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ملاعلارون

لوصأو،نارمعلاطورشو،ماعلاريخلانألقاعلكملعي
ىلإهابتنالابًاعيمجيضقت،ةحيحصلانيدلائدابمو،نّدمتلا
اميفلهاستلانمزوجيامعمةفلتخملالحنلانيبعمجيام
.اهنيبلصفي

ثالثلاقرفلانيبعماجلضفأومظعأوههللاديحوتف
يدوهيلانأل.»باتكلالهأ«مسااهيلعقلطُأيتلا
دعينأًاتاتبنايضريالو.ملسملاكهبنارهاجييحيسملاو
ةيساسألاةيرهوجلاةقيقحلاهذهبامهنمًاكسمتدشأملسملا
ءارآلالكىلعنمزلارورمعمبلغتتنأنمدباليتلا
.هللاابكرشلابةلئاقلاةدسافلا

ةرقفلايفملسملاكراشيالهنأعمصلخملايحيسملاو
)هللالوسرًادمحمَّـنأ(يهيتلاةداهشلاةرابعنمةيناثلا
ةرقفلايفكرتشينأبهداهتجا)هنيعببسلااذهل(فعاضي
»هللاالإهلإال«نأبهاوقلكبرهاجيفةرابعلاكلتنمىلوألا
عطقاهبدصقيةيقيقحةيحالصإةكرحلكذبحينأبرختفيو
ءوشننمزيفتثدحيتلاةكرحلاريظنهللاابكرشلارباد
.ةيمالسإلاةديقعلا

ملهنإفباتكلالهأقرفنيبميظعلايناثلاعماجلاامأ
صخشوهو.هابتنالاوةيمهألانمهقوقحنآلاىلإفوتسي
كلذلف.هميلاعتوهتودقوميرمنباىسيعحيسملاعوسي
اذهرمأيفةيلجةحارصوماتصالخإبثحبلااندصق
.هبهذميفرويغلانيمألاملسملاعمليلجلاعماجلا

نأامك،صيحمتلاريغقئاقحلاولجيالهنأررقملانمو
ًاليمجًاقافتامهيفدلوياهصيحمتدعباهيلعنيثحابتملافوقو
.رصعلااذهيفةدوشنملاةلاضلاوه

يذلاروفنلافيفختنوكتثحبلااذهةجيتنتيلايو
لبالةيحيسملااياضقلاضعبهاجتنيدتملاملسملاهبرعشي
.اياضقلاكلتحاضيإةطساوبهبلقنمًامامتلوزينأ
لاقيذلاحيسملاعوسيصخشبقلعتياماهنمصصخنو
.دوهيلاءاسؤرنمهيرواحملاموي

»ملاعلارونوهانأ«

قرفنيبناثميظععماجوهصخشلااذهنألوقلاو
لصحيملًاقافتاهماركإيفاهقافتاىلعينبمباتكلالهأ
عمجتقرفلاهذهو.يرشبلاخيراتلالكيفءايبنألانمهريغل
ًاريثكقباسلافصنلاوهو،ملاعلاناكسفصننملقأسيل
.يقرلاباوبألكيف

نورظتنييذلا(حيسملانوربتعيدوهيلانأمولعملانم
.ءايبنألامظعأماقمًاريثكقوفيماقماذ)ربصلاغرافبهئيجم
اهنمراتخنيتلامهدنعةاروتلاتايآنمريثكيفرهاظكلذو
:ةيآلاهذه

َىلَعُةَساَيِّـرلٱُنوُكَتَو،ًانْبٱىَطْعُنَوٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل«
،ًاّيِدَبَأًابَأ،ًاريِدَقًاَهلِإ،ًاريِشُم،ًابيِجَعُهُمْسٱىَعْدُيَو،ِهِفِتَك
هنَالِمَالَّـسلِلَو،ِهِتَساَيِرِوُّمُنِل.ِمَالَّـسلٱَسيِئَر َنآلٱَنِم...َةَياَِ
.)٧و٩:٦ءايعشإ(»ِدَبَألٱَىلِإ

طقفًازاتممسيلًالالجإحيسملاعوسينوّلجينويحيسملاو
مهنإف.ءايبنألاولسرلامظعأمهلالجإقوفًاعيفروًادرفتملب
.ةاروتلايفدوهيللًاميدقهبدوعوملاحيسملاتاذهنوبسحي
ريثكيفرهاظاذهو.ديحولاهللانباهنوبسحيكلذقوفو
لكًادجاهبعصتسياهتبارغواهتوقليتلاليجنإلاتايآنم
:يتأياماهنمصخن.ًايحيسمسيلنم

يف« لٱِ
ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱ
ْ

يفَناَكاَذه.َهللاٱُةَمِلَك لٱِ
ْ
،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك.ِهللاٱَدْنِعِءْدَب

ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو حلٱِتَناَكِهيِف.َناَكاَّـِ
ْ
حلٱَو،ُةاََي

ْ
ْتَناَكُةاََي

.)٤-١:١انحوي(»ِساَّـنلٱَروُن

حلٱُروُّنلٱَناَك«
ْ

لٱَىلِإًايِتآٍناَسْنِإَّـلُكُريِنُييِذَّـلٱُّيِقيَِق
ْ

ِ»َملاَع
.)١:٩انحوي(

لٱَو«
ْ

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

يفِهِنيِمَيْنَعُهَسَلْجَأَو،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأْذِإ« ِ
لُسَوٍةَساَيِرِّـلُكَقْوَف،ِتاَّـيِواَمَّـسلٱ

ْ
ِّـلُكَو،ٍةَداَيِسَوٍةَّـوُقَوٍناَط

يفَسْيَلىَّـمَسُيٍمْسٱ يفْلَبْطَقَفِرْهَّـدلٱاَذهِ ملٱِ
،ًاضْيَأِلَبْقَتْسُْ

َحتٍْءَيشَّـلُكَعَضْخَأَو
ْ

ِّـلُكَقْوَفًاسْأَرَلَعَجُهاَّـيِإَو،ِهْيَمَدَقَت
.)٢٢-١:٢٠سسفأ(»ٍْءَيش
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َجتْيَكِل«
ْ
ممٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَيِمْسٱِبَوُث يفْنَّـِ ْنَمَوِءاَمَّـسلٱِ

َحتْنَمَوِضْرَألٱَىلَع
ْ

َّـنَأٍناَسِلُّلُكَِفَرتْعَيَو،ِضْرَألٱَت
ملٱَعوُسَي

ِملٌّبَرَوُهَحيِسَْ
َ
.)١١و٢:١٠يبليف(»ِبآلٱِهللاٱِدْج

ةصتخملاهتايآنأدجننيملسملاباتكحتفنامدنعمث
دمحمدعبءايبنألارئاسنمعفرأًالحمهلحتميرمنباىسيعب
١.اهضعباذهو.صاخلامهيبن

ملٱاَمَّـنِإ«
لَأُهُتَمِلَكَوِهللاٱُلوُسَرَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ

ْ
اَهاَق

.)٤:١٧١ءاسنلاةروس(»ُهْنِمٌحوُرَوَمَيْرَمَىلِإ

ملٱِتَلاَقْذِإ«
ُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيَهللاٱَّـنِإُمَيْرَماَيُةَكِئَالَْ

ملٱُهُمْسٱ
يفًاهيِجَوَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ ِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ
ملٱَنِمَو

.)٣:٤٥نارمعلآةروس(»َنيِبَّـرَقُْ

حلٱَلْوَقَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعَكِلَذ«
ْ

:١٩ميرمةروس(»ِّـَق
٣٤(.

لَعَجَوَليِجْنِإلٱُهاَنْيَتآَوَمَيْرَمِنْبٱىَسيِعِباَنْيَّـفَقَو«
ْ
يفاَن ِ

.)٥٧:٢٧ديدحلاةروس(»ًةَْمحَرَوًةَفْأَرُهوُعَبَّـتٱَنيِذَّـلٱِبوُلُق

لٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَنْيَتآَو«
ْ
لٱِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَوِتاَنِّـيَب

ْ
»ِسُدُق

.)٢:٢٥٣ةرقبلاةروس(

َكْيَلَعيِتَمْعِنْرُكْذٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإ«
لٱِحوُرِبَكُتْدَّـيَأْذِإَكِتَدِلاَوَىلَعَو

ْ
:٥ةدئاملاةروس(»ِسُدُق

١١٠(.

دنعحيسملاماقمديؤتىرخأةلدأتايآلاهذهعبتيو
باتكيفدرواميوبنلاثيدحلانماهنمركذننيملسملا
.ًاصوصخدنهلايملسمدنعهيلعلوعملاحيباصملاةاكشم
دعبدحاولاءايبنالاىلإنيدلاموينوأجلينينمؤملاروصياذه
يبنلكمهبيجيف.مهتعافشنيبلاطمدآنمًاءْدبرخآلا
تالزلانمهنمردصامةجحبهتيلهأمدعلًايفعتسمهرودب
رخآيبنىلإمههّجويهنكليليئارسإلاخيراتلايفةروكذملا
هيقباسكهروصقبفرتعيىسومىلإنوتأينيحف.هدعب
هللالوسروهللادبعوهيذلاىسيعىلإاوبهذا«:لوقيو
هنألًارذتعممهبيجيالفىسيعامأو.»هللاةملكوهللاحورو

نبدمحمىلإاوبهذا«:مهللوقيلبُةلزيأهيلإبسنيمل
حيباصملاةاكشم(»ًارخآوًالوأهللاهلرفغدقيذلاهللادبع
٢٣:١٢(.

هدحوميرمنباىسيعلفرتعييمالسإلابهذملاو
توملاداسفنودبايندلانملاقتنالاوءارذعنمةدالولاب
.حيرضايندلايفهلسيلف.ربقلايفيدسجلا

ىلع»باتكلالهأ«قرفنيببيجعلاقافتالااذهف
الإهقوفيالًادجمهمطباروهحيسملاصخشلزاتممميركت
.ًامارتحاوًابحاهنيبعمجينأهبأدنمو.هللاديحوتطبار

مهحيسموهاذهنأبدوهيلاعنقننأالإيقبامف
رابخأيواحلاليجنإلانأبنوملسملاملسينأو،يقيقحلا
مركملاوقدصملاليجنإلاتاذوههميلاعتوميرمنباىسيع
قرفلاهذهنيبنيتملاطابترالاىلإليبسلادهمتيلونآرقلايف
.ملاعلامامزاهديبيتلاةمهملاثالثلا

دحاولاهجولانمف.ًالوأمهافتلامزلتسيفطابترالاامأ
ىلإرظنلابىراصنلاعممهافتلاىلإنيبيرقنوملسملاحبصي
نيبيرقدوهيلاحبصيرخآلاهجولانمو.مهدنعحيسملاماقم
يفليجنإلاباهفورحبدوهيلاةاروتنييحيسملاماغداببسب
.سدقملامهباتك

يفقيرفلكراكفأنمماهوألاةلازإمزلتسيفمهافتلاامأ
لكلعبجوياذهو.رخآلاقيرفلاهدقتعيامبقلعتيام
مادامهنأل.صاخلاهباتكةعلاطمرخآلللهسينأقيرف
نادلبلايفهيلإرظنُيوّمذُيةيداملاتايرورضلايفراكتحالا
رومألايفًاميمذراكتحالانوكييرحلابمكفةميرجكةيقارلا
صالخلاويهلإلاىضرلااهيلعفقوتييتلاةينيدلاةيرهوجلا
ىضريالهسنجينبلبحملاملسملاف.نايدبألاكالهلاو
وهلصاحلاينيدلاريخلاميمعتبلطيلباذهكراكتحاب
ريخلانمهبيصنىلعلصحينأيفًاضيأبغريمث.هيلع
.هتلمريغءانبأنمهيتأيدقيذلاديدجلا

بجوتيًاقداص»ملاعلارونوهانأ«:لاقيذلارابتعابف
ملعنلرظنناعمإبوةميلسةينباذههلوقيفرظنننأانيلع
وهملاعلارونًاقحوهيذلانأهنعجتنيالفأ.هنعجتنياذام
عبُسنمرثكأىلعيوتحملاًاضيأيمالسإلارصنعلارون
.ملاعلاناكس

«ملاعلارون ملاعلارونوهانأ »
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عمحوضولاةيغبكلذو.اهمامتبةيآلاركذنودبولطملاىنعملاديفتيتلا
.راصتخالا



نآرقلايفمدقملاماركإلابًاريثكلفحيميهفلايحيسملانإ
سدقملاباتكللوميرمنباىسيعحيسملاصخشلفيرشلا
نآرقلايفمهماركإبفرتعملاىراصنللوليجنإلاوةاروتلايأ
ماركإلااذهنممسنتيو.نيفرشملاباتكلالهأنممهنوكل
.ملسملانيبوهنيبقيفوتلللاباذًاليهست

صخشبةصتخملاةينآرقلاتايآلاضعبركذقبسدق
:اهضعباذهفىراصنلابةصتخملاامأوحيسملا

ىَراَصَناَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱاوُنَمآَنيِذَّـلِلًةَّـدَوَمْمَُهبَرْقَأَّـنَدِجَتَلَو«
ةروس(»َنُوِربْكَتْسَيَالْمَُّـهنَأَوًاناَبْهُرَوَنيِسيِّـسِقْمُهْنِمَّـنَأِبَكِلَذ
.)٥:٨٢ةدئاملا

َقْوَفَكوُعَبَّـتٱَنيِذَّـلٱُلِعاَج...ِّـينِإىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإ«
لٱِمْوَيَىلِإاوُرَفَكَنيِذَّـلٱ

ْ
.)٣:٥٥نارمعلآةروس(»ِةَماَيِق

لَسْرَأاَمَو«
ْ
َلْهَأاوُلَأْسٱَفْمِهْيَلِإيِحوُنًالاَجِرَّـالِإَكَلْبَقاَن

.)٢١:٧ءايبنألاةروس(»َنوُمَلْعَتَالْمُتْنُكْنِإِرْكِّـذلٱ

لَعَجَوَليِجْنِإلٱُهاَنْيَتآَوَمَيْرَمِنْبٱىَسيِعِباَنْيَّـفَقَو«
ْ
يفاَن ِ

.)٥٧:٢٧ديدحلاةروس(»ًةَْمحَرَوًةَفْأَرُهوُعَبَّـتٱَنيِذَّـلٱِبوُلُق

ةنامألانأفرتعيورينتسملكفرعيهلكاذهقوفو
قحلابيحضينأىضريالفاهاوسةنامألكقوفيهقحلل
.مهاطخيفهتعامجنعةعفادملاقيرطيف

سيلهابتنالابىراصنلاىلعيضقيفاصنإلافهيلعءانب
.ًاضيأمذلاتايآىلإلباهاندروأيتلاحدملاتايآىلإطقف
:اهنمهركذناماذهو

لٱِتَلاَقَو«
ْ
ِتَلاَقَوٍْءَيشَىلَعىَراَصَّـنلٱِتَسْيَلُدوُهَي

لٱِتَسْيَلىَراَصَّـنلٱ
ْ
.)٢:١١٣ةرقبلاةروس(»ٍْءَيشَىلَعُدوُهَي

لٱَلْهَأاَي«
ْ

ٌهَلِإُهللاٱاَمَّـنِإ...ٌةَثَالَثاوُلوُقَتَال...ِباَتِك
.)٤:١٧١ءاسنلاةروس(»ٌدِحاَو

َّـالِإٍهَلِإْنِماَمَوٍةَثَالَثُثِلاَثَهللاٱَّـنِإاوُلاَقَنيِذَّـلٱَرَفَكْدَقَل«

.)٥:٧٣ةدئاملاةروس(»ٌدِحاَوٌهَلِإ

لُقَتْنَأَأَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإَو«
ْ

ِساَّـنلِلَت
َهلِإَيِّـمُأَوِينوُذَِّـختٱ

َ
.)٥:١١٦ةدئاملاةروس(»ِهللاٱِنوُدْنِمِْني

ةروس(»ِهللاٱِنوُدْنِمًاباَبْرَأْمَُهناَبْهُرَوْمُهَراَبْحَأاوُذََّـختٱ«
.)٩:٣١ةبوتلا

طاطحنالاىلإًاعبطدوعتتايآلاهذهيفةدراولاةمذملاف
ًارمأمذلااذهلعجاممذئنآىراصنلالاوحأيفينيدلا
اياصولاوةينيدلاهدعاوقنعبعشلضىتمهنأل.ًالوقعم
ديلاقتلاهعابتابو.مارتحالاقحدقفياهيفةدراولاةيهلإلا
ةنهاولاةفيخسلاتافارخلاو،ةيهلإلالاوقألانمًالدبةيرشبلا
ءامسلانمةنلعملاةنهارلاةفيرشلاقئاقحلانعًاضوع
ينيدلاحالصإلايديرمنأل.ًاديدشًابينأتقحتسي
حورلاديحولايحلاهلإلاريغلةدابعلكةدابإيدصاقو
ًةياغّلعلف.اذهكلالضنعاوتكسينأمهعسياليلزألا
.ًافنآهيلإراشملابينأتللكّرحملاتناكًةيحالصإ

روتفلابةيحيسملااياضقلانولباقينيذلانيملسملالعلو
ةامسملابورحلانأبنوجتحيراقتحالابوأروفنلابوأ
.هيلإراشملاءايتسالاروعشتنكموتسرغدق»ةيبيلصلا«
هنأل.بورحلاكلتيفهبعشأطخبًافرتعميحيسملابيجيف
.حيسملاحورلويحيسملاميلعتللةفلاخمتناكاهنأملعي
نيملسملليبهذمضغبنعنكتملاهنأنورذتعينيذلاو
ىلعءاليتسالادصقبةينارصنلاةيبهذملاةريغلادرجمللب
اذهكرذعمهرربيالًالبقمهلتناكيتلاةسدقملانكامألا
هموقضعبىلعسلوبلوسرلاهبمكحيذلامكحلانم
:هلوقبدوهيلا

َهلُدَهْشَأِّـينَأل«
ُ

َهلَّـنَأْم
ُ

ِهللاًَةْريَغْم
ّ
َبَسَحَسْيَلْنِكلَو،ِ

ملٱ
طَيَو،ِهللاٱَّـرِبَنوُلَهَْجياوُناَكْذِإْمَُّـهنَأل.ِةَفِرْعَْ

ْ
َّـرِباوُتِبْثُيْنَأَنوُبُل

٢.)٣و١٠:٢ةيمور(»ِهللاٱِّـِربِلاوُعَضُْخيَْملْمِهِسُفْنَأ

ديزتونيدتهملالضتءايمعةسامحةفرعمالبةريغلاف
نيهئاتلالالض

ىراصنلالامهإلالإميسجلاينارصنلاأطخلاكلذعقيملو
املف.مهنيدةدعاقسدقملامهباتكةعلاطممهئامعزىتح
تبشيهلإلامهروتسدلحمةيرشبلاديلاقتلامهدنعتلح
مهديساياصولًامامتةرياغملاةنئاشلاةيومدلاتاراغلاكلت
.حيسملا
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وأاهتاذةيبهذملاتاياغللنوملسملااهريثيناكيتلابورحلايفةدهعلانإ٢
.اهئطخبفارتعالابىلوأنونوكيمهنمنوفصنملاواهيريثمىلعيهماقتنالالجأل
عماطموأةيسايسلماوعلتناكيتلانيبعشلانيبامىرخألابورحلاامأ
.يلاحلاانثحبقاطننعةجراخيهفةيموق



لبقسفنلايفًالصأمئاقرمأنيدلانأبحرصتهذهنأل
قلاخلاعمةحلاصةيبلقتاقالعهماوقو.لاعفألايفهروهظ
يفحّضوممثًالوأةاروتلايفررقمرمأوهو.قولخملاعمو
اياصولاوهلكسومانلانأحيسملاديسلالوقيفليجنإلا
لكنمهللاةبحملاامهنيتميظعنيتيصويفةنمضتماهعيمج
لكف.)٤٠-٢٢:٣٧ىّتم(سفنلاكبيرقلاةبحموبلقلا
بسحنيدللًافلاخمنوكيسانللوأهللاةبحملافلاخام
لبفيسلاهميقيالحيحصلانيدلاف.يحيسملافرعلا
ىلإرقتفيفيسلاهميقييذلاو.هتجيتننسحوناهربلا
حاجنلانأرابتخالاباودجوىراصنلاف.هماودلجألفيسلا
ريصقناكةيبيلصلامهبورحيففيسلابهوزرحأيذلا
هحوراوفلاخحيسملامسابنولمعيمهومهنأل.دمألا
هلمعتسايذلابقللاهباقلأفرشأنمنأنيسانهاياصوو
سيئرهامساملةنسةئمعبسبهروهظلبقءايعشإيبنلا
:يتأيامهاياصومهأنمو.)٩:٦ءايعشإ(مالسلا

ِنَمْيَألٱَكِّـدَخَىلَعَكَمَطَلْنَمْلَب،َّـَّـرشلٱاوُمِواَقُتَال«
َكَبْوَثَذُخْأَيَوَكَمِصاَُخيْنَأَداَرَأْنَمَو.ًاضْيَأَرَخآلٱُهَلْلِّـوَحَف
.ْمُكيِنِعَالاوُكِراَب.ْمُكَءاَدْعَأاوُّبِحَأ.ًاضْيَأَءاَدِّـرلٱُهَلْكُرْتٱَف
ْمُكْيَلِإَنوُئيِسُيَنيِذَّـلٱِلْجَألاوُّلَصَو،ْمُكيِضِغْبُمَىلِإاوُنِسْحَأ
طَيَو
ْ

يفيِذَّـلٱُمُكيِبَأَءاَنْبَأاوُنوُكَتْيَكِل،ْمُكَنوُدُر ،ِتاَواَمَّـسلٱِ
َىلَعُرِطْمُيَو،َنيِِحلاَّـصلٱَوِراَْرشَألٱَىلَعُهَسْمَشُِقْرشُيُهَّـنِإَف
.)٤٥و٤٤و٤٠و٥:٣٩ىّتم(»َنيِِملاَّـظلٱَوِراَرْبَألٱ

اهبجومبوهلعفهذهكاياصوهيعباتىلععضويذلاو
ةالصلاهذهبهتايحماتخيفلاقوسانلانيبهدوجوةدم
:هيبلاصلجأل

َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«
ُ

اقول(»َنوُلَعْفَياَذاَمَنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأل،ْم
٢٣:٣٤(.

نأهبعشنمبلطيهنأركنيالفصنملايحيسملاف
اذإهاياصواوظفحينأومهنيدميلاعتىلإمههابتنااوديزي
مهباتكلومهلمهمارتحاونيملسملاةبحماوقحتسينأاودارأ
وهانأ«حيسملامهديسلوقةحصبمهوعنقينأو.مهبهذملو
.»ملاعلارون

ىلإفاضيرخآًاببسظحاليهنيديفريبخلايحيسملاو
دشأهلببسييذلايمالسإلاروفنلاريسفتيفقباسلا
درجمبمتيالةلاضعلاةلعلاهذهةاوادمنأفرعيو.فسألا
مزلتسيلب،هنمًالدبحالصلاوبحلادامتعاوفيسلادامغإ
.نيملسمللاهميدقتةيفيكوةيحيسملاةوعدلاةقيقحكاردإ

ًاققدمهسردةطساوبليجنإلابرشمبرشتملكو
ىلإءادنلاسيلةيحيسملاةوعدلايفديصقلاتيبنأملعي
.ةيبهذملاةغبصلارمألثرتكيالليجنإلانأل.بهذملارييغت
درو»يحيسم«مسالانأل،مسالارييغتىلإةوعدلاوهالو
،نييحيسملاىلعقلطأبقلكليجنإلايفطقفتارمثالث
اهريغوةيدومعملاكةمولعمضورفةسراممىلإءادنلاوهالو
.ةيوناثيهنيدلايفاهمهأىتحةيجراخلارومألالكنأل

ناميإىلإءادنلاوهةيحيسملاةوعدلايفديصقلاتيبف
هللاهماقأًايحوررضاحيحصخشبيصخشيبلقيح
.ءاوسلاىلعرشبلاينبعيمجلًايفاكوًاديحوًاصلخم
حلصيالرخآلاضعبلاوزوجيالاهضعبةيحيسملاضورفلاو
.ًالوأيلخادلايحورلاءادنلااذهةيبلتدعبالإاهلامعتسا
اليحيسملامسإلاذاختاوًارهاظيحيسملابهذملاقانتعاو
اناكىتمو.غرافلارهاظتلاوءايرلاليبسىلعًاقلطمنازوجي
لوألارمأللديهمتكالإناديفيالةماقتساوصولخب
نمدبالةقيقحلايههذهنأملسملاكردأىتمف.يرهوجلا
.ةيحيسملاةوعدلاهاجتهروفننمريثكلوزينأ

رونانألقيملحيسملاعوسينأظحاليققدنمنأواذه
ملكتلبملاعلاراونأدحأانألاقالونييحيسملايتعامج
ءيضيوأءاضأنملكنأكو.عمجأملاعلارونوهنمك
موجنلاورمقلادادمتساكهنمهروندمتسيملاعلايفهاوس
اهيهاضيالوًاريثكاهنممظعأيهسمشنماهرونةرايسلا
.اهريغ

نمهبهذمبهكسمتهعنمييذلافصنملاملسملاف
رونوهانأ«:حيسملاعوسيلوقةحصبروفلاىلعميلستلا
ىلعفوقولانأبفارتعالانمكلذعمهلدبال»ملاعلا
.ماتصالخإبركفتلاوةعلاطملاوثحبلابالإمتيالةقيقحلا
الو.ثحبلابىرخأةلمءانبأةكراشمضفريالهيلعءانب
املاهتفلاخمدرجملامةيضقيفناهربلالوبقنمفكنتسي
يفةروهشملاةيآلابهيلعلب،هيلعّبشوهفالسأنمهثرو
.كلسملااذهنيكلاسلابينأت

َنوُدَتْهُمْمِهِراَثآَىلَعاَّـنِإَوٍةَّـمُأَىلَعاَنَءاَبآاَنْدَجَواَّـنِإاوُلاَق«
لَسْرَأاَمَكِلَذَكَو

ْ
يفَكِلْبَقْنِماَن َلاَقَّـالِإٍريِذَنْنِمٍةَيْرَقِ

َنوُدَتْقُمْمِهِراَثآَىلَعاَّـنِإَوٍةَّـمُأَىلَعاَنَءاَبآاَنْدَجَواَّـنِإاَهوَُفْرتُم
ممىَدْهَأِبْمُكُتْئِجْوَلَوَأَلاَق ةروس(»ْمُكَءاَبآِهْيَلَعْمُتْدَجَواَّـِ
.)٢٤-٤٣:٢٢فرخزلا
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هبهذمبًالثمميرمنباىسيعديقتولهنأكرديو
ناكامليدوهيكهدوعتوهثروامبًاكسمتميلصألا
لاقيو.دوجونمحيسملاليجنإلالورثأنمةيحيسملل
يفديقتيمليذلايشرقلاهللادبعنبدمحميفكلذلثم
ًاحتفحتفلبهدوعتوهثرودقناكامبةقيقحلاءاروهيعس
.ليجنإلاوةاروتلايفدرواممهدوعتوهثروامبهطبروًاديدج
.لالضلانمةمالسلليرورضيركفلالالقتسالااذهو

قحلالالجإبوجوبملسيقارلكنأيفبيرالو
سيلكلذو.ةرباثموقيقدتوداهتجابهنعشيتفتلاوتباثلا
الوولعيقحلانأًاملاعًاضيأهريغبتكيفلبطقفهبتكيف
ءامسأرهشأنموهيذلاقحلاماقمًاركاذو.هيلعىلعُي
:دواديبنلالوقديؤياذهلثمف.ةيهلإلاةزعلا

حلٱَقيِرَطُْتَرتْخٱ«
ْ

.)١١٩:٣٠رومزم(»ِّـَق

:هنباميكحلاناميلسلوقو

حلٱِنَتْقِا«
ْ

.)٢٣:٢٣لاثمأ(»ُهْعِبَتَالَوَّـَق

سرديفهءاكذققدملااذهمدختسينأنمدبالو
وهامضفريوقحوهامىلعفقيللزنملانيدلااياضق
تالبعزخلاوةينايبصلاتافارخلابميلستلاىبأيف.لطاب
.للملاعيمجءانبأنمنيريثكلاىلعةيلوتسملاةقفلملا

.يحولابتبثأدقامالإبئاجعلاوتايآلانملبقيالو
.يرشخمزلالوقذبحيو

.»ةجوعمةقيرطيهفةجحاهموقتالةقيرطلكنإ«

ىلعءاملاةدوجيفمكحلاىنبُيالامكهنأهقفيفصنملاو
الكلذكهعبنميفهنميفاصلاىلعلبهارجميفهنمركعلا
يفوأيضاملايفناكءاوسةيحيسملاماقميفمكحلاىنبُي
ًايلاحنإنييحيسملانمنيرصقملايفدهاشيامىلعرضاحلا
صخشيفولّزنملامهباتكيفنيبموهامىلعلبًاقباسنإو
مهلثمومهميلعتعجرموهيذلاميظعلامهدشرمومهدئاق
.لماكلا

يذلاىمعألايبهذملابصعتلانمملسيهيزنلاركفملاو
ءاضأولورونلااهبحاصنعبجحيذإةيلقعلاىوقلاديقي
شتفيوهويبهذملاضرعتلانعضرعييذلانأل.هلوح
هتيرورضوهنسحعمنيدلايفبهذملانأكرديقحلانع

سبالمبهبشيلب.قحلانازيميفمكحللًاساسأنوكيال
ًاسايقربتعتاليهفةيرورضوةنسحاهنوكعميتلاناسنإلا

ىلعناسنإلاماقمفقوتيامكف.اهبيستكملاماقملًاحيحص
ىلعالنيدلاماقمفقوتياذكههسبالمىلعالهتافص
نأل.برشملاىلعلببهذملاىلعال،أدبملاىلعلبمسالا
.نيدلايفقحلاليلدوهاذه

دئاقعلاوةرمثمراجشأيذناتسببنيدلاهبشينأحصي
وهحيحصلاينيدلاداقتعالادرجمف-راجشألابهيفةديدعلا
حالصلاوهحيحصلانيقيلارمثنأل.رمثنودراجشألاك
مدعنامزلاطاذإو.رجشلاسرغاملرمثلابءاجرلاالولو
عبشيالملاعلاو.رانلامثسأفلانمراجشألاملستالرامثألا
عبشلاىلعلصحيملامنيقيلاةحصدرجمنمدتليالو
.ةحلاصلالامعألاوةنسحلاتافصلايفاهرامثأنمةذللاو
نيقيلالامهإىلعيتلافاعضأيههذهلامهإىلعةنونيدلاو
نمفخأنوكيدقنيدحلملاباقعّنإىتح.حيحصلا
.مهناميإمهتريسفلاختنيذلانينمؤملاباقع

نسحلوحرودتنيقارلانيرونتملانيبةيبهذلاةقباسملاو
فرشألاناديملاوهلوألاو.دئاقعلانسحنمرثكأتافصلا
ةدئافلزجألاودارفألانيبامكتاعامجلانيبةقباسملل
ضغبلادلوتامًاريثكنيقيلايفةرظانملانأل.ةبقاعملسألاو
نيقيرفلايفهديزتحالصلايفةرظانملانوكلاحماصخلاو
.رخآلانمدحاولاامهبرقتو

ةصاخلاىلعميظعقوفتاهيلعقفتملاةماعلائدابمللو
ضرغلابنجتيلاحلاثحبلايفدصقيف.اهيلعفلتخملا
ىلعامبهذمءانباهتياغةنحاشملكءاقتاو.يبهذملا
ماقمسرديفنيصلخمءاقدصأككارتشالاو.هريغضاقنأ
.هبعشةعيرشسدقملاباتكلاوحيسملاصخش

لزنملاسدقملاباتكللنآرقلادييأتيفًالوأرظنلاقفاويف
اذهو.ليجنإلاوةاروتلايأهيمسقيفنآرقللقباسلاو
يتلابئدتبنواهضعببيفتكنةريثكتايآيفدريدييأتلا
.يلامجإمالكبليجنإلاوةاروتلاىلإريشت

لٱاوُتوُأَنيِذَّـلٱاَُّهيَأاَي«
ْ

لَّـزَناَمِباوُنِمآَباَتِك
ْ
ِملًاقِّـدَصُماَن

َ
ا

.)٤:٤٨ءاسنلاةروس(»ْمُكَعَم

ِملٌقِّـدَصُمٌلوُسَرْمُكَءاَجَّـمُث«
َ
نارمعلآةروس(»ْمُكَعَما

٣:٨١(.
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لَزْنَأَو«
ْ
لٱَكْيَلِإاَن

ْ
حلٱِبَباَتِك

ْ
ِملًاقِّـدَصُمِّـَق

َ
َنِمِهْيَدَيَْنيَبا

لٱ
ْ

.)٥:٤٨ةدئاملاةروس(»ِباَتِك

يفَنوُخِساَّـرلٱِنِكَل« لٱِ
ْ

لِع
ْ

ملٱَوْمُهْنِمِم
اَمِبَنوُنِمْؤُيَنوُنِمْؤُْ

.)٤:١٦٢ءاسنلاةروس(»َكِلْبَقْنِمَلِزْنُأاَمَوَكْيَلِإَلِزْنُأ

لٱاَذَهَناَكاَمَو«
ْ
ْنِكَلَوِهللاٱِنوُدْنِمَىَرتْفُيْنَأُنآْرُق

لٱَليِصْفَتَوِهْيَدَيَْنيَبيِذَّـلٱَقيِدْصَت
ْ

ْنِمِهيِفَبْيَرَالِباَتِك
لٱِّـبَر

ْ
.)١٠:٣٧سنويةروس(»َنيَِملاَع

ْنِإُهْعِبَّـتَأاَمُهْنِمىَدْهَأَوُهِهللاٱِدْنِعْنِمٍباَتِكِباوُتْأَفْلُق«
.)٢٨:٤٩صصقلاةروس(»َنيِقِداَصْمُتْنُك

:امهيمسابنيباتكلاىلإريشتيتلاتايآلانمو

لٱَكْيَلَعَلَّـزَن«
ْ

حلٱِبَباَتِك
ْ

ِملًاقِّـدَصُمِّـَق
َ
َلَزْنَأَوِهْيَدَيَْنيَبا

لٱَلَزْنَأَوِساَّـنلِلًىدُهُلْبَقْنِمَليِجْنِإلٱَوَةاَرْوَّـتلٱ
ْ
»َناَقْرُف

.)٤و٣:٣نارمعلآةروس(

ًابوُتْكَمُهَنوُِدَجييِذَّـلٱَّـيِّـمُألٱَّـيِبَّـنلٱَلوُسَّـرلٱَنوُعِبَّـتَيَنيِذَّـلٱ«
يفْمُهَدْنِع ملٱِبْمُهُرُمْأَيِليِجْنِإلٱَوِةاَرْوَّـتلٱِ

ةروس(»ِفوُرْعَْ
.)٧:١٥٧فارعألا

يفْمُهُلَثَم...ُهَعَمَنيِذَّـلٱَوِهللاٱُلوُسَرٌدَّـمَُحم« ِةاَرْوَّـتلٱِ
يفْمُهُلَثَمَو .)٤٨:٢٩حتفلاةروس(»ِليِجْنِإلٱِ

لٱَلْهَأَّـنَأْوَلَو«
ْ

َةاَرْوَّـتلٱاوُماَقَأْمَُّـهنَأْوَلَو...اوُنَمآِباَتِك
ْنِمَوْمِهِقْوَفْنِماوُلَكَألِْمِّـهبَرْنِمْمِهْيَلِإَلِزْنُأاَمَوَليِجْنِإلٱَو
َحت
ْ

.)٦٦و٥:٦٥ةدئاملاةروس(»ْمِهِلُجْرَأِت

لٱَلْهَأاَيْلُق«
ْ

َةاَرْوَّـتلٱاوُميِقُتىَّـتَحٍْءَيشَىلَعْمُتْسَلِباَتِك
.)٥:٦٨ةدئاملاةروس(»ْمُكِّـبَرْنِمْمُكْيَلِإَلِزْنُأاَمَوَليِجْنِإلٱَو

لٱَكُتْمَّـلَعْذِإَو«
ْ

حلٱَوَباَتِك
ْ
ةروس(»َليِجْنِإلٱَوَةاَرْوَّـتلٱَوَةَمْكِ

.)٥:١١٠ةدئاملا

لٱَلْهَأاَي«
ْ

ملِباَتِك يفَنوُّجاَُحتَِ ُةاَرْوَّـتلٱِتَلِزْنُأاَمَوَميِهاَرْبِإِ
:٣نارمعلآةروس(»َنوُلِقْعَتَالَفَأِهِدْعَبْنِمَّـالِإُليِجْنِإلٱَو
٦٥(.

يفْمُهاَميِس« يفْمُهُلَثَمَكِلَذِدوُجُّسلٱِرَثَأْنِمْمِهِهوُجُوِ ِ
يفْمُهُلَثَمَوِةاَرْوَّـتلٱ .)٤٨:٢٩حتفلاةروس(»ِليِجْنِإلٱِ

ِملًاقِّـدَصُمَمَيْرَمِنْبٱىَسيِعِبْمِهِراَثآَىلَعاَنْيَّـفَقَو«
َ
َْنيَبا

ِملًاقِّـدَصُمَوٌروُنَوىًدُهِهيِفَليِجْنِإلٱُهاَنْيَتآَوِةاَرْوَّـتلٱَنِمِهْيَدَي
َ
ا

لِلًةَظِعْوَمَوىًدُهَوِةاَرْوَّـتلٱَنِمِهْيَدَيَْنيَب
ْ

ةدئاملاةروس(»َنيِقَّـتُم
٥:٤٦(.

:هدحوليجنإللةدّيؤملاتايآلانمو

لَو«
ْ
ْمُكَْحيَْملْنَمَوِهيِفُهللاٱَلَزْنَأاَمِبِليِجْنِإلٱُلْهَأْمُكْحَي

لٱُمُهَكِئَلوُأَفُهللاٱَلَزْنَأاَمِب
ْ
.)٥:٤٧ةدئاملاةروس(»َنوُقِساَف

ةروس(»َليِجْنِإلٱُهاَنْيَتآَوَمَيْرَمِنْبٱىَسيِعِباَنْيَّـفَقَو«
.)٥٧:٢٧ديدحلا

:اهدحوةاروتللةدّيؤملاتايآلانمو

»ِهللاٱُمْكُحاَهيِفُةاَرْوَّـتلٱُمُهَدْنِعَوَكَنوُمِّـكََحيَفْيَكَو«
.)٥:٤٣ةدئاملاةروس(

لَزْنَأاَّـنِإ«
ْ
هبُمُكَْحيٌروُنَوًىدُهاَهيِفَةاَرْوَّـتلٱاَن ...َنوُّيِبَّـنلٱاَِ

لٱُمُهَكِئَلوُأَفُهللاٱَلَزْنَأاَمِبْمُكَْحيَْملْنَمَو
ْ

ةروس(»َنوُرِفاَك
.)٥:٤٤ةدئاملا

حلٱِلَثَمَكاَهوُلِمَْحيَْملَّـمُثَةاَرْوَّـتلٱاوُلِّـُمحَنيِذَّـلٱُلَثَم«
ْ
ِراَمِ

لٱُلَثَمَسْئِبًاراَفْسَأُلِمَْحي
ْ
»ِهللاٱِتاَيآِباوُبَّـذَكَنيِذَّـلٱِمْوَق

.)٦٢:٥ةعمجلاةروس(

حلٱَوُهَوُهَءاَرَواَمِبَنوُرُفْكَيَواَنْيَلَعَلِزْنُأاَمِبُنِمْؤُناوُلاَق«
ْ

َُّق
ِملًاقِّـدَصُم

َ
.)٢:٩١ةرقبلاةروس(»ْمُهَعَما

ِهللاٱُلوُسَرِّـينِإَليِئاَْرسِإيِنَباَيَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعَلاَقْذِإَو«
ِملًاقِّـدَصُمْمُكْيَلِإ

َ
:٦١فصلاةروس(»ِةاَرْوَّـتلٱَنِمَّـيَدَيَْنيَبا

٦(.

ِملاًقِّـدَصُمَو«
َ
:٣نارمعلآةروس(»ِةاَرْوَّـتلٱَنِمَّـيَدَيَْنيَبا

٥٠(.

لَزْنَأاَمِباوُنِمآ...َليِئاَْرسِإيِنَباَي«
ْ

ِملًاقِّـدَصُمُت
َ
»ْمُكَعَما

.)٤١و٢:٤٠ةرقبلاةروس(

لآةروس(»َنيِقِداَصْمُتْنُكْنِإاَهوُلْتٱَفِةاَرْوَّـتلٱِباوُتْأَفْلُق«
.)٣:٩٣نارمع
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لحدقنآرقلانأهاوحفيأرنيملسملانيبرشتنادق
هصوصنيفصخليوعمجيهنأىوعدبليجنإلاوةاروتلالحم
يذلاديحولاباتكلانأو.امهيفديفمويرورضوهاملك
.نآرقلاوهمالسإلاروهظدعبنيدلايفهيلعلوعي

هتدئافوهتيمهأنوكتاليأرلااذهةحصضارتفاىلعف
يذلاهتحصىلعناهربلاو.يحيسمللاهنمرثكأملسملل
تاذنكل.ًاضيأيناثلليفكينأبجيلوألليفكي
ركذينآرقلانأل.يأرلااذهلضحدمظعأةينآرقلاصوصنلا
.امهنعلقتسمثلاثباتكهنأكنآرقلاعمليجنإلاوةاروتلا
:لاق

يفَنوُلِتاَقُي« ًاّقَحِهْيَلَعًادْعَوَنوُلَتْقُيَوَنوُلُتْقَيَفِهللاٱِليِبَسِ
يف لٱَوِليِجْنِإلٱَوِةاَرْوَّـتلٱِ

ْ
.)٩:١١١ةبوتلاةروس(»ِنآْرُق

هبَنِمْؤُنْنَلاوُرَفَكَنيِذَّـلٱَلاَقَو« لٱاَذَِ
ْ
َْنيَبيِذَّـلاِبَالَوِنآْرُق

.)٣٤:٣١أبسةروس(»ِهْيَدَي

لٱَوِهِلُسُرَوِهِبُتُكَوِهِتَكِئَالَمَوِهللاٱِبْرُفْكَيْنَمَو«
ْ
ِرِخآلٱِمْوَي

.)٤:١٣٦ءاسنلاةروس(»ًاديِعَبًالَالَضَّـلَضْدَقَف

ْنِمَلِزْنُأاَمَوَكْيَلِإَلِزْنُأاَمِباوُنَمآْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَي«
ةروس(»ًاديِعَبًالَالَضْمُهَّـلِضُيْنَأُناَطْيَّـشلٱُديِرُيَو...َكِلْبَق
.)٤:٦٠ءاسنلا

نأب»هبتكوهللاةملك«لوقلايفنيبتيتايآلاهذهنمف
ةثالثلابتكلالبهدحونآرقلانالوانتيالرفكلاوناميإلا
ليجنإلاوةاروتلايأىلوألاةيآلايفاهؤامسأتدرويتلا
يغلأدقامبرفكلاوأناميإلانكميفيكف.نآرقلاو
.لدبتساو

فتكيملهنماومقننيذلاىلعدرلادمحمدصقاملو
هناميإهقيقحتكلذىلعدازلبهيلإلزنأامبهناميإبهحيرصتب
وزعيامدنعو.)٥:٦٤ةدئاملاةروس(ًاضيألبقنملزنأامب
اذهقلعيًاديعبًالالضسانلالالضإدصقناطيشلاىلإ
يأًاضيأهلبقلزنأامبلبطقفنآرقلارمأبسيللالضإلا
.ليجنإلاوةاروتلا

ريغهنوكل.هددصيفنحنيذلايأرلللاجمدعبسيلف
ملسمللنكميةينآرقةدحاوةيآىلإقالطإلاىلعدنتسم
.اهيلعهينبينأفصنملاققدملا

ناكلهلبقلزنأاممًالدبنآرقلالزنأولهنأًاضيألاقي
اهفورحبلزنملاكلذتايآضعبىلإهيفراشينأرظتني
نأل.ليجنإلايفعقاولاوهامكةيهلإةقباسلاوقألًامارتحا
ىلإدنتسيو.ةاروتلايأهقباسنمةريثكتاسابتقابيتأياذه
.ًايلكًادانتساباتكلاكلذ

يفنحنيذلايأرلانورصانينيذلاّنأيفبيرالو
ىسومىلعلزنأهناحبسىلوملانأمهلوقبنوعرذتيهددص
لوأللًافلخليجنإلاباتكىسيعىلعلزنأمثةاروتلاباتك
ًافلخنآرقلاوهًاثلاثًاباتكدمحمىلعلزنأمث.هنمًالدبو
تحصولف.امهنعهئانغإوامهلحمهلولحىنعمبهيقباسل
هرخآيفةجيتنلاةحصتزاجامبرجاجتحالااذهيفةمدقملا
ديعباهفلخوةاروتلالحملحليجنإلانأبلوقلانكل.ًاضيأ
الهذهنأل.ةينآرقلاصوصنللًاضيأٌفلاخموةقيقحلانع
.ًابلاغًاعمامهركذبامهيلكامهييحتلبنيباتكلانيذهمعدت

الو.ةاروتللةيرورضةمتتوةمزلتسمةجيتنليجنإلاف
ةمدقملاولصألاتوبثعمالإةمتتلاوأةجيتنللةميق
ديأميلعتلاهترشابملوأدنعحيسملاعوسيو.امهظفحو
:هلوقيفةقيقحلاهذه

اَم.َءاَيِبْنَألٱِوَأَسوُماَّـنلٱَضُقْنَألُتْئِجِّـينَأاوُّنُظَتَال«
.)٥:١٧ىّتم(»َلِّـمَكُألْلَبَضُقْنَألُتْئِج

حرصلليجنإلاوةاروتلانعًالدبنآرقلاناكولمث
سيلنكل.ةريصبىلعهلهأنوكيلهيلإراشملالادبتسالاب
الوًالوأهانركذيذلايفرحلاسابتقالانمءيشنآرقلايف
ًارركملادبتسالايفنيهنألباملادبتسابحيرصتلانم
:نيذلابنؤتيتلاةيآلايفامككلذ

.)٤٨:١٥حتفلاةروس(»ِهللاٱَمَالَكاوُلِّـدَبُيْنَأَنوُديرُي«

:لوقتيتلاةيآلايفو

ِهللاٱِةَّـنُسِلَدَِجتْنَلَفَنيِلَّـوَألٱَةَّـنُسَّـالِإَنوُرُظْنَيْلَهَف«
.)٣٥:٤٣رطافةروس(»ًاليِدْبَت

نوردصيوةمظنأنونسيأطخللمهضرعتلرشبلانأملعن
أطخلالدبتسيفللخلاوأطخلانماهيفامرهظيمثتاررقم
لجيهناحبسيرابلانكل.نسحألابنسحلاوباوصلاب
يفاهنلعييتلاةينيدلاةمظنألاو.كلذلثمنعًامامت
الإنكميالاهظفحبرمأيوةفلتخمبوعشلوةفلتخمتاقوأ
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ضعبفالتخانمرهظياممغرىلعًارهوجةقفتمنوكتنأ
ةمزلتسمضعبباهضعبطبرتيتلاةقالعلانأل.اهروص
ىطعُياملًارياغميدوهيلليحولانوكيالف.ةنيتموةقطانو
ملسمللىطعُياملًارياغميحيسمللىطعُملاالو.يحيسملل
لقعلاملسيالو.ةيتقولاةيضرعلاةفيفطلارومألايفالإ
.ةيهلإلاتانالعإلايفيقيقحلاضقانتلاناكمإبميلسلا

امدعبهللاهنلعأيذلايحيسملاماظنلانأىرتكلذل
هلبقلزنأيذلاتبثوقدصدقيدوهيلاماظنلانلعأ
سيلةميظعةميقبنورقينويحيسملاف.هيلعىنبوهمظعو
قبسألاباتكلااذهنوتبثيو.ًاضيأةاروتلللبطقفليجنإلل
هنولجيوسدقملامهباتكنملوألاءزجلاهنولعجيو.هفورحب
.هيلعليجنإلاينُبيذلاساسألاهنأل.ليجنإلانوّلجيامك
لوألاذإ.ناباتكالدحاوباتكليجنإلاوةاروتلانمفلؤُيف
.ساسأالبلوألانودبيناثلاولماكريغيناثلانودب
يفًاضيأرهظيليجنإلاوةاروتلانيبيرهوجلامئادلالاصتالاو
ةلمكتلاومامتالابلطتياممتاوبنوزومروتاراشإودوعو
نودبصقانامهنمالكنأانلقكلذل.ليجنإلايفنيرهاظلا
.رخآلا

نييحيسمللليجنإلاالو.مهدحودوهيللتسيلةاروتلاف
دحاولاهلإلانمنيلسرمعمجأملاعللامهيلكامهنإلب.طقف
نودمهريخديريوًاعيمجمهبحيهنألةفاكةلقاعلاهقئالخل
ملسملامكحياهبانيتأيتلاةلدألابجومبو.ةاباحمىندأ
هددصيفنحنيذلالادبتسالابلئاقلايأرلانأبلداعلا
.ةنهارةقيقحالنظدرجمهنأوناهربلابدّيؤمريغنهاو
.نييحيسملاودوهيلاتاجاجتحالةلباقمطبنتسادقهلعلو
.يأرلااذهبهريغعانقإةبوعصملسملابرغتسيالف

هبكسمتييذلارخآلايأرلايفلاقينأبجياذامو
ليجنإلاوةاروتلامهلوبقمدعنأوهونيملسملانمنوريثك
نييلصألااسيلامهنوكىلعينبماهنومضمونييلاحلا
ذنمادقفدقنييلصألانأنومعزيمهنأل.نآرقلايفنيديؤملا
مهيرمأهمدعوأًاضيأيأرلااذهةحصف.ميدقنمز
هصحفيفنيقيرفلاضرغونيملسملامهيامكنييحيسملا

ىلعفوقوللصالخإبثحبلايأًادحاونوكينأبجي
.هيفباوصلارادقم

نأبيعدييذلانأوهةيضقلاهذهيفلوألالوقلاف
مدقينأهيلعامهلصأدقفدقنيدوجومنيمهمنيباتك
نيباتكاناكىتماميسالوهاعدمديؤيًاعطاقًاناهرب
يفللخلانايبلجأللصألاكلذةروصزربينأو.نيلزنم

يفريوزتلاوأفيرحتلاىعدانإو.امهضفرينيذللا
تناكالإوةغمادججحبهاعدممعدينأهيلعفامهتايوتحم
ًاناسنإمهتينملثمهلثمو.اهبدتعيالةغرافهتاءاعّدا
هتمهتبحسيفالإوةيفاكلانيهاربلابلدعلاهبلاطيفةميرجب
.اهتابثإنعًازجاعهنوكل

ذنمهنأناهربلابنوققحيدوهيلافةاروتلابقلعتياميفامأ
نملكىلعمهتظفاحمتناكمويلااذهىلإمهباتكبتك
اهقوفتالًادجةديدشًاضيأهتاكرحنملكىلعلبهفورح
ًاملاسباتكلااذهءاقبنأو.مهنآرقىلعنيملسملاةظفاحم
مهتتشتوميظعلامهلكيهوةسدقملامهتنيدمبارخمغرىلع
بئارغنموهلةنوكسملاراطقألكيفةنسيفلأوحنةدم
.خيراتلا

ةاروتنييحيسملالوبقوهرظنلابجوتسييذلارمألاف
نيبرمتسملاماصخلانوكلاحاهتيفرحباهدييأتودوهيلا
ىلعنييحيسملالمحينأهبأدنموًاروهشمًارمأنيقيرفلا
.ًاليبسكلذلاودجوولدوهيلاباتكضفر

مهزعنابإيفاوناكموينييحيسمللدوهيلاداهطضاو
عبتاموحيسملامهبلصدنعهدشأغلبروهشمرمأمهتلوصو
نيريثكبكتفلاوليكنتلابورضوباذعلالازنإنمكلذ
.ًاضيأ)نييراوحلا(هلسرنموىتحهعابتأنم

املمث.هبنورختفيلبكلذنوركنيالمهسفنأدوهيلاو
ذخأنييحيسملاىلإةلوصلاتلقتناونامزلاةرئادتراد
كلذىلعدهاشلاو.دوهيلامهداهطضاىلاوتفماقتنالابءالؤه
ابوروأءاحنأيفنييحيسملاضعباهراثأيتلاةعيظفلاحباذملا
تدلوتفدوهيلانمةريثكًافولأتكلهأفةيقرشلاوةطسوتملا
.ةنسيفلأءاهزتمادنيقيرفلانيبةلاضعوةرمةضغب

وأريوزتلاةمهتلًاقحًاضّرعمدوهيلاباتكناكول
هباوكّسمتيونويحيسملاهديرينألقعيلهففيرحتلا
مهلًاروتسدهفورحبوهامكهوذختيومهسفنأدوهيلاكُّسمت
اورباثيوهولجيومهتافلؤميفهودمتعينأومهليجنإكًاسدقم
؟هنومضمباومزتليوًايمويهريسفتوهسردوهتعلاطمىلع
سرادملايفمثمهدباعميفهلامعتسانعنوكفنيالمهنإف
ىلعةلئاطًالاومأًايونسنوقفنيو.ًاضيأعداخملاوتويبلاو
باتكهنأعمةنوكسملاراطقألكيفهرشنوهعبط
يهميظعنأشتاذةربعاذهلكيفسيلأ.مهموصخ
ةاروتلاةحصىلعنيهاربلامهأنموخيراتلابئاجعنم
؟فيرحتلانماهتمالسو
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نمةديدعخسندوجوبنودهشينويرصعلاءاملعلاو
.نينسلاتائمبمالسإلاروهظلبقتبتكليجنإلاوةاروتلا
لوخدلليبسالف.نآلاامهنمرشنياملةقباطماهنأو
امهدييأتومالسإلاروهظدعبليجنإلاوةاروتلاىلعفيرحتلا
.نآرقلايف

روهظدعبليجنإلايففيرحتلالخدولهنأرهاظرمألاو
نمًالدبهيلعنآرقلاضرتعاليمالسإلاحتفلالبقوحيسملا
خسنلاعمةلباقملابحضتالهدعبلخدولو.هديؤينأ
٣.ًافنآاهيلإراشملاةميدقلا

سيليلاحلانآرقلانأىعداوناسنإماقهنأضرفىلعف
قرفدنعنآرقلالوبقنأبهيلعدريالفأيلصألاوه
ناهربوهمهريغونييعيشلاونيينسلاكةدعابتملانيملسملا
ءالؤهنيبناكالإو؟يلصألاوهيلاحلانآرقلانأىلععطاق
نآرقنأويلصألاهنأيعديورخآًانآرقزربينمماوقألا
.فّرحمنيرخآلا

دوجوملاليجنإلاةمالستابثإلفاكناهربلااذهلثمف
تاموصخلاةرثكعمهيلعمهقافتانأل.نييحيسملادنعًايلاح
بيرلكعفديةديدعلامهفئاوطضعبنيبةيومدلاةيئادعلا
يفيهمهنيبتافالتخالامظعأنأملعيلو.كلذيف
ةليلقتاملكزواجتتالو.طقفهريسافتوليجنإلاتامجرت
ًايعطقرثؤيملاممةيمهأتاذبتسيلاهنملقأتارابعوًاددع
مهراودألكيفمهعيمجنييحيسملادنعليجنإلاةدحويف
.ةيخيراتلا

يرهوجلاطابترالانمهيلإةراشإلاتقبسامىلإدعنلو
نمدبالهنألوقنفامهتحصدّيؤياممليجنإلاوةاروتلانيب
ىلإةريثكتاراشإاهيفظحاليةاروتلاهتعلاطمدنعملسملانأ
دوهيلانيقيرفلاالكهبفرتعياذهو.اهدعبيتأيديدجدهع
باتكلاهبلطتيامىلعقبطنييذلاليجنإلاف.نويحيسملاو
همساو.ًافرحموأًاروزمنوكينأنكميالهديؤيوهلبقلزنملا
.»ميدقلادهعلاب«هطابتراىلعلدي»ديدجلادهعلا«

ليجنإلانععافدلابنومتهيالنييحيسملانمنومهافلاو
نأىلوألابمهمهيلبال.ًاقداصنكيملاممهيديأنيبيذلا
نأًاتاتبىضرياللقاعلانأل.هقدصوهلصأاودكأتي
فشكينأنمدبالرهدلانأبهملعللطبلابثبشتي
ًالوذخمبذكلابكسمتملكيمسيفبذاكلاوبذكلا
.ًالوذرمو

بيقنتلانمءاملعلاهلذبامملعلالهأالإفرعيال
ءالؤهنيبو.هبقلعتياموليجنإلاسرديفققدملايملعلا
يفنوبغريوهيفيذلاميلعتلانوضفرينوريثكنيققدملا
نونمؤملا(رخآلاقيرفلاو.اوعاطتسانإًايملعهداسفإ
لكنعهصحفيفدرجتلاىلعصرحلاديدش)ليجنإلاب
.ماكحألايفقدصلاوماتلاصالخإلابوشيضرغ
عمةقيقحلاىلعفوقولايأدحاوضرغلنايعسيناقيرفلاف
قافتالايهاهصيحمتةجيتنو.امهبئاغريفيلكلانيابتلا
هيرصاعموعوسيءاقفرىلإيلاحلاليجنإلاةباتكةبسنىلع
تابثإلةيافكركذاميفو.مهءامسأهرافسألمحتنيذلا
نمناديؤملانايلصألاامهنييلاحلاليجنإلاوةاروتلانوك
.ريوزتلاوأفيرحتلاةبئاشنمناملاسامهنأوهسفننآرقلا

قيرطيفةيراجةثحابملاتناكىتمهنأمولعملانم
لجألًافقومضرفينأقيرفلكلزوجيصالخإلاوةطاسبلا
ةقيقحلارهظتنأىلإهرظانمهيعديامةحصثحبلاءافيتسا
ثحبلااذهةءادبيفانضرفدقهيلعو.ةثحابملاةياهندنع
انلقحيف.يهلإلايحولانمنآرقللملسملاهيعديامةحص
يفهديقترصحبيحيسملابلاطنامكملسملابلاطننأ
ليزيرصحلااذهذإ.هبىحومهدقتعييذلاهباتكبتاينيدلا
رومأيفامهنيبعقاولادعابتللةببسملاتارثعلابعصأ
تقحلأيتلاتادايزلاةجيتنيهتارثعلاهذهنأل.نيدلا
.يحولاببتكامب

دنعىرخأونييحيسملادنعةدحاوةفاضإركذبيفتكنف
مفنمملسملاهعمسيامبعصأناكامبرف.نيملسملا
مأميرمةيمستنييحيسملابتكيفهأرقيوأنييحيسملا
ةيمستلاهذهتناكولف»هللامأ«و»هلإلاةدلاو«حيسملا
نمصانميحيسمللناكامليحولاباتكيفةدراو
.اهلامعتسا

اهلامعتسازوجيالوًاقلطماهلةحصالهنألدرتملاهنكل
نباوههللانباهنأامكناسنإلانباوهيذلاحيسملانأل
هتعيبطباهلًايعطقةقالعالو.طقفةيرشبلاهتعيبطيفميرم
ناكامبررخآلاهجولانممث.ليحتسملاقوفكلذذإةيهلإلا
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.ةديدعلاتاسابتقالاهذهنم



يفهأرقيوأملسملامفنميحيسملاهعمسيامبعصأنم
وللوقلااذهنأل.مهتريسيفءايبنألاةمصعبلوقلاوههبتك
قبيملف.امهلطبيفليجنإلاوةاروتلاةحصلًايفانمناكلحص
فذحقافتالاومهافتلالئاسومظعأنمنأيفبير
.يهلإلالصألابءافتكالاوةيرشبلاتادايزلا

صلخملاملسملاهلوقياميفمالكلانمرمامدعبف
ًادانتساقداصلايحيسملاهلوقياذاملأسيهنآرقىلإًادانتسا
اميفرظنلانمقبسامدعبو.نآرقلانمديؤملاهليجنإىلإ

ةينآرقلاهتنجرامثأنمهبهذميفنيمألاقداصلاملسملاهينجي
هرابخأدروييذلاليجنإلاوعيفرلاحيسملاماقمبقلعتيامم
ضعبملسملاهيخألحضوينأيحيسملانمبلطيهمالكو
رومألايفهماكحأيففصنييكليليجنإلاسودرفلارامثأ
.ةيحيسملا

نميسيئرلادصقللديهمتلايهاهانطسبيتلاحورشلاف
انأ«:حيسملاعوسيلوقيناعميهاميفرظنلايأانتلاقم
.»ملاعلارونوه

نآرقلايفديؤمانيديأنيبدوجوملاليجنإلانأثيحو
هبهافيذلاميظعلايبنلاىلإمالكلااذهبسنيهنأثيحو
رونهبشيهنأل.ًاضيأملسملاىلعًاديقلوقلااذهحبصي
نمتائفضعببرصحنيالولماشوماعوهيذلاسمشلا
.ًالماشًالماعيهلإلاقحلاروننوكيىرحألابمكف.رشبلا

باطخيفدرو»ملاعلارونوهانأ«:حيسملاعوسيلوقنإ
يفميظعلامهلكيهيفمهئاسؤرويدوهيلابعشلاىلعهاقلأ
.ًالهسهقيدصتالوًاطيسبلوقلااذهسيلو.ميلشروأ
وأاذهكلوقلوبقنكلو.ًاتابًاضفرهوعماسذئنآهضفرف
.ملكتملاصخشيفهدقتعنامىلعفقوتيهضفر

يفةلودمظعأمكاحوهانأ«لوهجمبيرغرئازلاقاذإ
هنأامإنومكحيمهنأيفبيرال؟نوعماسلامكحياذام»ملاعلا
ًايذاهملكتيوأ.هلاوقألالوهلثرتكيالفًاحزامملكتي
ملكتيوأ.هنعدعتبيوهيلعفسؤيفيلقعلادشرلاهدقفل
قبطيفًاقداصملكتيهنإفالإو.هنمرذحيورقتحيومذيفًابذاك
.هماقمةعفرىلعهتلماعمًاعيرسنوعماسلا

مهتينأميقتسملاملسملاىلعليحتسيهنأيفبيرالو
قداصوهاذإ.عادخلاوأنايذهلاوأحازملابميرمنباىسيع
هبابيفًادرفنملوقلااذهناكول.»ملاعلارونوهانأ«هلوقب
وأأطخسدقملاليجنإلايفلخددقهنأبكشلانكمأل

يبنلااذهلاوقأنمهريغريثكعمًامامتقفتيهنكل.ةسلخ
يذلافقوملاىلعًاضيأقبطنيو.ليجنإلايفةنودملاريهشلا
نأمتحتيكلذل.سانلانيبهروهظمايألكهسفنلهذختا
هتقالعليويحلوقلااذهو.ًاضيأنيملسملاروننوكي
صالخلاطورشنأملعيلقاعلانأل.يدبألامهصالخب
عونتتنأوأةيبهذمنوكتنأنملدعأولجأكالهلاو
يهطورشلاهذهو.لحنلاوبوعشلافالتخابفلتختو
الويعيبطلارونلاهيلإزمرييذلايناحورلارونلابابنم
ماودلاىلعنوكيالاذهنأل.يرهوجلاهلكشهعونتلوانتي
.ًادحاوالإ

كالهلانمًاصلخمسانللهللاماقأىتمهنأيفبيرال
ًاضيأحلصينأنمدباليدوهيللحلصييذلافيدبألا
صلخملاوهنمعلاؤسلاف.ينثوللويحيسمللوملسملل
مهأوهكالهلاوةئيطخلانمرشبلايجنيلهللانمنيعملا
.لكللدحاوباوجلاو.فئاوطلاعيمجللاؤس

ةيضرعلارومألايفةيبهذملاتافالتخالانأهبملسملانم
ديلايفعباصألافالتخاكةيرورضلبالةديفمنوكتدق
نأريغ.دحاولاشيجلايفةديدعلاقرفلافالتخاوةدحاولا
.نيدلايفتايرهوجلاىلإزواجتيالديفملاوزئاجلافالتخالا

دحاوهلإبداقتعالاىلعًاعيمجباتكلالهأقفتاامكو
دمتعملاىلعًاضيأاوقفتينأمهيلع.ىلاعتهتافصىلعوطقف
عيمجصالخلدحاولاهلإلااذهنمماقملاصاخلايهلإلا
دمتعملااذهىلعنأل.ةقئافةيمهأقافتالااذهلو.رشبلا
ةلماكلاهتدارإحاضيإوقلاخلاراكفأنالعإلجأللوعيهدحو
طورشعمةئيطخلانمسانلاصيلختلىلاعتهريبادتراهظإو
اذهالإعيطتسيالو.اهباقعوةيدبألاةنونيدلانمةاجنلا
امرشبلانيعأمامأهصخشيفلثمينأءامسلانملسرملا
يفمهلًاعضاولجوزعهتافصنمهليثمتزوجيونكمي
نمف.مهراوطألكيفهباولثمتيلًالماكًايرشبًالاثمهتريس
.رشبلاصالخللسرملاديحولادمتعملااذهىرتايوه

ميرمنباعوسييفنأنيبتةريثكتايآليجنإلايفنإ
ةقئافلاةذللارساذهو.اهانركذيتلابيلاطملاوطورشلامتت
ميلسركفوةصلاخةينبليجنإلاوعلاطماهبرعشييتلا
ةئيطخلانمصالخلاةيفيكىلعفوقولايفةقداصةبغرو
.اهبقاوعو

روشومىلعرونلاةعشأعقتامدنعهنأملعلاانديفي
اهنمنوكتييتلاةعبسلااهناولأىلإلحنتجاجزنم)مّسجم(
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اهنمنوكتيفثيغلاتارطقىلعتعقواذإامكلماكلارونلا
هلققحيحلاصلاحونلًاميدقنيعتدقيذلاحزقسوق
ةيهلإلاةمحرلاثويغتارطقىلعف.رشبلاوحنةيهلإلاةمحرلا
يناحورلارونلاحزقسوقمسرينيكلاهلاةاطخلارشبلاوحن
اذإو.ملاعلارونحيسملاعوسيصخشيفءامسلانمردحنملا
ىلإرونلاءاملعلالحنمةميظعةيملعدئاوفملاعللناك
تايلمعلايفهدرفمبنوللكمادختسالجألةفلتخملاهناولأ
تافصسردنمةميظعدئاوفلصحتىرحألابمكفةمهملا
.ةدحاوةدحاوملاعلارونوهيذلاصخشلا

لوقيفاذهكليصفتىلإةليلجةراشإعلاطملادجي
:ليجنإلايفبيبحلاانحويلوسرلا

يفُتْنُك« يفِحوُّرلٱِ ًاتْوَصيِئاَرَوُتْعِمَسَو،ِّـبَّـرلٱِمْوَيِ
لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ:ًالِئاَقٍقوُبِتْوَصَكًاميِظَع

ْ
ُلَّـوَألٱ.ُءاَي

لٱَف...ُرِخآلٱَو
ْ
اَّـَملَو.يِعَمَمَّـلَكَتيِذَّـلٱَتْوَّـصلٱَرُظْنَألُّتَفَت

لٱ
ْ
يفَو،ٍبَهَذْنِمَرِياَنَمَعْبَسُتْيَأَرُّتَفَت ملٱِعْبَّـسلٱِطَسَوِ

ِرِياَنَْ
َدْنِعًاقِطْنَمَتُمَو،ِنْيَلْجِّـرلٱَىلِإٍبْوَثِبًالِبَْرسَتُم،ٍناَسْنِإِنْبٱُهْبِش
ِناَضَيْبَأَفُهُرْعَشَوُهُسْأَراَّـمَأَو.ٍبَهَذْنِمٍةَقَطْنِمِبِهْيَيْدَث
لَّـثلٱَكِضَيْبَألٱِفوُّصلٱَك

ْ
ُهْبِشُهَالْجِرَو.ٍراَنِبيِهَلَكُهاَنْيَعَو،ِج

يفِناَتَّـيِمَْحماَمَُّـهنَأَك،ِّـيِقَّـنلٱِساَحُّنلٱ ِتْوَصَكُهُتْوَصَو.ٍنوُتَأِ
يفُهَعَمَو.ٍَةريِثَكٍهاَيِم لٱِهِدَيِ

ْ
١:١٠ايؤر(»َبِكاَوَكُةَعْبَسىَنْمُي

-١٦(.

اذهنيمييفةعبسلابكاوكلاهذهنمالكنأروصتن
ىدحإلثمي»ناسنإلانباهبش«وهيذلاديجملاصخشلا
يفاهمضوضعبلاباهضعباهجازتمابيتلاةديرفلاهاياجس
نوكينألحلصييذلاعطاسلارونلالصحيدحاوصخش
.عمجأملاعلارون

اهيفدرفتييتلارومألاىلإرظنلاهجونيلاحلاانثحبيفف
سيلودحأاهيفهكراشيالهيفةروصحميهوحيسملاعوسي
ءايبنألاولسرلانمهريغىلعطقفاهيفقوفتييتلاىلإ
ةماقتسالاوربصلاوملحلاوةريغلاوعضاوتلاوةنازرلاوةمكحلاك
.اهريغوةيهلإلاةئيشملاىلإميلستلاو

نمالإفرعتالحيسملاعوسياياجسنأمولعملانمو
يهثحبلااذهيفتادنتسملاف.ليجنإلايفةبوتكملاهتريس
انقيأويلصألاهعضوىلعًايقابهانفرعيذلاليجنإلالاوقأ
حيسملاعوسيةيصخشةقيقحديفيقداصوحيحصربخهنأ
امبرحلاملسملافارتعابلمألاانلققحيف.هلامعأوهلاوقأو

يتلاةعبسلابكاوكلايفةلثمملاايازملانمليلجلادرفلااذهل
.يتأياماهلوأوهنيمييفاهكسمي

نملباهتاذضرألانمسيليعيبطلاضرألارون
نأنكمياليناحورلاملاعلارونو.اهقوفةيوامسلامارجألا
عبنمءامسلانميأملاعلاقوفنملبملاعلالهأنمنوكي
»ملاعلارونوهانأ«لاقيذلانأبجعالف.يناحورلارونلا
:ليجنإلايفدرودقو.ءامسلانمىتأهنأًارارمحّرصدق

يف« لٱِ
ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱ
ْ

لٱَو.َهللاٱُةَمِلَك
ْ

،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك
١:١انحوي(»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم
.)١٤و

:دوهيلانمهيعماسلحيسملاعوسيلاقو

لٱاَذهْنِمْمُتْنَأ«
ْ

لٱاَذهْنِمُتْسَلَفاَنَأاَّـمَأِ،َملاَع
ْ

ِ»َملاَع
.)٨:٢٣انحوي(

لٱَىلِإُتْيَتَأْدَقاَذِهلَو«
ْ

لِلَدَهْشَألَِملاَع
ْ
:١٨انحوي(»ِّـقَح

٣٧(.

خلٱَوُهاَنَأ«
ْ
.)٦:٤١انحوي(»ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱُزُْب

.)٨:٥٨انحوي(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَيْنَأَلْبَق«

:مهباجأملاعلارونهنأهلوقىلعهوضرتعااملو

ْنِمُمَلْعَأِّـينَأل،ٌّقَحِيتَداَهَشَفِيسْفَنِلُدَهْشَأُتْنُكْنِإَو«
َنْيَأْنِمَنوُمَلْعَتَالَفْمُتْنَأاَّـمَأَو.ُبَهْذَأَنْيَأَىلِإَوُتْيَتَأَنْيَأ
.)٨:١٤انحوي(»ُبَهْذَأَنْيَأَىلِإَالَوِيتآ

:لاقىلصاملو

ملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجمَنآلٱَو«
يِذَّـلٱِدْجَْ

لٱِنْوَكَلْبَقَكَدْنِعِيلَناَك
ْ

.)١٧:٥انحوي(ِ»َملاَع

درودقويهلإلارونلاىرتنأةيرشبلانيعللنكميالهنإ
:هلوقيفكلذنايبليجنإلايف

هللاَا«
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُّ

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو ِنْضِحِ

.)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱ
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ءامسلانملزنملاعلارونوهيذلانأديفتةيآلاهذهف
ميرمنمدلواملةيقيقحةيرشبةعيبطهذاختابرشبللرهظيل
لسرلارئاسنعدرفتهسنأتوءامسلانمهلوزنيففءارذعلا
نكسيذلايوامسلاديحولاصخشلاهنوكلو.ءايبنألاو
٤.عمجأملاعلاروننوكينأهلقحينآلاىلإءدبلاذنمملاعلا

يوامسلاحيسملاعوسيلصأ:لوألابكوكلا

.هتعيبطيفةماتلاةراهطلارونعطسيبكوكلااذهنمو
ماتناكنمالإملاعلاروننوكينأحلصيالهنأيفبيرالو
.ةراهطلا

نأنكميالف،ملاعلالهأنيبًامامترهاطنمسيلو
لوزنلافكلذلو.ةراهطلازكرمءامسلانمالإاذهلثميتأي
ًاصّلخمهللاهميقينميفًامزالًاطرشراصءامسلانم
حتفنتحالصلاوصالخلاةبلاطلابولقلاو.رشبللًاعيفشو
نأعيطتسيهدحوهنأل.ءامسلانماهيتأيصّلخملًاعبط
يذلاف.ةيقيقحوةيلجةروصىلعةيوامسلارومألااهلنلعي
هبشتينأيهتشيوةماتهتراهطويوامسهلصأًاصلخمعبتي
هصّلخمةراهطرونف.ًامئادهيلإهرظنبةراهطبستكيهب
نأل.ةيوامسةديدجقئاقحهيريوهليبسمالظيفءيضي
مثبلقلايفةيركفلاةراهطلابًالوأمتهيصلخملااذه
كلذحضوأدقو.رهاظلايفةيلعفلاةراهطلابةيناثلاةجردلاب
:هلوقبامكهيعباتلهاياصويفًايلج

ِهيِخَأَىلَعُبَضْغَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو«
حلٱَبِجْوَتْسُمُنوُكَيًالِطاَب

ْ
ُنوُكَياَقَر:ِهيِخَألَلاَقْنَمَوِ،مُْك

ملٱَبِجْوَتْسُم
ِراَنَبِجْوَتْسُمُنوُكَيُقَْمحَأاَي:َلاَقْنَمَو،ِعَمْجَْ

ملٱَىلِإَكَناَبْرُقَتْمَّـدَقْنِإَف.َمَّـنَهَج
َّـنَأَتْرَّـكَذَتَكاَنُهَوِ،حَبْذَْ

ملٱَماَّـدُقَكَناَبْرُقَكاَنُهْكُرْتٱَف،َكْيَلَعًائْيَشَكيِخَأل
ِ،حَبْذَْ

ْمِّـدَقَوَلاَعَتٍذِئَنيِحَو،َكيِخَأَعَمْحِلَطْصٱًالَّـوَأْبَهْذٱَو
ٍةَأَرْمٱَىلِإُرُظْنَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو...َكَناَبْرُق
هبىَنَزْدَقَف،اَهَيِهَتْشَيِل يفاَِ لَقِ

ْ
لٱَكُنْيَعْتَناَكْنِإَف.ِهِب

ْ
ىَنْمُي

لَأَواَهْعَلْقٱَفَكُرِثْعُت
ْ
ُدَحَأَكِلَْهيْنَأَكَلٌْريَخُهَّـنَأل،َكْنَعاَهِق

لُيَالَوَكِئاَضْعَأ
ْ

يفُهُّلُكَكُدَسَجىَق َكُدَيْتَناَكْنِإَو.َمَّـنَهَجِ
لٱ
ْ
لَأَواَهْعَطْقٱَفَكُرِثْعُتىَنْمُي

ْ
:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو...َكْنَعاَهِق

َحتَال
ْ
لٱاوُفِل

ْ
اََّـهنَألِضْرَألٱِبَالَو،ِهللاٱُِّيسْرُكاََّـهنَألِءاَمَّـسلٱِبَال،َةَّـتَب

ملٱُةَنيِدَماََّـهنَألَميِلَشُروُأِبَالَو،ِهْيَمَدَقُئِطْوَم
لٱِكِلَْ

ْ
َالَوِ.ميِظَع

َحت
ْ
اَمَو.َالَال،ْمَعَنْمَعَن:ْمُكُمَالَكْنُكَيِلْلَب...َكِسْأَرِبْفِل
-٢٨و٢٤-٥:٢٢ىّتم(»ِريِّـِّـرشلٱَنِمَوُهَفَكِلٱذَىلَعَداَز

٣٧(.

يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأَّـنَأاَمَكَنيِلِماَكْمُتْنَأاوُنوُكَف« ِتاَواَمَّـسلٱِ
.)٥:٤٨ىّتم(»ٌلِماَكَوُه

لعفو.ًالوألعفوالإلقيمليذلاديحولاناسنإلاوهف
هبناميإلاوهيلإرظنلايفف.نيرخآلانمبلطاممرثكأ
:باتكلالوقلًاقفوةراهطلاهسفنلمورينملكلميظعنوع

لٱ...اوُعَبْتِا«
ْ
هنوُدِبيِتَّـلٱَةَساَدَق »َّـبَّـرلٱٌدَحَأىَرَيْنَلاَِ

.)١٢:١٤نييناربع(

صخشلاوهرصبلايفيرهوجلارمألانأمولعملانمو
عماسلاوهعمسلايفو.هارييذلامسجلاسيلوىرييذلا
يفف.همالكالملكتملاوهمالكلايفو.عومسملاسيلو
،هناميإةروصسيلونمؤملاصخشلاوهرهوجلاًاضيأنيدلا
مالكلاوتوصلاومسجللاميفطحمالكلااذهيفسيلو
نايبهنمدصقيلب.ةماركلاوةيمهألانمناميإلاةروصو
يصخشلاطابترالاةيمهأنلعملايحيسملابهذملاميلعت
ماعلاصّلخملانيبودرفلانمؤملانيبيحورلاداحتالاويبلقلا
.هللانمماقملا

يقيقحلانمؤملاتافصلّوحييحورريثأتداحتالااذهلو
ةيبدألاتالامكلايفصّلخملاكلذهبشىلإًايجيردتًاليوحت
ريثأتلاكلذهيفرهظيالوًايحيسمىمسينملكو.ةينيدلاو
ةيمساهتيحيسمنأوهيلإراشملاطابترالادقافهنأنهربي
.ةيقيقحالطقف

طقفسيلحيسملاعوسيلّوخيءامسلانملوزنلااذهو
.ًاعيمجمهنعدرفتلالبمهحلصأورشبلامظعأىلعقوفتلا
وهالإيساسألابكوكلااذههنيميبكسمينأنكميالو
.هدحو

:وهوناثبكوكبكوكلااذهبناجبىريمث
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ملاعلايفةيئاسنلاءامسألارثكأحبصأميرمهمأمسانأعممهينبلعوسيمسا
.ًاعويش



حيسملابةصتخملاتاّوبنلا:يناثلابكوكلا

ضعبروهظلةقباسةيوبنتانالعإتدرودقهنأعمف
يفًاعيمجءالؤهنيبحيسملاعوسيدرفتي،خيراتلاءامظع
اهترثكواهمدقنأل.تانالعإلانمهئيجمقبسامةيفيك
ددعواهقدصواهليصافتةقدونينسلافولأةدماهعباتتو
امماهريغنعزاتمتاهلعجتمهتاقبطعونتواهونلعأنيذلا
ىلعتلزنأاهنإف.حيسملاعوسيصخشريغبقلعتي
نامزلاوناكملايفرخآلانعديعبمهنملكنيريثكصاخشأ
قبطنتملةروصىلعيتأيسحيسمبئبنتتناكولاوحألاو
.هلكملاعلاخيراتيفموقيوأماقرخآصخشىلع

رماوأبتعضويتلازومرلاتانالعإلاهذهمهأنمو
لكيفديدشصرحبيليئارسإلابعشلااهسراموةيهلإ
وهميدقلايفراتخملاهللابعشرونردصمناكف.مهخيرات
»نامزلاءلميف«رهظاملهيلعو.هبدوعوملاحيسملاصخش
نميأهئيجملبقملاعلارونناكهنأققحتصخشلااذه
موينمطقفسيلوهروهظمويىلإمدآقلخلبقوءدبلا
.مويلااذهىلإهروهظ

ةماقتسارونءيضيةيوبنلاتانالعإلاهذهبكوكنمو
لكهيلعقدصتيذلاصخشلانأل.هقدصوحيسملاعوسي
نأالإنكميالنينسلافولالالخيفةعباتتملاتاوبنلاهذه
صالخفقوتيهديعاوموهمالكقدصىلعو.ًاقداصنوكي
قدصلاو.مزالطرشرشبلاصّلخميفقدصلانأل،رشبلا
الإنوكيالملاعلارونف.مالظهمدعو.رينيهدحوقحلايأ

:دجملاهللاقدقوًاقداص

حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«
ْ

حلٱَوَُّق
ْ
ِبآلٱَىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي

.)١٤:٦انحوي(»ِيبَّـالِإ

نيمأدنسيهاذهلو.هديعاومنمدعولكلٌّيفَووهو
نمؤملللفكتواهراودأوةايحلالاوحألكيفنيتمنكرو
فاعضأاهقوفونامزلااذهيفةرفاوتاريخيقيقحلا
يتلاةذللايفنألوقلاحصأامو.يتآلانمزلايففاعضألا

كوكشلاددبتديعاوملاكلتيواحلاليجنإلايفعلاطملااهدجي
.نازحألاوفواخملاو

ةوعدلاهنكمهفييحيسملكةبغريفبجعالو
ىلعاميسالوهريغىلعاهضرعينأيفيقيقحلاةيحيسملا
ليزتةحرفمةراشبيهةوعدلاهذهنأل.ملسملاهيخأ

.ةجهبوًانانئمطاوًالماكًامالسنمؤملابلقألمتوبوركلا
هكسميالةيوبنلاتانالعإلابكوكيأعماللابكوكلااذهف
.وهالإهنيميب

حيسملاعوسيناطلس:ثلاثلابكوكلا
لعفلاولوقلاب

نيحرصممهيلعلزنأامبءايبنألاولسرلانمهريغملكت
مهسفنأمهمالكسيلهببعشلانوتأييذلامالكلانأب
ةملكّيلإتناك«وأ»دونجلابرلاقاذكه«:نولوقيف
:لوقيربخملاتلعجةروصبملكتعوسينكل.»برلا

جلٱِتَِتُهب«
ْ

لَعُيَناَكُهَّـنَأل،ِهِميِلْعَتْنِمُعوُُم
ِّـ

ُهَلْنَمَكْمُهُم
لُس
ْ

لٱَكَسْيَلَوٌناَط
ْ

.)٢٩-٧:٢٨ىّتم(»ِةَبَتَك

:ةرموهلاقو

لُسُّلُكَّـَيلِإَعِفُد«
ْ

يفٍناَط ىّتم(»ِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ
٢٨:١٨(.

ِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُكىَطْعَأْدَقْلَب،ًادَحَأُنيِدَيَالَبآلٱَّـنَأل«
جلٱَمِرْكُيْيَكِل،ِنْبالِل

ْ
انحوي(»َبآلٱَنوُمِرْكُياَمَكَنْبالٱُعيَِم

.)٢٣و٥:٢٢

هتكئالمعمهتوكلميفهدجمبةيناثيتأيسهنإلاقو
ةكئالملاوتوكلملاودجملااذإ.)٣٤و٢٥:٣١ىّتم(هيراتخمو
.لاقامكدحاوبآلاووهذإهلمهلكنوراتخملا

انحوي(هبنونمؤينيذلاميقيوهريخألامويلايفهنإلاقو
.)٥:٢١انحوي(ءاشينمييحيهنأو.)٤٠و٦:٣٩

فرصتذإهلاوقأيفامكهلامعأيفهناطلسرهظدقو
كلذبو.ًاتباثوًالماكًايهلإًانارفغنيبئاتلاحنميناكورمآك
:اولاقوفدجيهنأبهيلعاومكحىتحدوهيلاءاسؤربضغأ

:٢سقرم(»ُهَدْحَوُهللاٱَّـالِإاَياَطَخَرِفْغَيْنَأُرِدْقَيْنَم«
٧(.

ةماقإيفلعفامكًارمأمهرمأيناكىتوملاماقأامدنعو
:ًالئاقهربقنمرزاعل

.)١١:٤٣انحوي(»ًاجِراَخَّـمُلَه«

حيسملابةصتخملاتاّوبنلا:يناثلابكوكلاملاعلارون
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اهيلعطلستمكءاونألاونيطايشلارمأيناكاذكهو
الويبنهلثاميملًالعفوًالوقناطلسلاهراهظإيفف.هعيطتف
.لوسر

رونقلأتيهناطلسبكوكعماللابكوكلااذهنمو
:لاق.ةلماشلاةقئافلاهتردق

لُسِناَسْنِإلٱِنْبالَّـنَأاوُمَلْعَتْيَكِل«
ْ

ْنَأِضْرَألٱَىلَعًاناَط
خلٱَرِفْغَي

ْ
.)٢:١٠سقرم(»اَياََط

ملاعلارينينأهذهكةردقهلسيلدحأعيطتسيلهف
نمهنأل.الكمثالك؟ماثآلانمرشبلاعيمجصلخيوعمجأ
.طقفةيرشبهتردقصلخمىلإىرتاينكري

نملكقيرطرينيهتردقوحيسملاعوسيناطلسبكوكف
ريدقصلخمىلإًاقاتشموهروصقوهفعضبًارعاشهيلإأجلي
درطيًاصلخمنيطايشلاجرخيناكيذلاحيسملايفدجيهنأل
نكسيناكنميفو.نيطايشلاسيئرسيلبإهبلقنم
لكهقيرطنمحيزينمدجيجاومألاوحايرلاجايهةملكب
ميقيناكنميفو.هلضرعتتيتلالشفلاثعاوبوتابقعلا
ةايحوًاديدجًاطاشنهحورنمهيفثبيًاصلخمدجيىتوملا
ريرشلاوريقحلاوريقفللهيديوهبلقحتفنميفو.ةديدج
ةمظعلاشرعمامأةلاعفةعافشهيفعفشينمدجيبئاتلا
دجيثلاثلامويلايفهربقنمماقنميفو.دجملاءامسيف
شارفلوحيفتوملانمفوخلاةفآهبلقنمعلتقيًاصّلخم
بابوديجملارصنلاىلإةيواهلاةبلغوةايحلاريرسىلإةافولا
.ةيوامسلاداجمألايفةرينلاةداعسلابابىلإملظملاربقلا

هللاهميقييذلاصّلخملايفيرورضطرشاذإناطلسلاف
عوسيالإهنيميبهكسميالبكوكاذهو.ملاعلارونهلعجيو
.هدحو

ماركإلا:عبارلابكوكلا

كلذبنهربيهلمدقملاينيدلادوجسلاضفريناسنإلك
صخشرهظاذإهيلعو.ماركإلاكلذلقحتسمريغهنأ
هللانباوههنإلاقوحالصلايفهزايتمابًالامجإملاعلافرتعي
هلوبقذخؤيهلمدقًادوجسلبقمثءامسلانميتآلاديحولا
ىلعهقوفتىلعًاليلدوهسفننعهلوققدصىلعًاناهربكلذ
وهاذهنأيفكشالو.مهنعهدرفتىلعولبرشبلاعيمج
.ًارارمهلمدقيذلادوجسلاحيسملاعوسيلوبقىنعم

مدقينأكالمالويبنالولوسرضريملهنأملعناننأل
عوسينكل.هللاابصتختًاباقلأىطعُينأوأدوجسلاهل
هللاابهقلعتةدشوهعضاوتديزموهكرادمومسعمحيسملا
الةدابعلاودوجسلانأبهحيرصتعموهماركإبهكسمتطرفو
نمىتحهلامدقامدنعامهلوبقضفريملهللاالإنانوكي
ِّـيبَر«ًالئاقهلسردحأهبطاخاملو.هميلعتنيقتسملاهذيمالت
لوسرهللاقاملكلذكو.هرهتنيمل.)٢٠:٢٨انحوي(»يِهلِإَو
.)٢١:١٧انحوي(»ٍْءَيشَّـلُكُمَلْعَتَتْنَأ«رخآ

ةرصانلاةيرقنمريقفراجنهنأسانلافرعيفناك
يفوألاحلايفةيضرأةكلممهلنوكتنأنعًادجديعبو
ًابكارميلشروأىلإلخدامدنعهنإفكلذعمو.لابقتسالا
ملٱٌكَراَبُم«نيفتاههولبقتسانيذلاروهمجعجش

ِيتآلٱُكِلَْ
.)١٩:٣٨اقول(»ِّـبَّـرلٱِمْسٱِب

هوكشفهبلصاوبلطاملهموصخلةجحناكثداحلااذهو
.رصيقكلملاشرعبلقدصقيبغاشمهنأبينامورلايلاولل
لٱُكِلَمَتْنَأَأ«يلاولاهلأساملف

ْ
.)١٨:٣٣انحوي(»؟ِدوُهَي

لٱاَذهْنِمْتَسْيَليِتَكَلَْمم«هلوقبباجيإلابهباجأ
ْ

انحوي(ِ»َملاَع
١٨:٣٦(.

ثالثلاتاغللابهبيلصقوفهناونعبتكهسفنيلاولاو
لٱُكِلَمُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي«

ْ
.)١٩:١٩انحوي(»ِدوُهَي

مهدحأرصحالو.لوسرلالويبنلكلذلثمتأتيمل
وعديناكيذلاحيسملاعوسيلعفامكهسفنبصالخلا
هبقطناممًاريثكحضتيامكو.هباونمؤيوهيلإاوتأينأسانلا
:هلوقك

ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«
اَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ

.)١١:٢٨ىّتم(»ْمُكُحيِرُأ

يفهريغعمهعمجيمالكيفعمجلاةغيصلمعتسيملو
هنأكنحنال»انأ«:لوقيناكلبسانلاةداعكنيدلارومأ
يفًاضيأهدرفترهظو.ةينيدلاماكحألايفرشبلانعدرفنم
.امةلزبفرتعاالوةمادنرهظيملوطقهللارفغتسيملهنأ

.حيسملاعوسيةدايقرونقرشياذهماركإلابكوكنمف

ةدايقلاًءؤفكنوكيدئاقىلإيهىمظعلارشبلاةجاحنإ
فالتخاىلعروصعلاونكامألاعيمجيفضرألابوعشلك
مهجرخيلو.مهتاجاحومهتاداعومهلاوحأومهتاغلومهسانجأ

ماركإلا:عبارلابكوكلاملاعلارون
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ةسادقلاسودرفىلإمهبيتأيومالظلاومثإلارفقنم
لوقيامكلوقينأهلقحيدئاقىلإرشبلاجاتحي.مالسلاو
:عوسي

يفِيشْمَيَالَفيِنْعَبْتَيْنَم« لُّظلٱِ
ْ

ُروُنُهَلُنوُكَيْلَبِةَم
حلٱ
ْ
.)٨:١٢انحوي(»ِةاََي

قحبلانوناطلسلاحنموءامسلانملزنيذلادئاقلاف
رشبللةماعلاةمئادلاةدايقللحلصييذلاوهدوجسلاماركإ
هنألرينيصلخملااذههلانيذلاماركإلابكوكو.عمجأ
ماركإلااذههلاودأنيذلابهبشتلاىلعسانلاعيمجعجشي
ةيآهنوكلاحهايإهضفرمدعلكلذيفهقحنيدكأتمزاتمملا
يفنودجيف.تاذلاراكنإوةطاسبلاوةعادولاوةماقتسالا
ةيرشبلاةعيبطلايفمهكيرشناكهنألةديرفةذلهلةالصلا
بكوكو.مهتافعضليثريمهنمبيرقهنألو.اهمالآواهبراجتو
.هدحوعوسيالإهنيميبهكسميالاذهماركإلا

مئادلاهروضح:سماخلابكوكلا

ًايحورًاروضحًارضاحنوكيهنأبًارارمعوسيحّرصدق
رينيهنأبو.نامزوناكملكيفهبنينمؤملاعمًايلعفو
قدصأهنأامبف.هحورباهيفهلولحبةملظملابولقلا
.ملاعلالكلًاروننوكينألروضحلااذههلهؤينيقداصلا
.ميظعيحدئاقكهبنمآنملكدوقينألو

اودجوامنيأهيعباتعممئادلاهروضحبكوكنمف
يتأينميفمزالطرشملعلااذهو.قئافلاهملعرونعطسي
دوجسلابمركيوناطلسلاملسيوتاوبنللًامامتإءامسلانم
لكعفديةمهملاتازايتمالاهذههلصخشروضحنأامك
ُفِرْعَيَناَكُهَّـنَأل«هيفليجنإلالاق.قئافلاهملعيفةبير
جلٱ
ْ

،ِناَسْنِإلٱِنَعٌدَحَأَدَهْشَيْنَأًاجاَتُْحمْنُكَيَْملُهَّـنَألَو.َعيَِم
يفَناَكاَمَمِلَعُهَّـنَأل .)٢٥و٢:٢٤انحوي(»ِناَسْنِإلٱِ

ِمل:َلاَقَف،ْمُهَراَكْفَأُعوُسَيَمِلَعَف«ًاضيأو
َ
ِّـَّـرشلٱِبَنوُرِّـكَفُتاَذا

يف .)٩:٤ىّتم(»ْمُكِبوُلُقِ

ملاَعَكَّـنَأُمَلْعَنَنآلَا...:ُهُذيِمَالَتُهَلَلاَق«ًاضيأو ِّـلُكِبٌِ
َحتَتْسَلَو،ٍْءَيش

ْ
َنِمَكَّـنَأُنِمْؤُناَذِهل.ٌدَحَأَكَلَأْسَيْنَأُجاَت

.)٣٠و١٦:٢٩انحوي(»َتْجَرَخِهللاٱ

وأناكًايبنهريغىلإبسنيملاذهكًاروضحنأامبو
ًابكوكروضحلااذهحبصأهسفنلمهنمدحأهاعداالوًالوسر
.هدحوحيسملاعوسيالإهديبهكسميالًارهاب

هتمايقوهتوم:سداسلابكوكلا

ىلإهنايتإوءامسلانمهلوزننمىمظعلاةياغلاتناك
مهاياطخنعةراّفككلذبًامدقمرشبلانعتومينأملاعلا
َنْبٱَّـنِإ«:لاقءامسلاوصالخلابابنيبئاتللحتفينأو
:٢٠ىّتم(»َنِيريِثَكْنَعًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلىتأِناَسْنِإلٱ

٢٨(.

حلٱىَسوُمَعَفَراَمَكَو«ديتعلاهبلصىلإًاريشملاقو
ْ
يفَةَّـَي ِ

لٱ
ْ
ُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،ِناَسْنِإلٱُنْبٱَعَفْرُيْنَأيِغَبْنَياَذَكهِةَّـيِّـَرب
حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَم

ْ
٣:١٤انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

.)١٥و

تومللهتاذملسينأهمزعنعهبلصلبقًارارمملكتو
ىلإريشتيتلاةميدقلاتاوبنلاكلتهبلصبمتينأو.ًابلص
ْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَتَفَوُهاَّـمَأَمِلُظ«اهركذيتآلاةوبنلاريظنكلذ
ْمَلَفاَهيِزّاَجَماَمَأٍةَتِماَصٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱَىلِإُقاَسُتٍةاَشَك،ُهاَف
»ٍمْثِإَةَحيِبَذُهَسْفَنَلَعَج«هنأىلإريشتيتلاو.»ُهاَفْحَتْفَي
.)١٠و٥٣:٧ءايعشإ(

يفةديجملاهتمايقنعلصفنياليراّفكلاهتومنأريغ
نعةدرفتمةبيجعةروصىلعكلذوهتومدعبثلاثلامويلا
دصقلاتتبثأهتمايقف.توملانمهاوسماقنملكةمايق
هئابنإبدرفتامكف.هتايحيفكلذحضوأامبسحهتومنم
درفتءامسلانمهلوزنيفهتياغاذهلعجوًابلصتومينأ
وألسرلانمدحأهلثاميملنيرمألايفنألهتمايقيفًاضيأ
٥.ءايبنألا

ريغهبحرونألألتيهتمايقويراّفكلاهتومبكوكنمف
رشبلايدجيالبكاوكلانمقبساملكنأل.يهانتملا
هلوزننإف.سداسلابكوكلااذهةفاضإبالإًاعفنةاطخلا
دوجسلاهلوبقوتاوبنلاهمامتإوقلطملاهناطلسوءامسلانم
رشبلاكلهتونيدتوفيختنأاهنأشنممئادلاهروضحو
الفولأملايداعلابحلاو.اهلباقيبحاهقفاريملامةاطخلا
تقفتاىتمنكلو.ةنخدمةليتفبهبشأهنألملظملاملاعلاريني

مئادلاهروضح:سماخلابكوكلاملاعلارون
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.نيبهذملانيبةيوقةطبارىحضألاديعيفاهركذوتافرع



ةاطخلارشبلليهانتملاريغلابحلاطرشعمةقباسلاطورشلا
ةليسواهذختيةميظعلاطورشلاكلتبحاصصخشيف
كلذحبصييدبألاكالهلاوةئيطخلانمرشبلاصيلختل
.ملاعلاروننوكينأيفقحلابحاصصخشلا

ناميإلايفمظعألانكرلايهتسيلحيسملاةمظعنإ
يفًالثمرمقلانإفرينتالاهدحوةمظعلانأل.يحيسملا
،رينيالهنكلةلماكلاهتمظعبانسوؤرقوفرميقاحملايلايل
اهرونبجتحيامدنعًائيشاهتمظعنمدقفتالسمشلاو
هميلاعتوهلاثموهتافصيفملاعلارونحيسملاعوسيف.ًاليل
ىتحبيرقللوهللاةبحملاىلعاهصالخواهروحمرودييتلا
.ًاضيأودعلل

بكوكنمردصينيكلاهلاءادعألانعىتحةبحملارونف
اذهكسميالو.هتمايقمثيرافكلاحيسملاعوسيتوم
.وهالإهنيميببكوكلا

ةيهلإلاهتعيبط:عباسلابكوكلا

بكوكللليبسلادهمتركذلاةقباسلاةتسلابكاوكلا
نعاهضعباهلصفنكميالوًاضيأهبةلصتماهنأامكعباسلا
.ضعب

عوسينأًاضيأنيملسملاونييحيسملادقتعمنأملعناننإ
هتعيبطىلعًاناهربالوةجحسيلءارذعنمدلوحيسملا
الو.ةعيبطلاكلتلةمزلتسملاةيعيبطلاةجيتنلااهنكل،ةيهلإلا
ليحتسماذهنأل.ًاهلإراصمثًارشبناكهنأكلذبداري
ةعيبطءارذعنمهتدالوبذختايذلانألبرفكهبلوقلاو
ىلعةيقيقحةيهلإةعيبطاذلزألاذنمناكةيقيقحةيرشب

.هللاةينادحوةقيقحسمتالةروص

لوقهللانباهنأيفوحيسملاعوسيتوهاليفلوقلاف
نيهاربلاوةغمادلاججحلاميدقتبالإهقيدصتزوجيالريبك
هتافصويماسلاحيسملاعوسيماقمىلعءانبو.ةعطاقلا
.نيهاربلانمنكميامىوقأهسفننعهلوقنوكيةلماكلا
.ًاضيأديحولاهللانبالبهللانباطقفسيلهنأحرصيوهف
ةفرصةيحورةونبهلحيسملاةونبفًاضحمًاحورهللاناكاملو
رذحلالكرذحلاف.يدسجلاىنعمللةراشإلقأاهرماخيال
هللاةيناحوربلخييدامىنعمببقللااذهذاختانم
.هتينادحوو

ينانويلالصألايفيه»ديحولاهللانبا«ةيبرعلاةرابعلاف
اهنمو.»هنمدولوملاديحولاهللانبا«هبليجنإلابتكيذلا
ءانبأنومسينيذلالكنعحيسملاعوسيدرفتىلعلدتسي
ةونبامهاتلكوةدالولابالينبتلابمهيتأتءالؤهةونبنأل.هللا
.ةيحور

ىنعملابهللانباوهحيسملاعوسيليجنإلاصنبسحو
نأبهمامتهاف.ًاضيأماتلاىنعملابناسنإلانباهنأامكماتلا
نباسيلهنوكىلعمهمليلدناسنإلانباكًاقحفرعي
نأىلإةجاحنمنكيملالإو.سانلانمهريغكناسنإلا
نأبدحأضرتعانإو.هللانباهسفنهتيمستًاريثكرركي
اذهفهذيمالتمالكلبهتاذحيسملامالكسيلليجنإلامالك
هذيمالتنألقعيالهنأل.ةوقناهربلاديزيضارتعالا
.هللانباهنوكنمرثكأناسنإلانباهنوكنايببنومتهي
وهناسنإلانباكسانلاهفرعينأبعوسيمامتهاببسو
يكلمهتقثلانيومهبولقليمتسيلمهنمبرقتينأهدصق
.مهلًاصّلخمهوبلطي

ىنعمبهللانباحيسملاعوسينأبلوقلاديعننأبجيف
ةماتلاةظفاحملاهيفطرتشيو.ةبئاشهبوشتالفرصيحور
الإهتديقعيفطرشلااذهنعجرخيالو.هللاديحوتىلع
ًاكسمتلقاعلاميقتسملايحيسملاقوفيالملسملاف.يبغلك
:هنألوقلاب

»ٌدَحَأًاوُفُكُهَلْنُكَيَْملَوْدَلوُيَْملَوْدِلَيَْملُدَمَّـصلٱُهللاٱ«
.)٤-١١٢:٢صالخإلاةروس(

لوقلاولاوقألاهذهنيبقيفوتلابعصتسييذلاف
وهسدقلاحورلاوهللاوهنبالاوهللاوهبآلا«يحيسملا
ديحوتلاعامتجانممولعموهامىلإهبتنينأهيلع.»هللا
وذناسنإلانأل.يرشبلادحاولاصخشلايفهدضو
لكلالقتساو.ةيحورىرخألاوةيدسجةدحاولانيتعيبط
رظنللرهاظرمأىرخألانعلالقتسالاضعبامهنم
الدقوحصيدقدحاولاناسنإلايفدحاولالوقلاف.حيحصلا
هنأللئازهنأديزنعًالثملاقيف.دحاولاتقولايفحصي
سفنوذهنأًاضيأهنعلاقيو.دوعيبارتلاىلإوبارتلانم
اذهيفنيلهف.ناقداصنالوقلاو.دبألاىلإايحيوةدلاخ
صخشيفةيقيقحلاةدحولارهاظلابسحامهنيبضقانتلا
؟ديز

الوبرلايسفناييكراب«:ريمازملايفيبنلادوادلاق
رهظيذإديحوتلابلقيفجاودزاانلانهف»هتانسحلكيسنت

ةيهلإلاهتعيبط:عباسلابكوكلاملاعلارون
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رمآكوبطاخموملكتمكدحاولاتقولايفدحاولاصخشلا
نكلو.نينثانارهظيقطنملاوةغللاىضتقمبف.رومأمو
.طقفدحاوامهميلسلالقعلامكحورابتخالاىضتقمب

دحاولاهلإلايفنأىلعناهربكهدرونالهيبشتلااذهف
حيسملايفنأوأ.سدقلاحورلاونبالاوبآلاميناقأةثالث
ريكذتلابابنمهدرونلبةيهلإةعيبطوةيرشبةعيبطدحاولا
اذهنأبةجودزملاناسنإلاةعيبطةيضقيفملسناننإ
الملف.قولخملاصخشيفديحوتلاضراعيالجاودزالا

عامتجايفو.ةجودزملاعوسيةعيبطيفهلثملاقينأزوجي
هتروصىلعناسنإلاقلخيذلاقلاخلايفهدضوديحوتلا
؟ةاروتلايفدروامكىلاعت

نييحيسملانأنيملسملاضعبهّمهوتييذلامهولاف
.ةيضقلاهذهمهفءوسنعجتانرخآًاصخشهللاابنوكرشي
ةونبريظنهللايفثيلثتلاونيدلايفلصألاوههللاديحوتف
،ديحوتلايفلختالةروصىلعطقفناذخؤيامنإهللاحيسملا
طبرتيتلارشعلاهللااياصونيبمهألاوىلوألاةيصولانأل
:يهاعمينارصنلاويدوهيلا

ِهلآَكَلْنُكَيَال...َكُهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ«
َ

»يِماَمَأىَرْخُأٌة
.)٣-٢٠:٢جورخ(

ةلموأةئفبهصيصختنكميالورشبلالكلهللانأامكف
نباوهنميفًاضيأكلذحصينأبجياهريغنودةمأوأ
.نيملسملانودنييحيسملاحيسموهسيلف.ديحولاهللا
نعجتانميظعأطخمهدحومهبهايإنييحيسملاصيصختو
نباعوسيف.هميلاعتمهدامتعامدعوليجنإلاسردمهلامهإ
لكيفنيعمجأرشبلاينبنمهلبقينملكحيسمميرم
نعرظنلاعطقبسانلاعيمجلةيمومعهتوعدوناكمونامز
.ليجنإلايفحضوموديؤمكلذلكو.سنجلاوبهذملا

ناكميفةروصحمنوكترشبلاةعنصنميتلاراونألالك
ءيضيوماعوهفهللاهقلخيذلارونلافالخبمولعمدحاو
عادتباوهيذلانيدلانيبرهاظاذهكقرفو.ملاعلالكىلع
نيبورشبلانمةدحاوةئفيفهباتكوهميعزرصحيليرشب
رشبلالمشيوًاماعنوكيفسانللهنلعيوهللاهيحوييذلا
حيسملاعوسيف.راكتحالاوأراصحنالالمتحيالوًاعيمج
ليجنإلاوةاروتلايأسدقملاباتكلاورشبلالكلصلخم
هذهانرركامهمو.ءاوسلاىلعرشبلالكلةهجومةلاسر
.رابتعالاوةيمهألانماهقحاهيفننأنكميالةقيقحلا

.هتميرجتبثتنأىلإًائيربمهتملادعيندمتلاعئارشيف
لهأنمناكلبةئيسقباوسهلنكيملاذإاميسالو
نأقباسلالوقلاحصيلاونملااذهىلعو.ةليضفلاولضفلا
سكعتبثينأىلإةقداصهلاوقأوًاحيحصدعيليجنإلا
ىلإبتكذنمملاعلايفليجنإلالضفنألوناهربلابكلذ
.ملاعلاناكسرثكأدنعماسماقمباتكلااذهلوركنيالنآلا

لكعقيًاقداصحيسملاعوسيرابتعابوًاحيحصهرابتعابف
نوكيكلذبهنال.ميظعلكشميفةيهلإلاهتعيبطركنينم
يطسوتمةجردنملبءايبنألاةبترنمحيسملاجرخأدق
امكنيلضملانيفدجملانيبذاكلافصميفهعضووحالصلا
دقنوكيضرفلااذهىلعو.دوهيلانمهورصاعمهبلعف
رارقاذهو.هتلمىلعةلزنملاةعيرشلابسحبلصلاقحتسا
بكوكف.هتلمنكتامهمميلسقوذيذلكهنمرفني
رهابلاهرونبًاضيأءيضييذلاوهةيهلإلاحيسملاعوسيةعيبط
مظعمهنمذخأتيتلاواهركذقبسيتلابكاوكلارئاسىلع
.اهرون

.هلامكرونقفدتيبكوكلااذهنمو

هيلإىزعُيالفحالصلايفمدقتيوناسنإلاقتريامهم
لامكلاةبسنامأ،هدحوهللاالإلماكنمسيلذإلامكلا
يتلاةيهلإلاهتعيبطىلإرظنلابيهفحيسملاعوسيىلإيهلإلا
يفلامكلارصحضراعتالو.اهتالامكبفاصتالاهلزيجت
:لوسرلاهيفلاقيذلاوهو.هللا

يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع« جلٱِ
ْ

ِهِبَزِرُك...ِدََس
يفِهِبَنِموُأ،ِمَمُألٱَْنيَب لٱِ

ْ
يفَعِفُرِ،َملاَع ملٱِ

سواثوميت١(»ِدْجَْ
٣:١٦(.

ةتسلابكاوكلاعمًابيجعًاقافتاقفتتةيهلإلاهتعيبطف
هئيجمبةقباسلاتانالعإلاوءامسلانمهلوزنو.ىرخألا
هتومومئادلاهروضحودوجسلابهميركتوقئافلاهناطلسو
وهلبهلليثمالناسنإىلعاهعمجأبلدتهتمايقويراّفكلا
بكوكف.يرشبماقملكنمىمسأدرفتمماقميف
.هدحوحيسملاعوسيالإهنيميبهكسميالةيهلإلاةعيبطلا

لصأنأوهةعبسلابكاوكلاهذهنمانلحضتادقامف
نأو.نيملاعلاقلخلبقيوامسلصأحيسملاعوسي
.ةلصاوتموةحضاووةريثكهئيجملةقباسلاةميدقلاتاوبنلا
عوضومراصهنأو.ًالعفوًالوقيوامسناطلسوذهنأو
ملو.درجملاناسنإللامهميدقتزوجيالدوجسوماركإ

ةيهلإلاهتعيبط:عباسلابكوكلاملاعلارون
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حرصهنأو.نيحلاصلاحلصأهنوكلاحكلذىلعضرتعي
رفكيلتومللهسفنملسأهنأوهبعشعممئادلاهروضحب
.هتومةياغممتيلًادجممماقمث.رشبلااياطخنعهتومب
يفتسنأتيتلاةيهلإلاهتعيبطنلعأاهريغوةلدألاهذهبهنأو
.ءارذعلاميرمنمهتدالوبةيرشبةعيبط

ىتمف.هيلعسكعنملاسمشلاروننموهرمقلاروننإ
دقهنمدجمأسمشمودقبًارشبمبسحيءاسمرمقلاعلط
يدوهيلارونلاف.هدعبرهظتساهنإواهروهظلبقاهرونهتراعأ
ىلإيقبًافلسهيلعسكعنملايحيسملارونلانعأشنيذلا
مودينأرظتنيالفأ.ًالوأهبأبنأيذلامظعألارونلاغزبنأ
يرشبلاخيراتلاراهنماداممظعألايحيسملارونلااذه
؟رمتسمدايدزاىلعملاعلايفوهوًادوجوم

نآلاهانفرعدقةعبسلابكاوكلاهنيميبكساملااذهف
يحيسملاويدوهيلانيدهعلايفلزنملانيدلليقيقحلاميعزلا
.مويلااذهىلإمدآنمزنموءدبلاذنمةلصتمهتماعزف

:ةلئسألاهذههسفنلأسينأركفمللّدبال

خيراتلكيفديحولاوهحيسملاعوسينوكىنعمام.١
طورشلاهذههصخشيفعمجيذلانآلاىلإملاعلا
؟ةيرهوجلاةعبسلا

اهيفًادرفنمىقبيصخشلااذهنأكلذنملدتسيالأ.٢
؟ًاضيأيرشبلاخيراتلالبقتسميف

ينبلًاديحوًاصّلخملزألاذنمهللانمماقملاوهسيلأ.٣
هلإللسانلامامأًالماكًاديحوًالثمموًاعيمجةاطخلامدآ
؟ليجنإلاصوصنلًاقفوىريالوىرييذلاحورلا

ًاهجوةلاقملاهذهنمءيشيفدصقننأهللاذاعمواذه
نأبلقلاميمصنميهتشناننكل.يبهذملاراختفالانم
عوسيصخشنمةقفدتملاتاكربلابًاضيأنوملسملاعتمتي
:ماظعلاهئايبنأدحأمفبلاقيذلاحيسملا

لٱاَُّهيَأ«
ْ

ملٱَىلِإاوُّمُلَهًاعيَِمجُشاَطِع
ْ
.)٥٥:١ءايعشإ(»ِهاَيِ

:دجملاهلهمفبوهلاقو

ملٱَنِمُبَْرشَيْنَم«
َىلِإَشَطْعَيْنَلَفاَنَأِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْ

ملٱِلَب،ِدَبَألٱ
َىلِإُعَبْنَيٍءاَمَعوُبْنَيِهيِفُريِصَيِهيِطْعُأيِذَّـلٱُءاَْ

.)٤:١٤انحوي(»ٍةَّـيِدَبَأٍةاَيَح

ىَرَيْنَمَّـلُكَّـنَأ:يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُةَئيِشَمَيِهِهِذهَّـنَأل«
يفُهُميِقُأاَنَأَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلُنوُكَتِهِبُنِمْؤُيَوَنْبالٱ لٱِ

ْ
ِمْوَي

.)٦:٤٠انحوي(ِ»ريِخَألٱ

مضرثؤيملحيسملاعوسينأليجنإلانمًايلجحضتي
ىمسيوهعبتيًاصاخًاموقمهنمفلؤيهيلإةديدعةعامج
اوبلطنيذلانمنيريثكعدريناكسكعلابلب.همساب
ةقفاوموةماعتناكىمظعلاهتياغنأل.هيلإمامضنالا
.هللانمنلعملايوامسلارونلارشنيهو.رشبلاعيمجل

نوعبتييذلانييحيسملانعلاقيلوقلااذهلثمو
ثبىمظعلامهتياغ،هلاثمىلعنوريسيومهدّيستاوطخ
ددعنمراثكإلاالحيسملاهنلعأامكيوامسلارونلااذه
ةياغلاهذهبأدنمنأىفُخيالو.مهبهذملةعباتلاسوفنلا
ءالقعلااهذبحيىلوألاةياغلانوكلاحةمواقملاوروفنلاةراثإ
.قحللنيصلخماوناكىتمبهاذملالكيف

:حيسملاعوسيلوقيناعممهأنمنأيحيسملادقتعي
حلصتليجنإلايفةدراولاهميلاعتنأ»ملاعلارونوهانأ«
اهنأل.روهدلايلاوتىلععمجأملاعلابوعشةرانإليفكتو
.نيدلاعوضوميفقئاقحلاولجتوماهوألاددبت

:قئاقحلاهذهةلمجنمو

دبعتلادرجمنأسانللروصيوًانيدىمسياملكنإ.١
لفكيةريسلاحالصوبلقلاحالصإىلإرظنلانود
يمهولايخوهلبًاحيحصًانيدسيلميعنلاوصالخلا
نأمهولاىلعينبماذهكًادُّبعتَّـنأل.ديعبلالضو
وهامنيبفاكسانلايضرييذلايجراخلاحالصلا
.ًاقيرغكالهلانملشنينأنكمياللابلبحبهبشأ
هنألو.عابشإلاوأءاورإللًاريخيعيالغرافءاعوبوأ
حيبقوهف.ةكلهملاةماسلاتارشحلاهيفششعتغراف
دبعتلانمعونلااذهف.هدوجونمريخهمدعو
.بونذلاحبقأوهءايرلاىلعسسؤملا

مهمايقنأسانللروصيوًانيدىمسياملكنإ.٢
ًالاثتماةيبهذملااهطورشىلعةينيدلاموسرلاوضورفلاب
اياصولانعرظنلاعطقبمهعماجمومهئاسؤراياصول
رقحيلبال.نهاونيدوههللادنعلوبقمةيهلإلا
سيلنأل.فيرشلامسالااذهقحتسيالفنيدلا
يفعيرشتلاوأثادحإلاقحعماجمللالوءاسؤرلل
ضورفلاكلتظفحنمالإهللايضريالو.نيدلا
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كلذفالخو.سانللالىلاعتهرمألًالاثتماموسرلاو
.عادخلاوةوابغلابابنمهنألنيدلامسابفرشيال

هبحاصلعجيذلاوهعفانلاحيحصلانيدلانإ.٣
الهلةعاطإوًابحوهللاةفاخمنيدلاضورفسرامي
يلخادلاقيمعلاروعشلاةجيتنهدبعتلعجيو.رشبلل
زعهتافصيفلمأتلابذذلتلاو.هدوجوهللامحارمب
عمهترضحيفعاضتالاو.هديجمتيفةبغرلاو.لجو
هذهبناجبةريسلاحالصمزتليف.ىلاعتهلفارتعالا
وأهموقنيبذوفنلاوأيرشبلاءانثلاحبريلالرئاعشلا
يفًاعمطالوميحجلانمًافوخالو.هلاغشأيفحاجنلا
ميمذلاتاذلابحنميههذهكدصاقمنال.ميعنلا
نوكيالفهللانمًالدبًادوبعمتاذلاميقييذلا

.ءايقتألانمهبحاص
سيلوناسنإللهللاهبهياموهحيحصلانيدلاماوقنإ.٤

همدقياموهنيدلايفمهألانأيأ.ناسنإلالامعأ
هلءاضرإناسنإلاهمدقيامو.هلًابحناسنإللهللا
رمألابفيرشلاروعشلاةجيتنوأيوناثلارمألاوهىلاعت
.لوألا

وأهينبوحنميظعلاكلملامركنألوقنكلذلًاحاضيإو
رثكأراهشإلاوراختفالاومامتهاللعوضوموههديبعوحن
.مهيلاوملديبعلاوأمهئابآلنينبلاكئلوأةمدخنمًاريثك
ةمدخلاكلتىلعمركلاكلذقوفتحيجرتلااذهيفديزيو
ديبعنمسفنلافيرشلاونيمألاف...فاعضألافاعضأ
ًاريثكوسانللوأهللاهتامدخبًاليلقرهاجيهينبوأهللا
يحورلاهناسحإقوفيذلاداوجلامعنملاكلذناسحإب
دسجلاةدلاخلاسفنلاقوفتامرادقمبينمزلاهناسحإ
.ينافلا

يفامكةيحورلاهللاتابهركذنمليجنإلارثكيكلذل
:ةريهشلاةيآلا

لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكهُهَّـنَأل«
ْ

لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع
ْ
ْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَال
ْ
انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

٣:١٦(.

يفيحورلاطاشنلاومالسلاوةمعنلاوةرفغملاوةمحرلاف
يهاهلاثمأنماياطعلاهذهعبتيامعمبراجتلاةمواقم
ةقئافلاتابهلاهذهبًايلمركفتلاو.ةحيحصلانيدلاناكرأ
عممالآلالضفيناسنإلالعجتيتلاهللاةيونبلاةبحملادلوي
.لجوزعهظيغعمةيهافرلاءلمىلعىلاعتهاضر

ناميإلانأل.هطرشوصالخلاساسأناميإلالعجدقو
ةقثلاعمةقئافلاةيهلإلاحنملاهذهليبحلايصخشلالوبقلاوه
نوكياذهكًاناميإنأحضاورمألاو.اهبكسمتلاوةماتلا
ةحلاصلاةريسلايفىريهرمثنأو.ةرمثموةيحةرجشك
اذهبتأيملنإًايقيقحًايحناميإلانوكيالو.هنعةئشانلا
نكتملامًاقحةحلاصلالامعألانوكتالو.يرهوجلارمثلا
له.يسيئرلاعوضوملاليلعتوهاذهو.ناميإلااذهرمث
اذهلوحو؟لامعألاىلعمأناميإلاىلعسسؤمصالخلا
دعبًاليجتاداشرإلاوليلاضألاوتانحاشملارودتعوضوملا
.ليج

اهتدئافنمحالصلاةفصبستكتامنإةحلاصلالامعألاو
بيلاطملانعلفاغتنمًايقندعيالو.اهسرامييذلاريغل
ملحلاوفطللاوقدصلاريظنهريغاهنمديفتسييتلاةينيدلا
نمهذهريغىلإءاخسلاونواعتلاوحماستلاوربصلاو
سفنلاصالخهتيغبىلعلفاغتملااذهلصحيالو.اهلاثمأ
.دبعتلاضئارفهتسرامميفغلابولو

ميلاعتلاهذهرابتعاىلعباتكلالهأقرفتقفتاولف
دعاوقاهتذختاوعيمجللةحلاصوةحيحصليجنإلايفةدراولا
هركلاوميمذلابصعتلاوميدقلاماسقنالالازلاهبلمعي
.مالسلاوةبحملاومائولاوقافولاداسوميئللا

ةديجملاةجيتنلاهذهىلعلوصحلالجألانبسحهللاو
.نيمآ.روهدلارهدىلإدجملاهلليكولامعنوهوةكرابملا

»ملاعلارون«:باتكةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

ىلعبيجتنأعيطتست،هابتناببّيتكلااذهتأرقنإ
:ةيلاتلاةلئسألا

ديحوتىلعنوملسملاودوهيلاونويحيسملاقفّتيله.١
؟هللا

ماقمىلعنآرقلاوسدقملاباتكلانمتايآبنهرب.٢
.ديرفلاحيسملا

؟نآرقلايفتايآلاضعبيفةدراولاةّمذملادوعتنمل.٣
يفٌنّمَضتُمءايبنألاوهلكسومانلانإ:حيسملالاق.٤

؟امهام.نيتّيصو
؟ةيحيسملاةوعدلايفديصقلاتيبوهام.٥
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ةتبثملاةقيقحلاىلإلوصولالداعلاققدملاعيطتسيفيك.٦
؟يهلإلايحولايف

نآرقلانأبلوقلاضحدتيتلاةينآرقلاصوصنلايهام.٧
؟ليجنإلاوةاروتلالحمَّـلحدق

؟اهلٌمّمتموهمأةاروتلاليجنإلاخسنله.٨
؟ليجنإلاوةاروتلاةحصدّيؤتيتلاججحلاضعبركذا.٩
؟»ملاعلارونوهانأ«:حيسملاعوسيلوقدروىتمونيأ.١٠
نمرشبلاةاجنلهللانمّنيعُملاديحولاصّلخملاوهنَم.١١

؟كالهلاوةيطخلا
؟حزقسوقزمرياذامىلإ.١٢
؟حيسملاعوسياهبدرفنييتلااياجسلايهام.١٣
اي«:جولفمللهلوقبدوهيلاءاسؤرحيسملابضغأاذامل.١٤

؟»كاياطخكلةروفغمّينُب
حيسملاعوسيقوقحلٍزمركبكاوكةعبسفلؤملاركذ.١٥

.راصتخاباهزومريناعمعماهركذا.ةيهلإلا
نعانلوقو»هللانباحيسملاعوسي«:انلوقنيبقرفلاام.١٦

؟»هللاءانبأ«:نيرخآلا
يفهسفنعضيةيهلإلاحيسملاةعيبطركنينملكاذامل.١٧

؟ميظعٍلكشم
؟ىمظعلاحيسملاعوسيةياغتناكاذام.١٨
؟حيحصلانيدلاناكرأيهام.١٩
لهوِحالصلاةفصةحلاصلالامعألابستكتفيك.٢٠

؟ناسنإلاصالخلةيفاكيه

يفانبلاصتالابةصاخلاةحفصلاىلإةلئسألاهذهخسنءاجرلا
.لاؤسلكتحتكانهكتاباجاعضمث،عقوملا

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

ةينورتكلالاةقيرطلاهذهمادختساديرتالتنكاذإ
ىلعيداعلاديربلاقيرطنعكتاباجالاسراكناكماب
:يلاتلاناونعلا

The Good Way
P.O. BOX 66

CH-8486 Rikon
Switzerland
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