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سدقملاباتكلا:لوألالصفلا

،هللااهبىحوأيتلابتكلاعومجموهسّدقملاباتكلا
سنجللهتدارإنعوهسفننعهللانالعإىلعيوتحتو
لكيفضرأللءامَّـسلاباتكهّنإ.ةقيلخلارئاسويرشبلا
ٌلجسوهو.ملاعلاةياهنىتحوةقيلخلاءدبذنمناكمونامز
ملاعلاصالخلجأنمخيراَّـتلايفهللالمعلقّالخوٌّيح
،نمؤملايحيسملاناسنإللةبسنلابو.يرشبلاسنجلاءادفو
،يمويلايحورلاءاذغلاو،زونكلازنكوهسّدقملاباتكلاف
قحلاو،ةايحلاعبنو،دوعولاوتايزعتلابءيلملاهللاةملكو
نمؤملاىرياهلالخنميتلاةآرملاوليبسلارونوهو.قلطملا
.هدوعووهتئيشموهللاةفرعملقيرطلاوهو،ملاعلاوهسفن

،يوامسويهلإوهف،بتكلاباتكوهسّدقملاباتكلا
:٩لايناد(بتكلابهيلإراشُينيدهعلايفو.سّدقموينوناقو
؛٢٠:٩اّنحوي؛٤:٢١اقول؛٢١:٤٢ىّتم؛١٢:١٠سقرم،٢
ميلعّتلايفةدحوبتكلاهذهيفو.)٢:٨بوقعيو
الكيفف.باتكلابًاضيأىَّـمسُيكلذلو،ةياغلاوردصملاو
قلاخلاهللالمعوةعيبطنعةدحاوةروصدجنهيدهع
عوسيبرلاةمايقيفو،ًالوأرصمنمجورخلايفيدافلاو
.ًاريخأتاومألانيبنمحيسملا

،حضاوو،ّيقطنمو،لاّعفوّيويحسّدقملاباتكلا
؛٤٠:٨ءايعشإعجار(.يلزأو،موصعمو،موهفمو،ّيلجو
.)٤:١٢نييناربعو؛٥٥:١١ءايعشإو

سّدقملاباتكلاءامسأ
يه)فيرعتلالأمادختساب(باتكلاةملك:باتكلا.١

يفباتكلاةملكو،هللانماهبىحوملابتكلامسإ
ةملكلاو،ةيزيلجنإلاةغللايفBibleاهلداعيةيبرعلاةغللا
عمجلاةغيصب»ايِلْبِب«ةينانويلاةملكلانمًالصأةقتشم
يه»نويلبب«ةملكو،باتكيأ»نويلبب«اهدرفمو
وأدَّـلجموأباتكيأ،»سولبيب«ةملكلريغصَّـتلاةغيص
ّيَِدَربلاقرونمقتشمةملكلالصأو.طوطخم

Papyrus،عونلوأكّيدربلاقرومادختساّمتثيح
تعُمجو.تاناويحلادولجمادختسادعب،ةباتكللقرو
»ايِلْبِب«ةملكقلطتو.باتكلكشبًاعمقاروألاهذه
كلذلو،هللانماهبىحوملاةسّدقملاتاباتكلالكىلع
.Bibleوأ،سّدقملاباتكلا:ىّمسُي

اضيأقلطُي:سّدقملاباتكلاوأبتكلاوأتاباتكلا.٢
يف»يفارج«مساهللانماهبىحوملاتاباتكلاىلع

باتكلايفةرمنيسمختدرويتلاةينانويلاةغللا
ةيزيلجنإلاةغللاىلإةمجرتمةملكلاهذهو،سّدقملا
وأ،تاباتك:ينعتةيبرعلاةغللايفوScripturesةظفلب
ةملكللةفورعملاةمجرتلاو.بدأوأ،ةبوتكملاءايشألا
.سّدقملاباتكلاوأبتكلا:يه
سّدقملاباتكلاّنأةقيقحدكؤت»ايِلْبِب«عمجلاةظفلّنإ
ةغيصبباتكلاةظفلقالطإو.بتكلانمعومجموه
ةينادحوةقيقحىلإةراشإوه،تاباتكلاهذهىلعدرفملا
»لأ«عضوو.تاباتكلاهذهلضرغلاوةلاسرلاوحورلا
باتكلانوكىلعّلديلءاجباتكةملكمامأفيرعتلا
.ةلاسرلاوهوجولاويحاونلاعيمجنمًاديرفسّدقملا

يفميدقلادهعلاىّمسُي:ديدجلادهعلاوميدقلادهعلا.٣
يهةيربعلايفدهعةملكو،»خانت«ةيربعلاةغللا
لاسرإبسانلاوهللانيبًاقافّتاوأًادقعينعتو»تيرب«
ريشيفديدجلادهعلااّمأ.يرشبلاسنجلايدفيلاّيسملا
همدكفسبةسينكلاعمحيسملاهعطقيذلادهعلاىلإ
.صالخلامامتإلبيلصلاىلع

،ديدجلادهعلايفةرم٧٦ليجنإةملكتدرو:ليجنإلا.٤
ةغللاىلإًايفرحتلقُندقو،لصألاةينانويةملكلاو
وأةحرفملاةراشبلاوأةراسلارابخألاينعتوةيبرعلا
.حارفألاوأةملكلا

لعفلانمةقتشم»نوليجناوإ«ةينانويلايفليجنإلاةملك
ًارابخأُِرضُْحيوأربُخيوأّرشبُيوأُظعي:ينعتو»وزدلجناوإ«
لعافلامساقتشالعفلااذهنمو،خلا...زركيوأةراس
.ّرشبُميأ»سيتسلجناوأ«

الو،ةراشبلاوأربخلاينعتليجنإةملكّنأانهظحالنل
دقو،ةبحمهللاّنأوهربخلااذهصّخلمو.ًادبأًاباتكينعت
انملاعىلإءاجودسجتيذلاحيسملايفملاعللهللاةبحمترهظ
نمملاعلايدفيىتحبيلصلاىلعتومينأًاعوطراتخاو
.هبنمؤينملكلةيدبألاةايحلاوصالخلايطعيلو،اياطخلا
هللاةيطعوةلاسريفدّسجتيحرفملاربخلااذهّنأيأ
.بيلصلاىلعيرافكلاحيسملالمعلالخنمةيصالخلا
يأ،حرفملاربخلااذهبريشبتلاىلإةوعدمةيحيسملاةسينكلاو
:دجملاهلحيسملاعوسيبرلالاق.اهلكةقيلخللليجنإلاب
لٱَىلِإاوُبَهْذٱ«

ْ
لِلِليِجْنِإلٱِباوُزِرْكٱَوَعَْمجَأَِملاَع

ْ
لُكِةَقيِلَخ

ِّـ
»اَه

.)١٦:١٥سقرم(

ةسينكلاءاجرساسأحبصأليجنإلاوأربخلااذهو
نمةعبرأىلإسودقلاهحوربهللاىحوأدقو،ةيحيسملا
نوكيىتححرفملاربخلااذهاونّوديلحيسملاذيمالتولسر
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اذكهو،لايجألاّرمىلعنينمؤمللةالصلاوةفرعملاردصم
مهةعبرألاباّتُكلاو،ءازجأوأماسقأةعبرأيفليجنإلاَبِتُك
لاجرلاءالؤههللامدختسادقو،اّنحويواقولوسقرموىّتم
لمكتةفلتخمٍروصبهميلاعتوحيسملاةريساوبتكيلنيسيّدقلا
ةروصىلعناسنإلالصحييكوكلذل،ضعبلااهضعب
ىلعيرافكلاهتوموهميلاعتوحيسملاةريسنعةلماك
أرقينأهيلعبجيهّنإفتاومألانيبنمهتمايقوبيلصلا
.ةعبرألاهماسقأبليجنإلا

ليجنإو،ىّتمليجنإ:ةلوادتملاةيبرعلاةمجرتلايفأرقن
ًاريثكيّدؤياماذهو،اقولليجنإو،اّنحويليجنإو،سقرم
،ليجانأةعبرأدجويهّنأئراقلانظيف،ريبكمهفءوسىلإ
باتكلايفًاقلطمعمجلاةغيصبدرتملليجنإةملكّنأًاملِع
تاعبطلاضعبيفأطخلااذهكُرادتّمتدقو،سّدقملا
:يليامكةمجرتلاتّمتثيح،سّدقملاباتكللةديدجلا
وأ،اقولوأ،سقرموأ،ىّتمريشبلابسحبحيسملاليجنإ
ةملكمدختسييذلاينانويلالصألاقباطياذهو،اّنحوي
.»بسحب«ينعتيتلاوةينانويلا»اتاك«

دهعلانملوألامسقلاطقفلّكشُيليجنإلاّنأمغرو
بابنمسّدقملاباتكلالكىلعقلطُيمسالاّنإف،ديدجلا
ةراشبوأليجنإةملكّنألًاضيأو،ءزجلامسابلكلاةيمست
.سّدقملاباتكلاةقيقحنعقدصبّربعتةّراس

سّدقملاباتكلاماسقأ
يفةعَّـزومًارفسنيّتسوةّتسنمسّدقملاباتكلانّوكتي
:نييسيئرنيمسق

ىحوملاةسّدقملابتكلاعومجموهو:ميدقلادهعلا:ًالوأ
اهددعو،بتكلاهذهيوتحتو،حيسملاءيجملبقهللانماهب
.ميدقلادهعلابعشعمهللادهعىلع،ًاباتك٣٩

:يهةيسيئرماسقأةسمخيفةبترمميدقلادهعلارافسأو

رافسألاىلعيوتحتو،ةعيرشلاوأسومانلايأ:ةاروتلا.١
يتلابتكلايهو،سّدقملاباتكلانمىلوألاةسمخلا
نيوكتلارافسأيهو،ىسومهِميلكىلإهللااهبىحوأ
.ةينثتلاونييواللاوددعلاوجورخلاو

رفسيهوًارفسرشعانثااهددعو:خيراتلابتك.٢
ليئومص،لوألاليئومص،ثوعار،ةاضقلا،عوشي
،لوألامايألارابخأ،يناثلاكولملا،لوألاكولملا،يناثلا
.ريتسأوايمحن،ارزع،يناثلامايألارابخأ

،لاثمأ،ريمازملا،بويأيهو:ةمكحلاورعشلابتك.٣
.ديشانألاديشنوةعماجلا

،)يثارملاعم(ايمرإ،ءايعشإ:مهورابكلاءايبنألابتك.٤
.لاينادولايقزح

يبنلامهو،ًايبنرشعانثامهو:راغصلاءايبنألابتك.٥
،موحان،اخيم،نانوي،ايدبوع،سوماع،ليئوي،عشوه
.يخالموايركز،يجح،اينفص،قوقبح

نيثالثلاوةعستلارافسألليساُمخلاميسقتلااذهو
ميدقلادهعلااومسقدقفدوهيلااّمأ،نويحيسملاهمدختسي
:يهماسقأةثالثىلإ

.)ةاروت(ةاروتلا.١
.)ميئيفن(ءايبنألا.٢
رعشلابتكوخيراتلابتكلمشتو)ميفوْتك(تاباتكلا.٣

ةملكىلعلصحن،ةثالثلاماسقألاهذهنمو.ةمكحلاو
.دوهيلانيبميدقلادهعللعئاشلامسالاوهو»خانت«

لسرتاباتكىلعيوتحيو:ديدجلادهعلا:ًايناث
هللانميحوباوبتكنيذلاحيسملاعوسيبرلاذيمالتو
دهعلاةملكريشتو.سدقلاحورلاةدايقوداشرإتحتو
دقف،نينمؤملاعمهمدبحيسملاهعطقيذلادهعلاىلإديدجلا
يذلاديدجلادهعلليذلايمدوهاذه«:دجملاهللاق
،)٢٦:٢٨ىّتم(.»اياطخلاةرفغملنيريثكلجأنمكفسُي
ةسمخيفةبترمًارفس٢٧غلبتيتلاديدجلادهعلارافسأو
:يهو،ميدقلادهعلالثمماسقأ

سقرموىّتم:ةعبرألاهئازجأوأهماسقأب:ليجنإلا.١
.اّنحويواقولو

ثّدحتييذلالسرلالامعأباتكلمشيو:خيراتلا.٢
.اهراشتناوةسينكلاةأشننع

.ةلاسرةرشععبرأاهددعو:لوسرلاسلوبلئاسر.٣
.لئاسرعبساهددعو:ةماعلالئاسرلا.٤
.يتوهاللااّنحويايؤررفس.٥

سّدقملاباتكلاتاغُل
ةغللايهو،ةيناربعلاةغللابميدقلادهعلامظعمبتُك

.ق٥٨٦ةنسلبابىلإيبسلالبقليئارسإونباهبمّلكتيتلا
ارزعلثمةيمارآلاةغللابةبوتكمًادجةليلقءازجأدجوتو.م
.٧:٢٨و٢:٤لاينادو،١٠:١١ايمرإو،٢٦و١٨و٧:١٢؛٤:٨
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تناكيتلاةينانويلاةغللاببتُكدقفديدجلادهعلااّمأ
ترشتناثيح،حيسملامايأيفملعلاوةفسلفلاوةراضحلاةغل
.ميدقلاملاعلاّلكيفةيتسنلهلاةراضحلا

سّدقملاباتكلاعمجوةباتك
مهيلإىحوأولسرلاوءايبنألانمًاريبكًاددعهللاراتخا
غلبتةدميفةيرشبللهدوعووهتانالعإوهمالكاوبتكينأ
ةباتكنيبلصفتيتلاةينمزلاةرتفلاّنأيأ،ةنس١٦٠٠يلاوح
رفسةباتكو،ميدقلادهعلارافسألّوأوهيذلا،نيوكتلارفس
دتمتةرتفلاهذه،ديدجلادهعلارافسأرخآوهيذلا،ايؤرلا
ىسومهللاميلكمايأذنميأ،ًانرقرشعةسمخىدمىلع
مايأىلإداليملالبقرشعسماخلانرقلايفشاعيذلا
.لوألايداليملانرقلاةياهنىتحشاعيذلااّنحويلوسرلا

ةيخيراتلافورظلاو،ةينمزلاةرتفلاهذهلوطنممغرلابو
اهبَّـرميتلاةفلتخملاةيسايسلاوةيداصتقالاوةيعامتجالاو
ظفحريدقلاهللاّنإف،ةليوطلاةينمزلاةرتفلاهذهلالخملاعلا
.نيسيّدقلاهئايبنأةنسلأىلعدعووقبسامكسّدقملاهباتك

بعشلاصرح،باتكلايفٍرفسلوأرطُسنأذنمو
ريفوتىلع،ديدجلادهعلايفةسينكلامث،ًاميدقيدوهيلا
ةسينكو»سينك«عمجمولكيهلكيفهنمةيفاكٍخَسُن
مويلاانيدلدجويكلذلو.نينمؤملاتويبنمتيبوعُّمجتو
هيدهعبسّدقملاباتكلانمةميدقلاتاطوطخملافالآ
ةيئانيسلاوةيناكيتافلاةطوطخملااهّمهأو،ديدجلاوميدقلا
خيراتدوعيو،اهريغورِمدُبةيدربوةيمارفألاوةيردنكسإلاو
ربتعُتو.ىلوألاةيحيسملانورقلاىلإتاطوطخملاهذه
ّنألسّدقملاباتكلاةمصعىلعةّلدألامهأنمتاطوطخملا
انيدليذلاسّدقملاباتكلاصنعمًامامتقفّتتاهصوصن
.مويلا

يناثلانرقلاىلإاهخيراتعجرييتلانارمقتاطوطخمو
ىتحاهيلعرثُعيتلاتاطوطخملامدقأنميهداليملالبق
يهف،ديدجلادهعلانمةخسنمدقأاّمأ،ميدقلادهعللنآلا
اهخيراتدوعييتلااّنحويريشبلابسحبليجنإلانمءازجأ
دقو)م١١٥-١١٠ةنسيلاوح(يناثلايداليملانرقلاةيادبىلإ
.رصميفيدامحعجنيفتفشُتكا

سّدقملاباتكلاتامجرت
ىلإةيناربعلاةغللانمميدقلادهعللةمجرتلّوأتّمت

رصمبسوفلداليفسوميلطبةياعرتحت،ةينانويلاةغللا
مساةمجّرتلاهذهىلعقلطُأدقو،)م.ق٢٨٥-٢٤٧(

هذهلازتامو،LXXيأSeptuagintةينيعبسلاةمجرتلا
يفةياغيهو،اذهانمويىتحةمدختسموةلوادتمةمجرتلا
.ًاميظعًايبدأًالمعربتعُتوةقدلا

ةريبكءازجأةمجرتتّمت،لّوألايداليملانرقلاةيادبيف
ثلاثلانرقلاةيادبيفو،ةينايرسلاةغللاىلإميدقلادهعلانم
.ةميدقلاةيرصملاوأةيطبقلاةغللاىلإميدقلادهعلامجرُت

ىلإةينانويلاةغللانمًالّوأمجرُتدقفديدجلادهعلااّمأ
لالخو.م٢٠٠ةنسةيطبقلاةغللاىلإو،م١٥٠ةنسةينايرسلا
هيدهعبسّدقملاباتكلاةمجرتتّمتعبارلاوثلاثلانينرقلا
ةيفالسلاوةيسرافلاوةيبرعلاوةيبويثإلاوةيمارآلاتاغللاىلإ
.ةينيتاللاوةيطوقلاو

هنمةريبكءازجأوأ،سّدقملاباتكلاةمجرتتّمت،مويلاو
ريغتاغللانمًاريثكّنأعقاولاو.ةغل٢٥٠٠يلاوحىلإ
نيبيريشبتلاطاشنللةجيتنةبوتكمتحبصأةبوتكملا
نولسرملاعضوثيح،تاغللاهذهبةقطانلابوعشلا
باتكلاةمجرتباوماقوتاغللاهذهلَسيماوقنويحيسملا
.اهيلإسّدقملا

رّثؤتالسّدقملاباتكلاةمجرتّنأىلإانهريبنتلابجيو
بوعشدعاستاهنإلب،هتمصعوباتكلاةلاسرىلعًايعطق
.ةّصاخلامهتاغلبهللاةملكةءارقىلعةفلتخملاملاعلا

سّدقملاباتكلاةلاسر
يفتبتُكًافلتخمًارفس٦٦ىلعسّدقملاباتكلايوتحي
ًابتاكنوعبرأكرتشادقو،ةنس١٦٠٠ىدمىلعةفلتخمٍفورظ
.ةليوطلاةينمزلاةرتفلاهذهىدمىلعرافسألاهذهةباتكيف
باّتُكلاةفرعممدعو،ةدملالوطورافسألادّدعتنممغرلابو
اوشاعيتلانكامألاوفورظلافالتخاو،ضعبلامهضعبل
،ةعئاروةديرفةيوضعةدحوبزاتمتبتكلاهذهّنأالإ،اهيف
يذلاهللاوهودحاواهردصمّنأوهةدحولاهذهببسو
.ءاعمجةيرشبللهتانالعإةباتكبلسرلاوءايبنألاىلإىحوأ
ةلمجيفهيدهعيفسّدقملاباتكلاةلاسرصيخلتنكميو
.»يرشبلاسنجلاءادف«:يهةطيسب

يفهطوقسوناسنإلاقلخنعميدقلادهعلاثّدحتي
ةيطخلاةلكشملحلخيراتلايفهللالمعانلّنيبُيو،ةيطخلا
نيذلاءايبنألالاسرإودوعولاءاطعإبكلذو،ملاعلايفرشلاو
مّمتيسيذلا،رظتنملااّيسملاوأ،صّلخملاءيجمنعاوثّدحت
يفهللادوعومامتإنعديدجلادهعلاثّدحتيو.هللادوعو

سدقملاباتكلاسدقملاباتكلا:لوألالصفلا
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همدكفسيذلاحيسملاعوسيبرلاةطساوبّمتيذلاءادفلا
.ملاعلااياطخلجأنمبيلصلاىلع

،دحاوباتكلنيَأزجديدجلادهعلاوميدقلادهعلالّكشي
هنأنلعأوحيسملاءاجدقف،ضعبلاامهضعبنالّمكيو
دهعّيأمهفعيطتسنالكلذل،ءايبنألاوسومانلامّمتيس
تاّوبنولالظوزومرهيفميدقلادهعلاف.رخآلادهعلانود
رونلارهظوزومرلاتَّـكُفديدجلادهعلايفو،دوعوودوهعو
لماكلانالعإلاانيدلحبصأو،دوعولاوتاّوبنلاتّمتو
.ناكمونامزلكيفءاعمجةيرشبللهللاةئيشمللماشلاو

سّدقملاباتكلاةمصع
خيراتلاىدمىلعسّدقملاهباتكظفحبهللادعو

نأذنموهامكيقبسّدقملاباتكلاّنأيأ.يرشبلا
،سّدقملاباتكلابىحوأيذلاهللااف.مويلاىتحهبَيِحوُأ
لمعلانينمؤملاةعامجنمبلطوامك،هيلعظافحلابدعو
ةلثمألانمو.لايجألاىدمىلعهتانالعإوهاياصووهماكحأب
:أرقنهتملكةموميدبهللادعوىلعةريثكلا

:ميدقلادهعلانمًالوأ
.»اوُصِّـقَنُتَالَو....اوُديِزَتَال«٤:٢ةينثت

.»ُهْنِمْصِّـقَنُتَالَوِهْيَلَعْدِزَتَال«١٢:٣٢ةينثت

يفٌةَتَّـبَثُمَكُتَمِلَكُّبَراَيِدَبَألٱَىلِإ«١١٩:٨٩رومزم ِ
.»ِتاَواَمَّـسلٱ

َىلِإَكَّـنِإ...ٌّقَحَكاَياَصَوُّلُك«١٥٢-١١٩:١٥١رومزم
.»اَهَتْسَّـسَأِرْهَّـدلٱ

.»َكِلْدَعِماَكْحَأُّلُكِرْهَّـدلٱَىلِإَو«١١٩:١٦٠رومزم

َوُهٌسْرُت.ٌةَّـيِقَنِهللاٱَنِمٍةَمِلَكُّلُك«٦-٣٠:٥لاثمأ
لِل
ْ

.»َبَّـذَكُتَفَكَخِّـبَوُيَّـالَئِلِهِتاَمِلَكَىلَعْدِزَتَال.ِهِبَنيِمَتْحُم

.»ِدَبَألٱَىلِإُتُبْثَتَفاَنِٰهلِإُةَمِلَكاَّـمَأَو«٤٠:٨ءايعشإ

.»اََهيِرْجُِأليِتَمِلَكَىلَعٌرِهاَساَنَأِّـينَأل«١:١٢ايمرإ

:ديدجلادهعلانم:ًايناث

َسوُماَّـنلٱَضُقْنَألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«١٨-٥:١٧ىّتم
.»ِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَدِحاَوٌةَطْقُنْوَأٌدِحاَوٌفْرَحُلوُزَيَال...

َاليِمَالَكَّـنِكٰلَوِنَالوُزَتُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلَا«٢٤:٣٥ىّتم
.»ُلوُزَي

يِمَالَكَّـنِكٰلَو،ِنَالوُزَتُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلَا«١٣:٣١سقرم
.»ُلوُزَيَال

ْنَأْنِمَُرسْيَأِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱَلاَوَزَّـنِكٰلَو«١٦:١٧اقول
.»ِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَدِحاَوٌةَطْقُنَطُقْسَت

َاليِمَالَكَّـنِكٰلَو،ِنَالوُزَتُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلَا«٢١:٣٣اقول
.»ُلوُزَي

ملٱَضَقْنُيْنَأُنِكْمُيَالَو«١٠:٣٥اّنحوي
.»ُبوُتْكَْ

حلٱِهللاٱِةَمِلَكِب...«٢٥-١:٢٣ىلوألاسرطب
ْ
لٱِةَّـَي
ْ
َىلِإِةَيِقاَب

.»ِدَبَألٱَىلِإُتُبْثَتَفِّـبَّـرلٱُةَمِلَكاَّـمَأَو...ِدَبَألٱ

ُهللاٱُديِزَياَذٰهَىلَعُديِزَيٌدَحَأَناَكْنِإ«١٩-٢٢:١٨ايؤر
ملٱِتاَبََّـرضلٱِهْيَلَع

يفَةَبوُتْكَْ لٱاَذٰهِ
ْ

ٌدَحَأَناَكْنِإَو.ِباَتِك
ْنِمُهَبيِصَنُهللاٱُفِذَْحيِةَّـوُبُّنلٱِهِذٰهِباَتِكِلاَوْقَأْنِمُفِذَْحي
حلٱِرْفِس

ْ
ملٱَنِمَو،ِةاََي

ملٱِةَنيِدَْ
ملٱَنِمَو،ِةَسَّـدَقُْ

يفِبوُتْكَْ اَذٰهِ
لٱ
ْ

.»ِباَتِك

سّدقملاباتكلايحو:يناثلالصفلا

ًايوغل»يحو«ةملكفيرعت
ٍناعم»برعلاناسل«همجعميفروظنمنباانلمّدقي
مّلك،ىلإلسرأ،ىلإراشأ:يهو»ىحو«لعفللةديدع
ينعتىحوأوهيلإىَحو،َرَمَأ،هبلقيفعضو،مهلأ،ِّـرسلاب
.ًامالكهمَّـلك

،ةلاسرلا،ءاميإلا،ةباتكلا،ةراشإلا،ماهلإلا:ينعييحولا
.هريغىلإناسنإلاهيقلياملك،يفخلامالكلا

ًايتوهال»يحو«ةملكفيرعت
يفتوافتتفيراعتلاهذهو،يحوللفيراعتةدعدجوت
:يحولاوهامىلعرهوجلايفقفتتاهنأعم،اهتلالدواهقمع

سدقملاباتكلاسّدقملاباتكلايحو:يناثلالصفلا
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نوبتكيمهلعجوًاسانأاهبهللاكّرحيتلاةيلمعلا.١
.هتلاسر

هلعجوهنيودتبكلذوةيرشبللهللانالعإظفحةيلمع.٢
.عساوٍقاطنىلعًافورعم

سّدقملاباتكلاباَّـتُكىلعهللافارشإةيلمع.٣
ءاطخأنودباوظفحواونّودُمَّـهنأثيحب،نيِّيَرشَبلا
تاطوطخملايفتدروامكةيرشبللهللاةلاسر
.ةيلصألا

صاخشأىلعسدقلاحورللةعيبطللقئافلاريثأتلاوه.٤
ردصمحبصأهوبتكامّنأثيحب،هسفنهللامهراتخا
.ناطلساذوةقث

باّتُكىلعةعيبطللقئافلاسدقلاحورلاريثأتوه.٥
ًالجسمهتاباتكنملعجنأثيحبسّدقملاباتكلا
لعجيذلاوأ،هسفننعهللااهنلعأيتلاايؤرللًاقيقد
.هللاةملكنعةرابعهوبتكام

لقعيفةعيبطللقئافلاسدقلاحورلالمعةجيتنوه.٦
مهجاتنإَّـنأثيحبسّدقملاباتكلاباّتُكنادجوو
.هللاةملكوههتلمجيفلب،مهلمعنكيمليباتكلا
وهلب،هللاةملكىلعطقفيوتحيالسّدقملاباتكلاف
.اهتاذبهللاةملك

:ةيلاتلارومألاظحالنوجتنتسنفيراعتلاهذهةلمجنم

.سدقلاحورلابلماعلاهللاوهيحْوُملاّنإ

.هللاةدايقوفارشإبتمتاهسفنةباتكلاةيلمعّنأ

نميحولاف،ةعيبطلاقوفتةيلمعيهيحولاةيلمعّنأ
.هللا

،نيودتلاةيلمعباوماقهللانمنيراتخمونييداعًاسانأّنأ
مهتعاطف،ًايباجيإلبًايبلسنكيمليرشبلالماعلافيلاتلابو
.نوبتكيمهلعجهللاعممهبواجتو

.موصعميأ،ءاطخأالبوهبوتكملايحولاّنأ

ةيلصألاتاطوطخملانمةمجرتلاوألصألانمخسَّـنلاّنأ
.هبيحوأاميهةيلصألاةباتكلاف،ًايحوتسيل

ًايحولّكشتاهعومجميفيهسّدقملاباتكلارافسأّنأ
.اهنيعبةبوتكملاهللاةملكيهو،هللانم

يحولاةعيبط
ٌماتو)ٌيباتك(ٌيظفليحووهسّدقملاباتكلايحو
باتكلاّنأيأ.ٌلاعفوٌقالخوأطخلانعٌموصعموٌ)قلطم(
ماق،تقولاسفنيفو،نكلو،هللانموههتلمجبسّدقملا
لماكلابيهلإسّدقملاباتكلاّنأيأ،انلثمرشبهّطخب
حورلاماقدقل.موصعموهفكلذعمو.لماكلابيرشبو
نكلو،ةباتكلاءانثأسّدقملاباتكلاباّتُكةدايقبسدقلا
عّونتلاّنإفكلذلو،صاخلاهبولسأبوةيّرحببتكبتاكلك
.ةيهلإةدحولاويرشبوهباتكلايف

.هللادييفتالآدرجمسّدقملاباتكلاباّتُكنكيمل
ماقيتلاداوملاعيمجيفداهتجاوّدجبلمعاقولًالثمف
دارفأوتاعامجىلإهلئاسربتكلوسرلاسلوبو،اهتباتكب
يداصتقالاويقالخألاويحورلامهعضوًاذخآنينّيعم
.رابتعالانيعبيعامتجالاو

السّدقملاباتكلاةباتكيفيرشبرصنعدوجوبانلوقّنإ
دق،عيمجلابروهيذلا،هللااف.ءاطخأهبّنأًادبأينعي
نيذلاصاخشألافورظوتافصليكشتىلعلمع
نمهيلإنوجاتحيامبمهدّوزدقو،هيحوةباتكلمهمدختسا
ةقئافةءافكباومّمتيىتحةيقلخوةيحوربهاوموةمكح
.يحولانيودتيفهللادصاقم

هبًىحومهلماكبسّدقملاباتكلاّنإانلوقّنإفكلذك
نمةيلقعوةيحوردوهجلذبىلإانتجاحيفنيالهللانم
.يحولاةملكمهفلجأ

يحولاةقيقح
هردصمّنأبظحالنسّدقملاباتكللانتءارقلالخنم
باتكلاةداهشو.هنيعبهللامالكوههأرقنامّنأو،هللاوه
ةداهشيه،هللايحونمهّنأبهسفننعهذهسّدقملا
رظنلالبقكلذورابتعالانيعباهذخأبجيوةيلّوأوةيساسأ
باتكلاةيقادصميفةفلتخمتاتابثإوأةيجراخرداصميف
وأةيملعنيهاربلاورداصملاهذهتناكأءاوس،سّدقملا
رداصملاىلإءوجللاف.ةيعامتجاوأةيرثأوأةيفسلفوأةيخيرات
هسفننعباتكلاهبحّرصيامًادبأتّبثينلطقفةيجراخلا
قدصانلنهربترداصملاهذهّنأمغر،يهلإردصمنمهّنأب
.هراكفأومسوباتكلايفام

نمهّنأانربختةديدعقرطسّدقملاباتكلايفدجوت
:كلذىلعةلثمألانمو،ريدقلاهللايحو

سدقملاباتكلاسّدقملاباتكلايحو:يناثلالصفلا

٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



٣٢:٨بويأيفميدقلادهعلايفيحولاةملكتدرو
وأةمسنينعتيتلاوةيربعلاةغللايف»امشن«ةملكيهو
.هللاسَفَن

٣:١٦سواثوميت٢يفةملكلاتدروديدجلادهعلايف
ينعتيتلاوةينانويلاةغللايف»سوتسونبويث«ةملكيهو
.هللانمهبسفنتم

سّدقملاباتكلااهبنلعييتلاقرطلاصيخلتنكميو
:ةيلاتلاطاقنلايفهللايحونمهّنأ

:هسفننعميدقلادهعلاةداهش
ُهَباّتُكنلعيميدقلادهعلايفةبسانم٣٨٠٠نمرثكأيف

مهمالكّنأأرقنامًاريثكو.هللامالكوههوبتكوهولاقامّنأ
جلٱُّبَرُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَذَكٰه«لثمٍلاوقأبأدتبادق

ْ
»ِدوُُن

.)١:٤ايمرإ(»َّـَيلِإِّـبَّـرلٱُةَمِلَكْتَناَكَف«،)١٠:٢٤ءايعشإ(
»َمَدآَنْبٱاَيِيلَلاَقَف«ةرابعًاريثكيبنلالايقزحمدختسيو
يِذَّـلٱِّـبَّـرلٱُلْوَق«:١:١عشوهيفو)٢:١،٣،٦،٨لايقزح(
يِذَّـلٱِّـبَّـرلٱُلْوَق«:١:١ليئويو،»ِيريِئِبِنْبَعَشوُهَىلِإَراَص
امًاريثكىسومرافسأيفكلذك.»َليِئوُثَفِنْبَليِئوُيَىلِإَراَص
،بوقعيوقحسإوميهاربإلثمنيلّوألاءابآللهللامالكأرقن
يفأرقنكلذك.مهريغوعوشيوىسومىلإاضيأهمالكو
،ءايبنألاوةنهكلاوكولملاعمهللامالكنعةيخيراتلارافسألا
تناكبعشلاعممهثيداحأومُهَبَطُخومهظعوّنأفيكو
.هللانمةّدَمتسم

ايمرإوايليإلثمءايبنأّنأميدقلادهعلايفًاضيأأرقن
مغر،بعشللهتملكباوربخيىتحهللامهعفددقسوماعو
:٢٠ايمرإيف.داهطضإلاوةقحالملامهيلعبلجدقكلذّنأ
هضّرعتببسبًاتماصىقبينأدارأيبنلاايمرإّنأأرقن٩
عطتسيملهّنكلو،هللاةملكبهتادانمرثإداهطضالاوةيرخّسلل
لِلَمَف«:لوقيفكلذ

ْ
يفو.»ْعِطَتْسَأَْملَوِكاَسْمِإلٱَنِمُت

َوُهَوَّـالِإًارْمَأُعَنْصَيَالَّـبَّـرلٱَدِّـيَّـسلٱَّـنِإ«أرقن٨-٣:٧سوماع
؟ُفاََخيَالْنَمَف،َرَْجمَزْدَقُدَسَألٱ.ِءاَيِبْنَألٱِهِديِبَعِلُهَّـِرسُنِلْعُي
:٤اخيمًاضيأرظنا(،»؟ُأَّـبَنَتَيَالْنَمَف،َمَّـلَكَتْدَقُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱ
...؛٢٢و٧:٢١ليئومص٨:١١،٢ءايعشإ؛٣٠:٤ايمرإ؛٤
اَمَّـنِإ«:اخيمهللاّيبنلوقأرقن٢٢:١٤كولم١يفو.)خلإ
.»ُمَّـلَكَتَأِهِبُّبَّـرلٱَِيلُهُلوُقَي

:ميدقلادهعللديدجلادهعلاةداهش
ةملكهّنأىلعميدقلادهعلاىلإديدجلادهعلاباّتكراشأ

لوحشاقنّيأديدجلادهعلايفدجويالف،ناطلسوذوهللا

ميلستولوبقوةقفاومدجويلب،ميدقلادهعلاةطلسويحو
دهعلانكيملف.هللاةملكًالعفوهميدقلادهعلاّنأبمات
نمةعومجموصصقلانمةلسلسدرجممهلةبسنلابميدقلا
نمو،ةيرشبةغلبملاعللةهَّـجوملاهللاةلاسرناكلب،عئارشلا
:يليامدرونكلذىلعةريثكلاةلثمألا

تاّوبنّنألوسرلاسرطبانلدّكؤي٢١-١:٢٠سرطب٢يف
ءانباهتباتكمتيملهّنأو،يرشبلصأنمتسيلميدقلادهعلا
مهواومَّـلكتنوسيّدقلاهللاسانأّنألب،رشبةئيشمىلع
.سدقلاحورلانمنيلومحموأنيقوسم

سواثوميتّنإلوسرلاسلوبلوقي٣:١٦سواثوميت٢يف
كلذلو،١٥مقرةيآلايفاهركذيتلاةسّدقملابتكلافرعي
يحونمًاعيمجاهنألاهمادختسايفرمتسينأهنمبلطي
.هللا

ذنموىلوألاةسينكلاّنأدجن١:١٦لسرلالامعأيف
نمهّنأىلعميدقلادهعلاتلبقوتمهفدقاهنيوكتةيادب
اهنألمتتنأبجيتاّوبننمهيفدروامّنأو،هللايحو
:أرقنثيحدوادمفىلعسدقلاحوّرلايحوبتبتُكوتليق
ملٱاَذٰهَّـمِتَيْنَأيِغَبْنَيَناَك...«

ُحوُّرلٱَقَبَسيِذَّـلٱُبوُتْكَْ
لٱ
ْ
مّلكتهللاّنأبةركفلاسفنو.»...َدُواَدِمَفِبُهَلاَقَفُسُدُق
،٣:١٨لسرلالامعأيفةدوجومءايبنألاةنسلأمدختساو
اموهميدقلادهعلايفَبِتُكامّنأيأ،٢٨:٢٥؛٤:٢٥؛٢١
.هللاهلاق

لوقي«ةرابعلوقيهّنأدجنلوسرلاسلوبتاباتكيف
،٩:١٧ةيموريفدروامك»هللالوقي«اهبًادصاق»باتكلا
.٣:٨ةيطالغو

اماومهفيملًانايحأءايبنألاّنإلوسرلاسرطبلوقي
ردصملاف.مهسفنأجراخنمناكهولاقامّنألسانللهومَّـلَع
مهيفيذلاحيسملاحوروأسدقلاحورلاناكةقيقحلايف
.)١٢-١:١٠ىلوألاسرطب(

:ميدقلادهعللحيسملاةداهش
هللاهّنأرابتعاىلععوسيبرلاناطلسبنمؤناّنكاذإ
نمعوسيفقوملبقنيلاتلابانّنإف،دسجلايفرهظيذلا
.نيدهعلاالكلوبقينعياذهو،هناطلسوسّدقملاباتكلا
برلاميلاعتوةايحنعانتفرعمردصموهديدجلادهعلاف
ةقباّسلاتانالعإلاىلعيوتحيميدقلادهعلاو،حيسملاعوسي
ميلاعتلاىلعهئاوتحاىلإةفاضإلاب،مداقلاحيسملانع

سدقملاباتكلاسّدقملاباتكلايحو:يناثلالصفلا
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مالكاهنأرابتعاىلعحيسملااهلبقيتلااياصولاوتاوبنلاو
دهعلاتاّوبنلهمامتإوحيسمللةقباسلاميلاعتلاّنإ.هللا
دهعلايفميدقلادهعلانمةريثكلاتاسابتقالاو،ميدقلا
ناطلساولبقدقلسرلاوحيسملاّنأىلعنهربتاهّلك،ديدجلا
كلذىلعةلثمألاو.هللامالكهرابتعابميدقلادهعلايحوو
:اهنموةريثك

ٌدِحاَوٌفْرَحُلوُزَيَال«هّنأبعوسيلاق١٨-٥:١٧ىّتميف
لٱَنوُكَيىَّـتَحِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَدِحاَوٌةَطْقُنْوَأ

ْ
سفنو.»ُّلُك

ْنَأُنِكْمُيَالَو...«٣٥-١٠:٣٤اّنحوييفاهركذةركفلا
ملٱَضَقْنُي

َهلَلاَق«٢٤:٤٤اقوليفو.»ُبوُتْكَْ
ُ

َّـدُبَالُهَّـنَأ...:ْم

يفيِّـنَعٌبوُتْكَمَوُهاَمُعيَِمجَّـمِتَيْنَأ ِءاَيِبْنَألٱَوىَسوُمِسوُماَنِ
ملٱَو
.ِ»ريِماَزَْ

ناك،ةبتكلاونييقودصلاونييسيّرفلاعمهراوحيف
رابتعاىلعميدقلادهعلايفدروامىلإريشيًامئادحيسملا
-١٢:٣ىّتمكلذىلعةلثمألانمو،هبىحوملاهللامالكهّنأ
ناطيشللهتهجاوميفكلذك.٤٤و٢٢:٣٢و؛٢١:١٦و؛٧و٥
.)٧و٤:٤ىّتم(ميدقلادهعلاتاملكعوسيمدختسا

تدروتاملكبحيسملاقطن،بيلصلاىلعوهوًاريخأو
اََمليِوُلِإيِوُلِإ«١٥:٣٤سقرميفأرقنامكميدقلادهعلايف
يف،ُهاَتَبَأاَي«٢٣:٤٦اقولو،»؟يِنَتْقَبَش ُعِدْوَتْسَأَكْيَدَيِ
.)٣١:٥رومزم(»يِحوُر

عوسيبرلاّنإف،هتلثمأوهاياصووهميلاعتنعامأو
نمّنأةجردلهللامالكوههلوقيامّنأًارارمرّركحيسملا
سيلوناطلسبمّلعيناكهّنإنيلئاقاودهشهوضفر
.نيرخآلاك

:هسفننعديدجلادهعلاةداهش
يتلالسرلاةطلسكلذكوحيسملاناطلسّنأعقاولايف

حورلاةدايقبميلعتلاوظعولاوريشبتللحيسملانماهوّدمتسا
وهديدجلادهعلاّنأىلعةديكألاةنامضلانالّكشت،سدقلا
الديدجلادهعلاباّتُكّنكلو،ملاعللهبىحوملاهللامالك
يحوىلعاوّلِديلمهناطلسوحيسملاناطلسدنعنوفقوتي
هومّلعوهوبتكامّنأبةريثكًارارمنوحّرصيمهنإلب،مهتاباتك
:كلذىلعةلثمألانمو،هللامالكوه

نموههمّلعيامّنإحوضولكبلوسرلاسلوبلوقي
١٣-٢:١٢ىلوألاسوثنروكيفدروامكسدقلاحورلا
لٱَحوُرْذُخْأَنَْملُنْحَنَو«

ْ
َفِرْعَنِل،ِهللاٱَنِميِذَّـلٱَحوُّرلٱِلَبِ،َملاَع

ملٱَءاَيْشَألٱ
هبُمَّـلَكَتَنيِتَّـلٱ،ِهللاٱَنِماَنَلَةَبوُهْوَْ ٍلاَوْقَأِبَال،ًاضْيَأاَِ

لَعُت
ِّـ

لَعُياَمِبْلَب،ٌةَّـيِناَسْنِإٌةَمْكِحاَهُم
ِّـ

لٱُحوُّرلٱُهُم
ْ
َنيِنِراَق،ُسُدُق

...«٢:١٣ىلوألايكينولاستيفو.»ِتاَّـيِحوُّرلٱِبِتاَّـيِحوُّرلٱ
لِبَق،ِهللاٱَنِمٍَربَخَةَمِلَكاَّـنِمْمُتْمَّـلَسَتْذِإْمُكَّـنَأل

ْ
ِةَمِلَكَكَالاَهوُمُت

حلٱِبَيِهاَمَكْلَب،ٍساَنُأ
ْ
ًاضْيَأُلَمْعَتيِتَّـلٱ،ِهللاٱِةَمِلَكَكِةَقيَِق

ملٱُمُتْنَأْمُكيِف
ّنأبًاضيألوسرلاسلوبنلعيو.»َنيِنِمْؤُْ

حيسملاعوسيبرلانمهلنلعُأدقهبرشبييذلاليجنإلا
ملٱَعوُسَيِنَالْعِإِب«١:١٢ةيطالغيفدروامكهسفن

.ِ»حيِسَْ
اهنلعأةديدجتانالعإيهديدجلادهعلاميلاعتّنأبلوقيو
.)٥-٣:٣سسفأ(سدقلاحورلابهللا

هبتكامّنألوسرلاانلدّكؤي١:٥ىلوألااّنحويةلاسريف
خلٱَوُهاَذٰهَو«:هسفنحيسملانمءاج

ْ
ُهْنِمُهاَنْعِمَسيِذَّـلٱََُرب

.»...ِهِبْمُُكِربْخُنَو

هلوقياموهديدجلادهعلايحونعميلعتحضوأّلعلو
انههدجنثيح١٦-٣:١٥ةيناثلاهتلاسريفلوسرلاسرطب
ىلعلديامم،ميدقلادهعلابتكةيقبعمسلوبلئاسرعضي
لوسرلاسلوبلئاسرلحبصأهتلاسرلسرطبةباتكنمزهّنأ
نكامأيفأرقُتاهنأىلعو،ميدقلادهعلابتكةطلسسفن
.ميدقلادهعلالثمةدابعلا

يحولاةيلومش
سلوبلوق٣:١٦ةيناثلاسواثوميتةلاسريفأرقن

لٱُّلُك«:يحولابلوسرلا
ْ

.»ِهللاٱَنِمِهِبًىحوُمَوُهِباَتِك
.مويلاانعمةدوجوملانيتسلاوةتسلارافسألالمشياذهو
طقفسيلو،باتكلالكّنأىلإريشيلوقلااذهّنإفكلذك
.ءاعمجةيرشبللعفانهللانمهبىحوم،هنمةدّدحمعطاقم

ةملكسّدقملاباتكلاله:ثلاثلالصفلا
؟هللا

ةيخيراتلاروصعلادادتماىلعو،سّدقملاباتكلاضّرعت
اذهدمصدقفكلذعمو،ةريثكتامجهىلإةفلتخملا
مجاهتيتلاتايرظنلاوءارآلالكهمامأتمّطحتو،باتكلا
نأقحلانعثحابلاعيطتسيو،هتمصعوهيحووهناطلس
نميلزألاهللانالعإوهسّدقملاباتكلاّنأنمدّكأتي
هذهّنأبًاملع،هللاةملكهّنأّنيبتيتلاةيلاتلاةّلدألالالخ
وهسّدقملاباتكلاّنأىلعديحولاناهربلاتسيلةّلدألا
:هللاةملكةقيقحلاب

سدقملاباتكلا؟هللاةملكسّدقملاباتكلاله:ثلاثلالصفلا
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ديريهللاو،)٢-٩٠:١رومزم(يلزألاقلاخلاوهو،يحهللا
هتطخوهتانالعإوهاياصووهتئيشماوفرعيوملاعلاهفرعينأ
هللانميوامسنالعإدوجونمّدباليلاتلابو،ملاعلل
هللادصقوسانلادوجوةّلعوهتدارإوهتعيبطةفرعملسانلل
مث،ةعيبطلابًالوأّمتسانللهللانالعإو.ةقيلخلانميئاهنلا
برلاءاجًاريخأو،سّدقملاباتكلايفاهبىحوملاةملكلاب
.هللانعلماكلانالعإلااناطعأوحيسملاعوسي

ديجموسودقوحلاصولماكوهاملكهللادّسجي
هللانمجرخياملكّنإفيلاتلابو،ليمجوبيهموليلجو
يفسّدقملاباتكلاناكاذإو.هللاةعيبطديكأتلابسكعيس
ملاعللهبيحوينألبقيأ،لزألاذنمهللاركفولقع
؛١٥:١٨لسرلالامعأو؛١١٩:٨٩،١٥٢رومزمعجار(
سّدقملاباتكلاسكعينأاًذإّدبالف)٨:٢نييناربعو
هدجنامطبضلاباذهو،هوجولاعيمجنمةلماكلاهللاةعيبط
وأزّيحتنودبسّدقملاباتكلاسرديناسنإلكف.هيف
قلطمهميلاعتوهِتانالعإيففشتكيس،ةقبسمفقاوم
.سودقلاهللاباتكهّنأل،لامجلاولامكلاوريخلاوةسادقلا

،هللاةملكهرابتعابهتاذنعسّدقملاباتكلاثّدحتي
ثّدحتينأرداقطقفهللاّنأءالجوحوضوبّنيبُتةقيرطب
هللانعٍةقثوٍةّوقوٍناطلسبثدحتيباتكلاف.ةقيرطلاهذهب
ظحالملانمو.هللاّالإاهبثّدحتيالٍةقيرطبهتقيلخنعو
وهف،هللاباتكهّنأتابثإًادبألواحيالسّدقملاباتكلاّنأ
.ديكأتلابهللاباتك

هوبتكامّنأانلنودّكؤيسّدقملاباتكلايحوباّتُك
نوسيّدقلالاجرلاءالؤهف.هللانمٍناطلسوٍيحوبناك
اّيركزونانويوءايعشإودوادوارزعوليئومصوىسوملاثمأ
اوناكسلوبواّنحويواقولوسقرموىّتموايمرإولاينادو
،نيشاشغوأنيعَّـدماونوكيملو،ةليضفللًالاثموءايقتأًالاجر
ناككلذلو،مهاياطخنعمهتبوتومهلهللاةوعددعبكلذو
.مهناميإلجأنمتوملاىتحلماكلادادعتسالامهيدل

اهلقنلهتملكمهتطساوبيحويسنيذلالاجّرلاهللاَّـرضح
ثيحءايعشإودوادوىسومعملعفامك،عمجأملاعلاىلإ
باّتُكلاّربعيلاتلابو،مهرعاشمومهبراجتومهفورظهللاّرضح
ايمرإ،٥-٤٩:١ءايعشإعجار(مهلاهنلعأامكهللاةدارإنع
،نينَّـيعملاًاقبْسُمفرعيهللااف،١٦-١:١٥ةيطالغ،٩-١:٤
.اهنوشيعيسيتلافورظلاويحولاباّتُكيلاتلابفرعيو

ةينمزةرتفىدمىلع:سّدقملاباتكلاةدحوةداهش
ًالجرنيعبرأنمرثكأهللامدختسا،ةنس١٦٠٠يلاوحدتمت
ةيعامتجاوةيسايسوةيخيراتعاضوأوةفلتخمقطانميفاوشاع
لاجرلاءالؤهىلإهللاىحوأو،ةنيابتمةينيدوةيفاقثو
باّتُكلاةرثكوةينمزلاةرتفلادادتمامغرو،سّدقملاباتكلاب
:يليامظحالناننإف،مهعاضوأفالتخاو

ةلصتمتاباتكلاف،ةلاسرلايفديرفوعئاروماتماجسنا
.ةلماكتموةقسانتمو

.ةفلتخملاهرافسأنيبيأ،باتكلايفضقانتّيأمادعنإ

يفءاجامةغالبوةعوروىنغوقمعوةّيسدقوةمظع
يعارلادوادلثمءاطسبدارفأةطساوبسّدقملاباتكلا
عمو،نالهاجامهنأبنيفورعماناكنيذللااّنحويوسرطبو
ريصملاوناسنإلاوةعيبطلاوهللادجمنعاوبتكدقفكلذ
.يدبألا

وههوبتكامّنأًاراركتوًارارماوفرتعاواوّرقأباّتُكلاّنأو
باتكلاّنأيأ،مهمهتملكسيلو،هيحووهللاةملك
:٣ةيناثلاسواثوميت(هللانمهّنأهسفننعدهشيسّدقملا
سرطب،٢:١٣ىلوألايكينولاست،١:٢١ةيناثلاسرطب،١٦
ملميدقلادهعلاءايبنأضعبّنأىتح.)٢٥-١:٢٣ىلوألا
.)١٢-١:١٠ىلوألاسرطب(هباوقطناماومهفي

ٍناكموٍنامزّيأيفناسنإّلكسّدقملاباتكلابطاخي
،ةيرشبلاةقيقحفشتكيناسنإلاهأرقيامدنعو،ٍفرظو
.هتاطقسو،ناسنإلاتازاجنإو،ةرملاةقيقحلاوةحرفملاةقيقحلا
دشريو،يسفنلاويحورلاعوجلاعبشُيسّدقملاباتكلاف
.ةيدبألاةايحلاقيرطلةيرشبلا

ىلعرشبلاةايحيفسّدقملاباتكلالمعةداهش
سّدقملاباتكلاانلمّدقي:مهتاغلومهقارعأومهلوصأفالتخا
هللاطقفو،اهتقيقحرهظيوةيرشبلاةعيبطلاىلإةبقاثةرظن
باتكلالمعدقل.هقلاخهّنألناسنإلاةقيقحفرعي
مهداقو،سانلانييالمةايحيفلمعيلازيامو،سّدقملا
ةبحملاونارفغلاةايحىلإرشلاسؤبوةيطخلامالظنم
لخملاهللاةوقنلعتهيفف.ىلضفلاةايحلاومالسلاو

ِّـ
ةص

ةطساوبخيراتلايفلمعيلازياموّيحهللاو،ةسّدقملاو
يفناسنإلكةايحيفهدصاقممامتإلةسّدقملاهتملك
سّدقملاباتكلاّنأىلعنيهاربلامظعأنماذهو،دوجولا
،هيفاهتجاحدجتملاعلابوعشعيمجف.ةيلزألاهللاةملكوه
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هنعنلعأامك،حيسملاعوسيبرلاصخشبنمؤينمو
.ديدجناسنإىلإًايلكّريغتي،سّدقملاباتكلا

باتكلايفدجوي:سّدقملاباتكلايفدوعولاةداهش
يطعينأرداقلاهدحوهللاو،ًادجًادجةريثكدوعوسّدقملا
ةقداصدوعولاهذهو،اهمامتإىلعرداقهّنألدوعولاهذه
يفهللالمعبقّلعتياماهنمةعونتمدوعويهو.ةسّدقمو
خيراتلاونوكلاوملاعلابقلعتتدوعوو،نمؤملاناسنإلاةايح
ةايحيفّمتتدوعولاهذهو،ةفلتخملاةيرشبلاتاعمتجملاو
خيراتلاوملاعلاثادحأعباتتّنإفكلذك،ًايموينينمؤملا
.هللاوهاهيطعمّنأو،دوعولاهذهقدصنعانلفشكي
ظفحبهللادعووهسّدقملاباتكلايفدوعولامهأنمو
تايآلاعمجّمتدقًالثمف.دبألاىلإهتيامحوسّدقملاباتكلا
ءانثتساب،ةسينكلاءابآتاباتكيفديدجلادهعلانمةسبتقملا
.ةيآةرشعىدحإ

سّدقملاباتكلايوتحي:سّدقملاباتكلاتاّوبنةداهش
ةياهنىتحخيراتلاةريسمبقلعتتةعونتموةريثكتاّوبنىلع
انمايأيفّمتياهضعبوتاّوبنلاهذهضعبّمتدقل،ملاعلا
حيسملاءيجمىتحوبيرقلالبقتسملايفًامتحّمتيساهتّيقبو
هللاّنأٌيهيدبو.ةيدبألاةايحلاونيدلامويوةمايقلاوةيناثةرم
ليلداذهو،ءيشلكفرعيو،خيراتلاديسوّبرهدحو
وه،تاّوبنلاباتكوهيذلا،سّدقملاباتكلاّنأىلععطاق
:سّدقملاباتكلاتاّوبننمو.هللاةملك

هبئاجعوهلامعأوحيسملادّسجتبةقلعتملاليصافتلالك
.ةيناثهتدوعوهدوعصوهتمايقوهتومو

نيكاربولزالزوثراوكوتابارطضاوبورحنعتاّوبن
-١٣:٧سقرمو،١٤-٢٤:٣ىّتمعجار(.ةديدجضارمأو
.)يتوهاللااّنحويايؤرو،١٠

امورشلاوةيطخلاوداسفلارهاظمدايدزانعتاّوبن
.تقولاسفنيففئازلانّيدتلارهاظمدايدزانماهقفاري
،٣٩-٢٤:٣٧ىّتمو،٩-٣:١ةيناثلاسواثوميتعجار(
.)١٩-١٨اذوهيو،٢٣-١٣:١٩سقرمو

عوسيبرلاعوجرو،ملاعلاةياهنليصافتبقّلعتتتاّوبن
.ةيدبألاةايحلاو،ةريخألاةنونيّدلاو،حيسملا

اهقّوفتواهتمظعوسّدقملاباتكلاميلاعتّومسةداهش
يهميلاعتلاهذهّنأتبثت،ملاعلايفةدوجومميلاعتةيأىلع

.ٍهانتمريغسّدقملاباتكلاقمعف.ديدحتلابهللامالك
هبفشتكارثكأقمعبسّدقملاباتكلاناسنإلاسردامّلكو
.رثكأًازونك

انلدكؤتنينمؤملابولقيفنكاسلاسدقلاحورلاةداهش
.هللاةملكوهسّدقملاباتكلاّنأ

باتكلانولبقينيذلاصاخشألاتازيموقالخأةداهش
.ةلاعفلاوةيحلاهللاةملكهّنأبنيقيلاوناميإلابسّدقملا
،سّدقملاباتكللةّيحةداهشهبنينمؤملاتازيموقالخأف
ناكةفرعملاوىوقتلاوةسادقلاةايحيفناسنإلاامنامّلكو
.سّدقملاباتكلاةطساوبهّومن

عيمجىلعهراصتناوسّدقملاباتكلاخيراتةداهش
.اهلضّرعتيوضّرعتيتلاتامجهلا

تاطوطخملاوتايرفحلاوتافاشتكالاوراثآلاةداهش
.سّدقملاباتكلاةياورقدصدكؤتاهّلك،هتالجسوخيراتلاو

سّدقملاباتكلايوتحي:سّدقملاباتكلاملعةداهش
تافاشتكاعمًامامتقفّتتًادجةديدعةيملعقئاقحىلع
:كلذىلعةلثمألانمو،ثيدحلاملعلا

جلٱ«٤٠:٢٢ءايعشإ·
ْ
.»ِضْرَألٱِةَرُكَىلَعُسِلَا

لَعُي«٢٦:٧بويأ·
ِّـ

.»ٍْءَيشَالَىلَعَضْرَألٱُق
جلٱَسْفَن«١٧:١١نييوال·

ْ
يفَيِهِدََس .»ِمَّـدلٱِ

لٱُسْفَناَذَوُه«٢٥:٥بويأ·
ْ
.»ُءِيضُيَالِرَمَق

ةفسلفوةيعضوةفسلفةيأقوفتسّدقملاباتكلاةفسلف
.ينيدهّنأيعَّـديرخآباتكيأ

.نوكلايفاهلليثمالةيقالخألاسّدقملاباتكلاميلاعت
ثيحنمميلاعتةّيأاهيهاضتاللبجلاىلعةظعوملاًالثمف
.اهتيلومشواهتمظعواهزاجعإ

وهف:بوعشلاةايحيفسّدقملاباتكلليقالخألاريثأتلا
ةدابعوةينثولالطبيولهجلاىلعيضقيوتافارخلافشكي
.هللاباتكهّنأىلعدكؤتةقالخةّوقهيفّنأيأ،حاورألا

ّنأينعياذهو،لعفلابهللامالكوهسّدقملاباتكلا
لكبنمؤينأةيدبألاةايحلاوصالخلاديريناسنإلكىلع
نعو،هيحووهتدارإوهتعيبطوهللاابقّلعتتقئاقحنمهيفام
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هللااهمسريتلاقيرطلانعو،هطوقسوهتعيبطوناسنإلا
ةمصعّنأيأ.صالخلاوءادفلامامتإلجأنمةيرشبلل
دئاقعلاوقئاقحلالوبقوهلوبقبعيمجلامزلتسّدقملاباتكلا
،ثولاثلايفهللاةينادحوةصاخواهنلعييتلاةدّدعتملا
ءادفلحيسملاعوسيبرلايفهللادّسجتو،ناسنإلاطوقسو
هللاتوكلمو،ةريخألامايألابةقّلعتملاتاّوبنلاو،ناسنإلا
.يدبألا

تاكربلاو،ءافشلاو،ةالصلاةباجتساو،ةيمويلاانتربخّنإ
باتكلاّنأانلدّكؤترومألاهذهلك.مئادلاحرفلاو،ةريثكلا
.هللاةملكوهسّدقملا

يتلاةلئسأللتاباجإلاعيمجىلإسانلاجاتحيالكلذك
قحلاوهسّدقملاباتكلاّنأاودّكأتيىتحمهلوقعيفلوجت
ناسنإلاةفرعمىقبتس:ىرخأتاملكبو.هللاةملكهّنأبو
.هللاقحنمّريغينلكلذّنكلو،ةدودحم

،هتايحلًابرحيسملالبقيالو،صالخلابلطيالنمّنإ
نعبتيمليذلانمؤملاريغف.سّدقملاباتكلالبقينل

نمدلويمليذلاصخشلايأ،هاياطخوهداسفوهرورش
اليلاتلابو،سّدقملاباتكلامهفينأعيطتسيال،ديدج
.)٢:١٤ىلوألاسوثنروك(هللاةملكهرابتعابهلبقي

ةقيقحلايفهساسأهللاةملكلءادعلاّنأظحالملانمو
نعداعتبالاوةسادقلاوةراهطلاةايحلهللاةملكبلاطم
اليذلاصخشلاّنأدجنكلذل.ةئيدرلادسجلاتاوهش
هيدلوسّدقملاباتكلاةءارقلًامئاديتأي،حيسملابنمؤي
يفذخأيو،ّنيعمداقتعاهيدلوهف،قبسميئادعفقوم
الو،لطابلاهَءاعِّـدإتبثيلةملكوأةراشإةَّـيأنعثحبلا
اهبرخزييتلاةسادقلاوقحلاولامجلاوةعورلالكىري
.سّدقملاباتكلا

ةيعامجلاوةيدرفلاةساردللةلئسأ

شاقنللبِّـيَتُكلااذهيفةثالثلالوصفلامادختسانكمي
قمعتلادصقب،سئانكلاوأتويبلايفةيساردتاقلحيف
.انلاهلاسرإواهيلعةباجإلاوأةحورطملاعيضاوملايفرثكأ

؟سّدقملاباتكلاوهام.١
باتكلاهبعلينأنكمييذلارودلاكيأريفوهام.٢

ةفلتخملابوعشلاوتاعامجلاودارفألاةايحيفسّدقملا
؟ملاعلايف

هذهتالالديهامو،سّدقملاباتكلاءامسأدّدع.٣
؟ءامسألا

نأكنكميفيكو،سّدقملاباتكلاةلاسريهام.٤
؟ةلاسرلاهذهشيعت

تاغللابتامجرتلاوأةيبرعلاتامجرتلادُّدعتله.٥
؟سّدقملاباتكلاةلاسروةحصىلعرثؤيىرخألا

؟سّدقملاباتكلاةمصعنمدكأتنومهفنفيك.٦
؟ةيتوهاللاوةيوغللاةيحانلانميحولاموهفموهام.٧
هيدهعبسّدقملاباتكلايحوتبثننأعيطتسنفيك.٨

؟ديدجلاوميدقلا
ةعطاقلانيهاربلاىلإةيحيسملاةسينكلاجاتحتله.٩

ةيرشبللهللاةملكًاقحوهسّدقملاباتكلاّنأتابثإل
؟ءاعمج

وهسّدقملاباتكلاّنأىلعليلدربكأكيأريفوهام.١٠
؟هللاةملكًاقح

ناطلسويحونعنيرخآللدهشتنأكنكميفيك.١١
؟سّدقملاباتكلاةمصعو

يحوبنمؤيناسنإلكبواجتنوكينأبجيفيك.١٢
؟سّدقملاباتكلاةلاسرو

:انناونع

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

Germany

سدقملاباتكلاةيعامجلاوةيدرفلاةساردللةلئسأ
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