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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

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

ِيشوُكِنْباَيْنَفَصَىلِإْتَراَصيِتَّـلٱِّـبَّـرلٱُةَمِلَك١«٦-١
لَدَجِنْب

ْ
يف،اَّـيِقَزَحِنْباَيْرَمَأِنْباَي ِكِلَمَنوُمآِنْباَّـيِشوُيِماَّـيَأِ

لٱُعَزْنَأًاعْزَن٢:اَذوَُهي
ْ

٣.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ِضْرَألٱِهْجَوْنَعَّـلُك
حلٱَوَناَسْنِإلٱُعِزْنَأ

ْ
لٱَكَمَسَوِءاَمَّـسلٱَروُيُطُعِزْنَأ.َناَوََي

ْ
،ِرْحَب

ملٱَو
ُلوُقَي،ِضْرَألٱِهْجَوْنَعَناَسْنِإلٱُعَطْقَأَو،ِراَْرشَألٱَعَمَرِثاَعَْ
،َميِلَشُروُأِناَّـكُسِّـلُكَىلَعَواَذوَُهيَىلَعيِدَيُّدُمَأَو٤.ُّبَّـرلٱ
ملٱاَذٰهْنِمُعَطْقَأَو

لٱَةَّـيِقَبِناَكَْ
ْ
لٱَمْسٱ،ِلْعَب

ْ
َعَمِ،ميِراَمَك

لٱ
ْ

،ِءاَمَّـسلٱِدُْنِجلِحوُطُّسلٱَىلَعَنيِدِجاَّـسلٱَو٥،ِةَنَهَك
حلٱَنيِدِجاَّـسلٱَو

ْ
حلٱَو،ِّـبَّـرلٱِبَنيِفِلَا

ْ
لَمِبَنيِفِلَا

ْ
ملٱَو٦،َموُك

َنيِّـدَتْرُْ
طَيَْملَنيِذَّـلٱَو،ِّـبَّـرلٱِءاَرَوْنِم

ْ
.»ُهْنَعاوُلَأَسَالَوَّـبَّـرلٱاوُبُل

١:٢ايمرإو٣٥:٢٥-٣٤:١مايأ٢و٢٣-٢٢:١كولم٢
ايمرإ٢٥-٣٣:٢٠مايأ٢و٢٦-٢١:١٨كولم٢و٢٢:١١و
:٤ايمرإ١٢و٦:١١ءايعشإ٢٨و٣٣:٢٧لايقزحو٧:٢٠

٦:١٢ايمرإ٨و٤و١٤:٣و٧:١٩لايقزح٩:١٠و٢٥
ايمرإ٨و٤و٢٣:٥كولم٢و٥:١٣اخيم٦:١٤لايقزحو
عشوهو٢٣:٥كولم٢و٥:١٣اخيم٦:١٤لايقزحو٦:١٢

:٧و٧و٥:٢ايمرإ١٩:١٣ايمرإو٢٣:١٢كولم٢و١٠:٥
٩:١٣ءايعشإ١:٤ءايعشإ٤٩:١ايمرإ١٠و٩

يفةداعلافالخبو»هوهيهرتسي«اينفصمسالاىنعم
نونظملاوعبارلاليجلاىلإةروكذمهبسنةلسلسنإفءايبنألا
أبنتو.ايقزحكلملالسننمهنأبنايبلاكلذنمةياغلانأ

يفوكلمنيحنينسينامثنباايشويناك.ايشويمايأيف
ةيناثلاةنسلايفوبرلابلطيأدتباهكلمنمةنماثلاةنسلا
ةدابعتاساجننمميلشروأواذوهيرهطيأدتباةرشع
ىلعنيدجاسلاو)١:٤(لعبلاةيقبركذياينفصو.مانصألا
أبنتهنأحجرألافموكلمبنيفلاحلاوءامسلادنجلحوطسلا
ةيناثلاةنسلالبقيأةكلمملاحالصإيفايشويأدتبااملبق
.ةرشع

ءاضقناىلإهمايأنمهللاماكحأراصتخالابركذييبنلاو
نيوكت(نافوطلاةثداحىلعينبميحاتتفالاهمالكورهدلا
:ُهُتْقَلَخيِذَّـلٱَناَسْنِإلٱِضْرَألٱِهْجَوْنَعوُْحمَأ«)٦:٧
:٣سرطب٢(ريخألامويلاىلإريشيو»خلاَمِئاََهبَعَمَناَسْنِإلٱ

لٱُّلَحْنَت«)١٠
ْ

َحتَو،ًةَِقَرتُْحمُِرصاَنَع
ْ

ملٱَوُضْرَألٱُِقَرت
ُتاَعوُنْصَْ

ْنِمَنوُعَمَْجي«)١٣:١٤ىّتم(حيسملالوقو»اَهيِفيِتَّـلٱ
ملٱَعيَِمجِهِتوُكَلَم

يأ»رارشألاعمرثاعملا«و»ِمْثِإلٱِيلِعاَفَوِرِثاَعَْ
ميلشروأواذوهينميبنلائدتبيو.اهلنيدجاسلاوناثوألا
ىقسايمرإيبنلاثيح)٢٩-٢٥:١٧ايمرإرظنا()٤ع(

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
اَيْنَفَصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو

٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



جتنتسيو.ميلشروأنمًائدتبمبرلاطخسسأكنمممألا
حالصإلادعبأبنتيبنلانأ»لعبلاةيقب«لوقلانمضعبلا
هنأحجرألاوايشويكلمنمةرشاعلاةنسلايفأدتبايذلا
نأوه»لعبلاةيقب«لوقلاىنعموةرشاعلاةنسلالبقأدتبا
الفاهرخآىلإاهلوأنمًامامتلعبلاةدابععطقيسبرلا
.)باتكلاسوماقيف»لعبلا«بلطا(ةيقباهلىقبت

٢٣:٥كولم٢يفًاضيأةملكلاهذهتدروِميِراَمَكْلٱ
ريشيمسالااذهبو»هتنهك«١٠:٥عشوهيفو»مانصألاةنهك«
.لوجعلاةنهكىلإ

طقفمسالاةنهكمهنكلوبرلاةنهكمهِةَنَهَكْلٱَعَم
مهباقلأومهبتريفاورختفامهلعلو.مهمساقفاوتملمهلامعأو
.ميرامكلامساعممهمساعطقيبرلاو.ةفيرشلا

ءامسلادنجلمهدوجسِحوُطُّسلٱَىلَعَنيِدِجاَّـسلٱ
ىرُتثيحنمحوطسلاىلعناكوموجنلاورمقلاوسمشلا
٣١:٢٦بويأ٢٣:٥كولم٢رظنا(ةيوامسلامارجألا

مايأيفعونلااذهىلعةدابعلاتناكو)٨:١٦لايقزح
.ةدابعلاهذهبكرتشتاهلكةلئاعلاتناكو.ةريخألاةكلمملا
لَيُءاَنْبَألٱ«٧:١٨ايمرإ

ْ
،َراَّـنلٱَنوُدِقوُيُءاَبآلٱَو،ًابَطَحَنوُطِقَت

لٱَّـنِجْعَيُءاَسِّـنلٱَو
ْ

ِملًاكْعَكَنْعَنْصَيِل،َنيِجَع
َ

ِتاَواَمَّـسلٱِةَكِل
ِهلِآلَبِئاَكَسِبْكَسِلَو

َ
كلوموأموكلمو»ِينوُظيِغُيِلىَرْخُأٍة

اميسالوةيرشبحئابذهلنوحبذياوناكنيينومعلاهلإناك
سوماقيفكلومبلطا()٢٣:١٠كولم٢رظنا(لافطألا
مهنأباونظيأموكلمبًاضيأاوفلحوبرلاباوفلح.)باتكلا
لايقزحرظنا(ًاعمموكلماودبعيوبرلااودبعينأنوردقي

٣٩-٢٣:٢٧(.
برلااوكرتمهنأامبمظعأمهتيطخو)٦ع(َنيِّـدَتْرُْملٱ
نمهوبلطيملنيذلامهبرلااوبلطيملنيذلاوهوفرعامدعب
نايدألالكمهدنعونيدالبونيملاعاوناكف.مهبولقلك
.ةلطاباهلكواهضعبلثم

ِّـبَّـرلٱَمْوَيَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱَماَّـدُقْتُكْسُا٧«١٣-٧
ُنوُكَيَو٨.ِهيِّـوُعْدَمَسَّـدَق.ًةَحيِبَذَّـدَعَأْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل.ٌبيِرَق
يف ملٱيِنَبَوَءاَسَؤُّرلٱُبِقاَعُأِّـينَأِّـبَّـرلٱِةَحيِبَذِمْوَيِ

َعيَِمجَوِكِلَْ
يفَو٩.ًابيِرَغًاساَبِلَنيِسِبَّـاللٱ لٱَكِلٰذِ

ْ
َنيِذَّـلٱَّـلُكُبِقاَعُأِمْوَي

لٱِقْوَفْنِمَنوُزِفْقَي
ْ

ألْمَيَنيِذَّـلٱ،ِةَبَتَع
ُ
لُظْمِهِدِّـيَسَتْيَبَنو

ْ
ًام

يفُنوُكَيَو١٠.ًاّشِغَو لٱَكِلٰذِ
ْ

ٍخاَُرصُتْوَص،ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ِمْوَي
لَوَو،ِكَمَّـسلٱِباَبْنِم

ْ
لٱَنِمٌةَلَو

ْ
َنِمٌميِظَعٌْرسَكَو،ِيناَّـثلٱِمْسِق

لَو١١.ِماَكآلٱ
ْ

َناَعْنَكِبْعَشَّـلُكَّـنَألَشيِتْكَمَناَّـكُساَياوُلِو
حلٱُّلُكَعَطَقْنٱ.َداَب

ْ
لٱَنيِلِمَا

ْ
يفُنوُكَيَو١٢.َةَّـضِف لٱَكِلٰذِ

ْ
ِتْقَو

جلٱَلاَجِّـرلٱُبِقاَعُأَو،ِجُُّرسلٱِبَميِلَشُروُأُشِّـتَفُأِّـينَأ
ْ

َىلَعَنيِدِمَا
لٱِ،ِمِّـهيِدْرُد

ْ
يفَنيِلِئاَق هبوُلُقِ .ُءِيسُيَالَوُنِسُْحيَالَّـبَّـرلٱَّـنِإ:ِْمِ

َالَوًاتوُيُبَنوُنْبَيَو،ًاباَرَخْمُُهتوُيُبَوًةَميِنَغْمُُهتَوْرَثُنوُكَتَف١٣

.»اَهَرَْمخَنوُبَْرشَيَالَوًاموُرُكَنوُسِرْغَيَو،اََهنوُنُكْسَي
ايمرإو٣٤:٦ءايعشإ١٤ع٢:١٣ايركزو٢:٢٠قوقبح
٢٤:٢١ءايعشإ١٣:٣ءايعشإو١٦:٥ليئومص١و٤٦:١٠
٣:١٠سوماعو٥:٢٧ايمرإ٢:٦ءايعشإ١:١٠قوقبحو
:٣٤مايأ٢و٣٣:١٤مايأ٢و٨:٣سوماعو٢٢:٥ءايعشإ

:١٤ايركزو٢:٥ص٦:١٣لايقزحو٥:٧ليئومص٢و٢٢
١٧و١٦:١٦ايمرإ٩:٦عشوهو١٧و٢٧:١٦بويأ٢١
٤٨:١١ايمرإ٣-٩:١سوماعو١١-٩:٤لايقزحو
١٧:٣و١٥:١٣ايمرإ٩:٩و٨:١٢لايقزح٦:١سوماعو
٦:١٥اخيمو٥:١١سوماع

وهبرلامويو)٢:٢٠قوقبحرظنا(ِّـبَّـرلٱَماَّـدُقْتُكْسُا
مويىلإًاضيأريشيهلعلوةنيدملاطوقسلهنمنيعملامويلا
هبعشيهبرلااهدعأيتلاةحيبذلاو.ةريخألاةنونيدلا
يأبرلامهسدقنيذلانيوعدملانأضعبلانظيودوهيلا

ابروأنمايسأاولخدنيذلانوينيكسلامهلمعللمهصصخ
نكلو.نيطسلفويداماوزغو.مقعباسلاليجلايف

مهنألنوسدقممهونوينادلكلامهنيوعدملانأحجرألا
هبعشبيدأتيفبرلادصاقمءارجإلنوصصخمونونيعم
شوكناك.مهلامعأةهجنمنيسدقماوسيلمهنأعم
.ًاينثوًاكلمهنوكعم)٤٥:١ءايعشإرظنا(برلاحيسم

ًاحلاصناكهنألايشويكلملاركذيال)٨ع(ِكِلَْملٱيِنَبَو
مامزاوملتسانيذلاوهبراقأوهمامعأمهكلملاينبلعلو
.ًارصاقلازيالايشويكلملاناكامنيحةموكحلا

ضعببهبعشىصوأبرلاًابيِرَغًاساَبِلَنيِسِبَّـاللٱ
مهركذتوهبعشمهنأىلعلدتومهسابليفعضوتتامالع
اذهكرتنمف)٤١-١٥:٣٧ددعرظنا(اهوظفحيلهاياصو
ةنايدلاتسيل.ةيمسرلاهتلدبعلخييركسعكوهسابللا
ربعيسابللانكلوتايدسجلانمهريغوأسابللابةيقيقحلا
ءاسنلللوسرلاسرطبلاقامكةيحورلاناسنإلالاوحأنع
خلٱَةَنيِّـزلٱَّـنُكُتَنيِزْنُكَتَال«)٤و٣:٣سرطب١(

ْ
ْنِمَةَّـيِجِرَا

َناَسْنِإْلَب،ِباَيِّـثلٱِسْبِلَوِبَهَّـذلٱِبِّـيلَحَّـتلٱَوِرْعَّـشلٱِرْفَض
لٱ
ْ

لَق
ْ

خلٱِب
ْ

يفَّـيَِف لٱِ
ْ

لٱِةَميِدَع
ْ

لٱِحوُّرلٱَةَنيِز،ِداَسَف
ْ

هلٱِعيِدَو
َْ

،ِئِدا
ًاسابلاوسبلنيذلاامأو.»ِنَمَّـثلٱُريِثَكِهللاٱَماَّـدُقَوُهيِذَّـلٱ
اودلقتفنييرصملاونييلبابلاسابلكاينفصنامزيفًابيرغ
.مههفرتومهمعنتباوعلوأوةيبدألامهتافصًاضيأ

نيذلاديبعلامه)٩ع(ةَبَتَعْلٱِقْوَفْنِمَنوُزِفْقَيَنيِذَّـلٱ
مهزفقونيكاسملانوبلسيومهديسرمأبتويبلانولخدي
ىلعمهموجهبمهعمطومهتواسقىلعلديةبتعلاقوف
نملامشلاةهجىلإ)١٠ع(كمسلابابناك.نيسئابلا
روكذميناثلامسقلاو)٣-٣:١ايمحنرظنا(ميلشروأةنيدم
امبرو.هيفةنكاسةدلخةيبنلاتناك.)٢٢:١٤كولم٢(يف

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
اَيْنَفَصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو
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ايمرإ(يفنيتروكذملا»ةعوجوبراج«ماكآماكآلابدصق
دعصيسخارصلانأوهىنعملاو.ايرمونويهصوأ)٣١:٣٩
ناكو.نيينادلكلاديباهلكةنيدملاطقستوتاهجلالكنم
لهأديبناكفًابيرقتلاحمهحتفًادجًاعينمنويهصنصح
ليئومص٢رظنا(دوادمايأىلإنييسوبيلاءامدقلاميلشروأ
عاطقناىلعليلدنيينادلكلادينعهطوقسو)٩-٥:٦
.ةاجنلابءاجرلك

وهو»نرجلاوأنواهلا«)١١ع(»َشيِتْكَم«ةملكلاىنعمو
لوقوةراجتلاوعئانصللًازكرمناكوميلشروأطسويفيداو
يفنوعمتجملااهلهأنوكيةنيدملاطقستامنيحهنإوهيبنلا
نمبرهتنأاهنكميالنواهلايفبوبحلاكيداولااذه
»يناعنك«امهونيينعمديفتلصألاب»ناعنك«ةملكو.قدلا
.مانصألامهتدابعىلإًارظننييناعنكلاكدوهيلاناكو»رجات«و
يأميلشروأنمعطقنتةراجتلانإيبنلالاقيناثلاىنعملابو
.راجتلادابيومانصألاةدبعدابي

وأبرهينأًادحأنكميالف)١٢ع(َميِلَشُروُأُشِّـتَفُأ
دينعةنيدملاتطقساملهنإليقهتورثنمًائيشهعمذخأي
ضعبلااوجرخأفمهولتقيلدوهيلاىلعاوشتفمهنإنيينامورلا
.رابآلاوعيلالبلاوةيبقألانمةنيدملارباكأنم

ايمرإ(بآومنعليقامرظناِِمِّـهيِدْرُدَىلَعَنيِدِماَْجلٱ
،ٍءاَنِإَىلِإٍءاَنِإْنِمْغَرْفُيَْملَو،ِهِّـيِدْرُدَىلَعٌّرِقَتْسُمَوُهَ«)٤٨:١١
نازحألاوبيدأتلاالولهنإف.ِ»يْبَّـسلٱَىلِإْبَهْذَيَْملَو
يحورلالسكلاىلإنوليميسانلاناكبئاصملاوعاجوألاو
الًائيشنولمعيالنيذللوهانهليولاو.رفكلاوروتفلاو
سانلانيعأيفنوميقتسمونوربتعممهوًارشالوًاريخ
.وهامكىقبيسءيشلكنإمهلوقبمهسفنأنونمطيو
مالكةمدختناكنإوةينيدلاهتمدخسراميىقبينهاكلا
شغلاعمتناكنإوهتراجتيفىقبيرجاتلاوحورالب
.ملظلاةطساوبناكنإوهانغيفىقبيينغلاو

يفَنيِلِئاَقْلٱ سانلابولقيفنوكيرفكلاًابلاغِْمِهبوُلُقِ
جلٱَلاَق«)١٤:١رومزمرظنا(مهلاوقأبسيلو

ْ
يفُلِهَا لَقِ

ْ
:ِهِب

.»ٌهٰلِإَسْيَل
نوكتدقسكعلابوصلختالةورثلا)١٣ع(ْمُُهتَوْرَث

عمطلاكّرحيوهيخريوناسنإلالمُخياممهنألكالهللًاببس
ُكِلَمُقَشيِشَدِعَص«)٢٦و١٤:٢٥كولم١رظنا(هئادعأيف
يِتَّـلٱِبَهَّـذلٱِساَرْتَأَعيَِمجَذَخَأَو...َميِلَشُروُأَىلِإَْرصِم
دوعصببسناكةورثلاهذهدوجويأ»ُناَمْيَلُساَهَلِمَع
.قشيش

لٱِّـبَّـرلٱُمْوَيٌبيِرَق١٤«١٨-١٤
ْ

ٌعِيَرسَوٌبيِرَقِ.ميِظَع
جلٱٍذِئَنيِحُخُْرصَي.ِّـبَرّلٱِمْوَيُتْوَص.ًاّدِج

ْ
َكِلٰذ١٥.ًاّرُمُراَّـَب

لٱ
ْ

دِشَوٍقيِضُمْوَي.ٍطَخَسُمْوَيُمْوَي
ُمْوَي.ٍراَمَدَوٍباَرَخُمْوَي.ٍةَّـ

َىلَعٍفاَتُهَوٍقوُبُمْوَي١٦.ٍباَبَضَوٍباَحَسُمْوَي.ٍماَتَقَوٍمَالَظ
ملٱ
ملٱِنُدُْ

َساَّـنلٱُقِياَضُأَو١٧.ِةَعيِفَّـرلٱِفُُّرشلٱَىلَعَوِةَنَّـصَحُْ
لٱَكَنوُشْمَيَف

ْ
ْمُهُمَدُحَفْسُيَف،ِّـبَّـرلٱَىلِإاوُأَطْخَأْمَُّـهنَألِ،يْمُع

جلٱَكْمُهُْمَحلَوِبَاُّرتلٱَك
ْ
ُعيِطَتْسَيْمُهُبَهَذَالَوْمُهُتَّـضِفَال١٨.ِةَّـلِ

يفْمُهَذاَقْنِإ ُضْرَألٱُلَكْؤُتِهَِتْريَغِراَنِبْلَب،ِّـبَّـرلٱِبَضَغِمْوَيِ
.»ِضْرَألٱِناَّـكُسِّـلُكِلًاتِغاَبًءاَنَفُعَنْصَيُهَّـنَأل،اَهُّلُك
٣:١٤و١:١٥ليئويو٣٠:٣و١٢و٧:٧لايقزحو٧ع
-٧:١٦لايقزح٤:٥يخالمو٢:١١ليئويو٣٠:٧ايمرإ

٢٠-٥:١٨سوماعو٣١و٢:٢ليئوي٢٢:٥ءايعشإ١٨
٢٨:٢٩ةينثت١:١٨ايمرإ١٥-٢:١٢ءايعشإ٤:١٩ايمرإ

ص٧:١٩لايقزح٩:٢٢و٨:٢ايمرإ٨و٢٤:٧لايقزح
٧-٧:٥لايقزح٣:٨

برلامويناك)٢:٣١ليئويرظنا(ِّـبَّـرلٱُمْوَيٌبيِرَق
انههيلإراشملابرلامويامأو.ىضموىتأليئوييفروكذملا
دعبيأبيرقوهونيينادلكلادينعميلشروأرامدوهف
لكلبيرقةنونيدلاموييأريخألامويلاو.ةنس٣٠وحن
مالظمويوهو.ةليلقمايأكاهلكملاعلااذهبهتايحنألناسنإ
ع(يمعلاكنوشميكلذلومهنعدعتباهللانأل)١٥ع(

١٧(.
نكلوةايحلانملضفأءيشال)١٧ع(ْمُهُمَدُحَفْسُيَف

ةميقهلسيلءيشكبارتلاكحفسُيمهتايحيأمهمد
.ًاقلطم

ةريثكتاريخبانيتأيناكنإولاملانإ)١٨ع(ْمُهُتَّـضِفَال
الاننإف.لضفألاءايشألاالوءيشلكانيطعينأعيطتسيال
باحصأالوةيزعتلاالومالسلاالوةحصلايرتشننأردقن

ةايحلاواياطخلانارفغالويقيقحلافرشلاالونيصلخم
عيطتسياللاملانأوهانهلوقلاو.مودياللاملاو.ةيدبألا
.برلامهلسريسنيذلاءادعألانممهصلخينأ

عجريانهواذوهيضرأطقفسيلِضْرَألٱِناَّـكُسِّـلُك
.حاحصألالوأيفهيفناكيذلاعوضومىلإيبنلا

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ملٱُْريَغُةَّـمُألٱاَهُتَّـيَأاَييِعِمَتْجٱَويِعَّـمََجت١«٣-١
.ِةَيِحَتْسُْ

لٱِةَدَالِوَلْبَق٢
ْ

لٱَك.ِءاَضَق
ْ

لٱََربَعِةَفاَصُع
ْ

َِيتْأَيْنَأَلْبَق.ُمْوَي
ِطَخَسُمْوَيْمُكْيَلَعَِيتْأَيْنَأَلْبَق.ِّـبَّـرلٱِبَضَغُّوُُمحْمُكْيَلَع
طُا٣.ِّـبَّـرلٱ

ْ
اوُلَعَفَنيِذَّـلٱِضْرَألٱِيسِئاَبَعيَِمجاَيَّـبَّـرلٱاوُبُل

طٱ.ُهَمْكُح
ْ

لٱاوُبُل
ْ

طٱ.َّـِرب
ْ

يفَنُوَرتْسُتْمُكَّـلَعَل.َعُضاَوَّـتلٱاوُبُل ِمْوَيِ
.»ِّـبَّـرلٱِطَخَس
٣:٨ص٦:١٥و٣:٣ايمرإ١:١٤ليئويو٢٠:٤مايأ٢

ألَا
َ

اَيْنَفَصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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:٤يثارم١٣:٣عشوهو١٧:١٣ءايعشإ٢٣:٢٧كولم٢و
٥:٦سوماعو١٠٥:٤رومزم١:١٨ص١:٦موحانو١١
رومزم١٥و٥:١٤سوماع١١:٤ءايعشإو٢٢:٢٦رومزم

٢٦:٢٠ءايعشإو٥٧:١

رظنا(نبتلاوشقلاعمجيفرحلاةملكلاىنعميِعَّـمََجت
سفنلاناحتماوراكفألاعمجيزاجملاىنعملاو)٥:٧جورخ
.ديدشتللوه»يعمتجاويعمجت«ةملكلاراركتو.هابتنالاو
اوناكمهلعلبرلاىلإعوجرلاوةبوتلاىلعمهثحيبنلاةياغو
ةدالو«يفيتآلاهمالكنمنورثأتيوقباسلاهمالكنماورثأت
نألتاديدهتلامامتإنمنوجنيفضرألالكىلع»ءاضقلا
نعرارشألاعجراذإوطرشتحتهديعاومكبرلاتاديدهت
.تاديدهتلامهيتأتالفمهنعبرلاحفصيمهاياطخ

ْلَه«)٦:١٥(ايمرإلاق.دوهيلايأِةَيِحَتْسُْملٱُْريَغُةَّـمُألٱ
اوُفِرْعَيَْملَوًايْزِخاْوَزَْخيَْملْلَب؟ًاسْجِراوُلِمَعْمَُّـهنَألاوُزَخ
خلٱ
ْ

لجخلامدعو.»َنيِطِقاَّـسلٱَْنيَبَنوُطُقْسَيَكِلٰذِل.َلََج
بونذلابتاومأمهوةيحورلاةايحلامدعىلعليلد
.اياطخلاو

ممألاكالهإبهللاءاضقيأ)٢ع(ِءاَضَقْلٱِةَدَالِوَلْبَق
ةبوتللةصرفلاورضحدقءاضقلامامتإتقوو.هبعشو
مهيلإبلطيفهمامأةفاصعلاكهللابعشوفصاعلاكربعتس
.ةصرفلامهلمادامهللاعماوحلاصتينأيبنلا

مههللابعشنمنوريثك)٣ع(ِضْرَألٱِيسِئاَبَعيَِمج
اقول(ميرمتمنرامكسانلادنعنيرقتحملاونيسئابلانم
لٱِنَعَءاَّـزِعَألٱَلَزْنَأ«)١:٥٢

ْ
ملٱَعَفَرَوِّـِيساَرَك

سيلو»َنيِعِضَّـتُْ
لاملايفءاينغألاضعبنألملاعلاءارقفنممهلكنوسئابلا
.تاومسلاتوكلممهلنيذلاحورلابنيكاسملانممه

يِبْعَشاَيَّـمُلَه«٢٦:٢٠ءايعشإرظناَنوَُرتْسُتْمُكَّـلَعَل
لَخَكَباَوْبَأْقِلْغَأَوَكَعِداََخمْلُخْدٱ

ْ
ٍةَظَْيُحلَوْحَنْئِبَتْخٱ.َكَف

لٱَُربْعَيىَّـتَح
ْ

ضعبلاوبرلاىلإعيمجلايبنلااعد»ُبَضَغ
.يبسلاينسوبارخلاموييفاوجنواونمآمهنم

لِلَنوُلَقْشَأَو،ًةَكُوْرتَمُنوُكَتَةَّـزَغَّـنَأل٤«٧-٤
ْ

.ِباَرَخ
طَيَِةريِهَّـظلٱَدْنِعُدوُدْشَأ

ْ
ٌلْيَو٥.ُلَصْأَتْسُتُنوُرْقَعَو،اََهنوُدُر

لٱِلِحاَسِناَّـكُسِل
ْ
لٱِةَّـمُأِرْحَب

ْ
اَي:ْمُكْيَلَعِّـبَّـرلٱُةَمِلَك.َنيِّـيِتيِرِك

لٱَضْرَأُناَعْنَك
ْ

ُنوُكَيَو٦.ٍنِكاَسَالِبِكُبِرْخَأِّـينِإ،َنيِّـيِنيِطْسِلِف
لٱُلِحاَس

ْ
لِلَرِئاَظَحَوِةاَعُّرلِلٍراَبآِبًىعْرَمِرْحَب

ْ
ُنوُكَيَو٧ِ.مَنَغ

يف.َنْوَعْرَيِهْيَلَع.اَذوَُهيِتْيَبِةَّـيِقَبِلُلِحاَّـسلٱ َنوُلَقْشَأِتوُيُبِ
ملٱَدْنِع

ٰهلِإَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َنوُضُبْرَيِءاَسَْ
َ

ُّدُرَيَوْمُهُدَّـهَعَتَيْمُه

.»ْمُهَيْبَس
٢٥:١٦لايقزح٧-٩:٥ايركزو٨و١:٧سوماع
٣:٦ص٣٠و١٤:٢٩ءايعشإ١:١١ص٣:١سوماع

:٣٢ءايعشإ٣٢:٤٤ايمرإو١١:١٤ءايعشإ٧:٢٥ءايعشإ
:١٢٦رومزمو٣:٢٠ص٨٠:١٤رومزمو٤:٣١جورخ١٤
٤

ندمعبرأركذًالوأوةينثولاممألاىلعبرلاماكحأركذ
لبقتبرخاهلعلوتجةنيدمكرتونيينيطسلفلاندمنم
.ةوبنلاخيرات

.اهناكسنمىلُختيأًةَكوُْرتَمُنوُكَتَةَّـزَغ
:١٥ايمرإرظنا(ةتغبيأاََهنوُدُرْطَيِةَريِهَّـظلٱَدْنِعُدوُدْشَأ

يفًابِهاَن«)٨ مهلعلو»ًةَدْعَرًةَتْغَباَهْيَلَعُتْعَقْوَأ.َِةريِهَّـظلٱِ
ةلوهسبةنيدملاحتفودعلانأوأ.ًاليلودعلاموجهاورظنتسا
.ةريهظلادنعىهتنافلماكراهننملقألاتقلامادو

:٣٠ليئومص١رظنا(نيينيطسلفلايأ)٥ع(َنيِّـيِتيِرِكْلٱ
»روتفك«٩:٧سوماعيفو.تيركةريزجىلإةبسن)١٤
:٢ةينثترظنا(تيركةريزجلرخآمساروتفكنأرهاظلاو

لوقو»رجات«ىنعمبًاضيألمعتسُت»ناعنك«ةملكلاو)٢٣
البريصتضرألانألهتراجتبرختسرجاتلانإيبنلا

.نكاس
لحاسلاكلذ)٦ع(خلاًىعْرَمِرْحَبْلٱُلِحاَسُنوُكَيَو

يتأتوبورحلااوبراحيلنيينيطسلفلاشويجهنمجرخيذلا
هذهمتتملواذوهيتيبللحاسلااذهنوكيومالسلاوةحارلا
بورحلانأوهفىنعملاامأو.ًايفرحمتتنلامبروةوبنلا

ءادعأوحيسملاليجنإدتميوىشالتيعمطلاولطبتس
.هللاةمدخلسركتتمهكالمأومهيلإنومضنيهللابعش

َنوُّمَعيِنَبَفيِداََجتَوَبآوُمَريِيْعَتُتْعِمَسْدَق٨«١١-٨
هبيِتَّـلٱ ٌّيَحَكِلٰذِلَف٩.ْمِهِمُُختَىلَعاوُمَّـظَعَتَو،يِبْعَشاُوَّـريَعاَِ
جلٱُّبَرُلوُقَي،اَنَأ

ْ
َموُدَسَكُنوُكَتَبآوُمَّـنِإ،َليِئاَْرسِإُهٰلِإِدوُُن

لِم،َةَروُمَعَكَنوُّمَعيِنَبَو
ْ

لٱَك
ْ

لِمَةَرْفُحَو،ِصيِرَق
ْ

ًاباَرَخَوٍ،ح
اَذٰه١٠.ْمُهُكِلَتْمَتيِتَّـمُأُةَّـيِقَبَو،يِبْعَشُةَّـيِقَبْمُهُبَهْنَت.ِدَبَألٱَىلِإ

َهل
ُ

ِّـبَرِبْعَشَىلَعاوُمَّـظَعَتَواُوَّـريَعْمَُّـهنَأل،ْمِِهُّربَكَتَضَوِعْم
جلٱ
ْ

ِهلآَعيَِمجُلِزُْهيُهَّـنَأل،ْمِهْيَلِإٌفيُِخمُّبَّـرلٱ١١.ِدوُُن
َ

،ِضْرَألٱِة
ِرِئاَزَجُّلُك،ِهِناَكَمْنِمٍدِحاَوُّلُك،ُساَّـنلٱُهَلُدُجْسَيَسَف
.»ِمَمُألٱ

:١٥ءايعشإ١:١٣سوماع٢٥:٣لايقزح٢٥:٨لايقزح
ايمرإ٣-٢:١سوماعو٤٧-٤٨:١ايمرإو١٦:١٤-١

١١:١٤ءايعشإ٢٩:٢٣ةينثت٧-٢٥:١لايقزحو٦-٤٩:١
٣:٩ص١:٤ص٢:١١ليئوي٨ع١٦:٦ءايعشإ
٢٤:١٥ءايعشإ١١-٧٢:٨رومزمو

١٦:٦ءايعشإو٥-١٠:١ليئومص٢رظنا(َبآوُمَريِيْعَت
.)٣٠-٤٨:٢٦ايمرإو٢٥:١١و

ألَا
َ

اَيْنَفَصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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.)٢١:٢٨لايقزحرظنا(َنوُّمَعيِنَبَفيِداََجت
مختىلعاوّدعتنومعونبيأْمِهِمُُختَىلَعاوُمَّـظَعَت

:٤٩ايمرإ١:١٣سوماعرظنا(مهمختاوعسوييكلليئارسإ
ةنعللاتعقوفليئارسإمختىلعىّدعتًاضيأبآومناكو)١
نيينامورلاوسرفلاونيينادلكلادينعامهبارخدنعهيلع
.هذهانمايأىلإامهيلعةنعللالزتملو

طولرحبطشىلعبآومناك)٩ع(َموُدَسَكُنوُكَت
لسلستورحبلايبونجناكةرومعومودسعقومويقرشلا
ةمعنباهنماجنومودسنكسيذلاطولنمنومعوبآوم
رحبدنعمويلادجويو)٣٨و١٩:٣٧نيوكترظنا(برلا
لِمَوٌتِيْربِك«)٢٩:٢٣ةينثترظنا(ةريثكحلمرفحطول

ْ
،ٌح

طَيَالَوُتِبْنُتَالَوُعَرْزُتَالٌ،قيِرَحاَهِضْرَأُّلُك
ْ

ٌبْشُعاَهيِفُعُل
اَهَبَلَقيِتَّـلٱَميِيوُبَصَوَةَمْدَأَوَةَروُمَعَوَموُدَسِبَالِقْنٱَك،اَم
.»ِهِطَخَسَوِهِبَضَغِبُّبَّـرلٱ

ًابارخنومعوبآومضرأنوكتيِبْعَشُةَّـيِقَبْمُهُبَهْنَت
)١٤:٢ءايعشإ(ًاديبعليئارسإينبلفاهلهأامأودبألاىلإ
يفَليِئاَْرسِإُتْيَبْمُهُكِلَتْمَي« ،ًءاَمِإَوًاديِبَعِّـبَّـرلٱِضْرَأِ
هذهمتتالو»ْمِهيِِملاَظَىلَعَنوُطَّـلَسَتَيَوْمُهْوَبَسَنيِذَّـلٱَنوُبْسَيَو
لطبلاىلعقحلارصتنيرخآلابهنأىنعملابلبًايفرحةوبنلا
بعشىلإممألامضنتومانصألاةدابعىلعبرلاةدابعو
.هللا

ِهلآَعيَِمجُلِزُْهي
َ

اهنوكرتيساهتدبعنأل)١١ع(ِضْرَألٱِة
لكيفبرلاةدابعدادتمادنعو.تامدقتاهلنومدقيالو
هلدجسيلبميلشروأىلإممألالكروضحمزليالضرألا
ْنِمُهَّـنَأل«)١:١١يخالمرظنا(هناكميفدحاولكسانلا
هبِرْغَمَىلِإِسْمَّـشلٱِِقْرشَم يفَو،ِمَمُألٱَْنيَبٌميِظَعيِمْسٱاَِ ِ
يِمْسٱَّـنَأل،ٌةَرِهاَطٌةَمِدْقَتَوٌروُخَبيِمْسالُبَّـرَقُيٍناَكَمِّـلُك
جلٱُّبَرَلاَق،ِمَمُألٱَْنيَبٌميِظَع

ْ
ىلإريشت»رئازجلا«و»ِدوُُن

.رحبلاربعيفةديعبلانادلبلا

لٱاَُّهيَأاَيْمُتْنَأَو١٢«١٥-١٢
ْ

.ْمُهيِفْيَسَىلْتَق.َنوُّيِشوُك
ًاباَرَخىَوَنيِنُلَعَْجيَو،َروُّشَأُديِبُيَوِلاَمِّـشلٱَىلَعُهَدَيُّدُمَيَو١٣
لٱَكًةَسِباَي

ْ
يفُضُْبَرتَف١٤.ِرْفَق لٱاَهِطَسَوِ

ْ
طُق
ْ

ِفِئاَوَطُّلُك،ُناَع
حلٱ
ْ

لَا.ِناَوََي
ْ

لٱَوًاضْيَأُقوُق
ْ

.اَهِدُمُعِناَجيِتَىلِإِناَيِوْأَيُذُفْنُق
يفُبِعْنَيٌتْوَص لٱِ

ْ
ْدَقُهَّـنَأل.ِباَتْعَألٱَىلَعٌباَرَخ.ىَوُك

ملٱَيِهِهِذٰه١٥.اَُّهيِزْرَأىَّـرَعَت
ملٱُةَنيِدَْ

طُمُةَنِكاَّـسلٱُةَجِهَتْبُْ
ْ

ًةَّـنِئَم
لٱ
ْ

يفُةَلِئاَق لَقِ
ْ

،ًاباَرَخْتَراَصَفْيَك.ِيْريَغَسْيَلَواَنَأ:اَهِب
لِلًاضِبْرَم

ْ
هبٍرِباَعُّلُك!ِناَوَيَح .»ُهَدَيُّزَُهيَوُرِفْصَياَِ

ءايعشإو١:٤ص٩-٣٠:٤لايقزحو٥و٢٠:٤ءايعشإ
٣:٧موحان٥:٦اخيمو١٦و١٠:١٢ءايعشإ١٤:٢٦

٣٢:٩ءايعشإ٢٢:٢ءايعشإ١٥-٣٤:١و١٤:٢٣ءايعشإ

ءايعشإ٩و٢٨:٢لايقزحو٤٧:٨ءايعشإ٤٧:٨و١١و
١٩:٨و١٨:١٦ايمرإ٣٢:١٤

ًانايحأونادوسلاوايبونىلعرصميبونجىلإدالبشوكلا
ماكحألاهذهو.رصميبونجةعقاولاايقيرفإلكىلعقلطُت
عوجرةيادبو)٩و٣٠:٤لايقزح(يفةروكذمشوكىلع
.)٣٨-٨:٢٧لامعأ(يفةروكذمبرلاىلإشوك

يفىمظعلاةكلمملاروشأتناكةوبنلاهذهخيراتيفو
»لامشلاىلع«ليقو.هللاتوكلملةمواقمةكلمميهوملاعلا
ةيدوهيلانماهيلإقيرطلاناكقرشلايفاهنأعمروشأنأل
بلحىلإيقرشلانانبلويبرغلانانبلنيبلامشلاىلإًالوأ
ناجيت«نإلوقلانمرهظيماتلاىونينبارخو.قرشللمث
رويطللىوأمريصتاهيفرختفتتناكيتلا»اهدمع
تاديسلاوكولملاهنمعلطتيتلااهاوكنموشوحولاو
بارخلاو.رعولاراجشأنمامكةيربريفاصعتوصعمسُي
ىّرعتو.جرخيوألخديدحأالنأل)١٤ع(باتعألاىلع
.اهبةاشغمناطيحلاتناكيتلازرألانمحاولأيأاهيزرأ

يفُةَلِئاَقْلٱ ىلعلديلوق)١٥ع(ِيْريَغَسْيَلَواَنَأ:اَهِبْلَقِ
:٤لاينادرظنا(ًاضيألبابكلملاقاذكهورفكلاوءايربكلا

.ينعبهذالوقلاكراقتحالاةمالعديلاّزهو)٣٠
ةميظعةنيدماهزعيفتناكامكىونينةنيدمرّوص

اهشيجوةنئمطموةنصحموةجهتبموملاعلازونكاهيفعومجمو
هلكملاعلاتزغوتبراحدقوملاعلايفنوكياممظعأ
اهبارخدعباهرّوصمث.ةنسةئموحنليئارسإىلعتطلستو
الباهبرخو.ةبرخاهلكايهواهنوصحواهروصقواهراوسأو
ملاعلادجملوزياذكه.شوحوللىوأمتراصوناكس
هذيمالتلعوسيلاق.دبألاىلإفهللاتوكلمامأوهانغو
نمبوعشلاظفحياموهحلملااذهو»ضرألاحلممتنأ«
.بارخلاوداسفلا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لِلٌلْيَو١«٧-١
ْ

ملٱِةَدِّـرَمَتُم
ملٱ،ِةَسَّـجَنُْ

جلٱِةَنيِدَْ
ْ

َْمل٢.ِةَرِئَا
َْمل.ِّـبَّـرلٱَىلَعْلِكَّـتَتَْمل.َبيِدْأَّـتلٱِلَبْقَتَْمل.َتْوَّـصلٱِعَمْسَت
يفاَهُؤاَسَؤُر٣.اَهِٰهلِإَىلِإْبَّـرَقَتَت اَُهتاَضُق.ٌةَرِئاَزٌدوُسُأاَهِطَسَوِ
اَهُؤاَيِبْنَأ٤.ِحاَبَّـصلٱَىلِإًائْيَشَنوُقْبُيَالٍءاَسَمُباَئِذ
لٱاوُسَّـجَناَهُتَنَهَك.ٍتاَرْدُغُلْهَأ،َنوُرِخاَفَتُم

ْ
اوُفَلاَخ.َسْدُق

يفٌلِداَعُّبَّـرلَا٥.َةَعِيَّـرشلٱ لُظُلَعْفَيَالاَهِطَسَوِ
ْ

ًةاَدَغ.ًام
ملاَّـظلٱاَّـمَأ.ُرَّـذَعَتَيَال.ِروُّنلٱَىلِإُهَمْكُحُِزْربُيًةاَدَغ ُفِرْعَيَالَفُِ
خلٱ
ْ
هتاَفُُرشُتْبَّـرَخ.ًاَممُأُتْعَطَق٦.َيْزِ َالِبْمُهَقاَوْسَأُتْرَفْقَأ.ِْمِ
لُقَف٧.ٍنِكاَسِْريَغِب،ٍناَسْنِإَالِبْمُُهنُدُمْتَرِّـمُد.ٍرِباَع

ْ
ِكَّـنِإ:ُت

ألَا
َ

اَيْنَفَصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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َبَسَحاَهُنَكْسَمُعِطَقْنَيَالَف.َبيِدْأَّـتلٱَنيِلَبْقَت.يِنَنْيَشْخَتِل
ِهلاَمْعَأَعيَِمجاوُدَسْفَأَواوُرَّـكَبْنِكٰل.اَهْيَلَعُهُتْنَّـيَعاَمِّـلُك

َ
.»ا

٢٨-٧:٢٣ايمرإ٦:٦ايمرإ٢٣:٣٠لايقزح٥:٢٣ايمرإ
رومزم١٣:٢٥ايمرإو٧٨:٢٢رومزم٥:٣و٢:٣٠ايمرإ

ةاضق١:٨قوقبحو٥:٦ايمرإ٢٢:٢٧لايقزح٧٣:٢٨
١٥ع٣٢:٤ةينثت٨و٢:٧يخالمو٢٢:٢٦لايقزح٩:٤
٢:١ص٧:١٨بويأ٩٢:١٥رومزم١٤:٩ايمرإو١٧و

٢ع٢:٥ص٦:١١ءايعشإ٩:١٢ايمرإ١:١٦ص
٩:٩عشوه٧:٧ايمرإ٦٣:٨ءايعشإو

يف.مدلاكفسبةسجنيهوميلشروأةنيدمِةَدِّـرَمَتُمْلِل
ملو«)٥٩:٤ءايعشإ(و»ًامَدٌةَنآلَمْمُكيِدْيَأ«)١:١٥ءايعشإ(
بيدأتلاو.ءايبنألاةطساوبهللاتوصيأ»توصلاعمست
.اهلهللاةبحمةمالعوصالخلاوريخللوههلبقتمليذلا
رصمىلعاهلاكتانمًايلجرهظبرلاىلعاهلاكتامدعو
.اههلإلزيملكلذعمو.لبابوروشأو

ِضْرَألٱُبْعَش«)٢٢:٢٩لايقزحرظنا(ِةَرِئاَْجلٱِةَنيِدَْملٱ
لُظاوُمَلَظ

ْ
لٱاوُدَهَطْضٱَو،ًابْصَغاوُبَصَغَوًام

ْ
ملٱَوَريِقَف

ْ
،َنيِكْسِ

لٱاوُمَلَظَو
ْ

حلٱِْريَغِبَبيِرَغ
ْ

ءاسؤرلا:بترعبرأركذييبنلاو»ِّـَق
ناك.هللااوكرتدقاوناكمهلكوةنهكلاوءايبنألاوةاضقلاو
ٌّبُدَوٌرِئاَزٌدَسَأ«)٢٨:١٥لاثمأرظنا(ةرئازًادوسأمهؤاسؤر
ملٱٌرِئاَث

لَسَتُْ
ِّـ

ءاسمبائذةاضقلاوٍ»ريِقَفٍبْعَشَىلَعُريِّـِّـرشلٱُط
ًائيشنوقبيالنوهرشمهنألورونلانمنوفاخيفءانبجمهنأل
ةفيفخمهلوقعنوشئاطيأنورخافتممهؤايبنأوحابصلاىلإ
اوناكوبرلانعنوملكتينيذلاىلعبجاولاراقولانودبو
يدسافاوناكوبرلااوناخودهعلااوضقنيأتاردُغلهأ
يف«)٢٣:١٤(ايمرإلوقرظنا.كولسلا ُتْيَأَرَميِلَشُروُأِءاَيِبْنَأِ
لٱِبَنوُكُلْسَيَوَنوُقِسْفَي.ُهْنِمُّرَعَشْقُياَم

ْ
َنوُدِّـدَشُيَو،ِبِذَك

لٱاوُعِجْرَيَالىَّـتَحِّـَّـرشلٱِيلِعاَفَيِداَيَأ
ْ

ةنهكلاو»ِهِّـَرشْنَعُدِحاَو
اوذخأمهنألونيسجنمهاوناكمهنألسدقلااوسجن
ملو)١٧-٢:١٢ليئومص١رظنا(برللناكاممهسفنأل
)١١و١٠:١٠نييوالرظنا(لَّـلحملاوسدقملانيباوزيمي
تاذىلإبعشلاليمُياممةنهكلايفاياطخلاهذهدوجوو
.ةعيرشلااوفلاخكلذبواياطخلا

يفٌلِداَعُّبَّـرلَا نورعشيالفنوملاظلاامأو)٥ع(اَهِطَسَوِ
الوهبناميإمهلسيلوهنوريالمهنألمهعمهدوجوب
.مثإلاقيطيالفسودقولداعهنأنوركذتي

ًامويهمشقرشيفةعيبطلايفكلميبرلاًةاَدَغًةاَدَغ
الةيعيبطلاسيماونلاهذهوهنيحيفرطملالسريوًامويف
اوفرعنوملاظلاةنهكلاوًاماتًالاكتااهيلعنولكتيسانلاوريغتت
مهتايحيفًاضيأكلميبرلانأاولهجمهتدارإبمهنكلوكلذ
ريغتتالةيحورلاهسيماونولداعبرلانأاولهجومهلامعأو

نعبرلامكحرذعتيال.دصحيهايإناسنإلاهعرزيامو
يأملاظلاامأ.هنيحيفءيشلكمتيلبديعولاودعولا
.يزخلافرعيملفدوهيلابعش

لعلممألاىلعهماكحأبرلاركذ)٦ع(ًاَممُأُتْعَطَق
.)٢٨-١٨:٢٤نييوالرظنا(نوبوتيونوهبتنيهبعش

ىلعهتانألوطوهبعشلهللاةبحممظعأام)٧ع(ُتْلُقَف
،َياَياَصَوِلَتْيَغْصَأَكَتْيَل«)٤٨:١٨ءايعشإرظنا(.نيبنذملا
اَيَكُلَعْجَأَفْيَك«)١١:٨عشوه(و»َكُمَالَسٍرْهَنَكَناَكَف
َكُعَنْصَأ،َةَمَدَأَكَكُلَعْجَأَفْيَك!؟ُليِئاَْرسِإاَيَكُرِّـيَصُأ،ُمِياَرْفَأ
لَقَّـَيلَعَبَلَقْنٱِدَق!؟َميِيوُبَصَك

ْ
لاق)٢٣:٣٧ىّتم(و»يِب

َةَِمجاَرَوِءاَيِبْنَألٱَةَلِتاَقاَي،ُميِلَشُروُأاَيُميِلَشُروُأاَي«عوسي
ملٱ
َجتاَمَكِكَدَالْوَأَعَْمجَأْنَأُتْدَرَأٍةَّـرَمْمَك،اَهْيَلِإَنيِلَسْرُْ

ْ
ُعَم

َحتاَهَخاَرِفُةَجاَجَّـدلٱ
ْ

اوركبمهنكلو»اوُديِرُتَْملَو،اَهْيَحاَنَجَت
.طاشنوةبغرباوأطخأيأمهلامعأعيمجاودسفأو

ُموُقَأيِمْوَيَىلِإ.ُّبَّـرلٱُلوُقَيِينوُرِظَتْنٱَفَكِلٰذِل٨«١٣-٨
لَّـسلٱَىلِإ

ْ
ملٱِْرشَحَوِمَمُألٱِعْمَجِبَوُهيِمْكُحَّـنَأل،ِب

،ِكِلاَمَْ
َِيتْريَغِراَنِبُهَّـنَأل.يِبَضَغِّـوُُمحَّـلُك،يِطَخَسْمِهْيَلَعَّـبُصَأل
ٍةَفَشَىلِإَبوُعُّشلٱُلِّـوَحُأٍذِئَنيِحِّـينَأل٩.ِضْرَألٱُّلُكُلَكْؤُت
١٠.ٍةَدِحاَوٍفِتَكِبُهوُدُبْعَيِل،ِّـبَّـرلٱِمْسٱِبْمُهُّلُكاوُعْدَيِل،ٍةَّـيِقَن
ملٱٍشوُكِراَْهنَأِْربَعْنِم

َنوُمِّـدَقُي،َّـيِدِّـدَبَتُم،َّـَيلِإَنوُعِّـَرضَتُْ
يف١١.يِتَمِدْقَت لٱَكِلٰذِ

ْ
َختَالِمْوَي

ْ
يِتَّـلٱِكِلاَمْعَأِّـلُكْنِمَنْيَز

هبِتْيَّـدَعَت يِجِهَتْبُمِكِطَسَوْنِمُعِزْنَأٍذِئَنيِحِّـينَأل.َّـَيلَعاَِ
يفُِّربَكَّـتلٱَىلِإُدْعَبيِدوُعَتْنَلَو،ِكِئاَِيْربِك ١٢.ِيسْدُقِلَبَجِ
يفيِقْبُأَو ِمْسٱَىلَعَنوُلَّـكَوَتَيَف،ًانيِكْسِمَوًاسِئاَبًابْعَشِكِطَسَوِ
مثِإَنوُلَعْفَيَالَليِئاَْرسِإُةَّـيِقَب١٣.ِّـبَّـرلٱ

ْ
لٱِبَنوُمَّـلَكَتَيَالَوًا

ْ
ِبِذَك

يفُدَجوُيَالَو َالَوَنوُضُبْرَيَوَنْوَعْرَيْمَُّـهنَأل،ٍّشِغُناَسِلْمِهِهاَوْفَأِ
.»َفيُِخم
٢:٢ص٢:٣قوقبحو٣٠:١٨ءايعشإو٢٧:١٤رومزم
:١٩ءايعشإ١:١٨ص٣:٢ليئويو٢٣-٣٨:١٤لايقزح
قوقبحو٨٦:٩و٢٢:٢٧رومزمو٢:١١ص٥٧:١٩و١٨
ءايعشإ٧و١٨:١و١١:١١ءايعشإو٦٨:٣١رومزم٢:١٤

٢٧و٢:٢٦ليئويو٥٤:٤و٤٥:١٧ءايعشإ٧و٦٠:٦
:٢٠لايقزحو٥٦:٧و١١:٩ءايعشإ٥:١٥و٢:١٢ءايعشإ

٥٠:١٠ءايعشإ٩و١٣:٨ايركزو٣٢و١٤:٣٠ءايعشإ٤٠
٤:٧اخيمو٢٢-١٠:٢٠ءايعشإو٢:٧ص١:٧موحانو
١٦و٨:٣ايركز٣١:٣٣ايمرإو١١٩:٣رومزمو٥ع
١٥-٣٤:١٣لايقزحو٦٥:١٠ءايعشإ

ةريرشلاهبعشلامعأىلإبرلارظنقباسلامالكلاب
ةطساوباوباتامدعبديعبلالبقتسملاىلإرظنيتايآلاهذهبو
.بئاصملانمهعبتامولبابيبس

ألَا
َ

اَيْنَفَصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص

٧
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ةيعوسيلاةمجرتلابوممألابلسيأِبْلَّـسلٱَىلِإُموُقَأ
دهشيوممألابرلاعمجيسيأ»ةداهشللموقأ«اهريغو
مكحلادعبو.ًاضيأدوهيلاىلعدهشيومهاياطخبمهيلع
.هطخسمهيلعبصيمهيلع

برلالّوحيكلذدعبهنألًاقلطمسيلِضْرَألٱُّلُكُلَكْؤُت
كالهلانمضعبلاوجنييأخلاةيقنةفشىلإبوعشلا
.يمومعلا

هدجميفبرلاىأراملءايعشإلاق)٩ع(ٍةَّـيِقَنٍةَفَش
ُسِجَنٌناَسْنِإِّـينَأل،ُتْكَلَهِّـينِإ!ِيلٌلْيَو«)٦:٥ءايعشإ(
ةيبلقلاهاياطخبوملكتلابهاياطخةمظعبرعشهنإف»ِْنيَتَفَّـشلٱ
ةدابعاميسالو.مفلاملكتيبلقلاةلضفنمهنألًاضيأ
لُقاَمُّلُكَو«)٢٣:١٣جورخ(نيتفشلاسجنتمانصألا

ْ
ُت

ِهلآَمْسٱاوُرُكْذَتَالَو.ِهِباوُظِفَتْحٱُمُكَل
َ

ْعَمْسُيَالَو،ىَرْخُأٍة
لٱَءاَمْسَأُعِزْنَأَو«)٢:١٧عشوه(و»َكِمَفْنِم

ْ
اَهِمَفْنِمِميِلْعَب

ةسركملاةفشلايهةيقنلاةفشلاو»اَهِئاَمْسَأِبًاضْيَأُرَكْذُتَالَف
برلانودبعيو.مانصألاةدابعنودهدحوبرلاةدابعل
يفنودحتيوًاضعبمهضعبدعاسييأةدحاوفتكب
.لمعلا

يتلاشبحلاراهنأ)١٠ع(َّـَيلِإَنوُعِّـَرضَتُْملٱٍشوُكِراَْهنَأ
.لينلااهنم

،ْطَقَفِةَّـمُألٱِنَعَسْيَلَو«)١١:٥٢انحويرظنا(َّـيِدِّـدَبَتُم
ملٱِهللاٱَءاَنْبَأَعَمْجَيِلْلَب

مهبرلاوددبتمف»ٍدِحاَوَىلِإَنيِقِّـرَفَتُْ
هتمدقتبرللنومدقيو.دوهيلانمطقفسيلوممألانم
سيلو»انهافشلوجع«)١٤:٢عشوه(ةدابعلايأ
ىرخأةمجرتلمتحييناربعلالصألاو.ةيوسوملاتامدقتلا
يددبتمنوذخأيسممألانمهللاىلإنيعرضتملانأىنعمب
ءايعشإرظنا(برللةمدقتمهضرأىلإمهبنوتأيوليئارسإ

.)١٨-٢:١٣سسفأو١٤:٢
َختَال

ْ
يأنيربكتملالامعأ)١١ع(ِكِلاَمْعَأِّـلُكْنِمَنْيَز

ةنهكلاونيرخافتملاءايبنألاونيملاظلاةاضقلاوءاسؤرلا
وجهتبممهوحاحصألالوأيفنيروكذملاةعيرشلانيفلاخملا
برلانألدعباميفبعشلامهنمىزخيالفبعشلاءايربك
نيكاسملاونوسئابلاالإبعشلاطسويفىقبيالومهعزنيس
رظناو٢عرظنا(مهسفنأىلعالبرلاىلعنولكوتملا

.َنوُرَّـهَطُتَفًارِهاَطًءاَمْمُكْيَلَعُّشُرَأَو«)٢٧-٣٦:٢٥لايقزح
.»خلاْمُكُرِّـهَطُأْمُكِماَنْصَأِّـلُكْنِمَوْمُكِتَساَجَنِّـلُكْنِم

»كطسويفكهلإبرلا«١٧عيفو)١٣ع(َنْوَعْرَيْمَُّـهنَأل
وهوهفارخمهوبرلابعشكنوعريمهنألًامثإنولعفيالف
.مهيعار

.ُليِئاَْرسِإاَيْفِتْهٱ.َنْوَيْهِصَةَنْبٱاَييِمَّـنَرَت١٤«٢٠-١٤
لَقِّـلُكِبيِجِهَتْبٱَويِحَرْفٱ

ْ
َعَزَنْدَق١٥.َميِلَشُروُأَةَنْبٱاَيِكِب

يفُّبَّـرلٱَليِئاَْرسِإُكِلَم.ِكَّـوُدَعَلاَزَأ.ِكْيَلَعَةَيِضْقَألٱُّبَّـرلٱ ِ
يف١٦.ًاَّرشُدْعَبَنيِرُظْنَتَال.ِكِطَسَو لٱَكِلٰذِ

ْ
ُلاَقُيِمْوَي

يفاََختَال:َميِلَشُروُأل ُّبَّـرلٱ١٧.ِكاَدَيِخَتْرَتَال.ُنْوَيْهِصاَيِ
ٰهلِإ
ُ

يفِك لَُخيٌراَّـبَجِكِطَسَوِ
ِّـ

يفُتُكْسَي.ًاحَرَفِكِبُجِهَتْبَي.ُص ِ
ملٱُعَْمجَأ١٨ٍ.مَُّنَرتِبِكِبُجِهَتْبَي.ِهِتَّـبََحم

ملٱَىلَعَنيِنوُزْحَْ
ِ.مِسْوَْ

لٱاَهْيَلَعَنيِلِماَح.ِكْنِماوُناَك
ْ

يفاَذَنَئَه١٩.َراَع لٱَكِلٰذِ
ْ

ِمْوَي
لَذُمَّـلُكُلِماَعُأ

ِّـ
لَخُأَو،ِكيِل

ِّـ
ملٱُعَْمجَأَو،َةَعِلاَّـظلٱُص

،َةَّـيِفْنَْ
يفًامْسٱَوًةَحيِبْسَتْمُهُلَعْجَأَو هيْزِخِضْرَأِّـلُكِ يف٢٠،ِْمِ لٱِ

ْ
ِتْقَو

يفَوْمُكِبِيتآِهيِفيِذَّـلٱ ُمُكُرِّـيَصُأِّـينَأل.ْمُكاَّـيِإيِعَْمجِتْقَوِ
يفًةَحيِبْسَتَوًامْسٱ لُكِضْرَألٱِبوُعُشِ

ِّـ
ْمُكيِّـيِبْسَمُّدُرَأَنيِح،اَه

.»ُّبَّـرلٱَلاَق.ْمُكِنُيْعَأَماَّـدُق
٥٤:١٤ءايعشإ٢٨-٣٧:٢٦لايقزحو٥ع٩:٩ايركز
٦٢:٥ءايعشإ٦٣:١ءايعشإ١٥و٥ع٤و٣٥:٣ءايعشإ
ايركزو٦٠:١٤ءايعشإ٦و٩:٤لايقزحو٤-٤٢:٢رومزم
:٦٢و٦٠:١٨ءايعشإ٤:٦اخيمو٣٤:١٦لايقزح٨:٢٣
٢٦:١٨ةينثت٢١و٣٧:١٢لايقزح٥٧و١٦:٢٧لايقزح٧
٢٩:١٤ايمرإو٢:٧ص٦٦:٢٢و٥٦:٥ءايعشإو١٩و
٣:١ليئويو

برلاعزن«مهاياطخنارفغحرفلابابسأنميِحَرْفٱ
مثِإ«٤٠:٢ءايعشإرظنا)١٥ع(»كيلعةيضقألا

َْ
َيِفُعْدَقاَه

»اَهاَياَطَخِّـلُكْنَعِْنيَفْعِضِّـبَّـرلٱِدَيْنِمْتَلِبَقْدَقاََّـهنَأ،ُهْنَع
رصانذخوبنتقولاكلذيفودعلاناكوودعلابرلالازأو
وهومهطسويفبرلاوناطيشلاوهليجلكيفودعلاو
.ًارشدعبرظنتاهنأنكميالفمهكلم

٦:٢٤ايمرإرظنا(فوخلاةمالع)١٦ع(ِكاَدَيِخَتْرَتَال
.)١٢:١٢نييناربعو

لٱِحَرَفَك«٦٢:٥ءايعشإ)١٧ع(ًاحَرَفِكِبُجِهَتْبَي
ْ

ِسيِرَع
لٱِب
ْ

ُجِهَتْبَأَف«٦٥:١٩ءايعشإو»ِكُهـٰلِإِكِبُحَرْفَيِسوُرَع
.»يِبْعَشِبُحَرْفَأَوَميِلَشُروُأِب

يفُتُكْسَي رظنا(هبعشلهتبحمةمظعىلعليلدِهِتَّـبََحمِ
»اَهْنَعَُّـربَعُيَاليِتَّـلٱِهِتَّـيِطَعَىلَعِِهللاًارْكُش«)٩:١٥سوثنروك٢
ملٱَةَّـبََحم«)٣:١٩سسفأ(و

لٱِحيِسَْ
ْ

ملٱَةَقِئاَف
.»ِةَفِرْعَْ

)١٣٧:١رومزمرظنا()١٨ع(ِمِسْوَْملٱَىلَعَنيِنوُزْحَْملٱ
نيقاتشمللىبوط.»اَنْيَكَب.اَنْسَلَجَكاَنُهَلِباَبِراَْهنَأَىلَع«
.اهدوجومدعىلعنينوزحملاوبرلاتيبضئارفىلإ
رظنا(دوهيلادايعأكةيصوصخلاةدابعلاتاقوأيهمساوملاو
.)٢٣صنييوال

مهنكلونويبسممهوًاقحنويليئارسإيأِكْنِماوُناَك
.ميلشروأنعنيديعباوناكنإوهللابعشنمنوبوسحم

ِتَاريِيْعَتَ«)٦٩:٩رومزمرظنا(َراَعْلٱاَهْيَلَعَنيِلِماَح
ميلشروأىلعممألاتارييعتتناك»َّـَيلَعْتَعَقَوَكِيِّـريَعُم

ألَا
َ

اَيْنَفَصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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لهأنمونييليئارسإمهنوكلنييبسملاىلعتعقواهنكلو
ىلعناكفراعلاامأوراعلانيلماحمهاوناكفميلشروأ
.اهريسافتفلتختوسابتلاةيلصألاةلمجلايفو.ميلشروأ
كلذو»اهيلع«ةبئاغلاىلإ»كنم«ةبطاخملانمرييغتانهو
.ءايبنألايفدورولاريثك

يف رشللوأريخلليهةلماعملا)١٩ع(ُلِماَعُأِمْوَيْلٱَكِلٰذِ
نموجراخلابءادعألانمنوكيصالخلاو.رشللانهو
جراخلانمءادعألامهنوللذملاو.ًاضيألخادلابءادعألا
مهصالخدنعوةعلاظلايهميلشروأوأهللابعشو
.اهلكضرألابوعشيفمهيفدجمتيوبرلامهدجمي

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

Germany

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

ألَا
َ

اَيْنَفَصرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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