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باتكلاميدقت

يعويشميعزايلاطيإيفرهظةيعويشلاروهظةيادبيف
هراكنإبرختفيوهداحلإبرهجيناك...»يتايلوت«همسادحلم
.هللادوجول

اودعصينأ،هئاقدصأنمةعامجو»يتايلوت«ررقمويتاذ
بعتىتحدوعصلا»يتايلوت«لصاو...لبجةمقىلإ
ناكملايفةرخصىلعسلجذئدنعو...هقرعببصتو
.»يندعاسهللااي«:ًالئاقفتهوهيلإلصويذلا

...هللادوجولهراكنإفرعيو...هفرعيقيدصهعمس
؟»يتايلوت«ايهللادوجوبنمؤتله:ًابجعتمهلأسف

ةتهابةماستبابهقيدصىلإيعويشلاميعزلارظنانهو
كرديةظحلىلإناسنإلالصينيح...قمحألااهيأ«:لاقو
.»هدنسييوقهلإىلإجاتحي..هزجعوهفعضاهيف

لاقامك..هراكنإنكميالرمأهللاىلإةجاحلا
نأنكميالوكتاذلانتقلختنأهللااي«:سونيطسغوأ
...»كيفالإانسوفنحيرتست

هلالجلجو،همساكرابت»هللا«نعباتكاذهو
.هتبحمتمظعو،هتمكحتماستو،هتردقتلاعتو

،عوشخو،ةبيهلكبنوكينأيغبنيهللانعثيدحلاو
هللاعضينأناسنإلاةردقيفسيلهنألكلذ...صرحو
يفهعضينأوأ..هتيمكفرعيلجردمرابخميفالعولج
عضخيالهتردقتلاعتهللانأل،هتيعونفرعيلرابتخاةقتوب
...فيكلاومكلل

لقعهيوتحينأنكمياليذلا»دودحملاريغ«وهف
...»دودحملا«ناسنإلا

كاردإفيعضلاناسنإلاعيطتسياليذلا»رداقلا«وهو
...هتردقةمظع

لكاهولعواهقمعيفهتمكحتقافيذلا»ميكحلا«وهو
.ناسنإلاةمكح

لكهبحبرمغوبحلكهبحقافيذلا»بحملا«وهو
.ضرألاناكس

ةقيقحكاردإنعيناسنإلالقعلازجعرهظيهلكاذهل
نأو،هزجعبرقينأناسنإلاىلعمتحتيانهنمو..هللا
ىلإهيدهيوهديبذخأينأماتعضاوتبهللانمبلطي
.هتفرعم

ةفرعملاهللاةفرعمنعهزجعيبنلا»ىسوم«كردأ
ىبلو...همساكرابتهتوصعمسهنأعم...ةيقيقحلا
:هتالصهيلإعفركلذل..هتوعد

l»يفًةَمْعِنُتْدَجَوْدَقُتْنُكْنِإَنآلٱ لَعَفَكْيَنْيَعِ
ِّـ
يِنْم

.)٣٣:١٣جورخ(»َكَفِرْعَأىَّـتَحَكَقيِرَط

عنصيو...هطبختيفناسنإلالظيهللاةيادهنودبف
.ًاديعبًالالضلضيو..هروصتبسحبةهلآهسفنل

:همساكرابتهللالاقاذهل

l»حلٱَّـنَرِخَتْفَيَال
ْ
جلٱِرِخَتْفَيَالَو،ِهِتَمْكِحِبُميَِك

ْ
،ِهِتُوَربَجِبُراَّـَب

لٱِرِخَتْفَيَالَو
ْ
هبْلَب.ُهاَنِغِبُّيِنَغ ملٱَّـنَرِخَتْفَيِلاَذِٰ

ُهَّـنَأِب:ُرِخَتْفُْ
ًالْدَعَوًءاَضَقَوًةَْمحَرُعِناَّـصلٱُّبَّـرلٱاَنَأِّـينَأيِنُفِرْعَيَوُمَهْفَي
يف هبِّـينَأل،ِضْرَألٱِ ٩:٢٣ايمرإ(»ّبَّـرلٱُلوُقَيَُّرسُأِهِذِٰ
.)٢٤و

ةلواحموه،ميركلائراقلايدينيبيذلاباتكلانإ
.هتملكيفهتاذنلعأامك،همساكرابتهللاابفيرعتللةنيمأ
نآرقلاوسدقملاباتكللةلصتمةليوطةساردةرمثوهو
.نينسلاوروهشلاويلايللاومايألاتقرغتسا

..يبلقنمىلاعتوكرابتهللاىلإاهعفرأيتلايتالصو
.هتفرعملنيريثكلاةرانإلباتكلااذههتمعنبهللامدختسينأ
حلٱُءْدَب«:يهلإلايحولابميكحلاكلملاناميلسلاقدقف

ْ
ِةَمْكِ

لٱُةَفِرْعَمَو،ِّـبَّـرلٱُةَفاََخم
ْ
.)٩:١٠لاثمأ(»ٌمْهَفِسوُّدُق

١٩٩١وينوي٤انينجريفدليفجنربس

ليئاخيمبيبلروتكدلاسقلا
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رارسألارسهللا:لوألالصفلا

عسويذلا...يدبألايلزألا...عفترملايلعلاهللا
...ًاملعءيشلكعسوو...ضرألاوتاومسلاهيسرك
رسوه..راصبألاكرديوهوراصبألاهكردتاليذلا
.رارسألا

lرسيلزألاهدوجو
lرسةيلعلاهتاذ
lرسةيهلإلاهتافص
lرسةيئاهناللاهتردق
lرسةيلاعلاهتمكح
lرسةقئافلاهتبحم

..هلقعدرجمبفرعينأيرشبلاناسنإلاديرينيحو
..هتبحمو..هتمكحو..هتردقو..هتاذو..هللادوجو
،مهفنعًامامتزجعييناسنإلالقعلاف..راودبباصي
.هللاتاذءاوتحاو

ىلإىسوملبقشاعميدقيبنوهو،بويأثدحت
رفوص«و»يحوشلاددلب«و»يناميتلازافيلأ«هئاقدصأ
:تاملكلاهذهبهللافصوف..»يتامعنلا

l»لٱُميِكَحَوُه
ْ
لَق
ْ

لٱُديِدَشَوِب
ْ
ِهْيَلَعَبَّـلَصَتْنَم.ِةَّـوُق

ملٱ؟َمِلَسَف
جلٱُحِزْحَزُْ

ْ
لٱ.ُمَلْعَتَالَوَلاَبِ

يفاَهُبِلْقَييِذَّـ ،ِهِبَضَغِ
ملٱ
لَزَتَتَفاَهِّـرَقَمْنِمَضْرَألٱُعِزْعَزُْ

ْ
ُرِمآلٱ،اَُهتَدِمْعَأُلَز

لٱ.ِموُجُّنلٱَىلَعُمِتَْخيَوُِقْرشُتَالَفَسْمَّـشلٱ
ْ
ُطِساَب

ملٱَوُهَدْحَوِتاَواَمَّـسلٱ
لٱِيلاَعَأَىلَعِيشاَْ

ْ
ُعِناَص.ِرْحَب

جلٱَوِشْعَّـنلٱ
ْ
جلٱِعِداََخمَواَّـيَرُّثلٱَوِراَّـَب

ْ
َالَمِئاَظَعُلِعاَف.ِبوَُن

.)١٠-٩:٤بويأ(»ُّدَعُتَالَبِئاَجَعَوُصَحْفُت

ـةعـوـنصـممـوجـنـاهــلك...ـايرــثلاورـابجلاوشـعــنلاو
.بيجعماظنبكلفلايفةعوضومو

:بويأىلعهدريف»يتامعنلارفوص«لاقو

l»تَتِهللاٱِقْمُعَىلِإَأ
هنَىلِإْمَأ،ُلِصَّـ لٱِةَياَِ

ْ
َوُه؟يِهَتْنَتِريِدَق

َنِمُقَمْعَأ؟َلَعْفَتْنَأَكاَسَعاَذاَمَف،ِتاَواَمَّـسلٱَنِمَىلْعَأ
هلٱ
َْ
.)٨و١١:٧بويأ(»؟يِرْدَتاَذاَمَف،ِةَيِوا

كرابتهللابطاخيوهورومزملايفيبنلادوادلاقو
:ىلاعتو

l»ِيسوُلُجَتْفَرَعَتْنَأ.يِنَتْفَرَعَويِنَْتَربَتْخٱِدَق،ُّبَراَي
ِيضَبْرَمَويِكَلْسَم.ٍديِعَبْنِميِرْكِفَتْمِهَف.يِماَيِقَو
يفٌةَمِلَكَسْيَلُهَّـنَأل.َتْفَرَعيِقُرُطَّـلُكَو،َتْيَّـرَذ ِيناَسِلِ
لَخْنِم.اَهَّـلُكاَهَتْفَرَعُّبَراَيَتْنَأَوَّـالِإ

ْ
ٍماَّـدُقْنِمَوٍف

لَعَجَو،يِنَتَْرصاَح
ْ

ملٱِهِذٰهٌةَبيِجَع.َكَدَيَّـَيلَعَت
ُةَفِرْعَْ

،َكِحوُرْنِمُبَهْذَأَنْيَأ.اَهُعيِطَتْسَأَال،ْتَعَفَتْرٱ.يِقْوَف
ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإُتْدِعَصْنِإ؟ُبُرْهَأَنْيَأَكِهْجَوْنِمَو
يفُتْشَرَفْنِإَو،َكاَنُهَتْنَأَف هلٱِ

َْ
ُتْذَخَأْنِإ.َتْنَأاَهَفِةَيِوا

يفُتْنَكَسَوِ،حْبُّصلٱِيَحاَنَج لٱِيصاَقَأِ
ْ
ًاضْيَأَكاَنُهَف،ِرْحَب

لُقَف.َكُنيِمَييِنُكِسْمُتَوَكُدَييِنيِدَْهت
ْ

لُّظلٱاَمَّـنِإ:ُت
ْ
ُةَم

لُّظلٱ!ِيلْوَحُءِيضُيُلْيَّـللٱَف.ِيناَشْغَت
ْ
ُمِلْظُتَالًاضْيَأُةَم

لُّظلٱَك.ُءِيضُيِراَهَّـنلٱَلْثِمُلْيَّـللٱَو،َكْيَدَل
ْ
»ُروُّنلٱاَذَكٰهِةَم

.)١٢-١٣٩:١رومزم(

لاجرىلإهللانعثدحتيوهولوسرلاسلوبلاقو
:انيثأ

l»لٱَقَلَخيِذَّـلٱُهٰلِإلٱ
ْ
ُّبَرَوُهْذِإ،اَذٰه،ِهيِفاَمَّـلُكَوََملاَع

يفُنُكْسَيَال،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱ ٍةَعوُنْصَمَلِكاَيَهِ
،ٍْءَيشَىلِإٌجاَتُْحمُهَّـنَأَكِساَّـنلٱيِداَيَأِبُمَدُْخيَالَو،يِداَيَألٱِب
جلٱيِطْعُيَوُهْذِإ

ْ
ْنِمَعَنَصَو.ٍْءَيشَّـلُكَوًاسْفَنَوًةاَيَحَعيَِم

ِهْجَوِّـلُكَىلَعَنوُنُكْسَيِساَّـنلٱَنِمٍةَّـمُأَّـلُكٍدِحاَوٍمَد
ملٱِتاَقْوَألٱِبَمَتَحَو،ِضْرَألٱ

ْيَكِل،ْمِهِنَكْسَمِدوُدُحِبَوِةَنَّـيَعُْ
طَي
ْ
ِّـلُكْنَعُهَّـنَأَعَم،ُهوُدِجَيَفُهَنوُسَّـمَلَتَيْمُهَّـلَعَلَهللاٱاوُبُل
»ُدَجوُنَوُكَّـرَحَتَنَواَيْحَنِهِباَنَّـنَأل.ًاديِعَبَسْيَلاَّـنِمٍدِحاَو
.)٢٨-١٧:٢٤لامعأ(

..ناكملكيفدوجوملا..يدبألايلزألانئاكلااذه
رسوه..ءيشلكىلعرداقلا..ءيشلكبفراعلا
:نأكلذةلعو،رارسألا

l»١:١٨انحوي(»ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا(.

.هنمىندُيالرونيفنكسيهلالجلجهنأو

l»ملٱُكِلَم
ملٱُمَدَعُهَلُهَدْحَويِذَّـلٱ،ِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْ

،ِتْوَْ
يفًانِكاَس ِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأُهَرَيَْمليِذَّـلٱ،ُهْنِمىَنْدُيَالٍروُنِ
لٱُهَليِذَّـلٱ،ُهاَرَيْنَأُرِدْقَيَالَو

ْ
لٱَوُةَماَرَك

ْ
.ُةَّـيِدَبَألٱُةَرْدُق

.)١٦و٦:١٥سواثوميت١(»َنيِمآ
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:٣٣جورخ(»َكَدَْجمِينِرَأ«ًالئاقيبنلاىسومهيلإلسوت
:ًالئاقىلاعتوكرابتهللاهباجأف..كهجوينرأيأ..)١٨

l»ُشيِعَيَوِيناَرَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأل،يِهْجَوىَرَتْنَأُرِدْقَتَال«
.)٣٣:٢٠جورخ(

؟طقدحأهريمليذلاكاذةفرعمنكميفيك

؟هنمىندُيالرونيفنكاسلاكاذ

وه..رابجلا..يدبألا..يلزألا..قلاخلا..ريدقلاهللا
هارتنأنكميالو..انلوقعلوانتمقوفهنأل..رارسألارس
.اننويع

دقل...هكاردإوهتفرعمنعيرشبلاناسنإلازجعاذهلو
،ةفسلفلاو،ةفرعملانمعيفرىوتسمىلإناسنإلالصو
اموملعلاعورفلكهتفرعمتطغو..ةيناسنإلاةمكحلاو
..ةايحلايفهرصبوهسحهيلععقي

..هللاةفرعمىلإهتمكحبناسنإلالصيملهلكاذهعمو

.ةيرشبلاهتمكحبهللاةفرعمنعناسنإلازجع

l»لٱاَذٰهَةَمْكِحَّـنَأل
ْ
سوثنروك١(»ِهللاٱَدْنِعٌةَلاَهَجَيِهَِملاَع

٣:١٩(.

تـاـمارــهألااـوــنـب.ءـاـمـــكـحاـوـنـاـكـنيـيـرصـملاءـاـمدــق
ىدحتتتيقبفمهاتومثثجمهملعباوطّنح.مهتمكحب
اهراثآتلازامةراضحاوأشنأ.نينسلافالآءانفلارصانع
هذهلكعمو.مهمدقتومهملعومهّنفةمظعةصقيكحت
يحلاهللاةفرعمنعمهلوقعتّلض..ةيناسنإلاةمكحلا
ةهلآمهسفنألاوعنصو،سيبألجعلااودبعف،يقيقحلا
.مهمانصأتددعتو...مهلوقعتاروصتبسحب

رهظف.ًاديعبًاوأشةفسلفلايفاوغلبءامدقلانوينانويلاو
:مهيف

وطسرأوقطنملاسسؤمنوطالفأوراوحلاذاتسأطارقس
،مهتمكحلكعمو.نيتفصلاهتيصخشيفعمجيذلا
اودبعف.مهيديأعنصنمةهلآنودبعياوشاع،مهتفسلفو
لامجلاةهلإسونيفوبحلاةهلإتيدورفأوبرحلاهلإسرام

...سيماطرأوسمرهو،سفزو...رمخلاهلإسوخابو
..ةسيدوألاوةذايلإلايتمحلميفمهتهلآبورحاولجسو

قرتخاو..رمقلاىلإناسنإلالصورضاحلاانرصعيفو
راطفءاوهلاوءاملاهسفنلعَّـوطو..ليللاةملظهتعشأب
عمو..هتاصاوغبتاطيحملاقامعأيفصاغو،هتارئاطب
..هتايقالخأوهتاداقتعايفضيضحلاىلإىدرتكلذ

ةفرعمىلإةيلقعلاهتاردقبلصينأناسنإلاعطتسيمل
...ةيهلإلاتاذلاةقيقح

؟دودحملاريغيوتحينأدودحمللنكميفيكو

؟بوكيفطيحملاهايمءاوتحانكميفيك

؟هلامكلّدحاليذلايوتحينأصقانلاعيطتسيفيك

لكىلعرداقلاةردقروصتينأزجاعللنكميفيكو
؟ءيش

هللانميتأينالعإىوس..هللاةفرعمىلإقيرطال
.ىلاعتوكرابت

يهلإلايحولاةيمتح:يناثلالصفلا

ههلإنيبوهنيبتناك..هقلخمويهقلاخناسنإلافرع
ندعةنجيفءاوحومدآىلإثدحتيهللاناك..ةدوم
..ءانهلاوءافصلاثيداحأ

ناسنإلاطقسو

.نايصعلاهملع...ناطيشلاهطقسأ

تلكأف،ةمرحملاةرجشلانملكأتنأءاوحىوغأ
..لكأفمدآتطعأو

..ناسنإلايرعرهظو

لاقامك،هقلاخنيبوهنيبًافيثكًاباجحهتيصعمتماقأو
:يبنلاءايعشإ

هللاالإهلإاليهلإلايحولاةيمتح:يناثلالصفلا
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l»لَُختْنَأْنَعُْرصْقَتَْملِّـبَّـرلٱَدَيَّـنِإاَه
ِّـ

ُهُنُذُأْلَقْثَتَْملَو،َص
َْنيَبَوْمُكَنْيَبًةَلِصاَفْتَراَصْمُكُماَثآْلَب.َعَمْسَتْنَأْنَع
»َعَمْسَيَالىَّـتَحْمُكْنَعُهَهْجَوَْتَرتَسْمُكاَياَطَخَو،ْمُكَِهلِإ
.)٢و٥٩:١ءايعشإ(

دعيملهنألاهنمدرُط..ندعةنجنمناسنإلاجرخ
لظةنجلانمهدرطدعبىتحهنكل..اهيفءاقبلاقحتسي
..هاياطخوهتاقيضو،همالآيفهللاىلإعلطتي

ملهللانأانلدكؤيهللانمهبىحوملاسدقملالجسلاو
نلعيهنكل..روصعلانمرصعيفدهاشالبهسفنكرتي
لجسدقو..هللاىلإمهقيرطاولضرشبلاةيبلاغنأًاضيأ
:هتاملكيفناسنإلالالضلةروصلوسرلاسلوب

l»ِروُجُفِعيَِمجَىلَعِءاَمَّـسلٱَنِمٌنَلْعُمِهللاٱَبَضَغَّـنَأل
مثِإَوِساَّـنلٱ

ْ
لٱِ،مِهِ

حلٱَنوُزِجَْحيَنيِذَّـ
ْ
ِهللاٱُةَفِرْعَمْذِإ.ِمْثِإلٱِبَّـَق

َهلاَهَرَهْظَأَهللاٱَّـنَأل،ْمِهيِفٌةَرِهاَظ
ُ
لَخُذْنُمَّـنَأل،ْم

ْ
لٱِق

ْ
َِملاَع

ملٱُْريَغُهُروُمُأىَرُت
ًةَكَرْدُمُهُتوُهَالَوُةَّـيِدَمَّْـرسلٱُهُتَرْدُقَوِةَروُظْنَْ

ملٱِب
َْملَهللاٱاوُفَرَعاَّـَملْمَُّـهنَأل.ٍرْذُعَالِبْمَُّـهنِإىَّـتَح،ِتاَعوُنْصَْ
يفاوُقَِمحْلَب،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَيْوَأُهوُدِّـجَمُي َمَلْظَأَو،ْمِهِراَكْفَأِ
لَق
ْ
لٱُمُهُب

ْ
اوُراَصُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُهاَمَنْيَبَو.ُّيِبَغ

ِةَروُصِهْبِشِبىَنْفَيَاليِذَّـلٱِهللاٱَدَْجماوُلَدْبَأَو،َءَالَهُج
»ِتاَفاَّـحَّـزلٱَو،ِّـباَوَّـدلٱَو،ِروُيُّطلٱَو،ىَنْفَييِذَّـلٱِناَسْنِإلٱ
.)٢٣-١:١٨ةيمور(

.ملاعلاقلخذنمناسنإللهدوجوةقيقحهللارهظأ

.ملاعلاقلخيفةحضاوهتردقترهظ

:عيدبلايكلفلاماظنلايف

l»لٱَو،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا
ْ
»ِهْيَدَيِلَمَعِبُِربُْخيُكَلَف

.)١٩:١رومزم(

.ناسنإلاقلخيفهتمظعترهظو

اذهنمعنصهنأّالإ..بارتنمناسنإلاقلخهنأعمف
..باجعلابجعلابارتلا

.هعنصعيدببقطنتناسنإلايفةيلخلك

ىلإمدلاةخضم..هتاضبنوبيجعلاهبيكرتوبلقلا
عاطقناالبلمعتيتلاةخضملاهذه..ناسنإلامسجايالخ
.رمعلاةياهنىتح

دعبترظانمءاوتحاىلعاهتردقو،ةعئارلااهتقدبنيعلا
.ناسنإلااهعنصريوصتةلآةيأنمقدأ..ًاليوطًادعباهنع

ىلإلوصولل..تايناكمإوتاردقنمهيوحيامولقعلا
.تامدقملانمجئاتنلا

..ةيهاركلاوبحلاوفطاوعلانمهيوحتاموسفنلا
ةداعسلابساسحإلا..ةوسقلاوةمحرلا..نزحلاوحرفلا
نمريثكلاوبضغلاونانحلا..ءاقشلابساسحإلاو
.تالاعفنالا

..بيجعلاناسنإلادسجءاضعأطسوءابطألاراح
،بلقللبيبط..هنموضعيفًاصصختبيبطلكلاولعجف
نأل..نينذأللبيبطو،نينيعللبيبطو،ردصللبيبطو
دسجلاكلذيفثدحياملكباعيتساعيطتسيالًادحاو
.عنصلاعيدبلا

:دوادلاققحب

l»١٣٩رومزم(»ًابَجَعُتْزَتْمٱِدَقِّـينَأِلْجَأْنِمَكُدَْمحَأ:
١٤(.

ةبيجعةقيلخينألجأنمكدمحأ«ىرخأةمجرتيفو
.»ةشهدمو

..ناسنإلاةقيلخوأنوكلاةقيلختناكءاوس..ةقيلخلا
عنصو،يبغلاهلقعةملظءاروراسو..ناسنإلااهلمأتيمل
.هبلقرشو،هلهجو،هئابغىدمنعتنلعأةهلآهسفنل

.ههلإنعناسنإلاتلصفيتلاةوهلاتعستا

..هللاةفرعملهدوقتنأنعتزجعناسنإلاةمكح

ىرخأةرابعبوأ..يهلإلايحولاةرورضترهظانهنم
ةملكبهتافصنعوهتاذنعهتردقتلجهللانالعإةرورض
ليبسالذإ..هئايبنألهمساكرابتاهبثدحتهنماهبىحوم
.يهلإلايحولابالإيقيقحلايحلاهللاةفرعمل

هللاالإهلإاليهلإلايحولاةيمتح:يناثلالصفلا
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فوسليف١٨١٩-١٧٤٣ةنسنيباميفايناملأيفرهظ
ةفسلفىلعًادرهتاباتكتناكو»يبوكاج«همساميظع
.ةفرعملابابوههدحولقعلانأبىدانيذلا»ازونيبسا«

يهلإلايحولابناعُملاريغلقعلانإ«:»يبوكاج«لاق
هتعيبطبلقعلانألكلذ..داحلإلاىلإًامتحناسنإلادوقيس
،دودحلاتاذءايشألاىوسجلاعينأعيطتسيالةصاخلا
هتجلاعميفوهو..دودحمهسفنوههنأل،ءايشألاءازجأو
ءازجألاهذهعضي،ءايشألاءازجأو،دودحلاتاذءايشألل
لوصحلانعزجعيهنكلو،طباورنماهنيبامفشكيلًاعم
ءايشألالمشتيتلاةقيقحلااميسال،ماخلاةقيقحلاةدامىلع
.»ةلماكتمةلماكةدحويفضعبىلإاهضعبًامومضمًاعيمج

تابثإنكميذلاهللانإ«:ًالئاق»يبوكاج«درطتسيو
قيرطنعهللاقطنمبهتافصلامكو،هتاذةقيقحو،هدوجو
نأنكميالمظعألاقلاخلاو..لقعلاةرطيسنمضتتلقعلا
ليبسسيلهللاةقيقحنإ..لقعهيوتحيوأهيلعرطيسي
نكل..تامدقملابجئاتنلاطبرو..يقطنملاريكفتلااهتفرعم
يحولابةيلعلاهتاذنعنلعأفلزانتهتمكحتماستهللا
.»ميركلاهباتكيفهلجسوهئايبنألهاطعأيذلا

يحلاهللاةفرعمل،هبقوثوملا،ديحولاردصملاناكانهنم
ًاديعبو،هئايبنألاهاحوأيتلاةقداصلاهتملكوه..يقيقحلا
ولحيامك»هللا«ناسنإلكروصتيةقداصلاةملكلاهذهنع
دبعيو،ًاديعبًالالضلضياذهبو..هتاليختوهتاروصتل
.رشبلانمىتوملاحاورأو،رجحلاو،رجشلاو،ناويحلا

هللاالإهلإال:ثلاثلالصفلا

دهشيلهف..هللاالإهلإالنأبنوملسملادهشي
نوكرشيوةهلآةثالثبنونمؤيوأ،هللاالإهلإالنأبنويحيسملا
.هللااب

يفهتاذنعهللانالعإاهردصمهللاابنييحيسملاةفرعم
ةاروتلايفًاحضاووًاحيرصهدجنهتاذنعهللانالعإو،هتملك
هللانمهبىحوملاباتكلايفىرخأةرابعبوأ،ليجنإلاو
.سدقملاباتكلانويحيسملاهيمسييذلاو

دق،سدقملاباتكلانأبنوملسملاهلوقيامبةربعالو
.نييحيسملاودوهيلانمنيفرحملايديأهبتثبع

وهليجنإلاوةاروتلايففيرحتثودحبءاعدالكف
ةاروتلايحوهصوصنبدكؤينآرقلاف..نآرقللبيذكت
:تاملكلاأرقنةدئاملاةروسيففليجنإلاو

l»َّـمُثِهللاٱُمْكُحاَهيِفُةاَرْوَّـتلٱُمُهَدْنِعَوَكَنوُمِّـكَُحيَفْيَكَو
ملٱَبَكِئَلوُأاَمَوَكِلَذِدْعَبْنِمَنْوَّـلَوَتَي

لَزْنَأاَّـنِإَنيِنِمْؤُْ
ْ
َةاَرْوَّـتلٱاَن

هبُمُكَْحيٌروُنَوًىدُهاَهيِف لٱَنوُّيِبَّـنلٱاَِ
َنيِذَّـلِلاوُمَلْسَأَنيِذَّـ

ِهللاٱِباَتِكْنِماوُظِفْحُتْسٱاَمِبُراَبْحَألٱَوَنوُّيِناَّـبَّـرلٱَواوُداَه
َختَالَفَءاَدَهُشِهْيَلَعاوُناَكَو

ْ
َالَوِنْوَشْخٱَوَساَّـنلٱاُوَش

مثِيتاَيآِباُوَرتْشَت
ََ
هللاٱَلَزْنَأاَمِبْمُكَْحيَْملْنَمَوًاليِلَقًان

َُّـ
لٱُمُهَكِئَلوُأَف

ْ
.)٤٤و٥:٤٣ةدئاملاةروس(»َنوُرِفاَك

:ةيلاتلاقئاقحلاينآرقلاصنلااذهررقي

هللامكحاهيفةاروتلانألدمحمميكحتلةجاحالهنإ.١
كنومكحيفيكو«.دمحممكحنعًامامتينغتيهو
؟»هللامكحاهيفةاروتلامهدنعو

اذهورونوىدهاهيفهمساكرابتهللااهلزنأةاروتلانإ.٢
.»رونوىدهاهيفةاروتلاانلزنأانإ«ينآرقلاصنلاهدكؤي
اورمأيأ»اوظفحتسا«دوهيلانمرابحألاونيينابرلانإ.٣

لوسرلاسلوبهلاقامعمقفتياذهو..ةاروتلاظفحب
لٱُلْضَفَوُهاَمًاذِإ«هتاملكيف

ْ
ُعْفَنَوُهاَمْوَأ،ِّـيِدوُهَي

خلٱ
ْ
أاَّـمَأ!ٍهْجَوِّـلُكَىلَعٌريِثَك؟ِناَتِ

ألَفًالَوَّـ
َ
اوُنِمْؤُتْسٱُمَُّـهن

مهنأينعياذهو...)٢و٣:١ةيمور(»ِهللاٱِلاَوْقَأَىلَع
دهعلاباتكىلعيأ..»هللالاوقأىلعاوظفحتسا«
.ميدقلا
دوهيلاءايبنأهتمكحتماستهللانمأتسادقل
هللانمأتسينألقعيلهو..هلاوقأظفحلمهرابحأو
!؟ريبخلاميلعلاوهو،هتملكنوفرحيًاسانأ
مهكئلوأفةاروتلايفهللالزنأامبمكحيملنمنإ.٤

.نورفاكلا

:يلاتلاينآرقلاصنلاةروسلاسفنيفءاجو

l»ِملًاقِّـدَصُمَمَيْرَمِنْبٱىَسيِعِبْمِهِراَثآَىلَعاَنْيَّـفَقَو
َ
َْنيَبا

ًاقِّـدَصُمَوٌروُنَوىًدُهِهيِفَليِجْنِإلٱُهاَنْيَتآَوِةاَرْوَّـتلٱَنِمِهْيَدَي
ِمل
َ
لِلًةَظِعْوَمَوىًدُهَوِةاَرْوَّـتلٱَنِمِهْيَدَيَْنيَبا

ْ
لَوَنيِقَّـتُم

ْ
ْمُكْحَي

َلَزْنَأاَمِبْمُكَْحيَْملْنَمَوِهيِفُهللاٱَلَزْنَأاَمِبِليِجْنِإلٱُلْهَأ
هللاٱ
لٱُمُهَكِئَلوُأَفَُّـ

ْ
.)٤٧و٥:٤٦ةدئاملاةروس(»َنوُقِساَف

:ةيلاتلاقئاقحلادجنينآرقلاصنلااذهيفو

هللاالإهلإالهللاالإهلإال:ثلاثلالصفلا

٦
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نباىسيعنآرقلاهيمسييذلا،عوسيحيسملانإ-أ
...ةاروتلانمهيدينيباملًاقدصمءاج،ميرم

:نيمألاقداصلاوهولاقذإحيسملاهلعفاماذهو

l»اَم.َءاَيِبْنَألٱِوَأَسوُماَّـنلٱَضُقْنَألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال
حلٱِّـينِإَف.َلِّـمَكُألْلَبَضُقْنَألُتْئِج

ْ
ْنَأَىلِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

ٌةَطْقُنْوَأٌدِحاَوٌفْرَحُلوُزَيَالُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلٱَلوُزَت
لٱَنوُكَيىَّـتَحِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَدِحاَو

ْ
٥:١٧ىتم(»ُّلُك

.)١٨و

يفناريسياناكنيذيملتبهتمايقدعبىقتلاامدنعو
:امهللاقساومعةيرقىلإقيرطلا

l»لٱاَُّهيَأ
ْ
لٱَوِناَّـيِبَغ

ْ
لٱاَئيِطَب

ْ
يفِبوُلُق َمَّـلَكَتاَمِعيِمَجِبِناَميِإلٱِ

ملٱَّـنَأيِغَبْنَيَناَكاَمَأ،ُءاَيِبْنَألٱِهِب
هبَُّـملَأَتَيَحيِسَْ ُلُخْدَيَواَذِٰ

ُِّـرسَفُيِءاَيِبْنَألٱِعيَِمجْنِمَوىَسوُمْنِمَأَدَتْبٱَّـمُث؟ِهِدَْجمَىلِإ
َهل
ُ

ملٱَروُمُألٱاَم
يفِهِبَةَّـصَتْخُْ لٱِعيَِمجِ

ْ
-٢٤:٢٥اقول(»ِبُتُك

٢٧(.

:مهللاقهتمايقدعبهذيمالتبىقتلاذإكلذدعبمث

l»لٱَوُهاَذٰه
ْ
َالُهَّـنَأ،ْمُكَعَمُدْعَباَنَأَوِهِبْمُكُتْمَّـلَكيِذَّـلٱُمَالَك

يفيِّـنَعٌبوُتْكَمَوُهاَمُعيَِمجَّـمِتَيْنَأَّـدُب ىَسوُمِسوُماَنِ
ملٱَوِءاَيِبْنَألٱَو

لٱاوُمَهْفَيِلْمُهَنْهِذَحَتَفٍذِئَنيِحِ.ريِماَزَْ
ْ
»َبُتُك

.)٤٥و٢٤:٤٤اقول(

رافسأعيمجوةاروتلانمهيدينيباملحيسملاقّدص.١
.ميدقلادهعلا
ةحرفملاةراشبلاينعيوهو،ليجنإلابحيسملاءاج.٢

.نيمثآلاءادفلبيلصلاىلعهتومةراشب..نيكلاهلل
اومكحينأب،ليجنإلالهأ،نييحيسملانآرقلابلاط.٣

.نآرقلاىلإةجاحريغيفًاذإمهف..هيفهللالزنأامب
ىلعقلطيناكيذلاوهو،ليجنإلانأبنآرقلارقأ.٤

لزنُم..لكلاىلعءزجلاقالطإزاوجبديدجلادهعلا
..»ليجنإلاهانيتآو«.هللادنعنم

ليجنإلايفهللالزنأامبمكحيملنمنأنآرقلانلعأ.٥
.نيّدلاىلعنوجراخلايأنوقسافلامهكئلوأف

:لاقفكلذىلعنآرقلادازو

l»لٱَلْهَأاَيْلُق
ْ
َةاَرْوَّـتلٱاوُميِقُتىَّـتَحٍْءَيشَىلَعْمُتْسَلِباَتِك

.)٥:٦٨ةدئاملاةروس(»َليِجْنِإلٱَو

حيحصنيدىلعاونوكينلباتكلالهأنأينعياذهو
.ليجنإلاوةاروتلاباولمعيىتح

:ًاضيأنآرقلالاقمث

l»ْمُكْيَلَعُتْمَعْنَأيِتَّـلٱَيِتَمْعِناوُرُكْذٱَليِئاَْرسِإيِنَباَي
اَمِباوُنِمآَوِنوُبَهْرٱَفَياَّـيِإَوْمُكِدْهَعِبِفوُأيِدْهَعِباوُفْوَأَو
لَزْنَأ
ْ

ِملًاقِّـدَصُمُت
َ
َالَوِهِبٍرِفاَكَلَّـوَأاوُنوُكَتَالَوْمُكَعَما

مثِيتاَيآِباُوَرتْشَت
ََ
.)٤١و٢:٤٠ةرقبلاةروس(»ًاليِلَقًان

امبناميإلابليئارسإينببلاطيصنلااذهيفنآرقلاو
لكتقولاكلذيفمهعمناك..مهعماملًاقدصمهللالزنأ
..نآلاىتحةدوجوملااهتاذبيهو..ميدقلادهعلارافسأ
هذهيفءاجامقباطيامبطقفاونمؤينأمهيلعناكو
لوقينأنوملسملالبقيلهف.»مكعماملًاقدصم«.رافسألا
-مهعميذلاباتكلاىلعقداصيهنإليئارسإينبلنآرقلا
ةضرعوأًافّرحمًاباتكناكاذإ-ميدقلادهعلاباتك
فيرحتبنآرقلالهجبفارتعالااذهينعيالَوأ؟فيرحّتلل
اذهثودحبنيملسملاءاملعءاعداحصاذإميدقلادهعلا
؟فيرحتلا

وهسدقملاباتكلايففيرحتثودحبءاعدايأنإ
ءاعدالااذهلثمنأل..همساكرابتهللاابىربكةناهتسا
وهو،ريغتلاو..زجعلاو..لهجلاىلاعتوكرابتهيلإبسني
.ريبخلاميلعلا

نأًاقبسمفرعيملهنأذإ،لبقتسملابلهجلاهيلإبسني.١
.ليجنإلاوةاروتلانوفرحيسنييحيسملاودوهيلا
امهو-،ليجنإلاوةاروتلاظفحنعزجعلاهيلإبسنيو.٢

هبىحوملاهمالكامه..هنمنالّزنم-نآرقلاصوصنب
.هنم

نييحيسملاودوهيللحمسذإ..ّريغتلاهيلإبسنيو.٣
ظفحكلذدعبررقهنكل،اهبىحوملاهتملكيفثبعلاب
:رجحلاةروسيفءاجامكثبعيأنمنآرقلا

l»لَّـزَنُنْحَناَّـنِإ
ْ
:١٥رجحلاةروس(»َنوُظِفَاَحلُهَلاَّـنِإَوَرْكِّـذلٱاَن

٩(.

..ًاريبكًاولعريغتلاو،زجعلاو،لهجلانعهللاىلاعت

هللاالإهلإالهللاالإهلإال:ثلاثلالصفلا
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نأطرشوأديقريغبو،لادجريغبانيلعمتحتياذلو
نمًايهلإًاظفحظفُحهنأبوهلكسدقملاباتكلايحوبنمؤن
يحولابرومزملابتاكلاقامك..فيرحتوأثبعلك
:يهلإلا

l»يفٌةَتَّـبَثُمَكُتَمِلَكُّبَراَيِدَبَألٱَىلِإ رومزم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
١١٩:٨٩(.

لٱُّلُك«:لوسرلاسلوبلاقامكو
ْ
ِهِبًىحوُمَوُهِباَتِك

لٱِبيِدْأَّـتلٱَوِميِوْقَّـتلِلِ،خيِبْوَّـتلٱَوِميِلْعَّـتلِلٌعِفاَنَو،ِهللاٱَنِم
يفيِذَّـ ِ

لٱ
ْ
»ٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِلًابِّـهَأَتُم،ًالِماَكِهللاٱُناَسْنِإَنوُكَيْيَكِل،ِّـِرب
-١:١٩سرطب٢ًاضيأأرقا()١٧و٣:١٦سواثوميت٢(
٢١(.

دهعللةميدقتاطوطخمكانهنأانهركذننأانيلعو
يداويفتدجودقو،نآلاىتحةدوجومتلازامميدقلا
لبقثلاثلانرقلاىلإاهخيراتعجريوتيملارحبلابرقنارمق
باتكلالكلىرخأتاطوطخمانيدلنأامك..داليملا
فحتملايفةظوفحمداليملادعب٣٥٠ةنسىلإدوعتسدقملا
يفدارجننيليفوناكيتافلاةبتكميفو،اسنرفيفو،يناطيربلا
دوهيلاعمتناكونآرقلالبقتدجواهلكهذه.ايسور
باتكلاًامامتقباطتيهو.دمحمرصعيفنييحيسملاو
يهو..مويلاىتحنييحيسملاودوهيلاىدليذلاسدقملا
.اهقدصىلعنآرقلاقداصيتلا

باتكلايحوساسأ،نيتملاساسألااذهانيسرأاذإ
..هفلخنمالوهيدينيبنمكشلاهيتأياليذلاسدقملا
؟هللانعسدقملاباتكلالاقاذام:لأسنلمدقتن

ًالاجمعديالامبررقيسدقملاباتكلانأبيجنو
ًاميرحتمرحيولب..»هللاةينادحو«ةقيقحكشلاوألدجلل
.ًادحأهللاعمكرشننأًاعطاقًاتاب

ينبلهللااهاطعأيتلارشعلااياصولانمةيصولوأف-١
يفاهدجنيهلإلاهتوصباهبقطنو،ىسومديىلعليئارسأ
:تاملكلا

lلٱِهِذٰهِعيِمَجِبُهللاٱَمَّـلَكَتَّـمُث
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ:ِتاَمِلَك

ُ
يِذَّـلٱَك

لٱِتْيَبْنِمَْرصِمِضْرَأْنِمَكَجَرْخَأ
ْ
َكَلْنُكَيَال.ِةَّـيِدوُبُع

ِهلآ
َ
ًةَروُصَالَوًاتوُحْنَمًالاَثْمِتَكَلْعَنْصَتَال.يِماَمَأىَرْخُأٌة
مماَم يفاَّـِ يفاَمَو،ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ َحتْنِمِضْرَألٱِ

ْ
،ُت

يفاَمَو ملٱِ
َحتْنِمِءاَْ

ْ
َهلْدُجْسَتَال.ِضْرَألٱِت

ُ
َالَوَّـن

.)٥-٢٠:١جورخ(»َّـنُهْدُبْعَت

يهلإلايحولابليئارسإينبليبنلاىسومملكتمث-٢
:لاقف

l»ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِإ
ُ
َّـبَّـرلٱُّبِحُتَف.ٌدِحاَوٌّبَراَن

ٰهلِإ
َ

لَقِّـلُكْنِمَك
ْ
»َكِتَوُّقِّـلُكْنِمَوَكِسْفَنِّـلُكْنِمَوَكِب

.)٥و٦:٤ةينثت(

:يبنلاءايعشإلوقيو-٣

l»جلٱُّبَر،ِهيِداَفَوَليِئاَْرسِإُكِلَمُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكَه
ْ
اَنَأ:ِدوُُن

.)٤٤:٦ءايعشإ(»ِيْريَغَهَلِإَالَوُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱ
l»لَُخمَوٌّراَبٌهَلِإ؟ِيْريَغَرَخآَهَلِإَالَوُّبَّـرلٱاَنَأَسْيَلَأ

ِّـ
.ٌص

لِا.َياَوِسَسْيَل
ْ
ِضْرَألٱِيصاَقَأَعيَِمجاَياوُصُلْخٱَوَّـَيلِإاوُتِفَت

.)٢٢و٤٥:٢١ءايعشإ(»رَخآَسْيَلَوُهللاٱاَنَأِّـينَأل
l»جلٱ...؟ِهِبَنوُلِداَعُتٍهَبَشَّـيَأَو،َهللاٱَنوُهِّـبَشُتْنَمِبَف

ْ
ُسِلَا

ُلوُقَي؟ِهيِواَسُأَفيِنَنوُهِّـبَشُتْنَمِبَف...ِضْرَألٱِةَرُكَىلَع
لٱ
ْ
.)٢٥و٢٢و٤٠:١٨ءايعشإ(»ُسوُّدُق

:رومزملايفيبنلادوادهنعلوقيو-٤

l»ِهلآلٱَْنيَبَكَلَلْثِمَال
َ
ُّلُك.َكِلاَمْعَأَلْثِمَالَوُّبَراَيِة

ُّبَراَيَكَماَمَأَنوُدُجْسَيَوَنوُتْأَيْمُهَتْعَنَصَنيِذَّـلٱِمَمُألٱ
.َبِئاَجَعٌعِناَصَوَتْنَأٌميِظَعَكَّـنَأل.َكَمْسٱَنوُدِّـجَمُيَو
.)١٠-٨٦:٨رومزم(»َكَدْحَوُهللاٱَتْنَأ

ليئارسإينبليبنلاىسوملوقيةينثتلارفسيفو-٥
:هللاةينادحومهلًادكؤم

l»لٱَنِم،َكَلْبَقْتَناَكيِتَّـلٱَىلوُألٱِماَّـيَألٱِنَعْلَأْسٱَف
ْ
ِمْوَي

ِءاَصْقَأْنِمَو،ِضْرَألٱَىلَعَناَسْنِإلٱِهيِفُهللاٱَقَلَخيِذَّـلٱ
لٱِرْمَألٱاَذٰهُلْثِمىَرَجْلَه.اَهِئاَصْقَأَىلِإِءاَمَّـسلٱ

ْ
ِ،ميِظَع

ُمَّـلَكَتَيِهللاٱَتْوَصٌبْعَشَعِمَسْلَه؟ُُهريِظَنَعِمُسْلَهْوَأ
َعََرشْلَهْوَأ؟َشاَعَوَتْنَأَتْعِمَساَمَكِراَّـنلٱِطَسَوْنِم
،ٍبْعَشِطَسَوْنِمًابْعَشِهِسْفَنِلَذُخْأَيَوَِيتْأَيْنَأُهللاٱ
ٍعاَرِذَوٍةَديِدَشٍدَيَوٍبْرَحَوَبِئاَجَعَوٍتاَيآَوَبِراَجَتِب
ٰهلِإُّبَّـرلٱُمُكَلَلَعَفاَمِّـلُكَلْثِمٍةَميِظَعَفِواََخمَوٍةَعيِفَر

ُ
ْمُك

يف َوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأَمَلْعَتِلَتيِرُأْدَقَكَّـنِإ؟ْمُكِنُيْعَأَماَمَأَْرصِمِ
لٱِمَلْعٱَف...ُهاَوِسَرَخآَسْيَل.ُهٰلِإلٱ

ْ
يفْدِّـدَرَوَمْوَي لَقِ

ْ
َكِب
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يفُهٰلِإلٱَوُهَّـبَّـرلٱَّـنَأ ِضْرَألٱَىلَعَو،ُقْوَفْنِمِءاَمَّـسلٱِ
.)٣٩و٣٥-٤:٣٢ةينثت(»ُهاَوِسَسْيَل.ُلَفْسَأْنِم

:تايآلاأرقنفءايعشإرفسىلإدوعنو-٦

l»َالَو،َرَخآلِهيِطْعُأَاليِدَْجمَو،يِمْسٱاَذَهُّبَّـرلٱاَنَأ
لِليِحيِبْسَت

ْ
.)٤٢:٨ءايعشإ(»ِتاَتوُحْنَم

l»٤٥ءايعشإ(»...َياَوِسَهَلِإَال.ُرَخآَسْيَلَوُّبَّـرلٱاَنَأ:
٥(.

l»هبِرْغَمْنِمَوِسْمَّـشلٱِِقْرشَمْنِماوُمَلْعَيِل َسْيَلْنَأاَِ
.)٤٥:٦ءايعشإ(»ُرَخآَسْيَلَوُّبَّـرلٱاَنَأ.ِيْريَغ

l»لٱُذْنُمِتاَّـيِلَّـوَألٱاوُرُكْذُا
ْ
ينَألِميِدَق

.ُرَخآَسْيَلَوُهللاٱاَنَأِّـ
.)٤٦:٩ءايعشإ(»ِيلْثِمَسْيَلَوُهَلِإلٱ

l»َوُهاَنَأ.ُهُتْوَعَديِذَّـلٱُليِئاَْرسِإَو.ُبوُقْعَياَيِيلْعَمْسِا.
.)٤٨:١٢ءايعشإ(»ُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱاَنَأ

نآرقلاهيمسييذلاديدجلادهعلاباتكيفو-٧
.هللاةينادحونعتانيبلاتايآلاأرقن»ليجنإلا«

l»٤:١٠ىّتم(»ُدُبْعَتُهَدْحَوُهاَّـيِإَوُدُجْسَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلِل(.

:حيسملالأسودوهيلاةبتكنمدحاوءاجاملو-٨

l»لٱُلَّـوَأَيِهٍةَّـيِصَوُةَّـيَأ
ْ
ِّـلُكَلَّـوَأَّـنِإ:ُعوُسَيُهَباَجَأَف؟ِّـلُك

لٱ
ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱ.ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسٱ:َيِهاَياَصَو

ُ
»ٌدِحاَوٌّبَراَن

.)٢٩و١٢:٢٨سقرم(

:لاقةيعافشلاحيسملاةالصيفو-٩

l»حلٱَيِهِهِذٰهَو
ْ
حلٱَهٰلِإلٱَتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ْ
َّـيِقيَِق

ملٱَعوُسَيَوَكَدْحَو
لَسْرَأيِذَّـلٱَحيِسَْ

ْ
.)١٧:٣انحوي(»ُهَت

:لوسرلاسلوبلوقيو-١٠

l»يفٌنَثَوَسْيَلْنَأُمَلْعَن لٱِ
ْ
َّـالِإُرَخآٌهٰلِإَسْيَلْنَأَوِ،َملاَع

.)٨:٤سوثنروك١(»ًادِحاَو

:ةيرماسلاةأرمللحيسملالاقدقو-١١

l»حلٱَوِحوُّرلاِبَفُهَلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلٱَو.ٌحوُرُهللاَا
ْ
يِغَبْنَيِّـَق

.)٤:٢٤انحوي(»اوُدُجْسَيْنَأ

:هتلاسريفبوقعيلاقو-١٢

l»٢بوقعي(»ُلَعْفَتًانَسَح.ٌدِحاَوَهللاٱَّـنَأُنِمْؤُتَتْنَأ:
١٩(.

باتكلاتاحفصاهناعملبءيضتيتلاتايآلاهذهلك
نأكشللًالاجمعديالامبدكؤت..ريثكاهريغو،سدقملا
نييحيسملاو..ميدقلادهعلاباتكوهمهباتكو،دوهيلا
ميدقلادهعلاباتكلمشييذلاسدقملاباتكلاوهمهباتكو
نونمؤيمهنكل.هللاةينادحوبنونمؤي..ديدجلادهعلاباتكو
.»ةعماجلاهللاةينادحو«يهةيقيقحةينادحوب

يفنييحيسملاودوهيلااعدنيحديدجبدمحمتأيمل
هلإلابهلبقاونمآدقف..ديحوتلاىلإةيبرعلاةريزجلاهبش
:لاقفنآرقلايفمهناميإةحصبدمحمفرتعاو..دحاولا

l»لٱَلْهَأاوُلِداَُجتَالَو
ْ
َنيِذَّـلٱَّـالِإُنَسْحَأَيِهيِتَّـلٱِبَّـالِإِباَتِك

ْمُكْيَلِإَلِزْنُأَواَنْيَلِإَلِزْنُأيِذَّـلٱِباَّـنَمآاوُلوُقَوْمُهْنِماوُمَلَظ
َهلِإَو
ُ
َهلِإَواَن

ُ
ةروس(»َنوُمِلْسُمُهَلُنْحَنَوٌدِحاَوْمُك

.)٢٩:٤٦توبكنعلا

دوهيلامهوباتكلالهأ»هلإ«نأررقينآرقلاو
نآرقلاهجويفيكف..»نيملسملاهلإ«هتاذوه،نويحيسملاو
هلإهتاذوهنييحيسملاودوهيلاهلإنأبحيرصلاهرارقإعم
مهيلعقلطيذإنييحيسملاودوهيلاىلإرفكلاةمهت،نيملسملا
؟نيكرشملاةفصهصوصننمريثكيف

نيبماقًاديدشًاعارصنأنآرقلائراقلًارهاظودبي
ةيضقلوحةيبرعلاةريزجلايفنييحيسملاودوهيلاودمحم
ىهتنامث..نسحأيهيتلابلادجلابأدبًاعارص..ديحوتلا
هبشنمةّيحيسملاوةيدوهيلاتضرقناىتحيومدلالاتقلاب
.ةيبرعلاةريزجلا

يفهراثآىرنيذلابيهرلاعارصلااذهثدحاذامل
دعب..هللاةينادحوةيضقلوحنآرقلاصوصننمريثكلا
..نيملاعلابوعشىلعدوهيللهللاليضفتدمحمرقأنأ
مهالومهيلعفوخالنييحيسملانأبرقأنأدعبو
هلإهتاذوهنييحيسملاودوهيلاهلإنأرقأنأدعبو..نونزحي
؟نيملسملا

:دوهيلانعنآرقلالاق-ب

هللاالإهلإالهللاالإهلإال:ثلاثلالصفلا

٩
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l»ِّـينَأَوْمُكْيَلَعُتْمَعْنَأيِتَّـلٱيِتَمْعِناوُرُكْذٱَليِئاَْرسِإيِنَباَي

لَّـضَف
ْ
لٱَىلَعْمُكُت

ْ
.)٢:٤٧ةرقبلاةروس(»َنيَِملاَع

:نييحيسملانعلاقو-ج

l»دوهيلا(اوُداَهَنيِذَّـلٱَو)نوملسملامهو(اوُنَمآَنيِذَّـلٱَّـنِإ(
ْنَمىَراَصَّـنلٱَو)ةكئالملاوبكاوكلاةدبع(َنوُئِباَّـصلٱَو
لٱَوِهللاٱِبَنَمآ

ْ
ْمِهْيَلَعٌفْوَخَالَفًاِحلاَصَلِمَعَوِرِخآلٱِمْوَي

.)٥:٦٩ةدئاملاةروس(»َنوُنَزَْحيْمُهَالَو

..نييحيسملاودوهيلاصوصخبحيرصلارارقإلااذهدعب
:لوقيفنييحيسمللةمهتلاهجويوكرشلابدوهيلانآرقلامهتي

l»لٱِتَلاَقَو
ْ
ملٱىَراَصَّـنلٱِتَلاَقَوِهللاٱُنْبٱٌرْيَزُعُدوُهَي

ُنْبٱُحيِسَْ
ُهلْوَقَكِلَذِهللاٱ

ُ
)رفكلايفنوهباشي(َنوُئِهاَضُيْمِهِهاَوْفَأِبْم

فيك(َنوُكَفْؤُيىَّـنَأُهللاٱُمُهَلَتاَقُلْبَقْنِماوُرَفَكَنيِذَّـلٱَلْوَق
.)٩:٣٠ةبوتلاةروس(»)؟قحلانعنوفرصُي

ثدحهللاةينادحوةيضقلوحبيهرلاعارصلااذه
ةريزجلايفترشتناةّيحيسمتاقطرهوعدبدوجوببسب
نمناكنيذلانيينويبألاةعدبلثم،دمحمنمزيفةيبرعلا
دمحمةجوزةجيدخمعنبالفوننبةقروسقلامهنيب
راغيفدمحمعمليوطلاتقولاىضقاملاطيذلا،ىلوألا
ميلاعتوسدقملاباتكلاصصقنمريثكلاهنقلو،ءارح
،سويرآةقطرهو،ةسطانغلاةعدبلثمو..نيينويبألا
ىلعاهراثآعدبلاهذهتكرتدقو..سوثنريثةقطرهو
ناكىرخأةهجنمو،ةهجنماذه..ةينآرقلاصوصنلا
ةفرعمسدقملاباتكلانوفرعينويقيقحنويحيسمكانه
هللاةينادحوبناميإلاو،ةعماجلاهللاةينادحوباونمآ،ةحيحص
:يهةيساسأقئاقحعبرألحيحصلامهفلابلطتيةعماجلا

lماتلاهللاضغبو..ةيهلإلاتاذلاةسادقةقيقح:ًالوأ
.ةيطخلاوةيصعملل

lةينابرلاتافصللقلطملالامكلاةقيقح:ًايناث.
lةيناسنإلاةعيبطلاداسفةقيقح:ًاثلاث.
lةيرشبلاءادفلحيسملايفهللادسجتةقيقح:ًاعبار.

ليصفتلابثدحتنفوسةمداقلاةعبرألالوصفلايفو
عطتسيملف،دمحمنعتباغيتلاقئاقحلاهذهلكنع
هللاةينادحو..ةحيحصلاةينادحولاةفرعمىلإلوصولا
.ةعماجلا

ةيهلإلاتاذلاةسادق:عبارلالصفلا

نعتباغةقيقحثحبلابلوانتنسلصفلااذهيف
ينعتيهو،ةيهلإلاتاذلاةسادقةقيقحيهو»دمحم«
هللاةسادقةقيقحنألو..رورشلانعقلطملاهللالاصفنا
ىلاعتوكرابتهللانآرقلاصوصنتبسن»دمحم«نعتباغ
.ةقلطملاهتسادقعمًادبأقفتتالًالامعأوتافص

:قسفلابرمأيهللانأنآرقلاركذ

l»َّـقَحَفاَهيِفاوُقَسَفَفاَهيَِفْرتُماَنْرَمَأًةَيْرَقَكِلُْهنْنَأاَنْدَرَأاَذِإَو
لٱاَهْيَلَع

ْ
.)١٧:١٦ءارسإلاةروس(»ًاريِمْدَتاَهاَنْرَّـمَدَفُلْوَق

:نيركاملاريخهنأو،ركميهللانأنآرقلاركذو

l»ملٱُْريَخُهللاٱَوُهللاٱَرَكَمَواوُرَكَمَو
نارمعلآةروس(»َنيِرِكاَْ

٣:٥٤(.

:عدخيهللانأنآرقلاركذو

l»ملٱَّـنِإ
ةروس(»..ْمُهُعِداَخَوُهَوَهللاٱَنوُعِداَُخيَنيِقِفاَنُْ

.)٤:١٤٢ءاسنلا

..اهنعهللاهزنتيتافصعادخلاو،ركملاو،قسفلابرمألاو
:يبنلاقوقبحهنعلاقيذلاسودقلاهلإلاهنأل

l»طَأَكاَنْيَع
ْ
َىلِإَرَظَّـنلٱُعيِطَتْسَتَالَو،َّـَّـرشلٱاَرُظْنَتْنَأْنِمُرَه

جلٱ
ْ
.)١:١٣قوقبح(»...ِرَْو

:هتلاسريفبوقعيهنعلاقو

l»َهللاٱَّـنَأل،ِهللاٱِلَبِقْنِمُبَّـرَجُأِّـينِإَبِّـرُجاَذِإٌدَحَأْلُقَيَال
:١بوقعي(»ًادَحَأُبِّـرَُجيَالَوُهَوِروُُّرشلٱِبٍبَّـرَُجمُْريَغ
١٣(.

أطخلانعهمساكرابتههزنتةقلطملاهللاةسادقنإ
ىنعمبفراعلاهدحوهنأتقولاتاذيفانيرتو،رشلاو
داوسوةعاشبوةعاظفىدمفرعيدحأالف،ةيطخلاةقيقحو
.ةسادقلايلكلاهللاالإةيطخلا

هللاالإهلإالةيهلإلاتاذلاةسادق:عبارلالصفلا

١٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



يفالإ»سودقلا«مسابًاطبترمهللاركذيالنآرقلا
:نيتروس

l»ملٱَوُهَّـالِإَهَلِإَاليِذَّـلٱُهللاٱَوُه
لٱُكِلَْ

ْ
ُمَالَّـسلٱُسوُّدُق

ملٱ
ملٱُنِمْؤُْ

لٱُنِمْيَهُْ
ْ
جلٱُزيِزَع

ْ
ملٱُراَّـَب

اَّـمَعِهللاٱَناَحْبُسُِّـربَكَتُْ
.)٥٩:٢٣رشحلاةروس(»َنوُِكْرشُي

l»يفاَمِِهللاُحِّـبَسُي يفاَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ ملٱِضْرَألٱِ
ِكِلَْ

لٱ
ْ
لٱِسوُّدُق

ْ
حلٱِزيِزَع

ْ
.)٦٢:١ةعمجلاةروس(ِ»ميَِك

وهف،صئاقنلانعًامامتههزنتىلاعتوكرابتهللاةسادقو
امعًامامتهزنم..هتافصيفوهتاذيفلماكهلالجلج
.هلامكيفهلهيبشال..ًاناصقنبجوي

هدحووهف..صقنلكنعهزنم»سودق«هللانألو
..اهتراذقو..اهتعاشبفرعي..ةيطخلاةقيقحفرعييذلا
.اهتعانشو..اهتعاظفو

ةناهتسااهنأفرعي..هاياصوىلعٍرفاسٍّدعَتاهنأفرعي
ةنلعملاهتدارإدضينلعدرمتاهنأفرعي..هصخشبةحقو
اهنأو..هللاتاذنعقمحألارفكلااهنأفرعي..هتملكيف
لمعنععانتمالااهنأو..هبةقثلامدعىلعلدياملعف
اهريمدتىدمفرعي..هلمعننأبجييذلانسحلا
.ةرخآلاوايندلايفناسنإلاةايحلاهبيرختو

نأدعبةيطخلاةقيقحلحيحصلاريدقتلادقفناسنإلا
..هماكحأيفرثؤتوهنايكيفيرستتحبصأو،اهيفىدرت
ةيطخلاةقيقحفرعييذلاوههمساكرابتهدحوهللا
اهنعريفكتلاىلعرداقلاهدحووهفاذلو..ةيصعملاوبنذلاو
.هاوسالو

،ةعماجلاهللاةينادحوبناميإلانيبماتطابتراكانهو
.نيبنذملاتائيسنعريفكتلاىلعهدحوهتردقو

يذلاوههدحوهللانأةحيرصصوصنبررقينآرقلاو
وأتمتفيكركذيالهنكل..نينمؤملاتائيسنعرفكي
ملسملابلاطهنأنآرقلاهلعفاملكنإ..ةرافكلاهذهمتت
رفكيهللانأكلذدعبررقمثًاحلاصلمعيوهللاابنمؤينأب
.هتائيسهنع

كلذكاهانعمو..وحميوليزياهانعم»رّفكي«ةملكو
:يبرعرعاشلاقامك..رتسيويطغي

اهموجنمامغلارفكةليليف

.اهموجنىطغو،رتسو،مامغلابجحةليليفيأ

تائيسنعرفكييذلاوههدحوهللانأنآرقلاررقي
:لوقيفنينمؤملا

l»ِهِتاَئِّـيَسُهْنَعْرِّـفَكُيًاِحلاَصْلَمْعَيَوِهللاٱِبْنِمْؤُيْنَمَو
لِخْدُيَو

ْ
َجتٍتاَّـنَجُه

ْ
َحتْنِميِر

ْ
نباغتلاةروس(»ُراَْهنَألٱاَهِت

٦٤:٩(.
l»ْمُكِّـبَرِباوُنِمآْنَأِناَميِإلِليِداَنُيًايِداَنُماَنْعِمَساَنَّـنِإاَنَّـبَر

َعَماَنَّـفَوَتَواَنِتاَئِّـيَساَّـنَعْرِّـفَكَواَنَبوُنُذاَنَلْرِفْغٱَفاَنَّـبَراَّـنَمآَف
.)٣:١٩٣نارمعلآةروس(»ِراَرْبَألٱ

l»ْمُهَرْجَأْمَُهيِزَْجيَواوُلِمَعيِذَّـلٱَأَوْسَأْمُهْنَعُهللاٱَرِّـفَكُيِل
.)٣٩:٣٥رمزلاةروس(»َنوُلَمْعَياوُناَكيِذَّـلٱِنَسْحَأِب

نعرفكييذلاوههدحوهللانأررقتةينآرقلاصوصنلا
.نينمؤملاتائيس

ةحلاصلاهلامعأنأبدقتعينمًاميسجًائطخئطخيو
ةرافكلاتناكولهنأل..هتائيسنعةرافكلاةليسويه
نعريفكتلابهدحوهللانآرقلاصتخااملةحلاصلالامعألاب
.نينمؤملالامعألةرافكلالمعبسنللب،نينمؤملاتائيس

ريفكتلانعًامامتزجعتةحلاصلانينمؤملالامعأنكل
هيجنتنلةحلاصلاهلامعأنأبرقأهسفندمحمو،مهتائيسنع
.منهجراننم

نبظفاح«خيشلل»ةيمالسإلاةديقعلا«باتكيفءاج
:يليام»يمكحدمحأ

»؟هلمعبدحأرانلانموجنيوأةنجلالخديله«:لاؤس

اوملعاواوددسواوبراق..هللالوسردمحملاق«:باوج
.»هلمعبمكنمدحأوجنينلهنأ

؟»تنأالوهللالوسراي«:اولاق

»لضفوهنمةمحربهللايندمغتينإالإانأالو«:لاق
.)٧٥ةحفصةيمالسإلاةديقعلا(

هللاالإهلإالةيهلإلاتاذلاةسادق:عبارلالصفلا
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نمؤملاتائيسنعريفكتلانعزجعتةحلاصلالامعألا
.ةنجلاهلخدتالو..منهجراننمهيجنتالو..ملسملا

اهبموقيةرافكوهمنهجراننمةاجنللديحولاقيرطلا
..هتاذسودقلاهللا

ناكو..دوهيلاميلاعتنمًاحضاوًاميلعتةرافكلاتناك
.لازامو..ًاسدقمًاميظعًامويةرافكلاموي

l»َِملُّبَّـرلٱَلاَق
ُ
لٱاَّـمَأ:ىَسو

ْ
ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱاَذٰهْنِمُِرشاَع

لٱُمْوَيَوُهَف
ْ
لَذُت.ْمُكَلُنوُكَيًاسَّـدَقُمًالَفَْحم.ِةَراَّـفَك

ِّـ
َنوُل

»)تاقرحموحئابذ(ِّـبَّـرلِلًادوُقَوَنوُبِّـرَقُتَوْمُكَسوُفُن
.)٢٧و٢٣:٢٦نييوال(

ىلإلخديدوهيلاةنهكسيئرناكميظعلامويلاكلذيف
ةلاسرلابتاكلوقيو..يدوهيلالكيهلايفسادقألاسدق
.كلذنعنييناربعلاىلإ

l»لٱُسيِئَرَف)سادقألاسدقيأ(ِيناَّـثلٱَىلِإاَّـمَأَو
ْ
ِةَنَهَك

يفًةَّـرَمْطَقَف ْنَعَوِهِسْفَنْنَعُهُمِّـدَقُيٍمَدَالِبَسْيَل،ِةَنَّـسلٱِ
.)٩:٧نييناربع(»ِبْعَّـشلٱِتَالاَهَج

هذهتناكو..ةيناويحلاحئابذلامدبةرافكلاتناك
لاقامكحيسملاعوسيمظعألاحيبذللزمردرجمحئابذلا
:نييناربعلاىلإةلاسرلابتاك

l»ملٱاَّـمَأَو
لِلٍةَنَهَكَسيِئَرَءاَجْدَقَوُهَو،ُحيِسَْ

ْ
ِتَاْريَخ

لٱ
ْ
ملٱِبَف،ِةَديِتَع

ملٱِْريَغ،ِلَمْكَألٱَوِمَظْعَألٱِنَكْسَْ
،ٍدَيِبِعوُنْصَْ

خلٱِهِذٰهْنِمَسْيَليِذَّـلٱِيَأ
ْ
ٍسوُيُتِمَدِبَسْيَلَو.ِةَقيَِل

،ِساَدْقَألٱَىلِإًةَدِحاَوًةَّـرَمَلَخَد،ِهِسْفَنِمَدِبْلَب،ٍلوُجُعَو
.)١٢و٩:١١نييناربع(»ًاّيِدَبَأًءاَدِفَدَجَوَف

نعرفكينأةيناويحلاحئابذلامدةردقيفنكيمل
.تائيسلا

l»اَياَطَخُعَفْرَيٍسوُيُتَوٍنَاريِثَمَدَّـنَأُنِكْمُيَالُهَّـنَأل«
.)١٠:٤نييناربع(

زمردرجم،دوهيلاةنهكسيئرهمدقييذلامدلاناك
َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِبَو«هنأسانلاميلعتل

ْ
»ٌةَرِفْغَمُلُص

،هللانملسرملايدافلاءيجملمهدادعإلو)٩:٢٢نييناربع(

هدحوهللانأل..هللاوهيدافلااذهنوكينأدبالناكو
.هاوسالونيبنذملاتائيسنعريفكتلاىلعرداقلاوه

حيسملاىلإ)ايركزنبىيحي(نادمعملاانحويراشأاذهل
:لاقو

لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱِهللاٱُلََمحاَذَوُه«
ْ
.)١:٢٩انحوي(ِ»َملاَع

،حبذملاىلعدوهيلاةنهكاهمدقييتلانالمحلاتناك
لسرملالمحلا..»هللالمح«ناكفحيسملاامأ..مهنالمح
.»ميظعلاحبذلا«وهناكو..سانلااياطخنعريفكتللهنم
:هنعلوسرلاانحويلاقاذلو

l»ملٱُعوُسَي،ِبآلٱَدْنِعٌعيِفَشاَنَلَفٌدَحَأَأَطْخَأْنِإ
ُحيِسَْ

لٱ
ْ
ِخلٌةَراَّـفَكَوُهَو.ُّراَب

َ
ِخلَسْيَل.اَناَياَط

َ
ْلَب،ْطَقَفاَناَياَط

ِخل
َ
لٱِّـلُكاَياَط

ْ
.)٢و٢:١انحوي١(»ًاضْيَأَِملاَع

نعريفكتلاىلعرداقلاوههدحوهللانأبناميإلاو
هللاةينادحوبناميإلابلطتي،بونذلاويصاعملاوتائيسلا
الناونصةعماجلاهللاةينادحوو،ةيهلإلاةرافكلاف..ةعماجلا
.ناقرتفي

ةينابرلاتافصلالامك:سماخلالصفلا

نعتباغةيرهوجةقيقحقباسلالصفلايفانركذ
انهو..ةيهلإلاتاذللةقلطملاةسادقلاةقيقحيه»دمحم«
ةقيقحيهىرخأةقيقحنعثدحتننأانيلعًامازلدجن
.ةينابرلاتافصلالامك

هتاذيفلماكهللانأ،ةينابرلاتافصلالامكىنعمو
لدعلاوه..ميحرلانمحرلا..هلالجلجوهف..هتافصو
.بيسحلارافغلاوه..سودقلا

نعهتافصنمةفصصقنتوأديزتنأنكميالو
كلذكوه..ميحرلاوههمساكرابتهللانأامكف.ىرخألا
اهلكهتافصو..بيسحلاًاضيأوهفرافغلاهنأامكو.لدعلا
.ناصقنالواهيفةدايزالةيواستم

هلامعألكفصتتكلذلهتافصوهتاذيفلماكهللانألو
:نيلئاقءامسلاىلإنوبهذيسنمهلفتهياذل،لامكلاب

هللاالإهلإالةينابرلاتافصلالامك:سماخلالصفلا
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l»لٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَُّهيَأَكُلاَمْعَأَيِهٌةَبيِجَعَوٌةَميِظَع
ْ
َىلَعُرِداَق

لٱَكِلَماَيَكُقُرُطَيِهٌّقَحَوٌةَلِداَع.ٍْءَيشِّـلُك
ْ
.َنيِسيِّـدِق

َكَدْحَوَكَّـنَأل،َكَمْسٱُدِّـجَمُيَوُّبَراَيَكُفاََخيَالْنَم
َّـنَأل،َكَماَمَأَنوُدُجْسَيَوَنوُتْأَيَسِمَمُألٱَعيَِمجَّـنَأل،ٌسوُّدُق
.)٤و١٥:٣انحويايؤر(»ْتَرِهْظُأْدَقَكَماَكْحَأ

الًارومأكانهنأعوشخولالجإوةبيهلكبررقنانهو
اهنأل،اهلعفينأ-ءيشلكىلعرداقلاوهو-هللاردقي
.هتافصوهتاذلامكعمضراعتت

.»قحلا«هنأل..بذكينأردقيالهمسالجهللااف

.»سودقلا«هنأل..رورشلاببَّـرُجمريغوهو

.»قداصلانيمألا«هنألهدعوفلخيالوهو

ئطاخلاةيطخرفغينأهتردقتلاعتردقيالوهو
.»بيسحلا«هنألو»لدعلا«هنألباسحريغبهتائيسو

ريغبءاشينملرفغيهنأب،بيسحلالداعلاهللاروصتيأو
ةحيحصلاةفرعملابلهجلانعحيرصنالعإوهباسح
.ةينابرلاتافصلالامكل

:نآرقلالوقي

l»ٍةَّـرَذَلاَقْثِمْلَمْعَيْنَمَوُهَرَيًاْريَخٍةَّـرَذَلاَقْثِمْلَمْعَيْنَمَف
.)٨و٩٩:٧ةلزلزلاةروس(»ُهَرَيًاَرش

نمةرذلاقثمىلعدرفلابساحيسلداعلاهللاناكاذإف
اياطخلارئابكىلعهباسحنوكيسيرحلابمكف..رشلا
؟ماثآلاويصاعملاو

؟هللادنعناسنإلارربتيفيك:لاؤسنمرثكأزربيانه
كرابتهظافتحاعم،هاياطخبنذملاناسنإللهللارفغيفيكو
؟هلدعلامكوهتمحرلامك..هتافصلامكبهمسا

..هللاةلادعبهللاةمحريقالتلةطخنمدبالناك

..هللاتافصلامكعمًامامتقفتتةطخ

..هللاةمكحولعوقمعنعنلعتةطخ

نأل،بيلصلاىلعحيسملاتومينأهللاةطختناكو
:توملاوهةيطخلادضيهلإلاهمكح

l»خلٱَةَرْجُأَّـنَأل
ْ

.)٦:٢٣ةيمور(»ٌتْوَمَيِهِةَّـيَِط
l»ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا

ْ
.)١٨:٤لايقزح(»ُتوُمَتَيِهُئِط

لاقمثبارتنمهللاهقلخ،ناسنإدرجمحيسملاناكولو
نعرفكينأبيلصلاىلعهتومبعاطتساام،ناكفنكهل
.ناسنإلايدفيو..ناسنإلاةيطخ

هللاوهو..هللانباوه..هللاعمدحاوحيسملانكل
وهو..ناسنإلاقلاخوضرألاوتاومسلاقلاخوه.نبالا
تناكوأًادرفناكءاوس..ناسنإلانمةميقرثكأاذهب
بيلصلاىلعهتومف.ىهتنملامويىلإمدآنماهعمجأبةيرشبلا
نعةميقلايفديزيهنأل،نيعمجأسانلااياطخنعرفكي
.نيعمجأسانلا

.بيلصلاىلعحيسملاتوممتحتةينابرلاتافصلالامك
ترهظو..لدعلاعمةمحرلاتقالتحيسملابيلصيفف
..لقعلاةقئافلاهللاةمكح

l»حلٱَوُةَْمحَّـرلٱ
ْ
لٱَُّق

ْ
لٱ.اَيَقَت

ْ
مثَالَتُمَالَّـسلٱَوُِّرب

ََ
حلٱ.ا

ْ
َنِمَُّق

لٱَو،ُتُبْنَيِضْرَألٱ
ْ
٨٥:١٠رومزم(»ُعِلَّـطَيِءاَمَّـسلٱَنِمُِّرب

.)١١و

تافصلالامكنعةحيحصلاةقيقحلا»دمحم«نعتباغ
مهمهتاو..بيهرعارصيفنييحيسملاعملخدف،ةينابرلا
.ةعماجلاهللاةينادحوركنأو..كرشلاورفكلاب

،ًابولصمحيسملاتومنأنظيوأدقتعينمئطخيو
نيذلاءاغوغلاخارصلةجيتنوأ..حيسمللةأجافمناك
..هبلصينأينامورلايلاولا»سطاليب«اوبلاط

يفدسجتملاهللاوهحيسملاناكاذإ:لأسينمئطخيو
اذاملو؟بيلصلانعلزنيملاذاملفًاقحوًالعفناسنإةروص
؟هتردقرهظيلبيهرلاباذعلااذهنمهسفنذقنيمل

صالخلهللاةطخلزألانمناكبيلصلانألكلذ
همساكرابتهللاعضودقو..منهجراننمهتاجنوناسنإلا
،ناسنإلاهقلخلبقو،ملاعلاءاشنإلبقهتمكحبةطخلاهذه
.ناسنإلاطوقسلبقو

هللاالإهلإالةينابرلاتافصلالامك:سماخلالصفلا
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l»لامعأ(»ِهِلاَمْعَأُعيَِمجِلَزَألٱُذْنُمِّـبَّـرلٱَدْنِعٌةَموُلْعَم
١٥:١٨(.

ةرجأعفديل..بلصُيلءارذعنمحيسملادلُودقل
.بيلصلانعلزنيملكلذلو..ةيرشبلااياطخ

:لوسرلاسرطبلاقاذهنعو

l»ٍبَهَذْوَأٍةَّـضِفِب،ىَنْفَتَءاَيْشَأِبَالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع،
لٱُمُكِتَريِسْنِم

ْ
ٍمَدِبْلَب،ِءاَبآلٱَنِماَهوُمُتْدَّـلَقَتيِتَّـلٱِةَلِطاَب

ملٱِمَد،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَك
ِ،حيِسَْ

لٱِسيِسْأَتَلْبَقًاقِباَسًافوُرْعَم
ْ
يفَرِهْظُأْدَقْنِكٰلَوِ،َملاَع ِ

.)٢٠-١:١٨سرطب١(»ْمُكِلْجَأْنِمَِةريِخَألٱِةَنِمْزَألٱ

،نيسمخلامويهلوحاوعمتجانيذلادوهيللًاضيألاقو
:هتمايقوهتوموهبلصةقيقحوحيسملانعثدحتيوهو

l»ِهللاٱِةَروُشَمِبًامَّـلَسُمُهوُمُتْذَخَأاَذٰه...ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي
ملٱ
لـِعَوـِةَمـوـُتْحـَْ

ْ
مثَأيِدـْيـَأِبَوِ،قـِبـاَّـسـلٱِهـِمـ

ََ
ُهـوُمــُتـْبَلـَصٍة

لَتَقَو
ْ
ملٱَعاَجْوَأًاضِقاَنُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلَا.ُهوُمُت

َْملْذِإ،ِتْوَْ
.)٢٤-٢:٢٢لامعأ(»ُهْنِمَكَسْمُيْنَأًانِكُْممْنُكَي

:بيلصلاىلعحيسملاتوميف

هللاربرهظ.١
هللاةوقوهللاةمكحترهظو.٢
هللاةبحمترهظو.٣

.»هللاتافصلامكرهظ«ةدحاوةرابعيفوأ

هللاربرهظبيلصلايف-

:يهلإلايحولابلوسرلاسلوبهلاقاماذهو

l»ُهَلًادوُهْشَم،ِسوُماَّـنلٱِنوُدِبِهللاٱُّرِبَرَهَظْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو
ملٱَعوُسَيِبِناَميِإلٱِبِهللاٱُّرِب،ِءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱَنِم

ِ،حيِسَْ
ِذِإ.َقْرَفَالُهَّـنَأل.َنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِّـلُكَىلَعَوِّـلُكَىلِإ
جلٱ
ْ

ِهِتَمْعِنِبًاناَّـَجمَنيِرِّـَربَتُم،ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم
لٱِب
ْ
ملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱِءاَدِف

ًةَراَّـفَكُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
خلٱِنَعِحْفَّـصلٱِلْجَأْنِم،ِهِّـرِبِراَهْظِإل،ِهِمَدِبِناَميِإلٱِب

ْ
اَياََط

يفِهِّـرِبِراَهْظِإل.ِهللاٱِلاَهْمِإِبِةَفِلاَّـسلٱ حلٱِناَمَّـزلٱِ
ْ
،ِِرضَا

:٣ةيمور(»عوُسَيِبِناَميِإلٱَنِمَوُهْنَمَرِّـَربُيَوًاّراَبَنوُكَيِل
٢٦-٢١(.

رهظأ،بيلصلاىلعهتومباهمتأيتلاحيسملاةرافكيف
نآيف»رربملا«و»رابلا«هنأكشللًالاجمعدتالةروصبهللا
..ًاعم

دضهبقطنيذلايهلإلاهباقعذَّـفنهنأل»رابلا«هنأرهظأ
ًاتْوَماَهْنِمُلُكْأَتَمْوَيَكَّـنَأل«مدآللاقموي..ناسنإلاةيطخ
َّـنَأ«يهلإلاقطنلااذهىنعمناكو)٢:١٧نيوكت(»ُتوُمَت
خلٱَةَرْجُأ

ْ
.)٦:٢٣ةيمور(»ٌتْوَمَيِهِةَّـيَِط

هللاةوقوهللاةمكحترهظبيلصلايف-

:سدقلاحورلابلوسرلاسلوبهلاقاماذه

l»ملٱِبُزِرْكَنُنْحَناَنَّـنِكٰلَو
لِل:ًابوُلْصَمِحيِسَْ

ْ
،ًةَرْثَعِدوُهَي

لِلَو
ْ
لِلاَّـمَأَو!ًةَلاَهَجَنيِّـيِناَنوُي

ْ
،َنيِّـيِناَنوُيَوًادوَُهي:َنيِوُّعْدَم

ملٱِبَف
وُقِحيِسَْ

١:٢٣سوثنروك١(»ِهللاٱِةَمْكِحَوِهللاٱِةَّـ
.)٢٤و

بيلصيفهتمحربهلدعءاقتلايفهللاةمكحترهظدقل
هتمكحترهظامك..هتافصلامكهللارهظأاذهبو،حيسملا
ةيطخةعاشبوةعاظفىدمراهظإيفهمساكرابت
ديدشلااهداوسيفناسنإلاةيطخترهظدقل..ناسنإلا
مامأحيسملاةمكاحماورضحنيذلاسانلابلاطنيح
قلطيو،رابلاحيسملابلصينابينامورلامكاحلا»سطاليب«
.ريرشلا..حافسلا..لتاقلا..صللا»سابراب«حارس

نمحيسملاماقأذإحيسملايفترهظدقفهللاةوقامأ
ىلإيحوهوءامسلاىلإعفتراوماقحيسملانألو..تاومألا
لازامو..تازجعملاهمسابلسرلاعنصكلذل،نيدبآلادبأ
لُخيو،بئاجعلايرجيهمسا

ِّـ
ًابروًاصّلخمهبنمؤينمص

.منهجباذعنمًايدبأًاصالخ

هللاةبحمترهظبيلصلايف-

..هللاةمظعو..هللاةردقناسنإلاىأرةقيلخلايف

l»لٱَو،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا
ْ
»ِهْيَدَيِلَمَعِبُِربُْخيُكَلَف

.)١٩:١رومزم(

هللاالإهلإالةينابرلاتافصلالامك:سماخلالصفلا

١٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



.هللابلقةبحمسمليوىرينأجاتحاناسنإلانكل
...ناسنإلللقعلاقئافلاهبحهللارهظأبيلصلايفو

l»َتاَمٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحمََّـنيَبَهللاٱَّـنِكٰلَو
ملٱ
.)٥:٨ةيمور(»اَنِلْجَألُحيِسَْ

l»يف ملٱَيِهاَذٰهِ
ُهَّـنَأْلَب،َهللاٱاَنْبَبْحَأُنْحَناَنَّـنَأَسْيَل:ُةَّـبَحَْ

ِخلًةَراَّـفَكُهَنْبٱَلَسْرَأَو،اَنَّـبَحَأَوُه
َ
.)٤:١٠انحوي١(»اَناَياَط

ةبحملًاراهظإهتومناكاملناسنإدرجمحيسملاناكول
...هللا

بارتنمهللاهقلخمدآلثمهلثمًاقولخمحيسملاناكول
!؟هللاةبحمىرنانكنيأف

لبةيهلإةاسأمهبلصناكل..قولخمدرجمحيسملاناكول
هذهيفًائيشلذبيملهللانأل..ةيرخسلاريثتةيحرسم
..ةيحرسملا

.أطخأفمدآقلخ

.هيدفيلحيسملاقلخف

قلخنأىوسفلكتيملوهف..نينثإللقلاخلاوه
.حيسملاقلخو..مدآ

.دسجلايفًارهاظهللاوه..هللانباوهحيسملانكل
.هللابلقيفيتلاىمظعلاةبحمللًاراهظإهتومناكو
نمهرابتعابةبحملامساو-»ةبحم«هللانأبنمؤيالدمحمو
.نآرقلايفىنسحلاهللاءامسأنيبركذيملهللاءامسأ

بلصنأل..حيسملابلصةقيقحنآرقلاركنأانهنمو
..ةعماجلاهللاةينادحوبطابترالالكطبترمحيسملا

:نآرقلالاقكلذل

l»لَتَقاَّـنِإْمِِهلْوَقَو
ْ
ملٱاَن

اَمَوِهللاٱَلوُسَرَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعَحيِسَْ
َهلَهِّـبُشْنِكَلَوُهوُبَلَصاَمَوُهوُلَتَق

ُ
ِهيِفاوُفَلَتْخٱَنيِذَّـلٱَّـنِإَوْم

َهلاَمُهْنِمٍّكَشيِفَل
ُ
لِعْنِمِهِبْم

ْ
الِإٍم

اَمَوِّـنَّـظلٱَعاَبِّـتٱَّـ
»ًاميِكَحًازيِزَعُهللاٱَناَكَوِهْيَلِإُهللاٱُهَعَفَرلَبًانيِقَيُهوُلَتَق
.)١٥٨و٤:١٥٧ءاسنلاةروس(

لقعلامامأربتعيحيسملابلصةقيقحلنآرقلاراكنإو
..ًابيرغًارمأرينتسملانهذلاوركفملا

،هوبلصاموحيسملااولتقامدوهيلانأنآرقلاررقيذإ
ةلتقلادحأىلعههبشيقلأنكلو«يدجوديرفدمحملوقيو
.)١٣٠ةحفصرسفملافحصملا(»لتقلابمهيلعموكحملا

هبشىقلأهللانأنورخآنوملسمنورسفملوقيو
لوقو..هملسأيذلاهذيملتيطويرخسإلااذوهيىلعحيسملا
نعهزنملاهللاانلروصينيملسملاءاملعريسفتونآرقلا
ذإخيراتلايفةعدخربكأبماقدقوعادخلاوشغلاوبذكلا
كلذتوصَّـريغو..هريغوأاذوهيىلعحيسملاهبشىقلأ
مهيأريف-اذكهو..حيسملاتوصتامغنسفنىلإليدبلا
..حيسملالدبهريغوأاذوهيبلص-

اذوهيلكشوأ،ةلتقلادحألكشريغهللانأبءاعدالاو
ةينوناقةلدأكانهنأكلذ..لطابءاعداحيسملاهبشىلإ
ناكبيلصلاىلعبلُصيذلانأًاعطاقًاديكأتدكؤتةغماد
.»ميرمنباىسيع«نآرقلاهيمسييذلا»حيسملاعوسي«وه

نعثدحتتيتلاميدقلادهعلاتاوبن:لوألاليلدلا
:هتمايقوهنفدوهبلص

:تاملكلابًابولصمحيسملاتومنعيبنلادوادأبنت-

ِراَْرشَألٱَنِمٌةَعاََمج.ٌبَالِكِيبْتَطاَحَأْدَقُهَّـنَأل«
.)٢٢:١٦رومزم(»َّـَيلْجِرَوَّـيَدَياوُبَقَث.يِنْتَفَنَتْكٱ

يفهريرسىلعًامركميبنلاوكلملادوادتامدقل
يهلإلايحولاباهبقطنيتلاتاملكلاهذهنكل..هرصق
توملاوهو،ًابولصمحيسملاتومنعةحيرصةوبنتناك
.نيلجرلاونيديلاهيفنوبقثييذلا

:ينغلجرربقيفحيسملانفدنعيبنلاءايعشإأبنتو-

l»ءايعشإ(»ِهِتْوَمَدْنِعٍّيِنَغَعَمَو،ُُهْربَقِراَْرشَألٱَعَمَلِعُجَو
٥٣:٩(.

يفحيسملانفدُينأيغبنيناكينامورلانوناقلابسحب
ميظعلاريشملاو،ينغلالجرلافسوينكل،نيمرجملارباقم
.َعوُسَيَدَسَجَبَلَطَوَسُطَاليِبَىلِإَمَّـدَقَت«.ةمارلانموهو
جلٱىَطْعُيْنَأٍذِئَنيِحُسُطَاليِبَرَمَأَف

ْ
ُفُسوُيَذَخَأَف.ُدََس
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جلٱ
ْ

يفُهَعَضَوَو،ٍّيِقَنٍناَّـتَكِبُهَّـفَلَوَدََس جلٱِِهْربَقِ
ْ
َناَكيِذَّـلٱِديَِد

يفُهَتَحَنْدَق لٱِباَبَىلَعًاريِبَكًارَجَحَجَرْحَدَّـمُث،ِةَرْخَّـصلٱِ
ْ
ِْربَق

.)٦٠-٢٧:٥٨ىّتم(»ىَضَمَو

.ةلهذمةقدبوًايفرحيبنلاءايعشإةوبنتمتاذكهو

:لاقفحيسملاةمايقنعيبنلادوادأبنتو-

l»يفِيسْفَنَُكْرتَتْنَلَكَّـنَأل هلٱِ
َْ
ىَرَيَكَّـيِقَتَعَدَتْنَل.ِةَيِوا

.)١٦:١٠رومزم(»ًاداَسَف

مويهاقلأيذلاهباطخيفلوسرلاسرطبدكأدقو
:لاقذإ،حيسملاةمايقنعةوبنتاملكلاهذهنأنيسمخلا

l»ْنَعًاراَهِجْمُكَلَلاَقُيْنَأُغوُسَي،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ
اَذٰهىَّـتَحاَنَدْنِعُُهْربَقَو،َنِفُدَوَتاَمُهَّـنِإَدُواَدِءاَبآلٱِسيِئَر
لٱ
ْ
ْنِمُهَّـنَأٍمَسَقِبُهَلَفَلَحَهللاٱَّـنَأَمِلَعَو،ًاّيِبَنَناَكْذِإَف.ِمْوَي
مث
ََ
لُصِةَر

ْ
ملٱُميِقُيِهِب

جلٱَبَسَحَحيِسَْ
ْ

َىلَعَسِلْجَيِلِدََس
ملٱِةَماَيِقْنَعَمَّـلَكَتَوىَأَرَفَقَبَس،ِهِّـيِسْرُك

نَأِحيِسَْ
َْكْرتُتَْملُهَّـ

يفُهُسْفَن هلٱِ
َْ
اَذٰهُعوُسَيَف.ًاداَسَفُهُدَسَجىَأَرَالَوِةَيِوا

-٢:٢٩لامعأ(»َكِلٰذِلٌدوُهُشًاعيَِمجُنْحَنَو،ُهللاٱُهَماَقَأ
٣٢(.

.ةقباستاوبنلًامامتإناكحيسملاةمايقونفدوتومنإ

هتومنعهييراوحىلإحيسملاثيدح:يناثلاليلدلا
.هتمايقو

:هذيمالتحيسملالأسمويتاذ

l»طُبُناَعْمِسَباَجَأَف؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَتْنَم،ْمُتْنَأ
ْ
َتْنَأ:ُسُر

ملٱَوُه
حلٱِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ْ
.)١٦و١٦:١٥ىّتم(»ِّـَي

.حيسملاةقيقحسرطبلبآلاهللانلعأنأدعبانهو
حيسملانأنالعإلااذهقيرطنعذيمالتلافرعنأدعبو
:ًالئاقهثيدحلوسرلاىتمعباتي،يحلاهللانباةقيقحلابوه

l»لٱَكِلٰذْنِم
ْ
يِغَبْنَيُهَّـنَأِهِذيِمَالَتِلُرِهْظُيُعوُسَيَأَدَتْبٱِتْقَو

ِءاَسَؤُرَوِخوُيُّشلٱَنِمًاريِثَكََّـملَأَتَيَوَميِلَشُروُأَىلِإَبَهْذَيْنَأ
لٱ
ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
يفَو،َلَتْقُيَو،ِةَبَتَك لٱِ

ْ
ىّتم(»َموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

١٦:٢١(.

ًامامتإناكدقل،حيسمللةأجافمبيلصلاتومنكيمل
ةعاسهذيمالتللاقدقو.ناسنإلاءادفلةيلزألاهللاةطخل
:مهعمريخألاهئاشع

l»ٌلْيَوْنِكٰلَو،ُهْنَعٌبوُتْكَمَوُهاَمَكٍضاَمِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإ
ًاْريَخَناَك.ِناَسْنِإلٱُنْبٱُمَّـلَسُيِهِبيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱَكِلٰذِل
.)١٤:٢١سقرم(»!ْدَلوُيَْملْوَلِلُجَّـرلٱَكِلٰذِل

:ةيآمهيرينأنويسيرفلاوةبتكلاهنمبلطنيحو

l»َهلَلاَقَف
ُ
طَيٌقِساَفَوٌريِّـِرشٌليِج:ْم

ْ
ُهَلىَطْعُتَالَو،ًةَيآُبُل

يفُناَنوُيَناَكاَمَكُهَّـنَأل.ِّـيِبَّـنلٱَناَنوُيَةَيآَّـالِإٌةَيآ طَبِ
ْ

ِن
حلٱ
ْ
ِناَسْنِإلٱُنْبٱُنوُكَياَذَكٰه،ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِتُو
يف لَقِ

ْ
١٢:٣٩ىّتم(»لاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِضْرَألٱِب

.)٢٠:٢٨ىّتمًاضيأأرقا()٤٠و

نبا«وهحيسملاعوسيهمدختسااملاطيذلامسالاناك
،اهعيضوواهعيفر..اهلكةيناسنإلالثمموهف..»ناسنإلا
،هللادجممهزوعأواوأطخأمهعيمجف،ءارقفلاواهيفءاينغألا
فرعيناكو..بيلصلاىلعهتومبمهيدفيلءاجدقوهو
.ميظعلاهلمعوهاذهنألزألاذنم

حيسملااهبقطنيتلاعبسلاتاملكلا:ثلاثلاليلدلا
.بيلصلاىلعوهو

ىلعوأ،ةلتقلادحأىلعحيسملاهبشىقلأهللانأول
كلذنألقاعقدصيلهف،يطويرخسالااذوهييراوحلا
قطنينأنكمينئاخلاذيملتلااذوهينأوأ،لتاقلا
؟بيلصلاىلعوهوحيسملااهبقطنيتلاعبسلاتاملكلاب

يتلاعبسلاتاملكلاعضينأحمجامهملايخلنكميال
.هاوسرخآصخشيأيتفشىلعبولصملاحيسملااهبقطن

اي«بولصملاحيسملااهبقطنيتلاىلوألاةملكلاتناك-
:٢٣اقول(»نولعفياذامنوملعيالمهنألمهلرفغاهاتبأ
٣٤(.

اذهسرام،نيئيسمللنارفغلاانمّلعيذلاكاذنإ
الو.)٥:٤٤ىتم(هوبلصنيذلالجألىلصو،نارفغلا
ةالصلاهذهبقطنينألقعنمةرذهللاهحنمناسنإقدصي
.حيسملاهبشهللاهيلعىقلألتاقناسنإ
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ينامورلايلاولااوبلاطفحيسملاةقيقحدوهيلافرعيمل
ملٱَّـبَراوُبَلَصاََملاوُفَرَعْوَلْنَأل«هبلصب

:٢سوثنروك١(»ِدْجَْ
٨(.

حيسملاةقالعف،مهلرفغينأبآلانمحيسملابلطو
اي«لوقلابهبطاخكلذل،هيبأبنبالاةقالعيهبآلاب
.»نارفغلاةملك«يهىلوألاهتملكتناكو..»هاتبأ

يهبولصملاحيسملااهبقطنيتلاةيناثلاةملكلاتناك-
حلٱ«هللاقذإهراوجىلإبولصملاصللااهببطاخيتلا

ْ
َّـَق

لٱَكَّـنِإ:َكَلُلوُقَأ
ْ
يفيِعَمُنوُكَتَمْوَي لٱِ

ْ
:٢٣اقول(»ِسْوَدْرِف

٤٣(.

حيسملاتوهالبحيسملاعمبلُصيذلاصللافرتعا
يفَتْئِجىَتَمُّبَراَيِينْرُكْذٱ«عوسيللاقف اقول(»َكِتوُكَلَمِ
لٱَكَّـنِإ«عوسيهباجأو)٢٣:٤٢

ْ
يفيِعَمُنوُكَتَمْوَي لٱِ

ْ
»ِسْوَدْرِف

.)٢٣:٤٣اقول(

ذيملتلااذوهينأوأ،ًالتاقًاناسنإنألقاعقدصيلهف
؟يهلإلادعولااذهبقطنينئاخلا

صللاكلذليهلإلادعولااذهبحيسملاعوسيقطننإ
ىلعوهوهتوهالبفرتعاوهتايحتاظحلرخآيفباتيذلا
ىلعبلُصيذلانأنيقيبدكؤتهراوجىلإبيلصلا
هتاملكتناكو..هاوسرخآالوحيسملاعوسيناكبيلصلا
.»يدبألاصالخلا«ةملكيهصللاكلذل

يهبولصملاحيسملااهبقطنيتلاةثلاثلاةملكلاتناك-
.انحويهذيملتىلإو»ميرم«همأىلإاههجويتلا

l»ِهِّـمُأُتْخُأَو،ُهُّمُأ،َعوُسَيِبيِلَصَدْنِعٍتاَفِقاَوْتَناَكَو
ملٱُمَيْرَمَو،اَبوُلِكُةَجْوَزُمَيْرَم

،ُهَّـمُأُعوُسَيىَأَراَّـمَلَف.ُةَّـيِلَدْجَْ
لِّـتلٱَو

ْ
اَذَوُه،ُةَأَرْمٱاَي:ِهِّـمُألَلاَق،ًافِقاَوُهُِّبُحيَناَكيِذَّـلٱَذيِم

لِّـتلِلَلاَقَّـمُث.ِكُنْبٱ
ْ
-١٩:٢٥انحوي(»َكُّمُأاَذَوُه:ِذيِم

٢٧(.

عوسيريغرخآًاصخشبيلصلاىلعبولصملاناكول
اذوهةأرمااي«:اهلًالئاق»ميرم«يدانيفيكف،حيسملا
هبحيعوسيناكيذلاذيملتلاانحويفرعفيكو؟»كنبا
؟هلاهعدوتساو

اهعدوتسيوعوسيمأميرمبلتاقصخشمتهيفيك
؟بيبحلاهذيملتانحويل

هيف،اهنبابيلصدنععوسيمأ»ميرم«دوجودرجمنإ
عوسينيقيلاوقحلابوهناكبولصملانأىلعغمادلاليلدلا
اذإاميس،ةساسحةيفافشهيفمألابلقنألكلذ..حيسملا
ءاسنقوفاهافطصأوهللااهكرابيتلامألاهذهبلقناك
اهنباريغرخآًاصخشناكبلصيذلانأولو..نيملاعلا
هذيمالتةيقبتربخأللب..تضمودهشملاتكرتلعوسي
دنع»ميرم«فوقو..عوسياهنباوهسيلبولصملانأ
..حيسملاعوسيوهناكبلُصيذلانأدكؤيبيلصلا
.»نانحلا«ةملكيهةثلاثلاهتملكتناكو

بولصملاحيسملااهبقطنيتلاةعبارلاةملكلاتناك-
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ«

َ
.)٢٧:٤٦ىّتم(»؟يِنَتْكَرَتاَذا

هرابتعابهللاىلإاههجوةخرصةعبارلاحيسملاةملكتناك
.ناسنإلايدفيلناسنإلاةروصذخأيذلا»ناسنإلانبا«
:لوسرلاسلوبلاقامكدبعلازكرميفنآلاوه

l»...ملٱ
لٱ...َعوُسَيِحيِسَْ

يفَناَكْذِإيِذَّـ َْمل،ِهللاٱِةَروُصِ
لُخْبِسَْحي

ْ
،ُهَسْفَنَىلْخَأُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَس

يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ يفَدِجُوْذِإَو.ِساَّـنلٱِهْبِشِ ِ
هلٱ
َْ
ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي

َتْوَمَتْوَْ
.)٨-٢:٥يبليف(»ِبيِلَّـصلٱ

نعةيطخلاباقعلمتحييذلا»دبعلا«نآلاهرابتعابو
هتخرصتناكو»ينتكرتاذامليهلإيهلإ«بآلايدانيةاطخلا
رومزملايفدوادهنعأبنتيذلايدافلاهنأبهنمًانالعإهللاىلإ
تمتتاوبنركذيذلارومزملاكلذ..نيرشعلاويناثلا
.هبلصمويًايفرح

ًابولصمحيسملاتومنعرومزملااذهيفدوادأبنتدق
.)٢٢:١٦رومزم(»َّـَيلْجِرَوَّـيَدَياوُبَقَث«قبساميفانركذامك
َنوُمِسْقَي«،هئادرىلعةعرقءاقلإوهبايثماستقانعأبنتو
.)٢٢:١٨رومزم(»َنوُِعَرتْقَيِيساَبِلَىلَعَو،ْمُهَنْيَبِيباَيِث

:هتاملكيفةقدبةوبنلاهذهمامتإلوسرلاانحويركذو

l»لٱَّـنِإَّـمُث
ْ
ُهَباَيِثاوُذَخَأ،َعوُسَياوُبَلَصْدَقاوُناَكاَّـَملَرَكْسَع

اوُذَخَأَو.ًامْسِقٍّيِرَكْسَعِّـلُكِل،ٍماَسْقَأَةَعَبْرَأاَهوُلَعَجَو
لٱ
ْ
لٱَناَكَو.ًاضْيَأَصيِمَق

ْ
ًاجوُسْنَم،ٍةَطاَيِخِْريَغِبُصيِمَق
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ُِعَرتْقَنْلَب،ُهُّقُشَنَال:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَلاَقَف.ُقْوَفْنِمُهُّلُك
ِملِهْيَلَع

َ
لٱَّـمِتَيِل.ُنوُكَيْن

ْ
لٱُباَتِك

ْ
ِيباَيِثاوُمَسَتْقٱ:ُلِئاَق

لَأِيساَبِلَىلَعَوْمُهَنْيَب
ْ
لٱُهَلَعَفاَذٰه.ًةَعْرُقاْوَق

ْ
انحوي(»ُرَكْسَع

.)٢٤و١٩:٢٣

.هلبآلاكرتببسًامامتملعيعوسيناكدقل

l»َريِصَنِل،اَنِلْجَألًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَجُهَّـنَأل
.)٥:٢١سوثنروك٢(»ِهيِفِهللاٱَّـرِبُنْحَن

ءادفلءاجيذلا»ميظعلاحبذلا«هنأفرعيعوسيناك
لاصفنالازمروهكرتلااذهنأل،هكرتهللانأو،ناسنإلا
نوضفرينيذلالكبيصننمنوكيسيذلايدبألا
..هللانعيدبألالاصفنالاناكميهمنهجف..هءادف
نعو،هصخشةقيقحنعهتخرصبنلعينأحيسملادارأو
يبنلادوادهنعأبنتيذلاهتاذبوههنأو،هتوموهبلصببس
..»انلجألةيطخ«راصهنألهللاهكرتدقل.هرومزميف

هبشهيلعهللاىقلأًالتاقًاصخشنأبلقعلالبقيالو
يهةعبارلاهتملكتناك.تاملكلاهذهبقطنيحيسملا
.هزاتجايذلاباذعلاةدشنعتّربعيتلاةخرصلا

:بولصملاحيسملااهبقطنيتلاةسماخلاةملكلاتناك-
طَعاَنَأ«

ْ
.)١٩:٢٨انحوي(»ُناَش

دوادةوبنلًامامتإةملكلاهذهبحيسملاعوسيقطندقو
يفَو...«:يبنلا الَخيِنَنوُقْسَيِيشَطَعِ


.)٦٩:٢١رومزم(»

َدْعَب«هتاملكبةوبنلاهذهمامتإلوسرلاانحويلجسدقو
لٱَّـمِتَيْيَكِلَف،َلَمَكْدَقٍْءَيشَّـلُكَّـنَأُعوُسَيىَأَراَذٰه

ْ
ُباَتِك

طَعاَنَأ:َلاَق
ْ

الَخًاّوُلَْممًاعوُضْوَمٌءاَنِإَناَكَو.ُناَش

ألَمَف،

ُ
او

خلٱَنِمًةَجْنِفْسِإ
ْ

.ِهِمَفَىلِإاَهوُمَّـدَقَواَفوُزَىلَعاَهوُعَضَوَو،ِّـَل
خلٱُعوُسَيَذَخَأاَّـمَلَف

ْ
َمَلْسَأَوُهَسْأَرَسَّـكَنَو.َلِمْكُأْدَق:َلاَقَّـَل

.)٣٠-١٩:٢٨انحوي(»َحوُّرلٱ

،بيلصلاىلعنامورلاهبلصيذلاكاذًالتاقنكيمل
تاوبنهيفتمتيذلاحيسملاعوسيوهبولصملاناك
ذإ..همالآىدمنعًاريبعتةسماخلاهتملكتناكو.ءايبنألا
.شطعىتحميركلاهدسجنملاسوهمدكفس

بولصملاحيسملااهبقطنيتلاةسداسلاةملكلاتناك-
.)١٩:٣٠انحوي(»َلِمْكُأْدَق«

لكلامكإاهانعمو»يتسلت«ةينانويلاةملكلايهو
..ءيش

lىسيع«عوسيحيسملانأنلعت»لمكأدق«ةملكنإ
..هصخشيفءايبنألاتاوبنعيمجلمكأ»ميرمنبا

lعيمجهتومبلمكأدقهنأ»لمكأدق«ةملكنلعتكلذك
ةقرحملاةحيبذوهف..ميدقلادهعلانيبارقوحئابذ
ةحيبذوهو.)٢نييوال(قيقدلانابرقوهو)١نييوال(
.)٤نييوال(ةيطخلاةحيبذوهو.)٣نييوال(ةمالسلا
ةدحاوةرابعيفوه..)٥نييوال(مثإلاةحيبذوهو
لٱَةَّـيِطَخُعَفْرَييِذَّـلٱِهللاٱُلََمح«

ْ
.)١:٢٩انحوي(ِ»َملاَع

lدقءادفلالمعنإ»لمكأدق«ةملكنلعتكلذك
لبقينأوهميثألاناسنإلاىلعاملكنإو،لمك
عوسيعفددقف،صلخيلهلجألحيسملاهلمعامناميإلاب
.هاياطخةرجأ

l»ملٱِدَبَألٱَىلِإَلَمْكَأْدَقٍدِحاَوٍناَبْرُقِبُهَّـنَأل
»َنيِسَّـدَقُْ

.)١٠:١٤نييناربع(

دكؤتبولصملاحيسملااهبقطنيتلاةسداسلاةملكلاو
يذلانأهفلخنمالوهيدينيبنمكشلاهيتأيالنيقيب
هتملكتناكو،حيسملاعوسيوهناكبيلصلاىلعبلُص
.»راصتنالا«ةملكةسداسلا

:بولصملاحيسملااهبقطنيتلاةعباسلاةملكلاتناك-
يف،ُهاَتَبَأاَي« .)٢٣:٤٦اقول(»يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكْيَدَيِ

،ةاطخلانعةباينةلداعلاهللاةنونيدحيسملالمتحا
»لمكأدق«هتملكبقطننأدعبو،يئادفلاهلمعلمكأو
.»هاتبأاي«لوقبأدبامكهابأبطاخيهعمسن

هلمعلمكأدقل..هيبأنيبوهنيبباجحكانهدعيمل
هذهبهقطنو..هيبأبةيلزألاهتقالعنلعينآلاوهودبعك
ىلعبلُصيذلانأًاعطاقوًاتابًايفنيفني»هاتبأاي«ةملكلا
.هريغرخآًاصخشناكبيلصلا

بيلصلاىلعبلُصيذلانأدكؤييذلا:عبارلاليلدلا
تثدحيتلاةعيبطلارهاوظوه،حيسملاعوسيقحلابوهناك
.لكيهلاباجحقاقشناوهبلصتقو
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هللاىقلأًالتاقناكبيلصلاىلعبلُصيذلانأول
تنلعأوةعيبطلاتراثاذاملف..حيسملاهبشهيلع
..؟!؟اهبضغ

حيسملابلصتقوثدحامريشبلااقوللجسي
:تاملكلاب

l»ْتَناَكَف،)ًارهظ١٢يأ(ِةَسِداَّـسلٱِةَعاَّـسلٱُوْحَنَناَكَو
لُظ
ْ
لُكِضْرَألٱَىلَعٌةَم

ِّـ
ِتَمَلْظَأَو.ِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَىلِإاَه

هلٱُباَجِحَّـقَشْنٱَو،ُسْمَّـشلٱ
َْ
:٢٣اقول(»ِهِطَسَوْنِمِلَكْي

.)٤٥و٤٤

:تاملكلابثداحلاسفنريشبلاسقرملجسيو

l»هلٱُباَجِحَّـقَشْنٱَو
َْ
.ُلَفْسَأَىلِإُقْوَفْنِم،ِْنيَنْثٱَىلِإِلَكْي

ملٱُدِئاَقىَأَراَّـَملَو
ْ
لٱِةَئِ

ْ
َمَلْسَأَواَذَكٰهَخََرصُهَّـنَأُهَلِباَقُمُفِقاَو

سقرم(»!ِهللاٱَنْبٱُناَسْنِإلٱاَذٰهَناَكًاّقَح:َلاَق،َحوُّرلٱ
.)٣٩و١٥:٣٨

نأبفرتعاو،ةعيبطلارهاوظهتعّورينامورلاةئملادئاق
.هللانباناكبولصملاكاذ

رضحيذلالوسرلاانحويةداهش:سماخلاليلدلا
.بلصلادهشم

نمبلصلادهشمرضحيذلالوسرلاانحويدهش
عوسينيقيلابوهناكبلُصيذلانأهتياهنىلإهتيادب
:لاقذإحيسملا

l»لٱىَتَأَف
ْ
ملٱِرَخآلٱَوِلَّـوَألٱِيَقاَساوَُرسَكَوُرَكْسَع

ِْنيَبوُلْصَْ
ْمَُّـهنَأل،ِهْيَقاَساوُِرسْكَيَْملِهْيَلِإاوُءاَجاَّـمَلَفُعوُسَياَّـمَأَو.ُهَعَم
لٱَنِمًادِحاَوَّـنِكٰل.َتاَمْدَقُهْوَأَر

ْ
ُهَبْنَجَنَعَطِرَكْسَع

لِلَو،ٍةَبْرَحِب
ْ
،َدِهَشَنَياَعيِذَّـلٱَو.ٌءاَمَوٌمَدَجَرَخِتْقَو

حلٱُلوُقَيُهَّـنَأُمَلْعَيَوُهَو،ٌّقَحُهُتَداَهَشَو
ْ
َّـنَأل.ْمُتْنَأاوُنِمْؤُتِلَّـَق

لٱَّـمِتَيِلَناَكاَذٰه
ْ
لٱُباَتِك

ْ
ًاضْيَأَو.ُهْنِمَُرسْكُيَالٌمْظَع:ُلِئاَق

انحوي(»ُهوُنَعَطيِذَّـلٱَىلِإَنوُرُظْنَيَس:ُرَخآٌباَتِكُلوُقَي
٣٧-١٩:٣٢(.

ىلعو،ةمايقلادعبحيسملاتاروهظ:سداسلاليلدلا
.اموتيراوحللهروهظصخألا

هلاقامو،لوسرلاانحويهلاقامركذننأانهانيفكيو
.قيلعتريغبلوسرلاسلوب

:لوسرلاانحويلاق

l»لٱَكِلٰذُةَّـيِشَعْتَناَكاَّـَمل
ْ
ِتَناَكَو،ِعوُبْسُألٱُلَّـوَأَوُهَو،ِمْوَي

ِبَبَسِلَنيِعِمَتُْجمُذيِمَالَّـتلٱَناَكُثْيَحًةَقَّـلَغُمُباَوْبَألٱ
خلٱ
ْ
لٱَنِمِفَْو

ْ
يفَفَقَوَوُعوُسَيَءاَج،ِدوُهَي لٱِ

ْ
َلاَقَو،ِطَسَو

َهل
ُ
َحِرَفَف،ُهَبْنَجَوِهْيَدَيْمُهاَرَأاَذٰهَلاَقاَّـَملَو.ْمُكَلٌمَالَس:ْم
َهلَلاَقَف.َّـبَّـرلٱاُوَأَرْذِإُذيِمَالَّـتلٱ

ُ
ٌمَالَس:ًاضْيَأُعوُسَيْم

َخَفَناَذٰهَلاَقاَّـَملَو.اَنَأْمُكُلِسْرُأُبآلٱيِنَلَسْرَأاَمَك.ْمُكَل
َهلَلاَقَو

ُ
لٱَحوُّرلٱاوُلَبْقٱ:ُم

ْ
ُرَفْغُتُهاَياَطَخْمُتْرَفَغْنَم.َسُدُق

ُدَحَأ،اَموُتاَّـمَأ.ْتَكِسْمُأُهاَياَطَخْمُتْكَسْمَأْنَمَو،ُهَل
َنيِحْمُهَعَمْنُكَيْمَلَف،ُمَأْوَّـتلٱُهَلُلاَقُييِذَّـلٱ،ََرشَعْيَنْثٱلٱ
.َّـبَّـرلٱاَنْيَأَرْدَق:َنوُرَخآلٱُذيِمَالَّـتلٱُهَلَلاَقَف.ُعوُسَيَءاَج
َهلَلاَقَف

ُ
يفِْرصْبُأَْملْنِإ:ْم ملٱَرَثَأِهْيَدَيِ

ْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ
يفيِعِبْصِإ ملٱِرَثَأِ

يفيِدَيْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ .ْنِموُأَال،ِهِبْنَجِ
مثَدْعَبَو

ََ
.ْمُهَعَماَموُتَوًالِخاَدًاضْيَأُهُذيِمَالَتَناَكٍماَّـيَأِةَيِنا

يفَفَقَوَو،ٌةَقَّـلَغُمُباَوْبَألٱَوُعوُسَيَءاَجَف لٱِ
ْ
:َلاَقَوِطَسَو

ِْرصْبَأَواَنُهَىلِإَكَعِبْصِإِتاَه:اَموُتِلَلاَقَّـمُث.ْمُكَلٌمَالَس
يفاَهْعَضَوَكَدَيِتاَهَو،َّـيَدَي ٍنِمْؤُمَْريَغْنُكَتَالَو،يِبْنَجِ
َكَّـنَأل:ُعوُسَيُهَلَلاَق.يِٰهلِإَوِّـيبَر:اَموُتَباَجَأ.ًانِمْؤُمْلَب
انحوي(»اْوَرَيَْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَر
٢٩-٢٠:١٩(.

هنأاونقيتو،هبنجوبولصملاحيسملايديذيمالتلاىأر
.تاومألانمماقو..بيلصلاىلعبلُصيذلاهتاذبوه
.تاومألانمًانيقيوًاقحماقبلُصيذلاحيسملانإ
اوأرذإذيمالتلاحرف«كلذلهلةميقالةمايقريغببيلصلاو
.»برلا

ةنعطلارثأو،حيسملايدييفريماسملارثأاموتىأركلذك
:ًالئاقهلفتهو..هبنجيف

l»٢٠:٢٨انحوي(»يِٰهلِإَوِّـيبَر(.

.هللاهنألهفارتعاحيسملالبقو

هتمايقدعبحيسملاتاروهظلوسرلاسلوبركذو
:تاملكلاب

هللاالإهلإالةينابرلاتافصلالامك:سماخلالصفلا
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l»ِهِبْمُكُتَّْـرشَبيِذَّـلٱِليِجْنِإلٱِبُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُأَو،
لِبَقَو

ْ
َختًاضْيَأِهِبَو،ِهيِفَنوُموُقَتَو،ُهوُمُت

ْ
ْمُتْنُكْنِإ،َنوُصُل

ْمُتْنَمآْدَقْمُتْنُكاَذِإَّـالِإ.ِهِبْمُكُتَّْـرشَبٍمَالَكُّيَأَنوُرُكْذَت
يفْمُكْيَلِإُتْمَّـلَسيِنَّـنِإَف!ًاثَبَع لِبَقاَمِلَّـوَألٱِ

ْ
َّـنَأ:ًاضْيَأاَنَأُهُت

ملٱ
لٱَبَسَحاَناَياَطَخِلْجَأْنِمَتاَمَحيِسَْ

ْ
ُهَّـنَأَو،ِبُتُك

يفَماَقُهَّـنَأَو،َنِفُد لٱِ
ْ
لٱَبَسَحِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ْ
َرَهَظُهَّـنَأَو،ِبُتُك

ًةَدِحاَوًةَعْفَدَرَهَظَكِلٰذَدْعَبَو.ََرشَعْيَنْثٱلِلَّـمُثاَفَصِل
َّـنِكٰلَو.َنآلٱَىلِإٍقاَبْمُهُرَثْكَأ،ٍخَأِةَئِمِسَْمخْنِمَرَثْكَأل
ِلُسُّرلِلَّـمُث،َبوُقْعَيِلَرَهَظَكِلٰذَدْعَبَو.اوُدَقَرْدَقْمُهَضْعَب
لٱَرِخآَو.َنيِعَْمجَأ

ْ
ِّـينَأل.اَنَأِيلَرَهَظِطْقِّـسلِلُهَّـنَأَكِّـلُك

،ًالوُسَرىَعْدُأْنَألًالْهَأُتْسَليِذَّـلٱاَنَأ،ِلُسُّرلٱُرَغْصَأ
.)٩-١٥:١سوثنروك١(»ِهللاٱَةَسيِنَكُتْدَهَطْضٱِّـينَأل

نمماقدقبلُصيذلاحيسملانأبلوقلارركن
ءامسلاىلإهدوعصوهتمايقدعبحيسملاروهظو.تاومألا
»لوسرلاسلوب«دعباميفراصيذلايسوسرطلالواشل
هلاقتنارسو..هلثدحيذلابيجعلارييغتلارسوهناك
ركسعمىلإحيسملاعابتالنيِدِهَطْضُملاركسعمنم
٢و١٦-١:١٢سواثوميت١(حيسملالجألنيِدَهَطْضُملا
.)١٢:١٠سوثنروك٢و٣٣-١١:٢٣سوثنروك

نيسمخلامويسدقلاحورلالولح:عباسلاليلدلا
داهشتسالاوباذعلاوملألاوداهطضالابحيسملالسراضرو
.مويلاىتحةّيحيسملاةسينكلادوجوو.هليبسيف

ءامسلاىلإهدوعصو،هتمايقو،هبلصلبقحيسملالاق
:هذيمالتل

l»حلٱُمُكَلُلوُقَأيِّـنِكٰل
ْ
َْملْنِإُهَّـنَألَ،قِلَطْنَأْنَأْمُكَلٌْريَخُهَّـنِإ،َّـَق

ملٱُمُكيِتْأَيَالْقِلَطْنَأ
ُهُلِسْرُأُتْبَهَذْنِإْنِكٰلَو،يِّـزَعُْ

َالْنِكٰلَو،ْمُكَلَلوُقَألًاضْيَأًَةريِثَكًاروُمُأِيلَّـنِإ...ْمُكْيَلِإ
َحتْنَأَنوُعيِطَتْسَت

ْ
ُحوُر،َكاَذَءاَجىَتَماَّـمَأَو.َنآلٱاوُلِمَت

حلٱ
ْ
حلٱِعيَِمجَىلِإْمُكُدِشْرُيَوُهَف،ِّـَق

ْ
ْنِمُمَّـلَكَتَيَالُهَّـنَأل،ِّـَق

.ٍةَيِتآٍروُمُأِبْمُُكِربُْخيَو،ِهِبُمَّـلَكَتَيُعَمْسَياَمُّلُكْلَب،ِهِسْفَن
ممُذُخْأَيُهَّـنَأل،ِينُدِّـجَمُيَكاَذ ١٦:٧انحوي(»ْمُُكِربُْخيَوِيلاَّـِ
.)١٤-١٢و

:ًاضيأمهللاقو

l»طَأاَنَأَو
ْ
َثُكْمَيِلَرَخآًايِّـزَعُمْمُكيِطْعُيَفِبآلٱَنِمُبُل

حلٱُحوُر،ِدَبَألٱَىلِإْمُكَعَم
ْ
لٱُعيِطَتْسَيَاليِذَّـلٱِّـَق

ْ
ْنَأَُملاَع

ُهَّـنَألُهَنوُفِرْعَتَفْمُتْنَأاَّـمَأَو،ُهُفِرْعَيَالَوُهاَرَيَالُهَّـنَأل،ُهَلَبْقَي
.)١٧و١٤:١٦انحوي(»ْمُكيِفُنوُكَيَوْمُكَعَمٌثِكاَم

:ءامسلاىلإهعافترالبقمهاصوأو

l»ِبآلٱَدِعْوَماوُرِظَتْنَيْلَب،َميِلَشُروُأْنِماوَُحْربَيَالْنَأ
ملٱِبَدَّـمَعاَّـنَحوُيَّـنَأل،يِّـنِمُهوُمُتْعِمَسيِذَّـلٱ

ْمُتْنَأاَّـمَأَو،ِءاَْ
لٱِحوُّرلٱِبَنوُدَّـمَعَتَتَسَف

ْ
ِماَّـيَألٱِهِذٰهَدْعَبَسْيَل،ِسُدُق

.)٥و١:٤لامعأ(ٍ»ريِثَكِب

ءامسلاىلإهعافترادعبهنأبهذيمالتحيسملادعو
دعويذلاسدقلاحورلاو..سدقلاحورلامهللسريس
نيملسملاءاملعلوقيامك»دمحم«وهسيلهلاسرإبحيسملا
ًارشبسيللسرملاف..سدقلاحورلالاسرإبدعوحيسملانأ
حور«هنإحيسملاهنعلاقيذلا»سدقلاحورلا«وهلب
هنأو..يئرمريغصخشوهف»هاريال«ملاعلانإو»قحلا
املكبذيمالتلارِّـكذُيسو،»يندجميكاذ«حيسملادِّـجمُيس
حيسملالاوقألسرلاركذتةيهلإلاةردقلاهذهبو..مهلهلاق
.مهرئاشبيفاهولجسو

ىتحميلشروأيفاورظتنينأهذيمالتلحيسملالاقًاريخأو
مايأدعبمهيلعلحيسحورلانأو،سدقلاحورلامهيلعلحي
...ةليلق

مايأةرشعدعبذيمالتلاىلعسدقلاحورلالحدقو
دمحمامأ..ميلشروأيفمهوءامسلاىلإحيسملادوعصنم
يفءاج..ةنسةئامتسنمرثكأبحيسملادعبءاجدقف
ةريزجلايف..ةكميفءاج..ميلشروأنعًادجديعبناكم
.ةيبرعلا

هذيمالتوحيسملالسرىلعسدقلاحورلالحنأدعب
يفاوجرخو،ةوقىلإمهفعضو،ةعاجشىلإمهفوخلوحت
تدتماو،ماقملابولصملاحيسملابنودانيميلشروأعراوش
فيسريغبةّيحيسملاترشتناوضرألاىصقأىلإمهتلاسر
.بورحريغبو

هباونمآنيذلاو،حيسملالسرنأهلكاذهىلإفضأ
،باذعلاو،ملألاو،داهطضالااولمتحامهتلاسرةطساوب
.حيسملالجألداهشتسالاو

مهريشبتةيادبيفلسرللثدحامأرقتليعملاعتو
:لسرلالامعأرفسهلجسو..بولصملاحيسملاب

هللاالإهلإالةينابرلاتافصلالامك:سماخلالصفلا
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l»لٱَعِمَساَّـمَلَف
ْ
هلٱِدْنُجُدِئاَقَوُنِهاَك

َْ
لٱُءاَسَؤُرَوِلَكْي

ْ
ِةَنَهَك

؟اَذٰهَريِصَيْنَأىَسَعاَم:ْمِهِتَهِجْنِماوُباَتْرٱ،َلاَوْقَألٱِهِذٰه
َنيِذَّـلٱُلاَجِّـرلٱاَذَوُه:ًالِئاَقْمَُهَربْخَأَوٌدِحاَوَءاَجَّـمُث
يفْمُهوُمُتْعَضَو يفْمُهِنْجِّـسلٱِ هلٱِ

َْ
لَعُيَنيِفِقاَوِلَكْي

ِّـ
َنوُم

جلٱُدِئاَقىَضَمٍذِئَنيِح.َبْعَّـشلٱ
ْ
خلٱَعَمِدُْن

ْ
ْمُهََرضْحَأَف،ِماَّـُد

اَّـمَلَف.اوَُمجْرُيَّـالَئِلَبْعَّـشلٱَنوُفاََخياوُناَكْمَُّـهنَأل،ٍفْنُعِبَال
يفْمُهوُفَقْوَأْمُهوَُرضْحَأ ملٱِ

َهلَأَسَف.ِعَمْجَْ
ُ
لٱُسيِئَرْم

ْ
:ِةَنَهَك

لَعُتَالْنَأًةَّـيِصَوْمُكاَنْيَصْوَأاَمَأ
ِّـ
هباوُم ْمُتْنَأاَهَوِ؟مْسٱلٱاَذِٰ

ألَمْدَق
ْ
َجتْنَأَنوُديِرُتَو،ْمُكِميِلْعَتِبَميِلَشُروُأْمُت

ْ
اَنْيَلَعاوُبِل

طُبَباَجَأَف.ِناَسْنِإلٱاَذٰهَمَد
ْ
ْنَأيِغَبْنَي:ُلُسُّرلٱَوُسُر

يِذَّـلٱَعوُسَيَماَقَأاَنِئاَبآُهٰلِإ.ِساَّـنلٱَنِمَرَثْكَأُهللاٱَعاَطُي
لَتَقْمُتْنَأ

ْ
لَعُمُهوُمُت

ِّـ
ُهللاٱُهَعَّـفَراَذٰه.ٍةَبَشَخَىلَعُهاَّـيِإَنيِق

لَُخمَوًاسيِئَرِهِنيِمَيِب
ِّـ

َناَرْفُغَوَةَبْوَّـتلٱَليِئاَْرسِإَيِطْعُيِل،ًاص
خلٱ
ْ

هبُهَلٌدوُهُشُنْحَنَو.اَياََط لٱُحوُّرلٱَو،ِروُمُألٱِهِذِٰ
ْ
ُسُدُق

.»ُهَنوُعيِطُيَنيِذَّـلِلُهللاٱُهاَطْعَأيِذَّـلٱ،ًاضْيَأ
l»ْمُهوُلُتْقَيْنَأَنوُرَواَشَتَياوُلَعَجَو،اوُقِنَحاوُعِمَساَّـمَلَف.

يفَماَقَف ملٱِ
لَعُم،ُليِئَالاَمَغُهُمْسٱٌِّيسيِّـرَفٌلُجَرِعَمْجَْ

ِّـ
ٌم

َجَرُْخيْنَأَرَمَأَو،ِبْعَّـشلٱِعيَِمجَدْنِعٌمَّـرَكُم،ِسوُماَّـنلِل
َهلَلاَقَّـمُث.ًاليِلَقُلُسُّرلٱ

ُ
،َنوُّيِليِئاَْرسِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:ْم

يفِساَّـنلٱِءَالُؤٰهِةَهِجْنِمْمُكِسُفْنَألاوُِزَرتْحٱ ْمُتْنَأاَمِ
ُساَدوُثَماَقِماَّـيَألٱِهِذٰهَلْبَقُهَّـنَأل.اوُلَعْفَتْنَأَنوُعِمْزُم
لٱيِذَّـلٱ،ٌْءَيشُهَّـنِإِهِسْفَنْنَعًالِئاَق

ْ
َنِمٌدَدَعِهِبَقَصَت

اوُداَقْنٱَنيِذَّـلٱُعيَِمجَو،َلِتُقيِذَّـلٱ،ٍةَئِمِعَبْرَأُوْحَنِلاَجِّـرلٱ
جلٱاَذوَُهيَماَقاَذٰهَدْعَب.َْءَيشَالاوُراَصَواوُدَّـدَبَتِهْيَلِإ

ْ
ُِّيليَِل

يف ًاضْيَأَكاَذَف.ًاريِفَغًابْعَشُهَءاَرَوَغاَزَأَو،ِباَتِتْكٱلٱِماَّـيَأِ
:ْمُكَلُلوُقَأَنآلٱَو.اوُتَّـتَشَتِهْيَلِإاوُداَقْنٱَنيِذَّـلٱُعيَِمجَو،َكَلَه
اَذٰهَناَكْنِإُهَّـنَأل!ْمُهوُكُرْتٱَوِساَّـنلٱِءَالُؤٰهْنَعاْوَّـحَنَت
لٱاَذٰهْوَأُيْأَّـرلٱ

ْ
ْنِإَو،ُضِقَتْنَيَفْوَسَفِساَّـنلٱَنِمُلَمَع

اوُدَجوُتَّـالَئِل،ُهوُضُقْنَتْنَأَنوُرِدْقَتَالَفِهللاٱَنِمَناَك
ـَلُسُّرـلٱاـْوَعَدَو.ِهـْيَلِإاوُدـاـَقْنـٱَف.ـًاضـْيَأِِهللاَنيِبِراَُحم
َّـمُث،َعوُسَيِمْسٱِباوُمَّـلَكَتَيَالْنَأْمُهْوَصْوَأَو،ْمُهوُدَلَجَو
طَأ
ْ
ملٱِماَمَأْنِمَنيِحِرَفاوُبَهَذَفْمُهاَّـمَأَو.ْمُهوُقَل

،ِعَمْجَْ
اوُناَكَو.ِهِمْسٱِلْجَأْنِماوُناَُهيْنَأَنيِلِهْأَتْسُماوُبِسُحْمَُّـهنَأل
يفٍمْوَيَّـلُكَنوُلاَزَيَال هلٱِ

َْ
يفَوِلَكْي لٱِ

ْ
لَعُمِتوُيُب

ِّـ
َنيِم

ملٱَعوُسَيِبَنِيِّـرشَبُمَو
.)٤٢-٥:٢٤لامعأ(»حيِسَْ

هسأروًابولصمًاديهشلوسرلاسرطبتامهلكاذهعم
سلوبسأرنورينعطقامك..بيلصىلعلفسأىلإ
...فيسلابلوسرلا

اموربيدارسيفاوشيعينألئاوألانويحيسملاىضتراو
.ماقومهلجألتاميذلاحيسمللًابح

نمهلتضرعتاممغرةّيحيسملاةسينكلادوجورمتساو
.مويلاىتحتاداهطضا

،ةغمادلاةينوناقلاةلدألاهذههلمدقُتماحميأنإ
نمفتهينأهلدبالىمعأبصعتريغبوةقدباهصحفيو
:قامعألا

»هولتقوحيسملااوبلصدقل«

:ميرمةروسيفررقيذإحيسملاتومدكؤيهتاذنآرقلاو

l»ًاّيَحُثَعْبُأَمْوَيَوُتوُمَأَمْوَيوُتْدِلُوَمْوَيَّـَيلَعُمَالَّـسلٱَو«
.)١٩:٣٣ميرمةروس(

مويو،هتوممويو،حيسملادلوممويركذيينآرقلاصنلاف
...هتمايق

:هتمايقدعبءامسلاىلإهعافترادكؤيرخآصنكانهو

l»َكُرِّـهَطُمَوَّـَيلِإَكُعِفاَرَوَكيِّـفَوَتُمِّـينِإىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإ
اوُرَفَكَنيِذَّـلٱَقْوَفَكوُعَبَّـتٱَنيِذَّـلٱُلِعاَجَواوُرَفَكَنيِذَّـلٱَنِم
لٱِمْوَيَىلِإ

ْ
ْمُتْنُكاَميِفْمُكَنْيَبُمُكْحَأَفْمُكُعِجْرَمَّـَيلِإَّـمُثِةَماَيِق

َختِهيِف
ْ
.)٣:٥٥نارمعلآةروس(»َنوُفِلَت

رخآصخشىلعحيسملاهبشىقلأهللانأبنيعدملانإ
كشالو،عادخلانعهزنملاوهو..عادخلاهللاىلإنوبسني
ماقفيك:لاؤسلانعاوبيجينأًامامتمهيلعبعصيسهنأ
ةئامتسنمرثكأةدملتكسمثىربكلاةعدخلاهذهبهللا
نمؤتنورقلاهذهلاوطتشاعيتلالايجألاًاكرات،ةنس
عوسيوهناكبيلصلاىلعتاميذلانأبصالخإنع
هتردقتلجهللاردابينأًاقطنمرثكألاناكامأ..حيسملا
يذلانأسانلايفيدانيةرشابمبلصلادعبًايبنلسريف
؟حيسملاعوسيوهنكيملتام

بلصنمةنسةئامتسنمرثكأدعبدمحمروهظنإ
رصاعيملو،ليئارسإضرأىلعطقشعيملوهو..حيسملا
هتادانمو،حيسملابلصةقيقحلهراكنإو..بلصلاثداح
لقعلامدختسينملكهضفريرمأ»هولتقاموهوبلصام«
..هلهللاهبهويذلا

هللافصوينأًاعطاقًاضفرضفرينيمألانمؤملانإ
ةغمادلاةينوناقلاججحلالبقيو...شغلاوعادخلابسودقلا

هللاالإهلإالةينابرلاتافصلالامك:سماخلالصفلا
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ىلعبلُصيذلانأكشللًالاجمعديالامبدكؤتيتلا
.حيسملاعوسيهتاذبوهناكبيلصلا

هللاةينادحوراكنإبطبترم..حيسملابلصةقيقحراكنإ
لامكةقيقحبماتلالهجلابكلذكطبترمو..ةعماجلا
.ةينابرلاتافصلا

ىلعبيجننأانلدباللصفلااذهمتخننألبقو
هللاوهحيسملاناكاذإ:وه،نوملسملاهددراملاطلاؤس
ىلعحيسملاتامامدنعهللاتاملهف،دسجلايفًارهاظ
يتلامايألاةثالثلالالخملاعلامكحيناكنمو؟بيلصلا
؟ربقلايفحيسملااهاضق

الوبلصُيالحورلاو..حورهللاحورنإ:انباوجو
يفو..ًالماكًاناسنإراصدسجتنيححيسملانكل..تومي
لماكناسنإكو..توهاللاءلملكهيفّلحتقولاتاذ
ئلامهتوهالبناكو،ًادسجوًاسفنوًاحورحيسملاذخأ
.ضرألاوتاومسلا

تامهنأل،ناسنإلاحيسملاوهبيلصلاىلعتاميذلاو
طَيْيَكِلَءاَجْدَقِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«ناسنإلايدفيل

ْ
َبُل

لَُخيَو
ِّـ

ٌدِحاَوٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأل«.)١٩:١٠اقول(»َكَلَهْدَقاَمَص
ملٱُعوُسَيُناَسْنِإلٱ:ِساَّـنلٱَوِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَو

»ُحيِسَْ
.)٢:٥سواثوميت١(

وهاذهو..ناسنإلاحيسملاوهبيلصلاىلعتاميذلا
ِعاَْمجِإلٱِب«:لوسرلاسلوبهنعلاقيذلاميظعلادسجتلارس
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع جلٱِ

ْ
يفَرَّـَربَت،ِدََس ،ِحوُّرلٱِ

ِملىَءاَرَت
َ
يفِهِبَنِموُأ،ِمَمُألٱَْنيَبِهِبَزِرُك،ٍةَكِئَال لٱِ

ْ
يفَعِفُرِ،َملاَع ِ

ملٱ
.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدْجَْ

ةيناسنإلاةعيبطلاداسف:سداسلالصفلا

،سودقلاهللاةسادقلقيمعلاىنعملا»دمحم«كرديمل
كلذىلإفضأ.ةيهلإلاتافصلالامكةيمهأكرديملامك
.ةيناسنإلاةعيبطلاداسفةقيقحهنهذنعتباغًادمحمنأ

ةثوروملاةطقاسلاهتعيبطبدسافناسنإلك..ناسنإلا
هنمتردحنايذلاعبنلاوهناك..مدآطقاسلاهيبأنم
ىلإثولتلالصويلاتلابوعبنلاثولت..ةيرشبلاتالالسلا
.هلكيرشبلالسنلا

،ةزرابةروصبسدقملاباتكلايفهللااهنلعأةقيقحهذه
.ثيدحلاسفنلاملعتافاشتكااهتديأو

هذهمكحتو،لوألامدآنمةثوروملاةئيطخلاراكنإةلواحمو
،ناسنإلاعفاودو،تافرصتو،لاعفأيفةطقاسلاةعيبطلا
هدصقورشلالعفياذامليرديالذإةريحيفناسنإلالعجت
..حالصلالعفينأ

:لوقيفةثوروملاةطقاسلاهتعيبطةقيقحيبنلادواددكؤي

l»خلاِبَوُتْرِّـوُصِمْثِإلٱِباَذَنَئَه
ْ

رومزم(»يِّـمُأِيبْتَلِبَحِةَّـيَِط
٥١:٥(.

ةعيبطلاداسفةقيقحًادكؤملوسرلاسلوبلوقيو
:ةثارولابةيناسنإلا

l»خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِباَمَّـنَأَكَكِلٰذِلْجَأْنِم
ْ

َىلِإُةَّـيَِط
لٱ
ْ
خلٱِبَوِ،َملاَع

ْ
ملٱِةَّـيَِط

ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ
ِعيَِمجَىلِإُتْوَْ

جلٱَأَطْخَأْذِإ،ِساَّـنلٱ
ْ

.)٥:١٢ةيمور(»ُعيَِم

ةقيقحدكؤت..ناسنإلكىلعتوملاةدايسةقيقحنإ
الإو..لوألامدآةيطخ..ةيلصألاةيطخللناسنإلكةثارو
ةيطخللباقعكءاجتوملاو..ناسنإلكتومياذاملف
؟ةيلصألا

.ةيطخالبدلوناسنإرشبلانيبسيل

l»لٱيِنَبَىلَعَفَْرشَأِءاَمَّـسلٱَنِمُهللاَا
ْ
ْنِمْلَه:َرُظْنَيِلَِرشَب

ْنَمَسْيَل،اوُدَسَف،ًاعَماوُّدَتْرٱِدَقْمُهُّلُك؟ِهللاٱِبِلاَطٍمِهاَف
.)٣و٥٣:٢رومزم(»ٌدِحاَوَالَوَسْيَل،ًاحَالَصُلَمْعَي

l»جلٱِذِإ.َقْرَفَالُهَّـنَأل
ْ

»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم
.)٢٣و٣:٢٢ةيمور(

،ةطقاسةعيبطبدولومهنألأطخأناسنإلكنأىنعمب
هلامعأىلعاهترطيسوهيفةطقاسلاةعيبطلاهذهدوجولو
يذلايهلإلاسايقملالامكىلإلوصولانعزجعهتافرصتو
تاملكلابسلوبلوسرلاهنعّربعاموهو،هللايضري
.»هللادجممهزوعأ«

صحافهنأل،ناسنإلاةعيبطبفراعلاوهوحيسملاو
ناسنإلاةايحيفةئيطخللعفادلانعثدحتي..بولقلا
:لوقيف
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l»َخت،ِساَّـنلٱِبوُلُقْنِم،ِلِخاَّـدلٱَنِمُهَّـنَأل
ْ
ُراَكْفَألٱُجُر

،ٌرْكَم،ٌثْبُخ،ٌعَمَط،ٌةَقِْرس،ٌلْتَقٌ،قْسِف،ًىنِز:ُةَريِّـِّـرشلٱ
َجت،ٌةَريِّـِرشٌْنيَع،ٌةَراَهَع

ْ
ِهِذٰهُعيَِمج.ٌلْهَج،ُءاَِيْربِك،ٌفيِد

َختِروُُّرشلٱ
ْ
سقرم(»َناَسْنِإلٱُسِّـجَنُتَوِلِخاَّـدلٱَنِمُجُر

٢٣-٧:٢١(.

ةعيبطلانيبهلخادرئادلاعارصلالوسرلاسلوبفصيو
:لوقيفهللاسومانةعاطيفهتبغروةطقاسلا

l»ٌعيِبَمٌّيِدَسَجَفاَنَأاَّـمَأَو،ٌّيِحوُرَسوُماَّـنلٱَّـنَأُمَلْعَناَنَّـنِإَف
َحت
ْ

خلٱَت
ْ

ُتْسَلْذِإ،ُهُلَعْفَأاَنَأاَمُفِرْعَأُتْسَلِّـينَأل.ِةَّـيَِط
ُمَلْعَأِّـينِإَف...ُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُهُضِغْبُأاَمْلَب،ُهُديِرُأاَمُلَعْفَأ
يفٌنِكاَسَسْيَلُهَّـنَأ يفْيَأ،َّـِ ....ٌحِلاَصٌْءَيش،يِدَسَجِ
يِذَّـلٱَّـَّـرشلٱِلَب،ُهُديِرُأيِذَّـلٱَحِلاَّـصلٱُلَعْفَأُتْسَلِّـينَأل
ُهاَّـيِإُهُديِرُأُتْسَلاَمُتْنُكْنِإَف.ُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُهُديِرُأُتْسَل
خلٱِلَب،اَنَأُهُلَعْفَأُدْعَبُتْسَلَف،ُلَعْفَأ

ْ
يفُةَنِكاَّـسلٱُةَّـيَِط »َّـِ

.)٢٠-٧:١٤ةيمور(

..ةيلصألاةيطخللهتثاروةقيقحناسنإلاخيراتدكؤيو
هاخألتق»نيياق«وهضرألاىلعدلوناسنإلوأف
ناكنإهيخألتقلريرشلاعفادلاهءاجنيأنمف..»ليباه«
ملاهيفشاعيتلاةئيبلانأًانيقي..؟ةميلسةرطفبدلُودق
!!ريرشلاليملااذههيفعرزت

نعهللاةملكيفءاجامتبثيثيدحلاسفنلاملعنإ
..ةثوروملاةطقاسلاةعيبطلا

يفيسفنلازاهجلا«روهشملاسفنلاملاع»ديورف«مَّـسق
اهنممسقلكلنأحضوأو..ماسقأةثالثىلإ»ناسنإلا
..ةنيعمصئاصخ

:ىلإمسقنييسفنلازاهجلانإ»ديورف«لاق

Super»ىلعألاانألاو..»Id«وهلاو..»Ego«انألا Ego«
.

سفنلاءاملعف..»وهلا«نعثيدحلاوهانهانمهيامو
،يسفنلازاهجلايفيروعشاللامسقلاوه»Idوهلانإ«نولوقي
ديقتيالو..ةيقلخلائدابملاقفوهجتيالهنأهصئاصخنمو
هنإ..ةثوروملاةيرطفلاتاعزنلاوحنهجتيلب،ةيقطنمدويقب
،قمعلاةياغةقيمعلا،روغلاةديعبلاةملظملارئبلاهبشي
ةرخازيهفكلذعمو،ءافخلاةياغصخشلانعةيفخملا

ىلعرطيستيتلاةيثارولاعفاودلاوتابغرلاوراكفألاب
.ناسنإلاتافرصت

انهنمو..ةطقاسلاةعيبطللًاثراودلويمدآنبالك
يذلاحالصلالمعىلعةردقلانعناسنإلازجعرهظي
»ٌةَّـيِطَخِراَْرشَألٱُروُن«ناكانهنم..ىلاعتوكرابتهللايضري
هسفنهللاموقينأةيمتحترهظانهنمو..)٢١:٤لاثمأ(
ّلجهللامايقو،اهيفىدرتيتلاةدهولانمناسنإلاذاقنإب
يفلوخدلانموهيصاعمنمناسنإلاذاقنإللمعبهمسا
طبترم..ةيلعلاهتاذبطبترمرمأوه..منهجباذع
.ةعماجلاهتينادحوب

ةعيبطلاةثاروةقيقحلنيملسملاءاملعراكنإعمو
..ةميلسةرطفبدلويناسنإلانأمهئاعداعمو..ةطقاسلا
.ناسنإلاةعيبطداسفهصوصننمريثكيفررقينآرقلانإف

:ينآرقلاصنلاأرقنرصعلاةروسيفف

l»لٱَو
ْ
ناصقنونارسخيأ(ِْرسُخيِفَلَناَسنِإلٱَّـنِإِْرصَع
ِحلاَّـصلٱاوُلِمَعَواوُنَمآَنيِذَّـلٱَّـالِإ)ةكلهو

َ
حلٱِباوُصاَوَتوِتا

ْ
ِّـَق

ِ»ْربَّـصلٱَباوُصاَوَتَو)قحلابًاضعبمهضعبىصوأيأ(
.)٣و٢و١٠٣:١رصعلاةروس(

ناسنإلانأةحيرصتاملكبنلعيينآرقلاصنلاو
وهف...ةكلهو،ناصقنو،نارسخيفاهبدولوملاهتعيبطب
اونمآنيذلاطقفىنثتسيو..ةطقاسلاهتعيبطبكلاه
.ربصلابوقحلاباوصاوتو

:ينآرقلاصنلاأرقنفسويةروسيفو

l»َمِحَراَمَّـالِإِءوُّسلٱِبٌةَراَّـمَألَسْفَّـنلٱَّـنِإِيسْفَنُئِّـرَبُأاَمَو
.)١٢:٥٣فسويةروس(»ٌميِحَرٌروُفَغِّـيبَرَّـنِإِّـيبَر

ءوسلابةرامأةطقاسلااهتعيبطبسفنلانأررقيصنلاو
اهءاجنيأنمفالإو..اهصلختوهللاةمحراهكرادتتملام
؟ءوسلاىلإليملا

:نآرقلاررقيءاسنلاةروسيفو

l»هللاٱُديِرُي
»ًافيِعَضُناَسْنِإلٱَقِلُخَوْمُكْنَعَفِّـفَُخيْنَأَُّـ

.)٤:٢٨ءاسنلاةروس(

هللاالإهلإالةيناسنإلاةعيبطلاداسف:سداسلالصفلا
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:لوقيفينآرقلاصنلااذهيدجوديرفدمحمرسفيو

الةحمسةعيرشمكحنمبمكنعففخينأهللاديري«
نعربصيالهنإفناسنإلاةعيبطفعضلةبسانماهيفريسعت
رسفملافحصملا(»تاعاطلاقاشملمحتيالو،تاوهشلا
.)١٠٤ةفحص

هتعيبطبناسنإلانأءالجوحوضولكبررقينآرقلا
نأو..ءوسلابةرامأهسفننأو،نارسخيفةطقاسلا
هتاوهشيفمكحتينأعيطتسيالًافيعضقلخناسنإلا
..هللااياصوةعاطنعزجعيو

..نيملسملاءاملعهركنينآرقلايفحضاولاميلعتلااذه
بتكهتركذوهتلوجروهتلوفطيفدمحملثدحامنأعم
ةعيبطللناسنإلكةثاروةقيقحدكؤيةيوبنلاةريسلا
.ةيطخلاوةيصعملاىلإليملاةعيبط..ةطقاسلا

دمحأهلجسودمحمةايحيفثدحامأرقنليعملاعتو
.»هللاءايبنأ«هباتكيفتجهب

كانهناك..دعسينبةيدابيفهللادبعنبدمحمبش
..ةيدعسلاةميلحهتعضرمعم

..هذخأتنأهمأتدارأو..مطفيناثلاهماعغلبنيح
.يساقلالاصفنالااذهلملستستنأعطتستملةميلحنكلو
اهلأستيهوامهلبقتتذخأومألايمدقدنعاهسفنبتقلأف
..ةيدابلاءاوهيفًاحيحصبشيىتحاهعمهكرتتنأ
.تاونسسمخدعسينبةيدابيفدمحمثكمو

دعباميففرُعامسمخلاتاونسلاهذهيفهلعقودقو
..ردصلاقشثداحب

نيمألاحورللذفانلااهمكحةيهلإلاةئيشملاتردصأ
هردصقشيو،هللادبعنبدمحمىلإطبهينأ..»ليربج«
..رونلابهففجيو،ةمحرلابهبلقلسغيو،يهلإلارمألاب
..هنمايندلاظحجرختسيو

عاضرلايفهيخأعمحابصتاذهتداعكدمحمجرخ
هوخأىتأ،راهنلافصتنااملف،يعارملاىلإعيطقلانادوقي
نالجرهذخأ..لتُقدقًادمحمنأبحيصي،ًايكابًاعزفودعي
..هردصاقشوهاعجضأف،ءاضيببايثامهيلع

نمكلمتاملكبودعتتقلطنا..ةميلحنونجنج
..يبصلاهنعدشرأيذلاهاجتالايفاهجوزاهعبتي،ةوق
هانيعو،عقتممههجو،ضرألاىلعًاسلاجًادمحمادجوف
اذامهالأسمث..هنافطالياذخأوةقريفهالَّـبق..ناعملت
؟ثدح

،ىعرتيهومانغألاظحالأتنكامنيب:يبصلالاق
نارئاطامهنأًالوأتننظ،ضايبلايتعصاننيتروصبتئجوف
امهفرعأالنيصخشاناك،يئطختكردأمث،ناريبك
..ضايبلاناسبلي

؟وهاذهأ:َّـيلإًاريشمهبحاصلامهدحألاق

..معن:لاق

،يردصاقشويناعجضأفيناذخأو،عزفلانمتدمج
،هاقشاممأتلامث،ًاديعبهاحرطوهادجوف،ًائيشهيفاسمتلاو
..ناحبشامهنأكايفتخاو

..دمحأوملسمهجرخأو..سنأثيدحلاىور

ةثداحلاهذهنأيبطرقلاكءامدقلانيرسفملاضعبىريو
:ةيآلاىنعمحرشت

l»٩٤:١حرشلاةروس(»َكَرْدَصَكَلْحَْرشَنَْملَأ(.

قشثداحنأانيأريف:ًالئاقتجهبدمحأدرطتسيو
.هرمعنمنيسمخلازواجيدمحموىرخأةرمرركتردصلا

..هبيرسأةليليناثلاردصلاقشثداحءاجدقو

نيبعجطضم-رجحلايفلاقوأ-ميطحلايفانأامنيب
-هذهىلإهذهنيبامقشف،تآيناتأ..ناظقيلاومئانلا
تيتأمث،يبلقجرختساف:لاق-هنطبىلإةرغثينعي
مثىشحمث،يبلقلسغف،ًاناميإءولممبهذنمتسطب
.)٣٨٦و٣٨٥ةحفصهللاءايبنأ(ديعُأ

ةايحيفنيترمرركتيذلاردصلاقشثداحمامأو
ةرمو،هرمعنمةسماخلاغلبيمللفطوهوةرم..دمحم
:قحلالكانلولأسننأانلزوجينيسمخلايفوهو

هللاالإهلإالةيناسنإلاةعيبطلاداسف:سداسلالصفلا
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lاذإىلوألاردصلاقشةيلمعىلإدمحملفطلاجاتحااذامل
ةطقاسلاةعيبطلاثريملو،ةميلسةرطفبدلُودقناك
؟اهبدلويناسنإلكنأسدقملاباتكلادكؤييتلا

lهعميذلارخآلاكالملاو»ليربج«هسمتلايذلاام
ةياورلابسحبًاديعبهاحرطودمحمردصيفهادجوو
ًائيشنكيملهاسمتلايذلااذهنأكشال؟ةيبرعلا
..ًاديعبهحرطنمدبالًارشوأًارذقناكامنإوًارهاط

lوهودمحملتيرجُأيتلاىلوألاةيلمعلاحجنتملله
ةيناثةيلمعرمألامزلتساىتحهرمعنمةسماخلانود
؟نيسمخلايفوهودمحمبلقاهيفَلِسُغ

وهو..ةركابلاهتلوفطيف»دمحم«ردصقشثداحنإ
يذلكلدكؤيةيوبنلاةريسلابتكهتركذيذلاثداحلا
يزيرغلاليملاةعيبط..ةطقاسلاةعيبطللناسنإلاةثارولقع
..ةيصعملاىلإ

نمةعامجلنلعأ»ًادمحم«نإفمدقتاملكعمو
.ةيوبنلاةريسلابتكهتركذرخآًارمأهيلإنيعمتسملا

هبلِّـكُودقوالإدحأنممكنمام:هللالوسردمحمنع
..ةكئالملانمهنيرقونجلانمهنيرق

؟هللالوسرايكايإو:اولاق

الف..ملسأفهيلعينناعأهللانأالإ..يايإو:لاق
.)٣٨٦ةحفصهللاءايبنأ(ريخبالإينرمأي

يفهتعيبطبوهيذلايرشبلاناسنإلاعيطتسيله
قلخيذلاو..ءوسلابةرامأهسفنيذلاو..نارسخ
ريسيفنجلانمهنيرقهبلَّـكوُيدلُوموينميذلاو..ًافيعض
ًاريبكًادهجمزلتساريرشنيرقكشريغبوهو..هرمأقفو
همالسإلبقهرمأعبتيدمحمناكوملسأىتحدمحمنم
..هدعبو

،يدرتلاوفعضلانمهلاحاذهوناسنإلاعيطتسيله
هللايضرتةحلاصًالامعألمعينأهيلعنجلاةرطيسو
؟ةنجلاباوبأهلحتفتو،سودقلا

ةعيبطلاومثإلابدولوملا،فيعضلاناسنإلااذهنإ
امهمةحلاصلالامعألابمايقلانعًامامتزجاعةطقاسلا
رثؤتنجلاىوقو،هتاوهشةدايستحتوهف..اهلمعبهتيصوأ
همزهتةطقاسلاهتعيبطنإفهللاةعاطيفهتبغرمغرو..هيلع

همزهتنأمتحملانمناكاذل.يصاعملاباكتراىلعهمغرتو
موقينأمتحملانمناكاذل.يصاعملاباكتراىلعهمغرتو
باتكلاهيمسييذلا،يهلإلاذاقنإلااذهو..هذاقنإبهتاذهللا
ةنمزألالبقهتمكحبهللاهربد..»هللاصالخ«سدقملا
يفسواثوميتهذيملتللوسرلاسلوبلوقيامك،ةيلزألا
:يهلإلايحولاباهبتكيتلاهتلاسر

l»َختَالَف
ْ
يفِْكَرتْشٱِلَب،ُهَريِسَأاَنَأِيبَالَو،اَنِّـبَرِةَداَهَشِبْلَج ِ

ملٱِلاَمِتْحٱ
يِذَّـلٱ،ِهللاٱِةَّـوُقِبَسَحِبِليِجْنِإلٱِلْجَألِتاَّـقَشَْ

ْلَب،اَنِلاَمْعَأىَضَتْقُمِبَال،ًةَسَّـدَقُمًةَوْعَداَناَعَدَواَنَصَّـلَخ
لٱىَضَتْقُمِب

ْ
يفاَنَلْتَيِطْعُأيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱَوِدْصَق ملٱِ

ِحيِسَْ
.)٩و١:٨سواثوميت٢(»ِةَّـيِلَزَألٱِةَنِمْزَألٱَلْبَقَعوُسَي

هقلخلبق..ملاعلاءاشنإلبق..ةيلزألاةنمزألالبقف
هتمكحيفهللارّبد..ناسنإلاطوقسلبق..ناسنإلا
يذلاحيسملادسجتيفهريبدتزكرتو..ناسنإلاصالخ
..لزألاذنمهعمناك

..ةعماجلاهللاةينادحوبناميإلابطبتريهلكاذه

ىلإهعفدي..ةطقاسلاةعيبطللناسنإلاةثاروبلهجلاو
..ةحلاصلاهلامعأبهللاءاضرإىلعهتردقيفةبذاكلاةقثلا
حيسملامدبيهلإلاءادفلاةيمتحراكنإىلإهعفدييلاتلابو
.ةعماجلاهللاةينادحوراكنإو..ميركلا

ءادفلحيسملايفهللادسجت:عباسلالصفلا
ةيرشبلا

يه،حيحصلااهانعممهفدمحمعطتسيملةعبارةقيقح
.حيسملايفهللادسجتةقيقح

نأعمسينأوه،هبضغريثيوملسملاجعزيامدشأنإ
.هللانباوهوأ..دسجتملاهللاوهحيسملا

.ناميإلااذهدضهنَّـصحدقنآرقلانألكلذ

:ةدئاملاةروسيفنآرقلاركذ

l»ملٱَوُهَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَل
ْلُقَمَيْرَمُنْبٱُحيِسَْ

ملٱَكِلُْهيْنَأَداَرَأْنِإًائْيَشِهللاٱَنِمُكِلْمَيْنَمَف
َنْبٱَحيِسَْ

يفْنَمَوُهَّـمُأَوَمَيْرَم لُمِِهللاَوًاعيَِمجِضْرَألٱِ
ْ

ِتاَواَمَّـسلٱُك

هللاالإهلإالةيرشبلاءادفلحيسملايفهللادسجت:عباسلالصفلا
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ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُهللاٱَوُءاَشَياَمُقُلَْخياَمُهَنْيَباَمَوِضْرَألٱَو
.)٥:١٧ةدئاملاةروس(»ٌريِدَق

l»ملٱَوُهَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَل
َلاَقَوَمَيْرَمُنْبٱُحيِسَْ

ملٱ
ْنَمُهَّـنِإْمُكَّـبَرَوِّـيبَرَهللاٱاوُدُبْعٱَليِئاَْرسِإيِنَباَيُحيِسَْ
جلٱِهْيَلَعُهللاٱَمَّـرَحْدَقَفِهللاٱِبِْكْرشُي

ْ
اَمَوُراَّـنلٱُهاَوْأَمَوَةَّـَن

.)٥:٧٢ةدئاملاةروس(»ٍراَصْنَأْنِمَنيِِملاَّـظلِل
l»لٱِتَلاَقَو

ْ
ملٱىَراَصَّـنلٱِتَلاَقَوِهللاٱُنْبٱٌرْيَزُعُدوُهَي

ُنْبٱُحيِسَْ
ُهلْوَقَكِلَذِهللاٱ

ُ
)رفكلايفنوهباشي(َنوُئِهاَضُيْمِهِهاَوْفَأِبْم

فيك(َنوُكَفْؤُيىَّـنَأُهللاٱُمُهَلَتاَقُلْبَقْنِماوُرَفَكَنيِذَّـلٱَلْوَق
.)٩:٣٠ةبوتلاةروس(»)؟قحلانعنوفرصُي

نأىريقيقدتبةينآرقلاصوصنلاهذهأرقييذلاو
اونمآو..هللاوهحيسملانأباونمآدمحمرصعيفنييحيسملا
.نآرقلاهركذاميفًامامتحضاواذهوهللانباهنأ

وهامنإو..ةديدجةعدبسيلحيسملاتوهالبناميإلاف
ًاصّلخموًايدافوًابرحيسملااولبقذنمءانمألانييحيسملاناميإ
ىلإو..مويلااذهىلإودمحمروهظدعبو،دمحمروهظلبق
.حيسملاةدوعموي

ةبراضتملادئاقعلاتارايتبطاحموهوعطتسيملًادمحمنإ
هللادسجتلحيحصلاىنعملافرعينأهرصعيفتداسيتلا
.حيسملاةقيقحفرعيمليلاتلابوحيسملايف

نأنكميالهللاوهحيسملانأبفارتعالانإفعطقلابو
.يوامسنالعإبيتأينأدباللب..يلقعدوهجمبيتأي

:ًالئاقسوثنروكيفنييحيسملللوسرلاسلوببتك

ِحوُّرلٱِبَّـالِإٌّبَرُعوُسَي:َلوُقَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَل«
لٱ
ْ
.)١٢:٣سوثنروك١(»ِسُدُق

حيسملانيبراديذلاراوحلايفرهظيقحلااذه
..هذيمالتو

ةيرصيقيفهييراوحعمحيسملاعمتجامويتاذ
ُنْبٱاَنَأِّـينِإُساَّـنلٱُلوُقَيْنَم«:حيسملامهلأس..سبليف
ملٱاَّـنَحوُيٌمْوَق:اوُلاَقَف؟ِناَسْنِإلٱ

،اَّـيِليِإَنوُرَخآَو،ُناَدَمْعَْ
َهلَلاَق.ِءاَيِبْنَألٱَنِمٌدِحاَوْوَأاَيِمْرِإَنوُرَخآَو

ُ
ْنَم،ْمُتْنَأَو:ْم

طُبُناَعْمِسَباَجَأَف؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَت
ْ
ملٱَوُهَتْنَأ:ُسُر

ُنْبٱُحيِسَْ
حلٱِهللاٱ

ْ
َّـنِإ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَيَكَلىَبوُط:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف.ِّـَي

يفيِذَّـلٱِيبَأَّـنِكٰل،َكَلْنِلْعُيَْملًامَدَوًاْمَحل ىّتم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
١٧-١٦:١٣(.

.ءايبنألانمدحاوهنأبةداهشلاحيسملالبقيمل

نمكرابوحيسملاهلبقيذلاحيحصلافارتعالاناك
ملٱَوُهَتْنَأ«هبقطن

حلٱِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
ْ

ملو)١٦:١٦ىّتم(»ِّـَي
هءاجامنإو..هتاذنميراوحلاسرطبلنالعإلااذهتأي
.تاومسلايفيذلابآلانم

ةوارضباهبراحوحيسملادسجتةقيقحضفرًادمحمنكل
»ًادَلَوَالَوًةَبِحاَص)هللا(َذََّـختٱاَم«:ًالئاقًايدانمفنعو
هنأهتلاسريفأطخلاعضومناكو..)٧٢:٣نجلاةروس(
ةقالعبلطتييذلايدسجلالزانتلابحيسمللهللاةوبأطبر
ةوبأكانهنأدمحمكرديمل..ةأرملاولجرلانيبةيسنج
.ةيسنجلاةقالعللةرمثيتأتيتلاكلتنمريثكبىمسأةونبو

ردصموهنجلانأنآرقلايفأرقنذإًاريثكبجعنو
اذهبقطنيذلاوهنجلا..ًادلوذختيملهللانابنالعإلا
نميحوهنأىلعنالعإلااذهنآرقلالجسونالعإلا
:نجلاةروسيفءاجدقف..نمحرلا

l»جلٱَنِمٌرَفَنَعَمَتْسٱُهَّـنَأَّـيلِإَيِحوُأْلُق
ْ
نِإاوُلاَقَفِّـنِ

اَنْعِمَساَّـ
اَنِّـبَرِبَِكْرشُنْنَلَوِهِباَّـنَمٱَفِدْشُّرلٱَىلِإيِدَْهيًابَجَعًانآْرُق
هلالجوهتمظعتلاعتيأ(اَنِّـبَرُّدَجَىلاَعَتُهَّـنَأَوًادَحَأ
٧٢:١نجلاةروس(»ًادَلَوَالَوًةَبِحاَصَذََّـختٱاَم)هناطلسو
.)٣و٢و

نأيبنلاىسومناسلبليئارسإينبهللارمأيذلانجلا
ةبحاصذختاامهللانأمهنمةعامجلاق..مهيلإاوتفتليال
مالكهنأىلعنجلاةعامجلوقنآرقلالجسو..ًادلوالو
ىلإوعديو..ةشهدلاريثيرمأوهو..هللانمهبىحوم
:ليئارسإينبلهللاهلاقامأرقنليعملاعت.ريكفتلا

l»لَتَال
ْ
جلٱَىلِإاوُتِفَت

ْ
طَتَالَوِّـنَا

ْ
هباوُسَّـجَنَتَتَف،َعِباَوَّـتلٱاوُبُل .ِْمِ

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ
ُ

.)١٩:٣١نييوال(»ْمُك
l»لَخَدىَتَم

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَضْرَألٱَت

ُ
ْمَّـلَعَتَتَال،َك

...َكيِفْدَجوُيَال.ِمَمُألٱَكِئٰلوُأِسْجِرَلْثِمَلَعْفَتْنَأ
َالَو،ٌرِحاَسَالَوٌلِئاَفَتُمَالَوٌفِئاَعَالَو،ًةَفاَرِعُفُرْعَيْنَم
ْنَمَالَو،ًةَعِباَتْوَأًاّناَجُلَأْسَيْنَمَالَو،ًةَيْقُريِقْرَيْنَم
ملٱُريِشَتْسَي

َدْنِعٌهوُرْكَمَكِلٰذُلَعْفَيْنَمَّـلُكَّـنَأل.ىَتْوَْ
.)١٢-١٨:٩ةينثت(»ِّـبَّـرلٱ
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نأيبنلاىسوملاهبىحوأيتلاةاروتلايفهللالوقي
هوركم«ًاناجلأسينمنأو»ةساجن«نجلاىلإتافتلالا
.»برلادنع

نوعمتسيدمحمىلإاولامنجلانمًارفننأررقينآرقلاو
:نآرقلااهركذيتلاتاملكلادمحمىقلتمهنمو،نآرقلا

l»٧٢:٣نجلاةروس(»ًادَلَوَالَوًةَبِحاَص)هللا(َذََّـختٱاَم(.

:ماعنألاةروسيفنآرقلاركذيو

l»ُهَلْنُكَتَْملَوٌدَلَوُهَلُنوُكَيىَّـنَأِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُعيِدَب
ةروس(»ٌميِلَعٍْءَيشِّـلُكِبَوُهَوٍْءَيشَّـلُكَقَلَخَوٌةَبِحاَص
.)٦:١٠١ماعنألا

ىلعًامهفنكيمل،حيسمللهللاةوبألدمحممهفنإ
لب..هللانمهبىحوملاسدقملاباتكلاتانالعإساسأ
نمو..نجلانمرفننمريطخلارمألااذهيفهملعىقلت
،نيـيـسـوـيرآلاو،ةــســطـاــنـغــلانــمو..يدــسجلاريــكـــفــتـلا
ةيحورةونبيهو،حيسملاةونبنأنظف..نيينويبألاو
.ةبحاصنماهلدبالةيدسجةونبالإيهام،ةيلزأ

ناميإلادضهبرحنآرقلارهشينأدعبهنأبجعنمو
:ريطخلاصنلااذهركذيهنإف..هللانباوهحيسملانأب

l»لٱُلَّـوَأاَنَأَفٌدَلَوِناَْمحَّـرلِلَناَكْنِإْلُق
ْ
ةروس(»َنيِدِباَع

.)٤٣:٨١فرخزلا

نمتبثنإ..قحلاملسملليطعيينآرقلاصنلااذهو
نباحيسملانأليجنالاوةاروتلايفهبىحوملاهللامالك
دنعنيدجاسلا..هلنيدباعلالوأنوكينأ..هللا
..هيمدق

يفهئامسأنمو،ةيلزألاهتافصنمةفصهللاةوبأنإ
هتوبأنوكتنأمتحتاذل..»بآلا«مساليجنإلاوةاروتلا
..ةيلزأحيسملل

ناك..ليجنإلامادخدحأنع»ناهيد«روتكدلاانثدح
يفنيرضاحلانمصخشباذإو..حيسملاتوهالنعملكتي
عيطتستالتنأ:ٍلاعتوصبهللوقيوهعطاقيعامتجالا
بآلاو»يلزأ«بآلانإ.يلزألاهللانباوهحيسملانأتابثإ

نبالانوكيالاذهىلعو..دوجولايفهنباقبسيًايقطنم
.هللاوهسيلف..ًايلزأحيسملانكيملاذإو..هيبأكًايلزأ

تقدصدقل:ًالئاقضرتعملااذهىلعليجنإلامداخدرو
ينعدنآلاو..»يلزأبآلا«نأكلوقيفيقيدصاي
يفهعمنوكينأنود؟يلزألابآلاهللانوكيفيك.كلأسأ
متحتبآلايف»ةّوبألا«ةيلزأنإ؟يلزألانبالاةعماجلاهتدحو
ًانبا،يلزألابآللنوكينأدبالذإ،»نبالا«دوجوةيلزأ
متحتةيلزألاةوبألانإ..يلزألابآلاوهناكامالإو..ًايلزأ
.ةيلزألاةونبلادوجو

:ملسمللنآرقلالوقي

l»حلٱِلُقَو
ْ
ٌكِيَرشُهَلْنُكَيَْملَوًادَلَوْذِخَّـتَيَْمليِذَّـلٱِِهللاُدَْم

يف ملٱِ
لُْ
ْ

هيلاوييلوالويأ(ِّـلُّذلٱَنِمٌّيلَوُهَلْنُكَيَْملَوِك
ةروس(»ًاريِبْكَتُْهِّـربَكَو)هنعاهعفديةلذملجأنمةنوعملا
.)١٧:١١١ءارسإلا

l»َهلاَمًادَلَوُهللاٱَذََّـختٱاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرِذْنُيَو
ُ
لِعْنِمِهِبْم

ْ
َالَوٍم

َختًةَمِلَكَْتُربَكْمِهِئاَبآل
ْ
َّـالِإَنوُلوُقَيْنِإْمِهِهاَوْفَأْنِمُجُر

.)٥و١٨:٤فهكلاةروس(»ًابِذَك
l»ًاركنم(ًاّدِإًائْيَشْمُتْئِجْدَقَلًادَلَوُناَْمحَّـرلٱَذََّـختٱاوُلاَقَو

نتتفتيونققشتي(ُهْنِمَنْرَّـطَفَتَيُتاَواَمَّـسلٱُداَكَت)ًاعيظف
جلٱُّرَِختَوُضْرَألٱُّقَشْنَتَو)هتعانشنم

ْ
اْوَعَدْنَأًاّدَهُلاَبِ

ةروس(»ًادَلَوَذِخَّـتَيْنَأِناَْمحَّـرلِليِغَبْنَياَمَوًادَلَوِناَْمحَّـرلِل
.)٩٢-١٩:٨٨ميرم

..حيسملاةونبىنعملنآرقلاموهفميفأطخلارولبتيانه

سيلسدقملاباتكلاهنعثدحتييذلاحيسملانإ
..»هللانبا«لبهللا»دلو«

.ًادلوذختيملهللا

يفهلًاقباسهللاناكل»هللادلو«حيسملاناكولهنأل
..هنبابألاقبسيامكدوجولا

يفةاواسملاينعينبالاريبعتو»هللانبا«وهحيسملانكل
.تاذلايفوةيلزألا

َناَك«:هنأاذوهيكلم»ايصمأ«نعميدقلادهعلايفأرقن
.)١٤:٢كولم٢(»َكَلَمَنيِحًةَنَسَنِيْرشِعَوٍسَْمخَنْبٱ
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َةََرشَعَّـتِسَنْبٱَناَك«هنأايصمأنبايرزعنعأرقنو
.)١٥:٢كولم٢(»َكَلَمَنيِحًةَنَس

ٍسَْمخَنْبٱَناَك«هنأاذوهيكلمايقزحنعأرقنو
.)١٨:٢كولم٢(»َكَلَمَنيِحًةَنَسَنِيْرشِعَو

دوجولايفةاواسملاينعتةقباسلاتايآلايف»نبا«ةملكو
.ينمزلا

.ةنسنيرشعوسمخهرمعناك»ًايصمأ«كلملاف

.ةنسرشعةتسهرمعناك»ايرزع«كلملاو

.ةنسنيرشعوسمخهرمعناك»ايقزح«كلملاو

لبينمزلادوجولايفةيعبتلاينعتالانه»نبا«ةملكف
.دوجولايفةاواسملاعطقلابينعت

.هلاشاح..نامزلايفًادلوهسفنلذختيملهللا

نعةوبنيفسدقملاباتكلااهيفلاقيتلاةديحولاةرملا
ءايعشإرفسيفتركذ»دلوانلدلويهنأل«حيسملاةدالو
:تاملكلابيبنلا

l»َىلَعُةَساَيِّـرلٱُنوُكَتَو،ًانْبٱىَطْعُنَوٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل
،ًاّيِدَبَأًابَأ،ًاريِدَقًاَهلِإ،ًاريِشُم،ًابيِجَعُهُمْسٱىَعْدُيَو،ِهِفِتَك
.)٩:٦ءايعشإ(»ِمَالَّـسلٱَسيِئَر

هللاسيلانهملكتملانأانيرتةوبنلاهذهلةققدملاةءارقلاو
يفملكتملا..هتينادحويفعماجلاهللالب..هدحوبآلا
:لوقيكلذل»ميظعلاثولاثلا«وهةوبنلا

l»ًانباىطعُنودلوانلدلويهنأل«.

..ثولاثلاديلوهنإ..هدحوبآلاديلوسيلديلولاف
نعثدحتتةوبنلانكل..لزألاذنمهيفدوجوموهو
نإ..هناحبسًادلوذختيملنمحرلا..نامزلايفهدسجت
دسجتنيح»ًادلو«راصهنكل..يلزألاهنباوهحيسملا
ليلديلزألاحيسملادوجوو..ًاركذًانباراصهنأىنعمب
.هتوهالةقيقحىلععطاق

هدسجتدعبهيلإهتالصيف»بآلا«بطاخيهعمسا
:لوقيف

l»ملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجمَنآلٱَو
يِذَّـلٱِدْجَْ

لٱِنْوَكَلْبَقَكَدْنِعِيلَناَك
ْ
.)١٧:٥انحوي(ِ»َملاَع

l»يِعَمَنوُنوُكَييِنَتْيَطْعَأَنيِذَّـلٱِءَالُؤٰهَّـنَأُديِرُأُبآلٱاَُّهيَأ
َكَّـنَأل،يِنَتْيَطْعَأيِذَّـلٱيِدَْجماوُرُظْنَيِل،اَنَأُنوُكَأُثْيَح
لٱِءاَشْنِإَلْبَقيِنَتْبَبْحَأ

ْ
.)١٧:٢٤انحوي(ِ»َملاَع

lدوهيللحيسملالاقدقو:
l»حلٱ

ْ
حلٱَّـَق

ْ
»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَيْنَأَلْبَق:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

.)٨:٥٨انحوي(

.نئاكحيسملا..ملاعلانوكلبق

.نئاكحيسملا..ملاعلاءاشنإلبق

.نئاكحيسملا..ءايبنألاوبأميهاربإنوكينألبق

.ىلاعتوكرابتهللاهبدرفتيمساوه»نئاكلا«و

يتلاءامسألانأانلرهظيءايعشإةوبنلقيقدليلحتو
قلطُتنأنكميالةيهلإءامسأاهلك..ديلولااذهلتيطعأ
.ناسنإدرجمىلع

:ديلولااذهنعلوقتةوبنلاف

سيئرًايدبأًابأًاريدقًاهلإًاريشمًابيجعهمساىعدُيو«
.»مالسلا

.هتينادحويفعماجلاهلإللةيهلإءامسأاهلكهذهو

.)١٣:١٨ةاضق(بيجعهمسايذلاهدحووهف

)١١:٣٤ةيمور(هلريشماليذلاريشملاهدحووهو

)١٧:١نيوكت(ريدقلاهلإلاوهو

)٢:١٠يخالم(يدبألابألاوهو

:١يسولوك(حيسملايفهتوهالءلمبلحيذلاوهو
١٩(.
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.ةيلزألايفبآللٍواسمحيسملا

.ةيهلإلاتاذلايفهتاواسمىلإتأنلنآلاو

نامثذنمضرمهبناكيذلالجرلاحيسملاأربأنأدعب
َكَرِيَرسْلِْمحٱِ.مُق«هللاقذإهنمةملكبةنسنيثالثو
لمحو،لاحلايفلجرلاماقو..)٥:٨انحوي(»ِشْمٱَو
..ىشموهريرس

..تبسموييفكلذناك

كاهتناوهتبسلامويلجرلاءافشنأدوهيلاربتعاو
نأنيبلاطحيسملااودراطو..سدقملامويلااذهةيسدقل
.هولتقي

l»ُلَمْعَأاَنَأَوَنآلٱىَّـتَحُلَمْعَيِيبَأ:ُعوُسَيْمَُهباَجَأَف«
.)٥:١٧انحوي(

هولتقينأرثكأنوبلطيدوهيلاناكلوقلااذهلاقذإو
،ُهوُبَأَهللاٱَّـنِإًاضْيَأَلاَقْلَب،ْطَقَفَتْبَّـسلٱِضُقْنَيَْملُهَّـنَأل«
.)٥:١٨انحوي(»ِهللاٱِبُهَسْفَنًالِداَعُم

يبأ«حيسملالوقنم،باتكلهأمهو،دوهيلامهفدقل
.هللاابهسفنلداعيهنإ..»لمعأانأونآلاىتحلمعي
موهفموهو..هللاابةاواسملاينعتمهموهفميفتناكةيونبلاف
.حيحص

..هللاهتلداعمحيسملااهيفدكأةرمرخآهذهنكتمل
.»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«لاق١٠:٣٠انحوييفف

َبآلٱاَنِرَأ،ُدِّـيَساَي«نييراوحلادحأسبليفهللاقاملو
يِنْفِرْعَتَْملَوُهُتَّـدُمِهِذٰهًاناَمَزْمُكَعَماَنَأ:ُعوُسَيُهَلَلاَق.اَناَفَكَو
اَنِرَأَتْنَأُلوُقَتَفْيَكَف،َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا!ُسُّبُليِفاَي
يفاَنَأِّـينَأُنِمْؤُتَتْسَلَأ؟َبآلٱ يفَبآلٱَوِبآلٱِ لٱ؟َّـِ

ْ
ُمَالَك

لَكُأيِذَّـلٱ
ِّـ
َبآلٱَّـنِكٰل،ِيسْفَنْنِمِهِبُمَّـلَكَتَأُتْسَلِهِبْمُكُم

حلٱ
ْ
يفَّـلَا .)١٠-١٤:٨انحوي(»َلاَمْعَألٱُلَمْعَيَوُهَّـِ

:نيمألاقداصلاوهوحيسملالاقىرخأةبسانميفو

l»َنْبالٱُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَلَو،ِيبَأْنِمَّـَيلِإَعِفُدْدَقٍْءَيشُّلُك
ُنْبالٱَداَرَأْنَمَوُنْبالٱَّـالِإَبآلٱُفِرْعَيٌدَحَأَالَو،ُبآلٱَّـالِإ
.)١١:٢٧ىّتم(»ُهَلَنِلْعُيْنَأ

حيسملانإ..ناسنإاهبقطنينأنكميالهذهكتاملك
الًادحأنإحرشيأنعينغيحوضويفهتاملكبنلعي
فرعيالًادحأنأو..»بآلا«الإهتوهالةقيقحيفهفرعي
نيبةيهلإلاتاذلايفةقالعلاف»نبالا«الإهتوهاليف»بآلا«
يرشبلالقعلارودقميفسيلةقالعنبالاوبآلا
نلعينأهتعاطتسابيذلاوههدحونبالانإ...اهتفرعم
همفبلاقامكًامامت..ديرينمل»بآلا«تافصنع
:كرابملا

l»حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ
ْ
حلٱَوَُّق

ْ
ِبآلٱَىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي

.)١٤:٦انحوي(»ِيبَّـالِإ

هدحووه..ٍعدملكمامأبابلاحيسملاقلغأدقل
.هاوسسيلوبآلاىلإقيرطلا

:هيعماسلحيسملالاقىرخأةرمو

l»ِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُكىَطْعَأْدَقْلَب،ًادَحَأُنيِدَيَالَبآلٱَّـنَأل
جلٱَمِرْكُيْيَكِل،ِنْبالِل

ْ
ْنَم.َبآلٱَنوُمِرْكُياَمَكَنْبٱلٱُعيَِم

٥:٢٢انحوي(»ُهَلَسْرَأيِذَّـلٱَبآلٱُمِرْكُيَالَنْبالٱُمِرْكُيَال
.)٢٣و

..هلسرأيذلابآللماركإوه..هللانباحيسملاماركإ
مالك..هلسرأيذلابآلامركيال..نبالامركيالنمو
.ريكفتلايعدتسيوديدشلاهابتنالايعرتسيريطخ

:نآرقلاركذنيحو

l»ملٱَوُهَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَل
ْلُقَمَيْرَمُنْبٱُحيِسَْ

ملٱَكِلُْهيْنَأَداَرَأْنِإًائْيَشِهللاٱَنِمُكِلْمَيْنَمَف
َنْبٱَحيِسَْ

يفْنَمَوُهَّـمُأَوَمَيْرَم لُمِِهللاَوًاعيَِمجِضْرَألٱِ
ْ

ِتاَواَمَّـسلٱُك
ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُهللاٱَوُءاَشَياَمُقُلَْخياَمُهَنْيَباَمَوِضْرَألٱَو
.)٥:١٧ةدئاملاةروس(»ٌريِدَق

..هللانباحيسمللهماركإمدعينآرقلاصنلااذهبنلعأ
.هلسرأيذلابآللهماركإمدعيلاتلابو

نعهتاذبينغوهف..ًادلوهلذختيملهمساكرابتهللا
يفهلدوجوالروصتوه،ًادلوهللاذاختاروصتو..هتاقولخم
ةّيحيسملاميلاعتيفوأ،سدقملاباتكلاتايطعملك
.ةيباتكلا
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ممىَفَطْصالًادَلَوَذِخَّـتَيْنَأُهللاٱَداَرَأْوَل«نآرقلالوقو اَّـِ
لٱُهللاٱَوُهُهَناَحْبُسُءاَشَياَمُقُلَْخي

ْ
لٱُدِحاَو

ْ
رمزلاةروس(»ُراَّـهَق

٣٩:٤(.

قلخنمًادحأنأل..ناسنإلليلقعلانايكلازهيلوق
هذختيىتحهلالجوهتزعماقمىلإومسينأنكميالهللا
...ًادلوهللا

نكميالةديرفةقالعهللاوحيسملانيبةونبلاةقالعنإ
يذلاديحولاهللانباوهف..رشبلاوأةكئالملااهيلإىقرينأ
.هيبشالوهلليثمال

هباتكيفهللانماهبىحوملاةملكلاىلإدوعنانهنحنو
نمانيرتعينأريغبو،طرشالوديقريغباهلبقنو،ميركلا
:تاملكلاانحويليجنإيفأرقن.كشيأاهتهج

l»لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل
ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
ْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَال
ْ
»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

.)٣:١٦انحوي(

:لوسرلاانحويلوقبو

l»هب ُهَنْبٱَلَسْرَأْدَقَهللاٱَّـنَأ:اَنيِفِهللاٱُةَّـبََحمْتَرِهْظُأاَذِٰ
لٱ
ْ
لٱَىلِإَديِحَو

ْ
.)٤:٩انحوي١(»ِهِباَيْحَنْيَكِلَِملاَع

ىلعهللانباحيسملاتومبنمؤينم..ةديرفةيونبهذه
بآلاهللاو..ةيدبألاةايحلاهلنوكتلبكلهينلبيلصلا
ةيضقهذه..هبايحنيكلملاعلاىلإديحولاهنبالسرأدق
.ةيريصم

l»حلٱُهَلَفُنْبالٱُهَلْنَم
ْ
ْتَسْيَلَفِهللاٱُنْبٱُهَلَسْيَلْنَمَو،ُةاََي

حلٱُهَل
ْ
.)٥:١٢انحوي١(»ُةاََي

يهلإيحويهلب..رشباهعدتبينأنكميالتاملك
ةيونبنيبقرفلاانهركذننأانيلعًامازلىرنو..حيرص
.حيسملاةيونبو،رشبلاةيونبو،ةكئالملا

قلخلابهللاءانبأةكئالملا-

:بويأرفساهدكأةقيقحهذه

l»ِّـبَّـرلٱَماَمَأاوُلُثْمَيِلِهللاٱوُنَبَءاَجُهَّـنَأٍمْوَيَتاَذَناَكَو«
.)١:٦بويأ(

..ةكئالملامهةيآلاهذهيفهللاونبو

ةكئالملاوحيسملانيبنراقينييناربعلاىلإةلاسرلابتاكو
نأهنكميالهتبترتمسامهمةكئالملانمًادحأنأررقيو
:لوقيف..هللانباةمظعىلإىقري

l»ِملُهَّـنَأل
َ
ملٱَنِمْن

لٱاَنَأيِنْبٱَتْنَأ:ُّطَقَلاَقِةَكِئَالَْ
ْ
َمْوَي

ًاضْيَأَو؟ًانْبٱَِيلُنوُكَيَوُهَوًابَأُهَلُنوُكَأاَنَأ:ًاضْيَأَو؟َكُتْدَلَو
لٱَلَخْدَأىَتَم

ْ
لٱَىلِإَرْكِب

ْ
لَو:ُلوُقَيَِملاَع

ْ
ُّلُكُهَلْدُجْسَت

ملٱِنَعَو.ِهللاٱِةَكِئَالَم
ًاحاَيِرُهَتَكِئَالَمُعِناَّـصلٱ:ُلوُقَيِةَكِئَالَْ

َىلِإُهللاَأاَيَكُّيِسْرُك:ِنْبالٱْنَعاَّـمَأَو.ٍراَنَبيَِهلُهَماَّـدُخَو
لُمُبيِضَقٍةَماَقِتْسٱُبيِضَق.ِروُهُّدلٱِرْهَد

ْ
نييناربع(»َكِك

٨-١:٥(.

نعهتيلضفأوحيسملاةمظعانلنلعتةرينملاتايآلاهذه
.ةكئالملا

لكف»ينباتنأ«ةكئالملاسيئرلىتحلقيملهللااف-
.هيديةعنصةكئالملا

دوجسلابةكئالملارمأهللانأانلنلعتتايآلاو-
.ملاعلالخدنيححيسملل

l»لٱَلَخْدَأىَتَمًاضْيَأَو
ْ
لٱَىلِإَرْكِب

ْ
لَو:ُلوُقَيَِملاَع

ْ
ُهَلْدُجْسَت

.)١:٦نييناربع(»ِهللاٱِةَكِئَالَمُّلُك

هقلخمويمدآلدوجسلابةكئالملاهمساكرابتهللارمأيمل
مدآّنإلب..ةكئالملاهلدجستىتحهللاوهسيلمدآف..
لوقيامكةكئالملانملقأةجرديفقلُخ..قلُخنيح
:رومزملايفيبنلادواد

l»ُهَدِقَتْفَتىَّـتَحَمَدآُنْبٱَوُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهْنَمَف!
ملٱِنَعًاليِلَقُهَصُقْنَتَو

.)٥و٨:٤رومزم(»ِةَكِئَالَْ

.راننمهللامهقلخ..حاورأةكئالملا

l»لُمًاراَنُهَماَّـدُخَوًاحاَيِرُهَتَكِئَالَمُعِناَّـصلٱ
ْ
رومزم(»ًةَبِهَت

١٠٤:٤(.
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تّلجهللارمأيملو..بارتنمهللاهقلخدقفمدآامأ
هريغلدوجسلامّرحهنألًالوأ..هلدوجسلابةكئالملاهتمكح
ى°تم(»دبعتهدحوهايإودجستكهلإبرلل«ًاقلطمًاميرحت
ناسنإلاو..ىندأللدجسيالىلعألانألًايناثو..)٤:١٠
ةكئالملادوجسنألًاثلاثو..ةكئالملانملقأةجرديفقلُخ
.هللاابكرشمدآهيلأتو..مدآلهيلأت..مدآل

ملاعلاىلإ»يلزألاهللانبا«حيسملالخدنيحنكلو
ةكئالملاىلإيهلإلارمألاردص،سانلاهبشيفًارئاص
يلزألاهللانبالةكئالملادجس)٩٧:٧رومزم(»اودجسا«
.نامزلايفدسجتامدنع

نعنآرقلاهلاقامو.قلخلابهللاءانبأمهةكئالملانإ
ملنآرقلافسدقملاباتكلانمذوخأمراننمةكئالملاقلخ
.ديدجبتأي

ينبتلابهللاءانبأمهحيسملابنونمؤملا-

نولبقيامدنعةيونبلازايتماهللامهيطعيحيسملابنونمؤملا
:لوسرلاانحويلوقيامكًابروًاصلخمحيسملا

l»لَبْقَتَْملُهُتَّـصاَخَو،َءاَجِهِتَّـصاَخَىلِإ
ْ
َنيِذَّـلٱُّلُكاَّـمَأَو.ُه

لُسْمُهاَطْعَأَفُهوُلِبَق
ْ
ِيَأ،ِهللاٱَدَالْوَأاوُريِصَيْنَأًاناَط

ملٱ
ْنِمَالَو،ٍمَدْنِمَسْيَلاوُدِلُوَنيِذَّـلَا.ِهِمْسٱِبَنوُنِمْؤُْ
انحوي(»ِهللاٱَنِمْلَب،ٍلُجَرِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍدَسَجِةَئيِشَم
١٣-١:١١(.

:لوسرلاسلوبلوقيو

l»ملٱِبِناَميِإلٱِبِهللاٱُءاَنْبَأًاعيَِمجْمُكَّـنَأل
ةيطالغ(»َعوُسَيِحيِسَْ

٣:٢٦(.

ليئارسإينبىلعهللاقلطأميدقلادهعلاباتكيفو
:يبنلاىسومللاقف»ركبلاينبا«بقل

l»لٱيِنْبٱُليِئاَْرسِإ:ُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكٰه:َنْوَعْرِفِلُلوُقَتَف
ْ
.ُرْكِب

لُقَف
ْ

طَأ:َكَلُت
ْ
طُتْنَأَتْيَبَأَف،ِينَدُبْعَيِليِنْبٱِقِل

ْ
اَنَأاَه.ُهَقِل

لٱَكَنْبٱُلُتْقَأ
ْ
.)٢٣و٤:٢٢جورخ(»َرْكِب

ةيونبلاتاقالعلكنألوقننأةظحالملابريدجو
وأ،حيسملابنينمؤملاوأ،ةكئالملاةيونبءاوس-انهةروكذملا

يهلب،يدسجلالسانتلاباهلةقالعال..ليئارسإينب
.مهركذتنمبةصاخةقالعنعريبعت

هللاةقيلخمهنأينعتةكئالملابطبترتنيحةيونبلاف
نعنلعتحيسملابنينمؤملابطبترتنيحو.هيديةعنصو
.حيسملايفديدجلامهزكرم

لوأوهليئارسإينبنأتنلعأليئارسإبتطبترانيحو
نعتنلعأامك..هلةداهشللهزرفأوهللاهراتخابعش
ناكهللانباحيسملانألنيملاعلاىلعبعشلااذهةيلضفأ
.مهنميتأيس

.اهلليثمالوةيلزأاهنأل..ةديرفيهفحيسملاةيونبامأ

اهموهفمبعبرألاقئاقحلاهذهدمحمنعتباغدقل
.حيحصلا

ةيصعمللماتلاهللاضغبوةيهلإلاتاذلاةسادقةقيقح-
اهتفرتقايتلاتائيسلانعريفكتللهدحوهتردقو،ةيطخلاو
.ةيرشبلا

.ةينابرلاتافصلالامكةقيقح-

ةثارووةيناسنإلاةعيبطلاداسفلحيحصلامهفلاةقيقح
.ةيطخلا

ءادفلةيناسنإةيصخشيفحيسملايفهللادسجتةقيقح-
.ةيرشبلا

أطخيفدمحمعقوةيرهوجلاقئاقحلاهذهبهلهجلةجيتنو
كاردإعطتسيملو،ةعماجلاهللاةينادحوركنأذإميسج
.يهلإلاقحلالامك

نآرقلايفهللاديسجت:نماثلالصفلا

..حيسملايفهللادّسجتفنعببراحيذلانآرقلا
مه،هللانباوهحيسملانأبنونمؤينيذلانأررقييذلاو
.هللادّسجهنيعنآرقلااذه..هللامهلتاق..ةرفك

هللاالإهلإالنآرقلايفهللاديسجت:نماثلالصفلا
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ًاهجوهللانآرقلاىطعأ-١

l»جلٱوُذَكِّـبَرُهْجَوىَقْبَيَوٍناَفاَهْيَلَعْنَمُّلُك
ْ

ِلََال
.)٢٧و٥٥:٢٦نمحرلاةروس(»ِماَرْكِإلٱَو

l»ٌكِلاَهٍْءَيشُّلُكَوُهَّـالِإَهَلِإَالَرَخآًاَهلِإِهللاٱَعَمُعْدَتَالَو
حلٱُهَلُهَهْجَوَّـالِإ

ْ
:٢٨صصقلاةروس(»َنوُعَجْرُتِهْيَلِإَوُمُْك

٨٨(.

نيديهللانآرقلاىطعأو-٢

l»لٱِتَلاَقَو
ْ
اَمِباوُنِعُلَوِْمهيِدْيَأْتَّـلُغٌةَلوُلْغَمِهللاٱُدَيُدوُهَي

ةروس(»...ُءاَشَيَفْيَكُقِفْنُيِناَتَطوُسْبَمُهاَدَيْلَباوُلاَق
.)٥:٦٤ةدئاملا

نينيعهللانآرقلاىطعأو-٣

l»لَسْرَأْدَقَلَو
ْ
اَمَهللاٱاوُدُبْعٱِمْوَقاَيَلاَقَفِهِمْوَقَىلِإًاحوُناَن

ِنوُبَّـذَكاَمِبِينُْرصْنٱِّـبَرَلاَقَنوُقَّـتَتَالَفَأُُهْريَغٍهَلِإْنِمْمُكَل
لٱِعَنْصٱِنَأِهْيَلِإاَنْيَحْوَأَف

ْ
لُف
ْ

َءاَجاَذِإَفاَنِيْحَوَواَنِنُيْعَأِبَك
ِْنيَنْثٱِْنيَجْوَزٍّلُكْنِماَهيِفْكُلْسٱَفُروُّنَّـتلٱَراَفَواَنُرْمَأ
لٱِهْيَلَعَقَبَسْنَمَّـالِإَكَلْهَأَو

ْ
يفيِنْبِطاَُختَالَوْمُهْنِمُلْوَق ِ

َكَعَمْنَمَوَتْنَأَتْيَوَتْسٱاَذِإَفَنوُقَرْغُمْمَُّـهنِإاوُمَلَظَنيِذَّـلٱ
لٱَىلَع

ْ
لُف
ْ

حلٱِلُقَفِك
ْ
لٱَنِماَناَّـجَنيِذَّـلٱِِهللاُدَْم

ْ
ِمْوَق

.)٢٨و٢٧و٢٦و٢٣:٢٣نونمؤملاةروس(»َنيِِملاَّـظلٱ

ًاتوصوًامالكهللانآرقلاىطعأو-٤

l»...٤:١٦٤ءاسنلاةروس(»ًاميِلْكَتىَسوُمُهللاٱَمَّـلَكَو(.
l»..َهلْتَدَبَةَرَجَّـشلٱاَقاَذاَّـمَلَف

ُ
اَقِفَطَواَمُُهتآْوَساَم

جلٱِقَرَوْنِماَمِهْيَلَعِناَفِصَْخي
ْ
اَمُكَْهنَأَْملَأاَمُُّهبَراَُمهاَداَنَوِةَّـَن

لِتْنَع
ْ
ٌوُّدَعاَمُكَلَناَطْيَّـشلٱَّـنِإاَمُكَلْلُقَأَوِةَرَجَّـشلٱاَمُك

.)٧:٢٢فارعألاةروس(»ٌنيِبُم

اهاطعأيتلاحاولألايفًابتاكهللانآرقلاروصو-٥
:يبنلاىسومل

l»ِيتَالاَسِرِبِساَّـنلٱَىلَعَكُتْيَفَطْصٱِّـينِإىَسوُماَيَلاَق
ُهَلاَنْبَتَكَوَنيِرِكاَّـشلٱَنِمْنُكَوَكُتْيَتآاَمْذُخَفيِمَالَكِبَو
يف لَألٱِ

ْ
ٍْءَيشِّـلُكِلًاليِصْفَتَوًةَظِعْوَمٍْءَيشِّـلُكْنِمِحاَو

َراَدْمُكيِروُأَساَهِنَسْحَأِباوُذُخْأَيَكَمْوَقْرُمْأَوٍةَّـوُقِباَهْذُخَف
لٱ
ْ
.)١٤٥و٧:١٤٤فارعألاةروس(»َنيِقِساَف

هللارونهبشًاينآرقًاصنأرقنمدقتاملكعمو-٦
رونلالولحبحيرصرارقإاذهو.حابصماهيفةاكشمب
:ينآرقلاصنلالوقي.ىرُياميفيهلإلا

l»اَهيِفٍةاَكْشِمَكِهِروُنُلَثَمِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُروُنُهللاٱ
ملٱٌحاَبْصِم

ْ
يفُحاَبْصِ ٌّيِّـرُدٌبَكْوَكاََّـهنَأَكُةَجاَجُزّلٱٍةَجاَجُزِ

ُداَكَيٍةَّـيِبْرَغَالَوٍةَّـيِقَْرشَالٍةَنوُتْيَزٍةَكَراَبُمٍةَرَجَشْنِمُدَقوُي
ُهللاٱيِدَْهيٍروُنَىلَعٌروُنٌراَنُهْسَسْمَتَْملْوَلَوُءِيضُياَهُتْيَز
.)٢٤:٣٥رونلاةروس(»...ُءاَشَيْنَمِهِروُنِل

بولسألاويوغللاريوصتلانمهيفينآرقلاصنلااذهنإ
.رابتعالابًاريدجًانالعإيوحيهنكل..ريثكلاءيشلايغالبلا
الهرونوهللاو..ضرألاوتاومسلارونهللانأررقيصنلاف
هللاءامسأنمو..هللانمرداصهللارونف..نالصفني
اهيفةاكشمبهللارونهِّـبشُيصنلاو.»رونلا«مساىنسحلا
رخآىنعمبوأ،ةذفانلاريغةوكلايهةاكشملاو..حابصم
يهوجراخلاىلعةلطملااهتهجنمةدودسملاةذفانلا
ىنعملاو..اهيفءايشأعضولفيرلاتويبضعبيفمدختست
هرونف..حابصمهيفجراخلانمدودسمكابشكهرونلثم
ديرفدمحم«عدنلو.ةدودسملاةوكلاءارويفخمىنعملااذهب
:لوقيفينآرقلاصنلااذهانلرسفي»يدجو

،هبالإاهيفءيشىريالضرألاوتاومسلارونهللا«
نمليدنقيفحابصملا،حابصماهيفةوككهرونةفص
بكوكهنأكليدنقلا..ةلعتشملاةليتفلاوهحابصملاو،جاجزلا
يهةكرابمةرجشتيزنمدقوتي،ردلارهوجنمعونصم
ىلعرون،رانهسسمتملولوءيضياهتيزداكي،نوتيزلاةرجش
»هدابعنمءاشينماذههرونسّملتلهللادشري،رون
.)٤٦٣ةحفصرسفملافحصملا(

،حابصميفهعضوف..هللاروننآرقلادّسجاذكه
نمةدودسمةذفانيفحابصملانألنيرظانلانعهافخأو
نمعبنيتيزنمًادمتسمهرونلعجو..ةيجراخلااهتهج
ةيقرشالةنوتيزةكرابمةرجشنمدقوي..حابصم«ةنوتيز
ملوءيضيداكيةنوتيزلاهذهتيزنأررقو»ةيبرغالو
..رونىلعرون..رانهسسمت

:انركذاملكعمو

هللاالإهلإالنآرقلايفهللاديسجت:نماثلالصفلا
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شرعىلعًاسلاجهللانآرقلارّوص

l»يفَضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱَقَلَخيِذَّـلٱُهللاٱُمُكَّـبَرَّـنِإ ِةَّـتِسِ
لٱَىلَعىَوَتْسٱَّـمُثٍماَّـيَأ

ْ
ةروس(»...َرْمَألٱُرِّـبَدُيِشْرَع

.)١٠:٣سنوي

:ًاملسمتلأسكنأبهنآلاو

..ًاهجونآرقلاهاطعأدقوهللانعكروصتوهام
ًابتاكهرّوصو..ًاتوصو..ًامالكو..نينيعو..نيديو
..حابصماهيفةاكشمبهرونهبشو..حاولألاىلعىسومل
!؟ميظعلاشرعلاىلعهسلجأو

هنمىلعأوهامروصتينأهتردقيفسيلناسنإلانإ
نوكيسفاذلو..هلقعدودحنعولعيالهروصتنإ..
ينإ..نآرقلايفهللاديسجتىأرنأدعبملسملاباوج
..ًالماكًاناسنإزاجملاةغلبنآرقلاهدّسجامكهللاروصتأ
تافصنآرقلاركذدقل.جاهولايهلإلاهرونهتيناسنإبجحت
،رسحتلاو،بحلاهيلإبسنفهصوصننمريثكلايف»هللا«
.ةيناسفنتالاعفنااهلكهذهو..عادخلاو،ركملاو،نايسنلاو

بحيهللانأنآرقلاركذ-١

l»يفاوُقِفْنَاَو لُتَالَوِهللاٱِليِبَسِ
ْ
ِةَكُلْهَّـتلٱَىلِإْمُكيِدْيَأِباوُق

ملٱُِّبُحيَهللاٱَّـنِإاوُنِسْحَاَو
:٢ةرقبلاةروس(»َنيِنِسْحُْ

١٩٥(.
l»ملٱُِّبُحيَهللاٱَّـنِإَفىَقَّـتٱَوِهِدْهَعِبَىفْوَأْنَمَىلَب

»َنيِقَّـتُْ
.)٣:٧٦نارمعلآةروس(

رسحتهللانأنآرقلاركذو-٢

l»لٱَىلَعًةَْرسَحاَي
ْ
ِهِباوُناَكَّـالِإٍلوُسَرْنِمْمِهيِتْأَياَمِداَبِع

.)٣٦:٣٠سيةروس(»َنوُئِزْهَتْسَي
l»لٱَىلَعٌةََْرسَحلُهَّـنِإَوَنيِبِّـذَكُمْمُكْنِمَّـنَأُمَلْعَنَلاَّـنِإَو

ْ
»َنيِرِفاَك

.)٥٠و٦٩:٤٩ةقاحلاةروس(

ىسنيهللانأنآرقلاركذو-٣

l»ملا
ملٱَوَنوُقِفاَنُْ

ملٱِبَنوُرُمْأَيٍضْعَبْنِمْمُهُضْعَبُتاَقِفاَنُْ
ِرَكْنُْ

ملٱِنَعَنْوَهْنَيَو
ْمُهَيِسَنَفَهللاٱاوُسَنْمَُهيِدْيَأَنوُضِبْقَيَوِفوُرْعَْ

ملٱَّـنِإ
لٱُمُهَنيِقِفاَنُْ

ْ
.)٩:٦٧ةبوتلاةروس(»َنوُقِساَف

l»اوُقوُذَوْمُكاَنيِسَناَّـنِإاَذَهْمُكِمْوَيَءاَقِلْمُتيِسَناَمِباوُقوُذَف
خلٱَباَذَع

ْ
ُل
ْ
:٣٢ةدجسلاةروس(»َنوُلَمْعَتْمُتْنُكاَمِبِد

١٤(.

ركميهللانأنآرقلاركذو-٤

l»ملٱُْريَخُهللاٱَوُهللاٱَرَكَمَواوُرَكَمَو
نارمعلآةروس(»َنيِرِكاَْ

.)٨:٣٠لافنألاةروسًاضيأأرقا()٣:٥٤
l»ةروس(»َنوُرُعْشَيَالْمُهَوًارْكَماَنْرَكَمَوًارْكَماوُرَكَمَو

.)٢٧:٥٠لمنلا

عدخيهللانأنآرقلاركذو-٥

l»ملٱَّـنِإ
َىلِإاوُماَقاَذِإَوْمُهُعِداَخَوُهَوَهللاٱَنوُعِداَُخيَنيِقِفاَنُْ

َّـالِإَهللاٱَنوُرُكْذَيَالَوَساَّـنلٱَنوُؤاَرُيَىلاَسُكاوُماَقةَالَّـصلٱ

.)٤:١٤٢ءاسنلاةروس(»ًاليِلَق

ديسجتلااذهنمدبالناكو..هللانآرقلادّسجدقل
تاومسلاءلموهيذلاهللاةموهفمةروصيطعييكل
نمًاضعباوكرديوسانلاهمهفييكليذلاو..ضرألاو
كرابتهيلعنآرقلاىقلأاذكهو..دسجتينأدبالهتافص
...ماهفألاىلإًابيرقهلعجيامدسجلاءاضعأنمهمسا

..هللانمهبىحوملااهباتكيفتنلعأدقفةّيحيسملاامأ
»هللاةملك«وهوحيسملانأو..حيسملايفدسجتهللانأ
لب..»ناكف«بآالب»نك«ةملكبدجُوهنأىنعمبسيل
ةروصًاذخآنامزلايفدسجتيلزألاةملكلاوهوهنأىنعمب
.ناسنإلايدفيلناسنإلا

:تاملكلاانحويليجنإةّرغيفأرقن

l»يف لٱِ
ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱ
ْ
لٱَو...َهللاٱُةَمِلَك

ْ
اَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك

»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجم
.)١٤و١:١انحوي(

:لوسرلاسلوبلوقيو

l»لٱَّـنِكٰلَو
ْ
َعوُسَيِبِهِسْفَنِلاََنَحلاَصيِذَّـلٱ،ِهللاٱَنِمَّـلُك

ملٱ
ملٱَةَمْدِخاَناَطْعَأَوِ،حيِسَْ

يفَناَكَهللاٱَّـنِإْيَأ،َِةَحلاَصُْ ِ
ملٱ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
َهلٍبِساَحَْريَغ،ِهِسْفَنِلََملاَع

ُ
،ْمُهاَياَطَخْم

ملٱَةَمِلَكاَنيِفًاعِضاَوَو
.)١٩و٥:١٨سوثنروك٢(»َِةَحلاَصُْ
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وهو..حيسملايفهللادسجتةديقعةدشببراحينآرقلا
...رهاظضقانتيفعقوهبرحيف

:نارمعلآةروسيفنآرقلالوقي

l»َّـمُثٍباَرُتْنِمُهَقَلَخَمَدآِلَثَمَكِهللاٱَدْنِعىَسيِعَلَثَمَّـنِإ
.)٣:٥٩نارمعلآةروس(»ُنوُكَيَفْنُكُهَلَلاَق

قلخامدنعهللانأحضاوينآرقصنيفررقنآرقلانكل
:هحورنمهيفخفنلب،ناكفنكهللقيمل»مدآ«

l»لِلَكُّبَرَلاَقْذِإ
ْ
اَذِإَفٍنيِطْنِمًاَرشَبٌقِلاَخِّـينِإِةَكِئَالَم

»َنيِدِجاَسُهَلاوُعَقَفيِحوُرْنِمِهيِفُتْخَفَنَوُهُتْيَّـوَس
.)٧٢و٣٨:٧١صةروس(

..نآرقلاصنب»ناكفنك«هقلخمويمدآلهللالقيمل
ناسنإلاهللازيمةيهلإلاةخفنلاهذهبو،هحورنمهيفخفنلب
.ناويحلانع

لثمكهللادنعىسيعلثمنإ«لئاقلاينآرقلاصنلاف
ًافالتخاهيفدجن»نوكيفنكهللاقمثبارتنمهقلخمدآ
اهركذوناسنإلااهبهللاقلخيتلاةيقيقحلاةروصلانعًاريثك
ةينآرقلاصوصنلاهتلازأوهتخسنصنهنأانيأريفو.نآرقلا
ةينآرقلاصوصنلانعفلتخيصنلااذهنألكلذ.ىرخألا
ميرمنمحيسملاةدالوةزجعمركذتيتلاىرخألا
...ءارذعلا

ميرمهللاىفطصاناسنإةروصيفحيسملادلوييكلف
:نآرقلاصنبنيملاعلاءاسنىلعاهرهطوءارذعلا

l»ملٱِتَلاَقْذِإَو
ِكَرَّـهَطَوِكاَفَطْصٱَهللاٱَّـنِإُمَيْرَماَيُةَكِئالَْ

لٱِءاَسِنَىلَعِكاَفَطْصٱَو
ْ
:٣نارمعلآةروس(»َنيَِملاَع

٤٢(.

اهرهطيوميرمهللاراتخياذامل:ريطخلاؤسانلاببرطخيو
هلثمحيسملااهديلوناكاذإنيملاعلاءاسنىلعاهيفطصيو
؟ناكفنكهللاقمثبارتنمهقلخمدآلثمك

ةدالونأهروسنمنيتروسيفررقيفنآرقلادوعيو
:لوقيفاهلليثمالوةديرفتناكحيسملا

l»لَعَجَواَنِحوُرْنِماَهيِفاَنْخَفَنَفاَهَجْرَفْتَنَصْحَأيِتَّـلٱَو
ْ
اَهاَن

لِلًةَيآاَهَنْبٱَو
ْ
.)٢١:٩١ءايبنألاةروس(»َنيَِملاَع

l»ْنِمِهيِفاَنْخَفَنَفاَهَجْرَفْتَنَصْحَأيتَّـلٱَناَرْمِعَةَنْبٱَمَيْرَمَو
لٱَنِمْتَناَكَوِهِبُتُكَواَِّـهبَرِتاَمِلَكِبْتَقَّـدَصَواَنِحوُر

ْ
َنيِتِناَق

.)٦٦:١٢ميرحتلاةروس(»)نيعيطملاموقلانم(

ةيفيكلاهذهبدلُوًاصخشنيعمجأقلخلانيبدجننيأ
؟ةديرفلاةيزجعملا

تنصحأ«ءارذعلاميرمنأدكؤيينآرقلاصنلا
اهبرتاملكبتنمآ..ةرهاطوةلضافتناك..»اهجرف
دلتساهنأبكالملاليئاربجاهلهلاقامنأبتنمآ..هبتكو
رافسأبتنمآو..متيس..رشباهسسمينأنودًادلو
الوحيسملاداليمنعتاوبنلابتلفحيتلاسدقملاباتكلا
.ءارذعنمهداليماميس

l»لٱاَه:ًةَيآُهُسْفَنُدِّـيَّـسلٱُمُكيِطْعُيْنِكَلَو
ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
ُدِلَتَوُلَب

.)٧:١٤ءايعشإ(»َليِئوُناَّـمِع«ُهَمْسٱوُعْدَتَوًانْبٱ

نمميرميفخفنهمساَّـلجهللانأنآرقلاررقيو
يتَّـلٱَناَرْمِعَةَنْبٱَمَيْرَمَو«اذهنمرثكألوقيولب..هحور
:٦٦ميرحتلاةروس(»اَنِحوُرْنِمِهيِفاَنْخَفَنَفاَهَجْرَفْتَنَصْحَأ
١٢(.

؟ىلاعتوكرابتهتاذهللانمةخفنلاهذهاذامل:لأسنو
.حيسملاةدالوهللاهبصتخايذلاديرفلازايتمالااذهاذامل
ولختميرحتلاو،ءايبنألاو،نارمعلآروسيفنآرقلاصوصن
.»نك«ةملكنمًامامت

لاقلب..»نك«ةملكبءارذعلاميرمنمحيسملادلويمل
:نآرقلايفهللا

»انحورنماهيفانخفن«

.»انحورنمهيفانخفنفاهجرفتنصحأ..ميرم«

وهو..هتيفيكريسفتنعنيملسملاءاملعزجعرمأوهو
.ًاراودلقعلايفثدحيعطقلاب

نأًاعطاقًايفنيفنيهنكل..ناسنإلاروصتقوفهنإ
.»ناكف«»نك«ةملكبدلُوحيسملا
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ةقيقحراكنإىلعدمحمرارصإيفصخلتيهلكرمألا
يفهللاروننآرقلادسجيامنيبو..حيسملايفهللادسجت
صخشيفحيحصلاهدسجتركني..حابصماهيفةاكشم
..أطخلانعموصعملا..سودقلاحيسملاكاذ.حيسملا
قداصلاوهوهسفننعلاق..ةيطخريغبدلُويذلاو
:نيمألا

لٱُروُنَوُهاَنَأ«
ْ
يفِيشْمَيَالَفيِنْعَبْتَيْنَمِ.َملاَع لُّظلٱِ

ْ
ْلَبِةَم

حلٱُروُنُهَلُنوُكَي
ْ
.)٨:١٢انحوي(»ِةاََي

اهيفةاكشميفهروندِّـسُجيمل..هتردقتلاعتهللانإ
صخشيفحاضولايهلإلاهرونبدسجتلب..حابصم
.حيسملا

يفةعماجلاهللاةينادحو:عساتلالصفلا
ميدقلادهعلارافسأوةاروتلا

عضخيالهنأو،رارسألارسهللانأقباسلصفيفانلق
قوفىلاعتوكرابتهللااف..رشبلاسيياقمللاوحألانملاحب
قوفهنإ..ةيلمعملاريباخملاو،نازوألاو،تافاسملاسيياقم
لكبملعلازجعي..ناكمالونامزهدحيال،فيكلاومكلا
.هتاذةقيقحكاردإنعهيلإلصوام

هفرعننأرشبكانرودقميفسيلوهللافرعنفيك
؟ةيلقعلاوأةيملعلاانسيياقمب

هتاذبانفَّـرعهتمكحتماستهللانأوهحيحصلاباوجلا
نعهنالعإنودبو..هتملكيفهسفننعهنالعإيفهتافصو
.هانفرعامهتاذ

،ديدجلاوميدقلاهيدهعبسدقملاباتكلايههللاةملكو
ليلدلاو،يوبنلاليلدلاو،يملعلاليلدلابتبثيذلاو
لكبهنإ..يرابتخالاليلدلاو،يرثألاليلدلاو،يخيراتلا
.هئايبنألسدقلاحورلابهبىحوملاهللامالكنيقي

يحوملانأ،ةبيجعلاهتدحودكؤتيذلاباتكلااذهيف
فلأىدمىلعًابتاكنوعبرأهبتكدقف..هللاوهو،دحاوهب
ةقيقحدكؤتوبجعلاريثتهتدحوفكلذعمو،ةنسةئمسمخو
.هيحو

،ةعماجلاهتينادحونعهللانلعأسدقملاباتكلااذهيف
تانالعإركذبًالوأأدبنسو..ميظعثولاثيفدحاوهلإوهف

..ميدقلادهعلارافسأوةاروتلايفهتاذنعهمساكرابتهللا
هراثآوهتاذىلعلديامبملعأهللانأاننيعأبصننيعضاو
.هتملكيفهتاذنعهنلعأامبنمؤننأانيلعنإو،هتافصو

ميدقلادهعلايفهتاذنعهللاتانالعإ

يفءاجميظعثولاثيفهللاةينادحونع:نالعإلوأو
:نيوكتلارفسةّرغ

يف«تاملكلاأرقنكانهف لٱِ
ْ
ِتاَواَمَّـسلٱُهللاٱَقَلَخِءْدَب

ةملكتءاجيربعلالصألايفو،)١:١نيوكت(»َضْرَألٱَو
ةيآلالوقتذإ،عمجلاب»هللا«مسادروامنيب،درفملاب»قلخ«
تاومسلاميهولإقلخءدبلايف«يربعلالصألايف
يأ»هولإ«يربعلامساللعمجيه»ميهولإ«ةملكو»ضرألاو
ثولاثيفهللاةينادحو«ةيآللةيظفللاةغيصلادّكؤتو.هلإ
»ةينادحولا«دكؤتيتلا»قلخ«ةملكنمحضاواذه»ميظع
.ةينادحولاهذهيفثولاثلادوجودكؤتيتلا»ميهولإ«و

ءاجميظعثولاثيفهللاةينادحونع:يناثلانالعإلا
:ناسنإلاهللاقلخموي

،تابنلااهيفتبنأف،ىنكسللضرألاهللادعأنأدعب
:هنأشّلجلاقفناسنإللهقلختقوناح،ناويحلاقلخو
مامأو،)١:٢٦نيوكت(»اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن«
نمعم:لاؤسنمرثكأنهذلايفروديةغيصلاهذهظافلأ
؟»لمعن«لاقنيحثدحتيهللاناك

وهو،لمعيَميفهريشتسيىتحهلداعينمكانهلهو
!؟)١١:٣٤ةيمور(»ًاريشمهلراصنم«هنعبوتكملا

،ههبشوهللاةروصىلعناسنإلانوكينأنكميفيكو
،َهللاٱَنوُهِّـبَشُتْنَمِبَف«:يبنلاءايعشإلاقامكهلهيبشالهللاو
.)٤٠:١٨ءايعشإ(»؟ِهِبَنوُلِداَعُتٍهَبَشَّـيَأَو

يفو»انتروص«يف»ان«و»لمعن«يف»نونلا«ةلالدامو
؟»انهبشك«

تاذيفنوكيو،ًادسجناسنإلانوكينأنكميفيكو
َنيِذَّـلٱَو.ٌحوُرُهللاَا«نأأرقناننأعمهللاةروصىلعتقولا
حلٱَوِحوُّرلاِبَفُهَلَنوُدُجْسَي

ْ
:٤انحوي(»اوُدُجْسَيْنَأيِغَبْنَيِّـَق

!؟)٢٤
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اذإّالإةلئسألاهذهنعةيفاشةباجإدجننأاننكميالو
ىرناهيفف»ةعماجلاهللاةينادحو«ةقيقحانمامأتحضو
ةملكيفودبيدحاوثيدحيفسدقلاحورلاونبالاوبآلا
قلخيسيتلاةروصلاررقيميظعلاثولاثلاىرنو،»لمعن«
اهبيتأيسحيسملاناكيتلاةروصلاتاذيهو،ناسنإلااهيلع
ِْريَغِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـلٱ«حيسملانعليقدقلو،ًادسجتم
ملٱ
َناَكْنِإْنِكٰلَو«:ًاضيأليقو.)١:١٥يسولوك(»ِروُظْنَْ
يفٌموُتْكَمَوُهاَمَّـنِإَف،ًاموُتْكَماَنُليِجْنِإ هلٱِ

َْ
ُهٰلِإْمِهيِفَنيِذَّـلٱ،َنيِكِلا

ملٱِْريَغَناَهْذَأىَمْعَأْدَقِرْهَّـدلٱاَذٰه
َهلَءِيضُتَّـالَئِل،َنيِنِمْؤُْ

ُ
ْم

ملٱِدَْجمِليِجْنِإُةَراَنِإ
سوثنروك٢(»ِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

ةروصىلعقلخدقناسنإلانوكياذهىلعو.)٤و٤:٣
يفوهو،روظنملاريغهللاةروصوهحيسملانأرابتعابهللا
.نامزلاءلميفدسجتيذلا»نبالاهللا«تقولاتاذ

نمرثكأينعتالةغيصلاهذهظافلأنإ:لئاقلوقيدقو
كلملاملكتيامكملكتف»ميظعتلاةغل«مدختساهللانأ
نعنلعيلوقلااذهبلئاقلانكل»كلم..نحن«لوقيف
نكيملهنأانلدكؤيميدقلاخيراتلاف،ميدقلاخيراتلابهلهج
نوعرفف.ميظعتلاةغلبيأعمجلاةغلبملكتلاةداعكولملل
لَعَجْدَق«هللاقفسويىلإثدحتذإرصمكلم

ْ
َىلَعَكُت

ىلعكانلعجدقلقيملو)٤١:٤١نيوكت(»َْرصِمِضْرَأِّـلُك
ذخوبنكلملاثيدحأرقنلاينادرفسيفو.رصمضرألك
مكحلاتوربجلكبعّتمتيًارابجًاكلمناكدقو،رصن
امدنعميظعتلاةغللمعتسيملوهفكلذعمو،يطارقوتوألا
َجَرَخْدَق«ًالئاقنيينادلكلاىلإثدحتلبهسفننعملكت
لٱيِّـنِم

ْ
حلٱِبِينوُئِبْنُتَْملْنِإ:ُلْوَق

ْ
ُل
ْ
»ًابْرِإًابْرِإَنوُرَّـيَصُتِِهريِبْعَتِبَوِم

»لوقلاانمجرخدق«ميظعلاكلملالقيملو)٢:٥لايناد(
ةغلتناكالو،سدقملاباتكلاةغليهتسيلميظعتلاةغلف
هذهيفمدختساهللانأبلوقلاف،ميدقلايفكولملاميظعت
سدقملاباتكلاعقاونمدودرمميظعتلاةغلاهريغوأةيآلا
.ميدقلاخيراتلاو

ءاجميظعثولاثيفهللاةينادحونع:ثلاثلانالعإلا
:ناسنإلاطقسموي

نملكألابهللاامهنايصعبءاوحومدآطقسنأدعب
:ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلاَقَو«:تاملكلاأرقنرشلاوريخلاةفرعمةرجش
خلٱًافِراَعاَّـنِمٍدِحاَوَكَراَصْدَقُناَسْنِإلٱاَذَوُه

ْ
»َّـَّـرشلٱَوََْري

دكؤتذإثولاثيفةينادحولارهظتانهو)٣:٢٢نيوكت(
تاملكلانلعتو،هللاةينادحو»هلإلابرلالاقو«تاملكلا
ىنعمامفّالإو»ةينادحولايفثولاثلا«»انمدحاوكراصدق«

ناكنمعمو؟»انمدحاوكراصدقناسنإلااذوه«هللالوق
؟ثيدحلااذهبثدحتيهللا

ءاجميظعثولاثيفهللاةينادحونع:عبارلانالعإلا
:لبابجربءانبيفسانلاأدبموي

ثدحتتنافوطلادعبةيرشبللةروصنيوكتلارفسانيري
هلإنعلالقتسالايفركفتو،ةدحاوةغلودحاوناسلب
مثَأ«يهلإلاهرمأىلعدرمتلانلعتو،ءامسلا

ْ
اوُرُثْكٱَواوُرِ

ألْمٱَو
ُ
:تاملكلاأرقناذهنعو.)٩:١نيوكت(»َضْرَألٱاو

.ِءاَمَّـسلٱِبُهُسْأَرًاجْرُبَوًةَنيِدَماَنِسُفْنَألِنْبَنَّـمُلَه:اوُلاَقَو«
.ِضْرَألٱِّـلُكِهْجَوَىلَعَدَّـدَبَتَنَّـالَئِلًامْسٱاَنِسُفْنَألُعَنْصَنَو
ملٱَرُظْنَيِلُّبَّـرلٱَلَزَنَف

لٱَوَةَنيِدَْ
ْ
َمَدآوُنَبَناَكِنْيَذَّـللٱَْجُرب

ٌدِحاَوٌناَسِلَوٌدِحاَوٌبْعَشاَذَوُه:ُّبَّـرلٱَلاَقَو.اَمَُهنوُنْبَي
ِجل
َ
لٱِبْمُهُؤاَدِتْبٱاَذٰهَو،ْمِهِعيِم

ْ
ُّلُكْمِهْيَلَعُعِنَتْمَيَالَنآلٱَو.ِلَمَع

لَبُنَوْلِزْنَنَّـمُلَه.ُهوُلَمْعَيْنَأَنوُوْنَياَم
ْ
ىَّـتَحْمَُهناَسِلَكاَنُهْلِب

.)٧-١١:٤نيوكت(»ٍضْعَبَناَسِلْمُهُضْعَبَعَمْسَيَال

يفرهظتةينادحولاف»ثولاثيفةينادحولا«دجنًاضيأانه
مله«تاملكلايفرهظيثولاثلاو»برلالاقو«تاملكلا
هللاناكنمعملاؤسلارركنو.»مهناسلكانهلبلبنولزنن
؟هتينادحويفًاعماجنكيملاذإملكتي

ميظعثولاثيفهللاةينادحونع:سماخلانالعإلا
:قالابوماعلبةصقيفءاج

هلأيهوحباذمةعبس»ماعلبل«»قالاب«ىنبنأدعبف
لَبَلاَقَف«تاملكلاأرقنشابكةعبسوناريثةعبس

ْ
:َقَالاَبِلُماَع

يفاوُيَّـبَّـرلٱَّـلَعَلاَنَأَقِلَطْنَأَف،َكِتَقَرُْحمَدْنِعْفِق اَمْهَمَف،يِئاَقِلِلِ
لَبُهللاٱَىفاَوَف.ٍةَيِباَرَىلِإَقَلَطْنٱَّـمُث.ِهِبَْكِربْخُأِيناَرَأ

ْ
ددع(»َماَع

.)٤و٢٣:٣

،مهكرابلبقالابدارأامكليئارسإينبماعلبنعليملو
لَبِلُقَالاَبَلاَقَف«:تاملكلاأرقنانهو

ْ
لَعَفاَذاَم:َماَع

ْ
؟ِيبَت

:َباَجَأَف.ْمُهَتْكَراَبْدَقَتْنَأاَذَوُهَو،َكُتْذَخَأيِئاَدْعَأَمِتْشَتِل
يفُّبَّـرلٱُهُعَضَييِذَّـلٱاَمَأ َلاَقَف؟ِهِبَمَّـلَكَتَأْنَأُِصَرتْحَأيِمَفِ
ىَرَتاَمَّـنِإ.ُهْنِمُهاَرَتَرَخآٍناَكَمَىلِإيِعَمَّـمُلَه:ُقَالاَبُهَل
لٱَف.ىَرَتَالُهَّـلُكَو،ْطَقَفُهَءاَصْقَأ

ْ
َىلِإُهَذَخَأَف.َكاَنُهْنِمِيلُهْنَع

لٱِسْأَرَىلِإَميِفوُصِلْقَح
ْ
َدَعْصَأَوَحِباَذَمَةَعْبَسىَنَبَو،ِةَجْسِف

َدْنِعاَنُهْفِق:َقَالاَبِلَلاَقَفٍ.حَبْذَمِّـلُكَىلَعًاشْبَكَوًارْوَث
يفاوُأاَنَأَوَكِتَقَرُْحم لَبُّبَّـرلٱَىفاَوَف.َكاَنُهِ

ْ
يفًامَالَكَعَضَوَوَماَع ِ

هللاالإهلإالميدقلادهعلارافسأوةاروتلايفةعماجلاهللاةينادحو:عساتلالصفلا

٣٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



-٢٣:١١ددع(»اَذَكٰهْمَّـلَكَتَوَقَالاَبَىلِإْعِجْرٱ:َلاَقَوِهِمَف
١٦(.

قياضتوبعشلاماعلبنعليملةيناثلاةرملاهذهيفو
لَبِلُقَالاَبَلاَقَف«قالاب

ْ
لَتَال:َماَع

ْ
...ًةَكَرَبُهْكِراَبُتَالَوًةَنْعَلُهْنَع

لَبَلاَقَف
ْ
اَنُهٰهِيلْئِّـيَهَوَحِباَذَمَةَعْبَساَنُهٰهِيلِنْبٱ:َقَالاَبِلُماَع

لَبَلاَقاَمَكُقَالاَبَلَعَفَف.ٍشاَبِكَةَعْبَسَوٍنَاريِثَةَعْبَس
ْ
،ُماَع

لَبَعَفَرَو..ٍ.حَبْذَمِّـلُكَىلَعًاشْبَكَوًارْوَثَدَعْصَأَو
ْ
ِهْيَنْيَعُماَع

الاَحَليِئاَْرسِإىَأَرَو


»ِهللاٱُحوُرِهْيَلَعَناَكَف،ِهِطاَبْسَأَبَسَح
.)٢٤:٢و٣٠-٢٣:٢٥ددع(

تءاجدحاولاهلإللتايمستثالثيهلإلاصنلاتبثيو
:تارابعلاهذهيف

l»لَبُهللاٱَىفاَوَف
ْ
)٢٣:٤ددع(»َماَع

l»لَبُّبَّـرلٱَىفاَوَف
ْ
)٢٣:١٦ددع(»َماَع

l»٢٤:٢ددع(»ِهللاٱُحوُرِهْيَلَعَناَكَف(

تايمستلاهذهىنعمام:حوضولااذهمامأءرملالأسيو
؟هللاحوروهوبرلاوههللاسيلأ؟دحاولاهلإللثالثلا

نحنو،ةديكأةروصبثولاثلارهظُيصنلانأبيجنو
نأو»بآلا«وههللا«نأ-ديدجلادهعلارونيف-هيفىرن
،»سدقلاحورلا«وه»هللاحور«نأو،»حيسملا«وه»برلا«
نمةصقلاهذهيفةعماجلاهتينادحويفهللارهظياذكهو
.ددعلارفس

ميظعثولاثيفهللاةينادحونع:سداسلانالعإلا
:ءايعشإرفسيفءاج

ءايعشإايؤريفهارنرفسلااذهيفءاجنالعإلوأو
لاعيسركىلعًاسلاجديسلااهيفىأريتلا،ةديجملا
ىرنو،هيتفشةساجنبهللاةسادقمامأفرتعاوعفترمو
ىلعنمطقلمباهذخأدقةرمجهديبوميفارسلانمًادحاو
ْدَقِهِذَهَّـنِإ«:لاقوءايعشإمفاهبسموءاجدق،حبذملا
مثِإَعِزُتْنٱَف،َكْيَتَفَشْتَّـسَم

ُْ
:٦ءايعشإ(»َكِتَّـيِطَخْنَعَرِّـفُكَوَك

ةماركللءانإحبصأو،هتيطخنمءايعشإرهطتنأدعبو،)٧
:ةرينملاتاملكلاهذهلجسديسللًاعفانًاسدقم

l»ْنِمُبَهْذَيْنَمَو،ُلِسْرُأْنَم:ِدِّـيَّـسلٱَتْوَصُتْعِمَسَّـمُث
.)٦:٨ءايعشإ(»؟اَنِلْجَأ

يتلاهتاملكيفرهظت»هللاةينادحو«نأئراقلاىريو
رهظيميظعلاهثولاثنأو،»لسرأنم«درفملاةغيصبتءاج
؟»انلجأنمبهذينم«عمجلاةغيصيف

ءاجميظعثولاثيفهللاةينادحونع:عباسلانالعإلا
:ءايعشإرفسيفةرهابةروصبوةيناثةرم

:تارهابلاتايآلاهذهيفهللامالكاذهو

l»َوُهاَنَأ.ُهُتْوَعَديِذَّـلٱُليِئاَْرسِإَو.ُبوُقْعَياَيِيلْعَمْسِا.
يِنيِمَيَوَضْرَألٱِتَسَّـسَأيِدَيَو،ُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱاَنَأ
اوُعِمَتْجِا.ًاعَمَنْفِقَيَفَّـنُهوُعْدَأاَنَأ.ِتاَواَمَّـسلٱِتََرشَن
هبََربْخَأْمُهْنِمْنَم.اوُعَمْسٱَوْمُكُّلُك .ُّبَّـرلٱُهَّـبَحَأْدَق؟ِهِذَِ
لٱَىلَعُهُعاَرِذُنوُكَيَو،َلِباَبِبُهَتَّـَرسَمُعَنْصَي

ْ
لِك
ْ
اَنَأ.َنيِّـيِناَد

اوُمَّـدَقَت.ُهُقيِرَطُحَجْنَيَفِهِبُتْيَتَأ.ُهُتْوَعَدَوُتْمَّـلَكَتاَنَأ
لٱَنِمْمَّـلَكَتَأَْمل.اَذَهاوُعَمْسٱ.َّـَيلِإ

ْ
يفِءْدَب خلٱِ

ْ
ُذْنُم.ِءاََف

»ُهُحوُرَويِنَلَسْرَأُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَنآلٱَو،َكاَنُهاَنَأِهِدوُجُو
.)١٦-٤٨:١٢ءايعشإ(

»ةعماجلاهللاةينادحو«نعيهلإلانالعإلااذهبيجع
:ًالئاقملكتيقلاخلادجنهيفف

ضرألاتسسأيديو.رخآلاانأولوألاانأ.وهانأ«
.»تاومسلاترشنينيميو

حيسملاعوسيبرلاىلعًامامتقبطنتتاملكلاهذهو
َْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك«لوسرلاانحويهنعلاقيذلا
ممٌْءَيشْنُكَي .)١:٣انحوي(»َناَكاَّـِ

:نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكهنعلاقو

l»يفُّبَراَيَتْنَأَو لٱِ
ْ
ُتاَواَمَّـسلٱَو،َضْرَألٱَتْسَّـسَأِءْدَب

.)١:١٠نييناربع(»َكْيَدَيُلَمَعَيِه

هنيميوضرألاتسسأهدييذلاقلاخلاوهحيسملاف
.تاومسلاترشن

تاملكلاتاذيهو»وهانأ«ميظعلاقلاخلااذهلوقيمث
يفَنوُتوُمَتْمُكَّـنِإ«دوهيللحيسملااهلاقيذلا ْمُكَّـنَأل،ْمُكاَياَطَخِ
يفَنوُتوُمَتَوُهاَنَأِّـينَأاوُنِمْؤُتَْملْنِإ ُمُتْعَفَرىَتَم...ْمُكاَياَطَخِ
ًائْيَشُلَعْفَأُتْسَلَو،َوُهاَنَأِّـينَأَنوُمَهْفَتٍذِئَنيِحَف،ِناَسْنِإلٱَنْبٱ
هبُمَّـلَكَتَأْلَب،ِيسْفَنْنِم لَعاَمَكاَذِٰ

يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَو.ِيبَأيِنَمَّـ
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يفِّـينَأل،يِدْحَوُبآلٱيِنُْكْرتَيَْملَو،يِعَمَوُه ُلَعْفَأٍنيِحِّـلُكِ
.)٢٩و٢٨و٨:٢٤انحوي(»ِهيِضْرُياَم

انأولوألاانأ«:ًالئاقهثيدحميظعلاقلاخلااذهعباتيو
لوسرلاانحويلحيسملااهلاقيتلاتاملكلاتاذيهو»رخآلا
لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«سمطبةريزجيف

ْ
»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ.ُءاَي

.)١:١١ايؤر(

ىلععطاسليلداذهو»كانهانأ«:هدوجوذنملوقيمث
نوسمخكلسيل«دوهيلاهلأسامدنعيذلا،حيسملاةيلزأ
نوكينألبق«:ًالئاقمهباجأ»؟ميهاربإتيأرفأ.دعبةنس
»نئاكانأ«ةرابعو.)٥٨و٨:٥٧انحوي(»نئاكانأميهاربإ
.هتيلزأدكؤت

ديسلانآلاو«:ًالئاقيلزألاقلاخلااذهملكتيًاريخأو
؟هلسرايذلابرلاديسلانوكينمو»هحوروينلسرأبرلا

انحويليجنإيفلاقامكبآلاهللانعثدحتيهنإ
:٨انحوي(»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُبآلٱَواَنَأْلَب،يِدْحَوُتْسَلِّـينَأل«
١٦(.

حورلانعثدحتيًانيقيهنإ»هحورو«لوقينمنعو
رفسيفأرقنامكحيسملاةيلاسرإيفكرتشايذلاسدقلا
َِّـرشَبُأليِنَحَسَمَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱُحوُر«ءايعشإ
ملٱ
لٱِيِرسَكْنُمَبِصْعَأليِنَلَسْرَأ،َنيِكاَسَْ

ْ
لَق
ْ

َيِداَنُأل،ِب
لِل
ْ
لٱِبَنيِّـيِبْسَم

ْ
لِلَوِ،قْتِع

ْ
طِإلٱِبَنيِروُسْأَم

ْ
ٍةَنَسِبَيِداَنُأل.ِقَال

هذهنأبرلادكأدقو.)٢و٦١:١ءايعشإ(»ِّـبَّـرلِلٍةَلوُبْقَم
يفأرقناذلوملاعلاىلإءاجنيحهصخشيفتمتتاملكلا
ملٱَلَخَدَو«:اقولليجنإ

َماَقَوِتْبَّـسلٱَمْوَيِهِتَداَعَبَسَحَعَمْجَْ
َدَجَوَرْفِّـسلٱَحَتَفاَّـَملَو.ِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإُرْفِسِهْيَلِإَعِفُدَف،َأَرْقَيِل
ملٱ
ُهَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱُحوُر:ِهيِفًابوُتْكَمَناَكيِذَّـلٱَعِضْوَْ
ملٱَِّـرشَبُأليِنَحَسَم

َهلُلوُقَيَأَدَتْبٱَف...َنيِكاَسَْ
ُ
لٱُهَّـنِإ:ْم

ْ
ْدَقَمْوَي

ملٱاَذٰهَّـمَت
يفُبوُتْكَْ .)٢١-٤:١٦اقول(»ْمُكِعِماَسَمِ

ءالجوحوضويفميظعلاثولاثلارهظيصنلاذهيف
:ىرنف

lهدصاقممامتإلنباللًالسرمبآلا.
lهلسدقلاحورلاوبآلالاسرإنعًاملكتمنبالا.
lىمظعلاةيلاسرإلاهذهيفًاكرتشمسدقلاحورلا.

مدقحيسملانأنييناربعلاىلإةلاسرلابتاكركذدقو
:لاقفسدقلاحورلابهللاهسفن

l»حلٱِبْمَكَف
ْ
ملٱُمَدُنوُكَيِّـيَِر

َمَّـدَقٍِّيلَزَأٍحوُرِبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
ٍةَتِّـيَمٍلاَمْعَأْنِمْمُكَرِئاَمَضُرِّـهَطُي،ٍبْيَعَالِبِِهللاُهَسْفَن
حلٱَهللاٱاوُمِدْخَتِل

ْ
.)٩:١٤نييناربع(»!َّـَي

هنأركذتذإسدقلاحورلاةيلزأدكؤتةيباتكلاةيآلاو
.»يلزأحور«

ءاجميظعثولاثيفهللاةينادحونع:نماثلانالعإلا
:ريمازملارفسيف

نآرقلاهيمسييذلاوهوريمازملارفسنأنآرقلاررق
.هللانمهبىحوم»روبزلا«

l»...٤:١٦٣ءاسنلاةروس(»ًاروُبَزَدُواَداَنْيَتآَو(.
l»يفاَنْبَتَكْدَقَلَو اَهُثِرَيَضْرَألٱَّـنَأِرْكِّـذلٱِدْعَبْنِمِروُبَّـزلٱِ

.)٢١:١٠٥ءايبنألاةروس(»َنُوِحلاَّـصلٱَيِداَبِع

:٣٧رومزميفءاجامىلإريشيينآرقلاصنلاو

l»لٱاَّـمَأ
ْ
يفَنوُذَّـذَلَتَيَو،َضْرَألٱَنوُثِرَيَفُءاَعَدُو ِةَرْثَكِ

.)٣٧:١١رومزم(»ِةَمَالَّـسلٱ

امكلازامو..ميدقلادهعلارافسأنموهوريمازملارفس
ناكامكًامامت..فيرحتوأثبعريغبدوهيلايدينيبوه
الةحيرصتاملكبليلجلارفسلااذهنلعي..دمحممايأيف
:لوقيفةعماجلاهللاةينادحوليوأتىلإجاتحت

l»ِمل
َ
يفُبوُعُّشلٱَرَّـكَفَتَوُمَمُألٱِتَّـَجتْرٱاَذا لٱِ

ْ
َماَق؟ِلِطاَب

َىلَعَوِّـبَّـرلٱَىلَعًاعَمُءاَسَؤُّرلٱَرَمآَتَوِضْرَألٱُكوُلُم
لَو،اَُمهَدـوــُيـُقْعــَطـــْقــَنـِل:َنـيـِلــِئـاـَق،ـِهـِحـيــِسـَم

ْ
طـــَنـ
ْ
ـاـَّــنـَعْحَرــ

...»اَمُهَطُبُر
l»اَنَأ.يِنْبٱَتْنَأ:ِيلَلاَق.ِّـبَّـرلٱِءاَضَقِةَهِجْنِمُِربْخُأِّـينِإ

لٱ
ْ
لَأْسِا.َكُتْدَلَوَمْوَي

ْ
َِيصاَقَأَوَكَلًاثَاريِمَمَمُألٱَكَيِطْعُأَفيِن

لُمِضْرَألٱ
ْ
طَُحت.َكَلًاك

ِّـ
َلْثِم.ٍديِدَحْنِمٍبيِضَقِبْمُهُم

...»ْمُهُِّـرسَكُتٍفاَزَّـخِءاَنِإ
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l»ملٱاَُّهيَأاَيَنآلٱَف
.ِضْرَألٱَةاَضُقاَياوُبَّـدَأَت.اوُلَّـقَعَتُكوُلُْ

َّـالَئِلَنْبالٱاوُلِّـبَق.ٍةَدْعَرِباوُفِتْهٱَوٍفْوَخِبَّـبَّـرلٱاوُدُبْعٱ

.ُهُبَضَغُدِقَّـتَيٍليِلَقْنَعُهَّـنَألِ.قيِرَّـطلٱَنِماوُديِبَتَفَبَضْغَي
ِجلىَبوُط

َ
ملٱِعيِم

-٧و٣-٢:١رومزم(»ِهْيَلَعَنيِلِكَّـتُْ
١٢(.

انلقامكوهو،ريمازملارفسيفلازاموناكرومزملااذه
ميدقلادهعلاباتكيفو..ميدقلادهعلاباتكيفدوجوم
:تاملكلاأرقن

l»ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِا
ُ
.)٦:٤ةينثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

ميدقلادهعلالجسي..هللاةينادحولديكوتلااذهعمو
مهرمآتو،لطابلايفبوعشلاريكفتانلروصيف..رومزملااذه
..)حيسملاعوسي(هحيسمىلعو)بآلا(برلاىلع
.امهطبروامهدويقنماوررحتيل

عوسييلزألاهنباةهجنمبرلاءاضقرومزملانلعيمث
يللاق.برلاءاضقةهجنمربخأينإ«لوقيف..حيسملا
اذهبهبطاخيبآلاو..يلزألاهللانباوهحيسملاف»ينباتنأ
مويلاانأ«:لوقيمث..»ينباتنأ«:هلًالئاقرابتعالا
.»كتدلو

دسجتنيحتثدح..نامزلايفتثدحةدالولاهذهو
هللاةطخيفدسجتلااذهناكو..ءارذعلاميرمنمحيسملا
...ًايهلإًءاضقناك..ةيلزألا

ءارذعنمحيسملاداليمنأميرمةروسيفررقينآرقلاو
:لوقيفًايضقمًارمأناك..ًايهلإءاضقناك

l»يفْرُكْذٱَو لٱِ
ْ
ًاناَكَماَهِلْهَأْنِمْتَذَبَتْنٱِذِإَمَيْرَمِباَتِك

هنوُدْنِمْتَذََّـختٱَفًاّيِقَْرش لَسْرَأَفًاباَجِحِْمِ
ْ
اَنَحوُراَهْيَلِإاَن

َهلَلَّـثَمَتَف
َ
ِكَلَبَهَألِكِّـبَرُلوُسَراَنَأاَمَّـنِإَلاَقًاّيِوَسًاَرشَبا

ِيلُنوُكَيىَّـنَأْتَلاَق.)ةيطخلانمًارهطم(ًاّيِكَزًامَالُغ
ِكُّبَرَلاَقَكِلَذَكَلاَقًاّيِغَبُكَأَْملَوٌَرشَبيِنْسَسْمَيَْملَوٌمَالُغ
ًارْمَأَناَكَواَّـنِمًةَْمحَرَوِساَّـنلِلًةَيآُهَلَعْجَنِلَوٌِّـنيَهَّـَيلَعَوُه
.)٢١و٢٠و١٩و١٧و١٩:١٦ميرمةروس(»ًاّيِضْقَم

ةدالوو،ةيطخلانمًارهطمءارذعلاميرمنمحيسملادلُو
ءاضقبتناك..ًايضقمًارمأتناكءارذعنمحيسملاعوسي
ِءاَضَقِةَهِجْنِمُِربْخُأِّـينِإ«:رومزملابتاكلاقامكًامامتيهلإ

لٱاَنَأ.)لزألاذنم(يِنْبٱَتْنَأ:ِيلَلاَق.ِّـبَّـرلٱ
ْ
َكُتْدَلَوَمْوَي

.)٢:٧رومزم(»)نامزلايف(

ال.ةيزجعمةدالوتناكءارذعلاميرمنمحيسملاةدالو
لمعيعيبطلالسانتلاف..يعيبطلالسانتلايفاهللخد
»حورهللا«نأل،لسانتينأهللااشاحودسجلالامعأنم
موهفملااذهبو.دُحيالوضرألاوتاومسلاهتوهالبألمي
ةروسيفنآرقلاهلاقامىلاعتوكرابتهنعلوقننأنكمي
:صالخإلا

l»لكدوصقم(ُدَمَّـصلٱُهللاٱ)دحاويأ(ٌدَحَأُهللاٱَوُهْلُق
ُدَلوُيََملَوُدِلَيَْمل)هؤاقبوهدوجوهجاتحيامبهدادمإليح
ٌدَحَأًاوُفُكُهَلُنُكَيَُملَو)يدسجلالسانتلاقيرطنع(
.)١١٢صالخإلاةروس(»)ليثمهلسيليأ(

..سدقملاباتكلايف»هللانبا«يِّـمُسحيسملانكل
ىرخأنكامأيفويناثلارومزملايفهمساكرابتهللاهللاقو
..ةعماجلاهللاةينادحويفةيلزأهتيونبنأل»ينباتنأ«

ةيماتخلاهتاملكلمأتنليناثلارومزملاىلإنآلادوعنو
:هيفهللانباحيسملاناكمو

l»ملٱاَُّهيَأاَيَنآلٱَف
.ِضْرَألٱَةاَضُقاَياوُبَّـدَأَت.اوُلَّـقَعَتُكوُلُْ

َّـالَئِلَنْبالٱاوُلِّـبَق.ٍةَدْعَرِباوُفِتْهٱَوٍفْوَخِبَّـبَّـرلٱاوُدُبْعٱ

.ُهُبَضَغُدِقَّـتَيٍليِلَقْنَعُهَّـنَألِ.قيِرَّـطلٱَنِماوُديِبَتَفَبَضْغَي
ِجلىَبوُط

َ
ملٱِعيِم

.)١٢-٢:١٠رومزم(»ِهْيَلَعَنيِلِكَّـتُْ

كولملاىلإههجويسدقلاحورلانمحيرصءادناذه
ىلعوبرلاىلعاورمآتيلاوماقنيذلاضرألاةاضقو
يفو.نبالااولِّـبَقُيو..اوبدأتيو..اولقعتينأ..هحيسم
ةدايسلوبقىلإمهوعديوهف..يبحلالوبقلاىنعمةلبقلا
الئل«هبضغةبغمنممهرذنيمث..مهتايحىلعبحبنبالا
ىمظعلاةكربلانلعيو»قيرطلانماوديبتفبضغي
نيلكتملاعيمجلىبوط«كرابملانبالااذهىلعنيلكتملل
.»هيلع

كولملانم»هللانبا«رظنمىرنانحويايؤررفسيفو
هئيجمدنعميظعلاهبضغنمبعريفمهوكيلاعصلاو
:يناثلا

l»لٱَوِضْرَألٱُكوُلُمَو
ْ
ُءاَيِوْقَألٱَوُءاَرَمُألٱَوُءاَيِنْغَألٱَوُءاَمَظُع

يفْمُهَسُفْنَأاْوَفْخَأ،ٍّرُحُّلُكَوٍدْبَعُّلُكَو ملٱِ
يفَوِرِياَغَْ ِروُخُصِ
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جلٱ
ْ
لِلَنوُلوُقَيْمُهَو،ِلاَبِ

ْ
اَنْيَلَعيِطُقْسٱ:ِروُخُّصلٱَوِلاَبِج

جلٱِهْجَوْنَعاَنيِفْخَأَو
ْ
لٱَىلَعِسِلَا

ْ
ِبَضَغْنَعَوِشْرَع

حلٱ
ْ
لٱِهِبَضَغُمْوَيَءاَجْدَقُهَّـنَأل،ِلََم

ْ
ُعيِطَتْسَيْنَمَو.ُميِظَع

لٱ
ْ
.)١٧-٦:١٥ايؤر(»؟َفوُقُو

،ميلشروأيفحيسملابنونمؤملااهعفريتلاةالصلادكؤتو
نعةوبنوهيناثلارومزملانألسرلالامعأرفساهلجسو
ًايلكمتتسوىلوألاةسينكلامايأًايئزجتمتهللانباحيسملا
.ةيناثحيسملايتأيامدنع

:مهتالصيفميلشروأيفنونمؤملالاق

l»َضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱُعِناَّـصلٱُهٰلِإلٱَوُهَتْنَأ،ُدِّـيَّـسلٱاَُّهيَأ
لٱَو
ْ
لٱ،اَهيِفاَمَّـلُكَوَرْحَب

ْ
ِمل:َكاَتَفَدُواَدِمَفِبُلِئاَق

َ
ِتَّـَجتْرٱاَذا

لٱِبُبوُعُّشلٱَرَّـكَفَتَوُمَمُألٱ
ْ
،ِضْرَألٱُكوُلُمْتَماَق؟ِلِطاَب

ُهَّـنَأل.ِهِحيِسَمَىلَعَوِّـبَّـرلٱَىلَعًاعَمُءاَسَؤُّرلٱَعَمَتْجٱَو
حلٱِب
ْ
لٱَكاَتَفَىلَعَعَمَتْجٱِةَقيَِق

ْ
يِذَّـلٱ،َعوُسَيِسوُّدُق

لٱُسُطَاليِبَوُسُدُوريِه،ُهَتْحَسَم
ْ
ِبوُعُشَوٍمَمُأَعَمُّيِطْنُب

َكُتَروُشَمَوَكُدَيْتَنَّـيَعَفْتَقَبَساَمَّـلُكاوُلَعْفَيِل،َليِئاَْرسِإ
.)٢٨-٤:٢٤لامعأ(»َنوُكَيْنَأ

دوادىلإهبىحوأ..هتاذهللامالكوهيناثلارومزملاف
نأعمو..»هللانبا«وهحيسملانأدكؤيوهو..يبنلا
بلُصونامزلاءلميفءاجيذلاحيسملابنونمؤيالدوهيلا
دكؤيامممهباتكيفدوجومرومزملااذهنأّالإ،بيلصلاىلع
.فيرحتلاديهيلإدتمتملسدقملاباتكلانأًاعطاقًاديكأت

يفهللاةينادحونعميدقلادهعلايف:عساتلانالعإلا
.ريمازملارفسيفًاضيأءاجميظعثولاث

:يبنلادوادلوقيرشاعلاوةئملارومزملايفف

l»َكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ:ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق
.)١١٠:١رومزم(»َكْيَمَدَقِلًائِطْوَم

دكؤترومزملااذهيفةيآلاهذهدوجونأنيرركملوقنو
هتايوتحمبثبعيوأهفرحيملسدقملاباتكلانأًاتابًاديكأت
ىلوأتناكلميدقلادهعلااوفرحدوهيلانأولهنأل..دحأ
وهو،يبنلادوادف.ةيآلاهذهيهاهوفذحيتلاتايآلا
سدقلاحورلايحوببتكي،هللاةينادحوبنمؤييدوهي
عضأىتحينيمينعسلجايبرلبرلالاق«:لوقيف
.»كيمدقلًائطومكءادعأ

ةيضرأةطلسهولعتال،ًايطارقويثًاكلميبنلادوادناك
هوعدييذلاكاذوهنمو»يبرلبرلالاق«لوقينمنعف
؟»يبر«كلملادواد

:نييسيرفلاعمحيسملاراوحيفهدجنباوجلا

l»لٱَناَكاَميِفَو
ْ
َهلَأَسَنيِعِمَتُْجمَنوُّيِسيِّـرَف

ُ
اَذاَم:ُعوُسَيْم

يفَنوُّنُظَت ملٱِ
َلاَق.َدُواَدُنْبٱ:ُهَلاوُلاَق؟َوُهْنَمُنْبٱِ؟حيِسَْ

َهل
ُ
ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق:ًالِئاَقًاّبَرِحوُّرلٱِبُدُواَدُهوُعْدَيَفْيَكَف:ْم
؟َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ
:٢٢ىّتم(»؟ُهَنْبٱُنوُكَيَفْيَكَف،ًاّبَرُهوُعْدَيُدُواَدَناَكْنِإَف
٤٥-٤١(.

ررقتو..ةعماجلاهللاةينادحونلعتةئيضملاتايآلاهذه
ِةَهِجْنِمَدُواَدِلْسَنْنِمَراَص«دقهللانباحيسملانأ
جلٱ
ْ

هنكل،دوادلسننمراصهنأعمو)١:٣ةيمور(»ِدََس
نعحيسملالاقدقو...دوادقلاخهنأل..دوادلصأ
:هسفن

l»٢٢:١٦ايؤر(»َدُواَدُةَّـيِّـرُذَوُلْصَأاَنَأ(.

حورلابدوادهوعدي..يلزألاهللانباوهحيسملاّنألو
»ّيبر«سدقلا

يلزألابآلا»برلالاق«

يلزألانبالا»يبرل«

.»يلزألاحورلاب«يبنلادوادهبقطنمالكلاو

مل..هللانعميدقلادهعلاباتكتانالعإيههذه
سدقلاحورلااهبىحوألب،نويحيسملاوأدوهيلااهعدتبي
..هللاءايبنأىلإ

ناميإلكبهتاذنعهللانالعإنولبقينويحيسملاو
فرعيال..لهاجكرشلابنييحيسملامهتينمو..نيقيو
-ميركلاسدقملاباتكلاهلوقيامالو،ةيقيقحلاةّيحيسملا
.ميظعلاهثولاثيفدحاولاهللانع-نييحيسملاباتك

هللانالعإنعثيدحلاماتخيفنحنوانيلعًامازلىرنو
ةغللاباتدرونيتملكانهركذننأميدقلادهعلايفهتاذنع
...ةدحولانعريبعتللميدقلادهعلاباتكيفةيربعلا

هللاالإهلإالميدقلادهعلارافسأوةاروتلايفةعماجلاهللاةينادحو:عساتلالصفلا
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دحاولاينعتيهو»دََحي«ةملكيهىلوألاةملكلا
.تحبلا

ةينادحولاينعتيهو»دَحا«ةملكيهةيناثلاةملكلا
.ةعماجلا

:أرقننيوكتلارفسيفف

l»١:٥نيوكت(»ًادِحاَوًامْوَيٌحاَبَصَناَكَوٌءاَسَمَناَكَو(.

يهو»دَحا«ةملكيهةيآلايفةروكذملا»ًادحاو«ةملكو
ًاموينانوكيامهنكلنازيمتمامهوحابصلاوءاسملانأينعت
لب..تحبلادحاولاانهينعتال»دَحا«ةملكف..ًادحاو
:ًاضيأأرقننيوكتلارفسيفو.»ةعماجلاةينادحولا«ينعت

l»لَيَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَيَكِلٰذِل
ْ
ِناَنوُكَيَوِهِتَأَرْمٱِبُقِصَت

.)٢:٢٤نيوكت(»ًادِحاَوًادَسَج

انيرتيهو»دَحا«ةملكًاضيأانهيه»ًادحاو«ةملكو
ةأرملاولجرلاف..»ةعماجةينادحو«ينعتاهنأةزرابةروصب
ةدحونانّوكيجاوزلابامهنكلرخآلانعدحاولانازيمتم
...ةعماج

يفنيوكتلارفسيفركذدقف»دَحي«تحبلادحاولاامأ
:تاملكلاهذه

l»ْبَهْذٱَوَقاَحْسِإُهُّبُِحتيِذَّـلٱَكَديِحَوَكَنْبٱِذُخ:َلاَقَف
ملٱِضْرَأَىلِإ

جلٱِدَحَأَىلَعًةَقَرُْحمَكاَنُهُهْدِعْصَأَو،اَّـيِرُْ
ْ
ِلاَبِ

.)٢٢:٢نيوكت(»َكَلُلوُقَأيِذَّـلٱ

»دَحي«ةملكيهةيآلاهذهيفةيربعلايفكديحوةملكو
ديحولانبالاوهقحساناك..تحبلادحاولاينعتيتلا
.ليعامسإباهذدعبميهاربإعميقبيذلا

:ليئارسإينبلىسوملاقامدنع

l»ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِا
ُ
.)٦:٤ةينثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

ينعتيتلا»دَحا«ةيربعلايف»دحاو«ةملكتءاج
..ةعماجلاةينادحولا

هللاوهلق«صالخإلاةروسيفركذنيحنآرقلالعلو
يفماقرألاف..»دَحا«يربعلاظفللاتاذراعتسا»دحأ
ظفلنآرقلاراعتسادقو..دحأبسيلودحاوبأدبتةيبرعلا
»ليجنإلا«ةملكراعتساامك..ةيربعةملكيهو»ةاروتلا«
.ةيبرعتسيلةريثكتاملكنآرقلايفو،ةينانويةملكيهو

يفةعماجلاهللاةينادحو:رشاعلالصفلا
ديدجلادهعلارافسأ

نيذلانييحيسملارشعماننإ..نيقيوةقثلكباهلوقن
نمكشلاهيتأيالًاينيقيًاناميإسدقملاباتكلايحوبنمؤن
ةينادحوبًاينيقيًاناميإكلذكنمؤن..هفلخنمالوهيدينيب
..ةعماجلاهللا

ليئومصروتكدلاميظعلاقرشتسملاهبتكامانهلقننو
،نآرقلامّلعتو،نمزلانمًاحدررصميفشاعيذلارميوز
.نيملسملاخويشورهزألاءاملعنمنيريثكىلإثدحتو

يدمرس.دودحمريغحورهللانإ«:رميوزروتكدلالوقي
هتردقوهتمكحوهدوجويفريغتمريغ...دوجولامئاد
ددعتيالومسقتيالوأزجتيالهنإ..هقحوهلدعوهتسادقو
لكهتاذهنككاردإنعزجعيو..ناوكألاهبطيحتالو
ةحفصنوملسملاهاريامكحيسملاباتك(»ناسنإوقولخم
٩٠(.

تاملكيفهوعضو.نييقيقحلانييحيسملاناميإوهاذه
روهظودمحمروهظلبق»ناميإلانوناق«يفيناعملاةحضاو
.ناميإلانوناقتاملكهذهو.نينسلاتائمبمالسإلا

ءامسلاقلاخ..لكلاطباضبآلادحاوهلإبنمؤن«
.ىرُيالاموىرُياملكو..ضرألاو

دولوملا..ديحولاهللانبا.حيسملاعوسيدحاوبربو
هلإنمقحهلإ.روننمرون.روهدلالكلبقبآلانم
وه..بآلاعمدحاورهوجوذ..قولخمريغدولوم..قح
نمورشبلانحنانلجأنميذلا..ءيشلكناكهبيذلا
سدقلاحورلابدسجتو..ءامسلانملزنانصالخلجأ
دهعىلعانعبلُصو..ًاناسنإراصوءارذعلاميرمنم
ثلاثلامويلايفًاضيأماقوربُقوملأتو..يطنبلاسطاليب
وهو..ءامسلاىلإدعصو..ةسدقملابتكلايفامىلع
نيديلدجمبًاضيأيتأيسو..بآلانيمينعسلاج
..ةياهنهكلملسيليذلا.تاومألاوءايحألا

هللاالإهلإالديدجلادهعلارافسأيفةعماجلاهللاةينادحو:رشاعلالصفلا
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بآلانمقثبنملاييحملابرلاسدقلاحورلابنمؤنو
ملكتيذلا..نبالاوبآلاعمدجمملاوهلدوجسملانبالاو
.ءايبنألاب

فرتعنو..هيلوسرةعماجةدحاوةسينكبنمؤنو
تاومألاةمايقرظتننو..اياطخلاةرفغملةدحاوةيدومعمب
.»نيمآ.يتآلارهدلاةايحو

ساسأىلع»ناميإلانوناق«نولوألانويحيسملابتك
نمرشبلانيبسيلهنأل..ميركلاسدقملاباتكلاتانالعإ
يهامو..هللاوهنمنعميلسنيقيبانربخينأعيطتسي
هللانلعأدقو..ميظعلايلعلاهللاىوسهاياجسوهتافص
هنالعإيفًاجردتم..ميظعلاهثولاثلةعماجلاهتينادحونع
رشبلادادعتسانمهتمكحيفىأرامبسحبهتاذنع
.نيمثلاقحلااذهلبقتل

ناميإلابلبقينأامإف..رايخناسنإلامامأسيلو
ةلهسةسيرفعقينأامإو..هتافصوهتاذنعهللانالعإ
.ناسنإلاةفسلفشيوشتوىضوفل

.ديدجلادهعلارافسأيفهتاذنعهللاتانالعإىلإنآلاو

ةاروتلايفهتاذنعهمساكرابتهللاتانالعإترهظ
لصفلايفاهانركذيتلاتايآلايفميدقلادهعلارافسأو
نعهنالعإيفهتمكحيماسيفجردتدقو..قباسلا
نأوهكلذببسو..ةرتتسمةروصبةعماجلاهتينادحو
شاعهئايبنألهتاذهللانلعأيذلايليئارسإلابعشلا
ًاحرسمذئتقورصمتناكو..رصمضرأيفةنسةئمعبرأ
نأولف.اهتهلآتددعتواهليثامتترثك..مانصألاةدابعل
نعرصمنمنيجراخلانييليئارسإللنلعأهمساَّـلجهللا
دئاقعلاوراكفألاتبلغلةحيرصتاملكبةعماجلاهتينادحو
اذهل..ةيهلإلاتانالعإلاتهوشومهريكفتىلعةيرصملا
يفهتينادحونعهنالعإيفجردتينأهللاةمكحتضتقا
دادعتسانمهملعوهتمكحيفىأرامردقبميظعلاهثولاث
.ميركلاهصخشنعلماكلاهنالعإلبقتلرشبلا

،لبابو،رصمتانايد..ةيرشبلانايدألاسردينمنإ
هذهيفثولاثلادوجوههابتنايعرتسيدنهلاو،نانويلاو
.نايدألا

.سروحو،سيروزوأو،سيزيإثولاثدجورصميفف

.افيسو،ونشفو،امهاربثولاثدجُولبابيفو

لبقةنس٤٠٠شاعيذلانوطالفأمّلعنانويلايفو
ىلعيماسلالقعلادوجوهيفضرتفاثولاثدوجوب،داليملا
روصتلادوجولاىلإجرخأيذلاكرحتملالقعلاو،ملاعلا
وهو.هكرحيوملاعلاييحييذلاميظعلاحورلاو،يهلإلا
...ةداملابدحتمهللانميلزأءزجهميلعتبسحب

مهتديقعبرشبلاءاجنيأنم:لاؤساننهذيفرطخيانهو
تانايدلايفثولاثلادوجونإ:انباوجو...؟ثولاثلانع
ىلإروهدتتنألبقلايجألاهتثراوتلصأهلنأدكؤيةميدقلا
هللاةينادحوفرعناسنإلانأدكؤي..ناثوألاةدابع
يحلاهللانعهداعتباوهروهدتبمث...هدوجوذنمةعماجلا
وهسيلًاثولاثهسفنلعدتبا..مدآلهتاذنلعأيذلايقيقحلا
:لوسرلاسلوبلوقياذهنعوهللاةملكيفنلعملا

l»ِروُجُفِعيَِمجَىلَعِءاَمَّـسلٱَنِمٌنَلْعُمِهللاٱَبَضَغَّـنَأل
مثِإَوِساَّـنلٱ

ْ
لٱِ،مِهِ

حلٱَنوُزِجَْحيَنيِذَّـ
ْ
ِهللاٱُةَفِرْعَمْذِإ.ِمْثِإلٱِبَّـَق

َهلاَهَرَهْظَأَهللاٱَّـنَأل،ْمِهيِفٌةَرِهاَظ
ُ
لَخُذْنُمَّـنَأل،ْم

ْ
لٱِق

ْ
َِملاَع

ملٱُْريَغُهُروُمُأىَرُت
ًةَكَرْدُمُهُتوُهَالَوُةَّـيِدَمَّْـرسلٱُهُتَرْدُقَوِةَروُظْنَْ

ملٱِب
َْملَهللاٱاوُفَرَعاَّـَملْمَُّـهنَأل.ٍرْذُعَالِبْمَُّـهنِإىَّـتَح،ِتاَعوُنْصَْ
يفاوُقَِمحْلَب،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَيْوَأُهوُدِّـجَمُي َمَلْظَأَو،ْمِهِراَكْفَأِ
لَق
ْ
لٱُمُهُب

ْ
اوُراَصُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُهاَمَنْيَبَو.ُّيِبَغ

ِةَروُصِهْبِشِبىَنْفَيَاليِذَّـلٱِهللاٱَدَْجماوُلَدْبَأَو،َءَالَهُج
»ِتاَفاَّـحَزّلٱَو،ِّـباَوَّـدلٱَو،ِروُيُّطلٱَو،ىَنْفَييِذَّـلٱِناَسْنِإلٱ
.)٢٣-١:١٨ةيمور(

مدآقلخذنمسانلانأىرنةرينملاتاملكلاهذهنم
مهنكلو..ميظعلاهثولاثيفةعماجلاهتينادحويفهللااوفرع
،هتينادحويفعماجلاهللااولدبأ،ةيبغلامهبولقمالظيف
داقتعالاَّـلحاذكهو..ةملظملامهلوقععادتبانمثولاثب
.ليصألايلزألارهوجلاناكمليذرلافئازلا

يفةعماجلاهتينادحونلعأ..رشبللهتاذنلعيهللاداعو
.ديدجلادهعلاباتكيفةحيرصظافلأيفميظعلاهثولاث

ديدجلادهعلاباتكيفهتاذنعهللاتانالعإ

ةينادحونعديدجلادهعلاباتكيفءاج:نالعإلوأو
ميرملليئاربجكالملاةراشبيفءاجميظعلاهثولاثيفهللا
...ءارذعلا

هللاالإهلإالديدجلادهعلارافسأيفةعماجلاهللاةينادحو:رشاعلالصفلا

٤٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



»ليربج«نآرقلاهيمسيو»ليئاربج«كالملاءاجامدنع
ءاسننيبنماهافطصاهللانأبءارذعلاميرمريشبتل
:ميرملليئاربجلاق..حيسملااهنمدلويلنيملاعلا

l»اَذٰه.َعوُسَيُهَنيِّـمَسُتَوًانْبٱَنيِدِلَتَوَنيِلَبْحَتَسِتْنَأاَهَو
لٱَنْبٱَو،ًاميِظَعُنوُكَي

ْ
ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱِهيِطْعُيَو،ىَعْدُيِّـِيلَع

َالَو،ِدَبَألٱَىلِإَبوُقْعَيِتْيَبَىلَعُكِلْمَيَو،ِهيِبَأَدُواَدَّـِيسْرُك
ِملُنوُكَي

ُ
ل
ْ
هنِهِك لِلُمَيْرَمْتَلاَقَف.ٌةَياَِ

ْ
اَذٰهُنوُكَيَفْيَك:ِكَالَم

ملٱَباَجَأَف؟ًالُجَرُفِرْعَأُتْسَلاَنَأَو
لٱُحوُّرلَا:ُكَالَْ

ْ
ُسُدُق

لٱُةَّـوُقَو،ِكْيَلَعُِّلَحي
ْ
لَظُتِّـِيلَع

ِّـ
لٱًاضْيَأَكِلٰذِلَف،ِكُل

ْ
ُسوُّدُق

ملٱ
.)٣٥-١:٣١اقول(»ِهللاٱَنْبٱىَعْدُيِكْنِمُدوُلْوَْ

ميظعلاثولاثلادجنتارهابلاتايآلاهذهيف

بآلاهللاوه»يلعلا«

»يلعلانبا«وهصّلخملااهانعمو»عوسي«

دسجلاءيهيءارذعلاميرمىلعهلولحبسدقلاحورلا
.ءادفلالمعلحيسملل

l»لٱَىلِإِهِلوُخُدَدْنِعَكِلٰذِل
ْ
،ْدِرُتَْملًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذ:ُلوُقَيَِملاَع

.)١٠:٥نييناربع(»ًادَسَجِيلَتْأَّـيَهْنِكٰلَو

ناسنإللنكمملاريغنمهنإ:لوقلانمدبالانه
ًادجنكمملانمنكلو...دودحمريغًاهلإريصينأدودحملا
هتوهالبلظيوناسنإةروصيفدسجتينأدودحملاريغهللا
.دودحمريغ

l»١:٣٧اقول(»ِهللاٱىَدَلٍنِكُْممَْريَغٌْءَيشَسْيَلُهَّـنَأل(.

لظيويدنجبايثيدترينأهتردقيفكلملانإ
..ًاكلم

ةحيرصتاملكبناكملكيفهدوجوحيسملادّكأدقو
:لاقف

l»َنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعَصٌدَحَأَسْيَلَو
يفَوُهيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱ :٣انحوي(»ِءاَمَّـسلٱِ
١٣(.

l»ُنوُكَأَكاَنُهَفيِمْسٱِبٌةَثَالَثْوَأِناَنْثٱَعَمَتْجٱاَمُثْيَحُهَّـنَأل
يف .)١٨:٢٠ىّتم(»ْمِهِطْسَوِ

l»٢٨ىّتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَهَو:
٢٠(.

»دوجولاقلطم«حيسملانأبجاهولااهرونبقطنتتاملك
.هللاريغيفدجوتالةفصيهو

:يلاتلاصنلانارمعلآةروسيفنآرقلاركذي

l»ملٱِتَلاَقْذِإ
ُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَماَيُةَكِئَالَْ

ملٱُهُمْسٱ
يفًاهيِجَوَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ ِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ

ملٱَنِمَو
.)٣:٤٥نارمعلآةروس(»َنيِبَّـرَقُْ

:ءاسنلاةروسيفلوقيو

l»لٱَلْهَأاَي
ْ
يفاوُلْغَتَالِباَتِك َّـالِإِهللاٱَىلَعاوُلوُقَتَالَوْمُكِنيِدِ

حلٱ
ْ
ملٱاَمَّـنِإَّـَق

هللاٱُلوُسَرَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ
َّـ
ُهُتَمِلَكَوِ

لَأ
ْ
.)٤:١٧١ءاسنلاةروس(»ُهْنِمٌحُوَرَوَمَيْرَمَىلِإاَهاَق

نإ«حيسملاةدالوبءارذعلاميرمرشبهلالجّلجهللا.١
.»كرشبيهللا
.»هنمةملكبكرشبيهللانإ«هللانمةملكوهحيسملا.٢
ميرمنباىسيعحيسملاامنإ«هللاةملكوهحيسملا.٣

.»ميرمىلإاهاقلأهتملكوهللالوسر
.»هنمحورو«هللانمحورحيسملا.٤

.نآرقلاهبدهشياماذه

:انحويليجنإيفحيسملانعأرقنو

l»يف لٱِ
ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱ
ْ
.)١:١انحوي(»َهللاٱُةَمِلَك

l»لٱَو
ْ
اَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك
.)١:١٤انحوي(»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِل

ىنعمتاملكلالمحتنأنكميالو..هللاةملكحيسملا
...»ناكفنك«حيسملللاقهللانأ

ميرحتلاو،٢١:٩١ءايبنألايتروسيفنآرقلاصوصننإ
نك«حيسملللاقهمساكرابتهللانأيفنت٦٦:١٢
..»ناكف

هللاالإهلإالديدجلادهعلارافسأيفةعماجلاهللاةينادحو:رشاعلالصفلا
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َّـنِإ«:لئاقلاصنلانوكيحيرصلاساسألااذهىلعو
هللاٱَدْنِعىَسيِعَلَثَم

َّـ
ُهَلَلاَقَّـمُثٍباَرُتْنِمُهَقَلَخَمَدآِلَثَمَكِ

صوصنلابًاخوسنم)٣:٥٩نارمعلآةروس(»ُنوُكَيَفْنُك
لقيمليلاتلابو،ناكفنكمدآللقيملهللانأةدكؤملا
خسنلااذهبحمسينآرقلانأاميسال..ناكفنكحيسملل
:ةرقبلاةروسيفلوقيذإهصوصنيف

l»ْوَأ)ةيآمكحنمعفرنولزناميأ(ٍةَيآْنِمْخَسْنَناَم
اَهِلْثِمْوَأاَهْنِمٍْريَخِبِتْأَن)بولقلانماهحمنيأ(اَهِسْنُن
:٢ةرقبلاةروس(»ٌريِدَقٍْءَيشِّـلُكَىلَعَهللاٱَّـنَأْمَلْعَتَْملَأ

١٠٦(.

..نآرقلاةداهشب»هللاةملك«وهحيسملا

»يعفاشلاسيردأنبدمحم«مامإلاهلاقامركذنانهو
يعفاشلامامإلالاق..مالسإلايفرابكلاةعبرألاةمئألادحأ
نموقولخمبسيلهللامالك«..»نآرقلاقلخةيضق«يف
.ـه.ا»..رفاكوهفقولخملاق

لاقنمفقولخمبسيلهللامالكو..هللاةملكحيسملاو
.رفاكوهفقولخم

دجوحيسملانألاقُيامبةربعالهنأنيرركمدوعنو
ةملكبقلُخيملمدآنأنآرقلانمتبثدقف»نك«ةملكب
.ناكفنكهللقيملوهحورنمهيفهللاخفنلب»نك«

تدكألب»ناكف«»نك«ةملكبدجويملحيسملاكلذك
،هحورنمميرميفخفنهمساَّـلجهللانأنآرقلاصوصن
.هتملكحيسملااهنمدسجتف

هللاةينادحونعديدجلادهعلاباتكيف:يناثلانالعإلا
...حيسملاةيدومعمتقوءاجميظعلاهثولاثيف

:لوسرلاىّتمليجنإيفهأرقناماذهو

l»لِلَدِعَصُعوُسَيَدَمَتْعٱاَّـمَلَف
ْ
ملٱَنِمِتْقَو

اَذِإَو،ِءاَْ
َلْثِمًالِزاَنِهللاٱَحوُرىَأَرَف،ُهَلْتَحَتَفْنٱِدَقُتاَواَمَّـسلٱ
َوُهاَذٰه:ًالِئاَقِتاَواَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَو،ِهْيَلَعًايِتآَوٍةَماََمح
حلٱيِنْبٱ

ْ
.)١٧و٣:١٦ىّتم(»ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

..بيهملايوامسلانالعإلاو..بيهرلارظنملااذهيف
..ميظعلاهثولاثيفةعماجلاهتينادحونعليلدلاهللاىطعأ

هتعمسو..يديألاهتسملو..نويعلاهتأرليلدلااذه
.ناذآلا

:نويعلاهتأريذلاليلدلاامأ-

l»ًالِزاَنِهللاٱَحوُرىَأَرَف،ُهَلْتَحَتَفْنٱِدَقُتاَواَمَّـسلٱاَذِإَو
.»هْيَلَعًايِتآَوٍةَماََمحَلْثِم

ميظعلارظنملااذهىأرهنأبنادمعملاانحويدهشدقو
:لاقف

l»ِءاَمَّـسلٱَنِمٍةَماََمحَلْثِمًالِزاَنَحوُّرلٱُتْيَأَرْدَقِّـينِإ
يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَّـنِكٰل،ُهُفِرْعَأْنُكَأَْملاَنَأَو.ِهْيَلَعَّـرَقَتْسٱَف
ملٱِبَدِّـمَعُأل

ًالِزاَنَحوُّرلٱىَرَتيِذَّـلٱ:ِيلَلاَقَكاَذ،ِءاَْ
لٱِحوُّرلٱِبُدِّـمَعُييِذَّـلٱَوُهاَذٰهَف،ِهْيَلَعًاّرِقَتْسُمَو

ْ
.ِسُدُق

:١انحوي(»ِهللاٱُنْبٱَوُهاَذٰهَّـنَأُتْدِهَشَوُتْيَأَرْدَقاَنَأَو
٣٤-٣٢(.

ملهنكلو..دسجلاةهجنمحيسمللًابيرقناكانحوي
ًالزانحورلاىأرنأدعبالإ»هللانبا«هرابتعابهفرعي
.هيلعًارقتسمو

اَنْيَتآَو«سدقلاحورلابحيسملاديأهللانأنآرقلاررقيو
لٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِع

ْ
لٱِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَوِتاَنِّـيَب

ْ
ةروس(»ِسُدُق

.)٢:٨٧ةرقبلا

.)٥:١١٠ةدئاملاةروسو٢:٢٥٣ةرقبلاةروسًاضيأأرقا(

:يديألاهتسمليذلاليلدلاامأ-

.ءاملانمدعاصلاحيسملاوهف

l»لِلَدِعَصُعوُسَيَدَمَتْعٱاَّـمَلَف
ْ
ملٱَنِمِتْقَو

:٣ىّتم(»ِءاَْ
١٦(.

:ناذآلاهتعمسيذلاليلدلاامأ-

.ءامسلانمهنبانعًادهاشبآلاتوصناكف

l»حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه:ًالِئاَقِتاَواَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَو
ْ
ُبيَِب

.)٣:١٧ىّتم(»ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱ

هللاالإهلإالديدجلادهعلارافسأيفةعماجلاهللاةينادحو:رشاعلالصفلا
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بيجعلارظنملااذهيف

.ءامسلانمًاملكتمبآلاانعمس

ءاملانمًادعاصبيبحلانبالاانيأرو

.ءادفلاعناصهللانباىلعًارقتسمسدقلاحورلاانيأرو

ةعماجلاهللاةينادحوراهظإلرظنملااذهنمعورأسيلو
.ميظعلاهثولاثيف

ةينادحونعديدجلادهعلاباتكيف:ثلاثلانالعإلا
:ميركلاحيسملارمأيفءاجميظعلاهثولاثيفهللا

يفهذيمالتلرهظ..تاومألانمحيسملاةمايقدعب
ىلإهدوعصلبقو..ًاموينيعبرأةدملتابسانملانمريثكلا
:ًالئاقميركلاهرمأمهاطعأءامسلا

l»لَتَواوُبَهْذٱَف
ْ
ِبآلٱِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَوِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم

لٱِحوُّرلٱَوِنْبٱلٱَو
ْ
لَعَو.ِسُدُق

ِّـ
اَمَعيَِمجاوُظَفَْحيْنَأْمُهوُم

ِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَهَو.ِهِبْمُكُتْيَصْوَأ
.)٢٠و٢٨:١٩ىّتم(»ِرْهَّـدلٱ

نأيهرابتعالابةريدجةظحالمميركلاحيسملارمأيفو
نبالاوبآلاءامسأبمهودمعو«هرمأيفلقيملحيسملا
هرهوجيفدحاوهللااف..»مساب«لاقلب»سدقلاحورلاو
بآلا«ميظعلاثولاثلاهتينادحويفدجناننكل،هتوهالو
.»سدقلاحورلاونبالاو

هللاةينادحونعديدجلادهعلاباتكيف:عبارلانالعإلا
:لوسرلاسلوبناسلىلعءاجميظعلاهثولاثيف

نعسوثنروكيفنينمؤملاىلإلوسرلاسلوبثدحت
:لاقفةيحورلابهاوملا

l»ُعاَوْنَأَو.ٌدِحاَوَحوُّرلٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَمَبِهاَوَمُعاَوْنَأَف
ٍلاَمْعَأُعاَوْنَأَو.ٌدِحاَوَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَمٍمَدِخ
لٱُلَمْعَييِذَّـلٱ،ٌدِحاَوَهللاٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَم

ْ
يفَّـلُك لٱِ

ْ
»ِّـلُك

.)٦-١٢:٤سوثنروك١(

:نعثدحتتيهفريسفتىلإةجاحيفتسيلتايآلاو

دحاوحورلا:سدقلاحورلا

دحاوبرلا:عوسيبرلاو

دحاوهللا:بآلاهللاو

ةينادحونعديدجلادهعلاباتكيف:سماخلانالعإلا
يفلوسرلاسلوبناسلىلعًاضيأءاجميظعلاهثولاثيفهللا
:ةيلوسرلاةكربلا

l»ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن
ِحوُّرلٱُةَِكَرشَو،ِهللاٱُةَّـبََحمَوِ،حيِسَْ

لٱ
ْ
.)١٣:١٤سوثنروك٢(»َنيِمآ.ْمُكِعيَِمجَعَمِسُدُق

.)١٧و١:١٦انحوي(ةمعنلاردصموهعوسيبرلاف

٣:١٦انحوي(ةبحملابكاسوةبحملانلعموههللاو
.)٥:٨ةيمورو

:٥ةيمور(ةبحملاسراغوةبحملاحوروهسدقلاحورلاو
٥(.

ةينادحونعديدجلادهعلاباتكيف:سداسلانالعإلا
:لوسرلاسلوبناسلىلعكلذكءاجميظعلاهثولاثيفهللا

l»ملٱَعوُسَيِلٌدْبَع،ُسُلوُب
ملٱِ،حيِسَْ

ملٱ،ًالوُسَرُّوُعْدَْ
ُزَرْفُْ

يفِهِئاَيِبْنَأِبِهِبَدَعَوَفَقَبَسيِذَّـلٱ،ِهللاٱِليِجْنِإل لٱِ
ْ
ِبُتُك

ملٱ
ِةَهِجْنِمَدُواَدِلْسَنْنِمَراَصيِذَّـلٱ.ِهِنْبٱِنَع،ِةَسَّـدَقُْ
جلٱ
ْ

لٱِحوُرِةَهِجْنِمٍةَّـوُقِبِهللاٱَنْبٱََّـنيَعَتَو،ِدََس
ْ
،ِةَساَدَق

لٱِب
ْ
ملٱَعوُسَي:ِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِق

بَرِحيِسَْ
-١:١ةيمور(»اَنِّـ

٤(.

نعةثدحتمراصبألارهبيناعملبءيضتتايآلاو
...ةعماجلاهللاةينادحو

ناكيذلاحيسمللهتيدوبعنعنلعيلوسرلاسلوبف
هبرحيسملانأظفحتريغبنلعيو..هبنينمؤملادهطضيًالبق
.»انبرحيسملاعوسي«

نباوهحيسملانأو..هللاليجنإ..ليجنإلانأنلعيو
قبسيذلا..هللاليجنإلزرفملا«ءايبنألاهنعأبنتيذلاهللا
.»هنبانعةسدقملابتكلايفهئايبنأبهبدعوف

هللاالإهلإالديدجلادهعلارافسأيفةعماجلاهللاةينادحو:رشاعلالصفلا
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هنأسدقلاحورلاةوقبهتمايقبنلعأدقحيسملانأنلعيو
.»هللانبا«ًاقحوًالعف

هتينادحويفعماجلاهللا..سدقلاحورلاونبالاوبآلاف
.تايآلاهذهيفحوضوبرهظي

ةينادحونعديدجلادهعلاباتكيف:عباسلانالعإلا
رافسأرخآانحويايؤررفسيفءاجميظعلاهثولاثيفهللا
:ديدجلادهعلا

اهلليثمالةروصبىرن..بيجعلايوبنلارفسلااذهيف
.ميظعلاهثولاثهتينادحويفعماجلادحاولاهللادجم

l»لٱِعْبَّـسلٱَىلِإ،اَّـنَحوُي
ْ
يفيِتَّـلٱِسِئاَنَك ْمُكَلٌةَمْعِن:اَّـيِسَأِ

لٱَنِمٌمَالَسَو
ْ
ِةَعْبَّـسلٱَنِمَو،ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَوِنِئاَك

ملٱَعوُسَيْنِمَو،ِهِشْرَعَماَمَأيِتَّـلٱِحاَوْرَألٱ
شلٱِحيِسَْ

ِدِهاَّـ
لٱ،ِنيِمَألٱ

ْ
.ِضْرَألٱِكوُلُمِسيِئَرَو،ِتاَوْمَألٱَنِمِرْكِب

اَنَلَعَجَو،ِهِمَدِباَناَياَطَخْنِماَنَلَّـسَغْدَقَو،اَنَّـبَحَأيِذَّـلٱ
ملٱُهَل،ِهيِبَأِِهللاًةَنَهَكَوًاكوُلُم

لُّسلٱَوُدْجَْ
ْ
ِدَبَأَىلِإُناَط

.)٦-١:٤ايؤر(»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱ

:ميظعلاثولاثلاىرنتايآلاهذهيف

lيتأييذلاوناكيذلاونئاكلابآلا.
lهيبأهللاةنهكوًاكولمهبنينمؤملالعجيذلانبالا.
lاذهو-هشرعمامأيتلاحاورألاةعبسلا-سدقلاحورلاو

رفسيفءاجامكيعابسلاهفصويفسدقلاحورلاوه
.٢و١١:١ءايعشإ

ةعماجلاهللاةينادحونعتانيبلاتايآلاهذهلكدعب
»حورهللا«نأانناهذأيفانعضواذإ..ميظعلاهثولاثيف
:٤٠ءايعشإ(هلليثمالوهيبشالهنأو)٤:٢٤انحوي(
هثولاثيفهتاذنعهللانالعإناميإلابانلبق..)١٨
وه»نبالا«نأو..»هللا«وه»بآلا«نأانقدصو...ميركلا
ميركلاثولاثلانأو»هللا«وه»سدقلاحورلا«نأو..»هللا«
.هرهوجوهتاذيفدحاوهلإ

هللاو«هللاهنأ»بآلا«نعسدقملاباتكلايفأرقننحنو
.)٣:١١يكينولاست١(»انوبأهسفن

هللاايكيسركنبالانعاماو«هللاهنأ»نبالا«نعأرقنو
.)١:٨نييناربع(»روهدلارهدىلإ

اينانحلسرطبلاق..هللاهنأ»سدقلاحورلا«نعأرقنو
:هيلعبذكيذلا

l»ألـَماَذـاَمل
َ

لـَقُنـاَطـْيَّـشـلٱ
ْ
ِحوُّرـلٱَىلـَعَبِذـْكــَتِلَكــَب

لٱ
ْ
»ِهللاٱَىلَعْلَبِساَّـنلٱَىلَعْبِذْكَتَْملَتْنَأ...ِسُدُق
.)٤و٥:٣لامعأ(

زيمتمثولاثلايفدحاولكنأنلعيسدقملاباتكلاو
رمأوهو..رخآلانعمهدحأللاصفنانود..رخآلانع
.هلهيبشالوليثماليذلادحاولاهللاهبدرفتي

ميلعتحرشيوهونامدروبروتكدلاهبتكامانهلجسنو
روتكدلالاق..»ميظعلايهلإلاثولاثلا«نعسدقملاباتكلا
:»نامدروب«

ُهَرَيَْملُهللاَا«روظنملاريغتوهاللاءلموه»بآلانإ«
توهاللاءلموه»نبالا«و..)١:١٨انحوي(»ُّطَقٌدَحَأ
لٱَو«ًادسجتم

ْ
ِهيِفُهَّـنِإَف«)١:١٤انحوي(»ًادَسَجَراَصُةَمِلَك

..)٢:٩يسولوك(»ًاّيِدَسَجِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُكُِّلَحي
رشبلاةايحيفًالماعتوهاللاءلموه»سدقلاحورلا«و
لٱُتِّـكَبُيَكاَذَءاَجىَتَمَو«

ْ
َىلَعَوٍّرِبَىلَعَوٍةَّـيِطَخَىلَعََملاَع

حلٱُحوُر،َكاَذَءاَجىَتَماَّـمَأَو«)١٦:٨انحوي(»ٍةَنوُنْيَد
ْ
َوُهَف،ِّـَق

حلٱِعيَِمجَىلِإْمُكُدِشْرُي
ْ

اَمُّلُكْلَب،ِهِسْفَنْنِمُمَّـلَكَتَيَالُهَّـنَأل،ِّـَق
.)١٦:١٣انحوي(»ٍةَيِتآٍروُمُأِبْمُُكِربُْخيَو،ِهِبُمَّـلَكَتَيُعَمْسَي

..سدقملاباتكلايفهتاذنعهللاتانالعإيههذه
يفهتاذنعهنالعإبالإيقيقحلايحلاهللاةفرعملقيرطالو
اهاطعأامكهللاتانالعإنويحيسملالبقدقو..هتملك
مهلرانأوهللامهكرابف..ةعماجلاهتينادحوباونمآو..مهل
.ةايحلارئاودىتشمهبو

هللاالإهلإالديدجلادهعلارافسأيفةعماجلاهللاةينادحو:رشاعلالصفلا
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يفىنسحلاهللاءامسأ:رشعيداحلالصفلا
سدقملاباتكلاونآرقلا

ءامسألاهللانأةروسنمرثكأيفنآرقلالوقي
نسحأىلعةلادلاءامسألانسحأهللانأىنعمب..ىنسحلا
:نآرقلاصوصنكيلإو..يناعملا

l»حلٱُءاَمْسَألٱُهَلَوُهَّـالِإَهَلِإَالُهللاٱ
ْ

:٢٠هطةروس(»ىَنُْس
٨(.

l»حلٱُءاَمْسَألٱِِهللاَو
ْ

هبُهوُعْدٱَفىَنُْس لٱ)اوكرتاو(اوُرَذَواَِ
َنيِذَّـ

لُي
ْ

يف)نوديحييأ(َنوُدِح اوُناَكاَمَنْوَزْجُيَسِهِئاَمْسَأِ
.)٧:١٨٠فارعألاةروس(»َنوُلَمْعَي

l»ُهَلَفاوُعْدَتاَمًاّيَأَناَْمحَّـرلٱاوُعْدٱِوَأَهللاٱاوُعْدٱِلُق
حلٱُءاَمْسَألٱ

ْ
َجتَالَوىَنُْس

ْ
هبْتِفاَُختَالَوَكِتَالَصِبْرَه ال(اَِ

»ًاليِبَسَكِلَذَْنيَبِغَتْبٱَو)عمسُتالىتحاهبسمهت
.)١٧:١١٠ءارسإلاةروس(

عموأًادرفمهللاىلعقلطُياماهنمىنسحلاهللاءامسأو
..دحألا..مويقلايحلاكلامكلاةفصنمضتاموهوهريغ
اموهوهلباقمعمالإهللاىلعقلطُيالاماهنمو..دمصلا
ضفاخلاو..عفانلاراضلاكًاصقنهللابسنهدحوليقاذإ
قالطإزوجيالف..ّلذملاّزعملاو..عناملايطعملاو..عفارلا
وهاماهنمو..هدحولذملاوأ،عناملاوأ،ضفاخلاوأ،راضلا
»مقتنملا«ىلاعتهمساكلذنمو،نآرقلاصوصننمقتشم
:هلوقكهلعفبًاطبترمالإنآرقلايفقلطُيملمسالااذهف

l»..ملٱَنِماَّـنِإ
:٣٢ةدجسلاةروس(»َنوُمِقَتْنُمَنيِمِرْجُْ

٢٢(.
l»..٥:٩٥ةدئاملاةروس(»ٍماَقِتْنٱوُذٌزيِزَعُهللاٱَو(.

تافصوأةيتاذلاهتافصنعنلعتىنسحلاهللاءامسأو
هللانإ«حيحصلايفمالسإلايبندمحملاقدقو..هلاعفأ
.»ةنجلالخداهاصحأنمًامسانيعستوةعست

ًالاعفأو،نآرقلايفهللاىلعتقلطأىرخأءامسأكانهو
.همساكرابتهيلإتبسن

:اهنمركذن

l»اهيمعنتم(اَهيَِفْرتُماَنْرَمَأًةَيْرَقَكِلُْهنْنَأاَنْدَرَأاَذِإَو(
لٱاَهْيَلَعَّـقَحَفاَهيِفاوُقَسَفَف

ْ
ةروس(»ًاريِمْدَتاَهاَنْرَّـمَدَفُلْوَق

.)١٧:١٦ءارسإلا

.قسفلابرمأيهللانأأرقننأاننايكزهيو

l»لَسْرَأاَمَو
ْ
َهلَِّـنيَبُيِلِهِمْوَقِناَسِلِبَّـالِإٍلوُسَرْنِماَن

ُ
ُّلِضُيَفْم

لٱَوُهَوُءاَشَيْنَميِدَْهيَوُءاَشَيْنَمُهللاٱ
ْ
حلٱُزيِزَع

ْ
»ُميَِك

.)١٤:٤ميهاربإةروس(

ةعستلاىنسحلاهللاءامسأركذننأوهانهانينعيامو
يتلاعضاوملاو،نآرقلايفاهركذتارمددعو،نيعستلاو
..سدقملاباتكلايفءامسألاهذهاهيفتركذ

ىنسحلاهللاءامسأنمريثكلانأل،ديدجبتأيملنآرقلا
اهبفصُوو..سدقملاباتكلايفاهركذقبسهيفةروكذملا
فقنسثيدحلاةياهنيفو..حيسملااهبفصُوامكبآلا
.ءامسألاهذهضعبدنعةلمأتمةفقو

يفهركذعضومتارمددعمسالا
سدقملاباتكلانآرقلايفهركذ

-----١٦٩نامحرلا)١(
٣٤:٦جورخ١١٤ميحرلا)٢(
٩٨:٦رومزم٦كلملا)٣(
٢٢:٣رومزم٢سودقلا)٤(
٢٥:٢بويأ١مالسلا)٥(
١١٧:٢رومزم١نمؤملا)٦(
-----٢نميهملا)٧(
٣٣:٢١ءايعشإ٩٨زيزعلا)٨(
٢٤:٨رومزم١رابجلا)٩(
-----١ربكتملا)١٠(
١:٢٥ةيمور٨قلاخلا)١١(
١١:١٠نييناربع٢ئرابلا)١٢(
٣٣:١٥رومزم١روصملا)١٣(
٧:١٨اخيم٥رافغلا)١٤(
٣٠:١١بويأ٦راهقلا)١٥(
٦:٣٣انحوي٣باهولا)١٦(
٣٦:٣١بويأ١قازرلا)١٧(
٣:٧ايؤر٢حاتفلا)١٨(
٢:٣ليئومص١٥٨١ميلعلا)١٩(
١٦:٥رومزم--ضباقلا)٢٠(

هللاالإهلإالسدقملاباتكلاونآرقلايفىنسحلاهللاءامسأ:رشعيداحلالصفلا
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١٠٤:٢رومزم--طسابلا)21(
٢٦:٥ءايعشإ--ضفاخلا)٢٢(ا
١١٣:٧رومزم--عفارلا)٢٣(
٢٩:١١رومزم--زعملا)٢٤(
٤:٣٧لايناد--لذملا)٢٥(
٦٥:٢رومزم٤٦عيمسلا)٢٦(
١٠:١٤رومزم٤٤ريصبلا)٢٧(
٧:٣لايقزح--مكاحلا)٢٨(
١١:٧رومزم--لدعلا)٢٩(
٢:٤ةيمور٧فيطللا)٣٠(
٤٤:٨ءايعشإ٤٥ريبخلا)٣١(
١٠:١سوثنروك١٢٢ميلحلا)٣٢(
٩٩:٣رومزم٨ميظعلا)٣٣(
٨٦:٥رومزم٩١روفغلا)٣٤(
-----٤روكشلا)٣٥(
٥٧:١٥ءايعشإ٨يلعلا)٣٦(
٤٧:٢رومزم٦ريبكلا)٣٧(
١٢١:٥رومزم١ظفاحلا)٣٨(
٣٦:٣١بويأ١تيقملا)٣٩(
١٤:١٢ةيمور٤بيسحلا)٤٠(
٢٨:٥٨ةينثت٢ليلجلا)٤١(
٢:٤سرطب٣١ميركلا)٤٢(
٧:٢٠بويأ٥بيقرلا)٤٣(
٦٥:٢٤ءايعشإ١بيجملا)٤٤(
٨:٢٧كولم٩١عساولا)٤٥(
١:٢٥اذوهي٩٥ميكحلا)٤٦(
-----٢دودولا)٤٧(
-----٢ديجملا)٤٨(
-------ثعابلا)٤٩(
١٦:١٩بويأ٢١ديهشلا)٥٠(
٦:١٠ايؤر٨قحلا)٥١(
٤و٢٦:٣ءايعشإ١٣ليكولا)٥٢(
٨٩:٨رومزم١١يوقلا)٥٣(
-------١نيتملا)٥٤(
١٩:٢٥بويأ٢١يلولا)٥٥(
١٨:٣رومزم١٧ديمحلا)٥٦(
١٤٧:٤رومزم--يصحملا)٥٧(
١:١نيوكت--ئدبملا)٥٨(
٧١:٢٠رومزم١٢ديعملا)٥٩(
٣٢:٣٩ةينثت٢ييحملا)٦٠(
٢:٦ليئومص١--تيمملا)٦١(
٤٢:٢رومزم٥يحلا)٦٢(

٦:٢٦لايناد٣مويقلا)٦٣(
١٢:٤عشوه--دجاولا)٦٤(
١١٣:٤رومزم--دجاملا)٦٥(
٦:٤ةينثت٢١دحاولا)٦٦(
٧٣:٢٥رومزم١دمصلا)٦٧(
١٧:١نيوكت٤٤ريدقلا)٦٨(
٤:٧لايناد٤ردتقملا)٦٩(
-------مدقملا)٧٠(
-------رخؤملا)٧١(
٤٤:٦ءايعشإ١لوألا)٧٢(
٤٤:٦ءايعشإ١رخآلا)٧٣(
٣:١٦سواثوميت٢١رهاظلا)٧٤(
٤٥:١٥ءايعشإ٢نطابلا)٧٥(
١٩:٢٥بويأ٣١يلاولا)٧٦(
١٤٨:١٣رومزم١يلاعتملا)٧٧(
٩:١٤لايناد١ربلا)٧٨(
٣١:٨ايمرإ١٠باوتلا)٧٩(
١٨:٤٧رومزم--مقتنملا)٨٠(
٣١:٥ءايعشإ٥وفعلا)٨١(
٨٦:١٥رومزم١٠فوؤرلا)٨٢(
١٤:١٩نيوكت--كلملاكلام)٨٣(
٣:٣قوقبح٢ماركإلاولالجلاوذ)٨٤(
-------طسقملا)٨٥(
٢٩:١٤ايمرإ٢عماجلا)٨٦(
١٠:١٢ةيمور١٨ينغلا)٨٧(
٢:٧ليئومص١--ينغملا)٨٨(
٦٨:٣٥رومزم--يطعملا)٨٩(
٢٥:٣٤ليئومص١--عناملا)٩٠(
٨:٣٦لاثمأ--راضلا)٩١(
٤٨:١٧ءايعشإ--عفانلا)٩٢(
١٠٤:٢رومزم٥رونلا)٩٣(
٧٣:٢٤رومزم١٠يداهلا)٩٤(
٤١:١٠ءايعشإ٢عيدبلا)٩٥(
١٠٢:٢٦رومزم--يقابلا)٩٦(
٢و١:١نييناربع--ثراولا)٩٧(
٣٢:٨رومزم١ديشرلا)٩٨(
٣:٥يكينولاست٢--روبصلا)٩٩(

يفىنسحلاهللاءامسأنعثيدحلاددصبانمدامو
ًامامتولختءامسألاهذهنأركذننأانيلعًامازلىرن،نآرقلا
ولختو..»يدافلا«مسانمولختامك..»ةبحم«مسانم

هللاالإهلإالسدقملاباتكلاونآرقلايفىنسحلاهللاءامسأ:رشعيداحلالصفلا
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نآرقلايفدحاوصندجويالف»بآلا«مسانمكلذك
.ءامسألاهذهنمًامساركذي

هللابحةفرعمنممورحمملسملاصخشلاف-

خيراتلامسقسيئروذاتسأيبلشدمحأروتكدلالوقي
ةعماج-مولعلارادةيلكبةيمالسإلاةراضحلاويمالسإلا
:»مالسإلا«هباتكيفةرهاقلا

اهردصمنإفمالسإلااهاريامكهللاتافصامأ«
سيلو،قلطملالامكلاروصتاهعومجميفيهو..نآرقلا
،هسفنلهللاهعضيملةفصوأمسابهبريجانينأملسملل
اذهىلعو.هتافصوهراثآوهتاذىلعلديامبملعأوهف
ملهللانأل»ةبحم«هنأبهللافصوينأىلعقفاويالمالسإلاف
.)١٠٦ةحفصمالسإلا(»كلذبنآرقلايفهسفنفصي

..هللاةبحمعاستاوةوقوةمظعةفرعمنممورحمملسملا
هللانأل»ةبحم«هنأبهللافصوينأىلعقفاويالنآرقلانأل
.كلذبنآرقلايفهسفنفصيمل

هللانأ،ةئيضمةروصبنلعتسدقملاباتكلاتايآنكل
ترهظةبحملاهذهنأو..نيملاعلاترمغهتبحمنأو..ةبحم
نباحيسملاتوميفاهلوطواهضرعواهعافتراواهقمعيفانل
.بيلصلاىلعهللا

.قلخلايفهتردقهللارهظأدقل

.بيلصلاىلعحيسملاتوميفهتبحمّنيبهنكل

..هللاةبحملدسجتملانالعإلانمًامامتولخيمالسإلاو

منهجباذعباهديدهتبملسملارهظبهلتنآرقلاصوصن
..ريعسلاباذعو

ىقيسومتانيبلاهتايآبفزعيهنإفسدقملاباتكلاامأ
ةبحملاهذهىنغبتايآلاهذهفورحءيضتو..هللاةبحم
.»ةبحمهللا«نأًاددرمفتهيو

:ميركلاباتكلاتايآأرقنليعملاعتنآلاو

l»لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل
ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
ْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَال
ْ
»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

.)٣:١٦انحوي(
l»َتاَمٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحمََّـنيَبَهللاٱَّـنِكٰلَو

ملٱ
.)٥:٨ةيمور(»اَنِلْجَألُحيِسَْ

l»ُهَسْفَنٌدَحَأَعَضَيْنَأاَذٰهْنِمُمَظْعَأٌّبُحٍدَحَألَسْيَل
.)١٥:١٣انحوي(»ِهِئاَّـبِحَأِلْجَأل

l»ملٱَّـنَأل،ًاضْعَباَنُضْعَبَّـبِحُنِل،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ
َنِمَيِهَةَّـبَحَْ

ْنَمَو.َهللاٱُفِرْعَيَوِهللاٱَنِمَدِلُوْدَقَفُِّبُحيْنَمُّلُكَو،ِهللاٱ
هب.ٌةَّـبََحمَهللاٱَّـنَأل،َهللاٱِفِرْعَيَْملُِّبُحيَال ُةَّـبََحمْتَرِهْظُأاَذِٰ
لٱُهَنْبٱَلَسْرَأْدَقَهللاٱَّـنَأ:اَنيِفِهللاٱ

ْ
لٱَىلِإَديِحَو

ْ
ْيَكِلَِملاَع

يف.ِهِباَيْحَن ملٱَيِهاَذٰهِ
،َهللاٱاَنْبَبْحَأُنْحَناَنَّـنَأَسْيَل:ُةَّـبَحَْ

ِخلًةَراَّـفَكُهَنْبٱَلَسْرَأَو،اَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَأْلَب
َ
انحوي١(»اَناَياَط

١٠-٤:٧(.
l»ملٱَعوُسَي

بَحَأِحيِسَْ
»ِهِمَدِباَناَياَطَخْنِماَنَلَّـسَغْدَقَو،اَنَّـ

.)١:٥انحويايؤر(

ىلعحيسملاتوميفذاخآلاهرونبرهظسانللهللابح
الو..هللاةبحملراكنإوهحيسملابلصراكنإف..بيلصلا
.بولصملاحيسملابناميإلابالإهللاةبحمىنغبعتمتللقيرط
:ًالئاقلوسرلاسلوبفتهكلذل

l»ملٱَعوُسَيَّـالِإْمُكَنْيَبًائْيَشَفِرْعَأْنَأْمِزْعَأَْملِّـينَأل
َحيِسَْ

.)٢:٢سوثنروك١(»ًابوُلْصَمُهاَّـيِإَو

:لوسرلاسرطبلاقو

l»ملٱَعوُسَي
ُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱ،ُمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ..ِ.حيِسَْ

خلٱِِهْريَغٍدَحَأِبَسْيَل...ِتاَوْمَألٱَنِم
ْ

َسْيَلْنَأل.ُصََال
َحتُرَخآٌمْسٱ

ْ
يِغَبْنَيِهِب،ِساَّـنلٱَْنيَبَيِطْعُأْدَق،ِءاَمَّـسلٱَت

.)١٢و٤:١٠لامعأ(»َصُلْخَنْنَأ

نأل،ضايفلايهلإلابحلااذهةفرعمنممورحمملسملا
وعديرمأوهو»ةبحم«هنأبنآرقلايفهسفنفصيملهللا
.ءاثرلل

منهجباذعنمةاجنلانيقينمًاضيأمورحمملسملا-

..»يدافلا«مساىنسحلاهللاءامسأنيبسيلهنأل
نمةاجنلانيقينممورحمملسملاصخشلانإفكلذل
.رانلاباذعو..منهجباذع

هللاالإهلإالسدقملاباتكلاونآرقلايفىنسحلاهللاءامسأ:رشعيداحلالصفلا
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ةروسيفلوقيفءادفلاأدبمبفرتعينآرقلانأعمو
اذهبو)٣٧:١٠٧تافاصلا(ٍ»ميِظَعٍحْبِذِبُهاَنْيَدَفَو«تافاصلا
همساكرابتلوقيذإيدافلاوههدحوهللانأررقيصنلا
نلهللانأررقيكلذك.هريبدتوهلمعءادفلاف»هانيدفو«
مهسوفنلءادفًابهذضرألاءلماورفكنيذلانملبقي
:لوقيف

l»ْمِهِدَحَأْنِمَلَبْقُيْنَلَفٌراَّـفُكْمُهَواوُتاَمَواوُرَفَكَنيِذَّـلٱَّـنِإ
َهلَكِئَلوُأِهِبىَدَتْفٱِوَلَوًابَهَذِضْرَألٱُءْلِم

ُ
ٌميِلَأٌباَذَعْم

َهلاَمَو
ُ
.)٣:٩١نارمعلآةروس(»َنيِِرصاَنْنِمْم

l»َهلَّـنَأْوَلاوُرَفَكَنيِذَّـلٱَّـنِإ
ُ
يفاَمْم ُهَلْثِمَوًاعيَِمجِضْرَألٱِ

لٱِمْوَيِباَذَعْنِمِهِباوُدَتْفَيِلُهَعَم
ْ
َهلَوْمُهْنِمَلِّـبُقُتاَمِةَماَيِق

ُ
ْم

.)٥:٣٦ةدئاملاةروس(»ٌميِلَأٌباَذَع

هتاذبهللانكل..هسفنءادفنعًامامتزجاعناسنإلا
»يدافلا«مسابهللافصيالنآرقلانألو..هيدافوهةيلعلا
هنإ..رانلاباذعنمةاجنلانيقينمًامامتمورحمملسملاف
نأىسعتاحلاصلالمعيفهسفنًادهاجهتايحشيعي
هدهجوهداهتجالكعمهنكل..هللاىضرىلعلصحي
..توملادعبهريصمةهجنمهدنعنيقيالهتانسحو
.رانلاباذعنمهتاجنو

ًالاقمةعاسرخآةلجمترشن١٩٩١)ناسين(ليربأ٣يف
عــبرأو..رــمـــنـلاخـيـشــلانيبنــخـاـسراـوـح«ناـوــنـعــب
تايفاحصلاىدحإتلأسراوحلالالخ.»تايفاحص
:رمنلامعنملادبعروتكدلاخيشلا

رانلالخدأهبمزتلأملنإثيحبضرفوهباجحلاله
نعملكتأانهانأو..ىرخألايلامعأنعرظنلافرصب
؟ةبجحمتسيلاهنكلوةمشتحملاةأرملا

:رمنلاروتكدلاخيشلاباجأو

..يعاطقلابانبساحيهللاوةريثكيتينبايضئارفلا
هيفتلمهأنإ..ةطقنكلضرفلاتيدأنإكنأىنعمب
يهةالصلاتمقأ.كيلعوأكلبسحيلك.ةطقنكيلع
...اذكهوكيلعيهيموصتمل.كل

:ًالئاقرمنلاخيشلادرطتساو

لكهيفديقيباتكناسنإلكل..ديدجبتآملانأ
..انلافطأعمانتالماعمىتحهذهو..هتائيسوهتانسح

يلوخديفًاببساذهنوكينلينعي:ةيفاحصلاتلاق
؟يتايحىلعيتبساحمنودرانلا

نمملعيدحأال..يتينباي:رمنلاخيشلاباجأ
..هللاويأ!اهيفنيلخادلالوأانأنوكأامبر..اهلخديس
تناكولىتحهللاركمنمآال«:قيدصلاركبوبألاقامكو
يألوقينأعيطتسييذلانم..»!ةنجلايفّيمدقىدحإ
هنيعيطتستيذلالكنيلمعتتنأ؟المألبقُتسلامعألا
ددعلاةعاسرخآ(لوبقلاهنيلأستوهللادنعباسحلاو

٢٩٤٥(.

نآرقلاسردريبكذاتسأوهو،رمنلامعنملادبعخيشلا
..ةنجلامأرانلالخديسناكنإملعيال..مالسإلاميلاعتو
ركبوبأو..رانلانيلخادلالوأنوكيامبرهنإلوقيو
ولوىتحهللاركمنمآال«:لاقدمحميبنلاةفيلخقيدصلا
.»ةنجلايفيمدقىدحإتناك

..توملادعبهريصمةهجنمملسملادنعنيقيال

اذههحنمييذلايبلقلامالسلانمًامامتمورحموهو
حيسملاهمتأيذلاءادفلاركنينآرقلانألكلذ..نيقيلا
.بيلصلاىلع

هدنعفًايدافحيسملابنمآيذلايقيقحلايحيسملاامأ
..توملادعبهريصمةهجنمماتلانيقيلا

.)٨:١ةيمور(رانلالخدينلهنأًانيقيفرعيوهف

.)٥:١٣انحوي١(ةيدبأةايحهلنأًانيقيفرعيو

ًادجممًادسجهللاهيطعيسةمايقلايفهنأًانيقيفرعيو
.)٣:٢انحوي١(هلالجوهدجميفهللاىرينأهبعيطتسي

امك..حيسملامدبهادتفاهللانأوهنيقيلااذهامأو
لٱِهيِفاَنَليِذَّـلٱ«:لوسرلاسلوبلوقي

ْ
ُناَرْفُغِهِمَدِب،ُءاَدِف

خلٱ
ْ

رومزملايفيبنلادوادلوقيامكو)١:١٤يسولوك(»اَياََط
َالِهْيَلَعَلَكَّـتٱِنَمُّلُكَو،ِهِديِبَعِسوُفُنيِداَفُّبَّـرلٱ«:٣٤
:ًاضيألوسرلاسلوبلوقيامكو)٣٤:٢٢رومزم(»ُبَقاَعُي
لٱِبِهِتَمْعِنِبًاناَّـَجمَنيِرِّـَربَتُم«

ْ
ملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱِءاَدِف

ةيمور(ِ»حيِسَْ
٣:٢٤(.
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يبنلاءايعشإف..هصلختنلةحلاصلاناسنإلالامعأ
رتستاليتلاةلهلهملابايثلاكاهنأبةحلاصلالامعألافصي
:لوقيفًايرع

l»لهلهمبوث(ٍةَّـدِعِبْوَثَكَو،ٍسِجَنَكاَنُّلُكاَنِْرصْدَقَو(
لُبَذْدَقَو،اَنِّـرِبِلاَمْعَأُّلُك

ْ
َحتٍحيِرَكاَنُماَثآَو،ٍةَقَرَوَكاَن

ْ
»اَنُلِم

.)٦٤:٦ءايعشإ(

ةمعنوهديحولاةاجنلاقيرطنألوسرلاسلوبدكؤيو
هتومبحيسملاهلمكأيذلاميظعلاءادفلايفترهظيتلاهللا
:لوقيفبيلصلاىلع

l»ْمُكْنِمَسْيَلَكِلٰذَو،ِناَميِإلٱِب،َنوُصَّـلَُخمِةَمْعِّـنلٱِبْمُكَّـنَأل.
»ٌدَحَأَرِخَتْفَيَالْيَكٍلاَمْعَأْنِمَسْيَل.ِهللاٱُةَّـيِطَعَوُه
.)٩و٢:٨سسفأ(

دحأاجنولهنأل..ةحلاصلاهلامعأبدحألةاجنال
..هللامامأرخفلللاجمهيدلناكلةحلاصلاهلامعأب

ًارختفمفقينأعيطتسييذلاناسنإلاوهنيأو
.اهبىحوملاهللاةملكلوقت؟دحأال..؟هللامامأهحالصب

l»ْنَمَسْيَل.ُمَهْفَيْنَمَسْيَل.ٌدِحاَوَالَوٌّراَبَسْيَلُهَّـنَأل
طَي
ْ
جلٱ.َهللاٱُبُل

ْ
ُلَمْعَيْنَمَسْيَل.ًاعَماوُدَسَفَواوُغاَزُعيَِم

لَأِب.ٌحوُتْفَمٌْربَقْمُُهتَرَجْنَح.ٌدِحاَوَالَوَسْيَلًاحَالَص
ْ

ْمِهِتَنِس
َحتِلَالْصَألٱُّمِس.اوُرَكَمْدَق

ْ
ٌءوُلَْممْمُهُمَفَو.ْمِهِهاَفِشَت

يف.ِمَّـدلٱِكْفَسَىلِإٌةَعِيَرسْمُهُلُجْرَأ.ًةَراَرَمَوًةَنْعَل ِمِهِقُرُطِ
:٣ةيمور(»ُهوُفِرْعَيَْملِمَالَّـسلٱُقيِرَطَوٌ.قْحَسَوٌباَصِتْغٱ
١٧-١٠(.

نماولِّـسُغو،حيسملاءادفباونمآنيذلانونمؤملاامأ
هللاةنونيدنمةاجنلابماتلانيقيلامهلفهمدبمهاياطخ
.ميحجلاباذعو

:لاقفتوملادعبهريصملوسرلاانحويفرع

l»اَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَنَنآلٱ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ
ُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو.ُنوُكَنَس
.)٣:٢انحوي١(»َوُهاَمَك

نأفرعو..نيصلخملانمهنألوسرلاسلوبفرعو
:لاقفربلاليلكإهحنميسهللا

l»هلٱَدْنِعِبيِلَّـصلٱَةَمِلَكَّـنِإَف
َْ
اَنَدْنِعاَّـمَأَو،ٌةَلاَهَجَنيِكِلا

ملٱُنْحَن
.)١:١٨سوثنروك١(»ِهللاٱُةَّـوُقَيِهَفَنيِصَّـلَخُْ

l»ََرضَحْدَقِيلَالِحْنٱُتْقَوَو،ًابيِكَسُبَكْسُأَنآلٱاَنَأِّـينِإَف.
جلٱُتْدَهاَجْدَق

ْ
حلٱَداَهِ

ْ
لَمْكَأ،َنََس

ْ
ُتْظِفَح،َيْعَّـسلٱُت

لٱُليِلْكِإِيلَعِضُوْدَقًاريِخَأَو،َناَميِإلٱ
ْ
يفِيلُهُبََهييِذَّـلٱ،ِّـِرب ِ

لٱَكِلٰذ
ْ
لٱُناَّـيَّـدلٱُّبَّـرلٱِمْوَي

ْ
ْلَب،ْطَقَفِيلَسْيَلَو،ُلِداَع

ِجل
َ
-٤:٦سواثوميت٢(»ًاضْيَأُهَروُهُظَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱِعيِم
٨(.

ريصملب..توملادعبهريصملوسرلاسرطبفرعو
:لاقفًايدافوًابرحيسملاباونمآنيذلالك

l»ملٱَعوُسَياَنِّـبَروُبَأُهللاٱٌكَراَبُم
ِهِتَْمحَرَبَسَحيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

لٱ
ْ
ملٱَعوُسَيِةَماَيِقِب،ٍّيَحٍءاَجَرِلًةَيِناَثاَنَدَلَوَِةريِثَك

َنِمِحيِسَْ
،ُّلِحَمْضَيَالَوُسَّـنَدَتَيَالَوىَنْفَيَالٍثَاريِِمل،ِتاَوْمَألٱ
يفٌظوُفَْحم ِهللاٱِةَّـوُقِبَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ،ْمُكِلْجَألِتاَواَمَّـسلٱِ
ِخل،ٍناَميِإِب،َنوُسوُرَْحم

َ
يفَنَلْعُيْنَأٍّدَعَتْسُمٍصَال ِناَمَّـزلٱِ

.)٥-١:٣سرطب١(ِ»ريِخَألٱ

حورلالمعبوهللاةمعنبةيناثاودلوحيسملابنونمؤملا
رشلاىوقنمنوسورحمونوظوفحممهو..سدقلا
يوامسلامهثاريماولخدينأىلإ..هللاةوقبناطيشلاو
.يدبألا

..هللانمنيدولوملانييقيقحلانييحيسملانيقيوهاذه
ناطلسنمو..رونلاىلإتاملظلانماوجرخنيذلا
يرافكلالمعلابًايبلقًاناميإاونمآو..هللاىلإناطيشلا
يفاوقثوو..بيلصلاىلعهتومبحيسملاهلمكأيذلاميظعلا
ةلوبقملاةعافشلاهذه..بآلادنعمهلةمئادلاحيسملاةعافش
:لوسرلاانحويلاقامكًامئاد

l»ُختَالْيَكِلاَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَأ،يِدَالْوَأاَي
ْ
َأَطْخَأْنِإَو.اوُئِط

ملٱُعوُسَي،ِبآلٱَدْنِعٌعيِفَشاَنَلَفٌدَحَأ
لٱُحيِسَْ

ْ
َوُهَو.ُّراَب

ِخلٌةَراَّـفَك
َ
ِخلَسْيَل.اَناَياَط

َ
ِخلْلَب،ْطَقَفاَناَياَط

َ
لٱِّـلُكاَياَط

ْ
َِملاَع

.)٢و٢:١انحوي١(»ًاضْيَأ

:هللاةعافشلانأحيرصصنبنآرقلاررق

l»لُمُهَلًاعيَِمجُةَعاَفَّـشلٱِِهللاْلُق
ْ

َّـمُثِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُك
.)٣٩:٤٤رمزلاةروس(»َنوُعَجْرُتِهْيَلِإ
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عفشييذلاريغصخشوهعيفشلانأانيريصنلاو
عيفشلاهلالجَّـلجهنأرخآينآرقصنررقيامك..هدنع
:هتاذدنع

l»يفاَمُهَنْيَباَمَوَضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱَقَلَخيِذَّـلٱُهللاٱ ِةَّـتَسِ
لٱَىلَعىَوَتْسٱَّـمُثٍماَّـيَأ

ْ
ٍِّيلَوْنِمِهِنوُدْنِمْمُكَلاَمِشْرَع

.)٣٢:٤ةدجسلاةروس(»َنوُرَّـكَذَتَتَالَفَأٍعيِفَشَالَو

ريغيلزألاهللانباوهحيسملانوكينأمتحتياذهل
.دودحملاريغبآلاهللادنعهتعافشلبقتل،دودحملا

..بيلصلاىلعتامونامزلايفدسجتيذلانبالاهللا
ءادفلاساسأىلعهتعافشبآلالبقيو..نيبنذملايفعفشي
.بيلصلاىلعهتومبهبماقيذلا

دنععفشينأعيطتسيال..ناسنإدرجموهفدمحمامأ
:لوقيفةعافشلانعهزجعنآرقلاررقيودحأيفهللا

l»َهلْرِفْغَتْسٱ
ُ
َهلْرِفْغَتْسَتَالْوَأ)دمحماي(ْم

ُ
َهلْرِفْغَتْسَتْنِإْم

ُ
ْم

َهلُهللاٱَرِفْغَيْنَلَفًةَّـرَمَنيِعْبَس
ُ
ِهللاٱِباوُرَفَكْمَُّـهنَأِبَكِلَذْم

لٱيِدَْهيَالُهللاٱَوِهِلوُسَرَو
ْ
لٱَمْوَق

ْ
:٩ةبوتلاةروس(»َنيِقِساَف

٨٠(.

يأ-نيقسافلاموقلايدهيالهللاناكاذإ:لأسنو
؟ًاذإيدهينمف-عرشلادودحنعنيجراخلا

؟نيقسافلاموقلانمرثكأةيادهلاىلإةجاحيفنم

رمألا..توملادعبهريصمةهجنمهدنعنيقيالملسملا
.نامضريغب..نازيملايفقلعمهلك

نأدبالملسملكنأررقينآرقلانإفاذهنمرثكألاو
يهلإءاضقوهرانلانيملسملالوخدنأو..منهجىلإلصي
»مهيلع

l»ًائْيَشُكَيَْملَوُلْبَقْنِمُهاَنْقَلَخاَّـنَأُناَسْنِإلٱُرُكْذَيَالَوَأ
َمَّـنَهَجَلْوَحْمَُّـهنَِرضْحُنَلَّـمُثَنيِطاَيَّـشلٱَوْمَُّـهنَُرشْحَنَلَكِّـبَرَوَف
َّـالِإْمُكْنِمْنِإَو..)لوهلاةدشلمهبكرىلعنيكاب(ًاّيِثَج

:١٩ميرمةروس(»ًاّيِضْقَمًامْتَحَكِّـبَرَىلَعَناَكاَهُدِراَو
.)٧١و٦٨و٦٧

َّـالِإْمُكْنِمْنِإَو«تاملكلايدجوديرفدمحمرسفيو

:لوقيف»ًاّيِضْقَمًامْتَحَكِّـبَرَىلَعَناَكاَهُدِراَو

اهبرميليق.اهبرامومنهجىلإلصاوالإمكنمامو«
نوزاتجيمهواهيلعنورميليقو،ةدماخيهونونمؤملا
هسفنىلعهللاهبجوأًابجاواهايإمهدوروناك،طارصلا
رسفملافحصملا(»هفلخنكميالًادعوهبدعونأبىضقو
.)٤٠٣ةحفص

نممورحمهنأل..ملسملكهعقوتييذلاريصملاوهاذه
هيطعيالًانيدلبقييذلااذنمو..»يدافلا«هللاةفرعم
؟منهجناريننمةاجنلانيقي

هللاةوبأبساسحإلازايتمانمكلذكمورحمملسملا-

ةفرعمو..هللاةبحمةفرعمنمملسملانآرقلامرحامك
سيلف..هللاةوبأبناميإلانمهمرحكلذك..يدافلاهللا
.»بآلا«مسانآرقلايفىنسحلاهللاءامسأنيب

لكهيف»بآلا«مسابسدقملاباتكلايفهللاةيمستنإ
...تاجايتحالاءلموةيامحلاوةياعرلايناعم

مسابهمساكرابتهللاةادانمنممورحمملسملاامنيبو
هلالجًابطاخمهللايلصييقيقحلايحيسملانإف»بآلا«
:تاملكلاب

l»يفيِذَّـلٱاَناَبَأ ِتْأَيِل.َكُمْسٱِسَّـدَقَتَيِل،ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفاَمَكَكُتَئيِشَمْنُكَتِل.َكُتوُكَلَم َىلَعَكِلٰذَكِءاَمَّـسلٱِ
لٱاَنِطْعَأاَنَفاَفَكاَنَزْبُخ.ِضْرَألٱ

ْ
اَمَكاَنَبوُنُذاَنَلْرِفْغٱَو.َمْوَي

لِلًاضْيَأُنْحَنُرِفْغَن
ْ
لِخْدُتَالَو.اَنْيَلِإَنيِبِنْذُم

ْ
يفاَن َجتِ

ْ
،ٍةَبِر

ملٱَكَلَّـنَأل.ِريِّـِّـرشلٱَنِماَنِّـجَنْنِكٰل
لُْ
ْ

لٱَو،َك
ْ
ملٱَو،َةَّـوُق

،َدْجَْ
.)١٣-٦:٩ىّتم(»َنيِمآ.ِدَبَألٱَىلِإ

حيسملابهناميإبهللاًانباراص،هللانمدولوملايحيسملا
:لوسرلاسلوبلوقي..عوسي

l»ْمُكِبوُلُقَىلِإِهِنْبٱَحوُرُهللاٱَلَسْرَأ،ٌءاَنْبَأْمُكَّـنَأاَمِبَّـمُث
ْنِإَو،ًانْبٱِلَبًادْبَعُدْعَبَتْسَلًاذِإ.ُبآلٱاَبَأاَي:ًاخِراَص
ملٱِبِِهللاٌثِراَوَفًانْبٱَتْنُك

.)٧و٤:٦ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
l»لٱَحوُراوُذُخْأَتَْملْذِإ

ْ
لِلًاضْيَأِةَّـيِدوُبُع

ْ
ْمُتْذَخَأْلَب،ِفْوَخ

ُهُسْفَنُحوُّرلَا.!ُبآلٱاَبَأاَي:ُخُْرصَنِهِبيِذَّـلٱيِّـنَبَّـتلٱَحوُر
.)١٦و٨:١٥ةيمور(»ِهللاٱُدَالْوَأاَنَّـنَأاَنِحاَوْرَألُدَهْشَيًاضْيَأ

هللاالإهلإالسدقملاباتكلاونآرقلايفىنسحلاهللاءامسأ:رشعيداحلالصفلا

٥٢
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



بآلاهللاوحننميقيقحلايحيسملاروعشوهاذه
روعشوههكلمتييذلاروعشلانإفملسملاامأ..يوامسلا
درجمنوملسملاو..ءامسلايفهشرعىلعهللااف..ةيدوبعلا
ديبعللمّالظبسيلهللانأديعيونآرقلارركيو..ديبع
جحلاةروسو٨:٥١لافنألاةروسو٣:١٨٢نارمعلآةروس(
.)٤١:٤٦تلصفةروسو٢٢:١٠

:دبعلافقوموههتالصيفملسملافقومو

l»٩٦:٩قلعلاةروس(»ّىلَصاَذِإًادْبَعىَهْنَييِذَّـلٱَتْيَأَرَأ
.)١٠و

l»يفْنَمُّلُكْنِإ ِناَْمحَّـرلٱِيتآَّـالِإِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱِ
.)١٩:٩٣ميرمةروس(»ًادْبَع

ملسملابلقألميو..نآرقلاصوصنرمغيةيدوبعلاحور
..ًابعروًافوخ

هللاءامسأضعبدنعفوقولانمانلدبالنآلاو
باتكلاتايطعمباهنراقنونآرقلايفتدرويتلاىنسحلا
.سدقملا

وههنعثدحتنىنسحلاهللاءامسأنممسالوأو
»قحلا«

..صوصنةينامثيف»قحلا«مساهللانآرقلاىطعأ
:اهنمنينثاركذبيفتكنس

l»ملٱُهللاٱَىلاَعَتَف
حلٱُكِلَْ

ْ
لٱُّبَرَوُهَّـالِإَهَلِإَالَُّق

ْ
لٱِشْرَع

ْ
ِ»ميِرَك

.)٢٣:١١٦نونمؤملاةروس(
l»حلٱَوُهَهللاٱَّـنَأِبَكِلَذ

ْ
ملٱيِيُْحيُهَّـنَأَوَُّق

ِّـلُكَىلَعُهَّـنَأَوىَتْوَْ
.)٢٢:٦جحلاةروس(»ٌريِدَقٍْءَيش

ىلعوبآلاهللاىلع»قحلا«مساقلطيسدقملاباتكلاو
.حيسملا

ٌّيَحٌهٰلِإَوُه.ٌّقَحَفُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَّـمَأ«:يبنلاايمرإلاق
.)١٠:١٠ايمرإ(»ٌّيِدَبَأٌكِلَمَو

َوُهيِنَلَسْرَأيِذَّـلٱ...«:بآلاهللانعحيسملالاقو
َوُهَو،ُهْنِمِّـينَألُهُفِرْعَأاَنَأ.ُهَنوُفِرْعَتْمُتْسَلْمُتْنَأيِذَّـلٱ،ٌّقَح
.)٢٩و٧:٢٨انحوي(»يِنَلَسْرَأ

:نيمألاقداصلاوهوهسفننعحيسملالاقو

l»حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ
ْ
حلٱَوَُّق

ْ
ِبآلٱَىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي

.)١٤:٦انحوي(»ِيبَّـالِإ

:حيسملانعلوسرلاانحويلاقو

l»َفِرْعَنِلًةَريِصَباَناَطْعَأَوَءاَجْدَقِهللاٱَنْبٱَّـنَأُمَلْعَنَو
حلٱ
ْ
يفُنْحَنَو.َّـَق حلٱِ

ْ
يفِّـَق ملٱَعوُسَيِهِنْبٱِ

َوُهاَذٰهِ.حيِسَْ
حلٱُهٰلِإلٱ

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
.)٥:٢٠انحوي١(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

باتكلاهاطعأ..هللانآرقلاهاطعأيذلا»قحلا«مسا
.ىتوملاييحموهو..هللاوهحيسملانأل..حيسمللسدقملا

»ثراولا«وهىنسحلاهللاءامسأنميناثلامسالا-

l»َنوُعَجْرُياَنْيَلِإَواَهْيَلَعْنَمَوَضْرَألٱُثِرَنُنْحَناَّـنِإ«
.)١٩:٤٠ميرمةروس(

l»..َنوُلَمْعَتاَمِبُهللاٱَوِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُثَاريِمِِهللاَو
.)٣:١٨٠نارمعلآةروس(ٌ»ريِبَخ

وه..تاومسلاثراوو..اهيلعنموضرألاثراو
.هللا

:نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكلوقيو

l»ٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا
يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَك يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ ُهَلَعَجيِذَّـلٱ-ِهِنْبٱِ
.)٢و١:١نييناربع(»ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَو

ثراووههمساكرابتهللانأررقتنآرقلاصوصن
حيسملانأررقيديدجلادهعلاباتكو..ضرألاوتاومسلا
.ءيشلكلثراووه

هللاو..هللانباوهحيسملانأحوضولكباذهينعيو
..نبالا

..ثّروموثراوثاريملكيفف

..ءيشلكلًاثراوحيسملاعوسيهنبالعجبآلاهللا
..هنمهنأل
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:هلأسوحيسملاىلإينغباشءاجمويتاذ

l»ملٱاَُّهيَأ
لَعُْ

ِّـ
حلٱَثِرَألُلَمْعَأاَذاَم،ُحِلاَّـصلٱُم

ْ
»؟َةَّـيِدَبَألٱَةاََي

.)١٠:١٧سقرم(
l»ِمل:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف

َ
ًاِحلاَصٌدَحَأَسْيَل؟ًاِحلاَصِينوُعْدَتاَذا

.)١٠:١٨سقرم(»ُهللاٱَوُهَوٌدِحاَوَّـالِإ

تنمآنإ:باشلاكلذلهتاملكبلوقينأحيسملادارأ
دحأسيلنأل..يتوهالبنمؤتنأكيلعمتحت..يحالصب
.هللاوهودحاوالإًاحلاص

لاقدقف..»ًايكزًامالغ«دلُوحيسملانأنآرقلاررقيو
ِكَلَبَهَألِكِّـبَرُلوُسَراَنَأاَمَّـنِإ«ءارذعلاميرملكالملاليربج
.)١٩:١٩ميرمةروس(»ًاّيِكَزًامَالُغ

انحوي١(ةيطخريغبدلُوحيسملانأديدجلادهعلاررقيو
لعفيملو)٥:٢١سوثنروك٢(ةيطخفرعيملو..)٣:٥
.)٢:٢٢سرطب١(ةيطخ

ًاهزنمهتايحشاع..دسجتملاحالصلاوهحيسملا
..دسجلايفانضرأىلإءاجنيحأطخلانعًاموصعم
:لوقلابهءادعأىّدحتو

l»٨:٤٦انحوي(»ٍةَّـيِطَخَىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم(.

عبصإهيلإهجويوأهدضهتريقععفرينأدحأرسجيملو
مّتحت،قحلااذهبانفرتعااذإو..حالصلالماكحيسملا..ماهتإ
َوُهَوٌدِحاَوَّـالِإًاِحلاَصٌدَحَأَسْيَل«ذإهللاهنأبفرتعننأانيلع
.)١٠:١٨سقرم(»ُهللاٱ

نمؤننأانيلعمتحت..هللاوهحيسملانأبانمآاذإو
.ميركلاليلجلاهثولاثلةعماجلاهللاةينادحوب

وهنآرقلايفىنسحلاهللاءامسأنمثلاثلامسالا-
»نطابلاورهاظلا«

لٱَوُرِهاَّـظلٱَوُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱَوُه«:نآرقلالوقي
ْ
َوُهَوُنِطاَب

.)٥٧:٣ديدحلاةروس(»ٌميِلَعٍْءَيشِّـلُكِب

ةملكنأفورعمو..»نطابلاورهاظلا«هنأبهللافصيف
ىرُينأنمربكأولجأهمساكرابتهنأينعت»نطابلا«

ٌهَلِإَتْنَأًاّقَح«يبنلاءايعشإهنعلاقامكوأ..ةيداملانيعلاب
ملٱَليِئاَْرسِإَهَلِإاَيٌبِجَتُْحم

لَخُْ
ِّـ

.)٤٥:١٥ءايعشإ(»َص

؟»رهاظلا«وههللانوكينأىنعمامنكل

نألوقن..هريبدتوهتاعونصمبرهاظهنأليقنإ
..نويعلانعًابجتحملظيهنكل..هتردقرهظتهتاعونصم

:هللاةيؤرىلإقوشناسنإلابلقيفّنإ

:هللاىلإةالصلاهذهيبنلاءايعشإعفر

l»٦٤:١ءايعشإ(»!ُلِزْنَتَوِتاَواَمَّـسلٱُّقُشَتَكَتْيَل(.

ينانويلافوسليفلانيبىرجراوحبخيراتلاانلظفتحي
..هللادوجوركنيناك»ميدوتسيرأ«همسالجرو،طارقس
:راوحلاكلذيفراداماذهو

.هللادوجوبنموأالانأ:ميدوتسيرأ

؟مهعئانصلامجومهتراهمببجعتلاجردجويأ:طارقس

،سوريموهبيصصقلارعشلايفبجعأ،معن:ميدوتسيرأ
.تيتكيلوببليثامتلاةعانصيفو،سيسكوزبريوصتلايفو

ًاروصقلخييذلا؟باجعإلابىلوأعانصلايأ:طارقس
لقعتاذتانئاكعدبييذلاوأ،كارحالولقعالب
؟ةايحو

ةعتمتملاتانئاكلاعدبيذلاكشريغب:ميدوتسيرأ
.ةفدصلاوقافتالاجئاتننمكلتنكتملاذإ،ةايحلاولقعلاب

نأةفدصلاوقافتالانمنوكينأنكميلهو:طارقس
نذألاو،ىرتلنيعلا؟ةصاختاياغودصاقملءاضعألاىطعُت
طاحتنيعلاو..قوذتيلناسللاو،مشيلفنألاو،عمستل
دنعةعرسبلفقتف،اهفعضواهتيساسحلةقيقدةسارحب
..مونلادنعلفقتو،شومرلابسرحتو،رطخلابساسحإلا
له..توصلااهلعمجييذلايجراخلااهزاهجاهلنذألاو
؟ةفدصلالمعنمهلككلذنوكينأنكمي

قولخملانانحلاو..لسانتللتاقولخملايفعدوملاليملاو
هجتييذلالفطلاو..دالوأللةبسنلابتاهمألابولقيف

هللاالإهلإالسدقملاباتكلاونآرقلايفىنسحلاهللاءامسأ:رشعيداحلالصفلا

٥٤
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هلكاذهنوكينأنكميله..همأيدثنمةعاضرلل
؟ةفدصلاب

نأىلعو،عادبإلاىلعلديكلذنإ..ال:ميدوتسيرأ
ىرنالاذاملنكلو..يحلانئاكلابحيميظعقلاخلا
؟قلاخلا

حورلاقوشنعنلعيطارقسلميدوتسيرألاؤسنإ
...هللاةيؤرلةيناسنإلا

..دسجتتنأىلإتاملكلظتهللاتافصنإ
عقاولاباهطبرننأنكميالتاروصت،ةدرجملاتاروصتلاف
..اهدسجنىتحسوسحملا

ملاذإتاملكاهلك..ةمومألاو..ةلادعلاو..ةيرحلاف
..حيحصلااهانعمناسنإلامهفينأنكميالدسجتت

كسمتةجوتمةأرما»ةيرحلا«نويكيرمألارَّـوصكلذل
.ةيرحلاةلعشيه..ةجهوتمةلعش

يفكسمت،نينيعلاةبوصعمةأرما..ةلادعلاانروصو
وأ،سنجوأ،نولىلإرظننوداهاياضقنزتلًانازيماهدي
..نيد

.نانحوبحباهديلونضتحتةأرما..ةمومألاانروصو

ريغو..اهنوسحيامرادقمبءايشأللنوبيجتسيسانلاو
.ةجردمهيعويفلقأسوسحملا

موهفملاسانلاكردييكلو..تاملكدرجمهللاتافصو
يفهللادسجتينأدبالناك..تافصلاهذهلحيحصلا
..حيسملا

لوحراوحبمايقللتيعُد١٩٨٦ةنس)رايأ(ويام١٤يف
»نيسحدمحأ«مامإلاعم»حيسملابلصةقيقح«عوضوم
يفنيملسملاةبلطلانوؤشبىنعيناكيذلامامإلاوهو
..اينيجريفلامشةعماج

اينيجريفلامشةعماجتاعاقنمةعاقيفراوحلاميقأ
:ةيكيرمألاةدحتملاتايالولاباينيجريفبةيردنكسإلاةنيدميف

Northern Virginia Community College Alexandria
Campus

دمحأ«مامإلاتيأر..عامتجالاةعاقيلوخدةظحليف
هللاءامسأاهيلععبطدقةقروهديبوةعاقلالخدي»نيسح
:هلتلقوتمستباف..ًايدحتمةقرولاينارأو..ىنسحلا
..ىنسحلاهللاءامسأصوصخبدمحأخيشايلاؤسيدنع
لهف..»نطابلاورهاظلا«مساىنسحلاهللاءامسأنيبنم
رهاظلاهللانوكيفيكو؟ًارهاظهللاناكىتمينربختنأكل
؟ًاعمنآيفنطابلاو

يف..هتاقولخميفرهاظهللا:نيسحدمحأخيشلاباجأ
..ناسنإلاوناويحلاهقلخو..موجنلاورمقلاوسمشلا

هنكل..دمحأخيشايهتردقرهظتهللاتاقولخم:تلق
.نويعلانعًابجتحملظي

نأعم...ًاباوجيطعينأدمحأخيشلاعطتسيمل
يفانقثوو..ةعماجلاهللاةينادحوبانمآاذإلهسباوجلا
يفدسجتينأىلعهللاةردقيفو..ليجنإلاوةاروتلايحو
.تقولاتاذيفضرألاوتاوامسللًائلامنوكيوحيسملا

..ميدقلادهعلايفًارارمرهظ»رهاظلاهلإلا«هتفصبهللااف
:تاملكلابهروهظةاروتلاتلجسو،ليلخلاميهاربإلرهظ

l»يفٌسِلاَجَوُهَواَرَْممِتاَطوُّلَبَدْنِعُّبَّـرلٱُهَلَرَهَظَو ِباَبِ
خلٱ
ْ
ُةَثَالَثاَذِإَوَرَظَنَوِهْيَنْيَعَعَفَرَف،ِراَهَّـنلٱِّـرَحَتْقَوِةَمَْي
ِباَبْنِمْمِِهلاَبْقِتْسٱلَضَكَرَرَظَناَّـمَلَف.ِهْيَدَلَنوُفِقاَوٍلاَجِر
خلٱ
ْ
.)٢-١٨:١نيوكت(»ِضْرَألٱَىلِإَدَجَسَوِةَمَْي

قحساةدالوبميهاربإهللاّرشبيهلإلاروهظلااذهلالخو
.هتأرماةراسنم

l»يفَيِهاَه:َلاَقَف؟َكُتَأَرْمٱُةَراَسَنْيَأ:ُهَلاوُلاَقَو خلٱِ
ْ
.ِةَمَْي

حلٱِناَمَزَوْحَنَكْيَلِإُعِجْرَأِّـينِإ:َلاَقَف
ْ
َةَراَسِلُنوُكَيَوِةاََي

.)١٠و١٨:٩نيوكت(»ٌنْبٱَكِتَأَرْمٱ

يفليلخلاميهاربإليهلإلاروهظلااذهنآرقلاركذدقو
ِهْيَلَعاوُلَخَدْذِإَميِهاَرْبِإِفْيَضْنَعْمُهْئِّـبَنَو«:لاقفنيتروس
َكُِّـرشَبُناَّـنِإْلَجْوَتَالاوُلاَقَنوُلِجَوْمُكْنِماَّـنِإَلاَقًامَالَساوُلاَقَف
.)٥٣-١٥:٥١رجحلاةروس(ٍ»ميِلَعٍمالُغِب

l»ملٱَميِهاَرْبِإِفْيَضُثيِدَحَكاَتَأْلَه
َسَجْوَأَف..َنيِمَرْكُْ

ةروس(ٍ»ميِلَعٍمَالُغِبُهوَُّـرشَبَوْفََختَالاوُلاَقًةَفيِخْمُهْنِم
.)٢٨و٥١:٢٤تايراذلا

هللاالإهلإالسدقملاباتكلاونآرقلايفىنسحلاهللاءامسأ:رشعيداحلالصفلا
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ةقيلعطسونمرانبيهلبىسوملهمسالجهللارهظو
يهلإلارـوهـظـلااذـهةارـوـتلارـكذـتو..ـًامـيلـكـتـهمـلـكو
:تاملكلاب

l»َناَيْدِمِنِهاَكِهيَِمحَنوُرْثَيَمَنَغىَعْرَيَناَكَفىَسوُماَّـمَأَو،
لٱَقاَسَف

ْ
لٱِءاَرَوَىلِإَمَنَغ

ْ
.َبيِروُحِهللاٱِلَبَجَىلِإَءاَجَوِةَّـيِّـَرب

َرَظَنَف،ٍةَقْيَّـلُعِطَسَوْنِمٍراَنِبيِهَلِبِّـبَّـرلٱُكَالَمُهَلَرَهَظَو
لٱاَذِإَو

ْ
لٱَو،ِراَّـنلٱِبُدَّـقَوَتَتُةَقْيَّـلُع

ْ
َحتْنُكَتَْملُةَقْيَّـلُع

ْ
َلاَقَف!ُِقَرت

ملٱاَذٰهَرُظْنَألَنآلٱُليِمَأ:ىَسوُم
لٱَرَظْنَْ

ْ
ِمل.َميِظَع

َ
َالاَذا

َحت
ْ
لٱُِقَرت

ْ
ُهللاٱُهاَداَن،َرُظْنَيِلَلاَمُهَّـنَأُّبَّـرلٱىَأَراَّـمَلَف؟ُةَقْيَّـلُع

لٱِطَسَوْنِم
ْ
.اَذَنَئَه:َلاَقَف.ىَسوُمىَسوُم:َلاَقَوِةَقْيَّـلُع

،َكْيَلْجِرْنِمَكَءاَذِحْعَلْخٱ.اَنُهٰهَىلِإِْبَرتْقَتَال:َلاَقَف
ملٱَّـنَأل

»ٌةَسَّـدَقُمٌضْرَأِهْيَلَعٌفِقاَوَتْنَأيِذَّـلٱَعِضْوَْ
.)٥-٣:١جورخ(

:لوقيفيبنلاىسومليهلإلاروهظلااذهنآرقلاركذيو

l»ِهِلْهَألَلاَقَفًاراَنىَأَرْذِإىَسوُمُثيِدَحَكاَتَأْلَهَو
ُدِجَأْوَأٍسَبَقِباَهْنِمْمُكيِتآّيلَعَلًاراَنُتْسَنآىِّـنِإاوُثُكْمٱ
َكُّبَراَنَأِّـينِإىَسوُماَيَيِدوُناَهاَتَأاَّـمَلَفًىدُهِراَّـنلٱَىلَع
لٱِبَكَّـنِإَكْيَلْعَنْعَلْخٱَف

ْ
ملٱِداَو

:٢٠هطةروس(»ًىوُطِسَّـدَقُْ
١٢-٩(.

رانلاطسونميهلإلاهتوصبىسومملكةيلعلاهتاذبهللا
،ةاروتلانمةذوخأمنآرقلاةصقو،نآرقلاصنبسحب
.ديدجبتأيملنآرقلاف..بيغلاءابنأنمتسيلو

نيوكت(ليئارسإطابسأيبأبوقعيلهللارهظكلذلبقو
٣٥:١(.

.)٢٣-١٣:٨ةاضق(هتأرماوحونملكلذدعبرهظامك

كلذكوه»نطابلا«هللااف..ةعدبسيليهلإلاروهظلا
صخشيفهروهظوهمظعألاهروهظو..»رهاظلا«هللا
روهظلااذهلوسرلاسلوبركذدقو...ميركلاحيسملا
:تاملكلابميظعلا

l»يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَعِعاَْمجِإلٱِبَو جلٱِ
ْ

،ِدََس
يفَرَّـَربَت ِملىَءاَرَت،ِحوُّرلٱِ

َ
َنِموُأ،ِمَمُألٱَْنيَبِهِبَزِرُك،ٍةَكِئَال

يفِهِب لٱِ
ْ
يفَعِفُرِ،َملاَع ملٱِ

.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدْجَْ

..طقدحأهريمليذلا..بجتحملا»نطابلا«هللانإ
حيسملالاقاذلو..حيسملايفرهظيذلا»رهاظلا«هللاراص
:»سبليف«يراوحلل

l»...١٤:٩انحوي(»َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا(.

ًاذخآ..نامزلايفدسجتلزألاذنمنئاكلاحيسملانإ
ةئيهلايفدجُوو..سانلاهبشيفًارئاص..دبعةروص
تـومتـوملاـىـتحعـاطأوـهســفنعـضوو..نـاسـنـإك
انكردأوهللاتافصانيأرميركلاهصخشيف..بيلصلا
..حيحصلااهموهفم

l»يف لٱِ
ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱ
ْ
لٱَو...َهللاٱُةَمِلَك

ْ
اَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك

»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجم
.)١٤و١:١انحوي(

l»لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا
ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ِنْضِحِ

.)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱ
l»ٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا

يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَك يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ ُهَلَعَجيِذَّـلٱ-ِهِنْبٱِ
لٱَلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَو

ْ
،يِذَّـلٱ.َنيَِملاَع

ِءاَيْشَألٱَّـلُكٌلِماَحَو،ِهِرَهْوَجُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهبَوُهَو
طَتِهِسْفَنِبَعَنَصاَمَدْعَب،ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِب

ْ
ِخلًاريِه

َ
،اَناَياَط

يفَسَلَج لٱِنيِمَيِ
ْ
يفِةَمَظَع -١:١نييناربع(»ِيلاَعَألٱِ

٣(.

:هللادجمانفرعحيسملاعوسيهجويف

l»لُظْنِمٌروُنَِقْرشُيْنَأَلاَقيِذَّـلٱَهللاٱَّـنَأل
ْ
يِذَّـلٱَوُه،ٍةَم

يفَقَْرشَأ يفِهللاٱِدَْجمِةَفِرْعَمِةَراَنِإل،اَنِبوُلُقِ َعوُسَيِهْجَوِ
ملٱ
.)٤:٦سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ

انكردأو..هللاتافصىنعمانفرعحيسملاصخشيفو
...هتافصنمهتاذنعًائيش

انفرع..هتياعرانفرع..هبلقنانحانفرع..هتيلزأانفرع
..هتردقانفرع..هبرقىنعمانفرع..هتبحمانفرع..هتمحر
ةملكبءايشألالكلماحوههللانباحيسملاف..لجأ
..هتردق

نوكلاظفاحو..نوكلاقلاخوه
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لٱ«:نوكلاقلاخوه
ْ
:١يسولوك(َ»قِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُك

١٦(.

ِةَمِلَكِبِءاَيْشَألٱَّـلُكٌلِماَح«هنألنوكلاظفاحوهو
.)١:٣نييناربع(»ِهِتَرْدُق

..هرـمـقوهـسـمـشـب..عـيدــبلاعـساـولانـوكـلااذـهـف
هنعتلفغول..بيجعلايكلفلاهماظنو..هموجنو
برطضاو..هنيزاومتلتخالهقلاخحيسملانيعةظحل
لمحيحيسملانكلو..هماظنىضوفلاترمغو..هريس
هفيصوهعيبرب..هراهنوهليلبةقيقدلاهتريسميفنوكلااذه
يتلاكالفألاوموجنلاوتارجملانييالمب..هئاتشوهفيرخو
.»هتردقةملكب«هلكاذهلمحي..هئاضفيفرودت

عمةنيفسبكرو..ضرألاىلعانهناكامدنعكلذل
تناكفميظعحيرءونثدحو..رحبلاجاهو،هذيمالت
ناكو..ءامئلتمتتراصىتحةنيفسلابرضتجاومألا
مهألمدقوهذيمالتهظقيأ..ًامئانةنيفسلارخؤميفوه
حيرلارهتناوماقف..»كلهناننأكمهيامأ«نيلئاقفوخلا
ءودهراصوحيرلاتنكسف.مكبا.تكسارحبلللاقو
:ةشهدلامهترتعادقونويراوحلالاقو..ميظع

l»لٱَوًاضْيَأَحيِّـرلٱَّـنِإَف؟اَذٰهَوُهْنَم
ْ
سقرم(»!ِهِناَعيِطُيَرْحَب

٤:٤١(.

رهظيو،ناسنإلايدفيلدسجلايفحيسملاعوسيءاجدقل
.نامحرلاتافصتقولاتاذيف

نمانلدبالىنسحلاهللاءامسأنمىرخأءامسأ
ًانيقيو..دودولا..ريصبلا..عيمسلاوهف..اهدنعفوقولا
هئامسأنيبركذيملمسالااذهنأعمملكتملاًاضيأهنأ
.ىنسحلا

..هتافصوهتاذيفلماكهللانأ،ةتباثلاتايهيدبلانم
هتردقتّلجوهو..هلامكلمزلياملكلهتاذيفعماجوهو
.هتاقولخمنعهتاذلامكبٍنغتسم

..ريصب..عيمس..ملكتم..ميظعلايلعلاهللا
ّلجهللاتاذبمالكلاةفصقلعتو»ملكتم«هللا..دودو
ىلعةردقلاناسنإلابهويذلاف..هبمَّـلسُمرمأهنأش
نممالكلاةفصف..مالكلابًافصتمنوكينأدبالمالكلا
.هتمكحو..هتردقو..هملعكهللاتافص

ةديقعلا«هباتكيف»يمكحدمحأنبظفاح«خيشلالوقي
:»ةيمالسإلا

ًادبأوًالزأمالكلابًافصتملزيملهنأشلجهللااف..«
ىتم..ءاشاذإملكتيفهتدارإوهتئيشمبهميلكتوهملكتو
همالكو.ءاشينمهعمسيمالكب..ءاشفيكو..ءاش
٤٤ةحفصةيمالسإلاةديقعلا(»ءاهتناالوهلةياغالهتفص
.)٤٥و

.لاؤسنمرثكألابلاىلعرطخيمالكلااذهءازإو

:لوألالاؤسلا

نمعمف..هللاتافصنمةيلزأةفصمالكلامادام
؟سانلاوةكئالملاقلخينألبقملكتيهمساكرابتهللاناك
تافصنمةيلزأةفصيهو-هيفمالكلاةفصتناكله
هتردقتلجهلعجناذهبوهقلخقلخىتحةلطعم-هتاذ
نوكينأهللااشاحو..هتاقولخمبًالماك..هتاذبًاصقان
؟كلذك

:يناثلالاؤسلا

»ريصبلا«و»عيمسلا«ىنسحلاهللاءامسأنيبنمنإ-
قلخينألبقرصبيناكنمو؟هنأشّلجعمسيناكنمف
؟مدعلانمقلخلا

:ثلاثلالاؤسلا

نملف..»دودولا«هنأىنسحلاهللاءامسأنيبنمنإ-
؟سانلاوةكئالملاقلخينألبقددوتيناك

تاومسلاقلخنأدعب،هتردقتلجهللانإنآرقلالوقي
يأ-»ىوتسا«فيكف..»شرعلاىلعىوتسا«ضرألاو
ضرألاوتاومسلاألميحوروهوشرعلاىلع-سلج
؟ناكملاددحمشرعىلعهمساكرابتسلجفيك

،لوهجمريغءاوتسالا«نيلئاقمهعمجأبمالسإلاةمئأبيجي
هنعلاؤسلاو.بجاوهبناميإلاو،لوقعمريغفيكلاو
.)٣٤ةحفصةيمالسإلاةديقعلا(»ةعدب

ةعدبميظعلاهشرعىلعهللاىوتسافيكنعلاؤسلا
لوقعىلعهنوعضيبيهرديقاذهو..نيملسملاةمئأدنع
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انيطعيوهف،ةعماجلاهللاةينادحوبناميإلاامأ..نيملسملا
...انتلئسألكىلعيفاشلاباوجلا

..هتاقولخملكنعهتاذبفتكمميظعلاثولاثلاف

شرعلاىلعسولجلاو،رصبلاو،عمسلاو،مالكلافاذلو
...هتاقولخمقلخينألبقهتعاطتسابناكميظعلا

هللانيبراديذلاراوحلاأرقينأهعورينآرقلائراق
مهوهتكئالمنيبوةردقلاو،ةفرعملاو،ةمكحلايلكلا
.ناسنإلاقلخينأهمساكرابتدارأموي..همادخ

:لوقيصةروسيف:نيتروسيفراوحلاكلذنآرقلاركذي

l»لِلَكُّبَرَلاَقْذِإ
ْ
اَذِإَفٍنيِطْنِمًاَرشَبٌقِلاَخِّـينِإِةَكِئَالَم

َدَجَسَفَنيِدِجاَسُهَلاوُعَقَفيِحوُرْنِمِهيِفُتْخَفَنَوُهُتْيَوَّـس
ملٱ
َنِمَناَكَوََربَكَتْسٱَسيِلْبِإَّـالِإَنوُعَْمجَأْمُهُّلُكُةَكِئَالَْ
لٱ
ْ
ِملَدُجْسَتْنَأَكَعَنَماَمُسيِلْبِإاَيَلاَقَنيِرِفاَك

َ
ُتْقَلَخا

لٱَنِمَتْنُكْمَأَْتَربْكَتْسَأَّـيَدَيِب
ْ
ُهْنِمٌْريَخاَنَأَلاَقَنيِلاَع

َكَّـنِإَفاَهْنِمْجُرْخٱَفَلاَقٍنيِطْنِمُهَتْقَلَخَوٍراَنْنِميِنَتْقَلَخ
ِينْرِظْنَأَفِّـبَرَلاَقِنيِّـدلٱِمْوَيَىلِإيِتَنْعَلَكْيَلَعَّـنِإَوٌميِجَر
ملٱَنِمَكَّـنِإَفَلاَقَنوُثَعْبُيِمْوَيَىلِإ

لٱِمْوَيَىلِإَنيِرَظْنُْ
ْ
ِتْقَو

ملٱ
:٣٨صةروس(»َنيِعَْمجَأْمُهَّـنَيِوْغُألَكِتَزِّـعِبَفَلاقِموُلْعَْ
٨٢-٧١(.

:ةرقبلاةروسيفو

l»لِلَكُّبَرَلاَقْذِإَو
ْ
يفٌلِعاَجِّـينِإِةَكِئَالَم ًةَفيِلَخِضْرَألٱِ

َجتَأاوُلاَق
ْ
ُنْحَنََوَءاَمِّـدلٱُكِفْسَيَواَهيِفُدِسْفُيْنَماَهيِفُلَع

َنوُمَلْعَتَالاَمُمَلْعَأِّـينِإَلاَقَكَلُسِّـدَقُنَوَكِدْمَحِبُحِّـبَسُن
ملٱَىلَعْمُهَضَرَعَّـمُثاَهَّـلُكَءاَمْسَألٱَمَدآَمَّـلَعَو

َلاَقَفِةَكِئَالَْ
َالَكَناَحْبُساوُلاَقَنيِقِداَصْمُتْنُكْنِإِءَالُؤَهِءاَمْسَأِبِينوُئِبْنَأ
لِع
ْ
لٱَتْنَأَكَّـنِإاَنَتْمَّـلَعاَمَّـالِإاَنَلَم

ْ
حلٱُميِلَع

ْ
ُمَدآاَيَلاَقُميَِك

ْمُكَلْلُقَأَْملَأَلاَقْمِهِئاَمْسَأِبْمُهَأَبْنَأاَّـمَلَفْمِهِئاَمْسَأِبْمُهْئِبْنَأ
اَمَوَنوُدْبُتاَمُمَلْعَأَوِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱَبْيَغُمَلْعَأِّـينِإ
.)٣٣-٢:٣٠ةرقبلاةروس(»َنوُمُتْكَتْمُتْنُك

عمزمهنأبةكئالملاربخيوهوهللاروصتةينآرقلاصوصنلا
اذهلدوجسلابمهبلاطيو..نيطنمًارشبقلخينأ
هضفروههطوقسببسنأكو،سيلبإانيرتو..قولخملا
نمزبمدآقلخلبقطقسدقناكهنأعم..مدآلدوجسلا

ببسنعيهلإلايحولابيبنلاءايعشإفشكدقو،ليوط
:هللاةملكيفهبطاخيلاقفسيلبإطوقس

l»لُقَتْنَأَو
ْ

يفَت لَقِ
ْ
ُعَفْرَأ.ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإُدَعْصَأ:َكِب

ِعاَمِتْجِٱلٱِلَبَجَىلَعُسِلْجَأَو،ِهللاٱِبِكاَوَكَقْوَفيِّـيِسْرُك
يف لٱَلْثِمُريِصَأ...ِلاَمِّـشلٱِيصاَقَأِ

ْ
:١٤ءايعشإ(»ِّـِيلَع

.)١٤و١٣

هللالثمريصينأهتبغروهناطيشلاطوقسببسناك
قلخلبقميدقنمزيفطوقسلااذهثدحدقو..يلعلا
.ناسنإلا

هيدحتوسيلبإةأرجانلروصيفينآرقلاصنلادرطتسيمث
مهنيوغألكتزعبفينرظنا«:هللالوقيذإهتردقتَّـلجهللا
.»نيعمجأ

،ةرقبلاةروسيفهتاذقلخلاثداحىلإنآرقلالقتنيو
..ىرخأتاملكيفةكئالملاوهللانيبراوحلاانلروصيف

.ةفيلخضرألايفلعاجهنأةكئالملاربخيهللا

لبقتسملابمهتفرعمساسأىلعنوضرتعيةكئالملاو
..ديعبلا

ضرألايفدسفيو..هللاىصعيسناسنإلانأمهتفرعم
:نولوقيفءامدلاكفسيو

»؟ءامدلاكفسيواهيفدسفينماهيفلعجتأ«

ديعبلالبقتسملابمهتفرعمهذهوةكئالملانأبجعنمو
دقف..بيرقلايضاملاةفرعمنعاوزجعنآرقلالوقيامك
..ءامسأةيأنآرقلاركذيالو..ءامسألامدآهللامَّـلع

هلوقبةكئالملاىدحتهللانأركذيفنآرقلادرطتسيو
نيلئاقمهزجعبةكئالملارقأو»ءالؤهءامسأبينوئبنأ«
ميلعلاتنأكنأانتمّلعامالإانلملعالكناحبس«
..»ريبخلا

..ناطيشلاهطقسيسناسنإلانأةكئالملافرعفيك
ةفرعمنعاوزجعو..ءامدلاكفسيوضرألايفدسفيسو
يضاملايفثدحرمأوهومدآلهللااهمَّـلعيتلاءامسألا
!!ريكفتلاوبجعلاريثيلاؤس؟بيرقلا
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اعدءاكذنمهللاهاطعأامبمدآنأررقتةاروتلانإ
لامكةاروتلاتتبثأاذكهو..ءامسأبرويطلاوتاناويحلا
:قلُخموينمناسنإلاةقلخ

l»لٱِتاَناَوَيَحَّـلُكِضْرَألٱَنِمُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلَبَجَو
ْ
َّـلُكَوِةَّـيِّـَرب

،اَهوُعْدَياَذاَمىَرَيِلَمَدآَىلِإاَهََرضْحَأَف،ِءاَمَّـسلٱِروُيُط
اَعَدَف.اَهُمْسٱَوُهَفٍةَّـيَحٍسْفَنَتاَذُمَدآِهِباَعَداَمُّلُكَو
لٱَعيَِمجٍءاَمْسَأِبُمَدآ

ْ
ِتاَناَوَيَحَعيَِمجَوِءاَمَّـسلٱَروُيُطَوِمِئاَهَب

لٱ
ْ
.)٢٠و٢:١٩نيوكت(»ِةَّـيِّـَرب

..مدآةقلخىلعةكئالملاضارتعاينآرقلاصنلاروصيو
»؟ءامدلاكفسيواهيفدسفينماهيفلعجتأ«هللانولوقيذإ
هللامادخمهوةكئالملاضرتعينأ..لوبقمريغرمأوهو
ُهَلَراَصْنَم«هنعبوتكملاوهو،مهديسومهقلاخىلع
.)١١:٣٤ةيمور(»ًاريِشُم

،هتافصلامكهللاظفحت-ميركلاهللامالك-ةاروتلا
ةعماجلاهتينادحودكؤتذإ..هتكئالمعمهراوحنعههزنتو
:لوقتفهتاقولخمنعهتاذبهئانغتساو

l»اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن:ُهللاٱَلاَقَو...
»ُهَقَلَخِهللاٱِةَروُصَىلَع.ِهِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَف
.)٢٧و١:٢٦نيوكت(

..يهلإلانالعإلارونبضيفتةءاضوتاملك

ةغيصيف»لاق«ةملكو..هتاذيفدحاولا»هللا«لاقو
ةملكو»انهبشكانتروصىلعناسنإلالمعن«..درفملا
ةينادحو«نعنلعيهلكصنلاو..عمجلاةغيصيف»لمعن«
.»ةعماجلاهللا

...هتروصىلعناسنإلاهللاقلخلجأ

يفحيسملااهيفدسجتيسناكيتلاةروصلاىلع
ملٱِْريَغِهللاٱُةَروُصَوُه«دسجتملاحيسملاف..نامزلا

»ِروُظْنَْ
.)١:١٥يسولوك(

اهيفدسجتيسيلزألاهللانباناكيتلاةروصلاىلعو
نأعاطتساًايكذهقلخ..ناسنإلاقلخ..ناسنإلايدفيل
ُمَدآِهِباَعَداَمُّلُكَو«اهءامسأرويطلاوتاناويحلليطعي
طقستاذهب..)٢:١٩نيوكت(»اَهُمْسٱَوُهَفٍةَّـيَحٍسْفَنَتاَذ

اذهبو»نيوراد«اهبىدانيتلاناسنإلالصأوروطتلاةيرظن
.ناسنإلاهللامَّـرك

هللانالعإنمانءاج،ةعماجلاهللاةينادحوبناميإلانإ
.هتملكيفهتاذنع

تلاعتهنأو..رارسألارسهللانأًامئادركذننأانيلعو
انلوقعكاردإقوفو،ةيملعلاانسيياقملوانتمقوفهتردق
سويرأ«يفةفسالفلللوسرلاسلوبلاقامكةيرشبلا
.نانويلابانيثأيف»سوغاب

l»ْوَأٍةَّـضِفْوَأٍبَهَذِبٌهيِبَشَتوُهَّـاللٱَّـنَأَّـنُظَنْنَأيِغَبْنَيَال
َعيَِمجُرُمْأَيَنآلٱُهللاٱَف.ٍناَسْنِإِعَاِرتْخٱَوِةَعاَنِصِشْقَنٍرَجَح
يفِساَّـنلٱ ِةَنِمْزَأْنَعًايِضاَغَتُم،اوُبوُتَيْنَأٍناَكَمِّـلُكِ
جلٱ
ْ
.)٣٠و١٧:٢٩لامعأ(»ِلَْه

ًامامتلقعلاقوفرمأةعماجلاهللاةينادحوبناميإلا
دضسيليذلانيقيلابنكلو..هتاذهللادوجوبناميإلاك
.لقعلا

يفهتاذنلعأامك،ةعماجلاةديرفلاهتينادحويفهللانإ
لماكعانقإببيجينأعيطتسييذلاوه،سدقملاباتكلا
.ناسنإلاتالؤاستلكنع

هثولاثلهتينادحويفعماجلاهللاابنمؤتنأكيلعنإ
نأبنقيتتو،نارفغلاىلعلصحتو،كبلقحيرتسيل،ميركلا
.ةيدبألاةايحلاحيسملاعوسييفكل

يفةعماجلاهللاةينادحو:رشعيناثلالصفلا
نييقيقحلانييحيسملارابتخا

هئابآنعةّيحيسملاثروفنص..نافنصنويحيسملا
وهفنصلااذه..هبلقيفيحلاحيسملالولحربتخيملهنكل
مهيلعقلطيو..ضرألاىلعنيشئاعلانييحيسملاةيبلغأ
الًامسانويحيسممهنأىنعمبنييمسالانييحيسملامسا
نولعفيو،نودبرعيو،نوركسينويحيسملاءالؤهو..ةقيقح
،ةّيحيسملاوحيسملاىلإنوئيسيمهتافرصتبمهو،رشلك
ىلإهتلاسريفدوهيلللوسرلاسلوبهلاقاممهيلعقبطنيو
»ِمَمُألٱَْنيَبْمُكِبَبَسِبِهْيَلَعُفَّـدَُجيِهللاٱَمْسٱَّـنَأل«:ةيمورلهأ
نظذإ،نيملسملانمنيريثكلااورثعأدقو.)٢:٢٤ةيمور(
نييحيسملاءالؤهتافرصتيفدسجتتةيحيسملانأءالؤه
.نييمسالا

هللاالإهلإالنييقيقحلانييحيسملارابتخايفةعماجلاهللاةينادحو:رشعيناثلالصفلا
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نويقيقحلانويحيسملامهف،ةيلقألاوهويناثلافنصلاامأ
دحاولانإ،ةثارولابالرابتخالابنييحيسماوراصءالؤهو
هبيلصمديفنأفرعو.هسفنلًاصلخمحيسملالبقمهنم
انحويتاملكمهيلعقبطنتو،هاياطخنارفغلةيافكلالك
:لوسرلا

l»ًايصخشًاصلخمحيسملااولبقيأ(ُهوُلِبَقَنيِذَّـلٱُّلُكاَّـمَأَو
لُسْمُهاَطْعَأَف)مهل

ْ
ملٱِيَأ،ِهللاٱَدَالْوَأاوُريِصَيْنَأًاناَط

َنوُنِمْؤُْ
ِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍمَدْنِمَسْيَلاوُدِلُوَنيِذَّـلَا.ِهِمْسٱِب
١:١٢انحوي(»ِهللاٱَنِمْلَب،ٍلُجَرِةَئيِشَمْنِمَالَو،ٍدَسَج
.)١٣و

حيسملالخد،فنصلااذهنماوناكحيسملالسر
عوسينأبةحيرصتاملكباودهشو،مهتايحّريغو،مهبولق
ةروصيفدسجتيذلايلزألانبالاهنأو،هللانباوهحيسملا
،مايأةثالثدعبماقونفُدو،بيلصلاىلعتامو،ناسنإ
هللاةينادحوبمهناميإاهيفضومغالتاملكباونلعأو
.ميظعلاهثولاثلةعماجلا

لأسامدنعف،لوسرلاسرطبيراوحلاةداهشًالوألجسن
:هذيمالتحيسملا

l»طُبُناَعْمِسَباَجَأَف؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَتْنَم،ْمُتْنَأَو
ْ
:ُسُر

ملٱَوُهَتْنَأ
حلٱِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ْ
.)١٦و١٦:١٥ىّتم(»َّي

ةوبأبةداهش،هللانباوهعوسيحيسملانأبةداهشلاو
يذلاو،ةيلزأحيسملاةونبف،ةيلزأهللاةوبأنألو،هلبآلا
َسْيَل«ذإسدقلاحورلاوهسرطبلحيسملاةونبةقيقحنلعأ
لٱِحوُّرلٱِبَّـالِإٌّبَرُعوُسَي:َلوُقَيْنَأُرِدْقَيٌدَحَأ

ْ
١(»ِسُدُق

.)١٢:٣سوثنروك

نورخآلاذيمالتلالاق..لوسرلااموتةداهشيتأتمث
:هتمايقدعبمهلحيسملاعوسيرهظنأدعباموتل

l»٢٠:٢٥انحوي(»َّـبَّـرلٱاَنْيَأَرْدَق(.
l»َهلَلاَقَف

ُ
يفِْرصْبُأَْملْنِإ:ْم ملٱَرَثَأِهْيَدَيِ

ْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ
يفيِعِبْصِإ ملٱِرَثَأِ

يفيِدَيْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ »ْنِموُأَال،ِهِبْنَجِ
.)٢٠:٢٥انحوي(

l»مثَدْعَبَو
ََ
.ْمُهَعَماَموُتَوًالِخاَدًاضْيَأُهُذيِمَالَتَناَكٍماَّـيَأِةَيِنا

يفَفَقَوَو،ٌةَقَّـلَغُمُباَوْبَألٱَوُعوُسَيَءاَجَف لٱِ
ْ
:َلاَقَوِطَسَو

ِْرصْبَأَواَنُهَىلِإَكَعِبْصِإِتاَه:اَموُتِلَلاَقَّـمُث.ْمُكَلٌمَالَس
يفاَهْعَضَوَكَدَيِتاَهَو،َّـيَدَي ٍنِمْؤُمَْريَغْنُكَتَالَو،يِبْنَجِ

َكَّـنَأل:ُعوُسَيُهَلَلاَقيِٰهلِإَوِّـيبَر:اَموُتَباَجَأ.ًانِمْؤُمْلَب
انحوي(»اْوَرَيَْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَر
٢٩-٢٠:٢٦(.

ةيصوًاديجفرعهنأو،ًايدوهيناك»اموت«نأانركذاذإ
:ةلئاقلاةاروتلا

l»ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِا
ُ
.)٦:٤ةنيثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

ههلإوهبروهحيسملانأبهتداهشنأىرننأانعطتسا
فرعاموتنأكلذ..ةعماجلاهللاةينادحوبهناميإنعنلعت
:هللانوكينأدباليدافلانأميدقلادهعلاصوصننم

l»جلٱُّبَراَنيِداَف
ْ
ءايعشإ(»َليِئاَْرسِإُسوُّدُق.ُهُمْسٱِدوُُن

٤٧:٤(.
l»َالِهْيَلَعَلَكَّـتٱِنَمُّلُكَو،ِهِديِبَعِسوُفُنيِداَفُّبَّـرلٱ

.)٣٤:٢٢رومزم(»ُبَقاَعُي

نمماقيذلاحيسملاعوسيىريوهواموتفتهاذهل
رثأسسحتوهيدييفريماسملارثأىأرنأدعب،تاومألا
:هلًالئاقهبنجيفةبرحلا

l»٢٠:٢٨انحوي(»يِٰهلِإَوِّـيبَر(.

لب.هلإلابرلاتسلانأ:هللقيمل..حيسملاهعدريملو
ملواونمآنيذللىبوط.تنمآاموتايينتيأركنأل«:هللاق
اموتةداهشىلعحيسملاقّدصتاملكلاهذهبو»اوري
.ميركلاهصخشل

امدنع،حيسملالسرةعامجةداهشىلإنآلايتأنو
:دوهيلاعمجممامأمهوفقوأ

l»َهلَأَسَف
ُ
لٱُسيِئَرْم

ْ
لَعُتَالْنَأًةَّـيِصَوْمُكاَنْيَصْوَأاَمَأ:ِةَنَهَك

ِّـ
اوُم

هب ألَمْدَقْمُتْنَأاَهَوِ؟مْسٱلٱاَذِٰ
ْ
،ْمُكِميِلْعَتِبَميِلَشُروُأْمُت

َجتْنَأَنوُديِرُتَو
ْ
َباَجَأَف.ِناَسْنِإلٱاَذٰهَمَداَنْيَلَعاوُبِل

طُب
ْ
.ِساَّـنلٱَنِمَرَثْكَأُهللاٱَعاَطُيْنَأيِغَبْنَي:ُلُسُّرلٱَوُسُر
لَتَقْمُتْنَأيِذَّـلٱَعوُسَيَماَقَأاَنِئاَبآُهٰلِإ

ْ
لَعُمُهوُمُت

ِّـ
َىلَعُهاَّـيِإَنيِق

لَُخمَوًاسيِئَرِهِنيِمَيِبُهللاٱُهَعَّـفَراَذٰه.ٍةَبَشَخ
ِّـ

َيِطْعُيِل،ًاص
خلٱَناَرْفُغَوَةَبْوَّـتلٱَليِئاَْرسِإ

ْ
هبُهَلٌدوُهُشُنْحَنَو.اَياََط ِهِذِٰ

لٱُحوُّرلٱَو،ِروُمُألٱ
ْ
َنيِذَّـلِلُهللاٱُهاَطْعَأيِذَّـلٱ،ًاضْيَأُسُدُق

.)٣١-٥:٢٧لامعأ(»ُهَنوُعيِطُي

هللاالإهلإالنييقيقحلانييحيسملارابتخايفةعماجلاهللاةينادحو:رشعيناثلالصفلا
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مهناميإدكؤتنيمثلاصنلااذهيفلسرلاتاملكو
حيسملاو،بآلاهللاركذيصنلاف..ةعماجلاهللاةينادحوب
ذيمالتلاىلعّلحيذلاسدقلاحورلاةداهشو،بولصملا
ًالاجمعديالامبدكؤتامك..ءامسلاىلإحيسملادوعصدعب
.هنفدوهبلصدعبهتمايقوحيسملابلصةقيقحكشلل

ناكيذلالجرلالوسرلاسلوبةداهشىلإانبيتأياذه
.فنعبنييحيسملادهطضاهبصعتىمعيفو،ًابصعتمًايدوهي
ًالاجررجيو،تويبلالخديوهوةسينكلاىلعوطسيناكو
ًايضارناكيذلالجرلا..نجسلاىلإمهملسيوءاسنو
يذلالجرلا..»ةّيحيسملاءادهشلوأ«سونافتسالتقب
:ًالئاقهسفننعدهش

l»١(»ًاِيَرتْفُمَوًادِهَطْضُمَوًافِّـدَُجمًالْبَقُتْنُكيِذَّـلٱاَنَأ
.)١:١٣سواثوميت

وهوحيسملاهبىقتلابصعتلاهامعأيذلالجرلااذه
مهقوسيوكانهنييحيسملاىلعضبقيلقشمدىلإهقيرطيف
هدوعصوهتمايقدعبحيسملاهبىقتلا..ميلشروأىلإنيقثوم
:ًالئاقءامسلانمهادانوءامسلاىلإ

l»ِمل،ُلُواَش،ُلُواَش
َ
مساناكلواشو(؟ِينُدِهَطْضَتاَذا

اَيَتْنَأْنَم:ُهَلَأَسَف..)يحلاحيسملابهئاقتلالبقسلوب
.ُهُدِهَطْضَتَتْنَأيِذَّـلٱُعوُسَياَنَأ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف؟ُدِّـيَس
ٌدِعَتْرُمَوُهَوَلَأَسَف.َسِخاَنَمَسُفْرَتْنَأَكْيَلَعٌبْعَص
مُق:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف؟َلَعْفَأْنَأُديِرُتاَذاَم،ُّبَراَيٌ:ِّـريَحَتُمَو
ملٱِلُخْدٱَو

لامعأ(»َلَعْفَتْنَأيِغَبْنَياَذاَمَكَلَلاَقُيَفَةَنيِدَْ
٦-٩:٤(.

كانهو»اينانح«همساقشمديفذيملتىلإبرلاهلسرأ
.سدقلاحورلابألتماو،ءاملابسلوبدمتعا

l»لِلَو
ْ
يفُزِرْكَيَلَعَجِتْقَو ملٱِ

ملٱِبِعِماَجَْ
ُنْبٱَوُهاَذٰهْنِإِحيِسَْ

َسْيَلَأ:اوُلاَقَوَنوُعَمْسَياوُناَكَنيِذَّـلٱُعيَِمجَتِهُبَف.ِهللاٱ
يفَكَلْهَأيِذَّـلٱَوُهاَذٰه هبَنوُعْدَيَنيِذَّـلٱَميِلَشُروُأِ اَذِٰ
.)٢١و٩:٢٠لامعأ(ِ»مْسالٱ

يفَهللاٱَنوُدِّـجَمُياوُناَكَف«:لوسرلاسلوبلوقيو »َّـِ
.)١:٢٤ةيطالغ(

نعلوسرلاسلوبةداهشأرقنليعملاعتنآلاو
:ةعماجلاهللاةينادحو

l»ملٱَعوُسَيِلٌدْبَع،ُسُلوُب
ملٱِ،حيِسَْ

ملٱ،ًالوُسَرُوُّعْدَْ
ُزَرْفُْ

يفِهِئاَيِبْنَأِبِهِبَدَعَوَفَقَبَسيِذَّـلٱ،ِهللاٱِليِجْنِإل لٱِ
ْ
ِبُتُك

ملٱ
ِةَهِجْنِمَدُواَدِلْسَنْنِمَراَصيِذَّـلٱ.ِهِنْبٱِنَع،ِةَسَّـدَقُْ
جلٱ
ْ

لٱِحوُرِةَهِجْنِمٍةَّـوُقِبِهللاٱَنْبٱََّـنيَعَتَو،ِدََس
ْ
،ِةَساَدَق

لٱِب
ْ
ملٱَعوُسَي:ِتاَوْمَألٱَنِمِةَماَيِق

بَرِحيِسَْ
-١:١ةيمور(»اَنِّـ

٤(.

عوسيلدبعهنأنلعي،نيلوألانييحيسملادِهَطضُمسلوب
يفهبدوعوملاهللانباوهحيسملاعوسينأدكؤيو،حيسملا
دسجلاةهجنمدوادلسننمراصهنأو،ةسدقملابتكلا
،سدقلاحورلاةوقبتاومألانمماقهنأو،ءايبنألاأبنتامك
.انبرهنأو

حورلاونبالاوبآلاىرنةنيمثلاتايآلاهذهيفو
.اهراكنإنكميالةروصبسدقلا

لجسيذلا،لوسرلاانحويةداهشىلإلصنًاريخأ
دقف،هتراشبيفحيسملااهعنصيتلاتازجعملايهلإلايحولاب
:ًالئاقتازجعمعبسلهليجستدعبهتاملكمتتخا

l»يفْبَتْكُتَْملِهِذيِمَالَتَماَّـدُقُعوُسَيَعَنَصًَةريِثَكَرَخُأٍتاَيآَو ِ
لٱاَذٰه

ْ
َوُهَعوُسَيَّـنَأاوُنِمْؤُتِلْتَبِتُكْدَقَفِهِذٰهاَّـمَأَو.ِباَتِك

ملٱ
»ِهِمْسٱِبٌةاَيَحْمُتْنَمآاَذِإْمُكَلَنوُكَتْيَكِلَو،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
.)٣١و٢٠:٣٠انحوي(

ةدايقوهحيسملاعوسيتازجعمليجستنمفدهلا
اذهنأل»هللانباحيسملاوهعوسي«نأبناميإلاىلإسانلا
.ةيدبألاةايحلالاونةليسووهناميإلا

:ىلوألاهتلاسريفلوقيفلوسرلاانحويدوعيو

l»ِهِذٰهَّـنَأل،ُمَظْعَأِهللاٱُةَداَهَشَفِساَّـنلٱَةَداَهَشُلَبْقَناَّـنُكْنِإ
هبَدِهَشْدَقيِتَّـلٱِهللاٱُةَداَهَشَيِه ُنِمْؤُيْنَم.ِهِنْبٱِنَعاَِ
يفُةَداَهَّـشلٱُهَدْنِعَفِهللاٱِنْبٱِب َهللاٱُقِّـدَصُيَالْنَم.ِهِسْفَنِ
هبَدِهَشْدَقيِتَّـلٱِةَداَهَّـشلٱِبْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل،ًابِذاَكُهَلَعَجْدَقَف اَِ
ًةاَيَحاَناَطْعَأَهللاٱَّـنَأ:ُةَداَهَّـشلٱَيِهِهِذٰهَو.ِهِنْبٱِنَعُهللاٱ
حلٱِهِذٰهَو،ًةَّـيِدَبَأ

ْ
يفَيِهُةاََي حلٱُهَلَفُنْبالٱُهَلْنَم.ِهِنْبٱِ

ْ
،ُةاََي

حلٱُهَلْتَسْيَلَفِهللاٱُنْبٱُهَلَسْيَلْنَمَو
ْ
٥:٩انحوي١(»ُةاََي

-١٢(.
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،ةعماجلاهللاةينادحوباونمآونولوألالسرلادهشاذكه
بئاجعوتايآب،مهتداهشىلعهمساكرابتهللاقَّـدصو
.)٢:٤نييناربع(ةعونتمتاوقو

لسرلانمنيريثكنأ،طقانناهذأنعبيغيالأبجيو
نيينامورلانمحيسملاءادعأمهلتق..ءادهشاوتامنينمؤملاو
.نيبصعتملادوهيلاوأنيينثولا

lرفسلجسيو،تامىتحدوهيلاهمجرسونافتساف
َنوُُمجْرَياوُناَكَف«تاملكلابهداهشتسالسرلالامعأ
ْلَبْقٱُعوُسَيُّبَّـرلٱاَُّهيَأ:ُلوُقَيَووُعْدَيَوُهَوَسوُناَفِتْسٱ
َال،ُّبَراَي:ٍتْوَصِبَخََرصَوِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَّـمُث.يِحوُر
َهلْمِقُت

ُ
خلٱِهِذٰهْم

ْ
٧:٥٩لامعأ(»َدَقَراَذٰهَلاَقْذِإَو.َةَّـيَِط

.)٦٠و
lهوبلصو،بيلصىلعًابولصمتاملوسرلاسرطبو

سيلهنأىأرهنألىلعأىلإهالجرولفسأىلإهسأرو
.هيدافحيسملابلُصامكبلصُينأًاقحتسم

lنعهسأرلصفذإنورينروطاربمألاهلتقلوسرلاسلوبو
.فيسلابهدسج

lةريزجىلإنايتمودروطاربمألاهافنلوسرلاانحويو
ايؤرلارفسلجسو،حيسملاكانهىأرثيحسمطب
...سدقملاباتكلايفيوبنرفسرخآ

اولبقيو،مهتايحبنولوألانويحيسملايحضينألقعيالو
يفةعئاجلادوسأللًاماعطاومدقينأو،مهداسجأقرُحتنأ
ةملظملااموربيدارسيفاوشيعينأو..اموريفميسولكلا
ريسفتلاف..ًاينيقيًاناميإحيسملاتوهالبمهناميإناكاذإالإ
اذهوباذعلااذهوداهطضالااذهلكمهلامتحالديحولا
..هتينادحويفعماجلاهللااباونمآمهنأوهةيرحلانمنامرحلا
هللانبانأباونمآ..حيسملاعوسيهنبالسرأبآلانأباونمآ
ةيبارىلعبيلصلاقوفتاميذلاهتاذبوهحيسملاعوسي
.مهبولقيفسدقلاحورلاىنكساوربتخاو،ةثجلجلا

مهتهجاوملو،مهتايحبمهتيحضتلديحولاريسفتلاوهاذه
ناكفنورينروطاربمألااوقلقأىتح،نيمنرمداهشتسالا
مهنأنييحيسملاءالؤهيفينجعزيامدشأنإ«:ًالئاقخرصي
.»نومنريمهومهداسجأشهنتيتلاةعئاجلادوسألانوقالي

،ماقونفُدوبلُصيذلاوههنأبحيسملالسرنقيتدقل
ربتخاو..سدقلاحورلامهللسرأو،ءامسلاىلإدعصو
.مهبولقيفسدقلاحورلاىنكسلسرلاةداهشباونمآنيذلا

توهالباونمآروصعلالكيفنويقيقحلانويحيسملا
ناكو..نامزلايفدسجتيذلاهللانباهنأباونمآ..حيسملا
مهنأبهصوصنيفنآرقلالجسو،دمحمنمزيفمهناميإاذه
يفًارهاظهللاوه..هللانباوهحيسملانأبًانلعاودان
.دسجلا

:تازجعملاىرجأحيسملاعوسيمسا

رافسأدحأوهو،لسرلالامعأرفسىلإنآلامدقتن
يتلاتازجعملاوبئاجعلانعأرقنهيفو،ديدجلادهعلا
،حيسملاعوسيمساب،حيسملابنونمؤملاو،حيسملالسراهارجأ
.نينمؤملاءالؤهةالصلهللاةباجتسانعأرقنامك

نمهبىحومرفسوهو،لسرلالامعأرفسئراقنإ
الو،يحلاهللانباوهحيسملاعوسينأهتءارقنمنقيتيهللا
عادتبانمرفسلااذهنوكينأناسنإلقعلبقينأنكمي
اذهلثمةباتكنعرصاقيرشبلالايخلاف،يرشبلالايخلا
.تانيبلاتازجعملاهذهلثمراكتبابورفسلا

رفساهلجسيتلاتازجعملاضعبيلياميفلجسنو
مسابعوسيحيسملابنونمؤملاولسرلااهعنصولسرلالامعأ
.حيسملاعوسي

:تازجعملاىلوأهذهو

l»طُبَدِعَصَو
ْ
هلٱَىلِإًاعَماَّـنَحوُيَوُسُر

َْ
يفِلَكْي ِةَالَّـصلٱِةَعاَسِ

طَبْنِمُجَرْعَأٌلُجَرَناَكَو.ِةَعِساَّـتلٱ
ْ

اوُناَك،ُلَمُْحيِهِّـمُأِن
هلٱِباَبَدْنِعٍمْوَيَّـلُكُهَنوُعَضَي

َْ
ُهَلُلاَقُييِذَّـلٱِلَكْي

جلٱ«
ْ

هلٱَنوُلُخْدَيَنيِذَّـلٱَنِمًةَقَدَصَلَأْسَيِل»ُليَِم
َْ
.َلَكْي

طُبىَأَراَّـَملاَذٰهَف
ْ
هلٱَالُخْدَيْنَأِْنيَعِمْزُماَّـنَحوُيَوَسُر

َْ
،َلَكْي

طُبِهيِفَسَّـرَفَتَف.ًةَقَدَصَذُخْأَيِلَلَأَس
ْ
:َلاَقَواَّـنَحوُيَعَمُسُر

َلاَقَف.ًائْيَشاَمُهْنِمَذُخْأَيْنَأًارِظَتْنُماَمُهَظَحَالَف!اَنْيَلِإْرُظْنٱ
طُب
ْ
ُهاَّـيِإَفِيليِذَّـلٱِنِكٰلَو،ٌبَهَذَالَوٌةَّـضِفِيلَسْيَل:ُسُر
ملٱَعوُسَيِمْسٱِب:َكيِطْعُأ

نلٱِحيِسَْ
.ِشْمٱَوْمُقِّـيِِرصاَّـ

لٱِهِدَيِبُهَكَسْمَأَو
ْ
حلٱيِفَف،ُهَماَقَأَوىَنْمُي

ْ
ُهَالْجِرْتَدَّـدَشَتِلَا

َىلِإاَمُهَعَمَلَخَدَو،ِيشْمَيَراَصَوَفَقَوَوَبَثَوَف،ُهاَبْعَكَو
هلٱ
َْ
طَيَوِيشْمَيَوُهَوِلَكْي

ْ
-٣:١لامعأ(»َهللاٱُحِّـبَسُيَوُرُف

٨(.

:حيسملاعوسيمسابلوسرلاسرطباهعنصةيناثةزجعم
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l»طُبَّـنَأَثَدَحَو
ْ
جلٱِبُزاَتَْجيَوُهَوَسُر

ْ
َىلِإًاضْيَأَلَزَنِعيَِم

لٱ
ْ
يفَنيِنِكاَّـسلٱَنيِسيِّـدِق ُهُمْسٱًاناَسْنِإَكاَنُهَدَجَوَف،َةَّـدُلِ
مثُذْنُمٍرِيَرسَىلَعًاعِجَطْضُمُساَيِنيِإ

ََ
َناَكَو،َنيِنِسِينا

طُبُهَلَلاَقَف.ًاجوُلْفَم
ْ
ُعوُسَيَكيِفْشَي،ُساَيِنيِإاَي:ُسُر

ملٱ
لِلَماَقَف.َكِسْفَنِلْشُرْفٱَوْمُق.ُحيِسَْ

ْ
ُعيَِمجُهآَرَو.ِتْقَو

يفَنيِنِكاَّـسلٱ »ِّـبَّـرلٱَىلِإاوُعَجَرَنيِذَّـلٱَنوُراَسَوَةَّـدُلِ
.)٣٥-٩:٣٢لامعأ(

حورلانأدكؤي،بيجعثدحنعكلذكأرقنمث
:هللاوهسدقلا

l»لُمَعاَب،َُةريِّـفَسُهُتَأَرْمٱَو،اَّـيِناَنَحُهُمْسٱٌلُجَرَو
ْ
َسَلَتْخٱَوًاك

َهلُهُتَأَرْمٱَو،ِنَمَّـثلٱَنِم
َ
ُهَعَضَوَوٍءْزُجِبىَتَأَو،َكِلٰذَُربَخا

طُبَلاَقَف.ِلُسُّرلٱِلُجْرَأَدْنِع
ْ
ِمل،اَّـيِناَنَحاَي:ُسُر

َ
ألَماَذا

َ

لَقُناَطْيَّـشلٱ
ْ
لٱِحوُّرلٱَىلَعَبِذْكَتِلَكَب

ْ
َختَوِسُدُق

ْ
ْنِمَسِلَت

مث
ََ

حلٱِن
ْ
َْملَأ،َعيِباَّـَملَو؟َكَلىَقْبَيَناَكٍقاَبَوُهَوَسْيَلَأ؟ِلَْق

يفْنُكَي لُسِ
ْ
يفَتْعَضَوَكُلاَباَمَف؟َكِناَط لَقِ

ْ
اَذٰهَكِب

اَّـمَلَف.ِهللاٱَىلَعْلَبِساَّـنلٱَىلَعْبِذْكَتَْملَتْنَأ؟َرْمَألٱ
لٱاَذٰهاَّـيِناَنَحَعِمَس

ْ
ٌميِظَعٌفْوَخَراَصَو.َتاَمَوَعَقَوَمَالَك

ُهوُّفَلَوُثاَدْحَألٱَضَهَنَف.َكِلٰذِباوُعِمَسَنيِذَّـلٱِعيَِمجَىلَع
ِثَالَثِوْحَنِةَّـدُمَدْعَبَثَدَحَّـمُث.ُهوُنَفَدَوًاجِراَخُهوُلََمحَو
َهلَسْيَلَو،ْتَلَخَدُهَتَأَرْمٱَّـنَأٍتاَعاَس

َ
.ىَرَجاَمَُربَخا

َهلَأَسَف
َ
طُبا

ْ
هبَأ،ِيلِيلوُق:ُسُر ملٱاَذِٰ

ْ
حلٱاَمُتْعِبِراَدْقِ

ْ
؟َلَْق

هبْمَعَن:ْتَلاَقَف ملٱاَذِٰ
ْ
َهلَلاَقَف.ِراَدْقِ

َ
طُبا

ْ
اَمُكُلاَباَم:ُسُر

َجتَىلَعاَمُتْقَفَّـتٱ
ْ
اوُنَفَدَنيِذَّـلٱُلُجْرَأاَذَوُه؟ِّـبَّـرلٱِحوُرِةَبِر

لٱَىلَعِكَلُجَر
ْ
يفْتَعَقَوَف.ًاجِراَخِكَنوُلِمْحَيَسَو،ِباَب ِ

حلٱ
ْ
.)١٠-٥:١لامعأ(»ْتَتاَمَوِهْيَلْجِرَدْنِعِلَا

اهمساةذيملتةماقإةزجعميهةعبارةزجعمنعأرقنو
..اهتومدعبةالصلابسرطباهماقأ..افاييفتناكاثيباط
:تاملكلابةصقلايهتنتو

l»طُبَجَرْخَأَف
ْ
جلٱُسُر

ْ
ِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَو،ًاجِراَخَعيَِم

لٱَّـمُث،َّـىلَصَو
ْ
جلٱَىلِإَتَفَت

ْ
!يِموُق،اَثيِباَطاَي:َلاَقَوِدََس

طُبْتََرصْبَأاَّـَملَو.اَهْيَنْيَعْتَحَتَفَف
ْ
لامعأ(»ْتَسَلَجَسُر

٩:٤٠(.

سلوبدجنلسرلالامعأرفستاحفصبلقنذإو
برضيف...حيسملاعوسيمسابتازجعملايرجيلوسرلا
دسفينأديريناكرحاسلااذهنألىمعلابرحاسلاميلع
ًاصلخمعوسيحيسملابناميإلانعسلوبسويجرسيلاولا
.ًابرو

l»ألَتْمٱَف،ًاضْيَأُسُلوُبَوُهيِذَّـلٱ،ُلُواَشاَّـمَأَو
َ

ِحوُّرلٱَنِم
لٱ
ْ
اَُّهيَأ:َلاَقَو)رحاسلاميلعىلإ(ِهْيَلِإَصَخَشَوِسُدُق
ملٱ
َوُّدَعاَي!َسيِلْبِإَنْبٱاَي!ٍثْبُخَّـلُكَوٍّشِغَّـلُكُئِلَتْمُْ
ملٱِهللاٱَلُبُسُدِسْفُتُلاَزَتَالَأ!ٍّرِبِّـلُك

اَذَوُهَنآلٱَف؟َةَميِقَتْسُْ
َىلِإَسْمَّـشلٱُِرصْبُتَالىَمْعَأُنوُكَتَف،َكْيَلَعِّـبَّـرلٱُدَي
حلٱيِفَف.ٍنيِح

ْ
لُظَوٌباَبَضِهْيَلَعَطَقَسِلَا

ْ
َلَعَجَف،ٌةَم

لُمُروُدَي
ْ
لٱَف.ِهِدَيِبُهُدوُقَيْنَمًاسِمَت

ْ
اَمىَأَراَّـَملٍذِئَنيِحِيلاَو

-١٣:٩لامعأ(»ِّـبَّـرلٱِميِلْعَتْنِمًاشِهَدْنُمَنَمآ،ىَرَج
١٢(.

عوسيمسابلوسرلاسلوبهارجأرخآبيجعثدحو
:تاملكلايفلسرلالامعأرفسيفهدجنحيسملا

l»هبًةَيِراَجَّـنَأ،ِةَالَّـصلٱَىلِإَنيِبِهاَذاَّـنُكاَمَنْيَبَثَدَحَو اَِ
ًابَسْكَماَهَيِلاَوَمُبِسْكُتْتَناَكَو.اَنْتَلَبْقَتْسٱٍةَفاَرِعُحوُر
:ًةَلِئاَقْتَخََرصَواَناَّـيِإَوَسُلوُبْتَعَبَّـتٱِهِذٰه.اَهِتَفاَرِعِبًاريِثَك
لٱِهللاٱُديِبَعْمُهُساَّـنلٱِءَالُؤٰه

ْ
ْمُكَلَنوُداَنُيَنيِذَّـلٱِّـِيلَع

خلٱِقيِرَطِب
ْ

َرِجَضَف.ًَةريِثَكًاماَّـيَأاَذٰهُلَعْفَتْتَناَكَو.ِصََال
لٱَوُسُلوُب

ْ
َعوُسَيِمْسٱِبَكُرُمآاَنَأ:َلاَقَوِحوُّرلٱَىلِإَتَفَت

ملٱ
َختْنَأِحيِسَْ

ْ
يفَجَرَخَف.اَهْنِمَجُر لِتِ

ْ
لامعأ(»ِةَعاَّـسلٱَك

١٨-١٦:١٦(.

هللاباجتسافيكًاضيألسرلالامعأرفسيفأرقنو
ـديدــهتللاـوضرــعتـامدــعبمـيـلشروأيفـنيـنمـؤملاةالـص
:تاملكلابمهتالصتءاجو..داهطضالاو

l»هتاَديِدَْهتَىلِإْرُظْنٱ،ُّبَراَيَنآلٱَو ْنَأَكَديِبَعْحَنْمٱَو،ِْمِ
لَو،ِءاَفِّـشلِلَكِدَيِّـدَمِب،ٍةَرَهاَُجمِّـلُكِبَكِمَالَكِباوُمَّـلَكَتَي

ْ
َرْجُت

لٱَكاَتَفِمْسٱِبُبِئاَجَعَوٌتاَيآ
ْ
اْوَّـلَصاَّـَملَو.َعوُسَيِسوُّدُق

ملٱَعَزْعَزَت
ألَتْمٱَو،ِهيِفَنيِعِمَتُْجماوُناَكيِذَّـلٱُناَكَْ

َ
جلٱ
ْ

ُعيَِم
لٱِحوُّرلٱَنِم

ْ
ِهللاٱِمَالَكِبَنوُمَّـلَكَتَياوُناَكَو،ِسُدُق

.)٣١-٤:٢٩لامعأ(»ٍةَرَهاَجُمِب

فيكو،هسفننعلوسرلاسلوبةداهشىلإيتأنًاريخأو
ىلإدعصوتاومألانمماقيذلاحيسملاعوسيعملباقت
.ءالعلانمهتوصعمسو،ءامسلا

عوسيبرلاببيجعلاهئاقلرابتخالوسرلاسلوبركذ
:لاقفسابيرغأكلملامامأحيسملا

l»يفُتْيَأَتْرٱاَنَأَف ًَةريِثَكًاروُمُأَعَنْصَأْنَأيِغَبْنَيُهَّـنَأِيسْفَنِ
لَعَفَو.ِّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَيِمْسٱلًةَّـداَضُم

ْ
يفًاضْيَأَكِلٰذُت ِ
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يفُتْسَبَحَف،َميِلَشُروُأ لٱَنِمَنِيريِثَكٍنوُجُسِ
ْ
،َنيِسيِّـدِق

لُّسلٱًاذِخآ
ْ
لٱِءاَسَؤُرِلَبِقْنِمَناَط

ْ
َنوُلَتْقُياوُناَكاَّـَملَو.ِةَنَهَك

لَأ
ْ
يفَو.َكِلٰذِبًةَعْرُقُتْيَق ملٱِّـلُكِ

ًاراَرِمْمُهُبِقاَعُأُتْنُكِعِماَجَْ
ْمِهْيَلَعيِقَنَحَطَرْفَأْذِإَو.ِفيِدْجَّـتلٱَىلِإْمُهُّرَطْضَأَو،ًَةريِثَك
طَأُتْنُك

ْ
ملٱَىلِإْمُهُدُر

يفيِتَّـلٱِنُدُْ خلٱِ
ْ
ًابِهاَذُتْنُكاَّـَملَو.ِجِرَا

يف لُسِبَ،قْشَمِدَىلِإَكِلٰذِ
ْ
لٱِءاَسَؤُرْنِمٍةَّـيِصَوَوٍناَط

ْ
،ِةَنَهَك

يفُتْيَأَر يفِراَهَّـنلٱِفْصِنِ ملٱاَُّهيَأِ،قيِرَّـطلٱِ
َنِمًاروُن،ُكِلَْ

َلْوَحَوِيلْوَحَقَرْبَأْدَقِسْمَّـشلٱِناَعََملْنِمَلَضْفَأِءاَمَّـسلٱ
طَقَساَّـمَلَف.يِعَمَنيِبِهاَّـذلٱ

ْ
،ِضْرَألٱَىلَعاَنُعيَِمجاَن

لَكُيًاتْوَصُتْعِمَس
ِّـ
لٱِةَغُّللٱِبيِنُم

ْ
،ُلُواَشُلُواَش:ِةَّـيِنَاْربِع

ِمل
َ
لُقَفَسِخاَنَمَسُفْرَتْنَأَكْيَلَعٌبْعَص؟ِينُدِهَطْضَتاَذا

ْ
ُت

َتْنَأيِذَّـلٱُعوُسَياَنَأ:َلاَقَف؟ُدِّـيَساَيَتْنَأْنَم:اَنَأ
ُتْرَهَظاَذِٰهلِّـينَألَكْيَلْجِرَىلَعْفِقَوْمُقْنِكٰلَو.ُهُدِهَطْضَت
َكَلُرَهْظَأَساَمِبَوَتْيَأَراَمِبًادِهاَشَوًامِداَخَكَبِخَتْنَأل،َكَل
َنآلٱاَنَأَنيِذَّـلٱِمَمُألٱَنِمَوِبْعَّـشلٱَنِمَكاَّـيِإًاذِقْنُم،ِهِب
َىلِإٍتاَمُلُظْنِماوُعِجْرَيْيَكْمَُهنوُيُعَحَتْفَتِل،ْمِهْيَلِإَكُلِسْرُأ
لُسْنِمَو،ٍروُن

ْ
ِناَميِإلٱِباوُلاَنَيىَّـتَح،ِهللاٱَىلِإِناَطْيَّـشلٱِناَط

خلٱَناَرْفُغِيب
ْ

ملٱَعَمًابيِصَنَواَياََط
-٢٦:٩لامعأ(»َنيِسَّـدَقُْ

١٨(.

راصءامسلايفدوجوملاحيسملاعمءاقللااذهدعب
نمآذإحيسملاعوسيلًادبعهسفناعدامك،ًالوسرسلوب
..حيسملالجألًاريثكملأتو..هتوهالةقيقحبهبلقلكنم
.ميظعلاهثولاثيفةعماجلاهللاةينادحوبىدانو

ىلعميظعلاهرثأكرتيةعماجلاهللاةينادحوبناميإلانإ
.حيسملابنمؤملاةايح

هللانأبنمؤي،ًابروًاصلخمحيسملالبقيذلانمؤملاف
هبحأحيسملانأو،هئادفلحيسملاعوسيهنبالذبفهبحأبآلا
ملٱَعَم«لوسرلاسلوبلاقامكهلجألًاعوطتامف

ِحيِسَْ
ملٱِلَباَنَأَالاَيْحَأَف،ُتْبِلُص

يفاَيَْحيُحيِسَْ يفَنآلٱُهاَيْحَأاَمَف.َّـِ ِ
جلٱ
ْ

يفُهاَيْحَأاَمَّـنِإَفِدََس يِنَّـبَحَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِنْبٱِناَميِإ،ِناَميِإلٱِ
سدقلاحورلانأو..)٢:٢٠ةيطالغ(»ِيلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَو
َّـنَأل«.هبلقيفهللاةبحمبكسيو،هيفنكسيوةيناثهدلو
يفْتَبَكَسْنٱِدَقِهللاٱَةَّـبََحم لٱِحوُّرلٱِباَنِبوُلُقِ

ْ
ملٱِسُدُق

»اَنَلىَطْعُْ
.)٥:٥ةيمور(

،دحاولاهللانعةعئارةملكيكاطنالاسليفويثبتك
:يلياميفاهلقننهتينادحويفعماجلا

نويعلانأل،هفصونكميالوانروصتقوفهللالكشنإ
يفو،كردُيالدجميفنكسيهنإ.هايؤرعيطتستالةيدسجلا
.اهلريظنالةوقيفو،هروغربسُياللالج

تلقاذإ.هلمعءيشنعثدحتأيننإف،رونهنإتلقاذإ
هنإتلقاذإ.هتاذنعهريبعتنعثدحتأانأف»ةملكلا«هنإ
انأفحورهنإتلقاذإ.يلقعدودحبهددحأانأف،لقع
نعثدحتأانأفةمكحلاهنإتلقاذإ،هتايحنعثدحتأ
،هتردقطقففصأانأفةوقلاهنإتلقاذإ،هبةقصتلمةفص
اذإ،هناسحإدودحبيسفنددحأانأفربدملاهنإتلقاذإو
،برلاهتوعداذإ،هدجمىلإريشأانأفهتوكلمنعتثدحت
اذإو،رابلالداعلاهنألفيضاقلاهتوعداذإو..يضاقلاهنألف
دقف»بآلا«هتوعداذإامأ..هبضغفصأانأف،رانهنإتلق
ًاصلخمعوسيبرلاتلبقنأدعبهبقيلياملكبهتفصو
.يبلقيفسدقلاحورلانكسويسفنل

:تاملكلاهذهسواثوميتىلإلوسرلاسلوببتك

l»لٱيِيُْحييِذَّـلٱِهللاٱَماَمَأَكيِصوُأ
ْ
ملٱَوَّـلُك

َعوُسَيِحيِسَْ
لٱَسُطَاليِبىَدَلَدِهَشيِذَّـلٱ

ْ
حلٱِفَاِرتْعٱلٱِبِّـيِطْنُب

ْ
ْنَأ:ِنََس

َحت
ْ
لٱَظَف

ْ
َعوُسَياَنِّـبَرِروُهُظَىلِإٍمْوَلَالَوٍسَنَدَالِبَةَّـيِصَو

ملٱ
يفُهُنِّـيَبُيَسيِذَّـلٱِ،حيِسَْ ملٱِهِتاَقْوَأِ

لٱُكَراَبُْ
ْ
لٱُزيِزَع

ْ
،ُديِحَو

ملٱُكِلَم
ملٱُمَدَعُهَلُهَدْحَويِذَّـلٱ،ِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْ

،ِتْوَْ
يفًانِكاَس ِساَّـنلٱَنِمٌدَحَأُهَرَيَْمليِذَّـلٱ،ُهْنِمىَنْدُيَالٍروُنِ
لٱُهَليِذَّـلٱ،ُهاَرَيْنَأُرِدْقَيَالَو

ْ
لٱَوُةَماَرَك

ْ
.ُةَّـيِدَبَألٱُةَرْدُق

.)١٦-٦:١٣سواثوميت١(»َنيِمآ

هئيجميفحيسملاعوسيلًافصولوسرلاانحوييطعيو
:تاملكلاهذهيفيناثلا

l»جلٱَوُضَيْبَأٌسَرَفاَذِإَو،ًةَحوُتْفَمَءاَمَّـسلٱُتْيَأَرَّـمُث
ْ
ُسِلَا

لٱِبَو،ًاقِداَصَوًانيِمَأىَعْدُيِهْيَلَع
ْ
.ُبِراَُحيَوُمُكَْحيِلْدَع

ٌمْسٱُهَلَو،ٌَةريِثَكٌناَجيِتِهِسْأَرَىلَعَو،ٍراَنِبيِهَلَكُهاَنْيَعَو
ٍبْوَثِبٌلِبَْرسَتُمَوُهَو.َوُهَّـالِإُهُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَلٌبوُتْكَم
ِهِمَفْنِمَو...»ِهللاٱَةَمِلَك«ُهُمْسٱىَعْدُيَو،ٍمَدِبٍسوُمْغَم
ْمُهاَعْرَيَسَوُهَو.َمَمُألٱِهِبَبِْرضَيْيَكِلٍضاَمٌفْيَسُجُرَْخي
ِطَخَسِرَْمخَةََرصْعَمُسوُدَيَوُهَو،ٍديِدَحْنِمًاصَعِب
لٱِهللاٱِبَضَغَو

ْ
َىلَعَوِهِبْوَثَىلَعُهَلَو.ٍْءَيشِّـلُكَىلَعِرِداَق

ملٱُكِلَم«:ٌبوُتْكَمٌمْسٱِهِذْخَف
ايؤر(»ِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْ

.)١٦-١٩:١١انحوي
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لـوسـرلاسـلـوبـاهــبـتكيــتلاتـايآلاـةنرـاـقمنـمو
ىرنايؤرلارفسيفانحوياهبتكيتلاتايآلاو،سواثوميتل
هنباكلذك»بابرألابروكولملاكلم«وهبآلانأامكهنأ
نلعأيذلاو»بابرألابروكولملاكلم«وهحيسملاعوسي
.سدقلاحورلاوهميظعلاقحلااذه

قيرطلاوهميركلاهللاباتكيفنلعملاقحلااذهلوبقو
.ةيدبألاةايحللديحولا

يرصمسدنهمرابتخا

نأانلدبال،نيلّوألانييحيسملاةداهشانمدقنأدعب
.نيرصاعملانييحيسملاةداهشمدقن

ةدحتملاتايالولايفشيعييرصمسدنهمةداهشهذهو
ىلعىفُختالتارابتعالهمساركذمدعانيأرةيكيرمألا
.ميركلائراقلا

ليئاخيمبيبلروتكدلابوبحملادلاولا

:ةّيحيسمةيحت

يفيرابتخانعكثدحأنأبحأةلاسرلاهذهيف
ةئيبيفتأشنانأ..ةّيحيسملاو،حيسملاىلعفرعتلا
ةنايدلاىلعتيبرتو،ًاملسمتدلُو..ًاينيدةبصعتم
»ءاقرزةمظع«نييحيسملايمستيمأتناك.ةيمالسإلا
تيبرتينكل،ةيمستلاهذهلصأوأىنعمفرعأالانأو
.مارتحالامهلنكأالونييحيسملايفقثأالأىلع

لوضفلانمًاعونكلمأتنكلماوعلاهذهلكعم
.رافكلاورفكلاةنايداهيمسنانكيتلاةّيحيسملاىلعفرعتلل

ىلإيئيجملبقعقاولاو،ةدحتملاتايالولاىلإتئجامدنع
.يمالسإلانيدلابيعانتقامدعتررق،ةدحتملاتايالولا
حمسيهللا..يلقعاهمضهيملءايشأمالسإلايفتيأر
ةأرملالعجياذه..ءاسنعبرأنمجاوزلابملسملالجرلل
اذه..ةيسنجلاهتوهشعابشإدرجملًافدهولجرللةاهلم
نأتيأرو..هتجوزوجوزلانيبحيحصلابحلادوجويفني
جوزت،ءاسنعبرأملسملاجوزتينأبحمسدقودمحميبنلا
نوناقلاقوفهسفنعضواذهبوهتايظحمريغءاسنعستوه
نأتيأركلذك..نيملسمللهللانوناقهنإلاقيذلا
الفأ«لوقيفةحطسماهرابتعابضرألانعثدحتينآرقلا

الامبملعلاررقامنيب»تحطسفيكضرألاىلإنورظني
.ةيوركضرألانأكشللًالاجمعدي

.مالسإلانعينتدعبأنآرقلايفةريثكىرخأءايشأ

يهركنإف،يمالسإلانيدلابيعانتقامدععمو
.يبلققامعأيفًالصأتمناكنييحيسملل

ناونعبةيزيلجنإلاببوتكملاكباتكينلصومويتاذ
Muslim - Christian Debate in Canada..راوحلااذه

يفنيملسملامامإيودبلامجروتكدلانيبوكنيبراديذلا
نعتنأهتمدقاميوحيكباتكناكو..ادنكبايتوكسافون
نمتمهفامكهعوضومناكيذلاراوحلااذهيفحيسملا
.»؟هللاوهحيسملاله«كباتك

نأدكؤتةئيرجءايشأهبتدجوو،مامتهابكباتكتأرق
نيدلابًاكسمتمنكأمليننأعمو..هللاوهحيسملا
دضةصاخو،ةّيحيسملادضًابصعتمتنكيننكل،يمالسإلا
ةياغيفانأوًاينوفيلتكبتلصتا..برعلانييحيسملا
ةءارقلتدع،نوفيلتلاىلعةداحةشقانمدعبو،بضغلا
.تارمةدعكباتك

مونلالبقو..»دمحمهلإ«نمفوخلابترعشةءادبلايف
عميننكل..»هللالوسردمحمهللاالإهلإال«ددرأتنك
يفوخىهتناىرخألاولتةرملاكباتكةءارقيفيرارمتسا
تنمآو..دمحمهبانددهيذلاباسحلاموينمجيردتلاب
ةيفيكبانلهتبحمَّـنيبورهظأ..بحمنونحفوطعبرلانأ
ًايساقًاهلإسيلو..بيلصلاىلعحيسملاتومبةحضاو
يبلقحتفتو..ريصملاسئبوريعسلانارينبسانلاددهي
تنمآذإبيجعمالسبتألتماو،يصلخمحيسملابناميإلل
.سدقلاحورلاونبالاوبآلايقيقحلاهللااب

ألمو،ةددعتمًامالآيلبّبسدمحمنآرقنأفرتعأ
يريصمنعنيقييأيلمّدقيملو،كابترالاوةريحلابينهذ
.توملادعب

..ةيدبألاةايحلاءاجرهتمعنبيناطعأدقفحيسملاامأ
روحءاسناهيفوراهنألااهتحتنميرجتيتلاتاّنجلاتسيل
ثيحاهنيعءامسلالب...ىفصمرمخنمراهنأو،نويعلا
هئيجميفيلحيسملاهيطعيسيذلاديدجلايدسجبهللاىرأ
.يناثلا

هللاالإهلإالنييقيقحلانييحيسملارابتخايفةعماجلاهللاةينادحو:رشعيناثلالصفلا
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هللاةمعنبيننكل،ًالماكًاناسنإتسلانأ،ماتخلايف
َّـيفنكاسلاسدقلاحورلابو،حيسملاعوسيهنباةوقبو،بآلا
برلاةدوعًارظتنممالسلاوحرفلابةئيلمةايحشيعأس
.مانألايدافعوسي

١٩٩١)زومت(ويلوي٢٦

كنبا

هريصمهمهينملةيافكلاباتكلااذهيفهانلقاميف
وهيدافلاحيسملابيبلقلاناميإلاف...توملادعبيدبألا
ةايحلالاونو،ةيطخلاباقعنمصالخلالاونةليسو
.ةيدبألا

l»ُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلِنْبالٱِبُنِمْؤُييِذَّـلَا
»ِهللاٱُبَضَغِهْيَلَعُثُكْمَيْلَبًةاَيَحىَرَيْنَلِنْبالٱِب
.)٣:٣٦انحوي(

ةقباسملا

،زيزعلائراقلااهيأ

ددحتوكتامولعمربتختل.نّعمتوٍنأتبباتكلااذهأرقا
كتباجابتكا،ريطخلاعوضوملااذههاجتةقدبكفقوم
.كتبوجاراظتنابنحن.ةيلاتلاةلئسالانعكراكفاو

ةفرعمىلإلوصولاةيلقعلاهتاردقبناسنإلاعيطتسيله.١
؟اذامل؟هللا
نعحرشاو٢٣-١:١٨ةيمورنمةرقفلاةباتكدعأ.٢

.ثدحتتاذام
؟يقيقحلايحلاهللاةفرعملليبسلاناكاذام.٣
،سدقملاباتكلانعفيرحتلايفنتةينآرقةيآركذا.٤

.هتحصبدهشتو
باتكلايففيرحتثودحةلاحتساتبثتفيك.٥

١٥:٩رجحلاةروسيفنيترقفلالالخنمسدقملا
.١١٩:٨٩ريمازملارفسو

.نيدهاشركذا؟هللانعسدقملاباتكلالوقياذام.٦
.لوقلااذهّرسف»سودق«هللا.٧
تائيسنعريفكتلاةحلاصلالامعألاعيطتستله.٨

؟اذامل؟ملسملانمؤملا
تائيسنعريفكتلاةيناويحلاحئابذلاعيطتستله.٩

؟اذامل؟يدوهيلانمؤملا

هظافتحاعمهاياطخبنذملاناسنإللهللارفغيفيك.١٠
؟هلدعلامكوهتمحرلامكب
؟هللادسجتاذامل.١١
عيطتسييذلاديحولاصخشلاوهحيسملاناكاذامل.١٢

؟ناسنإلاوهللانيبةحلاصملارودبمايقلا
؟بيلصلاىلعةرورضلابحيسملاتوممتحتاذامل.١٣
ىلعحيسملاهبشىقلأهللانأةصقىلعكقيلعتام.١٤

؟توملانمهصلخيلهريغ
مأحيسملا،بيلصلاىلععبسلاتاملكلابقطننم.١٥

؟اذامل؟ههيبش
هتمايقوهنفدوحيسملابلصنعتاوبنثالثركذا.١٦

.ديدجلادهعلايفاهقيقحتّمتوميدقلادهعلايفتءاج
؟حيسملاتومدكؤتنآرقلانمةيآركذا.١٧
؟ملاعلاىلإةيطخلاتلخدفيك.١٨
دكؤت..ناسنإلكىلعتوملاةدايسةقيقحنإ«.١٩

.لوقلااذهحرشا»..ةيطخللناسنإلكةثاروةقيقح
؟يلقعدوهجمبيتأيهللاوهحيسملانأبفارتعالاله.٢٠

؟اذامل
؟حيسملادسجتنميساسألادصقلاوهام.٢١
؟هللاحيسملاةّونبىنعمام.٢٢
دسجتةيناكمإامهيفتبثينآرقلانمنيدهاشركذا.٢٣

.هللا
يفملسملااهيلإرقتفييتلاىنسحلاهللاءامسأنيبنم.٢٤

؟كقيلعتوهام.»بآلا«و»يدافلا«و»ةبحم«:نآرقلا
؟ةزّيمملايقيقحلايحيسملاةمالعيهام.٢٥
؟يرصملاسدنهملارابتخايفكيأرام.٢٦

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

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

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

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

هللاالإهلإالةقباسملا
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