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ةّيحيسملايفثولاثلالوألامسقلا

ةعماجلاهللاةينادحو-١

نأاننكميامنإو،وهامكهللافرعينأقولخمردقيال
ريغ،حورهللانا:انلوقك،هاوساملكنعهزّيميامبهفرعن
هتسادقوهتردقوهدوجويفّريغتمريغ،يدمرس،دودحم
اَيْعَمْسِإ«:ةاروتلايفءاجدقو.هقحوهتدوجوهلدعو
ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإ

ُ
عيمجنأامك.)٦:٤ةينثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

هذهبحرصتتارابعيفتردصيحيسملاناميإلانيناوق
.»دحاوهلإبنمؤن«:لوقلابأدبييواقينلانوناقلاف.ةقيقحلا
هلإبنمؤن«:لوقي)م٣٨١(ينيطنطسقلايواقينلانوناقلاو
ةيليجنإلاسئانكلاعيمجهلبقتيذلانوناقلاو.»دحاو
لقعلانأعقاولاو.»دحاوهلإبنمؤن«:لوقلابأدبيةيديلقتلاو
،طقفةدحاونوكتنأدبالللعلاةلعنأبمكحيميلسلا
نيتدودحمريغ،رثكأوأنيتّلعدوجوبميلستلاليحتسيهنأل
نأسدقملاباتكلانمنهربتيو.نيتّريغتمريغ،نيتيدمرس
ىدحإبًانايحأىَّـمسيهنوكنمهتالامكيفدحاوهللا
.»حور«وأ»قح«وأ»ةبحم«وأ»رون«هنإلوقلاك،هتالامك
ًايئزجهدوجورُّوصتنمسارتحالاهللاةينادحونمملعتنو
ئّزجتمريغدحاوهلإهنأل،ضرألاىلعًايئزجو،ءامسلايف
نمؤتةّيحيسملانأىلع.ناكملكيفهلامكبدوجوم
درجمدحاولاهلإلااذهنأبنمؤتالاهنأيأ.هللاةيصخشب
دوجولابجاو،لقاعيحصخشوهلب،ءيشوأةوق
نأنكمياملمكأيف،ةيصخشلاتامّوقملكهل،هتاذب
مَّـلسملانمناكاذإو.ٍناعمنمتاموقملاهذههيلعلمتشت
ركفلا:يهناكرأةثالثىلعًامودموقتةيصخشلانأهب
اذإةلماكلاةديحولاةيصخشلاوههللانأو،ةدارإلاوروعشلاو
نأدبالناككلذل،هقئالختايصخشنمهريغبنروق
روعشلاوركفلاةديحولاةيصخشلااهنأبهللاةيصخشفّرعن
كِردملاو،هتاذلكِردملاهلإلاءيشلكلوأوهذإ-ةدارإلاو
صخشلا،هلإلااذهنأةّيحيسملانمؤتو.هعنصءيشلكل
سَملُيوأىرُينأنكميًايدامًامسجسيل،دحاولايحلا
وهو»حور«حيسملالاقامكوهف،ةيرشبلاساوحلابكَردُيوأ
ىلعهذهقلخذإ)١٢:٩نييناربع(»حاورألاوبأ«ًاضيأ
.ههبشكهتروص

نأيأ،ةعماجهللاةينادحونأبنمؤتةّيحيسملانأديب
ءالؤهو،سدقلاحورلاونبالاوبآلا:ميناقأةثالثوذهللا
.دحاورهوجودحاوهلإمهةثالثلا

،رهاوجةثالثهللانأميناقألادُّدعتبنوّيحيسملاينعيالو
رهوجلابانهدارملاف.»رهوج«ينعيال»مونقأ«ظفلنأل
مونقألابدارملاو.ةيتوهاللاةدحولاهنأيأ،ةدحاولاتاذلا
ةملكفكلذعمو.سدقلاحورلاونبالاوبآلانمدحاو
ةقيقححاضيإنعةرصاق)ةيرشبلاظافلألارئاسك(مونقأ
.رهوجلايفدحاوو،ةيمونقألايفثولاثهللانأيه،ةيهلإ

ميناقألازايتماوهللاةينادحوميلعتنأفورعملانمو
رخآللاهدحأةبسنو،رهوجلايفاهتاواسمورخآلانعاهدحأ
يفلب،هبحيرصتلابةدحاوةلمجسدقملاباتكلايفدريمل
نمهيلعصوصنمرومألاهذهرهوجنأريغ.ةقرفتمتايآ
تبثتيتلارومألانمو.هرخآىلإسدقملاباتكلالوأ
هؤالجناوةعباتتملاتانالعإلايفهدوجوداقتعالااذهةحص
:اذكهجيردتلاب

ال،ثولاثلاميلعتىلإتاحيملتنيوكتلارفسيفف-١
يفهللامسادوروك،اهدعبتانالعإرونبالإًايلجمَهفُت
:هلوقك»ميهولإ«عمجلاةغيص

يف« لٱِ
ْ
نيوكت(»َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱ»ميهولإ«َقَلَخِءْدَب

١:١(.

»اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن«:ميهولإلاق«
.)١:٢٦نيوكت(

»اَّـنِمٍدِحاَوَكَراَصْدَقُناَسْنِإلٱاَذَوُه:ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلاَقَو«
.)٣:٢٢نيوكت(

.)١١:٧نيوكت(»ْمَُهناَسِلَكاَنُهْلِبْلَبُنَوْلِزْنَنَّـمُلَه«

يفةثالثلاميناقألادوجوىلإحيملتةينثتلارفسيف-٢
ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِإ«:لوقيذإ،هللاتاذ

ُ
ٌّبَراَن

ٰهلِإَّـبَّـرلٱُّبِحُتَف.ٌدِحاَو
َ

لَقِّـلُكْنِمَك
ْ
َكِسْفَنِّـلُكْنِمَوَكِب

.)٦:٤،٥ةينثت(»َكِتَّـوُقِّـلُكْنِمَو

عم،عمجلاةغيصبةيآلاهذهيف»انهلإ«ةظفلتءاجو
.ةينادحولانايباهنمدصقلانأملعلا

َتْوَصُتْعِمَسَّـمُث«:أرقنيبنلاءايعشإرفسيفو-٣
:٦ءايعشإ(»؟اَنِلْجَأْنِمُبَهْذَيْنَمَو،ُلِسْرُأْنَم:ِدِّـيَّـسلٱ
٨(.
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،رهوجلايفدحاوهللانأىلعلدتةديجملاتايآلاهذهف
ةديقعلاهذهسردننألبقلضفألانمو.ميناقألاثَّـلثم
ةسينكيفاهخيراتبَّـملننأ،دَّـرجملايباتكلاثحبلااهثحبنوأ
اهعضوىلإتهتناىتحاهتلوانتيتلاراكفألابو،حيسملا
.ّريغتملاريغمئادلايئاهنلا

يداليملانرقلالوأىتحولسرلامايأنوّيحيسملاناك
ذإ،ةّيحيسملادئاقعللةنيعمغيصعضويفنوركفياليناثلا
بتكلايفتءاجامكدئاقعلاهذهئدابمنوسرامياوناك
تناكنيحو.ًانيعمًالكشاهلاوعضينأنودةسدقملا
وألسرلاىلإنوعجرياوناكةلكشموأةبوعصمهضرتعت
ةّيحيسملاترشتنانأامنكلو.مهدعبنملسرلاذيمالت
ةجاحلاتتابىتحعدبلاضعبتماقو،ايندلاباحريف
ترشتناامدنعًاصوصخاهتملكةسينكلالوقتنأىلإةسام
اميفةّيحيسملادئاقعللةفلاخملاسويلابسوسويرأتالالض
يفمالعألاجرماقف.سدقلاحورلاونبالاتوهالبصتخي
سيدقلامهزربأنم،نيعدتبملاءارآاودَّـنفوةسينكلا
عدبلاكلتمواقيذلا،ناميإلايماحببَّـقلملاسويسانثأ
:لوقييذلاوفورعملايسانثألانوناقلاردصأو

نأءيشلكلبقهيلعبجو،صالخلاىغتبانملك.١
.ةّيحيسملاةسينكللماعلاعماجلاناميإلابكسمتي

ًاكالهكلهي،داسفإنود،ناميإلااذهظفحيالنملك.٢
.ًايدبأ

،ثولاثيفًادحاوًاهلإدبعتنأوهعماجلاناميإلااذه.٣
.ديحوتيفًاثولاثو

.رهوجلالصفنالوميناقألاجزمنال.٤
.ًامونقأسدقلاحورللو،ًامونقأنباللو،ًامونقأبآللنإ.٥
دجمودحاوتوهالسدقلاحورلاونبالاوبآلانكلو.٦

.ًاعميدبألالجو،ٍواستم
.سدقلاحورلاكلذك،نبالاكلذك،بآلاوهامك.٧
سدقلاحورلاو،قولخمريغنبالاو،قولخمريغبآلا.٨

.قولخمريغ
سدقلاحورلاو،دودحمريغنبالاو،دودحمريغبآلا.٩

.دودحمريغ
.دمرسسدقلاحورلاو،دمرسنبالاو،دمرسبآلا.١٠
.دحاودمرسلب،نييدمرسةثالثاوسيلنكلو.١١
ريغةثالثالو،نيقولخمريغةثالثسيلكلذكو.١٢

.دودحمريغدحاووقولخمريغدحاولب،نيدودحم
،لكلاطباضنبالاو،لكلاطباضبآلاكلذكو.١٣

.لكلاطباضحورلاو

طباضدحاولب،لكلايطباضةثالثاوسيلنكلو.١٤
.لكلا
.هلإسدقلاحورلاو،هلإنبالاو،هلإبآلااذكهو.١٥
.دحاوهلإلب،ةهلآةثالثاوسيلنكلو.١٦
.برسدقلاحورلاو،برنبالاو،بربآلااذكهو.١٧
.دحاوبرلب،بابرأةثالثاوسيلنكلو.١٨
نمًالكنأبفرتعننأانفّلكييحيسملاقحلانأامكو.١٩

.بروهلإهتاذبميناقألاهذه
ةثالثدوجوبلوقننأنعاناهني،عماجلانيدلاكلذك.٢٠

.بابرأةثالثوةهلآ
.دولومالو،قولخمالو،دحأنمعونصمريغبآلاف.٢١
لب،قولخمالو،عونصمريغ،هدحوبآلانمنبالاو.٢٢

.دولوم
الوقولخمسيل،نبالاوبآلانمسدقلاحورلاو.٢٣

.قثبنملبدولوم
،ءانبأةثالثالدحاونباو،ءابآةثالثالدحاوبآًاذإف.٢٤

.سدقحاورأةثالثالدحاوسدقحورو
الوهدعبوأهريغلبقوهنمثولاثلااذهيفسيل.٢٥

.هنمرغصأالوربكأوهنم
.نوواستموًاعمنويدمرسميناقألاعيمجنكلو.٢٦
يفةينادحولادبعننأبجي،ركُذامعيمجيفكلذلو.٢٧

.ةينادحويفثولاثلاو،ثولاث
يفاذكهدكأتينأهيلعصُلَْخينأءاشنمًاذإ.٢٨

.ثولاثلا
دُّسجتبةنامأبكلذكنمؤينأصالخلاهلمزليًاضيأو.٢٩

.حيسملاعوسيانبر
عوسيانبرنأبّرقنونمؤننأوهميقتسملاناميإلانأل.٣٠

.ناسنإوهلإوه،هللانباحيسملا
نمناسنإو،روهدلالبقدولوم،بآلارهوجنمهلإوه.٣١

.رهدلااذهيفدولومهمأرهوج
.يرشبدسجوةقطانسفنبنئاك،ماتناسنإوماتهلإ.٣٢
بسحببآلانودو،هتوهالبسحببآللٍواسم.٣٣

.هتوسان
الدحاوحيسموهامنإ،ًاناسنإوًاهلإنكينإووهو.٣٤

.نانثا
لب،دسجىلإهتوهالةلاحتسابسيل،دحاونكلو.٣٥

.توهاللاىلإتوسانلاذاِّـختاب
ةينادحوبلب،رهوجلاطالتخابال،ةلمجلايفدحاو.٣٦

.مونقألا
،دحاوناسنإدسجلاوةقطانلاسفنلانأامكهنأل.٣٧

.دحاوحيسمناسنإلاوهلإلاكلذك
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ملاعيأ(ةيواهلاىلإلزنو،انصالخلجألملأتيذلاوه.٣٨
.تاومألانيبنمثلاثلامويلايفًاضيأماقو)حاورألا
بآلانيمينعسلاجوهوءامسلاىلإدعصو.٣٩

.لكلاطباضلا
.تاومألاوءايحألانيديليتأيكانهنمو.٤٠
،مهداسجأبرشبلاعيمجًاضيأموقيهئيجمدنعيذلا.٤١

.ةصاخلامهلامعأنعًاباسحنوُّدؤيو
نيذلاو،ةيدبألاةايحلانولخدي،تاحلاصلااولعفنيذلاف.٤٢

.ةيدبألارانلانولخديتائيسلااولمع
نأناسنإلاردقياليذلا،عماجلاناميإلاوهاذه.٤٣

.نيقيوةنامأبهبنمؤينأنودبصلخي

ناكنإو،دحاوةّيحيسملايفهللانأمدقتامةصالخو
يأ،سدقلاحورلاونبالاوبآلا:ميناقأةثالثتوهاللا
.موسقمريغرهوجلانأريغ،ميناقأةثالثودحاورهوج
مونقألكللب،هنمصاخءزجميناقألانمٍلكلسيلف
بسنلانممهنيبامنأو.رخآلاريظندحاولارهوجلالامك
باتكلايفانلنأريغ.هكردينأيرشبلالقعلاردقيالّرس
.هحضويامسدقملا

ثولاثلانعسدقملاباتكلاجراخنمءاجاملكو
وأًاطْسَبالإنكيمل،ةيقطنمتاجاحموأ،ةيفسلفراكفأنم
.سايقلاقيرطنعسدقملاباتكلايفءاجاملًاضْرَع

سردباوماقءامدقلانييحيسملانأًايخيراتفورعملاو
اهباونمآو،ةسدقملايحولابتكءوضيفثولاثلاةديقع
زربأو.ةسينكلانيناوقيفاهتروصاومسرو،اهيلعاورقتساو
:لوقييذلايواقينلاناميإلانوناقنيناوقلاهذه

ءامسلاقلاخ،ءيشلكىلعرداق،دحاوهلإبنمؤأانأ«
عوسي،دحاوبربو.ىرُيالاموىرُياملكو،ضرألاو
.روهدلالكلبقبآلانمدولوملا.ديحولاهللانبا.حيسملا
ريغدولوم.قحهلإنمقحهلإ.روننمرون.هلإنمهلإ
لكناكهبيذلاوه.بآلاعمدحاورهوجوذ.قولخم
لزن،انصالخلجأنمو،رشبلانحنانلجأنميذلا.ءيش
،ءارذعلاميرمنمسدقلاحورلابدَّـسجتو.ءامسلانم
.ملأتو،يطنبلاسطاليبدهعىلعبلُصو،ًاناسنإراصو
وهو.ءامسلاىلإدعصو.ثلاثلامويلايفماقو.ِربُقو
ءايحألانيديل،دجمبًاضيأيتأيسوبآلانيمينعسلاج
.سدقلاحورلابنمؤأو.ةياهنهكلُملسيليذلا.تاومألاو
عمدَّـجمملاوهلدوجسملا.بآلانمقثبنملا.ييحملابرلا
ةدحاوةسينكبدقتعأو.ءايبنألابملكتيذلا.نبالاوبآلا

.اياطخلاةرفغملةدحاوةيدومعمبفرتعأو.ةيلوسرةعماج
.»نيمآ-يتآلارهدلاةايحوىتوملاةمايقرظتنأو

نبالاتوهال-٢

اياضقلانمددعمامأةّيحيسملادئاقعلايفثحابلافقي
حيسملاعوسينأبنييحيسملاداقتعااهتمدقميفو،ةريطخلا
.نبالاهللاوهللانباوهءارذعلاميرمنمدِلُويذلا

نأالإ،داقتعالااذهاولبقينأنيريثكىلعبعصيدق
،ًاحيحصًاينادحوًانيداهنوكيفةّيحيسملاريضتالةبوعصلا
لوقك،ةسدقملابتكلايفءاجامبنييحيسملاناميإليلدب
:هللا

ْيَكِل،ُهُْتَرتْخٱيِذَّـلٱيِدْبَعَو،ُّبَّـرلٱُلوُقَييِدوُهُشْمُتْنَأ«
ٌهَلِإْرَّـوَصُيَْملِيلْبَق.َوُهاَنَأِّـينَأاوُمَهْفَتَوِيباوُنِمْؤُتَواوُفِرْعَت
.)٤٣:١٠ءايعشإ(»ُنوُكَيَاليِدْعَبَو

جلٱُّبَر،ِهيِداَفَوَليِئاَْرسِإُكِلَمُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكَه«
ْ
اَنَأ:ِدوُُن

.)٤٤:٦ءايعشإ(»ِيْريَغَهَلِإَالَوُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱ

:ِساَّـنلٱَوِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَوٌدِحاَوٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأل«
ملٱُعوُسَيُناَسْنِإلٱ

.)٢:٥سواثوميت١(»ُحيِسَْ

لٱِّـلُكَلَّـوَأَّـنِإ:ُعوُسَيُهَباَجَأَف«
ْ
اَيْعَمْسٱ:َيِهاَياَصَو

ٰهلِإُّبَّـرلٱ.ُليِئاَْرسِإ
ُ
.)١٢:٢٩سقرم(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

هنأبهسفنانلنلعي،يلزأهلإدوجوبنمؤتةّيحيسملانكلو
دقف،ةياهنالوةيادبهدوجولسيل،سدقحورونباوبآ
وهاملًاقفوًامئادنوكيفوسو،ًامئادنوكيو،ًامئادناك
:بوتكم

ِملُهللاٱَلاَقَف«
ُ
ُلوُقَتاَذَكٰه:َلاَقَو.ْهَيْهَأيِذَّـلٱِهَيْهَأ:ىَسو

.)٣:١٤جورخ(»ْمُكْيَلِإيِنَلَسْرَأْهَيْهَأ:َليِئاَْرسِإيِنَبِل

لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«
ْ
لٱ،ُءاَي

ْ
لٱُّبَّـرلٱُلوُقَي،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِب

ْ
ُنِئاَك

.)١:٨ايؤر(»ِيتْأَييِذَّـلٱَوَناَكيِذَّـلٱَو

نأبجينبالاتوهاليفلمأتلايفقالطنالالبق
هللاةّوبأنعسدقملاباتكلايفةدراولاتانالعإلاضرعتسن
.حيسملل
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هللانبا-١
ادع،ةرمنيعبرأحيسملاىلع»هللانبا«مسالاقلطُأ
اذهرهظيو.»ينبا«و»هنبا«لثمريمضلابًاريثكهلاصتا
:ليجنإلالوقءاجامكحيسملانعًاحضاويهلإلابقللا
لٱَناَكاَذٰهِلْجَأْنِمَف«

ْ
طَيُدوُهَي

ْ
َْملُهَّـنَأل،ُهوُلُتْقَيْنَأَرَثْكَأَنوُبُل

ُهَسْفَنًالِداَعُم،ُهوُبَأَهللاٱَّـنِإًاضْيَأَلاَقْلَب،ْطَقَفَتْبَّـسلٱِضُقْنَي
.)٥:١٨انحوي(»ِهللاٱِب

ديحولانبالا-٢
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ِنْضِحِ

.)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱ

ىلعلدياذهو،تارمسمخ»ديحولانبالا«بقلدرو
ىنعملاتاذب،هللانباحيسملاعوسينأضعبلامعزنأ
رظنا.حيحصريغمعزوههللاءانبأسانلاعيمجهبيذلا
،ِهْيَلِإٌبيِبَحٌدِحاَوٌنْبٱًاضْيَأُهَلَناَكْذِإَف«:دجملاهلهلوق
سقرم(»يِنْبٱَنوُباََهيْمَُّـهنِإ:ًالِئاَق،ًاريِخَأْمِهْيَلِإًاضْيَأُهَلَسْرَأ
١٢:٦(.

يلعلانبا-٣
َنيِلَبْحَتَسِتْنَأاَهَو«:ءارذعلاميرملبرلاكالملاق
لٱَنْبٱَو،ًاميِظَعُنوُكَياَذٰه.َعوُسَيُهَنيِّـمَسُتَوًانْبٱَنيِدِلَتَو

ْ
ِّـِيلَع

.)١:٣١،٣٢اقول(»ىَعْدُي

بيبحلانبالا-٤
لِلَدِعَصُعوُسَيَدَمَتْعٱاَّـمَلَف«

ْ
ملٱَنِمِتْقَو

اَذِإَو،ِءاَْ
ٍةَماََمحَلْثِمًالِزاَنِهللاٱَحوُرىَأَرَف،ُهَلْتَحَتَفْنٱِدَقُتاَواَمَّـسلٱ
يِنْبٱَوُهاَذٰه:ًالِئاَقِتاَواَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَو،ِهْيَلَعًايِتآَو
حلٱ
ْ
.)٣:١٦،١٧ىتم(»ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

يبأ-٥
لٱاَنَأ«:هلاثمأدحأيفحيسملالاق

ْ
حلٱُةَمْرَك

ْ
ِيبَأَوُةَّـيِقيَِق

لٱ
ْ
.)١٥:١انحوي(»ُماَّـرَك

يفاَرِخ« اَهيِطْعُأاَنَأَو.يِنُعَبْتَتَفاَهُفِرْعَأاَنَأَو،ِيتْوَصُعَمْسَتِ
.يِدَيْنِمٌدَحَأاَهُفَطَْخيَالَو،ِدَبَألٱَىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَح
لٱَنِمُمَظْعَأَوُهاَهاَّـيِإِيناَطْعَأيِذَّـلٱِيبَأ

ْ
ٌدَحَأُرِدْقَيَالَو،ِّـلُك

.)٢٩-١٠:٢٧انحوي(»ِيبَأِدَيْنِمَفَطَْخيْنَأ

نبالاوبآلا-٦
َعِفُدْدَقٍْءَيشُّلُك«:ريهامجلاىلإهثيدحيفعوسيلاق

ٌدَحَأَالَو،ُبآلٱَّـالِإَنْبالٱُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَلَو،ِيبَأْنِمَّـَيلِإ

َّـَيلِإاْوَلاَعَت.ُهَلَنِلْعُيْنَأُنْبالٱَداَرَأْنَمَوُنْبالٱَّـالِإَبآلٱُفِرْعَي
ملٱَعيَِمجاَي

:١١ىتم(»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ
٢٧،٢٨(.

ناسنإالهنأانلحضتيقمعبنالعإلااذهلمأتننيح
الو،ءامسلانمكالمالو،لوسرالو،يبنالو،يداع
حيسملاعوسيصخشرسكردينأعيطتسي،ةكئالمسيئر
نأةحارصينعياذهو.»بيجعلاب«يبنلاءايعشإهبَّـقليذلا
اهكردينأدحأردقيالثيحبةدودحمريغحيسملاةعيبط
.هسفنبآلاريغ

نأانمّلعيًادجديجملانالعإلااذهنأهيفكشالاممو
نلعينأ،بآلاعمةيلزألاهتدحورابتعابحيسملاةفيظونم
.روظنماللابفصُويذلا،بآلااذههصخشيفانل

يفنلعتسملاهللانا«:لاكسابيسنرفلافوسليفلالاق
همامألّلذتيو،ءايربكريغيفناسنإلاهيلإبرتقيهلإحيسملا

فرعنالحيسملاعوسييفو.ةماركللرادهإوأسأيريغيف
يهامفرعنالهنودبو،ًاضيأانسفنأفرعنلب،طقفهللا
»انسفنأيهامالوهللاوهْنَمالو،انتوموهامالو،انتايح
.)١١:٤١سورالةرشننعتالمأت(

حيسملابجعنمو«:سويجرسيرصملاصمقلالاقو
،ليجنإلاعلاطننيحاننأ،ةبطاقرشبلانعهدُّرفتةلالدو
ةريثكلاةلئسألاموقت،ّلحامنيأوبهذامنيأحيسملانأدجن
ةمالعنعةرابعهئازإبسانلافقومناكو.هلوحرودتو
لاؤسعوضومنوكي،لمعوأملكتاملكناكف.ماهفتسا
نيأنم:لمعيهوأروملكتيهوعمسامدنعاولاق.سانلا
ام؟راجنلانبااذهسيلأ؟تاوقلاهذهوةمكحلاهذهاذهل
ىتحرمأيناطلسبهنأل؟ديدجلاميلعتلااذهوهام؟اذه
.»هيلعتماقةلئسألانمريثكو؟هعيطتفةسجنلاحاورألا

حيسملانأىلعًاليلدتسيلأ.هلوحةلئسألاهذهامف
ًاقرافكانهنأو،رشبلانمهريغكنكيمل،بيجعصخش
.هعمسيوهارينملكهبرعشي،سانلانيبوهنيبًاميظع

هنأالولموقتلتناكامهسفنلحيسملاةداهشنأقحلايف
دهشييذلاوههدحوهللانأل،ناسنإدرجمسيلوهلإ
.حضاواذهف،ًاهلإحيسملانوكامأ.هسفنل
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هتاحيرصت:ًالوأ

لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«:ناطلسلا.١
ْ

يفٍناَط َىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
.)٢٨:١٨ىتم(»ِضْرَألٱ

ْدَقَفِينآَريِذَّـلَا-ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«:بآلاعمهتدحو.٢
يفاَنَأ-َبآلٱىَأَر يفَبآلٱَوِبآلٱِ ،١٠:٣٠انحوي(»َّـِ
١٤:٩،١٠(.

:٨انحوي(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَيْنَأَلْبَق«:هتيلزأ.٣
نأل،حيسملاهبحَّـرصامرطخأنالعإلااذهو.)٥٨
بآلاهللاَّـربعيتلاةظفللاتاذيه»نئاكانأ«ةملكلا
ديفينالعإلاو.)٣:١٤جورخ(ىسوملاهبهسفننع
رهظيذلاميدقلاهلإلاتاذهصخشيفىريحيسملانأ
.بيروحلبجىلعةقيلعلايفىسومل
ةريزجيفهلرهظاملانحويلوسرللحيسملالاقًاضيأو
لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«:سمطب

ْ
فلألاو.)١:٨ايؤر(»ُءاَي

ءاجهلافورحنمريخآلاولوألانافرحلاامهءايلاو
افلأ«ليجنإلاهببتُكيذلاينانويلالصألايفامهو
.هتيدبأوحيسملاةيلزأنعناّربعيامهو»اغيموأو

لٱ«:دجملاهللاق:حيسملايفملكتيبآلاهللا.٤
ْ
ُمَالَك

لَكُأيِذَّـلٱ
ِّـ

َبآلٱَّـنِكٰل،ِيسْفَنْنِمِهِبُمَّـلَكَتَأُتْسَلِهِبْمُكُم
حلٱ
ْ
يفَّـلَا .)١٤:١٠انحوي(»َلاَمْعَألٱُلَمْعَيَوُهَّـِ

عمهثيدحيف:ضرألاىلعوءامسلايفهدوجو.٥
ٌدَحَأَسْيَلَو«:حيسملالاقسوميدوقينيدوهيلاسيئرلا
ُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعَص
يفَوُهيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱ .)٣:١٣انحوي(»ِءاَمَّـسلٱِ

ِناَسْنِإلٱُنْبٱَءاَجىَتَمَو«:تاومألاوءايحألاناّيدوه.٦
يف ملٱُعيَِمجَوِهِدَْجمِ

لٱِةَكِئَالَْ
ْ
ُسِلَْجيٍذِئَنيِحَف،ُهَعَمَنيِسيِّـدِق

ُزِّـيَمُيَف،ِبوُعُّشلٱُعيَِمجُهَماَمَأُعِمَتَْجيَو.ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَع
خلٱيِعاَّـرلٱُزِّـيَمُياَمَكٍضْعَبْنِمْمُهَضْعَب

ْ
َنِمَفاَرِ

جلٱ
ْ
خلٱُميِقُيَف،ِءاَدِ

ْ
جلٱَوِهِنيِمَيْنَعَفاَرِ

ْ
لٱِنَعَءاَدِ

ْ
.ِراَسَي

ملٱُلوُقَيَّـمُث
،ِيبَأيِكَراَبُماَياْوَلاَعَت:ِهِنيِمَيْنَعَنيِذَّـلِلُكِلَْ

ملٱاوُثِر
ملٱَتوُكَلَْ

لٱِسيِسْأَتُذْنُمْمُكَلَّـدَعُْ
ْ
ُلوُقَيَّـمُثِ.َملاَع

لٱِنَعَنيِذَّـلِلًاضْيَأ
ْ
َىلِإُنيِعَالَماَييِّـنَعاوُبَهْذٱ:ِراَسَي

ملٱِةَّـيِدَبَألٱِراَّـنلٱ
-٢٥:٣١ىتم(»ِهِتَكِئَالَمَوَسيِلْبِإلِةَّـدَعُْ

٣٤،٤١(.
،لداعلاعيمجلانايدهنأحيسملاّنيبيحيرصتلااذهبف
ةعطاقةنونيدنوكتو،دجمبهتكئالمعميتأيسهنأو
.ةيئاهنو

مامأحيسملاةمكاحمءانثأيف:ةوقلانيمينعهسولج.٧
ِهللاٱِبَكُفِلْحَتْسَأ«:سيئرلااذههلأس،افايقةنهكلاسيئر
حلٱ
ْ

ملٱَتْنَأْلَه:اَنَلَلوُقَتْنَأِّـَي
ُهَلَلاَق؟ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

لُقَتْنَأ:ُعوُسَي
ْ

َنوُِرصْبُتَنآلٱَنِم:ْمُكَلُلوُقَأًاضْيَأَو!َت

لٱِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱَنْبٱ
ْ
ِباَحَسَىلَعًايِتآَو،ِةَّـوُق

.)٦٤-٢٦:٦٣ىتم(»ِءاَمَّـسلٱ
ُهَّـنَأل«:هذيمالتللاق:نامزوناكملكيفهروضح.٨

يفُنوُكَأَكاَنُهَفيِمْسٱِبٌةَثَالَثْوَأِناَنْثٱَعَمَتْجٱاَمُثْيَح ِ
»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأاَهَو«.»ْمِهِطَسَو
.)١٨:٢٠،٢٨:٢٠ىتم(

ْدَق«:دجملاهللاق:هلّمكموسومانلاعضاووه.٩
لِلَليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس

ْ
ُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو.،لُتْقَتَال:ِءاَمَدُق

ُنوُكَيًالِطاَبِهيِخَأَىلَعُبَضْغَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَل
حلٱَبِجْوَتْسُم

ْ
لِلَليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَسِ.مُْك

ْ
.ِنْزَتَال:ِءاَمَدُق

ٍةَأَرْمٱَىلِإُرُظْنَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو
هبىَنَزْدَقَف،اَهَيِهَتْشَيِل يفاَِ لَقِ

ْ
ٌْنيَع:َليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس.ِهِب

َأ.ٍّنِسِبٌّنِسَوٍْنيَعِب
َ

.َّـَّـرشلٱاوُمِواَقُتَال:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـم
اَنَأاَّـمَأَو.َكَّـوُدَعُضِغْبُتَوَكَبيِرَقُّبُِحت:َليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس
.)٤٤-٥:٢١ىتم(»ْمُكَءاَدْعَأاوُّبِحَأ:ْمُكَلُلوُقَأَف

مهيلإىحوملاءايبنألاةداهشنم:ًايناث

لوأنمةرتاوتملاةديدعلاةيباتكلاصوصنلاتَّـدتما
ةعبرألالخكلذو،ميدقلادهعلارافسأرخآىتحخيراتلا
هذهعانطصابنوّيحيسملامهَّـتُينأنكميالو.ةنسفالآ
.ةّيحيسملالبقيحولاتالجسيفتبتُكاهنأل،صوصنلا
ةئامعبرأنمبرقيامبحيسملادُّسجتلبقاهرخآبتُكدقو
ًاسبالءامسلانميتأيسًايهلإًاصخشنإلوقتيهو.ةنس
لخمنوكيلةيرشبلاةعيبطلا

ِّـ
صخشلااذهنإو،ملاعللًاص

هجوىلعو،ميهاربالسننميتأيو،ةأرملالسننمنوكي
البءارذعنمًادولوم،دوادتيبواذوهيطبسنمديدحتلا
يفو.دوادةنيدممحلتيبيفدلويهنأو.سندالوبيع
الإمتينأنكميالاذهو.يدبألابألاوههتاذتقولا
ةيباتكلاصوصنلاو.توسانلابتوهاللاداحتاو،دُّسجتلاب
يلياميفدروأكلذل،ةددعتمةقيقحلاهذهانيلالمحتيتلا
:اهحضوأواهرهظأ

،ًانْبٱىَطْعُنَوٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل«:ءايعشإةوبننم.١
،ًابيِجَعُهُمْسٱىَعْدُيَو،ِهِفِتَكَىلَعُةَساَيِّـرلٱُنوُكَتَو
:٩ءايعشإ(»ِمَالَّـسلٱَسيِئَر،ًاّيِدَبَأًابَأ،ًاريِدَقًاَهلِإ،ًاريِشُم
٦(.

لٱاَذَوُه«:ًاضيأءايعشإةوبننمو.٢
ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
،ًانْبٱُدِلَتَوُلَب

»)اَنَعَمُهللاَا:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(َليِئوُناَّـمِعُهَمْسٱَنوُعْدَيَو
.)١:٢٣ىتم،٧:١٤ءايعشإ(

ىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ:ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق«:ريمازملانم.٣
اذه.)١١٠:١رومزم(»َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأ
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ًاريسفتهلدجننأاننكميال،ًادجميظعيهلإلالوقلا
،نبالاوبآلانيبةيلزألاةبطاخملابناميإلاريغنم
.اهبملكتملاوههللانأبناقيإلاو

ِتْنَأَو،َةَتاَرْفَأِْمَحلَتْيَباَيِتْنَأاَّـمَأ«:اخيمةوبننم.٤
ِيلُجُرَْخيِكْنِمَف،اَذوَُهيِفوُلُأَْنيَبِينوُكَتْنَأٌَةريِغَص
لَسَتُمُنوُكَييِذَّـلٱ

ِّـ
لٱُذْنُمُهُجِراََخمَو،َليِئاَْرسِإَىلَعًاط

ْ
ِميِدَق

)٥:٢اخيم(»ِلَزَألٱِماَّـيَأُذْنُم

لسرلاةداهش:ًاثلاث

مّلعتيتلا،ةيدوهيلاةنايدلااوسردنيذلالسرلاةداهشنإ
قيرطنعمهتداهشتءاجدقو.ىربكةيمهأتاذ،ديحوتلاب
مهبولقومهلوقعيفعبطنايذلالاعفلايوقلارثألا
هميلاعتو،ةعيبطلاةقئافلاعوسيةايحنم،مهرئامضو
املكيفو.هتيهولأباونمآىتح،ةبيجعلاهلامعأوةيوامسلا
ءيشلكاوكرتمهنأىتحهبمهتفرعمو،هتوهالنعهوبتك
ًافلاخموأيداعريغًارمأاوتأمهنأباورعشيمل،هوعبتو
لئاسرلاواهونَّـوديتلاليجانألايفف.ةيديحوتلامهتديقعل
اهوزعينأاوداتعايتلاتافصلالكهيلإاوبسن،اهوبتكيتلا
مهتايحلًاعوبنيحيسملايفاودجومهنألكلذ.هللاىلإ
هنعاوملكت،ةسدقملابتكلايفةنَّـودملامهتزاركيفو.ةيحورلا
يهلإلاهدجموهتيلزأنماودكأتدقو.رضاحلارداقلايوقلاك
عيطتسيالرباكُمربكأنإ،لوقلاةصالخو.دسجتينألبق
عوسياودبعدقلئاوألانييحيسملاولسرلانأركنينأ
ىلعال،لاثملاليبسىلعمهتاداهشنمتانّيعكاهو.ٍّبرك
:رصحلاليبس

هليجنإريشبلاذيملتلااذهحتتفا:يليجنإلاسقرم-١
ملٱَعوُسَيِليِجْنِإُءْدَب«:لوقلاب

همتخو.»ِهللاٱِنْبٱِحيِسَْ
،ِءاَمَّـسلٱَىلِإَعَفَتْرٱُمُهَمَّـلَكاَمَدْعَبَّـبَّـرلٱَّـنِإَّـمُث«:لوقلاب
يفاوُزَرَكَواوُجَرَخَفْمُهاَّـمَأَو.ِهللاٱِنيِمَيْنَعَسَلَجَو ِّـلُكِ
لٱُتِّـبَثُيَوْمُهَعَمُلَمْعَيُّبَّـرلٱَو،ٍناَكَم

ْ
»ِةَعِباَّـتلٱِتاَيآلٱِبَمَالَك

.)١:١،١٦:١٩،٢٠سقرم(

هليجنإريشبلاذيملتلااذهحتتفا:يليجنإلاانحوي-٢
يف«:لوقلاب لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

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

ةيلصألاليجنإلاةغل-ةينانويلايف»ةملكلا«تدرودقو
وأ،نوكلادوسييذلاماظنلااهانعمو»سوغول«ةظفلب-
كلذل.نوكلاهللاقلخهبيذلاو،نوكلاوهللانيبطيسولا

:لاقف»ةملكلا«ىنعمنيينانويلاودوهيللّنيبينأانحويمهلُأ
يأ،لزألاينعت،انهءدبلاةظفلو.»ةملكلاناكءدبلايف«
ىلعيضقييكلو.ءيشلكلًاقباسناكةملكلادوجونأ
هللامهلأةداملابلصتينأنكميالهللانأبنيلئاقلاةركف
لٱَو«:لوقلاانحوي

ْ
،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك

:١انحوي(»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاؤُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم
١٤(.

يفُنْحَنَو«:ىلوألاهتلاسريفمَهلُملالوسرلاانحويلاقو ِ
حلٱ
ْ

يفِّـَق ملٱَعوُسَيِهِنْبٱِ
حلٱُهٰلِإلٱَوُهاَذٰهِ.حيِسَْ

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
ُةاََي

.)٥:٢٠انحوي١(»ُةَّـيِدَبَألٱ

نيح،ةمايقلادعبذيملتلااذه:مأوتلاببَّـقلملااموت-٣
يفهعبصإعضوو،عوسيَيلجرويَدييفريماسملارثأسمل
انحوي(»يهلإويبر«:لاقوهلدجس،ةبرحلابنوعطملاهبنج
٢٠:٢٨(.

يفهيلاىَحوملالوسرلااذهلاق:لوسرلاسرطب-٤
َنوُّيِليِئاَْرسِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«:دوهيلانمروهمجمامأهتداهش
ُهوُمُتْذَخَأاَذٰه...ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي:َلاَوْقَألٱِهِذٰهاوُعَمْسٱ
ملٱِهللاٱِةَروُشَمِبًامَّـلَسُم

لِعَوِةَموُتْحَْ
ْ
مثَأيِدْيَأِبَوِ،قِباَّـسلٱِهِم

ََ
ٍة

لَتَقَوُهوُمُتْبَلَص
ْ
ملٱَعاَجْوَأًاضِقاَنُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلَا.ُهوُمُت

ْذِإ،ِتْوَْ
لَف...ُهْنِمَكَسْمُيْنَأًانِكُْممْنُكَيَْمل

ْ
ِتْيَبُعيَِمجًانيِقَيْمَلْعَي

ًاّبَر،ْمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ،اَذٰهَعوُسَيَلَعَجَهللاٱَّـنَأَليِئاَْرسِإ
.)٢٤،٣٦-٢:٢٢لسرلالامعأ(»ًاحيِسَمَو

حورلاماهلإبلوسرلااذهلاق:لوسرلاسلوبةداهش-٥
لٱَْنيَبٍةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَناَنَّـنِكٰل«:سدقلا

ْ
ٍةَمْكِحِبْنِكٰلَو،َنيِلِماَك

َنيِذَّـلٱ،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمَالَو،ِرْهَّـدلٱاَذٰهْنِمْتَسْيَل
يفِهللاٱِةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَنْلَب.َنوُلَطْبُي حلٱ:ٍِّرسِ

ْ
ملٱِةَمْكِ

،ِةَموُتْكَْ
ِملِروُهُّدلٱَلْبَقاَهَنَّـيَعَفُهللاٱَقَبَسيِتَّـلٱ

َ
اَهْمَلْعَيَْمليِتَّـلٱ،اَنِدْج

َّـبَراوُبَلَصاََملاوُفَرَعْوَلْنَأل-ِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمٌدَحَأ
ملٱ
.)٨-٢:٦سوثنروك١(»ِدْجَْ

تقولايفو،دَّـسجتنيحناسنإةروصيفعوسيراصف
برهنأاوفرعمهنأولو.رهدلاءانبأهفرعيملًاهلإناكهسفن
.هبلصنعاوعنتمال،دجملا

ِةَِكَرشِلاَنَلَّـهَأيِذَّـلٱَبآلٱَنيِرِكاَش«:ًاضيأسلوبلاقو
لٱِثَاريِم

ْ
يفَنيِسيِّـدِق لُسْنِماَنَذَقْنَأيِذَّـلٱ،ِروُّنلٱِ

ْ
لُّظلٱِناَط

ْ
ِةَم

لٱِهيِفاَنَليِذَّـلٱ،ِهِتَّـبََحمِنْبٱِتوُكَلَمَىلِإاَنَلَقَنَو
ْ
ِهِمَدِب،ُءاَدِف

خلٱُناَرْفُغ
ْ

ملٱِْريَغِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـلٱ،اَياََط
ِهيِفُهَّـنِإَف...ِروُظْنَْ
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لٱَقِلُخ
ْ
يفاَم:ُّلُك اَمَوىَرُياَم،ِضْرَألٱَىلَعاَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ

ْمَأٍتاَساَيِرْمَأٍتاَداَيِسْمَأًاشوُرُعَناَكٌءاَوَس،ىَرُيَال
لٱ.َنيِطَالَس

ْ
،ٍْءَيشِّـلُكَلْبَقَوُهيِذَّـلَاَ.قِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُك

لٱُموُقَيِهيِفَو
ْ
.)١٧-١:١٢يسولوك(»ُّلُك

لٱِبْمُكيِبْسَيٌدَحَأَنوُكَيَالْنَأاوُرُظْنُا«:ًاضيألاقو
ْ
لَف
ْ

ِةَفَس
لٱِناَكْرَأَبَسَح،ِساَّـنلٱِديِلْقَتَبَسَح،ٍلِطاَبٍروُرُغِبَو

ْ
ِ،َملاَع

ملٱَبَسَحَسْيَلَو
ِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُكُِّلَحيِهيِفُهَّـنِإَفِ.حيِسَْ

ٍةَساَيِرِّـلُكُسْأَرَوُهيِذَّـلٱ،ِهيِفَنوُؤوُلَْممْمُتْنَأَو.ًاّيِدَسَج
لُسَو

ْ
.)١٠-٢:٨يسولوك(»ٍناَط

ملٱُمُهْنِمَو«:ًاضيألاقو
جلٱَبَسَحُحيِسَْ

ْ
لٱ،ِدََس

ْ
َىلَعُنِئاَك

لٱ
ْ
.)٩:٥ةيمور(»َنيِمآ.ِدَبَألٱَىلِإًاكَراَبُمًاٰهلِإِّـلُك

ةيهلإلامعأوءامسأ:ًاعبار

طَقَسُهُتْيَأَراَّـمَلَف«:رِخآلاولوألا.١
ْ

،ٍتِّـيَمَكِهْيَلْجِرَدْنِعُت
لٱُهَدَيَعَضَوَف

ْ
ُلَّـوَألٱَوُهاَنَأ،ْفََختَال:ِيلًالِئاَقَّـَيلَعىَنْمُي

َلاَيْجَألٱًايِعاَدَعَنَصَوَلَعَفْنَم«.)١:١٧ايؤر(»ُرِخآلٱَو
لٱَنِم

ْ
»َوُهاَنَأَنيِرِخآلٱَعَمَو،ُلَّـوَألٱُّبَّـرلٱاَنَأ؟ِءْدَب

.)٤١:٤ءايعشإ(
لٱُمُتْرَكْنَأْمُتْنَأْنِكٰلَو«:رابلاسودقلا.٢

ْ
لٱَسوُّدُق

ْ
،َّـراَب

:٣لسرلالامعأ(»ٌلِتاَقٌلُجَرْمُكَلَبَهوُيْنَأْمُتْبَلَطَو
١٤(.

ُنوُكَيٍميِظَعٍحَرَفِبْمُكُِّـرشَبُأاَنَأاَهَف.اوُفاََختَال«:برلا.٣
ِجل
َ
لٱُمُكَلَدِلُوُهَّـنَأ:ِبْعَّـشلٱِعيِم

ْ
يفَمْوَي َدُواَدِةَنيِدَمِ

لَُخم
ِّـ

ملٱَوُهٌص
.)٢:١٠،١١اقول(»ُّبَّـرلٱُحيِسَْ

لٱ«:لكلابر.٤
ْ
ُِّـرشَبُيَليِئاَْرسِإيِنَبَىلِإاَهَلَسْرَأيِتَّـلٱُةَمِلَك

ملٱَعوُسَيِبِمَالَّـسلٱِب
لٱُّبَرَوُهاَذٰهِ.حيِسَْ

ْ
لامعأ(»ِّـلُك

١٠:٣٦(
ملٱُكِلَماَذٰهَوُهْنَم«:دونجلابر.٥

لٱُّبَّـرلٱ؟ِدْجَْ
ْ
ُريِدَق

جلٱ
ْ

جلٱُّبَّـرلٱ،ُراَّـَب
ْ

يفُراَّـَب لٱِ
ْ
ملٱُكِلَماَذٰه!ِلاَتِق

ُّبَر!ِدْجَْ
جلٱ
ْ
ملٱُكِلَمَوُهِدوُُن

.)٢٤:٨،١٠رومزم(»ِدْجَْ
.ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُهللاَأاَيَكُّيِسْرُك:ِنْبالٱْنَعاَّـمَأَو«:هللا.٦

لُمُبيِضَقٍةَماَقِتْسٱُبيِضَق
ْ
.)١:٨نييناربع(»َكِك

لٱاَذَوُه«:انعمهللا.٧
ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
َنوُعْدَيَو،ًانْبٱُدِلَتَوُلَب

:١ىتم(»)اَنَعَمُهللاَا:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(َليِئوُناَّـمِعُهَمْسٱ
٢٣(.

ملٱَءاَجَّـرلٱَنيِرِظَتْنُم«:ميظعلاهللا.٨
ِهللاٱِدَْجمَروُهُظَوَكَراَبُْ

لٱ
ْ
لَُخمَوِميِظَع

ِّـ
ملٱَعوُسَياَنِص

.)٢:١٣سطيت(ِ»حيِسَْ
يفاَنَمَّـلَك«:هرهوجمسروهللادجمءاهب.٩ ِماَّـيَألٱِهِذٰهِ

يفَِةريِخَألٱ ِهِبيِذَّـلٱ،ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَوُهَلَعَجيِذَّـلٱ-ِهِنْبٱِ

لٱَلِمَعًاضْيَأ
ْ
ُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهبَوُهَو،يِذَّـلٱ.َنيَِملاَع

نييناربع(»ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِبِءاَيْشَألٱَّـلُكٌلِماَحَو،ِهِرَهْوَج
١:٢،٣(.
َلاَقَو،ْمِهِراَكْفَأِبُعوُسَيَرَعَشَف«:بولقلارارسأبملاع.١٠

َهل
ُ

يفَنوُرِّـكَفُتاَذاَم:ْم ْمُهْنِمَتْأَيَْملَعوُسَيَّـنِكٰل-؟ْمُكِبوُلُقِ
جلٱُفِرْعَيَناَكُهَّـنَأل،ِهِسْفَنَىلَع

ْ
ْنُكَيَْملُهَّـنَألَو.َعيَِم

َناَكاَمَمِلَعُهَّـنَأل،ِناَسْنِإلٱِنَعٌدَحَأَدَهْشَيْنَأًاجاَتُْحم
يف .)٢٥-٢:٢٤انحوي،٥:٢٢اقول(»ِناَسْنِإلٱِ

َهلَلاَقَف«:ةعيبطلارصانعىلعناطلسهل.١١
ُ
ْمُكُلاَباَم:ْم

لٱَوَحاَيِّـرلٱَرَهَتْنٱَوَماَقَّـمُث؟ِناَميِإلٱِيليِلَقاَيَنيِفِئاَخ
ْ
،َرْحَب

.)٨:٢٦ىتم(»ٌميِظَعٌءوُدُهَراَصَف
ملٱَراَصاَّـَملَو«:نيطايشلاىلعناطلسهل.١٢

ِهْيَلِإاوُمَّـدَقُءاَسَْ
ملٱَعيَِمجَو،ٍةَمِلَكِبَحاَوْرَألٱَجَرْخَأَف،َنِيريِثَكَنيِناََجم

ىَضْرَْ
.)٨:١٦ىتم(»ْمُهاَفَش

َفَقَوَف،َشْعَّـنلٱَسََملَوَمَّـدَقَتَّـمُث«:توملاىلعناطلسهل.١٣
حلٱ
ْ
َسَلَجَف.ْمُقُلوُقَأَكَل،ُّباَّـشلٱاَُّهيَأ:َلاَقَف.َنوُلِمَا
ملٱ
.)٧:١٤،١٥اقول(»ِهِّـمُأَىلِإُهَعَفَدَف،ُمَّـلَكَتَيَأَدَتْبٱَوُتْيَْ
ملاَعَكَّـنَأُمَلْعَنَنآلَا«:ءيشلكبملاع.١٤ ،ٍْءَيشِّـلُكِبٌِ

َحتَتْسَلَو
ْ
ِهللاٱَنِمَكَّـنَأُنِمْؤُناَذِٰهل.ٌدَحَأَكَلَأْسَيْنَأُجاَت

.)١٦:٣٠انحوي(»َتْجَرَخ
يفَناَكْذِإيِذَّـلٱ«:هللاةروص.١٥ ْبِسَْحيَْمل،ِهللاٱِةَروُصِ

لُخ
ْ

.)٢:٦يبليف(»ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَس

ةيهلإفئاظو:ًاسماخ

عوسيبرللةدنسُمةحيرصةيهلإفئاظوعبسدجوت
:حيسملا

يفُّبَراَيَتْنَأَو«:قْلَخلا.١ لٱِ
ْ
،َضْرَألٱَتْسَّـسَأِءْدَب

.)١:١٠نييناربع(»َكْيَدَيُلَمَعَيِهُتاَواَمَّـسلٱَو
َّـلُكٌلِماَحَو،ِهِرَهْوَجُمْسَرَو،ِهِدَْجمُءاََهبَوُهَو«:ظفحلا.٢

طَتِهِسْفَنِبَعَنَصاَمَدْعَب،ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِبِءاَيْشَألٱ
ْ
ًاريِه

ِخل
َ
يفَسَلَج،اَناَياَط لٱِنيِمَيِ

ْ
يفِةَمَظَع »ِيلاَعَألٱِ

.)١:٣نييناربع(
َلاَق،ْمَُهناَميِإُعوُسَيىَأَراَّـمَلَف«:اياطخلانارفغ.٣

لِل
ْ
َنِمٌمْوَقَناَكَو.َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَم،َّـيَنُباَي:ِجوُلْفَم
لٱ
ْ
يفَنوُرِّـكَفُيَنيِسِلاَجَكاَنُهِةَبَتَك هبوُلُقِ ِمل:ِْمِ

َ
ُمَّـلَكَتَياَذا

ُهللاٱَّـالِإاَياَطَخَرِفْغَيْنَأُرِدْقَيْنَم؟َفيِداَجَتِباَذَكٰهاَذٰه
لِلَف؟ُهَدْحَو

ْ
اَذَكٰهَنوُرِّـكَفُيْمَُّـهنَأِهِحوُرِبُعوُسَيَرَعَشِتْقَو

يف َهلَلاَقَف،ْمِهِسُفْنَأِ
ُ

ِمل:ْم
َ
هبَنوُرِّـكَفُتاَذا يفاَذِٰ ؟ْمُكِبوُلُقِ

لِلَلاَقُيْنَأ:َُرسْيَأاَمُّيَأ
ْ

ْمَأ،َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَمِجوُلْفَم
اوُمَلْعَتْيَكِلْنِكٰلَو؟ِشْمٱَوَكَرِيَرسْلِْمحٱَوْمُق:َلاَقُيْنَأ
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لُسِناَسْنِإلٱِنْبٱلَّـنَأ
ْ

خلٱَرِفْغَيْنَأِضْرَألٱَىلَعًاناَط
ْ

-اَياََط
لِلَلاَق

ْ
َىلِإْبَهْذٱَوَكَرِيَرسْلِْمحٱَوْمُقُلوُقَأَكَل:ِجوُلْفَم

.)١١-٢:٥سقرم(»َكِتْيَب
ْلَب:يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱِبآلٱُةَئيِشَمِهِذٰهَو«:تاومألاةماقإ.٤

يفُهُميِقُأ لٱِ
ْ
ْنِإَّـَيلِإَلِبْقُيْنَأٌدَحَأُرِدْقَيَال..ِ.ريِخَألٱِمْوَي

يفُهُميِقُأاَنَأَو،يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُبآلٱُهْبِذَتَْجيَْمل لٱِ
ْ
ِمْوَي

.)٦:٣٩،٤٤انحوي(ِ»ريِخَألٱ
اَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ«:داسجألارييغت.٥

ِلَمَعِبَسَحِب،ِهِدَْجمِدَسَجِةَروُصَىلَعَنوُكَيِل
.)٣:٢١يبليف(»ٍْءَيشَّـلُكِهِسْفَنِلَعِضُْخيْنَأِهِتَعاَطِتْسٱ

َعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِهللاٱَماَمَأًاذِإَكُدِشاَنُأاَنَأ«:ةنونيدلامكح.٦
ملٱ
لٱِ،حيِسَْ

ْ
ِهِروُهُظَدْنِع،َتاَوْمَألٱَوَءاَيْحَألٱَنيِدَيْنَأِديِتَع

.)٤:١سواثوميت٢(»ِهِتوُكَلَمَو
يفاَرِخ«:ةيدبألاةايحلاءاطعإ.٧ اَنَأَو،ِيتْوَصُعَمْسَتِ

َىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِطْعُأاَنَأَو.يِنُعَبْتَتَفاَهُفِرْعَأ
-١٠:٢٧انحوي(»يِدَيْنِمٌدَحَأاَهُفَطَْخيَالَو،ِدَبَألٱ
٢٨(.

ءيشالنأفرعأينإ«:سنوجيلناتسهللالجرلاق
،حيسملاعوسيةهباشُمنمناسنإلابوهللاابردجأوىَمْسأ
انيرتهللانعانلحيسملااهنلعأيتلاةروصلانأدقتعأينأل
ىدلتسيل.هبةقثلاوهيلعلاكتالانكميحلاصهلإهنأ
نيحسانلانأل.هللانعيهلب،حيسملانعكوكشملاعلا
نورينيحو،ءاوسلاىلعةمثألاوراربألاديبتلزالزلانوري
نوَّـريحتي،ةفلتخمضارمأنمباذعلاناولأنوساقيلافطألا
ركفلانكلو؟نوكلااذهيفحلاصهلإدجويأ:نولءاستيو
ناكنإ:لوقيوةنينأمطبحيسملاعوسيىلإتفتليباترملا
هللانإلوقننييحيسمكنحنو.قحهلإوهفاذهلثمهللا
عوسيوههللانأدقتعنو،هتافصيفحيسملاكوهف.كلذك
هنإ.انعمهللاوهحيسملاعوسينأو،ناكملكيفحيسملا
.»ةيرشبلاةايح

باحصأربكأعمتجاولو«:لوقيفسنوجيضميمث
ىلإاولصوتيلمهحئارقاوذحشوسانلانيبسوفنلاولوقعلا
،نوكلاةدايسهلنوكتنأنوُّدوييذلاهلإلاتافصةفرعم
ةهيبشهلةروصذختتةيحورلاوةيبدألاهتافصنأاودجول
ةراشبمظعأنأهيفكشالاممو.حيسملاعوسيةروصب
:هللانمهبىَحوملالوقلايهيرشبلاسنجللتنلعُأ
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع« جلٱِ

ْ
سواثوميت١(»ِدََس

،يحيسملاملاعلاىلعهتعاذإعيطتستربخمظعأنإو.)٣:١٦
اوفرعتملو،يلجريغًائيشهنعنوفرعتيذلاهللانأوه
فطعيهللاناكنإف.حيسملاعوسيلثموه،هتافصةقيقح

صربألابمتهيو،مهيلعفطعيعوسيناكامكلافطألاىلع
،مهبمتهيحيسملاعوسيناكامكلولشملاوىمعألاوذوبنملاو
بيلصىلعرسكنايذلابلقلاكلذهبشيهبلقناكنإو
.»ظُّفحتالبيبلقهلمّدقأنأنعمجحأنلينإف،ةثجلجلا

سدقلاحورلاتوهال-٣

رارسألانمسدقألاثولاثلاميناقأةيمستتناكامل
نأبجو،اهكاردإةرصاقلاانلوقععيطتستاليتلاةيهلإلا
ىرنامىلعو.اهنعهللاباتكانلهنلعياميفانمالكرصحن
نيرخآلانيمونقألانيبوهنيبنألسيل،حورلابيِّـمُسهنأ
لب)كلذيفنوواستممهنأل(رهوجلاةيناحوريفًازييمت
اهداشرإوانحاورأةرانإوهو،روظنملاريغهلمعىلإةراشإ
حورو،دشرملاًاضيأيِّـمُسكلذلو.اهسيدقتواهديدجتو
حورو،مالسلاحورو،ةمكحلاحورو،قحلاحورو،ةسادقلا
هزّيمت»سدقلا«ةظفلو.انيفكلذلكئشنُيهنأل،ةبحملا
.ةقولخملاحاورألاعيمجنعًاضيأ

حورلانعميدقلادهعلايفليقاذام:ًالوأ
؟سدقلا
حورلاو،برلاحورو،هللاحورو،حورلاهيفيِّـمُس

يفةلالجلاريمضىلإفيضُأو.هللاسدقحورو،سدقلا
:هلليقو،يحور:هللالاقف.ةبيغلاوباطخلاومّلكتلا
:لامعألانمهيلابسُناممو.هحور:هيفليقو،كحور

ِهْجَوَىلَعُّفِرَيِهللاٱُحوُرَو«:ىسوملوقك،قْلَخلايف.١
ملٱ
ْ
كرابملاحورلاكارتشاىلإةراشإ.)١:٢نيوكت(»ِهاَيِ
يِنَعَنَصِهللاٱُحوُر«:وهيلألوقكو،تانئاكلاقلخيف
لٱُةَمَسَنَو

ْ
.)٣٣:٤بويأ(»يِنْتَيْحَأِريِدَق

َحِلاَّـصلٱَكَحوُرْمُهَتْيَطْعَأَو«:ايمحنلاق.مّلعي.٢
:٩ايمحن(»ْمِهِهاَوْفَأْنَعَكَّـنَمْعَنْمَتَْملَو،ْمِهِميِلْعَتِل
٢٠(.

َحوُراوُنَزْحَأَواوُدَّـرَمَتْمُهَّـنِكَلَو«:ءايعشالاق.نزحي.٣
.)٦٣:١٠ءايعشا(»ِهِسْدُق

يفيِحوُرُنيِدَيَال«:برلالاقف.نيدي.٤ َىلِإِناَسْنِإلٱِ
.)٦:٣نيوكت(»ِهِناَغَيَزِل.ِدَبَألٱ

كالمينمَّـلكف«:يبنلاايركزلاق.ءايبنألامهلي.٥
لٱِبَال:َلِباَّـبُرَزَىلِإِّـبَّـرلٱُةَمِلَكِهِذَه:برلا

ْ
َالَوِةَرْدُق

لٱِب
ْ
جلٱُّبَرَلاَقيِحوُرِبْلَبِةَّـوُق

ْ
.)٤:٦ايركز(»ِدوُُن

ُدِّـدَُجتَوُ.قَلْخُتَفَكَحوُرُلِسْرُت«:ضرألاهجودّدجيو.٦
.)١٠٤:٣٠رومزم(»ِضْرَألٱَهْجَو

مالسالاوةّيحيسملايفثولاثلاةينادحوةّيحيسملايفثولاثلالوألامسقلا

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



يفنادو،هايملاهجوىلعَّـفريذلاهللاحورًاذإ
،بعشلادُّرمتببسبنزحو،نافوطلالبقناسنإلا
صخشوهلب،ةيهلإةوقدرجمسيل،ءايبنألامهلأو
نعميدقلادهعلايفليقاملكنمحضتيو.يهلإ
ةسينكلحضّتيملهنأريغ،زاتمممونقأهنإسدقلاحورلا
امكسدقألاثولاثلانمثلاثلامونقألاهنأدهعلاكلذ
ةثالثيفهللانإ،معن.ديدجلادهعلاةسينكلىلجنا
كلذةفرعمنأريغ،لزألاذنمدحاورهوجيف،ميناقأ
.جيردتلابرشبللتنلعُأ

دهعلايفسدقلاحورلانعليقاذام:ًايناث
؟ديدجلا
،حيرصوريثكديدجلادهعلايفسدقلاحورلانعمالكلا
نأكلذبابسأنمو.حيسملانعمالكلانملقأهنأريغ
تاّوبنلاوديعاوملابسحدسجلايفرهظهللاهنأامبحيسملا
انريربتلجألانعةرافكهسفنمَّـدقو،ةريثكلازومرلاو
،هتوهالتابثإلهلمعاميفهنعمالكلاةلاطإمزل،انصالخو
دئاوفحاضيإو،هبتّمتدقتاَّـوبنلاوديعاوملاكلتنأنايبو
،يحورانيفهلمعوحورهنأامبف،سدقلاحورلاامأو.هئادف
لقأناكنإو،ةرابعلاحيرصودوصقملابًايفاوهنعمالكلاءاج
دهعلايفكرابملاحورلاءامسأنمو.حيسملايفمالكلانم
حورلاو،برلاحورو،حيسملاحورو،هللاحور:ديدجلا
،ةايحلاحورو،دعوملاحورو،سودقلاهللاحورو،سدقلا
،دشرملاو،يزعملاو،دجملاحورو،قحلاحورو،ةمعنلاحورو
،هلمعيفليقاملكو،ءامسألاهذهلكو.حصنلاحورو
اممو.انيفهلمعةيمهأىلعو،يهلإلاهدجموهتيمونقأىلعلدي
تاوذلابةصتخملارئامضلالامعتساوههتيمونقأىلعلدي
تبثتيتلاصوصنلايلياميف.ينانويلالصألايفهلةلقاعلا
:سدقلاحورلاةيمونقأ

طُبَلاَقَف«:هللاوه.١
ْ
ِمل،اَّـيِناَنَحاَي:ُسُر

َ
ألَماَذا

َ
ُناَطْيَّـشلٱ

لَق
ْ
لٱِحوُّرلٱَىلَعَبِذْكَتِلَكَب

ْ
َىلَعْبِذْكَتَْملَتْنَأِسُدُق

.)٥:٣،٤لامعأ(»ِهللاٱَىلَعْلَبِساَّـنلٱ
لٱُحوُّرلٱُلوُقَياَمَكَكِلٰذِل«:ملكتي.٢

ْ
لٱ:ُسُدُق

ْ
ْنِإَمْوَي

،٣:٧نييناربع(»ْمُكَبوُلُقاوُّسَقُتَالَفُهَتْوَصْمُتْعِمَس
٨(.

َنوُموُصَيَوَّـبَّـرلٱَنوُمِدَْخيْمُهاَمَنْيَبَو«:ةمدخللّنيعي.٣
لٱُحوُّرلٱَلاَق

ْ
لِلَلُواَشَواَباَنْرَبِيلاوُزِرْفَأ:ُسُدُق

ْ
ِلَمَع

.)١٣:٢لسرلالامعأ(»ِهْيَلِإاَمُُهتْوَعَديِذَّـلٱ
ملٱَءاَجىَتَمَو«:دجملاهللاق:حيسمللدهشي.٤

يِّـزَعُْ
حلٱُحوُر،ِبآلٱَنِمْمُكْيَلِإاَنَأُهُلِسْرُأَسيِذَّـلٱ

ْ
يِذَّـلٱ،ِّـَق

.)١٥:٢٦انحوي(»ِيلُدَهْشَيَوُهَفُ،قِثَبْنَيِبآلٱِدْنِعْنِم

حلٱُحوُر،َكاَذَءاَجىَتَماَّـمَأَو«:نينمؤملادشري.٥
ْ

َوُهَف،ِّـَق
حلٱِعيَِمجَىلِإْمُكُدِشْرُي

ْ
.)١٦:١٣انحوي(»ِّـَق

َّـنَأل.ِهِحوُرِبُنْحَناَنَلُهللاٱُهَنَلْعَأَف«:ءيشلكبملاع.٦
١(»هللاٱَقاَمْعَأىَّـتَحٍْءَيشَّـلُكُصَحْفَيَحوُّرلٱ
.)٢:١٠سوثنروك

ملٱاَّـمَأَو«:مّلعي.٧
لٱُحوُّرلٱ،يِّـزَعُْ

ْ
ُهُلِسْرُيَسيِذَّـلٱ،ُسُدُق

لَعُيَوُهَف،يِمْسٱِبُبآلٱ
ِّـ

ِّـلُكِبْمُكُرِّـكَذُيَو،ٍْءَيشَّـلُكْمُكُم
لُقاَم

ْ
.)١٤:٢٦انحوي(»ْمُكَلُهُت

ِتاَوْمَألٱَنِمَعوُسَيَماَقَأيِذَّـلٱُحوُرَناَكْنِإَو«:ييُحي.٨
ملٱَماَقَأيِذَّـلٱَف،ْمُكيِفًانِكاَس

يِيْحُيَسِتاَوْمَألٱَنِمَحيِسَْ
ملٱُمُكَداَسْجَأ

:٨ةيمور(»ْمُكيِفِنِكاَّـسلٱِهِحوُرِبًاضْيَأَةَتِئاَْ
١١(.

لٱُتِّـكَبُيَكاَذَءاَجىَتَمَو«:ملاعلاتّكبي.٩
ْ
ٍةَّـيِطَخَىلَعََملاَع

.)١٦:٨انحوي(»ٍةَنوُنْيَدَىلَعَوٍّرِبَىلَعَو
ِحوُّرلٱِبىَطْعُيٍدِحاَوِلُهَّـنِإَف«:نينمؤمللبهاوملايطعي.١٠

لِعُمَالَكَرَخآلَو.ٍةَمْكِحُمَالَك
ْ
لٱِحوُّرلٱِبَسَحِبٍم

ْ
.ِدِحاَو

لٱِحوُّرلٱِبٌناَميِإَرَخآلَو
ْ
ٍءاَفِشُبِهاَوَمَرَخآلَو.ِدِحاَو

لٱِحوُّرلٱِب
ْ
َرَخآلَو،ٌةَّـوُبُنَرَخآلَو،ٍتاَّـوُقُلَمَعَرَخآلَو.ِدِحاَو

لَأُعاَوْنَأَرَخآلَو،ِحاَوْرَألٱُزيِيْمَت
ْ

لَأُةََمجْرَتَرَخآلَو،ٍةَنِس
ْ

.ٍةَنِس
لٱُحوُّرلٱاَهُلَمْعَياَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِكٰلَو

ْ
ًامِساَق،ِهِنْيَعِبُدِحاَو

-١٢:٨سوثنروك١(»ُءاَشَياَمَك،ِهِدَرْفُمِبٍدِحاَوِّـلُكِل
١١(.

لَو«:ءاجرنينمؤملاديزي.١١
ْ
ألْمَي

ْ
ٍروُُرسَّـلُكِءاَجَّـرلٱُهٰلِإْمُك

يفٍمَالَسَو يفاوُداَدْزَتِل،ِناَميِإلٱِ ِحوُّرلٱِةَّـوُقِبِءاَجَّـرلٱِ
لٱ
ْ
.)١٥:١٣ةيمور(»ِسُدُق

ًاعمةثالثلاميناقألاركذ-٤

لٱَنِمْمَّـلَكَتَأَْمل.اَذَهاوُعَمْسٱ.َّـَيلِإاوُمَّـدَقَت«.١
ْ
يفِءْدَب ِ

خلٱ
ْ
ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَنآلٱَو،َكاَنُهاَنَأِهِدوُجُوُذْنُم.ِءاََف
.)٤٨:١٦ءايعشإ(»ُهُحوُرَويِنَلَسْرَأ

لَتَواوُبَهْذٱ«:عوسيلاق.٢
ْ

ْمُهوُدِّـمَعَوِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم
لٱِحوُّرلٱَوِنْبالٱَوِبآلٱِمْسٱِب

ْ
.)٢٨:١٩ىتم(»ِسُدُق

لِلَدِعَصُعوُسَيَدَمَتْعٱاَّـمَلَف«.٣
ْ
ملٱَنِمِتْقَو

اَذِإَو،ِءاَْ
َلْثِمًالِزاَنِهللاٱَحوُرىَأَرَف،ُهَلْتَحَتَفْنٱِدَقُتاَواَمَّـسلٱ

اَذٰه:ًالِئاَقِتاَواَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَو،ِهْيَلَعًايِتآَوٍةَماََمح
حلٱيِنْبٱَوُه

ْ
.)٣:١٦،١٧ىتم(»ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

ملٱَءاَجىَتَمَو«.٤
،ِبآلٱَنِمْمُكْيَلِإاَنَأُهُلِسْرُأَسيِذَّـلٱيِّـزَعُْ

حلٱُحوُر
ْ

»ِيلُدَهْشَيَوُهَفُ،قِثَبْنَيِبآلٱِدْنِعْنِميِذَّـلٱ،ِّـَق
.)١٥:٢٦انحوي(
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يفَنوُدَهْشَيَنيِذَّـلٱَّـنِإَف«.٥ ،ُبآلٱ:ٌةَثَالَثْمُهِءاَمَّـسلٱِ
لٱَو
ْ
لٱُحوُّرلٱَو،ُةَمِلَك

ْ
»ٌدِحاَوْمُهُةَثَالَّـثلٱِءَالُؤٰهَو.ُسُدُق

.)٥:٧انحوي١(
لٱُمُتْنَأ،ٍمَالَسِبْمُكََّـرشَبَوَءاَجَف«.٦

ْ
لٱَوَنيِديِعَب

ْ
َّـنَأل.َنيِبيِرَق

يفًاموُدُقاَنْيَلِكاَنَلِهِب سسفأ(»ِبآلٱَىلِإٍدِحاَوٍحوُرِ
٢:١٧،١٨(.

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«.٧
ِحوُّرلٱُةَِكَرشَو،ِهللاٱُةَّـبََحمَوِ،حيِسَْ

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

مالسإلايفثولاثلا:يناثلامسقلا

مالسإلايفثولاثلا-١

وه،مالسإلاوةّيحيسملانيبراوحلايفربكألافالخلالعل
رمألا،حيسملاةيهولأبنييحيسملاداقتعاىلعمئاقلافالخلا
تايآةدعبهيلعضرتعادقو.ًارفكمالسإلاهبسحييذلا
ةيآو،ةدئاملاةروسيفتدرو،عبرأاهزربأ،نآرقلانم
:ءاسنلاةروسيفةسماخ

ملٱَوُهَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَل«.١
ْلُقَمَيْرَمُنْبٱُحيِسَْ

ملٱَكِلُْهيْنَأَداَرَأْنِإًائْيَشِهللاٱَنِمُكِلْمَيْنَمَف
َنْبٱَحيِسَْ

يفْنَمَوُهَّـمُأَوَمَيْرَم .)٥:١٧ةدئاملا(»ًاعيَِمجِضْرَألٱِ
ملٱَوُهَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَل«.٢

َلاَقَوَمَيْرَمُنْبٱُحيِسَْ
ملٱ
ْنَمُهَّـنِإْمُكَّـبَرَوِّـيبَرَهللاٱاوُدُبْعٱَليِئاَْرسِإيِنَباَيُحيِسَْ
جلٱِهْيَلَعُهللاٱَمَّـرَحْدَقَفِهللاٱِبِْكْرشُي

ْ
اَمَوُراَّـنلٱُهاَوْأَمَوَةَّـَن

.)٥:٧٢ةدئاملا(»ٍراَصْنَأْنِمَنيِِملاَّـظلِل
َّـالِإٍهَلِإْنِماَمَوٍةَثَالَثُثِلاَثَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَل«.٣

اوُرَفَكَنيِذَّـلٱَّـنَّـسَمَيَلَنوُلوُقَياَّـمَعاوُهَتْنَيَْملْنِإَوٌدِحاَوٌهَلِإ
.)٥:٧٣ةدئاملا(»ٌميِلَأٌباَذَعْمُهْنِم

لُقَتْنَأَأَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإَو«.٤
ْ

ِساَّـنلِلَت
َهلِإَيِّـمُأَوِينوُذَِّـختٱ

َ
اَمَكَناَحْبُسَلاَقِهللاٱِنوُدْنِمِْني

لُقُتْنُكْنِإٍّقَحِبِيلَسْيَلاَمَلوُقَأْنَأِيلُنوُكَي
ْ
ْدَقَفُهُت

يفاَمُمَلْعَتُهَتْمِلَع يفاَمُمَلْعَأَالَوِيسْفَنِ َكَّـنِإَكِسْفَنِ
لٱُمَّـالَعَتْنَأ

ْ
.)٥:١١٦ةدئاملا(»ِبوُيُغ

لٱَلْهَأاَي«.٥
ْ
يفاوُلْغَتَالِباَتِك ِهللاٱَىلَعاوُلوُقَتَالَوْمُكِنيِدِ

حلٱَّـالِإ
ْ

ملٱاَمَّـنِإَّـَق
ِهللاٱُلوُسَرَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ

لَأُهُتَمِلَكَو
ْ
ِهِلُسُرَوِهللاٱِباوُنِمآَفُهْنِمٌحُوَرَوَمَيْرَمَىلِإاَهاَق

ٌدِحاَوٌهَلِإُهللاٱاَمَّـنِإْمُكَلًاْريَخاوُهَتْنٱٌةَثَالَثاوُلوُقَتَالَو
يفاَمُهَلٌدَلَوُهَلَنوُكَيْنَأُهَناَحْبُس يفاَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ ِ
.)٤:١٧١ءاسنلا(»ًاليِكَوِهللاٱِبىَفَكَوِضْرَألٱ

مالسإلاءاملعريسافتءوضيفتايآلاهذهلمأتينمو
ىنعملمحيًاميلعتبراحتصوصنلاهذهنأظحالي
الةّيحيسملانكلو.رشبلاةدابعوةهلآلادّدعتوهللاابكارشإلا
لوقليلدب،رشبلاةدابعبالوةهلآلادّدعتبالوكارشإلابمّلعت
:٤ىتم(»ُدُبْعَتُهَدْحَوُهاَّـيِإَوُدُجْسَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلِل«:حيسملا
١٠(.

نوهلؤينييحيسملانأروصتي٥:١١٦ةدئاملاأرقينملعل
هَّـجوملالاؤسلانأعقاولاو.حيحصريغاذهو،ءارذعلاميرم
روهظدنعةعدبلهأدوجونمأشن،انهحيسملاىلإ
،ةسينكلابقاصتلالااولواحنوينثوسانأمهو.مالسإلا
نوخّرؤملالوقيو.ةهلإءارذعلاميرمنأاهدافمةعدبباودانف
دقو.ًالبقاهنودبعياوناكيتلاةرهزلانعاهباوضاعتسامهنإ
ةمّالعلامهيلاراشأو»نييميرملا«مسامهسفنأىلعاوقلطأ
.٢٦ةحفص»يزيربإلالوقلا«هباتكيفيزيرقملادمحأ
ةحفص»لحنلاوءاوهالاوللملا«هباتكيفمْزَحنبامهركذو
.ةّيحيسملانعدعُبلالكةديعبةعدبلاهذهنكلو.٤٨
ءاملعلاىربنادقو.اهبنمؤيدحاويحيسمكانهسيلو
ةيباتكلاججحلالكبةلالضلاهذهةمواقملاهتقونويحيسملا
.تشالتدقتناكىتحعباسلانرقلاهتنيملو،ةيلقعلاو

،هللانودنمهلإحيسملانأبمّلعتالةّيحيسملاكلذكو
.قارتفاالودّدعتالب،دحاوهلإنبالاوبآلانأبنمؤتلب
يفِّـينَأ...ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«:هلوقبكلذحيسملادّكأدقو ِ
يفَبآلٱَوِبآلٱ .)١٠:٣٠،١٤:١١انحوي(»َّـِ

»ةثالثثلاثهللانإاولاقنيذلارفكدقل«:نآرقلالوقامأ
ةفئاطبتليقدقف،ةّيحيسملاءادعأهيلعدنتسييذلاو
مهنأل،مهعابتأتمرحوةسينكلامهتظفلنيذلا»نيينوقرملا«
:مهوةهلآةثالثباودانو،لطابثيلثتباومَّـلع

)ج(ةاروتلاخسن،حلاص)ب(ةراوتلالزنأ،لداع)أ(
سيلبإوهو،ريرش

ةيوناملايتفئاطبراح،هذههصوصنيفمالسإلانأامك
رهوجوهوريخللامهدحأنيهلإبنالوقتنيتللاةيناصيدلاو
.ةملظلارهوجوهورشلليناثلاو،رونلا

ةّيحيسملاثولاثلاةديقعبراحيملمالسإلافًاذإ
تايآنأربتعأالاذهلو.ضعبلامهوتيامك،ةحيحصلا
.ةّيحيسملادضةهَّـجومتناكةهلألاددعتلةمواقملانآرقلا
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نأىرن،ةيمالسإلابتكلايفعوضوملااذهعبتتننيحو
يههذهوثولاثلاةديقعيفاوثحبنيملسملاءاملع
:٤ءاسنلا(»ةثالثاولوقتالو«:نآرقلالوقىلعمهتاقيلعت

١٧١(.

ةثالث،دحاورهوجوه:نولوقي«:يرشخمزلاريسفت-١
.»ميناقأ

،دحاورهوجوه:نولوقيمهنأمهنعةياكحلاتحصنإ«
،سدقلاحورمونقأونبالامونقأوبآلامونقأ:ميناقأةثالث
مونقأبوملعلانبالامونقأبوتاذلابآلامونقأبنوديريمهنأو
هريدقتفَّـالإو.)ةثالثهللا(هريدقتف-ةايحلاسدقلاحور
نأبمهنمحيرصتلانآرقلاهيلعلدييذلاو.)ةثالثةهلآلا(
.ميرمنمهللاُدلوحيسملانأوةهلآةثالثميرموحيسملاوهللا
نيهلإيمأوينوذختا:سانللتلقتنأأ«:هلوقىلإىرتالأ
.»هريغةياكحنمقثوأهللاةياكحو!»هللانودنم

يرشخمزلاريسفتىلعميكحيحيسمبتاكقَّـلعدقو
نكل.هريغةياكحنمقثوأهللاةياكحنإ،معن«:هلوقب
ضعبةلاقم»ةثالثلا«ريسفتلةيآلاكلتيفىكحنآرقلا
هترَّـفكيذلارفاكلامهثيلثتيفبرعلالاهجنمىراصنلا
كلذنملعجويرشخمزلاءاجف.نآرقلالبقةّيحيسملا
هنأعم،ًاناودعوًاملظةّيحيسملاثيلثتفرحنملاثيلثتلا
:ةثالثهللا«:حيرصلاهريبعتبحيحصلايحيسملاثيلثتلالقني
مهلوقةحصيفكشياذاملو.»ميناقأةثالث،دحاورهوج
هنا؟ءاربهنممهًارفاكًالوقمهيلابسنيو،مهنعهدروييذلا
هللاةياكحو«:لوقيذإةيحيسملاىلعونآرقلاىلعيرتفي
.»هريغةياكحنمقثوأ

نبالاوبآلا:ميناقأةثالثهللا«:يواضيبلاريسفت-٢
.»سدقلاحورو

.همأوحيسملاوهللا:ةثالثةهلآلايأ!ةثالث:اولوقتالو«
نيهلإيمأوينوذختا:سانللتلقتنأأ«:هلوقهيلعدهشيو
هللا:نولوقيمهناَّـحصنإ»ةثالثهللا«وأ-»؟هللانودنم
بآلابنوديريو،سدقلاحورونبالاوبآلا،ميناقأةثالث
.»ةايحلاسدقلاحوربوملعلانبالابوتاذلا

كشلااذهاذامل:هلاثمأويواضيبلانولأسينويحيسملاو
ةبسنبمهيلعءارتفالااذاملو؟نورهجياهبيتلامهتلاقمنم
،ءاعمجةّيحيسملاىلإ،ةيلهاجلالاهجضعبنمةرفاكةلاقم
؟ءارباهنميهو

الوحيحصلاثيلثتلاةغيصًاضيألقنييواضيبلاف
رهاظىلعًادامتعا،هريغلثماهيلعبذكيلب،اهرِّـفكي
.ءيشبةّيحيسملاينعيالاميفنآرقلا

نكميالاذهف-ثالثتافص«:يزارلاريسفت-٣
.»هراكنا

ثيلثتلاةغيصلضّرعتيوهو.مّلكتمّرسفميزارلا
هريسفتل،»ةثالثلل«نآرقلاريفكتاهيلعقبطيويحيسملا
:ءىطاخلا

نييعتيفاوفلتخامث.فوذحمأدتبمربخ)ةثالث(هلوق
:هوجوىلعأدتبملاكلذ

الىنعملا.ةثالثميناقألااولوقتالويأ،هانركذام:لوألا
.ميناقألابةثالث،رهوجلابدحاووههناحبسهللانإ:اولوقت
هنملصحتييذلاو،ًادجلوهجمىراصنلابهذمنأملعاو
اهوُّمسمهنأَّـالإ.ثالثتافصبةفوصومًاتاذاوتبثأمهنأ
ىنعملااذهلف.اهسفنأبةمئاقتاوذةقيقحلايفيهو،تافص
ىلع»ةثالثلا«انلمحنإامأف.»اوهتنا.ةثالث:اولوقتالو«:لاق
الفيكو.هراكنإنكميالاذهفثالثتافصنوتبثُيمهنأ
مالسلاسودقلاكلملاهللاوه«:لوقننحنو،كلذلوقن
ملاعلا هذهنمدحاولكنممهفنو.»ديرملارداقلايحلاِ
ددعتلىنعمالو.رخآلاظفللانمهمهفنامريغظافلألا
مزل،رفكتافصلادّدعتبلوقلاناكولف.كلذَّـالإتافصلا
ةرورضلابملعنثيحنم،لقعلاّدرموزلو،نآرقلاعيمجّدر
.ًايحهنوكنمموهفملاريغ،ًاملاعىلاعتهنوكنمموهفملانأ

ةدئاملاةيآبًادهشتسمجاّجزلالاقامك،ةثالثانتهلآ:يناثلا
)٥:١١٦(.

:نولوقيس«:هلوقكةثالثمه«:ءاّرفلالاق:ثلاثلا
ةرابعلاهذهبهللاعمميرموىسيعركذنألكلذو.»ةثالث
.»نيهلإامهنوكمهوي

:هلوقبهنمانسبتقايذلا،ميكحلايحيسملابتاكلاقلعيو
امنإ.فوذحملاأدتبملليوغللاريسفتلاانينعيالنحنو«
دريوهف.ثيلثتلايفنييحيسملاةلاقمليزارلاريسفتانمهي
.»اهسفنأبةمئاقتاوذةقيقحلايفاهنأل»ةثالثلاميناقألا«
ميناقألاتسيلف.ةّيحيسملاةديقعلامهفيفهطلغوهاذهو
يفةمئاقتاوذامنا،»اهسفنأبةمئاقتاوذ«هللايفةثالثلا
.»درفلاهللارهوج
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اوتبثأمهنأ«:يزارلاهفصوامكوهيحيسملاثيلثتلاو
هذهنومسينويحيسملاو.»ثالثتافصبةفوصومًاتاذ
هللايفةيناحورلاوةّونبلاوةوبألا:ثالثلاةيهلإلاتافصلا
ميناقألاكلتف.هللاتافصرئاسنعاهزييمتل»ميناقأ«
يهو-ةيتافصضحمال-ةينايكةيتاذتالصيهةثالثلا
:هلوقيزارلاىلعّدرنكلذل.درفلايهلإلارهوجلايفةمئاق
نوتبثيمهنأىلع-اهلمحننأبجيو-ةثالثلاانلمحنإامأف«
لوقلاناكولف...هراكنإنكميالاذهف،ثالثتافص
.»لقعلادرمزلو،نآرقلاعيمجدرمزل،رفكتافصلاددعتب

ةيتاذتالصبةفوصومًاتاذهللايفنوتبثينويحيسملاف
وهاذه.حورلاوةملكلاوبآلااهنوّمسي،ثالثةينايك
هنعدعتباويزارلاهحمليذلاحيحصلايحيسملاثيلثتلا
.هسفنيفةدقعل

تافصوأ،ةيتاذتالصنمنويحيسملاهتبثياماذهو
درهمزلو،نآرقلاّدرهمزلاهركنأنمف.هللايف،ةينايك
.ديحوتلاميمصنمحيحصلاثيلثتلااذهنأل،لقعلا

اهتديقعيفةّيحيسملافصنيوهو:يلازغلاريسفت-٤
درلا«هباتكيفيلازغلامامإلامالسإلاةجحلاق.ةيثيلثتلا
نأنودقتعي:يحيسملاثيلثتلالّلحي،٤٣ص»ليمجلا
:تارابتعااهلو.ةدحاويرابلاتاذ

ىلعاهدوجوفقوتيالةفصبةدَّـيقمتربُتعانإف«-١
مهدنعىَّـمسملاكلذف،دوجولاكاهلبقةفصدوجومدقت
اهدوجوفقوتيةفصبةفوصومتربُتعاناو.بآلامونقأب
فقوتيتاذلانإف-ملعلاك،اهلبقةفصدوجومدقتىلع
مهدنعىَّـمسملاكلذف-دوجولاباهفاصّتاىلعملِعلاباهفاصّتا
ةلوقعماهتاذنوكديقبتربُتعاناو.ةملكلاوأنبالامونقأب
.»سدقلاحورمونقأبمهدنعىَّـمسملاكلذف،اهل

وأةملكلانمو،دوجولاىنعمبآلانمنذاموقيف«
يرابلاتاذنوكسدقلاحورنمو،ملعلاىنعمنبالا
هلإلاتاذنوكتفحالطصالااذهلصاحاذه.هلةلوقعم
.»ميناقألاهذهنممونقألكبةفوصوم،عوضوملايفةدحاو

ثيحنمتربُتعانإ،تاذلانا:لوقينممهنمو«-٢
ةرابعمهدنعرابتعالااذهف،ةتبلاةفصرابتعابال،تاذيه
ناو.بآلامونقأبمهدنعىَّـمسملاوهو،درجملالقعلانع
مهدنعرابتعالااذهف،اهتاذلةلقاعيهثيحنمتربُتعا
وأنبالامونقأبىمسملاوهو،لقاعلاىنعمنعةرابع

اذهف،اهلةلوقعماهتاذنوكديقبتربُتعانإو.ةملكلا
مونقأبىمسملاوهو،لوقعملاىنعمنعةرابعمهدنعرابتعالا
.»سدقلاحور

هللاتاذنعةرابعلقعلانوكيحالطصالااذهىلعف«
اهنوكديقبهتاذنعةرابعلقاعلاو،هلًافدارمبآلاو،طقف
هلإلانعلوقعملاو،هلفدارمةملكلاوأنبالاو،اهتاذلةلقاع
فدارمسدقلاحورو،هلةلوقعمهتاذيذلاهلإلانعةرابع
.»هل

الفيناعملاتَّـحصاذإو:ميناقألايفمهداقتعااذه«
.»نيملكتملاحالطصايفالو،ظافلألايفةحاشم

:لوقيفيلازغلالاوقأىلعميكحلابتاكلاقّلعيو
ةحصبمهلدهشيو.ديحوتلابنييحيسمللدهشييلازغلاف«
ىلعًءانب،ديحوتلايفثيلثتلاريسفتيفمهحالطصا
يفميناقألارابتعاىلعلوألا:مهنعامهقاسنيذللانيرابتعالا
ىلعيناثلاو،ةدحاولاةيهلإلاتاذلايف،ةيتاذتافصهللا
.»ةدحاولاةيهلإلاتاذلايفةيتاذًالاعفأهللايفميناقألارابتعا

تافصلاوةيتاذلالاعفألاعمجييذلاحيحصلالوقلاو«
هللانيبةينايكتالصاهنوك،دحألادحاولاهللايف،ةيتاذلا
.»درفلايهلإلارهوجلايف،هحوروهتملكوبآلا

اذإ«:مكحلااذهيفيحيسملاثيلثتلايلازغلافصنأدقو
حالطصايفالو،ظافلألايفةحاشمالفيناعملاتحص
،يليجنإلاليزنتلابسحب،تَّـحصدقيناعملاو.»نيملكتملا
.هلّصفييذلايحيسملامالكلاو

ةّيحيسمللةيرعشألاةقباطم
.مالسإلايفةعامجلاوةّنسلالهأبهذميهةيرعشألا
ريبعتّحصأيه،هللايفتافصلاوتاذلالكشميفاهتلاقمو
.هللايفةثالثلاميناقألاةقيقحل

امم،»هتاذريغيههللاتافص«:لوقتةيتافصلاتناك
تافص«:لوقتةلزتعملاتءاجف.نيميدقبلوقلاىلإدوقي
تماقو.هللايفليطعتلاىلإدوقيامم»هتاذنيعيههللا
تسيلهللايفتافصلا«:نيتلزنملانيبةلزنمبلوقتةيرعشألا
نيبةلزنميفيهامنإ،اهريغيهالو،تاذلانيعيه
اَمَو«.هتاذيفهللارساذه؟كلذنوكيفيكو.»نيتلزنملا
لٱَنِمْمُتيِتوُأ

ْ
لِع
ْ
الِإِم

.)١٧:٨٥ءارسإلا(»ًاليِلَقَّـ
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تاذلايفمالسإلالوقوهو،يرعشألاريبعتلاو
ةثالثلاميناقألانإ:يحيسملاثيلثتللريبعتّحصأ،تافصلاو
ةينايكتالصلب،ةيتاذتافصدحألادحاولاهللايف
ةلزنميفيهامنا،اهريغيهالوتاذلانيعيهتسيل«
.»نيتلزنملانيب

كلاممامإلاهلاقامببيجُأ؟كلذنوكيفيك:ليقاذإو
لٱَىلَعُناَْمحَّـرلٱ«يف

ْ
:لاق.)٢٠:٥هط(»ىَوَتْسٱِشْرَع

هنعلاؤسلاو،لوقعمريغفيكلاو،لوهجمريغءاوتسالا«
.»ةعدب

مكف،ةعدبيزاجمينآرقريبعتنعلاؤسلاناكاذإف
كلذل؟هتاذيفةيمونقألاهللاتالصنعلاؤسلايرحلاب
ةيلمعىلإميناقألاوتاذلايفمالكلالّوحينمرفكي
دحاولاسيلالك؟ةثالثدحاولانوكيفيك:لوقيف،ةيباسح
دحاوهللاامنا،دحاوديعصىلعو،دحاورابتعاىلع،ةثالث
هميناقأيأةيتاذلاهتالصوأ،هتافصيفثلثمهتاذيف
عمالو،ميركلالقنلاعمضراعتياماذهيفسيلو.ةثالثلا
.ميلسلالقعلا

.صلاخلاديحوتلايف،حيحصلاثيلثتلاوهاذه

ثيلثتلابسيليباتكلاديحوتلايفيليجنإلاثيلثتلااذهو
،»ةثالثلا«يفهتلاقمبنآرقلاهرّفكييذلارفاكلافرحنملا
.هلبقنمةّيحيسملااهترفكدقو،ةعبرألااهغيصو

وه،ينآرقلاديحوتلامسابيحيسملاثيلثتلاريفكتفكلذل
ةديقعلاوليجنإلابلهجو،نآرقلاىلعوديحوتلاىلعءارتفا
.ةّيحيسملا

لَزنُمريسفتوهصلاخلاديحوتلايفيحيسملاثيلثتلانا
ىلعفالخالف،ةينادمصلاهتاذيفمويقلايحلاةايحل
ديحوتلايف،يليجنإلاثيلثتلاوينآرقلاديحوتلانيبقالطالا
.نآرقلاوليجنإلاوةاروتلايفرتاوتملايباتكلا

انعمهللا-ليئونامع-٢

ردبخيشلاَّـمضعامتجارهزألايفدقُعـه٩٠٥ةنسيف
نيدلاناهربخيشلاو،ايركزخيشلاو،يفنحلايئالعلانيدلا
.ةعامجو،يلذاشلايبهاوملاميهارباخيشلاو،فيرشيبأنب
:اهصناذهةلاسرميهارباخيشلافَّـنصو

خيشلالاقف،انعمهللاةّيعمعوضومعامتجالايفثحُب
وهلب«:ناهربخيشلاوايركزخيشلاويئالعلانيدلاردب
لب«:ميهارباخيشلالاقف.»هتاذبالهتافصوهئامسأبانعم
.»؟كلذىلعليلدلاام«:هولأسف.»هتافصوهتاذبانعموه
ملعهللانأمولعمو»مكعمهللاو«نآرقلايفهلوق«:باجأف
اهتوبثل،ًالقعوًاقوذةيتاذلاةّيعملاداقتعابجيف.تاذلاىلع
ةقيقح«:لاقف.»كلذانلحضوأ«:هلاولاقف.»ًالقعوًالقن
ىلاعتهللاتاذكنيبجاوءاوس،رخآلءيشةبحاصمةّيعملا
،ًازئاجوًابجاووأ.هلثمعمناسنإلاكنيزئاجوأ،هتافصعم
يفهلوقنمةموهفملا،هتافصوهتاذبهقَلخلىلاعتهللاةّيعموهو
»نينسحملاعمهللانإ«وحننمو.»مكعمهللاو«نآرقلا
لولدمنأنمهانمدقاملكلذو.»نيرباصلاعمهللانإ«و
تافصلااهلةمزاللاتاذلاوهامنإ»هللا«ميركلامسالا
ةمّالعلالاقدقو...تانكمملاعيمجباهقلعتل،ةنّيعتملا
روهمجوةلزتعملالوقنإ،يفسنلادئاقعحرشيفيونزغلا
،هريبدتوهتردقوهملعبناكملكبىلاعتقحلانإ:ةيراجنلا
نوكينأًاناكمملعنمنأمزليالهنأل.لطاب،هتاذنود
،هتاذنعّكفنتهتافصتناكنإالإ،طقفملِعلابكلذيف
لهف«:هولأسف.»قحلاملعالقلخلاملعةفصوهامك
خيشركذ،معن«:لاقف»؟كلذيفيونزغلاريغدحأكقفاو
ْنِكَلَوْمُكْنِمِهْيَلِإُبَرْقَأُنْحَنَو«:هلوقيفنابللانبامالسإلا
ًاليلدةيآلاهذهيفنإ)٥٦:٨٥ةعقاولاةروس(»َنوُِرصْبُتَال
هتاذبقيليامك،ًايقيقحًابرقهدبعنمىلاعتهتّيبرقأىلع
،هدبعنمىلاعتهبرقبدارملاناكولذإ.ناكملانعهيلاعتل
النكلولاقلًالثم،ريبدتلابوأةردقلابوأملعلابهبرق
نأىلعَّـلد»نورصبتالنكلو«:لاقاملف.هوحنونوملعت
نعهللافشكول،رصبلابكردملايقيقحلابرُقلاهبدارملا
تافصلابهكاردإلقلعتيالرصبلانأمولعملانمنإف.انرصب
يفلوقلاكلذكولاق.ةيئرملاقئاقحلابقلعتيامنإو،ةيونعملا
لٱِلْبَحْنِمِهْيَلِإُبَرْقَأُنْحَنَو«هلوق

ْ
وه)٥٠:١٦ق(»ِديِرَو

ىلعلديبرقنم»لعفأ«نأل،هانلقامىلعًاضيألدي
كارتشاالو،فيكلافلتخانإو،برقلامسايفكارتشالا
،يونعمتافصلابرقنأل،ديرولالبحوتافصلابرقنيب
ىلإىلاعتهتيبرقأةبسنيفف،يسحديرولالبحبرقو
نأىلعليلد،يقيقحوهيذلا،ديرولالبحنمناسنإلا
.»تافصلااهلمزاللاتاذلابيأ،يقيقحىلاعتهبرق

نوكينأىفتنامكلهانررقامبو«:ميهارباخيشلالاقو
وهحيرصلاقحلاناو.هتاذنودهتافصبانمىلاعتهبرقدارملا
تاذلانعةدرجملقعتالتافصلاذإ،ًاضيأتاذلابانمهبرق
:هلوقيفمكلوقامف«:يئالعلاهللاقف.»َّـرمامكيلاعتملا
مهويهنإف)٥٧:٤ديدحلاةروس(»ْمُتْنُكاَمَنْيَأْمُكَعَمَوُهَو
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نممزليال«:ميهارباخيشلالاقف؟ناكميفىلاعتهللانا
تقلطُأامناةيآلايف»نيأ«نأل،ناكملاىلاعتهقحيفكلذ
هلال،مهلمزاللانيألايفنيبَطاخمللىلاعتهللاةّيعمةدافإل
.»نيأ«الب»نيأ«بحاصعموهف،انمدقامكىلاعت

دمحميديسىلاعتهللاابفراعلاخيشلامهيلعلخدف
مكعمجام«:لاقف.يطويسلالالجلاخيش،يلذاشلايبرغملا
ًاقوذرمألااذهملعنوديرت«:لاقف،ةلأسملاهلاوركذف»؟انه
سيل،ةيلزأهللاةّيعم«:لاقف.»ًاعامس«:اوباجأ؟»ًاعامسوأ
البًانيقيًالزأهملعيفةتباثاهلكءايشألاتناكو.ءادتبااهل
ةلاحتسال،مدعلاهيلعليحتسيًاقُّلعتهبةقلعتماهنأل،ةيادب
نايرطةلاحتساو،مولعمريغبهدوجوبجاولاهملعدوجو
ملنأدعبىلاعتهملعثودحنمهيلعمزلياملاهبهقلعت
سيل،ةيدبأيهكلذك،ةيلزأىلاعتهتيعمنأامكو.نكي
.»ًانيعمدعلانماهثودحدعب،اهعمىلاعتوهف.ءاهتنااهل
هتررقاماودمتعا«:مهللاقف،هلاقامبنيرضاحلاشهدأف
نيهِّـزنماونوكت،هيفانياماوعدو،هودمتعاوةّيعملايفمكل
.هيبشتلاتاهبشنممكلوقعلنيصلخمو،هيزنتلاقحمكالومل
هَدايقمّلسيلف،ًاقوذةلأسملاهذهفرعينأمكدحأدارأنإو
،ةولخلاهلخدأو،هدالوأوهلاموهبايثوهفئاظونعهجرخأ،يل
ملعىلإهلوصوهلنمضأانأو،تاوهشلالكأومونلاهعنمأو
أرجتامف«:ميهارباخيشلالاق.»ًافشكوًاقوذةلأسملاهذه
ايركزخيشلاماقمث.»دهعلاكلذيفهعملخدينأدحأ
.اوفرصناوهدياولّبقفةعامجلاوناهربخيشلاو

ناحضوتهللاةّيعمنعلضافألاءاملعلاءالؤهلاوقأّنإ
نيبجاواناكءاوس،رخآلءيشةبحاصميهةَّـيعملاةقيقح
،هلثمعمناسنإلادوجوكنيزئاجوأ،هتافصعمهللاتاذك
هتافصوهتاذبهقلخلىلاعتهللاةيعموهو،ًازئاجوًابجاووأ
باتكلالوقنموأ»مكعمهللاو«نآرقلالوقنمةموهفملا
لٱاَذَوُه«:سدقملا

ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
ُهَمْسٱَنوُعْدَيَو،ًانْبٱُدِلَتَوُلَب

نموأ.)١:٢٣ىتم(»)اَنَعَمُهللاَا:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(َليِئوُناَّـمِع
ىتم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأ«:حيسملالوق
يفتوهاللالولحنإ:لوقأكلذررقتذإو.)٢٨:٢٠
وهلب.زئاجللبجاولاةيعمكسيلف.زئاجتوسانلا
هذهحيضوتلةيعملاتدروأامنإو.ساقُيالامبىمسأ
هللاةيعمبفرتعيمالسالانإف.انلوقعلاهبيرقتوأ،ةلأسملا
فيكًاذإ.رشبلالقعقوفرمأوهو،هتافصوهتاذبهقلخل
؟ةملكلادسجتبنييحيسملاداقتعانيملسملاةماعضفري

نآرقلايفحيسملاتازيم-٣

يفًاولغحيسملاةدابعبسحيمالسإلانأنممغرلاب
تاماركوتافصحيسملاىلعيفضينآرقلانإف،نيدلا
نمو،هتريسنمعبنتتازيملاهذهو.رشبلاقوفهلعجت
هذهنيبنراقننيحو.ةقئافلاهتيصخشنمو،هتلاسر
طعُيملهنأىرنءايبنألاولسرللنآرقلااهركذيتلاتازيملا
.حيسملاتازيمنمًائيشًادمحمىتح،مهنمًادحأ

ْرُكْذٱَو«:نآرقلايفءاج:نابيجعلاةدالولاولبحلا-١
يف لٱِ

ْ
ْتَذََّـختٱَفًاّيِقَْرشًاناَكَماَهِلْهَأْنِمْتَذَبَتْنٱِذِإَمَيْرَمِباَتِك

هنوُدْنِم لَسْرَأَفًاباَجِحِْمِ
ْ
َهلَلَّـثَمَتَفاَنَحوُراَهْيَلِإاَن

َ
ًاّيِوَسًاَرشَبا

اَنَأاَمَّـنِإَلاَقًاّيِقَتَتْنُكْنِإَكْنِمِناَْمحَّـرلٱِبُذوُعَأِّـينِإْتَلاَق
ٌمَالُغِيلُنوُكَيىَّـنَأْتَلاَقًاّيِكَزًامَالُغِكَلَبَهَألِكِّـبَرُلوُسَر
َّـَيلَعَوُهِكُّبَرَلاَقَكِلَذَكَلاَقًاّيِغَبُكَأَْملَوٌَرشَبيِنْسَسْمَيَْملَو
ًاّيِضْقَمًارْمَأَناَكَواَّـنِمًةَْمحَرَوِساَّـنلِلًةَيآُهَلَعْجَنِلَوٌِّـنيَه
ملٱاَهَءاَجَأَفًاّيِصَقًاناَكَمِهِبْتَذَبَتْنٱَفُهْتَلَمَحَف

ِعْذِجَىلِإُضاَخَْ
»ًاّيِسْنَمًايْسَنُتْنُكَواَذَهَلْبَقُّتِميِنَتْيَلاَيْتَلاَقِةَلْخَّـنلٱ
.)٢٣-١٩:١٦ميرم(

ناكهنا،يزارلامامإللريبكلاريسفتلاباتكيفءاج
.هنكستةدحىلعبارحمايركزاهتخأجوزلزنميفميرمل
دجتنأهللاىلعتَّـنمتف،اهيلعقلغأجرخاذإايركزناكو
ةراغملاىلإتجرخف.اهلفقسلاجرفناف،لبجلايفةولخ
كلذيفتسلجاملو.لبجلاءاروةفرشملايفتسلجف
.حورلااذهيفنورسفملافلتخاو.حورلااهيلإهللالسرأ
هنإملسموبألاقو.مالسلاهيلعليربجهنإنورثكألالاقف
ليربجنأل،برقألوألاو.ًارشباهنطبيفروصتيذلاحورلا
ناسنإةروصيفاهللَّـثمتامنإو،ًاحورىَّـمسُيمالسلاهيلع
.هنعرفنتالوهمالكبسنأتستل

لوزيل-كبرلوسرانأ:اهللاق،اهفوخليربجملعامل
.ًارهاطيأ،ًايكزًامالغكلبهألتئج-فوخلااهنع
الةدالولانأةداعلابتفرعاهنألهباهرشباممتبّجعتف
ملومالغيلنوكيىَّـنأتلاقف.لجرنمالإنوكت
ّيلعوهكبرلاقكلذك:ليربجاهباجأف؟رشبينسسمي
.نيه

اَهَجْرَفْتَنَصْحَأيتَّـلٱَناَرْمِعَةَنْبٱَمَيْرَمَو«:نآرقلالاقو
ْتَناَكَوِهِبُتُكَواَِّـهبَرِتاَمِلَكِبْتَقَّـدَصَواَنِحوُرْنِمِهيِفاَنْخَفَنَف
لٱَنِم

ْ
.)٦٦:١٢ميرحتلا(»َنيِتِناَق
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ناك:ضعبلالاقفخفانلايفاوفلتخا«:يزارلامامإلالاق
رهاظو»انحورنمهيفانخفنف«:هلوقل،ىلاعتهللانمخفنلا
هيلعليربجوهنورخآلاقو.ىلاعتهللاوهخفانلانأ
مث.»كلبهأل«ليربجلوقنمرهاظلانأل،مالسلا
لوق)لوألا(:لاوقأةدعىلعخفنلاكلذةيفيكيفاوفلتخا
يف)يناثلا(.محرلاىلإتلصوىتحاهبيجيفخفنهنإبهو
اهمكبذخأيدسلالوق)ثلاثلا(.جرفلاىلإتلصوفاهليذ
.تلمحفاهردصةخفنلاتلخدفاهعردبنجيفخفنف
اهتمزتلااملف.اهتمزتلافاهروزتايركزةأرمااهتخأاهتءاجف
:ايركزةأرماتلاقف،اهلاحميرمتركذوىلبحاهنأتملع
هلوقكلذف.كنطبيفاملدجسيينطبيفامتدجوينإ
تناكةخفنلانا)عبارلا(.»هللانمةملكبًاقدصم«:ىلاعت
.»لاحلايفاهنطبىلإتلصوفاهيفيف

لوق)لوألا(:هوجوىلعاهلمحةدميفاوفلتخا«:لاقو
ءاسنلارئاسيفامك،رهشأةعستتناكاهنإسابعنبا
ولف.عوضوملااذهيفاهحئادمركذىلاعتهللانأليلدب
ىلْوَأكلذناكلءاسنلافالخباهلمحةدميفاهتداعتناك
دولومشعيملو،رهشأةينامثتناكاهنإ)يناثلا(.ركذلاب
لوقوهو)ثلاثلا(.ميرمنباىسيعالإرهشأةينامثلعضُو
اهنا)عبارلا(.رهشأةعبس،كاحضلاوةيلاعلايبأوءاطع
يفهتلمح،تاعاسثالث)سماخلا(.رهشأةتستناك
وهو)سداسلا(.ةعاسيفهتعضوو،ةعاسيفرِّـوُصو،ةعاس
.ةدحاوةعاسلمحلاةدمتناك،ًاضيأسابعنبالوق
:ىلاعتهلوق)لوألا(:نيهجونمهيلعلالدتسالانكميو
»اهتحتنماهادانف،ضاخملااهءاجأف،هبتذبتنافهتلمحف«
نمدحاولكنأىلعتاءافلاهذهتَّـلدف،بيقعتللءافلاو
كلذو،لصفريغنمرخآلابيقعلصحلاوحألاهذه
ىلاعتهللانا)يناثلا(.ةدحاوةعاسلمحلاةدمنوكبجوي
هقلخمدآلَثمكهللادنعىسيعلَثمنإ«:هفصويفلاق
لاقامكىسيعناتبثف»نوكيفنكهللاقمثبارتنم
ةدمهيفروصتيالامماذه»نوكيفنك«:هلىلاعتهللا
»ةفطنلانمدلوتينمقحيفةدملاكلتلقعتامنإو،لمحلا
.)٢٠٢-١٩٧ص٢١ءزجريبكلاريسفتلا(

كلت«:لاقف،ةيزجعملاحيسملاةدالوىلعيواضيبلاقلعو
نمدلُوهنأل.نيلَسرملاونيملاعلاىلعحيسملااهبدَّـرفتةزيم
.»سماوطلاماحرألاوبالصألاهمضتنأنود

:هلوقبعوضوملاىلعيزارلارخفلاقَّـلعو
ًارومأديفييكزلا:لاق»ًايكزًامالغكلبهأل«)أ(

ومنيهنأ)يناثلا(.بونذلانمرهاطلاهنأ)لوألا(:ةثالث

)ثلاثلا(.يكزهلبنذالنميفلاقُيهنأل،ةيكزتلاىلع
.ةراهطلاوةهازنلا

لعجنليأ»ةمحروسانللةيآهلعجنل«ةرابعلا)ب(
يأ،انمةمحرو.ركذريغنمدلُوذإ،سانللةيآهتدالو
هقدصلئالدنوكتىتح،تايآلاهذهراهظإباندابعمحري
.برقأهلوقلوبقنوكيو،رهبأ

»ًايكزًامالغ«:هلوقىلعيربطلارفعجوبأمامإلاقلعو
لوقتكلذكو.بونذلانمرهاطلاوهيكزلامالغلا«:لاقف
.»يلعولاعويكزوكازمالغ:برعلا

:حيسملاناسلنعميرمةروسيفأرقن:ًاكرابمهنوك-٢
.)١٩:٣١ميرم(»ُتْنُكاَمَنْيَأًاكَراَبُميِنَلَعَجَو«

ىلعألادبعنبسنوينعيربطلارفعجوبأمامإلالاق
ًامّلعمينلعجوه»ًاكرابمينلعج«ريسفتنأ«:نايفسنع
يأ»تنكامنيأًاكرابمينلعجو«:يطويسلالاقو.»ريخلل
.»سانللًاعاَّـفن«

َمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَنْيَتآَو«:سدقلاحورلابًاديؤمهنوك-٣
لٱ
ْ
لٱِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَوِتاَنِّـيَب

ْ
.)٢٥٣و٢:٨٧ةرقبلا(»ِسُدُق

ناكيذلامسالاوه،سدقلاحورنا«:سابعنبالاق
سدقلاحورنا«:ملسموبألاقو-»ىتوملاىسيعهبييحي
هللااهخفنيتلاةرهاطلاحورلانوكينأزوجيهبَدِّـيُأيذلا
يتفطنعامتجانمقلخنممهريغنعاهبهنابأوهيفىلاعت
.»ىثنألاوركذلا

ملٱاَمَّـنِإ«:٤:١٧١ءاسنلايفأرقنو
َمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ

لَأُهُتَمِلَكَوِهللاٱُلوُسَر
ْ
ِهللاٱِباوُنِمآَفُهْنِمٌحُوَرَوَمَيْرَمَىلِإاَهاَق

.»ِهِلُسُرَو

هتاذيفىسيعىطعأهللانأتايآلاهذهةصالخو
.هتيصخشيفهدّيؤيحورلااذهنأو،ًاحور

َكيِّـفَوَتُمِّـينِإىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإ«:هتافودنعهتعفر-٤
:٣نارمعلآ(»اوُرَفَكَنيِذَّـلٱَنِمَكُرِّـهَطُمَوَّـَيلِإَكُعِفاَرَو
٥٥(.

:اهنمهوجوةدعةيآلاهذهريسفتل«:يزارلامامإلالاق
.يتماركلحمىلإ»كعفارينإ«،ةعفرلابدارملا)لوألاهجولا(
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ينإهلوقاهلثمو.ميظعتلاوميخضتللهيلإًاعفركلذلعجو
هجولا(.)ليجنإلانمةراعتسمةرابعلاهذه(يبرىلإبهاذ
هنأهانعم»َّـيلإكعفارو«هلوقنوكينأليوأتلايف)يناثلا
يفنأل.هيفهيلعمكحلادحأكلميالناكمىلإهعفري
الفتاومسلايفامأ،ماكحألاعاونأقلخلاىلوتيدقضرألا
.»هللاالإرهاظلايفوةقيقحلايفمكاح

نأضعبلامهوتي:هتريسيفامكهتلاسريفهتمصع-٥
نكلو.ةريسلايفةمصعلابًامتحنرتقتةلاسرلايفةمصعلا
ريثكلاهروسيفأرقنذإ.مهولااذهضقنتنآرقلاصوصن
ةلاسرلالبق،اوأطخأءايبنأنأديفتيتلاصوصنلانم
،هتلاسركةموصعمهتريسف،نآرقلايفحيسملاامأ.اهدعبو
ةملكريسفتيفيواضيبلامامإلالاق.يكزهنأهلدهُشدقف
.»نسىلإنسنمًايقرتمناكىسيعنإ«:يكز

نعهتلاسرتدرفناامكف:تانيبلابهتلاسردُّرفت-٦
ًاضيأتدرفنااذكه،سدقلاحورلادييأتبًاعيمجتالاسرلا
ةرقبلايفأرقنذإ،هريغلعمتجتملامك،اهعامجتسابوتانّيبلاب
يهتانّيبلاو»تانّيبلاىسيعانيتآدقو«:٢:٢٥٣
.بئاجعلا

لعجونييعتلابهللاهَّـصخدقل«:يواضيبلامامإلالاق
ةحضاوتايآاهنأل،لسرلاىلعهليضفتببسهتازجعم
.»هريغاهعمجتسيملةميظعتازجعمو

امك-حيسملادرفتي:رخآلامويلايفحيسملادّرفت-٧
هتوموهتازجعموهتلوفطوهتدالووهلمحيف-نآرقلاهرَّـوص
هَّـصخنآرقلانألب.نيلسرملاوءايبنألارئاسىلعهعفرو
لِعَلهنإو«هيفنآرقلالاقىتحطقيبنلبَسنُتملتايرخأب

ْ
ٌم

مايقبريذنىرخأةرمايندلاىلإهلوزننأيأ»ةعاسلل
لِعل-ىسيع-هنإو«:نالالجلالوقي.ةعاسلا

ْ
ملعُتةعاسللٌم

اهثودحنألةعاسللٌملعَلهناو«:يواضيبلالاقو.»هلوزنب
»ٌمَلَعَل«ءيرقو.اهُّونُدهبملعُي.ةعاسلاطارشأنمهلوزنو
يأةعاسلل»ملعل«هناو«:يرشخمزلالاقو.»ةمالعلاوهو
.»هبملعُتاهطرشأنمطرش

يراخبلالاثمأةدمتعملاحاحصلابتكيفأرقنكلذك
دنسلاةلوصوملاثيداحألاتارشعتصَّـصخًاباوبأملسمو
نميبنلطْعُتملةناكمهتطعأو،ميرمنباحيسملالوزننع
.ءايبنألا

يتمأيفمالسلاهيلعىسيعنوكي«:دمحمنعيور
.»ًاطسقمًامامإوًالدعًامكح

نمًالاجرميرمنباحيسملانكرْدُيل«:ًاضيأهنعيورو
.»مكنمًاريخوأمكلثميتمأ

دلوُيوجوزتيفميرمنباىسيعلزني«:ًاضيأثيدحلايفو
،يربقيفيعمنفديوةنسنيعبرأوًاسمخثكميودلوهل
!!»رمعوركبيبأنيبدحاوربقنمىسيعوانأموقأف

.ةوخإءايبنألا«:حيحصلاثيدحلايفًاضيأيورو
نباىسيعبسانلاىلْوأانأو.دحاومهنيدوىتشمهتاهمأ
هنإفهوفرعافهومتيأراذإف.يبنهنيبوينيبنكيملهنأل،ميرم
هبصيملورطقتهسأرنأك،ضايبلاوةرمحلاىلإعوبرملجر
.!!»للب

مالسإلاَّـصخذامل..نآلاهسفنحرطييذلالاؤسلانإ
امو؟نآرقلاءايبنأرئاسنعهتزَّـيميتلاةناكملاهذهبحيسملا
كلذيفحيسملالوزنيفنوملسملااهارييتلاةمكحلايه
!؟مزعلايلوأنيلسرملانمهريغنودتقولا

هباتكيفيبطرقلامامإلالاؤسلااذهىلعباجأ
صيفلوقي.»ةرخآلارومأوىتوملالاوحأيفةركذتلا«

ةمألضفليجنإلايفدجودقحيسملانألمتحي«:٧٦٤
دمحمةمأنمهلعجينأّلجوَّـزعهللااعدف،)ص(دمحم
نأىلإءامسلاىلإهعفروهءاعدىلاعتهللاباجتساف)ص(
قفاوف،مالسإلانيدنمسرداملًاددجمنامزلارخآهلزني
!!!»هلتقفلاجدلاجورخ

لاتقلال،هلجأوندلةدمهلازنإنوكينألمتحيو«
يفتومينأبارتلانمقولخمليغبنيالهنأللاّجدلا
اَهْنِم«:ىلاعتهللالاقامىلعيرجيهرمأنكلءامسلا
:٢٠هط(»ىَرْخُأًةَراَتْمُكُجِرْخُناَهْنِمَوْمُكُديِعُناَهيِفَوْمُكاَنْقَلَخ
نماهيفهاريةدمضرألايفهربقيلىلاعتهللاهلزنيف)٥٥
نونمؤملاىلوتيفهضبقيمث،هنعيأننمهبعرسيوهنمبرقي
!!»ءايبنألانفُدثيحنفدُيوهيلعنوّلصيوهرمأ

هبلصوهلتقبتَّـمهدوهيلانألكلذنوكينألمتحيو
ًادبأمهوهباتكيفىلاعتهللاهنّيبامىلعهعممهرمأىرجو
هللاناكامىلإهريغورحسلايفهنوبسنيوهولتقمهنأنوعَّـدي
برتقتىتحاذهمهلالضيفنولازيالو.هنمههَّـزنوهاري
،دوهيلاهعيابيوةرحسلارحسأوهولاجدلارهظيف،ةعاسلا
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نمهبنومقتنيمهنأنيدقتعم،هدنجذئموينونوكيف
مهدنعيذلاهللاهلزنأاذهىلإمهرمأراصاذإف.نيملسملا
.هولتقدقمهنا

يهو،يبطرقلامامإلااهمّدقتالامتحااهلكهذهو
يتلاةيدرفلاتاداهتجالاو،ةينظلالاوقألانمديدجديصر
يتلاةّنسلاونآرقلانمةمهبملاصوصنلاىوساهلدنسال
.حيسملاةايحتلوانت

،٣٩:٤٤رمُّزلايفلمأتننيح:بَّـرقملاعيفشلاهنا-٨
ِِهللا«:لوقيذإهدحوهللاابةعافشلارصحينآرقلانأىرن
حملينآرقلاصوصندحأنإف،كلذعمو.»ًاعيَِمجُةَعاَفَّـشلٱ
ْذِإ«:لوقيف،حيسملاتازايتمانمًاضيأةعافشلانوكىلإ
ملٱِتَلاَق

ُهُمْسٱُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَماَيُةَكِئَالَْ
ملٱ
يفًاهيِجَوَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ َنِمَوِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ
ملٱ
.)٣:٤٥نارمعلآ(»َنيِبَّـرَقُْ

ايندلايفًاهيجو«:ةيآلاهذهريسفتيفنالالجلالاق
نيبَّـرقملانمو،ىلُعلاتاجردلاوةعافشلابةرخآلايفو،ةوبنلاب
.»هللادنع

نع،ةملسنع،ديمحنبانعيربطلامامإلاجرخأو
،ايندلايفًاهيجو«:لاق،رفعجنبدمحمنع،قاحسانبا
نم«و.ةرخآلايفوايندلايفهللادنعةلزنموةهاجووذيأ
هراوجيفهنكسُيف،ةمايقلامويهبرقينممهنأينعي»نيبرقملا
.»هنمهيندُيو

هنأببسب»ايندلايفًاهيجو«:يزارلامامإلالاقو
.صربألاوهمكألائربيوىتوملاييحيو،هؤاعدباجتسُي
نمو«هلوقامأ.هتمأعيفشهلعجيهناةرخآلايفهيجوو
حدملابكلذلعجىلاعتهنأ)لوألا(:هوجوهيفف»نيبرقملا
هذهيفمهتجردومهتلزنملثمبهقحلأفةكئالمللميظعلا
ىلإعفرُيسهنأىلعهيبنتلاكفصولااذهنأ)يناثلا(.ةفصلا
.ةكئالملاهبحاصتوءامسلا

نآرقلايفحيسملاتازجعم-٤

اَيُهللاٱَلاَقْذِإ«:٥:١١٠ةدئاملايفءاج:قْلَخلا-١
َكُتْدَّـيَأْذِإَكِتَدِلاَوَىلَعَوَكْيَلَعيِتَمْعِنْرُكْذٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِع
لٱِحوُرِب

ْ
لَكُتِسُدُق

ِّـ
يفَساَّـنلٱُم ملٱِ

َكُتْمَّـلَعْذِإَوًالْهَكَوِدْهَْ
لٱ
ْ
حلٱَوَباَتِك

ْ
َختْذِإَوَليِجْنِإلٱَوَةاَرْوَّـتلٱَوَةَمْكِ

ْ
طلٱَنِمُقُل

ِّـ
ِني

.»ِينْذِإِبًاْريَطُنوُكَتَفاَهيِفُخُفْنَتَفِينْذِإِبِْريَّـطلٱِةَئْيَهَك

هللاّصخدقل«:ةيآلاهذهريسفتيفيبرعلانبالاق
ملو.نيطلانمهقلخيفخفنلافاضأوًاحورهنوكبىسيع
.»ىلاعتهسفنللب،ىسيعريغلةايحلاءاطعإيفًاخفنفضي

اهلوانتاهنباميرمتدلونيح:ةدالولادنعقطنلا-٢
اوُلاَقِهْيَلِإْتَراَشَأَف«ًاحافسهبتلبحاهنأبًانظبينأتلاباهموق
لَكُنَفْيَك

ِّـ
يفَناَكْنَمُم ملٱِ

ِيناَتآِهللاٱُدْبَعِّـينِإَلاَقًاّيِبَصِدْهَْ
َ

لٱ
ْ
.)١٩:٢٩،٣٠ميرم(»ًاّيِبَنيِنَلَعَجَوَباَتِك

ةرظانمدنعميرمىتأايركزنإ«:يزارلامامإلالاق
ترمُأتنكنإكتجحبقطنِا:ىسيعللاقف،اهايإدوهيلا
.»ًايبنينلعجوباتكلايناتآهللادبعينإ:ىسيعلاقف،اهب

نآرقلالوقي:صربألاوهمكألاءاربإوىتوملاءايحإ-٣
ملٱيِيْحُأَوَصَرْبَألٱَوَهَمْكَألٱُئِرْبُأَو«:حيسملاناسلب

ِنْذِإِبىَتْوَْ
نموههمكألانأفورعملانمو.)٣:٤٩نارمعلآ(»ِهللاٱ
ناضرملاو،فورعملاريطخلاضرملاوهصربلاو،ىمعأدلُو
.رشبلاىلعاهؤافشرذعتييتلاءاودألانم

عمبعليىسيعناكامنيب«:هّبنمنببهولاق
هاقلأف،هلتقفهلجربهزكوفيبصىلعمالغبثوذإنايبصلا
،هيلعسانلاعلطف.مدلابخطلموهوىسيعيدينيب
اذهاولاقف.رصميضاقىلإهباوقلطناوهوذخأف.هبهومهتاف
،هلتقنميردأال.ال:ىسيعلاقف،يضاقلاهلأسف.لتق
:مهللاقف،ىسيعباوشطبينأاودارأف.هبحاصبانأامو
:اولاقف؟هلتقنمهلأسألاق؟ديرتاذاماولاقف،مالغلابينوتئا
،ليتقلامالغلاىلإهباوتأوهوذخأف؟تيموهوكملكيفيك
.»هللاهايحأفءاعدلاىلعىسيعلبقأف

ييحيمالسلاهيلعىسيعناك«:لاقهنأيبلكلانعو
)رزاعلدصقي(رذاعايحأو.»مويقاييحاي«:ـبتاومألا
.ًايحجرخف،هربقنمحوننبماساعدو.هلًاقيدصناكو
عجروهريرسنعلزنفهللااعدف،زوجعلتيمنباىلعرمو
.»هلدلووهلهأىلإ

ْمُكُئِّـبَنُأَو«:حيسملاناسلبنآرقلالاق:بيغلابملِعلا-٤
يفَنوُرِخَّـدَتاَمَوَنوُلُكْأَتاَمِب .)٣:٤٩نارمعلآ(»ْمُكِتوُيُبِ

مثنايبصلاعمبعليناكىسيعنأيدُّسلاىور
كمأنأ:يبصلاربخيناكو.مهتاهمأومهئابآلاعفأبمهربخي
نأىلإيكبيهلهأىلإيبصلاعجريف.اذككلتأبخدق
اذهعماوبعلتال:مهنايبصلاولاقمث.ءيشلاكلذذخأي
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:هلاولاقف.مهبلطيىسيعءاجف،تيبيفمهوعمجو.رحاسلا
.ريزانخ:اولاق؟تيبلااذهيفنمف:لاقف.تيبلايفاوسيل
.ريزانخمهاذإف.»نونوكيكلذك«:ىسيعلاق

-٥:١١٢ةدئاملايفءاج:ءامسلانمةدئاملالازنإ-٥
حلٱَلاَقْذِإ«:١١٤

ْ
ُعيِطَتْسَيْلَهَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَيَنوُّيِراََو

ْمُتْنُكْنِإَهللاٱاوُقَّـتٱَلاَقِءاَمَّـسلٱَنِمًةَدِئاَماَنْيَلَعَلِّـزَنُيْنَأَكُّبَر
طَتَواَهْنِمَلُكْأَنْنَأُديِرُناوُلاَقَنيِنِمْؤُم

ْ
ْدَقْنَأَمَلْعَنَواَنُبوُلُقَّـنِئَم

َمَيْرَمُنْبٱىَسيِعَلاَقَنيِدِهاَّـشلٱَنِماَهْيَلَعَنوُكَنَواَنَتْقَدَص
اَنِلَوَّـألًاديِعاَنَلُنوُكَتِءاَمَّـسلٱَنِمًةَدئِاَماَنْيَلَعْلِزْنَأاَنَّـبَرَّـمُهلَّـلٱ
.»َنيِقِزاَّـرلٱُْريَخَتْنَأَواَنْقُزْرٱَوَكْنِمًةَيآَواَنِرِخآَو

امواهتيفيكوةدئاملالوزنةفصيفةمئألافلتخادقل
نعرامعنبرساينعرباجنعةداتقىورف،اهيلعناك
مهنأكلذو.محلوزبخاهيلعةدئاملاتلزنُأ«:لاقهنأدمحم
ينإمهللاقف.دفنيالوهنمنولكأيًاماعطىسيعاولأس
نإف.اونوختوأاوئبختملاممكلةميقماهناو،كلذلعاف
،اوأّبخواوناخىتحمهمويىضمامف.متبِّـذُعكلذمتلعف
.»ريزانخوةدرقاوخسُموةدئاملاتعفُرف

اوموص:ليئارساينبلىسيعلاق«:سابعنبالاقو
اوماصف.هومكيطعيفمتئشامهللااوُلَسمث،ًاموينيثالث
،انعُجفانمصاننا،ىسيعاي:اولاقاوغرفاملف.ًاموينيثالث
حوسملاىسيعسبلف.ءامسلانمةدئاملّزنينأهللاُعْداف
نولمحي،ةدئامبةكئالملاتلبقأفهللااعدمث،دامرلاشرتفاو
لكأفمهيديأنيباهتعضووتاوْحأةعبسوةفغرأةعبساهيلع
.»مهلوألكأامكسانلارخآاهنم

نآرقلايفسدقلاحورلا-٥

نعملكتياهنمًاددعنأىرن،نآرقلاتايآسردننيح
نأنكميناكو.حيسملادييأتيفهلمعنعوسدقلاحورلا
ركفلاعمكرابملاحورلانعيمالسإلاركفلاىقالتي
ىلإمهريسافتيفمالسإلاءاملعةيرثكأباهذالوليحيسملا
ضعبيلياميف.ليربجكالملاوهسدقلاحورلانإلوقلا
.كرابملاحورلاركذاهيفءاجيتلانآرقلاتايآ

لٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَنْيَتآَو«-١
ْ
ِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَوِتاَنِّـيَب

لٱ
ْ
.)٢:٢٥٣ةرقبلا(»ِسُدُق

،ىلاعتهللاوهسدقلا«:ةيآلاريسفتيفنسحلالاق
يفليربجبهاَّـنعأ،لوقلاىنعمو،مالسلاهيلعليربجهحورو

:هلوقلفرمألالوأامأ.هرخآيفوهطسويفو،هرمألوأ
هيلعليربجنإف،هطسويفامأو.انحورنمهيفانخفنف
رمألارخآيفامأو.ءادعألانمهظفحومولعلاهمّلعمالسلا
هعفرو،مالسلاهيلعليربجهناعأهلتقدوهيلاتدارأنيحف
.»ءامسلاىلإ

ناكيذلامسالاوهسدقلاحورنا«:سابعنبالاقو
.»ىتوملاىسيعهبييحي

نأزوجيهبدِّـيُأيذلاسدقلاحورنإ«:ملسموبألاقو
نعهنابأو،هيفىلاعتهللااهخفنيتلاةرهاطلاحورلانوكي
.»ىثنألاوركذلايتفطنعامتجانمقلخنممهريغ

لٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَنْيَتآَو«-٢
ْ
ِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَوِتاَنِّـيَب

لٱ
ْ
.)٢:٨٧ةرقبلا(»ِسُدُق

اهدحأ،هوجوىلعحورلايفاوفلتخا:يزارلامامإلالاق
)لوألا(:هوجولكلذبيِّـمُسامنإو.مالسلاهيلعليربجهنأ
متاحلاقيامك.سدقملاحورلا،سدقلاحورنمدارملانأ
ًانايبوهلًافيرشتكلذبليربجفصوف.قدصلجرودوجلا
هيلعليربجيّمُس)يناثلا(.ىلاعتهللادنعهتبترمّولعل
هنإف،حورلابندبلاايحيامكنيدلاهبايحيهنألكلذبمالسلا
يفنويحيكلذبنوفّلكملاو،ءايبنألاىلإيحولالازنإليلوتملا
رئاسكلذكةيناحورلاهيلعبلاغلاهنا)ثلاثلا(.مهنيد
يّمُس)عبارلا(.متأولمكأهتيناحورنأريغ.ةكئالملا
لوحفلابالصأهتّمضامهنأل،ًاحورمالسلاهيلعليربج
،ليجنإلاسدقلاحوربدارملا)سماخلا(.تاهمألاماحرأو
حورلاهنا)سداسلا(.»انرمأنمًاحور«نآرقلالاقامك
ىسيعحوربسنف.ىلاعتهللاوهسدقلاوهيفخفنيذلا
تيبللاقُيامك،ًافيرشتوهلًاميظعتهسفنىلإمالسلاهيلع
.)عيبرلانع(هللاةقانوهللا

ليجنإلاىلعوليربجىلعحورلامساقالطانأملعأو
يفةددرتملاحيرلاوهحورلانأل،زاجممظعألامسالاىلعو
تناكامةثالثلاهذهنأمولعمو.هذفانموناسنإلاقراخم
ىلعحورلابةثالثلاهذهنمدحاولكيِّـمُسهنأالإ،كلذك
ةايحلببسهنأامكحورلانأثيحنم.هيبشتلاليبس
بولقلاةايحلببسمالسلاهيلعليربجكلذكفلجرلا
مسالاو.اهتايحوعئارشلاروهظلببسليجنإلاو،مولعلاب
نأالإ.ضارغألاليصحتىلإهبلسوتينألببسمظعألا
:هوجولّمتأليربجنيبوحورلاىَّـمسُمنيبةهباشملا
ينراونءاوهنمقولخممالسلاهيلعليربجنأل)اهدحا(
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ىلعحورلامساقالطإناكف،ّمتأةهباشملاتناكف،فيطل
اميفاهنمرهظأهيفةيمستلاهذهنا)اهيناثو(.ىلْوَأليربج
»سدقلاحوربهاندّيأو«:ىلاعتهلوقنا)اهثلاثو(.هادع
ةناعإلادانسإو.ةناعإلاةيوقتلاهذهنمدارملاو،هانيّوقينعي
مظعألامسالاوليجنإلاىلإاهدانسإو.ةقيقحليربجىلإ
ىسيعصاصتخاناوهو)اهعبارو(.ىلْوَأكلذناكف،زاجم
دحألنكيملثيحب،صاصتخالاهوجودحأنمليربجب
،اهتدالوبميرمرشبيذلاوههنأل،كلذلثمءايبنألانم
عيمجيفهاّبريذلاوهو،ليربجةخفننمىسيعدلُوامنإو
دعصنيحهعمناكو،راسثيحهعمريسيناكو،لاوحألا
.)١٧٧،١٧٨ص٣جريبكلاريسفتلا(ءامسلاىلإ

لٱوُذِتاَجَرَّـدلٱُعيِفَر«-٣
ْ
لُيِشْرَع

ْ
ِهِرْمَأْنِمَحوُّرلٱيِق

.)٤٠:١٥رفاغ(»ِقَالَّـتلٱَمْوَيَرِذْنُيِلِهِداَبِعْنِمُءاَشَيْنَمَىلَع

.حورلااذهبدارملايفءاملعلافلتخا:يزارلامامإلالوقي
ةايحنأهيفمالكلالصاحو.يحولاوهدارملانأحيحصلاو
يحولاناكاذإف.ةيسدقلاايالجلاوةيهلإلافراعملابحاورألا
ببسحورلانإف،حورلابيّمُس،حاورألاهذهلوصحلًاببس
.ةيناحورلاةايحلاهذهلوصحل

اذهتايناحوريفةرهاظلالاوحألافرشأنأملعأو
:ناكرأةعبرأيفمتيامنإيحولاو،يحولاراثآروهظملاعلا
ءاقلإفاضأاذهلف.ىلاعتوهناحبسهللاوهولسرلا)اهلوأف(
)يناثلانكرلاو(.»حورلايقلي«لاقفهسفنىلإيحولا
)ثلاثلانكرلاو(.حورلابهاّمسيذلاوهويحولاولاسرإلا
نأنكميالءايبنألاىلإىلاعتهللانميحولالوصونأ
ةيآلاهذهيفهيلإراشملاوهو،ةكئالملاةطساوبالإنوكي
لاق.ًارمأىَّـمسُييناحورلانكرلاف.»هرمأنم«:هلوقب
)عبارلانكرلاو(.»اهرمأءامسلكيفىحوأو«:ىلاعت
نم«هلوقبهيلاراشملاوهويحولاهللايقلينيذلاءايبنألا
ضرغلانييعت)سماخلانكرلاو(.»هدابعنمءاشي
نأوهكلذو،مهيلإيحولاءاقلإنميلصألادوصقملاو
ملاعىلإايندلاملاعنعقلخلانوفرصيمالسلامهيلعءايبنألا
تاينامسجلاهذهنعضارعإلاىلعمهنولمحيو،ةرخآلا
مويرذنيل«:هلوقبةراشإلاهيلإو،تايناحورلاىلعلابقإلاو
ةيلاعلاتاراشإلاهذهىلعلديبيجعبيترتاذهف»قالتلا
٤٤ص٢٧جريبكلاريسفتلا(»ةيهلإلاتافشاكملامولعنم
-٤٥(.

يفَبَتَكَكِئَلوُأ«-٤ هبوُلُقِ »ُهْنِمٍحوُرِبْمُهَدَّـيَأَوَناَميِإلٱُِمِ
.)٥٨:٢٢ةلداجملا(

:نالوقتارابعلاهذهريسفتيف«:ريسفتلالهألاق
كلتىّمَسو،مهددعىلعمهرصن«:سابعنبالاق)لوألا(
:يدسلالاق)يناثلا(.»مهرمأييحياهبنألًاحورةرصنلا
مهديأهناىنعملاو،ناميإلاىلإدئاع»هنم«هلوقيفريمضلا«
.»ناميإلانمحورب

ملٱيِذِهللاٱَنِم«-٥
ملٱُجُرْعَتِجِراَعَْ

يفِهْيَلِإُحوُّرلٱَوُةَكِئَالَْ ِ
لَأَنيِسَْمخُهُراَدْقِمَناَكٍمْوَي

ْ
.)٤و٧٠:٣جراعملا(»ٍةَنَسَف

هنأنآرقلايفىلاعتهللاةداعناملعا:ريسفتلالهألاق
حورلادرفأفيوختلاوليوهتلاضرعميفةكئالملاركذىتم
.»ًافصةكئالملاوحورلاموقيموي«:هلوقيفامك،مهدعب
.ًاردقةكئالملانممظعأحورلانأيضتقياذهو

برقأوه،ميظعرونحورلانا«:نيفشاكملاضعبلاقو
.ةكئالملارئاسحاورأبّعشتتهنموهللالالجىلإراونألا
بتارمنيفرطلانيب،حاورألالزانمتاجردرخآيفرشبلاو
ملعيالو،ةيسدقلاحاورألالزانمجرادموةيكلملاحاورألا
وهحورلانأوهفنيملكتملارهاظامأو.هللاالإاهتيمك
.)١٢٢ص٣٠جريبكلاريسفتلا(»مالسلاهيلعليربج

ملٱَوُحوُّرلٱُموُقَيَمْوَي«-٦
.)٧٨:٣٨أبنلا(»ًاّفَصُةَكِئَالَْ

هنأدوعسمنبانعف.ةيآلاهذهيفحورلايفاوفلتخا
.لابجلاوتاومسلانممظعأكلم

.ًاقلخةكئالملانممظعأكلموه:سابعنبانعو
كاّحضلانعو.مدآينبةروصىلعقلخ:دهاجمنعو
.مالسلاهيلعليربجوه:يبعشلاو

نم»سدقلاحورلا«ريبعتنأىرتاهلكهذهنمو
.نآرقلاهباشتم

ُحوُرُهَلَّـزَنْلُق«:هلوقيفامكليربجكالملاينعيدقف-١
لٱ
ْ
حلٱِبَكِّـبَرْنِمِسُدُق

ْ
َناَكْنَمْلُق«.)١٦:١٠٢لحنلا(»ِّـَق

لَقَىلَعُهَلَّـزَنُهَّـنِإَفَلِيْربِِجلًاوُّدَع
ْ
.)٢:٩٧ةرقبلا(»ِهللاٱِنْذِإِبَكِب

يفحيسملادَّـيأيذلا»سدقلاحور«ينعيدقو-٢
ميرمنباىسيعانيتآو«هتازجعموهتوعدوأهتيصخش
حورلا«:نالالجلالوقي.»سدقلاحوربهانديأوتانّيبلا
نوريامهريغو»راسثيحهعمريسيهتراهطلليربجةسدقملا
حورلالب،هتازجعموهتوعديفهلديؤملاحورلاطقفسيلهيف
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حور«:هتاذنعًالقتسمنكيملو.هتيصخشيفهلديؤملا
هتماركلوأ،ناطيشلاّسمنمهتراهطلهباهفصوو،ىسيع
ماحرألاالوبالصألاهَّـمضتملهنألوأ،ىلاعتهللاىلع
ييحيناكيذلامظعألاهللامساوأ،ليجنإلاوأ،سماوطلا
سدقلاحورف.)٨٧ةرقبللهريسفتيفيواضيبلا(»ىتوملاهب
ليلدمسالاو.»مظعألامسالا«وهحيسملاهللاهبدَّـيأيذلا
ىلعةردقملاو،ىتوملاءايحإف،تاذلاناهربلعفلاو،تاذلا
حورف.مظعألامسالاوةيهلإلاتاذلاصئاصخنمامهقلخلا
»مظعألامسالا«وهامإو،ىسيعحوروهامإييحملاسدقلا
رثأتساامم«وهف،هللاةملكحيسملاو،هللاريغهللايفتاذ
.»هملعب

نمحوروهقالطإلاىلع»حورلا«سدقلاحورف-٣
ميلعتوهاذهو.مظعألامسالابهعمعتمتي،هللايف،هللا
.ًاضيأليجنإلا

هعمريسي«»ةعاسهقرافيال«،هبحيسمللهللادييأتو
سدقلاحورنيبةيتاذةصاخةلصىلعليلد»راسثيح
يهكلتو،هللاةملكحيسملاوسدقلاحورنيبو،هللاو
.اهسفننآرقلاريباعتنمانلىلجتتيحيسملاثيلثتلاةروص

حورلاوةملكلاوهللا
يفهريباعتبفرحنمثيلثتلهريفكتعم،ًاذإنآرقلاف

.حورلاوةملكلاوهللا:حيحصثيلثتىلإريشي»ةثالثلا«
حيسملانيبةقالعلاةقيقحنعًاحوضورمألاديزنيكلو
راشأامكةثالثلاميناقألانيبىرحألابوأ،سدقلاحورو
ةيصخشيفنأوهينآرقلاعقاولانإلوقن.نآرقلااهيلإ
ىسيعحيسملانانآرقلارهاظبسحبف،ةيجاودزاحيسملا
صنبوهفًاضيأكلذعمو،ّبرالدبعيأرشبوهميرمنبا
هنأينعيهيناعمىندأيفهللاحورو»هللاحور«عطاقلانآرقلا
ًاكالميأ؟ًاعمًاكالموًارشبحيسملانوكيلهف:كالم
!هقوطنمونآرقلافرحاذه؟ًاسِّـنأتم

.ًاعمرشبنمىمسأو،رشبحيسملافٍلاحلكىلع
ةيصخشيفةينآرقلاةيجاودزالاىلععطاقناهرباذهو
.حيسملا

ىلإاهاقلأهتملك«ةقالعلاهذهلينآرقلاريبعتلاىلإرظنا
ال،هدحوحيسملابصاخديرفريبعتوهو»هنمحوروميرم
ىلعلدي»هنمحور«:هلوقف.هلكنآرقلايفهلليثم
اذهو.هنمردصيأ:يواضيبلاهرسفامكةيردصملا
حيسملانا.»هتملك«:هلفدارملايناثلامسالاهّرسفيرودصلا

تاذلانمةملكلارودصهنمردصي»هللانمحور«
»هنمًاحور«حيسملازّيميصيصختلاوديقلااذهو.ةقطانلا
.عادبإلاوقلخلابهللانمحورلكنعرودصلابىلاعت

حوربحيسملادييأت»هنمحور«يفةيردصملاىنعمديؤيو
.»سدقلاحوربهانديأو«:هلوقيفسدقلا

حيسملاحوراهنا»سدقلاحوربهانديأ«انربتعااذإف
يتلا)هريسفتيفيزارلالاقامك(»ةيسدقلاةيلاعلاةفيرشلا«
هللاحورحيسملاناك،هتيصخشوهتاذيفحيسملاديؤت
.قولخمنمىمسأوهف،سدقلا

سدقلاحوراهنأ»سدقلاحوربهانديأ«انربتعااذإو
،هتلاسروهتريسيفحيسملاديؤتيتلاواهسفنبةمئاقلاتاذلا
.قولخمنمىمسأًاضيأحيسملاناك

قوفهعفريسدقلاحوربحيسملادييأتنيلاحلاالكيفو
حورنإلاقنم«:لبنحنبدمحأمامإلالاق.قولخملا
!!»ةلالضوأةعدبلاقدقفقولخمسدقلا

حوروميرمىلإاهاقلأهتملك«هلوقيفف،قبساملةفاضإو
تاذدّدحيوةينآرقلاريباعتلارئاسنعريبعتلازاتمي»هنم
قيرطىلعال،هنمةرداصيأ،ىلاعت»هنمحور«اهنأحيسملا
فدارتهيلعلديامك.رودصلاقيرطىلعلب،قلخلا
ردصيىلاعت»هنمحور«وهف.»هنمحوروهتملك«نيمسإلا
،يسفنلااهثيدحيفةقطانلاتاذلانمةملكلارودصهنم
حوروأةثدحمريغهتاذيفهتملكف،هللايفثودحالذإو
.ثدحمريغهنم

ةّيحيسملايفثولاثلاةينادحوةقباسم
مالسإلاو

،زيزعلائراقلااهيأ

هنعّربعيًاديجءرملاهمهفتيامنإ،ميركلاخألااهيأ
.ةلوهسبهلوقينأعيطتسيو،حوضوب

ددحتوكتامولعمربتختل.نّعمتوٍنأتبباتكلااذهأرقا
كتباجابتكا،ريطخلاعوضوملااذههاجتةقدبكفقوم
.كتبوجاراظتنابنحن.ةيلاتلاةلئسالانعكراكفاو

؟ةعماجلاهللاةينادحويفةّيحيسملاةديقعحرشا.١
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.ثولاثلاميلعتىلإريشتةاروتلانمتايآسمخركذا.٢
.يواقينلاناميإلانوناقبتكا.٣
-هللانبا:ةيلاتلاحيسملاباقلأحضوتتايآبتكا.٤

.بيبحلانبالا-يلعلانبا-ديحولانبالا
تايآباهمِّـعدو،ةيهلإلاحيسملافئاظونمًاعبرأركذا.٥

.ةيباتك
ديدجلادهعلانمرخآوميدقلادهعلانمًاناهربمدق.٦

.سدقلاحورلاتوهالنانهربي
.ًاعمةثالثلاميناقألاركذاهيفدروتايآثالثبتكا.٧
تايآسمخركذا؟نآرقلاهمجاهييذلاثيلثتلاوهام.٨

.ئطاخلاثيلثتلااذهمجاهتاهدهاوشوةينآرق
ةديقعل،يلازغلامامإلا،مالسإلاةّجححيضوتوهام.٩

؟ةّيحيسملاثيلثتلا
،هادعنملكنعحيسملااهيفدّرفتيرومأةينامثركذا.١٠

رمألكدكؤتةينآرقةيآركذاو.نآرقلااهدروأامك
.اهنم

دّيأ-حيسمللنآرقلااهوزعيتازجعمسمخركذا.١١
.نآرقلاتاملكبكلاوقأ
حورلاوهنم«نعنوملسملانوّرسفملالوقياذام.١٢

؟»سدقلا

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

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

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

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