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  :ـمذَشوش  وخشـ
ثٌٚجحل ثٌيٌ أصموَ إٌُٗ دٌوذضٌن ّجؽوصٌن ِؼضٌفًج إذلٍ  

.  ثحٔدتجَ ٘يث ثٌىشمبؼىٔضٗ رّل 
 
 

اٌؼُّذ " غغاْ خٍفثٌمِ ثٌووضىً وثٌوٌ ؽٕجح وّج إٔىٌ 
ثٌيٌ ٕؾؼين  "اٌغاتك ٌىٍُح اٌال٘ىخ اٌؼشتُح ادلؼّذأُح تريوخ

  .ِٓ وً لٍذٗ ػًٍ ٘يث ثٌؼًّ ثٌذ٠ُْ
 

دّٚضهج ػًٍ ٘يث  ثٌيت وٝؼش سشا شهذٌإٔىٌ أًَٞج ثْمش 
 يف أفْٓ وأمجً ٙىًر ػٕوِج أٝجفش دلْجهتج يف ثٌىضُخ فأمٌؽضٗ 

. صىُٝقُزثمضُجً ِج َٕجّخ ثٌىضُخ ِٓ ٙىً 
 

دؼٜ دلٌثؽؼز ٌذٕجْ  –دًنوس   زلّذ ػمًٕىٌ مجٗ ٌّٓضجى 
. ثٌىضُخ ِٓ ٔجفُز ثٌٍغز ثٌؼٌدُز أؽَثء 

 

دلْجٔوهتُ وهػّهُ رّل دأّضٌّثً  ػىج ٌٍؽُاجفشَك دوّج إٔىٌ  
. دجٌٚٗر ثو دجٌضٖؾُغّىثء                   

  إٔىٌ
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:دميــذك  
 رٌٍٕفىُ ثدلضأدل رلٌأس ٙفقجس ٘يث ثٌىضُخ ثدلّضٍب دجٖمذجً ثٌْجً

ثيت ّجٌش ِٓ ػُىين ثٌوِىع يف فٍ رصيوٌس أولجس وغًن. روثجملٌوؿ
.رثدلىؽغ رثٌْجمٓ  

١ٌفهج ثٌُأُ  رػٓ ٔفىُ ِْىٌن رزلَْو رهثً ديثوٌَيت ثفىجً لجٍّ
ٌىٓ ِج ٍِب لٍيب و٠ّ ٘يث ثٌٞذجح ثٌىغُف ثٌىجمت . وهٌِ٘ج ثحلٌِجْ

ثٌٕفِ ثٌيت ي وثٌٖفجء ثٖذلٍ صٌٖق دٕىً٘ج ػً ًأَش مُىٟ مشِ ثًِٖ
صضٌؽجٖ وثٌمٍخ ثٌيٌ َؤِٓ وَغك يف ٕنٚٗ وَضّْه دٚوق وػىهٖ 

.وثٔفجُ وٍّضٗ ثٌيت ٖ صْم٠ ثدوًث  
وإٌٗ وً  ردى ثٌٌأفأ ٘ى رثحلََٓ رٌٌؽجء ثحلمُمٍ ٌٍٕفِ ثدلضأدلثثهلل ثحملخ و

ٖ َٚخ فُٕج فٕجٔٗ وهفتٗ . ٘ى ثٌيٌ َؼََٕج يف وً ُٝمضٕج. رصؼٌَ
ٌٍيَٓ ُ٘ يف وً  روٌىٓ خيٌػ ِٕج لٕىثس ٕفجء وصؼٌَ وٕفجءٖ فم٠

َ ِأٖٔٗ وّج صىغٌ فُٕج . ثٌيت ٔضؼٌَ ضلٓ هبج ِٓ ثهلل ردجٌضؼٌَ رُٝك
(7-3: 1وى  2. )ويٌه دجدلُْـ صىغٌ صؼََضٕج ثَٞجثدلُْـ فُٕج   
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ٌه ثمسغ ٘يث ثٌىػو  رزلذضٗ وفُٞجْ ٔؼّضٗ وصؼََضٗ ِموَفٕجْ ثهلل و
ْٔجْ صؼََٗ إن. حتٍّىْ وػٍٍ ثٌٌوذضٌن صوٌٍىْ ػٍٍ ثَٖوٌ" ثدلذجًن 

( 13  –12:  66ثٓ " )ِٗ ٘ىيث ثػََىُ أٔج ويف ثوًٍُُٕ صؼَوْأ  
ٖ ثٌىٍّجس ثٌيت محٍضهج ٌٕج ِٓ ُْٔؼ ػٍٍ ٘ي دين ثٌمِ ثفًٞ ٕىًٌثأ

ثٌيٌ . ؽٍٕجوُِْقٕج ثٌيٌ ثفذٕج وثٍُّ ٔفْٗ ْثدلىضىح ووػىه ًدٕج 
 ثٌيٌ صأدل رلٌدًج. ِىثس وؽٍِ ػٓ ديٌن ثهلل ٌُٖفغ فُٕجلجَ ِٓ دٌن ثْ

.ٌىٍ ِج َؼُٕٕج يف و٠ّ أفَثٕٔج وجتجًدٕج  
ِهّىَ  ٌىً روصؼٌَ رصىىْ ّذخ دٌن رٙٗيت ثْ ٘يٖ ثٌضأِٗس ثدلذجًن

وفُو وِضٌون ٌُمف ِٓ ؽوَو وَهضف ٖ  ،ِضأدل فََٓ ،ِىْىً
 سْ ّم٠إفأين و( وَأٍّ, فَثينأ ،ٍِثِ ،مهىٍِ)صّٖيت يب َج ػوويت 

.ثلىَ  
سائف ػضب .اٌذورىس اٌمظ   

 اٌىالَاخ ادلرؽذج األِشَىُح
2009ٔىفّرب   

  
 



 

6 

 

 :ادلمذِح
وٝغ
 ثٌٌح  ػًٍ لٍيب ِٕي فضٌر لٌَذز أْ ثوضخ وٍّجس د٢ُْز 

وػًٍ ثٌٌغُ   ،ً٘مضهُ ثحلُجر هبّىِهج  وِضجػذهججلًُ ثٌٖذجح ثٌيٌ أ
وٕٗ أٙذـ وغٌفز ٙغًنر ِٓ إصْجع ٘يث ثٌؼجدل ثٌيٌ ٔؼُٔ فُٗ ي

ِْضىي  ،أٌِثٛ ٌِػذز ،ًؽجء دؼُو ثر ٙؼذز،فٍ ،صُٞك ػٍُٕج
ٌُْش وّْىٕجس  ٙغًنثي ثح، فىٍّجس ٘يث ثٌىشلضٚجهٌ ٘جد٠ث

وٌىٕهج  ،وه ثدلٌٛ ِٓ ؽوَوولش لًٚن مث َغ ٌضؼ٢ُٕج ًثفز إذل
 وٍّجس ٔجدؼز ِٓ وػىه ثهلل ثٌٚجهلز 

٘ج أٌضىىْ مبغجدز دجح أًِ وأٖٔىهر فٌؿ ٌىً ِٓ َمٌثُِْٕز  و
ه ثٌىضجدُز ٍ٘ مبغجدز وثٌىعو ،ثهلل وفوٖ فهى َهضُ دٕجيف ٝغ عمضٗ رل

ٍَ ٌٕج جيخ ػٍُٕج  ٖ ٌُىىْ مًن ػىْ وػَثء ٌٕج يف ْ ٔذقظ ػٓأوٕ
 .ٌَ فُهجثٌربَز ثٌيت ِٔ ٘يٖ

. تني َذَه ٌرىىْ تٍغُ شفاء ٌه وٌغرين اٌيت اٌىٍّاخ رٌٖٗػضَضٌ اٌماسا  طٍٍؤ
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 ٌغٌح ػضاء ٌمٍٍة ظشسعا
 

ْٔ  غٌَخ َٖؼٌ فُٗ   ْٔ يف ٍِج ٔؼُ
غٌدز فىت  و٘ى و٠ّ ثْٔٔجْ دجي

غوً وَٖؼٌ فُٗ ثْٔٔجْ ح ،أٍ٘ٗ وأٙولجةٗ
ْٔ ٘ىي ثدلٌٛ وٖ، وخيجف ِٓ ثٌَِٓ  و٘ى ديضٍْه ثدلٌَٗن و يف ًَؼج

 .ثٌٖذجح
 ؤٔٗ  ؼمًا  ػامل غشَة   

 

ٔؼٍُ ثٕٔج ) 5:19ثٌىضجح ثدلموُ يف ًّجٌز َىفٕج ثْوذل  َمىي 
ٌَُٖ هٌُػجدل فمًج  (ضلٓ ِٓ ثهلل وثٌؼجدل وٍٗ لو وٝغ يف ثٌٌٌَٖ

ٔٗ عوَُقٌوُٗ و٢ٌَُْ ػٍُٗ إدٍُِ، ووّج  َمىي  ثٌىضجح ثدلموُ 
 .أًَٞج أٔٗ ًةُِ ٢ٍّجْ ثذلىثء

 

ثٌٖذجح دٌغمً ثحلُجٔر  ثدُلظٍُ ٕؼٌ أِْف ِٓ ٘يث ثٌؼجدلٟ وُ يف

ضلٓ 
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ٌيٌه لًٌوث ثٌضنٍ٘ ِٓ فُجهتُ . ي إٔٗ ٖ أًِ ٌٗ فُهجحوأػذجةهج، 
. ثدلىٔس إِج إٔضقجًًث إِج إهِجًٔجح

 

ُِظٍُْٔٗ حلمًج أ ٗٔ   ؟أَٓ ِٕجفيْٖ! ػجدل  غٌَخ و ٗٔ وًؽجة أَٓ دىثدز أٍِ
 ؟ٖٔك ِٕهج دُٚ٘ ٔىً دلْضمذً رلهىيٌْٕش

جلذجً  ، ػجدل َتٓ فُٗ ثثٕضوس ثْػذجء وٍثه ثٌغٗء ،وغٌس ثٌِْثٛ 
. ُِمُوًث دأٔىثع وغًنر ِٓ ثٔهِجْصٌي فُٗ ثٌغين  ،ًٌُِث

 
َْؼً صٌي فُٗ ِٓ ديضٍه ثدلٌَٗن  و

وصٗ ٌُؼُو ٙقضٗ ثٌيت ؽج٘وًث دىً ق
ؤٌي ثٌيٌ حيُّٗ  ،أوٍهج ثدلٌٛ

  َّٖٕج ًَْن وٌىٓثحلٌثُ ثٌٖنُٚىْ أ
ىف لٍذٔز وٌَصؼخ إىث دٍَْٗ ٖ َٖؼٌ 
. ثًٌٍُ ؽجء

 

ًٗ ٌٔي ثٌيٌ  ٙغًنًث  ديضٍه ثٌؼمجًثس وثِْٗن ٌىٕٗ َفضمو ١ف
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. حيًّ أمسٗ دؼوِج صموَ دٗ ثٌؼٌّ
 

١ٍمىْ أػًٍ وُ٘ ٌأفٞجْ ثٌٌىٍَز  َ يفثٌٌٗٔي ثٌيَٓ َمٞىْ رل
ْ أفُجهتُ ّضٌي  يفوٌىٓ إْ  حبغش  ،ثٌُٚقجس وثمٌ ثٌٕىجس

 .لٍىهبُ ثدلَُّروػهُ ٙجًس ػِٗز هَ
 

لو  لجةًثٌغٌَذز فىّج لجي دجدلضٕجلٞجس  ٌءغٌَخ ًِػجدل فمًج إٔٗ 
أػظُ   ٌمبجٌه صٖضٌ ٖ ثٌٚقز،وثء مبجٌه أغًٍ أٔىثع ثٌو ٌصٖضٌ

. ثٌٕىَ ٌغٌفز ٔىَ وٌىٓ ٖ صٖضٌ
 

  !فضٍه ؤٔرظش حلظح ِٓ "  ..أٔٗ فمًج ػجدل ثدلضٕجلٞجس وٌىٓ 
" خرب عاس َىظذ  ٌه 

ِٚجػخ ٘يث ثٌؼجدل ػًٍ ثٌٌغُ ِٓ  ،ثٌظٌوف ً هبيِٖٓ مُتَج أمٍ َج
ِٓ ثدلىٙور  ُِظٍُ ِٓ فىٌه، ًغُ وً ثْدىثح ٌءوًغُ وً ٓ

؟ أُصٌَو أْ صىضٖفْٗ. دٌ ّجً ٌهأٔضظٌ ففٍ ْؽؼذيت ك... وً ؽجٔخ
صؼجٌىث  ) 11:28ِىتصلًُ ِٖج َمىٌٗ ثٌٌح َْىع  يف إٌ إلٌأ ِغ

ٍٓ ثْمحجي ثدلضؼذٌنَغ إرّل َج ؽُ ر ٍ٘ ٘ي. (، وأٔج  ُأًحيىُ وثٌغمٍُ
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 أٔش يف و، ًٝهَ يفأٔش  و، أٔش يف ظٌوفه و ،ثٌٌح ٌه هػىر
ثٌموٌَر َوٌ ثهلل َأّه،  فأٔش دٌن 

(43:4إٔؼُجء  )ىففمو لجي   
ٔج لو ثفذذضه ثػ٢ٍ ثٔجًّج أى ٌٙس ػَََث يف ػُيٓن ِىًٌِج وإ) 

.(ػىٝه وٕؼىدج ػىٛ ٔفْه  
 

 
 

 ، ؤخيتؤخٍ 
أًًُٝج أو ، ٌُِ ٍِىًج ْٔجًٔجإٌُِ  ٘ى . لجي لو أفذذضه ٌثٌي

" وأٔج لو أفذذضه"لجي  ٌثٌيٕنًٚج ديضٍه ِٕٚذًج ػجدلًُج وذًنًث، ٌىٓ 
، ْؽٍهثدلُْـ َْىع  ثٌىفُو ديي أدٕٗ ٌثٌي ٘ى أدىن ثٌّْجوي

ٔش أو٘ى ٌَثن وَٖؼٌ ده ، ده ده وِجٍثي حيذه وَؼضينَؿأ ٌثٌي
ظٌوف ٙؼذز، وأٔش َجةِ ِٓ  يف دتٌ

 .ثًهبج ثٌمجُّزصؼ، وِٓ ثحلُجر
                                                          

  18:2ّجٌز  ثٌؼربثٌُٔن ً إلٌأ ِؼٍ يف
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 (ثجملٌدٌنلو صأدل رلٌدًج َموً أْ َؼٌن ِج ٘ى  يفْٔٗ  )
. إٔٗ َٖؼٌ دجِِه وَؼٌف أفضُجؽجصه 

 ى٘خٌَُحيه، أ ؟ إًٍُِّْٔٗج ٌٗ أٌِن وظٌوفه ثْْ فهً صأيت إٌُٗ
. إٌُٗ مجٝؼًج فهى ٌَفؼه

 
 

 
 

ء  ِارا  ٔرؼٍُ ِٓ  ٘ؤال
 

 ؼثمىق ، فشغ ولد احملٓ ( 1 
٘يث  ،ًفىْ ّفٌ فذمىقِٕج َغثٌىغًنوْ  

  فذمىق ثٌيٌَذوأ دأّتٍز ثٌٕيب  ٌثٌْفٌ ثٌي
دلجىث َضذج١أ ػٓ ٌَٚك و٘ى َْأي ثهلل 

 ؟را، دلارادلا، ثًْٛ ثٌٌٌَٖ َُغٌّ يفثٌٌٖ،  دلجىث َضٌن 
َذوأ  ٔش ػِٗجس أّضفهجَ يف فُجر فذمىق ؽؼٍضٗوج ٖوً ٘ز

ُك إٌُه أٌٙ .؟ح أهػى وأٔش ٖ صّْغَجًِىت ؼىت )ّفٌٖ دْؤثي 
 .(؟ِٓ ثٌظٍُ وأٔش ٖ ْصنٍ٘

 



 

12 

 

 ٘جَ؟ نىٌه ثٌىلش ٍُِتز دؼِٗجس ثّضف فُجر فذمىق يفوجٔش 
ثٌىً ٌَٚك إذل ثهلل , ؽٍُٕج ثحلجٌٝ يففجي أغٍخ ثٌٖذجح ٙجً 

ًٗ دلجىث ؟ دلجىث ... ودلجىث  ّجة
؟ دلـــارا غًن فىي ٌْجٕٔج إذل ٌْجْ ٖ َؼٌف سف
؟ ثٌظٌوف ثٌمجُّز َجًح أوؽوصين يف ِغً ٘يٖدلارا      

 ؟ثدلٌٛ وثْدل دلارا     
 ؟ثٌضؾجًح وثٌُٞمجسدلارا      
؟ أميس ثحلذُخ ِيندلارا      
 دلارا ودلارا ودلارا     
. ذلج ثؽجدز صىؽو ّٖٔضفهجَ ثّضذمً ػِٗجس ؤغٍة األؼُاْ  يفو

 َمىهٖ إذل أوي ؽًٌْث وذًنًث َّٔضفهجثػِٗز ٌَُّ ِٓ دؼًٞج 
. هًؽجس أٔحلجه وإٔىجً وؽىه ثهلل

. ثٌؼِٗجس هنجَز حلُجهتُ   وثِمٌوْ َذٕىْ ِٓ ٘يٖ
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َىؽو  يف هثمً وً ِٕج  
َجًح وثْ  دلارا وٍّز 

أغٍخ ػِٗجس 
ثَ إٌىت ْصقًن ثّْضفٗ

  هٔؼ ثْٔٔجْ وصضؼذٗ ٖ
ذلج أؽجدز ٢ٍِمًج إٖ 

ًٔٚ إذل فٞٓ ػٕوِج 
. ٌثِح ثٌّْجو

 

ِارا فؼً  ؼثمىق  ٌ ذإٍِىا ِغ
ثهلل ؟  ١ٌَمًج ٔحلجهٖ وُدؼوٖ ػٓ  ثدلارً٘ دىن ِٓ وٍّز 

 

أَجِٕج ٘يٖ؟    يفؽًٌْث ٌٕٔضقجً وّج َفؼً ِؼظُ ثٌٖذجح ِٕهج  دىنً٘ 
ًٗ ِجىث فؼً فذمىق وٖ ِىت  فىت)و َْضهً ّفٌٖ دٌٚثك ٕوَو لجة

 (ِٓ ثٌظٍُ وثٔش ٖ ختٍ٘؟َجًح أهػى وأٔش ٖ صّْغ؟ أٌٙك 
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ًٗ، دل َْ٘وًَيدل جيٍِ   ًِ ػًٍ ثهلل  هلل فـ َ ثهلل ١ىَ ١ٌَمٗ، دل َُّ
. ثخلجٙز١ٌلٗ 

 

دوثَز  ففٍ، ثٌظٌوفِجىث فؼً فذمىق يف ِغً ٘يٖ  ثٔظٌوثٌ ؤؼثاا
 ػًٍ ِشطذٌ" َمىي ِجىث فؼً فذمىق،  ٌٔي ثٌغجينثٔٙقجؿ 
، وِارا ذظة، وُؤسالة ِارا َمىي يّل اٌشبطٓ ؤْي احلؤلف وػً

 . ُؤظُة ػًٍ شىىاٌ
 

 

ًٗ ًِن صـُِضَؼخ ْٖٕؼٌس أٔه  ً٘     ِٓ  يف هثمٍه َوًّج ٘جة
أهػى وأٔش  )لىي ِغً فذمىق وس ذلج إؽجدز ثّْتٍز ثٌٚؼذز ثٌيت ٖ

 (؟ٖ صّْغ
ثىث ؟ دليبدلجىث َجًح؟ دلجىث فؼٍش ٘يث  ثٌُىَ َمىي ٌْجْ فجٌُهً٘  

ثٌضؾٌدز ؟  ٖلوصين إذل ٘ي
 

و٘يث  ْ أْ صفؼً وّج فؼً فذمىق أْ صمف ػًٍ ثدلٌٙوأهػىن ثِ
. ػجهر ٔظهجً ثهنُ َٕضظٌوْ ثهلل ّضنوِٗ ثْٔذُجءإدلىجْ وجْ ث
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. جيُذٗفذمىق ثِجَ ثهلل ٌُؼٌف مبجىث  ػُ ولفْ
ٌٕج  ًٕنومٌَٓ ٌىً ٌوُ ِٓ ثدلٌثس ٔأمي أصؼجدٕج ؤي٘خ إذل ثِ 

. ٌّٓف صَهثه أِىًٔج صؼمُوًث وصؼمُوًث فُهج وٌىٓ
 

ه وأٔضظٌ وّىف َُؾُذه ثهلل و لف ػًٍ ٘يث ثدلٌٗ ثذلى٘خ إ أمٍ
 .فضًّج

دج٢ٌٌَمز لو ٖ َُؾُذه 
فذمىق  ثٌيت أؽجح هبج

ٔٗ ُّْؾُذه د٢ٌَمض  .وٌىٕٗ 
ػًٍ ؤذشَذ اْ ذرؼشف  

 ؟هناَح عفش ؼثمىق
 

ُُ ًٖ لذً أٔه ِضٖىق إذل أْ صؼٌف هنجَز ّفٌ فذمىق وٌىٓ ؤػٍ  أو
 .وصؼذٗمٌي دوثَضٗ وصأًِ فجٌضٗ ألٌأ ٌِر إ. ثْ صؼٌف صٍه ثٌٕهجَز

لٌأ إ، ثٌْفٌٌٕضأًِ هنجَز ٌ مث صؼجي ِغ ِجىث فؼً فذمىقمث أٔظٌ 
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زلٕز ٙؼذز  ؽؼٍضٗ يفاٌيت فذمىق ٌٔي ِأّجر  (19-17:3فذمىق)
 لشؤ ِارا َمىي ؼثمىقاوظٌوف لجُّز 

 

 ال  َض٘ش اٌرني ( 1
  اٌىشوَ يف ال َىىْ محً  ( 2
 َىزُب ػًّ اٌضَرىٔح ( 3
  احلمىي ال ذظٕغ طؼاًِا ( 4
  َٕمطُغ اٌغُٕ ِٓ احلظريج ( 5
ادلزاود  ال تمِش يف ( 6

ىث ِج ، ٖثٌظٌوف ثٌٚؼذز فىق وجً٘ فذمىق ٖجتّؼش وً ٘ي
جيؼٍه هثمً ظٌوف ٙؼذز وهثةٌر َفؼٍٗ أدٍُِ ِغ دؼٕٞج فىت 

. صجػخثدلوً ِج فىٌه َْذخ ٌه  ووأٔه صٌي ِغٍمز،
 ؟ثٖصؼجح ٖصٖؼٌ مبغً ٘يً٘ 
يف هثمٍه ؟  زلُٕٗ ٔفْه  ً٘
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؟  صٖؼٌ دأْ ثهلل صٌوه وفون ً٘
 .؟فىت ِىت َجًح أهػى وثٔش ٖ صّْغ,صٌٚك ِغ فذمىقً٘ 

 أٌٙك إٌُه ِٓ ثٌظٍُ وأٔش ٖختٍ٘؟
 

 

  ؤٔرظش حلظح َىظذ  ٌه خربًا عاسًا 
 

سفؼٗ ألٔٗ  ػشف ُؤ. ُٖاجنٍ ألٔٗ ذؼٍك يّب) اٌشائغ وػذاي اإلشؤ ِؼٍ ٘ز
ُٗ ؤٔا يف ،َذػىين فإعرعُة ٌٌٗ ؤعُ  ِىسِض ) (اٌضُك ؤٔمزُٖ وؤرلذُٖ ِؼ
أٔش ٌْش وفُوًث ف، وػو ثٌٌح ٌه ٘ى ٍٍ٘ىَج ٘يث (14،15: 91

َٗ  ثهفِشػٕوِج صٚجهفه ثْدىثح ثدلغٍمز وثٌظٌوف ثٌٚؼذز وّج 
٘يث ِج ؽؼً فذمىق  ،َ دهَهشو٘ىق أْ إذله ِؼه ط ،فذمىق

إمنج يف  ثٌضؼخ وثدلٌثًر وثٌفًٖ،ك وٌىٓ ٌُِ ٌٙث َزثٌٕهج ٌَٚك يف
ٌر ثٌفٌؿ وثٔدضهجػ ثٌيي وؽوُٖ يف إذلٗ ثدلٌر وجٔش ٌٙك ٘يٖ

 .إصىً ػٍُٗ ثٌؼظُُ ثٌيٌ
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ٌِ  ثٌيت رزل ػًٍ ثٌٌغُ ِٓ وً ثٌظٌوف ثٌٚؼخ٘يث ؽؼً فذمىق ٌَ
فئين ؤترهُط تاٌشب وؤفشُغ تإٌٗ خالطٍ ، اٌشب اٌغُذ لىيت   )هبج 
ٍّ، و : 3 لىقؼة)(ي ،وَُّشُين ػًٍ ِشذفؼايت ااواألٌ جيؼً لذِ
18-19) 

 

 ،ػٍُٗ ٘يث ِج َفؼٍٗ ثٌٌح ِغ ثٌيَٓ َٕضظٌؤٗ وَغمىْ دٗ وَضىٍىْ
واِا ِٕرظشو )وً ثٌظٌوف وثٌضؾجًح وثحملٓ ثٌٌغُ ِٓ حإٔٗ ديَُُ٘ 

وْ وال اٌشب فُعذدوْ لىج ، َشفؼىْ ؤظٕؽح وإٌغىس َشوض
 (40:31 ػُاءؤػ () َرؼثىْ ،ميشىْ وال َؼُىْ

 

  .ث٢ٌٖٝثحفأٔضظٌ ثٌٌح ٌُّٓ لٍذه ًِّٗج و٠ّ 
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 ، وشذائذ ال دتٕغ اٌفشغتىٌظ (2

ٌٌّىي دىٌِ ٘ى ًّىي َؼضرب ث
صٌن ٌٕج دجٌٌوؿ ثٌموُ  ثدلُْقُز ثٌيٌ

ِىضذز صُٞ عٗعز ػٌٖ ًّجٌز ٍُِتز 
دجٌىٕىٍ وثٌّذلء وثٌىغًن ِٕج َضنيوْ 

ًًًٖ ِٓ ٘يث ثٌٌُ أمربن دئجيجٍ ػٓ  وٌىٓ هػين ،ذلُوي ثٌؼظُُ ِغج
ثٌٌّجٌز ثٌغجُٔز ثذل ِؤِين    فمذز ِٓ فُجر ثٌٌّىي دىٌِ جتوٖ ىف

-8: 1ًؤغىُوىوُْٕز
فإٕٔا ال ٔشَذ ؤْ ) 10

ؤَُها األخىٖ ِٓ ظهح  جتهٍىا
َا آط ضُمرٕا اٌيت ؤطاترٕا يف

، ؤٕٔا ذّصمٍٕا ظذًا فىق اٌطالح
 ؤٔفغٕا ؼىُ ادلىخ، ا ِٓ احلُاج ؤَضًا ٌىٓ واْ ٌٕا يفؼىت ؤَغٓ
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تً ػًٍ اهلل اٌزٌ َُمُُ  وٍني ػًٍ ؤٔفغٕاال ٔىىْ ِد ٌىٍ
٘زا و٘ى َُٕعٍ اٌزٌ ٌٕا سظاء فُٗ  ِىٍخ ِصًجنأا ِٓ  اٌزٌ .األِىاخ

ُٗ عُُٕعٍ  (ؤَضًا فُّا تؼذ ؤٔ
فُجر ثٌٌّىي دىٌِ،  ٌمو أٙجدٗ   َأُ يفَجس ػٓ ِ٘يٖ  ث حتوعٕج

٘جهثس ٖ ٔؼٌف حتوَوًث ِج س و ث٠ْٝثٌىغًن وثٌىغًن ِٓ ثٌُٞمج
: َجس ػٓ٘يٖ ثِ وجْ َضىٍُ يفٍ٘ فهً 

 28-23: 11وى 2 
ِٗ وثصؼجدٗ ثًِفٍز 

يف ثْصؼجح , وِؼجٔجصٗ َمىي
يف ثٌٌٞدجس أوفٌ،  ،أوغٌ

 ، يفيف ثٌْؾىْ أوغٌ
ٌِٔثًًث وغًنر ، مخِ ثدلُضجس 

ٌُٝدش  وثفورٌِثس ُلذٍش أًدؼٌن ؽٍور إٖ ، عٗط ٌِثس 
ًُؽُ ،دجٌؼٍٚ ثخل ...ٌِثس صٕىٌْ يب ثٌْفُٕز ، عٗط سٌِر 
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فُجر دىٌِ أ٘يث ِج وجْ  وًفٍز أدل وػيثح يفِج أٙؼذهج لٚز  
وجْ ، ثوػٕوِج صلجٔج ِٓ ِىس ِغً ٘يث )... َمٚوٖ ػٕوِج لجي
 ػٓ ٕىوز ؽْؤٖ (10-7: 12وىًؤغى2ُ)َمٚو ِج ؽجء ىف

 أٔٗ ػًٍ ثٌٌغُ ِٓ ٌىٓ وً ِج ٔؼٌفٗدجٌضقوَو ػٕهج  ٖ ٔؼٌف ثٌيت
ِٓٔ ٖ َتِ ْأإ٢ٝهجه وثٌِثٛ، ٌوًؽز  وً ِج ػجٔجٖ ثٌٌّىي دىٌِ 

، ٌىٕٗ وجْ َضىً ْٖ ُصُّشأثٌظٌوف  ووجهس وً ٘يٖ ،ِٓ ثحلُجر
ًُِٗ ٌػًٍ ثهلل ثٌي ُٗ َمُُ  ة مضربٖ دىٌِ يف أثِْىثس، و٘يث ِج عمَز أٔ

ًٗأو ُصُّضٗ وٌىٕٗ ٗ ٌٍضؾجًح ثْ حتُٕٗ، دل َّْـ ثدلجٍٝ :  ًك لجة
ػًٍ  ،(12:10وى 2 ) (، فقُتٕي ثٔج لىٌٔج ٝؼُفْين فُّٕج أ )

 ثٌيٌ" وَٕميُٖ  ثٌٌح ثٌيي َُٕؾُٗثصىً ػًٍ  ظٌوفٗوً ثٌٌغُ ِٓ 
" يف احلاضش "ِٓ  ِىس ِغً ٘يث ٘ى َُٕؾٍ " يف ادلاضٍ" صلجٔج 

فمًج ٘يث ِج  .أًَٞج " ادلغرمثً يف" وثٌيٌ ٌٕج ًؽجء فُٗ أٔٗ ُُّٕؾٍ 
َغىع ادلغُػ  )ثٌؼربثٌُٔن فٌن لجي وجصخ ًّجٌزػٌفٗ ػٓ  ثٌٌح 

 (13:8 أنيػرب) (٘ى ٘ى ؤِغًا واٌُىَ وإىل األتذ
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ً٘ ٍثه دىٌِ  ً٘ وٍٙش فجٌضه وجتجًده إذل ِج وًٙ إٌٌُٗ ؤؾ
. ػٍُه ثدلٌٛ ثجلْوٌ وصٌٚك ِٓ َُؼُٕين

؟ ثٌؼًّ أو ِٓ ؽًنثٔه َهجمجه ث٢ْٝهجه يف  ٘ـً  
؟ ًٍّٝجؽٕش ُُ ٘ـً   

ػجٌُز؟ ثحلُجر ثي ثِىثػ ُص١ّٗه ٘ـً 
؟ ِٓ فىٌه حيىّىْ ػٍُه دجدلىس هنُصٖؼٌ أْ وً َ ٘ـً 
َتْش ِٓ ثحلُجر؟  ٘ـً 

ٍِضؾًج إذل ثٌٌح وصضىً ػٍُٗ  ى٘خ ٌِْػجْ سأْ أهػىن ثِ
. وصٌٚك ٌُِ دىؽهٗٔ وٌىٓ صٌٚك إٌُٗ

وً ثٌظٌوف وثْفىثي ْٔٗ ِغ  يفعك أٔٗ حيذه وَٕؾُه  ؤخٍ
. ثدلٕفي َؼ٢ٍثٌضؾٌدز 

 
 
 
 
 

 
 



 

23 

 

ٌىالٍغ ِشَش  ، سفض ٌٌَؼثُض (3
ثٌىغًن  ىوٌ ثٌىضجح ثدلموُ، دل ٌَؼذُ٘ ِٓ ػٖجةٌ َهىىث 

َ ث يف ّفٌ أمذجً ثَْجَضٌن فم٠ صلوُ٘آإٖ  ػٓ فُجصٗ
صؼّمٕج  ٌى ،فم٠ ثٌضجّغ وثٌؼجٌٕ ثْوي ثٔٙقجؿ ثٌٌثدغ وثٌؼوهَٓ

 .إُٔجء وغًنر ؽوًث ػٓ َؼذُ٘ حتىَجْفُهّج صلو أهنّج 
َؼذُ٘ ٘يث ثٌيٌ  ، ِٓ ٘ىػٍُٕج ٌىٓ َىؽو ّؤثي َفٌٛ ٔفْٗ

فؾأر و٘ى ٌَْه ٌٕج ػٓ ػٖجةٌ َهىىث ؟  ىوٌٖ ثٌىضجح ثدلموُ
: ٙقجؿ ثٌٌثدغ ِٓ أمذجً ثَْجَ ثْوي صلوفٍى صضذؼٕج ثٔ 
ػٖجةٌ َهىىث  ٌَْه ٌٕج ػٓ   8-1ػوهِٓ  
َضىلف ثٌىفً ػٓ ٌّه ثٌؼٖجةٌ وخيربٔج ػٓ  9،10ػوه  ِٓ 

  َؼذُ٘
َؼىه ثٌىفٍ ِٓ ؽوَو ٌٌُْه ٌٕج وإذل هنجَز ثٔٙقجؿ  11ِٓ ػوه 

. ػٓ ثٌؼٖجةٌ ٌِر ثمٌي
 

 وجْ  
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 ؟ ْرإفّٓ ٘ى َؼثُض        
وإغٍة اٌزَٓ إٔرثهىا ٌشخظُح َؼثُض ظُذًا فهى :ػضائٍؤ

ػٓ إسادهتُ فُىربوْ وُ٘ َىٌذوْ يف ظشوف لاعُح خاسظح 
 .ٔظشًا ٌرٍه اٌظشوف اٌماعُحِرؽطّني 

 
 

ؼذاز ِؤعفح وصريوْ َىٌذوْ يف وعط ؤ
َتهُ أًصذ٠ ِؼلو  َأصىْ إذل ٘يث ثٌؼجدل و ؤو

، فىرب ِؼهُ ٘يث ردذؼٜ ثْمذجً ثحملَْ
هنُ ىوو وؽىٖ ، ٕؼىً ثٔفْجُ دئػىًثٌٔ

. ِٖؤِز
 

لو صىىٌٔن فضجر يف ثٌؼٌَٖٓ ِٓ ػٌّن ووٍّج صيؤٌس أْ َىَ 
ثمٍه ثٌفىٌر يف ه ٘يَٖ وفجر وثٌون، فٍُُّٕ إدٍُِ ِىٌون وجْ َى

. ًغىح فُٔه وحي٢ّهأٔٔه غًن َ
 



 

25 

 

  ٌّ ٘يث ِج فوط ِغ َؼذُ٘ ػٕوِج إًصذ٢ش وٖهصٗ حبووط أِ
ُٗ َؼذُ٘ ِؤّٕف ٖ ٔؼٌف ػٓ ٖ حتوَوًث ٌىٓ َيوٌ ػٕٗ أْ أِٗ مسض

  (إدٓ  ثحلَْ )
ًف ِج ؟ ٖ ٔغدلجىث! وٌوصٗ حبَْ لجةٍز ْينثىث  مسضٗ أِٗ هبيث ثُّْ دل

ْ وثٌوٖ ِجس ٝهُ إ، َمىي دغثحلجهط ثٌيٌ إًصذ٠ مبُٗه َؼذُ٘
 َؼذُ٘ و٘ى حيًّ يف هثمٍَٗ، ورب فّْضٗ أِٗ هبيث ثُٔ ػٕو وٖهصٗ

. (ثدلٕذىى وثدلنٌَ)٘يث ثٌٖؼىً 
: ؤخيت ٌ،ؤؾ

 

ُِٗهٖ ٌِصذ٢ًج  وجْ َىَ  أو أٔٔش ِغً َؼذُ٘ ثٌييلو صىىْ أٔش 
ٍَ ُِن ٕؼٌن ١ٌّه وَـ ٌىٍ ٘ير ثحلجهعز دٍُِإَْضنوَ لو و دأٌِ 

. ٌوثٌٌفٜ ثٌوثمً ٌدجخلَ
 يف هثمٍه ، ٌََو أْ َذيندٍُِ ٌََو أْ َمضٍه هبيٖ ثْويودزإْ إ 

جيؼٍه صٖؼٌ دجٌٌفٜ ِٓ  ،فُٗ ٌِغىحغًن  دأْ وؽىهنثٌٖؼىً 
 .وٌن دُىَ أٌُُ ٌِصذ٠ دُىَ ُِٗهن، َيهثمٍه
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ران واْ لرااًل ٌٍٕاط . . "دٍُِ إلٌأ ِج َمىٌٗ ثٌُْو ثدلُْـ ػٓ إ
ِىت َرىٍُ  .ؼكاحلك ألٔٗ ٌُظ فُٗ  ِٓ اٌثذء، ومل َصثد يف

 تاٌىزب فئمنا َرىٍُ مما ٌٗ ألٔٗ وزاب وؤتى اٌىزاب 
 (8:44ؼٕاَى)

 :عزيزي 
دٍُِ ػٕه أو إؤسفض وً ِا َمىٌٗ 

ػًٍ وعك أٔه أٔش زلذىح ؽوثًًً  ،ٌه
ثْدىثح  غٍكإ .ٌلٍخ ثهلل أدُه ثٌّْجو

 فُجصه دٍُِ ًٌَُع يفإَومً ِٕهج ثٌيت 
 فهىأوجىَخ صمىهن ثذل هِجً فُجصه 

 أدى ثٌىيثحويثح و
ُُ ٌه إ ،ٔضذٗ ِٕٗإ ٍ٘ىهٔٗ ٌََو أْ ٍَْذه وٌَْله وٌإ ٔٗ َو

، فمًج أْ جيؼٍه صٚوق أٔه فمًج ٌِفىٛلو  ثٌؼًْ و ثٌُْ يف
ََُُُىَ ِىٌون  ٍَ ٘ى َى  زلَٔزَيوٌن دأِىًَىَ ِؤّف ٌىً ثٌؼجةٍز،   سل
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. وجيؼٍه صؼُٖهج
 

 :ِىرىب( 10:10ؼٕاَى )   يفٌ أفذجا
 (..ؤيت إال ٌُغشق وَزتػ وَهٍه اٌغاسق ال ٌ )          

اٌؼزاب االتذٌ يف وَمىدن إىل ِش ؼُاذه إْ وظُفرٗ ٘ى ؤْ َذ
 ٌٕهاساورثرٗ ظشَذج  خربًا ِضػعًاإٔرظش ِؼٍ أللىي ٌىً  ظهُٕ

. ػًٍ ؼُاج اٌثششٌرؼشف ِذي وزب ؤتٍُظ  اٌٍثٕأُح
أػٍٕش ِوٌَر ٌِوَ   ب ؤ ٌإٌهاس  ٘زا اخلرب ػٓ  ٔمٍد ظشَذٖ 

صجصُجٔج ؽضّجػُز وثٌٕفُْز وث٢ٌخ ثٌٌٖػٍ ثٔحبجط ٌّدُْىٍ ٌٓ
م٘ َموِىْ أٌف ٓ ّضىْأْ ضلى  " يفِؤدتٌ ٙـ يف ثفجهديضٌٌ

ثٌٌغُ ِٓ أْ  ػًٍأٔٗ "وأٝجفش " ًوُّج ّٕىًَج ػًٍ ثٔٔضقجً يف
إٖ أْ ٕ٘جن  ،ِٓ ٘ؤٖء ُ٘ ِٓ ثدلًٌٝ ػمًٍُج ػٌَٖٓ يف ثدلجةز

٘ؤٖء  ٌفز ِٓ دٌنء ثٔٔضقجً ّْذجح سلشحلظجس َمًٌ فُهج ثدلٌ
" ٕؼٌثء وِفىٌَٓ
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اٌزي َشَذ ؤْ حيطّه وَذِشن وَغٍثه فشؼه تٍُظ إ٘زا ٘ى 
... ٌىٓ  وعالِه

 

 ٔرظش َىظذ ٌه خربًا عاسإ 
 

"  ِج َمىٌٗ ثدلُْـ ٌه  :لشؤإ
ٌرىىْ وؤِا أا فمذ ؤذُد ..)

 (ذلُ  ؼُاج وٌُىىْ ذلُ ؤفضً
فُجر ادلغُػ ظاء ٌُؼطُه 

أٌ ًٝ أفًٞ َمٚو ٕ٘ج حبُجر أف
فُجر  ،فُجر فُجٝٗ شلضٍتز دجٌربوز

ًي ثْ ذلج  ٌش ثٔديجْصض٢ٍغ دؼُىْ 
. وً ثخلًنثس ىف ثدلُْـ

 

 ،ظٌوف ِأّىَز فٗ َؼذُ٘ ػًٍ ثٌٌغُ ِٓ أٔٗ وٌو يفِج ػٌ 
ٖٓ ثٌٕجُ إٌُٗ وٍ٘أ و أْ ُّ لجةٍز ٌمو ثٔ٘يث  ثػ٢ضٗأِٗ  ف
٘يث 
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دٍُِ إ دل َْضٍُْ ٌىثلؼٗ ثدلٌٌَ وًفٜ أوجىَخ :وٌوصٗ حبَْ، ٌىٕٗ
. وأغٍك ثْدىثح أِجِٗ

ِٓ " إٌٔف" لٌأ ِؼٍ ِجىث فؼً َؼذُ٘ فىت َمىي ػٕٗ ثٌىفً إ
ثدلموُ َمىي ػٕٗ ٌ أمىصٗ ،ٍٍ٘ىَج ْْ أِٗ مسضٗ َؼذُ٘ ٌىٓ ثٌىؿ

 "زلضٌَ" أٌ  (Honorable)ثْٔىٍََُز  صأيت ثٌضٌمجزو  (إٌٔف)أٔٗ 
  آٌ (Strengtheners)مبؼىن  ٌٍؼهو ثٌموميوىف ثٌضٌمجز ثْدلجُٔز 

ًفٜ  ثدلٌٌَ؟ ْٔٗ ًفٜ وثلؼٗ ً٘ صؼٌف دلجىث (ِٖهىهًث ٌٗ) مبؼىن
ًٖ ٔ ػ٢ٍأْ ٌ ٌُره )ذلٗ ولجي إ يوهعوِىجٔج يف فُجصٗ دٍُِ رلج

ِٓ اٌشش  ، وحتفظينٌ، وذىىْ َذن ِغٌ، وذىعغ ختىَذثاسوين
. عإي امبفأذاٖ اهلل  (ال َرؼثين ؼيت

ِٓ ألٌح  وْثٌٕجُ ولو صه ِٓ ّْٔغ وٍّجس ٍّذُز لوٌ أفذجا
. ٕؾؼٕجٌىٓ وٍّز ثٌٌح سثٌٕجُ إٌُٕج 

 

 ثح ثدلموُ َمىي ٌه ثٌىشٌىٓ   (ؤٔد  فاشً)َمىي ٌه  لو ثٌؼجدل
(  شً تً سوغ اٌمىج واحملثح وإٌظػألْ اهلل مل َؼطٕا سوغ اٌف)
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 (1:8 ِىشاوطٌخ2)
 

ثٌىضجح ثدلموُ  ٌىٓ( ظشوفه وؼُذ يفؤٔد )َمىي ٌه لوثٌؼجدل 
 (41:10 ػُاءؤػ ()ِؼه ال ختف ألين )َمىي ٌه 

عالًِا )اٌىراب ادلمذط َمىي ٌه و (ؤَٓ اٌغالَ ) ثٌؼجدل َمىي ٌه
. ٌُظ وّا َؼطٍ اٌؼامل اػطُىُ أا ًِ ؤػطُىُعال. ؤذشن ٌىُ

 (27:14ؼٕا َى) (فال ذضطشب لٍىتىُ وال ذش٘ة
 

  اوارَة ؤٔد زلثىب ظذًا، ال ذمثً ،غاٍي ظذًا ػًٍ لٍة اهلل ؤٔد
ػًٍ وذه ؤٔا زلثىب ظذًا وتإػًٍ ص ٌٕفغهي تٍُظ وقإِٓ 

. ِا لاٌٗ َؼثُضإٔٗ حيثين، وٌُىٓ يف لٍثه  لٍة إذلٍ
 .جذىىْ ِثاسوًا وذشفض اٌٍؼٓ 

  .ذرغغ ختىِه وذشفض احملذودَح
ٌّ   .تٍُظ حبُاذهإاهلل اٌمذَشج وذشفض َذ  ذرّرغ تُذ

 .تٍُظ ادلغّىِحإذرّرغ تاحلّاَح ِٓ اٌشش وذشفض ؤفىاس
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اعرعاب و ،ػٕذِا ولف ػًٍ ادلشطذ تمىقؤظاب اهلل غ فّصٍّا
. تهَؼثُض فئٔٗ ؤَضًا عُعُثه ؼرًّا إٔٗ َغّؼه وَهرُ  ٌظالج

 

: (13-1:9طّىئًُ اٌصاين ) ، وإٌٗ اٌرؼىَضاخِفُثىشس  )4

 وأدىٖٕجوي  َذمً ٌٗ ِٓ ثٌؤُج إٖ ف٢جِهج دؼو ِىس ؽوٖمل 
ِٗ ودل َىٓ أِجِٗ إٖ ،يف ثحلٌحَىٔجعجْ  ذل إ َذجثذلٌوح ِغ مجهِٗ 

 ِفُذىٕظ و٘ى وِجىث َفؼً  ،أًٛ ٌىهدجً ٘يٖ ثًْٛ ثٌمجف٢ز
ٌِّؽٌٍن ٌُِ ٌٗ ٖ فىي وٖ لىرأػٌػ ًؽً  . ثٌ

ًٖ يف دؼٜ ثجلىثٔخ ثدلظٍّز يف فُجر ِفُذىٕظ  هػين أصأًِ ِؼه ثو
. دً أْ ثصىٍُ ػٓ إٌٗ ثٌضؼىَٞجسق

س ٕجوي يف وِجوجْ ِفُذىٕظ ِٓ دُش ٕجوي ػوو هثوه  :ًًؤوال
. مٍفٗ ففُوٖ ثدٓ َىٔجعجْثحلٌح وصٌن 

ٌِّؽٌٍن ٖ فىي ٌٗ وٖ لىر  : شأًُا وجْ ِفُذىٕظ أػٌػ ثٌ
. يف أًٛ ٌىهدجً أًٛ ثجلفجف وثٌمق٠وجْ َْىٓ :  شاٌصًا

وجٔش ،وُ ٌٗوُ وجٔش ٔفُْز ِفُذىٕظ فََٕز وِىْىًر يف هثك
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ٌُِر ٌٍغجَز دل أصٌهه يف أْ ألىي إٔٗ ١ٍخ ثدلىس ٌٕفْٗ  ،ٔفْٗ 
أْ صضنًُ ِموثً ٘يث ٌه َج دل َذمً ٌٗ فُهج ٍٕء هِْجىث َذمً ٌٗ يف 

ط مىف ِٓ ثدلجٍٝ وفٌوح ؽوٖ ِغ ثٌؼٕجء ثٌيٌ َؼجُٔٗ ِفُذىٓ
. هثوه ، ِْضمذً ٌِػخ ، ٌ٘وح ِْضٌّ

، ِٓ ثٌؤُج ٍٕء ْ أٔش يف ِغً ظٌوف ِفُذىٕظ ٌُِ ٌهلو صىى
صضىلغ ِْضمذً ِظٍُ ػًٍ ِٓ إُٔجء يف ثدلجٍٝ أو  ًثلو صىىْ ٘جًح

. صٖؼٌ دجٌؼؾَ وثٌفًٖ لو ،فُجصه
عك إٔٗ َىؽو مرب ّجً ٌه يف ٘يٖ ثٌظٌوف ثٌٚؼذز وثحلُجر ثٌمجُّز 

لو َذقظ ػٕٗ وفىت ٌى صىلغ  ثْ  دل َضىلغ ِفُذىٕظ َىًِج أْ هثوه 
ٌ أًثه ٌىٍ َمضٍٗ ْٔٗ ِٓ دُش ٕجوي ثٌي هثوه َذقظ ػٕٗ فم٠

ؽو ؽجء ِفُذىٕظ ثِجَ هثوه ُفىت ػٕوِج  ،ٌِثًًث وصىٌثًًث أْ َمضٍٗ
 َىٓ ّؾىه ثْفضٌثَ وثٌضموٌَ دموً ِج ٘ى ّؾىه ومٌ ثِجِٗ دل

،وُ ِٓ ٌِثس وغًنر ٔمضٌح إذل ثهلل يف ثخلىف وثٌٌ٘ذز ِٓ هثوه
مىف ِٕٗ ويف هوثمٍٕج سلجوف ِٓ م٢جَج ثدلجٍٝ وِٓ ًِٚنٔج 
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. ثْدوٌ
غًنس وّج ٘ى ًثةغ أْ َضمجدً ِفُذىٕظ ِغ هثوه َجذلج ِٓ ِمجدٍز 

. فُذىٕظفُجر وِجٍٝ وِْضمذً َ
هثوه فأػ٢جٖ هثوه  عٗط ػٌَََ ثٌمجًيء صمجدً ِفُذىٕظ ِغ 

ثْػٌػ ِٓ  ثٌْجوٓ يف أًٛ لجفٍزو، ثٌؼذو ثذلجًح، صؼىَٞجس
. يف فٌٞر هثوه ثدلٍهًؽٍُٗ وٍضُهّج 

 وةًُُٙ 2 )ؽجء ِفُذىٕظ مبنجوف ِجُٝٗ فمجي ٌٗ هثوه ٖ ختف
ثمٍٗ ٌخ ٌِصؼخ وحيًّ يف هإهنج أػظُ ًّجٌز إذل ق ٔؼُ(  7: 9

ثٌُىَ ٘ى ٘يث لو صىىْ أٔش . سلجوف صَهثه َىًِج وًثء َىًِج
 صجػ ٘يث ثخلرب ثٌْجً وٌىٓ ٘يٖ ثدلٌر ٌُِ ِٓ ثٌيٌ َـ ثٌٖن٘

ٔفْٗ َمىي ٌه ٖ ختف  ثدلٍه هثوه ٌىٓ ِٓ ٍِه ثدلٍىن ِٓ ثهلل
  ٔاؼُح ادلاضٍ٘يث ثٌضؼىَٜ ِٓ ف

ٕظ أًه ِٓ ٔجفُز ثحلجٌٝ لجي هثوه دلفُذى اٌرؼىَض اإلذلٍ اٌصاين
َج ٌٗ ِٓ صؼىَٜ إذلٍ ػٓ وً ِج  ،دُهأٌه وً فمىي ٕجوي 
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دل ديٕقٗ فم٠ ثٌَْٗ ِٓ سلجوف ثدلجٍٝ وٌىٓ وػوٖ دٌه ٍُّخ 
ٍُّخ ِٕه ثٌىغًن ٌىٓ عك إْ إٌٗ . ٍّىحثدل أمٍ لو َىىْ 

ٍُّخ ِٕه ً٘ صٚوق وػو ثٌٌح  ثٌضؼىَٞجس ٌَه ٌه وً ِج 
٘يث  ،(25:2 ًََىا()أػىٝىُ ػٓ ثٌٌْٕن ثٌيت أوٍهج ثجلٌثهو)..

. ِٓ ٔجفُز ثحلجٌٝ 
ِٓ ٔجفُز ثدلْضمذً لجي هثوه دلفُذىٕظ صأوً  اٌرؼىَض اٌصاٌس

ٌؼذو ٙغًن  ًث َج ٌٗ ِٓ إوٌثَ ػظُُ ِٓ ٍِهمذًَث ػًٍ ِجةويت هثةُ
 .ذل ِجةور ثدلٍه ٌُأوً ِؼٗ هثةًّججيٍِ عفّٓ ٘ى ِفُذىٕظ ثٌيٌ 

َأوً  ِجس هثوه ثٌيٌ وػو ِفُذىٕظ أْفمو  ٌىٓ إٔضذٗ حلظز 
ثذل ثٖدو ٘ى فٍ ُُ مذًَث ػًٍ ِجةوصٗ هثةًّج ٌىٓ ٕ٘جن إٌٗ ثٌضؼىَٞجس

أِجِه ) (11:  16َِِىً )ػٌّن  ٕذغ دجخلًن وثٌٌمحزٌو٘ى ثٌيٌ 
ثٌيٌ َٖذغ ٔؼُ إٔٗ إٌٗ ثٌٖذغ  ,(ٕذغ ٌّوً يف ديُٕه ٔؼُ إذل ثْدو

. دجخلًن ػٌّن
ن ً٘ صٚوق يف ٘يث ثٌٔٗ ثٌٌثةغ ثٌيٌ َٕضٍٖه ِٓ سلجوفه ولٍك
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. ٕذغ حلُجصهَؼ٢ٍ  و ،ِٕه ٍّىحٌَه ثدل، ووديٕقه َّٗ
٘ى َٕضظٌن ٌىٍ صضّضغ دٗ وّج دتضغ ِفُذىٕظ دربوجس هثوه ٘ىيث 

. دجٌضؼىَٞجس ثٔذلُز حلُجصهأٔش أَٞج ِوػى ٌىٍ صضّضغ 
ديٕقه ِٓ وَٕٖ ثٌٚجحل إٌٗ ثٌضؼىَٞجس ٘ى أدىن ثٌّْجوٌ ثٌيٌ 

َٕز ٌىً ِٓ َمضٌح إْ سلجٍْ ثهلل صيمٌ دإُٔجء مث ،ٌه وحلُجصه
ِٕٗ.i 

دلغح شفاء يف طفؽاخ وٍّح اهلل  
ِج أًوع وٍّز ثهلل ٌىً ٔفِ ِضأدلز فهٍ مًن ّذًُ ٌمٍىح ؼمًا 

ٖٕ ٌٍؼ٢ٖجػيدز فوًْنر وِٖجػٌ ِش  َُو دً وٍّز ثهلل وُّج
ٌٍّؾٌوفٌن وٌىٓ أًوَ يف ٘يث ثجلَء يف مضجَ ثٌِْ ػًٍ ثدلؼجين 

 ٔج يف وً أُّ ِٓ ثمسجةٗ ٕفجءفً ٌٌوفُز ثٌٌثةؼز يف ِؼىن أُّ ثهللث
 دؼٜ ثْمسجء وِؼجُٔهج ثجلٍٍُز ٌضىىْ  ٘ير. مجٗ وصؼََز ٌمٍىدٕج

. فِ رلٌوفز وِضأدلزٕفجء وًّجٌز ػَثء ٌىً ّْذخ 
أىوٌ خيربٔج ثٌىضجح ثدلموُ يف ٙفقجصٗ ػٓ ثمسجء وغًنر هلل وّىف 
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ع إذل ثٌٌح أْ َىىْ ِؼجُٔهج دجٌٍغز ثٌؼربَز وأصٌٞدؼٜ ثْمسجء و
لٍىدٕج وًثفز ٌٕفىّٕج ثٌيت ثٌىفضهج وصٖؾُغ ي ػَثء ِؼىن ّذخ وً 

 ii.مشِ ثٌربَز ثحملٌلز 
فهيث  ٌِر يف ثٌىضجح ثدلموُ 2500وًهس فىثرل  :إٍَىُُ٘

وٕ٘ج ٙوَمٍ أًَو أْ إٔؾؼه  ،ولىصٗثٌضؼذًن ًَٖن إذل ُّجهر ثهلل 
أْ ٌٌٍح ثٌُْجهر ثدل٢ٍمز يف وً أِىً فُجصه عك يف ىٌه فهى 

. ػًٍ وً ٍٕء ٙجفخ ثٌُْجهر وثٌموًرَو ثٌمجهً إٍَىُُ٘ ثٌِ
ثهلل ٔفْٗ دلىًّ أػٍٓ ػًٍ إٔٗ َهىٖ ويف ٘يث أػٍٓ  ػٕوِج: َهىٖ

ثدلؼىن أًثه ثٌٌح أْ َؼٌف ِىًّ أٔٗ ٘ى ثٌىجةٓ ثٌغجدش ثٌيٌ دل 
إٌٗ ثدٌثُُ٘ وأّقك  ،دوث فهى أًِْج وثٌُىَ وإذل ثْدووٌٓ َضغًن أ
ً فُٗ ثٌذضٗ فجْؽُجي صضغًن ؽىأٌ ٘ى عجدش إٌٗ أِجٔز ٖ وَؼمىح 

. َضغًنوٌٓ ٌىٕٗ ّىف َظً ٘ى ٘ى دل 
أمٍ عك يف عذجس ثهلل وأِجٔضٗ وٙٗفٗ فهى دل َضغًن  أدوث َمىي ػٕٗ 

( وأٔش ٘ى وّٕىن ٌٓ صٕضهٍ) 27:  102 وجصخ ّفٌ ثدلَثًِن
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ٌِر يف ثٌىضجح ثدلموُ وٍ٘ صؼين أْ  48ىوٌس : إًَ شّذاٌ
. ثهلل ثٌيٌ فُٗ ثٌىفجَز وثٌٖذغ

َْىه ثٌؼجدل ِىؽز ِٓ ثٌمٍك وثٌٌػخ ؽٌثء ِج حيوط يف ثٌؼجدل ِٓ 
ووُ لضٚجهٌ وٝؼف ثٌومً ثٌمىٍِ ٌٍفٌه ثْهنُجً ثٔفىٌٕج ِٓ 

َز شلج َغًن ىػٌ مسؼٕج يف ثٌٖهىً ثدلجُٝز ػٓ إفُٗ دؼٜ ثٌذٕىن ثٌؼجدل
وٌىٓ ٕ٘ج ػٕوِج ٔفضٔ يف ٙفقجس وٍّز ثهلل  ،يف هثمً ٔفىّٕج

ثهلل ثٌيٌ فُٗ ثٌىفجَز وثٌٖذغ إٔٗ أػظُ ًّجٌز  (إًَ شّذاٌ)إٔٗ  صلو
ػَثء ٌىً ٔفِ صٕهجً َىًِج وًثء َىًِج دؼو مسجع ِج صؼٍٕٗ وّجةً 

هثُِز ثٌيت َٖهو٘ج ثٌؼجدل فجًٌُج، ثٔػَٗ وً ّجػز ػٓ ثْفوثط ثي
. عك ودتضغ دئٌٗ ثٌىفجَز وثٌٖذغ إٔٗ إًَ ٕٓوثٌ

هٌ يف أًٛ صؼين ثٌٌح ًثَيت ووُف َْض٢ُغ ثجلٓ:  َهىٖ ٔغٍِّ
لو صىىْ  ،ٌَفغ ًأَضٗ ٘ى ِهَوَ ومجٌّ ٌٍقٌحثدلؼٌوز ثْ 

ٙوَمٍ يف وٝغ ٘يث ثجلٕوٌ ثٌيٌ مٌْ ثحلٌح ٌِثًًث وصىٌثًًث 
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وصٖؼٌ دئٔه ِهَوَ وٝؼُف وٖ صْض٢ُغ أْ صؼٍٓ ٌٔٚصه وصٌفغ 
ػجْ ًأَضه ثٌيت صًٖن إذل فُجر ثٔٔضٚجً وٌىٓ ٕ٘ج ٌٕج يف وٍّز ثهلل َ

ٍِّ  ثٌٌح ًثَيتًثةؼز جيخ أْ ٔضّضغ دٗ ثٌٌح , ث وٍ٘  َهىٖ ٔ
أْ صضّضغ هبيث ثٔػْٗ يف فُجصه وصمىي ثٌٌح ٌٔٚيت  ٌٔٚيت ثٍٍٙ

أٔه ِهَوَ ػٍُه أْ  صمىي َجصهمهج وجٔش أوجىَخ إدٍُِ حلَف
ٍِّ  صؼٍٓ ٘يث ثِْ َؼظُ إٔضٚجًٌ دجٌيٌ أفذين إٔٗ ٘ى ثمسٗ َهىٖ ٔ

. ثٌٌح ٌٔٚيت
ٌِر يف ثٌىضجح  170رل ثٌٌح ٍِّٗ، صيوٌ فىث: َهىٖ شاٌىَ

 Εἰρήνηνوصأيت وٍّز َّٗ يف ثًْٙ ثٌُىٔجين مبؼين   ,ثدلموُ

. ِج فُهج ػٕج٘ج أْ حتُج ثحلُجر دأفًٞ وأمجًوَ (ايريني)
َهىٖ ٕجٌىَ إٔٗ َّٗ فمُمٍ َٕذغ ِٓ ِٚوً ثٌَْٗ ثحلمُمٍ و٘ى

َّٗ ٖ َضىلف ػًٍ ثْوٝجع ِٓ فىٌه ٘يث ِج أمضربٖ دىٌِ 
ًٌَّ ًّجٌز فٌؿ وَّٗ إذل وُْٕز و٘ى ٖ و٘ى يف هثمً ّؾٓ

. َ ػٓ َّٗ ثهلل ثٌيٌ َفىق وً ػمًفٍُيب وَضىٍُ ٌٗ
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؟ ً٘ صفضمو ٌٍَْٗ يف هثمٍه
ً٘ صٖؼٌ أٔه صؼُٔ يف إ٢ٌٝثح وٖ صؼٌف أَٓ ِٕجفيٖ؟ 

ثء ٌمٍذه ثدل٢ٌٞح ِٓ َهىٖ ٕجٌىَ  ثٌٌح أهػىن دٌّجٌز ػَ
ٍِّٗ .

ثوفه يف هثمٍه ٌَي ثْفضُجػ وَْوهٖ ٌَي ِل: َهىٖ َشؤٖ 
لو ٖ هتوأ أؽفجٔه ِٓ  ،وُ أٔش ٢ٌِٞح ِٓ ِْضمذٍه ثجملهىيو
أْ صضؼٌف ػًٍ َهىٖ ٌَأٖ ٌمٍك وثٌْهٌ وثٌضفىًن ٌىٓ إٔؾؼه ث

ثٌيٌ ٌَي أفضُجؽه وَْوهٖ ٌُِ فم٠ ٌَثٖ ِٓ دؼُو وَمف ػجؽَ 
ُٗ وٕٗ َْوهٖ حبْخ غٕجٖ يف ثجملو فهىػٓ صْوَوٖ وي غين وَهضُ  إٌ

. ده
 
 
 
هههه هههههؽؾوهه
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ٌىً يف اٌظٍُة سعاٌح ػضاء 
ظشَػ لٍة 

ٖ أّض٢ُغ أْ ثهنٍ وٍّجس ٘يث 
ثٌىضُخ هوْ أْ ثًٕن وٌى دٖىً ٌَّغ 

 محً َْىع وً فَْ ومىفػًّ ثٌٍُٚخ ،ػًٍ ثٌٍُٚخ  إذل 
َىضخ إٔؼُجء ثٌٕيب  ،روٌِٛ وأدل ٌُؼ٢ُٕج فٌؿ وَّٗ وٕفجء وًثؿ

  ثدغ وثخلجِِٙقجؿ ثٌغجٌظ وثخلّْىْ وثٌؼوه ثٌٌيف ّفٌٖ ثٔ
ُٖ ِظاتًا ) ٌىٓ آؼضإٔا محٍها وؤوظاػٕا حتٍّها وحنٓ ؼغثٕا

ِضشوتًا ِٓ اهلل وِزٌىاًل و٘ى رلشوغ الظً ِؼاطُٕا ِغؽىق 
ِٗ وحُبُثشِٖ شفُٕا ،دل حيًّ ثدلُْـ (الظً آشإِا ذإدَة عالِٕا ػٍُ

فَٔه وَأّه وٌىٓ ٌىٍ ثٌٍُٚخ وديىس ػٍُٗ ٌىٍ صظً حتُج يف 
 .ثٌٍُٚخ ًّجٌز فٌؿ ؤٌٚر ففٍ , صفٌؿ وصٕضٌٚ
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خذِــــح اٌمىافً اٌىشاصَح  

واٌؼًّ ِغ اٌىٕائظ احملٍُح  
َشًّ يف خذِـرٗ 

 

 

 
 

ؼذ خذِــح ِذاسط اِ
خـــذِح ؤتٕاء َغىع 

E.mail : team@callforlife.net 
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 خدمـــــة املواقع اإلليكرتونية  

www.lifestorytv.com 

www.hayajadeda.com 
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 أنتظـــروا قريبًا 
 2ض ورُة ِماالخ وذإِالخ

"وٍّح اهلل ذرؽذي " عٍغٍح   
 
 
 
 

 
                                                      

i
" لواريليي هيكي"هي كتاب  العارفوى أسوك   

 
ii
هكتبة الونار .ح عزهي ،هرين فؤاد ترجوة سام:هاريليي ، هيكي .العارفوى أسوك   
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 نبذة عن الكاتب

 2004اب  حاصل على لًسانس باألد

 2008بالالهىت   صل على بكالىريىسحا

لبنان   –بريوت 

وبعض اجملالت  املسًخًة    على مىاقع اإلنرتنت قاالت الروحًةمن امل ه العديد ل

"  1مقاالت وتامالت ج" وله كتاب 

 

 
 Team@callforlife.net     مراسلتي على ميمكنك
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