
خومشدروتكدلا

Switzerland

قحلانعثحبلا
خومشدميهاربإ

2010 All rights reserved
1991ىلوألاةعبطلا

AR-7850-LIT
English title: Search for the Truth

German title: Suche nach der Wahrheit

The Good Way
P.O. Box 66

CH - 8486 Rikon
Switzerland

www.the-good-way.com
ebook-ar@the-good-way.com

١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com

سرهفلا
.باتكلاميدقت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢
.ةمدقم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٢
.ءارولاىلإةرظن:لوألالصفلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٣
.قحلانعثحبلا:يناثلالصفلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٤
.هللاصالخويتيطخ-لُّوحتلا:ثلاثلالصفلا . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٠
.؟اذاملو،ديدجنمدلوأفيك:عبارلالصفلا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٣
.»قحلانعثحبلا«:باتكةقباسم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .١٦



باتكلاميدقت

روتكدلليحورلارابتخاللىلوألاةدَّـوسملاتأرقنأدعب
تامولعملاتيأرو»قحلانعثحبلا«خومشدميهاربإ
هذهنأتعنتقا،اهميدقتواهثحبيفبعتيتلاةريثكلا
عابِّـتالميهاربإروتكدلارارقنإف.بلقلارسأتةيعقاولاةصقلا
لخملاحيسملا

ِّـ
يركفعارصدعب،قُّمعتوةساردةجيتنءاجص

نييحيسملانمباتكلااذهنوعلاطينيذلاو.يفطاعو
يذلاخومشدروتكدلالجأنمهللانوركشيسنييقيقحلا
يتلاةريثكلاتابوعصلانممغرلابةنامأبحيسملاعبت
.ِّـرصنتملاقيرطةبوعصرادقمحضوتهتايحةصقو.هتهجاو

لكسيلنأرهظُترخآلابناجلانمةصقلانأىلع
روتكدلاةقالعنإف،مهتالئاعنادقفلنيضَّـرعمنيرصنتملا
.ةبيطةقالعتلظهئاقدصأوهتلئاعبهناميإدعبخومشد
هئابرقأوهناريجبينتعيلهناعأهللاحورنأسحيوهو
هقانتعالبقلعفيناكامملضفأةقيرطبهئاقدصأو
.ةيحيسملل

خومشدروتكدلارابتخانأملسملائراقلاملعينأوجرنو
تاذاوزاجنيملسملانمنيريثكنإف،ًاديرفًارابتخاسيل
مهاياطخنمصالخلاقيرطنعنولأسيمهو،رابتخالا
عيطتسيالعيضاوميهو.هللاابةيصخشلامهتقالعنعو
ريسينأهقامعأنمقاتشيناسنإلكف،اهلفاغتينأناسنإ
خومشدروتكدلليحورلارابتخالانأوجرنو.هللاعم
.قحلانعشيتفتلابنومتهيف،ءالؤهدعاسي

نأنودجيسنيملسملاءارقلانمنيريثكنأدبالو
هناميإنمملسملالقنتنأنكميقُّمعتبنآرقلاةسارد
همدقيامكحيسملابناميإلاىلإنآرقلاهمدقيامكحيسملاب
»عوسي«مساىنعمنوكرديف،هتمدخوهميلاعتب،ليجنإلا
لخملا

ِّـ
لخييذلاص

ِّـ
هحسميذلاو،مهاياطخنمهبعشص

،هللاركفسانللنلعيًايبنو،هللاىلإسانلابّرقيًانهاكهللا
.رشبلابولقيفهللاتوكلمسسؤيءاجًاكلمو

ىلإينآرقلاركفلانمخومشدروتكدلالاقتنانكيملو
فشتكيسف.ًالهسًارمأحيسملاديسلانعيليجنإلاركفلا
باتكلاسرديأدبىتحهتهجاويتلاةغلابلاةبوعصلائراقلا
نمكلذريغو»فَّـرحمباتك«هنأةبقعًايّطختمسدقملا
أرقينأنمهعنمتف،ملسملكقيرطيففقتيتلاتابقعلا
.حوتفمبلقبليجنإلا

نمةكربنيملسمونييحيسمًاعيمجءارقللىنمتن
.باتكلااذهةسارد

نورشانلا

ةمدقم

يفةيداعةرهاظرخآنيدىلإنيدنملُّوحتلاحبصأ
ةحتفنملالوقعلاباحصأنمنيريثكنإف،هذهانمايأ
.هعمسنألاوةيلزألاهتبحماوكرديلهللاةفرعمنعنوشتفي
مهقرطومهاياطخنوكرتيمهلقحلاهللانلعيامدنعو
يقنريمضبةديدجةايحيفهللاقيرطىلإنوهجتيوةميدقلا
ملٱُمُهَكِئَلوُأَوِْمِّـهبَرْنِمًىدُهَىلَعَكِئَلوُأ«

ةروس(»َنوُحِلْفُْ
ًايعسقحلانعنولضينيريثككانهنكلو.)٢:٥ةرقبلا
نكتملًاميدقو.مهنعفحصلابتكتىتحوأ،ءارثلاءارو
يفامأ.رخآىلإنيدنملاقتنالاصصقةياوربمتهتدئارجلا
ىرخأىلإةديقعنملاقتنالارابخأتلتحادقفهذهانمايأ
لقتنينايحألاضعبيفو.اندئارجنمىلوألاتاحفصلا
ىلإنيدنم،اهلاحبدلبوأ،مهنمفالآلاوأسانلاتائم
ماعطلامهمعطينمدنعاودجيل،عوجلاببسبرخآ
دبالو.ةيسايسعفاودبمهنيدنوّريغينمكانهو!ةديقعلاو
دقهنأامك،ةيسايسلاوةيداملاعفانملابلجينيدلاقانتعانأ
.لكاشملانمريثكلاةداقلاوتاموكحللبِّـبسي

يئابآنيدمالسإلارجهأنأريدقلاهللايندشرأدقلو
حيسملاعمةديدجلايتايحيفَّـيلعتضمو.ًايحيسمحبصأو
رفغهنألدمحلاوحيبستلاعفرأينإو.ًاماعنورشعوةينامث
نيريثكنأتظحالدقلو.ةيدبألاةايحلاينبهووياياطخ
يناميإلامهرابتخانوبتكيمهتديقعنوّريغينيذلانم
،ةعرسبلُّوحتلاةصقرشنيفرابغالو.ةعرسبهنورشنيو
دقلو.ةيداملادئاوفلاءانتجاكلذءاروعفادلانوكيالأىلع
،يرابتخابتكأنأنييحيسملايئاقدصأدحأينمبلط
يفتدجودقلف.كلذلعفأنأليلخادعفادبسحأملف
ىلإلوحتيصخشلالعجامنأاهتأرقيتلالوحتلاصصق
هنيديفهدجوامملضفأديدجلايفدجوهنأرخآنيد
يتلاحيفو.برلابةيصخشلامهتلصقيمعتلثم،ميدقلا
هللاقيرطنعيئابآةنايديفٍّدجبتشتفةيصخشلا
امكحيسملابتنمآف،قحلاقيرطلاىلإينداقف،صالخلل
.سدقملاليجنإلاهنلعي

املكنأدقتعأ؟هللادنعنمًةزجعميلُّوحتناكلهف
نألعفادبسحأملينكلو.هتمعنةطساوبىرجيلىرج
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يحيسمباشبتيقتلاىتحةيحيسملاىلإيلوحتةصقبتكأ
تدرأف،يحورلاهرابتخايفهريغكراشينأدارأسمحتم
عيطتسأل،ًايحيسمترصفيكويتايحةصقلجسأنأ
صالخلاحرفاوربتخينأنوجاتحينيذلادعاسأنأكلذب
َنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُي«يذلاهللادجملاف.حيسملاب
حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَو

ْ
.)٢:٤سواثوميت١(»َنوُلِبْقُيِّـَق

ءارولاىلإةرظن:لوألالصفلا

ةملسمةلئاعيف١٩٣٤)بآ(سطسغأ١٣يفتدلُو
ىلعةريغصةيرقيهو،ليدوتيفةطسوتملاةقبطلانم
هطيحتريغصرهنئطاشىلعدنهلادالبليبرغلالحاسلا
مهلوأ،سانلانمعاونأةثالثانتيرقيفناكو.ةيلاعلالابجلا
ةقبطلانمسودنهلامث.ءاينغألاوةيبلغألامهو،نوملسملا
ةيرقلايفنكيملو.نوذوبنملايهفةثلاثلاةعامجلاامأ.ايلعلا
ضعبمامأنودبعتيسودنهلاناكف،يسودنهدبعم
امأ.ةيرقلاقاطنجراخرمحألانوللاباهونهديتلاراجحألا
نوسرامياوناكفلاجرلانمنسلايفرابكلانوملسملا
اوناكبابشلانكل.ةنامأبيمالسإلانيدلاضئارف
.ىرخأءايشأبنيلوغشم

تيبيفشيعنانكو.ناتخأوةوخإةعبرأيبألناكو
ةعطقعرزيرغصألاهيخأةدعاسمبيدلاوناكو،دحاو
نورخآلاةثالثلايمامعأامأ،ًاعيمجةوخإلااهكلميضرأ
يفتكنانكف،ًاريثكةنيدتميتلئاعنكتملو.نيفظوماوناكف
.ةعمجمويلكعماجلايفةدابعللباهذلاب

ىلعديلولالفطلايمسننأانتيرقلهأةداعتناكو
اوناكامك.ءايبنألادحأمساىلعوأ،هدودجدحأمسا

ةملكهيلإنوفيضيو،ىنسحلاهللاءامسأدحأنوراتخي
تناكفتانبلاةيمستامأ.لاجرللءامسأهذهو»دبع«
ناكمث.ميرممساالإركذيالنآرقلانألانتيرقيفةبعص
ةمطافوهتجوزةشئاعو،مالسإلايبنمأةنمآمساانيدل
مث،ميهاربإمسايلةلئاعلاتراتخااهسفنةقيرطلابو.هتنبا
يتلئاعتناكو.»خومشد«و»ناخ«ةلئاعلابقلتفاضأ
ناكهنأامك،هللاليلخميهاربإمساهنأليمسابةروخف
يفنيمرتحملانيملسملانمنيريثكمساو،يدجمسا
.انتيرق

ةنسيفو.يترسأةيقبنأش،مالسإلاةنايدتعبتدقلو
تلصحدقو،يرمعنمنيرشعلاوةثلاثلايفتنك١٩٥٧
.يابموبةعماجنممولعلايفسويرولاكبلاةجردىلع

،ًاينيدًاباتكتأرقالو،ةنايدةيأتسرامدقنكأملينكلو
ًاميلعتتيقلتدقنكأملو،نآرقلانمةخسنيدنعنكتملو
نمبيرقعماجانتيرقيفناكو.يتلوفطيفًاداجًاينيد
لكتارمسمخةالصللنينمؤملاوعدينّذؤملاناكف،انتيب
ءايقتألانمدحاوناكف،مامإانعماجلنكيملنكل.موي
موقينذؤملاناكو.ةالصلايفنيدوجوملاُّمؤينسلايفرابكلا
.كلذلعفينأعيطتسيصخشدجويالامدنعةمامإلاب
مُّلعتلعماجلايفنوعمتجيلافطألاناكحابصلكعلطميفو
املو.ًاليمجًاليترتنآرقلالتريمهضعبناكو،هظفحونآرقلا
هظفحننأدبالناكف،ةيبرعلاةغللابلزنُأدقنآرقلاناك
انمّلعمناكو.أرقناميناعممهفنملولىتح،ةيبرعلاةغللاب
امدنعو.يناعملاانلحِّـضوينأنودةئطاخلاانتءارقححصي
نأبكلذبلفتحنانك،نآرقلاظفحنميهتنياندحأناك
مث،ةحتافلاأرقنلنيحلاصلاءايلوألادحأربقلوحعمتجن
ىلعاهعّزونوهللامسااهيلعيّمسندنهةزوجرسكن
يفزيمتتةسدقمةحرضأةعبرأانتيرقيفناكو.نيرضاحلا
نوسكيةيرقلالهأناكو،يتيزحابصمءوضبليللامالظ
شامقبهيفنوفدملاّيلولاةافودعوميفًايونسحيرضلا
.ةمحرلاانلوهلنيبلاطدورولاهيلعنورثنيو،ضيبأ

ةيمالسإةسردمكانهنكتمل،مامإاندلبيفنكيملاملو
نوظقيتسياوناكدالوألانمنيريثكنأىلع.اهرضحأ
ءابآلابلغأناكاملنكلو.مهتويبيفنآرقلااولتيلنيركبم
يتلاءاطخألااوححصينأىلعنيرداقاونوكيمل،نييّمأ
زوجعلجرانتيرقيفناكو.ةءارقلايفمهدالوأاهبكتري
نأًارداقنكيملهزجعببسبنكلو،ديصلاكابشحلصي
وعديناكف،سمخلاةالصلاتاقوأيفعماجللبهذي
،سانلانمًابوبحمًايقتًالجرناكو.هتيبيفةالصللسانلا
نييورقلادحأتوميناكامدنعو.هلكنآرقلاظفحدقو
ىلعًاُّمحرتنآرقلاأرقينأخيشلاكلذنمنوبلطياوناك
ناكامك،هتوالتىلعًاطيسبًارجأىضاقتيناكو.تيملا
اوعنميلتويبلالوحاهنورثنييتلالامرلاىلعتايآولتي
تايآولتيناكامك.اهيلإبارتقالانمةماسلاتارشحلا
الإ،ةيبرعلابنآرقلاأرقيناكهنأعمو.ىضرملاءافشلةينآرق
نكلو.هانعمحرشينأالوبتكيفيكفرعينكيملهنأ
مُّلعتلهتيبىلإباهذلانملافطألانمنيريثكعنميملاذه
.هاصعبلافطألابرضيناكهنألهنمفاخأتنكو.نآرقلا

لعتةطسوتمةسردمبتقحتلامث
ِّـ

اهريدت،ةيدرألاةغللابم
ةيدرألاةيدجبألاتملعتنأدعبو.انتيرقيفةموكحلا
رهشيفانتيبيفدوجوملانآرقلانمأرقأنأتلواحةيبرعلاو
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نآرقلاأرقأملو،ةريصقلاروُّسلاراتخأتنكو.طقفناضمر
.ًائيشهنمظفحأنألواحأملو،ًامجرتمالو،ًادبأهلك

يفةيمويلاانسوردةيادبلبقانلأرقيذيمالتلادحأناكو
ةيقبةدايقبناموقيناذيملتناكمث،ةحتافلاةروسةسردملا
لصفلادئاقينمبلطمويتاذو.راكذألاةوالتيفةبلطلا
ماظنريغيفولتأانأو،شعترأتفقوف،ةحتافلاةروسولتأنأ
،ةياغللةئيدرتناكيتءارقنأودبيو.ةروسلاكلتتايآ
نأرظانلاررقو.ينبرضيلهاصعبءاجةسردملارظاننأىتح
.نآرقلاظفحلةيعوبسأةصحصصخي

ةبيرقةيرقيفةيلخادةيدرأةسردمبتقحتلاامدنعو
ةالصنعبايغلاناكو.ماظتنابةالصلاءادأىلعانوربجأ
فيكتملعتف.ءاشعلاةبجولوانتنمانمرحيءاشعلا
ريغ.ةيبرعلاةغللابةالصلاتاملكتظفحو،عكرأويلصأ
تاملكنمهلوقأتنكامنيبةلصلاكردأنأعطتسأملينأ
.عوكرومايقنمهلعفأامنيبو

ناضمررهشناكدقف.َّـيلعًاليقثًابجاوموصلاناكو
ملو.فيصلاةرارحةدشيفءيجيامدنعًاصوصخ،ًاليوط
مايصلانمدبالناكف،موصلانمينوفعيىتحًالفطنكأ
،ةأفاكمبًامودانئيجيناكناضمررهشنأريغ.ةالصلاو
تابجولوانتنانكو،ًاركبماهباوبأقلغتتناكةسردملانأل
ربكأًافورصمانيطعتانتالئاعتناكمث.ليللايفةيهشماعط
.ةديدجسبالموّذلأىولحو

دارفأنكيمل،ةركاذلايننوختالأوجرأو،ركذأامردقبو
ىربكلايتخأادعام،بجيامكمهنيدنوسرامييتلئاع
ملةأرماكاهنأولو-ةالصلاتماقأونآرقلاتظفحيتلا
رعشأملف.ةدابعلاءادألعماجلاىلإبهذتنأعيطتستنكت
امدنعو.انترسأدارفأنمدرفيأنمأوسأوألقأينأ
نمليلقلاىتحتدقفدقتنكةيوناثلاةسرادلانمتيهتنا
.يرغصيفهتملعتيذلاينُّيدت

قحلانعثحبلا:يناثلالصفلا

:ةيملاعةنيدميفةايحلا-١

ىلعبعصي،مويلالاحلاوهامك،ةنسنيثالثذنم
قاحتلالاناكو.دنهلايفبطلامُّلعتلًاناكمدجينأناسنإلا
يفيساردلاءادألايفقوفتلاىلعفقوتيبطلاةساردب
تناكدقف،تاءانثتساالبكلذناكو،ةيوناثلاةلحرملا

.نيدلاوأقْرِعلانعرظنلاضغبعيمجللةحوتفمةساردلا
يفةيلاعتاجردذيملتلالانينأديحولاطرشلاناكو
يفو.تحجنهللانملضفبو.ةعماجللةقباسلاهتسارد
تناكو.يابموبيف»تنارج«بطةيلكتلخد١٩٥٠وينوي
ىتحو.نيدوةغلوةمألكنمذيمالتلاهءاج،ًايملاعًادهعم
ليلقو،نيملسملانميئاقدصألكناكةعماجلابيقاحتلا
نعليلقلاالإفرعأنكأملينأعمو.سودنهلانممهنم
سودنهلانعيندعبينألًايفاكناكهتفرعامنأالإ،يتنايد
نكميالفهيلعو.نثوداَّـبعوةرفكنوملسملامهربتعينيذلا
٣:٢٨نارمعلآ(ءايلوأمهنمذخَّـتنوأمهقداصننأ
ناثوأمهراجحأنأتضرتفادقلو.)٤:١٣٩،١٤٤ءاسنلاو
نعمهلأسأنأبةدحاوةرممتهأملينأولو،اهنودبعي
نأحيحص.ًاهباشمنييحيسملانميفقومناكو.مهتديقع
روبزلاوةاروتلا:باتكلالهأركذ،يتامولعمبسحب،نآرقلا
مهف،مهنعرثكأفرعألًاجايتحارأملينكل.ليجنإلاو
مث.هللانباىسيعمهنمدحاو،ةهلآةثالثنودبعينوكرشم
لاجرناكو.ةيحيسملاىلإسانلاليوحتيفءايكذأاوناكمهنأ
نأو،مهدحونيملسملاعملماعتلاباننوحصنياننيد
نيكلاهلاونيكرشملاونيقفانملاوةرفكلانممهريغىشاحتن
،٥:٥١ةدئاملاو٣:١٠٠،١١٨نارمعلآو٢:١٢٠ةرقبلا(

.)٩٨:٦ةنّيبلاو٦٦:٩ميرحتلاو٥٧

هذهعابتأىشاحتينأملسملاعيطتسيفيكنكلو
دقل؟انتعماجلثمةيملاعةعماجيفسرديوهوتانايدلا
،بيبطللةبسنلابًايساسأًائيشتاضرمملاعملماعتلاناك
لمهأنأًارطضميسفنتدجوف!تايحيسمءالؤهمظعمو
ةقادصنأتفشتكاامناعرسو.اننيدلاجرةحيصن
لدابتنانكو،ةعتممةقادصنييحيسملاةبلطلاوةذتاسألا
تأدبو،مالسإلليئامتنابًاروخفتنكو.انناميإنعانراكفأ
نلنيذلانيبيطلانييحيسملايئاقدصأريصمنأشبقلقأ
ًاريثكترثأتدقلو.ةئطاخدئاقعنوعبتيمهنأل،ةنجلااولخدي
اونوكيملف،مهميلاعتعمقفتتتناكنييحيسملالاعفأنأل
،كلذنوسرامياوناكلب،نيرخآلاةبحمنعطقفنوملكتي
يفمهنيدميلاعتنوقّبطيو،نيجاتحملاوءارقفلانودعاسيف
نآرقلالعجيذلاببسلاوهاذهلهف-ةيمويلامهتايح
أرقنامك،مهحدمتةياغللةفيطلتاملكًانايحأمهنعملكتي
َنوُئِباَّـصلٱَواوُداَهَنيِذَّـلٱَواوُنَمآَنيِذَّـلٱَّـنِإ«:٥:٦٩ةدئاملايف
لٱَوِهللاٱِبَنَمآْنَمىَراَصَّـنلٱَو

ْ
َالَفًاِحلاَصَلِمَعَوِرِخآلٱِمْوَي

َّـدَشَأَّـنَدِجَتَل«:٨٢ةيآلايفو.»َنوُنَزَْحيْمُهَالَوْمِهْيَلَعٌفْوَخ

لٱاوُنَمآَنيِذَّـلِلًةَواَدَعِساَّـنلٱ
ْ
َّـنَدِجَتَلَواوُكَْرشَأَنيِذَّـلٱَوَدوُهَي

َّـنَأِبَكِلَذىَراَصَناَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱاوُنَمآَنيِذَّـلِلًةَّـدَوَمْمَُهبَرْقَأ
.»َنُوِربْكَتْسَيَالْمَُّـهنَأَوًاناَبْهُرَوَنيِسيِّـسِقْمُهْنِم
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يفنايحيسمنامليفضرُعةعماجلايفيدوجوءانثأو
نوملسمبهذو.»رشعلااياصولا«و»سيدافوك«،يابموب
ُتشهدناو.تابَّـجحمةوسنمهنيبنيمليفلاةدهاشملنوريثك
رثكأىسومنعسدقملاباتكلااهدروييتلاتامولعملانأل
:يسفنتلأسو.نآرقلايفهنعةدوجوملاتامولعملانمًادج
عمو؟هتقبسيتلابتكلايفءاجاملكنآرقلايوتحيالأ
تلعجينكل،ىمسألايتنايدرابتعايفًارمتسمتنكينأ
.ًاباوجهلدجأنأنودلاؤسلااذهجلاعأ

ةيعماجلادعبيتساردلمكأنأنوديفورظتلاحدقلو
هتسسأصربللىفشتسميفًابيبطتنَّـيعتف،بطلايف
يحيسمقيدصينادهأيابموبرداغأنألبقو.ةموكحلا
أرقأنأتررقف،هأرقأنأًادعويّنمذخأو،ًاسدقمًاباتك
نآرقلاو.ميقتسملاطارصلانعلضأالىتح،ًالوأنآرقلا
٢:١٦١،١٦٢ةرقبلا(كالهلابمالسإلانوضفرينيذلارذني
.)٤:٤٧،٥٦ءاسنلاو

:نآرقلاةءارق-٢

ةمجرتعمةيبرعلاةغللابنآرقلانمةخسنتيرتشا
تاقوأيفاهيفأرقأتلعجو،ةيدرألاةغللايفريسفتو
ركذُتةروسيفةروكذمةصقدجأنأتشهدناو.يغارف
يفرارمتسالانمتفخف،ةصقانىرخأةروسيفىرخأةرم
مث.قلقلاينمهادًايلخادًامالسدجأنأنمًالدبو.ةءارقلا
ثَّـدحتيتلاةيهلإلابتكلاأرقتنأقاتشتيسفنتأدتبا
تأرقينأولَّـيلعهللاةنعلنمُتفخينكلو،اهنعنآرقلا
ينإف،يلديحولاعفادلاوهفوخلانكيملو.ليجنإلاوةاروتلا
ظفتحيىتحالو،ليجنإلاوةاروتلاأرقيًادحاوًاملسمرأمل
نييحيسملاىلإهَّـجوملاماهتالاناكو.هتيبيفامهنمةخسنب
َّـلحواهخسننآرقلانأمث.ةلزنملامهبتكاوّريغمهنأدوهيلاو
عفُرامدنعحيسملانإ:اولاقنيملسملاضعبنإلب.اهلحم
.ءامسلاىلإهعفروليجنإلاهعمذخأ

دضةدحاوةيآهيفدجأملفنآرقلاسردأتذخأو
،هتئارقنعيناهنتةدحاوةيآدجأملامك.سدقملاباتكلا
ينأبيسفننئمطأتدعينكلو،فوخلاوةريحلاينتكلمتف
نمريثكنأشينأش،ملسمينكلو،نثودباعتسل
نوملسم«اننأانيلعقلطُينأنكميال،يريغنيملسملا
.نيتداهشلاتقطنينأل»مسإلاب

ةغللابنآرقللةمجرتىلعلصحأنأتررقكلذدنع
باتكلاةءارقةهجيفواخمليزأويناميإيّوقألةيزيلجنإلا

.لوتكبكودمرمدمحماهمجرتةخسنتيرتشاف،سدقملا
دابأرديحماظنلهتمدخءانثأمالسإلاقنتعايناطيربوهو
نوربتعيدنهلايملسمنمنوريثكناكو،ةنسنيسمخذنم
ةمجرتلاكلتيفتدجودقلو.ةميلسوةحيحصةمجرتلاهذه
.نآرقلاتقبسيتلابتكلاىلإتاراشإ

:سدقملاباتكلانعةينآرقتايآ-٣

لوزنلبقنمهتلاسرءايبنأللىحوأهللانإنآرقلالوقي
نأعيمجلاىلعنإو،رونوىًدهبتكلاكلتيفو.نآرقلا
،٢:٤،٥،٩١،٩٧ةرقبلا(ةلزنمبتككاهيفمهتقثاوعضي

،٤:٤٧ءاسنلاو٣:٣،٤،٨٤نارمعلآو١٣٦،٢٨٥
،٦:٩٣ماعنألاو٤٦،٤٨،٦٦-٥:٤٤ةدئاملاو١٣٦،١٦٣
.)خلا١٠:٣٨سنويو٧:١٤٥فارعألاو١٥٥

ةدوجومنآرقللةقباسلاةسدقملابتكلاكلتتناكدقل
اهنوسرديونويحيسملاودوهيلااهأرقي،نآرقلالوزنمايأ
اهبلزناماوميقينأنآرقلامهاصوأو،مهدالوألاهنومّلعيو
ةيدوهيلاوةيحيسملاعابتأىلعنآرقلاقلطيو.ماكحأنم
نارمعلآو٢:٤٤،١١٣،١٢١ةرقبلا(»باتكلالهأ«بقل
:٧فارعألاو٦:٩٢ماعنألاو٥:٤٣ةدئاملاو٣:٧٨،٧٩

عابتأمهنإًادبأنآرقلالقيملو.)خلا١٠:٩٥سنويو١٥٧
.تخسُنوأتّريغتوأتفّرحتبتك

ةاروتلااوميقينأنييحيسملاودوهيلانآرقلافَّـلكو
:٥ةدئاملا(مهلجرأتحتنمومهقوفنماولكأيلليجنإلاو
.)٥:٤٣ةدئاملا(ليئارسإينبنيبمكحتةاروتلاو.)٦٥،٦٩
:٥:٤٧ةدئاملالوقتف.نييحيسملانيبمكحيليجنإلانأامك
لَو«
ْ
اَمِبْمُكَْحيَْملْنَمَوِهيِفُهللاٱَلَزْنَأاَمِبِليِجْنِإلٱُلْهَأْمُكْحَي

لٱُمُهَكِئَلوُأَفُهللاٱَلَزْنَأ
ْ
ةلاسرلانإنآرقلالوقيو.»نوُقِساَف

يفىرخأةرمتءاجليجنإلاوةراوتلايفتءاجيتلا
لهجاذإف.)١٩٧-١٩٢ءارعشلا(يبرعناسلبامنإ،نآرقلا
لحنلا(باتكلالهأاولأسينأمهيلعبجوًائيشنوملسملا

لأسيلفهيلإلزنُأاممكشيفهسفندمحمناكنإو.)١٦:٤٣
سنوي(كشلاهنعيلجنيلهلبقنمباتكلانوأرقينيذلا

.)٦:١١٥ماعنألانراق١٠:٩٤

مهلّمحتو،باتكلالهأضعبدقتنتتايآكانهنكلو
٧٩،١٠١-٤٢،٧٥-٢:٤٠ةرقبلا(مهبتكفيرحتةيلوئسم
،٧٢،٧٨-٣:٧٠نارمعلآو١٤٠،١٤٦،١٥٩،١٧٤،

تايآلاهذهنمو.)٦:١٦٢فارعألاو٤:٤٦ءاسنلاو١٨٧
اوفذحو،ةسدقملامهبتكاوفَّـرحباتكلالهأنأودبيةينآرقلا
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قحلااوطلخو،اهوسنوأاهوفخأمهنأوأ،اهتايآضعب
دضةهَّـجومتاماهتالاهذهمظعمنأتدجوو.لطابلاب
.دوهيلا

يتلابتكلادقتنتيتلاةينآرقلاتايآلاحلاصأنأتلواح
بتكلاهذهسفنلدهشتيتلاةينآرقلاتايآلاعماهتقبس
نآرقللةقباسلابتكلالهأناكنإ:يسفنتلأسو.ةَّـحصلاب
!؟اهيفءاجامباومكحينأنآرقلامهيصوياذاملف،اهوفَّـرح
امهدحأنوكينأدبالنالامتحاكانهلاؤسلااذهةباجإلو
ضعبفيرحت)٢(.هسفنضقانينآرقلانإ)١(.ًاحيحص
كلتليوأتىلعّبصنياهؤافخإوليجنإلاوةاروتلاتايآ
تيقبدقلف.اهصوصنىلعسيلو،اهريسفتوبتكلا
ىراصنلاودوهيلانأولو،يهامكصوصنلاوتاملكلا
ليجنإلاوةاروتلاصوصنفيرحتنإ.اهريسفتاوءاسأ
لكبًاعيمجنييحيسملاوًاعيمجدوهيلاقافتاطقفسيليضتقي
ًاعيمجءالؤهقافتاًاضيأيضتقيهنكل،رييغتلاىلعمهفئاوط
امكىقبينأبجيامو،هرييغتوهفذحبجيامىلعًاعم
،رييغتلانأةجيتنىلإُتلصوف.ليحتسمءيشاذهو!!وه
دوهيلادضةهجومتاماهتايه،ةنسلألاَّـيلو،ءافخإلاو
دقفمهبتكامأ.نآرقلالوزنتقونيدوجوملانييحيسملاو
يأدجأملو.اهبءاجامباومكحيواهوأرقيلةميلستيقب
باتكلاخسننآرقلانإلوقييوبنثيدحوأينآرقصن
نإلوقيًادحاوًاصنًاضيأدجأملامك.هلحمَّـلحوسدقملا
.حيسملاعفتراامدنعءامسلاىلإعفتراليجنإلا

نومرتحينيذلانيصلخملانيملسملاضعبككشلهف
يتلاةسدقملابتكلاةمالسيف،دصقريغبوأدصقب،نآرقلا
نأبنآرقلانورسفينيذلامهلهو؟نآرقلالبقتءاج
انأوتشهدنادقل؟مهتنسلأهباووليوأ،هنمءازجأاوفُْخي
ةحصلتدهشيتلاةثيدحلاةيرفحلاتافاشتكالاسردأ
نييحيسملانأملعأينأامك.اهتنهربوسدقملاباتكلا
يفنوفلتخيفئاوطمهو،قحللءانمأو،نومّلعتمدوهيلاو
ىطعملامهباتكنأيفطقاوفلتخيملمهنكلو،دئاقعلاضعب
.وهامكًاميلسيقبهللادنعنممهل

:سدقملاباتكلاةءارق-٤

دوجوبدهشتةريثكةينآرقنيهاربتفشتكانأدعب
نأتررق،ةسدقمبتكنماهقبسامةمالسوةحصو
،ًاحيرتسميريمضنوكييكلو.سدقملاباتكلاسردأ
ىلوألاتايآلاىرخأةرمتأرق،هناحبسهللاباضغإةفاخمو
.ةرقبلاةروسنم

نوكتيسدقملاباتكلانإنويحيسملايئاقدصأيللاقو
نيثالثوةعستىلعيوتحيوهو،ميدقلادهعلا:نيءزجنم
وهو،ديدجلادهعلامث.حيسملاءيجملبقاهبيحوُأًارفس
يتلاليجانألااهيفامب،ًارفسنيرشعوةعبسىلعيوتحي
يورتيتلالسرلاتاباتكو،حيسملاةايحةصقيورت
.ىلوألاةسينكلاتارابتخا

،روهشىلإسدقملاباتكلايفةداجلاةساردلاجاتحتو
دقلو.ةريثكتايلوئسمهيلعيلثمصخشنمًاصوصخ
تافالتخاتدجوينكلو،ىلوألاةءارقلانمًاريثكترثأت
ينّريحيذلارمألا،ةيباتكلاصصقلاوةينآرقلاصصقلانيب
.ًاريثك

صصقلاوةينآرقلاصصقلانيبتافالتخا-٥
:ةيباتكلا

سدقملاباتكلاونآرقلليحطسلائراقلاىتحظحالي
هابتناريثتالفتاقافتالاامأ.امهنيبتافالتخاوتاقافتا
ةسدقملابتكلابنونمؤينيذلانيملسملانمًاصوصخ،دحأ
دصقله؟تافالتخالانعاذامنكلو.هللاةملككاهلك
اهركذيٍتازجعمصصقسدقملاباتكلانمفذحينأهللا
دوجسلابةكئالمللهللارمأًالثمذخ؟نآرقلايفكلذدعب
:٢٠هطو١٥:٣٠،٣١رجحلا(كلذسيلبإضفرو،مدآل
ملاذاملو؟ةصقلاهذهسدقملاباتكلافذحاذاملف.)١١٦
ءانبوةكملميهاربإةرايزةصقسدقملاباتكلاركذي
ةريسمَّـدقسدقملاباتكلانأعم)٢:١٢٥ةرقبلا(؟ةبعكلا
ءاسنلاةصقسدقملاباتكلاركذيملاذامل؟ةضافتسابميهاربإ
فسويةعلطنيأرامدنعنيكاكسلابنهيديأنعطقيتاوللا
نأسدقملاباتكلاركذيملاذاملو.)١٢:٣١فسوي(ةليمجلا
؟)٢٧:١٦لمنلا(دهدهلاولمنلاةغلفرعيناكناميلس
لعجنيذلاىلعهبضغوهللاةنعلةصقةاروتلاركذتملاذاملو
ًاميحرنكيملسدقملاباتكلانأعم،ريزانخوةدرقمهنم
باتكلالوقياذاملو؟)٥:٦٠ةدئاملا(موقلااياطخبًادبأ
لوقيامنيب،نافوطلانمتجنحونةلئاعلكنإسدقملا
؟)١١:٤٢دوه(نافوطلايفكلهحونءانبأدحأنإنآرقلا
نكلو،لجعلالمعبماقيذلاوهنوراهنإةاروتلالوقتو
لهف.)٨٥هط(هلمعيذلاوهيرماسلانإلوقينآرقلا
نيمسالمحيدحاوصخشكانهنوكينأنكمي
سدقملاباتكلاهدروييذلامسالاّريغتياذاملوأ؟نيفلتخم
يهحيسملامأميرمنإنآرقلالوقياذاملو؟نورقةدعدعب
هيلإراشُملايرماسلانإلوقننأنكميله؟نوراهتخأ

قحلانعثحبلاقحلانعثحبلا:يناثلالصفلا
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نمزيفدوهيلاءادعأنييرماسلانمدحاووههطةروسيف
؟حيسملا

ميرم(؟حيسملاداليمناكملوحفالتخاكانهاذاملو
يفتازجعمءارجإحيسملاىلإنآرقلاوزعياذاملو.)١٩:٢٢
لوقيامنيب؟)٣:٤٩نارمعلآو١٩:٣٠ميرم(هتلوفط
ليلجلااناقيفىلوألاهتزجعمىرجأحيسملانإليجنإلا
نإنآرقلالوقياذاملو؟هرمعنمنيثالثلايفناكامدنع
ةَّـينلانأنلعيهنأعم)٤:١٥٧ءاسنلا(بلصُيملحيسملا
يفليجنإلاحضويامنيب-هبلصىلعةدقعنمتناك
متامك،هثودحوهتيمهأوبيلصلاىنعمةياغللةريثكدهاوش
؟توملانمهتمايقو،حيسملانفد

يذلارمألا،ةيلسانتلاحيسملاةّونبلنآرقلاراكنإةميقامو
نآرقلالواحيملامنيب)٦:١٠٢ماعنألا(ًاضيأليجنإلاهركني
هللانباكحيسملاةيصخشليليجنإلاموهفملانلعينأًادبأ
نآرقلاةءارقدنعناسنإلاكرديالأ؟يونعميحورىنعمب
:٥ةدئاملاو٤:١٧١ءاسنلا(ةهلآةثالثبنونمؤينييحيسملانأ

يحيسملاةركفنعملسملاةركففلتختاذكهو)٧٣،١١٦
باتكلايفتءاجامكثيلثتلاةديقعسردييذلا
؟سدقملا

،ًاباوجاهلدجأملوًاريثكينتلغشيتلاةلئسألانمو
ضعبيفسدقملاباتكلاونآرقلاقافتاناكاذإ:لاؤسلا
ينعياذامف،دحاولصأنمامهنأينعيةيخيراتلاصصقلا
ضعبيفالإاهلركذالتاياكحوصصقىلعنآرقلاءاوتحا
خيراتلاوعقاولابهلةلصالامم،دوهيلاونييذوبلابتك
شرعةصقو،رانلايفميهاربإءاقلإةصقكلذنم!؟يحولاو
نوراهوىسومويرماسلاةياكحو،أبسةكلمسيقلبةكلملا
ةصقو،دهملايفحيسملاثيدحو،بَّـهذملالجعلاةعانصو
باحصأودمحمجارعمةصقو،برلالكيهيفميرمنكس
.خلا...فهكلا

؟ةمزاللاةفرعملالكىلعنآرقلايوتحيله-٦

املكىلعيوتحينآرقلانإ:نوملسملالوقياذاملو
نأعم،هلبقةدوجوملابتكلانمهفرعينأناسنإلاجاتحي
نآرقلادصقيله؟ةاروتلاءايبنأنمنيريثكركذيالنآرقلا
سوماعوعشوهولايقزحوايمرإوءايعشإلثمءايبنألانأ
ةدئافيذريغمه)نآرقلامهركذيالنمم(مهريغواخيمو
ءايبنألامركنفيكو؟مهركذلفغأكلذلو،مويلانحنانل
اممهدنعسيلأ؟مهتلاسرومهئامسأركذلفغننحنو

جاتحنالانكنإو؟رشبلاوخيراتلاوهللانعمويلاانلهنومّلعي
ضعبظعاومنآرقلاركذياذاملف،ليلقلاالإتامولعملانم
؟تارمةدعاهركذرركيمث،ءايبنألا

سدقملاباتكلامدقييذلاحيسملاديسلانعاذاممث
نعهلاثمأانلمدقيو،راجلاو،هللانعهميلعتنعريثكلاانل
امنيب،هذيمالتعمهثيداحأو،ةريثكلاهتازجعمو،هللاتوكلم
له؟لاضلانبالاوحلاصلايرماسلالَثَمركذنآرقلالفغي
؟اهعمسنالوةليمجلالاثمألاهذهلثملفغننأنكمي
عضاوتلانعحيسملاميلاعتنعينغتسننأنكميلهو
؟ةبحملاو

:ةبحملانعةعئارلاتاملكلاهذهلعمتسا

لَأِبُمَّـلَكَتَأُتْنُكْنِإ«
ْ

ملٱَوِساَّـنلٱِةَنِس
ِيلَسْيَلْنِكٰلَوِةَكِئَالَْ

ِيلْتَناَكْنِإَو.ُّنِرَيًاجْنَصْوَأُّنِطَيًاساَحُنُتِْرصْدَقَف،ٌةَّـبََحم
لِعَّـلُكَوِراَْرسَألٱَعيَِمجُمَلْعَأَو،ٌةَّـوُبُن

ْ
ُّلُكِيلَناَكْنِإَوٍ،م

جلٱَلُقْنَأىَّـتَحِناَميِإلٱ
ْ
ُتْسَلَف،ٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو،َلاَبِ

طَأْنِإَو.ًائْيَش
ْ

ىَّـتَحيِدَسَجُتْمَّـلَسْنِإَو،ِيلاَوْمَأَّـلُكُتْمَع
ملٱ.ًائْيَشُعِفَتْنَأَالَف،ٌةَّـبََحمِيلَسْيَلْنِكٰلَو،َِقَرتْحَأ

ىَّـنَأَتَتُةَّـبَحَْ
ملٱُ.قُفْرَتَو

َحتَالُةَّـبَحَْ
ْ
ملَا.ُدِس

َالَو،ُخِفَتْنَتَالَو،ُرَخاَفَتَتَالُةَّـبَحَْ
طَتَالَو،ُحِّـبَقُت

ْ
َحتَالَو،اَهِسْفَنِلاَمُبُل

ْ
َالَو،َءوُّسلٱُّنُظَتَالَو،ُّدَت

حلٱِبُحَرْفَتْلَبِمْثِإلٱِبُحَرْفَت
ْ

َحتَو.ِّـَق
ْ
ُقِّـدَصُتَو،ٍْءَيشَّـلُكُلِمَت

ملَا.ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُِربْصَتَو،ٍْءَيشَّـلُكوُجْرَتَو،ٍْءَيشَّـلُك
َالُةَّـبَحَْ

لَألٱَو،ُلَطْبُتَسَفُتاَّـوُبُّنلٱاَّـمَأَو.ًادَبَأُطُقْسَت
ْ

،يِهَتْنَتَسَفُةَنِس
لٱَو
ْ

لِع
ْ

ملٱَوُءاَجَّـرلٱَوُناَميِإلٱُتُبْثَيَفَنآلٱاَّـمَأ.ُلَطْبُيَسَفُم
،ُةَّـبَحَْ

ملٱَّـنُهَمَظْعَأَّـنِكٰلَوُةَثَالَّـثلٱِهِذٰه
٨-١٣:١سوثنروك١(»ُةَّـبَحَْ

،١٣(.

نكميله؟خسُندقنوكياذهكًامالكنأنكميله
ةبحملانعرشبلااهجاتحييتلاتاملكلاهذهلثمنوكتنأ
ًابيرغسيلأ؟اهيلإدعبسانلاجاتحيالأ؟ءامسلاىلإتعفُر
نوكرتيمث،مهليجنإنوّريغي،نيقفانمنويحيسملانوكينأ
مهرّكذتيتلايهو،ةبحملانعةعئارلاةمينرتلاهذهلثم
هذهلثمنآرقلايفدجويلهو؟سانللوهللاةبحملاةرورضب
هذهتراثأدقل؟اهيناعملثموأ،ةبحملانعتاملكلا
.رارمتسابيريكفتةريثكلاةلئسألا

:ةينآرقتاءاعّدا-٧

ةملكوهف.ةحضاولاهتاءاعّداىرينآرقلاأرقينملك
هلزنأدقو.)١٠:٦٥سنوي(هللاتاملكلليدبتالو،هللا
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ميهاربإ(رونلاىلإتاملظلانمسانلاجرخُيلدمحمىلإهللا
فالتخايأهيفسيلو،جوعلاالولطابلاهيتأيالو)١٤:١
نئلو)٤:٨٢ءاسنلاو٣٩:٢٨رمزلاو٤١:٤٢تلصف(
النآرقلااذهلثمباوتأينأىلعنجلاوسنإلاتعمتجا
نيذلانينمؤملارشبيو.)١٧:٨٨ءارسإلا(هلثمبنوتأي
.)١٨:٢فهكلا(ًانسحًارجأمهلنأتاحلاصلانولمعي

هذهقدصهاوتحموهتعيبطونآرقلاخيراتديؤيلهنكلو
؟تاءاعّدالا

يفدجأمل.ينتهجاويتلاتابوعصلاضعبانهركذأ
ةيأثودحناكموأنمزدجأملو،ًايخيراتًالسلستنآرقلا
لسلستلانأًانايحأدجتو،ةيخيراتتاضقانتمهبنإ.ةثداح
.حيحصريغيخيراتلا

مايأنآرقلاعُمجفيكنعثيداحألاسردأتلعجو
ناكنإيسفنتلأسو.ثلاثلايمالسإلاةفيلخلا،نامثع
لزنُأيذلانآرقلاسفنوهمويلاانيديأنيبدوجوملانآرقلا
يتلاخسنلالكمدعأنامثعنأوًاصوصخ،دمحمىلع
نأنممغرلابو.نآرقلانماهيلعقفاويتلاةخسنلاتقبس
نأالإ)انركذامك(ترمُددقنامثعلةقباسلانآرقلاخسُن
نمطقسأامىلعنامثعنودقتنياوذخأةباحصلاضعب
ىتحةفلتخمةريثكتاءارقنآرقللنأتدجودقلو.نآرقلا
دمحمقفاودقو.فرحأةعبسىلعلزنهنإكلذلًاريربتليق
ةحيحصاهلكاهنإلاقو،نآرقللةضقانتمتاءارقةدعىلع
ميدقتنأتدجودقلو.ضعبعماهضعباهضراعتمغر
الو،يدضةيفطاعلامهتسامحريثييئاقدصألةلئسألاهذه
.يثحبقيرطيلرينتةينالقعًءاوضأيقلي

:خوسنملاوخسانلا-٨

تدجوو،نآرقلايفخوسنملاوخسانلاةلكشمينتَّـريحو
ةيرظنلااورسفينأنولواحينيرصاعملانيملسملانمنيريثك
مهريكفتضرتعتلكاشماوّلحيلخوسنملاوخسانللةميدقلا
خسنيخساننآرقلانإ:ضعبلالاق.نآرقلاصوصخب
اذهلوقيالنآرقلانأعم،هتقبسيتلاةيهلإلاتانالعإلا
صتخيامنإخوسنموخساننمهيفدروامنكلو.ًاقلطم
َالَفَكُئِرْقُنَس«:دمحملنآرقلالوقيف.اهدحوةينآرقلاتايآلاب
اَم«.)٨٧:٦،٧ىلعألاةروس(»ُهللاٱَءاَشاَمَّـالِإىَسْنَت
نَأْمَلْعَتَْملَأاَهِلْثِمْوَأاَهْنِمٍْريَخِبِتْأَناَهِسْنُنْوَأٍةَيآْنِمْخَسْنَن

َّـ
لَّـدَباَذِإَو«.)٢:١٠٦ةرقبلاةروس(»ٌريِدَقٍْءَيشِّـلُكَىلَعَهللاٱ

ْ
اَن

ْلَبٍَرتْفُمَتْنَأاَمَّـنِإاوُلاَقُلِّـزَنُياَمِبُمَلْعَأُهللاٱَوٍةَيآَناَكَمًةَيآ
.)١٦:١٠١لحنلاةروس(»َنوُمَلْعَيَالْمُهُرَثْكَأ

يتلاتابوعصلابنولوألانآرقلاورسفمفرتعادقلو
لأسأتلعجينكلو.خوسنملاوخسانلاعوضوميفمهتهجاو
رييغتاليذلاهللاتاملكريغتتنأنكميله:يسفن
عوضومحرشيفًاحضاوسيلنآرقلانأبًاملع؟هدنع
ةيأالو،ةخسانلايهةيآةيأانربخيالوهف،خوسنملاوخسانلا
مئاوقلمعبنوملسملاءاهقفلاماقكلذل.ةخوسنملايهةيآ
.نآرقلايفةخوسنملاوةخسانلاتايآلاب

؟مالسإلارشتنافيك-٩

امدنعةينآرقلاتايآلايفخوسنملاوخسانلاةبوعصزربتو
رشنلفيسلامادختسامث،نيدلايفهاركإلامدعىلإءيجن
ءاهقفاهمدقيتلاةفلتخملاريسافتلانمتشهدناو.نيدلا
هاركإال«:لوقيامدنعنآرقلاينعياذامف.كلذيفمالسإلا
ةيآلاهذه)١٠:١٠٠سنويو٢:٢٥٦ةرقبلانراق(»نيدلايف
نإو،مالسإلاهللادنعنيدلانإلوقتيتلاتايآلااهضقانت
:٢ةرقبلاو٣:٨٥نارمعلآ(كلذادعاملكضفريهللا

لفاوقلادضةيبرحتالمحكانهتناكاذاملو.)١٦١،١٦٢
اذاملو؟ةنيدملانمدوهيلادرُطاذاملو؟اهيلإوةكمنمةرفاسملا
يهيتلابةئيسلاعفدسيلأ؟داهجلاىلإةرمتسملاةراشإلا
:لوقينآرقلانإف.)٢٣:٩٦نونمؤملا(؟لضفأةقيرطنسحأ
ملٱُِّبُحيَهللاٱَّـنِإْحَفْصٱَوْمُهْنَعُفْعٱَف«

ةدئاملاةروس(»َنيِنِسْحُْ
ةحماستملاتايآلاهذهلًاخسانًاذإداهجلانوكيالأ.)٥:١٣
.نيملسملاريغعم

:مهلوقبضقانتلااذهاوففخينأنيملسملاضعبلواحيو
تايآنكلو.سفنلانععافدللداهجلامّلعيمالسإلانإ
تايآلايفنولوقيمهاسعاذامف.كلذريغلوقتنآرقلا
ملٱاوُلُتْقٱَف«:ةيلاتلا

ْمُهوُذُخَوْمُهوُمُتْدَجَوُثْيَحَنيِكِْرشُْ
َهلاوُدُعْقٱَوْمُهوُُرصْحٱَو

ُ
َةَالَّـصلٱاوُماَقَأَواوُباَتْنِإَفٍدَصْرَمَّـلُكْم

َنيِذَّـلٱاوُلِتاَق.ٌميِحَرٌروُفَغَهللاٱَّـنِإْمُهَليِبَساوُّلَخَفَةاَكَّـزلٱاُوَتآَو
لٱِبَالَوِهللاٱِبَنوُنِمْؤُيَال

ْ
ُهللاٱَمَّـرَحاَمَنوُمِّـرَُحيَالَوِرِخآلٱِمْوَي

حلٱَنيِدَنوُنيِدَيَالَوُهُلوُسَرَو
ْ

لٱاوُتوُأَنيِذَّـلٱَنِمِّـَق
ْ

ىَّـتَحَباَتِك
جلٱاوُطْعُي

ْ
لٱِتَلاَقَوَنوُرِغاَصْمُهَوٍدَيْنَعَةَيْزِ

ْ
ُنْبٱٌرْيَزُعُدوُهَي

ملٱىَراَصَّـنلٱِتَلاَقَوِهللاٱ
ُهلْوَقَكِلَذِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ُ
ْمِهِهاَوْفَأِبْم

»َنوُكَفْؤُيىَّـنَأُهللاٱُمُهَلَتاَقُلْبَقْنِماوُرَفَكَنيِذَّـلٱَلْوَقَنوُئِهاَضُي
:نآرقلالوقنورسفياذامبو.)٩:٥،٢٩،٣٠ةبوتلاةروس(
ِهللاُهُّلُكُنيِّـدلٱَنوُكَيَوٌةَنْتِفَنوُكَتَالىَّـتَحْمُهوُلِتاَقَو«

َّـ
ةروس(»ِ

.)٨:٣٩لافنألا
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هذهنيبضقانتلاةلكشمخوسنملاوخسانلالحيلهف
تايآةيأف،خوسنموخسانكانهناكنإو؟ةينآرقلاتايآلا
مأبرحلاتايآخسنتحماستلاتايآله؟ىرخآلاخسنت
مئاوقاوعضونيملسملانيدلالاجرنأانركذدقل؟سكعلا
تناكمهمئاوقنأولاذامنكل-خوسنملاوخسانلاب
؟ةئطاخ

نكميفيكف،ًاريثكةضقانتملاتايآلاهذهينتمدصدقل
لبقنمظوفحملاحوللايفةضقانتميهوًاعمدجاوتتنأ
يفعيرسلامالسإلاراشتنانأتدجوينأريغ؟ملاعلاقلخ
.داهجلاوبرحلاتايآىلعينُبملاعلا

:ليدبقيرط-١٠

ناميإلاله.ةينآرقلاتاءاعدالاةحصنعتلءاستدقل
ردصملاوهنآرقلانوكينأحلصيلهو،قداصيمالسإلا
فيسلاتايآنإ؟نامزلكيفرشبلالكلةديقعلليسيئرلا
:ًالثمأرقنل.ةماتةضقانمسدقملاليجنإلاتايآضقانت

.ًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّبُِحتْنَأ:ْمُكيِطْعُأاَنَأًةَديِدَجًةَّـيِصَو«
هب.ًاضْعَبْمُكُضْعَبًاضْيَأْمُتْنَأَنوُّبُِحتاَنَأْمُكُتْبَبْحَأاَمَك ُفِرْعَياَذِٰ
جلٱ
ْ

»ٍضْعَبِلًاضْعَبٌّبُحْمُكَلَناَكْنِإ:يِذيِمَالَتْمُكَّـنَأُعيَِم
ُّيَأَف،ْمُكَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱُمُتْبَبْحَأْنِإ«.)١٣:٣٤،٣٥انحوي(
خلٱَّـنِإَف؟ْمُكَلٍلْضَف

ْ
اَذِإَو.ْمَُهنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱَنوُِّبُحيًاضْيَأَةاَُط

َّـنِإَف؟ْمُكَلٍلْضَفُّيَأَف،ْمُكْيَلِإَنوُنِسُْحيَنيِذَّـلٱَىلِإْمُتْنَسْحَأ
خلٱ
ْ

ْنَأَنوُجْرَتَنيِذَّـلٱُمُتْضَرْقَأْنِإَو.اَذَكٰهَنوُلَعْفَيًاضْيَأَةاَُط
خلٱَّـنِإَف؟ْمُكَلٍلْضَفُّيَأَف،ْمُهْنِماوُِّدَرتْسَت

ْ
َنوُضِرْقُيًاضْيَأَةاَُط

خلٱ
ْ

ملٱُمُهْنِماوُِّدَرتْسَيْيَكِلَةاَُط
ْ
،ْمُكَءاَدْعَأاوُّبِحَأْلَب.َلْثِ

ْمُكُرْجَأَنوُكَيَف،ًائْيَشَنوُجْرَتَالْمُتْنَأَواوُضِرْقَأَواوُنِسْحَأَو
لٱيِنَباوُنوُكَتَوًاميِظَع

ْ
شلٱِْريَغَىلَعٌمِعْنُمُهَّـنِإَف،ِّـِيلَع

َنيِرِكاَّـ
:٦اقول(»ٌميِحَرًاضْيَأْمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَءاََمحُراوُنوُكَف.ِراَْرشَألٱَو

٣٦-٣٢(.

لَتَالَواوُكِراَب.ْمُكَنوُدِهَطْضَيَنيِذَّـلٱَىلَعاوُكِراَب«
ْ

.اوُنَع
لٱَعَمًاحَرَف

ْ
لٱَعَمًءاَكُبَوَنيِحِرَف

ْ
ْمُكُضْعَبَنيِّـمَتْهُم.َنيِكاَب

لٱِروُمُألٱِبَنيِّـمَتْهُمَْريَغ،ًادِحاَوًاماَمِتْهٱٍضْعَبِل
ْ

ْلَبِةَيِلاَع
ملٱَىلِإَنيِداَقْنُم

َال.ْمُكِسُفْنَأَدْنِعَءاَمَكُحاوُنوُكَتَال.َنيِعِضَّـتُْ
ِعيَِمجَماَّـدُقٍةَنَسَحٍروُمُأِبَنيِنَتْعُم.ٍَّرشِبٍَّرشْنَعًادَحَأاوُزاَُجت
ِملاَسْمُكِتَقاَطَبَسَحَفًانِكُْممَناَكْنِإ.ِساَّـنلٱ

ُ
.ِساَّـنلٱَعيَِمجاو

لِلًاناَكَماوُطْعَأْلَب،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأْمُكِسُفْنَألاوُمِقَتْنَتَال
ْ

،ِبَضَغ
َعاَجْنِإَف.ُّبَّـرلٱُلوُقَييِزاَجُأاَنَأُةَمْقَّـنلٱَِيل:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل
طَأَفَكُوُّدَع

ْ
لَعَفْنِإَكَّـنَأل.ِهِقْسٱَفَشِطَعْنِإَو.ُهْمِع

ْ
اَذٰهَت

َجت
ْ

َّـَّـرشلٱِبِلْغٱِلَبَُّّـرشلٱَكَّـنَبِلْغَيَال.ِهِسْأَرَىلَعٍراَنَرَْمجْعَم
خلٱِب
ْ
.)٢١-١٢:١٤ةيمور(ِ»َْري

:نآرقلالوقنمميلاعتلاهذهنيأ

لٱَوِهللاٱِبَنوُنِمْؤُيًامْوَقُدَِجتَال«
ْ
َّـداَحْنَمَنوُّداَوُيِرِخآلٱِمْوَي

ةروس(»ْمَُهناَوْخِإْوَأْمُهَءاَنْبَأْوَأْمُهَءاَبآاوُناَكْوَلَوُهَلوُسَرَوَهللاٱ
.)٥٨:٢٢ةلداجملا

لٱاوُذِخَّـتَتَالاوُنَمآَنيِذَّـلٱاَُّهيَأاَي«
ْ
َءاَيِلْوَأىَراَصَّـنلٱَوَدوُهَي

هلَوَتَيْنَمَوٍضْعَبُءاَيِلْوَأْمُهُضْعَب
َُّـ

ةروس(»ْمُهْنِمُهَّـنِإَفْمُكْنِمْم
.)٥:٥١ةدئاملا

مّلعتيتلا،هذهليجنإلاتايآنأنوملسملانظيلهف
أرقلهو؟تخسُناهنأو،مويلااهلةميقالحماستلانع
اهوضفرينألبقاهيناعميفاوركفوتايآلاهذهنوملسملا
؟ةخوسنماهنأرابتعاب

:يتلضعم-١١

نكيملولىتح،ةبوعصبوءطببتادقتعملاتومت
ناسنإلاسحيامدنعو.هتادقتعمبسحبايحيناسنإلا
ةبتكناكلهنكل.ربكأةبوعصبهدئاقعتومتديدهتلاب
،يناميإلديدهتردصمليجنإلانمانهاهتسبتقايتلاتايآلا
لوحتاظُّفحتيدنعتراصدقل؟يئادعأمهنأربتعأىتح
ةلحرملاىلإدعبتلصودقنكأمل.هسفنلنآرقلاهيعَّـديام
ةلاسرللونآرقللمهتمواقميفةكملهأعمقفَّـتأاهيفيتلا
باجأونآرقلااهركذيتلاتاداقتنالاكلت.ةيدمحملا
سدقملاباتكلانيبضقانتللًاحيرتسمنكأمل.اهيلع
باتكلايفاملكيوحيهنأنآرقلاءاعّدالالو،نآرقلاو
،هنيوكتونآرقلاعمجةقيرطلًاحيرتسمنكأملامك.سدقملا
داهجلابرمألاةلأسملالو،خوسنملاوخسانلاةلأسملالو
ةمأللًايبرحًاعقاوحبصأداهجلانأمغر،هيلعضارتعالاو
يناميإزازتهاىلإتاظُّفحتلاهذهتدأدقو.ةيمالسإلا
.دمحمهاعّداامونآرقلاب

مالسإلانأحيحص.ءيشيفثيداحألايندعاستملو
نأحيحصو،نآرقلاريسفتليساسأردصمكثيدحلادمتعي
نمنيريثكنأتلهُذينكلو.ًايخيراتًاقطنمثيدحلايف
دازاذهو!ثيداحألاضعبنوضفرينيملعتملانيملسملا
يتلاثيداحألانأيلًابيرغادبو.هسفننآرقلايفيكش

قحلانعثحبلاقحلانعثحبلا:يناثلالصفلا

٩
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



ءاعّدالاسفنمدقت،نآرقلامهفلاهنعىنغالوةمزالربتعُت
.هتيافكونآرقلادُّرفتنعنآرقلاهلوقييذلا

امنيحًاعيمجسانلاضرتعتةريبكةلكشمينتضرتعاو
اهنعَّـربع-ةحلاصهاياصونأو،سودقهللانأنودقتعي
،ُدِّـيَساَيُّبَراَيَماَثآلٱُبِقاَرُتَتْنُكْنِإ«:لوقلابدوادهللايبن
بلاغرعاشلاَّـربعدقلو.)١٣٠:٣رومزم(»؟ُفِقَيْنَمَف
بحاصةخرصنعةيدرألاةغللابةديصقيفيسرافلا
:لاقف،انأيتخرصو،ناسنإلكةخرصيهيتلا،رومزملا
.ققحتتمليتلاتابغرلاتاحارجراثآوبودنركذتأينإ«
.»!ياياطخّلجسبينبلاطتال!هللاايهآ

؟ناسنإلاةيطخلديحولاجالعلايههللاةمعنتسيلأ

يتيطخ-لُّوحتلا:ثلاثلالصفلا
هللاصالخو

ريشتسأنأيفأطخالهنأتدجونآرقلاتسردامل
.)١٠:٩٤سنوي(ًادمحمنآرقلارمأاذكهف،باتكلالهأ
يتغليفةمجرتميهو،باتكلالهأبتكريشتسأالاذاملف
نكل،اهوحنةيبذاجبلبقنمترعشدقل؟اهمهفأيتلا
نإوأ،سيطانغملاكينتبذجقمعباهسردأتأدبامدنع
.ةشارفلابذتجييذلاحابصملاكتناكاهنإلقفتئش

:ًادجةئطاخةيطخلا-١

لٱَحِبَرْوَلُناَسْنِإلٱُعِفَتْنَياَذاَمُهَّـنَأل«
ْ

؟ُهَسْفَنَِرسَخَوُهَّـلُكََملاَع
.)١٦:٢٦ىّتم(»؟ِهِسْفَنْنَعًءاَدِفُناَسْنِإلٱيِطْعُياَذاَمْوَأ

اهيفشاعةنجنعسدقملاباتكلاونآرقلاثدحتي
تناكو.هللاعمقفاوتيف،ءاوحومدآ،نالوألااناوبأ
دقنكتملةيطخلانأل،ةيصخشوةبيرقهللاابامهتقالع
اناكءاوحومدآنإًاعيمجبتكلالوقتو.دعبامهتخطل
نمامهدرطهرمأايصعامدنعنكل.هللامامأنيلوئسم
.امهلسننمدحاواهلخديملامك،ًادبأاهيلإادوعيملو،ةنجلا
دضوهللادضعارصيفناسنإلاراصتقولاكلذذنمو
ًاعمنآرقلاوسدقملاباتكلايوريو.هسفندضونيرخآلا
.ةنزحملايرشبلاسنجلاطوقسةصق

نعجتناموناسنإلانايصعبًاقحهللامتهيلهنكلو
نإف؟هبمتهيالهلككلذنعًاديعبهللاىقبيلهوأ،كلذ
ئفاكياذاملو،رشبللىدهلالسرأاذاملف،متهيالناك

ريخلابّرسُيوىضرياذاملو؟ةاصعلابقاعيونيعئاطلا
نأانبقيليالأ،متهيهللاناكنإامأ؟رشلاىلعبضغيو
،اهانيصعيتلاهرماوأيفطقفركفنالو.هبانتقالعيفركفن
؟هلعمتسنمليذلارمألابحاصيفًاضيألب

نوليكيو،نيهجوبرشبلاشيعيفيككردأينإ
باقعنعىضاغتهللانأولىنمتأتنكو.نيلايكمب
بقاعيومتهيهنأكردأتنكيبلقيفينكلو.ينايصع
ىسألابسحينملكلرفغينأديريهنأينعياذهو،ةاصعلا
هللاىلعنايصعهللارمأرسكنأل،نايصعلاىلعنزحلاو
نأو،ًايحورضيرموئطاخينأكردأتنكدقل.هسفن
ةبوتللًاجاتحمتنكو.بضغيهلعجتوهللاقياضتياياطخ
تثحبوتشتفو.ةيحورلاةيهلإلاةيانعلاونارفغلاربتخأنأو
ةراَّـمألايسفننمصُلخأنأجاتحمينأتدجوفرثكأ
ضراوعلمامدلاتناكنإف.لخادلايفَّـريغتأنأو،ءوسلاب
.يحورلابلقلاضرملضارعأاياطخلانإف،يلخادضرمل

:يمالسإروظنمنمصالخلاوةيطخلا-٢

بعرفصتيتلاتايآلافشتكينآرقلاأرقينملك
ىلإيدؤييذلاقيرطلاو،ةنجلالهأتاّذلمو،ميحجلا
اذهيفةايحلانكتملو.)٥٢-٦٩:١٣ةقاحلاةروس(نينثالا
لب،يلةبسنلابةيميداكأةساردةلأسميتآلاملاعلاوملاعلا
.ينرظتنتيتلاةرخآلانمبعرلابينباصأًارمأتناك
لهف؟ةنجلالخدأوميحجلانمبرهأفيك:لأسأتأدبو
دجيلهللاةملكأرقلهو،يدبألاهريصمىلعئراقلاقلق
ةملككنآرقلانولتينيريثكنأتشهدنادقل؟ةاجنلاقيرط
هنوأرقيمهنمنيليلقنكلو،ةفرعملاوةمكحلاردصموهللا
تدجودقلو.يدبألامهريصمنعًايصخشمهمّلكيل
صالخوناسنإلاةيطخنعثدحتتيتلاةيتآلاتايآلا
:هسفن

ناسنإلاةيطخىلإريشتةريثكةينآرقتايآكانه.١
مساناسنإللناكولىتحو.هقافنوهنايصعوهنايسنو
ةبوتلاىلإجاتحمهلخاديفهنإف،سانلانيبنسح
ةرفغماهلنوكتنأنكميالاياطخكانهو.ةرفغملاو
رفغناننأعمو.)٤:١١٦ءاسنلا(رفكلاوكرشلايه
انلهللانارفغنكلانلنورخآلارفغيدقو،نيرخآلل
نارمعلآو١٥:٤٩،٥٠رجحلا(هدحوهيلعفقوتي
.)٤:١٧،١٨ءاسنلاو٣:١٢٩

ةحلاصلالامعألاوهللاابناميإلابةنجلالوخدطبتري.٢
مويلابناميإلاينعيهللاابناميإلاو.)٢:٦٢ةرقبلا(
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ةمتاخًاصوصخ،لسرلاوبتكلاوةكئالملاورِخآلا
.)٢:١٧٧ةرقبلا(مهتعاطو»دمحم«نيلسرملاوءايبنألا
،ةاكزلاو،ةالصلاو،نيتداهشلابقطنلاناميإلابطبتريو
ديحولالوبقملانيدلانإنآرقلالوقيو.جحلاو،موصلاو
نإفكلذلو.)٣:٨٥نارمعلآ(مالسإلاوههللادنع
ةداعسلليسيئرببسةيمالسإلاةمألابطابترالا
.ةيدبألا

مهو.همامأنولوئسمًاعيمجرشبلاو،لداعهللا.٣
،هنوضفريوأهللاىدهاولبقينأبمهرارقنوذختي
َرْزِوٌةَرِزاَوُرِزَتَالَو«.مهريصمفقوتيمهدحومهيلعو
ْوَلَوٌْءَيشُهْنِمْلَمُْحيَالاَهِلِْمحَىلِإٌةَلَقْثُمُعْدَتْنِإَوىَرْخُأ
لٱِبْمَُّـهبَرَنْوَشَْخيَنيِذَّـلٱُرِذْنُتاَمَّـنِإىَبْرُقاَذَناَك

ْ
ِبْيَغ

ِهللاٱَىلِإَوِهِسْفَنِلىَّـكَزَتَياَمَّـنِإَفىَّـكَزَتْنَمَوَةَالَّـصلٱاوُماَقَأَو
ملٱ
رزوةرزاورزتالمعن.)٣٥:١٨رطافةروس(»ُريِصَْ
ىفخيالولمعلكفرعيوعمسيوىريهللااف،ىرخأ
ريذننآرقلاف،ةقيقحهتفرعمنعبيغتالوءيشهنع
.انل

هنكلو،هللانذإبةعافشلاةيناكمإبانيلإنآرقلايحويو.٤
ةلاَّـعفةعافشلاهذهحبصتطورشيأتحتانلركذيال
.)٣٤:٢٣أبس،٣٩:٤٤رمزلا(

،٣٩:٥٣رمزلا(روسلالكلوقتامكميحرروفغهللا.٥
.)٦:١٢ماعنألاو٥٤

،٣٩:٢٣رمزلا(ًاضيأُّلضُيهنكليدهيهللانأحيحص.٦
هللااف.)١٧:٩٧ءارسإلاو١٦:٩٣لحنلاو٣٦،٣٧
يدبألاناسنإلاريصمىلعلماكلاناطلسلابحاص
ناسنإلاريصمنإفاذهىلعو.اهلكةقيلخلاىلعو
:١٧ءارسإلاو٦:١٥٠ماعنألا(هللاةدارإىلعفقوتي

٥٤(.

،يدبألاهريصمفرعينأنكميالناسنإلاناكنإف
ناكنإدعباميفوأنآلافرعأفيكو؟انأفرعأفيكف
له؟يتبوتلبقيله؟هللامامأنيلوبقميلامعأويناميإ
ىنعمامف،فرعأنكأملنإف؟ينمحريله؟يئطخرفغي
ْمُكْنِمْنِإَو«ميحجلانعتأرقدقل؟نارفغلليبلطويتبوت
:١٩ميرمةروس(»ًاّيِضْقَمًامْتَحَكِّـبَرَىلَعَناَكاَهُدِراَوَّـالِإ

لمعلالكبتمقولىتح،اذهنمبرهأفيكف.)٧١
اذإو!ميحجلالخدينأناسنإلكىلعبتُكدقل؟حلاصلا
يلجرنأول«:لوقي)ةنجلابنيَّـرشبملانموهو(رمعناك
»هللاركمتنمأام،اهجراخىرخألاو،ةنجلالخادةدحاولا
٣ءزجيكبسللةيعفاشلاتاقبط(؟انألعفأنأياسعامف
ةحفص٢جراطعللءايلوألاةركذتولفسأنم٥٦ةحفص

١٧٨(.

ةميظعلاهللاةزجعموهنآرقلانأنوملسملانمؤيو
ًانسحو.ىدهلاهيفنودجيمهنإنولوقيو،رشبللهتكربو
اذهمهيطعيلهو؟ىدهلااذهنوعبتيلهنكل.نولعفي
ملينألًادجتملأتدقل؟يصخشلامهصالخبهللاديكأتىدهلا
تكرتيسأييفو.يجايتحاعبشتةباجإنآرقلايفدجأ
انأوديزيناكيحورلايشطعنأولو،ثحبلاوشيتفتلا
.ةدئافريغبنآرقلانمهيورأنألواحأ

:حيسملابهللاصالخ-٣

ْنِمَتْبَلَطْنِإ«:لاقىسومهللاميلكاهاقلأةظعوميف
ٰهلِإَّـبَّـرلٱَكاَنُه

َ
لٱاَذِإُهْدَِجتَك

ْ
لَقِّـلُكِبُهَتْسَمَت

ْ
ِّـلُكِبَوَكِب

يفِروُمُألٱِهِذٰهُّلُكَكْتَباَصَأَوَكْيَلَعَقِّـيُضاَمَدْنِع.َكِسْفَن ِ
َّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِهِلْوَقِلُعَمْسَتَوَكِٰهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإُعِجْرَت،ِماَّـيَألٱِرِخآ
ٰهلِإ
َ

َكِئاَبآَدْهَعىَسْنَيَالَوَكُكِلُْهيَالَوَكُُكْرتَيَال،ٌميِحَرٌهٰلِإَك
َهلَمَسْقَأيِذَّـلٱ

ُ
.)٣١-٤:٢٩ةينثتلا(»ِهْيَلَعْم

ًايسان،اهنعٍضارهتايحبفتكمناسنإأرقيامدنع
ريثكلاينعتنلف،تارملاتائمتاملكلاهذهلثم،هاياطخل
دقف،يدبألايريصمىلعيقلقببسبو،انأامأ.هلةبسنلاب
ةساردىلإينتداقو،ًاديدجًالمأَّـيفتاملكلاهذهتثعب
،درابلادقنلابال،ةساردلاتأدبو.سدقملاباتكللقمعأ
ىلإناشطعلاةءارقلب،ةفرعملادرجملعالّطاةءارقكالو
سدقملاليجنإلايفىرخأتايآينتملكدقو.هللاةرفغم
ْيَكِلَءاَجْدَقِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«لثم،ٍلاعوحضاوتوصب
طَي
ْ

لَُخيَوَبُل
ِّـ

:حيسملالوقو.)١٩:١٠اقول(»َكَلَهْدَقاَمَص
ملٱاَذٰهْنِمُبَْرشَيْنَمُّلُك«

ْنَمْنِكٰلَو.ًاضْيَأُشَطْعَيِءاَْ
ملٱَنِمُبَْرشَي

ِلَب،ِدَبَألٱَىلِإَشَطْعَيْنَلَفاَنَأِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْ
ملٱ
»ٍةَّـيِدَبَأٍةاَيَحَىلِإُعَبْنَيٍءاَمَعوُبْنَيِهيِفُريِصَيِهيِطْعُأيِذَّـلٱُءاَْ
.)٤:١٣،١٤انحوي(

:حيسملالوقو

لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«
ْ

لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع
ْ
ْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَال
ْ
َْملُهَّـنَأل.ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

لٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُي
ْ

لٱَنيِدَيِلَِملاَع
ْ

لٱِهِبَصُلْخَيِلْلَبَ،َملاَع
ْ

ُ»َملاَع
.)٣:١٦،١٧انحوي(

ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«
اَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ

.)١١:٢٨ىّتم(»ْمُكُحيِرُأ
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نعنوفرحنمنييحيسملانأملعأتنكملسمكو
بلُصهنأو،هللانباوهحيسملانأنونمؤيمهنأل،باوصلا
دنعنملسرميبننملقأالورثكأحيسملاسيلف،ًالعف
ديلحيسملاكًاحلاصًايبنكرتيهللانأةركفتناكو.هللا
نيهاربلانكلو!ةضوفرموةلوقعمريغةركفهوبلصيلهئادعأ
.يتاباسحديعأينتلعجنويحيسملاهلاقامىلعةيباتكلا
ةلوقعملاريغراكفألاهذهلثمنويحيسملاعرتخياذاملف
مهلهوأ،ًايلقعنوفّلختمنويحيسملالهو؟اهبنوقّلعتيو
تادقتعملاهذهلثماوقنتعيىتحةيحورلاءايربكلابنوباصم
ناسنإلاعمتسينأباوصلانم:يسفنلتلقو؟ةلوقعملاريغ
نععفاديسدقملامهباتكلعجيو،مهبتكأرقيومهئارآىلإ
اموهنلعينأبجيامهللوقننأنمًالدب،هلوقيامبهسفن
:٤انحوي١(»ٌةَّـبََحمَهللاَا«نإلوقيسدقملاباتكلانإ.بجيال
الاذاملف،ليجنإلانلعيامكةبحمهللاناكنإف.)٩،١٦
دقل؟ًاديدشًاجايتحاهتبحمىلإجاتحيملاعيفًايصخشرهظي
قمعأىلإتلزنامدنعىوتسمىمسأىلإهللاةبحمتعفترا
ةديعبلاةئطاخلاسوفنللحرفةلاسرنلعتل،ىوتسمّطحأو
ربخلاو،ةحرفمرابخأينعت»ليجنإ«ةملكنإ!هللانع
يفسدقملاليجنإلالوقيو.رشبلابحيهللانأوهحرفملا
:كلذ

يف« لٱِ
ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱ
ْ

يفَناَكاَذٰه.َهللاٱُةَمِلَك لٱِ
ْ
،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك.ِهللاٱَدْنِعِءْدَب

ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو حلٱِتَناَكِهيِف.َناَكاَّـِ
ْ
حلٱَو،ُةاََي

ْ
ْتَناَكُةاََي

يفُءِيضُيُروُّنلٱَو،ِساَّـنلٱَروُن لُّظلٱِ
ْ

لُّظلٱَو،ِةَم
ْ

.ُهْكِرْدُتَْملُةَم
لٱَو
ْ

اَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك
.)٥،١٤-١:١انحوي(»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِل

يلزألاهللاةملكحيسملانإ:لوقتهذهليجنإلاتاملكو
.»هللانبا«هيمسننأنكميهللاةملككو.ًاناسنإراص
ميرمةسيدقلاءارذعلانمدولوملا»عوسي«راص»هللاةملك«
هللاةملك«حيسملادوجوناكدقل.سدقلاحورلاةوقب
،هللانبا،هللاةملكنإف.ميرمءارذعلانعًالقتسم»هنباو
اهمحرنمهنكل.ميرمءارذعلادوجولبقنمًادوجومناك
هقحليملو،دحأاهيلإهقبسيملةقيرطبواذكهو.ًادسجذخأ
نأشمهنأش،نويحيسملاو.ميرمنباهللانباحبصأ،دحأاهب
يأو.ةيحورةيونبهللاحيسملاةّيونبنأنودقتعي،نيملسملا
ينإو.نيبمرفكةيونبلاهذهيفةيسنجةلصنعرطاخ
نأيفةلكشميأدجأال،ًايحيسمترصنأدعب،مويلا
نميريغنأشينأش،ينأل،صالخإلاةروسولتأ
نوكنأو،جوزتيملهنأو،دحاوهللانأنموأ،نييحيسملا
هنإف،سكعلاب.هللاةينادحومدعينعيالهللاًانباحيسملا

ىلعًاناهربهللاحيسملاةّيونبنوكتسدقملاباتكلابسحب
.هللاةينادحو

حيسملابيلصنإف،ةسدقمةبحمو،ةبحمهللاناكاملو
:ةيلاتلاثالثلاتايآلايفلمأتنلو.ًالوقعمًارمأحبصي

هب« ُهَنْبٱَلَسْرَأْدَقَهللاٱَّـنَأ:اَنيِفِهللاٱُةَّـبََحمْتَرِهْظُأاَذِٰ
لٱ
ْ
لٱَىلِإَديِحَو

ْ
يف.ِهِباَيْحَنْيَكِلَِملاَع ملٱَيِهاَذٰهِ

اَنَّـنَأَسْيَل:ُةَّـبَحَْ
ًةَراَّـفَكُهَنْبٱَلَسْرَأَو،اَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَأْلَب،َهللاٱاَنْبَبْحَأُنْحَن
ِخل
َ
.)٤:٩،١٠انحوي١(»اَناَياَط

ملٱَتاَمٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحمََّـنيَبَهللاٱ«
ُحيِسَْ

.)٥:٨ةيمور(»اَنِلْجَأل

ةاطخلارقتحي،ةرطفلابركفييذلا،يعيبطلاناسنإلاو
!ةيهاركلاهذهنمانسفنأينثتسنًاعيمجاننكلو.مههركيو
اهبحأنألواحأينكلو.يسفنرقتحأالئطخأامدنعف
أطخأامهماهنبابحتمألاف،تاهمألااذكهو.اهلرفغأو
هركتاهنإ.هرمأحالصإيفًامودلمأتيهو،فرحناامهمو
!وهههركتالاهنكل،ةعينشلاهلاعفأ

يبنلوقيكلذل!هناحبس،كلذنممظعأانلهللابحو
رومزم(»يِنُّمُضَيُّبَّـرلٱَوِيناَكَرَتْدَقيِّـمُأَوِيبَأَّـنِإ«:دوادهللا

٢٧:١٠(.

ليجنإلاونآرقلاف.ىرخأرزوةرزاورزتالهنأحيحص
نإلوقيسدقملاباتكلانإلب،اذهىلعًاعمنافقتم
امأ.هسفنءاطخألمحتينأعيطتسيالئطخملاناسنإلا
بيلصةطساوبهنإسدقملاباتكلالوقيو.عيطتسيفهللا
حيسملابيلصراصو.هسفنرمألااذههللالعفحيسملا
انحنمو،انبولقرييغتو،اناياطخةرفغمانئاطعإلهللاةليسو
انتيطخةعانشانلحيسملابيلصحضويو.ةديدجةايح
اهجئاتنانلّنيبيامك،انروهظضقنييذلااهلقثواهرزوو
يف.هسفنهللاىلعوانيلعةميظعلااهتفلكتو،ةيمنهجلا

ملف.ًاعمناقناعتيهتبحموهللاةسادقدجنحيسملابيلص
ًاعيمجرشبلااهيفعقويتلاةاسأملاىلعًاجرفتمهللافقي
،نمثلاعفديفةاسأملاهذهيفكرتشيهلعجهبحنكل،اوتامو
َنْبٱَّـنَأل«.نيريثكنعةيدفءاجهنإحيسملالاقكلذل
ًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَوَمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْملًاضْيَأِناَسْنِإلٱ
ةيحيسملالوسرلوقيو.)١٠:٤٥سقرم(»َنِيريِثَكْنَع
لٱ«:سلوب

ْ
ملٱَعوُسَيِبِهِسْفَنِلاََنَحلاَصيِذَّـلٱ،ِهللاٱَنِمُّلُك

ِ،حيِسَْ
ملٱَةَمْدِخاَناَطْعَأَو

.)٥:١٨سوثنروك٢(»َِةَحلاَصُْ
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نمميظعلمعثدحهنفدوحيسملابلصدعبو
.تاومألانمحيسملاماقثلاثلامويلايفف،هللالامعأ
.رشبلاصالخلهقيرطوهبيلصلانأهللانلعأةمايقلابو
ةمايقلاوبيلصلانأسدقملاليجنإللئراقلكفشتكيو
الامهنودبو،ملاعللهللاهنلعأيذلاحرفملاربخلابلقامه
وأربخلااذهئراقلالبقنإامأ.ًاحرفمًاربخليجنإلانوكي
ثحبيو،تايآدوهيلابلطي.هدحوئراقلانأشاذهفهضفر
،ًابولصمحيسملابرشبننحناننكلو.ةمكحلانعنوينانويلا
دنعًاقئاعو،فيعضانهلإنأبدوهيلادنعًاقئاعلكشيامم
نمًءاوس»نيّوعدملا«دنعامأو!لوقعمريغانناميإنأبممألا
نأل«هللاةملكوهللاةردقوهحيسملانإفنيينانويلاوأدوهيلا
»رشبلانمىوقأهللافعضو،رشبلانممكحأهللاةلاهج
.)٢٤-١:٢٢سوثنروك١(

نمنيملسملافقوممهفتأنأعيطتسأملسمكينإو
ناتركفلايلترهظدقف.هبلصو،هللاحيسملاةّونبةركف
ةقمعتمةءارقدعبينأالإ.ًامامتنيتضوفرمونيتبيرغ
.ًالوهذمتلزالو،تلهذناسدقملاباتكلل

ةيونبةركفنومدقينييحيسملانأنوملسملاكرديله.١
يتلاةقيرطلانعًامامتفلتختةقيرطبهللاحيسملا
؟اهبنآرقلااهمدقي

لهو؟بلُصدقحيسملانأنآرقلاضفريًاقحله.٢
فدهلاوأبيلصلاىنعماوكردينأنوملسملالواح
امدنعو؟رشبللهتبحموهللاةسادقرونيفهءارونماكلا
لهف،ةيساسألاةيباتكلاراكفألانوملسملاضفري
اذاملاوحِّـضوينأنوعيطتسيلهو؟هنوضفريامنوكردي
؟هنوضفريامنوضفري

يساسحإو،هتبحموهللاةسادقبيروعشىقلأدقل
هللاةقالعىلعو،هللاابيتقالعىلعًاديدجًاءوضيتيطخب
ًارارقةيدومعملابلطوحيسملاعابِّـتابيرارقنكيملو.يب
تذختاامدنعو.يحورويلقعدهجةجيتنءاجهنكل،ًالهس
.يعمتجمويتلئاعيفهجئاتننعىمعأنكأملرارقلااذه
حرفتءامسلانأتفرعةميظعلاةفلكتلانممغرلابنكلو
بجيثيحىلإيتدوعتناكيتبوتو،بوتيدحاوئطاخب
ناضحأيفيسفنبتيقلأف،يوامسلايبأىلإ،نوكأنأ
نعحيسملااهاوريتلاصصقلاتناكدقل.)١٥اقول(هتمحر
اذهيفلاضلانبالاو،لاضلافورخلاودوقفملامهردلا
انأيتصق)١٥اقول(سدقملاباتكلانمميظعلاحاحصألا
فيكف-هللاابيتقالعلجسو،يتايحةياوراهنإ!ًايصخش

كانهنأو،ةخوسنموةلوقعمريغاهنأبيتايحةروصفصأ
؟اهيلعولعيام

:يقنعيفنْيَد-٤

دقل.يقنعيفًانيدنآرقللنأدكؤأامدنعقدصلالوقأ
.هنمملعتأتلزالامك،ريثكلاهنمتملعتوةيّدجبهتسرد
رمأنآرقلاريغلزنمٍباتكسْرَدله:وهيلاؤسنكل
بتكلاىلإًايئاقلتيندوقينآرقلانأيتلاحيفترعش؟عونمم
سدقملاباتكلايفتفشتكادقلو.هتقبسيتلااهبىحوملا
:لوقتيتلاةينآرقلاةيآللىمسألاىنعملايلةبسنلابحبصأام
َنِمْمُكَجِرْخُيِلٍتاَنِّـيَبٍتاَيآِهِدْبَعَىلَعُلِّـزَنُييِذَّـلٱَوُه«
ةروس(»ٌميِحَرٌفوُؤَرَلْمُكِبَهللاٱَّـنِإَوِروُّنلٱَىلِإِتاَمُلُّظلٱ
.)٥٧:٩ديدحلا

؟اذاملو،ديدجنمدلوأفيك:عبارلالصفلا

:ناميإلايفومنيلفط-١

،يحيسمهنأينعيالةيحيسمةلئاعيفصخشةدالو
ةديدجةدالوةيناثدلوييذلاوهيقيقحلايحيسملانأكلذ
نعًامظتنمًايمويًاداعتباينعياذهو،سدقلاحورلالمعب
ةيذغتللهتملكوهللاىلإهاجتالاو،ةريرشلالامعألاوراكفألا
يذغيو،ةيدسجلاهاوقناسنإلاددجيامكو.ةيحورلا
لفطكو.هحوربيقيقحلايحيسملالعفياذكه،هدسج
.هداشرإوبرلاةملكىلإعوجأتنكهللانمًاثيدحدولوم

طٱَف«
ْ

حلٱَوَءاَيِّـرلٱَوٍرْكَمَّـلُكَوٍثْبُخَّـلُكاوُحَر
ْ

َّـلُكَوَدََس
طَأَكَو،ٍةَّـمَذَم

ْ
لٱَنَبَّـللٱاوُهَتْشٱَنآلٱَنيِدوُلْوَمٍلاَف

ْ
لٱَّـِيلْقَع

ْ
َميِدَع

لٱ
ْ

»ٌحِلاَصَّـبَّـرلٱَّـنَأْمُتْقُذْدَقْمُتْنُكْنِإِهِباوُمْنَتْيَكِلِّـشِغ
.)٣-٢:١سرطب١(

نينمؤملاعمهتكرشيفةوقهللانمدولوملكدجيو
نكيملهنألةكربلاهذهنمتمرُحينكلو.نيجضانلا
هللانكلو.ينمبرقلابنوشيعينوجضاننونمؤمكانه
لالخينعجشتويراوجىلإفقتلةبوبحملايتجوزمدختسا
.حيسملليديدجتدعبتءاجيتلاةفصاعلامايألا

هرابتخاىنعمعجارُينأيقيقحنمؤملكىلعو
ةيقنةيحورهعفاودله؟يقيقحرابتخاوهله.ديدجلا
ساسحإلاوةيدسجلاتاوهشلانععنتميهبحاصلعجت
فدهّيألو؟ناسنإلاصَّـلختءيشيأنم؟يتاذلاحالصلاب
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نوكتفيك؟لضفأةمدخنيرخآلاوهللامدخيفيك؟هجتي
؟هدضاوفقوولىتحةبُحمةقيقرهئاقدصأوهتلئاععمهتقالع
هنإلوقييذلاحلصأللرييغتلاةرضاحلاهتايحسكعتله
اذهيفةيلاتلاةيباتكلاتايآلاينتدعاسدقلو؟هربتخا
:فقوملا

ْمُتْنَأاَذَكٰهاوُلَعْفٱُمُكِبُساَّـنلٱَلَعْفَيْنَأَنوُديِرُتاَمُّلُكَف«
هبًاضْيَأ .)٧:١٢ىّتم(»ُءاَيِبْنَألٱَوُسوُماَّـنلٱَوُهاَذٰهَّـنَأل،ِْمِ

يفَنوُطْعُيًاضِئاَفًازوُزْهَمًادَّـبَلُمًادِّـيَجًالْيَك،اْوَطْعُتاوُطْعَأ« ِ
لٱِسْفَنِبُهَّـنَأل.ْمُكِناَضْحَأ

ْ
»ْمُكَلُلاَكُيَنوُليِكَتِهِبيِذَّـلٱِلْيَك

.)٦:٣٨اقول(

لَف«
ْ
ُمُكَلاَمْعَأاْوَرَيْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُقاَذَكٰهْمُكُروُنْئِضُي

حلٱ
ْ

يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأاوُدِّـجَمُيَو،َةَنََس :٥ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
١٦(.

يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَنيِلِماَكْمُتْنَأاوُنوُكَف« ِتاَواَمَّـسلٱِ
.)٥:٤٨ىتم(»ٌلِماَكَوُه

نأىلعاهتاليثموةيباتكلاتايآلاهذهينتدعاسدقلو
هاجتالايفةيادهلاينتحنمو،ةديدجلايتايحيفيفقومكردأ
اوُنوُكَف«:لوقتاهتسبتقايتلاةريخألاةيآلانكلو.ميلسلا
يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَنيِلِماَكْمُتْنَأ -»ٌلِماَكَوُهِتاَواَمَّـسلٱِ
ىلعاهقبطيفيكو،ةيآلاهذهحيسملاذيملتمهفيفيكف
اموةيعقاولاةايحلانيبةريبكلاةوجفلاتدجودقلو؟هتايح
نأملعأُتنكو.انتافعضفرعيوهو-انمحيسملاهبلطي
عمو،انأاهفرعأامملضفأةيصخشلايتافعضفرعيحيسملا
؟ايلعلالُثملاهذهبانبلاطيفيكفكلذ

لمأتلانأفشتكيىتحًاتقوناسنإلاقرغتسيو
!ًاعمةرمدموةشعنمايلعلالُثملاهذهلثمنالعجيةالصلاو
يتلاةقثلاببسبشعنتو،يناسنإلاانفعضببسب،رمدت
ًافدهمهمامأعضيالهنإ.هذيمالتيفحيسملااهعضي
ةمدخلايفةيلاعةعفترمفقاوممهنمعقوتيهنكل،ًاضفخنم
راوجىلإفقيًامودهنأامك!وهشاعامكًامامت،كولسلاو
مهعفديو،عفترملافدهلاوحنمههجويومهعجشي،هذيمالت
مهعفريلمهيلإهديّدميهنإف،اوطقسواورثعتاذإف.مهمهليو
َالَطَقَساَذِإ«:نمؤملانعدوادهللايبنلاقامك،ىلعأىلإ
بوتكمو.)٣٧:٢٤رومزم(»ُهَدَيٌدِنْسُمَّـبَّـرلٱَّـنَألُحِرَطْنَي
يفُهَّـنَأل«:ليجنإلايفحيسملانع ْنَأُرِدْقَيًابَّـرَُجمََّـملَأَتْدَقَوُهاَمِ
ملٱَنيِعُي

.)٢:١٨نييناربع(»َنيِبَّـرَجُْ

هتقوىضقحيسملانأهللاةملكأرقينملكفرعيو
ةيلوئسمهذيمالتلكرتمث،ىضرملاىفشف،سانلامدخي
بطلاناديميفنيلماعلانييحيسملاةبسنو.ًاضيأءافشلا
ذيمالتنأودبيو.بسنلاىلعأنميهدنهلايفضيرمتلاو
نأتسسحأدقفكلذلو،هبحيسملامهفّلكاماوذفنحيسملا
نمةيطعيدنعاملكف،هللانميلةيطعةيبطلايبهاوم
.)٤:٧سوثنروك١(»!؟ُهْذُخْأَتَْملَكَلٍْءَيشُّيَأَو«يبر
يعفاودتناكةيبطلايتساردتأدبامدنعينأحيحص
سانلاهعّقوتامو،ةسردملايفهتملعتاماذهو.ةتحبةيناسنإ
عفاودلانعاذامنكلو.هتاذيفميظعفدهوهو،ينم
نيوكتلثم،ةيصخشلاتامامتهالانمةعبانلاىرخألا
؟يسايسلاناطلسلاويعامتجالازكرملاو،ةورثلا

مهفألسدقملاليجنإلانمتايآلاضعبينتدعاسدقل
َيِعُدْنَم«هنأل.هلًاذيملتايحألو،حيسمللةذملتلاىنعم
يف حلٱًاضْيَأَكِلٰذَك.ِّـبَّـرلٱُقيِتَعَوُهَفٌدْبَعَوُهَوِّـبَّـرلٱِ

ْ
ملٱُُّر
ُّوُعْدَْ

لِلٌدْبَعَوُه
ْ

.)٧:٢٢سوثنروك١(ِ»حيِسَم

لٱُروُنْمُتْنَأ«
ْ

ُختْنَأُنِكْمُيَالِ.َملاَع
ْ
َىلَعٌةَعوُضْوَمٌةَنيِدَمىَف

َحتُهَنوُعَضَيَوًاجاَِرسَنوُدِقوُيَالَو،ٍلَبَج
ْ

ملٱَت
ْ
َىلَعْلَب،ِلاَيْكِ

ملٱ
ِجلُءِيضُيَفِةَراَنَْ

َ
يفَنيِذَّـلٱِعيِم لٱِ

ْ
لَف.ِتْيَب

ْ
اَذَكٰهْمُكُروُنْئِضُي

حلٱُمُكَلاَمْعَأاْوَرَيْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُق
ْ

ُمُكاَبَأاوُدِّـجَمُيَو،َةَنََس
يفيِذَّـلٱ .)١٦-٥:١٤ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ

ةبهومينبهيملو،طقفينقلخيملهللانأينعياذهو
انأف.حيسملامدبينارتشا،كلذنمرثكألب،طقفبطلا
،هفادهأمدخألينررحوياياطخرفغوينادفهلنباك،هكلم
ًةلآينلعجدقل.انأيحدمسيلوهمسادجمحدمبلطألو
،حالصللديحولاعبنلاكوههيلإلبيسفنلالريشأ،هدييف
ةمدخنعةنبالاونبالاةمدخديزتالأ.همسالهلكحبسلاف
؟مداخلاودبعلا

تناكيتلايتجوزبَّـيلعمعنأْذإهللايندعاسدقلو
ةيبطةمدخيدؤننأانالكررقف،ضيرمتلالقحيفلمعت
ةحاتملاتايناكمإلاب،هيفشيعنيذلاعمتجمللةعضاوتم
لقتساف،انل

ْ
يفًافصوتسمتسسأو،ةيموكحلايتفيظونمُت

.يسأرطقسمنمةبيرقةيرقيهو»نوجاساد«

ريغبءارقفلاوءاينغألاانجلاعدقف،تابوعصلانممغرلابو
نيريشانتنباروزنرهشلكانكو.تاونسعبرأةدملقرف
ةئمدعبتيتلا»انوب«ةسردميفيلخادلامسقلابةبلاطلا
ةصرفانيطعتانوبلانترايزتناكو.»نوجاساد«نعرتموليك
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ةدوجوملاةريثكلاسئانكلايفنييحيسملاانتوخإعمةدابعلا
ىلإانلقتنامث.ةصرفلاكلتلجأنمهللاركشنمكو.كانه
ةعبوزتراثىتحانتايحترمتسااذكهو»داباجناروأ«
.ةيتاع

:ةذملتلاةفلكت-٢

ةايحايحيسيحيسملانإًادبأسدقملاباتكلالقيمل
نكلو.)١٢:٧نييناربع(»؟ُهوُبَأُهُبِّـدَؤُيَالٍنْبٱُّيَأَف«ةلهس
ةهجاومنممهنكمتيتلاةوقلاهدالوأيطعيهللا
ربتخأملينكلو،ةركفلاهذهيلقعكردأدقلو.تابوعصلا
ناطرسينباصأامدنع١٩٧٩ربمسيديفالإًايصخشكلذ
هللايبنىلإةينآرقلاتاراشإلافرعأتنكدقلو.ددغلا
اهلمتحايتلاهنحموهمالآنعةلَّـوطمهتصقتأرقو.بويأ
دقفيضرمدعبامأ.سدقملاباتكلااهاورامك،ربصب
ناطرسلانأل،بويأهبَّـسحأامبّسحأنأتعطتسا
فرعامكتفرعو.ةحربممالآبيدسجاباصأهجالعو
تدكأتو.يتمكحنممظعأهللاةمكحنأيلبقنمبويأ
مالآتبقعأةمايقلاةوقنأل،يفعضيفيبينتعيهللانأ
فعضلاطسوهللاةمعنةوقةكربتربتخاامدنعو.بيلصلا
يذلايحيسملاناميإلارستكردأ،يرشبلايدسجلا
يرَدَقنعثيدحلاوأ،يسفنىلعدامتعالانمينصَّـلخ
اذهنأو،ريخلكردصمهللانأُتكردأنأل،يظحو
تالضعنأدبال.ريخللوهينباصأيذلاناطرسلا
نامكلاراتوأنأدبالو،قابسيفيرجيوهوبعتتناسنإلا
نلعيلبعتويدسجرَّـتوتاذكه-ىقيسوملاجرخُتلرَّـتوتت
.هللاىلعلماكلاهدامتعا

نكميهللاةَّـوبأيفقثاولاناميإلانأحيسملاانمَّـلعدقل
ًارهشرشعةينامثدعبو.تازجعملالمعيولابجلالقنينأ
،يمدقتحَّـيقتدقف،ةسكنبتبصُأناطرسلاجالعنم
ءافشةزجعمىرجأهللانكلو.اهرتبةرورضءابطألاررقو
َّـيمدقىلعفقأ)هتمعنب(مويلاو.ةالصللةباجتسا
.١٩٨٢رياربفنمجالعيأذخآالينأامك.نيتنثالا
نيذلا»داباجناروأ«لهأةمدخيفيبطلايلمعتفنأتساو
اوّلصمهنمنيريثكنكلو،ىتوملادادِعيفينوربتعادقاوناك
لوقييتلامالآلانمًائيشتربتخاف.يئافشاوبلطويلجأل
اَمَنيِحِيتَوْخِإاَيٍحَرَفَّـلُكُهوُبِسْحِا«:اهنعسدقملاليجنإلا
يفَنوُعَقَت ُئِشْنُيْمُكِناَميِإَناَحِتْمٱَّـنَأَنيِِملاَع،ٍةَعِّـوَنَتُمَبِراََجتِ

لَفُْربَّـصلٱاَّـمَأَو.ًاْربَص
ْ
َنيِّـماَتاوُنوُكَتْيَكِل،ٌّماَتٌلَمَعُهَلْنُكَي

يفَنيِصِقاَنَْريَغَنيِلِماَكَو .)٤-١:٢بوقعي(»ٍْءَيشِ

ةيناثةمايقىرجأهللانإلوقلاىلعؤرجأنأنكميلهف
يدهعُتْدَّـدجدقف،يئاقدصأويترسأعمهللاركشأ؟يل
.هليتايحسيركتيفهللاعم

:جوضنلاوحنمدقتلا-٣

تزجينأل،لضفأوّقرأىضرملاوحنيرعاشمتحبصأ
دنعنمةكربةيدسجلايمالآتربتعاو.يساقلاضرملااذه
ترصنآلاو.مهمالآبياضرمعمسحأنأعيطتسألبرلا
صيخشتطقفسيلوياضرمصيخشتىلعًارداق
،مهبينتعيومهبحيهللانأاوفرعينأتدرأدقل.مهضارمأ
ةطيسبةيدهالإءاودلاوءابطألاامو،ءافشلكردصمهنأو
:اولوقينأًاعمىضرملاوءابطألاىلعبجيهنأو.هدنعنم
اناضرمعميلصننحنو.»بيبحلاانهلإايكلًاركش«
ًالمأنودجيف،اهوأرقيلسدقملاباتكلانمءازجأمهيطعنو
ناكامًاريثكو.مهتايحلهللانمًامالسوًافدهوًاديدج
مهتايحبرطقفسيلهللانأمهتفرعميفًاببسمهضرم
ةكربمهضرمراصاذكهو.بحملامهوبأًاضيأهنكل،اهناَّـيدو
هنارفغوهللاةبحمةوالحنوقوذيمهنأىنمتنمكو.مهل
ةيهاركلاودسحلاوعشجلاوبضغلامومسنممهبولقرّرحتتل
.يدسجلامهئافشةيلمعلطعتامًاريثكيتلا،ماقتنالاو

ًانِكاَسِتاَوْمَألٱَنِمَعوُسَيَماَقَأيِذَّـلٱُحوُرَناَكْنِإَو«
ملٱَماَقَأيِذَّـلٱَف،ْمُكيِف

ُمُكَداَسْجَأيِيْحُيَسِتاَوْمَألٱَنِمَحيِسَْ
ملٱ
.)٨:١١ةيمور(»ْمُكيِفِنِكاَّـسلٱِهِحوُرِبًاضْيَأَةَتِئاَْ

ةلاسرلابمهغلبي»؟ٍزِراَكَالِبَنوُعَمْسَيَفْيَكنكلو«
.)١٠:١٤ةيمور(

يلّوحتنماوقياضتيئابرقأنمنيريثكنأحيحص
نايسنبنكلو.يتلئاعدضويدضاوفقوو،ةيحيسملل
لهأضعبنمومهنمانيلععقويذلاداهطضالانمٍليلق
طيحييذلاعمتجمللةيهاركبرعشنملاننأالإ،داباجناروأ
دارفأانروزيامدنعو.ماظتنابعمتجنةرسأكنحنو.انب
انمنوبلطيًانايحأو،ًاعميلصنوسدقملاباتكلاأرقنانترسأ
لجأنمو،هتيانعلهللاركشننحنو.كلذلعفننأ
.ةيلئاعلاانتاطابترا

تاومسلايفيذلامكابأنأامكنيلماكمتنأاونوكف«
مدقتيذإ،حيسملابنمؤملكهقبطينأنكميرمأ»لماكوه
ناميإلاسيئرلًارظان،هتايحلهللاهعضويذلافدهلاوحن

قحلانعثحبلا؟اذاملو،ديدجنمدلوأفيك:عبارلالصفلا
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لوسرعمرركننأنكميو.حيسملاعوسيبرلاهلّمكمو
:هلوقضفخنمتوصبولو،سلوبةيحيسملا

لِنْدَقِّـينَأَسْيَل«
ْ

ِّـيلَعَلىَعْسَأيِّـنِكٰلَو،ًالِماَكُتِْرصْوَأُت

ملٱًاضْيَأيِنَكَرْدَأِهِلْجَأليِذَّـلٱُكِرْدُأ
،ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأ.ُعوُسَيُحيِسَْ

ًائْيَشُلَعْفَأيِّـنِكٰلَو.ُتْكَرْدَأْدَقِّـينَأِيسْفَنُبِسْحَأُتْسَلاَنَأ
.ُماَّـدُقَوُهاَمَىلِإُّدَتْمَأَوُءاَرَوَوُهاَمىَسْنَأاَنَأْذِإ:ًادِحاَو
لٱَوْحَنىَعْسَأ

ْ
لٱِهللاٱِةَوْعَدِةَلاَعَجِلْجَألِضَرَغ

ْ
لُع
ْ
يفاَي ملٱِ

ِحيِسَْ
.)١٤-٣:١٢يبليف(»َعوُسَي

مكو؟ةقاشةلحرلانوكتمكو؟قيرطلالوطيمكنكلو
نأركذتناننكل.ملعيهدحوهللا؟لامتحالاةفلكتيه
ملٱِروُُّرسلٱِلْجَأْنِم«حيسملا

َبيِلَّـصلٱَلَمَتْحٱُهَماَمَأِعوُضْوَْ
خلٱِبًانيِهَتْسُم

ْ
يفَسَلَجَف،ِيْزِ :١٢نييناربع(»ِهللاٱِشْرَعِنيِمَيِ

.ًاضيأتنأكصّلخيوينصّلخيلهلمتحا.)٢

»قحلانعثحبلا«:باتكةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

ةباجإلاعيطتست،نعمتبةعتمملاةريسلاهذهتأرقنإ
وأةلئسأيأكيدلناكناو،ةلوهسبةيلاتلاةلئسألاىلع
ةرشابمانيلإةباتكلاكنكمي،بيتكلااذهنعتاراسفتسا
.عقوملاىلعةدوجوملالاصتالاةرامتساقيرطنع

عملماعتلاىشاحتينأخومشدروتكدلاعاطتساله.١
؟ةيملاعةعماجيفسرديوهودوهيلاونييحيسملا

حلاصفيكو؟ليجنإلاوةاروتلانعنآرقلالوقياذام.٢
ودبييتلاتايآلاو،امهلدهشتيتلاتايآلاخومشد
؟امهدضاهنأ

؟ةيباتكلاوةينآرقلاصصقلافلتختاذامل.٣
؟ناسنإللةمزاللاةفرعملالكىلعنآرقلايوتحيله.٤
؟خوسنملاوخسانلاةلكشميهام.٥
فيكف.ريرشناسنإلاو.ةحلاصهاياصوو،سودقهللا.٦

؟هللادنعنارفغلاولوبقلاناسنإلادجي
نيبَعتملاعيمجايّيلإاولاعت«:حيسملالوقىنعمام.٧

؟»مكحيرأانأو،لامحألايليقثلاو
؟ديدجنمناسنإلادلويفيك.٨
؟حيسمللةذملتلاةفلكتيهام.٩
؟يحورلاجوضنلاوحنخومشدروتكدلامَّـدقتفيك.١٠

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

www.the-good-way.com/ar/contact

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

The Good Way
P.O. BOX 66
CH-8486Rikon
Switzerland
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