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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

ِمُق٢:َياَّـتِمَأِنْبَناَنوُيَىلِإِّـبَّـرلٱُلْوَقَراَصَو١«١،٢
ملٱىَوَنيِنَىلِإْبَهْذٱ

لٱِةَنيِدَْ
ْ

َدِعَصْدَقُهَّـنَأل،اَهْيَلَعِداَنَوِةَميِظَع
.»يِماَمَأْمُهَُّرش
١١:٢٩اقولو١٦:٤و٤١-١٢:٣٩ىّتمو١٤:٢٥كولم٢
٣٧:٣٧ءايعشإو١٩:٣٦كولم٢و١:١١نيوكت٣٢و٣٠و
ءايعشإ٤:١١و٣و٣:٢ص٢:١٣اينفصو١:١موحانو

١٨:٢٠نيوكت٥٨:١

يذلا)١٤:٢٥كولم٢(يفروكذملاوهنانوينأحجرألا
ةامحلخدمىلإليئارسإمختدربيناثلاماعبريمايأيفأبنت
رحببرقبنولوبزيفرفاحتجنموهو.ةبرعلارحبىلإو
.ياتمأمسابهيبأريغالومسالااذهبهريغدجويالو.ةيربط
مالكلانأعمرفسلااذهبتاكوهاذهنانوينأحجرألاو
.ملكتملاةغيصبالبئاغلاةغيصيف

رفسلااذهنإنوثدحملانورسفملااميسالوضعبلالوقي
)١(:يتأيامىلعمهيأرنونبيوةيليثمتةياورلبًاخيراتسيل
ةيخيراتلارافسألاعمسيلوةيوبنلارافسألاعمرفسلادوجو
رافسألايفةروكذملابئاجعلانعفلتختبئاجعركذ)٢(
نيبقافتالامدع)٣(ميظعلاتوحلاأبناميسالوةيخيراتلا
امومهريغصىلإمهريبكنمىونينلهأةوبنيفليقام
ِملٌلْيَو«موحانرفسيفىتأاموىونينخيراتنعفرعُي

َ
ِةَنيِد

طَخَوًابِذَكٌةَنآلَماَهُّلُك.ِءاَمِّـدلٱ
ْ

ُميِدَعَكُحْرُج«)٣:١(»ًاف
»َكْيَلَعِْمهيِدْيَأِبَنوُقِّـفَصُيََكَربَخَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلٱُّلُك.ِءاَفِّـشلٱ
٥١:٣٤(ايمرإيفىتأام)٤(نانويدعبموحانو)٣:١٩(
ًءاَنِإيِنَلَعَج.َلِباَبُكِلَمَُّـرصَنْذَخوُبَنِيناَنْفَأيِنَلَكَأ«)٤٤و
ألَمَوٍنيِّـنِتَكيِنَعَلَتْبٱ.ًاغِراَف

َ
...يِنَحَّـوَط.يِمَعِنْنِمُهَفْوَج

يفَليِبُبِقاَعُأَو رمألاو»ُهَعَلَتْبٱاَمِهِمَفْنِمُجِرْخُأَوَلِباَبِ
ًاضيأنانويأبننإنولوقيف.هيبشتمالكلااذهنأحضاو
.خيراتالهيبشت

كلذتبثياممو.يخيراترفسنانويرفسنأحجرألاو
ناسنإىلإبرلالوقراص«لوقيالهنإفمالكلاسَفَن)١(
ُهَّـنَأل«لاقذإعوسيمالك)٢(خلا»ياتمأنبانانويىلإلب
يفُناَنوُيَناَكاَمَك طَبِ

ْ
حلٱِن

ْ
ىَوَنيِنُلاَجِر...خلاِتُو

يفَنوُموُقَيَس جلٱاَذٰهَعَمِنيِّـدلٱِ
ْ
اوُباَتْمَُّـهنَأل،ُهَنوُنيِدَيَوِليِ

١٢:٤٠ىّتم(»اَنُهٰهَناَنوُيْنِمُمَظْعَأاَذَوُهَو،َناَنوُيِةاَداَنُمِب
يتلاتاياكحلانمسيلميظعلاتوحلاأبننإ)٣()٤١و
تومىلإزمرلاهتياغلباهنمسانلاشهدنينأاهتياغ
لمتحملانمفىونينلهأةبوتةهجنمو.هتمايقوحيسملا

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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لعلو.رفسلااذهيفالإركذُتالفطقفةيتقوةبوتاوباتمهنأ
رومأىلإزمريامهيفنألةيوبنلارافسألاعمعضُورفسلااذه
هجويأىلعوكلذدعبممألاريشبتوحيسملاةمايقكةيتآ
ريسفتلايفرهظتسةمهمدئاوفرفسلااذهيفدجويناك
.ليصفتلاب

ِهْجَوْنِمَشيِشْرَتَىلِإَبُرْهَيِلُناَنوُيَماَقَف٣«٧-٣
َعَفَدَفَشيِشْرَتَىلِإًةَبِهاَذًةَنيِفَسَدَجَوَواَفاَيَىلِإَلَزَنَف،ِّـبَّـرلٱ
ِهْجَوْنِمَشيِشْرَتَىلِإْمُهَعَمَبَهْذَيِل،اَهيِفَلَزَنَواََهتَرْجُأ
لٱَىلِإًةَديِدَشًاحيِرُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف٤.ِّـبَّـرلٱ

ْ
ٌءْوَنَثَدَحَف،ِرْحَب

يفٌميِظَع لٱِ
ْ
َفاَخَف٥.ُِرسَكْنَتُةَنيِفَّـسلٱِتَداَكىَّـتَحِرْحَب

ملٱ
يِتَّـلٱَةَعِتْمَألٱاوُحَرَطَو،ِهِٰهلِإَىلِإٍدِحاَوُّلُكاوُخََرصَوَنوُحَّـالَْ

يف لٱَىلِإِةَنيِفَّـسلٱِ
ْ
ْدَقَناَكَفُناَنوُياَّـمَأَو.ْمُهْنَعاوُفِّـفَخُيِلِرْحَب

َءاَجَف٦.ًاليِقَثًامْوَنَماَنَوَعَجَطْضٱَوِةَنيِفَّـسلٱِفْوَجَىلِإَلَزَن
َكِٰهلِإَىلِإْخُْرصٱِمُق؟ًامِئاَنَكَلاَم:ُهَلَلاَقَوِةَّـيِتوُّنلٱُسيِئَرِهْيَلِإ
ْمُهُضْعَبَلاَقَو٧.َكِلَْهنَالَفاَنيِفُهٰلِإلٱَرِكَتْفَيْنَأىَسَع
لُنَّـمُلَه:ٍضْعَبِل

ْ
لٱِهِذٰهْنَمِبَبَسِبَفِرْعَنِلًاعَرُقيِق

ْ
.ُةَّـيِلَب

لَأَف
ْ

لٱِتَعَقَوَف،ًاعَرُقاْوَق
ْ

.»َناَنوُيَىلَعُةَعْرُق
١٠و٩و١٣٩:٧رومزم١٠:٩ايمرإو١٠و٦و٢٣:١ءايعشإ
:١٠٧رومزم٤٣و٩:٣٦لامعأو٣:٧ارزعو٢:١٦مايأ٢

١٩و٢٧:١٨لامعأ١٨:٢٦كولم١و١٣٥:٧و٢٨-٢٥
١٢:٢٢ليئومص٢و٣:٩ص١٠٧:٢٨رومزم٣٨و
٢١و١:٢٠ليئومص١و١٨-٧:١٤عوشي٥:١٥سوماعو
لاثمأو٣٢:٢٣ددع٢٦-٢:٢٣لامعأو٤٢و١٤:٤١و

١٦:٣٣

ودعمظعأروشأناكوروشأةكلممةمصاعىونينتناك
ىلإهوعدينأدريملوهءاقبنانويبلطيملًاعبطوليئارسإل
برغلايفاينابسأدالبيفشيشرتتناكو.صلخيفةبوتلا
نمبرهينأردقيالهنأفرعنانوينأكشالو.ىصقألا
.خلا»كحورنمبهذأنيا«)١٢-١٣٩:٧رومزم(برلا
ضعبلانأامكهنمةبولطملاةمدخلانمبرههنكلو
نمكلذونيجاتحملاةمدخوأريشبتلاةمدخنمنوفعتسي
.ةمدخلاحاجنبناميإلامدعوفوخلانموألسكلا

تاناويحورحبلاوحايرألا)٤ع(ًاحيِرُّبَّـرلٱَلَسْرَأَف
.ءاشيامكاهملعتسيفبرلاديبًاعيمجرحبلا

اوربتعافنوريثكةهلآنيينثولل)٥ع(ِهِٰهلِإَىلِإٍدِحاَوُّلُك
ملمهنأريغهتردقوهدوجواوركنيملوةهلآلادحأكبرلا
.ديحولاهلإلاكهوفرعي

ٌئِطاَخاَّـمَأ«نانويببسباهورسخَةَعِتْمَألٱاوُحَرَط
ناخعأبنرظنأ)٩:١٨ةعماج(»ًاليِزَجًاْريَخُدِسْفُيَفٌدِحاَو
لتُقوياعلهأمامأليئارسإبرههتنايخببسبيذلا

نمبعتهنألنانويمانو)٥-٧:١عوشي(ًالجر٣٦مهنم
ىلعذخأيملًايتونسيلهنأامبوهراكفأبارطضانموهرفس
.ةنيفسلاريبدتيفةيلوؤسمهسفن

متهيملهنأكنيينثولانمنانويخبُو)٦ع(ًامِئاَنَكَلاَم
ملورطخلاتقويفمانوهريغصالخبالوهسفنصالخب
.نيدالبهنأكّلصي

ًانايحألمعتسيبرلاناكميدقلايف)٧ع(ًاعَرُقيِقْلُن
)١٨:٦عوشيو١٦:٨نييوالرظنا(هتئيشمنالعإلةعرقلا
اناطعأهللانألانمايأيفرابتعااهلسيلةعرقلانأعم
.سدقلاحورلاةبهوميفولماكلاهباتكيفلضفأًاروتسد

ملٱِهِذٰهْنَمِبَبَسِباَْنِربْخَأ:ُهَلاوُلاَقَف٨«١٢-٨
ُةَبيِصُْ

ْنِمَوَكُضْرَأَيِهاَم؟َتْيَتَأَنْيَأْنِمَو؟َكُلَمَعَوُهاَم؟اَنْيَلَع
َهلَلاَقَف٩؟َتْنَأٍبْعَشِّـيَأ

ُ
ِينَاْربِعاَنَأ:ْم

ٌّ
َنِمٌفِئاَخاَنَأَو،

لٱَعَنَصيِذَّـلٱِءاَمَّـسلٱِهٰلِإِّـبَّـرلٱ
ْ
لٱَوَرْحَب

ْ
ُلاَجِّـرلٱَفاَخَف١٠.َّـَرب

ِمل:ُهَلاوُلاَقَو،ًاميِظَعًافْوَخ
َ
لَعَفاَذا

ْ
اوُفَرَعَلاَجِّـرلٱَّـنِإَف؟اَذٰهَت

اَذاَم:ُهَلاوُلاَقَف١١.ْمَُهَربْخَأُهَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمٌبِراَهُهَّـنَأ
لٱَنُكْسَيِلَكِبُعَنْصَن

ْ
لٱَّـنَأل؟اَّـنَعُرْحَب

ْ
ُداَدْزَيَناَكَرْحَب

َهلَلاَقَف١٢.ًاباَرِطْضٱ
ُ

طٱَوِينوُذُخ:ْم
ْ

يفِينوُحَر لٱِ
ْ
َنُكْسَيَفِرْحَب

لٱ
ْ
ملاَعيِنَّـنَأل،ْمُكْنَعُرْحَب لٱُءْوَّـنلٱاَذٰهيِبَبَسِبُهَّـنَأٌِ

ْ
ُميِظَع

.»ْمُكْيَلَع
٤٧:٣نيوكت١٤:٤٣ليئومص١و٧:١٩عوشي
٢:١٣و١:١٥جورخو١٤:١٣نيوكت٣٠:١٣ليئومص١و
١:٤ايمحنو١:٢ارزع٣٣و٣٢و٢٨و١٧:٢٥كولم٢و
٩٥:٥رومزمو٩:٦ايمحن٢:١٨لاينادو١٣٦:٢٦رومزمو
مايأ٢و٢٤:١٧ليئومص٢و٢٧:٢٢بويأو٣ع١٤٦:٦و

٢١:١٧

.مهراكفأبارطضاىلعلدتمهتالاؤسةرثك
ِيناَْربِعاَنَأ

ٌّ
نوبقليبناجألاناكاذكه)٩ع(

انأ«لاقبرلاهجونمبرهدقناكهنأعمونويليئارسإلا
هتئيطختناكلبنيدحلملاكنكيملف»برلانمفئاخ
نععوسيلاق.مهناميإفعضنعةجتانلاهللادالوأاياطخك
فاخو»فيعضفدسجلاامأوطيشنفحورلاامأ«هلسر
ءامسلاهلإوهنانويهلإنأاوعمساملًاميظعًافوخلاجرلا
.ربلاورحبلاعنصيذلا

ِمل
َ
اياطخنمنينمؤملاريغبجعتي)١٠ع(اَذٰهَتْلَعَفاَذا

.مهنملامعألاهذهلثمنورظنتسيالمهنألنينمؤملا
يفِينوُحَرْطٱ حيسملاىلإًازمرنانويناك)١٢ع(ِرْحَبْلٱِ

نمؤينملكلةيدبأةايحنوكتلتاموهسفنلذبيذلا
هسفنمّلسيأرحبلايفينوحرطايتاونلللاقنانوينإف.هب
موقيسهنأهلنلعأناكبرلالعلو.لاجرلاوجنيلتوملل

ألَا
َ

ألٱُحاَحْص
َ
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ناكنإرمألااذهيفبرلاعاطأفنانويامأوتوملاكلذنم
املهلوقبسحاولمعينألاجرلافاخو.ةايحللوأتوملل
رحبلافقواملمهفوخدادزاوبرلالبقنملسرمهنأاوفرع
برلانإنانويلوققدصلةداهشناككلذنألهناجيهنع
.ربلاورحبلاعناصوه

َىلِإَةَنيِفَّـسلٱاوُعِّـجَرُيِلاوُفَّـذَجَلاَجِّـرلٱَّـنِكَلَو١٣«١٧-١٣
لٱ
ْ

لٱَّـنَأل،اوُعيِطَتْسَيْمَلَفِّـَرب
ْ
١٤.ْمِهْيَلَعًاباَرِطْضٱُداَدْزَيَناَكَرْحَب

اَذٰهِسْفَنِلْجَأْنِمْكِلَْهنَال،ُّبَراَيِهآ:ِّـبَّـرلٱَىلِإاوُخََرصَف
َجتَالَو،ِلُجَّـرلٱ

ْ
لَعَفُّبَراَيَكَّـنَأل،ًائيِرَبًامَداَنْيَلَعْلَع

ْ
اَمَكَت

يفُهوُحَرَطَوَناَنوُياوُذَخَأَّـمُث١٥.َتْئِش لٱِ
ْ
لٱَفَقَوَف،ِرْحَب

ْ
ُرْحَب

،ًاميِظَعًافْوَخِّـبَّـرلٱَنِمُلاَجِّـرلٱَفاَخَف١٦.ِهِناَجَيَهْنَع
َّـدَعَأَفُّبَّـرلٱاَّـمَأَو١٧.ًاروُذُناوُرَذَنَوِّـبَّـرلِلًةَحيِبَذاوُحَبَذَو

يفُناَنوُيَناَكَف.َناَنوُيَعِلَتْبَيِلًاميِظَعًاتوُح حلٱِفْوَجِ
ْ

ِتُو
.»ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَث
:١٣٥و١١٥:٣رومزم١٠٧:٢٨رومزمو١٦ع٢١:٣٠لاثمأ
:١٠٧و٤و٩٣:٣و٦٥:٧رومزم٣٥و٤:٣٤لاينادو٦

:٥٠رومزم٣٧-٤:٣٤لاينادو٥-٦:٢ليئومص١و٢٩
:١٢ىّتم)يناربعلايف٢:١ص(٤:٦ص١٤و٦٦:١٣و١٤
٤٠

ًاروذناورذنو.رحبلايفمهويأ)١٦ع(ًةَحيِبَذاوُحَبَذَو
نولصيامنيحىرخأحئابذنومدقيمهنأببرلااودعويأ
ربلاىلإاوعجريتاونلانأدوهيلاديلاقتنمو.ربلاىلإ
اونتتخاوبرلابمهناميإباوفرتعاوميلشروأىلإاودعصو
.هللابعشىلإاومضناو

ديفتةيلصألاةيناربعلاةملكلا)١٧ع(ًاميِظَعًاتوُح
بلككةيرحبتاناويحدجويو.رحبلايفريبكناويحىنعم
مويلايفربلاىلإتوحلاهفذق.ًاناسنإعلبتنأردقترحبلا
ةثالثلوقلاو.ثلاثلامويلايفربقلانمعوسيماقو.ثلاثلا
.ناتليلومايأةثالثهانعميناربعحالطصالايلثالثومايأ
يفقرغاذإةعاسالوشيعينأًاناسنإنكميالًاعبطو
نفُدوتامهنأكناكف.ةكمسفوجيفاميسالورحبلا
ركذف.تاومألانيبنمماقنمكناكتوحلاهفذقاملو
يفُناَنوُيَناَكاَمَك«هسفنلاهصصخوةثداحلاهذهعوسي ِ
طَب
ْ

حلٱِن
ْ

ُنْبٱُنوُكَياَذَكٰه،ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِتُو
يفِناَسْنِإلٱ لَقِ

ْ
:١٢ىّتم(»ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِضْرَألٱِب

٤٠(.

ِيناَّـثلٱُحاَحْصَألَا

حلٱِفْوَجْنِمِهِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإُناَنوُيَّـىلَصَف١«١٠-١
ْ

٢ِتُو
ْنِمُتْخََرص.يِنَباَجَتْسٱَف،َّـبَّـرلٱيِقيِضْنِمُتْوَعَد:َلاَقَو
هلٱِفْوَج

َْ
يفيِنَتْحَرَطَكَّـنَأل٣.ِيتْوَصَتْعِمَسَف،ِةَيِوا لٱِ

ْ
ِقْمُع

يف لَقِ
ْ

لٱِب
ْ
َكِتاَراَّـيَتُعيَِمجيِقْوَفْتَزاَج.ٌرَْهنِيبَطاَحَأَف.ِراَحِب

لُقَف٤.َكَِجُجلَو
ْ

يِنَّـنِكَلَو.َكْيَنْيَعِماَمَأْنِمُتْدِرُطْدَق:ُت
َىلِإٌهاَيِميِنْتَفَنَتْكٱِدَق٥.َكِسْدُقِلَكْيَهَىلِإُرُظْنَأُدوُعَأ
لٱ.ٌرْمَغِيبَطاَحَأ.ِسْفَّـنلٱ

ْ
لٱُبْشُعَّـفَت

ْ
٦.ِيسْأَرِبِرْحَب

لَزَن
ْ

جلٱِلِفاَسَأَىلِإُت
ْ
َّـمُث.ِدَبَألٱَىلِإَّـَيلَعِضْرَألٱُقيِلاَغَم.ِلاَبِ

لٱَنِمَتْدَعْصَأ
ْ

ْتَيْعَأَنيِح٧.يِٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأِيتاَيَحِةَدْهَو
يف ِلَكْيَهَىلِإِيتَالَصَكْيَلِإْتَءاَجَف،َّـبَّـرلٱُتْرَكَذِيسْفَنَّـِ
٩.ْمُهَتَمْعِنَنوُُكْرتَيًةَبِذاَكَليِطاَبَأَنوُعاَرُيَنيِذَّـلَا٨.َكِسْدُق
حلٱِتْوَصِبَفاَنَأاَّـمَأ

ْ
يفوُأَوَكَلُحَبْذَأِدَْم ِّـبَّـرلِل.ُهُتْرَذَناَمِبِ

خلٱ
ْ

حلٱُّبَّـرلٱَرَمَأَو١٠.ُصََال
ْ

لٱَىلِإَناَنوُيَفَذَقَفَتُو
ْ

.»ِّـَرب
٥٦-٣:٥٣يثارمو٢و١٣٠:١رومزمو١٣:١٥بويأ
١٢٠:١و٢٢:٢٤و٦-١٨:٤رومزمو٣:٦ليئومص١و
:٦٩رومزم٧-٨٨:١و٨٦:١٣و٦١:٢و٦و١٨:٥رومزم
٣١:٢٢رومزم٤٢:٧رومزم٣:٥٤يثارمو١٥و١٤و٢و١
٥:٧رومزمو٦:٣٨مايأ٢و٨:٣٨كولم١و٧:١٥ايمرإو
١١٦:٣و١٨:٥رومزم٢و٦٩:١رومزم٣:٥٤يثارم
:١٦رومزمو٣٣:٢٨بويأ١٦:١٨ىّتمو٣٨:١٠ءايعشإ

٧٧:١٠رومزم١٤٢:٣رومزم٣٨:١٧ءايعشإو٣:٣و١٠
رومزمو٤ع١٨:٦رومزمو٣٠:٢٧مايأ٢و١٤٣:٥و١١و
٢:٢٠قوقبحو١:٢اخيمو٦٥:٤و١١:٤

هنأينعنالوبرللدمحوركشاهلكهتالصُناَنوُيَّـىلَصَف
يفوهوبيترتوظافلألمجأبرعشاهلكوةالصلاهذهنزو
ىلإلزناملهبلقيفناكامعّربعهتالصبهنألبتوحلانطب
.ربلاىلإاهنمدعصورحبلاقامعأ

ْهلٱ
َ
رهنلاو.ربقلاوأةيواهلابتوحلانطبهّبش)٢ع(ِةَيِوا

:٢٤رومزمرظنا(رحبلاهايمانهوتارفلارهنكةريثكهايموه
ريمازملانمةلوقنمةريثكًاظافلأنانويةديصقيفىرنو)٢
برلاسومانيفنوجهلينيذلاراربألانمناكهنأجتنتسنف
.)١:٢رومزم(ًاليلوًاراهن

اهلسريوهوبرللاهلكيأ)٣ع(َكِجَُجلَوَكِتاَراَّـيَت
نملكلالبةفدصلابءيشهبصيملفءاشيامكاهدريو
.هلًابيدأتوبرلا

)٣١:٢٢رومزمرظنا()٤ع(ُتْدِرُطْدَق:ُتْلُقَف
لُق«
ْ

.»َكْيَنْيَعِماَّـدُقْنِمُتْعَطَقْنٱِدَقِّـينِإ...ُت

ألَا
َ

نانويرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاِيناَّـثلٱُحاَحْص
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وحنمههوجونوريديدوهيلاناكَكِسْدُقِلَكْيَهَىلِإُرُظْنَأ
)٦:١٠لاينادو٨:٣٣كولم١رظنا(اولصاملكلكيهلا
.لكيهلاوحنهراكفأنانويهجوف

.)٦٩:١رومزمرظنا()٥ع(ٌهاَيِميِنْتَفَنَتْكٱِدَق
سيلوتوحلافوجيفنانويناكرْحَبْلٱُبْشُعَّـفَتْلٱ
لبًايفرحلوقلارسفننأانمزليالفرحبلابشعناكميف
.قمعلايفناكهنأطقفمهفن

تناكءامدقلاداقتعابسح)٦ع(ِلاَبِْجلٱِلِفاَسَأ
َىلَع«)٢٤:٢رومزمرظنا(ميظعقمعىلعةسسؤمضرألا
لٱ
ْ
.ضرألايأ»اَهَسَّـسَأِراَحِب

قيلاغموباوبأهلتيببةهبشمضرألاِضْرَألٱُقيِلاَغَم
اهقيلاغمبةقلغمباوبألاتمادامهلخدينأدحأردقيالف
رحبلانمدعصينأردقيالوًاجراخًاحورطمنانويناكف
.ءاجرالبيأدبألاىلإكلذوربلاىلإعجريو

)٣٠:٣و١٦:١٠رومزمرظنا(ِةَدْهَوْلٱَنِمَتْدَعْصَأ
.حيسملابهناميإبصلخيامدنعئطاخلكلوقاذهو

املهراكفأنعّربع)٤عرظنا()٧ع(َكِسْدُقِلَكْيَه
صلخامدعبهركشنعًاضيأّربعوتوحلانطبيفناك
هناميإوهصالخهلبسنهنأامببرلابهناميإرهظو.هنم
.)١٨:٦رومزمرظنا(برلاىلإتءاجهتالصنأب

٣٢:٢١ةينثترظنا()٨ع(َليِطاَبَأَنوُعاَرُيَنيِذَّـلَا
ىلإًاضيأريشيامبرومانصألاةدبعىلإريشي)٣١:٦رومزمو
هنونظوةيدسجلاهتحارليطابأيعاريناكهنإفهسفن
بلطينملكو.هللاةمعنىلعهلاكتاكرتدقوةفيعضلا
رظنا(هسفنىلعكالهلابلجيهراكفأبجومبصالخلا
.)٢٣و٥٠:١٤و٤٢:٤رومزم

رظنا(.اهلاجروةنيفسلاصالخلجألهتايحنانويلذب
.»ًاضْيَأاَهَذُخِآلِيسْفَنُعَضَأ«)١٠:١٧انحويعوسيلوق
نيذلاو.طقفدوهيللسيلوملاعلالجألعوسيتامو
.)١٠ع(دوهيلانمسيلونيينثولانماوناكنانويمهصلخ

ُثِلاَّـثلٱُحاَحْصَألَا

ْبَهْذٱِمُق٢:ًةَيِناَثَناَنوُيَىلِإِّـبَّـرلٱُلْوَقَراَصَّـمُث١«٤-١
ملٱىَوَنيِنَىلِإ

لٱِةَنيِدَْ
ْ

َهلِداَنَو،ِةَميِظَع
َ

ملٱا
لَكُماَنَأيِتَّـلٱَةاَداَنُْ

ِّـ
َكُم

هب اَّـمَأ.ِّـبَّـرلٱِلْوَقِبَسَحِبىَوَنيِنَىلِإَبَهَذَوُناَنوُيَماَقَف٣.اَِ
َأَدَتْبٱَف٤.ٍماَّـيَأِةَثَالَثَةَريِسَمِِهللاًةَميِظَعًةَنيِدَمْتَناَكَفىَوَنيِن
ملٱُلُخْدَيُناَنوُي

َنيِعَبْرَأَدْعَب:ىَداَنَو،ٍدِحاَوٍمْوَيَةَريِسَمَةَنيِدَْ
.»ىَوَنيِنُبِلَقْنَتًامْوَي
٢:٧لايقزحو١:١٧ايمرإ١٥-٢:١٣اينفص٢و١:١ص

٢٠:١كولم٢و١١:٣٢اقولو١٢:٤١ىّتم٤:١١و١:٢ص
١٠-١٨:٧ايمرإو٦و

ملوهتئيطخبرلاهلرفغًةَيِناَثَناَنوُيَىلِإِّـبَّـرلٱُلْوَق
امدعبسرطبلعوسيرفغامكةيوبنلاهتفيظونمهدرطي
.)٢١:١٧انحوي(»يفارخعرا«هللاقوهركنأناك

َهلِداَنَو
َ
يفيأ»اهيلعدان«)١:٢(لوألالوقلا)٢ع(ا

.ةمحرلاىلإحيملتيناثلالوقلا
ةادانملايدانينأظعاولكىلعواَِهبَكُمِّـلَكُماَنَأيِتَّـلٱ

ةيزعتوأمهاياطخىلعًاخيبوتناكنإاهببرلاهملكييتلا
ةوقلاوةنامألاوعضاوتلاوةبحملابكلذلكوصالخلابًاريشبتو
.ةادانملايهاملوألابنانويفرعيملامبرو.هديبعل

ىنعمبيناربعحالطصا)٣ع(ِِهللاًةَميِظَعًةَنيِدَم
لابجيأ»هللالابج«٣٦:٦رومزم(يفامكًادجةميظع
.»هللازرأ«)٨٠:١٠رومزم(و.ةميظع

نمضناككشالوةنيدملاةرئاديأٍماَّـيَأِةَثَالَثَةَريِسَم
لخد.ًاتويبطقفسيلوةحالفلللوقحونيتاسباهراوسأ
بابلانماهلكةنيدملاعطقهلعلودحاومويةريسمةنيدملا
.هتادانماوعمساهلهأعيمجنأىتحرخآلابابلاىلإدحاولا
عسوواهلىدانوًادحاوًاموياهيفلاجوةنيدملالخدهنأوأ
طورشتحتيأدعولاكوهفديعولاامأو.همالكيفحضوأو
ٍةَكَلَْممَىلَعَوٍةَّـمُأَىلَعُمَّـلَكَتَأًةَراَت«)٨و١٨:٧ايمرإرظنا(
لٱِب
ْ

لَق
ْ

هلٱَوِع
َْ

لِتُعِْجَرتَف،ِكَالْهِإلٱَوِمْد
ْ

ُتْمَّـلَكَتيِتَّـلٱُةَّـمُألٱَك
ُهَعَنْصَأْنَأُتْدَصَقيِذَّـلٱِّـَّـرشلٱِنَعُمَدْنَأَف،اَهِّـَرشْنَعاَهْيَلَع
هب ىلإةئيطخلانماوبلقنافاهلهأامأوىونينبلقنتملو.»اَِ
ةغلبوأةيناربعلاهتغلبملكتناكاذإفرعنالو.هللافوخ
.حاضيإلاوليصفتلابوأةدحاولاةرابعلابىفتكاهنأوأىونين

اوُسِبَلَوٍمْوَصِباوُداَنَوِهللاٱِبىَوَنيِنُلْهَأَنَمآَف٥«١٠-٥
،ىَوَنيِنَكِلَمُرْمَألٱَغَلَبَو٦.ْمِِهريِغَصَىلِإْمِِهريِبَكْنِمًاحوُسُم
َسَلَجَوٍحْسِمِبىَّـطَغَتَو،ُهْنَعُهَءاَدِرَعَلَخَوِهِّـيِسْرُكْنَعَماَقَف
يفَيِدوُنَو٧.ِداَمَّـرلٱَىلَع ملٱِرْمَأْنَعىَوَنيِنِ

َال:ِهِئاَمَظُعَوِكِلَْ
لٱَالَوُساَّـنلٱِقُذَت

ْ
لٱَالَوُمِئاَهَب

ْ
لٱَالَوُرَقَب

ْ
َالَوَعْرَتَال.ًائْيَشُمَنَغ

لَو٨.ًءاَمْبَْرشَت
ْ

لٱَوُساَّـنلٱٍحوُسُمِبَّـطَغَتَي
ْ
اوُخُْرصَيَو،ُمِئاَهَب

ِنَعَوِةَئيِدَّـرلٱِهِقيِرَطْنَعٍدِحاَوُّلُكاوُعِجْرَيَو،ٍةَّـدِشِبِهللاٱَىلِإ
لُّظلٱ
ْ

لٱِم
يفيِذَّـ ْنَعُعِجْرَيَوُمَدْنَيَوُدوُعَيَهللاٱَّـلَعَل٩،ِْمهيِدْيَأِ

َهلاَمْعَأُهللاٱىَأَراَّـمَلَف١٠.َكِلَْهنَالَفِهِبَضَغِّـوُُمح
ُ

اوُعَجَرْمَُّـهنَأْم
ْنَأَمَّـلَكَتيِذَّـلٱِّـَّـرشلٱَىلَعُهللاٱَمِدَن،ِةَئيِدَّـرلٱِمِهِقيِرَطْنَع
هبُهَعَنْصَي .»ُهْعَنْصَيْمَلَف،ِْمِ

:٣ليئومص٢و٣٧:٣٤نيوكت١:١٤ليئويو٩:٣١لايناد
لايقزحو٦:٣٦ايمرإو٤-٤:١ريتسأ٣١:٣٤ايمرإ٣١
٨:٢١ارزعو٢٠:٣مايأ٢و٥ع٩:٣لاينادو٣١و٢٧:٣٠

ألَا
َ
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٥٥:٦و١٩-١:١٦ءايعشإ١٣٠:١رومزمو١٤و١:٦ص
٢:١٤ليئويو١٢:٢٢ليئومص٢و١٨:١١ايمرإو٧و
ايمرإو٣٢:١٣جورخ٣١:١٨ايمرإو٢٩-٢١:٢٧كولم١و

٦و٧:٣سوماعو١٨:٨

نانويهدبعةطساوببرلالوقاوقدصىَوَنيِنُلْهَأَنَمآَف
مهؤاجرالولونيبئاتللهللاةمحرباونمآوبلقنتةنيدملانأب
:١ليئويو٢٠:٣مايأ٢رظنا(موصباودانواوباتاملةمحرلاب

مهيفرثأتوحلاةطساوبرحبلانمنانويةاجنأبنامبرو)١٤
املبقمهسفنأءاقلتنمًاحوسماوسبلو.ناميإلاىلإمهلامأو
.)٦ع(كلملارمأمهتغلب

لايقزحو٢:٨بويأرظنا()٦ع(ِداَمَّـرلٱَىلَعَسَلَجَو
لزنوهءادرعلخو.كلملااذهوهنمفرعنالو)٢٧:٢٠
رشبعيمجلالبهللادنعريغصالوريبكالنألهيسركنع
.صالخلاىلإنوجاتحمو

رمألانإفديقممكحىلعليلد)٧ع(ِهِئاَمَظُعَوِكِلَْملٱ
.)٦:١٧لاينادرظنا(هدحوكلملانمردصيمل

مئاهبلاتناكلةنيدملاتبلقناول)٨ع(ُمِئاَهَبْلٱَوُساَّـنلٱ
ىلعقفشأهللانإ٤:١١يفوطقفاهباحصأسيلوتكله
نعدحاولكاوعجرينأًاضيأكلملارمأيفو.ىونينمئاهب
سيلولعفلابةيقيقحةبوتاوبوتينأيأةئيدرلاهقيرط
امًاضيأكرتينأةيطخلاكرتينملكىلع.طقفمالكلاب
ْنِإ«)١٩:٨اقول(راشعلااكزلاقامك.اهتطساوبهحبر
لهأرهتشاو.»ٍفاَعْضَأَةَعَبْرَأُّدُرَأٍدَحَأِبُتْيَشَوْدَقُتْنُك
لعجو)٣و٢صموحانةوبنرظنا(.ملظلاةئيطخبىونين
ِةاَداَنُمِباوُباَتىونينلهأ«هلوقبهليجلةودقىونينلهأعوسي
.)١٢:٤١ىّتم(»اَنُهٰهَناَنوُيْنِمُمَظْعَأاَذَوُهَو،َناَنوُي
ةيتقوتناكمهتبوتنأىونينخيراتنعهفرعناممجتنتسنو
ىلإاوعجرنإومهنكلو.مانصألاةدابعوملظلاىلإاوعجرو
ليوطفوؤروميحربرلانأبليجلكنورشبيمهاياطخ
.ةمحرلاريثكوحورلا

ُعِباَّـرلٱُحاَحْصَألَا

َّـىلَصَو٢َظاَتْغٱَف،ًاديِدَشًاّمَغَناَنوُيَكِلٰذَّـمَغَف١«٤-١

يفُدْعَبُتْنُكْذِإيِمَالَكاَذٰهَسْيَلَأ،ُّبَراَيِهآ:ِّـبَّـرلٱَىلِإ ِ
هلٱَىلِإُتْرَداَبَكِلٰذِل؟ِيضْرَأ

َْ
ُتْمِلَعِّـينَأل،َشيِشْرَتَىلِإِبَر

لٱُءيِطَبٌميِحَرَوٌفوُؤَرٌهٰلِإَكَّـنَأ
ْ

ٌمِداَنَوِةَْمحَّـرلٱُريِثَكَوِبَضَغ
ٌْريَخِيتْوَمَّـنَأل،يِّـنِمِيسْفَنْذُخُّبَراَيَنآلٱَف٣.ِّـَّـرشلٱَىلَع
.»؟ِباَوَّـصلٱِبَتْظَتْغٱِلَه:ُّبَّـرلٱَلاَقَف٤.ِيتاَيَحْنِم
١:٣ص٢:٧ايمرإ١٥:٢٨اقولو٢٠:١٥ىّتمو٩و٤ع

:٢ليئويو١٥و٨٦:٥رومزمو١٤:١٨ددعو٣٤:٦جورخ
٩و٦:٨بويأو١٩:٤كولم١و٨ع٧:١٨اخيمو١٣

١٥و٢٠:١١ىّتمو٩ع٧:١ةعماجو١٦و٧:١٥بويأ

هللامدن«يأقباسلاحاحصألاعمةقالعلاَكِلٰذَّـمَغَف
كلذمغفهعنصيملفمهبهعنصينأملكتيذلارشلاىلع
مهبالقناوليئارسإلًاّودعىونينبسحهنألمتغاو»نانوي

:١٩كولم١رظنا(برللايليإراغامكهبعشلراغفمهلًاريخ
نإفةفرعملاليلقوناميإلافيعضناكفنانويامأو)١٠
هانغقمعكردننأاننكميالوانقرطتسيلبرلاقرط
ءاصقتسالانعهقرطوصحفلانعهماكحأدعبوهتمكحو
فرعيملهيرصاعمنمهريغكنانويو)١١:٣٣ةيموررظنا(
نأةيلزألاهدصاقمنمورشبلاينبلكلنونحبأبرلاّنأ
الويممأنوكيالفضرألايصاقأىلإّدتمتصالخلاةراشب
.حيسملايفًادحاوعيمجلانوكيلبيدوهي

٣٤:٦جورخرظنا()٢ع(ٌفوُؤَرٌهٰلِإَكَّـنَأُتْمِلَعِّـينَأل
يفدعبتنكذإيمالكاذه«نانويلاق)٢:١٣ليئويو٧و
نوكتالىونينىلإهتيلاسرإنألوألانمفرعيأ»يضرأ
دارأاموودعللةمحرلانسحتسيملفةمحرلللببالقنالل
.هلوقذفنيالًالسرمنوكينأ

نمبرهاملايليإىلصاذكه)٣ع(يِّـنِمِيسْفَنْذُخ
كلمدينعهبعشطوقسىرينأنانويدريملو.لبازيإ
.روشأ

لوطوهللافطلمظعأام)٤ع(ِباَوَّـصلٱِبَتْظَتْغٱِلَه
.هسفنبهطلغىريلهلوقعجارينأنانوينمبلطفهتانأ

ملٱَنِمُناَنوُيَجَرَخَو٥«٨-٥
َّـيِقَْرشَسَلَجَوِةَنيِدَْ

ملٱ
َحتَسَلَجَوًةَّـلَظَمَكاَنُهِهِسْفَنِلَعَنَصَو،ِةَنيِدَْ

ْ
يفاَهَت ،ِّـلِّـظلٱِ

يفُثُدَْحياَذاَمىَرَيىَّـتَح ملٱِ
ًةَنيِطْقَيُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَّـدَعَأَف٦.ِةَنيِدَْ

الِظَنوُكَتِلَناَنوُيَقْوَفْتَعَفَتْرٱَف


لَخُيِل،ِهِسْأَرَىلَع
ِّـ

ْنِمُهَص
لٱِلْجَأْنِمُناَنوُيَحِرَفَف.ِهِّـمَغ

ْ
َّـمُث٧.ًاميِظَعًاحَرَفِةَنيِطْقَي

لٱِعوُلُطَدْنِعًةَدوُدُهللاٱَّـدَعَأ
ْ

يفِرْجَف لٱِ
ْ

لٱِتَبََرضَف،ِدَغ
ْ

َةَنيِطْقَي
ًاحيِرَّـدَعَأَهللاٱَّـنَأِسْمَّـشلٱِعوُلُطَدْنِعَثَدَحَو٨.ْتَسِبَيَف

َلُبَذَفَناَنوُيِسْأَرَىلَعُسْمَّـشلٱِتَبََرضَف،ًةَّـراَحًةَّـيِقَْرش
ملٱِهِسْفَنِلَبَلَطَف

.»ِيتاَيَحْنِمٌْريَخِيتْوَم:َلاَقَو،َتْوَْ
١:١٢ليئوي٦:١٣سوماع١:١٧ص١٣و١٩:٩كولم١
:٤٩ءايعشإو١٢١:٦رومزم١٣:١٥عشوهو١٩:١٢لايقزح
٣ع١٠

ّرموبرغلانمةنيدملالخدهلعلِةَنيِدَْملٱَّـيِقَْرشَسَلَج
.قرشلانمجرخواهيف

ألَا
َ

نانويرفسحرش:ميدقلادهعلارافسأريسفتيفميوقلاننّسلاُعِباَّـرلٱُحاَحْص

٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يفَسَلَجَو برقبةلجدرهنىلعىونينتناكِّـلِّـظلٱِ
لصفيفمويلاوديدشرحكانهوةيلاحلالصوملاةنيدم
فصنيفضرألاتحتةيبقأىلإلصوملالهألزنيفيصلا
.رحلانماوصلخيلراهنلا

ةدوددعأوةنيطقيّدعأ)٦ع(ًةَنيِطْقَيُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَّـدَعَأَف
ريخلا.برلانمءيشلكيأ.ةيقرشًاحيردعأو)٧ع(
ءايشألا.ةيقرشلاحيرلاوةدودلاكبئاصملاوةنيطقيلاك
ـةـنيدـملابالــقنـاكـةمــيظــعلاءاـيشألاوةدودـلـاكةريـغـصـلا
الانكنإوانيلعفريخلللكلاوهنملكلا.اهصالخو
.ناميإلاباهلبقننأهدصاقملكمهفن

ملوهيلعرمذتهنأعمهبىنتعايأِهِّـمَغْنِمُهَصِّـلَخُيِل
.ةيوبألاةيانعلاكلتقحتسي

نأيأةدوداهلةنيطقيلكنإليق)٧ع(ُهللاٱَّـدَعَأَّـمُث
اهيفنأًاضيأفرعنواهبحرفنوةيتقوةيدسجلاتاريخلا

ةحنجأهسفنلعنصي«ًاعيرسلوزيىنغلانإفتوملاميثارج
ضرقت«ترثكامهمةايحلامايأو»ءامسلاوحنريطيرسنلاك

انتويبلهأوحنةديدشانتبحمتناكامهمو»ريطتفًاعيرس
نانويبقيليالهنأامكو.ردكياميأةدودتيبلكيفف
مامتهاالبطقفمويلتناكيتلاةنيطقيلابهبلققّلعينأ
قلعننأانلزوجيالاذكههينيعمامأةعقاولاةميظعلاةنيدملاب
نييالملابمامتهاالبةيدسجلاانتحاروانكالمأوانلامبانبولق
.ةينثولانادلبلايفنيكلاهلا

ًالوأ)٣عًاضيأرظنا()٨ع(َتْوَْملٱِهِسْفَنِلَبَلَطَف
ةملاظلاةنيدملايهوىونينةاجندريملهنألتوملابلط
نكلو.رحلانمجعزناهنألتوملابلطمث.هبعشلةراضلا

ةمدخلالمكنىتحًامويفًاموياهظفحيوهوهللانمانتايح
ملاعلااذهيفةمدخلاهذهنميفعتسننأزوجيالفانلةنيعملا
.هنمةوعدالبهللاىدلفوقولابلطنورساجتننأالو

ْنِمِباَوَّـصلٱِبَتْظَتْغٱِلَه:َناَنوُيِلُهللاٱَلاَقَف٩«١١-٩
لٱِلْجَأ

ْ
ملٱىَّـتَحِباَوَّـصلٱِبُتْظَتْغٱ:َلاَقَف؟ِةَنيِطْقَي

١٠.ِتْوَْ
لٱَىلَعَتْقِفَشَتْنَأ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف

ْ
اَهيِفْبَعْتَتَْمليِتَّـلٱِةَنيِطْقَي

َالَفَأ١١.ْتَكَلَهٍةَلْيَلَتْنِبَوْتَناَكٍةَلْيَلَتْنِبيِتَّـلٱ،اَهَتْيَّـبَرَالَو
ملٱىَوَنيِنَىلَعاَنَأُقِفْشُأ

لٱِةَنيِدَْ
ْ

ُرَثْكَأاَهيِفُدَجوُييِتَّـلٱِةَميِظَع
ْمُهَنيِمَيَنوُفِرْعَيَالَنيِذَّـلٱِساَّـنلٱَنِمًةَوْبَرَةََرشَعْيَتَنْثٱِنِم
.»ٌَةريِثَكُمِئاََهبَو،ْمِِهلاَمِشْنِم
:١ةينثت٣:٣ص٣و٣:٢و١:٢ص٣:١٠ص٤ع

٣٦:٦رومزم٧:١٦ءايعشإو٣٩

نممهنيمينوفرعيال«١٢٠٠٠٠يأًةَوْبَرَةََرشَعْيَتَنْثٱ
ناكف.نودامونينسعبسنسنمدالوأيأ»مهلامش
.٦٠٠٠٠٠وحنةنيدملالهأددع

:رفسلااذهنمهاندفتساامةصالخو
هنوعمسيمهنأبناميإلاونيينثولاريشبتبوجو.١

هنإويرشبلاسنجلالمشتهللاةمحرنإو.هنولبقيو
ىلعرداقهللاوهلمعنسحأوباتنملكلبقي

.لوقعلاةرانإوبولقلاديدجت
ىلإراشأحيسملاديسلانألحيسمللًازمرناكنانوينإ.٢

ةبصعتمةيتاذتناكنانويحورعموليجنإلايفاذه
ةفأرلابةءولمملاحيسملاحورىلعرفسلانملدتسيف
.ةمحرلاوملحلاو

اهلكانمالكذوفنويملاعلااندجموانتمالسوانتحارنإ.٣
صالخوملاعلاريشبتىلإةبسنلابًادجةفيفخءايشأ
.ضرألاىلعهللاتوكلمةماقإوسوفنلا

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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