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ميوقلاننسلاباتكةمدقم

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

ةمدقم

اهخيراتوةيوبنلارافسألانمىلوألايهسوماعةءوبننإ
كلميناثلاماعبريواذوهيكلمايزعنامزيفمق٧٥٣وحن

ىلإومحلتيبنمةبيرقاذوهيلةنيدمعوقتو.ليئارسإ
اهانبو.ةعوقتنآلاىعدتوميلشروأنميقرشلابونجلا
اهنإفاهنصحواهءانبددجيأ)١١:٦مايأ٢رظنا(ماعبحر
)١٤:٢ليئومص٢رظنا(دوادنامزيفةدوجومتناك
ةيدوهيلاةيربىلعةفرشمويقرشلادالبلافرطيفاهعقومو
وحنةلزناهنمو.طولرحبنيبواهنيبةنوكسمىرقنكتملو

رظنا(عوقتةيربيأعوقتراوجو.طولرحبىلإمدق٤٠٠٠
ريغصاهمنغومنغلايعرلالإحلصتال)٢٠:٢٠مايأ٢
زيمجلاو.بوغرموديجهفوصنكلوليمجريغوفيحنو
ةهجىلإةئطاولانايدولاضعبيفالإدجويال)٧:١٤(
دعتساوسوماعىبرتةرفقملادالبلاكلتيفو.قرشلا
ضرأيفدوادونايدمضرأيفىسومدعتساامكهتفيظول
ةيدوهيلاةيربيفنادمعملاانحويوداعلجيفايليإومحلتيب
بيرقوهامىلإنورظنيندملالهأنإف.ةيبرعلايفسلوبو
ةعساوضرأىلإفةيدابلالهأامأودسجللامبنومتهيو
دستالوهللادجمبثدحتيتلاتاومسلاىلإوةيلاعلابجو
مهيهلُتالومهبولقيفهللاتوصنعمهناذآملاعلاتاوصأ
يفىرنال.تايحورلايفلمأتلانعهمومهوملاعلاتاذل
ناقتإومالكلاةحاصفلبطيسبلجرةغلةوبنلاهذه
ليئارسإندمىلإددرتيناكسوماعنأجتنتسنو.بيترتلا
رومألاظحاليوثيدحلاعمسيناكففوصلاعيبلجأل
.طاطحنالاورورشلانماهيفهآراممرثأتوةينيدلاوةيسايسلا
ًاينغاذوهيكلمايزعناكف.ينمزحاجننامزنامزلاناكو
ناكو)٢٦:٨مايأ٢(»َْرصِمِلَخْدَمَىلِإُهُمْسٱَّـدَتْمٱَو«ًايوقو
.ًاشيجمظنوًاجاربأىنبونوماركونوحالفوةيشامهل
مختدروبرحلايفًاردتقمليئارسإكلمماعبريناكو
برلاصّلخهديبوةبرعلارحبىلإهامحلخدمنمليئارسإ
ملظنامزناكنكلو)١٤:٢٥كولم٢رظنا(ليئارسإهبعش
رظنا(هرهوجكرتونيدلاسوقطبكسمتوءايروداسفو
ةرابلاهسفنبّذعيناكطولكسوماعو)٢٣-٥:٨ءايعشإ
مهملكومهيلعدهشفءايدرألاةريسنمهعمسوهرظنام
عجرامدعبهتوبنبتكهنأحجرألاو.فوخالببرلامالكب
.هدالبىلإ

ىلعةسسؤمةيعامتجالاةئيهلانا)١(هتوبنةصالخ
نولُؤسمبرلاتاريخنولانينيذلانا)٢(.قحلاولدعلا
تاريخلاهذهنولمعتسيالنيذلانا)٣(.اهلامعتسانع
.قحلاةفرعمتاريخلاهذهلضفأونوبقاعيبرلاديريامك
برللةناهإالإتسيلسوقطنسحأوةدابعلمجأنا)٤(
ناك.هتئيشمبسحكولسوةرهاطبولقالبتناكنإ
.لاوحألاسفنيفاّملكتوسوماعيرصاعمنمعشوه
ىلإهقايتشاونيقحتسملاريغلهللاةبحمًاصوصخركذعشوهو
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هللالدعًاصوصخركذيفسوماعامأوهيلإهبعشعوجر
.ءايرلاوملظلاىلعهبضغو

يفةروكذمتسيلو)١٤:٥ايركز(يفةروكذمةلزلزلاو
.ةيخيراتلارافسألا

ُلَّـوَألٱُحاَحْصَألَا

َعوُقَتْنِمِةاَعُّرلٱَْنيَبَناَكيِذَّـلٱَسوُماَعُلاَوْقَأ١«١،٢
يف،َليِئاَْرسِإْنَعاَهآَريِتَّـلٱ يفَو،اَذوَُهيِكِلَماَّـيِّـزُعِماَّـيَأِ ِماَّـيَأِ
لَّـزلٱَلْبَق،َليِئاَْرسِإِكِلَمَشآوُيِنْبَماَعْبُرَي

ْ
٢.ِْنيَتَنَسِبِةَلَز

ْنِمُهَتْوَصيِطْعُيَوَنْوَيْهِصْنِمُرِْجمَزُيَّـبَّـرلٱَّـنِإ:َلاَقَف
لٱُسْأَرُسَبْيَيَوِةاَعُّرلٱيِعاَرَمُحوُنَتَف،َميِلَشُروُأ

ْ
.»ِلَمْرَك

-١٥:١كولم٢و٦:١ايمرإو١٤:٢ليئومص٢و٧:١٤ص
كولم٢و١:١عشوهو١:١ءايعشإو٢٣-٢٦:١مايأ٢و٧
٤٢:١٣ءايعشإ١٤:٥ايركز١:١عشوهو٢٩-١٤:٢٣
١:١٨ليئويو١٢:٤ايمرإ٣:١٦ليئويو٢٥:٣٠ايمرإو
٩:٣ص١٩و

ًالوأيبنلاركذ.ةمدقملارظنالوألاددعلاريسفتلجأل
ماكحأركذدعباهركذىلإعجريوراصتخالاباذوهيبئاصم
يفاياطخلاتاذىلإاورظنمثمهباقعواهتمظعومهريغ
ىلعاومكحاوناكامكمهسفنأىلعنومكحيمهسفنأ
مالكيتآلامالكلانألرجمزيدسأبهبشمبرلا.مهريغ
هيسركوضرألاىلعهللانكسمكةربتعمنويهصو.ديدهت
عوقتةيربةاعرلايعارمو.ممألاوليئارسإمكاحيهنميذلا
هتابنوهلامجبروهشملالمركلاسأروسوماعدالبيهو
.اهلكدالبلالمشتةظفللافلامشلايفوههراجشأو

َقْشَمِدِبوُنُذِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه٣«٥-٣
لِجاوُساَدْمَُّـهنَأل،ُهْنَعُعِجْرَأَالِةَعَبْرَألٱَوِةَثَالَّـثلٱ

ْ
ْنِمَجِراَوَنِبَداَع

َروُصُقُلُكْأَتَفَليِئاَزَحِتْيَبَىلَعًاراَنُلِسْرُأَف٤.ٍديِدَح
ِةَعْقُبْنِمَنِكاَّـسلٱُعَطْقَأَوَ،قْشَمِدَقَالْغِمُِّـرسَكُأَو٥.َدَدَهْنَب
لٱَكِساَمَو،َنِوآ

ْ
َماَرَأُبْعَشىَبْسُيَو،ٍنَدَعِتْيَبْنِمِبيِضَق

.»ُّبَّـرلٱَلاَقَريِقَىلِإ
١٧:١و٧:٨ءايعشإ٦و٤و٢:١صو١٣و١١و٩و٦ع
كولم٢و٢٠:١كولم١و٤٩:٢٧ايمرإ١٣ع٨:٤ءايعشإ
:١٦كولم٢و٩:٧ص٢:٩يثارمو٥١:٣٠ايمرإ٦:٢٤
٩

لامكلاددعةثالثلاِةَعَبْرَألٱَوِةَثَالَّـثلٱَقْشَمِدِبوُنُذ
لايكماوألمقشمدلهأناكيأةدايزولامكلاةعبرألاو

ليوطبرلا)١١:٢ةعماجرظنا(هيلعاودازمثمهاياطخ
صاقيامنيحوةيطخلانعرظنلاضغيالهنكلوحورلا
لكىلعلبطقفةريخألاهتيطخىلعهصاقياليطاخلا

)٣٦و٢٣:٣٥ىّتمرظنا(ةريخألاىلإىلوألانمهاياطخ
اهيلعناكفليئارسإومارآنيبدودحلاىلعداعلجتناك
يفنيروكذملاقشمدكولمنملوألا.نييمارآلاموجهلوأ
رزعددههديسنمبرهيذلانوزروهسدقملاباتكلا
كلماشعبمايأيفو)٢٤و١١:٢٣كولم١رظنا(ةبوصكلم
يحاوننماهريغويلاتفنونادونويعددهنببرضليئارسإ
يناثلاددهنبو.)١٥:٢٠كولم١رظنا(ةيلامشلاليئارسإ

وهايمايأيفو)٢٠كولم١رظنا(ليئارسإكلمبآخأبراح
)٣٣و١٠:٣٢كولم٢رظنا(ةواسقبليئارسإليئازحبرض
اذوهيكلمشآويوليئارسإكلمزاحآوهيمايأيفكلذكو
.)١٣:٣و١٢:١٨كولم١رظنا(

روصقلاتناك.رانكرّمدتيتلابرحلا)٤ع(ًاراَنُلِسْرُأ
.اهذخأوليئازحهاصعفددهنبلًالصأ

ةنيدملاةوقوقالغملانمبابلاةوق)٥ع(َقْشَمِدَقَالْغِم
نوآةعقبو.ةنيدملاترسكناقالغملارسكنااذإفاهبابيه
:٤عشوهرظنا(ًايقيقحًامسااذهسيلو.لطبلاةعقبيه
نانبلونانبلنيبلهسلايهةعقبلاهذهو)٥:٨و١٥

ةدابعزكرمميدقلابتناكو.عاقبلااهمسالازيالويقرشلا
طُبمانصألاةدابعو.كبلعبلكيهةعقبلاهذهبومانصألا

ْ
.ل

يذلاناكملايهريقنأريغنيفورعمريغريقوندعتيبو
ثالغتدينعةوبنلاهذهتمتو)٩:٧رظنا(نويمارآلاهنم
.)١٦:٩كولم٢رظنا(اذوهيكلمزاحآمايأيفرسالف

ِةَثَالَّـثلٱَةَّـزَغِبوُنُذِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه٦«٨-٦
لَسُيِلًالِماَكًايْبَساْوَبَسْمَُّـهنَأل،ُهْنَعُعِجْرَأَالِةَعَبْرَألٱَو

ِّـ
َىلِإُهوُم

٨.اَهَروُصُقُلُكْأَتَفَةَّـزَغِروُسَىلَعًاراَنُلِسْرُأَف٧.َموُدَأ
لٱَكِساَمَو،َدوُدْشَأْنِمَنِكاَّـسلٱُعَطْقَأَو

ْ
،َنوُلَقْشَأْنِمِبيِضَق

لٱُةَّـيِقَبُكِلْهَتَف،َنوُرْقَعَىلَعيِدَيُّدُرَأَو
ْ

ُدِّـيَّـسلٱَلاَقَنيِّـيِنيِطْسِلِف
.»ُّبَّـرلٱ

٩ع٢:٤اينفصو٥و٤٧:١ايمرإو٦:١٧ليئومص١
٢٦:٦مايأ٢و٣:٩ص٦ع١١ايدبوعو٣٥:٥لايقزح
-١٤:٢٩ءايعشإ٢:٤اينفصو٤٧:٥ايمرإ٩:٦ايركزو

٢٥:١٦لايقزحو٣١

نيينيطسلفلاضرأركذىلإيبنلامدقتيقشمدركذدعب
رركتيحولكيفواذوهيوبآومونومعومودأوروصو
ةثالثلا...بونذلجأنم«و»برلالاق«تاملكلاهذه
.رعشلايفرارقلاك»ًارانلسرأ«و»ةعبرألاو

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو

٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



اهنملاكىلعوةريبكندمسمخنيينيطسلفللناك
اميفًاعمنولمعيباطقألاءالؤهناكوسيئريأبطق
انهةروكذمعبرأسمخلاندملانمو.ًامومعبعشلامهي
ترمدتتناكاهلعلوةروكذمتسيلتجيأةسماخلاو
تناكورصمدودحىلعةزغتناك)٢٦:٦مايأ٢رظنا(
ددعو.ءامعبن١٥اهيفوةبصخماهضرأوةديجاهتراجت
.١٨٠٠٠وحنمويلااهناكس

مهلكاهلهأاوبسةنيدماوحتفىتميأًالِماَكًايْبَساْوَبَس
مودأتناكومودأىلإًاديبعمهوعيبيلًادالوأوءاسنوًالاجر
:٣(ليئويلوقيو)٢١:١٦مايأ٢رظنا(ديبعلابةراجتللًازكرم
قرشلاىلإوىصقألابرغلاىلإيأ»نييناوايلاينبل«)٦
نمًاليم٢٣وحندعبىلعدودشأتناكو.ًاضيأىصقألا
ركذو.ةنس٢٩رصمكلمسوختماساهرصاحوًالامشةزغ
نيبرحبلاطشىلعنولقشأو)٢٥:٢٢(»دودشأةيقب«ايمرإ
دودشأنميقرشلالامشلايفنورقعو.دودشأوةزغ
رظنا(بوبزلعبلدبعماهيفواذوهيضرأنمةبيرقيهو
دينعنيينيطسلفلاضرأرامدبةوبنلاتمتو)١:٢كولم٢
)١٨:٨كولم٢رظنا(لايقزحو)خلا٢٦:٦مايأ٢رظنا(ايزع
)٢٠:١ءايعشإرظنا(نوجرسوروشأكلمرسالفثالغتو
ةنسلايفو.نينرقلايذردنكساورصانذخوبنوبيراحنسو

مكحتحت)نيطسلفيأ(ةيروسىلإتمضنامق٦٣
.نيينامورلا

ِةَثَالَّـثلٱَروُصِبوُنُذِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه٩«٩،١٠
َْملَو،َموُدَأَىلِإًالِماَكًايْبَساوُمَّـلَسْمَُّـهنَأل،ُهْنَعُعِجْرَأَالِةَعَبْرَألٱَو
ُلُكْأَتَفَروُصِروُسَىلَعًاراَنُلِسْرُأَف١٠.ِةَوْخِإلٱَدْهَعاوُرُكْذَي
.»اَهَروُصُق
ع٤-٢٦:٢لايقزحو٢٥:٢٢ايمرإو١٨-٢٣:١ءايعشإ

٩:٤ايركزو٧و٤ع١٤-٩:١١و٥:١كولم١و٦ع٣

رظنا(ىرسألابةراجتلااهنمواهتراجتبروصترهتشا
وه»ةوخإلادهع«و.)٢٧:١٣لايقزحو٨-٣:٤ليئوي
ليئارسإكلمدوادوروصكلمماريحنيبميدقلادهعلا
نيبوهدهعلالعلو)١٢-٥:١كولم١(ناميلسنيبوهنيبو

نإفديبعلابةراجتلاصوصخبنيينيطسلفلاندمنيبوروص
رصاحو.مودأىلإًاديبعنييبسملااوملسنيينيطسلفلا
اهذخأيملهنأرهاظلاوةنس١٣روصةيندمرصانذخوبن
ةنيدملامدهوردنكسالااهذخأو)٢٩:١٨لايقزحرظنا(
ةديدجلاةنيدملاباهلصواهمدرنموربلابتناكيتلاةميدقلا
ةريزجهبشةريزجلاتراصفةريزجىلعًالوأتناكيتلا
.برعلادينعةيحيسم١٢٩١ةنسريخألااهطوقستطقسو

َموُدَأِبوُنُذِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه١١«١١،١٢
َدَسْفَأَوُهاَخَأِفْيَّـسلٱِبَعِبَتُهَّـنَأل،ُعِجْرَأَالِةَعَبْرَألٱَوِةَثَالَّـثلٱ
.ِدَبَألٱَىلِإُهُظَفَْحيُهُطَخَسَوُِسَرتْفَيِرْهَّـدلٱَىلِإُهُبَضغَو،ُهَِمحاَرَم
.»َةَْرصُبَروُصُقُلُكْأَتَفَناَمْيَتَىلَعًاراَنُلِسْرُأَف١٢
ددع٢٢-٤٩:٧ايمرإو٦-٦٣:١و٦و٣٤:٥ءايعشإ

:٥٧ءايعشإ١٢-١٠ايدبوعو٢٨:١٧مايأ٢و٢١-٢٠:١٤
٢٠و٤٩:٧ايمرإ٧:١٨اخيمو١٦

ةبصخمًادالبميدقلابتناكوطولرحبيبونجمودأتناك
.ماودلاىلعماصخودسحدوهيلانيبواهنيبوةحجانو
رظنا(ايصمأو)١٤و٨:١٣ليئومص٢رظنا(دواداهعضخأو
تناكو)١٤:٢٢كولم٢رظنا(ايزعهنباو)١٤:٧كولم٢
يفو)٤و١:٣يخالمرظنا(يخالمنامزيفًابارخمودأ
مودأرامدناكونويطابنلااهنكسحيسملادعبعبارلاليجلا
عبتهنأةيصوصخلامودأةيطخو.مالسإلادينعيئاهنلا
يه)١٢ع(ناميتو)٨ايدبوعرظنا(بوقعيهاخأفيسلاب
يفةرصبتناكو.بونجلاةيلصألاةملكلاىنعمومودأ
يفتناك)ىسوميداو(ىرتيبومودأنميلامشلامسقلا
.يبونجلامسقلا

يِنَبِبوُنُذِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه١٣«١٥-١٣
َلِماَوَحاوُّقَشْمَُّـهنَأل،ُهْنَعُعِجْرَأَالِةَعَبْرَألٱَوِةَثَالَّـثلٱَنوُّمَع
لِج
ْ

ُلُكْأَتَفَةَّـبَرِروُسَىلَعًاراَنُمِْرضُأَف١٤.ْمُهَموُُختاوُعِّـسَوُيِلَداَع
يفٍةَبَلَجِب.اَهَروُصُق لٱِمْوَيِ

ْ
يفٍءْوَنِب،ِلاَتِق ١٥.ِةَعَبْوَّـزلٱِمْوَيِ

.»ُّبَّـرلٱَلاَقًاعيَِمجُهُؤاَسَؤُرَوَوُهِيْبَّـسلٱَىلِإْمُهُكِلَمِيضْمَيَو
٣ع٩و٢:٨اينفصو٧-٢٥:٢لايقزحو٦-٤٩:١ايمرإ
٥:٨ءايعشإ٣ع١٣:١٦عشوهو١٥:١٦كولم٢و
٢:٢ص٤٩:٢ايمرإو٢٠:١مايأ١و٣٥:١٠لايقزحو
٤٩:٣ايمرإ٣٠:٣٠و٢٩:٦ءايعشإ٢١:٢٢لايقزحو

ةهجىلإوبآومنملامشلاةهجىلإنومعدالبتناك
الوليئارسإىلعيدعتلااهتداعنموداعلجنمقرشلا

١١:١ليئومص١و١٠:٩ةاضقرظنا(ةواسقلابداعلجاميس
:٢٤كولم٢رظنا(دوهيلاىلعرصانذخوبنعماودحتاو)٢-
ةبرنيينومعلاةمصاعو)٦-٢٥:٢و٢١:٢٨لايقزحو٢
ةمجرتلايف»موكلم«)١٥ع(»مهكلمو«.ةيلاحلانامعيهو
نإف«ةيعوسيلاةمجرتلايف)٤٩:٣ايمرإرظنا(.ةيعوسيلا
.»ًاعيمجهؤاسؤروهتنهكووهءالجلاىلإبهذيموكلم

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو

٤
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ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِةَثَالَّـثلٱَبآوُمِبوُنُذِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه١«٣-١
لِكَموُدَأِكِلَمَماَظِعاوُقَرْحَأْمَُّـهنَأل،ُهْنَعُعِجْرَأَالِةَعَبْرَألٱَو

ْ
.ًاس

ُتوُمَيَو،َتوُيْرَقَروُصُقُلُكْأَتَفَبآوُمَىلَعًاراَنُلِسْرُأَف٢
لٱِتْوَصِب،ٍةَبَلَجِب،ٍجيِجَضِبُبآوُم

ْ
لٱُعَطْقَأَو٣.ِقوُب

ْ
ْنِمَِيضاَق

.»ُّبَّـرلٱَلاَقُهَعَماَهِئاَسَؤُرَعيَِمجُلُتْقَأَو،اَهِطَسَو
٢:٨اينفصو٤٧-٤٨:١ايمرإو١٦:١٤-١٥:١ءايعشإ
١:١٤ص٤٨:٤٥ايمرإ٤١و٤٨:٢٤ايمرإ١:٣ص٩و

١٢:٢١بويأ١٤١:٦و٢:١٠رومزم٦:١٢و١٢و٥:٧ص
٤٨:٧ايمرإو٤٠:٢٣ءايعشإو

نمبونجلاىلإوطولرحبنمقرشلاىلإبآومتناك
ًالهساهضرأتناكونونرأرهنامهنيبمختلاونيينومعلادالب
يعارمو)١٠-١٦:٨ءايعشإرظنا(موركاهيفًابصخمًاعفترم
ةروهشماهؤايربكوةريثكاهندمو)٣:٤كولم٢رظنا(ةعساو
نيبؤارىلعاميسالوةريثكبورحليئارسإنيبواهنيبو
ءايعشإرظنا(ةيلامشلابآومدودحىلعمهبيصنناكنيذلا

.)٢:١٠اينفصو٤٢و٤٨:٢٩ايمرإو١٦:٦
تسيلةثداحلااذهًاسْلِكَموُدَأِكِلَمَماَظِعاوُقَرْحَأ

لمعوهلمعلاو)٣:٢٧كولم٢(يفةروكذملاةثداحلا
كلملاماظعاوذخأمهنأانمهفاذإاميسالويربربيشحو
ءايشألاسيندتكربتعمتيملاربقىلعيدعتلانألهربقنم
ليئارسإىلعسيلروكذملايدعتلانأانهظحالنو.ةسدقملا
)٢ع(تويرقو.ةينثوىرخأةمأىلعةينثوةمأنملب
عمجتويرقةيناربعلابو.ةنيرقلانمرهظيامكةمهمةنيدم
ملو)٤٨:٤١ايمرإرظنا(»بآومندم«انهىنعملالعلوةيرق
١٥ص(ءايعشإيفةروكذملابآومندمعمتويرقركذُت
.كلملابئانوأكلملاوه)٣ع(يضاقلاو.)١٦صو
٢٥:١٠و١٦و١٥ءايعشإ(يفةدوجومبآومرامدبتاوبنلاو
)١٠-٢:٨اينفصو١١-٢٥:٨لايقزحو٤٨صايمرإو١١و
يبسلانمنييليئارسإلاعوجرلبقلماكلااهرامدناكو
ميلشروأبارخدعبورصانذخوبندينعناكهنأحجرألاو
.ةميدقندممدروةريقحوةليلقىرقالإاهيفسيلمويلاو

ِةَثَالَّـثلٱاَذوَُهيِبوُنُذِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه٤«٤،٥
اوُظَفَْحيَْملَوِهللاٱَسوُماَناوُضَفَرْمَُّـهنَأل،ُهْنَعُعِجْرَأَالِةَعَبْرَألٱَو
٥.اَهَءاَرَوْمُهُؤاَبآَراَسيِتَّـلٱُمُهُبيِذاَكَأْمُهْتَّـلَضَأَو،ُهَضِئاَرَف
.»َميِلَشُروُأَروُصُقُلُكْأَتَفاَذوَُهيَىلَعًاراَنُلِسْرُأَف

-٢:١٧ةاضق١٢:٢عشوهو١٧:١٩كولم٢و٣:٢ص

:٩ءايعشإ٨:٩و٦:١٩ايمرإو١٧-٢٢:١١كولم٢و٢٠
١٢و١٦:١١و٩:١٤ايمرإ٢:١٨قوقبحو٢٨:١٥و١٦و١٥
٢١:١٠و١٧:٢٧ايمرإ٣٠و٢٤و٢٠:١٨لايقزحو

سوماعرفسنومضمنمجتنتسنِهللاٱَسوُماَناوُضَفَر
وهويحورلاويبدألاسومانلاوههيلإراشملاسومانلانأ
ملظيفمالكلارظنا(ضئارفلاوسوقطلاسوماننممهأ
)٦-٦:١و٢٧-٢١و١٢-٥:١٠و٤:١و٨-٢:٦ءارقفلا
ممألاةنونيدنممظعأمهتنونيدو.ىنزلاوركسلاوعمطلاو
مهتلضأو.هؤايبنأوهتنهكوهللاسومانمهدنعسيلنيذلا
لئاضفلباياطختسيلىنزلاوركسلانأاهنمومهبيذاكأ
اوشيعينأنوردقيالمهنألءارقفلاملظيفنوروذعممهنأو
بترىلعسانلاقلخاملمسراذكههللاومهتمدخنودب

سانلااهبحيفةيدرلاتاوهشلاقفاوتهذهكبيذاكأو.ةفلتخم
اذهىدرأامف.»اهءارومهؤابأراسيتلا«.اهنوقدصيو
رصانذخوبندينعةوبنلاهذهتمت»ًارانلسرأف«.ثاريملا
.)٢٥:٩كولم٢رظنا(

َليِئاَْرسِإِبوُنُذِلْجَأْنِم:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه٦«٨-٦
لٱاوُعاَبْمَُّـهنَأل،ُهْنَعُعِجْرَأَالِةَعَبْرَألٱَوِةَثَالَّـثلٱ

ْ
لٱِبَّـراَب

ْ
ِةَّـضِف

لٱَو
ْ
ِضْرَألٱَباَرُتَنوُمَّـمَهَتَيَنيِذَّـلٱ٧.ِنْيَلْعَنِلْجَألَسِئاَب
ملٱِسوُؤُرَىلَع

لٱَليِبَسَنوُّدُصَيَو،ِنيِكاَسَْ
ْ
ُبَهْذَيَو،َنيِسِئاَب

٨.ِيسْدُقَمْسٱاوُسِّـنَدُيىَّـتَحٍةَدِحاَوٍةَّـيِبَصَىلِإُهوُبَأَوٌلُجَر
َنوُبَْرشَيَوٍ،حَبْذَمِّـلُكِبِناَجِبٍةَنوُهْرَمٍباَيِثَىلَعَنوُدَّـدَمَتَيَو
ملٱَرَْمخ

يفَنيِمَّـرَغُْ ِهلآِتْيَبِ
َ

.»ْمِهِت
ليئويو٨:٦و١٢و٥:١١ص١٨:١٢كولم٢و١:٣ص

٤:١٤عشوه٥:١٢ص٩و٢:٢اخيمو٨:٤ص٣:٣
٦:٦و٤:١ص٣:١٤ص٢٢:٢٦جورخ

يبنلامدقتياهباقعواذوهياياطخوممألااياطخركذدعب
.هدالبءانبأاياطخركذىلإ

نأدعبهيلعاومكحذإهوعابةاضقلانأيأَّـراَبْلٱاوُعاَب
ًادبعهوعابنينئادلانأوأملاظلاهمصخنماوشترااوناك
ديهزءيشبنويدملانوعيبياوناكو.مهلاماوعجرتسييكل
.نيلعنك

)٧ع(ِنيِكاَسَْملٱِسوُؤُرَىلَعِضْرَألٱَباَرُتَنوُمَّـمَهَتَي
نوكرتيالوةمحرالبنيكاسملاضرأنوذخأينونئادلاناك
ىلععضودقناكنإوىتحًالئاقيبنلاغلابواهنمًائيشمهل
اهنوذخأي)١٥:٣٢ليئومص٢رظنا(نزحلاةمالعًابارتهسأر
ضرألابارتيطعينأنوغتبي«ةيعوسيلاةمجرتلايف.هنم
سوؤراوقحسينأنوغتبي«مهريغلوقيو»ءارقفلاسأر

ألَا
َ

سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



عمسُيالف»نيسئابلاليبسنودصي«.»بارتلايفءارقفلا
.مهتداسلًاديبعاوحبصأفةاضقلاىلإاوكشاذإمهتوص

ْمَُّـهنَأل«)١١:٣٣كولم١رظنا(ِيسْدُقَمْسٱاوُسِّـنَدُيىَّـتَح
ٰهلِإَثَروُتْشَعِلاوُدَجَسَوِينوُكَرَت

َ
دباعميفو»خلاَنيِّـيِنوُدْيَّـصلٱُة

مهترجأ»يناوزونونوبأم«ءاسنولاجرناكثروتشع
:٤عشوهرظنا(ةليضفمهانزاوبسحفةهلآلاةدابعلةصصخم
يفِءاَمَّـسلٱِدْنُجِّـلُكِلَحِباَذَم)ىسنم(ىَنَبَو«)١٤ ِتْيَبْيَراَدِ
ءيشناكسوماعنامزيفامبرو)٣٣:٥مايأ٢(»ِّـبَّـرلٱ
ىلإهوبأولجربهذو.برلاسدقمسااوسندف.كلذنم
ةدحاوةيبصىلإامهباهذنوكينألمتحملانمودبعملا
.)٥:١سوثنروك١رظنا(امهنمدصقالبهلعلو

ضئارفلاةسرامميفاوفرطت)٨ع(ٍحَبْذَمِّـلُكِبِناَجِب
بايثلانإفاياطخلامظعأاوبكتراتقولاتاذيفوةينيدلا
ةحيبقلاةدابعلاتقويفدبعملايناوزومهاهيلعاوددمتيتلا
اهوبكسيتلارمخلاوًاملظمهنمةذوخأملاءارقفلابايثتناك
.نيمّرغملانمًاضيأيهةهلآلل

يِذَّـلٱَّـيِروُمَألٱِمِهِماَمَأْنِمُتْدَبَأْدَقاَنَأَو٩«١٢-٩
لٱَكٌّيِوَقَوُهَو،ِزْرَألٱِةَماَقُلْثِمُهُتَماَق

ْ
مثُتْدَبَأ.ِطوُّلَب

ََ
ْنِمُهَر

َحتْنِمُهَلوُصُأَو،ُقْوَف
ْ

َْرصِمِضْرَأْنِمْمُكُتْدَعْصَأاَنَأَو١٠.ُت
يفْمُكِبُتِْرسَو لٱِ

ْ
١١.ِّـيِروُمَألٱَضْرَأاوُِثَرتِلًةَنَسَنيِعَبْرَأِةَّـيِّـَرب

اَذَكٰهَسْيَلَأ.َنيِريِذَنْمُكِناَيْتِفْنِمَوَءاَيِبْنَأْمُكيِنَبْنِمُتْمَقَأَو
،ًارَْمخَنيِريِذَّـنلٱُمُتْيَقَسْمُكَّـنِكٰل١٢؟ُّبَّـرلٱُلوُقَيَليِئاَْرسِإيِنَباَي
.»اوُأَّـبَنَتَتَال:َنيِلِئاَقَءاَيِبْنَألٱُمُتْيَصْوَأَو
١٧:٩لايقزح١٣:٣٣ددع١٠:١٢داشنألاديشن
٢:٧ةينثت٢٠:٢جورخو٩:٧و٣:١ص٤:١يخالمو
ص٣و٦:٢ددع٧:٢٥ايمرإو١٨:١٧ةينثت٣:٨جورخ
١١:٢١ايمرإو١٦و٧:١٣

مهاطعأيذلابرللنييليئارسإلانمركشلامدعنايب
نوربحوميلشروأنويرومألانكس.مهتاريخلكومهضرأ
زرألاكسانلانيباوناكوةماقلالاوطاوناكوناشابونوعبجو
مامأبرلامهدابأو.ةوقلابطولبلاكوراجشألانيب
مهدابأيأ»تحتنمهلوصأوقوفنمهرمث«نييليئارسإلا
رصمنممهجرخأهنأًاضيأبرلامحارمنمو.ًامامت
ءايبنأمهنيبنمماقأو.رفقلايفةنسنيعبرأةدممهبىنتعاو
عشوهوعشيلأوايليإوةلمينبااخيموايخأوليئومصك
:٦ددعرظنا(نوريذنلاو.ةيلامشلاةكلمملانماوناكنيذلا

.تايحورلاةميقوةرهاطلاةشيعلالضفاورهظأ)٥-٣
نوديريومهنيبراهطألادوجونمنولجخيفنوسندلاامأو
.اوأبنتتالنيلئاقًارمخنيريذنلااوقسفمهلثمنوريصيمهنأ
مايأ٢رظنا(ًاريخهيلعأبنتيملهنألاخيمضغبأبآخأاذكه

مايأ٢رظنا(هيلعأبنتهنأليبنلاايركزشآويلتقو.)١٨:٧
٢٢-٢٤:١٩(.

َحتاَمُطَغْضَأاَذَنَئَه١٣«١٦-١٣
ْ
لٱُطَغْضَتاَمَكْمُكَت

ْ
ُةَلَجَع

ملٱ
ملٱُديِبَيَو١٤.ًامَزُحُةَنآلَْ

لٱَو،ِعِيَّـرسلٱِنَعُصاَنَْ
ْ

َالُّيِوَق
لٱَو،ُهَتَّـوُقُدِّـدَشُي

ْ
لٱُكِساَمَو١٥.ُهَسْفَنيِّـجَنُيَالُلَطَب

ْ
َالِسْوَق

خلٱُبِكاَرَو،وُجْنَيَالِنْيَلْجِّـرلٱُعِيَرسَو،ُتُبْثَي
ْ

يِّـجَنُيَالِلَْي
لٱَو١٦.ُهَسْفَن

ْ
لٱُّيِوَق

ْ
لَق
ْ

يفًاناَيْرُعُبُرَْهيِلاَطْبَألٱَْنيَبِب َكِلٰذِ
لٱ
ْ

.»ُّبَّـرلٱُلوُقَيِمْوَي
:٥١ايمرإ٩:٢٣ايمرإ١٧و٣٠:١٦ءايعشإ٣:١٣ليئوي

ايمرإو٤:١٧ةاضق٣١:٣ءايعشإ٣٩:٣لايقزحو٥٦
٤٨:٤١

َحتاَمُطَغْضَأ
ْ
املكوليئارسإبرلاطغضيسيأْمُكَت

املكوضرألاًامزحةنآلملاةلجعلاطغضتامكهيلعاولكتا
تمتو.لطبلاالويوقلاالوعيرسلاوجنيالف.اهقيرطيف

.)١٧صكولم٢رظنا(نييروشألادينعةوبنلا

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ةرواجملاممألاىلإيبنلارظننيلوألانيحاحصألايف
اياطخلاهذهةمظعرهظتوليئارسإواذوهياياطخىلإاهدعبو
-٣تاحاحصألايفو.هللابعشكمهتازايتماىلإرظنلادنع
اوعمسا«حاحصألكةحتافو.ليصفتلاباياطخلاهذهنايب٥
.»لوقلااذه

لٱاَذٰهاوُعَمْسِا١«١،٢
ْ

اَيْمُكْيَلَعُّبَّـرلٱِهِبَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَلْوَق
لٱِّـلُكَىلَع،َليِئاَْرسِإيِنَب

ْ
َْرصِمِضْرَأْنِماَُهتْدَعْصَأيِتَّـلٱِةَليِبَق

َكِلٰذِل،ِضْرَألٱِلِئاَبَقِعيَِمجْنِمُتْفَرَعْطَقَفْمُكاَّـيِإ٢:ًالِئاَق
.»ْمُكِبوُنُذِعيَِمجَىلَعْمُكُبِقاَعُأ
٦و١٩:٥جورخ٩:٧و٢:١٠ص١٣:١١و٨:٣ايمرإ
٢٠:٣٦لايقزحو١٤:١٠ايمرإو١٤ع٣٧-٤:٣٢ةينثتو
٩:١٢لاينادو

.ًاصوصخليئارسإواذوهيوليئارسإبرلابطاخي
ملنيذللامممظعأًاصاصقاوقحتسامهنألْمُكُبِقاَعُأَكِلٰذِل

.برلااوفرعي

ْلَه٤؟اَدَعاَوَتَيَْملْنِإًاعَمِناَنْثٱُريِسَيْلَه٣«٨-٣
يفُدَسَألٱُرِْجمَزُي لٱِ

ْ
ُلْبِشيِطْعُيْلَه؟ٌةَسيِرَفُهَلَسْيَلَوِرْعَو

ٌروُفْصُعُطُقْسَيْلَه٥؟ْفُطَْخيَْملْنِإِهِرْدِخْنِمَُهريِئَزِدَسَألٱ
يف ِضْرَألٱِنَعٌّخَفُعَفْرُيْلَه؟ٌكََرشُهَلَسْيَلَوِضْرَألٱِّـخَفِ

ألَا
َ

سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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لٱِبُبَْرضُيْمَأ٦؟ًائْيَشْكِسْمُيَْملَوُهَو
ْ
يفِقوُب ُبْعَّـشلٱَوٍةَنيِدَمِ

َحتْلَه؟ُدِعَتْرَيَال
ْ

يفٌةَّـيِلَبُثُد َّـنِإ٧؟اَهْعَنْصَيَْملُّبَّـرلٱَوٍةَنيِدَمِ
ِهِديِبَعِلُهَّـِرسُنِلْعُيَوُهَوَّـالِإًارْمَأُعَنْصَيَالَّـبَّـرلٱَدِّـيَّـسلٱ
ْدَقُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱ؟ُفاََخيَالْنَمَف،َرَْجمَزْدَقُدَسَألٱ٨.ِءاَيِبْنَألٱ
.»؟ُأَّـبَنَتَيَالْنَمَف،َمَّـلَكَت
١١:١٠و٥:١٤عشوهو١٠٤:٢١رومزم٢٤و٢٦:٢٣نييوال
١:١٦اينفصو٥:٨عشوهو٦:١و٢١و١٩و٤:٥ايمرإ
٢٣:٢٢ايمرإو١٨:١٧نيوكت٤٥:٧و٢٧-١٤:٢٤ءايعشإ
ايمرإ٣-٣:١و٣-١:١نانوي١:٢ص٩:٢٢لاينادو

٢٠:٩

ليقثلامالكلااذهملكتيالهنأيبنلاّنيبتايآلاهذهيف
ةموهفمةطيسبتاهيبشتضعبمدقيوعادالبوهسفننم
فاكببسنمدبالفببسالبءيشثدحيالهنأاهانعم
ةيربيف.خلا»ًاعمنانثاريسيله«ًالوألوقيو.همالكل
الفًاعمنانثاراسنأثدحاذإونيليلقنورئاسلاناكعوقت
اذإوثيدحلاعوضوموناكملاوتقولانييعتكببسنمدب
هنمةبيرقهتسيرفنأيأببسنمدبالفدسألارجمز
رومزمرظنا(هتسيرففطخهنأىلعلديهريئزوهديتحتو

يأببسالبروفصعطقسيالو.)٥:٢٩ءايعشإو١٠٤:٢١
دقنوكيهنأيأببسالبخفلادايصلاعفريالوخفلا
بعشلانأيأببسالبقوبلاببرضُيالوًائيشكسمأ
ملكتيالاذكهو.برلابضغبجوتسيًائيشلمعناك
اذإ.هعنصيسامهلنلعأدقبرلانأيأببسالبيبنلا
برلااوفاخينأبجييرحلابمكفسانلافاخيدسألارجمز
.ملكتاذإ

نافوطلالبقحونل)٧ع(ِءاَيِبْنَألٱِهِديِبَعِلُهَّـِرسُنِلْعُي
عوجلاينسلبقفسويلومودسبالقنالبقميهاربإلو
ىونينكالهلبقنانويلورصمتابرضلبقىسوملو
اذهعمسامدعبيبنلاو.ميلشروأبارخلبقلسرللو
:٢٠(ايمرإلاق)٨ع(تكسينأردقيالبرلانمنالعإلا
يفَناَكَف«)٩ لَقِ

ْ
يفٍةَروُصَْحمٍةَقِرُْحمٍراَنَكيِب لِلَمَف،يِماَظِعِ

ْ
ُت

.»ْعِطَتْسَأَْملَوِكاَسْمِإلٱَنِم
ةقفاوميهف)٦-٣ع(اهركذقبسيتلاتاهيبشتلاامأو

هبعشوهللاىلإةراشإًاعمنيرئاسلايفيأًالامجإيبنلامالكل
هدهعاوظفحيوهعماوقفتيملنإهبعشاونوكينأمهنكميالف
نيمداقلانييروشألاىلإةراشإدسألاةرجمزيفو.مهعم
طوقسىلإةراشإروفصعلاطوقسيفو.بيرقنعمهيلع
برضلايفو.ضرألاىلإءامسلانمهنأكنييليئارسإلا
.ةنونيدللبرلانايتإىلإةراشإقوبلاب

لٱَىلَعاوُداَن٩«١١-٩
ْ

يفِروُصُق لٱَىلَعَو،َدوُدْشَأِ
ْ

ِروُصُق
يف اوُرُظْنٱَوِةَرِماَّـسلٱِلاَبِجَىلَعاوُعِمَتْجٱ:اوُلوُقَو،َْرصِمِضْرَأِ
يفًاميِظَعًابَغَش ملاَظَمَواَهِطَسَوِ يفَِ َالْمَُّـهنِإَف١٠.اَهِلِخاَدِ
َنيِذَّـلٱَكِئَلوُأ.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،َةَماَقِتْسالٱاوُعَنْصَيْنَأَنوُفِرْعَي

لُّظلٱَنوُنِزَْخي
ْ

يفَباَصِتْغِالٱَوَم َلاَقاَذَكٰهَكِلٰذِل١١.ْمِهِروُصُقِ
يفىَّـتَحٌقيِض:ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱ َلِزْنُيَفِضْرَألٱَنِمٍةَيِحاَنِّـلُكِ
.»ِكُروُصُقُبَهْنُتَوِكَّـزِعِكْنَع

٢٨:١ءايعشإو٦:١و٤:١ص٥:١ليئومص١و١:٨ص
:٦و٥:٧ص٨:٦و٥:١١و٤:١ص٣٧:٢٢لايقزحو

اينفصو١١-٢:٨قوقبح٤:٢٢ايمرإو١٤:٤رومزمو١٢
٢:٥ص٢:١٤ص٦:١٤ص٤و٥:٣ايركزو١:٩

رصمودودشأو.روصقلاحوطسىلعيأِروُصُقْلٱَىلَع
»روشأ«ةينيعبسلاةمجرتلايفو.ةينثولاممألاعيمجنعةيانك
.نوينثولاىتحمهيلعمكحف»دودشأ«ال

راص)١٠ع(َةَماَقِتْسالٱاوُعَنْصَيْنَأَنوُفِرْعَيَالْمَُّـهنِإَف
قدصلاامأوامهيفدحأركتفيالفمهتداعباصتغالاوملظلا
سانلابجعتيفاهدوجوردانلارومألانمفةماقتسالاو
لا«)٥:٢٠(ءايعشإلاقامك.امهنم

ْ
ًاْريَخِّـَّـرشلِلَنيِلِئاَق

لِلَو
ْ

جلٱ،ًاَّرشِْريَخ
ْ

.»ًامَالَظَروُّنلٱَوًاروُنَمَالَّـظلٱَنيِلِعَا
ًاتيزوًاحمقمهتويبيفاونزخمهنأاونظَمْلُّظلٱَنوُنِزَْخي

نادهشيوناموقيًاباصتغاوًاملظاونزخاوناكةقيقحلابوًالامو
ْمُتْزَنَكْدَق«)٤و٥:٣بوقعيلاق.باسحلاموييفميهلع
يف لٱُةَرْجُأاَذَوُه.َِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِ

ْ
ُمُكَلوُقُحاوُدَصَحَنيِذَّـلٱِةَلَعَف

ملٱ
حلٱُحاَيِصَو،ُخُْرصَتْمُكْنِمُةَسوُخْبَْ

ْ
َْينُذُأَىلِإَلَخَدْدَقَنيِداَّـَص

جلٱِّـبَر
ْ

.»ِدوُُن
يفىَّـتَحٌقيِض ةوبنلاهذهخيراتدعب)١١ع(ٍةَيِحاَنِّـلُكِ

ليلجلاوداعلجذخأورسالفثالغتءاجةنس٢٠وحنب
روشأكلمنينس١٠وحنبكلذدعبوروشأىلإاهلهأىبسو
نئازخلاف.اهلهأرسأوةرماسلاذخأنينس٣راصحدعبو
نيبلاسللتراصاهيلعاولكتاومهسفنألاهونزخاوناكيتلا
.)٢و٢٨:١ءايعشإرظنا(

ِمَفْنِميِعاَّـرلٱُعِزْنَياَمَك:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه١٢«١٥-١٢
طِقْوَأِْنيَعاَرُكِدَسَألٱ

ْ
َليِئاَْرسِإوُنَبُعَزَتْنُياَذَكٰه،ٍنُذُأَةَع

جلٱ
ْ

يفَنوُسِلَا يفِةَرِماَّـسلٱِ لٱِسْقَمِدَىلَعَوِرِيَّـرسلٱِةَيِواَزِ
ْ

!ِشاَرِف
ُهٰلِإُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَيَبوُقْعَيِتيَبَىلَعاوُدَهْشٱَواوُعَمْسِا١٣

جلٱ
ْ

َحِباَذَمُبِقاَعُأِهِبوُنُذَىلَعَليِئاَْرسِإيِتَبَقاَعُمَمْوَيِّـينِإ١٤ِدوُُن
ملٱُنوُرُقُعَطْقُتَف،َليِإِتْيَب

١٥.ِضْرَألٱَىلِإُطُقْسَتَوِحَبْذَْ
لٱُتوُيُبُديِبَتَف،ِفْيَّـصلٱِتْيَبَعَمِءاَتِّـشلٱَتْيَبُبِْرضَأَو

ْ
،ِجاَع

لٱُّلِحَمْضَتَو
ْ
لٱُتوُيُب

ْ
.»ُّبَّـرلٱُلوُقَيُةَميِظَع

٢٨و٤٤:١٤ايمرإو٩:٤ص٣٧-١٧:٣٤ليئومص١

ألَا
َ
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٢:٧لايقزح١٣٢:٣رومزم٧:٨و١:٦ريتسأو٦:٤ص
٨-١٠:٥عشوهو١٣و٧:١٠و٦و٥:٥و٤:٤ص٢ع
٢٢:٣٩كولم١و٣:٢٠ةاضق٣٦:٢٢ايمرإ١٥و١٤و
٦:١١و٢:٥ص٤٥:٨رومزمو

ةيقبالإصلخيالفلماكرامدنوكييأِْنيَعاَرُك
.ةديهز

يفَنوُسِلاَْجلٱ نإفنومعنتملاونوهفرتملايأِرِيَّـرسلٱِةَيِواَزِ
سقمدلاو.ةحارلاوفرشلاناكمةربتعمتناكريرسلاةيواز
.قرشلانمهوبلجدوهيلانأحجرألاو.ريرحلانمجيسن
اهنألقشمدةنيدمىلإبوسنمجيسنلانمعونلااذهمويلاو
ةشيعلاىلعًاداتعمسوماعيبنلاناكو.هعنصبترهتشا
.هفرتلاهركيوةطيسبلا

.)٩ع(ًاقباسنوبطاخملامهنوبطاخملا)١٣ع(اوُعَمْسِا
.يرّوصتلبيقيقحروضحال

وأةكئالملادونجوأسانلادونجامأدونجلاِدوُنُْجلٱُهٰلِإ
ىلعرداقلاوهبرلانأىنعملاو.ةيوامسلامارجألادونج
ًاسانأناكنإضرألاىلعوءامسلايفاملكنألءيشلك
مظعأامف.هرمأتحتلكلاةيعيبطلاىوقلاوأةكئالموأ
.ليإتيبهلإودونجلاهلإنيبنيابتلا

برلارهظليإتيبيف)١٤ع(َليِإِتْيَبَحِباَذَم
)٢٢-٢٨:١نيوكترظنا(قرشلاىلإهقيرطيفوهوبوقعيل
يفو)١٥و٣٥:٩نيوكترظنا(قرشلانمهعوجريفًايناثو
ليئومص١رظنا(ًاسدقمًاناكمليإتيبتناكلواشنامز

قيرطىلعوةيلامشلاةكلمملابونجيفتناكو)١٠:٣
بابسألةدابعللًازكرمطاباننباماعبرياهراتخافميلشروأ
حباذملاترثكو)٣٣-١٢:٢٥كولم١رظنا(ةيسايسوةينيد
وكلملاسدقمتراصوءاينغألاتويبونودجاسلارثكو
.)٧:١٣(كلملاتيب

حـبذـملاىلإنـوـئجــتلـينـوبراهلانـاكِحـَبْذـَْملٱُنوُرـُق
امأو)٢:٢٨كولم١رظنا(نونمأيفهنورقبنوكسمتيو
.عطقُيهبنونمأيوهيلإنوئجتلياوناكامنإوهفيبنلالوق
رظنا(ميلشروألكيهيفةمدخلايفناكمقورفللناكو
.)٣٤و٣٠و٢٥و١٨و٤:٧نييوال

ءاينغأللهنأهفرتلاتامالعنم)١٥ع(ِءاَتِّـشلٱَتْيَب
تويبيه»جاعلاتويب«و.ءاتشللتويبوفيصللتويب
رظنا(جاعلانمةعونصملافحتلاتويبوأجاعلابةعصرم
تويبلاهذهباحصأىلعبرلابضغو)٢٢:٣٩كولم١
ينتعيبرلانأمالكلانمرهظيفملظلالامبةينبماهنأل
.هسفنىلإةيطخكمهيلإةيطخلابسحيوءارقفلابًاعون

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

لٱاَذٰهيِعَمْسِا١«٣-١
ْ

يفيِتَّـلٱَناَشاَبِتاَرَقَباَيَلْوَق ِ
ِملاَّـظلٱ،ِةَرِماَّـسلٱِلَبَج

َ
ملٱَة

لٱَةَقِحاَّـسلٱَنيِكاَسَْ
ْ
لٱ،َنيِسِئاَب

ْ
َةَلِئاَق

هتَداَسِل :ِهِسْدُقِبُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَمَسْقَأْدَق٢.َبَْرشَنِلِتاَه:اَِ
َّـنُكَتَّـيِّـرُذَوَمِئاَزَخِبَّـنُكَنوُذُخْأَيَّـنُكْيَلَعِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُه
َختِقوُقُّشلٱَنِمَو٣.ِكَمَّـسلٱِصوُصُشِب

ْ
ٍةَدِحاَوُّلُكَنْجُر

حلٱَىلِإَنْعِفَدْنَتَواَهِهْجَوَىلَع
ْ
.»ُّبَّـرلٱُلوُقَيِنْصِ

:٥ص٦:١و٣:٩ص٣٩:١٨لايقزحو٢٢:١٢رومزم
:٨٩رومزم٨:٧و٦:٨ص٦:٦و٢:٨ص٨:٦و١١

ايمرإ٢٩:٤لايقزح٣٨:٤لايقزحو٣٧:٢٩ءايعشإ٣٥
٥٢:٧

داعلجونومرحيلبجنيبندرألايقرشناشابتناك
نمةفلؤماهلكوهاجللاونالوجلاوناروحلمشتتناكو

اهبناجقرخيوةياغللةبصخماهتبرتوةيناكربةبرتأوروخص
اهاعرمبترهتشاو)باتكلاسوماق(زوردلالبجيقرشلا
هّبشو)٣٩:١٨لايقزحو٢٢:١٢رومزمرظنا(اهيشاومو
تامعنتمّنكّنهنألناشابتارقببةرماسلاءاسنيبنلا
.تاناويحكتايناوهشتانيمستاهفرتمو

ًالامنهلاجرنمنبلطيأَبَْرشَنِلِتاَهاَِهتَداَسِلَةَلِئاَقْلٱ
نهلاجرناكوتاهزنتلاوتاسوبلملاوتالوكأملاىلعنفرصيل
ءاسنلاناكفمهئاسنلهنومدقياماوّلصحيلنوملظيونوشتري
.)٢٦-٣:١٦ءايعشإرظنا(نهتداسةطساوبنملظي

نأنوفرسملاونوملاظلاردقيالو)٢ع(ِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُه
.اهورخؤي

رظنا(لامجللامكمئازخرابكللَمِئاَزَخِبَّـنُكَنوُذُخْأَي
مهتشيعيف.كمسللامكصوصشراغصللو)٣٣:١١مايأ٢
ضعبلاامأو.نوذخؤيتاناويحلاكوتاناويحلاكاوناك
اليأ»نكتيقب«»نكتيرذ«ةمجرتملاةملكلانمنومهفيف
.عيمجلاذخؤيلبةيقبمهنمىقبي

نماهلهأجرخيةنيدملاراوسأطقستامنيحِقوُقُّشلٱَنِم
نصحلاو.نيبراهوأءارسأكههجوىلعدحاولكقوقشلا
مسااهلعلو»نومره«ةيلصألاةملكلاو.مهءادعأنصحوه
.مَلَع

جلٱَىلِإاوُبِنْذَأَوَليِإِتْيَبَىلِإَّـمُلَه٤«٤،٥
ْ
لِ
ْ

اوُرِثْكَأَوِلاَج
ٍماَّـيَأِةَثَالَثَّـلُكَوْمُكَحِئاَبَذٍحاَبَصَّـلُكاوُِرضْحَأَو،َبوُنُّذلٱ
خلٱَنِماوُدِقْوَأَو٥.ْمُكَروُشُع

ْ
َلِفاَوَنِباوُداَنَو،ٍرْكُشَةَمِدْقَتِريَِم

ُدِّـيَّـسلٱُلوُقَيَليِئاَْرسِإيِنَباَيْمُتْبَبْحَأاَذَكٰهْمُكَّـنَأل.اوُعِّـمَسَو

ألَا
َ
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.»ُّبَّـرلٱ
٢٢و٥:٢١ص٤:١٥عشوهو٥:٥ص٥:٥و٣:١٤ص
ايمرإو١٠و٩:١عشوه٢١-٢٢:١٨نييوال٧:١٣نييوال
١٠و٧:٩

ةلمينبااخيملوقكًامكهتلاقَليِإِتْيَبَىلِإَّـمُلَه
لِجَتوُماَرَىلِإدعصا«بآخأل

ْ
لوقو)١٨:١٤مايأ٢(»َداَع

ألْمٱ«نييسيرفللحيسملا
ُ
)٢٣:٣٢ىّتم(»ْمُكِئاَبآَلاَيْكِماو

مهكرتيهئايبنأةطساوببرلاةروشماوضفرمهنأامبىنعملاو
يفلاجلجلاو.باقعرشكلذونوديريامكاولمعيلبرلا

:٤عشوهو٤:١٩عوشيرظنا(اهنمقرشلاىلإواحيرألهس
١٥(.

ضئارفلاةسرامميفاودهتجا«يأْمُكَحِئاَبَذٍحاَبَصَّـلُك
برلايضرياذهمهداهتجانأاونظمهنإف»ةلطابلاةيدسجلا
.ةعيظفلامهاياطخنعرظنلاضغيفمكاحللةوشرك

:١٤ةينثترظنا(مهنمبولطملاْمُكَروُشُعٍماَّـيَأِةَثَالَثَّـلُك
يواللالجألنينسثالثلكمهلوصحماورشعينأ)٢٨
بولطملايأمايأةثالثلكًامكهتيبنلالوقيو.ءارقفلاو
.ةدايزومكنم

ٍريَِمخَّـلُك«)٢:١١نييوال(يف)٥ع(ِريِمَْخلٱَنِماوُدِقْوَأَو
٧:١٣نييواليفو»ِّـبَّـرلِلًادوُقَواَمُهْنِماوُدِقوُتَالٍلَسَعَّـلُكَو
صارقألانودقوياليأ»ُهَناَبْرُقُبِّـرَقُيٍريَِمخٍزْبُخِصاَرْقَأَعَم«
يبنلالاقو.اهمدقملةيقبلاونهاكللاهنمدحاونوكيلب
اومدقينأاوبحأمهنأك»مكتمدقتريمخلانماودقوأ«ًامكهت
.سومانلايفموسرملانملضفأةمدقت

نامزيفنويسيرفلالمعامكاوُعِّـمَسَوَلِفاَوَنِباوُداَن
.مهتاقدصاوعنصاملقوبلاباوتّوصمهنإفحيسملا

يفِناَنْسَألٱَةَفاَظَنْمُكُتْيَطْعَأًاضْيَأاَنَأَو٦«١١-٦ ِعيَِمجِ
خلٱَزَوَعَوْمُكِنُدُم

ْ
يفِزُْب ُلوُقَيَّـَيلِإاوُعِجْرَتْمَلَف،ْمُكِنِكاَمَأِعيَِمجِ

ملٱُمُكْنَعُتْعَنَمًاضْيَأاَنَأَو٧.ُّبَّـرلٱ
ٍرُهْشَأُةَثَالَثَيِقَبْذِإَرَطَْ

لِل
ْ

َْملىَرْخُأٍةَنيِدَمَىلَعَو،ٍةَدِحاَوٍةَنيِدَمَىلَعُتْرَطْمَأَو،ِداَصَح
ْرَطْمُيَْمليِتَّـلٱُةَعْيَّـضلٱَو،ٍةَدِحاَوٍةَعْيَضَىلَعَرِطْمُأ.ْرِطْمُأ
ٍةَدِحاَوٍةَنيِدَمَىلِإٌثَالَثْوَأِناَتَنيِدَمْتَلاَجَف٨.ْتَّـفَجاَهْيَلَع
٩.ُّبَّـرلٱُلوُقَيَّـَيلِإاوُعِجْرَتْمَلَف،ْعَبْشَتَْملَوًءاَمَبَْرشَتِل

لٱَوِحْفَّـللٱِبْمُكُتَبَْرض
ْ

لٱَلَكَأاَمًاريِثَك.ِناَقَرَي
ْ

ْمُكِتاَّـنَجُصَمَق
١٠.ُّبَّـرلٱُلوُقَيَّـَيلِإاوُعِجْرَتْمَلَف،ْمُكَنوُتْيَزَوْمُكَنيِتَوْمُكَموُرُكَو
لَسْرَأ

ْ
لَتَق.َْرصِمِةَقيِرَطَىلَعًأَبَوْمُكَنْيَبُت

ْ
ْمُكَناَيْتِفِفْيَّـسلٱِبُت

لاََحمَنَتَنُتْدَعْصَأَو،ْمُكِلْيَخِيْبَسَعَم
ِّـ

،ْمُكِفوُنُأَىلِإىَّـتَحْمُك
ُهللاٱَبَلَقاَمَكْمُكَضْعَبُتْبَلَق١١.ُّبَّـرلٱُلوُقَيَّـَيلِإاوُعِجْرَتْمَلَف
حلٱَنِمٍةَلَشَتْنُمٍةَلْعُشَكْمُتِْرصَف،َةَروُمَعَوَموُدَس

ْ
ْمَلَفِ،قيَِر

.»ُّبَّـرلٱُلوُقَيَّـَيلِإاوُعِجْرَت

٥:٣ايمرإو٩:١٣ءايعشإ١٤:١٨ايمرإو٣:١ءايعشإ
٥:٦ءايعشإو٧:١٣مايأ٢و١١:١٧ةينثت٢:١٧يجحو
:١٤ايمرإو١٨:١٥كولم١و٢٣و١٠:٢٢و٢٦و٩:٤جورخ
٢٨:٢٢ةينثت٣:٧ايمرإ١:٦يجحو٤:١٦لايقزح٤
٣:١٠ايمرإ٧و١:٤ليئويو٢و٧:١ص٢:١٧يجحو
١٨:٢١و١١:٢٢ايمرإ٦و٢٨:٢٧ةينثتو٢١:٢٥نييوال
٩:١٣ءايعشإ٢:٢٠ليئوي٧و١٣:٣كولم٢و٤٨:١٥و
٢٣:١٤ايمرإ٣:٢ايركز٢٩:٢٣ةينثتو١٦:٢٥نيوكت

)٨و٧ع(ظيقلا)٦ع(عوجلايهوتابرضسمخركذي
)١١ع(بلقلاو)١٠ع(فيسلاوءابولا)٩ع(ظيقلاوحفللاو
.»برلالوقيّيلإاوعجريملف«رارقلايتأياهنملكركذدعبو
اوعجريواوهبتنييكلبرلاةمحرنمتابرضلاهذهتناكو
مكحننأانلزوجيالامنإ.»هبدؤيبرلاهبحييذلانأل«هيلإ
اذإدالبىلعالوهريغنمرثكأأطخأهنأباصملكىلع
رظنا(ءابواهمحتقاوأاهيفةلزلزثدحوأاهنعرطملاعنتما
تابرضلاهذهنأباتكلاانربخيًانايحأنكلو)١٣:٤اقول
يفظيقلاومودسبالقناونافوطلاكاياطخللًابيدأتتعقو
:١٣لامعأرظنا(رحاسلاميلعىمعوبآخأكلملانامز
.)٥:٥لامعأرظنا(ةريفسواينانحتومو)١١

ْنِمَف.ُليِئاَْرسِإاَيَكِبُعَنْصَأاَذَكٰهَكِلٰذِل١٢«١٢،١٣
١٣.ُليِئاَْرسِإاَيَكِٰهلِإِءاَقِلِلَّـدِعَتْسٱَفاَذٰهَكِبُعَنْصَأِّـينَأِلْجَأ
جلٱَعَنَصيِذَّـلٱاَذَوُهُهَّـنِإَف

ْ
اَمَناَسْنِإلٱََربْخَأَوَحيِّـرلٱَقَلَخَوَلاَبِ

لٱُلَعَْجييِذَّـلٱ،ُهُرْكِفَوُه
ْ

ِفِراَشَمَىلَعِيشْمَيَوًامَالَظَرْجَف
جلٱُهٰلِإُهَوَْهي،ِضْرَألٱ

ْ
.»ُهُمْسٱِدوُُن

٧-٣٨:٤بويأ٥:٢٢ايمرإو٦٤:٢و٣٢:١١ءايعشإ٢ع
:١٠ايمرإو١٣٥:٧رومزم٤٠:١٢ءايعشإو٦٥:٦رومزمو

١٣:١٦ايمرإو٥:٨ص٢:٣٠لاينادو١٣٩:٢رومزم١٣
٩:٦و٢٧و٥:٨ص١:٣اخيم٢:٢ليئويو

مالكاوعمساوناكمهنألَكِٰهلِإِءاَقِلِلَّـدِعَتْسٱ...َكِلٰذِل
ةريثكتابرضبمهبدأبرلاناكوهبجومباولمعيملوهئايبنأ
هبمهددهناكاملكمهلعنصيومهيتأيفاهنماوديفتسيملو
مهلوبيرقةازاجملاموينألاودعتسينأمهيلعو.)٢و١ع(
الونارفغلااوبلطيواوبوتيلطقفةدحاولاةصرفلاهذه
لابجلاعنصيذلاوههنألةمواقملابهوقالينأنوردقي

يذلاوهومهئادعألزكرمكلبروسكمهلنوكتالفمهيلاوح
الوءابولاوحفللابلبتاريخلاورطملابمهيتأيالفحيرلاقلخي
.مهراكفأفرعيهنألةبذاكةدابعومالكبهوقالينأنوردقي
.ًامالظاهلعجيرجفلاكمهلامآتناكنإو

ألَا
َ

سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص
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هللاءاقللبجاولادادعتسالاانلنلعيفديدجلادهعلاامأو
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه«لوقيف

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
ْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَال
ْ

انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
ملَا؟ُنيِدَييِذَّـلٱَوُهْنَم«)٣:١٦

ْلَب،َتاَميِذَّـلٱَوُهُحيِسَْ
حلٱِب

ْ
ًاضْيَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِنيِمَيْنَعًاضْيَأَوُهيِذَّـلٱ،ًاضْيَأَماَقِّـيَِر

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱِبْنِمآ«.)٨:٣٤ةيمور(»اَنيِفُعَفْشَي
ِحيِسَْ

ملٱَعوُسَيُمَد«)١٦:٣١لامعأ(»َصُلْخَتَف
اَنُرِّـهَطُيِهِنْبٱِحيِسَْ

»ُعوُسَيُّبَّـرلٱاَُّهيَأَلاَعَت«)١:٧انحوي١(»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِم
.)٢٢:٢٠ايؤر(

ُسِماَْخلٱُحاَحْصَألَا

لٱاَذٰهاوُعَمْسِا١«٣-١
ْ

ْمُكْيَلَعِهِبيِداَنُأاَنَأيِذَّـلٱَلْوَق
ُدوُعَتَال.َليِئاَْرسِإُءاَرْذَعْتَطَقَس٢.َليِئاَْرسِإَتْيَباَيًةاَثْرَم
اَذَكٰهُهَّـنَأل٣.اَهُميِقُيْنَمَسْيَلاَهِضْرَأَىلَعْتَحَرَطْنٱ.ُموُقَت
ملٱ:ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَلاَق

خلٱُةَنيِدَْ
ْ

لَأِبُةَجِرَا
ْ

َهلىَقْبَيٍف
َ

،ٌةَئِما
خلٱَو

ْ
َهلىَقْبَيٍةَئِمِبُةَجِرَا

َ
.»َليِئاَْرسِإِتْيَبْنِمٌةََرشَعا

ص١٤:١٦ايمرإ١٩:١لايقزحو١٧و٩:١و٧:٢٩ايمرإ
:٦ص٦:١٣ءايعشإ٥٠:٣٢ايمرإو٥١:١٨ءايعشإ٨:١٤
٩

هيلعةاثرملاعمسوهسفنةزانجرضحًاناسنإنأكًةاَثْرَم
بوجوهلحضويوهيفرثؤيرمألااذهناكفيحوهو
.تومللدادعتسالا

٥٠دعبليئارسإطوقسثدح)٢ع(ُءاَرْذَعْتَطَقَس
ىمسو.ىضموثدحهنأكهآرفيبنلاامأوفينوةنس
اهلجرلءارذعكبرللًاراتخمًابعشاوناكمهنألءارذعليئارسإ
أبنتاملو)٥١:١٨ءايعشإرظنا(تطقسوتسندتاهنكلو
ليئارسإطوقسىلعلديءيشنكيملةوبنلاهذهسوماع
.يئاهنلاولماكلا

َهلىَقْبَي
َ

.ةريغصةيقباهنكلوةيقببدعومهلٌةَئِما

طٱ:َليِئاَْرسِإِتْيَبِلُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهُهَّـنَأل٤«٦-٤
ْ

ينوُبُل
طَتَالَو٥.اْوَيْحَتَف

ْ
جلٱَىلِإَو،َليِإَتْيَباوُبُل

ْ
لِ
ْ

،اوُبَهْذَتَالِلاَج
جلٱَّـنَأل.اُوُربْعَتَالٍعْبَسِرْئِبَىلِإَو

ْ
لِ
ْ

َتْيَبَو،ًايْبَسىَبْسُتَلاَج
طُا٦.ًامَدَعُريِصَتَليِإ

ْ
َتْيَبَمِحَتْقَيَّـالَئِلاْوَيْحَتَفَّـبَّـرلٱاوُبُل

ُحتٍراَنَكَفُسوُي
ْ

طُيْنَمُنوُكَيَالَو،ُقِر
ْ

اَي٧َليِإِتْيَبْنِماَهُئِف
حلٱَنوُلِّـوَُحيَنيِذَّـلٱاَُّهيَأ

ْ
لُيَوًانيِتْنَسْفَأَّـَق

ْ
لٱَنوُق

ْ
.»ِضْرَألٱَىلِإَّـِرب

١٣و٧:١٠و٤:٤و٣:١٤ص٤٧و٣٢:٤٦و٤:٢٩ةينثت
٨:١٤ص١١:١٤و٧:١٦ليئومص١و٢٩و١٢:٢٨كولم١و

ةينثت٧و٦و٥٥:٣ءايعشإو١٤ع٣٣-٢١:٣١نيوكتو
٦:١٢و٢:٣صو١٢ع٣:١٤ص٤:٢٤

ىثروةرماسلاطوقسبأبنتناكامدعباْوَيْحَتَفينوُبُلْطٱ
يفةايحلابمهدعيوبرلاىلإعوجرلاىلعمهثحيفدوعياهل
يفو)٢٨:١٧نيوكترظنا(بوقعيلبرلارهظليإتيب
رئبيفو)٩-٥:٢عوشيرظنا(ناتخلادهعددجتلاجلجلا

نيوكترظنا(هلسنلوهلديعاومبرلانمميهاربإذخأعبس
ةدابعلزكارمةسدقملانكامألاهذهتلوحتمث)١٩-٢٢:١٥

امأو.ًامدعريصتًاعيمجاهنألاهنمةاجنلانوكتالفمانصألا
مامتلاىلإصلخينأوهردقيوبرلانموهفصالخلا
رسخيوبعتيليئارسإناك.ةاطخلامظعأوسانلافعضأ

فرطيفعبسرئبىلإنوبهذياوناكفمانصألاةدابعيف
ْمُكْيَلَعٌريِثَك«مهللاقطاباننباماعبرينأريغيبونجلادالبلا
كرتينملكو)١٢:٢٨كولم١(»َميِلَشُروُأَىلِإاوُدَعْصَتْنَأ
نمفخأًاريندجيالهتمدخيفبعتلانمًافوخحيسملا
.ًادجلقثأًارينلبهرين

قحلانمىلحأءيشال)٧ع(ًانيِتْنَسْفَأَّـقَْحلٱَنوُلِّـوَُحي
.هنمّرمأسيليذلاًانيتنسفأهولّوحفةاضقلاامأو

رظنا(هللايسركةدعاقربلاِضْرَألٱَىلِإَّـِربْلٱَنوُقْلُي
امأو)٢٣:٦ايمرإرظنا(هئامسأنمربلاو)٩٧:٢رومزم
.برلااوناهأفضرألاىلإهوقلأوربلااورقتحافليئارسإةاضق
مده)٧و٣٤:٦مايأ٢رظنا(ايشويكلملاةطساوببرلاف
.مهليثامتّرسكومهياروسومهحباذم

جلٱَواَّـيَرُّثلٱَعَنَصيِذَّـلَا٨«١٣-٨
ْ

ملٱَّـلِظُلِّـوَُحيَو،َراَّـَب
ِتْوَْ

لٱَهاَيِموُعْدَييِذَّـلٱ.ِلْيَّـللٱَكَراَهَّـنلٱُمِلْظُيَو،ًاحْبُص
ْ
اَهُّبُصَيَوِرْحَب

خلٱُحِلْفُييِذَّـلٱ٩.ُهُمْسٱُهَوَْهي،ِضْرَألٱِهْجَوَىلَع
ْ

َىلَعَبَِر
لٱ
ْ

خلٱِيتْأَيَف،ِّـيِوَق
ْ

حلٱَىلَعُباََر
ْ
يفْمَُّـهنِإ١٠.ِنْصِ لٱِ

ْ
ِباَب

ملٱَنوُضِغْبُي
ملٱَنوُهَرْكَيَوَرِذْنُْ

لَكَتُْ
ِّـ

ْنِمَكِلٰذِل١١.ِقْدِّـصلٱِبَم
ملٱَنوُسوُدَتْمُكَّـنَأِلْجَأ

ْ
ٍ،حْمَقَةَّـيِدَهُهْنِمَنوُذُخْأَتَوَنيِكْسِ

ْمُتْسَرَغَو،اَهيِفَنوُنُكْسَتَالَوٍةَتوُحْنَمٍةَراَجِحْنِمًاتوُيُبْمُتْيَنَب
ْمُكَبوُنُذَّـنَأُتْمِلَعِّـينَأل١٢.اَهَرَْمخَنوُبَْرشَتَالَوًةَّـيِهَشًاموُرُك
ملٱاَُّهيَأٌةَرِفاَوْمُكاَياَطَخَوٌَةريِثَك

لٱَنوُقِياَضُْ
ْ
َةَوْشَّـرلٱَنوُذِخآلٱ،َّـراَب

لٱَنوُّداَّـصلٱ
ْ
يفَنيِسِئاَب لٱِ

ْ
لٱُتُمْصَيَكِلٰذِل١٣.ِباَب

ْ
يفُلِقاَع ِ

.»ٌءيِدَرٌناَمَزُهَّـنَألِناَمَّـزلٱَكِلٰذ
:٤٢ءايعشإو٣٨:١٢و١٢:٢١بويأ٣٨:٣١و٩:٩بويأ

٤:١٣ص٩-١٠٤:٦رومزمو٩:٦ص٨:٩ص١٦
١٥ع٥:١١اخيم٢٩:٥ءايعشإو٥:٣بويأو٢:١٤ص
ص١٨-١٧:١٦ايمرإو٥٩:١٥ءايعشإ٢٩:٢١ءايعشإو
١:٢٣ءايعشإ٦:١٥اخيم٦:١١و٣:١٥ص٨:٦و٣:٩
٤:٤عشوهو٣:٧ةعماج٧و٢:٦ص٥:٢٣و

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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عبساهنمةمجننوعبرأهيفموجنلانمجرباَّـيَرُّثلٱ
نويليئارسإلاناك.موجنلانمجربًاضيأرابجلاو.ةريبك
)برلا(لّوحي«.اهقلاخاوسنوةيوامسلامارجأللاودجس
ًاجرفيأ»ًاحبص«قيضلاونزحلامظعأيأ»توملالظ
.ماتلاسأيلاىلإيأًامالظهلامآراهنلّوحيكلذكوءاجرو
رحبلاهايموعدي.نافوطلاىلإةراشإ»رحبلاهايم«يفامبرو
.ءيشلكهديبنألهعيطق

ةنيدمتناك)٩ع(ِّـيِوَقْلٱَىلَعَبِرَْخلٱُحِلْفُييِذَّـلٱ
لابجاهلوحولبجىلعاهعقومناك.ًادجةعينمةرماسلا
.اهوذخأىتحنينسثالثنويروشألااهرصاحو.نايدوو
ةيوقلاةنيدملاويوقلاىلعبَِرخلارفظأيأجلفأبرلانكلو

نصحراصيأنصحلاىلعبَِرخلايتأيفًابرختراص
.ًابرخةرماسلا

يف ناكمًانايحأناكوةنيدملابابيأ)١٠ع(ِباَبْلٱِ
سلج«)٢٢:١٠كولم١(يفةاضقلاوكلملاسولج
.»ةرماسلابابلخدميفبآخأوطافاشوهي

نأدارأنهاكلاايصمأنإ٧:١٠يفَرِذْنُْملٱَنوُضِغْبُي
ضفرينملكنكلوكلملاىلعملكتهنألسوماعدرطي
.هسفنىلعرشلابلجيراذنإلاوخيبوتلا

اوذخأوهوملظونيكسملااورقتحايأ)١١ع(َنوُسوُدَت
ملهفعضنموهوةرجأالبهورخسونمثالبهبعترامثأهنم
تويبلايفنونكسيالمهنإبرلامهللاقفمهمواقينأردقي
.ًاملظاهوذخأيتلاموركلارمخنمنوبرشيالواهونبيتلا
هلاقامرظنا.هنمعفتنيملوتوبانمركذخأيذلابآخأك
.)١٩-٢٢:١٣ايمرإ(اذوهيكلمميقايوهيىلعبرلا

امأورفاولامهانغبنورختفياوناك)١٢ع(ٌةَرِفاَوْمُكاَياَطَخ
الفوهامأوبرلااوسن.ةرفاولامهاياطخىلإرظنفبرلا
.ةازاجملاموييفماني

يف .ةمكاحملالحميفيأِباَبْلٱِ
نألنيكسملالقاعلاتمصي)١٣ع(ُلِقاَعْلٱُتُمْصَي

عمسُيالهمالكنأللقاعلايبنلاتمصيوءاجرهلسيل
.»ُهوُكُرْتٱ.هِماَنْصأِبٌقَثوُمُمِياَرْفَأ«)٤:١٧عشوهرظنا(

طُا١٤«١٧-١٤
ْ

خلٱاوُبُل
ْ

ُنوُكَياَذٰهَىلَعَف،اْوَيْحَتِلَّـَّـرشلٱَالََْري
جلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱ

ْ
لُقاَمَكْمُكَعَمِدوُُن

ْ
اوُّبِحَأَوَّـَّـرشلٱاوُضِغْبَأ١٥.ْمُت

خلٱ
ْ

حلٱاوُتِّـبَثَوََْري
ْ

يفَّـَق لٱِ
ْ
جلٱَهٰلِإَّـبَّـرلٱَّـلَعَل،ِباَب

ْ
َىلَعُفَّـَأَرتَيِدوُُن

جلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَلاَقاَذَكٰهَكِلٰذِل١٦.َفُسوُيِةَّـيِقَب
ْ

يف:ِدوُُن ِ
يفَو،ٌبيِحَنِقاَوْسَألٱِعيَِمج !ِهآ!ِهآ:َنوُلوُقَيِةَّـقِزَألٱِعيَِمجِ
لٱَنوُعْدَيَو

ْ
يفِراَعَعيَِمجَو،ِحْوَّـنلٱَىلِإَحَّـالَف ١٧.ِبْدَّـنلِلِءاَثِّـرلٱِ

يفَو لٱِعيَِمجِ
ْ

يفُُربْعَأِّـينَأل،ٌبْدَنِموُرُك .»ُّبَّـرلٱَلاَقَكِطَسَوِ
:٥اخيم٢:١٤ليئوي٩٧:١٠رومزم٢و٤٨:١ءايعشإ٦ع

١:١١ليئوي٢٠-١٨و٩:١٠ايمرإو٨:٣ص٨و٧و٣
٤٨:٣٣ايمرإو١٦:١٠ءايعشإ٣٥:٢٥مايأ٢و

لوقامأو.انعمهللامهلوقبمهسفنأاوعدخْمُتْلُقاَمَك
نوكيلقحلااوبلطيومهرورشاوكرتينأمهيلعهنإوهفيبنلا
اذكهطاشنلاوةبغرلابرشلااوبلطامكو.ةقيقحلابمهعمهللا

.ريخلااوبلطينأبجي
نيذلاولبقتسملاىلإيبنلارظن)١٥ع(َفُسوُيِةَّـيِقَب

يبنلامهركذيو)١٢-٩:٨(ةنيدملاطوقسدعبنوقبيس
.فسويهيبأحالصب

اهطوقسوةرماسلاراصحيبنلافصي)١٧و١٦ع(يف
.)٣٣-٢٣و٦و١٧:٥كولم٢رظنا(

يفُُربْعَأِّـينَأل مهطسويفربعامكسيل)١٧ع(َكِطَسَوِ
.كالهلللب)١٣و١٢:١٢جورخ(صالخللرصميف

ِمل.ِّـبَّـرلٱَمْوَيَنوُهَتْشَيَنيِذَّـلِلٌلْيَو١٨«٢٠-١٨
َ
ْمُكَلاَذا

ِماَمَأْنِمٌناَسْنِإَبَرَهاَذِإاَمَك١٩؟ٌروُنَالٌمَالَظَوُهِّـبَّـرلٱُمْوَي
لٱَلَخَدْوَأ،ُّبُّدلٱُهَفَداَصَفِدَسَألٱ

ْ
َىلَعُهَدَيَعَضَوَوَتْيَب

حلٱ
ْ

حلٱُهْتَغَدَلَفِطِئَا
ْ

،ًاروُنَالًامَالَظِّـبَّـرلٱُمْوَيَسْيَلَأ٢٠!ُةَّـَي
»؟ُهَلَروُنَالَوًاماَتَقَو
٥:٣٠ءايعشإ٣١و١١و٢:١و١:١٥ليئويو٥:١٩ءايعشإ
١٨و٢٤:١٧ءايعشإو٢٠:٢٤بويأ٣٠:٧ايمرإو٩:١٩و
١:١٥اينفصو١٣:١٠ءايعشإ٣و١٥:٢ايمرإو

نيدعتسمريغمهوبرلاموينوهتشينيذللوهليولا
مهاياطخىلإنوهبتنيالمهنإفبرلامويوهامنومهفيالو
قيضوبضغمويمهلنوكيبرلاموينأنومهفيالو
توملااوبلطينأريقفلاونيزحلاوقياضتمللزوجيالكلذكو
يقيقحدادعتساالبتوملانألنوحاتريهتطساوبمهنأاونظيو
مهيتأيةدحاولاةبيصملانماوصلخنإوًارونالًامالظنوكي
.مظعأ

لَأُتْسَلَو،ْمُكَداَيْعَأُتْهِرَك،ُتْضَغَب٢١«٢٤-٢١
ْ
ُّذَت

َالْمُكِتاَمِدْقَتَوْمُكِتاَقَرُْحمِيلْمُتْمَّـدَقاَذِإِّـينِإ٢٢.ْمُكِتاَفاَكِتْعٱِب
لَأَالْمُكِتاَنَّـمَسُمْنِمِةَمَالَّـسلٱَحِئاَبَذَو،ِيضَتْرَأ

ْ
٢٣.اَهْيَلِإُتِفَت

لَو٢٤.ُعَمْسَأَالَكِباَبَرَةَمْغَنَو،َكيِناَغَأَةَّـجَضيِّـنَعْدِعْبَأ
ْ

ِرْجَي
حلٱ
ْ

ملٱَكَُّق
ْ
لٱَوِهاَيِ

ْ
.ٍ»مِئاَدٍرْهَنَكُِّرب

نييوال٦٦:٣و١٦-١:١١ءايعشإو٨:١و٥و٤:٤ص
:٤ص٧و٦:٦اخيم٥:٦عشوهو١٤:١٢ايمرإو٢٦:٣١
٢٢:٣ايمرإ٨:١و٥و٦:٤ص١٥-٧:١١نييوالو٥
٦:٨اخيمو٤٥:٩لايقزحو

ألَا
َ

خلٱُحاَحْص
ْ
سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِمَا
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دايعألاظفحبىضريالوربلاوقحلابحيبرلا
ةحلاصلابلقلافطاوعنعربعتملنإتاقرحملاوتامدقتلاو
هنوبسحيمهنألكلذبهنونيهيةلطابةمدخهلنومدقينيذلاو
رظنا(هوشغينأمهنكميفًاكاردإمهنملقأناسنإهنأك
.)١٥-١:١٠ءايعشإ

)٦:١٥بويأ(يداولاةيقاسكسيلو)٢٤ع(ٍمِئاَدٍرْهَنَك
.عطقنتفنامزلانمًاليلقيرجتيتلا

يفٍتاَمِدْقَتَوَحِئاَبَذِيلْمُتْمَّـدَقْلَه٢٥«٢٧-٢٥ لٱِ
ْ

ِةَّـيِّـَرب
لََمحْلَب٢٦؟َليِئاَْرسِإَتْيَباَيًةَنَسَنيِعَبْرَأ

ْ
لَمَةَمْيَخْمُت

ْ
،ْمُكِموُك

٢٧.ْمُكِسوُفُنِلْمُتْعَنَصيِذَّـلٱُمُكِٰهلِإَمْجَن،ْمُكِماَنْصَأَلاَثْمِتَو
جلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقَقْشَمِدَءاَرَواَمَىلِإْمُكيِبْسَأَف

ْ
.»ُهُمْسٱِدوُُن

٢١و٩:١٨ايمحنو٢٤:١٤عوشيو١٩-٣٢:١٧ةينثت
:٤ص٤:١٠اخيمو١٧و٧:١١ص٤٣و٧:٤٢لامعأو

١٣

اومدقيملمهنأباوجلاويراكنإلاؤسخلاِيلْمُتْمَّـدَقْلَه
ءانيسلبجيفةعيرشلاتيطعُأ.ةيربلايفتامدقتوحئابذ
ملمهنكلورصمنمبعشلاجورخنمىلوألاةنسلايف
رفقلايفنيلئاجاومادامةلماكةسرامماهضئارفاوسرامي
اومدقيملومانصأللًاضيأنودجسيوبرللنودجسياوناكو
ال«ًالئاقمهاصوأناكامكهدحوبرللتامدقتوحئابذ
نيينومعلاهلإوهموكلمو.»يمامأىرخأةهلآكلنوكي
ِملِةَزاَجِإلِلَكِعْرَزْنِمِطْعُتَال«)١٨:٢١نييوالرظنا(

ُ
َكَلو

)٢٨:٣مايأ٢رظنا(زاحآلمعامك»َكِٰهلِإَمْسٱَسِّـنَدُتَّـالَئِل
.)٣٣:٦مايأ٢رظنا(ىسنمو

موجنلانممجنوهولحُز»مكهلإمجن«نأنونظملاو
جتنتسنف)دراطعوةرهزلاوخيرملاويرتشملاولحُز(ةسمخلا
مارجأللدوجسلاىلإنوليميلوألانماوناكبعشلانأ
ِءاَمَّـسلٱَىلِإَكْيَنْيَعَعَفْرَتَّـالَئِل«)٤:١٩ةينثترظنا(ةيوامسلا
لٱَوَسْمَّـشلٱَرُظْنَتَو

ْ
َهلَدُجْسَتَو...َموُجُّنلٱَوَرَمَق

َ
»اَهَدُبْعَتَوا

هدنعهوركمهنكلوبرللدوجسلاعمدوجسلااذهناكو
ملاهنأكلبمهتامدقتومهحئابذلبقيملفهاياصولفلاخمو
ركذو.مَّـدقُتملاهنأكلبمهءابآاياطخسوماعركذو.مدقُت
ةميخمتلمح«هليجلهأللاقهنكلومهءابآاياطخسوماع
مهئابآيفناكيذلاحورلاسفنمهيفناكيأ»مكموكلم
.)٣٦و٢٣:٣٥ىّتمرظنا(

اوناك.روشأدالبيأ)٢٧ع(َقْشَمِدَءاَرَواَمَىلِإ
مظعأّرشبانهيبنلاأبنتو)مارآوأ(قشمدتايدعتاولمتحا
.قشمدنمدعبأدالبىلإيبسو

ُسِداَّـسلٱُحاَحْصَألَا

لِلٌلْيَو١«٧-١
ْ

يفَِنيِحيَرتْسُم ملٱَوَنْوَيْهِصِ
طُْ
ْ

يفَنيِّـنِئَم ِ
٢.َليِئاَْرسِإُتْيَبْمِهْيَلِإِيتْأَي.ِمَمُألٱِلَّـوَأِءاَبَقُن،ِةَرِماَّـسلٱِلَبَج
لَكَىلِإاُوُربْعُا

ْ
َةاََمحَىلِإَكاَنُهْنِماوُبَهْذٱَو،اوُرُظْنٱَوَةَن

لٱ
ْ

لٱِّـتَجَىلِإاوُلِزْنٱَّـمُث،ِةَميِظَع
ْ

ْنِمُلَضْفَأَيِهَأ.َنيِّـيِنيِطْسِلِف
ملٱِهِذٰه

َنيِذَّـلٱُمُتْنَأ٣.ْمُكِمُُختْنِمُعَسْوَأْمُهُمُُختْمَأ،ِكِلاَمَْ
لٱَمْوَيَنوُدِعْبُت

ْ
لُّظلٱَدَعْقَمَنوُبِّـرَقُتَوِةَّـيِلَب

ْ
ملٱ٤ِ،م

َىلَعَنوُعِجَطْضُْ
لٱَنِمٍةَّـِرسَأ

ْ
ملٱَو،ِجاَع

ًافاَرِخَنوُلِكآلٱَو،ْمِهِشُرُفَىلَعَنوُدِّـدَمَتُْ
لٱَنِم

ْ
هلٱ٥،ِةَريِّـصلٱِطَسَوْنِمًالوُجُعَوِمَنَغ

َْ
ِتْوَصَعَمَنوُرِذا

ملٱ،ِباَبَّـرلٱ
لٱِتَالآْمِهِسُفْنَألَنوُِعَرتْخُْ

ْ
َنوُبِراَّـشلٱ٦،َدُواَدَكِءاَنِغ

خلٱِسوُؤُكْنِم
ْ

َالَوِناَهْدَألٱِلَضْفَأِبَنوُنِهَّـدَيَنيِذَّـلٱَو،ِرَْم
يفَنْوَبْسُيَنآلٱَكِلٰذِل٧.َفُسوُيِقاَحِسْنٱَىلَعَنوُّمَتْغَي ِلَّـوَأِ
ملٱ
ملٱُحاَيِصُلوُزَيَو،َنيِّـيِبْسَْ

.»َنيِدِّـدَمَتُْ
:٣ص٩:١٠صو٣ع١:١٢اينفصو١١-٣٢:٩ءايعشإ
:٨كولم١و١٠:٩ءايعشإو١٠:١٠نيوكت١٩:٥جورخو٢

٥:٨ليئومص١و١٠:٩ءايعشإو١٨:٣٤كولم٢و٦٥
٩٤:٢٠رومزم٥٦:١٢ءايعشإو٩:١٠ص٢٦:٦مايأ٢و

ص٣و٣٤:٢لايقزح٣:١٢ص٣:١٥ص٣:١٠ص
٩:٤لايقزح١٤و٢:٨ص١٥:١٦مايأ١و٨:١٠و٥:٢٣

٦-٥:٤لاينادو٢٠-٢٠:١٦كولم١و١٧و٧:١١ص
٤ع٣٠و

المهسفنأباومتهامهنألمهلليولاَنيِِحيَرتْسُمْلِلٌلْيَو
اومدقمهمالآومهباعتأنمنيذلانيكاسملاونيمولظملاب
مهنألو.مهمعنتطئاسوومهتابورشمومهتالوكأممهتداسل
ةرضاحلارومألابوهللارومأومهسفنأبالمهداسجأباومتها
روعشالبوةكلمملالبقتسمومهلبقتسمىلإرظنالب
ةياهنكمهتياهننوكتف.هللابعشءاسؤركمهتيلوؤسمب
.مئاهبلا

يف ةكلمميأليئارسإلكلمالكلاِةَرِماَّـسلٱ...َنْوَيْهِصِ
.ةيلامشلاةكلمملاواذوهي

تناكو.تارفلارهناوربعايأ)٢ع(َةَنْلَكَىلِإاوُُربْعُا
ةروهشمةنيدمتناكودادغبنمةبيرقةلجدرهنىلعةنلك
ونلكاهنأضعبلالوقيو.سرافةكلمممايأيفصخألابو
ةامحودافرأوشيمكركعم)١٠:٩ءايعشإ(يفةروكذملا
يبنلاةياغواهنملامشلاةهجىلإوبلحنمةبيرقتناكو
ليئارسإزّيمناكهللانأنيبينأتجوةامحوةنلكركذب
ناكفهللايراتخموممألالوأاوناكوبوعشلانمهريغنع
.مظعأةيلوؤسممهيلع

ألَا
َ

سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُسِداَّـسلٱُحاَحْص

١٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ةروكذملاكلامملانأيأِكِلاَمَْملٱِهِذٰهْنِمُلَضْفَأَيِهَأ
.اذوهيةكلمموليئارسإةكلممنملضفأتسيل

هودعبينأنوردقيال)٣ع(ِةَّـيِلَبْلٱَمْوَيَنوُدِعْبُت
.مهراكفأنممويلانودعبيومهسفنأنوشغيمهنكلو
نوقفتيونيملاظلامهتاضقبنوبحرتييأملظلادعقمنوبرقيو
يفءاينغألانعسويسوريمألاق.نيكاسملاملظيفمهعم
نوسبّليمهنأحيسملادعبعبارلانرقلايفايلاطيإدالبيفهمايأ

مهرودنوطّلبيو.ةارعءارقفمهيلاوحوًابهذمهتويبناطيح
يفدجوي.زبخلالجألنوخرصيمهباوبأدنعءارقفلاوماخرب
ينغلاديبمتاخنمثو.ماعطالبريقفلاوةنيمثفحتمهتويب
.ةيرقلهأتوملانمصلخيليفكي

.جاعلابةعصرمبشخلانميأ)٤ع(ِجاَعْلٱَنِمٍةَّـِرسَأ
ةداعتناكامكلكألاتقويفةّرسأىلعاوعجطضاو
:٢٦ىّتمرظنا(عوسيمايأيفسانلامومعدنعونيينامورلا

.)٢٠و٧
ْهلٱ
َ

دوادكءانغتالآمهلوىراكسمهو)٥ع(َنوُرِذا
يفهلامعتسابجيناكامةعالخلاوركسلاباولمعتسايأ
مهناهدأولكيهلاسوؤكلثممهسوؤكتناك.برلاةدابع
ةيانكفسويو.نوراهءانبألةصصخملاةسدقملاناهدألالثم
نيلوألااوناكامكو.اهلكةيلامشلاةكلمملانعوميارفأنع
.يبسلايفنيلوألانونوكييملاعلادجملاوىنغلاب

ُهٰلِإُّبَّـرلٱُلوُقَي،ِهِسْفَنِبُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَمَسْقَأْدَق٨«١١-٨
جلٱ
ْ

لَسُأَف،ُهَروُصُقُضِغْبُأَوَبوُقْعَيَةَمَظَعُهَرْكَأِّـينِإ:ِدوُُن
ِّـ

ُم
ملٱ
ألِمَوَةَنيِدَْ

َ
يفٍلاَجِرُةََرشَعَيِقَباَذِإُنوُكَيَف٩.اَه ٍتْيَبِ

َجِرْخُيِلُهُقِرُْحمَوُهُّمَعًادَحَأَلََمحاَذِإَو١٠.َنوُتوُمَيْمَُّـهنَأٍدِحاَو
لٱ
ْ

لٱَنِمَماَظِع
ْ
ِملَلاَقَو،ِتْيَب

َ
يفَوُهْن لٱِبِناَوَجِ

ْ
َكَدْنِعَأ:ِتْيَب

ُمْسٱُرَكْذُيَالُهَّـنِإَف،ْتُكْسٱ:ُلوُقَيَف.ُدْعَبَسْيَل:ُلوُقَي؟ُدْعَب
لٱُبِْرضَيَفُرُمْأَيُّبَّـرلٱاَذَوُهُهَّـنَأل١١.ِّـبَّـرلٱ

ْ
لٱَتْيَب

ْ
ًامْدَرَريِبَك

لٱَو
ْ
.»ًاقوُقُشَريِغَّـصلٱَتْيَب
٥١:١٤و٢٢:٥ايمرإو٢٢:١٦نيوكتو٨:٧و٤:٢٠ص
:١٠٦رومزمو٣٢:١٩ةينثتو٢٦:٣٠نييوالو٥:٢١ص
:٣١ليئومص١و٥:٣ص١١:٦عشوه١١و٣:١٠ص٤٠
ص٢:٣٩لايقزحو٤٤:٢٦ايمرإ٨:٣و٥:١٣ص١٢
٢٥:٩كولم٢و٥:١١و٣:١٥

اوناكيتلاةيدسجلاةوقلاوىنغلايأَبوُقْعَيَةَمَظَع
هذهدونجلابراههركييتلاةيطخلاو.اهيلعنيلكتم
ةطساوبىنغلاليصحتيه»هسفنبمسقأف«ةميظعلاةهاركلا
-٩ع(يفو.ةسعتلاهبعشلاوحأبمامتهالامدعوملظلا

راصحدنعتاقيضلانممهبيصيساميبنلافصي)١١
.)٦و١٧:٥كولم٢رظنا(روشأكلمنمةرماسلا

نباوأخأهلنوكياليأ)١٠ع(ُهُّمَعًادَحَأََلَمحاَذِإ
نأنوردقيالىتوملاةرثكوقيضلاببسلو.هلمحيل
نمهبناوجيفيفتخيتيبلايفيذلاو.مهنوقرحيفمهنونفدي
نميأ»برلامساركذُيال...دعبسيل«لوقيوفوخلا

لمعيلمهيلإوهتفتليبرلامسااوركذاذإهنأمهتافارخ
.ًارشمهعم

خلٱُضُكْرَتْلَه١٢«١٤-١٢
ْ

ُثَرُْحيْوَأ،ِرْخَّـصلٱَىلَعُلَْي
لٱِبِهْيَلَع

ْ
لَّـوَحىَّـتَح،ِرَقَب

ْ
حلٱُمُت

ْ
مثَوًاّمُسَّـَق

ََ
لٱَر

ْ
١٣؟ًانيِتْنَسْفَأِّـِرب

لٱُمُتْنَأ
ْ

لٱِبَنوُحِرَف
ْ
طُب
ْ

لٱ،ِل
ْ

اَنِسُفْنَألاَنْذََّـختااَنِتَّـوُقِبَسْيَلَأ:َنوُلِئاَق
ُلوُقَي،َليِئاَْرسِإَتْيَباَيًةَّـمُأْمُكْيَلَعُميِقُأاَذَنَئَهِّـينَأل١٤؟ًانوُرُق
جلٱُهٰلِإُّبَّـرلٱ

ْ
يِداَوَىلِإَةاََمحِلَخْدَمْنِمْمُكَنوُقِياَضُيَف،ِدوُُن

لٱ
ْ

.»ِةَبَرَع
٥٩:١٣ءايعشإو١٣-٢١:٧كولم١و١٢و١١و٥:٧ص
٢٠و١٢:١٩اقولو٤-٢:٢رومزمو١٥و٨:١٤بويأ١٤و
ددع٣:١١ص١٥و٢٨:١٤ءايعشإو٥و٧٥:٤رومزم

١٤:٢٥كولم٢و٨و٣٤:٧

ىلعتمجهاذإيأِرْخَّـصلٱَىلَعُلْيَْخلٱُضُكْرَتْلَه
.»رخصلاثرح«كلذكوًاثبعنوكيرخصىلعةينبمةعلق
.ًانيتنسفأوأًامسقحلااولّوحنيذلاةاضقلاعفتنيالو

سيلهنأمهتوقومهانغبيأ)١٣ع(ِلْطُبْلٱِبَنوُحِرَفْلٱ
»ةامحلخدم«و»نورقلا«و.برلابالإيقيقححاجنوأةوق
نيبيبونجلافرطلاوه»ةبرعلايداو«ويلامشلافرطلاوه
يداوو)١٤:٢٥كولم٢رظنا(ةبرعلارحبيأ.مودأوبآوم
.)١٥:٧ءايعشإرظنا(فاصفصلا

ُعِباَّـسلٱُحاَحْصَألَا

ًاداَرَجُعَنْصَيَوُهاَذِإَوُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱِيناَرَأاَذَكٰه١«٦-١
يف لِخِعوُلُطِلَّـوَأِ

ْ
لٱِف

ْ
لِخاَذِإَو.ِبْشُع

ْ
ِزاَزِجَدْعَبٍبْشُعُف

ملٱ
لُقِّـينَأِضْرَألٱِبْشُعِلْكَأْنِمَغَرَفاَّـَملَثَدَحَو٢.ِكِلَْ

ْ
:ُت

٣ٌ؟ريِغَصُهَّـنِإَفُبوُقْعَيُموُقَيَفْيَك.ْحَفْصٱُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ
ُدِّـيَّـسلٱِيناَرَأاَذَكٰه٤.ُنوُكَيَال:َلاَقَو،اَذٰهَىلَعُّبَّـرلٱَمِدَنَف
لِلاَعَدْدَقُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱاَذِإَو،ُّبَّـرلٱ

ْ
ِتَلَكَأَف،ِراَّـنلٱِبِةَمَكاَحُم

لٱ
ْ

لٱَرْمَغ
ْ

حلٱِتَلَكَأَوَميِظَع
ْ

لُقَف٥.َلَْق
ْ

ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ:ُت
َىلَعُّبَّـرلٱَمِدَنَف٦ٌ؟ريِغَصُهَّـنِإَفُبوُقْعَيُموُقَيَفْيَك.َّـفُك
.»ُنوُكَيَالًاضْيَأَوُهَف:َلاَقَو،اَذٰه
١:٤ليئويو٤:٩ص١:١١ايمرإو٨:١صو٧و٤ع
لايقزحو٢١و٢و١٤:٧ايمرإ١:١٥جورخ٣:١٥موحانو
٥:١٥ص٤٢:٢ايمرإو٣٧:٤ءايعشإ١١:١٣و٩:٨

ألَا
َ
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٣٢:٢٢ةينثتو٢:٥ص١١:٨عشوهو٢٦:١٩ايمرإو
٣ع٢:١٧ليئويو٨٥:٤رومزم١٦و٦٦:١٥ءايعشإو
٣:١٠نانويو١٠٦:٤٥رومزمو

اهآرلبةيقيقحثداوحانهةروكذملاثداوحلاتسيل
برلانأةيناثلاايؤرلاوىلوألاايؤرلاىنعمو.ايؤريفسوماع
دصقيالهنكلوهيلإاوعجريواوهبتنييكلهبعشبدؤي
يذلايئاهنلاطوقسلاىلإريشتفةثلاثلاايؤرلاامأومهكاله
دارجلاةطساوببعشلابيدأتو.نييروشألادينعنوكيس
-٥:١(يفيئاهنلاطوقسلاو)١١-٤:٩(يفروكذمحفللاو
٣(.

ناككلملانأرهظي)١٨:٥كولم١رظنا(ِكِلَْملٱِزاَزِج
اذإنكلو.هفلِخبعشلاذخأيمثبشعلالوأهليخلذخأي
رطملانألءيشبعشللىقبيالبشعلافلِخدارجلالكأ
سوماعىلصو.فيصلالصفيفةداعلابسحعطقنيناك
.ًايناثوًالوأبرلاهلباجتسافحفصينأبرلانمبلطو

ىلإوأحفللاىلإريشترانلالعل)٤ع(ِراَّـنلٱِبِةَمَكاَحُمْلِل
ُلُكْأَتٌراَنُهَماَّـدُق«)٢:٣ليئوي(دارجلادعبضرألارظنم
لَخَو

ْ
.»ُقِرُْحيٌبيَِهلُهَف
ةسسؤمضرألانأءامدقلانظَميِظَعْلٱَرْمَغْلٱِتَلَكَأ

لٱَىلَعُهَّـنَأل«.ميظعرمغىلع
ْ
)٢٤:٢رومزم(»اَهَسَّـسَأِراَحِب

الرانلاهتلكأاذإفراحبلاورهنألاوعيبانيلارمغلااذهنمو
لديةغلابممالكلاو.ضرألاهجوىلعءاملانمءيشىقبي
هلباجتسافسوماعىلص.حفللاودارجلاةبرضةمظعىلع
:١٨نيوكت(مودسلجألميهاربإةالصرظنا.نيترمبرلا

-٣٢:٣جورخ(بعشلالجألىسومةالصو)٣٣-٢٢
.)٤٥-١٨:٤٢كولم١(ايليإةالصو)٣٥

ٍمِئاَقٍطِئاَحَىلَعٌفِقاَوُّبَّـرلٱاَذِإَوِيناَرَأاَذَكٰه٧«٩-٧
يفَو ؟ُسوُماَعاَيٍءاَرَتْنَأاَم:ُّبَّـرلٱيِنَلَأَسَف٨.ٌجيِزِهِدَيِ
لُقَف
ْ

يفًاجيِزٌعِضاَواَذَنَئَه:ُدِّـيَّـسلٱَلاَقَف.ًاجيِز:ُت ِطَسَوِ
ُتاَعَفَتْرُمُرِفْقُتَف٩.ُدْعَبُهَلُحَفْصَأُدوُعَأَال.َليِئاَْرسِإيِبْعَش
َختَوَقاَحْسِإ

ْ
َماَعْبُرَيِتْيَبَىلَعُموُقَأَو،َليِئاَْرسِإُسِداَقَمُبَر

.»ِفْيَّـسلٱِب
:٢يثارمو٣٤:١١و٢٨:١٧ءايعشإ١:١١ايمرإو٨:٢ص

١٠:٨عشوه٩-٧:٢لايقزحو١٥:٦ايمرإو٨:٢ص٨
ايمرإو٦٣:١٨ءايعشإو٢٦:٣١نييوالو١٣ع١:٥اخيمو

١٠-١٥:٨كولم٢و١١ع٥١:٥١

سيلومدهللوهبئاعلاطئاحلاىلعجيزلاعضو
حفصأدوعأالبرلالاقويئاهنلاطوقسلاوهاذهو.ناينبلل

ليئارسإةكلممتاعفترميهقاحسإتاعفترمو.دعبهل
.)١٦عرظنا(

ىلإاهلكريشتثالثلاىؤرلانأنولوقيفضعبلاامأو
كلمميحنمهاطعأفلوفنمىلوألاونييروشألاتاوزغ
)١٥:١٩كولم٢رظنا(خلاةضفلانمةنزوفلأليئارسإ
حقفمايأيفرسالفثالغتلمعامىلإةيناثلاايؤرلاريشتو
ىلإةثلاثلاايؤرلاو)١٥:٢٩كولم٢رظنا(ليئارسإكلم
ةرماسلاكلمعشوهلةعساتلاةنسلايفةرماسلاطوقس
.ريخألا

َماَعْبُرَيَىلِإَليِإِتْيَبُنِهاَكاَيْصَمَأَلَسْرَأَف١٠«١٣-١٠
يفُسوُماَعَكْيَلَعَنَتَفْدَق:ًالِئاَقَليِئاَْرسِإِكِلَم ِتْيَبِطَسَوِ
اَذَكٰهُهَّـنَأل١١.ِهِلاَوْقَأَّـلُكَقيِطُتْنَأُضْرَألٱُرِدْقَتَال.َليِئاَْرسِإ
ْنَعُليِئاَْرسِإىَبْسُيَو،ِفْيَّـسلٱِبُماَعْبُرَيُتوُمَي:ُسوُماَعَلاَق
ْبُرْهٱِبَهْذٱ،يِئاَّـرلٱاَُّهيَأ:َسوُماَعِلاَيْصَمَأَلاَقَف١٢.ِهِضْرَأ
ُتْيَباَّـمَأَو١٣.ْأَّـبَنَتَكاَنُهَوًازْبُخَكاَنُهْلُكَواَذوَُهيِضْرَأَىلِإ
ملٱُسِدْقَماََّـهنَأل،ُدْعَباَهيِفُأَّـبَنَتَتْدُعَتَالَفَليِإ

ُتْيَبَوِكِلَْ
ملٱ
لُْ
ْ

.»ِك
٦و٥:٥و٤:٤و٣:١٤ص١٣:٣٣و٣٢و١٢:٣١كولم١
٦:٧و٥:٢٧صو١٧ع٩ع٣٨:٤و١١-٢٦:٨ايمرإ
:١٢كولم١و٩ع٤:١٨لامعأو٢:١٢ص٨:٣٤ىّتم

٣٢و٢٩

تيبتناكوةرماسلايفكلملاتيبناكاَيْصَمَأَلَسْرَأَف
سيئركاهنهاكناكوةيلامشلاةكلمملايفةدابعللًازكرمليإ
مالكبًاريثكمتهيملكلملانأرهاظلاوةكلمملاةنهكلكىلع
.همالكقدصيملويبنلارقتحاهنأكايصمأ

يف مالكلاومهتدابعزكرميفيأَليِئاَْرسِإِتْيَبِطَسَوِ
.هيفدوبعملاىلعمالكوهدبعملاىلع

ناكنإوكلملانأايصمأركتفاُسوُماَعَكْيَلَعَنَتَفْدَق
ايمرإىلعىوعدلاكةيسايسلاىوعدلاعمسينيدلاهمهيال
:١٩انحويرظنا(عوسيىلعو)٣٨:٤و٣٧:١٣ايمرإرظنا(

.)٧و١٧:٦و٢١و١٦:٢٠لامعأرظنا(لسرلاىلعو)١٢
اياطخاميسالوبعشلااياطخرهظأناكسوماعنأّحصو
كالهبأبنتوةلئاهلااهبقاوعبمهلحّرصناكوةاضقلاوءاينغألا
نأيأةيسايسةياغلكلملاىلعنتفيملهنكلوماعبحرتيب

ضرألاردقتال.هيسركىلعهريغسلُجيوكلملانمهعلخي
اهوقدصوسوماعلاوقأاوعمسولهنإفهلاوقألكقيطتنأ
لوجعلاوليإتيبيفدبعملااولطبُينأمهيلعناكاهولبقو
نمهوبلساوناكاماودرينأءاينغألاىلعوةنهكلاةمدخو
.ريخلالعفاوملعتيورشلالعفنعاوفكيونيكاسملا

ألَا
َ
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»ًازبخكانهلكواذوهيكضرأىلإبرها«ايصمألاقو
رظنا(شاعملالجألأبنتهنأكةئيندتاياغهلبسنيأ

.)١٣:١٩لايقزح
هنألكلملاسدقموهةقيقحلابو)١٣ع(ِكِلَْملٱُسِدْقَم

هرمأتحتمهوهتنهكّنيعوهناسحتسابسحهبتروهعرتخا
.برلاسدقمنكيملف

ُنْبٱاَنَأَالَوًاّيِبَناَنَأُتْسَل:ُسوُماَعَباَجَأَف١٤«١٧-١٤
ِءاَرَوْنِمُّبَّـرلٱِينَذَخَأَف١٥.ٍزْيَّـُمجِيناَجَوٍعاَراَنَأْلَب،ٍّيِبَن
١٦.َليِئاَْرسِإيِبْعَشِلْأَّـبَنَتْبَهْذٱ:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقَوِنْأَّـضلٱ
َالَوَليِئاَْرسِإَىلَعْأَّـبَنَتَتَال:ُلوُقَتَتْنَأ:ِّـبَّـرلٱَلْوَقْعَمْسٱَنآلٱَف
َكُتَأَرْمٱ:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰهَكِلٰذِل١٧.َقاَحْسِإِتْيَبَىلَعْمَّـلَكَتَت
يفِينْزَت ملٱِ

َكُضْرَأَو،ِفْيَّـسلٱِبَنوُطُقْسَيَكُتاَنَبَوَكوُنَبَو،ِةَنيِدَْ
حلٱِبُمَسْقُت

ْ
يفُتوُمَتَتْنَأَو،ِلَْب ُليِئاَْرسِإَو،ٍةَسِجَنٍضْرَأِ

.»ِهِضْرَأْنَعًايْبَسىَبْسُي
:٢٧مايأ١و١:١ص١٩:٢مايأ٢و٤:٣٨و٢:٣كولم٢

ايمرإ٣:٨ص٧:٨ليئومص٢و١٦:١١ليئومص١و٢٨
٣٢:٢ةينثت٢:١٢صو١٣ع٤و٢:٣لايقزحو١:٧
ع١٤:١٦ايمرإ١٤و٤:١٣عشوه٢١:٢و٢٠:٤٦لايقزحو
١١ع٩:٣عشوهو٤:١٣لايقزحو١٧:٦كولم٢و٨
٣١-٣٦:٢٩ايمرإو

ايصمأنظامكشاعملالجألًايبنسيلًاّيِبَناَنَأُتْسَل
ءايبنألاءانبأدحأالوكلملارمأتحتليئارسإءايبنأكالو
مهضعبعمنينكاسلاكولملاوليئومصرافسأيفنيروكذملا
رظنا(ريمجيناجومنغيعارناكلبةمدخلاوميلعتلالجأل
.هلسرأوهاعدبرلانألهسفنبرطاخوأبنتو)ةمدقملا

ًامالكملكتلبًالامجإليئارسإىلعمالكلابفتكيملو
الو.كلملانموأهنمفوخالبايصمأىلعًايصوصخ
.هذههتوبنتمتفيكفرعن

.ًاباَرَخاَنْبِرَخ«)٢:٤اخيمرظنا()١٧ع(ِلْبَْحلٱِبُمَسْقُت
لِلُمِسْقَي...يِبْعَشِبيِصَنَلَدَب

ْ
:١٧كولم٢(و»اَنَلوُقُحِّـدَتْرُم

يفْمُهَنَكْسَأَو...ٍمْوَقِبَروُّشَأُكِلَمىَتَأَو«)٢٤ ِةَرِماَّـسلٱِنُدُمِ
.»َليِئاَْرسِإيِنَبْنَعًاضَوِع

دوادلاق.برللدبعماهيفسيلضرأٍةَسِجَنٍضْرَأ
لٱِينوُدَرَط«

ْ
:َنيِلِئاَقِّـبَّـرلٱِبيِصَنَىلِإِماَمِضْنالٱَنِمَمْوَي

ِهلآْدُبْعٱِبَهْذٱ
َ

تالوكأمو)٢٦:١٩ليئومص١(»ىَرْخُأًة
يفَسِجَّـنلٱَنوُلُكْأَي«)٩:٣عشوه(ًاضيأةسجنضرألا ِ
َسِجَّـنلٱُمُهَزْبُخَليِئاَْرسِإوُنَبُلُكْأَي«)٤:١٣لايقزح(و»َروُّشَأ
.»ِمَمُألٱَْنيَب

ُنِماَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لِلٌةَّـلَساَذِإَوُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱِيناَرَأاَذَكٰه١«٣-١
ْ

٢.ِفاَطِق
لُقَف؟ُسوُماَعاَيٍءاَرَتْنَأاَذاَم:َلَأَسَف

ْ
لِلًةَّـلَس:ُت

ْ
.ِفاَطِق

ُدوُعَأَال.َليِئاَْرسِإيِبْعَشَىلَعُةَياَهِّـنلٱِتَتَأْدَق:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقَف
لٱِيناَغَأُريِصَتَف٣.ُدْعَبُهَلُحَفْصَأ

ْ
يفَلِوَالَوِْرصَق لٱَكِلٰذِ

ْ
،ِمْوَي

جلٱ.ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي
ْ

طَيٌَةريِثَكُثَُث
ْ

يفاََهنوُحَر ٍعِضْوَمِّـلُكِ
.»ِتوُكُّسلٱِب

ع٧:٨ص٦و٣و٧:٢لايقزح٢٤:٣ايمرإ٧:٨ص
١٠-٦:٨ص٥:١٦ص٥و٦:٤و٥:٢٣صو١٠

نمهدرطينأًابلاطيبنلامالكعطقايصمأنهاكلاناك
.ىؤرلاركذىلإيبنلاعجريحاحصألااذهبوهباجأفليإتيب

ديكأرمأةرماسلاطوقسنأّنيبناكقباسلاحاحصألايف
.بيرقهنأّنيبيانهو)٩-٧:٧(

فاطقلاتقوبرقوفيصلاىضميأِفاَطِقْلِلٌةَّـلَس
مثَألٱُتْقَوَبُرَقاَّـَملَو«)٢١:٣٤ىّتمرظنا(

َْ
َىلِإُهَديِبَعَلَسْرَأِرا

لٱ
ْ

مثَأَذُخْأَيِلَنيِماَّـرَك
َْ

رظنا(ةئيدروأةديجامإرامثألاو»ُهَرا
ًابَنِعَعَنَصَفًابَنِعَعَنْصَيْنَأَرَظَتْنٱ«)٧و٥:٢ءايعشإ
جلٱِّـبَرَمْرَك...ًائيِدَر

ْ
ًاّقَحَرَظَتْنٱَف...َليِئاَْرسِإُتْيَبَوُهِدوُُن

برلاناكامدعبكلذو»ٌخاَُرصاَذِإَفًالْدَعَو،ٍمَدُكْفَساَذِإَف
نممهلهعنصنكمياملكليئارسإهبعشليأهمركلعنص
.»دعبهلحفصأدوعأال«لاقفرامثألاوومنلاطئاسو

نيهفرتملانيملاظلاءاينغألايناغأيأ)٣ع(ِْرصَقْلٱِيناَغَأ
يبسيوضعبلالتقيفودعلايتأيامنيحلوألوريصتف
ثثجلانوحرطيو.عوجوإبونمضعبلاتوميوضعبلا
.نفدلاتابجاوالبيأتوكسلابعضوملكيفةريثكلا

ملٱاَُّهيَأاَذٰهاوُعَمْسِا٤«٦-٤
ملٱَنوُمِّـمَهَتُْ

اوُديِبُتِلَنيِكاَسَْ
َعيِبَنِلِرْهَّـشلٱُسْأَرِيضْمَيىَتَم:َنيِلِئاَق٥،ِضْرَألٱِيسِئاَب
َلِقاَّـشلٱَِّـربَكُنَوَةَفيِإلٱَرِّـغَصُنِل؟ًةَطْنِحَضِرْعَنِلُتْبَّـسلٱَو،ًاحْمَق
لٱَنيِزاَوَمَجِّـوَعُنَو

ْ
لٱَو،ٍةَّـضِفِبَءاَفَعُّضلٱَِيَرتْشَنِل٦.ِّـشِغ

ْ
َسِئاَب

لٱَةَياَفُنَعيِبَنَو،ِنْيَلْعَنِب
ْ

.ِ»حْمَق
جورخ٤:٢٣كولم٢و٢٨:١١ددع١٢و٥:١١و٢:٧ص
:٤٥لايقزحو٢٥:١٥ةينثتو٩:٣٦نييوال١٧-٣١:١٣
٢:٦ص١٢:٧عشوه١٢-١٠

مدىلإنوئماظلا«ةيعوسيلاةمجرتلايفَنوُمِّـمَهَتُْملٱ
يأمهمدىلإاوقاتشاوشطعلادشأاوشطعيأ»نيكسملا

ألَا
َ

سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص

١٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



تذخُأاذإفمهضرأومهمساومنمنيكاسملاةايحو.مهتايح
.نوتوميمهنم

حئابذاومدقهيفًاسدقمًامويناك)٥ع(ِرْهَّـشلٱُسْأَر
ددع(قاوبألاباوبرضو)١٥-٢٨:١١ددعرظنا(ةيصوصخ
رهشلامايأةروكابكتناكفةيداعلامهلاغشأاولطبأو)١٠:١٠
نمهريغوبرلامويظفحنولمُهينيذلاو.برللةسركم
هللااياصونمةيقبلاكرتلكلذبنودعتسيةيحورلاطئاسولا
.خلانوملظيونوشغيونوبذكيف

ةدابعبرلانودبعيوىوقتلابنورهاظتيًاحْمَقَعيِبَن
ةغرافلاةمدخلاهذهىتحنولقثتسيمهنكلوةيجراخ
ًاعيرسيضمتةدابعللةصصخملاتاقوألانأنوديريو
نوربكيوعيبلايفةفيإلانورغصياوناكومهتراجتىلإنوعجريف
مويمهلناك.يرتشملانمةبولطملاةضفلااونزواملكلقاشلا
ناك»نيلعن«نأرهاظلاو.شغلاوملظللمايأةتسوةدابعلل
مالكلااذهاولوقيملًاعبطو.ديهزءيشىنعمبًاجرادًالوق
.مهبولقراكفأومهلاحناسلناكلبًاهافش

ىَسْنَأْنَلِّـينِإ:َبوُقْعَيِرْخَفِبُّبَّـرلٱَمَسْقَأْدَق٧«١٠-٧
ُدِعَتْرَتاَذٰهِلْجَأْنِمَسْيَلَأ٨.ْمِِهلاَمْعَأَعيَِمجِدَبَألٱَىلِإ
طَتَو،اَهيِفٍنِكاَسُّلُكُحوُنَيَو،ُضْرَألٱ

ْ
ُضيِفَتَو،ٍرْهَنَكاَهُّلُكوُم

يفُنوُكَيَو٩؟َْرصِمِليِنَكُبُضْنَتَو لٱَكِلٰذِ
ْ

ُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي،ِمْوَي
يفَسْمَّـشلٱُبِّـيَغُأِّـينَأ،ُّبَّـرلٱ يفَضْرَألٱُمِتْقُأَو،ِرْهُّظلٱِ ِمْوَيِ
ُدِعْصُأَو،َيِثاَرَمْمُكيِناَغَأَعيَِمجَوًاحْوَنْمُكَداَيْعَأُلِّـوَحُأَو١٠،ٍروُن
اَهُلَعْجَأَو،ًةَعْرَقٍسْأَرِّـلُكَىلَعَوًاحْسِمِءاَقْحَألٱِّـلُكَىلَع
لٱِةَحاَنَمَك

ْ
.»!ًاّرُمًامْوَياَهَرِخآَوِديِحَو

رومزم٦٨:٣٤رومزمو٢٩و٣٣:٢٦ةينثت٦:٨و٤:٢ص
٦٠:٢و١٨:٧رومزم٧:٢عشوهو١٧:١ايمرإو١٠:١١
٨و٤٦:٧ايمرإو٩:٥ص٤:٣عشوه٥:٢٥ءايعشإو
:٥و٤:١٣ص٣:٦اخيمو١٥:٩ايمرإو١٣:١٠ءايعشإ

:٥ص٢٠:٢٣بويأو٥:٢١ص١٠و٥٩:٩ءايعشإو٨
١٢:١٠ايركزو٦:٢٦ايمرإ٧:١٨لايقزح٥و٦:٤و٢٣

يقيقحلابوقعيرخفوههنألهسفنبيأَبوُقْعَيِرْخَفِب
مهسفنأبمهتوقومهانغبنورختفياوناكفبعشلاامأو
يفةيصوصخلاهتريغحضوأهسفنببرلامسقأاملو.مهتهلآو
ملاَظ«)١٤:٣١لاثمأرظنا(نيكاسملافاصنإ لٱُِ

ْ
ريَعُيِريِقَف

ُِّـ
.ريقفلاقلاخيأ»ُهَقِلاَخ

.بارطضالاوقيضلاىلإةراشإ)٨ع(ُضْرَألٱُدِعَتْرَت
رهنبةهبشمةدعترملاضرألاو.تدعترااهسفنضرألانأك
.ةنسلكبضنيوضيفيوومطييذلالينلا

يفَسْمَّـشلٱُبِّـيَغُأ فوسكىلإةراشإامبر)٩ع(ِرْهُّظلٱِ
٧٥٣ةنسيففوسكثدحهنإنويكلفلالوقيوسمشلا

هانعموزاجممالكلانكلو.نيطسلفيفًارهاظناكوم.ق
اهسفنةكلمملاطوقسوءاينغألاوكولملاكءامظعلاطوقس
اهدودحتعستايناثلاماعبريكلملاكلميفتناكيتلا
ُدْعَبْذِإاَهُسْمَشْتَبَرَغ«)١٥:٩ايمرإرظنا(.عاستامظعأ

)٣:٣١ليئومص٢رظنا(نزحلاةمالع»حسملا«.»ٌراََهن
»ديحولاةحانم«يفو)١٥:٢ءايعشإرظنا(ًاضيأ»ةعرقلا«و
.)١٢:١٠ايركزو٦:٢٦ايمرإرظنا(

امأوةياهنقيضلكلوةيزعتنزحلكلًاّرُمًامْوَياَهَرِخآَو
.ءاجرمهلسيلفليئارسإ

ُلِسْرُأ،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي،ِيتْأَتٌماَّـيَأاَذَوُه١١«١٤-١١
يفًاعوُج لِلًاعوُجَال،ِضْرَألٱِ

ْ
لِلًاشَطَعَالَوِزْبُخ

ْ
ْلَب،ِءاَم

َنِمَو،ٍرْحَبَىلِإٍرْحَبْنِمَنوُلوُجَيَف١٢.ِّـبَّـرلٱِتاَمِلَكِعاَمِتْسال
ملٱَىلِإِلاَمِّـشلٱ

طَيِلَنوُحَّـوَطَتَي،ِِقْرشَْ
ْ

َالَفِّـبَّـرلٱَةَمِلَكاوُبُل
يف١٣.اََهنوُِدَجي لٱَكِلٰذِ

ْ
لٱِبُلُبْذَتِمْوَي

ْ
لٱِشَطَع

ْ
ىَراَذَع

جلٱ
ْ

لٱَوُتَاليَِم
ْ

،ِةَرِماَّـسلٱِبْنَذِبَنوُفِلَْحيَنيِذَّـلٱ١٤،ُناَيْتِف
ٰهلِإٌّيَح:َنوُلوُقَيَو

ُ
.ٍعْبَسِرْئِبُةَقيِرَطٌةَّـيَحَو،ُناَداَيَك

.»ُدْعَبَنوُموُقَيَالَوَنوُطُقْسَيَف
:٣اخيمو٧:٢٦لايقزحو١٥:٣مايأ٢و٢٨:٦ليئومص١
٤١:١٧ءايعشإ٢:٢١و١:١٨يثارم٣١و٢:٣لايقزح٦
٥:٥ص٢٩و١٢:٢٨كولم١و٨:٥عشوه٢:٣عشوهو

٥:٢ص

هللامالكاورقتحااوناكِّـبَّـرلٱِتاَمِلَكِعاَمِتْسال...عوُج
موييفبرلامهكرتيفمهحاجنتقويفهءايبنأاودرطو

هتّوقمايأيفبرلامالكلعمسيمليذلالواشك.مهقيض
الو)٢٨:٦ليئومص١رظنا(هقيضموييفبرلاهبجيملف
ملمهنألاومدنوةيبدألابرلااياصواوركذتمهنأكش
امكهءايبنأةطساوببرلاداشرإىلإاوقاتشاواهوظفحي
)٧:٢٦لايقزحرظنا(هدجيالفزبخلاىلإناعوجلاقاتشي
طَيَفٍ.َربَخَىلَعٌَربَخُنوُكَيَو.ٍةَبيِصُمَىلَعٌةَبيِصُمِيتْأَتَس«

ْ
َنوُبُل

لٱِنَعُداَبُتُةَعِيَّـرشلٱَو.ِّـيِبَّـنلٱَنِماَيْؤُر
ْ

ملٱَوِنِهاَك
ِنَعُةَروُشَْ

.»ِخوُيُّشلٱ
نمدالبلايفنوهيتي.كانهوانهنوبهذيَنوُحَّـوَطَتَي

برغلاىلإقرشلانميأطسوتملارحبلاىلإتيملارحبلا
ةملكنيبلاطاهلكدالبلايفيأقرشلاىلإلامشلانمو
.اهنودجيالفبرلا

يفدوبعملالجعلايأ)١٤ع(ِةَرِماَّـسلٱِبْنَذِبَنوُفِلَْحي
.ةرماسلا

بهذموأكانهةدابعلاةقيرطيأٍعْبَسِرْئِبُةَقيِرَطٌةَّـيَح
.)٢٤:١٤و٢٣و١٩:٩و٩:٢لامعأ(يفامكعبسرئب

ألَا
َ

سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُنِماَّـثلٱُحاَحْص
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قيرطيهوعبسرئبىلإةيقيقحلاقيرطلااهنأمهضعبلوقيو
.جاجحلامادقأنمةسادماهنألةسدقم

ُعِساَّـتلٱُحاَحْصَألَا

ءايعشإيبنلانأءايعشإةوبننمسداسلاحاحصألايف
ىأراذوهيدالبطسويفرثكيسيذلابارخلابأبنتاملبق
ُهُلاَيْذَأَو،ٍعِفَتْرُمَوٍلاَعٍِّيسْرُكَىلَعًاسِلاَجَدِّـيَّـسلٱ«ايؤريف
ألْمَت

ُ
هلٱ
َْ

ٌسوُّدُقٌسوُّدُق«نيلئاقميفارسلاىدانو»َلَكْي
جلٱُّبَرٌسوُّدُق

ْ
يبنلااذكهو.»ِضْرَألٱِّـلُكُءْلِمُهُدَْجم.ِدوُُن

ةيلامشلاةكلمملاطوقسبةريخألاهتوبنأبنتاملبقسوماع
ىأروهينيععفرمهاياطخللئاهلاباقعلاويئاهنلااهطوقس
النأايؤرلاىوحفو.ليإتيبيفحبذملاىلعًامئاقديسلا
ناكملكيفرضاحهنألبرلاهجونمبرهينأردقيدحأ
دونجلابرهنألهمواقينأردقيدحأالوءيشلكفرعيو
سسأوهيلالعءامسلايفىنبوبوذتفضرألاسمييذلا
اذهيفو.مثإلاقيطينأردقيالفًاضيأسودقوهوضرألا
حاحصألارظنا(سوماعىؤرنمةسماخلاايؤرلاحاحصألا
.)ةقباسلاىؤرلاركذلنماثلا

ملٱَىلَعًامِئاَقَدِّـيَّـسلٱُتْيَأَر١«٤-١
ْبِْرضِا:َلاَقَفِ،حَبْذَْ

لٱَجاَت
ْ

ِسوُؤُرَىلَعاَهِّْـرسَكَو،ُباَتْعَألٱَفُجْرَتىَّـتَحِدوُمَع
َالَوٌبِراَهْمُهْنِمُبُرَْهيَال.ِفْيَّـسلٱِبْمُهَرِخآَلُتْقَأَف،ْمِهِعيَِمج
هلٱَىلِإاوُبَقَنْنِإ٢.ٍجاَنْمُهْنِمُتِلْفُي

َْ
ْمُهُذُخْأَتَكاَنُهْنِمَفِةَيِوا

ُهلِزْنُأَكاَنُهْنِمَفِءاَمَّـسلٱَىلِإاوُدِعَصْنِإَو،يِدَي
ُ

ِنِإَو٣!ْم
يفاوُأَبَتْخٱ لٱِسْأَرِ

ْ
ِنِإَو،ْمُهُذُخآَوُشِّـتَفُأَكاَنُهْنِمَفِلَمْرَك

يفَّـيَنْيَعِماَمَأْنِماْوَفَتْخٱ لٱِرْعَقِ
ْ
حلٱُرُمآَكاَنُهْنِمَفِرْحَب

ْ
َةَّـَي

لَتَف
ْ

يفاوُضَمْنِإَو٤.ْمُهُغَد َكاَنُهْنِمَفْمِهِئاَدْعَأَماَمَأِيْبَّـسلٱِ
لِلَالِّـَّـرشلِلْمِهْيَلَعَّـيَنْيَعُلَعْجَأَو،ْمُهُلُتْقَيَفَفْيَّـسلٱُرُمآ

ْ
.ِ»ْريَخ

١١:١١ايمرإ٧:١٧صو٤ع٢:١٤اينفص٣:١٤ص
:١٦ايمرإ١:٢ص٤ايدبوعو٥١:٥٣ايمرإ١٣٩:٨رومزم
١٧و١٦:١٦ايمرإو١٢-١٣٩:٩رومزمو٣٤:٢٢بويأ١٦
٣٩:١٦و٢١:١٠ايمرإ١ع٢٦:٣٣نييوال٢٧:١ءايعشإ
٤٤:١١و

حبذملااذهناكوليإتيبيفحبذملاِحَبْذَْملٱَىلَعًامِئاَق
هراتخاف)٣٣و١٢:٣٢كولم١رظنا(ةينثولامهتدابعرادم
.ليئارسإىلعملكتاملهلًازكرمبرلا

اوبرضينأةكئالملاهمادخلبرلالاقِدوُمَعْلٱَجاَتْبِْرضِا
ملٱُهَتَكِئَالَم«)١٠٣:٢٠رومزم(

لٱ،ًةَّـوُقَنيِرِدَتْقُْ
ْ

ُهَرْمَأَنيِلِعاَف
ءيشلمجأوءيشىلعأدومعلاو»ِهِمَالَكِتْوَصِعاَمَسَدْنِع
.)٣:١٢ايؤررظنا(لكيهلايف

جاتنمهلكلكيهلاعزعزتييأُباَتْعَألٱَفُجْرَتىَّـتَح
مهعيمجسوؤرىلعتحتنمباتعألاىلإقوفنمدومعلا
نوشمشطقسااملنوجادتيبيفنوينيطسلفلاتامامك
ايؤرلايفسوماعىأرف)١٦:٣٠ةاضقرظنا(مهيلعتيبلا
امكليإتيبيفدبعملايفنيعمتجممهعيمجمانصألاةدبع
مهلتقفكلملاوهايرمأبمههلإتيبيفلعبلاةدبععمتجا
.)٢٨-١٠:١٨كولم٢(نيعمجأ

سوؤرىلع«لاقبرلاناكٍجاَنْمُهْنِمُتِلْفُيَال
نماوجناذإوفيسلابلتقُيدحأاجناذإنكلو»مهعيمج

ءامسلاىلإاودعصوأةيواهلاىلإاوبقنولونوتلفيالفيسلا
ىلعفرشملالمركلاسأرىلإيأدالبلارخآىلإاوبرهوأ
لبجاوزواجتوأيبرغلايلامشلادالبلافرطيفرحبلا
يأ.يبسلاىلإاوضموأرحبلايفمهسفنأاوحرطولمركلا
.ةلداعلاهللاةنونيدنماوجنينأمهنكميال

جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱَو٥«٥،٦
ْ

َضْرَألٱُّسَمَييِذَّـلٱِدوُُن
طَتَو،اَهيِفَنوُنِكاَّـسلٱُحوُنَيَوُبوُذَتَف

ْ
ُبُضْنَتَوٍرْهَنَكاَهُّلُكوُم

يفىَنَبيِذَّـلٱ٦َْرصِمِليِنَك َىلَعَسَّـسَأَوُهَيِلَالَعِءاَمَّـسلٱِ
لٱَهاَيِموُعْدَييِذَّـلٱ،ُهَتَّـبُقِضْرَألٱ

ْ
ِهْجَوَىلَعاَهُّبُصَيَوِرْحَب

.»ُهُمْسٱُهَوَْهي،ِضْرَألٱ
رومزم٨:٨ص٦٤:١ءايعشإو١٤٤:٥و١٠٤:٣٢رومزم

١٠٤:٦رومزم٥:٨ص١٣و١٠٤:٣

تارابعببرلانكسميبنلافصو)٦ع(ُهَيِلَالَع
وبقبءاقرزلاةبقلاهّبشفسانلانكاسمفصويفةلمعتسم
ةثلاثلاوةيناثلاوىلوألاءامسلاكيلالعةبقلاقوفونكسم
هلوقبنافوطلاىلإراشأهلعلو)١٢:٢سوثنروك٢رظنا(خلا
.)٥:٨(»رحبلاهايموعدي«

لٱيِنَبَكِيلْمُتْسَلَأ٧«١٠-٧
ْ

،َليِئاَْرسِإيِنَباَيَنيِّـيِشوُك
،َْرصـِمِضْرَأْنـِمَلــيِئاَْرسِإْدـِعـْصُأَْملَأ؟ُّبَّــرلٱُلـوـُقَي
لٱَو
ْ

اَذَوُه٨ٍ؟ريِقْنِمَنيِّـيِماَرَألٱَو،َروُتْفَكْنِمَنيِّـيِنيِطْسِلِف
ملٱَىلَعِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱاَنْيَع

خلٱِةَكَلْمَْ
ْ

ِهْجَوْنَعاَهُديِبُأَو،ِةَئِطَا
٩.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ًاماَمَتَبوُقْعَيَتْيَبُديِبُأَالِّـينَأَْريَغ.ِضْرَألٱ
اَمَكِمَمُألٱِعيَِمجَْنيَبَليِئاَْرسِإَتْيَبُلِبْرَغُأَفُرُمآاَذَنَئَهُهَّـنَأل
يفُلَبْرَغُي لٱِ

ْ
ِفْيَّـسلٱِب١٠.ِضْرَألٱَىلِإُعَقَتَالٌةَّـبَحَو،ِلاَبْرُغ

لٱيِبْعَشيِئِطاَخُّلُكُتوُمَي
ْ

ِيتْأَيَالَو،َُّّـرشلٱُِبَرتْقَيَال:َنيِلِئاَق
.»اَنَنْيَب

٣:١و٢:١٠ص٤٣:٣و٢٠:٤ءايعشإو١٢و١٤:٩مايأ٢
١٦:٩كولم٢و١:٥ص٤٧:٤ايمرإو٢:٢٣ةينثت
:٧و٣:١٢صو١٠ع٤٤:٢٧ايمرإو٤ع٢٢:٦ءايعشإو

٢:٣٢ليئويو٣٦و٣١:٣٥و٣٠:١١و٥:١٠ايمرإ١٧

ألَا
َ

سوماعرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِساَّـتلٱُحاَحْص
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٣٣:١٤ءايعشإ٨:١٤ص٢٢:٣١اقولو٣٠:٢٨ءايعشإ
٥:١٢ايمرإو٦:٣ص٩و١٣:٨ايركزو

نيذلامهوميهاربإلسننممهنأبنويليئارسإلارختفا
نأاومعزفناعنكضرأمهاطعأورصمنمبرلامهجرخأ
مهركذفاولمعامهمهديعاوملطبُيالومهكرتيالبرلا
.ليئارسإهلإطقفسيلوبوعشلاعيمجهلإهنأبرلا
يبونجةعقاولاايقيرفإدالبيفنينكاسلايأ»نييشوكلاك«
دعصأاذكهرصمنمليئارسإدعصأامكو.رصم
نمنييمارآلاوتيركةريزجنميأروتفكنمنيينيطسلفلا
برلانإف.)١:٥(لوهجماهعقومايروسيلامشدلبيهوريق
ةيصوصخلاهديعاومامأو.مهبينتعيوسانلاعيمجقلخ
اوراصهوثكناذإوهدهعنوظفحيمهنأطرشبيهفليئارسإل
مهتازايتمالكاودقفونييمارآلاونيينيطسلفلاونييشوكلاك
.هللابعشك

ديبيالهنكلوةكلمملاديبيسيأ)٨ع(ُديِبُأَالِّـينَأَْريَغ
مضناةيلامشلاةكلمملاطوقسدعبهنإف.ًادارفأعيمجلا
رخآلابو)٣٠:١١مايأ٢رظنا(اذوهيىلإءايقتألانمضعبلا

.)١١:٢٦ةيموررظنا(هبعشلهللاديعاومنوثريس
ةرماسلاتطقسولو)٩ع(ِضْرَألٱَىلِإُعَقَتَالٌةَّـبَحَو
هئايقتأىلعةيصوصخلاهللاةيانعنوكتةكلمملاتشالتو
:١٠ىّتمو١٧:٦ءايعشإرظنا(دحأمهنمكلهيالفدارفألا

.)٣٠و٢٩
ةلطابلامهتقثتناك)١٠ع(َُّّـرشلٱُِبَرتْقَيَال:َنيِلِئاَقْلٱ

رعشيملنإصالخلابلمأئطاخللسيلف.مهكالهلًاببس
.هللابضغهيلعئطاخكهتلاحب

يف١١«١٥-١١ لٱَكِلٰذِ
ْ

َةَطِقاَّـسلٱَدُواَدَةَّـلَظَمُميِقُأِمْوَي
اوُثِرَيِل١٢.ِرْهَّـدلٱِماَّـيَأَكاَهيِنْبَأَواَهَمْدَرُميِقُأَواَهَقوُقُشُنِّـصَحُأَو
ُلوُقَي،ْمِهْيَلَعيِمْسٱَيِعُدَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَعيَِمجَوَموُدَأَةَّـيِقَب
ُكِرْدُيُّبَّـرلٱُلوُقَيِيتْأَتٌماَّـيَأاَه١٣.اَذٰهُعِناَّـصلٱُّبَّـرلٱ
حلٱ
ْ

حلٱُثِرَا
ْ

لٱُسِئاَدَو،َدِصَا
ْ

جلٱُرُطْقَتَو،ِعْرَّـزلٱَرِذاَبِبَنِع
ْ
ُلاَبِ

َليِئاَْرسِإيِبْعَشَيْبَسُّدُرَأَو١٤.ِلَالِّـتلٱُعيَِمجُليِسَتَوًاريِصَع
َنوُبَْرشَيَوًاموُرُكَنوُسِرْغَيَو،َنوُنُكْسَيَوًةَبِرَخًانُدُمَنوُنْبَيَف

مثَأَنوُلُكْأَيَوٍتاَّـنَجَنوُعَنْصَيَو،اَهَرَْمخ
َْ

يفْمُهُسِرْغَأَو١٥.اَهَرا ِ
لٱِمِهِضْرَأْنِمُدْعَباوُعَلْقُيْنَلَو،ْمِهِضْرَأ

ُّبَّـرلٱَلاَقْمُهُتْيَطْعَأيِتَّـ
ٰهلِإ
ُ

.»َك
ءايعشإ٨٠:١٢رومزم١٦:٥ءايعشإ١٨-١٥:١٦لامعأ

نييوال٤٣:٧ءايعشإ١١:١٤ءايعشإ٤٦:٢٦ايمرإو٦٣:١١
ءايعشإو٥٣:٦رومزم٤٩:١١نيوكت٣:١٨ليئوي٢٦:٥
٥:١١ص٦٥:٢١و٦١:٤ءايعشإ٣٠:١٨ايمرإو٦٠:٤

ايمرإ٢٨:٢٦لايقزحو٣١:٥ايمرإو٩و٦٢:٨ءايعشإو
٣٧:٢٥لايقزحو٦٠:٢١ءايعشإ٣١:٢٨و٢٤:٦

اياطخنايبكةنزحملارومألانمريثكسوماعةوبنيف
يبنلاعفرةمتاخلاهذهبفةكلمملاطوقسوةعيظفلاليئارسإ
هتوكلمداجمأوهبدوعوملاحيسملاوديعبلالبقتسملاىلإهرظن
الوتوكلملااذهةماقإتقوفرعيملهنأعميحورلا
.هتيهام

يهوهتلظملبدوادرصقلوقيالَةَطِقاَّـسلٱَدُواَدَةَّـلَظَم
لسننمميلشروأيفكلمرخآايقدصناك.ةطقاسةلظم
ةميظعةناهإوةديدشًامالآىساقامدعبلبابىلإرسُأودواد
نمناكفعوسيامأو.دوادةلظمتطقسفكانهتامو
كلملاوهودوادةلظمتماقهيفودسجلابسحدوادلسن
هنَالِمَالَّـسلِلَو،ِهِتَساَيِرِّـوُمُنِل«يذلا »َدُواَدِّـِيسْرُكَىلَعَةَياَِ
.)٩:٧ءايعشإ(

ممألاعيمجنعةيانكمودأ)١٢ع(َموُدَأَةَّـيِقَباوُثِرَيِل
عاضخإبةوبنلاهذهمتتوهللابعشنوبراحياوناكنيذلا
مامضنلوليجنإلاراشتنابيأًايحورًاعوضخنيعمجأممألا
.)١٧و١٥:١٦لامعأرظنا(حيسملابنينمؤملاةعامجىلإممألا

نيذلاعيمجيأْمِهْيَلَعيِمْسٱَيِعُدَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَعيَِمج
لوقرظنا.ممألانموأدوهيلانماوناكنإهتصاخمه
حلٱِب«)٣٥و١٠:٣٤لامعأ(سويلينركتيبيفسرطب

ْ
اَنَأِّـَق

لٱُلَبْقَيَالَهللاٱَّـنَأُدِجَأ
ْ

يفْلَب.َهوُجُو ِهيِقَّـتَييِذَّـلٱٍةَّـمُأِّـلُكِ
لٱُعَنْصَيَو

ْ
.»ُهَدْنِعٌلوُبْقَمَّـِرب

هنكلويتأتىتميأيبنلافرعيمل)١٣ع(ِيتْأَتٌماَّـيَأاَه
.يتأتاهنأبنمآ

يهتنيالداصحلاةرثكنمَدِصاَْحلٱُثِراَْحلٱُكِرْدُي
يهتنتالوديدجمسوملةثارحلاتقوريصيىتحدصاحلا
بنعلاةرثكنمو.عرزلاتقوريصيىتحبنعلاةسايد
نوسرغيوًاندمنونبيو.لالتلاليستولابجلارطقتهريصعو
هذهبو.مهضرأنمدعباوعلقُينلوتانجنوعنصيوًامورك
ةيحورلاتاكربلافصوةماعلادنعةموهفملاتاهيبشتلا
.ةيقيقحلا

لبابيبسنمبرلامهدر)١٤ع(يِبْعَشَيْبَسُّدُرَأَو
ةطلستحتاولازيملمهعوجردعبوطقفمهنمضعبلانكلو
متتساهنكلوًامامتتاوبنلاهذهمتتملفنيينثوكولم
نيدلاراصتناوحيسملاتوكلمةماقإدنعلماكلااهميمتت
سانلاعيمجعوضخوملاعلالكيفليجنإلاراشتناوقحلا
نمهانيأرامىلعهللاركشنو.حيسملاعوسييقيقحلاكلملل
يفكشنالولماكلاتاوبنلاميمتتبانناميإيوقياموحاجنلا
نمدبالةيدسجلاتاكربلافصويف.هللالوقهنألاذه
ىَّـتَح«باتكلالاقفتايحورلافصويفامأوةغلابم

ألَا
َ
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لٱِعيَِمجَعَماوُكِرْدُتْنَأاوُعيِطَتْسَت
ْ

لٱَوُهاَمَنيِسيِّـدِق
ْ

ُضْرَع
لٱَوُلوُّطلٱَو

ْ
لٱَوُقْمُع

ْ
لُع
ْ

ملٱَةَّـبََحماوُفِرْعَتَو،ُو
لٱِحيِسَْ

ْ
ملٱَةَقِئاَف

،ِةَفِرْعَْ
لٱَو.ِهللاٱِءْلِمِّـلُكَىلِإاوُئِلَتْمَتْيَكِل

ْ
ِّـلُكَقْوَفَلَعْفَيْنَأُرِداَق

ممًاّدِجَرَثْكَأٍْءَيش طَناَّـِ
ْ

لٱِبَسَحِب،ُرِكَتْفَنْوَأُبُل
ْ

يِتَّـلٱِةَّـوُق
ملٱُهَل،اَنيِفُلَمْعَت

يفُدْجَْ لٱِ
ْ

يفِةَسيِنَك ملٱِ
ِعيَِمجَىلِإَعوُسَيِحيِسَْ

.)٢١-٣:١٨سسفأ(»َنيِمآ.ِروُهُّدلٱِرْهَدِلاَيْجَأ

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
َ
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