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ةمدقملا

يتلاةيخيراتلاتايصخشلارثكأنمحيسملاةيصخش
امرادمىلعهتوذجئفطنتملًافينعًالدجاهلوحتراثأ
،لادجوةلئسألحمهتدالوتناكدقف،ماعيفلأنمبرقي
هتمايقوهتومحبصأمث،شاقنوقيلعتراثمهتايحتناكو
نوكيلانضرأىلإةيناثهئيجمراظتناو،ءامسللهدوعصو
.يداقتعالاويركفلاةيرشبلاراسميفًالُّوحتًالداعًامَكح
.نآلاىتحدعقتملوايندلاتماقهببسبو

حيسملالوحراوحلاةفصاعأدهتنأعَّـقوتملانمناكو
راشتناب،ةيهولألالامكو،ةيرشبلالامكىرنهيفيذلا
لدجلايفلصفلاةملكاهتملكرابتعاو،ديدجلادهعلارافسأ
فالخلاىلعترطُفيتلارشبلاةعيبطنأريغ.مئاقلا
نماهنمف.ركفتورظنتمث،ركفتنأالإتبأ،فالتخالاو
.ربكتساوَّـرصأنماهنمو،نمآ

مسحتتارارقلاتجرخوةيسنكلاعماجملاتدقُعو
اموةمسقنمةفلتخمةيرشبلاو!مساحنمهلامو،فقوملا
!!تلاز

يرشبلاركفلاهّجوتملهتازجعموحيسملاةايحتناكاذإو
ملو،ةدحولاهذهلًاعفادهّملأتوهبلصنكيملو،دحاوهاجتاىلإ
صالخلاقيقحتيفنايعلادوهشوهذيمالتتاباتكحلفت
انتساردلعمطنالو،انثحبليعَّـدنالنحنف،ءاعمجةيرشبلل
انبرمامأهعضندهجهنأانبسحلب..اذهققحتنأ
نيعفار.انريغلبقانلةداهش،حيسملاعوسيانصلخمو
.ليبسلاءاوسانيدهينأو،هأرقينملةكربنوكينأانتاولص

نوفلؤملا

ةيحيسملاومالسإلايفةيطخلا:لوألالصفلا

مالسإلايفةيطخلا-١

ّربعتيتلاتاملكلانمةفئاطنآرقلاصوصنيفتدرو
:اهرهشأ،ةيطخلانع

ًالوادتاهرثكأ،ةيآ٣٩اهلنآرقلاصصخدقو:بنذلا.١
ْنِمَمَّـدَقَتاَمُهللاٱَكَلَرِفْغَيِلًانيِبُمًاحْتَفَكَلاَنْحَتَفاَّـنِإ«
.)٢و٤٨:١حتفلا(»َرَّـخَأَتاَمَوَكِبْنَذ

،انزلاةيطخنعريبعتللرثكألابلمعتسُتو:ءاشحفلا.٢
لٱاوُبَرْقَتَالَو«:هلوقباهنعنآرقلاىهندقو

ْ
اَمَشِحاَوَف

.)٦:١٥١ماعنألا(»َنَطَباَمَواَهْنِمَرَهَظ
َكْنَعاَنْعَضَوَوَكَرْدَصَكَلْحَْرشَنَْملَأ«:لوقيذإ:رزولا.٣

.)٣-٩٤:١حرشلا(»َكَرْهَظَضَقْنَأيِذَّـلٱَكَرْزِو
َْملَأىَْضَرتَفَكُّبَرَكيِطْعُيَفْوَسَلَو«:هلوقك:لالضلا.٤

الاَضَكَدَجَوَوىَوآَفًاميِتَيَكِْدَجي


ًالِئاَعَكَدَجَوَوىَدَهَف
.)٨-٩٣:٥ىحضلا(»؟ىَنْغَأَف

َنيِذَّـلٱَّـنِإُهَنِطاَبَوِمْثِإلٱَرِهاَظاوُرَذَو«:هلوقك:مثإلا.٥
:٦ماعنألا(»َنوُِفَرتْقَياوُناَكاَمِبَنْوَزْجُيَسَمْثِإلٱَنوُبِسْكَي

١٢٠(.
مثِإْوَأًةَئيِطَخْبِسْكَيْنَمَو«:هلوقك:ةئيطخلا.٦

ْ
ِمْرَيَّـمُثًا

مثِإَوًاناَتُْهبَلَمَتْحٱِدَقَفًائيِرَبِهِب
ْ
.)٤:١١٢ءاسنلا(»ًانيِبُمًا

ريبعتللمالسإلااهمدختساةريثكىرخأتاملككانهو
ةئيسلاورشلاوروجفلاوملظلاورفكلااهنم،ةيطخلاموهفمنع
.ناتهبلاوقسفلاوداسفلاوءوسلاو

ةيلصألاةيطخلانممالسإلافقوم
ًاببستناكاهنأبّرقيوةيلصألاةيطخلادوجونآرقلادكؤي

،هنمةريثكتايآيفكلذو،امهتيرذوءاوحومدآطوقسل
لُقَو«:اهحضوأركذبيفتكن

ْ
َكُجْوَزَوَتْنَأْنُكْسٱُمَدآاَياَن

جلٱ
ْ
َةَرَجَّـشلٱِهِذَهاَبَرْقَتَالَواَمُتْئِشُثْيَحًادَغَراَهْنِمَالُكَوَةَّـَن
هلَزَأَفَنيِِملاَّـظلٱَنِماَنوُكَتَف

َُّـ
مماَمُهَجَرْخَأَفاَهْنَعُناَطْيَّـشلٱاَم اَناَكاَّـِ

لُقَوِهيِف
ْ
يفْمُكَلَوٌّوُدَعٍضْعَبِلْمُكُضْعَباوُطِبْهٱاَن ِضْرَألٱِ

َباَتَفٍتاَمِلَكِهِّـبَرْنِمُمَدآىَّـقَلَتَفٍنيِحَىلِإٌعاَتَمَوٌّرَقَتْسُم
.)٣٧-٢:٣٥ةرقبلا(»ُميِحَّـرلٱُباَّـوَّـتلٱَوُهُهَّـنِإِهْيَلَع
ىلإهَّـجوممالكلانأعم»اوطبها«عمجلاةغيصظحالنلو
انيوبأةيطخراثآنأينعياذهو.ءاوحومدآامه،طقفنينثا
تَصعفمدآىصع«دقف،نولوقيامك،هتيرذبتّلحنيَلّوألا
.»هتيرذ

مدآهيفناكيذلاناكملايفنيملسملاءاملعفلتخا
مامإلاهيفدكؤييذلاتقولايفف،طوقسلالبقءاوحو
ليلدلاو،ةعباسلاءامسلايفتناكةنجلاهذهنأ»يئابجلا«
مساقلاوبألثمرخآًاِملاعدجن»اوطبها«هلوقكلذىلع
طابهإلاَّـرسفو،ضرألايفتناكةنجلانإلوقيينملبلا
.ىرخأىلإةعقبنملاقتنالاب

ىلعامدقأءاوحومدآنأيفةاروتلاعمنآرقلاقفتيو
هلزأف«:لوقيذإ،ناطيشلاةياوغبةرجشلانملكألا

َّـ
ام

ءايبنألاو،ًايبننآرقلارظنيفمدآناكاملو.»ناطيشلا

حيسملاةرافكةيمتحةمدقملا
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ماقدقف،أطخلانعنوموصعم)يمالسإلاركفلابسح(
نيملسملاورسفملواحو.مدآطوقسثداحيفلاكشإ
كلتهنعتردصامدنعمدآنإ:اولاقفلاكشإلانمجورخلا
يأرلااذهنأريغ.ًايبنراصكلذدعبمث،ًايبننكيملةَّـلزلا
امنإو،ءدبلاذنمًايبنناكمدآنإنورخآلاقو،ًاعامجإَقليمل
رمأبلغتشييذلامئاصلابهولَّـثمو.ٍسانوهوهتلزيفعقو
ءانثألكأيوموصلانعوهسيف،هيلعبلغيوهقرغتسيام
.دصقنعال،وهسلاكلذ

نآرقلاو،ريسفتلااذهلثملبقُينأنكميفيكنكلو
ِهْيَلَعَباَتَفٍتاَمِلَكِهِّـبَرْنِمُمَدآىَّـقَلَتَف«:ةيلاتلاةيآلايفلوقي
انه»بات«ةملكف.)٢:٣٧ةرقبلا(»ُميِحَّـرلٱُباَّـوَّـتلٱَوُهُهَّـنِإ
ءاقلإلواحهنأو،هرايتخابوًالعفةيطخلايفعقوهنأىلعلدت
مدآتاملكنأمث.ةاروتلاانربختامكءاوحىلعةيلوئسملا
اَنَسُفْنَأاَنْمَلَظاَنَّـبَرَالاَق«هيلإانبهذامدكؤتامّهبرىلإءاوحو
خلٱَنِمَّـنَنوُكَنَلاَنَْمحْرَتَواَنَلْرِفْغَتَْملْنِإَو

ْ
:٧فارعألا(»َنِيِرسَا

٢٣(.

هيلعمدآةصق:يزارلارخفلامامإلاهلاقاماذهو
:هجوأةعبسنماهباوكسمت،مالسلا

بحاصنوكينأودباليصاعلاو،ًايصاعناكهنإ.١
:نيهجول،ةريبكلا
نمو«:ىلاعتهلوقلًابقاعمهنوكيضتقيصنلانإ-أ
.»منهجرانهلنإفهلوسروهللاَصْعَي

الإلوانتيالنأبجيف،مذمسايصاعلانإ-ب
.ةريبكلابحاص

نآرقلالوقك،ًايواغناكهنإمدآةصقبكسمتلايف.٢
.دشُّرلادضّيِغلاو.»ىوغف«

لعفىلعمدانلاوهبئاتلاو.بنذمبئاتلاوبئاتهنإ.٣
ًالعافهنوكنعربخمبنذلالعفىلعمدانلاو.بنذلا
يفبنذموهفرابخإلاكلذيفبذكنإف.بنذلل
.بولطملاوهفهيفقدصنإو،بذكلا

لِتْنَعاَمُكَْهنَأَْملَأ«:هلوقيفهنعيهنملابكتراهنإ.٤
ْ

اَمُك
»َةَرَجَّـشلٱِهِذَهاَبَرْقَتَالَو«)٧:٢٢فارعألا(»؟ِةَرَجَّـشلٱ
.بنذلانيعهنعيهنملاباكتراو.)٢:٣٥ةرقبلا(

:٢ةرقبلا(»َنيِِملاَّـظلٱَنِماَنوُكَتَف«:هلوقيفًاملاظيِّـمُس.٥
اَنْمَلَظاَنَّـبَر«:هلوقيفًاملاظهسفنىَّـمسوهو.)٣٥
َالَأ«:هلوقلنوعلمملاظلاو)٧:٢٣فارعألا(»اَنَسُفْنَأ
قحتسانمو.)١١:١٨دوه(»َنيِِملاَّـظلٱَىلَعِهللاٱُةَنْعَل
.ةريبكلابحاصناكنعللا

يفنيرساخلانمناكلهلهللاةرفغمالولهنأبفرتعا.٦
»نيرساخلانمننوكنلانمحرتوانلرفغتملنإو«:هلوق
.ةريبكلابحاصهنوكيضتقيكلذو

وه،بنذممدآنأيفعوضوملامسحيينآرقصنكانهو
َىلَعَكُّلُدَأْلَهُمَدآاَيَلاَقُناَطْيَّـشلٱِهْيَلِإَسَوْسَوَف«:هلوق
خلٱِةَرَجَش

ْ
ُل
ْ

لُمَوِد
ْ

َهلْتَدَبَفاَهْنِمَالَكَأَفَىلْبَيَالٍك
ُ

اَمُُهتآْوَساَم
جلٱِقَرَوْنِماَمِهْيَلَعِناَفِصَْخياَقِفَطَو

ْ
ُهَّـبَرُمَدآىَصَعَوِةَّـَن

لاقو.ةياوغلانم»ىوغ«و.)١٢١و٢٠:١٢٠هط(»ىَوَغَف
،نافدارتمنامساةلالضلاوةياوغلا«:اهريسفتيفيزارلا
قسافلاالإلوانتيالمثإلااذهلثمو.دشرلادضّيغلاو
.»هقسفيفكمهنملا

نإ«:لاقفمدآةيطخنميلهابلامامإلابجعتدقلو
ةحارلاماوديفهبَّـغرىلاعتهللانأل،ةبيجعمدآةعقاو
َكِجْوَزِلَوَكَلٌّوُدَعاَذَهَّـنِإُمَدآاَي«:هلوقبةشيعملاماظتناو
جلٱَنِماَمُكَّـنَجِرُْخيَالَف

ْ
َالَواَهيِفَعوَُجتَّـالَأَكَلَّـنِإىَقْشَتَفِةَّـَن

-٢٠:١١٧هط(»ىَحْضَتَالَواَهيِفُأَمْظَتَالَكَّـنَأَوىَرْعَت
نعكّلدأله«:هلوقبةحارلاماوديفسيلبإهبَّـغرو.)١١٩
لُمَو«:هلوقبةشيعملاماظتنايفو»؟دلخلاةرجش

ْ
»َىلْبَيَالٍك

وهمدآهبهللابَّـغريذلاءيشلاناكف.)٢٠:١٢٠هط(
ىلعكلذفَّـقوهللانأالإ،سيلبإهيفهبّغريذلاءيشلا
مادقإلاىلعهفّقوسيلبإو،ةرجشلاكلتنمسارتحالا
هالومهللانأبهملعوهلقعلامكعممدآنأمث.اهيلع
لوقَلِبَقفيكف،هودعسيلبإنأهملعأ،هرصانوهيّبرمو
لوقنعضرعأو،هلهتوادعلامكبهملععمسيلبإ
.»؟هللا

نأل،مدآبنذءافخإنعنيملسملاورسفمزجعدقل
.)٢٠:١٢١هط(»ىَوَغَفُهَّـبَرُمَدآىَصَعَو«:لوقينآرقلا
الف،مذللمسايصاعلانأو،بنذنايصعلانأاوعمجأو
،ةريبكلابحاصلىنعمالو،ةريبكلابحاصىلعالإقلطُي
.هيلعبقاعُيًالعفلعفنمالإ

:ءاوحومدآنعلاقف،ةيادبلاذنمناسنإلاأطخأ
هلَزَأَف«

َُّـ
مماَمُهَجَرْخَأَفاَهْنَعُناَطْيَّـشلٱاَم :٢ةرقبلا(»ِهيِفاَناَكاَّـِ

.هللانعًايحورلصفنافةنجلانممدآهللاَدَرَط.)٣٦

خلٱَةَرْجُأ«:هللاةعيرشلوقت
ْ

:٦ةيمور(»ٌتْوَمَيِهِةَّـيَِط
.هللانعيحورلالاصفنالاوهانهدوصقملاتوملاو.)٢٣
هلاونمىلعريسلاهتيرذتعباتو،ًايحورتاممدآأطخأاملف
اماذهو.ءاّطخمدآينبلكف»هتيرذتصعفمدآىصع«

حيسملاةرافكةيمتحةيحيسملاومالسإلايفةيطخلا:لوألالصفلا
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طَيَلَناَسْنِإلٱَّـنِإ«:ًاضيأنآرقلاهلوقي
ْ

َّـنِإ«)٩٦:٦قلعلا(»ىَغ
ِهِّـبَرِلَناَسْنِإلٱَّـنِإ«)١٤:٣٤ميهربإ(»ٌراَّـفَكٌموُلَظَلَناَسْنِإلٱ
سفنو)١٠٠:٦تايداعلا(ةمعنلابٌدحاجٌروفكيأ»ٌدوُنَكَل
ُهللاٱُذِخاَؤُيْوَلَو«)١٢:٥٣فسوي(»ِءوُّسلٱِبٌةَراَّـمَأ«ناسنإلا
لُظِبَساَّـنلٱ

ْ
ًاذإ.)١٦:٦١لحنلا(»ٍةَّـباَدْنِماَهْيَلَعَكَرَتاَمْمِهِم

!؟ةطقاسلاةعيبطلاهذهبوهوميحجلانمناسنإلاوجنيفيك

ىلإاهبسنيلب،بسحفمدآىلإةيطخلانآرقلابسنيالو
:مهنمدرون-ءايبنألالك

:٦ماعنألا(ىدتهامثرفك،ءايبنألاونينمؤملابأميهربإ
:ثيدحلالوقيامكتارمثالثبذكو)١٤:٤١ميهربإو٧٦
،تابذكثالثالإطقمالسلاهيلعيبنلاميهربإبذكيمل«
)٣٧:٨٩تافاصلا(»ميقسينإ«هلوق:هللاتاذيفنيتنثا
ةراسلهلوقو)٢١:٦٣ءايبنألا(»اذهمهريبكهلعفلب«:هلوقو
.»يتخأيه

ءاسنلا(ًاميلكتهللامّلكيذلا،ةعيرشلابحاصىسومو
ِلَمَعْنِماَذَه«:لاقف،هيلعىضقفّيرصملازكو)٤:١٦٤
َوُهُهَّـنِإُهَلَرَفَغَفِيلْرِفْغٱَفِيسْفَنُتْمَلَظِّـينِإِّـبَرَلاَقِناَطْيَّـشلٱ
لٱ
ْ
.)٢٨:١٦صصقلا(»ُميِحَّـرلٱُروُفَغ

َرَفْغَتْسٱَفُهاَّـنَتَفاَمَّـنَأُدُواَدَّـنَظَو«:روبَّـزلابحاص،دوادو
.)٢٥و٣٨:٢٤ص(»ُهَلاَنْرَفَغَفَباَنَأَوًاعِكاَرَّـرَخَوُهَّـبَر

َكَلْحَْرشَنَْملَأ«:لوقيفدمحمىلإأطخلانآرقلابسنيو
حرشلا(»َكَرْهَظَضَقْنَأيِذَّـلٱَكَرْزِوَكْنَعاَنْعَضَوَوَكَرْدَص
ضقنأيذلاكلذًاليقثًارزِوناكهنأدبالو.)٣-٩٤:١
الاَضَكَدَجَوَو«:هللوقيو!هرهظ


،)٩٣:٧ىحضلا(»ىَدَهَف

َكَلَرِفْغَيِل«:هللوقيو.رئابكلاويصاعملامظعأنملالضلاو
هلقبسف)٤٨:٢حتفلا(»َرَّـخَأَتاَمَوَكِبْنَذْنِمَمَّـدَقَتاَمُهللاٱ
ىلإةمئادةجاحبدمحمرعشدقو.بونذاهعبتتبونذ
رركتيو)٤٠:٥٥رفاغ(»كبنذلرفغتساو«رافغتسالا
.١٩دمحمو١٠٦ءاسنلايفهرافغتسا

يفَتْنُكْنِإَف«:هللاقُيف،دمحمىلإكشلابسنُيو ٍّكَشِ
مم لَزْنَأاَّـِ

ْ
لٱَنوُأَرْقَيَنيِذَّـلٱِلَأْسٱَفَكْيَلِإاَن

ْ
ْدَقَلَكِلْبَقْنِمَباَتِك

حلٱَكَءاَج
ْ

ملٱَنِمَّـنَنوُكَتَالَفَكِّـبَرْنِمَُّق
:١٠سنوي(»َنِيَرتْمُْ

:١٧ءارسإلا(يفمانصأللةعافشلابهموقدمحمقَّـلمتو.)٩٤
َكْيَلِإاَنْيَحْوَأيِذَّـلٱِنَعَكَنوُنِتْفَيَلاوُداَكْنِإَو«:هللاقُيف)٧٣
نعدوعقلابنيقفانمللدمحمَنِذأو.»َُهْريَغاَنْيَلَعَِيَرتْفَتِل
ملَكْنَعُهللاٱاَفَع«:داهجلا َهلَتْنِذَأَِ

ُ
يفو.)٩:٤٣ةبوتلا(»ْم

يفهيلإبوتأوهللارفغتسألينإهللاوف«:هلوقدروثيدحلا
حيباصملاةاكشم-يراخبلا(»ةرمنيعبسنمرثكأمويلا
.)٢٣٢٣مقرثيدح

ةقالعالوًامثإنآرقلاهلركذيالطقفًادحاوكانهنكل
دجنالو،ميرمنباىسيعحيسملاوه،قالطإلاىلعةيطخلاب
،تافصبنآرقلاهزَّـيملب،ةبوتلاوأرافغتساللةجاحهل
.اياطخنمءايبنألاهبكتراامبةنراقملاباهرونعطسي

جلٱ«نأىرناذكهو
ْ

ْنَمَسْيَل.ًاعَماوُدَسَفَواوُغاَزُعيَِم
عيمجلاعقوف)٣:١٢ةيمور(»ٌدِحاَوَالَوَسْيَلًاحَالَصُلَمْعَي
تومبيضقتهتعيرشولداعهللانأل،توملامكحتحت
ىلعْلُقف،ُهَّـنسامبلمعيالعّرشملاناكاذإف.عيمجلا
ذخأتنأهتعيرشلّدبالف،هللااشاحنكل.مالسلاةلادعلا
.مثإلاقيطيالوسودقهللااف،اهارجم

نعريفكتلاةليسوةيومدلاحئابذلاتناكةيادبلاذنمو
يفكلذحضتيو،ىسومةعيرشاهيلعتَّـصناموهو،ةيطخلا
َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِب«:ليجنإلالوق

ْ
نييناربع(»ٌةَرِفْغَمُلُص

:لوقلايفيهلإلاءادفلاىلعحضاولثمكانهو.)٩:٢٢
اهلكهذهو.)٣٧:١٠٧تافاصلا(ٍ»ميِظَعٍحْبِذِبُهاَنْيَدَفَو«
الاهسفنبةحيبذلانأل،ىمظعلاحيسملاةحيبذىلإريشت
.هتميقيواستالاهنأل،ناسنإلايدفتنأنكمي

ةرفغمىلعلوصحللةيومدحئابذمالسإلايفدجوتو
مهحئابذنأنوملعينوملسملاف.هللاىدللوبقلاواياطخلا

.لكألادرجملتسيلىحضألاديعيف

ةلواحمو،اياطخلانعريفكتلليهتسيلأ؟اهببسوهامف
!؟نارفغلاىلعلوصحلا

ةينيدلابتكلاتاغليفةيطخلا-٢

:ةيبرعلاةغللايفةيطخلا
ىلعاهتافدارموةيطخلاىنعمحضوي:ناتسبلاسوماق

:يتآلاوحنلا

بنذلادمعت=ئطخ

دمعريغىلعبنذلاباصأ=أطخأ

فدهلابصيملهنأ=فدهلاأطخ

حيسملاةرافكةيمتحةيحيسملاومالسإلايفةيطخلا:لوألالصفلا
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يغبنيالاملدمعتنم=ئطاخلاو

بنذملا=مثآلا

ماثآلاولئاذرللعماجمسا=رشلا

لمحتينانويلاويربعلانيلصألايفتدروامكةيطخلاو
:ةيلاتلايناعملا

فدهانمٍلكلف.فدهلاةباصإمدعاهانعمو:ةيطخلا.١
الوفدهلااذهبيصنالامدنعو.هلجألهللاهقلخ
.هيلإانأطخأدقكلذبنوكنهللادجمن

انيرتاهنإ.ةماقتسالامدعوربلامدعهبدصقُيو:مثإلا.٢
يذلاميقتسملاقيرطلايفنوريسيالنيذلارشبلاَجَوَع
.ربلاقيرطوه

اهمسريتلادودحلايطختويدعتلاهبدصقُيو:رشلا.٣
دودحاهللويموعفاودانيفوانأشندقف،انلهللا
انلعفدقنوكندودحلاهذهانيَّـدعتىتمو،ةسدقم
بحو،ةوهشىلإءيربلارظنلالوحتيامدنعف،رشلا
دودحلاانيَّـدعتدقكلذبنوكن،لفطتىلإعالطتسالا
.هللااهمسريتلاةسدقملا

نوئزهتسملامهةاصعلا.هللاىلعةروثلايهو:ةيصعملا.٤
.همالكاورقتحاوهللااباورخسنيذلا

نكميىرخألاةثالثلاعاونألانإف»ةيصعملا«ادعاميفو
يهوهسلااياطخو.دمعاياطخوأوهساياطخنوكتنأ
اياطخامأ.ةاروتلايفحئابذلاوعئارشلالكاهلتمسُريتلا
ٍةَحيِبَذِبَُّرسُتَالَكَّـنَأل«:يبنلادوادلاق.اهلةرافكالفدمعلا
.)٥١:١٦رومزم(»ىَضْرَتَالٍةَقَرْحُمِب.اَهُمِّـدَقُأُتْنُكَفَّـالِإَو
بلقلاىوساهنعرفكيالدمعلااياطخنأينعياذهو
:يبنلادوادىلصكلذلو،هللامامأقحسنملاحورلاورسكنملا
لِسْغٱ.َّـِيصاَعَمُحْمٱ«

ْ
مثِإْنِمًاريِثَكيِن

ْ
يِتَّـيِطَخْنِمَويِ

.)٢و٥١:١رومزم(»ِينْرِّـهَط

مثإلارفاغ«هنأهللانع٣٤:٧جورخلارفسانثدحي
،ةيصعمو،مثإ:عاونأةثالثانيريامم»ةيطخلاوةيصعملاو
ِلُجَّـرلا«)١:١(لوألارومزملابتاكانلرّوصيو.ةيطخو
يفْكُلْسَيَْمليِذَّـلٱ يفَو،ِراَْرشَألٱِةَروُشَمِ خلٱِقيِرَطِ

ْ
َْملِةاَُط

يفَو،ْفِقَي ملٱِسِلَْجمِ
ةثالثانهىرنو.»ْسِلَْجيَْملَنيِئِزْهَتْسُْ

نيئزهتسملابدَصقُيو.»نيئزهتسملاو،ةاطخلاو،رارشألا«:عاونأ
.هللاةعيرشبنيرخاسلا»ةاصعلا«

سفنلاملعيفةيطخلا-٣

نمًاريبعتتسيلويتوهاليهقفريبعت»ةيطخ«ةملك
،ناسنإلليقالخألاكولسلابطبترتةيطخلانأل،سفنلاملع
هبساسحإلاو»بنذلا«ةساردبسفنلاملعمتهيامنيب
ةميلس،ةيلقعلاناسنإلاةايحيفًاريبكًارودبعلييذلا
.ةضيرموأتناك

؟ةيطخلاسفنلاملعرربيله

سيلو.ةيطخلارِّـربيسفنلاملعنإءاطسبلاضعبلوقي
وهامنإو،نيدلالحملحيالسفنلاملعف،ًاحيحصاذه
ملعنواعي.هضارغأحيضوتلنيدلااهمدختسيةليسو
امنيبف،ةيطخللةعفادلابابسألامهفيفنيدلاسفنلا
اهنأبهتيطخهلحضويو»أطخلا«نعباقنلانيدلافشكي
نعباقنلاسفنلاملعفشكي»هللانعلاصفنالا«
.أطخلااذهلئطخملاتعفديتلابابسألا

ةيحيسملايفةيطخلا-٤

صحفيناسنإلكاهبّرقي،رشبلاخيراتيفةرهاظةيطخلا
ملنيذلاىتح،رشبلاعيمجنأل،هريغىلإرظنيوأهسفن
نوُّرقيو،مهاياطخبنورعشيءامسلاتانالعإروناوّقلتي
.هبهللامهفَّـلكامبمايقلانعمهزجعومهصقنب

ًاساسأيهلب،طقفحضافلارشلايهةيطخلاتسيلو
اذهو.انلديحولافدهلاوانقلاخهللانعلاصفنالا
مدعًاضيأوهلب،بسحفرشلاباكترابنوكياللاصفنالا
ال»يعيبطلا«ناسنإلانأرابتخالابفرُعدقو.ريخلالعف
امكرشبلايفاهلعفةدشوةيطخلاةوقزّيمينأعيطتسي
ىلإهتداقوهللاةعيرشهتبَّـدأيذلا»يحورلا«ناسنإلااهزيمي
ّرجيفاهرثأوةيطخلاةقيقحفرعيلةمعنلاهاطعأف،حيسملا
ةجاحلابرعشيراصكلذلًاعبتو،داسفلالاحىلإناسنإلا
.هريربتلجألةرافكلامدىلإو،ةيهلإلاةمعنلاةنوعمىلإ

ىلع)٣:٤انحوي١(يدعتلايهماعهجوبةيطخلاو
،اهبكترمرذعناكامهم،هللاقحبٌمْرُجيهف،هللاةعيرش
.اهمجحناكًايأو

:ملاعلاىلإةيطخلالوخد
خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِب«:سلوبلوسرلالاق

ْ
َىلِإُةَّـيَِط

لٱ
ْ
خلٱِبَوِ،َملاَع

ْ
ملٱِةَّـيَِط

ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ
،ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُتْوَْ

حيسملاةرافكةيمتحةيحيسملاومالسإلايفةيطخلا:لوألالصفلا
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جلٱَأَطْخَأْذِإ
ْ

ةيطخلانأينعياذهو.)٥:١٢ةيمور(»ُعيَِم
ءاوحومدآنأسلوبربتعيو.رشبلابأمدآبانملاعيفتأدب
ًادمتعم»دحاوناسنإب«لوقيف،اهلكةيرشبلالثميدحاو
ملو.)٥:٢نيوكت(»ُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذ«ىسوملوقىلع
نأل،ءاوحةيصعمالو،ةَّـيحلاةبرجتسلوبلوسرلاركذي
.هلسنلكنعًابئانهلعفاميفناكمدآنأّنيبينأهتياغ
ئطاخو،هتعيبطبدسافئطاخناسنإلكنأينعياذهو
.هلامعأبدساف

:ةيطخلالاقتنا
الروثلاف،هلًارياغمًانئاكدلينأيحلانئاكللنكميال

ْوَأ،ًابَنِعِكْوَّـشلٱَنِمَنوُنَتَْجيْلَه«:حيسملالاقو.ًالمحدلي
حلٱَنِم

ْ
ىلعقبطنينوناقلااذهو.)٧:١٦ىّتم(»؟ًانيِتِكََس

،ةماقتسالاةايحهنايصعبدقفرشبلابأمدآف،ناسنإلا
هللااهنعلضرأىلإرهطلاسودرفنمدرُطهلًاصاصقو
ةعيبطلابناكًالسنمدآبجنأضرألاىلعو.ةيطخلاببسب
:دواديبنلالوقيو.سودرفلايفهثاريمًادقاف،ًادورطم
خلاِبَوُتْرِّـوُصِمْثِإلٱِب«

ْ
)٥١:٥رومزم(»يِّـمُأِيبْتَلِبَحِةَّـيَِط

.ُمَهْفَيْنَمَسْيَل.ٌدِحاَوَالَوٌّراَبَسْيَل«سلوبلوسرلالاقو
طَيْنَمَسْيَل

ْ
جلٱ.َهللاٱُبُل

ْ
ْنَمَسْيَل.ًاعَماوُدَسَفَواوُغاَزُعيَِم

.)١٢-٣:١٠ةيمور(»ٌدِحاَوَالَوَسْيَلًاحَالَصُلَمْعَي

،طوقسلايفسدقملاباتكلاميلاعتسونيطسغأحرشو
:لاقف

هذهعمملسملاقفتيو.هتروصىلعناسنإلاهللاقلخ.١
:مدآنعلوقيف،مدآقلخةصقىلعهقيلعتيف،ةركفلا
عمقئالخلاىلعًاناطلسهلَّـوخو،ًادلاخًاراتخمناك«
هتعيبطتابثإو،رشلاوريخلارايتخاىلعةردقلا
.»ةيقالخألا

ىلإأطخأسيلبإهبَّـرجاملو،هتدارإةيرحلمدآهللاكرت.٢
.اهيلعقلُخيتلاةءاربلاةلاحنمطقسوهللا

هتعيبطداسفوةيهلإلاةروصلاعايضهتيصعمنعأشن.٣
ريخلاىلإليميال،ًايحورًاتيمراصىتح،اهلك
ًالباقًاضيأراصو.هلًاداضموهنعًازجاعو،يحورلا
ةايحلاهذهتائيسلكلةضْرُعو،ًايدسجتوملل
.يدبألاتوملاو

نممهبَّـلحامةلعوههلسنومدآنيبيباينلاداحتالا.٤
نودلويمهنإف،هيلعتَّـلحيتلاةيصعملاجئاتنسفن
لاحيفو،ًايقالخأنيدساف،هللاةروصنمنيلاخ
.)١٩-٥:١٢ةيمورعجار(ةنونيدلا

أطخألب،بسحفةدسافةعيبطناسنإلاثريمل.٥
.هلاعفأوهلامعأب

نعاجتننيذللا،ةعيبطلاداسفويلصألاّربلاعايض.٦
.ىلوألاهتيطخلباقعامهو،مدآطوقس

سدقلاحورلالمعوه،ةلاّعفلاةوعدلاوأ،ديدجتلا.٧
.ًالعافالًالوعفمسفنلاهيفنوكتيذلابيجعلا
وهصالخلانأكلذنعمزليف.هللاةدارإبهلكقّلعتيو
صخشنم،ةيناجمةيطعيهةمعنلاو.هللاةمعننم
.قحتسمريغوزجاعرخآل،رداق

:ةيطخلاةرجأ
خلٱِةَفِرْعَمُةَرَجَشاَّـمَأَو«:مدآلهللالاق

ْ
ْلُكْأَتَالَفِّـَّـرشلٱَوَِْري

.)٢:١٧نيوكت(»ُتوُمَتًاتْوَماَهْنِمُلُكْأَتَمْوَيَكَّـنَأل،اَهْنِم
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا«١٨:٢٠لايقزحيفًاضيأأرقنو

ْ
َيِهُئِط

خلٱَةَرْجُأَّـنَأل«٦:٢٣ةيمورةلاسريفأرقنو»ُتوُمَت
ْ

َيِهِةَّـيَِط
الصفناواطقسنيح،ًايحورءاوحومدآتامدقو»ٌتْوَم
.هلإلابرلاعمةسدقملاةيحورلاةكرشلاكلتادقفو،هللانع
مدآأبتخاف،هترضحيفلوثمللقوشلاادقفكلذلًاعبتو
الو.)٣:٨نيوكت(ةنجلاراجشأطسويفههجونمءاوحو
اركذتف،لالحنالاوضرملاويدسجلافعضلابارعشامهنأدب
نأعّورملانمو.»تومتًاتوماهنملكأتموي«:برلاراذنإ
!هينيعمامأمدآنايصعباقعمستري

لهو؟اهتازايتمالكىلوألاةلئاعلاترسخلهنكلو
هدقفيذلاسودرفلاىلإناسنإلاةدوعيفءاجرلاعاض
!الك؟دبألاىلإهتراهطهنمتعزُتنالهو؟ةيطخلاببسب
نارفغهدنعو،ةينغهتبحمو،ةبحمهتاذوههنإ.بحمهللانأل
رودحيسملاذخأف.ئطاخلاتومبّرسُياليذلاوهو.ريثك
املوأو.هللادنعءدبلايفناكيذلاةملكلا،يدافلاذقنملا
نمٍصاخٍسابلبءاوحومدآيرعرتسوههللاةبحمهتعنص
،)٧:٢٦فارعألا(»ىوقتلاسابل«هنإ.حلاصلاهريبدت
.)٣:٢١نيوكت(»امهسبلأودلجنمةصمقأامهلعنصف«
هللاامهلىطعأمث،ةرافكلادهعهلإلابرلاسَّـرككلذبو
يذلاةأرملالسن،حيسملاءيجمبدعولايه»ٍتاملك«
.)٣:١٥نيوكت(ةيحلاسأرقحسي

؟تومةيطخلاةرجأاذامل
عمنواهتتدقو.هبرشتنألبقءاملاميقعتلجاتحتالدق

نكل.شطعلاديدشيفتنكولءاملايفرابغلانمليلق
!مسلاعمنواهتتالكنإفكشطعمظعامهم
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ةدحاوةطقنامهدحأب،ءاملانمناسأككدنعناكاذإو
كنإف،مسلاسفننمطاقنرشعرخآلابو،لتاقمسنم
.لتاقمسنيسأكلابف،رخآلاىلعامهدحألضفتال

يفَرَثَعْنَم«:هللالوقياذاملحضويلثملااذه ،ٍةَدِحاَوِ
يفًامِرُْجمَراَصْدَقَف لٱِ

ْ
تسيلةيطخلاف.)٢:١٠بوقعي(»ِّـلُك

نأىتح!هسفنمسلانمًاررضرثكأيهلب،رابغدرجم
:لوقلاباهرشواهتروطخنعواهنعّربعسلوبلوسرلا
خلٱ«

ْ
امهمةيطخلاف.)٧:١٣ةيمور(»ًاّدِجًةَئِطاَخُةَّـيَِط
ةسادقعمقفتتالاهنأل،هللانعناسنإلالصفتترُغص
هركيهنأالإئطاخللهتبحمعمف،مثإلاقيطيالوهف،هللا
.ةيطخلا

:ءادلاةجردعمءاودلاةوقبسانت
املكو،ءادلابسانيٍءاودلجاتحناننأيهيدبلانم

.بسنأوىوقأٍءاودلانجتحاءادلاةلاحتمقافت

.هسفنهللادضةهَّـجوماهنأيفةيطخلاةروطخنمكتو
ًادجلهسأاذهو،هنملقأوهنمقحيفناسنإلائطخي
لهسأاذهنأامك.هلٍواسمٍصخشقحيفئطخينأنم
رمألاف.هنمىلعأوهنمقحيفأطخلاباكترانمًادج
.سيئرلاوأديسلاقحيفدبعلائطخيامدنعةروطخدادزي
مظعألاديسلادضدبعلاأطخيهةيطخلاف،ثدحاماذهو
اذهاهبكترييتلاةيطخلاةروطخرهظتانهنمو.هللاوهو
.نوكلاديسقحيففيعضلادبعلا

اليذلاهللادضةهَّـجوماهنأيفةيطخلاةروطخنمكتو
الةبوقعيهاهنعةقحتسملاةبوقعلاف،هدجموهتمظعلةياهن
لكأيمويهنإمدآلهللالوقينأبيرغلانمسيلف،اهلةياهن
.»توميًاتوم«اهنعهاهنيتلاةرجشلانم

وأةرافكىلإجاتحتو،توملابجوتستةريطخةيطخلاو
وأرتسينعتيربعلااهلصأيف»ةرافك«ةملكو.ٍفاكرتس
.هيرعوناسنإلاةيطخرتستةرافكنمدبالناكو،ءاطغ

رربتو،هللايضرتيتلاةيفاكلاةرافكلايهامىرُت
؟همامأناسنإلا

ةيحيسملاومالسإلايفةرافكلا:يناثلالصفلا

مالسإلايفةرافكلا-١

مدآعوقويفيحيسملاركفلاعميمالسإلاركفلاقفتي
وهو»ةراّفك«ةملكىنعميفناقفتيو،ةيطخلايفهتجوزو
لاق.هبكترمدضبَسُحيدوعيالفهتيطغتومثإلارتس
:»نآرقلاظافلأتادرفم«هباتكيفيناهفصألابغارلا
ريصيىتحهتيطغتوهرتسريفكتلاو.مثإلايطغيامةرافكلا«
،موجنلاسمشلاترفك:لاقُيو.لمعُيملامةلزنمب
يفنافلتخييحيسملاويمالسإلانيركفلانكلو.»اهترتس
.ةيطخلانعريفكتلاةقيرط

نعاهبهللارّفكيةديدعًاقرطدجنيمالسإلاركفلايفف
:اهنمبونذلااهبرفغيواياطخلا

يِداَنُيًايِداَنُماَنْعِمَساَنَّـنِإاَنَّـبَر«:نآرقلالوقيف:ناميإلا.١
ْرِّـفَكَواَنَبوُنُذاَنَلْرِفْغٱَفاَنَّـبَراَّـنَمآَفْمُكِّـبَرِباوُنِمآْنَأِناَميِإلِل
.)٣:١٩٣نارمعلآ(»ِراَرْبَألٱَعَماَنَّـفَوَتَواَنِتاَئِّـيَساَّـنَع
:٣٩رَمُّزلاو٦٥و٥:١٢ةدئاملايفاهسفنةركفلادجنو
.٦٤:٩نُباغتلاو٤٨:٥حتفلاو٤٧:٢دمحمو٣٥

اوُدْبُتْنِإ«٢:٢٧١ةرقبلايفنآرقلالوقيف:ةقدَّـصلا.٢
ُختْنِإَوَيِهاَّـمِعِنَفِتاَقَدَّـصلٱ

ْ
لٱاَهوُتْؤُتَواَهوُف

ْ
َوُهَفَءاَرَقُف

َنوُلَمْعَتاَمِبُهللاٱَوْمُكِتاَئِّـيَسْنِمْمُكْنَعُرِّـفَكُيَوْمُكَلٌْريَخ
.٥:١٢ةدئاملايفاهسفنةركفلادجنو.ٌ»ريِبَخ

اوُجِرْخُأَواوُرَجاَهَنيِذَّـلٱَف«:نآرقلالوقيف:داهشتسالا.٣
يفاوُذوُأَوْمِهِراَيِدْنِم َّـنَرِّـفَكُألاوُلِتُقَواوُلَتاَقَوِيليِبَسِ
هتاَئِّـيَسْمُهْنَع َجتٍتاَّـنَجْمُهَّـنَلِخْدُألَوِْمِ

ْ
َحتْنِميِر

ْ
ُراَْهنَألٱاَهِت

لآ(»ِباَوَّـثلٱُنْسُحُهَدْنِعُهللاٱَوِهللاٱِدْنِعْنِمًاباَوَث
.)٣:١٩٥نارمع

ْنِإ«:نآرقلالوقي.لتقلاوةبيغلاك:رئابكلابانتجا.٤
َجت
ْ
ْمُكِتاَئِّـيَسْمُكْنَعْرِّـفَكُنُهْنَعَنْوَهْنُتاَمَرِئاَبَكاوُبِنَت
لِخْدُنَو

ْ
.)٤:٣١ءاسنلا(»ًاميِرَكًالَخْدُمْمُك

ُمُتْيَتآَوَةَالَّـصلٱُمُتْمَقَأْنِئَل«:نآرقلالوقي:ةالصلا.٥
ًاضْرَقَهللاٱُمُتْضَرْقَأَوْمُهوُمُتْرَّـزَعَوِيلُسُرِبْمُتْنَمآَوَةاَكَّـزلٱ
َجتٍتاَّـنَجْمُكَّـنَلِخْدُألَوْمُكِتاَئِّـيَسْمُكْنَعَّـنَرِّـفَكُألًانَسَح

ْ
يِر

َحتْنِم
ْ
.)٥:١٢ةدئاملا(»ُراَْهنَألٱاَهِت

َهللاٱاوُقَّـتَتْنِإاوُنَمآَنيِذَّـلٱاَُّهيَأاَي«:نآرقلالوقي:ىوقتلا.٦
ُهللاٱَوْمُكَلْرِفْغَيَوْمُكِتاَئِّـيَسْمُكْنَعْرِّـفَكُيَوًاناَقْرُفْمُكَلْلَعَْجي
لٱوُذ

ْ
لٱِلْضَف

ْ
رركتتةركفلاو.)٨:٢٩لافنألا(ِ»ميِظَع

.٦٥:٥قالطلاو٣٩:٣٥رَمُّزلاو٥:٦٥ةدئاملايف
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ِهللاٱِبْنِمْؤُيْنَمَو«:نآرقلالوقي:تاحلاصلالمع.٧
لِخْدُيَوِهِتاَئِّـيَسُهْنَعْرِّـفَكُيًاِحلاَصْلَمْعَيَو

ْ
َجتٍتاَّـنَجُه

ْ
يِر

َحتْنِم
ْ
لٱَكِلَذًادَبَأاَهيِفَنيِدِلاَخُراَْهنَألٱاَهِت

ْ
لٱُزْوَف

ْ
»ُميِظَع

:٤٧دمحميفاهسفنةركفلاتدروو.)٦٤:٩نُباغتلا(
٢.

اوُبوُتاوُنَمآَنيِذَّـلٱاَُّهيَأاَي«:نآرقلالوقي:حوصنلاةبوتلا.٨
ْمُكْنَعَرِّـفَكُيْنَأْمُكُّبَرىَسَعًاحوُصَنًةَبْوَتِهللاٱَىلِإ
َجتٍتاَّـنَجْمُكَلِخْدُيَوْمُكِتاَئِّـيَس

ْ
َحتْنِميِر

ْ
»ُراَْهنَألٱاَهِت

.)٦٦:٨ميرحتلا(
نمام«:لاقًادمحمنإرذوبألاق:نيتداهشلاةوالت.٩

لخدالإ،كلذىلعتاممث،هللاالإهلإاللاقٍدبع
نإوىنزنإو:لاق؟قرسنإوىنزنإو:ُتلق.ةنجلا

نإوىنزنإو:لاق؟قرسنإوىنزنإو:ُتلق.قرس
نإوىنزنإو:لاق؟قرسنإوىنزنإوُتلق.قرس
.)٢٦ةاكشم(»رذيبأفنأمغر،قرس

رشعبفرحلا«نآرقلاةءارقو،داهجلادجويهذهريغو.١٠
لامعألانمكلذريغو،جحلاو،هللاةئيشمو»تانسح
دقتعملابسح-بجوتستيتلاةبيطلاةنسحلا
.هوفعوهللانارفغ-يمالسإلا

ةرافكلاقيقحتنعلامعألازجع-٢

؟ةرافكلاققحتنأةحلاصلالامعأللنكميله،نكلو
حنمتنألةيفاكخلإ...جحلاوةاكزلاوةالصلاوموصلاله
؟ةرافكلااهبققحتتنأنكميلهو؟هنارفغوهللاوفعاهلعاف

ىلإاهمسقيو،ةيطخللىنعمرشعةسمخمالسإلامدقي
حلٱَّـنِإ«:هتصالخًاجالعاهلمدقيمث،رئاغصورئابك

ْ
ِتاَنََس

.)١١:١١٤دوه(»ِتاَئِّـيَّـسلٱَنْبِهْذُي

قحتسيمرجمعربتاذإ؟جالعلااذهبٍضاقىضريلهف
لمعلوأىفشتسمءانبل،ريبكغلبمبنوناقلابسحتوملا
،ًالداعًايضاقاذهيضرُيلهف،همْرُجنعةرافككيريخ
!؟أطخلانعةرافكعربتلااذهلبقيف

تانسحلا«أدبمضفريلداعلايضاقلانإلوقناذاملف
وهو؟أدبملاتاذلهللالوبقبلوقنمث»تائيسلانبهذُي
ىغطتلهف.ميحرلانمحرلاهنوكبناجبمظعألالداعلا
!؟هلدعىلعهللاةمحر

انيطعتالاهنكل،ةيرورضتابجاوةحلاصلالامعألانإ
نكميالو،اهانبكترايتلااياطخلانعضيوعتلايفقحيأ

لاقدقو.ةفلاسلابونذلانعحفصللةليسونوكتنأ
لٱَكِلٰذِلْلَهَف«:حيسملا

ْ
َال؟ِهِبَرِمُأاَمَلَعَفُهَّـنَألٌلْضَفِدْبَع

لَعَفىَتَم،ًاضْيَأْمُتْنَأَكِلٰذَك.ُّنُظَأ
ْ
:اوُلوُقَفِهِبْمُتْرِمُأاَمَّـلُكْمُت

لِمَعاَمَّـنِإاَنَّـنَأل.َنوُلاَّـطَبٌديِبَعاَنَّـنِإ
ْ
اقول(»اَنْيَلَعُِبَجيَناَكاَماَن

:هنإسفنلاصالخنعسلوبلوسرلالاقو.)١٠و١٧:٩
َوُه.ْمُكْنِمَسْيَلَكِلٰذَو،ِناَميِإلٱِب،َنوُصَّـلَُخمِةَمْعِّـنلٱِبْمُكَّـنَأل«
ُنْحَناَنَّـنَأل.ٌدَحَأَرِخَتْفَيَالْيَكٍلاَمْعَأْنِمَسْيَل.ِهللاٱُةَّـيِطَع
يفَنيِقوُلَْخم،ُهُلَمَع ملٱِ

ِحلاَصٍلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ
َ
َقَبَسْدَق،ٍة

.)١٠-٢:٨سسفأ(»اَهيِفَكُلْسَنْيَكِلاَهَّـدَعَأَفُهللاٱ

امهاهبعتمتنيتلاةحصلاو،اندنعيذلالاملانأامبو
دوجننيحف،امهيلعءالكوىوسانسلو،هلوهللانم
اندنعنمًائيشانلذبدقنوكنال،ةمدخيّدؤنوأ،ةقَدَصب
يبنهنلعأاماذهو.ءازجلاهيلعقحتسنًافورعمانيَدْسأوأ
:لاقو،لكيهلاءانبلةمخضتاعربتمدقنأدعب،دوادهللا
َّـنَأل،اَذَكٰهَعَّـَربَتَنْنَأُعيِطَتْسَنىَّـتَحيِبْعَشَوُهْنَمَواَنَأْنَم«
جلٱَكْنِم

ْ
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ...!َكاَنْيَطْعَأَكِدَيْنِمَوَعيَِم

ُ
ُّلُك،اَن

نِإَكِسْدُقِمْسِٱلًاتْيَبَكَلَيِنْبَنِلاَهاَنْأَّـيَهيِتَّـلٱِةَوْرَّـثلٱِهِذٰه
اَمَّـ

لٱَكَلَو،َكِدَيْنِمَيِه
ْ

.)١٦و٢٩:١٤رابخأ١(»ُّلُك

يكلملاهبكومفذقوكلملانيهينأٌصخشلواحاذإ
بكوملابةناهإلاقحلأهنأل،باقعلاقحتسيهنإف،ةراجحلاب
ةءارجةلواحملانكل،بَصُيملكلملانأحيحص.يكلملا
لكو.هللاةيصوىلعيّدعتلايهةيطخلاو!باقعلاقحتست
نأنكميالةاطخلانحناهبموقنيتلاةحلاصلالامعألا
وهف،هتيصوىلعانيّدعتبهللااهانهّجويتلاةناهإلاوحمت
اليهفكلذل،هقحوهربوهتسادقلَّـدحاليذلاميظعلا
.حفصيأىلعانللصحتنأعيطتست

نلاهنودبيتلاةسادقلابَّـلطتيهللاةرضحيفدوجولانإ
يفةحلاصلالامعألاو.)١٢:١٤نييناربع(برلادحأىري
ةسادقلانأل،نيسيدقانرّيصتنأعيطتستالاهتاذّدح
لوقهعمققحتيذلا،هللاحورنمدولوملانمؤمللىَطعُت
ملٱَنِمُدَلوُيَالٌدَحَأَناَكْنِإ«:حيسملا

ْنَأُرِدْقَيَالِحوُّرلٱَوِءاَْ
ملَا.ِهللاٱَتوُكَلَمَلُخْدَي

جلٱَنِمُدوُلْوَْ
ْ

ملٱَو،َوُهٌدَسَجِدََس
ُدوُلْوَْ

.)٦و٣:٥انحوي(»ٌحوُرَوُهِحوُّرلٱَنِم

،هيلإثُّدحتلاو،هللاابةلصلايهةالصلانأمولعملانمو
هللانعلصفنمئطاخلانأامبو.هصخشيفلمأتلاو
ْنَم«نإف،هللادنعًالوبقهتالصدجتنلف،هتيطخببسب
لاثمأ(»ٌةَهَرْكَمًاضْيَأُهُتَالَصَفِةَعِيَّـرشلٱِعاَمَسْنَعُهَنْذُأُلِّـوَُحي
ْتَراَصْمُكُماَثآ«:هللالاق.ةباجتسالانتاليلاتلابو)٢٨:٩
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ْمُكْنَعُهَهْجَوَْتَرتَسْمُكاَياَطَخَو،ْمُكَِهلِإَْنيَبَوْمُكَنْيَبًةَلِصاَف
ْمُكَعِباَصَأَو،ِمَّـدلٱِبْتَسَّـجَنَتْدَقْمُكيِدْيَأَّـنَأل.َعَمْسَيَالىَّـتَح
لٱِبْتَمَّـلَكَتْمُكُهاَفِش.ِمْثِإلٱِب

ْ
لَيْمُكُناَسِلَوِبِذَك

ْ
»ِّـَّـرشلٱِبُجَه

مثِإُتْيَعاَرْنِإ«:دواديبنلالاقو.)٣و٥٩:٢ءايعشإ(
ْ
يفًا ِ

لَق
ْ
.)٦٦:١٨رومزم(»ُّبَّـرلٱَِيلُعِمَتْسَيَاليِب

رهاظمنمرهظمهنأحيحص.موصلاعملاحلاكلذكو
ديعُينأردقيالهنأالإ،برلامامأراسكنالاوللذتلا
وهو.طوقسلالبقاهيلعناكيتلاربلاةلاحىلإناسنإلا
اهتهَّـجويتلاةناهإلانعضّوعينأردقيال)ةالصلالثم(
نأنكميالكلذل.سدقألاهللالالجىلإناسنإلاةيطخ
يفْمُتْحُنَوْمُتْمُصاَّـَمل«:هللالاق.حفصللًةليسونوكي ِرْهَّـشلٱِ
خلٱ
ْ
ْلَهَف،ًةَنَسَنيِعْبَّـسلٱِهِذَهَكِلَذَو،ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱَوِسِمَا
لَكَأاَّـَملَو؟اَنَأِيلًامْوَصْمُتْمُص

ْ
ُمُتْنَأْمُتْنُكاَمَفَأ،ْمُتِْبَرشاَّـَملَوْمُت

.)٦و٧:٥ايركز(»؟نيِبِراَّـشلٱُمُتْنَأَوَنيِلِكآلٱ

ةرافكلاموزل-٣

:ةيطخلاةلكشملحيفلدعلاوةمحرلا
ىلإدبعلانمةهَّـجوماهنأل،ًادجةئطاخةيطخلانأانيأر

؟لحلاوهامنكل.مظعألاديسلا

ءيشيفينباأطخأاذإ:طيسبتللةركفوأًالاثممدقن
اذهنمثعفديهكرتأدقف)ًالثمءامبوكرسك(طيسب
الًاميسجًأطخبكتريامدنعأدبتةلكشملانكلو.أطخلا
مكحأ:يضاقلالمعبموقأاهدنع.هضيوعتىلعوهردقي
هبانأموقأكلذنعهزجعلو.ضيوعتلانمَّـرفمالهنأب
يمايقو.وههزجعببسبو،هليتبحمببسب،ًاعوط
تفقودقو.هُتردصأوقبسيذلامكحلاءافيإينعيدادسلاب
تلَّـمحتف،مهتملافقوميسفنانأُتذخأمث،يضاقلافقوم
.ةبحملاقطنموهاذهو.ًاعوطهنعًاضوعباقعلا

ردقأينألو،هبحأينأل،يسفنبانأعفدأينلعجت:ةمحرلاف
.دادسلانعوههزجععمعفدلاىلع

.ينبااهيفبَّـبستيتلاةراسخلاضيوعتمتحي:لدعلاو
هلعفاماذهو!يتايحبةيحضتلاوهضيوعتلااذهنوكيدقو
هنبانعةبايندلجلاباقعذخأامدنع،باطخلانبرمع
ردصأيذلاوههسفنًارمعنأعم،رمخلاىستحايذلا
.مكحلا

نوكينأبجيرخآٍصخشلدبمكحلالَّـمحتييذلاو
باقعلمتحينأنكميالمادعإلابهيلعموكحملاف.ًائيرب
مكحلبولطمهسفنوههنأل،رخآصخشنعٍمادعإ
عيمجلاف،اوأطخأعيمجلاو.تومةيطخلاةرجأف!مادعإلا
اذهلُّمحتىلعردقينمسيلو،توملامكحتحتاوعقو
جلٱِب«هسفنكلتميرابكانهسيلو.بيهرلاباقعلا

ْ
ِدَْه

دوجونمدبالف.)٥:٧ةيمور(»ٍّراَبِلْجَألٌدَحَأُتوُمَي
ناسنإللهللالعفاذامف.رشبلااياطخنعرفّكُيءيربٍداف
؟هتيطخنمهذقنيل

؟لدعلاىلعةمحرلاىغطتله-٤

لدعلايتفصمزالتحضوتةريثكةينآرقتايآكانه
:اهنم،هللايفةمحرلاو

لٱُديِدَشَهللاٱَّـنَأاوُمَلْعٱ«
ْ
»ٌميِحَرٌروُفَغَهللاٱَّـنَأَوِباَقِع

.)٥:٩٨ةدئاملا(

لٱُعِيَرسَلَكَّـبَرَّـنِإ«
ْ
:٧فارعألا(»ٌميِحَرٌروُفَغَلُهَّـنِإَوِباَقِع

١٦٧(.

لُظَىلَعِساَّـنلِلٍةَرِفْغَموُذَلَكَّـبَرَّـنِإَو«
ْ

َكَّـبَرَّـنِإَوْمِهِم
لٱُديِدَشَل

ْ
.)١٣:٦دعرلا(»ِباَقِع

لٱِديِدَشِبْوَّـتلٱِلِباَقَوِبْنَّـذلٱِرِفاَغ«
ْ
َالِلْوَّـطلٱيِذِباَقِع

ملٱِهْيَلِإَوُهَّـالِإَهَلِإ
.)٤٠:٣رفاغ(»ُريِصَْ

نأنكميالو،هللايفناتزرابناتفصةمحرلاولدعلاف
فرصتينأليحتسملانمف.ىرخألاىلعامهادحإىغطت
املعفيوأ،هلدعلًاضقانمنوكيهتمحرهيلإوعدتًافّرصتهللا
)يتاذلا(هنوناقبهللاطابتراف،هتمحرضقانيوهلدعهبلطتي
ضقانيًالدعذِّـفنُيالو،هلدعفقوتهتمحرعديالهلعجي
:هتمحر

الولهاستالبًالماكمكحلاذيفنتبلطي:لدعلا
.طيرفت

وأهيفباقعالًاماتًاحفصحفصلابلطت:ةمحرلاو
.صاصق

ضقانتلااذهأشندقو!رخآلاامهدحأضقانينابلطملاو
نيذهنيبعمجيًالحيضتقتيتلاةيطخلاةلكشمببسب
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عمجلانمٌّدُبنكيملو.امهنيبقِّـفوُيونيضقانتملانيبلطملا
،نارفغلاوحفصلاناسنإلااهبلانيةيدفميدقتبامهنيب
.ةلماكهقوقحيهلإلالدعلااهبيفوتسيو

.ةيطخلانعريفكتللةيومدلاحئابذلابةيدوهيلاتداندقو
:ًادجةنيمثٍةحيبذلجاتحننحنو

.ناسنإلاعونسفننمنوكتو.اهؤادتفابولطملاسوفنلالكيواست
ةيفاكنوكتو.ريفكتللحلصتلبيعالبوةرهاطنوكتكلذعمو
دجنالاننكلو.ًاعيمجرشبللةمحرلاولدعلابلاطمميمتتل

هللادنعنمنوكتنأدبالف،رشبلادنعةيدفلاهذهلثم
دعبًةصاخ،زجاعناسنإلاامنيب،رداقلاهدحووهف.هسفن
.هللانعهتيطخهتلصفنأ

ةيحيسملايفةرافكلا-٥

ركذننأيغبنيسدقملاباتكلايفةرافكلاةديقعمهفنل
:اهلتدَّـهميتلاةماهلاقئاقحلانمًاددع

ىلعبلغتهناحبسهيفةفصالف،هللاتافصيواَسَت.١
.سودقولداعًاضيأهنإفًابحمهللاناكنإف.ىرخأ
الف.باسحلاعيرسهنإفًاميحرًانامحرهللاناكنإو
.هلدعىلعهتمحرىغطتنأنكمي

ةرجشلانملكأوىوغوهبرىصعامدنعمدآأطخأ.٢
ًاتوماهنملكأنإهنأبهلهللاريذحتمغر،ةعونمملا
.توملامكحقحتساكلذبو.تومي

البضرألاوتاومسلاقلخيملو،ًاثبعمدآهللاقلخيمل.٣
هقلخلٌّبحم،هتاذيفةبحموهو،ريدقتالوفده
.هتاقولخمو

نأامإ:ةحورطمةلداعمكانهتناككلذىلعًءانبو.٤
ةايحكانهنوكتالف،هللاةعيرشتلاقامكمدآتومي
ةيحضتلاباسحىلعمدآايحينأامإو.نويمدآالو
.هللاةلادعب

هتبحموهتمظعىلعًاناهربهمّدقولحلاهللادجوأ.٥
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه«هتمحروهلدعو

ْ
ُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

لٱ
ْ
ُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو
حلٱ
ْ
.)٣:١٦انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

لك،يقطنمٍلسلستيفريستسمخلاقئاقحلاهذهو
املةيهيدبةمدقمو،اهقبساملةيعيبطةجيتناهيفةقلح
.اهمدقت

تناكامك،ةلداعهئطخىلعمدآلةيهلإلاةبوقعلاتناك
مدآتومنأبدحأدقتعيالو.هتبحمليلدحيسملاةرافك
قبسدقف،باقعلاةدشيفًافُّرطتةرجشلانمهلكألءازج
يهلإلاصاصقلانأامك.ةبوقعلاهذهبمدآهللارذنأنأ
ءاسُملاصخشلاةناكمعمًايدرطًابسانتبسانتي،لداع
ناكنأشلاليلقصخشىلعةناهإتعقواذإف.هيلإ
نمدبالناكنإ(اهضيوعتناكو،ركذُيالاهصاصق
ميظعصخشىلعةناهإلاتعقواذإامأ.ًاليئض)ضيوعت
ًاباقعقحتستةعينشًةميرجتناك،مكاحوأٍكلمكردقلا
ةهَّـجومةناهإةيطخلانأامبو.ضيوعتللهيفلاجمالًاميسج
ةَّـقحتسملاةبوقعلاف،هوّمسلَّـدحالوهدجملةياهناليذلاهللا
هنإمدآلهللالاقنأبجعالف.اهلةياهنالةبوقعيهاهنع
.»توميًاتوم«اهنعهاهنيتلاةرجشلانملكأيموي

حيسملاةرافكةيمتح-٦

اذإالإهللاابعتمتلاوأنارفغلاىلعلوصحللليبسال
نيذلانكل.امٍةطساوبهتسادقوهتلادعبلاطمًالوأانيَّـفو
اهنعنوضاغتيمثاهنوكرديوأ،ةقيقحلاهذهنوكرديال
ىلإرمألااوكرتينأبمهرئامضنوحيري،اهمامتإةيفيكبمهلهجل
اهدحوهتمحرنأنمؤنو،هللاةمحربّزتعننحنو.هللاةمحر
نوكياليكلنكل.نارفغلاوحفصلابانيتأتنأةرداقلايه
ىلعلب،ينمتلاوألمألادرجمىلعًاسسؤماهيلعدامتعالا
:لوقنعقاولاوقحلا

ةمحرلابٍروهشمٍضاقىلإتعفُرًةيضقنأضرفنل
يفطيرفتلامدعولدعلاسيدقتبروهشمهنأامك،ةفأرلاو
يضاقلااذهنأبهسفننئمطُينأبنذمللزوجيلهف،قحلا
الفوؤرلاميحرلايضاقلابلقنألهتحاسئربيفوس
؟هيلعةينوناقلاةبوقعلاعيقوتبىضري

!ال:باوجلا

لداعهنأامكفوؤرميحرهللا:لوقنقسنلااذهىلعو
فرعننألبقهتمحربانسوفننئمطُننأزوجيالف.سودقو
فاحجإلانودةمحرلاكلتبعّتمتللانلّهؤتيتلاةليسولا
؟ةليسولاهذهيهامف.هتسادقوهتلادعبلاطمب

ةحلاصلالامعألاوموصلاوةالصلابعيطتسنال:باوجلا
ءيشيفنّالقتالامهو،هتسادقوهللاةلادعبلاطميفوننأ
الهللامامألوبقلاونارفغلابعتمتنيكلف.هتبحموهتمحرنع
تومينألبقينئاكةطساوب،ضيوعتلاوأءادفلانمدب
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هقحتسنيذلاصاصقلاهسفنىلعىضريو،انعًاضوع
انلعجتةيحورةعيبطًاضيأانبهينأردقيو،اناياطخببسب
،ةيماسلاةيقالخألاهتافصيفهناحبسهعمقفاوتللًالهأ
.هتسادقبلاطملًاذيفنت

طورشلانمًاددعيدافلااذهلنإفقبساملًاحيضوتو
:اهنم،ةيرشبلاءادفلقطنملاولقعلااهضرتفييتلا

يفةيواسملقألاىلعنوكتنأبجيةيدفلانأامب.١
يواسيالهنأامبو.هؤادفبولطملاءيشللاهتميق
نيبريظنهلسيلهنأل،هلثمناسنإالإناسنإلا
ىرحألابوأةيدِفلافكلذل.هيواسيوهلداعيتانئاكلا
النأبجيانسوفننعريفكتللحلصييذلايدافلا
.ًاناسنإلقألاىلعنوكينألب،ًاناويحنوكي

دحاوٍناسنإلسيلًايدافنوكيسيدافلااذهنأامبو.٢
لكلةلداعمهتميقنوكتنأبجي،سانلالكللب
.سانلاءالؤه

انسنجنعفلتخيٍسنجنميدافلاناكولهنأامبو.٣
نمنوكيبئانلانأل،انعًابئاننوكينأعاطتسااََمل
يتلاهتمظععمهنإفكلذل،مهنعبونينيذلاسنج
.انسنجنمًادحاونوكينأبجياهانركذ

نمًامورحمناكلانلثمًائطاخيدافلاناكولهنأامبو.٤
الو.انريظنيدبألاصاصقلاءاضقتحتًاعقاوو،هللا
ريصملااذهنمانمًادحاوذقنينأكلذلًاعبتعيطتسي
.هذقنينمىلإًاجاتحمهسفنوهنوكيهنأل،بعرملا
،انسنجنمًادحاونوكينأبجييدافلافكلذل
.ًاماتًاّولخةيطخلانمًايلاخو

ال)ًايماسًارمأناكنإو(ةيطخلانمهّولخنأامبو.٥
مدآف.ًايدافنوكيلهتيلهأىلعالو،هلامكىلعلدي
ًاموصعمنكيملهنأريغةيطخلانمًايلاخقلُخًالثم
كلذل،اهيفطقسضرألاىلعشاعامدنعهنأل،اهنم
بجيلب،ةيطخلانمًايلاخيدافلانوكينأيفكيال
.اهنمًاموصعمًاضيأنوكينأ

.هللاًاكلمهتلمجبناكلًاقولخميدافلااذهناكول.٦
مدقينأهلقحيالهسفنكلمياليذلاصخشلاو
نأبجييدافلافًاذإ.امٍناسنإنعهللاةيدفهسفن
نأهقحنمنوكييكل،قولخمريغًاصخشًاضيأنوكي
.ةرافكهسفنمدقي

يفدوجولابعتمتلاونارفغلاىلعلوصحلانكميال.٧
هتسادقوهتلادعبلاطمءافيإًالوأَّـمتاذإالإهللاةرضح
اذًاضيأنوكينأبجييدافلافًاذإ.اهلّدحاليتلا
بلاطمءافيإعيطتسيىتحاهِّـومسلَّـدحالةناكم

ءافيإو.انعًاضوعةيطخلاصاصقلكلُّمحتبةلادعلا
ىلإانبىقرتةيحورةايحباندادمإبةسادقلابلاطم
.ةيماسلاةيقالخألاهتافصيفهللاعمقفاوتلاةجرد

نميلاخلا،رْدقلاميظعلايدافلااذهنوكينمىرُت
يفدودحملاريغو،هتاذيفقولخملاريغ،اهنمموصعملاوةيطخلا
هللاةلادعبلاطميفوينأًاعّوطتمعيطتسيىتح،هتناكم
ةيحورةايحًاضيأانيفثعبيو،انعًاضوعاهلّدحاليتلا
؟ةيماسلاةيقالخألاهتافصيفهللاعمقفاوتلاةجردلانبىقرت
هذهبمايقلاعيطتسيوأتافصلاهذهبفصَّـتينَمكانهسيل
!هللاىوسلامعألا

جالعلامّدقيهللا-٧

.ًةبحموًاعوطجالعلاهللامَّـدق،رشبلازجعامل

ءاقتلالانعفيعضلاوأريغصلازجعيةريثكرومأيف
ديبذخأيوميظعلالزانتيامدنعالإ،يوقلاوأريبكلاب
يذلاوهكلملاف.ذاحشلابكلملاءاقتلايفامك،فيعضلا
:ظحالنانهو.ريقفلادبعلابيقتليفلزانتينأردقي

نكلو،هلزانتءانثأكلملاةَّـيصخشةيعرلاكردتالدق.١
يفٌةنماكةلكشملانأل،كلملانأشنمللقيالاذه
ءيسُأامهمو.هلزانتوكلملاةمظعيفالمهمهكاردإ
الوهنأشنمللقيالوهف،كلملاهلمعاممهفوريسفت
.هعنصامنأشنم

سكعلانكل،دبعلابيقتليفكلملالزانتينأنكمي.٢
ةردابملامامزذخأينأدبعلاردقيالف،زئاجريغ
اماذهو!كلملاةاقالملبهذيو،ةيكلمًابايثسبليو
نعئطاخلاناسنإلازجعاملف.كولملاكلم،هللاهلعف
لزانت،هنعةيطخلاهتلصفنأدعبًةصاخ،هبءاقتلالا
لعفيناسنإلاو.ةردابملامامزذخأوًامحارتمبحُملاهللا
.مظعامهمنمثلاهنععفديو،هنباعمءيشلاسفن
هنأل،هنباباقعلَّـمحتيباطخلانبرمعانيأردقو
.هبحي

ًايدافهيفنوكيلانسنجنمًاتوسانذخّتينأهللاردقي.٣
:توسانلااذهذاّختابوهو.انل
زَّـيحتيالتوهاللانأل،امناكميفرصحنيال-أ
انتاريدقتبسح(ناكميفهناحبسهدوجوو.زّيحب
سفنيفرخآناكميفهدوجوعنميال)ةيرشبلا
.تقولا

حيسملاةرافكةيمتحةيحيسملاومالسإلايفةرافكلا:يناثلالصفلا
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هدجمنمًائيشدقفيالتوسانلااذههذاّختاب-ب
ناصقنلاوأةدايزللضَّـرعتيالدجملااذهنأل،يتاذلا
.قالطإلاىلع
نأيفهتبغرهبلطتترمأتوسانلااذههذاّختا-ج
موقتنأنكميالذإ،هعمةقداصةقالعًاعيمجانلنوكت
لَلظو،انكرادمنعًاديعبلظاذإةقالعلاهذه

ْ
نحنان

.هعمقفاوتلانعنيديعب
ْنَمَكِروُب«:لوقلايفف،ةبيرغدُّسجتلاةركفتسيلو
يف َهلْوَحْنَمَوِراَّـنلٱِ

َ
هللاانلحضوت)٢٧:٨لمنلا(»ا

دَبعُتتناكاهنأعمقرتحتٍةرجشيف»رانلايفنَم«
ءامسلاألمي»اهلوحنَم«هسفنتقولايفوهو.نثوك
ىلعقولخمٍناسنإةروصيفرهظيىلوألابف.ضرألاو
حيحصريسفتلوقيامكو،ةاروتلالوقتامك(هتروص
.)نمحرلاةروسلملسم
هللانإ«:يمالسإلاثيدحلالوقيفهللازُّيحتنعامأ
ايندلاءامسلاىلإليللانمريخألاثلثلايفلزني
ةالصباب٤جيراخبلاحيحص(»هدابعءاعدعمسيل
:دمحملوقيرخآحيحصثيدحيفو.)ليللافصن
هلُتعقويبرتيأراذإف،هراديفيبرىلعُنِذأتسأ«
مقراغبلاىفطصمميسقتيراخبلاحيحص(»ًادجاس

هللادوجوعنميالدّسجتلانأىرناذهنمو.)٧٠٠٢
.ناكملكيف

نأل،نكممةيطخللٍليملكنمتوسانلااذهّولخو.٤
ىلإهنيوكتيفجاتحيالًاتوسانهسفنلذخَّـتيامدنعهللا
امبو.اهسفنةايحلاوههنأل،املجرنمةايحةرذب
ناسنإلاىلإلقتنتةيطخلاىلإليمتيتلاةعيبطلانأ
اذهنوكينأيهيدبلانمف،يعيبطلالسانتلاب
ًاضيأنوكيو،ةئطاخلاةعيبطلانمًايلاختوسانلا
يفطوقسلانمًاموصعم)يتاذلاهلامكببسب(
.ةيطخلا

هنأل،نكممةميقلايفًاعيمجانسوفنلهسفنةاواسمو.٥
توسانلااذهنإف.اهلَّـدحالهتميقو،ىلاعتهبٌنرتقم
ةاطخلالكنممظعأسودقلاو،ةسادقلالكسودق
.ساقُيالامب

قولخمريغوهف،ٌمئاقرمأهتوسانليدافلاكالتماو.٦
لكقلاخ،هللاوهيدافلااذهنأل،امٍنئاكةطساوب
.اهكلاموءايشألا

بلاطملًءافيإانعًاضوعةيطخلاصاصقلامتحاو.٧
طيحيهللاهفصوبهنأل،ًاضيأهيفرفاوتيةيهلإلاةلادعلا
توسانلايفاهقّقحينأردقيو،ةلادعلاهذهبلاطمب
.هذخَّـتييذلا

رفاوتيهللاعمقفاوتلاةلاحىلإانبىقرينأهتعاطتساو.٨
نأردقييذلاوههللاو،هللاوههتاذيفهنأل،كلذكهيف
.ةمهملاهذهبموقي

ىرن،ملاعلايفاورهظنيذلاصاخشألاةايحانسرداذإف
وهءادفلاطورشلكهيفرفاوتتيذلاديحولاصخشلانأ
:حيسملا

lنودبدلُوهنأل،ةيناسنإلاهتعيبطيفةيطخلاثريملوهف
حورلاةوقبءارذعنمدلُودقف،ةيطخلاهثّرويٍبأ
.)١:٢٨اقول(سدقلا

lهنأٌحيحص.ةيطخنودةيتاذلاهتوقبحيسملاشاعو
عوجلابٍروعشنِمةيعيبطلاتاساسحإلالكهلتناك
يتلايهو)٤:٢ىتم(مونلاىلإةجاحلاوملألاوشطعلاو
.هللاقحنعفارحنالاىلإهبليمتنأنكميناك
ىلعهللاقحنعفرحنيمليتاذلاهلامكببسبنكلو
.ساقُيالامبمدآنمىمسأناككلذلو،قالطإلا
اهيلإلامهنأالإ،ةيطخلانمًايلاخقلُخمدآنأعمف
.ًامامتحيسملانمضيقنلاىلع.اهيفطقسو

lلضفتولب،ًاعيمجرشبلاسوفنحيسملاسفنيواست
ببسبفمهامأ.لماكلاوههنأل،ًاردقوةميقاهنع
ضعبلاىلإمهضعبعمتجانإو.نوصقانمهاياطخ
.ًاصقنهديزيلب،مهصقننمللقيالاذهنإف،رخآلا

lًاناسنإ-ةيتوسانلاةيحانلانم-حيسملاناككلذعمو
،ةيطخلانمًايلاخناكنإوهدسجف.انسنجنمًايقيقح
ُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف«انداسجألثمًايدامًادسجناك
يف دلٱَوِمْحَّـللٱِ

»اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأ)حيسملا(َوُهََكَرتْشٱِمَّـ
حورهنأهتمايقدعبهذيمالتَّـنظاملو.)٢:١٤نييناربع(
ِينوُّسُج.َوُهاَنَأِّـينِإ:َّـَيلْجِرَوَّـيَدَياوُرُظْنُا«:مهللاق
»ِيلَنْوَرَتاَمَكٌماَظِعَوٌْمَحلُهَلَسْيَلَحوُّرلٱَّـنِإَف،اوُرُظْنٱَو
.)٢٤:٣٩اقول(

lلاق،هلًاكلمهسفنتناك،ًايقيقحًاناسنإناكهنأمغرو
)اهمّلسأيأ(اَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل«:اهنع
لُسِيل.ِيتاَذْنِماَنَأ

ْ
لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

ْ
ْنَأٌناَط

.)١٠:١٨انحوي(»ًاضْيَأاَهَذُخآ
lامدعبهنأل،هذههتداهشقدصىلعًايلمعنهربدقو

نيبنمماقوةيناثاهَّـدرتسارشبلانعةرافكهسفنمدق
.تاومألا

حيسملاةرافكةيمتحةيحيسملاومالسإلايفةرافكلا:يناثلالصفلا
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lرشبلايفةيحورًةايحثعبينأحيسملاناكمإيفناكو،
عمقفاوتللًالهأمهلعجتويتاذلامهفعضقوفمهبىَقرت
نعلاقدقف.دبألاىلإةيماسلاةيقالخألاهتافصيفهللا
انحوي(»ِدَبَألٱَىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِطْعُأ«:هتيعر
١٠:٢٨(.

lنأعاطتساف،هللاتاذوهةينطابلاةيحانلانمناكو
.هللاةلادعبلاطميفويًاريفكتًاعيمجرشبلانعرّفكي

رشبلااياطخنعةرافكهسفنمدقيلحيسملاءيجمَلْبَقو
،أطخلابفرتعملااهمدقييتلاةحيبذلابىسومةعيرشتدان
ديعو.وهايحيو،هنمًالدبةحيبذلاتومتف،هللانارفغًابلاط
ميهاربإنباهللاىدفدقلفاهسفنةركفلاهذهلقنيىحضألا
كفسنأىرنانهنمو،)٣٧:١٠٧تافاصلا(ميظعٍحْبذب
.ناطبارتمنامزالتمءادفلاومدلا

بلصدنعهنأ،حيسملاةرافكلبقهللانأىلعليلدلاو
نأىنعمب،لفسأىلإىلعأنِملكيهلاباجحَّـقشناحيسملا
ةعيرشحئابذنأينعياذهو.هللادنعنمتءاجةردابملا
حيسملاةحيبذلزومردرجمتناكاهنألتهتنادقىسوم
ةيرشبللًءادفهسفنمَّـدقو،هلزومرملاءاجنأدعبو.ىمظعلا
يهلإلادعولابيلصلايفققحتو،ةيوسوملاةحيبذلاتفقوت
حلٱَوُةَْمحَّـرلٱ«

ْ
لٱَُّق

ْ
لٱ.اَيَقَت

ْ
مثَالَتُمَالَّـسلٱَوُِّرب

ََ
)٨٥:١٠رومزم(»ا

يفهسفنلانحلاصهللااف،لدعلاينعتانه»قحلا«ةملكو
مداقلالصفلايفحضونسو.)٥:١٩سوثنروك٢(حيسملا
.بيلصلاةقيقح

تاضارتعاوأتالؤاستكيدلتناكاذإ:ةماهةظحالم
جلاعيوهف،ناعمسضوعل»حيسملاةرافك«باتكانمبلطا
كعافتناةيفيكنعةصاخ،رثكأةقدوليصفتبعوضوملااذه
ةرافكلالخنِمالإهللامامأًالوبقدجتنلف،حيسملاةرافكب
.ةيطخلكنمرهطُييذلاحيسملا

بلصىلعةيلقنةلدأ:ثلاثلالصفلا
حيسملا

نآرقلاصوصنعقاونمحيسملابلص-١

،ةيعيرشتةيمتححيسملاةرافكنأقبساميفانيأر
:ةيخيراتةقيقحاهنأتِبثُنسنآلاو.ةيلقعةيضرفو

:حيسملاةافوومالسإلا-١
ءاسنلا(»هللاحور«و»هللاةملك«حيسملانإنآرقلالوقي
ةلَّـضفملاوةافطصملاوةرَّـهطملاءارذعلاميرميفَّـلح)٤:١٧١
ريغنمدلُواهنمو)٣:٤٢نارمعلآ(نيملاعلاءاسنىلع
هَّـسميملو)١٩:١٩ميرم(رشالبًاسودقشاعو،لجر
،تانّيبلابوسدقلاحورلابدَّـيأتو،طقئطخيملو،ناطيشلا
ييحيو،صربألاوهمكألائربُيو،ريطلاةئيهكنيطلانمقلَخي
عايجلاقزريو)٥:١١٠ةدئاملاو٣:٤٩نارمعلآ(ىتوملا
ةيآكلذقوفوهو.)٥:١١٤ةدئاملا(ءامسلانمٍماعطب
»ىرشبلا«بحاصوهو)١٩:٢١ميرم(نيملاعللةمحرو
هنأو،هوبلصمهنأاوفرتعاو،دوهيلاهبرفكدقو.رشبللةبيطلا
هيجولاوهو،ءامسلاىلإعفُرو،ًايحثعُبهنكلو.تامدق
ةيناثيتأيسو،)٣:٤٩نارمعلآ(ةرِخآلارادلايفعيفشلاو
ةعاسلاةمالعوهيناثلاهئيجمو.ًالداعًامَكَحانضرأىلإ
.ملاعلاءاضقناو

لوحةمئألاءارآثحبنحيسملابلصعوضومةساردلو
:٥ةدئاملاو١٩:٣٣ميرم:ثالثاهمهأو،نآرقلاتايآضعب

٣:٥٥نارمعلآو١١٧

نعميرمةروستثدحت:حيسملاتوموميرمةروس-أ
)ايركزنبىيحي(نادمعملاانحويةايحنملحارمثالث
َمْوَيَوُتوُمَيَمْوَيَوَدِلُوَمْوَي)ىيحي(ِهْيَلَعٌمَالَسَو«:تلاقف
:ةيآلاهذهلًاريسفتريثكنبالاق.)١٩:١٥ميرم(»ًاّيَحُثَعْبُي
نبنايفسلاقو،لاوحألاةثالثلاهذهيفنامألاهليأ
دلويموي،نطاومةثالثيفءرملانوكيامشحوأ:ةنييُع
ملًاموقىريفتوميمويو،هيفناكاممًاجراخهسفنىريف
.ميظعرشحميفهسفنىريفثعبُيمويو،مهنياعدقنكي
.هيلعمالسلابهَّـصخفايركزنبىيحياهيفُهللامركأف:لاق

،تومي،دلُو«انهةدراولالاعفألانأًادجحضاولانم
ةقالعالف،امهاوسنودطقفتوملاوةايحلابقلعتت»ثعبُي
ًاّيحثعبيُسوتامونادمعملادلُودقف.مونلابلاعفألاهذهل
.ةمايقلاموي

ُمَالَّـسلٱَو«:حيسملاناسلىلعلوقيةروسلاسفنيفو
ميرمةروس(»ًاّيَحُثَعْبُأَمْوَيَوُتوُمَأَمْوَيوُتْدِلُوَمْوَيَّـَيلَع
:حيسملانعةيآلاهذهريسفتيفريثكنبالوقيو)١٩:٣٣
نوكيامّقشأيهيتلالاوحألاهذهيفةمالسلاهل...«
.»دابعلاىلع
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:ينمزلابيترتلاسفنبو،لاعفألاسفنراركتظحالنو
.نادمعملانعدروامكًامامت،حيسملانعرضاحلافيضاملا
ًاتومتامودلوحيسملااذكهتامونادمعملادلُوامكف
.ًايحثعُبمايأةثالثدعبهنكلو،ًايعيبط

ِيناَصْوَأَو«:حيسمللبوسنملوق١٩:٣١ميرميفءاجو
لاق:هلوقبريثكنبااهرسفي»ًاّيَحُتْمُداَمِةاَكَزّلٱَوِةَالَّـصلٱِب
امبهربخألاق:سنأنبكلامنعمساقلانبنمحرلادبع
مادامةاكزلامدقيحيسملاف.تومينأىلإهرمأنمنئاكوه
لاؤسلاف،تومينأنودءامسلاىلإعفتراناكنإف،ًاّيح
يفًاّيحلزيملناكاذإو؟ةنجلايفةاكزلامدقينمل:وه
!؟ةاكزلاهنمنولوانتينيذلامهنمو؟وهنيأف،ضرألا
.هتومباذهىهتنامث،ًاّيحمادامةاكزلامدقهنأحضاو

يفحيسملاناسلىلعدرو:ةافولاوةدئاملاةروس-ب
ْمِهيِفُتْمُداَمًاديِهَشْمِهْيَلَعُتْنُكَو«١١٨و٥:١١٧ةدئاملا
ٍْءَيشِّـلُكَىلَعَتْنَأَوْمِهْيَلَعَبيِقَّـرلٱَتْنَأَتْنُكيِنَتْيَّـفَوَتاَّـمَلَف
َهلْرِفْغَتْنِإَوَكُداَبِعْمَُّـهنِإَفْمُْهبِّـذَعُتْنِإٌديِهَش

ُ
لٱَتْنَأَكَّـنِإَفْم

ْ
ُزيِزَع

حلٱ
ْ

)ص(هللالوسرانيفماق:سابعنبالاق.»ُميَِك
زعهللاىلإنوروشحممكنإسانلااهيأاي:لاقفةظعومب
لَخَلَّـوَأاَنْأَدَباَمَك«ًالرغةارعةافحةارُعةافُحّلجو

ْ
ٍق

مويىسكُيقئالخلالوأنإو.)٢١:١٠٤ءايبنألا(»ُهُديِعُن
مهبذخؤيفيتمُأنملاجربءاُجيهنأوالأ،ميهربإةمايقلا
اميردتالكنإلاقُيف»يباحصأ«لوقأف،لامشلاتاذ
لاقُيف.)ةيآلا(حلاصلادبعلالاقامكلوقأف.كدعباوثدحأ
هاورو.مهتقرافذنممهباقعأىلعنيدترماولازيملءالؤهنإ
نعو،ةبعُشنعو،ديلولايبأنعةيآلاهذهنعيراخبلا
نبةريغملانعامهالك.يروثلانايفسنعريثكنبدمحم
)٥:١١٧ةدئاملاريسفتيفريثكنبا(نامعنلا

بلصللحيسملاَمِلسُأامدنعف،ةافولاتقوتمتةقرافملاف
ةقرافملاهذهدعبنآلاوهنيأف.اوتتشتوهوعبتنيذلاهكرت
؟ةافولاتقوتمتيتلا

ِّـينِإىَسيِعاَيُهللاٱَلاَقْذِإ«:ةافولاونارمعلآةروس-ج

ُلِعاَجَواوُرَفَكَنيِذَّـلٱَنِمَكُرِّـهَطُمَوَّـَيلِإَكُعِفاَرَوَكيِّـفَوَتُم
لٱِمْوَيَىلِإاوُرَفَكَنيِذَّـلٱَقْوَفَكوُعَبَّـتٱَنيِذَّـلٱ

ْ
نارمعلآ(»ِةَماَيِق

٣:٥٥(.

عضومةيآلاهذهثحابمنم:يزارلامامإلالوقي
هعفرنيحىلاعتهنأىلعلدنآرقلاصننأوهو،لكشم
هوبلصاموهولتقامو«:لاقامىلعهريغىلعههبشىقلأ

تاياورلانأالإ،كلذبةدراوًاضيأرابخألاو»مهلهبشنكلو
ضعبىلعههَبشىقلأىلاعتهللانأىورُيةراتف،تفلتخا
،هوبلصوهولتقىتحهناكمىلعدوهيلااولدنيذلا،ءادعألا
نأيفهباحصأصاوخضعببَّـغرهنأىورُيىرخأةراتو
ءاقلإيفف،ناكامفيكف.هناكملتقُيىتحهيلعههبشيقلي
:تالاكشإريغلاىلعههبَش

ناسنإىلعناسنإهبشءاقلإانزَّـوجول:لوألالاكشإلا
ًايناثهتيأرمثيدلوتيأرذإينإف،ةطسفسلامزلرخآ
،يدلوبسيلًةيناثهتيأريذلااذهنوكينأزّوجأذئنيحف
ىلعنامألاعفتريذئنيحو،هيلعههبشيقلُأناسنإوهلب
)ص(ًادمحماوأرنيذلاةباحصلافًاضيأو.تاسوسحملا
هنألامتحال،دمحمهنأاوفرعيالنأبجومهاهنيومهرمأي
.عئارشلاطوقسىلإيضقيكلذوهريغىلعههبشىقلأ
ربخملانوكينأىلع،ةرتاوتملارابخألايفرمألارادمفًاضيأو
يفطلغلاعوقوزاجاذإف.سوسحملانعربخأامنإلوألا
اذهحتففةلمجلابو.ىلوأرتاوتملاربخطوقسناك،تارصبملا
.ةيلكلابتاوبنلالاطبإهرخآوةطسفسهلوأبابلا

ليربجرمأدقناكىلاعتهللانأوهو:يناثلالاكشإلا
لاقاذكه.لاوحألارثكأيفهعمنوكينأب،مالسلاهيلع
نإمث»سدقلاحوربكُتدَّـيأذإ«:هلوقريسفتيفنورسفملا
ناكمالسلاهيلعليربجةحنجأنمدحاوحانجفرط
دوهيلاكئلوأعنميفِفكيملفيكف.رشبلانمملاعلايفكي
ءاربإو،ىتوملاءايحإىلعًارداقناكاملحيسملاًاضيأو؟هنع
دوهيلاكئلوأةتامإىلعردقيملفيكف،صربألاوهمكألا
جلفلاوةنامزلاءاقلإومهماقسإىلعوءوسلابهودصقنيذلا
؟هلضُّرعتلانعنيزجاعاوريصيىتحمهيلع

نمهصيلختىلعًارداقناكىلاعتهنإ:ثلاثلالاكشإلا
ءاقلإنمةدئافلاامف.ءامسلاىلإهعفرينأبءادعألاكئلوأ
؟ةدئافريغنملتقلايفنيكسمءاقلإالإ،هريغىلعههَبش

عفرهنإمث،هريغىلعههبشيقلُأذإهنإ:عبارلالاكشإلا
عم،ىسيعوههنأهيفاودقتعاموقلاف،ءامسلاىلإكلذدعب
.سيبلتلاولهجلايفمهلًءاقلإناكاذهف.ىسيعناكامهنأ
.ىلاعتهللاةمكحبقيليالاذهو

قراشميفمهترثكىلعىراصنلانإ:سماخلالاكشإلا
،مالسلاهيلعحيسمللمهتبحمةدشواهبراغموضرألا
ولف.ًابولصمًالوتقمهودهاشمهنأاوربخأهرمأيفمهُّولغو
رتاوتلايفنعطلاو.رتاوتلابتبثاميفًانعطناككلذانركنأ
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يفلب،ىسيعةوبنو)ص(دمحمةوبنيفنعطلابجوي
.لطابكلذلكو،ءايبنألارئاسدوجووامهدوجو

يقببولصملانأرتاوتلابتبثهنإ:سداسلالاكشإلا
،هريغناكلبىسيعكلذنكيملولف.ًاليوطًانامزًايح
غلاَبلو،هريغانأامنإلبىسيعبُتسل:لاقلو،عزجلارهظأل
اذهقلخلادنعرهتشالكلذركذولو.ىنعملااذهفيرعتيف
رمألاسيلنأانملعاذهنمءيشدجويملاملف.ىنعملا
.)٥٥نارمعلآليزارلامامإلاريسفت(.متركذامىلع

فلتخا«:)ةيآلاهذهريسفتيف(ريثكنبالوقيو
لاق.»َّـيلإكعفاروكيّفوتمينإ:ىلاعتهلوقيفنوّرسفملا
كعفارينإهريدقت،رخؤملاومَّـدقملانماذه«:هريغوةداتق
نبانعةحلطلاقو.»كلذدعبينعيَّـيلإكيفوتمو.َّـيلإ
هلوقياملوقيسابعنباف(»كتيُمميأكيّفوتمينإ«:سابع
.مونلاباهلةقالعالةيآلاةنيرقو.)نويحيسملا

نبدمحملاقف.توملاوةافولاةدميفمهضعبثحبمث
تاعاسثالثهللاهافوت«:لاقهبنمنببهونعقحسا
ىراصنلاو«:قحسانبالاق.»هيلإهعفرنيحراهنلالوأنم
عيبرلالاقو.»هايحأمثتاعاسعبسهافوتهللانأنومعزي
لاقو.»ءامسلاىلإهعفرنيحهافوتهللانإ«:سنأنب
مايأةثالثهللاهتامأ«:بهونعسيردإنعرشبنبقحسإ
!)نويحيسملاهلوقياماذهو(»هعفرمثهثعبمث

لاق:لوقيف،توملالوحءارآلاريثكنباضرعتسيمث
لاق.تومةافوبسيلوايندلانمكيّفوتمينإ:قارولارطم
،تميملىسيعنإ«:دوهيلل)ص(هللالوسرلاق:نسحلا
نمكرِّـهطمو«:هلوقو.»ةمايقلامويلبقمكيلإعجارهنإو
:ريثكنبالوقيو.ءامسلاىلإكايإيعفربيأ»اورفكنيذلا
َوُهَو«:ةيآلايفامكمونلاانهةافولابدارملانورثكألالاق
َّـىفَوَتَيُهللاٱ«:ةيآلاو)٦:٦٠ماعنألا(»ِلْيَّـللٱِبْمُكاَّـفَوَتَييِذَّـلٱ

هتْوَمَنيِحَسُفْنَألٱ لٱَواَِ
يفْتُمَتَْمليِتَّـ :٣٩رمزلا(»اَهِماَنَمِ

دمحلا«:لوقيمونلانمماقاذإ)ص(هللالوسرناكو.)٤٢
نباهدروأحيحصثيدح(»انتامأنأدعبانايحأيذلاهللا
ةقيقحتامهنألمتُحي«:كلاملاقو.)ةيآلاريسفتيفريثك
يبآلاحرش(»لاجدلالتقيو...نامزلارخآيفايحيسو
ناسنإةافواهنإ:هدبعدمحممامإلالوقيو.)ةيآلليسونسلاو
.ةيداع

سيماوقلعوجرلانمدبالفالتخالاونيابتلااذهمامأو
:يلقعلاسايقلاكريسفتلاقرطىلإوةغللا

،هتامأهللاهافوت:رينملاحابصملايف:ةغللاسيماوق
.)٦٦٧ص(توملاةافولاو

،كلذنعىرخألاسيماوقلايفىنعملافلتخيالو
ينعت)لوهجملاىلع(نالفيفوُتو،حورلاضبقينعتةافولاف
.تاموهحورتضبُق

وهو،ريسفتلاقرطمهأنمدحاووه:يلقعلاسايقلا
هتنراقمبينآرقلاصنلانمضمغاممهفلةيقطنمةقيرط
ةملكىنعملوحفالخكانهناكاذإف،ىرخألاتايآلاب
اهيفتدرويتلاىرخألاتايآللعوجرلابجيف»كيّفوتم«
ىنعمبطقفناتيآاهنمتدرو،ةيآ٢٧اهددعو»ةافولا«
ينإ«:امهو(.هريسفتيفريثكنباامهركذناتللاامهو،مونلا
يقابامأ.)»اهموننيحسفنألاىفوتيهللا«و»ليللابمكيفوتم
ىنعملاوهاهيفدوصقملاىنعملافةيآ٢٥اهددعوتايآلا
!»توملا«وهوهيلعفراعتملايعيبطلا

نوكيف»ةافولا«ةملكىنعميفامٌّصنضمغاذإف
ةدملهتومينعتحيسملاةافوف.»توملا«وهسايقلابىنعملا
.ًايحعفرلامثمايأةثالث

كانهف،توملاوأةافولابلوقتةقباسلاتايآلاتناكنإو
لٱىَسوُماَنْيَتآْدَقَلَو«:لسُرلالتقنعىرخأتايآ

ْ
َباَتِك

لٱَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعاَنْيَتآَوِلُسُّرلٱِبِهِدْعَبْنِماَنْيَّـفَقَو
ْ
ِتاَنِّـيَب

لٱِحوُرِبُهاَنْدَّـيَأَو
ْ
ىَوَْهتَالاَمِبٌلوُسَرْمُكَءاَجاَمَّـلُكَفَأِسُدُق

:٢ةرقبلا(»َنوُلُتْقَتًاقيِرَفَوْمُتْبَّـذَكًاقيِرَفَفْمُْتَربْكَتْسٱُمُكُسُفْنَأ
اهريسفتحصيالو،اهيفسبلالانه»نولتقت«ةملكف)٨٧
،حيسملالتُقفيكركذيملنآرقلاناكاملو.لتقلاريغب
.عوضوملااذهيفًارخآوًالوأيلصألاعجرملاوهليجنإلاف

َنِمْؤُنَّـالَأاَنْيَلِإَدِهَعَهللاٱَّـنِإ)دوهيلايأ(اوُلاَقَنيِذَّـلٱ«
ٌلُسُرْمُكَءاَجْدَقْلُقُراَّـنلٱُهُلُكْأَتٍناَبْرُقِباَنَيِتْأَيىَّـتَحٍلوُسَرِل
لٱِبِيلْبَقْنِم

ْ
لُقيِذَّـلٱِبَوِتاَنِّـيَب

ْ
لَتَقَمِلَفْمُت

ْ
ْمُتْنُكْنِإْمُهوُمُت

.)٣:١٨٣نارمعلآ(»؟َنيِقِداَص

لوسرلانأىرننآرقلاتاياورنمرمألاانيَّـصقتاذإف
َلاَق«:لوقينآرقلاف.حيسملاوهنابرقلابىتأيذلاديحولا
ِءاَمَّـسلٱَنِمًةَدئِاَماَنْيَلَعْلِزْنَأاَنَّـبَرَّـمُهلَّـلٱَمَيْرَمُنْبٱىَسيِع
ُْريَخَتْنَأَواَنْقُزْرٱَوَكْنِمًةَيآَواَنِرِخآَواَنِلَوَّـألًاديِعاَنَلُنوُكَت
.)٥:١١٤ةدئاملا(»َنيِقِزاَّـرلٱ
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هللاىوسرخآدوجومدعبلوقتىرخأتايآكانهو
ىَقْبَيَوٍناَفاَهْيَلَعْنَمُّلُك«٢٧و٥٥:٢٦نمحرلايفف.ٍقاب
جلٱوُذَكِّـبَرُهْجَو

ْ
ملمأحيسملاتاملهف.»ِماَرْكِإلٱَوِلََال

!؟نوكينمف،تميملهنإانلقنإو!؟تمي

.»ُهَهْجَوَّـالِإٌكِلاَهٍْءَيشُّلُك«٢٨:٨٨صصقلايفو
يحلاحيسملانأروصتينمأطخدكؤتيتلاتايآلانمهذهف
!رشحلامويلبقتوميسهنأو،امناكميفدوجوم،ًايلاح
.ءامسلايفيحوهو،مايأةثالثدعبماقوتامدقف

هيبَّـشلالوحةيمالسإلاتاياورلا-٢

َءاَيِبنَألٱُمِهِلْتَقَو«٤:١٥٥ءاسنللهريسفتيفريثكنبالوقي
ىلعمهئارتجاو)دوهيلا(مهمارجإةرثكلكلذنإ»ٍّقَحِْريَغِب
.مالسلامهيلعءايبنألانمًاريفغًامجاولتقمهنإف،هللاءايبنأ
ءالؤهءامسأنمًادحاوًامساركذيالريثكنبانكلو
٤:١٥٧ءاسنللهريسفتيفلوقيلب،نيلوتقملاءايبنألا
لَتَقاَّـنِإْمِِهلْوَقَو«

ْ
ملٱاَن

يأ»ِهللاٱَلوُسَرَمَيْرَمَنْبٱىَسيِعَحيِسَْ
نممهنماذهو،هانلتقبصنملااذههسفنليعَّـدييذلااذه
اَُّهيَأاَي«:)دمحمل(نيكرشُملالوقك،ءازهتسالاومكهتلاباب
لوقيمث.)١٥:٦رْجِحلا(»ٌنوُنْجََملَكَّـنِإُرْكِّـذلٱِهْيَلَعَلِّـزُنيِذَّـلٱ
نمىلاعتهللاهاتآامىلعىسيعاودسحدوهيلانإريثكنبا
همكألااهبئربيناكيتلاتارهابلاتازجعملاوةوبنلا
مثًارئاطنيطلانمرّوصُيو،هللانذإبىتوملاييُحيوصربألاو
ىلإ،لجوزعهللانذإب،هناريطدهاشيًارئاطنوكيفهيفخفني
ىلعاهارجأو،اهبهللاهمركأيتلاتازجعملانمكلذريغ
كلمىلإاوعسو...هوفلاخوهوبّذكاذهعمو،هيدي
سانلانتفيًالجرسدقملاتيبيفنأ:هيلإاوهنأو،قشمد
،اذهنمكلملابضغف.هاياعركلملاىلعدسفيو،مهّلضيو
نأو،روكذملااذهىلعطاتحينأسدقملابهبئانىلإبتكو
.سانلانعهاذأفكيو،هسأرىلعكوشلاعضيو،هبلصي
بهذو،كلذسدقملاتيبيلاولثتماباتكلالصواملف
يفوهوىسيعهيفيذلالزنملاىلإدوهيلانمةفئاطووه
ةعبسليقو،رشعةثالثوأرشعينثاهباحصأنمةعامج
،تبسلاةليلرصعلادعبةعمجلامويكلذناكو،ًارفنرشع
مهلوخدنمةلاحمالهنأو،مهبسحأاملف.كانههورصحف
يهَبشهيلعىقلُيمكيأ«:هباحصأللاقمهيلإهجورخوأهيلع
هنأكف،مهنمباشكلذلعَّـوطتف.»؟ةنجلايفيقيفروهو
الكلذلكو.ةثلاثوةيناثاهداعأف،كلذىلعهرغصتسا
هيلعهللاىقلأو.»وهتنأ«:لاقفباشلاكلذالإعوطتي
فقسنمةنزورتحتُفو.وههنأكىتح،ىسيعهَبش
ىلإعفُرفمونلانمٌةنِسمالسلاهيلعىسيعتذخأو،تيبلا

جرخعفُراملف.)ةيآلا(:لاقامككلذكوهو،ءامسلا
ىسيعهنأاونظ،باشلاكلذاوأراملف.رفنلاكئلوأ
،هسأرىلعكوشلااوعضوو،هوبلصو،ليللايفهوذخأف
مهلمّلسو،كلذباوحّجبتو،هبلصيفاوعسمهنأدوهيلارهظأو
وهبولصملانأدوهيلانظامكاونظف،ىراصنلانمفئاوط
كلذتحتتسلجميرمنأاوركذىتح،ميرمنباحيسملا
هلكاذهو.ملعأهللاو،اهبطاخهنإلاقُيو،تكبوبولصملا
.ةغلابلاةمكحلانمكلذيفهلاملهدابعهللاناحتمانم

،ءارذعلابطاخهيبشلاناكنإ:ريثكنبالأسننحنو
ملاذاملفاهمّلكدقناكنإو؟اهنباتوصزّيمتملفيكف
.حيسملاسيلهنأنلعتلاهبًادجنتسمثغتسي

ملاذاملف.»ملعأهللا«:هلوقبهتاقيلعتريثكنبامتخيو
يفكلذبهرمأينآرقلاو،ملعيالناكنإركذلالهألأسي
.٢١:٧ءايبنألاو١٦:٤٣لحنلا

ىلإىسيععفرينأهللادارأامل:لاقفسابعنباامأ
نمًالجررشعانثاتيبلايفو،هباحصأىلعجرخءامسلا
دعبةرمةرشعيتنثايبرفكينممكنمنإلاقف،نييراوحلا
سرطبراكنإسابعنبادصقيًابلاغ:انقيلعت(يبنمآنأ
لَتقُيفيهَبشهيلعىقلُيمكُّيأ«:لاقمث:لاق.)تارمثالث
مهثدحأنمباشماقف»؟يتجرديفيعمنوكيو،يناكم
كلذماقف،مهيلعداعأمث.سلجا:)حيسملا(هللاقف،ًانس
،باشلاماقفمهيلعداعأمث.سلجا:هللاقف،باشلا
،ىسيعهبشهيلعيقلُأف»كاذتنأوه«:لاقف»انأ«:لاقف
بلطلاءاجو.ءامسلاىلإتيبلايفةنزورنمىسيععفُرو
مهضعبهبرفكف،هوبلصمثهولتقفهبشلااوذخأف،دوهيلانم
تلاققرفثالثاوقرتفاو.هبنمآنأدعبةرمةرشعيتنثا
ءالؤهو»ءامسلاىلإدعصمثءاشامانيفهللاناك«:ةقرف
هعفرمثءاشامهللانباانيفناك«:ةقرفتلاقو.ةيبوقعيلا
دبعانيفناك«:ةقرفتلاقو.ةيروطسنلاءالؤهو»هيلإهللا
.نوملسملاءالؤهوهيلإهللاهعفرمث،هللاءاشامهلوسروهللا
مالسإلالزيملف،اهولتقفةملسملاىلعناترفاكلاترهاظتف
نعيئاسنلاهاور(.»)ص(ًادمحمهللاثعبىتحًاسماط
ريسفتيفريثكنبانع(هوحنبةيواعمنبانعبيركيبأ
.)٤:١٥٧ءاسنلا

تناكنيأف،ًاحيحصدانسإلااذهناكاذإلأسننحنو
دقتعتو؟نورقةتسبمالسإلالبقةملسملاةقرفلاكلت
دسجلايفرهاظلاهللاوأهللانباوهحيسملانأناتقرفلا
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نيذلاةقطارهلامهفمهعمفلتخانملكو.فالتخانودب
.ةميوقلاةيحيسملامهتضفر

هريسفتيفةقيقحلادبكباصأدقفيزارلامامإلاامأ
ىلإهَتلعجنإ؟اذامىلإدَنسم-»مهلهبُش«:لاقامدنع
لوتقملاىلإهتدنسأنإو،هَّـبشمبسيلوهبهَّـبشموهفحيسملا
.ركذهلِرَْجيمللوتقملاف

ىلعناسنإهبشيقليىلاعتهللانإ:لاقُينأزاجنإو
ًاديزانيأراذإاّنإف،ةطسفسلابابحتفياذهفرخآناسنإ
الكلذدنعو،هيلعديزُهبشيقلُأهنكلو،ديزبسيلهلعلف
ىلإيضفيًاضيأو،هبًاقوثومكلملاوقالطلاوحاكنلاىقبي
طرشبملعلاديفيامنإرتاوتلاربخنأل،رتاوتلايفحدقلا
لثملوصحانزَّـوجاذإف.سوسحملاىلإةرخآلايفهئاهتنا
كلذو،رتاوتلايفنعطلاهَّـجوتتاسوسحملايفةهبشلاهذه
بيجينأبيجملسيلو،عئارشلاعيمجيفحدقلابجوي
.هنع

ًاعطاقًاباوجدجيمليزارلامامإلانإ:ةرهاظلاةقيقحلاو
،حيسملابلصيفنوككشتينيذلاءارآيفًايفاشًالحالو
عضوملااذهيفءاملعلابهاذمتفلتخا«:صنلابلاقف
هللاو،ةعفادتمةضراعتمهوجولاهذهو..ًاهوجواوركذو
:٤ءاسنلاريسفتيفيزارلارخفلا(»رومألاقئاقحبملعأ

١٥٧(.

حيسملاصّلخينأ)مهضعبمعزك(دصقيهللاناكولو
،ةرهاقةرهاظةزجعمبهصَّـلخىلوألابناكلبلصلانم
لاصيإىلعمهتردقممدعًارهظُمدوهيلايديأنمهاَّـجنو
.هيلإىذألا

اهمامتإنيملسملاضعبمَّـهوتييتلاةزجعملانكلو
نماهيفاممغرةبولطملاةدئافلادفتملحيسملاصيلختل
رهظُتملةزجعملاهذهنأل،هللانمهرودصنكميالشغ
.مهزجعمهلترهظأالو،هللاةردقدوهيلل

لهف،سدقألاهفرشبًالالخإبيلصلايفىأرهللانأولو
هراقتحاىلعليلدلاميقتيتلاهيبشلاةزجعميرجينألقعُي
؟موعزملاراقتحالاكلذيفنيلهيلإحيسملاعفرهنأعم،ًالعف

هوّبسدوهيلانمًاطهرنأيوُر:يواضيبلامامإلالاقو
ةدرقهللامهخسمفمهيلعاعدف،همأو)حيسملادصقي(
هبشلاهللاىقلأو..هلتقىلعدوهيلاتعمتجاف،ريزانخو

ليقو.بلُصوذخُأفىسيعهنأنُظجرخاملف.رخآىلع
ذخُأف،ههَبشهيلعىقلأفهيلعلديلجرخفهقفانيلجرناك
عاشفهلتقبفجرأنكلدحألتقُيملليقو.لتقوبلُصو
توهاللادعصوتوسانلابلُص:موقلاقو.سانلانيب
.)١٥٧ءاسنلاريسفتيفيواضيبلا(

لبهللايحونمهريسفتسبتقاهنإلوقياليواضيبلاو
امم،رخآلاضعبلانعاهضعبفلتخييتلاسانلالاوقأنم
لبتباثيقيقحردصمىلعاهيفاودمتعيملمهنأىلعلدي
مامإلاعملوقلانكميكلذلو.ةيصخشلامهئارآىلع
قئاقحبملعأهللاو،ةعفادتمةضراعتمهوجولاهذه«:يزارلا
.ةقيقحلابملعأهللاوهتديقعسانلانملكليأ»رومألا

نإف،حيسملاتومبلوقتيتلاصوصنلانممغرلابو
صنرهاظبنوكسمتيو،حيسملابلصنوركنينَمكانه
لَتَقاَّـنِإْمِِهلْوَقَو«١٥٨و١٥٧ءاسنلا

ْ
ملٱاَن

َمَيْرَمَنْبٱىَسيِعَحيِسَْ
َهلَهِّـبُشْنِكَلَوُهوُبَلَصاَمَوُهوُلَتَقاَمَوِهللاٱَلوُسَر

ُ
َنيِذَّـلٱَّـنِإَوْم

َهلاَمُهْنِمٍّكَشيِفَلِهيِفاوُفَلَتْخٱ
ُ

لِعْنِمِهِبْم
ْ
الِإٍم

ِّـنَّـظلٱَعاَبِّـتٱَّـ
.»ًاميِكَحًازيِزَعُهللاٱَناَكَوِهْيَلِإُهللاٱُهَعَفَرلَبًانيِقَيُهوُلَتَقاَمَو

،بيلصلاىلعًاناهربدجنةيآلاهذهليوأتعماننكل
:سدقملاانباتكاهلجسيتلاةيخيراتلاةقيقحللًادييأتو

:لوألاريسفتلا
اهنكل،بيلصلاةيخيراتيفنتةيآلاهذهنأدقتعنانسل

اوقّقحيملدوهيلانإف.هتجيتنوبلَّـصلاراثآنعثدحتت
نمةمايقلابهيلإهعفرهللانأل،حيسملاتومنممهضرغ
خيراتلاال،ةجيتنلاورثألايفنةركفو.دوعصلابمثتوملا
َالَو«٣:١٦٩نارمعلآيفتدروةينآرقةركف،ةقيقحلاو
َحت
ْ

يفاوُلِتُقَنيِذَّـلٱَّـنَبَس ِْمِّـهبَرَدْنِعٌءاَيْحَأْلَبًاتاَوْمَأِهللاٱِليِبَسِ
،ققحتيملمهلتقفدهنكل،ًالعفاوتامءادهشلاف.»َنوُقَزْرُي
هبسحناننكلو،تامًايخيراتديهشلاف.مهبردنعءايحأمهنأل
تنلعُأاملحيسملاتومالولف.هللادنعكلذكهنألًايح
،ًاديهشحيسملانكيملعبطلاب(ةمايقلابتوملاىلعهترصن
.)ًاعوطهسفنلذبدقف

تنلعُأيدسجلاتوملااذهببسبهنإلوقننأاننكميو
لب،اهنمدوهيلاضرغققحتملهتتامإف،حيسملاءادفةميق
وهف،ةيحورلاهتمظعنلعأيدسجلاهتومنإفسكعلاىلع
.هللادنعّيح
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ىلعُّبصني١٥٧ءاسنلايفبلصلاراكنإنأىرناذكهو
اليتلا،ةيخيراتلاةقيقحلاىلعسيلو،هتجيتنوبلصلاراثآ
.خيراتللسيلوماكحأللخسنلاف.خسنُتنأنكمي

:يناثلاريسفتلا
حيسملااولتقمهنأدوهيلانمحيرصفارتعاةيآلاهذه
نيبُتاهنأل،طئاحلاضرعمهئايربكببرضتيهو،هوبلصو
ملو،دوشنملامهفدهىلإاولصيملحيسمللمهبلصمغرمهنأ
اممهيلعتّوفو،هللاهماقأذإ،بولطملامهضرغاولاني
ةميزهلاهنأهبلصيفمهلرهظامو.مادعإنمهبهودصق
مهلهبُشف،ّنظدرجمناكمهلةلماكلاةرصنلاوهلةقحاسلا
،هتاليوأتضعبيفيواضيبلاهدنسأامك»لتقلارمأ«
شاطومهديكبهذنكلو،هلديكلااومكحأمهنأاورَّـوصتو
،هنأشمُظعف،هيلإهللاهعفروًايححيسملاداعذإمهمهس
اورفكنيذلاقوفهوعبَّـتانيذلاهللالعجو،هميلاعتترشتناو
.)٣:٥٥نارمعلآ(ةمايقلامويىلإ

:ثلاثلاريسفتلا
مهنأل،مهسفنأبهوبلصاموحيسملااولتقامدوهيلانأ
ُزوَُجيَال«:ينامورلايلاوللاولاقو،يبنجألامكحلاتحتاوناك
اولتقيملمهسفنأبمهف.)١٨:٣١انحوي(»ًادَحَأَلُتْقَنْنَأاَنَل
.هلتقباوماقنيذلامهنامورلالب،حيسملا

:عبارلاريسفتلا
)ةميثأةيرشبديبّمتدقنكينإو(حيسملابلصنأ
هتبحموهللاةروشمىضتقمبالإذَّـفنُيومتيلناكامهنكلو
ةمحروًءادفهلذبهللانكلو،هوبلصودوهيلاهلتقامف.رشبلل
نآرقلايفحالطصالااذهىرجدقو.هيلإهعفرمثنيملاعلل
َتْيَمَرْذِإَتْيَمَراَمَوْمُهَلَتَقَهللاٱَّـنِكَلَوْمُهوُلُتْقَتْمَلَف«:هلوقك
.)٨:١٧لافنألا(»ىَمَرَهللاٱَّـنِكَلَو

:سماخلاريسفتلا
توممدعدكؤننحنف،توميالتوهاللانأيهيدب

رابتعابهتوموهبلصبنمؤناننكلو،هتوهالرابتعابحيسملا
.هتوسان

يف»هيفاوفلتخانيذلانإو«:ريسفتيفيواضيبلالاق
فلتخاةعقاولاكلتتعقواملهنإف،مالسلاهيلعىسيعنأش
لاقو.ًاقحهانلتقفًاباذكناكهنإدوهيلاضعبلاقف،سانلا
.توهاللادعصوتوسانلابلُص:موق

ريسفتلايهيناعملاهذهنأىريفصنملائراقلاو
رخآلجرىلعىسيعهبشىَقلأهللانإلوقلاامأ.حيحصلا
:ءارهلوقوهفهنعًاضوعهوبلصو

l؟هبشلاءاقلاليعادلاامهنأل
l؟عفرُيسناكنإحيسمللهتعفنمامو
l؟ملظُيوهوليتقللهتعفنمامو
lةلصاوميفرارمتسالانممهنيكمتالإدوهيللهتعفنمامو

؟مهّيغ
l؟قئاقحلارييغتوعاضوألابلقالإسانللهتعفنمامو
lنأولف!عداخك)هناحبس(هرهظُيهنإف؟هللاهتعفنمامو

هدنعنمةزجعمبهذقنألحيسملاذقنينأدارأهللا
.ةيهلإلاهتسادقلامكعمبسانتت

ةاروتلاتاوبنةداهش-٣

لبقو،بلصلاةثداحليصافتليجنإلالجسينألبق
.اهبتأبنتدقةراوتلارافسأنإف،اهلنآرقلاصوصنديكأت
ٍعدمءاعّداوأ،ككشتملوقللاجمكانهدعيملكلذبو
.بلصلاةثداحةقيقحيفنعطلل

ةراشإوةوبن٣٠٠نمرثكأحيسملايفتققحتدقو
دقو.ةمايقللبلصلانممالآلاعوبسأنعاهمظعم،ةيتاروت
ملاعوهو(رنوتسرتيبماق ةبسنباسحب)يكيرمأتايضايرِ
ةصرفيهةفدصلاباهقيقحتةبسننأدجوفةوبن٤٨قيقحت
١:١يأ(صرُفلانمًارفص١٨١همامأودحاونيبنمةدحاو

x .)١٨١ّسأ10

:ةلثمألاضعبهذهو
اذوهياهضبقيتلاةضفلانمنيثالثلانعايركزيبنلاأبنت

لُقَف«:حيسملامّلسيل
ْ

َهلُت
ُ

يفَنُسَحْنِإ:ْم ِينوُطْعَأَفْمُكِنُيْعَأِ
لٱَنِمَنيِثَالَثِيتَرْجُأاوُنَزَوَف.اوُعِنَتْمٱَفَّـالِإَوِيتَرْجُأ

ْ
َلاَقَف.ِةَّـضِف

لَأ:ُّبَّـرلٱِيل
ْ
لٱَىلِإاَهِق

ْ
لٱَنَمَّـثلٱ،ِّـيِراَّـخَف

ْ
مثيِذَّـلٱَميِرَك

َّـَ
.ِهِبِينوُن

لٱَنِمَنيِثَالَّـثلٱُتْذَخَأَف
ْ
لَأَوِةَّـضِف

ْ
لٱَىلِإاَهُتْيَق

ْ
يفِّـيِراَّـخَف ِتْيَبِ

.)١٣و١١:١٢ايركز(»ِّـبَّـرلٱ

ٍذِئَنيِح«:ةوبنلاهذهمامتإهليجنإيفىتمريشبلالجسو
اَذوَُهيىَعْدُييِذَّـلٱ،ََرشَعْيَنْثٱلٱَنِمٌدِحاَوَبَهَذ
لٱِءاَسَؤُرَىلِإ،َّـيِطوُيْرَخْسِإلٱ

ْ
ْنَأَنوُديِرُتاَذاَم:َلاَقَوِةَنَهَك

لَسُأاَنَأَوِينوُطْعُت
ِّـ

لٱَنِمَنيِثَالَثُهَلاوُلَعَجَف؟ْمُكْيَلِإُهُم
ْ
ِةَّـضِف

َّـدَرَوَمِدَن،َنيِدْدَقُهَّـنَأُهَمَلْسَأيِذَّـلٱاَذوَُهيىَأَراَّـَملٍذِئَنيِح

لٱَنِمَنيِثَالَّـثلٱ
ْ
لٱِءاَسَؤُرَىلِإِةَّـضِف

ْ
ْدَق:ًالِئاَقِخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك
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َتْنَأ؟اَنْيَلَعاَذاَم:اوُلاَقَف.ًائيِرَبًامَدُتْمَّـلَسْذِإُتْأَطْخَأ
لٱَحَرَطَف!ِْرصْبَأ

ْ
يفَةَّـضِف هلٱِ

َْ
َقَنَخَوىَضَمَّـمُث،َفََرصْنٱَوِلَكْي

لٱُءاَسَؤُرَذَخَأَف.ُهَسْفَن
ْ

لٱِةَنَهَك
ْ
لُنْنَأُِّلَحيَال:اوُلاَقَوَةَّـضِف

ْ
اَهَيِق

يف خلٱِ
ْ
مثاََّـهنَألِةَناَزِ

ََ
هباَْوَرتْشٱَواوُرَواَشَتَف.ٍمَدُن لٱَلْقَحاَِ

ْ
ِّـيِراَّـخَف

لِلًَةَربْقَم
ْ
.)٧-٢٧:٣و١٥و٢٦:١٤ىتم(»ِءاَبَرُغ

:حيسمللبآلاكرتنعهريمازميفدواديبنلاأبنتو
ِمل،يِٰهلِإ!يِٰهلِإ«

َ
ِمَالَكْنَعِيصَالَخْنَعًاديِعَب،يِنَتْكَرَتاَذا

يفاهمامتإىّتمريشبلالجسدقو.)٢٢:١رومزم(»؟يِريِفَز
ٍميِظَعٍتْوَصِبُعوُسَيَخََرصِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَنَو«:هليجنإ
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ:ْيَأ(يِنَتْقَبَشاََمل،ِيليِإِيليِإ:ًالِئاَق

َ
»)؟يِنَتْكَرَتاَذا

حيسملابرشنعًاضيأدواديبنلاأبنتو.)٢٧:٤٦ىّتم(
يفَنوُلَعَْجيَو«:بيلصلاىلعلخلا لَعيِماَعَطِ

ْ
يفَو،ًامَق ِ

الَخيِنَنوُقْسَيِيشَطَع

ريشبلالجسو.)٦٩:٢١رومزم(»

،َلَمَكْدَقٍْءَيشَّـلُكَّـنَأُعوُسَيىَأَراَذٰهَدْعَب«:اهمامتإانحوي
لٱَّـمِتَيْيَكِلَف

ْ
طَعاَنَأ:َلاَقُباَتِك

ْ
ًاعوُضْوَمٌءاَنِإَناَكَو.ُناَش

الَخًاّوُلَْمم

ألَمَف،

ُ
خلٱَنِمًةَجْنِفْسِإاو

ْ
اَفوُزَىلَعاَهوُعَضَوَو،ِّـَل

.)٢٩و١٩:٢٨انحوي(»ِهِمَفَىلِإاَهوُمَّـدَقَو

:لاقف،ةعرقلابحيسملابايثميسقتنعًاضيأدوادأبنتو
:٢٢رومزم(»َنوُِعَرتْقَيِيساَبِلَىلَعَو،ْمُهَنْيَبِيباَيِثَنوُمِسْقَي«
لٱَّـنِإَّـمُث«:انحويليجنإيفاهقيقحتءاجو.)١٨

ْ
اَّـَملَرَكْسَع

،ٍماَسْقَأَةَعَبْرَأاَهوُلَعَجَوُهَباَيِثاوُذَخَأ،َعوُسَياوُبَلَصْدَقاوُناَك
لٱَناَكَو...ًامْسِقٍّيِرَكْسَعِّـلُكِل

ْ
،ٍةَطاَيِخِْريَغِبُصيِمَق

ْلَب،ُهُّقُشَنَال:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَلاَقَف.ُقْوَفْنِمُهُّلُكًاجوُسْنَم
ِملِهْيَلَعُِعَرتْقَن

َ
.)٢٤و١٩:٢٣انحوي(»ُنوُكَيْن

َعيَِمجُظَفَْحي«:هماظعرسكُتالهنأريمازملاتأبنتو
ءاجو.)٣٤:٢٠رومزم(»ُِرسَكْنَيَالاَهْنِمٌدِحاَو.ِهِماَظِع
لٱىَتَأَف«:انحويليجنإيفاهقيقحت

ْ
ِيَقاَساوَُرسَكَوُرَكْسَع

اوُِرسْكَيَْملِهْيَلِإاوُءاَجاَّـمَلَفُعوُسَياَّـمَأَو...ِرَخآلٱَوِلَّـوَألٱ
.)٣٣و١٩:٣٢انحوي(»َتاَمْدَقُهْوَأَرْمَُّـهنَأل،ِهْيَقاَس

:لاقف،ةبرحلابهبنجنعطنعايركزيبنلاأبنتو
َىلَعٍحِئاَنَكِهْيَلَعَنوُحوُنَيَو،ُهوُنَعَطيِذَّـلٱ،َّـَيلِإَنوُرُظْنَيَف«
يفَنوُنوُكَيَو،ُهَلٍديِحَو ءاجو.)١٢:١٠ايركز(»هْيَلَعٍةَراَرَمِ
لٱَنِمًادِحاَوَّـنِكٰل«:انحويليجنإيفةوبنلاقيقحت

ْ
ِرَكْسَع

لِلَو،ٍةَبْرَحِبُهَبْنَجَنَعَط
ْ
:١٩انحوي(»ٌءاَمَوٌمَدَجَرَخِتْقَو

٣٤(.

بلَّـصللةعبرألاليجانألاةداهش-٤

دروهنكل،ميدقلادهعلارافسأيف»بيلصلا«ظفلدريمل
ًايلاحمجرتتيتلاةملكلاف،ديدجلادهعلايفىنعمنمرثكأب
اهنكلو»مادعإوبيذعتةلآ«ةينانويلاةغللايفديفت»بيلص«
كانهو.حيسملاتومباهطابترالًاصاخىنعمتبستكا
يتلابيذعتلاةلآنعريبعتللنالمعتسُتناتينانويناتملك
:حيسملاىلعتوملامكحاهبذّفُن

.ةرجشوأةبشخينعتو»Xylon«»نوليسكإ«

ـهمـوهــفـمببـيلـصـيـنـعتو»Stouros«»سوروـاـتسإ«
.يلاحلا

ةداعديدجلادهعلايفتدرو»نوليسكإ«ىلوألاةملكلا
يفتدرويتلاةملكلايهو،ةدامكبشخلانعريبعتلل
٣:١٣ةيطالغيفلوسرلاسلوباهسبتقايتلاو٢١:٢٣ةينثت
لَم«
ْ
لُعْنَمُّلُكٌنوُع

ِّـ
ةملكتدرودقو.»ٍةَبَشَخَىلَعَق

ةصقيف،ديدجلادهعلايفنيترماهتاقتشمو»سورواتسا«
:١٩انحويو٢٣:٢٦اقولو٤٢و٢٧:٤٠ىتميف،حيسملامالآ
تدرو:ةرمةرشععبسلوسرلاسلوبلئاسريفو.١٧
ينامث»بلصُي«ةملكتدروو،تارمعبس»بيلصلا«ةملك
.ناترم»عمبلصُي«ريبعتدروو،تارم

امدرون،حيسملابلصلليجانألاةداهشقوسننألبقو
»حيسملاةيرقبع«هباتكيفداقعلادومحمسابعذاتسألاهلاق

ًاعيمجليجانألانإلاقُينأباوصلانمسيل«:١٢٦ص
باوصلاامنإ،حيسملاديسلاخيراتيفاهيلعلّوعُيالةدمُع
يهاهنإ...خيراتلاكلذةباتكيفةديحولاةدمُعلااهنأ
رصعىلإسانلابرقأمهموقاهيلعدمتعايتلاةدمعلا
اهنمّقحأ-ماعيفلأةبارقدعب-نحنانيدلسيلو.حيسملا
.»دامتعالاب

ةثداحلالبق(بيلصلانعحيسملاةداهش
:)اهدعبو
هلمعنأةديدعتابسانميفهذيمالتلحيسملانلعأ

ءاجاهنمحيرصتزربأو،بيلصلاىلعهتوممزلتسييصالخلا
يلياميفو.اهيفملسُأيتلاةليللايفمهلهعادوةبطخيف
:رشبلاءادفلبيلصلاىلعهتومبةصاخلاهتانالعإ

l»لٱَكِلٰذْنِم
ْ
يِغَبْنَيُهَّـنَأِهِذيِمَالَتِلُرِهْظُيُعوُسَيَأَدَتْبٱِتْقَو

ِءاَسَؤُرَوِخوُيُّشلٱَنِمًاريِثَكََّـملَأَتَيَوَميِلَشُروُأَىلِإَبَهْذَيْنَأ
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لٱ
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

يفَو،َلَتْقُيَو،ِةَبَتَك لٱِ
ْ
ىّتم(»َموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

.اهيفتوميسيتلاةنيدملاددحيانههارنو.)١٦:٢١
l»يفَنوُدَّـَدَرتَيْمُهاَميِفَو جلٱِ

ْ
َهلَلاَقِليَِل

ُ
ُنْبٱ:ُعوُسَيْم

يفَو،ُهَنوُلُتْقَيَفِساَّـنلٱيِدْيَأَىلِإُمَّـلَسُيَفْوَسِناَسْنِإلٱ ِ
لٱ
ْ
.)١٩و٢٠:١٨و٢٣و١٧:٢٢ىّتم(»ُموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

l»ِهِذيِمَالَتِلَلاَقاَهَّـلُكَلاَوْقَألٱِهِذٰهُعوُسَيَلَمْكَأاَّـَملَو:
لٱُنوُكَيِْنيَمْوَيَدْعَبُهَّـنَأَنوُمَلْعَت

ْ
ِناَسْنِإلٱُنْبٱَو،ُحْصِف

دعوملاددحيانههارتو.)٢و٢٦:١ىّتم(»َبَلْصُيِلُمَّـلَسُي
.هيفتوميسيذلا

l»لَعُيَأَدَتْبٱَو
ِّـ

،ًاريِثَكََّـملَأَتَيْنَأيِغَبْنَيِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأْمُهُم
لٱِءاَسَؤُرَوِخوُيُّشلٱَنِمَضَفْرُيَو

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
،َلَتْقُيَو،ِةَبَتَك

اذهلاقو.)٨:٣١سقرم(»ُموُقَيٍماَّـيَأِةَثَالَثَدْعَبَو
اشاح«:هللاقوحيسملابسرطبىحتناف.ًانلعمالكلا
ايينعبهذا«:سرطبللاقحيسملانكلو»!برايكل
دقو.»سانللامبنكلهللاامبمتهتالكنأل،ناطيش
هنوعديحيسملاىلإاوءاجنيينانويلاضعبنأثدح
ةرورضنلعأهنكلو،بيلصلاهوبّنجيلمهدالبةرايزل
حلٱُةَّـبَحْعَقَتَْملْنِإ«:لثملااذهبرضو،هبلص

ْ
يفِةَطْنِ ِ

ِيتْأَتْتَتاَمْنِإْنِكٰلَو.اَهَدْحَوىَقْبَتَيِهَفْتُمَتَوِضْرَألٱ
١٢:٢٤انحوي(»اَهُكِلُْهيُهَسْفَنُِّبُحيْنَمٍ.ريِثَكٍرَمَثِب
.)٢٥و

lةزجعمهنمنوبلطيحيسمللدوهيلاةداقءاجدقلو
موقلةزجعميرُجينأضفرف،هللادنعنمهنأنهربت
،ةزجعملاىرجأولىتحهبناميإلااولبقينلمهنأملعي
.ِّـيِبَّـنلٱَناَنوُيَةَيآَّـالِإٌةَيآ)ليجلااذه(ُهَلىَطْعُتَال«:لاقو
يفُناَنوُيَناَكاَمَكُهَّـنَأل طَبِ

ْ
حلٱِن

ْ
َثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِتُو

يفِناَسْنِإلٱُنْبٱُنوُكَياَذَكٰه،ٍلاَيَل لَقِ
ْ

َةَثَالَثِضْرَألٱِب
:١٢ىّتم(هنفدوهتومكلذبدصقي-»ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأ

.)٤٠و٣٩
lهبلصاودهاشمث،اذهحيسملالوقدوهيلاعمسامدنعو

ةرتفلاهذهنإاولوقيمل،دحألامويهتمايقوةعمجلاموي
)أ(اوناكمهنألكلذو،ٍلايلثالثومايأثالثتسيل
اوناكامك)ب(،ةليلوًامويموينمًاءزجنوبسحي
موياوربتعاكلذل.سمشلابيغمدعبمويلانوأدبي
مويسمشبورغلبقبلُصحيسملانأل(ًامويةعمجلا
دحألاموياوربتعاو،ًايناثًامويتبسلااوربتعاو،)ةعمجلا
.ًاثلاثًاموي)تبسلامويسمشبورغدعبأدبيذلا(
.اهيلعمكحلاومهتيقوتةقيرطريسفتبسانلاىلوأمهو

l»لَعُيَناَك
ِّـ
َهلُلوُقَيَوُهَذيِمَالَتُم

ُ
َىلِإُمَّـلَسُيِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإْم

يفُموُقَيَلَتْقُيْنَأَدْعَبَو،ُهَنوُلُتْقَيَفِساَّـنلٱيِدْيَأ لٱِ
ْ
ِمْوَي

.)٩:٣١سقرم(»ِثِلاَّـثلٱ

l»َىلِإُمَّـلَسُيِناَسْنِإلٱُنْبٱَو،َميِلَشُروُأَىلِإَنوُدِعاَصُنْحَناَه
لٱِءـاَسَؤُر

ْ
لٱَوِةــَنَهـَكـ

ْ
ملـٱِبِهـْيَلـَعَنـوُمـُكـْحـَيَف،ـِةـَبـَتَكـ

،ِتـْوَْ
لَسُيَو

ِّـ
َنوُلُفْتَيَوُهَنوُدِلَْجيَوِهِبَنوُأَزْهَيَف،ِمَمُألٱَىلِإُهَنوُم

يفَو،ُهَنوُلُتْقَيَوِهْيَلَع لٱِ
ْ
١٠:٣٣سقرم(»ُموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

.)٣٤و
l»ِخوُيُّشلٱَنِمُضَفْرُيَو،ًاريِثَكَُّـملَأَتَيِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأيِغَبْنَي

لٱِءاَسَؤُرَو
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

يفَو،ُلَتْقُيَو،ِةَبَتَك لٱِ
ْ
»ُموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي

.)٩:٢٢اقول(
l»حلٱىَسوُمَعَفَراَمَكَو

ْ
يفَةَّـَي لٱِ

ْ
َعَفْرُيْنَأيِغَبْنَياَذَكٰهِةَّـيِّـَرب

ُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،ِناَسْنِإلٱُنْبٱ
حلٱُهَل

ْ
.)١٥و٣:١٤انحوي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

دعبهنأبلُصحيسملانأىلعةعطاقلاةلدألانمو
،َّـيَدَيِْرصْبَأَواَنُهَىلِإَكَعِبْصِإِتاَه«:اموتللاقبيلصلا
يفاَهْعَضَوَكَدَيِتاَهَو ْلَبٍنِمْؤُمَْريَغْنُكَتَالَو،يِبْنَجِ
.)٢٨و٢٠:٢٧انحوي(»يِٰهلِإَوِّـيبَر«:اَموُتَباَجَأ.»ًانِمْؤُم
ذيمالتللواموتلاذهلاقامبلُصدقحيسملانكيملولف
.ةمايقلادعبديجملاروهظلااذهتقونيدوجوملاةرشعلا
بيلصلانعنلعيانهوهو،عيمجلاةداهشبقداصحيسملاف
.هثودحدعب

دعبحيسملاروهظلةديحولاةرملايههذهنكتملو
مهنمددعربكأناكو.هيديرملتارمةدعرهظدقف،هتمايق
ْمُهُرَثْكَأ،ٍخَأِةَئِمِسَْمخْنِمَرَثْكَألًةَدِحاَوًةَعْفَدَرَهَظ«املهآر
ةباتكتقوينعي(»اوُدَقَرْدَقْمُهَضْعَبَّـنِكٰلَو.َنآلٱَىلِإٍقاَب
دوهشمهريغوءالؤهلك.)١٥:٦سوثنروك١رُظنا-ةلاسرلا
.هتمايقوحيسملاتوملوبيلصلل

لئاسرولسرلالامعأرفسأرقينملك:لسرلاةداهش
اهباورشبواهورشنيتلاميلاعتلانأظحاليحيسملاذيمالت
لجأنمًابولصمحيسملابةادانملاىلعتماق،ملاعلالكيف
دعُبىلعو،بيلصلاةثداحنمةليلقمايأدعبو.ملاعلااياطخ
سرطبماق،ميلشروأيفبلَّـصلاناكمنمةليلقراتمأ
ًامَّـلَسُمُهوُمُتْذَخَأ...ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي«:دوهيلللوقيلوسرلا
ملٱِهللاٱِةَروُشَمِب

لِعَوِةَموُتْحَْ
ْ

مثَأيِدْيَأِبَوِ،قِباَّـسلٱِهِم
ََ

ُهوُمُتْبَلَصٍة
لَتَقَو

ْ
ثدحيملبلَّـصلانأولف.)٢٣و٢:٢٢لامعأ(»ُهوُمُت

ملنكل.مهسفنأنعنامورلاماكحودوهيلاةنهكعفادل
!مهبولقيفاوسخُناوعمسامل،سكعلابلب،دحأضرتعي

ْنِمْتَسْيَل...ٍةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَن«:سلوبلوسرلالاقو-
ْلَب.َنوُلَطْبُيَنيِذَّـلٱ،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِءاَمَظُعْنِمَالَو،ِرْهَّـدلٱاَذٰه
يفِهللاٱِةَمْكِحِبُمَّـلَكَتَن حلٱ:ٍِّرسِ

ْ
ملٱِةَمْكِ

ُهللاٱَقَبَسيِتَّـلٱ،ِةَموُتْكَْ
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ِملِروُهُّدلٱَلْبَقاَهَنَّـيَعَف
َ

ِءاَمَظُعْنِمٌدَحَأاَهْمَلْعَيَْمليِتَّـلٱ،اَنِدْج
ملٱَّـبَراوُبَلَصاََملاوُفَرَعْوَلْنَأل-ِرْهَّـدلٱاَذٰه

سوثنروك١(»ِدْجَْ
لٱ«:هلوقبهلكرمألاسلوبلوسرلاحضويو.)٨-٢:٦

ْ
ُّلُك

ملٱَعوُسَيِبِهِسْفَنِلاََنَحلاَصيِذَّـلٱ،ِهللاٱَنِم
َهللاٱَّـنِإْيَأ..ِ.حيِسَْ

يفَناَك ملٱِ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
َهلٍبِساَحَْريَغ،ِهِسْفَنِلََملاَع

ُ
ْم

ًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَجُهَّـنَأل...ْمُهاَياَطَخ
.)٢١-٥:١٨سوثنروك٢(»ِهيِفِهللاٱَّـرِبُنْحَنَريِصَنِل،اَنِلْجَأل

لاقناميإللًارصتخمًانوناقانلسلوبلوسرلالجسدقو
،ِهِبْمُكُتَّْـرشَبيِذَّـلٱِليِجْنِإلٱِبُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكُفِّـرَعُأَو«:هيف
لِبَقَو

ْ
َختًاضْيَأِهِبَو،ِهيِفَنوُموُقَتَو،ُهوُمُت

ْ
يِنَّـنِإَف...َنوُصُل

يفْمُكْيَلِإُتْمَّـلَس لِبَقاَمِلَّـوَألٱِ
ْ
ملٱَّـنَأ:ًاضْيَأاَنَأُهُت

َتاَمَحيِسَْ
لٱَبَسَحاَناَياَطَخِلْجَأْنِم

ْ
يفَماَقُهَّـنَأَو،َنِفُدُهَّـنَأَو،ِبُتُك ِ

لٱ
ْ
لٱَبَسَحِثِلاَّـثلٱِمْوَي

ْ
.)٤-١٥:١سوثنروك١(»ِبُتُك

يفاَنْكَلَسْنِإ«:انحويلوسرلالاقو- يفَوُهاَمَكِروُّنلٱِ ِ
ملٱَعوُسَيُمَدَو،ٍضْعَبَعَماَنِضْعَبٌةَِكَرشاَنَلَف،ِروُّنلٱ

ِهِنْبٱِحيِسَْ
.)١:٧انحوي١(»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـهَطُي

،لسرلاتاداهشلةطيسبةلثمأدرجموههانمدقامو
يفبيلصلانكيملف،ةلدأميدقتنودركفلااومدقنيذلا
،دحأهيلعضارتعاالو،لدجعوضومىلوألاةيحيسملانورق
مهءاّرقنألرسيوةسالسيفقئاقحلاةيحيسملالسرضرعف
.ةقيقحلانوفرعي

:)يسفن(يجولوكيسناهرب

تومبلسرلارختفافيكف،تومةادأالإبيلصلاسيل
،ًالعفثدحدقبيلصلابتوملااذهنأل:ةباجإلا؟مهدئاق
ًالثمقوسنو.ىمظعةكربتناكبيلصلاةجيتننألو
نورمعتسملاقنشفرمعتسملادضةروثبٌدئاقماق:حيضوتلل
ةروثباوماقف،مهدئاققنشدعببعشلاأدهيملو.دئاقلا
.مهدلبنمهجورخوهتميزهاهنعجتنرِمعتسملادضىربك
مهّدجومهدلاوباورختفينأهدافحأودئاقلاكلذلاجنأررقف
،ةقنشمللًامسرمهرودصىلعاوقّلعينأب،عاجشلااذه
،ةقنشملاباورختفادقل.»قونشملاةلئاع«مهسفنأاوّمسينأبو
تاميذلاوهمهّدجومهدلاونأللب،مادعإةادأاهنألال
.هنطولًةيرحعجفملاهتومةجيتنتناكو،اهيلع

الف،ًاثبعناكدئاقلااذهمادعإنأانضرتفاولنكل
هبَسَنبدحأرختفينلف،رصتنابعشلاالو،جرخرمعتسملا
كلذاوكسميلاوءاجنيرمعتسملانأانضرتفاولو!هيلإ

رمعتسملانإف،هريغىلعضبقلااوقلأواوأطخأف،دئاقلا
لب،تميملهنأل،دئاقلاذهبرختفينلبعشلاو،ىقبيس
!هريغاوذخأونيرمعتسملل»هبُش«

:نيتقيقحدكؤيبيلصلابنييحيسملاولسرلاراختفاف

نأولف.بلُصيذلاًالعفوهحيسملانأدبال-أ
يرُجينأعاطتسااملهيلعضبقلايقلُأيذلاوههيبشلا
ولو.سرطبفيساهعطقيتلاسخلمنذأءافشةزجعم
مويلايفتوملانمماقاملبلُصيذلاوههيبشلانأ
املحيسملانمًالدببلُصيذلاوهاذوهينأولو.ثلاثلا
!هديسلهتنايخىلعًافسأهراحتنادعبهتثجاودجو

يتلاةرافكلااهمهأ،بيلصللةيباجيإجئاتنكانهنإ-ب
.رشبلااياطخرتست

:رتاوتلاةداهش
مهسئانكىلعبيلصلانويحيسملاعفرةيادبلاذنم
،مهلودضعبمالعأىلعو،كولملاناجيتىلعو،مهرودصو
!مهرباقمىلعىتحمهيلإيمتنيناكملكيفو

توملاوبيلصلادوهشنمىصُحيالددعرّفوتدقو
يفدوهشلالكاهيفقفتيةمكحميفاننأانرّوصتولف.ةمايقلاو
لتقللاوططخمهنأبةلتقلافرتعيو،ةلَتقلاىلعفُّرعتلا
مث.هنولتقيسمهنإلاقوقبسدقفهيلعينجملاامأ.هوذَّـفنو
)هثعبوهتومدعب(ليتقلااذهنأوهو،بيرغءيشانلرَّـفوت
اماذهو(!هولتقنيذلامهةلَتقلاءالؤهنأهسفنبدهش
يألجاتحندوعنالف)ماقُملابولصملاحيسملاعمثدح
ًاصوصخ،كشننلو.لتقلاةميرجثودحىلعرخآليلد
تائمةدعببيلصلاةثداحدعبانءاجانككشييذلانأو
نمكلميالهنأامك،نايعدهاشسيلوهو،نينسلانم
.بيلصلاةيخيراتراكنإهيلعينبيامنيهاربلا

،بيلصلاةثداحقدصىلعهقوسنرخآناهربكانهو
نيذلانمرثكأاوناكهتومبهيلإحيسملامهبذجنيذلانأوهو
ول:لوقنةداعنحنو.انضرأىلعهتايحءانثأهيلإمهبذج
ناعيريفهتومنكلو،رثكأجتنألرثكأينالفلالطبلاشاع
عمًامامتٌفلتخمرمألانأريغ.هلمعلامكإفقوأبابشلا
هيلإنيريثكلاتبذجيتلاةوقلاناكهبيلصنإف،حيسملا
:حيسملالاقدقو.هليبسيفءادهشمهتايحباوّحضيوهوعبتيل
)ًابولصمهتومةقيرطدصقي(ِضْرَألٱِنَعُتْعَفَتْرٱِنِإاَنَأَو«
جلٱَّـَيلِإُبِذْجَأ

ْ
.ثدحاماذهو.)١٢:٣٢انحوي(»َعيَِم
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حيسملانأاهئدبذنمةيحيسملاناميإلانيناوقدكؤتو
.ًارفاظماقوربُقوملأتويطنبلاسطاليبدهعيفبلُص
ةيدومعملاوينابرلاءاشعلاكةيادبلاذنمةيحيسملاتاسرامملاو
.هتمايقوحيسملاتوملىركذوٌزمرامهف،كلذدكؤتاهلك

لافتحانلعيدحألاىلإتبسلانمةدابعلامويرييغتو
مويهبلصدعبتوملانممهحيسمةمايقبنييحيسملا
.ةعمجلا

ةاروتلاجراخنمبيلصلاىلعنيهارب-٥
ليجنإلاو

بيلصنأىلعنييحيسملاريغنمنيهاربكانهو
:يلياماهنمركذن،ةيخيراتةقيقححيسملا

ديسفارتعالاو:)هوبلصنيذلا(دوهيلاةداهش:ًالوأ
.دوهشلاالويضاقلاهعمفلتخيالوفرتعملتاقلا.ةلدألا
نامورلاماكحلاودوهيلاةنهكلاعفادلثدحيملبلصلانأول
دنعدجناننكلو.هلتقنعنيلوئسمريغمهنأبمهسفنأنع
:ةيلاتلاةلدألادوهيلا

دعبةينيدلادوهيلابتكمهأوهو:دوملتلايفءاج.١
لصف(»دحاومويبحصفلالبقعوسيبلُص«:ةاروتلا
.)مادرتسمأةعبط-١٩٤٣ةنسل٤٣صنيردهنسلا

يفنيخرؤملامظعأنموهو:سوفيسويسويفالف.٢
ليلجلايفةيدوهيلاتاوقللًادئاقناكو،حيسملانمز
ناك«:لاق،ًادلجمنيرشعيفمهخيراتبتكو،م٦٦ةنس
،ًالجرهوعدأنأيلُّقحيناكنإ،ميكحلالجرلاعوسي
هعابتأاهلِبقميلاعتمَّـلعو،ةبيجعًالامعألمعهنأل
..نيينثولاودوهيلانمنيريثكهسفنلبذجفرورسب
ملو.انبعشةداقحاحلإىلعًءانببلصلابهيلعمكُحو
.»ثلاثلامويلايفًاّيحمهلرهظهنأل،هعابتأهكرتي

ريهشلاليلهلًاذيملتناكو:اكزنبانحويماخاحلا.٣
تقويدوهيلاركفلايفنيتسردمربكأدحأبحاص(
عمتقباطتيتلاهتداهشةيمهأعبنتانهنمو)حيسملا
.ةقباسلاسوفيسويسويفالفةداهش

ملاعلاماخاحلا.٤ رصعلايفبتك:رمزولكفسويِ
نإ«:هيفءاج»يرصانلاعوسي«هناونعًاباتكثيدحلا
شاعيرصانلاعوسينإو،ةحيحصتالجسليجانألا
داقعلاةداهشعمقفتتةداهشيهو.»اهلًاقفوتامو
.)١٢٦ص(»حيسملاةايح«هباتكيف

:ةينامورلاةيخيراتلاتادنتسملاةداهش:ًايناث

يطنبلاسطاليباهعفريتلاةلاسرلاىلعيناملأملاعرثع.١
ًانّيبُمرصيقسويرابيطىلإ،حيسملابلصبمكحيذلا
.كلذىلإتعديتلافورظلاوبابسألااهيفهل
ةلجميفاهمتجرتترشُنو،ناكيتافلاةبتكمبتعدوُأو

Witness Tower Zeiroun١٨٩٢رياربفيف.
ةروصم١٢٨٠ةنسةيقدنبلايفيسنرفلاشيجلافشتكا.٢

ىلعمكحلاتايثيحوسطاليبهردصأيذلامكحلا
.بلصلابحيسملا

ةنسىرغصلاايسآمكاحوهو:سوتيساتسويلينرك.٣
يفلتُقهنإ«:حيسملانعلاقونوريننيديبتكوم١١٢
ةنطلسءانثأدوهيلامكاحيطنبلاسطاليبدهع
اهنكلو،هتفارخىلعةرطيسلاًايئدبمنكمأوسويرابيط
اذهأشنثيحطقفةيدوهيلايفالترشتناوتداع
.»امورلكيفلب،رشلا

:مهيخرؤمونيينثولاةفسالفةداهش-ًاثلاث

ثدحت)م١٠٠ةنسدلوينانويخرؤموهو(:نايسول.١
نيطسلفيفحيسملاتام«:لاقوةيحيسملانعراقتحاب
،ةوخإمهنإهعابتأللاقو،ملاعللةديدجةنايدبءاجهنأل
.»بولصملايئاطسفوسلااودبعو.نانويلاةهلآاوضفرو

دّلقتو)م٢٥ةنسدلُويذلاريهشلاخرؤملا:سوتيسات.٢
ةيروطاربمإلاخيراتبتكو،ةاضقلايضاقبصنم
مهبذعيناكنيذلابّقُل«:لاق.ًادلجم١٦يفةينامورلا
مكح،حيسملاهمساصخشلةبسننييحيسمنورين
سويرابيطدهعيفلتقلابيطنبلاسطاليبهيلع
.»رصيق

ناكو)م١٤٠ةنسدلو(:يروقيبألافوسليفلاسوسلك.٣
ثحبلا«هباتكيفدَّـيأ،ةيحيسملاءادعأّدلأنم
نمضرغلانمًارخاسلاقو،حيسملابلص»يقيقحلا
ريخلجألبيلصلامالآحيسملالمتحا«:بيلصلا
.»ةيرشبلا

نكلو.حيسملابلصةيخيراتلتاداهشلانمةنّيعهذه
لوألاعجرملايهبلصلاثادحألليجانألاةياورتلازال
الةيليصفتةقدوةسالسيفةصقلاضرعتيهف،حضوألاو
اهاورامكةصقلاأرقتامدنعو.نايعدهاشنمالإءيجت
ىلإعجراف.اهتحصبًاعنتقمكسفندجتسةعبرألانوريشبلا
.ساسألاهنأل،يليجنإلاصنلا
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بلصىلعةيلقعةلدأ:عبارلالصفلا
حيسملا

نأكشللًالاجمناعديالنيليلدلصفلااذهيفمدقن
:امهو،ماقوبلُصحيسملا

غرافلاربقلا-١

حيسملانفك-٢

غرافلاربقلا-١

دقف،هبلصدعبهيفنفُديذلاحيسملاربقهنمدوصقملاو
ريسفتدجويالو.مايأةثالثبهنفددعبهدسجنمالخ
.ليجنإلاصوصنيفالإاذهللوقعم

ىلعةلدألاىوقأنموههدسجنمحيسملاربقّولخنإ
.ربقلاغارفةقيقحركنينألداعخرؤمعطتسيملو.ةمايقلا
ةوادعمغرحيسملاباونمآنيريثكحيسملاذيمالتحبردقلف
بيرقدعُبىلعمهوةمايقلاربخاونلعأنأدعب،نيعماسلا
يذلادسجلانمربقلاّولخنمةليلقمايأدعب،ربقلانم
بهذينأنيعماسلانمءاشينملنكميناكو.هيفعدوُأ
حبرينأنكمملانمناكلهف.هسفنبدكأتيلغرافلاربقلاىلإ
يفىجسمناكحيسملادسجنأول،ءالؤهلكذيمالتلا
؟هربق

امدوهيلاةداقونويسيرفلاوةنهكلالبقينأنكميلهو
!؟ًالعفًاغرافربقلانكيملولذيمالتلاهنلعأ

يفنلعُتنأنكميناكامحيسملاةمايقةقيقحنإ
.ًالعفماقوتامدقحيسملانكيملولميلشروأ

:غرافلاربقلاةيضقنمنييمالسإلافقوم
اهتروطخمغرتاومألانيبنمحيسملاةمايقظحتمل
ّدحىلإلصيملو،نييمالسإلانيثحابلامامتهاباهتيمهأو
-نايدألاةنراقمملعبنيمتهملانيملسملانمًادحأنأانملع
ربقلازغللًالحهيفمَّـدقثحببَّـلقتسادق-مهترثكىلع
:يليامكهتغايصنكمييذلا.غرافلا

عقودقبلصلانأمهداقتعايفنيملسملاانرياساننأول
ىلعنإف،حيسملابٍهيبشرخآناسنإىلعنكلو،ًايخيرات

نملزنبولصملااذهنأيفًاضيأانورياسينأنيملسملا
نإف،غرافلاربقلاةيضقأدبتانهنمو.نفُدوهبيلصىلع
ةثالثدعبربقلاىلإاوبهذحيسملاذيمالتنأانلدكؤيخيراتلا
بابّدسيناكيذلامخضلارجحلانأو،ًاغرافهودجوفمايأ
.حزحُزدقينامورلامتاخلابمتُخوربقلا

بلصاوركنأامدنعنيملسملانإفاذهىلعًءانبو
:نيلاؤسىلعاوبيجينأمهيلعبجو»عوسي«

؟ناكًايأ-بولصملادسجبهذنيأ-

بابّدسيناكيذلامخضلارجحلاجرحديذلانمو-
؟ةدَّـدشملانامورلادونجلاةسارحدوجومغر،ربقلا

يفتارضاحم«هباتكيف»ةرهزوبأدمحم«مامإلالاق
بلصنيبىسيعنمناكاذامنآرقلاّنيبيمل«:»ةينارصنلا
الو-كلذيففالخلاىلع-هعفروأىسيعةافووهيبشلا
.هيلعدمتعُيحيحصردصماندنعسيلو..بهذنيأىلإ
ملحيسملانأًامزاجًاداقتعاانداقتعابيفتكنوةلأسملاكرتنلف
نإ«:رهزألاءاملعدحألاقو.»مهلهّبُشنكلو.بلصُي
دقنآرقلانإف،لمجالواهيفانلةقانالغرافلاربقلاةيضق
هّبشنكلوهوبلصاموهولتقامو:هلوقببلصلاةيضقمسح
.»مهل

دسجلاريصمامو،رجحلاجرحدنَّـمعثحبلاامأ
يذلابلصلابينمضلافارتعالاهنأشنماذهف،بولصملا
.نآرقلاهافن

،ةقباسلانآرقلاةيآبلُحتنأنكميالغرافلاربقلاةيضقو
هذهف»؟بلُصْنَم«ةيضقتسيلنآلاةحورطملاةيضقلانأل
يهةيلاحلاةيضقلانكل.اهانجلاعدقو،اهيلعفَلتخمةلأسم
مهيفامبنيخرؤملاعامجإنإف.»هيبشلا«دسجريصمةيضق
ريصمنعلؤاستلابعفددقبلصلاةثداحعوقوىلعنآرقلا
نمربقلاّولخلريسفتداجيإحبصأو،بلُصيذلادسجلا
راوحلااهمّتحيةرورضهنفدنممايأةثالثدعبدسجلا
.فداهلا

موقيلو،ةاطخلاصّلخيلءاجحيسملانإلوقللليدبال
،مهنعهلكَنْيّدلاعفدورشبلانعًابئانراصدقف،ءادفلاب
يفتكيالهنأحيسملاءادفصئاصخنمو.ةيطخلارزوعفريل
نملكف.اهنمهيفشيهنإلب،ناسنإلانعةيطخلاعفرب
.ًاديدجًاناسنإحبصيفَّـريغتتوهتايحددجتتحيسملالبقي
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ٌةَقِداَص«:ةيحيسملالوسرسلوبهلاقامنوكيكرابتخاتيل
لٱَيِه

ْ
ملٱَّـنَأ:ٍلوُبُقَّـلُكٌةَّـقِحَتْسُمَوُةَمِلَك

َىلِإَءاَجَعوُسَيَحيِسَْ
لٱ
ْ
لَخُيِلَِملاَع

ِّـ
خلٱَص

ْ
ُهلَّـوَأَنيِذَّـلٱَةاَُط

ُ
.)١:١٥سواثوميت١(»اَنَأْم

حيسملانفك-٢

ةثداحعوقودكؤت،ةقّثومةيملعةداهشّدعُتةساردهذه
يفًاملاعنيعبرأنمرثكأاهيلععّقودقو،حيسملابلص
اسنرفواكيرمأكةقرفتمدالبنم،ملعلاعورففلتخم
ةئيهةيأةساردلاهذهلّومتملو.ارتلجناواسمنلاوارسيوسو
يملعلاثحبللنفكلاءاملعلاءالؤهسردلب،ةيحيسم
مهضعبناكو.ةسينكلايأردينفتلمهضعبهسردو،هدحو
هبيدانتامسكعىلعًاليلدهيفدجيلليجنإلاأرقي
.ةسينكلا

ةنيدمبنادمعملاانحويةيئاردتاكبظوفحمحيسملانفكو
صحفينأةيسنكلاتاطلسلاتضفردقو.ايلاطيإبونيروت
يتأيىتح،ةيهلإٍةمكحلاذهناكو.نفكلاءاملعلانمٌدحأ
ةيملعلاتايناكمإلاهيفرفوتتتقويفلمعلااذهبحامسلا
.ةثيدحلا

ءاجاموونيروتنفكفاصوأنيبًالماكًاقفاوتىرتسو
:حيسملابلصنعةعبرألاليجانألايف

،ضيبألاناتكلانمةدحاوةعطقنعةرابعنفكلاف
،رتملاعبرورتمهضرعو،رتملاعبروراتمأةعبرأيلاوحهلوط
١٨١هلوطناسنإلةيفلخىرخأوةيمامأةروصنفكلايفو
عضووهو)Negativeفيتاجين(ةيبلسةروصلاو،مس
.»فيتاجين«ةروصمسرينأنانفيألنكميالف،ليحتسم
ةئامذنمالإفرعُيملريوصتلانألةروصللدودحدجوتالو
حاقللابوبحىلعو،نفكلالوطىلعًءانبو.ًابيرقتماع
نم،ةماقلاليوطناسنإلهنإسانجألاءاملعلاق،هبةقلاعلا
.طسوتملارحبلابوعش

قرحةجيتنم١٥٣٢ةنسقيرحللنفكلاضّرعتدقلو
،نفكلاىلعيوتحييذلاقودنصلاقرتحاو،اهلكةسينكلا
دقو.هفارطأيففيفطقارتحابالإرثأتيملهسفننفكلانكل
نوكتنأنكمييتلاغابصألاعوننعءاملعلاثحب
نمعونيأاودجيملمهنكلو،اهباتمسُردقناتروصلا
يفةدحاوةلتفنمرثكألةدوجومةروصلاف،غابصألا
ةروصلانإيعرشلابطلاوحيرشتلاءاملعلاق.جيسنلا
يفهنأىلعلدتنفكلايفعضُويذلاناسنإلليتلا

نمكلذاوفرع:ًاقاشًايوديًالمعيدؤيناك،تاينيثالثلا
نعٍخترمنميألافتكلانإاولاقو.نيديلايفيتلاراثآلا
هلجِرتناكو.ىنميلاديلابلمعلاةجيتنرسيألافتكلا
نيبطشملايفرامسملاو،نيميلاهلجِرىلعةعوضوملامشلا
نيديلايفرّمُسيذلارامسملاو.ةثلاثلاوةيناثلاةيمالسلا
رسكُتملماظعلاو.غسرلاماظعيفلبفكلايفسيل
ةيقاطراثآهسأرىلعو،)ةاروتلاتاوبنتلاقامكًامامت(
.سأرلاةمقىتحةهبجلانماهراثآتناكةسورغمكوش
صّلقتةجيتنًاجرعتمًارظنمذخأتهجولاىلعءامدلاراثآو
نإءاملعلالاقو.ةديدشلامالآلاببسبهجولاتالضع
.نيديلايفءامدلاريساودهاشدقف،بلُصناسنإلنفكلا
،ةجرد٦٥اهودجوفديلاةيقبوسأرلانيبةيوازلااوساقو
تامدكدجوتو،بيلصلالمحراثآهيففتكلانأاودجوو
ىلععطقدجويامك،ةمروتمءازجأوهجولايفًادجةريثك
تاحارجلاامأ.مطللاةرثكنمنميألادخلايفثلثملكش
نيتلصتمنيترئاغنيترئادلكشيفتناكفرهظلابةدوجوملا
عاونأنعاوثحبمث.طايسلاببرضلاةجيتنامهضعبب
تانيعلالثمينامورطوسهنأاودجوفاهبدلُجيتلاطايسلا
يهتنت،بعشثالثوذطوسوهو،فحاتملابهنمةظوفحملا
.نيتيندعمنيتعطقبةبعشلك

ناكو،نانثاهدلجىلعبوانتناسنإلااذهنإاولاقو
نمبرضييذلانملوطأنيميلاةهجنمبرضييذلا
ًايساقناكلامشلاةهجنمريصقلابراضلاو،لامشلاةهج
!!نيميلاةهجيفبراضلانمقمعأًارثأتكرتهتابرضنأل

ءامدةيمكاهنمتلاسنميألابنجلايفةحتفكانهو
،ةرجشلاقروك،ينامورلاحمرلامَّـدقماهلكشهبشي،ةريبك
.سداسلاوسماخلانيعلضلانيبةدوجومولْيَمبةحتفلاو
لئاسلانمهنإءاملعلاضعبلاقلئاسٍءامراثآكانهو
نأنكميبلقلانإاولاقو،ةليلقهتيمكنكل،بلقلابطيحملا
رخآقيرفلناثيأركانهو.ريثكلاداهجإللةجيتن،رثكأزرفي
،نيتئرلابطيحملالئاسلانمءاملااذهنإلاقءاملعلانم
يأرلاوهو،يلضعلادشلاةجيتنهتيمكدادزتنأنكميو
.حجرألا

:نفكلانطوم
اذهبحاصنطومةفرعمنكميهنإتابنلاءاملعلوقي

،نفكلاشامقبةقصاللاحاقللابوبحصحفبنفكلا
الإىرُتالو،رتميلملانمنويلملانمدحاوباهمجحساقُيو
بارتلاضعباوذخأدقو.ينورتكلالابوكسوركيملاب
تاتابنلاةفرعملتاونسثالثةدملهوسردونفكلابقصاللا
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اذهنأاودجوف؟ومنتنيأو،حاقللابوبحاهعبتتيتلا
،ةينيطنطسقلاو،سيرابو،ايليسرميفًادوجومناكتابنلا
اودجوكلذبناجىلإنكل.اديصو،روصو،صربقو
ىلإالواهتقيقحىلإاولصوتيملحاقللابوبحنمةعومجم
يفروهشةتسةدملءاملعلادحأماقأو.اهدوجوناكم
يتلاو،اهيفالإومنتاليتلاتاتابنلادجوكانهو.ميلشروأ
.ونيروتنفكيفةدوجومتناكيتلاحاقللابوبحاهعبتت

:شامقلارمع
ةبرجتةطساوبنفكلاشامقرمعنعًاضيأاوثحب

.ةنسيفلأيلاوحلعجريهنأاودجوف،عشملا١٤نوبركلا

امعمقفتتالفعوبطملاحيسملاهجوةروصنعامأ
ةدوجوملاموسرلاقباطتاهودجومهنكلو،ابروأونانفهمسر
.ىلوألاةيحيسملانورقيفتمسُريتلاةيقرشلاسئانكلايف
ريبكلاسلريكاهمسرةروصيهاهيلإروصلابرقأو
،سماخلانرقلايفنورشعلاوعبارلايردنكسإلاكريرطبلا
سئانكىدحإيفةثلاثو،ايفوصايأةسينكيفىرخأةروصو
.ايروس

:ثلاثلادعبلابايغ
اهلسيلفنفكلاةروصادعام،ثلاثدعباهلةروصيأ
ةيكيرمألاةيرحبلاةزهجأبءاملعلاةناعتسامغر،ثلاثدعُب
.غابصأالومسرالبةروصلاو،ةقدلاةديدش

نكل.ّنيعُمعاعشإلنفكلااذهضَّـرعتامبر:اولاق
.ةروصلاعبطيعاعشإلمهتفرعماوفنةيرذلاةقاطلاءاملع
تنّوكتدقنوكتةروصلاهذهنألمتُحيهنإاولاقًاريخأو
.حيسملاةمايقتقوامعاعشجورخةجيتن

يفثحبلاتفقوأةسينكلانأضعبلاعاشأ:قيلعت
ينبنالاننإف،ناكامهمو!حيسمللسيلهنألنفكلاعوضوم
هتمايقوحيسملاتومةقيقحف،نفكلادوجودرجمىلعانناميإ
ونيروتنفكنكيملولف.ىرخأةيخيراتةقيقحةيأنمخسرأ
.هتمايقوحيسملاتوميفنيالاذهفحيسملابًاصاخ

»؟رجحلاجرحدنم«باتكىلإئراقلاعجرينأوجرنو
ناكيذلا،نوسيرومكنارفيناطيربلايماحملاهبتكيذلا
اهقدصىلعةلدألانكلو،ةمايقلاةيخيراتدضةباتكلايوني
.ةيبرعللمجرتمباتكلاو.اهنهربيبتكف،هترهب

هتفرغةأدهيفسلجينأميركلائراقلاىلإبلطأانهو
،ةقيقحلاهلحضويلهللاابًادشرتسمًاّيدجًانيزرًاريكفتركفيو
وهوهللاىلإقيرطلاوهف،حيسمللةقحلاةفرعمللهيدهيلو
.ةيدبألاةايحلاوهوقحلا

باتكلاةقباسم

ميركلائراقلااهيأ

هنعّربعيًاديجءرملاهمهفتيامنإ،ميركلاخألااهيأ
.ةلوهسبهلوقينأعيطتسيو،حوضوب

ددحتوكتامولعمربتختل.نّعمتوٍنأتبباتكلااذهأرقا
كتباجابتكا،ريطخلاعوضوملااذههاجتةقدبكفقوم
.كتبوجاراظتنابنحن.ةيلاتلاةلئسالانعكراكفاو

،هيفاناكاممامهجرخأف«:نآرقلالوقنمجتنتستاذام.١
؟)٣٧-٢:٣٥ةرقبلا(»اوطبهاانلقو

مامإلاحرشبسح،مدآاهبكترااياطخسمخركذا.٢
.يزارلارخفلا

صوصخبهلاقامركذا.ءايبنأللةيطخلانآرقلابسن.٣
.دمحموىسوموميهربإاياطخ

؟هللااهبقاعياذاملو،ةيطخلاةرجأيهام.٤
نعاهبرفكيهللانإنوملسملالوقيقرطرشعركذا.٥

.بونذلااهبرفغيوةيطخلا
؟ةرافكلاقيقحتنعةحلاصلاانلامعأزجعتاذامل.٦
ىلعةمحرلاىغطتلهو،ةمزالةرافكلانأىرتاذامل.٧

؟لدعلا
؟ةيمتححيسملاةرافكنإلوقناذامل.٨
؟حيسملاتومنعميرمةروسنم١٥ةيآلالوقتاذام.٩
يزارلامامإلااهدروأيتلاةتسلاتالاكشإلايهام.١٠

؟هريغىلعناسنإلاهبشءاقلإةركفىلع
؟حيسملاةافوةدميفنيملسملاءاملعلاقاذام.١١
؟هيبشلالوحةيمالسإلاتاياورلايهام.١٢
.١٥٧ءاسنلاةروسلةيحيسمريسافتةسمخركذا.١٣
؟هدعبوهثودحلبقبيلصللحيسملاةداهشيهام.١٤
.ةيخيراتةقيقحبلصلانألًايسفنًاناهربطعأ.١٥
ىلعليجنإلاوةاروتلاجراخنمةلدأةسمخركذا.١٦

.بلصلاةيخيرات
؟هدسجنمحيسملاربقّولخىزغمام.١٧
؟غرافلاربقلاةيضقنمنييمالسإلافقوموهام.١٨
.ونيروتنفكنعةرصتخمةركفمدق.١٩

حيسملاةرافكةيمتحباتكلاةقباسم
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؟حيسملابيلصنمكفقوموهام.٢٠

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

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

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

The Good Way
P.O. BOX 66

CH-8486Rikon
Switzerland
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