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حيسملايفهللادسجتنعلوألالاؤسلا

يفرهظهللاوهعوسينإمكلوقىنعمام
هلمحامفمكداقتعاوهاذهناكنإو،دسجلا
؟دُّسجتلاىلع

نانبل-سلبارط.ك.ف

-١-

الةيرشبلاسفنلانأةقيقحلاانلهنلعتءيشلوأنإ)١(
سوماننأل،هدشنتيذلالامكلاغولباهتاذنمعيطتست
ذإ،ةقيقحلاهذهانللوسرلافشكدقو.داصرملاباهلةيطخلا
حلٱَلَعْفَأْنَأاَّـمَأَو،يِدْنِعٌةَِرضاَحَةَداَرِإلٱَّـنِإ«:لاق

ْ
ىَنُْس

ِلَب،ُهُديِرُأيِذَّـلٱَحِلاَّـصلٱُلَعْفَأُتْسَلِّـينَأل.ُدِجَأُتْسَلَف
ُتْسَلاَمُتْنُكْنِإَف.ُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُهُديِرُأُتْسَليِذَّـلٱَّـَّـرشلٱ
خلٱِلَب،اَنَأُهُلَعْفَأُدْعَبُتْسَلَف،ُلَعْفَأُهاَّـيِإُهُديِرُأ

ْ
ُةَنِكاَّـسلٱُةَّـيَِط

يف حلٱَلَعْفَأْنَأُديِرُأاَمَنيِحِيلَسوُماَّـنلٱُدِجَأًاذِإ.َّـِ
ْ

َّـنَأىَنُْس
ِناَسْنِإلٱِبَسَحِبِهللاٱِسوُماَنِبَُّرسُأِّـينِإَف.يِدْنِعٌِرضاَحَّـَّـرشلٱ
لٱ
ْ
يفَرَخآًاسوُماَنىَرَأيِّـنِكٰلَو.ِنِطاَب َسوُماَنُبِراَُحييِئاَضْعَأِ
خلٱِسوُماَنَىلِإيِنيِبْسَيَو،يِنْهِذ

ْ
لٱِةَّـيَِط

ْ
يفِنِئاَك »يِئاَضْعَأِ

.)٢٣-٧:١٨ةيمور(

يفمئاقلا،عارصللًافصوانلمدقتانهلوسرلاةملكف)٢(
يذلاهللاسوماننيب.داسفلاوةمعنلانيبناسنإلاسفن
سوماننيبو،هبجومبلمعينأديريوناسنإلاهبرسي
امعنصىلعهلمحتو،هيبستوناسنإلابذجتيتلا،ةيطخلا
سوماننمررحتلاءاشذإميركلالوسرلانكلو.ديريال
اَنَأِيْحيَو«:ءامسلاوحنةيوادلاهتخرصقلطأتوملاوةيطخلا
ملٱاَذٰهِدَسَجْنِمِينُذِقْنُيْنَم!ُّيِقَّـشلٱُناَسْنِإلٱ

ةيمور(»؟ِتْوَْ
دِّـسجتملاةملكلاصخشيفذقنملاهلىءارتذئنيح)٧:٢٤
ملٱَعوُسَيِبَهللاٱُرُكْشَأ«:ًالئاقللهتف

بَرِحيِسَْ
:٧ةيمور(»!اَنِّـ

٢٥(.

تجعنيح،بويأهللالجرلًالبقفشكترسلااذهو
هتجاحبلقنمو.ًارمغيدانيًارمغ،مالآلاوبئاصملاهيلع
ٌحِلاَصُماَنَنْيَبَسْيَل«:هاوكشيفلاقهللانيبوهنيبطيسوىلإ
ًاذِإ.ُهُبْعُريِنْتَغْبَيَالَوُهاَصَعيِّـنَعْعَفْرَيِل!اَنْيَلِكَىلَعُهَدَيُعَضَي
:٩بويأ(»ِيسْفَنَدْنِعاَذَكٰهُتْسَلِّـينَأل.ُهُفاَخَأَالَوُمَّـلَكَتَأ

ناسنإلاةجاحًاذإناك،هللايناثلامونقألادسجتف)٣٥-٣٣
.هعمهحلاصيوههلإىلإهعجريوهيدتفيل،ةحلملا

لويملانأيصخشلاهرابتخانمفرعيناسنإلك)٣(
اننإو.اهعواطيفسأللوهو،هدسجيفةنكاسةدسافلا
جلٱ«:يلوسرلالوقلاركذنل

ْ
»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم

لُقْنِإ«...)٣:٢٣ةيمور(
ْ
ُّلِضُنٌةَّـيِطَخاَنَلَسْيَلُهَّـنِإاَن

حلٱَسْيَلَواَنَسُفْنَأ
ْ
رارقإمالسإلايفو)١:٨انحوي١(»اَنيِفَُّق

لُظِبَساَّـنلٱُهللاٱُذِخاَؤُيْوَلَو«:نآرقلالوقك،ةقيقحلاهذهب
ْ
ْمِهِم

انهنمو)١٦:٦١لحنلاةروس(»ٍةَّـباَدْنِماَهْيَلَعَكَرَتاَم
ناسنإلانأًايركفهروهظىلعةوالع،ًايخيراتانلحضتي
دحتيىتح،ةيحورلاهاوقةمقغلبينأنكمياليعيبطلا
.ناسنإلانمىقرأوىمسأوهامبداقيو

فعضحيضوتيفًاروصحمثحبلاناكانهىلإ)٤(
مدآلتناكيتلاةروصلاىلإومسلانعهزجعو،ناسنإلا
.ةبيخلاهانعمدحلااذهدنعفوقولانكلو.طوقسلالبق
نميه،هذهلثمةبيخنأروصتننأعيطتسنالنحنو
ىلإوحلاصبرلاف!الك.ءيشلكىلعرداقلاهللادصاقم
ىلعقولخملاناسنإلاكرتيالهحالصيفوهو.هتمحردبألا
دقذإف.كالهلاىلإهبيدؤت،هذهكةئيسلاحيفهتروص
ًانئاكهلضيقيسهللااف،هللادصقملامكإنعناسنإلازجع
لامكغلابتاقولخملانمنئاكوه؟وهنمف.هلمكيرخآ
؟هسفنهللاوهمأ؟ةسادقلا

الو،ةديكألاةنهارلارومألابكسمتلاىلعصرحنل)٥(
دعاوقىلعةسسؤمتناكولوىتح،انتايرظنبللعتلالواحن
اليضفياهلمالستسالانأل.نايدألاضعبيفروذجاهل
هنأةقيقحلاهذهركذنلو.باوصلاةجحمنعغيزلاىلإةلاحم
هلنوكينأل،ليمناسنإلايفهنأركنينيدنمسيل
نوبلطيهنمو،سانلايلصيهللاىلإف.هللاابرشابملاصتا
يفنينمؤملامادقأيدهيونيعيًالعفوهو.ىدهلاونوعلا
نأًاعيمجكردناننأاذهنممظعألاو.مالسلاقيرط
رومألامسااهيلعقلطييتلاةيزمرلاءايشألانمضرغلا
لجرلاقاذكه.هللاابماتلاسفنلاطابتراوهامنإ،ةضماغلا
انتقلخدقل،برلااهيأ:هتالصيفسونيطسغأةمالعلاهللا
كلظيفةحارتسالابالإ،انسوفننئمطتالف.كسفنل
.يهلإلا

،ًاقولخمًاطيسوناسنإلاوهللانيبنأنظللليبسالنذإ
ةلدألاف.ةيرشبلاةعيبطلاقوفهتعيبطتناكولوىتح
غولبنمدبالناكنإنذإ.كلذضيقنوهامىلعةرفاوتم
دبالناكو،اهلهللاهدصقيذلا،لامكلاكلذىلإةقيلخلا
هللالمعبهلكاذهنوكينأمتحت،ناسنإلاءادتفانم
.دبألاىلإدجملاودمحلاهل.هسفن
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،ميناقأتوهاللايفنوكينأىضتقادصقلااذهمامتإلو
تراصاذكه.هريغنوداهنممونقأرايتخايفدسجتلامتيل
ةيطخلايفطقسيذلاانسنجبرلايدتفينأ،ةيهلإلاةرسملا
هدحوهنأل.ًادسجتمهللاريغنيعمالوءاجرهلسيلو
رابتعابيهدسجتلامزاولف.صالخلاهيضتقيامىلعرداق
.ميناقألانممونقأةطساوبًادسجذختينأهللا

ناكامأ:لئاقلالاؤسلاىلعدرلاضرعميفتسلانه
يننأالإ؟دسجتريغنمنيطقاسلاصّلخينأهللاعسويف
قفاومقيرطدسجتلانأهللامالكىلعدانتسالابدكؤأ
مامتإلجألةمكحلايفديرفو،ةبسانملاةياغيفو،قئالو
كلذنإ،حيجرتلاةياغحجريدسجتلاثودحنإو.دوصقملا

لاحنإو.ءادفلالمعيفهلامكبهللادصقمامتإليرورض
.هيلإجاتحتوكلذبلطت،نيطقاسلارشبلا

دجملاهلهللانأيهواهركذأنأبجيةقيقحكانهو)٦(
هسفنىلإاهمضينأبىلعلاجوأةقيلخلابغلبينأءاشاذإ
ىلعيجراخيهلإرمأبالكلذلمعيهنإف،امةطساوب
وأ،هتقيلختاجردىمسأيفهلولحبلب.ناكفنكليبس
.لماكناسنإةروصيفهسفنهروهظب،ىرخأةرابعب

يفءاجامك،ءادفلابصاخلاميلعتلالمأتننيح)٧(
نأبجيسانلاوهللانيبطيسولانأىرن،ةسدقملارافسألا
:ةيلاتلاتافصلاهيفرفاوتت

ذاختاببسنأحضوألوسرلاو،ًاناسنإنوكينأ-أ
ىتأهنأوه،ةكئالملاةعيبطالرشبلاةعيبط،هللايناثلامونقألا
هانفلاخيذلا،سومانلاتحتدلوينأًايرورضناكف،انيدفيل
نعرفكييكل،ةحيبذتوميوملأتينأو.ربلكلمكييكل
رعشييكل،ةيرشبلاانتايحيفكرتشينأو.اناياطخ
.)٢:١٤نييناربع(انتافعضب

تناكيتلاةحيبذلانإف.ةيطخنودبنوكينأ-ب
البنوكتنأسومانلابسحبجيناك،حبذملاىلعمدقت
نمصّلخملانوكينأليحتسملانمهنأىنعمب.بيع
نأنكميالو.هللاىلإلصينأردقيالهنأل،ًائطاخةيطخلا
وهنكيملنإ،هبعشلةيدبألاةايحلاوةسادقللًاردصمنوكي
،ًاسودقانتنهكسيئرنوكينأبجوكلذلو.ًاسودقًاراب
.)٧:٢٦نييناربع(ةيطخلانعًالصفنموسندالورشالب

مدالإ،ةيطخلاعزنينأردقيالهنأل،ًاهلإنوكينأ-ج
،ًاهلإهنوكلاحيفحيسملاو.قولخمدرجمنممظعأوهنم

نيسدقملادبألاىلإلمكأ.ةحيبذةدحاوةرمهسفنميدقتب
يهلإصخشالإردقيالكلذكو.)٧:٢٧،٩:٢٦نييناربع(
ردقيالو،مهابسدقنيذلاذقنيو،ناطيشلاناطلسديبينأ
لكىلعرداقوهنمالإ،ميظعلاءادفلالمعمامتإىلع
سيئرنوكيل،نيتدودحمريغةفرعموةمكحهلو،ءيش
ةايحلاردصمنوكينأردقيالو.عيمجللًانايدوهتسينك
توهاللاءلملكهيفلحنمالإ،نييدفملاعيمجلةيحورلا
.ًايدسج

سدقملاباتكلاصنيتلاتافصلاهذهعيمجف)٨(
هللانيبةطاسولابمايقللطيسولاليهأتل،اهتيرورضىلع
لمعلاىضتقمبسح،حيسملايفتعمتجادق،سانلاو
.همامتإلءاجيذلا

يتلاهتطاسونأ،حيسمللتافصلاكلتتوبثنمجتنو
يه،رشبلاصالخللعفيلازاملكولعفاملكلمشت
ءارجإيفهمالآوحيسملالامعأعيمجف.يهلإصخشلمع
بلُصيذلاف.يهلإصخشمالآولامعأتناك،هتطاسو
يناثلامونقألاوهتومللهسفنبكسيذلاو،دجملابروه
.هللا

ةيخيراتلاةنيبلا

هذهىلعشاعهنأهنمانملع،خيراتلاىلإانتفتلااذإ)٩(
،نيرصنعللًاماتًايلجًارهظمهتايحتناك،ناسنإضرألا
طابترالاامهو.لماكلارشبلاحالصامهنمفلأتينيذللا
لاجدقل.هسنجينبلريظنلاةعطقنملاةبحملاوهللاابمئادلا
مهيلعطلستملاعيمجيفشيوًاريخعنصيو،رشبيوظعي
زعهنإًالئاق،هللايفديدجيأرىلعسانلاعلطأو.سيلبإ
،هدالوأببألامتهيامك،ةدحىلعناسنإلكبمتهيلجو
بّحريامكهبًابّحرم،بئاتئطاخلكلبقتسيهللانأو
.هناضحأىلإدئاعلاضهئاتنباببألا

ةبحملاميلاعتنمهادبأامىلعةوالعو)١١(و)١٠(
هعماوميقيلذيمالتلانمةعامجهيلإاعد،ةمحرلالامعأو
،مويدعبًاموياوناكف.هلاثمةوقوهمفتاملكاوملعتيو
هنكىلعفوقولايفًاقمعتوهلمهتفرعميفًاومننودادزي
نماوفشتراف.ةيفخلاهلاثمأىنعممهفنمًاعلضتو،هراكفأ
نكلو.هللاابهلاصتايفهوكراشوهتقثاوملعتو،هحورلالز
اوضمغأنيذلاكئلوأو.هنمًافوخبرطضاريرشلاملاعلا
هيلعاوراث.يتاذلامهربىلعاولكتاو،قحلانعمهنويع
،سومانلارسكوفيدجتلابهومهتاو،ةمكاحملاىلإهوقاسو
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ىبأ؟لعفاذامف.توملابهيلعمكحلارادصإنماونكمتو
ىوسهيلعنكيملهنأبهتقثةدشىلع،هسفننععافدلا
ةدابإلةكئالملانمًاشيجرشعانثايتأيف،هرمأرادصإ
نمهيدلناكاممًائيشلمعتسينأأشيملهنكلو.هئادعأ
-هللاةبحم-ةبحملاىنعمًايلجنلعييكلو.ةاجنلالئاسو
ةدشسانلالوقعيفخسرييكلو.ةياهنلاىلإهسفنملسأ
بيذعتيفاهلنذأ،هللاينيعيفاهتعاظفطرفوةيطخلالوه
.بيعلكنعهّزنملا،اهسفنةيناسنإلاةرهز،لماكلاهناسنإ
،توملاىتحهتاوزغوهتاراغلكلمحت،رشلابلغييكلو
ليبسهلدهميوهتاعزانمعيمجيفناسنإلاكراشييكل
.رصتنااذكهو.رفظلاوةبلغلا

ُعَضَأِّـينَأل«لاقدقناكو.ماقثلاثلامويلايفف)١٢(
اَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل.ًاضْيَأاَهَذُخآلِيسْفَن
لُسِيل.ِيتاَذْنِم

ْ
لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

ْ
اَهَذُخآْنَأٌناَط

متولمعلالمكف.لعفاذكهو)١٨و١٠:١٧انحوي(»ًاضْيَأ
ةوقو،اهنمةجردىصقأىلإةبحملاتلذبذإ،يهلإلانالعإلا
ىلعريخلاةرصنتمتو.تبلُغوتحفوكاهدشأىلعرشلا
.رشلا

،هذيمالتيفةجيتنلاتناك؟ةجيتنلاتناكاذامو)١٣(
ءانثأيفامنولصأتًاعانتقا،ةفرعملاقحهوفرعنيذلا
ملهنأ،هتمايقدعبمهلرهظامدنعرهزأهنكل.هلمهترشاعم
اوأرلب،طقفناسنإلانمةجردىقرأًانئاكالوًاناسنإنكي
نأفيدجتلانمًارومأىعداهنأو.هسفنهللاةفصهيف
.ًايقيقحًاتوبثهاعدااملكتبثدقو.هللاريغدحأاهيعدي
ًاشئاعهللاناكةقيقحلابهنأو،هلمهدوجسقحتسمهنأو
هشرعىلعنمنوكلادوسيهسفنتقولايفو،ناسنإةشيع
.ءامسلايف

،عوسيبرلاذيمالتيفرصحنيملرابتخالااذهو)١٤(
ةعرسلامدقىلعرشتناوعاشلب،ةرشابمهباولصتانيذلا
ةوقبنيديؤم،هباورشبذيمالتلانأل.مهريغنيريثكنيب
.هماقمموقيلهلسرأيذلا،هحور

،ًاعمًاناسنإوًاهلإناك،يرصانلاعوسينأبعانتقالانإمث
ىلعنبيملهنأل؟اذاملو،دسجلايفهوفرعنيذلاتومبهتنيمل
يصخشرابتخاىلعلب،ميلعتوأةزاركىلعالو،ةينيدةعدب
نأبماتعانتقاىلعو،روصعلالكيفنويحيسملاهبرعش
عيمجبًايصخشًاطابتراطبتريكفنيالو،ًايحلازيالعوسي
نيبومهنيبًازجاحفقيالطابترالااذهو.هنوبلطينيذلا
.هسفنهللاابطابتراةقيقحلابوهلب،هللا

ريغًادماجًانئاكسيلحيسملاعوسي،مونقألااذهو)١٥(
،كلانهوكانهوانه-هلكملاعلائلاممويلاوهلب.لماك
:هللوقيو.ناسنإلاىلعهديعضي،ةهجوناكملكيف
يديسايكتمدخنإ:هبيجيوناسنإلافاخيف»ينعبتا«
نأردقأال.اهعيطتسأالف،لمحلاةليقثو،سارملاةبعص
.ئطاخناسنإينأل،ديسايينأشوينعد،كتاوطخيفتقأ
.يظفحيفاهلعجاكتايحينعدوتسا:عوسيبرلالوقيف
ناسنإلايبليف»يتمعنكيفكت«.يبنمآوّيلعلكتا
قيرطلايفعوسيلازاممويلاو.هعابتأنمريصيو،هتوعد
ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«:يدانيو

اَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ
لِا...ْمُكُحيِرُأ

ْ
»...ِضْرَألٱِيصاَقَأَعيَِمجاَياوُصُلْخٱَوَّـَيلِإاوُتِفَت

نوريثكءادنلاعمسي)٤٥:٢٢ءايعشإو١١:٢٨ىّتم(
وهمويلاو.ةيهلإلاهتيصخشةمعنبنيبذجنمهيلإنولبقيو
ىلإًاجاوفأسانلامضنيثيح.ءادوسلاايقيرفإيففورعم
ةوطسوةريرشلاحاورألاةطلسنمةاجنلانودجيو،هتعامج
مهّريغسانأةقبطوبعشوةمألكيفو.نيفارعلاوةرحسلا
ةايح،ًالبقهيلعتناكامعفلتختةايحنويحيمهو.عوسي
نوشيعينآلاو.ةشيعملامّظعتودسجلاةوهشومثإلابتأدب
نعمهتلأساذإو.قحلاةسادقوربلايف،هليجنإلقحيامك
لصحهلكاذه:كوباجأ،مهيفميظعلارييغتلااذهأشنم
.انبرحيسملاعوسيةفرعملضفب

عوسيةايحنإةقثلاءلمبلوقلاانتعاطتسايفنذإ
ومسلاجوأهبتغلبوةقيلخلايفهللالمعتجّوت،يرصانلا
.ماتلاناقتإلاةجردىلإلمعلااذهلصوهيفو.لامكلاو
لكلصأتًاضيأهبو،هللادصقحورلاوةايحلاتغلبهبو
ريبعتبو.هللاءلملكىلإاوألتماو،ةبحملايفهولبقنيذلا
اهدوجوةياغىلإتراصهبةنمؤملاةيرشبلاسفنلانأرخآ
هللاىلإةقيلخلاعفروهسفنهللاابداحتالايهيتلا،ىمظعلا
.اهقلاخ

ثيحنمنكلو.هرارقوخيراتلامكحوهاذه)١٦(
،نوكلاةصالخدرجملماكلاناسنإلابداريال،حيسملاعوسي
امنإلب.طقفهتقيلخوهللانيبةلصلاو،يهلإلارهوجلاةآرمو
هنأل،لماكلاهلإلاهسفنتقولايفهنأل،لماكلاناسنإلاوه
هنألو.)٢:٩يسولوك(ًايدسجتوهاللاءلملكلحيهيف
ةآرمسيلو.يقيقحداحتاوهلب،لاصتالاةقلحسيل
َوُه«لب.ةيناسنإةايحةطساوبًاعطاسقلأتي،يهلإلارهوجلا
»ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِبِءاَيْشَألٱَّـلُكٌلِماَحَو،ِهِرَهْوَجُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهب
لٱ«وه)١:٣نييناربع(

ْ
لٱَناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

ْ
ُةَمِلَك

ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك...َهللاٱ »َناَكاَّـِ

؟دسجلايفرهظهللالهحيسملايفهللادسجتنعلوألالاؤسلا

٤
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ةوقلاذخأينأقحتسمهذهةلاحلاووهف.)٣-١:١انحوي(
.نيمآ،ةكربلاودجملاوةماركلاوةردقلاوةمكحلاوىنغلاو

ناكملاونامزلايفهللازّيحتنعيناثلالاؤسلا

ملاعلانعىنغيفهللانأمولعملانم
قئالخلاعمهلةلصلكنإو.هيفنينكاسلاو

يلاتلابو،ناكملاونامزلازيحيفىلاعتهلعجت
اذهمث.رفكاذهوةيلوعفملاهيلإبسنت
ينعيالأ،ةيحيسملاهبدقتعتيذلادسجتلا
؟حيسملادسجىلإهللانمءزجلاقتنا

نانبل،توريب.ش.ع

-٢-

نيدتيذلامالسإلاف،ميركلاقيدصلااهيأكديور)١٧(
نامزلانمضوهتاقولخمعملاصتالازيحيفهللالعجيهب
اذهو.سانلاىلإلوسربثعبهللانأبنمؤتتنأف.ناكملاو
اَّـنِإ«:نآرقلايفءاجدقف،هتاقولخمعمةلصةماقإهانعم
لَسْرَأ
ْ
لَسْرَأاَمَكْمُكْيَلَعًادِهاَشًالوُسَرْمُكْيَلِإاَن

ْ
َنْوَعْرِفَىلِإاَن

ةروس(»ًاليِبَوًاذْخَأُهاَنْذَخَأَفَلوُسَّـرلٱُنْوَعْرِفىَصَعَفًالوُسَر
ضرحينآرقلانأاذهنمرثكألاو.)١٦و٧٣:١٥لمزملا
كلذبحيهللانأو،هقلاخهللاعمةلصةماقإىلعناسنإلا
ُِّبُحيَهللاٱَّـنِإِهللاٱَىلَعْلَّـكَوَتَفَتْمَزَعاَذِإَف«:هلوقليلدب
ملٱ
.)٣:١٥٩نارمعلآةروس(»َنيِلِّـكَوَتُْ

ليبقنميهةيمالكلاتاريبعتلاهذهنإلوقتدق
تبثينأهنكميالو،صنلاىلعداهتجااذهنكلو.زاجملا
اهيفتركذ،عونلااذهنمةريثكثداوحنأل.ةقيقحلامامأ
لوقيفامكهللارمأىلعءانبلامعأباوماقصاخشأءامسأ
لَسْرَأْدَقَل«:نآرقلا

ْ
َهللاٱاوُدُبْعٱِمْوَقاَيَلاَقَفِهِمْوَقَىلِإًاحوُناَن

َلاَقٍميِظَعٍمْوَيَباَذَعْمُكْيَلَعُفاَخَأِّـينِإُُهْريَغٍهَلِإْنِمْمُكَلاَم
ملٱ
ألَْ
ُ

يفَكاَرَنَلاَّـنِإِهِمْوَقْنِم ِيبَسْيَلِمْوَقاَيَلاَقٍنيِبُمٍلَالَضِ
لٱِّـبَرْنِمٌلوُسَريِّـنِكَلَوٌةَلَالَض

ْ
لَبُأَنيَِملاَع

ِّـ
ِّـيبَرِتَالاَسِرْمُكُغ

فارعألاةروس(»َنوُمَلْعَتَالاَمِهللاٱَنِمُمَلْعَأَوْمُكَلُحَصْنَأَو
.زاجملاذخأماهذخأنكميالتايآلاهذهف.)٦٢-٧:٥٩
.ةنيعمثداوحىلإةراشإاهيفنأل

تاولصلابصاخلايوبنلاثيدحلانعلوقتاذامو)١٨(
نعقاحسانباثّدحدقف.نيملسملاىلعتضرفيتلا
ةليلنعهتصقيفلاقهنأهللالوسرنعدوعسمنبا
نيسمخّيلعضرفف،يبرىلإيبىهتناليربجنإ:جارعملا

نبىسومبتررماملفًاعجارتلبقأف.مويلكةالص
كيلعضرفمكينلأس،مكلناكبحاصلامعنونارمع
نإ:لاقف.مويلكةالصنيسمخ:تلقف،ةالصلانم
نأهلأسافكبرىلإعجراف،ةفيعضكتمأنإو،ةليقثةالصلا
ففخينأيبرتلأسفتعجرف.كتمأنعوكنعففخي
تررمفتفرصنامث.ًارشعينععضوف،يتمأنعوينع
،يبرتلأسفتعجرف،كلذلثميللاقف،ىسومىلع
لاقفىسومىلعتررمفتفرصنامث.ًارشعينععضوف
لزيملمث.ًارشعينععضوفهتلأسفتعجرف،كلذلثميل
لأسافعجرا،ًالئاقهيلإتعجراملككلذلثميللوقي
سمخالإينعكلذعضونأىلإتيهتناىتح،كبر
يللاقف،ىسومىلإتعجرمث.ةليلومويلكيفتاولص
تييحتساىتحهتلأسويبرتعجاردق:تلقف،كلذلثم
ًاباستحاونهبًاناميإمكنمنهادأنمف.لعافبانأامف،هنم
:٣ماشهنباليبنلاةريس(ةالصنيسمخرجأهلناكنهل
٢٧٦(.

نإهئوضىلعررقتلكمامأهعضأثيدحلااذهف)١٩(
ةقالعتاقولخملاهذهلنأوهتاقولخمعمتالصهللاناك
ةديقعبكسمتتتنكنإ:ةبحمبكللوقأًادارطتساو.هللااب
،ًائيشهنعفرعتالهلإبتنمآدقنوكت،قلطملاهيزنتلا
ةلاحلاهذهيفو.لاصفنالالكهنعلصفنمتنأيلاتلابو
حصياليبنلانأل.نآرقلاوةوبنلاتركنأدقًانمضنوكت
نيبةلصميقيكلذبو،لسريوهيلإحويملنإًايبنىمسينأ
.قولخملاوهللا

لكلزنيىلاعتوكرابتانبرنأثيدحلايفءاجو)٢٠(
:لوقيريخألاليللاثلثىقبيثيحايندلاءامسلاىلإةليل
نمو،هيطعأفينلأسينم،هلبيجتسأفينوعدينم
اذهامف)٤:٦٨يراخبلاحيحص(هلرفغأفينرفغتسي
،ريخألاليللاثلثدنعايندلاءامسلاىلإةليللكلوزنلا
نعاذهقرفيلهو؟ناكمونامزيفلوزنلابددحتيلهف
نامزيفًادسجتممحلتيبىلإدجملاءامسنمهلوزن
؟ناكمو

هللالاصفنابلوقييذلا،قلطملاهيزنتلانأيداقتعايف
ىلإيضفييلاتلابو،ًالزعنمًاهلإىلاعتهلعجي،تانئاكلانع
هتبوتنكميالناسنإلانأل.ةيحورلارومألايفليطعتلا
لكنأرابتخالابفرعدقو.هللانعلزعميفهديدجتو
ىلإةيطخلالاحنمهسفنعفرلةيتاذلاناسنإلاتادوهجم
لاق.هللاابةلصهلنكتملنإًاليتفهيدجتال،ربقلالاح
ْنَأُرِدْقَيَّـمَتْهٱاَذِإْمُكْنِمْنَمَو«:لبجلاىلعهتظعيفحيسملا

؟دسجلايفرهظهللالهناكملاونامزلايفهللازّيحتنعيناثلالاؤسلا

٥
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،ةجيتنلابو)٦:٢٧ىّتم(»؟ًةَدِحاَوًاعاَرِذِهِتَماَقَىلَعَديِزَي
ركفلوبقنعنيريثكلاقاعأيذلاوهقلطملاهيزنتلانأىرن
نأالإ.ءادفلادئاوفنممهسفنأاومرحكلذبو،دسجتلا
تاضارتعاةدعنومدقيدسجتلاميلعتمهضفريفءالؤه
:اهنم

هرهوجيفًارييغتهيلعمتحيهللادسجتنإنولوقي)٢١(
سيياقمبهللانوسيقيمهنأكل،نيعمناكمونامزيفيهلإلا
زجعلارشابمريغقيرطبونوبسنييلاتلابو،ةرصاقلالوقعلا
رييغتثودحنودروهظلاودسجتلاىلعهتردقمدعو،هللا
يفرييغتثودحمتحيالدسجتلانأقحلاو.هرهوجيف
امل،هللايناثلامونقألانأكلذىلعانليلدو.ةيهلإلاةعيبطلا
برلاكلذيقبلب.هتيهولأدقفيملةيرشبلاةعيبطلابدحتا
رفغيو،صربألاوهمكألايفشيوتاومألاميقييذلا،ريدقلا
انربخأدقو.أدهتفجاومألاوفصاوعلارهتنيو،اياطخلا
وههنأل.ةيدايتعاريغةقيرطبدسجلايفرهظهنأليجنإلا
لكو.اهبداحتالاهيلعبعصيالو،عئابطلاوداسجألاقلاخ
قلاخنأبرارقإةباثمبوه،ةقيقحلاهذهفلاخيداقتعا
.هريغدحألبهللاوهسيلعئابطلاوداسجألا

لقاعلاميكحلاناسنإلانأرابتخالابفورعملانم)٢٢(
،اهيفشيعييتلافورظلاوةئيبلاعمهسفنقفوينأردقي
نأردقي،ءيشلكىلعرداقلاوًادجميكحلاهللايرحلابمكف
؟هرهوجيفليدبتوأرييغتهيرتعينأنوددسجتي

ضرألاىلإاهئفدواهتعشألسرتسمشلانأظحال
يرتعينأنود،اهيمنتوةايحاهبسكتوتانئاكلابدحتتو
نوكينألقعيلهف.اهبيكرتيفرييغتيأسمشلا
،اهيفلعفتنأوىرخألارصانعلاعمداحتالاةوقسمشلل
قلاخهللاةوقلاهذهنوكتالو،رييغتاهيلعأرطينأنود
؟رصانعلاقلاخوسمشلا

لاصلصنملوألاناسنإلاقلخهللانأبدقتعتتنأ
فقودقهللانأينعياذهو)٥٥:١٤نمحرلاةروس(راخفلاك
ةعقبنمًانيطهديبكسمأهنأل،ناكملاونامزلادحدنع
نإتلقنإف.دودحمنامزيفهنمناسنإلانوكوةدودحم
رداقهنألًادودحمهلعجيال،نيدودحمنامزوناكمدنعهفوقو
نيعمنامزيفهدسجتكلذكو:كلتلق،ءيشلكىلع
.ءيشلكىلعرداقهنأل،ًادودحمهلعجيالنيعمزيحو
ملٱُْريَغ«:حيسملالاقاذكه

َدْنِعٌعاَطَتْسُمِساَّـنلٱَدْنِعِعاَطَتْسُْ
.)١٨:٢٧اقول(»ِهللاٱ

نينمؤملانإ:لاقهنأدمحمنعثيدحلايفءاج)٢٣(
قلطنأف.ّيلإنوتأي.ةمايقلامويمهبرنوعفشتينيح
تعقويبرتيأراذإف.يلنذؤيفهراديفيبرىلعنذأتسأف
.)٤:١٨يراخبلاحيحص(ًادجاسهل

امدنعرفكلابيحيسملامهتيفيك:لاؤسقلطنيانهنم
هللانإلوقييذلامهتيالو،دسجلايفرهظهللانإلوقي
؟رادهيوتحت

ُهْجَوَّـمَثَفاوُّلَوُتاَمَنْيَأَف«:٢:١١٥ةرقبلاةروسيفءاج)٢٤(
اَهْيَلَعْنَمُّلُك«:٢٧و٥٥:٢٦نمحرلاةروسيفءاجو»ِهللاٱ
جلٱوُذَكِّـبَرُهْجَوىَقْبَيَوٍناَف

ْ
ةروسيفءاجو»ِماَرْكِإلٱَوِلََال

طُناَمَّـنِإ«:٧٦:٩)ناسنإلا(رهدلا
ْ
ُديِرُنَالِهللاٱِهْجَوِلْمُكُمِع

.»ًاروُكُشَالَوًءاَزَجْمُكْنِم

لٱَّـنَأ«:٥٧:٢٩ديدحلاةروسيفءاجو
ْ
ِهللاٱِدَيِبَلْضَف

لٱوُذُهللاٱَوُءاَشَيْنَمِهيِتْؤُي
ْ
لٱِلْضَف

ْ
ةروسيفءاجوِ»ميِظَع

.»ِْمهيِدْيَأَقْوَفِهللاٱُدَيَهللاٱَنوُعِياَبُياَمَّـنِإ«:٤٨:١٠حتفلا
ملٱِهِدَيِبيِذَّـلٱَكَراَبَت«:٦٧:١كلملاةروسيفءاجو

لُْ
ْ

َوُهَوُك
.»ٌريِدَقٍْءَيشِّـلُكَىلَع

لٱِعَنْصٱَو«:حونلهلوق١١:٣٧دوهةروسيفءاجو
ْ
لُف
ْ

َك
:دمحملهلوق٥٢:٤٨روطلاةروسيفءاجو»اَنِيْحَوَواَنِنُيْعَأِب
نِإَفَكِّـبَرِمُْكِحلِْربْصٱَو«

:٢٠هطةروسيفءاجو.»اَنِنُيْعَأِبَكَّـ
ِنَأىَحوُياَمَكِّـمُأَىلِإاَنْيَحْوَأْذِإ«:ىسوملهلوق٣٩و٣٨
يفِهيِفِذْقٱ لَأَوُهَلٌوُّدَعَوِيلٌوُّدَعُهْذُخْأَي...ِتوُباَّـتلٱِ

ْ
ُتْيَق

.»يِنْيَعَىلَعَعَنْصُتِلَويِّـنِمًةَّـبََحمَكْيَلَع

:لاقهنأدمحمنع،ةريرهيبأنعثيدحلايفءاجو
نمحرلاوقحيفتذخأفمحرلاتماقاملف،قلخلاهللاقلخ
.)٣:١١٤يراخبلاحيحص(

يهوًاوقحوًانيعوًاديوًاهجوهللانإلوقتصوصنلاهذهف
ًارفكبسحيهللادسجتناكنإف.ناسنإلادسجءاضعأنم
؟تايآلاهذهرسفنفيكف

مدلاطسو.ةأرمانطبيفسودقلاهللالحيفيك)٢٥(
يرشبدسجيفلحيفيكو؟ةدالولاولبحلاةساجنو
؟طوغتيولوبيوشطعيوبرشيو،عوجيولكأيو

يذلانإ:هللاكالملوقاومهفيملاذهبنيلئاقلالعل
هللاناكنإف.سدقلاحورلانموهميرميفهبلبح
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ذخأهللانأبنونمؤيفيكف،ةأرمامدسملينأنمسدقأ
نعثيدحلايفمهلوقامو؟ةأرمااهنمعنصومدآنمًاعلض
،ضئاحانأوينضحيفئكتييبنلاناك:تلاقاهنأةشئاع
.)١:٤٤يراخبلاحيحص(؟نآرقلاأرقيمث

هللاةملكوهنآرقلاناكنإو،ًاسجنمدلاناكنإف
لاصفنالاوكاكفنالالبقيالو،هللارهوجتاذبمئاقلاةيلزألا
وهوهولتينأ،هسفنلدمحمًاذإزيجيفيكف،هللانع
لحينأزوجيالو.ضئاحلاةشئاعرجحيفعجطضم
؟ميرمةسيدقلاءاشحأيفدسجتيو

لِلَكُّبَرَلاَقْذِإَو«:١٥:٢٨رجحلاةروسيفءاج
ْ
ِةَكِئَالَم

لَصْنِمًاَرشَبٌقِلاَخِّـينِإ
ْ

رسفدقو.»ٍنوُنْسَمٍأََمحْنِمٍلاَص
نيطلاناكنإف.دوسألانيطلابنونسملاأمحلانالالجلا
يرحلابمكف،هسنديملوهللاردقنمهسملطحيملدوسألا
فنأيال،هتاقولخملًاجاتهلعجوناسنإلاهنمىوسنأدعب
َنوُمَلْعَتاَمَأ«:سلوبيفهتملكلجألهللاًاركش؟هيفلحينأ
:٣سوثنروك١(»؟ْمُكيِفُنُكْسَيِهللاٱُحوُرَو،ِهللاٱُلَكْيَهْمُكَّـنَأ
هحوربنكسينأًاريضىريالسودقلاهللاناكنإو.)١٦
مليذلاعوسيدسجيفنكسييرحلابمكف،نمؤملايف
؟يرشبعرزنمدلويملو،ةيطخفرعي

ىَضَقاَّـمَلَف«:٣٠و٢٨:٢٩صصقلاةروسيفءاج)٢٦(
َلاَقًاراَنِروُّطلٱِبِناَجْنِمَسَنآِهِلْهَأِبَراَسَوَلَجَألٱىَسوُم
ٍةَوْذَجْوَأٍَربَخِباَهْنِمْمُكيِتآّيلَعَلًاراَنُتْسَنآِّـينِإاوُثُكْمٱِهِلْهَأل
ءىِطاَشْنِمَيِدوُناَهاَتَأاَّـمَلَفَنوُلَطْصَتْمُكَّـلَعَلِراَّـنلٱَنِم
لٱ
ْ
يفِنَمْيَألٱيِداَو لٱِ

ْ
ملٱِةْعَقُب

ىَسوُماَيْنَأِةَرَجَّـشلٱَنِمِةَكَراَبُْ
لٱُّبَرُهللاٱاَنَأِّـينِإ

ْ
.»َنيَِملاَع

:اذكه١٣-٢٠:٩هطةروسيفاهنيعةصقلاتدروو
اوُثُكْمٱِهِلْهَألَلاَقَفًاراَنىَأَرْذِإىَسوُمُثيِدَحَكاَتَأْلَهَو«
ِراَّـنلٱَىلَعُدِجَأْوَأٍسَبَقِباَهْنِمْمُكيِتآّيلَعَلًاراَنُتْسَنآىِّـنِإ
َكْيَلْعَنْعَلْخٱَفَكُّبَراَنَأِّـينِإىَسوُماَيَيِدوُناَهاَتَأاَّـمَلَفًىدُه
لٱِبَكَّـنِإ

ْ
ملٱِداَو

ِملْعِمَتْسٱَفَكُْتَرتْخٱاَنَأَوًىوُطِسَّـدَقُْ
َ
.»ىَحوُيا

نذأتسا:اذكهةصقلايزارلانيدلارخفمامإلارسفدقو
.هلنذأفهتدلاوىلإعوجرلايفًابيعشمالسلاهيلعىسوم
ةليلتناكو،ةيتاشةليليفقيرطلايفنباهلدلوفجرخف
مالسلاهيلعىسومحدقف.قيرطلانعداحدقو،ةعمجلا
ذإ،كلذةلوازميفوهامنيبف.ًائيشةحدقملاروتملف،رانلا
اهنأنظ:يدسلالاق.قيرطلاراسينعديعبنمًارانرظن
مالسلاهيلعهنأنورخآنوثدحملاقو.ةاعرلاناريننمران

هلهأللاقف،اهوحنهجوترصبأاملف...ةرجشيفاهآر
وأدوعسأرباهنممكيتآيلعل،ًارانترصبأينإاوثكما
نمءارضخةرجشىأر:سابعنبالاقاهاتأاملف.ةليتف
نمًابجعتمفقوتف.ءاضيبراناهنأك.اهالعأىلإاهلفسأ
رانلاالف.ةرجشلاكلتةرضخةدشورانلاكلتءوضةدش
عمسف.رانلاءوضريغتةرجشلاءامةرثكالو،اهترضخريغت
ىسومىأراملف...ًاميظعًارونىأروةكئالملاحيبست
،كبرانأينإىسوماي:يدونفهينيعىلعهديعضو،كلذ
انألاقف؟تنأنيأف،كارأالوكتوصعمسأينإ،كيبللاقف
علخاف...كيلإبرقأوكبطيحموكفلخوكمامأوكعم
ةحفص٢٢ءزجريبكلاريسفتلا(سدقملايداولابكنإكيلعن
١٥-١٤(.

َرَهَظَو«:اذكهةصقلاتدرودقفسدقملاباتكلايفامأ
،ٍةَقْيَّـلُعِطَسَوْنِمٍراَنِبيِهَلِبِّـبَّـرلٱُكَالَم)ىسومليأ(ُهَل
لٱاَذِإَوَرَظَنَف

ْ
لٱَو،ِراَّـنلٱِبُدَّـقَوَتَتُةَقْيَّـلُع

ْ
َحتْنُكَتَْملُةَقْيَّـلُع

ْ
...!ُِقَرت

لٱِطَسَوْنِمُهللاٱُهاَداَن،َرُظْنَيِلَلاَمُهَّـنَأُّبَّـرلٱىَأَراَّـمَلَف
ْ
ِةَقْيَّـلُع

ِْبَرتْقَتَال«:َلاَقَف.»اَذَنَئَه«:َلاَقَف.»ىَسوُمىَسوُم«:َلاَقَو
ملٱَّـنَأل،َكْيَلْجِرْنِمَكَءاَذِحْعَلْخٱ.اَنُهٰهَىلِإ

َتْنَأيِذَّـلٱَعِضْوَْ
.)٥-٣:٢جورخ(»ٌةَسَّـدَقُمٌضْرَأِهْيَلَعٌفِقاَو

ىسومملكييكلهللاناكنإ،ميركلايقيدصايف
رهظيوةرجشيفلحينأنسحتسا،رشبلاىلإةلاسرهلمحيو
نويحيسملاتعنينأينجتلانمنوكيالفأ،رانةئيهيف
رهظ،ةبحملايفهتاذنلعييكلهللانأبنونمؤيمهنأل،رفكلاب
مظعأ،اهيفهللاادبيتلاةرجشلالهو!؟حيسملاعوسييف
؟حيسملانمًانأش

يفوهوعوسيناكنإكللوقألدوعأنآلاو)٢٧(
ءلمريضيالاذهنإف،طوغتوبرشولكأدقدسجلا
باتكلالوقليلدب.ًايدسجهيفلحيذلا،توهاللا
ملاَعِّـينِإ«:سدقملا يفٌنِّـقَيَتُمَوٌِ ٌْءَيشَسْيَلْنَأَعوُسَيِّـبَّـرلٱِ
»ٌسِجَنَوُهُهَلَف،ًاسِجَنًائْيَشُبِسَْحيْنَمَّـالِإ،ِهِتاَذِبًاسِجَن
.ًاسجنًائيشبسحيملهنألحيسمللًاركشو)١٤:١٤ةيمور(

،ةسدقملاتاباتكلايفقمعبلمأتملانإ،يقيدصاي)٢٨(
،هتاذنالعإلهللااهدمتعايتلاةقيرطلانأظحالينأدبال
يفقرفال.دسجتلاوروهظلانمعونيههدصاقمغيلبتو
وأ،رانلايفوأ،باحسلايفدسجتلاوروهظلااذهنوكينأ
هيفرهظيذلا،حيسملادسجيفوأ،دهعلاكالمدسجيف
.ًاقحوةمعنًاءولمم
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يتلاتارابعلاهذه٢و١:١نييناربعلاىلإةلاسرلايفأرقن
َدْعَب،ُهللاَا«:رشبلابهللاتالاصتانعمالكلايفحاتفملاربتعت
يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَكٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَم ِ
يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰه ،ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَوُهَلَعَجيِذَّـلٱ-ِهِنْبٱِ
لٱَلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ

ْ
تاروهظلاعاونأكاهو.»َنيَِملاَع

باتكلايفتدروامك،رشبلااهبهللاملكيتلاقرطلاو
:سدقملا

َتْوَص)ءاوحومدآ(اَعِمَسَو«:هلوق١٠-٣:٨نيوكت
يفًايِشاَمِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱ جلٱِ

ْ
ُمَدآَأَبَتْخٱَف،ِراَهَّـنلٱِحيِرِبوُبُهَدْنِعِةَّـَن

يفِهٰلِإلٱِّـبَّـرلٱِهْجَوْنِمُهُتَأَرْمٱَو جلٱِرَجَشِطَسَوِ
ْ
ىَداَنَف.ِةَّـَن

يفَكَتْوَصُتْعِمَس«:َلاَقَف.»؟َتْنَأَنْيَأ«:َمَدآُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱ ِ
جلٱ
ْ
هللاروهظىرنانهف.»ُتْأَبَتْخٱَفٌناَيْرُعِّـينَأل،ُتيِشَخَفِةَّـَن
.ههجونمهتأرماومدآئبتخيو،ملكتيوعمسيويشميوهو

َةَحِئاَرُّبَّـرلٱَمَّـسَنَتَف«:حونةحيبذنعهلوق٨:٢١نيوكت
يفُّبَّـرلٱَلاَقَو.اَضِّـرلٱ لَقِ

ْ
لَأُدوُعَأَال:ِهِب

ْ
انهو»...َضْرَألٱُنَع

بلقهلو،ةحيبذلاةحئاراهبمسنتيمشلاةساحهلوهللارهظي
.ضرألانمهفقوميفرظنلاةداعإل،هيفركفي

اَرَْممِتاَطوُّلَبَدْنِعُّبَّـرلٱُهَلَرَهَظَو«:هلوق٥-١٨:١نيوكت
يفٌسِلاَجَوُهَو خلٱِباَبِ

ْ
ِهْيَنْيَعَعَفَرَف،ِراَهَّـنلٱِّـرَحَتْقَوِةَمَْي

َضَكَرَرَظَناَّـمَلَف.ِهْيَدَلَنوُفِقاَوٍلاَجِرُةَثَالَثاَذِإَوَرَظَنَو
خلٱِباَبْنِمْمِِهلاَبْقِتْسال

ْ
اَي:َلاَقَو،ِضْرَألٱَىلِإَدَجَسَوِةَمَْي

يفًةَمْعِنُتْدَجَوْدَقُتْنُكْنِإُدِّـيَس ْزَواَجَتَتَالَفَكْيَنْيَعِ
َحتاوُئِكَّـتٱَوْمُكَلُجْرَأاوُلِسْغٱَوٍءاَمُليِلَقْذَخْؤُيِل.َكَدْبَع

ْ
َت

َجتَّـمُثْمُكَبوُلُقَنوُدِنْسُتَف،ٍزْبُخَةَْرسِكَذُخآَف،ِةَرَجَّـشلٱ
ْ
،َنوُزاَت

رهظانهف»ُلَعْفَتاَذَكٰه:اوُلاَقَف.ْمُكِدْبَعَىلَعْمُتْرَرَمْدَقْمُكَّـنَأل
.برشولكأوسلجدقو،ناسنإةروصيفميهاربإل

ةروصيفبوقعيلرهظهنإ:هلوق٣٠-٣٢:٢٢نيوكت
الهللاقهقلطينأهلأساملو:رجفلاىتحهعراصوناسنإ
هللاعمتدهاجكنأل:هلًالئاقهكرابفينكرابتملنإكقلطأ
ملٱَمْسٱُبوُقْعَياَعَدَف«تردقوسانلاو

:ًالِئاَق»َليِئيِنَف«ِناَكَْ
.»ِيسْفَنْتَيِّـجُنَوٍهْجَوِلًاهْجَوَهللاٱُتْرَظَنِّـينَأل

ُنوُراَهَوىَسوُمَدِعَصَّـمُث«:هلوق١١-٢٤:٩جورخ
َهٰلِإاْوَأَرَو،َليِئاَْرسِإِخوُيُشْنِمَنوُعْبَسَووُهيِبَأَوُباَداَنَو
َحتَو،َليِئاَْرسِإ

ْ
لٱَنِمٍةَعْنَصُهْبِشِهْيَلْجِرَت

ْ
ِقَرْزَألٱِقيِقَع

يفِءاَمَّـسلٱِتاَذَكَو،ِفاَّـفَّـشلٱ َىلِإُهَدَيَّـدُمَيَْملُهَّـنِكٰلَو.ِةَواَقَّـنلٱِ
هلناسنإةروصبهللاروهظناكانه»َليِئاَْرسِإيِنَبِفاَْرشَأ
مهنألبعشلافارشأىلإهديدميملهنكلو،نالجرونادي

ةعيبطوهللاةعيبطهلحلاصمىلإةجاحيفوةمثأاوناك
.ناسنإلا

ناسنإللهللاءادفنعثلاثلالاؤسلا

الإسـاـنلاصالـخنمحـرلاـعـيطــتـسيالأ
امكًانباهللانأضرفىلع-هنبالاسرإب
،انبراجتببرجتيوًادسجذختيل-نومعزت
؟رارشألايديأبلتقيمث

ايروس-قشمد.ا.ص

-٣-

ىلعناسنإلاقلخهللانأسدقملاباتكلاملعي)٢٩(
ىقبينأدجملاهلدصقو)١:٢٦نيوكت(ههبشكهتروص
ىلإهئايربكببذجناناسنإلانكلو.داسفمدعيفناسنإلا
راصكلذلًاعبتو.ىوغوهبرىصعف.ةيهلإلاةيصولارسك
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا«:لئاقلاهللامكحتحتًاعقاوو،ًائطاخ

ْ
ُئِط

هذهىلإلوسرلاراشأدقو)١٨:٢٠لايقزح(»ُتوُمَتَيِه
خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِب«:هلوقبةقيقحلا

ْ
لٱَىلِإُةَّـيَِط

ْ
ِ،َملاَع

خلٱِبَو
ْ
ملٱِةَّـيَِط

ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ
ْذِإ،ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُتْوَْ

جلٱَأَطْخَأ
ْ

.)٥:١٢ةيمور(»ُعيَِم

يفهللاءاقبإاوضفرذإرشبلانأهللاةملكانديفتو
مكحاوقحتساف،نيلوألامهيوبأكنايصعلايفاوعقو؛مهتفرعم
ةروصلااودقفنيحلاكلذنمو.هبراذنإلاقبسيذلا،توملا
اودسفو.قحلاةسادقوربلايفاهيلعهللامهقلخيتلا
َّـنَأ«:ميكحلاناميلسلاقامكوأ.مهسفنألاودارأامبسح
»ًَةريِثَكٍتاَعَاِرتْخٱاوُبَلَطَفْمُهاَّـمَأ،ًاميِقَتْسُمَناَسْنِإلٱَعَنَصَهللاٱ
َْملَهللاٱاوُفَرَعاَّـَمل«:سلوبلوسرلالاقامكوأ)٧:٢٩ةعماج(
يفاوُقَِمحْلَب،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَيْوَأُهوُدِّـجَمُي َمَلْظَأَو،ْمِهِراَكْفَأِ
لَق
ْ
لٱُمُهُب

ْ
اوُراَصُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُهاَمَنْيَبَو.ُّيِبَغ

.)٢٢و١:٢١ةيمور(»َءَالَهُج

نأهللاةروصىلعقولخملاناسنإللًانكممناكدقل
.هتفرعميفهللاىقبأهنأولةراهطيفايحيو.داسفلابنجتي
،ةايحلاةمسنانيطعيومدعلانمانقلخينأبفتكيملهللانأل
سانلانأديب.هعمةكرشيفةايحلاةيناكمإانبهوًاضيأهنكل
ًاببساوراص،ناطيشلاةياوغاولبقو،هللاةايحنعاولوحتذإ
.مهسفنأداسفل
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يذلاناسنإلاريصينأ،هللاابقيليلهنكلو)٣٠(
عنصياذامو؟يدبألاكالهلاىلإههبشكهتروصىلعهقلخ
لمحتتأ؟هتمحردبألاىلإوحلاصهنأبفصويذلا.قلاخلا
نعهتروصيشاليداسفلاىرينأ،فطللابةينغلاهتبحم
يتلاةيرشبلاةعومجملاكالهبةيهلإلاهتزعرستلهو؟رشبلا
،يقشلاريصملااذهلمهكرتوهنإو؟ميوقتنسحأىلعاهنوك
هللالالجبقيليلامهإلالهو؟ًالامهإكلذدعيالأ
اَنَأٌّيَح«:لئاقلاوهسيلأ!هللااشاح!الك،الك!؟سودقلا
َعِجْرَيْنَأِبْلَب،ِريِّـِّـرشلٱِتْوَمِبَُّرسُأَالِّـينِإ،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي
.)٣٣:١١لايقزح(»اَيَْحيَوِهِقيِرَطْنَعُريِّـِّـرشلٱ

نأءاش،ةريثكلاهتبحملجأنمهللانإلجأ)٣١(
ال،ةبوتلانكلو؟ةبوتلابأ؟فيكنكلو.ناسنإلاصلخي
عيطتستالاهنأل،صاصقلاعفريلاتلابومكحلارسكعيطتست
فقت،ةقداصلاةبوتلانأحيحص.هللالدعبلاطميفوتنأ
الاهنكلو.ةديدجاياطخباكتراوبئاتلانيبًالئاح
اذهمامأ.اهيلعهللامكحوةفلاسلااياطخلارثأةلازإعيطتست
،هللالعفينأًانكممناكاذام:ىرخأةرملءاستألاكشإلا
حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُييِذَّـلٱ«

ْ
ِّـَق

نأديريهنأىرخأةملكيفو.)٢:٤سواثوميت١(»َنوُلِبْقُي
،داسفمدعىلإدسافلانئاكلااذهبيتأييكل،ناسنإلارربي
عمقفتياذهو.يهلإلالدعلابلاطميفويتقولاتاذيفو
دنعءدبلايفناكيذلاةملكلاف.ءادفلابةيهلإلاةروشملا
ددجينأهتعيبطبقيليهدحووهناكهللاةملكلاناكو،هللا
صاصقلمحتيودسجلاذخأينأيف،ءيشلكةقلخ
َراَصو«انملاعىلإلزنكلذلجأل.ناسنإلانعةنونيدلا
،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَج
.)١:١٤انحوي(»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم

هسفنّدعيناكءدبلاذنمةملكلانأًانيقيو)٣٢(
نإ:سونايلترتهللالجرلوققلطناانهنمو،دُّسجتلل
تقبسيتلا،لايجألاىدمدُّسجتللهسفنّدعيناكحيسملا
دكأتي،سدقملاباتكلايفلمأتنملكنأعقاولاو.هروهظ
ناذآيفيحولااهبسمهّرسةملكناك،برلايدافلانأ
مفبهتنلعأنأةوبنلاثبلتملو.ميدقلادهعلايفهللاءايبنأ
لٱاَه:ًةَيآُهُسْفَنُدِّـيَّـسلٱُمُكيِطْعُيْنِكَلَو«:يبنلاءايعشإ

ْ
ُءاَرْذَع

َحت
ْ
يِذَّـلٱ(...»َليِئوُناَّـمِع«ُهَمْسٱوُعْدَتَوًانْبٱُدِلَتَوُلَب
.)١:٢٣ىتم٧:١٤ءايعشإ(»)اَنَعَمُهللاَا:ُهُريِسْفَت

ىتأ،نامزلاءلمءاجاملهنأاهبىحوملاةملكلاانربختو
ًادوُلْوَم«،ًالجرفرعتمل،مولالبةرهاطءارذعنمًادولوم

َحت
ْ

َحتَنيِذَّـلٱَيِدَتْفَيِل،ِسوُماَّـنلٱَت
ْ

»َيِّـنَبَّـتلٱَلاَنَنِل،ِسوُماَّـنلٱَت
.)٥و٤:٤ةيطالغ(

تحتعيمجلاناكذإهنأ،ءادفلاليجنإانربخياذكه
نكميالداسفلااذهسوماننأو،توملاداسفصاصق
ذخأوةملكلاعوطت،ةيطخفرعيملرابتومبالإهلاطبإ
نعةباينتوملامكحهيفمتيل.تومللًالباقًادسجهسفنل
رسلااذه.نمؤينملكنعةنونيدلامكحليزيل،لكلا
ِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَْءَيشَالًاذِإ«:هلوقبسلوبلوسرلاانلهفشك
يفْمُهَنيِذَّـلٱَىلَعَنآلٱ ملٱِ

سلٱ،َعوُسَيِحيِسَْ
َسْيَلَنيِكِلاَّـ

جلٱَبَسَح
ْ

حلٱِحوُرَسوُماَنَّـنَأل.ِحوُّرلٱَبَسَحْلَبِدََس
ْ
ِةاََي

يف ملٱِ
خلٱِسوُماَنْنِميِنَقَتْعَأْدَقَعوُسَيِحيِسَْ

ْ
ملٱَوِةَّـيَِط

.ِتْوَْ
يف،ُهْنَعًازِجاَعُسوُماَّـنلٱَناَكاَمُهَّـنَأل جلٱِبًافيِعَضَناَكاَمِ

ْ
،ِدََس

يفُهَنْبٱَلَسْرَأْذِإُهللاٱَف خلٱِدَسَجِهْبِشِ
ْ
خلٱِلْجَألَو،ِةَّـيَِط

ْ
،ِةَّـيَِط

خلٱَناَد
ْ
يفَةَّـيَِط جلٱِ

ْ
ُنْحَن،اَنيِفِسوُماَّـنلٱُمْكُحَّـمِتَيْيَكِل،ِدََس

جلٱَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـسلٱ
ْ

ةيمور(»ِحوُّرلٱَبَسَحْلَبِدََس
كلذتومللمدقذإ،برلايدافلانأىنعمب)٤-٨:١
لكنمةيلاخةحيبذوةقرحمكهسفنلهذخأيذلادسجلا
اذكهو.مهنعباننيذلاعيمجنعتوملامكحعفر،بيع
يفوينأعاطتسا،ةيطخنودبولكلاقوفلاعتمهنأل
.يهلإلالدعلابلاطم

نكلو،ءادفلارسمهفيفةبوعصهجاوتسكلعل)٣٣(
،ةمحرلابةينغلاهللاةبحمنعليجنإلاميلعتيفلمأتتنيح
دهعلارافسأنمفصتاامعمقفتملمعلااذهنأدجت
اهتعلاطمبيتلاو،انميلعتلجأليحولابتبتكيتلاديدجلا
.انصالخلجألهللاةبحمتبهذىدميأىلإىرتس

يفُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف« دلٱَوِمْحَّـللٱِ
ًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱِمَّـ

ملٱِبَديِبُيْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَك
لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ

ْ
ملٱُناَط

،ِتْوَْ
ملٱَنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱَكِئٰلوُأَقِتْعُيَو،َسيِلْبِإْيَأ

ًاعيَِمجاوُناَكِتْوَْ
هتاَيَحَّـلُك َحتِْمِ

ْ
لٱَت
ْ
.)١٥و٢:١٤نييناربع(»ِةَّـيِدوُبُع

لٱِبِهِتَمْعِنِبًاناَّـَجمَنيِرِّـَربَتُم«
ْ
ملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱِءاَدِف

ِ،حيِسَْ
ِلْجَأْنِم،ِهِّـرِبِراَهْظِإل،ِهِمَدِبِناَميِإلٱِبًةَراَّـفَكُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱ
خلٱِنَعِحْفَّـصلٱ

ْ
٣:٢٤ةيمور(»ِهللاٱِلاَهْمِإِبِةَفِلاَّـسلٱاَياََط

.)٢٥و

لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«
ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
ْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَال
ْ
انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

٣:١٦(.
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َتاَمٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحمََّـنيَبَهللاٱَّـنِكٰلَو«
ملٱ
ِهِمَدِبَنآلٱَنوُرِّـَربَتُمُنْحَنَوًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف.اَنِلْجَألُحيِسَْ
لٱَنِمِهِبُصُلْخَن

ْ
.)٩و٥:٨ةيمور(»ِبَضَغ

َفْيَك،َنيِعَْمجَأاَنِلْجَألُهَلَذَبْلَب،ِهِنْبٱَىلَعْقِفْشُيَْمليِذَّـلَا«
.)٨:٣٢ةيمور(»؟ٍْءَيشَّـلُكُهَعَمًاضْيَأاَنُبََهيَال

برلادسجتىلعةيوبنلاةلدألا)٣٤(

َْملَنيِذَّـلٱَنِمُتْدِجُو.اوُلَأْسَيَْملَنيِذَّـلٱَىلِإُتْيَغْصَأ«
طَي
ْ
لُق.ِينوُبُل

ْ
.يِمْسٱِبَّـمَسُتَْملٍةَّـمُأل»اَذَنَئَهاَذَنَئَه«:ُت

طَسَب
ْ

يفٍرِئاَسٍدِّـرَمَتُمٍبْعَشَىلِإِراَهَّـنلٱَلوُطَّـيَدَيُت ٍقيِرَطِ
.)٢و٦٥:١ءايعشإ(»ِهِراَكْفَأَءاَرَوٍحِلاَصِْريَغ

سلوبداهشتساليلدب،عوسيدسجتىلإريشتةيآلاهذهف
َنِمُتْدِجُو«:لاقذإ،عوضوملااذهنعملكتنيحاهب
طَيَْملَنيِذَّـلٱ

ْ
اَّـمَأ.»يِّـنَعاوُلَأْسَيَْملَنيِذَّـلِلًارِهاَظُتِْرصَو،ِينوُبُل

طَسَبِراَهَّـنلٱَلوُط:ُلوُقَيَفَليِئاَْرسِإِةَهِجْنِم
ْ

َىلِإَّـيَدَيُت
يذلاوهعوسيف)٢١و١٠:٢٠ةيمور(»ٍمِواَقُمَوٍدِناَعُمٍبْعَش
.ًالعفبيلصلاىلعهيديطسب

َيِداَيَألٱاوُدِّـدَش.اَنَِهلِإَءاََهب،ِّـبَّـرلٱَدَْجمَنوُرَيْمُه«
ملٱ
ملٱَبَكُّرلٱَو،َةَيِْخَرتْسُْ

ِخلاوُلوُق.اَهوُتِّـبَثَةَشِعَتْرُْ
َ
لٱيِفِئا

ْ
:ِبوُلُق

َهلِإاَذَوُه.اوُفاََختَالاوُدَّـدَشَت«
ُ

.ِهللاٱُءاَزِج.ِيتْأَيُماَقِتْنالٱ.ُمُك
لَُخيَوِيتْأَيَوُه

ِّـ
لٱُنوُيُعُحَّـتَفَتَتٍذِئَنيِح.»ْمُكُص

ْ
ِّـمُّصلٱُناَذآَوِ،يْمُع

»ِسَرْخَألٱُناَسِلُمَّـَنَرتَيَوِلَّـيِإلٱَكُجَرْعَألٱُزِفْقَيٍذِئَنيِح.ُحَّـتَفَتَت
.)٦-٣٥:٢ءايعشإ(

ًاضيألب،انهلحيهللانأطقفحضوتالانهةوبنلاف
يفتركذامك،هلامعأفصتو،هئيجمتامالعنلعت
نمنينثانادمعملاانحويلسرأنيحهنأل.ًامامتليجنإلا
اَّـمَلَف»؟َرَخآُرِظَتْنَنْمَأِيتآلٱَوُهَتْنَأ«:عوسيلأسيهذيمالت
ملٱاَّـنَحوُي«:َالاَقِنَالُجَّـرلٱِهْيَلِإَءاَج

َكْيَلِإاَنَلَسْرَأْدَقُناَدَمْعَْ
يفَو»؟َرَخآُرِظَتْنَنْمَأِيتآلٱَوُهَتْنَأ:ًالِئاَق لِتِ

ْ
ىَفَشِةَعاَّـسلٱَك

لٱَبَهَوَو،ٍةَريِّـِرشٍحاَوْرَأَوٍءاَوْدَأَوٍضاَرْمَأْنِمَنِيريِثَك
ْ
ََرصَب

اَمِباَّـنَحوُيَاِربْخَأَواَبَهْذٱ«:ُعوُسَيَباَجَأَف.َنِيريِثَكٍناَيْمُعِل
لٱَّـنِإ:اَمُتْعِمَسَواَمُتْيَأَر

ْ
لٱَو،َنوُِرصْبُيَيْمُع

ْ
،َنوُشْمَيَجْرُع

لٱَو
ْ
ملٱَو،َنوُعَمْسَيَّـمُّصلٱَو،َنوُرَّـهَطُيَْصُرب

،َنوُموُقَيىَتْوَْ
ملٱَو
ِملىَبوُطَو.َنوَُّـرشَبُيَنيِكاَسَْ

َ
يفُرُثْعَيَالْن -٧:١٩اقول(»َّـِ

٢٣(.

يف« ََكِربْخُألُتْئِجاَنَأَو،ُرْمَألٱَجَرَخَكِتاَعَُّرضَتِءاَدِتْبٱِ
لٱِلَّـمَأَتَف.ٌبوُبَْحمَتْنَأَكَّـنَأل

ْ
َنوُعْبَس.اَيْؤُّرلٱِمَهْفٱَوَمَالَك

ملٱَكِتَنيِدَمَىلَعَوَكِبْعَشَىلَعْتَيِضُقًاعوُبْسُأ
ِليِمْكَتِلِةَسَّـدَقُْ

ملٱ
خلٱِميِمْتَتَوِةَيِصْعَْ

ْ
لٱِبىَتْؤُيِلَو،ِمْثِإلٱِةَراَّـفَكِلَو،اَياََط

ْ
،ِّـيِدَبَألٱِّـِرب

ِخلَو
َ
ِملَو،ِةَّـوُبُّنلٱَواَيْؤُّرلٱِمْت

َ
دُقِحْس

لٱِسوُّ
ْ
ْمَهْفٱَوْمَلْعٱَف.َنيِسوُّدُق

ملٱَىلِإاَهِئاَنَبَوَميِلَشُروُأِديِدْجَتِلِرْمَألٱِجوُرُخْنِمُهَّـنَأ
ِحيِسَْ

٩:٢٣لايناد(»ًاعوُبْسُأَنوُّتِسَوِناَنْثٱَوَعيِباَسَأُةَعْبَسِسيِئَّـرلٱ
-٢٥(.

،بسحفحيسملاىلإةراشإدجنالةوبنلاهذهيفف
درجموهسيلحسميسيذلانأةحارصنلعتاهنكلو
تناكءاجاملهنأقحلاو.نيسودقلاسودقلب،ناسنإ
ةيكلملاتشالتو،دوهيلاةمأيفتفقوتدقةوبنلاوايؤرلا
حسمينأىلإمهنيباوحسمينأبجيناككولملانأل.اهيف
نوقبيدوهيلاكولمنأببوقعيأّبنتدقو.نيسودقلاسودق
ٌِعَرتْشُمَواَذوَُهيْنِمٌبيِضَقُلوُزَيَال«:لاقذإ،ايسملاءيجمىلإ
»ٍبوُعُشُعوُضُخُنوُكَيُهَلَوُنوُليِشَِيتْأَيىَّـتَحِهْيَلْجِرِْنيَبْنِم
.)٤٩:١٠نيوكت(

َةَحيِبَذَوًةَقَرُْحم.َتْحَتَفَّـَينُذُأ.َّـَرسُتَْملٍةَمِدْقَتَوٍةَحيِبَذِب«
طَتَْملٍةَّـيِطَخ

ْ
لُقٍذِئَنيِح.ْبُل

ْ
لٱِجْرَدِب.ُتْئِجاَذَنَئَه:ُت

ْ
ِباَتِك

رومزم(»ُتِْرُرسيِٰهلِإاَيَكَتَئيِشَمَلَعْفَأْنَأيِّـنَعٌبوُتْكَم
٨-٤٠:٦(.

ىلإةلاسرلايفءاجامبتايآلاهذهلباقننيح)٣٥(
ديجملارومزملااذهلًالماكًاقيبطتىرن١٠-١٠:٦نييناربعلا
حئابذعيمجضرعتساكرابملاانبرف.عوسيصخشىلع
مثإلاحئابذو،ةمالسلاحئابذك،ميدقلادهعلانيبارقو
،ةمكحبقطناهضارعتسادعبو.ةيطخلاحئابذو،تاقرحملاو
.ريدقلابلطمنكتملاهنأبًالئاق

ةيلزألاهللاةروشميفناكهنأ،ةسدقملابتكلاانربختو
سدقلاحورلااندوقيًادجسينحننذإو.لضفأةحيبذدادعإ
مكحبهكاردإعيطتسنالانكنإيذلا،يلزألايضاملاكاذىلإ
هباتكيفهللاتانالعإنممهفناننأالإ،يرشبلاانروصق
انسنجىلإنوعلطتيمهو،توهاللاميناقأنأميركلا
يتلاةيطخلاىلإو،دوجولاىلإيتأينأعمزملا،يرشبلا
.ءادفلابةروشملااوردصأ،توملااهعموملاعلاىلإلخدتس
اذنأاه:ًالئاقءادفلالمعلعوطتنبالاهللانأروصتنو
.دترملاملاعلاكلذلةرافكلاعنصأوبهذأ

؟دسجلايفرهظهللالهناسنإللهللاءادفنعثلاثلالاؤسلا
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نأبفتكيملدسجتملابرلانأ،ةيرشبلاةداعسلو)٣٦(
هسفنبسح،بعشيفةروصحمءادفلابةيهلإلاةئيشملانوكت
.عمجأملاعلاىلإاهرشندارألب.هللاديعاوملًاديحوًاثراو

لكنيبنمبيلصلابتوملامتاذاملو:لوقيلئاسبرو
هللادنعةرسملاتراصاذكه:لوقأاذهىلإف؟توملاعاونأ
انلحلصأىرخأةقيرطنمسيلو،هسفنوهانيدتفينأ
اذهدسجتملابرلالمتحانأنسحهنأو!برلابقيلأو
نمانرربيلىتأدقناكنإهنألانلجأنمتوملانمعونلا
ًانكممناكفيكف،اهتحتانيلعسومانلاقلغأيتلاةيطخلامثإ
ىلعاناياطخًالماحتميملول،انلجأنمةيطخريصينأ
؟بيلصلا

نعةرافكراصدقدسجتملابرلاتومناكنإًاضيأو
ةوادعلايأ،طسوتملاجايسلاطئاحضقنهتومبو،عيمجلا
ناكفيكف،ممألاعيمجلةوعدلاريصتل)٢:١٤سسفأ(
هلًاركشف؟بلصيملولهللاعمهبحلاصتنلانوعدينأًانكمم
اذهلمحتينأًاقئالدجوو.هترسمتراصاذكههنأل
ةدحاولاببذتجيل،بيلصلاىلعهيديطسبيو.نيهملاتوملا
.ممألانممهنيذلاىرخألابو،ميدقلابعشلاءايقتأ
ِنِإاَنَأَو«:هلوقلًاقفو،كرابملاهصخشيفلكلادحتيو
جلٱَّـَيلِإُبِذْجَأِضْرَألٱِنَعُتْعَفَتْرٱ

ْ
.)١٢:٣٢انحوي(»َعيَِم

ةقباسملا

،ميركلائراقلااهيأ

كلمدقن،ةعونتملاهعيضاومببيتكلااذهلكتسارددعب
صحفاهلالخنمكنكميةقباسملكشبصخلملا
.كتباجاراظتنابنحن.عوضوملااذهصخيامبكتامولعم

ءاقلتنمًالماكوًاحلاصنوكينأناسنإلاردقيالمل.١
؟هسفن

؟هللاعمةحلاصمللديحولاقيرطلاام.٢
ئطاخناسنإلانأىلع،ةروكذملاةثالثلاةلدألايهام.٣

؟ًامامت
ةليسولايهامو.ةاطخىقبننأانلهللاديريأ.٤

؟انصالخل
؟ناسنإلابلقيفقوشمهأوهام.٥
؟هللاىوتسمىلإناسنإلاعفرلةقيرطلايهام.٦
يفنوكتنأبجييتلا،ةيرورضلاتافصلايهام.٧

؟هللانيبواننيبطيسولا

يفيهلإلاطيسوللةبولطملاتافصلاتققحتفيك.٨
؟حيسملا
؟لماكلاحالصلاىلعنالادلانارصنعلاامهام.٩
؟هلوحذيمالتلاحيسملاعمجمل.١٠
؟هئادعأنمهيلعضبقلاعوسيلباقفيك.١١
؟حيسملاراصتناناباذامب.١٢
؟حيسملاةمايقوتومةجيتنيهام.١٣
؟حيسملاةيهولأنمملاعلادكأتفيك.١٤
؟ناسنإلاةايحيفيرذجلارييغتلالصحيفيك.١٥
؟حيسمللسدقملاباتكلااهيطعييتلاتافصلايهام.١٦
؟قولخملاوقلاخلانيبةلصمالسإلاتبثيله.١٧
؟رشبلاعمهللاةرشابمةقالعىلعثيدحلاانلديفيك.١٨
؟هللاقلطملاهيزنتلاموهفمرجياذام.١٩
؟ةليللكهللالوزننعثيدحلالوقياذام.٢٠
؟هناطلسوهرهوجريغيمل،هللادسجتنأتبثتفيك.٢١
؟هتدارإققحيودسجتينأىلعهللاردقله.٢٢
؟راديفسلجيهللانألئاقلاثيدحلاصنينعياذام.٢٣
؟ةيدسجءاضعأهللانأو،دسجتلانيبقفوتفيك.٢٤
؟ةأرمانطبيفسودقلاهللالحيفيك.٢٥
؟ةلعتشملاةقيلعلايفىسوملهللاروهظينعياذام.٢٦
؟سجنلاوهام.٢٧
نودبهتانالعإيفةيويندلاداوملانمهللابارتقانكيملأ.٢٨

ريضالبدسجتللهللاةيناكمإىلعًاليلد،هسيجنت
؟هيلع
؟هللاةروصسانلادقففيك.٢٩
؟داسفللهتاقولخمهللاكرتينألقعيله.٣٠
؟صالخللناسنإلاةبوتدرجميفكتالمل.٣١
؟حيسملادسجتىلعهللايحونمةلدألايهام.٣٢
؟حيسملادسجتيفهللاةبحمدصاقميهام.٣٣
؟برلادسجتىلعةيوبنلاةلدألاام.٣٤
؟هللاىدلىلضفلاةحيبذلايهام.٣٥
؟طقفدوهيلاوأسانلالكهئادفبعوسيدصقيله.٣٦

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

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

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

The Good Way
P.O. BOX 66
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