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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

لَألٱَموُحاَناَيْؤُرُرْفِس.ىَوَنيِنَىلَعٌيْحَو«١
ْ

.»ِّـِيشوُق
١:١قوقبحو٣٤و٢٣:٣٣ايمرإو١٩:١و١٣:١ءايعشإ
:١٩كولم٢و٣:٧و٢:٨ص١:١يخالمو٩:١ايركزو

٢:١٣اينفصو١:٢نانويو٣٦

هنطوفرعنالوهتوبنبروكذملاالإموحاننعفرعنال
حيسملادعبعبارلانرقلايفةسينكلاءابآدحألاق.شوقلا
طبسنمربجتيبءاروشوقلانمناكموحاننإ«
ةهجىلإةيلاحلانيربجتيبيهربجتيبو»نوعمش
.اهنمًاليم٢٥وحندعبىلعوميلشروأنميبرغلابونجلا
ةوبنهبشتموحانةوبنومق٦١٠و٦٢٥نيبوهةوبنلاخيراتو
اهيفسيلنألاهنعفلتختوىونيناهعوضومنأامبنانوي

ةوبنيفةروكذملاىونيناياطخو.ىونينوحنةمحرلانمءيش
ىونينتناكو.موحانةوبنيفةروكذملااياطخلايهنانوي
ةلجدرهنةفضىلعةميظعةنيدميهوروشأةكلممةمصاع
مهباتكلايفنوروكذملاروشأكولمو.ةيلاحلالصوملاةلابق
بيراحنسونوجرسورسانلمشورسالفثلغتولوف
ةينانويلابونكشراشنسريخألاكلملامساونودحرسأو

ىونينةنيدماورصاحفنويداملاهيلعماقهمايأيفوسقارس
اهتناتمواهاروسأولعببسباهيلعاوردقيملونينسثالث
نمًابناجتفرجوتمطوةلجدرهنهايمتضافرخآلابو
نقيأاملسقارسكلملانأليقوةنيدملاتطقسوراوسألا
نقرتحافرانلاهيفبشوهرصقيفهءاسنعمجهكاله
ىلإةطلسلاتلقتناومق٦٠٧ةنسوحنكلذناكونهعيمج
راثآءاملعلاضعبفشتكارشععساتلانرقلايفولباب
.ةيخيراتتاباتكوةريثكًاروصوليثامتاودجوفىونين
نمةبكرمتاناويحصخشتليثامتلاهذهنمضعبلاو
ةوقلاىلإريشتفناسنإسأرورسنيحانجوروثمسج
قفاوتةريثكرومأتاباتكلاهذهبركذُتو.مهفلاوةعرسلاو
.هريسفتيفدعاستوسدقملاباتكلارابخأ

يف.قحوةمحرالبوبرحلايفةيوقروشأةكلممتناك
يفاولحوهشيجبيراحنسلسرأاذوهيكلمايقزحمايأ
ةنيدمصلختملو.ةنيدم٤٦اوحتفواهلكاذوهيضرأ
شيجنمريبكمسقكالهإوبرلاديدمبالإميلشروأ
اهتمصاعذخأورصملخدلابينابروشأكلملاو.نييروشألا
ةميظعلاةمينغلاركذتةيروشألاتاباتكلاو.ةبيثيهووت
ةنيمثلابايثلاورهاوجلاوبهذلاوةضفلانماهذخأيتلا
.ماليعدالببراحمثءاسنلاولاجرلانمديبعلاوليخلاو
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اهلهأواهئامظعحبذواهكلمسأرعطقهنأركذتتاباتكلاو
لكذخأورهنكمهؤامدتلاسومهثثجبضرألاىّطغف
تبرخاهلكدالبلانإًارختفملاقومهندممدهومهزونك
١٠:١٣(ءايعشإلاقامكمئاهبالوسانأالاهيفقبيملىتح
لَقَن«)١٤و

ْ
طَطَحَو،ْمُهَرِئاَخَذُتْبََهنَوٍبوُعُشَموُُختُت

ْ
ُت

ملٱ
اَمَكَو،ٍّشُعَكِبوُعُّشلٱَةَوْرَثيِدَيْتَباَصَأَف.ٍلَطَبَكَكوُلُْ

ُفِرْفَرُمْنُكَيَْملَو،ِضْرَألٱَّـلُكاَنَأُتْعََمجٌروُجْهَمٌضْيَبُعَمُْجي
بوعشلانيبروشأناكف»ٌفِصْفَصُمَالَوٍمَفُحِتاَفَالَوٍحاَنَج
تفاخضرألاكلاممعيمجنأبجعالفسرتفمشحوك
ظافلأبموحانةوبننمكلذرهظيو.ًاماتًاضغبهتضغبأوهنم
.ةرثؤموةديدش

وُذَوٌمِقَتْنُمُّبَرّلٱ.ٌمِقَتْنُمَوٌروُيَغٌهٰلِإُّبَّـرلَا٢«٨-٢
َىلَعُهَبَضَغٌظِفاَحَوِهيِضِغْبُمْنِمٌمِقَتْنُمُّبَرّلٱ.ٍطَخَس
لٱُءيِطَبُّبَّـرلٱ٣.ِهِئاَدْعَأ

ْ
لٱُميِظَعَوِبَضَغ

ْ
َالُهَّـنِكَلَو،ِةَرْدُق

لٱُئِّـَربُي
ْ
يفُّبَّـرلٱ.َةَّـتَب يفَو،ِةَعَبْوَّـزلٱِ لٱِ

ْ
،ُهُقيِرَطِفِصاَع

لٱُرِهَتْنَي٤.ِهْيَلْجِرُراَبُغُباَحَّـسلٱَو
ْ
َعيَِمجُفِّـفَُجيَوُهُفِّـشَنُيَفَرْحَب

لٱَوُناَشاَبُلُبْذَي.ِراَْهنَألٱ
ْ

جلَا٥.ُلُبْذَيَناَنْبُلُرْهَزَو،ُلَمْرَك
ْ
ُلاَبِ

لٱَوِهِهْجَوْنِمُعَفْرُتُضْرَألٱَو،ُبوُذَتُلَالِّـتلٱَوُهْنِمُفُجْرَت
ْ

َُملاَع
يفُموُقَيْنَمَو،ِهِطَخَسَماَمَأُفِقَيْنَم٦.ِهيِفَنيِنِكاَّـسلٱُّلُكَو ِ
٧.ُهْنِمُمِدَهْنَتُروُخُّصلٱَو،ِراَّـنلٱَكُبِكَسْنَيُهُظْيَغ؟ِهِبَضَغِّـوُُمح
يفٌنْصِح.ُّبَّـرلٱَوُهٌحِلاَص ُفِرْعَيَوُهَوِ،قيِّـضلٱِمْوَيِ

ملٱ
ًاّماَتًاكَالَهُعَنْصَيٍرِباَعٍناَفوُطِبْنِكلَو٨.ِهْيَلَعَنيِلِّـكَوَتُْ
ِمل
َ

.»ٌمَالَظْمُهُعَبْتَيُهُؤاَدْعَأَو،اَهِعِضْو
:٣٤جورخ٩٤:١رومزم٤١و٣٣:٣٥ةينثت٢٠:٥جورخ
١٠٤:٣رومزم١:١٤سوماعو٢٩:٦ءايعشإ٧و٦
:٣٣ءايعشإ٥٠:٢ءايعشإو١٠٦:٩رومزم١٩:١ءايعشإو
:٩٨رومزم٢٠و٢٤:١ءايعشإ١:٤اخيم١٩:١٨جورخ٩
:١٩كولم١و٦٦:١٥ءايعشإ١٣:١٣ءايعشإ١٠:١٠ايمرإ٧
ءايعشإ١٨و٢٨:٢ءايعشإ٤٠و٣٧:٣٩و٢٥:٨رومزم١١
١٠و١٣:٩

.ىونيننممقتنموهبعشلرويغٌمِقَتْنُمَوٌروُيَغٌهٰلِإ
.هسفنلمقتنينأناسنإللزوجيالفبرللةمقنلاو

ٌهٰلِإُّبَّـرلٱ«٧و٣٤:٦جورخ(يف)٣ع(ِبَضَغْلٱُءيِطَب
لٱُءيِطَب،ٌفوُؤَرَوٌميِحَر

ْ
لٱَوِناَسْحِإلٱُريِثَكَوِبَضَغ

ْ
.ِءاَفَو

ملٱَوِمْثِإلٱُرِفاَغ.ٍفوُلُأَىلِإِناَسْحِإلٱُظِفاَح
خلٱَوِةَيِصْعَْ

ْ
.ِةَّـيَِط

ىونينلهأىلعبضغلاءيطبناك»ًءاَرْبِإَِئْربُيْنَلُهَّـنِكٰلَو
سودقهنكلونينسلانمتائمرورمدعبالإمهكلهيملهنإف
يدييفعوقولاوهفيخم.مهاياطخىلعنيّرصملائربُيالف
.بضغلاظفاحلاةوقلاميظعلايحلاهللا

ٍتآشيجدئاقبهّبشمبرلاِهْيَلْجِرُراَبُغُباَحَّـسلٱ
.برحلل

رصمنماوجرخاملفوسرحبك)٤ع(َرْحَبْلٱُرِهَتْنَي
نييروشألاةوقتناك.هوربعاملندرألارهنكراهنألاففجيو
نانبلزرأكمهركاسعونانبلولمركلاوناشابكمهلامجو
.ضرألابشعكنولبذيمهنكلوةرثكلاوةماقلاب

مدهنتوةلزلزنمامكطبهتوعفرُت)٥ع(ُعَفْرُتُضْرَألٱَو
برلاةمظعنعّربعتةيرعشتاهيبشت)٦ع(روخصلا
.هبضغو

برلابعشىلإهمالكهّجو)٧ع(ُّبَّـرلٱَوُهٌحِلاَص
نونوكيةعيبطلاتجتراولونوفاخيالفهيلعنيلكتملا
ملٱِيْأَّـرلٱوُذ«نينئمطم

َحتِنَّـكَمُْ
ْ

َكْيَلَعُهَّـنَأل،ًاِملاَسًاِملاَسُهُظَف
.)٢٦:٣ءايعشإ(»ٌلِّـكَوَتُم

ِمل
َ
روكذملانافوطلالعلوىونينعضوميأ)٨ع(اَهِعِضْو

لاق.ةنيدملاراوسأتمدهتهبيذلاةلجدرهنناضيفانه
هئيجملوأدنعهنإىونينبئارخفشتكايذلاروبينملاعلا
ةنيدمدوجوىلعلديًائيشريملوةنيدملاعضومطسويفّرم
ةرومطمتناكةنيدملاراثآنألةيربلايفبكارهنأنظلب

.ةيعيبطلالترظنمكاهرظنموضرألاتحت

ًاكَالَهٌعِناَصَوُه؟ِّـبَّـرلٱَىلَعَنوُرِكَتْفَتاَذاَم٩«١٤-٩
َلْثِمَنوُكِبَتْشُمْمُهَوْمَُّـهنِإَف١٠.ِْنيَتَّـرَمُقيِّـضلٱُموُقَيَال.ًاّماَت
لٱَكَنوُلَكْؤُي،ْمِهِرَْمخْنِمَكَنوُناَرْكَسَوِكْوَّـشلٱ

ْ
لٱِّـشَق

ْ
ِسِباَي

لٱِب
ْ

ملٱَجَرَخِكْنِم١١.ِلاَمَك
ملٱ،ًاَّرشِّـبَّـرلٱَىلَعُرِكَتْفُْ

ُريِشُْ
هلٱِب
َْ

َنِيريِثَكَوَنيِِملاَساوُناَكْنِإ:ُّبَّـرلٱَلاَقاَذَكٰه١٢.ِكَال
لَلْذَأُ.ُربْعَيَفَنوُّزَُجياَذَكٰهَفاَذَكٰه

ْ
١٣.ًةَيِناَثِكُّلِذُأَال.ِكُت

ىَصْوَأْدَقْنِكلَو١٤.ِكَطُبُرُعَطْقَأَوِكْنَعُهَريِنُِرسْكَأَنآلٱَو
يفَكِمْسٱِنِمُعَرْزُيَال:ُّبَّـرلٱَكْنَع ْنِمُعَطْقَأِّـينِإ.ُدْعَباَمِ
ملٱَليِثاَمَّـتلٱَكِٰهلِإِتْيَب

ملٱَوَةَتوُحْنَْ
َكَّـنَأل،ََكْربَقُهُلَعْجَأ.َةَكوُبْسَْ

.»ًاريِقَحَتِْرص
:٥ءايعشإ٥٦:١٢ءايعشإ٧:٤اخيم٢٨:٢٢ءايعشإ١١ع

١١:٢لايقزح١١-١٠:٧ءايعشإو٩ع١٠:١٧و٢٤
يثارمو٨و٥٤:٧ءايعشإ٣٤و٣٣و١٩-١٠:١٦ءايعشإ

بويأ٢:٢٠ايمرإو١٠:٢٧و٩:٤ءايعشإ٣٣-٣:٣١
:٢٢ايمرإو٢٢و١٤:٢١ءايعشإو١٠٩:١٣رومزمو١٨:١٧
٣٢:٢٢لايقزح١٤و٥:١٣اخيمو٢و٤٦:١ءايعشإ٣
٢٣و

وهًاكالهمهلعنصيذلاو.نييروشألابطاخييبنلا
نألنيترمقيضلاموقيالو.هيلعنيرداقوسيلفبرلا
.ماتكالهمهكاله
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ةرثكبنوعمتجميأ)١٠ع(ِكْوَّـشلٱَلْثِمَنوُكِبَتْشُم
نأدحأردقيالكوشلانمجايسكنودحتمونومظنمو
مهنأكنيريحتمنونوكيمهكالهموييفمهنكلو.هقرتخي
اوناكمهنأتاديلقتلانمو.لقعالبورمخلابنوناركس
.مهتنيدمنويلبابلاونويداملالخداملًايقيقحًاركسنيناركس
نمجايسكتراصاهيلعنيلكتماوناكيتلاراوسألاو
.رانلااهلكأتكوشلا

ىلعركتفملابيراحنسجرخىونيننميأَجَرَخِكْنِم
يأكالهلابريشموهوبرلابعشىلعيأًارشبرلا
٣٦:١٩ءايعشإ(بيراحنسلاق.ميلشروأكالهدصاق
ِهلآَنْيَأ«)٢٠و

َ
ِهلآِّـلُكْنِمْنَم...َداَفْرَأَوَةاََمحُة

َ
ِهِذٰهِة

َميِلَشُروُأُّبَّـرلٱَذِقْنُيىَّـتَح،يِدَيْنِمْمُهَضْرَأَذَقْنَأِيضاَرَألٱ
ةسمخوةئمةدحاوةليلبمهنمكلهأبرلانكلو»يِدَيْنِم
.فوصكمهزجاذكهوًافلأنينامثو

نكلومهبّدأناك.ميلشروأملكيبرلا)١٢ع(ِكُتْلَلْذَأ
.روشأرينهبعشنعرسكيفبيدأتلاىهتنا

.روشأملكيانهو)١٤ع(َكْنَعىَصْوَأْدَق
ىَّـمَسُيَال«)١٤:٢٠ءايعشإ(يفامكَكِمْسٱِنِمُعَرْزُيَال

ىلإموقيالوروشأطقسيسيأ»ِّـَّـرشلٱِيلِعاَفُلْسَنِدَبَألٱَىلِإ
.دبألا

ةرثكةيروشألاتاباتكلانمرهظيَكِٰهلِإِتْيَبْنِمُعَطْقَأ
تيبلعجيهنإلوقيفبرلاامأومهلكايهةمظعومهتهلآ
يفاوناكامكوًاعممهتهلآومهنوتومييأمهربقمهتهلآ

المهتهلآنأىلعًاليلدمهتوميفنونوكياذكهمهتايح
)٢٣و٣٢:٢٢(لايقزحلاق.مهتدبعاوصلخينأنوردقي
َىلْتَقْمُهُّلُك.ِهِلْوَحْنِمُهُروُبُق.اَهِتَعاََمجُّلُكَوُروُّشَأَكاَنُه«
يفًابْعُراوُلَعَجَنيِذَّـلٱ...ِفْيَّـسلٱِبَنوُطِقاَس .»ِءاَيْحَألٱِضْرَأِ

ينيعيفًاميظعناكوهتوقبرختفاناكًاريِقَحَتِْرص
هدحويقيقحلاهلإلابرلاامأوريقحفبرلادنعامأوهسفن
نمنوريثكمويلاو.هيلعنيلكتملااهلكةايحلاردصموهف
وأ)٦:٢٤ىّتمرظنا(لامللنودجسينيييحيسمنيمسملا
)٥:٤٤انحويرظنا(ملاعللوأ)١٦:١٨ةيموررظنا(مهنوطبل
دسفيدسجلاوىنفيلاملاو.ةيقيقحلاةايحلانودقفياذكهو
نوكيفًاعماهيلعنولكتملاواهلككلهتفلوزييملاعلادجملاو
.هلدجسيناكامناسنإلاربق

جلٱَىلَعاَذَوُه«١٥
ْ
ِّـرشَبُماَمَدَقِلاَبِ

يِدِّـيَع:ِمَالَّـسلٱِبٍداَنُمٍ
يفْوَأ.ِكَداَيْعَأاَذوَُهياَي ًاضْيَأِكيِفُُربْعَيُدوُعَيَالُهَّـنِإَف،ِكَروُذُنِ
ملٱ
.»ُهُّلُكَضَرَقْنٱِدَق.ُكِلْهُْ
٤و٢٣:٢نييوال١٠:١٥ةيمورو٥٢:٧و٤٠:٩ءايعشإ
٨و٢٩:٧ءايعشإ١١ع٣:١٧ليئويو٥٢:١ءايعشإ

اهللوقيويئاهنلااهودعطوقسباذوهيرشبيرشبملا
ميلشروأىلإاورضحينأاوردقيملمهنإفكدايعأيدّيع
ضرقنيامدعبونييروشألانمًافوخةعيرشلابسحاودّيعيل
ْرُظْنُا«٣٣:٢٠ءايعشإلاق.حرفبنودّيعيونوعجريكلهملا

ًانَكْسَمَميِلَشُروُأِناَيَرَتَكاَنْيَع.اَنِداَيْعَأَةَنيِدَمَنْوَيْهِص
طُم
ْ

يف»ِدَبَألٱَىلِإاَهُداَتْوَأُعَلْقُتَال.ُلِقَتْنَتَالًةَمْيَخ،ًاّنِئَم
لطبأهتومبيذلاحيسملاتومةسينكلاركذتينابرلاءاشعلا
الودعباميفكلهملااهيفربعيالف.دولخلاوةايحلارانأوتوملا
يفنكاسلاحورلاوهوميدقلاناسنإلامصخوهوناطيشلا

حيسملاةسينكاييدّيع.هللاتوكلملنيمواقملاعيمج
.كدايعأ

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ملٱِتَعَفَتْرٱِدَق١«٤-١
ْ
ِسُرْحٱ.ِكِهْجَوَىلَعُةَعَمْقِ

حلٱ
ْ
حلٱِدِّـدَشَ.قيِرَّـطلٱِبِقاَر.َنْصِ

ْ
لٱِنِّـكَم.ِنْيَوََق

ْ
٢.ًاّدِجَةَّـوُق

َنيِبِلاَّـسلٱَّـنَأل،َليِئاَْرسِإِةَمَظَعَكَبوُقْعَيَةَمَظَعُّدُرَيَّـبَّـرلٱَّـنِإَف
.ٌرَّـمَُحمِهِلاَطْبَأُسْرُت٣.ْمِهِموُرُكَناَبْضُقاوُفَلْتَأَوْمُهوُبَلَسْدَق
جلٱُلاَجِر

ْ
ملٱ.َنوُّيِزِمْرِقِشَْي

لٱِراَنِبُتاَبَكْرَْ
ْ

يفِذَالوُف ِمْوَيِ
ملٱُجِيَهت٤.ُّزَتَْهيُوَّْـرسلٱَو.ِهِداَدْعِإ

يفُتاَبَكْرَْ ُضَكَاَرتَت.ِةَّـقِزَألٱِ
يف َجت.َحيِباَصَمَكاَهُرَظْنَم.ِتاَحاَّـسلٱِ

ْ
لٱَكيِر

ْ
.»ِقُوُرب

٦:١٥ءايعشإ١٤و٣:١٢صو٥ع٢٣-٥١:٢٠ايمرإ
١٣و٨٠:١٢رومزم٤٨:١١ايمرإ٢٣-٣٧:٢١لايقزح
ءايعشإو٣و٣:٢ص٣٩:٢٣بويأ١٥و٢٣:١٤لايقزح
٤:١٣ايمرإ٢٦:٢٠لايقزحو٦٦:١٥

نييداملاةكلمميأةعمقملانألوقيوروشأبطاخييبنلا
روشأةمواقمليأروشأهجوىلعتعفترادقنييلبابلاعم
دق«لوقيهنكلونوكيسامبةوبنهمالكوهجولًاهجو
حاحصألارخآيف.رضاحهنأكهآروديكأرمألانأل»تعفترا
روشألديعوحاحصألااذهلوأيفودوهيللدعوقباسلا
)٣٦:٩ءايعشإرظنا(ًارختفميقاشبرلاق.رامدلاوبرحلاب
نآلانكلو»يِدِّـيَسِديِبَعْنِمٍدِحاَوٍلاَوَهْجَوُّدُرَتَفْيَك«
.هيلعنيمئاقلادرينأوهردقيالفلاوحألاتبلقنا

.راصحللدعتسينأروشأللاقَنْصِْحلٱِسُرْحٱ
هبعشبرلاضفر)٢ع(َبوُقْعَيَةَمَظَعُّدُرَيَّـبَّـرلٱَّـنِإَف
هبعشبدؤيلهديببيضقكلمعتساومهاياطخببسب
ليئارسإوبوقعيو.بيضقلاحرطيبيدأتلايهتنيامدعبو
هذهخيراتلبقتطقسةيلامشلاةكلمملانألدحاوىنعمب
برغتوهيبأتيبنمبرهاملبوقعيهمساناكو.ةوبنلا

ألَا
َ

َموُحاَنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص

٤
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رظنا(ردقوهللاعمدهاجوعجراملليئارسإىمستو
.)٢٣-٣٧:١٥لايقزح

اوبلسنويروشألايأْمُهوُبَلَسْدَقَنيِبِلاَّـسلٱَّـنَأل
ليئارسإكلمميحنمنمذخأروشأكلملوف.نييليئارسإلا
ذخأبيراحنسو)١٥:١٩كولم٢رظنا(ةضفلانمةنزوفلأ
نمةنزونيثالثوةضفلانمةنزوةئمثالثايقزحنم
.)١٨:١٤كولم٢رظنا(بهذلا

.ومنلاوحاجنلابابسألكفلتأيأْمِهِموُرُكَناَبْضُق
:١٥انحويرظنا(ريخلاىلإرشلالّوحينأردقيبرلانأريغ
.»َرَثْكَأٍرَمَثِبَِيتْأَيِلِهيِّـقَنُي«)٢

نوهدمسرتلاو.نييداملالاطبأيأ)٣ع(ِهِلاَطْبَأُسْرُت
ناكو.لوقصمساحننمهنألرمحأناكوأرمحألانوللاب
عطقبمهتابكرمنونيزياوناكو.ًازمرقورمحأنوسبلينويداملا
ناكمهحامربشخو.رانلاكسمشلابعملتذالوفلانم
.راجشأكزتهتتناكوورسلانم

يفُتاَبَكْرَْملٱُجِيَهت ةنيدملانعةجراخةقزأ)٤ع(ِةَّـقِزَألٱِ
.اهتعرسيفقربلاكيهواهترثكنمجيهتو.ةنصحملا

يفَنوُرَّـثَعَتَي.ُهَءاَمَظُعُرُكْذَي٥«١٠-٥ .ْمِهِيْشَمِ
ملٱِتَميِقُأْدَقَو،اَهِروُسَىلِإَنوُِعْرسُي

ْ
ِراَْهنَألٱُباَوْبَأ٦.ُةََسْرتِ

لٱَو،ْتَحَتَفْنٱ
ْ

.ْتَفَشَكْنٱِدَقُبَّـصُهَو٧.َباَذْدَقُْرصَق
طُأ
ْ

حلٱِتْوَصَكُّنِئَتاَهيِراَوَجَو.ْتَعِل
ْ

َىلَعٍتاَبِراَضِماََم
َنآلٱُمُهَّـنِكَلَو،ْتَناَكُذْنُمٍءاَمِةَْكِربَكىَوَنيِنَو٨.َّـنِهِروُدُص
لُمَالَو!اوُفِقاوُفِق.َنوُبِراَه

ْ
،ًابَهَذاوُبَْهنِا.ًةَّـضِفاوُبَْهنِا٩.ٌتِفَت

هنَالَف لِلِفَحُّتلِلَةَياَِ
ْ

ٌءَالَخَوٌغاَرَف١٠.ٍْءَيشٍعاَتَمِّـلُكْنِمِةَرْثَك
لَقَوٌباَرَخَو

ْ
يفٌعَجَوَوٍبَكُرُءاَِختْرٱَوٌبِئاَذٌب .ٍوْقَحِّـلُكِ

َجتْمِهِعيَِمجُهُجْوَأَو
ْ

.»ًةَرُْمحُعَم
٤٥:١ءايعشإو٣:١٣و١:٨ص٤٦:١٢ايمرإ٣:١٨ص

٣:٧و١:١ص٣٢:١٢ءايعشإ٥٩:١١و٣٨:١٤ءايعشإ
ايؤرو١:١٨اينفص٤٧:٣و٤٦:٥ايمرإ١٤:٢٣ءايعشإ

:٢٢رومزم١٥-٣٤:١و٢٤:١ءايعشإو٢ع١٦و١٨:١٢
٢:٦ليئوي٢١:٧لايقزحو٨و١٣:٧ءايعشإو١٤

يفنورثعتيفوخلانممهوروشأيأُهَءاَمَظُعُرُكْذَي
دقنييداملاةسرتمنوريروسلاىلإنولصيامدعومهيشم
.مهلباقمتميقأ

ةلجدرهنةفضىلعىونينتناك)٦ع(ِراَْهنَألٱُباَوْبَأ
اهلخديناكرصحرهنلاوباذرهنلايبونجلااهّدحوةيقرشلا
.ةلجديفبصيوةنيدملاطسويفيرجيولامشلانم
نيسمخوحنامهولعناميظعناروسقرشلايفةنيدمللو
١٤٥هضرعقيمعقدنخامهنيبولايمأةثالثامهلوطوًامدق
رغثوءادعألاموجهنمامإراهنألاباوبأتحتفناو.ًامدق

طوبهورهنألاناضيفنموأباوبألانممهلوخدوراوسألا
.راهنألاةهجيفراوسألا

كلملايأرصقلالهأبولقتباذَباَذْدَقُْرصَقْلٱَو
.رطخلادشأيفنيربدمنودبةكلمملاتراصفهيريشمو

زكرموةموكحلازكرماهنأل)٨ع(ٍءاَمِةَكِْربَكىَوَنيِنَو
اهيفتموكتوتاهجلالكنمسانلااهيفعمتجافةراجتلا
.تلفيسءاملاوطبهتسةكربلاهذهدودسنكلوملاعلازونك
نألهبتنيدحأالواوفقاوفقنيبراهللىونينلهألوقيو
.هسفنةاجنبمهنمدحاولكمتهينيبراهلا

رشاعلاددعلايفونييداملليبنلالوق)٩ع(اوُبَْهنِا
.اهبارخلامكوةنيدملاطوقسةعرسىلعلديرصتخممالك

؟ِدوُسُألٱِلاَبْشَأىَعْرَمَوِدوُسُألٱىَوْأَمَنْيَأ١١«١٣-١١
ْنَمَسْيَلَو،ِدَسَألٱُلْبِشَوُةَوْبَّـللٱَوُدَسَألٱِيشْمَيُثْيَح
ملٱُدَسَألٱ١٢.ُفِّـوَُخي

ِحلُِسَرتْفُْ
َ
خلٱَو،ِهِئاَرِجِةجا

ْ
ِلْجَألُقِنَا

ألَمىَّـتَحِهِتاوْبَل
َ

اَنَأاَه١٣.ٍتاََسَرتْفُمُهَيِوآَمَوَسِئاَرَفِهِتاَراَغَم
جلٱُّبَرُلوُقَي،ِكْيَلَع

ْ
ِكُلاَبْشَأَو،ًاناَخُدِكِتاَبَكْرَمُقِرْحُأَف.ِدوُُن

ًاضْيَأُعَمْسُيَالَو،ِكَسِئاَرَفِضْرَألٱَنِمُعَطْقَأَو،ُفْيَّـسلٱاَهُلُكْأَي
.»ِكُلُسُرُتْوَص
١٤-١٠:٦ءايعشإ٤:٧ايمرإو٥:٢٩ءايعشإو٣:١ص
٥:٨لايقزحو٢١:١٣ايمرإو٣:٥ص٥١:٣٤ايمرإو
:٤٩ءايعشإو١٢و٣:١ص٤٦:٩رومزمو٩و١١:٦عوشي

١٣-١٩:٩و٢٥-١٨:١٧كولم٢و٢٥و٢٤

مهتسارشومهتوقىلإًارظندوسأبنوهبشمىونينلهأ
نكلو.ٍدحأنمنوفاخيالدوسألاكوملاعلاىلعمهطلستو
لبهسفنصلخينأنآلاردقيالهتوقبرختفاناكنإوروشأ
.اهاوأمىشالتيودوسألاعطقنت

يقاشبرىلإةراشإ)١٣ع(ِكُلُسُرُتْوَصًاضْيَأُعَمْسُيَال
ءايعشإرظنا(دوهيلااوريعيلبيراحنسمهلسرأنيذلاهءاقفرو

٣٦:٢(.

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ِملٌلْيَو١«٣-١
َ

طَخَوًابِذَكٌةَنآلَماَهُّلُك.ِءاَمِّـدلٱِةَنيِد
ْ

.ًاف
لٱِةَشْعَرُتْوَصَوِطوَّـسلٱُتْوَص٢.ُسَاِرتْفالٱُلوُزَيَال

ْ
،ِرَكَب

ُبيَِهلَو،ُضَهْنَتٌناَسْرُفَو٣،ُزِفْقَتٌتاَبَكْرَمَوُّبَُختٌلْيَخَو
هنَالَو،َىلْتَقُةَرْفَوَوىَحْرَجُةَرْثَكَو،ِحْمُّرلٱُقيِرَبَوِفْيَّـسلٱ َةَياَِ
لِل
ْ

.»ْمِهِثَثُجِبَنوُرُثْعَي.ِثَثُج
٢٥-٣٩:٢٣بويأو٤و٢:٣ص٩و٢٤:٦لايقزح

ألَا
َ
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٦٦:١٦و٣٤:٣ءايعشإ٣:١١قوقبح٤٧:٣ايمرإو
٣٩:٤لايقزحو٣٧:٣٦ءايعشإ

فطخلاةرثكل)١(ءامدلاةنيدمىونينيبنلاىّمس
هنأكهشاعمهنمذخأوريقفلاملظاذإينغلانإفاهيفملظلاو
زاتما.تاوبروفولأاولتقاهيفيتلااهبورحةرثكل)٢(هلتق
تاباتكلانمرهظيامكةواسقلاوةقفشلامدعبنويروشألا
نولازيالمهومهارسأضعبنوخلسياوناكمهنإف.روصلاو
ءايحألاقنعباهنوقلعيوضعبلاسوؤرنوعطقياوناكوءايحأ
سانلاجرفتيلصافقأيفءارمألانمىرسأنوعضياوناكو
.مهباورخسيومهيلع

الذخأامهموعامطلاعبشيالخلاُساَِرتْفالٱُلوُزَيَال
.ريقفلانمًاعمطرثكأناعبشلاًانايحأو.بلطيلازي

نييداملاتابكرمىلإريشي)٢ع(خلاِطوَّـسلٱُتْوَص
انمامأصخشتةرثؤموةرصتخمتارابعبلاتقلافصييبنلاو
.لئاهلالاتقلاكلذًامامت

حلٱِةَيِناَّـزلٱىَنِزِلْجَأْنِم٤«٧-٤
ْ

جلٱِةَنََس
ْ

ِةَبِحاَصِلاََم
لٱِرْحِّـسلٱ

ْ
،ِكْيَلَعاَذَنَئَه٥.اَهِرْحِسِبَلِئاَبَقَواَهاَنِزِبًاَممُأِةَعِئاَب

جلٱُّبَرُلوُقَي
ْ

يِرُأَو،ِكِهْجَوِقْوَفَىلِإِكَلاَيْذَأُفِشْكَأَف،ِدوُُن
ملٱَوِكَتَرْوَعَمَمُألٱ

طَأَو٦.ِكَيْزِخَكِلاَمَْ
ْ

،ًاخاَسْوَأِكْيَلَعُحَر
ِكْنِمُبُرَْهيِكاَرَيْنَمُّلُكُنوُكَيَو٧.ًَةْربِعِكُلَعْجَأَوِكُنيِهُأَو
َهليِثْرَيْنَم،ىَوَنيِنْتَبِرَخ:ُلوُقَيَو

َ
طَأَنْيَأْنِم:ا

ْ
ِكَلُبُل

»؟َنيِّـزَعُم
٢و١٧:١ايؤرو٢٩-١٦:٢٥لايقزحو٢٣:١٧ءايعشإ
:٥٠ايمرإو٢:١٣ص١٨:٣ايؤر١٣و١٢و٤٧:٩ءايعشإ

:٩بويأ١٦:٣٧لايقزح١٣:٢٦ايمرإ٢٦:٣لايقزحو٣١
:٥١ايمرإو١٤:١٦ءايعشإ٢:٩يخالمو٣٠:٨بويأ٣١
٢:١٣اينفصو٢:٨و١:١ص٥١:٩ايمرإو٢:٨ص٣٧

١٥:٥ايمرإو٥١:١٩ءايعشإ

مانصأللاودجسمهنأل)١(ةينازتهبشأِةَنَسَْحلٱِةَيِناَّـزلٱ
مهيفةرهاظهللاةفرعمنأعممهتاوهشبسحباولمعو
ةبذاكتادهاعمببوعشلااوشغمهنأل)٢()١:١٩ةيمور(
رظنا.ةينازةبحمكةيناسفنتاياغلجألةبحملاباورهاظتو
ءايعشإ(يقاشبردئاقلادينعروشأكلمبيراحنسمالك

لُصيِعَماوُدِقْعٱ«)١٧و٣٦:١٦
ْ

ُّلُكاوُلُكَوَّـَيلِإاوُجُرْخٱَو،ًاح
َِيتآىَّـتَح...ِهِتَنيِتْنِمٍدِحاَوُّلُكَو،ِهِتَنْفَجْنِمٍدِحاَو
رظنا(»خلاٍةَطْنِحِضْرَأ،ْمُكِضْرَأِلْثِمٍضْرَأَىلِإْمُكَذُخآَو
اَمْهَمَو،يِّـنَعْعِجْرٱ«روشأكلملايقزحلاق)١٨:١٤كولم٢
لَعَج
ْ

لََمحَّـَيلَعَت
ْ

ءايعشإرظنا(و.ًابهذوةضفهلعفدف»ُهُت
لٱَثَكَن«)٣٣:٨

ْ
ملٱَلَذَر.َدْهَع

)٣(»ٍناَسْنِإِبَّـدَتْعَيَْمل.َنُدُْ

.اهعقومواهتمظعواهانغىلإًارظنةنسحةينازتهبشأو
.شغلاوليحلاىلإريشيروكذملارحسلاامبرو

ناكامهمناسنإلالمعياذامف)١٥ع(ِكْيَلَعاَذَنَئَه
نييداملانماوصلخولو.هيلعهللاناكاذإًاينغوًاميظع
الإبرحللةوقمهلسيلومهريغمهيلعميقينأردقيبرلا
.برلانمهوذخأاوناكامب

مظعأاهباصأةديسبةهّبشمةنيدملاِكَلاَيْذَأُفِشْكَأَف
ناك.ةيّرسلاهاياطخفشكناسنإللراعمظعأو.ةناهإ
.هفعضفشكناطقساملنكلوهتوقبًارختفمروشأ

جلٱَنوُمَأَوُنْنِمُلَضْفَأِتْنَأْلَه٨«١١-٨
ْ

َْنيَبِةَسِلَا
َهلْوَح،ِراَْهنَألٱ

َ
ملٱا

ْ
لٱُنْصِحَيِهيِتَّـلٱُهاَيِ

ْ
لٱَنِمَو،ِرْحَب

ْ
ِرْحَب

هنْتَسْيَلَوَْرصِمَعَماَُهتَّـوُقٌشوُك٩؟اَهُروُس ُميِبوُلَوٌطوُف.ٌةَياَِ
ملٱَىلِإْتَضَمْدَقًاضْيَأَيِه١٠.ِكَتَنوُعَماوُناَك

ِ،يْبَّـسلٱِبىَفْنَْ
طَأَو
ْ

ُهلاَف
َ

طُحا
ِّـ

يفْتَم لَأاَهِفاَْرشَأَىلَعَو،ِةَّـقِزَألٱِعيَِمجِسْأَرِ
ْ

اوُق
لٱِباوُدَّـيَقَتاَهِئاَمَظُعُعيَِمجَو،ًةَعْرُق

ْ
ًاضْيَأِتْنَأ١١.ِدوُيُق

طَتًاضْيَأِتْنَأ.ًةَيِفاَخَنيِنوُكَت.َنيِرَكْسَت
ْ

ِبَبَسِبًانْصِحَنيِبُل
لٱ
ْ

.»ِّـوُدَع
٨-١٩:٦ءايعشإ١٦-٣٠:١٤لايقزحو٤٦:٢٥ايمرإ
٢٧:١٠لايقزحو٤٦:٩ايمرإو١٠:٦نيوكت٢٠:٥ءايعشإ
:٢٠و١٩:٤ءايعشإ١٦:٨و١٢:٣مايأ٢و٣٨:٥و٣٠:٥و
٤٩:٢٦ءايعشإ١١ايدبوعو٣:٣ليئوي١٣:١٦عشوه٤
١:٨عشوهو١٩و٢:١٠ءايعشإو١:٨ص٢٥:٢٧ايمرإو

وحندعبىلعورصميبونجيفةبيثةنيدميأَنوُمَأَوُن
.ةرهاقلانمليم٤٠٠
يهراهنألاولينلايأطقفدحاورهنرصميفِراَْهنَألٱ

»ًارحب«لينلاىمستولينلانمةجراخلاةريثكلايقاوسلا
ناكامكةبيثلروسونصحكلينلاناكو.هتمظعىلإًارظن
تسيلىونيننأوهيبنلالوقو.ىونينلهعورفوةلجدرهن
.ىونينطقستساذكهكلتتطقسامكوةبيثنملضفأ
برخيسبرخيذلاامأو.روشأدينعةبيثطوقسناك
تناكو.ةنيدملامساونوهلاودجسيذلاهلإلامسانومأو
تناكونيرهنلانيبامىلإتدتماةميظعةكلممةمصاعةبيث
طوفورصميبونجناكاميهشوكو.اهلةعضاخىونين
ةئمةبيثلناكهنأليق.ايقيرفأيلامشيفبوعشميبولو
ضرعو.اهركاسعواهليخعمةبكرمفلأنورشعاهلوباب
نمضرعأيألايمأةرشعوحنةبيثدنعلينلايداو
ىرقلاءامسأو.عارذةئمعبسوحنانهلينلاضرعوهلدعم
ةنيدموونرقوكنركلاورصقلةبيثعضوميفمويلاةدوجوملا
كولمللًالاثمت١٨ناك.ًادجةميظعمويلاةدوجوملاراثآلاوبأ
لاثمتلاوعرذأ٨نيفتكلانيبهضرعونامئاقنالاثمتاهنمو

ألَا
َ
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ًادجبلصرجحلاوراطنق٣٥٠٠وحنهنزودحاورجحنم
نمانمايأيفنوسدنهملاشهدناوديعبناكمنمهلصأو
.اهوشقنوةراجحلااولقننيذلاميدقلايفنيسدنهملاةقاذح
ًاعارذ٨٠هضرعوًاعارذ١٥٠هلوطلكيهكنركلايفدجويو
١٢هيفدجويوةنسيفلأةدمىلعكولملاءامسأةبوتكمهيفو
.ًاعارذ٢٠ولعىلعًادومع٦٦وًاعارذ٣٠ولعىلعًادومع

اذهنأحجرألا)١٠ع(ىَفْنَْملٱَىلِإْتَضَمْدَقًاضْيَأَيِه
.روشأكلملابينابروشأدينعراص

يهركستفروشأملكييبنلا)١١ع(َنيِرَكْسَتًاضْيَأِتْنَأ
.هللابضغسأكنم

لٱِبٍنيِتُراَجْشَأِكِعَالِقُعيَِمج١٢«١٩-١٢
ْ
اَذِإِ،ريِكاَوَب

يفُطُقْسَتْتَّـزَْهنٱ يفٌءاَسِنِكُبْعَشاَذَوُه١٣.ِلِكآلٱِمَفِ ِ
ُراَّـنلٱُلُكْأَت.ِكِضْرَأُباَوْبَأِكِئاَدْعَألُحِتَفْنَت.ِكِطَسَو
لِلًءاَمِكِسْفَنِليِقَتْسِا١٤.ِكَقيِلاَغَم

ْ
يِحِلْصَأ.ِراَصِح

يفِيلُخْدٱ.ِكَعَالِق طلٱِ
ِّـ

يفِيسوُدَوِني ملٱِ
ْ
يِحِلْصَأ.ِطَالِ

ملٱ
ْ
لِ
ْ

ِكُلُكْأَي.ٌفْيَسِكُعَطْقَي.ٌراَنِكُلُكْأَتَكاَنُه١٥.َنَب
لٱَك
ْ

لٱَكيِرَثاَكَت.ِءاَغْوَغ
ْ

جلٱَكيِمَظاَعَت.ِءاَغْوَغ
ْ

ِتْرَثْكَأ١٦.ِداََر
لٱ.ِءاَمَّـسلٱِموُجُنْنِمَرَثْكَأِكَراَّـُجت

ْ
.ْتَراَطَوْتَحَّـنَجُءاَغْوَغ

جلٱَكِكُؤاَسَؤُر١٧
ْ

جلٱِةَلَجْرَحَكِكُتَالُوَو،ِداََر
ْ

حلٱِداََر
ْ

َىلَعِةَّـلَا
جلٱ
ْ

يفِناَرُْد لٱِمْوَيِ
ْ

ُفَرْعُيَالَوُريِطَتَفُسْمَّـشلٱُقِْرشُت.ِْدَرب
.َروُّشَأَكِلَماَيَكُتاَعُرْتَسِعَن١٨.َوُهَنْيَأاَُهناَكَم
جلٱَىلَعَكُبْعَشَتَّـتَشَت.َكُؤاَمَظُعْتَعَجَطْضٱ

ْ
ْنَمَالَوِلاَبِ

.ِءاَفِّـشلٱُميِدَعَكُحْرُج.َكِراَسِكْنالٌْربَجَسْيَل١٩.ُعَمَْجي
َىلَعُهَّـنَأل،َكْيَلَعِْمهيِدْيَأِبَنوُقِّـفَصُيََكَربَخَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱُّلُك
.»؟ِماَوَّـدلٱَىلَعَكَُّرشَّـرُمَيَْملْنَم
:٥١ايمرإو١٩:١٦ءايعشإ١:١٠قوقبحو٢٨:٤ءايعشإ

ص١١و٤و٣٢:٣مايأ٢و٢و٤٥:١ءايعشإو٢:٦ص٣٠
١:٤ليئوي١٦و٦٦:١٥ءايعشإو٢:١٣صو١٣ع٢:١
:٥٦ءايعشإو٦و٧٦:٥رومزم٥١:٢٧ايمرإ٢٣:٨ءايعشإ

:١٣ءايعشإو٢٢:١٧كولم١و٢:٥ص٥١:٥٧ايمرإو١٠
٢٧:٢٣بويإ٣٠:١٢ايمرإ١:٩اخيمو٤٦:١١ايمرإ١٤
٣٧:١٨ءايعشإو٤ع٢:١٥يثارمو

طقسيفنيتةرجشناسنإلاُّزهيامكٍنيِتُراَجْشَأِكِعَالِق
.اهتوقواهانغطقسيفروشأعالقزهنتاذكهًالاحنيتلا

ىونينىلإيدؤتيتلاتاقرطلا)١٣ع(ِكِضْرَأُباَوْبَأ
.اهظفحلةنيدملالوحتناكيتلانوصحلاوتاهجلالكنم
.فوخلاوفعضلايفءاسنلاكسأبلاةربابجو

ةينبألاقارتحاىلعلدتتايداعلاِكَقيِلاَغَمُراَّـنلٱُلُكْأَت
ضعبيفةلاحلايهامكبشخنمقيلاغملاتناكامبرو
.مويلاىلإةيروستاهج

يهوىونينبطاخييبنلا)١٤ع(ِكِسْفَنِليِقَتْسِا
يقتستةدبعكنوكتاهنكلوسانلامدختستتناكةديسك
ًادادعتساطالملايفسودتونيطلايفلخدتوءام
.راصحلل

ةمظعىلإًارظنءاغوغلاكىونينتناك)١٥ع(ِءاَغْوَغْلٱَك
اونغتسااهراجتوملاعلابلساهشيجنإفمهتسارشواهشويج
اوبلسامكوًاضيأءاغوغلاكىونينءادعأنكلو.بلسلانم
.نوبرُخياوبرخامكونوبلسُي

هؤامظعتامواوتاميأ)١٨ع(َكُتاَعُرْتَسِعَن
.ةاعرمهلسيلنأل)١٨:١٦مايأ٢رظنا(هبعشتتشتو

امدعبىونينةنيدم)١٩ع(َكِراَسِكْنالٌْربَجَسْيَل
نييداملامايأنمةبرخاذكهتيقبلبًاضيأمقتملتطقس
ملواهيلعمهيديأباوقفصبوعشلاوناكسالبهذهانمايأىلإ
طوقساذكهو.اهيلعنزحيوأةيقيقحةبحماهبحينمنكي
.هسفنلشيعينملك

شويجلاةمظعىلعلاكتالالطبةوبنلاهذهدئاوفنمو
لاكتالايفيهةيقيقحلاةوقلاو.لاملاوةراجتلاونوصحلاو
ألِلىَبوُط«هاياصوظفحوبرلاىلع

ُ
ٰهلِإُّبَّـرلٱيِتَّـلٱِةَّـم

ُ
،اَه

.)٣٣:١٢رومزم(»ِهِسْفَنِلًاثَاريِمُهَراَتْخٱيِذَّـلٱِبْعَّـشلٱ

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
َ

َموُحاَنرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُثِلاَّـثلٱُحاَحْص
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