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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

٢:يِخَالَمِدَيْنَعَليِئاَْرسِإلِّـبَّـرلٱِةَمِلَكُيْحَو١«٥-١
لُقَو.ُّبَّـرلٱَلاَقْمُكُتْبَبْحَأ

ْ
ًاخَأوُسيِعَسْيَلَأ؟اَنَتْبَبْحَأاَمِب:ْمُت

،َوُسيِعُتْضَغْبَأَو٣َبوُقْعَيُتْبَبْحَأَو،ُّبَّـرلٱُلوُقَيَبوُقْعَيِل
لَعَجَو

ْ
لٱِباَئِذِلُهَثَاريِمَوًاباَرَخُهَلاَبِجُت

ْ
َلاَقَموُدَأَّـنأل٤؟ِةَّـيِّـَرب

خلٱيِنْبَنَوُدوُعَنَف،اَنْمِدُه:ْدَق
ْ
جلٱُّبَرَلاَقاَذَكٰه.َبَرِ

ْ
ْمُه:ِدوُُن

يِذَّـلٱَبْعَّـشلٱَو،ِّـَّـرشلٱَموُُختْمَُهنوُعْدَيَو.ُمِدْهَأاَنَأَوَنوُنْبَي
َنوُلوُقَتَوْمُكُنُيْعَأَىَرتَف٥.ِدَبَألٱَىلِإُّبَّـرلٱِهْيَلَعَبِضَغ
.»َليِئاَْرسِإِمُُختِدْنِعْنِمُّبَّـرلٱِمَّـظَعَتَيِل
ةينثت٩:١ايركزو١:١قوقبحو١:١موحانو١٣:١ءايعشإ
:٢صو٧ع٣١:٣ايمرإو٤١:٨ءايعشإو٢٣:٥و٤:٣٧

١٨-٤٩:١٦ايمرإ٩:١٣ةيمور١٣و٨و٣:٧و١٧و١٤
١٠و٩:٩ءايعشإ٥:١٧ايمرإ١٥و٣٥:٨لايقزحو
لايقزحو١٠و٣٤:٥ءايعشإ٦:١١و٥:١١و٣:١٥سوماع

٥:٤اخيمو٣٥:٢٧رومزم١٠ايدبوعو٣٥:٩

هريغدجويالوهتوبنيفروكذملاالإيخالمنعفرعنال
ايخالمراصتخايخالمامبروميدقلادهعلايفمسالااذهب
ُلِسْرُأاَذَنَئَه«٣:١ع.برلالسرموأبرلاكالميأ
لوهجميبنرفسلااذهبتاكنأضعبلانظيف»يِكَالَم
نعليئارسإلبرلاةملكيحو«رفسلاناونعىنعموهمسا
ارزعنأدوهيلاضعبديلقتو.»يلسرمبرلاهاعدنمدي
نكلويأرلااذهناقفاويهسفنورفسلانومضموبتاكلاوه
.هناتبثيال

رفسنمةفورعمةوبنلاهذهخيراتيفبعشلالاوحأو
نيرشعلاةنسلايفوسرافكلملًايقاسايمحنناك.ايمحن
ىلإباهذلابكلملاهلنذأمق٤٤٥ةنسلايهوهكلمل
عضبدعبولاوحألاحالصإوروسلاميمرتلجألميلشروأ

ىلإةيناثبهذنينسعضبدعبوكلملاطالبىلإعجرنينس
ضعبنإفقالخألاداسفولاوحألاطاطحنادجووميلشروأ
تاينثوءاسناوذخأوتايدوهيلامهءاسناوقلطاوناكدوهيلا
لكيهلاةمدخاولمهأدقاوناكودالبلاءاينغأعماودحتيل
نأحجرألاو.تبسلاموياوسندوةمدقتلاوروشعلاعفدو
لبقوداسفلاوطاطحنالاتقوهتوبنمالكملكتيخالم
.نامزلانمليلقبةيناثلاايمحنةرايز

ةحاربولبابيبسنمعوجرلابأبنتدقءايعشإناك
نم٦٠صرظنا(عوجرلادعبمهدالبيفمهدجموبعشلا
لٱاَذٰهُدَْجم«)٢٣و٢:٩(يجحلاقو)ءايعشإ

ْ
ِريِخَألٱِتْيَب

يفَو...ِلَّـوَألٱِدَْجمْنِمَمَظْعَأُنوُكَي ملٱاَذٰهِ
يِطْعُأِناَكَْ

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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يف«لبابرزنعلاقو»َمَالَّـسلٱ لٱَكِلٰذِ
ْ

جلٱُّبَرُلوُقَي،ِمْوَي
ْ

،ِدوُُن
ِدَقِّـينألٍ،مِتاَخَكَكُلَعْجَأَو...يِدْبَعُلِباَّـبُرَزاَيَكُذُخآ
جلٱُّبَرُلوُقَي.َكُْتَرتْخٱ

ْ
مهنإ)١٣-٦:١٠(ايركزيفو»ِدوُُن

عوشيسأرىلعاهوعضووبهذوةضفنمًاناجيتاولمع
طلستيوسلجيولالجلالمحيهنأبدعوهلوةنهكلاسيئر
.هيسركىلع

مهنألسأيلاةلاحيفاوناكفيخالمنامزيفدوهيلاامأو
ةنس٥٦وحنىضمو.مهليجيفديعاوملاهذهزاجنإاوريمل
نكيملوهبدوعوملادجملاهيفاوريملولكيهلاءانبةلمكتدعب
ملوسرافكلملبقنمةالومكحتحتاوناكلبكلممهل
فوخلاوقيضلاوملظلاوماصخلالبمالسوةحارمهلنكي
يخالمىلعناكف.مهايإهرايتخاومهلهللاةبحميفاوكشف
ملومهبحيهللانأمهلدكؤيوةتباثلاهللاديعاومبمهركذينأ
يتلااياطخلاىلعمهتكبينأًاضيأيبنلاىلعومهضفري
متتهبيذلاحيسملاءيجمبأبنتيوبرلانيبومهنيبتلصف
رومألامهلحضويومهاياطخنممهصلخيوًامامتديعاوملا
.نآلااهنومهفياليتلا

هبعشلبرلاةبحمبحيرصتلاةوبنلاهذهيفءيشلوأو
.وسيعهيخأنودبوقعيهرايتخاركذفةريغتملاريغ

ميلشروأبارخدعبرصانذخوبندينعمودأتبرخ
نونبيمهاهنعبرلالاقودعبرمعُتملونينسسمخوحنب
نيينادلكلادعبو.دبألاىلإاهيلعهبضغنإلاقومدهأانأو
نوينامورلامثنويباكملامثبرعلامثاهيلعسرفلاىلوتسا
سلوبثحبو.ماتبارخيهمويلاومالسإلاًاريخأو
:٩(ةيمورلهأىلإهتلاسريفرايتخالاعوضوميفلوسرلا

نأىهتشاوهديعاومبوهللاابناميإبوقعيلناك)خلا١٣
ماتلالاكتالانودليحلاىلإأجلهتايحلوأيفهنأعماهلاني
عابةدحاوةلكألجألوديعاوملارقتحافوسيعامأوهللاىلع
لجرلاضفروناميإهلناكنمبرلاراتخاو.هتيروكب
.يدسجلاويملاعلا

ًادعاصوليئارسإمختنم)٥ع(َليِئاَْرسِإِمُُختِدْنِعْنِم
هبعشلهتبحمنوريويدبألامودأبارخيفبرلاةمظعىرُت
.ليئارسإ

لٱَوُهاَبَأُمِرْكُيُنْبالٱ٦«٩-٦
ْ

ُتْنُكْنِإَف.ُهَدِّـيَسُمِرْكُيُدْبَع
َلاَق؟يِتَبْيَهَنْيَأَف،ًادِّـيَسُتْنُكْنِإَو؟يِتَماَرَكَنْيَأَف،ًابَأاَنَأ
جلٱُّبَرْمُكَل

ْ
لٱاَُّهيَأ،ِدوُُن

ْ
ملٱُةَنَهَك

َمِب:َنوُلوُقَتَو.يِمْسٱَنوُرِقَتْحُْ
.يِحَبْذَمَىلَعًاسِجَنًازْبُخَنوُبِّـرَقُت٧؟َكَمْسٱاَنْرَقَتْحٱ
٨.ٌةَرَقَتُْحمِّـبَّـرلٱَةَدِئاَمَّـنِإْمُكِلْوَقِب؟َكاَنْسَّـجَنَمِب:َنوُلوُقَتَو
ُمُتْبَّـرَقْنِإَو؟ًاَّرشَكِلٰذَسْيَلَفَأ،ًةَحيِبَذىَمْعَألٱُمُتْبَّـرَقْنِإَو
ىَضْرَيَفَأ،َكيِلاَوِلُهْبِّـرَق؟ًاَّرشَكِلٰذَسْيَلَفَأ،َميِقَّـسلٱَوَجَرْعَألٱ
جلٱُّبَرَلاَق؟َكَهْجَوُعَفْرَيْوَأَكْيَلَع

ْ
اوَّـضَرَتَنآلٱَو٩.ِدوُُن

ُعَفْرَيْلَه.ْمُكِدَيْنِمْتَناَكِهِذٰه.اَنْيَلَعَفَّـَأَرتَيَفِهللاٱَهْجَو
جلٱُّبَرَلاَق؟ْمُكَهْجَو

ْ
.»ِدوُُن

١:٣١ةينثتو٢:١٠ص١٧و٣٠:١١لاثمأو٢٠:١٢جورخ
اينفصو٩-٢:١ص٣:٥ص٣:٤ايمرإو١:٢ءايعشإو
ايمرإ١٥:٢١ةينثت١٢ع١٣و٨ع٨و٢١:٦نييوال٣:٤

٥:٢٢سوماع١٤-٢:١٢ليئويو٢٧:١٨

ليئارسإبعشقلخهنإفبأبهسفنبرلاهّبش
مهبحأومهبىنتعاورفقلايفمهابرورصمنممهجورخب
نأليئارسإىلعبجيفديعاوملاودهعلاواياصولامهاطعأو
نومدقتملامهنألةنهكلاملكيوبأكهوعيطيوهومركيوهوبحي
.نولوؤسملاوبعشلادنع

مثلاؤسلايخالمتاحالطصانمَكَمْسٱاَنْرَقَتْحٱَمِب
ةنهكلاباوجنمو.يبنلاباوجرخآلابوبعشلاباوج
ىلإاوأطخأاوناكمهنأاوفرعيملمهنإفمهبولقةواسقنيبتت
.بعشلااذكهةنهكلاامكو.مهريمضمهتكبيملوبرلا

.تامدقتلالكنعةيانكانهزبخلاو)٧ع(ًاسِجَنًازْبُخ
مالكناكلبًاهافشكلذنكيملٌةَرَقَتُْحمِّـبَّـرلٱَةَدِئاَم

بعشلاوةنهكلاناكو.حبذملايهبرلاةدئامو.مهلاعفأ
حبذملاناكفبرللاهميدقتدعبحئابذلاضعبنمنولكأي
سوثنروك١و١٦و٤٤:١٥لايقزحرظنا(ىنعملااذهبةدئام

طقفلماكلااومدقينأبجيةعيرشلابجومبو)١٠:٢١
ًافورخةيدهيلاوللاومدقولو)٢٥-٢٢:١٧نييوالرظنا(
هومدقاذإيرحلابمكفةناهإكلذناكًاميقسوأجرعأ
وأةحوسممةلمعبرللنومدقيانمايأيفضعبلاو.برلل
نونيهيفذاحشلاىطعُيامكمهدنعلضفياموأةفئاز
.برلا

لٱُقِلْغُيْمُكيِفْنَم١٠«١٤-١٠
ْ
َىلَعَنوُدِقوُتَالْلَب،َباَب

جلٱُّبَرَلاَق،ْمُكِبٌةََّـرسَمِيلْتَسْيَل؟ًاناَّـَجميِحَبْذَم
ْ

َالَو،ِدوُُن
َىلِإِسْمَّـشلٱِِقْرشَمْنِمُهَّـنأل١١.ْمُكِدَيْنِمًةَمِدْقَتُلَبْقَأ
هبِرْغَم يفَو،ِمَمُألٱَْنيَبٌميِظَعيِمْسٱاَِ ُبَّـرَقُيٍناَكَمِّـلُكِ
،ِمَمُألٱَْنيَبٌميِظَعيِمْسٱَّـنأل،ٌةَرِهاَطٌةَمِدْقَتَوٌروُخَبيِمْسال
جلٱُّبَرَلاَق

ْ
َةَدِئاَمَّـنِإ:ْمُكِلْوَقِب،ُهوُسِّـجَنُمَفْمُتْنَأاَّـمَأ١٢.ِدوُُن

مثَو،ْتَسَّـجَنَتِّـبَّـرلٱ
ََ

لُقَو١٣.اَهُماَعَطٌرَقَتُْحماََهتَر
ْ

ِهِذٰهاَم:ْمُت
ملٱ
جلٱُّبَرَلاَقِهْيَلَعْمُتْفَّـفَأَتَو؟ُةَّـقَشَْ

ْ
ملٱِبْمُتْئِجَو،ِدوُُن

ِبَصَتْغُْ
؟ْمُكِدَيْنِماَهُلَبْقَأْلَهَف.ِةَمِدْقَّـتلٱِبْمُتْيَتَأَفِ،ميِقَّـسلٱَوِجَرْعَألٱَو
لَمَو١٤.ُّبَّـرلٱَلاَق

ْ
ملٱٌنوُع

يفُدَجوُييِذَّـلٱُرِكاَْ ٌرَكَذِهِعيِطَقِ
ُّبَرَلاَقٌميِظَعٌكِلَماَنَأِّـينأل.ًابِئاَعِدِّـيَّـسلِلُحَبْذَيَوُرُذْنَيَو
جلٱ
ْ

.»ِمَمُألٱَْنيَبٌبيِهَميِمْسٱَو،ِدوُُن
:٤٥ءايعشإ٥:٦عشوهو١٢و١٤:١٠ايمرإ١:١٣ءايعشإ
٧و١٠:٦ايمرإو٥٤:٥و٥و١٢:٤ءايعشإ٦٠:٦ءايعشإ٦

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
يخالمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُلَّـو

٣
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ع٨ع٦١:٨ءايعشإو٦:٤نييوال٤٣:٢٢ءايعشإ٧ع
١٤:٩ايركز٤-٥:١لامعأو٢٠-٢٢:١٨نييوال١٠
٢:١١اينفص

ةمدخىندأنولمعيالخلاَباَبْلٱُقِلْغُيْمُكيِفْنَم
يفمهتبغرمدعومهعمطىلعليلداذهوةرجأالبلكيهلل

ةمدقتلاىلإسيلوبلقلاىلإرظنيبرلاو.برلاةمدخ
يلسيل«لبمكتمدقتيفةرسميلسيللوقيالفطقف
المهنممارتحالاوةبحملاوسانلابلطيهنإف»مكبةرسم
تيلىنعمبةلمجلانومجرتيضعبلاو.طقفتامدقتلا
رظنا(ًاثبعيتدئامىلعنومدقتالفبابلاقلغيمكدحأ
مدعيأ»ٍةَلِطاَبٍةَمِدْقَتِبَنوُتْأَتاوُدوُعَتَال«)١:١٣ءايعشإ
.ةلطابةمدقتميدقتنملضفأةمدقتلا

ىلإبرلاجاتحيال)١١ع(ِسْمَّـشلٱِقِْرشَمْنِمُهَّـنأل
لماكريغناكولوهومدقامهممهنملبقيىتحمهتامدقت
ضرألاكلاممعيمجنمنوريثكبوعشهلنوكيهنإف
حئابذلاءاغلإىلإةراشإانهوةرهاطتامدقتهلنومدقيس
عوسيلاق.ةدحاولاحيسملاةحيبذبمتتسيتلاةيومدلا
يفَال،ٌةَعاَسِيتْأَت«)٤:٢١انحوي( جلٱاَذٰهِ

ْ
يفَالَو،ِلََب ِ

.نودجسيناكملكيفيأ»ِبآلِلَنوُدُجْسَتَميِلَشُروُأ
برلامسااوسجنةنهكلا)١٢ع(ُهوُسِّـجَنُمَفْمُتْنَأاَّـمَأ
نموفيلكتةمدخمهدنعتناكفةمدخلااولقثتسامهنأل
اهنأامبوةمدقتلايهةدئاملاةرمثو.صقانلااومدقمهسخُب
دنعًارقتحماهماعطناكميقسلاوجرعألاوبصتغملانم
.هيلعاوففأتفمهتصحاوذخأامدنعًاضيأةنهكلادنعوبرلا

هنأكبرلاشغينألواحينم)١٤ع(ُرِكاَْملٱٌنوُعْلَم
مدقملاو.تامدقتلايفشغنيفءيشلكفرعيالناسنإ
.)٢٢:١٩نييوالرظنا(ًاركذنوكينأبجيةقرحملالجأل

مدقوحيحصركذميدقتبرذنًابِئاَعِدِّـيَّـسلِلُحَبْذَيَوُرُذْنَي
يفدجويهنألرذعالبوهوهدعوفلاخهنألركاموهفًابئاع
رظنا)٢٢:١٩نييوال(ةعيرشلابسحهمدقيملوركذهعيطق
امدقامهنإالاقامهنإف)١١-٥:١لامعأ(ةريفسواينانحأبن
.هنمًاءزجالإامدقيملوهلكلقحلانمثبرلل

ُّبَّـرلٱاَّـمَأ«)٢:٢٠قوقبحرظنا(ٌميِظَعٌكِلَماَنَأِّـينأل
رومزم(و»ِضْرَألٱَّـلُكاَيُهَماَّـدُقيِتُكْسٱَف.ِهِسْدُقِلَكْيَهيِفَف

هبِرْغَمَىلِإِسْمَّـشلٱِِقْرشَمْنِم«)٤و١١٣:٣ ِّـبَّـرلٱُمْسٱاَِ
.»ُهُدَْجمِتاَواَمَّـسلٱَقْوَف.ِمَمُألٱِّـلُكَقْوَفٍلاَعُّبَّـرلٱ.ٌحَّـبَسُم
يفمارتحالامدعةنهكلااميسالودوهيلاةيطختناك
.ةدابعلا

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

لٱِهِذٰهْمُكْيَلِإَنآلٱَو١«٩-١
ْ

لٱاَُّهيَأُةَّـيِصَو
ْ

ْمُتْنُكْنِإ٢:ُةَنَهَك
َجتَالَوَنوُعَمْسَتَال

ْ
يفَنوُلَع لٱِ

ْ
لَق
ْ

َلاَق،يِمْسالًادَْجماوُطْعُتِلِب
جلٱُّبَر

ْ
لَأَو.َنْعَّـللٱُمُكْيَلَعُلِسْرُأِّـينِإَف،ِدوُُن

ْ
ْلَب،ْمُكِتاَكَرَبُنَع

يفَنيِلِعاَجْمُتْسَلْمُكَّـنأل،اَهُتْنَعَلْدَق لٱِ
ْ

لَق
ْ

ُرِهَتْنَأاَذَنَئَه٣.ِب
لٱُّدُمَأَو،َعْرَّـزلٱُمُكَل

ْ
،ْمُكِداَيْعَأَثْرَف،ْمُكِهوُجُوَىلَعَثْرَف

لَسْرَأِّـينَأَنوُمَلْعَتَف٤.ُهَعَمَنوُعَزْنُتَف
ْ

لٱِهِذٰهْمُكْيَلِإُت
ْ

َةَّـيِصَو
جلٱُّبَرَلاَق،يِوَالَعَميِدْهَعِنْوَكِل

ْ
ُهَعَميِدْهَعَناَك٥.ِدوُُن

لِل
ْ

ِنِمَو،ِيناَقَّـتٱَف.ىَوْقَّـتلِلاَُمهاَّـيِإُهُتْيَطْعَأَو،ِمَالَّـسلٱَوِةاَيَح
حلٱُةَعِيَرش٦.َوُهَعاَتْرٱيِمْسٱ

ْ
يفْتَناَكِّـَق َْملٌمْثِإَو،ِهِمَفِ

يفْدَجوُي يفيِعَمَكَلَس.ِهْيَتَفَشِ َعَجْرَأَو،ِةَماَقِتْسِالٱَوِمَالَّـسلٱِ
لٱِيَتَفَشَّـنأل٧.ِمْثِإلٱِنَعَنِيريِثَك

ْ
َحتِنِهاَك

ْ
،ًةَفِرْعَمِناَظَف

طَيِهِمَفْنِمَو
ْ

جلٱِّـبَرُلوُسَرُهَّـنألَةَعِيَّـرشلٱَنوُبُل
ْ

اَّـمَأ٨.ِدوُُن
ْمُتْدَسْفَأ.ِةَعِيَّـرشلٱِبَنِيريِثَكْمُتْرَثْعَأَوِقيِرَّـطلٱِنَعْمُتْدِحَفْمُتْنَأ
جلٱُّبَرَلاَق،يِوَالَدْهَع

ْ
َنيِرَقَتُْحمْمُكُتْرَّـيَصًاضْيَأاَنَأَف٩.ِدوُُن

َحتَْملْمُكَّـنَأاَمَك،ِبْعَّـشلٱِّـلُكَدْنِعَنيِئيِنَدَو
ْ

ْلَبيِقُرُطاوُظَف
يفْمُتْيَباَح .»ِةَعِيَّـرشلٱِ
ةينثت٢٨:١٥ةينثتو١٥و٢٦:١٤نييوال١:٦صو٨و٧ع

٢٨:٣٨ةينثتو٢٦:١٦نييوال٣:٩ص٢٠-٢٨:١٦
:٢٥ددع١٨:٢١و٣:٤٥ددع٢٩:١٤جورخ٣:٦موحان

ةينثت١٦٠و١٥١و١١٩:١٤٢رومزم١٣و٨و٢٥:٧ددع١٢
١٠:١١نييوال٢٣:٢٢ايمرإ٣٧:٣٧رومزمو٩و٣٣:٨
:٧لايقزح١١-١٧:٨ةينثتو٢٧:٢١ددع٨:٧ايمحنو

٣:١١اخيمو١:١٧ةينثت٢٦

مهقرطىلعمهبلقاولعجينأةنهكللةيصولاتناك
مهنمبلطبرلاو.مهنعليالإواهوحلصيو)١:٥يجح(
رورسلابمهتمدخميمتتبهمسالًادجمنوطعيفةيبلقةمدخ
.داهتجالاوةنامألاوراقولاو

رظنا(بعشلانوكرابيةنهكلاناك)٢ع(ْمُكِتاَكَرَبُنَعْلَأَو
هذهضفريهنأانهبرلالوقينكلو)٢٣و٩:٢٢نييوال
نأقلطمناطلسةنهكللسيلنألتانعلاهرّيصيوتاكربلا
ىنعملمتحتتاكربةملكلاواونسحتساامكاونعليواوكرابي

ملنإتانعلريصتهريغولاملاكةيدسجلاتاريخلانإفتاريخ
.هللافوخبنرتقت

عرزلاراشعأمهلنوكتالف)٣ع(َعْرَّـزلٱُمُكَلُرِهَتْنَأ
مظعأىلإريشيمههوجوىلعثرفلاو.ةعيرشلابسح
رظنا(ًاجراخحرطُييذلاسجنلاثرفلاكنونوكيفةناهإ
.مهرقتحيوهفبرلااورقتحااوناك)١٢و٤:١١نييوال

ألَا
َ

يخالمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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)٩و١٠:٨ةينثترظنا()٤ع(يِوَالَعَميِدْهَع
اميفمدخينأيوالىلعيوالوبرلانيبدهعلابجومبو
امأو.برلانمةماركوبعشلانمرابتعاهلفةنامألابهللا

امبمهلبرلايفيالفمهتابجاومامتإنعاورصقفةنهكلا
نمهنمناكامركذيسماخلاددعلايفو.هبمهدعوناك
ةهجنميوالنمناكامومالسلاوةايحلايأدهعلاةهج
.هللافوخوىوقتلا

بجيناك)١٠-١٧:٨ةينثترظنا()٦ع(ِّـقَْحلٱُةَعيَِرش
ةعيرشلامهملعينأنهاكلانماوبلطينأبعشلاىلع
نعنيريثكيوالعجرأو.كلذلًادعتسمنوكينأهيلعو
اذإتكسيالوهبعشكولسيفةيلوؤسمنهاكلاىلعفمثإلا
خيبوتلاوميلعتلابمثإلانعمهعجريو.ةيطخمهيفىأر
هذهلهللالبقنملسرموهوهتاولصوةحلاصلاهتودقو
.ةياغلا

وهامكيوالنيبقرفلامظعأام)٩و٨ع(ْمُتْنَأاَّـمَأ
نيريثكاورثعأمهنإفيخالمنامزيفةنهكلاوانهروصم
ةنهكلااورقتحامهكولسسانلاىأراملهنألةعيرشلاب
مالكلانيبنوزيميالبعشلانألًاضيأةعيرشلااورقتحاو
اودسفأو.ملعملاكولسببسبميلعتلانوضفريفملكتملاو
مهنمةبولطملاتابجاولامامتإنعاورصقمهنأامبيوالدهع
دوعوملاتاكربلاحنمنعبرلارصقيفمهتفيظوبجومب
هبيرقلأيهيذلابيشايلأنهاكلاكةعيرشلاباوباحو.اهب
:١٣ايمحنرظنا(برلاتيبرايديفًاعدخمينومعلاايبوط
٤(.

يقيقحلانهاكلارابتعا)٩ع(َنيِرَقَتُْحمْمُكُتْرَّـيَص
نمف.هتفيظودرجمىلعسيلوةحلاصلاهتافصىلعسسؤم
فظوملانورقتحيوةفيظولانوربتعيبعشلانألمتحملا
لٱَسَلَجىَسوُمِّـِيسْرُكَىلَع«)٢و٢٣:١ىّتمرظنا(

ْ
ُةَبَتَك

لٱَو
ْ

َحتْنَأْمُكَلاوُلاَقاَمُّلُكَف،َنوُّيِسيِّـرَف
ْ

ُهوُظَفْحٱَفُهوُظَف
.»اوُلَمْعَتَالْمِِهلاَمْعَأَبَسَحْنِكٰلَو،ُهوُلَعْفٱَو

لُكِلٌدِحاَوٌبَأَسْيَلَأ١٠«١٧-١٠
ِّـ

ٌدِحاَوٌهٰلِإَسْيَلَأ؟اَن
١١؟اَنِئاَبآِدْهَعِسيِنْدَتِلِهيِخَأِبُلُجَّـرلٱُرُدْغَناَذاَمِلَف؟اَنَقَلَخ
يفُسْجِّـرلٱَلِمُعَواَذوَُهيَرَدَغ يفَوَليِئاَْرسِإِ َّـنأل.َميِلَشُروُأِ
ٍهٰلِإَتْنِبَجَّـوَزَتَو،ُهَّـبَحَأيِذَّـلٱِّـبَّـرلٱَسْدُقَسَّـجَنْدَقاَذوَُهي
َرِهاَّـسلٱ،اَذٰهُلَعْفَييِذَّـلٱَلُجَّـرلٱُّبَّـرلٱُعَطْقَي١٢.ٍبيِرَغ
ملٱَو
جلٱِّـبَرِلًةَمِدْقَتُبِّـرَقُيْنَمَو،َبوُقْعَيِماَيِخْنِمَبيِجُْ

ْ
.ِدوُُن

لَعَفْدَقَو١٣
ْ

طَغُمًةَيِناَثاَذٰهْمُت
ِّـ

لٱِبِعوُمُّدلٱِبِّـبَّـرلٱَحَبْذَمَني
ْ
ِءاَكُب

ملٱُلَبْقُيَالَو،ُدْعَبُةَمِدْقَّـتلٱىَعاَرُتَالَف،ِخاَُّرصلٱَو
ْنِمُِّيضْرُْ

لُقَف١٤.ْمُكِدَي
ْ

ِمل:ْمُت
َ
َكَنْيَبُدِهاَّـشلٱَوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأِلْجَأْنِم؟اَذا

هبَتْرَدَغَتْنَأيِتَّـلٱَكِباَبَشِةَأَرْمٱَْنيَبَو َكُتَنيِرَقَيِهَو،اَِ
ِملَو؟ِحوُّرلٱُةَّـيِقَبُهَلَوٌدِحاَوْلَعْفَيْمَلَفَأ١٥.َكِدْهَعُةَأَرْمٱَو

َ
اَذا

لٱ
ْ

ٌدَحَأْرُدْغَيَالَوْمُكِحوُرِلاوُرَذْحٱَف.ِهللاٱَعْرَزًابِلاَط؟ُدِحاَو
،َليِئاَْرسِإُهٰلِإُّبَّـرلٱَلاَقَقَالَّـطلٱُهَرْكَيُهَّـنأل١٦.ِهِباَبَشِةَأَرْمٱِب
طَغُيْنَأَو

ِّـ
لُّظلٱٌدَحَأَي

ْ
جلٱُّبَرَلاَقِهِبْوَثِبَم

ْ
اوُرَذْحٱَف.ِدوُُن

.ْمُكِمَالَكِبَّـبَّـرلٱُمُتْبَعْتَأْدَقَل١٧.اوُرُدْغَتَّـالَئِلْمُكِحوُرِل
لُقَو
ْ

ٌحِلاَصَوُهَفَّـَّـرشلٱُلَعْفَيْنَمُّلُك:ْمُكِلْوَقِب؟ُهاَنْبَعْتَأَمِب:ْمُت
يف هبَُّرسُيَوُهَو،ِّـبَّـرلٱِيَنْيَعِ لٱُهٰلِإَنْيَأ:ْوَأ.ِْمِ

ْ
.»؟ِلْدَع

جورخ٥و٩:٤ايمرإ٣١:٩ايمرإو٦٤:٨و٦٣:١٦ءايعشإ
٢و٩:١ارزع٩-٣:٧ايمرإ٨و٧و٢٤:٣و٦-١٩:٤
١١:١٤ايمرإ١٣و١:١٠ص٩:١٢عشوهو٢٤:٢١لايقزح
١٩:٤ىّتمو٢:٢٤نيوكت٩:٢ايمرإو٣:٥ص١٤:١٢و
٢٠:١٤جورخ١٢:٢٠ليئومص١و٤:١٢ثوعار٥و
٨-١٩:٦و٥:٣١ىّتمو٢٤:١ةينثت٢٠:١٠نييوالو
ءايعشإ٢٤و٤٣:٢٢ءايعشإ٥٩:٦ءايعشإو٧٣:٦رومزم
:١٧ايمرإو٥:١٩ءايعشإ٩:٢٤بويأ١:١٢اينفصو٥:٢٠

١٥

هنألانلبأوهوهللاوهبآلااَنِّـلُكِلٌدِحاَوٌبَأَسْيَلَأ
.انقلخ

الهنإلامجإلابًالوألوقيِهيِخَأِبُلُجَّـرلٱُرُدْغَناَذاَمِلَف
ءانبأمهلكمهنألةوخإسانلالكودحأباوردغينأزوجي
َالَو«)١٥ع(لوقيفمهئاسنللوقلاصصخيمثدحاولابألا
مليبنلانأعم»ردغن«لوقيو.»ِهِباَبَشِةَأَرْمٱِبٌدَحَأْرُدْغَي

ارزعةالصرظنابعشلانمدحاوهنكلوةيطخلاكلتئطخي
يِهْجَويِٰهلِإاَيَعَفْرَأْنَأْنِمىَزْخَأَوُلَجْخَأِّـينِإ«)٩:٦ارزع(
ةالصو٩:٣٣ايمحنةالص(و»ْتَرُثَكْدَقاَنَبوُنُذَّـنأل،َكَوْحَن
.)٩:٥لايناد

اياصوءابآلاىلععضوبرلاناكاَنِئاَبآِدْهَعِسيِنْدَتِل
اياصونوظفحيمهنأباودهاعتودهعلااولبقفديعاوممهدعوو
دهعلااوسندفمهؤانبأامأو)٨-٢٤:٤جورخرظنا(برلا
برلاةمدخلةنهكلارابتعامدعواياصولامهظفحمدعب
هللابعشاونوكيملفهللابعشمسااوسندوهتدابعو
برلاسدقو.لوألاباوناكامكوبرلادصقامكسدقملا
.هلكيهوهبعشوههبحأيذلا

اذوهيضرأنمميلشروأناك)١١ع(َليِئاَْرسِإ...اَذوَُهي
ظفحيفىلوألاةيلوؤسملااذوهيىلعناكوةدابعلازكرم
اوردغمهنكلولامجإلابليئارسإبعشداشرإوقحلاونيدلا
.مهعمليئارسإومه

نمةيطخاذهمهلمعيفوٍبيِرَغٍهٰلِإَتْنِبَجَّـوَزَتَو
نهوتايدوهيلاتايعرشلامهءاسناوقلطمهنألًالوأنيهجو
ةهلآتانباوذخأًايناثومهدهعءاسنومهتانيرقومهبابشءاسن
.ممألاعممهطالتخابيدوهيلاسنجلادقفةجيتنلاوةبيرغ

ألَا
َ

يخالمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

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



وهرهاسلاوسانلاعيمجيأ)١٢ع(َبيِجُْملٱَوَرِهاَّـسلٱ
هبيجيفيدانيوًاليلةنيدملاراوسأىلعفقييذلاسراحلا
عبتينموةيطخلابمدقتينمعطقيبرلاو.بعشلا

.هتاوطخ
ةمدقتبرقينمهتيبنمىقبيالًةَمِدْقَتُبِّـرَقُيْنَمَو

.هتيطخنع
فرتعاوىلصورمألااذهظحالارزعناك)١٣ع(ًةَيِناَث

ءاسنلااوجرُخينأبرلاعمًادهعاوعطقوةيطخلاهذهب
نأاوفلحميلشروأىلإىلوألاايمحنةرايزنامزيفو.ةبيرغلا
ضرألابوعشلمهتانباوطعيالنأوبرلاةعيرشيفاوريسي
دعبمهنكلو)١٠:٣٠ايمحنرظنا(مهينبلمهتانباوذخأيالو
.ةيناثةيطخلاتاذاولعفكلذ

حاحصألايفركُذامىلإةراشإلانإنولوقيفضعبلاامأو
ةيطخلايهوبرللصقانلاميدقتببرلاةناهإيألوألا
ةيطخلانأمهريغلوقيو.ةيناثلاةيطخلاانهركُذاموىلوألا
مهءاسنمهقالطةيناثلاوتابيرغءاسنمهذخأيهىلوألا
ءاكبلايهةيناثلاةيطخلانأمهريغلوقيو.تايدوهيلا
ىلعاومادامبرلااهلبقيالةلطابلاتاعرضتلاوخارصلاو
.مهاياطخ

نأةقلطملامهءاسناولعجمهملظبِّـبَّـرلٱَحَبْذَمَنيِّـطَغُم
.نهلاجرةمدقتبرلالبقيالفنهعومدبحبذملانيطغي
-١٩:٣و٣٢و٥:٣١ىّتم(قالطلايفعوسيمالكرظنا

١٠(.
»ًادحاوقلخيملفأ«يشاوحلابو)١٥ع(ٌدِحاَوْلَعْفَيْمَلَفَأ
ليبسىلعيبنللدوهيلالوقاذهىلوألاةمجرتلابجومبو
يأحورلاةيقبهلناكيذلاميهاربإوهدحاولاو.ضارتعالا
.ةيرصملارجاهميهاربإذخأكلذعموهيفهللاحورناك
نملسنبلمألاعطقناناكامدعباهذخأهنأيبنلاباوجو
قلطيملنكلو.رجاهيفمتتهللاديعاومنإنظفةراس
.ًاريخأرهظامكأطخأرجاهذخأبةراسميهاربإ

نأىنعملا»ًادحاوقلخيملفأ«ةيناثلاةمجرتلابجومبو
ًادحاوًادسجىثنأوًاركذناسنإلاقلخءدبلايفهللا
هفنأيفخفنوهتروصىلعهقلخهللايأحورلاةيقبناسنإللو
.امهسنجىلعلسنءاشنإىلعةردقامهاطعأوةايحلاةمسن
يأهللاعرزبلاطهللانأباوجلاو»دحاودسجاذاملو«
.ةيعرشوةسدقمةأرمانمالإنوكياليذلاًاسدقمًاعرز
ةيقبيهواهعنصدحاوسيلأ«ةيعوسيلاةمجرتلايفو
لعفيملفأ«ىلوألاةمجرتلانولضفينيرسفملارثكأو.»هحور
.»دحاو«ةملكبهيلإراشملاوهميهاربإنأنومهفيف»دحاو

رظنا(رمألااذهرسفعوسيو)١٦ع(قالطلاهركيهللاو
.)١٢-١٩:٣ىّتم

هلخاديفوىوقتلابرهاظتيِهِبْوَثِبَمْلُّظلٱٌدَحَأَيِّـطَغُي
نيذلا)٢٨و٢٣:٢٧ىّتمرظنا(نييئارملانييسيرفلاكملظ
نونوحشملخادنمهنكلوًاراربأسانللاورهظجراخلانم
.»هسابليطغيروجلا«ةيعوسيلاةمجرتلابو.ًامثإوءاير

هونزحيالفمهيفيذلاهللاحورْمُكِحوُرِلاوُرَذْحٱَف
.مهاياطخب

نملك«يتآلامالكلا)١٧ع(ْمُكِمَالَكِبَّـبَّـرلٱُمُتْبَعْتَأ
ىلإاورظنمهنإف»لدعلاهلإنيأ...حلاصوهفرشلالعفي
ريرشلاحجناذإو.طقفرضاحلانامزلاىلإوتايدسجلا
.لدعلاهلإنيأنولوقيمهاوقياضتاذإوهبرسيبرلانولوقي
لكحلصُييذلاحيسملاءيجمبأبنتييناثلاحاحصألايفو

يلعافلًاعيرسًادهاشنوكيومكحللمهيلإبرتقيوءيش
اوعجراذإوهضئارفنعاوداحمهنكلوريغتيالبرلاو.رشلا
زّيميوءيشلكفرعيبرلانأنوفرعيفمهيلإعجريهيلإ
.ريرشلاوقيدصلانيب

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

.يِماَمَأَقيِرَّـطلٱُئِّـيَهُيَفيِكَالَمُلِسْرُأاَذَنَئَه١«٦-١
طَتيِذَّـلٱُدِّـيَّـسلٱِهِلَكْيَهَىلِإًةَتْغَبِيتْأَيَو

ْ
لٱُكَالَمَوُهَنوُبُل

ْ
ِدْهَع

جلٱُّبَرَلاَقِيتْأَياَذَوُه.ِهِبَنوَُّرسُتيِذَّـلٱ
ْ

ُلِمَتَْحيْنَمَو٢.ِدوُُن
ملٱِراَنُلْثِمُهَّـنأل؟ِهِروُهُظَدْنِعُتُبْثَيْنَمَو،ِهِئيَِجمَمْوَي

،ِصِّـحَمُْ
لٱِناَنْشَأُلْثِمَو

ْ
لِلًايِّـقَنُمَوًاصِّـحَُممُسِلْجَيَف٣.ِراَّـصَق

ْ
.ِةَّـضِف

لٱَوِبَهَّـذلٱَكْمِهيِّـفَصُيَويِوَاليِنَبيِّـقَنُيَف
ْ

َنيِبِّـرَقُماوُنوُكَيِل،ِةَّـضِف
لٱِبًةَمِدْقَتِّـبَّـرلِل

ْ
ًةَّـيِضْرَمَميِلَشُروُأَواَذوَُهيُةَمِدْقَتُنوُكَتَف٤.ِّـِرب

يفاَمَكِّـبَّـرلِل لٱِماَّـيَأِ
ْ

يفاَمَكَوِمَدِق لٱَنيِنِّـسلٱِ
ْ

٥.ِةَميِدَق
لِلْمُكْيَلِإُِبَرتْقَأَو

ْ
ِةَرَحَّـسلٱَىلَعًاعِيَرسًادِهاَشُنوُكَأَوِ،مْكُح

لٱَىلَعَو
ْ

حلٱَىلَعَوَنيِقِساَف
ْ

َةَرْجُأَنيِبِلاَّـسلٱَىلَعَوًاروُزَنيِفِلَا
لٱَوِةَلَمْرَألٱِ:ريِجَألٱ

ْ
لٱُّدُصَيْنَمَوِ،ميِتَي

ْ
َلاَق،ِيناَشَْخيَالَوَبيِرَغ

جلٱُّبَر
ْ

َْملَبوُقْعَييِنَباَيْمُتْنَأَفَُّـريَغَتَأَالُّبَّـرلٱاَنَأِّـينأل٦.ِدوُُن
.»اْوَنْفَت

٢:١٧ص٧:٢٧اقولو١:٢سقرمو١٤و١١:١٠ىّتم
:١٣ايركز٢٢:١٤لايقزحو٣٣:١٤ءايعشإ٦٣:٩ءايعشإ
١:٢٥ءايعشإ١٥-٣:١٣سوثنروك١و١٢-٣:١ىّتمو٩
١٩-٥١:١٧رومزم٥١:١٩و٤:٥رومزم١٢:١٠لاينادو
١٠و٢٧:٩ايمرإو١٨:١٠ةينثت١٢و٣-٧:١مايأ٢و
نييوال٥:٤ايركزو٧:٩و٥:٢ايمرإ١١-٢٢:٩لايقزح
٢٣:١٩ددع٢٧:١٩ةينثت٢٤-٢٢:٢٢جورخ١٩:١٣
١:١٧بوقعيو

ألَا
َ

يخالمرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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اذهيفوةيصوصخلامهاياطخركذقباسلاحاحصألايف
.صالخللوةنونيدللهسفنبرلاءيجمبةءوبنحاحصألا

:١١ىّتمرظنا(نادمعملاانحويوهويلسرميأيِكَالَم
دقهنألاوبوتلاقوررك)٤٠:٣ءايعشإو١:٦انحويو١٠

قيرطيفعناملايهةيطخلايأ.تاومسلاتوكلمبرتقا
ةمالعءاملابمهدّمعو.اهكرتواهنعةبوتلابجيفبرلا
.مهبولقريهطتل

اولاق)١٧ع(قباسلاحاحصألايفُهَنوُبُلْطَتيِذَّـلٱُدِّـيَّـسلٱ
نممهصلخيليتأيهنأاونظمهنألهباورسو.»لدعلاهلإنيأ«
مكحلليتأينماورظتنيملومهتزعومهدجممهلدريومهئادعأ
يتأيىتماولأسيالنأبجيفةئيسلامهلاعفأىلعةداهشللو
.هئيجملبجاولادادعتسالاوهاملب

.ةرظتنمريغةئيهيفورظتنمريغتقويفًةَتْغَبِيتْأَي
ىلعناعمسهذخأيذلالفطلانأاوفرعدوهيلانمنوليلق
.لكيهلابروه)٣٢-٢:٢٥اقولرظنا(لكيهلايفهيعارذ
مللكيهلانمةعابلادرطيةرصانلانمراجنلااوأراملكلذكو
.هيبأتيبلكيهلانأامبكلذلمعينأًاقحهلنأاوفرعي
نأأدتبااملةتغبهيلإىتأفبرلالكيهدوهيلابعشناك
يتأيفبرلالكيهناسنإلابلقو.بئاجعلمعيوزركي
ىلإىتأامكةمدخلاوةبوتلاىلإهوعديوةتغبًانايحأهيلإبرلا
.قشمدىلإرفاسموهولواش

ثولاثلانميناثلامونقألاحيسملاوهوِدْهَعْلٱُكَالَم
ناكوعوشيوىسوموميهاربإلرهظيذلاكالملاوسدقألا
مّلكوناعنكضرأىلإمهلخدأورفقلايفليئارسإعم
هبعشهللادهاعيتلاديعاوملانألدهعلاكالموهو.ءايبنألا
:٩نييناربعرظنا(ديدجلادهعلاطيسووهوهيفتمتاهب
١٥(.

سوماقيف»نانشأ«بلطا()٢ع(ِراَّـصَقْلٱِناَنْشَأ
رانلاببهذلاوةضفلاكءايشألاضعبرهطتي)باتكلا
ةراهطلابلطيبرلاو.نانشألابةشمقألاكضعبلاو
هبيدأتبسانيو.ةلماكلاةراهطلاوًاضيأةيلخادلاوةيجراخلا
.نيبدؤملافورظل

كرتيالفريهطتلااذهماودىلعلدي)٣ع(ُسِلْجَيَف
نوهبشممهنإفهللابعشلةيزعتانهوهلمكيىتحلمعلا
الوىنفياليذلاوهنمنمثأسيليذلابهذلابوةضفلاب
يوالينبنمءاضقلائدتبيو.رانلابنحُتماولوىشالتي
يفنومدقتملاو)٤:١٧سرطب١رظنا(هللاتيبنميأ
.ةيحورلامهتايحديدجتوريهطتلاًالوأمهمزليةسينكلا

رهطتيامدعب)٤ع(ًةَّـيِضْرَم...اَذوَُهيُةَمِدْقَتُنوُكَتَف
تامدقتلانأجتنتسنالو.ةيضرممهتمدقتنوكتنومدقملا
ىلعحيسملاتاماملتهتنااهنألدبألاىلإىقبتةيوسوملا
ةطساوبةيحيسملاةدابعلانعّربعيفيبنلاامأو.بيلصلا

حيبستلاوةالصلايهنييحيسملاتامدقتو.ةيدوهيتارابع
رورسلابنوكتنأبجيتامدقتلاونيجاتحمللمهتمدخو
.ةايحلاوبلقلاةراهطعمةصلخمةينبو

اهلكةروكذملااياطخلاتناك)٥ع(ًادِهاَشُنوُكَأَو
دهعلايفةريثكدهاوشنمرهظيامكدوهيلادنعةدوجوم
.ميدقلا

لببرلاريغتيالرارشألاةهجنم)٦ع(َُّـريَغَتَأَال
يفيلبريغتيالنينمؤملاةهجنمومهلامعأبسحمهيزاجي
لبهبعشكالهإبرلادصقيملوهبمهدعواملكب

.بيدأتلاةطساوبمهاياطخنممهصالخ

َْملَوِيضِئاَرَفْنَعْمُتْدِحْمُكِئاَبآِماَّـيَأْنِم٧«١٢-٧
َحت
ْ

جلٱُّبَرَلاَقْمُكْيَلِإْعِجْرَأَّـَيلِإاوُعِجْرٱ.اَهوُظَف
ْ

لُقَف.ِدوُُن
ْ

:ْمُت
.ِينوُمُتْبَلَسْمُكَّـنِإَف؟َهللاٱُناَسْنِإلٱُبُلْسَيَأ٨؟ُعِجْرَناَذاَمِب
لُقَف
ْ

يف؟َكاَنْبَلَسَمِب:ْمُت لٱِ
ْ

ًانْعَلْمُتْنِعُلْدَق٩.ِةَمِدْقَّـتلٱَوِروُشُع
لٱَعيَِمجاوُتاَه١٠.اَهُّلُكُةَّـمُألٱِهِذٰه،َنوُبِلاَسْمُتْنَأَياَّـيِإَو

ْ
ِروُشُع

خلٱَىلِإ
ْ

يفَنوُكَيِلِةَنَْز هبِينوُبِّـرَجَو،ٌماَعَطيِتْيَبِ ُّبَرَلاَقاَذِٰ
جلٱ
ْ

ُضيِفُأَوِتاَواَمَّـسلٱىوُكْمُكَلُحَتْفَأَالُتْنُكْنِإ،ِدوُُن
َالَفَلِكآلٱْمُكِلْجَأْنِمُرِهَتْنَأَو١١.َعَسوُتَالىَّـتَحًةَكَرَبْمُكْيَلَع
مثْمُكَلُدِسْفُي

ََ
لٱُمُكَلُرَقْعُيَالَو،ِضْرَألٱَر

ْ
يفُمْرَك حلٱِ

ْ
َلاَق،ِلَْق

جلٱُّبَر
ْ

َضْرَأَنوُنوُكَتْمُكَّـنأل،ِمَمُألٱُّلُكْمُكُبِّـوَطُيَو١٢.ِدوُُن
جلٱُّبَرَلاَق،ٍةَّـَرسَم

ْ
.»ِدوُُن

١٣:١١ايمحن١:٣ايركز١٣و١٦:١١و٢٦و٧:٢٥ايمرإ
نييوال٣٤:٢٦لايقزح٢٩-٧٨:٢٣رومزم٢:٢ص١٢و

٦٢:٤ءايعشإ٦١:٩ءايعشإ٢:٢٥و١:٤ليئوي٥-٢٦:٣

امأوبرلاريغتيال)١:٤ايركزرظنا(َّـَيلِإاوُعِجْرٱ
يفكلسيوعجريوهقيرطكرتيوريغتينأبجيفناسنإلا

.برلاقرط
مهنأاوفرعيملمهريمضتومنم)٧ع(ُعِجْرَناَذاَمِب

.اوأطخأاوناك
نمًاضارتعايبنلارّوص)٨ع(َهللاٱُناَسْنِإلٱُبُلْسَيَأ

فيكفءيشلكهلوءيشلكىلعرداقهللانأيأبعشلا
ىلإجاتحيالهللانأباوجلاو.هبلسينأناسنإلانكمي
يتلاةبحملاىلإجاتحيهنكلوتاناويحلامحلىلإالومهاردلا
لٱ.ٌةَِرسَكْنُمٌحوُرَيِهِهللاٱُحِئاَبَذ«تامدقتلااهنعّربعت

ْ
لَق
ْ

ُب
ملٱ
ملٱَوُِرسَكْنُْ

َحتَالُهللاَااَيُقِحَسْنُْ
ْ
نيذلاف)٥١:١٧رومزم(»ُهُرِقَت

مارتحاوةبحمالباهنومدقيوأًاروشعوتامدقتهلنومدقيال
رظنا(روشعلاوتامدقتلاميدقتنعاورصقاوناك.هنوبلسي
مارتحالاوةبحملانعكلذباورصقف)١٢-١٣:١٠ايمحن
.ًاضيأبرلل

ألَا
َ
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مدعودارجلاةبرضومهمساومةلقب)٩ع(ْمُتْنِعُلْدَق
دقفوهللانعمهداعتبابةيحورلاةنعللاادعاماذه.رطملا
.هنمةيزعتلا

ةمدخبالإهللاىضريال)١٠ع(ِروُشُعْلٱَعيَِمجاوُتاَه
اهيفروشعلاعضولةصصخمعداخمبرلاتيبيفناك.ةلماك
نأل«ةنهكلاماعطوهماعطلاو)٣٩و١٠:٣٨ايمحنرظنا(
لاقو»نولكأيلكيهلانمةسدقملاءايشألايفنولمعينيذلا
ًالوأيههللاديعاوموةكربلامثلمعلاًالوأ.»ينوبرج«برلا
ًايناثو.نورسخيالبرلانومدخينيذلاف.ةيدسجلاةايحلل
ةسينكىلعوأناسنإىلعهللاحورلمحيفةيحورلاةايحلل
تاومسلاىوكحتفيوبرللءاطعلاتابجاونولمعيامدعب
تاقاطحتفامكًادجةريثكتاكرببمهيلعمعنييأ
لوقيو.حونمايأيفنافوطلاهايماهنملزنأوتاومسلا
يتلادودحلاالإهللاتاكربلدحاليأ»عسوتالىتح«
كولم٢عشيلأوشآويأبنرظنا(انناميإفعضبنحناهلعجن

١٩-١٣:١٤(.

لُقَو.ُّبَّـرلٱَلاَقَّـَيلَعْتَّـدَتْشٱُمُكُلاَوْقَأ١٣«١٥-١٣
ْ

:ْمُت
لُقاَذاَم

ْ
لُق١٤؟َكْيَلَعاَن

ْ
ملٱاَمَو،ٌةَلِطاَبِهللاٱُةَداَبِع:ْمُت

ْنِمُةَعَفْنَْ
حلٱِباَنْكَلَساَنَّـنَأَو،ُهَرِئاَعَشاَنْظِفَحاَنَّـنَأ

ْ
جلٱِّـبَرَماَّـدُقِنُْز

ْ
١٥؟ِدوُُن

ملٱَنوُبِّـوَطُمُنْحَنَنآلٱَو
.َنْوَنْبُيِّـَّـرشلٱوُلِعاَفًاضْيَأَوَنِيِربْكَتْسُْ

.»اْوَجَنَوَهللاٱاوُبَّـرَجْلَب
ءايعشإ١٨:١٢و٢:٢٥ايمرإ٢:١٧و١٣و١٢و١:٧ص
٧:١٠ايمرإ٤:١ص٥٨:٣

رشبلاينبلكقوفعفترمهللاَّـَيلَعْتَّـدَتْشٱُمُكُلاَوْقَأ
مهبحأنيذلاهبعشنماميسالوةقثلاوةبحملابلاطهنكلو
ديدشلالوقلااذهديدشلامهمالكىلعاودازو.مهراتخاو
ًاحيحصهلكناكقباسلامهمالكنأك»كيلعانلقاذام«
.»ّيلعتدتشامكلاوقأ«هلوقبمهملظبرلانأكًاقئالو

اودبعيملمهنأل)١()١٤ع(ةلطابمهتدابعتناكًاقح
ملمهنأل)٢(طقفةيجراخلارومألايفاهنإفةلماكةدابعبرلا
بلطيورمذتيريجأكاوناكلببرلامهيزاجيىتحاورظتني
تاكربلاةميقاولهجمهنأل)٣(راهنلايهتنياملبقهترجأ
هتميقامةيزعتلاوحرفلانمبرلاةمدخيفهنإفةيحورلا
اليقيقحلايحيسملاو.باعتألالكةميقنمًادجمظعأ
ىتححرفيوءيشلكىلعهللاركشيلبرجألانعلأسي

مهلاوقأتدتشاو.هديسلهتبحملجألةراسخلاوتاقيضلايف
نإ)١٥ع(نيلئاقهلدعىلعمهضارتعابًاضيأبرلاىلع
ضارتعالااذهو.نونبُيرشلايلعافونوبوطمنيربكتسملا
.مهبولقىمعومهلهجىلعينبمًاضيأ

،ُهَبيِرَقٍدِحاَوُّلُكِّـبَّـرلٱوُقَّـتُمَمَّـلَكٍذِئَنيِح١٦«١٨-١٦
اوُقَّـتاَنيِذَّـلِلٍةَرَكْذَتُرْفِسُهَماَمَأَبِتُكَو،َعِمَسَوىَغْصَأُّبَّـرلٱَو
لِلَوَّـبَّـرلٱ

ْ
يفَنيِرِّـكَفُم جلٱُّبَرَلاَقِيلَنوُنوُكَيَو١٧.ِهِمْسٱِ

ْ
ِدوُُن

يف لٱِ
ْ

ُقِفْشُياَمَكْمِهْيَلَعُقِفْشُأَو،ًةَّـصاَخٌعِناَصاَنَأيِذَّـلٱِمْوَي
َْنيَبَنوُزِّـيَمُتَوَنوُدوُعَتَف١٨.ُهُمِدَْخييِذَّـلٱِهِنْبٱَىلَعُناَسْنِإلٱ
.»ُهُدُبْعَيَالْنَمَوَهللاٱُدُبْعَيْنَمَْنيَب،ِريِّـِّـرشلٱَوِقيِّـدِّـصلٱ

لاينادو٤:٣ءايعشإ٢٠-٣١:١٨ايمرإو٣٤:١٥رومزم
ءايعشإو٧:٦ةينثتو١٩:٥جورخ٤٣:١ءايعشإ١٢:١

رومزمو١٣:٢٢ايمحن٤:٢ءايعشإ٢:١سرطب١و٤٣:٢١
٥:١٥سوماعو١٨:٢٥نيوكت٢٦:٢٠ءايعشإو١٠٣:١٣
١٥و٥ع

.مهضعبعمنوملكتيمهوبرلانوفاخينيذلادجوي
يفُْربْعٱ«)٩:٤لايقزح(لايقزحلبرلالاق ملٱِطَسَوِ

ِةَنيِدَْ
َنوُّنِئَيَنيِذَّـلٱِلاَجِّـرلٱِهاَبِجَىلَعًةَمِسْمِسَو،َميِلَشُروُأ
ملٱِتاَساَجَّـرلٱِّـلُكَىلَعَنوُدَّـهَنَتَيَو

يفِةَعوُنْصَْ رظنا(»اَهِطَسَوِ
.)٩:٤ارزع

رومزمو٣٢:٣٢جورخرظنا(ٍةَرَكْذَتُرْفِسُهَماَمَأَبِتُكَو
.)٣:٥ايؤرو٦٩:٢٨

برلاعمجيريخألامويلايفيأ)١٧ع(ِيلَنوُنوُكَيَو
برلااوبحأنيذلاولسرلاوءايبنألامهنيبنوكيوهيراتخم
مهيطعيفهلجألءادهشاوتامنيذلاوليجلكيفهومدخو
مامأمهبفرتعيفةديدجءامسأويفخملانملاوليلاكألا
يفهعمنوسلجيوًاضيببايثنوسبليوةكئالملاوبآلا
ةلطابتسيلبرلاةدابعنأعيمجلافرعيذئنيحو.هشرع
ًادادعتساضرألاىلعتاقيضلانمهبعشباصأاملكو
يلنونوكيبرلالوقو.فصوتاليتلاءامسلاحارفأل
برلااوقتانيذلللبدوهيلالكلسيلهتصاخنونوكيو
ًاضيأممألانمءايقتألالمتشيدعولاو.همسايفنيركفملاو
:٢سسفأو٣:٢٨ةيطالغرظنا(سنجلانعرظنلاضغب

مهلديعاوملانأديفترفسيفءامسألاةباتكو)٧:٩ايؤرو١٩
.ةمكحملالجسيفديقملاكةررقموةتباث

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

لٱِيتْأَياَذَوُهَف١«٣-١
ْ

ملٱُمْوَي
ملٱُّلُكَو،ِروُّنَّـتلٱَكُدِقَّـتُْ

َنِيِربْكَتْسُْ
لٱُمُهُقِرُْحيَو،ًاّشَقَنوُنوُكَيِّـَّـرشلٱِيلِعاَفُّلُكَو

ْ
ُّبَرَلاَقِيتآلٱُمْوَي

جلٱ
ْ

َهليِقْبُيَالَف،ِدوُُن
ُ

ملٱاَُّهيَأْمُكَلَو٢.ًاعْرَفَالَوًالْصَأْم
َنوُقَّـتُْ

لٱُسْمَشُِقْرشُتيِمْسٱ
ْ

يفُءاَفِّـشلٱَوِّـِرب َنوُجُرْخَتَف،اَهِتَحِنْجَأِ
ْمَُّـهنألَراَْرشَألٱَنوُسوُدَتَو٣.ِةَريِّـصلٱِلوُجُعَكَنوُأَشْنَتَو
َحتًاداَمَرَنوُنوُكَي

ْ
ُّبَرَلاَق،اَذٰهُلَعْفَأَمْوَيْمُكِماَدْقَأِنوُطُبَت

ألَا
َ
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جلٱ
ْ

.»ِدوُُن
٢١:٩رومزمو٣و٣:٢ص)يناربعلايف٣:١٩ص(
٩:١٨ءايعشإ١٨ايدبوعو٥:٢٤ءايعشإ٦و١:٥موحانو
:٣٠ايمرإ٦٠:١و٣٠:٣٦ءايعشإو٢٣:٤ليئومص٢و١٩و

٢٦:٦ءايعشإو٤:١٢بويأ٣٥:٦ءايعشإ٣٣:٦و١٧
٣:١٧ص٢٨:١٨لايقزح٥:٨اخيمو

ًاضيأونيربكتسملااوبوطمهنإ)٣:١٥(اولاقُمْوَيْلٱِيتْأَي
لدعرهظهيف)١٧ع(ًامويبرلاركذمث.نونبُيرشلااولعاف
دبعينمنيبريرشلاوقيدصلانيب)١٨ع(نوزيميفهللا
كلذنايب)عبارلاحاحصألا(يفانهو.هدبعيالنموهللا
دوهيلابعشوميلشروأبيصيسامركذًالوأحوضورثكأب
ةزاركونادمعملاانحويةزاركركذمثرامدلاوبورحلانم
مهلانحويلاق.نييقودصلاونييسيرفلاىلعاهمكحوعوسي
اَُّهيَأ«عوسيمهللاقو)٣:٧ىّتم(»يعافألادالوأاي«
حلٱ
ْ

ىّتم(»َمَّـنَهَجِةَنوُنْيَدْنِمَنوُبُرَْهتَفْيَك،يِعاَفَألٱَدَالْوَأُتاَّـَي
وههنأريغ.ريخألامويلايخالمركذيمث.)٢٣:٣٣
.هتطساوبحورلاهلاقامًامامتاومهفيملهورصاعمو

بيصناذهو.اهريغنمدشأهرانوِروُّنَّـتلٱَكُدِقَّـتُْملٱ
.رشلايلعافونيربكتملا

رومزم(سمشبرلا)٢ع(يِمْسٱَنوُقَّـتُْملٱاَُّهيَأْمُكَلَو
لبةاباحموأملظهيفسيليذلاهللاربًالوأربلاو.)٨٤:١١

هءادعأقرحتورانهمادق.هيسركةدعاققحلاولدعلا
ناكاممنورربتيمهنإفهللابعشربًايناثو)٢و٩٧:١رومزم(
مهاياطخلكنمونيبذاكمهيلعنولوقيمهوملاظومهؤادعأ
اهعاعشيأاهتحنجأيفءافشلاو.حيسملابمهلترفُغاهنأل
شيعتالفًاضيأييُحتلبطقفقرحتالسمشلانأل
ءاينغألاهلكملاعللسمشلارونو.اهنودبتاناويحلاوتاتابنلا
.ًاممأوًادوهيسانجألالكونيحلاصلاورارشألاوءارقفلاو
نمناسنإلارهطيهنألةيطخلاضرمنمءافشلابرلانمو
ـىناـزحللءـاـفـشلاو.ـاـهـتموـاـقملـةـمـعـنلاـهـيـطـعيوـاـهـتسـاجـن
هنألملاعلاءافشوهو.ةرسكنملابولقلاونيسئابلاو
يأتابكرملارانلابقرحيوضرألاىصقأىلإبورحلانّكسي
هللاو.هيلإملاعلاتفتلاىتممتيملاعلايفحالسلاعزن
ربلاسمشتقرشأوملاعلارونهنألسمشحيسملاوسمش
دتميسهسسأيذلاتوكلملاو.محلتيبيفحيسملادلوامل
.ملاعلالكيف

ملظلانجسواياطخلانجسنميأخلاَنوُجُرْخَتَف
ـاهريـغوـةـيعـوسـيلاةمجرتـلايفو.نوـأشــنيوتـاقـيضـلاو
ىلإةريصلانمجرختلوجعكنوحرفييأ»نورفطت«
.عيبرلالوأيفىعرملا

ُّلُك«١عيفليقامىلإةراشإ)٣ع(ًاداَمَرَنوُنوُكَي
لٱُمُهُقِرُْحيَو،ًاّشَقَنوُنوُكَيِّـَّـرشلٱِيلِعاَف

ْ
مهفنالو»ِيتآلٱُمْوَي

بحنلبرشلامواقنالنأانملعحيسملانألًايفرحمالكلا
ددجتامكمهبولقديدجتبلطنومهلجأليلصنوانءادعأ
نأدعبةسينكللًامداخراصو)لوسرلاسلوبيا(لواش
رهظأهنإ«)٧و٦:٦سوثنروك٢(سلوبلاق.اهدهطضا
يفهللامداخكهسفن يف،ٍةَراَهَطِ لِعِ

ْ
يفٍ،م يف،ٍةاَنَأِ طُلِ

ْ
يف،ٍف ِ

لٱِحوُّرلٱ
ْ

يف،ِسُدُق يف،ٍءاَيِرَالِبٍةَّـبََحمِ حلٱِمَالَكِ
ْ

يف،ِّـَق ِهللاٱِةَّـوُقِ
لٱِحَالِسِب

ْ
ميدقلايفةسينكلاترصتناحالسلااذهبو»ِّـِرب

.ةياهنلاىلإهبرصتنتو

هبُهُتْرَمَأيِتَّـلٱيِدْبَعىَسوُمَةَعِيَرشاوُرُكْذُا٤«٦-٤ يفاَِ ِ
لٱ.َليِئاَْرسِإِّـلُكَىلَعَبيِروُح

ْ
اَذَنَئَه٥.َماَكْحَألٱَوَضِئاَرَف

لٱِّـبَّـرلٱِمْوَيِءيَِجمَلْبَقَّـيِبَّـنلٱاَّـيِليِإْمُكْيَلِإُلِسْرُأ
ْ

لٱِمْوَي
ْ

ِميِظَع
ملٱَو
لَقُّدُرَيَف٦،ِفوُخَْ

ْ
لَقَو،ِءاَنْبَألٱَىلَعِءاَبآلٱَب

ْ
َىلَعِءاَنْبَألٱَب

.»ٍنْعَلِبَضْرَألٱَبِْرضَأَوَِيتآَّـالَئِل.ْمِهِئاَبآ
١٣-٩:١١سقرمو١١:١٤ىّتم١٩و٨:١١و٤:٢٣ةينثت
١٩:١٥ايؤرو١١:٤ءايعشإ١:١٧اقول١:١٧اقولو

حيسملانيبويخالمنيب)٤ع(ىَسوُمَةَعيَِرشاوُرُكْذُا
البليئارسإىلعترمةدملوطأهذهوفينوةنسةئمعبرأ
ميدقلادهعلانمريخألايبنلاوهويخالممالكرخآويبن
ةاسرمكهللامالكنوكيفىسومةعيرشاوركذينأوه
.مهيلعةمداقلاةملظملالايجألايفمهناميإل

لبءايبنألاوأسومانلاضقنيلتأيملهنإعوسيلاق
ىسومسوماننمًاريثكسبتقيناكهميلعتيفولمكيل
هريغوىسومسومانو.رابتعاوقيقدتبهسردناكهنأنيبيو
ىلإرظنلاعممويلارابتعالاقحتسيميدقلادهعلارافسأنم
.ديدجلادهعلاميلعتبسحلازولمكام

دسجلابهسفنايليإسيل)٥ع(َّـيِبَّـنلٱاَّـيِليِإْمُكْيَلِإُلِسْرُأ
هوجونمو.نادمعملاانحوييأايليإحورهيفنوكينملب
سابللاورعشلاكامهرظنم)١(انحويوايليإنيبةهباشملا
كلملابآخأايليإخبو.امهتعاجش)٢(ةيربلايفىنكسلاو
ةلماكلاريغةمدخلا)٣(نييسيرفلاوسدوريهانحويخبوو
.امهريغلقيرطلااّدعألبًامامتاحجنيملرهاظلابسحهنأل

هماكحأيرُجيهيفيذلامويلاِّـبَّـرلٱِمْوَيِءيَِجمَلْبَق
بارخيفتأدتباماكحألاهذهوةاطخلاىلعةفيخملا
.ريخألامويلايفًامامتمتتودوهيلاتتشتوميلشروأ

يفءايقتألاءابآلا)٦ع(ِءاَنْبَألٱَىلَعِءاَبآلٱَبْلَقُّدُرَيَف
يفءايقتألامهؤانبأوهبدوعوملاحيسملاباونمآميدقلادهعلا
ءانبألاوءابآلادحتافىتأيذلاحيسملاباونمآديدجلادهعلا
هنإانحويهنبانعايركزلليئاربجكالملالاق.دحاوناميإب

ألَا
َ
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يكلراربألاركفىلإةاصعلاوءانبألاىلإءابآلابولقدري
.)١٧و١:١٦اقول(ًابعشبرللءيهي

دوهيلاضرأبرلابرضٍنْعَلِبَضْرَألٱَبِْرضَأَوَِيتآَّـالَئِل
ميلشروأمهتنيدمومهضرأبرضلكلارخآوةريثكبورحب
ىتحوةنس٣٧وحنبحيسملابلصدعبنيينامورلادينع
عيمجىلعنعللاو.نودهطضمونوتتشمدوهيلابعشمويلا
وأممألانموأدوهيلانماوناكنإحيسملانوضفرينيذلا
.نينمؤملاريغًادارفأسانلاىلعوطقفمسالابنييحيسملا
نمسانلارذحتاهنألتاكربنوكتدقفهللاتانعلامأو
نوعجريونوبوتيونوهبتنيمهلعلةيطخلاونايصعلابقاوع
نألبسانلاكلهينأبرلاديريالونوصلخيفبرلاىلإ
نعللاميدقلادهعلامالكرخآو.ةبوتلاىلإنولبقيعيمجلا
.ةكربلاهلكسدقملاباتكلاوديدجلادهعلامالكرخآو
.ةكربللدادعتسانعللاو

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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