
ـالةالر٦٧ س 
 

ـُوع محفـوظة ـُوع محفـوظةدم   دم
 

(Arabic - He recorded your tears on his scroll.) 
 

 وظة ـحف موعـُمد: هعووضم موا الينَديثح.. أحباِئى
 

وِمنالم زمس والخَاِدور السمسيننقر أ الجى  الثاِنزءِمنالع ن الثاِمِدد: 
 

""اجتَتَنْنْ أ أعْلعْلاجد د مى زِقى زِقى ِفى ِفوِعوِعمكأأ.. .. كمى ِسى ِسى ِفى ِفا ِها ِهمفرك١.""!!؟؟فرك 
 

 إن داودِف النبى ى مورِهزمس والخَاِد السمسيناَهللاسأُل ي أن ي حفظ دموعفى زقِهه ..  إنّهعلمبْلي ه و ؤِكيد 
اثقاًو :"أمى ِسى ِسى ِفى ِفا ِها ِهأمفرك؟؟فرك!!"..فداود النبى ي رى دموعاهقطرات ليستْ أنّه باء مسحبْل!. و أثمن وأقي نْ ِعماهللاد .. 
جالت  الس تحفظ تلكِةمائي السحفوظاِتار الم وفى د..اء سجالتٌم فى الس أنة اهللا تعلن وكلم..فرِه فى ِسةنَدوا مهنّإ

إلى حين معين يستعانا بههوع إليِض و..ِهى حيِنا ِف بالرجِتنم األسفار ِسلك خَفر اصبالد وعم..ديثنَ وحا اليوعن م 
مقرونَة بأسماء من ال و..المحفوظة فى سجالت المختلفة هااعأنوب الدموع  وعن..اءمس فى الالمحفوظة سفاراأل

 ِهطن أم فى بِهدء تكوين بن ِمنسان اإل أنيتضح لنَا  المائةدعور التاسع والثالثين بزموع إلى المج وبالر..ذرفوها
له دبياناتٌ توجلةة  خاصجسفى سجّلم ف ..قِهاِل خَ عندداودنَنَ":  يقوُل النبىسىى ف فىىجتِنجتِنسب أأطن طن  بمىىم.. . .أحأحممدك ِمك ِمدنأجل  أجل ن 

فاء فاء  الخَ الخَىى ف فتْتْععنِِنا صا ص حينم حينمىىظامظام ِع ِع عنك عنك تختِف تختِفلملم  .... يقيناً يقيناًكك ذِل ذِلرفُرفُ تع تعىى ونفِس ونفِسالكالكعمعمأأ  ىىة ِهة ِهجيبجيبعع  ..!!باًباًجج ع عأنِّى امتزتُأنِّى امتزتُ
وورقِِقرمأأ  ىى ف فتُتُمعمرضرضاق األاق األعم..  رأتْأتْرع ع يناكأأ  يناكععضِس ِسىى وف وفىىاِئاِئض فركفرككله ا كِتا كِت كلهبتْتْبي ي ووممتص تص وورإإ  تْتْرذ لمذ لميكن يكن و اِحاِح ودِم ِمد نه٢."اانه  
 

 اذا نقوُلفمعن   ونهضجهؤالء الذين يّ؟ اُهللاا خلقَم!.ؤسفنَ يقوَل نا أنأن ب عضاألم هة األجنّات يقتلن 
البريئة بعمليألنّ هاضات اإلجهفى  الن نرغبي حانة أطفاِلضهنشاِئ فى أحهن..وي رفضند وراألم ِةوم الذى خلقهن 

و ه ف.وا لها المبررات عن جريمِة القتل تلك وإن ادعغِمض عينيِه ال ياءرياف األب إلنصاهرس  اّهللانإ .. أجلِهناهللا ِم
الذى يرا الى م يوى رسجل فى الِسيِهيِنفر عفحِة فى صذلك الب تْرىء الذى أنهأم هح َل قبياتهأن إ : النورى يرن 

: ه هذِه األقوالارؤيوتى فى الالها  يوحنّيسجُل . وِمن الذين أعانوها على قتلِهاهنْ ِمطلب يهمدو ه أم قتلته البرىءهذا
"وانفتحتْتْوانفتحأسفار أسفار وانفتح وانفتح سفر سفر آخر هو آخر هو سفر سفر الحي الحي اة ودين األماة ودين األمواتُاتُوفيم فيم ا هوا هومكتوب فى األ فى األ مكتوب سفار بحسفار بحسسب أعب أعم٣".الهمالهمم   
 

 أما سفرالح إياة الذى يشير فى   يوحناِهليهارؤيفهو الذى أشار ِه اليالر بي الال" :ِه لتالميِذوع حين قاَلس  
تفرتفرحوا بهذا أنحوا بهذا أناألرو األرو احاحتخض تخض ععلكم بل افرح لكم بل افرح وا بالحرىوا بالحرىأن أن أس أس ماءكم كتبتْتْماءكم كتبفى الس فى الس مواتواتم" ..ا عن األأمار فقد شر

  تْتْض الذين ليسض الذين ليساكنون على األراكنون على األر الس السببيتعجيتعجوو": ابع عشر قائالاح السحائى فى األصهم يوحنا الرإلي  وأشارسبقَ
خلص خلص شريكى المشريكى الم  اا أيضا ي أيضا يالك أنتَالك أنتَأسأس": ائلِهول فى إحدى رسسولس الر ب ويقوُل.."اةاةة فى سفر الحية فى سفر الحياؤهم مكتوباؤهم مكتوبسمسمأأ

ساعدساعدهاتي هاتي ن اللتين اللتين جن جاهدتا مى فى اإلى فى اإلعِِعاهدتا منجيل وبنجيل وباقى العاقى العامليناملينم م عى الذين أسمعى الذين أسماؤهاؤهم فى سفر الحم فى سفر الحي٤."اةاةي  
 

 قد يعؤمن انى المِمنآالم الز مان الحاضر ولكن مهنا عانيها ي "ال يال يقاس بالمقاس بالمجدِِدجالع الع تيد أنتيد أني ي ستعلنفى كّل فى كّلستعلن   
ممننله له اسم اسم فى سفر الح فى سفر الح ياةاةي"..ففى الس ماء ال أحزان وال آالم وال معاناة وال دوعمبل أفراح  وسدائم وريفوق كّل ر 

 أداة وعم الد إن.٥"!!وعوعسس ي يببا الرا الرهه أي أيآمين تعاَلآمين تعاَل" :حنينق و فى شو نقوَل أن كمؤمنينا بنَرجد أال ي..فكر أو تصور
ا اُهللاخلقهاسيِس فينا للتعبير عن أحنا الدللنفس فى وقت اشةاخلي داد األت وهى عالجلنا  اُهللا خلقَلقد .اتزم اللسان 

كى نعبر و اتبالكلمالدمسيلتناع ونَة فى سفرو . عنده فى زقّواهللا يحفظها  كذلكللتعبير ودوِم مار  أسفارند 
                                                

   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                            ،                    ٨: ٥٦ سفر المزامير ١
  ١٦ – ١٣: ١٣٩ سفر المزامير ٢
 ١٢: ٢٠سفر يوحنّا الالهوتى  ٣
    ٣: ٤ة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى     ،     رسال٨: ١٧   سفر رؤيا يوحنّا الالهوتى      ،   ٢٠: ١٠ إنجيل لوقا ٤
         ٢٠: ٢٢  &  ٤ – ١: ٢١    ،     سفر رؤيا يوحنّا الالهوتى ١٨: ٨ة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  رسال٥
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  ففى ذلك راحته.. حلوها ومرها فى كّل الظروفِه نفِسان عن التعبير عنغنى لإلنس وال.. ائية السمالمحفوظاِت
  :وعم الدناع ِم أنوِةسم خَنوس عالقد ِهوِح راِدرشَ اهللا وإِةبنعم ثُنتحدوس .. يسوعى مجىء الربحت

 

 أوالالأو::  ددمــموعوعالتو التو بةِِةــب.... لقد عرب ِفداود النبى ى مورِهزم ِمعن س اِدالسهو يذرفُ وِهنَدد م وعإذ ِتِهتوب 
دى" :ُلوقي كتبدىتعبتُ فى تنهتعبتُ فى تنه....أع أع وومليلٍة ليلٍة فى كّل فى كّلم س س ريرى بدريرى بدموعىوعىم....  أذوفراشأذو فراشب و .."!!ىىبفى مالثانى  ورِهزم

   قلتُ قلتُ.... إثمى إثمى بخطيتى وال أكتم بخطيتى وال أكتم لك لكعترفُعترفُ أ أ.... كله كلهمموو زفيرى الي زفيرى اليننى ِمى ِمظاِمظاِم ِع ِعتْتْ بلي بليا سكتُّا سكتُّلملم" :ُلوقي كتب والثالثين
 دثنا لوقا البشيرحيو .."ك فيِهك فيِهجدجد ي ي فى وقٍت فى وقٍت تقى تقى كّل كّلصلى لكصلى لك لهذا ي لهذا ي.... خطيتى خطيتى آثام آثامتَتَفعفع ر رنتَنتَذنبى وأذنبى وأ ب ببب للر للراعترفُاعترفُ

ة طيب ة طيب ورورة خاطئة بقارة خاطئة بقارأأت إمرت إمراءاءوجوج هع موع ليأكَلس يب الردعا انمع ِسه اسميسياً فرالج ر أنالسابعباألصحاح 
ما ما هنههنه وتد وتدهِِهييمم قد قدلُُلا وتقبا وتقبههأِسأِسر رر رععا بشَا بشَممههححسس تم تموع وكانتْوع وكانتْمم بالد بالدهِِه قدمي قدميلّّلة وابتدأت تبة وابتدأت تب باكي باكيائِهائِه ور ورنن ِم ِمهِِه قدمي قدمي عند عندووقفتْووقفتْ
 ١." اذهبى بسالم اذهبى بسالمكِِك قد خلص قد خلصانِكانِكيميماك إاك إ خطاي خطاية لِكة لِكغفورغفور م م::وعوعسس لها ي لها ي فقاَل فقاَلبالطيِببالطيِب

 

لك صلى إلى اهللا ا الم حزقيرض محينف ....ثالًثالًض مض مرر م منن ِم ِمفاِءفاِء الشِّ الشِّلطلِبلطلِب   إلى اهللا إلى اهللاععرر التض التضوعوعــممدد  ::ثانياًثانياً 
وتضرع بدالشفَوع طالباًم فقاَل..اء الر بإلشعي اء النبى: "ارجعوقْل وقْلارجع لحزقي لحزقي ا رئيس شعبى هكذا قاَلبى هكذا قاَلا رئيس شعالر الر بباله داود  داود  اله 

أبيكأبيكقد س مِِم قد سعتُتُعص التكالتك ص....قد قد ر ر أيتُتُأيد د مموعوعكك..هأنذا أشفيك سجل إنجيُل و." هأنذا أشفيكلوقاي  أنهحين م ضوا بالربي وع س
للصلب تبعهج مهورِم كثير الشعِبن والنس اء اللواتى كني لطمأيضاًن وي نحنفقاَلِه علي له ن: "يااي  بناِتناِتبأور شليم الشليم ال أور  

تبكينتبكينعلى على بل ابكين على أ على أ بل ابكين نفسكننفسكنوعلى أو وعلى أو الدكننا على أنفِسىليتنا نبك .."الدكن ليرحمنا الربكنّ إن ا لمنتمتع  بعد 
 ب الر إن..تحريرِه ب الربهممتعلية دين للخطيبعست مخدوعين بحيل إبليس م كانوانا إنالِدنبكى على أو وِهبخالص

يستجيبلد موع المتضرِهعين إليوي م بشملهتِهنعموي مأل قلوبهالماًم سل يسج بتحاً وفرماِئأس٢.اةهم فى سفر الحي  
 

فرحاً مع فرحاً مع " :يقول ول بولسفالرس ....شاركة اآلخرين فى آالمهم وأحزانهمشاركة اآلخرين فى آالمهم وأحزانهمة ومة ومالتعزيالتعزي  وعوعــممدد  ::اًاًثثثاِلثاِل 
هود هناك كان اليو ..اتو األمن ِمِه قبل إقامِت لعازر عند قبر"وعوعسسبكى يبكى ي" ولقد .."اكيناكين الب البعع م مكاءكاءببوو  الفرحينالفرحين

اا" :فقالوا ختيِهأه مع يبكون علينظروا كيف كان ينظروا كيف كان يحبههحب!!"..وبولس الرس قوُلمؤمنى كورنثوس يالته إلى ول فى رس :
 ٣." نحوكم نحوكمننا ِما ِمممة التى عندنا وال سية التى عندنا وال سيحبحبوع كثيرة ال لكى تحزنوا بل لكى تعرفوا الموع كثيرة ال لكى تحزنوا بل لكى تعرفوا المممليكم بدليكم بد إ إكتبتُكتبتُ"
 

 البشير لوقا  كتبفلقد.. زيتونبل ال جوع عندس يبثل هو الر م وخير.... الروحى الروحىاِداِد الجه الجهوعوعــدمدم  ::اًاًرابعرابع 
 على  على م نازلٍةم نازلٍةات دات د كقطر كقطررقهرقه ع عارارة وصة وصاجاج لج لجصلى بأشدصلى بأشد ي ياد كاناد كانوإذ كان فى جهوإذ كان فى جه": الرب يسوع ات عن الكلمهذِه

  مم إذ قد إذ قدهِِهدِِدسسججام ام الذى فى أيالذى فى أي" :ب عن الرشهد بقولِه المين ذلكاني العبر الرسالة إلى كاتبفَصو و.."األرضاألرض
بصبصروع و واخ شديٍداخ شديٍدرموعدمدطلب اٍتاٍت طلبوتضر وتضر عِتاٍتاٍتعوالم ِمن هخلصي ِت للقادر أنوالم ِمن هخلصي للقادر أن وس مِِم وسععله ِم ِم له ننأجل تقو ٤."اهاه أجل تقو  

 

  ظالم التى تجرى تحتَظالم التى تجرى تحتَ الم الم كّل كّلتُتُ ورأي ورأيتُتُععججثم رثم ر" :امعة سفر الج كاتب يقوُل....ظلومينظلومين الم المدموعدموع: : خَاِمساًخَاِمساً  
الشمالشمس فهوذا دس فهوذا دمموع المظلوميظلوميوع المن وال من وال مععززله مم له".. ولكنة اهللا كلمتعلن أن  "وعمدوعمد  المالمظلومين موفى  وفى حفوظة فى زقّحفوظة فى زقّظلومين م 

سفر مكتوبسفر مكتوبة تنتظرة تنتظرالع اإل اإلدَلدَل الع لهى فى اليلهى فى اليويوحنا الرائى يقوُل."م األخيرم األخيرو : "وسوسيميمسسحكّل كّل اُهللا اُهللاح د د ممعِم ِمةٍٍةع ننع ع يهمهموِنوِني".. 
حيم فى الج ونحطرفي وهم ظلمنا م أم.."وِهوِهجج الو الو كلِّ كلِّننعع  الدموعالدموع  ببالرالر السيد  السيد   ححسسيميموو" :هاء فى سفر إشعيويقوُل

المعدو ِهالئكِت إلبليس ومهناكيكون الب كاء وصسنَاأل ريران ويصعدد خان ع٥.د اآلبدينذابهم إلى أب 
 

 أدل عزيزى القارئ عوك تشتركفى ِت ىِعملكالِة الص :أبانا السماوى..ا ي منَ نى ِفىجتِنسأن ط بىم 
وأعِسىفى اِئض فركا كِت كلهتْبي ومتص وإ ..تْرذ لميكن اِح وِمد انه..أضع ياِت حى كلها بيني دتستِل ِليكماه.. تُلس 

أخشى آالمان الزماضر الح.  لألنَكفأنت  تتركنىن ى ِمافِظحالشّ نوِع ..رمى زقّى ِفدتحفظه هاا وفى سفر تذكر.. 
أرفعالتى ص فى اسم يسوعرا الب.. علىالًتِكم عِد وكقاِد الص قلتَ اي نقبْل :مي نال أخْم إلى رجارجاً خَه. 

 

  : ذلك فىإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ستجد.. أخى القارئ العزيز
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      ٣٨: ٧    ،        إنجيل لوقا ٦ – ٣: ٣٢  & ٦: ٦مزامير  سفر ال١
  ٢٨: ٢٣  ،        إنجيل لوقا              ٥: ٢٠سفر الملوك الثانى  ٢
 ٤: ٢الثانية إلى مؤمنى كورنثوس بولس   ،  رسالة ٣٧ – ٣٥: ١١،  إنجيل يوحنا ١٥: ١ إلى مؤمنى رومية بولس الرسولرسالة  ٣
     ٧: ٥ ،       الرسالة إلى العبرانيين                      ٤٤: ٢٢إنجيل لوقا  ٤
                 ٨: ٢٥إشعياء سفر   ،                            ١: ٤سفر الجامعة  ٥

http://www.muhammadanism.com/Media/Audio/BetterLife/Default.htm

