِذَك 16يُْصَرُع َويَتَأَلَُّم َشِديًدا، َويَقَُع َكثِيًرا فِي النَّاِر َوَكثِيًرا فِي اْلَماِء. 
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َغْيُر اْلُمْؤِمِن، اْلُمْلتَِوي، إِلَى  أَيُّهَا اْلِجيلُ » فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل:17«. فَلَْم يَْقِدُروا أَْن يَْشفُوهُ 

ُموهُ إِلَيَّ ههُنَا! فَاْنتَهََرهُ يَُسوُع، فََخَرَج ِمْنهُ 18« َمتَى أَُكوُن َمَعُكْم؟ إِلَى َمتَى أَْحتَِملُُكْم؟ قَدِّ

اَعِة.  ْيطَاُن. فَُشفَِي اْلُغالَُم ِمْن تِْلَك السَّ َم التَّالَِميُذ إِلَ 19الشَّ  ى يَُسوَع َعلَى اْنفَِراٍد َوقَالُوا:ثُمَّ تَقَدَّ

لَِعَدِم إِيَمانُِكْم. فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْو » فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع:20« لَِماَذا لَْم نَْقِدْر نَْحُن أَْن نُْخِرَجهُ؟»

تَقِْل ِمْن هُنَا إِلَى هُنَاَك فَيَْنتَقُِل، َكاَن لَُكْم إِيَمان  ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدل لَُكْنتُْم تَقُولُوَن لِهَذا اْلَجبَِل: انْ 

 (20-17:14)متى  َوالَ يَُكوُن َشْيء  َغْيَر ُمْمِكٍن لََدْيُكْم.

 

 من هم تالميذ يسوع االثنا عشر؟

 (4-10:2)متى 

2
ُل ِسْمَعاُن الَِّذي يُقَاُل لَهُ بُْطُرُس، َوأَْنَدَراُوسُ  ا أَْسَماُء االْثنَْي َعَشَر َرُسوالً فَِهَي هِذِه: اأَلَوَّ  أَُخوهُ. يَْعقُوُب ْبُن َزْبِدي، َويُوَحنَّا أَُخوهُ. َوأَمَّ

3
فِيلُبُُّس، َوبَْرثُولََماُوُس. 

اُر. يَْعقُوُب بْ  اُوَس. تُوَما، َوَمتَّى اْلَعشَّ ُن َحْلفَى، َولَبَّاُوُس اْلُملَقَُّب تَدَّ
4

، َويَهُوَذا اإِلْسَخْريُوِطيُّ الَِّذي أَْسلََمهُ.  ِسْمَعاُن اْلقَانَِويُّ

-3:16)مرقس 

19) 

16
َوَجَعَل لِِسْمَعاَن اْسَم بُْطُرَس. 

17
ْعِد.  َويَْعقُوَب ْبَن َزْبِدي َويُوَحنَّا أََخا يَْعقُوَب، َوَجَعَل لَهَُما اْسَم بَُوانَْرِجَس أَِي اْبنَِي الرَّ

18
َوأَْنَدَراُوَس، َوفِيلُبَُّس، َوبَْرثُولََماُوَس، 

 ، اُوَس، َوِسْمَعاَن اْلقَانَِويَّ َوَمتَّى، َوتُوَما، َويَْعقُوَب ْبَن َحْلفَى، َوتَدَّ
19

 َويَهُوَذا اإِلْسَخْريُوِطيَّ الَِّذي أَْسلََمهُ. ثُمَّ أَتَْوا إِلَى بَْيٍت.

 (16-6:13)لوقا 

اهُْم أَْيًضا 13 ا َكاَن النَّهَاُر َدَعا تاَلَِميَذهُ، َواْختَاَر ِمْنهُُم اْثنَْي َعَشَر، الَِّذيَن َسمَّ اهُ أَْيًضا 14«: ُرُسالً »َولَمَّ بُْطُرَس َوأَْنَدَراُوَس أََخاهُ. يَْعقُوَب ِسْمَعاَن الَِّذي َسمَّ

يَهُوَذا أََخا يَْعقُوَب، َويَهُوَذا اإِلْسَخْريُوِطيَّ الَِّذي َصاَر ُمَسلًِّما 16َمتَّى َوتُوَما. يَْعقُوَب ْبَن َحْلفَى َوِسْمَعاَن الَِّذي يُْدَعى اْلَغيُوَر. 15َويُوَحنَّا. فِيلُبَُّس َوبَْرثُولََماُوَس. 

 ًضا.أَيْ 

 

 

 هل دعا المسيح السامريين فآمنوا به؟

 (6-10:5)متى 

اِمِريِّيَن الَ تَْدُخلُوا. » هُؤالَِء االْثنَا َعَشَر أَْرَسلَهُْم يَُسوُع َوأَْوَصاهُْم قَائاِلً:5 ِخَراِف بَْيِت بَِل اْذهَبُوا بِاْلَحِريِّ إِلَى 6إِلَى طَِريِق أَُمٍم الَ تَْمُضوا، َوإِلَى َمِدينٍَة لِلسَّ

الَِّة.  إِْسَرائِيَل الضَّ
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 (53-9:52)لوقا 

وا لَهُ. 52 اِمِريِّيَن َحتَّى يُِعدُّ فَلَْم يَْقبَلُوهُ ألَنَّ َوْجهَهُ َكاَن ُمتَِّجهًا نَْحَو أُوُرَشلِيَم.53َوأَْرَسَل أََماَم َوْجِهِه ُرُسالً، فََذهَبُوا َوَدَخلُوا قَْريَةً لِلسَّ
 

 (42-4:39)يوحنا 

اِمِريِّيَن بَِسبَِب َكالَِم اْلَمْرأَِة الَّتِي َكانَْت تَْشهَُد 39 اِمِريُّوَن َسأَلُوهُ 40«. قَاَل لِي ُكلَّ َما فََعْلتُ » أَنَّهُ:فَآَمَن بِِه ِمْن تِْلَك اْلَمِدينَِة َكثِيُروَن ِمَن السَّ ا َجاَء إِلَْيِه السَّ فَلَمَّ

ا بَِسبَِب َكالَِمِه. 41َمَكَث هُنَاَك يَْوَمْيِن. أَْن يَْمُكَث ِعْنَدهُْم، فَ  إِنَّنَا لَْسنَا بَْعُد بَِسبَِب َكالَِمِك نُْؤِمُن، ألَنَّنَا نَْحُن قَْد َسِمْعنَا َونَْعلَُم أَنَّ » َوقَالُوا لِْلَمْرأَِة:42فَآَمَن بِِه أَْكثَُر ِجد ً

 «.َعالَمِ هَذا هَُو بِاْلَحقِيقَِة اْلَمِسيُح ُمَخلُِّص الْ 

 

 هل استطاع تالميذ المسيح شفاء المرضى؟
إِلَى طَِريِق أَُمٍم الَ تَْمُضوا، » هُؤالَِء االْثنَا َعَشَر أَْرَسلَهُْم يَُسوُع َوأَْوَصاهُْم قَائاِلً:5

اِمِريِّيَن الَ تَْدُخلُوا.  الَِّة. 6َوإِلَى َمِدينٍَة لِلسَّ بَِل اْذهَبُوا بِاْلَحِريِّ إِلَى ِخَراِف بَْيِت إِْسَرائِيَل الضَّ
َماَواِت. 7 اِْشفُوا َمْرَضى. 8َوفِيَما أَْنتُْم َذاِهبُوَن اْكِرُزوا قَائِلِيَن: إِنَّهُ قَِد اْقتََرَب َملَُكوُت السَّ

انًا أَْعطُوا.طَهُِّروا بُْرًصا. أَقِيُموا َمْوتَى. أَْخِرُجوا َشيَاِطيَن. مَ  انًا أََخْذتُْم، َمجَّ )متى  جَّ

10:5-8) 

14
َم إِلَْيِه َرُجل  َجاثِيًا لَهُ  ا َجاُءوا إِلَى اْلَجْمِع تَقَدَّ َولَمَّ

15
يَا َسيُِّد، اْرَحِم اْبني فَإِنَّهُ »َوقَائاِلً:

ي اْلَماِء. يُْصَرُع َويَتَأَلَُّم َشِديًدا، َويَقَُع َكثِيًرا فِي النَّاِر َوَكثِيًرا فِ 
16

َوأَْحَضْرتُهُ إِلَى تاَلَِميِذَك 

 (16-17:14)متى  «.فَلَْم يَْقِدُروا أَْن يَْشفُوهُ 

 

 بم أوصى المسيح رسله االثنا عشر في حياته؟

 (10-10:5)متى 

اِمِريِّيَن الَ تَْدُخلُوا. » هُؤالَِء االْثنَا َعَشَر أَْرَسلَهُْم يَُسوُع َوأَْوَصاهُْم قَائاِلً:5 بَِل اْذهَبُوا بِاْلَحِريِّ إِلَى ِخَراِف بَْيِت 6إِلَى طَِريِق أَُمٍم الَ تَْمُضوا، َوإِلَى َمِدينٍَة لِلسَّ

الَِّة.  اِْشفُوا َمْرَضى. طَهُِّروا بُْرًصا. أَقِيُموا َمْوتَى. أَْخِرُجوا َشيَاِطيَن. 8اَواِت. َوفِيَما أَْنتُْم َذاِهبُوَن اْكِرُزوا قَائِلِيَن: إِنَّهُ قَِد اْقتََرَب َملَُكوُت السَّمَ 7إِْسَرائِيَل الضَّ

انًا أَْعطُوا.  انًا أََخْذتُْم، َمجَّ ةً َوالَ نَُحاًسا فِي َمنَاِطقُِكْم، 9َمجَّ ْحِذيَةً َوالَ َعًصا، ألَنَّ اْلفَاِعَل ُمْستَِحق َوالَ ِمْزَوًدا لِلطَِّريِق َوالَ ثَْوبَْيِن َوالَ أَ 10الَ تَْقتَنُوا َذهَبًا َوالَ فِضَّ

 طََعاَمهُ.

 (11-6:7)مرقس 

7
، َوَدَعا االْثنَْي َعَشَر َواْبتََدأَ يُْرِسلُهُُم اْثنَْيِن اْثنَْيِن، َوأَْعطَاهُْم ُسْلطَانًا َعلَى األَْرَواِح النَِّجَسةِ 

8
َوأَْوَصاهُْم أَْن الَ يَْحِملُوا َشْيئًا لِلطَِّريِق َغْيَر َعًصا فَقَْط، الَ ِمْزَوًدا 

َوالَ ُخْبًزا َوالَ نَُحاًسا فِي اْلِمْنطَقَِة. 
9

 بَْل يَُكونُوا َمْشُدوِديَن بِنَِعال، َوالَ يَْلبَُسوا ثَْوبَْيِن.
10

قِيُموا فِيِه َحتَّى تَْخُرُجوا ِمْن هُنَاَك. َحْيثَُما َدَخْلتُْم بَْيتًا فَأَ » َوقَاَل لَهُْم:
11

َوُكلُّ 

ُموَرةَ يَْوَم اَدةً َعلَْيِهْم. اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َستَُكوُن ألَْرِض َسُدوَم َوعَ َمْن الَ يَْقبَلُُكْم َوالَ يَْسَمُع لَُكْم، فَاْخُرُجوا ِمْن هُنَاَك َواْنفُُضوا التَُّراَب الَِّذي تَْحَت أَْرُجلُِكْم َشهَ 

ا لِتِْلَك اْلَمِدينَةِ  يِن َحالَة  أَْكثَُر اْحتَِماالً ِممَّ  «.الدِّ
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 (5-9:1)لوقا 

1
يَاِطيِن َوِشفَاِء أَْمَراٍض،  ةً َوُسْلطَانًا َعلَى َجِميِع الشَّ َوَدَعا تاَلَِميَذهُ االْثنَْي َعَشَر، َوأَْعطَاهُْم قُوَّ

2
َوأَْرَسلَهُْم لِيَْكِرُزوا بَِملَُكوِت هللاِ َويَْشفُوا اْلَمْرَضى. 

3
 َوقَاَل لَهُْم:

ةً، َوالَ يَُكوُن لِْلَواِحِد ثَْوبَانِ » . الَ تَْحِملُوا َشْيئًا لِلطَِّريِق: الَ َعًصا َوالَ ِمْزَوًدا َوالَ ُخْبًزا َوالَ فِضَّ
4

قِيُموا، َوِمْن هُنَاَك اْخُرُجوا. َوأَيُّ بَْيٍت َدَخْلتُُموهُ فَهُنَاَك أَ 
5

َوُكلُّ 

«.ِهمْ َمْن الَ يَْقبَلُُكْم فَاْخُرُجوا ِمْن تِْلَك اْلَمِدينَِة، َواْنفُُضوا اْلُغبَاَر أَْيًضا َعْن أَْرُجلُِكْم َشهَاَدةً َعلَيْ 
 

 

 المسيح رسله االثنا عشر بحمل عصا وارتداء نعال أم ال؟أوصى هل 

 (10-10:5)متى 

اِمِريِّيَن الَ تَْدُخلُوا. » هُؤالَِء االْثنَا َعَشَر أَْرَسلَهُْم يَُسوُع َوأَْوَصاهُْم قَائاِلً:5 بَِل اْذهَبُوا بِاْلَحِريِّ إِلَى ِخَراِف بَْيِت 6إِلَى طَِريِق أَُمٍم الَ تَْمُضوا، َوإِلَى َمِدينٍَة لِلسَّ

الَِّة.  َماَواِت. َوفِيَما أَْنتُْم َذا7إِْسَرائِيَل الضَّ اِْشفُوا َمْرَضى. طَهُِّروا بُْرًصا. أَقِيُموا َمْوتَى. أَْخِرُجوا َشيَاِطيَن. 8ِهبُوَن اْكِرُزوا قَائِلِيَن: إِنَّهُ قَِد اْقتََرَب َملَُكوُت السَّ

انًا أَْعطُوا.  انًا أََخْذتُْم، َمجَّ ةً َوالَ نَُحاًسا فِي9َمجَّ َوالَ ِمْزَوًدا لِلطَِّريِق َوالَ ثَْوبَْيِن َوالَ أَْحِذيَةً َوالَ َعًصا، ألَنَّ اْلفَاِعَل ُمْستَِحق 10َمنَاِطقُِكْم،  الَ تَْقتَنُوا َذهَبًا َوالَ فِضَّ

 طََعاَمهُ.

 (11-6:7)مرقس 

7
، َوَدَعا االْثنَْي َعَشَر َواْبتََدأَ يُْرِسلُهُُم اْثنَْيِن اْثنَْيِن، َوأَْعطَاهُْم ُسْلطَانًا َعلَى األَْرَواِح النَِّجَسةِ 

8
َوأَْوَصاهُْم أَْن الَ يَْحِملُوا َشْيئًا لِلطَِّريِق َغْيَر َعًصا فَقَْط، الَ ِمْزَوًدا 

طَقَِة. َوالَ ُخْبًزا َوالَ نَُحاًسا فِي اْلِمنْ 
9

 بَْل يَُكونُوا َمْشُدوِديَن بِنَِعال، َوالَ يَْلبَُسوا ثَْوبَْيِن.
10

َحْيثَُما َدَخْلتُْم بَْيتًا فَأَقِيُموا فِيِه َحتَّى تَْخُرُجوا ِمْن هُنَاَك. » َوقَاَل لَهُْم:
11

َوُكلُّ 

َوَعُموَرةَ يَْوَم َواْنفُُضوا التَُّراَب الَِّذي تَْحَت أَْرُجلُِكْم َشهَاَدةً َعلَْيِهْم. اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َستَُكوُن ألَْرِض َسُدوَم َمْن الَ يَْقبَلُُكْم َوالَ يَْسَمُع لَُكْم، فَاْخُرُجوا ِمْن هُنَاَك 

ا لِتِْلَك اْلَمِدينَةِ  يِن َحالَة  أَْكثَُر اْحتَِماالً ِممَّ  «.الدِّ

 (5-9:1)لوقا 

1
يَاِطيِن َوِشفَاِء أَْمَراٍض، َوَدَعا تاَلَِميَذهُ االْثنَ  ةً َوُسْلطَانًا َعلَى َجِميِع الشَّ ْي َعَشَر، َوأَْعطَاهُْم قُوَّ

2
َوأَْرَسلَهُْم لِيَْكِرُزوا بَِملَُكوِت هللاِ َويَْشفُوا اْلَمْرَضى. 

3
 َوقَاَل لَهُْم:

ةً، َوالَ يَُكوُن لِْلَواِحِد ثَْوبَاِن. الَ تَْحِملُوا َشْيئًا لِلطَِّريِق: الَ َعًصا َوالَ ِمْزَوًدا َوالَ ُخْبزً » ا َوالَ فِضَّ
4

َوأَيُّ بَْيٍت َدَخْلتُُموهُ فَهُنَاَك أَقِيُموا، َوِمْن هُنَاَك اْخُرُجوا. 
5

َوُكلُّ 

«.َشهَاَدةً َعلَْيِهمْ َمْن الَ يَْقبَلُُكْم فَاْخُرُجوا ِمْن تِْلَك اْلَمِدينَِة، َواْنفُُضوا اْلُغبَاَر أَْيًضا َعْن أَْرُجلُِكْم 
 

 

 هل جاء يسوع بالسالم أم بالسيف؟

-34:10)متى 

 الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلقَِي َسالًَما َعلَى األَْرِض. َما ِجْئُت ألُلْقَِي َسالًَما بَْل َسْيفًا.»34
هَا، َواْلَكنَّةَ 35 َق اإِلْنَساَن ِضدَّ أَبِيِه، َواالْبنَةَ ِضدَّ أُمِّ فَإِنِّي ِجْئُت ألُفَرِّ

 َوأَْعَداُء اإِلْنَساِن أَْهُل بَْيتِِه.36ِضدَّ َحَماتِهَا. 
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36) 

-12:49)لوقا 

53) 

أَتَظُنُّوَن أَنِّي ِجْئُت ألُْعِطَي 51َولِي ِصْبَغة  أَْصطَبُِغهَا، َوَكْيَف أَْنَحِصُر َحتَّى تُْكَمَل؟ 50ِجْئُت ألُْلقَِي نَاًرا َعلَى األَْرِض، فََماَذا أُِريُد لَِو اْضطََرَمْت؟ »49

يَْنقَِسُم األَُب 53َعلَى اْثنَْيِن، َواْثنَاِن َعلَى ثاَلَثٍَة.  ألَنَّهُ يَُكوُن ِمَن اآلَن َخْمَسة  فِي بَْيٍت َواِحٍد ُمْنقَِسِميَن: ثاَلَثَة  52َسالًَما َعلَى األَْرِض؟ كَّالَّ، أَقُوُل لَُكْم: بَِل اْنقَِساًما. 

، َواْلَحَماةُ َعلَى َكنَّتِهَا، وَ   «.اْلَكنَّةُ َعلَى َحَماتِهَاَعلَى االْبِن، َواالْبُن َعلَى األَِب، َواألُمُّ َعلَى اْلبِْنِت، َواْلبِْنُت َعلَى األُمِّ

 (27:14)يوحنا 

ْرهَْب.أَْتُرُك لَُكْم. َسالَِمي أُْعِطيُكْم. لَْيَس َكَما يُْعِطي اْلَعالَُم أُْعِطيُكْم أَنَا. الَ تَْضطَِرْب قُلُوبُُكْم َوالَ تَ َسالًَما »27
 

 (33:16)يوحنا 

، َولِكْن ثِ 33 . فِي اْلَعالَِم َسيَُكوُن لَُكْم ِضيق  «.قُوا: أَنَا قَْد َغلَْبُت اْلَعالَمَ قَْد َكلَّْمتُُكْم بِهَذا لِيَُكوَن لَُكْم فِيَّ َسالَم 
 

 

 ما هو الخالف الذي حدث بين يسوع واليهود حول يوم السبت؟ 

 (13-12:1متى ) 
يِسيُّوَن َقالُوا لَُه:  2.َوَيأُْكلُونَ  اْلَقْمِح ِفي َذلَِك اْلَوْقِت َمرَّ َيُسوُع َبْيَن اْلُحقُوِل ِفي َيْوِم َسْبٍت. َفَجاَع َتالَِميُذهُ، َفأََخُذوا َيْقِطفُوَن َسَناِبلَ  ا َرآُهُم اْلَفرِّ َها إِنَّ »َولَمَّ

ْبتِ  ْقِدَمِة الَِّذي َكْيَف َدَخَل َبْيَت هللاِ  4 أََما َقَرأُْتْم َما َفَعلَُه َداُوُد َوُمَراِفقُوهُ ِعْنَدَما َجاُعوا؟»َفأََجاَبُهْم:  3 «!َتالَِميَذَك َيْفَعلُوَن َما اَل َيِحلُّ ِفْعلُُه ِفي السَّ  َوأََكَل ُخْبَز التَّ

ا 5 !لَْم َيُكْن أَْكلُُه َيِحلُّ لَُه َوالَ لُِمَراِفِقيِه َبْل لِْلَكَهَنِة َفَقطْ  ْبِت )ِباْلَعَمِل( ِفي اْلَهْيَكِل أَيَّ ِريَعِة أَنَّ اْلَكَهَنَة ُيَخالِفُوَن َشِريَعَة السَّ ْبِت َوالَ َم الأََو لَْم َتْقَرأُوا ِفي الشَّ سَّ

َولَْو َفِهْمُتْم َمْعَنى اْلَقْوِل: إِنِّي أَْطلُُب َرْحَمًة اَل َذِبيَحًة، لََما َحَكْمُتْم َعلَى َمْن اَل َذْنَب  7 !َولِكنِّي أَقُوُل لَُكْم: َها ُهَنا أَْعَظُم ِمَن اْلَهْيَكلِ  6 ُيْحَسُبوَن ُمْذِنِبيَن؟

ْبتِ َفإِنَّ اْبَن اإلِنْ  8 !َعلَْيِهمْ   «!َساِن ُهَو َربُّ السَّ

يِسيُّوَن أَْن َيْشَتُكوا َعلَْيِه ِبُتْهَمٍة َما، َسأَلُوهُ: 10 ُثمَّ اْنَتَقَل ِمْن ُهَناَك َوَدَخَل َمْجَمَعُهْم، 9 أََيِحلُّ ِشَفاُء اْلَمْرَضى فِي َيْوِم » َوإَِذا ُهَناَك َرُجٌل َيُدهُ َياِبَسٌة. َوإِْذ أََراَد اْلَفرِّ

ْبِت؟ َفَكْم ُهَو اإلِْنَساُن أَْفَضُل َكِثيراً  12 ِرُجُه؟أَيُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َيُكوُن ِعْنَدهُ َخُروٌف َواِحٌد، َفإَِذا َوَقَع ِفي ُحْفَرٍة َيْوَم َسْبٍت، أََفالَ ُيْمِسُكُه َوُيخْ »َفأََجاَبُهْم:  11 «السَّ

ْبتِ  ِمَن اْلَخُروِف! إَِذْن َيِحلُّ ِفْعُل اْلَخْيرِ  ُجِل:  13 .«َيْوَم السَّ َها، َفَعاَدْت َسلِيَمًة َكاْلَيِد األُْخَرى« ُمدَّ َيَدَك!»ُثمَّ َقاَل لِلرَّ  .َفَمدَّ

-2:23)مرقس  

23 
نَابِلَ َوَمرَّ يَُسوُع َذاَت َسْبٍت بَْيَن اْلُحقُوِل، فَأََخَذ التَّالَِميُذ يَُشقُّوَن طَِريقَهُْم َوهُْم يَْقِطفُوَن   24 .السَّ

يِسيُّوَن لِيَُسوعَ  لَِماَذا يَْفَعُل تاَلَِميُذَك َما اَل ! اْنظُرْ : »فَقَاَل اْلفَرِّ

ْبِت؟  25 «يَِحلُّ فِْعلُهُ يَْوَم السَّ
 26 أََما قََرْأتُْم َما فََعلَهُ َداُوُد َوُمَرافِقُوهُ ِعْنَدَما اْحتَاُجوا َوَجاُعوا؟: »فَأََجابَهُمْ 

َل بَْيَت هللاِ، فِي َزَماِن أَبِيأَثَاَر َرئِيِس اْلَكهَنَِة، َكْيَف َدخَ 
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 27 «ْيضاً فَأََكلُوا؟َوأََكَل ُخْبَز التَّْقِدَمِة الَِّذي اَل يَِحلُّ األَْكُل ِمْنهُ إاِلَّ لِْلَكهَنَِة َوْحَدهُْم، بَْل أَْعطَى ُمَرافِقِيِه أَ  (28
بْ : »ثُمَّ قَاَل لَهُمْ  ُت لِفَائَِدِة اإِلْنَساِن، َولَْم يُْجَعِل إِنََّما ُجِعَل السَّ

 28 .اإِلْنَساُن َعْبداً لِلسَّْبتِ 
ْبِت أَْيضاً   !«فَاْبُن اإِلْنَساِن هَُو َربُّ السَّ

 (5-3:1)مرقس  
ًة أُْخَرى. َوَكاَن ُهَنالَِك َرُجٌل َيُدهُ َياِبَسةٌ   ُنوا ِمْن أَْن َفأََخُذوا . 2 َوَدَخَل َيُسوُع اْلَمْجَمَع َمرَّ ْبِت، َفَيَتَمكَّ ُجَل ِفي السَّ ُيَراِقُبوَنُه لَِيَرْوا َهْل َيْشِفي َذلَِك الرَّ

ِهُموهُ  ُجِل الَِّذي َيُدهُ َياِبَسٌة: . 3 َيتَّ ْبِت ِفْعُل اْلَخْيِر أَْم »ُثمَّ َسأَلَُهْم: «! 4 قُْم َوِقْف ِفي اْلَوَسطِ »َفَقاَل لِلرَّ ؟ َتْخلِيُص َنْفٍس أَْو َقْتلَُها؟َهْل َيِحلُّ ِفي السَّ َفَظلُّوا « ِفْعُل الشَّرِّ

ُجِل: . 5 َصاِمِتينَ  َها، َفإَِذا ِهَي َقْد َعاَدْت َصِحيَحةً « ُمدَّ َيَدَك!»َفأََداَر َيُسوُع َنَظَرهُ ِفيِهْم َغاِضباً َوَقْد َتَضاَيَق ِمْن َصالََبِة قُلُوِبِهْم، َوَقاَل لِلرَّ  . َفَمدَّ

 (11-6:1ا )لوق 

 

يِسيِّيَن:  2 .ِديِهْم ُثمَّ َيأُْكلُونَ َوَذاَت َسْبٍت َمرَّ َيُسوُع َبْيَن اْلُحقُوِل، َفأََخَذ َتالَِميُذهُ َيْقِطفُوَن َسَناِبَل اْلَقْمِح َوَيْفُرُكوَنَها ِبأَيْ  لَِماَذا َتْفَعلُوَن َما اَل »َفَقاَل لَُهْم َبْعُض اْلَفرِّ

ْبِت؟ َيِحلُّ ِفْعلُُه ِفي ْقِدَمِة َوأََكَل ِمْنُه،  4 أََما َقَرْأُتْم َما َفَعلَُه َداُوُد ِحيَنَما َجاَع َمَع ُمَراِفِقيِه؟»َفَردَّ َعلَْيِهْم َيُسوُع َقاِئالً:  3 «السَّ َكْيَف َدَخَل َبْيَت هللِا َوأََخَذ ُخْبَز التَّ

ْبتِ »ُثمَّ َقاَل لَُهْم:  5 «اْلُخْبِز اَل َيِحلُّ إاِلَّ لِْلَكَهَنِة َوْحَدُهْم؟َوأَْعَطى ُمَراِفِقيِه، َمَع أَنَّ األَْكَل ِمْن َهَذا   «!إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن ُهَو َربُّ السَّ

ْبِت، لَِكْي َفأََخَذ  7 .َوِفي َسْبٍت آَخَر، َدَخَل اْلَمْجَمَع َوأََخَذ ُيَعلُِّم. َوَكاَن ُهَنالَِك َرُجٌل َيُدهُ اْلُيْمَنى َياِبَسةٌ  6 يِسيُّوَن ُيَراِقُبوَن َيُسوَع: َهْل َيْشِفي ِفي السَّ اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

ِهُموَنُه ِبهِ  ُجِل الَِّذي َيُدهُ َياِبَسٌة:  8 .َيِجُدوا َما َيتَّ اِتِهْم، َوَقاَل لِلرَّ ُه َعلَِم ِنيَّ أَْسأَلُُكْم ُسَؤاالً: »َفَقاَل لَُهْم َيُسوُع:  9 .َناكَ َفَقاَم، َوَوَقَف هُ « قُْم، َوِقْف ِفي اْلَوَسِط!»إاِلَّ أَنَّ

ْفِس أَْو إِْهالُكَها؟ ؟ َتْخلِيُص النَّ ْبِت ِفْعُل اْلَخْيِر أَْم ِفْعُل الشَّرِّ اَدْت َفَمدَّ َيَدهُ، َفعَ « ُمدَّ َيَدَك!»َوَبْعَدَما أََداَر َنَظَرُه ِفيِهْم َجِميعاً، َقاَل لَُه:  10 «أََيِحلُّ ِفي السَّ

 .َولِكنَّ اْلَحَماَقَة اْسَتْولَْت َعلَْيِهْم َحتَّى أََخُذوا َيَتَشاَوُروَن ِفي َما َبْيَنُهْم َماَذا َيْفَعلُوَن ِبَيُسوعَ  11 .َصِحيَحةً 

 (6-14:1)لوقا  
يِسيِّيَن ِفي َذاِت َسْبٍت لَِيَتَناَوَل ا َعاَم، َكاُنوا ُيَراِقُبوَنهُ َوإِْذ َدَخَل َبْيَت َواِحٍد ِمْن ُرَؤَساِء اْلَفرِّ َفَخاَطَب َيُسوُع ُعلََماَء . 3 َوإَِذا أََماَمُه إِْنَساٌن ُمَصاٌب ِباالْسِتْسَقاءِ . 2 لطَّ

يِسيِّيَن، َوَسأَلَُهْم:  ِريَعِة َواْلَفرِّ ْبِت أَْم الَ؟»الشَّ َفاِء َيْوَم السَّ ُهْم َظلُّوا «4 أََيِحلُّ إِْجَراُء الشِّ َمْن ِمْنُكْم َيْسقُُط »َوَعاَد َيْسأَلُُهْم: . 5 َصاِمِتيَن. َفأََخَذهُ َوَشَفاهُ َوَصَرَفهُ َولِكنَّ

ْبِت َوالَ َيْنَتِشلُُه َحاال؟  .َفلَْم َيْقِدُروا أَْن ُيِجيُبوهُ َعْن َهَذا« 6 ِحَماُرهُ أَْو َثْوُرهُ ِفي ِبْئٍر َيْوَم السَّ

 (18-5:1)يوحنا  
ِة،َوَبْعَد ذلَِك َصعِ  ِة َبْيُت ِحْسَدا، َحْولََها َخْمسُ  2 َد َيُسوُع إِلَى أُوُرَشلِيَم ِفي أََحِد األَْعَياِد اْلَيُهوِديَّ  َوَكاَن ِباْلقُْرِب ِمْن َباِب اْلَغَنِم ِفي أُوُرَشلِيَم ِبْرَكٌة اْسُمَها ِباْلِعْبِريَّ

َك ِمَياهُ اْلِبْرَكِة، َيْرقُُد ِفيَها َجْمٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَمْرَضى 3 .َقاَعاتٍ  ألَنَّ َمالَكاً َكاَن َيأِْتي ِمْن ِحيٍن آِلَخَر إِلَى  4 ِمْن ُعْمَياٍن َوُعْرٍج َوَمْشلُولِيَن، َيْنَتِظُروَن أَْن َتَتَحرَّ

الً ُيْشَفى، َمْهَما َكاَن َمَرُضهُ  ُك َماَءَها، َفَكاَن الَِّذي َيْنِزُل أَوَّ َرآهُ َيُسوُع َراِقداً ُهَناَك  6 اَن ِعْنَد اْلِبْرَكِة َمِريٌض ُمْنُذ َثَماٍن َوَثالَِثيَن َسَنًة،َوكَ  5 .اْلِبْرَكِة َوُيَحرِّ

ًة َطِويلًَة اْنَقَضْت َوُهَو َعلَى ِتْلَك اْلَحاِل، َفَسأَلَُه:  ُد، لَيْ »َفأََجاَبُه اْلَمِريُض:  7 «أَُتِريُد أَْن ُتْشَفى؟»َفَعَرَف أَنَّ ُمدَّ َس لِي إِْنَساٌن ُيْلِقيِني ِفي اْلِبْرَكِة َمَتى َيا َسيِّ

ٍة َحاَوْلُت النُُّزوَل، َفَكاَن َغْيِري َيْنِزُل َقْبلِي َداِئماً  َك اْلَماُء. َوَكْم ِمْن َمرَّ ُجُل  9 .«قُِم اْحِمْل ِفَراَشَك َواْمشِ »َفَقاَل لَُه َيُسوُع:  8 .«َتَحرَّ َوِفي اْلَحاِل ُشِفَي الرَّ

ُجِل الَِّذي ُشِفَي:  10 .ِفَراَشُه َوَمَشى. َوَكاَن َذلَِك َيْوَم َسْبتٍ  َوَحَملَ  الَِّذي أََعاَد »َفأََجاَبُهْم:  11 «!اْلَيْوَم َسْبٌت. اَل َيِحلُّ لََك أَْن َتْحِمَل ِفَراَشكَ »َفَقاَل اْلَيُهوُد لِلرَّ
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َة ُهَو َقاَل لِي: اْحِمْل ِفَراَشَك َواْمشِ  حَّ َولِكنَّ اْلَمِريَض الَِّذي ُشِفَي لَْم َيُكْن  13 «َوَمْن ُهَو الَِّذي َقاَل لََك: اْحِمْل ِفَراَشَك َواْمِش؟»َفَسأَلُوهُ:  12 .«إِلَيَّ الصِّ

َها أَْنَت َقْد ُعْدَت َصِحيحاً َفالَ َتْرِجْع »ِفي اْلَهْيَكِل، َفَقاَل لَُه:  َوَبْعَد َذلَِك َوَجَدهُ َيُسوعُ  14 .َيْعِرُف َمْن ُهَو، ألَنَّ َيُسوَع َكاَن َقِد اْبَتَعَد، إِْذ َكاَن ِفي اْلَمَكاِن َجْمعٌ 

ُجُل أَنَّ َيُسوَع ُهَو الَِّذي َشَفاهُ، أَْسَرَع ُيْخِبُر اْلَيُهوَد ِبذلِكَ  15 «!إِلَى اْلَخِطيَئِة لَِئالَّ ُيِصيَبَك َما ُهَو أَْسَوأُ  ا َعَرَف الرَّ ُه َفأََخَذ الْ  16 .َفلَمَّ َيُهوُد ُيَضاِيقُوَن َيُسوَع ألَنَّ

ْبتِ   .َكاَن َيْعَمُل هِذِه األَْعَماَل َيْوَم السَّ

ْبِت، َبْل  لَِهَذا اْزَداَد َسْعُي اْلَيُهوِد إِلَى َقْتلِِه، لَْيَس َفَقطْ  18 «!َما َزاَل أَِبي َيْعَمُل إِلَى اآلَن. َوأََنا أَْيضاً أَْعَملُ »َولِكنَّ َيُسوَع َقاَل لَُهْم:  17 َة السَّ ُه َخالََف ُسنَّ ألَنَّ

ُه َقاَل إِنَّ هللاَ أَُبوهُ، ُمَساِوياً َنْفَسُه ِبالِلِ    .أَْيضاً ألَنَّ

 

 هل تغفر الذنوب جميعا أم ال؟

-12:31)متى 

32) 

وِح فَلَْن يُْغفََر 31 ا التَّْجِديُف َعلَى الرُّ ا َمْن 32لِلنَّاِس. لِذلَِك أَقُوُل لَُكْم: ُكلُّ َخِطيٍَّة َوتَْجِديٍف يُْغفَُر لِلنَّاِس، َوأَمَّ َوَمْن قَاَل َكلَِمةً َعلَى اْبِن اإِلْنَساِن يُْغفَُر لَهُ، َوأَمَّ

وِح اْلقُُدِس فَلَْن يُْغفَ   َر لَهُ، الَ فِي هَذا اْلَعالَِم َوالَ فِي اآلتِي.قَاَل َعلَى الرُّ

 (13:2)كولوسي 

َوإِْذ ُكْنتُْم أَْمَواتًا فِي اْلَخطَايَا َوَغلَِف َجَسِدُكْم، أَْحيَاُكْم َمَعهُ، ُمَساِمًحا لَُكْم بَِجِميِع اْلَخطَايَا13
 

-2:13)تيطس 

14) 

َجاَء اْلُمبَاَرَك َوظُهُوَر َمْجِد هللاِ اْلَعِظيِم َوُمَخلِِّصنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح، 13 الَِّذي بََذَل نَْفَسهُ ألَْجلِنَا، لَِكْي يَْفِديَنَا ِمْن ُكلِّ إِْثٍم، َويُطَهَِّر لِنَْفِسِه َشْعبًا 14ُمْنتَِظِريَن الرَّ

ا َغيُوًرا فِي أَْعَمال َحَسنٍَة. َخاص ً
 

 

 هل يوحنا المعمدان هو إيليا؟

-11:13)متى 

ْمِع فَْليَْسَمْع.15َوإِْن أََرْدتُْم أَْن تَْقبَلُوا، فَهَذا هَُو إِيلِيَّا اْلُمْزِمُع أَْن يَأْتَِي. 14ألَنَّ َجِميَع األَْنبِيَاِء َوالنَّاُموَس إِلَى يُوَحنَّا تَنَبَّأُوا. 13  َمْن لَهُ أُُذنَاِن لِلسَّ
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15) 

-17:12)متى 

13) 

ِحينَئٍِذ فَِهَم التَّالَِميُذ أَنَّهُ قَاَل 13«.  اإِلْنَساِن أَْيًضا َسْوَف يَتَأَلَُّم ِمْنهُمْ َولِكنِّي أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ إِيلِيَّا قَْد َجاَء َولَْم يَْعِرفُوهُ، بَْل َعِملُوا بِِه ُكلَّ َما أََراُدوا. َكذلَِك اْبنُ 12

َحنَّا اْلَمْعَمَداِن.لَهُْم َعْن يُو
 

 (21-1:19)يوحنا 

:20« َمْن أَْنَت؟» َوهِذِه ِهَي َشهَاَدةُ يُوَحنَّا، ِحيَن أَْرَسَل اْليَهُوُد ِمْن أُوُرَشلِيَم َكهَنَةً َوالَِويِّيَن لِيَْسأَلُوهُ:19 «. إِنِّي لَْسُت أَنَا اْلَمِسيحَ » فَاْعتََرَف َولَْم يُْنِكْر، َوأَقَرَّ
«.الَ » فَأََجاَب:« أَلنَّبِيُّ أَْنَت؟«. »لَْسُت أَنَا» فَقَاَل:« إًِذا َماَذا؟ إِيلِيَّا أَْنَت؟»فََسأَلُوهُ:21

 

 

 هل ظن هيرودس أن المسيح هو يوحنا المعمدان؟

 (2-14:1)متى 

ْبِع َخبََر يَُسوَع، 1 اتُ » لِِغْلَمانِِه:فَقَاَل 2فِي ذلَِك اْلَوْقِت َسِمَع ِهيُروُدُس َرئِيُس الرُّ  «.هَذا هَُو يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن قَْد قَاَم ِمَن األَْمَواِت! َولِذلَِك تُْعَمُل بِِه اْلقُوَّ

-6:14)مرقس 

16) 

14
اتُ » فََسِمَع ِهيُروُدُس اْلَملُِك، ألَنَّ اْسَمهُ َصاَر َمْشهُوًرا. َوقَاَل: «. إِنَّ يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداَن قَاَم ِمَن األَْمَواِت َولِذلَِك تُْعَمُل بِِه اْلقُوَّ

15
َوقَاَل «. إِنَّهُ إِيلِيَّا» قَاَل آَخُروَن:

«. إِنَّهُ نَبِيٌّ أَْو َكأََحِد األَْنبِيَاءِ » آَخُروَن:
16

ا َسِمَع ِهيُروُدُس قَاَل:  «ا الَِّذي قَطَْعُت أَنَا َرْأَسهُ. إِنَّهُ قَاَم ِمَن األَْمَواِت!هَذا هَُو يُوَحنَّ » َولِكْن لَمَّ

 (9:9)لوقا 

9
َوَكاَن يَْطلُُب أَْن يََراهُ.« يُوَحنَّا أَنَا قَطَْعُت َرْأَسهُ. فََمْن هَُو هَذا الَِّذي أَْسَمُع َعْنهُ ِمْثَل هَذا؟»فَقَاَل ِهيُروُدُس:

 

 

 مشى يسوع على البحر؟ ماذا كان رد فعل التالميذ عندما
49

ا َرأَْوهُ َماِشيًا َعلَى اْلبَْحِر ظَنُّوهُ َخيَاالً، فََصَرُخوا.  فَلَمَّ
50

ألَنَّ اْلَجِميَع َرأَْوهُ َواْضطََربُوا. 

«. ثِقُوا! أَنَا هَُو. الَ تََخافُوا» فَلِْلَوْقِت َكلََّمهُْم َوقَاَل لَهُْم:
51

فِينَِة فََسَكنَِت  فََصِعَد إِلَْيِهْم إِلَى السَّ

31
« يَا قَلِيَل اإِليَماِن، لَِماَذا َشَكْكَت؟» هُ َوأَْمَسَك بِِه َوقَاَل لَهُ:فَفِي اْلَحاِل َمدَّ يَُسوُع يَدَ 

32
ا  َولَمَّ

يُح.  فِينَةَ َسَكنَِت الرِّ َدَخالَ السَّ
33

فِينَِة َجاُءوا َوَسَجُدوا لَهُ قَائِلِيَن: بِاْلَحقِيقَِة » َوالَِّذيَن فِي السَّ
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ا إِلَى اْلَغايَِة،  بُوا فِي أَْنفُِسِهْم ِجد ً يُح، فَبُِهتُوا َوتََعجَّ الرِّ
52

ألَنَّهُْم لَْم يَْفهَُموا بِاألَْرِغفَِة إِْذ َكانَْت 

 (52-6:49)مرقس  قُلُوبُهُْم َغلِيظَةً.

 (33-14:31)متى  «.أَْنَت اْبُن هللاِ!

 

 أرسل المسيح ورسله إلى بني إسرائيل خاصة أم إلى الناس عامة؟هل 

 (24:15)متى 

الَّةِ » فَأََجاَب َوقَاَل:24  «.لَْم أُْرَسْل إاِلَّ إِلَى ِخَراِف بَْيِت إِْسَرائِيَل الضَّ

 (6-10:5)متى 

اِمِريِّيَن الَ تَْدُخلُوا. » هُؤالَِء االْثنَا َعَشَر أَْرَسلَهُْم يَُسوُع َوأَْوَصاهُْم قَائاِلً:5 بَِل اْذهَبُوا بِاْلَحِريِّ إِلَى ِخَراِف بَيِْت 6إِلَى طَِريِق أَُمٍم الَ تَْمُضوا، َوإِلَى َمِدينٍَة لِلسَّ

الَِّة. إِْسَرائِيَل الضَّ
 

 (19:28)متى 

ُدوهُْم بِاْسِم اآلب 19 وِح اْلقُُدِس.فَاْذهَبُوا َوتَْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ َواالْبِن َوالرُّ
 

 

 ما هي معجزة السيد المسيح للفريسيين والصدوقيين؟

 (4-1:16)متى  
وِقيِّيَن إِلَى َيُسوَع لُِيْوِقُعوا ِبِه، َفَطلَُبوا إِلَْيِه أَْن ُيِرَيُهْم ُمعْ  دُّ يِسيِّيَن َوالصَّ َماءِ َوَجاَء َبْعُض اْلَفرِّ َماُء َحْمَراَء َصاِفَيًة ِعْنَد »َفأََجاَبُهْم: .2 ِجَزًة ِمَن السَّ إَِذا َكاَنِت السَّ

ُكْم َتْسَتدِ ! 3 اْلُغُروِب، َتقُولُوَن: َسَيُكوُن اْلَجوُّ َصْحواً  ، َتقُولُوَن: اْلَيْوَم َمَطٌر! إِنَّ ِِ َبا َدًة ِباْلُغُيوِم ِفي الصَّ َماُء َحْمَراَء ُملَبَّ ْقِس ِمْن لُّوَن عَ َوإَِذا َكاَنِت السَّ لَى َحالَِة الطَّ

ا َعالََماُت األَْزِمَنِة، َفالَ َتْسَتِطيُعوَن ااِلْسِتْدالَل َعلَْيَها َماِء. أَمَّ ِبيِّ ُيوَنانَ ! 4 َمْنَظِر السَّ يٌر َخاِئٌن َيْطلُُب آَيًة، َولَْن ُيْعَطى آَيًة إاِلَّ َما َحَدَث لِلنَّ ُثمَّ َفاَرَقُهْم «. ِجيٌل ِشرِّ

 .َوَمَضى

-8:11 )مرقس 

12) 

َماِء لَِيْمَتِحُنوهُ 11  يِسيُّوَن َوأََخُذوا ُيَجاِدلُوَنُه، َطالِِبيَن ِمْنُه ُمْعِجَزًة ِمَن السَّ َد ُمَتَضاِيقاً، َوَقاَل: . 12 َفأَْقَبَل اْلَفرِّ لَِماَذا َيْطلُُب هَذا اْلِجيُل آَيًة؟ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْن »َفَتَنهَّ

 «! هَذا اْلِجيُل آَيةً ُيْعَطى 
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-11:29)لوقا  

32) 

يٌر، َيْطلُُب ُمْعِجَزًة َولَْن ُيْعَطى ُمْعِجَزًة إاِلَّ ُمْعِجَزَة ُيوَنانَ »َوإِْذ َكاَنِت اْلُجُموُع َتْزَدِحُم َعلَْيِه، أََخَذ َيقُوُل:  29 ُه َكَما َكاَن ُيوَناُن آَيًة  30 .َهَذا اْلِجيُل ِجيٌل ِشرِّ َفإِنَّ

َها َجاَءْت ِمْن أََقاِصي األَرْ  31 .ألَْهِل ِنيَنَوى، َفهَكَذا أَْيضاً َيُكوُن اْبُن اإلِْنَساِن لَِهَذا اْلِجيلِ  ْيُنوَنِة َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَتِديُنُه ألَنَّ ِض إِنَّ َملَِكَة اْلَجُنوِب َسَتقُوُم ِفي الدَّ

ُهْم َتاُبوا لََدى َوْعِظ ُيوَنانَ  32 !ْعَظُم ِمْن ُسلَْيَمانَ لَِتْسَمَع ِحْكَمَة ُسلَْيَماَن. َوَها ُهَنا أَ  ْيُنوَنِة َمَع َهَذا اْلِجيِل َوَيِديُنوَنُه: ألَنَّ لَُهْم. َوَها ُهَنا  َوأَْهُل ِنيَنَوى َسَيِقفُوَن ِفي الدَّ

 .أَْعَظُم ِمْن ُيوَنانَ 

-6:22)يوحنا  

31) 

الِي، لَْم َيجِ 22  فَِّة اْلُمَقاِبلَِة ِمَن اْلُبَحْيَرِة إاِلَّ َقاِرباً َواِحداً. َوَكاُنوا َيْعِرفُ َوِفي اْلَيْوِم التَّ وَن أَنَّ َيُسوَع لَْم َيْرَكِب اْلَقاِرَب َمَع َتالَِميِذِه ِد اْلَجْمُع الَِّذيَن َباُتوا َعلَى الضَّ

َة، َوَرَسْت ِباْلقُْرِب ِمَن اْلَمَكاِن الَِّذي أََكلُوا ِفيِه اْلُخْبَز َبْعَدَما شَ ُثمَّ . 23 )ِباألَْمِس(، َبِل اْسَتَقلَُّه التَّالَِميُذ َوْحَدُهمْ  بُّ َجاَءْت َقَواِرُب أُْخَرى ِمْن َطَبِريَّ َكَر الرَّ

ا لَْم َيِجِد اْلَجْمُع َيُسوَع َوالَ َتالَِميَذهُ ُهَناَك، َرِكُبوا ِتْلَك اْلَقَواِرَب َوَجاءُ . 24 َعلَْيهِ  فَِّة اْلُمَقاِبلَِة . 25 وا إِلَى َكْفَرَناُحوَم َباِحِثيَن َعْن َيُسوعَ َفلَمَّ ا َوَجُدوهُ َعلَى الضَّ َفلَمَّ

ُكْم اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: أَْنُتْم َتْبحَ »أََجاَبُهْم َيُسوُع: « 26 َيا ُمَعلُِّم، َمَتى َوَصْلَت إِلَى ُهَنا؟»ِمَن اْلُبَحْيَرِة، َقالُوا لَُه:  ُكْم َرأَْيُتُم اآلَياِت، َبْل ألَنَّ ُثوَن َعنِّي اَل ألَنَّ

ِة، الَِّذي ُيْعِطي. 27 أََكْلُتْم َوَشِبْعُتْم ِمْن ِتْلَك األَْرِغَفةِ  َعاِم اْلَباِقي إِلَى اْلَحَياِة األََبِديَّ َعاِم اْلَفاِني، َبْل َوَراَء الطَّ اهُ اَل َتْسَعْوا َوَراَء الطَّ اْبُن اإلِْنَساِن، ألَنَّ َهَذا  ُكْم إِيَّ

َعاَم َقْد َوَضَع هللاُ اآلُب َخْتَمُه َعلَْيهِ  اْلَعَمُل الَِّذي َيْطلُُبُه هللاُ ُهَو أَْن ُتْؤِمُنوا ِبَمْن »أََجاَب َيُسوُع: « 29 َماَذا َنْفَعُل لَِنْعَمَل َما َيْطلُُبُه هللاُ؟»َفَسأَلُوهُ: .« 28 الطَّ

ِة َكَما َجاَء ِفي اْلِكَتاِب: أَْعَطاُهْم َمنَّ  31 َما اآلَيُة الَِّتي َتْعَملَُها لَِنَراَها َوُنْؤِمَن ِبَك؟ َماَذا َتْقِدُر أَْن َتْعَمَل؟»َقالُوا لَُه: فَ .« 30 أَْرَسلَهُ  يَّ َفإِنَّ آَباَءَنا أََكلُوا اْلَمنَّ ِفي اْلَبرِّ

َماِء ُخْبزاً لَِيأُْكلُوا  «! السَّ

 

 اإلجابة عندما سأل يسوع المسيح: من هو؟ ماذا كانت

-13:16)متى  

20) 

ِة ِفيلِبَُّس، َسأََل َتالَِميَذهُ:  13 ا َوَصَل َيُسوُع إِلَى َنَواِحي َقْيَصِريَّ ا »َفأََجاُبوهُ:  14«َمْن َيقُوُل النَّاُس إِنِّي أََنا، اْبَن اإلِْنَساِن؟»َولَمَّ َيقُوُل َبْعُضُهْم إِنََّك ُيوَحنَّ

ا، وآَخُروَن إِنََّك إِْرِمَيا، أَْو َواِحٌد ِمَن األَْنِبَياءِ  ِبيُّ إِيلِيَّ َفأََجاَب ِسْمَعاُن ُبْطُرُس  16 «َوأَْنُتْم، َمْن َتقُولُوَن إِنِّي أََنا؟»َفَسأَلَُهْم:  15 .«اْلَمْعَمَداُن، َوَغْيُرُهْم إِنََّك النَّ

ُطوَبى لََك َيا ِسْمَعاَن ْبَن ُيوَنا. َفَما أَْعلََن لََك َهَذا لَْحٌم َوَدٌم، َبْل أَِبي الَِّذي ِفي »َفَقاَل لَُه َيُسوُع:  17 «! اْلَحيِّ أَْنَت ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ »َقاِئالً: 

َماَواتِ  ْخَرِة أَْبِني َكِنيَسِتي َوقُ  18.السَّ اُت اْلَجِحيِم لَْن َتْقَوى َعلَْيَهاَوأََنا أَْيضاً أَقُوُل لََك: أَْنَت َصْخٌر. َوَعلَى َهِذِه الصَّ َماَواِت:  19 !وَّ َوأُْعِطيَك َمَفاِتيَح َملَُكوِت السَّ

َماِء؛ َوَما َتُحلُُّه َعلَى األَْرِض، َيُكوُن َقْد ُحلَّ  َماءِ  َفُكلُّ َما َتْرِبُطُه َعلَى األَْرِض، َيُكوُن َقْد ُرِبَط ِفي السَّ َر تَ  20 «!فِي السَّ ُه ُثمَّ َحذَّ الَِميَذهُ ِمْن أَْن َيقُولُوا ألََحٍد إِنَّ

 .ُهَو اْلَمِسيحُ 
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-8:27 )مرقس

30) 

ِريِق، َسأََل َتالَِميَذهُ:  27 ِة ِفيلِبَُّس. َوِفي الطَّ َه َيُسوُع َوَتالَِميُذهُ إِلَى قَُرى َقْيَصِريَّ َيقُوُل َبْعُضُهْم( إِنََّك ُيوَحنَّا »)َفأََجاُبوهُ:  28«َمْن َيقُوُل النَّاُس إِنِّي أََنا؟»ُثمَّ َتَوجَّ

ا، َوآَخُروَن إِنََّك َواِحٌد ِمَن األَْنِبَياءِ  َرُهْم  30 «!أَْنَت اْلَمِسيحُ »َفأََجاَبُه ُبْطُرُس: « َوأَْنُتْم، َمْن َتقُولُوَن إِنِّي أََنا؟»َفَسأَلَُهْم:  29.«اْلَمْعَمَداُن، َوَغْيُرُهْم إِنََّك إِيلِيَّ َفَحذَّ

 .ِمْن أَْن ُيْخِبُروا أََحداً ِبأَْمِرهِ 

-6:67 )يوحنا 

69) 

ِة ِعْنَدَك، »َفأََجاَبُه ِسْمَعاُن ُبْطُرُس:68« أَلََعلَُّكْم أَْنُتْم أَْيًضا ُتِريُدوَن أَْن َتْمُضوا؟»َفَقاَل َيُسوُع لاِلْثَنْي َعَشَر:67 ، إِلَى َمْن َنْذَهُب؟ َكالَُم اْلَحَياِة األََبِديَّ َياَربُّ
ا َوَعَرْفَنا أَنََّك أَْنَت اْلَمِسيُح اْبُن هللِا اْلَحيِّ 69  «.َوَنْحُن َقْد آَمنَّ

 

 ؟أندراوس: من اآلب أم كيف علم سمعان بطرس أن يسوع هو المسيح
أَْنَت هَُو » فَأََجاَب ِسْمَعاُن بُْطُرُس َوقَاَل:16« َوأَْنتُْم، َمْن تَقُولُوَن إِنِّي أَنَا؟» قَاَل لَهُْم:15

! طُوبَى لََك يَا ِسْمَعاُن ْبَن يُونَا، إِنَّ » فَأَجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهُ:17«. اْلَمِسيُح اْبُن هللاِ اْلَحيِّ

َماَواِت.لَْحًما َوَدًما لَْم يُْعلِْن لَ   (17-16:15)متى  َك، لِكنَّ أَبِي الَِّذي فِي السَّ

َكاَن أَْنَدَراُوُس أَُخو ِسْمَعاَن بُْطُرَس َواِحًدا ِمَن االْثنَْيِن اللََّذْيِن َسِمَعا يُوَحنَّا َوتَبَِعاهُ. 40
الً أََخاهُ ِسْمَعاَن، فَقَاَل لَهُ:41 )يوحنا  اْلَمِسيُح. الَِّذي تَْفِسيُرهُ:« َمِسيَّاقَْد َوَجْدنَا » هَذا َوَجَد أَوَّ

1:40-41) 

 

 هل بطرس شيطان أم باني كنيسة المسيح؟
ْخَرِة أَْبني َكنِيَستِي، َوأَْبَواُب 18 َوأَنَا أَقُوُل لََك أَْيًضا: أَْنَت بُْطُرُس، َوَعلَى هِذِه الصَّ

َماَواِت، فَُكلُّ َما تَْربِطُهُ َعلَى َوأُْعِطيَك 19اْلَجِحيِم لَْن تَْقَوى َعلَْيهَا.  َمفَاتِيَح َملَُكوِت السَّ

َماَواِت. َوُكلُّ َما تَُحلُّهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي  األَْرِض يَُكوُن َمْربُوطًا فِي السَّ

َماَواتِ   (19-16:18)متى  «.السَّ

َشْيطَاُن! أَْنَت َمْعثََرة  لِي، ألَنََّك الَ تَْهتَمُّ بَِما  اْذهَْب َعنِّي يَا» فَاْلتَفََت َوقَاَل لِبُْطُرَس:23

 (23:16)متى  «.هللِ لِكْن بَِما لِلنَّاسِ 

 

 ؟أم ال هل تنبأ المسيح بقيامته من األموات
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 (21:16)متى 

يُوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َواْلَكتَبَِة، َويُْقتََل، َوفِي اِمْن ذلَِك اْلَوْقِت اْبتََدأَ يَُسوُع يُْظِهُر لِتاَلَِميِذِه أَنَّهُ يَْنبَِغي أَْن 21 ْليَْوِم يَْذهََب إِلَى أُوُرَشلِيَم َويَتَأَلََّم َكثِيًرا ِمَن الشُّ

 الثَّالِِث يَقُوَم.

 (31:9)مرقس 

«.ُم إِلَى أَْيِدي النَّاِس فَيَْقتُلُونَهُ. َوبَْعَد أَْن يُْقتََل يَقُوُم فِي اْليَْوِم الثَّالِثِ إِنَّ اْبَن اإِلْنَساِن يَُسلَّ » ألَنَّهُ َكاَن يَُعلُِّم تاَلَِميَذهُ َويَقُوُل لَهُْم:31
 

 (9-20:8)يوحنا 

الً إِلَى اْلقَْبِر، َوَرأَى فَآَمَن، 8 بَْعُد يَْعِرفُوَن اْلِكتَاَب: أَنَّهُ يَْنبَِغي أَْن يَقُوَم ِمَن األَْمَواِت.ألَنَّهُْم لَْم يَُكونُوا 9فَِحينَئٍِذ َدَخَل أَْيًضا التِّْلِميُذ اآلَخُر الَِّذي َجاَء أَوَّ
 

 

 ؟: بطرس أم يهوذامن هو التلميذ الذي وصم بأنه شيطان

-16:21)متى  

23) 

ُه الَُبدَّ أَْن َيْمِضَي إِلَى  21 الِِث أُوُرَشلِيَم، َوَيَتأَلََّم َعلَى أَْيِدي الشُُّيوِخ َوُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة، َوُيْقَتَل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّ ِمْن َذلَِك اْلَوْقِت، َبَدأَ َيُسوُع ُيْعِلُن لَِتالَِميِذِه أَنَّ

اْغُرْب ِمْن أََماِمي »َفاْلَتَفَت َيُسوُع إِلَى ُبْطُرَس َوَقاَل لَُه:  23 «!َحاَشا لََك َيا َربُّ أَْن َيْحُدَث لََك َهَذا»َفاْنَتَحى ِبِه ُبْطُرُس َجاِنباً، َوأََخَذ َيلُوُمُه، َقاِئالً:  22 .ُيَقامُ 

ُر اَل ِبأُُموِر هللِا، َبْل ِبأُُموِر النَّاسِ  َك ُتَفكِّ  «!َيا َشْيَطاُن! أَْنَت َعَقَبٌة أََماِمي، ألَنَّ

-8:31 )مرقس 

33) 

اٍم َيقُومُ الَُبدَّ أَْن َيَتأَلََّم َكِثيراً، َوَيْرفَُضُه الشُُّيوُخ َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة، َوُيْقَتَل، َوَبْعَد َثالَ َوأََخَذ ُيَعلُِّمُهْم أَنَّ اْبَن اإلِْنَساِن  31 َث َعْن هَذا األَْمِر  32 .َثِة أَيَّ َوَقْد َتَحدَّ

ُه اْلَتَفَت َوَنَظَر إِلَى َتالَِميِذِه َوَزَجَر ُبْطُرَس َقاِئالً:  33 .َصَراَحًة. َفاْنَتَحى ِبِه ُبْطُرُس َجاِنباً َوأََخَذ ُيَوبُِّخهُ  ُر اَل »َولَِكنَّ َك ُتَفكِّ اْغُرْب ِمْن أََماِمي َيا َشْيَطاُن، ألَنَّ

 «!ِبأُُموِر هللِا َبْل ِبأُُموِر النَّاسِ 

 (22-9:18)لوقا  

ا اْلَمْعَمَداُن، َوآَخُروَن إِنََّك »َفأََجاُبوهُ:  19 «َمْن َيقُوُل اْلُجُموُع إِنِّي أََنا؟»ُذ َمَعُه، سأَلَُهْم: َوِفيَما َكاَن ُيَصلِّي َعلَى اْنِفَراٍد َوالتَّالَِمي 18 َيقُوُل َبْعُضُهْم إِنََّك ُيوَحنَّ

ا، َوآَخُروَن إِنََّك َواِحٌد ِمَن األَْنِبَياِء اْلقَُداَمى َوَقْد َقامَ  َرُهْم،  21 «!أَْنَت َمِسيُح هللاِ »َفأََجاَبُه ُبْطُرُس: « أَْنُتْم، َمْن َتقُولُوَن إِنِّي أََنا؟وَ »َفَسأَلَُهْم:  20 «!إِِيليَّ ُه َحذَّ َولِكنَّ

 .ُمْوِصياً أاَلَّ ُيْخِبُروا أََحداً ِبَذلِكَ 

ُيوُخ َوُرؤَ »َوَقاَل:  22 الِِث ُيَقامَ الَُبدَّ أَْن َيَتأَلََّم اْبُن اإلِْنَساِن َكِثيراً َوَيْرفَُضُه الشُّ   .«َساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة، َوُيْقَتَل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّ

-22:31)لوقا  

بُّ 31  ْيَطاَن َقْد َطلََبُكْم لَِكْي ُيَغْرِبلَُكْم َكَما ُيَغْرَبُل اْلَقْمُح،»َوَقاَل الرَّ ْعُت ألَْجلَِك لَِكْي اَل َيِخيَب إِيَماُنَك. َوأَْنَت، َبْعَد َولِكنِّي  32 ِسْمَعاُن، ِسْمَعاُن! َها إِنَّ الشَّ َتَضرَّ

ْجِن َوإِلَى اْلَمْوِت َمعاً »َفَقاَل لَُه: .« 33 أَْن َتْرِجَع، َثبِّْت إِْخَوَتكَ  ، إِنِّي ُمْسَتِعدٌّ أَْن أَْذَهَب َمَعَك إِلَى السِّ يَك اَل إِنِّي أَقُوُل لََك َيا بُ »َفَقاَل: «! 34 َيا َربُّ ْطُرُس إِنَّ الدِّ
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اٍت أَنََّك َتْعِرفُِني (34  «! َيِصيُح اْلَيْوَم َحتَّى َتُكوَن َقْد أَْنَكْرَت َثالََث َمرَّ

-6:70)يوحنا  

71) 

، الَِّذي َسلََّمُه ِفيَما « 71 أَلَْيَس أََنا اْخَتْرُتُكْم أَْنُتُم االِْثَنْي َعَشَر، َوَمَع ذلَِك َفَواِحٌد ِمْنُكْم َشْيَطاٌن؟»َفَقاَل َيُسوُع: 70  أََشاَر ِبَهَذا إِلَى َيُهوَذا ْبِن ِسْمَعاَن اإلِْسَخْرُيوِطيِّ

ُه َكاَن ِمَن االِْثَنْي َعَشرَ   !َبْعُد َمَع أَنَّ

 

 ؟: ستة أم ثمانية أيامبعد كم يوم من تنبؤه بصلبه تغيرت هيئة يسوع

 (2-17:1)متى 

اَمهُْم، َوأََضاَء َوْجهُهُ َكالشَّْمِس، 2يَن. َوبَْعَد ِستَِّة أَيَّاٍم أََخَذ يَُسوُع بُْطُرَس َويَْعقُوَب َويُوَحنَّا أََخاهُ َوَصِعَد بِِهْم إِلَى َجبَل َعال ُمْنفَِردِ 1 َوتََغيََّرْت هَْيئَتُهُ قُدَّ

 َوَصاَرْت ثِيَابُهُ بَْيَضاَء َكالنُّوِر.

 (3-9:2)مرقس 

اَمهُْم، َوبَْعَد ِستَِّة أَيَّاٍم أََخَذ يَُسوُع بُْطُرَس َويَْعقُوَب َويُوَحنَّا، َوَصِعَد بِِهْم إِلَى َجبَل َعال ُمْنفَِرِديَن َوحْ 2 َوَصاَرْت ثِيَابُهُ تَْلَمُع بَْيَضاَء 3َدهُْم. َوتََغيََّرْت هَْيئَتُهُ قُدَّ

ا َكالثَّْلِج، الَ يَْقِدُر قَصَّ   ار  َعلَى األَْرِض أَْن يُبَيَِّض ِمْثَل ذلَِك.ِجد ً

 (29-9:28)لوقا 

َرةً، َولِبَاُسهُ َوفِيَما هَُو يَُصلِّي َصاَرْت هَْيئَةُ َوْجِهِه ُمتََغيِّ 29َي. َوبَْعَد هَذا اْلَكالَِم بِنَْحِو ثََمانِيَِة أَيَّاٍم، أََخَذ بُْطُرَس َويُوَحنَّا َويَْعقُوَب َوَصِعَد إِلَى َجبَل لِيَُصلِّ 28

ا الَِمًعا. ُمْبيَض ً
 

 

 هل سمع أحد صوت َّللا أم ال؟
َحابَِة قَائاِلً:5 هَذا هَُو اْبني » َوفِيَما هَُو يَتََكلَُّم إَِذا َسَحابَة  نَيَِّرة  ظَلَّلَْتهُْم، َوَصْوت  ِمَن السَّ

ا 6«. اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه ُسِرْرُت. لَهُ اْسَمُعوا َسِمَع التَّالَِميُذ َسقَطُوا َعلَى ُوُجوِهِهْم َوَخافُوا َولَمَّ

ا.  (6-17:5)متى  ِجد ً

 َواآلُب نَْفُسهُ الَِّذي أَْرَسلَنِي يَْشهَُد لِي. لَْم تَْسَمُعوا َصْوتَهُ قَطُّ، َوالَ أَْبَصْرتُْم هَْيئَتَهُ،37

(37:5)يوحنا 
 

 

 المسيح بموته المزعوم؟عند تنبؤ يسوع التالميذ ماذا كانت ردة فعل 
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-17:22)متى  

23) 

ُعوَن ِفي اْلَجلِيِل، َقاَل َيُسوُع لَِتالَِميِذِه: 22  الِِث ُيَقامُ  23 ِاْبُن اإلِْنَساِن َعلَى َوْشِك أَْن ُيَسلََّم إِلَى أَْيِدي النَّاِس،»َوِفيَما َكاُنوا َيَتَجمَّ َفَحِزُنوا «. َفَيْقُتلُوَنُه. َوِفي اْلَيْوِم الثَّ

 .ُحْزناً َشِديداً 

-9:30)مرقس  

32) 

ُثمَّ اْنَصَرفُوا ِمْن ُهَناَك َواْجَتاُزوا ِمْنَطَقَة اْلَجلِيِل، َولَْم ُيِرْد أَْن َيْعلََم ِبِه أََحٌد،30 
ُه َكاَن ُيَعلُِّم َتالَِميَذهُ َفَيُقوُل لَُهْم:  31  إِلَى أَْيِدي إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َسُيَسلَُّم »ألَنَّ

الِثِ  ُهْم لَْم َيْفَهُموا هَذا اْلَقْوَل، َوَخافُوا أَْن َيْسأَلُوهُ .« 32 النَّاِس، َفَيْقُتلُوَنُه، َوَبْعَد َقْتلِِه َيقُوُم ِفي اْلَيْوِم الثَّ  .َولِكنَّ

 (45-9:43)لوقا  

ُبوَن ِمْن ُكلِّ َما َعِملَُه َيُسوُع، َقاَل لَِتالَِميِذهِ َفُذِهَل اْلَجِميُع ِمْن َعَظَمِة هللِا. َوَبْيَنَما َكاَن اْلَجمِ 43  لَِتْدُخْل هِذِه اْلَكلَِماُت آَذاَنُكْم: إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َعلَى : 44 »يُع َيَتَعجَّ

ُهْم لَْم َيْفَهُموا َهَذا اْلَقْوَل، َوَقدْ «! 45 َوْشِك أَْن ُيَسلََّم إِلَى أَْيِدي النَّاسِ   .أُْغلَِق َعلَْيِهْم َفلَْم ُيْدِرُكوهُ، َوَخافُوا أَْن َيْسأَلُوهُ َعْنهُ  إاِلَّ أَنَّ

 

 هل ينبغي أن نصير كاألوالد أم ال؟

 (3:18)متى 

َماَواِت.»َوقَاَل:3  اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِْن لَْم تَْرِجُعوا َوتَِصيُروا ِمْثَل األَْوالَِد فَلَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ

 (15:10)مرقس 

«.اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َمْن الَ يَْقبَُل َملَُكوَت هللاِ ِمْثَل َولٍَد فَلَْن يَْدُخلَهُ 15
 

)كورنثوس األولى 

11:13) 

ا 11 ا ُكْنُت ِطْفالً َكِطْفل ُكْنُت أَتََكلَُّم، َوَكِطْفل ُكْنُت أَْفطَُن، َوَكِطْفل ُكْنُت أَْفتَِكُر. َولِكْن لَمَّ ِصْرُت َرُجالً أَْبطَْلُت َما لِلطِّْفِل.لَمَّ
 

 

 هل الزواج خير أم التبتل؟
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 (5-19:4)متى 

ُجُل أَبَاهُ 5أََما قََرْأتُْم أَنَّ الَِّذي َخلََق ِمَن اْلبَْدِء َخلَقَهَُما َذَكًرا َوأُْنثَى؟ » فَأََجاَب َوقَاَل لَهُْم:4 هُ َويَْلتَِصُق بِاْمَرأَتِِه، َويَُكوُن االْثنَاِن َوقَاَل: ِمْن أَْجِل هَذا يَْتُرُك الرَّ َوأُمَّ

 َجَسًدا َواِحًدا.

 (4:13)العبرانيين 

4
نَاةُ فََسيَدِ  ا اْلَعاِهُروَن َوالزُّ ًما ِعْنَد ُكلِّ َواِحٍد، َواْلَمْضَجُع َغْيَر نَِجٍس. َوأَمَّ َواُج ُمَكرَّ  ينُهُُم هللاُ.لِيَُكِن الزِّ

)تيموثاوس األولى 

4:1-3) 

1
وَح يَقُوُل َصِريًحا: إِنَّهُ فِي األَْزِمنَِة األَِخيَرِة يَْرتَدُّ قَْوم  َعِن اإِليَماِن، تَابِِعيَن أَْرَوا ًحا ُمِضلَّةً َوتََعالِيَم َشيَاِطيَن، َولِكنَّ الرُّ

2
فِي ِريَاِء أَقَْوال َكاِذبٍَة، َمْوُسوَمةً 

َضَمائُِرهُْم، 
3

َواجِ َمانِِعيَن َعِن   الزِّ

)كورنثوس األولى 

1:7) 

1
ُجِل أَْن الَ يََمسَّ اْمَرأَةً. ا ِمْن ِجهَِة األُُموِر الَّتِي َكتَْبتُْم لِي َعْنهَا: فََحَسن  لِلرَّ َوأَمَّ

 

 

 ؟تحديداوصايا الماذا كانت 

-19:18)متى 

19) 

وِر. » فَقَاَل يَُسوُع:« أَيَّةَ اْلَوَصايَا؟» قَاَل لَهُ:18 َك، َوأَِحبَّ قَِريبََك َكنَْفِسكَ 19الَ تَْقتُْل. الَ تَْزِن. الَ تَْسِرْق. الَ تَْشهَْد بِالزُّ  «.أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ

-10:19)مرقس 

20) 

وِر. الَ تَْسلُْب. أَْكِرْم أَبَاَك 19 كَ أَْنَت تَْعِرُف اْلَوَصايَا: الَ تَْزِن. الَ تَْقتُْل. الَ تَْسِرْق. الَ تَْشهَْد بِالزُّ يَا ُمَعلُِّم، هِذِه ُكلُّهَا َحفِْظتُهَا ُمْنُذ » فَأََجاَب َوقَاَل لَهُ:20«. َوأُمَّ

«.َحَداثَتِي
 

-18:20)لوقا 

21) 

كَ أَْنَت تَعْ 20 وِر. أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ «.هِذِه ُكلُّهَا َحفِْظتُهَا ُمْنُذ َحَداثَتِي»فَقَاَل:21«. ِرُف اْلَوَصايَا: الَ تَْزِن. الَ تَْقتُْل. الَ تَْسِرْق. الَ تَْشهَْد بِالزُّ
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 من طلب جلوس يعقوب ويوحنا على يمين ويسار يسوع؟
35

َم إِلَْيِه يَْعقُوُب  «. يَا ُمَعلُِّم، نُِريُد أَْن تَْفَعَل لَنَا ُكلَّ َما طَلَْبنَا» َويُوَحنَّا اْبنَا َزْبِدي قَائِلَْيِن:َوتَقَدَّ
36

« َماَذا تُِريَداِن أَْن أَْفَعَل لَُكَما؟» فَقَاَل لَهَُما:
37

أَْعِطنَا أَْن نَْجلَِس َواِحد  َعْن » فَقَاالَ لَهُ:

 (37-10:35)مرقس  «.فِي َمْجِدكَ  يَِمينَِك َواآلَخُر َعْن يََساِركَ 

20
َمْت إِلَْيِه أُمُّ اْبنَْي َزْبِدي َمَع اْبنَْيهَا، َوَسَجَدْت َوطَلَبَْت ِمْنهُ َشْيئًا.  ِحينَئٍِذ تَقَدَّ

21
 فَقَاَل لَهَا:

اآلَخُر َعِن قُْل أَْن يَْجلَِس اْبنَاَي هَذاِن َواِحد  َعْن يَِمينَِك وَ » قَالَْت لَهُ:« َماَذا تُِريِديَن؟»

 (21-20:20)متى  «.اْليََساِر فِي َملَُكوتِكَ 

 

لدى دخوله أم  مافي أريحا وهل شفاهأعمى أم أعميين المسيح  هل شفى
 خروجه من أريحا؟ 

-20:29)متى  

34) 

29 
 30 .َوفِيَما َكاَن يَُسوُع َوتاَلَِميُذهُ يَُغاِدُروَن أَِريَحا، تَبَِعهُ َجْمع  َكبِير  

أَْعَميَاِن َكانَا َجالَِسْيِن َعلَى َجانِِب الطَِّريِق، َما إِْن َسِمَعا أَنَّ يَُسوَع يَُمرُّ ِمْن هُنَاَك، َوإَِذا 

، يَا اْبَن َداُودَ : »َحتَّى َصَرَخا  31 !«اْرَحْمنَا يَا َربُّ
َراخَ  ، يَا اْبَن َداُودَ اْرحَ : »َولَِكنَّ اْلَجْمَع َزَجَرهَُما لِيَْسُكتَا، فَأََخَذا يَِزيَداِن الصُّ  32 !«ْمنَا يَا َربُّ

فَتََوقََّف يَُسوُع 

 33 «َماَذا تُِريَداِن أَْن أَْفَعَل لَُكَما؟: »َوَدَعاهَُما إِلَْيِه، َوَسأَلَهَُما
 34 «.أَْن تَْفتََح لَنَا أَْعيُنَنَا، يَا َربُّ : »أََجابَاهُ 

فَقَةُ َعلَْيِهَما، َولََمَس  أَْعيُنَهَُما، فَفِي اْلَحاِل فَأََخَذْتهُ الشَّ

 .َعاَدْت أَْعيُنُهَُما تُْبِصُر َواْنطَلَقَا يَْتبََعانِهِ 

-10:46س ق)مر 

52) 

46 
، َكاَن بَاْرتِيَماُوُس األَْعَمى . ثُمَّ َوَصلُوا إِلَى أَِريَحا اْبُن تِيَماُوَس، َجالِساً َعلَى َجانِِب الطَِّريِق َوبَْينََما َكاَن َخاِرجاً ِمْن أَِريَحا، َوَمَعهُ تاَلَِميُذهُ َوَجْمع  َكبِير 

 47 .يَْستَْعِطي
، أََخَذ يَْصُرُخ قَائاِلً   48 !«يَا يَُسوُع اْبَن َداُوَد، اْرَحْمنِي: »َوإِْذ َسِمَع أَنَّ َذاَك هَُو يَُسوُع النَّاِصِريُّ

: فََزَجَرهُ َكثِيُروَن لِيَْسُكَت، َولِكنَّهُ َصرَخ أَْكثَرَ 

 49 «.ا اْبَن َداُوَد، اْرَحْمنِييَ »
ْع، اِْنهَضْ : »فََدَعْوا األَْعَمى قَائِلِينَ !« اُْدُعوهُ : »فَتََوقََّف يَُسوُع َوقَالَ   50 !«إِنَّهُ يَْدُعوكَ ! تََشجَّ

فَهَبَّ ُمتَِّجهاً إِلَى يَُسوَع طَاِرحاً َعْنهُ 

 51 .ِرَداَءهُ 
 52 !«يَا َسيِِّدي، أَْن أُْبِصرَ : »فَأََجابَهُ األَْعَمى« أَْفَعَل لََك؟َماَذا تُِريُد أَْن : »َوَسأَلَهُ يَُسوعُ 

َوفِي اْلَحاِل «. إِيَمانَُك قَْد َشفَاكَ ! اْذهَبْ : »فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ 

 .أَْبَصَر، َوتَبَِع يَُسوَع فِي الطَِّريقِ 

-18:35)لوقا  

35 
ا َوَصَل إِلَى ُجَواِر أَِريَحا، َكاَن   36 .أََحُد اْلُعْميَاِن َجالِساً َعلَى َجانِِب الطَِّريِق يَْستَْعِطيَولَمَّ

ا َعَسى أَْن يَُكوَن  ا َسِمَع ُمُروَر اْلَجْمِع، اْستَْخبََر َعمَّ فَلَمَّ

 37 .َذلِكَ 
 38 «.إِنَّ يَُسوَع النَّاِصِريَّ َمارٌّ ِمْن هُنَاكَ : »فَقِيَل لَهُ 

 39 !َن َداُوَد، اْرَحْمنِييَا يَُسوُع ابْ »فَنَاَدى قَائاِلً 
َمِة لِيَْسُكتَ  ائُِروَن فِي اْلُمقَدِّ َولِكنَّهُ أََخَذ . فََزَجَرهُ السَّ
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 40 !«يَا اْبَن َداُوَد، اْرَحْمنِي: »يَِزيُد ُصَراخاً أَْكثَرَ  (43
ا اْقتََرَب َسأَلَهُ . فَتََوقََّف يَُسوَع َوأََمَر أَْن يُْؤتَى بِِه إِلَْيهِ  ، أَْن : »فَقَالَ « َماَذا تُِريُد أَْن أَْفَعَل لََك؟» 41 :فَلَمَّ يَا َربُّ

 42 !«تَُردَّ لِي اْلبََصرَ 
 43 «.إِيَمانَُك قَْد َشفَاكَ ! أَْبِصرْ : »فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ 

ُد هللاَ  ا َرأَى َجميُع الشَّْعِب َذلَِك، َسبَّ . َوفِي اْلَحاِل أَْبَصَر، َوتَبَِعهُ َوهَُو يَُمجِّ  .ُحوا هللاَ َولَمَّ

 

 هل أرسل السيد المسيح في طلب أتان أم جحش أم االثنين معا من أورشليم؟ 

ْيتُوِن، أَْرَسَل يَُسوُع  (11-21:1متى )  ا اْقتََربُوا ِمْن أُوُرَشلِيَم، َوَوَصلُوا إِلَى قَْريَِة بَْيِت فَاِجي ِعْنَد َجبَِل الزَّ اْثنَْيِن ِمْن تاَلَِميِذِه،َولَمَّ
 2

اْدُخالَ اْلقَْريَةَ اْلُمقَابِلَةَ لَُكَما، تَِجَدا »قَائاِلً لَهَُما: 

، فَُحالَّ ِربَاطَهَُما َوأَْحِضَراهَُما إِلَيَّ  فِي اْلَحاِل أَتَاناً َمْربُوطَةً َوَمَعهَا َجْحش 
 3

بُّ بَِحاَجٍة إِلَْيِهَما. َوفِي اْلَحا.  ِل يُْرِسلُهَُمافَإِِن اْعتََرَضُكَما أََحد ، قُوالَ: الرَّ
 4

َوقَْد .« 

»َحَدَث هََذا لِيَتِمَّ َما قِيَل بِلَِساِن النَّبِيِّ اْلقَائِلِ 
 5

ُروا اْبنَةَ ِصْهيَْوَن: هَا هَُو َملُِكِك قَاِدم  إِلَْيِك َوِديعاً يَْرَكُب َعلَى أَتَاٍن َوَجْحٍش اْبِن أَتَانٍ :  بَشِّ
 6

فََذهََب التِّْلِميَذاِن، «! 

َما أََمَرهَُما بِِه يَُسوُع، َوفََعالَ 
 7

فَأَْحَضَرا األَتَاَن َواْلَجْحَش، َوَوَضَعا َعلَْيِهَما ثِيَابَهَُما، فََرِكبَ  
 8

اً يَْفُرُشوَن الطَِّريَق بِثِيَابِِهْم، َوأََخَذ آَخُروَن .  َوأََخَذ َجْمع  َكبِير  ِجد 

َجِر َويَْفُرُشوَن بِهَا ا لطَِّريقَ يَْقطَُعوَن أَْغَصاَن الشَّ
 9

أُوَصنَّا اِلْبِن َداُوَد! ُمبَاَرك  اآلتِي بِاْسِم »َوَكانَِت اْلُجُموُع الَّتِي تَقَدََّمْت يَُسوَع َوالَّتِي َمَشْت َخْلفَهُ تَْهتُِف قَائِلَةً: . 

! أُوَصنَّا فِي األََعالِي بِّ الرَّ
 10

ِت اْلَمِدينَ «!  ا َدَخَل يَُسوُع أُوُرَشلِيَم، َضجَّ َمْن هَُو هََذا؟»ةُ ُكلُّهَا، َوتََساَءَل أَْهلُهَا: َولَمَّ
 11

هََذا هَُو يَُسوُع النَّبِيُّ »فَأََجابَِت اْلُجُموُع: « 

 .«الَِّذي ِمَن النَّاِصَرِة بِاْلَجلِيلِ 

-11:1)مرقس  

10) 

ا اْقتََربُوا ِمْن أُوُرَشلِيَم، إِْذ َوَصلُوا إِلَى قَْريَِة بَْيِت فَاِجي  ْيتُوِن، أَْرَسَل يَُسوُع اْثنَْيِن ِمْن تاَلَِميِذِه،َولَمَّ َوقَْريَِة بَْيِت َعْنيَا، ِعْنَد َجبَِل الزَّ
 2

اْذهَبَا إِلَى »قَائاِلً لَهَُما:  

َحد  ِمَن النَّاِس بَْعُد: فَُحالَّ ِربَاطَهُ َوأَْحِضَراهُ إِلَى هُنَااْلقَْريَِة اْلُمقَابِلَِة لَُكَما، َوإْذ تَْدُخالَِن إِلَْيهَا، تَِجَداِن َجْحشاً َمْربُوطاً لَْم يَْرَكْب َعلَْيِه أَ 
 3

َوإِْن قَاَل لَُكَما أََحد : لَِماَذا . 

بُّ ُمْحتَاج  إِلَْيِه، َوفِي اْلَحاِل يُْرِسلُهُ إِلَى هُنَا تَْفَعالَِن هَذا؟ فَقُوالَ: الرَّ
 4

ِعْنَد اْلبَاِب َخاِرجاً َعلَى الطَِّريِق، فََحالَّ ِربَاطَهُ  َواْنطَلَقَا، فََوَجَدا اْلَجْحَش َمْربُوطاً .« 
 5

فَقَاَل . 

َماَذا تَْفَعالَِن؟ لَِماَذا تَُحالَِّن ِربَاطَ اْلَجْحِش؟»لَهَُما بَْعُض اْلَواقِفِيَن هُنَاَك: 
 6

فَأََجابَاهُْم َكَما أَْوَصاهَُما يَُسوُع فَتََرُكوهَُما« 
 7

إِلَى يَُسوَع، َوَوَضَعا  فَأَْحَضَرا اْلَجْحشَ . 

ثِيَابَهَُما َعلَْيِه، فََرِكَب َعلَْيهِ 
 8

َوفََرَش َكثِيُروَن الطَِّريَق بِثِيَابِِهْم َوآَخُروَن بِأَْغَصاٍن قَطَُعوهَا ِمَن اْلُحقُولِ . 
 9

ائُِروَن َخْلفَهُ يَْهتِفُوَن: .  ائُِروَن أََماَمهُ َوالسَّ َوأََخَذ السَّ

بِّ أُوَصنَّا! ُمبَا» َرك  اآلتِي بِاْسِم الرَّ
 10

 «!ُمبَاَرَكة  َمْملََكةُ أَبِينَا َداُوَد اآلتِيَةُ! أُوَصنَّا فِي األََعالِي! 

-19:28)لوقا  

44) 

َم َصاِعداً إِلَى أُوُرَشلِيمَ  28 ا اْقَتَرَب ِمْن َبْيِت َفاِجي َوَبْيتِ  29 .َوَبْعَدَما َقاَل َهَذا اْلَكالََم، َتَقدَّ ْيُتوِن، أَْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن  َولَمَّ َعْنَيا، ِعْنَد اْلَجَبِل اْلَمْعُروِف ِبَجَبِل الزَّ

، َفُحالَّ ِرَباَطُه، َوأَْحِضَراهُ  ْيِه أََحٌد ِمنَ اْذَهَبا إِلَى اْلَقْرَيِة اْلُمَقاِبلَِة لَُكَما، َوِعْنَدَما َتْدُخالَِنَها َتِجَداِن َجْحشاً َمْرُبوطاً لَْم َيْرَكْب َعلَ » 30 :َتالَِميِذِه، َقاِئالً  النَّاِس َقطُّ

بَّ ِبَحاَجٍة إِلَْيهِ  31 .إِلَى ُهَنا ْلِميَذاِن اللََّذاِن أُْرِسالَ فِي َطِريِقِهَما َوَوجَ  32 «!َوإِْن َسأَلَُكَما أََحٌد: لَِماَذا َتُحالَِّن ِرَباَطُه؟ َفقُوالَ لَُه هَكَذا: ألَنَّ الرَّ َدا َكَما َقاَل َفَذَهَب التِّ

بُّ لَُهَما بَّ ِبَحاَجٍة إِلَْيهِ »َفَقاالَ:  34 «لَِماَذا َتُحالَِّن ِرَباَط اْلَجْحِش؟»َوِفيَما َكاَنا َيُحالَِّن ِرَباَط اْلَجْحِش، َسأَلَُهَما أَْصَحاُبُه:  33 .الرَّ ُثمَّ أَْحَضَراهُ  35 «!ألَنَّ الرَّ
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ِريَق ِبِثَياِبِهمْ  36 .ا َعلَى اْلَجْحِش َوأَْرَكَبا َيُسوعَ إِلَى َيُسوَع؛ َوَوَضَعا ِثَياَبُهمَ  ا اْقَتَرَب )ِمْن أُوُرَشلِيَم( إِْذ َوَصَل  37 .َوَبْيَنَما ُهَو َساِئٌر، أََخُذوا َيْفُرُشوَن الطَّ َولَمَّ

ْيُتوِن، أََخَذ َجَماَعُة التَّالَِميِذ َيْهِتفُوَن َجِمي ٍِ ُمَسبِِّحيَن هللاَ ِبَصْوٍت َعاٍل َعلَى َجِميِع اْلُمْعِجَزاِت الَِّتي َشاَهُدوَها،إِلَى ُمْنَحَدِر َجَبِل الزَّ ُمَباَرٌك »َفَيقُولُوَن:  38 عاً ِبَفَر

َماِء َوَمْجٌد ِفي األََعالِي ! َسالٌَم فِي السَّ بِّ يِسيِّيَن ِمَن اْلجَ  39 «!اْلَملُِك اآلِتي ِباْسِم الرَّ َفأََجاَبُهْم  40 «!َيا ُمَعلُِّم، اْزُجْر َتالَِميَذكَ »ْمِع َقالُوا لَُه: َولِكنَّ َبْعَض اْلَفرِّ

 «!أَقُوُل لَُكْم: إِْن َسَكَت هُؤالَِء، َهَتَفِت اْلِحَجاَرةُ »َقاِئالً: 

ا اْقَتَرَب، َوَرأَى اْلَمِديَنَة، َبَكى َعلَْيَها، 41 ِمِك َهَذا، َعَرْفِت َما ِفيِه َسالَُمِك! َولِكنَّ ذلَِك َمْحُجوٌب اآلَن َعْن لَْيَتِك أَْنِت أَْيضاً، ِفي َيوْ »َقاِئالً:  42 َولَمَّ

ُدوَن َعلَْيكِ  43 .َعْيَنْيكِ  اٌم ُيَحاِصُرِك ِفيَها أَْعَداُؤِك ِباْلَمَتاِريِس، َوُيْطِبقُوَن َعلَْيِك، َوُيَشدِّ ْهِدُموَنِك َعلَى أَْبَناِئِك َويَ  44 اْلِحَصاَر ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، َفَسَتأِْتي َعلَْيِك أَيَّ

ِك لَْم َتْعِرِفي َوْقَت اْفِتَقاِد هللِا لَكِ   .«الَِّذيَن ِفيِك، َفالَ َيْتُرُكوَن ِفيِك َحَجراً َفْوَق َحَجٍر: ألَنَّ

 

 هل طهر يسوع الهيكل يوم دخوله أورشليم أم بعد ذلك؟
ِت الَْمِدينَةُ 10 ا َدَخَل أُوُرَشلِيَم اْرتَجَّ  فَقَالَِت اْلُجُموُع:11« َمْن هَذا؟» ُكلُّهَا قَائِلَةً: َولَمَّ

 «.هَذا يَُسوُع النَّبِيُّ الَِّذي ِمْن نَاِصَرِة اْلَجلِيلِ »

َوَدَخَل يَُسوُع إِلَى هَْيَكِل هللاِ َوأَْخَرَج َجِميَع الَِّذيَن َكانُوا يَبِيُعوَن َويَْشتَُروَن فِي 12

يَاِرفَِة َوَكَراِسيَّ بَاَعِة اْلَحَمامِ  اْلهَْيَكِل، َوقَلََب َمَوائِدَ   (12-21:10)متى  الصَّ

ا نَظََر َحْولَهُ إِلَى ُكلِّ َشْيٍء إِْذ َكاَن اْلَوْقُت قَْد 11 فََدَخَل يَُسوُع أُوُرَشلِيَم َواْلهَْيَكَل، َولَمَّ

ا َخَرُجوا ِمْن بَْيِت َعْنيَا َجاَع، َوفِي اْلَغِد 12أَْمَسى، َخَرَج إِلَى بَْيِت َعْنيَا َمَع االْثنَْي َعَشَر.  لَمَّ
ا َجاَء إِلَْيهَا لَمْ 13 ، َوَجاَء لََعلَّهُ يَِجُد فِيهَا َشْيئًا. فَلَمَّ يَِجْد  فَنَظََر َشَجَرةَ تِيٍن ِمْن بَِعيٍد َعلَْيهَا َوَرق 

الَ يَأُْكْل أََحد  ِمْنِك » وُع َوقَاَل لَهَا:فَأََجاَب يَسُ 14َشْيئًا إاِلَّ َوَرقًا، ألَنَّهُ لَْم يَُكْن َوقَْت التِّيِن. 

 َوَكاَن تاَلَِميُذهُ يَْسَمُعون.«. ثََمًرا بَْعُد إِلَى األَبَِد!

ا َدَخَل يَُسوُع اْلهَْيَكَل اْبتََدأَ يُْخِرُج الَِّذيَن َكانُوا يَبِيُعوَن 15 َوَجاُءوا إِلَى أُوُرَشلِيَم. َولَمَّ

يَاِرفَِة َوَكَراِسيَّ بَاَعِة اْلَحَماِم.َويَْشتَُروَن فِي  )مرقس  اْلهَْيَكِل، َوقَلََّب َمَوائَِد الصَّ

11:11-15) 

 

 

 هل يبست شجرة التين في الحال أم ال؟
ا َجاَء إِلَْيهَا لَمْ 13فَقَاَل فَنَظََر َشَجَرةَ تِيٍن َعلَى الطَِّريِق، َوَجاَء إِلَْيهَا فَلَْم يَِجْد فِيهَا َشْيئًا إاِلَّ َوَرقًا فَقَْط. 19 ، َوَجاَء لََعلَّهُ يَِجُد فِيهَا َشْيئًا. فَلَمَّ  فَنَظََر َشَجَرةَ تِيٍن ِمْن بَِعيٍد َعلَْيهَا َوَرق 
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الَ يَأُْكْل أََحد  » فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهَا:14يَِجْد َشْيئًا إاِلَّ َوَرقًا، ألَنَّهُ لَْم يَُكْن َوْقَت التِّيِن.  (19:21)متى  فَيَبَِسِت التِّينَةُ فِي اْلَحاِل.«. الَ يَُكْن ِمْنِك ثََمر  بَْعُد إِلَى األَبَِد!»لَهَا:

..َوَكاَن تاَلَِميُذهُ يَْسَمُعون.«. ثََمًرا بَْعُد إِلَى األَبَِد! ِمْنكِ 
بَاِح إِْذ َكانُوا ُمْجتَاِزيَن 20  َوفِي الصَّ

َر بُْطُرُس َوقَاَل لَهُ:21َرأَْوا التِّينَةَ قَْد يَبَِسْت ِمَن األُُصوِل،  َيا َسيِِّدي، اْنظُْر! اَلتِّينَةُ » فَتََذكَّ

)مرقس  لِيَُكْن لَُكْم إِيَمان  بِاهللِ.:»فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهُْم 22« قَْد يَبَِسْت! الَّتِي لََعْنتَهَا

11:13-22) 

 

متى لعن المسيح شجرة التين: قبل إخراج الباعة والمشترين من الهيكل أم بعد 
 ذلك؟

َوَدَخَل يَُسوُع إِلَى هَْيَكِل هللاِ َوأَْخَرَج َجِميَع الَِّذيَن َكانُوا يَبِيُعوَن َويَْشتَُروَن فِي 12

يَاِرفَِة َوَكَراِسيَّ بَاَعِة اْلَحَماِم  : بَْيتِي بَْيَت » َوقَاَل لَهُْم:13اْلهَْيَكِل، َوقَلََب َمَوائَِد الصَّ َمْكتُوب 

الَِة يُْدَعى. َوأَْنتُْم َجَعْلتُُموهُ َمَغاَرةَ لُُصوٍص! َم إِلَْيِه ُعْمي  َوُعْرج  فِي اْلهَْيَكِل 14« الصَّ َوتَقَدَّ

ا َرأَى ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة َواْلَكتَبَِة اْلَعَجائَِب الَّتِي َصنََع، َواألَْوالََد 15فََشفَاهُْم.  يَْصَرُخوَن فِي فَلَمَّ

« أَتَْسَمُع َما يَقُوُل هُؤالَِء؟» َوقَالُوا لَهُ:16، َغِضبُوا «أُوَصنَّا الْبِن َداُوَد!» اْلهَْيَكِل َويَقُولُوَن:

عِ هَيَّأَْت تَْسبِيًحا؟» فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع: ضَّ ثُمَّ 17«. نََعْم! أََما قََرْأتُْم قَطُّ: ِمْن أَْفَواِه األَْطفَاِل َوالرُّ

 تََرَكهُْم َوَخَرَج َخاِرَج اْلَمِدينَِة إِلَى بَْيِت َعْنيَا َوبَاَت هُنَاَك.

ْبِح إِْذ َكاَن َراِجًعا إِلَى اْلَمِدينَِة َجاَع، 18 فَنَظََر َشَجَرةَ تِيٍن َعلَى الطَِّريِق، 19َوفِي الصُّ

«. الَ يَُكْن ِمْنِك ثََمر  بَْعُد إِلَى األَبَِد!» قَْط. فَقَاَل لَهَا:َوَجاَء إِلَْيهَا فَلَْم يَِجْد فِيهَا َشْيئًا إاِلَّ َوَرقًا فَ 

 (19-21:12)متى  فَيَبَِسِت التِّينَةُ فِي اْلَحاِل.

ا َجاَء إِلَْيهَا لَمْ 13 ، َوَجاَء لََعلَّهُ يَِجُد فِيهَا َشْيئًا. فَلَمَّ  فَنَظََر َشَجَرةَ تِيٍن ِمْن بَِعيٍد َعلَْيهَا َوَرق 

الَ يَأُْكْل أََحد  » فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهَا:14ْد َشْيئًا إاِلَّ َوَرقًا، ألَنَّهُ لَْم يَُكْن َوْقَت التِّيِن. يَجِ 

 َوَكاَن تاَلَِميُذهُ يَْسَمُعون.«. ِمْنِك ثََمًرا بَْعُد إِلَى األَبَِد!

ا َدَخَل يَُسوُع اْلهَيْ 15 َكَل اْبتََدأَ يُْخِرُج الَِّذيَن َكانُوا يَبِيُعوَن َوَجاُءوا إِلَى أُوُرَشلِيَم. َولَمَّ

يَاِرفَِة َوَكَراِسيَّ بَاَعِة اْلَحَماِم. -11:13)مرقس  َويَْشتَُروَن فِي اْلهَْيَكِل، َوقَلََّب َمَوائَِد الصَّ

15) 

 

 هل يجوز مناداة اآلخر: يا جاهل أو يا غبي أو يا أحمق؟

-23:17)متى 

ُس الذَّهََب؟ 17 َوَمْن َحلََف بِاْلَمْذبَِح فَلَْيَس بَِشْيٍء، َولِكْن َمْن َحلََف بِاْلقُْربَاِن الَِّذي َعلَيِْه 18أَيُّهَا اْلُجهَّاُل َواْلُعْميَاُن! أَيَُّما أَْعظَُم: أَلذَّهَُب أَِم اْلهَْيَكُل الَِّذي يُقَدِّ

ُس اْلقُْربَاَن؟أَيُّهَا اْلُجهَّاُل َواْلعُ 19يَْلتَِزُم.   ْميَاُن! أَيَُّما أَْعظَُم: أَْلقُْربَاُن أَِم اْلَمْذبَُح الَِّذي يُقَدِّ
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19) 

 (40:11)لوقا 

اِخَل أَْيًضا؟40  يَا أَْغبِيَاُء، أَلَْيَس الَِّذي َصنََع اْلَخاِرَج َصنََع الدَّ

 (25:24)لوقا 

اْلقُلُوِب فِي اإِليَماِن بَِجِميِع َما تََكلََّم بِِه األَْنبِيَاُء! أَيُّهَا اْلَغبِيَّاِن َواْلبَِطيئَا» فَقَاَل لَهَُما:25
 

-1:21)رومية 

22) 

ُدوهُ أَْو يَْشُكُروهُ َكإِلٍه، بَْل َحِمقُوا فِي أَفَْكاِرِهْم، َوأَْظلََم قَلْ 21 ا َعَرفُوا هللاَ لَْم يَُمجِّ . ألَنَّهُْم لَمَّ بُهُُم اْلَغبِيُّ
ُعُموَن أَنَّهُْم ُحَكَماُء َصاُروا ُجهاَلَءَ َوبَْينََما هُْم يَزْ 22

 

 (22:5)متى 

ا أَنَا فَأَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َمْن يَْغَضُب َعلَى أَِخيِه بَاِطالً يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلُحْكِم، َوَمْن قَالَ 22 أَْحَمُق،   ألَِخيِه: َرقَا، يَُكوُن ُمْستَْوِجَب اْلَمْجَمِع، َوَمْن قَاَل: يَاَوأَمَّ

يَُكوُن ُمْستَْوِجَب نَاِر َجهَنََّم.
 

 

 ؟: بن برخيا أم يهوياداعمن هو زكريا الذي قتل في بيت الرب
أَيُّهَا اْلَحيَّاُت أَْوالََد األَفَاِعي! َكْيَف تَْهُربُوَن ِمْن َدْينُونَِة 33فَاْمألُوا أَْنتُْم ِمْكيَاَل آبَائُِكْم. 32

لِذلَِك هَا أَنَا أُْرِسُل إِلَْيُكْم أَْنبِيَاَء َوُحَكَماَء َوَكتَبَةً، فَِمْنهُْم تَْقتُلُوَن َوتَْصلِبُوَن، َوِمْنهُْم 34َجهَنََّم؟ 

لَِكْي يَأْتَِي َعلَْيُكْم ُكلُّ َدٍم زِكيٍّ 35تَْجلُِدوَن فِي َمَجاِمِعُكْم، َوتَْطُرُدوَن ِمْن َمِدينٍَة إِلَى َمِدينٍَة، 

يِق إِلَى َدِم َزَكِريَّا ْبِن بََرِخيَّا الَِّذي قَتَْلتُُموهُ بَْيَن ُسفَِك عَ  دِّ لَى األَْرِض، ِمْن َدِم هَابِيَل الصِّ

 (35-23:32)متى  اْلهَْيَكِل َواْلَمْذبَِح.

هَكَذا »ْم: َولَبَِس ُروُح هللاِ َزَكِريَّا ْبَن يَهُويَاَداَع اْلَكاِهَن فََوقََف فَْوَق الشَّْعِب َوقَاَل لَهُ 20

بَّ قَْد تََرَكُكمْ  بِّ فاَلَ تُْفلُِحوَن؟ ألَنَُّكْم تََرْكتُُم الرَّ ْوَن َوَصايَا الرَّ «. يَقُوُل هللاُ: لَِماَذا تَتََعدَّ
21 . بِّ فَفَتَنُوا َعلَْيِه َوَرَجُموهُ بِِحَجاَرٍة بِأَْمِر اْلَملِِك فِي َداِر بَْيِت الرَّ

َملُِك َولَْم يَْذُكْر يُوآُش الْ 22

بُّ يَْنظُُر »اْلَمْعُروَف الَِّذي َعِملَهُ يَهُويَاَداُع أَبُوهُ َمَعهُ، بَْل قَتََل اْبنَهُ. َوِعْنَد َمْوتِِه قَاَل:  الرَّ

 (22-24:20)أخبار األيام الثاني  «.َويُطَالِبُ 

 

 

 هل أعدت الجنة سلفا أم يعدها يسوع؟
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1
الَ تَْضطَِرْب قُلُوبُُكْم. أَْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهللِ فَآِمنُوا بِي. »

2
فِي بَْيِت أَبِي َمنَاِزُل َكثِيَرة ، َوإاِلَّ 

فَإِنِّي ُكْنُت قَْد قُْلُت لَُكْم. أَنَا أَْمِضي ألُِعدَّ لَُكْم َمَكانًا، 
3

َوإِْن َمَضْيُت َوأَْعَدْدُت لَُكْم َمَكانًا آتِي 

، َحتَّى َحْيُث أَُكوُن أَنَا تَُكونُوَن أَْنتُْم أَْيًضا، أَْيًضا  َوآُخُذُكْم إِلَيَّ
4

َوتَْعلَُموَن َحْيُث أَنَا أَْذهَُب 

 (4-14:1)يوحنا  «.َوتَْعلَُموَن الطَِّريقَ 

34
ُكوَت اْلُمَعدَّ لَُكْم ُمْنُذ ثُمَّ يَقُوُل اْلَملُِك لِلَِّذيَن َعْن يَِمينِِه: تََعالَْوا يَا ُمبَاَرِكي أَبِي، ِرثُوا اْلَملَ 

 (34:25)متى  تَأِْسيِس اْلَعالَِم.

 

من التي سكبت العطر على يسوع المسيح وأين ومتى سكبته ومن استاء بسبب 
 ذلك؟

 (13-26:6)متى  

َمِن، َوَسَكَبْتُه َعلَى َرْأِسِه َوُهَو ُمتَِّكىءٌ َجاَءْت إِلَْيِه اْمَرأَةٌ  7 َوإِْذ َكاَن َيُسوُع ِفي َبْيِت َعْنَيا ِعْنَد ِسْمَعاَن األَْبَرِص، 6 َفاْسَتاَء  8 .َتْحِمُل َقاُروَرَة ِعْطٍر َغالِي الثَّ

ا َرأَْوا َذلَِك، َوَقالُوا:  ْبِذيُر؟»التَّالَِميُذ لَمَّ َمُن لِْلفَُقَراِء؟َفَقْد َكاَن ُيْمِكُن أَْن ُيَباَع َهَذا اْلِعْطُر ِبَماٍل َكِثيٍر، َويُ  9 لَِماَذا َهَذا التَّ َوإِْذ َعلَِم َيُسوُع ِبذلَِك، َقاَل  10 «ْوَهَب الثَّ

َها َعِملَْت ِبي َعَمالً َحَسناً »لَُهْم:  ا أََنا َفلَْن أَُكوَن ِعْنَدُكْم فِ  11 .لَِماَذا ُتَضاِيقُوَن َهِذِه اْلَمْرأََة؟ إِنَّ َها إِْذ  12 .ي ُكلِّ ِحينٍ َفإِنَّ اْلفَُقَراَء ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ ِحيٍن؛ أَمَّ َفإِنَّ

ُث أَْيضاً ِبَما َعِملَ  13 .َسَكَبِت اْلِعْطَر َعلَى ِجْسِمي، َفَقْد َفَعلَْت َذلَِك إِْعَداداً لَِدْفِني ُه َحْيُث ُيَناَدى ِبَهَذا اإلِْنِجيِل ِفي اْلَعالَِم أَْجَمَع، ُيَحدَّ ْتُه َهِذِه َواْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ

 .«ْلَمْرأَةُ، إِْحَياًء لِِذْكِرَهاا

 (9-14:3)مرقس  

ِكئاً ِفي َبْيِت ِسْمَعاَن األَْبَرِص، َجاَءِت اْمَرأَةٌ َتْحِمُل َقاُروَرَة  3 َمِن، َفَكَسَرِت َوِفيَما َكاَن َيُسوُع ِفي َبْيِت َعْنَيا، ُمتَّ اِرِديِن اْلَخالِِص اْلَغالِي الثَّ ِعْطٍر ِمَن النَّ

ْبِذيُر لِْلِعْطِر؟»َفاْسَتاَء َبْعُضُهْم ِفي أَْنفُِسِهْم َوَقالُوا:  4 .اْلَقاُروَرَة َوَسَكَبِت اْلِعْطَر َعلَى َرْأِسهِ  َفَقْد َكاَن ُيْمِكُن أَْن ُيَباَع هَذا اْلِعْطُر ِبأَْكَثَر ِمْن َثالَِث  5 لَِماَذا َهَذا التَّ

ُبوَن اْلَمْرأَةَ «. لِْلفَُقَراءِ  ِمَئِة ِديَناٍر، َوُيوَهَب الثََّمنُ  َها َعِملَْت ِبي َعَمالً َحَسناً »َغْيَر أَنَّ َيُسوَع َقاَل:  6 .َوأََخُذوا ُيَؤنِّ َفإِنَّ اْلفَُقَراَء  7 .اْتُرُكوَها! لَِماَذا ُتَضاِيقُوَنَها؟ إِنَّ

ا أََنا َفلَْن أَُكوَن ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ ِحينٍ ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ ِحيٍن، َوَمَتى ِشْئُتْم َتْسَتِطيُعوَن أَْن ُتْحسِ  َرْت  8 .ُنوا إِلَْيِهْم. أَمَّ َها َعِملَْت َما َتْقِدُر َعلَْيِه. َفَقْد َسَبَقْت َفَعطَّ إِنَّ

ْفنِ  ُر ِباإلِْنِجيِل ِفي اْلَعالَ  9 .َجَسِدي إِْعَداداً لِلدَّ ُه َحْيُث ُيَبشَّ ُث أَْيضاً ِبَما َعِملَْتُه َهِذِه اْلَمْرأَةُ، إِْحَياًء لِِذْكِرَهاَواْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ  «!ِم أَْجَمَع، ُيَحدَّ

 (50-7:36)لوقا  

36 
يِسيِّيَن طَلََب إِلَْيِه أَْن يَأُْكَل ِعْنَدهُ  يِسيِّ َواتََّكأَ . َولِكنَّ َواِحداً ِمَن اْلفَرِّ  37 .فََدَخَل بَيَْت اْلفَرِّ

اْلَمِدينَِة اْمَرأَة  َخاِطئَة ، فََما إِْن َعلَِمْت أَنَّهُ ُمتَِّكئ  فِي بَْيِت َوَكاَن فِي 

، َحتَّى َجاَءْت تَْحِمُل قَاُروَرةَ ِعْطٍر، يِسيِّ  38 اْلفَرِّ
ُموِع َوتَْمَسُحهُمَ  ا بَِشْعِر َرْأِسهَا، َوتُقَبُِّل قََدَمْيِه َوَوقَفَْت ِمْن َوَرائِِه ِعْنَد قََدَمْيِه بَاِكيَةً، َوأََخَذْت تَبُلُّ قََدَمْيِه بِالدُّ

 39 .بَِحَراَرٍة َوتَْدهُنُهَُما بِاْلِعْطرِ 
يِسيُّ الَِّذي َدَعاهُ ذلَِك، َحدََّث نَْفَسهُ قَائاِلً  ا َرأَى اْلفَرِّ َما َحالُهَا؛ فَإِنَّهَا لَْو َكاَن هََذا نَبِيً ا، لََعلَِم َمْن ِهَي هِذِه اْلَمْرأَةُ الَّتِي تَلِْمُسهُ، وَ : »فَلَمَّ
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 40 !«َخاِطئَة  
 41 !«قُْل يَا ُمَعلِّمُ : »أََجابَ «. يَا ِسْمَعاُن، ِعْنِدي َشْيء  أَقُولُهُ لَكَ : »فََردَّ َعلَْيِه يَُسوُع قَائاِلً 

ْيِن، َدْين  َعلَى اْثنَْينِ : »فَقَالَ  : َكاَن ألََحِد اْلُمتََعاِملِيَن بِالدَّ

 42 .ْمُس ِمئَِة ِدينَاٍر، َوَعلَى اآلَخِر َخْمُسونَ َعلَى أََحِدِهَما خَ 
ْيِن، َساَمَحهَُما ِكلَْيِهَما فَأَيُّهَُما يَُكوُن أَْكثََر ُحب اً . َولِكْن إِْذ لَْم يَُكْن ِعْنَدهَُما َما يَْدفََعانِِه َوفَاًء لِلدَّ

 43 «لَهُ؟
 44 !«َحَكْمَت ُحْكماً َصِحيحاً : »فَقَاَل لَهُ «. ْيِن األَْكبَرِ أَظُنُّ الَِّذي َساَمَحهُ بِالدَّ : »فَأََجاَب ِسْمَعانُ 

أَتََرى هِذِه : »ثُمَّ اْلتَفََت إِلَى اْلَمْرأَِة، َوقَاَل لِِسْمَعانَ 

ْم لِي َماًء لَِغْسِل قََدَميَّ  ا ِهَي، فَقَْد َغَسلَْت قََدَميَّ ! اْلَمْرأَةَ؟ إِنِّي َدَخْلُت بَْيتََك َولَْم تُقَدِّ ُموِع َوَمَسَحْتهَُما بَِشْعِرهَا أَمَّ  45 .بِالدُّ
ا ِهَي، فَُمْنُذ ! أَْنَت لَْم تُقَبِّْلنِي قُْبلَةً َواِحَدةً  أَمَّ

 46 .ُدُخولِي لَْم تَتََوقَّْف َعْن تَْقبِيِل قََدَميَّ 
ا ِهَي، فَقَْد َدهَنَْت قََدَميَّ بِالِْعطْ ! أَْنَت لَْم تَْدهُْن َرْأِسي بَِزْيتٍ   47 .رِ أَمَّ

بَِب أَقُوُل لَكَ  إِنَّ َخطَايَاهَا اْلَكثِيَرةَ قَْد : لِهََذا السَّ

 48 !«َولِكنَّ الَِّذي يُْغفَُر لَهُ اْلقَلِيُل، يُِحبُّ قَلِيالً . ُغفَِرْت، لِهََذا أََحبَّْت َكثِيراً 
 49 !«َمْغفُوَرة  لَِك َخطَايَاكِ : »ثُمَّ قَاَل لَهَا

َمْن هَُو : »َسائِلُوَن أَْنفَُسهُمْ فَأََخَذ اْلَحاِضُروَن يُ 

 50 «هََذا الَِّذي يَْغفُِر اْلَخطَايَا أَْيضاً؟
 !«اْذهَبِي بَِسالَمٍ . إِيَمانُِك قَْد َخلََّصكِ : »َوقَاَل لِْلَمْرأَةِ 

 (8-12:1)يوحنا  
اٍم َجاَء َيُسوُع إِلَى َبْيَت َعْنَيا، َبْلَدِة  ِة أَيَّ َفأُِقيَمْت لَُه َولِيَمُة َعَشاٍء، َوأََخَذْت َمْرَثا َتْخِدُم، َوَكاَن لَِعاَزُر أََحَد . 2 لَِعاَزَر الَِّذي أََقاَمُه ِمْن َبْيِن األَْمَواتِ َوَقْبَل اْلِفْصِح ِبِستَّ

ِكِئيَن َمَعهُ  اِرِديِن اْلَخالِِص . 3 اْلُمتَّ اِئَحُة َفأََخَذْت َمْرَيُم َمناً )أَْي ُثْلَث لِْتٍر( ِمْن ِعْطِر النَّ َمِن، َوَدَهَنْت ِبِه َقَدَمْي َيُسوَع، ُثمَّ َمَسَحْتُهَما ِبَشْعِرَها، َفَمألَِت الرَّ اْلَغالِي الثَّ

َبُة أَْرَجاَء اْلَبْيِت ُكلِّهِ  يِّ ، الَِّذي َكاَن َسَيُخوُن َيُسوعَ . 4 الطَّ ُع : 5 »َفَقاَل أََحُد التَّالَِميِذ، َوُهَو َيُهوَذا اإلِْسَخرُيوِطيُّ لَِماَذا لَْم ُيَبْع َهَذا اْلِعْطُر ِبَثالَِث ِمَئِة ِديَناٍر ُتَوزَّ

ْنُدو« 6 َعلَى اْلفَُقَراِء؟ اً، َفَقْد َكاَن أَِميناً لِلصُّ ُه َكاَن لِصا ُه َكاَن َيْعِطُف َعلَى اْلفَُقَراِء، َبْل ألَنَّ ا ُيْودَ َولَْم َيقُْل َهَذا ألَنَّ َفأََجاَبُه َيُسوُع: . 7 ُع ِفيهِ ِق َوَكاَن َيْخَتلُِس ِممَّ

ا أََنا َفلَْن أَُكوَن ِعْنَدُكْم ِفي ُكلِّ ِحينٍ  8 َدْعَها! َفَقِد اْحَتَفَظْت ِبَهَذا اْلِعْطِر لَِيْوِم َدْفِني،»  .« ألَنَّ اْلفَُقَراَء ِعْنَدُكْم فِي ُكلِّ ِحيٍن؛ أَمَّ

 

 هل صلب المسيح قبل الفصح أم بعده؟

-26:17)متى 

19) 

َم التَّالَِميُذ إِلَى يَُسوَع قَائِلِيَن لَهُ:17 ِل أَيَّاِم اْلفَِطيِر تَقَدَّ اْذهَبُوا إِلَى اْلَمِدينَِة، إِلَى فاُلٍَن َوقُولُوا لَهُ: »فَقَاَل:18« أَْيَن تُِريُد أَْن نُِعدَّ لََك لِتَأُْكَل اْلفِْصَح؟» َوفِي أَوَّ

. ِعْنَدَك أَْصنَُع اْلفِْصَح َمَع تاَلَِميِذياْلُمَعلُِّم يَقُوُل: إِنَّ َوْقتِي  وا الْفِْصَح.19«. قَِريب  فَفََعَل التَّالَِميُذ َكَما أََمَرهُْم يَُسوُع َوأََعدُّ
 

-12:14)مرقس 

16) 

ِل ِمَن اْلفَِطيِر. ِحيَن َكانُوا يَْذبَُحوَن اْلفِْصَح، قَاَل لَهُ تاَلَِميُذهُ:12 فَأَْرَسَل اْثنَْيِن ِمْن تاَلَِميِذِه 13« أَْيَن تُِريُد أَْن نَْمِضَي َونُِعدَّ لِتَأُْكَل اْلفِْصَح؟» َوفِي اْليَْوِم األَوَّ

ةَ َماٍء. اِْتبََعاهُ. » َوقَاَل لَهَُما: اْذهَبَا إِلَى اْلَمِدينَِة، فَياُلَقِيَُكَما إِْنَسان  َحاِمل  َجرَّ
بَْيِت: إِنَّ اْلُمَعلَِّم يَقُوُل: أَْيَن اْلَمْنِزُل َحْيُث آُكُل اْلفِْصَح َوَحْيثَُما يَْدُخْل فَقُوالَ لَِربِّ الْ 14

ا لَنَا15َمَع تاَلَِميِذي؟  ةً. هُنَاَك أَِعدَّ ا اْلفِْصَح.فََخَرَج تِْلِميَذاهُ َوأَتَيَا إِلَى اْلَمِدينَِة، َوَوَجَدا َكَما 16«. فَهَُو يُِريُكَما ِعلِّيَّةً َكبِيَرةً َمْفُروَشةً ُمَعدَّ  قَاَل لَهَُما. فَأََعدَّ
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 (15-22:7)لوقا 

ا لَنَا اْلفِْصَح لِنَأُْكلَ » فَأَْرَسَل بُْطُرَس َويُوَحنَّا قَائاِلً:8َوَجاَء يَْوُم اْلفَِطيِر الَِّذي َكاَن يَْنبَِغي أَْن يُْذبََح فِيِه اْلفِْصُح. 7 أَْيَن تُِريُد أَْن » فَقَاالَ لَهُ:9«. اْذهَبَا َوأَِعدَّ

؟ ةَ َماٍء. اِْتبََعاهُ إِلَى اْلبَْيِت َحْيُث يَْدُخلُ » فَقَاَل لَهَُما:10«. نُِعدَّ َوقُوالَ لَِربِّ اْلبَْيِت: يَقُوُل لََك اْلُمَعلُِّم: أَْيَن اْلَمْنِزُل 11، إَِذا َدَخْلتَُما اْلَمِدينَةَ يَْستَْقبِلُُكَما إِْنَسان  َحاِمل  َجرَّ

ا12ْيُث آُكُل اْلفِْصَح َمَع تاَلَِميِذي؟ حَ  ا الْفِْصَح.13«. فََذاَك يُِريُكَما ِعلِّيَّةً َكبِيَرةً َمْفُروَشةً. هُنَاَك أَِعدَّ اَعةُ اتََّكأَ 14 فَاْنطَلَقَا َوَوَجَدا َكَما قَاَل لَهَُما، فَأََعدَّ ا َكانَِت السَّ َولَمَّ

َشْهَوةً اْشتَهَْيُت أَْن آُكَل هَذا اْلفِْصَح َمَعُكْم قَْبَل أَْن أَتَأَلََّم،» َوقَاَل لَهُْم:15َواالْثنَا َعَشَر َرُسوالً َمَعهُ، 
 

-19:13)يوحنا 

14) 

ا َسِمَع بِيالَطُُس هَذا اْلقَْوَل أَْخَرَج يَُسوَع، َوَجلََس َعلَى ُكْرِسيِّ اْلِوالَيَِة فِي َمْوِضٍع يُقَاُل لَهُ 13 َوَكاَن اْستِْعَداُد اْلفِْصِح، 14«. َجبَّاثَا»َوبِاْلِعْبَرانِيَِّة  «اْلباَلَطُ »فَلَمَّ

اِدَسِة. فَقَاَل لِْليَهُوِد: اَعِة السَّ  «.هَُوَذا َملُِكُكْم!»َونَْحُو السَّ

 

 كم مرة صلى يسوع لتنجيته وماذا كانت النتيجة؟

-26:36)متى 

46) 

36
«. اْجلُِسوا ههُنَا َحتَّى أَْمِضَي َوأَُصلَِّي هُنَاكَ » َضْيَعٍة يُقَاُل لَهَا َجْثَسْيَمانِي، فَقَاَل لِلتَّالَِميِذ:ِحينَئٍِذ َجاَء َمَعهُْم يَُسوُع إِلَى 

37
ثُمَّ أََخَذ َمَعهُ بُْطُرَس َواْبنَْي َزْبِدي، 

َواْبتََدأَ يَْحَزُن َويَْكتَئُِب. 
38

ا َحتَّى ا» فَقَاَل لَهُْم: «. ْلَمْوِت. اُْمُكثُوا ههُنَا َواْسهَُروا َمِعينَْفِسي َحِزينَة  ِجد ً
39

َم قَلِيالً َوَخرَّ َعلَى َوْجِهِه، َوَكاَن يَُصلِّي قَائاِلً: يَا » ثُمَّ تَقَدَّ

«. أَبَتَاهُ، إِْن أَْمَكَن فَْلتَْعبُْر َعنِّي هِذِه الَْكأُْس، َولِكْن لَْيَس َكَما أُِريُد أَنَا بَْل َكَما تُِريُد أَْنتَ 
40

أَهَكَذا َما قََدْرتُْم أَْن »ثُمَّ َجاَء إِلَى التَّالَِميِذ فََوَجَدهُْم نِيَاًما، فَقَاَل لِبُْطُرَس: 

تَْسهَُروا َمِعي َساَعةً َواِحَدةً؟ 
41

ا اْلَجَسُد فََضِعيف   وُح فَنَِشيط  َوأَمَّ ا الرُّ «. اِْسهَُروا َوَصلُّوا لِئاَلَّ تَْدُخلُوا فِي تَْجِربٍَة. أَمَّ
42

يَا » فََمَضى أَْيًضا ثَانِيَةً َوَصلَّى قَائاِلً:

«. أَبَتَاهُ، إِْن لَْم يُْمِكْن أَْن تَْعبَُر َعنِّي هِذِه اْلَكأُْس إاِلَّ أَْن أَْشَربَهَا، فَْلتَُكْن َمِشيئَتُكَ 
43

ثُمَّ َجاَء فََوَجَدهُْم أَْيًضا نِيَاًما، إِْذ َكانَْت أَْعيُنُهُْم ثَقِيلَةً. 
44

فَتََرَكهُْم َوَمَضى أَْيًضا 

َوَصلَّى ثَالِثَةً قَائاِلً ذلَِك اْلَكالََم بَِعْينِِه. 
45

اَعةُ قَِد اْقتََربَْت، َواْبُن اإِلْنَساِن يَُسلَُّم إِلَى أَْيِدي » ثُمَّ َجاَء إِلَى تاَلَِميِذِه َوقَاَل لَهُْم: نَاُموا اآلَن َواْستَِريُحوا! هَُوَذا السَّ

. اْلُخطَاةِ 
46

 «.قُوُموا نَْنطَلِْق! هَُوَذا الَِّذي يَُسلُِّمني قَِد اْقتََرَب!

-14:32)مرقس 

42) 

 «.اْجلُِسوا ههُنَا َحتَّى أَُصلِّيَ » َوَجاُءوا إِلَى َضْيَعٍة اْسُمهَا َجْثَسْيَمانِي، فَقَاَل لِتاَلَِميِذِه:32

ثُمَّ أََخَذ َمَعهُ بُْطُرَس َويَْعقُوَب َويُوَحنَّا، َواْبتََدأَ يَْدهَُش َويَْكتَئُِب. 33
ا َحتَّى اْلَمْوِت! اُْمُكثُوا هُنَا َواْسهَُروا» فَقَاَل لَهُْم:34 َم قَلِيالً 35«. نَْفسي َحِزينَة  ِجد ً ثُمَّ تَقَدَّ

اَعةُ إِْن أَْمَكَن. َوَخرَّ َعلَى األَْرِض، َوَكاَن يَُصلِّي لَِكْي  يَا أَبَا اآلُب، ُكلُّ َشْيٍء ُمْستَطَاع  لََك، فَأَِجْز َعنِّي هِذِه اْلَكأَْس. َولِكْن لِيَُكْن الَ َما »َوقَاَل:36تَْعبَُر َعْنهُ السَّ

! أََما قََدْرَت أَْن تَْسهََر َساَعةً َواِحَدةً؟ » ثُمَّ َجاَء َوَوَجَدهُْم نِيَاًما، فَقَاَل لِبُْطُرَس:37«. أُِريُد أَنَا، بَْل َما تُِريُد أَْنتَ  يَا ِسْمَعاُن، أَْنَت نَائِم 
اِْسهَُروا َوَصلُّوا لِئاَلَّ 38

ا اْلَجَسُد فََضِعيف   وُح فَنَِشيط ، َوأَمَّ ا الرُّ ثُمَّ َرَجَع َوَوَجَدهُْم أَْيًضا نِيَاًما، إِْذ َكانَْت 40نِِه. َوَمَضى أَْيًضا َوَصلَّى قَائاِلً ذلَِك اْلَكالََم بَِعيْ 39«. تَْدُخلُوا فِي تَْجِربٍَة. أَمَّ

اَعةُ! هَُوَذا اْبُن اإِلْنسَ » ثُمَّ َجاَء ثَالِثَةً َوقَاَل لَهُْم:41أَْعيُنُهُْم ثَقِيلَةً، فَلَْم يَْعلَُموا بَِماَذا يُِجيبُونَهُ.  اِن يَُسلَُّم إِلَى أَْيِدي الُْخطَاِة. نَاُموا اآلَن َواْستَِريُحوا! يَْكفِي! قَْد أَتَِت السَّ
 «.قُوُموا لِنَْذهََب! هَُوَذا الَِّذي يَُسلُِّمنِي قَِد اْقتََرَب!42
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ْيتُوِن، َوتَبَِعهُ أَْيًضا تاَلَِميُذهُ. 39 ا َصاَر إِلَى اْلَمَكاِن 40َوَخَرَج َوَمَضى َكاْلَعاَدِة إِلَى َجبَِل الزَّ َواْنفََصَل 41«. َصلُّوا لَِكْي الَ تَْدُخلُوا فِي تَْجِربَةٍ » قَاَل لَهُْم:َولَمَّ

َوَظهََر لَهُ 43«. إَِراَدتُكَ  يَا أَبَتَاهُ، إِْن ِشْئَت أَْن تُِجيَز َعنِّي هِذِه اْلَكأَْس. َولِكْن لِتَُكْن الَ إَِراَدتِي بَلْ »قَائاِلً:42َعْنهُْم نَْحَو َرْميَِة َحَجٍر َوَجثَا َعلَى ُرْكبَتَْيِه َوَصلَّى 

يِه.  َماِء يُقَوِّ َمالَك  ِمَن السَّ
الَِة َوَجاَء إِلَى 45َوإِْذ َكاَن فِي ِجهَاٍد َكاَن يَُصلِّي بِأََشدِّ لََجاَجٍة، َوَصاَر َعَرقُهُ َكقَطََراِت َدٍم نَاِزلٍَة َعلَى األَْرِض. 44 ثُمَّ قَاَم ِمَن الصَّ

؟ قُوُموا َوَصلُّوا لِئاَلَّ تَْدُخلُوا فِي تَْجِربَةٍ » فَقَاَل لَهُْم:46هُْم نِيَاًما ِمَن اْلُحْزِن. تاَلَِميِذِه، فََوَجدَ   «.لَِماَذا أَْنتُْم نِيَام 

ُمهُْم، فََدنَا 47 ، َوالَِّذي يُْدَعى يَهُوَذا، أََحُد االْثنَْي َعَشَر، يَتَقَدَّ  ِمْن يَُسوَع لِيُقَبِّلَهُ.َوبَْينََما هَُو يَتََكلَُّم إَِذا َجْمع 

 

 أين ألقي القبض على يسوع المسيح؟

-26:36متى ) 
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َمَعُه ُبْطُرَس َواْبَنْي َزَبِدي َوَقْد أََخَذ  37.«اْجلُِسوا ُهَنا َحتَّى أَْذَهَب إِلَى ُهَناَك َوأَُصلِّيَ »ُثمَّ َذَهَب َيُسوُع َوَتالَِميُذهُ إِلَى ُبْسَتاٍن ُيْدَعى َجْثَسْيَماِني، َوَقاَل لَُهْم:  36

اً َحتَّى اْلَمْوِت! اْبَقْوا ُهَنا َواْسَهُروا َمِعي»َفَقاَل لَُهْم:  38 .َوَبَدأَ َيْشُعُر ِباْلُحْزِن َواْلَكآَبةِ  َواْبَتَعَد َعْنُهْم َقلِيالً َواْرَتَمى َعلَى َوْجِهِه ُيَصلِّي،  39 «!َنْفِسي َحِزيَنٌة ِجدا

َوَرَجَع إِلَى التَّالَِميِذ َفَوَجَدُهْم َناِئِميَن، َفَقاَل  40 «!أَْنتَ َيا أَِبي، إِْن َكاَن ُمْمِكناً، َفْلَتْعُبْر َعنِّي َهِذِه اْلَكأُْس: َولَِكْن، اَل َكَما أُِريُد أََنا، َبْل َكَما ُتِريُد »َقاِئالً: 

ا اْلَجَسُد  41 ِعي َساَعًة َواِحَدًة؟أََهَكَذا لَْم َتْقِدُروا أَْن َتْسَهُروا مَ »لُِبْطُرَس:  َِ َنِشيٌط؛ أَمَّ و اْسَهُروا َوَصلُّوا لَِكْي اَل َتْدُخلُوا ِفي َتْجِرَبٍة. إِنَّ الرُّ

َوَرَجَع إِلَى التَّالَِميِذ،  43 «!ِبأَْن أَْشَرَبَها، َفْلَتُكْن َمِشيَئُتك َيا أَِبي، إِْن َكاَن اَل ُيْمِكُن أَْن َتْعُبَر َعنِّي َهِذِه اْلَكأُْس إاِلَّ »َوَذَهَب َثاِنَيًة ُيَصلِّي، َفَقاَل:  42 .«َفَضِعيفٌ 

َعاَس أَْثَقَل أَْعُيَنُهمْ  َد اْلَكالََم َنْفَسهُ  44 .َفَوَجَدُهْم َناِئِميَن أَْيضاً ألَنَّ النُّ ًة َثالَِثًة، َوَردَّ َناُموا اآلَن »ى َتالَِميِذِه َوَقاَل: ُثمَّ َرَجَع إِلَ  45 .َفَتَرَكُهْم، َوَعاَد ُيَصلِّي َمرَّ

اَعُة، َوَسْوَف ُيَسلَُّم اْبُن اإلِْنَساِن إِلَى أَْيِدي اْلَخاِطِئينَ   .«قُوُموا لَِنْذَهَب! َها َقِد اْقَتَرَب الَِّذي ُيَسلُِّمِني 46 .َواْسَتِريُحوا! َحاَنِت السَّ

-14:32)مرقس  
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ْهَبِة  33 .«اْجلُِسوا ُهَنا َحتَّى أَُصلِّيَ »اْسُمُه َجْثَسْيَماِني، َفَقاَل لَِتالَِميِذِه: َوَوَصلُوا إِلَى ُبْسَتاٍن  32 ا، َوَبَدأَ َيْشُعُر ِبالرَّ َوَقْد أََخَذ َمَعُه ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب َوُيوَحنَّ

اً َحتَّى اْلَمْوِت. ِاْبقَ »َوَقاَل لَُهْم:  34 .َواْلَكآَبةِ  اَعُة  35.«ْوا ُهَنا َواْسَهُرواَنْفِسي َحِزيَنٌة ِجدا ُثمَّ اْبَتَعَد َقلِيالً، َوَخرَّ َعلَى األَْرِض، َوأََخَذ ُيَصلِّي لَِكْي َتْعُبَر َعْنُه السَّ

ا، َيا أَِبي، ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاٌع لََدْيَك. َفأَْبِعْد َعنِّي هِذِه اْلَكأَْس، َولكِ »َوَقاَل  36 .إِْن َكاَن ُمْمِكناً  ُثمَّ َرَجَع َفَوَجَد  37 «!ْن لَِيُكْن اَل َما أُِريُد أََنا، َبْل َما ُتِريُد أَْنتَ أَبَّ

َِ َنِشيٌط، اْسَهُروا َوَصلُّوا لَِئالَّ َتْدُخلُ  38 َهْل أَْنَت َناِئٌم َيا ِسْمَعاُن؟ أَلَْم َتْقِدْر أَْن َتْسَهَر َساَعًة َواِحَدًة؟»َتالَِميَذهُ َناِئِميَن، َفَقاَل لُِبْطُرَس:  و وا ِفي َتْجِرَبٍة. إِنَّ الرُّ

ا اْلَجَسُد َفَضِعيفٌ  َد اْلَكالََم َنْفَسهُ  39 .«َوأَمَّ َعاَس أَْثَقَل أَْعُيَنُهْم، َولَْم َيْدُروا ِبَماذَ  40 .ُثمَّ َذَهَب َوَصلَّى َثاِنَيًة، َفَردَّ ا َرَجَع، َوَجَدُهْم أَْيضاً َناِئِميَن ألَنَّ النُّ ا َولَمَّ

الَِثِة َوَقاَل لَُهْم:  41 .ُيِجيُبوَنهُ  ِة الثَّ اَعُة. َها إِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن ُيَسلَُّم إِلَى أَْيِدي اْلَخاِطِئي»ُثمَّ َرَجَع ِفي اْلَمرَّ قُوُموا  42 .نَ َناُموا اآلَن َواْسَتِريُحوا. َيْكِفي! أَْقَبلَِت السَّ

 «!ُيَسلُِّمِنيلَِنْذَهَب. َها َقِد اْقَتَرَب الَِّذي 
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ْيُتوِن، َوَتِبَعُه التَّالَِميُذ أَْيضاً  39 ا َوَصَل إِلَى اْلَمَكاِن، َقاَل لَُهْم:  40 .ُثمَّ اْنَطلََق َوَذَهَب َكَعاَدِتِه إِلَى َجَبِل الزَّ َواْبَتَعَد  41 .«َصلُّوا لَِكْي اَل َتْدُخلُوا ِفي َتْجِرَبةٍ »َولَمَّ

َوَظَهَر لَُه  43 .«َيا أَِبي، إِْن ِشْئَت أَْبِعْد َعنِّي هِذِه اْلَكأَْس. َولِكْن، لَِتُكْن اَل َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئُتكَ »َقاِئالً:  42 َمَساَفًة ُتَقاِرُب َرْمَيَة َحَجٍر، َوَرَكَع ُيَصلِّي َعْنُهمْ 

ُدهُ  َماِء ُيَشدِّ ؛ َحتَّى إِنَّ َعَرَقُه َصاَر َكَقَطَراِت َدٍم َناِزلٍَة َعلَى األَْرِض َوإِْذ َكاَن ِفي ِصرَ  44 .َمالٌَك ِمَن السَّ ٍِ الَِة  45 .اٍع، أََخَذ ُيَصلِّي ِبأََشدِّ إِْلَحا ُثمَّ َقاَم ِمَن الصَّ

 «!؟ قُوُموا َوَصلُّوا لَِكْي اَل َتْدُخلُوا ِفي َتْجِرَبةٍ َما َبالُُكْم َناِئِمينَ »َفَقاَل لَُهْم:  46 .َوَجاَء إِلَى التَّالَِميِذ، َفَوَجَدُهْم َناِئِميَن ِمَن اْلُحْزنِ 

 (2-18:1)يوحنا  
َيُهوَذا الَِّذي َخاَنُه َيْعِرُف َوَكاَن . 2 َتاٌن، َفَدَخلَُه ُهَو َوَتالَِميُذهُ َبْعَدَما اْنَتَهى َيُسوُع ِمْن َصالَِتِه هِذِه، َخَرَج َمَع َتالَِميِذِه َوَعَبُروا َواِدي ِقْدُروَن. َوَكاَن ُهَنالَِك ُبسْ  

 . ذلَِك اْلَمَكاَن ألَنَّ َيُسوَع َكاَن َيْجَتِمُع ِفيِه َكِثيراً َمَع َتالَِميِذهِ 

 

هل صاح الديك مرة أم اثنين بعد إنكار بطرس ليسوع مرتين أم ثالث ولمن كان 
 اإلنكار؟

-34:26)متى 
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34
اتٍ » قَاَل لَهُ يَُسوُع: «. اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِنََّك فِي هِذِه اللَّْيلَِة قَْبَل أَْن يَِصيَح ِديك  تُْنِكُرني ثاَلََث َمرَّ

35
َولَِو اْضطُِرْرُت أَْن أَُموَت َمَعَك الَ » قَاَل لَهُ بُْطُرُس:

..هَكَذا قَاَل أَْيًضا َجِميُع التَّالَِميِذ.« أُْنِكُرَك!
 69

ا بُْطُرُس فَ  !» َكاَن َجالًِسا َخاِرًجا فِي الدَّاِر، فََجاَءْت إِلَْيِه َجاِريَة  قَائِلَةً:أَمَّ «. َوأَْنَت ُكْنَت َمَع يَُسوَع اْلَجلِيلِيِّ
70

فَأَْنَكَر 

اَم اْلَجِميِع قَائاِلً:  « لَْسُت أَْدِري َما تَقُولِيَن!»قُدَّ
71

ْهلِيِز َرأَْتهُ أُْخَرى !» ، فَقَالَْت لِلَِّذيَن هُنَاَك:ثُمَّ إِْذ َخَرَج إِلَى الدِّ « َوهَذا َكاَن َمَع يَُسوَع النَّاِصِريِّ
72

فَأَْنَكَر أَْيًضا 

ُجَل!» بِقََسٍم: « إِنِّي لَْسُت أَْعِرُف الرَّ
73

« َك!َحق ًا أَْنَت أَْيًضا ِمْنهُْم، فَإِنَّ لَُغتََك تُْظِهرُ » َوبَْعَد قَلِيل َجاَء اْلقِيَاُم َوقَالُوا لِبُْطُرَس:
74

إِنِّي » فَاْبتََدأَ ِحينَئٍِذ يَْلَعُن َويَْحلُِف:

ُجَل! يُك. « الَ أَْعِرُف الرَّ َولِْلَوْقِت َصاَح الدِّ
75

َر بُْطُرُس َكالََم يَُسوَع الَِّذي قَاَل لَهُ: اتٍ » فَتََذكَّ يُك تُْنِكُرني ثاَلََث َمرَّ اِرٍج فََخَرَج إِلَى خَ «. إِنََّك قَْبَل أَْن يَِصيَح الدِّ

ا.   َوبََكى بَُكاًء ُمر ً
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30
تَْيِن، تُْنِكُرنِي ثاَلَثَ »فَقَاَل لَهُ يَُسوُع:  يُك َمرَّ اتٍ  اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِنََّك اْليَْوَم فِي هِذِه اللَّْيلَِة، قَْبَل أَْن يَِصيَح الدِّ ..«.َمرَّ

68
لَْسُت أَْدِري َوالَ أَْفهَُم َما »فَأَْنَكَر قَائاِلً: 

يُك. « تَقُولِيَن! ْهلِيِز، فََصاَح الدِّ َوَخَرَج َخاِرًجا إِلَى الدِّ
69

« إِنَّ هَذا ِمْنهُْم!» فََرأَْتهُ اْلَجاِريَةُ أَْيًضا َواْبتََدأَْت تَقُوُل لِْلَحاِضِريَن:
70

ل أَْيًضا قَاَل فَأَْنَكَر أَْيًضا. َوبَْعَد قَلِي

«. َحق ًا أَْنَت ِمْنهُْم، ألَنََّك َجلِيلِيٌّ أَْيًضا َولَُغتَُك تُْشبِهُ لَُغتَهُْم!» اْلَحاِضُروَن لِبُْطُرَس:
71

ُجَل الَِّذي تَقُولُوَن َعْنهُ!»فَاْبتََدأَ يَْلَعُن َويَْحلُِف:  « إِنِّي الَ أَْعِرُف هَذا الرَّ
72

يُك ثَانِيَةً  َر بُْطُرُس اْلقَْوَل الَِّذي قَالَهُ لَهُ يَُسوُع:َوَصاَح الدِّ اتٍ » ، فَتََذكَّ تَْيِن، تُْنِكُرنِي ثاَلََث َمرَّ يُك َمرَّ َر بِِه بََكى.«. إِنََّك قَْبَل أَْن يَِصيَح الدِّ ا تَفَكَّ  فَلَمَّ
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-22:34)لوقا 

62) 

يُك اْليَ  أَقُوُل لََك يَا»فَقَاَل:34 اٍت أَنََّك تَْعِرفُنِيبُْطُرُس: الَ يَِصيُح الدِّ َسْت فيِه َوقَالَْت:56..«.ْوَم قَْبَل أَْن تُْنِكَر ثاَلََث َمرَّ  فََرأَْتهُ َجاِريَة  َجالًِسا ِعْنَد النَّاِر فَتَفَرَّ

ا 59« يَا إِْنَساُن، لَْسُت أَنَا!»فَقَاَل بُْطُرُس: « َوأَْنَت ِمْنهُْم!» آَخُر َوقَاَل:َوبَْعَد قَلِيل َرآهُ 58« لَْسُت أَْعِرفُهُ يَا اْمَرأَةُ!» فَأَْنَكَرهُ قَائاِلً:57«. َوهَذا َكاَن َمَعهُ!» َولَمَّ

َد آَخُر قَائاِلً: َوفِي «. َساُن، لَْسُت أَْعِرُف َما تَقُوُل!يَا إِنْ » فَقَاَل بُْطُرُس:60«. بِاْلَحقِّ إِنَّ هَذا أَْيًضا َكاَن َمَعهُ، ألَنَّهُ َجلِيلِيٌّ أَْيًضا!» َمَضى نَْحُو َساَعٍة َواِحَدٍة أَكَّ

يُك.  ، َكْيَف قَاَل لَهُ:61اْلَحاِل بَْينََما هَُو يَتََكلَُّم َصاَح الدِّ بِّ َر بُْطُرُس َكالََم الرَّ بُّ َونَظََر إِلَى بُْطُرَس، فَتََذكَّ يُك تُْنِكُرنِي ثاَلَ » فَاْلتَفََت الرَّ َث إِنََّك قَْبَل أَْن يَِصيَح الدِّ

اتٍ  ا.62«. َمرَّ  فََخَرَج بُْطُرُس إِلَى َخاِرٍج َوبََكى بَُكاًء ُمر ً

 (38:13)يوحنا 

اٍت.» أََجابَهُ يَُسوُع:38 يُك َحتَّى تُْنِكَرنِي ثاَلََث َمرَّ  أَتََضُع نَْفَسَك َعنِّي؟ اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: الَ يَِصيُح الدِّ
 

-18:25)يوحنا 

27) 

قَاَل َواِحد  ِمْن َعبِيِد َرئِيِس اْلَكهَنَِة، 26«. لَْسُت أَنَا!» فَأَْنَكَر َذاَك َوقَاَل:« أَلَْسَت أَْنَت أَْيًضا ِمْن تاَلَِميِذِه؟» َوِسْمَعاُن بُْطُرُس َكاَن َواقِفًا يَْصطَلِي. فَقَالُوا لَهُ:25

يُك.27« َرأَْيتَُك أَنَا َمَعهُ فِي اْلبُْستَاِن؟ أََما» َوهَُو نَِسيُب الَِّذي قَطََع بُْطُرُس أُْذنَهُ: فَأَْنَكَر بُْطُرُس أَْيًضا. َولِْلَوْقِت َصاَح الدِّ
 

 

 هل قّبل يهوذا يسوع عند القبض عليه أم ال؟
َوفِيَما هَُو يَتََكلَُّم، إَِذا يَهُوَذا أََحُد االْثنَْي َعَشَر قَْد َجاَء َوَمَعهُ َجْمع  َكثِير  بُِسيُوٍف 47

ْعِب.   َوالَِّذي أَْسلََمهُ أَْعطَاهُْم َعالََمةً قَائاِلً:48َوِعِصيٍّ ِمْن ِعْنِد ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َوُشيُوِخ الشَّ

 (48-26:47)متى  «.هَُو. أَْمِسُكوهُ  الَِّذي أُقَبِّلُهُ هُوَ »

2
َوَكاَن يَهُوَذا ُمَسلُِّمهُ يَْعِرُف اْلَمْوِضَع، ألَنَّ يَُسوَع اْجتََمَع هُنَاَك َكثِيًرا َمَع تاَلَِميِذِه. 

3
فَأََخَذ 

يِسيِّيَن، َوَجاَء إِلَ  اًما ِمْن ِعْنِد ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َواْلفَرِّ ى هُنَاَك بَِمَشاِعَل يَهُوَذا اْلُجْنَد َوُخدَّ

َوَمَصابِيَح َوِسالٍَح. 
4

َمْن »فََخَرَج يَُسوُع َوهَُو َعالِم  بُِكلِّ َما يَأْتِي َعلَْيِه، َوقَاَل لَهُْم: 

« تَْطلُبُوَن؟
5

َوَكاَن يَهُوَذا ُمَسلُِّمهُ أَْيًضا «. أَنَا هُوَ » قَاَل لَهُْم:«. يَُسوَع النَّاِصِريَّ »أََجابُوهُ: 

 (5-18:2)يوحنا  ا َمَعهُْم.َواقِفً 
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 إلى من مضى الجند بيسوع بعد القبض عليه؟

 (57:26)متى 

يُوُخ.57  َوالَِّذيَن أَْمَسُكوا يَُسوَع َمَضْوا بِِه إِلَى قَيَافَا َرئِيِس اْلَكهَنَِة، َحْيُث اْجتََمَع اْلَكتَبَةُ َوالشُّ

 (53:14)مرقس 

يُوُخ َواْلَكتَبَةُ.فََمَضْوا بِيَُسوَع إِلَى 53  َرئِيِس اْلَكهَنَِة، فَاْجتََمَع َمَعهُ َجِميُع ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َوالشُّ

 (54:22)لوقا 

ا بُْطُرُس فَتَبَِعهُ ِمْن بَِعيٍد.54 فَأََخُذوهُ َوَساقُوهُ َوأَْدَخلُوهُ إِلَى بَْيِت َرئِيِس اْلَكهَنَِة. َوأَمَّ
 

-18:12)يوحنا 

13) 

اَم اْليَهُوِد قَبَُضوا َعلَى يَُسوَع َوأَْوثَقُوهُ، 12 ثُمَّ إِنَّ اْلُجْنَد َواْلقَائَِد َوُخدَّ
الً، ألَنَّهُ َكاَن َحَما قَيَافَا الَِّذي َكاَن َرئِيًسا لِْلَكهَنَِة فِي تِلَْك 13 َوَمَضْوا بِِه إِلَى َحنَّاَن أَوَّ

نَِة. السَّ
 

 

 على نقض الهيكل؟هل ادعى المسيح فعال القدرة 

-26:60)متى 

63) 

َم َشاِهَدا ُزوٍر 60 هَذا قَاَل: إِنِّي أَقِْدُر أَْن أَْنقَُض هَْيَكَل هللاِ، َوفِي ثاَلَثَِة »َوقَاالَ:61فَلَْم يَِجُدوا. َوَمَع أَنَّهُ َجاَء ُشهُوُد ُزوٍر َكثِيُروَن، لَْم يَِجُدوا. َولِكْن أَِخيًرا تَقَدَّ

ا يَُسوُع فََكاَن َساِكتًا.63« أََما تُِجيُب بَِشْيٍء؟ َماَذا يَْشهَُد بِِه هَذاِن َعلَْيَك؟» فَقَاَم َرئِيُس اْلَكهَنَِة َوقَاَل لَهُ:62«. أَيَّاٍم أَْبنِيهِ   َوأَمَّ

-14:57)مرقس 

61) 

ثُمَّ قَاَم قَْوم  َوَشِهُدوا َعلَْيِه ُزوًرا قَائِلِيَن: 57
 َغْيَر َمْصنُوٍع نَْحُن َسِمْعنَاهُ يَقُوُل: إِنِّي أَْنقُُض هَذا اْلهَْيَكَل اْلَمْصنُوَع بِاألَيَاِدي، َوفِي ثاَلَثَِة أَيَّاٍم أَْبنِي آَخرَ »58

ا هَُو 61« أََما تُِجيُب بَِشْيٍء؟ َماَذا يَْشهَُد بِِه هُؤالَِء َعلَْيَك؟» فَقَاَم َرئِيُس اْلَكهَنَِة فِي اْلَوْسِط َوَسأََل يَُسوَع قِائاِلً:60َشهَاَدتُهُْم تَتَّفُِق.  َوالَ بِهَذا َكانَتْ 59«. بِأَيَادٍ  أَمَّ

فََكاَن َساِكتًا َولَْم يُِجْب بَِشْيٍء.
 

 (19:2)يوحنا 

«.اْنقُُضوا هَذا اْلهَْيَكَل، َوفِي ثاَلَثَِة أَيَّاٍم أُقِيُمهُ» َل لَهُْم:أََجاَب يَُسوُع َوقَا19
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 ما هو الحوار الذي دار بين السيد المسيح وبيالطس؟

 (26-27:1)متى  
، َعَقَد ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوُشُيوُخ الشَّْعِب اْجِتَماعاً آَخَر، َوَتآَمُروا َعلَى ُِ َبا ا َطلََع الصَّ ُدوهُ َوَساقُوهُ َفَسلَُّموهُ إِلَى  2 .َيُسوَع لُِيْنِزلُوا ِبِه ُعقُوَبَة اْلَمْوتِ  َولَمَّ ُثمَّ َقيَّ

 .ِبيالَُطَس اْلَحاِكمِ 

ا َرأَى َيُهوَذا ُمَسلُِّمُه أَنَّ اْلُحْكَم َعلَْيِه َقْد َصَدَر، َنِدَم َوَردَّ الثَّالَِثيَن ِقْطَعًة ِمَن اْلفِضَّ  3 ُيوِخ،ِة إِلَى َفلَمَّ َقْد أَْخَطأُْت إِْذ َسلَّْمُتُكْم َدماً »َوَقاَل:  4ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

ِة ِفي اْلَهْيَكِل َواْنَصَرَف، ُثمَّ َذَهَب َوَشَنَق نَ  5 «!لَْيَس َهَذا َشأَْنَنا َنْحُن، َبْل ُهَو َشأُْنَك أَْنتَ »َفأََجاُبوهُ: «. َبِريئاً  َفأََخَذ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة  6 .ْفَسهُ َفأَْلَقى ِقَطَع اْلِفضَّ

ِة َوَقالُوا:  اِريِّ لَِيُكوَن َمْقَبَرًة  7 «!َهَذا اْلَمْبلَُغ َثَمُن َدٍم، َفالَ َيِحلُّ لََنا إِْلَقاُؤهُ ِفي ُصْنُدوِق اْلَهْيَكلِ »ِقَطَع اْلِفضَّ َشاُوِر اْشَتَرْوا ِباْلَمْبلَِغ َحْقَل اْلَفخَّ َوَبْعَد التَّ

لِْلُغَرَباِء،
مِ  8 ِبيِّ إِْرِمَيا اْلَقاِئِل:  9 .َولَِذلَِك َماَزاَل َهَذا اْلَحْقُل ُيْدَعى َحتَّى اْلَيْوِم َحْقَل الدَّ ِة، َثَمَن »ِعْنَدِئٍذ َتمَّ َما ِقيَل ِبلَِساِن النَّ َوأََخُذوا الثَّالَِثيَن ِقْطَعًة ِمَن اْلِفضَّ

َنُه َبنُ  بُّ  10 و إِْسَراِئيَل،اْلَكِريِم الَِّذي َثمَّ ، َكَما أََمَرِني الرَّ اِريِّ  .«َوَدَفُعوَها لَِقاَء َحْقِل اْلَفخَّ

َهاَماِت، َوُهَو  َوَكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوالشُُّيوخُ  12 «!أَْنَت قُْلتَ »أََجاَبُه: « أَأَْنَت َملُِك اْلَيُهوِد؟»َوَوَقَف َيُسوُع أََماَم اْلَحاِكِم. َفَسأَلَُه اْلَحاِكُم:  11 هُ االِتِّ ُهوَن ِضدَّ ُيَوجِّ

َب اْلَحاِكُم َكِثيراً  14«أََما َتْسَمُع َما َيْشَهُدوَن ِبِه َعلَْيَك؟»َفَقاَل لَُه ِبيالَُطُس:  13 .َصاِمٌت اَل َيُردُّ   .لَِكنَّ َيُسوَع لَْم ُيِجِب اْلَحاِكَم َولَْو ِبَكلَِمٍة، َحتَّى َتَعجَّ

َفِفيَما ُهْم  17 َوَكاَن ِعْنَدُهْم َوْقَتِئٍذ َسِجيٌن َمْشُهوٌر اْسُمُه َباَراَباُس؛ 16 .َعاَدِة اْلَحاِكِم ِفي ُكلِّ ِعيٍد أَْن ُيْطلَِق لُِجْمُهوِر الشَّْعِب أَيَّ َسِجيٍن ُيِريُدوَنهُ  َوَكاَن ِمنْ  15

ُهْم َسلَُّموهُ َعْن َحَسدٍ  18 «َق لَُكْم: َباَراَباَس، أَْم َيُسوَع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيَح؟َمْن ُتِريُدوَن أَْن أُْطلِ »ُمْجَتِمُعوَن، َسأَلَُهْم ِبيالَُطُس:  َوِفيَما ُهَو  19 .إِْذ َكاَن َيْعلَُم أَنَّ

ِة اْلَقَضاِء، أَْرَسلَْت إِلَْيِه َزْوَجُتُه َتقُوُل:  ! َفَقْد َتضَ »َجالٌِس َعلَى َمَنصَّ اَك َوَذلَِك اْلَبارَّ ُيوَخ  20 .«اَيْقُت اْلَيْوَم َكِثيراً ِفي ُحْلٍم ِبَسَبِبهِ إِيَّ َولَِكنَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

ُضوا اْلُجُموَع أَْن ُيَطالُِبوا ِبإِْطالَِق َباَراَباَس َوَقْتِل َيُسوعَ  َفَعاَد  22 .«َباَراَباسَ »أََجاُبوا: « ْم؟أَيَّ االِْثَنْيِن ُتِريُدوَن أَْن أُْطلَِق لَكُ »َفَسأَلَُهْم ِبيالَُطُس:  21 .َحرَّ

ا  24 «!لُِيْصلَبْ »َفاْزَداُدوا ُصَراخاً: « َوأَيَّ َشرٍّ َفَعَل؟»َفَسأََل اْلَحاِكُم:  23«!لُِيْصلَبْ »أََجاُبوا َجِميعاً: « َفَماَذا أَْفَعُل ِبَيُسوَع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيَح؟»َيْسأَُل:  َفلَمَّ

ُه اَل َفاِئَدَة، َوأَنَّ ِفْتَنًة َتَكاُد َتْنُشُب ِباألَْحَرى، أََخَذ َماًء َوَغَسَل َيَدْيِه أََماَم اْلَجْمِع، َوَقا َرأَى ِبيالَُطسُ  . َفاْنُظُروا أَْنُتْم ِفي »َل: أَنَّ أََنا َبِريٌء ِمْن َدِم َهَذا اْلَبارِّ

ْلبِ  26 «!َدُمُه َعلَْيَنا َوَعلَى أَْوالَِدَنالَِيُكْن »َفأََجاَب الشَّْعُب ِبأَْجَمِعِه:  25 «!األَْمرِ  ا َيُسوُع َفَجلََدهُ، ُثمَّ َسلََّمُه إِلَى الصَّ  .َفأَْطلََق لَُهْم َباَراَباَس؛ َوأَمَّ

-15:1)مرقس  
ُيوُخ َواْلَكَتَبُة َواْلَمْجلُِس  ، َتَشاَوَر ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوالشُّ ُِ َبا ا َطلََع الصَّ ُدوا َيُسوَع، َوَساقُوهُ، َوَسلَُّموهُ إِلَى ِبيالَُطسَ َولَمَّ َفَسأَلَُه ِبيالَُطُس:  2 .األَْعلَى ُكلُُّه، ُثمَّ َقيَّ

َهاَماٍت َكِثيَرةً  3 .«أَْنَت قُْلتَ »َفأََجاَبُه: « أَأَْنَت َملُِك اْلَيُهوِد؟» ُهوَن إِلَْيِه اتِّ أََما َتُردُّ َشْيئاً؟ اْنُظْر َما »أَلَُه ِبيالَُطُس َثاِنَيًة: َفسَ  4 .َوأََخَذ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة ُيَوجِّ
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َب ِبيالَُطسُ  5 «!َيْشَهُدوَن ِبِه َعلَْيكَ  (15  .َولِكنَّ َيُسوَع لَْم َيُردَّ َشْيئاً، َحتَّى َتَعجَّ

ِديَن الَِّذيَن اْرَتَكُبوا اْلَقْتَل ِفي أَثْ وَ  7 .َوَكاَن ِمْن َعاَدِتِه أَْن ُيْطلَِق لَُهْم فِي اْلِعيِد أَيَّ َسِجيٍن َيْطلُُبوَنهُ  6 َناِء َكاَن اْلَمْدُعوُّ َباَراَباُس َمْسُجوناً ِعْنَدِئٍذ َمَع ِرَفاِقِه اْلُمَتَمرِّ

َهْل ُتِريُدوَن أَْن أُْطلَِق لَُكْم َملَِك »َكلََّمُهْم ِبيالَُطُس َساِئالً: فَ  9 .َفَصِعَد اْلَجْمُع َوأََخُذوا ُيَطالُِبوَن ِبأَْن َيْفَعَل ِبيالَُطُس َما َكاَن َيْفَعلُُه لَُهْم َداِئماً  8 .الشََّغبِ 

ُه َعلَِم أَنَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َكاُنوا َقْد َسلَُّموهُ َعْن َحَسدٍ  10 «اْلَيُهوِد؟ ُضوا اْلَجْمَع َعلَى أَْن ُيَطالُِبوا، بِ  11 .ألَنَّ األَْولَى، ِبإِْطالَِق َولِكنَّ ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َحرَّ

ٍة:  13 «َفَماَذا ُتِريُدوَن أَْن أَْفَعَل ِبَمْن َتْدُعوَنُه َملَِك اْلَيُهوِد؟»َفَعاَد ِبيالَُطُس َيْسأَلُُهْم:  12 .َباَراَباسَ  ًة َبْعَد َمرَّ َفَسأَلَُهْم  14 «!اْصلِْبهُ »َفَراُحوا َيْصُرُخوَن َمرَّ

ُهْم أََخُذوا َيْزَداُدوَن ُصَراخاً: « ؟َوأَيَّ َشرٍّ َفَعلَ »ِبيالَُطُس:  َوإِْذ َكاَن ِبيالَُطُس ُيِريُد أَْن ُيْرِضَي اْلَجْمَع، أَْطلََق لَُهْم َباَراَباَس، َوَبْعَد َما َجلََد  15 «!اْصلِْبهُ »إاِلَّ أَنَّ

 .َيُسوَع، َسلََّمُه لُِيْصلَبَ 

 (25-23:1)لوقا  
ِهُموَنُه َقاِئلِيَن:  2 .َوَساقُوا َيُسوَع إِلَى ِبيالَُطسَ  َفَقاَمْت َجَماَعُتُهْم ُكلَُّها، ِعي أَنَُّه »َوَبَدأُوا َيتَّ َتَنا، َوَيْمَنُع أَْن ُتْدَفَع اْلِجْزَيُة لِْلَقْيَصِر َوَيدَّ َن لََنا أَنَّ َهَذا ُيَضلُِّل أُمَّ َتَبيَّ

الَ أَِجُد َذْنباً ِفي َهَذا »َفَقاَل ِبيالَُطُس لُِرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلُجُموِع:  4 «!أَْنَت قُْلتَ »َفأََجاَبُه: « لُِك اْلَيُهوِد؟أَأَْنَت مَ »َفَسأَلَُه ِبيالَُطُس:  3 «!اْلَمِسيُح اْلَملِكُ 

وا َقاِئلِيَن:  5 «!اإلِْنَسانِ  ُهْم أَلَحُّ ِة ُكلِّهَ »َولَِكنَّ ُه ُيِثيُر الشَّْعَب، ُمَعلِّماً ِفي اْلَيُهوِديَّ ا َسِمَع ِبيالَُطُس ِذْكَر اْلَجلِيِل، اْسَتْفَسَر:  6 «!ا، اْبِتَداًء ِمَن اْلَجلِيِل َحتَّى ُهَناإِنَّ َفلَمَّ

ُجُل ِمَن اْلَجلِيِل؟» ُه َتاِبٌع لُِسْلَطِة ِهيُروُدَس، أََحالَُه َعلَى ِهيُروُدَس، إِْذ َكاَن ُهَو أَْيضاً فِي أُورُ  7 .«َهِل الرَّ امِ َوإِْذ َعلَِم أَنَّ ا َرأَى  8 .َشلِيَم فِي ِتْلَك األَيَّ َولَمَّ

ُه َكاَن َيَتَمنَّى ِمْن َزَماٍن َطِويٍل أَْن َيَراهُ ِبَسَبِب َسَماِعِه اْلَكِثيَر  اً، ألَنَّ َِ ِجدا  َفَسأَلَُه ِفي َقَضاَيا 9 .َعْنُه، َوَيْرُجو أَْن َيَرى آَيًة ُتْجَرى َعلَى َيِدهِ ِهيُروُدُس َيُسوَع، َفِر

ا ُهَو َفلَْم ُيِجْبُه َعْن َشْيءٍ  ِهُموَنُه ِبُعْنفٍ  10.َكِثيَرٍة، أَمَّ هُ  11 .َوَوَقَف ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َيتَّ اقاً َوَردَّ َفاْحَتَقَرهُ ِهيُروُدُس َوُجُنوُدهُ، َوَسِخَر ِمْنُه، إِْذ أَْلَبَسُه َثْوباً َبرَّ

 .ِبيالَُطُس َوِهيُروُدُس َصِديَقْيِن ِفي َذلَِك اْلَيْوِم، َوَقْد َكاَنْت َبْيَنُهَما َعَداَوةٌ َساِبَقةٌ َوَصاَر  12 .إِلَى ِبيالَُطسَ 

اَد َوالشَّْعبَ  13 ُه »َوَقاَل لَُهْم:  14 .َفَدَعا ِبيالَُطُس ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة َواْلقُوَّ ُيَضلُِّل الشَّْعَب. َوَها أََنا، َبْعَدَما َفَحْصُت األَْمَر أَْحَضْرُتْم إِلَيَّ َهَذا اإلِْنَساَن َعلَى أَنَّ

ِهُموَنُه ِبِه، ا َتتَّ ُه لَْم َيْفَعْل َشْيئاً َيْسَتْوجِ  15 أََماَمُكْم، لَْم أَِجْد ِفي َهَذا اإلِْنَساِن أَيَّ َذْنٍب ِممَّ هُ إِلَْيَنا. َوَها إِنَّ َفَسأَْجلُِدهُ  16 .ُب اْلَمْوتَ َوالَ َوَجَد ِهيُروُدُس أَْيضاً، إِْذ َردَّ

ُهْم َصَرُخوا ِبُجْملَِتِهْم:  18 .َوَكاَن َعلَْيِه أَْن ُيْطلَِق لَُهْم ِفي ُكلِّ ِعيٍد َسِجيناً َواِحداً  17 .إَِذْن َوأُْطلِقُهُ  َوَكاَن َذاَك َقْد  19 «!اْقُتْل َهَذا، َوأَْطلِْق لََنا َباَراَباسَ »َولَِكنَّ

وا َصاِرِخيَن:  21 .َفَخاَطَبُهْم ِبيالَُطُس َثاِنَيًة َوُهَو َراِغٌب ِفي إِْطالَِق َيُسوعَ  20 .ْجِن ِبَسَبِب ِفْتَنٍة َحَدَثْت ِفي اْلَمِديَنِة َوِبَسَبِب َقْتلٍ أُْلِقَي ِفي السِّ  اْصلِْبُه! »َفَردُّ

وَن َصاِرِخيَن ِبأَْصَواٍت َعالَِيٍة،  23 «!أَِجْد ِفيِه َذْنباً ُعقُوَبُتُه اْلَمْوُت. َفَسأَْجلُِدهُ إَِذْن َوأُْطلِقُهُ َفأَيَّ َشرٍّ َفَعَل َهَذا؟ لَْم »َفَسأَلَُهْم َثالَِثًة:  22 «!اْصلِْبهُ  َفأََخُذوا ُيلِحُّ

ْجِن ِبَسَبِب اْلِفْتَنِة َواْلَقْتِل، َذاَك الَِّذي َطلَُبوا َفأَْطلَ  25 .َوَحَكَم ِبيالَُطُس أَْن ُيَنفََّذ َطلَُبُهمْ  24 َطالِِبيَن أَْن ُيْصلََب! َفَتَغلََّبْت أَْصَواُتُهْم، َق الَِّذي َكاَن َقْد أُْلِقَي ِفي السِّ

ا َيُسوُع َفَسلََّمُه ِبيالُطُس إِلَى إَِراَدِتِهمْ   .إِْطالََقُه. َوأَمَّ
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-18:28)يوحنا  

40) 

28 
بَاِح اْلبَاِكرِ ثُمَّ أََخُذوا يَُسوَع ِمْن َداِر قَيَافَا إِلَى قَْصِر  ، َوَكاَن ذلَِك فِي الصَّ وَمانِيِّ نُوا ِمَن األَْكِل . اْلَحاِكِم الرُّ ُسوا فاَلَ يَتََمكَّ َولَْم يَْدُخِل اْليَهُوُد إِلَى اْلقَْصِر لِئاَلَّ يَتَنَجَّ

 29 .ِمْن َخُروِف اْلفِْصحِ 
ُجَل؟بَِماَذا تَتَّهِ : »فََخَرَج بِيالَطُُس إِلَْيِهْم َوَسأَلَهُمْ   30 «ُموَن هََذا الرَّ

 31 !«لَْو لَْم يَُكْن ُمْذنِباً، لََما َسلَّْمنَاهُ إِلَْيكَ : »أََجابُوهُ 
: فَقَاَل بِيالَطُسُ 

 32 !«الَ يَِحقُّ لَنَا أَْن نَْقتَُل أََحداً : »فَأََجابُوهُ «. ُخُذوهُ أَْنتُْم َوَحاِكُموهُ َحَسَب َشِريَعتُِكمْ »
لِتَتِمَّ اْلَكلَِمةُ الَّتِي قَالَهَا يَُسوُع إَِشاَرةً إِلَى اْلِميتَِة الَّتِي َوقَْد َحَدَث هََذا 

 33 .َسيَُموتُهَا
 34 «أَأَْنَت َملُِك اْليَهُوِد؟: »فََدَخَل بِيالَطُُس قَْصَرهُ َواْستَْدَعى يَُسوَع َوَسأَلَهُ 

هُ لََك َعنِّي أَتَقُوُل لِي هََذا ِمْن ِعْنِدَك، أَْم قَالَ : »فََردَّ يَُسوعُ 

 35 «آَخُروَن؟
تََك َوُرَؤَساَء اْلَكهَنَِة َسلَُّموَك إِلَيَّ : »فَقَاَل بِيالَطُسُ  ؟ إِنَّ أُمَّ  36 «َماَذا فََعْلَت؟. َوهَْل أَنَا يَهُوِديٌّ

َولَْو . لَْيَسْت َمْملََكتِي ِمْن هََذا اْلَعالَمِ : »أََجاَب يَُسوعُ 

اِسي يَُجاِهُدوَن لَِكْي اَل أَُسلََّم إِلَى اْليَهُودِ  َكانَْت َمْملََكتِي ِمْن هََذا ا اآلَن فََمْملََكتِي لَْيَسْت ِمْن هُنَا. اْلَعالَِم، لََكاَن ُحرَّ  37 «.أَمَّ
« فَهَْل أَْنَت َملِك  إَِذْن؟: »فََسأَلَهُ بِيالَطُسُ 

، َوُكلُّ َمْن هَُو ِمَن اْلَحقِّ يُْصِغي لَِصْوتِي: ُت إِلَى اْلَعالَمِ َولِهََذا ُولِْدُت َوِجئْ . أَْنَت قُْلَت، إِنِّي َملِك  : »أََجابَهُ   38 «.ألَْشهََد لِْلَحقِّ
!« َما هَُو اْلَحقُّ : »فَقَاَل لَهُ بِيالَطُسُ 

 39 !إِنِّي اَل أَِجُد فِيِه َذْنباً : »ثُمَّ َخَرَج إِلَى اْليَهُوِد َوقَالَ 
َجنَاِء فِي ِعيِد اْلفِْصحِ َوقَْد َجَرِت اْلَعاَدةُ ِعْنَدُكْم أَ  فَهَْل تُِريُدوَن أَْن أُْطلَِق لَُكْم َملَِك . ْن أُْطلَِق لَُكْم أََحَد السُّ

 40 «اْليَهُوِد؟
اً «. الَ تُْطلِْق هََذا، بَْل بَاَرابَاسَ : »فََصَرُخوا َجِميعاً قَائِلِينَ   !َوَكاَن بَاَرابَاُس لِص 

 

 كيف مات يهوذا؟
ِة إِلَى 3 ا َرأَى يَهُوَذا الَِّذي أَْسلََمهُ أَنَّهُ قَْد ِديَن، نَِدَم َوَردَّ الثَّالَثِيَن ِمَن اْلفِضَّ ِحينَئٍِذ لَمَّ

يُوِخ  َماَذا َعلَْينَا؟ » فَقَالُوا:«. قَْد أَْخطَأُْت إِْذ َسلَّْمُت َدًما بَِريئًا»قَائاِلً:4ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َوالشُّ

ةَ فِي اْلهَْيَكِل َواْنَصَرَف، ثُمَّ َمَضى َوَخنََق نَْفَسهُ.5« أَْنَت أَْبِصْر! )متى  فَطََرَح اْلفِضَّ

27:3-5) 

فَإِنَّ هَذا اْقتَنَى َحْقالً ِمْن أُْجَرِة الظُّْلِم، َوإِْذ َسقَطَ َعلَى َوْجِهِه اْنَشقَّ ِمَن اْلَوْسِط، 18

 (18:1)أعمال الرسل  أَْحَشاُؤهُ ُكلُّهَا.فَاْنَسَكبَْت 

 

ماذا فعل يهوذا بالفضة ومن اشترى حقل الفخاري ولماذا سمي هذا الحقل 
 بـ"حقل الدم"؟

ةَ فِي اْلهَْيَكِل َواْنَصَرَف، ثُمَّ َمَضى َوَخنََق نَْفَسهُ. 5 فَأََخَذ ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة 6فَطََرَح اْلفِضَّ

ةَ  فَتََشاَوُروا َواْشتََرْوا بِهَا 7«. الَ يَِحلُّ أَْن نُْلقِيَهَا فِي اْلِخَزانَِة ألَنَّهَا ثََمُن َدمٍ » َوقَالُوا:اْلفِضَّ

اِريِّ َمْقبََرةً لِْلُغَربَاِء.  َي ذلَِك اْلَحْقُل 8َحْقَل اْلفَخَّ مِ »لِهَذا ُسمِّ )متى  إِلَى هَذا اْليَْوِم.« َحْقَل الدَّ

هَذا اْقتَنَى َحْقالً ِمْن أُْجَرِة الظُّْلِم، َوإِْذ َسقَطَ َعلَى َوْجِهِه اْنَشقَّ ِمَن اْلَوْسِط،  فَإِنَّ 18

اِن أُوُرَشلِيَم، َحتَّى ُدِعَي ذلَِك 19فَاْنَسَكبَْت أَْحَشاُؤهُ ُكلُّهَا.  َوَصاَر ذلَِك َمْعلُوًما ِعْنَد َجِميِع ُسكَّ

 (19-1:18)أعمال الرسل  أَْي: َحْقَل َدٍم.« َدَما َحقَلْ »اْلَحْقُل فِي لَُغتِِهْم 
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27:5-8) 

 

 هل صمت المسيح أم تكلم أثناء محاكمته أمام بيالطس؟

-27:12)متى 

14) 

يُوُخ يَْشتَُكوَن َعلَْيِه لَْم يُِجْب بَِشْيٍء. 12 فَلَْم يُِجْبهُ َوالَ َعْن َكلَِمٍة 14« أََما تَْسَمُع َكْم يَْشهَُدوَن َعلَْيَك؟» فَقَاَل لَهُ بِيالَطُُس:13َوبَْينََما َكاَن ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة َوالشُّ

ا. َب اْلَوالِي ِجد ً  َواِحَدٍة، َحتَّى تََعجَّ

 (5-15:4)مرقس 

َب بِيالَطُُس.فَلَْم يُ 5« أََما تُِجيُب بَِشْيٍء؟ اُْنظُْر َكْم يَْشهَُدوَن َعلَْيَك!» فََسأَلَهُ بِيالَطُُس أَْيًضا قِائاِلً:4 ِجْب يَُسوُع أَْيًضا بَِشْيٍء َحتَّى تََعجَّ
 

-18:33)يوحنا 

37) 

أَِمْن َذاتَِك تَقُوُل هَذا، أَْم آَخُروَن قَالُوا لََك » أََجابَهُ يَُسوُع:34« أْنَت َملُِك اْليَهُوِد؟» ثُمَّ َدَخَل بِيالَطُُس أَْيًضا إِلَى َداِر اْلِوالَيَِة َوَدَعا يَُسوَع، َوقَاَل لَهُ:33

. َماَذا فََعْلَت؟»أََجابَهُ بِيالَطُُس: 35« َعنِّي؟ تَُك َوُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة أَْسلَُموَك إِلَيَّ ؟ أُمَّ لَْو َكانَْت َمْملََكتِي لَْيَسْت ِمْن هَذا اْلَعالَِم. »أََجاَب يَُسوُع: 36« أَلََعلِّي أَنَا يَهُوِديٌّ

؟»فَقَاَل لَهُ بِيالَطُُس: 37«.  َمْملََكتِي ِمْن هُنَاَمْملََكتِي ِمْن هَذا اْلَعالَِم، لََكاَن ُخدَّاِمي يَُجاِهُدوَن لَِكْي الَ أَُسلََّم إِلَى الْيَهُوِد. َولِكِن اآلَن لَْيَستْ  أََجاَب « أَفَأَْنَت إًِذا َملِك 

. ُكلُّ َمْن هَُو ِمَن اْلحَ أَْنَت تَقُوُل: إِنِّ » يَُسوُع: . لِهَذا قَْد ُولِْدُت أَنَا، َولِهَذا قَْد أَتَْيُت إِلَى اْلَعالَِم ألَْشهََد لِْلَحقِّ «.قِّ يَْسَمُع َصْوتِيي َملِك 
 

 

 ؟ومن ألبسه هذا الرداء ما لون الرداء الذي ألبسوه ليسوع

-27:27)متى 

28) 

ْوهُ َوأَْلبَُسوهُ ِرَداًء قِْرِمِزي ًا28فَأََخَذ َعْسَكُر اْلَوالِي يَُسوَع إِلَى َداِر اْلِوالَيَِة َوَجَمُعوا َعلَْيِه ُكلَّ اْلَكتِيبَِة، 27  فََعرَّ

-15:17)مرقس 

18) 

 «السَّالَُم يَا َملَِك اْليَهُوِد!»اْبتََدأُوا يَُسلُِّموَن َعلَْيِه قَائِلِيَن: وَ 18َوأَْلبَُسوهُ أُْرُجَوانًا، َوَضفَُروا إِْكلِيالً ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوهُ َعلَْيِه، 17
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 (11:23)لوقا 

هُ إِلَى بِيالَطَُس.11 فَاْحتَقََرهُ ِهيُروُدُس َمَع َعْسَكِرِه َواْستَْهَزأَ بِِه، َوأَْلبََسهُ لِبَاًسا الَِمًعا، َوَردَّ
 

 (5-19:1)يوحنا 

السَّالَُم يَا َملَِك » َوَكانُوا يَقُولُوَن:3َوَضفََر اْلَعْسَكُر إِْكلِيالً ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوهُ َعلَى َرْأِسِه، َوأَْلبَُسوهُ ثَْوَب أُْرُجَواٍن، 2فَِحينَئٍِذ أََخَذ بِيالَطُُس يَُسوَع َوَجلََدهُ. 1

فََخَرَج يَُسوُع َخاِرًجا 5«. هَا أَنَا أُْخِرُجهُ إِلَْيُكْم لِتَْعلَُموا أَنِّي لَْسُت أَِجُد فِيِه ِعلَّةً َواِحَدةً » طُُس أَْيًضا َخاِرًجا َوقَاَل لَهُْم:فََخَرَج بِيالَ 4َوَكانُوا يَْلِطُمونَهُ. «. اْليَهُوِد!

ْوِك َوثَْوَب األُْرُجواِن. فَقَاَل لَهُْم بِيالَطُُس:  «.ْنَساُن!هَُوَذا اإلِ »َوهَُو َحاِمل  إِْكلِيَل الشَّ

 

 ما هي تفاصيل مشهد صلب يسوع المسيح؟

-27:27)متى  

50) 

ُدوهُ ِمْن ِثَياِبِه، َوأَْلَبُسوهُ ِرَداًء ِقْرِمِزًياا، 28 َفاْقَتاَد ُجُنوُد اْلَحاِكِم َيُسوَع إِلَى َداِر اْلُحُكوَمِة، َوَجَمُعوا َعلَْيِه ُجُنوَد اْلَكِتيَبِة ُكلَِّها، 27 َوَجَدلُوا إِْكلِيالً ِمْن َشْوٍك  29 َفَجرَّ

َوَبَصقُوا َعلَْيِه، َوأََخُذوا  30 «!َسالٌَم َيا َملَِك اْلَيُهودِ »: َوَضُعوهُ َعلَى َرْأِسِه، َوَوَضُعوا َقَصَبًة ِفي َيِدِه اْلُيْمَنى، َوَرَكُعوا أََماَمُه َيْسَخُروَن ِمْنُه َوُهْم َيُقولُونَ 

ْلبِ  31.وهُ ِبَها َعلَى َرْأِسهِ الَقَصَبَة ِمْنُه، َوَضَربُ  َداَء، َوأَْلَبُسوهُ ِثَياَبُه، َوَساقُوهُ إِلَى الصَّ  .َوَبْعَدَما أَْوَسُعوهُ ُسْخِرَيًة، َنَزُعوا َعْنُه الرِّ

ْلِب، َوَجُدوا َرُجالً ِمَن اْلَقْيَرَواِن اْسُمُه ِسمْ  32 لِيبَ َوَبْيَنَما َكاَن اْلُجُنوُد َيُسوقُوَنُه إِلَى الصَّ ُروهُ أَْن َيْحِمَل َعْنُه الصَّ ا َوَصلُوا إِلَى اْلَمَكاِن  33 .َعاُن، َفَسخَّ َولَمَّ

ا َذاَقَها، َرَفضَ  34 اْلَمْعُروِف باْلُجْلُجَثِة، َوُهَو الَِّذي ُيْدَعى َمَكاَن اْلُجْمُجَمِة، َفَصلَُبوهُ، ُثمَّ  35 .أَْن َيْشَرَبَها أَْعَطْوا َيُسوَع َخْمراً َمْمُزوَجًة ِبَمَراَرٍة لَِيْشَرَب َفلَمَّ

ُك َهَذا ُهَو َيُسوُع، َملِ »َوَقْد َعلَّقُوا َفْوَق َرْأِسِه الَِفَتًة َتْحِمُل ُتْهَمَتُه، َمْكُتوباً َعلَْيَها:  37 َوَجلَُسوا ُهَناَك َيْحُرُسوَنُه؛ 36.َتَقاَسُموا ِثَياَبُه ِفيَما َبْيَنُهْم ُمْقَتِرِعيَن َعلَْيَها

ْيِن، َواِحداً َعِن اْلَيِميِن، َوَواِحداً َعِن اْلَيَسارِ  38 .«اْلَيُهودِ  وَن ُرُؤوَسُهمْ  39 .َوَصلَُبوا َمَعُه لِصَّ ةُ َيْشُتُموَنُه، َوُهْم َيُهزُّ َيا َهاِدَم اْلَهْيَكِل »َوَيقُولُوَن:  40 َوَكاَن اْلَمارَّ

اٍم، َخلِّْص  لِيبِ َوَباِنَيُه ِفي َثالََثِة أَيَّ ُيوُخ، َقاِئلِينَ  41«!َنْفَسَك! إِْن ُكْنَت اْبَن هللِا َفاْنِزْل َعِن الصَّ َخلََّص » 42 :َوَسِخَر ِمْنُه أَْيضاً ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة َوالشُّ

ا َنْفَسُه َفالَ َيْقِدُر أَْن ُيَخلَِّص! أَُهَو َملُِك إِْسَراِئيَل؟  لِيِب َفُنْؤِمَن ِبهِ َغْيَرهُ؛ أَمَّ َل َعلَى هللِا، َفْلُيَخلِّْصُه اآلَن إِْن َكاَن ُيِريُدهُ! َفُهَو َقْد  43 !َفْلَيْنِزِل اآلَن َعِن الصَّ َتَوكَّ

اِن اْلَمْصلُوَباِن َمَعُه َيْسَخَراِن ِمْنُه ِبِمْثِل َهَذا اْلَكالَمِ  44 «!َقاَل: أََنا اْبُن هللاِ   !َوَكاَن اللِّصَّ

الَُم َعلَى األَرْ  45 ْهِر، َحلَّ الظَّ الَِثِة َبْعَد الظُّ اَعِة الثَّ اِنَيَة َعْشَرَة ُظْهراً إِلَى السَّ اَعِة الثَّ الَِثِة َصَرَخ َيُسوُع ِبَصْوٍت َعِظيٍم:  46 .ِض ُكلَِّهاَوِمَن السَّ اَعِة الثَّ َوَنْحَو السَّ

ا َسِمَعُه َبْعُض اْلَواِقِفيَن ُهَناَك، َقالُوا:  47 «ي، إِلِهي، لَِماَذا َتَرْكَتِني؟إِلهِ »أَْي: « إِيلِي، إِيلِي، لََما َشَبْقَتِني؟» ُه ُيَناِدي إِيلِيَّا»َفلَمَّ َفَرَكَض َواِحٌد ِمْنُهْم،  48 «!إِنَّ

َم إِلَْيِه لَِيْشَربَ  َتَها َعلَى َقَصَبٍة َوَقدَّ ا لُِيَخلَِّصهُ »َولَِكنَّ اْلَباِقيَن َقالُوا:  49 ؛َوأََخَذ إِْسِفْنَجًة َغَمَسَها ِفي اْلَخلِّ، َوَثبَّ َفَصَرَخ  50 «!َدْعُه َوَشأَْنُه! لَِنَر َهْل َيأِْتي إِيلِيَّ

 َِ و ًة أُْخَرى ِبَصْوٍت َعِظيٍم، َوأَْسلََم الرُّ   .َيُسوُع َمرَّ
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-15:16)مرقس  

37) 

اِر، أَْي  16 َوأَْلَبُسوهُ ِرَداَء أُْرُجَواٍن، َوَوَضُعوا َعلَى َرأِْسِه إِْكلِيالً َجَدلُوهُ ِمَن  17 .َداِر اْلِوالَيِة، َوَجَمُعوا ُجُنوَد اْلَكِتيَبِة ُكلَُّهمْ َفاْقَتاَدهُ اْلُجُنوُد إِلَى َداِخِل الدَّ

َوَبْعَدَما  20 .َرْأَسُه ِبَقَصَبٍة، َوَيْبُصقُوَن َعلَْيِه، َوَيْسُجُدوَن لَُه َجاِثيَن َعلَى ُرَكِبِهمْ َوَيْضِرُبوَن  19 «!َسالٌَم، َيا َملَِك اْلَيُهودِ »َوَبَدأُوا ُيَحيُّوَنُه َقاِئلِيَن:  18 .الشَّْوكِ 

 .أَْوَسُعوهُ ُسْخِرَيًة، َنَزُعوا ِرَداَء األُْرُجَواِن، َوأَْلَبُسوهُ ِثَياَبُه، َوَساقُوهُ إِلَى اْلَخاِرِج لَِيْصلُِبوهُ 

ُروا َواِحداً مِ  21 ِة لَِيْحِمَل َصلِيَبُه، َوُهَو ِسْمَعاُن ِمَن اْلَقْيَرَواِن، أَُبو إِْسَكْنَدَر َوُروفَُس، َوَكاَن آِتياً ِمَن َوَسخَّ َوَساُروا ِبِه إِلَى َمَكاِن اْلُجْلُجَثِة، أَْي  22.اْلَحْقلِ َن اْلَمارَّ

ُموا لَُه َخْمراً َمْمُزوَجًة ِبُمرٍّ  23 .َمَكاِن اْلُجْمُجَمةِ  َوَبْعَدَما َصلَُبوهُ َتَقاَسُموا ِثَياَبُه، ُمْقَتِرِعيَن َعلَْيَها لَِمْعِرَفِة َنِصيِب ُكلٍّ  24.، َفَرَفَض أَْن َيْشَربَ َوَقدَّ

اِسَعَة َصَباحاً ِحيَنَما َصلَُبوهُ  25 .ِمْنُهمْ  اَعُة التَّ ْيِن، َواِحداً َعْن َيِميِنِه،  27 .«َيُهودِ َملُِك الْ »َوَكاَن ُعْنَواُن ُتْهَمِتِه َمْكُتوباً:  26 .َوَكاَنِت السَّ َوَصلَُبوا َمَعُه لِصَّ

ِت اآلَيُة اْلَقاِئلَُة:  28 .َوَواِحداً َعْن َيَساِرهِ  وَن ُرُؤوَسُهْم َقاِئلِيَن:  29 .«َوأُْحِصَي َمَع اْلُمْجِرِمينَ »َفَتمَّ ةُ َيْشُتُموَنُه، َوُهْم َيُهزُّ ِدَم اْلَهْيَكِل آٍه! َيا َها»َوَكاَن اْلَمارَّ

اٍم، لِيبِ  30 َوَباِنَيُه ِفي َثالََثِة أَيَّ َخلََّص »َكذلَِك َكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة أَْيضاً َيْسَخُروَن ِمْنُه َمَع اْلَكَتَبِة َقاِئلِيَن َبْعُضُهْم لَِبْعٍض:  31 «!َخلِّْص َنْفَسَك، َواْنِزْل َعِن الصَّ

ا َنْفَسُه فَ  لِيِب، لَِنَرى َوُنْؤِمَن! 32 .الَ َيْقِدُر أَْن ُيَخلِّصَ َغْيَرهُ، َوأَمَّ اِن اْلَمْصلُوَباِن َمَعهُ « لَِيْنِزِل اآلَن اْلَمِسيُح َملُِك إِْسَراِئيَل ِمْن َعلَى الصَّ َرهُ أَْيضاً اللِصَّ  .َوَعيَّ

الَمُ  33 اِنَيَة َعْشَرَة ُظْهراً، َحلَّ الظَّ اَعُة الثَّ ا َجاَءِت السَّ ْهرِ  َولَمَّ الَِثِة َبْعَد الظُّ اَعِة الثَّ الَِثِة، َصَرَخ َيُسوُع ِبَصْوٍت  34 .َعلَى األَْرِض ُكلَِّها َحتَّى السَّ اَعِة الثَّ َوِفي السَّ

ا َسِمُعوا ذلَِك:  َفَقاَل َبْعُض اْلَواِقِفينَ  35 «إِلِهي إِلِهي، لَِماَذا َتَرْكَتِني؟»أَْي: « أَلُِوي أَلُِوي، لََما َشَبْقَتِني؟»َعِظيٍم:  ُه ُيَناِدي إِيلِيَّا»ُهَناَك لَمَّ َوإَِذا  36 «!َها إِنَّ

َمَها إِلَْيِه لَِيْشَرَب، َقاِئالً  َتَها َعلَى َقَصَبٍة َوَقدَّ ا لُِيْنِزلَهُ : »َواِحٌد َقْد َرَكَض َوَغَمَس إِْسِفْنَجًة ِفي اْلَخلِّ َوَثبَّ َفَصَرَخ َيُسوُع ِبَصْوٍت  37 «!َدُعوهُ! لَِنَر َهْل َيأِْتي إِيلِيَّ

 َِ و   .َعِظيٍم، َوأَْسلََم الرُّ

-23:26)لوقا  

43) 

26 
لِْب(، أَْمَسُكوا َرُجالً ِمَن اْلقَْيَرَواِن اْسُمهُ ِسْمَعاُن، َكاَن َراِجعاً ِمَن ا لِيَب َوفِيَما هُْم يَُسوقُونَهُ )إِلَى الصَّ  27 .لِيَْحِملَهُ َخْلَف يَُسوعَ ْلَحقِْل، َوَوَضُعوا َعلَْيِه الصَّ

َوقَْد 

ْعِب َوِمْن نَِساٍء ُكنَّ يَُوْلِوْلَن َويَْنُدْبنَهُ   28 .تَبَِعهُ َجْمع  َكبِير  ِمَن الشَّ
، بَِل اْبِكيَن َعلَى أَْنفُِسُكنَّ »فَاْلتَفََت إِلَْيِهنَّ يَُسوُع، َوقَاَل:  َوَعلَى  يَا بَنَاِت أُوُرَشلِيَم، اَل تَْبِكيَن َعلَيِّ

 29 !أَْوالَِدُكنَّ 
 30 !َضَعْت أَْثَداُؤهُنَّ فَهَا إِنَّ أَيَّاماً َستَأْتِي فِيهَا يَقُوُل النَّاُس: طُوبَى لِْلَعَواقِِر اللََّواتِي َما َحَملَْت بُطُونُهُنَّ َوالَ أَرْ 

ِعْنَدئٍِذ يَقُولُوَن لِْلِجبَاِل: اْسقُِطي 

 31 !نَاَعلَْينَا، َولِلتِّالَِل: َغطِّي
 32 «فَإِْن َكانُوا قَْد فََعلُوا هََذا بِاْلُغْصِن األَْخَضِر، فََماَذا يَْجِري لِْليَابِِس؟

َوِسيَق إِلَى اْلقَْتِل َمَع يَُسوَع أَْيضاً اْثنَاِن ِمَن 

 33 .اْلُمْجِرِمينَ 
ا َوَصلُوا إِلَى الَْمَكاِن الَِّذي يُْدَعى الُْجْمُجَمةَ، َصلَبُوهُ هُ   34 .نَاَك َمَع اْلُمْجِرَمْيِن، َواِحد  َعِن اْليَِميِن َواآلَخُر َعِن اليََسارِ َولَمَّ

يَا أَبِي، »َوقَاَل يَُسوُع: 

 35 .َواْقتََسُموا ثِيَابَهُ ُمْقتَِرِعيَن َعلَْيهَا« اْغفِْر لَهُْم، ألَنَّهُْم اَل يَْدُروَن َما يَْفَعلُوَن!
ُموَن قَائِلِيَن: َوَوقََف الشَّْعُب هُنَاَك يَُراقِ  َؤَساُء يَتَهَكَّ َخلََّص »بُونَهُ، َوَكذلَِك الرُّ

 36 «!آَخِريَن! فَْليَُخلِّْص نَْفَسهُ إِْن َكاَن هَُو اْلَمِسيَح اْلُمْختَاَر ِعْنَد هللاِ 
، ُموَن لَهُ َخاًل   37 َوَسِخَر ِمْنهُ اْلُجنُوُد أَْيضاً، فََكانُوا يَتَقَدَُّموَن إِلَْيِه َويُقَدِّ

إِْن ُكْنَت »قَائِلِيَن: 

 38 «أَْنَت َملَِك اْليَهُوِد، فََخلِّْص نَْفَسكَ 
 39 .«هََذا هَُو َملُِك اْليَهُودِ »َوَكانَْت فَْوقَهُ الَفِتَة  ُكتَِب فِيهَا: 

ُف َعلَْيِه فَيَقُوُل:  َوأََخَذ َواِحد  ِمَن اْلُمْجِرَمْيِن اْلَمْصلُوبَْيِن يَُجدِّ

 40 «!أَْنَت اْلَمِسيَح؟ إَِذْن َخلِّْص نَْفَسَك َوَخلِّْصنَاأَلَْسَت »
 41 أََحتَّى أَْنَت اَل تََخاُف هللاَ، َوأَْنَت تَُعانِي اْلُعقُوبَةَ نَْفَسهَا؟»َولِكنَّ اآلَخَر َكلََّمهُ َزاِجراً فَقَاَل: 

ا نَْحُن  أَمَّ
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ا هََذا اإِلْنَساُن، فَلَْم يَْفَعُل َشْيئاً فِي َغْيِر َمَحلِّهِ فَُعقُوبَتُنَا َعاِدلَة  ألَنَّنَا نَنَاُل اْلَجَزاَء ا  42 «!ْلَعاِدَل لِقَاَء َما فََعْلنَا. َوأَمَّ
يَا يَُسوُع، اْذُكْرنِي ِعْنَدَما تَِجيُء فِي »ثُمَّ قَاَل: 

 43 «!َملَُكوتِكَ 
 «!ِعي فِي اْلفِْرَدْوسِ اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: اْليَْوَم َستَُكوُن مَ »فَقَاَل لَهُ يَُسوُع: 

-19:1)يوحنا  

30) 

ْوِك َوَضُعوهُ َعلَى َرْأِسِه، َوأَْلَبُسوهُ ِرَداَء أُْرُجَوانٍ  2 .ِعْنَدِئٍذ أََمَر ِبيالَُطُس ِبأَْن ُيْؤَخَذ َيُسوُع َوُيْجلَدَ  ُموَن إِلَْيِه  3 .َوَجَدَل اْلُجُنوُد إِْكلِيالً ِمَن الشَّ َوأََخُذوا َيَتَقدَّ

ًة أُْخَرى إِلَى اْلُجْمُهوِر َوَقاَل لَُهْم:  4 .، َوَيْلِطُموَنهُ «َسالٌَم، َيا َملَِك اْلَيُهوِد!»َوَيقُولُوَن:  َسأُْخِرُجُه إِلَْيُكْم لَِتَرْوا أَنِّي اَل أَِجُد فِيِه »َوَخَرَج ِبيالَُطُس َمرَّ

ا َرآهُ ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَحَرُس َصَرُخوا:  6 «!َها ُهَو اإلِْنَسانُ »َوِرَداُء األُْرُجَواِن. َفَقاَل لَُهْم ِبيالَُطُس:  َفَخَرَج َيُسوُع َوَعلَْيِه إِْكلِيُل الشَّْوكِ  5 «!َذْنباً  َفلَمَّ

ُم َعلَْيِه »َفأََجاَبُه اْلَيُهوُد:  7 «!باً َبْل ُخُذوهُ أَْنُتْم َواْصلُِبوهُ، َفإِنِّي اَل أَِجُد ِفيِه َذنْ »َفَقاَل لَُهْم ِبيالَُطُس: « اْصلِْبُه! اْصلِْبُه!» لََنا َشِريَعٌة. َوِبَحَسِب َشِريَعِتَنا َيَتَحتَّ

ُه َجَعَل َنْفَسُه اْبَن هللاِ  َفلَْم ُيِجْبُه َيُسوُع « ِمْن أَْيَن أَْنَت؟: »َوَدَخَل إِلَى َقْصِرِه َوَسأََل َيُسوعَ  9َفِعْنَدَما َسِمَع ِبيالَُطُس َهَذا اْلَكالََم، اْشَتدَّ َخْوفُُه، 8 .«اْلَمْوُت، ألَنَّ

، لَْو لَ »َفأََجاَبُه َيُسوُع  11 «أََما ُتَكلُِّمِني؟ أاَلَ َتْعلَُم أَنَّ لِي ُسْلَطًة أَْن أُْطلَِقَك، َوُسْلَطًة أَْن أَْصلَِبَك؟»َفَقاَل لَُه ِبيالَُطُس:  10 .ِبَشْيءٍ  ْم َما َكاَن لََك َعلَيَّ ُسْلَطٌة َقطُّ

 «.َتُكْن َقْد أُْعِطَيْت لََك ِمْن َفْوُق. لِذلَِك َفالَِّذي َسلََّمِني إِلَْيَك لَُه َخِطيَئٌة أَْعَظمُ 

اً لِْلَقْيَصِر. َفإِنَّ »ِمْن أَْجِل ذلَِك َسَعى ِبيالَُطُس أَْن ُيْطلَِقُه، َولَِكنَّ اْلَيُهوَد َصَرُخوا:  12 ُكلَّ َمْن َيْجَعُل َنْفَسُه َملِكاً، ُيَعاِدي  إِْن أَْطلَْقَت َهَذا، َفلَْسَت ُمِحبا

ا َسِمَع ِبيالَُطُس َهَذا اْلَكالََم، أََمَر ِبإِْخَراِج َيُسوَع، َوَجلََس َعلَى ُكْرِسيِّ اْلَقَضاِء ِفي َمَكاٍن ُيسَ  13 .«اْلَقْيَصرَ  ى َفلَمَّ ِة: «اْلَبالَطَ »مَّ ، َوِباْلِعْبِريَّ

اَثا» اِدَسِة ِفي َيْوِم اإلِْعَداِد لِْلِفْصِح. َوَقاَل ِبيالَُطُس لِْلَيُهوِد: َوَكاَن ا 14 .«َجبَّ َفَسأَلَُهْم « ُخْذهُ! ُخْذهُ! اْصلِْبُه!»َفَصَرُخوا:  15 «!َها ُهَو َملُِكُكمْ »ْلَوْقُت َنْحَو السَّ

 .َفَسلََّمُه ِبيالَُطُس إِلَْيِهْم لُِيْصلََب. َفأََخُذوا َيُسوعَ  16 .«َك لََنا إاِلَّ اْلَقْيَصرَ الَ َملِ »َفأََجاَبُه ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة: « أَأَْصلُِب َملَِكُكْم؟»ِبيالَُطُس: 

ِة:  17 وا َمَعُه َرُجلَْيِن، َواِحداً ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب، َوُهَناَك َصلَُبوهُ َوَصلَبُ  18 ،«ُجْلُجَثةِ »َفَخَرَج َوُهَو َحاِمٌل َصلِيَبُه إِلَى اْلَمَكاِن اْلَمْعُروِف ِبَمَكاِن اْلُجْمُجَمِة، َوِباْلِعْبِريَّ

لِيِب َمْكُتوباً َعلَْيَها:  19 .َوَيُسوُع ِفي اْلَوْسطِ  َفَقَرأَ الالَِّفَتَة َكِثيُروَن ِمَن اْلَيُهوِد، ألَنَّ  20 .«َيُسوُع النَّاِصِريُّ َملُِك اْلَيُهودِ »َوَعلََّق ِبيالَُطُس الَِفَتًة َعلَى الصَّ

ِة وَ الْ  ةِ َمَكاَن الَِّذي ُصلَِب َيُسوُع ِفيِه َكاَن َقِريباً ِمَن اْلَمِديَنِة. َوَكاَنِت الالَِّفَتُة َمْكُتوَبًة ِباْلِعْبِريَّ ِة َواْلُيوَناِنيَّ الَ »َفَقاَل ُرَؤَساُء َكَهَنِة اْلَيُهوِد لِِبيالَُطَس:  21 .الالَِّتيِنيَّ

ا َصلََب اْلُجُنوُد َيُسوَع أََخُذوا ِثَياَبُه  23 «!َما َكَتْبُت َفَقْد َكَتْبتُ »َفَردَّ ِبيالَُطُس:  22 .«إِنَّ َهَذا اإلِْنَساَن َقاَل: أََنا َملُِك اْلَيُهودِ َتْكُتْب: َملُِك اْلَيُهوِد، َبْل  َولَمَّ

ُموَها إِلَى أَْرَبَعِة أَْقَساٍم، َفأََخَذ ُكلُّ ُجْنِديٍّ ِقْسماً. َوأََخُذوا  َفَقاَل اْلُجُنوُد َبْعُضُهْم  24 .اْلَقِميَص أَْيضاً، َوَكاَن َمْنُسوجاً ُكلُُّه ِمْن ِقْطَعٍة َواِحَدٍة، ِبَغْيِر ِخَياَطةٍ َوَقسَّ

«. اْقَتَسُموا ِثَياِبي َبْيَنُهْم، َوَعلَى َقِميِصي اْقَتَرُعوا»ِفي اْلِكَتاِب: َوَقْد َحَدَث ذلَِك لَِيِتمَّ َما َجاَء « الَ َداِعَي لَِتْمِزيِقِه، َبْل لَِنْقَتِرْع َعلَْيِه َفَنَرى َمْن َيْكِسُبُه!»لَِبْعٍض: 

ِه َمْرَيُم َزْوَجُة ِكلُوَبا؛ َوَمْرَيُم اْلَمجْ  25 .َوَهَذا ُهَو َما َفَعلَُه اْلُجُنودُ  ُه، َوأُْخُت أُمِّ ةُ َوُهَناَك، ِعْنَد َصلِيِب َيُسوَع، َوَقَفْت َمْرَيُم أُمُّ ُه،  26.َدلِيَّ ا َرأَى َيُسوُع أُمَّ َفلَمَّ

ِه:  ُه َواِقفاً ِباْلقُْرِب ِمْنَها، َقاَل ألُمِّ ْلِميَذ الَِّذي َكاَن ُيِحبُّ ُتَها اْلَمْرأَةُ، َهَذا اْبُنكِ »َوالتِّ ْلِميِذ:  27 «!أَيَّ كَ »ُثمَّ َقاَل لِلتِّ ْلِميُذ «. هِذِه أُمُّ  .إِلَى َبْيِتهِ َوُمْنُذ ذلَِك اْلِحيِن أََخَذَها التِّ

َوَكاَن ُهَناَك ِوَعاٌء َملِيٌء ِباْلَخلِّ، َفَغَمُسوا ِفي اْلَخلِّ  29 .، لَِيِتمَّ َما َجاَء ِفي اْلِكَتابِ «أََنا َعْطَشانُ »َبْعَد َهَذا َرأَى َيُسوُع أَنَّ ُكلَّ َشْيٍء َقِد اْكَتَمَل، َفَقاَل:  28
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ا َذاَق َيُسوُع اْلَخلَّ، َقاَل:  30 .َوَرَفُعوَها إِلَى َفِمهِ إِْسِفْنَجًة َوَضُعوَها َعلَى ُزوَفا،  َِ « َقْد أُْكِمَل!»َفلَمَّ و َس َرْأَسُه َوأَْسلََم الرُّ   .ُثمَّ َنكَّ

 

 هل حمل يسوع صليبه أم حمله شخص آخر؟
َداَء َوأَْلبَُسوهُ ثِيَابَهُ،31 ْلِب. َوبَْعَد َما اْستَْهَزأُوا بِِه، نََزُعوا َعْنهُ الرِّ  َوَمَضْوا بِِه لِلصَّ

ُروهُ لِيَْحِمَل َصلِيبَهُ.32  َوفِيَما هُْم َخاِرُجوَن َوَجُدوا إِْنَسانًا قَْيَرَوانِي ًا اْسُمهُ ِسْمَعاُن، فََسخَّ

 (32-27:31)متى 

17
َويُقَاُل لَهُ « َمْوِضُع اْلُجْمُجَمةِ »فََخَرَج َوهَُو َحاِمل  َصلِيبَهُ إِلَى اْلَمْوِضِع الَِّذي يُقَاُل لَهُ 

، «ُجْلُجثَةُ »بِاْلِعْبَرانِيَِّة 
18

َحْيُث َصلَبُوهُ، َوَصلَبُوا اْثنَْيِن آَخَرْيِن َمَعهُ ِمْن هُنَا َوِمْن هُنَا، 

 (18-19:17يوحنا ) َويَُسوُع فِي اْلَوْسِط.

 

 ماذا كانت الصيغة المكتوبة على الصليب؟

 (37:27)متى 

37
 «.هَذا هَُو يَُسوُع َملُِك اْليَهُودِ » َوَجَعلُوا فَْوَق َرْأِسِه ِعلَّتَهُ َمْكتُوبَةً:

 (26:15)مرقس 

26
 «.َملُِك اْليَهُودِ »َوَكاَن ُعْنَواُن ِعلَّتِِه َمْكتُوبًا: 

 (38:23)لوقا 

38
«.هَذا هَُو َملُِك اْليَهُودِ » َوَكاَن ُعْنَوان  َمْكتُوب  فَْوقَهُ بِأَْحُرٍف يُونَانِيٍَّة َوُروَمانِيٍَّة َوِعْبَرانِيٍَّة:

 

 (19:19)يوحنا 

19
لِيِب. َوَكاَن َمْكتُوبًا: «.يَهُودِ َيُسوُع النَّاِصِريُّ َملُِك الْ » َوَكتََب بِيالَطُُس ُعْنَوانًا َوَوَضَعهُ َعلَى الصَّ
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 هل كان كال اللصين يعيران يسوع أم أحدهما فقط؟

-27:41)متى 

44) 

41
يُوِخ قَالُوا:  َوَكذلَِك ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة أَْيًضا َوهُْم يَْستَْهِزئُوَن َمَع اْلَكتَبَِة َوالشُّ

42
ا نَْفُسهُ فََما يَْقِدُر أَْن يَُخلَِّصهَا! إِْن َكاَن هَُو َملَِك إِْسَرائِيَل » َخلََّص آَخِريَن َوأَمَّ

لِيب فَنُْؤِمَن بِِه!  فَْليَْنِزِل اآلَن َعِن الصَّ
43

!«. قَِد اتََّكَل َعلَى هللاِ، فَْليُْنقِْذهُ اآلَن إِْن أََراَدهُ! ألَنَّهُ قَاَل: أَنَا اْبُن هللاِ 
44

اِن اللََّذاِن ُصلِبَا َمَعهُ  َوبِذلَِك أَْيًضا َكاَن اللِّصَّ

يَُعيَِّرانِِه.
 

-15:31)مرقس 

32) 

31
ا نَْفُسهُ فََما يَْقِدُر أَْن يَُخلَِّصهَا! »َوَكذلَِك ُرَؤَساُء اْلَكهَنَِة َوهُْم ُمْستَْهِزئُوَن فِيَما بَْينَهُْم َمَع اْلَكتَبَِة، قَالُوا:  َخلََّص آَخِريَن َوأَمَّ

32
لِيَْنِزِل اآلَن اْلَمِسيُح َملُِك إِْسَرائِيَل 

لِيِب، لِنََرى َونُْؤِمَن!  َواللََّذاِن ُصلِبَا َمَعهُ َكانَا يَُعيَِّرانِِه.«. َعِن الصَّ

-23:39)لوقا 

43) 

ُف َعلَْيِه قَائاِلً:39 أََوالَ أَْنَت تََخاُف » قَائاِلً:فَأَجاَب اآلَخُر َواْنتَهََرهُ 40« إِْن ُكْنَت أَْنَت اْلَمِسيَح، فََخلِّْص نَْفَسَك َوإِيَّانَا!» َوَكاَن َواِحد  ِمَن اْلُمْذنِبَْيِن اْلُمَعلَّقَْيِن يَُجدِّ

ا هَذا فَلَْم يَْفَعْل َشْيئًا لَْيَس فِي َمَحلِّ 41هللاَ، إِْذ أَْنَت تَْحَت هَذا اْلُحْكِم بَِعْينِِه؟  ا نَْحُن فَبَِعْدل، ألَنَّنَا نَنَاُل اْستِْحقَاَق َما فََعْلنَا، َوأَمَّ ي اْذُكْرنِ » ثُمَّ قَاَل لِيَُسوَع:42«. هِ أَمَّ

 «.اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِنََّك اْليَْوَم تَُكوُن َمِعي فِي اْلفِْرَدْوسِ » فَقَاَل لَهُ يَُسوُع:43«. يَاَربُّ َمتَى ِجْئَت فِي َملَُكوتِكَ 

 

 أين كان يسوع في الساعة السادسة من يوم صلبه؟

-27:45)متى 

46) 

45
اَعِة التَّاِسَعِة.  اِدَسِة َكانَْت ظُْلَمة  َعلَى ُكلِّ األَْرِض إِلَى السَّ اَعِة السَّ َوِمَن السَّ

46
اَعِة التَّاِسَعِة َصَرَخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً:  إِيلِي، إِيلِي، لَِما »َونَْحَو السَّ

؟أَْي: إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا تََرْكتَنِي« َشبَْقتَنِي؟
 

-15:33)مرقس 

34) 

33
اَعِة التَّاِسَعِة.  اِدَسةُ، َكانَْت ظُْلَمة  َعلَى األَْرِض ُكلِّهَا إِلَى السَّ اَعةُ السَّ ا َكانَِت السَّ َولَمَّ

34
اَعِة التَّاِسَعِة َصَرَخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً: إِلُِوي، إِلُِوي، »َوفِي السَّ

 تَْفِسيُرهُ: إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا تََرْكتَنِي؟اَلَِّذي « لَِما َشبَْقتَنِي؟

-23:44)لوقا 

44
اَعِة التَّاِسَعِة.  اِدَسِة، فََكانَْت ظُْلَمة  َعلَى األَْرِض ُكلِّهَا إِلَى السَّ اَعِة السَّ َوَكاَن نَْحُو السَّ

45
َوأَْظلََمِت الشَّْمُس، َواْنَشقَّ ِحَجاُب اْلهَْيَكِل ِمْن َوْسِطِه. 

46
َونَاَدى يَُسوُع 

وَح.«. يَا أَبَتَاهُ، فِي يََدْيَك أَْستَْوِدُع ُروِحي»بَِصْوٍت َعِظيٍم َوقَاَل:  ا قَاَل هَذا أَْسلََم الرُّ َولَمَّ
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46) 

-19:13)يوحنا 

14) 

13
ا َسِمَع بِيالَطُُس هَذا اْلقَْوَل أَْخَرَج يَُسوَع، َوَجلََس َعلَى ُكْرِسيِّ اْلِوالَيَِة فِي َمْوِضٍع يُقَاُل لَهُ  «. َجبَّاثَا»َوبِاْلِعْبَرانِيَِّة « اْلباَلَطُ »فَلَمَّ

14
َوَكاَن اْستِْعَداُد اْلفِْصِح، 

اِدَسِة. فَقَاَل لِْليَهُ  اَعِة السَّ  «.هَُوَذا َملُِكُكْم!»وِد:َونَْحُو السَّ

 

 ماذا كانت آخر كلمات يسوع قبل موته المزعوم؟

 (46:27)متى 

اَعِة التَّاِسَعِة َصَرَخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً: 46 أَْي: إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا تََرْكتَنِي؟« إِيلِي، إِيلِي، لَِما َشبَْقتَنِي؟»َونَْحَو السَّ
 

 (34:15)مرقس 

34
 اَلَِّذي تَْفِسيُرهُ: إِلِهي، إِلِهي، لَِماَذا تََرْكتَنِي؟« إِلُِوي، إِلُِوي، لَِما َشبَْقتَنِي؟»َوفِي السَّاَعِة التَّاِسَعِة َصَرَخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً:

 (46:23)لوقا 

46
وَح.«. ْيَك أَْستَْوِدُع ُروِحييَا أَبَتَاهُ، فِي يَدَ »َونَاَدى يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم َوقَاَل:  ا قَاَل هَذا أَْسلََم الرُّ َولَمَّ

 

 (30:19)يوحنا 

30
ا أََخَذ يَُسوُع اْلَخلَّ قَاَل: وَح.«. قَْد أُْكِملَ » فَلَمَّ َونَكََّس َرْأَسهُ َوأَْسلََم الرُّ
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 ماذا عرض على يسوع ليشربه؟

 (48:27)متى 

الً َوَجَعلَهَا َعلَى قََصبٍَة َوَسقَاهُ.َولِْلَوْقِت َرَكَض َواِحد  48  ِمْنهُْم َوأََخَذ إِْسفِْنَجةً َوَمألَهَا خَّ

 (23:15)مرقس 

َوأَْعطَْوهُ َخْمًرا َمْمُزوَجةً بُِمر  لِيَْشَرَب، فَلَْم يَْقبَْل.23
 

 (36:15)مرقس 

الً َوَجَعلَهَا َعلَى 36  «اْتُرُكوا. لِنََر هَْل يَأْتِي إِيلِيَّا لِيُْنِزلَهُ!» قََصبٍَة َوَسقَاهُ قَائاِلً:فََرَكَض َواِحد  َوَمألَ إِْسفِْنَجةً خَّ

-19:28)يوحنا 

30) 

، َوَكاَن إِنَاء  َمْوُضوًعا َمْملُو ً 29«. أَنَا َعْطَشانُ » بَْعَد هَذا َرأَى يَُسوُع أَنَّ ُكلَّ َشْيٍء قَْد َكَمَل، فَلَِكْي يَتِمَّ اْلِكتَاُب قَاَل:28 الً، فََمألُوا إِْسفِْنَجةً ِمَن اْلَخلِّ ا خَّ

ا أََخَذ يَُسوُع اْلَخلَّ قَاَل:30َوَوَضُعوهَا َعلَى ُزوفَا َوقَدَُّموهَا إِلَى فَِمِه.  وَح.«. قَْد أُْكِملَ » فَلَمَّ  َونَكََّس َرْأَسهُ َوأَْسلََم الرُّ

 

 ؟متى انشق حجاب الهيكل: قبل موت المسيح أم بعده
وَح.50  فََصَرَخ يَُسوُع أَْيًضا بَِصْوٍت َعِظيٍم، َوأَْسلََم الرُّ

َوإَِذا ِحَجاُب اْلهَْيَكِل قَِد اْنَشقَّ إِلَى اْثنَْيِن، ِمْن فَْوُق إِلَى أَْسفَُل. َواألَْرُض تََزْلَزلَْت، 51

ُخوُر تََشقَّقَْت،  (51-27:50)متى  َوالصُّ

45
َوأَْظلََمِت الشَّْمُس، َواْنَشقَّ ِحَجاُب اْلهَْيَكِل ِمْن َوْسِطِه. 

46
َونَاَدى يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم 

وَح.«. يَا أَبَتَاهُ، فِي يََدْيَك أَْستَْوِدُع ُروِحي»َوقَاَل:  ا قَاَل هَذا أَْسلََم الرُّ -23:45)لوقا  َولَمَّ

46) 
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 المزعوم؟ماذا حدث عند موت يسوع المسيح 

-27:51)متى  

56) 

51 
ُخوُر، َوإَِذا ِستَاُر اْلهَْيَكِل قَِد اْنَشقَّ َشْطَرْيِن، ِمَن األَْعلَى إِلَى األَْسفَِل، َوتََزْلَزلَِت األَْرُض، َوتََشقَّقَتِ   52 الصُّ

يِسيَن  َوتَفَتََّحِت اْلقُبُوُر، َوقَاَمْت أَْجَساد  َكثِيَرة  لِقِدِّ

 53 َرقَُدوا؛َكانُوا قَْد 
َسةَ بَْعَد قِيَاَمِة يَُسوَع، َوَرآهُْم َكثِيُرونَ   54 .َوإِْذ َخَرُجوا ِمَن اْلقُبُوِر، َدَخلُوا اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدَّ

ا قَائُِد اْلِمئَِة، َوُجنُوُدهُ الَِّذيَن َكانُوا يَتََولَّْوَن  َوأَمَّ

ْلَزاَل َوُكلَّ َما َجَرى، فَقَالُوا: ِحَراَسةَ يَُسوَع، فَقَِد اْستَْولَى َعلَْيِهْم خَ   55 «!َحق اً َكاَن هََذا اْبَن هللاِ »ْوف  َشِديد  ِحينََما َرأَْوا الزِّ
َوِمْن بَِعيٍد، َكانَْت نَِساء  َكثِيَرات  

 56 يَُراقِْبَن َما يَْجِري، َوُكنَّ قَْد تَبِْعَن يَُسوَع ِمَن اْلَجلِيِل لِيَْخِدْمنَهُ،
 .َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ، َوَمْريَُم أُمُّ يَْعقُوَب َويُوِسي، َوأُمُّ اْبنَْي َزبَِدي َوبَْينَهُنَّ 

-15:37)مرقس  

41) 

37 
وحَ   38 .فََصَرَخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم، َوأَْسلََم الرُّ

 39 .فَاْنَشقَّ ِستَاُر اْلهَْيَكِل َشْطَرْيِن ِمْن أَْعلَى إِلَى أَْسفَلُ 
ا  َرأَى قَائُِد اْلِمئَِة اْلَواقُِف ُمقَابِلَهُ أَنَّهُ َصَرَخ فَلَمَّ

وَح، قَاَل:   40 «!َحق اً، َكاَن هَذا اإِلْنَساُن اْبَن هللاِ »َوأَْسلََم الرُّ
أُمُّ يَْعقُوَب  َوِمْن بَِعيٍد َكانَْت نَِساء  َكثِيَرات  يَُراقِْبَن َما يَْجِري، َوبَْينَهُنَّ َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَمُ 

ِغيِر َويُوِسى، َوَسالُوَمةُ،  41 الصَّ
 .َعهُ إِلَى أُوُرَشلِيمَ اللََّواتِي ُكنَّ يَْتبَْعنَهُ َويَْخِدْمنَهُ ِعْنَدَما َكاَن فِي اْلَجلِيِل، َوَغْيُرهُنَّ َكثِيَرات  ُكنَّ قَْد َصِعْدَن مَ 

-23:44)لوقا  

49) 

44 
اَعِة  اَعِة التَّاِسَعِة )الثَّاَونَْحَو السَّ اِدَسِة )الثَّانِيَةَ َعْشَرةَ ظُْهراً(، َحلَّ الظَّالَُم َعلَى األَْرِض ُكلِّهَا َحتَّى السَّ  45 .(لِثَِة بَْعَد الظُّْهرِ السَّ

َوأَْظلََمِت الشَّْمُس، َواْنَشطََر 

 46 .ِستَاُر اْلهَْيَكِل ِمَن الَوَسطِ 
وحَ « يَا أَبِي، فِي يََدْيَك أَْستَْوِدُع ُروِحي!»ْوٍت َعِظيٍم: َوقَاَل يَُسوُع َصاِرخاً بِصَ   47 .َوإِْذ قَاَل هََذا، أَْسلََم الرُّ

ا َرأَى قَائُِد اْلِمئَِة َما  فَلَمَّ

َد هللاَ قَائاِلً:  اً »َحَدَث، َمجَّ  48 .«بِاْلَحقِيقَِة َكاَن هََذا اإِلْنَساُن بَار 
ا َرأَْوا َما َحَدَث، َرَجُعوا قَاِرِعيَن َكذلَِك اْلُجُموُع الَِّذيَن ا ْلِب، لَمَّ ْحتََشُدوا لِيَُراقِبُوا َمْشهََد الصَّ

ُدورَ   49 .الصُّ
ا َجِميُع َمَعاِرفِِه، بَِمْن فِيِهِم النَِّساُء اللََّواتِي تَبِْعنَهُ ِمَن اْلَجلِيِل، فَقَْد َكانُوا َواقِفِيَن ِمْن   .ِه األُُمورَ بَِعيٍد يَُراقِبُوَن هذِ أَمَّ

-19:31)يوحنا  

37) 

 31 
ا َكاَن اإِلْعَداُد يَتِمُّ فِي َذلَِك اْليَْوِم، طَلََب اْليَهُوُد ِمْن بِيالَطَُس أَْن تُْكَسَر ِسيقَاُن اْلَمْصلُوبِ  ْبِت، وَ َولَمَّ لِيِب يَْوَم السَّ الَ يَن، فَتُْؤَخَذ ُجثَثُهُْم لِئاَلَّ تَْبقَى ُمَعلَّقَةً َعلَى الصَّ

ْبَت َكاَن يَْوماً َعِظيماً   32 .ِسيََّما ألَنَّ ذلَِك السَّ
ُجلَْيِن اْلَمْصلُوبَْيِن َمَع يَُسوعَ   33 .فََجاَء اْلُجنُوُد َوَكَسُروا َساقَْي ِكالَ الرَّ

ا َوَصلُوا إِلَْيِه َوَجُدوهُ قَْد  ا يَُسوُع، فَلَمَّ أَمَّ

 34 .َماَت، فَلَْم يَْكِسُروا َساقَْيهِ 
 35 .َوإِنََّما طََعنَهُ أََحُد اْلُجنُوِد بَِحْربٍَة فِي َجْنبِِه، فََخَرَج فِي اْلَحاِل َدم  َوَماء  

َوالَِّذي َرأَى هََذا هَُو يَْشهَُد، َوَشهَاَدتُهُ َحقٌّ َوهَُو يَْعلَُم 

، لَِكْي تُْؤِمنُوا أَْنتُْم أَْيضاً   36 .تََماماً أَنَّهُ يَقُوُل اْلَحقَّ
 37 «!لَْن يُْكَسَر ِمْنهُ َعْظم  »َحَدَث هََذا لِيَتِمَّ َما َجاَء فِي اْلِكتَاِب: َوقَْد 

َوقَْد َجاَء أَْيضاً فِي َمْوِضٍع آَخَر ِمَن 

 .«َسيَْنظُُروَن إِلَى َذاَك الَِّذي طََعنُوهُ »اْلِكتَاِب: 
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 ماذا قال قائد المئة عند موت يسوع؟

 (54:27)متى 

54
ا قَائُِد  ا َوقَالُوا:َوأَمَّ ْلَزلَةَ َوَما َكاَن، َخافُوا ِجد ً ا َرأَْوا الزَّ «.َحق ًا َكاَن هَذا اْبَن هللاِ!» اْلِمئَِة َوالَِّذيَن َمَعهُ يَْحُرُسوَن يَُسوَع فَلَمَّ

 

 (39:15)مرقس 

39
ا َرأَى قَائُِد اْلِمئَِة اْلَواقُِف ُمقَابِلَهُ أَنَّهُ َصَرَخ هَكَذا  وَح، قَاَل:َولَمَّ  «َحق ًا َكاَن هَذا اإِلْنَساُن اْبَن هللاِ!» َوأَْسلََم الرُّ

-23:46)لوقا 

47) 

وَح. «. يَا أَبَتَاهُ، فِي يََدْيَك أَْستَْوِدُع ُروِحي»َونَاَدى يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم َوقَاَل: 46 ا قَاَل هَذا أَْسلََم الرُّ َولَمَّ
ا َرأَى قَائُِد 47 َد هللاَ قَائاِلً:فَلَمَّ  اْلِمئَِة َما َكاَن، َمجَّ

ا!»  «بِاْلَحقِيقَِة َكاَن هَذا اإِلْنَساُن بَار ً

 

 هل كانت النساء قريبة من يسوع عند صلبه وهل تحدث إليهن يسوع؟

-27:55)متى 

56) 

َوبَْينَهُنَّ َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ، َوَمْريَُم أُمُّ يَْعقُوَب َويُوِسي، َوأُمُّ 56، َوَكانَْت هُنَاَك نَِساء  َكثِيَرات  يَْنظُْرَن ِمْن بَِعيٍد، َوهُنَّ ُكنَّ قَْد تَبِْعَن يَُسوَع ِمَن اْلَجلِيِل يَْخِدْمنَهُ 55

 اْبنَْي َزْبِدي.

-15:40)مرقس 

41) 

ِغي40 اللََّواتِي أَْيًضا تَبِْعنَهُ َوَخَدْمنَهُ ِحيَن َكاَن فِي 41ِر َويُوِسي، َوَسالُوَمةُ، َوَكانَْت أَْيًضا نَِساء  يَْنظُْرَن ِمْن بَِعيٍد، بَْينَهُنَّ َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ، َوَمْريَُم أُمُّ يَْعقُوَب الصَّ

ي َصِعْدَن َمَعهُ إِلَى أُوُرَشلِيَم.اْلَجلِيِل. َوأَُخُر َكثِيَرات  اللََّواتِ 
 

 (49:23)لوقا 

 َوَكاَن َجِميُع َمَعاِرفِِه، َونَِساء  ُكنَّ قَْد تَبِْعنَهُ ِمَن اْلَجلِيِل، َواقِفِيَن ِمْن بَِعيٍد يَْنظُُروَن ذلَِك.49
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-19:25)يوحنا 

27) 

ِه َمْريَُم َزْوَجةُ ِكلُوبَا، َوَمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ 25 هُ، َوأُْخُت أُمِّ هُ، َوالتِّْلِميَذ الَِّذي َكاَن يُِحبُّهُ َواقِفًا، قَاَل 26. َوَكانَْت َواقِفَاٍت ِعْنَد َصلِيِب يَُسوَع، أُمُّ ا َرأَى يَُسوُع أُمَّ فَلَمَّ

ِه: كَ »ثُمَّ قَاَل لِلتِّْلِميِذ:27«. كِ يَا اْمَرأَةُ، هَُوَذا اْبنُ » ألُمِّ تِِه.«. هَُوَذا أُمُّ اَعِة أََخَذهَا التِّْلِميُذ إِلَى َخاصَّ  َوِمْن تِْلَك السَّ

 

 من دفن المسيح: يوسف وحده أم ومعه نيقوديموس أم من؟

-27:57)متى 

60) 

اَمِة اْسُمهُ يُوُسُف، َوَكاَن هَُو أَْيًضا تِْلِميًذا لِيَُسوَع. 57 ا َكاَن اْلَمَساُء، َجاَء َرُجل  َغنِيٌّ ِمَن الرَّ َولَمَّ
َم إِلَى بِيالَطَُس َوطَلََب َجَسَد يَُسوَع. فَأََمَر 58 فَهَذا تَقَدَّ

،  فَأََخَذ يُوُسفُ 59بِيالَطُُس ِحينَئٍِذ أَْن يُْعطَى اْلَجَسُد.  اْلَجَسَد َولَفَّهُ بَِكتَّاٍن نَقِيٍّ
ْخَرِة، ثُمَّ َدْحَرَج َحَجًرا َكبِيًرا 60 َوَوَضَعهُ فِي قَْبِرِه اْلَجِديِد الَِّذي َكاَن قَْد نََحتَهُ فِي الصَّ

 َعلَى بَاب اْلقَْبِر َوَمَضى.

-15:43)مرقس 

46) 

اَمِة، ُمِشير  َشرِ 43 ، َوَكاَن هَُو أَْيًضا ُمْنتَِظًرا َملَُكوَت هللاِ، فَتََجاَسَر َوَدَخَل إِلَى بِيالَطَُس َوطَلََب َجَسَد يَُسوَع. َجاَء يُوُسُف الَِّذي ِمَن الرَّ َب 44يف  فَتََعجَّ

ا عَ 45« هَْل لَهُ َزَمان  قَْد َماَت؟» بِيالَطُُس أَنَّهُ َماَت َكَذا َسِريًعا. فََدَعا قَائَِد اْلِمئَِة َوَسأَلَهُ: فَاْشتََرى َكتَّانًا، فَأَْنَزلَهُ 46َرَف ِمْن قَائِِد اْلِمئَِة، َوهََب اْلَجَسَد لِيُوُسَف. َولَمَّ

َوَكفَّنَهُ بِاْلَكتَّاِن، َوَوَضَعهُ فِي قَْبٍر َكاَن َمْنُحوتًا فِي َصْخَرٍة، َوَدْحَرَج َحَجًرا َعلَى بَاِب اْلقَْبِر.
 

-23:50)لوقا 

53) 

ا .َوإَِذا َرُجل  50  اْسُمهُ يُوُسُف، َوَكاَن ُمِشيًرا َوَرُجالً َصالًِحا بَار ً

اَمِة َمِدينٍَة لِْليَهُوِد. َوَكاَن هَُو أَْيًضا يَنْ 51 َم إِلَى بِيالَطَُس َوطَلَبَ 52تَِظُر َملَُكوَت هللاِ. هَذا لَْم يَُكْن ُموافِقًا لَِرْأيِِهْم َوَعَملِِهْم، َوهَُو ِمَن الرَّ َجَسَد يَُسوَع،  هَذا تَقَدَّ
َوأَْنَزلَهُ، َولَفَّهُ بَِكتَّاٍن، َوَوَضَعهُ فِي قَْبٍر َمْنُحوٍت َحْيُث لَْم يَُكْن أََحد  ُوِضَع قَطُّ.53

 

-19:38)يوحنا 

42) 

اَمِة، َوهَُو تِْلِميُذ يَُسوَع، َولِكْن ُخْفيَةً لَِسبَِب اْلَخْوِف مِ 38 َن اْليَهُوِد، َسأََل بِيالَطَُس أَْن يَأُْخَذ َجَسَد يَُسوَع، فَأَِذَن بِيالَطُُس. فََجاَء ثُمَّ إِنَّ يُوُسَف الَِّذي ِمَن الرَّ

الً إِلَى يَُسوَع لَْيالً، َوهَُو َحاِمل  َمِزيَج ُمر  َوُعوٍد نَْحَو ِمئَ 39َوأََخَذ َجَسَد يَُسوَع.  فَأََخَذا َجَسَد يَُسوَع، َولَفَّاهُ بِأَْكفَاٍن 40ِة َمنًا. َوَجاَء أَْيًضا نِيقُوِديُموُس، الَِّذي أَتَى أَوَّ

، َوفِي اْلبُْستَاِن قَْبر  َجِديد  لَْم يُوَضْع فِيِه أََحد  قَطُّ. 41َمَع األَْطيَاِب، َكَما لِْليَهُوِد َعاَدة  أَْن يَُكفِّنُوا.  يَُسوَع فَهُنَاَك َوَضَعا 42َوَكاَن فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي ُصلَِب فِيِه بُْستَان 

لَِسبَِب اْستِْعَداِد اْليَهُوِد، ألَنَّ اْلقَْبَر َكاَن قَِريبًا.
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 ما هي مالبسات الدفن المزعوم لجثمان السيد المسيح؟

-27:57)متى  

66) 

57 
اَمِة، اْسُمهُ يُوُسُف، َكاَن أَْيضاً  ا َحلَّ اْلَمَساُء، َجاَء َرُجل  َغنِيٌّ ِمْن بَْلَدِة الرَّ  58 .تِْلِميذاً لِيَُسوعَ َولَمَّ

َم إِلَى بِيالَطَُس يَْطلُُب ُجْثَماَن يَُسوعَ  فَأََمَر بِيالَطُُس أَْن . فَتَقَدَّ

 59 يُْعطَى لَهُ 
،  60 فَأََخَذ يُوُسُف اْلُجْثَماَن، َوَكفَّنَهُ بَِكتَّاٍن نَقِيٍّ

ْخِر؛ َوَدْحَرَج َحَجراً َكبِيراً َعلَى بَاِب اْلقَْبِر، ثُمَّ َوَدفَنَهُ فِي قَْبِرِه اْلَجِديِد الَِّذي َكاَن قَْد َحفََرهُ فِي  الصَّ

 61 .َذهَبَ 
 .َوَكانَْت هُنَاَك َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم األُْخَرى َجالَِستَْيِن تَِجاهَ اْلقَْبرِ 

62 
َم ُرؤَ  ْبِت، تَقَدَّ يِسيُّوَن َمعاً إِلَى بِيالَطَُس،َوفِي اْليَْوِم التَّالِي، أَْي بَْعَد اإِلْعَداِد لِلسَّ  63 َساُء اْلَكهَنَِة َواْلفَرِّ

ْرنَا أَنَّ َذلَِك الُْمَضلَِّل قَاَل َوهَُو َحيٌّ . يَا َسيِّدُ : »َوقَالُوا : تََذكَّ

 64 .إِنِّي بَْعَد ثاَلَثَِة أَيَّاٍم أَقُومُ 
إِنَّهُ قَاَم ِمْن بَْيِن األَْمَواِت، : يَْوِم الثَّالِِث، لِئاَلَّ يَأْتَِي تاَلَِميُذهُ َويَْسِرقُوهُ، َويَقُولُوا لِلشَّْعبِ فَأَْصِدْر أَْمراً بِِحَراَسِة اْلقَْبِر بِإِْحَكاٍم إِلَى الْ 

لِ   65 «.فَيَُكوَن التَّْضلِيُل األَِخيُر أَْسَوأَ ِمَن األَوَّ
اس  : »فَأََجابَهُْم بِيالَطُسُ   66 «.ُرُسوهُ َكَما تََرْونَ فَاْذهَبُوا َواحْ ! ِعْنَدُكْم ُحرَّ

فََذهَبُوا َوأَْحَكُموا إِْغالََق اْلقَْبِر، َوَختَُموا 

اساً   .اْلَحَجَر، َوأَقَاُموا ُحرَّ

-15:42)مرقس  

47) 

42 
ْبِت، ، َواْليَْوُم يَْوُم اإِلْعَداِد، أَْي َما قَْبَل السَّ  43 َوإِْذ َكاَن اْلَمَساُء قَْد َحلَّ

اَمِة، َوهَُو ُعْضو  ُمْحتََرم  فِي اْلَمْجلِِس األَْعلَى، َوَكاَن هَُو َجاَء يُوُسُف  الَِّذي ِمَن الرَّ

أَ َوَدَخَل إِلَى بِيالَطَُس، َوطَلََب ُجْثَماَن يَُسوعَ   44 .أَْيضاً يَْنتَِظُر َملَُكوَت هللاِ، فَتََجرَّ
هَْل َماَت : ائَِد اْلِمئَِة َواْستَْفَسَرهُ فَُدِهَش بِيالَطُُس ِمْن أَنَّهُ قَْد َماَت، َواْستَْدَعى قَ 

 45 ُمْنُذ َوْقٍت طَِويلٍ 
ا أَْعلََمهُ قَائُِد اْلِمئَِة بِذلَِك َوهََب يُوُسَف اْلُجْثَمانَ   46 .َولَمَّ

قَْد نُِحَت  َوإِِذ اْشتََرى يُوُسُف َكتَّاناً َوأَْنَزَل اْلُجْثَماَن، لَفَّهُ بِاْلَكتَّاِن، َوَدفَنَهُ فِي قَْبٍر َكانَ 

ْخِر، ثُمَّ َدْحَرَج َحَجراً َعلَى بَاِب اْلقَْبرِ   47 .فِي الصَّ
 .َوَكانَْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يُوِسي تَْنظَُراِن أَْيَن ُدفِنَ 

-23:50)لوقا  

56) 

50 
 51 َسان  َصالِح  َوتَقِيٌّ َوَكاَن فِي اْلَمْجلِِس األَْعلَى إِْنَسان  اْسُمهُ يُوُسُف، َوهَُو إِنْ 

اَمِة إِْحَدى  لَْم يَُكْن ُمَوافِقاً َعلَى قََراِر أَْعَضاِء اْلَمْجلِِس َوفِْعلَتِِهْم، َوهَُو ِمَن الرَّ

 52 .ُمُدِن اْليَهُوِد، َوَكاَن ِمْن ُمْنتَِظِري َملَُكوِت هللاِ 
َم إِلَى بِيالَطَُس َوطَلََب ُجثْ   53 .َماَن يَُسوعَ فَإَِذا بِِه قَْد تَقَدَّ

لِيبِ )ثُمَّ أَْنَزلَهُ  َوَكفَّنَهُ بَِكتَّاِن، َوَوَضَعهُ ( ِمْن َعلَى الصَّ

ْخرِ )فِي قَْبٍر َمْنُحوٍت   54 .لَْم يُْدفَْن فِيِه أََحد  ِمْن قَْبلُ ( فِي الصَّ
ْبِت الَِّذي َكاَن قَْد بََدأَ   55 .يَْقتَِربُ َوَكاَن َذلَِك النَّهَاُر يَْوَم اإِلْعَداِد لِلسَّ

َوتَبَِعْت يُوُسَف النَِّساُء اللََّواتِي 

 56 .َخَرْجَن ِمَن اْلَجلِيِل َمَع يَُسوَع، فََرأَْيَن اْلقَْبَر َوَكْيَف ُوِضَع ُجْثَمانُهُ 
ْبِت َحَسَب اْلَوِصيَّةِ   .ثُمَّ َرَجْعَن َوهَيَّأَْن َحنُوطاً َوِطيباً، َواْستََرْحَن يَْوَم السَّ

-19:38)يوحنا  

42) 

38 
اَمِة إِلَى بِيالَطَُس أَْن يَأَْذَن لَهُ بِأَْخِذ ُجْثَماِن يَُسوَع، َوَكاَن  ، ألَنَّهُ َكاَن َخائِفاً ِمَن بَْعَد َذلَِك طَلََب يُوُسُف الَِّذي ِمَن الرَّ رِّ يُوُسُف هََذا تِْلِميذاً لِيَُسوَع َولَِكْن فِي السِّ

 39 .فََجاَء يُوُسُف َوأََخَذ ُجْثَماَن يَُسوعَ . بِيالَطُسُ اْليَهُوِد، فَأَِذَن لَهُ 
َوَجاَء أَْيضاً نِيقُوِديُموُس الَِّذي َكاَن قَْد أَتَى ِمْن قَْبُل إِلَى يَُسوَع لَْيالً، َوأَْحَضَر َمَعهُ َحَوالَْي 

 40 .ثاَلَثِيَن لِْتراً ِمْن ِطيِب اْلُمرِّ اْلَمْخلُوِط بِاْلُعودِ 
ْفنِ فَأََخَذا جُ   41 .ْثَماَن يَُسوَع َولَفَّاهُ بِأَْكفَاٍن َمَع الطِّيِب، َكَما َكانَْت َعاَدةُ اْليَهُوِد فِي الدَّ

َوَكاَن فِي اْلَمَكاِن الَِّذي 

، لَْم يَْسبِْق أَْن ُدفَِن فِيِه أََحد   ، َوفِي الْبُْستَاِن قَْبر  َجِديد   42 .ُصلَِب يَُسوُع فِيِه بُْستَان 
يَُسوَع فِي َذلَِك اْلقَْبِر ألَنَّهُ َكاَن قَِريباً، َوألَنَّ ذلَِك اْليَْوَم َكاَن يَْوَم اإِلْعَداِد  فََدفَنَا
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 .ِعْنَد اْليَهُودِ 

 

 من هي النسوة التي حضرت دفن المسيح؟

-27:59)متى 

61) 

59 ، ْخَرِة، ثُمَّ َدْحَرَج َحَجًرا َكبِيًرا َعلَى بَاب الْ 60فَأََخَذ يُوُسُف اْلَجَسَد َولَفَّهُ بَِكتَّاٍن نَقِيٍّ قَْبِر َوَمَضى. َوَوَضَعهُ فِي قَْبِرِه اْلَجِديِد الَِّذي َكاَن قَْد نََحتَهُ فِي الصَّ
 َوَكانَْت هُنَاَك َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم األُْخَرى َجالَِستَْيِن تَُجاهَ اْلقَْبِر.61

-15:45)مرقس 

47) 

ا َعَرَف ِمْن قَائِِد اْلِمئَِة، َوهََب اْلَجَسَد لِيُوُسَف. 45 َولَمَّ
َحَجًرا  فَاْشتََرى َكتَّانًا، فَأَْنَزلَهُ َوَكفَّنَهُ بِاْلَكتَّاِن، َوَوَضَعهُ فِي قَْبٍر َكاَن َمْنُحوتًا فِي َصْخَرٍة، َوَدْحَرجَ 46

اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يُوِسي تَْنظَُراِن أَْيَن ُوِضَع. َوَكانَْت َمْريَمُ 47َعلَى بَاِب اْلقَْبِر. 
 

-23:52)لوقا 

55) 

َم إِلَى بِيالَطَُس َوطَلََب َجَسَد يَُسوَع، 52 َوَكاَن يَْوُم االْستِْعَداِد 54َوأَْنَزلَهُ، َولَفَّهُ بَِكتَّاٍن، َوَوَضَعهُ فِي قَْبٍر َمْنُحوٍت َحْيُث لَْم يَُكْن أََحد  ُوِضَع قَطُّ. 53هَذا تَقَدَّ

ْبُت يَلُوُح.  َوتَبَِعْتهُ نَِساء  ُكنَّ قَْد أَتَْيَن َمَعهُ ِمَن اْلَجلِيِل، َونَظَْرَن اْلقَْبَر َوَكْيَف ُوِضَع َجَسُدهُ.55َوالسَّ
 

 

 متى وصلت النسوة إلى القبر: ليال أم نهارا؟ ومن أول من وصل؟

 (1:28)متى 

ِل األُْسبُوِع، َجاَءْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم األُْخَرى لِتَْنظَُرا اْلقَْبَر.َوبَْعَد 1 ْبِت، ِعْنَد فَْجِر أَوَّ  السَّ

 (2-16:1)مرقس 

ْبُت، اْشتََرْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يَْعقُوَب َوَسالُوَمةُ، َحنُوطًا لِ 1 يَأْتِيَن َويَْدهَنَّهُ. َوبَْعَدَما َمَضى السَّ
ِل األُْسبُوِع أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر إِْذ 2 ا فِي أَوَّ َوبَاِكًرا ِجد ً

طَلََعِت الشَّْمُس.
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 (1:24)لوقا 

َل اْلفَْجِر، أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر َحاِمالٍَت اْلَحنُوطَ الَِّذي أَْعَدْدنَهُ، 1 ِل األُْسبُوِع، أَوَّ .ثُمَّ فِي أَوَّ َوَمَعهُنَّ أُنَاس 
 

 (1:20)يوحنا 

ِل األُْسبُوِع َجاَءْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ إِلَى اْلقَْبِر بَاِكًرا، َوالظَّالَُم بَاق. فَنَظََرِت اْلَحَجرَ 1 َمْرفُوًعا َعِن اْلقَْبِر. َوفِي أَوَّ
 

 

 من أول من وجد عند قبر يسوع؟

 (2-28:1)متى 

ِل األُْسبُوِع، َجاَءْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم األُْخَرى لِتَْنظَُرا الْ 1 ْبِت، ِعْنَد فَْجِر أَوَّ بِّ نََزَل ِمَن 2قَْبَر. َوبَْعَد السَّ َوإَِذا َزْلَزلَة  َعِظيَمة  َحَدثَْت، ألَنَّ َمالََك الرَّ

َماِء َوَجاَء َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعِن الْ   بَاِب، َوَجلََس َعلَْيِه.السَّ

 (5-16:1)مرقس 

ْبُت، اْشتََرْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يَْعقُوَب َوَسالُوَمةُ، َحنُوطًا لِيَأْتِينَ 1 ِل األُْسبُوِع أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر إِذْ 2 َويَْدهَنَّهُ. َوبَْعَدَما َمَضى السَّ ا فِي أَوَّ  َوبَاِكًرا ِجد ً

:3طَلََعِت الشَّْمُس.  ا. 4« َمْن يَُدْحِرُج لَنَا اْلَحَجَر َعْن بَاِب اْلقَْبِر؟» َوُكنَّ يَقُْلَن فِيَما بَْينَهُنَّ ا َدَخلَْن 5فَتَطَلَّْعَن َوَرأَْيَن أَنَّ اْلَحَجَر قَْد ُدْحِرَج! ألَنَّهُ َكاَن َعِظيًما ِجد ً َولَمَّ

 ًسا َعِن اْليَِميِن الَبًِسا ُحلَّةً بَْيَضاَء، فَاْنَدهَْشَن.اْلقَْبَر َرأَْيَن َشاب ًا َجالِ 

 (5-24:1)لوقا 

َل اْلفَْجِر، أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر َحاِمالٍَت اْلَحنُوَط الَِّذي أَْعَدْدنَهُ، َوَمعَ 1 ِل األُْسبُوِع، أَوَّ . ثُمَّ فِي أَوَّ فََدَخْلَن َولَْم يَِجْدَن 3فََوَجْدَن اْلَحَجَر ُمَدْحَرًجا َعِن اْلقَْبِر، 2هُنَّ أُنَاس 

بِّ يَُسوَع.  اقٍَة. 4َجَسَد الرَّ َساٍت ُوُجوهَهُنَّ إِلَى 5َوفِيَما هُنَّ ُمْحتَاَرات  فِي ذلَِك، إَِذا َرُجالَِن َوقَفَا بِِهنَّ بِثِيَاٍب بَرَّ :َوإِْذ ُكنَّ َخائِفَاٍت َوُمنَكِّ لَِماَذا » األَْرِض، قَاالَ لَهُنَّ

تَْطلُْبَن اْلَحيَّ بَْيَن األَْمَواِت؟
 

 (1:20)يوحنا 

ِل األُْسبُوِع َجاَءْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ إِلَى اْلقَْبِر بَاِكًرا، َوالظَّالَُم بَاق. فَنَظََرِت اْلَحَجرَ 1 َمْرفُوًعا َعِن اْلقَْبِر. َوفِي أَوَّ
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 مالبسات قيامة السيد المسيح المزعومة؟ما هي 

 (15-28:1)متى  
ُة َوَمْرَيُم األُخْ  ْبِت، َذَهَبْت َمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّ ِل ِمَن األُْسُبوِع، َبْعَد اْنِتَهاِء السَّ َمالَكاً ِمْن ِعْنِد َفإَِذا ِزْلَزاٌل َعِنيٌف َقْد َحَدَث، ألَنَّ  2 .َرى َتَتَفقََّداِن اْلَقْبرَ َوِفي اْلَيْوِم األَوَّ

َماِء، َوَجاَء َفَدْحَرَج اْلَحَجَر َوَجلََس َعلَْيهِ  بِّ َنَزَل ِمَن السَّ ْلجِ  3 .الرَّ ا َرآهُ اْلُجُنوُد الَِّذيَن َكاُنوا َيْحُرُسوَن  4 .َوَكاَن َمْنَظُر اْلَمالَِك َكاْلَبْرِق، َوَثْوُبُه أَْبَيَض َكالثَّ َولَمَّ

ُهْم َمْوَتىاْلَقْبَر، أََصاَبهُ  ْعُر َوَصاُروا َكأَنَّ ُكَما َتْبَحَثاِن َعْن َيُسوَع الَِّذي ُصلِبَ »َفَطْمأََن الَمالَُك اْلَمْرأََتْيِن َقاِئالً:  5 .ُم الذُّ ُه لَْيَس ُهَنا،  6 .الَ َتَخاَفا. َفأََنا أَْعلَُم أَنَّ إِنَّ

ُه َقْد َقاَم ِمْن َبْيِن األَْمَواِت، َوَها ُهَو َيْسِبقُُكْم إِلَى  7 .اَن الَِّذي َكاَن َمْوُضوعاً ِفيهِ َفَقْد َقاَم، َكَما َقاَل. َتَعالََيا َواْنُظَرا اْلَمكَ  َواْذَهَبا ِبُسْرَعٍة َوأَْخِبَرا َتالَِميَذهُ أَنَّ

ٌِ َعِظيٌم، َوَرَكَضَتا إِلَى َفاْنَطلََقِت اْلَمْرأََتاِن  8 «!اْلَجلِيِل، ُهَناَك َتَرْوَنُه. َها أََنا َقْد أَْخَبْرُتُكَما ِمَن اْلَقْبِر ُمْسِرَعَتْيِن، َوَقِد اْسَتْولَى َعلَْيِهَما َخْوٌف َشِديٌد َوَفَر

َرا التَّالَِميَذ، إَِذا َيُسوُع َنْفُسُه َقِد اْلَتَقاُهَما َوقَ  9 .التَّالَِميِذ َتْحِمالَِن اْلُبْشَرى َمَتا َوأَْمَسَكَتا ِبَقَدَمْيِه، َوَسَجَدَتا لَهُ « َسالٌَم!»اَل: َوِفيَما ُهَما ُمْنَطلَِقَتاِن لُِتَبشِّ َفَقاَل  10 .َفَتَقدَّ

 «!الَ َتَخاَفا! اْذَهَبا قُوالَ إلِْخَوِتي أَْن َيْذَهُبوا إِلَى اْلَجلِيِل، َوُهَناَك َيَرْوَنِني»لَُهَما َيُسوُع: 

اِس َقْد َذَهُبوا إِلَى اْلَمِديَنِة َوأَْخَبُروا ُرَؤَساَء اْلَكَهَنِة ِبُكلِّ َما َجَرىَوَبْيَنَما َكاَنِت اْلَمْرأََتاِن  11 ُيوُخ  12.َذاِهَبَتْيِن، إَِذا َبْعُض اْلُحرَّ َفاْجَتَمَع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوالشُّ

َفإَِذا َبلََغ اْلَخَبُر اْلَحاِكَم، َفإِنََّنا  14 !قُولُوا: إِنَّ َتالَِميَذهُ َجاُءوا لَْيالً َوَسَرقُوهُ َوَنْحُن َناِئُمونَ »وا لَُهْم: َوَقالُ  13 َوَتَشاَوُروا ِفي األَْمِر. ُثمَّ َرَشْوا اْلُجُنوَد ِبَماٍل َكِثيٍر،

 .قَُّنوُهْم. َوَقِد اْنَتَشَرْت َهِذِه اإلَِشاَعُة َبْيَن اْلَيُهوِد إِلَى اْلَيْومِ َفأََخَذ اْلُجُنوُد اْلَماَل، َوَعِملُوا َكَما لَ  15 .«ُنَداِفُع َعْنُكْم، َفَتُكوُنوَن ِفي َمأَْمٍن ِمْن أَيِّ ُسوءٍ 

 (8-16:1)مرقس  
ةً  ُة َوَمْرَيُم أُمُّ َيْعقُوَب َوَسالُوَمُة ُطُيوباً ِعْطِريَّ ْبُت، اْشَتَرْت َمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّ ا اْنَتَهى السَّ هُ  َولَمَّ ِل ِمَن األُْسُبوِع، أََتْيَن إِلَى اْلَقْبِر َباِكراً . 2 لَِيأِْتيَن َوَيْدُهنَّ َوِفي اْلَيْوِم األَوَّ

اً َمَع ُطلُوِع الشَّْمسِ  اْلَحَجَر َقْد ُدْحِرَج، َمَع أَنَُّه  لِكنَُّهنَّ َتَطلَّْعَن َفَرأَْيَن أَنَّ « 4 َمْن ُيَدْحِرُج لََنا اْلَحَجَر ِمْن َعلَى َباِب اْلَقْبِر؟»َوُكنَّ َيقُْلَن َبْعُضُهنَّ لَِبْعٍض: . 3 ِجدا

اً  : . 6 َخْوفُ َوإِْذ َدَخْلَن اْلَقْبَر، َرأَْيَن ِفي اْلِجَهِة اْلُيْمَنى َشابااً َجالِساً، الَِبساً َثْوباً أَْبَيَض، َفَتَملََّكُهنَّ الْ . 5 َكاَن َكِبيراً ِجدا َيُسوَع  الَ َتَخْفَن. أَْنُتنَّ َتْبَحْثَن َعنْ »َفَقاَل لَُهنَّ

ُه َقاَم! لَْيَس ُهَو ُهَنا. َها ُهَو اْلَمَكاُن الَِّذي َكاَن َمْوُضوعاً ِفيهِ  ُه َسَيْسِبُقُكْم إِلَى اْلَجلِيِل؛ . 7 النَّاِصِريِّ الَِّذي ُصلَِب. إِنَّ لِكِن اْذَهْبَن َوقُْلَن لَِتالَِميِذِه، َولُِبْطُرَس، إِنَّ

ِديَدةُ. َولَْم َيقُْلَن .« 8 ُكمْ ُهَناَك َتَرْوَنُه َكَما َقاَل لَ  ْهَشُة الشَّ ْعَدةُ َوالدَّ  .َشْيئاً ألََحٍد، ألَنَُّهنَّ ُكنَّ َخاِئَفاتٍ َفَخَرْجَن َهاِرَباٍت ِمَن اْلَقْبِر، َوَقِد اْسَتْولَْت َعلَْيِهنَّ الرِّ

 (12-24:1)لوقا  
ِل ِمَن األُْسُبوِع، َباِكراً  أَْنهُ  َولِكْن ِفي اْلَيْوِم األَوَّ اً، ِجْئَن إِلَى اْلَقْبِر َحاِمالٍَت اْلَحُنوَط الَِّذي َهيَّ ا َدَخْلَن لَْم . 3 َفَوَجْدَن أَنَّ اْلَحَجَر َقْد ُدْحِرَج َعِن اْلَقْبرِ . 2 ِجدا َولِكْن لَمَّ

بِّ َيُسوعَ  َراٌت ِفي ذلَِك، إَِذا َرجُ . 4 َيِجْدَن ُجْثَماَن الرَّ اَقٍة َقْد َوَقَفا ِبَجاِنِبِهنَّ َوِفيَما ُهنَّ ُمَتَحيِّ ْسَن ُوُجوَهُهنَّ إِلَى األَْرِض. . 5 الَِن ِبِثَياٍب َبرَّ َفَتَملََّكُهنَّ اْلَخْوُف َوَنكَّ

ُجالَِن:  ُه  6 لَِماَذا َتْبَحْثَن َعِن اْلَحيِّ َبْيَن األَْمَواِت؟»ِعْنَدِئٍذ َقاَل لَُهنَّ الرَّ ُه لَْيَس ُهَنا، َولَِكنَّ َفَقاَل: إِنَّ اْبَن 7 َقْد َقاَم! اْذُكْرَن َما َكلََّمُكْم ِبِه إِْذ َكاَن َبْعُد ِفي اْلَجلِيلِ إِنَّ

الِِث َيقُومُ  ْرَن َكالََمهُ .« 8 اإلِْنَساِن الَُبدَّ أَْن ُيَسلََّم إِلَى أَْيِدي أَُناٍس َخاِطِئيَن، َفُيْصلََب، َوِفي اْلَيْوِم الثَّ ْعَن ِمَن اْلَقْبِر، أَْخَبْرَن األََحَد َعَشَر َواآلَخِريَن َوإِْذ َرجَ .9 َفَتَذكَّ

ا، َوَمْرَيُم أُمُّ َيْعقُوَب، وَ . 10 ُكلَُّهْم ِبهِذِه األُُموِر َجِميعاً  ُة، َوُيَونَّ ُسَل ِبذلَِك ُهنَّ َمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّ َفَبَدا . 11 َهْبَن َمَعُهنَّ األُْخَرَياُت اللََّواِتي ذَ َوَكاَنِت اللََّواِتي أَْخَبْرَن الرُّ
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قُوُهنَّ  ُه َهَذَياٌن، َولَْم ُيَصدِّ ُسِل َكأَنَّ باً  إاِلَّ أَنَّ ُبْطُرَس َقاَم َوَرَكَض إِلَى اْلَقْبِر، َوإِِذ اْنَحَنى َرأَى األَْكَفاَن اْلَمْلفُوَفَة َوْحَدَها، ُثمَّ َمَضى. 12 َكالَُمُهنَّ ِفي َنَظِر الرُّ ُمَتَعجِّ

ا  .َحَدثَ  ِممَّ

-20:1)يوحنا  

10) 

ٌم، الَُم ُمَخيِّ ُة إِلَى َقْبِر َيُسوَع، َوالظَّ َرْت َمْرَيُم اْلَمْجَدلِيَّ ِل ِمَن األُْسُبوِع، َبكَّ َفأَْسَرَعْت َوَجاَءْت إِلَى ِسْمَعاَن . 2 َفَرأَِت اْلَحَجَر َقْد ُرِفَع َعْن َباِب اْلَقْبرِ  َوِفي اْلَيْوِم األَوَّ

ُه َوَقالَْت لَُهَما: ُبْطُرَس  ْلِميِذ اآلَخِر الَِّذي َكاَن َيُسوُع ُيِحبُّ بَّ ِمَن اْلَقْبِر، َوالَ َنْدِري أَْيَن َوَضُعوهُ »َوالتِّ َها إِلَى «! 3 أََخُذوا الرَّ ْلِميُذ اآلَخُر َوَتَوجَّ َفَخَرَج ُبْطُرُس َوالتِّ

ْلِميَذ اآلَخَر َسَبَق ُبْطُرَس َفَوَصَل إِلَى اْلَقْبِر َقْبلَُه،َوَكاَنا َيْرُكَضاِن َمعاً. َولِكنَّ ال. 4 اْلَقْبرِ  ُه لَْم َيْدُخلْ  5 تِّ ُثمَّ . 6 َواْنَحَنى َفَرأَى األَْكَفاَن ُمْلَقاًة َعلَى األَْرِض، َولِكنَّ

َواْلِمْنِديُل الَِّذي َكاَن َعلَى َرْأِس َيُسوَع َوَجَدهُ َمْلفُوفاً َوْحَدهُ ِفي . 7 األَْكَفاَن ُمْلَقاًة َعلَى األَْرِض َوَصَل ِسْمَعاُن ُبْطُرُس ِفي إِْثِرِه إِلَى اْلَقْبِر َوَدَخلَُه، َفَرأَى أَْيضاً 

الً،. 8 َمَكاٍن ُمْنَفِصٍل َعِن األَْكَفانِ  ْلِميُذ اآلَخُر، الَِّذي َكاَن َقْد َوَصَل إِلَى اْلَقْبِر أَوَّ َفإِنَّ التَّالَِميَذ لَْم َيُكوُنوا َحتَّى َذلَِك اْلَوْقِت َقْد . 9 َوَرأَى َفآَمنَ  ِعْنَد َذلَِك َدَخَل التِّ

ُه الَُبدَّ أَْن َيقُوَم ِمْن َبْيِن األَْمَواتِ  أَ ِبأَنَّ ْلِميَذاِن إِلَى َبْيِتِهَما. 10 َفِهُموا أَنَّ اْلِكَتاَب َتَنبَّ  .ُثمَّ َرَجَع التِّ

 

 الذي كان عند قبر يسوع؟كيف ومتى تدحرج الحجر 

 (2:28)متى 

َماِء َوَجاَء َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعِن اْلبَ 2 بِّ نََزَل ِمَن السَّ  اِب، َوَجلََس َعلَْيِه.َوإَِذا َزْلَزلَة  َعِظيَمة  َحَدثَْت، ألَنَّ َمالََك الرَّ

 (5-16:3)مرقس 

3: ا. 4« َمْن يَُدْحِرُج لَنَا اْلَحَجَر َعْن بَاِب اْلقَْبِر؟» َوُكنَّ يَقُْلَن فِيَما بَْينَهُنَّ ا َدَخْلَن اْلقَْبَر َرأَْيَن 5فَتَطَلَّْعَن َوَرأَْيَن أَنَّ اْلَحَجَر قَْد ُدْحِرَج! ألَنَّهُ َكاَن َعِظيًما ِجد ً َولَمَّ

.َشاب ًا َجالًِسا َعِن اْليَِميِن الَبًِسا ُحلَّةً بَْيَضاَء، فَاْنَدهَْشنَ 
 

 (5-24:1)لوقا 

َل اْلفَْجِر، أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر َحاِمالٍَت اْلَحنُوَط الَِّذي أَْعَدْدنَهُ، َوَمعَ 1 ِل األُْسبُوِع، أَوَّ . ثُمَّ فِي أَوَّ فََدَخْلَن َولَْم يَِجْدَن 3فََوَجْدَن اْلَحَجَر ُمَدْحَرًجا َعِن اْلقَْبِر، 2هُنَّ أُنَاس 

بِّ يَُسوَع.  اقٍَة. 4َجَسَد الرَّ :5َوفِيَما هُنَّ ُمْحتَاَرات  فِي ذلَِك، إَِذا َرُجالَِن َوقَفَا بِِهنَّ بِثِيَاٍب بَرَّ َساٍت ُوُجوهَهُنَّ إِلَى األَْرِض، قَاالَ لَهُنَّ لَِماَذا » َوإِْذ ُكنَّ َخائِفَاٍت َوُمنَكِّ

يَّ بَْيَن األَْمَواِت؟تَْطلُْبَن اْلحَ 
 

 (2-20:1)يوحنا 

ِل األُْسبُوِع َجاَءْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ إِلَى اْلقَْبِر بَاِكًرا، َوالظَّالَُم بَاق. فَنَظََرِت اْلَحَجرَ 1 فََرَكَضْت َوَجاَءْت إِلَى ِسْمَعاَن بُْطُرَس 2َمْرفُوًعا َعِن اْلقَْبِر.  َوفِي أَوَّ

يَِّد ِمَن اْلقَْبِر، َولَْسنَا نَْعلَُم أَْيَن َوَضُعوهُ!» ِميِذ اآلَخِر الَِّذي َكاَن يَُسوُع يُِحبُّهُ، َوقَالَْت لَهَُما:َوإِلَى التِّلْ  «.أََخُذوا السَّ
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 مالكان؟ مرجالن أ ممن دل الناس على قيامة يسوع: مالك أم شاب أ

 (7-28:5)متى 

ا اْنظَُرا اْلَمْوِضَع الَِّذي 6الَ تََخافَا أَْنتَُما، فَإِنِّي أَْعلَُم أَنَُّكَما تَْطلُبَاِن يَُسوَع اْلَمْصلُوَب. :»فَأََجاَب اْلَمالَُك َوقَاَل لِْلَمْرأَتَْيِن 5 لَْيَس هَُو ههُنَا، ألَنَّهُ قَاَم َكَما قَاَل! هَلُمَّ

بُّ ُمْضطَِجًعا فِيِه.   «.َك تََرْونَهُ. هَا أَنَا قَْد قُْلُت لَُكَماَواْذهَبَا َسِريًعا قُوالَ لِتاَلَِميِذِه: إِنَّهُ قَْد قَاَم ِمَن األَْمَواِت. هَا هَُو يَْسبِقُُكْم إِلَى اْلَجلِيِل. هُنَا7َكاَن الرَّ

 (7-16:5)مرقس 

ا َدَخْلَن اْلقَْبَر َرأَْيَن َشاب ًا َجالًِسا َعِن اْليَِميِن الَبًِسا ُحلَّةً بَْيَضاَء، فَاْنَدهَْشَن. 5 َولَمَّ
6: الَ تَْنَدِهْشَن! أَْنتُنَّ تَْطلُْبَن يَُسوَع النَّاِصِريَّ اْلَمْصلُوَب. قَْد قَاَم! » فَقَاَل لَهُنَّ

 «.ُكمْ لِكِن اْذهَْبَن َوقُْلَن لِتاَلَِميِذِه َولِبُْطُرَس: إِنَّهُ يَْسبِقُُكْم إِلَى اْلَجلِيِل. هُنَاَك تََرْونَهُ َكَما قَاَل لَ 7ُع الَِّذي َوَضُعوهُ فِيِه. لَْيَس هَُو ههُنَا. هَُوَذا اْلَمْوضِ 

 (6-24:4)لوقا 

اقٍَة. َوفِيَما هُنَّ ُمْحتَاَرات  فِي ذلَِك، إَِذا َرُجالَِن َوقَفَا بِِهنَّ بِثِيَا4 :5ٍب بَرَّ َساٍت ُوُجوهَهُنَّ إِلَى األَْرِض، قَاالَ لَهُنَّ لَِماَذا تَْطلُْبَن اْلَحيَّ بَْيَن » َوإِْذ ُكنَّ َخائِفَاٍت َوُمنَكِّ

لَْيَس هَُو ههُنَا، لِكنَّهُ قَاَم! اُْذُكْرَن َكْيَف َكلََّمُكنَّ َوهَُو بَْعُد فِي اْلَجلِيلِ 6األَْمَواِت؟ 
 

-20:12)يوحنا 

13) 

ْجلَْيِن، َحْيُث َكاَن َجسَ 12 ْأِس َواآلَخَر ِعْنَد الرِّ يَا اْمَرأَةُ، لَِماَذا » فَقَاالَ لَهَا:13ُد يَُسوَع َمْوُضوًعا. فَنَظََرْت َمالََكْيِن بِثِيَاٍب بِيٍض َجالَِسْيِن َواِحًدا ِعْنَد الرَّ

«.ِدي، َولَْسُت أَْعلَُم أَْيَن َوَضُعوهُ!إِنَّهُْم أََخُذوا َسيِّ » قَالَْت لَهَُما:« تَْبِكيَن؟
 

 

من أين أتى المالك أو الشاب أو الرجالن أو المالكان: من داخل القبر أم 

 خارجه؟

 (2:28)متى 

َماِء َوَجاَء َوَدْحَرَج اْلَحَجَر َعِن 2 بِّ نََزَل ِمَن السَّ  اْلبَاِب، َوَجلََس َعلَْيِه.َوإَِذا َزْلَزلَة  َعِظيَمة  َحَدثَْت، ألَنَّ َمالََك الرَّ

 (5:16)مرقس 

ا َدَخْلَن اْلقَْبَر َرأَْيَن َشاب ًا َجالًِسا َعِن اْليَِميِن الَبًِسا ُحلَّةً بَْيَضاَء، فَاْنَدهَْشَن.5  َولَمَّ
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 (4-24:3)لوقا 

بِّ يَُسوَع. 3 اقٍَة. َوفِيَما هُنَّ ُمْحتَاَرات  فِي4فََدَخْلَن َولَْم يَِجْدَن َجَسَد الرَّ ذلَِك، إَِذا َرُجالَِن َوقَفَا بِِهنَّ بِثِيَاٍب بَرَّ
 

-20:11)يوحنا 

12) 

ا َمْريَُم فََكانَْت َواقِفَةً ِعْنَد اْلقَْبِر َخاِرًجا تَْبِكي. َوفِيَما ِهَي تَْبِكي اْنَحنَْت إِلَى اْلقَْبِر، 11 أَمَّ
ْأِس َواآلَخَر فَنَظََرْت َمالََكْيِن بِثِيَاٍب بِيٍض َجالَِسْيِن وَ 12 اِحًدا ِعْنَد الرَّ

ْجلَْيِن، َحْيُث َكاَن َجَسُد يَُسوَع َمْوُضوًعا. ِعْنَد الرِّ
 

 

 هل أخبرت النسوة التالميذ بقيامة المسيح سريعا؟

 (8:28)متى 

 تاَلَِميَذهُ.فََخَرَجتَا َسِريًعا ِمَن اْلقَْبِر بَِخْوٍف َوفََرٍح َعِظيٍم، َراِكَضتَْيِن لِتُْخبَِرا 8

 (9:24)لوقا 

َوَرَجْعَن ِمَن اْلقَْبِر، َوأَْخبَْرَن األََحَد َعَشَر َوَجِميَع اْلبَاقِيَن بِهَذا ُكلِِّه.9
 

 (8:16)مرقس 

. َولَْم يَقُْلَن ألََحٍد 8 ْعَدةَ َواْلَحْيَرةَ أََخَذتَاهُنَّ َشْيئًا ألَنَّهُنَّ ُكنَّ َخائِفَاٍت.فََخَرْجَن َسِريًعا َوهََرْبَن ِمَن اْلقَْبِر، ألَنَّ الرِّ
 

 

 هل صدقت النسوة والتالميذ قيامة يسوع؟

 (8-28:5)متى 

ا اْنظَُرا اْلَمْوِضَع الَِّذي 6الَ تََخافَا أَْنتَُما، فَإِنِّي أَْعلَُم أَنَُّكَما تَْطلُبَاِن يَُسوَع اْلَمْصلُوَب. :»فَأََجاَب اْلَمالَُك َوقَاَل لِْلَمْرأَتَْيِن 5 لَْيَس هَُو ههُنَا، ألَنَّهُ قَاَم َكَما قَاَل! هَلُمَّ

بُّ ُمْضطَِجًعا فِيِه.  فََخَرَجتَا 8«. هُ. هَا أَنَا قَْد قُْلُت لَُكَماَك تََرْونَ َواْذهَبَا َسِريًعا قُوالَ لِتاَلَِميِذِه: إِنَّهُ قَْد قَاَم ِمَن األَْمَواِت. هَا هَُو يَْسبِقُُكْم إِلَى اْلَجلِيِل. هُنَا7َكاَن الرَّ

 َسِريًعا ِمَن اْلقَْبِر بَِخْوٍف َوفََرٍح َعِظيٍم، َراِكَضتَْيِن لِتُْخبَِرا تاَلَِميَذهُ.
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 (14:16)مرقس 

قُوا الَِّذيَن نَظَُروهُ قَْد قَاَم.أَِخيًرا ظَهََر لأِلََحَد َعَشَر َوهُْم ُمتَِّكئُوَن، َوَوبََّخ َعَدَم إِيَمانِِهْم َوقََساَوةَ قُلُ 14  وبِِهْم، ألَنَّهُْم لَْم يَُصدِّ

-24:36)لوقا 

43) 

َما بَالُُكْم » فَقَاَل لَهُْم:38فََجِزُعوا َوَخافُوا، َوظَنُّوا أَنَّهُْم نَظَُروا ُروًحا. 37« َسالَم  لَُكْم!» َوفِيَما هُْم يَتََكلَُّموَن بِهَذا َوقََف يَُسوُع نَْفُسهُ فِي َوْسِطِهْم، َوقَاَل لَهُْم:36

وَح لَْيَس لَ 39ُمْضطَِربِيَن، َولَِماَذا تَْخطُُر أَْفَكار  فِي قُلُوبُِكْم؟  ونِي َواْنظُُروا، فَإِنَّ الرُّ : إِنِّي أَنَا هَُو! ُجسُّ «. هُ لَْحم  َوِعظَام  َكَما تََرْوَن لِياُْنظُُروا يََديَّ َوِرْجلَيَّ
بُوَن، قَاَل لَهُْم:41َوِحيَن قَاَل هَذا أََراهُْم يََدْيِه َوِرْجلَْيِه. 40 قِين ِمَن اْلفََرِح، َوُمتََعجِّ ؟» َوبَْينََما هُْم َغْيُر ُمَصدِّ فَنَاَولُوهُ ُجْزًءا ِمْن َسَمٍك 42« أَِعْنَدُكْم ههُنَا طََعام 

اَمهُْم.43، َوَشْيئًا ِمْن َشْهِد َعَسل. َمْشِويٍّ   فَأََخَذ َوأََكَل قُدَّ

 (4:21)يوحنا 

اِطِئ. َولِكنَّ التَّالَِميَذ لَْم يَُكونُوا يَْعلَُموَن أَنَّهُ يَُسوُع.4 ْبُح، َوقََف يَُسوُع َعلَى الشَّ ا َكاَن الصُّ َولَمَّ
 

 

 لمن ظهر السيد المسيح بعد الصلب وكم مرة ظهر؟

 (9:28)متى 

َمتَا َوأَْمَسَكتَا بِقََدَمْيِه َوَسَجَدتَا لَهُ.«. َسالَم  لَُكَما» َوفِيَما هَُما ُمْنطَلِقَتَاِن لِتُْخبَِرا تاَلَِميَذهُ إَِذا يَُسوُع الَقَاهَُما َوقَاَل:9  فَتَقَدَّ

-28:16)متى 

17) 

16
ا األََحَد َعَشَر تِْلِميًذا فَاْنطَلَقُوا إِلَى اْلَجلِيِل إِلَى اْلَجبَِل، َحْيُث أََمَرهُْم يَُسوُع.  َوأَمَّ

17
وا. ا َرأَْوهُ َسَجُدوا لَهُ، َولِكنَّ بَْعَضهُْم َشكُّ  َولَمَّ

 (9:16)مرقس 

9
الً  ِل األُْسبُوِع ظَهََر أَوَّ  لَِمْريََم اْلَمْجَدلِيَِّة، الَّتِي َكاَن قَْد أَْخَرَج ِمْنهَا َسْبَعةَ َشيَاِطيَن.َوبَْعَدَما قَاَم بَاِكًرا فِي أَوَّ

 (12:16)مرقس 

12
يَِّة.  َوبَْعَد ذلَِك ظَهََر بِهَْيئٍَة أُْخَرى الْثنَْيِن ِمْنهُْم، َوهَُما يَْمِشيَاِن ُمْنطَلِقَْيِن إِلَى اْلبَرِّ
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 (14:16)مرقس 

14
قُوا الَّ أَِخيًرا ظَهََر   ِذيَن نَظَُروهُ قَْد قَاَم.لأِلََحَد َعَشَر َوهُْم ُمتَِّكئُوَن، َوَوبََّخ َعَدَم إِيَمانِِهْم َوقََساَوةَ قُلُوبِِهْم، ألَنَّهُْم لَْم يَُصدِّ

 (15:24)لوقا 

15
َوَكاَن يَْمِشي َمَعهَُما.َوفِيَما هَُما يَتََكلََّماِن َويَتََحاَوَراِن، اْقتََرَب إِلَْيِهَما يَُسوُع نَْفُسهُ 

 

 (36:24)لوقا 

36
«َسالَم  لَُكْم!» َوفِيَما هُْم يَتََكلَُّموَن بِهَذا َوقََف يَُسوُع نَْفُسهُ فِي َوْسِطِهْم، َوقَاَل لَهُْم:

 

 (14:20)يوحنا 

14
ا قَالَْت هَذا اْلتَفَتَْت إِلَى اْلَوَراِء، فَنَظََرْت يَُسوَع َواقِفًا،  َولَْم تَْعلَْم أَنَّهُ يَُسوُع.َولَمَّ

 

 (19:20)يوحنا 

19
ُل األُْسبُوِع، َوَكانَِت األَْبَواُب ُمَغلَّقَةً َحْيُث َكاَن التَّالَ  ا َكانَْت َعِشيَّةُ ذلَِك اْليَْوِم، َوهَُو أَوَّ فِي ِميُذ ُمْجتَِمِعيَن لَِسبَِب اْلَخْوِف ِمَن اْليَهُوِد، َجاَء يَُسوُع َوَوقََف َولَمَّ

«َسالَم  لَُكْم!» اْلَوْسِط، َوقَاَل لَهُْم:
 

 (26:20)يوحنا 

26
«.َسالَم  لَُكْم!» ، َوَوقََف فِي اْلَوْسِط َوقَاَل:َوبَْعَد ثََمانِيَِة أَيَّاٍم َكاَن تاَلَِميُذهُ أَْيًضا َداِخالً َوتُوَما َمَعهُْم. فََجاَء يَُسوُع َواألَْبَواُب ُمَغلَّقَة  

 

 (1:21)يوحنا 

1
بَْعَد هَذا أَْظهََر أَْيًضا يَُسوُع نَْفَسهُ لِلتَّالَِميِذ َعلَى بَْحِر طَبَِريَّةَ. ظَهََر هَكَذا

 

 

 من سجد ليسوع عند ظهوره بعد قيامته؟

 (9:28)متى 

َمتَا َوأَْمَسَكتَا بِقََدَمْيِه َوَسَجَدتَا لَهُ.«. َسالَم  لَُكَما» َوفِيَما هَُما ُمْنطَلِقَتَاِن لِتُْخبَِرا تاَلَِميَذهُ إَِذا يَُسوُع الَقَاهَُما َوقَاَل:9  فَتَقَدَّ

-28:16)متى 

ا األََحَد َعَشَر تِْلِميًذا فَاْنطَلَقُوا إِلَى اْلَجلِيِل إِلَى اْلَجبَِل، َحْيُث أََمَرهُْم يَُسوُع. 16 َوأَمَّ
ا َرأَْوهُ َسَجُدوا لَهُ، َولِكنَّ بَعْ 17 وا.َولَمَّ  َضهُْم َشكُّ
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17) 

-24:51)لوقا 

52) 

َماِء. 51 فََسَجُدوا لَهُ َوَرَجُعوا إِلَى أُوُرَشلِيَم بِفََرٍح َعِظيمٍ 52َوفِيَما هَُو يُبَاِرُكهُُم، اْنفََرَد َعْنهُْم َوأُْصِعَد إِلَى السَّ
 

 

 هل لمس أحد المسيح بعد قيامته ومن لمسه؟

 (9:28)متى 

َمتَا َوأَْمَسَكتَا بِقََدَمْيِه َوَسَجَدتَا لَهُ.«. َسالَم  لَُكَما» ُمْنطَلِقَتَاِن لِتُْخبَِرا تاَلَِميَذهُ إَِذا يَُسوُع الَقَاهَُما َوقَاَل:َوفِيَما هَُما 9  فَتَقَدَّ

 (17:20)يوحنا 

«.إِنِّي أَْصَعُد إِلَى أَبِي َوأَبِيُكْم َوإِلِهي َوإِلِهُكمْ  ِكِن اْذهَبِي إِلَى إِْخَوتِي َوقُولِي لَهُْم:الَ تَْلِمِسينِي ألَنِّي لَْم أَْصَعْد بَْعُد إِلَى أَبِي. َول» قَاَل لَهَا يَُسوُع:17
 

-20:27)يوحنا 

28) 

، َوهَاِت يََدَك َوَضْعهَا فِي َجْنبِي، َوالَ تَُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن بَْل ُمؤْ »ثُمَّ قَاَل لِتُوَما:27 َربِّي » أََجاَب تُوَما َوقَاَل لَهُ:28«. ِمنًاهَاِت إِْصبَِعَك إِلَى هُنَا َوأَْبِصْر يََديَّ

«.َوإِلِهي!
 

 

 ؟أم ال هل صدق التالميذ قيامة يسوع

-28:16)متى 

17) 

ا األََحَد َعَشَر تِْلِميًذا فَاْنطَلَقُوا إِلَى اْلَجلِيِل إِلَى اْلَجبَِل، َحْيُث أََمَرهُْم يَُسوُع. 16 َوأَمَّ
وا.17 ا َرأَْوهُ َسَجُدوا لَهُ، َولِكنَّ بَْعَضهُْم َشكُّ  َولَمَّ
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 (14:16)مرقس 

قُوا الَِّذيَن نَظَُروهُ قَْد قَاَم.أَِخيًرا ظَهََر لأِلََحَد َعَشَر َوهُْم ُمتَِّكئُوَن، 14 َوَوبََّخ َعَدَم إِيَمانِِهْم َوقََساَوةَ قُلُوبِِهْم، ألَنَّهُْم لَْم يَُصدِّ
 

-24:39)لوقا 

43) 

وَح لَْيَس لَهُ لَْحم  َوِعظَام  َكَما39 ونِي َواْنظُُروا، فَإِنَّ الرُّ : إِنِّي أَنَا هَُو! ُجسُّ َوبَْينََما 41َوِحيَن قَاَل هَذا أََراهُْم يََدْيِه َوِرْجلَْيِه. 40«. تََرْوَن لِي اُْنظُُروا يََديَّ َوِرْجلَيَّ

قِين ِمَن اْلفََرِح، َوُمتَعَ  بُوَن، قَاَل لَهُْم:هُْم َغْيُر ُمَصدِّ ؟» جِّ ، َوَشْيئًا ِمْن َشْهِد َعَسل. 42« أَِعْنَدُكْم ههُنَا طََعام  اَمهُْم.43فَنَاَولُوهُ ُجْزًءا ِمْن َسَمٍك َمْشِويٍّ فَأََخَذ َوأََكَل قُدَّ
 

 

 باسم من ينبغي أن يتم التعميد؟

 (19:28)متى 

وِح اْلقُُدِس.فَاْذهَبُوا َوتَْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم 19 ُدوهُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ  َوَعمِّ

)أعمال الرسل 

38:2) 

وِح اْلقُُدِس.تُوبُوا َوْليَْعتَِمْد ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َعلَى اْسِم يَُسوَع اْلَمِسيِح لُِغْفَراِن اْلَخطَايَا، فَتَْقبَلُوا َعِطيَّةَ :»فَقَاَل لَهُْم بُْطُرُس 38 الرُّ
 

)أعمال الرسل 

5:19) 

بِّ يَُسوَع.5 ا َسِمُعوا اْعتََمُدوا بِاْسِم الرَّ فَلَمَّ
 

 

 ماذا كانت آخر كلمات يسوع بعد قيامته؟

-28:18)متى 

َم يَُسوُع َوَكلََّمهُْم قَائاِلً:18 َماِء َوَعلَى األَْرِض، » فَتَقَدَّ ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن فِي السَّ
وِح 19 ُدوهُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ فَاْذهَبُوا َوتَْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ
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آِميَن.«. رِ َوَعلُِّموهُْم أَْن يَْحفَظُوا َجِميَع َما أَْوَصْيتُُكْم بِِه. َوهَا أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّاِم إِلَى اْنقَِضاِء الدَّهْ 20اْلقُُدِس.  (20
 

-16:14)مرقس 

20) 

قُوا الَِّذيَن نَظَُروهُ قَْد قَاَم. أَِخيًرا ظَهََر لأِلََحَد َعَشَر َوهُْم ُمتَِّكئُوَن، َوَوبََّخ َعَدَم إِيَمانِِهْم َوقََساَوةَ قُلُوبِِهْم، ألَنَّهُْم لَْم 14 اْذهَبُوا إِلَى اْلَعالَِم » َوقَاَل لَهُُم:15يَُصدِّ

يَاِطيَن بِاْسِمي، َويَتََكلَُّموَن 17َمْن آَمَن َواْعتََمَد َخلََص، َوَمْن لَْم يُْؤِمْن يَُدْن. 16لِْلَخلِيقَِة ُكلِّهَا. أَْجَمَع َواْكِرُزوا بِاإِلْنِجيِل  َوهِذِه اآليَاُت تَْتبَُع اْلُمْؤِمنِيَن: يُْخِرُجوَن الشَّ

هُْم، َويََضُعوَن أَْيِديَهُْم َعلَى اْلَمْرَضى فَيَْبَرأُونَ يَْحِملُوَن َحيَّاٍت، َوإِْن َشِربُوا َشْيئًا مُ 18بِأَْلِسنٍَة َجِديَدٍة.   «.ِميتًا الَ يَُضرُّ

19
َماِء، َوَجلََس َعْن يَِميِن هللاِ.  بَّ بَْعَدَما َكلََّمهُُم اْرتَفََع إِلَى السَّ ثُمَّ إِنَّ الرَّ

20
بُّ  ا هُْم فََخَرُجوا َوَكَرُزوا فِي ُكلِّ َمَكاٍن، َوالرَّ يَْعَمُل َمَعهُْم َويُثَبُِّت اْلَكالََم بِاآليَاِت َوأَمَّ

 التَّابَِعِة. آِميَن.

-24:36)لوقا 

53) 

َما بَالُُكْم » فَقَاَل لَهُْم:38فََجِزُعوا َوَخافُوا، َوظَنُّوا أَنَّهُْم نَظَُروا ُروًحا. 37« َسالَم  لَُكْم!» َوفِيَما هُْم يَتََكلَُّموَن بِهَذا َوقََف يَُسوُع نَْفُسهُ فِي َوْسِطِهْم، َوقَاَل لَهُْم:36

وَح لَْيَس لَ 39ُمْضطَِربِيَن، َولَِماَذا تَْخطُُر أَْفَكار  فِي قُلُوبُِكْم؟  ونِي َواْنظُُروا، فَإِنَّ الرُّ : إِنِّي أَنَا هَُو! ُجسُّ «. هُ لَْحم  َوِعظَام  َكَما تََرْوَن لِياُْنظُُروا يََديَّ َوِرْجلَيَّ
بُوَن، قَاَل لَهُْم:41َوِحيَن قَاَل هَذا أََراهُْم يََدْيِه َوِرْجلَْيِه. 40 قِين ِمَن اْلفََرِح، َوُمتََعجِّ ؟» َوبَْينََما هُْم َغْيُر ُمَصدِّ فَنَاَولُوهُ ُجْزًءا ِمْن َسَمٍك 42« أَِعْنَدُكْم ههُنَا طََعام 

اَمهُْم.43، َوَشْيئًا ِمْن َشْهِد َعَسل. َمْشِويٍّ   فَأََخَذ َوأََكَل قُدَّ

«. َواْلَمَزاِميرِ  تُوب  َعنِّي فِي نَاُموِس ُموَسى َواألَْنبِيَاءِ هَذا هَُو اْلَكالَُم الَِّذي َكلَّْمتُُكْم بِِه َوأَنَا بَْعُد َمَعُكْم: أَنَّهُ الَ بُدَّ أَْن يَتِمَّ َجِميُع َما هَُو َمكْ » َوقَاَل لَهُْم:44
، َوهَكَذا َكاَن يَْنبَِغي أَنَّ اْلَمِسيَح يَتَأَلَُّم َويَقُوُم ِمَن األَْمَواِت فِي اْليَْوِم الثَّالِ » َوقَاَل لَهُْم:46ِحينَئٍِذ فَتََح ِذْهنَهُْم لِيَْفهَُموا اْلُكتَُب. 45 َوأَْن يُْكَرَز 47ِث، هَكَذا هَُو َمْكتُوب 

َوهَا أَنَا أُْرِسُل إِلَْيُكْم َمْوِعَد أَبِي. فَأَقِيُموا فِي َمِدينَِة أُوُرَشلِيَم إِلَى أَْن 49َوأَْنتُْم ُشهُود  لِذلَِك. 48ْوبَِة َوَمْغفَِرِة اْلَخطَايَا لَِجِميِع األَُمِم، ُمْبتََدأً ِمْن أُوُرَشلِيَم. بِاْسِمِه بِالتَّ 

ةً ِمَن األََعالِي  «.تُْلبَُسوا قُوَّ

َماِء. 51ْخَرَجهُْم َخاِرًجا إِلَى بَْيِت َعْنيَا، َوَرفََع يََدْيِه َوبَاَرَكهُْم. َوأَ 50 فََسَجُدوا لَهُ َوَرَجُعوا إِلَى أُوُرَشلِيَم 52َوفِيَما هَُو يُبَاِرُكهُُم، اْنفََرَد َعْنهُْم َوأُْصِعَد إِلَى السَّ

 اْلهَْيَكِل يَُسبُِّحوَن َويُبَاِرُكوَن هللاَ. آِميَن.َوَكانُوا ُكلَّ ِحيٍن فِي 53بِفََرٍح َعِظيٍم، 

-2121:يوحنا )

22) 

21
ا َرأَى بُْطُرُس هَذا، قَاَل لِيَُسوَع: ، َوهَذا َما لَهُ؟»فَلَمَّ « يَاَربُّ

22
!«.إِْن ُكْنُت أََشاُء أَنَّهُ يَْبقَى َحتَّى أَِجيَء، فََماَذا لََك؟ اْتبَْعنِي أَْنتَ » قَاَل لَهُ يَُسوُع:
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ماذا كان رد فعل النسوة والتالميذ بعد علمهم بقيامة المسيح: خوف أم فرح أم 
 كالهما؟ 

 (10-28:5)متى 

ا اْنظَُرا اْلَمْوِضَع الَِّذي 6الَ تََخافَا أَْنتَُما، فَإِنِّي أَْعلَُم أَنَُّكَما تَْطلُبَاِن يَُسوَع اْلَمْصلُوَب. :»فَأََجاَب اْلَمالَُك َوقَاَل لِْلَمْرأَتَْيِن 5 لَْيَس هَُو ههُنَا، ألَنَّهُ قَاَم َكَما قَاَل! هَلُمَّ

بُّ ُمْضطَِجًعا فِيِه.  فََخَرَجتَا 8«. هُ. هَا أَنَا قَْد قُْلُت لَُكَماَك تََرْونَ َواْذهَبَا َسِريًعا قُوالَ لِتاَلَِميِذِه: إِنَّهُ قَْد قَاَم ِمَن األَْمَواِت. هَا هَُو يَْسبِقُُكْم إِلَى اْلَجلِيِل. هُنَا7َكاَن الرَّ

َمتَا فَتَ «. َسالَم  لَُكَما» َوفِيَما هَُما ُمْنطَلِقَتَاِن لِتُْخبَِرا تاَلَِميَذهُ إَِذا يَُسوُع الَقَاهَُما َوقَاَل:9َسِريًعا ِمَن اْلقَْبِر بَِخْوٍف َوفََرٍح َعِظيٍم، َراِكَضتَْيِن لِتُْخبَِرا تاَلَِميَذهُ.  قَدَّ

 «.الَ تََخافَا. اِْذهَبَا قُوالَ إِلْخَوتِي أَْن يَْذهَبُوا إِلَى اْلَجلِيِل، َوهُنَاَك يََرْونَنِي» فَقَاَل لَهَُما يَُسوُع:10َوأَْمَسَكتَا بِقََدَمْيِه َوَسَجَدتَا لَهُ. 

 (8-16:5)مرقس 

ا َدَخْلَن اْلقَْبَر َرأَْيَن َشاب ًا َجالًِسا َعِن اْليَِميِن الَبًِسا ُحلَّةً بَْيَضاَء، فَاْنَدهَْشَن. 5 َولَمَّ
6: الَ تَْنَدِهْشَن! أَْنتُنَّ تَْطلُْبَن يَُسوَع النَّاِصِريَّ اْلَمْصلُوَب. قَْد قَاَم! » فَقَاَل لَهُنَّ

فََخَرْجَن َسِريًعا 8«. ُكمْ لِكِن اْذهَْبَن َوقُلَْن لِتاَلَِميِذِه َولِبُْطُرَس: إِنَّهُ يَْسبِقُُكْم إِلَى اْلَجلِيِل. هُنَاَك تََرْونَهُ َكَما قَاَل لَ 7ُع الَِّذي َوَضُعوهُ فِيِه. لَْيَس هَُو ههُنَا. هَُوَذا اْلَمْوضِ 

ْعَدةَ َوالَْحْيَرةَ أََخَذتَاهُنَّ  . َولَْم يَقُْلَن ألََحٍد َشْيئًا ألَنَّهُنَّ ُكنَّ َخائِفَاٍت.َوهََرْبَن ِمَن اْلقَْبِر، ألَنَّ الرِّ
 

-24:36)لوقا 

37) 

فََجِزُعوا َوَخافُوا، َوظَنُّوا أَنَّهُْم نَظَُروا ُروًحا.37« َسالَم  لَُكْم!»َوفِيَما هُْم يَتََكلَُّموَن بِهَذا َوقََف يَُسوُع نَْفُسهُ فِي َوْسِطِهْم، َوقَاَل لَهُْم:36
 

-20:19يوحنا )

20) 

ُل األُْسبُوِع، َوَكانَِت األَْبَواُب ُمَغلَّقَةً َحْيُث َكاَن التَّالَ 19 ا َكانَْت َعِشيَّةُ ذلَِك اْليَْوِم، َوهَُو أَوَّ ِميُذ ُمْجتَِمِعيَن لَِسبَِب اْلَخْوِف ِمَن اْليَهُوِد، َجاَء يَُسوُع َوَوقََف فِي َولَمَّ

.20« َسالَم  لَُكْم!» اْلَوْسِط، َوقَاَل لَهُْم: بَّ ا قَاَل هَذا أََراهُْم يََدْيِه َوَجْنبَهُ، فَفَِرَح التَّالَِميُذ إِْذ َرأَْوا الرَّ َولَمَّ
 

 

 هل أرسل تالميذ يسوع للتعميد أم ال؟
17

َر، الَ بِِحْكَمِة َكالٍَم لِئاَلَّ  َد بَْل ألُبَشِّ  يَتََعطََّل َصلِيُب اْلَمِسيِح.ألَنَّ اْلَمِسيَح لَْم يُْرِسْلنِي ألَُعمِّ

 (17:1)كورنثوس األولى 

19
وِح اْلقُُدِس. ُدوهُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ )متى  فَاْذهَبُوا َوتَْلِمُذوا َجِميَع األَُمِم َوَعمِّ

19:28) 
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 أهم التناقضات في سفر مرقس

 بعده؟متى بدأ يسوع الكرازة: قبل القبض على يوحنا المعمدان أم 
)مرقس  َوبَْعَدَما أُْسلَِم يُوَحنَّا َجاَء يَُسوُع إِلَى اْلَجلِيِل يَْكِرُز بِبَِشاَرِة َملَُكوِت هللاِ 14

14:1) 

َوبَْعَد هَذا َجاَء يَُسوُع َوتاَلَِميُذهُ إِلَى أَْرِض اْليَهُوِديَِّة، َوَمَكَث َمَعهُْم هُنَاَك، َوَكاَن 22

ُد.  يَُعمِّ
ُد فِي َعْيِن نُوٍن بِقُْرِب َسالِيَم، ألَنَّهُ َكاَن هُنَاَك ِميَاه  َكثِيَرة ، 23 َوَكاَن يُوَحنَّا أَْيًضا يَُعمِّ

ْجِن.24َوَكانُوا يَأْتُوَن َويَْعتَِمُدوَن .  )يوحنا  ألَنَّهُ لَْم يَُكْن يُوَحنَّا قَْد أُْلقَِي بَْعُد فِي السِّ

3:22-24)
 

 

 وأندراوس: في كفرناحوم أم بيت صيدا؟ أين كان يسكن بطرس
ْبِت َوَصاَر يَُعلُِّم. 21 ثُمَّ َدَخلُوا َكْفَرنَاُحوَم، َولِْلَوْقِت َدَخَل اْلَمْجَمَع فِي السَّ

فَبُِهتُوا ِمْن 22

َوَكاَن فِي َمْجَمِعِهْم َرُجل  بِِه 23تَْعلِيِمِه ألَنَّهُ َكاَن يَُعلُِّمهُْم َكَمْن لَهُ ُسْلطَان  َولَْيَس َكاْلَكتَبَِة. 

، فََصَرَخ  ؟ أَتَْيَت لِتُْهلَِكنَا! أَنَا »قَائاِلً: 24ُروح  نَِجس  آِه! َما لَنَا َولََكيَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ

« اْخَرْس! َواْخُرْج ِمْنهُ!»فَاْنتَهََرهُ يَُسوُع قَائاِلً: 25« َمْن أَْنَت: قُدُّوُس هللاِ! أَْعِرفُكَ 
وُح النَِّجُس َوَصاَح بَِصْوٍت َعِظيٍم َوَخَرَج ِمْنهُ. 26 فَتََحيَُّروا ُكلُّهُْم، َحتَّى 27فََصَرَعهُ الرُّ

َما هَذا؟ َما هَُو هَذا التَّْعلِيُم اْلَجِديُد؟ ألَنَّهُ بُِسْلطَاٍن يَأُْمُر َحتَّى » َسأََل بَْعُضهُْم بَْعًضا قَائِلِيَن:

 فََخَرَج َخبَُرهُ لِْلَوْقِت فِي ُكلِّ اْلُكوَرِة اْلُمِحيطَِة بِاْلَجلِيِل.28« فَتُِطيُعهُ!األَْرَواَح النَِّجَسةَ 

ا َخَرُجوا ِمَن اْلَمْجَمِع َجاُءوا لِْلَوْقِت إِلَى بَْيِت ِسْمَعاَن َوأَْنَدَراُوَس َمَع يَْعقُوَب 29 َولَمَّ

 (29-1:21)مرقس  َويُوَحنَّا،

 (44:1)يوحنا  بَْيِت َصْيَدا، ِمْن َمِدينَِة أَْنَدَراُوَس َوبُْطُرَس. َوَكاَن فِيلُبُُّس ِمنْ 44

 

 أين طلب الشياطين من المسيح عدم إرسالهم هناك: خارج الكورة أم الهاوية؟
َوَكاَن هُنَاَك ِعْنَد اْلِجبَاِل 11َوطَلََب إِلَْيِه َكثِيًرا أَْن الَ يُْرِسلَهُْم إِلَى َخاِرِج اْلُكوَرِة. 10

يَاِطيِن قَائِلِيَن:12قَِطيع  َكبِير  ِمَن اْلَخنَاِزيِر يَْرَعى،  أَْرِسْلنَا إِلَى » فَطَلََب إِلَْيِه ُكلُّ الشَّ

ألَنَّ َشيَاِطيَن َكثِيَرةً َدَخلَْت فِيِه. «. ئُونُ لَجِ »فَقَاَل:« َما اْسُمَك؟» فََسأَلَهُ يَُسوُع قِائاِلً:30
َوَكاَن هُنَاَك قَِطيُع َخنَاِزيَر َكثِيَرٍة 32َوطَلََب إِلَْيِه أَْن الَ يَأُْمَرهُْم بِالذَّهَاِب إِلَى اْلهَاِويَِة. 31
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ُخوِل فِيهَ  (12-5:10)مرقس  «.اْلَخنَاِزيِر لِنَْدُخَل فِيهَا  (32-8:30)لوقا  ا، فَأَِذَن لَهُْم.تَْرَعى فِي اْلَجبَِل، فَطَلَبُوا إِلَْيِه أَْن يَأَْذَن لَهُْم بِالدُّ

 

 هل دفع ليسوع كل سلطان فعال؟

 (5-6:4)مرقس 

ةً 5«. لَْيَس نَبِيٌّ باِلَ َكَراَمٍة إاِلَّ فِي َوطَنِِه َوبَْيَن أَْقِربَائِِه َوفِي بَْيتِهِ » فَقَاَل لَهُْم يَُسوُع:4 َواِحَدةً، َغْيَر أَنَّهُ َوَضَع يََدْيِه َعلَى َولَْم يَْقِدْر أَْن يَْصنََع هُنَاَك َوالَ قُوَّ

َمْرَضى قَلِيلِيَن فََشفَاهُْم.
 

 (23:20)متى 

ا اْلُجلُوُس َعْن يَِمي»فَقَاَل لَهَُما: 23 ْبَغِة الَّتِي أَْصطَبُِغ بِهَا أَنَا تَْصطَبَِغاِن. َوأَمَّ ا َكأِْسي فَتَْشَربَانِهَا، َوبِالصِّ فَلَْيَس لِي أَْن أُْعِطيَهُ إاِلَّ لِلَِّذيَن أُِعدَّ  ني َوَعْن يََساِريأَمَّ

 «.لَهُْم ِمْن أَبِي

 (40:10)مرقس 

ا اْلُجلُوُس َعْن يَِمينِي َوَعْن يََساِري فَلَْيَس لِي أَْن أُْعِطيَهُ إاِلَّ لِلَِّذيَن أُِعدَّ لَهُمْ 40  «.َوأَمَّ

 (18:28)متى 

َم يَُسوُع َوَكلََّمهُْم قَ 18 َماِء َوَعلَى األَْرضِ » ائاِلً:فَتَقَدَّ ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن فِي السَّ
 

 (35:3)يوحنا 

اآَلُب يُِحبُّ االْبَن َوقَْد َدفََع ُكلَّ َشْيٍء فِي يَِدِه.35
 

 

 ؟بستة أم بثمانية أيامتنبؤه بمجيئه الثاني  بعدتغيرت هيئة المسيح  هل
لَُكْم: إِنَّ ِمَن اْلقِيَاِم ههُنَا قَْوًما الَ يَُذوقُوَن اْلَمْوَت َحتَّى يََرْوا اْلَحقَّ أَقُوُل » َوقَاَل لَهُُم:1

ةٍ   «.َملَُكوَت هللاِ قَْد أَتَى بِقُوَّ

َوبَْعَد ِستَِّة أَيَّاٍم أََخَذ يَُسوُع بُْطُرَس َويَْعقُوَب َويُوَحنَّا، َوَصِعَد بِِهْم إِلَى َجبَل َعال 2

اَمهُْم، ُمْنفَِرِديَن َوْحَدهُمْ  ا َكالثَّْلِج، الَ 3. َوتََغيََّرْت هَْيئَتُهُ قُدَّ َوَصاَرْت ثِيَابُهُ تَْلَمُع بَْيَضاَء ِجد ً

ار  َعلَى األَْرِض أَْن يُبَيَِّض ِمْثَل ذلَِك.  (3-9:1)مرقس  يَْقِدُر قَصَّ

 «.اْلَمْوَت َحتَّى يََرْوا َملَُكوَت هللاِ  َحق ًا أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ِمَن اْلقِيَاِم ههُنَا قَْوًما الَ يَُذوقُونَ 27

َوبَْعَد هَذا اْلَكالَِم بِنَْحِو ثََمانِيَِة أَيَّاٍم، أََخَذ بُْطُرَس َويُوَحنَّا َويَْعقُوَب َوَصِعَد إِلَى َجبَل 28

ا الَِمًعا.َوفِيَما هَُو يَُصلِّي َصاَرْت هَْيئَةُ َوْجِهِه ُمتََغيَِّرةً، َولِبَاُسهُ مُ 29لِيَُصلَِّي.  )لوقا  ْبيَض ً

9:27-29) 
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 هل كان يسوع مكفنا بحنوط وأطياب أم ال ومن أحضرها؟

-15:46)مرقس 

47) 

46
َحَجًرا َعلَى بَاِب اْلقَْبِر.  فَاْشتََرى َكتَّانًا، فَأَْنَزلَهُ َوَكفَّنَهُ بِاْلَكتَّاِن، َوَوَضَعهُ فِي قَْبٍر َكاَن َمْنُحوتًا فِي َصْخَرٍة، َوَدْحَرجَ 

47
َوَكانَْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يُوِسي 

تَْنظَُراِن أَْيَن ُوِضَع.
 

 (2-16:1)مرقس 

1
ْبُت، اْشتََرْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يَْعقُوَب َوَسالُوَمةُ، َحنُوطًا لِيَأْتِينَ   َويَْدهَنَّهُ. َوبَْعَدَما َمَضى السَّ

2
ِل األُْسبُوِع أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر إِْذ طَلََعِت  ا فِي أَوَّ َوبَاِكًرا ِجد ً

 الشَّْمُس.

-23:53)لوقا 

56) 

ْبُت يَلُوُح. 54َوأَْنَزلَهُ، َولَفَّهُ بَِكتَّاٍن، َوَوَضَعهُ فِي قَْبٍر َمْنُحوٍت َحْيُث لَْم يَُكْن أََحد  ُوِضَع قَطُّ. 53 َوتَبَِعْتهُ نَِساء  ُكنَّ قَْد أَتَْيَن َمَعهُ ِمَن 55َوَكاَن يَْوُم االْستِْعَداِد َوالسَّ

 َر َوَكْيَف ُوِضَع َجَسُدهُ.اْلَجلِيِل، َونَظَْرَن اْلقَبْ 

ْبِت اْستََرْحَن َحَسَب اْلَوِصيَِّة.56  فََرَجْعَن َوأَْعَدْدَن َحنُوطًا َوأَْطيَابًا. َوفِي السَّ

 (3-24:1)لوقا 

َل اْلفَْجِر، أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر َحاِمالٍَت اْلَحنُوطَ الَِّذي أَْعَدْدنَهُ، َوَمعَ 1 ِل األُْسبُوِع، أَوَّ . ثُمَّ فِي أَوَّ فََوَجْدَن اْلَحَجَر ُمَدْحَرًجا َعِن اْلقَْبرِ 2هُنَّ أُنَاس 
 

-19:38)يوحنا 

40) 

اَمِة، وَ 38 فَأَِذَن بِيالَطُُس. فََجاَء هَُو تِْلِميُذ يَُسوَع، َولِكْن ُخْفيَةً لَِسبَِب اْلَخْوِف ِمَن اْليَهُوِد، َسأََل بِيالَطَُس أَْن يَأُْخَذ َجَسَد يَُسوَع، ثُمَّ إِنَّ يُوُسَف الَِّذي ِمَن الرَّ

الً إِلَى يَُسوَع لَْيالً 39َوأََخَذ َجَسَد يَُسوَع.  فَأََخَذا َجَسَد يَُسوَع، َولَفَّاهُ بِأَْكفَاٍن 40، َوهَُو َحاِمل  َمِزيَج ُمر  َوُعوٍد نَْحَو ِمئَِة َمنًا. َوَجاَء أَْيًضا نِيقُوِديُموُس، الَِّذي أَتَى أَوَّ

َمَع األَْطيَاِب، َكَما لِْليَهُوِد َعاَدة  أَْن يَُكفِّنُوا.
 

 

 متى أعدت النساء الحنوط واألطياب: قبل السبت أم بعده؟
1

ْبُت، اْشتََرْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يَْعقُوَب َوَسالُوَمةُ، َحنُوطًا لِيَأْتِيَن َوبَْعَدَما َمَضى  السَّ

 (16:1)مرقس  َويَْدهَنَّهُ.

56
ْبِت اْستََرْحَن َحَسَب اْلَوِصيَِّة. : 23)لوقا  فََرَجْعَن َوأَْعَدْدَن َحنُوطًا َوأَْطيَابًا. َوفِي السَّ

56) 
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 من دخل قبر يسوع؟ من أول

 (5-16:1)مرقس 

ْبُت، اْشتََرْت َمْريَُم اْلَمْجَدلِيَّةُ َوَمْريَُم أُمُّ يَْعقُوَب َوَسالُوَمةُ، َحنُوطًا لِيَأْتِينَ 1 ِل األُْسبُوِع أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر إِْذ 2 َويَْدهَنَّهُ. َوبَْعَدَما َمَضى السَّ ا فِي أَوَّ َوبَاِكًرا ِجد ً

:3طَلََعِت الشَّْمُس.  ا.  فَتَطَلَّْعَن َوَرأَْيَن أَنَّ اْلَحَجَر قَْد ُدْحِرَج! ألَنَّهُ َكانَ 4« َمْن يَُدْحِرُج لَنَا اْلَحَجَر َعْن بَاِب اْلقَْبِر؟» َوُكنَّ يَقُْلَن فِيَما بَْينَهُنَّ ا َدَخلَْن 5َعِظيًما ِجد ً َولَمَّ

 اْلقَْبَر َرأَْيَن َشاب ًا َجالًِسا َعِن اْليَِميِن الَبًِسا ُحلَّةً بَْيَضاَء، فَاْنَدهَْشَن.

 (2-24:1)لوقا 

َل اْلفَْجِر، أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر َحاِمالٍَت اْلَحنُوطَ الَِّذي أَْعَدْدنَهُ، َوَمعَ 1 ِل األُْسبُوِع، أَوَّ . ثُمَّ فِي أَوَّ فََدَخْلَن َولَْم يَِجْدَن 3فََوَجْدَن اْلَحَجَر ُمَدْحَرًجا َعِن اْلقَْبِر، 2هُنَّ أُنَاس 

بِّ يَُسوَع.  َجَسَد الرَّ

 (8-20:3)يوحنا 

الً إِلَى اْلقَْبِر، 4فََخَرَج بُْطُرُس َوالتِّْلِميُذ اآلَخُر َوأَتَيَا إِلَى اْلقَْبِر. 3 َواْنَحنَى فَنَظََر األَْكفَاَن 5َوَكاَن االْثنَاِن يَْرُكَضاِن َمًعا. فََسبََق التِّْلِميُذ اآلَخُر بُْطُرَس َوَجاَء أَوَّ

ثُمَّ َجاَء ِسْمَعاُن بُْطُرُس يَْتبَُعهُ، َوَدَخَل اْلقَْبَر َونَظََر األَْكفَاَن َمْوُضوَعةً، 6. َمْوُضوَعةً، َولِكنَّهُ لَْم يَْدُخلْ 
َواْلِمْنِديَل الَِّذي َكاَن َعلَى َرْأِسِه لَْيَس َمْوُضوًعا َمَع 7

الً إِلَى اْلقَْبِر، َوَرأَى فَآَمَن،فَِحينَئٍِذ َدَخَل أَْيًضا التِّْلمِ 8األَْكفَاِن، بَْل َمْلفُوفًا فِي َمْوِضٍع َوْحَدهُ.  يُذ اآلَخُر الَِّذي َجاَء أَوَّ
 

 

 هل رفع يسوع في يوم صلبه أم بعده؟

-16:9)مرقس 

19) 

الً لَِمْريََم اْلَمْجَدلِيَِّة، الَّتِي َكاَن قَْد أَْخَرَج مِ 9 ِل األُْسبُوِع ظَهََر أَوَّ ..َسْبَعةَ َشيَاِطيَن.ْنهَا َوبَْعَدَما قَاَم بَاِكًرا فِي أَوَّ
َماِء، 19  بَّ بَْعَدَما َكلََّمهُُم اْرتَفََع إِلَى السَّ ثُمَّ إِنَّ الرَّ

َوَجلََس َعْن يَِميِن هللاِ.
 

-23:39)لوقا 

43) 

39
ُف َعلَْيِه قَائاِلً: « إِْن ُكْنَت أَْنَت اْلَمِسيَح، فََخلِّْص نَْفَسَك َوإِيَّانَا!» َوَكاَن َواِحد  ِمَن اْلُمْذنِبَْيِن اْلُمَعلَّقَْيِن يَُجدِّ

40
أََوالَ أَْنَت تََخاُف هللاَ، » فَأَجاَب اآلَخُر َواْنتَهََرهُ قَائاِلً:

إِْذ أَْنَت تَْحَت هَذا اْلُحْكِم بَِعْينِِه؟ 
41

ا نَْحُن فَبَِعْدل، ألَنَّنَا نَنَاُل اْستِْحقَاَق َما فََعْلنَا ا هَذا فَلَْم يَْفَعْل َشْيئًا لَْيَس فِي َمَحلِّهِ أَمَّ «. ، َوأَمَّ
42

اْذُكْرنِي يَاَربُّ » ثُمَّ قَاَل لِيَُسوَع:

«. َمتَى ِجْئَت فِي َملَُكوتِكَ 
43

 «.اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِنََّك اْليَْوَم تَُكوُن َمِعي فِي اْلفِْرَدْوسِ » فَقَاَل لَهُ يَُسوُع:

 (51-24:1)لوقا 

1
َل اْلفَْجِر، أَتَْيَن إِلَى اْلقَْبِر َحاِمالٍَت اْلَحنُوطَ الَِّذي أَْعَدْدنَهُ، َوَمعَ  ِل األُْسبُوِع، أَوَّ .ثُمَّ فِي أَوَّ ..هُنَّ أُنَاس 

 51
َماِء. َوفِيَما هَُو يُبَاِرُكهُُم، اْنفََرَد َعْنهُْم َوأُْصِعَد إِلَى السَّ

 

 (26:20)يوحنا 

26
«.َسالَم  لَُكْم!» َوْسِط َوقَاَل:ِة أَيَّاٍم َكاَن تاَلَِميُذهُ أَْيًضا َداِخالً َوتُوَما َمَعهُْم. فََجاَء يَُسوُع َواألَْبَواُب ُمَغلَّقَة ، َوَوقََف فِي الْ َوبَْعَد ثََمانِيَ 
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 أهم التناقضات في سفر لوقا

 ؟: َّللا أم إبليسمن المسئول عن إضالل الناس

 (12:8)لوقا 

 الَّ يُْؤِمنُوا فَيَْخلُُصوا.َوالَِّذيَن َعلَى الطَِّريِق هُُم الَِّذيَن يَْسَمُعوَن، ثُمَّ يَأْتِي إِْبلِيُس َويَْنِزُع اْلَكلَِمةَ ِمْن قُلُوبِِهْم لِئَ 12

-4:11)مرقس 

12) 

ا الَِّذيَن هُْم ِمْن َخاِرٍج فَبِاألَْمثَاِل يَُكوُن لَهُ » فَقَاَل لَهُْم:11 لَِكْي يُْبِصُروا ُمْبِصِريَن َوالَ يَْنظُُروا، 12ْم ُكلُّ َشْيٍء، قَْد أُْعِطَي لَُكْم أَْن تَْعِرفُوا ِسرَّ َملَُكوِت هللاِ. َوأَمَّ

«.تُْغفََر لَهُْم َخطَايَاهُمْ َويَْسَمُعوا َساِمِعيَن َوالَ يَْفهَُموا، لِئاَلَّ يَْرِجُعوا فَ 
 

)تسالونيكي الثانية 

2:11-12) 

قُوا اْلَكِذَب، 11 الَِل، َحتَّى يَُصدِّ وا بِاإِلْثِم.12َوألَْجِل هَذا َسيُْرِسُل إِلَْيِهُم هللاُ َعَمَل الضَّ ، بَْل ُسرُّ قُوا اْلَحقَّ  لَِكْي يَُداَن َجِميُع الَِّذيَن لَْم يَُصدِّ

 

 

 األخ أم بغضه؟هل يجب حب 

 (26-14:25)لوقا 

ُه َواْمَرأََتُه َوأَْوالََدهُ َوإِْخَوَتُه َوأََخَواِتِه، حَ »26َوَكاَن ُجُموٌع َكِثيَرةٌ َساِئِريَن َمَعُه، َفاْلَتَفَت َوَقاَل لَُهْم: 25 تَّى َنْفَسُه إِْن َكاَن أََحٌد َيأِْتي إِلَيَّ َوالَ ُيْبِغُض أََباهُ َوأُمَّ

  َفالَ َيْقِدُر أَْن َيُكوَن لِي ِتْلِميًذا. أَْيًضا،

)يوحنا األولى 

15:3) 

 ِديَّة  ثَابِتَة  فِيِه.ُكلُّ َمْن يُْبِغُض أََخاهُ فَهَُو قَاتُِل نَْفٍس، َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن أَنَّ ُكلَّ قَاتِِل نَْفٍس لَْيَس لَهُ َحيَاة  أَبَ 15
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)يوحنا األولى 

20:4) 

:إِْن قَاَل 20 . ألَنَّ َمْن الَ يُِحبُّ أََخاهُ الَِّذي أَْبَصَرهُ، َكْيَف يَْقِدُر أَْن يُِحبَّ هللاَ الَّ « إِنِّي أُِحبُّ هللاَ » أََحد   ِذي لَْم يُْبِصْرهُ؟َوأَْبَغَض أََخاهُ، فَهَُو َكاِذب 

 

 هل دخل الشيطان يهوذا قبل العشاء أم أثنائه؟
ْيطَاُن فِي 3 ، َوهَُو ِمْن ُجْملَِة االْثنَْي َعَشَر.فََدَخَل الشَّ  يَهُوَذا الَِّذي يُْدَعى اإِلْسَخْريُوِطيَّ

 (3:22)لوقا 

فََغَمَس اللُّْقَمةَ َوأَْعطَاهَا «. هَُو َذاَك الَِّذي أَْغِمُس أَنَا اللُّْقَمةَ َوأُْعِطيِه!» أََجاَب يَُسوُع:26

 . لِيَهُوَذا ِسْمَعاَن اإِلْسَخْريُوِطيِّ
ْيطَاُن. فَقَاَل لَهُ يَُسوُع: 27 َما أَْنَت »فَبَْعَد اللُّْقَمِة َدَخلَهُ الشَّ

(27-13:26)يوحنا  «.تَْعَملُهُ فَاْعَمْلهُ بِأَْكثَِر ُسْرَعةٍ 
 

 

 هل أكل يسوع مع تالميذه بعد قيامته وماذا أكل؟

 (30:24)لوقا 

ا اتََّكأَ َمَعهَُما، أََخَذ ُخْبًزا َوبَاَركَ 30 َر َونَاَولَهَُما، فَلَمَّ  َوَكسَّ

-24:41)لوقا 

43) 

بُوَن، قَاَل لَهُْم:41 قِين ِمَن الْفََرِح، َوُمتََعجِّ ؟» َوبَْينََما هُْم َغْيُر ُمَصدِّ ، َوَشْيئًا ِمْن َشْهِد َعَسل. 42« أَِعْنَدُكْم ههُنَا طََعام  فَنَاَولُوهُ ُجْزًءا ِمْن َسَمٍك َمْشِويٍّ
فَأََخَذ 43

اَمهُْم.َوأََكَل   قُدَّ

 (14-21:8)يوحنا 

فِينَِة، ألَنَّهُْم لَْم يَُكونُوا بَِعيِديَن َعِن األَْرِض إاِلَّ نَْحَو 8 ا التَّالَِميُذ اآلَخُروَن فََجاُءوا بِالسَّ َمِك. َوأَمَّ وَن َشبََكةَ السَّ ا َخَرُجوا إِلَى 9ِمئَتَْي ِذَراٍع، َوهُْم يَُجرُّ فَلَمَّ

َمِك الَِّذي أَْمَسْكتُُم اآلنَ » قَاَل لَهُْم يَُسوُع:10األَْرِض نَظَُروا َجْمًرا َمْوُضوًعا َوَسَمًكا َمْوُضوًعا َعلَْيِه َوُخْبًزا.  ُموا ِمَن السَّ فََصِعَد ِسْمَعاُن بُْطُرُس َوَجَذَب 11«. قَدِّ

بََكةَ إِلَى األَْرِض، ُمْمتَلِ  بََكةُ. الشَّ ِق الشَّ ْوا!»قَاَل لَهُْم يَُسوُع:12ئَةً َسَمًكا َكبِيًرا، ِمئَةً َوثاَلَثًا َوَخْمِسيَن. َوَمْع هِذِه اْلَكْثَرِة لَْم تَتََخرَّ وا تََغدَّ َولَْم يَْجُسْر أََحد  ِمَن «. هَلُمُّ

. التَّالَِميِذ أَْن يَْسأَلَهُ: َمْن أَْنَت؟ إِْذ َكانُوا يَْعلَُموَن أَ  بُّ َمَك. 13نَّهُ الرَّ ثُمَّ َجاَء يَُسوُع َوأََخَذ اْلُخْبَز َوأَْعطَاهُْم َوَكذلَِك السَّ
ة  ثَالِثَة  َظهََر يَُسوُع لِتاَلَِميِذِه بَْعَدَما 14 هِذِه َمرَّ

قَاَم ِمَن األَْمَواِت.
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 هل دخل المسيح الفردوس قبل رفعه أم بعده؟
ُف َعلَْيِه قَائاِلً:َوَكاَن َواِحد  ِمَن 39 إِْن ُكْنَت أَْنَت اْلَمِسيَح، » اْلُمْذنِبَْيِن اْلُمَعلَّقَْيِن يَُجدِّ

أََوالَ أَْنَت تََخاُف هللاَ، إِْذ أَْنَت » فَأَجاَب اآلَخُر َواْنتَهََرهُ قَائاِلً:40« فََخلِّْص نَْفَسَك َوإِيَّانَا!

ا هَذا فَلَْم 41تَْحَت هَذا اْلُحْكِم بَِعْينِِه؟  ا نَْحُن فَبَِعْدل، ألَنَّنَا نَنَاُل اْستِْحقَاَق َما فََعْلنَا، َوأَمَّ أَمَّ

«. اْذُكْرنِي يَاَربُّ َمتَى ِجْئَت فِي َملَُكوتِكَ » ثُمَّ قَاَل لِيَُسوَع:42«. يَْفَعْل َشْيئًا لَْيَس فِي َمَحلِّهِ 
)لوقا  «.إِنََّك اْليَْوَم تَُكوُن َمِعي فِي الْفِْرَدْوسِ  اْلَحقَّ أَقُوُل لََك:» فَقَاَل لَهُ يَُسوُع:43

23:39-43) 

الَ تَْلِمِسينِي ألَنِّي لَْم أَْصَعْد بَْعُد إِلَى أَبِي. َولِكِن اْذهَبِي إِلَى إِْخَوتِي » قَاَل لَهَا يَُسوُع:17

(17:20)يوحنا  «.ِهُكمْ إِنِّي أَْصَعُد إِلَى أَبِي َوأَبِيُكْم َوإِلِهي َوإِل َوقُولِي لَهُْم:
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 أهم التناقضات في سفر يوحنا

 هل يسوع ابن َّللا الوحيد؟

 (18-1:14)يوحنا 

هَذا هَُو الَِّذي قُْلُت َعْنهُ: » َشِهَد لَهُ َونَاَدى قِائاِلً:يُوَحنَّا 15َوَحق ًا. َواْلَكلَِمةُ َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ بَْينَنَا، َوَرأَْينَا َمْجَدهُ، َمْجًدا َكَما لَِوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْملُوًءا نِْعَمةً 14

ا17َوِمْن ِمْلئِِه نَْحُن َجِميًعا أََخْذنَا، َونِْعَمةً فَْوَق نِْعَمٍة. 16«. إِنَّ الَِّذي يَأْتِي بَْعِدي َصاَر قُدَّاِمي، ألَنَّهُ َكاَن قَْبلِي النِّْعَمةُ َوالَْحقُّ  ألَنَّ النَّاُموَس بُِموَسى أُْعِطَي، أَمَّ

 هللَاُ لَْم يََرهُ أََحد  قَطُّ. ااَلْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي هَُو فِي ِحْضِن اآلِب هَُو َخبََّر.18فَبِيَُسوَع اْلَمِسيِح َصاَرا. 

 (4-6:1)التكوين 

1
 ، ا اْبتََدأَ النَّاُس يَْكثُُروَن َعلَى األَْرِض، َوُولَِد لَهُْم بَنَات  َوَحَدَث لَمَّ

2
. فَاتََّخُذوا ألَْنفُِسِهْم نَِساًء ِمْن ُكلِّ َما اْختَا ُروا. أَنَّ أَْبنَاَء هللاِ َرأَْوا بَنَاِت النَّاِس أَنَّهُنَّ َحَسنَات 

3
 : بُّ . َوتَُكوُن أَيَّاُمهُ ِمئَةً َوِعْشِريَن َسنَةً الَ يَِديُن ُروحِ »فَقَاَل الرَّ «. ي فِي اإِلْنَساِن إِلَى األَبَِد، لَِزيََغانِِه، هَُو بََشر 

4
َكاَن فِي األَْرِض طَُغاة  فِي تِْلَك األَيَّاِم. َوبَْعَد ذلَِك 

ْهِر َذُوو اْسٍم.أَْيًضا إِْذ َدَخَل بَنُو هللاِ َعلَى بَنَاِت النَّاِس َوَولَْدَن لَهُْم أَْوالَ   ًدا، هُؤالَِء هُُم اْلَجبَابَِرةُ الَِّذيَن ُمْنُذ الدَّ

-4:22)الخروج 

23) 

22
: إِْسَرائِيُل اْبنِي اْلبِْكُر.  بُّ فَتَقُوُل لِفِْرَعْوَن: هَكَذا يَقُوُل الرَّ

23
 «.أَنَا أَْقتُُل اْبنََك اْلبِْكرَ فَقُْلُت لََك: أَْطلِِق اْبنِي لِيَْعبَُدنِي، فَأَبَْيَت أَْن تُْطلِقَهُ. هَا 

 

 هل المسيح قام أم أقيم من األموات ومن أقامه؟

 (22:2)يوحنا 

َر تاَلَِميُذهُ أَنَّهُ قَاَل هَذا، فَآَمنُوا بِاْلِكتَاِب َواْلَكالَِم الَِّذي قَالَ 22 ا قَاَم ِمَن األَْمَواِت، تََذكَّ  هُ يَُسوُع.فَلَمَّ

)أعمال الرسل 

2:23-24) 

ابِِق، َوبِأَْيِدي أَثََمٍة َصلَْبتُُموهُ َوقَ 23 اَلَِّذي أَقَاَمهُ هللاُ نَاقًِضا أَْوَجاَع اْلَمْوِت، إِْذ لَْم يَُكْن ُمْمِكنًا 24تَْلتُُموهُ. هَذا أََخْذتُُموهُ ُمَسلًَّما بَِمُشوَرِة هللاِ اْلَمْحتُوَمِة َوِعْلِمِه السَّ

أَْن يُْمَسَك ِمْنهُ.
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 (11:8)رومية 

يُْحيِي أَْجَساَدُكُم اْلَمائِتَةَ أَْيًضا بُِروِحِه السَّاِكِن فِيُكْم.َوإِْن َكاَن ُروُح الَِّذي أَقَاَم يَُسوَع ِمَن األَْمَواِت َساِكنًا فِيُكْم، فَالَِّذي أَقَاَم اْلَمِسيَح ِمَن األَْمَواِت سَ 11
 

 

 ؟أم ال هل لالبن دينونة

 (17:3)يوحنا 

 لَْم يُْرِسِل هللاُ اْبنَهُ إِلَى اْلَعالَِم لِيَِديَن اْلَعالََم، بَْل لِيَْخلَُص بِِه اْلَعالَُم. ألَنَّهُ 17

 (47:12)يوحنا 

َعالََم.َوإِْن َسِمَع أََحد  َكالَِمي َولَْم يُْؤِمْن فَأَنَا الَ أَِدينُهُ، ألَنِّي لَْم آِت ألَِديَن اْلَعالََم بَْل ألَُخلَِّص الْ 47
 

 (15:8)يوحنا 

ا أَنَا فَلَْسُت أَِديُن أََحًدا.15 أَْنتُْم َحَسَب اْلَجَسِد تَِدينُوَن، أَمَّ
 

 (22:5)يوحنا 

ْينُونَِة لاِلْبنِ 22  ألَنَّ اآلَب الَ يَِديُن أََحًدا، بَْل قَْد أَْعطَى ُكلَّ الدَّ

 (27:5)يوحنا 

ألَنَّهُ اْبُن اإِلْنَساِن.َوأَْعطَاهُ ُسْلطَانًا أَْن يَِديَن أَْيًضا، 27
 

 

 ؟أم ال هل كان يسوع يعمد في اليهودية
َوبَْعَد هَذا َجاَء يَُسوُع َوتاَلَِميُذهُ إِلَى أَْرِض اْليَهُوِديَِّة، َوَمَكَث َمَعهُْم هُنَاَك، َوَكاَن 22

ُد.  يَُعمِّ
ُد فِي َعْيِن نُوٍن بِقُْرِب َسالِيَم، ألَنَّهُ َكاَن هُنَاَك ِميَاه  َكثِيَرة ، 23 َوَكاَن يُوَحنَّا أَْيًضا يَُعمِّ

َوَكانُوا يَأْتُوَن َويَْعتَِمُدوَن . 
ْجِن.24  ألَنَّهُ لَْم يَُكْن يُوَحنَّا قَْد أُْلقَِي بَْعُد فِي السِّ

فََجاُءوا إِلَى يُوَحنَّا 26ِميِذ يُوَحنَّا َمَع يَهُوٍد ِمْن ِجهَِة التَّْطِهيِر. َوَحَدثَْت ُمبَاَحثَة  ِمْن تاَلَ 25

ُد تاَلَِميَذ أَْكثََر ِمْن يُوَحنَّ 1 يِسيِّيَن َسِمُعوا أَنَّ يَُسوَع يَُصيُِّر َويَُعمِّ بُّ أَنَّ اْلفَرِّ ا َعلَِم الرَّ ا، فَلَمَّ
ُد بَْل تاَلَِميُذهُ، 2 َمَع أَنَّ يَُسوَع نَْفَسهُ لَْم يَُكْن يَُعمِّ

 ى اْلَجلِيِل.تََرَك اْليَهُوِديَّةَ َوَمَضى أَْيًضا إِلَ 3

 (3-4:1)يوحنا 
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، الَِّذي أَْنَت قَْد َشِهْدَت لَهُ، هَُو »َوقَالُوا لَهُ: يَا ُمَعلُِّم، هَُوَذا الَِّذي َكاَن َمَعَك فِي َعْبِر األُْرُدنِّ

ُد، َواْلَجِميُع يَأْتُوَن إِلَْيهِ   (26-3:22ا )يوحن «يَُعمِّ

 

 هل لآلب دينونة؟
ْينُونَِة لاِلْبنِ 22  (22:5)يوحنا  ألَنَّ اآلَب الَ يَِديُن أََحًدا، بَْل قَْد أَْعطَى ُكلَّ الدَّ

َزَماَن َوإِْن ُكْنتُْم تَْدُعوَن أَبًا الَِّذي يَْحُكُم بَِغْيِر ُمَحابَاٍة َحَسَب َعَمِل ُكلِّ َواِحٍد، فَِسيُروا 17

(17:1)بطرس األولى  ُغْربَتُِكْم بَِخْوفٍ 
 

 

 هل يدان المؤمنون أم ال؟

 (24:5)يوحنا 

 قَِد اْنتَقََل ِمَن اْلَمْوِت إِلَى اْلَحيَاِة.َوالَ يَأْتِي إِلَى َدْينُونٍَة، بَْل اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َمْن يَْسَمُع َكالَِمي َويُْؤِمُن بِالَِّذي أَْرَسلَنِي فَلَهُ َحيَاة  أَبَِديَّة ، »24

 (18:5)رومية 

ْينُونَِة، هَكَذا بِبِر  َواِحٍد َصاَرِت الْ 18 ِهبَةُ إِلَى َجِميِع النَّاِس، لِتَْبِريِر اْلَحيَاِة.فَإًِذا َكَما بَِخِطيٍَّة َواِحَدٍة َصاَر الُْحْكُم إِلَى َجِميِع النَّاِس لِلدَّ
 

-12:36)متى 

37) 

يِن. َولِكْن أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َكلَِمٍة بَطَّالٍَة يَتََكلَُّم بِهَا النَّاُس َسْوَف يُْعطُوَن َعْنهَا ِحَسابًا يَْوَم ا36 ُر َوبَِكالَِمَك تَُدانُ 37لدِّ «.ألَنََّك بَِكالَِمَك تَتَبَرَّ
 

)كورنثوس الثانية 

10:5) 

ا.َجِميًعا نُْظهَُر أََماَم ُكْرِسيِّ اْلَمِسيِح، لِيَنَاَل ُكلُّ َواِحٍد َما َكاَن بِاْلَجَسِد بَِحَسِب َما َصنََع، َخْيًرا كَ ألَنَّهُ الَبُدَّ أَنَّنَا 10 اَن أَْم َشر ً
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 هل شهادة يسوع لنفسه حق أم ال؟
(31:5)يوحنا  إِْن ُكْنُت أَْشهَُد لِنَْفِسي فََشهَاَدتِي لَْيَسْت َحق ًا.»31

َوإِْن ُكْنُت أَْشهَُد لِنَْفِسي فََشهَاَدتِي َحق، ألَنِّي أَْعلَُم ِمْن أَْيَن » أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَهُْم:14 

ا أَْنتُْم فاَلَ تَْعلَُموَن ِمْن أَْيَن آتِي َوالَ إِلَى أَْيَن أَْذهَُب. )يوحنا  أَتَْيُت َوإِلَى أَْيَن أَْذهَُب. َوأَمَّ

14:8)
 

 

 لآلب ومكافئ له؟ هل يسوع مساو
، َوالَ يَْقِدُر أََحد  أَْن يَْخطََف ِمْن يَِد أَبِي. 29 أَبِي الَِّذي أَْعطَانِي إِيَّاهَا هَُو أَْعظَُم ِمَن اْلُكلِّ

 (30-29:10يوحنا ) «.أَنَا َواآلُب َواِحد  30

لَْو ُكْنتُْم تُِحبُّونَنِي لَُكْنتُْم تَْفَرُحوَن ألَنِّي َسِمْعتُْم أَنِّي قُْلُت لَُكْم: أَنَا أَْذهَُب ثُمَّ آتِي إِلَْيُكْم. 28

(28:14)يوحنا  قُْلُت أَْمِضي إِلَى اآلِب، ألَنَّ أَبِي أَْعظَُم ِمنِّي.
 

 

 من يرسل الروح القدس: اآلب أم االبن؟

 (17-16:14)يوحنا 

يًا آَخَر لِيَْمُكَث َمَعُكْم إِلَى األَبَِد، 16 َوأَنَا أَْطلُُب ِمَن اآلِب فَيُْعِطيُكْم ُمَعزِّ
ا أَْنتُْم 17 ُروُح اْلَحقِّ الَِّذي الَ يَْستَِطيُع اْلَعالَُم أَْن يَْقبَلَهُ، ألَنَّهُ الَ يََراهُ َوالَ يَْعِرفُهُ، َوأَمَّ

 َعُكْم َويَُكوُن فِيُكْم.فَتَْعِرفُونَهُ ألَنَّهُ َماِكث  مَ 

 (26:14)يوحنا 

رُ 26 وُح اْلقُُدُس، الَِّذي َسيُْرِسلُهُ اآلُب بِاْسِمي، فَهَُو يَُعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء، َويَُذكِّ ي، الرُّ ا اْلُمَعزِّ ُكْم بُِكلِّ َما قُْلتُهُ لَُكْم.َوأَمَّ
 

 (26:15)يوحنا 

ي الَِّذي »26 ، الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب يَْنبَثُِق، فَهَُو يَْشهَُد لِي.َوَمتَى َجاَء اْلُمَعزِّ َسأُْرِسلُهُ أَنَا إِلَْيُكْم ِمَن اآلِب، ُروُح اْلَحقِّ
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 من هو األعظم؟

 (28:14)يوحنا 

 لَُكْنتُْم تَْفَرُحوَن ألَنِّي قُْلُت أَْمِضي إِلَى اآلِب، ألَنَّ أَبِي أَْعظَُم ِمنِّي.َسِمْعتُْم أَنِّي قُْلُت لَُكْم: أَنَا أَْذهَُب ثُمَّ آتِي إِلَْيُكْم. لَْو ُكْنتُْم تُِحبُّونَنِي 28

 (29:10)يوحنا 

، َوالَ يَْقِدُر أََحد  أَْن يَْخطََف ِمْن يَِد أَبِي.29 أَبِي الَِّذي أَْعطَانِي إِيَّاهَا هَُو أَْعظَُم ِمَن اْلُكلِّ
 

 (20:15)يوحنا 

 اْلَكالََم الَِّذي قُْلتُهُ لَُكْم: لَْيَس َعْبد  أَْعظََم ِمْن َسيِِّدِه.اُْذُكُروا 20

 (16:13)يوحنا 

اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّهُ لَْيَس َعْبد  أَْعظََم ِمْن َسيِِّدِه، َوالَ َرُسول  أَْعظََم ِمْن ُمْرِسلِِه.16
 

 (11:11)متى 

َماَواِت أَْعظَُم ِمْنهُ.لَْم يَقُْم بَْيَن اْلَمْولُوِديَن ِمَن النَِّساِء أَْعظَُم ِمْن يُوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن، َولِكنَّ األَْصَغَر فِي َملَُكوِت اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: 11 السَّ
 

-12:41)متى 

42) 

يِن َمَع هَذا اْلِجيِل َويَِدينُونَهُ، 41 َملَِكةُ التَّْيَمِن َستَقُوُم فِي الدِّيِن 42ألَنَّهُْم تَابُوا بُِمنَاَداِة يُونَاَن، َوهَُوَذا أَْعظَُم ِمْن يُونَاَن ههُنَا! ِرَجاُل نِينََوى َسيَقُوُموَن فِي الدِّ

 ُسلَْيَماَن ههُنَا! نْ َمَع هَذا اْلِجيِل َوتَِدينُهُ، ألَنَّهَا أَتَْت ِمْن أَقَاِصي األَْرِض لِتَْسَمَع ِحْكَمةَ ُسلَْيَماَن، َوهَُوَذا أَْعظَُم مِ 

 (4-18:1)متى 

َم التَّالَِميُذ إِلَى يَُسوَع قَائِلِيَن:1 اَعِة تَقَدَّ َماَواِت؟» فِي تِْلَك السَّ اَْلَحقَّ أَقُوُل »َوقَاَل:3فََدَعا يَُسوُع إِلَْيِه َولًَدا َوأَقَاَمهُ فِي َوْسِطِهْم 2« فََمْن هَُو أَْعظَُم فِي َملَُكوِت السَّ

َماَواِت. لَُكمْ  َماَواِت.4: إِْن لَْم تَْرِجُعوا َوتَِصيُروا ِمْثَل األَْوالَِد فَلَْن تَْدُخلُوا َملَُكوَت السَّ  فََمْن َوَضَع نَْفَسهُ ِمْثَل هَذا اْلَولَِد فَهَُو األَْعظَُم فِي َملَُكوِت السَّ
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 ؟المسيح أم بعده رفع: قبل الروح القدس أتىمتى 

 (7:16)يوحنا 

: إِنَّهُ َخْير  لَُكْم أَْن أَْنطَلَِق، ألَنَّهُ إِْن لَْم أَْنطَلِْق الَ يَأْتِيُكُم اْلُمعَ 7 ي، َولِكْن إِْن َذهَْبُت أُْرِسلُهُ إِلَْيُكْم.لِكنِّي أَقُوُل لَُكُم اْلَحقَّ  زِّ

 (39-7:37)يوحنا 

إِْن َعِطَش أََحد  فَْليُْقبِْل إِلَيَّ َويَْشَرْب. » يَُسوُع َونَاَدى قِائاِلً:َوفِي اْليَْوِم األَِخيِر اْلَعِظيِم ِمَن الِْعيِد َوقََف 37
َمْن آَمَن بِي، َكَما قَاَل اْلِكتَاُب، تَْجِري ِمْن بَْطنِِه 38

وِح الَِّذي َكاَن اْلُمْؤِمنُوَن بِِه ُمْزِمِعيَن أَْن يَْقبَلُوهُ 39«. أَْنهَاُر َماٍء َحيٍّ  َد بَْعُد.قَاَل هَذا َعِن الرُّ وَح اْلقُُدَس لَْم يَُكْن قَْد أُْعِطَي بَْعُد، ألَنَّ يَُسوَع لَْم يَُكْن قَْد ُمجِّ ، ألَنَّ الرُّ
 

)أعمال الرسل 

1:1-3) 

ُل أَْنَشأْتُهُ يَا ثَاُوفِيلُُس، َعْن َجِميِع َما اْبتََدأَ يَُسوُع يَْفَعلُهُ َويَُعلُِّم بِِه، 1 اَْلَكالَُم األَوَّ
ُسَل الَِّذيَن  إِلَى2 وِح اْلقُُدِس الرُّ اْليَْوِم الَِّذي اْرتَفََع فِيِه، بَْعَد َما أَْوَصى بِالرُّ

ِة بَِملَُكوِت هللاِ.يَْوًما، َويَتََكلَّ  اَلَِّذيَن أََراهُْم أَْيًضا نَفَْسهُ َحي ًا بِبََراِهيَن َكثِيَرٍة، بَْعَد َما تَأَلََّم، َوهَُو يَْظهَُر لَهُْم أَْربَِعينَ 3اْختَاَرهُْم.  ُم َعِن األُُموِر اْلُمْختَصَّ
 

 (13:11)لوقا 

وَح اْلقُُدَس لِلَِّذيَن يَ فَإِْن ُكْنتُْم َوأَْنتُْم أَْشَرار  تَْعِرفُوَن أَْن تُْعطُوا أَْوالََدُكْم َعطَايَا َجيَِّدةً، فََكْم بِاْلَحِريِّ اآلُب الَّ 13 َماِء، يُْعِطي الرُّ «.ْسأَلُونَهُ؟ِذي ِمَن السَّ
 

 (25:2)لوقا 

ا تَقِي ًا يَْنتَِظُر تَْعِزيَةَ إِْسَرائِيلَ 25 ُجُل َكاَن بَار ً وُح اْلقُُدُس َكاَن َعلَْيِه.َوَكاَن َرُجل  فِي أُوُرَشلِيَم اْسُمهُ ِسْمَعاُن، َوهََذا الرَّ ، َوالرُّ
 

 

 هل المسيح بكل شيء عليم؟
. لِهَذا نُْؤِمُن أَنََّك ِمَن 30 اآَلَن نَْعلَُم أَنََّك َعالِم  بُِكلِّ َشْيٍء، َولَْسَت تَْحتَاُج أَْن يَْسأَلََك أََحد 

هَُوَذا تَأْتِي َساَعة ، َوقَْد أَتَِت اآلَن، 32أآَلَن تُْؤِمنُوَن؟ » أََجابَهُْم يَُسوُع:31«. هللاِ َخَرْجتَ 

قُوَن فِيهَا ُكلُّ  تِِه، َوتَْتُرُكونَنِي َوْحِدي. َوأَنَا لَْسُت َوْحِدي ألَنَّ اآلَب  تَتَفَرَّ َواِحٍد إِلَى َخاصَّ

 (32-16:30)يوحنا  َمِعي.

َماِء، »32 اَعةُ فاَلَ يَْعلَُم بِِهَما أََحد ، َوالَ اْلَمالَئَِكةُ الَِّذيَن فِي السَّ ا ذلَِك اْليَْوُم َوتِْلَك السَّ َوأَمَّ

 (32:13)مرقس  إاِلَّ اآلُب.َوالَ االْبُن، 
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 هل تكلم المسيح بشيء في الخفاء؟
أَنَا َكلَّْمُت اْلَعالََم َعالَنِيَةً. أَنَا َعلَّْمُت ُكلَّ ِحيٍن فِي اْلَمْجَمِع َوفِي » أََجابَهُ يَُسوُع:20

 (20:18)يوحنا  أَتََكلَّْم بَِشْيٍء.اْلهَْيَكِل َحْيُث يَْجتَِمُع اْليَهُوُد َدائًِما. َوفِي اْلَخفَاِء لَْم 

10
َم التَّالَِميُذ َوقَالُوا لَهُ: « لَِماَذا تَُكلُِّمهُْم بِأَْمثَال؟» فَتَقَدَّ

11
ألَنَّهُ قَْد أُْعِطَي » فَأََجاَب َوقَاَل لَهُْم:

ا ألُولَئَِك فَلَْم يُ   (11-13:10)متى  ْعطَ.لَُكْم أَْن تَْعِرفُوا أَْسَراَر َملَُكوِت السََّماَواِت، َوأَمَّ

 

 كم عدد التالميذ الذين ظهر لهم المسيح بعد قيامته؟

 (24:20)يوحنا 

ا تُوَما، أََحُد االْثنَْي َعَشَر، الَِّذي يُقَاُل لَهُ التَّْوأَُم، فَلَْم يَُكْن َمَعهُْم ِحيَن َجاَء يَُسوُع.24  أَمَّ

-28:16)متى 

17) 

ا األََحَد َعَشَر تِْلِميًذا فَاْنطَلَقُوا إِلَى اْلَجلِيِل إِلَى اْلَجبَِل، َحْيُث أََمَرهُْم يَُسوُع. 16 َوأَمَّ
وا.17 ا َرأَْوهُ َسَجُدوا لَهُ، َولِكنَّ بَْعَضهُْم َشكُّ َولَمَّ

 

)كورنثوس األولى 

15:3-5) 

ِل َما قَبِلْ 3 َوأَنَّهُ ُدفَِن، َوأَنَّهُ قَاَم فِي اْليَْوِم الثَّالِِث َحَسَب اْلُكتُِب، 4تُهُ أَنَا أَْيًضا: أَنَّ اْلَمِسيَح َماَت ِمْن أَْجِل َخطَايَانَا َحَسَب اْلُكتُِب، فَإِنَّنِي َسلَّْمُت إِلَْيُكْم فِي األَوَّ
َوأَنَّهُ ظَهََر لَِصفَا ثُمَّ لاِلْثنَْي َعَشَر.5

 

 

 هل يسوع هو َّللا أم ال؟
ألَنََّك َرأَْيتَنِي يَا تُوَما » قَاَل لَهُ يَُسوُع:29«. َربِّي َوإِلِهي!» تُوَما َوقَاَل لَهُ:أََجاَب 28

 (29-28:20يوحنا ) «.آَمْنَت! طُوبَى لِلَِّذيَن آَمنُوا َولَْم يََرْوا

َجاُل اإِلْسَرائِيلِيُّوَن اْسَمُعوا هِذِه األَْقَواَل: يَُسوُع »22 النَّاِصِريُّ َرُجل  قَْد تَبَْرهََن أَيُّهَا الرِّ

اٍت َوَعَجائَِب َوآيَاٍت َصنََعهَا هللاُ بِيَِدِه فِي َوْسِطُكْم، َكَما أَْنتُْم أَْيًضا  لَُكْم ِمْن قِبَِل هللاِ بِقُوَّ

(22:2)أعمال الرسل  تَْعلَُموَن.
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 أهم التناقضات في سفر أعمال الرسل

 ماذا فعل يهوذا بثمن الدم؟
فَإِنَّ هَذا اْقتَنَى َحْقالً ِمْن أُْجَرِة الظُّْلِم، َوإِْذ َسقَطَ َعلَى َوْجِهِه اْنَشقَّ ِمَن اْلَوْسِط، 18

 (18:1)أعمال الرسل  فَاْنَسَكبَْت أَْحَشاُؤهُ ُكلُّهَا.

ا َرأَى يَهُوَذا الَِّذي أَْسلََمهُ أَنَّهُ قَْد ِديَن، نَِدَم َوَردَّ الثَّ 3 ِة إِلَى ِحينَئٍِذ لَمَّ الَثِيَن ِمَن اْلفِضَّ

يُوِخ  َماَذا َعلَْينَا؟ » فَقَالُوا:«. قَْد أَْخطَأُْت إِْذ َسلَّْمُت َدًما بَِريئًا»قَائاِلً:4ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة َوالشُّ

ةَ فِي اْلهَْيَكِل َواْنَصَرَف، ثُمَّ َمَضى َوَخنََق نَْفَسهُ.5« أَْنَت أَْبِصْر! تى )م فَطََرَح اْلفِضَّ

27:3-5) 

 

 هل أبلغ شاول بما عليه عمله في دمشق أم ال؟

)أعمال الرسل 

6:9) 

6: ، َماَذا تُِريُد أَْن أَْفَعَل؟»فَقَاََل َوهَُو ُمْرتَِعد  َوُمتََحيِّر  : «يَاَربُّ بُّ «.تَْفَعلَ قُْم َواْدُخِل اْلَمِدينَةَ فَيُقَاَل لََك َماَذا يَْنبَِغي أَْن » فَقَاَل لَهُ الرَّ
 

)أعمال الرسل 

10:22) 

: قُْم َواْذهَْب إِلَى ِدَمْشَق، َوهُنَاَك يُقَاُل لََك َعْن َجِميِع 10 بُّ ؟ فَقَاَل لِي الرَّ َما تََرتََّب لََك أَْن تَْفَعَل.فَقُْلُت: َماَذا أَْفَعُل يَاَربُّ
 

)أعمال الرسل 

26:15-18) 

َولِكْن قُْم َوقِْف َعلَى ِرْجلَْيَك ألَنِّي لِهَذا ظَهَْرُت لََك، ألَْنتَِخبََك َخاِدًما َوَشاِهًدا بَِما 16فَقُْلُت أَنَا: َمْن أَْنَت يَا َسيُِّد؟ فَقَاَل: أَنَا يَُسوُع الَِّذي أَْنَت تَْضطَِهُدهُ. 15

لِتَْفتََح ُعيُونَهُْم َكْي يَْرِجُعوا ِمْن ظُلَُماٍت إِلَى نُوٍر، َوِمْن ُسْلطَاِن 18اَك ِمَن الشَّْعِب َوِمَن األَُمِم الَِّذيَن أَنَا اآلَن أُْرِسلَُك إِلَْيِهْم، ُمْنقًِذا إِيَّ 17َرأَْيَت َوبَِما َسأَْظهَُر لََك بِِه، 

ْيطَاِن إِلَى هللاِ، َحتَّى يَنَالُوا بِاإِليَماِن بِي ُغْفَراَن اْلَخطَايَا َونَصِ  ِسيَن.الشَّ  يبًا َمَع اْلُمقَدَّ
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 هل سمع المسافرون مع شاول صوت يسوع؟
:« َمْن أَْنتَيَا َسيُِّد؟»فَقَاَل:5 بُّ تَْضَطِهُدهُ. َصْعب  َعلَْيَك أَْن  أَنَا يَُسوُع الَِّذي أَْنت»فَقَاَل الرَّ

:6«. تَْرفَُس َمنَاِخسَ  ،»فَقَاََل َوهَُو ُمْرتَِعد  َوُمتََحيِّر  فَقَاَل لَهُ  «َماَذا تُِريُد أَْن أَْفَعَل؟ يَاَربُّ

: بُّ َجاُل اْلُمَسافُِروَن 7«. قُْم َواْدُخِل اْلَمِدينَةَ فَيُقَاَل لََك َماَذا يَْنبَِغي أَْن تَْفَعلَ » الرَّ ا الرِّ َوأَمَّ

ْوَت َوالَ يَْنظُُروَن أََحًدا.  َشاُوُل َعِن األَْرِض،  فَنَهَضَ 8َمَعهُ فََوقَفُوا َصاِمتِيَن، يَْسَمُعوَن الصَّ

َوَكاَن ثاَلَثَةَ 9َوَكاَن َوهَُو َمْفتُوُح اْلَعْينَْيِن الَ يُْبِصُر أََحًدا. فَاْقتَاُدوهُ بِيَِدِه َوأَْدَخلُوهُ إِلَى ِدَمْشَق. 

 (9-9:5)أعمال الرسل  أَيَّاٍم الَ يُْبِصُر، فَلَْم يَأُْكْل َولَْم يَْشَرْب.

َت يَا َسيُِّد؟ فَقَاَل لِي: أَنَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ الَِّذي أَْنَت تَْضطَِهُدهُ. فَأََجْبُت: َمْن أَنْ 8
 َوالَِّذيَن َكانُوا َمِعي نَظَُروا النُّوَر َواْرتََعبُوا، َولِكنَّهُْم لَْم يَْسَمُعوا َصْوَت الَِّذي َكلََّمنِي.9

 (9-22:8)أعمال الرسل 

 

 وا على األرض؟هل وقف المسافرون مع شاول أم سقط
ْوَت َوالَ يَْنظُُروَن 7 َجاُل اْلُمَسافُِروَن َمَعهُ فََوقَفُوا َصاِمتِيَن، يَْسَمُعوَن الصَّ ا الرِّ َوأَمَّ

(7:9)أعمال الرسل  أََحًدا.
 

ا َسقَْطنَا َجِميُعنَا َعلَى األَْرِض، َسِمْعُت َصْوتًا يَُكلُِّمنِي َويَقُوُل بِاللَُّغِة 14 اْلِعْبَرانِيَِّة: فَلَمَّ

)أعمال  َشاُوُل، َشاُوُل! لَِماَذا تَْضطَِهُدنِي؟ َصْعب  َعلَْيَك أَْن تَْرفَُس َمنَاِخَس .

(14:26الرسل 
 

 

 ؟هل رأى بولس يسوع في الطريق إلى دمشق

)أعمال الرسل 

9:7-8) 

ْوَت َوالَ يَْنظُُروَن أََحًدا. 7 َجاُل اْلُمَسافُِروَن َمَعهُ فََوقَفُوا َصاِمتِيَن، يَْسَمُعوَن الصَّ ا الرِّ َوأَمَّ
فَنَهََض َشاُوُل َعِن األَْرِض، َوَكاَن َوهَُو َمْفتُوُح اْلَعْينَْيِن الَ يُْبِصُر 8

ْشَق.أََحًدا. فَاْقتَاُدوهُ بِيَِدِه َوأَْدَخلُوهُ إِلَى ِدمَ 
 

)كورنثوس األولى 

1:9) 

ا؟ أََما َرأَْيُت يَُسوَع اْلَمِسيَح َربَّنَا؟ أَلَْستُْم أَْنتُْم َعَملِي فِي ا1 ؟أَلَْسُت أَنَا َرُسوالً؟ أَلَْسُت أَنَا ُحر ً بِّ  لرَّ
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)كورنثوس األولى 

15:7-8) 

ُسِل أَْجَمِعيَن. 7 َوبَْعَد ذلَِك ظَهََر لِيَْعقُوَب، ثُمَّ لِلرُّ
ْقِط - َوآِخَر اْلُكلِّ 8 ظَهََر لِي أَنَا.- َكأَنَّهُ لِلسِّ

 

 

 هل زار بولس التالميذ في زيارته إلى أورشليم؟
ا َجاَء َشاُوُل إِلَى أُوُرَشلِيَم َحاَوَل أَْن يَْلتَِصَق بِالتَّالَِميِذ، َوَكاَن اْلَجِميُع يََخافُونَهُ 26 َولَمَّ

 . قِيَن أَنَّهُ تِْلِميذ  ثَهُْم َكْيَف أَْبَصَر 27َغْيَر ُمَصدِّ ُسِل، َوَحدَّ فَأََخَذهُ بَْرنَابَا َوأَْحَضَرهُ إِلَى الرُّ

بَّ فِي الطَّ  )أعمال الرسل  ِريِق َوأَنَّهُ َكلََّمهُ، َوَكْيَف َجاهََر فِي ِدَمْشَق بِاْسِم يَُسوَع.الرَّ

9:26-27) 

َف بِبُْطُرَس، فََمَكْثُت ِعْنَدهُ َخْمَسةَ 18 ثُمَّ بَْعَد ثاَلَِث ِسنِيَن َصِعْدُت إِلَى أُوُرَشلِيَم ألَتََعرَّ

.َولِكنَّنِي لَْم أََر 19َعَشَر يَْوًما.  بِّ ُسِل إاِلَّ يَْعقُوَب أََخا الرَّ -1:18)غالطية  َغْيَرهُ ِمَن الرُّ

19) 

 

 هل عند َّللا محاباة؟

)أعمال الرسل 

10:34-36) 

ٍة، الَِّذي يَتَّقِيِه َويَْصنَُع اْلبِرَّ َمْقبُول  ِعْنَدهُ. 35بِاْلَحقِّ أَنَا أَِجُد أَنَّ هللاَ الَ يَْقبَُل اْلُوُجوهَ. » فَفَتََح بُْطُرُس فَاهُ َوقَاَل:34 بَْل فِي ُكلِّ أُمَّ
اْلَكلَِمةُ الَّتِي أَْرَسلَهَا إِلَى بَنِي 36

. ُر بِالسَّالَِم بِيَُسوَع اْلَمِسيِح. هَذا هَُو َربُّ اْلُكلِّ  إِْسَرائِيَل يُبَشِّ

 (11:2)رومية 

َحابَاة .ألَْن لَْيَس ِعْنَد هللاِ مُ 11
 

-9:10)رومية 

13) 

ا، لَِكْي يَْثبَُت قَْصُد هللاِ 11َولَْيَس ذلَِك فَقَْط، بَْل ِرْفقَةُ أَْيًضا، َوِهَي ُحْبلَى ِمْن َواِحٍد َوهَُو إِْسَحاُق أَبُونَا. 10 ألَنَّهُ َوهَُما لَْم يُولََدا بَْعُد، َوالَ فََعالَ َخْيًرا أَْو َشر ً

ِغيرِ » قِيَل لَهَا:12َحَسَب االْختِيَاِر، لَْيَس ِمَن األَْعَماِل بَْل ِمَن الَِّذي يَْدُعو،  «.أَْحبَْبُت يَْعقُوَب َوأَْبَغْضُت ِعيُسوَ » :َكَما هَُو َمْكتُوب  13«. إِنَّ اْلَكبِيَر يُْستَْعبَُد لِلصَّ
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 هل يجوز أكل الذبائح المذبوحة لألصنام؟
وُح اْلقُُدُس َونَْحُن، أَْن الَ نََضَع َعلَْيُكْم ثِْقالً أَْكثََر، َغْيَر هِذِه األَْشيَاِء 28 ألَنَّهُ قَْد َرأَى الرُّ

ا ُذبحَ 29اْلَواِجبَِة:  نَا، الَّتِي إِْن َحفِْظتُْم  أَْن تَْمتَنُِعوا َعمَّ ِم، َواْلَمْخنُوِق، َوالزِّ لأِلَْصنَاِم، َوَعِن الدَّ

ا تَْفَعلُوَن. ُكونُوا ُمَعافَْينَ   (29-15:28)أعمال الرسل  أَْنفَُسُكْم ِمْنهَا فَنِِعمَّ

ِميِر نَْحَو اْلَوثَِن إِلَى اآلَن يَأُْكلُوَن َكأَنَّهُ 7 َولِكْن لَْيَس اْلِعْلُم فِي اْلَجِميِع. بَْل أُنَاس  بِالضَّ

ُس.  ا ُذبَِح لَِوثٍَن، فََضِميُرهُْم إِْذ هَُو َضِعيف  يَتَنَجَّ ِممَّ
ُمنَا إِلَى هللاِ، ألَنَّنَا 8 َولِكنَّ الطََّعاَم الَ يُقَدِّ

 (8-8:7)كورنثوس األولى  ْلنَا الَ نَِزيُد َوإِْن لَْم نَأُْكْل الَ نَْنقُُص.إِْن أَكَ 
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 أهم التناقضات في سفر رومية

 هل يبرر العاملون بالناموس أم ال؟

 (13:2)رومية 

ُروَن.ألَْن لَْيَس الَِّذيَن يَْسَمُعوَن النَّاُموَس هُْم أَْبَرار  ِعْنَد هللاِ، بَِل الَِّذيَن 13  يَْعَملُوَن بِالنَّاُموِس هُْم يُبَرَّ

 (20:3)رومية 

ُر أََماَمهُ. ألَنَّ بِالنَّاُموِس َمْعِرفَةَ اْلَخِطيَِّة.20 ألَنَّهُ بِأَْعَماِل النَّاُموِس ُكلُّ ِذي َجَسٍد الَ يَتَبَرَّ
 

 (21:2)غالطية 

، فَاْلَمِسيُح إًِذا َماَت باِلَ َسبٍَب!لَْسُت أُْبِطُل نِْعَمةَ هللاِ. ألَنَّهُ إِْن َكاَن 21 بِالنَّاُموِس بِرٌّ
 

 

 هل الخطيئة بسبب وجود الناموس أم عدمه؟
َ فِي 12 ألَنَّ ُكلَّ َمْن أَْخطَأَ بُِدوِن النَّاُموِس فَبُِدوِن النَّاُموِس يَْهلُِك. َوُكلُّ َمْن أَْخطَأ

لَْيَس الَِّذيَن يَْسَمُعوَن النَّاُموَس هُْم أَْبَرار  ِعْنَد هللاِ، بَِل ألَْن 13النَّاُموِس فَبِالنَّاُموِس يَُداُن. 

ُروَن.  (13-2:12)رومية  الَِّذيَن يَْعَملُوَن بِالنَّاُموِس هُْم يُبَرَّ

15. )رومية  ألَنَّ النَّاُموَس يُْنِشُئ َغَضبًا، إِْذ َحْيُث لَْيَس نَاُموس  لَْيَس أَْيًضا تََعدٍّ

15:4)
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 أهم التناقضات في رسالتي كورنثوس األولى والثانية

 هل َّللا يستحسن الجهالة والحماقة؟
18

ةُ هللاِ،  ا ِعْنَدنَا نَْحُن اْلُمَخلَِّصيَن فَِهَي قُوَّ لِيِب ِعْنَد اْلهَالِِكيَن َجهَالَة ، َوأَمَّ فَإِنَّ َكلَِمةَ الصَّ
19

:  «.اْلُحَكَماِء، َوأَْرفُُض فَْهَم اْلفُهََماءِ َسأُبِيُد ِحْكَمةَ » ألَنَّهُ َمْكتُوب 
20

أَْيَن اْلَحِكيُم؟ أَْيَن 

ْهِر؟ أَلَْم يَُجهِِّل هللاُ ِحْكَمةَ هَذا اْلَعالَِم؟  اْلَكاتُِب؟ أَْيَن ُمبَاِحُث هَذا الدَّ
21

ألَنَّهُ إِْذ َكاَن اْلَعالَُم فِي 

اْستَْحَسَن هللاُ أَْن يَُخلَِّص اْلُمْؤِمنِيَن بَِجهَالَِة اْلِكَراَزِة. ِحْكَمِة هللاِ لَْم يَْعِرِف هللاَ بِاْلِحْكَمِة، 
22

ألَنَّ اْليَهُوَد يَْسأَلُوَن آيَةً، َواْليُونَانِيِّيَن يَْطلُبُوَن ِحْكَمةً، 
23

َولِكنَّنَا نَْحُن نَْكِرُز بِاْلَمِسيِح 

الَةً! َمْصلُوبًا: لِْليَهُوِد َعْثَرةً، َولِْليُونَانِيِّيَن َجهَ 
24

يَن: يَهُوًدا َويُونَانِيِّيَن، فَبِاْلَمِسيِح  ا لِْلَمْدُعوِّ َوأَمَّ

ِة هللاِ َوِحْكَمِة هللاِ.  قُوَّ
25

 ألَنَّ َجهَالَةَ هللاِ أَْحَكُم ِمَن النَّاِس! َوَضْعَف هللاِ أَْقَوى ِمَن النَّاِس!

 (25-1:18)كورنثوس األولى 

ُمْفتَِديَن اْلَوْقَت ألَنَّ 16بِالتَّْدقِيِق، الَ َكُجهاَلََء بَْل َكُحَكَماَء، فَاْنظُُروا َكْيَف تَْسلُُكوَن 15

يَرة .  .17األَيَّاَم ِشرِّ بِّ  ِمْن أَْجِل ذلَِك الَ تَُكونُوا أَْغبِيَاَء بَْل فَاِهِميَن َما ِهَي َمِشيئَةُ الرَّ

(17-5:15)أفسس 
 

 

 هل يرث اللصوص الملكوت؟

)كورنثوس األولى 

6:9-10) 

َوالَ َساِرقُوَن 10اٍن َوالَ فَاِسقُوَن َوالَ َمأْبُونُوَن َوالَ ُمَضاِجُعو ُذُكوٍر، أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ الظَّالِِميَن الَ يَِرثُوَن َملَُكوَت هللاِ؟ الَ تَِضلُّوا: الَ ُزنَاة  َوالَ َعبََدةُ أَْوثَ 9

يُروَن  اُعوَن َوالَ ِسكِّ  َوالَ َشتَّاُموَن َوالَ َخاِطفُوَن يَِرثُوَن َملَُكوَت هللاِ.َوالَ طَمَّ

-23:41)لوقا 

43) 

ا هَذا فَلَْم يَْفَعْل َشْيئًا لَْيَس فِي َمَحلِّ 41 ا نَْحُن فَبَِعْدل، ألَنَّنَا نَنَاُل اْستِْحقَاَق َما فََعْلنَا، َوأَمَّ «. َمتَى ِجْئَت فِي َملَُكوتِكَ  اْذُكْرنِي يَاَربُّ » ثُمَّ قَاَل لِيَُسوَع:42«. هِ أَمَّ
 «.اْلَحقَّ أَقُوُل لََك: إِنََّك اْليَْوَم تَُكوُن َمِعي فِي اْلفِْرَدْوسِ » فَقَاَل لَهُ يَُسوُع:43
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 (27:15)مرقس 

ْيِن، َواِحًدا َعْن يَِمينِِه َوآَخَر َعْن يََساِرِه.27 َوَصلَبُوا َمَعهُ لِصَّ
 

 

 كالم َّللا؟هل الكتاب المقدس كله من 

)كورنثوس األولى 

12:7) 

12
: إِْن َكاَن أَخ  لَهُ اْمَرأَة  َغْيُر ُمْؤِمنٍَة، َوِهَي تَْرتَضِ  بُّ ا اْلبَاقُوَن، فَأَقُوُل لَهُْم أَنَا، الَ الرَّ   ي أَْن تَْسُكَن َمَعهُ، فاَلَ يَْتُرْكهَا.َوأَمَّ

)كورنثوس األولى 

25:7) 

ا اْلَعَذاَرى، 25 بُّ أَْن يَُكوَن أَِمينًا.َوأَمَّ ، َولِكنَّنِي أُْعِطي َرْأيًا َكَمْن َرِحَمهُ الرَّ بِّ فِيِهنَّ فَلَْيَس ِعْنِدي أَْمر  ِمَن الرَّ
 

تيموثاوس الثانية 

16:3) 

َوالتَّأِْديِب الَِّذي فِي اْلبِرِّ ُكلُّ اْلِكتَاِب هَُو ُموًحى بِِه ِمَن هللاِ، َونَافِع  لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيِخ، لِلتَّْقِويِم 16
 

 

 هل يجوز الزواج من غير المؤمنين؟
: إِْن َكاَن أَخ  لَهُ اْمَرأَة  َغْيُر ُمْؤِمنٍَة، َوِهَي 12 بُّ ا اْلبَاقُوَن، فَأَقُوُل لَهُْم أَنَا، الَ الرَّ َوأَمَّ

َواْلَمْرأَةُ الَّتِي لَهَا َرُجل  َغْيُر ُمْؤِمٍن، َوهَُو يَْرتَِضي 13تَْرتَِضي أَْن تَْسُكَن َمَعهُ، فاَلَ يَْتُرْكهَا. 

ُجَل َغْيَر اْلُمْؤِمِن ُمقَدَّس  فِي اْلَمْرأَِة، َواْلَمْرأَةُ َغْيُر 14أَْن يَْسُكَن َمَعهَا، فاَلَ تَْتُرْكهُ.  ألَنَّ الرَّ

ُجِل. َوإاِلَّ فَأَْوالَدُ  َسة  فِي الرَّ ا اآلَن فَهُْم ُمقَدَُّسوَن.اْلُمْؤِمنَِة ُمقَدَّ )كورنثوس  ُكْم نَِجُسوَن، َوأَمَّ

 (14-7:12األولى 

الَ تَُكونُوا تَْحَت نِيٍر َمَع َغْيِر اْلُمْؤِمنِيَن، ألَنَّهُ أَيَّةُ ِخْلطٍَة لِْلبِرِّ َواإِلْثِم؟ َوأَيَّةُ َشِرَكٍة 14

َوأَيُّ اتِّفَاق لِْلَمِسيِح َمَع بَلِيَعاَل؟ َوأَيُّ نَِصيٍب لِْلُمْؤِمِن َمَع َغْيِر 15لِلنُّوِر َمَع الظُّْلَمِة؟ 

، َكَما قَاَل هللاُ:16اْلُمْؤِمِن؟   َوأَيَّةُ ُمَوافَقٍَة لِهَْيَكِل هللاِ َمَع األَْوثَاِن؟ فَإِنَُّكْم أَْنتُْم هَْيَكُل هللاِ اْلَحيِّ

لِذلَِك 17يُر بَْينَهُْم، َوأَُكوُن لَهُْم إِلهًا، َوهُْم يَُكونُوَن لِي َشْعبًا. إِنِّي َسأَْسُكُن فِيِهْم َوأَسِ »

وا نَِجًسا فَأَْقبَلَُكمْ  . َوالَ تََمسُّ بُّ )كورنثوس الثانية  اْخُرُجوا ِمْن َوْسِطِهْم َواْعتَِزلُوا، يَقُوُل الرَّ

6:14-17) 
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 هل كان بولس يرضي الناس أم ال؟
أَْيًضا أُْرِضي اْلَجِميَع فِي ُكلِّ َشْيٍء، َغْيَر طَالٍِب َما يَُوافُِق نَْفِسي، بَِل َكَما أَنَا 33

 (33:10)كورنثوس األولى  اْلَكثِيِريَن، لَِكْي يَْخلُُصوا.

ي أَفَأَْستَْعِطُف اآلَن النَّاَس أَِم هللاَ؟ أَْم أَْطلُُب أَْن أُْرِضَي النَّاَس؟ فَلَْو ُكْنُت بَْعُد أُْرضِ 10

(10:1)غالطية  النَّاَس، لَْم أَُكْن َعْبًدا لِْلَمِسيِح.
 

 

 هل استعمل بولس المكر؟
)كورنثوس  فَْليَُكْن. أَنَا لَْم أُثَقِّْل َعلَْيُكْم، لِكْن إِْذ ُكْنُت ُمْحتَاالً أََخْذتُُكْم بَِمْكٍر!16

 (16:12الثانية 

)تسالونيكي  َدنٍَس، َوالَ بَِمْكرٍ ألَنَّ َوْعظَنَا لَْيَس َعْن َضالَل، َوالَ َعْن 3

(3:2األولى 
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 أهم التناقضات في رسالتي تيموثاوس األولى والثانية

 الدعاء لجميع الناس أم ال؟ يستحسنهل 

)تيموثاوس األولى 

1:2) 

َل ُكلِّ َشْيٍء، أَْن تُقَاَم طَلِبَات  َوَصلََوات  َواْبتِهَاالَت  1 َرات  ألَْجِل َجِميِع النَّاسِ فَأَْطلُُب أَوَّ  َوتََشكُّ

 (16:7)إرميا 

 الَ أَْسَمُعك. َوأَْنَت فاَلَ تَُصلِّ ألَْجِل هَذا الشَّْعِب َوالَ تَْرفَْع ألَْجلِِهْم ُدَعاًء َوالَ َصالَةً، َوالَ تُلِحَّ َعلَيَّ ألَنِّي16

 (14:11)إرميا 

 بَلِيَّتِِهْم.الشَّْعِب، َوالَ تَْرفَْع ألَْجلِِهْم ُدَعاًء َوالَ َصالَةً، ألَنِّي الَ أَْسَمُع فِي َوْقِت ُصَراِخِهْم إِلَيَّ ِمْن قِبَِل َوأَْنَت فاَلَ تَُصلِّ ألَْجِل هَذا 14

 

 هل الناموس نافع أم غير نافع؟
َوالتَّْوبِيِخ، لِلتَّْقِويِم َوالتَّأِْديِب الَِّذي ُكلُّ اْلِكتَاِب هَُو ُموًحى بِِه ِمَن هللاِ، َونَافِع  لِلتَّْعلِيِم 16

، (16:3)تيموثاوس الثانية  فِي اْلبِرِّ
 

ابِقَِة ِمْن أَْجِل َضْعفِهَا َوَعَدِم نَْفِعهَا، 18 إِِذ النَّاُموُس لَْم 19فَإِنَّهُ يَِصيُر إِْبطَاُل اْلَوِصيَِّة السَّ

ْل َشْيئًا. َولِكْن يَِصيُر إِْدَخالُ  )العبرانيين  َرَجاٍء أَْفَضَل بِِه نَْقتَِرُب إِلَى هللاِ. يَُكمِّ

7:18-19)
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 هل يتحاور المسيحي مع الغير أم ال؟

)بطرس األولى 

3:15) 

يَن َدائًِما 15 بَّ اإِللهَ فِي قُلُوبُِكْم، ُمْستَِعدِّ ُسوا الرَّ َجاِء الَِّذي فِيُكْم، بَِوَداَعٍة َوَخْوفٍ بَْل قَدِّ  لُِمَجاَوبَِة ُكلِّ َمْن يَْسأَلُُكْم َعْن َسبَِب الرَّ

 (6-5:4)كولوسي 

ُمْصلًَحا بِِمْلٍح، لِتَْعلَُموا َكْيَف يَِجُب أَْن تَُجاِوبُوا ُكلَّ َواِحٍد.لِيَُكْن َكالَُمُكْم ُكلَّ ِحيٍن بِنِْعَمٍة، 6اُْسلُُكوا بِِحْكَمٍة ِمْن ِجهَِة الَِّذيَن هُْم ِمْن َخاِرٍج، ُمْفتَِديَن اْلَوْقَت. 5
 

-1:7)يوحنا الثانية 

11) 

دُّ ألَنَّهُ قَْد َدَخَل إِلَى اْلَعالَِم ُمِضلُّوَن َكثِيُروَن، الَ يَْعتَِرفُوَن بِيَُسوَع اْلَمِسيِح آتِيًا فِي اْلَجَسِد. هذَ 7 ، َوالضِّ اْنظُُروا إِلَى أَْنفُِسُكْم لِئاَلَّ نَُضيَِّع 8لِْلَمِسيِح.  ا هَُو اْلُمِضلُّ

ا.  َما َعِمْلنَاهُ، بَْل نَنَاَل أَْجًرا تَام ً
إِْن َكاَن 10االْبُن َجِميًعا. هَذا لَهُ اآلُب وَ ُكلُّ َمْن تََعدَّى َولَْم يَْثبُْت فِي تَْعلِيِم اْلَمِسيِح فَلَْيَس لَهُ هللاُ. َوَمْن يَْثبُْت فِي تَْعلِيِم اْلَمِسيِح فَ 9

 . أََحد  يَأْتِيُكْم، َوالَ يَِجيُء بِهَذا التَّْعلِيِم، فاَلَ تَْقبَلُوهُ فِي اْلبَْيِت، َوالَ تَقُولُوا لَهُ َسالَم 
يَرِة.11 رِّ ألَنَّ َمْن يَُسلُِّم َعلَْيِه يَْشتَِرُك فِي أَْعَمالِِه الشِّ

 

 

 هل كان لوط بارا؟

)بطرس الثانية 

2:7-8) 

P7P .َعاَرِة ، َمْغلُوبًا ِمْن ِسيَرِة األَْرِديَاِء فِي الدَّ ةَ بِاP8Pَوأَْنقََذ لُوطًا اْلبَارَّ ُب يَْوًما فَيَْوًما نَْفَسهُ اْلبَارَّ ْمِع َوهَُو َساِكن  بَْينَهُْم، يَُعذِّ ، بِالنَّظَِر َوالسَّ ألَْفَعاِل إِْذ َكاَن اْلبَارُّ

 األَثِيَمِة.

-19:30)التكوين 

38) 

30
ي اْلَمَغاَرِة هَُو َواْبنَتَاهُ. َوَصِعَد لُوط  ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغَر. فََسَكَن فِ 

31
ِغيَرِة:  َوقَالَِت اْلبِْكُر لِلصَّ

لَْيَس فِي األَْرِض َرُجل  لِيَْدُخَل َعلَْينَا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرِض. أَبُونَا قَْد َشاَخ، وَ »
32

«. هَلُمَّ نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْضطَجُع َمَعهُ، فَنُْحيِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً 
33

فََسقَتَا أَبَاهَُما 

أَبِيهَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعهَا َوالَ بِقِيَاِمهَا.  َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة، َوَدَخلَِت اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمعَ 
34

ِغيَرِة:  إِنِّي قَِد »َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت لِلصَّ

«. ْن أَبِينَا نَْسالً اْضطََجْعُت اْلبَاِرَحةَ َمَع أَبِي. نَْسقِيِه َخْمًرا اللَّْيلَةَ أَْيًضا فَاْدُخلِي اْضطَِجِعي َمَعهُ، فَنُْحيَِي مِ 
35

فََسقَتَا أَبَاهَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَْيًضا، َوقَاَمِت 

ِغيَرةُ َواْضطََجَعْت َمَعهُ، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعهَا َوالَ بِقِيَاِمهَا،  الصَّ
36

فََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمْن أَبِيِهَما. 
37

، َوهَُو أَبُو «ُموآبَ »ا َوَدَعِت اْسَمهُ فََولََدِت اْلبِْكُر اْبنً 

اْلُموآبِيِّيَن إِلَى اْليَْوِم. 
38

ِغيَرةُ أَْيًضا َولََدِت اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ  ي»َوالصَّ وَن إِلَى اْليَْوِم.«بِْن َعمِّ ، َوهَُو أَبُو بَنِي َعمُّ
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 أهم التناقضات في رسالتي يوحنا األولى والثانية

 بتجسد المسيح هو من َّللا أم من الشيطان؟ هل كل من يؤمن

)يوحنا األولى 

2:4) 

 بِهَذا تَْعِرفُوَن ُروَح هللاِ: ُكلُّ ُروٍح يَْعتَِرُف بِيَُسوَع اْلَمِسيِح أَنَّهُ قَْد َجاَء فِي اْلَجَسِد فَهَُو ِمَن هللاِ 2

)يوحنا األولى 

15:4) 

هللاِ، فَاهللُ يَْثبُُت فِيِه َوهَُو فِي هللاِ.َمِن اْعتََرَف أَنَّ يَُسوَع هَُو اْبُن 15
 

)يوحنا األولى 

1:5) 

وَد ِمْنهُ أَْيًضا.ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن أَنَّ يَُسوَع هَُو اْلَمِسيُح فَقَْد ُولَِد ِمَن هللاِ. َوُكلُّ َمْن يُِحبُّ اْلَوالَِد يُِحبُّ اْلَمْولُ 1
 

-1:23)مرقس 

24 ) 

، فََصَرَخ  َوَكاَن فِي َمْجَمِعِهمْ 23 ؟ أَتَْيَت لِتُْهلَِكنَا! أَنَا أَْعِرفُكَ »قَائاِلً: 24َرُجل  بِِه ُروح  نَِجس  «َمْن أَْنَت: قُدُّوُس هللاِ! آِه! َما لَنَا َولََكيَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ
 

 (11:3)مرقس 

ْت لَهُ َوَصَرَخْت قَ 11 «.إِنََّك أَْنَت اْبُن هللاِ!» ائِلَةً:َواألَْرَواُح النَِّجَسةُ ِحينََما نَظََرْتهُ َخرَّ
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 هل احترق كل العشب أم ال؟
ُل، فََحَدَث بََرد  َونَار  َمْخلُوطَاِن بَِدٍم، َوأُْلقِيَا إِلَى األَْرِض، فَاْحتََرَق 7 َق اْلَمالَُك األَوَّ فَبَوَّ

 (7:8)رؤيا يوحنا  ُكلُّ ُعْشٍب أَْخَضَر.ثُْلُث األَْشَجاِر، َواْحتََرَق 

َوقِيَل لَهُ أَْن الَ يَُضرَّ ُعْشَب األَْرِض، َوالَ َشْيئًا أَْخَضَر َوالَ َشَجَرةً َما، إاِلَّ النَّاَس فَقَِط 4

(4:9)رؤيا يوحنا  الَِّذيَن لَْيَس لَهُْم َخْتُم هللاِ َعلَى ِجبَاِهِهْم.
 

 

http://www.ar.islamforchristians.com/

	مقدمة
	أهم التناقضات في سفر التكوين
	أهم التناقضات في سفر الخروج
	أهم التناقضات في سفر اللاويين
	أهم التناقضات في سفر العدد
	أهم التناقضات في سفر التثنية
	أهم التناقضات في سفر يشوع
	أهم التناقضات في سفر القضاة
	أهم التناقضات في سفر صموئيل الأول
	أهم التناقضات في سفر صموئيل الثاني
	أهم التناقضات في سفر الملوك الأول
	أهم التناقضات في سفر الملوك الثاني
	أهم التناقضات في سفر أخبار الأيام الأول
	أهم التناقضات في سفر أخبار الأيام الثاني
	أهم التناقضات في سفر عزرا ونحميا
	أهم التناقضات في سفر أيوب
	أهم التناقضات في سفر المزامير
	أهم التناقضات في سفر الأمثال
	أهم التناقضات في سفر الجامعة
	أهم التناقضات في سفر إشعياء
	أهم التناقضات في سفر إرميا
	أهم التناقضات في سفر حزقيال
	أهم التناقضات في سفر هوشع
	أهم التناقضات في سفر ميخا
	أهم التناقضات في سفر متى
	أهم التناقضات في سفر مرقس
	أهم التناقضات في سفر لوقا
	أهم التناقضات في سفر يوحنا
	أهم التناقضات في سفر أعمال الرسل
	أهم التناقضات في سفر رومية
	أهم التناقضات في رسالتي كورنثوس الأولى والثانية
	أهم التناقضات في رسالتي تيموثاوس الأولى والثانية
	أهم التناقضات في رسالتي بطرس الأولى والثانية
	أهم التناقضات في رسالتي يوحنا الأولى والثانية
	أهم التناقضات في رؤيا يوحنا اللاهوتي

