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ةمدقم

نمةلماكةعومجمىلإيحيسملابدألاةنازخرقتفت
ًاقحفسؤملانمو.ديدجلاوميدقلانيدهعلابتكلريسافتلا
يبرعلاانقرشيفةيحيسمةبتكمةيأيفًايلاحدجوتالهنأ
نممغرلابو.سدقملاباتكلاءازجألةلماكريسفتةعومجم
بدألاةنازخلتفاضأدقةفلتخملاةيحيسملارشنلارودنأ
زاتمتيتلاةينيدلاتافلؤملانمهبسأبالًاددعيحيسملا
هذهنمًايأنأالإ،ةساردلاوءاصقتسالاوثحبلاقمعب
عفديذلارمألا،ريسافتلانمةلماكةعومجممدقتملرودلا
بتكعبطةداعإلعارسإلابىندألاقرشلايفسئانكلاعمجم
ريسفتيفميوقلاننسلاباتك«:مسابةفورعملاةعومجملا
ةفورعملاةعومجملاو،شرامميلوسقلل»ميدقلادهعلارافسأ
ريسافتةعومجميهو»ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا«مساب
.يدإميلوروتكدلاةمالعللديدجلادهعلابتك

رخاوأيفاتبتكنيتعومجملانيتاهنأبانعانتقامغرو
ةداملاةدوجنأالإنيرشعلانرقلالئاوأورشععساتلانرقلا
امهيفةنمضتملاةديدسلاءارآلاوركفلاعاستاوثحبلاةقدو
.امهعبطةداعإلةعنقملاعفاودلاربكأنمتناك

ًاروكشميليجنإلانانبلوايروسسدونيسمّركتدقواذه
يفسئانكلاعمجملحامسلاب-عبطلاقوقحبحاصوهو-
نوكيىتحنيتعومجملانيتاهعبطةداعإبىندألاقرشلا
.سرادوثحابلكديلوانتميفباتكلاريسفت

نيتعومجملانيتاهنملعجينألأسنةسينكلابرو
وهانأ«:لاقيذلاكاذةفرعمىلإقيرطلايدهيًاساربنوًارون
.»ةايحلاوقحلاوقيرطلا

وريتساتربلأسقلا

ماعلانيمألا

ىندألاقرشلايفسئانكلاعمجمل

ةمدقملا

بتاكلا
بتاكنأىلعرصعلكيفةسينكلايخرؤملكقفتا

.ىلوألاةلاسرلاوةراشبلابتاكانحوينيتلاسرلانيتاه
ىلإاتبسُنو.ركُذامنيبوامهنيبةيوقلاةهباشملاكلذقفاويو
يفهمساركذيملهنأانحويبتاكلانأقفاوياذهو»خيشلا«
هسفنبيقلتةلعققحتنملو.ىلوألاةلاسرلايفالوةراشبلا
حجرملاوةسينكلايفهماقممأيههنسربكأ»خيشلاب«
يتلاةصاخلاظافلألانإاهبتاكوههنأىلعلدياممو.لوألا
يفامكلذنموامهيفتدروىلوألاةلاسرلايفاهلمعتسا
ع(»ةبحملاوقحلايفتوبثلاو«)١ع(»قحلااوفرع«ىلوألا
اندنعتناكيتلاةيصولا«و)٤ع(»قحلايفنيكلاس«و)٣
نممتعمسامك«و»ةبحملايههذه«و)٥ع(»ءدبلانم
لخددق«و.)٢٣و٣:١١و٣:١١انحوي١و٦انحوي٢(»ءدبلا
نوفرتعيال«و.)٣:١٨انحويو٧ع(»نولضمملاعلاىلإ
)٢و٤:١انحوي١و٧ع(»دسجلايفًايتآحيسملاعوسيب
١٢ع(»ًالماكسيلفحيسملاميلعتيفتبثيملنم«و
انحوي١و١٢ع(»ًالماكانحرفنوكييكل«و)٢:٢٣انحوي١و
يفكلست«و)١ع(»قحلابهبحأ«ةثلاثلايفامهنمو.)١:٤
١١ع(»هللارصبيمل«و)٤و٣ع(»قحلايفنوكلسي«و»قحلا
.)١٠و٣:٦انحوي١و

هيلإتبتكنميف
اهمساققحتنملةيحيسمةأرمإىلإةيناثلاةلاسرلاتبتُك
ةموكحلاداهطضالاهضرعيهركذنإمسالاهمتكةلعلعلو
.ءابرغلاةفاضإبةروهشمنينمؤمدالوأمأتناكو.ةينامورلا
هتريغىلعاهيفلوسرلاهحدمسياغىلإةثلاثلاتبتُكو
.اهيفنيرشبملاوةسينكلل

امهناكموامهتباتكنامز
ثالثلاىلعلاقيثالثلاىدحإىلعلاقُيامنإحجرملا
سمطبةريزجيفتبتُكولاهنألسسفأيفتبتُكاهنأوهو
.اهيفهيلعرجحلاىلإريشيامهيفركذل

ةثلاثلالوسرلاانحويةلاسر

نميفالإةيناثلاةلاسرلاةمدقمكةلاسرلاهذهةمدقم
وههيلإتبتُكيذلانأمولعملاو.اهنومضميفوهيلإتبتُك
لوسرلاغلبدقوهنطوفرعنالانحويءاقدصأنمنمؤم

ةثلاثلاانحويةلاسرحرش:ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلاةمدقملا
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هنأهإبننمو.ًارورسهبلقكلذألمفريصقتقوذنمهأبن
كلتىلعلوسرلاهحدمفءابرغلانيلسرملاةوخإلافاضأ
سأرينأبحأيذلاسفيرتويداهيلعهمالنكلوةفاضإلا
.ةسينكلا

هتبحماهبرهظأاهلوأيفةيحتلافةلاسرلاهذهنومضمامأ
.)٢و١ع(هتداعسوةيدسجلاهتيفاعيفهتبغروسياغل
ةوخإلاضعبنمهعمسامىلعءانبهلاعفأوهتافصحدمو
ةسينكلاءاضعأبهفطلتوقحللهتريغاميسالوهورازنيذلا
هنأنايبو.)٨-٣ع(ليجنإلابةادانمللنيلئاجلاءابرغلاو
ملسفيرتويدنكلءابرغلاكئلوأنأشيفةسينكلاىلإبتك
نألاقو.مهبىصوأنيذلالبقيملولوسرلاناطلسربتعي
دنعذختيهنإوكولسلااذهىلعخيبوتلاقحتسيسفيرتويد
بجيامةسينكللوهلّنيبوهناطلستبثتيتلالئاسولاهئيجم
نعسياغىهنو.)١٠و٩ع(فويضلاكئلوألثملمهيلع
ةبحملاراهظإىلعرمتسينأبهرمأوسفيرتويدبلثمتينأ
يفهكيرشسويرتميدحدمو.)١١ع(هللاابًالثمتفطللاو
سويرتميدةريسنسحنمهغلبهنأبحّرصوةبحملالمع
مالكلامتخو.)١٢ع(سياغةريسنسحنمهغلباملثم
نأًالمأاهنعلدعهنكلاهبتكيلةريثكءايشأهلنإهلوقب
مالسلابوهبلقيفاملكيفًايلمملكتيوليلقدعبهبعمتجي
.)١٤و١٣ع(

حلٱَسُياَغَىلِإ،ُخْيَّـشلَا«١
ْ

حلٱِبُهُّبِحُأاَنَأيِذَّـلٱِبيَِب
ْ
.»ِّـَق

٣:١٨انحوي١و١انحوي٢

هريسفتىلإعجراف)١عانحوي٢(يفامكاذهُخْيَّـشلَا
.كانه

نمو.سياكةينيتاللايفوهوينانويمسااذهَسُياَغ
ينودكملاسياغديدجلادهعلايفمسالااذهباحصأ
:١سوثنروك١(اهلهأنمرخآسياغو.)١٩:٢٩لامعأ(
كئلوأدحأةلاسرلاهذهيفسياغنأىلعليلدالو.)١٤
.اذهليجلبقرخآليجنمكئلوأنأل

هلمعتساانحوينكلوقيدصللعئاشبقلاذهِبيِبَْحلٱ
»قحلابهبحأيذلا«هلوقًارارمهيلعدازهنألصاخىنعمل

.ةصلاخةحيحصةبحمهبحأيأِّـقَْحلٱِبُهُّبِحُأاَنَأيِذَّـلٱ

حلٱاَُّهيَأ«٢
ْ

يف،ُبيَِب ًاحِجاَنَنوُكَتْنَأُموُرَأٍْءَيشِّـلُكِ
.»ٌةَحِجاَنَكَسْفَنَّـنَأاَمَك،ًاحيِحَصَو

ةيدسجلاهتيفاعبسياغلانحويءاعدةيآلاهذهيف
.هرومألكيفهحاجنو

يف هيفلعلًاحيِحَصَوًاحِجاَنَنوُكَتْنَأُموُرَأٍءَْيشِّـلُكِ
نمضتيوهويفشوًاضيرمناكسياغنأىلإةراشإاذه
هتيبيفهتحاروهلامعأيفهحاجنوهدسجةيفاعبهلهءاعد
ردقىلعهنإف.هنعماكحلاىضروهناريجعممالسلاو
ضرملاهللالسريدقف.يحورلالمعلاداُجيةيدسجلاةيفاعلا
هبحييذلاملاعلانعهلصفيوهبدؤيلدينعلاربكتملاناسنإلاىلإ

هدسجةيفاعفةبحملاوناميإلايوقلانمؤملاامأو.ًادئازًابح
لمأتلانعهقيعيدسجلافعضنألتاكربلامئاظعنم
.لمعلاومزعلاو

ةيحورلاةايحلاانه»سفنلاب«دارأٌةَحِجاَنَكَسْفَنَّـنَأاَمَك
هسفنحاجنققحتفيقيقحلاحاجنلاسايقيهيتلاةيماسلا
.تاقوألايلاوتىلعهيلإنوتأياوناكنيذلاةوخإلاءابنأنم

حلٱِباوُدِهَشَوٌةَوْخِإََرضَحْذِإًاّدِجُتْحِرَفِّـينَأل«٣
ْ
يِذَّـلٱِّـَق

حلٱِبُكُلْسَتَكَّـنَأاَمَك،َكيِف
ْ
.ِّـَق

٦:١٠ةيطالغو١:١٥لامعأو١٠و٥ع٤انحوي٢

ةراشإهيفوهحاجنهبلطةلعناكاذهًاّدِجُتْحِرَفِّـينَأل
.مهميلعتومهضعبةريسءوسنمهتباصأيتلاتاقيضلاىلإ

.تاقوألايلاوتىلعٌةَوْخِإََرضَحْذِإ
لاق.كيفحيسملاروضحبيأَكيِفيِذَّـلٱِّـقَْحلٱِباوُدِهَشَو

ىلعتلديتلاةيحيسملاسياغةايحىلعءانبكلذانحوي
.ًالمعوًاركفًاصلخمًانيمأناكهنأ

تاذةملكلاوه»كنأ«هلوقِّـقَْحلٱِبُكُلْسَتَكَّـنَأاَمَك
اوكلسيملسانلاضعبنأىلإريشيوهوةرابعلايفنأشلا

سياغنإف)سفيرتويدىلإكلذبراشأهلعلو(قحلايف
لاقانحوينأكف.ليجنإلايفيهلإلانوناقلابسحبكلس
هنإفقحسياغلةوخإلاةداهشنإملعأانأمعنهسفنل
.هبفرتعايذلاقحلاىضتقمبكلسي

يِدَالْوَأْنَعَعَمْسَأْنَأ:اَذٰهْنِمُمَظْعَأٌحَرَفِيلَسْيَل«٤
حلٱِبَنوُكُلْسَيْمَُّـهنَأ

ْ
.»ِّـَق

ةيطالغو٦:١٣سوثنروك٢و٤:١٤سوثنروك١و٢:١انوي١
سواثوميت٢و١:٢سواثوميت١و٢:١١يكينولاست١و٤:١٩
١٠نوميلفو١:٢

نمهلاعفنابحيرصتاذهاَذٰهْنِمُمَظْعَأٌحَرَفِيلَسْيَل
أبنهعمسلثمءيشهرسيالهنأىنعملاو.ةوخإلالكةريس
يفقحلابكسمتلايفمهتريغومهتعاجشوهذيمالتةنامأ
.سياغإبننمعمسامكدئادشلاتاقوأ
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لوسرلااهمدخيتلاسئانكلاءاضعأمهيِدَالْوَأْنَع
٤:١٤سوثنروك١(حيسملابمهناميإومهئادتهاةطساوناو
.)١٥و

»رونلايفنوكلسي«هلوقكاذهِّـقَْحلٱِبَنوُكُلْسَيْمَُّـهنَأ
كولسلا«و.)٦انحوي٢(ةبحملايفنوكلسيو)١:٧انحوي١(
لعفامكلعفلابناميإلاوةبحملارامثأراهظإوه»قحلايف
.)٢عرظنا(سياغ

حلٱاَُّهيَأ«٥
ْ

َىلِإُهُعَنْصَتاَمَّـلُكِةَناَمَألٱِبُلَعْفَتَتْنَأ،ُبيَِب
لٱَىلِإَوِةَوْخِإلٱ

ْ
»ِءاَبَرُغ

١٣:٢نييناربعو٢:١٣ةيمور

نمؤملايحيسملابقيليامبيأِةَناَمَألٱِبُلَعْفَتَتْنَأ
لعفلاكلذىلعةباثإلانمدبالو.حيسمللعئاطلانيمألا
ألِلىَبوُط«هلوقليلدبهلعافعبتيهنأل

َ
َنوُتوُمَيَنيِذَّـلٱِتاَوْم

يف ْنِماوُِحيَرتْسَيْيَكِل،ُحوُّرلٱُلوُقَيْمَعَنَنآلٱُذْنُمِّـبَّـرلٱِ
هباَعْتَأ ُهلاَمْعَأَو،ِْمِ

ُ
.)١٤:١٣ايؤر(»ْمُهُعَبْتَتْم

نونمؤملاانه»ةوخإلا«ِءاَبَرُغْلٱَىلِإَوِةَوْخِإلٱَىلِإُهُعَنْصَتاَم
.هتيبيفمهايإهلوبقبمهبفطلتوًالبقسياغمهفرعنيذلا
.ليجنإلابريشبتللنولوجييذلانونمؤملامه»ءابرغلا«و
يفيحيسملانيدلارشنللئاسولامهأنمنالوجلااذهناكو
.كلذلاثمأودئارجلاوبتكلانملئاسولاةلقلرصعلاكلذ
.داهطضالابمهناطوأنمنودرطُينونمؤملاناكامًاريثكو
رثكأناكوةريثكقاشملةضرعذئموينورفاسملاناكو
.رفسلاةقفنبمايقلانعنيزجاعاوناكفءارقفذئموينينمؤملا
هذهوةحارلانمهولخلًارسع»ناخلا«يفلوزنلاناكو
رظنا(ءابرغلااوفيضينأنينمؤملاىلعتبجوأبابسألا
نييناربعو١:٨سطيتو٣:٢سواثوميت١و١٢:١٣ةيمور
.)٤:٩سرطب١و١٣:٢

لٱَماَمَأَكِتَّـبَحَمِباوُدِهَشَنيِذَّـلٱ«٦
ْ
ُلَعْفَتَنيِذَّـلٱ.ِةَسيِنَك

»ِِهللاُِّقَحياَمَكْمُهَتْعَّـيَشاَذِإًانَسَح
٢:١٢يكينولاست١و٣:١٣سطيتو١٥:٣لامعأ
١:١٠يسولوكو

امأءالؤهِةَسيِنَكْلٱَماَمَأَكِتَّـبَحَمِباوُدِهَشَنيِذَّـلٱ
ًاراهجاودهشوانحويىلإاوعجرمثاولاجنيذلانورشبملا
امأوسياغهاتأيذلافورعملاباهيعارانحوييتلاةسينكلل
.ةسينكلايفتيلُتوكلذيفلئاسراوبتكنيذلا

كئلوأنإكلذبنابأْمُهَتْعَّـيَشاَذِإًانَسَحُلَعْفَتَنيِذَّـلٱ
مهنإوريشبتللنولوجياورمتسينأىلعنومزاعنيرشبملا
.هتدعاسمىلإنوجاتحي

يفامباهتلباقمبةرابعلاهذهىنعمحضتيِِهللاُّقَِحياَمَك
نمضتتيهو.)٣:١٣سواثوميت١و١٦:٤سوثنروك١(
ةالصلاوةيزعتلاوةيانعلاوةبحملاوتوقلاولاملابمهتدعاسم
.ىطعُملاجايتحاويطعُملاةقاطردقىلع

ًائْيَشَنوُذُخْأَيَالْمُهَواوُجَرَخِهِمْسٱِلْجَأْنِمْمَُّـهنَأل«٧
.»ِمَمُألٱَنِم
٢٠:٣٣لامعأو٢:٩يبليفو١٥:٢١انحويو٥:٤١لامعأ
٣٥و

ةياغلايهحيسملامسادجماوُجَرَخِهِمْسٱِلْجَأْنِمْمَُّـهنَأل
ةيمور(ًامركمًافورعممسالااذهلعجيأمهنالوجلىمظعلا
لامعأ(ليجنإلابةادانمللاولاجمهنأىلعليلداذهو.)١:٥
لثمناكو.)٥:٧بوقعيو١:٦ةيمورو١٥:٤٠و٥:٤١
وهعوسينأبةادانملاوريشبتللاليسوسلوبرفسءالؤهرفس
لكىلعلمتشياذهو.)٤:١٥انحوي١(هللانباحيسملا
ءالؤهجرخةسينكيأنمملعنال.يحيسملاناميإلا
.كلذفرعلوسرلانأنمدبالونورشبملا

مهورشبنيذلاِمَمُألٱَنِمًائْيَشَنوُذُخْأَيَالْمُهَو
نودانيمهنأممألانظيالنأكلذنممهتياغوليجنإلاب
ذخأينأسلوبعنتمااذهلويويندلاحبرلاةيغبحيسملامساب
امنإةدعاسمللهذخأيذلاو.ًاردانالإمهّرشبنممًائيش
نينمؤملاهئاقدصأضعبوةيحيسملاسئانكلاضعبنمهذخأ
١١:٧سوثنروك٢و١٨-٩:١٤سوثنروك١(ءاينغألانم
.)٢:٩يكينولاست١و١٢:١٦و

َنوُكَنْيَكِل،ِءَالُؤٰهَلاَثْمَأَلَبْقَنْنَأاَنَليِغَبْنَيُنْحَنَف«٨
حلٱِبْمُهَعَمَنيِلِماَع

ْ
.»ِّـَق

يفانتوخإمهنألِءَالُؤٰهَلاَثْمَأَلَبْقَنْنَأاَنَليِغَبْنَيُنْحَنَف
.ةمحروةبحملمعمهلمعنألمهوفيضتنأبجيوحيسملا

انتدعاسمباننألِّـقَْحلٱِبْمُهَعَمَنيِلِماَعَنوُكَنْيَكِل
ءاكرشريصنوهلانتريغوقحللانتبحمرهظُنقحلابنيرشبملل

اوكرتشينأنينمؤملاىلعبجيهنأنايباذهيفو.هتمدخيف
نكميالوهيلعباوثلايفاوكرتشييكلليجنإلابريشبتلايف
نوعيطتسيالنيذلانكميو.ريشبتللاولوجينأنينمؤملالك
كلذبواوعاطتساامنيرشبملاىلعاوقفنينأريشبتللنالوجلا
.مهباوثومهباعتأءاكرشنوريصي
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لٱَىلِإُتْبَتَك«٩
ْ
ْنَأُِّبُحييِذَّـلٱَسِفيِرْتوُيِدَّـنِكٰلَو،ِةَسيِنَك

.اَنُلَبْقَيَالْمُهَنْيَبَلَّـوَألٱَنوُكَي
٩انحوي٢

بتكو.اهئاضعأنمسياغيتلاِةَسيِنَكْلٱَىلِإُتْبَتَك
اذهلبقهدنعنمنيرشبملاجورخدنعكلذلوسرلا
نوبهذيمهيتلاةسينكلاىصوأهنأيفبيرالو.تقولا
باتكنإومهباعتأىلعمهدعاستومهمركتومهبحتنأباهيلإ
.دقُفةيصوتلا

ىبأهنأكلذنممهفناَنُلَبْقَيَال...َسِفيِرْتوُيِدَّـنِكٰلَو
اذهيفهناطلسبملسينأونيرشبملابلوسرلاءاصيإلبقينأ
ىتحهسفنكانحويمهربتعانيذلانيلسرملالبقيملفرمألا
انحويبتكذئنيحوهلضفرمهضفروهللوبقمهلوبقنأك
.سياغىلإةلاسرلاهذه

مأًايعارمأسفيرتويدناكةسينكلايفًاخيشأملعنال
نيبلوألانوكينأيفدهتجاهنأملعناننكلءاضعألادحأ
ناطلسركنأوهلقحيالًاناطلسىعداهنأوةسينكلاءاضعأ
.هبتكيذلاةيصوتلاباتكضفروةسينكلاىلعلوسرلا
نماوعجرنيحكلذبانحوياوأبنأنيرشبملانأحجرملاو
ةسينكلاتناكسفيرتويدالولهنأحجريوهيلإةسينكلاكلت
ةيصوتسفيرتويدضفرةلعنيبتيملو.نيرشبملاتلبق
ربتعاوأرومألانمرمأللوسرلاضغبيناكهلعلوانحوي
نسحتسيملهنإوأنيرشبملاةدعاسمنعةزجاعةسينكلا
ةسائرلابحأهنأانهةروكذملاةديحولاةلعلاو.ممألاريشبت
ممألاريشبتاوهركنيذلادوهيلايرصنتمنمهنأحجرملاو
.كلذيفنيالةسائرلاهبحو

يِتَّـلٱِهِلاَمْعَأِبُهُرِّـكَذُأَسَفُتْئِجاَذِإَكِلٰذِلْجَأْنِم«١٠
هبٍفَتْكُمُْريَغَوُهْذِإَو.ٍةَثيِبَخٍلاَوْقَأِباَنْيَلَعًارِذاَه،اَهُلَمْعَي ،ِهِذِٰ
طَيَو،َنوُديِرُيَنيِذَّـلٱًاضْيَأُعَنْمَيَو،َةَوْخِإلٱُلَبْقَيَال

ْ
َنِمْمُهُدُر

لٱ
ْ
.»ِةَسيِنَك
١٢ع٩انحويو٥ع١٣و١٠انحوي٢

دعبةسينكلاوسياغروزينألوسرلاعقوتُتْئِجاَذِإ
.يفاكلاريثأتلاهئيجملنوكيهنإو)١٤ع(ليلق

ىلعهبيدأتىلإلئاسولاذختييأِهِلاَمْعَأِبُهُرِّـكَذُأَسَف
نكلوماقتنالاكلذبانحويدصقيملو.هدانعوهتحاقو
ىلعةسينكلالمحوًارهجلوسرلاناطلسضفرسفيرتويد
نألوسرلاىلعبجوفنيرشبملاىلإءاسأفهكراشتنأ
اذكو.همحفيوهخبوينأوسفيرتويدلامعأىلإتفتلي
سوثنروكةسينكيفدحأأطخيناكنيحسلوبلعف
.)٥-٥:٣سوثنروك١(

.انيلعءارتفالاًارثكميأخلاٍةَثيِبَخٍلاَوْقَأِباَنْيَلَعًارِذاَه
نعًالضفكلذىتأهنإفنيرشبملانمكلذلوسرلافرعو
ىلعةسينكلالهأنممهلوبقدارأنملمحونيلسرملاهضفر
.رخآلزنمىلإاوبهذينأىلعنيلسرملارابجإومهضفر

حلٱاَُّهيَأ«١١
ْ

خلٱِبْلَبِّـَّـرشلٱِبْلَّـثَمَتَتَال،ُبيَِب
ْ

ْنَمَّـنَألِ،َْري
خلٱُعَنْصَي

ْ
.»َهللاٱِِرصْبُيْمَلَفَّـَّـرشلٱُعَنْصَيْنَمَو،ِهللاٱَنِمَوُهََْري

١٠و٣:٦و٢:٢٩انحوي٣٧:٢٧١و٣٤:١٧رومزم

دارمنأةنيرقلانممهفنِْريَْخلٱِبْلَبِّـَّـرشلٱِبْلَّـثَمَتَتَال
سفيرتويدلعفلعفينأنعسياغيهناذهنملوسرلا
نودسفيرتويداهسرامواهادأيتلاةسائرلاىلإليميالنأو
.قح

ْمَلَفَّـَّـرشلٱُعَنْصَيْنَمَو،ِهللاٱَنِمَوُهَْريَْخلٱُعَنْصَيْنَمَّـنَأل
هتايحردصمنأهلامعأبرهظُيحلاصلاناسنإلاَهللاٱِِرصْبُي
يفهلةكرشالنأرهظُيرشلالعفييذلاوهللاوههراكفأو
حيسملايفهللاةيؤرنألةيحورلاةفرعملايفالوةيهلإلاةعيبطلا
ْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«هلوقنمرهظيامكهعمةكرشلاطرشيه
ناسنإلاىلعليحتسمهنإمعن.)١٤:٩انحوي(»َبآلٱىَأَر
)١:١٨انحوي(»ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«هلوقليلدبهللاىرينأ
هذهبلوسرلارذحف.هنباهجويفهرصبننأعيطتسناننكل
ةريسءوسنمةسينكلالهأنمهريغوسياغتاملكلا
هنإوحورلارامثأنمتسيلهلامعأنإهراهظإبسفيرتويد
سياغلانحويريذحتف.هباودتقاوهللانماوملعتنممسيل
.ريطخرمأكلذىلإيعادلانأىلعلديسفيرتويدنم

جلٱَنِمُهَلٌدوُهْشَمُسوُِيْرتِميِد«١٢
ْ
حلٱَنِمَوِعيَِم

ْ
،ِهِسْفَنِّـَق

.»ٌةَقِداَصَيِهاَنَتَداَهَشَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأَو،ُدَهْشَنًاضْيَأُنْحَنَو
٩:٢٥و٢١:٢٤انحويو٣:٧سواثوميت١و٦:٣لامعأ

ىلإنئاخلاسفيرتويدنمهرظنلوسرلالّوحُسوُِيْرتِميِد
ىلإةلاسرلاهذهلمحيذلاوههلعلونيمألاسويرتميد
سانلاعيمجلوألاةثالثهاوقتدوهشو.هاوقتبدهشوسياغ
.ًانيمأهوربتعافهوربتخاوهوفرعنيذلا

هكولسنأىنعملاو.يناثلادهاشلااذهِهِسْفَنِّـقَْحلٱَنِمَو
راشأهلعلو)قحلاةملك(ليجنإلابيلاطمقفوىلعناك
.نيرشبملاهتفاضإبهتريسنسحىلإكلذب

انحويوهوثلاثلادهاشلاوهاذهُدَهْشَنًاضْيَأُنْحَنَو
نأنوردقيفةدهاشملابهوفرعمهنإفةسينكلايفهؤاقفرو
ىلعةينبمنيلوألانيدهاشلاةداهشو.هتنامأباودهشي
.لاحلايفهربتخاامبانحويدهشوىضماميفامهرابتخا
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ىلعبجيناكٌةَقِداَصَيِهاَنَتَداَهَشَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْنَأَو
ةداهشباوقثينأةسينكلاءاضعألكوسفيرتويدوسياغ
دهاشنمليجنإلايفسيلذإًالوسرهنوكىلإرظنلابانحوي
.)٢١:٢٤و١٩:٣٥انحوييفامةيآلاهذهبلباق(هنمقدصأ
قحتسيلانحويكولسكلسينأيحيسملكىلعبجيو
.انحويكهتداهشبقثوينأ

ْنَأُديِرُأُتْسَليِنَّـنِكٰل،ُهَبُتْكَألٌريِثَكِيلَناَكَو«١٣،١٤
ٍبيِرَقْنَعَكاَرَأْنَأوُجْرَأيِنَّـنِكٰلَو١٤ٍ.مَلَقَوٍْربِحِبَكْيَلِإَبُتْكَأ
.ٍ»مَفِلًامَفَمَّـلَكَتَنَف
١٢انحوي٢

ةريثكًارومأهدنعنأنايبهيفوةثلاثلاةلاسرلاةمتاخاذه
ًافوخًاهفشاهيفملكتينأهناسحتسالةباتكاهركذيملمالكلل
هذهةياغتناكوودعوأبيرغدييفبوتكملاعقينأنم
.ةسينكلاءاضعأرئاسوسياغبعمتجينأىلإةيتقوةلاسرلا

تناكاذامملعنمل.)١٢انحوي٢ريسفترظنا(ربحوقروب
اهتجيتنتناكاهنأىلعلدياهءاقبنكلةلاسرلاهذهةجيتن

.ةنسح

لَسُي.َكَلٌمَالَس«١٥
ِّـ
لَس.ُءاَّـبِحَألٱَكْيَلَعُم

ِّـ
ِءاَّـبِحَألٱَىلَعْم

.»ْمِهِئاَمْسَأِب
٢١:٢٦و٢٠:١٩انحويو٦:٢٣سسفأو٥:١٤سرطب١
١٠:٣انحويو

ىلوألاهتلاسريفسرطباذهلثمبتكَكَلٌمَالَس
ثيحميلستلابهذيمالتىصوأحيسملاو.)٥:١٤سرطب١(
هتمايقدعبحيسملاةيحتلثموهو)١٠:٥اقول(ريشبتللاوبهذ
.)٢٦و٢١و٢٠:١٩انحويو٢٤:٣٦اقول(

يفبقللااذهبةوخإلاُعديملُءاَّـبِحَألٱَكْيَلَعُمِّـلَسُي
.انهالإهلئاسر

حيسملاءابحأوهؤابحأمهفْمِهِئاَمْسَأِبِءاَّـبِحَألٱَىلَعْمِّـلَس
نوكو.سياغلوهلةوخإلانمنوصوصخمءاقدصأمهلعلو
.مهئامسأركذنعهانغأمهفرعيامهنملك

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007 Stuttgart

Germany

www.call-of-hope.com
contact-ara@call-of-hope.com
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