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ريدصت

امَّـلقًاوأشغلب،ئراقلايزيزع،كيدينيبيذلاباتكلا
راوحلاوةينيدلاتانراقملارامضميفهريغباتكهغلب
.يحيسملايمالسإلا

،هدصقلْبُنو،هسفنةهازن«لحارلاهفلؤمهيفتبثأدقلو
ةيلجقئاقحلا،اذههباتكيفعضوامدنع،هقفأةعسو
ريمضهيفحرجيرمألضُّرعتوأمّجهتريغيف،ةحضاو
ةّيقنةقحةداهشهملقبوهناسلىلعقحلاءاجف.»دحأ
ليجنإلاوةاروتلايف،»ةايحلاوقحلاوقيرطلا«حيسملاصخشل
.نآرقلاو

بيهي،ةحّقنملاةسماخلاةعبطلاهذهُّفزيذارشانلاو
ةءارقىلعلبقُينأ-ةفيظنةفاقثمارنإ-يبرعلاعلاطملاب
ىسع.ريكفتوةّيورنمهقحتسيامبسيفنلارفسلااذه
ىماستتوديزتةّيحلارئامضلاووذو،رثكيةهازنلاليعر
ناراممهتطساوبولجيو،قحلامهبهللاقحيف،بواجتتو
نمكرابملاحيسملاصخشويليجنإلاقحلاىلعنيريو
دصقب،يمالسإلاويبرعلاانملاعيفجيرختلاوليوأتلاتاهاتم
.ضرغلاوىوهلايوذلةاكاحمدصقريغبوأ

لكوباتكلااذهتاملككرابينأ،لأسنهناحبسهللاو
هل،اهتاءاميإواهرثأحلاصلاهحوربقفارينأو،اهأرقينم
.نيمآ،نيدبآلادبأىلإةماركلاودجملا

نورشانلا

ديهمت

دّيأو،اهزكرمةّيحيسملاةنايدللمالسإلايبنظفح
بوجوبىدانو،اهميلاعتنمريثكلاةحصتبثأو،اهلالج
ناكف،ةلزنملااهبتكمارتحاو،اهبلمعلاواهرماوأسيدقت
،ًاليصفتكلذيتأيسو.اهقدصلًاديؤمو،اهلًادهاشكلذب
:هبحرصتتايآضعبدروننأانهانبسحو

lلٱاَذَهَناَكاَمَو«١٠:٣٧سنويةروسيفءاج
ْ

ْنَأُنآْرُق
ِهْيَدَيَْنيَبيِذَّـلٱَقيِدْصَتْنِكَلَوِهللاٱِنوُدْنِمَىَرتْفُي
لٱَليِصْفَتَو

ْ
لٱِّـبَرْنِمِهيِفَبْيَرَالِباَتِك

ْ
لوقيو.»َنيَِملاَع

املًاقباطمءاجنآرقلاّنإ«ةيآلاهذهريسفتيفيواضيبلا

تبثأوققحامليصفتو...ةيهلإلابتكلانمهمَّـدقَت
.»عئارشلاودئاقعلانم

lلٱَنِمَكْيَلِإاَنْيَحْوَأيِذَّـلٱَو«٣٥:٣١رطافيفءاجو
ْ

ِباَتِك
حلٱَوُه

ْ
ِملًاقِّـدَصُمَُّق

َ
يفيواضيبلالوقيو.»ِهْيَدَيَْنيَبا

.»ةيوامسلابتكلانمهمدقتاملًاقدصمهقح«هريسفت
lىَسيِعِبْمِهِراَثآَىلَعاَنْيَّـفَقَو«٤٨-٥:٤٦ةدئاملايفءاجو

ِملًاقِّـدَصُمَمَيْرَمِنْبٱ
َ

َليِجْنِإلٱُهاَنْيَتآَوِةاَرْوَّـتلٱَنِمِهْيَدَيَْنيَبا
ِملًاقِّـدَصُمَوٌروُنَوىًدُهِهيِف

َ
ىًدُهَوِةاَرْوَّـتلٱَنِمِهْيَدَيَْنيَبا

لِلًةَظِعْوَمَو
ْ

لَوَنيِقَّـتُم
ْ

ِهيِفُهللاٱَلَزْنَأاَمِبِليِجْنِإلٱُلْهَأْمُكْحَي
لٱُمُهَكِئَلوُأَفُهللاٱَلَزْنَأاَمِبْمُكَْحيَْملْنَمَو

ْ
لَزْنَأَوَنوُقِساَف

ْ
اَن

لٱَكْيَلِإ
ْ

حلٱِبَباَتِك
ْ

ِملًاقِّـدَصُمِّـَق
َ

لٱَنِمِهْيَدَيَْنيَبا
ْ

ِباَتِك
هريسفتيفًاضيأيواضيبلالوقيو.»ِهْيَلَعًانِمْيَهُمَو
.»ماكحألاىلعلمتشيليجنإلاّنأىلعلدتةيآلاو«
نيباملًاقدصم«نآرقلايأ»قحلابباتكلاكيلإانلزنأو«
بتكلارئاسىلعًابيقرو»هيلعًانميهموباتكلانمهيدي

.تابثلاوةحصلاباهلدهشيورييغتلانعاهظفحي

اهرشنوحيسملااهسّسأيتلاةّيحيسملانآرقلامجاهيمل
ترهظدقتناكةصاخًاعدِبمجاههنكلو،نوسيدقلاهلسر
امكاهبراحف،ةيحيسملااهّرقتالميلاعتبتدانو،هروهظدنع
-قرشلاّنأملعيانلكو،دعبنمولبقنمةيحيسملااهتبراح
تابارطضاللًابيصخًاعترمناك-مالسإلاروهظتقو
لازتالبرحلاتناكدقف،ةيبهذملاتافالخلاوةينيدلا
قرِفلاتناكو،ةهجنمةيحيسملاوةيدوهيلانيبةرعتسم
ةهجنماهضعبعمبراحتتةينارصنلانعةجراخلاةعدتبملا
ةيدوهيلا-نيتنايدلانيتاهعزانتةينثولاتناكامك،ةيناث
خيراتىلععلّطينملكو.ةثلاثةهجنم-ةيحيسملاو
تانايدلاهذهنيبناكامءازإًاريحتمفقيتاقطرهلا
نآرقلااهيلإراشأ،ءاضغبوةوادعونحاطتنمبهاذملاو
لٱُمُهَنْيَباَنْيَرْغَأَف«٥:١٤ةدئاملايفهلوقب

ْ
لٱَوَةَواَدَع

ْ
َىلِإَءاَضْغَب

لٱِمْوَي
ْ

.اهرّفكتوىرخألابّذكتةقرفلكتناكدقف»ِةَماَيِق

ةديقعلاةحصبنآرقلادهشله:لوألابابلا
؟ةّيحيسملا

.قحلاناميإلاوديحوتلابىراصنللنآرقلادهش:ًالوأ
َنوُئِباَّـصلٱَواوُداَهَنيِذَّـلٱَواوُنَمآَنيِذَّـلٱَّـنِإ«:٥:٦٩ةدئاملايفف
لٱَوِهللاٱِبَنَمآْنَمىَراَصَّـنلٱَو

ْ
َالَفًاِحلاَصَلِمَعَوِرِخآلٱِمْوَي

نمآنم«:يواضيبلالوقيو.»َنوُنَزَْحيْمُهَالَوْمِهْيَلَعٌفْوَخ
لبقهنيديفمهنمناكنم»ًاحلاصلمعورخآلامويلاوهللااب
هبلقبًاقدصم)يناثلابابلايفخسنلانعملكتنس(خسنينأ
.هعرشىضتقمبًالماعداعملاوأدبملاب
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رظنيف-نويحيسملانوكياهريسفتوةيآلاهذهمكحبو
ريغمهناميإيفنيقحم،نيكرشمريغنيدّحوم-مالسإلا

الو،مهبردنعمهرجأمهلّنأل،نيرفاكريغنينمؤم،نيلاض
نماهجورخبةيآلاّنإ.نونزحيمهالومهيلعفوخ

ميمعتلاىلإ»خلا...اوداهنيذلاواونمآنيذلا«:صيصختلا
لكباوثلاورجألابتلمشدق»رخآلامويلاوهللاابنمآنم«
نود»رخآلامويلاوهللااباونمآنيذلا«نمًاحلاصلمعنم

.هتلاسرومالسإلابناميإلاطرش

قيرفتلابًاعطاقًاحيرصتلمحتةديدعتايآنآرقلايفو
نييحيسملانيبمالسإلالصفياهيفو،ةينثولاوةيحيسملانيب
اهعبتيامعمًاليصفتتايآلاهذهركذيتأيسو.نيكرشملاو
-انهيتأننكلو.ثيلثتلانعمالكلايفقيلعتوحرشنم
اوُلُتْقٱَف«٩:٥ةبوتلايهواهنمةدحاوب-لاثملاليبسىلع
ملٱ
اوُدُعْقٱَوْمُهوُُرصْحٱَوْمُهوُذُخَوْمُهوُمُتْدَجَوُثْيَحَنيِِكْرشُْ

َهل
ُ

لكىدلو-انيدلدكأتةيآلاهذهانلمأتاذإف»ٍدَصْرَمَّـلُكْم
مالسإلارمأنيذلانيكرشملاريغمهىراصنلاّنأ-ركفم
مهنمو،باتكلالهأءامدنقحمالسإلاّنأل،مهلتقب
نمو.)٩:٢٩ةبوتلاةروس(ةيزجلااوعفدمهاذإ،ىراصنلا
،رفكلاىلعءاقبلاضوعذخؤتةيزجلاهذهّنألوقعملاريغ
مهو-اهوذخآىحضأالإو،كرشلاىلعرارمتسالالدبو
يفنوكيامل،هللاابكارشإلاورفكلااذهيفءاكرش-نوملسملا
.روظحمومارحنمهيفزوجيالامعزواجتلانماذهمهلمع
.عابُيالناميإلاوىرشُيالرفكلاو

ةجيتنبانجرخمدقتامىلإهلاثمأوصنلااذهانفضأاذإف
موقكنييحيسملانعملكتمالسإلاّنأيهاهيفكشال
.نيكرشملاةديقعومهتديقعنيبًاقّرفم،نيدّحوم

ذخاؤيوةيدوهيلادهاجيوةينثولابراحيمالسإلاأشندقل
عماهميلاعتىفانتتتناكيتلاةعدتبملااهبهاذميف،ةيحيسملا
ريثيناكاماهيلعًاركنم،ىلاعتهللايفةحيحصلاةديقعلا
.اهلوحشاقنلاولدجلا

ًاعوضومباتكلااذهانلعجناتللاناتقيقحلاامهناتاه
اذهنماهاخوتنيتلاانتياغو،امهنعفشكلاوامهثحبل
لبقتينأنيجار،قيرفتلاولدجلاالقيفوتلايهثحبلا
انقفو.صالخإوةبحمةلاسركهذهانتلاسرنوملسملاانتوخإ
.ليبسلاءاوسىلإًاعيمجهللا

لديامم،قالخألانسحبىراصنللنآرقلادهش:ًايناث
:٥ةدئاملايفءاجدقف.اهيعباتقالخأيفةيحيسملاريثأتىلع

لٱاوُنَمآَنيِذَّـلِلًةَواَدَعِساَّـنلٱَّـدَشَأَّـنَدِجَتَل«:٨٢
ْ

َنيِذَّـلٱَوَدوُهَي
اَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱاوُنَمآَنيِذَّـلِلًةَّـدَوَمْمَُهبَرْقَأَّـنَدِجَتَلَواوُكَْرشَأ
َالْمَُّـهنَأَوًاناَبْهُرَوَنيِسيِّـسِقْمُهْنِمَّـنَأِبَكِلَذىَراَصَن
َىلَعاَنْيَّـفَقَّـمُث«:٥٧:٢٧ديدحلايفءاجامك.»َنُوِربْكَتْسَي
َليِجْنِإلٱُهاَنْيَتآَوَمَيْرَمِنْبٱىَسيِعِباَنْيَّـفَقَواَنِلُسُرِبْمِهِراَثآ
لَعَجَو

ْ
يفاَن لآيفءاجام.»ًةَْمحَرَوًةَفْأَرُهوُعَبَّـتٱَنيِذَّـلٱِبوُلُقِ

لٱِلْهَأْنِمًءاَوَساوُسْيَل«:٣:١١٣،١١٤نارمع
ْ

ٌةَّـمُأِباَتِك
ِهللاٱِبَنوُنِمْؤُيَنوُدُجْسَيْمُهَوِلْيَّـللٱَءاَنآِهللاٱِتاَيآَنوُلْتَيٌةَمِئاَق
لٱَو
ْ

ملـٱِبَنوُرـُمـْأَيَوِرـِخآلٱِمْوـَي
ملٱِنـَعَنـْوـَهـْنَيَوِفوُرــْعَْ

ـِرـَكـْنُْ
يفَنوُعِراَسُيَو خلٱِ

ْ
.»َنيِِحلاَّـصلٱَنِمَكِئَلوُأَوِتَاَْري

تدهش-اههبشيريثكاهريغو-تايآلاهذهف
ةيقتلاةايحلاوةمحرلاوةفأرلاوةعادولاوةدوملابنييحيسملل
فورعملابرمألابمهتفصوو،هللاةيشخوةدابعلاوةحلاصلا
ىلعمهترثآو،ريخلالمعيفةعراسملاوركنملانعيهنلاو
باحصأنممهاوسىلعمهتلّضفوباتكلالهأنممهريغ
امب،مهتبحمىلإنوكرلاىلعتّضحوىرخألاللِملاوعئارشلا

،نيكرشملاريغمهنأبتحرصدقف،مهتديقعنعبيرلايلجي
رفاكلاسكع،نيملسملاوحنةدومسانلابرقأمهنأو
.ًادبأًامئادنمؤمللنادودلناّودعامهنافكرشملاو

نيرفاكلاىلعنييحيسملاةعفربنآرقلادهش:ًاثلاث
اَيُهللاٱَلاَقْذِإ«:٣:٥٥نارمعلآيفءاجدقف،ةيحيسملاب
اوُرَفَكَنيِذَّـلٱَنِمَكُرِّـهَطُمَوَّـَيلِإَكُعِفاَرَوَكيِّـفَوَتُمِّـينِإىَسيِع
لٱِمْوَيَىلِإاوُرَفَكَنيِذَّـلٱَقْوَفَكوُعَبَّـتٱَنيِذَّـلٱُلِعاَجَو

ْ
.»ِةَماَيِق

ماكحأمِقُيملنمىلعقسفلابمالسإلامكح:ًاعبار
لَو«:٥:٤٧ةدئاملايفءاجدقف.ليجنإلا

ْ
ِليِجْنِإلٱُلْهَأْمُكْحَي

ُمُهَكِئَلوُأَفُهللاٱَلَزْنَأاَمِبْمُكَْحيَْملْنَمَوِهيِفُهللاٱَلَزْنَأاَمِب
لٱ
ْ

مهكئلوأف«هريسفتيفيواضيبلاركذدقو.»َنوُقِساَف
هبًانيهتسمناكنإناميإلانعوأهمكحنع»نوقسافلا
ّنأوماكحألاىلعلمتشمليجنإلاّنأىلعلدتةيآلاو...
.ىسيعةثعببةخوسنمةيدوهيلا

َّـضحو،ةيحيسملاميلاعتةقيقحبمالسإلاَّـرقأ:ًاسماخ
َالَو«:٢٩:٤٦توبكنعلايفءاجدقف،اهبناميإلاىلع
لٱَلْهَأاوُلِداَُجت

ْ
اوُمَلَظَنيِذَّـلٱَّـالِإُنَسْحَأَيِهيِتَّـلٱِبَّـالِإِباَتِك

َهلِإَوْمُكْيَلِإَلِزْنُأَواَنْيَلِإَلِزْنُأيِذَّـلٱِباَّـنَمآاوُلوُقَوْمُهْنِم
ُ

َهلِإَواَن
ُ

ْمُك
.»َنوُمِلْسُمُهَلُنْحَنَوٌدِحاَو

ةاروتلايفةدراولاميلاعتلابناميإلاىلإاعد:ًاسداس
اوُنَمآَنيِذَّـلٱاَُّهيَأاَي«:٤:١٣٦ءاسنلايفءاجدقف،ليجنإلاو

مالسإلايفةيحيسملا؟ةّيحيسملاةديقعلاةحصبنآرقلادهشله:لوألابابلا
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لٱَوِهِلوُسَرَوِهللاٱِباوُنِمآ
ْ

لٱَوِهِلوُسَرَىلَعَلَّـزَنيِذَّـلٱِباَتِك
ْ

ِباَتِك
ِهِلُسُرَوِهِبُتُكَوِهِتَكِئَالَمَوِهللاٱِبْرُفْكَيْنَمَوُلْبَقْنِمَلَزْنَأيِذَّـلٱ
لٱَو
ْ

:٣نارمعلآًاضيأو»ًاديِعَبًالَالَضَّـلَضْدَقَفِرِخآلٱِمْوَي
َميِهاَرْبِإَىلَعَلِزْنُأاَمَواَنْيَلَعَلِزْنُأاَمَوِهللاٱِباَّـنَمآْلُق«:٨٤
ىَسوُمَِيتوُأاَمَوِطاَبْسَألٱَوَبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَليِعاَمْسِإَو
.»ْمُهْنِمٍدَحَأَْنيَبُقِّـرَفُنَالِْمِّـهبَرْنِمَنوُّيِبَّـنلٱَوىَسيِعَو

.نييحيسملاوةيحيسملانعنآرقلاتاحيرصتضعبهذه
ةاباحمالوبّصعتريغيفناعمإبنآرقلاعلاطييذلاو
ملأ.اهلالجواهانركذيتلاءاهبيفةحيرصتاداهشفشتكي
نازيميتفكيفنيملسملاوىراصنلانآرقلالعجفيكرت
؟ةدايزوأصقننود،ىرخألاامهنملكلدعت،دحاو

ٍضْعَبِبْمُهَضْعَبَساَّـنلٱِهللاٱُعْفَدَالْوَلَو«:٢٢:٤٠جحلاأرقا
َهل
ُ

ِهللاٱُمْسٱاَهيِفُرَكْذُيُدِجاَسَمَوٌتاوَلَصَوٌعَيِبَوُعِماَوَصْتَمِّـد
ةدابعبةصاخلاعيبلاوعماوصلانيبتواسةيآلاهذه.»ًاريِثَك
تَّـرقأو،نيملسملاةدابعبةصاخلادجاسملاو،ىراصنلا
.ءاوسلاىلعهللاةدابعبنيقيرفلا

:ةصالخلا

ةديقعلاةحصبدهشينآرقلاّنأقبساممًايلجحضتي
موقىراصنلاّنأنلعيو.اهبناميإلاقدصو،ةيحيسملا
مهناميإبقلعيالو،كِرشةبئاشمهتديقعبوشتالنودِّـحوم
يفاهريثأتنسُحبةيحيسمللدهشامك.بيعوأصقن
.سوفنلاجاجوعاميوقتو،بولقلا

سدقملاباتكلاةّحص:يناثلابابلا

ةعبرأىلإقرطتنسسدقملاباتكلاةّحصلانتسارديف
:تاعوضوم

لزنمباتكسدقملاباتكلا:لوألالصفلا
فّرُحمريغسدقملاباتكلا:يناثلالصفلا
خسنُيملسدقملاباتكلا:ثلاثلالصفلا
هبلمعلاوهتعلاطمبجيسدقملاباتكلا:عبارلالصفلا

لزنمباتك:لوألالصفلا

،لجوّزعهللانمهبىحوملاباتكلاوهسدقملاباتكلا
هلامعأو،سّنأتملايهلإلاهنباةريسلقداصلاخيراتلاو
هيفوهبيذلايعامتجالاويبدألاروتسدلاوهو،هميلاعتو

،يحيسملاهبنمؤي.لامكلاجراعميفمهيّقرتورشبلانُّدمت
لالجإلانيعبهريغهيلإرظنيو،هنيدلديطولانكرلاهربتعيو
.هللادنعنملَزنمٍرْفِسك

:نمًايمالسإباتكلاليزنتتبثيو

.كلذبحّرصتيتلاةينآرقلاتايآلا.١
يتلاوسدقملاباتكلانآرقلااهببّقليتلاباقلألا.٢

.هليزنتىلعلدت
.سدقملاباتكلانآرقلااهبتعنيتلاتافصلا.٣

سدقملاباتكلاليزنت:ًالوأ
:ةاروتلاليزنت

l»لٱىَسوُماَنْيَتآْذِإَو
ْ

لٱَوَباَتِك
ْ

»َنوُدَتَْهتْمُكَّـلَعَلَناَقْرُف
ناقرفلا«هريسفتيفيواضيبلالوقيو.)٢:٥٣ةرقبلا(
قرفتةجحوًالزنمًاباتكهنوكنيبعماجلاةاروتلاينعي
.»لطابلاوقحلانيب

l»لٱَنوُراَهَوىَسوُماَنْيَتآْدَقَلَو
ْ

ًارْكِذَوًءاَيِضَوَناَقْرُف
لِل
ْ

يأ«يواضيبلالاقو.)٢١:٤٨ءايبنألا(»َنيِقَّـتُم
ءايضولطابلاوقحلانيبًاقرافهنوكلعماجلاباتكلا
هبظعتيًاركذو،ةلاهجلاوةريحلاتاملظيفهبءاضتسي
.»عئارشلانمهيلإنوجاتحيامركذوأ،نوقتملا

l»لٱَليِئاَْرسِإيِنَباَنْيَتآْدَقَلَو
ْ

حلٱَوَباَتِك
ْ

ةيثاجلا(»َةَّـوُبُّنلٱَوَمُْك
،ةاروتلاوه»باتكلا«:يواضيبلالاقو)٤٥:١٦
،تاموصخلالصفوأةيملعلاوةيرظنلاةمكحلا»مكحلا«و
ْدَقَلَو«مهريغيفرثكيملامءايبنألامهيفرثكذإ»ةّوبنلا«و
لٱاَُمهاَنْيَتآَو...َنوُراَهَوىَسوُمَىلَعاَّـنَنَم

ْ
ملٱَباَتِك

»َنيِبَتْسُْ
.)١١٧و٣٧:١١٤تافاصلا(

l»لٱىَسوُماَنْيَتآْدَقَلَو
ْ

يفْنُكَتَالَفَباَتِك ِهِئاَقِلْنِمٍةَيْرِمِ
لَعَجَو

ْ
.)٣٢:٢٣ةدجسلا(»َليِئاَْرسِإيِنَبِلًىدُهُهاَن

l»لٱَلَزْنَأْنَمْلُق
ْ

ًىدُهَوًاروُنىَسوُمِهِبَءاَجيِذَّـلٱَباَتِك
.)٦:٩١ماعنألا(»ُهللاٱِلُق...ِساَّـنلِل

l»هلٱىَسوُماَنْيَتآْدَقَلَو
ُْ

لٱَليِئاَْرسِإيِنَباَنْثَرْوَأَوىَد
ْ

َباَتِك
لَألٱِيلوُألىَرْكِذَوًىدُه

ْ
.)٤٠:٥٣،٥٤رفاغ(»ِباَب

l»ًاماَمِإىَسوُمُباَتِك)نآرقلالبقنميأ(ِهِلْبَقْنِمَو
.)١١:١٧دوه(»ًةَْمحَرَو

l»لٱىَسوُماَنْيَتآْدَقَلَو
ْ

»ِلُسُّرلٱِبِهِدْعَبْنِماَنْيَّـفَقَوَباَتِك
.)٢:٨٧ةرقبلا(

l»ِهللاٱُمْكُحاَهيِفُةاَرْوَّـتلٱُمُهَدْنِعَوَكَنوُمِّـكَُحيَفْيَكَو«
.)٥:٤٣ةدئاملا(

lلَزْنَأاَّـنِإ«و
ْ

.)٥:٤٤ةدئاملا(»ٌروُنَوًىدُهاَهيِفَةاَرْوَّـتلٱاَن

مالسإلايفةيحيسملاسدقملاباتكلاةّحص:يناثلابابلا

٤
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



:)ريمازملا(روبزلاليزنت

l»يفاَنْبَتَكْدَقَلَو اَهُثِرَيَضْرَألٱَّـنَأِرْكِّـذلٱِدْعَبْنِمِروُبَّـزلٱِ
.)٢١:١٠٥ءايبنألا(»َنُوِحلاَّـصلٱَيِداَبِع

l»لَّـضَفْدَقَلَو
ْ

»ًاروُبَزَدُواَداَنْيَتآَوٍضْعَبَىلَعَنيِّـيِبَّـنلٱَضْعَباَن
.)٤:١٦٣ءاسنلاو١٧:٥٥ءارسإلا(

:ليجنإلاليزنت

l»لِت
ْ

لَّـضَفُلُسُّرلٱَك
ْ

ىَسيِعاَنْيَتآَو...ٍضْعَبَىلَعْمُهَضْعَباَن
لٱَمَيْرَمَنْبٱ

ْ
لٱِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَوِتاَنِّـيَب

ْ
ةرقبلاةروس(»ِسُدُق

.)٢٥٣و٢:٨٧
lَمَيْرَمِنْبٱىَسيِعِباَنْيَّـفَقَواَنِلُسُرِبْمِهِراَثآَىلَعاَنْيَّـفَقَّـمُث«و
.)٥٧:٢٧ديدحلاةروس(»َليِجْنِإلٱُهاَنْيَتآَو

l»ِملًاقِّـدَصُمَمَيْرَمِنْبٱىَسيِعِبْمِهِراَثآَىلَعاَنْيَّـفَقَو
َ

َْنيَبا
لِلًةَظِعْوَمَوىًدُهَو...ِةاَرْوَّـتلٱَنِمِهْيَدَي

ْ
لَوَنيِقَّـتُم

ْ
ْمُكْحَي

َلَزْنَأاَمِبْمُكَْحيَْملْنَمَوِهيِفُهللاٱَلَزْنَأاَمِبِليِجْنِإلٱُلْهَأ
لٱُمُهَكِئَلوُأَفُهللاٱ

ْ
.)٥:٤٦،٤٧ةدئاملاةروس(»َنوُقِساَف

lِيناَتآِهللاٱُدْبَعِّـينِإَلاَق«و
َ

لٱ
ْ

ةروس(»ًاّيِبَنيِنَلَعَجَوَباَتِك
.)١٩:٣٠ميرم

l»لَعُيَو
ِّـ

لٱ)حيسملا(ُهُم
ْ

حلٱَوَباَتِك
ْ
»َليِجْنِإلٱَوَةاَرْوَّـتلٱَوَةَمْكِ

.)٣:٤٨نارمعلآةروس(
lَكْيَلَعيِتَمْعِنْرُكْذٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإ«و
لٱَكُتْمَّـلَع...ْذِإَكِتَدِلاَوَىلَعَو

ْ
حلٱَوَباَتِك

ْ
َةاَرْوَّـتلٱَوَةَمْكِ

.)٥:١١٠ةدئاملاةروس(»َليِجْنِإلٱَو

:سدقملاباتكلاليزنت

lلٱُمُهاَنْيَتآَنيِذَّـلٱ«و
ْ

»ُمُهَءاَنْبَأَنوُفِرْعَياَمَكُهَنوُفِرْعَيَباَتِك
.)٦:٢٠ماعنألاةروس(

lيفَتْنُكْنِإَف«و ممٍّكَشِ لَزْنَأاَّـِ
ْ

َنوُأَرْقَيَنيِذَّـلٱِلَأْسٱَفَكْيَلِإاَن
لٱ
ْ

.)١٠:٩٤سنويةروس(»َكِلْبَقْنِمَباَتِك
l»لَعَجَوَبوُقْعَيوَقاَحْسِإُهَلاَنْبَهَوَو

ْ
يفاَن َةَّـوُبُّنلٱِهِتَّـيِّـرُذِ

لٱَو
ْ

.)٢٩:٢٧توبكنعلاةروس(»َباَتِك
l»َلِدْعَألُتْرِمُأَوٍباَتِكْنِمُهللاٱَلَزْنَأاَمِبُتْنَمآْلُقَو

.)٤٢:١٥ىروشلاةروس(»ْمُكَنْيَب
l»لٱَلْهَأاوُلِداَُجتَالَو

ْ
َنيِذَّـلٱَّـالِإُنَسْحَأَيِهيِتَّـلٱِبَّـالِإِباَتِك

ْمُكْيَلِإَلِزْنُأَواَنْيَلِإَلِزْنُأيِذَّـلٱِباَّـنَمآاوُلوُقَوْمُهْنِماوُمَلَظ
َهلِإَو
ُ

َهلِإَواَن
ُ

.)٢٩:٤٦توبكنعلاةروس(»ٌدِحاَوْمُك
lةروس(»ِساَّـنلِلًىدُهُلْبَقْنِمَليِجْنِإلٱَوَةاَرْوَّـتلٱَلَزْنَأَو«و

.)٣:٣،٤نارمعلآ

lلٱِبْمُهُلُسُرْمُْهتَءاَج«و
ْ
لٱِبَوِرُبُّزلٱِبَوِتاَنِّـيَب

ْ
ملٱِباَتِك

ِ»ريِنُْ
.)٣٥:٢٥رطافةروس(

lلَسْرَأاَمَو«و
ْ

َلْهَأاوُلَأْسٱَفْمِهْيَلِإيِحوُنًالاَجِرَّـالِإَكَلْبَقاَن
.)٢١:٧ءايبنألاةروس(»َنوُمَلْعَتَالْمُتْنُكْنِإِرْكِّـذلٱ

ًايلجحضتي)اهريغريثكو(ةقباسلاةحيرصلاتايآلانِمَف
)ديدجلاوميدقلاهيدهعب(سدقملاباتكللدهشينآرقلاّنأ
اهحوضولىرنالاّنإو.ىلاعتهللاندلنمليزنتلاويحولاب
.اهيلعقيلعتلاىلإةجاحاهتحارصو

سدقملاباتكلاباقلأ:ًايناث
ًافصوريبعتلااذهركُذدقو.»باتكلا«هوعدينآرقلاف
نارمعلآرَوُسيفةرمنيرشعنمرثكأسدقملاباتكلل
هاعدامك.بازحألاوفارعألاوماعنألاوةدئاملاوءاسنلاو
يف»ركِذلا«هاّمسامك.ةرقبلاوناقرفلايتروسيف»ناقرفلا«
.ءايبنألاةروس

-ناقرفلاوركِذلاوباتكلا-باقلألاهذهّنأمولعمو
هطوناقرفلاونارمعلآَرَوُسعجار(هسفننآرقلااهببَّـقَل
سفنسدقملاباتكلاىطعأدقنآرقلاناكاذإف.)اهريغو
ليزنتبهنمحيرصفارتعااذهف،هسفناهببقليتلاباقلألا
.هيحووسدقملاباتكلا

سدقملاباتكلاتافص:ًاثلاث
:تايآلاهذهدروننأانهانبسحو

l»لَزْنَأاَّـنِإ
ْ

.)٥:٤٤ةدئاملاةروس(»ٌروُنَوًىدُهاَهيِفَةاَرْوَّـتلٱاَن
l»لِلًةَظِعْوَمَو...ٌروُنَوىًدُهِهيِفَليِجْنِإلٱُهاَنْيَتآَو

ْ
»َنيِقَّـتُم

.)٥:٤٦ةدئاملاةروس(
l١١دوهةروس(»ًةَْمحَرَوًاماَمِإىَسوُمُباَتِكِهِلْبَقْنِمَو«و:

.)٤٦:١٢فاقحألاةروسو١٧
lلٱَليِئاَْرسِإيِنَباَنْثَرْوَأَو«و

ْ
ِيلوُألىَرْكِذَوًىدُهَباَتِك

لَألٱ
ْ
.)٤٠:٥٣،٥٤رفاغةروس(»ِباَب

lلٱىَسوُماَنْيَتآْدَقَلَو«و
ْ

لٱاَنْكَلْهَأاَمِدْعَبْنِمَباَتِك
ْ

َنوُرُق
:٢٨صصقلاةروس(»ًةَْمحَرَوًىدُهَوِساَّـنلِلَرِئاَصَبَىلوُْألٱ

٤٣(.
lلٱىَسوُماَنْيَتآَّـمُث«و

ْ
َنَسْحَأيِذَّـلٱَىلَعًاماَمَتَباَتِك

:٦ماعنألاةروس(»ًةَْمحَرَوًىدُهَوٍْءَيشِّـلُكِلًاليِصْفَتَو
١٥٤(.

سدقملاباتكلافصودقتايآلاهذهيفنآرقلاىرنف
.لزنمباتكبالإقيلتالفاصوأب
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هايإوسدقملاباتكلاعضينآرقلاّنإلوقننأانلقحيف
.ًالزنمًاباتكهايإًاربتعم،زييمتىندأالبدحاوفصيف

:ةصالخلا
نعركذامب،حّرصينآرقلاّنأقبساممصلختسن

هيتأيال،لزنمباتكهّنأ،تايآلاحيرصنمسدقملاباتكلا
.هفلخنمالوهيدينيبنمكشلا

فّرُحمريغباتك:يناثلالصفلا

ليزنتديفتيتلاتايآلاضعببقباسلاثحبلايفانئج
ال،ئراقلااهآرامكةحيرصيهو،هيحووسدقملاباتكلا
ةماعيقبنكلو.نايبةدايزوحرشوأقيلعتىلإجاتحت

هبتبعلدقسدقملاباتكلاّنأداقتعاىلعنيملسملا
،ىرخأةراتةدايزلابوةراتفذحلابهتميقتعاضو،يديألا
اهليبسيفنوفلكتيًابوردهذهمهاوعديفنوكلسيمهارنو
نامزىلإاهنودنسيالمهنأعم،ةقشملاوداهجإلانمًاريثك
مدعبمهو.فورعملعافوأ،ّنيعمناكموأ،مولعم
ةدَّـرجم،يعَّـدملاىوعدف،مهاوعداوطقسأدقاذهمهدانسإ
فيرحتلاّنأل،مكحللًادنسمنوكتال،ناهربوةنِّـيبلكنع

نامزولعافىلإدنسُينأبجيٌثَدَحو،ةضراعةفص
يقيقحلاباتكلاانلاورِهظُينأهتابثإلًاضيأبجيو،ناكمو
.يديألاهببعلتمليذلا

-نوكينلو-نكيملرمأموعزملافيرحتلااذهّنأىلع
يفنينمؤملايديأبباتكلاراشتنال،هثودحةعاطتسالايف
هرييغتديرُأولف.هدعبومالسإلالبق،ايندلاتاهجنمريثك
عمجمزلل،هنمصقنلاوأهيلعةدايزلابهفيرحتوأ،هليدبتوأ
رهظيامك-اذهو،اهاوسباهلادبإوأ،اهفيرحتوهخسنلك
توافتل،ليحتسمرمأ-ميلسلقعيذلكلةلهولوأل
مامتإنكمينلو.ةئيبلاوةغللايف:باتكلابةنمؤملابوعشلا
رمأًاضيأاذهو،هيلععيمجلاأطاوتاذإالإفيرحتلااذهلثم
،ةديقعللةدسفمو،سانللةرثعناكلعقوولو.ليحتسم
باتككهتميقنمطحلاىلإًاعفادو،باتكلاةسادقلةعيضمو
ىلإيضفيسدقمرفسيفدحاوفرحلادبإّنأل،لزنم
،لكلاةحصببهذيضعبلايفبيعلاف،هلكهيفكشلا
!هدبعياللاثمتلاعناصو

اّمإف-نومعزيامك-ةقيقحفِّـرُحدقناكنإباتكلاو
اّمإومالسإلاروهظلبقعقودقفيرحتلااذهنوكينأ
:اذهيفنآرقلالوقيامىرنلنآلاو.هدعب

:فيرحتلانمباتكلاةمالس
:مالسإلاروهظلبق:ًالوأ

اذهيفو،سدقملاباتكلايفاملًاقدصمنآرقلاءاج)أ(
:لاق.فيرحتلانمباتكلاةمالسبةينمضةداهش

l»لٱاَذَهَناَكاَمَو
ْ

ْنِكَلَوِهللاٱِنوُدْنِمَىَرتْفُيْنَأُنآْرُق
.)١٠:٣٧سنويةروس(»ِهْيَدَيَْنيَبيِذَّـلٱَقيِدْصَت

l»يفَناَكْدَقَل لَألٱِيلوُألٌَةْربِعْمِهِصَصَقِ
ْ
ًاثيِدَحَناَكاَمِباَب

ٍْءَيشِّـلُكَليِصْفَتوِهْيَدَيَْنيَبيِذَّـلٱَقيِدْصَتْنِكَلَوَىَرتْفُي
.)١٢:١١١فسويةروس(»َنوُنِمْؤُيٍمْوَقِلًةَْمحَرَوىًدُهَو

l»ْمُكْيَلَعُتْمَعْنَأيِتَّـلٱَيِتَمْعِناوُرُكْذٱَليِئاَْرسِإيِنَباَي
اَمِباوُنِمآَوِنوُبَهْرٱَفَياَّـيِإَوْمُكِدْهَعِبِفوُأيِدْهَعِباوُفْوَأَو
لَزْنَأ
ْ

ِملًاقِّـدَصُمُت
َ

َالَوِهِبٍرِفاَكَلَّـوَأاوُنوُكَتَالَوْمُكَعَما
مثِيتاَيآِباُوَرتْشَت

ََ
:٢ةرقبلاةروس(»ِنوُقَّـتٱَفَياَّـيِإَوًاليِلَقًان

٤٠،٤١(.
l»ِملٌقِّـدَصُمٌلوُسَرْمُكَءاَجَّـمُث

َ
ِهِبَّـنُنِمْؤُتَلْمُكَعَما

.)٣:٨١نارمعلآةروس(»ُهَّـنُُرصْنَتَلَو
l»لَقَىلَعُهَلَّـزَنُهَّـنِإَفَلِيْربِِجلًاّوُدَعَناَكْنَمْلُق

ْ
ِهللاٱِنْذِإِبَكِب

ِملًاقِّـدَصُم
َ

.)٢:٩٧ةرقبلاةروس(»ِهْيَدَيَْنيَبا
l»ِملٌقِّـدَصُمِهللاٱِدْنِعْنِمٌباَتِكْمُهَءاَجاَّـَملَو

َ
...ْمُهَعَما

لٱاوُتوُأَنيِذَّـلٱَنِمٌقيِرَفَذَبَن
ْ

َءاَرَوِهللاٱَباَتِكَباَتِك
.)٢:٨٩،١٠١ةرقبلاةروس(»ْمِهِروُهُظ

l»َهلَليِقاَذِإَو
ُ

َلِزْنُأاَمِبُنِمْؤُناوُلاَقُهللاٱَلَزْنَأاَمِباوُنِمآْم
حلٱَوُهَوُهَءاَرَواَمِبَنوُرُفْكَيَواَنْيَلَع

ْ
ِملًاقِّـدَصُمَُّق

َ
»ْمُهَعَما

.)٢:٩١ةرقبلاةروس(
l»لٱَكْيَلَعَلَّـزَن

ْ
حلٱِبَباَتِك

ْ
ِملًاقِّـدَصُمِّـَق

َ
َلَزْنَأَوِهْيَدَيَْنيَبا

لآةروس(»ِساَّـنلِلًىدُهُلْبَقْنِمَليِجْنِإلٱَوَةاَرْوَّـتلٱ
.)٣:٣،٤نارمع

l»لَزْنَأٌباَتِكاَذَهَو
ْ

»ِهْيَدَيَْنيَبيِذَّـلٱُقِّـدَصُمٌكَراَبُمُهاَن
.)٦:٩٢ماعنألاةروس(

l»لٱَنِمَكْيَلِإاَنْيَحْوَأيِذَّـلٱَو
ْ

حلٱَوُهِباَتِك
ْ

ِملًاقِّـدَصُمَُّق
َ

ا
.)٣٥:٣١رطافةروس(»ِهْيَدَيَْنيَب

l»لٱاوُتوُأَنيِذَّـلٱاَُّهيَأاَي
ْ

لَّـزَناَمِباوُنِمآَباَتِك
ْ

ِملًاقِّـدَصُماَن
َ

ا
.)٤:٤٧ءاسنلاةروس(»ْمُكَعَم

باتكلاّنأيعّدينألئاقعيطتسياذهدعبلهف
لهفىعّداورباكنإف؟مالسإلاروهظلبقفّرُحدقسدقملا
تاداهشلاهذهلكدهشيمالسإلايبنّنألوقعملانمنوكي
فيكو؟فيرحتلاهيفعقوًاباتكليمجلكبتعنيو،ةعطاقلا
-نآرقلالزنُميمالسإلاداقتعالايفوهو-هللاّنألقعي

؟فَّـرحملدهشيوًالطابديؤيومهيلعبذكيوسانلاعدخي

مالسإلايفةيحيسملاسدقملاباتكلاةّحص:يناثلابابلا

٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



دوهيلانيبفالخلامظعمالسإلاروهظلبقهنأًاقح
ملنكلو،بهاذملاوفئاوطلانيبقاقشلارثكو،ىراصنلاو

،هنمءيشيفاوفلتخيملمهف«باتكلاّسمىلعدحأرسجي
.»هريسفتيفاوفلتخاامنإو

نأمزللمالسإلاروهظلبقفِّـرُحدقباتكلاناكولو
بجولو،سيدقتلاكلذوةلجتلاهذهبهركذنآرقلاىشاحتي
هلريخلانمنأواميسال،ىذقلااذهىلعهينيعضمغيالأ
هتمرحةجردنعباتكلابلزنيل،سانللهفشكينأ
كشلاوهبةيرخسلاو،هلكاهتنإلاةَّـوهىلإهبةقثلاوهتسادقو
.مالسإلاةوعدلًاجيورتو،هيف

هيدينيباملًاقدصمءاجهنأحّرصينآرقلاّنأوامأ
ناميإلاىلإوعديو،هيلاماكتحالاوهبكسمتلاىلعضِّـرحيو
نمّرفمالف،ليمجلارطاعلاءانثلاهيلعينثيو.هيفامب
،مالسإلاروهظلبقفيرحتلانمباتكلاةمالسبميلستلا
،فَّـرحملًاقيدصتنوكيهنأل،ًاثبعنآرقلامالكىحضألالإو
.لطابىلعًةنميهو

لكنمًاميلسباتكلاءاقبىلعلدتيتلاتايآلا)ب(
:لاق.فيرحت

يفَتْنُكْنِإَف« ممٍّكَشِ لَزْنَأاَّـِ
ْ

َنوُأَرْقَيَنيِذَّـلٱِلَأْسٱَفَكْيَلِإاَن
لٱ
ْ

يواضيبلالاقو.)١٠:٩٤سنويةروس(»َكِلْبَقْنِمَباَتِك
صصقلانم»كيلاانلزنأاممكشيفتنكنإف«هريسفتيف
باتكلانوأرقينيذلالأساف«ريدقتلاوضرفلاليبسىلع
اموحنىلعمهبتكيفتباثمهدنعقَّـقحمهنإف»كلبقنم
بتكلايفامبداهشتسالاو،كلذقيقحتدارملاو،كيلاانيقلأ
نيلالجلاريسفتيفو.اهيفاملقّدصمنآرقلاّنأوةمدقتملا
ًاضرفصصقلانم»كيلاانلزنأاممكشيفتنكنإف«
مهدنعتباثهنإف»كلبقنمباتكلانوأرقينيذلالأساف«

لأسينأهسفنلمالسإلايبنىضريفيكف.هقدصبكوربخي
باتكلايفسنآدقناكنإ،مهباتكاوفَّـرحًاموقهكشنع
نودؤيالهلبقنمباتكلانوأرقينيذلاو؟فيرحتلارثأ
؟باتكلااذهىلإًادنسمّالإًاباوجنوبيجيالو،ًالمع

املقِّـدصمنآرقلاّنأبلوقلاو،باتكلالهأىلعةلاحإلاف
ةصاخةقرفبصيصختامريغنم،ةسدقملاةيهلإلابتكلايف
ليلد،باتكلانمةنيعمصوصنىلعناكتراالو،مهنم
ًادهاشذختُاامالإوفيرحتلانمهتمالسوهقدصىلعفاك
.ًاليلدوًاديؤمو

ىلعنيميقماوناكباتكلاءاملعضعبّنإليقنإف
تناكةلاحإلاّنإو،فيرحتلااهسميملمهدنعةنوصمميلاعت
دحأهسفننآرقلاو-خيراتلاّنإانلق،ءالؤهىلعةروصقم
لوأاوناكًاعيمجءاملعلانأبقطان-هتادنتسموهناكرأ
نوكتنأةلاحإلاىضتقمنأىلع.ديدجلانيدلايضراعم
ليلدلاموقيو،ةجحلاتبثتلصنلادروميفيهامك.ةماع
.هبميلستلانمرفماليذلا

ُمُهَدْنِعَوَكَنوُمِّـكَُحيَفْيَكَو«:٥:٤٣ةدئاملايفلاقو
َكِئَلوُأاَمَوَكِلَذِدْعَبْنِمَنْوَّـلَوَتَيَّـمُثِهللاٱُمْكُحاَهيِفُةاَرْوَّـتلٱ
ملٱَب
فيكو«:ةيآلاهذهلنيلالجلاريسفتيفءاجو.»َنيِنِمْؤُْ
ماهفتسإ.مجرلاب»هللامكحاهيفةاروتلامهدنعوكنومكحي
نوهأوهاملب،قحلاةفرعمكلذباودصقيمليأ.بجعت
فيرحتلابةاروتلااوّسميملدوهيلاّنأحضتياذهنمو.مهيلع
.اهنممهءاوهأفلاخيناكاميفىتح

َةاَرْوَّـتلٱاوُلِّـُمحَنيِذَّـلٱُلَثَم«:٦٢:٥ةعمجلاةروسيفلاقو
حلٱِلَثَمَكاَهوُلِمَْحيَْملَّـمُث

ْ
يواضيبلالاقو»ًاراَفْسَأُلِمَْحيِراَمِ

لمعلااوفلُكواهوملع»ةاروتلااولمحنيذلالثم«هريسفتيف
لثمك،اهيفامباوعفتنيملوأاهباولمعيمل،اهولمحيملمثاهب
الواهلمحيفبعتيملعلانمًابتكيأًارافسألمحيرامحلا
فيرحتبةاروتلاسممدعىلإةراشإاذهيفو.اهبديفتسي
رامحلانأل،اهبلمعلاواهمهفمدعىلعطقفليلدلب،ام
اهلضرعتينأردقيالهنكل،اهمهفيالًارافسألمحاذإ
.رييغتوأفيرحتب

الِحَناَكِماَعَّـطلٱُّلُك«:٣:٩٣نارمعلآةروسيفلاقو


اوُتْأَفْلُق...ِهِسْفَنَىلَعُليِئاَْرسِإَمَّـرَحاَمَّـالِإَليِئاَْرسِإيِنَبِل
رمأ«يواضيبلالوقيو»َنيِقِداَصْمُتْنُكْنِإاَهوُلْتٱَفِةاَرْوَّـتلٱِب
مهيلعمرحدقهنأنمهيفامبمهتيكبتومهباتكبمهتجاحمب
نآرقلابلاطيفيكف.»ًامرحمنكيملاممهملظببسب
اودشرتسيلمهمكحيفيكو،قحلاةفرعملةاروتلاةوالتبدوهيلا
؟تفرُحدقتناكنإاهيدهب

ةدايزلادارأنمو.نأشلااذهيفتايآلاهذهانبسحو
صوصناهيفف،ءايبنألاودعرلاوفارعألاوءاسنلارَوُسأرقيلف
.هيلإانبهذامدكؤتةديدع

:مالسإلاروهظدعبفيرحتلاثودحمدع:ًايناث

لَزْنَأَو«:٥:٤٨ةدئاملاةروسيفءاج
ْ

لٱَكْيَلِإاَن
ْ

حلٱِبَباَتِك
ْ

ِّـَق
ِملًاقِّـدَصُم

َ
لٱَنِمِهْيَدَيَْنيَبا

ْ
لاق.»ِهْيَلَعًانِمْيَهُمَوِباَتِك
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رئاسىلعًابيقر»هيلعًانميهم«ةيآلاهذهريسفتيفيواضيبلا
.تابثلاوةحصلاباهلدهشيورييغتلانماهظفحيبتكلا
ّنأىلعليلدليجنإلاوةاروتلاىلعنآرقلاةنميهبلوقلاف
بعلتملنيملاسناظفُحيو-اظفُحدقامهنأبملسيمالسإلا
.نيفرحملايديأامهب

ىوعدمالسإلاروهظدعبعقودقفيرحتلانأىوعدف
اذهلثمعوقوىلإامةراشإخيراتلايفسيلو،ةلطاب
يفاّنيبامك،ليحتسمرمأهعوقوّنأامك،للجلاثداحلا
لهأيديأمويلاهلوادتتيذلاباتكلاف.قباسلاانمالك
تقومهيديأنيبناكيذلاباتكلاتاذوهوهباتكلا
ىلإهبيحوأيذلاباتكلاسفنوهوه،مالسإلاروهظ
ردصيذلاباتكلانيعوهوه،مهبرنمنييبنلاوىسوم
تاذيهمويلامهتديقعّنأكلذىلعانليلد.لسرلانع
بابسأيفءاجاماذهدكؤي،مالسإلارهظمويمهتديقع
يفْرُكْذٱَو«:٣٤-١٩:١٦ميرمةروسيفهلوقلليزنتلا ِ
لٱ
ْ

َكِلَذ...ًاّيِقَْرشًاناَكَماَهِلْهَأْنِمْتَذَبَتْنٱِذِإَمَيْرَمِباَتِك
حلٱَلْوَقَمَيْرَمُنْبٱىَسيِع

ْ
ركذيملف»نُوَرتْمَيِهيِفيِذَّـلٱِّـَق

.هنمحوروميرمىلإاهاقلأهللاةملكحيسملانأانهنآرقلا
ًادمحماوضرتعاىراصنلانأليزنتلابابسأيفءاجدقو
اوناكمّهنأىلعلديامم،هللانباحيسملانأانهركذيملفيك
دقتعملااذهنأكشالو.مويلانحندقتعنامهيفنودقتعي
نآرقلاءاجو،مهيديأنيبناكيذلاباتكلانممهءاج
.هيلعًانميهموهيفاملًاقدصم

يفةرشتنمتناكمالسإلاروهظتقوةيحيسملانأمث
دنهلاونانويلاورصموماشلاوايكرتكايندلاكلاممنمريثك
ملسيىرتايلهف،ارتلجناواسنرفوايناملأوايلاطيإومجعلاو
ةدعابتملادالبلاهذهلكيفنيدوجوملاىراصنلانألقعلا

ىلإهنوسدقييذلامهباتكفيرحتىلعنوقفتيونوعمتجي
هنعدوذلاليبسيفحاورألاولاومألابنودوجيو،مويلا
؟ناودعلكنمهتيامحو

:هدعبومالسإلاروهظلبقفيرحتلاةلاحتسا:ًاثلاث

لَّـزَنُنْحَناَّـنِإ«:١٥:٩رجحلاةروسيفءاج
ْ

ُهَلاَّـنِإَوَرْكِّـذلٱاَن
هلزنأامظفحيهنإ«ةيآلاهذهلنيلالجلاريسفتيفو»َنوُظِفَاَحل
ليجنإلاوةاروتلاو.»صقنلاوةدايزلاوفيرحتلاوليدبتلانم
لوألاثحبلايفكلذانتبثأامك،هللاامهلزنأنايهلإناباتك
ةروسيفءاجامكركذلابنآرقلاامهتعندقو،بابلااذهنم
َالْمُتْنُكْنِإِرْكِّـذلٱَلْهَأاوُلَأْسٱَف«:١٠٥و٤٨و٢١:٧ءايبنألا
لٱَنوُراَهَوىَسوُماَنْيَتآْدَقَلَو-َنوُمَلْعَت

ْ
ًارْكِذَوًءاَيِضَوَناَقْرُف

لِل
ْ

يفاَنْبَتَكْدَقَلَو-َنيِقَّـتُم َضْرَألٱَّـنَأِرْكِّـذلٱِدْعَبْنِمِروُبَّـزلٱِ
.»َنُوِحلاَّـصلٱَيِداَبِعاَهُثِرَي

فلخمريغهللاو،ركذلاظفحبدعودقهللامادامف
ّنألليدبتلاوفيرحتلابباتكلارييغتةلاحتسامتحتف،هدعو
.بيقرهيلعو،ظفاحهلوهو،هلزنأهللا

،»ِهِتاَمِلَكِلَلِّـدَبُمَال«:١٨:٢٧فهكلاةروسيفءاجو
يفو.»ِهللاٱِتاَمِلَكِلَليِدْبَتَال«:١٠:٦٤سنويةروسيفو
:ًاضيأو.»ِهللاٱِتاَمِلَكِلَلِّـدَبُمَال«:٦:٣٤،١١٥ماعنألاةروس
َدَِجتْنَلَو«:٤٨:٢٣حتفلاةروسيفو»ِهِتاَمِلَكِلَلِّـدَبُمَال«
نكميالو،هللامالكليجنإلاوةاروتلاو.»ًاليِدْبَتِهللاٱِةَّـنُسِل
ّلجهمالكىلعفيرحتلاوأليدبتلانمءيشلخدينأ
.هنأش

.فيرحتهقحلينلوملسدقملاباتكلاّنأنذإةجيتنلاو

:فيرحتلاىوعدىلعّدرلا

انبريدجف.بجعلالطبببسلافرُعول:ليقًاميدق
ىلإنيملسملاةماععفدتيتلابابسألاركذىلعيتأننأانه
اذهلًاعفادهارنيذلاو.فيرحتلابسدقملاباتكلاماهتا
:ةعبرأبابسأ

.نآرقلاهركذيذلافيرحتلاظفل.١
.ليجنإلاويهلإلايحولانعنيملسملاةركف.٢
صوصننمضةمايقلاونفدلاوبلصلاثداوحركذ.٣

.سدقملاباتكلا
.هيف»دمحم«مساركذمدع.٤

فيرحتلا:لوألاببسلا
نآرقلاّنألفّرُحدقباتكلاّنأنوملسملاانتوخإيعّدي

هذهبتأنلو.مهباتكفيرحتبباتكلالهأهتايآنمضمّهتا
:اهيلعانِّـدرببقعنمثتايآلا

لَتَالَو«:٢:٤٢ةرقبلاةروسيفءاج
ْ
حلٱاوُسِب

ْ
لٱِبَّـَق
ْ
ِلِطاَب

حلٱاوُمُتْكَتَو
ْ

.»َنوُمَلْعَتْمُتْنَأَوَّـَق

»قحلااوسبلتالو«ةيآلاهذهريسفتيفيزارلالاق
ّنأل،نيعماسلاىلعاهنودروتيتلاتاهبشلاببسب
تناكدمحمصوصخبليجنإلاوةاروتلايفةدراولاصوصنلا
اوناكمّهنأمث.لالدتسالاىلإاهتفرعميفجاتحيةيفخًاصوصن
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اهيفنيلمأتملاىلعةلالدلاهجونوشّوشيواهيفنولداجي
اوسبلتالو«هلوقبدوصقملاوهاذهف،تاهبشلاءاقلإببسب
سبللاو...:هريسفتيفيواضيبلالاقو.»لطابلابقحلا
ال:ىنعملاو،هريغبًاهبتشمءيشلالهجهمزليدقو،ءافخلا
هنومتكتوهنوعرتختيذلالطابلابمكيلعلزنملاقحلااوطلخت
ببسبًاسبتلمقحلااولعجتالو:وأ،امهنيبزيميالىتح
هليوأتيفهنوركذتوأ،هلالخيفهنومتكتيذلالطابلاطلخ
ىلعسبلتلابلالخإلانعاوهن...»قحلااومتكتو«...
اذهلصاحو.هعمسيملنمىلعءافخإلاو،قحلاعمسنم
ليوأتلالبفيرحتلاسيلسبللانمضرغلاّنأريسفتلا
ىلعاوظفاحباتكلالهأّنأىلعةجحاذهو،ءافخإلاو
.مهباتك

طَتَفَأ«:٢:٧٥ةرقبلايفًاضيألاقو
ْ

ْمُكَلاوُنِمْؤُينَأَنوُعَم
ِدْعَبْنِمُهَنوُفِّـرَُحيَّـمُثِهللاٱَمَالَكَنوُعَمْسَيْمُهْنِمٌقيِرَفَناَكْدَقَو
ةفئاط»مهنمقيرف«يواضيبلالاق.»َنوُمَلْعَيْمُهَوُهوُلَقَعاَم
ةاروتلاينعي»هللامالكنوعمسي«دوهيلايأمهفالسأنم
هنورسفيفهليوأتوأ،مجرلاةيآودمحمتعنك»هنوفرحيمث«
ملومهلوقعبهومهفيأ»هولقعامدعبنم«.نوهتشيامب
ًاضيأانهفيرحتلابدوصقملاّنأرهاظف.كشهيفمهلقبي
.ءافخإلاودسافلاليوأتلا

ْنِمٌلوُسَرْمُهَءاَجاَّـَملَو«:٢:١٠١ةرقبلايفًاضيألاقو
ِملٌقِّـدَصُمِهللاٱِدْنِع

َ
لٱاوُتوُأَنيِذَّـلٱَنِمٌقيِرَفَذَبَنْمُهَعَما

ْ
َباَتِك

.»َنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأَكْمِهِروُهُظَءاَرَوِهللاٱَباَتِك

يذلاّنإ«هصخلمامةيآلاهذهريسفتيفيزارلالاق
ملعنعهنعمهلودعبةاروتلاوهباتكلالهأهذبن
ىلعنيتيآلابّلدهللاّنأملعأو«يواضيبلالاقو.»ةفرعمو
اهقوقحباوماقوةاروتلاباونمآةقرف:قرفعبرأدوهيلاليجّنأ
ذبنباورهاجةقرفو...نولقألامهو،باتكلالهأينمؤمك
هلوقبنوينعملامهو،ًاقوسفوًادرمتاهدودحيطختواهدوهع
اهوذبننكلواهذبنباورهاجيملةقرفو.»مهنمقيرفذبن«
اهوذبنوًارهاظاهباوكسمتةقرفو.نورثكألامهو،مهلهجل
لصاحو.»نولهاجتملامهو،ًادانعوًايغبلاحلابنيملاعةيفخ
امو.فيرحتنودةاروتلاءاقببرارقإلااهريسفتوةيآلاهذه
.ليوأتلاداسفوءافخإلابالإاهيفدوهيلابعالتناك

َلَزْنَأاَمَنوُمُتْكَيَنيِذَّـلٱَّـنِإ«:٢:١٧٤ةرقبلايفًاضيألاقو
لٱَنِمُهللاٱ

ْ
مثِهِبَنُوَرتْشَيَوِباَتِك

ََ
يفَنوُلُكْأَياَمَكِئَلوُأًاليِلَقًان ِ

هنوُطُب لَكُيَالَوَراَّـنلٱَّـالِإِْمِ
ِّـ

لٱَمْوَيُهللاٱُمُهُم
ْ

َهلَوْمِهيِّـكَزُيَالَوِةَماَيِق
ُ

ْم
.»ٌميِلَأٌباَذَع

باتكلالهأّنإ:هصخلمامبةيآلاهذهيزارلاّرسفو
نبالوقوهو،هبةراشبلاوهتعنودمحمةفصنومتكياوناك
ةيفيكيفاوفلتخادقو،ملسمنباومصألاوةداتقوسابع
نوفرحينيفرحماوناكمّهنأسابعنبانعيورملاف.نامتكلا
اناكامّهنألعنتمماذهنيملكتملادنعو.ليجنإلاوةاروتلا
.امهيفكلذرذعتيثيحىلإرتاوتلاوةرهشلايفاغلبنيباتك
فرعينممهيفناكدقهّنأل،ليوأتلانومتكياوناكلب
تاليوأتاهلنوركذياوناكو،دمحمةَّـوبنىلعةلادلاتايآلا
،نامتكلانمدارملاوهاذهف.ةحيحصلااهلماحمنعةلطاب
.هللالزنأاميناعمنومتكينيذلاّنإ:ىنعملاريصيف

:صلختسنريسفتلااذهنمو

.باتكلافيرحتىلعًاليلدةيآلاذخّتُتنأحصيال.١
.ريسفتلاداسفونامتكلاوهدوصقملافيرحتلا.٢
رارقإبسحليحتسممهباتكباتكلالهأفيرحت.٣

.يزارلامامإلا

لٱَلْهَأاَي«:٣:٧٠نارمعلآةروسيفلاقو
ْ

ملِباَتِك َِ
.»َنوُدَهْشَتْمُتْنَأَوِهللاٱِتاَيآِبَنوُرُفْكَت

يفةدراولاتايآلاهللاتايآبدوصقملانأبيزارلااهرسف
اوناكباتكلالهأّنأو،دمحمبةِّـرشبملاليجنإلاوةاروتلا
اذإف،مهماوعونيملسملامامأتايآلاهذهدوجونوركني
.اهتحصباودهشضعبىلإمهضعباولخ

َّـنأىلعليلداهتحصبمهتاداهشىلإةراشإلايفو
.ليوأتلاداسفونامتكلابناكفيرحتلا

لَيًاقيِرَفَلْمُهْنِمَّـنِإَو«:٣:٧٨نارمعلآيفءاجامك
ْ

َنوُو
لَأ
ْ

لٱِبْمُهَتَنِس
ْ

لٱَنِمُهوُبَسْحَتِلِباَتِك
ْ

لٱَنِمَوُهاَمَوِباَتِك
ْ

ِباَتِك
َىلَعَنوُلوُقَيَوِهللاٱِدْنِعْنِمَوُهاَمَوِهللاٱِدْنِعْنِمَوُهَنوُلوُقَيَو
لٱِهللاٱ

ْ
.»َنوُمَلْعَيْمُهَوَبِذَك

يففيرحتلالاخدإنكميفيك:يزارلالءاستدقو
اذهنأباجأو؟سانلانيبةميظعلااهترهشعمةاروتلا
مهيلعزوجيليلقرفننعردصدقنوكيامبرلمعلا
دمحمةّوبنىلعةلادلاتايآلانأيدنعبوصألاو،ؤطاوتلا
اوناكموقلاو،بلقلالمأتورظنلاقيقدتىلإجاتحتتناك
حبصتفةملظملاتاضارتعإلاوةشوشملاةلئسألااهيلعنودروي
نولوقياوناكدوهيلاو،نيعماسلاىلعةضماغتايآلاهذه
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دارملاوهاذهف،متركذامالانركذامتايآلانمهللادارم
.ةنسلألايولوفيرحتلاب

:اهريسفتوةيآلاهذهنمانلحضتيو

.باتكلافيرحتبلوقلاةبوعصبروعشلا.١
.موعزملافيرحتلاكلذليلعتيففعضلا.٢
وهفيرحتلاىنعمنإلئاقلايأرلايزارلابوصتسا.٣

.ريسفتلايفةيمعتلاودسافلاليوأتلا

َقاثَيِمُهللاٱَذَخَأْذِإَو«:٣:١٨٧نارمعلآيفًاضيأءاجو
لٱاوُتوُأَنيِذَّـلٱ

ْ
َءاَرَوُهوُذَبَنَفُهَنوُمُتْكَتَالَوِساَّـنلِلُهَّـنُنِّـيَبُتَلَباَتِك

مثِهِباَْوَرتْشٱَوْمِهِروُهُظ
ََ

.»َنُوَرتْشَياَمَسْئِبَفًاليِلَقًان

نيرسفملانممهريغونالالجلاويواضيبلاويزارلاّرسفو
ةيآلايفروكذملاريسفتلاىنعمنعجرخيالامبةيآلاهذه
.ةقباسلا

لٱَنوُفِّـرَُحياوُداَهَنيِذَّـلٱَنِم«:٤:٤٦ءاسنلايفءاجو
ْ

َمِلَك
.»...اَنْيَصَعَواَنْعِمَسَنوُلوُقَيَوِهِعِضاَوَمنَع

نولدبياوناكمّهنإ«:هصخلمامهريسفتيفيزارلالوقيو
باتكلايفاذهنكميفيك:ليقنإف،رخآظفلبظفللا
يفروهشملارتاوتلاغلبمهتاملكوهفورحداحآتغلبيذلا
ءاملعلاونيليلقاوناكموقلالعل:انلق؟برغلاوقرشلا
.»فيرحتلااذهىلعاوردقفةلقلايفةياغباتكلاب

ءاقلإفيرحتلابدارملاّنإ«:ًالئاقرخآيأربيزارلاىتأمث
هانعمنعظفللافرصوةدسافلاتاليوأتلاوةلطابلاةهبشلا
لهأهلعفيامك،ةيظفللاليحلاهوجوبلطابىنعمىلإقحلا
.»حصألاوهاذهو،مهبهذملةفلاخملاتايآلابةعدبلا

:ريسفتلااذهةصالخو

.فيرحتلاعوقوليلعتفعض.١
.دسافلاريسفتلاوهفيرحتلابدارملايفحصألا.٢
ةعدتبملابهاذملاباحصأهيرجيناكهنيعاذهّنإ.٣

.فَّـرحيملهنأبمَّـلسملانآرقلايفةيمالسإلا

لٱَنوُفِّـرَُحي«:٥:٤١ةدئاملايفءاجو
ْ

ِدْعَبْنِمَمِلَك
يأ»هعضاومدعبنم«هلوقبيواضيبلااهرسفيو»ِهِعِضاَوَم
ّنأيوُر...اهيفهللاهعضويتلاهعضاومنعهنوليمي

دوهيلاهركف،نيَنَصُْحماناكو،ةفيرشبىنزربيخنمًافيرش
لوسراولأسيلةظيرقينبىلإطهرعمامهولسرأف،امهمجر
نإو،اولبقافميمحتلاودلجلابمكرمأْنإاولاقو،امهنعهللا
نبالعجف.هنعاوبأفمجرلابمهرمأف.الفمجرلابمكرمأ

هلإاليذلاهللاكدشنأ«هللاقومهنيبوهنيبًامكحايروص
،روطلامكقوفعفرو،ىسوملرحبلاقرفيذلا،وهالإ
هلالحهباتكمكيلعلزنأيذلاو،نوعرفلآقرغأومكاجنأو
:لاق...نصحأنمىلعمجرلاهيفنودجتله،همارحو
انيلعلزنينأهتبذكنإتفخلاقف.هيلعاوبثوف.معن
نأدعبيأ»هعضاومدعبنم«:يزارلالاقو.باذعلا
مرحوهلالحلحأو،هضورفضرفيأ،هعضاومهللاهعضو
َلجلااوعضومهنإهلوقبدوصقملاانهو.همارح

ْ
مْجرلاناكمد

هذهتركُذدقو.»شيرقفارشأنمنينثاىنزةثداحيف
دوصقملانأىلعلديامم)ليزنتلابابسأ(باتكيفةثداحلا
داسفوءافخإلالب،يظفللارييغتلاوهسيلفيرحتلاب
عفداذهيفو،ةقباسلاتايآلاريسافتيفنيبتامك،ريسفتلا
.موعزملافيرحتلاءاعّدال

اهريسافتوةينآرقلاتايآلانمقبساملكنمطبنتسن
:مالسإلارصعلبقسدقملاباتكلافيرحتىوعدنع

.هلصأنعءيشلاةلامإوأفرصوهةغلفيرحتلا.١
هانعمةسدقملابتكلافيرحتّنإنيرسفملارثكألاقو
مكحيملكلذريغبمهنملاقنمو.دسافلافرصلا
حرصيناكلب،يظفللافيرحتلاعوقوبًامزاج
فيرحتلابلوقلانوحجريمث،نيهجولالامتحاب
.يونعملا

فيرحتلاىنعمىلعفيرحتلاةملكلمحوهلوقعملا.٢
رثكأكلذبرقأامك،يظفللافيرحتلاةبوعصل،يونعملا
:٥:٤١ةدئاملاهريسفتدنعيزارلالاقدقو.نيرسفملا
لوقنملاباتكلانأللطابلاليوأتلالمتحيفيرحتلا«
.»ظفللارييغتهيفىّتأتيالرتاوتلاب

ةاروتلايفثدحدقنوكيفيرحتلالوصحضرفىلع.٣
اهيفركذيتلانآرقلاتايآنأل،ليجنإلابساسمنود
.ىراصنلاىلإطقريشتالو،دوهيلايفتلزنفيرحتلا
ىلعنآرقلانمناهربالهنأبمزجننأعيطتسنًاذإو
.ًاقلطمليجنإلافيرحت

نأضرفىلع(ةاروتلافيرحتبدوهيلالكنآرقلاِمريمل.٤
.دوهيلاضعبنمعقوامنإ)يظفلفيرحتهبدوصقملا
اهسميملدوهيلاةيقبدنعةاروتلاخسنرثكأفكلذىلعو
.فيرحتلا
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فيرحتبلب،ةاروتلاعيمجفيرحتبدوهيلانآرقلاِمريمل.٥
.اهتايآضعب

ّنألب،ةيكملاروّسلايفءيشفيرحتلاتايآنمدريمل.٦
ًاحدمناكليجنإلاوةاروتلانعةيكملاروّسلايفدروام
روّسلاتقبسةيكملاروّسلانأمولعمو.ًاميظعتو
هيلإريشُألباتكلايففيرحتكانهناكولف،ةيندملا
.ءارطإلاوحدملاضوعةءادبلاذنم

:ريبكلاهريسفتيفيزارلانيدلارخفمامإلالاق
اذهو،هقحنعءيشلاةلامإوهليدبتلاورييغتلاوفيرحتلا«
بتكلاىلإبسُنىتمو.ةغللايففيرحتلاىنعموه
،يهلإلاهدصقمنعهللامالكةلامإهبدوصقلاناكةيوامسلا
:ةثالثطورشفيرحتلالوصحيفطرتشيو.يقيقحلاهانعمو
هعنصينأ)٢(.هعناصةفرعمبريصيفيرحتلاّنإ)١(
داسفإبالإموقيالولصحيالهّنإ)٣(.دصقبوًادمعلعافلا
.»يقيقحلاصنلا

هنأللوألاطرشلاركذبتأدبدقو«:يزارلالاقمث
هلسيليذلاليقثلابنذلاوهفيرشلااننآرقبسحب
الفلهجبيألعافلاةفرعمنودبثدحنإنكلو.ليثم
ديري،امًافيرحتركذينيحنآرقلانأةجيتنلاو.ًابنذنوكي
روكذملاتايآلاكلذليلد.هلعافةفرعمبلصاحلافيرحتلا
دقو.نوملعيمهوةيوامسلابتكلانوفرحيسانلانأاهيف
عينشلعفوهباتكّيأفيرحتنأل،يناثلاطرشلابتينث
مرجوهعينشلعفلكو.لعافلاهبكتراعيظفرساجتو
.ًادصقًالوعفموًادمعًابكترممرجلانوكينأدبالو.بنذو
داسفإيفموقيفيرحتلانأوهو،ثلاثلاطرشلابتمتخمث
-فيرحتةملكلصأوهاذهنأل،يقيقحلاصنلاىنعم
لصحيملةلامإلالصحتملنإف،هقحنعءيشلاةلامإينعأ
.»فيرحتلا

بتكلافيرحتوليدبتنكميهنأملعاو:يزارلالاقمث
:اهنمىتشقرطبةسدقملا

.يلصألاصنلايفنكتملتارابعوأتاملكةدايز.١
.لصألايفتناكتارابعوأتاملكفذح.٢
ًاظفلاهيفانيامباهضيوعتوتارابعلاوأتاملكلاليدبت.٣

.ىنعمو
اليكنيعماسلاىلعاهئاقلإدنعظافلألاضعبرييغت.٤

.نيبملاقحلااوفرعيالواوديفتسي
.ةءارقلايفصوصنلاضعبنعًاحفصبرضلا.٥

،هباتكيفهللاميلعتلًانيابمًاميلعتةماعلاميلعت.٦
.هنمدافتسملاوهفَّـرحملاميلعتلااذهنأبمهعادخو

ًارياغموًابذاكًاليوأتةيزاجمتاملكضعبليوأت.٧
.دوصقملاىنعملل

.ًافَّـرحمًاريسفتىنعملاةضماغلاتايآلاضعبريسفت.٨

فيلأتيهو،ىرخأةقيرطكلذىلعضعبلادازدقو
،ىلعألايلعلاندلنمةاحوماهنأاهيفلؤمءاعّداوةبذاكبتك
نأل،ءيشيففيرحتلابابنمسيللعفلااذهنكلو
نأةجيتنلاف.هقحنعهتلامإوأهللامالكرييغتوهفيرحتلا
سيل،هللانماهبىحوماهنأبءاعدالاو،ةبذاكبتكةعاذإ
.بذكلابابنملبفيرحتلابابنم

:نيمسقمسقنتةروكذملاةينامثلافيرحتلاعاونأنأمث
.ًالوأةروكذملاةثالثلاوهرهاظلافيرحتلاف.رَّـدقمورهاظ
.ةريخألاةسمخلاوهردقملافيرحتلاو

يظفلموعزملافيرحتلااذهله:لأسننأانهانلقحيو
ىرتايثدحلهفًايظفلًافيرحتناكنإف؟يريدقتوأ
ًايظفلناكنإو؟ةفرعمنودبوًاوهسعقومأ؟دصقوةفرعمب
يمسقنممسقّيأيفانلاولوقيلف.دصقوةفرعمبو
يفعقومأ)ةاروتلا(ميدقلادهعلاباصأله؟عقوباتكلا
؟)ليجنإلا(ديدجلادهعلا

؟هلعفيذلانم:اولوقيلفةاروتلايفعقودقهنإ:اولاقنإ
عقودقناكنإو؟ىراصنلانممأدوهيلانملعافلالهو
؟مهدعبمأهلسروحيسملالبقثدحلهف،دوهيلانم

َّـثححيسملانأل،دودرملوقاذهفمهلبقعقوهنإاولاقنإ
مدعىلعنييقودصلاخَّـبوو،ةاروتلاشيتفتىلعدوهيلا
لٱاوُشِّـتَف«:مهلًالئاقاهتفرعم

ْ
اَهيِفْمُكَلَّـنَأَنوُّنُظَتْمُكَّـنَألَبُتُك

امك.)٥:٣٩انحوي(»ِيلُدَهْشَتيِتَّـلٱَيِهَو.ًةَّـيِدَبَأًةاَيَح
لٱَنوُفِرْعَتَالْذِإَنوُّلِضَت«:لاق

ْ
:٢٢ىّتم(»ِهللاٱَةَّـوُقَالَوَبُتُك

دهاوشوتاسابتقاةدعاوسبتقاهلسروحيسملانأامك.)٢٩
ذإدوهيلايديأبتناكيتلاصوصنلافلاختالةاروتلانم
نألوقعملانمسيلو.مويلاىلإمهيديأبلازتالوكاذ
سيلو.ةفَّـرحمتايآب»هحوروهللاةملك«حيسملادهشتسي
راصنأنويراوحلا«مهوهذيمالتدنتسينأًاضيألوقعملانم
.اهصوصننممهميلاعتنوتبثيو،تفرحتبتكىلع»هللا

نإفهلسروحيسملادعبعقودقفيرحتلاّنإاولاقنإف
مويلاىلإحيسملانمزنمةاروتلانأل،لطابمعزًاضيأاذه
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نلف،دوهيلاىدلةدوجوميهامكنييحيسملاىدلةدوجوم
يديأنيباهدوجوبنوملعيمهواهفيرحتىلعدوهيلارساجتي
.مهيلعةجحلاةماقإةفاخم،ىراصنلا

ًاضيأمهنإف،ىراصنلانمعقودقفيرحتلاّنإاولاقنإو
ًافيرحتنوعيطتسيالمهنأل،دوهيلاىشخيامككلذنوشخي
مهنكميالنيذلا،دوهيلامهموصخىدلاهدوجوبمهملععم
تلازالةاروتلاو.بيعملانئاشلالمعلااذهىلعتوكسلا
تبتُكيتلاةيربعلاةغللاتاذبنآلاىلإنيفرطلاىدلةيقاب
،ىراصنلاديبامبدوهيلاديبامةنراقمتراصدقلو.اهب
نأضرتعملاىلعو.قافتالاةياغيفناتخسنلاتدجُوف
يفًاليدبتوأًاصقنوأةدايزدجواذإف،هسفنبرمألانحتمي
دجونإنكلو.ضارتعالاكاذذإهلقحيف،امهدحأ
؟همكحنوكياذامفهريغامهدجوامكنيتقفتمنيتخسنلا
اهفيرحتىلعاوقفتادوهيلاوىراصنلانإلوقيىرتايله
؟ًايوس

قفتينألقعُيالهنأل،لوقعمريغانلقامكاذهّنإ
،ةاروتلافيرحتىلعىراصنلاعمحيسملاوركنممهودوهيلا
توهالحضوتيتلااهيفةدراولالاوقألاكلتيفةصاخو
.ميدقلادهعلانمةدععضاوميفةروكذملاهتوسانوحيسملا
تاّوبنلاةفاضإىلعىراصنلاودوهيلاقفتينأرظتنيلهف
مهنأعم،هتمايقوهنفدوهبلصوحيسملاتوهالبةصاخلا
هلسرنودهطضيو،هتوهالبهحيرصتيفحيسملانوضراعي
؟يحلاهللانباهنأبنوزركياوناكمهنأل

،ليلقبهدعبو،نييراوحلارصعيفهنأانركذامىلإفضأ
:لثمةسينكلاءابآو،ءايقتألاءاملعلانمريثكبتك
ديهشلاسونيتسويوسويطانغأو،ينامورلاسدنميلكأ
يفمهبتكاوفَّـلأنيذلاسوانيريإويردنكسالاسدنميلكأو
سونايربكوسناجيروأكو،حيسملليناثلاولوألانينرقلا
سويليسابوبهذلامفانحويوسويسربمأوسويباسوأو
،عبارلاوثلاثلانينرقلايفمهبتكاوبتكنيذلاسونيطسغأو
نآلاىلإةيحيسملافئاوطلاىدلةدوجوملازتالمهتافلؤمو
:هيدهعبسدقملاباتكلاتايآنمتاسابتقالابةمعفم
ىدلامعمنولوألاهبتكاماّنراقاذإف،ديدجلاوميدقلا
نيبيلكلاقافتالادوجوف.ًاقرفاندجواملمويلاىراصنلا
نيذللاليجنإلاوةاروتلانمةفلتخملاءاملعلاءالؤهتاسابتقا
نيبو،مالسإلاروهظلبق،ةديعبلامهنامزأيفمهيديأباناك
ىلععطاسليلدمويلاةلوادتملابتكلايفاهتاذصوصنلا
.ةسدقملاهللابتكيففيرحتّيأعوقومدع

يحولانعنيملسملاةركف:يناثلاببسلا
:ليجنإلاو
يحولابقلعتياميفمهتيرظنىلإعجريفيناثلاببسلاامأ

ةيهلإلابتكلانإلوقتيتلاةيرظنلاكلت،ليجنإلاويهلإلا
يفةنّودم،لزألاذنمةنئاكاهنإو»ىنعموًاظفل«هللااهيحوي
حيسملاىلإيحوُأيوامسباتكليجنإلانإو»ظوفحمحول«
.ءامسلانم

:يحولاةيرظن-١

يذلاهسفنوههللانأنيملسملاءاملعمظعمنمؤي
،ماركلاهلسروهئايبنأىلإاهاحوأيتلاةيهلإلابتكلابتك
حوللا«يفّطخف»ملقلا«رمألزألاذنمهنأنودقتعيو
ءايبنألاىلإتيحوُأيتلالمجلاوتارابعلاصن»ظوفحملا
يفهلسراونوكيلمهنّيعفقبس،ًاسانأراتخاهنأمث.لسرلاو
.رشبللةسدقملارافسألاغيلبت

،ةملكلكنإنولوقيمهارنتادقتعملاهذهىلعءانبو
لُبو،ءامسلانميحوُأ،فرحلكو

ِّـ
ملاعلاىلإمهتطساوبغ

.»ةيكيناكيم«ةيلآةقيرطب

،ةماعلاةيمالسإلاةيحانلانم،يهلإلايحولاىلإرظنلاف
نييحيسملانحنف.ةيحيسملاةيحانلانمهيلإرظنلافلاخي
مهئامكحونيملسملاةفسالفمالعأانعمنمؤيامكنمؤن(
هللادنعسيلنأ)مهريغويبارافلاودشرنباوانيسنباك
داقتعالاف.»يلآ«لازنإًاذإهدنعسيلف،فورحالوتاغل
لٱِهللاٱُساَنُأَمَّـلَكَت«وهيحولانعيحيسملا

ْ
َنوُسيِّـدِق

لٱِحوُّرلٱَنِمَنيِقوُسَم
ْ

.)١:٢١سرطب٢(»ِسُدُق

انلنكممريغقئاقحراهظإوهاندنعيحولاىنعمف
.دّسجتلاوسدقألاثولاثلاّرسك:ةيعيبطلااناوقباهتفرعم
رطختحتنكلو،هيلإلصينألقعللنكميامامأو
ةبسنلابدحاورمأماهلإلاويحولاو.ًاماهلإىّمسُيف،لالضلا
الامهو.يرشبلالقعللةبسنلابنازّيمتمنارمأو،ىلاعتهللا
امةسدقملارافسألااوبتكنيذلاةبتكلانّقلهللانأناينعي
مهكّرحهّنإلب،خيراوتوميلاعتنمًافرحًافرحهورطس
سيلو.للزلانممهظفحو،ةفرعملابمهلوقعرانأو،ةباتكلل
وأ،ىلاعتهللاىلعليحتسيامثالثلاتاجردلاهذهيف
نععزنياماهيفسيلهّنأامك،هتافصنمًائيشيفاني
.يتاذلاهغوبنوهتيرحناسنإلا
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ديدجلاوميدقلانيدهعلايفةسدقملارافسألاّنإانلقاذإف
ةلزنموأ،هللانماهبىحومةيهلإرافسأوأ،هللامالكيه
ةملكو،ةيآةيآاهلزنأهللاّنأكلذبديرنال،هللادنعنم
هللامفنماهعمسامكبتاكلااهبتكف،ًافرحًافرحو،ةملك
اذإلجوزعهللاّنأديرناننكل.ةيلصألااهفورحبهتكئالموأ
هرارسأنمًائيشرشبلاغلبُينأهتمكحوهفطلومسبدصق
مث،دوصقملارفسلاةباتكىلعهثعبيفهراتخيًابتاكًاينطابكّرح
رايتخاهمهليو،ةزاتمملاهتمعنوصاخلاهدييأتبهدمي
هناحبسءاشيتلالاوقألاولامعألاوفورظلاوثداوحلا
نمهمصعو،ًادشرموًابيقرهلناكو،هدابعةدئافلاهتباتك
،هاّيإهللاهمهلأامالإلقنيالف،اهريطستواهلقنيفأطخلا
بتاكلاةزوحيف،عيطمبتاكككاذذإلوسرلانوكيف
.هتدارإعوطو،ىمسألا

نمةلوهجمفورظلاوثداوحلاضعبتناكامبرو
وأ،ةرشابمهيلإهللااهاحوأاذإالإاهيلإلصيالف،بتاكلا
عالطتساب:هتفرعمعيطتسيامموأ،هيدلةمولعمنوكت
ةجاحالف،ءارقتسالاوبيقنتلاو،دوهشلالاؤسو،رابخألا
هللاهمهليامنإ،كلذةدئافمدعلهيلعاهليزنتىلإذئدنع
نألٍفاكاذهو،لالضلانعاهداريإيفهنوصيواهتباتك
ىحوملاباتكلاو،هللاباتك:لاقُيف،هللاىلإباتكلاىَزعُي
هعيضاومهرايتخابهليماسلافلؤملاوههللانأل،هللانمهب
يذلاعونلاباهتباتكىلعمهكيرحتو،اهيلقانماهلإو،هيناعمو
نماهريطستنوضغيفأطخلانعمهاّيإهتمصعو،هدارأ
.اهماتخىلإاهلوأ

نم:ةيعيبطلابتاكلاتافصلطبيالاذههللالمعو
هيفاهقلخيالو،ةيهيدبةحاصفو،ةيوغلفراعمو،ةيلهأوءاكذ
وهسيلو،ءاشينمراتخيهللانأل،اهبظحيملنممناكاذإ
المثنمو،هيحومهيلإيقليلءاغلُبلاوةاحُّنلاىلإةجاحب
قيسنتو،ظافلألاليزنتةسدقملابتكلايحومزلتسي
اهلقنيف،يناعملاومكحلاىلعةداعهيفرصتقينكل،بيكارتلا
يفكاذو،ةحضاوةحيحصةرابعو،موهفمبلاقيفاذه
،ناهذألاىلإةماتيناعملالاصيإىلإالإهبدصقيالبيكرت
ةحاصفنيبًالثمناتشف.نيلقنلاالكيفىنعملافلتخيالو
،سوماعيبنلابولسأنيبو،ءايعشإيبنلاكغيلبلارعاشلا
هبزاتميامركننالاننأامك.هللاتايآلقنييبنامهالكو
،ريبعتلاةقرنميليجنإلااقولبيدألابيبطلاءاشنإ
دهعلاةبتكنمهريغءاشنإنع،ةينانويلاةرابعلاماجسناو
ةغلبنوركفيمهنكلو،ةينانويلابهلثماوفّلأنيذلا،ديدجلا

اهّفشتسي،ًايبنجأًابوثةيناربعلاةروصلانوسبلُيف،مهابص
.هئارونمئراقلا

ديريهمالكانلىحوأاذإهللانإف،كلذيفبجعالو
ال،سوفنلاصالخدصقيو،بادآلابلونيدلارهوج
.اهضارعأوقئاقحلاروشق

نأىلإمهعفدتيهلإلايحولاىلإنيملسملاةماعةرظنف
هليزنتيفنودقتعيمهلعجتو،نونظلاسدقملاباتكلاباونظي
ءامسلانمتيحوُأةلاسرهنأنمنآرقلاليزنتيفمهداقتعا
دوجولبجومالهنإنولوقيمهفاذهلو،حيسملاديسلاىلإ
ركذيملنآرقلاّنأواميسال،حيسملاىلإبسنُتليجانأةعبرأ
انيديأنيبيذلاليجنإلاّنأنيمعاز،ًادحاوًاليجنإالإ
لعجيًافالتخاصوصنلاضعبيففلتخمرئاشبعبرأهرابتعاب
اذهيفنيركاذ،ًارذعتماهفيرحتمدعبناميإلاو،اهقيدصترمأ
امو،حيسملابسننعاقولوىتمناريشبلاهبتكامددصلا
عيمجلادنعهبمّلسملانأعم.فالتخانمامهيلودجنيب
ديرنالنحنو.رشباهسسميملءارذعنمدلُوحيسملاّنأ
.نايبنودثحبلااذهكرتننأ

:ةعبرألاليجانألا-٢

،ةحرفمةراشباهانعم،ةينانويةملك)نويلجنفا(ليجنإلا
اهنأل،ةيصالخلاهتراشبصلخملااهبىَّـمس،راسربخوأ
تحبصأو،اهتفرعمىلإءابآلاقاتاملاطيتلاةحرفملاةقيقحلا
اهذخأصلخملانعو.هتريسلةراتو،هميلعتلةراتةفدارم
يفةرم٥٨هدحوسلوباهرركدقف،نويليجنإلاولسرلا
ةبَتَكنممهريغو،ةعبرألانويليجنإلاًارارماهدّدرو،هلئاسر
هتاذسلوباعدامك،هللاىلإةفاضميتأتدقو.ديدجلادهعلا
ملٱ«:لوسرلا

يفِهِئاَيِبْنَأِبِهِبَدَعَوَفَقَبَسيِذَّـلٱ،ِهللاٱِليِجْنِإلُزَرْفُْ ِ
لٱ
ْ

ملٱِبُتُك
ةملكبينعيو،)٣-١:١ةيمور(»ِهِنْبٱِنَع،ِةَسَّـدَقُْ

يتأتو.ءايبنألايفهبدوعوملاصالخلابةراشبلاانهليجنإ
)خلا٢:١٢سوثنروك٢و١٥:١٩ةيمور(حيسملاىلإةفاضم
وأ،انصالخبصلخملااهبانحرفأيتلاىرشُبلااهبداريو
حلَا«برلالاق.هلامعأوهميلعتصخلم

ْ
اَمُثْيَح:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

هبْزَرْكُي يفِليِجْنِإلٱاَذِٰ لٱِّـلُكِ
ْ

ِهِذٰهُهْتَلَعَفاَمِبًاضْيَأَْربُْخيِ،َملاَع
َهلًاراَكْذَت

َ
موقنعسلوبسيدقلالاقو.)٢٦:١٣ىتم(»ا

جلٱَسْيَل«
ْ

يعُدو.)١٠:١٦ةيمور(»َليِجْنِإلٱاوُعاَطَأْدَقُعيَِم
ملٱِةَراَشِب...«ًاضيأ

َليِجْنِإ...«و)٢٤:١٤ىتم(»ِتوُكَلَْ
»ِمَالَّـسلٱِليِجْنِإ...«و)١:١٣سسفأ(»ُمُكِصَالَخ
ملٱِهللاٱِدَْجمِليِجْنِإ...«و)٦:١٥سسفأ(

١(»ِكَراَبُْ
ملٱِدَْجمِليِجْنِإ...«و)١:١١سواثوميت

َوُهيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
.)٤:٤سوثنروك٢(»ِهللاٱُةَروُص
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َبَسَحِساَّـنلٱَرِئاََرسُهللاٱُنيِدَي«لوسرلاسلوبلاقو
ملٱَعوُسَيِبِيليِجْنِإ

ميلعتبيتراشبيأ.)٢:١٦ةيمور(ِ»حيِسَْ
ىلعنمتؤأهنإ«ًاضيألاقو.ميلعتلااذهليلقنو،حيسملا
:٢ةيطالغ(»ناتخلاليجنإىلعسرطبامكةلرغلاليجنإ

)دوهيلا(ناتخلالهألسرطبّرشبامكممأللةراشبلايأ)٧
ْنإو،ىرشبلاوهودحاوىنعملاعجرمنأىرنهلكاذهنمو
.ةفاضإلابزّيمت

ىنعمىلإنومضملاىنعملانمظفللالقتنانأثبليملو
ىلإيصالخلاميلعتلاوىرشبلاىنعمنميأ،نَّـمضتملا
ةبتكيفىرنف،ميلعتلاكلذوىرشبلاكلتليواحلاباتكلا
وأًارفسينعتليجنإةملكيناثلالئاوأولوألانرقلارخاوأ
كلذنعتدرودقو،هلامعأوحيسملاميلعتنمضتيًاباتك
ىلوألانورقلايفتعضُويتلابتكلايفةريثكتاحيرصت
سوانيريإوسونيتسوينوسيدقلاَمِهفاذكهو،ةيحيسملل
.نيلوألاءابآلانممهريغوسدنميلكأو

مه»ليجنإ«ةملكنويحيسملالوقيامدنعنآلاو
نمٌّلكاهبتكامكحيسملاديسلاةايحةمجرت:اهبنودصقي
هبتكامنعوأ...هدرفمبٌّلك،انحويواقولوسقرموىّتم
دهعلارافسألكنعوأ...ةدحاوةلمجةعبرألاءالؤه
.حيسملاداليمدعببتُكاميأ،ديدجلا

ةكئالملاةراشبىلإةراشإ»ليجنإ«ةملكتلمعُتساامبرو
اَنَأاَه«مهنمكالمناسلبليقثيح،حيسملادلومدنع
ِجلُنوُكَيٍميِظَعٍحَرَفِبْمُكُِّـرشَبُأ

َ
ُمُكَلَدِلُوُهَّـنَأ:ِبْعَّـشلٱِعيِم

لٱ
ْ

يفَمْوَي لَُخمَدُواَدِةَنيِدَمِ
ِّـ

ملٱَوُهٌص
،٢:١٠اقول(»ُّبَّـرلٱُحيِسَْ

١١(.

ىلإيحوُأًاباتك-نوملسملادقتعيامك-ليجنإلاسيلف
ملاعللحيسملااهَّـدعأةلاسروهامنإو،ءامسلانمحيسملا
َءاَجاَّـنَحوُيَمِلْسُأاَمَدْعَبَو«:رهاطلاهمفباهبرذنأواهبظعوو
جلٱَىلِإُعوُسَي

ْ
:١سقرم(»ِهللاٱِتوُكَلَمِةَراَشِبِبُزِرْكَيِليَِل

ملهّنأامك،ةبوتكمةلاسرلاهذهذخأيملحيسملاف.)١٤
ىلإمهلسرأمث،نيراتخمذيمالتلًايوفشاهمّلعامنإو،اهبتكي
.مهريغنيرخآاومّلعيلو،ًاضيأمهاهباورشبيلةفلتخمتاهج
هنأهدوعصلبق،حيسملامهدعودقو.ًالسراوُّدُعكلذلو
سدقلاحورلامهللسريسامنإو،ىماتيلاكمهكرتينل
اذهّمتدقو.مهلهلاقامبمهرّكذيو.ءيشلكمهمّلعيل
اوذخأف،نيسمخلامويمهيلعسدقلاحورلالولحبدعولا
.ليجنإلابعيمجلانورشبيمويلاكلذذنم

مهريشبتيفنييراوحلاذيمالتلاىلعيرورضلانمناكو
،ملاعلاتاغلوتاداعمئاليامبسححيسملانعاومّلعينأ
،حيسملاةراشباّهنأثيحنماهتداميفةلاسرلاتناكف
بتكف.اهرهاظمتعونتنإو،ةدحاو-صالخلاةراشب
ٌّلكاحندقو،ةبيرقنامزأيفعبرألارئاشبلاةعبرألانوريشبلا
رئاشبعبرأدوجوًاذإسيلف.ًاصاخىحنمهتباتكيفمهنم
وهلب،نوملسملانظامك،ليجانأةعبرأدوجوينعي
سقرموىّتمنوريشبلاهبتك،ةعبرأرظانموذدحاوليجنإ
ةيوقةداهشلانوكتلسدقلاحورلايحوبانحويواقولو
.ةنيتم

نيدلالهأدوهيللهتراشببتكيدوهيلاوهوىّتمف.١
يذلادوعوملاليئارسإكلمكحيسملانعملكتف،لزنُملا
كلذلو.ميدقلادهعلازومروتاراشإوتاّوبنهيفتّمت
نمميدقلادهعلايفءاجامبداهشتسالانمرثكأ
عجريو،دوادنباحيسملاّنأركذيف،حيسملانعتاّوبنلا
.دوهيلادنعءابآلايبأميهاربإبلُصىلإهلصأب
يذلايلاهركذيو،ميرمركذحيسملابسنيفىطختيو
ةيدوهيلاتاداعلانأل،دسجلابسححيسملادجوه
ناسنإلاباستناركذنودًالئاحفقتتناكةميدقلا
.همأىلإ

ينثولاينامورلابعشلاّصخفىّتمدعببتكسقرمو.٢
أدتباو،ًامامتعوسيلصألمهأف،ةدايسلابحاص
فقوأو،ةايحلالامكزاحميظعكهنعملكتو،هتمدخب
.ناسنإلاذاقنإلاهسّركوًامئادريخلالعفىلعهسفن

،نيركفملاونيمّلعتملاونينّيدتملل،امهدعببتكاقولو.٣
نمىرُيامكنانويلانمملعلالهأبهتراشبّصخو
ةيرشبلايبأمدآىلإعوسيبسنعبتتف،هتراشبةمدقم
نعو،لماكلاهتونهكوحيسملانعملكتو،ءاعمج
نودسودقلاناسنإلاهرابتعابملاعللهمّدقو،هتعافش
ةراشبنع-ةّيحيسملاءادعأّدلأ-نانيرلوقي.هاوس
،بجعالو»تاغللالجسيفباتكلمجأاهنإ«اقول
ًاققدم.لمعوملعلجر،ًاينامورًابيبطاقولناكدقف

،هتايحىلعًاعطاسًارونيقلتاهدحوهتنهمو.ًاققحم
ةلوازمبمهنمدحألنوحمسيالاوناكنامورلانأل
ميظعبناجىلعةدعتاناحتمازاجاذإالإبطلا
.ةروطخلاوةبوعصلانم

نيرشعبةثالثلاهئالمزدعبهتراشببتكدقفانحويامأ.٤
خسردقحيسملادّسجتبنيقيلاناكو،ةنسنيثالثوأ
ّصخف.عزعزتينأنمفوخلالازو،نينمؤملاراكفأيف
فالتخاىلعًالامجإناميإلالهأةرخأتملاهتباتكيف
ملًاعيمجءالؤهلبتكهنألو.ةقباسلامهتافصومهتايسنج
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مهلققحينأدصقلب،هؤالمزهبتكوقبسامببتكي
لبقوأ،ميهاربإلبقطقفسيلحيسملالصأهتراشبيف

ةملكهتراشبيفركذيهارتف،ءدبلاقامعأذنملب،مدآ
يفميظععْقواهلو،اهرهشأوليجنإلالاوقأمخفأنم
ةحتافبوةقيلخلاءدببانركذيهيفف،نمؤملكسفن
تاوامسلاهللاقلخءدبلايف«:ميدقلادهعلايفيحولا
يف«:هلوقبءدبلاءدبانلروّصيف»ضرألاو لٱِ

ْ
َناَكِءْدَب

لٱ
ْ

لٱَو،ُةَمِلَك
ْ

لٱَناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك
ْ

اَذٰه.َهللاٱُةَمِلَك
يفَناَك لٱِ

ْ
َْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك.ِهللاٱَدْنِعِءْدَب

ممٌْءَيشْنُكَي .)٣-١:١انحوي(»َناَكاَّـِ

اقولوسقرموىّتم:ةعبرألانوريشبلاهبتكامعيمجف
َّـرشبوحيسملاهمدقيذلاليجنإلايهةدحاوةلاسر،انحويو

لكو.نيريشبلاءالؤهناهذأىلإسدقلاحورلاهداعأو،هب
ًايوفشىطعملاليجنإلاميلعتهللايحوبلثميمهنمبتاك
ةلاسريدؤتاهنمةراشبلكو،ًاقداصًاليثمتحيسملانم
.ىرخأللةلمكمةصاخ

.ةعبرأالدحاوليجنإلاو.ةعبرأالدحاوحيسملاف
:يبيرقتلثمبيتأناذهحيضوتلو

،طباضمهلوأ.يرصملارطقلااورازبناجأةعبرأنأبه
مث،يحيسمنهاكمهعبارو،نانفمهثلاثوملسممامإمهيناثو
بتكيمهنمدحاولكأدتباو،مهدالبىلإمهترايزدعباوداع
.هآرامكيرصملارطقلانع

)اوبتكاميف(اوفصيملةعبرألانيرئازلاءالؤهنأامكف
لب،نيبذاكاونوكيملو،دحاودلبنعاوملكتلبدالبعبرأ
كلذكف،بتكوّربعاميفًاقداصمهنمدحاولكناك
امنإو،دحاوحيسمنعالإاوبتكيملةعبرألانوريشبلا
رئاشبلاتناكف،هرظنةهجوو،مهنملكراظنمنولفلتخا
اهعبتامو،ةلقتسملارئاشبلاهذهلكوهليجنإلاو.عبرألا
.نايبلاوحاضيإلاةدايزللئاسرنم

:حيسملابسنلودج-٣

بسنيلودجنيبفالخلانممهضعبهاريامامأ
.ًاليلقهيفاونّعمتول،مهفلالهسرمأفاقولوىّتميفحيسملا
وه-عوسيمأميرملجر-فسوينأيفناقفتينالودجلاف
ميهاربإنيببسنلاتاقلحيفناقفتيو،امهيفةريخألاةقلحلا
،يبسلاتقويفلبابرزوليئتلأشيمسايفو،دوادو
ىلإلايجألاءامسأانلمدقيىّتمّنأيفنافلتخيامهنكلو

عبتيىّتمّنأيفنافلتخيو.مدآىلإاهّدمياقولامنيب،ميهاربإ
ةلسلساقولعبتيامنيب،دوادنبناميلسةلسلسهتباتكيف
لجرفسويلعجيىّتمّنأيفنافلتخيو.دوادنبناثان
نباهلعجياقولامنيب،يلصألاعرشللًاقفو،بوقعينباميرم
.يحالطصالاعرشللًاقفويلاه

وه،فالخوضقانتنمنيلودجلانيبرهظيام،ًاذإف
ناكولو.ريثكوأليلقيفرهوجلاسمياليحطسفالخ
يفدوهيلانمةيحيسملاءادعأناكلًايرهوجفالخلااذه
طئاسولانأل،نيلودجلانيذهىلعاوجتحالسرلارصع
رصعّيأنودونيرخآموقيأنمرثكأمهيدلةرسيمتناك
،نيلودجلايفءاجامةحصىلعليلدمهتوكسف.رخآ
ةلوبقموةموهفمتناكةبسنلاهذهّنأىلعليلدو
.ةحيحصو

ريغيرهوجقافتانعّمنييرهاظلافالخلااذهنإلب
ىّتمنوكنمجتاننيتلسلسلانيبقرفلالكو.دوصقم
فسويبناجنمحيسملاديسلابسنانللجسريشبلا
ءارذعلاهمأةيحاننمهبسنانللجساقولو،ميرملجر
.ميرمةسيدقلا

دنعثيدحلاكدوهيلادنعوهويدوهيلادوملتلادرفأدقو
ءاجاممو،ءارذعللهتاحفصىدحإهنمٍهركىلعنيملسملا
ىلجتتةقيقحلاهذهو،يلاهةنبايهميرمنأةحفصلاكلتيف
ةلسلسلاهبتبتُكيذلاينانويلاليجنإلاعلاطينملةحضاو
ّنظُيناكامىلع..عوسي«:أرقيثيحاقوليفةيبسنلا
يف»نبا«ةملكو.»يلاهنباةقيقحلابوهو،فسوينبا
لوانتتلب،رشابملانبالاىلعةرصاقتسيليربعلاريبعتلا
.دجنعًابألسانتملاوأديفحلاًاضيأ

ءادعأهبكسمتييذلايحطسلاضقانتلااذهو
باتكلاةحصتابثإيفانيلعالانلةجحوهةيحيسملا
اوريغينأمهيلعناكلهرييغتنويحيسملادارأولهنأل،سدقملا
ةروكذملاةيبسنلاةلسلسلايفميرممسابهولدبيوفسويمسا
نأىلعلديءيشرييغتىلعمهمادقإمدعنكلو،اقوليف
نييحيسملاىلعةريسعلارومألانمنكيملةقيقحلاهذهمهف
ىلعلديامك.لاوحألاوفورظلاعيمجاوفرعنيذلانيلوألا
،اهنوسدقيوةبوتكملاةملكلانومرتحينيرخأتملانييحيسملانأ
ّريغتل،ليدبتلاوثبعلايديأاهيلإدتمتنأليحتسملانمف
ًاقبطفسويركُذدقو،تالضعمنماهبامليزتلوأ
نأناسنإلكىلعضرفتيتلا،ةيدوهيلاةعيرشلاماكحأل
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هذهنمفسويناكف،يّنبتلاببأوأيعرشبأهلنوكي
.بألامكحيفًابوسحمةيعرشلاةيحانلا

رئاشبلانيبضقانتنمةلهولوألرهظيامللثَمكلذو
راهنتاهنإلب،ساسأىلعدنتستالاذهكاهلكو،عبرألا

.سردلاونّعمتلامامأًاعيرس

سدقملاباتكلايفبلصلا:ثلاثلاببسلا
بلصلاثداوحركذوهو(ثلاثلاببسلانعامأ
ةياغةيأف)سدقملاباتكلاصوصننمضةمايقلاونفدلاو
بولصمىلإمهباستنايفىراصنلاىريله؟هنمىراصنلل
تألتمارشبمهو،مهلًافرش،راعلاولذلازمروه،ناهُم
ىتح،عيفرلايلاعلافرشلاىلإباستنالايفًابحمهسوفن
؟فرشلااذهاولانيل،هنوميقيمثهونفديومهبراوبلصي

؟ةئيرجلاىوعدلاكلتلقعييذلااذهلقعّيأ

نمهوتألةقيقحفرشلااودارأولىراصنلانأىلع
يزخوةناهموةلذمنمهيفاموبلصلاركنييذلابابلا
ةطخنماوصلختومهباتكنمهثداوحاوفذحلو،راعو
ىلعرمألاوامأ.بولصمناهمصلخمىلإباستنإلا
نييحيسملارخفعضومبيلصلاحبصأو،كلذنمسكعلا
:لوقيلوسرلاسلوبّنإىتح،قرعلاميركلكمهيفو،ًاعيمج
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبيِلَصِبَّـالِإَرِخَتْفَأْنَأِيلاَشاَح«

ةيطالغ(ِ»حيِسَْ
يملاعلافرشلاتابجوملكلًازئاحناكهنأعمو.)٦:١٤
هنكلو،سأبوةدشوهاجولصأوملعنمةيويندلاةماركلاو
ْمُكَنْيَبًائْيَشَفِرْعَأْنَأْمِزْعَأَْملِّـينَأل«:لوقيواذهلكيوطي
ملٱَعوُسَيَّـالِإ

.)٢:٢سوثنروك١(»ًابوُلْصَمُهاَّـيِإَوَحيِسَْ
باتكلافيرحتبلوقلاقدصينألقاعلاىلعليحتسيف
بلصلاثداوحباتكلاركذيفنإلب،ببسلااذهلسدقملا
هتحصىلععطاقناهربوعطاسليلدةمايقلاونفدلاو
ناكاذإهنأل،ةدايزلاوفذحلاوفيرحتلانمهتمالسو
لوقعملانمسيلف،مالسإلالبقةقيقحفّرحتدقباتكلا
ًايعادسانلاهربتعيامهيفاوركذيلهلهأهفرحينأانركذامك
دعبفّرحتدقناكنإو.مهراقتحاومهراعومهيزخىلإ
رهوجيهوبلصلاثداوحنآرقلاركذيفنإف،مالسإلا
.هدعباهدوجوكهلبقاهدوجوىلعًاليلدةيحيسملا

بلصلاةقيقحنعمالكلاامأ.نآلااذهبيفتكنو
بابلايفةرافكلانعمالكلادنعءيجيسفءادفلاو
.مالسإلاتاحيرصتونآرقلالاوقأبًادَّـيؤم،سماخلا

دمحممسإ:عبارلاببسلا
بهذياموهو،فيرحتلاىوعدةماقإلعبارلاببسلاامأ

اوفّرحدقىراصنلاودوهيلانأنمنيملسملاةماعهيلإ
،هيقباسكفيعضببسوهف،هنمدمحممسافذحبباتكلا
ناكاذإهنأل،ليلدهيلعموقيالوناهربهبناجبضهنيال
نمًالثمفذُحوسدقملاباتكلايفركُذدقدمحممسا
نمسيلو.فيرحتلااذهىلعًادهاشليجنإلالظل،ةاروتلا
امهنمفذُحوامهيلكيفركُذدقهمسانوكينألوقعملا
اذهىلعناتفلتخمناتّمُأأطاوتتنألمتُحيالهنأل،ًايوس

.روفنوةوفجنمامهنيبامعم،فذحلا

دقدمحممسانأقدصنوانلوقعيغلننأانعطتسااذإ
اذهلمهباتكاوفّرحوهنمىراصنلاهفذحمثليجنإلايفدرو
لقعتةديدجًالوقعانلقلخننأعيطتسنالاننإف،ضرغلا
اودارأاملدوهيلاف.ًاضيأةاروتلانمهوفذحدقدوهيلانأ
اوّريغيملو،باتكلانمهمسااوفذحيملحيسملاةمواقم
،هتلاسرةقيقحطقفاوركنألب،هيفهنعتدرويتلاتاّوبنلا
.هنعأَّـبنتملارظتنملاايسملاوهنوكينأيفاوّكشو

:ةصالخلا
سدقملاباتكلافيرحتّنإلوقنقبساملكنم

عقيملهنإو.ليحتسمولب،نكممريغرمأ،دصقوةفرعمب
خسنمويلاىلإدجوتو.هدعبالومالسإلالبقاذهنمءيش
ال،هدعبومالسإلاروهظلبقنمسدقملاباتكلانم
خسنلاهذهنمو.امًافالتخامويلاةلوادتملانعفلتخت

ناكيتافلارصقباهدوجولةيناكيتافلاةامسملاةخسنةديدعلا
.ةنسنيسمخونيتئامبةرجهلالبقامىلإعجرتوامورب
يهو،ءانيسروطيفاهيلعرثُعيتلاةيئانيسلاةخسنلاو
يتئامبةرجهلالبقامىلإعجرتوليجنإلاوةاروتلالمشت
فحتملايفنآلادجوتيتلاةيردنكسالاةخسنلاو.ةنس

يتئامبًاضيأةرجهلالبقامىلإعجرتو،ندنلبيناطيربلا
سماخلانرقلايفتبتُكدقو،ةيمارفإلاةخسنلاو،ةنس
وأدلجلانمقوقريفةبوتكمخسنلاهذهلكو.حيسملل
اهضعببنوثحابلااهنراقدقو.نآلالمعتسُيالاممهريغ
مويلااهلوادتييتلاو،مالسإلادعبترهظيتلابتكلابو
يفةتبلافلتختالاهودجوف،ءاوسلاىلعىراصنلاودوهيلا
اذهلكيفو.تابجاولانمبجاووأ،دئاقعلانمةديقع
.فيرحتلاىوعدنالطبىلععطاقناهرب

:ًايخيراتحيحصباتكلا
ةداهشىلععلّطنلو.طقفيرحتهقحليملباتكلاف

نإف،نييحيسملاريغونييحيسملانمنيلّوألانيفلؤملا

مالسإلايفةيحيسملاسدقملاباتكلاةّحص:يناثلابابلا

١٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



يتلاعئاقولاةحصبنودهشيذإ،ىمظعةيمهأمهتاباتكل
دقو.ىلوألانورقلاةثالثلاةدميفليجنإلايفتركُذ
،باّتكلاءالؤهةطساوبًاميظعًارتاوتثداوحلاهذهترتاوت
نماهلوانتينأثحابلكىلعّنيهلاريسيلانملعجامم
بسحاهيفتركُذيتلاعضاوملانيبواهنيبنراقيومهتافلؤم
.ليجنإلاصن

اهتيمهأيفقوفتنيينثولانيفلؤملاةداهشنأيفكشالو
ليجنإلاقئاقحلكباوفرتعامهنأل،نيرخآلانيفلؤملاةداهش
مهناميإمدعلضارغألانمنولاخمهنألدصقنودهثداوحو
اوركذامنإو،يوامسباتكّيألمهذيبحتوأ،يهلإنيدّيأب
.نوملعيالمهوهلاودهشف،عئاقودرجمكليجنإلارابخأ
هتمايقوحيسملابلصًالثمركنينملكىلعناكانهنمو
ميوقتوسوينوتيسخيراتءيشلكلبقبّذكينأهدوعصو
ريغحبصيهنإفكلذلعفاذإف،ينلبتاقباطموسوتيسات
ًاضيأنيينثولاءاملعلاءالؤهلولب،طقفليجنإللبِّـذكُم
ةحضاولاةيخيراتلاقئاقحلاريرقتىلعمهقيقدتمهعفدنيذلا
عئاقولاةحصلاودهشينأنييحيسمللصاخلامهئادععم
.ةقَّـفلمريغةيعيبطمهتداهشتءاجف،ليجنإلااهاوريتلا

مجارتوًاخيراتىوحدقهسفنليجنإلانأاذهىلإفضأ
دصقنيريشبللنوكينأنودتركُذاهلكو،ةفلتخمتافصو
ةرطابألاركذدجنليجنإلايفف.اهركذيفيسيئر
دجنامك،سويدولكوسويرابيطوسطسغوأكنيينامورلا
يطنبلاسطاليبكنيينامورلاماكحلاركذًاضيأهيف
،نويلاغوسلوبسويجرسوسوتسفوسكليفوسوينيريكو
ريبكلاسدوريهكدوهيلاكولمركذهيفدجنكلذك
يفًاعيمجءالؤهرْكِذف.سابيرغأوسابيتنأوسواليخرأو
نوخرؤملاهبمهفصوامعلقيالامبمهفصووليجنإلا
ةحصىلعةحضاوةلالدلديةقدلانمدوهيلاونوينثولا
ءالؤهلكركذهبمّلسملاوربتعملاخيراتلانأل،باتكلا
يفّنيعملانامزلاتاذيفمهدوجوىلععمجأوصاخشألا
.ليجنإلا

لثمةفلتخمنكامأليجنإلاركذدقفاذهىلعةدايزو
سوثنروكويبليفوصربقويكينولاستوةينوقيإوةيكاطنأ
ركذو،ذئنيحةقرفتملاندملانماهريغوةيردنكسإوامورو
نيـينـامورـلاباـونللـةـيـكلـملاتـاـعطـاـقملاوخوـيـشلازـكاـرم
دونجركذو،نييويسألاونيينثولاونيينانويلانييسايسلاو
ةهلآلاركذو،يرصيقلاطالبلاءاضعأويروطاربمالاسرحلا
دجوتملةريثكةينانويفئاظوركذو،سيماطرألثمةروهشملا
يدوهيلاسوفيسويهديؤياذهلك.مايألاكلتيفالإ

تافاشتكالاعيمجهديؤتامك،سوينوتيسوسوتيساتو
.امورونانويلاوصربقوايكرتونيطسلفيفةثيدحلا

هثداوحوليجنإلاةحصبةقطانتاداهشدهشياذهلكو
.ًايملعوًايخيرات

خَسنُيملسدقملاباتكلا:ثلاثلالصفلا

لظلاسمشلاتخسن:لاقُيف،لقنلاوةلازإلاًةغلخْسَّـنلا
ًافرحرخآباتكنعهلقنيأباتكلاخسنو.هتلازأيأ
لاقدقو.هتوبثدعبمكحلاعفرًاحالطصاو.فرحب
ةماعىرناننإفاذهلو،دوهيلاهركنأو،هزاوجبنوملسملا
ملسدقملاباتكلانأضارتفاىلعهنا:نولوقينيملسملا
،هيحوةسادقلًاظفاحًاحيحصلازيالهنأو،فيرحتهرتعي
.نآرقلابخسُنهنإف

هتابثإىلعموقيالوليلدهدنسياللوقكشالواذهو
.ناهرب

.يئاشنإويرابخإ:ناعونةيهلإلارافسألايفمالكلاف
حصيالخسنلاف.يعضوويلقع:ًاضيأناعونيئاشنإلاو
ةقباطمةياوربيذكتمزلتسيهنأليرابخإلايفهعوقو
يعدتسيهنأل،يلقعلايئاشنإلايفهعوقونكميالو.عقاولل
فورعملابرمألاكرييغتلالبقتاليتلاةيعيبطلائدابملاضقن
هيفزئاجخسنلافيعضولايئاشنإلاامأو.ركنملانعيهنلاو
نـاكـملاونـامزـلالاـوحأُّريـغــتبضرــفلاريــيغـتنـاكـمإل
نكامأيفةينيدلارئاعشلاةماقإبرمألاك،صاخشألاو
نمو.ةمولعمةنمزأيفةمعطألاضعبنعيهنلاو،ةنّيعم
اذهنإف،ديدجلادهعلابميدقلادهعلاخسنناكليبقلااذه
لاقامك،ًايعيبطأدبمضقنالو،ًاعقاوًارمأفنيملخسنلا
.»لمكأللبضقنألتئجام«:حيسملا

حيحصلالقنلاوهنيملسملادنعخسنلايفةدمعلاو
يردنانسلفاذهلو.داهتجالاويأرلاالقداصلاخيراتلاو
سدقملاباتكلاخسنبمهاوعديفنودنتسيدنسيأىلع
ىلإةراشإلانمةيلاخثيداحألاونآرقلانأعم،نآرقلاب
هتايآخسنهنكلو،ًاخسنركذدقنآرقلانأحيحص.اذه
ًالثممهف.سدقملاباتكللوههخسنال،ضعبلااهضعب
َنوُئِباَّـصلٱَواوُداَهَنيِذَّـلٱَواوُنَمآَنيِذَّـلٱَّـنِإ«:ةيآنإنولوقي
لٱَوِهللاٱِبَنَمآْنَمىَراَصَّـنلٱَو

ْ
َالَفًاِحلاَصَلِمَعَوِرِخآلٱِمْوَي

.)٥:٦٩ةدئاملاةروس(»َنوُنَزَْحيْمُهَالَوْمِهْيَلَعٌفْوَخ
ُهْنِمَلَبْقُيْنَلَفًانيِدِمالْسِإلٱَْريَغِغَتْبَيْنَمَو«:ةيآبةخوسنم
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يفَوُهَو خلٱَنِمِةَرِخآلٱِ
ْ

.)٣:٨٥نارمعلآةروس(»َنِيِرسَا
،نولوقيامك٨٥نارمعلآبةخوسنم٦٩ةدئاملانأَّـحصولو
يذلاوهوهنأل،اهخسنىلعبترتيامعىلاعتهللاهّزنناننإف
حيحصتلامزلتسملاأطخلانعهّزنملاءيشلكهملععسو
لمعورخآلامويلابوهبنمآنمدعودقليدبتلاورييغتلاب

مهالومهيلعفوخالهنأو،نسحلاءازجلامهيزجينأًاحلاص
لوقلاف.نولطبملاهركولوهدعوفلخمريغهللاو،نونزحي
ولهنألقطنملاهتبثيالو،لقعلاهيلإسنأيالةيآلاهذهخسنب
لمعوهبنمآنِملرجألابهدعوهللافلخأدقفاهخسنتبث

لمعلااذهلثميفعوقولانعهّزنمّلجوّزعهللاو،ًاحلاص
.نيشملا

يفَهاَرْكِإَال«:ةيآنإنولوقيامك :٢ةرقبلاةروس(»ِنيِّـدلٱِ
لٱِبَالَوِهللاٱِبَنوُنِمْؤُيَالَنيِذَّـلٱاوُلِتاَق«هلوقبةخوسنم)٢٥٦

ْ
ِمْوَي

خلٱِنَعَكَنوُلَأْسَي«:ةيآو.)٩:٢٩ةبوتلاةروس(»ِرِخآلٱ
ْ

ِرَْم
ملٱَو
:٢ةرقبلاةروس(»ِساَّـنلِلُعِفاَنَمَوٌريِبَكٌمْثِإاَمِهيِفْلُقِِرسْيَْ

خلٱاَمَّـنِإ«هلوقبةخوسنم.)٢١٩
ْ

ملٱَوُرَْم
ُباَصْنَألٱَوُِرسْيَْ

ةدئاملاةروس(»ُهوُبِنَتْجٱَفِناَطْيَّـشلٱِلَمَعْنِمٌسْجِرُمَالْزَألٱَو
.اذكهو)٥:٩٠

ًامكحوةوالتخسنيعون)١(:ةثالثعاونأمهدنعخسنلاو
تامولعمتاعضررشعلزناميفناك«:ةشئاعلوقك
خسنيعون)٢(.»تامولعمتاعضرسمخبتخسُنف
امهومجرافاينزاذإةخيشلاوخيشلا«:ةيآكًامكحالةوالت
خسنيعون)٣(.»ميكحزيزعهللاو،هللانمًالاكنةتبلا
توملامكدحأرضحاذإمكيلعبتك«:ةيآكةوالتالًامكح

ىلعًاقحفورعملابنيبرقألاونيدلاوللةيصولاًاريخكرتنإ
يفهللامكيصوي«:ةيآبةخوسنماهنإليقدقف»نيقّتملا
اهنإليقدقف»هللاهجوّمثفاولوتامنيأف«:ةيآكو»مكدالوأ
.»مارحلادجسملارطشكهجوّلوف«:ةيآبةخوسنم

تايآبصاخمالسإلايفخسنلانأرهظياذهنمو
تبثي.سدقملاباتكلابخسنللةقالعالو،هسفننآرقلا

:نمكلذ

.نآرقلايفكلذنعءيشدورومدع.١
.هيلإثيداحألاةراشإمدع.٢
.سدقملاباتكلادامتعابوجوبنآرقلاحيرصت.٣
.خسنللءاملعلافيرعت.٤

،سدقملاباتكللهخسننعتايآنآرقلايفدرتمل:ًالوأ
نمو.نآرقلاهبدصُقامنإخسنلاتايآنمهيفدرواملكو

:١٣دعرلاةروس(»ُتِبْثُيَوُءاَشَياَمُهللاٱوُحْمَي«:هلوقكلذ
ْوَأاَهْنِمٍْريَخِبِتْأَناَهِسْنُنْوَأٍةَيآْنِمْخَسْنَناَم«:هلوقو.)٣٩
نأنوّرسفملاحّرصدقو.)٢:١٠٦ةرقبلاةروس(»اَهِلْثِم
:هصخلماميزارلالاق.نآرقلاوهخسنلااذهبدوصقملا
:مهلوقبمالسإلايفدوهيلانعطىلعًادرةيآلاهذهتلزن«
مهرمأيوهنعمهاهنيمثرمأبهباحصأرمأيًادمحمنورتالأ
،يزارلاريسفتكًاضيأةيآلاهذهيواضيبلاّرسفو»؟هفالخب
هلةقالعالنآرقلاهركذيذلاخسنلانأىلعلديامم
.ليجنإلاوةاروتلاب

لَّـدَباَذِإَو«هلوقخسنلاتايآنمو
ْ

ُهللاٱَوٍةَيآَناَكَمًةَيآاَن
»َنوُمَلْعَيَالْمُهُرَثْكَأْلَبٍَرتْفُمَتْنَأاَمَّـنِإاوُلاَقُلِّـزَنُياَمِبُمَلْعَأ
نبالاق«:هلوقبيزارلااهّرسفو.)١٦:١٠١لحنلاةروس(
ًانيلرثكأةيآتلزنمثةدشاهيفةيآتلزناذإتناك:سابع
!هباحصأبرخسيالإدمحمامهللاو:شيرقرافكلاق،اهنم
دنعنمالإءايشألاهذهلوقيالهنإو،ىهنيًادغورمأيمويلا
:امهلوقبنالالجلااهرسفيو.»ةيآلاهذههللالزنأف.هسفن
كدنعنملوقتباذكرتفمتنأامنإ«دمحملرافكلالاق«
.»خسنلاةدئافونآرقلاةقيقح»نوملعيالمهرثكألب

دقو،ليجنإلاوةاروتلابهلةقالعالنآرقلايفخسنلاف
نيدلالالجمامإلاك،مالسإلاءاملعربكأكلذبحرص

»ةمألاهذههبهللاّصخاممخسنلانإ«:لاقيذلايطويسلا
.ةيمالسإلاةمألاينعي

ةاروتلاخسننعءيشثيداحألايفدريمل:ًايناث
نيدلالالجمامإلالاقدقو.هريغبالونآرقلابالليجنإلاو
ماوعلوقخسنلايفدمتعيال«:هريسفتيفيطويسلا
لقنريغنمنيدهتجملاداهتجاالولب،نيرسفملا

...مكحتابثإومكحعفرنمضتيخسنلانأل...حيحص
.»داهتجالاويأرلانودخيراتلاولقنلاهيفدمتعملاو

ملةباحصلالاوقأو،ةحيحصلاثيداحألاونآرقلانأامبو
سدقملاباتكلاخسننعينمضالوحيرصّصناهيفِتأي
ىلعءارتفاوةلطابىوعدكلذبلوقلاحبصأدقف،نآرقلاب
.ىلاعتهللاباتك

دامتعابوجوبهتايآنمريثكيفنآرقلاحّرص:ًاثلاث
ًانميهموهيفاملًاقدصمءاجامنإهنإ:لاقوسدقملاباتكلا
.)فّرحمريغباتكيناثلالصفلا،يناثلابابلاعجار(.هيلع
.هخسنمدعبةداهشاذهلكيفو
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نمتخسُندقةيآ٢٢٥نإنيملسملاءاملعلاق:ًاعبار
معزلالطبيامبخسنلامالسإلاءاملعفّرعدقو.نآرقلا
هبشيامباولاقدقف،ليجنإلاوةاروتللخساننآرقلانأب
ركذدقف.ةنّيعمعضاومىلعالإعقيالخسنلانإعامجإلا
خسنلانإ«:ناقتإلاباتكيفيطويسلانيدلالالجمامإلا
يذلاربخلااّمأ.ربخلاظفلبولويهنلاورمألايفالإعقيال
دعولاهنمو،خسنلاهلخديالفبلطلاىنعمبسيل
يفلخدأنمعنصداسفتفرعاذهتفرعاذإو.ديعولاو
.»ديعولاودعولاورابخالاتايآنمًاريثكخسنلا

:ةصالخلا
باتكلاخسنيملهنأدهشينآرقلانأقبساممصلختسن

نأو،هيحوةسادقلًاظفاحلازيالباتكلانأو.سدقملا
نأو،هباهلةقالعالنآرقلايفةخوسنملاوةخسانلاتايآلا
»هيلعًانميهموباتكلانمهيدينيباملًاقدصم«ءاجنآرقلا
لطبيامم،هيفهللاميلاعتبناميإلاوهقيدصتوهلوبقىلعًاثاح
.خسنلاىوعد

امبلمعلاوباتكلاةعلاطمبجي:عبارلالصفلا
هيف

نيملسملاىلعسدقملاباتكلاةعلاطمبوجوتبثي
:نمهميلاعتبلمعلاو

نيملسملاىلعبجوتيتلاةينآرقلاتايآلا:ًالوأ
هلوقلثم.هتعلاطم

l»لٱَلْهَأاوُلِداََجتَالَو
ْ

َنيِذَّـلٱَّـالِإُنَسْحَأَيِهيِتَّـلٱِبَّـالِإِباَتِك
ْمُكْيَلِإَلِزْنُأَواَنْيَلِإَلِزْنُأيِذَّـلٱِباَّـنَمآاوُلوُقَوْمُهْنِماوُمَلَظ
َهلِإَو
ُ

َهلِإَواَن
ُ

ةروس(»َنوُمِلْسُمُهَلُنْحَنَوٌدِحاَوْمُك
نيملسمللباطخةيآلاهذهف.)٢٩:٤٦توبكنعلا
ملنإهبنونمؤيفيكف،انيلإلزنُأامبناميإلابمهمزلي
؟هوعلاطي

l»ْنِمَنوُّيِبَّـنلٱَوىَسيِعَوىَسوُمَِيتوُأاَمَو...ِهللاٱِباَّـنَمآْلُق
:٣نارمعلآةروس(»ْمُهْنِمٍدَحَأَْنيَبُقِّـرَفُنَالِْمِّـهبَر

ناميإلاىلعةحارصضحتاهتقباسكةيآلاهذهف.)٨٤
ةعلاطمًانمضبجوتو،ىسيعوىسومىلإيحوُأامب
.ليجنإلاوةاروتلا

l»َكلْبَقْنِمَلِزْنُأاَمَوَكْيَلِإَلِزْنُأاَمِبَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱَو
هبَّـرْنِمًىدُهَىلَعَكِئَلوُأ...َنوُنِقوُيْمُهِةَرِخآلٱِبَو »ِْمِ
نونمؤيالنيذلامهكئلوأ.)٥و٢:٤ةرقبلاةروس(
ةاروتلاوهوهلبقنملزنُأامبنونمؤيولب،طقفنآرقلاب
.ليجنإلاو

l»لٱَلِزْنُأاَمَّـنِإاوُلوُقَتْنَأ
ْ

ْنِإَواَنِلْبَقْنِمِْنيَتَفِئاَطَىلَعُباَتِك
)٦:١٥٦ماعنألاةروس(»َنيِلِفاَغَلْمِهِتَساَرِدْنَعاَّـنُك
دق.لفاغملسمسدقملاباتكلاعلاطياليذلاملسملاف
.خيبوتلااذهبنآرقلامهبطاخينيذلاةرمزيفهسفنلعج

l»لٱِضْعَبِبَنوُنِمْؤُتَفَأ
ْ

ُءاَزَجاَمَفٍضْعَبِبَنوُرُفْكَتَوِباَتِك
يفٌيْزِخَّـالِإْمُكْنِمَكِلَذُلَعْفَيْنَم حلٱِ

ْ
َمْوَيَواَيْنُّدلٱِةاََي

لٱ
ْ

لٱِّـدَشَأَىلِإَنوُّدَرُيِةَمايِق
ْ

اَّـمَعٍلِفاَغِبُهللاٱاَمَوِباَذَع
.)٢:٨٥ةرقبلاةروس(»َنوُلَمْعَت

l»َْنيَباوُقِّـرَفُينَأَنوُديِرُيَوِهِلُسُرَوِهللاٱِبَنوُرُفْكَيَنيِذَّـلٱَّـنِإ
َنوُديِرُيَوٍضْعَبِبُرُفْكَنَوٍضْعَبِبُنِمْؤُنَنوُلوُقَيَوِهِلُسُرَوِهللاٱ
لٱُمُهَكِئَلوُأًاليِبَسَكِلَذَْنيَباوُذِخَّـتَينَأ

ْ
ًاّقَحَنوُرِفاَك

لِلاَنْدَتْعَأَو
ْ

ِهِلُسُرَوِهللاٱِباوُنَمآَنيِذَّـلٱَوًانيِهُمًاباَذَعَنيِرِفاَك
»ْمُهَروُجُأْمهِيِتْؤُيَفْوَسَكِئَلوُأْمُهْنِمٍدَحَأَْنيَباوُقِّـرَفُيَْملَو
نألةيفاكتايآلاهذهو.)١٥٢-٤:١٥٠ءاسنلاةروس(
نآرقلاةعلاطمبءافتكالايفهأطخملسمللحضوت
.ليجنإلاوةاروتلانودهبناميإلاو

l»يفَنوُخِساَّـرلٱِنِكَل لٱِ
ْ

لِع
ْ

ملٱَوْمُهْنِمِم
اَمِبَنوُنِمْؤُيَنوُنِمْؤُْ

ًارْجَأْمِهيِتْؤُنَسَكِئَلوُأ...َكِلْبَقْنِمَلِزْنُأاَمَوَكْيَلِإَلِزْنُأ
تدعودقةيآلاهذهف)٤:١٦٢ءاسنلاةروس(»ًاميِظَع
ةاروتلاوهودمحملبقلزنُأامبنمآنملميظعلارجألاب
.طقفدمحمةلاسربناميإلابيفتكينأنودليجنإلاو

باتكلانأ،اههبشيامو،ةقباسلاتايآلانمرهاظف
،لزنمباتككهبناميإلاوهتعلاطمبجيباتكسدقملا
ناميإلابءافتكالانأةنِّـيبم،كلذىلعنيملسملاضحتيهو
نمؤملانوكيلوميظعلارجألالاونليفكيالهدحونآرقلاب
.مهبرنمىدهىلعمهنيذلانيحلفملانم

ةبجوملاةينآرقلارماوألاكلتلطبيامكانهسيل:ًايناث
وهف،هيفامبلمعلاوسدقملاباتكلاةعلاطمنيملسملاىلع
.قبساميفاذهانتبثأامكخسنيملوفّرحيملباتك

نآرقلانأبابلااذهنملوألاثحبلايفانيأر:ًاثلاث
ةعلاطمتناكاذإف.هيحووسدقملاباتكلاليزنتبدهشي
.ليجنإلاوةاروتلاةعلاطمبجيكلذكف،ةبجاونآرقلا
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:يناثلابابلاةصالخ
باتكلانعمّلعينآرقلانأةقباسلاثوحبلايفانيأر

:هنأسدقملا

ءاوسرشبلاةيادهلىلاعتهللاندلنملزنُمباتك.١
.ليبسلا

.فيرحتلانمميلسباتك.٢
.خسنُيملباتك.٣
.هيفامبلمعلاوهتعلاطمبجيباتك.٤

.ةماهقئاقحنمهلكاذهبىفكو

ثيلثتلارس:ثلاثلابابلا

ـةثالـثىلإقـرـطـتـنسثـيلــثـتلاعـوضـوملـاـنـتسارديف
:تاعوضوم

ةمدقم

نآرقلاهبراحيذلاثيلثتلا:لوألالصفلا
ةيحيسملاثيلثتةحصلمالسإلاءاملعةداهش:يناثلالصفلا
كرشلانعيحيسملاديحوتلاهيزنت:ثلاثلالصفلا
ثولاثلاةديقعةحصىلعمالسإلاةقداصم:عبارلالصفلا

ةيحيسملا

ةمدقم

يحاّمإوهف:اهلعبارالماسقأةثالثىلإدوجوملامسقني
اّمإو،تابنلاوناويحلاكقطانريغيحاّمإو،ناسنإلاكقطان
.كشريغنماهفرشأاهلوأو،دامجلاكقطانريغويحريغ

ملاوعلاهذهعيمجعدبمهنأو،دوجومهللانأنمؤيانلكو
يحلاوهدوجوملافرشأنأمادامًاذإمتحتيف.ةفلتخملا
الإو.»ًاقطانًايح«»هدوجو«بناجبهللانوكينأقطانلا
هنملضفأ،هللاقولخموهو،قطانلايحلادوجوملاناكل
دبالو.تاقولخملاىلعهبهلَّـضفدقهسفنوهاميف،ىلاعت
نييلزأانوكينأو،هريغنمالهنمهقطنوهللاةايحنوكتنأ
هللااف.لاحماذهوقلاخلاوهوًاقولخمناكلالإو،هتيلزأب
.هتملكبقطان،هحوربيح،هتاذبدوجوم

هقحلتنأمزلالإو،هللايفةيحورةيرهوجتافصلاهذهو
.لاحمًاضيأاذهو،ضارعألا

هنعَّـربعياموه،قطنلاوةايحلاودوجولايلزألا،هلإلااذهو
تاذلادحاولا،سدقألايهلإلاثولاثلابةيحيسملاةنايدلايف
عوقونأل،ةيضرفلاهوجولانمهجوبمسقنملاريغ،رهوجلاو
روصتيالف،ًايقطنميفنمطيسبلايحورلايفةمسقلا
،اهفرشأوةدرجملاةيحورلاتادوجوملاطسبأيفاهدوجو
يهيتلا،ةيهلإلاصاوخلايفةمسقلاهذهنوكتامنإو

نعةرابعهدوجوف.سدقلاحورلاونبالاوبآلاتافص
نعةرابعهتايحو،ةّونبلاةفصنعةرابعهقطنو،ةّوبألاةفص
.قاثبنالاةفص

بآلااهبقبسيةيدسجةدالويضتقتالتافصلاهذهو
نبالاةدالوف.ةيدبأةيلزأ،ةيحورةدالويهلب،نبالا
رودصلثمك،سدقلاحورلاقاثبناوبآلانمةبيجعلا
دجُوامثيحف،رانلا»بهل«نم»رونلا«قاثبناو»ةرارحلا«
نأنونظيضعبلالعلو.ةرارحلاتناكورونلاناكبهللا
يسميناكاذهمهنظو،ةرارحلاورونلادوجوةلعوهبهللا
»ةرارحلا«تناكو،ًارانهدرفمب»بهللا«ناكولًايقيقح
بهللانأوامأ.ًارانهدرفمب»رونلا«ناكو،ًاراناهدرفمب
رهوجبراناهنأل،لوقلاميقتسينلفةدحاورانرونلاوةرارحلاو
ىلع»ران«ةملكقالطإنكمينلو،ثالثصاوخودحاو
.نييرخألانيتصاخلادوجوطرشبالإصاوخلاهذهدحأ
نأدصقناننإف،هللاوهةيهلإلاميناقألادحأنإانلقاذإف
رخآللٍواسممهنمالكنأو،هلنامزالمنيرخآلانيمونقألا
زّيمتملاةيصاخلاالخ،ءيشلكيفهلاملكهل،هرهوجيف
سدقلاحورلاو،لزألاذنمنبانبالاو،ًادبأبآبآلاف:اهب
لوقلاينعيالميناقأةثالثبلوقلاف.ًايدمرسًاقاثبناقثبنم
ددعتمزلتسيالتافصلاوصاوخلاددعتنأل،ةهلآةثالثب
.لاحماذهو،نارينةثالثبقباسلالثملايفانلقالإو،تاذلا

يواستمًاثلثمكيدلنأبه:لوقنحاضيإلاةدايزلو
،أنكيلو،ّنيعمفرحهنمعلضلكىلعَشِقُن،عالضألا

كنكلو،ًادحاوهتدجولثلثملااذهىلإترظنولف.ج،ب
ىلعقلطتنأالإكعسواملهعالضأىلعشقُنامبهتزّيماذإ
.نيرخآلانيعلضلانعهبزّيمتملاصاخلاهمسااهنملك

قلاخلكلاطباضدحاوهلإبنمؤننيّيحيسملانحنف
ثالثيف،لامكلايلك،دحاورهوج،ضرألاوتاومسلا
.عانقلااهنعفشكوحيسملااهنابأ،ةيتاذصاوخ

رهاوجلارئاسكهلعجنرهوجىلاعتهللانأانداقتعابانسلو
،ءيشهلثمسيلىلاعتوكرابتوهو،ضرعللةضرعةدوجوملا
دوجوملانأل،بسحفهتاذبمئاقهنأشلجهنأدقتعنامنإو
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هانروصتاموأانساوحىدحإهتكردأاموهو،مودعملاضيقن
رهوج:نيمسقىلإمسقنيوهو،هنعرابخإلانكمأولقعلاب
.ضرعو

ولو،هريغىلإهمايقيفرقتفمريغ،هتاذبمئاقلكرهوجلاف
لباقرهوجًالثمناسنإلاف.ةيضرعلالماوعلاتحتعقاوهنأ
نوكيدقف،روطتلاوّريغتلاسيماونتحتعقاوهنألضرعلل
ال،رهوجىلاعتهللانإانلقاذإف.ًاملاعبلقنيمثًالهاج
ينعنلب،ضرعللةلباقلا،ةقولخملارهاوجلاكرهوجهّنأدصقن
تافصلالولدموءامسألايناعمنمهللانأل،هتاذبمئاقهنأ
.اهصئاقنقولخمللنأامك،ةقلطملااهتالامك

موقياليذلاهّنأينعأ،رهوجلاسكعبفضرعلاامأو
الإموقيالوهف،ملعلاكهريغىلإهمايقيفجاتحيلب،هتاذب
ىلإرقتفينأنعهّزنمىلاعتوهناحبسهنأو.ملاعلادوجوب
رهاوجلالكىلعواهعيمجتادوجوملادجوموهو،هريغ
.ضارعألاو

،ضرعلاوأرهوجلاىدعتتالتادوجوملانأثيحو
.هتاذبمئاقيأرهوجًاذإوهف،دوجومىلاعتهللانأثيحو

ءاملعنمريثكرمألااذهيفمالكللضّرعتدقو
نبدمحميضاقلالوقيًالثمف،مهتفسالفرابكونيملسملا
دعاوقلايفسمطلا«هباتكيفينالقابلانبابفورعملابيطلا
ىلاعتهللانإىراصنلالوقيفرظنلاانمعنأاذإ«:»سمخلا
الإًافالخمهنيبواننيبدجنال،ميناقأةثالثيفدحاورهوج
رهاوجلاكالنكلورهوجهنإنولوقيمهف.طقفظفللايف

،حيحصىنعملاو.هتاذبمئاقهنأكلذبنوديريو،ةقولخملا
نبدمحمرفعجوبأمامإلالوقيامك.»ةدسافةرابعلانكلو

نأّنيبتدق«:»يهلإلاملعلايف«هباتكيفبعشألادمحم
تادوجوملاةلعًاذإوهف،قالطإلاىلعلوألوألاكرحملا
.ضرعاّمإورهوجاّمإ:نينثادحأوهةلاحلاهذهيفو.اهلك
هللاو.ضرعلادوجوةلعرهوجلانأل،ًاضرعنوكينألاحمو
َّـنيعتيف.ضرعلادجُواملرهوجلاالولو،ءيشلكدوجوةلع
ًارهوجوأ،رهوجلانمفرشأًائيشوأ،ًارهوجهللانوكينأ
عمظفللايفقرفالذإ،هّمسفتئشاموأًاتاذوأًاصاخ
.»ىنعملاةمالس

لباقلارهوجلاتافصبىلاعتهللانآرقلافصودقو
ىلعوهمويقلايحلاوه«هلوقكهتايآنمريثكيفضرعلل
.»ريصبلاعيمسلاوههنإميلعءيشلكبوهريدقءيشلك
تحتعوقولاباهيفهفصوتافصهللانآرقلاركذدقللب

لاقف،نايسنلاوةرسحلاوبضغلاوطخسلاكةيسفنلالماوعلا
هللابضغيأ)٥:٨٠ةدئاملا(»مهيلعهللاطخسنإ«
مويلا«)٣٦:٣٠سي(»دابعلاىلعةرسحاي«مهيلع
يبر«يراخبلاحيحصيفءاجو.)٧:٥١فارعألا(»مهاسنن
هدعببضغيالوهلثمهلبقبضغيملًابضغمويلابضغ
نيترصابنينيعوًاهجوهللالعجفنآرقلادازدقلو»هلثم
،ىلدتيوونديوشرعلاىلعيوتسيهنأو،نيتطوسبمنيديو
»ههجوالإكلاهءيشلك«لاقف،ًافصةكئالملاويتأيو
»ماركإلاولالجلاوذكبرهجوىقبيو«)٢٨:٨٨صصقلا(
لب)١١:٣٧دوه(»اننيعأبكلفلاعنصٱو«)٥٥:٢٧نامحرلا(
شرعلاىلعىوتسامث)٥:٦٤ةدئاملا(ناتطوسبمهادي
رجفلا(»ًافصًافصكلملاوكبرءاجو«)٧:٥٤فارعألا(

،ضرعلللباقلارهوجلاتافصنمكلذريغىلإ.)٨٩:٢٢
اننيباملكو.انلثماهنعهللانوهزنينيملسملانأعمو
لبقامرهوجلانإ:نولوقيمهنأوهةيضقلاهذهيفمهنيبو
نأىلاعتهللاقحيفليحتسيف،زّيحلايفلخدوضرعلا
نحنامأو.فرظلاهلمشيوضرعلالبقيًارهوجنوكي
ىلاعتهللاو،هتاذبًامئاقًادوجومناكامرهوجلانإلوقنف
صاوخوذ،بسحفهتاذبًامئاقًادوجومهرابتعابرهوج
.سدقألاثولاثلاباهنعربعياميهثالث

ىتحةيحيسملاةنايدلايفةيساسألاةديقعلاوهثيلثتلاو
ملٱُّدِضَوُهاَذٰه«:لوقيانحويلوسرلانأ

ُرِكْنُييِذَّـلٱِ،حيِسَْ
هذهلوسرلاسفنركذدقو.)٢:٢٢انحوي١(»َنْبالٱَوَبآلٱ
يفَنوُدَهْشَيَنيِذَّـلٱ«هلوقيفةديقعلا :ٌةَثَالَثْمُهِءاَمَّـسلٱِ
لٱَو،ُبآلٱ

ْ
لٱُحوُّرلٱَو،ُةَمِلَك

ْ
»ٌدِحاَوْمُهُةَثَالَّـثلٱِءَالُؤٰهَو.ُسُدُق

ضقنيالثيلثتلانأاذهنمرهاظف.)٥:٧انحوي١(
.ددعتلاينعيالهنأل،ىلاعتهللاةينادحو

ميلعتلااذهبراحدقمالسإلانأأطخضعبلانظيو
يفققدملاثحابلانكلو.هبنيلئاقلارَّـفكوهركنأويساسألا
فلاختقئاقحهلحضتتميلعتلااذهءازإمالسإلافقوم
ةحضاوىلجتتيتلاقئاقحلايههذهو.ضورفملاونظلا
بزحتلانعًاديعبًاقيقدًاثحبرمألااذهثحبينملكل
:بصعتلاو

ثيلثتريغوهمالسإلاهبراحيذلاثيلثتلاّنإ:ًالوأ
.ةحيحصلاةّيحيسملا

ةحيحصلااهتركفةّيحيسمللمالسإلاءاملعتبثأ:ًايناث
ةديقعريغرخآءيشاهنأاونلعأيلاتلابو،ثيلثتلانع
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امراهظإيفدهتجاو،نآرقلااهبددنيتلاةطولغملاثيلثتلا
.عادتبالانماهب

موقكمهنعملكتونيّيحيسملاىلإمالسإلارظن:ًاثلاث
.نيكرشمريغنيدِّـحوم

هبمّلعتامكسدقألاثولاثلانعمالسإلاملكت:ًاعبار
هذهةحصىلعاهلهنمةقداصمكلذيفو،ةّيحيسملا
.ةديقعلا

مالسإلاهبراحيذلاثيلثتلا:لوألالصفلا

.ميناقألاثلثم،تاذلادحاوهللانأةيحيسملادقتعت
ةدالووأددعتبمّلعُتالاهنأل،ةينادحولايفانتالكلذبيهو
دقمالسإلانأبلوقلاف.اهوئوانماهتعنيامك،ةيلسانت
براحيملوهف،دودرملوقدقتعملااذهيفةيحيسملابراح
لوقيًاميلعتبراحامنإو،ةحيحصلاةيحيسملاثولاث
كلذنعهللاىلاعت.ةيلسانتلاةدالولاوكارشإلاوددعتلاب
.ًاريبكًاولع

لكبنآرقلاهنعملكتدقفسدقألاةيحيسملاثولاثاّمأ
ريغًادقتعمبراحهنأبلوقلاديؤيامم،ليجبتوسيدقت
تبثي،ةقحلاةيحيسملاهاّيإانملعتو،هبنيدنيذلادقتعملا

:نمكلذ

ثيلثتوهنآرقلاهبراحيذلاثيلثتلا:الوأ
:كارشإلاوددعتلا
وأةينادحولاضقنيالثيلثتبملعتةيحيسملاّنإانلق
يفدحاوهلإسدقلاحورلاونبالاوبآلابنمؤتيهف،اهيفاني
ميلعتلااذهركنتلب،ةهلآلاددعتبطقمّلعتاليهو.هرهوج

.»دحاوهلإبنمؤن«لوقلابأدبيانناميإنوناقو.ًايلكًاراكنإ
املكارشإلاوددعتلاثيلثتلابدصقتةيحيسملاتناكولو

كلذبحرصتمليهو،كاردإلاقوفميلعتلااذهنأبتحرص
.هللاةينادحولهتضقانممدعنمهدقتعتاملالإ

ددعتىلإريشيًاميلعتبراحمالسإلانأررقملاتباثلاو
.هللاابكارشإلاوأةهلآلا

lاوُهَتْنٱٌةَثَالَثاوُلوُقَتَالَو«:٤:١٧١ءاسنلاةروسيفلاق
.»ٌدِحاَوٌهَلِإُهللاٱاَمَّـنِإْمُكَلًاْريَخ

lملٱَوُهَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَل«و
...َمَيْرَمُنْبٱُحيِسَْ

جلٱِهْيَلَعُهللاٱَمَّـرَحْدَقَفِهللاٱِبِْكْرشُيْنَمُهَّـنِإ
ْ

ُراَّـنلٱُهاَوْأَمَوَةَّـَن

ُثِلاَثَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَلٍراَصْنَأْنِمَنيِِملاَّـظلِلاَمَو
،٥:٧٢ةدئاملاةروس(»ٌدِحاَوٌهَلِإَّـالِإٍهَلِإْنِماَمَوٍةَثَالَث

٧٣(.
lملٱَوِهللاٱِنوُدْنِمًاباَبْرَأْمَُهناَبْهُرَوْمُهَراَبْحَأاوُذََّـختٱ«و

َحيِسَْ
َوُهَّـالِإَهَلِإَالًادِحاَوًاَهلِإاوُدُبْعَيِلَّـالِإاوُرِمُأاَمَوَمَيْرَمَنْبٱ
.)٩:٣١ةبوتلاةروس(»َنوُِكْرشُياَّـمَعُهَناَحْبُس

lلُقَتْنَأَأَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإَو«و
ْ

ِساَّـنلِلَت
َّـختٱ
َهلِإَيِّـمُأَوِينوُذِ

َ
:٥ةدئاملاةروس(»؟ِهللاٱِنوُدْنِمِْني

١١٦(.

ىنعملمحيًاميلعتبراحتاهنأتايآلاهذهنمحضاوف
ةينادحوبناميإلاىلإوعدتاهنأو،ةهلآلاددعتوهللاابكارشإلا
لعتالةيحيسملانأامبو.هللا

ِّـ
نمؤتلبددعتبالوكارشإبم

لكىلعوهو،دمحلاهلوكلملاهل،هلكيرشال،دحاوهلإب
ريغًاثيلثتبراحامنإمالسإلانأًاذإتبثيف،ريدقءيش
...اهتديقعو،اهميلعتو،ةيحيسملاثولاث

،صاخعونىلع،ةريخألاةيآلاةقيقحلاهذهديؤييذلاو
نمًانكرميرمةسيدقلاءارذعلارابتعاىلإاهيفراشأذإ
ميرمنباىسيعايهللالاقذإو«لوقتثيحةثالثلاناكرألا
»؟هللانودنمنيهلإيمأوينوذختاسانللتلقتنأأ
وأءارذعلاهيلأتبامًامويدقتعتملةيحيسملانأقحلاو
.دحاولاهلإلايفسدقألاثولاثلاناكرأنمًانكراهرابتعاب

نأمالسإلادارأيذلاميلعتلااذهنأررقتدقفًاذإو
نعًاديعب،ةيحيسملاميلعتلًايفانمًاميلعتناكهبراحي
.هلكدعبلااهدقتعم

تناكميلعتلااذهىلعمالسإلاتالمحنأرهظيو
ءارذعلاهيلأتبتدانوترهظدقتناكةعدبدضةهَّـجوم
،هدحومالسإلااهبرحلدنجتيملةعدبلاهذهو.ميرمةسيدقلا
تضقىتحاهيفةداوهالًابرحةيحيسملااهتبراحدقللب
عمًادنجتمناكامنإهذههتالمحيفمالسإلاف.اهيلع
ةسينكلااهتضغبأةعدبةبراحملبنجلًابنجةيحيسملا
.اهتمواقو

لوقتثيحةقيقحلاهذهىلعرخآليلدانثحبةيآيفو
الثولاثلانعةيحيسملاميلعتو.»هللانودنمنيهلإ«
نودنمًاهلإحيسملابمّلعتاليهف،لوقلااذههيلعقبطني
الوددعتالبدحاوبآلاوحيسملانأملعتاهنكلو،هللا
ُبآلٱَواَنَأ«هلوقيفكلذىلإحيسملاراشأدقو.قارتفا
.)١٠:٣٠انحوي(»ٌدِحاَو
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يذلاثيلثتلاميلعتنأتبثيهوجولاهذهلكنمف
تناكامنإو.هنعةيحيسملاميلعتنكيملمالسإلاهمواق
الو،ةيحيسملانيبواهنيبةلصالفئاوطدضةهجومهبرح
.مهتديقعواهتديقعنيبهبشللهجو

ثلاثهللانإاولاقنيذلارفكدقل«:لوقتيتلاةيآلاامأو
نيذلاةثالثلانأنيمعازأطخضعبلااهيلإدنتسيو»ةثالث
يفتليقةيآكلتف،سدقألاةيحيسملاثولاثمهاهيفاوركُذ
،مهعابتأتمرحوةسينكلامهتظفلنيذلاةينوقرملاةفئاطقح
لداع:ةهلآةثالثبنونمؤيو،لطابثيلثتبنولوقياوناكمهنأل
.سيلبإوهريرشو،ليجنإلاباهخسنحلاصو،ةاروتلالزنأ

نيتللاةيناصيدلاوةيوناملايتفئاطمالسإلابراحامك
يناثلاورونلارهوجوهوريخللامهدحأ:نينثانيهلإبنالوقت
نيهلإاوذختتالو«مهقحيفلاقفةملظلارهوجوهو،رشلل
.»نينثا

هبتينُمامرشاههابشأوفئاوطلاهذهتناكدقل
ةسينكلايفمهمكحلازيالوهدعبومالسإلالبقةيحيسملا
باتكلانعاولَدَعنيذلا،مالسإلايفةجراخلابهاذملامكح
يفّلحهنأشلجهللانأبةلئاقلا»ةيريصنلا«ةفئاطك،ةّنسلاو
.هناسليفملكتوبلاطيبأنبيلعدسج

امكةحيحصلاةيحيسملاثيلثتبراحيملمالسإلافاذإو
ميلاعتلاكلتهتمواقمربتعتالةيحيسملاو.ضعبلانظي
.اهلةمواقماهميلاعتلةيفانملا

ةيلسانتمالسإلااهبراحيتلاةّونبلا:ًايناث
ثولاثلانميناثلامونقألانعاهداقتعايفةيحيسملانإ

قبسيةيلسانتةّونبدصقتال)نباك(هنعاهمالكو،سدقألا
نعلقعلارصقيةيونعمةّونبيهلب،هدلودلاولااهب
.اهكاردإ

ميلعتهتمواقمدنعمالسإلااهبراحيتلاةّونبلاامأ
ةديقعللةفلاخملالكةفلاخم،ةيلسانتةّونبيهفثيلثتلا
ىلإاهيفراشأيتلاتايآلاكيلإو.حيسملاةّونبيفةيحيسملا
:اهيفهمواقوميلعتلااذه

l»ٌدِحاَوٌهَلِإُهللاٱاَمَّـنِإْمُكَلًاْريَخاوُهَتْنٱٌةَثَالَثاوُلوُقَتَالَو
.)٤:١٧١ءاسنلاةروس(»ٌدَلَوُهَلَنوُكَيْنَأُهَناَحْبُس

l»ُهَلْنُكَتَْملَوٌدَلَوُهَلُنوُكَيىَّـنَأِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُعيِدَب
.)٦:١٠١ماعنألاةروس(»ٌةَبِحاَص

l»لٱَوُهُهَناَحْبُسًادَلَوُهللاٱَذََّـختٱاوُلاَق
ْ

سنويةروس(»ُّيِنَغ
١٠:٦٨(.

l»١٨:٤فهكلاةروس(»ًادَلَوُهللاٱَذََّـختٱاوُلاَق(.
l»ِهللاَناَكاَم

َّـ
.)١٩:٣٥ميرمةروس(»ٍدَلَوْنِمَذِخَّـتَيْنَأِ

l»ًادَلَوِناَْمحَّـرلِلاْوَعَدْنَأ...ًادَلَوُناَْمحَّـرلٱَذََّـختٱاوُلاَقَو...
،١٩:٨٨ميرمةروس(»ًادَلَوَذِخَّـتَيْنَأِناَْمحَّـرلِليِغَبْنَياَمَو

٩١،٩٢(.
l»٢١:٢٦ءايبنألاةروس(»ًادَلَوُناَْمحَّـرلٱَذََّـختٱاوُلاَقَو(.
l»٢٣:٩١نونمؤملاةروس(»ٍدَلَوْنِمُهللاٱَذََّـختٱاَم(.
l»ةروس(»ًادَلَوَالَوًةَبِحاَصَذََّـختٱاَماَنِّـبَرُّدَجَىلاَعَتُهَّـنَأَو

.)٧٢:٣نجلا
l»ةروس(»ْدَلوُيَْملَوْدِلَيَْملُدَمَّـصلٱُهللاٱٌدَحَأُهللاٱَوُهْلُق

.)٣-١١٢:١صالخالا

،هللاةّونبلاةبسنىلإتراشأيتلاةينآرقلاتايآلايهكلت
ةيحيسملاو.دلولاوةبحاصلاكلذىلعلدي،ةيلسانتةدالوب
اذههتبراحميفمالسإلاو.ةءاربلالكةديقعلاهذهنمةئيرب
.ةيحيسملاميلاعتنعًابيرغًاميلعتبراحيناكامنإميلعتلا
اهلنأشالو،اهدضةهجومبرحلاهذهىرتالةيحيسملاو
.اهب

:ةصالخلا
ميلعتلهتبراحمو،ةينادحولاىلعهريبنتيفنآرقلانإ

رضتملبرحلاهذهو.ةيحيسملاثولاثبراحيمل،ثيلثتلا
تدافأدق.كلذنمسكعلاىلعيهلب،ءيشبةيحيسملا
ثولاثلانعاهميلعتءازإاهفصيفتفقووةيحيسملا
ميدقميلعتلااذهنأتتبثأدقلقألاىلعاهنأل،سدقألا
.مالسإلاروهظلبقامىلإهدهعيقتري

ةحصلمالسإلاءاملعةداهش:يناثلالصفلا
ةيحيسملاثيلثت

ثيلثتلاةديقعىلإهتفسالفومالسإلاءاملعضّرعت
دّدنو،مالسإلااهبراحيتلاةديقعلاريغاهنأاونلعأو،ةيحيسملا
نعًالقن»عرشملا«بحاصهركذامانهدرونو.نآرقلااهب
نبريخلايبأل»نيدلالوصأ«باتكنمةميدقةخسن
:وهو.يلازغلادماحابأمامإلارصاعيذلابيطلا

ليجنإلانإ:بيطلانبريخلايبألنييحيسملاضعبلاق«
بآلامسابمهودمعوممألالكاوذملتواوضما:هلوقب
ةثالثبداقتعالامكيلعبجوأدقسدقلاحورلاونبالاو
وهةيحيسملاةعيرشلابابلنأيفبيرال:هباجأف.ةهلآ
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هذهو.نييراوحلارابخأولوسرلاسلوبلئاسروليجنإلا
دهشتضرألاقافآيفةثبنملاىراصنلاءاملعلاوقأو،بتكلا
امنإسدقلاحورلاونبالاوبآلاءامسأنأبو،مهديحوتب
ىلعتيتألزاجيإلابحالولو.ةدحاولاهتاذلصاوخيه
مهلاوقأنمبضتقأكلذعميننكلو،ًالصفممهتديقعتابثإ
ةدئافنمولخيالام،مهناميإميوقومهدقتعمةحصبةقطانلا
فوصومدحاورهوجىلاعتئرابلانأىراصنلاىري:لوقأف
،عانقلااهنعحيسملافشكةيتاذصاوخثالثهلو،لامكلاب
هتاذرهوجلابنوريشيو،سدقلاحورلاونبالاوبآلايهو
رهوجلاو.بآلاىلإدرجملالقعلااذئرابلاهنومسييذلا
رهوجلاو.نبالاىلإهتاذلقاعلالقعلااذهنومسييذلاهسفن
حورلاىلإهتاذنملوقعملالقعلااذهنومسييذلاهنيع
نعًاينغتسمهسفنبماقامانهرهوجلابنوديريو.سدقلا
.»فرظلا

درلا«هباتكيفهذهمهتديقعىلإيلازغلاراشأدقو
ةدحاوىلاعتئرابلاتاذنأىراصنلادقتعي«لاقف»ليمجلا
.»تارابتعااهلورهوجلايف

دوجولاكلذف،هريغىلعقلعمريغاهدوجوربتعانإف«
.»بآلامونقأبهنومسياموه،قلطملا

ىلعقلعملاملعلاك،رخآدوجوىلعًاقلعمربتعانإو«
نبالامونقأبهنومسياموه،ديقملادوجولاكلذفملاعلادوجو
.»ةملكلاوأ

كلذف،هنمةلوقعمهتيلقاعنوكىلعًاقلعمربتعانإو«
نأل،سدقلاحورلامونقأبهنومسياموهًاضيأديقملادوجولا

.»هنمةلوقعمئرابلاتاذ

تاذلانأ:يحالطصالاريبعتلااذهنملصاحلاو«
.»ميناقألاتافصبةتوعنمنكتنإو،رهوجلايفةدحاوةيهلإلا

:ًاضيأنولوقيو

نعةرابع،ةفوصومالةدرجميهثيحنمتاذلانإ«
.»بآلامونقأبمهدنعىمسملاوهو،لقعلاىنعم

رابتعالااذهف،اهتاذةلقاعيهثيحنمتربتعانإو«
نبالامونقأبىمسملاوهو،لقاعلاىنعمنعةرابع
.»ةملكلاو

اذهف،اهنمةلوقعماهتاذنأثيحنمتربتعانإو«
حورلامونقأبىمسملاوهو،لوقعملاىنعمنعةرابعرابتعالا
.»سدقلا

هللاتاذنعةرابعلقعلانوكي،حالطصالااذهىلعف«
اهنأىنعمبهتاذنعةرابعلقاعلاو،هلفدارمبآلاو،طقف
نعةرابعلوقعملاو،هلفدارمةملكلاوأنبالاو،اهتاذةلقاع
.»ًاضيأهلفدارمسدقلاحورو،هنمهتاذةلوقعملاهلإلا

يفةحاشمالفيناعملاتحصاذإ«:ًالئاقبّقعمث
»عرشملا«باتكنع(»نيملكتملاحالطصايفالوظافلألا
.)٢٥-٢١ةحفصةيناثلاةعبطلاطابسسلوبسقلل

:ةصالخلا
،ةيحيسملاثيلثتلاةديقعليلازغلامامإلاريسفتنم
نأاوكردأهءاملعومالسإلاةفسالفنأحضتياهيلعهقيلعتو
ةديقعلاكلتريغيهثيلثتلايفةحيحصلاةيحيسملاةديقع
.اهبدَّـدنونآرقلااهيلإراشأيتلاةَعَدتبملا

نعحيحصلاميلعتلابراحيملمالسإلانأاذهىنعمو
،اهيفعدتبملاميلعتلابراحلب،ةيحيسملاثيلثتلاةديقع
نعةيحيسملاميلعتنأباودهشدقهتفسالفوهءاملعنأو
.ديحوتلاضقانيالثيلثتلا

نعيحيسملاديحوتلاهيزنت:ثلاثلالصفلا
كرشلا

ىلإرظنمالسإلانأىلعلدتةريثكتايآنآرقلايف
دقف.كارشإلاميلعتباهيفداقتعالانمةيلاخةرظنةيحيسملا
اوُداَهَنيِذَّـلٱَواوُنَمآَنيِذَّـلٱَّـنِإ«٥:٦٩ةدئاملاةروسيفءاج
لٱَوِهللاٱِبَنَمآْنَمىَراَصَّـنلٱَوَنوُئِباَّـصلٱَو

ْ
َلِمَعَوِرِخآلٱِمْوَي

.»َنوُنَزَْحيْمُهَالَوْمِهْيَلَعٌفْوَخَالَفًاِحلاَص

ريغيفهللااباونمآىراصنلانأدقتعيمالسإلانإليقولف
مهلنأحرصامل،كارشإوددعتناميإمهناميإنإو،ديحوت
هنأل،نونزحيمهالومهيلعفوخالمهنأو،مهبردنعمهرجأ
اذهو،باوثلاورجألابنيكرشملادعودقاذههحيرصتبنوكي
كرشلابراحدقمالسإلانألوقنملاولوقعملانأذإ.لطاب
نمومهيديأنيبنمًاميلأًاباذعمهرذنأونيكرشملاو
نيبزّيممالسإلانأىلعتلددقةيآلاهذهف.مهفلخ

ددعتنيدكةيحيسملاىلإرظنيملو،نيكرشملاوىراصنلا
.كارشإو
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اوجوزتينأنيملسملاىلعمرحمالسإلانأمث
هنأنيحيف.ًانيدنهلمالسإلانذختينأنود،تاكرشملاب
نأملسمللحابأف،اذهيفةملسملاوةيحيسملانيبىواس
اذهمامتلمالسإلاطرتشُينأنودةيحيسملانمجوزتي
َنيِذَّـلٱُماَعَطَوُتاَبِيَّـطلٱُمُكَلَّـلِحُأ«:لاقف،هتحصوجاوزلا
لٱاوُتوُأ

ْ
َهلٌّلِحْمُكُماَعَطَوْمُكَلٌّلِحَباَتِك

ُ
ملٱَوْم
َنِمُتاَنَصْحُْ

ملٱ
ملٱَوِتاَنِمْؤُْ

لٱاوُتوُأَنيِذَّـلٱَنِمُتاَنَصْحُْ
ْ

اَذِإْمُكِلْبَقْنِمَباَتِك
يِذِخَّـتُمَالَوَنيِحِفاَسُمَْريَغَنيِنِصُْحمَّـنُهَروُجُأَّـنُهوُمُتْيَتآ
ملسمللتزاجأةيآلاهذهف.)٥:٥ةدئاملاةروس(»ٍناَدْخَأ
،مضُهيالنأاهقحىلعصرحلاعم،ةينارصنلانمجوزتلا
ربتعامالسإلاناكولف.ةملسملاةأرملاةبترميفاهايإًالعاج

ىلعوأ،ًاميرحتهمرحلو،اهبجاوزلارظحلةكرشمةيحيسملا
امك،جاوزلااذهمامتلًايرورضًاطرشمالسإلالعجللقألا
اوُحِكْنَتَالَو«:ّنهقحيفلاقيتاللاتاكرشملاعملعف
ملٱ
ةيآلاهذهف.)٢:٢٢١ةرقبلاةروس(»َّـنِمْؤُيىَّـتَحِتاَِكْرشُْ
ىلعةيقابيهوةكرشملانمجاوزلاملسملاىلعتمرحدق

.اهمالسإدعبهلهزاجأو،اهكرش

وعدي،كرشلانييحيسملايفدقتعامالسإلانأبلوقلاف
ةمزاللاةجيتنلانوكتًاذإو.نيتيآلانيتاهنيبضقانتلاىلإ

نيبقَّـرفو،كرشلانعةيحيسملاهَّـزنمالسإلانأيهاذهل
.نيكرشملاوىراصنلا

ىلإمالسإلارظنبحوضوبقطنتيتلاةيآلاكانهو
َّـنَدِجَتَل«يهوددعتلاوكارشإلانعديعبلانيدلاكةيحيسملا
لٱاوُنَمآَنيِذَّـلِلًةَواَدَعِساَّـنلٱَّـدَشَأ

ْ
اوُكَْرشَأَنيِذَّـلٱَوَدوُهَي

َكِلَذىَراَصَناَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱاوُنَمآَنيِذَّـلِلًةَّـدَوَمْمَُهبَرْقَأَّـنَدِجَتَلَو
ةروس(»َنُوِربْكَتْسَيَالْمَُّـهنَأَوًاناَبْهُرَوَنيِسيِّـسِقْمُهْنِمَّـنَأِب
،نيكرشملاوىراصنلانيبلصفتةيآلاهذهف.)٥:٨٢ةدئاملا
ةيحيسملاهّزنتكلذبيهو،نيترياغتمنيتفئاطكمهيلإريشتو
.ددعتلاثيلثتوكارشإلاميلعتنع

نييحيسملانعنآرقلااهيفملكتيتلاةيآلاًاضيأكانهو
نعنيهانوفورعملابنيرمآ،نيدجاسةاقت،هللاابنينمؤمك
راشأيتلاو،نيحلاصلانمو،تاريخلايفنيعراسم،ركنملا
لٱِلْهَأْنِمًءاَوَساوُسْيَل«:يهودوهيلاىلإاهيفًالوأ

ْ
ٌةَّـمُأِباَتِك

َنوُنِمْؤُي.َنوُدُجْسَيْمُهَوِلْيَّـللٱَءاَنآِهللاٱِتاَيآَنوُلْتَيٌةَمِئاَق
لٱَوِهللاٱِب

ْ
ملٱِبَنوُرُمْأَيَوِرِخآلٱِمْوَي

ملٱِنَعَنْوَهْنَيَوِفوُرْعَْ
ِرَكْنُْ

يفَنوُعِراَسُيَو خلٱِ
ْ

لآةروس(»َنيِِحلاَّـصلٱَنِمَكِئَلوُأَوِتَاَْري
هذهلثمنآرقلادهشينألقعُيلهف.)٣:١١،١١٤نارمع
؟نيكرشمًاموقتافصلاهذهلكبتعنيو،تاداهشلا

،نيكرشملاءامدحابأدقمالسإلانأاذهىلإفِضأ
ملٱاوُلُتْقٱَو«:لاقف

ْمُهوُذُخَوْمُهوُمُتْدَجَوُثْيَحَنيِِكْرشُْ
َهلاوُدُعْقٱَوْمُهوُُرصْحٱَو

ُ
)٩:٥ةبوتلاةروس(»ٍدَصْرَمَّـلُكْم

صبرتلاىلعتضحونيكرشملامدتردهأدقةيآلاهذهف
مالسإلانقحنيذلاىراصنلانيبومهنيبتزّيمف،مهب
انلقبسدقو.)٩:٢٩ةبوتلا(ةيزجلااوعفدمهاذإ،مهءامد
لدبورفكلاىلعءاقبلاضوعذخؤتالةيزجلاهذهنإلوقلا
مهواهوذخآناكالإو،هللاابكرشلاىلعرارمتسالا
نممهملعيفنوكيامل،رفكلااذهيفءاكرشنوملسملا
.روظحمومارحنمهيفزواجتلازوجيالامعزواجتلا

:ةصالخلا
ةيحيسملايفدقتعادقمالسإلانأيفاذهدعبكشال

لطخنعديعبلاناميإلا،ىلاعتهللاابحيحصلاناميإلا
مهنعملكتونييحيسملاىلإرظنهنأو،ددعتلارزووكرشلا
.ةبئاشمهتديقعبوشتالنيدحومموقك

ةديقعةحصىلعمالسإلاةقداصم:عبارلالصفلا
ةّيحيسملاثولاثلا

يفهثيلثتو،تاذلايفهللاةينادحوبةيحيسملامّلعت
دقلو.دحاولاهلإلاسدقلاحورلاونبالاوبآلا:ميناقألا

.هيلعقداصيوميلعتلااذهديؤيامهتايآيفنآرقلاركذ
سلوبسقلاهفلؤمل»عرشملا«باتكيفءاجاملقنننحنو
:لاق،طابس

ىلعاننأاوملعلةيورلابنآرقلامالكنوملسملارَّـبدتول«
ثيلثتلاباندقتعمتبثيهصوصننمًاريثكنإف،ناميإلاةجحم

ًاروثنممهدنعو،ةلمسبلاكلسيفًاموظنماندنعءاجيذلا
.»هتايآوهرَوُسنمضوهتاملكنيبنآرقلايف

l»ملٱِتَلاَقْذِإ
ُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَماَيُةَكِئَالَْ

ملٱُهُمْسٱ
يفًاهيِجَوَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ ِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ
ملٱَنِمَو

.)٣:٤٥نارمعلآةروس(»َنيِبَّـرَقُْ
l»لٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَنْيَتآَو

ْ
لٱِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَوِتاَنِّـيَب

ْ
»ِسُدُق

.)٢:٨٧ةرقبلاةروس(

.نآرقلاةآرمىلعتسكعنادقثيلثتلاةروصبينأكف
نودامهنولترينوملسملاو،امهلاثمأونيتيآلانيتاهباهزربأف
.ىنعموًاظفل،ىراصنلاداقتعالةقباطملانمامهيفاملهابتنا
نمجتنتسُيامك،بآلاوهةيآلايفةلالجلامسانأىلع
هنمةملكب«:ةيآلالوقىضتقاالإو،نبالابحيسملاةيمست
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نبالااذهببأتسينإ«»ميرمنباىسيعحيسملاهمسا
»ةعيبطلاقئافًايلزأًابأوأ،نييمدآلاءابآكًابأ،مأنمدولوملا
هِّـزنيامنآرقلايفو.لاحلكيفةّوبأةّونبلاءاضتقال
هللاىلإنيتيرشبلاةّونبلاوةّوبألاةبسننعنيملسملا
ىلاعتهللانوكينأمهداقتعاوانناميإيفعنتمااذإف.حيسملاو
دحأعانتمابتبث،نييمدآلاكًادولومحيسملاو،ًادلاو
قوفيبآحيسمللنوكينأَّـنيعت،رخآلاقُّقحتنيضيقنلا
ملواذاملنعومكلاوفيكلانعهّزنُيو،لوقعلاكاردإ الإوَ.ِ
ريغ،سنأتملاهللاةملك،حيسملاةّوبألًالهأنوكيهارتنمف
؟ّلجوزعهللا

امهنآرقلايفنيروكذملاسدقلاحوروةملكلانامث«
نإف،ىنعموًاظفل،اندنعثولاثلاصاوخلناممتملانامونقألا
،هبدَّـيؤملاودَّـيؤملاودِّـيؤملالمشت»سدقلاحوربهانديأو«ةيآلا
يفاهنيبقرفلاودبيو.ةيتاذلاهتصاخبزاتمممونقأاهنملكو
نأامك،ةملكلاريغوهملكتملانإف.رصبلاحملنمعرسأ
ريغدِّـيؤملاو،نبالاوأةملكلاوهودَّـيؤملاريغ،هللاوه،دِّـيؤملا
ال،اندنعثولاثلاميناقأكلتو.سدقلاحورلاوهو،هبدَّـيؤملا
ةراشبيفلوقننحنف.نيملسملانيبواننيباهيففالخ

ميرمرشبو،ءامسلانملزنبرلاكالم:ميرملكالملا
لٱَو«ًاضيألوقنو.سدقلاحورلابتلبحف،ءارذعلا

ْ
ُةَمِلَك

ليجنإلايفو.)١:١٤انحوي(»اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَص
يف«:رهاطلا لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱَناَكَو
ْ

هيفىلجتتاممكلذريغىلإ.)١:١انحوي(»َهللاٱُةَمِلَك
انمهَّـتييتلاةيداملاةّوبألاىنعمنعةديعبلا،ةنهارلاانتديقع
ةيمستانلزاجأامهجومدقتاميفاّنبأدقو،نوملسملااهب
انلوقلفدارموه»ةملكلا«انلوقنأانحضوأو،بآلابهللا
ّلدو،ًاضيأةملكلاهاعددقسدقملاليجنإلاّنأو،هللانبا
ةداملانمال،سدقلاحورنمهتدالوىلعريشبتلاةملكيف
الإمهنيبواننيبنوكيالأًاذإّنيعتف.نآرقلاهبدهشامك
ةّونباهتضتقاةّوبأيهو،بآلاهللاةيمستيفيظفلفالخ

نباىسيعحيسملاهمساهنمةملكب«:نآرقلالوقيفحيسملا
لدجلايفًاببسفالخلااذهنوكينأحصيالو،»ميرم
لهأنمفولأاهدقتعايتلاةّوبألاهذهةحصعم،ةأوانملاو
هللااف.تيأرامىلع،نآرقلالاوقأيفاهتقيقحتمنو،ملعلا
.»هتدابعوهبحىلعانبولقعمجينألوؤسملا

لٱِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَو«:٨٧ةرقبلايتيآنأفيضنو
ْ

لآو»ِسُدُق
لعتامك،ميناقألاةثالثلاركذاتنمضت٤٥نارمع

ِّـ
ةديقعهبم

عئاشلامسالاوهو،هللاركذهيفف.ًامامتةيحيسملاثيلثتلا
ركذاهيفو»بآلاو«لوألامونقألانعةباتكلللامعتسالا

مونقألا»سدقلاحورلا«ركذاهيفو،يناثلامونقألا»ةملكلا«
.ثلاثلا

ُهُمْسٱُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإ«:٤٥نارمعلآنأمث
ملٱ
يناثلامونقألانعحوضوبملكتت»َمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ
عرقيًاظفلتسيلةملكلاهذهنأحرصتيهف،هللاةملك
:ةملكلانأملعتامنإو،حيرلاعمبهذيمثعامسألا

.»هنمةملكبكرشبيهللاّنإ«هللانم-١

حيسملاهمسا«هتاذيفهتيمويقهلءيشاهبداريو-٢
.»ىسيع

.»ميرمنبا«هتاذتقولايفيهو-٣

اههابشأوةيآلاهذهريسفتيفنورسفملاكلسدقلو
نكيمل»ةملكلا«نإنولوقيمهف،تانعإوفلكتهلكًاكولس
اوبلُغدقمهنأامك.»نك«هللاةملكةوقبناكلب،هللانم
هريسفتيفاوبرطضاو»حورلا«ىنعمكاردإيفمهرمأىلع
وأمهلوقباوصانهىرنسو.بجعلاىلإوعديًابارطضا
.هأطخ

امكسدقألاثولاثلاركذاتنمضتنيتيآلانيتاهنإانلق
لوقلااذهديزننأانيلعًامازلىرنو.ةيحيسملاهبتمّلع
.ًاليصفتوًاحاضيإ

ةيمستاهعممتحتيةقيرطبةيآلاهتركذدقفبآلاامأ)أ(
،ميرمنباحيسملاتعددقاهمالكيفاهنأل،مسالااذهبهللا
نأل،ىثنأنمديلاوملارئاسكبأنبالااذهلنوكينأبجوف
حيسملابأو.ةّوبأيضتقتةّونبلاف،ةلعنمهلدباللولعملا
حيسملاحبصيذئنيحو،ءابآلارئاسكًايرشبًابأنوكينأامإ
نعحيسملاناهزنتةيمالسإلاوةيحيسملاو،ًايداعًاصخش
ميقتسيىتح،يرشبريغًابأبآلااذهنوكينأامإو.كلذ
بأحيسمللنوكينأىفتنادقو.هللانمةملكهنإلوقلا
هناحبسهللاوهةعيبطلاقئافبآهلنوكينأبجوف،يرشب
.ىلاعتو

اذهلًاليصفتةملكلانعانمالكدنعئراقلاىريسو
.هلك

نآرقلالوقنورسفينيرسفملانإف:ةملكلاامأ)ب(
ناكلب،هللانمنكيملةملكلانأمهمعزب»هنمةملكب«
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حيسملاىحضألريسفتلااذهّحصولو،هللاةملكةوقب
ركذدقنآرقلانوكيذئنيحو،هللانمالمدعلانمًادوجوم
ةملكلافاضأنيحأطخأدقنوكيامك.ًاثبع»هنم«ةظفل
حيسملاامنإ«:هلوقيف»هنمحور«هنأبحيسملابَّـقلوهللاىلإ
حوروميرمىلإاهاقلأهتملكوهللالوسرميرمنباىسيع
ئطخيملهنأدقتعنو،اذهنعنآرقلالجننحنو.»هنم
نيحباوصلاّدعتيملو،هللانمةملكلارودصركذنيح
.ًاثبع»هنم«ةملكركذيملو.»هنمحور«هنأبحيسملافصو
وهةملكلاردصمنأىلعلديلاهركذامنإهنأدقتعنلب
ناك،عادبإلاوقلخلاقيرطريغبهللانمناكامو.هتاذهللا
.دحاوهللايفءيشلكنأل،ةلاحمالهتاذهللاوه

ةملكتحبصأثيحبرودصلاكلذثدحفيكنكلو
؟ميرمنباىسيعحيسملااهمساًاتاذهللا

تانئاكلانيبفلتختدلاوتلاوأرودصلاةيرظنّنإ
ًاعافتراوًايقرةعيبطلاتدادزااملكو.اهعئابطفالتخاب
يفىرنف.اهبًاداحتااهنمدلوتيوأاهنعردصيامدادزا
نأةجردتانئاكلالفسأيهونداعملاوروخصلاكتادامجلا
.رخآلايفدحاولالعفبالإاهيفثدحيالدلوتلاورودصلا
مسجلايفرانلالعفبكلذو،راننمالإدلوتتالًالثمرانلاف
سقو،اهعونىلإهلوحتواهتافصيفهكرشتف،اهنمبيرقلا
.كلذىلع

ةايحلاةبترميفهانيأرو،ةجردتابنلابانيقترااذإف
،ةساسحلاسفنلادُّلوتنأانيأرناويحلاةايحةساسحلا
كلذلو.نطابلاىلإيهتنيو،جراخلانمأدبي،اهبصاخلا
تابنلاةايحنمًاردقعفرأةساسحلاةايحلاهذهتحبصأ
تسيلاذهلكعماهنكلو،اهنوكتاذيفاهداحتاةدايزل
.يفاولالامكلاةلماكةايح

اهيفّلحدقواهانيأرو،ةساسحلاسفنلاهذهبانيقترااذإف
اهانيأر،ناسنإلاقفأىلإناويحلاقفأنمهبتجرخف،قطنلا
اهاقرأو،ةايحلاعاونألمكأيهيتلا،ةلقاعلاةايحلاأدبت
.ًاماقماهعفرأو،ًانأش

ةصقانلازتالةلقاعلاةقطانلاةساسحلاةايحلاهذهنأديب
امنإهنإفهتاذكردينأهنكمأْنإويرشبلالقعلانأل
يفةيلقعلاةايحلاتناكاذلو،جراخلانمهملعءدبدمتسي
ملهلكاذهعمهنكلو.ناسنإلايفاهنمعفرأولمكأةكئالملا
هكردييذلاىنعملانأل،قلطملالامكلاةجردىلإلصي

لقعلانأل،كالملارهوجوهسيلفًايتاذناكنإوكالملا
.هيفًادحاواسيلدوجولاو

كلذيفوهلامكهءاروسيليذلاًاذإةايحلالامكف
هناحبسهللاوهو،هدوجوهتاذوهتاذهدوجويذلانئاكلا
كلذلو.هيفدحاودوجولاولقعلانأل،مويقلايحلا،ىلاعتو
ناكاملنكلو.ًادحاوةيهلإلاتاذلاوهيفلوقعملاىنعملاناك
ناك،هدوجووههلقعناكو،هلقعوهىلاعتهللادوجو
،دحاوهللايفءيشلكذإ،ًاضيأهلقعوههيفلوقعملاىنعملا
هلقعبناكو،هيفلوقعملاءيشلاوههيفلقعلاناكانهنمو
.ءيشلكةلعهنأل،ءيشلكلقعيهتاذل

هللايفدحاولوقعملاولقاعلاولقعلانأًاذإةجيتنلاو
.ىلاعتوهناحبس

روصتتنأتعطتساقبساملكيفركفلاتنعمأاذإ
راشأو،هبنمؤنيذلارودصلاتاذهللانمةملكلارودص

،»هنمةملكبكرشبيهللاّنإ«:ميرمءارذعللهلوقبنآرقلاهيلإ
ىيحيبكرشبيهللاّنإ«ىيحيبهريشبتدنعايركزلهلوقبو
.حيسملاوهو»هللانمةملكبًاقدصم

ىلعهللانمردصدقةملكلاكلذنوكينأنكميالو
نوكيامنإهيفدلوتلانأل،دامجلانيبثداحلارودصلالكش
دقنوكينأنكميالو،ةيجراخةداميفهتروصمسرب

نألناويحلاوتابنلانيبثداحلارودصلالكشىلعردص
يفامهكراشيامهنمءيشلاصفنابالإثدحيالامهيفدلوتلا

الامك،هنمءيشهللانعلصفنينأنكميالو،امهتافص
.جراخلانمًائيشهنأشلجوهلبقينأنكمي

ليبسال؟هللانمةملكلاكلذردصدقًاذإنوكيفيكف
هللايفيهًاذإةملكلاف.يلقعلادلوتلاليبسالإكلذل
وههلقععوضومو،لوقعمىلاعتهللانأيأ،هتاذللقاعلا

الهلقعناكاملو.دحاوهللايفءيشلكنأل،اهسفنهتاذ
عقيالو،ثدحلاهيلعأرطيالف،لعفلاىلإةوقلانمجرخي
،ًايدبأًايلزأهنميذلاهتملكناكضرعلالماوعتحت
.ةماتلاةاواسملاهلًايواسمو،هيفًادوجوم

دلوتلاليبسىلع،هنباًاذإوهفهنمهللاةملكناكاملو
هتاذلقعيالهللانأل،هتافصوهللاةعيبطهلًاذإوهو.يلقعلا
.هدوجوهلقعذإ،هيلعوهامملقأب
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هلإيهلوقعمهلإاهنأثيحنم،ةيهلإلاةملكلاو
زيامتالذإ،اهتعيبطتاذنمةيهلإلاتافصلااهل،يقيقح
هللاةملكتناككلذلو،هلقعوهملعنيبو،هللادوجونيب
رودصلاودلوتلاقيرطبهللانمةرداصاهنأل،هتاذيه
.ًافنآكلذىلإانرشأامك،عادبإلاوقلخلاقيرطبال،يلقعلا
همساهنمةملكبكرشبيهللانإ«:نآرقلالوقانلرسفياذهو
يف«:ليجنإلالوققفاويو،»ميرمنباىسيعحيسملا لٱِ

ْ
ِءْدَب

لٱَناَك
ْ

لٱَو،ُةَمِلَك
ْ

لٱَناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك
ْ

...َهللاٱُةَمِلَك
ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك ،١:١انحوي(»ناَكاَّـِ
٣(.

ةدحاويهو،ةيهلإلاتاذلاسفنيهًاذإةيهلإلاةملكلاف
ّنأمث.»دحاوهللايفءيشلكنأل«ددعلايفوعونلايف

ةريثكتادوجومىلإمسقنتالدوجومّيأيفةعيبطلا
.اهبصخشتتيتلاةداملامكحبلب،ددعلاىضتقمب
نوكتنألاحملانمف:ةداملكنعةهزنمةيهلإلاةعيبطلاو
اهبرشبيتلاهللاةملكف.ددعلايفةزاتمموعونلايفةدحاو
،ًاددعةدحاوةعيبطيفهللاعمكرتشت،ميرمءارذعلاكالملا
.دحاوهلإلب،نينثانيهلإهتملكوهللاسيلف

ىضتقمبهللانمردصدقهللاةملكّنإ،لوقلاىراصقو
ًادحاولوقعملاىنعملاولقاعلاولقعلاناكاملو.هتاذلهلقع
.ىلاعتهللاوهةملكلاناك،ىلاعتهللايف

،هتيهامانلحضويالنآرقلاف:سدقلاحورلاامأو)ج(
،هبدارُياذامالو،وهنوكينمّنيبيالوهانعمانلرسفيالو
املكو.ةيآنيرشعوحنيفحورةملكركذنآرقلانأعم
.مهرمأىلعاوبلُغواوّريحتواوكبترااهيلإنورسفملالصو

،ةظفللاهذهحرشىفوأًادحاوًارسفمدجنداكنالو
.ةتبلااهنيبةلصالٍناعمباهنورسفيمهارنلب،اهلولدمنابأو
مامإلاًالثمىرنف.اهنمبحيامذخأيفئراقلانوّريخيو
نباىسيعانيتآو«:٨٧ةرقبلاةيآنعهمالكدنعيواضيبلا
ةعبرأنيبئراقلاّريخي»سدقلاحوربهانديأوتانيبلاميرم
:يهٍناعم

.ليربجوهسدقلاحورلا.١
.ىسيعحوروه.٢
.ليجنإلاوه.٣
.ىتوملاييحيهبىسيعناكيذلامظعألامسإلاوه.٤

ملكتف.هديقعتىلعًاديقعتريسفتلااذهيربطلاديزيو
ةباحصلاىلإةنيابتمتاليوأتبسنو،ًادسجحورلاىنعميف
ةريحيفًاضيأمهاوناكمهنأىلعالإلدتالمهدالوأو
،حورلارمأيفنآرقلاضومغلو.حورلاةهجنمكابتراو
نيملسملاىرن،هريسفتيفمهلاوقأضقانتوةمئألاطلخلو
الميظعرسهنأدقتعانمفقومحورلادنعنوفقيةماع
نإانلقنإيلاغناللب.هتيهامةفرعمالوههنككاردإنكمي
دقف،مالسإلايبنسفنىلعضمغدقميظعلارسلااذه
:مهربخينأهيلإنيبلاط،حورلانعهنولأسيدوهيلاهيلعدفو
فيكو؟دسجلايفيذلاحورلابذعتيفيكو،نوكياذام
ِرْمَأْنِمُحوُّرلٱِلُقِحوُّرلٱِنَعَكَنوُلَأْسَيَو«:مهباجأف؟معنتي
الةحضاوةلالدلديامم.)١٧:٨٥ءارسإلاةروس(»ِّـيبَر
وأةفصحورلانأدقتعادقهنأىلعضومغالواهيفسبل
روصقمهرمأملِعّنأو،يرشبلالقعلاكاردإقوفتةعيبط
ىضمدقل«لاقهنأةديربنبانعيوُردقو.ىلاعتهللاىلع
لدتنيرسفملالاوقأو،اذه.»حورلاملعيامويبنلا)تام(
:مهثوحبيفاوطشو،لاجملااذهيفاوهاتدقًاضيأمهنأىلع
نأمأ،حيسملاتاذوهلهو؟رهوجوأضرعحورلاله
هلديؤمحورلاوحورلابديؤمهنأمأ،حورلابدولومحيسملا
؟طقف

اذهةيهامحاضيإيفةلغلافشيملنآرقلاناكنإو
.حيسملابحورلاركذنرقهنأرابتعالاقحتسياممنإف،حورلا
بناجب،نآرقلايفحورلاوحيسملانيبةمئاقلاةلصلاهذهو
حيسملاةلزنمىلعلديو،بجعلاىلإوعديرمأضومغلااذه
.لسرلاوءايبنألانمهريغًادحأنآرقلااهلِزنُيمليتلا

نمزرابتعابنآرقلايف»حورلا«ةملكدوروىلإانرظنولو
:ماسقأةعبرأانيأرل،تايآلا

دحأوأليربجهنأكحورلانعملكت:لوألامسقلا
.ةكئالملا

l»ملٱُلَّـزَنَت
:٩٧ردقلاةروس(»ِْمِّـهبَرِنْذِإِباَهيِفُحوُّرلٱَوُةَكِئَالَْ

٤(.
l»ملٱَوُحوُّرلٱُموُقَيَمْوَي

.)٧٨:٣٨أبنلاةروس(»ًاّفَصُةَكِئَالَْ
l»ملٱُجُرْعَت

يفِهْيَلِإُحوُّرلٱَوُةَكِئَالَْ َنيِسَْمخُهُراَدْقِمَناَكٍمْوَيِ
لَأ
ْ

.)٧٠:٤جراعملاةروس(»ٍةَنَسَف
l»لَقَىلَعُنيِمَألٱُحوُّرلٱِهِبَلَزَن

ْ
:٢٦ءارعشلاةروس(»َكِب

١٩٣،١٩٤(.
l»لٱُحوُرُهَلَّـزَنْلُق

ْ
حلٱِبَكِّـبَرْنِمِسُدُق

ْ
لحنلاةروس(»ِّـَق

١٦:١٠٢(.
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يربطلاوفاشكلاونالالجلاويواضيبلابهذدقو
حورلانأىلإيلكلاعامجإلاهبشيامبيروباسينلاويزارلاو
بهذملااذهاوبهذمهنأكشالو.ليربجوهتايآلاهذهيف
.ثحبلاءانعنمًاصُّلخت

.حورلاىلإقلخلابسني:يناثلامسقلا

l»َنيِدِجاَسُهَلاوُعَقَفيِحوُرْنِمِهيِفُتْخَفَنَوُهُتْيَّـوَساَذِإَف«
.)٣٨:٧٢صو١٥:٢٩رجحلاةروس(

l»٣٢:٩ةدجسلاةروس(»ِهِحوُرْنِمِهيِفَخَفَنَوُهاَّـوَسَّـمُث(.

نمهيفتخفن«:هانعمامهريسفتيفيزارلالاقو
لاقو.»ييحفهئاضعأفيواجتيفهراثآىرجىتحيحور
لاقو.»ًايحراصفيحورنمهيفتيرجأ«:نالالجلا
خفانةمثسيلو،هتييحأويحورنمهيفتخفن«:فاشكلا
دازو.»هيفةايحلاءامليصحتلليثمتوهامنإو،خوفنمالو
.ًادامجناكنأدعبًاساسحًايحهلعجيأ«لاقفيواضيبلا
.»ًافيرشتهسفنىلإهفاضأو

نأل،ةريحاودادزادقنآرقلايرسفمنأىلعلدياذهو
تايآيفاورسفامكليربجسيلتايآلاهذهيفحورلا
فيوجتيفيرجتةخفنسيلليربجنأل.لوألامسقلا
امكرمألاناكولو.هبايحُيف،مدلايرجيامك،ناسنإلا

يفخفندقهللانإلوقينملداجننأانعطتسااملاوركذ
ةايحالمهلوقبسحبهنأل،ًايحراصفهحورنمدرقلا
لاقامك،هحورنمهيفهللاخفنينأنوديداملامسجلل
هنأل،شحافأطخ،»هللاحورهحوردحألكنإ«:يزارلا
.»هللاحور«هسفندحاولكيمسينأيضتقي

.حورلاىلإيحولابسني:ثلاثلامسقلا

l»ملٱُلِّـزَنُي
ةروس(»ُءاَشَيْنَمَىلَعِهِرْمَأْنِمِحوُّرلٱِبَةَكِئَالَْ

.)١٦:٢لحنلا
l»ةروس(»ِّـيبَرِرْمَأْنِمُحوُّرلٱِلُقِحوُّرلٱِنَعَكَنوُلَأْسَيَو

.)١٧:٨٥ءارسإلا
l»لٱوُذِتاَجَرَّـدلٱُعيِفَر

ْ
لُيِشْرَع

ْ
َىلَعِهِرْمَأْنِمَحوُّرلٱيِق

.)٤٠:١٥رفاغةروس(»ُءاَشَيْنَم
l»ىروشلاةروس(»اَنِرْمَأْنِمًاحوُرَكْيَلِإاَنْيَحْوَأَكِلَذَكَو

٤٢:٥٢(.
l»يفَبَتَكَكِئَلوُأ هبوُلُقِ »ُهْنِمٍحوُرِبْمُهَدَّـيَأَوَناَميِإلٱُِمِ

.)٥٨:٢٢ةلداجملاةروس(

هذهيفحورلاًاقباسمهانركذنيذلانورسفملارسفدقو
ناميإلاوأةّوبنلاوأباتكلاوأنآرقلاوأيحولاهنأبتايآلا
.يحولاهنإًاعيمجاولاقمهنكلو،رونلاوأودعلاىلعرصنلاوأ

.حورلاىلإهلامعأوحيسملاةدالوبسني:عبارلامسقلا

l»لٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَنْيَتآَو
ْ
لٱِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَوِتاَنِّـيَب

ْ
»ِسُدُق

.)٢:٨٧،٢٥٣ةرقبلاةروس(
l»لَأُهُتَمِلَكَو

ْ
:٤ءاسنلاةروس(»ُهْنِمٌحُوَرَوَمَيْرَمَىلِإاَهاَق

١٧١(.
l»لٱِحوُرِبَكُتْدَّـيَأْذِإ

ْ
.)٥:١١٠ةدئاملاةروس(»ِسُدُق

l»لَسْرَأَف
ْ

َهلَلَّـثَمَتَفاَنَحوُراَهْيَلِإاَن
َ

ميرمةروس(»ًاّيِوَسًاَرشَبا
١٩:١٧(.

l»ةروس(»اَنِحوُرْنِماَهيِفاَنْخَفَنَفاَهَجْرَفْتَنَصْحَأيِتَّـلٱَو
.)٢١:٩١ءايبنألا

l»ْنِمِهيِفاَنْخَفَنَفاَهَجْرَفْتَنَصْحَأيتَّـلٱَناَرْمِعَةَنْبٱَمَيْرَمَو
.)٦٦:١٢ميرحتلاةروس(»اَنِحوُر

وهحورلاّنإنيلئاقتايآلاهذهنورسفملارسفدقو
هباهفصووىسيعحوروأ،هتراهطلليربجةسدقملاحورلا
اهفاضأكلذلوهللاىلعهتماركلوأ،ناطيشلانمهتراهطل
ماحرأالوبالصألاهمضتملهنألوأ،هسفنىلإهللا
ىسيعناكيذلامظعألاهللامساوأ،ليجنإلاوأ،ثماوطلا
.ىتوملاييحيهب

ذإ،لبلبملاركفلاةغبصبغبطصادقمسقلااذهريسفتو
ىلع،هتاذهللايهتسيلةيفخةيحورةوقريثأتحورلللعج
الف،ًاسأرهللانموهحورلانأهتايآنمجتنتسيامنأ
ةديحولاةطساولاناكهنأو،هردصموهذإ،هاوسههنككردي
مالكيحويناكيذلاوههنأو،حيسملابءارذعلالبحيف

.حيسمللًادِّـيؤمناكهنأوهئايبنأىلإهللا

وهف،هللاحوروهوأ،هللانموهحورلانأمادامو
يفءيشلكنأل،ةيهلإلاتافصلالكهليلزأهلإهتملكك
امأو.وهامانلحضويملنآرقلانألو،انركذامكدحاوهللا
فُّلكتوهفًافيرشتهسفنىلإحورلافاضأدقهللانأبلوقلا
.هبذخألاىلإليبسال

ةفرعماوعيطتسيملنآرقلايرسفمنأًاقحبيجعلانمو
مهعنميذلانأدقتعننحنو،هرسكاردإوحورلارمأةقيقح
هتاذيفةيهلإلاميناقألارسوهًاقيقدًاثحبرمألاثحبنم
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ةدقعنمصلختلامهدهجنولواحيمهارناذهلو،ىلاعت
.زاجملاىلإةقيقحلانمتارابعلانولوحيفثيلثتلا

،ميظعكالموأ،ليربجوهحورلانإنولوقيفيكرتملأ
،يحولاوأ،رونوأ،حيروأ،ةمسنوأ،ةكئالملانمدنجوأ
،سانلالكوأ،ليجنإلاوأ،نآرقلاوأ،ةوبنلاوأ،ناميإلاوأ
...وأودعلاىلعرصنلاوأ،ةكئالملانممظعأنئاكوهوأ
؟خلاوأ

ىلعلدتةشهدلاىلعثعبتيتلا،ةريثكلايناعملاهذهو
حورةطاسوبموقتةديرفةلصةيهلإلاتاذلاوحيسملانيبنأ
ةيداعلاةلصلاكتسيليهف،ةزاتمملاةقالعلاهذهيفكرتشي
اهيلإوعدتيتلاةلصلابتسيلو،قولخملاوقلاخلانيبيتلا

.ًاعارتخانورسفملااهعرتخيعاود

يفنآرقلاضومغءازإمهتريحنيملسملارطاشننحنو
وأهءالجنورسفملاوأةباحصلاعطتسيمليذلاو،حورلارمأ
ىلإأجلننأانيلعًابجاوىرناذهلو،هتقيقحىلإلوصولا
ًالمع،همهفانيلعضمغامهحضوتسنسدقملاباتكلا
:نآرقلالوقب

l»َنوُمَلْعَتَالْمُتْنُكْنِإ)باتكلالهأ(ِرْكِّـذلٱَلْهَأاوُلَأْسٱَف«
.)٢١:٧ءايبنألاةروس(

lوهسدقلاحورلانأسدقملاهللاباتكىلععلطملاىري
.هلالجلجبرلا

l»ملٱَمْسٱاَعَدَو
ِةَمَصاَُخمِلْجَأْنِم»َةَبيِرَمَوَةَّـسَم«ِعِضْوَْ

َجتِلْجَأْنِمَو،َليِئاَْرسِإيِنَب
ْ

يفَأ«:َنيِلِئاَقِّـبَّـرلِلْمِهِتَبِر ِ
.)١٧:٧جورخ(»؟َالْمَأُّبَّـرلٱاَنِطَسَو

l»لٱُحوُّرلٱُلوُقَياَمَكَكِلٰذِل
ْ

لٱ:ُسُدُق
ْ

ُهَتْوَصْمُتْعِمَسْنِإَمْوَي
يفاَمَك،ْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَالَف يفِةَبِرْجَّـتلٱَمْوَي،ِطاَخْسِإلٱِ ِ
لٱ
ْ

ِيلاَمْعَأاوَُرصْبَأَوِينُوَربَتْخٱ.ُمُكُؤاَبآيِنَبَّـرَجُثْيَحِرْفَق
.)٩-٣:٧نييناربع(»ًةَنَسَنيِعَبْرَأ

l»ُهٰلِإَلاَق.ِيناَسِلَىلَعُهُتَمِلَكَوِيبَمَّـلَكَتِّـبَّـرلٱُحوُر
َىلَعَطَّـلَسَتاَذِإ.َليِئاَْرسِإُةَرْخَصَمَّـلَكَتَّـَيلِإ.َليِئاَْرسِإ
،٢٣:٢ليئومص٢(»ِهللاٱِفْوَخِبُطَّـلَسَتَيٌّراَبِساَّـنلٱ

٣(.
l»ِهللاٱُساَنُأَمَّـلَكَتْلَب،ٍناَسْنِإِةَئيِشَمِبُّطَقٌةَّـوُبُنِتْأَتَْملُهَّـنَأل

لٱ
ْ

لٱِحوُّرلٱَنِمَنيِقوُسَمَنوُسيِّـدِق
ْ

:١سرطب٢(»ِسُدُق
٢١(.

،ءايعشإوريمازملاوليئومصرافسأيفهللاتاذهنأىريو
عنقملاناَّـيدلاوهف،لجوزعهللاتافصبفصُودقهنأو
.نيتملاسأبلاوةوقلاوذ،نيِعُملامّلعملا

نأنكميالتافصلاهذهنأل،كشالبهللاوهحورلاف
وهف،هدحوهبةصتخمقوقحلاهذهو،ىلاعتهريغاهبفصتي
الإةكئالملاامو،نيرغاصهشرعمامألكلافقييذلا
نيرشبمالإلسرلاوءايبنألاسيلو،هيحولنوغلبم
يمنيوبولقلاكرحييذلاوهفسدقلاحورلاامأ.نيرذنمو
ءاشينماهيتؤيةمكحلاوةايحلاهديبو،اهيفهللامالكلوعفم
:١سرطب١:٥،١يكينولاست٩:١،١ةيمور،٧:٣٩انحوي(

يذلاوهو،نينمؤملابولقيفةبحملابكسييذلاوهو.)١٢
الهجويأبف.هللاالإهعيطتسيالامم،رربيولسغيوسدقي
لوقيبويأاذهو.هللاوهحورلانأدقتعن

l»لٱُةَمَسَنَويِنَعَنَصِهللاٱُحوُر
ْ

:٣٣بويأ(»يِنْتَيْحَأِريِدَق
٤(.

lيفِهللاٱِةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَن«اننإ حلٱ:ٍِّرسِ
ْ
ملٱِةَمْكِ

يِتَّـلٱ،ِةَموُتْكَْ
ِملِروُهُّدلٱَلْبَقاَهَنَّـيَعَفُهللاٱَقَبَس

َ
ٌدَحَأاَهْمَلْعَيَْمليِتَّـلٱ،اَنِدْج

َّـبَراوُبَلَصاََملاوُفَرَعْوَلْنَأل-ِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِم
ملٱ
ْعَمْسَتَْملَو،ٌْنيَعَرَتَْملاَم:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكْلَب.ِدْجَْ
َنيِذَّـلِلُهللاٱُهَّـدَعَأاَم:ٍناَسْنِإِلاَبَىلَعْرُطَْخيَْملَو،ٌنُذُأ

ُصَحْفَيَحوُّرلٱَّـنَأل.ِهِحوُرِبُنْحَناَنَلُهللاٱُهَنَلْعَأَف.ُهَنوُِّبُحي
ُفِرْعَيِساَّـنلٱَنِمْنَمْنَأل.ِهللاٱَقاَمْعَأىَّـتَحٍْءَيشَّـلُك
ًاضْيَأاَذَكٰه؟ِهيِفيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُحوُرَّـالِإِناَسْنِإلٱَروُمُأ
ْذُخْأَنَْملُنْحَنَو.ِهللاٱُحوُرَّـالِإٌدَحَأاَهُفِرْعَيَالِهللاٱُروُمُأ
لٱَحوُر

ْ
َءاَيْشَألٱَفِرْعَنِل،ِهللاٱَنِميِذَّـلٱَحوُّرلٱِلَبِ،َملاَع

ملٱ
هبُمَّـلَكَتَنيِتَّـلٱ،ِهللاٱَنِماَنَلَةَبوُهْوَْ ٍلاَوْقَأِبَال،ًاضْيَأاَِ
لَعُت

ِّـ
لَعُياَمِبْلَب،ٌةَّـيِناَسْنِإٌةَمْكِحاَهُم

ِّـ
لٱُحوُّرلٱُهُم

ْ
،ُسُدُق

.)١٣-٢:٧سوثنروك١(»ِتاَّـيِحوُّرلٱِبِتاَّـيِحوُّرلٱَنيِنِراَق

:ةصالخلا
ملكتنآرقلانإلوقلا،هنايبقبساملكدعبعيطتسن
لعُتامكسدقألاثولاثلارسنع

ِّـ
.ةحيحصلاةيحيسملاهبم

ميناقألايههذهو،هحورو،هتملكو،هللا:نآرقلاركذدقف
هذهبهمالكناكدقلو.رهوجلاوتاذلاةدحاولا،ةيهلإلا
ةيحيسملاثيلثتلاةديقعةحصىلعهنمًةقداصمةقيرطلا
يهامنإو،كارشإوددعتبلوقتالو،لقعلايفانتاليتلا
رارسأانلحضوتذإ،ىلاعتهللاابقحلاناميإللىلثملاةديقعلا

.هتمحروهلدعوهتبحم
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مالسإلارظنفيكةقباسلاثاحبألايفانيأردقفهيلعو
امبهلاوقأىلعانقلعو،ىلاعتهللايفةيحيسملاةديقعلاىلإ
:ةيتآلاجئاتنلاىلإانلصوي

ثيلثتلاريغوه،مالسإلاهبراحيذلاثيلثتلا.١
،ةيلسانتلاةدالولابلوقي،عَدتبمثيلثتوهو،يحيسملا
رّفكتوةيحيسملاهنمأربتامم،ةيهلإلاتاذلايفددعتلاو
.هبنيلئاقلالك

اهتركفةيحيسمللهوققحمومالسإلاءاملعتبثأ.٢
هذهنأنينلعمهنعاوملكتف،ثولاثلانعةحيحصلا
يتلاةطولغملاثيلثتلاةديقعريغيهةيحيسملاةديقعلا
،نآرقلااهبددنفمالسإلاروهظدنعترهظدقتناك
هتقبسدقلو.لالضلانماهبامراهظإيفدهتجاو
،عدتبملابهذملااذهةعيشتمرحف،كلذيفةسينكلا
فقوممويلاىلإمهعماهفقوملازيالو،هعابتأترظحو
.نودقتعياملركنملا

موقكمهنعملكتونييحيسملاىلإمالسإلارظن.٣
رمآلابمهفصوو،باوثلاورجألابمهدعوف،نيدّحوم
يفنوعراسيمهنأو،ركنملانعيهنلاوفورعملاب
،مهءامدنَقَحو،رِخآلامويلاوهللاابنونمؤيو،تاريخلا
ّلحأنيذلانيكرشملانعمهلًازِّـيممكلذبناكف
.ًاريصمتءاسومنهجمهدعوو،مهءامد

لعُتامكسدقألاثولاثلارسنعمالسإلاملكت.٤
ِّـ

هبم
تعنُينأهعممزليامبهللانعملكتف،ةيحيسملا
اذهنأحرصو،يلزألاهللاةملكحيسملانعو.بآلاب
حيسملانوكينأمتحيامب،هللانمردصدقةملكلا
نعو.دحاوهللايفءيشلكنأل،ةدحاوًاتاذهللاو
نيبوحيسملاوهللانيبلصولاةزمههنأكسدقلاحورلا
.قولخملاوقلاخلا

.ةغمادقئاقحنمهذهانبسحو

حيسملا:عبارلابابلا

:لوصفةتسلوانتنبابلااذهيفو

:ةمدقم

هلاهركذيتلاهباقلأوىنسحلاحيسملاءامسأ:لوألالصفلا
.نآرقلا

.اهتاذيفحيسملاةايحبةصاخلاقئاقحلا:يناثلالصفلا
.يقالخألالامكلابحيسمللنآرقلاةداهش:ثلاثلالصفلا

.ةعيبطلاةقئافلاهتردقبحيسمللنآرقلاةداهش:عبارلالصفلا
.حيسمللةيهلإلاقوقحلاةبسن:سماخلالصفلا
.ناسنإلاحيسملا:سداسلالصفلا

ةمدقم

.اهناميإزاكتراةطقنو،ةيحيسملاةنايدلارهوجوهحيسملا
ةيصخشيفدئاقعلاهوجونمهجوّيأسميميلعتلكو
نأامك.اهميمصيفةيحيسملاةنايدلاسميةدجمملاحيسملا
حيسملاتاذنعيحيسملاناميإلادئاقعديؤيميلعتلك
هيفاهدقتعمةحصىلعقداصيو،ةيحيسملاديؤيةسودقلا
.هباهناميإو

تاذسدقيمالسإلانإلوقننأًابيجعًارمأدعيدقلو
ةنايدلادئاقععيمجىلعقداصيو،ًاماتًاسيدقتحيسملا
ىلعةيوقةداهشّدعُيامب،كرابملاهصخشنعةيحيسملا

نعهبملعتامديؤيًاقطانًاليلدو،هنعاهميلعتقدص
ىلإهدوعصو،هتمايقوهتومو،هترافكوهتعفروهتيهولأ
.ديتعلاهئيجمو،ءامسلا

.ةتباثلاةررقملاةقيقحلاوهفًابيرغًارمأاذهّدُعنإونكلو

قحناسنإوقحهلإحيسملا
،حيسملاتاذنعةحيحصلاةيحيسملاةديقعلايههذه
رظنتفلياملوأنإف،هنعنآرقلاهبمّلعيامًاضيأاذهو
هللاتاذبصاخوهامحيسملاديسللبسنيهنأهعلاطم
هللاةملكهوعديوهف.ناسنإلاةعيبطبصاخوهامو،ىلاعت
قلخيو،ىتوملاييحيو،صربألاوهمكألائربيهنأو،هحورو
لوقييذلاتقولايف،ًاريطنوكيفريطلاةئيهكنيطلانم
لكأيناكهنأو،هللادبعنوكينأفكنتسينلهنإهنعهيف
.قاوسألايفيشميوماعطلا

تقولايفوه،هنمحوروهللاةملكوهيذلا-حيسملاو
تاضراعتملالمحو.هلريظنالدحاوهدبعوهللالوسر،هتاذ
ًايقطنمنكميالذإ،لاحم،ةدحاوةهجنم،دحاوءيشىلع
نكميالامك،ًاعمنوكيالونوكينأدحاولاءيشلل
.دحاوتقويفدوسأوضيبأنوكينأدحاولاءيشلل
لوقيمث،هنمحوروهللاةملكهنإحيسملانعلوقينآرقلاف
نائيشناذهو،بارشلاوماعطلاىلإجاتحيناسنإهنإ
،ةدحاوةهجنمحيسملاىلعامهقيبطتنكميالناضراعتم
.ناضراعتمنائيشهنعلاقي،دحاوحيسمهنأل
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الو.ًايرشبًائيشوًايهلإًائيشحيسملايفنإلاقنآرقلاف
ةعيبطلاوةيهلإلاةعيبطلاامهنيئيشلانيذهالكنأكش

.ةيرشبلا

َّـرقأفيكو،هولجيورمألااذهنآرقلاحرشيفيكامأ
،حيسملاصخشيفنيتلباقتملانيتعيبطلانيتاهعامتجاب
.بابلااذهيفهتابثإوهنايبيفعرشنساماذهف

هلإلاحيسملا
هللاةملكوهثيحنم(حيسملانأةيحيسملادقتعت
ثولاثلانميناثلامونقألاهرابتعاب،هللاوه)هنمحورو
المالسإلاو.ددعلاورهوجلاةدحاولا،ةيهلإلاتاذللسدقألا
هّنإلب،حيسملاتوهالبلوقلاضفريالو،ةديقعلاهذهركني
.ةريثكتايآو،ةديدعةلدأبهديؤي

نآرقلايفحيسملاباقلأ:لوألالصفلا

نممهريغًادحأاهبتعنيملباقلأبحيسملانآرقلابَّـقل
قولخميرشبىلعاهقالطإحصيالو،هتايآوهرَوُسيفمهركذ
هللاتاذبرشابملالاصتالانماهلامل،هردقامسامهم
:يهباقلألاهذهو.ةسودقلا

هللاةملكحيسملا-١
ملٱِتَلاَقْذِإ«

ُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَماَيُةَكِئَالَْ
ملٱُهُمْسٱ

يفًاهيِجَوَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ ِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ
ملٱَنِمَو

لَكُيَوَنيِبَّـرَقُْ
ِّـ

يفَساَّـنلٱُم ملٱِ
»َنيِِحلاَّـصلٱَنِمَوًالْهَكَوِدْهَْ

ملٱاَمَّـنِإ«ًاضيأءاجو.)٣:٤٥،٤٦نارمعلآةروس(
ُحيِسَْ

لَأُهُتَمِلَكَوِهللاٱُلوُسَرَمَيْرَمُنْبٱىَسيِع
ْ

ٌحُوَرَوَمَيْرَمَىلِإاَهاَق
.)٤:١٧١ءاسنلاةروس(»ُهْنِم

هبملكتتامبحيسملانعتايآلاهذهيفملكتمالسإلاف
ليجنإلاو،هللاةملكحيسملاوعدينآرقلاف.ةيحيسملاهيلع
يف«:هنعلوقي لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱَناَكَو
ْ

لٱَو...َهللاٱُةَمِلَك
ْ

،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك
»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو
ةملكحيسملانأبنآرقلافارتعايفّنإو.)١:١،١٤انحوي(
هنمةقداصمو،حيسملاتوهالبهنمٌحيرصرارقإهللا
.هيفاهداقتعاىلعةيحيسملل

تايآلاهذهريسفتيفنيرسفملاضعببهذدقلو
ةقيقحلااولّوحف،حيرصلااهانعمنعاهتجرخأبهاذمثالثلا
مهانغأناكام،فّلكتوتّنعتهلكًاكولسنيكلاس،زاجمىلإ

نرمعلآريسفتيفلوقييزارلاىرنف.قحلااودارأولهنع
فراعتملاببسلانأل«:هللاةملكيعُدحيسملانإ٣:٤٥
الف.بألاوهو،مالسلاهيلعىسيعقحيفًادوقفمناك
لعجف،متأولمكأةملكلاىلإهثودحةفاضإناكنإمرج
دوجلاهيلعبلغنمنأامك،ةملكلاسفنهنأكليوأتلااذهب
دوجلاسفنهنإةغلابملاليبسىلعهيفلاقُيلابقإلاومركلاو
٣دلجميزارلا(»انهاذكهف.لابقإلاحيرصومركلاضحمو
دجُوهنأيأ«:٤:١٧١ءاسنلاريسفتيفلاقو.)٦٧٦ص
٣دلجميزارلا(»ةفطنالوةطساوريغنمهرمأوهللاةملكب
يأ»اهاقلأهتملك«:هريسفتيفيواضيبلالاقو.)٥١٢ص

ريسفتو.)٢١٩صيواضيبلا(اهيفاهلصحواهيلإاهلصوأ
.)١٥٨صنيلالجلا(»ميرمىلإاهلصوأ«:هتملكنيلالجلا

انههللاةملكبنودصقيمهنأريسافتلاهذهلصاحو
امهف.ةرملابكلذريغناتيآلاهبحّرصتيذلانكلو.ظفللا

تسيلميرمىلإاهاقلأيتلاهللاةملكنإلوقلايفناتحيرص
ىلعلدينأدعب،حيرلاعمبهذيمثعامسألاعرقيًاظفل
هلءيشةملكلانأبناحرصتلب،ملكتملاهديريىنعم
.رهاطلاليجنإلالوقيامكهتاذيفهتيمويق

ايركزاي«:ىيحيبايركزلهتراشبيفلاقفنآرقلاقبسدقل
ةملكلاف.»هللانمةملكبًاقدصم،ىيحيبكرشبيهللانإ
ءاجيذلا،حيسملاوه،ىيحيهبقدصو،هللانموهيذلا

.قيرطلاهلئّيهيو،هتوكلمبرشبيلملاعلاىلإىيحي

سفنوهايركزةراشبيفهركذءاجيذلاةملكلاف
،لقاع،ركذىَّـمسموهو،ميرمهبتِّـرشُبيذلاةملكلا
ةحصىلعليلدتلاةنوؤمنآرقلاانافكدقو.هتاذبمئاقنئاك
عم،اهمسالقيملوهف»همساهنمةملكب«:هلوقبيأرلااذه
لب،ًاظفلسيلةملكلاهذهنأىلعةلالد،ثنؤمةملكلانأ
ظفللاةملكلانمدوصقملاناكولذإ،هتاذبًامئاقًاصخش
،ًاركذمهيلعريمضلاداعدقوامأ،ًاثنؤمهيلعريمضلاداعل
همسا«ىمسملب،ظفللاسيلدوصقملانأىلعليلداذهف
.»ميرمنباىسيعحيسملا

دارُيهنإاولاقف،بهذملااذهنيرسفملاضعببهذدقو
الريسافتكلذاورسفمهنكلو،هتاذبمئاقصخشةملكلاب
انبرضكلذلو،نآرقلاحيرصوقفتتالو،لوقلااذهبسانت
.ًاحفصاهنع

تابثإىلإتايآلاهذهصنبجومباندوقيقطنملاو
مدِقلانأو،يلزأهللانأهبمَّـلسملانمف،اهنمحيسملاتوهال
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ىنسحلاهتافصةيقبك،هنأشلجهدحوهبةصاخةفص
يلزأىلاعتهللاتاذبقلعتياملكف.مالكلاوةايحلاوملِعلاك
اذهو،ًايلزأهللاةملكنوكينأنمدبالف،ثدحمريغ
هانعماندنعءاقلإلاو(اهاقلأ«:نآرقلالوقنمحضاو
نألبقنمنئاكةملكلااذهنأيأ.»ميرمىلإ)دسجتلا
قوطنمبسحبهنأل،ًايلزأحيسملانوكيًاذإو.ميرمىلإىقلُي
.»هللاةملك«تايآلاهذه

الهنأتبثو،هللاةملكهنأل،يلزأحيسملانأتبثاذإف
لجهللاتاذوهحيسملانوكينأبجو،هللاىوسيلزأ
الو،اهبميلستلانمَّـرفمال،ةمزالةجيتنهذهو.هنأش
نحنانداقتعاوهاذهو.هبجوتامبفارتعالانمصالخ

.هتملكوهللايفنييحيسملا

لوقف،ةغلابملااهبدصُقانهةلأسملانإ:يزارلالوقامأو
ةليضفنعثدحتتالةيآلانأل،هبذخألللحمالو،دودرم
درجميهامنإو،هملقهبطشامكلابقإلاومركلاودوجلاك
.تعقوةثداحلنالعإ

عمكرتشينآرقلاصنبسحمدآنإفاذهىلعةدايزو
،ةفراعتمةطساوريغنمهرمأوهللاةملكبهدوجويفحيسملا
ِهللاٱَدْنِعىَسيِعَلَثَمَّـنِإ«:هلوقيفءاجامك.ةفطنالو
ْنُكُهَلَلاَقَّـمُثٍباَرُتْنِم)مدآقلخيأ(ُهَقَلَخَمَدآِلَثَمَك
لأسننأانهانلف.)٣:٥٩نارمعلآةروس(»ُنوُكَيَف
مل:هيأرىأرنمو،يزارلا ؟مدآلةغلابملاانهلمعتسُتْملَِ
،هللانمةملكوأ،هللاةملكهنإمدآنعنآرقلالقيملاذاملو
؟حيسملانعلاقامك

نأوه،حيسملاومدآنيب،ةيآلاهذهيفلثامتلاهجونإ
.مدآقلخك،هللاةدارإبًاقلعتمناكملاعلاىلإهللاةملكروهظ
البو،بأالب،بارتنممدآقلخفدارأوهللابحأامكذإ
حيسملاهمساًاناسنإيلزألاهتملكنوكينأهتبحمتءاش،مأ
.يرشببأهلنوكينأنود،ميرمنباىسيع

ناكو،هللاةملكتاذوهحيسملانكيملولهنإمث
امكانهناكامل،نوعَّـديامك،طقفةملكلارمأبًادوجوم
هللانمهرودصىلعةلالدلل»هنم«ةظفلركذىلإوعدي
نميأ»هنم«حيسملاناكاملمعزلااذهَّـحصولهنأل،ًاسأر
تايآلاضقانياذهو،مدعلانمًاقولخمىحضأللب،هللا
.ثالثلا

ةوقبقلُخهنألهللاةملكيمُسدقحيسملاناكولو
يتلاتاقولخملارئاسنيبوهنيبزيامتكانهناكامل،هتملك
وأليلقيفباوصلانمكلذسيلو،ىلاعتهرمأبتقلُخ
ةملك«بنآرقلايفحيسملافصولماقامل،َّـحصولو.ريثك
.هتملكةوقباودجُونيذلاقلخلانعهزيميىنعم»هللا

ةرابعبو،هللاةملكتاذوهحيسملانأيفكشالًاذإو
نأمكحبو،ةيهلإلاةعيبطلاةدحول،هللاتاذوهىرخأ
.عادبإلاوقلخلاقيرطريغبهللانمردصةملكلا

هايإهتوعدبحيسملاتوهالبانلَّـرقأدقنآرقلافًاذإو
.»هللاةملك«

ةعيبطنمءيشدلولايفنوكينأةيهيدبلارومألانمو
هللارهوجهلو،هللاةملكوهحيسملانأامبو،هيبأوهمأ
يفاهكراشيًاذإوهف،ميرمءارذعلايفلحدقو،ىلاعت
امحيسملابنآرقلاقحلأَّـمثنموةيرشبلااهتعيبطواهتيناسنإ
.ناسنإلابصاخوهامو،هللاتاذبصاخوه

هللاحورحيسملا-٢
اهبفرتعايتلاةديجملاباقلألانميناثلابقللاوهاذه

لٱَلْهَأاَي«:ءاجدقف.حيسمللمالسإلا
ْ

يفاوُلْغَتَالِباَتِك ِ
حلٱَّـالِإِهللاٱَىلَعاوُلوُقَتَالَوْمُكِنيِد

ْ
ملٱاَمَّـنِإَّـَق

ُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ
لَأُهُتَمِلَكَوِهللاٱُلوُسَرَمَيْرَم

ْ
اوُنِمآَفُهْنِمٌحُوَرَوَمَيْرَمَىلِإاَهاَق

ٌهَلِإُهللاٱاَمَّـنِإْمُكَلًاْريَخاوُهَتْنٱٌةَثَالَثاوُلوُقَتَالَوِهِلُسُرَوِهللاٱِب
يفاَمُهَلٌدَلَوُهَلَنوُكَيْنَأُهَناَحْبُسٌدِحاَو يفاَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ ِ
.)٤:١٧١ءاسنلاةروس(»ًاليِكَوِهللاٱِبىَفَكَوِضْرَألٱ

يهيزارلامامإلاهدروأامك،ةيآلاهذهريسفتةصالخو
:اهنمىتشهوجويف»هنمحور«

»هنم«هلوقهنمدارملاو،ليربجةخفننمهنإ:لوألا
.هللاةمعننماذه:لاقُيامكليضفتلاوفيرشتلا

ناكاملو.مهنايدأيفقلخلاةايحلًاببسناكهنإ:يناثلا
.حورهنأبفصُوكلذك

ةمحرىسيعناكاملف،هنمةمحريأ»هنمحور«:ثلاثلا
مهحلاصمىلإمهدشريناكهنأثيحنمقلخلاىلعهللانم
.هنمًاحوريمُسمرجال،مهايندومهنيديف
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ةدافإلظفللااذهيفريبكتلالخدأ»حور«هلوق:عبارلا
حاورألانمحوريأ»هنمحورو«ىنعملانأكف،ميظعتلا
،هللالسرنملوسروهفكلذعمو،ةيسدقلاةيلاعلاةفيرشلا
.ًاهلإهولعجتالو،لسرلارئاسبمكناميإكهباونِمآف

حوروذ»هنمحورو«:هلوقبةيآلاهذهيواضيبلاّرسفو
ليقو.هلةداملاولصألاىرجميرجيامطُّسوتبالهنمردص
.بولقلاوتاومألاييحيناكهنألًاحوريمُس

دحلااوزواجتتالليجنإلالهأاي:نيلالجلايفاهريسفتو
نعههيزنتنمقحلالوقلاالإهللاىلعاولوقتالو،مكنيديف

هللالوسرميرمنباىسيعحيسملاامنإ«دلولاوكرشلا
هنمحوروذيأحورو،ميرمىلإاهلصوأ»اهاقلأهتملكو
.ًاهلإوأهللانبامتمعزامكسيلوًافيرشتىلاعتهيلإفيضُأ

لوقناننكلو،هريسفتةصالخيههذهو،صنلاوهاذه
يههريسفتوصنلاىلععلطانماهبجرخييتلاةجيتنلانإ
،قحهلإحيسملانأبةحيرصةقطانةداهشدهشيمالسإلانأ
لعُتامبسح

ِّـ
.ميوقلااهناميإساسأهربتعتوةيحيسملاهبم

ىلإانعفدياذهو،هنمًاحوروهللاةملكحيسملاوعدينآرقلاف
حوراذملاعلااذهعدبينألبقهللاناكأ:لءاستنْنأ
ذنمةملكوحوروهليقنإف؟كلذكنكيملمأ،ةملكو
،انلق،هريغامهليقنإف؟هريغمأهللاتاذاَُمهأانلق،لزألا
.ًادحاوسيلوهفهريغهعمناكنمو،نانثاهللاعمفًاذإ
اسيلوناقولخمةملكلاوحورلانإ:ليقنإو.لطاباذهو
ىلاعتهللايفداقتعاللًاضقانماذهناك،لزألاذنمنْيَدوجوم
هذهبهفصنملاننأل،قطانلايحلايلزألانئاكلاهنأنم
سيلو،لزألاذنمقطنلاوةايحلاهيفدقتعناننألالإتافصلا
،ةملكلاوحورلابالإقطنلاوةايحلاىلعلالدتساللليبسنم
قبيملف.قطانلاهنكةملكلاو،يحلارهوجحورلانأل
،هللاتاذامهةملكلاوحورلانإلوقننأالإهذهةلاحلاو
رشيقتنىتحلاصفناوأددعتنود،اهلكهتافصامهل
اهنامرحبةلماكلاةسدقملاهتاذيفنعطلاو،ىلاعتهبكرشلا
.نمزلانمًانيحةايحلاوقطنلا

،هنمحوروهللاةملكهنأبحيسملابَّـقلمالسإلانأامبو
هناحبسهللاوهحيسملانأبفارتعالاالإانمامأسيلف
نكمياليذلالوبقملالوقعملاىنعملاوهاذهو.ىلاعتو
اذهف»هنمحور«حيسملانإنآرقلالوقنمهريغطابنتسا
قحهلإوهميرمىلإهللاهاقلأيذلاةملكلانأنهربيريبعت
نمحيسملانوكينأنكميالذإ،هرهوجوهللاتاذنم

هلإنمقحهلإًاذإوهف.هرهوجنمناكاذإالإهللاحور
.قولخمريغدولوم،قح

نآرقلاةوعديفانداقامكاندوقيهسفنقطنملانأمث
حيسملاةيهولأبداقتعالاةرورضىلإ»هللاةملك«هنأبحيسملل
ًايلزأنوكينأدبال»هللاحور«نأل،هللاحورنموهمادام
هللاتافصنمهبمّلسموهامكةيلزألاو،ةيهلإلاتاذلاك
.هاوسنودهبةصاخلا

،يلزأًاذإوهف،هنمحوروهللاةملكوهحيسملامادامف
حيسملانوكينلفاذهتبثاذإف.ميرميفهلولحلبقنئاك
هبَّـقلدقرخآيرشبنمامهنأاذهديؤياممو.ىلاعتهللاريغ
ءانثتساالبءايبنألاعيمجف،حيسملاريغبقللااذهبنآرقلا
،ميظعلابقللااذهَفرشُنآرقلاهالْوَأنممهنيبسيل
.هللانمًاحورهاعدو

يفحيسملانعليقامنأىلإًأطخضعبلابهذدقلو
ًارشبالإنكيملهنأبمّلسملا،مدآنعًاضيأليقددصلااذه
ىلعلالدتسالاانأطخأاننأنيمعازاوّربكواوللهف،ًايوس
ليقاملمأتنامدنعاننأىلع.صنلااذهنمحيسملاةيهولأ
.حيسملانعليقامعًانِّـيبًافالتخافلتخيهدجنمدآنع
بطاخمثهاَّـوسوهقلخهللانأوهمدآنعنآرقلاهركذامف
امناتشو»يحورنمهيفتخفنو«ًالئاقهنأشيفةكئالملا
مدآيفخفنهّنإو،ىلاعت»هنمحور«حيسملاّنإ:نيلوقلانيب
.»هحورنم«

صنبسح،هقلخرمأيفمدآنعليقامانراقاذإو
نأانيأرل،ميرمىلإةملكلاءاقلإنعليقامنيبو،نآرقلا
نعلمعُتسايذلاريبعتلاكمدآنعلمعُتسايذلاريبعتلا
ْتَنَصْحَأيِتَّـلٱَو«:٢١:٩١ءايبنألاةروسيفءاجامك،ميرم
»اهجرف«يفبئاغلاريمضو،»اَنِحوُرْنِماَهيِفاَنْخَفَنَفاَهَجْرَف
يفبئاغلاريمضنأامك،خفنلاتلبقيتلاميرمىلعدوعي
َلِبَقيذلامدآىلإعجري)يحورنمهيفتخفنو(»هيف«
نويحيسملاناكولف.هبشلامامتههبشياموأ،خفنلاتاذ
هلأ
ّ

ّحصلهحورنماهيفخفنهللانأل،ميرمءارذعلااو
هنأنمحيسملاىلعنآرقلاهقلطيامنإ:نيلئاقلاجاجتحا
ريبعتلانأوامأ.ًاضيأمدآىلعهقالطإحصي»هللانمحور«
نعلمعُتسايذلاريبعتلاريغوهحيسملانعلمعُتسايذلا
!هباشتلللحمكانهسيلف،مدآ

مالسإلاهاطعأيذلابقللااذهنأًاذإةصالخلاو
ءايبنألامهيفنمب،رشبلارئاسنعهبهزّيمدقحيسملل
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هلبجاولا،دَّـجمملاهتوهالبةقطانةداهشوهف،لسرلاو
حورلاوبآلاهللانيبوهنيبةقرفتلانود،ةدابعوسيدقت
.دحاوهللايفءيشلكنأل،ددعلايفسدقلا

امل٤:١٧١ءاسنلاةروسيفءاجامًاديجانلمأتولو
لب.ةمزاللاةيقطنملاةجيتنلاهذهضقانياماهيفاندجو
.دييأتلالكاهديؤتاهدجن

:طاقنسمخةيآلاهذهيفو

.نيدلايفولغلانعيهنلا.١
.هللالوسرحيسملانإ.٢
.ةهلآةثالثبلوقلانعيهنلا.٣
.ىلاعتهللاةينادحوبميلعتلا.٤
.دلوهلسيلهللانأبميلعتلا.٥

حوروهللاةملكحيسملانأيهةسداسةطقنىلعةوالع
اننأانهنلعننحنو.ةطقنلاهذهانجلاعنأقبسدقو،هنم
.ةطقنةطقنةيآلاهذهيفهركذاملكيفنآرقلاقفاون

ولغلاو.ميسجأطخنيدلايفولغلانأدقتعننحن)أ(
نأل،هدحزواجتياملكلطبننحنودحلازواجتوه
،هنعىهنيوأ،نيدلاهبرمأياملكونيدلادامعناميإلا
ضوفرملاولغلابابنماندنعوه،لقعللًاقفاومنوكيالو
ناونصلقعلاوناميإلانأل،هيلإوعدنالو،هبنمؤنال،انم
لكأدبمو،امهيلكامهردصمهللاذإ،نايفانتيالناوخأو
هللالامعأنيبةافانمدوجومدعبدقتعننحنو،امهنم
.هلاوقأو

يحولاهبءاجاملكبًاملعطيحياللقعلانأًاقح
وألقعلاداضيًائيشهبناميإلايفدجنالاننكلو،يهلإلا

.هيفاجي

سيلهنأىرنو،هللالوسرحيسملانأفرتعننحن)ب(
اموأ،ةيحيسملاةديقعلاريضيامنالعإلاورارقإلااذهيف
نباوهحيسملانأدقتعتةيحيسملانإف.حيسملاةيهولأيفني
ُءْلِمَءاَجاَّـَمل«هنأةنلعمءامسلانمبآلالوسرو،هللا
َحتًادوُلْوَم،ٍةَأَرْمٱِنِمًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ،ِناَمَّـزلٱ

ْ
َت

.)٤:٤ةيطالغ(»ِسوُماَّـنلٱ

ام،ًالوسرحيسملارابتعايف،اهتأشنذنمرتملةّيحيسملاو
يتلاحيسملالاوقأبمعفمليجنإلاو.دجمملاهتوهاليفني

،٣:١٧،٤:٣٤انحوي(ملاعلاىلإهيبألًالوسرهسفناهيفربتعا
٥:٢٣،٣٦،٦:٤٤،٩:٤،١٠:٣٦،١١:٤٢(.

ةيلاسرإوهو،روحملااذهلوحروديهلكليجنإلانإلب
نمهبطيحيامددبيو،ةايحهحنميلملاعلاىلإحيسملا
.ةيساقلاةيطخلاةيدوبعناطلسنمهررحيو،لهجلاتاملظ

؟ملاعلاىلإهتيلاسرإنيبوهللاحيسملاةّونبنيبضقانتّيأ
بألالسريالفأ؟هتوهالةقيقحلةضقانهتلاسرربتعُتاذاملو
اهيلعنمأتسيالىمظعةيرومأممامتإلهنعًابودنمهنبا
نأوهو،حيسملايفمتامهنيعباذهسيلَوَأ؟هءالكووهمدخ

هصخشبممتيل،ديحولاهنباوهو،ملاعلاىلإهلسرأبآلا
نأ،ةكئالمسيئرلالو،كالملًانكممنكيمليذلاءادفلا
،ناسنإلارربيو،ًاعمةمحرلاولدعلاقوقحيفويامبهممتي
حيسملاانلهنلعأامهنيعباذهو؟هلدعوهللارببظافتحالاعم
،ًامْرَكَسَرَغٍتْيَبُّبَرٌناَسْنِإ«:هيفلاقيذلاماركلالثميف
َىلِإُهَمَّـلَسَو،ًاجْرُبىَنَبَو،ًةََرصْعَمِهيِفَرَفَحَو،ٍجاَيِسِبُهَطاَحَأَو
مثَألٱُتْقَوَبُرَقاَّـَملَو.َرَفاَسَوَنيِماَّـرَك

َْ
َىلِإُهَديِبَعَلَسْرَأِرا

لٱ
ْ

مثَأَذُخْأَيِلَنيِماَّـرَك
َْ

لٱَذَخَأَف.ُهَرا
ْ

ًاضْعَباوُدَلَجَوُهَديِبَعَنوُماَّـرَك
َرَثْكَأَنيِرَخآًاديِبَعًاضْيَأَلَسْرَأَّـمُث.ًاضْعَباوَُمجَرَوًاضْعَباوُلَتَقَو
هباوُلَعَفَف،َنيِلَّـوَألٱَنِم ُهَنْبٱُمِهْيَلِإَلَسْرَأًاريِخَأَف.َكِلٰذَكِْمِ
.)٣٧-٢١:٣٣ىّتم(»!يِنْبٱَنوُباََهي:ًالِئاَق

:هلوقبلثملااذهمتخحيسملانأصاخعونبظحالنلو
.»هنبامهيلإلسرأًاريخأ«

،وهامكهوفرعيلرشبللهتاذنلعينأديريهللاناك
دقو.مالسلاوةسادقلايفةشيعللةسدقملاهتدارإاوفرعيلو
نكتملمهتيلاسرإنكلو،رخآلاولتدحاولاءايبنألالسرأ
،ملاعلاىلإهنباهللالسرأًاريخأو.نالعإلاكلذمامتإلةيفاك
،هللانعةيفخلارارسألاانلنلعأو،ءيشلكبانثّدحدقهيفو
هيلإهسفننبالالسريملولاهكرديلملعلانكيمليتلا
اَمَدْعَب،ُهللاَا«:ًالئاقلوسرلاهيلإراشأاماذهو،هلاهنلعيو
يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَكٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَك ِ
يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰه ،ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَوُهَلَعَجيِذَّـلٱ-ِهِنْبٱِ
لٱَلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ

ْ
ُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهبَوُهَو،يِذَّـلٱ.َنيَِملاَع

َعَنَصاَمَدْعَب،ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِبِءاَيْشَألٱَّـلُكٌلِماَحَو،ِهِرَهْوَج
طَتِهِسْفَنِب

ْ
ِخلًاريِه

َ
يفَسَلَج،اَناَياَط لٱِنيِمَيِ

ْ
يفِةَمَظَع ،ِيلاَعَألٱِ

ملٱَنِمَمَظْعَأًارِئاَص
َلَضْفَأًامْسٱَثِرَواَمِراَدْقِمِبِةَكِئَالَْ

انحويهدصقامهنيعبوهو.)٤-١:١نييناربع(»ْمُهْنِم
لٱَو«:هلوقبيليجنإلا

ْ
اَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك

ُهللاَا...ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجم
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لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْمل
ْ

يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو َوُهِبآلٱِنْضِحِ
.)١:١٤،١٨انحوي(َ»َّـربَخ

طقيفنياللوسركحيسملاةفيظولمالسإلانالعإفًاذإ
ريغةريثكعضاوميفةيحيسملاتنلعأدقو.حيسملاةيهولأ
عمجلايفرتملو،ًاعمهلإولوسرحيسملانأانركذيتلا
هدروأامبمالسإلاو،ضقانتلانمًائيشالوًاضراعتامهنيب
ذإ،اذهيفةيحيسمللًاقداصمناكامنإقباسلاصنلايف

هاعدذإ،هتوهالتبثأامكلوسركهتفيظوحيسمللتبثأ
.هنمًاحوروهللاةملك

الو«:هلوقبمالسإلا:ةهلآةثالثبلوقلانعيهنلا)ج(
هجويأيفةيحيسملاسميمل»مكلًاريخاوهتناةثالثاولوقت
عرستملارظنلايوذضعبنظامكاهدئاقعهوجونم
ةيحيسملاةديقعلايفنعطيامميلعتلااذهيفسيلف،ريصقلا
ةيلجودبتيتلاةقيقحلاف،حيسملاتوهالباهميلعتيفنيوأ
دحاوهلإبنمؤننحنف.راكناوأنعطكانهسيلنأ

نملكبجشنو،ضرألاوتاومسلاقلاخلكلاطباض
لوقلاوهامنإةيآلاهذههيفنتيذلاّنأو.ةهلآةثالثبلوقي
لكةيحيسملاهنمأربتتاذهو،كارشإلايرحلابوأ،ةهلآةثالثب
بناجبفقيهللاةينادحونعهميلعتيفمالسإلاو.ةءاربلا
نمهيلإبهذتاميفاهديؤيو،بنجىلإًابنجةيحيسملا
.ثيلثتلانعمالكلايفكلذنايبقبسامكهللايفةديقعلا
ملعتامسفنوهىلاعتهللاةينادحولاتابثإو،ددعتلاراكنإف
.ةيحيسملاهب

:»دحاوهلإهللاامنإ«:هلوق:هللاةينادحوبميلعتلا)د(
لوسرلالوقيفىرنامك،هللايفةيحيسملاةديقعلاوه
يفَنوُدَهْشَيَنيِذَّـلٱ«:انحوي ،ُبآلٱ:ٌةَثَالَثْمُهِءاَمَّـسلٱِ
لٱَو
ْ

لٱُحوُّرلٱَو،ُةَمِلَك
ْ

»ٌدِحاَوْمُهُةَثَالَّـثلٱِءَالُؤٰهَو.ُسُدُق
الميلعتكثيلثتلانلعييذلالوقلاوهو.)٥:٧انحوي١(
يتلاانتلمسبهذهو،هعمىفانتيالو،ديحوتلاضقاني
سيلو(مساب«:نامزلاميدقنمنويحيسملااهلمعتسي
ليلد»دحاولاهلإلا،سدقلاحورلاونبالاوبآلا)ءامسأب
ىلإحيسملاتوهالبمهناميإمهدقيملنييحيسملانأىلع
يذلاداقتعالاوهو،ةهلآةثالثبداقتعاللالو،هللاابكرشلا

.ههبشياممهريغيفوصنلااذهيفمالسإلاهبراحي

»دلوهلسيل«هلوق:دلوهلسيلهللانأبميلعتلا)ـه(
نأنعهّزنمهللانأانملعتيتلا،ةيحيسملادقتعمًاضيأوه
نحنانلاشاحو.رشبلالكشىلعدلووةبحاصهلنوكي
نإانلقاذإف.كلذهللابسننفنيينثونوكننأنييحيسملا

،ىلاعتهللابناجنمًايسنجًادلاوتدصقنالهللانباحيسملا
ةّونبدصقنامنإ.هلحيسملابناجنمةيلسانتةّونبالو
اذإف.ًاضحمًايلقعًارودصهللانعةملكلااهيفردص،ةيحور
هللانأرابتعابةيمونقأةّونبديرنامنإفهللانباحيسملانإانلق
.دحاونئاكيفلوقعمولقاعولقعهّنأو،هتاذلقعي

يفنيامهيفسيلهتلمجبصنلااذهنأةصالخلاو
املكو.هيفةيحيسملاةديقعيفنعطيوأ،حيسملاتوهال
اهنمأربتتةعَدتبمءارآدضًاهجومناكضارتعالانمءاج

.مالسإلااهمولينألبقةيحيسملا

ىلإةيآلاهذهيفًاهَّـجومناكباطخلانأيفكشالو
نيعبات،ةحيحصلاةيحيسملاميلاعتىلعاوجرخدقاوناكموق
.خيراتلاىلععلطينملكلكلذودبيامك،ةلضمميلاعت

ناهربههباشياموصنلااذهنإلوقننأانلقحيًاذإو
وهذإ،حيسملاتوهالنعةيحيسملاميلعتقدصىلعيوق
سميالهتاذتقولايفو،هنمحوروهللاةملككهنعملكتي
ريسافتلاوصنلااذهنإ.امءيشباذهنعةيحيسملاميلعت
ةقيقحلةيوقةداهشيدؤتاهعيمجبقللااذهنأشبةدراولا
.دجمملاحيسملاتوهاليفداقتعإلا

حيسملا-٣
ملٱِتَلاَقْذِإ«:٣:٤٥،٤٦نارمعلآةروسيفءاج

ُةَكِئَالَْ
ملٱُهُمْسٱُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَماَي

ُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ
يفًاهيِجَوَمَيْرَم ملٱَنِمَوِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ

لَكُيَوَنيِبَّـرَقُْ
ِّـ

يفَساَّـنلٱُم ِ
ملٱ
دقانهنآرقلانأًالوأظحالنلو»َنيِِحلاَّـصلٱَنِمَوًالْهَكَوِدْهَْ
ىلإكلذبًاريشم،هنومسيلقيملو»حيسملاهمسا«:لاق
انلقحيو.اهبرشبلاةقالعنودهللانمةيمستلاكلتريرقت
هركذهنأمأ،هوقبسنمممسالانآرقلاذخأله:لءاستننأ
امك،كلذنمءيشىلإريشيالنآرقلاّنإ؟ماهلإلاليبقنم
طلخدقو.بيجعلابقللااذهىنعمحضويالهنأ
.ىتشبهاذمهيفاوبهذو،هايإمهحرشيفنورسفملا

:ةغلبقللااذهيناعمضعبّنيبنةدئافللًامامتإو

نمةعطقلاىلعقلطيمسالااذهنأمجاعملايفءاج
شقناليذلاسلمألامهردلاو،قيدصلاوقرعلاو،ةصقلا
،ةكربلابونهدلالثمبحوسمملاو،ةحامسلاريثكلاو،هيلع
ًايبنوًانهاكهحسمهللانألميرمنباىسيعهببقُلو
.ىحسموءاحسمهعَْمجو.ًاكلمو
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يفو»وخيشم«ةينايرسلايفو»خيشم«ةيناربعلايفوهو
.»ستسرخ«ةينانويلا

حيسملاهبدرفنابقللااذهنإلوقلاىلإةجاحبانسلو
اذهحنمُيملف،نيلسرملاوءايبنألاةيقبنودنآرقلايفهدحو
حيسملازايتماىلعلديامم،هاوسيبنيماسلابقللا
ىلعًاضيألديو،زايتمالااذهبهلمالسإلافارتعاو،صاخلا
نيلسرملاوءايبنألالامعأنممهألمعبمايقللبدُنهنأ
مهيفنمبمهلكرشبلانعزاتمينمو.نيعمجأمهنعهزيمي
ةقبطنععفترادقنوكينأبجيمهرسأبلسرلاوءايبنألا
الإكانهسيلو.مهنملضفأًامساثروامرادقمب،رشبلا
هناحبسهللاوهورشبلاعيمجىلعومسيهاوسالدحاونئاك
.ناطلسلاودجملاوةماركلاهليذلا،ىلاعتو

هبهدارفناوبقللااذهبحيسمللمالسإلارارقإيفنإو
،لسرلاوءايبنألارئاسو،رشبلانعزاتمملاهماقمىلعليلدل
.ماركإلاولالجلايذهتوهالبهلهنمفارتعاو

ًادامتعإبقللااذهىنعمحضويملنآرقلانأىرنلاّنإو
يفرمأييذلاو،فيرشلاليجنإلايفهنعدروامىلعهنم
.هيفامبلمعلاوهتعلاطمىلإلحمنمرثكأ

سوململامهروعشنيرسفملالاوقأيفظحالناننكلو
بقلهيلعيوطنييذلاميظعلاىنعملاكاردإةبوعصب
هبباهذلاوريسفتلاةرثكيفةيدابةبوعصلاهذهو.حيسملا
هيلإاوهَّـجوتلمهمامأًارهاظىنعملاناكولو.ةديدعبهاذم
ةبوعصبنورسفملارعشينأيفبجعالنكلو،ًاسأر
ماقمىلإريشييماسلابقللااذهنأنوريمهو،ليوأتلا
المهنأنيحيف،رشبلاةقبطنعهعفريو،ليلجلاحيسملا
.ًانمضاورقأدقاوناكنإو،ةحارصاذهبانلاوّرقينأنوديري
ًاحيرصبقللااذهليوأتركذيملناكناويزارلامامإلااذهف
ولختالحيسملاعابتأىدلفورعموهامكو.هيلعلديامك
اذهءازإةيحيسملااهبيدانتيتلاةقيقحللهرارقإنمهريسافت
حيسمللفرتعاهتاليوأتنمنيريسفتيفوهف.زاتمملابقللا
نيريسفتلايفو.ماثآلاوبونذلانمةئيربةموصعمةيصخشب
َيِّـمُساهيلعًءانبيتلاةصاخلاهتحسمبهلفرتعانيرخآلا
رازوألانمحسُمهنألحيسملايّمُسهنإًالوألاقف.ًاحيسم
نوكيلهتدالوتقوهحانجبهحسمليربجنألو،ماثآلاو
نأيزارلافرتعاانهف.ناطيشلاسمنعهلًانوصكلذ
رازوألانمًاموصعمناكهنألبقللااذهيطعُأدقحيسملا
امءيشبهلناطيشلاّسمنمًانوصمناكهنألو،ماثآلاو
.تاوفهلاوأاياطخلانم

،ةددعتملانآرقلاتاحيرصتبفارتعالااذهنراقنامدنعو
مهفارتقابوةيطخلايفمهطوقسبًاعيمجرشبلاىلعتضقيتلا
ذإ،رشبلاةقبطنعحيسملاعفردقمالسإلانأىرن،ماثآلا
وهامنيب،اياندلانمنوصلاوةمصعلابهدحوهلمكح
سيلو.ناكنمنئاكيرشبلتسيلةمصعلانأحرصي
ءاعمجةيرشبلاىلعمالسإلامكحنعمالكلللاجمانه
هدحوحيسملاءانثتساو،مثإلاباكتراوةيطخلايفطوقسلاب
عبارلابابلانمثلاثلالصفلايفيتأيساذهف.هاوسنود
هذهىلإريشيًاليلقًائيشطقفركذناننكلو.باتكلااذهيف

يأ(اَهُدِراَوَّـالِإْمُكْنِمْنِإَو«:ميرمةروسيفءاجدقف،ةقيقحلا
هذهف)١٩:٧١ميرم(»ًاّيِضْقَمًامْتَحَكِّـبَرَىلَعَناَك)منهج

نأمولعمو.منهجدوروبرشبلاعيمجىلعتمكحةيآلا
مّالظبكبرامو،ًاملظناكالإوبنذلالإنوكيالباقعلا
نوضَّـرعمًاعيمجرشبلانأىلعلدتةيآلاهذهف.ديبعلل
.اياطخلاوتاوهشلاْرسأيفعوقولل

لآةروسةيآاهدعبأرقنلمث،ىرخأةرمةيآلاهذهأرقنل
َنِم)حيسملايأ(اَهَتَّـيِّـرُذَوَكِباَهُذيِعُأِّـينِإَو«٣:٣٦نارمع
نمضتيذلاثيدحلااذهدعبأرقنمثِ»ميِجَّـرلٱِناَطْيَّـشلٱ
حيسملاةمصعو،ًاعيمجرشبلاطوقسًاعمنيتقيقحلانيتاه
هنعطيمدآنبالك«:يراخبلاهدروأامكوهو.هاوسنود
،ميرمنباىسيعريغ،دلوينيحهيعبصأبهبنجيفناطيشلا

.»باجحلايفنعطفهنعطيلبهذ

مهنأو،اودسفواوغازدقًاعيمجرشبلانأبمالسإلارارقإف
،ماثآلاواياطخلافارتقالنوضرعم،ةمصعلانعنودرجم
نعنوصمهنأو،ةمصعلابهدحوحيسمللهرارقإبناجب
هلّرقييلاتلابو،رشبلاةقبطنعحيسملاعفري،ناطيشلاسم
.دجمملاهتوهالب

اننإفيزارلاتاليوأتنمنيرخآلانيريسفتلانعامأ
نسحأورسفملاهيفباصأدق،ًاحيرصًافارتعاامهيفىرن
هحسمىلإريشيبقللاّنإ:امهنمدحاويفلوقيوهف.لاقملا
تثدحدقةحسملاكلتنأىلإريشيهّنإرخآلايفو،نهدلاب
ىدصلديدرتنيلوقلاةصالخو.همأنطبنمهجورخدنع
هذهف،هلإلاحيسملايفاهلاوقألةقباطمو،ةيحيسملاةديقعلا
)لوقيف(:ِنْبالٱْنَعاَّـمَأَو«كلذنعيهلإلايحولالاوقأ
ُبيِضَقٍةَماَقِتْسٱُبيِضَق.ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُهللاَأاَيَكُّيِسْرُك
لُم
ْ

لٱَتْبَبْحَأ.َكِك
ْ
َكِلٰذِلْجَأْنِم.َمْثِإلٱَتْضَغْبَأَوَّـِرب

ٰهلِإُهللاٱَكَحَسَم
ُ

.)١:٨،٩نييناربع(»ِجاَهِتْبالٱِتْيَزِبَك
ُعوُسَي«:لوقيفرخآعضوميفجاهتبالاتيزباتكلارسفيو
لٱِحوُّرلٱِبُهللاٱُهَحَسَمَفْيَكِةَِرصاَّـنلٱَنِميِذَّـلٱ

ْ
لٱَوِسُدُق

ْ
»ِةَّـوُق

مالسإلايفةيحيسملاحيسملا:عبارلابابلا

٣٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



نآرقلاصنّنإانلقاذإيلاغنلهف.)١٠:٣٨لامعأ(
توهاليفةيحيسملاةديقعلاديدرتنعناجرخيالهريسفتو
،ريسفتلاوصنلانيبةقباطملانمانيأريذلادعبحيسملا
اذإغلابنلهو؟نأشلااذهيفيهلإلايحولاتاحيرصتنيبو
؟اهديؤيومالسإلااهبدهشيةقيقححيسملاتوهالنإانلق

:ةصالخلا
نمحيسملاتوهالتابثإنعمالكلاانبيهتنياذهب

ريغىلعاهقالطإحصيالباقلأنمهلهتبثأامبمالسإلا
هللاةملكو.هنمحوروهللاةملكهاعدذإ،ىلاعتهللاتاذ
هنأامبو.هتيلزأبنييلزأو،هرهوجنمانوكينأدبالهحورو
هللاةملكنأبلوقلامزل،ةئزجتالوىلاعتهتاذيفددعتال
.هنأشلجهتاذامههحورو

حيسملاةايحبةصاخلاقئاقحلا:يناثلالصفلا

حيسملاةيلزأ-١
نآرقلااهتبثأيتلاقئاقحلاكلتلوأيهحيسملاةيلزأ
هللاةملكوهحيسملانأامبو،»هنمحوروهللاةملك«هلوقب
هللاابةصاخةفصةيلزألانأامبو.يلزأًاذإوهفهنمحورو
حوروهللاةملكبحيسملانآرقلاةوعدتحبصأدقف،ىلاعت
نييحيسملاةديقعىلعةقداصمو،ةيلزألابحيسمللًارارقإهنم
:هلوقيفرظنلانماذهحضتيو.حيسملاتوهالنع
»ميرمىلإاهاقلأ«:نآرقلالوقف.»ميرمىلإاهاقلأهتملكو«
دلويواهيلإىقلُينألبقنئاكةملكلااذهنأىلعليلد
،هتيلزأىنعملمحيدسجلايفرهظينألبقهدوجوو.اهنم
دقنوكينأنكميالو.ىلاعتهللاابةصاخةفصةيلزألاو
لوقلاعيطتسنًاذإو!ةملكريغبهيفناكتقوهللاىلعىضم
.حيسملاتوهالبانعمّرقأدقمالسإلانإ

ةبيجعلاةدالولا-٢
حيسملاةدالويهنآرقلااهبفرتعايتلاةيناثلاةقيقحلاو
تبثأدقف.هاوسيرشبنئاكلمتتملةبيجعةيرسةقيرطب
لسانتيفعبَّـتملاكيرشبعرزنمدلويملحيسملانأنآرقلا
:١٩ميرمةروسيفلاقذإ،ءانثتساوأقرافالبسانلاعيمج
َْملَوٌَرشَبيِنْسَسْمَيَْملَوٌمَالُغِيلُنوُكَيىَّـنَأْتَلاَق«:٢١-٢٠

ًةَيآُهَلَعْجَنِلَوٌِّـنيَهَّـَيلَعَوُهِكُّبَرَلاَقَكِلَذَكَلاَقًاّيِغَبُكَأ
الإلوقلااذهسيلف.»ًاّيِضْقَمًارْمَأَناَكَواَّـنِمًةَْمحَرَوِساَّـنلِل
.بيجعلاداليملاكلذنعةسدقملابتكلاهتركذاملًاقادصم
ُدِّـيَّـسلٱُمُكيِطْعُيْنِكَلَو«:ميدقلادهعلايفلوقيءايعشإيبنلاف
لٱاَه:ًةَيآُهُسْفَن

ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
ُهَمْسٱوُعْدَتَوًانْبٱُدِلَتَوُلَب

فيكانلحرشييليجنإلااقولو.)٧:١٤ءايعشإ(»َليِئوُناَّـمِع«

ةدالولاتمتفيكو،حيسملاداليمبءارذعلاكالملاَّـرشب
.)٣٨-١:٢٦اقول(ةداعللةقراخةيرسةقيرطب

ًاهيبشمدآقلخضعبلاربتعينأّنيبلاأطخلانمو
يفنيًاليلدةموعزملاةهباشملاكلتذختينأو،حيسملاداليمب
.كرابملاحيسملازايتماىلعناهربلانمداليملاكلذيفام
ملو،نيطنمقلُخمدآو.ةدالودلويملوًاقلخقلُخمدآف
نأيغبنيناكمدآو.هنمحوروهللاةملكهنأهنعركذُي
حيسملاامأ،رشبلللوألابألاناكهنألبأريغنمدجوي
نيدلاولاءابآلانمترمُعدقضرألاتناكهتدالودنعف
.نيدولوملاءانبألاو

تمتيتلاةقيرطلاو.لاثمالواهلهيبشالحيسملاةدالوف
رارقإو.رشبلاةرئادنعةجراخةصاخةيصخشهلتبثتاهب
ةيصخشومسىلعهنمةقداصمبيجعلاداليملااذهبمالسإلا
.دجمملاهتوهالةقيقحوحيسملا

ءامسلاىلإدوعصلا-٣
ىلإحيسملاعافترابمالسإلارارقإيهفةثلاثلاةقيقحلاامأ

يفءاجدقف.رهاطلاهدسجبتوملاثبعينأنودءامسلا
َكيِّـفَوَتُمِّـينِإىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإ«:٣:٥٥نارمعلآةروس
َنيِذَّـلٱُلِعاَجَواوُرَفَكَنيِذَّـلٱَنِمَكُرِّـهَطُمَوَّـَيلِإَكُعِفاَرَو
لٱِمْوَيَىلِإاوُرَفَكَنيِذَّـلٱَقْوَفَكوُعَبَّـتٱ

ْ
ةروسيفهلوقو»ِةَماَيِق

.»ِهْيَلِإُهللاٱُهَعَفَر«:٤:١٥٨ءاسنلا

عافترابصاخلاداقتعالاتبثألاوقألاهذهبنآرقلاف
نعاهميلعتةحصبةيحيسمللّرقأو،ءامسلاىلإحيسملا

.تاومألانمهتمايقدعبًايححيسملادوعص

ىلعًاناهربءامسلاىلإحيسملادوعصتمدقةيحيسملاو
.ةديدعلالسرلالاوقأيفىرُيامكدجمملاهتوهالةقيقح
ةيحيسملاةديقعلاةحصبهنمرارقإةقيقحلاهذهبمالسإلارارقإف
.حيسملاتوهاليف

:ةصالخلا
نئاكحيسملانأبّرقأدقمالسإلاّنأقبساممصلختسن
ىطختدقهتدالويفهنأو،دلوينألبقدوجوم،لزألاذنم
نعاهبًادرفنم،ةبيجعةيرسةيفيكبدلُوويعيبطلاسومانلا
ىلإدعصذإةزاتممةيفيكبملاعلاكرتهنأو،رشبلاعيمج

دسفتونوتوميلكلاامنيب،ًادلاخاهيفيقبوًايحءامسلا
نألبقنئاك،يدبأيلزأحيسملانأاذهىنعمو.مهداسجأ
.قابيحنآلاوهو،ملاعلاهاري
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تناكو،ًايدبأًايلزأرشبلاةماعنودحيسملاناكاذإف
ًاذإف،هدحومويقلايحلاهللاتافصنمةيدبألاوةيلزألا
.هتوهالبًارارقإحيسمللنيتفصلانيتاهتابثإنوكي

دقف،نيتفصلانيتاهبحيسمللّرقأدقمالسإلامادامو
.هيفكشاليذلاقحلااذهىلعقداص

يقالخألاحيسملالامك:ثلاثلالصفلا

،لامكلايفهبًاصاخوًازاتممًازكرمحيسمللنآرقلاركذ
،يقالخألامهصقنرشبلاعيمجىلعلجسدقهارنامنيبف
لسرلاوءايبنألانيبقيرفتالبمثإلاناطلستحتمهطوقسو
نمةمصعلاوماثآلانعهيزنتلابحيسمللّرقأدقهارن،ًاعيمج

نيعمجأرشبلانأبحّرصدقنآرقلاف.اياطخلاورورشلا
حضاواذهو،نيمثآلانماوناكوةيطخلاناطلستحتاوطقس
ًامْتَحَكِّـبَرَىلَعَناَكاَهُدِراَوَّـالِإْمُكْنِمْنِإَو«:هلوقنم
عيمجىلعلجسهنأامك.)١٩:٧١ميرمةروس(»ًاّيِضْقَم
دقف،هدحوحيسملاادعام،نيبملارشلايفمهطوقسءايبنألا
.هيزنتلاوةمصعلابهلّرقأ

كلتنمًائيشلاثملاليبسىلعدروننحناهو
ءايبنألااياطخنآرقلااهيفلجسيتلاةديدعلاتاحيرصتلا
ةروس(»ىَوَغَفُهَّـبَرُمَدآىَصَعَو«:مدآنعلاقف.نيلسرملاو
ِملَوَّـيَدِلاَوِلَوِيلْرِفْغٱِّـبَر«:حوننعلاقو.)٢٠:١٢١هط

َ
ْن

هيلعتبثأدقف.)٧١:٢٨حونةروس(»ًانِمْؤُمَيِتْيَبَلَخَد
ميهاربإىلعلجسامك.مثآالإرفغتسيالو،رافغتسالاانه
ًاذاَذُجْمُهَلَعَجَف«:لوقيذإ،مانصألاريسكتةثداحيفبذكلا
َهلًاريِبَكَّـالِإ

ُ
لَعَفَتْنَأَأاوُلاَق...َنوُعِجْرَيِهْيَلِإْمُهَّـلَعَلْم

ْ
اَذَهَت

ِهلآب
َ
اوُناَكْنِإْمُهوُلَأَسٱَفاَذَهْمُُهريِبَكُهَلَعَفْلَبَلاَقُميِهاَرْبِإاَياَنِت
يِذَّـلٱَو«كلذكو.)٦٣-٢١:٥٨ءايبنألاةروس(»َنوُقِطْنَي
طَأ
ْ

:٢٦ءارعشلاةروس(»ِنيِّـدلٱَمْوَييِتَئيِطَخِيلَرِفْغَيْنَأُعَم
لَعَفَلاَق«:هلوقبلالضلاىسومىلعتبثأو.)٨٢

ْ
اَنَأَوًاذِإاَهُت

لاَّـضلٱَنِم
ِّـ

دوادنعدهشو.)٢٦:٢٠ءارعشلاةروس(»َني
ُهاَّـنَتَفاَمَّـنَأُدُواَدَّـنَظَو«:هتبوتوهرافغتسامثميظعلاهطوقسب
اَنَدْنِعُهَلَّـنِإَوَكِلَذُهَلاَنْرَفَغَفَباَنَأَوًاعِكاَرَّـرَخَوُهَّـبَرَرَفْغَتْسٱَف
لُزَل
ْ

.)٢٥و٣٨:٢٤صةروس(»ٍبآَمَنْسُحَوىَف

لاثملاليبسىلعاندروأيذلاليلقلاردقلااذهبيفتكنو
مالسإلاف،نيلسرملاوءايبنألاطوقسبنآرقلافارتعانع

سانلالضافأىلعلجسو،يقالخألارشبلاصقنبحّرص
،اياطخلانايتإورازوألاباكترانيلسرملاوءايبنألاةريخو
.نارفغلاوحفصلامهبلطو

،نييلعىمسأىلإهعفرينآرقلافدجمملاحيسملاامأ
هتمصعهلتبثيذإ،ًازاتممًازكرموًاصاخًاماقمهيلععلخيو
نعههيزنتبهلّرقيو،نيعمجأرشبلانودهدحوماثآلانم
لسرلايقابكًارزوهلركذيالوةيطخهللجسيالف،رورشلا
دقف،هلامكوهتمصعهنعدرويىرخألاةهجلانمو.ءايبنألاو
ِيناَصْوَأَوُتْنُكاَمَنْيَأًاكَراَبُميِنَلَعَجَو«:هناسلىلعركذ
لَعَْجيَْملَوِيتَدِلاَوِبًاّرَبَوًاّيَحُتْمُداَمِةاَكَّـزلٱَوِةَالَّـصلٱِب

ْ
ًاراَّـبَجيِن

ِّـينِإَوَمَيْرَماَهُتْيَّـمَسِّـينِإَو«.)١٩:٣١،٣٢ميرمةروس(»ًاّيِقَش

نارمعلآةروس(ِ»ميِجَّـرلٱِناَطْيَّـشلٱَنِماَهَتَّـيِّـرُذَوَكِباَهُذيِعُأ
٣:٣٦(.

بهاذمكلذيف«:حيسملاةملكلهريسفتيفيزارلالاقو
...ماثآلاورازوألانمحسُمهنأاهنم.اهضعبصخلمبيتأن
كلذنوكيلهتدالوتقوهحانجبليربجهحسمهنأاهنمو

ةيآهريسفتدنعلاقامك.»ناطيشلاسمنعهلًانوص
ايندلايفهيجوهنإ»نيبرقملانموةرخآلاوايندلايفًاهيجو«
هباوثةرثكببسبةرخآلايفو،بويعلانمأَّـربمهنأببسب
هذهو.)٦٧٦هجو٣دلجميزارلا(هللادنعهتجردولعو
ماثآلانعهتمصعوبونذلانمحيسملاةءارببقطنتاهلك
هلامكةهجنمًازاتممًازكرممالسإلايفهلتبثتو،رورشلاو
.ًاعيمجرشبلانودنمًاصاخًاماقمهلدرفتو،يقالخألا

ثيداحألاكلتةعطاقةيفيكبهديؤيو،اذهىلإفاضُي
درودقف،نيلسرملاوءايبنألاعيمجنودهتمصعبدهشتيتلا
نمدولومنماملوقيهللالوسرتعمس«:ةريرهيبأنع
نمًاخراصلهتسيفدلوينيحناطيشلاهسخنالإمدآينب
ىنعملااذهيراخبلاىورو.»اهنباوميرمالإهايإهسخن
نيحهعبصأبهبنجيفناطيشلاهنعطيمدآنبالك«:لاقف
يفنعطفنعطيلبهذ،ميرمنباىسيعريغدلوي
.»باجحلا

مالسلاهيلعميرمنباىسيعدلُوامل«:يلازغلالاقو
ةسكنممانصألاتحبصأدقل:تلاقفسيلبإنيطايشلاتتأ
ىتأىتح،مكناكم،ثدحدقثداحاذه:لاقف.سوؤرلا
مالسلاهيلعىسيعدجومث.ًائيشدجيملفضرألايقفاخ
دقًايبننإ:لاقفمهيلإعجرف،هبنيفاحةكئالملاو،دلُودق
اهرضاحانأالإتعضوالوطقىثنأتلمحامةحرابلادلُو
اوتْئانكلو،ةليللاهذهدعبُمانصألادبعُتنأاوسأْياف،اذهالإ
ءزجيلازغللمولعلاءايحإ(»ةفخلاوةلجعلالبقنممدآينب

.)٣٧هجو٣

مالسإلايفةيحيسملاحيسملا:عبارلابابلا
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هدارفناو،حيسملاديسلاةمصعبحيرصرارقإاذهلكو
تايآلاهذهيفمالسإلانكيملو.لامكلاوةمصعلابهدحو
هيدينيباملًاقدصمالإاههبشياموتاليوأتلاوثيداحألاو
حيسملالامكنعةديدعلاتاداهشلانمليجنإلاوةاروتلايف
،ًةَّـيِطَخْلَعْفَيَْمليِذَّـلٱ«وهفحيرجتوأبنذلكنمهتءاربو
يفَدِجُوَالَو يذلاوهو.)٢:٢٢سرطب١(»ٌرْكَمِهِمَفِ
َىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم«:ًالئاقهموصخىدحتينأعاطتسا
.)٨:٤٦انحوي(»؟ٍةَّـيِطَخ

دحألادحاولاوههنأبحيسمللّرقأدقمالسإلاناكاذإف
،سندلكنمًايقن،مثإلكنمًائيربهدهمذنمشاعيذلا
رشبلاعيمجىلعهيفمكُحيذلاتقولايف.ًاموصعمًالماك
اذهناكاذإ.سندتلاوطوقسلابلسرلاوءايبنألامهيفامب
ةمصعلانأانركذاذإو،مالسإلايفيقالخألاحيسملازكرم
لهف،هيبشوأكيرشنودلامكلابدرفنملاهدحوهللايه
اهتديقعةحصبةيحيسمللرقيمالسإلانإلوقننيحئطخن
؟دجمملاحيسملاتوهالنع

:ةصالخلا
ةمصعلابهلفرتعاورشبلاعيمجنعحيسملامالسإلازّيم
الإلماكالهنأل،هتوهالبداقتعالاىلإعفديامم،لامكلاو
.هللا

ةقئافلاحيسملاتاردق:عبارلالصفلا

بيغلابملعلا-١
اَمَوَنوُلُكْأَتاَمِبْمُكُئِّـبَنُأَو«حيسملاناسلىلعءاج

يفَنوُرِخَّـدَت يفَّـنِإْمُكِتوُيُبِ »َنيِنِمْؤُمْمُتْنُكْنِإْمُكَلًةَيآلَكِلَذِ
ةيآلاهذهلنيلالجلاريسفتيفو.)٣:٤٩نارمعلآةروس(
لكأامبصخشلاربخيناكف«هنياعيملامبمهربخيناكهّنأ
حيسملانأيفناحيرصريسفتلاوصنلاف.»دعبلكأيامبو
.رودصلايفامبئبنيوبيغلاملعيناك

يفهارن،ةردقلاهذهبحيسمللانهّرقينآرقلاىرنامنيبو
مهيفامبنيعمجأرشبلاىلعاهركنيةديدعىرخأصوصن
صوصنيفهارنامك،ءانثتساوأقرافالب،ءايبنألاولسرلا
هذهنأو،ىلاعتهبةصاخةفصبيغلاملعنأتبثيىرخأ
هذهضعبكيلإو.هنأشلجهدحوهيفةروصحمةردقلا
ًاعيمجرشبلاولسرلاوءايبنألاىلعاهيفركنأيتلاتايآلا
ُعَمَْجيَمْوَي«:هدحوهللايفاهرصحوبيغلاملعىلعةردقلا
لِعَالاوُلاَقْمُتْبِجُأاَذاَمُلوُقَيَفَلُسُّرلٱُهللاٱ

ْ
ُمَّـالَعَتْنَأَكَّـنِإاَنَلَم

لٱ
ْ

يفُهللاٱَوُهَو«و.)٥:١٠٩ةدئاملاةروس(»ِبوُيُغ ِتاَواَمَّـسلٱِ

يفَو ةروس(»َنوُبِسْكَتاَمُمَلْعَيَوْمُكَرْهَجَوْمُكَّـِرسُمَلْعَيِضْرَألٱِ
ملٱُلِسْرُناَمَو«و.)٦:٣ماعنألا

َنيِرِذْنُمَوَنِيِّـرشَبُمَّـالِإَنيِلَسْرُْ
ْلُق...َنوُنَزَْحيْمُهَالَوْمِهْيَلَعٌفْوَخَالَفَحَلْصَأَوَنَمآْنَمَف
لٱُمَلْعَأَالَوِهللاٱُنِئاَزَخيِدْنِعْمُكَلُلوُقَأَال

ْ
ُلوُقَأَالَوَبْيَغ

.)٥٠-٦:٤٨ماعنألاةروس(»ٌكَلَمِّـينِإْمُكَل

هللاابصاخبيغلاملعنأّرقأدقمالسإلاناكاذإف
اذهىنعمف.ةردقلاهذههلتناكحيسملانأّرقأو،هدحو
هنمرارقإاذهيفو،رشبلاةبترمنعحيسملاعفريمالسإلانأ
تاحيرصتلةيقطنملاةجيتنلايهكلتو.حيسملاتوهالب
.مالسإلا

قلخلاةوق-٢
طلٱَنِمْمُكَلُقُلْخَأِّـينَأ«:حيسملاناسلىلعءاج

ِّـ
ِني

َهَمْكَألٱُئِرْبُأَوِهللاٱِنْذِإِبًَاْريَطُنوُكَيَفِهيِفُخُفْنَأَفِْريَّـطلٱِةَئْيَهَك
ملٱيِيْحُأَوَصَرْبَألٱَو

اَمَوَنوُلُكْأَتاَمِبْمُكُئِّـبَنُأَوِهللاٱِنْذِإِبىَتْوَْ
يفَنوُرِخَّـدَت يفَّـنِإْمُكِتوُيُبِ »َنيِنِمْؤُمْمُتْنُكْنِإْمُكَلًةَيآلَكِلَذِ
:٥ةدئاملاةروسيفاهلثمءاجو.)٣:٤٩نارمعلآةروس(

١١٠.

نايتإبيلجفارتعاوةحيرصةداهشنيتيآلانيتاهيفف
،ةعيبطللةقراخلالامعألابمايقلاو،ةرهابلاتازجعملاحيسملا
ْنإ:اولاقتازجعملاهذهاودهاشنمماورفكنيذلاّنإىتح
.نيبمرحسالإاذه

حيسملانعنآرقلااهركذيتلابئاجعلاكلتنيبنمو
ّنأو.هيفهخفنبًاريطنيطلانم»قلخي«نأىلعهتردق
اهبءاجهذهكةداهشهجاوينأعيطتسيالفصنملاثحابلا
ومسبًاحيرصًارارقإاهيفىرينأنودحيسملانعنآرقلا
هذههجاونامدنعو.رشبلاةقبطنعحيسملاةيصخش

دجنعوضوملاسفنيفنآرقلااهبءاجىرخأتايآبةداهشلا
رشبلانعحيسملازايتماتابثإدحدنعفقتالاهنأ
حرصنآرقلاف.دَّـجمملاهتوهالتبثتًاضيأاهنكلو،بسحو
ُهللاٱِلُق«:لاقف.هاوسنودهدحوهللايهقلخلاةوقنأب
خلٱُأَدْبَي

ْ
َل
ْ

.)١٠:٣٤سنويةروس(»َنوُكَفْؤُتىَّـنَأَفُهُديِعُيَّـمُثَق
طُنْنِمُهاَنْقَلَخاَّـنَأُناَسْنِإلٱَرَيَْملَوَأ«و

ْ
ٌنيِبُمٌميِصَخَوُهاَذِإَفٍةَف

لَخَِيسَنَوًالَثَماَنَلَبََرضَو
ْ

لٱيِيُْحيْنَمَلاَقُهَق
ْ

َيِهَوَماَظِع
لَخِّـلُكِبَوُهَوٍةَّـرَمَلَّـوَأاَهَأَشْنَأيِذَّـلٱاَهيِيُْحيْلُقٌميِمَر

ْ
ٍق

ٍرِداَقِبَضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱَقَلَخيِذَّـلٱَسْيَلَوَأ...ٌميِلَع
خلٱَوُهَوَىلَبْمُهَلْثِمَقُلَْخيْنَأَىلَع

ْ
لٱُقَّـَال

ْ
سيةروس(»ُميِلَع

٨١-٣٦:٧٧(.
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لخلاىلعةردقلاتدنسأاهلثامياموتايآلاهذهف
ْ

ىلإق
اذإف.هتيهولأىلعًاليلدةردقلاهذهتذختاو،هدحوهللا
،هتايآنمةيآو،توهاللاصاوخنمةصاخقلخلاةوقتناك
ةجيتنلانإف،ةردقلاوةوقلاهذهبحيسمللّرقأدقنآرقلاناكو
توهالبةحارصدهشدقنآرقلانأيهةمزاللاةيقطنملا
.حيسملا

لجسيملوهف،رخآليلدبلوقلااذهنآرقلادّيأدقو
هنكلو،طقفاذهيفةيهلإلاهتوقوقلخلاىلعهتردقحيسملل
يفهلوقب،ناسنإلااهبقلخيتلاةقيرطلاسفنبقلخلابهلّرقأ
حيسملانإ٥:١١٠ةدئاملاو٣:٤٩نارمعلآيتروسيتيآ

امنيعاذهو.ًاريطنوكيفهيفخفنيو،نيطلانمقلخي
ْنِمْمُكَقَلَخيِذَّـلٱَوُه«هلوقبهقلخيفهللانعنآرقلاهنلعأ
»َنُوَرتْمَتْمُتْنَأَّـمُثُهَدْنِعًىّمَسُمٌلَجَأَوًالَجَأىَضَقَّـمُثٍنيِط
لِلَكُّبَرَلاَقْذِإَو«و.)٦:٢ماعنألاةروس(

ْ
ٌقِلاَخِّـينِإِةَكِئَالَم

لَصْنِمًاَرشَب
ْ

ِهيِفُتْخَفَنَوُهُتْيَّـوَساَذِإَفٍنوُنْسَمٍأََمحْنِمٍلاَص
٧:١١،١٢فارعألاةروس(»َنيِدِجاَسُهَلاوُعَقَفيِحوُرْنِم
٣٢:٧،٩ةدجسلاةروسو١٥:٢٨،٢٩رجحلاةروسو
.)٣٨:٧١،٧٢صةروسو

هيفخفنيو،نيطنمناسنإلاقلخيتايآلاهذهيفهللااف
نيطلانمقلخيحيسملاو.ًايوسًارشبنوكيفهحورنم
حيسملانوكينمف.ًايحًاريطنوكيفهيفخفنيفريطلاةئيهك
.ميظعلاريدقلاهلإلاهنأذإدعبةيرمال؟ًاذإ

ناهرب،قلخلاةوقيفىأردقمالسإلانإةصالخلاو
يلزألايقيقحلاهلإلانيبقّرفييذلاربكألاليلدلاوةيهولألا
.ةتوحنملاةهلآلاو

تبثأدقحيرصلارارقلااذهبناجبمالسإلاناكاذإف
تابثإلااذهلىنعمكانهسيلف،قلخلاىلعهتردقحيسملل
مالسإلاناكامو.ديجملاهتوهالبحيسمللنآرقلافارتعاالإ
نعيهلإلايحولاهركذاملًاقدصمالإفارتعالااذهيف

لٱَقِلُخِهيِفُهَّـنِإَف«:لاقذإحيسملا
ْ

يفاَم:ُّلُك اَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ
لٱ...ىَرُيَالاَمَوىَرُياَم،ِضْرَألٱَىلَع

ْ
َ»قِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُك

.)١:١٦يسولوك(

توملانمءايحإلاةوق-٣
ملٱيِيْحُأَوَصَرْبَألٱَوَهَمْكَألٱُئِرْبُأَو«

»ِهللاٱِنْذِإِبىَتْوَْ
َختْذِإَو«و.)٣:٤٩نارمعلآةروس(

ْ
طلٱَنِمُقُل

ِّـ
ِةَئْيَهَكِني

ُختْذِإَو...ِينْذِإِبِْريَّـطلٱ
ْ

ملٱُجِر
:٥ةدئاملاةروس(»ِينْذِإِبىَتْوَْ

١١٠(.

انحوي(رزاعلايحأف،تاومألانمنيريثكحيسملاماقأدقل
سريايةنباماقأو،)٧اقول(نييانةلمرأنباماقأو،)١١
:امهريسفتيفنالالجلالاقدقو.)٥سقرم(عمجملاسيئر
اوشاعف،رشاعلاةنباو،زوجعلانباو،هلًاقيدصرزاعايحأف«
.»مهلدلُوو

رارقإىتوملاءايحإةوقبحيسمللفارتعالانأيفبيرالو
ةصاخىتوملانمةماقإلاوءايحإلاةوقنأل،هتوهالبينمض
دقف،نيرقوأكيرشاهيفهلسيلو،ىلاعتهللاصاوخنم
جحلاةروس(»ْمُكيِيُْحيَّـمُثْمُكُتيِمُيَّـمُثْمُكاَيْحَأيِذَّـلٱَوُهَو«:لاق

ِلْيَّـللٱُفَالِتْخٱُهَلَوُتيِمُيَويِيُْحييِذَّـلٱَوُهَو«و.)٢٢:٦٦
َبََرضَو«و.)٢٣:٨٠نونمؤملاةروس(»َنوُلِقْعَتَالَفَأِراَهَّـنلٱَو
لَخَِيسَنَوًالَثَماَنَل

ْ
لٱيِيُْحيْنَمَلاَقُهَق

ْ
ْلُقٌميِمَرَيِهَوَماَظِع

لَخِّـلُكِبَوُهَوٍةَّـرَمَلَّـوَأاَهَأَشْنَأيِذَّـلٱاَهيِيُْحي
ْ

ةروس(»ٌميِلَعٍق
.)٧٩-٣٦:٧٨سي

وهامنإىتوملاءايحإنأىلعةنيبةحضاوتاحيرصتكلت
.هنأشلجوهالإماظعلاييحيالف.هاوسنودهدحوهللا
يهوماظعلاايحأهنأبحيسمللَّـرقأنآرقلانأانيأردقلو
ييحملا،مويقلايحلاهللاهّنإ؟ًاذإحيسملانوكينمف،ميمر
.ديعملايدبملا،تيمملا

َتاَوْمَألٱُميِقُيَبآلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«:حيسملالاقدقلو
حلَا...ُءاَشَيْنَميِيُْحيًاضْيَأُنْبالٱَكِلٰذَك،يِيُْحيَو

ْ
حلٱَّـَق

ْ
َّـَق

ُتاَوْمَألٱُعَمْسَيَنيِح،َنآلٱَيِهَوٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأ
ُهَلَبآلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل.َنْوَيَْحيَنوُعِماَّـسلٱَو،ِهللاٱِنْبٱَتْوَص
يفٌةاَيَح يفٌةاَيَحُهَلَنوُكَتْنَأًاضْيَأَنْبالٱىَطْعَأَكِلٰذَك،ِهِتاَذِ ِ
اذههباطخيفحيسملاناكو.)٥:٢١،٢٥،٢٦انحوي(»ِهِتاَذ
.هتوهالىلعًاناهربمدقي

الحيسملاتوهالبانلرقيمالسإلانإانلقاذإنحنف
.قحلابرهاجنامنإلب،نيرتفمنوكن

:ةصالخلا
يفةيحيسملاةديقعلادّيأمالسإلانأقبساممصلختسن
،ةعيبطلاةقئافلاهتردقنعهبهلدهشامبحيسملاتوهال
نمءايحإلاةوقو،بيغلابملعلانمهللاامهلبسندقف
نمرارقإاذهيفو.هدحوهللاالإهتبسنحصتالامم،توملا
.حيسملاتوهالبمالسإلا

مالسإلايفةيحيسملاحيسملا:عبارلابابلا
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حيسمللةيهلإلاقوقحلاةبسن:سماخلالصفلا

ةعافشلا-١
ملٱِتَلاَقْذِإ«:٣:٤٥نارمعلآةروسيفءاج

اَيُةَكِئَالَْ
ملٱُهُمْسٱُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَم

ُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ
يفًاهيِجَوَمَيْرَم ملٱَنِمَوِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ

رسفدقو.»َنيِبَّـرَقُْ
يفو،ةّوبنلاببسب»ايندلايفًاهيجو«:هلوقبةيآلاهذهيزارلا
هلعجيهنأببسب.ىلاعتهللادنعةلزنملاولعببسبةرخآلا
:نيلالجلاريسفتيفو.»مهيفهتعافشلبقيو،هتمأعيفش
»ةرخآلاو«ةّوبنلاببسب»ايندلايف«هاجاذ»ًاهيجو«
:يوـاضــيـبلارـيســفتيفو.الـعـلاتـاجردـلاوةـعـاـفشـلـاب
يفو،سانلاىلعمدقتلاوةّوبنلاايندلايف»ةهاجولا«
.ةنجلايفةجردلاولعوةعافشلاةرخآلا

ةّوبنلاايندلايف»ةهاجولا«:هفاشكيفيرشخمزلالاقو
يفةجردلاولعوةعافشلاةرخآلايفو،سانلاىلعمدقتلاو
.ةنجلا

ةدراولا»هيجو«ةملكريسفتىلعنورسفملاءالؤهعمجأ
حيسمللتبثأدقمالسإلاىرنامنيبو.ةعافشلابةيآلايف
نملكىلعقحلااذهركنأدقًالوأهارنصاصتخإلااذه
يفهارنًايناثو،لسرلاوءايبنألامهيفامبرشبلانمهادع
لجهللاقوقحنمقحةعافشلانأبحرصيهسفنتقولا
.هنأش

ْرِفْغَتْسٱ«:٩:٨٠ةبوتلاةروسركذنفلوألارمألانعامأ
َهل
ُ

َهلْرِفْغَتْسَتَالْوَأْم
ُ

َهلْرِفْغَتْسَتْنِإْم
ُ

َرِفْغَيْنَلَفًةَّـرَمَنيِعْبَسْم
َهلُهللاٱ

ُ
لٱيِدَْهيَالُهللاٱَوِهِلوُسَرَوِهللاٱِباوُرَفَكْمَُّـهنَأِبَكِلَذْم

ْ
َمْوَق

لٱ
ْ

:هصنامةيآلاهذهلنيلالجلاريسفتءاجدقو.»َنيِقِساَف
رافغتسالايفرييخت»مهلرفغتستالوأ«دمحماي»رفغتسا«
الوأمهلرفغتسا«:هريسفتيفيواضيبلالاقو.هكرتو
ةدافإلامدعيفنيرمألانيبيواستلاهبديري»مهلرفغتست

نلفةرمنيعبسمهلرفغتستنإ«هلوقبهيلعصنامكمهل
.»مهلهللارفغي

َنِمْمُكَلُكِلْمَيْنَمَفْلُق«:٤٨:١١حتفلاةروسيفءاجو
ريسفتلوقيو.»ًاعْفَنْمُكِبَداَرَأْوَأًاَّرضْمُكِبَداَرَأْنِإًائْيَشِهللاٱ
يأ،يفنلاىنعمبماهفتسإ»نمفلق«:ةيآلاهذهلنيلالجلا
اهرسفو.ًارضمكبدارأْنإًائيشهللانممكلكلميدحأال
نمف»ًائيشهللانممكلكلمينمفلق«:يواضيبلا
مكرضيام»ًارضمكبدارأْنإ«هئاضقوهتئيشمنممكعنمي

ىلعةبوقعلهألاولاملايفللخوأةميزهوألتقك
.فلختلا

نيتيآلانيتاهنماهريغطابنتسانكمياليتلاةجيتنلاو
الوعفنتالةلطابرشبلانمةعافشلانأيهامهريسفتو
الإهلإاليذلاهللاوهو،هدنععفشييذلااذنمف،لبقُت
؟مويقلايحلاوه

ريغلةعافشلامالسإلاراكنإوهو،لوألارمألانعاذه
نأبمالسإلاحيرصتوهو،يناثلارمألانعامأ.حيسملا
يفءاجدقف،هاوسنودهدحوهللايفروصحمقحةعافشلا
َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱَقَلَخيِذَّـلٱُهللاٱ«:٣٢:٤ةدجسلاةروس
يفاَمُهَنْيَباَمَو لٱَىلَعىَوَتْسٱَّـمُثٍماَّـيَأِةَّـتِسِ

ْ
ْنِمْمُكَلاَمِشْرَع

ريسفتيفو.»؟َنوُرَّـكَذَتَتَالَفَأٍعيِفَشَالَوٍِّيلَوْنِمِهِنوُد
يأ»هنودنم«ةكمرافكاي»مكلام«:ةيآلاهذهلنيلالجلا
»عيفشالو«رصانّيأنمةدايزب،اممسا»يلونم«هريغ
.نونمؤتفاذه»نوركذتتالفأ«مكنعهباذععفدي

ِهللاْلُق«:٣٩:٤٤رمزلاةروسيفءاجو
َّـ
ُهَلًاعيَِمجُةَعاَفَّـشلٱِ

لُم
ْ

هذهةحارصو.»َنوُعَجْرُتِهْيَلِإَّـمُثِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُك
دقمالسإلاناكاذإف.قيلعتوأريسفتىلإجاتحتالةيآلا

قوقحنمةعافشلاهذهنأو،رشبللةعافشالنأبحرص
تناك،حيسمللهيفاهتبثأيذلاتقولايف،هنأشلجهللا
ملو.حيسملاتوهالبمالسإلارارقإيهاذهلةيقطنملاةجيتنلا
ةديقعلاةحصىلعًاقداصمالإاذهيفمالسإلانكي
بآلاىدلانعيفشوهحيسملانأمّلعتيتلاةيحيسملا
مدقذإ،هوجرنهاوسعيفشالهنأو،ميحرلالداعلايوامسلا

لوسرلالاق.هسفنةحيبذبعمجأملاعلااياطخنعةرافكهتاذ
ملٱُعوُسَي،ِبآلٱَدْنِعٌعيِفَشاَنَلَفٌدَحَأَأَطْخَأْنِإ«:انحوي

ُحيِسَْ
لٱ
ْ
ِخلٌةَراَّـفَكَوُهَو.ُّراَب

َ
ِخلَسْيَل.اَناَياَط

َ
ِخلْلَب،ْطَقَفاَناَياَط

َ
اَياَط

لٱِّـلُك
ْ

:لوسرلاسلوبلاقو.)٢:١،٢انحوي١(»ًاضْيَأَِملاَع
لَُخيْنَأُرِدْقَيَّـمَثْنِمَف«

ِّـ
ِهِبَنوُمَّـدَقَتَيَنيِذَّـلٱِماَمَّـتلٱَىلِإًاضْيَأَص

يفٌّيَحَوُهْذِإ،ِهللاٱَىلِإ :٧نييناربع(»ْمِهيِفَعَفْشَيِلٍنيِحِّـلُكِ
ةعافشبيذلاميظعلاعيفشلاحيسملالجألهللاًاركشف.)٢٥
هللاىلإعجري،ميثأئطاخلكعيطتسيةسدقملاهتحيبذ
ةايحلاحبريوهاياطخريهطتلانينأ،هبلقلكنمهبنمؤيو
الوسندتيالوىنفياليذلاثاريملاىلعلصحيو،ةيدبألا
.لحمضي

ناّيدلاحيسملا-٢
نبامكيفلزنيىتحةعاسلاموقتال«:يراخبلاىور
ةحفص٣ءزجيراخبلاحيحص(»ًاطسقمًامكحميرم
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،ًالداعًاناّيديتأيسحيسملانأبقطانثيدحلااذهف.)107
لاقثيحسدقملاليجنإلايفيهلإلايحولاهنلعياماذهو
َّـلُكىَطْعَأْدَقْلَب،ًادَحَأُنيِدَيَالَبآلٱَّـنَأل«:حيسملا
اَهَو«:ايؤرلارفسماتخيفو.)٥:٢٢انحوي(»ِنْبالِلِةَنوُنْيَّـدلٱ
ُنوُكَياَمَكٍدِحاَوَّـلُكَيِزاَجُأليِعَمِيتَرْجُأَوًاعِيَرسِيتآاَنَأ
.)٢٢:١٢ايؤر(»ُهُلَمَع

نعملكتقباسلاثيدحلايفىرُيامك-مالسإلاف
دقتعملاةحصىلعكلذبقداصف،لداعناّيدكحيسملا
نأيفبيرالو.رهاطلاليجنإلالوققفاوو،هيفيحيسملا
عيطتسينلو،هللاناطلسةرئادلخادلمعيهةنونيدلا
ىلاعتهللاكراشينأىلعأرجتينأهردقامسامهمناسنإ
بسندقمالسإلاناكاذإف.هبصاخلاناطلسلااذه
قدصىلعهنمةداهشالإوهامف،قحلااذهحيسملل
.حيسملاتوهالنعةيحيسملاةديقعلا

ةايحلاردصمحيسملا-٣
يزارلانأنآرقلايفحيسملاباقلأنعمالكلادنعانبّرم
،مهنايدأيفقلخلاةايحلًاببسناكهنأب»هنمحور«بقلرسف
تاومألاييحيناكهنألًاحوريّمُس«لاقيواضيبلانأو
نكيملنيمامإلانيذهرارقإبسحبحيسملافًاذإ.»بولقلاو
هنكلو،دسجلابىتوملاةماقإىلعًاروصقمءايحإللهناطلس
ءايحإلناطلساذدبألاىلإنوكيسونئاكوهامكناكًاضيأ
.ةيلخادلاةايحلارسسوفنلاحنمو،بولقلا

لٱَوُهاَنَأ«هلوقبهسفننعهنلعأامهنيعباذهو
ْ

ُةَماَيِق
حلٱَو
ْ

.)١١:٢٥انحوي(»اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم.ُةاََي
َهلَنوُكَتِلُتْيَتَأْدَقَفاَنَأاَّـمَأَو«:هلوقو

ُ
َهلَنوُكَيِلَوٌةاَيَحْم

ُ
ْم

سلوبلوسرلاهنلعأامًاضيأاذهو.)١٠:١٠انحوي(»ُلَضْفَأ
ُريِخَألٱُمَدآَو،ًةَّـيَحًاسْفَنُلَّـوَألٱُناَسْنِإلٱُمَدآَراَص«:هلوقب
امىلعقّدصيمالسإلاف.)١٥:٤٥سوثنروك١(»ًايِيُْحمًاحوُر
نمو.اهردصموةايحلابهاوكحيسملانعليجنإلاهبءاج

هللاقوقحنمقحبولقلاءايحإناطلسنأةيهيدبلارومألا
اذهىرشبلبسنُينأبحمسياليقنلاريمضلانأو،ىلاعت
ةايحلاهنأبحيسمللمالسإلاةداهشنإفكلذلو.ناطلسلا
.حيسملاتوهالنعةيحيسملاةديقعللهنمدييأت

:عبارلابابلاةصالخ
امبحيسملاتوهالبّرقأمالسإلانأبابلااذهيفانيأر

يتلاةصاخلاقئاقحلانمو،اهبهبَّـقليتلاباقلألانمهلهتبثأ
لامكلانمهبهلدهشامبو،اهتاذيفهتايحنعاهبحرص

نممث،ةعيبطلاةقئافلاةردقلانمهلهررقامبو،يقالخألا

امل،هدحوهللاقوقحنميهيتلافئاظولاوتاصاصتخالا
،حيسملاتوهالىلعًاليلدكلذبىفكو.زاتممزكرمنمهل
.نيمآ.رهدلادبأىلإدجملاهل

ناسنإلاحيسملا:سداسلالصفلا

ىلإهللاهثعبلوسركحيسملانعمالكلايفنآرقلاضافأ
ملٱاَمَّـنِإ«:٤:١٧١ءاسنلاةروسيفءاجدقف،ملاعلا

ُحيِسَْ
لَأُهُتَمِلَكَوِهللاٱُلوُسَرَمَيْرَمُنْبٱىَسيِع

ْ
ٌحُوَرَوَمَيْرَمَىلِإاَهاَق

هللالوسرحيسملانأبنآرقلاحيرصتضعبلاذختاو.»ُهْنِم
وأراكنإّيأهيفىرنالاننكلو.هنعةيهولألايفنيًاليلد
ةيحيسملاف،حيسملانعةحيحصلاةيحيسملاةديقعلابساسم
امبقطنتاذهيفيهو،لوسركحيسملانعملكتتًاضيأ

ملكتةريثكعضاوميفف.ةسودقلاهتاذنعحيسملاهبحرص
هلوقكلذنمو،بآلالَبِقنمملاعلاىلإهتلاسرنع
َمِّـمَتُأَويِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَةَئيِشَمَلَمْعَأْنَأيِماَعَط«:هذيمالتل
َلاَمْعَأَلَمْعَأْنَأيِغَبْنَي«:هلوقو.)٤:٣٤انحوي(»ُهَلَمَع
.)٩:٤انحوي(»ٌراََهنَماَداَميِنَلَسْرَأيِذَّـلٱ

لسرلاةلاسرىنعمريغصاخىنعمحيسملاةلاسرلو
يفهئيجمةياغنلعتو،هتوهالديؤتةلاسريهف.نيرخآلا
ملاعلاىلإيناثلامونقألانايتإاهانعمةلاسريه.دسجلا
ةلاسريه.ميرمءارذعلانمهذخأيذلاتوسانلابًادحتم
.نيثوعبملارشبلاةلاسرنعًايلكًافالتخافلتختهبةصاخ

هللانالعإوهةلاسرلاهذهنميرهوجلادصقلاناكو
هغالبإنعءايبنألاولسرلازجع،ًايقيقحوًاماتًانالعإملاعلل
ةسادقانيأردسجتملاهلإلاحيسملايفف.ةماتلاهتروصبرشبلل
هتمكحوهلدعانيأرهيفو.ةيطخللهضغبو،ةلماكلاهللا
.ةيئاهناللااهتروصيفهتقيلخلهتبحمو،فصولاةقئافلاهتمحرو
ىلعألالثملامدقاهيفيتلاحيسملاةايحيفهلكاذهانيأر
ىلعهتوميفةيلمعةروصبهانيأرو،ةلماكلاةيقالخألاةايحلل
.بيلصلا

ىتحةيطخللهضغبوهللاةسادقانيأرحيسملاةحيبذيفف
ةبلغلاةوقرشبلاحنميو،اهناطلسوحميًءادفهسفنمدق
قوقحيفويهلعجيذلالماكلاهلدعانيأراهيفو.اهيلع
،هصخشيفةلماكانمةبولطمتناكيتلالدعلاكلذ
يتلاهتمحرانيأراهيفو.اهلًءافيإوقوقحلاكلتلًاسيدقت
توميو،هصخشيفانمةبولطملاهلدعقوقحيفوتسيهتلعج
اهيفو.همالآبحيرتسنيكلوهملأتيو،نحنايحنيكلوه
ةمحرلايبلطمنيبعمجلايفترهظيتلاهتمكحانيأر
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انيأراهيفو.ءادفلاودّسجتلاقيرطنع،نيرياغتملالدعلاو
نأ:اذهنممظعأبحدحألسيلف،فصولاةقئافلاهتبحم
هذيمالتلوهلاقامك،هئابحألجألهسفنناسنإلاعضي
.)١٥:١٣انحوي(نييراوحلا

،لوسركهئيجمناكو.ةريثكضارغألحيسملادسجتناك
ضارغألاكلتنمًادحاوًاحيحصًانالعإملاعللهللانلعيل
كلتقيقحتلديحولاقيرطلاوهحيسملادُّسجتناكو.ةريثكلا
ةلاسرلاةيدأتلديحولاقيرطلاناكهنأامك،اهعيمجضارغألا
.لمكألاهجولاىلعهللانالعإل

يفديزيو،هلالجفعاضيهقمعو،قيمعرسهنإ
.دسجلابهئيجميفتّلجتيتلاهللاةبحمبساسحإلا

انربخياماذهفملاعللهللانلعيلًالوسرءاجحيسملانأامأ
لٱَو«:هلوقيفيهلإلايحولاهب

ْ
،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك

ًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا...ًاّقَحَو

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ِ

.)١:١٤،١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِح

اماذهف،لمكألااههجوىلعةلاسرلاهذهىدأهّنأامأو
ىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«:هذيملتسبليفلهلوقيفحيسملاهنلعأ
ثيحدوهيلاعمهثيدحيفكلذكو.)١٤:٩انحوي(»َبآلٱ
.)١٢:٤٥انحوي(»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱىَرَيِيناَرَييِذَّـلٱ«:لاق

مامأعطتسيملو،بيلصلاتحتةئاملادئاقفقودقو
بولصملانأبرعشينأالإحيسملايفاهآريتلاةبحملاةروص
كلتيفتلثمتيتلاةبحملانأو،ًايداعًاناسنإنكيمل
يفو.ةيهلإةبحمتناكاهنكل،ةيرشبةبحمنكتملةيحضتلا
خرصف،ىرُياليذلاهللاةئاملادئاقىأربولصملاحيسملا
.)١٥:٣٩سقرم(»ِهللاٱَنْبٱُناَسْنِإلٱاَذٰهَناَكًاّقَح«هتقول

صاخىنعمهتلاسرلناكو،ًالوسرحيسملاناكدقل
تناكهتلاسرف،لسرلاوءايبنألاةلاسرنعهبتزاتما
لوقياذهيفو.دجمملاهصخشيفرشبللهللانالعإل
،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا«:سلوبلوسرلا
يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَكٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ »ِهِنْبٱِ
.)١:١،٢نييناربع(

توهاليفنعطتالصاخلااهانعمبةلاسرلاهذهو
ىلإدسجلابهللاءيجمرسفتيهسكعلاىلعلب،حيسملا
ضقانيمللوسركحيسملانعهمالكيفمالسإلاو.ملاعلا

ًادسجراصةملكلاو«:لوقتةيحيسملاف،ءيشيفةيحيسملا
ميرمنباىسيعحيسملاامنإ«:لوقيمالسإلاو،»اننيبلحو
ديفينيلوقلاالكو.»ميرمىلإاهاقلأهتملكوهللالوسر
ميرمءارذعلانمًادسجذختادقهللانأوهًادحاوىنعم
.لضفأةايحوءادفهحنميلملاعلاىلإءاجو

،ناسنإكهنعمالكلاهانعملوسركحيسملانعمالكلاو
؟ًاعمًاناسنإوًاهلإحيسملانوكيفيكف

ضقانيوحيسملاتوهاليفنيلوقلااذهنأضعبلانظي
،دودرملوقاذهنكلو،ةسودقلاهتاذيفةيحيسملاةديقعلا
ناسنإوأ،بسحوهلإحيسملانأمّلعتالةيحيسملانأل
دقهيفتوهاللانأو،قحناسنإوقحهلإهنإلب،درجم

،ءانفالو،جازتماالوهيفطالتخاالًاداحتا،توسانلابدحتا
ىوتسمقوفومسيويرشبلاكاردإلاقوفيٍّرسبكلذو
.لوقعلا

ّنإلب،ناسنإكوهلإكحيسملانعليجنإلاملكتدقلو
بآلاوهنأنلعأف،دجمملاهصخشنعاذهرّرقهسفنحيسملا
اقول(ناسنإلانباهنأنلعأامك.)١٠:٣٠انحوي(دحاو

هداحتاوهتوهالبئبنتيتلاتاريبعتلالمعتساو.)١٩:١٠
امك.)١٧:١٤انحوي(هلهتاواسموبآلاهللاابلماكلا
ميرملهلوقك،هتوسانىلإريشتيتلاتاريبعتلالمعتسا
َهلِيلوُقَوِيتَوْخِإَىلِإيِبَهْذٱِنِكٰلَو«:ةيلدجملا

ُ
َىلِإُدَعْصَأِّـينِإ:ْم

.)٢٠:١٧انحوي(»ْمُكِٰهلِإَويِٰهلِإَوْمُكيِبَأَوِيبَأ

يتعيبطنيبجازتماوأطالتخابتمّلعةيحيسملانأولو
ذاختاللحمكانهناكل،حيسملايفتوسانلاوتوهاللا
ميلاعتلالالضىلعًاناهربهتوسانىلإريشتيتلاتاريبعتلا
نيتعيبطلااتلكنأبمّلعتةيحيسملاوامأ.اهنالطبوةيحيسملا
امهنايكاتظفحدقحيسملاتاذيفماتلاامهداحتاعمو
ميلعتلااذهىلعضارتعالللاجمقبيملف،امهصاوخو
ىلإريشتيتلاةينآرقلاوةيليجنإلاتاحيرصتلاىلإًادانتسا
.دجملاهلهتوسان

ىلعالإَنْبُتملحيسملاةرافكنأركذننأانهانبردجيو
امهنملكظافتحاعم،هيفنيتعيبطلاداحتابميلعتلاساسأ
ةيومدةحيبذمزلتستتناكةرافكلانأل،اهصاوخواهنايكب
اذهو،ًامامتًايقيقحًادسجمزلتستةحيبذلاهذهو،ةيقيقح

نأمزلتستتناكةرافكلانأل.رشبلانبادسجوهدسجلا
ةعيبطلاقوفًادسجانعةيدفمدقملا،دسجلااذهيفنوكي
يهلإلالدعلابلاطميفوتيتلاةميقلاهلنوكتل،ةيرشبلا
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هتبحمتءاشاذهلو.ًاعملدعلاوةمحرلاهيفعمتجتلو،ةلماك
نوكتل،ناسنإلانبادسجيفتوهاللالحينأىلاعت
هقوقحعيمجيهلإلالدعلااهبيفوتسي،ةيهلإةرافكةرافكلا
الاذهلو،ناسنإلاوهلإلاحيسملايفعمتجااماذهو.ةلماك
ةقيقحلًاضقانحيسملاتوساننعمالكلاربتعُينأنكمي
ةيحيسملاميلعتقدصدضًاناهربهذاختانكميالو،هتوهال
.حيسملاتوهالنع

:ةصالخلا
نعمالسإلاهتبثأامربتعينأأطخلانمهنأقبساممىرن
هركذاميفوأ،لوسركهنعمالكلايفءاوسحيسملاتوسان
وأ،ةيحيسملاةديقعلاىلعًامُّجهتىرخألاتاحيرصتلانم
نآرقلانأىري١٧١ءاسنلاةروسعلاطييذلاو.اهلًاراكنإ

يتلاةرابعلاتاذيفهنمحوروهللاةملكحيسملانأركذ
حيسمللتبثأدقمالسإلانأملعيف،لوسركهنعاهيفملكت
.ةيحيسملاهبملعتاموهاذهو.ًاعمهتوسانوهتوهال

ةرافكلا:سماخلابابلا

:نيعوضومىلإقرطتنسةرافكلاعوضوملانتسارديف

ةيحيسملايفةرافكلاةديقع:لوألالصفلا
ةرافكلانعمالسإلاتاحيرصت:يناثلالصفلا

ةّيحيسملايفةرافكلاةديقع:لوألالصفلا

:يتأياميفحيسملاةرافكنعةيحيسملاةديقعلاصخلتت

اذههطوقسبو،نايصعلايفطقسلوألاناسنإلاّنإ.١
امدنعهللاهبهرذنأيذلا،توملامكحتحتعقو
رسخدقهنأامك،هيلعهبىضقو،ندعةنجيفهعضو
حبصأو،اهيلعهللاهقلخيتلايقالخألالامكلاةلاح
.ةيطخلاناطلسوداسفلاسومانلًاعضاخ
اذهلسنعيمجراصدقفًانيترمثيالكوشلاناكاملو
مكحتحتهلثمًاعقاو،هداسفكًادسافلوألاناسنإلا
.توملا

هنأالإ،هنعجراخسومانلعضاخريغناكنإوهللاّنإ.٢
لكىلعناكنإووهف،يقالخألاهلامكسومانبطبترم

نأبهلحمسياليقالخألاهلامكنأالإ،ريدقءيش
نكميالهللااف.ةسودقلاوةِّـريخلاهتعيبطضقانياميتأي
لب،هبساحينوناقلعضاخهنألاذهسيلو،بذكينأ
ملنإووهف.يقالخألاهلامكتافصنمقدصلانأل

نوناقبطبترمهنأالإ،يجراخنوناقبًاطبترمنكي
ّلخياملعفيالهلعجياذهو،ةلماكلاةيقالخألاهتعيبط
.اهسمياموأهتافصنمةفصّيأب
.لماكلاهلدعوةيهانتملاهتمحرىلاعتهتافصنمو
،هتافصلامكبهللاطابترانمانركذامىلعًاسايقو
وعدتًافرصتهللافرصتينأليحتسملانمهّنإلوقن
هبلطتياملعفيوأ،هلدعلًاضقانمنوكيوهتمحرهيلإ
هلعجييتاذلاهنوناقبهللاطابتراف.هتمحرضقانيوهلدع
عمضقانتيًالدعذفنيالو،هلدعسمتةمحرعنصيال
.هتمحر

بلطيلدعلا:نابلطمهعزانت،طقساملناسنإلاّنإ.٣
.طيرفتالوهيفلهاستالًالماكهيلعمكحلاذيفنت
الًاماتًاحفصهنعحفصلااهبناجنمبلطتةمحرلاو
.ناضقانتمنابلطملاو.باتعالوهيفباسح
عمجيًالحتضتقا،ةلكشمفقوملااذهنعتأشنو
ةيدفميدقتب،امهنيبقفويونيضقانتملانيبلطملانيب
لدعلااهبيفوتسيو،نارفغلاوحفصلاناسنإلااهبلاني
.ةلماكهقوقحيهلإلا

الإةمحرلاولدعلابلاطمممتتةيدفكانهنكتمل.٤
نوكتنأبجيةيدفلانأل،هسفنهللابناجنمةيدفلا
سيلو.مولالبةسدقم،سندوبيعلكنمةرهاط
البوسودقورهاطوهنماهرسأبملاعلاتانئاكيف
ًاضيأنوكتنأبجيو.هلالجلجهللاىوسبيع
ىلعتقلُخيتلارشبلاسفنردقيزاوتردقلاةميظع

هذههلنمهرسأبملاعلايفسيلو،هلاثموهللاةروص
.هللاىوسهعمجأبملاعلانمثيزاوتيتلاةميقلا
هلدسجالهللانأيه،ىرخأةلكشمتأشنانهو
هللاذختينأنمدبنكيملف،ملاعلانعةيدفهمدقي
يفمتاماذهو.توسانلاوتوهاللادحتيهيف،ًادسج

يفف.دسجلايفرهظيذلاهللاهرابتعاب،حيسملاديسلا
ذخألدعلاف.ةمحرلاولدعلايبلطملامكحيسملا
ةميركةسدقمةحيبذهتاذحيسملامدقذإ،ةلماكهقوقح
لالجلايذتوهاللابدحتملاتوسانلاةحيبذاهنأل
اهبلطمتفوتساةمحرلاو.ةلماكلاةسادقلاوةمظعلاو
كصقزمو،نارفغلاوحفصلاناسنإلالانذإًالماك
.هسأرقوففيسلاكتناكيتلاةنونيدلا
هلدعاهيفرهظو،هللاةمحرتنلعأامكحيسملاةحيبذو
.ىرخألاهللاتافصعيمجنعملاعللتفشكلماكلا
هتلعجيتلا،رشبللةلماكلاةقيمعلاهتبحمترهظاهيفف
هضغبيفهتسادقترهظاهيفو.ةسودقلاهتاذبمهيدفي
هتمكحترهظو.اهناطلسوحميلبلُصىتحةيطخلل
.نيضقانتملالدعلاوةمحرلايبلطمنيبعمجلايف
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نمماقدقهللانباكو،تامدقةرافككحيسملاّنإ.٥
.تاومسلاىلإًايحدعصوتاومألا

:ةصالخلا
امهرمأو،ةنجلاهجوزومدآنكسأهللانأةيحيسملاملعت
اضّرعتواتامالإو،رشلاوريخلاةفرعمةرجشنملكألامدعب
اقحتساواطقسف،الكأوهافلاخف.ةلداعلاهتنونيدوهللاباقعل
سنجلانعنيبئانامهطوقسيفاناكو،يهلإلاصاصقلا
ةعيبطلاداسفجتنأدقطوقسلااذهو.هعمجأبيرشبلا
فقوأهنأامك،لامكنمهللااهحنماماهمرحو،ةيرشبلا
نابلطمامهو،نييهلإلاةمحرلاولدعلايبلطمنيبناسنإلا
هتبحملدسجلايفهللارهظنامزلاءلمءاجاملف.ناضقانتم
بيلصلاىلعتاممث،ًاريخلعفيلاجو،هتقيلخلةقئافلا
دعصوماقوربُقمث،هتمحروهلدعبلاطملًامامتإوانعًءادف
.تاومسلاىلإ

ةرافكلانعمالسإلاتاحيرصت:يناثلالصفلا

يفةيحيسملاةديقعلاةصالخبقباسلاثحبلايفانئج
دقاهنيعبقئاقحلاهذهنأنآلاررقنو.ةيئادفلاحيسملاةرافك
ءاجامنآلاضرعتسنلو.ةرركتمتاحيرصتبمالسإلااهدّيأ
:اهبيترتبسحقئاقحلاكلتنأشبمالسإلايف

هطوقسولوألاناسنإلانايصع-١
لُقَو«:٢:٣٥،٣٦ةرقبلاةروسيفءاج

ْ
ْنُكْسٱُمَدآاَياَن

جلٱَكُجْوَزَوَتْنَأ
ْ

اَبَرْقَتَالَواَمُتْئِشُثْيَحًادَغَراَهْنِمَالُكَوَةَّـَن
هلَزَأَفَنيِِملاَّـظلٱَنِماَنوُكَتَفَةَرَجَّـشلٱِهِذَه

َُّـ
اَهْنَعُناَطْيَّـشلٱاَم

مماَمُهَجَرْخَأَف لُقَوِهيِفاَناَكاَّـِ
ْ

ٌّوُدَعٍضْعَبِلْمُكُضْعَباوُطِبْهٱاَن
يفْمُكَلَو .»ٍنيِحَىلِإٌعاَتَمَوٌّرَقَتْسُمِضْرَألٱِ

،نورسفملاهباهرسفامو،ةيآلاهذههبتءاجامنإو
:رومأةثالثبحرصي

مهعوقوبامهئانبأوءاوحومدآىلعنايصعلاليجست-أ
.ىلاعتهللارمألةفلاخملاةلزيف

يرشبلاسنجلانعنيبئاناناكءاوحومدآنإ-ب
انلقو«:هلوقلنيرسفملاريسفتنمحضاواذهو،هعمجأب
ًاطوقسهللارظنيفربُتعاامهطوقسنأهانعماذهو.»اوطبها
وهويذمرتلاهاوريذلاثيدحلااذهديؤي.ءاعمجةيرشبلل
ةرجشلانملكأفمدآيسنو،هتيرذتدحجفمدآدحج«
ثيدحلااذهف.»هتيرذتئطخفمدآئطخو،هتيرذتيسنف

يفربُتعانايصعلاوأطخلانممدآهاتأاملكنأيفحيرص
مدآنأبحضاورارقإاذهيفو،هتيرذنمرداصهنأهللارظن
هللانأحضوينآرقلاو.هرسأبيرشبلاسنجلانعًابئانناك
ًاعيمجرشبلابباقعلاَّـلحوىنثملاةغيصيف»امهجرخأ«
.عمجلاةغيصيف»ودعضعبلمكضعباوطبها«

،ءاوحومدآطوقسبقعةيرشبلاةعيبطلاداسف-ج
ريسفتنمو،»ودعضعبلمكضعب«:هلوقنمحضاواذهو
نمناودعلاوملظلانمعقيسامبةءوبنهنأبهلنيرسفملا
ةلزيفءاوحومدآطوقسلٍرثأكضعبلامهضعبىلعرشبلا
داسفنمةيرشبلاةعيبطلاهيلعتتابامبأبنوهف.نايصعلا
.ءاوحومدآنايصعلةجيتن

َسْفَّـنلٱَّـنِإ«:١٢:٥٣فسويةروسيأرلااذهتبثياممو
ةرامألسفنلانإ«:اهريسفتيفيزارلالاقو»ِءوُّسلٱِبٌةَراَّـمَأل
ةعيبطلاو،ةيصعملايفةبغارحئابقلاىلإةلايميأ»ءوسلاب
ملاعلاىلإسفنلاباذجنابلاغلاناكاملو.تاذّللاىلإةقاوت
اهنوكباهيلعمكح،ًارداندوعصلاىلإاهليمناكو،ينادسجلا
.ءوسلابةرامأ

،داسفلالماوعلاوعضخعيمجلانأررقيمالسإلاّنإمث
نمحضاواذهو،مثإلاةيدوبعوةيطخلاناطلسلاوعنخو
َّـمُثًاّيِضْقَمًامْتَحَكِّـبَرَىلَعَناَكاَهُدِراَوَّـالِإْمُكْنِمْنِإَو«:هلوق
:١٩ميرمةروس(»ًاّيِثِجاَهيِفَنيِِملاَّـظلٱُرَذَنَواْوَقَّـتٱَنيِذَّـلٱيِّـجَنُن

ىَكَزاَمُهُتَْمحَرَوْمُكْيَلَعِهللاٱُلْضَفَالْوَلَو«:هلوقو.)٧١،٧٢
رونلاةروس(»ُءاَشَيْنَميِّـكَزُيَهللاٱَّـنِكَلَوًادَبَأٍدَحَأْنِمْمُكْنِم

٢٤:٢١(.

البءايبنألاعيمجىلعمالسإلاهلجسامًاضيأاذهديؤيو
حونومدآف.هللارماوأةفلاخموأطخلايفعوقولانم،ءانثتسا
،قرافالبءايبنألالكو،ناميلسودوادوىسوموميهاربإو
تايآلاضعببعبارلابابلايفانيتأدقلو.اوأطخأواوغازدق
يفءاجو.ةيصعملاوأطخلايفءايبنألاعوقوتبثتيتلا

الإةنجلالخديدحأنممكنمام«يراخبلاوملسمحيحص
،انأالو:لاق؟هللالوسرايتنأالو:ليق.ىلاعتهللاةمحرب
لاقهنأةريرهيبأنعو.»هتمحربهللايندمغتينأالإ
يفهيلإبوتأوهللارفغتسألينإ:لوقيهللالوسرتعمس«
.»ةرمنيعبسمويلا

اوغازدقًاعيمجرشبلانأهيفحوضوبررقيمالسإلاف
ةرثعيفاوعقوو،داسفلاناطلسلاوعضخواودسفو
مّلعتامىلعقداصدقمالسإلانأىرناذكهو.نايصعلا
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هطوقسيفهنأو،طقسلوألاناسنإلانأنمةيحيسملاهب
ةيرشبللًاطوقسهطوقسناكف.اهلكهتيرذنعًابئانناك
كلذةجيتنداسفلااهباصأدقةيرشبلاةعيبطلانأو،اهرسأب
اَنْقَلَخْدَقَل«:٩٥:٤،٥نيتلاةروسيفلاق.طوقسلا
يفَناَسْنِإلٱ هذهو.»َنيِلِفاَسَلَفْسَأُهاَنْدَدَرَّـمُثٍميِوْقَتِنَسْحَأِ
ناكرأنملوألانكرلااهيلعضهنييتلاقئاقحلايه
.اهترورضوحيسملاةرافكيفةيحيسملاةديقعلا

ميحرولداعهللا-٢
،ةرفاوةريثكهتمحروهللالدعنعمالسإلاتاحيرصت
ىلإاذهنعنآرقلابتدرويتلاتايآلامسقننأعيطتسنو
ةازاجمىلإريشتيتلاتايآلانمضتي)١(:ماسقأةثالث
يتلاتايآلانمضتي)٢(.يهلإلاهلدعلءافورارشألا
تَّـصنيتلاتايآلانمضتي)٣(.ىلاعتهتمحرنعثدحتت
يفامهيلكبطبترمهللانأةتبثمًاعمةمحرلاولدعلاىلع
.هلاعفأ

هللاباقعورارشألاةازاجمىلإريشتيتلاتايآلا-أ
:يهلإلاهلدعلًءافوةمثألاةاطخلل

l»َجتَالًامْوَياوُقَّـتٱَو
ْ

اَهْنِمُلَبْقُيَالَوًائْيَشٍسْفَنْنَعٌسْفَنيِز
ةروس(»َنوَُرصنُيْمُهَالَوٌلْدَعاَهْنِمُذَخْؤُيَالَوٌةَعاَفَش

.)٢:٤٨ةرقبلا
l»َهلِهللاٱِتاَيآِباوُرَفَكَنيِذَّـلٱَّـنِإ

ُ
ٌزيِزَعُهللاٱَوٌديِدَشٌباَذَعْم

ُهلاَوْمَأْمُهْنَعَيِنْغُتْنَلاوُرَفَكَنيِذَّـلٱَّـنِإ...ٍماَقِتْنٱوُذ
ُ

َالَوْم
ِلآِبْأَدَكِراَّـنلٱُدوُقَوْمُهَكِئَلوُأَوًائْيَشِهللاٱَنِمْمُهُدَالْوَأ
ُهللاٱُمُهَذَخَأَفاَنِتاَيآِباوُبَّـذَكْمِهِلْبَقْنِمَنيِذَّـلٱَوَنْوَعْرِف
هبوُنُذِب لٱُديِدَشُهللاٱَوِْمِ

ْ
-٣:٤نارمعلآةروس(»ِباَقِع

١١(.
lًاباَذَعْمُُهبِّـذَعُأَفاوُرَفَكَنيِذَّـلٱاَّـمَأَف«ةروسلاسفنيفءاجو

يفًاديِدَش َهلاَمَوِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ
ُ

ُهللاٱَو...َنيِِرصاَنْنِمْم
.)٣:٥٦،٥٧نارمعلآةروس(»نيِِملاَّـظلٱُِّبُحيَال

l»ْمِهِدَحَأْنِمَلَبْقُيْنَلَفٌراَّـفُكْمُهَواوُتاَمَواوُرَفَكَنيِذَّـلٱَّـنِإ
َهلَكِئَلوُأِهِبىَدَتْفٱِوَلَوًابَهَذِضْرَألٱُءْلِم

ُ
ٌميِلَأٌباَذَعْم

َهلاَمَو
ُ

.)٣:٩١نارمعلآةروس(»َنيِِرصاَنْنِمْم
l»ُهلاَوْمَأْمُهْنَعَيِنْغُتْنَلاوُرَفَكَنيِذَّـلٱَّـنِإ

ُ
َنِمْمُهُدَالْوَأَالَوْم

ةروس(»َنوُدِلاَخاَهيِفْمُهِراَّـنلٱُباَحْصَأَكِئَلوُأَوًائْيَشِهللاٱ
.)٣:١١٦نارمعلآ

l»يفَخِفُناَذِإَف َالَوٍذِئَمْوَيْمُهَنْيَبَباَسْنَأَالَفِروُّصلٱِ
ملٱُمُهَكِئَلوُأَفُهُنيِزاَوَمْتَلُقَثْنَمَفَنوُلَءاَسَتَي

ْنَمَوَنوُحِلْفُْ
يفْمُهَسُفْنَأاوُِرسَخَنيِذَّـلٱَكِئَلوُأَفُهُنيِزاَوَمْتَّـفَخ َمَّـنَهَجِ
لَتَنوُدِلاَخ

ْ
ةروس(»َنُوِحلاَكاَهيِفْمُهَوُراَّـنلٱُمُهَهوُجُوُحَف

.)١٠٤-٢٣:١٠١نونمؤملا
l»يفَنيِزِجْعُمِبْمُتْنَأاَمَو يفَالَوِضْرَألٱِ ْمُكَلاَمَوِءاَمَّـسلٱِ

ِهللاٱِتاَيآِباوُرَفَكَنيِذَّـلٱَوٍريِصَنَالَوٍِّيلَوْنِمِهللاٱِنوُدْنِم
َهلَكِئَلوُأَويِتَْمحَرْنِماوُسِئَيَكِئَلوُأِهِئاَقِلَو

ُ
»ٌميِلَأٌباَذَعْم

.)٢٣-٢٩:٢٢توبكنعلاةروس(

لجهنأو،ىلاعتهتمحراهيفتركُذيتلاتايآلا-ب
:اهبطبترمهنأش

l»ْنِماوُطَنْقَتَالْمِهِسُفْنَأَىلَعاوُفَْرسَأَنيِذَّـلٱَيِداَبِعاَيْلُق
لٱَوُهُهَّـنِإًاعيَِمجَبوُنُّذلٱُرِفْغَيَهللاٱَّـنِإِهللاٱِةَْمحَر

ْ
ُروُفَغ

.)٣٩:٥٣رمزلاةروس(»ُميِحَّـرلٱ
l»ِملْلُق

َ
يفاَمْن ِهللاْلُقِضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱِ

َّـ
َىلَعَبَتَكِ

لٱِمْوَيَىلِإْمُكَّـنَعَمْجَيَلَةَْمحَّـرلٱِهِسْفَن
ْ

ِهيِفَبْيَرَالِةَماَيِق
:٦ماعنألاةروس(»َنوُنِمْؤُيَالْمُهَفْمُهَسُفْنَأاوُِرسَخَنيِذَّـلٱ

١٢(.
l»ْمُكْيَلَعٌمَالَسْلُقَفاَنِتاَيآِبَنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱَكَءاَجاَذِإَو

ًاءوُسْمُكْنِمَلِمَعْنَمُهَّـنَأَةَْمحَّـرلٱِهِسْفَنَىلَعْمُكُّبَرَبَتَك
»ٌميِحَرٌروُفَغُهَّـنَأَفَحَلْصَأَوِهِدْعَبْنِمَباَتَّـمُثٍةَلاَهَجِب
.)٦:٥٤ماعنألاةروس(

lدقهللانأبحيرصتلانيتريخألانيتيآلايفظحالنلو
يتلاةيرظنلاديؤياذهو»ةمحرلاهسفنىلعبتك«
وهف،ةيبدألاهتافصبطبترمهللانأيهو،ًاقباساهانركذ
نوناقبطبترمهنأالإنوناقلكنعىلاعتدقناكنإو
،لوحتيالوهنعريغتيال»هسفنىلعهبتك«يذلاهلامك
.نارودلظالورييغتهدنعسيلف

lْمُكْيَلَعِهللاٱُلْضَفَالْوَلَو«:٢٤:١٤رونلاةروسيفءاجو
يفُهُتَْمحَرَو يفْمُكَّـسََملِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ ٌباَذَعِهيِفْمُتْضَفَأاَمِ
.»ٌميِظَع

صالخيفةمحرلالخدتًاضيأةيآلاهذهيفظحالنلو
باقعلابرشبلاىلعىضقلىلاعتهتمحرالولهنأو،سانلا
.ميظعباذعمهَّـسملو،ميلألا

،ًاعملدعلاوةمحرلاركذاهيفدرويتلاتايآلا-ج
:امهيلكبهللاطابتراو
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l»لٱُديِدَشَهللاٱَّـنَأاوُمَلْعٱ
ْ

»ٌميِحَرٌروُفَغَهللاٱَّـنَأَوِباَقِع
.)٥:٩٨ةدئاملاةروس(

l»لٱُعِيَرسَلَكَّـبَرَّـنِإ
ْ

ةروس(»ٌميِحَرٌروُفَغَلُهَّـنِإَوِباَقِع
.)٧:١٦٧فارعألا

l»لُظَىلَعِساَّـنلِلٍةَرِفْغَموُذَلَكَّـبَرَّـنِإَو
ْ

َكَّـبَرَّـنِإَوْمِهِم
لٱُديِدَشَل

ْ
.)١٣:٦دعرلاةروس(»ِباَقِع

l»لٱِديِدَشِبْوَّـتلٱِلِباَقَوِبْنَّـذلٱِرِفاَغ
ْ

َالِلْوَّـطلٱيِذِباَقِع
ملٱِهْيَلِإَوُهَّـالِإَهَلِإ

.)٤٠:٣رفاغةروس(»ُريِصَْ

هللاةمحرلاولدعلايتفصتبثيمالسإلانأدجناذكهو
،رشبلاةلماعميفامهيلكبطبترمهنأشلجهنأررقيو،ىلاعت
زكترييتلاناكرألانميناثلانكرلاىلعهنمةقداصمهذهو
.ةيحيسملايفةرافكلاميلعتاهيلع

ةيدفلا-٣
نيبعمجييكلهللانأملعتةيحيسملانأًافنآانركذ
ةقيرطربدهطوقسبقعناسنإلاعمهفرصتيفهتمحروهلدع
،انعةباينبيلصلاىلعهتوموبيبحلاهنبادسجتب،هئادف
وفعلارشبلالانفةمحرلاتلمكتو،هقحلدعلاذخأاذهبو
مالسإلاقداصدقلو.ةيدفلاةيرظنيههذهو،نارفغلاو
ُهَعَمَغَلَباَّـمَلَف«:هنبايفميهاربإلهللاناحتماةصقيفاهيلع
يفىَرَأِّـينِإَّـيَنُباَيَلاَقَيْعَّـسلٱ ملٱِ

اَذاَمْرُظْنٱَفَكُحَبْذَأِّـينَأِماَنَْ
َنِمُهللاٱَءاَشْنِإِينُدِجَتَسُرَمْؤُتاَمْلَعْفٱِتَبَأاَيَلاَقىَرَت
لِلُهَّـلَتَواَمَلْسَأاَّـمَلَفَنيِرِباَّـصلٱ

ْ
ْدَقُميِهاَرْبِإاَيْنَأُهاَنْيَداَنَوِنيِبَج

ملٱيِزْجَنَكِلَذَكاَّـنِإاَيْؤُّرلٱَتْقَّـدَص
َهلاَذَهَّـنِإَنيِنِسْحُْ

ُ
لٱَو
ْ
ُءَالَب

ملٱ
يفِهْيَلَعاَنْكَرَتَوٍميِظَعٍحْبِذِبُهاَنْيَدَفَوُنيِبُْ ٌمَالَسَنيِرِخآلٱِ
ملٱيِزْجَنَكِلَذَكَميِهاَرْبِإَىلَع

ملٱاَنِداَبِعْنِمُهَّـنِإَنيِنِسْحُْ
»َنيِنِمْؤُْ

.)١١١-٣٧:١٠٢تافاصلاةروس(

مهأنعنالعإ،اهلنيرسفملالاوقأيفوةيآلاهذهيف
اهيفف،ةيحيسملاةديقعلاهبمّلعتامكةيدفلابةصاخلاقئاقحلا
ّيدفملانعةيدفلابونتفيكو،هتاذةيدفلاأدبمنعنالعإ
اذهو.لعفلابهسفنيدفمللَّـمتهنأكمتامربتعُيفيكو،اهب
متيفهلدبحبذيامب«:هريسفتيفيواضيبلالوقنمحضاو
:هلوقيفحبذلابءادفلاةقيرطنعنالعإاهيفو.»لعفلاهب
نأمّلعتةيحيسملانأمولعمو.»ميظعحبذبهانيدفو«
هئادفليرشبلاسنجلاطوقسذنمهللااهبتريتلاةقيرطلا
اهموسرتعضُويتلاحئابذلاعيمجنأو،حيسملاةحيبذيه
.ميظعلاحبذلاكلذلةراشإوًازمرتناكةيدوهيلايف

ديحولايدافلاوهحيسملا-٤
ىرجامو،ميهاربإةبرجتنأمّلعتةيحيسملانأىفخيال

يفمتينأًاديتعناكيذلاءادفلاىلإًازمرتناك،اهيف
ةبسنعم،ةثداحلاكلتلمالسإلاداريإيفّنأو،حيسملا
مالسإلاةقداصمةلدأنمديدجليلدةيدفلاىلإةمظعلا
عوسيميظعلاحيبذلابءادفلاميلعتيفةيحيسملاةديقعلاىلع
.ميركلاهمدبانادفيذلاحيسملا

اذهديؤيةعافشلاقحنمحيسمللمالسإلاهبسنامو
نأحيسملاتوهالنعمالكلادنعانبرمدقل.هتبثيويأرلا
نورسفملاهركذاميفكلذو،حيسمللةعافشلاتبثأمالسإلا
عمجأدقف.»ةرخآلاوايندلايفًاهيجو«:هلوقمهريسفتدنع
دوصقملانأىلعيرشخمزلاويواضيبلاونالالجلاويزارلا
ةبسننأفيككانهاّنيبدقو،ةعافشلاانهةهاجولاب
مدقتاّهنإلوقنانهو.دجمملاهتوهالنهربتحيسمللةعافشلا
.ةيحيسملااهبتمّلعيتلاةرافكلاةديقعقدصىلعًاناهرب

عمجتوهتمحروهللالدععمقفتتحيسملاةعافشو
فيكو،هتافصبهللاطابترانعمالكلاانبّرمدقو.امهنيب
ًامئاقهلعجيامب،لدعلاوةمحرلاهسفنىلعبتكهنأ
نأناكمإلايفناكامفًاذإو،هلاعفأعيمجيفامهسيدقتب
،هاوسنوداهبهصخيو،ةعافشلاقححيسملاىلاعتهللايطعي
نكيملولكلذنايبقبسامكهدحوهقوقحنماهنأعم
نكيملولو،ةمحرلاولدعلايبلطمهتحيبذبًايفومحيسملا
هتاذهميدقتبالإامهنيبقيفوتلاكلذمامتإىلإليبسكانه
عيمجلهللاةمحراهبمتتوهبيلاطملدعلااهيفيفوتسيةرافك
قحبحيسمللمالسإلافارتعافاذهىلعو.ةيرشبلادارفأ
اهمّلعتامكةرافكلاةديقعقدصىلعناهربةعافشلا
.ةيحيسملا

١٩:٢١ميرمةروسيفءاجثلاثليلداذهىلإفاضي
اذهف.»اَّـنِمًةَْمحَرَوِساَّـنلِلًةَيآُهَلَعْجَنِلَو«:وهوحيسملانع
يتلاهترافكبحيسملانأنمةيحيسملاهبلوقتاموههنيعب
مكحمهنععفرذإ،سانللهللاةمحراهبلمكأانعاهمدق
.ةايحلاةمعنمهبهوو،يدبألاكالهلانممهاجنوةنونيدلا

،ميظعلاحيبذلاوهناكو،ًايدافسانللناكحيسملافًاذإو
.نيملاعلاىلعهللااهغبسأيتلاةمحرلاو،ميركلاعيفشلاو
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ةراّفكلا-٤
نيبنمماقمث،ربُقوتامدقحيسملانأةيحيسملاملعت

يفءاجاميلياميفو.تاومسلاىلإدعصو،تاومألا
:ةيحيسملاةديقعلاهذهلًاديؤممالسإلا

l»َكُرِّـهَطُمَوَّـَيلِإَكُعِفاَرَوَكيِّـفَوَتُمِّـينِإىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإ
اوُرَفَكَنيِذَّـلٱَقْوَفَكوُعَبَّـتٱَنيِذَّـلٱُلِعاَجَواوُرَفَكَنيِذَّـلٱَنِم
لٱِمْوَيَىلِإ

ْ
ْمُتْنُكاَميِفْمُكَنْيَبُمُكْحَأَفْمُكُعِجْرَمَّـَيلِإَّـمُثِةَماَيِق

َختِهيِف
ْ
.)٣:٥٥نارمعلآةروس(»َنوُفِلَت

l»َتْنُكيِنَتْيَّـفَوَتاَّـمَلَفْمِهيِفُتْمُداَمًاديِهَشْمِهْيَلَعُتْنُكَو
.)٥:١١٧ةدئاملاةروس(»ْمِهْيَلَعَبيِقَّـرلٱَتْنَأ

l»َهلاَمُهْنِمٍّكَشيِفَلِهيِفاوُفَلَتْخٱَنيِذَّـلٱَّـنِإَو
ُ

لِعْنِمِهِبْم
ْ

ٍم
ةروس(»ِهْيَلِإُهللاٱُهَعَفَرلَبًانيِقَيُهوُلَتَقاَمَوِّـنَّـظلٱَعاَبِّـتٱَّـالِإ
.)٤:١٥٧،١٥٨ءاسنلا

دقحيسملانأبحّرصيمالسإلاىرنتايآلاهذهيفف
هبمّلعتامهنيعبوهاذهو.ًايحتاومسلاىلإعفُرمثيفوت
نأنيرسفملاضعبلواحدقلو.نأشلااذهيفةيحيسملا
.مونلاىلإانهتوملاىنعممهليوحتبزاجمىلإةقيقحلااوبلقي
دروهتاقتشمو»يفوت«لعفلانأل،دودرميأراذهنكلو
لدياهنمةرملكيفناك،نآرقلايفةرمنيرشعوًاسمخ
تلداهنمنينثانيعضوميفالإ،حورلاضبقوتوملاىلع
امهو،ًازاجممونلللعفلااذهلامعتساىلعامهيفةنيرقلا
»ِراَهَّـنلٱِبْمُتْحَرَجاَمُمَلْعَيَوِلْيَّـللٱِبْمُكاَّـفَوَتَييِذَّـلٱَوُهَو«:هلوق
هتْوَمَنيِحَسُفْنَألٱَّـىفَوَتَيُهللاٱ«هلوقو.)٦:٦٠ماعنألاةروس( اَِ
يفْتُمَتَْمليِتَّـلٱَو يفف.)٣٩:٤٢رمزلاةروس(»اَهِماَنَمِ
»ىفوتي«لعفلالامعتسايفًاحضاوزاجملاىرننيتيآلانيتاه
،»ليللابمكافوتي«:هلوقبىنعملاينعيىلوألايفذإ،مونلل
دروامامأو.»اهمانميفتُمتمل«:هلوقبةيناثلايفهينعيو
زاجملالامعتساىلإًاقلطمريشيامهيفسيلفحيسملانع
لاقف،ىرخأعضاوميفةقيقحلاهذهنآرقلادّيأدقو.امهيف
َمْوَيَّـَيلَعُمَالَّـسلٱَو«حيسملاناسلىلع١٩:٣٣ميرمةروسيف
ىرنةيآلاهذهيفف.»ًاّيَحُثَعْبُأَمْوَيَوُتوُمَأَمْوَيوُتْدِلُو
يهو،اهلكاهزوجيسحيسملانأبنآرقلاّرقأتاجردثالث
ةجردلاثودحبنآرقلاّرقأدقلو.هنمثعبلاوتوملاوداليملا
امك،هيفبنطأوبيجعلاحيسملاداليمركذف،ةثلاثلاوىلوألا

فارتعالانمًاذإرفمالف.ءامسلاىلإهعفرهللانأركذ
ةثلاثلاوىلوألانيتجردلاطسوتتيتلاةيناثلاةجردلاثودحب
ةروسيفتءاجتاجردلاهذهنأظحالنلو.ىنعموًاظفل
ٌمَالَسَو«:لاقفايركزنبىيحينعمالكلادنع١٩:١٥ميرم
نأتباثو.»ًاّيَحُثَعْبُيَمْوَيَوُتوُمَيَمْوَيَوَدِلُوَمْوَيِهْيَلَع
تاذلامعتسافًاذإو.تامدق)ىيحيوأ(نادمعملاانحوي

دنع،هتمايقوهتوموىيحيةدالونعملكتيذلا،ريبعتلا
.هتومبحيرصرارقإحيسملانعمالكلا

ِيناَصْوَأَو«:هلوقًاضيأ١٩:٣١ميرمةروسيفءاجو
ًارارقإدجنةيآلاهذهيفف»ًاّيَحُتْمُداَمِةاَكَّـزلٱَوِةَالَّـصلٱِب
ءامسلاىلإعفترادقحيسملاناكولذإ،حيسملاتومبرخآ
.ةيهلإلاةيصوللًاذيفنتةاكزلاهيلعتبجول،تومينأنود
زوجينألبقاهيلاعفُردقناكنإءامسلايفيكزيفيكو
نوكينأامإف.ةاكزلاىلإنوجاتحيالكانهنونمؤملاو؟توملا
،اهيفيحنآلاوهو،هتوملبقءامسلاىلإعفُردقحيسملا
هنأامإو.ةيصولافلاخدقويسميف،ةاكزلاعيطتسيالو
انلةلاحلاهذهيفو.هللاةيصوذفنيفيكزيضرألاىلعيح
هنمنولوانتييذلامهنمو؟نآلاميقينيأ:لأسننأ
؟ةاكزلا

الف،ءامسلاىلإعفُرهنأيفناقفتيمالسإلاوةّيحيسملاّنإ
هنعيفتنتىتحهتومبمكحلانمانثحبةيآيفرظنلانعرفم
.ةيآلاىنعمميقتسيىتحو،ةاكزلا

هيرسفمباطقأونيملسملاةمئأنمريثكلاقداصدقلو
سابعنبانعيوُرامك،حيسملاتومةديقعىلعهئاملعو
لاقف.هتومةدميفاوفلتخاامنإو،قحسإنبدمحمنعو
:قحسإنبالاقو،عفُرمثتاعاسثالثحيسملايفوُت:بهو
نبعيبرلالاقو.هيلإهعفروهللاهايحأمثتاعاسعبسيفوُت
.ءامسلاىلإهعفرنيحهافوتىلاعتهللاّنإ:سنأ

راكنإلاىنعماهيفودبييتلا٤:١٥٧،١٥٨ءاسنلاامأ
لَتَقاَّـنِإْمِِهلْوَقَو«:يهوهتوموحيسملابلصل

ْ
ملٱاَن
ىَسيِعَحيِسَْ

َهلَهِّـبُشْنِكَلَوُهوُبَلَصاَمَوُهوُلَتَقاَمَوِهللاٱَلوُسَرَمَيْرَمَنْبٱ
ُ

ْم
َهلاَمُهْنِمٍّكَشيِفَلِهيِفاوُفَلَتْخٱَنيِذَّـلٱَّـنِإَو

ُ
لِعْنِمِهِبْم

ْ
الِإٍم

َّـ

ىرنالاننإف»ِهْيَلِإُهللاٱُهَعَفَرلَبًانيِقَيُهوُلَتَقاَمَوِّـنَّـظلٱَعاَبِّـتٱ
،هبلصوحيسملاتومةقيقحلراكنإنمنورخآلاهارياماهيف
ملمهنأل»حيسملاانلتقاّنإ«مهلوقيفدوهيلابِّـذكُتامنإيهف
،هيلعنوردقيوأكلذنوكلمياوناكامف،هوبلصيملوهولتقي
ناكامنإو،حيسملامايأمكحلاوناطلسلامهلنكيملف
نمةعوزنمةطلسلاتناكذإينامورلايلاولاوهلعافلا
يفنأشلاباحصأمهنامورلاناكو،ذئتقودوهيلايديأ
دوهيللهِّـبُش،مكحلانامورلادونجذفناملف.ةيدوهيلادالبلا
،هبلصيبلاطوهيلعنيكتشملااوناكمهنأل،حيسملااولتقمهنأ
بّرقيو.نولعافلامهمهنأمهلهّبُشاوبلطامىلإاوبيجُأاملف
دحأبهذيذإ،نآلاانطيحميفهارنامناهذألاىلإاذه
ريزولاهباجأاذإف،هبيرقلًالمعبلطيوامريزوىلإءاهجولا
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ّنيع(هنأهيوذوهموقنيبهيجولااذهىعّدابلطامىلإ
ّنيعيملهيجولااذهنأملعيانلكو.)ًانالففّظووًانالف
نييعتلابلطدقهيجولاو،نييعتلاقحكلميالهنألًادحأ
هيجولاف.لعافلاوههنأهلهّبُشوأهيلإلّيُخمتاملف،طقف
.ينامورلايلاولاكريزولاو،حيسملامايأدوهيلاكلثملااذهيف
هوبلصاموحيسملااولتقامدوهيلاف.هيجولابيرقكحيسملاو
.مهلهِّـبُشنكلو

تاموحيسملابلُصنيحدوهيلاّنإ:رخآليوأتكانهو
هولعجوهميلاعتىلعاوضقو،هركذاوحمدقهتومبمهنأاونظ
نأل،نيئطخممهنظيفاوناكمهنكلو.ممألانيبًارقتحم

رجحو،هنأشميظعتوهمساةعاذإلةطساوراصبيلصلا
امو،هولتقمهنأدوهيللهّبُشف،يحيسملانيدلاءانبيفةيوازلا
قوفهوعبتانيذلالعجو،هيلإهللاهعفرلبهوبلصاموهولتق
.هباورفكنيذلا

:ةصالخلا
يفةيحيسملابراحيالمالسإلانأقبساممصلختسن
يتلاىرخألااهميلاعتيفاهبراحيالهنأامك،ةرافكلاةقيقح
أطخلانمفًاذإو.اهيلعةلدألاتمدقتواهيفلوقلاقبس

ةيحيسملانأوأ،ةيحيسمللًاودعمالسإلاربتعُينأّنيبلا
هبنمؤناملًاقدصمالإمالسإلاناكامف.اهلًاودعهيفىرت
ِملًاقِّـدَصُم«هلوقبهسفننآرقلاتعنامك،دئاقعوقئاقحنم

َ
ا

لٱَنِمِهْيَدَيَْنيَب
ْ

.)٥:٤٨ةدئاملاةروس(»ِهْيَلَعًانِمْيَهُمَوِباَتِك

ةيماتخةملك
توهالةديقعلراكنإلاىنعملمحتيتلاتايآلانإ

مهأامأ.ةديقعلاكلتةحصبةداهشةقيقحلايفيهحيسملا
لٱَلْهَأاَي«:٤:١٧١،١٧٢ءاسنلايفهلوقيهفتايآلا

ْ
ِباَتِك

يفاوُلْغَتَال حلٱَّـالِإِهللاٱَىلَعاوُلوُقَتَالَوْمُكِنيِدِ
ْ

ملٱاَمَّـنِإَّـَق
ُحيِسَْ

لَأُهُتَمِلَكَوِهللاٱُلوُسَرَمَيْرَمُنْبٱىَسيِع
ْ

ٌحُوَرَوَمَيْرَمَىلِإاَهاَق
اَمَّـنِإْمُكَلًاْريَخاوُهَتْنٱٌةَثَالَثاوُلوُقَتَالَوِهِلُسُرَوِهللاٱِباوُنِمآَفُهْنِم
يفاَمُهَلٌدَلَوُهَلَنوُكَيْنَأُهَناَحْبُسٌدِحاَوٌهَلِإُهللاٱ ِتاَواَمَّـسلٱِ
يفاَمَو ملٱَفِكْنَتْسَيْنَلًاليِكَوِهللاٱِبىَفَكَوِضْرَألٱِ

ْنَأُحيِسَْ
ِهللاًادْبَعَنوُكَي

َّـ
ملٱَالَوِ

ملٱُةَكِئَالَْ
ْنَعْفِكْنَتْسَيْنَمَوَنوُبَّـرَقُْ

.»ًاعيَِمجِهْيَلِإْمُهُُرشْحَيَسَفِْربْكَتْسَيَوِهِتَداَبِع

َرَفَكْدَقَل«:٥:١٧،٧٢،٧٣،٧٥،١١٦ةدئاملايفهلوقو
ملٱَوُهَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱ

َنِمُكِلْمَيْنَمَفْلُقَمَيْرَمُنْبٱُحيِسَْ
ملٱَكِلُْهيْنَأَداَرَأْنِإًائْيَشِهللاٱ

يفْنَمَوُهَّـمُأَوَمَيْرَمَنْبٱَحيِسَْ ِ
ملٱَوُهَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَل...ًاعيَِمجِضْرَألٱ

ُحيِسَْ
ملٱَلاَقَوَمَيْرَمُنْبٱ

ْمُكَّـبَرَوِّـيبَرَهللاٱاوُدُبْعٱَليِئاَْرسِإيِنَباَيُحيِسَْ

جلٱِهْيَلَعُهللاٱَمَّـرَحْدَقَفِهللاٱِبِْكْرشُيْنَمُهَّـنِإ
ْ

اَمَوُراَّـنلٱُهاَوْأَمَوَةَّـَن
ٍةَثَالَثُثِلاَثَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَلٍراَصْنَأْنِمَنيِِملاَّـظلِل
َّـنَّـسَمَيَلَنوُلوُقَياَّـمَعاوُهَتْنَيَْملْنِإَوٌدِحاَوٌهَلِإَّـالِإٍهَلِإْنِماَمَو
ملٱاَم.ٌميِلَأٌباَذَعْمُهْنِماوُرَفَكَنيِذَّـلٱ

َّـالِإَمَيْرَمُنْبٱُحيِسَْ

ِنَالُكْأَياَناَكٌةَقيِّـدِصُهُّمُأَوُلُسُّرلٱِهِلْبَقْنِمْتَلَخْدَقٌلوُسَر
لٱ
ْ

لُقَتْنَأَأَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإَو...َماَعَط
ْ

َت
َّـختٱِساَّـنلِل

َهلِإَيِّـمُأَوِينوُذِ
َ

اَمَكَناَحْبُسَلاَقِهللاٱِنوُدْنِمِْني
لُقُتْنُكْنِإٍّقَحِبِيلَسْيَلاَمَلوُقَأْنَأِيلُنوُكَي

ْ
ُهَتْمِلَعْدَقَفُهُت

يفاَمُمَلْعَت يفاَمُمَلْعَأَالَوِيسْفَنِ ُمَّـالَعَتْنَأَكَّـنِإَكِسْفَنِ
لٱ
ْ

.»ِبوُيُغ

ْمَُهناَبْهُرَوْمُهَراَبْحَأاوُذََّـختٱ«:٩:٣١ةبوتلاةروسيفهلوقو
ملٱَوِهللاٱِنوُدْنِمًاباَبْرَأ

اوُدُبْعَيِلَّـالِإاوُرِمُأاَمَوَمَيْرَمَنْبٱَحيِسَْ
.»َنوُِكْرشُياَّـمَعُهَناَحْبُسَوُهَّـالِإَهَلِإَالًادِحاَوًاَهلِإ

ةديقعلاراكنإىنعماهرهاظيفلمحتتايآلاهذه
نعفشكياهيفلمأتلانكلو.حيسملاتوهالنعةيحيسملا
امكتايآلاصوصنسفنهحضوت،هيلإيمرترخآضرغ
.اهلنيرسفملارهشأريسافتهحضوت

يفةماعنييحيسملاةبراحموهسيلفضرغلااذهامأ
دقةصاخةقرفةبراحمهنكلو،حيسملاتوهالنعمهتديقع
اهتديقعيفتبهذو،قحلانعتلضو،باوصلانعتطش
تبهذامك،حيحصلاميلعتلانعةبيرغبهاذمحيسملانع
ًاهلإحيسملااهتدالوبًاضيأيهتراصدقميرمءارذعلانأىلإ
.ةبحاصودولومودلاوثولاثلانأىرتةقرفلاهذهف.ًاثلاث
ةديقعلاتسيليهو،ةديقعلاهذهمالسإلابراحو
.ةحيحصلاةيحيسملا

َمَّـرَحْدَقَفِهللاٱِبِْكْرشُيْنَمُهَّـنِإ«:هلوقتايآلاهذهيفءاج
جلٱِهْيَلَعُهللاٱ

ْ
َرَفَكْدَقَلٍراَصْنَأْنِمَنيِِملاَّـظلِلاَمَوُراَّـنلٱُهاَوْأَمَوَةَّـَن

اَمَو.ٌدِحاَوٌهَلِإَّـالِإٍهَلِإْنِماَمَوٍةَثَالَثُثِلاَثَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱ
اَّـمَعُهَناَحْبُسَوُهَّـالِإَهَلِإَالًادِحاَوًاَهلِإاوُدُبْعَيِلَّـالِإاوُرِمُأ
.)٩:٣١ةبوتلاو٥:٧٢،٧٣ةدئاملاةروس(»َنوُِكْرشُي

دارأيتلاةديقعلانأىلعقطانناهربتاحيرصتلاهذهف
درجميهتسيلاههباشياموتايآلاهذهباهتبراحممالسإلا
.ددعتلاوكارشإلاةديقعيهامنإ،حيسملاتوهالبداقتعإلا
اذهو،هلكيرشالدحاوهللانأتابثإاهبديرُأتايآلاهذهف
عمضراعتيالو،ىلاعتهللاةينادحويفاندقتعمضقانيال
تايآلايفهلوقاذهديؤي،دجملاهلحيسملاتوهالبانناميإ
لُقَتْنَأَأ«ةقباسلا

ْ
َّـختٱِساَّـنلِلَت

َهلِإَيِّـمُأَوِينوُذِ
َ

ِنوُدْنِمِْني

مالسإلايفةيحيسملاةرافكلا:سماخلابابلا
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ةعيشكانهنأحصفُيلوقوهف)٥:١١٦ةدئاملا(»؟ِهللاٱ
هتاذبمئاقهلإميرموحيسملانمًالكنأبداقتعالاىلإتبهذ
الو،ًاهلإميرمءارذعلاتناكامو.دحاولاهلإلانعلصفنم
اماذهو.دحاولاهلإلانعًالصفنمًايناثًاهلإحيسملاناك
اوُلوُقَتَالَو«هلوقًاحاضيإاذهديزيو.هتابثإةيآلاتدارأ
»ٌدَلَوُهَلَنوُكَيْنَأُهَناَحْبُسٌدِحاَوٌهَلِإُهللاٱاَمَّـنِإ...ٌةَثَالَث
وهامنإهتمواقمديرُأامنأحضاوف.)٤:١٧١ءاسنلا(
دلاوتلابداقتعالاكلذكو،ددعتلاوكارشإلابداقتعإلا
ةركفنعهيزنتلاوديحوتلاوههتابثإديرُأامنأو،يلسانتلا
.دلاوتلا

نيذلارفكدقل«:هلوقريسفتيف)٩٨ص(نالالجلالاق
.همأوىسيعنارخآلاوامهدحأيأ»ةثالثثلاثهللاّنإاولاق
.ىراصنلانمةقرفمهو

باطخلاليقو«:ءاسنلاةيآريسفتيفيواضيبلالاق
الإهللاىلعاولوقتالو«هلوقلقفوأهنإفةصاخىراصنلل
هللااباونِمآف«...دلولاوةبحاصلانعههيزنتينعي»قحلا
»ميرموحيسملاوهللاةثالثةهلآلايأ»ةثالثاولوقتالوهلسرو
.)١٦٤،١٦٥صيواضيبلا(

نأوهةيآلايفهيفنبولطملانأبرارقإريسفتلااذهيفو
حيسملاوهللا:ةثالثةهلآلانأو،دلوهلو،ةبحاصهلهللا
تمّلعالو،ةبحاصهلهللانأبةيحيسملاتمّلعامو.ميرمو
تلاقالو،ةيلسانتلاةدالولاىنعمبهللادلوحيسملانأب
ىلعاهنكلو،ةثالثةهلآلانإحيحصلااهميلعتيفةيحيسملا
ًاذإ.دحاوهلإهللانأمّلعتتلازالوتمّلعسكعلا
ناكامنإو،ةميلسلااهتديقعيفةيحيسملامجاهيملمالسإلاف
باوصلاةداجنعتّطشىراصنلانمةعِدتبمةقرفمجاهي
.لالضلاورفكلانمةقيحسةوهيفتعقوو

:ةصالخلا
ىلإيمريميلعتلكةمواقموهمالسإلاهدارأيذلا

ًاهلإحيسملارابتعاو،يلسانتلادلاوتلاوددعتلاوكارشإلا
ةيحيسملاو.هللانودنمًاهلإميرمذاختاو،هللانعًالصفنم
نإلوقتالو،يلسانتدلاوتالوددعتالوكارشإبمّلعتال
.هللانعلصفنمهلإحيسملانأملعتالو،هلإميرم

ةحيحصلاةيحيسملايداعيالاذههفقوميفًاذإمالسإلاف
بنجىلإًابنجاهعمريسيسكعلاىلعهنكلو،اهمواقيالو
يهيدبو.ةعِدتبملاةقرفلاكلتدضبرحلاراهشإيفاهفلاحيو
نعتداحاهرسأبةيحيسملانأدقتعيناكولمالسإلانأ

ةيحيسملاىلعيعنلاصوصنلاهذهبدارأهنأو،اذهيفقحلا
لاقدقف.اهيعباتناميإةحصبدهشوةيحيسملادَّـجماََملةماع
ْنِمًءاَوَساوُسْيَل...«:٣:١١٣،١١٤نارمعلآةروسيف

لٱِلْهَأ
ْ

ْمُهَوِلْيَّـللٱَءاَنآِهللاٱِتاَيآَنوُلْتَيٌةَمِئاَقٌةَّـمُأِباَتِك
لٱَوِهللاٱِبَنوُنِمْؤُيَنوُدُجْسَي

ْ
ملٱِبَنوُرُمْأَيَوِرِخآلٱِمْوَي

ِفوُرْعَْ
ملٱِنَعَنْوَهْنَيَو

يفَنوُعِراَسُيَوِرَكْنُْ خلٱِ
ْ

َنِمَكِئَلوُأَوِتَاَْري
اَيُهللاٱَلاَقْذِإ«:٥٥ةروسلاسفنيفًاضيألاقو.»َنيِِحلاَّـصلٱ
اوُرَفَكَنيِذَّـلٱَنِمَكُرِّـهَطُمَوَّـَيلِإَكُعِفاَرَوَكيِّـفَوَتُمِّـينِإىَسيِع
لٱِمْوَيَىلِإاوُرَفَكَنيِذَّـلٱَقْوَفَكوُعَبَّـتٱَنيِذَّـلٱُلِعاَجَو

ْ
.»ِةَماَيِق

حيحصلاناميإلابنييحيسمللمكحيمالسإلاىرنانهف
قوفمهعفربدهشيامك،رفكلانعمهدعببمهلدهشيو،هللااب
اهباتكوةحيحصةيقابةيحيسملاف.ةمايقلامويىلإنيرفاكلا
اونمآنيذلاىقبيسو،دبألاىلإىقبيساهدجمو،فَّـرُحيملقاب
.ةمايقلامويىلإاهباورفكنيذلاقوفاهب

دعبو
نيبهباشتلابةحضاوةروصبقطنتةنراقملاهذهتسيلأ
،يلزألاهللاةملككحيسملادجمنعةيحيسملاهبتحّرصام
؟دجمملاكرابملاهصخشنعمالسإلاهبحّرصامنيبو

براحاممالسإلانأاناوعدةنراقملاهذهتبثتالهو
ًاقدصم،اهميلاعتلًاديؤمناكسكعلاىلعلب،طقةيحيسملا
ىلإدجملاهليذلاكاذ،اهسسؤمحيسملايفاهدئاقعىلع
.نيمآ.دبألا

باتكلاةقباسم

،ئراقلايزيزع

.سيفنلاباتكلااذهلكتءارقنمتدفتساكنأكشال
ةديدجفراعموقئاقحنزتختو،كتامولعمربتختيكلف
:ةيلاتلاةلئسألاىلعةباجإللكوعدن،كفراعمةرئادلاهفيضت

رظنيفنويحيسملانوكياهريسفتوةيآّيأمكحب.١
؟نيدحوممالسإلا

ةعادولاوةدوملابنييحيسمللتدهشةينآرقةيآطعأ.٢
.ةمحرلاوةفأرلاو

.ةاروتلاليزنتبنآرقلاةداهشىلعًالثمطعأ.٣
.ليجنإلاليزنتىلعنآرقلانمًالثمطعأ.٤
.نآرقلايفسدقملاباتكلاباقلأضعبركذأ.٥
.نآرقلايفسدقملاباتكلاتافصضعبركذا.٦
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نآرقلانمسدقملاباتكلافيرحتمدعتبثتفيك.٧
؟مالسإلاو

؟فيرحتلاىوعدىلعّدرنفيك.٨
.ليجنإلاويحولانعنيملسملاةركفصِّـخل.٩

؟ةيحيسملايفليجنإلاويحولافيرعتوهام.١٠
هلزنأسدقمباتكخسنلقعُيلهو؟خسنلاوهام.١١

؟هللا
ةاروتلاةوالتىلعنيملسملاّضحنآرقلايفدجننيأ.١٢

؟ليجنإلاو
؟نآرقلاهبراحيذلاثيلثتلاوهام.١٣
؟نآرقلااهبراحيتلاةّونبلاعونام.١٤
ثولاثلاةديقعنممالسإلاءاملعفقومصِّـخل.١٥

.ةحيحصلاةيحيسملا
نارمعلآنم٤٥-٣٧تايآلانمهجتنتستيذلاام.١٦

؟ةرقبلانم٨٧و
ةملكتقفتالهو؟مالسإلايفسدقلاحورلاوهنم.١٧

؟هيلعنيرسفملا
؟ةيحيسملايفسدقلاحورلاوهنم.١٨
.نآرقلايفهءامسأوحيسملاباقلأدّدع.١٩
يقالخألاحيسملالامكلنآرقلاةداهشنعثدحت.٢٠

.زاتمملاهزكرموةقئافلاهتردقو
امف،حيسملاةايحبةصاخقئاقحنعنآرقلاثدحت.٢١

؟يه
نميه،حيسمللةيهلإلاقوقحلاضعبنآرقلابسن.٢٢

؟يهامف،هصاصتخاوهللاقوقح
؟حيسمللةيهلإلاقوقحلاةبسننمهجتنتستيذلاام.٢٣
ناسنإكحيسملانعمالكلايفليجنإلاونآرقلاضافأ.٢٤

؟ةيهولألاهنعكلذيفنيلهف،لوسرو
حيسملاتوساننعمالكلاليجنإلايفدجتنيأ.٢٥

؟هتيهولأو
...حيسملاامنإ«:نآرقلالوقىلعكقيلعتبتكأ.٢٦

.»...ميرمىلإاهاقلأهتملكوهللالوسر
اممالسإلايفلهو؟حيسملاةرافكنممهفتاذام.٢٧

؟اهديؤي
هنفدوهتوموحيسملابلصنعكتامولعمصِّـخل.٢٨

.ءامسلاىلإهدوعصو
هئادفويرافكلاحيسملالمعنميصخشلاكفقومام.٢٩

؟ةاطخلل
؟باتكلااذهلكتءارقدعبهيلإتصلخيذلاام.٣٠

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

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

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

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