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لكلامكحيتوملا

لبانسلاعرازلادصحيامك،هلجنمبرشبلاتوملادصحي
ثداوحبنوتومينيذلاددعنإتاءاصحإلالوقتو.ةبّهذملا
ال،يضرألاانملاعيف.بورحلاىلتقددعقوفي،تارايسلا
ءاقلىلإعرسنانلك.قولخملنامضالو،رشبلللابةحار
وأملألك.هسفنيفهداسفرذبلمحيدرفلكو.توملا
سانلاببستياذهنمرثكأو.ةبيرقلاانتياهنىلعلّديعجو
تافالتخالاوبضغلاومومهلاب،عرسأتومبمهسفنأل
بورحلاو.ءارقفلاقالمإو،ءاينغألاهرشوةيهاركلاوةضغبلاو
ىلإمهسفنأبنوريسيسانلانأىلعليلدربكأةيملاعلا
؟ةايحلالسرال،توملامادخانرصلهف.ءانفلا

؟شيعناذامل

؟تومللدلونله

؟نوكلاوناسنإللةبسنلابةياهنلانوكينأتوملاردقيال
بواجيملنإ،لطابوهميلعتوبزحوبهذمونيدلكف
لتاقىلعراصتنالايفف.توملاةطلسنعحوضولكب
.ةحضاوبهذملاةردقرهظت،ةايحلا

؟توملاببسيفةرمتركفله

:٤ىتم(»توملالالظضرأ«يفربعينأءرملاىلعاذامل
١٦(.

نأًانّيبم،توميتيملكبًايلجانرذحيسودقلاهللانإ
.ئطاخكنألتومتفوسلف.»توميهةيطخلاةرجأ«

نيقراغ،هدجمنمنيلاخ،هللانعنيديعبشيعنانلك
ةروثلاو،هللاىدهدضنايصعلاف.انبيذاكأوانتينانأيف

نملهنأو.انتومليقيقحلاببسلايه،هلالجلةداضملا
نأَىلوَألالب،تومينملكىلعلولونوحوننّالأ،لضفألا
ينمحرامهللا«:لوقلابسودقلاىلإنيفرتعمانرودصمطلن
ةطلسنميندفإ.يثبخلجألينلتقتال.ئطاخلاانأ
.»توملا

؟حيسملاتاماذامل

ماقملاحيسملاىلإرظنتملام،كمامأحضوتيالتوملاّرس
ملهنأمغر،ًالعفنفُدو،ًاقحتامدقهنأل.تاومألانيبنم
ركنينمف.ًامودهيفهللاحورءلمناكو،ةيطخبكتري
ىلعكفُسدقهمدنأل،دعبهتيناسنإكرديمل،حيسملاتوم
لاس،هبنجيفةبرحلابينامورلايدنجلاهنعطاملو.بيلصلا

تامف.دسجلاخسفتءادتباىلعةمالع،نالصفنمءامومد
،لبقنمكلذتنلعأيتلاتاوبنللًاقفو،ًاقححيسملا
.هلثدحيسهنإوهلاقاملًاقيقحتو

،ةسدقملاهتريسوةيوقلاهتاملكيفقمعتينمنكلو
لب،صاخلاهتومنكيملبيلصلاىلعهتومنأًاعيرسكردي
ةرافك،سانلالكنعًاضوعهلمتحايذلا،نحنانتوم
.انبحأهنأللب،ٍنافئطاخهنألحيسملاتميملف.مهنع
.هتايحءلمبهبلغو،هبلقىلإمانألالكتومبذتجاف

دقف.هبِّـبسُمءيشالو،انتومعاجوأحيسملاربتخادقل
هتبحميفلمحهنأل،سودقلاهللالمحك،انعةباينحبُذ
نمؤينمو.هيبأعمسانلالكحلاصو،ملاعلاةيطخةردتقملا
.دبألاىلإسدقتيورربتي،اياطخللرفكملاهللالمحتومب
.هللاةنونيدلامتحايفكنعبانوكاياطخلمححيسملا
كرّهطيو،ًاديعبتنكنأدعبهللاىلإكبّرقيلكلجألتامف
.هتمايقوهتومبتنمآنإكتاساجننم

سيئرنأل.انتومعمهللانباةعراصمحيسملاتومناك
اّنعًاضوعهتيمينأهلحمسو.توملاحبشىلإمدقتةايحلا
يكل،يناسنإلاهدسجحيسملاضّرعف.ةيساقمالآل
تقولاسفنبناديو،اناياطخيفهقوقحلكصلختسي
لب،تومللحيسملاعضخيملف.ةدسجتملاهللاةبحمةطساوب
.بيلصلاىلعهتومبانتومتامأ

ًابحملظو،هتايحتاظحللكيفًاسودقهللانبايقب
ناكو.ربقلايفاهاضقيتلاةرتفلايف،ًايجاروبيلصلاىلع
ءلمف.ةدّسجتملاةمحرلاو،سّنأتملاقحلاو،ةلّوجتملاةبحملا

يوامسلاهيبأعمنئاكلا،عوسيناسنإلايفرضحهللادجم
هللاىريعوسينبالاىرينمنأىتح،ةيهلإلاةدحولاب
أزهتسملاوقزمملاهنبايفّلح،ءيشلكىلعرداقلاو.بآلا
يفنويدوجولاونويداملاونودحلملامويلابتكنإف.هب
،اذهمهلوقبمهنأنوكرديالمهف،تامدقهللانأمهتيحطس

قئاقحلاقمعأبنوقطنيامنإ،ًافيدجتوًافازجهنوقلطييذلا

ماقًاقحماقحيسملالكلامكحيتوملا
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اليكل،اّنعًاضوعتامسودقلاهللانبانأل.انئادفنع
ىلإهبيبحيفلزنسودقلاهللاو.انيلعةطلستوملادجي

يفسدقلاحورلاو.انتومنمانيدفيل،اننوكنمةجردلفسأ
سودقلابضغواناياطخةخاسووانمالآلمتحا،حيسملا
.جاهتباوحرفيفدبألاىلإشيعنيكلانرّهطو،انيلع

ةيفخملظتو،يويندلاانقطنمنممظعأيه،هللاةبحمنإ
.رهدلااذهءامكحدنعةلاهجكرهظتو،شتفملالقعلانع
،هللاةقيقحربتخي،هللاحورةسردمىلإلخدينمنكلو
ىوقلاوملاوعلالكلمشيو،انلقعقوفييذلاهربةمالسو
.دبألاىلإحاوألاوتاومألاىتحقوقحلاو

توملاةَّـوهيفتاومألاّرشبحيسملا

ثثجكةدسافةحئارب،ًادماجهربقيفهللانبالظيمل
نأل،توملاناضحأيفبارطضابهسفنهتتملو.تاومألا

لماكلاهربحمسيملو،امةيطخىلعهتكبيملهريمض
هلوصودعبًاسأرقلاخلاييحملاماقاذهل.هيفقحبناطيشلل
ةمعنليجنإبمهرشبو،نيدقارلاتاقبطنيبزاتجاوربقلاىلإ
.ناميإللمهيفنودعتسملااهلبقيل،هللا

نمنيمورحملانعشتفيميحرلاصلخملاناكامنيبو
ديعبنولفتحيدوهيلاناك،ةقباسلاروصعلايفةمعنلاةملك
مهسوقطومهتاولصومهحئابذبهللاةمحراوحبريل،حصفلا
سومانلاةيدوبعيفًانايمعاوقبمهنكل،ةحلاصلامهلامعأو
نملكل،يناجملاهللاّربلديدجلارصعلااوكرديملو.توملاو
اهنإفتاومأللةديرفلاحيسملاةظعومامأ.يدافلابنمآ
ًاحالصاولمعينأنيرداقريغتاومألانأحوضوبانملعت
دقفحيسملاليجنإبمهنمنمآنمامنإ.مهريربتلجأل
.يهلإلاةايحلابابكلحتفيهدحوناميإلافاذكهو.صلخ

نمتاومألاضعبةديرفلاهتراشببحيسملاماقأدقل
ةطساوبةيدبألاةايحلاىلإمهماقأو،اياطخلايفمهتابس

هحوربكسيسودقلاعفترملانإفةقيرطلاسفنبو.ناميإلا
ىلإهلسرلسريو،مويلاىتح،اناينديفءايحألاىلع
هليجنإقلخيو،ةيساقلامهبولقةلاعفلاهتملكقرتختل.نيملاعلا
.ةيدبألاةايحلامهيف

،كئايربكلسالسنمجورخللًايصخشكوعديحيسملاو
ىلإلاملامنصىلعكتيلاكتانمكررحيو،هعضاوتةيرحىلإ
كزازتعانيدت،بيلصلاةملكو.يوامسلاكيبأيفةتباثةقث
ضغبتيكل،ةحيبقلاكاياطخبفرتعتلكعفدتو،صاخلا

ةراهطلاوةسادقلايفهللاةايحىلإقاتشتو،كماثآ
.نانئمطالاو

تقبستوملاةيدوأيفةديرفلاحيسملاةزاركنأامكو
نمموقتيكل،هللاةايحةراشبمويلاكلصتاذكههتمايق
.كيدافةبحميفكلستوصالخلاةوقسبلتو،كسفنىضر
:كللوقيوكيدانيوهونونحلاعوسيتوصعمستأ
ملٱَكَلَءِيضُيَفِتاَوْمَألٱَنِمْمُقَوُمِئاَّـنلٱاَُّهيأْظِقْيَتْسٱ«

»ُحيِسَْ
دجمل،ريثكرمثبيتأتوكيفهتايحلحتو)٥:١٤سسفأ(
.سودقلاهمسا

حيسملاةمايق

)١٠-٢٨:١-٢٧:٥٧حاحصألا(ىتمليجنإبسح

ملٱَناَكاَّـَملَو٥٧«
ُهُمْسٱِةَماَّـرلٱَنِمٌّيِنَغٌلُجَرَءاَج،ُءاَسَْ

لِتًاضْيَأَوُهَناَكَو-ُفُسوُي
ْ

َىلِإَمَّـدَقَتاَذٰهَف٥٨.َعوُسَيِلًاذيِم
ْنَأٍذِئَنيِحُسُطَاليِبرَمَأَف.َعوُسَيَدَسَجَبَلَطَوَسُطَاليِب
جلٱىَطْعُي

ْ
جلٱُفُسوُيَذَخَأَف٥٩.ُدََس

ْ
،ٍّيِقَنٍناَّـتَكِبُهَّـفَلَوَدََس

يفُهَعَضَوَو٦٠ جلٱِِهْربَقِ
ْ

يفُهَتَحَنْدَقَناَكيِذَّـلٱِديَِد ،ِةَرْخَّـصلٱِ
لٱِباَبَىلَعًريِبَكًارَجَحَجَرْحَدَّـمُث

ْ
ْتَناَكَو٦١.ىَضَمَوِْربَق

ملٱُمَيْرَمَكاَنُه
لٱَهاَُجتِْنيَتَسِلاَجىَرْخُألٱُمَيْرَمَوُةَّـيِلَدْجَْ

ْ
ِ.ْربَق

يفَو٦٢ لٱِ
ْ

لٱُءاَسَؤُرَعَمَتْجٱِداَدْعِتْسالٱَدْعَبيِذَّـلٱِدَغ
ْ

ِةَنَهَك
لٱَو
ْ

َّـنَأاَنْرَّـكَذَتْدَق،ُدِّـيَساَي:َنيِلِئاَق٦٣َسُطَاليِبَىلِإَنوُّيِسيِّـرَف
ملٱَكِلٰذ

٦٤.ُموُقَأٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبِّـينِإ:ٌّيَحَوُهَوَلاَقَّـلِضُْ
لٱِطْبَضِبْرُمَف

ْ
لٱَىلِإِْربَق

ْ
ًالْيَلُهُذيِمَالَتَِيتْأَيَّـالَئِل،ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

َنوُكَتَف،ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقُهَّـنِإِبْعَّـشلِلاوُلوُقَيَو،ُهوُِقْرسَيَو
َهلَلاَقَف٦٥»!َىلوُألٱَنِمَّـَرشَأَُةريِخَألٱُةَلَالَّـضلٱ

ُ
:ُسُطَاليِبْم

٦٦.»َنوُمَلْعَتاَمَكُهوُطُبْضٱَواوُبَهْذِا.ٌساَّـرُحْمُكَدْنِع«
لٱاوُطَبَضَواْوَضَمَف

ْ
حلٱِبَْربَق

ْ
حلٱاوُمَتَخَوِساَّـُر

ْ
.َرََج

ُمَيْرَمْتَءاَج،ِعوُبْسُألٱِلَّـوَأِرْجَفَدْنِع،ِتْبَّـسلٱَدْعَبَو١
ملٱ
لٱاَرُظْنَتِلىَرْخُألٱُمَيْرَمَوُةَّـيِلَدْجَْ

ْ
لَزاَذِإَو٢َ.ْربَق

ْ
ٌةَميِظَعٌةَلَز

َجَرْحَدَوَءاَجَوِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنِّـبَّـرلٱَكَلَمَّـنَأل،ْتَثَدَح
حلٱ
ْ

لٱِنَعَرََج
ْ
لٱَكُهُرَظْنَمَناَكَو٣.ِهْيَلَعَسَلَجَو،ِباَب

ْ
،ِْقَرب

لَّـثلٱَكَضَيْبَأُهُساَبِلَو
ْ

حلٱَدَعَتْرٱِهِفْوَخْنِمَف٤.ِج
ْ

اوُراَصَوُساَّـُر
َأ
َ
ملٱَلاَقَف٥.ٍتاَوْم

لِلُكَالَْ
ْ

ُمَلْعَأِّـينِإَف،اَمُتْنَأاَفاََختَال«:ِْنيَتَأْرَم
طَتاَمُكَّـنَأ

ْ
ملٱَعوُسَيِناَبُل

َماَقُهَّـنَأل،اَنُهٰهَوُهَسْيَل٦.َبوُلْصَْ
ملٱاَرُظْنٱاَّـمُلَه.َلاَقاَمَك

ًاعِجَطْضُمُّبَّـرلٱَناَكيِذَّـلٱَعِضْوَْ
.ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقْدَقُهَّـنِإِهِذيِمَالَتِلَالوُقًاعِيَرساَبَهْذٱَو٧.ِهيِف
جلٱَىلِإْمُكُقِبْسَيَوُهاَه

ْ
لُقْدَقاَنَأاَه.ُهَنْوَرَتَكاَنُه.ِليَِل

ْ
ُت

لٱَنِمًاعِيَرساَتَجَرَخف٨.»اَمُكَل
ْ

ٍ،ميِظَعٍحَرَفَوٍفْوَخِبِْربَق

ماقًاقحماقحيسملاتوملاةَّـوهيفتاومألاّرشبحيسملا
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َاِربْخُتِلِناَتَقِلَطْنُماَُمهاَميِفَو٩.ُهَذيِمَالَتَاِربْخُتِلِْنيَتَضِكاَر
اَتَمَّـدَقَتَف.»اَمُكَلٌمَالَس«:َلاَقَواَُمهاَقَالُعوُسَياَذِإُهَذيِمَالَت
َهلَلاَقَف١٠.ُهَلاَتَدَجَسَوِهْيَمَدَقِباَتَكَسْمَأو

ُ
َال«:ُعوُسَياَم

جلٱَىلِإاوُبَهْذَيْنَأِيتَوْخِإلَالوُقاَبَهْذِا.اَفاََخت
ْ

َكاَنُهَو،ِليَِل
»يِنَنْوَرَي

؟هربقنمحيسملاماقفيك

جرحدوءامسلانملزنكالملانأءارقلاضعبنظي
نإ.هنجسنمجرخينأحيسملاردقييكل،ربقلانعرجحلا
هكالملسرألب،ةدعاسمىلإجتحيملءيشلكىلعرداقلا
رجفنققحتيف،غرافلاربقلانهلحتفيلتافيعضلاءاسنللًانوع
،سارحلاتتشو،رجحلاحازأهللاكالمف.ةمايقلاةبيجع
:١٦سقرم(غرافلاربقلاةيؤرنمَّـنكمتينأتاديسللحيتيل
٨-١(.

ةمالع،هتطمقأيفًاعجضم،دوذملالفطناكامكو
ةطوبرملافئافللاوةطمقألاتناكاذكهف،عضاوتملاهدسجتل
.ةرصتنملاهتمايقلةحضاوةمالع،غرافلاربقلايفةكوبحملاو
،فئافلونافكأبتفُلامدعب،ةعمجلامويتنفُدهتثجف
.دسجلابةقصالنافكألاتحبصأىتح،بايطألابتنهُدو
اهقرافامدنع،تانوهدلاءارجنمةسبيتملا،نافكألاهذهو
دعبةيلاخةقنرشيهامنأك،ةقزممريغتيقب،اهنمماقو
:٢٤ولو٧-٢٠:٥وي(اهنماهلالسناو،اهلةشارفلاةقرافم

١٢(.

ربقلانمبرستوءودهبهتطبرأنمحيسملاقلطنادقو
بلاغيحوردسجماقملانأل،ةدلصلاهروخصوموتخملا
ًاقرتخمةلفقملافرغلالخدينأعاطتسااذكهو.ًامامتةداملا
سفنبو.ذفاونلاجاجزربععاعشبّرستيامكناردجلا
ىلعنيذيملتللىلجتامكجورخلاويفختلاعاطتساةردقلا
املرهظف.امهنعىفتخامث،امهعمىشعتوساومعقيرط
،ةيداملالاقثألالكبلغهنأل.ءاشامثيحىفتخاو،دارأ
.ةيويندلازجاوحلاو

وهو،ديجملايلصألاهدجمىلإعجرهنباو،حورهللانإ
.حورلاوةبحملاورونلا

حيسملانأىلوألاةسينكلاعمتقولاسفنبفرتعنو
دسجوهلب،ًالوجتمًاحبشالو،دسجالبًاحورسيل
،يديألاهتسملو،ناذآللملكتو،نايعللنابدقوًاعمحورو
سبلو.نانيعونانسأهلناكو.هذيمالتعمبرشولكأو

هابسحهايأراملناذيملتلاف.يداعناسنإكفرصتو،هبوث
يفةصاختبثأاقولبيبطلاو.بعشلاءانبأنمًالجر
عم،لماكدسجهلناكتاومألانيبنمماقملانأهليجنإ
.ةيفاصلاةبحملاوقحلارونلاهنأ

ءاجروهيذلا،يحورلاحيسملادسجبفرتعناننإ
ةمايقلايفريغتيسينافلايرشبلااندسجف.ةصاخلاانتمايق
تامالعلالظتسريغتلااذهعمو.يدبأيحوردسجىلإ
امك،ةيحورلاهتامسوهحمالموناسنإلالكشيفةصاخلا
هئادفلةحضاوةمالع،حيسملادسجيفريماسملاراثآتيقب
.هتيصخشةقيقحو

دقل.ماقًاقحلب،ملحلايفوأحبشكحيسملامقيمل
وأ،ةيحلاهسفنبفتكيملو،توملانمهدسجصلختسا
سلجيو،ًاضيأًايدسجماقهنكلو.يحورلاينارونلاهدجمب
،هدجمدسجيف،ًاقحًاهلإو،ًاقحًاناسنإ،هيبأنيمينعمويلا
.انئاجرلًانوبرع

انحويليجنإيفيهامكحيسملاةمايقمويةيشع
)٢١-٢٠:١٩حاحصألا(

لٱَكِلٰذُةَّـيِشَعْتَناَكاَّـَملَو١٩«
ْ

،ِعوُبْسُألٱُلَّـوَأَوُهَو،ِمْوَي
ِبَبَسِلَنيِعِمَتُْجمُذيِمَالَّـتلٱَناَكُثْيَحًةَقَّـلَغُمُباَوْبَألٱِتَناَكَو
خلٱ
ْ

لٱَنِمِفَْو
ْ

يفَفَقَوَوعوُسَيَءاَج،ِدوُهَي لٱِ
ْ

َهلَلاَقَو،ِطَسَو
ُ

:ْم
َحِرَفَف،ُهَبْنَجَوِهْيَدَيْمُهاَرَأاَذٰهَلاَقاَّـَملَو٢٠.»ْمُكَلٌمَالَس«
َهلَلاَقَف٢١.َّـبَّـرلٱاُوَأَرْذِإُذيِمَالَّـتلٱ

ُ
ٌمَالَس«:ًاضْيَأُعوُسَيْم

.»ْمُكَل

هللاعمحيسملاانحلاصدقل

دقملاعلانأانفرعامل،تاومألانيبنمحيسملامقيملول
نيبنمحيسملاماقدقفنآلاامأ.المأ،هللاعمحلاصت
هتحيبذلبق،سودقلاهللانأهتمايقبنهربوتاومألا
ول.ماتلاصالخللعطاقلاناهربلايهةمايقلاف.ةديرفلا
تناكلًالمعوأًاركف،أطخلانمةوفهلقأحيسملابكترا
البىقبينأهللالمحليغبنيناكهنأل.ًالطابهتوموهتايح
بضاغلاهللاةبحمبنمآو،هءادعأّبحأبولصملاف.مول
امنإو،مولالبلظف.هيدينيبهحورًاعدوتسم،انبونذىلع
.ملاعلاىلعهتنونيدوسودقلابضغلمحتينألًاعوطتم
نأ،نفُديذلاهللانباةمايقةطاسوبنيقيبملعناننإفنآلاو
ةحلاصملانأدكأتنو.انعةباينلابيرافكلاهتوملبقدقهللا
.هجولمكأىلعتّمتدق

ماقًاقحماقحيسملا؟هربقنمحيسملاماقفيك
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دنعتاومألانيبنمماقملااهبهافيتلاىلوألاةملكلاف
انبئانكو.)٢٤:٣٦اقول(»ْمُكَلٌمَالَس«:يههذيمالتلهروهظ
عمحلصلالمكأيذلاةنهكلاسيئرو،هللاشرعيف

اننإ.ميظعلاحرفلااذهبانّرشب،هسفنةحيبذوهمدبسودقلا
:لئاقلاةايحلاسيئرةيحتيفةصخلمحصفلاديعةلاسردجن
مامتىلإحصفلاديعلصوةحلاصملاهذهبو.»مكلمالس«
رصميفنيدبعتسملادوهيللهللابهودقل.يقيقحلاهانعم
سيل،حصفلالمحةنسةئامعبرأوفالآةثالثلبق
ةملكبسح،لمحلامدةوقباونمآمهنأللب،مهحالصل
لمحلامدبايلعلاةبتعلاوبابلايتمئاقاونهدو،برلا
.هللابضغنماوجنف،حوبذملا

هللالمحمدنإ،حصفلاديعليلصألاىنعملاوهاذهناك
مدشرتحتشعينمف.يلزألايضاقلابضغنمانظفحي

سيل،مدلااذهنودبو.يدبألاهللامالسيفلظي،حيسملا
،نيسيدقوًاراربأانحبصأحيسملايفنكلو.هللاىلإمودقانل
زنكوه،حصفلالمحمدف.سودقلانمبرتقنلنيقحتسمو
ةبحمالوناميإًاضيأدجواملمدلااذهدجويملولو.ةسينكلا
.ءاجرالو

ءاشعلازايتمانيبئاتلاهعابتأةايحلاسيئرحنمامدنعو
هللاعمشيعلاىلعردقيالناسنإلانأمهلحضوأوينابرلا
هللالمحعمةرمتسمةسدقمةكرشيفالإديدجلادهعلايف

محلاولكأينأميدقلادهعلالهأىلعناكامكو.حوبذملا
حيبذلالولحلجألهللابضغنمةيامحاودجيلحصفلا
اولوانتينأهذيمالتحيسملارمأىمسأىنعمباذكه،مهيف
،ْمُكُّلُكاَهْنِماوُبَْرشٱ«:ًالئاقينابرلاءاشعلايفرمخلاوزبخلا
لِليِذَّـلٱيِمَدَوُهاَذٰهَّـنَأل

ْ
جلٱِدْهَع

ْ
ْنِمُكَفْسُييِذَّـلٱِديَِد

ِملَنِيريِثَكِلْجَأ
َ

خلٱِةَرِفْغ
ْ

لخديامكف)٢٨-٢٦:٢٦ىتم(»اَياََط
ديريةيحورةقيرطباذكه،ناسنإلافوجىلإرمخلاوزبخلا
ًايحورمتيلولحلااذهو،هبنينمؤملابولقيفلحينأحيسملا
همساىلعدمعتتوعوسيلاوقأبنمؤتامدنعناميإلاب
نكسيالناسنإلكف.هبًانمؤمينابرلاءاشعلايَزْمَرلكأتو
دجيال،سدقلاحورلاةحسمنودبشيعيوهبلقيفحيسملا
يفتبثينملكنكلو.هاياطخىلعهللابضغنمةيامح

،ديدجلادهعلايفهللالمحعمطبتريو،يحلابولصملا
يذلاحيبذلاةيامحيفًاظوفحموًارورسمدبألاىلإشيعي
.سودقلاهللاعممالسلاانلنمضي

رصتنملاوهحيسملا

يفنوطروتيو،مهاياطخىرسأةعيبطلابًاعيمجسانلا
امنيبو.توملابمهيلعموكحمو،ناطيشلابراجتلابح
عقاوهللابضغنإف،ناطيشلاوتوملاوةيطخلامهمجاهت
هنألمؤاشتلاوسأيلايفعقي،ةلاحلاهذهبناسنإلاف.مهيلع
ىوقلاهذهنمهسفنبهسفنصلخينأرداقريغ
.تاطلسلاو

ةطلسنمانرّرحيلانملاعىلإحيسملاىتأدقفنآلاامأ
دقف،كلذىلعةدايزو.ناطيشلاركموتوملاحبشوةيطخلا
ةيرحلاهذهبملاعلاصلخمرشبيملف.هللابضغنمانررح
الةيطخلانأل،قحبلاغكهنايكباهتبثألب،طقفةيرظنك
مزهنمتوملاو.هنمفجتريناطيشلاو.ةطلسهيلعدجت

.همامأ

يفعقيوأقفاويملهنأفيكىرت،حيسملاةريسيفقّمعت
مولالبهنأ،تارمةدعهلدهشسطاليبمكاحلاو.امةيطخ
نأامك.ًالبقينيدلاخويشلاسلجمنعردصيأرلاسفنو
يفةرتتسملاةهولألاكردأحيسملانيمينعبولصملاصللا

وهحيسملانإف،هبنيئزهتسملابونذةرفاغلاسودقلاةبحم
نمؤينمو.بونذلاهبشوبونذلالكىلعرفاظلارهاطلا
.ةسودقلاهتراهطبكرتشيهب

بذكلكبهللانبابرجناطيشلانأهيفبيرالاممو
رشابملاقيرطلانعهدعبيل،باذعوفنعوةحابقوركمو
ينثيل،اذوهيوسرطبىتحمدختساو.بيلصلاىلإميقتسملا
اوكلهيلنيضغبملادوهيلااوعفدةسلابألالكو.صلخملامزع
،عضاوتلابمهاياطخمهلرفغبولصملانكلو.مهراعبحيسملا
،ينطابلاهروعشنألريمازملاتايآمالآلاةفصاعيفىلصو
ىتح،هيلعةطلسناطيشلادجيملف،هللاةملكبًاءولممناك
ةبحملاناكحيسملانأل،بيلصلاىلعةبوبيغلاتاعاسيف

نمو.ناطيشلارابكتسابلغحيسملاعضاوتف.ةدسجتملا
ررحتيو،هراصتنابكوميفكرتشيهللالمححوربئلتمي
باحريفًاظوفحملظيو،هتردقوناطيشلابذكنم
.حيسملاتوكلم

دسجف.توملاوهوالأ،رخآلاودعلاًاضيأحيسملابلغو
هنألةيدبأتيقبةيدبألاهتايحنكلو،انلجألتامبولصملا
لكلتاقنمبذعملاهدسجةايحلاسيئربلطف.يدبأ
نأىلعةعطاقةلالدلدتهتمايقف.ًايدسجماقو،ةايحلا

ماقًاقحماقحيسملارصتنملاوهحيسملا

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



نميفًاقحوةوقدجيملتوملانأل،ملاعلايفةوقمظعأهتعادو
.هللاحوررامثبئلتمي

ةمايقباهلافتحايمست،دكؤمقحبةيقرشلاسئانكلاو
انلنلعأدقميظعلاثدحلااذهنأل.»ريبكلاديعلا«هللانبا
هءاروبلاجلاحيسملاراصتنابكومةيادبو،هللاعمانمالس
هنوعبتينونمؤملاهعابتأامنيب.نيرسكنمىرسأهئادعألك
.ةرصتنملاهتوقبمهناميإبمهكرشأهّنأل،ليلهتوفاتهب

انعمرضاححيسملا

نمملأتيناسنإلاوملاعلاىلإةيطخلاتلخدنأذنم
اذهنمردصي،نوكلايفقيضلكو.هللانعهداعتبا
.اناياطخبهانببسيذلا،ةايحلاردصمنعيئدبملاداعتبالا

اننيبشاعو،انيلإحيسملايفبحملاهللاىتأدقوامأ
ءادعألانحنانحبصأف،بوبحملايفهسفنعمانحلاصو
نأ،ملاعلايفةطلسردقتملو.حيسملابراربأءاضعأ،ةاطخلا
ردقي،حورالوةوقالو،عوسيهنبايفانيلإهللاءيجممواقت
.اعمهءاقبلطبينأ

رهظ،بيلصلاىلعممتملاوقحلاىلعسسؤملاانصالخف
ثكامهللانبانأ،دكأتنوفرعنلحيسملاةمايقيفًايلج
كراكفأفرعيو،كاريو،كفرعي،حيسملا.انيفتباثوانعم
يبغلاكبلقفشكيو،كبراجتلمتحادقو.ديعبنم
.كبحيوكنمملأتيو،ريرشلا

،ليجنإلاىلإكرظنتفليو،كصلخيو،كنمبيرقهنإ
ال،هللاةملكيفقمعتنودبو.ةيدبألاةايحللةوقلانتل
،ليجنإلايفهتملكلتعمسنإنكلو.حيسملاكملكي
هحورو.دبألاىلإةروفغمكاياطخنإ،كلدكؤيوكيزعي
حرفلاكلببسيو،كعمهتكرشكلحضويسودقلا
.هروضحيفنانئمطالاو

دوجومويححيسملانأوهةمايقلارهوجوريبكلاحرفلاو
سولجف.ماقلب،نفيملو،ربقلايفسيلوهو.رضاحو
ببسيانيفهلولحلبانعمهروضحوهللانيمينعحيسملا
؟ىّزعتيالنمف.يححيسملا.ركشللانعفديوًاجاهتبا

امثيحًاكورتمالو،تنأامثيحًاديحوتسلتنأف
قحي،عضاوتيفةالصللةوخإلاعمعمتجتتنأو.تهجتا

يِمْسٱِبٌةَثَالَثْوَأِناَنْثٱَعَمَتْجٱاَمُثْيَح«:ميظعلاهدعوكل
يفُنوُكَأَكاَنُهَف .)١٨:٢٠ىتم(»ْمِهِطَسَوِ

ةمايقذنمنينمؤملاناطلسوهسانلانيبهللاروضحنإ
نمىوقأهروضحنأل،فوخلكنمكعنميوهف.حيسملا
،كسأرىلعهديعضيهنإ.توموأضرموأقيضلك
َتْنَأ.َكِمْسٱِبَكُتْوَعَد.َكُتْيَدَفِّـينَألْفََختَال«:كللوقيو
لظيداويفتيشمنإىتحو.)٤٣:١ءايعشإ(»ِيل

ءلمىلإكدوقيوكعمثكميلب،كقرافيال،توملا
كعمحيسملاروضحبنمآ.هتردقلةياهنسيلنأل.هتايح

.ةلماكلاهترصنيفكرتشتهصالخبًارهجدهشاو،مويلا

كصّلخكناميإ

؟حيسملاةمايقينعفنتاذام:لاؤسكبلقنموفطيامبر
ًايوقلظيو،ًادبأشيعيوه.ئطاخانأو،هللانباوه
كلدنكلذىلعًاباوجو.فيعضبنذمفانأامأو،ًاسودق
.حيسملاةبحميفكشتالىتحكلدهشنو،ماقملاةوقىلع
.ًاعيمجانلوكللب،هتاذلمقيملو،هسفنلتميملهنأل
ديريحيسملا.كيفهحوروهتوقوهتايحبكسينأهدصقف
ىلإكّريغيو،كسفنيفهتبحمةروثئدتبتل،كيفنكسينأ
.)٦:١١سواثوميت١(»ِهللاٱَناَسْنِإب«لوسرلاهفصوام

ناميإلاوهحيسملاعميحورلاداحتالااذهلقيرطلاو
لب،بسحفةدارإوًاملعوأًاركفسيلانناميإف.هدحو
وأكروعشسيلف.تاومألانيبنمماقملابيصخشقاصتلا
نأبًايحورحيسملابكلاصتالب،كناميإةزيكروهكمهف
.ًايدبأًاديدجًادهعكدهاعيف،ةبوقثملاهديبكديعضت

مّلستأ.كلجألهسفنلذبدقل؟حيسملاعمتدحتاله
؟هلكسفن

ًابلاطو،كبنذبًافرتعمهللانباىلإمدقتويخأايرساجت
كييحيو،هتمحربكلمشيو،كسدقيو،كلبقيف،ًالماشًاريهطت
.هتمايقةوقب

لينلكلًازايتمادجوأدقهللالمحتومنأسنتالو
ملستيوأ،هللابرقيفشيعينأناسنإردقيال.هللاةايح
،هتومبحيسملاكرربدقنآلانكل.نوبنذماننأل،هتايحرايت
،نيمألاكعيفشوهف.هتمايقذنمهللامامأكنعبونيو
دحتينمف.سودقلاةنهكلاسئرو،ردتقملاكطيسوو
ةوقو.دبألاىلإشعيمنهجوتوملاىلعرصتنملابناميإلاب
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،بيلصلاىلعاياطخلاترفغذنمهنأل،هيفيرجتحيسملا
ةيهلإلاةايحلاهذهملستتالوةيدبألاةايحلالينقحتست
الو،ةحلاصلاكلامعأوأةراحلاكتاولصوأكتماقتسالجأل
تنأ.هدحولمحلامدلجأللب،ةميقلاكتايحضتلجأل
يفبصتغمريرشوكلاهو،كتقيقحيف،ميثأئطاخ
ةايحلحت،لمحلامدبكريربتبتنمآنإنكلو.كرهوج

،ثولملاكريمضرهطيو،ةتيملاكسفنموقتو،كيفهللا
ببسلاوهكاياطخنارفغف.يدبأرورسبكداؤفئلتميو
ةايحيفًابيصنكلدجوأحيسملاتومو.كيفةيدبألاةايحلل
.لحمضيالوبيخيالءاجرىلإكشعنتهتمايقو.هللا

؟كيفةنكاسةيدبألاةايحلاله

كدنعدجتله:ناسنإلاةايحيفلاؤسمهأاذه
يفسودقلاهللالحلهو؟ةيدبألاةايحللديكألاءاجرلا
توكلمىلإتوملافوجنمًاقحتلقتناله؟كسفن
ءاشنإ،امبرةملكبهذهكةلئسأىلعنوبيجينوريثك؟ةايحلا
ةايحلانأةركفو.ًادبأيفكيالباوجلااذهنكلو!هللا
يهةيدبألاةايحلانأل.ًاضيأطلغتوملادعبئدتبتةيدبألا
الف.حيسملامدةطساوبرربتملكيفمويلاةّلاحلاهللاةوق
لحييذلاوه،سدقلاحورلالب،كتايحتوملاببسي
،هللالمححيسملاىلعكلديو،تيملاكريمضشعنيو،كيف
.اياطخلانارفغيفلماكلاّهرببكيزعيو

.كيفلحيذإبخصيالوجضيالسدقلاحورلاو
ءودهبًانايحأثدحتاياطخلايفتاومألانيبنمةمايقلاو
،متتحيسملابكناميإةطساوبيهو.اهظحالتنأنود
ليجنإلاهبدهشياماذهو.كبلقيفسدقلاحورلازكرمتيو
ةايحلاانيفنوكتحيسلابناميإلاةطساوبهنإ.تارملاتائم
نولاني،حيسملابنينمؤملالكنأ،هيفكشالاممو.ةيدبألا
،سدقملاباتكلاأرقينمو.ًادغال،مويلاةيدبألاةايحلا
ةوقربتخي،ةايحلاسيئريفليجنإلاتايآةطساوبنمؤيو
يفقمعتتنأكيلإبلطنف.دعتسملاهبلقيفسدقلاحورلا
يفحرفبلمأت.ةيدبألاةايحلابةمعفماهنأل،ًايمويهللاةملك
نأردقتالو.ةيحلاهايملاعوبنيهنأل،هتريسوحيسملامالك
نأردقيبهذموأيبنالو.كسفننمةيدبأةايحئشنت
نيبنمدحأمقيملو.صلخملاوهف،حيسملاالإكدعاسي
ييحملاهنإ.هللاةايحءلمهسفنيفلماحلاوهالإتاومألا
كبلقيفهحورباكسناهنمبلطاو،هيلإعرسأف،قحلا
.ةبحمالإتسيلهتايحنأل،هتبحمبئلتمتف،تيملا

ّ؟يفةيدبألاةايحلاودبتفيك

فرعتفهتريسسردأ.ةيدبألاةايحلالاننحيسملايف
ملوةاطخلابحأدقل.كيفاهعضييتلاهتافصوهلئاضف
لاقو.مولالبًاميحروًاعضاوتمًاعيدوًافيفعشاعوبذكي
.مهصلخيلمهفعضلهءاقدصأخبوو،ةبحملابقحلاهئادعأل
يغتبياذامفرعتل،حيسملالالجلكينيعحتفيقحلاحورلاف
.كيفلمعينأهللاحور

لبقنمكنعًاديعبهللاناكدقو،ةالصللكافحتفيهنإ
سودقلاحبصأف،نآلاامأ.نايدكلهمككلًارهاظ
هحورنمبكسيو.كانبتو،كنمًابيرقحيسملاةحلاصمب
هللاحورنألللهتوحرفإ.هتبحمنمةيناثدلوتل،كيف
ردصتال،ةيدبألاةايحلانأل.كابأهللاوعدتنأكملعي
هاوقوهقوقحيفككرشيديحولاهنباو.قحلابهنملب،كنم
له.كيفهتايحبكسهابأنأل،هلًاخأكوعديو،هتايحو
؟ةنونحلاهتبحمفرعتلهو،يوامسلاكيبأعمملكتت
ايرخأتتاذاملف،هللاىلإمودقلاىتحكبهودقحيسملاف
حورلانأل،ةيزعتككيفرهظتةيدبألاةايحلاو؟زيزعلايخأ
نأكرديحيسملابنمؤينمو.انداؤفيزعموهسدقلا
هنأانلدكؤتهللاةايحو.همدباهلكانبونذاحمدقبولصملا

دقسانلاعيمجو.متدقانريربتنأل،هللاعممالسانلراص
ىتح،مهزايتمانوملعيالمهنكلو،هللانباتومباورربت
الونيقيالهنأل.مهيفسدقلاحورلالحيو،صلخملاباونمؤي
.حورلااذهبالإناميإ

لوقتنأردقتو.ةيهلإلاةبحملاّالإسيلسدقلاحورلاف
يفْتُبْثَيْنَمَو،ٌةَّـبََحمُهللاَا«.ةبحمةملكةيدبألاةايحلالدب ِ
ملٱ
يفْتُبْثَيِةَّـبَحَْ .)٤:١٦انحوي١(»ِهيِفُهللاٱَوِهللاٱِ

يفيتلاو،ةرضاحلاكتايحلكىلإجاتحتخألااهيأكنإو
.هللادجمبةئلتمماهنأل،ةيآلاهذهىنعممهفتلةيدبألا
نيبنمًاقحكتمايقفرعتف،اهربتخاواهشعو،اهسردا
له؟كودعبحتله.هعمةكرشلاوكبرةاقالمل،تاومألا
ةضغبالوًاماقتنافرعتالةيدبألاةايحلانإ؟كئالمزلرفغت
اذكه،ربصيورفغيوبحيهللاامكهنأل،ًاضفرالوًادقحالو
.هيبأةمعنءلميفهللاةبحمنمدولوملاشيعي

منهجوةملظيهةبحملانمةيلاخىرخأةايحلك
نابشلانمًاريثكنإو.ةقحلايهاهدحوهللاةايح.سأيو
،هنودجيالف،مهريكفتلىوتسمومهتايحلىنعممويلانوبلطي
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ةايحكحنمينأرداقب،بزحالوفوسليفسيلهنأل
نمكظقويهحورّنأل.اذهعيطتسيهدحوحيسملا.ةحلاص

.ةسدقملاهتايحىلإكشعنيو،اياطخلاوبونذلايفتاومألا
ايحنلب،هلىنعمالدوجولانأك،ةياهنلاوهتوملاسيلف
التوملاو.عوسيحيسملايف،هللاعمةكرشيفًادبأوًامئاد
.ًاتاتبهنعانلصفي

ةايحلاتابثمغرنويحيسملاتومياذامل
؟مهيفةيدبألا

لأستنأ،ناطيشلاتاسوسولعفب،كلابيفرطخيدق
قوفتليهأوترمطنإ،ةيدبألاةايحلاينعفنتاذامكسفن
نيسيدقلالككلذك؟بارتلاوةراجحلالتكتيملايدسج
مهناميإنيأف،ناديدلااهلكأتومهثثجدسفتو،نوتومي
؟ةيدبألامهتايحو

مهروبقاورفحنيحنيلوألانييحيسملاربخكغلبله
اموريفنودهطضملانونمؤملاعمتجانيحو،ةسينكلالوح
ضعبنإف؟ضرألاتحتتاومألاةنيدمبيدارسيف

نمفاخنالاننأل.روبقلاىلعنآلاىتحةينبمسئانكلا
اننألتاومألانمفاخنالو،حيسملايفانناميإلجألتوملا
ىلإلخدناننإ.ناطلسوأانيفقحتومللسيلو،ءايحأ
علخنو.سبالملاليدبتلةلقتسمةفرغىلإلخدنامكربقلا
ةلاسروهاننيدف.ديجملادسجلاسبلنو،دسافلااندسج

يههذه.فوخلاوسأيلاومؤاشتلابلغتيتلاءاجرلا
نئمطيو،هّبريفمويلاشيعيهنإ،يحيسملايفةصاخلاةفرعملا
ةملكلالوسرلاسلوببتكدقو.دبألاىلإًاظوفحمهيف
،تاومألانيبنمحيسملايفانمقدق:هتافولبقةئيرجلا
،تاوامسلايفهعمانسلجو.هتايحةّدجيفنآلاكلسنو
كفارتعاو.هلبقتسميفهعمانكرشيحيسملابانناميإف
نكلو.كنفدوكتومينعيةيدومعملاوةبوتلايفكاياطخب
ىلإكميقيوكررحيةديجملاهتمايقوهللانبابلصبكناميإ
حيسملايفنمؤملانأ،ليجنإلابلوهاذهف.ةيدبألاةايحلا
.ةيدبألاةايحلاءلميفكلسيو،تاومألانيبنمماقدق

لهوأ،اياطخلاوبونذلايفًاتيملازتالأ،كسفنصحفا
حورلاف؟توملاورشلاةيدوبعنمحيسملابكناميإكماقأ
برلاحوريفتبثتثيحوكيفةيدبألانوبرعوهسدقلا
وأ،غامدلالسغبدحأكيلعبلغتيالسدقملاهليجنإو
نأل،ةعداخلابيذاكألابوأ،ءازجأوًاعطقدسجلاعيطقتب
حوريفتبثنإتومتنلو.ةايحلاحوروهقحلاحور
وأ،مويلاًايدبأتنأشيعتله،لاؤسلانمبرهتتال.كبر

يفحيسملازكرمتله؟اياطخلاوتوملاةيدوبعيفثكمت
؟ًاقسافًاينانألازتالوأ،كبلق

؟تاومألاشيعيفيك

يلزألاهللانأل،توملادعبةايحلانعًاريثكفرعنال
نمو.نيدقارلاوءايحألانيبةقيمعةوههتمكحيفدجوأ
طقسي،حاورألاوتاومألابلصتيولصافلااذهزواجتي

يفًاميلأًاصاصقلانيو،ميظعيسفنبارطضاىلإًاعيرس
حاورألاوتوملابطبتريو،ةيدبألاةايحلادقفيو،ةنونيدلا
.ةريرشلا

هلإلب،تاومألاهلإسيلهللانأانلدكؤيحيسملاو
ميهاربإك،ميدقلادهعلاينمؤمنأىلعلدياذهوءايحألا
رهظدقو،دجملاوةيدبألاةايحلاوئلتمممه،ايليإوىسومو
ىأرميهاربإو.يلجتلالبجىلعحيسمللايليإوىسوم
يفنيكسملارزاعلحاتراامك)٨:٥٦انحوي(حيسملاةدالو
.)١٦:٢٢اقول(ميهاربإنضح

ءاسنولاجردجويال،ةرخآلايفهنأ،حيسملاانربخأدقو
نيذلا،ةديجملاهللاةكئالمنوهبشيفوسهبنونمؤملالب

.دمحوحرفبهنومدخي

حيسملايفنينمؤملاةحارليرهوجلاببسلاوساسألاو
تدكأتله.هحوربمهنهذىزعو،همدبمهرئامضرهطهنأ
تكلسو،ًايلمعهللاةبحميفتبثلهو؟كاياطخنارفغنم
ىلإعجرا؟ةماقتسالابكمايأتفرصو،هحورةراهطيف

كروعشهمدرّهطييكل،كماثآىلعًامدانبتوبولصملا
ةبوهوملاهللاةايحنودبهنأل.كثبخهتبحمبلغتوينطابلا
ربو.ةرخآلايفالوايندلاهذهيفةحاردجتال،نمؤملل
.كيلعمعنملاهريربتتلبقنإ،دبألاىلإكرربيحيسملا

اولانيملمهنإ؟حيسملانودبتاومألاةلاحيهامنكل
.هبيذعتوناطيشلاىواكشنماوظفحيملو،مهاياطخنارفغ
ةحارنودجيالو.فوخلايفايفيفنيبرطضمنولوجتيكلذل
يفنوشيعيوهللانمنومورحم،منهجيفمهنأكفمسفنأل
.ءانفللمهقوشتمغراوتومينأنوردقيالو.ةيدبأةمادن
.هسفنيفًاحلاصناسنإسيلهنأل،ةريرشحاورأكنورهظيف
ءادفبددجتيالنملكو.ربقلادعبًارهاظرهشيهرشو
ملنمنأل.ًاسجنًاحورتوملافوجيفودبي،صلخملا
حيسملايفمقيملوهفهاياطخفارتعايفهئايربكنعتمي
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َْملْنَمَو،َصَلَخَدَمَتْعٱَوَنَمآْنَم«نكلو.ةيدبألاةايحلاىلإ
.)١٦:١٦سقرم(»ْنَدُيْنِمْؤُي

كلامعأسيلو،كصلخكناميإنأدبألاىلإسنتالو
ةتيملاريهامجلانيبنمهتمعنبكاعددقحيسملاّنإ.ةحلاصلا
ةملكو.هتايحوهتوقوهتوكلمىلإكلقنو،بونذلايف

نيذلا،حيسملاحوريفءايحألاةكرشالإينعتالةسينكلا
كتيحأله.ةيحلاهللاةملكةطاوبتوملاةطلسنماولشتنا
؟ةيدبألاةايحلايفهتمعنكتظفحو،حيسملاةملك

.ةيقيقححيسملاباحرنأكتومدعبربتختفوسلو
حيسملادعصدقو.مهيبألزانميفنونمؤملاشيعيكانهو
اننطودوجوبهقالطنالبقحوضولكبانلدهشو،هيبأىلإ
.حيسملايفّتبثنإ،زهاجهللادنعكناكمف.يوامسلا
ةطساوبانلعجو،انبحيهّنألهيلإانبذتجينأهللانباديريو
يناحورلاحيسملادسجو.هدسجءاضعأسودقلاهحور
نوصخيلب،طقفًادارفأنويحيسملاسيلفانرصنّرسوه،اذه

يفنوتبثيو،ةدسافلامهتينانأنعاوتامو.نيسيدقلاةكرش
نودبو.ًادبأطقستالو،ةيدبأةبحملاهذهو.ةيهلإلاةبحملا
ةيدبأةايحدجوتال،حيسملاعضاوتوةبحملايفةكرشلاذه
.ناسنإلايف

انلقناذكه،حيسملايفنيحاترمىقبنتوملايفاننأامكو
يذلا،هلوقك،همالسىلإملاعلاقيضنميدافلابانناميإ
يفْمُكَلَنوُكَيِل«:انحويليجنإيفهميلعتصخلي يف.ٌمَالَسَّـِ ِ
لٱ
ْ

لٱُتْبَلَغْدَقاَنَأ:اوُقِثْنِكٰلَوٌ،قيِضْمُكَلُنوُكَيَسَِملاَع
ْ

َ»َملاَع
.)١٦:٣٣انحوي(

رسكردتف»حيسملايف«ةرابعلاديدجلادهعلانمظحال
نيوعدمنيراتخمانحبصأحيسملايفاننأل.ةيدبألاةايحلا
ايحنسوتومنو.ةيحوررامثبنيتآًامادخءايحأنيرربتم
باحرهسفنوه،تاومألانيبنمماقملاحيسملاف.ًامتحهيف
سانلايفققحتيهنإ.هيفشيعنيذلاهتوكلمو،هللاناطلس

يفشيعييناحورلكنأل،سدقلاحورلاةوقيفنيشئاعلا
ةئامنمرثكأكلديدجلادهعلادهشيو.هيفتبثيوحيسملا
»حيسملايف«نومضمنينمؤملانايكنأةرمنيعبسوسمخو
ًازجتحبصأدقو،كيفايحيحيسملالب،تنأايحتتسلف
يفٌدَحَأَناَكْنِإ«.بحملايف ملٱِ

.ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ
لٱُءاَيْشَألٱ

ْ
لٱاَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

ْ
»ًاديِدَجَراَصْدَقُّلُك

حيسملادسجرهوجرسكردينمف.)٥:١٧سوثنروك٢(
،بوبحملايفشيعيو،سلوبلئاسروانحويليجنإيف
يفةيدبألاىنغلجأل،دوجسلاودمحلاوركشلابئلتمي

،كيفةيدبألاةايحلانأننظتالو.تاومألانيبنمماقملا
،حيسملاعمكتكرشيفكلنوكتلب،صاخلاككلميه
ينابرلاءاشعلايفزبخلانأامك.طقفنينمؤملاةكرشيفو
لكأينأدحألنكميالنكلو،انيفحيسملالولحلزمري
دسجيفنوكرتشيو،هيفنوكرتشيعيمجلالبهلكفيغرلا
.حيسملا

.رسكملافيغرلاءازجأامك،ًاضعبانضعبصخناذكه
،نيبحملاشيجونييدفملاةدحوىلإهءاضعأدحويحيسملاف
لب،ةربكتمالوةيئاوطناالوةينانأتسيلةيدبألاهتايحنأل
.رورسلاوعضاوتلايفةكرشو،تامدخوةبحموةدحو

ةبحمةكرشيفققحتتاهنإ؟ةيدبألاةايحلاتربتخاله
شيعينمف.دبألاىلإيناحورلكيفلسلستتو،نيسيدقلا
حرفتثيح،ةيحلاةيوامسلاةسينكلايفمهاسي،حيسملايف

ةعستنمرثكأبوتيئطاخلكبنوسيدقلاوةكئالملا
دوهشلانمةباحسو.ةبوتىلإنوجاتحيالًارابنيعستو
رضاحنو،ةلوهسبانبةطيحملاةيطخلاحرطنفيك،انبقارت
ناميإلاسيئرىلإنيرظان،انمامأعوضوملاداهجلايفربصلاب
.عوسيهلمكمو

نولازيالنيذلاو،نيدقارلاحيسملاءاضعأةدحوف
اممًاماحتلارثكأوىوقأوبرقأ،ضرألاىلعدعبنيشئاع
وأًانوعبلطنالومهلدّبعتنالأ،انيلعبجينكلو.فرعن
عمملكتتالكنأامك.ًاسيدقناكولوقولخمنمةعافش
هدحوسأرلانمف.رّكفملاهسأرعملبكقيدصقنعوأدي
ةيطخبكترناذهلف.ةيدارإلاعفاودلاورماوألاوىوقلايرجت

انصلخموههدحوحيسملانأل،تاومألانيسيدقلابانلصتانإ
.انلاكتاوانتبحموانتقثهدحوقحتسيهنإ.انبروانيجنمو
نابهرلاالو،رابحألاالو،نوسيدقلاالو،ةسينكلاتسيل
نمانذقنايذلا،ةنهكلاسيئرحيسملالباننوصلخيخويشلاو
،هلاهتباةطساوبانميديو،سودقلادنعانيفعفشيو،ملاعلا
.هفطلبانناميإيوقيو

١(ًالوأأرقا؟فيكوًايدسجموقنىتم
)٥٦-١٥:١٢سوثنروك

سورعلانأامكو.يناثلاهئيجمبقرتيحيسملابحينم
.ميحرلاانصلخمرظتنناذكه،سيرعلاءيجمقوشبرظتنت
يحيسملااذكه.هبحتاليهف،اهسيرعسورعلارظتنتملنإو
.ةيدبألاةايحلايفتبثيالو،هبحيالحيسملارظتنياليذلا

ماقًاقحماقحيسملا)٥٦-١٥:١٢سوثنروك١(ًالوأأرقا؟فيكوًايدسجموقنىتم
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رظتنتله.طقسيولحمضينأرطخيفهناميإنوكيو
؟يناثلاهئيجمبنمؤتله؟كذقنموكيجنموكصلخم

ةكئالملاهعمو،نيميظعناطلسودجمبيتأيسهنإ
نمنينمؤملانيدقارلاداسجأثعبيهئيجمبف.نيسيدقلا
قوشنألنوفطتخيونوريغتيءايحألانوسيدقلاو.مهروبق
.هئيجميفهيلإانبحسيهنأرادقمب،ميظعهتسينكىلإحيسملا
نينمؤملانحنمدقتن،نورخآلامانألافجتريوحونيامنيبو
اذهبكردنو.ريماسملاراثآهيلجروهيدييفىرنيذلاوحن
.ةيدافلاةبحملاوهديجملايتآلانأ

ةايحلاهينمؤميفعضودقو،نيدقارلاةروكابوهحيسملا
ءيجميفف،هتروصىلعناسنإلاهللاقلخءدبلايف.ةيدبألا
نأل،انداسجأىلإةديجملاانيبأهللاةروصعجرتسحيسملا
ذئدنع.هنبايفةرتتسمانتايحو،انيفمويلالماعهتوقحور
ماقحيسملانأامك،هللادجمنيكسملاريّرشلااندسجسبلي
ديدجلاهدسجيفو،انؤاجرهتمايقف.تاومألانمًايدسج
.هيبأدجميفيناثلاهئيجميفهنوكنسامرهظ

.هتمايقلليمكتلاوملاعلاخيراتفدهوهحيسملاءيجمف
ناطيشلاوةيطخلاىلعهراصتنانوكلالكىريذئدنع
.نينمؤملاهعمجيفميظعلاهداصحدجوأهنأفيكو،توملاو
يفاوفرتعاامك،هدجمديزيسمهدوجسومهتبحمومهناميإو
هتمايقباوفرتعيملمهو.ماقًاقح-ماقحيسملا:ايندلامهتايح

عماوفرتعاو،ًايصخشةيهلإلاهتوقاوربتخالب،طقفةديجملا
نمف.انمقًاقح-حيسملاةمايقيفانمقدق:لوسرلاسلوب
ىلإهيفريبكلاديعلالصودقفاهشيعيوةلمجلاهذهفرعي
.ىمسألاهفده

ةمايقيفتمقله:ةيناثةرمزيزعلايخأايكلأسنو
كلريصيتوملاىلعهزوفنإف؟تاومألانيبنمحيسملا

نمآ.هتايحبكألميلًالماكهلكسفنملستملنإ،ةنونيد
.هيفتنأوكيفشيعيو،كبلقيفهتايحبكسيف،هتبحمب
يفًاكراشم،نييدفملاريهامجلكعمهبفرتعتذئدنعو
.جاهتبالاوللهتلاوركشلاودمحلاةفصاع

انمقحيسملايف-ماقحيسملا

:لاؤسلا

تناكهتمايقدعبحيسملاتاروهظّنأضعبلالوقي
نوكينألوقعملانمسيلَفَأهعابتأنمرفنىلعةرصتقم

ةّصقُّمضُتكلذلًاعبتو،تاروهظلاهذهربخاوقّفلدقءالؤه
؟ريطاسألاتاعومجمىلإةمايقلا

.س.م.غ

نانبل-سلبارط

؟ًاّقحماقحيسملاله

ديدجردنكسإملقب
هتمايقدعبعوسيّنأركذيملليجنإلاّنأهبمّلسملانم
،نيّيسيّرفلاوةبتكلاوةنهكلاءاسؤرهئامصخنمدحألرهظ
امّنإو.هوبلصنيذلانامورلادنجلاوأ،هيلعاومكحنيذلا
ءاجاذكه.هيديرُموهذيمالترشعمىلعهتاروهظْترصتقا
يفَلَعَفاَمِّـلُكِبٌدوُهُشُنْحَنَو«:سرطبةداهشيف ِةَروُكِ

لٱ
ْ

يفَوِةَّـيِدوُهَي لَعُمُهوُلَتَقًاضْيَأيِذَّـلٱ.َميِلَشُروُأِ
ِّـ

َىلَعُهاَّـيِإَنيِق
يفُهللاٱُهَماَقَأاَذٰه.ٍةَبَشَخ لٱِ

ْ
َريِصَيْنَأىَطْعَأَو،ِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ِجلَسْيَل،ًارِهاَظ
َ

.ْمُهَبَخَتْنٱَفُهللاٱَقَبَسٍدوُهُشِلْلَب،ِبْعَّـشلٱِعيِم
لَكَأَنيِذَّـلٱُنْحَناَنَل

ْ
.ِتاَوْمَألٱَنِمِهِتَماَيِقَدْعَبُهَعَماَنِْبَرشَواَن

ملٱَوُهاَذٰهَّـنَأِبَدَهشَنَو،ِبْعَّـشلِلَزِرْكَنْنَأاَناَصْوَأَو
َنِمَُّـنيَعُْ

ألِلًاناَّـيَدِهللاٱ
َ

َّـلُكَّـنَأِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجُدَهْشَيُهَل.ِتاَوْمَألٱَوِءاَيْح
خلٱَناَرْفُغِهِمْسٱِبُلاَنَيِهِبُنِمْؤُيْنَم

ْ
-١٠:٣٩لامعأ(»اَياََط

٤٣(.

ّنأ،ّيعيبطلاناسنإلانهذىلإردابتياملّوأّنأحيحص
دعبعوسيّنأول،ًاعانقإرثكأًاليلددجتستناكةمايقلا
نكلو.هيديرملرهظامكهئادعألرهظتاومألانمهتمايق
،ًاصخشمغريليلددجويالهّنأب،لوقأنأًابسانمىرأانه
كلذناكىتم،ةنَّـيعمةثداحءازإ،ةّصاخديقعلوبقىلع
اّهنأل،ةثداحلاكلتضفرىلع،ًامَّـدقمةّينًادقاعصخشلا
رجفيفرهظدقو.اهبمَّـلسُيالةديقعوأةّيرظنعمضقانتت
تميملحيسملاّنأاومعزسانلانمةئفّنأّيحيسملاخيراتلا
البلصلاةّحصلدّيؤملاعنقملاليلدلاّنأعم،بيلصلاىلع
ليلدلاباهلةقالعال،راكنإلااذهةّلعو.هيفةرباكملانكمي
اذهّنأىلعةمئاق،ةّيرظنةركفاهردصمامّنإو.هسفن
.عوسيةّيهولأعمقفّتيال،توملا

ذيمالتريغنيرَخآلاصاخشألاوأءادعألاةداهشف
تناكامهم،عنتقيالنأىلعمّمصًاصخشعنقتال،حيسملا
ّلكنمةقيلطصخشلاةّيلقعتناكنإاّمأو.ةّيوقةّلدألا
عانقإلايفًارثأىوقأهرظنيفنوكتذيمالتلاةداهشف،بّصعت
ةّيأفّرعتيفّكشلصحاذإًالثمف.ىرخأةداهشةّيأنم

ماقًاقحماقحيسملاانمقحيسملايف-ماقحيسملا
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،ًاضرعصخشلاكلذباوقتلانيذلاةداهشّنإف،ةّيصخش
برقأيفهعماوشاعنيذلاةداهشنمفعضأنوكت
ًاضيأاوفرعلب.ّيجراخلاهلكشطقفاوفرعيملو،تالصلا
نمهلامباورعش،ءيشّلكقوفو،همالكةجهلوهركف
.مهيلعريثأتلاوذوفنلا

ةمّالعلاهلوقيامنيضرتعملاضعبركفيفتبثدقل
سيماونّدضيهةمايقلاةزجعمّنأنم،هلاثمأويلسكه
نومعزيو.ثدحينأنكميال،يذلاءيشلايهو،ةعيبطلا
:ةيلاتلارومألادحأوهثدحامّنأ

١. رثكأرخآناكمىلإةيفخدسجلالقنيمارلافسويّنأ
.ةمءالم

بغشّيألًابّنجتدسجلاتلقن،ةّينامورلاتاطلسلاّنأ.٢
.ثودحلانكمم

علختالىّتح،دسجلاتلقن،ةّيدوهيلاتاطلسلاّنأ.٣
.ًالبقتسمميركتلابابسأهحيرضىلع

.ًاّيقيقحًاتومتميملعوسيّنأ.٤
.ربقلاَنأطخأبيطلاتالماحةوسنلاّنأ.٥
.قالتخإاهّلكةّصقلاودحأهرزيملربقلاّنأ.٦
ناكامنيبدسجلااوقرسذيمالتلاّنأدوهيلاةياور.٧

.ًاماينساّرحلا

نمّلكلًاّيقطنمًادينفتيّنمرظتنتالكّنأّنظلابلغأ
ةقيقحبرارقإلاًافلسضفرتيلودبيامككّنأل،معازملاهذه
ليجستىلعينلمحيدجملاّبرةمايقبيناميإّنكلو.ةمايقلا
:ةيلاتلاتاظحالملا

نيذلا،ّبرلاذيمالتةمزحنمةمارلافسويناك:ًالّوأ·
ًائيشلعفينأًالاُحمهارأاذهلو،ةنامألاوقدصلاباورهتشا
ناكلامببسللعفهّنأولو.سانلاعادخلاذهنم
سوّدقلاحيسملاةسردميفاوّبرتدقهقافروهّنأل،هبربخأ
هيلإلصينأنكمم،ىوتسمىلعأىلإاولصووّ.قحلا
.قالخألاوبادآلايفناسنإ
ةّينامورلانيتطلسلاىدحأرمأبلِقُندسجلاّنأول:ًايناث·

ربقلاىلإاوريشينأدوهيلاىلعرسيأناكل،ةّيدوهيلاوأ
ةصرفةّيحيسمللنوكرتيالكلذبو.هيلإلِقُنيذلا
سطاليبناكلهو.غرافلاربقلاةبحاصاّهنأبءاعّدإلل
ىلعهبتكيذلاناونعلارييغتلدوهيللخضريمليذلا
هنأًاصوصخو؟دسجلاناكمرييغتلمهلخضري،بيلصلا

،هتجوزمولوريمضلاتيكبتنمةماّوديفٍذئمويناك
دوهيلاهدّدهنيح،هتماركحرجنمهباصأامو
.حيسملابلصيالناكنإرصيقمامأهيلعىوكشلاب
وأهيلعيمغُأامّنإوتميملحيسملاّنأبلوقلاّنأ:ًاثلاث·

نعديعبفعضولازهنمهيفامىلع،توملابرهاظت
.بيلصلاةّصقاوسرديملهبنيلئاقلاّنأنهربي،قطنملا
هوبلصنامورلاودوهيلانوكيفمهئاعّداداسفرهظيو
نماوقّقحتىّتح،ةتيممًاحارجهوحرجوهتتامإدصق
ّينامورلاّيدنجلاهنعطنيحًالعفاوقّقحتدقو.هتوم
هتومنماوقّقحتامدعبو.هفاغشىلإتذفنةبرحب
كانهو.هيلعًاساّرحاوماقأوهربقاومتخوهنفدباوحمس
.حيسملاتومرمأيفنوعّدملاامهلهاجتنارمأ
ظفلينألبق،لاقنيححيسملاةخرصلّوألارمألا
يف،ُهاَتَبَأاَي«:ريخألاسفنلا »يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكْيَدَيِ
ًانزواوميقيملمّهنأوه،يناثلارمألاو.)٢٣:٤٦اقول(
ضعبلابهذيدق.عيرسلاهتومنعةئملادئاقةداهشل
بيلصلاىلعحيسملاهاضقيذلاتقولاّنإ:لوقلاىلإ
امنيح،ًامامتطقسييأرلااذهّنكلو،هتوملٍفاكريغ
لالخحيسملااهلانيتلاةديدعلاتادلجلاّنأركذن
،بيلصلاىلعهقيلعتلبقهلتيرجأيتلا،تامكاحملا
لمحنعزجعهّنأىّتحفعضلابهدسجتباصأدق

لمحيلًالجررّخسينأةئملادئاقلّدبالناكو،هبيلص
تومينأًاذإّيهيدبلانمناكف،هنعةباينبيلصلا
.ًاعيرساذكه
اوقرسذيمالتلاّنأبةلئاقلا،ةّيدوهيلاةبوذكألاّنأ:ًاعبار·

اهقّدصينأنكميال،ًاماينساّرحلاناكامنيب،دسجلا
ّيطنبلاسطاليبرمأبًاطوبضمناكربقلاّنأل.دحأ
ّيركسعلانوناقلابسحباوناكساّرحلاو،ّينامورلا
نألوقعملاريغنمثيحب،ةّقدّلكبةسارحلانوبوانتي
كانهو.توملاةبوقعلمهضّرعيكلذّنأل،ًاعيمجاوماني
،ّبرلاذيمالتدّصرتتتناكيتلا،ةّيدوهيلاةباقرلانيع
امةقيرطباوعاطتساذيمالتلاّنأولف.مهتاكّرحتبقارتو
،هباورعشل،رخآناكمىلإمهدّيسدسجاولقنينأ
نيح،سرطبتاكسإلةغمادةّجحرمألانماوذّختاو
نأدعب،لكيهلايفو،ّيروهجتوصبحيسملاةمايقنلعأ
.رخآناكميفدسجلادوجوىلعّيّداملاليلدلااومّدقي

ًارظنةشقانملاّقحتستاّهنأىرأالف،تاضارتعإلاةّيقباّمأ
نايبميدقتليّدرنمىّقبتامسيركتّدوأينّنألواهتفاخسل
:هيراتخملماقملاحيسملاتاروهظوةمايقلاثداوحللّصفم
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ةمايقلاثداوح:ًالّوأ

لخملاّنأليجنإلاانربخي
ِّـ

مويرجفيفتاومألانمماق،ص
نملزنّبرلاكالمّنأل.ةميظعةلزلزتثدحذإ،دحألا
دعتراف.هيلعسلجوربقلابابنعرجحلاجرحدو،ءامسلا
.تاومأكاوراصوفوخلانمساّرحلا

َنمدخيَّـنكيتاوللاءاسنلاتجرخ،مويلاكلذرجفدنعو
ةمولاسواّنويوبوقعيّمأميرمو،ةّيلدجملاميرميأ،عوسي
دسجَّـنهدييكل،ربقلاىلإَنيتأو.طونحّنهعمو،ّنهريغو
انلجرحدينَم،قيرطلاءانثأيفَنلءاستيَّـنكو.يدافلا
ربقلاىلإَنلصواّملنكلو؟ربقلابابنعمخضلارجحلا
.ماقدقّبرلاو،جِرحُددقرجحلاَندجو

اّملو.َنشهدنإ،ثدحامّلكنعًائيشَنفرعيملذإو
ميرماّمأ.ًاّدجَنّريحت،ّبرلادسجَندجيملوربقلاَنلخد
كلذل.ّبرلادسجقرسدقًادحأّنأتّنظف،ةّيلدجملا
سرطبربختيكلةنيدملاىلإْتضكرواهتاقيفرتكرت
.اّنحويو

ناكالمّنهلرهظتقوللوربقلادنعَنيقبفتايرخألااّمأ
ةلاسرَنغّلبينأّنهايصوأو،ماقدقعوسيّنأبّنهاربخأو
.ةلاسرلالقنلةنيدملاىلإًاعيرسَنيرجف.هذيمالتىلإهمساب
َنكسمينأبّنهلنذأوقيرطلاىلعَّـنهاقالدقعوسيباذإو
مهلّنهمالكىءارت،هّلكاذهبلسرلاَنربخأاّمل.هيمدق
.ّنهوقّدصيملو،نايذهلاك

هالخداّملوربقلاىلإاّنحويوسرطبضكركلذءانثأيف
ةعوضومنافكألاىأراّملاّنحويّنكلو.ًاغرافهادجو
عنتقا،ًاّيوطمعوسيسأرىلعناكيذلاليدنملاو،بيترتلاب
.بابحألايديأبالو،فنعبكانهنمذخؤيملدسجلاّنأ
عجراذهدعب.ماقدقّبرلاّنأب،هلقعيفهناميإخرفو
.ةنيدملاىلإناذيملتلاناذه

دقف،ةنيدملانمتداعدقتناكيتلا،ةّيلدجملاميرماّمأ
ىلإترظنوتنحنايكبتيهاميفو.يكبتربقلامامأْتيقب
عوسيترظنفْتتفتلاّمث.نيسلاجنيكالمتأرفربقلا
.هذيمالتىلإهنمةلاسرغّلبتنأاهاصوأف

:هتمايقدعبحيسملاتاروهظ:ًايناث

امهاميفاهتقيفروةّيلدجمللرهظ،ًاّدجًاركابدحألا.١
.)٢٨:٩ىّتم(ربقلانمنيَتعجار

نماهتدوعدعبةّيلدجملاميرملرهظ،ًاحابصدحألا.٢
.)١١-١٦:٩سقرم،١٥-٢٠:١٤اّنحوي(ةنيدملا

سرطبلرهظ،رهظلادعبةعبارلاةعاسلايلاوحدحألا.٣
.)١٥:٥سوثنروكىلإىلوألاةلاسرلا(ميلشروأيف

:١٥ىلوألاسوثنروك(بوقعيلرهظ،رهظلادعبدحألا.٤
٧(.

نيذيملتلرهظ،رهظلادعبةسداسلاوةعبارلانيبدحألا.٥
:٢٤اقول(امهتيرقىلإنيَبهاذاناكاميف،ساومعنم

٣٥-١٣(.
مهاميفلسرللرهظءاسمةنماثلايلاوحدحألا.٦

مهناميإمدعَخّبوو.اموتىدعامةّيّلعلايفنيعمتجم
ماقدقهورظننيذلااوقّدصيملمّهنأل،مهبولقةواسقو
.)٤٣-٢٤:٢٦اقول١٨-١٦:١٤سقرم(

،مهعماموتولسرللرهظةمايقلادعبيناثلادحألاموي.٧
.)٢٩-٢٠:٢٤اّنحوي(هحارجاموتىرأو

ىلع،لسرلانمةعبسلرهظ،)ويام(راّيأرهشيف.٨
-٢١:١اّنحوي(ديصلانولوازيمهواّيربطةريحبئطاش
٢٤(.

خأ٥٠٠نمرثكأعملسرللرهظ)ويام(راّيأرهشيف.٩
سوثنروك،٢٠-٢٨:١٦ىّتم(ليلجلايفلبجىلع
.)١٥:٦ىلوألا

يف،ةريخألاةّرمللرشعدحأللرهظ)ويام(راّيأرهشيف.١٠
.)١٥:٧ىلوألاسوثنروك،٨-١:٣لامعأ(ميلشروأ

ًاّيحهسفنًاضيأمهارأعوسيّنأ،اقولريشبلالوقيو
مّلكتيو،ًاموينيعبرأمهلرهظيوهوَ،ّملأتامدعبةريثكنيهاربب
ريشيوهو.)١:٣لامعأ(هللاتوكلمبةّصتخملارومألانع
دقاّممرثكأ،لسرللًاصوصخ،ةريثكتاّرمهروهظىلإاذهب
.نيريشبلانمّلكرذلابّصخ

رثكأهذيمالتناكثيحليلجلايفرهظيناكهّنأحّجريو
.فوخنودباوعمتجينأنوردقياوناكثيحو.ًاددع

حيسملاةمايقىلعةّلدألا

ليبسىلعسَّـدقملاباتكلايفرَكذُتمل،حيسملاةمايقّنإ
ةّيساسأةقيقحاّهنأىلعتَرِكُذلب،ثداحرمأبربخلادّرجم
ملٱِنُكَيَْملْنِإ«:لوسرلالاقدقف.ليجنإلايف

،َماَقْدَقُحيِسَْ
ِنُكَيَْملْنِإَو«)١٥:١٤ىلوألاسوثنروك(»اَنُتَزاَرِكٌةَلِطاَبَف
ملٱ
يفُدْعَبْمُتْنَأ.ْمُكُناَميِإٌلِطاَبَفَماَقْدَقُحيِسَْ »ْمُكاَياَطَخِ

ماقًاقحماقحيسملا؟ًاّقحماقحيسملاله

١٣
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يهحيسملاةمايقّنأّقحلاو.)١٥:١٧ىلوألاسوثنروك(
.َملاعلاخيراتيفثداحّمهأيهو،ةّيحيسملايفةيوازلارجح
:يهفاهيلعةّلدألااّمأو

ّنإمهلًالئاقتابسانمةّدعيفاهبهتّصاخحيسملاءابنإ.١
خويشلانمضفرُيو،ًاريثكّملأتينأيغبنيناسنإلانبا
موقيماّيأةثالثدعبولَتقُيوةبتكلاوةنهكلاءاسؤرو
:١٦:٢١،١٧ىّتم،٨:٣١سقرمبسحبليجنإلا(

.)٩:٢٢،١٨:٣٣اقول،٢٣،٢٠:١٩
ىلعهتومدعب،ًاّيححيسملااونياعنيذلادوهشلاةرثك.٢

نيذلانممهنوكو،ةداهشلاةيدأتلمهتّيلهأوبيلصلا
.ةهجّلكنممهيلإنَكرُي

ىّتح،ايندلايفهورسخاّممتباثلامهعانتقإصالخإ.٣
مهبتّدأيتلاةداهشلاّ،قحللمهتداهشببسب،مهتايح

.داهشتسإلاىلإ
مهعمهتداهشبنيسيّدقلاكئلوأةداهشهللاتابثإ.٤

سدقلاحورلابهاوموةعّونتمتاّوقوبئاجعوتايآب
.)٢:٤نيّيناربعلاىلإةلاسرلا(هتدارإبسح

كلذّنإف،ّينيدعونىلعدحألاموينيّيحيسملاظفح.٥
انمويىلإاهثودحتقونملصّتمحيسملاةمايقلركذ
.اذه

نمملاعلايفليجنإلاهثدحأامليلعتناكمإمدع.٦
تومةقيقحبّالإلقعلاهلبقيًاليلعتتارييغتلاوجئاتنلا
.هتمايقوحيسملا

حيسملاةمايقاوربتعا،ءدبلاذنموةّفاكنيّيحيسملاّنأ.٧
،نينمؤملانمدحأاهيفّكشيملو،نيتملامهناميإلًاساسأ
،ةّيحيسملاقرفلانيبفالخالولادجاهيلعىرجالو
ميلاعتىلععازناهنيبىرجدققرفلاكلتّنأعم
.ىرخأ

دوجوليلعتنكميالفماقدقحيسملانكيملنإ.٨
نأرَظَتنُيناكلب.نآلاىلإاهتابثوةّيحيسملاةنايدلا
ةبيخوسأيلايفهباونمآنيذلاّلكعقينأو،ىشالتت
.لمألا

حيسملاةمايقةّيّمهأ

ينبم،هزرحأحاجنّلكو،حيسملاهبحّرصامّلكّنإ.١
هليجنإف،ماقدقناكنإف.توملانمهتمايقىلع

وهفماقدقحيسملاناكنإو.لطابوهفّالإو،قداص
لخمدسجلايفرهظ،هللانبا

ِّـ
اّيسملاوهو.سانلاص

مهنهاكومهكلموهبعشّيبنو.ءايبنألاهبتأبنأيذلا
.ّيهلإلالدعللءافيإهتحيبذتَلِبُقدقيذلا،ميظعلا

حورلاةلاسرتينُبو.نيريثكنعةيدف،كِفُسدقهمدو
.ًالطابهلمعنوكياهنودبيتلا،هتمايقىلع

،هبنينمؤملاةمايقلقيقحتوةنامضحيسملاةمايقّنإ.٢
لخمهنوكرابتعإبمهنعتاميذلا

ِّـ
امكف.مهلًابئانوًاص

اّنحويبسحبليجنإلا(ًاضيأمهنويحيس،ّيحهّنأ
يقبامتوملاناطلستحتحيسملايقبولو.)١٤:١٩
وه،لاقامكهّنأل.رشبلايفةّيحورلاةايحللًاردصم
ةمركلاتناكنِأف.ناصغألامههبنونمؤملاوةمركلا
.ةتّيمةرورضلابناصغألاتناكةتّيم

،ءادفلابهللاريبدتّلكباخل،ماقدقحيسملانكيملول.٣
نأشبلامآلاوتاّوبنلانمقبسامّلكّنأتبثلو
وهامّنإةرخآلايفوايندلايفةديجملاءادفلاجئاتن
:لوسرلالاقامكرمألاّنألهللاًاركشنكلو.ماهوأ
ملٱَماَقْدَقَنآلٱِنِكٰلَو«

َةَروُكاَبَراَصَوِتاَوْمَألٱَنِمُحيِسَْ
نوكيكلذلو.)١٥:٢٠ىلوألاسوثنروك(»َنيِدِقاَّـرلٱ
.ايؤرلارفسىلإنيوكتلارفسنمًاحيحصباتكلا
ىعةايحلاو،لطابلاىلعّقحلاةرصنتبثدقنوكيو
ىلإةواقشلاىلعةداعسلاو،ّرشلاىلعريخلاو،توملا
.دبألا

ماقيذلادسجلاةّيهاميفةسَّـدقملارافسألاميلعت
:حيسملاهب

دسجلاسفنوه،حيسملاهبماقيذلادسجلاّنإ-١
ضحدتاليتلاةّلدألانمو.بيلصلاىلعتاميذلا

:كلذ

يتلاةبرحلاو،هيمدقوهيدييفتذفنيتلاريماسملاراثآ·
.هبنجيفاهبنِعُط
،ًاحوراورظنمّهنأاوّنظو،اوفاخوذيمالتلاعزجنيح·

مكلابام،ًالئاق،مهرطاوخنّكسو،ماقُملاّبرلامهنّمأ
ّيدياورظنا؟مكبولقيفراكفأرطختاذاملو،نيبرطضم
هلسيلحورلاّنإف،اورظناوينوّسج!وهانأّينإ،ّيلجرو
.يلورتامكماظعومحل
:مهللاق،نوبّجعتموحرفلانمنيقّدصمريغمهامنيبو·

،ّيوشمكمسنمًاءزجهولوانف؟ماعطانههمكدنعَأ
ليجنإلا(مهماّدقلكأوذخأف.لسعدهشنمًائيشو
.)٤٣-٢٤:٣٧اقولبسحب

نيعبرألاةّدملاحلاهذهىلعيقبدسجلاكلذّنإ-٢
نوكتسيتلا،ةديجملالاحلاىلإلقتناّمث،هتمايقدعبًاموي
ّنأديب.)٣:٢١يّبليف(ةمايقلاموينيّيدفملاداسجأاهيلع
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ةعاسيفسونافتساهآردقوهقرافتملةّيرشبلاةروصلا
قيرطلايفوهاميفسلوبهآرو،)٧:٥٥لامعأ(هداشتسا
.)٧-٩:١لامعأ(قشمدىلإ

ماقًاقحماقحيسملاباتكةقباسم

،ئراقلايزيزع

ةزئاجو،ةيلاتلاةلئسألاىلعكتبوجأمالتساببحرناننإ
كمساةباتكءاجرلا.انبتكنمًاميقًاباتكلسرنساننإف،كل
.حوضولكبكاونعو

بزحوأبهذموأنيدلكلحيحصلاسايقملاوهام.١
؟ميلعتوأ

مأصاخلاهتومبيلصلاىلعحيسملاتومناكله.٢
.حضوأ؟نحنانتوم

،اهعوننمةديرفلاحيسملاةظعومانملعتاذام.٣
؟تاومألل

؟ًايصخشحيسملاكوعدياذامىلإ.٤
؟اذاملوربقلابابنعرجحلاجرحدنم.٥
؟دسجالبًاحورحيسملاناكله.٦
؟هللاعمةحلاصملاوماتلاصالخللعطاقلاناهربلاوهام.٧
؟يقيقحلاحصفلاديعىنعملكموهفمحرشيفعسوت.٨
؟انيفًايحورحيسملالولحمتيفيك.٩

ةيطخلاةطلسنمانررحينأحيسملاعاطتسافيك.١٠
؟هللابضغوناطيشلاركموتوملاحبشو

روضحةقيقحنهربننأنينمؤمكعيطتسنفيك.١١
؟سانلانيبحيسملا

؟حيسملاعميحورلاداحتاللديحولاقيرطلاوهام.١٢
؟هللالمحتومكلهدجوأيذلازايتمالاوهام.١٣
؟ناسنإلايفئدتبتىتمو،ةيدبألاةايحلايهام.١٤
ىنعملامهفيف،حيسملاةريسةسارداندعاستفيك.١٥

؟ةيدبألاةايحللحيحصلا
ىلإ،ةيدبألاةايحلالانيذلانمؤملايحيسملارظنيفيك.١٦

؟يدسجلاتوملا
؟توملادعبةايحلانعًاريثكفرعنالاذامل.١٧
ىلعةايحلاثيحنم»حيسملايف«ةرابعكلينعتاذام.١٨

؟توملادعبةايحلاوضرألاهذه
؟حيسملانودبتاومألاةلاحيهام.١٩
؟لككملاعللةبسنلابيناثلاحيسملاءيجمةيمهأيهام.٢٠
؟هئادعألسيلوهذيمالتلهتمايقدعبعوسيرهظاذامل.٢١

ربقلانمذخؤيملعوسيدسجنأبانحويعنتقافيك.٢٢
؟فنعلاب

بيترتلابسحكلذركذا؟هتمايقدعبعوسيرهظنمل.٢٣
؟ينمزلا

؟عوسيةمايقدكؤتةلدألانمًاددعركذا.٢٤
؟حيسملاةمايقةيمهأيهام.٢٥
دسجلاةيهامصوصخبةسدقملارافسألاانملعتاذام.٢٦

؟حيسملاهبماقيذلا

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

Germany
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