
ةوعدلا
--------------

 عم نكسيو يف يتأيس هللا حورو هحورو ، كبلق حتفت فوسو ، هتوص عمست تنك اذإ .عرقيو كبلق باب ىلع فقي حيسملا اذوه
 نم ةنجلا يف مهعم نوكت نأ كنكمي ثيحب ، ةيويندلا ةايحلا هذه ىلع بلغتلا ىلع كدعاست فوسو .مهعم ادحاو حبصي فوسو ، كحور

.ةيضرألا كتلحر يهتنت امدنع ةيدبأ ةايح لجأ
لوسرلا دراودإ

4:09 انحوي 1 ؛ 14:23 نوج ؛ 21-3:20 ايؤرلا رفس : سدقملا باتكلا تايآ

2010-2009 رشنلاو عبطلا قوقح -- 2010/09/02 ةعبطلا صن ةمجرت
.ةيكيرمألا ةدحتملا تايالولا اتوسينيم ، ليألا رهن ، ةكرش ، ةرازو لوسرلا

تايوتحملا ةوعدلا
-----------------------

ةوعدلا
كبلق حتفت

كبلق نم عيمج
كب ناميإلا ةسرامم

ديدج نم تدلو حبصأ
لوبل تاميلعت عوسي
حيسملا تاعقوتلا ةعبرأ

هللا ةعاط عقوت
مدخ حيسملاو هللا ةفرعم

هللا ىلع فرعتلا يف قحلا ىلع لوصحلا
بآلا نأ امك هللا لوب فرعي

حورلا يفو ةدحاو حبصتل
ةيلاومو بلقلا يطعي هللا

هللا ةملك لالخ نم ةيناث دلون نحن
ىرخأ ةرمو الومروفلا يف لوب دلو

يناثلا ءزجلا نع بيغي ال
يسايق رب ىندألا دحلا

هللا عم بحلا يف عوقولا
هللا ةوعد لوبقل ةالص

لوسرلا دراودإ
بلقلا نم نينثا تاباوب

.بلقلا حتفنتس
------------------

 ركفت تنك اذإ ةياغلل ةطيسب اقح اهنا ، انسح ؟ناسنالا نبا عوسي ديحولا دولوملا بحاصو هللا ىلا كبلق حتفت نأ ينعي اذام طبضلاب
؟ثدحي نأ نكمي ىتح وأ ةرسح بلقلا عجوو نزحلاو ةداعسلاو حرفلا ثيح "كبلق يف" اصاخ اناكم لتحت عيمجلا بحت ال .كلذ يف

 نوكي نا ديري هنا .هللا عم ثدحي هسفن ءيشلا .بحلا اذهب ةطبترملا ةفاك رعاشمل كبلق حتفت كنإف ، ام اصخش بحت نأ راتخت امدنع



 نوكي نا ديري هنا .هللا عم ثدحي هسفن ءيشلا .بحلا اذهب ةطبترملا ةفاك رعاشمل كبلق حتفت كنإف ، ام اصخش بحت نأ راتخت امدنع
."حتف" نأ انم بلطت انبولق باب ىلع قرطي نم يناثلا ضرعلا ةصرف انيطعي عوسي .كبلق ىمسي صاخ ناكملا اذه يف

؟هللا دنع نم "ةوعد" نع فرعت له ؟يهتنت هيويندلا انتلحر دعب أدبت ةايحلا نا فرعت لهو !ابحرم

كبلق لك
-----------------

 ىلإ ةدوعلاو ةبوتلا فوس نيذلا كئلوأل توملا دعب ةايح كانه نأ .يقيقح "ءامسلا ةكلمم" نأ ىلع ىرخأ ةرم انركذتل عوسي هللا لسرأ
.ةيدبألا ةايحلا ىلإ ةوعدلا هذه انل مدقت نم لوأ نكي مل عوسي .هللا

29:13 ايمرا "!كبلق لك نم يل نع ثحبلا دنع يل دجت فوس" : ىلاعت هللا لاق

.ناميإلا ملاع يف ةوطخو ، دوجوم هللا نأب فرتعن نأ كيلع ، كبلق لك نم هللا نع ثحبلا نم نكمتتل يف

 يزاجي وه هنأو ، ]دوجوم[ وه هنأ دقتعي نأ بجي هللا ىلإ يتأي هنأل ، هل ءاضرا ليحتسملا نم ناميإلا نود نم نكل" فاضاو
11:06 نييناربع ".هنوبلطي نيذلا

كناميإ ةسراممب
-------------------

 ىلإ جاتحت نل كنإف ، ةبوجأ كيدل ناك اذإ .تاباجإلا لك كلمت ال كنأ ينعي ناميإلا ةسرامم .ناميإلا يف هلك كبلق هللا جهن عم تنك
.لمألا / ناميإلا ةسرامم

11:01 نييناربع ."رومألل رظني ال ةلدألا نأ يف لمأي ءايشألا رهوج وه ناميالا نالا" فاضاو

10:17 ةيمور ."هللا ةملك لبق نم عامتسالاو ، عامتسالا قيرط نع يتأي ناميإلا"

 تدلو .ديدج نم تدلو حبصت نأ نكمي له ناميإلا ةسرامم لالخ نم طقف .ناميإلا ةسراممل لهسالا نمو ، هللا ةملك فرعت تنك املكو
 ، صاخلا فارتعالاو هللا ىلإ ةدوعلا لالخ نم حورلا نم كل دلوي نأ ىرخأ ةرم حبصت نأ ينعي دلو .[ محللا ةأرما ]نم لوأ تنأ

.انقلاخ

.ةقيقحلاو هللا ةملك لوبقب كلذو ، لفطلل ناميالا ةسرامم لالخ نم هللا ىلإ عوجرلا

ديدج نم تدلو بصنم
-----------------

 لوبق .صالخلل ةلماكلا ةقيقحلا تسيل هذه ، كلذ عمو .صلخمك حيسملا عوسي لوبق قيرط نع ىرخأ ةرم دلوت يتلا ظعاوملا نم ريثك
.برلا ىلع هب ملكتي درجم زواجتت نأ بجي صلخمك حيسملا

 ." ءامسلا يف[ ]هللا يبا ةدارا لعفي يذلا لب ، تاومسلا توكلم لخدي 'بر اي بر اي يل لوقي نم لك سيل" : عوسي لاق
07:21 ىتم

.23 ةيآلا يف اذامل انل لوقي عوسي نأل ، اذامل نيمختل انيدل سيل .مهذقنم هنأ نوعدي نيذلا نييحيسملا نم ديدعلا ضفرتو عوسي

."مثالا يلعاف كنكمي ، ؛ ليحرلا ينم مكل ادبا ملعا نكا مل ، ]حيسملا ضفرت نيذلا سانلا ءالؤه[ مهل نلعي فوس" : عوسي لاق



."مثالا يلعاف كنكمي ، ؛ ليحرلا ينم مكل ادبا ملعا نكا مل ، ]حيسملا ضفرت نيذلا سانلا ءالؤه[ مهل نلعي فوس" : عوسي لاق
07:23 ىتم

لوبل تاميلعت عوسي
---------------------------

 نم ديدعلا نم مغرلا ىلع ةيفاك تسيل ، انهاوفأ عم صلخمو ، هيلع ءاعدا درجم نأ ىرن نحنو ، هسفن عوسي تاملك يف ، كلذل
.حيسملا ديسلا نم تاميلعت ىقلت هنا لاقو ، لاعفالا يف سابيرغأ كلملا ىلإ رسفي لوب .ظعي ام سانلا

 ، هللا ىلإ ناطيشلا ناطلس نمو ، رونلا ىلإ تاملظلا نم اهليوحتو مهنويع حتفل نوينثولا ]ىلإ[ نآلا كل لسرأ انأ" : عوسي لاق
18-26:17 لامعا ." يب ناميإلاب تسرك نيذلا كئلوأ نيب نم ابيصنو اياطخلا نارفغ اولاني نأ

 يف ةيدبألا ةايحلا وه يذلا ، صاخلا ثاريملا ىلع لوصحلل اهب مايقلل ءايشأ ةعبرأ لقألا ىلع كيدل ، حيسملا رابتعالا يف ، كلذل
.هنع ثدحتأ ةوعد يه هذه .ءامسلا

حيسملا تاعقوت ةعبرأ
---------------------------

 ىطعت يتلا ةلاسرلا كبلق ىلع ذخأت نأ كيلع .عوسي هنباو هللا ىلإ عامتسالاو كبلق حتفت كنأ ينعي اذه .كينيع حتفت تنأ .1
.نآلا

.لجرلا لئاسو ىلع سيلو ، هللا لبس ىلع زيكرتلا كيلع نأ ينعي اذهو .رونلا ىلإ تاملظلا نم ليغشت .2

 راتخت نأ ينعي اذهو .هللا ةوق نم ةدافتسالاو مكبونذ نم ةبوتلا كيلع نأ ينعي اذهو .هللا ىلإ ناطيشلا ةوق نم اهرودب موقت .3
.عوسي هنباو هللا عم ةدحاو حبصتل

 حيسملا عوسي هنبا بجنا طقف هللاب نمؤت ترتخا نويع نأل هللا لبق ةسدقملا تمدق كنا ينعي اذه .عوسيب ناميالاب تنا تسركو .4
.ةعاطلا نم كناميإ اهتعبت مث .ةرصانلا نم لاد ناسنإلا

هللا ةعاط اهتاعقوت
----------------------------

 نوكت لب ، تومي نأ يغبني ال ]عوسي[ هل نمؤي نمل نأ ، نبالا ]ناسنإلا طقف هل بجنا[ ىطعا هنا ىتح ملاعلا هللا بحأ اذكه"
3:16 انحوي ."ةيدبألا ةايحلا هل

.36 ةيآلا يف ةلاسر نع بيغي له ، نوج يف انه فقوت اذإ نكلو ، ةيآلا وه اذه عئار وه ام

 انحوي ".هيلع هللا بضغ هيلع ثكمي لب ةايح ىري نل نبالاب نمؤي ال يذلاو ، ةيدبأ ةايح هلف[ عوسي نبالا ]يف نمؤي يذلا"
3:36

 ال نأ بجي ، كلذلو .نبالا ةعاط ال نيذلا كئلوأ ىلع هللا بضغ هيلع ثكمي نأ ريخألا ءزجلا يف احوضو رثكأ ةلودلا ليجانألا ضعب
.هرماوأ ةعاطو سردي ام قدصن نأ بجي نكلو ، عوسي يف الإ نمؤت

مدخ هلإلا حيسملا ةفرعم



مدخ هلإلا حيسملا ةفرعم
-----------------------------

 قيرطب تلدبتسا دق اهنأ كلذ نم أوسألاو .لمع حيسملا نا هللا فرعت دعت مل ةلطابلا دئاقعلاو نييحيسملا نم ديدعلا لبق نم اوللض
 عوسيل ةيقيقحلا ميلاعتلا ىغلا دقو "ثولاثلا" بهذم ىمسي ناسنإلا عنص نم ديلقتلا نأل اذه فرعن نحنو .مههلإ وه حيسملا أطخلا

.مهملا نمف ، ةيانعب عامتسالا .سئانكلا نم ديدعلا يف سلوبو حيسملا

00:44 نوج ."ينلسرأ يذلاب لب يب نمؤي سيل ، يب نمؤي يذلا" : عوسي لاق

 هناحبس هللاو ، دلاو فرعت كنا ينعي اذهو .انهلا ، هدلاو داع كيدل ناكو هتاملك ىلا عمتسا تنك ، عوسيب يقيقح نمؤم تنك اذإ
 YWHW لدبتسي برلا .YWHW فرحأ ةعبرأ لبق ةيربعلا صوصنلا يف اضيأ نيعو ، برلا ، هوهي ، برلا مساب فرعي يذلا ، ىلاعتو

.هللا نيعي نأ ليجانألا يف

20:17 نوج ."مكهلإو يهلإو ، مكيبأو يبأ ىلإ دعاص انأ" : عوسي لاق

 نأ نكمي ، كلذ عمو .هسفنب كلذ يف امب ، ةمدخ اعيمج انيلع هللا نم ثدحتي هنا لاقو .عوسي نم ادج ةطيسب تاملك يه هذه
 مالك فيرحتو نآلا هيوشت ةفرحنملا بهاذملا .ةبوتكم يه امك تاملكلا هذه لبقت ال ، ثولاثلا بهذملا يف نودقتعي نيذلا نم ديدعلا

 سلوب لوسرلاو ، وه هنإ ، معن ؟لمع حيسملا نا هللا ةفرعم مهملا نم له .ميحجلا ىلا يدؤي امم سانلا نم ضرغلا اذهل حيسملا ديسلا
.01:08 .سيث 2 يف اذامل انل لوقي

 )فلأ ىلع ماقتنالا ]ذختت فوس حيسملا[ رانلا بهل يف ، ميظعلا هللا ةكئالملا عم ءامسلا نم عوسي برلا فشك متي امدنع" لاقو
" .حيسملا عوسي انبر ليجنا نوعيطي ال نيذلا كئلوأل )ءابو ، هللا نوفرعي ال نيذلا

1:08 يكينولاست 2

هللا قح ىلع لوصح ةيوهلا
------------------------

: سدقملا باتكلا ميلاعت ةعبس
17-7:16 نييناربعلا .ةيلاع انيدل نهاكلا وه حيسملا .1

02:17 نييناربع .ةنهك سيئر الاعف نوكي نأ نكمي هنا ىتح ناسنإلا هتوخا لثم نوكتل حيسملا ناكو ، ءيش لك يف .2

3:36 انحوي .اقح اهظفح ةعاط حيسملاو حيسملاب نونمؤي ال نيذلا كئلوأ اوسيل .3

04:10 ىتم ".هللا انلو هل هللا" ، بآلا الإ مدخت الو ةدابعلا يف انل حيسملا ديسلا ملع .4

ويثام 06:06 ؛ 24-4:23 نوج ".هللا انلو هل هللا" ، بآلل طقف ةالصلل انل حيسملا ديسلا ملع .5

.هللا تاقولخم نم لوأ ناك هنا انل حيسملا ديسلا ملع .6
03:14 يحولا

01:04 يحولا .هللا حاورأ ةعبس كانهو .7

 يذلا هللا ةدابعو ، ناح دق همكح نم ةعاسل ، دجملا هل يطعيو بألا ]يف ددحملا وحنلا ىلع سلوبو عوسي نيذلا[ هللا فوخلا"
14:07 يحولا ."هايملا عيبانيو رحبلاو ضرألاو ءامسلا لعج



بآلا نأ امك سلوب هللا فرعي
---------------------------------

!8 لصفلا سوثنروك 1 يف هللا نع هسفن ءيشلا انل سلوب لوسرلا ملع .هللا انيدل كلذكو ، هل هللا ناك بآلا نأ انل عوسي ملع

بألا ، دحاو هلإ

 نوريثك ةهلآ دجوي امك( ضرألا ىلع وأ ءامسلا يف ناك ءاوس ةهلآ ىمسي ام كانه نأ ول ىتح هنأل .دحاو هللا ىوس كانه سيل"
É انل ةبسنلاب نكلو ، )نوريثك بابرأو

و ؛ هل نحنو مهنم ءيش لك دلاو ، دحاو هلإ ىوس دجوي ال

حيسملا عوسي برلا دحاو
6-8:4 سوثنروك 1" .شيعن لالخ نم مهنمو ، ءيش لك مهنم لالخ نم ، حيسملا عوسي برلا دحاو

.هلل نيعيطم نحنو حيسملا يف ناميالاو حيسملا عوسي لالخ نم شيعن اننكل ، هنم قلخو ، هللا نم اننأ ينعي اذهو

 ىلع حتفي بابو ، ناسنإلا تاباجإلا لك نودو ، ناميالا يف لمعن امدنع .انبولق يف هل هللا حورو هحور بحرت حيسملا نأب انناميإ نمو
.ملاعلا اذه ىلع بلغتلل كلذ دعب انل حمسيل انيدل نأ هللا ةعاط نمو .هبرو انصلخم عوسيل ةعساو انبولق

حورلا يف ةدحاو حبصتل
----------------------

 نم انك .ادحاو ادسج انك ةيحورلا ثيح نم نكلو ، ادحاو ادسج ايفرح نكن مل ، عبطلاب .محل ةدحاو تحبصأ انأو يكاج يتجوز حور
 دق انم دحاو لك انك .تاتوبورلا نكن مل .ابيرقت ءيش لك ىلع نحنو ءاوس دح ىلع ركفلا اذه ببسبو حورلا سفنبو ، هسفن لقعلا

.لقع ةدحاو نم ساسألا يف ، لازي ال نكلو ، نايحألا ضعب يف ةفلتخم رظن تاهجو

 ركفي ناك رخآلا فرعي ام ىتحو ، ضعبلا اهضعب لمجلا لامكتسا نايحألا نم ريثك يف نحنو ، ضعبلا مهضعب عم دحاو انك اننال
.اهعم هسفن ءيشلا ثدح .ينع ريكفتلا اهيأر عمسي وأ يل ثدحت ام اريثك اهتوص عمسأ تنكو .تليق تاملك يأ لبق اليوط

 عمو .نيصخش نيب ادج ةيوق بح تادنسلا امدنع رود يتأي يتلا ةيحورلا رس هنأل ، ةيناسنإلا ةيحانلا نم امامت كلذ ريسفت عيطتسا ال
.مهتاجوز عم دحاو محل نم اوناك مهنأ راهبناب ىلع دهشت نا نكمي ةايحلا ىدمل ةبحم اومزتلا نيذلا نم ديدعلا ، كلذ

 ليبس ىلع .ةلاح لك يف اهنا دقتعا ام فرعأ تنك .اهراكفأ تلاز ام عمسأ تنكو ، 2003 ماع يف يفوت يتجوز يكاج دعب
."ليوارسلا هذه نأ عم صيمق ءادترا كنكمي ال" : الئاق ينهذ يف ىتح اهل عمسأ تنكو ، أطخ صيمقل تلصو امدنع : لاثملا

ةيلاوملا بلقلا يطعي هللا
----------------------

 ال اممو انبولق تبكترا .ضعبلا انضعبل انبولق لك حنم لالخ نم دسج ، ةدحاو اهنوك نم راهبناب نم ناكملا اذه ىلا تلصو انأو يكاج
 ، هب مزتلمو صلخم وه كبلق ناك اذإ .كل نيلاوملا نم تبكترا يتلاو بلقلا نم لقأ ائيش ديري هللا .ضعبلا مهضعبل نيلاوملا هيف كش

.كتايحل بلجتس ةداعس ةرماغملا اهتشهد نع مكل نوكي فوس



نيصلخملا بولقلل هللا شيتفتلا تايلمع نم نويع
-----------------------------------------

 ]ةمزتلم ةيلاوملا[ هبلق كلت حلاصل ايوق هسفن رهظيل ، اهلك ضرألا ءاحنأ عيمج يف ابايإو اباهذ ليغشت ]بر[ هللا نويعلل ةبسنلابو"
16:09 تالجس 2 ."هل

 يف كبلق حتف درجم دنع أدبي ءيش لك .ءالو بلق هل تيطعأ اذإ كنع ةباين ايوق هسفن رهظي ىلاعتو هناحبس هللاو !اذه يف ريكفتلا
.عوسي هنبال ناميالا

هللا ةملك لالخ نم ةيناث دلون نحن
-----------------------------------------

 .1:23 رتيب 1 يف ،و ؛ 3:7 ، 3:3 انحوي : عقاوم ةثالث يف سدقملا باتكلا يف ىرخأ ةرم اهمادختسا دلو ةرابع دجتس
 ، 8-3:7 انحوي يف .هللا توكلم لوخدل ديدج نم دلوي نأ ىلإ جاتحت فوس يتلا 3:3 انحوي يف دكؤي سوميدوقينل عوسي ثدحتي

.حورلا نم كل دلوي نأ ينعي ديدج نم دلوي نأ دكؤي عوسي

."هللا داسفلل لباق ريغ" ةملك لالخ نم يتأي "ديدج نم تدلو" حبصت نأ انملعي رتيب

 بلقب ةرارحب اضعب انضعب بحي ، ءاقشالا نم قداصلا بحلا يف حورلا لالخ نم ةقيقحلا ةعاط يف مكسوفن ةيقنت كيدل ذنم" لاقو
 ىلإ موديو شيعي يذلا ، هللا ةملك لالخ نم ، داسفلل لباق ريغ نكلو داسف روذب نم سيلو ، ديدج نم دلو دق ناكو ، يقن

" .دبألا
23-1:22 سرطب 1

____________

ةغيص ىلع اددجم لوب ديلاوم نم
-------------------------

 اذإ هنأ : )رشبن يتلا ناميإلا ةملك يف ، وه اذهو( .»كبلق يفو كمف يف ىتحو ، كنم بيرق وه ةملك ؟لوقت اذام نكل" فاضاو
 عم دصريو ربلل دقتعتو بلق دحاو عم ، كل ظفح متيس ، تاومألا نيب نم هعفر دق هللا نا كبلقب تنمآو عوسي برلاب كمفب تفرتعا

10-10:8 ةيمور ." صالخلل مفلا فارتعالا

اددجم لوب ةغيصل نيئزج ديلاوم نم *
---------------------------------------

،و ، ةمايقلا ]يف دقتعت تنك تيم[ نم عوسي ماقأ هللا نأ كمفب تفرتعا تنأ )انأ

.هللا رظن يف باوص وه ام لعفت نأ ديرت .ل ىتح هللا كبلق ربلا يف دقتعت تنك )يناثلا

يناثلا ءزجلا نع بيغي ال

 .ةيدبألا ةايحلا مث كيدل ناكو صلخمو مكبر وه عوسي نا "مفلا" وه هب مايقلا كيلع ام لك نأ ةلاسر زيزعت تارازولا نم ديدعلا
 مفلا عوسي نيا نم دحاو ءزج درجم سيلو نيئزج وه صالخلا لوب ةغيصلا هذهو ، ةفلتخم ةلاسر رشب عوسي نأ نآلا ىرت نأ كنكمي

."كبر امك"



."كبر امك"

!سيردتلا لوب نم يناثلا ءزجلا لهاجت سانلا نم ريثك

 عوسي نولعفي .هللا وه سيل عوسي نأ ةقيقحو اقح هللا فرعيو ، انيبأ ، هللا ىلإ ىرخأ ةرم حيسملا ةدوع امامت لبقي صخش يأ
 مسا يف الإ بآلا ىلا يلصيو ، هللا انل ، بآلا الإ ةدابعلا : مهل عوسي ملع ام اوعاطأ مه .عوسيل ىتح يلصي ال وأ ةدابعلا

.انيدل ملعملا وه هناو ، بيلصلا ىلع هتيحضت ميركتل عوسي مسا يف هللا ىلا يلصن .عوسي

.هللا رب رايعمل اعيطم حبصن ، ىرخأ ةرابعبو .هللا رب ىتح انبولق يف ناميإلا وه يناثلا ءزجلا

ةيسايق هماقتسالا ىندألا دحلا
------------------------------

ةنجلا لوخد لبق زواجتي نأ بجي نحنو ةماقتسالا نم ىندألا دحلا رايعم ةمثف ملعي عوسي

 توكلم لخدي لاوحألا نم لاح يأب فوسو ، نييسيرفلاو ةبتكلا رب صاخلا باوصلا زواجتي مل ام نا مكل لوقا كلذل" : عوسي لاق
05:20 ىتم ".تاومسلا

 ةبتكلا نم انيدل قحلا اذه ىدعتي نأ بجيو .ةنجلا لوخدل ايندلا ةيجذومنلا ربلا دوجو حوضوب انل عوسي ملعي ، هالعأ ةروكذملا ةيآلا يف
.نيقفانملا تناك لب ، رارشألا نم الدب نكلو ، نيحلاصلا هللا عم نوكت ام ابلاغ اهنأ ترهاظت .نييسيرفلاو

 .لجرلا رظن يف حيحص وه ام سكع يرجي ام اذه ضقانتي نأ نكمي ام ابلاغو .هللا رظن يف باوص وه ام لعفت ةطاسبب ينعي ربلا
.هركيو ، هلاثمأو فرح هللا نع ءيش لك انل لوقي سدقملا باتكلا نأل هللا انم عقوتي ام فرعن نحنو

هللا عم بحلا يف عوقولا
------------------------

 نم لوسر رخآ عوسيب نوفرتعي ال سانلا ءالؤه .احيحص سيل اذه نكلو ، عوسي نع ءيش لك وه سدقملا باتكلا نم ريثك دقتعيو
 هنباب ةيحضتلاو لسريس هنا ىتح اريثك انبحأو انقلخ يذلا انبر لوح ريبكلا بحلا ةصق يه سدقملا باتكلا يف ةيقيقحلا ةصقلا .هللا دنع

."ةوعدو" انل مدقيل ةريخأ ةلواحم يف ، طقف ناسنإلا

04:43 اقول ."تلسرأ دق تنك ، ضرغلا اذهل نأل ، اضيأ ىرخأ ندم ىلإ هللا توكلم ظعولا نم يل دب ال" : عوسي لاق

 دضلاو لضملا وه اذه .دسجلا يف ايتآ حيسملا عوسيب نوفرتعي ال نيذلا ملاعلا ىلا اوجرخ دق نيريثك نيللضملا ىلع لوصحلل"
."حيسملل
7 نوج 2

.عوسي ةمايقو بيلصلا ىلع توملاو ، دسجلا ]يف ةلبقملا[ ةيناسنإلا كمف فرتعأ نأ بجي ، ةظوفحملا حبصتل

 نحنو ، حيحصلا وه يذلا بألا ]و ، هللا[ هل فرعن دق اننا مهف انل تمدقو ، ناح دق ]حيسملا عوسي[ هللا نبا نأ ملعن نحنو"
 ةايحلاو يقيقحلا هلإلا وه بآلا ]و ، هللا[ اذهو ، حيسملا عوسي هنبا يف ]اندرأ اذإ[ ، حيحصلا وه يذلا بألا ]و ، هللا[ هل يف

" .ةيدبألا
5:20 انحوي 1

 انقلاخ هللا عم بحلا يف ريوطتلا طقس تلعف امك ، كيدل .هبر ىلإ ةدوعلا كل رضحأو ، ذقنملاو كبلق يف حيسملا عوسي لبقت تنك اذإ
 كيلع .ديزملا ةفرعم يف بغرتسو ، لبقتسملا يف صاخلا دولخلا نع مكل ةديعس نوكت فوس ، ةطقنلا هذه دنع .انعم ةلامز ىعسي يذلا



 انقلاخ هللا عم بحلا يف ريوطتلا طقس تلعف امك ، كيدل .هبر ىلإ ةدوعلا كل رضحأو ، ذقنملاو كبلق يف حيسملا عوسي لبقت تنك اذإ
 كيلع .ديزملا ةفرعم يف بغرتسو ، لبقتسملا يف صاخلا دولخلا نع مكل ةديعس نوكت فوس ، ةطقنلا هذه دنع .انعم ةلامز ىعسي يذلا

.هلك سدقملا باتكلا ةءارق فوسو ، هللا ةملكل ةعئاج نوكت نأ

 دحاو موي ىتح يدوجو نم يهتنت ال ةصق لثم ودبيو ةايحلا عراصت .هللا عم بحلا يف تعقو نأ ذنم 31 ىلا تاونس ىدم ىلع ناكو
.يقيقح هنأ ةقثلا مامت فرعأ تنك ةقيرطب يتايح تسمل هللا نم

 بناج كانهو .اهنع فشكلا نكمي ناسنإلا كساوح امم ةيويندلا ةايحلا هذه يف ثدحي رثكأ وه ام كانه نأب فرتعن نأ كلأسي ةوعدلا
 ىتح ةلأسملا هذهل كاردإ وأ مهف يف ءدبلا كنكمي ال ، حورلا يف ديدج نم تدل حبصت مل ام .يحورلا بناجلا وهو ، ةايحلا هذهل رخآ

.ةيويندلا ةايحلا هذه يف دجوت يتلا ةلماكلا ةقيقحلا

 نع ةيئاهنلا ةحيبذ هنبا هللا لسرأ .يحور ساسأ اهل نوكي ام ابلاغ بابسألا هذه نكلو ، ةديدع بابسأل ثدحي ةايحلا يف ثادحألا
.ناميالا يف ةوطخل ةصرف انل هللا كرت ، ةيلمعلا هذه يف .رشبلا اياطخ

 كتوعد وه اذه .ةيدبألا انتايح ىلإ مهتدوع قيرط يف انملعتو يف لوخدلل هنباو هللا حورلل حامسلاو انبولق حتف انم بلطتي نسحب جرخي
.هللا ىلإ عامتسالا .ةايحلا هذه يف ىضم تقو يأ ىقلتت فوس طقف دحاو دق نوكيو ةيدبألا

ملكتي هللا
----------

 ركذتلل اباتك فلأ دقف ، اذل ، مهنم تعمتساو ، ]برلا[ عمتساو ، ضعبلا مهضعب ىلا ثدحت ]برلا[ نم نوشخي نيذلا امأف"
 تارهوجملا اهلعج انأ يذلا مويلا يف ، دونجلا بر لوقيو ، ماغلألا هذه نوكتو .'همسا يف لمأت يذلاو برلا نوفاخي نيذلل همامأ
 ، رارشألاو نيحلاصلا نيب ىرخأ ةرم نيبت كيلع بجي مث ' .هعم لمعي يذلا هنبا رايغلا عطق لجر هنأب مهل رخدأ نل يننأو ، يدلب

." هل مدخي ال يذلا وه لمعي يذلاو هللا نيب دحاو
18-3:16 يخالم

07:11 يحولا ".]هللا نم ىنميلا ديلا يف لمح[ عوسي ىلاو ، شرعلا ىلع سلاجلا انهلإل ةعباتلا ذاقنإلا"

 يتأي الو ، ةيدبأ ةايح هلف ينلسرأ يذلا بآلا ]نأ بجي ، هللا[ هل نمؤيو يمالك عمسي نم نإ : مكل لوقأ قحلا" : عوسي لاق
5:24 انحوي ." ةيدبالا ]ةايحلا[ ىلا توملا نم لقتنا ]لعفلاب[ نكلو ، مكحلا ىلا

.كتوم نم تقولا كلذ يف مكحلا مكل نوكي نلو ، ةيدبأ ةايح لعفلاب كيدل ، عوسي لسرأ يذلا هللا فرعت تنك اذإ

 دق تنأ يذلا حيسملا عوسيو كدحو يقيقحلا هلإلا ، بآلا ]و ، هللا[ تنأ كوفرعي نأ ، ةيدبألا ةايحلا يه هذهو" : عوسي لاق
."تلسرأ

17:03 نوج

07:16 نوج ."ينلسرأ يذلا بآلا ]و ، هللا[ل لب يل سيل يميلعت" : عوسي لاق

 نكميل ةميظعلا هللا ةبحم نع اريبعت .عوسي عم طقف أدبت ال ةيدبأ ةايح لجأ نم هتوعد مل .كتايحل لضفأ امئاد هللا دارأ دقو
.ربلا ةايح ىلإو رشلا نع داعتبالا لمأ ىلع انكو ، انعسو يف لمأي هللا دجت فوس خيراتلا ةيادب نم .18 لصفلا يف لايقزح روثعلا

.دبألا ىلإ هبعش حبصن امدنع اقح وه اذهو .هللا عم ةلامز ىلإ اندوقي رب

 نوكتس ضرألا ىلع ريبك رارق انيدل .ةتقؤم ةيضرأ ةلحر يف انه طقف نيرفاسم اننأ ملعلا عم ، ناميإلا يف ، هللا ليبس يف رايخ هنا
 ثعبي فوس كلذل ، حيسملا ديسلا ثعب امك انبولق يف نأ ملعلا عم .دوجولا اذه اقح ومست ةايحلا نأبو دوجوم هللا نأ ةقيقح لوبقل

.انل هللا



.انل هللا

2:15 انحوي 1 ."هل تسيل بآلا ةبحمو ، ملاعلا بحي دحا ناك اذاو .ملاعلا يف يتلا ءايشألا الو ملاعلا اوبحت ال"

 ."ةايحلا اهنأو ، حورلاو مكيلإ ثدحتأ انأ يتلا تاملكلا .دسجلا حابرألا سيلو ، ةايحلا يطعي يذلا وه حورلا نم" : عوسي لاق
6:63 نوج

 انأ ، كلذ عمو .انه دوجوم يننا "ةوعدلا" وه اذه .ةيدبألا ةايحلل هللا ةوعد عم سوفنلا ىلإ لوصولل بتكأ انأ .لوسرلا دراودإ انأ
.هللا وه حيسملا نأب داقتعالا ىلإ للض دق نكلو ، حيسملا لالخ نم صالخلا نوعدي نيذلا سوفنلا كلتل اميس الو بتكأ

 لوصحلل ةجاحب تنك .لاؤسلا يف وه ةيدبألا كتايح ، مكل وه اذه ناك اذإ .حيسملا مدخ يذلا هللا نوفرعي ال نييحيسملا نم ريثك
.هنع انتملعو مدخ هسفن عوسي نا نم الدب هللا ةدابعو عوسيل نآلا نيلصملا يتلا ةدرلا ضفرت ةسينكلاو هللا عم قح ىلع

 يف كلذ نم الدب نكلو ، اقح ظفح اوسيل سانلا ءالؤه لثم .هللا ينيع يف ةينثولا بكترا "هللا نبا" هنأب هللا نبا دبعي نم لك
 نمضتي .هنود نم رخآلا هلإ ال نأ ىلاعت لاق دقو .سيسق وأ نهاك يأ ةدابع سفن وه عوسي ةدابع ."ةيحورلا نخاسلا ءاملا"

.هنبا

 ةبسنلاب ةسدقملا بتكلا هذه هللا ىطعأ ، حورلا يف امنيب .ةقئاف ةيانعب ]ةوعدلا[ لصفلا اذه يف اهركذ درو يتلا سدقملا باتكلا ةسارد
 باتك نم تارم عبس يئاهنلا لئاسر ىلإ ريشأ انأو[ .اضيأ باتكلا اذه يف ىرخأ ابيرقت لصف لك ىلع قبطني اذهو .كتعفنمل يل
 كرتو هللا ةملكل كبلق حتفت ءاجرلا .http://www.sevenmessages.com يف تنرتنالا ىلع روثعلا نكمي يذلاو ، هللا

.ةصاخلا ةيوامسلا كلزنم ىلا ةدوعلا قيرط لك عابتا الثم تحبصأو ، انيدل ملعملا ، حيسملا عوسي

 .هللا عم بحلا يف اضيأ لخدي فوس ، بيلصلا ىلع اناياطخ لجا نم اهلذب يتلا ةيحضتلاو عوسي الإ بحلا نل كنأو ، كلذب مايقلا
.مكتاولص عيمج يف يوامسلا بألا هب لاصتالا كنكمي

ةالصلل لوسرلا
----------------

 مهبولق حتفت فوسو لصفلا اذه أرقي يذلا سفن لك كرابي .يتالص عمسا ، انل ملعملا وه يذلا حيسملا عوسي يخأ اي هللاو يوامسلا
.ةبوتلا مهحنم ، مكتوعد لوبقو هاندأ ةالص نولصي نيذلا عيمج ىلإو .كحورل كلذكو ، كنبا عوسيل

لوسرلا دراودإ

هللا ةوعد لوبقل ةالص
---------------------------------

.ءامسلا يف ةيدبألا ةايحلا ىلإ مكدي نم ةصاخ ةوعد اذه لبقأ انأو ، هللا يلو
 

 ، مكعم نوكأ نأ ديدج نم ثعبي نأ ريثك رشب نم لوأ وه هنأو ، تاومألا نيب نم حيسملا عوسي اهومترثأ يتلا يمف عم فرتعأ
.مكتانبو مكءانبأو

 توملا ىتح ايفو نوكيو عوسي وذح وذحت فوسو .كينيع يف نيحلاصلا ةايح شيعيل يدهج ىراصق لذبأسو ربلا يبلق يف نأ دقتعأو
.يسفن

 انلعجي فوس اذه نأ ملعأ انأو .ةيضرألا ةايحلا هذه ىلع بلغتلا يف يتدعاسمل يعم ةدحاو حبصت فوسو كنبا نا مكل ركشأو ، بألا
 ةالصلاو خيرات ليجست : ةظحالم[ .برلا ينملع كقرط .يلزنم ةداعتسا راسم هيجوتل يلخاد يف قرطتا فوس كحور نأو لقعلا ةدحاو

.هللا ىلا

طوطخم حتفل حاتفملا



طوطخم حتفل حاتفملا
---------------------------

 ىلا هللا ةوعدو صاخلا سدقملا باتكلا مهفت فوسو ، يلاوتلا ىلع حيسملا عوسي هل بجنا نبالا ناسنإلاو هللا نيب ةقالعلا متلصاو اذا
 ةديقع مادختساب سدقملا باتكلا ريسفت لواحت ال .حاجنب هللا ةملك مهفل حاتفم يه ةقالعلا هذه .ديردم لايرل نوكتس ةيدبألا ةايحلا
 تايآ يف بذاك لوب لعجي هنأ امك .20:17 8:40 نوجو نوج لثم ةطيسب تايآ يف بذاك عوسي نم لعجي لب ، ثيلثتلا

.08:06 سوثنروك 1 و 2:05 سواثوميت 1 لثم ةطيسب


