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الرالربِم ِم....ىىالِصالِص وخَ وخَىىورور نُ نُب ممن؟؟افُافُخَخَأأ  ن!!   
  

(Arabic – The Lord is my Light and my Salvation) 
 

 !!؟؟افُافُخَخَأأن ن مممِِم  ....ىىالِصالِص نورى وخَ نورى وخَببالرالر :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

 وِمنالمزمشْابع والِعور السريننقر أ العدثل والثاِل األود  : 
 

 ""الرالربىى نور نوربو ِم ِمىىالِصالِصخَخَ و ممن؟؟افُافُخَخَأأ  ن!!الر الر بِح ِحب صصننح ح يمِِم  ىىاِتاِتيممنعِِعرتَرتَأأ  نبإإ  !!؟؟بنعل علزَلزَل نَ نَن ىى  
ججيشٌشٌيال ي إإ  ..ىى قلب قلبافُافُخَخَ ال يننقام عل علتْتْ قام ىىح ح رربذِل ذِلىى فِف فِف..ب كنَنَأأ  كا ما مطمئِِئطمن١..""ن  
 

 رائعةى الاِنع الم نتأمُلحينف. رينشْابع والِع السورِهمز بمبى النَداو دعى منّتغَ ن أن.يننؤِمميطيب لنَا ك 
 ا أن لنَنييتب .بِعرتَأ نم ِمىاِتي حنص ِحب الر.افُخَأ نم ِمىالِصخَ وى نوربالر:  إذ يقولِهاِتمى كِل ِفتْاءى جالِت

 رظه ي.اركب المِهِصخْ بشَِهاِطارتبِشدِة  نع و.ب بالرِهالقِت عقوِة نق عد بِصربا تعه أنّ.ةعور ِهاِتطى كلم أعالذى
 ذِلكاًجليحين فع ر النَبى داودع نَِهيني حوالر قاَلو ب: الروإلى ِذ .ى نورباع ربالروقاَلِة القوي : الرىالِصخَ ب. 

وإلى أحضان موقاَلِهبِتح  :الرِحب صنح اِئى .ىاِتيأحب: ى بالنّنفِعا مور إنلم نورى يكن .و ام يعودِم على ن 
  ٢!. ما أروعها ِمن كِلماٍت.ى؟اِتي حنصِح  يكن لمن إنصى بالِحِتدفاِئ ام و.ىالِص خَ يكن لم إن.الصالخَ

 

 نص وِح.مهالص وخَ.مه نوره أنّركوند يب الررفونع ين م.ههلونَج ين ومب الررفونع ين مني بتانشَ 
حاِتيهم.في مجدوناس مه.أم ا مني هلونَجهنِك فيرونع ظمة قدِهِتر.و يصقُدتاِب الِك قوُل فيهم: "أنهأنهممكالع كالع صى ى  الِت الِتفِةفِةااص

تذرتذريهيها الرا الريحيح" .روا النّفضذِل ِلوريتخَك بى الظالم ِفطون.ر وا الخَفضذِل ِلالصكه مم ستعبدلخَ ِلونِةطي.ر وا فض
 ورِهمزى مداود النَبى ِف بكتَ .بع ورفٌو خَ بْلى قلوبهم ِفالمس  الكذِل ِل.هم عليهلطانَوا سرة القدير وانكَايمِح

الرقاَلقاَل" :رشَابع عالج ى قلبِهى قلبِه ِف ِفلُُلاِهاِه الجلي لي سإله إلهس ..  فسفسددوا وروا ورجسأأوا بوا بجسفعاِلاِلفعهمهم..لي لي سسم م نني ي ععملُُلمص الحاًالحاً ص..  الرالربِم ِمب ننالس الس ماء اء م
 وال  وال سس لي ليالحاًالحاً ص صمُلمُلعع ي ينن م مسسليلي. . واوادد فس فسعاًعاًوا موا ماغُاغُ ز ز قدْ قدْالكّلالكّل  .. اِهللا اِهللابِِبم طاِلم طاِل فاِه فاِهنن ِم ِم هْل هْلنظرنظرر لير ليشَشَ الب البىى على بِن على بِنفَفَررشْشْأأ
واِحاِحودا  ."دأمالمى الثاِننَعميل الِذى الجى جى ِت ِفاءنشُ األلكِةودالع األ.ِةذب االسِتسلوب ل راِخنكارى السداودالنَبى  
ضايقيِهبمالذين أر ادْلوا مبالخَ قلبِهء ِفووالر ِبع.يكتِف فلم الم نِّرمالم لهمبأن ي مجِهبقوِل  اَهللاد :أنالر ب نوره 

 .وهجِع ليزباًر حِهوا علينُّ وشَوهعبر ليِهزلوا علي نَ الذينياًدتحان مئنَ واطِمى ثقٍة ِفقاَل  بْل.ِهياِت حنص وِحهالصوخَ
 ٣.افُ أو يرهب إنساناً مايخَ دع ي ألنّه لم.إنّه ال يراهم. ؟برتعِِ أنم ِم.؟افُ أخَنم ِم:فقاَل

 

ألنّه ال  ..أرتعِِب؟أرتعِِب؟ِممن ِممن  :قاَل و.افخَي حتى خيفُي ا مهامى أمري  الهنّ أل..ِممن أخَافُ؟ِممن أخَافُ؟ : النَبىداود قاَل 
 .أل المكانم يب الرِدج مالَلان جيم اإلىنَيى بعر ين حينؤِم الماُل حى ِهِه هِذ.برتِعيحتى  بِعرييرى أمامه ما 

إن  . لهودجو  ال كأنِهامأم نِم ىتالشَ ي بْلهعبرى ي الِذهود عرغُصي ف. الربورض حِةبي وهِةعو برفيض قلبهوي
ؤِمالمنوِح الرى كالنّقُحِلي ى األر ِفسجواء الرِةوحيالع ال.الي  ِلتأثير جٍةاذبيأر ا  بْلٍةضيكأنّهاض حلتْموانع د٤.تْم 

 

 إ إن حساس النَبى داودكاِمان ال باألمعِلل يبله أرع التشْوى  ِفاِتبيهمزِهورم ابع والِعشْرينإنّ. السهي ى ر
نفسهَلاِخ دظلٍة م.ستِت مى خَ ِفريٍةم.رتِف معخْ على صٍةر.فه ألنّألنّ" : يقوُلوههي ى ِفى ِفبئِنبئِنخَخَ يى مِف ِفهِِهظلِتظلِتى م ى يى يوم الشّم الشّورر..ي ي سترى ى نِِنستر
 اِتانَس إحام أمراًاِئ حهى نفسر ي ثم."ىىوِلوِلى حى حاِئاِئددى على أعى على أعأِسأِس ر رععرتِفرتِف ي ي واآلن واآلن..ىىنِِنفعفعرر ي يةٍٍةررخْخْ على ص على ص..هِِهتِِتممييتر خَتر خَبِسبِس
الربِه علي.فبم اذا يرِل دلرذِل ِل.؟بيقوُلك : "مماذا أراذا أردِل ِلد لرلربِم ِمب نأجل كلِّ أجل كلِّن ح ؟هِِهاِتاِتسنَسنَ ح".ولكن الر وحالقد سألهم هاذا  بم

يرإ.د ناِئ ذبحالح ِهِدم أفضُلى ا م يتقبلهالر ِمب نذِل ِل.يسيِه قدرنّ تَكفأفأ" :الً قاِئمذبذبحِف ِفح ى خيمهِِهتِِتى خيمذب اِئاِئ ذبححاله ى ى نِّنِّ أغَ أغَ..تاِفتاِف اله
                                                

   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع  ،                                        ٣ & ١: ٢٧سفر المزامير  ١
  ٥ – ٣: ١٠ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٢
– ١: ١٤   &    ٤: ١ سفر المزامير ٣

．
 ٣             

  ٨: ٤ رسالة بولس الرسول الثانية إلى مؤمنى كورنثوس ٤
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وأرنِّنِّوأرمِل ِلم لرلربوِف."ب ى مزورِهمشْابع والِع الرريننّ رمداود إلهِه النَبى بلِِل": الً قاِئ ِللرلرلرباأل األب ررضلُؤلُؤ وِم وِمضهااه..الم ة ة سكونَسكونَ الم
ع ع وِضوِض م مىى ِف ِف يقوم يقومنن وم ومبببل الربل الرلى جلى جإإ  عدعدصص ي يننمم  ..ااتهتهار ثبار ثبنهنها وعلى األا وعلى األههسسسسأأار ار  على البح على البحههنّنّألأل  ..اا فيه فيهنيننيناِكاِك الس السوكّلوكّل

قدالطاِهالطاِه  ..؟؟هِِهسِِسقدررالي الي ددين والنِقن والنِقيىىى الِذ الِذ القلِب القلِبىلم لم ي ي حلْْلمِِمحنفس نفس هإإ  هلى الباِطاِطلى البل ول وال حباًباًذِِذ كَ كَلفَلفَال ح..  ييحلُُلمِِمحب ة ِمة ِمركَركَ بندِِدنْنْ ِع ِعنالر الر ببو و براًاًبر  
 هذا  هذا وو ه هننمم  ..دِِدجج الم المككلِِل م مخَلخَلدد في فياتُاتُريريهه الد الدابابووببا األا األتهتهييأأ  ننعع وارتِف وارتِف..وسكنوسكنؤُُؤ ر ررتاجرتاجا األا األتهتهييأأ  ننفعفعارار. . هِِهالِصالِص خَ خَلِهلِهإإ  ننمِِم
ملِِلمككالم الم جدِِدج . .الرالرببالقدير القدير الج الج ببارار  الرالربب  الجالجببارتالتال الِق الِقىى ِف ِفار..  ارارفعفعنأأ  نييتها األا األتهرتاجرتاجر ؤُُؤ روسكنوسكن..  ووارارفعنَنَفعهأأا ا هييتها األا األتهببوواباب  

الدالدههرياتُاتُريفي في دخَلخَلدم لِِل مككالم الم جدِِدج . .ممننه ه ووهذا م لِِل هذا مككالم الم ج؟؟دِِدج . .ررببالج نوِدنوِد الجه ه ووم لِِل مككالم الم ج١."دِِدج  
 

 ني بن ِمجرخْت و.ِدم والحتاِف الهحاِئ ذببلر ِلحذب ي.ِهاِتي حنص وِحهالص وخَه نورب الر كاننمكّل  
معِظماً  ودشْ ي أنستطيعي  الاننس اإل إن. العظيمِهِم السجيِدبيح والتم التسانيمتر ذب وأع.ِلجالِلِهى اِن أحلى األغَِهفتيشَ

بالً قاِئالركد اودالنبى : الرى نورب املم  بالر يستلم قلبكاِمالًه .ولي ِمس نم صارِةنَر لالسِتدإال الر نفسهب . 
وماستنَن اربنور الر باكتس بم رفة وِحعكمييزاًة وتمر اًوحي . باح الثاِمن قوُل الرحوحنا األصبإنجيل ي اءج لقد

  ٢."اِةاِةيي الح الح نور نور له له يكون يكونبْلبْل. . ةِِةى الظلمى الظلمى ِفى ِفشِِشممى فال يى فال ينِِنعع يتب يتبننمم. . المالم الع الع نور نورووا ها هأنَأنَ": يسوع ِللكتبِة والفريسيين
 

استمرأوا العيشَ ِفى الظلمِة . ضلوا كثيرون. إن اإلنسان ببعِدِه عن اِهللا يعرض نفسه ِللسقوِط والهالِك 
وليس من يخِلصهم  .وضمهم إبليس إلى مملكِتِه التى تدعى مملكَة الظلمِة. ألنّهم أحبوا الظلمة أكثر ِمن النور

ررحويبإال الر قيودِِِهم ِمن مطالبيِه. ه خِلصي بالر قِّإنبنورِه إلى الح مديههوي . جبِساء فر إرميا األصاح ح
 عنَملي فَ يِق أنستطيع ين مسلي ." قلبكم قلبكم بكلِّ بكلِّىىونِنونِنذ تطلبذ تطلبإإ  ىىونِنونِن فتجد فتجدىىنِِنونَونَطلبطلبوتوت": ب الر قوُلشرينع والِعالتاِس

 .ِهاِتي حنص ِح وكان.هالص خَ اُهللا كانه نور اُهللا كاننم و. قلبِه كلِّن ِم اَهللاان طلب إنس على قلِبب نور الراقَرإشْ
  ..ىىحتِمحتِم ي يهِِهحِتحِت أجِن أجِنتَتَحح وتَ وتَلهلهظِلظِل ي يوافيِهوافيِه بخَ بخَبيتُبيتُ القدير ي القدير يلِّلِّى ِظى ِظ ِف ِفىىتر العِلتر العِلى ِسى ِس ِف ِفنناِكاِكالسالس"  ألن.بعر وأ فٌوخَلن يدركه و

  ىى ِف ِفددفِسفِس ي يالٍكالٍك ه هنن وال ِم وال ِم..ىىجج الد الدىى ِف ِفسلكسلكإ يإ ي وب وبننوال ِموال ِم  ..ارارهه النّ النّىى ِف ِفطيرطيرم يم يهه س سنن الليل وال ِم الليل وال ِمفِِفوو خَ خَننى ِمى ِمشَشَخْخْييال ال 
الظهيرةِِةالظهير..  ييسقط عسقط عننج لفٌلفٌأأ  ههانبانب جوربو اتٌاتٌ وربوع ع نني إإ. . ههميِنميِن يليهِِهليال يقر ال يقر بنّنّإإ  ..بمما بعا بعييي  ههنينيينظريي و ونظرررى مى مججاز٣."راررارشْشْ األ األاةَاةَاز 

 

  المالم الع العننالم وكوالم وكوى العى الع ِف ِف كان كان..المالم إلى الع إلى العان آتياًان آتياً إنس إنس كّل كّلنيرنيرى يى يى الِذى الِذ الحقيِق الحقيِق النور النوركانكان": ا البشيروحنَ ي قاَل 
   ألن ألن.. النور النورنن ِم ِمة أكثرة أكثر الظلم الظلم النّاس النّاسببالم وأحالم وأح إلى الع إلى العاءاء ج ج قد قد النور النورة أنة أنينونَينونَى الدى الد ِه ِههِِه وهِذ وهِذ..المالم الع العرفهرفهعع ي ي ولم ولمبِهبِه
أعأعممالهالهمِش ِش كانتْ كانتْم رريرةةير..ألن كّل كّل ألن م م ن ين يعمُلمُلعالس يئاِتيئاِت السي ي بغِِغبضضالنور وال وال النور   يِل ِل النور النورى إلىى إلىأِتأِتي ئال توبخَخَئال توبأع أع ممالهاله..وأم وأم ا ما منيفعُل يفعُلن   

  رينرينشاِكشاِك" :ى كولوِسىِنؤِملى مإ سوُل الرولس بكتبو ."ولةولةممعع م ما باِهللاا باِهللاهه أنّ أنّالهالهمم أع أع إلى النور لكى تظهر إلى النور لكى تظهرلُُل فيقب فيقبالحقّالحقّ
اآلبشركِةشركِةا ِلا ِلى أهلنَى أهلنَ الِذ الِذاآلبمير اِثاِث ميرالقد القد يسينا ِما ِمنقذنَنقذنَأأى ى  الِذ الِذ..ى النورى النور ِف ِفيسينننسلطان الظلم ا إلى ملكوِتا إلى ملكوِت ونقلنَ ونقلنَةِِة سلطان الظلماب اب ن من مح٤."هِِهبِتبِتح  

 

ى ى  الِذ الِذرربب الخَ الخَووهذا ههذا هوو":  األولىِهالِتى رسِفقاَل يوحنا الرسوُل . سلك ِفى النور ألن اَهللا نور ِلنَ.ىأحباِئ 
سمِِمسعناهمنْ منْعناه هونخْ ونخْه بركمبِه بِهبركم ::إن اَهللا اَهللا إن نور نور ولي ولي سفيِه فيِهس ظلم ة البتةة البتة ظلم..إن قلنَ قلنَ إن ا أنركَركَا شَا شَ لنَ لنَا أنة مة مععها ِفا ِف وسلكنَ وسلكنَهى الظلمنكِذ نكِذةِِةى الظلم بب  

ولسا نَا نَنَنَولسععملُُلمالح قّقّ الح..ولكن ولكن إن ا ِفا ِف سلكنَ سلكنَ إنى النور كمى النور كما ها هوركَركَا شَا شَ فلنَ فلنَ..ى النورى النور ِف ِفوة بة بععضضنا منا مع بع بععض ودض ودممي ي سسوعوعالم الم سيح ابهِِهنِِنسيح اب  
ييطها ِما ِمرنَرنَطهنخَ خَ كلِّ كلِّن طيإإ  ..ةٍٍةطيننّنّإإا ا  قلنَ قلنَنههلي لي سا خَا خَ لنَ لنَسطيلّّلة نِضة نِضطيانفس نَنَ انفسا وليا وليسسالح إإ  ..اا فينَ فينَقُّقُّ الحنا بخَا بخَ اعترفنَ اعترفنَنطايانَانَطايا فها فهوأأ  ومينمين  
ووعلٌٌلاِداِدع..حتى ي غِفغِف حتى يرا خَا خَ لنَ لنَرطايانَانَطايا ويا ِما ِمطهرنَطهرنَا وينإإ  ..ثمثمإإ   كلِّ كلِّنننَنَنّنّإإا ا  قلنَ قلنَنا لمئْْئطِِطخْخْ نُ نُا لمنج نج علهوكِل وكِلاذباًاذباً كَ كَعله متهمتهلي لي س٥."اا فينَ فينَتْتْس 
 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمأنْتَ  ..اوىرىنورأنْتَ  ىلهوإ ىب 
 ى علتْ قامنإ .ى قلبافُخَ ال يشٌي جى علزَل نَنإ .؟ب ارتِعنم ِم.ىاِتي حنصِحأنْتَ  .؟افُخَأ نم ِم.ىالِصوخَ
حرذِلى فِفب نَأ كا مِئطمتُ .نافاخَأ لسشر  ِعى ألنكتَنَأ .أنْتَ مالم ِسمى ميِن بيكنا مي أ وِنىتدأيِنىنتعو عضِنىتد 
بيمين برالِتى..كص أرفع وعسم يار ِفى استِكالً البقلتَ م نا مي عِدكعلى و  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى  . 
 

 :ىك ِفِلها ستجد ذير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

                                                
– ١: ٢٤ سفر المزامير ١

．
 ١٠  

   ١٢: ٨إنجيل يوحنا  ٢
– ١: ٩١سفر المزامير        ،       ١٣: ٢٩ِسفر إرميا  ٣

．
 ٨  

  ١٢: ١    ،     رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى كولوسى ٢١ – ١٩: ٣  &    ١١  - ٩: ١ إنجيل يوحنا ٤
  ١٠ – ٥: ١ رسالة يوحنا الرسول األولى ٥


