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ةمدقملا

ةرشعيفرهدلانمًانيحتيضقدقيننإفدعبامأ
،رصعلااذهءاملعنممهّلجو،نيملسملايناوخإنمنيريثك
املو.ةّينصالخإوةيبحةقيرطبةينيدلاثحابملااننيبترادو
نأيرطاخيفلاج،بابلكانجلووثحبلكانقرطانك
طارصىلإيدهتوديفتاهلعلثحابملاكلتةصالخنّودأ
،مهتلاضةقيقحلاومهتهجوفاصنإلااولعجنيذلاكئلوأقحلا
مهدنعءيشلكاوعابوهونتقاقحلامهلحضّتااذإىتح
.نوحلفملامهكئلوأو،نوملاعلامهطبغيكئلوأ.هورتشاو

الو،لقاعلاملسملامئالتةقيرطثحبلايفتذختادقو
نآرقلانمنيهاربلاداريإيهو،لضافلاثحابلااهركنتسي
ملسملاسفنيفعقوأاهنأل،نكمأامخيراتلاوثيداحألاو
مرجال.باطخلالصفاهبكلذل،ضارتعااهيلعهلسيلو
الاهبلاطف،ءاملعلااهفّرعامكثحبلاتنبةقيقحلاّنأ
لوصحلايفًاّبحثحبلارامضميفنالوجلانمفكنتسي
هديزيثحبلاّنألثحبلانعدعاقتيالاهبحاصو.اهيلع
حوربثحبلانمملسملاخألااهيأضعتمتالف.اهيفًاخوسر
ناديمنمجرختف،ديفتستوأديفتنأامإكنأل،ىوقتلا
نآرقلابيداهشتساّنإ.ًاحبارنيهجولاىلعثحبلا
ثحبلانيناوقو،اهتحصبفرتعأنأينمزليالثيداحألاو
رطضمينأاميسالو،كلذيلزيجتةيندملاعئارشلاوةيقطنملا
يذئدابفرتعيالملسملايخأّنأل،ةرورضلامكحباهيلإ
هنمهلتدروألالإو،)ليجنإلاوةاروتلا(يباتكةحصبءدب
هذهثحابمنمثحبملكةحصىلعةددعتملانيهاربلا
لدبتستو،مكحتسمبيرلكهبلقنمليزتل،ةلاسرلا
.نيقيلاكشلاب

؟نيدلايفدحاودصقمكلوانلسيلأ،نيملسملايناوخإ
ةداعسلالانملةقيرطىلإلوصولاو،قلاخلاةدابعوهوالأ
،اذهىلعلوصحللًاقيرطنوذختتمتنأف؟توملادعبةمئادلا
ًاّيلمرمألايفانثحبولانّرضامف.رخآًاقيرطذختننحنو
الةدحاوةقيقحلاّنأل،ةيعوضوملاوىوقتلاوعضاوتلاحورب
تانجبعتمتنوانقلاخىضرلاننفقافتالابًاعمرسن،أزجتت
اهرئاظنوةلاسرلاهذهفيلأتىلعانلمحامو.نيدلاخندع
انومساقتوانعماوريستنأاندصقو،صلاخلابحلاّالإ
.ةيدبألاةايحلايفانوكراشتوحيسملابهانلنيذلاصالخلا
امصالخلاوحرفلاوةداعسلانممكلانينمتنحناذإف
لبنيهراكلانممكلنوكننأنكميال،انسوفنلهانمتن

هللامكادهنظلاانيفاوئيستالف.نيصلخملانيبحملانم
.ميقتسملاطارصلا

اذإملسملايخأينذخاؤيالف،ةلماجمثحبلايفسيل
ريرقتهبدصقأيننألهعمسمىلعلقثياميمالكيفدجو
فلاخأنأزوجيالوهدقتعمةماركنمطحلاالقئاقحلا
رظتنأاليننأامك،ثحبماقمماقملانأل،هيضرأليدقتعم
مالكلكبنجتأنأميركلائراقلادعأينأديب.كلذهنم
فرتعأو.راقتحالاوأيفشتلاوأةظاغإلاةحئارهنمّمتشي
يتلاسرلوصفضعبيفنيقباسلافيلآتبتنعتسايننأ
ءاعدبيجتسيهنإ،قافتاللةليسووةعفانهللااهلعج،هذه
.نيعتسأهبويبسحوهو،نيصلخملا

لوألاثحبملا

ليجنإلاوةاروتلاةحص:لوألالصفلا

دئاقعنكر)ليجنإلاوةاروتلا(سدقملاباتكلاناكاّمل
هيلإعجرييذلاديحولامََكحلاو،هساسأويحيسملانيدلا
فاخياليذلالداعلايضاقلاو،لكاشملالحيفنويحيسملا

يفنيمألادهاشلاو،مئالةموللطابلاقاهزإوقحلاراهظإيف
ُّتبثَأاذإىتحيثحابمةحتافهتلعجدقف،ةيعرشلااياضقلا

اننكمأيقطنملاناهربلاوةغمادلاةجحلابملسملايخألهتحص
لكدنعهيلإعجرنوىوعدلكيفهيتفتسننأانيلك
هنإ،هادهةاكشمبنيرينتسموهماكحألنيعضاخ،فالتخا
.نيملاعللًىدهوٌرون

َلَزْنَأَو«:٤و٣:٣نارمعلآةروسيفنآرقلايفدرو.١
.»ِساَّـنلِلًىدُهُلْبَقْنِمَليِجْنِإلٱَوَةاَرْوَّـتلٱ
.سانلاةيادهلليجنإلاوةاروتلالزنأهللانإ
لٱَلْهَأاَيْلُق«:٥:٦٨ةدئاملاةروسيفو.٢

ْ
ْمُتْسَلِباَتِك

ّنيبتهذهو.»َليِجْنِإلٱَوَةاَرْوَّـتلٱاوُميِقُتىَّـتَحٍْءَيشَىلَع
ةماقإبلطيدمحمناكاملالإو،ليجنإلاوةاروتلاةحص
.امهدودح

لَو«:٥:٤٧اضيأةدئاملاةروسيفو.٣
ْ
ِليِجْنِإلٱُلْهَأْمُكْحَي

،هللادنعنملزنمليجنإلاّنأيأ»ِهيِفُهللاٱَلَزْنَأاَمِب
.هماكحألعضاخًادمحمّنأو
اوُنِمآاوُنَمآَنيِذَّـلٱاَُّهيَأاَي«:٤:١٣٦ءاسنلاةروسيفو.٤

لٱَوِهِلوُسَرَوِهللاٱِب
ْ
لٱَوِهِلوُسَرَىلَعَلَزَّـنيِذَّـلٱِباَتِك

ْ
ِباَتِك

ِهِبُتُكَوِهِتَكِئَالَمَوِهللاٱِبْرُفْكَيْنَمَوُلْبَقْنِمَلَزْنَأيِذَّـلٱ
لٱَوِهِلُسُرَو

ْ
مكحتاهنإ.»ًاديِعَبًالَالَضَّـلَضْدَقَفِرِخآلٱِمْوَي
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هناميإليجنإلاوةاروتلابنمؤياليذلاملسملالالضب
.نآرقلاب
َنِمْؤُنْنَلاوُرَفَكَنيِذَّـلٱَلاَقَو«:٣٤:٣١أبسةروسيفو.٥

هب لٱاَذَِ
ْ
اوناكةكملهأف.»ِهْيَدَيَْنيَبيِذَّـلاِبَالَوِنآْرُق

.نآرقلانوفرعياوناكامكليجنإلاوةاروتلانوفرعي
ِدْنِعْنِمٍباَتِكِباوُتْأَفْلُق«:٢٨:٤٩صصقلاةروسيفو.٦

ُهْعِبَّـتَأ)سدقملاباتكلاونآرقلا(اَمُهْنِمىَدْهَأَوُهِهللاٱ
ةاروتلاةحصبدمحمرارقإّنيبت.»َنيِقِداَصْمُتْنُكْنِإ
.نآرقلابامهتاواسموليجنإلاو
ُمُهَدْنِعَوَكَنوُمِّـكَُحيَفْيَكَو«:٥:٤٣ةدئاملاةروسيفو.٧

مكحاهيف،ةحيحصةاروتلاّنأحيرصرارقإلا.»ُةاَرْوَّـتلٱ
.اهاوسمكحيالنأاهعبتمىلعو،هللا

،حوضولاةياغةحضاوركذلاةفلاسلاتايآلايناعمّنإ
هيلعجرداممريسفتوأليوأتىلإجاتحتالاهنأىتح
.فلسلا

ةاروتلا(سدقملاباتكلانأتايآلاهذهةصالخو
نأو،نيملاعللىدهورون،ميلعلاميكحلاليزنت)ليجنإلاو
رفكينموأنمؤيالنمّنأو،عابتالاةبجاووةيعرمهماكحأ
ّنأو.ًاديعبًالالضّلضيوًاصقانهنيدنوكينيملسملانمهب
.نآرقلانوفرعياوناكامكهنوفرعياوناكةكملهأ

ملسملاخألااهيأةحيرصلاتايآلاهذهدعبضرعُتله
؟ًاروكذمًائيشنكيملهنأكبسحتوباتكلااذهبناميإلانع
شقانتمويرشحلامويهللارماوأكنايصعنعرذتعتاذامب
)ليجنأإلاوةاروتلا(باتكلااذهأرقتنأكلحصنأ؟باسحلا
ةديحولاةليسولاهيفدجتف،هماكحأبلمعتوهبنمؤتو
لوصحلاواياطخلانمريهطتلاو،هتمحروهللالدعنيبقيفوتلل
ايندلايفهيجولا،عوسيحيسملابةيدبألاةداعسلاىلع
.ةرخآلاو

تايآلانإ«:لوقينيملسملايناوخإنمضرتعمّبرلو
بيرالةقيقحاهنمهتجتنتساامو،قحاهبتدهشتسايتلا
ناميإلاينمبلطتنيذللاليجنإلاوةاروتلانكلو،اهيف
،الّدبتواّريغتدق،نآرقلاامهتحصبدهشنيذللاو،امهب
ةاروتلابنآلاهنومستامو.فيرحتلايديأامهبتبعلو
،ةفلاخملامامتنآرقلاهلدهشيذلالصألافلاخيليجنإلاو
،امهماكحأنيذبانوامهنعنيضرعمنيملسملاىرتكلذل
هلاثمأوضرتعملابيجأف»بيرثتالوكلذبمهيلعمولالو
يباوجيفرظنلامعنينأميركلائراقلانم،ًايجار،يتأيامب
تايآلانمتملعدق:لوقأفلضفلاهلومكحلايففصنيو

يفناك)ليجنإلاوةاروتلا(باتكلانأًافنآةروكذملاةينآرقلا
دمحمناكاملّالإو،ةحصلاوماكحألانمةياغىلعدمحممايأ
وأ،هدودحةماقإوهماكحألعوضخلاوهبناميإلابوجوبرمأ
الًاحيحصلقألاىلعامًامويناكهنأّرقتنأكيلعبجو
.ليدبتالوهيفرييغت

له:كسفنبىرتل،ةيلاتلاتايآلاأرقتنأكنموجرأمث
كايذرشبلاعيطتسيلهو،رييغتلااذهلصحينأنكمي
؟ليدبتلا

»ِهِتاَمِلَكِلَلِّـدَبُمَالَكِّـبَرِباَتِكْنِمَكْيَلِإَيِحوُأاَمُلْتٱَو«
.)١٨:٢٧فهكلاةروس(

.)٦:٣٤ماعنألاةروس(»ِهللاٱِتاَمِلَكِلَلِّـدَبُمَالَو«

.)٦:١١٥ماعنألاةروس(»ِهِتاَمِلَكِلَلِّـدَبُمَال«

.)١٠:٦٤سنويةروس(»ِهللاٱِتاَمِلَكِلَليِدْبَتَال«

.)٤٨:٢٣حتفلاةروس(»ًاليِدْبَتِهللاٱِةَّـنُسِلَدَِجتْنَلَو«

لٱِهيِتْأَيَال«
ْ
لَخْنِمَالَوِهْيَدَيِْنيَبْنِمُلِطاَب

ْ
ةروس(»ِهِف

.)٤١:٤٢تلصف

لَزَّـنُنْحَناَّـنِإ«
ْ
:١٥رجحلاةروس(»َنوُظِفَاَحلُهَلاَّـنِإَوَرْكِّـذلٱاَن

٩(.

نأل،هللامالكلدبينأدحأردقيالهنأمدقتاممىرتف
ركذلابدوصقملانإتلقاذإف.هظفحبدعووًاباتكلزنأهللا
ليلدب،ليجنإلاوةاروتلاًاضيأينعيلبتلق،نآرقلاوهانه
ْمُتْنُكْنِإ)ليجنإلاوةاروتلا(ِرْكِّـذلٱَلْهَأاوُلَأْسٱَف«:نآرقلالوق
دقاهسفنةاروتلانإلب)٢١:٧ءايبنألاةروس(»َنوُمَلْعَتَال
لٱَنوُراَهَوىَسوُماَنْيَتآْدَقَل«نآرقلاتيمس

ْ
ًءاَيِضَوَناَقْرُف

لِلًارْكِذَو
ْ
نإتلقنإو.)٢١:٤٨ءايبنألاةروس(»َنيِقَّـتُم

ىلعقدصياملكنإُتلق،نآرقلاظفحىلعلدتتايآلا
مالكليجنإلاوةاروتلاف،ليجنإلاوةاروتلاىلعقدصينآرقلا
هللانأدقتعتتنأو،هللامالككداقتعابسحنآرقلاو،هللا
نمهلزنأامظفحيهنأو،هتاملكللِّـدبُمالنأنآرقلايفلاق
.)نيلالجلادافأامك(صقنلاوةدايزلاوفيرحتلاوليدبتلا
دقليجنإلاوةاروتلانأمكحتنأكلذدعبعيطتستلهف
؟اّريغت

نيدهتجملاثحابملوألاثحبملا
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،ًاضيأنآرقلارييغتبمّلستنأكمزل،اذهبتمَّـلساذإف
رييغتىلعسانلاردقاذإو.هيلعزوجيامهيلعزاجامنأل
نآرقلارييغتىلعنوردقيمهف،ليجنإلاوةاروتلاهللامالك
الامنآرقلارييغتو.يزارلامامإلاحرصامك،ةلاحمالًاضيأ
ةاروتلارييغتةلاحتسابلوقتنأكيلعبجوًاذإ.هبملست
امهماكحأبلمعتوامهتحصبَّـرقتو،امهليدبتوليجنإلاو
امأو.ةايحلاوقحلاوقيرطلاحيسملاىلإًادشرمامهذختتو
عقاووهفةيندملاروسيفنآرقلاهيلإراشأيذلافيرحتلا
نآرقلاةمهتنمصلاخليجنإلاو،طقفدوهيلاضعبقحب
يفيأ،يناعملايفلصحدقهيلإراشملافيرحتلاو.هذه
دارأاملًافالختايآلانورسفيدوهيلاناكذإ،تايآلاريسفت
تايآامهريسفتدنعيواضيبلاويزارلااذهتبثأامك،دمحم
ًاضقانمةيندملاروسلايفنآرقلامالكناكلالإو،فيرحتلا
.ةيكملاروسلايفهمالكل

ليجنإلاوةاروتلاةحصتابثإ:يناثلالصفلا
ًايلقع

تاومسلا،تانئاكلاعدبأيذلاهللانألقاعلكملعي
ققحتيو.رداقوهةيلزألاهتردقةملكب،امهنيبامونيضرألاو
نوكلاعئارشلامكوتاقولخملاهذهعنصناقتإنم
نأريغتيالدحاوماظنىلعنينسلاتائماهريسوهسيماونو
عضيهنأدبالفميكحورداقهللانأامبو.ميكحهللا
ملعتيكةلقاعلاةقطانلاهتاقولخملةعيرشبتكيوًاروتسد
فرعتو،ضعبوحناهضعباهتابجاوو،اهقلاخىلإاهتبسن
.نينمؤملانيعئاطلاباوثوةاصعلاصاصقونيملاعلاريصم
كامسألاكعرتشمالومهلعزاوالىضوفسانلاحبصألالإو
ًاضعبمهضعبسانلاينفيو،اهريغصاهريبكلكأييتلا
ةليضفلاكاذذإيوتستو.تدابيتلاةشحوتملاماوقألاك
هبىضريالاماذهو،زيمموأمساامهلفرعياللبةليذرلاو
.ميكحلارداقلا

ةاروتلاامهةعيرشلاكلتوروتسدلاكاذنكيملاذإف
سدقمميدقباتكنمله؟امهام:ًاذإيللقفليجنإلاو
!الك؟ليجنإلاوةاروتلاكدوصقملاضرغلابيفي

ًاروتسدًاباتكلَّـزناذإميكحلاريدقلاهللانأكشالو
،ناصقنلاوةدايزلاورييغتلاوفلتلانمهظفحينيملاعللًىدهو
ةددعتمبتكلاتحبصأو،قزمملكنيدلاقزمتلالإو
صيحيفسانلاعقووةقيقحلاتعاضوءارآلاتفلتخاو
ةاروتلاهباتكظفحدقهنأل!كلذلعفينأهللااشاحو،صيب

ًاساربنهاقبأو،ليدبتورييغتلكنمنرقدعبًانرقليجنإلاو
.نيلاضلالكهبيدهي

)ليجنإلاوةاروتلا(باتكلارييغتىلععامجإلانإ
ذئتقواتناكةيدوهيلاةنايدلاوةيحيسملاةنايدلانأل،ليحتسم
رصمولوضانألاوماشلايف،برغلاوقرشلايفنيترشتنم
ليجنإلااميسالوباتكلاناكو،ابوروأودنهلاوةشبحلاو
ةيربعلاك،مهنيبلخديتلاماوقألاتاغللكىلإًامجرتم
ةينانويلانيتغللانمةينيتاللاوةيطبقلاوةيشبحلاوةينمرألاو
فولألاءالؤهنألقعيفيكف-نيتيلصألاةيناربعلاو
ةغللايفمهفالتخاعمهرييغتىلعنوقفتيونوعمتجي
لك،ةددعتمًاعيشاوناكنييحيسملانأاميسالو،ةديقعلاو
؟ىرخألارظانتةدحاو

ىوعدوهباتكلارييغتبنيملسملالوقنأكشالو
يهامو،تريغتيتلاتايآلانيأانوربخيلفالإو،ليلدنود
مهنأءارمالو،اوزجعنإف؟اهرييغتنمةياغلاامواهلصأامو
ملاعلاو،ءاعدالااذهمكلزاجفيك:مهلأسأ،نوزجاع ميكحلاِ
ليجنإلامجرت؟هاعدمتبثيامهيدلوالإرمأىلعمدقُيال
ةرصنتملابرعلالئابقةدئافل،مالسإلاروهظلبقةيبرعلاىلإ
الإو.اهريغوةريحلاونارجنلهأوةعيبروناسغوَريْمِحك
باتكيفءاجاماذهديؤيو؟ةينارصنلاءالؤهفرعفيكف
نمزلبرعلاةبتكرهشأوهو(لفوننبةقرونأ»يناغألا«
امليجنإلانمةيبرعلاببتكف،باتكلابتكيناك)دمحم
ناكلليجنإلايفليدبتلصحولف.بتكينأءاش
.مهاوعدلًاتابثإلصألااوظفحنوملسملا

،مهباتكىلعمهصرحةدشبلثملابُرضدقفدوهيلاامأو
نملكاذهفرعيامك،هفورحوهتاملكددعنوفرعيمهف
،رييغتهرتعيملًاذإهعيمجسدقملاباتكلاف.مهءاسؤررشاع
.لقعلاولقنلاكلذلدهشامك،ليدبتهروتعينلو

صحفاف،قحلاكيلعهبتشيالفبتكلاتددعتاذإو
برضييذلاباتكلاف.ةقيقحلاكلحضتت،لباقوشتفو
يفىلوطلاديلاهلو،ةيسفنلالايمألاوتاوهشلايديأىلع
،ةرهاطلاهللاتافصلقفاوموهو،ةريرشلابولقلارييغت
ىلعسانلاوهللاةبحملاردصموهو،نارمعللحلاصو
نيدتعملاةحماسموءادعألاةبحمبرمآلاو،مهنايدأفالتخا
هلزنأيذلاباتكلاوه،ةوخإمدآينبلكربتعييذلاو
.رطقلكيفدابعلانيبهبلمعللدوجولابجاو
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سدقملاباتكلاةحصتابثإ:ثلاثلالصفلا
ًايخيرات

رمأهتحصو)ليجنإلاوةاروتلا(سدقملاباتكلامدقنإ
نمهلامنوكلايفرخآباتكلسيلو،ءارملالبقيال
دهاشلدعأخيراتلاناكاملو.كلذتابثإىلعنيهاربلا
يك،اذهانثحبيفهدهشتسأنأتدصق،ليلدقدصأو
.نايبىلجأبةقيقحلاحضويوباقنلافشكي

نمريبكمسقىلعلمتشيسدقملاباتكلانأىفخيال
.هنيحيفّمتينأنمدباليقابلاو،اهرثكأّمتيتلاتاوبنلا
ثداوحلوصحبماركلاهئايبنأمفبأبنأفهللاقبسدقو
ندمبارخو،نيرخآطوقسوكولممايقنمةددعتم
نكتملو،ًاخذابًازعاهسفنلتداشممأضارقناو،ةميظع
.هلوصحلبقءانفلانماهبلحامبملحتل

ةبصقىونينبارخبةحارصبأبنتيبنلاموحانف
ةئماهراوسأعافتراناكيتلاةميظعلاةنيدملا،نييروشألا
،جربةئمسمخوفلأاهيلعو،ًاليمنيتساهطيحمو،مدق
اذهمتدقو.اهتمظعةلاحيفمدقاتئماهنملكعافترا
،نيينادلكلاةبصقلباببارخباأبنتايمرإوءايعشإو.ًايفرح
ملف،اهوهزواهرادتقاةمظعواهدجمومسلاحيفيهو
لبابتبرخىتحةوبنلاخيراتنمةنسنوتسوةئمضمي
نوفنزوستدوريهركذدقو.ةءوبنلابسحةميظعلا
هبأبنأامةقباطملادشأقباطيامماهبارخةيفيكناخرؤملا
.نايبنلا

روصةنيدمنعلايقزحةؤبنًاضيأةيباتكلاتاوبنلانمو
.خيراتلااهلدهشواهتبثأيتلاةيلاتلاقئاقحلاىرنثيح

،ةنيدملاهذهرصنذخوبنبرخي)٨(ددع٢٦حاحصألايف
)٤(يفواهيلعةريثكلودموقتيبنلالوقي)٣(ددعلايفو
ىلعمهكابشنودايصلاطسبي)٢٥(يفوةيراعةرخصحبصت
موقتنلو)١٤(يفورحبلايفاهضاقنأىقلت)١٢(واهعقوم
.اهلاوزديكأتوريرقت)٢١(ودبألل

روصلبابكلمرصاحتاونسثالثبلايقزحةوبندعبو
-٥٨٥(هطورشتلبقوهلتملستساىتحةنس١٣ةدم

اهورجهدقاهناكسنأفشتكااهمحتقااملو)م.ق٥٧٣
فصندعُبىلعرحبلاضرعيفةديدجةريزجىلإنفسلاب
يبنلاراشأامكروصبيرختبماقف..روصنمليم
.٢٦:٨يفلايقزح

ةيصاعلاةديدجلاةنيدملارصاحف.ريبكلاردنكسالاءاجو
٦٠دعبةديدجلاىلإيرحبرممكةميدقلاضاقنأًامدختسم
١٢و٢٦:٣يفلايقزحراشأامك.اهيلعىلوتساوًارتم
.٥و٤يددعيفةوبنلالوقتامكةيراعةرخصتحضأو

ردنكسالاةلمحدعبًايئاهنفقوتيملروصخيراتنأعمو
)م.ق٣١٤(سوخيتنانمةيلاتتملاتامجهلانأالإ،ةبيهرلا
تّوميذلا)م.ق٢٤٧-٢٨٥(سوفلدالفسوميلطبىلإ
اهوبرخأونوملسملااهلتحاىتحةيرحبلااهتيمهأواهتراجت
نبايبرعلاةلاحرلالوقيامكتحضأو)م١٣٢١(ةنسًامامت
)نيعدعبرثأنآلايهو...لاثمألابرضمتناك(ةطوطب
.٢٦:١٤يفةوبنلاريشتامكًامامت

يهاذإف.همايأيفروصىلإيبنلالايقزحرظندقل«
تناكهتوبنلاوقأنأثيحب...ةمظعلاةمقةغلابةميظع
.ةرابجلاروصدجموىنغدهشيوهوهعماسلنايذهك
عبسلالخهتاوبنةحصةبسننوكترشبلاةمكحبسحو
ةدحاوةصرف،ةفدصضحمتناكاهنأول،روصىلعتاونس
لكبتققحتاهلكهتاوبننكلو.ةصرفنويلم٧٥٠نم
.»اهليصافت

ُدِعْصُأَفُروُصاَيِكْيَلَعاَذَنَئَه«:برلاديسلالاقاذكه
لٱِّـيلَعُياَمَكًَةريِثَكًاَممُأِكْيَلَع

ْ
َراَوْسَأَنوُبِرْخَيَف.ُهَجاَوْمَأُرْحَب

َّـحِضاَهُرِّـيَصُأَواَهْنَعاََهباَرُتيِحْسَأَو.اَهَجاَرْبَأَنوُمِدَْهيَوَروُص
.)٢١-٢٦:٣لايقزح(»ِرْخَّـصلٱ

راثآلاةداهش:عبارلالصفلا

تايداعلاةداهشف،هلةداهشحرجينمخيراتلادجواذإ
.حرُجتال)ةميدقلاراثآلا(

نيدقتنملاماهسلةضرعلزتملوةسدقملارافسألاتناك
مهءاوهأفلاختاهنأل،نيدحلملاةرفكلالابنهمطلتًاضرغو
كلذل.ةيمنهجلامهتفسلفوةينايبصلامهءارآوةيناوهشلا
روشأولبابونيطسلفيف،ةميدقلاراثآلايفمهنمريثكثحب
اذإيهلإلايحولالاوقأهّفسياماهيفاودجينأةيغب،رصمو
باتكلانأملاعللاونهربييك،ًاليبسكلذىلإاوعاطتسا
طبحأهللانكل.ةفرحنمديلاقتوليواقأطلخسدقملا
كلتةنسلأنأل،مهنظباخومهمهسشاطفمهاعسم
يفءاجاملةماتةقفاومنعتبرعأتفشُتكايتلاتايداعلا
تدجُويتلاتاباتكلا(اهوبتكنيذلانأعم،يحولارافسأ
.نيينثولانممه)راثآلاىلع
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ليجنإلاوةاروتلارافسأنأنوملسملاانناوخإدجواملو
،فيرحتلاةمهتباهوقشر،ةيرهوجلامهنآرقميلاعتفلاخت
ناهربلااهديؤيملمهاوعدنكلو.اهتحصمدعاوعداو
نيريثكتعنقأدقةميدقلاراثآلاةداهشنأامبو.حيحصلا
هذهضعبىلإريشأنأتدصق،نيثحابلاةدحالملانم
نمكئلوأتدافأامك،نيملسملاانناوخإديفتاهلعل،راثآلا
.لبق

،نيرمأىلإعجارهيفبيرلاوباتكللةرفكلاداقتنانإ
ةليلقتناكاهنأوأ،ةلوهجمتناكةباتكلانأنظلاامهلوأ
ةنسوحن(يلبابلاءالجلالْيبُقىتحنيطسلفيفلامعتسالا

هريغوىسومنألقعُيالهنأنونظيكلذلو)م.ق٥٤٠
فصوبتلاغدقةاروتلانأامهيناثو.تقولاكلذيفاوبتك
لاوقأهترياغمل،قيدصتلاقوفيٍّدحىلإميدقلاقرشلاةراضح
تديأدقةديدجلاتافاشتكالانأىلع.ءامدقلانيخرؤملا
روشأولبابورصمندمتانيدللثمتو،باتكلالاوقأةحص
رصنذخوبنورسالفثلغتوبيراحنسانلرهظو،ءالجب
اوكرتشايتلاكراعملاومهتراضحومهرابخأانيلعنوّصقي
اهببتكيتلافورحلامسرىرننأاننكميراصو.اهيف
لاوقألةدهاشتقطندقةراجحلاو،ىسوملبايمرإوءايعشإ
ةنقتمتناكةباتكلاةعانصنأراثآلاهذهتتبثأدقو.هللا

امكم.قةنس٢٢٣٤ذنمميهربإوىسومولايقزحدهعيف
.هذهانمايأيفةنقتميه

ةروكذملاةميظعلاثداوحلاوةمهملاءايشألاركذأانأاهو
:ىرتامكةميدقلاراثآلااهتحصتتبثأيتلاةاروتلايف

فحتملايفنآلاةضورعملاةيلصألاةيروشألاحئافصلانإ
يفةروكذملا(قلخلاةصقًاليصفتنايبىلجأبتبثت،يناطيربلا
ئراقللتلقنلراصتخالاالولو،ةشهدمةروصب)ةاروتلاءدب
ةرهاظةقيقحلاف،تافارخلابةجوزممتناكنإويهو.اهتمجرت
نييلصأنيجوزدوجواهنيعحئافصلاهذهتتبثأدقو،اهيف
وذبرلاامهقلخنانثانوكينأ«اهيفليقذإ،رشبلانم
ًافنآروكذملافحتملاضرعميفىرتو»فيرشلاهجولا
نيلوألاانيوبأءاوحومدآلثمتميدقيلبابدومعىلعةروص
نعركذاملًاقبط،ءاوحفلخةيحلاوامهنيبةرجشلاو
.ةاروتلانملوألاحاحصألايفامهطوقس

نعةاروتلاةصقنأًاقباسنينمؤملاريغءاملعلابسح
الةثداحو،نيلوألاريطاسأنمةفارخالإتسيلنافوطلا
ءاملعلانيهاربهفيزتًاربخو،نيثحابلاةضراعمىلعىوقت
ذإ،نيرساخاوعجرةليوطلاثحابملادعبمهنكلو.نيققدملا

نافوطلاةحصباوفرتعاف،نيبملامهطلغىلعراثآلاتلد
،ايجولويجلاءاملعمهنمركذلابّصخأو،نيقيلاقحلااوفرعو
فحتملايفنآلاةضورعمحئافصروشأيفدجوهنأل
عاونأظفحو،كلفلاءانبةيفيكاهيلعبتُك،يناطيربلا
ضرألاهجوتّطغىتحراطمألالوزنو،سانلاوتاناويحلا
عم،ناويحلاوناسنإلاتكلهأو)ءايحألاتدجوثيح(
.ةصقلاليصافت

تايمكضرألاتاراقنمةراقلكيفدجودقو
تاقبطيفةقرفتموأةعمجتمةيرحبلافادصألانمةميظع
فادصأاهنمو،ةيدوألاقامعأولابجلاسوؤريفةسبايلا
تاتابنعاونأوكامسأماسجأاهنمو،ةصوصخمراحببةصتخم
علَّـطينأنكمي،لابجلاتاقبططسويفةرجحتمةيرحب
تبثتاهلكهذهو.ناكضرعميأيفناسنإلكاهيلع
فادصألاكلتتلصوفيكالإو،نافوطلاةصقةحص
تسيليهيتلانكامألاكلتىلإكامسألاوتاتابنلاو
؟اهنطاومب

ىرُتةفيحصىونينةبرخأيفثمسديسلافشتكادقو
يفةنسلألاةلبلبتبثياماهيلعبتُك،يناطيربلافحتملايف
ةبرخأيفًاحولروكذملادجودقو)١١نيوكت(لبابجربءانب
امك،تيربكلاورانلابةرومعومودسبارخفصيروشأ
ربخةحصتديأدقراثآلاو.)١٩نيوكت(ةاروتلايفركذ
نمو،نيطسلفلهئافلحوماليعكلمرموعلردكةوزغ
يفةروكذملاةيبونجلالبابوراعنشكلملفارمامهتلمج
.نيوكتلارفسنمرشععبارلاحاحصألا

دوجويبنلاىسومىلعكرتلوبوستدوريهركنأدقو
ةيرصملالالطألانمانفرعاننكلو،رصميفاهلامعتساورمخلا
يبنلاىسومعرتشملانأو،امهمعزيفاطلغدقْنيَخرؤملانأ
ةيلمعفصتةيرصمروبقيفروصتدجُودقف،ًابيصمناك
جارختسانمو،بنعلاسودىلإهسرغنممركلاريبدت
بتُكتاجاجزدجودقو.ةيعوأيفهظفحىلإريصعلا
لوصحراثآلانمتبثدقو.رمخاهانعميتلا)برإ(اهيلع
.)٤١:٣٠نيوكت(فسويدهعىلعةاروتلايفروكذملاعوجلا

ريبكلاسيسمعرنأةيرصملاتاباتكلاترهظأدقو
اذهو،سيسمعروموثيفامهنتينيدمءانبيفءابرغمدختسا
اهفشتكايتلاراثآلانمرهظدقو)١:١١جورخ(قباطي
مهتيدوبعونييليئارسإلامساةبيطنفادمدحأيفنوبقنملا
.مهريخستو

نيدهتجملاثحابملوألاثحبملا
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رمرملانمةعطقباتكلاةحصلةتماصلاتاداهشلانمو
سقلااهفشتكا،يبآوملارجحلابراثآلاءاملعنيبةفورعملا
يفةليوطةدمثكملصألايناملأسق(نيلكسطسغوأ
ةيلاسرإللًاليكوةرهاقلايفنينسرشعوحنىضقونيطسلف
تاغلهناقتإوهملعةرازغبًافورعمناكو،ةيزيلكنإلاةيسنكلا
اذهخيراتو.ةميدقلابآوملخادندرألايقرش)ةددعتم
وهو،سيراببرفوللافحتميفنآلاوهو.م.ق٨٩٠رجحلا
بورحنعربختةيقينيفلاةغللانمًارطسنيثالثىلعيوتحي
،نييمودألاوليئارسإكلميرمععمبآومكلمعشيم
ءايشأنعربخيو)٢٧-٣:٤لم٢(يفروكذموهامك
.اهركذللحمسيل،سدقملاباتكللةقفاومةقيقدىرخُأ

تبثأميلشروأيفًارخؤمةيماولسلاةباتكلافاشتكاو
٢٢:٩شا،٣٢:٣٠يأ٢٠:٢٠،٢لم٢(يفءاجامةحص
هارجأوىلعألانوحيجهايمجرخمدسايقزحنأوهو.)١١و
.دوادةنيدمنمةيبرغلاةهجلاىلإضرألاتحت

خيراتاهيلعبتُكةناوطسأىونينةبرخأيفدجودقو
يروشأعم.م.ق٧٢٢ةنسلاروشأكلمنوجرسبرح
هذهو)٢:١شا(ًاكلمايقزحناكامدنعدودشأكلم
.ندنليفنآلاةناوطسألا

ةصقاهيلعبتُكلكشلاةسدسمةناوطسأتدجُودقو
٧٠٥ةنسروشأكلمبيراحنساهرصاح.ميلشروأراصح
نآلايهو)١٦-١٨:١٣لم٢(يفروكذموهامك.م.ق
ُهُخَسُنوهباتكلاةحصىلعًاضيأةغمادلاةجحلاو.ندنليف
.ةريهشلاابوروأبتاكميفنآلاىلإةظوفحملاةميدقلا

ةينانويلاةغللابدلجلانمقوقرىلعتبتُكخسنلاهذهو
ةاروتلاىلعلمتشياماهنمو.اهريغوةيلصألاليجنإلاةغل
،امهنمرافسأضعبىلعيوتحياماهنمو،امهتمربليجنإلاو
ةفورعملاةخسنلا)ىلوألا(.اهنمًاضعبكلركذأانأاهو
امورةنيدميفناكيتافلارصقيفنآلااهدجت،ةيناكيتافلاب
)ةيناثلا(.ةنسنيسمخونيتئمبةرجهلالبقتخسندقو
،ًالوأتدجُوثيحءانيسروطىلإةبسنةيئانيسلاةخسنلا
ىلعلمتشتيهو،ندنليفيناطيربلافحتملايفنآلايهو
.ةنسيتئمبةرجهلالبقتخسُندقو،ليجنإلاوةاروتلا
يفندنلةنيدميفنآلايهوةيردنكسإلاةخسنلا)ةثلاثلا(
ةنسيتئمبةرجهلالبقتخسُندقو،فحتلارادةبتكم
نآلايهوةيمارفألا)ةعبارلا(.ليجنإلاوةاروتلاةيواحيهو
يهو،ةنسنيسمخوةئمبةرجهلالبقتخسُن،سيرابيف
ةصقلاتحضأ١٩٤٧ماعيفواذه.ليجنإلاىلعيوتحت

يودببيدلادمحم:ةيخيراتلاثادحألامهأنيبنمةيلاتلا
املو.تيملارحبلابناجبهمانغأىعريناك،ةرماعتلانم
توصيعارلاعمسف،رجحباهامرلبجلااهادحإتقلست
ةوجفنمفلدولبجلادعصمث.ةَّـركلاداعأف،مشهتيراخف
هلسيلنكلو.كلذناكو.ًازنكدجيهلعفهكىلإةقيض
.عمجأملاعلللببسحوهتليبقلو

تاباتكلانممزحةعومجمىلعيوتحيفاشتكالااذهف
رافسأدحأيبنلاءايعشإرفسلباتكاهنيبنمةسدقملا
.حيسملالبق٧٠٠ىلإهخيراتدوعييذلاسدقملاباتكلا
سدقملاباتكلارافسأةمالسبةقطانةداهشءاجدقو
ةمهتلطبياممنآلاانيديأنيبةدوجوملاخسنللهتقباطمل
.ةلطابلاتاصرختلاوتاماهتالاهذهلثمهفسيوفيرحتلا

خسنلاةنامأنأًاحضاونيمثلافاشتكالااذهبراصدقل
سدقلاحورلاةدايقلةيحةداهشسدقملاهللاباتكللقنلاو
ىراصنلادنعنآلاو.هللارارسأعدوتسمحيسملاةسينكل
لبقبتُكاهضعب،ركذامادعةميدقلاخسنلانمريثك
ًابحاهركذنمل،هدعباهضعبو،هرصعيفاهضعبو،مالسإلا
دوهيلايديأنيبنآلاةلوادتملاخسنلاانلباقاذإف.راصتخالل
،ةميدقلاخسنلاكلتب٣٠٠ىلعديزتتاغلبىراصنلاو
لكصحفلةدوجوميهو.ةقباطملادشأاهلةقباطماهدجن
.ديرينم

ةاروتلانآرقلاخسنله:يناثلاثحبملا
؟ليجنإلاو

ملاعلاداوجابكاذإ هناخو،ةرظانملاناديميفملسملاِ
ةاروتلاةمالسبميلستلانمًادبدجيملو،ليلدلاوناهربلا
نالزنمامهنأىلعةوالع،ليدبتلاوفيرحتلانمليجنإلاو
ىلإدمع،نيعمجأسانللًارونوًىدهميكحلاهللادنعنم
ىوعداهنكلو.ليجنإلاوةاروتلاخسندقنآرقلانأبىوعدلا
،اذهِعّديملهسفننآرقلانأل،ميظعءارتفاو،ةنيبريغنم
لزنهنأنيبميبرعناسلبألملاسوؤرىلعحرصلب
نمىرتامك،امهيلعًانميهموليجنإلاوةاروتللًاقدصم
:ةيلاتلاتايآلا

ْمُكْيَلَعُتْمَعْنَأيِتَّـلٱَيِتَمْعِناوُرُكْذٱَليِئاَْرسِإيِنَباَي«
اَمِباوُنِمآَوِنوُبَهْرٱَفَياَّـيِإَوْمُكِدْهَعِبِفوُأيِدْهَعِباوُفْوَأَو
لَزْنَأ
ْ

ِملًاقِّـدَصُمُت
َ
.)٤١و٢:٤٠ةرقبلاةروس(»ْمُكَعَما

ِملًاقِّـدَصُم«
َ
.)٢:٩٧ةرقبلاةروس(»ِهْيَدَيَْنيَبا

نيدهتجملاثحابم؟ليجنإلاوةاروتلانآرقلاخسنله:يناثلاثحبملا
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ِملٌقِّـدَصُمٌلوُسَرْمُكَءاَجَّـمُث«
َ
نارمعلآةروس(»ْمُكَعَما

٣:٨١(.

لٱَكْيَلَعَلَّـزَن«
ْ
حلٱِبَباَتِك

ْ
ِملًاقِّـدَصُمِّـَق

َ
ةروس(»ِهْيَدَيَْنيَبا

.)٣:٣نارمعلآ

لٱاوُتوُأَنيِذَّـلٱاَُّهيَأاَي«
ْ
لَّـزَناَمِباوُنِمآَباَتِك

ْ
ِملًاقِّـدَصُماَن

َ
ا

.)٤:٤٧ءاسنلاةروس(»ْمُكَعَم

لٱاَذَهَناَكاَمَو«
ْ
ْنِكَلَوِهللاٱِنوُدْنِمَىَرتْفُيْنَأُنآْرُق

لٱَليِصْفَتَوِهْيَدَيَْنيَبيِذَّـلٱَقيِدْصَت
ْ
سنويةروس(»ِباَتِك

١٠:٣٧(.

لَزْنَأَو«
ْ
لٱَكْيَلِإاَن

ْ
حلٱِبَباَتِك

ْ
ِملًاقِّـدَصُمِّـَق

َ
َنِمِهْيَدَيَْنيَبا

لٱ
ْ
.)٥:٤٨ةدئاملاةروس(»ِهْيَلَعًانِمْيَهُمَوِباَتِك

لٱَلْهَأاَي«
ْ
َةاَرْوَّـتلٱاوُميِقُتىَّـتَحٍْءَيشَىلَعْمُتْسَلِباَتِك

.)٥:٦٨ةدئاملاةروس(»َليِجْنِإلٱَو

هسفننمًاقثاوناكاذإالإىوعدىلعمدقياللقاعلانإ
نيملسملاانناوخإضعبنكلو،ليلدفلأباهتابثإىلعةردقملا
مكناهرباوتاهمهلانلقاذإو.ٍورتنودرمألااذهىلعنومدقي
نإمهلوقلثم،ةنهاوةيهاوةلدأبانوءاج،نيقداصمتنكنإ
دعبلزننآرقلانأىرخأةرابعبو.فلسلاخسنيفلخلا
نأامبنولوقيمهضعبو.امهخسندقكلذلليجنإلاوةاروتلا
موزلدعبقبيملكلذل،ليجنإلاوةاروتلاىوحدقنآرقلا
هذهداسفإىلإئراقلاءاكذعمجاتحمريغينارأو.امهل
اذهةنوؤمينافكدقنآرقلانألًاصوصخو،ةيهاولانيهاربلا
حرصتاهلثمتارشععمةفلاسلاعبسلاتايآلانأل،بعتلا

ةاروتلاةحصلًاقدصملزننآرقلانأليوأتلالبقتالةحارص
ملو،ًاظفاحوًابيقريأامهيلعًانميهموامهايإًاتبثموليجنإلاو
اذهةحئارمتشيالو.امهماكحألًاخسانءاجهنأطقِعّدي
ىلعةدايزهنأل،كلذسكعهنمديفتسنلبهمالكنم
ىراصنلاودوهيلانمبلطيناك،امهلهتداهشوهقيدصت
اوميقتىتحءيشىلعمتسلباتكلالهأاي«ًالئاقًانلع
.»ليجنإلاوةاروتلا

دوهيلاثحيًادمحمانيأراملًاحيحصخسنلارمأناكولف
هانيأراملو،ليجنإلاوةاروتلادودحةماقإىلعىراصنلاو
هنأطقنآرقلاركذيملو.امهباونمؤينأنيملسملانمبلطي
ىنغيفراصدقهنإملسملالوقييكلليجنإلاوةاروتلاىوح
ةروسيفىرتامكاذهسكعبحرصنآرقلانإلب،امهنع

ُنيِمَألٱُحوُّرلٱ)نآرقلاب(ِهِبَلَزَن«١٩٦-٢٦:١٩٣ءارعشلا
لَقَىلَع

ْ
ملٱَنِمَنوُكَتِلَكِب

يِفَلُهَّـنِإَوٍنيِبُمٍِّـيبَرَعٍناَسِلِبَنيِرِذْنُْ
نأىرتف)ليجنإلاوةاروتلايأنيلوألابتك(»نَنيِلَوَّـألٱِرُبُز
هنإ«نآرقلاتوحدقليجنإلاوةاروتلانأتبثتةريخألاةيآلا
نأنوعدينيملسملاانباحصألابامف»نيلوألاربُزيفل
؟ليلدنودامهاوحدقنآرقلا

هقيدصتبلوقلانعًاحفصبرضنآرقلانأضرفاو
الإامهخسندقهنأهتوكسنملدتسُيالفليجنإلاوةاروتلل
نمدعبقبيملهنإوامهخسنهنإحارصلالوقلابرهاجاذإ
ناكامًاريثكلب،كلذلعفيملهنأهللادمحلاو.امهيلإةجاح
هسفنعضووامهلهتقفاومنمهلاوقأةحصتابثإلواحي
»اَمُهْنِمىَدْهَأَوُهِهللاٱِدْنِعْنِمٍباَتِكِباوُتْأَف«امهئازإب
عانقإلواحيناكامًاريثكو.)٢٨:٤٩صصقلاةروس(
ةاروتلانإهلوقبهيلإةساملاةجاحلاوهلاوقأةحصببرعلا
ٍمْوَقِّـلُكِلَو«بناجأموقلةيبنجأتاغلبالزندقليجنإلاو
نومهفتالبرعلااهيأمتنكاملو)١٣:٧دعرلاةروس(»ٍداَه
)ليجنإلاوةاروتلا(كلتعوننمنآرقلاهللالزنأتاغللاكلت
ًاماَمِإىَسوُمُباَتِكِهِلْبَقْنِمَو«نيبميبرعناسلبمكتغلب
اوُمَلَظَنيِذَّـلٱَرِذْنُيِلًاّيِبَرَعًاناَسِلٌقِّـدَصُمٌباَتِكاَذَهَوًةَْمحَرَو
لِلىَْرشُبَو

ْ
.)٤٦:١٢فاقحألاةروس(»َنيِنِسْحُم

نأىوعدلابملسملااهيأكداقتعاتايآلاهذهحزحزتالأ
الخسنلاىوعدنأرتملأ؟ليجنإلاوةاروتلاخسندقنآرقلا
ىلإامهماكحأتوبثبًاذإنمؤتّاله؟ليلداهتحصىلعموقي
صالخلاوةداعسلاىلعلصحتفامهدودحميقتونيدلاموي
؟نيمثلا

ىتحاوأطخأعيمجلا:ثلاثلاثحبملا
ءايبنألا

،ندعةنجيفًاديعسهنكسأو،ًارهاطناسنإلاهللاقلخ
نملكأوهبررمأىصعهنكلو.ةدابعلانعهيهليءيشال
هتيرذنعًابئانمدآناكو.ءيشلكرسخف،هنععونمملا
هتيرذهتضقنف،هتيصعمبهثكنفقاثيملاودهعلاهيلعهللاذخأف
.ةئيطخلايفطقسفةبرجتلاعممدآبواجت.مهنعهتباينل
كلذوفعضلااذههنعانثرو،هتيرذرشبلانحنانكاملو
،هتئيطخىلعبقاعنالانكلو،ةثارولاسيماونبسحليملا
انبكتراو،اهنعىهنهللانأانملععميصاعملايفانطقسو
اذهةحصىلعلديامو.وهلعفامكًايلعفتاركنملا
لكأفمدآيسنو،هتيرذتدحجفمدآدحجف«:يتآلاثيدحلا
»هتيرذتئطخفمدآءىطخو،هتيرذتيسنف،ةرجشلانم

نيدهتجملاثحابمءايبنألاىتحاوأطخأعيمجلا:ثلاثلاثحبملا

٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



.حيحصنسحثيدحلاقو،هريغويذمرتلاهجرخأ
دنعاهيفبيرالةقيقحهتيرذنعمدآةبايننأةصالخلاو
يبرعلانبانيدلاييحمخيشلابتكدقو.نيملسملاءاملع
.هباتكنم٣٠٥بابلايفثيدحلااذهىلعةلاقم

رماوأفلاخدقًارهاطهللاهقلخيذلامدآناكاذإو
اوأطخأًاذإعيمجلاف،ةفيعضلاهتيرذيرحلابمكف،هالوم
.هتمحروهللادجممهزوعأو

،ريرشناسنإلابلقنأانناملعيرابتخالاوخيراتلانإ
فسويةروس(»ِءوُّسلٱِبٌةَراَّـمَألَسْفَّـنلٱَّـنِإ«انليحوتانبولقو
نكيملام،هتجلوًاليبساهتاوهشدسلتدجواذإف)١٢:٥٣
وأةئيطخلانأانملععماننإف.اهعدرياهعناصنمعداراهل
.هلعفنوةدسافلاانلايمأعيطنوانرئامضفلاخنمرحمركنملا
ًايداموًايحصركسلاررضهملععمريكسلانأىرتالأ
اذكهو،ةيلخادلماوعببذجنموهو،هيلعمدقيًاينيدو
.مامّنلاوقراسلاوينازلا

ةركنمتاوهشوًالايمأانيفنأانملعييصخشلارابتخالا
انرئامضبراحت،يرشبلاسنجلايفيعيبطداسفنعةجتان
.انئرابهللاةدارإفلاخياملمعنفانيبستو،ةحلاصلاانلايمأو

وأًاريثكهلركذننأنورداقنحنوالإًاصخشفرعنالو
نمةماتلاةراهطلادحأعَّـديملو.ةريبكلاتائيسلانمًاليلق
.هلحميفيتأيسامكاذه،عوسيالإنيعمجأسانلا

ةروكذملاةيتآلاةيآلانيعمجأسانلاداسفىلعلديامو
لاق.)١٢:٥٣فسويةروس(ءوسلابةرامألسفنلانإًاقباس
،حئابقلاىلإةلايميأ،ءوسلابةرامألسفنلانإ«:يزارلا
ناكاملو.تاذلملاىلإةقاوتةعيبطلاو،ةيصعملايفةبغار
ىلإاهليمناكو،يدسجلاملاعلاىلإسفنلاباذجنابلاغلا
ةرامأاهنوكباهيلعمكح،ًاردانىلعألاملاعلاىلإدوعصلا
ةملكيفلانأىفخيالو.يزارلامالكىهتنا.»ءوسلاب
سفنلكنإلوقننأانلزوجيكلذل،سنجلليهسفنلا
اهيفماللاوةغلابملاغيصنم)ةرامأل(ةملكلاو.ءوسلابةرامأ
ىلإةلايمناسنإلكيفسفنلانأدكؤمرمألاًاذإ.قيقحتلل
.يصاعملايفةبغرلاةديدشوحئابقلا

ْنِإَو«:ًاضيأةيتآلاةيآلااوأطخأعيمجلانأىلعلدياممو
َنيِذَّـلٱيِّـجَنُنَّـمُثًاّيِضْقَمًامْتَحَكِّـبَرَىلَعَناَكاَهُدِراَوَّـالِإْمُكْنِم
)٧٢و١٩:٧١ميرمةروس(»ًاّيِثِجاَهيِفَنيِِملاَّـظلٱُرَذَنَواْوَقَّـتٱ
لكلاوالإ)خلايجننمث(لاقينأزوجيالويزارلالاق

نعو.لوقلااذهىلعةلادةيورملارابخألاو)رانلا(نودراو
)ص(هللالوسرتعمس«:لاقفةيآلاهذهنعلئُسرباج
.»اهلخدالإرجافالوّربىقبيال،لوخدلادورولالوقي
،قارتحالاولوخدلاب»اهدراو«ةملكرسفينيدلالالجو
»ُهُنيِزاَوَمْتَلُقَثْنَمَف«ةيآريسفتيفيزارلالوقاذهتبثيو
.هنعىفعُيهنإفنمؤملايصاعلاامأو)٧:٨فارعألاةروس(

نوبكتريسانلاعيمجنأىلعةحضاوةلالداذهلديالأ
نممهنمو،هنعىفعُيمثًاليلقبَّـذعُينممهنمف،يصاعملا
؟رانلايفدلخي

ْنَمَو«:ةيتآلاةيآلااوأطخأعيمجلانأىلعلديامو
»ٌنيِرَقُهَلَوُهَفًاناَطْيَشُهَلْضِّـيَقَنِناَْمحَّـرلٱِرْكِذْنَعُشْعَي
يفسيلًامئادهللاركذناكاملو)٤٣:٣٦فرخزلاةروس(
لكعممئادداهجيفناطيشلانأمرجالف،رشبلاةقاط
كداهج«:لاق؟لضفأداهجلايأدمحملئساملو.ناسنإ
ىدعأ«ًاضيأدروو.ربكألاداهجلااذهيمُسو.»كاوه
داسفىرناذهنم.»كيبنجنيبيتلاكسفنكيلإكئادعأ
رئابكلالعفىلإليملاوبلقلايفنماكلارشلاوةعيبطلا
.رئاغصلاو

َالْوَلَو«:ًاضيأةيلاتلاةيآلانماوأطخأعيمجلانألدتسيو
َّـنِكَلَوًادَبَأٍدَحَأْنِمْمُكْنِمىَكَزاَمُهُتَْمحَرَوْمُكْيَلَعِهللاٱُلْضَف
.)٢٤:٢١رونلاةروس(»ُءاَشَيْنَميِّـكَزُيَهللاٱ

هللالضفالولو،ئطاخدسافناسنإلانأّنيبىنعملا
رابتعانوملسملاّدعدقو.ًاقلطمدحأىكزتاملهتمحرو
تبثدقاهف،رئابكلانمهللابضغنمًاملاسهسفنناسنإلا
ىلإنوجاتحيمهكلذل،اوأطخأعيمجلانأّدرُتالةلدأبانعم
منهجيفاوجُزالإو،مهاياطخنعريفكتللحيسملاةحيبذ
فعضلاوةئيطخلاىلإليملااوثرومهنأامبو.هللالدعمامتإل
حور،سدقلاحورلاىلإًاضيأنوجاتحممهف،مدآمهيبأنع
ًائيشلطابلاليملااذهعزنو،بولقلاهذهسيدقتل،هللا
اماذهو،ةدسافلافطاوعلاوةلطابلاراكفألارييغتو،ًائيشف
.ةيناثلاوأةديدجلاةدالولابسدقملاباتكلاهنعّربعُي

سانلاعيمجنأمهباتكىلإًادانتساىراصنلادقتعي
ءايبنألانأامبو.هلكيرشبلاسنجلاداسفلامعواوأطخأ
نيذلالسرلاوءايبنألانإنولوقيو.نوئطاخًاذإمهف،رشب
،ةلاسرلااوغلبيوسانلااورذنينأمهرمأو،هللامهافطصا
مهظفحو،ةباتكوًاهفشةلاسرلاةيدأتيفأطخلانممهمصع
امىلإسودقلاهحوربمهيدهيناكذإ،للزلاونايسنلانم
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ءايبنألا(مهنكلو.هوغلبينأبجياممهنقليوهولوقينأبجي
،ةيدايتعالامهتافرصتومهلامعأيفنيموصعمريغ)لسرلاو
ةمصعلانأًاتابثإو،ةيرشبلاةعيبطلافعضىلعةلالد
.لالجلاوةردقلايذهدحوهللالامكلاو

هللابضغقحتست،ةريبكمأتناكةريغص،ةئيطخلاو
،رخآعونمتشلاورخآعونةقرسلاوعونلتقلاف.ميحجلارانو
.نايصعوةفلاخماهنمًالكنأل،هللادنعدحاوباقعلانكلو
جلٱ«،ليجنإلاوةاروتلانمةريثكتايآبديؤماذهو

ْ
اوُغاَزُعيَِم

»ٌدِحاَوَالَوَسْيَلًاحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.ًاعَماوُدَسَفَو
جلٱِذِإ«)٣:١٢ةيمور(

ْ
»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم

كاهوثيدحلايفاذهتبثيامدرودقو.)٣:٢٣ةيمور(
مرحورانلاهلهللابجوأهنيميبءرماقحعطتقانم«:هصن
؟ًاريسيًائيشناكنإو:هللالوسرايلجرلاقف.ةنجلاهيلع
.»كارأنمًابيضقناكنإولاق

.ءايبنألااياطخىلإنآلاتأنلو

لاقنممهنمف،ءايبنألاةمصعيفنوملسملافلتخا
دعبمهتمصعبلاقنممهنمو،ًاقلطماياطخلانممهتمصعب
لاقنممهنمو،رغصلايفأطخلامهيلإبسنوغولبلانس
يفأطخلاباكتراناكمإوطقفلئاسرلاغيلبتيفمهتمصعب
موحرملاهدقتعيناكاموهريخألايأرلاو.كلذىوسام
نأىلعةحضاوةلالدلدينآرقلانأعم،هدبعدمحمخيشلا
،رئابكلالبرئاغصلاسيل،يصاعملااوبكترادقءايبنألارثكأ
.ىرتسامكمهميلعتبسح

،ةريغصوةريبك:ناعونةئيطخلانإنيملسملاءاملعلاق
مهفرعيفرئابكلاو.رئابكلانودرئاغصلارفغيهللانإاولاقو
)٣(،رئاغصلاباكتراىلعةموادملا)٢(،رفكلا)١(١٧
نمًاملاسهسفنناسنإلارابتعا)٤(،هللاةمحرنمسأيلا
)٧(،ملسملاقحبفذقلا)٦(،روزلاةداهش)٥(،هللابضغ
)١٠(،تاركسملابرش)٩(،رحسلا)٨(،بذاكلافلحلا
اموطاوللا)١٣(،انزلا)١٢(،ابرلا)١١(،ماتيألالامباصتغا
هجونمبرهلا)١٦(،لتقلا)١٥(،ةقرسلا)١٤(،ههباش
.نيدلاولاىلعنايصعلا)١٧(،برحلايفرفاكلا

مهداقتعابسحرئابكلاهذهىدحإبكترانمؤملكف
ىوسامو.ميحجلارانيفرفكيهنأنمّدبالف،بتيملو
.رئاغصلانموهفرئابكلاهذه

ىَصَعَو«٢٠:١٢١هطةروسنملدتسيامكأطخأمدآ
َالَو«ةرجشلالكأبهبرىصعنورسفملالاق»ىَوَغَفُهَّـبَرُمَدآ
:٢ةرقبلاةروس(»َنيِِملاَّـظلٱَنِماَنوُكَتَفَةَرَجَّـشلٱِهِذَهاَبَرْقَت
ثيحباخوبولطملانعَّـلضف«:يواضيبلالاقو)٣٥
ذإ،دشرلانعوأةيرومأملانعوأ،ةرجشلالكأبدلخلابلط
لاقهنكل،مدآةئيطخبيزارلامّلسدقو.»ودعلالوقبّرتغا
يفنكلوىوغوىصعهنإلاقو،ةءوبنلالبقتلصحاهنإ
نكلو.هيلعبسحتالفاهنعباتهنأامبو،ةرجشلالكأ
نيأنمو،ةءوبنلالبقةئيطخلالوصحانلتبثيمليزارلا
،ةئيطخلاهيلعبسحتملباتذإمدآنإلاقو.اذهملع
ىصعهنأيفنيالاذهنكلو،ريخألااذهىلعهقفاوننحنو
.ىوغو

َهللاٱِصْعَيْنَمَو«هلوقليلدبرئابكلانمنايصعلاو
هلوقو.)٧٢:٢٣نجلاةروس(»َمَّـنَهَجَراَنُهَلَّـنِإَفُهَلوُسَرَو
مدآنأىلعلدي)٢٠:١٢٢هطةروس(»ىَدَهَوِهْيَلَعَباَتَف«
اهبفارتعالاوةئيطخلاىلعمدنلايهةبوتلاو.باتوىصع
نعالإنوكتالةبوتلاو.اهيلإدوعلامدعىلعمزعلاو
اَنَّـبَرَالاَق«هلوقبهتيصعمبفرتعادقهسفنمدآو،ةيصعملا
خلٱَنِمَّـنَنوُكَنَلاَنَْمحْرَتَواَنَلْرِفْغَتَْملْنِإَواَنَسُفْنَأاَنْمَلَظ

ْ
»َنِيِرسَا

.)٧:٢٣فارعألاةروس(

ناطيشلاعاطأدقمزعلايلوأءايبنألانممدآاذهف
،أطخأف،دولخلايفعمطوىلاعتىلوملابّذكوهقّدصو
.رئابكلانمّدعتهذههتئيطخو

ذإ٢٩-٧١:٢٤حونةروسنملدتسيامكحونأطخأ
ِّـبَر«اهدعبلاقو»ًالَالَضَّـالِإَنيِِملاَّـظلٱِدِزَتَالَو«:حونلاق
لٱَنِمِضْرَألٱَىلَعْرَذَتَال

ْ
هنأققحتذإلاقمث»ًاراَّـيَدَنيِرِفاَك

نعالإنوكيالرافغتسالابلطف»يلرفغابر«أطخأ
اوفطلينأنورسفملالواحامهمو.ركنمباكترابروعش
.هانركذامعجرختالفةرابعلا

٧٧و٦:٧٦ماعنألاةروسيفدروامكميهاربإأطخأ
َلاَقَلَفَأاَّـمَلَفِّـيبَراَذَهَلاَقًابَكْوَكىَأَرُلْيللٱِهْيَلَعَّـنَجاَّـمَلَف«
لٱىَأَراَّـمَلَفَنيِلِفآلٱُّبِحُأَال

ْ
اَّـمَلَفِّـيبَراَذَهَلاَقًاغِزاَبَرَمَق

لٱَنِمَّـنَنوُكَألِّـيبَرِينِدَْهيَْملْنِئَلَلاَقَلَفَأ
ْ
لاَّـضلٱِمْوَق

ِّـ
اذهو»َني

وهواذهلاقميهاربإناكاذإف.سمشلاىأرذإهللصح
.رئابكلانمامهالكو،بذكدقفالإوكرشأدقفهدقتعي
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ِيلْرِفْغٱاَنَّـبَر«١٤:٤١ميهاربإةروسيفدروامكو
لِلَوَّـيَدِلاَوِلَو

ْ
حلٱُموُقَيَمْوَيَنيِنِمْؤُم

ْ
ميهاربإبلطانه.»ُباَسِ

.نينمؤمللوهيدلاولوهلًاحيرصةرفغملا

ِّـبَرُميِهاَرْبِإَلاَقْذِإَو«٢:٢٦٠ةرقبلاةروسيفدروامكو
ُحتَفْيَكِينِرَأ

ْ
ملٱيِي

ْنِكَلَوَىلَبَلاَقْنِمْؤُتَْملَوَأَلاَقىَتْوَْ
طَيِل
ْ
لَقَّـنِئَم

ْ
.»يِب

نمهللاةردقيفكشلاو،هللاةردقيفميهاربإكشانه
نمكشلابىلوأنحن«ثيدحلايفدرودقو.رئابكلا
.»ميهاربإ

»اَذَهْمُُهريِبَكُهَلَعَفْلَبَلاَق«٢١:٦٣ءايبنألاةروسيفو
ريبكنإ:لاقو،بذكلئُساملو،مانصألاميهارباَّـرسك
:لاقهللالوسرنأةريرهيبأنعو.اهراغصَّـرسكمانصألا
تاذيفمهنمنيتنثا،تابذكثالثالإميهاربإبذكيمل«
ةراسنإهلوقو»مهريبكهلعف«هلوقو»ميقسينإ«هلوق.هللا
.ملسمويراخبلاهاور.»اهنمبرقلارابجلادارأنيحهتخأ

١٧-٢٨:١٥صصقلاةروسيفدروامكىسومأطخأ
ملٱَلَخَدَو«

ِنْيَلُجَراَهيِفَدَجَوَفاَهِلْهَأْنِمٍةَلْفَغِنيِحَىلَعَةَنيِدَْ
ْنِميِذَّـلٱُهَثاَغَتْسٱَفِهِوُّدَعْنِماَذَهَوِهِتَعيِشْنِماَذَهِنَالِتَتْقَي
َلاَقِهْيَلَعىَضَقَفىَسوُمُهَزَكَوَفِهِوُّدَعْنِميِذَّـلٱَىلَعِهِتَعيِش
ِّـينِإِّـبَرَلاَقٌنيِبُمٌّلِضُمٌوُّدَعُهَّـنِإِناَطْيَّـشلٱِلَمَعْنِماَذَه

لٱَوُهُهَّـنِإُهَلَرَفَغَفِيلْرِفْغٱَفِيسْفَنُتْمَلَظ
ْ
.»ُميِحَّـرلٱُروُفَغ

لَعَفَلاَق«٢٦:٢٠ءارعشلاةروسيفو
ْ
َنِماَنَأَوًاذِإاَهُت

لاَّـضلٱ
ِّـ
َعَجَراَّـَملَو«١٥١و٧:١٥٠فارعألاةروسيفو»َني

ْنِمِينوُمُتْفَلَخاَمَسْئِبَلاَقًافِسَأَناَبْضَغِهِمْوَقَىلِإىَسوُم
لِجَعَأيِدْعَب

ْ
لَأَوْمُكِّـبَرَرْمَأْمُت

ْ
لَألٱىَق

ْ
ِهيِخَأِسْأَرِبَذَخَأَوَحاَو

لٱَّـنِإَّـمُأَنْبٱَلاَقِهْيَلِإُهُّرَُجي
ْ
يِنَنوُلُتْقَياوُداَكَوِينوُفَعْضَتْسٱَمْوَق

َجتَالَوَءاَدْعَألٱَِيبْتِمْشُتَالَف
ْ
لَع
ْ
لٱَعَميِن

ْ
َلاَقَنيِِملاَّـظلٱِمْوَق

لِخْدَأَويِخَألَوِيلْرِفْغٱِّـبَر
ْ
يفاَن ُمَحْرَأَتْنَأَوَكِتَْمحَرِ

.»َنيِِمحاَّـرلٱ

نأرعشولتقلابكتراىسومنأتايآلاهذهنمرهظي
أطخأكلذكو.ةرفغملاًابلاطاهبفرتعاف،رئابكلانمهتئيطخ
هتئيطخبرعشاملو.هاخأناهأوحاولألاحرطوبضغذإ
لجعلالمعيهفنورهةئيطخامأو.هيخألوهسفنلرفغتسا
.هودبعييكليئارسإينبليبهذلا

نع١٢:٢٤فسويةروسيفدروامكفسويأطخأ
ِهِبْتَّـَمهْدَقَلَو«نوعرفشيجسيئررافيطوفةأرماوفسوي
هبَّـمَهَو َءوُّسلٱُهْنَعَفِْرصَنِلَكِلَذَكِهِّـبَرَناَهْرُبىَأَرْنَأَالْوَلاَِ
ملٱاَنِداَبِعْنِمُهَّـنِإَءاَشْحَفلٱَو

اهبَّـمهنيلالجلالاق»َنيِصَلْخُْ
يفيدحاولالاق:لاقيزارلارخفلاو.عامجلااهنمدصق
ىلإعوجرملامهملعبقوثوملانيرسفملانإطيسبلاباتك
سلجوًاحيحصًامهةأرملاهذهبَّـمهفسوينإ:اولاقمهتياور
امو.عجرناهربلاىأراملف،ةأرملانملجرلاسلجماهنم
.»ءاشحفلاوءوسلاهنعفرصنل«:هلوقاذهتبثي

َّـنَظَو«٢٥و٣٨:٢٤صةروسيفدروامكدوادأطخأ
اَنْرَفَغَفَباَنَأَوًاعِكاَرَّـرَخَوُهَّـبَرَرَفْغَتْسٱَفُهاَّـنَتَفاَمَّـنَأُدُواَد)نقيت(
لُزَلاَنَدْنِعُهَلَّـنِإَوَكِلَذُهَل

ْ
ذإدوادأطخأ»ٍبآَمَنْسُحَوىَف

يفليصفتلابروكذموهامكانزلاولتقلاةئيطخبكترا
رعشامدنعهنكلو١٢و١١صيناثلاليئومصرفسيفةاروتلا
ةاروتلايفحيرصاذهلكو.هلرفغفهبررفغتسامرجلاب
.ةبراضتملاةليوطلانيرسفملالاوقأنعكينغي

نيبتو،أطخلايفدوادعوقوتبثتةددعتملاثيداحألاو
نبسنأركذامك،هلانيذلانارفغلاوليوطلاهحونوهتبوت
.مهريغوهبنمنببهووسابعنباوكلام

ْذِإ«٣٣-٣٨:٣١صةروسيفدروامكناميلسأطخأ
لٱِبِهْيَلَعَضِرُع

ْ
جلٱُتاَنِفاَّـصلٱِّـِيشَع

ْ
ينِإَلاَقُداَيِ

َّـبُحُتْبَبْحَأِّـ
خلٱ
ْ

يبَرِرْكِذْنَعَِْري
حلٱِبْتَراَوَتىَّـتَحِّـ

ْ
َقِفَطَفَّـَيلَعاَهوُّدُرِباَجِ

.»ِقاَنْعَألٱَوِقوُّسلٱِبًاحْسَم

،تايآلاهذهريسفتيفىتشبهاذمنورسفملابهذدق
فاشكلايفىرتامكمهئارآتابثإلةديدعتاياوراودرسو
هللاركذنعهتهلأليخلانأةصالخلانكلو.امهريغويزارلاو
.اهحبذهنإاولاقىتح،ةالصلاو

َناَمْيَلُساَّـنَتَفْدَقَلَو«:٣٨صةروسنم٣٥و٣٤ةيآلاو
لَأَو
ْ
ْبَهَوِيلْرِفْغٱِّـبَرَلاَقَباَنَأَّـمُثًادَسَجِهِّـيِسْرُكَىلَعاَنْيَق
لُمِيل

ْ
أطخأناميلسنأنيبت»يِدْعَبْنِمٍدَحَأليِغَبْنَيَالًاك

؟بنذبرعشدقنكيملنإةرفغملابلطيفيكهنأل،ًالعف

:٣٧تافاصلاةروسيفدروامك)نانوي(سنويأطخأ
ملٱَنَِملَسُنوُيَّـنِإَو«١٤٤-١٣٩

لٱَىلِإَقَبَأْذِإَنيِلَسْرُْ
ْ
لُف
ْ

ِك
ملٱ
ملٱَنِمَناَكَفَمَهاَسَفِنوُحْشَْ

لٱَفَنيِضَحْدُْ
ْ
حلٱُهَمَقَت

ْ
َوُهَوُتُو

ملٱَنِمَناَكُهَّـنَأَالْوَلَفٌميِلُم
يفَثِبَلَلَنيِحِّـبَسُْ طَبِ

ْ
ِمْوَيَىلِإِهِن

ةبارغلاو،هبرىصعسنوينأىلعلديقبألعفلا»َنوُثَعْبُي
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هلوقهنايصعتبثياممو»نيلسرملانم«هنوكةلاحهاصعهنأ
هنايصعلجألقحتساهنإهلوقاذهدكؤياممو»ميلموهو«
نمناكهنأالول»نوثعبيمويىلإ«توحلانطبيفىقبينأ
يفحيبستلاىنعموهامفالإو.ةرفغملايبلاطيأنيحبسملا
؟ماقملااذه

َرِفْغَيِل«٤٨:٢حتفلاةروسنملدتسيامكدمحمأطخأ
َكْيَلَعُهَتَمْعِنَّـمِتُيَوَرَّـخَأَتاَمَوَكِبْنَذْنِمَمَّـدَقَتاَمُهللاٱَكَل
٤٧:١٩دمحمةروسنمو»اميِقَتْسُمًاطاَِرصَكَيِدْهيَو
لِلَوَكِبْنَذِلْرِفْغَتْسٱَو«

ْ
ملٱَوَنيِنِمْؤُم

.»ِتاَنِمْؤُْ

»َكِبْنَذِلْرِفْغَتْسٱَو«٤٠:٥٥رفاغةروسنمو

لَزْنَأاَّـنِإ«١٠٦و٤:١٠٥ءاسنلاةروسنمو
ْ
لٱَكْيَلِإاَن

ْ
َباَتِك

حلٱِب
ْ
لِلْنُكَتَالَوُهللاٱَكاَرَأاَمِبِساَّـنلٱَْنيِبَمُكْحَتِلِّـَق

ْ
َنيِنِئاَخ

.»ًاميِحَرًاروُفَغَناَكَهللاٱَّـنِإَهللاٱِرِفْغَتْسٱَوًاميِصَخ

هذهلبقنمبنذأًادمحمنأىلعلدتىلوألاةيآلاف
يزارلالاقامكليقاذإو.اهدعبنمبنذيسهنأو،ةيآلا
ضحدُتةيناثلاةيآلاف،هتمألرفغتسيهنإامهريغوفاشكلاو
بونذلوًالوأهبنذلرفغتسينأهنمبولطملانأنيبتو،اذه
.ًايناثًاثانإوًاروكذنينمؤملا

وحمتراربألاتانسحنإنيملسملاءاملعلاضعبلوقي
ةفلاخمهللافلاخاذإيقتلالجرلانإو،نيبرقملاتائيس
بنذبسيلامدعيامًاريثكو.رئابكلانماهبسحيةفيفط
اماذهنولوقيو.هلجأنمةرفغملابلطيفهلعفاذإًابنذ
وهمهداقتعابسحهللانأمهتافنكلو.دمحمللصح
نينمؤمللوكبنذل)دمحماي(رفغتساولئاقلاملكتملا
نمبلطيو،ًامثإمثإبسيلامهللامهوتيلهف.تانمؤملاو
؟ةرفغملاسمتلينأدمحم

ُهللاٱَمَعْنَأيِذَّـلِلُلوُقَتْذِإَو«٣٣:٣٧بازحألاةروسنمو
ُختَوَهللاٱِقَّـتٱَوَكَجْوَزَكْيَلَعْكِسْمَأِهْيَلَعَتْمَعْنَأَوِهْيَلَع

ْ
يِف

يف َختَوِهيِدْبُمُهللاٱاَمَكِسْفَنِ
ْ
َختْنَأُّقَحَأُهللاٱَوَساَّـنلٱىَش

ْ
ُهاَش

َىلَعَنوُكَيَالْيَكِلاَهَكاَنْجَوَّـزاًرَطَواَهْنِمٌدْيَزىَضَقاَّـمَلَف
ملٱ
يفٌجَرَحَنيِنِمْؤُْ .»ًارَطَوَّـنُهْنِماْوَضَقاَذِإْمِهِئاَيِعْدَأِجاَوْزَأِ

،نمآنأدعبهانبتوهدبعًاديزقتعأًادمحمنأربخلاو
امًاموياهلرهظأًادمحمنكلو،بنيزاهمساةفيرشبهجَّـوزو
تركذف.»بولقلابّلقُمناحبس«:هلوقباهيلإهليمذئدعب
ءاقلتنمامنأكهاتأف،دمحمدارموهمهففاهجوزلاذهبنيز

دمحملهاجتف.»يتبحاصقرافأنأديرأ«:لاقوهسفن
اهفرشلنكلو.اللاق؟ءيشاهنمكبارأ؟كلام:لاقو
هلاقامعجار(.»كجوزكيلعكسمأ«هللاقف،ّيلعمظعتت
امو)يناثلادلجملا٢١٣ةحفصلاةيآلاهذهريسفتيففاشكلا
.يواضيبلاهلاق

نألواحيو،هيدبمهللاامهسفنيفيفخيكلذيفناكو
.هللارمألةعاطإالإديزةأرماجوزتيملهنأسانللرهظي
،بنيزىلإهليمءافخإبأطخأًادمحمنأتايآلانمىرتف
يفيفختو«هلوقبخّبُوكلذل،هبلقيفسيلامبهرهاظتو
.»هيدبمهللاامكسفن

جوزتلاديرتكنأنم«ةيآلاهذهلًاريسفتيزارلالاق
هللاىشخيناكهنإهلوقبرذتعايزارلانكل»بنيزب
هاشختنأقحأهللاو«لاقذإهللاهخبوف،سانلاىشخيو
يشخوًاضيأهجولااذهىلعأطخأًاذإدمحمف»هدحو
.هاشخيالنأبجييذلا

َتْدِكْدَقَلَكاَنْتَّـبَثْنَأَالْوَلَو«١٧:٧٤ءارسإلاةروسنمو
نأالولو«:جاَّـجزلالاق،يزارلالاق»ًاليِلَقًائْيَشْمِهْيَلِإُنَكْرَت
،مهيلإنكرتتدكدقلكايإانتمصعبقحلاىلعيأكانتبث
:ةداتقلاق.»ًاليلقًانوكريأ،ًاليلقًائيش،مهيلإليمتيأ
يسفنىلإينلكتالمهللا:يبنلالاقةيآلاهذهتلزنامل«
.»نيعةفرط

مكنمام«:دمحملاقيراخبلاوملسمثيداحأيفدروو
ايتنأالو:ليق.ىلاعتهللاةمحربالإةنجلالخديدحأنم
نعو.»هتمحربهللايندمغتينأالإانأالو:لاق؟هللالوسر
بوتأوهللارفغتسال«لوقيلوسرلاتعمس:لاقةريرهيبأ
.نيعبسنمرثكأةياوريفو»ةرمنيعبسمويلايفهيلإ
:لوقيهللالوسرناك-ةريرهيبأودلاخةنبانعيورو
»رانلاباذعنموربقلاباذعنمكبذوعأينإمهللا«
.لوأءزجيراخبلا

نأنينيعيذلحبصلاحوضولصفلااذهنمحضتادق
راصو،هبلقراكفأتدسفو،ةيصعملايفطقسدقمدآانابأ
اذهًايعيبطهنعانثرودقهتيرذنحناننأو،رشلاىلإليمي
نمًاضيأاذهانلتبثدقو.ةئيطخلاىلإليملاكاذوداسفلا
.يصخشلارابتخالا

يبندمحمىتح،يصاعملااوبكتراماظعلاءايبنألانأانيأر
نمصلخمىلإةبطاقسانلاجاتحاكلذل.نيملسملا
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ةرافكىلإو،ماثآلايفرتقموهللااياصويفلاخملدعملاباذعلا
،هتمحروهللالدعراهظإوسفنألاكلتءادفلاهيفبيعال
نعةحيبذهتوموحيسملاعوسيبلصبالإمتياليذلارمألا
هسدقيوهبونذهللارفغيهبنمآنملكنأىتح،نيملاعلا
.ةمئادلاةداعسلاوةيدبألاةايحلاهلينُيو،سودقلاهحورب

اوئربينأنوملسملاانناوخإلواحياذامليردأتسلو
بتكلالكهبتحرصاملًافالخ،ةئيطخلاةمصونمءايبنألا
هذهطقءايبنألادحأِعَّـديملهنأًاصوصخو،ةلزنماهنإةربتعملا
هللالزنأدقل.أطخلاوزجعلاباورقأعيمجلانألب،ةمصعلا
ميكحلاوهو،ةقئافلاهتمكحبسحدئاقعلانَّـودوبتكلا
.سانلاتاجايتحابميلعلاهلامعأب

ديهمت:عبارلاثحبملا

نأةيندملاةعيرشلاكلذكوةيمالسإلاةعيرشلاتحّرص
ىلإةبسنلابًاديهزوأًاميظعنوكيمرجلاوأةئيطخلاباقع
يفهقيفرذيملتلامتشاذإف.هيلإئطخنيذلاصخشلا
نمدرطُيهسّردممتشاذإو،ًايئزجًاباقعبقاعُيةسردملا
يفةفلاخمهبنذبسُحيهبحاصلجرلامتشاذإو.ةسردملا
صاصقهلفمكاحلالجرلامتشاذإو،نيعرتشملافرع
امممظعأًاباقعهلنأنمدبالفكلملامتشاذإهنكلو،مظعأ
ةمظعلايفيهانتملاريغهللاىلإأطخأاذإامأ.قبس
ًاميلأًاباذعنوكيهنأكشال؟هباقعنوكياذامفةسادقلاو
.ًايدبأهانتمريغ

بجوكلذل،ةرذلاقثمكرتيالوهفًالداعهللاناكاملو
جلٱِذِإ«هللاىلإنيئطاخلالكنأمّلسننأانيلع

ْ
اوُأَطْخَأُعيَِم

رانلايفاوميقينأدبال)٣:٢٣ةيمور(»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَو
هللامحراذإو؟هللاةمحرنيأفاذهمتاذإف.مهلًاباقعنيدلخم
وهربدكلذل،هلدعنيأف،مهبذعيملومهلرفغوةاطخلاءالؤه
.هتمحروهلدعنيبقيفوتللةليسو

بلصلانمهللاضرغ:لوالالصفلا

يأ(هبرىصعمدآنأ:قيفوتلااذهىلعباوجلاو
ةرقبلاةروس(يفهادصو)٣نيوكت(ةنجلانمدرُطف)أطخأ
هلَزَأَف«)٢:٣٦

َُّـ
مماَمُهَجَرْخَأَفاَهْنَعُناَطْيَّـشلٱاَم »ِهيِفاَناَكاَّـِ

،ةئيدرلاتاوهشلاهيفتدلوتو،يدبألاتوملاقحتساو
ليملااذههونبثروف.ركنملالعفىلإهيفليملالصأتو
كالهلامتحتوًارشضرألاتألتمافمهيبأةيطخيفاوراسو
ليبسنممهلنكيملذإ،هللالدعلًامامتإرشبلكىلع

لاح:ةيلصألاةلاحلاىلإعوجرلاوصقنلااذهحالصإل
.نورهطملاالإاهلخدياليتلاةنجلابةقئاللاةسادقلاوةراهطلا
،لداعهنألهَّـنسيذلانوناقلانعديحينأنكميالهللاو
اهارجميرجتةعيرشلانأوتوميئطاخلانأيضقيلدعلاو
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا«

ْ
ِمْثِإْنِمُلِمَْحيَالُنْبِٱلَا.ُتوُمَتَيِهُئِط

لٱُّرِب.ِنْبِٱلٱِمْثِإْنِمُلِمَْحيَالُبَألٱَوِبَألٱ
ْ
ُنوُكَيِهْيَلَعِّـراَب

ناكاذإو)١٨:٢٠لايقزح(»ُنوُكَيِهْيَلَعِريِّـِّـرشلٱَُّرشَو
.مالسلاةلادعلاىلعْلُقف،هنسامبلمعيالعرتشملا

نمةمحرلاولدعلاو.ًاضيأميحروهلداعهللانأامكو
.هللاريغيفامهعامتجانكميالو،ةيساسألاهللاتافص
-رخآسيلو-بيلصلاىلعحيسملاهلمكأيذلاءادفلاو
.هللايفامهعامتجانايببليفك

ميوقتلاوفاصنإلاينعيو،روجلادضًايوغللدعلاف
ناسحإلاولضفتلاوبلقلاةقرًايوغلةمحرلاو.ةازاجملاو
.ةبوقعلاقحتسينمةبوقعكرتيهليقو.ةرفغملاو

نمهصلخيوناسنإلامحرينأبحأًاميحرهللاناكاملو
ءدبلاذنمرّبدكلذل)لدعلاةفلاخمنودنكلو(رانلاباذع
رثكأرادميتلاةيومدلاحئابذلابًالوأًائدتبم،ءادفلالمع
لوزنلبقحئابذلامدآدالوأمدقف.اهيلعةيوسوملاةعيرشلا
ةعيرشلاتلزننأىلإ،مهدعبنيذلااذكهو،ةباتكةعيرشلا
نأىرتثيح.ًاليصفترمألاتلَّـصففميلكلاىسومىلع
عرشميلألااهباقعوةئيطخلاةساجنسانلامهفييكلهللا
ةسجنوةرهاطىلإتاناويحلامسقف،لافطأكمهملعي
َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِب«نأمهملعو

ْ
نييناربع(»ٌةَرِفْغَمُلُص

نمهتئيطخنعةحيبذمدقينأئطاخلارمأكلذل)٩:٢٢
ىلعاهعضيواهحبذي،اهيفبيعاليتلاةرهاطلاتاناويحلا
هنكلو،توملاوحبذلاقحتسيئطاخلانأركذتييكرانلا
تناكحئابذلاهذهلكو.ةرفغملالانيةيدفلاةحيبذةطساوب
الاهسفنبةحيبذلانأل،ىمظعلاحيسملاةحيبذىلإريشت
.ةميقهيواستالذإناسنإلايدفتنأنكمي

ذختافحيسملاهتملكهللالسرأنامزلاءلمناحاملو
،ةريثكرومأيفانكراشو،انلثمًاناسنإراصويناسنإلادسجلا
ثحبمرظنأ(شغهمفيفنكيملوًابنذبكتريملهنأالإ
مَّـدقحيسملا»ةملكلا«اذهو)باتكلااذهيفحيسملاةمصع
ّىفوو،رشبلاسفنأنعةيدفوةيحضبيلصلاىلعهسفن
ةيواسماهنأكةرافكلاهذههللالبقذإهقحيهلإلالدعلا
لوقمتوهتمحروهللالدعنيبقفوو،رشبلالكسفنأل
حلٱَوُةَْمحَّـرلٱ«يبنلادواد

ْ
لٱَُّق

ْ
لٱ.اَيَقَت

ْ
مثَالَتُمَالَّـسلٱَوُِّرب

ََ
»ا
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نمآنملكصالخلااذهىلعلصحو)٨٥:١٠رومزم(
اذههبنمؤينملكهيلعلصحيو،ًابولصمحيسملاب
ةاروتلايفةنودملاهللارماوأبسحكلسينأطرشب،ناميإلا
مهوتيامك،هلإكسيلوناسنإكبلُصحيسملاف.ليجنإلاو
لبقةمجتاضارتعانوضرتعيكلذلنيملسملاانناوخإضعب
جاتحمريغينارأو.رمألااذهيفنييحيسملادقتعماومهفينأ
ةيمالسإلاةنايدلايفةيومدلاحئابذلارابتعاًاليصفتنيبأنأ
ىلعلوصحللةطساواهنإو،ىرخألانايدألايفيهامك
نوملعيةبطاقنوملسملاو.هللادنعلوبقلاواياطخلاةرفغم
لب،لكألالجألسيلىحضألاديعيفنافرخللمهحبذنأ
نأامك،هماعنإوهللامركىلعلوصحلادصقبةراّفكهنوبسحي
ُهاَنْيَدَفَو«هنبانعًاضوعناكميهاربإهاحضيذلاشبكلا
لكربتعتاذكه)٣٧:١٠٧تافاصلاةروس(ٍ»ميِظَعٍحْبِذِب
.وفعلاىلعلوصحللةطساوواهمدقمنعًاضوعةيحض
نعريفكتللةطساوحئابذلامدربتعيناكهسفندمحمو
هتنبالهلوق:يتآلاثيدحلانمفرعنامك،وفعلاواياطخلا
دنعهنأل،حيبذلاسأردنعةمطافايةرضاحينوك«:ةمطاف
.»كاياطخكلرفغُتضرألاىلعهمدنمةرطقلوأطوقس
دقتعي،ًاضيأدمحمىلإدنسيرخآثيدحىلإًادانتساو
يفاهومدقيتلاحئابذلانيدلاموينوبكريسمهنأنوملسملا
الحئابذلاهذهو.ةنجلاىلإميقتسملاطارصلانوربعيومهتايح
اهعمجأبتاناويحلالب،اهلجألتمدقيتلاسفنألايواست
لب،ريفكتللةيفاكريغيهو،ةقطانةدحاوًاسفنيواستال
يفاهنييعتربخىرتيتلاةميظعلاحيسملاةحيبذىلإزمريه
ةحيبذلا.ليجنإلايفبيلصلاىلعاهميدقتربخو،ةاروتلا
ُهَّـنَأل«...نيعمجأسانلاسفنألةيواسمهللااهربتعايتلا
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
َكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُك
ْ
انحويليجنإ(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

٣:١٦(.

؟لمعلااذهلحيسملاريغحلصيالأ:يناثلالصفلا

:بابسألةمهملاهذهلحيسملاريغحلصيال.معن

lاهيفبيعالةرهاطنوكتنأبجيةحيبذلانأل:لوألا.
lىتحرادقملااذهبةنيمثةحيبذلانوكتنأبجي:يناثلا

.اهؤادتفابولطملاسفنألايواست
lناسنإلاعوننمنوكتنأ:ثلاثلا.
lنوكتنأحلصتلهللادنعةهاجواهلنوكينأ:عبارلا

.سانلاوهللانيبلاصتالاةقلح

هذههيلعقبطنتنمدجتالًارطرشبلاتصحفاذإو
،ءايبنألاىتحاوأطخأعيمجلانألكلذو،حيسملاالإطورشلا
دنعةبولطملاةميقلادحألسيلو.مهيدفينمىلإاوجاتحاو
.هللاةملكحيسملاكةيلصأةهاجودحألسيلو،هللا

ءاقشوداسفيفيبيبطاييسفننإ
ءافشلاكيدايأنمبيلصلاباهنحنماف
بيلصلابريجتسمينإحلصلاطيسواي
بيجتسملاكيبأليـنعةـبلطلامدق

بلصلاحيسملالبقله:ثلاثلالصفلا
؟ًايرايتخا

؟ًالعفبلُصحيسملانأقِّـدصتالاذامل:ملسملاتلأساذإ
نأنكميالهللاو،مزعلايلوأءايبنألانميبنهنأل:كباجأ
بيلصلاىلعهوتيمييكرارشألادوهيلاديلميركلاهيبنملسي
حمسدقهللانأهنآرقيفًائيشيسنملسملانكلو.ةتيمّرش
ْمِهِضْقَناَمِبَف«٤:١٥٥ءاسنلاةروسيفءاجامكاذهلثمب
.»ٍّقَحِْريَغِبَءاَيِبنَألٱُمِهِلْتَقَوِهللاٱِتاَيآِبْمِهِرْفُكَوْمُهَقاَثيِم

َالاَمِبٌلوُسَرْمُكَءاَجاَمَّـلُكَفَأ«٢:٨٧ةرقبلاةروسيفو
ىتح»؟َنوُلُتْقَتًاقيِرَفَوْمُتْبَّـذَكًاقيِرَفَفْمُْتَربْكَتْسٱُمُكُسُفْنَأىَوَْهت
ةيدوهيةأرماةنايخبمسلاسدبتامهنأبرقأهسفنًادمحمنأ
يفوقاحسانبدمحملريسلاويزاغملاخيراتيفىرتامك(
دقليجنإلاوروبزلاوةاروتلانأكلذىلعدزو.)ثيداحألا

ذنمهللاَّـنيعامكيرايتخاحيسملابلصنأتحرص
مامتإهئيجمنمدصقلانإًاحيرصلاقهسفنحيسملاو.ءدبلا
.بيلصلاىلعةيحضهسفنمدقييكليأ.ءادفلالمع
»بلصلانمبرايكلاشاح«:نييراوحلادحأهللاقاملو
اَمِبْنِكٰلِِهللااَمِبُّمَتَْهتَالَكَّـنَأل،ِيلٌةَرَثْعَمَتْنَأ«:ًالئاقهخّبو
هنععفادينأهذيمالتدحأدارأاملو)١٦:٢٣ىتم(»ِساَّـنلِل
َىلِإَكَفْيَسَّـدُر«:هللاقهوكسميلدوهيلاءاجامدنع
طَأْنَأَنآلٱُعيِطَتْسَأَالِّـينَأُّنُظَتَأ...ِهِناَكَم

ْ
ِيبَأَىلِإَبُل

ملٱَنِمًاشْيَجََرشَعْيَنْثٱِنِمَرَثْكَأِيلَمِّـدَقُيَف
َفْيَكَف؟ِةَكِئَالَْ

لٱُلَّـمَكُت
ْ
-٢٦:٥٢ىتم(»نوُكَيْنَأيِغَبْنَياَذَكٰهُهَّـنَأ:ُبُتُك

٥٤(.

حيسملاهللابقاعيفيك.نيملسملاانناوخإضعبلوقي
)١٤:٦لم٢(يفدرودقو؟نيرخآلااياطخلجألبلصلاب
لٱِلْجَأْنِمُءاَبآلٱُلَتْقُيَال«

ْ
لٱَو،َنيِنَب

ْ
ِلْجَأْنِمَنوُلَتْقُيَالَنوُنَب

لجأللتقلابحيسملاىلعمكحيملهللانإتلق»ِءاَبآلٱ
.انعهسفنمدقوعربتانلًابححيسملانإلب،سانلااياطخ
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نإمعن.ميظعتلاقحتساف،بحلاتاجردىصقأاذهو
تعربتاذإنكلو،نيرخآلانيدءافوبّيلعمكحياليضاقلا
؟حدملاوناسحتسالاريغلوقينأهلاذامفنيدلاكلذءافيإب

ٍمْوَيَّـلُك«:هوبلصيلهوكسمأامدنعدوهيللحيسملالاقو
لَعُأْمُكَعَمُسِلْجَأُتْنُك

ِّـ
يفُم هلٱِ

َْ
اَذٰهاَّـمَأَو.ِينوُكِسْمُتَْملَوِلَكْي

٢٦:٥٥ىتم(»ِءاَيِبْنَألٱُبُتُكَلَّـمَكُتْيَكِلَناَكْدَقَفُهُّلُك
ملدوهيلانأل،ةئيطخبكتراهنألسيلبلُصحيسملاو)٥٦و
بلُصلب،هلامعأوهبادآةهجنمةدحاوةلعهيفاودجي
هتاذماقأوصاصقلايفانعبانو،ةيحضانعهسفنمدقيل
،كلذًاقحتسموهنوكيالانلجألةنعلبسُحاذإف.انماقم
قحتسملاميثألائطاخلاعضومهسفنعضينأيضرهنأللب
دصاقملهئايبنألتقبحمسيهللانأمدقتاممىرتف.ةنعللا
انيدفييكانلًابحهرايتخابًاعوطتامحيسملانأو،ةيماس
صالخلاانلينيوهقحيهلإلالدعلايفويوسومانلاةنعلنم
الإهمحريالونمؤمللهللارفغيالكلذل.ةيدبألاةايحلاو
.عوسيحيسملاةطساوب

صالخلهللااهنَّـيعيتلاةديحولاةقيرطلايههذه
يتلاةقيرطلاامأو.ًاعمهتمحروهلدعرهظُياهبيتلا،نينمؤملا
.هتمحروهللالدعنيبقفوتالفيمالسإلاعرشلااهَّـنس
ةنونيدلاةيفيكلفاشنايبثيداحألايفالونآرقلايفسيلو
.نارفغلاوباسحلاو

رمأيفنوملسملاانناوخإاهيلإدنتسييتلاتايآلاامأو
:يهفةنونيدلا

يفاَماوُدْبُتْنِإَو« ُختْوَأْمُكِسُفْنَأِ
ْ
ُهللاٱِهِبْمُكْبِساَُحيُهوُف

ِملُرِفْغَيَف
َ
:٢ةرقبلاةروس(»ُءاَشَيْنَمُبِّـذَعُيَوُءاَشَيْن

٢٨٤(.

رهظمالفةيآلاهذهبسحسانلاهللابساحاذإف
ديريالهنكلو،ديرياملعفيهللانإمعن.ًاعمهتمحروهلدعل
يضاقلانأضرفا.ةيهلإلاهتعيرشوةيلصألاهتافصفلاخيام
هبسحتلهف،هلرفغوبنذلاتوبثدعبكيخألتاقنعافع
نكميالاذهو.ةعيرشلافلاخهنألًاملاظلب!الك؟ًالداع
لقعلافلاخيوهو،هماكحأىلعقبطنيالهنأل،هللايف
.ميلسلا

لٱَو«
ْ
حلٱٍذِئَمْوَيُنْزَو

ْ
ُمُهَكِئَلوُأَفُهُنيِزاَوَمْتَلُقَثْنَمَفَُّق

ملٱ
»ْمُهَسُفْنَأاوُِرسَخَنيِذَّـلٱَكِئَلوُأَفُهُنيِزاَوَمْتَّـفَخْنَمَوَنوُحِلْفُْ
.)٩و٧:٨فارعألاةروس(

يهو،ةطيسبةقيرطباسحلاةقيرطنأنيبتةيآلاهذهو
عضيهللانأيهو،سوجملاوءامدقلانييرصملاةقيرط
ةفكلايفتائيسلاونازيملانمةفكيفءرملاتانسح
نيزئافلانمءرملاناكتانسحلاةفكتحجراذإف،ىرخألا
يفونيرساخلانمناكتائيسلاةفكتحجراذإو،ةاجنلاب
نأل،ةقيقحلاىلعقبطنيالاذهو.نيدلاخلانممنهج
يهاهيلإلوخدلايفناسنإلابغرييتلاةنجلاوأءامسلا
عنصييذلاف،نوسدقملانورهطملاالإاهلخديالةرهاطةعقب
لخدينأليحتسملانمو.سجنتوبنذأدقفةدحاوةئيس
اذهىلعًالثمكلبرضأانأاهو.لاحلاكلتىلعوهوةنجلا
:حاضيإلاةدايزل

بهاذوهامنيبو،ءاضيبةلحبًاحشتمًاملسمنأضرفا
نمةحمقفيظنلاهدسجبوأضيبألاهبوثبتقلعةالصلل
نألاحلاكلتبوهوهيلعبجوتيالأ؟ًاسجندعُيالأ،راذقألا
ةلاحيههذه؟ةالصلاةرشابمهلزوجييكرهطتيفدوعي
نكمتيالكلذل،ةساجنلاوةراهطلاةهجنمهللاعمناسنإلا
ديدجتوًامامتريهطتلالبقةنجلاىلإلوخدلانمنمؤملا
،هبونذهلترفُغواياطخلانمرُهطاذإهنأل،ًاضيأبلقلا
ًاريرشىقبي،بلقلايفةلصأتمتيقبرشلاةموثرجنكلو
رانلايفهتائيسنعملسملارَّـفكاذإو.ءامسللحلاصريغو
ًامْتَحَكِّـبَرَىلَعَناَكاَهُدِراَوَّـالِإْمُكْنِمْنِإَو«وهدقتعيامك
»ًاّيِثِجاَهيِفَنيِِملاَّـظلٱُرَذَنَواْوَقَّـتٱَنيِذَّـلٱيِّـجَنُنَّـمُثًاّيِضْقَم
،ةدسافلاهلايمأوهبلقريغتيملو)٧٢و١٩:٧١ميرمةروس(
قراسلاباقعاذكهو.هلحلصتالوةنجللحلصيالف
لوألالايمأريغيالينازلادلجوأديلاعطقوأنجسلاب
ىلعًارشباقعلاامهدازامبرلب،انزلليناثلالايمأوةقرسلل
.)١٢:٥٣فسويةروس(»ِءوُّسلٱِبٌةَراَّـمَألَسْفَّـنلٱَّـنِإ«رش
ةاروتلا(سدقملاباتكلاىرحألابيحيسملانيدلانكلو
اهنأل،اهيلعيقيقحضارتعاالةقيرطَّـدعأدق)ليجنإلاو
ةراهطلاىلعلوصحلانمنمؤملانكمتياهب،هللاريبدت
وأديدجتلاىلعلصحيو،حيسملاةيحضةطساوبةرفغملاو
كاذذإنمؤملاحبصيف،سدقلاحورلاةطساوببلقلارييغت
.اهبًارورسمةنجلالخدينأبًاقئال

»اَهْفِعاَضُيًةَنَسَحُكَتْنِإَوٍةَّـرَذَلاَقْثِمُمِلْظَيَالَهللاٱَّـنِإ«
.)٤:٤٠ءاسنلاةروس(

فعاضيهللانأنيبتاهنأل،هللايفعمطتةيآلاهذهو
سيلتانسحلافيعضتنأملعتتنأو،ءرملاتانسح
.لدعب
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لَأٍناَسْنِإَّـلُكَو«
ْ
يفُهَرِئاَطُهاَنْمَز َمْوَيُهَلُجِرْخُنَوِهِقُنُعِ

لٱ
ْ
لَيًاباَتِكِةَماَيِق

ْ
لٱَكِسْفَنِبىَفَكَكَباَتِكْأَرْقِاًاروُشْنَمُهاَق

ْ
َمْوَي

.)١٤و١٧:١٣ءارسألاةروس(»ًابيِسَحَكْيَلَع

ةمايقلامويرشنيًاباتكناسنإلكلنأنيبتةيآلاهذهو
يفةباتكلاةقيرطنيبتملنكلو،هسفنبساحيوهأرقيف
يتلاةدعاقلايهامو،هسفنناسنإلابساحيفيكوباتكلا
.اهيلعيرجي

حلٱَّـنِإ«
ْ

»َنيِرِكاَّـذلِلىَرْكِذَكِلَذِتاَئِّـيَّـسلٱَنْبِهْذُيِتاَنََس
.)١١:١١٤دوهةروس(

تناكاذإف،ةئيسبهذُتةنسحلكنأنيبتةيآلاهذهو
كالهلافالإو،صالخلاءرملالانتائيسلانمرثكأتانسحلا
نأنمملظتينأدحألسيلو:نيملسملاءاملعلاقو.متحم
نأل،رثكأهتائيستناكاذإاذه،هتانسحىلعُهْبثُيملهللا
.ايندلايفمهتانسحىلعنوباثيرارشألا

ٍئرمالكلامعأتنزُووباسحلاىضقنااذإاولاقو
،لثملابةلباقملايأةّصاقملايفقئالخلاتعرش،لدعنازيمب
نممولظملكفصتنيو،هميرغنمهقحدرفلكيفوتسيف
،ملاظملادروةموصخلابنوملسملاهيمسياماذهو.هملاظ
،هملظيواسيامملاظلاتانسحنمةكئالملاذخأتف
هتانسحنمىقبييذلاف.مولظملاتانسحىلإاهنوفيضيو
.ةنجلالخديل،هنمةمحرهللاهلاهفعاضيةرذلاقثمولو
هللاحرطي،درتململاظمهيلعلازيالوهتانسحىنفتيذلاو
يفهيقليو،ملاظملاكلتيواسيامهيمولظمرازوأنمهيلع
.لدعبسيلاذهلكو،مهمثإوهمثإىلعبقاعيلمنهج

وهوالأ،بولطملاضرغلابيفتالهذهلكنأىرتالأ
لايمألاةموثرجلاصئتساوةئيطخلاساندأنمبلقلاريهطت
ءامسلايفرهاطلاهللاةْرشِعلًاحلاصريصييك،هنمةلطابلا
؟ةرهاطلا

ةاروتلايفاهنَّـيعوهللااهربديتلاةقيرطلانأيفكشالو
نأانيلعف،ىلثملاةقيرطلايهناسنإلاصالخلليجنإلاو
اهيفنوكنوةنجلالخدنوبولقلاريهطتوةرفغملالاننلاهعبتن
.نيدلاخ

نآرقلايفحيسملابلص:عبارلالصفلا

ىلعسيلهنكلو،لصحدقبلصلانأملسملادقتعي
ليلدب،هيلعحيسملاهبشعقورخآصخشىلعلب،حيسملا
اَمَوُهوُلَتَقاَمَو«٤:١٥٧،١٥٨ءاسنلاةروسيفنآرقلالوق
َهلَهِّـبُشْنِكَلَوُهوُبَلَص

ُ
ُهْنِمٍّكَشيِفَلِهيِفاوُفَلَتْخٱَنيِذَّـلٱَّـنِإَوْم

َهلاَم
ُ
لِعْنِمِهِبْم

ْ
الِإٍم

ُهَعَفَرلَبًانيِقَيُهوُلَتَقاَمَوِّـنَّـظلٱَعاَبِّـتٱَّـ
اهيلعىنبُيالةمهبموةسبتلمنآرقلاةرابعنأعم.»ِهْيَلِإُهللاٱ
نعًايعطقبلصلايفنينأدريملنآرقلابينأكو،مكح
.تيأراملاقفحيسملا

امو«:ةقيرطلاهذهىلعنآرقلاةيآرسفتنأزئاجلانمو
ىلإىذألالاصيإىلعاوردقيمليأ»ًانيقيهوبلصاموهولتق
هركذاودابأدقحيسمللمهبلصبمهنأاونظدوهيلانأل،هسفن
ملمهنأدوهيللنيبتةيآلاف.سانلانيبًارقتحمهرمأاولعجو
ميظعتوهمساةعاذإلةطساوراصهتومنأل،اذهىلعاوردقي
ةدابإسيليدسجلاتوملانأل،هدبُيملبلصلانأو،هنأش
توملااذهناكوهللاهعفردقف،تامنإوحيسملاو.ءانفوأ
يننأضرفا:ًالثمكلبرضأاذهحاضيإلو.هعفرلًاببس
ينلماعتملوًاميلحتنككنكلو،كترقحوكتمتشوكتنهأ
،ينرقحتملويّنهتملكنإ«:يللوقتنأكلزوجيالأ،لثملاب
،يملحلًارظن،سانلانيعأيفينتمظعوينتعفرلب
بلصلانأةقيقحلاو.»كتهافسلًارظنكسفنترقحو
ىلإسيلو،هبرمآلاسطاليبينامورلامكاحلاىلإبسنُي
!دوهيلا

ىلإًادنسمهتلعجاذإف؟اذامىلإدنسم»مهلهبُش«هلوقو
لوتقملاىلإهتدنسأنإو.هبشمبسيلوهبهبشموهفحيسملا
ول.ةحيرصريغةيآلانأىرتكلذل.ركذهلرجيمللوتقملاف
بيلصلاىلعتوملانمحيسملاصلخينأهللادصقناك
مدعدوهيللرهظأو،ةرهابةرهاظةزجعمبهصلخناكل
ةزجعملانكلو.هلوسروهيبنىلإىذألالاصيإىلعمهتردق
،ةبولطملاةدئافلادفتملحيسملاصالخلنوملسملااهمهوتييتلا
ملاهنأل،ىلوملانعردصياليذلاشغلانماهيفامعم
بلصلاىأرهللاناكاذإو.مهزجعوهللاةردقدوهيللرهظُت
هراقتحارهظتةزجعملمعهنألقعيأ،سدقألاهفرشبًالخم
،راقتحالاكلذيقتييكهيلإحيسملاعفرهنأعم؟ًالعف
.نيملسملاروهمجداقتعابسح

نكيملنإًاحيملتنيبتنآرقلايفتايآاندجودقو
نممهبُأامّرسفتيهو،ًالعفتامدقحيسملانأًاحيرصت
َلاَقْذِإ«٣:٥٥نارمعلآةروسيفىرتامكةقباسلاةيآلا
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نيرسفملاضعبلاق.»َّـَيلِإَكُعِفاَرَوَكيِّـفَوَتُمِّـينِإىَسيِعاَيُهللاٱ
يفدحأرديملنكلو،كموّنماهانعم»كيفوتم«ةملكنإ
يفنيخسارلالعلو.عفرلالبقميونتلايفةمكحلانيملاعلا
!لئاوألاهعطتستملامباننوديفي،رخاوألاملعلا

نبانعيورماذهو،كتيمم»كيّفوتم«ىنعمنأقحلاو
لاقف،توملاةدميففلُتخاو.قاحسانبدمحموسابع
دمحملاقو.عفُرمثتاعاسثالث»حيسملا«يفوتبهو
لاقو.هعفروهللاهايحأمثتاعاسعبسيفوتقاحسانب
.ءامسلاىلإهعفرنيحهافوتىلاعتهنأسنأنبعيبرلا
ثالثًاقحتامحيسملانأدقتعييواضيبلامامإلاو
يفوتوهحورضبقهللاهافوت«ةغللامجعميفليق.تاعاس
.»تاموهحورتضبُقلوهجملاىلعنالف

لعفلااذهنمقتشياموكيفوتمةملكتدرودقو
ىلعلدتاهلكو.نآرقلايفةرمنيرشعوًاثالثاهانعمب
تلدثيح،نيعضوميفالإًاقلطمتوملاوحورلاضبق
يِذَّـلٱَوُهَو«لوألامونلايفًازاجمحورلاضبقىلعةنيرقلا
:٦ماعنألاةروس(»ِراَهَّـنلٱِبْمُتْحَرَجاَمُمَلْعَيَوِلْيَّـللٱِبْمُكاَّـفَوَتَي
َسُفْنَألٱَّـىفَوَتَيُهللاٱ«)٣٩:٤٢رمزلاةروسيف(يناثلاو)٦٠
هتْوَمَنيِح لٱَواَِ

يفْتُمَتَْمليِتَّـ .»اَهِماَنَمِ

»كعفاروكيفوتم«ةلمجيفواولانإنيرسفملاضعبلاق
ىنعملانوكيف،لوقعللًاليلضتبيترتللسيلوبيقعتلل
رشاَنِقمهللا.توميفةيناثيتأيسحيسملانأمهيأربسح
بيترتلاوبيقعتللواولانأاوبسحولمهرضامو.ةلتاخملا
نعحصفألاودارأامنآرقلادصقناكول.ىنعملاحصيفًاعم
!سابتلالالبقتالةرابعباذه

ريمضلا(ِهْيَلَعٌمَالَسَو«١٩:١٥ميرمةروسيفىرتامكو
.»ًاّيَحُثَعْبُيَمْوَيَوُتوُمَيَمْوَيَوَدِلُوَمْوَي)ىيحيىلإعجار

)ىسيع(َّـَيلَعُمَالَّـسلٱَو«ًاضيأ١٩:٣٣ميرمةروسيفو
.»ًاّيَحُثَعْبُأَمْوَيَوُتوُمَأَمْوَيوُتْدِلُوَمْوَي

انحوي(ىيحينأنودقتعيةبطاقنيملسملانأفالخال
الاذاملف،ىلوألاةيآلاىلعءانبتامودلُو)نادمعملا
نأل.ةيناثلاةيآلاىلعءانبحيسملاىسيعيفاذهنودقتعي
يفةنيرقلاو،ًابيرقتةدحاوظافلألاودحاونيتيآلابيترت
.كلذريغىلعلدتالةيناثلا

ِةَالَّـصلٱِبِيناَصْوَأَو«١٩:٣١ميرمةروسيفدروامكو
.»ًاّيَحُتْمُداَمِةاَكَزّلٱَو

ملسملارحلاهجرخيلاملانمنيعمردقًاعرشةاكزلا
عمهدبعالويمشاهلاريغملسملاريقفلاىلإىلاعتهللافلكملا
يفاملكتايلكلايفو.هجولكنمهنعةعفنملاعطق
»ًةاَكَزَواَّـنُدَلْنِمًاناَنَح«هلوقالإلاملاوهفةاكزنمنآرقلا
.ةراهطلاهبدارملانإف١٩:١٣ميرمةروس

امكتومينأنودءامسلاىلإعفتراحيسملاناكاذإف
يكزينأهيلعبجاولاف،نيملسملاانناوخإروهمجدقتعي
نيملسملاءارقفنمىرتايءامسلايفلهو.ةيصوللًاعوط
،ضرألايفًايحلزيملحيسملاناكاذإو؟ةاكزلامهيطعييك
؟ةاكزلاهنمنولوانتينيذلامهنمووهنيأف

هنأملعن،يكزيالهنأو،ضرألاىلعسيلهنأانملعاذإو
!ةاكزلاضرفهنعىفتنادقكلذلو.ةقيقحتامدق

ًاديِهَشْمِهْيَلَعُتْنُكَو«٥:١١٧ةدئاملاةروسيفدروامكو
يزارلالاق»َبيِقَّـرلٱَتْنَأَتْنُكيِنَتْيَّـفَوَتاَّـمَلَفْمِهيِفُتْمُداَم
رشحلامويهللاىسيعحيسملااهلوقيسةيآلاهذهنإنيلالجلاو
هنأاهسدقو،عفرلاب»ينتيفوت«يزارلارسفيو.حجرألاىلع
اذإف»كعفاروكيفوتمينإىسيعاي«ةيآلايفمونلاباهرسف
ىنعمبانهيفوتلانأىلعنيرسفملانمهريغويزارلاانيراج
نوكت،ريخألاباسحلامويلصحيسمالكلااذهنأو،عفرلا
نآرقلاصنلفلاخماذهو،ًادبأتوميالحيسملانأةجيتنلا
جلٱوُذَكِّـبَرُهْجَوىَقْبَيَوٍناَفاَهْيَلَعْنَمُّلُك«حيرصلا

ْ
ِلََال

.)٢٧و٥٥:٢٦نمحرلاةروس(»ِماَرْكِإلٱَو

.)٢٨:٨٨صصقلاةروس(»ُهَهْجَوَّـالِإٌكِلاَهٍْءَيشُّلُك«

ءاملعنمنيريثكداقتعالًاضيأًافلاخماذهنوكيو
ًافلاخمو.ًاقحتامحيسملانأنودقتعينيذلانيملسملا
اذهيفتومينأنمدبالحيسملانأمهنمنودقتعينيذلل
انهيفوتلانأاودقتعاولمهرضامو.رشحلامويلبقملاعلا
امبسحنآرقلالبقلصحمالكلااذهنأو،توملاىنعمب
سيلويضاملاىلعلدتيتلا»لاقذإو«ةيآلارهاظديفي
ةاروتللةقفاومةينآرقلاةيآلاكاذذإريصتف،لابقتسالاىلع
ِرأمهللا.هتوموحيسملابلصيفىراصنلاداقتعاوليجنإلاو
اييعُدنمريخكنإ.هيديرملرونلاحنماو.هيبلاطلقحلا
.نيمركألامركأ

نيدهتجملاثحابمديهمت:عبارلاثحبملا

١٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



ًايخيراتحيسملابلص:سماخلالصفلا

املالإو،رشبلاتاعرتخمنمحيسملابلصةثداحتسيل
لبمهصلخمومهيبنومهسيئرىلإاوبسنينأنويحيسملايضر
َّـنَأل«:لوقتىسومةعيرشنأل،ميظعلاراقتحالااذهمهبر
ملٱ
لَمَقَّـلَعُْ

ْ
:لوقيليجنإلاو)٢١:٢٣ثت(»ِهللاٱَنِمٌنوُع

لَم«
ْ
لُعْنَمُّلُكٌنوُع

ِّـ
نأسيلو)٣:١٣لغ(»ٍةَبَشَخَىلَعَق

هوبسحلب،طقفبلصلالوصحباوفرتعادقنييحيسملا
صالخلاعوبنيوةيوامسلامهتاكربومهتاريخردصمراختفاب
بولصملاحيسملابنمآنملكللبطقفمهلسيل،ميمعلا
ذإيلحوليو.ريهشلاهتومبةاطخللهلَّـصحيذلاءادفلابو
ةثداحيهحيسملابلصةيضقنأملسملايخأثحابأ
نآلااهيفثحبأنأتدرأكلذل،هجوألاضعبنمةيخيرات
:لوقأفًايخيراتًاثحب

اوأبنتمهريغولاينادوءايعشإودوادنيمدقألاءايبنألانإ
هتوموهبلصبًاصوصخو،حيسملاةايحلاوحأنملاحلكب
دقمهضعبلب.ةنسنيسمخوفلأنمرثكأبهلوصحلبق
تامالعاوركذو،هثودحنمزوحيسملابلصناكمنيع
ةيخيراتاهنمو،لزالزلاوسمشلافوسككةيعيبطاهنم
حيسملاةحيبذىلإريشتتناكاهنأل،ًايئاهنةحيبذلالاطبإك
.دوهيلادينمًايئاهنكلملالاوزكو.ىمظعلا

يفهنعبوتكملانأدوهيللًاحيرصنلعأحيسملاءاجاملو
نمدبالهنأو،متينأنمدبالتوملاةهجنممهسومان
اوناكهدعبنويراوحلاو.سانلااياطخنعريفكتللبلصُينأ
ْمِزْعَأَْملِّـينَأل«:لاقمهدحأنأىتحبلصلااذهبنورختفي
ملٱَعوُسَيَّـالِإْمُكَنْيَبًائْيَشَفِرْعَأْنَأ

وك١(»ًابوُلْصَمُهاَّـيِإَوَحيِسَْ
نيبةليلقمايأبحيسملابلصدعبًاظعاومهدحأماقو)٢:٢
مثَأيِدْيَأِب«:مهللاقودوهيلانمميظعروهمج

ََ
»ُهوُمُتْبَلَصٍة

نيرضاحلانمنمآنأهتبطخةجيتنتناكو)٢:٢٣عأ(
.سفنفالآةثالثوحنبولصملاكاذب

لسرلاونييراوحلاريشبتعوضومحيسملابلصناكو
بلطيفهيلإعجرُييذلاديحولارمألاو،مهبطخلكروحمو
الإرختفننأانلاشاح:نولوقياوناكو.اياطخلاةرفغم
مهلسانلابيقلتعم،حيسملاعوسيانصلخموانبربيلصب
نرقدعبًانرقةيحيسملاةسينكلاتربتعاو.بولصملايعباتب
هنألكلذو،نويراوحلاهربتعيناكامكحيسملابلصرتاوتلاب
.ةيضقلاهذهنمحرصأليجنإلاوةاروتلايفءيشسيل

ىلإهخيراتيفريهشلايدوهيلاخرؤملاسوفيسويراشأو
حيسملاىلعمكحسطاليبنإ«:ًالئاقحيسملابلص
حيسملااوبحأنيذلاو،اننيبةنهكلاءاسؤربلطببلصلاب
»هيلإةبسننييحيسمنوعدينآللنوقابمهو،هوكرتيملًالوأ
نآرقلاو.حيسملابلصبنوفرتعياذهانمويلدوهيلانأىتح
ىرتامكحيسملااولتقمهنأنوفرتعيدوهيلانأبدهشيهسفن
لَتَقاَّـنِإْمِِهلْوَقَو«٤:١٥٧ءاسنلاةروسيف

ْ
ملٱاَن

َنْبٱىَسيِعَحيِسَْ
ذيملتاكزنبنانحويماخاحلابتكدقو.»ِهللاٱَلوُسَرَمَيْرَم
مكحهيفركذميدقنمزذنمةيناربعلايفًاباتكريهشلاليله
دوهيلانأو،هللانباهنأهئاعدالبلصلابحيسملاىلعدوهيلا
كلملارمأبسح،ميلشروأجراخةرجشىلععوسياوقلع
عوسيبلصركذدقدوملتلاباتكو.دوهيلاءاسؤرو
سماخلالصفلايفركذينثولاخرؤملاسوتيساتو،حيسملا
نأةنسنيعبرأوحنبحيسملادعببوتكملاهفلؤمنمرشع
مكحمايأيفيلاولايطنبلاسطاليبرمأبلتقحيسملا
.سورابيط

،حيسملايرصاعمنماوناكسانألبتكخرؤملااذهو
خرؤملااذهلناكو.حيسملاتومًانايعدهاشمهضعبامبرو
تناكثيح،ةينامورلاةموكحلاتالجسىلإلوصوللةليسو
رابخأاهنمضنمو،ظفُحتةينوناقلانيينامورلاماكحلارابخأ
تاباتكلناككلذلو.حيسملابلُصثيحنيطسلفماكح
اهتقالعلرظنلاب،ميظعرابتعاعوضوملااذهيفخرؤملااذه
.مومعلادنعةفورعملاقئاقحلاوةينوناقلارابخألاب

ثعبيذلايطنبلاسطاليبباطخنأوهمهملارمألاو
نيبظفُحدقهتوموحيسملابلصنأشبامورىلإهب
نمًاظحتلانيتلاكلامملاتاداعبسح،امورتالجس
سوتيساتخرؤملاىقتساينوناقلاميقرلاكلذنمو.ةراضحلا
.ةماعلارابخألاىلعةوالع

سونيتسوجسويفالفميقرلااذهىلإراشأدقو
ةنسلاسويبسوينوطنأروطاربمألابطاخامدنعفوسليفلا

.م١٣٩

نمسونايلوترتملاعلاهنيعبميقرلااذهىلإراشأدقو
.م١٩٩ةنسةجاطرق

ًاررقمًارمأتناكحيسملابلصةثداحنأىرتاذكهو
،ىراصنلاودوهيلاونيينثولانيبةفورعموةروهشمةثداحو
ىلإ.ةنس٦٠٠ةدمًاضيأةصاخلالبطقفةماعلانيبسيل
حيرصريغًاراكنإًالعفحيسملابلصركنأفنآرقلاءاجنأ
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يفنيملسملانمنيريثكتعقوأةفلتخمتايآومهبممالكب
اهقدصوًاتاتبمهضعباهركنأىتح،ليبقلااذهنمةريح
.قباسلصفيفتيأرامكنورخآ

نمًالجرنيسمخنأهيبنلائراقلااهيأنآلاضرفاف
مهضعبونيعةداهشمهضعب(ًاحيرصاودهشلدعلادوهشلا
ةفرعممهلنيعلادوهشلاو.ًارمعلتقًاديزنأ)عمسلاب
لتاقلايناجلانأضرفاو.لوتقملاولتاقلابةماتةيصخش
رمألاوًاماعداقتعالاراصف.ًانلعءاعنشلاهتلعفبفرتعا
ةئمتسوحنةدمًارمعلتقًاديزنأاهيفبيرالةقيقح
دهاشيضاقلامامأءاجةليوطلاةدملاهذهدعبنكلو.ةنس
لدعدهاشهنأضرفاو.نيعدهاشبسيلعبطلابو،يفن
وهلوتقملانكلو،تلصحلتقلاةثداحنأدهشأانأ:لاقو
لتقمةحصبيضاقلامكحيأ:نظتاذامف.ًارمعسيلوركب
ةداهشلاىلإًادانتساركبوهلوتقملانأمكحيوأ؟رمع
ةحصبمكحيلداعلايضاقلانأكشال؟ةديرفلاةريخألا
.لتاقلارارقإوةديدعلاتاداهشلاىلإًادانتسارمعلتقم
مهلةياردالنيذلانمنوكياذهفالخبمكحينمو
.لدعلانمةرذهسأريفسيلو،ةيندملاوةيعرشلانيناوقلاب

بلصةيضقىلعوهلثملااذهنأكهبنأنأيلةجاحال
.لمأتفهجوألالكنماهيلعقبطنيوهو،حيسملا

نعثحابلاملسملاخألااهيأاذهلكدعبلوقتاذام
يفمكحتوًابناجيبهذملاليملاكرتتنأكلحصنأ؟ةقيقحلا
نأدجتف،ةيلقعلاكفراعمولدعلابسحةيضقلاهذه
نأمكحتو،ءانعلااذهلكىلإجاتحتالةطيسبةيضقلا
نيبنمماقهنكل،نيملاعلاءادفلبلُصولتُقىسيعحيسملا
توملاهيلعدوسينلوًارفاظءامسلاىلإعفتراوتاومألا
.دعب

هتوهالوحيسملاةمصع:سماخلاثحبملا

هباتكيفهللانلعأامبسحدقتعنىراصنلارشعماننإ
سيلهنألكلذو،أطخلانمموصعمحيسملاعوسينأميركلا
لكتتبثأامك،اودسفواوأطخأنيذلارشبلاعرزنم
ديؤيامثيدحلاونآرقلايفو.ةلزنُماهنأةربتعملابتكلا
.سدقملاباتكلايحو

يهلإلايحولاءوضيفًاعمناسنإوهلإحيسملانأدقتعنو
دحاولاهللانإ:لوقنليثمتلاهجوىلعاذهلًانايبتو،يليجنإلا
هتوهالءلمبهيفّلحوحيسملاعوسيناسنإلايفرهظدحألا

ِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُكُِّلَحيِهيِفُهَّـنِإَف«:رصحريغيفًالولح
ِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا«)٢:٩يسولوك(»ًاّيِدَسَج
يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَكٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَق يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ ِ
َلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَوُهَلَعَجيِذَّـلٱ-ِهِنْبٱ
لٱ
ْ
َّـلُكٌلِماَحَو،ِهِرَهْوَجُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهبَوُهَو،يِذَّـلٱ.َنيَِملاَع
طَتِهِسْفَنِبَعَنَصاَمَدْعَب،ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِبِءاَيْشَألٱ

ْ
ِخلًاريِه

َ
،اَناَياَط

يفَسَلَج لٱِنيِمَيِ
ْ
يفِةَمَظَع .)٣-١:١نييناربع(»ِيلاَعَألٱِ

ًاناسنإوًاهلإحيسملاىمسُينأَّـحصكلذل.رشبللرهظو
،ناسنإناسنإلاو،هلإهلإلالب،ًاهلإناسنإلاسيلف.ًاعم
ةيهلإلاهتوقبحيسملاف.اذهيفملسملامهوتيامكناهلإسيلو
مهنأل-ءايبنألافالخب،ةقراخلاءايشألاوتازجعملالمع
لكأيناكهتوسانبو.مهتردقبالهللاةردقبتازجعملااولمع
نعملكتيًاروطناكو.سانلادارفأدحأكمانيوبرشيو
ًاعمناسنإوهلإهنألالإكلذام،ناسنإكةراتوهلإكهسفن
يفىراصنلاضعبونوملسملاانناوخإكشدقو.قبسامك
لدتباتكلايفةريثكتايآاوأرمهنألكلذو،حيسملاتوهال
ىلعةلادلاةريثكلاتايآلااوعجارولمهنكلو،ناسنإهنأىلع
مويغمهنيعأنعتعشقنال،ورتورظنناعمإبًاضيأهتوهال
)٢٦:٦٤ىتم(»ِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُتَنآلٱَنِم«.كشلا
.)١٤:٩انحوي(»َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«

تاموبلُصوضرألاىلعةدمشاعناسنإكحيسملاو
.يداملاتوسانلاىلعاعقوتوملاوبلصلانكلو،ماقو

ةاروتلايفحوضولاةياغحضاوفحيسملاتوهالامأ
ميلعتنمو،هسفنحيسملامالكنمو،تاوبنلانم،ليجنإلاو
اَي«٣:٤٥نارمعلآةروسيفةدراولاةيآلانمو،لسرلا
ملٱُهُمْسٱُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَم

ُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ
يفًاهيِجَوَمَيْرَم ملٱَنِمَوِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ

ىعدااذإف.»َنيِبَّـرَقُْ
وأ)نك(رمألاوه»ةملكب«دوصقملانأنيملسملاورسفم
يفاذهاوعدينأمهلليبسالف،ةيآلاهذهريغيفقطنلا
»ىسيعحيسملاهمساهنمةملكب«هلوقنأل،ةرضاحلاةيآلا
حضتيامك،ًارمأوأًاقطنسيلوتاذةملكلانأىلعلدي
ريمضلانأظحال.هنمتاذبلوقيهنأكو،لمأتىندأدنع
،ًاظفلةثنؤميهيتلا)ةملكب(ىلإعجارركذم)همسا(يف
.ةغللايفاذهزاجاملالإو،ىنعمةركذماهنكلو

ىمستهللاتاقولخملكنإمالسإلاءاملعلوقي
الإو،لطاباذهنألوقأ.ةملكبتقلُخاهنألهللاتاملك
وهملقلانأل،ًاملقباتكلاو،رثؤملارثألايمسننأزاجل
اذإف.باتكلاسيلوباتكلااهببتُكيتلاةلآلاوأةطساولا
المهمعزبسح)نك(رمأبةملكبحيسملاىسيعهللاقلخ
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لوعفملبةملكلاوهسيلهنأل،ةملكىمسُينأنكمي
باتكلاىمسيال،يلقعبًاباتكتفلأاذإو.)رمألا(ةملكلا
قحلاطلتخالالإو،لقعلالوعفملب)يلقعوأ(ًالقع
.ضارعألابرهاوجلاتجزتماو،لطابلاب

تنأو.»هللاحور«حيسملانأرخأتايآنمحضاوو
،يدبأهللاوههللاةملكف،هللاوههللايفاملكنأملعت
يفدروامًامامتقفاوياذهو.يلزأيدبأهللاوههللاحورو
يف«انحويليجنإلوأ لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَناَكَو...ُةَمِلَك

ْ
ُةَمِلَك

.)٥-١:١وي(»َهللاٱ

ثيدحلالاق.رفكريغونكممفهللانباحيسملانأامأو
ليلدب،ليحتسمريغاذهو»يلايعءارقفلا«هللاناسلنع
ًادَلَوَذِخَّـتَيْنَأُهللاٱَداَرَأْوَل«٣٩:٤رمزلاةروسيفهلوق
ممىَفَطْصٱل باتكلانلعأاذإبجعالف»ُءاَشَياَمُقُلَْخياَّـِ
ضعبنظيامكلسانتلاقيرطبسيل،هللانباحيسملانأ
ركذلانبالاىلعطقفقلطيالةغل»نبالا«نأل،نيملسملا
ءانبأ«لاقيامك.ةيانكهبىنكيلب،لسانتلاقيرطنع
نإًاضيألاقيو.»ليبسلاءانبأ«و»ايندلاءانبأ«و»ملعلا
دقو.يوغللاوأيزاجملاينبتلاقيرطىلعنالفنباًانالف
يأ،ديحولاهنباحيسملانإلاقهنكل،ءانبأنينمؤملاهللااعد
ةونبلاكلتيهاممهفنالنحنو.كلتلةرياغمةونبلاهذه
يعُدحيسملانأامكو.كاردإلانعةديعباهنأل،مهفلامامت
نبايعُددق،هتوهالةهجنمرشبلانعهلًاعيفرتهللانبا
٧:١٣لاينادةءوبنيفدوصقملاوهو.هتوسانلًانايبت،ناسنإلا
ِعاَْمجِإلٱِبَو«ًاعمناسنإوهلإحيسملانأىلعلدتيتلا١٤و
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع جلٱِ

ْ
ةلاسر(»ِدََس

لٱَناَكَو«)٣:١٦ىلوألاسواثوميت
ْ
لٱَو«»َهللاٱُةَمِلَك

ْ
ُةَمِلَك

.)١٤و١:١انحوي(»اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَص)هللا(

-ليجنإلاوروبزلاوةاروتلايفءايبنألااياطختركُذدقو
سنجلاداسفركذو،ًابيرقتًادحاوفًادحاو-نآرقلااهديأدقو
هذهنمدحاويفركذيملنكلو،تيأرامكهعمجأبيرشبلا
تدهشاهعيمجاهنإلب،حيسملاعوسيلامةئيطخبتكلا
،أطخلانمهتمصعوألملاسوؤرىلعهتراهطوهتسادقب
ىرتسامك،ليبقلااذهنمرشبلانيبًاديحوًاديرفهتلعجو
.يتآلاحيسملازايتماثحبميف

لسرلانملوسروأماركلاءايبنألانميبنأرجتيملو
رشبلايفةمصعلانأل،ةمصعلاهسفنليعدينأماظعلا
عوسيحيسملاامأ.هدحوهللاالإلامكلاوةمصعلاامو،لاحم
ةماتلاةقثلاهلتناكو،هتوسانوهتوهالبعيمجلاقافيذلا

َىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم«:لوقلابرهاجدقف،هتراهطوهلامكب
لٱاَذٰهَسيِئَر«)٨:٤٦انحوي(؟»ٍةَّـيِطَخ

ْ
ِيتْأَي)ناطيشلا(َِملاَع

يفُهَلَسْيَلَو يفةددعتمتاداهشلاو)١٤:٣٠انحوي(»ٌْءَيشَّـِ
هيفاودجيملهءادعأنأىتح،حيسملاةمصعىلعباتكلا
.هكولسةهجنمةلع

ملهنأنلعأ،دوهيلاىواعديلاولاسطاليبصحفامدنع
١٨:٣٨،١٩:٤انحوي(تومللحيسملايفةدحاوةلعدجي
ءانثأيفاهجوزلتلاقفتثعبسطاليبةأرماو)٦و
لٱَكِلٰذَوَكاَّـيِإ«:ةمكاحملا

ْ
كلذدعبو)٢٧:١٩ىتم(»َّـراَب

لٱاَذٰهِمَدْنِمٌءيِرَبِّـينِإ«:ًالئاقهيديسطاليبلسغ
ْ
»ِّـراَب

.»اندالوأىلعوانيلعهمد«اولاقدوهيلانكلو)٢٧:٢٤ىتم(
اهلكحيسملاةريسو.بلُصفبلصللحيسملاملسُأكاذذإو
ريسفالخب،هتمصعوهتهازنوةماتلاهتراهطبةقطانةنسلأ
ملظلاوناغيزلاوأطخلابةنوحشملالسرلاوءايبنألاورشبلاةيقب
.بلقلاداسفو

يكل،هقاقحتسالناتمزالهتمصعوهذهحيسملاةراهطو
بيعالةرهاطةحيبذوةراّفكهسفنمدقينأًاحلاصنوكي
.ةاطخلارشبلاسفنأنعاهيف

يفحيسملازايتمايف:سداسلاثحبملا
ةفاكرشبلاوءايبنألاىلع:نآرقلا

لاعفأوةريثكءامسأيفنولسرملاوءايبنألاكرتشا
امنآلاركذنلو.عيمجلاىلعزاتماحيسملانكلو،ةددعتم
:نآرقلايفاذهنمدرو

٤:١٧١ءاسنلاةروسيفدروامكهحوروهللاةملكهنإ.١
ملٱاَمَّـنِإ«

لَأُهُتَمِلَكَوِهللاٱُلوُسَرَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ
ْ
اَهاَق

.»ُهْنِمٌحْوُرَوَمَيْرَمَىلِإ
ِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَماَي«٣:٤٥نارمعلآةروسيفو
ملٱُهُمْسٱُهْنِمٍةَمِلَكِب

يفًاهيِجَوَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ ِ
ملٱَنِمَوِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱ

.»َنيِبَّـرَقُْ
يفليقرشبلانموأءايبنألانمنمليقيدصاييللق
؟هحوروهللاةملكهنإنآرقلا
ضعبلاوءايبنأضعبلاوًالسرسانلاضعبهللااعددق
لكنكلو،كلذريغىلإنيرشبمضعبلاونيرذنم
يعُدنيتللا»هللاحور«و»هللاةملك«نملقأهذه
،عيمجلانممظعأًاذإكشالوهف.حيسملاعوسيامهب
يهكحورنأل،لوسرلانممظعأحورلانأامّيسالو
.كلذريغوهفكلوسرامأو،كتاذ
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حيسملانأنيرسفملانمامهريغونيلالجلاويزارلالاق
كلذل،ٍبأنودبةملكبقلُخهنألهللاةملكيعُد
،كلذككلذناكاذإ،مهلأسناننكلو.ةملكلاىلإبسُن
هللاةملكرمأةملكبقلُخيذلامدآعدُيملاذاملف
؟هنمًاحورو
نعثحبلاىلإملاعلاملسملاةيمستلاهذهيعدتستالأ
ناحملتنيتللانيتفلاسلانيتيآلايف»حور«و»ةملك«
؟هتوهالوحيسملانأشولعبناحرصتامهنإلقنملاذإ
...«٣:٤٩نارمعلآةروسيفدروامكقلخيهنإ.٢

طلٱَنِمْمُكَلُقُلْخَأِّـينَأ
ِّـ

ُنوُكَيَفِهيِفُخُفْنَأَفِْريَّـطلٱِةَئْيَهَكِني
.»ِهللاٱِنْذِإِبًَاْريَط
ةديدعتافصيفهوكراشينأقلخللهللاحمسدق
،كلذريغىلإناسحإلاوةمحرلاولدعلاومَركلاك
ةداعلاةقراخلاتازجعملالمعىلعةوقلاهءايبنأىطعأو
سانلاةدافإلاهثودحلبقةلبقتسملارومألابؤبنتلاو
هسفنلظفحهنكلو،ةيولعلامهتلاسرةحصىلعًاناهربو
.ًادحأاهيفكرشيملًارومأ
ريغوكردمريغًاروضح(ناكملكيفروضحلا-لوألا
لكءادنعمسيو،ءيشلكبطيحييكلكلذو)دودحم
نكلو.دحاوتقوبولورومعملاءاحنألكنمّيح
يفناكملكيفًارضاحنوكينأنكميالقولخملا
ًادحاوًازيحالإلغشتالةداملاو،ةدامهنأل،دحاوتقو
يهفةدامريغنكتنإوحورلاو.دحاوتقويف
يفناكملكيفةرضاحنوكتنأنكميالو،ةدودحم
كَلملاوأناسنإللنكميالهنأةصالخلاو.دحاوتقو
ًاهلإريصيالئل،دحاوتقويفناكملكيفرضحينأ
.لطاباذهو
.ةبستكمالةيلصأةردقءيشلكىلعةردقلا-يناثلا
ةرهاقلاتازجعملاوةرهابلالامعألاءايبنألالعفدق
ةوقبهللاةوقبنكلو،رشبلااهلمعىلعردقياليتلا
للعلاةلعوههدحوهللانأل،ةيلصأةوقالةبستكم
راصةيلصأةوقدحألراصاذإف.ةوقلكردصمو
.ةهادبلابلطاباذهو،هللاًالثامم
وأعادبإلاوهقلخلا-حورلاداجيإوقلخلا-ثلاثلا
وأداجيإوهةغللامجعميفو،ءيشالنمءيشداجيإ
.قبسلاثمريغىلعءيشعادبإ
ةماقإىلعلسرلاوءايبنأللةردقلاىطعأدقىلاعتهللااف
اهدادعتىلعضارمألاءافشوهمكألاءاربإوىتوملا
حمسيملهنكلو،اهثودحلبقةلبقتسملارومألابؤبنتلاو
عوسيلالإحورلاءاطعإوقلخلاىلعةردقلابدحأل
لسرلاوءايبنألانممظعأحيسملانأل؟اذامل.حيسملا
قلَخهنإنآرقلايفهيفليقمهنمنم.ىرخأةلزنمهلو

علطملكلتبثيامكدحألاذهلقُيمل؟هبرنذإبولو
.نآرقلاىلع
ناكحيسملانأتبثأنآرقلانأىرتةقباسلاةيآلانمو
ذإ،اهبمدآهللاقلخيتلاةقيرطلاىلعرويطلاقلخي
اذراصفةايححورهيفخفنو،ضرألابارتنمهلبج
.ةيحسفن
اَمَّـنِإ«٤:٧١ءاسنلاةروسيفدروامكةبيجعلاهتدالو.٣

ملٱ
لَأُهُتَمِلَكَوِهللاٱُلوُسَرَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ

ْ
َىلِإاَهاَق

.»ُهْنِمٌحْوُرَوَمَيْرَم
ةقيرطبسدقلاحورلاببأريغنمدلُوحيسملانأيأ
ناكنكلو،بأنوددجُومدآنإمعن.ةداعلاةقراخ
امأو.هلبقنمرشبنمنكيملذإ،رارطضانعكاذ
لب،رارطضانعنكتملفبأريغنمحيسملاةدالو
لَعَجَو«نيملاعللةيآهللانمدصقنع

ْ
ًةَيآاَهَنْبٱَواَهاَن

لِل
ْ
ِساَّـنلِلًةَيآُهَلَعْجَنِلَو«.)٢١:٩١ءايبنألاةروس(»َنيَِملاَع
ةدالوتفلتستالأ.)١٩:٢١ميرمةروس(»اَّـنِمًةَْمحَرَو
ىلعهلمحتو،قداصلاملسملاراظنأةبيرغلاحيسملا
ىرولانيبليثمهلنكيملىسيعحيسملانأداقتعالا
؟ىلعلاتاجردلاهلنأو
نارمعلآةروسيفدروامكةرخآلاوايندلايفةهاجولا.٤

ملٱِتَلاَقْذِإ«٣:٤٥
ٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَماَيُةَكِئَالَْ

ملٱُهُمْسٱُهْنِم
يفًاهيِجَوَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ اَيْنُّدلٱِ

ملٱَنِمَوِةَرِخآلٱَو
.»َنيِبَّـرَقُْ

ىلعمدقتلاوةوبنلاايندلايفةهاجولا«:فاشكلالاق
»ةنجلايفةجردلاولعوةعافشلاةرخآلايفو،سانلا
نيدلالالجويزارلاًامامتكلذىنعمبلاقو
:٣٣بازحألاةروسيفىسومةهاجوامأو.يطويسلا
،ةفرعملابيزارلااهرسفف»ًاهيِجَوِهللاٱَدْنِعَناَكَو«٦٩
لكسيل:»نيبرقملانمو«ةلمجلًاريسفتيزارلالاقو
،تاجردولزانمىلعةنجلالهأنأل،ًابرقمهيجو
َنوُقِباَّـسلٱ...ًةَثَالَثًاجاَوْزَأْمُتْنُكَو«ىلاعتلاقكلذلو
ملٱَكِئَلوُأ

.)١١و١٠و٥٦:٧ةعقاولاةروس(»َنوُبَّـرَقُْ
يفةهاجولابًادحأفصيملهنأملعينآرقلاسردنم
نمدحألنيملو،ىسيعحيسملاالإةرخآلاوايندلا
دعبورظناوشتف.هاوسزايتمالااذهنيلسرملاوءايبنألا
.بجعلاَرتببسلانعصحفاو.اذامليللقكلذ
ثحبملاحيسملاةمصععجار(هلةئيطخركذمدع.٥

.)سماخلا
:٣نارمعلآةروس(يفدروامكءامسلاىلإهعفر.٦

َّـَيلِإَكُعِفاَرَوَكيِّـفَوَتُمِّـينِإىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإ«)٥٥
.»اوُرَفَكَنيِذَّـلٱَنِمَكُرِّـهَطُمَو
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،هتداعإلةجاحالف،فلساميفيفوتلاانحرشدقاننإ
عفرلابدارملا«:يزارلالاق.عفرلاىنعمنيبننأدصقلاامنإ
ميخفتللًاعفركلذلعجو،هللاةماركلحمىلإعفرلا
نيذلانيبنمكجرخم»كرهطمب«دارملاو.ميظعتلاو
ىنعمنعربخأهيلإعفرلاظفلبهنأشمظعامكو.اورفك
ءالعإيفةغلابملاىلعلديكلذلكوريهطتلاظفلبصيلختلا
.»ىلاعتهللادنعهبصنمميظعتوهنأش

يئامسىلإكعفار«:ّيلإكعفارلًاريسفتفاشكلالاقو
هميظعتينعينآرقلايفحيسملاعفرنإ.»يتكئالمّرقمو
ميظعتببسنعانربخيفليجنإلاامأو.)نيبرقملانم(
يفَناَكْذِإيِذَّـلٱ«:ًالئاقحيسملا لُخْبِسَْحيَْمل،ِهللاٱِةَروُصِ

ْ
ًةَس

،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأ
يفًارِئاَص يفَدِجُوْذِإَو.ِساَّـنلٱِهْبِشِ هلٱِ

َْ
َعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي

ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَن
ُهللاٱُهَعَّـفَرَكِلٰذِل.ِبيِلَّـصلٱَتْوَمَتْوَْ

َجتْيَكِلٍمْسٱِّـلُكَقْوَفًامْسٱُهاَطْعَأَو،ًاضْيَأ
ْ
َعوُسَيِمْسٱِبَوُث

ممٍةَبْكُرُّلُك يفْنَّـِ َحتْنَمَوِضْرَألٱَىلَعْنَمَوِءاَمَّـسلٱِ
ْ

َت
ملٱَعوُسَيَّـنَأٍناَسِلُّلُكَِفَرتْعَيَو،ِضْرَألٱ

ِملٌّبَرَوُهَحيِسَْ
َ

ِدْج
.)١١-٢:٦يبليف(»ِبآلٱِهللاٱ

؟ببسلاةفرعملركفلالامعإرمألااذهيعدتسيالأ

،ببسلانعميركلائراقلااهيأينمباوجلاتدرأاذإف
نايبىلجأبكلذنعحصفأيذلا،ليجنإلانمةيآبكتبجأ
خلٱِِهْريَغٍدَحَأِبَسْيَلَو«

ْ
َحتُرَخآٌمْسٱَسْيَلْنَأل.ُصََال

ْ
َت

عأ(»َصُلْخَنْنَأيِغَبْنَيِهِب،ِساَّـنلٱَْنيَبَيِطْعُأْدَق،ِءاَمَّـسلٱ
٤:١٢(.

ةينادحولايفثيلثتلا:عباسلاثحبملا

يفنييحيسملاداقتعانمةنيبىلعئراقلانوكييكل
دئاقعنمىلوألاةديقعلاانههلنودأثيلثتلاوهللاةدحو
:اهفورحبيحيسملانيدلا

هزنملايدبألايلزألاقحلايحلادحاولاهللاريغهلإسيل«
الحالصوةمكحوةردقوذ.لاعفنالاوءازجألاومسجلانع
ةدحويفو.روظنمريغوروظنمءيشلكقلاخ.اهلةياهن
ةيلزأوةدحاوةردقودحاورهوجبميناقأةثالثتوهاللااذه
.»سدقلاحورلاونبالاوبآلايأ،ةدحاو

ةاروتلانمةحيرصتايآبةتبثمةديقعلاهذهنإ
نإامأو.نييحيسملاتاعارتخانمتسيليهف،ليجنإلاو

،الوأيقطنملاثحبلالبقتتناكنإوأ،الوأةكردمتناك
:يلياميفهارتهيلعباوجلاف

ةقيقحاهنكلو،نييمدآلاكرادمقوفاهنألةكردمتسيل
نيملسملانيثحابلاروهمجاهكرديملولو،ةملسمةيضقو
هللاتاذنعثحبلا«:ةلئاقلاةيمالسإلاةديقعللًادانتسا
.ثيداحألايفدروامك»رفك

اهريسفتعطتسيملةديقعرسفأنأنآلالواحأتسل
نعثحباهنأل،رخاوألااههنككاردإىلإلصوتينلولئاوألا
ّرسنوكرديالةبطاقءاملعلاو.تانئاكلادِجومهللاةيهام
لوألادجوملاةيهاماوكردينأمهلىَّـنأف،تانئاكلاهذهىندأ
هذهبملسننأبجياننأًالوأتبثأنأديرأيننكلو؟قلاخلا
اهنألكلذو،انلوقعاهكردتملولوًايبلقًايناميإًاميلستةديقعلا
ةيادهلهللادنعنمهبىحوملاباتكلايفاهليصافتبتدرو
نيبأنأديرأًايناثو.ليجنإلاوةاروتلاهبينعأ،سانلا
ةريثكدئاقعبنودقتعيمهسفنأمهمهنأنيملسملايناوخإل
داقتعالااهلوأواهنمضنمو.ةكردمريغةيساسأوةيرهوج
؟هتابثإىلعمهنوردقيالامتابثإباننوبلاطياذاملف،هللااب
:لوقأف

ىراصنودوهينمهللاابنونمؤينيذلالكّنإ-١
نعهللاهنلعأامّالإهللانعًائيشنوفرعيالنيملسمو
داهتجانموأليختلانموهفكلذىلعدازامو.هسفن
نأحصيالو،نيعرولادنعهيلعلّوعيالهنكلو،نيدهتجملا
.نيبلاطلاعانقإلةجحذختُي

.هللاناكاملالإواهقلاخكاردإنعةرصاقانكرادمّنإ
تانئاكلاكالنكلونئاكهللاّنإ.هللاّالإهللاكرديالو
ضرعولوطهلنوكينأنود،نيضرألاوتاومسلائلام
نعىلاعت،كردُيالوّدُحيالهنأل،فيكومكوقمعوّولعو
ريغهللاافكلابيفرطخامهمو.ًاريبكًاولعليثمتلاوهيبشتلا
،ةرصاقلاانلوقعهكردتالامةفرعمىلإلواطتنالف.كلذ
،لادجوأثحبنود،هسفننعانلهللاهنلعأاملبقنلو
.ىوقتلاىلإبرقأكلذ

)ليجنإلاوةاروتلا(باتكلالهثحبننأمهملارمألاّنإ
دنعنمهنأ)هللادمحبتبثدقو(تبثاذإف.الوأهللانم
انراكفأقفاوءاوس.هيفدرواملكقدصننأانيلعف،هللا
نأو،هانمهفاننألباتكلاضعبقدصننأزوجيالذإ،المأ
ّمذنآرقلايفدرودقو.همهفنملاننألرخآلاضعبلابرفكن
ِضْعَبِبَنوُنِمْؤُتَفَأ«٢:٨٥ةرقبلاةروسيفاذهلعفينم
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لٱ
ْ
َّـالِإْمُكْنِمَكِلَذُلَعْفَيْنَمُءاَزَجاَمَفٍضْعَبِبَنوُرُفْكَتَوِباَتِك

يفٌيْزِخ حلٱِ
ْ
لٱَمْوَيَواَيْنُّدلٱِةاََي

ْ
ِّـدَشَأَىلِإَنوُّدَرُيِةَمايِق

لٱ
ْ
.»ِباَذَع

ليجنإلاوةاروتلاىلعنوملسملاانناوخإعنشيامًاريثكو
نزحوهعبصإببتكوعمسوملكت،هللانأناركذيامهنأل
كشلانممهبولقبامةلازإلف.كلذهبشأامولحومدنو
:اهضعبكيلإو،كلذلةهباشملانآرقلالاوقأبمهركذن

ِهِلْهَألَلاَقَفًاراَنىَأَرْذِإىَسوُمُثيِدَحَكاَتَأْلَهَو«
َىلَعُدِجَأْوَأٍسَبَقِباَهْنِمْمُكيِتآّيلَعَلًاراَنُتْسَنآىِّـنِإاوُثُكْمٱ
ةروس(»َكُّبَراَنَأِّـينِإىَسوُماَيَيِدوُناَهاَتَأاَّـمَلَفًىدُهِراَّـنلٱ
.)١٢-٢٠:٩هط

اَهيِفٍةاَكْشِمَكِهِروُنُلَثَمِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُروُنُهللاٱ«
ملٱٌحاَبْصِم

ْ
يفُحاَبْصِ »ٌّيِّـرُدٌبَكْوَكاََّـهنَأَكُةَجاَجُزّلٱٍةَجاَجُزِ

.)٢٤:٣٥رونلاةروس(

.)٤٨:١٠حتفلاةروس(»ِْمهيِدْيَأَقْوَفِهللاٱُدَي«

ةروس(»ِنيِدْهَيَسِّـيبَرَىلِإٌبِهاَذِّـينِإ)ميهاربإ(َلاَقَو«
.)٣٧:٩٩تافاصلا

ةروس(»ِهِلوُسَرَوِهللاٱَىلِإًارِجاَهُمِهِتْيَبْنِمْجُرَْخيْنَمَو«
.)٤:١٠٠ءاسنلا

.)٤:١٥٨ءاسنلاةروس(»ِهْيَلِإُهللاٱُهَعَفَرلَب«

.)٢:٢١٠ةرقبلاةروس(»ُروُمُألٱُعَجْرُتِهللاٱَىلِإَو«

لٱَىلَعىَوَتْسٱَّـمُث«
ْ
.)٧:٥٤فارعألاةروس(»ِشْرَع

.)٢:٢٩ةرقبلاةروس(»ِءامَّـسلٱَىلِإىَوَتْسٱَّـمُث«

يفاَمُهَنْيَباَمَوَضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱَقَلَخيِذَّـلٱ« ٍماَّـيَأِةَّـتِسِ
لٱَىلَعىَوَتْسٱَّـمُث

ْ
.)٢٥:٥٩ناقرفلاةروس(»ِشْرَع

.)٣:٥٥نارمعلآةروس(»َّـَيلِإَكُعِفاَرَوَكيِّـفَوَتُمِّـينِإ«

جلٱوُذَكِّـبَرُهْجَوىَقْبَيَو«
ْ

نامحرلاةروس(»ِماَرْكِإلٱَوِلََال
٥٥:٢٧(.

.)٢٨:٨٨صصقلاةروس(»ُهَهْجَوَّـالِإٌكِلاَهٍْءَيشُّلُك«

ىضرلاوبضغلاوبحلانآرقلايفهللاىلإبسُندقو
نايسنلاوًاضيأرسحتلاوةيسفنلاتالاعفنالانميهو
لٱَف«
ْ
.)٧:٥١فارعألاةروس(»اوُسَناَمَكْمُهاَسْنَنَمْوَي

لٱَىلَعًةَْرسَحاَي«
ْ
.)٣٦:٣٠سيةروس(»ِداَبِع

نأتمزتلالاهرهاظىلعةفلاسلاتايآلاهذهتذخأول
ملهللانإتلقنإو.اهيفناكوأرانلابلثمتهللانأّرقت
نإتلق،رمأىلإىسومةيادهلتناكلب،اهيفوأرانلانكي
»ًىوطسدقملايداولابكنإكيلعنعلخاف«ةيآلارخآ
رونلااذهنأورونهللانأرقتنإو.ياعدمتبثيوكضقاني
ربعياماذهو.خلاحابصماهنمضةاكشملانأوةاكشمك
ًاهجووًالحمهللانأرقتنأمزتلتاذكهو،رصحلاولولحلابهنع
.ملسمهبملسيالاماذهو،كلذريغىلإ

ةديقعقدصتالكنإملسملاخآلااهيألوقتتنأ-٢
نأردقتالكنأل)ميناقأةثالثيفدحاوهللانأيأ(ثيلثتلا
كنأكتافدقنكلو.كلاهتبثينأدحألنكميالو،اهمهفت
ًاكراشم،يمالسإلاكدقتعمنمضةريثكًارومأقدصتتنأ
تابثإيحولابرفاككلأساذإنكلو،يحيسملاويدوهيلااهيف
نعملعلايفنيخسارلاعيمجوتنأتزجعاهنمدحاورمأ
.ىرتامكناهربلاةماقإوةباجإلا

اهيفاموءامسلاقلخىلاعتهنأبنمؤيهللاابنمؤملك
عدبأو،تارايسوموجنوبكاوكورامقأوسومشنم
قلخو،مايأةتسيفناويحوتابننماهيلعاموضرألا
نأدقتعينمؤملكو.هتردقةملكبقطانلايحلاناسنإلا
ةماقإكتازجعملااولمعدقنيحلاصلالسرلاوماركلاءايبنألا
نمؤملكو.كلذريغىلإجولفملاءافشوهمكألاءاربإوتيملا
رخآىلإمدآنمرشبلالكنأيأ،ثعبلاوةمايقلابدقتعي
فتحاوتامنيذلانأىتح،نوثعبُيسملاعلايفصخش
ربلاناويحمهسرتفانيذلاو،كامسألامهتلكأنيذلاو،مهفونأ
روصىلإتلوحتيتلامهداسجأىلإمهحاورأةدوعبنويحيس
باسحلالجألدامجوناويحوتابنوبارتنمىتش
.ةنونيدلاو

،كيلعاهركنأوقئاقحلاهذهيفرفاككضراعاذإف
ججحلاوميوقلاليلدلاويقطنملاناهربلاباهتبثتنأردقتفأ
نعزجاعكنأملعتتنأ؟ةلزنملابتكلاريغنمةيلقعلا
.ةفلاسلاتاداقتعالاتابثإلةلدألاةماقإ
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،هللاوهامكتلأساذإنكلو،هقدصتوهللاابنمؤتتنأ
كلنأملعتتنأو.عنقملاباوجلانعترصقل؟وهنيأو
نيأالوحورلايهامفرعتالكنكلو،اذهبنمؤتوًاحور
ةيلقعكرادموًالقعكلنأقدصتوملعتتنأو!يه
ءايشألانمًاريثكمهفتالكنأىتح،اهتيهاممهفتالكنكلو
كردنالاننإءاملعلالاقكلذلو،مهفلاقحةسوسحملا
مكف،طقفاهصاوخواهتافصفرعنلبةيداملاءايشألارهوج
!ةسوسحملاريغءايشألايرحلاب

نوملسملاوىراصنلاودوهيلاوملعتتنأوملعأانأو
قلخلاةلأسمقدصنمهايإونحناننأنوملعينوعمجأ
،هللاابنمؤنو،سفنلادولخوةنونيدلاوثعبلاوتازجعملاو
تدرواهنأللبدئاقعلاهذهتابثإىلعنورداقاننألسيل
ًاناعذإاهقدصييدوهيلاف.ةحيحصةلزنماهدقتعنبتكيف
ملسملاو،ليجنإلاوةاروتللًاناعذإينارصنلاو،ةاروتلاهباتكل
.نآرقللًاناعذإ

ضفرمزلي،هكاردإانناكمإمدعلثيلثتلاضفرحصاذإو
هللاتانلعمنماهريغضفرو،ةفلاسلادئاقعلاهذهلك
ًايلزأوهسفنبًامئاقىلاعتهنوكلثم،انتقاطقوفاهكاردإيتلا
يفناكملكيفًادوجومو،ةتبلالولعمريغوللعلاةلعو
لزألاذنمثدحياملكبوءيشلكبًاملاعو،دحاوتقو
وأةدايزلاهملعلوبقمدعو،تقولكيفدبألاىلإو
.ناصقنلا

هللاناكاملو.ددعلايفثلثمرهوجلايفدحاوهللاو
املكنعزاتميوهف،هتافصوهتعيبطيفنوكلايفًاديرف
نإو.ةيماسلاهتافصيفزاتميامك،هدوجوةيفيكيفهاوس
ىوعدكلتانلق،لاحمميناقأةثالثاذًادحاوًارهوجنإليق
نكممللًاسايقمقلختملةرصاقلاانلوقعنإو،ناهربالب
يفيهتوهاللاميناقأو.اهكاردإقوفوهاممنكمملاريغو
.يعونوأيسنجدحاورهوجيفال،درفدحاورهوج
ماسقنامزلتسيالو،رهوجلاقحليالتوهاللايفددعتلاف
الحورلاو،يحورلبيدامريغهللارهوجنأل،رهوجلا
حورلاونبالاوبآلانمٌّلكف.ًاقلطمماسقنالالبقي
مهنملكلو،ةدحاولاتاذلايفهمونقأرابتعابوهسدقلا
سيلو.لاصفناالوماسقناالبدحاولاتوهاللارهوج
نعريبعتلايفصاخلااهانعمكىنعمةغللايفمونقأةظفلل
.سدقألاثولاثلا

ثيلثتلابنييحيسملاداقتعاّنإلوقتاذهلكدعبفأ
ثيلثتلابملستالكنإةلثمألاهذهلكدعبلوقتفأ؟ةلاهج

ًاناهربءيشلكلنأملعتالأ؟ًايلقعًاليلدهيلعدجتالكنأل
ردنكساروهظتبثتالةيخيراتلاثداوحلاف؟هعوننم
سرافدالبوماشلاورصميفةديدعلاهتاوزغوينودكملا
؟ةيقطنموأةيسدنهوأةيئايميكةقيرطباهريغودنهلادالبو
كنكميلهوأ.الإسيلخيراتلاةحلصمنماذهنأل.الك
؟ةيئايميكةقيرطبهئزجنممظعألكلانأيلتبثتنأ
ًاناهربءيشلكلّنأهركذمدقتملانوناقلاحصاذإانعمجتنيف
،ةلزنملابتكلانمتبثتةينيدلالئاسملاف.هسنجنم
ربجلاوباسحلاكةيضايرلامولعلانمةيضايرلالئاسملاو
امىلعسقو،كلفلاملعنمةيكلفلالئاسملاو،ةسدنهلاو
تبثتنأملسملاخألااهيأًاذإلواحتالف.ركذُيملامركذ
.ًاديعبًالالضلضتالئلةيملعلانيهاربلابةينيدلادئاقعلا

نوقفتمامبرنحنو،ثيلثتلاةلأسميفينفلاختاذاملو
هحوروهتملكوهللا:لوقتتنأكنأل؟رهوجلايفاهيلع
هللاابنمآف،سدقلاحورلاونبالاوبآلالوقأانأو،ثيلثتلاب
اَمَّـنِإ«دحاوهلإهللاامنإكلًاريخهتنا.ةثالثلقتالو
ملٱ
لَأُهُتَمِلَكَوِهللاٱُلوُسَرَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ

ْ
َمَيْرَمَىلِإاَهاَق

ْمُكَلًاْريَخاوُهَتْنٱٌةَثَالَثاوُلوُقَتَالَوِهِلُسُرَوِهللاٱِباوُنِمَأَفُهْنِمٌحْوُرَو
هللانأدقتعناننإ)٤:١٧١ءاسنلاةروس(»ٌدِحاَوٌهَلِإُهللاٱاَمَّـنِإ
يفاملكو.هحوروهتملكعمدحاووهوحوروةملكهل
لكهلوهللاوههللاةملكف.كداقتعابسحهللاوههللا
وههللاحورو.امهريغوةيلزألاودوجولابجاوكهللاتافص
.ءانفلامدعومدقلايفهلكراشموهللا

يفعساتلانرقلايفيدنكلانباهلاقاملقنأانأاهو
:يمشاهلاليعامسانبهللادبعًابطاخمثيلثتلاةلأسم
هللاقُيالدحاولانأملعتالأ؟دحاوهللانأانمهفتفيك«
،عونلايفامإو،سنجلايفامإ،هجوأةثالثىلعالإًادحاو
ًادحاولجوزعهللافصتهجويأىلعف.ددعلايفامإو
نإف؟ددعلايفمأ،عونلايفمأ،سنجلايفأ؟هوجولاهذهنم
نأل،ىتشعاونألًاماعًادحاوراصسنجلايفدحاوهنإتلق
،ةفلتخمةريثكًاعاونأمضييذلاوهسنجلايفدحاولامكح
عونلايفدحاوهنإتلقنإو.ىلاعتهللايفزوجيالاممكلذو
مضيعونلامكحنأل،ىتشميناقألًاماعًاعونكلذراص
ناكددعلايفدحاوهنإتلقنإو.ددعلايفةريثكميناقأ
نأملعتالأو.دمصدرفدحاوهنإكمالكلًاضقنكلذ
عيمجّمعامددعلالامكنأل،ددعلاضعبدرفلادحاولا
.كمالكلضقناذهوددعلاضعبدحاولاف.ددعلاعاونأ
دحاوالىتشتاوذعونللفعونلايفدحاوهنإتلقنإف
كمالكلًاضقنكلذناكددعلايفدحاوهنإتلقنإو.درف
بجو،رهوجلايفدحاوهنإتلقنإو.دمصدرفدحاوهنإ
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ةفصكدنععونلايفدحاولاةفصفلاختلهكلأسننأ
يفًادحاوعونلايفًادحاوينعتامّنإوأ؟ددعلايفدحاولا
دحكلانلق،كلتهذهفلاختدقتلقنإف؟ماعهنألددعلا
الامدحاولادحاوو،ىتشًادارفأمعيمساعونلايفدحاولا
معي،رهوجلايفدحاوهللانأتنأرقمفأ.هسفنريغّمعي
ينعتتنكنإو؟ًادحاوًاصخشهفصتامنإو،ىتشًاصاخشأ
يفدحاولافرعتملكنإف،ددعلايفدحاوعونلايفدحاوهنأ
هنألوألاكمالكىلإتعجرو،وهفيكو،وهامعونلا
نويحيسملاامأو.نيقولخملاةفصهذهو،ددعلايفدحاو
يفيأ،ددعلايفًاثلثم،رهوجلايفًالماكًادحاوهنوفصيف
يفًادحاو،نيتهجولانمهتفصتلمكدقف.ةثالثلاميناقألا
،فيثكريغطيسب،تاقولخملاعيمجنعهئالتعالرهوجلا
عيمجلماعهنألفددعلايفًادحاو.يمسجريغيحورو
ًاجوزنيعونهعاونأنكتنإو،دعيالددعلانألددعلاعاونأ
يأبف.ةثالثلاهذهيفناعونلاناذهلخددقف،ًادرفو
قيليامكًائيشلامكلاةفصنعلدعنملهانفصوءاحنألا
هتفصوامىلعسيلًادحاوهللاانفصونأملعتلكلذ.هب
.»تنأ

يفثلثملارهوجلايفدحاولاهللالأسأماتخلايفيننإو
هذهةحصبكعنقيلسودقلاهحوركلبهينأددعلا
لكىلعهنإهبتنمآامكاهبنمؤتل،ًايبلقًاعانقإةديقعلا

.ريدجةباجتسالابوريدقءيش

دمحموتيلكارابلا:نماثلاثحبملا

يفدرودقدمحممهيبنمسانأنوملسملاانناوخإيعَّـدي
٦١:٦فصلاةروسيفنآرقلايفدروامىلإًادانتساليجنإلا
ِهللاٱُلوُسَرِّـينِإَليِئاَْرسِإيِنَباَيَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعَلاَقْذِإَو«
ِملًاقِّـدَصُمْمُكْيَلِإ

َ
ِيتْأَيٍلوُسَرِبًاِّـرشَبُمَوِةاَرْوَّـتلٱَنِمَّـيَدَيَْنيَبا

.»ُدَْمحَأُهُمْسٱيِدْعَبْنِم

ليجنإلايفةدراولاةينانويلاتيلكارابىنعمنإاولاقو
ليجنإلانأيعّديمهضعبو.نايسدمحمودمحأو،دمحأ
لازتالاهنأعم،نآلاهيفتسيلةراشبلاهذهنأللدبم
امنكلو.ةينانويلاةغللايفدمحممايأيفتناكامكةنودم
نأل،هلحمريغيفةيآلايفةدوصقملاةملكلانمنآرقلاهمهف
اذكتسيلوIIAPAKAHTOE:اذكةينانويلاةملكلا

IIEPIKAHOTE

تــــسـيـــلوparacletosاذــــكـةــــيـــجــــنرــــفإلافورحلـاـــبو
pericletosىلوألاف.سُتِلكِرِبسيلوستيلكاراباهبيرعت

.دومحملاوروهشملاةيناثلاويزعملااهانعم

.ريغتيملهنأىلعًاناهربليجنإلايفلزتملةيآلاهذهو
تيلكارابلاةظفلاهيفيتلاتايآلاداريإىلإنآلاعجرنلو
ىلإبسنُتنأحصيلهىرنلو،نئارقلانماهانعممهفنل
؟نوملسملاانناوخإيعديامكدمحم

طَأاَنَأَو«.١
ْ
َرَخآ)تيلكاراب(ًايِزَّـعُمْمُكيِطْعُيَفِبآلٱَنِمُبُل

حلٱُحوُر،ِدَبَألٱَىلِإْمُكَعَمَثُكْمَيِل
ْ
ُعيِطَتْسَيَاليِذَّـلٱِّـَق

لٱ
ْ
ْمُتْنَأاَّـمَأَو،ُهُفِرْعَيَالَوُهاَرَيَالُهَّـنَأل،ُهَلَبْقَيْنَأَُملاَع
:١٤انحوي(»ْمُكيِفُنوُكَيَوْمُكَعَمٌثِكاَمُهَّـنَألُهَنوُفِرْعَتَف
.)١٧و١٦

ملٱَءاَجىَتَمَو«.٢
اَنَأُهُلِسْرُأَسيِذَّـلٱ)تيلكارابلا(يِزَّـعُْ

حلٱُحوُر،ِبآلٱَنِمْمُكْيَلِإ
ْ
ِبآلٱِدْنِعْنِميِذَّـلٱ،ِّـَق

.)١٥:٢٦انحوي(»ِيلُدَهْشَيَوُهَفُ،قِثَبْنَي
ملٱُمُكيِتْأَيَالْقِلَطْنَأَْملْنِإُهَّـنَأل«.٣

ْنِكٰلَو)تيلكاراب(يِزَّـعُْ
لٱُتِّـكَبُيَكاَذَءاَجىَتَمَو.ْمُكْيَلِإُهُلِسْرُأُتْبَهَذْنِإ

ْ
ََملاَع

.)١٦:٧،٨انحوي(»ٍةَنوُنْيَدَىلَعَوٍّرِبَىلَعَوٍةَّـيِطَخَىلَع
اوَُحْربَيَالْنَأْمُهاَصْوَأْمُهَعَمٌعِمَتُْجم)حيسملا(َوُهاَميِفَو«.٤

ُهوُمُتْعِمَسيِذَّـلٱِبآلٱَدِعْوَماوُرِظَتْنَيْلَب،َميِلَشُروُأْنِم
ملٱِبَدَّـمَع)ىيحي(اَّـنَحوُيَّـنَأل،يِّـنِم

ْمُتْنَأاَّـمَأَو،ِءاَْ
لٱِحوُّرلٱِبَنوُدَّـمَعَتَتَسَف

ْ
ِماَّـيَألٱِهِذٰهَدْعَبَسْيَل،ِسُدُق

.)٥و١:٤لامعأ(ٍ»ريِثَكِب
خلٱُمْوَيََرضَحاَّـَملَو«.٥

ْ
جلٱَناَكَنيِسَْم

ْ
ٍسْفَنِبًاعَمُعيَِم

ِبوُبُهْنِماَمَكٌتْوَصِءاَمَّـسلٱَنِمًةَتْغَبَراَصَو،ٍةَدِحاَو
ألَمَوٍةَفِصاَعٍحيِر

َ
لٱَّـلُك

ْ
،َنيِسِلاَجاوُناَكُثْيَحِتْيَب

َهلْتَرَهَظَو
ُ
لَأْم

ْ
ْتَّـرَقَتْسٱَوٍراَنْنِماََّـهنَأَكٌةَمِسَقْنُمٌةَنِس

ألَتْمٱَو.ْمُهْنِمٍدِحاَوِّـلُكَىلَع
َ

جلٱ
ْ
نونمؤملا(ُعيَِم

لٱِحوُّرلٱَنِم)لسرلاو
ْ
لَأِبَنوُمَّـلَكَتَياوُأَدَتْبٱَو،ِسُدُق

ْ
ٍةَنِس

-٢:١لامعأ(»اوُقِطْنَيْنَأُحوُّرلٱُمُهاَطْعَأاَمَكىَرْخُأ
٤(.

هتماقإةدمنييراوحلاملعمناكحيسملانأىفخيال
تقلعتىتحمهنعًاعفادمومهلًايزعموًادشرمناكو،مهنيب
ةطساوبمهلهقارفنأفرعهملعقباسبوهو،هبمهبولق
ةدعاسمىلإةجاحيفمهنأققحتو.ًادجمهنزحيستوملا
قبسكلذل،هقارفدعبةيزعتلاوداشرإلاوةيوقتللةيوامس
تايآلايفتيأرامك،رخآلايزعملاسدقلاحورلابمهدعوف
.ركذلاةفلاسلا

نيدهتجملاثحابمدمحموتيلكارابلا:نماثلاثحبملا
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صخشلانأانلحضتيتايآلاهذهيفرظنلاماعنإدعبو
بابسألنيملسملايبنًادمحمنوكينأنكميالهبدوعوملا
:تايآلاسفنيفاهارت

الكلذل»قحلاحور«مسجيذريغهبدوعوملانإ.١
الفصولااذهو.هاريالهنألهلبقينأملاعلاعيطتسي
نمؤملاملاعلاهآردقومسجوذهنألدمحمىلعقدصي
.رفاكلاو
دبألاىلإنييراوحلاعمثكميلءاجهبدوعوملانإ.٢

ىلعقدصيالًاضيأاذهو»دبألاىلإمكعمثكميل«
يفثكميملو،نييراوحلانمزيفتأيملهنأل،دمحم
.دبألاىلإمهعموأملاعلا
ثكامهنأل«نييراوحلاعمذئتقوناكهبدوعوملانإ.٣

نكيملهنألدمحمىلعقدصيالًاضيأاذهو»مكعم
.نييراوحلاعم
ميلشروأنماوحربيالنأ«نييراوحلاىصوأحيسملانإ.٤

ةعاطإمهو.سدقلاحورلايزعملاكاذ»اورظتنيلب
نييراوحلانأنودقتعينوملسملاو(مهديسرمأل
ءاجىتحميلشروأيفمايأةرشعاورظتنا)نوعئاط
اذهو»سدقلاحورلانمعيمجلاألتماو«يزعملاكلذ
ىلعبجيناكالإو،دمحمىلعقدصيالًاضيأ
ةنسةئمتسوحنميلشروأيفاورظتنينأنييراوحلا
نأًاصوصخو!رمعلااذهمهلَّـىنأو،دمحمءيجمىلإ
،لجعىلعيزعملاحورلااذهلاسرإبمهدعوحيسملا
مهلًةيزعتف،ىتوممهوةيزعتللةدئافنمسيلفالإو
لٱِحوُّرلٱِبَنوُدَّـمَعَتَتَسَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«:لاق

ْ
َسْيَل،ِسُدُق

.)١:٥لامعأ(ٍ»ريِثَكِبِماَّـيَألٱِهِذٰهَدْعَب
حيسملانأدقتعينأديريملسملاخألانأنظأتسلو.٥

نأنيبتةفلاسلاتايآلانأل،ًادمحملسرأيذلاوه
كلذناكنإف.يزعملاحورلالسرأيذلاوهحيسملا
ةيهولأبملسينأرطضيهيف،رخآثحبهعمانلف
،هللالوسرهنأيعّديناكًادمحمنأل،لِسرملاحيسملا
حورلااذهملسملايخأبهينألأسأهللاو!لمأتف
قحلاىلإهدشرييك،نييراوحلابهوامكسدقلا
نمثغلافرعيلهنهذرينيو،ليبسلاءاوسهيدهيو
.نيمسلا

ةمتاخلا

لوصحللةطساونمسيلهنأقبساممتفرعدقاه
نمسيلو،حيسملاالإبلقلاةراهطواياطخلاةرفغمىلع
سدقملاباتكلاالإصالخلااذهقيرطىلعلديباتك

هللالدعنيبقفوتةنايدنمسيلو،ليجنإلاوةاروتلا
زهتناف.ةيحيسملاةنايدلاالإسانللهللاةبحمراهظإوهتمحرو
مويمويلاوصالختقوتقولانألخألااهيأةصرفلا
.لوبقم

ىلإلوصولا،اهيفةرظانملاوةيضاملاثحابملانمدصقلاو
.ةقيقحلاكلتعابتاةطساوبةداعسلاىلعلوصحلاوةقيقحلا
،حلاصلاهحورملسملايخأحنمينأماتخلايفلأسأهللاو
ميقتسملاطارصلاهيدهيو،قحلانعهشيتفتيفهنهذرينيو
ةايحلاو،حيسملابصالخلالانييك،ةيمويلاهتالصعوضوم
.نيدبآلادبأىلإميعنلايفةيدبألا

باتكلاةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

هنعّربعيًاديجءرملاهمهفتيامنإ،ميركلاخألااهيأ
.ةلوهسبهلوقينأعيطتسيو،حوضوب

ددحتوكتامولعمربتختل.نّعمتوٍنأتبباتكلااذهأرقا
كتباجابتكا،ريطخلاعوضوملااذههاجتةقدبكفقوم
.كتبوجاراظتنابنحن.ةيلاتلاةلئسالانعكراكفاو

نيدلايفسدقملاباتكلاهلتحييذلازكرملاوهام.١
؟يحيسملا
نيملسملانمنمؤيالوأرفكينمنآرقلاربتعياذام.٢

؟سدقملاباتكلاب
نامزيفليجنإلاوةاروتلاةحصبدهشتةينآرقةيآركذا.٣

؟هدعبودمحم
؟ًايلقعليجنإلاوةاروتلاةحصتبثتفيك.٤
اوتأينأهفيرحتوباتكلارييغتبنولئاقلاردقيله.٥

؟اهفيرحتنمةياغلاوةفرحملاتايآلاب
هريغتاءوبنوهتءوبنتمتلهو؟يبنلاموحانأبنتَّـمع.٦

؟باتكلاءايبنأنم
ةحصبدهشتيتلاتافشتكملانمًايرثأًاليلدطعأ.٧

.ليجنإلاوةاروتلا
؟ىونينةبرخأيف»ثيمس«ملاعلارثعذامىلع.٨
.ةميدقلاسدقملاباتكلاتاطوطخمءامسأركذأ.٩
.خسنلاةمهتنالطببدهشتةينآرقةيآطعأ.١٠
كلتىلعايقبلهو؟ءاوحومدآهللاقلخلاحيأىلع.١١

؟ةلاحلا

نيدهتجملاثحابمةمتاخلا
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نآرقلانمدهاشاهديؤيسدقملاباتكلانمةيآركذا.١٢
.رشبلاعيمجناغيزوداسفىلع
؟ةيطخلايفءايبنألاعوقوىلعليلدكانهله.١٣
؟ةاطخلاعيمجبجوتسياذاميهلإلالدعلابجومب.١٤
؟حئابذلاريشتتناكنمىلإ.١٥
؟نآرقلايفحيسملاتومتبثتفيك.١٦
؟حيسملابلصىلعيخيراتليلدكانهله.١٧
؟رشبلاةفاكوءايبنألايقابنعحيسملازاتميمب.١٨
؟حيسملاعوسينع٤:١٢لامعألارفسلوقياذام.١٩
؟اهنعتلئُساذإثيلثتلاةديقعحضوتفيك.٢٠

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

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

ةينورتكلالاةقيرطلاهذهمادختساديرتالتنكاذإ
ىلعيداعلاديربلاقيرطنعكتاباجالاسراكناكماب
:يلاتلاناونعلا

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

نيدهتجملاثحابمباتكلاةقباسم
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