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باتكلاميدقت

ساسحإببيلصلاىلإبرتقااملكيقيقحلانمؤملارعشي
بحلاةمظعمامأةرئاحلاةشهدلاساسحإوهأ!بيجع
ةحارلاساسحإوهمأ؟رشبةروصيفدسجتيذلايهلإلا
مأ؟ميثألاملاعلاتنضتحايتلاهللاةمحرعاستامامأةرماغلا
؟ميركلابولصملاةيصخشلةربعملاةبحملاساسحإوه

ساسحإيفةجزتممسيساحألاهذهعيمجهنأينيقييف
سلوبرعاشمىلعىغطيذلاساسحإلاكلذ،دحاو
نأهعفدىتحبيلصلاداجمأيفلمأتيوهو،داهجلالوسر
َّـالِإَرِخَتْفَأْنَأِيلاَشاَحَف،يِتَهِجْنِماَّـمَأَو«ًاددرمفتهي

ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبيِلَصِب
لٱَبِلُصْدَقِهِبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

ْ
اَنَأَوِيلَُملاَع

لِل
ْ

رختفاامدنعًاقحمسلوبناكلهف.)٦:١٤ةيطالغ(ِ»َملاَع
؟ةعنصمتافارخرايتعمًافرجنمناكمأ؟بيلصلاب

،يحيسملارظنيفهللاةمكحوهللاةوقوهبيلصلانإ
ىربكةلاهجوهو،يدوهيلاينيعمامأةمخضةرثعوهو
!!ينانويلاةيلقعمامأ

درجموهأ؟بيلصلابيحيسملارختفيساسأيأىلعف
دقبيلصلاةصقنأمأ؟هدادجأوهئابآنيدلبصعت
ًاعوضومو،هنايكنمًاءزجتراصفراركتلابةيسدقتذخأ
راختفاساسأوهحيحصلاقطنملانأمأ؟هرخفوهدبعتل
؟حيسملابيلصبيحيسملا

بولسأيفكيرتباتكلااذهنمةيلاتلاتاحفصلانإ
هراختفايحيسملاهيلعينبييذلايقطنملاساسألا،حضاو
هتيافكوبيلصلاةرورضءالجيفكلنلعتو،بيلصلاب
ميلسلاريكفتلانمساسأىلعكلدكؤتو،رشبلاصالخل
،ناسنإلابلقحاتفمو،هللابلقحاتفموهبيلصلانأ
!!ةايحلارارسأحاتفمو

كدوقينأوهباتكلااذهةباتكنمبتاكلاضرغو
ضعبكلقعبفشتكتو،ديجملابيلصلالالجكسفنبىرتل
حيسملاصخشبكبلقبنمؤتو،هيفةرخذملازونكلا
.بولصملا

ردقنمصقنيملبيلصلانأديكألاليلدلابكردتسو
ىقترايذلاملسلاوهناكسكعلاىلعلب،حيسملاديسلا
دوقيلهديبهكسمأيذلاناجلوصلاو،دجملاىرذىلعأىلإهب

ةوقلاو،بحلاتايآبهجوتيذلاجاتلاو،بوعشلاريهامجهب
نانحلاوفطعلاىلإجاتحملانيكسملائطاخلااهببذجيتلا
.نارفغلاو

ءاجرأءيضتو،كبلقرمغتقئاقحلاهذهلكتيأرنإف
أرقتتنأوءاجرلاقافآىلإسأيلاةدهونمكعفرتوكسفن
،بيلصلاةوقيفنمكيهلكرسلانأركذاف،باتكلااذه
:ليمجلاهنحلليلجلامنرملاعمددرو

راصتنالازاحفىضقنمبيلصىرأنيح
راعنوكلادجملكوةراسخىرأيحبر
بيلصلابالإرخفأنأبحمستالبراي
بيبحلايدافللكلمأامويسفنًاسركم

.دمحلالكودجملالككيدافلمّدقو

١٩٥٦سطسغأ٢٩رصماربش

ليئاخيمبيبلسقلا

ناسنإلاطوقسةاسأم:لوألالصفلا

ًالوأسردننأ،بيلصلاةيضقثحبننحنوانلدبال
،ةنيتمةقالعبيلصلاوناسنإلانيبنألكلذ،ناسنإلاةصق
.ةحضاوةيوقةلصو

:ندعةنجيفناسنإلا

ةنجللًاليمجًاعئارًاميمصتميكحلاميظعلاهللاعضو
اذههتبحموهتردقبذفنو،ناسنإلااهيفشاعيتلاىلوألا
بتاكهلجسةنجلاهذهلًازجومًافصوأرقننحنو،ميمصتلا
يفًةَّـنَجُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَسَرَغَو«تاملكلاهذهيفنيوكتلارفس ِ
ُّبَّـرلٱَتَبْنَأَو.ُهَلَبَجيِذَّـلٱَمَدآَكاَنُهَعَضَوَو،ًاقَْرشٍنْدَع
ألِلٍةَدِّـيَجَوِرَظَّـنلِلٍةَّـيِهَشٍةَرَجَشَّـلُكِضْرَألٱَنِمُهٰلِإلٱ

َ
،ِلْك

حلٱَةَرَجَشَو
ْ

يفِةاََي جلٱِطَسَوِ
ْ

خلٱِةَفِرْعَمَةَرَجَشَو،ِةَّـَن
ْ

.ِّـَّـرشلٱَوَِْري
جلٱَيِقْسَيِلٍنْدَعْنِمُجُرَْخيٌرَْهنَناَكَو

ْ
.)١٠-٢:٨نيوكت(»َةَّـَن

ءامسلاهلءاضأنأدعب،ناسنإلاتيبهللابتراذكه
ةيسدنسلاطسبلابضرألاهلشرفو،عماوللاموجنلاب
اذهةعتموءاذغل،ةيناويحلاوةيتابنلاةايحلادجوأو،ءارضخلا
!!ديتعلاقولخملا

بيلصلاةيضقباتكلاميدقت
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نأةعاس،ةمساحلاةظحللاليختننأعيطتسننآلاو
ةمسنهفنأيفخفنو،ضرألانمًابارتمدآهلإلابرلالبج
.ةيحًاسفنمدآراصف،ةايح

؟ناسنإلاهللالمعةروصةيأيف:لاؤسلاانلاببرطخيو
ُلَمْعَن:ُهللاٱَلاَقَو«لوقلابنيوكتلارفسبتاكانبيجيو
لٱِكَمَسَىلَعَنوُطَّـلَسَتَيَف،اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱ

ْ
ِرْحَب

لٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِْريَطَىلَعَو
ْ
َىلَعَوِضْرَألٱِّـلُكَىلَعَوِ،مِئاَهَب

َناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَف.ِضْرَألٱَىلَعُّبِدَتيِتَّـلٱِتاَباَّـبَّـدلٱِعيَِمج
)٢٧و١:٢٦نيوكت(»ُهَقَلَخِهللاٱِةَروُصَىلَع.ِهِتَروُصَىلَع
ىلعقلُخدقناسنإلانأةحضاوةرابعيفاذهىنعمو

ملٱِْريَغِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـلٱ«حيسملاةروص
:١يسولوك(»ِروُظْنَْ

يف«هليجنإةرغيفانحويلوقيامك.)١٥ لٱِ
ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
،ُةَمِلَك

لٱَو
ْ

لٱَناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك
ْ

ِهِبٍْءَيشُّلُك...َهللاٱُةَمِلَك
ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَك امكو.)٣و١:١انحوي(»َناَكاَّـِ
لٱَقِلُخِهيِفُهَّـنِإَف«ًالئاقسلوبدكؤي

ْ
يفاَم:ُّلُك ِتاَواَمَّـسلٱِ

ْمَأًاشوُرُعَناَكٌءاَوَس،ىَرُيَالاَمَوىَرُياَم،ِضْرَألٱَىلَعاَمَو
لٱ.َنيِطَالَسْمَأٍتاَساَيِرْمَأٍتاَداَيِس

ْ
َ»قِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُك

.)١:١٦يسولوك(

يفًارح،ًارهاط،ًاليمج،ًالماك،لوألامدآهللاقلخاذكه
نملزنتو،ناسنإلاردقنمطحتىرخأةيرظنلكو،هتدارإ
لامكلاىوسقلخياليذلالماكلا،ناّنملاقلاخلاهللاردق
.لامجلاو

يدؤيههلإيدينيبفقودق،ناسنإلامدآاذوهاهو
.ميركلابيطلاهقلاخوحننمقولخملاىلعةبجاولاةيحتلا

،هادمقيقحتلابملعنالنمزلانمةدمهدحومدآىقبيو
هتيصوهللاهيطعيو،رايتخالاوةدارإلاةيرحبعتمتيرحقولخم
جلٱِرَجَشِعيَِمجْنِم«ًالئاقهتيرحلرابتخاكةديحولا

ْ
ُلُكْأَتِةَّـَن

خلٱِةَفِرْعَمُةَرَجَشاَّـمَأَو،ًالْكَأ
ْ

َكَّـنَأل،اَهْنِمْلُكْأَتَالَفِّـَّـرشلٱَوَِْري
.)١٧و٢:١٦نيوكت(»ُتوُمَتًاتْوَماَهْنِمُلُكْأَتَمْوَي

...ةمزاحةدحاوةيصوو...ةمرحمةدحاوةرجش
هتدارإرحلاقولخملامدختسااذإ...ةموتحمةدحاوةياهنو
.»تومتًاتوماهنملكأتموي«...هللاةدارإنايصعل

راجشألانيبو،ءاحيفلاةنجلايفوهومدآىلعمايألارمتو
عتمتي،ءارفصلاو،ءاضيبلاو،ءارمحلاروهزلاو،ءارضخلا
عمةنجلاباحريفشيعيو،ءاوهلاوءاملاو،ءامسلاوضرألاب
.تاناويحلانمطهر

ْنَأًادِّـيَجَسْيَل«ءيشلكىلعرداقلاقلاخلالوقيانهو
.)٢:١٨نيوكت(»َُهريِظَنًانيِعُمُهَلَعَنْصَأَف،ُهَدْحَوُمَدآَنوُكَي

قلخمويةأرملاهللاقلخيملاذامل:لئاسلأسيدقو
اننأالإلاؤسلااذهلةمساحةباجإدجنالاننأعمو؟لجرلا
ىلإقوشيفمدآنوكينأبدارأهللانإ:لوقلاعيطتسن

سحأو،هبحأو،همركأءاجاذإىتح،قولخملااذهءيجم
.ةايحلاةجهببهعم

نيبثحبيمدآانيرتنيوكتلارفسيفةموسرملاةروصلاو
يفو،هعمثدحتيو،هيلإحاتريقولخمنعضرألاتاناويح
همساناويحلكليطعيلهيلعترميتلاتاناويحلابكوم
.)٢:٢٠نيوكت(!»َُهريِظَنًانيِعُمِْدَجيْمَلَفِهِسْفَنِلاَّـمَأَو«

...امبر؟ةليمجلاةنجلايفةدحولابمدآّسحألهف
اذههبرعشامبسحأدقهللانأانيريسدقملالجسلاو
َمَدآَىلَعًاتاَبُسُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَعَقْوَأَف«عيدولابيطلاقولخملا
ألَمَوِهِعَالْضَأْنِمًةَدِحاَوَذَخَأَف،َماَنَف

َ
ىَنَبَو.ًاْمَحلاََهناَكَم

لِّـضلٱُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱ
ْ

٢:٢١نيوكت(»ًةَأَرْمٱَمَدآْنِماَهَذَخَأيِتَّـلٱَع
.)٢٢و

وهوههلإىريلهينيعمدآحتف،جيهبقرشمحابصيفو
،هرعاشمبرعشيو،هسيساحأبسحي،هريظنًاقولخمهلرضحي
...اهمهفييتلاهتغلبهيلإثدحتيو،هتاكحضلكحضيو
ٍءِرْمٱِنِماََّـهنَأل«ًالئاق»ةأرما«ةليمجلاةقولخملاهذهاعدو
ةداعسلاومايألابكومراسو)٢:٢٣نيوكت(»ْتَذِخُأ
.ناسنإلاةنجءاجرأيففرفرت

:ناسنإلاقوقحةقيثو

ىقلتتهللامامأءاوحومدآيفةلثممةيناسنإلاتفقو
،ناسنإلاقوقحاهيفمسرو،هللااهبقطنيتلاىلوألاةقيثولا
:تاملكلاهذهيفةقيثولاهذهداومأرقننحنو

.ُهَقَلَخِهللاٱِةَروُصَىلَع.ِهِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَف«
َهلَلاَقَوُهللاٱُمُهَكَراَبَو.ْمُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذ

ُ
مثَأ:ْم

ْ
اوُرُثْكٱَواوُرِ

ألْمٱَو
ُ
لٱِكَمَسَىلَعاوُطَّـلَسَتَو،اَهوُعِضْخَأَو،َضْرَألٱاو

ْ
ِرْحَب

.ِضْرَألٱَىلَعُّبِدَيٍناَوَيَحِّـلُكَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِْريَطَىلَعَو
ِّـلُكِهْجَوَىلَعًارْزِبُرِزْبُيٍلْقَبَّـلُكْمُكُتْيَطْعَأْدَقِّـينِإ:ُهللاٱَلاَقَو
مثِهيِفٍرَجَشَّـلُكَو،ِضْرَألٱ

ََ
ُنوُكَيْمُكَلًارْزِبُرِزْبُيٍرَجَشُر

.)٣٠-١:٢٧نيوكت(»ًاماَعَط
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اهمأومدآاهيبأيفةلثممءاعمجةيناسنإلاتقلتاذكهو
الف...دابعتسالاو،فوخلاو،زوعلادضنيمأتلوأ،ءاوح
.ميقمءانهو،ةدايسو،رامثأوةكربلب...ءاقشالو،عوج

؟ناسنإلاطقسفيك

،ناطيشلا،عئارلاليمجلادهشملااذهطسويفزربيةأجف
.ناسنإلاطاقسإيفةيحلاًامدختسم

كلذهللاقلخلهو؟هلصأامو؟ناطيشلاوهنمف
ردحنامثًاميكحًاميحرًاكالمهقلخوأ؟ميجرلاقولخملا
؟ءايربكلاوفلصتلاقيرطنعطقسوكالملاكلذ

نعباقنلافشكيفًاعمناكرتشيءاعيشإولايقزحنإ
هذهأرقنلايقزحرفسيفف،بيجعلاقولخملااذهلصأ
ْعَفْرٱ،َمَدآَنْبٱاَي:ًالئاقبرلامالكّيلإناكو«تاملكلا
َتْنَأ:ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَلاَقاَذَكَه:ُهَلْلُقَوَروُصِكِلَمَىلَعًةاَثْرَم
لٱُمِتاَخ

ْ
جلٱُلِماَكَوًةَمْكِحٌنآلَم،ِلاَمَك

ْ
يفَتْنُك.ِلاََم ٍنْدَعِ

ٌتوُقاَيَوُرَْمحَأٌقيِقَع،َكُتَراَتِسٍميِرَكٍرَجَحُّلُك.ِهللاٱِةَّـنَج
ُقَرْزَأٌتوُقاَيَوٌبْشَيَوٌعْزَجَوٌدَجْرَبَزَوُضَيْبَأٌقيِقَعَوُرَفْصَأ
ِصوُصُفلٱِةَغيِصَةَعْنَصَكيِفاوُأَشْنَأ.ٌبَهَذَوٌدُّرُمُزَوُناَمَرَْهبَو
لٱَتْنَأ.َتْقِلُخَمْوَياَهِعيِصْرَتَو

ْ
ملٱُبوُرَك

ملٱُطِسَبْنُْ
لَظُْ

ِّـ
.ُل

ملٱِهللاٱِلَبَجَىلَع.َكُتْمَقَأَو
ِراَّـنلٱِةَراَجِحَْنيَب.َتْنُكِسَّـدَقُْ

يفٌلِماَكَتْنَأ.َتْيَّـشَمَت َدِجُوىَّـتَحَتْقِلُخَمْوَيْنِمَكِقُرُطِ
ىلإهجومثيدحلانأعمو.)١٥-٢٨:١١لايقزح(»ٌمْثِإَكيِف
نكميالثيدحلااهنمضتييتلافاصوألانكل،روصكلم
نأرمألايفاملكو،طقاسيرشبناسنإىلعقبطنتنأ
امكهسفنهلؤيناكهنالناطيشللزمركريتخاروصكلم
متاخ«انهفوصوملاصخشلاو،ًامامتناطيشلالعف
ندع«نكسيناك»لامجلالماكو.ةمكحنآلم.لامكلا
هللااهسسأيتلاةنجلاندعريغًاعطقيهو»هللاةنج
ىلعهللاهماقأدقوللظملاطسبنملابوركلاناكو،ناسنإلل
ًالماكًاقولخمناكو،رانلاةراجحنيبىشمتو،سدقملاهلبج
اذهنوكينمف!!مثإهيفدجوىتحقلخموينمهقرطيف

رسوهامو؟ناطيشلاىوسًالماكوًايهبناكيذلاقولخملا
َفْيَك«لوقلابءايعشإانبيجي؟بيهرلانئاشلاهطوقس
طَقَس
ْ

َىلِإَتْعِطُقَفْيَكِ؟حْبُّصلٱَتْنِب،ُةَرَهُزاَيِءاَمَّـسلٱَنِمِت
لُقَتْنَأَو؟ِمَمُألٱَرِهاَقاَيِضْرَألٱ

ْ
يفَت لَقِ

ْ
َىلِإُدَعْصَأ:َكِب

َىلَعُسِلْجَأَو،ِهللاٱِبِكاَوَكَقْوَفيِّـيِسْرُكُعَفْرَأ.ِتاَواَمَّـسلٱ
يفِعاَمِتْجِالٱِلَبَج ِتاَعَفَتْرُمَقْوَفُدَعْصَأ.ِلاَمِّـشلٱِيصاَقَأِ
لٱَلْثِمُريِصَأ.ِباَحَّـسلٱ

ْ
يفرسلاف.)١٤-١٤:١٢ءايعشإ(»ِّـِيلَع

عفرينأدارأهنأوه،ءايربكلاوفلصتلاوهناطيشلاطوقس

ىوههنكل.يلعلالثمريصينأو،هللابكاوكقوفهيسرك
لٱَلْبَق«نأل،عيفرلاهزكرمنم

ْ
لٱِْرسَك

ْ
ِطوُقُّسلٱَلْبَقَو،ُءاَِيْربِك

.)١٦:١٨لاثمأ(»ِحوُّرلٱُخُماَشَت

دوجولانمناطيشلاهللادبيملاذامل:لئاسلأسيدقو
ةباجإو؟ناسنإلاطوقسيفًاببسنوكيالىتحطقسنيح
نأهتمكحيفحمسدقهللانأيفصخلتتلاؤسلااذه
ًالاجمكرتيالفهرورشىلعألاألمللرهظُيل،ناطيشلاىقبي
هللادابأولهنأذإ.هتلادعةهجنمةكئالملادنعكشلل
يفةكئالملاكشينأزاجل،ةرشابمهنايصعدعبناطيشلا
سانلاوةكئالملايريلناطيشلاكرتهللانكلهللاةلادع
هبلجيذلامسجملاءاقشلاو،عيظفلاهرشو،فيخملاهعادخ
هباقعمويناحاذإىتح،هقلاخىلعهدرمتبةقيلخلاىلع
يففكلذقوفو،ءالجوحوضويفهللاةلادعتلجتيدبألا
،نوعرفلهللااههجويتلاتاملكلاًاضيأريعتسننأانرودقم
هللالاقذإ،ناطيشلاءاقبصوصخبانلاؤسىلعةباجإك
ْيَكِلَو،ِيتَّـوُقَكيِفَرِهْظُأْيَكِل،َكُتْمَقَأِهِنْيَعِباَذِٰهلِّـينِإ«نوعرفل
يفيِمْسٱِبىَداَنُي ىقبأدقفلجأ)٩:١٧ور(»ِضْرَألٱِّـلُكِ
هدجمءالعإيفهمدختسيو،هتوقهيفرهظُيلناطيشلاهللا
.لوزياليذلا

ملاعلايفةيطخلاببسنألجسننأوهانهانمهييذلاو
،ناطيشلاناكلب،سودقلابيطلا،بحملاهللاوهنكيمل
يماسلاهزكرمنمىوهامدعب،سجنلا،ربكتملا،يغاطلا
.نايصعلاكردىلإ

ًالاَّـتَقَناَكَكاَذ«ناطيشللهفصويفدجملابرلاقدقلو
لٱَنِمِساَّـنلِل

ْ
يفْتُبْثَيَْملَو،ِءْدَب حلٱِ

ْ
.ٌّقَحِهيِفَسْيَلُهَّـنَألِّـَق

لٱِبَمَّـلَكَتىَتَم
ْ

ممُمَّـلَكَتَياَمَّـنِإَفِبِذَك وُبَأَوٌباَّـذَكُهَّـنَأل،ُهَلاَّـِ
لٱ
ْ

.)٨:٤٤وي(»ِباَّـذَك

ناطيشلابّرجفيكىرنلندعةنجىلإلخدنل،نآلاو
؟؟طوقسلاىلإهداقفيكو،ناسنإلا

تطقسأيتلاةبرجتلارظنمنيوكتلارفسبتاكانلروصي
حلٱِتَناَكَو«ريبعتلااذهيفناسنإلا

ْ
ِتاَناَوَيَحِعيَِمجَلَيْحَأُةَّـَي

لٱ
ْ

نأًانيقيو)٣:١نيوكت(»ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱاَهَلِمَعيِتَّـلٱِةَّـيِّـَرب
تراصىتح،بيرغلاهعادخيفةيحلامدختسادقناطيشلا
يفانحويانلهدكؤياماذهو،ةميثألاهتيصخشلًامئادًازمر
لٱُنيِّـنِّـتلٱَحِرُطَف«ًالئاقهايؤر

ْ
حلٱ،ُميِظَع

ْ
لٱُةَّـَي

ْ
ملٱُةَميِدَق

ُّوُعْدَْ
لٱُّلِضُييِذَّـلٱ،َناَطْيَّـشلٱَوَسيِلْبِإ

ْ
،ِضْرَألٱَىلِإَحِرُط-ُهَّـلُكََملاَع

تمدقتيتلاةيحلاف.)١٢:٩ؤر(»ُهُتَكِئَالَمُهَعَمْتَحِرُطَو
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بلقىلإناطيشلاتوصلمحتتناك،ءاوحةبرجتل
لاقيذلاليمجلامعانلاتوصلااذهعدخأامو،ناسنإلا
ِتَعَدَخاَمَكُهَّـنَأُفاَخَأيِنَّـنِكٰلَو«ًارذحملوسرلاسلوبهنع
حلٱ
ْ

لٱِنَعْمُكُناَهْذَأُدَسْفُتاَذَكٰه،اَهِرْكَمِبَءاَّـوَحُةَّـَي
ْ
يِتَّـلٱِةَطاَسَب

يف ملٱِ
.)١١:٣وك٢(ِ»حيِسَْ

يهامو؟ءاوحىلإةيحلاةطساوبناطيشلاملكتفيكف
هتراربيفوهوناسنإلاىلإهتاملكاهتلمحيتلامومسلا
؟هتواقنو

يفكشلاتوصوهناطيشلاتوصناك-١
:هللاةملك
ةعاطيفاهتابثناكو،هللاةملكىوسءاوحىدلنكيمل
ناكو،مئادلاءانهلاوةداعسلاو،ةايحلاينعيةملكلاهذه
،ميلألاباذعلاو،ءاقشلاو،توملاهتايطيفلمحياهنايصع
يفءاوحبلقىلإكشلالخدينأناطيشلافدهناكو

،روهدلاوروصعلارمىلعهلمعوهاذه،هللاةملكقدص
ِّـلُكْنِمَالُكْأَتَالُهللاٱَلاَقًاّقَحَأ«ًالئاقةيحلاةطساوبملكتف
جلٱِرَجَش

ْ
.)٣:١نيوكت(»؟ِةَّـَن

ةنايخلارصانعلكلمحي،عادخ،بذاك،ركاملاؤس
ىرتتناكو،هللالاقاذامملعتةيحلاتناكًاعطقف.ردغلاو
،رامثأنمديرتاملكأتو،ةنجلاراجشأنيبلقتنتيهوءاوح
.ءاوحعمثيدحللًالاجمهّجوتنأاذهاهلاؤسبتدارأاهنكل
ةيصوىصعتو،ةمرحملاةرجشلارمثنملكأتفاهبررغتل
ناطيشلامكحأيذلاخفلاىلإةأرملاتقلزناو...هللا
مثْنِم«:ةلئاقةيحلاتباجأو،هعضو

ََ
جلٱِرَجَشِر

ْ
اَّـمَأَو،ُلُكْأَنِةَّـَن

مث
ََ

يفيِتَّـلٱِةَرَجَّـشلٱُر جلٱِطَسَوِ
ْ

َالَوُهْنِمَالُكْأَتَال:ُهللاٱَلاَقَفِةَّـَن
الهللالقيملفًاذإ،)٣و٣:٢نيوكت(»اَتوُمَتَّـالَئِلُهاَّـسَمَت
رمثيفنمكيًاعئارًارسنإفًاذإو؟ةنجلارجشلكنمالكأت
نأهللاامهعنمرسلااذهلجأنمو؟ةمرحملاةرجشلاهذه
لقعأدبذإو!ريكفتلاوكشلاىلإوعديرمأاذهو،هنمالكأي
وأ)٣:٤نيوكت(»اتومتنل«ةلئاقةيحلاتفته،ركفيءاوح
يههتملكتسيلفءاوحايهللايقدصتال«ىرخأةرابعب
قدصيفكشلاروذبناطيشلاسرغاذكهو»لصيفلا
!!رادحنالاتاوطخىلوأهذهو...ءاوحبلقيفهللاةملك

يفكشلاتوصوهناطيشلاتوصناك-٢
:هللاةنونيد
ةرابعلابءاوحنذأيفةيحلاتسمه،ةمعان،ةركامةغليف

يفكشلايناعملكيوحتةملكلاهذهنأعمو»اتومتنل«
كشلارصانعلكاهتايطيفلمحتكلذكيهف،هللاقدص

كانهسيل،ىرخأةرابعيفلوقتةيحلانأكف،هللاةنونيديف
ناطيشلالازاممويلاىلإو!ةنونيدالو،باقعالو،توم
ةقيقحيفمهايإًاككشم،رشبلابولقيفروذبلاتاذرذبي
لخدذإو،نايصعلاباوفختسيو،رشلاباونيهتسيل،هللاةنونيد
.رايهنالاوطوقسلانمةبيرقتراصءاوحبلقيفكشلا

يفكشلاتوصوهناطيشلاتوصناك-٣
:هللاةبحم
تدرطتساو،ةمرحملاةرجشلارمثيفءاوحانيعتزكرت

ملاَعُهللاٱ«:عداخلااهتوصبلوقتةيحلا ُهْنِمِنَالُكْأَتَمْوَيُهَّـنَأٌِ
خلٱِنْيَفِراَعِهللاٱَكِناَنوُكَتَواَمُكُنُيْعَأُحِتَفْنَت

ْ
نيوكت(»َّـَّـرشلٱَوََْري

يأ؟ءاوحينذأىلإتاملكلاهذهتباسنافيك...)٣:٥
الف،ًاليلقفقننأانبردجيانه؟هللااهنهذيفاهتمسرةروص
ةرجشلاهذهرمثناكاذإ:اهسفنلتلاقءاوحنأكش
انبحيالهلعلأ؟هلكأنمهللاانمرحاذاملف،هللااكانلعجيس
تأدبو؟لالجلاودجملاوةعفرلاانلديريالهلعلأ؟ةيافكلاب
،فيعضلايئاسنلابلقلااذهرمغتهللاةبحميفكشلاروذب
يفكشنم...ةياوغلاوءارغإلارصانعلكهيلعتعمتجاو

يفكشىلإ،هللاةنونيدةقيقحيفكشىلإهللاةملكقدص
أدبءاوحبلقكوكشلاهذهتكلمتامدنعو،هللاةبحم
ءارغإلاتوصو،اهنهذيففعضييهلإلاريذحتلاتوص

،ةاسأملاةياهنيتأتمث!اهسفنءاجرأيفىوقييناطيشلا
ةرجشلاىلإءاوحرظنتو،ناسنإلاىلعناطيشلارصتنيف
نأو،نويعللةجهباهنأو،لكأللةديجةرجشلانأىرتف
َّـنَأ«ةفيخملاةمتاخلانعأرقنمث،رظنللةيهشةرجشلا
ألِلٌةَدِّـيَجَةَرَجَّـشلٱ

َ
لِلٌةَِجَهباََّـهنَأَو،ِلْك

ْ
ٌةَّـيِهَشَةَرَجَّـشلٱَّـنَأَو،ِنوُيُع

مثْنِمْتَذَخَأَف.ِرَظَّـنلِل
ََ

ًاضْيَأاَهَلُجَرْتَطْعَأَو،ْتَلَكَأَواَهِر
مأءاوحتطقساذكهو)٣:٦نيوكت(»َلَكَأَفاَهَعَم
!!نيعمجأرشبلاوبأمدآاهعمطقسو،ةيناسنإلا

ناسنإلاطوقسجئاتن

تعاطأو،هللاتوصىلوألاةيرشبلاةلئاعلاتصع
،ناسنإلاةراربرصعىلعراتسلالدسأو،ناطيشلاتوص
ةيناسنإلااماردلاتأدبو،هتداعسو،هئانهىلعلدسالب
.ءابدجلاضرألاحرسمىلعاهناكمذخأت

،ناسنإلاطوقسلةبيهرلاجئاتنلاعبتتننأانبقيليانهو
،ىربكلاةيناسنإلاةاسأملاهذهفوهكيفرسنليعملاعتف
!!ءاعمجةيرشبلاىلعءاقشنمهتّرجامىرنو
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يرعلابساسحإلا
،ًايراعهسفنىريلههلإىصعنأدعبهينيعناسنإلاحتف
روعشلاعايضىلعليلدربكأوهيرعلابساسحإلاو
يرعلابرعشيالةيلوئسملانسنودريغصلالفطلاف،ةءاربلاب
،يرعلابساسحإلاامأ،دعبلمكيملرشلاىنعملهكاردإنأل
أدبلقعلانأو،تناكامكةطيسبدعتملنيعلانأينعيف
نألواحهيرعبناسنإلاسحأاملو...ةئيدرًاراكفأركفي
نأوفجتنأدبالنيتقاروأب؟اذامبنكل،هسفنرتسي
.تاروعنماهءاروامفشكت

قمعأىرخأةلواحماهلباقت،يراعلادسجلارتسةلواحمو
امإهتيطغتو،بنذلابروعشلاتبكةلواحميهًانأشرطخأو
وأ،ةالابملامدعبوأ،نيوهتلابوأ،راذتعالابوأ،نايسنلاب
،هللاةهجاومنمبورهللتاذلملاولغاشملايفسامغنالاب
.ناسنإلابنذرتستنأعيطتستالنيتقاروأهذهلكو

!!هلإلابرلاءاجو

وحنقولخملاىلعةبجاولاةيحتلاهييحيلمدآهلبقتسالهف
ثيدحهعمثدحتيمويلكهتداعكهيلإعرسألهو؟هقلاخ
!؟ةيبحلاةيبلقلاةكرشلا

فوخلابساسحإلا
نأدعبقولخملااذهةايحىلعديدجرصنعىغطدقل
فوخلاو،فوخلابساسحإلارصنعوه،هللاةيصوىصع
.ناقرتفيالناونصةيطخلاو

دنعهتوصهتأرمإومدآعمساملف،هلإلابرلاءاج
رجشطسويفاأبتخاو،فوخلاباسحأراهنلاحيربوبه
نالزنيامهاهو،هللااكناريصيسامهنأةيحلاامهلتلاق.ةنجلا
،هللاةهجاومنمفوخلاامهألميف،رادحنالاملسيفةجرد
لعفيامكًامامت،راجشألاطسوءابتخاللناعرسيو
،ةينيدلابهاذملاراجشأءارونوئبتخينيح،مويلانوريثكلا
ملعلاراجشأءارووأ،ةيسنكلارهاظملاراجشأءارووأ
.لوبذىلإاهلكراجشأ...ةقايللانسحوبدألاو

ءادعلابساسحإلا
هذهىلعشاعناسنإهعمسلاؤسلوأهللاىقلأو

مدآباجأو)٣:٩نيوكت(»؟َتْنَأَنْيَأ:َمَدآ«ضرألا
يفَكَتْوَصُتْعِمَس« جلٱِ

ْ
»ُتْأَبَتْخٱَفٌناَيْرُعِّـينَأل،ُتيِشَخَفِةَّـَن

ةقيقحنعهتباجإيفناسنإلافشكو)٣:١٠نيوكت(
ساسحإلدبفوخلاساسحإ،هللاوحننمهساسحإ

عمو!!برقلاساسحإلدببرهلاوءادعلاساسحإو،بحلا
،ناسنإلاهيخألءادعلابناسنإلارعش،هللاءادعلابساسحإلا
ركذو،ءاوحىلعةعبتلاءاقلإمدآةلواحميفكلذىرنو
هللالاقدقفءافولاوبحلاىلعلديبقليأنوداهتيصخش
ملٱ«
لَعَجيِتَّـلٱُةَأْرَْ

ْ
ملو،)٣:١٢نيوكت(»يِنْتَطْعَأَيِهيِعَماَهَت

مويلاكلذذنمو...يتدحوةفيلأوأيتايحةكيرشلقي
،ماصخلاو،بورحلايفهارن،سانلانيبمكحتسمءادعلاو
نايكتألمسيساحألاورعاشملاهذهلكو!!ءامدلاكفسو
؟طوقسلادعبناسنإلا

لَكَأْلَه؟ٌناَيْرُعَكَّـنَأَكَمَلْعَأْنَم«مدآهللالأسو
ْ

َنِمَت
.)٣:١١نيوكت(»؟اَهْنِمَلُكْأَتَالْنَأَكُتْيَصْوَأيِتَّـلٱِةَرَجَّـشلٱ
هنكلةرجشلانملكأدقمدآنأفرعيناكهللانأًانيقيو
نأنمًالدباننكلو،هتيطخبفارتعاللةصرفهيطعيلهلأس
ةحجبتمةئيرجةباجإعمسن،مدنلابًاروعشوًافارتعاعمسن
ملٱ«لوقيذإناسنإلامفنمجرخت

لَعَجيِتَّـلٱُةَأْرَْ
ْ
َيِهيِعَماَهَت

لَكَأَفِةَرَجَّـشلٱَنِميِنْتَطْعَأ
ْ

هذهبهنأكو،)٣:١٢نيوكت(»ُت
هتعاطىلعال،هللاىلعهطوقسةيلوئسمعضيةباجإلا
!!ءاوحنميتآلاءارغإلاتوصلهعامسوناطيشلل

لَعَفيِذَّـلٱاَذٰهاَم«:ءاوحهللالأسو
ْ

:٣نيوكت(»؟ِت
ةأرملابيجتف،ةيلوئسملانمناسنإلالصنتي،ةيناثةرم)١٣
حلٱ«:يناثلاةيرشبلافصنيهو

ْ
لَكَأَفيِنْتَّـرَغُةَّـَي

ْ
نيوكت(»ُت

٣:١٣(.

نأفرعي...اهفرعيهنأل،»ةيحلا«هللالأسيالو
!!ناسنإللهطاقسإبهادحتيهنأو،اهمدختسادقناطيشلا

ذختيو،ءاضقلاسلجميفهللاسلجيانهو
هارجملدعلا
.نيبنذملاىلعهتابوقعرادصإيفهللاأدبيو

لَعَفِكَّـنَأل«ًالئاقةيحلاىلعىلوألاةبوقعلاهللاردصيو
ْ

ِت
لَم،اَذٰه

ْ
لٱِعيَِمجْنِمِتْنَأٌةَنوُع

ْ
ِشوُحُوِعيَِمجْنِمَوِمِئاَهَب

لٱ
ْ

طَبَىلَع.ِةَّـيِّـَرب
ْ

.ِكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكَنيِلُكْأَتًاباَرُتَوَنيِعْسَتِكِن
ملٱَْنيَبَوِكَنْيَبًةَواَدَعُعَضَأَو

َوُه.اَهِلْسَنَوِكِلْسَنَْنيَبَو،ِةَأْرَْ
.)١٥و٣:١٤نيوكت(»ُهَبِقَعَنيِقَحْسَتِتْنَأَو،ِكَسْأَرُقَحْسَي

َباَعْتَأُرِّـثَكُأًاريِثْكَت«ًالئاقةأرملاىلعةبوقعلاردصيمث
لٱِب.ِكِلَبَح

ْ
ِكُقاَيِتْشٱُنوُكَيِكِلُجَرَىلِإَو.ًادَالْوَأَنيِدِلَتِعَجَو

.)٣:١٦كت(»ِكْيَلَعُدوُسَيَوُهَو
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َكَّـنَأل«صاصقلااذههدضهللاردصيومدآروديتأيو
لَكَأَوَكِتَأَرْمٱِلْوَقِلَتْعِمَس

ْ
َكُتْيَصْوَأيِتَّـلٱِةَرَجَّـشلٱَنِمَت

لَم،اَهْنِمْلُكْأَتَال:ًالِئاَق
ْ

ُلُكْأَتِبَعَّـتلٱِب.َكِبَبَسِبُضْرَألٱٌةَنوُع
ُلُكْأَتَو،َكَلُتِبْنُتًاكَسَحَوًاكْوَشَو.َكِتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكاَهْنِم
حلٱَبْشُع

ْ
َىلِإَدوُعَتىَّـتَحًازْبُخُلُكْأَتَكِهْجَوِقَرَعِب.ِلَْق

»ُدوُعَتٍباَرُتَىلِإَوٌباَرُتَكَّـنَأل.اَهْنِمَتْذِخُأيِتَّـلٱِضْرَألٱ
.)١٩-٣:١٧نيوكت(

رهظتو،ناسنإلاةيطخةعانشمّسجتتمدآةبوقعيفو
...ناطيشلاتوصلهتيرحضحمبهتعاطيفهتيلوئسم
هليكوهنأهملعيل،ناحتمالااذهيفناسنإلاهللاعضودقل
دبالهنأو،هترمإتحتاهعضويتلاهتاقولخمىلعهماقأيذلا
صخشلاو،هتلاكويفهفرصتءاسأاذإهللاًاباسحيطعينأ
ةقيقحلهمهفًامتحدقفي،هللاهتلاكوبساسحإلادقفييذلا
نمو،رشلاعاونألكلًاعترمهبلقنوكيو،هتياهنوهلصأ
دودحهلمسرينأنودًالقاعًاقولخمهللاقلخينأليحتسملا
نأيغبنيلقاعلاقولخملاو،اهادعتينأبجياليتلاهتايح
ةعاطلاةرورضبو،هقلاخمامأهتيلوئسمبًامئادرعشي
.هتيصول

اهلضفو،هتأرمالوقلعمسلب،هللاعطيملفمدآامأ
،طوقسلاةاسأميفربكألالوئسملاوهناكاذلو،ههلإىلع
،دكلاوبعتلارشبللءاجو،ضرأللةنعللاتءاجهببسبو
ناسنإلاراصو،كسحلاوكوشلاةنوعلملاضرألاتتبنأو
قرعبشيعلاةمقللكأيهنطبلًادبعنيكسملاسعتلا
.نيبجلا

.اَهْنِمَتْذِخُأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَدوُعَتىَّـتَح«؟ىتمىلإ
.»ُدوُعَتٍباَرُتَىلِإَوٌباَرُتَكَّـنَأل

ًاتْوَماَهْنِمُلُكْأَتَمْوَيَكَّـنَأل«هتملكهللاذفناذكهو
نم،ناسنإلايفلغتشتتوملاةوقتعرشو،»ُتوُمَت
داعهتايحمويىهتنااذإىتح،ةيدسجلاوةيحورلانيتيحانلا
.بارتلاىلإ

َّـيِقَْرشَماَقَأَو،َناَسْنِإلٱَدَرَطَف«ةريخألاةوطخلاتءاجمث
لٱٍنْدَعِةَّـنَج

ْ
لَقَتُمٍفْيَسَبيَِهلَو،َميِبوُرَك

ِّـ
ِقيِرَطِةَساَرِِحلٍب

حلٱِةَرَجَش
ْ

ىلإديرطلاناسنإلاجرخو)٣:٢٤نيوكت(»ِةاََي
يتلاىربكلااماردللًاحرسمتراصيتلا،كاوشألاضرأ

.ناسنإلااهعنص

!!ناسنإلامادقأهتأطوناكملكيفةيطخلاتشفتو
لوألالتاقلا»نيياق«وهءاوحنمدلُوناسنإلوأناكو
.هيخأليباهءامدبضرألاثوليذلا

يذلايرشبلاسنجلاعيمجلًالثمموًابئانمدآناكدقل
ةنجلانمهدرطدعبف،هللاةيصوىدعتمويهبلصيفناك
،يبدألاويحورلاداسفلاةلاحيفهريظنًاطقاسًالسندلو
،هللاىلعهنايصعباهقحتسايتلاةنونيدلاوتوملامكحتحتو
،هللاةوادعلاةايحنيلوألاهيوبأنعلسنلااذهثرودقو
لوسرلاسلوبهررقياماذهو،هاياصووهعئارشىلعدرمتلاو
ِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِباَمَّـنَأَكَكِلٰذِلْجَأْنِم«هتاملكيف
خلٱ
ْ

لٱَىلِإُةَّـيَِط
ْ

خلٱِبَوِ،َملاَع
ْ

ملٱِةَّـيَِط
ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ

َىلِإُتْوَْ
جلٱَأَطْخَأْذِإ،ِساَّـنلٱِعيَِمج

ْ
دوادهدكؤيامو.)٥:١٢ور(»ُعيَِم

خلاِبَوُتْرِّـوُصِمْثِإلٱِباَذَنَئَه«هلوقيف
ْ

زم(»يِّـمُأِيبْتَلِبَحِةَّـيَِط
ًالتاقًادلوطقاسلاناسنإللدولوملوأناكاذكهو.)٥١:٥
.ًاسجن

تاجوزلادّدعتأدبمذئتقودوجوملاملاعلايفرهظمث
هللانأعم)٤:١٩كت(»ِْنيَتَأَرْمٱِهِسْفَنِلُكَمَالَذََّـختا«امدنع
لجسو،دحاولجرلةدحاوةأرماقلخ،ناسنإلاقلخموي
ُهَّـمُأَوُهاَبَأُلُجَّـرلٱُُكْرتَيَكِلٰذِل«هتاملكنيوكتلارفسبتاك
لَيَو
ْ
.)٢:٢٤كت(»ًادِحاَوًادَسَجِناَنوُكَيَوِهِتَأَرْمٱِبُقِصَت

يفقرغيل،ةيملاعلاىقيسوملاناسنإلاعدتباهلكاذهعمو
هتيدبأاهعمىسنيو،همومهىسنيو،هبعاتماهتاوصأةرمغ
َناَكيِذَّـلٱُلاَبوُي«خيراتلاحرسمىلعغزبف،ههلإبيلاطمو
لٱِبٍبِراَضِّـلُكِلًابَأ

ْ
ملٱَوِدوُع

ْ
.)٤:٢١كت(»ِراَمْزِ

غبنوةليقثلاوةفيفخلاهتاعانصءاشنإيفناسنإلاعرشمث
»ٍديِدَحَوٍساَحُنْنِمٍةَلآَّـلُكَبِراَّـضلٱَنيِياَقَلاَبوُت«اذهيف
،صقرلاو،ىقيسوملايفناسنإلاسمغناو)٤:٢٢كت(
.ضيضحلاىلإةديدجلاهاينديفردحناو،ءانغلاو،برطلاو

البةجذاسةملكفرشلاو،عابُتةعلسبحلاراص
رسيأناسنإلاقرتخاو،ديحولانوناقلاوهفيسلاو،ىنعم
قيقرلابراجتانمف،ةايحلازئارغصخرأدسللبسلا
الءيشلكوءيشيأىلإ،ةقرسىلإ،وطسىلإ،ضيبألا
.ءامسلاةعيرشهرقت

،قاشلالمعلاو،وهللايفديرطلاناسنإلاةيندمتقرغو
...ضارمأنميناعتامنيبتتنأعيطتستدعتملف

بيلصلاةيضقناسنإلاطوقسةاسأم:لوألالصفلا

٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



يفدعيملىتح،ردخملابةيرشبلامفناطيشلادسدقل
اهقهرأ..ةرارمنمهسحتاموكشتفثدحتتنأاهرودقم
اممىوكشلاىلعةرداقدعتملف،بارشلاو،لمعلاو،رهسلا
،نوّلغتسملارهظ،خيراتلارمىلعو...ةنحمنمهيفيه
ترشتناو،ءاوهألاباحصأو،نوركتحملاو،نوّدبتسملاو
لكو،ةمصاعلكيفاهدجت،ضرألاناكرأعيمجيفةئيطخلا
هذهتفختولىتحةريغصلاىرقلايفاهدجتامك،ةنيدم
ايندلادالبرثكأيفاهدجتلب،لابجلاروخصنيبىرقلا

،ملألافونصلكدجتةئيطخلاعمو،ًافوصتو،ةدابعو،ةمارص
.باذعلاو،نامرحلاو

؟ناسنإللهللاريبدتوهاذهلهف
،روهدتلااذهو،راتهتسالااذهل،ناسنإلاهللاقلخله
،ةسئابلاةايحلاهذهلهقلخله؟رشلايفسامغنالااذهو
ًاحفاكمايحيلهقلخله؟كاوشألابةئيلملا،ةيكابلا،ةسئايلا
؟بارتلاريخألاهاوثمنوكيمثنينسعضبىلإضرألايف

!!الًانيقي
رصانعلكيوحيناسنإلليهلإلاجمانربلاناكدقف

ةقيثولوأيفاذهرهظ،ءاقبلاوءانهلاو،ةداعسلاو،ةكربلا
.ندعةنجيفهدجوأةعاسناسنإللهللااهمدق

كلذدسفأو،هللاعمةكرعميفلخدناطيشلانكل
نوكيلةنجلانمهعزتناو،يربلارهاطلا،جذاسلاقولخملا
ىلإهداقو،هيديىلإهللاهعفديذلاملاعلايفهتطلستحت
.توملاناطلسهنألتوملا

نثاربنيبةغئاسةسيرفهتقيلخكرتينأهللاىضريلهف
؟ناطيشلا

ليمجلاعئارلاهجمانربناطيشلايشالينأبىضريله
؟ناسنإللهبتريذلا

!!الًانيقي:ًادكؤمدوعأ
يذلازكرملاىلإناسنإلاديعينأهللاعيطتسيفيكنذإ

؟ميظعلاهجمانربيفهلهدارأ

هبهينأو؟هاصعنأدعبناسنإللرفغينأعيطتسيفيك
ىلإهعجرينأو؟توملاةبوقعهيلععقوأنأدعبةايحلا
؟دوقفملاهسودرفعاضأنأدعب،دودرملاسودرفلا

نأدعب،ديدجنمهسفنلهيرتشينأعيطتسيفيك
؟ناطيشللهسفنعيبينأهرايتخابيضر

تدسفنأدعبةديدجةعيبطهبهينأنكميفيك
ةيطخلاتلصفنأدعبهعمهتكرشديعينأو؟ىلوألاهتعيبط
؟هيدعتةعانشةمسجمةروصيفهيرينأو!؟هنيبوهنيب

!بيهرلاصاصقلاذيفنتبهبلاطتهللاةلادعنإ

!نيمحارلامحرأوهوهقلخمحرينأبهيدانتهللاةمحرو
؟هتمحروهلدعنيبهللاقفويفيكف

؟هتبحموهتسادقنيبقفويفيك

؟هتيصوىلعدرمتيذلاطقاسلاناسنإلاذقنيفيك

يتأينأدبالانهو،بيلصلاةرورضرهظتطقفانه
لوسرلاتاملكمهفننأعيطتسنانهو...بلصُيوحيسملا
ملـٱِبُزِرــْكَنُنـْحـَن«لـيلجلا

لِل:ـًابـوُلـْصـَمِحـيِسـَْ
ْ

،ًةَرــْثَعِدـوُهـَي
لِلَو
ْ

لِلـاَّـمَأَو!ـًةَلـاَهـَجَنيِّــيِنـاَنـوُي
ْ

،َنيِّــيِنـاَنـوُيَوًادوَُهي:َنـيِّــوُعْدـَم
ملٱِبَف
وُقِحيِسَْ

.)٢٤و١:٢٣سوثنروك١(»ِهللاٱِةَمْكِحَوِهللاٱِةَّـ

بيلصلاةرورض:يناثلالصفلا

ضرأيفههجوىلعميهيندعةنجنممدآجرخ
هللاىضقةأرماهعمو،كسحلاوكوشلاهلتبنتةنوعلم
ديدعلاددعلاراصو،ملألاوعجولاباهدالوأعضتنأاهيلع
ترمغيتلاةنعللاءارجنمًايراضًاشحوتمتاناويحلانم
.ضرألا

ىأرفاهنمهدرطدعبندعةنجبوصرشبلاوبأتفلتو
ةسارحلبلقتمفيسبيهلوميبوركلاماقأدقبرلانأ
ميبوركلاهللاماقأاذامل:ءرملالأسيدقو.ةايحلاةرجشقيرط
ةرجشنملكأيالىتحمدآقيرطيفبلقتمفيسبيهلو
ىربكةمحرناكءارجإلااذهنأيداقتعايفو؟ةايحلا
ةرجشنملكأناسنإلانأولف،هللابناجنمناسنإلل
يذلاداسفلانمةلتكهتايحتناكل،دبألاىلإشاعوةايحلا
تاذيفو...ةياهنهلسيليذلاءاقشلاو،دودحهلسيل
ةايحلاقيرطنأىلعًاحضاوًاليلدفيسلااذهناكتقولا
نملكأينأعيطتسينلًادحأنأىلعو،توملاقيرطوه
اذهلمتحييذلاصخشلايتأينأدعبالإةايحلاةرجش

بيلصلاةيضقبيلصلاةرورض:يناثلالصفلا
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َىلَعُفْيَساَيْظِقْيَتْسِا«ةلئاقلاةوبنلاهيفمتتيذلاو،فيسلا
.)١٣:٧كز(»يِتَقْفِرِلُجَرَىلَعَوَّـيِعاَر

،هللاعمهتكرشتعطقنا،ًاديرطًاناسنإنذإمدآحبصأ
ًادبعراصو،هلهسفنعابو،ناطيشللهتايحةدايقملسأدقو
ةايحيفشيعيو،نيبجلاقرعبشيعلاةمقللكأيةيطخلل
.رارقتسالامدعوعزفلاوفوخلا

فيكو؟هباحرىلإيصاعلاقولخملااذههللاديعيفيك
ةيطخلاتراصنأدعبهبلاصتالاوهعمةكرشلازايتماهيطعي
سئابلاقولخملااذهيرتشيفيكو؟ههلإنيبوهنيبًالصاف
فيكو؟ناطيشللهسفنعيبينأهتيرحءلمبيضريذلا
هللاو،هلكاذهمتيفيك؟هللادنعبنذملاقولخملااذهرربتي
،اهتقميوةيطخلاهركييذلارابلا،لداعلا،سودقلاهلإلاوه
تاذيفوهواهلمتحينأةرهاطلاهتعيبطبعيطتسيالو
؟بلقلابيطلاداوجلا،ميركلابحملا،ميحرلاروفغلاتقولا

لانينأنودئطاخلاةيطخرفغينأهللاعيطتسيله
؟هتلادعنيأف!اهصاصقئطاخلا

!اهرازوأىلعةطقاسلاهتقيلخباقعبهللاىضريلهو
تنابهيفيذلا،بيلصلاةرورضرهظتانه؟هتمحرنيأف
!لجأ،هللادصاقملكتذفنيتلاةيلزألاةمكحلا

ةمكحلاتنابدق

ةمعنلاتدازو

ةمحرلاتقتلاو

حيسملايفلدعلاب

انهلإنمنيبلاط،ةسدقملاةملكلاسداقمىلإانبملهف
:ديجملابيلصلاةرورضىرنلاننويعنعفشكينأ،ينغلا

هتمحروهللالدعنيبقفوهنألةرورضبيلصلا-١

يتلاىوصقلاةرورضلانعًارارمنوريثكلالءاستي
نكتملأ«لئاقنمف،ًايضقمًارمأحيسملامالآلكتلعج
لئاسىلإ»؟اياطخلالكرفغتنأةيفاكبهللانمةملكدرجم
ةيرافكةحيبذبلطياذاملفميحرلاروفغلاوههللاسيلأ«
ةبحمهللانوكيفيك«لئاستمىلإ»؟رشبلااياطخرفغيىتح

يفسيلو»؟بيلصلاىلعءيربلاحيسملاباذعبىضريمث
تافصفرعاذإالإةلئسألاهذهنعبيجينادحأرودقم
.هللاىأريذلاصخشلاكلذوهنمف،العولجهللا
هللاىرينأىسومدارأدقل؟هتافصنعًامامتانربخيىتح
ىَرَتْنَأُرِدْقَتَال«ًالئاقهباجأهللانكل»َكَدَْجمِينِرَأ«هللاقو
.)٢٠و٣٣:١٨رخ(»ُشيِعَيَوِيناَرَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأل،يِهْجَو
هتافصكردينأو،هللافرعينأناسنإلاعيطتسيفيكنذإ
هتاذنعهللانلعينأوهديحولاليبسلانإ؟هتردقتلج
امووهنمسانلللوقينأوه،ءامسلانميحوبسانلل
درجمهللانعثيدحلانوكيليبسلااذهريغبو!!هتافصيه
يتلاةقيقحلايههذهو،ةحصلانمهلساسأالنهكت
ٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«ًالئاقهليجنإةرغيفانحويلوسرلااهررق
لٱُنْبالَا.ُّطَق

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو وي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ

ةطساوبهللاتافصفرعننأ،انرودقميففنذإو)١:١٨
يفنوريشبلااهلجسو.دجملاهلحيسملااهبملعيتلاميلاعتلا
.مهتاباتك

؟دجملاهلديسلاميلاعتيفةحضاولاهللاتافصيهامف
:نيتفصيفلثمتتتافصلاهذهلةمسجملاةروصلانإ
ةرهاظهللاةمحردجنىتمليجنإيفف.»ةلادعلا«و»ةمحرلا«
،َنيِِحلاَّـصلٱَوِراَْرشَألٱَىلَعُهَسْمَشُِقْرشُي«تاملكلاهذهيف
دجنامنيب)٥:٤٥تم(»َنيِِملاَّـظلٱَوِراَرْبَألٱَىلَعُرِطْمُيَو
َكُنْيَعْتَناَكْنِإَف«تارابعلاهذهيفةحضاوهللاةلادع
لٱ
ْ

لَأَواَهْعَلْقٱَفَكُرِثْعُتىَنْمُي
ْ

َكِلَْهيْنَأَكَلٌْريَخُهَّـنَأل،َكْنَعاَهِق
لُيَالَوَكِئاَضْعَأُدَحَأ

ْ
يفُهُّلُكَكُدَسَجىَق :٥تم(»َمَّـنَهَجِ

لاونلنيبعتمللحيسملاةوعديفهللاةمحرىلجتتامنيبو،)٢٩
ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«هلوقيفةحارلا

،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ
يفةزرابهللاةلادعىرن)١١:٢٨ىتم(»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو
يفُنوُكَياَذَكٰهِراَّـنلٱِبُقَرُْحيَوُناَوَّـزلٱُعَمُْجياَمَكَف«تاملكلا ِ
لٱاَذٰهِءاَضِقْنٱ

ْ
َنوُعَمْجَيَفُهَتَكِئَالَمِناَسْنِإلٱُنْبٱُلِسْرُيِ:َملاَع

ملٱَعيَِمجِهِتوُكَلَمْنِم
طَيَو،ِمْثِإلٱِيلِعاَفَوِرِثاَعَْ

ْ
يفْمَُهنوُحَر ِنوُتَأِ

لٱُنوُكَيَكاَنُه.ِراَّـنلٱ
ْ
-١٣:٤٠تم(»ِناَنْسَألٱُريَِرصَوُءاَكُب

٤٢(.

امنيبهنأىرنسقرمليجنإسداقمىلإلخدنذإو
ةروصبةلادعلاهيفودبت،ةمحرلالامعأبليجنإلااذهرخذي

ِحوُّرلٱَىلَعَفَّـدَجْنَم«دجملاهلحيسملالوقيفةمسجم
لٱ
ْ

ًةَنوُنْيَدٌبِجْوَتْسُمَوُهْلَب،ِدَبَألٱَىلِإٌةَرِفْغَمُهَلَسْيَلَفِسُدُق
.)٣:٢٩سقرم(»ًةَّـيِدَبَأ

ىلإًابنجناريسينيطخلانيذهدجنةريتولاهذهىلعو
هللاةمحرلزيمملايزمرقلاطخلا،ليجانألالكيف،بنج
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اذهودبيو.هتسادقوهللاةلادعلزيمملايرانلاطخلاو،هتبحمو
نبالاةصقنعكانهأرقنامنيبف.اقولليجنإيفًايلج
يسيرفلاةصقو،هنارفغوبآلانانحلثمتيتلالاضلا
ةصقو،براهلائطاخلانعهللاةمحرروصتيتلاراشعلاو
،براهلائطاخلانعهللاثحبانيرتيتلالاضلافورخلا
ىلإءاجتلالاوةبوتلانولمهينملهللاباقعنعأرقنكلذك
موقللدجملاهلديسلاةباجإليجنإلااذهيفأرقنذإ،هتمحر
سطاليبطلخنيذلانييليلجلانعهنوربخياوءاجنيذلا
ُلوُقَأَّـالَك؟اَذٰهَلْثِماوُدَباَكْمَُّـهنَأل«هلوقيفمهحئابذبمهمد
١٣:٢اقول(»َنوُكِلَْهتَكِلٰذَكْمُكُعيِمَجَفاوُبوُتَتَْملْنِإْلَب.ْمُكَل
هللاةلادعنعهذيمالتلحيسملاملكتيةيناثةرميفو.)٣و
لَخَدٍةَنيِدَمُةَّـيَأَو«ثيدحلااذهيفاهرهظيو

ْ
،ْمُكوُلَبْقَيَْملَواَهوُمُت

لٱىَّـتَح:اوُلوُقَواَهِعِراَوَشَىلِإاوُجُرْخٱَف
ْ

ْنِماَنِبَقِصَليِذَّـلٱُراَبُغ
ْمُكْنِمََبَرتْقٱِدَقُهَّـنَأاَذٰهاوُمَلْعٱِنِكٰلَو.ْمُكَلُهُضُفْنَنْمُكِتَنيِدَم
يفَموُدَسِلُنوُكَيُهَّـنِإْمُكَلُلوُقَأَو.ِهللاٱُتوُكَلَم لٱَكِلٰذِ

ْ
ِمْوَي

ممًالاَمِتْحٱُرَثْكَأٌةَلاَح لِتِلاَّـِ
ْ

ملٱَك
.)١٢-١٠:١٠ول(»ِةَنيِدَْ

،انحويليجنإيفهتلادعوهللاةمحرنعميلعتلاىلجتيو
هللاةمحرىقيسومنرتامنيبف،ةبحملاليجنإهنأبفورعملا
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«تاملكلايفهتبحمو

ْ
َلَذَبىَّـتَحََملاَع

لٱُهَنْبٱ
ْ

تاملكلايفهللاةلادعمسجتت)٣:١٦وي(»َديِحَو
ِنْبالٱِبُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلِنْبالٱِبُنِمْؤُييِذَّـلَا«
.)٣:٣٦وي(»ِهللاٱُبَضَغِهْيَلَعُثُكْمَيْلَبًةاَيَحىَرَيْنَل

ىلوالاانحويةلاسريفًاحضاورهظيهسفنميلعتلااذهو
يفْتُبْثَيْنَمَو،ٌةَّـبََحمُهللاَا«انحويلوقيعبارلاحاحصألايفف ِ
ملٱ
يفْتُبْثَيِةَّـبَحَْ حاحصألايفو)٤:١٦وي١(»ِهيِفُهللاٱَوِهللاٱِ
لُظِهيِفَسْيَلَوٌروُنَهللاٱ«لوقيلوالا

ْ
لٱٌةَم

ْ
لُقْنِإ.َةَّـتَب

ْ
اَنَلَّـنِإاَن

يفاَنْكَلَسَوُهَعَمًةَِكَرش لُّظلٱِ
ْ

حلٱُلَمْعَناَنْسَلَوُبِذْكَن،ِةَم
ْ

»َّـَق
سيلرونلانإ؟»رونهللا«ةرابعىنعمامف.)٦و١:٥وي١(
مالظلاعمشيعينأنكميالهنكل،مالظلادضطقف
بغرتهللاةبحمتناكاذإف،مالظلابرهيرونلادجويامثيحف
عمايحينأعيطتسيال»رونهللا«نكل،ئطاخللرفغتنأيف

ًاعمادجوينأنكميالةيطخلاوهللااف،اهلمتحيوأةيطخلا
طَأَكاَنْيَع«قوقبحلوقيامك

ْ
َالَو،َّـَّـرشلٱاَرُظْنَتْنَأْنِمُرَه

جلٱَىلِإَرَظَّـنلٱُعيِطَتْسَت
ْ

يفنوكلسينيذلاو)١:١٣بح(»ِرَْو
ةيآلانمو،هللاعمةكرشمهلنوكينأنكميالةملظلا
نوبذكينيذلاةلاحوهةملظلايفكولسلانأانلحضوتي
!!هللاابمهلةلصالءالؤهو،قحلانولمعيالو

انناهذأيفهللااهمسرننأبجييتلاةروصلافاذهىلعو
وهبحملاهللانأو،لداعهلإًاضيأوهميحرلاهللانأ:يه

يفةروصلاهذهتزكرتاذإو!ةيطخلاهركيسودقهلإًاضيأ
ةملكدرجمنكتملأ«ميدقلاانلاؤسىلإدوعننلاننإف،انناهذأ
ىلعكردنساننأذإ»اياطخلالكرفغتنألةيفاكبهللانم
حمستنأنكميال،ةلماكلاةيبدالاهللاتافصنأروفلا
نعهللانلعأدقو،اهصاصقلانتنأنودةيطخلانارفغب
ُسْفَن.ِيلَيِهِسوُفُّنلٱُّلُكاَه«تاملكلايفةيطخلاباقع
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا.ِيلاَُمهَالِك.ِنْبِالٱِسْفَنَكِبَألٱ

ْ
َيِهُئِط

ىتحةلوهسلانمتسيلًاذإةيطخلاف)١٨:٤زح(»ُتوُمَت
.صاصقلالانتنأنودةملكباهنارفغنكمي

ةيمتحةرورضانمامأودبيبيلصلانإفاذهىلعو
!!هتمحروهللالدعنيبقيفوتلل

لمأتي،ندنلنيدايمنمناديميفهللامادخدحأفقو
،ناديملاكلذيفىربكةمكحمرادقوفماقملالدعلالاثمت
ىنميلااهدييفكسمت،نينيعلاةبوصعمةأرماللاثمتوهو
يهو،نازيمىلعىرسيلااهديبضبقتو،نيدحيذفيسب
بسحبمكحتامنإو،هوجولابيباحتاليتلاةلادعلالثمت
كلذىأر،ةديعببتسيلةفاسمىلعو...نوناقلانازيم
فقو!!ةمخضةسينكةبققوفًاعفترمًابيلصليلجلامداخلا
انه:لاقولدعلالاثمتىلإهديبراشأو،نيرظنملانيبًاتوهبم
ميبوركلاانه!!!ةاباحمريغبنوناقلاذفنتيتلاهللاةلادع
مث...ةايحلاةرجشقيرطةسارحلبلقتمفيسبيهلو
ةمحرلاانهو:ًاددرمفتهوعفترملابيلصلاىلإراشأ
نأدعب،دودرملاسودرفلاىلإقيرطلاتحتفيتلاةدسجتملا
.دوقفملاهسودرفناسنإلاعاضأ

،هللاةمحرراهظإلةمزالةرورضبيلصلانإ،لجأ
ًاليدبناكبيلصلاىلعتامامدنعحيسملاف،هللاةلادعو
ةمحرلاولدعلامئالتهيفو،هللاةيصوىدعتيذلاناسنإلل
حرشيوهولوسرلاسلوبكلذررقيامكهللاربرهظو
...ِهللاٱُّرِبَرَهَظْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو«:ًالئاقبيلصلاةفسلف
َعوُسَيِبِناَميِإلٱِبِهللاٱُّرِب،ِءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱَنِمُهَلًادوُهْشَم
ملٱ
ِذِإ.َقْرَفَالُهَّـنَأل.َنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِّـلُكَىلَعَوِّـلُكَىلِإِ،حيِسَْ
جلٱ
ْ

ِهِتَمْعِنِبًاناَّـَجمَنيِرِّـَربَتُم،ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم
لٱِب
ْ

ملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱِءاَدِف
ِناَميِإلٱِبًةَراَّـفَكُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

خلٱِنَعِحْفَّـصلٱِلْجَأْنِم،ِهِّـرِبِراَهْظِِإل،ِهِمَدِب
ْ

ِةَفِلاَّـسلٱاَياََط
سلوبرظنيفبيلصلاف.)٢٥-٢٢و٣:٢١ور(»ِهللاٱِلاَهْمِإِب
هيلعذإلدعلاعمةمحرلاتقناعتاهبيتلاةليسولاوهناك
ةيرشبلانعًابئان»حيسملاعوسييناثلاناسنإلا«تام
ررقيامكلوألامدآيفةيرشبلاتطقسامكو،ةطقاسلا
خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِب«لوقلايفلوسرلا

ْ
لٱَىلِإُةَّـيَِط

ْ
ِ،َملاَع
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خلٱِبَو
ْ

ملٱِةَّـيَِط
ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ

ْذِإ،ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُتْوَْ
جلٱَأَطْخَأ

ْ
ةصرفةيناسنإلاتيطعُأكلذك)٥:١٢ور(»ُعيَِم

،اهلجألحيسملاهلمتحايذلا»توملا«قيرطنعةايحلالاونل
ُهَّـنَإ«ًالئاقًاضيأةيمورىلإةلاسرلايفسلوبهررقياماذهو
لٱَتاَمٍدِحاَوِةَّـيِطَخِبَناَكْنِإ

ْ
ُةَمْعِنًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف،َنُوريِثَك

لٱَو،ِهللاٱ
ْ

لٱِناَسْنِإلٱِبيِتَّـلٱِةَمْعِّـنلٱِبُةَّـيِطَع
ْ

ملٱَعوُسَيِدِحاَو
ِ،حيِسَْ

لِلْتَداَدْزٱِدَق
ْ

لوألاةيرشبلالثمممدآف)٥:١٥ور(»َنِيريِثَك
يناثلالثمملا«حيسملاعوسيءاجف،ةيرشبللتوملابلج
اذكهو،بيلصلاىلعهدسجيفتوملااذهلمحو»رشبلل
اماذهو،بيهرلاصاصقلااذهنمهبنمؤينملكررح
ُهُسْفَنَوُهَلََمحيِذَّـلٱ«هتاملكيفلوسرلاسرطبانلهدكؤي
يفاَناَياَطَخ خلٱَىلَعِهِدَسَجِ

ْ
خلٱِنَعَتوُمَنْيَكِل،ِةَبََش

ْ
اَياََط

لِلاَيْحَنَف
ْ

لَجِبيِذَّـلٱ.ِّـِرب
ْ

هذهبو)٢:٢٤طب١(»ْمُتيِفُشِهِتَد
ذخأامنيبهتفأرءاشحأتنكسوهللاةمحرتحاتراةيفيكلا
ًاعئاطيضريذلاحيسملاعوسييفًالماكهقحيهلإلالدعلا

ةبوتكملاةملكلاتمتو،ميثألاناسنإلايدفينأًاراتخم
حلٱَوُةَْمحَّـرلٱ«

ْ
لٱَُّق

ْ
لٱ.اَيَقَت

ْ
مثَالَتُمَالَّـسلٱَوُِّرب

ََ
.)٨٥:١٠زم(»ا

ةعاظفناسنإللرهظأهنألةرورضبيلصلا-٢
:هتيطخ

لاقفنييحيسملاهئاقدصأدحأعمةرمليلراكثدحت
هباجأف»هبلقرسكلاهردققحةيطخلاردقيهللاناكول«
نمجرخنيحبيلصلاىلعلعفلابعقواماذهو«يحيسملا
ىلعًاليلدهتومدعبةبرحلابنعُطاملءامومدحيسملابلق
بيلصلانإلجأ»داؤفلاحيرجبلقلاروسكمىضقهنأ
سلوبناكدقلو!هتيطخةعاظفناسنإللرهظيلةرورضناك
رونهيلعقرشأنأىلإيتاذلاهربوهنيدتبزتعيلوسرلا
هتيطخةعاظفلهريدقتاهيفرهظييتلاهتاملكددرفبيلصلا
لٱَيِهٌةَقِداَص«:ًالئاق

ْ
ملٱَّـنَأ:ٍلوُبُقَّـلُكٌةَّـقِحَتْسُمَوُةَمِلَك

َحيِسَْ
لٱَىلِإَءاَجَعوُسَي

ْ
لَخُيِلَِملاَع

ِّـ
خلٱَص

ْ
ُهلَّـوَأَنيِذَّـلٱَةاَُط

ُ
يت١(»اَنَأْم

١:١٥(.

امدعب،ناسنإلاةيطخةعاظفرادقمانيرتبلصلاةصقو
مكاحييكلةيالولارادىلإعوسيخويشلاوةنهكلاءاسؤرذخأ
دهعيفدوهيللنكيملذإتوملابهيلعمكحيل،سطاليبمامأ
دعبالإدحأيفمادعإلامكحاوذفنينأينامورلامكاحلا
ةءاربينامورلايلاولاققحت،ةينامورلاةطلسللعوجرلا
تاذيفو،حيسملاذقنينأيسايسلجركدارأو»عوسي«
نأديعلايفًاداتعمناكو،ريهامجلاءاضربظفتحينأتقولا
ذئنيحمهلناكو،هودارأنمًادحاوًاريسأعيمجللقلطي
يفحرُطدقناككاذو»ساباراب«ىمسيروهشمريسأ

سطاليبفقوف،لتقوةنيدملايفتثدحةنتفلجألنجسلا
طُأْنَأَنوُديِرُتْنَم«ةبخاصلاريهامجلالأسيل

ْ
؟ْمُكَلَقِل

ملٱىَعْدُييِذَّـلٱَعوُسَيْمَأَساَباَراَب
.)٢٧:١٧تم(»؟َحيِسَْ

ترهظاهنكلو،اهيلعوأاهسفنلمكحتلةيرشبلاتفقوو
،صللا،ساباراباهمامأناك!!ةطقاسلاةريرشلااهتقيقحىلع
!ءامدلابهيديثوليذلالتاقلا،تارماؤملاونتفلاربدم
مهيلعطلستملاعيمجيفشيوًاريخعنصيلاجيذلاعوسيو
لتاق...ةفكيفعوسيو...ةفكيفساباراب!!سيلبإ
!!تازجعملايرجييبنوصل...سودقوسجن...كلمو
اذلو،هيلإبذجنمءيشلاهيبشنإ؟!؟ةيرشبلاراتختامهيأف
...»سابارابانلقلطأ«بيلصلامويتداندقةيرشبلانإف
ىلإبذجنملا،عداخملا،ريرشلاسجنلااهبلقرهظاذكهو
لتاقلاقالطإو،حيسملابلصبلطبءامدلاكفس
،ةيطخلاةعاظفترهظةثجلجلادنع.لجأ...ساباراب
ىلعتبتكمويةعاظفلاهذهاهسفنىلعةيناسنإلاتلجسو

،ةفسلفلاوملعلاةغلةينانويلا:ثالثلااهتاغلبحيسملابيلص
ةنايدلاةغلةيناربعلاو،ةينامورلاةموكحلاةغلةينيتاللاو
لٱُكِلَمَوُهاَذٰه«،ةيدوهيلا

ْ
لجأ)٢٣:٣٨اقول(»ِدوُهَي

تراتخاو،دجملابرتبلصوداسفلاةيرشبلاتراتخا
،صللاتراتخاو،ءادفلابرتبلصوءامدلاكاّفس
لاق...!اهتيطخةعاظفلايف.سودقلاديسلاتبلصو
ةعاظفترهظفيكحرشيوهوهللامادخنمليلجمداخ
نمخرصيبذعملاضيرملاتيأر«:حيسملابيلصيفةيطخلا
ءامدلاتيأرو!ةيطخلا:اولاقف؟اذهببسام:تلأسوملألا
:اولاقف؟اذهببسام:تلأسو،بورحلايفكفستةريزغلا
امتلأسو،رشبلالذييذلابيهرلارقفلاتيأرو؟ةيطخلا
رابلاعوسيتيأراملينكلو...ةيطخلا:اولاقف؟اذهببس
ءايدرألادونجلاو،ميركلاههجوىلعنوقصبيءايندألاسانلاو
سيئرلءينددبعو،كوشلاليلكإبيكلملاهسأرنوللكي
دونجوكلذدعبهتيأرمث،ليبنلاههجوىلعهعفصيةنهكلا
ةيبارىلعهنوعفريو،بيلصلايفهنورمسيةينامورلاةموكحلا
؟اذهببسامتخرص...هباصعأتقزمتىتحةثجلجلا
ةايحيفةيطخلاةعاظفتيأرطقفانهو.ةيطخلا:اولاقف
:»رشبلا

تيبيفىبرت،يدنهباشةصقبهللالاجردحأانثدح
،ملعلابلطيفبرغلادالبًادصاقهدالبكرت،يحيسم
،ماثآلاورورشلالئابحيفعقوو،قحلاةداجنعداحكانهو
داع،هتساردمتأاملو،لاحوألاوتاساجنلابهتايحتثولتو
ىأرو،ماسبرغثوبحرردصبهتدلاوهتلبقتساف،هدالبىلإ
تايآومينارتلاتاوصأعمسيو،يلئاعلاحبذملاىلإدوعيهسفن
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ناكيتلاةحارلاكلتبهتيبيفرعشيدعيملهنكل،باتكلا
هنأل،مينرتلاتوصعمسيناكنيحلبقنماهبرعشي
كلذديعتسينأدارأف،داويفهمأوداويفهنأسحأ
فرعيل،هبنذبهمألفرتعينأهلاببرطخمث،حيرملاروعشلا
برقأ،ةيقنةيقتةديسمألاتناكو،اهسفنيفهاياطخريثأت
يهواهتفرغيفاهيلإمدقتف،رشبلاىلإاهنمةكئالملاىلإ
فرتقاامباهلفرتعاو،ةنزحملاهتصقدرسيفعرشوةسلاج
اهلاه،اهنبافارتعاةسيدقلامألاكلتتعمساملف،ماثآنم
هوفيوهوهلتعمتساو،اهدعقمنمتماقف،تعمسام
ةلباذةقروكتشعترادقواهآر،هتياهنغلباملو،هفارتعاب
،اهفلخناكيذلارادجلاىلإاهيديبةدنتسم،حايرلااهتطقسأ
اذهلوهنمىتفلاقعصف،بيلصلكشىلعاهيديةحتاف
،هلجأنمرادجلاىلعتبلصاهنأكهلتلثمتهمأنألرظنملا
الإياياطخةعاظففرعأمل:لاقو...هماثآةعانشببسب
ىلعةبولصماهنأكيمامألثمتتيمأتيأرنأدعب

نعةقداصلاةبوتلاىلعمويلاكلذنمتمزعو...بيلص
.ياياطخ

نمسداسلاحاحصألايفهرابتخاءايعشإانلركذي
يف«ًالئاقهرفس ملٱاَّـيِّـزُعِةاَفَوِةَنَسِ

ًاسِلاَجَدِّـيَّـسلٱُتْيَأَرِكِلَْ
ألْمَتُهُلاَيْذَأَو،ٍعِفَتْرُمَوٍلاَعٍِّيسْرُكَىلَع

ُ
هلٱ
َْ

ُميِفاََّـرسلٱ.َلَكْي
طَغُيِْنيَنْثٱِب.ٍةَحِنْجَأُةَّـتِسٍدِحاَوِّـلُكِل،ُهَقْوَفَنوُفِقاَو

ِّـ
،ُهَهْجَوي

طَغُيِْنيَنْثٱِبَو
ِّـ

:َكاَذىَداَناَذَهَوُ.ريِطَيِْنيَنْثٱَبَو،ِهْيَلْجِري
جلٱُّبَرٌسوُّدُقٌسوُّدُقٌسوُّدُق

ْ
ِّـلُكُءْلِمُهُدَْجم.ِدوُُن

لٱُتاَساَسَأْتَزَّـتْهٱَف.ِضْرَألٱ
ْ

،ِخِراَّـصلٱِتْوَصْنِمِبَتَع
ألَتْمٱَو

َ
لٱ
ْ
لُقَف.ًاناَخُدُتْيَب

ْ
ِّـينَأل،ُتْكَلَهِّـينِإ!ِيلٌلْيَو:ُت

ِسِجَنٍبْعَشَْنيَبٌنِكاَساَنَأَو،ِْنيَتَفَّـشلٱُسِجَنٌناَسْنِإ
ملٱاَتَأَرْدَقَّـيَنْيَعَّـنَأل،ِْنيَتَفَّـشلٱ

جلٱَّـبَرَكِلَْ
ْ

-٦:١شإ(»ِدوُُن
هبعشةساجنو،هيتفشةساجنىأردقءايعشإناكاذإف.)٥
هلوحميفارسلاو،هيسركىلعًاسلاجديسلاىأرامدنع
بلقألميساسحإيأف،هتسادقبرخآلادحاولكيداني
،بيلصلاىلعلب،هيسركىلعال،ديسلاىريوهوناسنإلا
!؟ناسنإلاةيطخداوسلجألءامسلاوضرألانيبًاقلعم
.هاياطخةعاظفببيلصلارونيفرعشيءرملانأًانيقي

ناسنإللهللابلقحتفهنألةرورضبيلصلا-٣
:هتبحمهلّنيبو

اموهاصعنأموينم،هللاءادعلابناسنإلابلقألتما
يفضيغبلاءادعلااذهديزينأمويلكلواحيناطيشلالاز
.ةايحلايفءادوسلابناوجلاىلإهرظنهيجوتبناسنإلابلق
سمشلارونىلعسانلانويعحتفينأنمًالدبوهف

،ميهبلاليللامالظىلإةمهاسرظنتيكلاهحتفي،ةقرشملا
،ضرألاهجوىلعةروثنملاروهزلالامجمهيرييأنمًالدبو
!!ميثارجلاةوارضوضرملاةوسقيفريكفتلابمهلوقعألمي
مهركذي،هللاةمحرىنغىلإمهراكفأهجوينأنمًالدبو
اذكهو،نمزلابكوميفمهبرمتيتلاءادوسلافورظلاب
هساسحإو،ًاروفنناسنإلابلقديزت،هللاةيساقةروصمسري
.ًادومجوةواسق

درمتنأدعبناسنإلاهركدقهللانأدقتعينمئطخيو
ةيطخضغبأدقهللانأةقيقحلاف،هتيصورسكو،هيلع
نأل،ةيطخلادضفقينأمزتلمهللانأكشالو!ناسنإلا
هينيعتمعأو،ناسنإلاوهوهتاقولخملمجأتفلتأدقةيطخلا
عيبانيلكاهمومسبتألمو،ميظعلاهحالصىرينأنع
،سانلانمةريثكلانييالملاربقلاوتوملاىلإتلمحو،هنايك
رذقلااهعبننمو!!سوفنلااهبديقتيتلالسالسلاتعنصو
...عومدلاو،ءامدلاو،خارصلاوملألاو،نزحلاضافدق
!؟ديهزرمأاهنأكةيطخلاعملماعتينأهللانكميفيكف

اهقرغأف،ةيطخلاىلعهبضغرهظينأهيلعناكدقل
نظف،مودسضرأيفرانلاباهقرحأو،حونمايأيفنافوطلاب
يتلاةيطخلاهركيًانيقيهنأعم،مهمههركيهللانأرشبلا
!!مهتايحتثول

ريثيلتأيمل،بيلصلاىلعتاموحيسملاءاجامدنعو
اذهو،انبحأهللانألءاجلب،هللابلقيفانوحننمةقفشلا
ملٱَّـنَأل«هتاملكيفلوسرلاسلوبهررقيام

ُدْعَباَّـنُكْذِإ،َحيِسَْ
يفَتاَم،َءاَفَعُض لٱِ

ْ
ملٱِتْقَو

َّـنيَعُْ
لٱِلْجَألِ

ْ
جلٱِبُهَّـنِإَف.ِراَّـجُف

ْ
ِدَْه

ًاضْيَأٌدَحَأُُرسَْجيِحِلاَّـصلٱِلْجَألاَمَّـبُر.ٍّراَبِلْجَألٌدَحَأُتوُمَي
ٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحمََّـنيَبَهللاٱَّـنِكٰلَو.َتوُمَيْنَأ
ملٱَتاَم

حاحصألاسردينمو.)٨-٥:٦ور(»اَنِلْجَألُحيِسَْ
نيذلاسانللتافصعبرأظحاليةيمورةلاسرنمسماخلا
،»ءادعأ«و»ةاطخ«و»راجف«و»ءافعض«مهف،هللامهبحأ
ىلعحيسملاتومبمهلهتبحمهللانيبيهلكاذهعمو
هليجنإيفانحوياهروصيتلاىربكلاةيحضتلاهذه،بيلصلا
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«ًالئاقيبهذلا

ْ
ُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

لٱ
ْ

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو
ْ

ُةاََي
يفنوقمعتينينمؤملالعجينأدارأمث،)٣:١٦وي(»ُةَّـيِدَبَألٱ
اَناَطْعَأٍةَّـبََحمَةَّـيَأاوُرُظْنُأ«ًاددرممهلفتهفيماطلااهرحب
ةبحماهنإلجأ.)٣:١وي١(»ِهللاٱَدَالْوَأىَعْدُنىَّـتَحُبآلٱ
بيلصانلاهرهظأ...رشبلاةغلباهنعريبعتلابعصي
!ميركلاحيسملا
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ةصقنع،برغلادالبيفهللالاجرنملجرانثدح
يفتلازامةلفطيهواهدلاواهكرت»يرام«اهمساةاتف
يفهقارشإودرولالامجك،هجولاةقرشمةليمجتناكو،دهملا
تبحأاهنكل،ًاعقدمًارقفةريقفاهمأتناكو...عيبرلاتقو
تيضر،ةايحلايفاهلجأنمحفاكتتأدبوةليمجلاةلفطلا
ءينهلاشيعلارفوتىتحلامعألارقحأبموقتنأاسهفنل
تراسو،تعرعرتوتمنو،ةلفطلاتربكو،ةبوبحملااهتنبال
يئادتبالاميلعتلاتهنأ،ةيساردلااهلحارميفًاليمجًاريس
زوجعلامأللليمجلادرتنأنمًالدبو،يلاعلاو،يوناثلاو
تروهدت،اهتيبرتليبسيفتحفاكو،اهلجأنمتبعتيتلا
.نونحلااهمأهفرعتالناكمىلإتبرهو،ًادجًاعينشًاروهدت

ًابحاهبحتتناك،اهتنباىسنتنأزوجعلامألاعطتستملو
،اهبرهواهرشواهدرمتمغراهتبحأ،اهرعاشماهيلعكلم
،هيلإتبهذاهنأدقتعتناكملكيفاهنعشتفتتعرشو
يفلغتشتتناكف،ًالاماهفلكيةلاضلاةنبالانعاهثحبناكو
ثحبللةلحربمايقللاهيفكيامىلعلصحتلتويبلافيظنت
ناك..ىودجنودتبهذاهدوهجنكل...اهتنبانع
اهتركاذبرميو،مونلاءانثأاهلايخبعاديةدراشلااهتنبافيط
،ليمجلااهبابشوءاضيبلااهتلوفطركذتتناك.راهنلاتقو
نأىلإنينحلااهعفديو،ًاهيلإًاقوشبوذتف،ةلمتكملااهتثونأو
.اهنعثحبللدالبلاءاجرأيفىعست

اهانضأو،ريكفتلااهدهجأو،ثحبلااهبعتأو،رفسلااهايعأ
اهسفنتمدق،ةديدجةليحنعاهنهذقتفتف،قارفلاملأ
تبهذًايفاكًاغلبمتدصتقااملف،تويبةدعيفةمدخلل
يهوةروصاهلطقتلينأهنمتبلطو،روهشمروصمىلإ
يتنثاةروصلاهذهنماهلعبطينأوةعراضلاةلسوتملارظنمب
اهيطعينأو،راظنألاتفليريبكمجحنمةدحاوةرشع
ايكبحأتلزام«ةرابعلاهذهةروصلاتحتبتكيطاطخل
.»َّـيلإيدوع،يرام

تالحربتماقف،روصلااهملسو،اهبلطروصملاباجأ
تلسوتو،هيلإبهذتدقاهتنبانأتدقتعاناكملكىلإ
يفهذهاهتروصاوعضينأصقارملاويهالملاباحصأىلإ
اهبحمامأرسكنتفاهارتويراميتأتدقف،رهاظناكم
،زوجعلاةأرملاىلعيهالملاباحصأقفشأو...دوعتو
.راظنألاتفليناكميفاهتروصاوعضوو

،صقارملاهذهنمصقرمىلإيرامتلخدامةليليفو
دقفمسجلاةفيعضسفنلاةمطحمةظحللاكلتيفتناك
كوشلاالإامهنمنجتملو،ةيطخلاوناطيشللاهسفنتعاب

أدبدقضرملاناكو،اهورجهدقاهؤاقدصأناك.كسحلاو
اهبلاطتتظقيتسادقاهسفنتناكو،اهدسجيفبدي
اهعجضمضقيامناكو،اهلهأىلإواهمأىلإعوجرلاوةبوتلاب
حفصتله؟اهترجهنأدعبتيبلايفاهمأاهلبقتله«:وه
!هآ؟ليبسلاءاوستلضيتلااهتنباماثآنعةنيكسملامألا
،نونحلااهمأردصىلإةجاحباهنإ،دوعتنأعيطتستاهتيل
اهنارفغىلإو،ةقيقرلااهتاملكىلإو،ةرهاطلااهتالبقىلإو
.»؟نكميلهنكل...اهحفصو

اههابتناىعرتساو،ملألانمحنرتتيهوصقرملاتلخد
اهعفدف،طئاحلاىلعةروصيفنوعلطتيسانلانمةعامج

ىتحبرتقتوبرتقتتلظو،ىرتلمدقتتنألوضفلا
نكل،بيرىندأكلذيفسيليهاهنإ،اهمأةروصتنيبت
يفاهعضويذلانم؟ناكملااذهىلإاهتروصبىتأيذلانم
ةروصلالمأتتةاتفلاترمتسا؟نايعللرهاظلاناكملااذه
ةروصيهةروصلاهذهنوكتنأنكميله!!اهمامأةقلعملا
تحتةبوتكملاتاملكلاهذهام!هآ،اهمأبةهيبشةأرمال
.»َّـيلإيدوع،يرامايكبحأتلزام«ةروصلا

اهتدلاوةبحممامأاهبلقمطحتدقفرثكأةاتفلالمتحتملو
تلخدو،اهتنيدمىلإراطقلوأتبكروةطحملاىلإتعرسأف
دقو..نارفغلاوحفصلااهنمبلطتواهمأردصىلعيمترتل
...اهتيبنمةدراشلاتجرخذنمترفغ!!مألاترفغ
!!نارفغلااذهبرعشتلاهتنباةدوعرظتنتتناكوترفغ

يهف،ةرفاغلاةبحمللةيوقةروص،ةروصلاهذهتناكاذإو
يفترهظيتلاهللاةبحمبتسيقاذإةتهابةروصعقاولايف

مأ...ناسنإلناسنإةبحميه،مألاهذهةبحمف،بيلصلا
مدآنبال،قلاخلاهللاةبحميهف،هللاةبحمامأ...اهتنبال
.ةفرعملاةقئافًانيقياهنإ...دودلا

ربكأاهلناكةثداحبفورعملارشبملايدومديسلاانثدحي
ئلتممرشبمعميدوملباقت١٨٦٧ةنسيفف،هتايحيفرثألا
ناك،ندنلةنيدميف»سواهروميرنه«همساهللاحورب
سمخ»سواهروم«هيلإىغصأو،ةيلسرمراديفظعييدوم
يفسيلو،باتكلاظعياليدومنأاهنمفرع،قئاقد
هللاقوهيلإهجتاظعولادعبو،ةيآلاالإباتكلانمهتظع
الهللامالكظعتكنأول!ناطلغتنأ،يدوماي«:ةحارصب
ًادجيدومءاتساو!ةميظعةوقهللاكريصلتنأكمالك
مظعأهسفنىريناكدقوًاصوصخ،ةظحالملانم
دقفدحلااذهدنعفقوتيمل»سواهروم«نكل!!نيظعاولا
نيتليليفنيتظعىقلأيدومبايغيفو،وغاكيشىلإهجتا
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لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«ةيبهذلاةيآلانعنيتيلاوتم
ْ

ىَّـتَحََملاَع
لٱُهَنْبٱَلَذَب

ْ
ُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَل
ْ

ةيآلاهذهنعظعيرمتساو)٣:١٦وي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
يتأتةريفغريهامجدجيلهبايغنميدومداعو،تارمعبس
عبسةدحاوةيآنعظعييذلايزيلجنإلاباشلاعمستل
،ًاعباروًاثلاثوًايناثىلإظعولامسقياليذلاو،ةيلاوتمتاظع
نيوكتلارفسنمةاروتلايفصوغيمثاهتيلكبةيآلاذخأيلب
لكيفملاعلابحأهللانأنهربيلايؤرلارفسىلإ
فرعأملينإ«هعمسيوهوهسفنيفيدوملاقو...لايجألا
نأردقأملوقفخييبلقأدتباف،اذكهملاعلابحأهللانأ
هللانأظعأنأًاداتعمتنكدق،ةلطاهتملايعومدزجحأ
نمنكلو،هبهبرضيلنيدحاذًافيسًالماحئطاخلاءارو
نأو،ةبحملابئطاخلاءاروهللانأظعأتعرشمويلاكلذ
.»!!هتبحمنمبرهيهمامأئطاخلاوضكريهللا

ةقيقحلكًاينابهللاةبحمنعظعي»سواهروم«لظو
يفو،هدحوباتكلانموباتكلانمسسأىلعاهلوقي
،يباحصأاي«تاملكلاهذهددرمثربنملايقرةعباسلاةليللا
دجأملف،ةليللاهذهاهنعظعأةيآدجأنأتدهتجادقل
ماتخيفو»ملاعلاهللابحأاذكهةميدقلاةيآلانمبسنأ
تدصقدقل،باحصألااهيأ:تارابعلاهذهركذهتظع
نأىلعملاعلاهللابحأفيكمكربخأنأعوبسألالالخ
نأتعطتساولو،رصاقلاناسللااذهبّيلعرذعتمكلذ
ةرضحيففقاولاليئاربجلأسأو.بوقعيملسىقرأ
:هلوقينأردقيامناكل،رشبللهللاةبحمرادقمنعسودقلا
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
َالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهي
ْ

:٣وي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
ةغليفال.سانللهللاملكت،ةثجلجلاقوفكانه:لجأ)١٦
،ةغليفلبةيناربعةغليفالو،ةينيتالةغليفالو،ةينانوي
!!نيكسملادرمتملاملاعلابحأهنإةيحضتلاولذبلا

ناسنإلاهبىرتشاهللانألةرورضبيلصلا-٤
:هتيكلمىلإهداعأو

بيلصلاىلإبرتقينألبقهسفنسلوبلوسرلافصي
َحتٌعيِبَمٌّيِدَسَجَفاَنَأاَّـمَأَو«ًالئاق

ْ
خلٱَت

ْ
)٧:١٤ور(»ِةَّـيَِط

لتقىتحعمطلاهامعأيذلاباخآليبنلاايليإلوقيو
َتْعِبْدَقَكَّـنَألَكُتْدَجَو«هلقحىلعيلوتسيليليعرزيلاتوبان
قبطنتتاملكلاهذهو)٢١:٢٠لم١(»ِّـَّـرشلٱِلَمَعِلَكَسْفَن
َىلَعَفَْرشَأِءاَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلَاَّـنَأل«.ءاعمجةيناسنإلاىلع
لٱيِنَب

ْ
لٱ؟ِهللاٱِبِلاَطٍمِهاَفْنِمْلَه:َرُظْنَيِلِ،َرشَب

ْ
اوُغاَزْدَقُّلُك

»ٌدِحاَوَالَوَسْيَل،ًاحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.اوُدَسَف،ًاعَم

جلٱِذِإ.َقْرَفَالُهَّـنَأل«)٣و١٤:٢رومزم(
ْ

اوُأَطْخَأُعيَِم
مهنيزاوملايفرشبلاف،)٢٣و٣:٢٢ور(»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَو
،هركموهعادخبًاناجمناطيشلاهارتشادقملاعلاو،قوفىلإ
.)٥٢:٣شإ(»متعبًاناجم«دترملاليئارسإلهللالوقيامك

تعابيتلاةقيلخلاديدجنمهللايرتشينأدبالفًاذإ
هعفدينمثيأف...هتيدوبعبتيضرو،ناطيشللاهسفن
َالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع«سرطبلوقي!؟ناسنإلاءارشل
لٱُمُكِتَريِسْنِم،ٍبَهَذْوَأٍةَّـضِفِب،ىَنْفَتَءاَيْشَأِب

ْ
يِتَّـلٱِةَلِطاَب

ٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب،ِءاَبآلٱَنِماَهوُمُتْدَّـلَقَت
ملٱِمَد،ٍسَنَدَالَو

ايؤرلارفسيفو.)١٩و١:١٨طب١(ِ»حيِسَْ
:َنيِلِئاَقًةَديِدَجًةَميِنْرَتَنوُمَّـَنَرتَيْمُهَو«نييدفملافاتهعمسن
َتْحِبُذَكَّـنَأل،ُهَموُتُخَحَتْفَتَوَرْفِّـسلٱَذُخْأَتْنَأَتْنَأٌّقِحَتْسُم
ؤر(»ٍةَّـمُأَوٍبْعَشَوٍناَسِلَوٍةَليِبَقِّـلُكْنِمَكِمَدِبِِهللااَنَتَْيَرتْشٱَو
يأ،كاكفلاةعيرشنعنييواللارفسيفأرقننحنو)٥:٩
رظنمعورأىرنوديدجنمهئارشبعابملاءيشلاةداعإ
تاملكلاهذهيفنيرشعلاوسماخلاحاحصألايفكاكفلل
ُهَدْنِعَكوُخَأَرَقَتْفٱَو،َكَدْنِعٍليِزَنْوَأٍبيِرَغُدَيْتَلاَطاَذِإَو«
لِلَعيِبَو

ْ
ملٱِبيِرَغ

لٱِةَريِشَعِلْسَنِلْوَأَكَدْنِعِنِطْوَتْسُْ
ْ

ِبيِرَغ
ُهُّكُفَيْوَأِهِتَوْخِإْنِمٌدِحاَوُهُّكُفَي.ٌكاَكِفُهَلُنوُكَيِهِعْيَبَدْعَبَف
ْنِمِهِدَسَجِءاَبِرْقَأْنِمٌدِحاَوُهُّكُفَيْوَأ،ِهِّـمَعُنْبٱِوَأُهُّمَع
نأظحالنتايآلاهذهنمو)٤٩-٢٥:٤٧نييوال(»ِهِتَريِشَع
:طورشةثالثهيفطرتشيبيرغللعيبيذلاناسنإلادرينم

ةدارإهلنوكتنأ)٢(عابملاصخشللًابيرقنوكينأ)١(
ىلعًامامتقبطنياذهو.نمثلاهديبنوكينأ)٣(كاكفلل
محللايفانعمكرتشادقفحيسملاعوسيبرلاهلمعام
نييناربعلابتاكلوقيامكبيرغلاسيلبإنمانقتعيلمدلاو
يفُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف« دلٱَوِمْحَّـللٱِ

ًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱِمَّـ
ملٱِبَديِبُيْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَك

لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ
ْ

ملٱُناَط
،ِتْوَْ

ملٱَنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱَكِئٰلوُأَقِتْعُيَو،َسيِلْبِإْيَأ
ًاعيَِمجاوُناَكِتْوَْ

هتاَيَحَّـلُك َحتِْمِ
ْ

لٱَت
ْ

كلذكو.)١٥و٢:١٤بع(»ِةَّـيِدوُبُع
نمانيرتشييكلانعهسفنعضينأًارايتخاوًاعوطيضر
ُمَظْعَأٌّبُحٍدَحَألَسْيَل«ًالئاقهتاذبوهررقهيبأهللاديدج
)١٥:١٣انحوي(»ِهِئاَّـبِحَأِلْجَألُهَسْفَنٌدَحَأَعَضَيْنَأاَذٰهْنِم
َسْيَل.ًاضْيَأاَهَذُخآلِيسْفَنُعَضَأِّـينَأل،ُبآلٱيِنُِّبُحياَذِٰهل«
لُسِيل.ِيتاَذْنِماَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأ

ْ
ْنَأٌناَط

لُسِيلَواَهَعَضَأ
ْ

.)١٨و١٠:١٧وي(»ًاضْيَأاَهَذُخآْنَأٌناَط
ناسنإلاهبكفييذلاميظعلانمثلاعفددقفاذهقوفو
هريغدحأرودقميفنكيملو،همدوهوفيعضلادبعتسملا
َيِدْفَيْنَلُخَألٱ«لئاقلارومزملادكؤيامكنمثلااذهعفدينأ
ُةَيْدِفَيِهٌةَميِرَكَو.ُهْنَعًةَراَّـفَكَهللاٱَيِطْعُيَالَو،ًءاَدِفَناَسْنِإلٱ
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هذهيهنيأف)٨و٤٩:٧زم(»ِرْهَّـدلٱَىلِإْتَقِلَغَف،ْمِهِسوُفُن
تسيلاهنإ؟اهعفدناسنإلاعيطتسييتلاةميركلاةيدفلا
اَمَك«هذيمالتللاقيذلاميركلاحيسملاصخشهنإ!!ًائيش
ُهَسْفَنَلِذْبَيِلَو،َمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْملِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأ
كفو،نمثلاعفدهنإلجأ)٢٠:٢٨تم(»َنِيريِثَكْنَعًةَيْدِف
ىلعهتوموهنمثلااذهناكو!!ريقفلاسئابلادبعلا
سحأناسنإهلمنرينأبيجعبسيلفاذلوبيلصلا
:هلضفب

ميجرلاسيلبإدبعاياطخلانجسيفتنك
ميحرلايناجنمثيصالخلومأمريغ
ميظعلايدافلاكلذينيدلاملابِفيمل
ميحجلاتاباذعنمهامدبينادفلب
ميركلامدلابكاذينارتشاوينارتشاو

ناطيشلالامعأضقنهنألةرورضبيلصلا-٥
:هتميزهدكأو

رفظلارصانعلكيوحتةمغنيفبيبحلاانحويبتكي
ْيَكِلِهللاٱُنْبٱَرِهْظُأاَذٰهِلْجَأل«ةولحلاهتاملكراصتنالاو
اهلكسيلبإلامعأو)٣:٨وي١(»َسيِلْبِإَلاَمْعَأَضُقْنَي
ةيرشبلاةلئاعلابرجدقف،ريمدتلاوداسفإلاو،بارخلل
ثولوفيعضلاناسنإلادبعتساو،بارخلاىلإاهداقوىلوألا

ىلإهردحأمث،تاقبوملاعنشأو،اياطخلارذقأبهتايحةحفص
اذهناسنإللهطاقسإبذخأدقهنألتوكسلاضرأيفتوملا
!!ناطلسلا

ِنِمًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ،ِناَمَزّلٱُءْلِمَءاَجاَّـَملْنِكٰلَو«
َحتًادوُلْوَم،ٍةَأَرْمٱ

ْ
)٥و٤:٤الغ(»َيِّـنَبَّـتلٱَلاَنَنِلِسوُماَّـنلٱَت

برحيفناطيشلاعمحيسملااهيفلخدةكرعملوأتناكو
طقسينأناطيشلالواحنيح،ةيربلاةكرعميهةرفاس
رمييتلابراجتلايه،ةديدشبراجتثالثيف»عوسي«
،عوسيلاهمدقيتلاىلوألاةبرجتلاتناكو،ناسنإلكاهب
ةيناثلاةبرجتلاتناكو،ةايحلابحةزيرغلةهجومةبرجت
ةهجومةثلاثلاةبرجتلاتناكو،ةدايسلابحةزيرغلةهجوم
براجتلايفرصتنا»عوسي«نكل،كالتمالابحةزيرغل
.ناطيشلاتباصأةينلعةميزهلوأهذهتناكو،ثالثلا

مدآ«ةبرجتنيبنراقننأةبسانملاهذهيفانلذليو
هنكلوةنجيفبرجلوألامدآف»ريخألامدآ«ةبرجتو»لوألا
ريخألامدآ«و،ءادرجةيربىلإهببسبضرألاتلوحتفطقس

ىمظعةرصنرصتناف،ءادرجلاةيربلايفبرُج»حيسملاعوسي
.ءامسلاىلإقيرطلارشبللحتفو

لامعأحيسملااهيفضقنيتلاةمساحلاةكرعملانكل
،بيلصلاةكرعميه،ءاركنلاهتميزهاهيفدكأو،ناطيشلا
نيبوهنيبعارصلاةياهنوهبيلصلانأناطيشلانظدقف
عوسياوأرموي،راخفووهزيفةسلابألاعمجمقفصو،حيسملا
لوححيسملانكل،ءامسلاوضرألانيبًاقلعمحيسملا
لوقيامك،مالظلاتاوقهبرحدوداحفيسىلإبيلصلا
يفُدَالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف«نييناربعلابتاك دلٱَوِمْحَّـللٱِ

ِمَّـ
ملٱِبَديِبُيْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱ

يِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ
لُسُهَل

ْ
ملٱُناَط

كلذررقيامكو)٢:١٤بع(»َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ
ْمُتْنُكْذِإَو«ًالئاقيسولوكلهأىلإهتلاسريفممألالوسر
يفًاتاَوْمَأ خلٱِ

ْ
ْمُكَلًاِحماَسُم،ُهَعَمْمُكاَيْحَأ،ْمُكِدَسَجِفَلَغَواَياََط

خلٱِعيِمَجِب
ْ

يفاَنْيَلَعيِذَّـلٱَّـكَّـصلٱاََحمْذِإ،اَياََط لٱِ
ْ

يِذَّـلٱ،ِضِئاَرَف
لٱَنِمُهَعَفَرْدَقَو،اَنَلًاّدِضَناَك

ْ
،ِبيِلَّـصلٱِبُهاَّـيِإًارِّـمَسُمِطَسَو

هبًارِفاَظ،ًاراَهِجْمُهَرَهْشَأَنيِطَالَّـسلٱَوِتاَساَيِّـرلٱَدَّـرَجْذِإ ِْمِ
تاسايرلانأيفكشسيلو.)١٥-٢:١٣يسولوك(»ِهيِف
،مهبرهشو،مهحالسنمحيسملامهدرجنيذلانيطالسلاو
لاقنيحلوسرلامهركذنيذلامه،بيلصلايفمهبرفظو
َعَم،ِءاَسَؤُّرلٱَعَمْلَبٍ،ْمَحلَوٍمَدَعَمْتَسْيَلاَنَتَعَراَصُمَّـنِإَف«
لٱِةَالُوَعَم،ِنيِطَالَّـسلٱ

ْ
لُظَىلَعِ،َملاَع

ْ
ِداَنْجَأَعَم،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِةَم

يفِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱ ًاعيمجءالؤه.)٦:١٢سفأ(»تاَّـيِواَمَّـسلٱِ
ىمظعلامهتميزهنلعأو،راتبلامهحالسنمعوسيمهدرج
توملاناطلسهليذلاربكألامهسيئرمزهذإ،عيمجلامامأ
،مامتلاىلإهتيدوبعنمرشبلاررحو،بيلصلاةكرعميف
ىلإهتاملكيفسلوباهمسرييتلاةروصلايههذهو
ِبوُنُّذلٱِبًاتاَوْمَأْمُتْنُكْذِإْمُتْنَأَو«ًالئاقسسفأيفنيسيدقلا
خلٱَو
ْ

لٱاَذٰهِرْهَدَبَسَحًالْبَقاَهيِفْمُتْكَلَسيِتَّـلٱ،اَياََط
ْ

ِ،َملاَع
لُسِسيِئَرَبَسَح

ْ
هلٱِناَط

ْ َ
يفَنآلٱُلَمْعَييِذَّـلٱِحوُّرلٱ،ِءاَو ِ

ملٱِءاَنْبَأ
يفْمُهَنْيَبًالْبَقاَنْفَّـَرصَتًاعيَِمجًاضْيَأُنْحَنَنيِذَّـلٱ،ِةَيِصْعَْ ِ
جلٱِتاَئيِشَمَنيِلِماَع،اَنِدَسَجِتاَوَهَش

ْ
اَّـنُكَو،ِراَكْفَألٱَوِدََس

لٱَءاَنْبَأِةَعيِبَّـطلٱِب
ْ

لٱَكِبَضَغ
ْ
يفٌّيِنَغَوُهيِذَّـلٱُهللاَا،ًاضْيَأَنيِقاَب ِ

لٱِهِتَّـبََحمِلْجَأْنِم،ِةَْمحَّـرلٱ
ْ

هباَنَّـبَحَأيِتَّـلٱَِةريِثَك ٌتاَوْمَأُنْحَنَو،اَِ
خلٱِب
ْ

ملٱَعَماَناَيْحَأاَياََط
نلٱِب-ِحيِسَْ

اَنَماَقَأَو-َنوُصَّـلَُخمْمُتْنَأِةَمْعِّـ
يفُهَعَماَنَسَلْجَأَو،ُهَعَم يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ ملٱِ

»َعوُسَيِحيِسَْ
.)٦-٢:١سسفأ(

نمتررحدق،بيلصلايفةرهاظلاهللاةبحمنأ،ًانيقي
ىلعةرصنلاعوسييطعيبيلصلاةوقبو،ريسألارسألا
نعهايؤريفانحويلوقيامكهبنمؤينملكلناطيشلا
حلٱِمَدِبُهوُبَلَغْمُهَو«نيبلاغلا

ْ
هتَداَهَشِةَمِلَكِبَوِلََم اوُِّبُحيَْملَو،ِْمِ
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ملٱىَّـتَحْمَُهتاَيَح
نينمؤمللبتكيامكو)١٢:١١ؤر(»ِتْوَْ

ْمُكَّـنَألُثاَدْحَألٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُتْبَتَك«ًالئاقهتلاسريفثادحألا
يِذَّـلٱَّـنَألْمُهوُمُتْبَلَغْدَقَو.ْمُكيِفٌةَتِباَثِهللاٱُةَمِلَكَو،ُءاَيِوْقَأ
يفيِذَّـلٱَنِمُمَظْعَأْمُكيِف لٱِ

ْ
دقل)٤:٤و٢:١٤وي١(ِ»َملاَع

ُتْيَأَر«هلوقيفناطيشلاىلعىمظعلاهترصنديسلادكأ
لٱَلْثِمًاطِقاَسَناَطْيَّـشلٱ

ْ
لجأ)١٠:١٨ول(»ِءاَمَّـسلٱَنِمِْقَرب

ًاكلمنكيملهنألناطيشلاىلعرصتنينأعوسيعاطتسادقل
هذيمالتلكلذدكأدقو،همكحناطلستحتناكالو!هل
لٱاَذٰهَسيِئَرَّـنَأل«ًالئاق

ْ
يفُهَلَسْيَلَوِيتْأَيَِملاَع :١٤وي(»ٌْءَيشَّـِ

لامعأهبضقنيذلابيلصلابهترصنتمتدقو)٣٠
ةنراقمنمًاحضاوكلذىرننحنو،هتميزهدكأو،ناطيشلا
رفسوتايادبلارفسايؤرلارفسونيوكتلارفسنيبةذلم
.تاياهنلا

،ضرألاوءامسلاهللاقلخفيكىرننيوكتلارفسيفف
يفو،ناسنإلاةيطخببسبةنعللابضرألاتبرضفيكو
دقوةديدجلاضرألاوةديدجلاءامسلاىرنايؤرلارفس
.ءاقشونزحوةنعللكنمتلخ

،ةايحلاةرجشاهيفو،ةيضرألاةنجلاىرننيوكتلارفسيف
يفو،نايصعلابلوألاناسنإلااهدقفدقو.تاكربلارهنو
يقنلارهنلاو،ةايحلاةرجشو،هللاسودرفىرنايؤرلارفس
ىرنىرخأةرابعبوأحيسملاوهللاشرعنمًاجراخروّلبلاك
.بيلصلاةرافكةطساوبدودرملاسودرفلا

رفسيفو،حوبذملالمحللزمرلوأىرننيوكتلارفسيف
.شرعلاطسويفًامئاقحبُذيذلالمحلاىرنايؤرلا

تلخدامنيح،ةيطخلاةيادبنعأرقننيوكتلارفسيف
يفو،ناسنإلااهركمبعدختلةعداولاةئداهلاةنجلاىلإةيحلا
دقوناطيشلاوسيلبإوعدملاةميدقلاةيحلادجنايؤرلارفس
.رانلاةريحبيفحرُط

نملوأدجنو،لوألالتاقلادجننيوكتلارفسيف
،لوألاريكسلاو،لوألادرمتملادجنو،تاجوزلاددعتسرام
ةدقتملاةريحبلامهبيصنوءالؤهلاثمأىرنايؤرلارفسيفو
.تيربكورانب

ايؤرلارفسيفو،لبابمايقدهاشننيوكتلارفسيف
.اهكالهواهتنونيدىرننأهللاانوعدي

ايؤرلارفسيفو،ناسنإلاةنيدمىرننيوكتلارفسيف
.هللاةنيدمىرن

،ملألاو،مدلايفًاقراغناسنإلاىرننيوكتلارفسيف
متتخيالايؤرلارفسنكلو،ناكامنيأتوملاهدراطيعومدلاو
نمةعمدلكحسميوهو،بحملاهللاىرننأدعبالإ
نكمياليتلاهتنيدميف،مدلابيدفملكببحريو،نويعلا
.باذعلاونزحلاو،ملألاوةيطخلاوتوملااهلخدينأ

اهبلحدقوملاعللةلكمملوأىرننيوكتلارفسيف
دق«يوادلافاتهلاعمسنايؤرلارفسيفو،قاقشلاولبلبتلا

.»هحيسملوانبرلملاعلاكلاممتراص

يفو،ناسنإلاىلعناطيشلاةرصنىرننيوكتلارفسيف
ةرصنلاهذهو...ناطيشلاىلعهللاةرصنىرنايؤرلارفس
اذكهو.بيلصلاىلعحيسملاتومقيرطنعتءاج
متأوهتميزهدكأوناطيشلالامعأهللاضقنبيلصلاب
.ناسنإللهدصقيذلاعئارلاهجمانرب

اهبحلاصيتلاةطساولاهنألةرورضبيلصلا-٦
:هتقيلخهللا

نمهساسحإنعثدحتيوهوهاولبقمعيفبويألاق
َىلِإًاعيَِمجِيتْأَنَفُهَبِواَجُأَفِيلْثِمًاناَسْنِإَوُهَسْيَلُهَّـنَأل«هللاوحن
ملٱ
بويأ(»اَنْيَلِكَىلَعُهَدَيُعَضَيٌحِلاَصُماَنَنْيَبَسْيَل.ِةَمَكاَحُْ
هتسادقو،هللالالجيفركفيوهوبويأنأكو)٣٣و٩:٣٢
ىنمتيفهيلإبارتقالاعيطتسيالئطاخناسنإكهنأبسحي
اهعضيو،هللاديىلعهديعضييذلاحلاصملاكلذيتأينأ
صخشلانأكشالو،هللاعمهحلاصيوهديىلعكلذك
عضيلًالماكًاهلإنوكينأدبال،هئيجمىلإبويأقاتيذلا
،ناسنإلاديىلعهديعضيلًالماكًاناسنإو،هللاديىلعهدي
!!هللاعمناسنإلاحلاصيًايهلإًاطيسونوكينأيأ

ثدحتو،بيلصلاىلعتامو،حلاصلااذهءاجدقلو
لٱَّـنِكٰلَو«ًالئاقسلوبهنع

ْ
ِهِسْفَنِلاََنَحلاَصيِذَّـلٱ،ِهللاٱَنِمَّـلُك

ملٱَعوُسَيِب
ملٱَةَمْدِخاَناَطْعَأَوِ،حيِسَْ

يفَناَكَهللاٱَّـنِإْيَأ،َِةَحلاَصُْ ِ
ملٱ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
َهلٍبِساَحَْريَغ،ِهِسْفَنِلََملاَع

ُ
،ْمُهاَياَطَخْم

ملٱَةَمِلَكاَنيِفًاعِضاَوَو
ملٱِنَعَءاَرَفُسَكىَعْسَنًاذِإ.َِةَحلاَصُْ

ِ،حيِسَْ
طَن.اَنِبُظِعَيَهللاٱَّـنَأَك

ْ
ملٱِنَعُبُل

ُهَّـنَأل.ِهللاٱَعَماُوَحلاَصَتِ:حيِسَْ
َّـرِبُنْحَنَريِصَنِل،اَنِلْجَألًةَّـيِطَخ،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَج
حيسملانأنهذلاىلإردابتيدقو)٢٢-٥:١٨وك٢(»ِهيِفِهللاٱ
نمهللابلقيفيتلاةوادعلالازأدقبيلصلاىلعهتومب
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نمئطاخركفاذهو،سانلاىلإهللابرقو،رشبلاوحن
موييفهتقيلخضغبيملوهو»ةبحمهللا«نألكلذهساسأ
دقهنكلو،ءادعلاساسحإبطقاهوحنرعشيملو،مايألانم
فيكو،يرشبلاسنجلابهتلمعامفرعيهنألةيطخلاضغبأ
ىريامدنعهنإفاذهلو،راوبلاىلإمهتداقوسانلاةايحتبرخ
الإهعسيالوهف،مهلهريذحتمغرةيطخلابنيكسمتمسانلا
كالهلاىلإمهدوقتسةيطخلانأىريوهو،مهيلعيكبينأ
ةنيدمىلعرميوهودجملاهلديسلافقومو!!يدبألا
ةروصانلمسري،اهيلإنيلسرملاةمجاروءايبنألاةلتاقميلشروأ
ةياهنلاىرتو،ةيرشبلادانعىرتيتلا،ةيكابلاةبحمللةحضاو
،يكبتنأالإاهعسيالفدانعلااذهلةجيتنكةيتآلاةعيرملا
َىلِإَرَظَنُِبَرتْقَيَوُهاَميِفَو«اقولليجنإيفهأرقناموهاذهو
ملٱ
يفىَّـتَحًاضْيَأِتْنَأِتْمِلَعْوَلِكَّـنِإ:ًالِئاَقاَهْيَلَعىَكَبَوِةَنيِدَْ ِ
ْنَعَيِفْخُأْدَقَنآلٱِنِكٰلَو.ِكِمَالَسِلَوُهاَماَذٰهِكِمْوَي
،ٍةََسْرتِمِبِكُؤاَدْعَأِكِبُطِيُحيَوٌماَّـيَأِيتْأَتَسُهَّـنِإَف.ِكْيَنْيَع
ِكيِنَبَوِكَنوُمِدَْهيَو،ٍةَهِجِّـلُكْنِمِكَنوُِرصاَُحيَوِكِبَنوُقِدُْحيَو
يفِرْعَتَْملِكَّـنَأل،ٍرَجَحَىلَعًارَجَحِكيِفَنوُُكْرتَيَالَو،ِكيِف َناَمَزِ
حيسملااهفرذيتلاعومدلاهذهف.)٤٤-١٩:٤١ول(»ِكِداَقِتْفٱ
ةبحملاعومديهاهداقتفانامزفرعتمليتلاةنيدملاىلع
،ةعزفملاهتياهنفرعياليذلانيكسملائطاخلاىلعةيكابلا
بحيناسنإلانكلو،ةيطخلاهركيو،ئطاخلابحيهللااف
يفهللوقيهنأىتحهللانمءادعلافقومفقيو،ةيطخلا
:٢١بويأ(»َُّرسُنَالَكِقُرُطِةَفِرْعَمِبَو.اَّـنَعْدُعْبٱ«هحجبت

١٤(.

فطاوعسانللنلعيل،حيسملايفبحملاهللاءاجاذهل
يفلثمتدقويهلإلابحلااذهسانلاىأراذإىتح،هبلق

تومتامو،باذعلاوملألامهلجأللمحتو،رشبةروص
نوعسيفهللاوحننممهبولقيفيتلاةوادعلالوزت،بيلصلا
.هيلإبارتقالل

هبناجنمعسيملناسنإلانأظحالننأانبريدجو
ًاحلاصمحيسملايفناك«يذلاوههللانألبهللاةحلاصمل
.»مهاياطخمهلبساحريغهسفنلملاعلا

نعينربختنأردقتله:دلفنيرجديسلامهدحألأس
؟هللاةملكحيسملاعوسييعُدهلجأنميذلاببسلا
يهتاملكلانأامكهنأنظأ:ًالئاقدلفنيرجديسلاباجأ
اذهيهلإلايحولالمعتسا،سانلانيبمهافتلاةطساو
هللانيبمهافتلاةطساووهحيسملانأبانلحضويلريبعتلا
لجألةيدفهسفنلذبيذلاحيسملاعوسيناسنإلاسانلاو

هللاعمانتحلاصملجألهنأًانيقي.)٦و٢:٥يت١(عيمجلا
.بيلصلاىلعتاموعوسيءاج

هتجوزبذعلجرنع»دلفنيرج«روتكدانثدحدقو
هبقطناملوأناكددجتاملف،هديدجتلبقًاديدشًاباذع
ةحلاصملبهذأنأّيلعنآلا«لاقنأهللاركشلاتارابعدعب
،هتجوزوحننمهبلقيفيذلاءادعلاباذدقل،»يتجوز
يفهنمردباّمعاهلراذتعاللدوعينأبجيهنأسحأو
يفف،هللاعمةحلاصملابدوصقملاىنعملاوهاذهو!!اهقح
بوذي،بولصملاحيسملامالآناسنإلااهيفىرييتلاةظحللا
،هعمةحلاصملاىلإعرسيوهللادضهبلقيفيذلاءادعلا
،هيضرتيتلاةايحلاشيعينأًامزاعو،هتيطخبهلًافرتعم
ىلإاههجويتلالوسرلاتاملكيفًاحضاوىنعملااذهودبيو
َّـِلَحيْنَأَّـُرسِهيِفُهَّـنَأل«:ًالئاقيسولوكيفةوخإلاونيسيدقلا
ملٱُّلُك

ْ
لٱِهِبَحِلاَصُيْنَأَو،ِءْلِ

ْ
لُّصلٱًالِماَع،ِهِسْفَنِلَّـلُك

ْ
ِمَدِبَح

يفاَمْمَأِضْرَألٱَىلَعاَمَناَكٌءاَوَس،ِهِتَطِساَوِب،ِهِبيِلَص ِ
يفًءاَدْعَأَوَنيِّـيِبَنْجَأًالْبَقْمُتْنُكَنيِذَّـلٱُمُتْنَأَو.ِتاَواَمَّـسلٱ ِ
لٱ
ْ

يف،ِرْكِف يفَنآلٱُمَُكَحلاَصْدَق،ِةَريِّـِّـرشلٱِلاَمْعَألٱِ ِمْسِجِ
ملٱِبِهِتَّـِيَرشَب

.)٢٢-١:١٩وك(»ِتْوَْ

ْمُكَِرضْحُيِل«ًالئاقىمظعلاةحلاصملاهذهضرغحضويمث
ةحلاصملاف)١:٢٢وك(»ُهَماَمَأىَوْكَشَالَوٍمْوَلَالِبَوَنيِسيِّـدِق
بلقنمءادعلاةلازإوه:لوألاهجولا:نيهجوينعتاذإ
لامعألانمناسنإلاةايحرييغتوه:يناثلاهجولاو،ناسنإلا
قفتيامبهمامأىوكشالومولالبيتلاةايحلاىلإ،ةريرشلا
،هللاعممالسلابناسنإلاعتمتياذكهو.هللاةسادقعم
ُنْحَنَواَّـنُكْنِإُهَّـنَأل«:ًالئاقسلوبتوصىلإهتوصمضيو
ِحلوُصْدَقٌءاَدْعَأ

ْ
ُنْحَنَوًاريِثَكَىلْوَألٱِبَف،ِهِنْبٱِتْوَمِبِهللاٱَعَماَن

ًاضْيَأُرِخَتْفَنْلَب،ْطَقَفَكِلٰذَسْيَلَو.ِهِتاَيَحِبُصُلْخَنَنُوَحلاَصُم
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِب،ِهللاٱِب

لِنيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
ْ

ملٱَنآلٱِهِباَن
ور(»ََةَحلاَصُْ

ىنعملمحتةحلاصملاهذهنإفتقولاتاذيفو)١١و٥:١٠
:سلوبلوقيامكممألاودوهيلانيبمالسلادوجووه:ًاثلاث
يفًالْبَقُمَمُألٱُمُتْنَأْمُكَّـنَأاوُرُكْذٱَكِلٰذِل« جلٱِ

ْ
ملٱ،ِدََس

َنيِوُّعْدَْ
ملٱَنِمًةَلْرُغ

لٱِبًاعوُنْصَمًاناَتِخِوُّعْدَْ
ْ

يفِدَي جلٱِ
ْ

ْمُتْنُكْمُكَّـنَأ،ِدََس
يف لٱَكِلٰذِ

ْ
،َليِئاَْرسِإِةَّـيِوَعَرْنَعَنيِّـيِبَنْجَأٍ،حيِسَمِنوُدِبِتْقَو

ملٱِدوُهُعْنَعَءاَبَرُغَو
يفٍهٰلِإَالِبَوْمُكَلَءاَجَرَال،ِدِعْوَْ لٱِ

ْ
ِ.َملاَع

يفَنآلٱِنِكٰلَو ملٱِ
َنيِديِعَبًالْبَقْمُتْنُكَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ،َعوُسَيِحيِسَْ

ملٱِمَدِبَنيِبيِرَقْمُتِْرص
َلَعَجيِذَّـلٱ،اَنُمَالَسَوُهُهَّـنَألِ.حيِسَْ

ملٱِجاَيِّـسلٱَطِئاَحَضَقَنَو،ًادِحاَوِْنيَنْثالٱ
لٱِيَأَطِّـسَوَتُْ

ْ
.َةَواَدَع

لٱَسوُماَنِهِدَسَجِبًالِطْبُم
ْ

يفاَياَصَو َقُلَْخيْيَكِل،َضِئاَرَفِ
يفِْنيَنْثالٱ ،ًامَالَسًاعِناَص،ًاديِدَجًادِحاَوًاناَسْنِإِهِسْفَنِ
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يفِْنيَنْثالٱَحِلاَصُيَو ًالِتاَق،ِبيِلَّـصلٱِبِهللاٱَعَمٍدِحاَوٍدَسَجِ
لٱ
ْ

.)١٦-٢:١١سسفأ(»ِهِبَةَواَدَع

ممألاودوهيلالعجدقبيلصلاىلعهتومبحيسملاف
نأبلب،ًايدوهييممألاوأًايممأيدوهيلاهلعجبسيل،ًادحاو
نانثالاراصوهتيممأيممألاىسنأوهتيدوهييدوهيلاىسنأ
،ءيشلكقوفو،ءيشلكلبقنايحيسمامهنأناركذي
انسلتايآلاهذهلهريسفتيفهللالاجرنملجرلوقيو
رهصتةدامةيعيبطلالماوعلانيبتدجولهيردن
ملعناننكل،ًادحاوًاندعمامهنمغيصتفنينيابتمنيندعم
غوصينأنيمثلاهمدبعاطتسادقحيسملانأنيقيلاملع
-امهتعيبطبًاجزامتنالبقيالنيذلا-ممألاودوهيلانم
ًارصنعهتيفلأهيفرظنلاتنعمأاذإ،ًايفاصًادحاوًاندعم
طسوتملاجايسلاطئاحلهضقنباذهلمعديسلانكل،ًادحاو
هذهنمدارملامهفنيكلو،ممألاودوهيلانيبناكيذلا
اهيلعناكيتلاةلاحلاىلإانراكفأبعجرننأبجي،ةرابعلا
نأهبملسملانمف،تاملكلاهذهةباتكتقولكيهلا
ضرألانمةحيسفةعطقلكيهلاىلإفاضأربكألاسدوريه
ىلإلصتىتح،راديفةلخادتمرادنمةفلؤمتناك
يفديزترادلكتناكو،سادقألاسدقىلإهنمو،سدقلا
ىلإيهتنتىتح،اهنعةيجراخلارادلانع»ةيسدقلا«ةجرد
ةنهكلاسيئرلالإهلوخدبحمسياليذلا»سادقألاسدق«
حمسيناكفسدقلاامأو،ةنسلايفةدحاوةرم،هدحو
تقوةقرحملاحبذمىلعروخبلاقرحيلًايمويهلوخدبنهاكلل
ناتاهمدقتتناكو،ءاسملاوحابصلايتحيبذميدقت
هذهجراخو،ةقرحملاحبذمىلعةنهكلاراديفناتحيبذلا
ةنهكلارادلةقصالملايهو،امهدحأ:نايرخأناراد،رادلا
جراخيهو،ةيناثلاو»ليئارسإينبراد«ىمسُتةرشابم
:ةنكمألاهذهلك...»ءاسنلاراد«ىمسُتًاقرشىلوألا
،ليئارسإينبرادو،ةنهكلارادو،سدقلاو،سادقألاسدق
،ىنعمواسحلاعىوتسمىلعةماقمتناك،ءاسنلارادو
ىلإيدؤتتاجردسمخىلإهنمعضاومةدعيفيهتني
ةقيضةصنمهبلصتت،عفترمرادجيفةحوتفمباوبأ
تناكةيجراخلارادلاهذهو،ةحيسفةيجراخرادىلعفرشت

داجمأنساحماولتجينأنوديرينيذلانييممأللةصصخم
،ليئارسإهلإلتامدقتوحئابذاومدقينأوأ،دوهيلالكيه
»طئاحلا«اذهاوطختينألاحبمهلًاحومسمنكيملنكلو
هثدحتنملكو.لكيهلانعرادلاهذهلصفيناكيذلا
ةغلابمو،مادعإلاةلئاطتحتعقيطئاحلاكلذماحتقابهسفن
اذعفترملارادجلااوسمينأنمممالاعنمل،طايتحالايف

ًاقوطم،رجحنمًاتوحنمجايسطئاحدوهيلاماقأ،باوبألا
طئاحوهاذه،مادقأةسمخوحنهعافتراغلبي،لكيهلاةينبأ

سوفيسويهنعانثدحوسلوبهدصقيذلاطسوتملاجايسلا
نكيملاذهطسوتملاجايسلاطئاحو،»راثآلارفس«يف
عنمفدوهيلابولقيفًامئاقناكلب،طقفلكيهلايفًادوجوم
لكيهلاباجحقشنانأذملازهنكل،مهيلإممألالوخد
يفممألاودوهيلاحلاصتاذكهو،بيلصلاىلعقلعمحيسملاو

ةيناسنإللًازمر،ًاديدجًادحاوًاناسنإاراصو،حيسملابيلص
هدجوتيذلافالخللاهيفلاجماليتلاةدحوملاةديدجلا
يتلاةنحاشمللالو،نوللاهببسييذلاءادعللالو،ةيسنجلا
-ممألاودوهيلانينثالاحيسملاحلاصمثنمو،بهذملااهدلو
لصفًاعينمًاروسدوهيلاهنمماقأيذلايسقطلاسومانلايأ
ًائيشاوسمينأنعنوعروتياوناكدوهيلاف،ممألانيبومهنيب
الئلهتسمةيممأًادينأاوملعىتمةماعلاقاوسألايف
عمةدحاوةدئامىلعاولكأينأنوفنأياوناكو،اوسجنتي
ًانصحضئارفلاهذهنماولعجف،اوثولتيالئليممأصخش
.مهلءادعلابمهبولقتألتماف،ممألادضهءارواونصحتًاعينم

سومانلااذهبيلصلاىلعهتومبحيسملالازأدقو
ةوادعلاًالتاقبيلصلابهللاعمنينثالاحلاصمث،يسقطلا
الوىربكلاةحلاصملاهذهىنعميعينأعيطتسينمو!!هب
.ًابرطهبلقصقري

ةثداحنعهتاظعىدحإيفدليفوكسروتكدانثدحي
دقعيينفناك!ينفسلراشتةايحيفتثدحةرثؤم
مسترتلجرهءاجاهدحأماتخيفو،تاعامتجاةلسلس
نكل،هتيبيفهروزينأهاجروهحفاصو،ءاقشلامئالعهيلع
ريرشلجرلانألبهذيالنأينفحصنءاقدصألادحأ
عمبهذو.هدعوبربينأىلعمزع»ينف«نكل،ريطخ
لخدأوبابلالجرلاحتفف،تيبلاىلإالصوىتحلجرلا
نمًاسدسمجرخأو،جالزملاببابلاقلغأمث،ينفديسلا
اذهبةعبرأتلتق:لاقو»ينف«هجويفهرهشأوهبيج
ةيفاشةباجإينطعتملنإسماخلانوكتستنأو»سدسملا«
:اهنعكلأسأسءايشأنع

تقولارمدقو،لاجرةعبرأيمثإويرشيفتلتق.١
يريمضنكل،هيفينمكاحينأنوناقلاعيطتسييذلا
ُمَد«:ًالئاقينفديسلاهباجأ؟جالعنملهف!ّيلعرئاث
ملٱَعوُسَي

:١انحوي١(»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـهَطُيِهِنْبٱِحيِسَْ
٧(.

ىلإاهولخدنيذلانمنيريثكلاتدق،ةناحريدأينإ.٢
بارخلامهنمنيريثكلابتلزنأو،ءاقشلاوسؤبلا
نملهف.هتحصبجنيملهبايثباجننمف،رامدلاو
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حيسملاعوسيمد«:ًالئاقينفديسلاهباجأف؟جالع
.»ةيطخلكنمرهطي

ءارضخلادئاوملاهيفتّفص،رامقللناكميتناحيف.٣
نملاملاضعببجرخنمف.نيرورغملانيرماقملل
نملهف:رامقلادئاومىلعهنمهتبلس،رمخلاةناح
لكنمرهطيحيسملاعوسيمد«:ينفلاق؟جالع
.»ةيطخ

ةنسةرشعثالثذنم«:ًالئاقهثيدحلجرلاعباتو.٤
نآلااهرمعةنبااهنمتقزرةلضافةأرمانمتجوزت
يتجوزبتلزنأو»تيرغرم«اهمساةنسةرشعىدحإ
لبقيتجوزتعدخدقو!باذعلاعاونأىسقأيتنباو
لهف!تاكرشلاىدحإلليكويننأباهايإًامهومجاوزلا
نمرهطيحيسملاعوسيمد«:ينفباجأو؟جالعنم
.»ةيطخلك

ايريخآلاؤسكانه:لوقيداعمثةظحللجرلاتكسو.٥
بجييننأبكمالكتعمسنأدعبرعشأ،ينفديس
نميبلقيفيذلاءادعلاجرخأو،هللاعمحلاصتأنأ
؟جالعنملهف!هوحن

.»ةيطخلكنمرهطيحيسملاعوسيمد«:ينفباجأو

بابلاهلحتفو،ًاحفاصمينفديّزهوهديمرجملادم
.جورخلل

،ايارملامطحيوهولجرلاكلذيؤرركابلاحابصلايفو
ةبيهرلاهتناحقلغأهنأنلعيو،رامقلادئاومو،تاجاجزلاو
اهلهببساّمعهتجوزلرذتعيلهتيبىلإهجتيمث...دبألاىلإ
بلقألتماوءاحيفةنجهتيبراصتقولاكلذنمو!مالآنم
روعشلكوفوخلابساسحإلكعاضو،ءانهلابهتجوز
!ءاضيبلاةرهزلاكةليمجتناكيتلاهتنبابلقنمءاقشلاب
لكو.سانلاعمهتالصحلصأو...هللاعملجرلاحلاصتو
.هتقيلخهللاهبحلاصيذلا،بيلصلاةوقبثدحكلذ

ةقيقحناسنإللرهظأهنألةرورضبيلصلا-٧
:هتايحرارسأهلحضوأوهتميق

ىلإعلطتيةسدقملاضرألايعارمقوفدوادفقو
هرمغذإو،هللااهقلخيتلاموجنلاوبكاوكلاوسمشلا
اَم،اَنُدِّـيَسُّبَّـرلٱاَُّهيَأ«ًاددرمفتهلالجلاولامجلابروعشلا
يفَكَمْسٱَدَْجمَأ لَعَجُثْيَح،ِضْرَألٱِّـلُكِ

ْ
َقْوَفَكَلَالَجَت

لٱ،َكِعِباَصَأَلَمَعَكِتاَواَمَسىَرَأاَذِإ...ِتاَواَمَّـسلٱ
ْ

َرَمَق
ُنْبٱَوُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهْنَمَف،اَهَتْنَوَّـكيِتَّـلٱَموُجُّنلٱَو

لابىلعرطخيام)٤و٣و٨:١زم(»؟ُهَدِقَتْفَتىَّـتَحَمَدآ
،ميظعلانوكلااذهءازإهسفنةراقحبرعشيوهوناسنإلا
نويلبعبرونينويلبنمرثكأاهحطسىلعلمحتانضرأف
لك١٣٦٩٨٦وأ،ةنسلكًانويلم٥٠مهنمتومي،ناسنإ
امف!ةقيقدلكًاصخش٩٥وأ،ةعاسلك٥٧٠٧وأ،موي
ناسنإلاوهنم!لجأ!ديدعلاددعلااذهيفدرفلاةميق
؟نييالبلاهذهطسودحاولا

نمةعومجمهنإ؟وهنم!هتافصيفناسنإلاىلإتأنلمث
،بلعثلاركمو،دسألاةوارضهيفف،تاصقنلاوتاضقانتملا
ةيشحوو،رامحلاءابغو،سوواطلاءايربكو،ةيحلاةموعنو
،ءافصلاو،ءاقنلاهيفو...هطاطحناوهرشيفوهورمنلا
دقلو!هللاىلإبرتقيوهبلقددجتيامدنع،ءافولاو،بحلاو
راهنألابةئيلمناسنإلاةايحنإ«:لاقفهللالاجردحأهفصو
ميسنلاو،لوهسلاولابجلاو،نايدولاوفوهكلاو،راحبلاو
،هفوهكهرارسأو،هراحبهحماطمو،هراهنأهلويمف،فصاوعلاو
هلايخو،هلوهسهينامأو،هلابجهمئازعوهنايدوهتانلعمو
يفًاديقعتتاقولخملارثكأوهف»هفصاوعهفطاوعو،هميسن
.هتيصخش

يذلايسمشلاماظنللةبسنلابناسنإلاوهنم!نآلاو
!!عادبإوةعوريفهبطيحي

ىلإثدحتليلجملاعنمةصقروقومداخانيلعصق
ينعد«:لاقفهسفنةقيقحهيرينأدارأرورغمينغلجر
يتلاةميظعلاناوكألانيب!ينغلالجرلااهيأكتقيقحكيرأ
يسمشلاماظنلايأ»ةرجملا«همساءيشدجويهللااهقلخ
ىلعو،ضرألااهمساةريغصءادوسةعقبدجوت»ةرجملا«يفو
ةرذقلاةريقحلانوبركلاتارذنمنييالمشيعيضرألا
»ةرذقةريقحنوبركةرذتنأيبحاصايف.رشبلامهمسا
،ناوكأوملاوعنمهبطيحيامىلإسايقلابناسنإلاوهاذه
يلاعألاىلإهينيععفريامًاريثكةقيقحلاهذههمدصتذإوهو
!؟فيعضلاهفاتلاقولخملاانأهللايبمتهيًاقحأ:لوقيو

يفالإهدجنالناسنإلاةميقنعيفاشلاباوجلاو
ناكيذلاسلوبريظنصخشعيطتسيكانهذإ،بيلصلا
زهيبحلابيهلوفتهينأًايرتفموًادهطضموًافدجمًالبق
،ِهللاٱِنْبٱ«ًالئاقبيلصلاىلعًاقلعمحيسملاىريذإ،هفطاوع
ناكاذإو)٢:٢٠الغ(»ِيلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَويِنَّـبَحَأيِذَّـلٱ
ةميظعًاذإناسنإلاةميقف،ناسنإلالجألملسُأدقهللانبا
.رادقملااذهب
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شاعصخشنعهللالاجرنمليلجلجرانثدح
هبىهتناو،ىرخأهاقلتتوةنيدمهفذقتراسو،درشتلاةشيع
ريطخضرمببيصأثيح»ايدرابمول«ةنيدمىلإفاطملا
ءابطألاهبطاحأكانهو،ماعلاىفشتسملاىلإهولمحو
انوعد«ةبعصةيملعةغلبضعبلمهضعبلاقمث،هوصحفو
نأمهلاببرطخيملو»عيضولاهفاتلاقولخملااذهلةيلمعيرجن
لهاجدرشتممهرظنيفوهف،مهتاملكضيرملالجرلامهفي
نمهبطاحأنمىلإهينيععفرضيرملالجرلانكل!عيضو
نمحيسملاتامصخشنعنولوقتفيك«:لاقوءابطأ
.»عيضوهفاتقولخمهنأهلجأ

لكنممظعأوه،هلجألحيسملاتامًاصخشنإ!ًاقحو
ىلعألب،كالفألايفروديبكوكلكنممخضأوملاعلا
.ءامسلانم

ليمجلاقحلااذهىلإلصننيحانلاببرطخيًالاؤسنكل
هللافلكيذلارادقملااذهبًانيمث،ًاميركناسنإلاناكاذإ:وه
هللاحمسياذاملف:بيلصلاىلعهلجألديحولاهنبالذب
؟نيسيدقلاوراربألامالآبىضرياذامللب؟ناسنإلامالآب

،ةثجلجلاىلعف،ةايحلارارسأهللاانلفشكيبيلصلايفو
انيأرف،ةضماغاننويعمامأودبتيتلاةيانعلالامعأتلثمت
،رارشألارشلجألملأتيءيربلاسودقلاحيسملاكانه
،بابشلاناعيريفوهوتوميو،راعلاطرفنمهبلققرتحيو
هتمدخلهتسميفهيدانيءامسلانمتوصعمُسهنأعم
حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه«

ْ
.)٣:١٧ىتم(»ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

،زيزعدقفىلعنزحلانمقرتحتانبولقتناكاذإف
،انثاريمرارشألابصتغااذإو،حيسملابلققرتحاكلذكف
بايثنامورلادونجلامستقاكلذكف،انلامًاملظاوذخأو
ةتيمانئازعأدحأتاماذإو!!ةعرقاوقلأهسابلىلعو،حيسملا
!ناوهلابيلصىلعراعلاةتيمحيسملاتامكلذكف،ةعينش
،انمالآيفهللادصقنعلءاستننأانلاببرطخاماذإو
بترمهللادالوأةايحيفملألكنأب»بيلصلا«انباجأ
انبجعتاذإو!ليلجدصقو،ايلعةياغلةموتحملاهللاةروشمب
،هتايحعيبريفوهواندبكةذلفذخأينأهللايضرفيك
ىضقيذلاهللاحيسمبيلصلاىلعانيأر؟هبابشناوفنعو
!؟نيثالثلايفوهو

.انتايحيفملألارارسأانلحضوتتاذكهو

،حيسملاةايحةمتاخنكيملتوملانأوه،انيزعيامنكل
توملادعبف!!الك!همالآوهتمدخوهحافكةياهنربقلاناكالو
هشرعىلإحيسملاىقترإربقلاةملظدعبو،ةمايقلارجفقرشأ
دجملاجاتهسأرىلعديسلالمحبيلصلادعبو،ديجملا
...ديلتلا

اهنازحأوةايحلامالآدعبذإجهتبنوحرفننأًاذإانبقيليف
.ديعسلادولخلاجاتبعتمتنفوس

.يعزفتالويعزجتاليسفنايف

.بيلصلادنععوضخيفينحنالب

.كتميقةقيقحكلهللارهظأهيفف

.كتايحلكاشملدحوألالحلاهيفو

.ناسنإلاينبلحيرملاهبحهللانلعأهيفو

.نوبعتملاحيرتسيهدنعو

تاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا

باتكلاتاحفصللختييذلايزمرقلاطيخلااذه
؟!؟هانعماموهتلالدام!هايؤرىلإهنيوكتنمسدقملا

نورقلالالخهللاحبذمىلعترحُنيتلاحئابذلاهذه
؟!؟ريشتصخشيأىلإوزمرتنمىلإلايجألاو

يتلاوميدقلادهعلاءايبنأاهبقطنيتلاتاوبنلاهذه
اذهوهنم!توميوملأتيستآصخشنعثدحتت
؟هينعتيذلاصخشلا

هذهو،ةريثكلاحئابذلاهذهو،يزمرقلاطيخلااذهنإ
عوسي«وهدحاوصخشىلإاهلكريشت،ةديدعلاتاوبنلا
رابكدحأوهولوسرلاسرطبهنعلاقيذلا»حيسملا
يفَلَعَفاَمِّـلُكِبٌدوُهُشُنْحَنَو«نييراوحلا لٱِةَروُكِ

ْ
يفَوِةَّـيِدوُهَي ِ

لَعُمُهوُلَتَقًاضْيَأيِذَّـلٱ.َميِلَشُروُأ
ِّـ

ُهَل...ٍةَبَشَخَىلَعُهاَّـيِإَنيِق
َناَرْفُغِهِمْسٱِبُلاَنَيِهِبُنِمْؤُيْنَمَّـلُكَّـنَأِءاَيِبْنَألٱُعيَِمجُدَهْشَي
خلٱ
ْ

.)٤٣و١٠:٣٩لامعأ(»اَياََط
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ىلعبلصُيونينسلاتائمبحيسملايتأينألبقف
ةدالولاهذهةيفيكو،هتدالوناكمنعءايبنألاأبنتبيلصلا
!!رشبلااياطخلةرافكراعلابيلصىلعهتومو،ةيزجعملا

هتفرعمو،عساولاهملعيفهللانأتاوبنلاهذهىنعمو
ءايعشإرفسيفلوقيامك،ةءادبلانمةياهنلافرعيةقلطملا
اَذَوُه...َرَخآلِهيِطْعُأَاليِدَْجمَو،يِمْسٱاَذَهُّبَّـرلٱاَنَأ«
حلٱَو،ْتَتَأْدَقُتاَّـيِلَّـوَألٱ

ْ
هبٌِربُْخماَنَأُتاَثيَِد َتُبْنَتْنَأَلْبَق.اَِ

هبْمُكُمِلْعُأ .ًالاَجِراوُنوُكَواَذَهاوُرُكْذُا«)٩و٤٢:٨شإ(»اَِ
يفُهوُدِّـدَر لٱاَُّهيَأْمُكِبوُلُقِ

ْ
لٱُذْنُمِتاَّـيِلَّـوَألٱاوُرُكْذُا.ُةاَصُع

ْ
ِميِدَق

لٱُذْنُمٌِربُْخم.ِيلْثِمَسْيَلَوُهَلِإلٱ.ُرَخآَسْيَلَوُهللاٱاَنَأِّـينَأل
ْ
ِءْدَب

لٱُذْنُمَوِريِخَألٱِب
ْ

ُلَعْفَأَوُموُقَييِيْأَر:ًالِئاَق،ْلَعْفُيَْملاَمِبِميِدَق
هلاقامعمًامامتقفتياذهو.)١٠-٤٦:٨شإ(»ِيتَّـَرسَمَّـلُك
»ِهِلاَمْعَأُعيَِمجِلَزَألٱُذْنُمِّـبَّـرلٱَدْنِعٌةَموُلْعَم«لوسرلابوقعي
.)١٥:١٨عأ(

،ًاباسحاهللمعيملهللاةأجافمنكيملناسنإلاطوقسف
ةيواهىلإردحنيسناسنإلانأهملعقباسبفرعهنكل
هنأل،طوقسلااذهعنملىلاعتوهناحبسلخدتيملو،طوقسلا
هبناجنملخدتيأف،هتيرحمرتحاوًارحناسنإلاقلخ
ناسنإللاهحنميتلاةيرحللًاناهتماربتعيناكهمساكرابت
سيلو،هللادييفةريسمةادأناسنإلانملعجييلاتلابو
،ًارحناسنإلاقلخهنأل،ناسنإلاهقلخيفهللادصقوهاذه
ناسنإلابجاونمناكو،همامأيبدأمازتلاتحتهعضوو
توصلىغصأهنكل،ميظعلاقلاخلاةيصولًاعيطمرمتسينأ
.نيشملاهطوقسطقسوناطيشلا

،تلعوتلجيتلاةيلزألاهتمكحيفهللانإفاذهمغرو
،هتسادقوهربراهظإلةليسوناسنإلاطوقسنمذختا
لماكناسنإللهيفىقبأيذلاتقولايف،هتمحروهتلادعو
!!ميكحلاريبدتلااذهحاتفموهبيلصلاناكو،هتيرح

هللاهلنلعأناسنإلاطوقسدعبهنأانلابنعبرغيالو
نينسلانمفالآلاهذهلالخو»مدلا«ةطساوبهصالخ
قيرطنعةيرشبلادعيهللاناك،حيسملاءيجمتقبسيتلا
ةميكحلاةليسولاىرتلةيوبنلاتانالعإلاوةيزمرلاحئابذلا
هيرجيسيذلانيمثلاهصالخفرعتلو،اهئادفلاهبتريتلا
.بيلصلاباهلجأل

هنكلو،حيسملاةايحيفًارباعًاثداحنكيملًاذإبيلصلاف
حيسملاتومنإفاذلو،هللاتاروشميفًايلزأًاريبدتناك
نمو،تالاسرلاباحصأو،ءادهشلاو،ءايبنألاتومكسيل

لكفلتخيهنأل،هيفنوشيعييذلانطولايفًابحنوتومي
يكلدلُوحيسملانألكلذ،ءالؤهتومنعفالتخالا
نأهلاودارأدوهيلانألالًارايتخاوًاعوطتامو!!تومي
،توملابهيلعمكحينامورلايلاولاسطاليبنألالو،تومي
قداصلاوهونلعأوتومييكلًاصيصخءاجهنألنكل
ْلَبَمَدْخُيِلِتْأَيَْملِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأ«هلوقبقحلااذهنيمألا
دقو)٢٠:٢٨تم(»نِيريِثَكْنَعًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَو،َمِدْخَيِل
هبأبنأفتارمةدعبيلصلاىلعهتومنعدجملاهلملكت
ىَسوُمَعَفَراَمَكَو«ًالئاقهتمدخلهتسميفسوميدوقين
حلٱ
ْ

يفَةَّـَي لٱِ
ْ

َالْيَكِل،ِناَسْنِإلٱُنْبٱَعَفْرُيْنَأيِغَبْنَياَذَكٰهِةَّـيِّـَرب
حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهي

ْ
:٣وي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ِنِإاَنَأَو«لاقنيحهتمدخبلقيفدوهيللهنلعأو)١٥و١٤
جلٱَّـَيلِإُبِذْجَأِضْرَألٱِنَعُتْعَفَتْرٱ

ْ
َىلِإًاريِشُماَذٰهَلاَق.َعيَِم

هبربخأو)٣٣و١٢:٣٢وي(»َتوُمَيْنَأًاعِمْزُمَناَكٍةَتيِمِةَّـيَأ
َبَهْذَيْنَأيِغَبْنَيُهَّـنإ«:مهللاقفهتمدخةياهنبرقهذيمالت
لٱِءاَسَؤُرَوِخوُيُّشلٱَنِمًاريِثَكََّـملَأَتَيَوَميِلَشُروُأَىلِإ

ْ
لٱَوِةَنَهَك

ْ
،ِةَبَتَك

يفَو،َلَتْقُيَو لٱِ
ْ

نكيملف)١٦:٢١ىتم(»َموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي
ًارظتنمًائيشناكلب،حيسملاىلعًاديدجًارمأًاذإبيلصلا
.هوحنقلطنييكلههجوتبث

ةيلزألاةقيقحلاهذهنعلوسرلاسرطبانلفشكيو
)حيسملايأ(اَذٰه«نيسمخلاموياهاقلأيتلاهتظعيفلوقيف
ملٱِهللاٱِةَروُشَمِبًامَّـلَسُمُهوُمُتْذَخَأ

لِعَوِةَموُتْحَْ
ْ

ِ،قِباَّـسلٱِهِم
مثَأيِدْيَأِبَو

ََ
لَتَقَوُهوُمُتْبَلَصٍة

ْ
ًادكؤمدوعيمث)٢:٢٣عأ(»ُهوُمُت

َءاَيْشَأِبَالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع«:ًالئاقهتلاسريفقحلااذه
لٱُمُكِتَريِسْنِم،ٍبَهَذْوَأٍةَّـضِفِب،ىَنْفَت

ْ
اَهوُمُتْدَّـلَقَتيِتَّـلٱِةَلِطاَب

،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب،ِءاَبآلٱَنِم
ملٱِمَد

لٱِسيِسْأَتَلْبَقًاقِباَسًافوُرْعَمِ،حيِسَْ
ْ

َرِهْظُأْدَقْنِكٰلَوِ،َملاَع
يف اذهىلعو)٢٠-١:١٨طب١(»ْمُكِلْجَأْنِمَِةريِخَألٱِةَنِمْزَألٱِ
يبنتوموأ،ديهشتومبيلصلاىلعتميملحيسملانإف
ًاعوطتاملب،هنممغرلاىلعتميملهنأل،دهطضم
يِنُِّبُحياَذِٰهل«:ًالئاقيرايتخالاهتومنعنلعأوًارايتخاو
اَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل.ًاضْيَأاَهَذُخآلِيسْفَنُعَضَأِّـينَأل،ُبآلٱ
لُسِيل.ِيتاَذْنِماَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِم

ْ
ِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

لُس
ْ

حيسملاتومف)١٨و١٠:١٧وي(»ًاضْيَأاَهَذُخآْنَأٌناَط
ناكرشبلاصالخلجألبيلصلاىلعهرايتخابمتيذلا
ىلعليلدقدصأوملاعلاسيسأتلبقًابترموًافورعمًارمأ
دهعلابتكاهبرخذتيتلاةحضاولاةريثكلازومرلاوهاذه
ةيلجةروصبتمتيتلاةحيرصلاةديدعلاتاوبنلاو،ميدقلا
.بيلصلايف

بيلصلاةيضقتاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا
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هلباتكيف»جلجيزدنل«يزيلجنإلاسدنهملاانثدحي
سئانكلاىدحإبةقحلمىربكةعاقيفهآرٍذاّخآرظنمنع
لاثمتقيسنتلاةعيدبلاةعاقلاهذهطسوتي.برغلادالبيف
ليثامتةدعلاثمتلااذهلوحو،بولصملاحيسمللعئار
كلذىلإهعبصإبمهنملكراشأدقوميدقلادهعلاءايبنأل
ةيآلايبنلكلاثمتتحتو،ءاهبولالجيفعفترملابيلصلا
.بيلصلاىلعًابولصمهتوموحيسملانعهتاوبنيفةيزكرملا

بيلصلاىلإهعبصإبريشييذلاىسوملاثمتتحتف
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَلُميِقُي«:تاملكلاهذهتبتُكبيجعلا

ُ
ًاّيِبَنَك

.)١٨:١٥ثت(»نوُعَمْسَتُهَل.ِيلْثِمَكِتَوْخِإْنِمَكِطَسَوْنِم

ْدَقُهَّـنَأل«:تاملكلاهذهتبتُكدوادلاثمتتحتو
َّـيَدَياوُبَقَث.يِنْتَفَنَتْكٱِراَْرشَألٱَنِمٌةَعاََمج.ٌبَالِكِيبْتَطاَحَأ
.)٢٢:١٦زم(»َّـَيلْجِرَو

ُعَطْقُي«:ةميركلاةيآلاهذهتبتُكلاينادلاثمتتحتو
ملٱ
.)٩:٢٦اد(»ُهَلَسْيَلَوُحيِسَْ

ءايبنأعيمجةليمجلاةعاقلاهذهيففقاولاىرياذكهو
ملاعلاصلخيلحيسملاءيجمىلإنوريشيمهو،ميدقلادهعلا
.ميثألا

هذهءاروريسلاعباتنلو،يحولاسداقمىلإًاذإلخدنلف
صخشىلعاهقابطناىدمنمدكأتنلتاوبنلاوزومرلا
:ةساردبًالوأأدبنلوميركلاحيسملا

زومرلايفبيلصلا

:دلجنمةصمقأودعو-١
دعبعئارلااهلامجبعملتةوبنلاءاوضأنمةحمللوأنإ
رفسنمثلاثلاحاحصألايفاهدجن،ناسنإلاطوقس
قيرطلامهيريلو،رشبللهبحنلعيلهللاءاجدقف.نيوكتلا
هللانأفرعننأانلذليوكالهلانممهذاقنإلهبتريذلا
ًالوأىطعأءاوحومدآىلعةلادعلامكحبقطنينألبق
َْنيَبَوِكَنْيَبًةَواَدَعُعَضَأَو«ةيحلللاقف،ديتعلاءادفلادعو
ملٱ
ِتْنَأَو،ِكَسْأَرُقَحْسَيَوُه.اَهِلْسَنَوِكِلْسَنَْنيَبَو،ِةَأْرَْ
رونلاوهدعولااذهناكو.)٣:١٥كت(»ُهَبِقَعَنيِقَحْسَت
عمسهيفذإءاجرلابناسنإلامامأقرشأيذلاجاهولا
ةيحلاسأرقحسييذلا»ةأرملالسن«داليمنعناسنإلا
ةحضاوةروصبدعولااذهمتدقو،ناطيشلاوسيلبإةميدقلا
»ٍةَأَرْمٱِنِمًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ،ِناَمَّـزلٱُءْلِمَءاَجاَّـَمل«ذإ

رصتنملارفاظلا»ةأرملالسن«ًاقحوًالعفنوكيل)٤:٤الغ(
هبقعسيلبإقحسيو،سيلبإسأرهبيلصبقحسييذلا
.بيلصلامالآب

لسن«وهدوعوملالسنلااذهنأظحالننأانبريدجو
هذهتمتدقو،لجرريغبةارمانميتأيديلوهنأيأ»ةأرملا
ًالئاقهليجنإيفىتماهلجسوحيسملاصخشيفةوبنلا
اَذَوُه«:ِّـيِبَّـنلٱِبِّـبَّـرلٱَنِمَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِلَناَكُهُّلُكاَذٰهَو«
لٱ
ْ

َحتُءاَرْذَع
ْ
يِذَّـلٱ(»َليِئوُناَّـمِعُهَمْسٱَنوُعْدَيَو،ًانْبٱُدِلَتَوُلَب

.)٢٣و١:٢٢ىتم(»)اَنَعَمُهللاَا:ُهُريِسْفَت

ًاحيرصًازمرطوقسلاةصقلالخىرناننإفكلذقوفو
ُّبَّـرلٱَعَنَصَو«تاملكلاأرقنذإ»مدلاب«،ءادفلاقيرطنع
لِجْنِمًةَصِمْقَأِهِتَأَرْمٱَوَمَدآلُهٰلِإلٱ

ْ
لَأَوٍد

ْ
.)٣:٢١كت(»اَمُهَسَب

ال؟ةيدلجلاةصمقألاهذهعنصينأهللاىّنستفيكف
ذخأ،ءيربناويحمدكفسةطساوبمتدقاذهنأيفبير
انمامأغزبتاذكهو،ناسنإلايرعهباسكوهدلجهللا
،حئابذلاو،زومرلايفةحضاوكلذدعبتدبيتلاةقيقحلا
ناكمذخأيسيذلا»ءيربلاليدبلا«ءيجمةقيقح،تاوبنلاو
ةايحلاونارفغلاناسنإلالانيلهلجألهمدكفسيو،ناسنإلا
َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِب«هنأذإ

ْ
.)٩:٢٢نييناربع(»ٌةَرِفْغَمُلُص

»ليدبلا«ةفسلفنإ:ًالئاقضرتعمضرتعيدقانهو
نعًاضوعءيربلاتومينأىضرتاهنألةلداعريغةفسلف
ناكم،ةميرجلالعفيمليذلاذخأينأو،ليصألامرجملا
!!ميثألايدتعملا

لكيفهنإًالئاقضارتعالااذهنع»ديوبليويج«بيجيو
مرجملاراوجىلإفارطأةعبرأدجويةهباشمةيناسنإةيضق
:يقيقحلا

ءيسُأيذلاعمتجملا:ًاثلاث.ليدبلا:ًايناث.يضاقلا:ًالوأ
مسقأيذلاو،دالبلانوناقللثمملاةلودلاسأر:ًاعبار.هيلإ
،نوناقلاةلادعذيفنتيفًاهيزننوكينأهرضحميفيضاقلا
ىلعمكحينأيضاقللنكميالاهفارطأهذهةيضقيفو
ذخأينأصخشلاكلذيضرولوىتحءيربصخش
عمتجملاىلإءيسياذهكًالمعنأل،ليصألامرجملاناكم
،هدارفأدحأليقيقحلالتاقلايفهارجمنوناقلاذخأيمليذلا
ةلادعبهذيفنتىلعيضاقلامسقأيذلانوناقلاىلإءيسيامك
شغلاوملظلانعىضرلافقوميفيضاقلالعجيو،قدصو
.سيلدتلاو

بيلصلاةيضقتاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا
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ءيربليدبكحيسملاعضويفو»بيلصلاةيضق«يفامأ
ىرناننأذإ.فالتخالالكفلتخيرمألاف،نيمثآلارشبلانع
ئطاخلاناسنإلا«وهيقيقحلامرجملانأةيضقلاهذهيف

وهدحاوصخشىوسهمامأدجنالاننكلو،»ميثألا
عضاو«وهوهيلإءيسُأيذلاعمتجملاهسفنوهو»يضاقلا«
يذلاتقولاتاذيفوهو»نوناقلالثمم«وهو»نوناقلا
بحملاهللا«وهو...»ءيربلاليدبلا«نوكينأىضترا
قفاوتنأنكمياليذلا»سودقلارابلالداعلا...قوفشلا
هللانإفاذلو.باسحريغبسانللرفغينأىلعهتلادع
ًاذفنمنكيمل،بيلصلاىلعتوميلحيسملايفءاجنيح
ةميرجلاو،وههعضويذلانوناقلللب،رخآصخشنوناقل
ذخأيملهنإفلكلاقوفو،هاوسصخشدضبكترتمل
ىلعلب،ناسنإللًاليدبهلعجيلهنعًاديعبرخآًاصخش
ىسومهيلعضرعامدنعحوضويفاذهضفردق،سكعلا
يذلاهباتكنممهلجألهوحمينأوليئارسإلًاليدبهلعجينأ
ةروصًاذخآهسفنبءاجهنكلو)٣٥-٣٢:٣٠جورخ(بتك
باقعهذخأيذلايناسنإلادسجلايفلمحو،نيمثآلاديبعلا
،هتبحموهتسادقنيبو،هتمحروهلدعنيبقفواذهبوهنوناق
!!ناسنإللةقئافلاهتبحمو،ةيطخللةديدشلاهتيهاركنيبو
هنأهسفننعنلعيهدجنبيلصلاىلعتاموملأتامنيبو
:٢٥و٤٣-١٣:٤١تم(»ضرألالكنايدلداعلايضاقلا«

بقاعيسودقلاهللادجنالنحنفاذهىلعو،)٣١:٤٦
نأىرنلبةيضقلايفًاثلاثًافرطهرابتعابًائيربًاصخش
نميناثلامونقألانأو،ميناقألاثلثملاهللاوهانه»يضاقلا«
ًالثمممرجملاةيصخشذخأينأهتبحميفيضردقو،توهاللا
هسفنوهراصًاريخأو،ةيطخلاادعامءيشلكيفهايإ
يذلانوناقلاباقعهصخشيفذفنينأىضتراو،»ةيطخ«
يِتَّـلٱُسْفَّـنلَا«لئاقلانوناقلاوهو،ةيطخلادضوههعضو
ُخت
ْ

دجنتقولاتاذيفو)١٨:٤لايقزح(»ُتوُمَتَيِهُئِط
لداعلاهللادوجونعًاديعبهلدوجوالنوناقلااذهنأ
.دوجولايفهعضويذلا

يدانتيتلا»ءيربلاليدبلا«ةفسلفنأبانيرياذهلكو
اهقوفنمهللانلعييتلاةقهاشلاةمقلايه،ةيحيسملااهب
ةبحموهللاةمكحاهيفرهظتيتلاو،ةلماكلاةيبدألاهتافصنع
.هللا

نع»ءارمحلاةملكلا«باتكيفيدومديسلاانثدح
امدنعو،قزرلانعًاثحباينروفلاكىلإاهجوزبهذةديس
امهنباعمهيلإيتأتلهتجوزىلإلسرأ،حاجنلاهفداص

ةهجتمةرخابلاتعلقأو،ةرخابلاةجوزلاتلقتسا!ديحولا
عمسىتحليوطتقوضميملو،دوصقملااهفدهبوص

نأناطبقلاكردأو»رانلا...رانلا«ًاديدشًاخارصاهباكر
ةنحشلمحتتناكاهنأل.رامدلااهريصمنوكيسةرخابلا
باكرنمبلطو،ةاجنلابراوقلازنإبعرسأف»دورابلا«نم
عيمجتناكةفطاخةظحليفو،لوزنلايفعارسإلاةنيفسلا
ةرخابلارهظىلعاهدلوومألاتناكو،سانلابةئلتممبراوقلا
ينوذخ«ةلسوتممألاتخرصو!!قيرحلااهرظتنييتلا
نكيملذإامهذخأاوضفربراوقلاباكرنكل»يدلواوذخو
عومدلابةأرملاتكبو...ةاجنللبراقيأيفعضومامهل
نأعيطتسنالاننإ:اهلاولاقو،باكرلابلقاهلقرىتح
ددرتالبو..براقلايفدحاوصخشىوسذخأن
اي«:هلتلاقمثعادولاةلبقهتلبقواهدلومألاتنضتحا
لقف،كابأىرتىتحةايحلاكلهللاضيقاذإ،بيبحلايدلو
انأينبهتيكلتتام...ينعًاضوعتتاميمأنأهل
.»ةايحلا

انينحأدقواهنبالجألمألاهذهةيحضتمامأفقناننإ
بلقلايفريثتدوجولايفةيحضتلكو!!لالجإيفانسوؤر
لقأهللانوكينأنكميلهف،ريدقتلاومارتحالارعاشم
قرتحيبأمامأنيعشاخفقناننإ!؟هتقيلخنمةيحضت
يفتبثييدنجوأ!!قيرحلانمهدالوأدحأصلخيل
يقليباشوأ!!رامدلانمهتقرفذقنيلتوملاىتحهعضوم
!!قرغلاىلعفرشأًاناسنإذقنيلةيتاعلاجاومألاطسوهسفن
يفىرنو»ليدبلا«ةفسلفىرننحنروصلاهذهلكيفو
!ريقوتلاولالجإلاوبحلاانمقحتستةماهشليدبلااذه

ًاتهابًاريبعتالإربعتال،ةعمتجمروصلاهذهنإفكلذعمو
ىلعيرايتخالاهتومو،ءيربلاحيسملاةيحضتنعًافيعض

فيكهيريو،كالهلاوباقعلانمناسنإلاصلخيل،بيلصلا
ودعلااذهنمدبألاىلإهذقنيلتوملاةكرعميفهعملخد
.بيهرلا

نأ،نيشملاهيرعبسحأنأدعبناسنإلالواحدقل
تفجقاروألاهذهنكل،نيتلاقاروأبهدسجيرعرتسي
ًةَصِمْقَأِهِتَأَرْمٱَوَمَدآلُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَعَنَص«انهو!لوبذىلإتلآو
لِجْنِم

ْ
لَأَوٍد

ْ
نأكلذىنعمو)٣:٢١نيوكت(»اَمُهَسَب

لامعأنمسيلهنأو»هدحوهللاعنص«نموهصالخلا
صالخلانأكلذكهانعملب،هريكفتوأ،هدوهجموأ،ناسنإلا
،ناسنإلايرعرتسلكفُسيذلا»مدلا«قيرطنعالإمتيمل
متأكانهفحيسملابلصيفنايبىلجأبمتدقزمرلااذهو
ءاقشلاو،يرعلاو،راعلانمناسنإلاذقنأوءادفلاةيلمعهللا
،ِناَميِإلٱِب،َنوُصَّـلَُخمِةَمْعِّـنلٱِبْمُكَّـنَأل«لوسرلاسلوبلوقيامك
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َالْيَكٍلاَمْعَأْنِمَسْيَل.ِهللاٱُةَّـيِطَعَوُه.ْمُكْنِمَسْيَلَكِلٰذَو
.)٩و٢:٨سسفأ(»ٌدَحَأَرِخَتْفَي

ليباهةحيبذ-٢
حاحصألايفانلباقينيوكتلارفستاحفصبلقنذإ

نالواحيامهوامهارنو»ليباه«و»نيياق«امهنيلجرعبارلا
نيياقامأ،اهدارأيتلاةقيرطلابدحاولكهللاىلإبارتقالا
مدقدقفليباهامأو،برللًانابرقضرألارامثأنممدقدقف
هناَمِسْنِمَوِهِمَنَغِراَكْبَأْنِم« .)٤و٤:٣نيوكت(!»اَِ

بتاكانللوقي؟امهنملكةمدقتىلإهللارظنفيكف
َىلِإْنِكٰلَو،ِهِناَبْرُقَوَليِباَهَىلِإُّبَّـرلٱَرَظَنَف«نيوكتلارفس
!)٥و٤:٤نيوكت(»ْرُظْنَيَْملِهِناَبْرُقَوَنيِياَق

نإ؟ليباهةمدقتلبقونيياقةمدقتهللاضفراذاملف
هلاقاملكلًالماشًاناركنالإتسيلاهتلمجيفنيياقةمدقت
ةجاحلاوةيطخلاةقيقحنعو،اهرامثأوضرأللهتنعلنعهللا
ءاوحومدآلهللاهحضوأيذلارمألااهنعرفكيصلخمىلإ
هدكأهنأكشاليذلاو،دلجنمةصمقأامهلعنصامدنع
قيرطناكاذهلوامهيلكلهاياصووهميلاعتيفةرمنمرثكأ
قيرطوهقيرطلااذهو.هللاةئيشملًاداضمًاقيرطنيياق
نأنكمياليتلاةحلاصلامهلامعأىلعنولكتينيذلا
،انتائيسنبهذيالانتانسحنأو،اناياطخباقعنمانصلخت
،ٍسِجَنَكاَنُّلُكاَنِْرصْدَقَو«ءايعشإهيبنناسلىلعلاقف
نإليقدقو)٦٤:٦شإ(»اَنِّـرِبِلاَمْعَأُّلُكٍةَّـدِعِبْوَثَكَو
لامعأهللاروصيفيكرظناف»اهثمطمايأيهةأرملاةدع«
لامعأنوكتاذامف:لقمث!؟ةراذقوةساجنألتمابوثبانرب

رامثنمتناكاهنألنيياقةمدقتهللاضفردقل!؟انرش
امأ...اهايانثيفةنعللالمحتتناكف،ةنوعلملاضرألا
ًاعيدوافارتعاتناكاهنأل،هللااهلبقدقفليباهةحيبذ
نارفغلايفهللاةقيرطلًاحضاوًاحيحصًالوبقو،ًاعضاوتم
ليباهنعنييناربعلاىلإةلاسرلابتاكلجسيو.لوبقلاو
ْنِمَلَضْفَأًةَحيِبَذِِهللاُليِباَهَمَّـدَقِناَميِإلٱِب«تاملكلاهذه
:١١بع(»ِهِنيِباَرَقِلُهللاٱَدِهَشْذِإ،ٌّراَبُهَّـنَأُهَلَدِهُشِهِبَف،َنيِياَق
نكيملامناميإكانهنوكينأنكميالهنأًانيقيو)٤
ُناَميِإلٱ«نألناميإلااذههيلعدنتسيقباسنالعإكانه
خلٱِب
ْ

خلٱَوِ،ََرب
ْ

نإفاذهىلعو،)١٠:١٧ور(»ِهللاٱِةَمِلَكِبََُرب
وأيصخشلاهناسحتسادرجملةيومدلاهتحيبذمدقيملليباه
ةقيقحلاءدبلاذنمنلعأدقهللانأدباللب،يلقعلاهريكفت
َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِب«هنأىربكلا

ْ
)٩:٢٤بع(»ٌةَرِفْغَمُلُص

ةقثيفاهلبقوهيبأمدآنمةقيقحلاهذهفرعدقليباهنأو
.مظعألاحيبذلاحيسمللًازمرهتحيبذتناكف،نيقيو

حونكلف-٣
،حونكلفوه،حيسملاصخشلثلاثزمرىلإنآلالصن
،ًاملظتألتماوضرألاتدسفرابلالجرلاكلذمايأيفف
،ةيطخللهتيهاركرهظيلًائيشهللالعفينأدبالناكو
ذقنينأهيلعناكتقولاتاذيفو،اهيلعبيهرلاهمكحو
،هاياصوبسحبتشاعوهبتنمآيتلاةليئضلاةيلقألا
:ٍحوُنِلُهللاٱَلاَقَف«ةنيمألاةيلقألاهذهمههتلئاعوحونناكو
هن ألَتْمٱَضْرَألٱَّـنَأل،يِماَمَأْتَتَأْدَقٍَرشَبِّـلُكُةَياَِ

َ
لُظْت

ْ
ًام

لُفَكِسْفَنِلْعَنْصِا.ِضْرَألٱَعَمْمُهُكِلْهُماَنَأاَهَف.ْمُهْنِم
ْ

ْنِمًاك
ملٱِناَفوُطِبٍتآاَنَأاَهَف...ٍرْفُجِبَشَخ

َكِلْهُِألِضْرَألٱَىلَعِءاَْ
َحتْنِمٍةاَيَحُحوُرِهيِفٍدَسَجَّـلُك

ْ
يفاَمُّلُك.ِءاَمَّـسلٱِت ِ

لٱُلُخْدَتَف،َكَعَميِدْهَعُميِقُأْنِكٰلَو.ُتوُمَيِضْرَألٱ
ْ

لُف
ْ

َك
١٤و٦:١٣كت(»َكَعَمَكيِنَبُءاَسِنَوَكُتَأَرْمٱَوَكوُنَبَوَتْنَأ
.)١٨و١٧و

،هللاميمصتبلمعدقكلفلانأىرنةصقلاقايسنمو
هنأو،هتلئاعدارفأوحونةاجنلديحولاليبسلاناكهنأو
اذهبو،هترسأدارفأوحوننعًاضوعهايملانافوطلمتحا
.ققحمتومنمًاعيمجمهذقنأ

عوسيانبرصخشىلعًامامتقبطنتتافصلاهذهلكو
لجألهنمحوسمملا،هللانمنيعملاصلخملاوهف،حيسملا
هيفلاقامكرشبلاصالخلديحولاقيرطلاوهو،صالخلا
خلٱِِهْريَغٍدَحَأِبَسْيَلَو«سرطب

ْ
ُرَخآٌمْسٱَسْيَلْنَأل.ُصََال

َحت
ْ

»َصُلْخَنْنَأيِغَبْنَيِهِب،ِساَّـنلٱَْنيَبَيِطْعُأْدَق،ِءاَمَّـسلٱَت
بضغججلوتارايتهيلعتمطيذلاوهو.)٤:١٢عأ(
هيلإأجلينمراصف،نيمثآلاةاطخلانعًاضوعيهلإلالدعلا
ًالئاقلوسرلاسلوبكلذدكؤيامكهللاةنونيدنمىمحيف
يفْمُهَنيِذَّـلٱَىلَعَنآلٱِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَْءَيشَالًاذِإ« ملٱِ

ِحيِسَْ
جلٱَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـسلٱ،َعوُسَي

ْ
»ِحوُّرلٱَبَسَحْلَبِدََس

ًاليمجًازمرميدقلاكلفلاكلذيفىرناذكهو)٨:١ور(
.حيسملاعوسيبرلل

قحساميدقت-٤
ىلإلصننأىلإ،سدقملالجسلاعمنيرئاسرمتسن
دهعلاصصقعورأنمًاعطقيهو،قحساميدقتةصق
َدْعَبَثَدَحَو«:تاملكلاهذهيفباتكلااهركذدقو،ميدقلا
.ُميِهاَرْبِإاَي:ُهَلَلاَقَف،َميِهاَرْبِإَنَحَتْمٱَهللاٱَّـنَأِروُمُألٱِهِذٰه
َقاَحْسِإُهُّبُِحتيِذَّـلٱَكَديِحَوَكَنْبٱِذُخ:َلاَقَف.اَذَنَئَه:َلاَقَف
ملٱِضْرَأَىلِإْبَهْذٱَو

ِدَحَأَىلَعًةَقَرُْحمَكاَنُهُهْدِعْصَأَو،اَّـيِرُْ
جلٱ
ْ
ميهاربإعاطأدقو)٢و٢٢:١كت(»َكَلُلوُقَأيِذَّـلٱِلاَبِ
هنكلو،هلجألةقرحمهمدقيلبوبحملاهنباذخأو،هللاتوص
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حبذملاىلعهعضيوقحساطبريو،لبجلاىلإلصيداكام
ءامسلانمبرلاكالمهادانىتحهدعأيذلابطحلاقوف
َىلِإَكَدَيَّـدُمَتَال:َلاَقَفاَذَنَئَه:َلاَقَف.ُميِهاَرْبِإُميِهاَرْبِإ«ًالئاق
لٱ
ْ

ُميِهاَرْبِإَعَفَرَف«)١٢و٢٢:١١كت(»ًائْيَشِهِبْلَعْفَتَالَوِمَالُغ
يفًاكَسُْممُهَءاَرَوٌشْبَكاَذِإَوَرَظَنَوِهْيَنْيَع لٱِ

ْ
َبَهَذَف،ِهْيَنْرَقِبِةَباَغ

لٱَذَخَأَوُميِهاَرْبِإ
ْ

كت(»ِهِنْبٱِنَعًاضَوِعًةَقَرُْحمُهَدَعْصَأَوَشْبَك
٢٢:١٣(.

:يهوةماهلاقئاقحلاهذهانلباقتةصقلاقايسلانعبتتيفو

نأهيبألحمسيملفقحسإىلعقفشأدقهللانإ:ًالوأ
حئابذلابحيالهللانأىلعليلدقدصأاذهو،هحبذي
نأدارأهنأرمألايفاملكو،لاحباهيلعقفاويالو،ةيرشبلا

هتبحمروننمةعاعشهيطعينأو،يحرابتخايفميهاربإزيجي
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«رشبلل

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل
ْ

»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
ُهَلَذَبْلَب،ِهِنْبٱَىلَعْقِفْشُيَْمليِذَّـلَا«هللانإلجأ)٣:١٦وي(
،هبحىدمانلنلعييكل)٨:٣٢ور(»َنيِعَْمجَأاَنِلْجَأل
لاقو»ميهاربإنبا«ىلعقفشأامنيبو،هبلقفطاوعرادقمو
ىلعًاقلعمديحولاهنباكرت»مالغلاىلإكديدمتال«هيبأل
بيهرلاءيطبلايساقلاهتومو،ةريرملاهمالآعرجتيبيلصلا
يف«ًالئاقيهلإلابحلااذهانحويفصيو.ميثألاملاعلالجأل ِ
ملٱَيِهاَذٰه

،اَنَّـبَحَأَوُهُهَّـنَأْلَب،َهللاٱاَنْبَبْحَأُنْحَناَنَّـنَأَسْيَل:ُةَّـبَحَْ
ِخلًةَراَّـفَكُهَنْبٱَلَسْرَأَو

َ
.)٤:١٠وي١(»اَناَياَط

يهف،ليمجلازمرلااذهيفاهارنيتلاةيناثلاةقيقحلاامأ
هبدعصيوهفتكىلعةقرحملابطحلمحيوهوقحسإنأ
يذلايقيقحلاحيبذلاكاذىلإزمريناكامنإايرملالبجىلإ
َىلِإُهَبيِلَصٌلِماَحَوُهَوَجَرَخَف«هليجنإيفانحويهنعلاق
ملٱ
جلٱُعِضْوَم«ُهَلُلاَقُييِذَّـلٱِعِضْوَْ

ْ
لٱِبُهَلُلاَقُيَو»ِةَمُجُْم

ْ
ِةَّـيِنَاْربِع

لُج«
ْ

نأديعببسيلو)١٨و١٩:١٧وي(»ُهوُبَلَصُثْيَح»ُةَثُج
هذهيفميهاربإينيعنعنمزلاباجحعفردقهللانوكي
حيسملاعوسيدحوألاةيرشبلاليدبىأرفتاذلابةعاسلا
ىَرَيْنَأِبَلَّـلََهتُميِهاَرْبِإْمُكوُبَأ«دوهيللدجملابرلاقدقفاذلو
.)٨:٥٦وي(»َحِرَفَوىَأَرَفيِمْوَي

ةقيقحيهةدلاخلاةصقلاهذهيفةثلاثةقيقحكانهو
يفًاكسممًاشبكىأرهينيعميهاربإعفراملذإ»مدلاب«ءادفلا
ةقرحمهدعصأوشبكلاذخأوميهاربإبهذفهينرقبةباغلا
دلولاناكمءيربلاشبكلاتاماذكهو.هنبانعًاضوع
لمح«حيسملاتامامك،ًامامتتومينأًاعمزمناكيذلا

ملٱِهللاٱِةَمْعِنِب«قاذوميثأئطاخلكلدب»هللا
ِلْجَألَتْوَْ

.)٢:٩بع(»ٍدِحاَوِّـلُك

بوقعيملس-٥
ملسنعأرقننيوكتلارفسيفانتحايسيفرمتسنذإ
:ملحلااذهةصقكيلإو،ديرفلاهملحيفاهآريتلابوقعي
َفَداَصَو.َناَراَحَوْحَنَبَهَذَوٍعْبَسِرْئِبْنِمُبوُقْعَيَجَرَخَف«
ْنِمَذَخَأَو.ْتَباَغْدَقْتَناَكَسْمَّـشلٱَّـنَألَكاَنُهَتاَبَوًاناَكَم
ملٱِةَراَجِح

َحتُهَعَضَوَوِناَكَْ
ْ

يفَعَجَطْضٱَف،ِهِسْأَرَت َكِلٰذِ
ملٱ
لُحىَأَرَو.ِناَكَْ

ْ
اَهُسْأَرَوِضْرَألٱَىلَعٌةَبوُصْنَمٌمَّـلُساَذِإَو،ًام

اَهْيَلَعٌةَلِزاَنَوٌةَدِعاَصِهللاٱُةَكِئَالَماَذَوُهَو،َءاَمَّـسلٱُّسَمَي
امهنأعقاولاو)١٣-٢٨:١٠كت(»اَهْيَلَعٌفِقاَوُّبَّـرلٱاَذَوُهَو
حيسملاصخشىلإزمرتملسلاهذهنإلوقننأانلناك
ذإحيرصمالكبكلذىلإدجملابرراشأنأالول،ميركلا
حلٱ«لاق

ْ
حلٱَّـَق

ْ
،ًةَحوُتْفَمَءاَمَّـسلٱَنْوَرَتَنآلٱَنِم:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

:١وي(»ِناَسْنِإلٱِنْبٱَىلَعَنوُلِزْنَيَوَنوُدَعْصَيِهللاٱَةَكِئَالَمَو
نيبوملسلاهذهنيبهبشلاهجوأنعانثحبيفو)٥١
ملسلاهذهف،ثالثحاونيفقابطنالاىرن،حيسملاصخش
ديحولاطيسولاوهعوسيو،ءامسلابضرألاتلصوأدق
لوسرلاسلوبهنعلاقامكءامسلابضرألالصوأيذلا
:ِساَّـنلٱَوِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَوٌدِحاَوٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأل«
ملٱُعوُسَيُناَسْنِإلٱ

نمملسلاهذهنأامك)٢:٥يت١(»ُحيِسَْ
اذهو،ٍةيرشبٍدايأاهميقتنأليحتسيثيحبةمظعلاولوطلا
انلامعأنمملسةماقإلواحننأثبعلانمهنأىلعليلد
دقملسلاهذهنإفكلذقوفو،ءامسلاىلإانلصوتلةحلاصلا
ديحوفيعضناسنإلهتياعروهتبحمنعريبعتللهللااهماقأ
ةبحملدسجتملاريبعتلاوهحيسملاصخشو.بوقعيريظن
ملستاجردىلعانضرأىلإلزندقف،هذهلجألو،هللا
،ءامسلاىلإملسلاهذهتاذىلعرشبلاعفريل،عاضتالا
لَف«ممألالوسرلوقياذهنعو

ْ
لٱاَذٰهْمُكيِفْنُكَي

ْ
يِذَّـلٱُرْكِف

يف ملٱِ
يفَناَكْذِإيِذَّـلٱ:ًاضْيَأَعوُسَيِحيِسَْ َْمل،ِهللاٱِةَروُصِ

لُخْبِسَْحي
ْ

ُهَسْفَنَىلْخَأ)١(ُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَس
يفًارِئاَص)٣(ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ)٢( ْذِإَو)٤(ِساَّـنلٱِهْبِشِ
يفَدِجُو هلٱِ

َْ
ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو)٥(ٍناَسْنِإَكِةَئْي

َتْوَْ
يرافكلاتوملااذهبو)٨-٢:٥يف(»ِبيِلَّـصلٱَتْوَم)٦(
يفُهَعَماَنَسَلْجَأَو،ُهَعَماَنَماَقَأَو«حيسملاعمهللاانايحأ ِ
يفِتاَّـيِواَمَّـسلٱ ملٱِ

تراصو)٢:٦سسفأ(»َعوُسَيِحيِسَْ
َسْيَلَأ«انتسارحوانتمدخيفقيرطلااذهنعةكئالملا
لِلًةَلَسْرُمًةَمِداَخًاحاَوْرَأْمُهُعيَِمج

ْ
لٱِلْجَألِةَمْدِخ

ْ
ْنَأَنيِديِتَع

خلٱاوُثِرَي
ْ

بوقعيملسيفىرناذكهو)١:١٤بع(»َصََال
.ميركلابولصملاحيسمللًاعئارًاليمجًازمر

بيلصلاةيضقتاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا
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حصفلافورخ-٦
دجنرشعيناثلاحاحصألاجورخلارفسىلإلصنامدنع

مد،مدلابحضنتكرابملاحاحصألااذهتايآنمةيآلكنأ
ضعبًاعمأرقنانعدنآلاو،هللابعشةاجنلحوبذملالمحلا
ِملُّبَّـرلٱَلاَقَو«:نيمثلاحاحصألااذهتارابع

ُ
َنوُراَهَوىَسو

يف َوُه.ِروُهُّشلٱَسْأَرْمُكَلُنوُكَيُرْهَّـشلٱاَذٰه:َْرصِمِضْرَأِ
لَك.ِةَنَّـسلٱِروُهُشُلَّـوَأْمُكَل

ِّـ
يف،ِنْيَلِئاَقَليِئاَْرسِإِةَعاََمجَّـلُكاَم ِ

لٱ
ْ

َهلَنوُذُخْأَيِرْهَّـشلٱاَذٰهْنِمِِرشاَع
ُ

ِبَسَحِبًةاَشٍدِحاَوُّلُكْم
لِلًةاَش.ِءاَبآلٱِتوُيُب

ْ
ًارَكَذًةَحيِحَصًةاَشْمُكَلُنوُكَت...ِتْيَب

خلٱَنِمُهَنوُذُخْأَت،ٍةَنَسَنْبٱ
ْ
ملٱَنِمْوَأِناَفْرِ

ُنوُكَيَو.ِزِعاَوَْ
َحتْمُكَدْنِع

ْ
حلٱَت

ْ
لٱَىلِإِظْفِ

ْ
َّـمُث.ِرْهَّـشلٱاَذٰهْنِمََرشَعَعِباَّـرلٱِمْوَي

يفَليِئاَْرسِإِةَعاََمجِروُهُْمجُّلُكُهُحَبْذَي لٱِ
ْ

َنِمَنوُذُخْأَيَو.ِةَّـيِشَع
لٱَىلَعُهَنوُلَعَْجيَوِمَّـدلٱ

ْ
لٱَوِْنيَتَمِئاَق

ْ
لٱِةَبَتَع

ْ
لُع
ْ

يفاَي لٱِ
ْ
يِتَّـلٱِتوُيُب

يفُزاَتْجَأِّـينِإَف...اَهيِفُهَنوُلُكْأَي ،َةَلْيَّـللٱِهِذٰهَْرصِمِضْرَأِ
يفٍرْكِبَّـلُكُبِْرضَأَو لٱِساَّـنلٱَنِمَْرصِمِضْرَأِ

ْ
..ِ.مِئاَهَب

لٱَىلَعًةَمَالَعُمَّـدلٱُمُكَلُنوُكَيَو
ْ
ىَرَأَف،اَهيِفْمُتْنَأيِتَّـلٱِتوُيُب

لِلٌةَبَْرضْمُكْيَلَعُنوُكَيَالَف،ْمُكْنَعُُربْعَأَوَمَّـدلٱ
ْ

:١٢رخ(»ِكَالَه
١٣-١(.

ةاجنلاقيرطو...هللاةنونيد:نيرمأةثداحلاهذهانيرتو
وهفةاجنلاقيرطامأو»ركبلكتوم«يهفةنونيدلاامأ-
مكنعربعأومدلاىرأف«برلالاقذإ»حوبذملافورخلامد«
.»كالهللةبرضمكيلعنوكيالف

نيح:لقيملهللانإ«يدومديسلارهشألاظعاولالوقيو
نيحو،مكتالصةيفيكىرأنيحو،ةحلاصلامكلامعأىرأ
»مكنعربعأومدلاىرأفلاقلب!مكنعربعأمكعومدىرأ
مدلاعضوو،هللاةملكقيدصتىلعًافقوتمناكءيشلكف
ىلعمدلاعضويملاذاملنكل!!ايلعلاةبتعلاونيتمئاقلاىلع
هنبامدسودننأحمسيالهللانألكلذ؟ىلفسلاةبتعلا
رقتحينيح،مويلاملاعلاهلعفياموهاذهنأعم،نيمثلا
.ميركلاحيسملامدبنوردزيو،مدلابصالخلاقيرطنوكلاهلا

وهناك»حصفلافورخ«تومنأظحالننأانبردجيو
نمثأامو،يحلافورخلاسيلو،بعشلاةاجنلليبسلا
ناكبيعالبيذلاحيحصلافورخلاف،انهانليذلاسردلا
اذهمديفتناكبعشلاصالخةليسونكل،ًانيمثًائيش
ناكسودقلالماكلاعوسيف،ًايحهئاقبدرجميفال،فورخلا
لجألبيلصلاىلعهمدكفسينأوتومينأدبال
ةايحنأنوريثكلالوقينأبيرغلانكلو...رشبلاصالخ
ملهللانأعم،سانلاصلختيتلايهةيلاثملاةيلاعلاحيسملا
ىلعًايحهوطبراوًافيظنًاحيحصًافورخاوذخ«هبعشللقي

دقل!!الك.مكنعربعأفورخلاىرأامنيحو،مكتيبباب
ربعأومدلاىرأفةاجنلاةليسووهلمحلاكلذمدناك
»فورخلا«طبربعشلادارفأنمدحاويأنأولو»مكنع
توملاةبرضهركببرضوكالملالخدلًايحهتيببابىلع
.لادجريغب

رقفأيفركبلاناكو،صالخلاقيرطوههدحومدلاناك
ًامامتمدلاءارونامأيف،هللابعشتويبنمتيب
ءامظعنمدحاويأو،بلاكوعوشيو،نورهو،ىسومك
.نييناربعلا

اذاملًامامتكردأنأعيطتسأاليننإ:لئاقلوقيدقو
؟راهنألاكةيراجلاءامدلارظنمبّرسيوهأ!؟مدلاهللابلطي
وهأ؟هحبذمىلعرحنتجئابذلانمتائملاهذهبحرفيوهأ
؟نالمحلاوناريثلاوشابكلاهذهتومبذذلتي

يفةيزكرملاةقيقحلاىسنيةلئسألاهذهبحاصنكل
نييواللارفسحضوأدقو،ةيومدلاحئابذلاهذهىنعم
تاملكلاهذهيفمدلابلطيهللانأيفيسيئرلاببسلا
جلٱَسْفَنَّـنَأل«

ْ
يفَيِهِدََس َىلَعُهاَّـيِإْمُكُتْيَطْعَأاَنَأَف،ِمَّـدلٱِ

ملٱ
تلِلِحَبْذَْ

»ِسْفَّـنلٱِنَعُرِّـفَكُيَمَّـدلٱَّـنَأل،ْمُكِسوُفُنْنَعِريِفْكَّـ
.)١٧:١١نييوال(

.ةديدعلاحئابذلاهذهعضوو»مدلا«بلطدقهللااف
»توميهةيطخلاةرجأ«نأناسنإلالقعيفزكرييكل
ًاتوماهنملكأتمويكنأل«مدآلاهلاقيتلاةقيقحلاسفن
هللامدقينأهيلعناكناسنإلائطخيةرملكيفف»تومت
قحتسيهنأ،هتحيبذىلعهديعضيوهوفرتعيهنأكو،ةحيبذ
ىدعتوأطخأهنألةئيربلاةحيبذلاهذههلمتحتسيذلاتوملا
.»توميهةيطخلاةرجأو«هللاةيصو

ةرجشلانملكأللاهيرغيوهوءاوحلناطيشلالاقدقل
،هللاةملكتمتو.هئاعدايفًابذاكناكهنكل»اتومتنل«
هليدبحيسملا«تومينأوأناسنإلاتومينأدبالناكو
ىلعتمدقيتلاحئابذلاهذهتناكو،»بيلصلاىلعربكألا
ةراشإوًاليمجًازمرحيسملاءيجملبقخيراتلاروصعرم

!!بيلصلاتومىلإةحيرص

»مدلا«بلطييذلاهللانوبحيالنيذلانأيداقتعايفو
فلاخيماظنتحتاوشيعينأتقولاتاذيفنوردقيال
،بلقلابيطلجريننإ:لاقةلودسيئرنأبهف:هتلادع
نلو،نوجسلايفةلتقلاونيمرجملانألىسألابرعشأو

بيلصلاةيضقتاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا
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رمآسو،مادعإلابدحاولتاقىلعمكحأنأبمويلانمىضرأ
نينطاوملانمنمف،ًارارحأنينوجسملاجارخإونوجسلاحتفب
...؟اهيفشيعييتلاةلودلاسأرىلعاذهكلجربىضري
تامرحكاهتناو،ةميرجلاو،ىضوفلاةلودنوكتسًاعطقاهنإ
!!نينمآلا

ةيطخرفغيالهنكل،حضاوعمالقحاذه،ةبحمهللانإ
،رخآىنعمبوأ...توملازمروهيذلا»مدلا«الإئطاخلا
تلاقدقو،هتمحرباسحىلعهتلادعميطحتبىضرينلهنإ
ببسلاوهاذهو»تومتيهئطختيتلاسفنلانإ«هتلادع
لالخمدلانميزمرقلاطخلااذهدوجويفيقيقحلا

.سدقملاباتكلاتاحفص

نكل!هللابعشراكبأصالخةليسووهًاذإمدلاناك
ةليسولاهذهلاوعضخمأمدلااذهبنويملاعلاأزهتساله
ءامظعنمنيريثكنأًانيقي!؟هللااهبتريتلاةطيسبلا
مكهتوءازهتسايفهللابعشهلعفيامىلإاورظندقناساج
ًاخطل»مدلا«يفاوأرمهنمنيريثكلانأدعبيالو،بارغتساو
نيكلاهلافقوموهاذهو،نييناربعلاتويبتهوشةليمجريغ
َةَمِلَكَّـنِإَف«لوسرلاسلوبلوقيامكحيسملابيلصءازإ
هلٱَدْنِعِبيِلَّـصلٱ

َْ
ملٱُنْحَناَنَدْنِعاَّـمَأَو،ٌةَلاَهَجَنيِكِلا

َنيِصَّـلَخُْ
نميبحاصايرذاحف.)١:١٨وك١(»ِهللاٱُةَوُّقَيِهَف
قيرط،بيلصلابةناهتسالانمِراذح،مدلابءازهتسالا
.هللاصالخ

يفَثَدَحَف«هتملكهللاممتدقل َّـبَّـرلٱَّـنَأِلْيَّـللٱِفْصِنِ
يفٍرْكِبَّـلُكَبََرض جلٱَنْوَعْرِفِرْكِبْنِم،َْرصِمِضْرَأِ

ْ
َىلَعِسِلَا

يفيِذَّـلٱِريِسَألٱِرْكِبَىلِإِهِّـيِسْرُك )١٢:٢٩رخ(»ِنْجِّـسلٱِ
لهفكالهلاوتوملاىوسدجويالمدلاىمحنعًاديعبف
حصفلافورخيفهيلإًازومرم،حيسملاعوسيهللالمحىرت
ةقيقحلاهذههيفسلوبىأردقل؟رصمضرأيفحبُذيذلا
ملٱًاضْيَأاَنَحْصِفَّـنَأل«ًالئاقهبلقحرفيففتهف

َحِبُذْدَقَحيِسَْ
.)٥:٧وك١(»اَنِلْجَأل

ةبورضملاةرخصلا-٧
ةدراولاتابسانملانمىرخأةبسانمىلإنيرئاسرمتسن
حيسملاىلإحيرصزمربريشيهللاىرنثيحميدقلادهعلايف

اذهانمامأمسجتيةبورضملاةرخصلاةصقيفو!بولصملا
يِنَبِةَعاََمجُّلُكَلََحتْرٱَّـمُث«ًاعماهأرقنانعدف،ليمجلاقحلا
ِرْمَأِبِجوُمَىلَعْمِهِلِحاَرَمِبَسَحِبٍنيِسِةَّـيِّـرَبْنِمَليِئاَْرسِإ
يفاوُلَزَنَو،ِّـبَّـرلٱ .ُبْعَّـشلٱَبَْرشَيِلٌءاَمْنُكَيَْملَو.َميِديِفَرِ
َلاَقَف!َبَْرشَنِلًءاَماَنوُطْعَأ:اوُلاَقَوىَسوُمُبْعَّـشلٱَمَصاَخَف

َهل
ُ

ِمل:ىَسوُمْم
َ
ِمل؟يِنَنوُمِصاَُختاَذا

َ
َشِطَعَو»؟َّـبَّـرلٱَنوُبِّـرَُجتاَذا

ملٱَىلِإُبْعَّـشلٱَكاَنُه
:اوُلاَقَوىَسوُمَىلَعُبْعَّـشلٱَرَّـمَذَتَو،ِءاَْ

ِمل
َ
لٱِباَنَيِشاَوَمَواَنَدَالْوَأَواَنَتيِمُتِلَْرصِمْنِماَنَتْدَعْصَأاَذا

ْ
؟ِشَطَع

هبُلَعْفَأاَذاَم:ِّـبَّـرلٱَىلِإىَسوُمَخََرصَف ٍليِلَقَدْعَب؟ِبْعَّـشلٱاَذِٰ
ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف!يِنَنوُُمجْرَي

ُ
َكَعَمْذُخَوِبْعَّـشلٱَماَّـدُقَّـرُم:ىَسو

هبَتْبََرضيِتَّـلٱَكاَصَعَو.َليِئاَْرسِإِخوُيُشْنِم اَهْذُخَرْهَّـنلٱاَِ
يف يفِةَرْخَّـصلٱَىلَعَكاَنُهَكَماَمَأُفِقَأاَنَأاَه.ْبَهْذٱَوَكِدَيِ ِ
َبَْرشَيِلٌءاَماَهْنِمُجُرْخَيَفَةَرْخَّـصلٱُبِْرضَتَف،َبيِروُح
»َليِئاَْرسِإِخوُيُشِنوُيُعَماَمَأاَذَكٰهىَسوُمَلَعَفَف.ُبْعَّـشلٱ
.)٦-١٧:١رخ(

ةسبايةفشانضرأيفءارحصلايفًاشطعتوميبعش
ةرخصنمهشطعءاورإوهتايحلءامهللاهيطعي!ءامالب

فقاوهسفنبرلانأفرعهنأعمهاصعبىسوماهبرض
،جاتنتسالاةقشملوسرلاسلوبانيفكيو!ةرخصلاهذهىلع
بُرضيذلاحيسمللًازمرتناكةرخصلاهذهنأانلًادكؤم
ُةَوْخِإلٱاَُّهيَأُديِرُأُتْسَلِّـينِإَف«لوقيف،بيلصلاىلعانلجأنم
َجتْنَأ

ْ
َحتاوُناَكْمُهَعيَِمجاَنَءاَبآَّـنَأاوُلَه

ْ
ُمُهَعيَِمجَو،ِةَباَحَّـسلٱَت

يفاوُزاَتْجٱ لٱِ
ْ
-ًاّيِحوُرًادِحاَوًاباََرشاوُِبَرشْمُهَعيَِمجَو...ِرْحَب

ُةَرْخَّـصلٱَو،ْمِهِتَعِباَتٍةَّـيِحوُرٍةَرْخَصْنِمَنوُبَْرشَياوُناَكْمَُّـهنَأل
ملٱِتَناَك

ةرخصلانأامكف،لجأ.)٤و١٠:١وك١(»َحيِسَْ
يفَهللاٱ«ناككلذك،برلااهيلعفقوةيربلايف ملٱِ

ِحيِسَْ
لٱًاِحلاَصُم

ْ
داكيذلاملاعللًايطعم)٥:١٩وك٢(»ِهِسْفَنِلََملاَع

ىلعحرجيذلاهبلقنمةايحلاءامهتيمينأشطعلا
ةأرمللديسلالوقينأبيرغبسيلفاذلو.بيلصلا
ملٱَنِمُبَْرشَيْنَم«ةيرماسلا

َشَطْعَيْنَلَفاَنَأِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْ
ملٱِلَب،ِدَبَألٱَىلِإ

َىلِإُعَبْنَيٍءاَمَعوُبْنَيِهيِفُريِصَيِهيِطْعُأيِذَّـلٱُءاَْ
راصدقضايفلايراجلاءاملااذهو)٤:١٤وي(»ٍةَّـيِدَبَأٍةاَيَح
َّـنِكَل«ءايعشإلوقيامكانلجألبُرضدق»عوسي«نألانل
ًاباَصُمُهاَنْبِسَحُنْحَنَو.اَهَلَّـمََحتاَنَعاَجْوَأَواَهَلََمحاَنَناَزْحَأ
،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجمَوُهَو.ًالوُلْذَمَوِهللاٱَنِمًابوُْرضَم
»اَنيِفُشِِهُربُحِبَو،ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت.اَنِماَثآِلْجَألٌقوُحْسَم
.)٥و٥٣:٤شإ(

ةيربلايفةيساحنلاةيحلا-٨
ددعلارفسيفةصقلاهذهىلإلصنلًاعيرسنآلارمن
ضرأباوروديلفوسرحبقيرطيفروهلبجنماولحتراو«
ىلعبعشلاملكتو.قيرطلايفبعشلاسفنتقاضفمودأ
تومنلرصمنمانامتدعصأاذاملنيلئاقىسومىلعوهللا
ماعطلاانسفنأتهركدقوءامالوزبخالهنألةيربلايف

ةقرحملاتايحلابعشلاىلعبرلالسرأف.فيخسلا
ىتأف.ليئارسإنمنوريثكموقتامفبعشلاتغدلف

بيلصلاةيضقتاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا
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برلاىلعانملكتذإانأطخأدق:اولاقوىسومىلإبعشلا
ىسومىلصف.تايحلاانععفريلبرلاىلإلصفكيلعو
ًةَقِرُْحمًةَّـيَحَكَلْعَنْصٱ«:ىسوملبرلالاقفبعشلالجأل
َعَنَصَف.»اَيَْحياَهْيَلِإَرَظَنَوَغِدُلْنَمُّلُكَف،ٍةَياَرَىلَعاَهْعَضَو
ىَتَمَناَكَف،ِةَياَّـرلٱَىلَعاَهَعَضَوَوٍساَحُنْنِمًةَّـيَحىَسوُم
٢١:٨ددع(»اَيَْحيِساَحُّنلٱِةَّـيَحَىلِإَرَظَنَوًاناَسْنِإٌةَّـيَحْتَغَدَل
ليمجلازمرلااذهيفنيلمأتمةظحلفقنانعدنآلاو.)٩و
بيلصلاىلعهتومىلإريشيهنأدجملاهلديسلادكأيذلا
َك،سوميدوقينللاقنيح

َ
حلٱىَسوُمَعَفَراَم

ْ
يفَةَّـَي لٱِ

ْ
ِةَّـيِّـَرب

ْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،ِناَسْنِإلٱُنْبٱَعَفْرُيْنَأيِغَبْنَياَذَكٰه
حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُي

ْ
اذاملف)١٥و٣:١٤وي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

لجألةيحلاهذهتعفُردقل؟ةيربلايفةيحلاىسومعفر
مهلهمدقيذلاماعطلااوضفرو،هللاقيرطاوضفرسانأ
ترسفةقرحملاتايحلامهتغدلو»فيخسلاماعطلا«هومسأو
ةيساحنلاةيحلاهذهنكتملو؟؟مهتتامإلمهئامديفاهمومس
ةدحاوةيحتناكو،هللاريبدتبتناكلبىسومراكتبانم
ناكو،»اهيلإرظنينملك«ءافشلةيفاكتناكاهنكلطقف
ةيحهتغدلنملكلديدجنمةايحلابهياهيلإرظنلا

اهنكلةقرحملاةيحلالكشاهلساحننمةيحتناكو!!ةقرحم
صخشىلعقبطنتفاصوألاهذهلكو!!اهمسنمةيلاخ
هنكلناسنإلاةروصذخأيذلاديحولاصلخملا،عوسيانبر
نملكلةايحلابهييذلاوناسنإلاةيطخنمًايلاخناك
لِا«ناميإلابهيلإرظني

ْ
ِيصاَقَأَعيَِمجاَياوُصُلْخٱَوَّـَيلِإاوُتِفَت

.)٤٥:٢٢شإ(»َرَخآَسْيَلَوُهللاٱاَنَأِّـينَألِضْرَألٱ

نمةيحانىرنانبترميتلازومرلاهذهلكيفو
يذلاحيسملاىرندلجلاةصمقأيفف،بيلصلالمعيحاون
قيرطحيسملادجنليباهةحيبذيفو،ناسنإلايرعوسكي
نمانيمحييذلاحيسملاىرنحونكلفيفو،هللاىلإانبارتقا
بآلابلقةبحمراونأانيلععشتقاحسإميدقتيفو،ةنونيدلا
طيسولاعوسيىرنبوقعيملسيفو،ديحولاهنبالذبيذلا
مدلاريشيحصفلافورخيفو،ءامسلاوضرألانيبديحولا
ةيطخعفرييذلاهللالمحىلإرصمضرأيفكوفسملا
ةبرضلمتحايذلاانديسىرنةبورضملاةرخصلايفو،ملاعلا
ةيساحنلاةيحلايفو،اناياطخلجأليهلإلالدعلافيس
ىلإةقدصمةرظنبصالخلالاونقيرطىرنةيربلايفةعوفرملا
هراونأببيلصلاانمامأعملياذكهوبولصملاحيسملا
.زومرلاهذهلكيفةعطاسلا

:نييواللارفسيفحئابذلا

رايتاهرمغدقوهتاحفصىرننييواللارفسأرقنذإو
ديحولاانحيبذىلإاهلكريشتيتلاحئابذلاءامدنمفراج
ىلإريشتيتلاةقرحملاةحيبذنعأرقنكانهف...ميظعلا
سايقلاىلعهللادجمنلعأوةيطخلاةلأسمىهنأنمكحيسملا
يتلاةمالسلاةحيبذنعأرقنو،)١نييوالأرقا(لمكألا
هعنصيذلامالسلاساسأىلعهللاعمةكرشلاىلإريشت
نعكلذكو،)٢٤-٧:١١>١٧-٣:١نييوال(بيلصلابحيسملا
هللاةنونيدىلإناريشتامهومثإلاةحيبذو،ةيطخلاةحيبذ
انليدبىلعاناياطخعضوامدنعةيطخلادضةديدشلا
هذهركذننحنو)٧-٦:١و١٩-٤٥:١نييوالأرقا(سودقلا
ثحبينأ،عسوتلاديرينملنيكرات،ماتراصتخابحئابذلا
يفةدوجوميهامك،حيسملاتوملةيماسلايناعملانعهسفنل
.ليلجلارفسلاذه

تاوبنلايفبيلصلا

حيسملاتومنعةحيرصتاوبنبةيوبنلارافسألارخذت
حضاولااهمامتإوتاوبنلاهذهركذأنألبقو،ةيرشبللدافك
ميركلائراقلارظنتفلأنأدوأ،حيسملاصخشيفحيرصلا
:ميدقلادهعلايفًادجةماهةظحالمىلإ

يفعوسيمسا«ناونعبةلاسريف»سالجرثرأ«انثدح
عميتمدخيفينبعتيامناكدقل«:لاق»ميدقلادهعلا
هنعتأبنتيذلاايسملاوهعوسيناكاذإ:مهلاؤسوهدوهيلا
ظفللارصحباهيفهمساركذُيملفيكف،ميدقلادهعلابتك
رصحبركُذدق»حيسملا«مسانأعمو؟ةدحاوةرمولو
ُعَطْقُي«أرقنثيح٩:٢٦لاينادلثمةريثكتاوبنيفظفللا
ملٱ
نأىلإ»عوسي«مسادجأنكأمليننأالإ»ُهَلَسْيَلَوُحيِسَْ
حرفلاطرفنمتفتهف،امموييفينيعسدقلاحورلاحتف
ميدقلادهعلايفًادوجوم»عوسي«مسالاسفنتدجوذإ
سفن،قوقبحرفسىلإنيوكتلارفسنم،ةرمةئميلاوح
اقوليف»ءارذعلاميرم«كالملاليئاربجهبرشبيذلامسالا
١:٣١.

ةرملكيف؟ميدقلادهعلايف»عوسي«مسادجننيأف
وأملكتملاريمضعم»صالخ«ةملكةوبنلااهيفركذت
عوسي«اهسفنيهةملكلاهذهنأدجنبئاغلاوأبطاخملا
لاقنيح١:٢١ىتميفتلمعتسايتلا»Yeshuaعوشيوأ
همساوعدتوًانبادلتسف«فسويلملحلايفبرلاكالم
كالملانأركذنلو»مهاياطخنمهبعشصلخيهنأل.عوسي

بيلصلاةيضقتاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا
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وأ،ةيزيلكنإلاوأ،ةينيتاللاةغللابفسويىلإثدحتيمل
ىنعمميرموفسويمهفدقوةيناربعلاةغللابلب،ةينانويلا
يمسينأميدقلادهعلايفةداعلاتناكذإ،مسالااذه
١٠:٢٥نيوكتعجار(ىنعمتاذءامسأبمهءانبأسانلا
نأبلوقلاعيطتسناننإفاذهىلعو)٢:١٠رخو٢٩:٣٢و
ًانبادلتسف«هللاقوفسويىلإملكتنيحبرلاكالم
همساوعدتوًانبادلتسف«ةيناربعلابلاق»عوسيهمساوعدتو
تعملدقو»مهاياطخنمهبعشصلخيهنألYeshuaصالخ
نيرشعوعبرأبيديدجتدعبحاضورونبةيآلاهذهيمامأ
زيزعلامسالااذهيفميدقلادهعلاتاريبدتلكتيأرذإةنس
.كرابملا

يناربعلامسالانأحوضورثكأبىرنلريسنانوعدف
دهعلايفروكذملا»عوسي«مساهسفنوه»Yeshuaعوشي«
.ديدجلا

كرابيأدبو،راضتحالاشارفىلعبوقعيمانامدنع
ددعيفوهدالوألبقتسمهتكربيفنلعيهللاحورناك،هينب

تاملكلاأرقننيوكتلارفسنم٤٩حاحصألانم١٨
كعوشيل«ةيناربعلايفتاملكلاو»برايترظتناكصالخل«
»عوسي«رظتنيناكبوقعينأاذهىنعمو»برايترظتنا
.يتآلا

لُقَكَّـنَأل«تايآلاهذهأرقن١٦-٩١:٩رومزميفو
ْ

َتْنَأ:َت
لَمُّبَراَي

ْ
لَعَج.يِإَج

ْ
لٱَت

ْ
َالَوٌَّرشَكيِقَالُيَال،َكَنَكْسَمَّـِيلَع

ْيَكِلَكِبُهَتَكِئَالَمِيصوُيُهَّـنَأل.َكِتَمْيَخْنِمٌةَبَْرضوُنْدَت
يفَكوُظَفَْحي َمِدْصَتَّـالَئِلَكَنوُلِمَْحييِدْيَألٱَىلَع.َكِقْرُطِّـلُكِ
َناَبْعُّثلٱَوَلْبِّـشلٱ.ُأَطَتِّـلِّـصلٱَوِدَسَألٱَىلَع.َكَلْجِرٍرَجَحِب
.يِمْسٱَفَرَعُهَّـنَألُهُعِّـفَرُأ.ِهيِّـجَنُأِيبَقَّـلَعَتُهَّـنَأل.ُسوُدَت
يفاَنَأُهَعَم.ُهَلُبيِجَتْسَأَفِينوُعْدَي .ُهُدِّـَجمُأَوُهُذِقْنُأِ.قيِّـضلٱِ
ةريخألاتاملكلاو»ِيصَالَخِهيِرُأَو،ُهُعِبْشُأِماَّـيَألٱِلوُطْنِم
.»يعوسيهيرأو«ةيناربعلايفيه

ةروصبةيناربعلايف»عوسي«ةملكءايعشإرفسيفدجنو
ِيصَالَخُهللاٱاَذَوُه«تاملكلاهذهأرقنذإةكرابمةيلج
طَأَف
ْ

َراَصْدَقَويِتَميِنْرَتَوِيتَوُّقَهَوَْهيَهاَيَّـنَأل،ُبِعَتْرَأَالَوُّنِئَم
.)١٢:٢شإ(»ًاصَالَخِيل

الونئمطأفيعوسيهللااذوه«ةيناربعلايفتاملكلاو
»عوسي«يلراصدقويتمينرتويتوقهوهيهاينأل.بعترأ
ِعيِباَنَيْنِمٍحَرَفِبًاهاَيِمَنوُقَتْسَتَف«ةلئاقةوبنلارمتستمث
خلٱ
ْ

.)١٢:٣شإ(»)عوسي(عيبانينميأِصََال

ةرباعةثداحركذأ،حيحصلاريسفتلااذهدكؤأيكلو
رادو،يدوهيصخشعمةرمتلباقتدقف،يعمتثدح
دقو»ليلجثيدحلكزكرم«عوسيصخشلوحثيدحلا
دهعلايفعوسيمسادوجومدعبيدوهيلاكلذضرتعا
مجرتينأهيلإتبلطيننكلو،ةرشابمةباجإهبجأملو،ميدقلا
،ةيزيلكنالاىلإةيناربعلانم٦٢:١١شإيفةدوجوملاةيآلايل
ةلوهسبةيآلامجرتفةيناربعلاةغللايفًاذاتسألجرلاناكو
ىلإربخأدقبرلااذوه«ةيآللهتمجرتيههذهو،ةميظع
اه.تأ»كعوشي«اذوهنويهصةنبالاولوق.ضرألاىصقأ
رمحاهتمجرتنمىهتناامدنعو،همامأهؤازجوهعمهترجأ
ةملكةمجرتبيدييفًاراتبًاحالسعضوهنأىأرهنأل،ههجو
:ًالئاقفتهف»كعوسيوأكعوشي«ةملكىلإ»كصلخم«
هذهب»كصلخم«ةملكةءارقلينتعفدكنإسالجديس
الفأ،يهامكهللاةملكتأرقكنإ:الكهتبجأف.ةروصلا
نإ،صخشمسايه»كصلخم«ةملكنأىرتنأعيطتست
!!همادقهءازجنإو،هعمهترجأنإو،تآصخشلااذه
نأقثاوانأ:لوقيوهويناربعلاهباتكراضحإبعرسأذئدنعو
دحاونيتخسنلانأدجواملف،كباتكنعفلتخييباتك
.ةحضاولاةقيقحلابملس

ناعمسةصقيفًاناعملرثكأةقيقحلاهذهىرننحنو
يفٌلُجَرَناَكَو«تاملكلاهذهيفاهأرقنيتلاخيشلا ِ
،َليِئاَْرسِإَةَيِزْعَتُرِظَتْنَيًاّيِقَتًاّراَبَناَك،ُناَعْمِسُهُمْسٱَميِلَشُروُأ
لٱُحوُّرلٱَو

ْ
ِحوُّرلٱِبِهْيَلِإَيِحوُأْدَقَناَكَو.ِهْيَلَعَناَكُسُدُق

لٱ
ْ

ملٱىَرَيَالُهَّـنَأِسُدُق
ىَتَأَف.ِّـبَّـرلٱَحيِسَمىَرَيْنَأَلْبَقَتْوَْ

هلٱَىلِإِحوُّرلٱِب
َْ

،ُهاَوَبَأَعوُسَيِّـيِبَّـصلٱِبَلَخَداَمَدْنِعَو.ِلَكْي
َكَراَبَوِهْيَعاَرِذَىلَعُهَذَخَأ،ِسوُماَّـنلٱِةَداَعَبَسَحُهَلاَعَنْصَيِل
طُتَنآلٱ:َلاَقَوَهللاٱ

ْ
،ٍمَالَسِبَكِلْوَقَبَسَحُدِّـيَساَيَكَدْبَعُقِل

تاملكلاو)٣٠-٢:٢٥اقول(»َكَصَالَخاَتََرصْبَأْدَقَّـيَنْيَعَّـنَأل
نأًانيقيو!!»كعوسياترصبأدقينيعنأل«ًايفرحةريخألا
،هيدينيبهلمحو،هسمللب،طقفعوسيرصبيمللجرلا
هللاعوسي«هايؤرلقيمعلاحرفلابساسحإلاهبلقيفضافف
.»هللاصالخ-

دهعلارافسأيفةيفيكلاهذهبًارهاظعوسيمساانيأرذإو
نيرشعوةسمخركذبثيدحنميلياميفيفتكأس،ميدقلا
ةمكاحمو،ميلستةنمضتمميدقلادهعلايفتدرو،ةوبن
نوريثكءايبنأاهبقطندقوحيسملاعوسيانبرنفدو،تومو
يأ،حيسملالبق٥٠٠ةنسىلإ١٠٠٠ةنسنمةفلتخمةنمزأيف
ًايفرحاهلكتمتدقتاوبنلاهذهنكلو،لايجأةسمخةدم
موييفيأةعاسنيرشعوعبرألالخحيسملاصخشيف

بيلصلاةيضقتاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا
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صالخإيفعباتنلف،ديجملادلاخلابيلصلامويوه،دحاو
.كرابملاعوسيانبريفتمتفيكوتاوبنلاهذه

ةضفلانمنيثالثبحيسملاعيب-١
لُقَف«ةوبنلاهذهايركزرفسيفأرقن

ْ
َهلُت
ُ

يفَنُسَحْنِإ«:ْم ِ
َنيِثَالَثِيتَرْجُأاوُنَزَوَف.»اوُعِنَتْمٱَفَّـالِإَوِيتَرْجُأِينوُطْعَأَفْمُكِنُيْعَأ
لٱَنِم

ْ
ىتماهركذوةوبنلاهذهتمتدقو)١١:١٢كز(»ِةَّـضِف

يِذَّـلٱ،ََرشَعْيَنْثالٱَنِمٌدِحاَوَبَهَذٍذِئَنيِح«ًالئاقريشبلا
لٱِءاَسَؤُرَىلِإ،َّـيِطوُيْرَخْسِإلٱاَذوَُهيىَعْدُي

ْ
اَذاَم:َلاَقَوِةَنَهَك

لَسُأاَنَأَوِينوُطْعُتْنَأَنوُديِرُت
ِّـ

َنِمَنيِثَالَثُهَلاوُلَعَجَف؟ْمُكْيَلِإُهُم
لٱ
ْ

.)١٥و٢٦:١٤ىتم(»ِةَّـضِف

هذيمالتنمبحاصدوهيللحيسملاملس-٢
ٌوُّدَعَسْيَلُهَّـنَألأ«لاقفرومزملابحاصكلذنعأبنتدقو

ْلَب.ُهْنِمَئِبَتْخَأَفَّـَيلَعَمَّـظَعَتِيضِغْبُمَسْيَل.َلِمَتْحَأَفُِينِّـريَعُي
لِإ،ِيليِدَعٌناَسْنِإَتْنَأ

ْ
َحتْتَناَكُهَعَميِذَّـلٱ،يِقيِدَصَويِف

ْ
وُل

لٱاَنَل
ْ

يفُبَهْذَناَّـنُكِهللاٱِتْيَبَىلِإ.ُةَْرشِع جلٱِ
ْ

:٥٥زم(»ِروُهُْم
ُلُجَرًاضْيَأ«رخآرومزميفةوبنلاهذهتءاجامك.)١٤-١٢
زم(»ُهَبِقَعَّـَيلَعَعَفَر،يِزْبُخُلِكآ،ِهِبُتْقَثَويِذَّـلٱ،يِتَمَالَس
اَميِفَو«ًالئاقًاضيأىتماهركذوةوبنلاهذهتمتو)٤١:٩
ٌعَْمجُهَعَمَوَءاَجْدَقََرشَعْيَنْثالٱُدَحَأاَذوَُهياَذِإ،ُمَّـلَكَتَيَوُه
لٱِءاَسَؤُرِدْنِعْنِمٍِّيصِعَوٍفوُيُسِبٌريِثَك

ْ
لِلَف...ِةَنَهَك

ْ
ِتْقَو

ُهَلَلاَقَف.ُهَلَّـبَقَو!يِدِّـيَساَيُمَالَّـسلٱ:َلاَقَوَعوُسَيَىلِإَمَّـدَقَت
ِمل،ُبِحاَصاَي:ُعوُسَي

َ
لَأَواوُمَّـدَقَتٍذِئَنيِح؟َتْئِجاَذا

ْ
َيِداَيَألٱاُوَق

.)٥٠و٤٩و٢٦:٤٧ىتم(»ُهوُكَسْمَأَوَعوُسَيَىلَع

ميلستلًانمثاذوهياهذخأيتلاةضفلا-٣
:يراخفلاىلإتيقلأحيسملا
لَأ:ُّبَّـرلٱِيلَلاَقَف«هلوقبايركزاهركذةوبنلاهذهو

ْ
َىلِإاَهِق

لٱ
ْ

لٱَنَمَّـثلٱ،ِّـيِراَّـخَف
ْ

مثيِذَّـلٱَميِرَك
َّـَ

َنيِثَالَّـثلٱُتْذَخَأَف.ِهِبِينوُن
لٱَنِم

ْ
لَأَوِةَّـضِف

ْ
لٱَىلِإاَهُتْيَق

ْ
يفِّـيِراَّـخَف :١١ايركز(»ِّـبَّـرلٱِتْيَبِ

)اذوهي(َحَرَطَف«اهمامتإنعأرقنوةوبنلاهذهتمتو)١٣
لٱ
ْ

يفَةَّـضِف هلٱِ
َْ

َذَخَأَف.ُهَسْفَنَقَنَخَوىَضَمَّـمُث،َفََرصْنٱَوِلَكْي
لٱُءاَسَؤُر

ْ
لٱِةَنَهَك

ْ
لُنْنَأُِّلَحيَال:اوُلاَقَوَةَّـضِف

ْ
يفاَهَيِق خلٱِ

ْ
اََّـهنَألِةَناَزِ

مث
ََ

هباَْوَرتْشٱَواوُرَواَشَتَف.ٍمَدُن لٱَلْقَحاَِ
ْ

لِلًَةَربْقَمِّـيِراَّـخَف
ْ

»ءاَبَرُغ
اهمامتإوةوبنلانملكيفهنأظحالو.)٧-٢٧:٥ىتم(
نمثلاناكو)٢(ةضفنمناكنمثلانأ)١(:ققحتن
ىقلأدقو)٤(ىقلأهنأو)٣(٢٧:٣تمةضفلانمنيثالث
لقحءارشيفمهاردلاتمدختسادقو)٥(برلاتيبيف

.يراخفلا

اوبرهوهوكرتحيسملاديسلاذيمالت-٤
لٱَتَّـتَشَتَتَفَيِعاَّـرلٱِبِْرضِا«ةوبنلالوقتو

ْ
:١٣ايركز(»ُمَنَغ

»اوُبَرَهَوْمُهُّلُكُذيِمَالَّـتلٱُهَكَرَت«أرقنذإًايفرحتمتدقو)٧
.)١٤:٥٠سقرمًاضيأأرقا٢٦:٥٦تم(

اوناكحيسملادضاودهشنيذلادوهشلا-٥
روزدوهش
ْمَلْعَأَْملاَّـمَعَو،َنوُموُقَيٍروُزُدوُهُش«ةوبنلايههذهو

بلصلاموييفةوبنلاهذهتمتو)٣٥:١١زم(»يِنَنوُلَأْسَي
لٱُءاَسَؤُرَناَكَو«

ْ
ملٱَوُخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك

طَيُهُّلُكُعَمْجَْ
ْ

َةَداَهَشَنوُبُل
َمَّـدَقَتًاريِخَأْنِكٰلَو.اوُِدَجيْمَلَف.ُهوُلُتْقَيْيَكِلَعوُسَيَىلَعٍروُز
.)٦٠و٢٦:٥٩تم(»روُزاَدِهاَش

ههجوىلعقصُبو،حيسملابُرض-٦
لَذَب«ةلئاقلاةوبنلايفاذهءاجدقو

ْ
َنيِبِراَّـضلِليِرْهَظُت

لٱِنَعُْرتْسَأَْمليِهْجَو.َنيِفِتاَّـنلِلَّـيَّـدَخَو
ْ

لٱَوِراَع
ْ
شإ(ِ»قْصَب

طَأٍذِئَنيِح«تاملكلايفةوبنلاهذهتمتو)٥٠:٦
ْ

َهلَقَل
ُ

ْم
»َبَلْصُيِلُهَمَلْسَأَوُهَدَلَجَفُعوُسَياَّـمَأَو،َساَباَراَب)سطاليب(
يفاوُقَصَبٍذِئَنيِح«)٢٧:٢٦تم( َنوُرَخآَو،ُهوُمَكَلَوِهِهْجَوِ
ليصافتلاىرننأةظحالملابريدجو)٢٦:٦٧ىتم(»ُهوُمَطَل
)٢(بُرض)١(دقعوسيفاهمامتإوةوبنلانملكيفةقفتملا
اقولأرقا(همسجءازجألكىلعكلذكوههجوىلعبُرضو

.هيلعقصُبو)٣()٢٢:٦٤

هيلعنيكتشملامامأًاتماصحيسملاناك-٧
،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَتَفَوُهاَّـمَأَمِلُظ«ةوبنلايفدرواماذهو
ْمَلَفاَهيِزّاَجَماَمَأٍةَتِماَصٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱَىلِإُقاَسُتٍةاَشَك
اَمَنْيَبَو«اهمامتإنعءاجاماذهو)٥٣:٧شإ(»ُهاَفْحَتْفَي
لٱُءاَسَؤُرَناَك

ْ
.ٍءَْيشِبِْبُجيَْملِهْيَلَعَنوُكَتْشَيُخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك

ُهِْبُجيْمَلَف؟َكْيَلَعَنوُدَهْشَيْمَكُعَمْسَتاَمَأ:ُسُطَاليِبُهَلَلاَقَف
لٱَبَّـجَعَتىَّـتَح،ٍةَدِحاَوٍةَمِلَكْنَعَالَو

ْ
:٢٧تم(»ًاّدِجِيلاَو

١٤-١٢(.

انماثآلجألقحُسوحيسملاحرُج-٨
ِلْجَألٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجمَوُهَو«ةوبنلالوقت

)٥٣:٥شإ(»اَنيِفُشِِهُربُحِبَو،ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت.اَنِماَثآ
َعوُسَيُسُطَاليِبَذَخَأٍذِئَنيِحَف«تاملكلايفاهمامتإءاجو
لٱَرَفَضَو.ُهَدَلَجَو

ْ
َىلَعُهوُعَضَوَوٍكْوَشْنِمًاليِلْكِإُرَكْسَع

لَأَو،ِهِسْأَر
ْ
َكِلَماَيُمَالَّـسلٱ:َنوُلوُقَياوُناَكَو،ٍناوُجْرُأَبْوَثُهوُسَب

لٱ
ْ

لَياوُناَكَو.ِدوُهَي
ْ

.)٣-١٩:١وي(»ُهَنوُمِط

بيلصلاةيضقتاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا
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طرفنمبيلصلاتحتحيسملاطقس-٩
ءايعإلا
،ِمْوَّـصلٱَنِماَتَشَعَتْرٱَياَتَبْكُر«ةوبنلايفءاجاماذهو
هذهتمتدقو)١٠٩:٢٤زم(»ٍنَمِسْنَعَلِزُهيِْمَحلَو
وي(»ُهَبيِلَصٌلِماَحَوُهَو)عوسي(َجَرَخَف«تاملكلايفةوبنلا

هفعضطرفنمبيلصلالمحىلعوقيملهنألو-)١٩:١٧
...ًاّيِناََوْريَقًالُجَر،َناَعْمِساوُكَسْمَأِهِباْوَضَماَّـَملَو«أرقن
لَخُهَلِمْحَيِلَبيِلَّـصلٱِهْيَلَعاوُعَضَوَو

ْ
.)٢٣:٢٦ول(»َعوُسَيَف

بيلصلاىلعهيلجروهيديدونجلابقث-١٠
.ٌبَالِكِيبْتَطاَحَأْدَقُهَّـنَأل«ةوبنلايفءاجاماذهو
:٢٢زم(»َّـَيلْجِرَوَّـيَدَياوُبَقَث.يِنْتَفَنَتْكٱِراَْرشَألٱَنِمٌةَعاََمج
ملٱَىلِإِهِباْوَضَماَّـَملَو«ًايفرحةوبنلاهذهتمتو)١٦

يِذَّـلٱِعِضْوَْ
بلُصدقو)٢٣:٣٣ول(»َكاَنُهُهوُبَلَص»َةَمُجُْمج«ىَعْدُي
هيدياوبقثذإ،نامورلااهداتعايتلاةيفيكلابدجملاهلحيسملا
اماذهوبيلصلابدسجلاتبثيىتحةريبكريماسمبهيلجرو
يفِْرصْبُأَْملْنِإ«اموتلاقذإانحويليجنإيفًاحضاوهدجن ِ
ملٱَرَثَأِهْيَدَي

ُباَوْبَألٱَوُعوُسَيَءاَجَف...ْنِموُأَال..ِ.ريِماَسَْ
يفَفَقَوَو،ٌةَقَّـلَغُم لٱِ

ْ
َكَعِبْصِإِتاَه:اَموُتِلَلاَقَّـمُث...ِطَسَو

.)٢٧و٢٠:٢٥انحوي(»َّـيَدَيِْرصْبَأَواَنُهَىلِإ

صوصلعمحيسملابلص-١١
مثَأَعَمَِيصْحُأَو«ةوبنلاتلاقدقو

ََ
)٥٣:١٢شإ(»ٍة

ِهِنيِمَيْنَعًادِحاَو،ِنْيَّـصِلُهَعَماوُبَلَصَو«تاملكلايفتمتو
لٱَّـمَتَف.ِهِراَسَيْنَعَرَخآَو

ْ
لٱُباَتِك

ْ
مثَأَعَمَِيصْحُأَو:ُلِئاَق

ََ
رم(»ة

.)٢٨و١٥:٢٧

هيدهطضملجألديسلاىلص-١٢
يفَعَفَشَو«ةوبنلايههذهو ملٱِ

)٥٣:١٢شإ(»َنيِبِنْذُْ
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي:ُعوُسَيَلاَقَف«اهمامتإاذهو

ُ
َالْمَُّـهنَأل،ْم

.)٢٣:٣٤ول(»َنوُلَعْفَياَذاَمَنوُمَلْعَي

ىلعهوأرامنيحمهسوؤرسانلازه-١٣
بيلصلا
َّـَيلِإَنوُرُظْنَي.ْمُهَدْنِعًاراَعُتِْرصاَنَأَو«ةوبنلاتلاق
َناَكَو«لوقلايفتمتو)١٠٩:٢٥زم(»ْمُهَسوُؤُرَنوُضِغْنُيَو
ملٱ
:٢٧تم(»ْمُهَسوُؤُرَنوُّزَُهيْمُهَوِهْيَلَعَنوُفِّـدَُجيَنوُزاَتْجُْ

٣٩(.

بولصملاحيسملابسانلاأزهتسا-١٤
لَفِّـبَّـرلٱَىلَعَلَكَّـتٱ«ةوبنلايفاذهءاجو

ْ
ُهْذِقْنُيِل.ِهِّـجَنُي

ةوبنلاتمتو.٧ددعظحال)٨و٢٢:٧زم(»ِهِبَّـُرسُهَّـنَأل

لٱُءاَسَؤُرَكِلٰذَكَو«أرقنذإًامامت
ْ

َنوُئِزْهَتْسَيْمُهَوًاضْيَأِةَنَهَك
لٱَعَم

ْ
لَف،ِهللاٱَىلَعَلَكَّـتٱِدَق...:اوُلاَقِخوُيُّشلٱَوِةَبَتَك

ْ
ُهْذِقْنُي

.)٤٣و٢٧:٤١تم(»ُهَداَرَأْنِإَنآلٱ

صخشىلإبارغتساببعشلارظن-١٥
بولصملا
يفَنوُسَّـرَفَتَيَوَنوُرُظْنَيْمُهَو«ةوبنلاهتلاقاماذهو زم(»َّـِ

ول(»َنوُرُظْنَيَنيِفِقاَوُبْعَّـشلٱَناَكَو«اهمامتإاذهو)٢٢:١٧
٢٣:٣٥(.

اهيلعاوقلأوحيسملابايثدونجلامستقا-١٦
ةعرقلا
،ْمُهَنْيَبِيباَيِثَنوُمِسْقَي«لوقلاباذهةوبنلاتركذدقو
يفاهمامتإءاجو)٢٢:١٨زم(»َنوُِعَرتْقَيِيساَبِلَىلَعَو
لٱَّـنِإَّـمُث«تاملكلا

ْ
اوُذَخَأ،َعوُسَياوُبَلَصْدَقاوُناَكاَّـَملَرَكْسَع

اوُذَخَأَو.ًامْسِقٍّيِرَكْسَعِّـلُكِل،ٍماَسْقَأَةَعَبْرَأاَهوُلَعَجَوُهَباَيِث
لٱ
ْ

لٱَناَكَو.ًاضْيَأَصيِمَق
ْ

ُهُّلُكًاجوُسْنَم،ٍةَطاَيِخِْريَغِبُصيِمَق
ِملِهْيَلَعُِعَرتْقَنْلَب،ُهُّقُشَنَال:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَبَلاَقَف.ُقْوَفْنِم

َ
ْن

لٱَّـمِتَيِل.ُنوُكَي
ْ

لٱُباَتِك
ْ

ِيساَبِلَىلَعَوْمُهَنْيَبِيباَيِثاوُمَسَتْقٱ:ُلِئاَق
لَأ
ْ

ىحوملاةوبنلاهذهقدأامو.)٢٤و١٩:٢٣وي(»ًةَعْرُقاْوَق
صيمقلاامأو،ركسعلانيبتمسقحيسملابايثف،اهب
،مهدحأبيصننمعقووةعرقلاهيلعاوقلأهوقزمياليكلف
نأالولةداضتمرهاظلابسحودبتتناكقئاقحهذهو
.بيلصلاثداوحاهتحضوأ

نارجهلابساسحإلاةخرصحيسملاخرص-١٧
ِمل،يِٰهلِإ!يِٰهلِإ«بيلصلارومزميفةوبنلالوقتو

َ
اَذا

ُعوُسَيَخََرص«لوقلايفتمتدقو)٢٢:١زم(»يِنَتْكَرَت
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ:ًالِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِب

َ
:٢٧ىتم(»؟يِنَتْكَرَتاَذا

٤٦(.

ًالخوًارمهوطعأ-١٨
يفَنوُلَعَْجيَو«ةوبنلايههذهو لَعيِماَعَطِ

ْ
يفَو،ًامَق ِ

الَخيِنَنوُقْسَيِيشَطَع

َدْعَب«اهمامتإاذهو،)٦٩:٢١زم(»

طَعاَنَأ:َلاَق...اَذٰه
ْ

الَخًاّوُلَْممًاعوُضْوَمٌءاَنِإَناَكَو.ُناَش


،
ألَمَف

ُ
خلٱَنِمًةَجْنِفْسِإاو

ْ
َىلِإاَهوُمَّـدَقَواَفوُزَىلَعاَهوُعَضَوَو،ِّـَل

.)٢٩و١٩:٢٨وي(»ِهِمَف

بآلايدييفهحورعدوتسا-١٩
يف«ةوبنلاتلاقدقو :٣١زم(»يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكِدَيِ

ٍتْوَصِبُعوُسَيىَداَنَو«تاملكلايفاهمامتإءاجو.)٥
يف،ُهاَتَبَأاَيٍ:ميِظَع .)٢٣:٤٦ول(»يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكْيَدَيِ

بيلصلاةيضقتاوبنلاوزومرلايفبيلصلا:ثلاثلالصفلا
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ًاديعباوفقوحيسملاباحصأ-٢٠
،يِتَبَْرضَهاَُجتَنوُفِقَيِيباَحْصَأَويِئاَّـبِحَأ«ةوبنلايههذهو
َناَكَو«ًايفرحتمتو،)٣٨:١١زم(»ًاديِعَباوُفَقَوِيبِراَقَأَو
جلٱَنِمُهَنْعِبَتْدَقَّـنُكٌءاَسِنَو،ِهِفِراَعَمُعيَِمج

ْ
ْنِمَنيِفِقاَو،ِليَِل

.)٢٣:٤٩ول(»َكِلٰذَنوُرُظْنَيٍديِعَب

حيسملاماظعرسكُتمل-٢١
اَهْنِمٌدِحاَو.ِهِماَظِعَعيَِمجُظَفَْحي«ةوبنلايفءاجامكيلإو
ُعوُسَياَّـمَأَو«اهمامتإنعءاجامو)٣٤:٢٠زم(»ُِرسَكْنَيَال
...َتاَمْدَقُهْوَأَرْمَُّـهنَأل،ِهْيَقاَساوُِرسْكَيَْملِهْيَلِإاوُءاَجاَّـمَلَف
لٱَّـمِتَيِلَناَكاَذٰهَّـنَأل

ْ
لٱُباَتِك

ْ
وي(»هْنِمَُرسْكُيَالٌمْظَع:ُلِئاَق

نييرخأنيتوبندنعفقننأانبقيليو)٣٦و١٩:٣٣
ُّلُكْتَلَصَفْنٱ«لوقي٢٢:١٤رومزميفف،هماظعصوصخب
فاكنيلجرلاونيديلانمبيلصلاىلعقيلعتلاف»يِماَظِع
قلُعهدسجنأركذتنامدنعًاصوصخهماظعلصفينأب
٢٢:١٧رومزميفو،ضرألاىلعةعوضوميهوةبشخلاىلع
ةرابعلاهذهمهفننأردقنو»يِماَظِعَّـلُكِيصْحُأ«أرقن
ًانايرعبيلصلاىلعًاقلعمكرُتدقحيسملانأفرعنامدنع
هماظعىرتنأنكمملانمناكدقفاذلو،١٩:٢٣انحوي
مالآو،دسجلادادتمانأذإ،ميلالاعضولااذهيفوهو
نأنكمملانمناكىتحةحضاوماظعلاتلعجبيلصلا
.دعُت

بيلصلاىلعحيسملابلقباذ-٢٢
لَقَراَص«ةوبنلاهتركذاماذهو

ْ
يفَباَذْدَق.ِعْمَّـشلٱَكيِب ِ

تاملكلايفةوبنلاتمتو)٢٢:١٤زم(»يِئاَعْمَأِطَسَو
لٱَنِمًادِحاَوَّـنِكٰل«

ْ
لِلَو،ٍةَبْرَحِبُهَبْنَجَنَعَطِرَكْسَع

ْ
َجَرَخِتْقَو

.)١٩:٣٤وي(»ٌءاَمَوٌمَد

لدي،نوعطملابنجلانمءاملاومدلاجورخنأًانيقيو
.ةقيقحرجفنادقبلقلانأىلعةديكأةلالد

هبنجيفهونعط-٢٣
)١٢:١٠كز(»ُهوُنَعَطيِذَّـلٱ،َّـَيلِإَنوُرُظْنَيَف«ةوبنلاكيلإو
لٱَنِمًادِحاَوَّـنِكٰل«اهمامتإكيلإو

ْ
»ٍةَبْرَحِبُهَبْنَجَنَعَطِرَكْسَع

.)٣٧-٣٥دادعألاًاضيأأرقا()١٩:٣٤وي(

بلصلامويمالظ-٢٤
يفُنوُكَيَو«ةوبنلاتلاق لٱَكِلَذِ

ْ
،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي،ِمْوَي

يفَسْمَّـشلٱُبِّـيَغُأِّـينَأ يفَضْرَألٱُمِتْقُأَو،ِرْهُّظلٱِ »ٍروُنِمْوَيِ
ِةَعاَّـسلٱَنِمَو«أرقنذإةوبنلاهذهتمتو)٨:٩سوماع(
لُظْتَناَكِةَسِداَّـسلٱ

ْ
»ِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَىلِإِضْرَألٱِّـلُكَىلَعٌةَم

اوناكدوهيلانأ«:لوقننأركذلابريدجو)٢٧:٤٥ىتم(
ىلإسمشلاقورشنمةعاسةرشعيتنثامويلانوبسحي
،ًامامترهظلايهةسداسلاةعاسلانأكلذىنعمو-اهبورغ
.»رهظلادعبةثلاثلاةعاسلاقفاوتةعساتلاةعاسلانأو

عمتامهنأعمينغناسنإربقيفنفد-٢٥
نيصل
َعَمَو،ُُهْربَقِراَْرشَألٱَعَمَلِعُجَو«ةوبنلاهتركذاماذهو
يفًامامتةوبنلاتمتدقو)٥٣:٩شإ(»ِهِتْوَمَدْنِعٍّيِنَغ
ملٱَناَكاَّـَملَو«تاملكلا

ُهُمْسٱِةَماَّـرلٱَنِمٌّيِنَغٌلُجَرَءاَج،ُءاَسَْ
لِتًاضْيَأَوُهَناَكَو-ُفُسوُي

ْ
َىلِإَمَّـدَقَتاَذٰهَف.َعوُسَيِلًاذيِم

جلٱُفُسوُيَذَخَأَف...َعوُسَيَدَسَجَبَلَطَوَسُطَاليِب
ْ

ُهَّـفَلَوَدََس
يفُهَعَضَوَو،ٍّيِقَنٍناَّـتَكِب جلٱِِهْربَقِ

ْ
.)٦٠-٢٧:٥٧تم(»ِديَِد

تائمتلغشيتلا،ةحيرصلاةحضاولاتاوبنلاهذه
لالخودحاوصخشيفًايفرحمتتنأىنعمام،نينسلا
؟!؟دحاوموي

ضرغلانعديعبلقعلكلمدقيتاوبنلاهذهمامتإنإ
يذلاهللانمهبىحومسدقملاباتكلانأىلع،ًايوقًاناهرب
دهعوهميدقلادهعلانأىلعو،ةيادبلانمةياهنلافرعي
ىلعو،حيسملاصخشىلإاهلكريشتيتلاتاوبنلاوزومرلا
نأدبالناكيتلا،لالظلاوزومرلاةنايديهةيدوهيلانأ
عوسييفدسجتملاقحلاةنايداهنألاهدعبةيحيسملايتأت
صلخمًاقحوًالعفوهحيسملاعوسينأىلعو،بولصملا
َلَّـمَكُتْيَكِل«ناكتاوبنلاهذهمامتإنأىلعو،ةيرشبلا
نمهبدوعوملاصلخملايف)٢٦:٥٦ىتم(»ِءاَيِبْنَألٱُبُتُك
ْتَبِتُكْدَقَفِهِذٰهاَّـمَأَو«بيبحلاذيملتلاانحويلوقيامك،هللا
ملٱَوُهَعوُسَيَّـنَأاوُنِمْؤُتِل

اَذِإْمُكَلَنوُكَتْيَكِلَو،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
.)٢٠:٣١انحوي(»ِهِمْسٱِبٌةاَيَحْمُتْنَمآ

بولصملاةيصخش:عبارلالصفلا

ُهَّـنَأل«ىربكةنعلحيسملابلصلبقبيلصلاناك
لَم:ٌبوُتْكَم

ْ
لُعْنَمُّلُكٌنوُع

ِّـ
)٣:١٣الغ(»ٍةَبَشَخَىلَعَق

ًازفاحو،ناجيتلاةنيزهيلعوهبلُصنأدعبىحضأهنكل
.ناديملكيفةيحضتلاوةمدخلل

ىلإنوعلملابيلصلالّوحيذلاصخشلااذهوهنمف
رهظيبندرجموهله!!؟بوعشلاريهامجهبدوقيناجلوص
ةايحعفرينأدارأيعامتجإحلصموهمأ؟نيطسلفيف

بحاصوهمأ؟خيراتلاةرقابعنمذفيرقبعوهمأ؟رشبلا

بيلصلاةيضقبولصملاةيصخش:عبارلالصفلا
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،ءايبنألاقوفوهمأ؟اهبنمآيتلاةلاسرلايدؤيلةلاسر
؟تالاسرلاباحصأو،ةرقابعلاو،نيحلصملاو

لاثمأماظعلالاجرلانمتارشعخيراتلايفرهظدقل
،نوـيـلــبـاـنو،ردـــنـكــسالاو،ـوـطــسرأو،نـوـطالــفأو،طارـــقـس
ءالؤهنكل،يدناغو،سويشفنوكو،اذوبو،يوتسلوتو
عوسيفلجأ!!بكوكلااذهمامأ،بهشلاكنودبيًاعيمج

ركذيو!!ءالؤهلكقوفو،ءالؤهلكنممظعأحيسملا
،حيسملاةيصخشةمظعدكؤتبابسأةدعرميوزروتكد
يفحيسملاعضودقهسفنخيراتلانأبابسألاهذهلوأو
،هداليمخيراتنمخرؤتةثداحلكف،ميظعلاهحرسمزكرم
برغلاوقرشلايفبتكلاو،تالجملاو،فحصلالكو
ًالصافًادحراصيذلا،خيراتلااذهنمءادتبانمزلايصحت
نيبلصفف،ليللادبكقشرونلانممهسك،رشبلاةايحيف
.رحسلاءانسومالظلاةمحف

هنأوهفحيسملاةمظعدكؤييذلايناثلاببسلاامأ
يتلاةبعصلاةقيمعلاةلئسألالكنعةعطاقتاباجإباجأ
ةايحلاىلعًاعطاسًارونقارأف،ةفسالفلالوقعبتلاج
نعباجأو!!ةعيبطلاوهللاو!!ةيصخشلاوقحلاو!!ريصملاو
؟ريصملانيأىلإو؟نحننيأ:نيلئاستملانيركفملاةلئسأ
ةايحيفملألارسامو؟ريرشلاملاعلااذهيفنحناذاملو
ةريسعلازاغلألاهذهلكنعحيسملاباجأ،لجأ؟رشبلا
!!ةعنامةعماجتاباجإمهفلا

وهو،حيسملاةيصخشةمظعدكؤيثلاثببسكانهو
دنعحرطدق،ايقيرفإوايسآيفو،برغلانادلبيفنفلانأ
ىقيسوملاف...فحتنمهبداجامعدبأيرصانلايمدق
ناحلأيفاهلالجواهلامججوأىلإتمسدقةيبوروألا
ةراجحلاو،حيسملاديجمتلاهافلأيتلا»رازوم«و»لدناه«
»ولجنأليئاخيم«يدينيبةعورولالجيفتقطنءامصلا
نفو،حيسملاةايحلةعئارلادهاشملاهذهاهنمماقأامدنع
نوسدنهملاداشنيحلالجلاىرذىلعأىلإلصودقءانبلا
.حيسملالجألىربكلاتايئاردتاكلا

سايقملاوهنايدألالكيفحيسملانإفهلكاذهقوفو
هدكأو،مالسإلاةجحيلازغلااذهلاق،قالخأللىلعألا
ملمويلاىلإو،يدناغهبفرتعاو،يمورلانيدلالالج
ةايحيفرثعهنإلوقينأىلعدحلمؤرجيملو،خرؤمعطتسي
.فعضلانمةحسموأمثإلانمةسمىلعحيسملا

نأنودهذهكةميظعةيصخشرمتنأنكميلهف
ةمخضلااهتاموقمفرعنو،سردلانماهقحاهيطعن
.ةقيمعلا

ةقيقحنعلؤاستلاىلإءرملاعفديسفنللصالخإلانإ
هفقييذلافقومللةبسنلابهنألكلذ،حيسملاةيصخش
يفو،ضرألايفهريصمفقوتيةيصخشلاهذهءازإبناسنإلا
فرعننأدبال،حيسملاةيصخشققحتنيكلو.ةيتآلاةايحلا
،هسفننعوههتداهشو،هئادعأةداهشو،هئاقدصأةداهش
.هنعهللاةداهشو

:نييراوحلاةداهش

اَنَأِّـينِإُساَّـنلٱُلوُقَيْنَم«هذيمالتًامويحيسملاديسلالأس
ملٱاَّـنَحوُيٌمْوَق:اوُلاَقَف؟ِناَسْنِإلٱُنْبٱ

،اَّـيِليِإَنوُرَخآَو،ُناَدَمْعَْ
َهلَلاَق.ِءاَيِبْنَألٱَنِمٌدِحاَوْوَأاَيِمْرِإَنوُرَخآَو

ُ
ْنَم،ْمُتْنَأَو:ْم

طُبُناَعْمِسَباَجَأَف؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَت
ْ

ملٱَوُهَتْنَأ:ُسُر
ُنْبٱُحيِسَْ

حلٱِهللاٱ
ْ

َّـنِإ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَيَكَلىَبوُط:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف.ِّـَي
يفيِذَّـلٱِيبَأَّـنِكٰل،َكَلْنِلْعُيَْملًامَدَوًاْمَحل تم(»ِتاَواَمَّـسلٱِ
١٧-١٦:١٣(.

الو»يحلاهللانبا«وهحيسملانأباونمآنويراوحلاف
نيذلانمًادوهياوناكنييراوحلاءالؤهنأانلابنعبرغي
ٰهلِإُّبَّـرلٱَوُهاَنَأ«ةلئاقلاةيصولانوفرعي

ُ
ْنِمَكَجَرْخَأيِذَّـلٱَك

ِهلآَكَلْنُكَيَال...َْرصِمِضْرَأ
َ

٥:٦ثت(»يِماَمَأىَرْخُأٌة
ةايحىلعبرقنعمهعالطامغرمهنإفكلذعمو.)٧و
مونوبعتورقفنماهيفامبسانللاهنيودتو،حيسملاديسلا
هومدقوهودبعمهنإف،توموعومدونينأونزحولكأو
هللانبا«هنأباوفرتعاو،همساباولصوصلخملاكسانلل
ةملكلاهنأبنلعأهردصىلعأكتايذلاانحويو،»يحلا
هلدجسنيحاموتهلعفامددرتريغيفلجسو،يلزألا
يفريثيامهلكاذهيفو)٢٠:٢٨وي(»يهلإويبر«ًالئاق
!!ريكفتلاصلخملالقعلا

تيص«ىلإةراشإنييراوحلافارتعاراوجىلإدجنو
هركذاميف»هقالخأ«نعةداهشو»هتعمسوأحيسملا
نأمهفننأانبردجيو،هيفسانلاءارآنعديسللنويراوحلا
لظلاوهناسنإلاتيصف،قالخألاوهسيل»تيصلا«
دقو،ًاريصقوأًاليوطنوكيدقو،راهنلارونيفهمزالييذلا
امأ!!اهبحاصةايحيفاهلساسأالتاعئاشدرجمنوكي
امدنعةملظلايفةيسفنلاهيلعيوطنتاميهفقالخألا

ذيمالتاهركذيتلاءارآلاو.هريمضوهبرىلإءرملايلتخي
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ةغمدأيفةمسترملاروصلاانيرت،مهثيدحضرعميفحيسملا
نمةيحانمسرتروصلاهذهنمةروصلكو،هنعسانلا
...ميركلاهصخشيفتلجتيتلاةيقيقحلاةمظعلايحاون
،ةبوتلاةيعادهيفاوأرف»نادمعملاانحويهنإ«مهضعبلاقدقف
ةيبدألاةعاجشلالجرو،رتستلاوءايرلاوةيطخلاخبومو
لب،هلكاذهحيسملاعوسيناكدقو،ديدجرصعبيدانملا
.هلكاذهنمرثكأ

عناصو،ةالصلالجرو،هللايبن»ايليإ«:هنإنورخآلاقو
.ايليإنممظعأحيسملاعوسيناكًاعطقو.تازجعملا

؟نزحلاربتخموعاجوألالجر»ايمرإ«:هنإنورخآلاقو
تحتهرهظسوقتيذلاو،دترملاهبعشىلعىكبيذلا
عاجوألجر،حيسملاعوسيناكدقومهاياطخءبع
لجألهداؤفرسكو،ةيصاعلاميلشروأىلعىكب،نازحأو
.لادجريغبايمرإنممظعأناكهنكلو،ةيرشبلااياطخ

:ءادعألاةداهش

لسرأةرم؟هنعحيسملاءادعأةداهشيهام!نآلاو
هباوتأيوهيلعاوضبقيو،عوسياوصنتقيلًامادخدوهيلاءاسؤر
حيسملاىلعيدايألااوقلينأنوداوداعمادخلانكل،مهيلإ
ْمَّـلَكَتَيَْمل«مادخلاباجأ؟هباوتأتملاذامل:ءاسؤرلامهلأساملو
.)٧:٤٦وي(»ِناَسْنِإلٱاَذٰهَلْثِماَذَكٰهٌناَسْنِإُّطَق

هيلعراثخويشلاوةنهكلاءاسؤرلهعابنأدعباذوهيو
ْذِإُتْأَطْخَأْدَق«ًالئاقمهيلإةضفلانمنيثالثلادروهريمض
.)٢٧:٤ىتم(»ًائيِرَبًامَدُتْمَّـلَس

ذاقنإلهتالواحملشفىأراملينامورلايلاولاسطاليبو
ًالئاقعمجلامادقهيديلسغوءامذخأ،توملانمحيسملا
لٱاَذٰهِمَدْنِمٌءيِرَبِّـينِإ«

ْ
.)٢٧:٢٤تم(»ِّـراَب

َصَّـلَخ«بيلصلاىلعوهوهنعاولاقةنهكلاءاسؤرو
لَُخيْنَأُرِدْقَياَمَفُهُسْفَناَّـمَأَوَنيِرَخآ

ِّـ
.)٢٧:٤٢تم(»اَهَص

هعمنيذلاوبلصلاةيلمعىلوتيذلاةئملادئاقو
:٢٧تم(»ِهللاٱَنْبٱاَذٰهَناَكًاّقَح«اولاقعوسينوسرحي
٥٤(.

:هسفننعحيسملاةداهش

حيسملاىلإعمتسنو،انلجرأنمانتيذحأعلخنانوعدو
ةصقنألكلذ،رابتعالالكاهلهتداهشف،هسفنلدهشيوهو
امك،ءامظعلانمميظعلىرخأةصقاهينادتالةديرفهتايح
لارنجلاىلإهافنميفثدحتيوهوتربانوبنويلبانلاق
نمهريغوعوسينيبةنراقملانإميركلاهصخشنع»دنرترب«
،دحأاهيفهيناديالهبةصاخةناكميفهنأل:ةليحتسمرشبلا
ةقيمعرارسأاهلكهذههميلاعتقمعو،هتايحةصقو،هتدالوف
تسلفكلذعمو،قيمعلاريكفتلاولمأتلاىلإينعفدت
.اهللعأوأاهركنأنأعيطتسأ

دقف!!تايصخشلالكقوفحيسملاةيصخشنإ!لجأ
،لجرريغبةسيدقءارذعنمدلُوذإهداليميفةزجعمناك
بروهناكو،ةئيطخالبشاعذإهتايحيفةزجعمناكو
ىلإداعأوصربألاىفشو،حايرلاورحبلاتكسأف،تازجعملا
بلطينأنود،لئايألاكزفقيدعقملالعجو،رصبلاهمكألا
هتردقنلعأف،مهروبقنمىتوملاماقأو!!ًارجأمهافشنمم
.توملاىلع

نعهتداهشىلإعوشخومارتحاوراقويفًاذإغصنلف
حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«لاقدقفهسفن

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
)١٤:٦وي(»ُةاََي

لٱُروُنَوُهاَنَأ«
ْ

يفِيشْمَيَالَفيِنْعَبْتَيْنَمِ.َملاَع لُّظلٱِ
ْ

ْلَبِةَم
حلٱُروُنُهَلُنوُكَي

ْ
اَنَأاَّـمَأ،ُلَفْسَأْنِمْمُتْنَأ«)٨:١٢وي(»ِةاََي

يفاَنَأ«)٨:٢٣وي(»ُقْوَفْنِمَف يفَبآلٱَوِبآلٱِ :١٤وي(»َّـِ
َنوُكَيْنَأَلْبَق«)١٤:٩وي(»َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«)١٠

هلٱَنِمَمَظْعَأاَنُهٰهَّـنِإ«)٨:٥٨وي(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإ
َْ

»!ِلَكْي
)١٢:٤١تم(»اَنُهٰهَناَنوُيْنِمُمَظْعَأاَذَوُه«)١٢:٦تم(
اَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«)١٢:٤٢تم(»اَنُهٰهَناَمْيَلُسْنِمُمَظْعَأاَذَوُه«
ملٱَعيَِمج

:١١تم(»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ
٢٨(.

،نيفقومدحأحيسملالاوقأمامأققدملاثحابلافقيو
اهلساسأالتاءاعدادرجملاوقألاهذهنأبررقينأامإف
رهظفدجمربكأحيسملانوكينأاذهىنعمو،ةحصلانم
،ةايحلاوقحلاوقيرطلاو،ملاعلارونهنأىعداهنأل،خيراتلايف
بآلاوبآلايفهنأو،ملاعلااذهنمسيلوقوفنمهنأو
،ميهاربإلبقنئاكهنأو،بآلاىأردقفهآريذلانأو،هيف
هللاريغلكيهلانممظعأسيلولكيهلانممظعأهنأو
هنأو،ناميلسنمو،نانوينممظعأهنأو،هيفدبعييذلا
اهلكهذهو،لامحألايليقثلاونيبعتملاعيمجحيرينأعيطتسي
هلاقامنأبررقينأوأ،يرشبلاناسنإلاةقاطقوفتاءاعدا
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ميلسلاقطنملاو!!حارصلاقحلاولماكلاقدصلاوهحيسملا
تامدقمنألكلذ،لماكلاقدصلاملكتدقحيسملانأانيري
نمدلُويذلاكاذف،ةايحلاهذهجئاتنطوطخمسرت.هتايح
ًانيقيوهتازجعملاهذهىرجأوةيطخالبشاعو،ءارذع
نعهلاقامنوكينأدبالفًاذإو،بذكلانعهزنمصخش
نمالوهيدينيبنمكشلاهيتأياليذلاقحلاوههسفن
.»هللانبا«وهحيسملافًاذإو،هفلخ

:هللاةداهش

،هللاةداهشًاضيأاندنعتاداهشنممدقتاملكعمو
دقضرألاوءامسلانيبباجحلانأأرقنتارمثالثف
هللاملكتواهتمصنعءامسلاتذشتارمثالث،قشنا
يفحيسملاةيدومعمدنعةرملوأ،ميركلاحيسمللدهشيل

ِدَقُتاَواَمَّـسلٱاَذِإَو«ءاملانمدعصامدنعذإ،ندرألارهن
،ِهْيَلَعًايِتآَوٍةَماََمحَلْثِمًالِزاَنِهللاٱَحوُرىَأَرَف،ُهَلْتَحَتَفْنٱ
حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه:ًالِئاَقِتاَواَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَو

ْ
يِذَّـلٱُبيَِب

.)١٧و٣:١٦تم(»ُتِْرُرسِهِب

بوقعيهعمويلجتلالبجقوفناكنيحةيناثلاةرملاو
ريصتهبايثوسمشلاكعمليههجوباذإو،انحويوسرطبو
َهلاَرَهَظْدَقاَّـيِليِإَوىَسوُماَذِإَو«رونلاكءاضيب

ُ
.ُهَعَمِناَمَّـلَكَتَيْم

:ًالِئاَقِةَباَحَّـسلٱَنِمٌتْوَصَو،ْمُهْتَلَّـلَظٌةَرِّـيَنٌةَباَحَساَذِإ...
حلٱيِنْبٱَوُهاَذٰه

ْ
تم(»اوُعَمْسٱُهَل.ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

لقعيفةقيمعًاراثآةثداحلاهذهتعبطدقو،)٥و١٧:٣
ْعَبْتَنَْملاَنَّـنَأل«:ًالئاقةيناثلاهتلاسريفاهنعبتكف،سرطب
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَّـوُقِبْمُكاَنْفَّـرَعْذِإًةَعَّـنَصُمٍتاَفاَرُخ

،ِهِئيَِجمَوِحيِسَْ
ًةَماَرَكِبآلٱِهللاٱَنِمَذَخَأُهَّـنَأل.ُهَتَمَظَعَنيِنِياَعُماَّـنُكْدَقْلَب
ملٱَنِماَذٰهَكٌتْوَصِهْيَلَعَلَبْقَأْذِإ،ًادَْجمَو

َوُهاَذٰه:ىَنْسَألٱِدْجَْ
حلٱيِنْبٱ

ْ
اَذٰهاَنْعِمَسُنْحَنَو.ِهِبُتِْرُرساَنَأيِذَّـلٱُبيَِب

يفُهَعَماَّـنُكْذِإِءاَمَّـسلٱَنِمًالِبْقُمَتْوَّـصلٱ جلٱِ
ْ
ملٱِلََب

٢(»ِسَّـدَقُْ
ًادهاشهللااهيفملكتيتلاةثلاثلاةرملاامأ...)١٨-١:١٦طب
نيينانويلانمرفنهرازامدنعتناكفهتمظعوعوسيدجمل
اَُّهيَأ«ًالئاقيلصيعوسيناكامنيبف،ميلشروأبلكيهلايف
ُدِّـَجمُأَو،ُتْدَّـَجم:ِءاَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَءاَجَف.َكَمْسٱِدِّـَجمُبآلٱ
جلٱَف.ًاضْيَأ

ْ
َثَدَحْدَق:َلاَق،َعِمَسَوًافِقاَوَناَكيِذَّـلٱُعَْم

َسْيَل:ُعوُسَيَباَجَأ.ٌكَالَمُهَمَّـلَكْدَق:اوُلاَقَنوُرَخآَو.ٌدْعَر
-١٢:٢٨وي(»ْمُكِلْجَأْنِمْلَب،ُتْوَّـصلٱاَذٰهَراَصِيلْجَأْنِم

نبا«وهحيسملانأانلدكؤتتاداهشلاهذهلكو)٣٠
!!»هللا

هللانأينعتله؟»هللانبا«ةرابعلاينعتاذامنكل
تاباتكيفًاصاخىنعماهلنأمأ؟هناحبسًادلوهلذختا
؟سدقملايحولا

هتاواسمدصقيحيسملانأريبعتلااذهنمدوهيلامهفدقل
.)٥:١٨وي(!!بآلاوأهللااب

،ًادلوهلذختاهللانأينعتالهللانباةملكنأًانيقيو
ةصاخةيرسةلصينعتاهنكلو،دلويملودليملهللانأل
دلو«قرافلاعمسايقلاولاقُيامكف،حيسملاوهللانيبةديرف
مسر«وهحيسملاكلذك،نيعلارهوجفصولًاريبعت»نيعلا
هنأيأىنعملااذهب»هللانبا«وهو)١:٣بع(»هللارهوج
ىلإةلاسرلابتاكلوقيامكىلاعتهتاذنعهللاريبعت
ٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا«نييناربعلا
يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَكٍقُرُطَو يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ :١بع(»ِهِنْبٱِ
يأ،ءايبنألابءابآلاملكهللانأظحالننأانبريدجو)٢و١
»هنبايف«ةريخالامايألاهذهيفانملكهنكل،ءايبنألاةطساوب
يف«هليجنإةرغيفانحويلوقيامكوأ،هنبايفوهءاجيأ ِ
لٱ
ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
لٱَناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

ْ
ُةَمِلَك

لٱَو..َهللاٱ
ْ

ٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا...اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك
لٱُنْبالَا.ُّطَق

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو وي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ

،هللاةملكهنأىنعمبهللانباوهحيسملاف)١٨و١٤و١:١
،هدوجونعصخشلااهبربعييتلاةليسولايهةملكلاو
تيل«ناسنإلالءاستاذإو!هريغعماهبلصتيو،هراكفأو
وهاذهىلعديدسلاباوجلاف؟هللاهبشوهاميرعش
وهف»اننيبلحوًادسجراصةملكلاهنعبوتكملا.حيسملا
وهو»هرهوجمسروهدجمءاهب«و»روظنملاريغهللاةروص«
ىلعهتوموهتايحبانلرهظأو،هللاتافصانلنلعأيذلا
.هبلقتانونكمبيلصلا

،ناسنإلانباوهكلذك،هللانباوهحيسملانأعمو
ُفِرْعَيٌدَحَأَال«هلوقيفهللانباهنإهسفننعلاقامكو
)١١:٢٧تم(»ُهَلَنِلْعُيْنَأُنْبالٱَداَرَأْنَمَوُنْبالٱَّـالِإَبآلٱ
ْدَقِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«هلوقيفناسنإلانباهنأنلعأكلذك
طَيْيَكِلَءاَج

ْ
لَُخيَوَبُل

ِّـ
وهف)١٩:١٠ول(»َكَلَهْدَقاَمَص

يفهكراشيو،ناسنإلالثمييكلدلُويذلا»ةيناسنإلانبا«
وهو،هءاكبوهنزحوهبعتبرجيو،همالآوهفعضو،هباعتأ
!ناسنإلاصلخييكلءاجيذلا»هللانبا«

مهصلخمورشبلايدافنوكينأيرورضلانمناكاذاملو
!؟دحاوتقويفًاهلإوًاناسنإ

بيلصلاةيضقبولصملاةيصخش:عبارلالصفلا

٣٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



ةيرورضتازيممةدعكانهنأكلذىلعباوجلاو
نوكيصخشىلعالإقبطنتنأنكمياليدافلاةيصخشل
هذهثيدحنميلياميفسردنسو،ًاعمًاهلإوًاناسنإ
.ميركلاحيسملاصخشىلعاهقابطناىدمىرنلتازيمملا

نوكينأوهيدافلاصخشللوألازيمملا-١
:مهيدفينملًايواسم
ًاناسنإنوكينأبجيرشبلاءادفلىدصتييذلايدافلاف

سيلكالميأنإفاذهىلعو،مدلاومحللانممسجهل
يفوهو،حوركالملانأل،ءادفلاةيلمعبموقينأهرودقميف
.مهيدفينأعيطتسيالوهفاذلو،رشبلازكرمفلاخيزكرم

مهنمسيلهنأل،رشبلاءادفلحلصيالناويحلاكلذكو
لوقيامكمهاياطخعفريالهمدنإفاذلومهتجرديفالو
ُعَفْرَيٍسوُيُتَوٍنَاريِثَمَدَّـنَأُنِكْمُيَالُهَّـنَأل«نييناربعلابتاك
لٱَىلِإِهِلوُخُدَدْنِعَكِلٰذِل.اَياَطَخ

ْ
َْملًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذ:ُلوُقَيَِملاَع

لِلَحِئاَبَذَوٍتاَقَرْحُمِب.ًادَسَجِيلَتْأَّـيَهْنِكٰلَو،ْدِرُت
ْ

َْملِةَّـيِطَخ
.)٦-١٠:٤بع(»َّـَرسُت

ةيناويحلاحئابذلاميدقتبليئارسإينبهللارمأاذاملفًاذإ
يفلاؤسلااذهىلعانبجأاننأعمو؟مهاياطخنعريفكتلل
عملماعتيوهوهللانإ:ديدجنمررقناننأالإقباسلصف
ةروطخسانللرهظينأديريناكمهتوادبمايأيفهبعش
مهلوقعردقتةسوسحملئاسوبةيساقلاةرملااهتبقاعو،ةيطخلا
مهلروصينأدبالناكف،اهكاردإواهمهفىلعةيئادبلا
،مهنويعباهتيؤرمهنكميةيلمعبةيطخلاةرجأوهو،توملا
ئطاخللنلعيةيناويحلاةحيبذلايفف،مهلوقعباهاوحفمهفو
يفةينمزلاهتيحاننمًامسجمتومنمهقحتسيامميثألا
ناكف،رانلابهقرحيفةيدبألاهتيحاننمو.ناويحلاحبذ
نأةسوململاةيفيكلاهذهبكرديةيئادبلاهتيلقعيفئطاخلا
،ةيضرألاةيدسجلاةايحللةبسنلابتوميهةيطخلاةرجأ
دعبأفطُتالرانلاوتوميالدودلاثيحمنهجيفقرحو
ةتبلاناطلساهلنكيملحئابذلاهذهنكلو،ةيئاهنلاةنونيدلا
.يتآلايدافللٍزمرىوسنكتملذإاياطخلاعزنتنأ

،مهنعريفكتللحئابذىلإةجاحيفمهسفنأرشبلامادامو
يدفينأعيطتسيالرشبلانمًادحأنأًانمضاذهىنعمف
جلٱِذِإ.َقْرَفَالُهَّـنَأل«،ةطقاسلاةيرشبلا

ْ
ْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم

لهف»توميهةيطخلاةرجأو«)٢٣و٣:٢٢ور(»هللاٱُدَْجم
رخآًاصخشيدفينأتوملابهيلعمكحنمرودقميف
نويدددسينأسلفملاعيطتسيفيكو؟مكحلاتاذتحت
؟!نيسلفملا

نمهربتعننأنكمييذلاصخشلادجننيأفنذإ
نأعيطتسيلنيعمجأرشبلايواسيتقولاتاذيفو،رشبلا
مويلاىلإمدآطقسذنمرشبلانعةيفاكةحيبذمدقي
؟!ريخألا

وهف،هتمظعوهدجميفحيسملاصخشانلرهظيانه
َىلْخَأ«هنأل،ءارذعلاميرمنمدسجتدقهرابتعابناسنإ
يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَن يفَدِجُوْذِإَو.ِساَّـنلٱِهْبِشِ ِ
هلٱ
َْ

ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي
َتْوَمَتْوَْ

هرابتعاباهرسأبةيرشبللواسموهو)٨-٢:٧يف(»ِبيِلَّـصلٱ
،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك«انحويهنعلوقيامكةيرشبلاقلاخ
ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو حلٱِتَناَكِهيِف.َناَكاَّـِ

ْ
حلٱَو،ُةاََي

ْ
ْتَناَكُةاََي

دقزيمملااذهنأىرنانهنمو)٤و١:٣وي(»ِساَّـنلٱَروُن
قلاخو«»ناسنإلا«هرابتعابحيسملاصخشيفدجو
.ًاعمتقويف»ناسنإلا

نوكينأوهيدافلاصخشليناثلازيمملا-٢
:ةيطخلانمًايلاخ
ةأطوتحتهدارفأعيمجبًاحزارةيرشبلابكومانيأردقل

ثريملًالماكًاصخشنوكينأبجييدافلانكل،ةيطخلا
دحأعيطتسيالًاعطقو،هتايحيفدوجواهلسيلو،ةيطخلا
اذهيعدينأنييداعلارشبلاوأنيسيدقلاوأءايبنألانم
ةقيقحلاهذهررقينيمهلملاباتكلادحأوهودوادف،ءاعدالا
خلاِبَوُتْرِّـوُصِمْثِإلٱِباَذَنَئَه«

ْ
:٥١زم(»يِّـمُأِيبْتَلِبَحِةَّـيَِط

اَمَّـنَأَكَكِلٰذِلْجَأْنِم«ًالئاقبتكيلوسرلاسلوبو.)٥
خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِب

ْ
لٱَىلِإُةَّـيَِط

ْ
خلٱِبَوِ،َملاَع

ْ
ملٱِةَّـيَِط

،ُتْوَْ
ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو

جلٱَأَطْخَأْذِإ،ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُتْوَْ
ْ

ور(»ُعيَِم
،ةيطخلاةيمومعةقيقحىرنتاملكلاهذهنمو.)٥:١٢
.نايصعلاورشلاةرذبهبلقيفودلويرشبلكنأكردنو

.ةيطخلانمًايلاخناككرابملاحيسملاصخشنكل
ميرمبيطخفسويلكالملاتاملكةقيقحلاهذهانلدكؤت
َذُخْأَتْنَأْفََختَال،َدُواَدَنْبٱُفُسوُياَي«ملحلايفهللاقنيح
لٱِحوُّرلٱَنِمَوُهاَهيِفِهِبَلِبُحيِذَّـلٱَّـنَأل،َكَتَأَرْمٱَمَيْرَم

ْ
»ِسُدُق

.)١:٢٠تم(

حيسملانأعمف:يهوةقيقحلاهذهركذننأانيلعو
بيترتبًادعمناكهدسجنكل،رشبةروصيفدسجت
،ْدِرُتَْملًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذ«نييناربعلابتاكلوقيامك،صاخ
دسجلااذهناكدقو)١٠:٥بع(»ًادَسَجِيلَتْأَّـيَهْنِكٰلَو
تناكامك،ةيطخالبناكهنكلوةيطخلادسجهبشوه
نمةيلاخاهنكلةيقيقحلاةيحلالكشيفةيساحنلاةيحلا
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يفُهَنْبٱَلَسْرَأْذِإُهللاٱَف«لوسرلاسلوبلوقيامكو،اهمس ِ
خلٱِدَسَجِهْبِش

ْ
خلٱِلْجَألَو،ِةَّـيَِط

ْ
خلٱَناَد،ِةَّـيَِط

ْ
يفَةَّـيَِط جلٱِ

ْ
»ِدََس

امكسدقلاحورلانمدسجلااذهبلبُحدقو،)٨:٣ور(
لٱُحوُّرلَا«ءارذعللكالملاليئاربجلاق

ْ
،ِكْيَلَعُِّلَحيُسُدُق

لٱُةَّـوُقَو
ْ

لَظُتِّـِيلَع
ِّـ

لٱًاضْيَأَكِلٰذِلَف،ِكُل
ْ

ملٱُسوُّدُق
ىَعْدُيِكْنِمُدوُلْوَْ

ةيطخلانمًايلاخلوألامدآقلخامكو)١:٣٥ول(»ِهللاٱَنْبٱ
.ةيطخلانمًايلاخيناثلامدآدلوُينأدبالناككلذك
ِنَعَلَصَفْنٱِدَق،ٍسَنَدَالَوٍَّرشَالِبٌسوُّدُق«دجملاهلحيسملاف
خلٱ
ْ

ثريمل)٧:٢٦بع(»ِتاَواَمَّـسلٱَنِمَىلْعَأَراَصَوِةاَُط
اَذٰهَسيِئَرَّـنَأل«هسفنهنعلاقامكهدسجيفمدآةيطخ
لٱ
ْ

يفُهَلَسْيَلَوِيتْأَيَِملاَع لوسرلافاذلو)١٤:٣٠وي(»ٌْءَيشَّـِ
ملٱُّلُكَّـِلَحيْنَأَّـُرسِهيِفُهَّـنَأل«ًالئاقهنعبتكي

ْ
ِهيِفُهَّـنِإَف.ءْلِ

دسجف)٢:٩و١:١٩وك(»ًاّيِدَسَجِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُكُِّلَحي
حلاصيلءاجامدنعهللانكسموهناك،أيهملالماكلاحيسملا
هتيافكنمهلناكدقفاذلو،مهاياطخصاصقيفويورشبلا
نأعاطتسااذهبو،نيعمجأرشبلاءادفىلعةردقةيصخشلا

يفاَناَياَطَخ«لمحي خلٱَىلَعِهِدَسَجِ
ْ

ِنَعَتوُمَنْيَكِل،ِةَبََش
خلٱ
ْ

لِلاَيْحَنَفاَياََط
ْ

.)٢:٢٤طب١(»ِّـِرب

تبثينأوهيدافلاصخشلثلاثلازيمملا-٣
:ةيطخلانعهتمصعبهلامكةبرجتلاب
نكل،لامكلاوةسادقلاوربلاةلاحيفلوألامدآهللاقلخ

اذكهوةيطخلايفطقسو،ةيحلاتوصلىغصألوألامدآ
!!هنعبئانلاوهسأرهرابتعابهلكيرشبلاسنجلاهعمطقسأ
تبثي،ةيطخلانملاخصخشدوجونمًاذإدبالناكو
عيطتسيىتح،اهيلعرصتنادقو،اهنعموصعمهنأناحتمالاب
يبنعاطتسالهف!!اهناطلستحتنيحزارلارشبلايدفينأ
نمةمصعيفايحينألسرلانملوسروأءايبنألانم
َالُهَّـنَأل«هنأانلررقيسدقملاباتكلا؟هتايحلاوطةيطخلا
يفٌقيِّـدِصٌناَسْنِإ :٧اج(»ُئِطُْخيَالَوًاحَالَصُلَمْعَيِضْرَألٱِ

٢٠(.

نأنوداهلكهتايحىضقدقفميركلاحيسملاصخشامأ
َْمليِذَّـلٱ«الئاقلوسرلاسرطبهنعدهشيامكةيطخلعفي
يفَدِجُوَالَو،ًةَّـيِطَخْلَعْفَي دقف)٢:٢٢طب١(»ٌرْكَمِهِمَفِ
نمرثكأةيطخلاءابواهيفىرشتسايتلاانضرأىلعشاع
لكأف،ناكملكيفرارشألاهبطاحأو،ةنسنيثالثوثالث
قوفوةيربلايفسيلبإنمبرُجو،مهيلإثدحتومهعم
دحأعطتسيملو،ةكرعملكيفسيلبإرحدهنكلبيلصلا
بتاكهنعلوقيكلذلو،مثإنمةسمبهتايحثولينأ
يفٌبَّـرَُجم«نييناربعلاىلإةلاسرلا »ٍةَّـيِطَخَالِب،اَنُلْثِمٍْءَيشِّـلُكِ
،هوهركنيذلانييسيرفلادجملاهلىدحتيو)٤:١٥بع(

ةحملوأ،فعضةطقنهتايحيفنوريمهّلعمهنويعاوحتفو
:٨وي(»ٍةَّـيِطَخَىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم«مهلًالئاقةئيطخ
اوبرهمهنإ!الك!!ًارشهيفاودجينأاوعاطتسالهف!!)٤٦
!ةبهروفوخيفههجورونمامأنم

يمسرلاريرقتلااذههنعررقيينامورلايلاولاسطاليبو
.»ةلعناسنإلااذهيفدجأتسل«حضاولا

بعصلاناحتمالابتبثأيذلا،رصتنملارفاظلاًاذإوه
اذلو،بيجعماتحاجنيفناحتمالازاجو،هراصتناوهرفظ
صلخينأو،اهقحةلادعلايفينأردقييذلاهدحووهف
.نيبرجملانيعيونيطقاسلارشبلا

نوكينأوهيدافلاصخشلعبارلازيمملا-٤
ءادفهسفنمدقينأعيطتسيىتحهسفنلًاكلم
:هريغل
الوهفيلاتلابو،هقلاخلكلملاحلاةعيبطبوهقولخملانإ
كلميالهنألءاشيامكهسفنيففرصتينأعيطتسي
،هللاقئالخدحأوهضرألاهذهىلعبدرشبلكو،هسفن
،هسفنلًاكلمنوكيلقولخمريغدافىلإجاتحنًاذإنحنف
نكل.ليبسلاءاوستّلضيتلاةيرشبلاءادفلهسفنمدقيو
تقويفقولخمريغوًاناسنإءرملانوكينأنكميفيك
رئاسكقلخيمليذلايناسنإلاصخشلاوهنيأو؟دحاو
هسفنعضينأناطلسهلوهسفنلًاكلمنوكييكلرشبلا
قبطنتًاصخشخيراتلايفدجنالاننإ؟نيعمجأرشبلانع
هنكلودولوموهف،حيسملاصخشىوستازيمملاهذههيلع
يفوهو،يعيبطلالسانتلاقيرطبتأيملهنأل،قولخمريغ
!!هتردقةملكبءايشألالكقلاخهللاتقولاتاذ

ةروصيفهللاءيجمنإ:لوقلابضرتعمضرتعيدقو
!!ًاقلاخسيلوقولخمثداحلاوًاثداحهللانملعجيناسنإ
ءايبنألىتشروصيفرهظهللانأىسنيضرتعملااذهنكل
هللارهظدقف!!ًاثداحمهلهروهظربتعيملفكلذعمو،مدقلا
يفنوشمشدلاوحونملرهظو٣:٤رخةقيلعيفىسومل

ملو١٨كتميهاربإلكلذكرهظو١٣:٢٢ضقلجرةروص
رداقهتردقتّلجهنأل،ًاثداحراصهللانأذئمويدحألقي
نأورشبةروصيفدسجتينأهتعاطتسايفو،ءيشلكىلع
ديسلاهلاقاماذهو،هلكنوكللًائلامتقولاتاذيفنوكي
َىلِإَدِعَصٌدَحَأَسْيَلَو«سوميدوقينعمهثيدحيفدجملاهل
يفَوُهيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإِءاَمَّـسلٱ ِ
سوميدوقينعمثدحتيناكامنيبف)٣:١٣وي(»ِءاَمَّـسلٱ
يفسيلو،ءامسلايفًاضيأهنإهللاقنيطسلفضرأىلع
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هدسجتنأسكعلاىلعلب،هتماركلرادهإيأهللادسجت
دسجتهنأنوكرديامدنعاميس،هتاقولخمبولقيفبحلاريثي
.مهلهبلقبحراهظإو،مهئادفليبسيف

،ليلجلازيمملااذهبزيمتدقميركلاحيسملانإفاذهىلعو
ْنِماَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل«هسفننعلاقف
لُسِيل.ِيتاَذ

ْ
لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

ْ
»ًاضْيَأاَهَذُخآْنَأٌناَط

ًاعوطهسفنمدقدق،دجملاهلهنإلجأ)١٠:١٨وي(
هيلعناطلسرخآدحألسيلو،اهكلميهنأل،ًارايتخاو
لجألهسفنميدقتلهعفادوهبحلاناكو،هنماهذخأيل
يِذَّـلٱ،ِهللاٱُنْبٱ«ًالئاقسلوبهلفتهدقفاذلو،رشبلا
ًالاثمهعضوو)٢:٢٠الغ(»ِيلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَويِنَّـبَحَأ
مهللاقذإسسفأيفنينمؤملامامأةيحضملاةبحملل
يفاوُكُلْسٱَو« ملٱِ

ملٱاَنَّـبَحَأاَمَكِةَّـبَحَْ
ُهَسْفَنَمَلْسَأَوًاضْيَأُحيِسَْ

ضحو.)٥:٢فأ(»ًةَبِّـيَطًةَحِئاَرِِهللاًةَحيِبَذَوًاناَبْرُق،اَنِلْجَأل
بحلااذهللاثمكحيسملامهاطعأفمهتاجوزةبحمىلعلاجرلا
ملٱَّـبَحَأاَمَكْمُكَءاَسِناوُّبِحَأ،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«ًالئاق

ًاضْيَأُحيِسَْ
لٱ
ْ

ثدحتو)٥:٢٥سسفأ(»اَهِلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَوَةَسيِنَك
َعوُسَي«تاملكلابحيسملاةيحضتضرغنعةيطالغلهأل
ملٱ
لٱَنِماَنَذِقْنُيِل،اَناَياَطَخِلْجَألُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

ْ
َِملاَع

حلٱ
ْ

سواثوميتهذيملتللجسو)٤و١:٣الغ(»ِريِّـِّـرشلٱِِرضَا
ِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَوٌدِحاَوٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأل«تارابعلاهذه
ملٱُعوُسَيُناَسْنِإلٱ:ِساَّـنلٱَو

ًةَيْدِفُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ،ُحيِسَْ
جلٱِلْجَأل

ْ
دقحيسملانأاذهبحضوأف)٦و٢:٥يت١(»ِعيَِم

مهلهتبحمعفادبسانلاصالخلجألةيدفهسفنمدق
ُهَسْفَنٌدَحَأَعَضَيْنَأاَذٰهْنِمُمَظْعَأٌّبُحٍدَحَألَسْيَل«و
.)١٥:١٣وي(»ِهِئاَّـبِحَأِلْجَأل

نأوهيدافلاصخشلسماخلازيمملا-٥
اهتثدحأيتلاةءاسإلارادقمبًافراعنوكي
:هللابلقيفةيطخلا
ىلإهعفديهريمضىلعةيطخلالقثبناسنإلاساسحإنإ

يبنلاتوصىلإهتوصمضيف،نارفغلالانيفيكلؤاستلا
لٱِهَلِإلِليِنَحْنَأَوِّـبَّـرلٱَىلِإُمَّـدَقَتَأَمِب«لاقنيحاخيم

ْ
؟ِّـِيلَع

ُّبَّـرلٱَُّرسُيْلَه؟ٍةَنَسِءاَنْبَأٍلوُجُعِب،ٍتاَقَرْحُمِبُمَّـدَقَتَأْلَه
لٱِفوُلُأِب

ْ
ْنَعيِرْكِبيِطْعُأْلَه؟ٍتْيَزِراَْهنَأِتاَوَبَرِب،ِشاَبِك

مث،يِتَيِصْعَم
ََ

٦:٦اخيم(»؟ِيسْفَنِةَّـيِطَخْنَعيِدَسَجَةَر
نأنملقثأهاياطخنأًانيقيرعشياذههلؤاستيفو.)٧و
ّسحيوهودوادعملوقيفتامدقتلاو،حئابذلاهذهبرفغت
.اَهُمِّـدَقُأُتْنُكَفَّـالِإَوٍةَحيِبَذِبَُّرسُتَالَكَّـنَأل«هاياطخةأطوب
.)٥١:١٦زم(»ىَضْرَتَالٍةَقَرْحُمِب

،ةيطخلاءازإبطقاسلاناسنإلاروعشوهاذهناكاذإو
؟سودقلاهللابلقيفةيطخلااهتثدحأىمظعةءاسإيأف

اهتثدحأيتلاةءاسإلارادقملناسنإلاكاردإمدعنإ
صلخينأهرودقميفنأبداقتعاللهعفدي،هللاةيطخلا
ةغلابةناهإيهف،ًادجةئطاخةيطخلانكل!ةحلاصلاهلامعأب
دمعتنعدرمتو،هاياصولرفاسنايصعو،هللاقحيف
تاساسحإبثارتكإمدعو،ايلعلاهتئيشملرارصإقبسو
ليزتنأعيطتستالةحلاصلالامعألانأًانيقيو!!هبلق
أرقناننأىتحهللابلقيفةيطخلااهتثدحأيتلاةءاسإلا
يفَناَسْنِإلٱَلِمَعُهَّـنَأُّبَّـرلٱَنِزَحَف«تاملكلا ،ِضْرَألٱِ
يفَفَّـسَأَتَو لَقِ

ْ
.)٦:٦كت(»ِهِب

اهيلعمكحيهتلعجةيطخلاةقيقحبسودقلاهللاةفرعمو
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا«ًاحضاوًاحيرصًامكح

ْ
زح(»ُتوُمَتَيِهُئِط

١٨:٤(.

»هللاةلادعمكحيفتوملااهباقعةيطخلاف«

نأنكميله؟توملالداعيدوجولااذهيفءيشيأف
ًاعوبسأموصلاوأ،ماتيأللأجلملعربتلاوأىفشتسمءانبربتعن
ءاغلإلةليسو،ةالصلاوأ،ةاكزلاعفدوأ،ةنسوأًارهشوأ
نأل،ال:ًانيقي...؟ةيطخلادضهللاهعضويذلاتوملامكح
ةلادعلاسيياقميف»توملا«يواستالةحلاصلالامعألاهذه
!!ةيقيقحلا

صالخلادصقبىدؤتامنيحةحلاصلالامعألانأعقاولاو
ليلداهنأذإ،هللاتاذلىربكةناهإربتعت،ةيطخلاباقعنم
يتلاةءاسإلاةلازإهتردقيفنأباهبموقينمداقتعاىلع
،تاحلاصلالمعقيرطنعهللابلقيفةيطخلااهتثدحأ
هذهبموقيوهوهنأكو،تاولصلاوضئارفلاضعبةيدأت
دنعيضرمريغهنأبهروعشنعًايدارإالًاريبعتربعيلامعألا
يههاضرلاونلةليسولانأبو،هيلعبضاغهللانأبو،هللا
هاياطخوهتائيسوحميىتحتانسحلانمًائيشمدقينأ
ايو!!ناسنإلالامعأبالإ،نانحلابكرحتيالهللابلقنأكو
!!نيهمريرشرفكنمهل

صالخلاأدبمهيدهعالكبسدقملاباتكلاضقنيو
باحصأدحأوهيلألوقيفهساسأنمةحلاصلالامعألاب
؟َكِدَيْنِمُهُذُخْأَياَذاَمْوَأ،ُهَتْيَطْعَأاَذاَمَفًاّراَبَتْنُكْنِإ«بويأ
)٨و٣٥:٧بويأ(»كُّرِبٍمَدآِنْبِالَو،َكَُّرشَكِلْثِمٍلُجَرِل
ٍةَّـدِعِبْوَثَكَو،ٍسِجَنَكاَنُّلُكاَنِْرصْدَقَو«يبنلاءايعشإلوقيو
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سلوبلوقيو)٦٤:٦شإ(»اَنِّـرِبِلاَمْعَأُّلُك)رذقبوثيأ(
ِلاَمْعَأِبُهَّـنَأل...ِسوُماَّـنلٱِلاَمْعَأِبُرَّـَربَتَيَالَناَسْنِإلٱ«لوسرلا
،ٌّرِبِسوُماَّـنلٱِبَناَكْنِإُهَّـنَأل....اَمٌدَسَجُرَّـَربَتَيَالِسوُماَّـنلٱ
ملٱَف
اذهدكؤيو)٢١و٢:١٦الغ(»ٍبَبَسَالِبَتاَمًاذِإُحيِسَْ
َالَفُلَمْعَييِذَّـلٱاَّـمَأ«:ًالئاقةيمورىلإهتلاسريفقحلا
ُحت
ْ

.ٍنْيَدِليِبَسَىلَعْلَب،ٍةَمْعِنِليِبَسَىلَعُةَرْجُألٱُهَلُبَس
لٱُرِّـَربُييِذَّـلٱِبُنِمْؤُيْنِكٰلَو،ُلَمْعَيَاليِذَّـلٱاَّـمَأَو

ْ
ُهُناَميِإَف،َرِجاَف

اقولليجنإيفأرقننحناهو)٥و٤:٤ور(»ًاّرِبُهَلُبَسُْحي
موصيناكو،هربلامعأىلعلكتايذلايسيرفلاكلذنع
كلسيو،هينتقياملكروشععفديوعوبسألايفنيترم
دقبرلانأدجنو،هنامزيفرارشألاكولسنمىلعأًاكولس
اهلعجو،ةحلاصلاهلامعأىلعلكتاهنألةنونيدلابهيلعمكح
هاضروهوفعلاونلًاقيرطو،هللاةرضحيفهرخفلًاعوضوم
الةحلاصلاانلامعأعيمجو»توميهةيطخلاةرجأ«نأعم
.هيواستوأتوملالداعتنأنكمي

يفاهلةميقالةحلاصلالامعألانأكلذىنعمسيلو
اهانلمعاذإىلاعتوهناحبسهللاةناهإربتعُتاهنكل،اهناكم
ذإ،اهبهيلعلوصحلانكميالهوفعنأل،هاضروهوفعلاونل
الو»تومتيهئطختيتلاسفنلا«نأحضاولاهمكحنأ
حيسملاعوسيبيذلاءادفلابالإمكحلااذهنمةاجنللليبس
َنِمَوُهْنَمَرِّـَربُيَوًاّراَب«هللانوكيهبيذلاديحولاريبدتلاهنأل
ةحلاصلالامعألانإفاذهعمو)٣:٢٦ور(»َعوُسَيِبِناَميِإلٱ
تردصاذإ،انلهللاةبحمبانساسحإنعًاليمجًاريبعتربتعت
رهظيذلارماغلاهبحبرعشيو،هيلعهلضففرعيبلقنع
.بيلصلاىلع

هللامدقينأيغبنيحلاصلمعلكنأدوادكردأدقلو
هنأل،هدوجووهتبحمبساسحإلانعريبعتهنأرابتعاىلع

لِمَوُضْرَألٱِّـبَّـرلِل«دوجولايفءيشلكبحاص
ْ

.اَهُؤ
ملٱ
بحاصوهف.)٢٤:١زم(»اَهيِفَنيِنِكاَّـسلٱُّلُكَوُةَنوُكْسَْ
ههلإلمدقنأدعبلاقدقفاذلو،ةايحلاو،ةحصلاو،لاملا
َوُهْنَمَواَنَأْنَمْنِكٰلَو«هلكيهءانبللاملانمًامخضًاغلبم
جلٱَكْنِمَّـنَأل،اَذَكٰهَعَّـَربَتَنْنَأُعيِطَتْسَنىَّـتَحيِبْعَش

ْ
ْنِمَوَعيَِم

ٰهلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ...!َكاَنْيَطْعَأَكِدَي
ُ

يِتَّـلٱِةَوْرَّـثلٱِهِذٰهُّلُك،اَن
َكَلَو،َكِدَيْنِمَيِهاَمَّـنِإَكِسْدُقِمْسِالًاتْيَبَكَلَيِنْبَنِلاَهاَنْأَّـيَه
لٱ
ْ

لوقلاعيطتسناننإفاذهىلعو،)١٦و٢٩:١٤رابخأ١(»ُّلُك
انكاردإو،هللاانركشنعريبعتيهةحلاصلالامعألانأب
سلوبلوقيامكبيلصلايفترهظيتلاىمظعلاهتبحمل
َسْيَلَكِلٰذَو،ِناَميِإلٱِب،َنوُصَّـلَُخمِةَمْعِّـنلٱِبْمُكَّـنَأل«:لوسرلا
.ٌدَحَأَرِخَتْفَيَالْيَكٍلاَمْعَأْنِمَسْيَل.ِهللاٱُةَّـيِطَعَوُه.ْمُكْنِم

يفَنيِقوُلَْخم،ُهُلَمَعُنْحَناَنَّـنَأل ملٱِ
ِحلاَصٍلاَمْعَألَعوُسَيِحيِسَْ

َ
،ٍة

.)١٠-٢:٨سسفأ(»اَهيِفَكُلْسَنْيَكِلاَهَّـدَعَأَفُهللاٱَقَبَسْدَق

،انحالصو،انلامعأنأبررقننأانرودقميففًاذإو
ةءاسإلايطغتنأعيطتستالهذهلك،اناياطعو،انحئابذو
نأعيطتسييذلااذنمف!هللابلقيفةيطخلااهتثدحأيتلا
انبيجي؟اهباقعيفوينأردقيىتحةءاسإلاهذهىدمكردي
َّـالِإٌدَحَأاَهُفِرْعَيَالِهللاٱُروُمُأًاضْيَأاَذَكٰه«:ًالئاقلوسرلاسلوب

برقأمهوةكئالملاىتحف!لجأ)٢:١١وك١(»ِهللاٱُحوُر
يفةدوجوملاتاساسحالاةقيقحنوكرديالهيلإهللاتاقولخم
عيطتسيًاصخشدجننلفاذهىلعو،لجوزعهللابلق
هللابلقيفةيطخلااهتثدحأيتلاةءاسإلارادقمكاردإ
تازيمملانمهنإانلقدقو،هتاذهللاالإسودقلاقيقرلا
ضوعيلةءاسإلارادقمهكاردإيدافلاصخشلةيرورضلا
هيفهللادسجتيًاصخشيدافلانوكينأدبالفًاذإو،اهنع
ءازإبهللاهبسحياّمعمزاللاضيوعتلاضوعينأردقيل
لوقيامكًادسجتمهللاىرنحيسملايفو،ةيطخلاةعانش
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع«لوسرلاسلوب جلٱِ

ْ
»ِدََس

.)٣:١٦يت١(

ةيطخلاتاريثأتليلككاردإبحيسملاءاجدقفاذهىلعو
لمحوهناكف،ةلماكةرجألاعفدو،العولجهللابلقىلع
،ملاعلاةيطخعفريذلاو،انعيمجمثإهيلععضويذلاهللا
هدحوًاقلعمكرتو،ديدشلانزحلالمحت،كلذليبسيفو
،مالظلاتاوقهفنتكتضرألاوءامسلانيببيلصلاىلع
ىتحةيطخلاباقعسأكبرشيل،هنعههجوبآلابجحو
.توملا

نأوهيدافلاصخشلسداسلازيمملا-٦
لامتحاعيطتسيىتحةقئافةردقاذنوكي
:اهلكةيرشبلااياطخباقع
زكرتيرشبلايبأمدآىلعهللاهبمكحيذلاباقعلاناك
بعتلاب«بعتلاو،»كببسبضرألاةنوعلم«»ةنعللا«:يف
تبنتًاكسحوًاكوشكوشلاو،كتايحمايألكاهنملكأت
ًاريخأو»ًازبخلكأتكهجوقرعب«داهجلاوقرعلاو»كل
َكَّـنَأل.اَهْنِمَتْذِخُأيِتَّـلٱِضْرَألٱَىلِإَدوُعَتىَّـتَح«توملا
نأدبالناكو)١٩-٣:١٧كت(»ُدوُعَتٍباَرُتَىلِإَوٌباَرُت
لامتحاىلعًارداق،ءادفلاةيلمعبموقييذلاصخشلانوكي
اياطخلجأللبهدحومدآةيطخلجألال،باقعلااذه
.اهلكةيرشبلا
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باقعلمتحينأعيطتسييذلاصخشلاكلذوهنيأف
اياطخباقعلمتحينأهرودقميفنوكيىتحهسفنةيطخ
!!ةيرشبلا

ْدَقيِماَثآ«ًالئاقخرصفهاياطخلقثبدوادسحأدقل
ممَلَقْثَأٍليِقَثٍلْمِحَك.ِيسْأَرَقْوَفْتَمَط :٣٨زم(»ُلِمَتْحَأاَّـِ
ُمَظْعَأيِبْنَذ«ًالئاقهتيطخمظعبرعشيوهونيياقخرصو)٤
ةردقلابحاصوهنيأًاذإ)٤:١٣كت(»َلَمَتُْحيْنَأْنِم
تضقنايتلااهرازوأوةيرشبلااياطخباقعلمتحيل
لاقيذلاميركلاحيسملاوهصخشلااذهنأًانيقي؟اهرهظ
هنعلاقيذلاو»ًاّدِجىَماَسَتَيَويِقَتْرَيَوَىلاَعَتَي«ءايعشإهنع
ةملكبءايشألالكلماح«هنإنييناربعلاىلإةلاسرلابتاك
هدسجيفلمحينأًاعئاطيضردقفهلكاذهعمو،»هتردق
اَذَكُهُرَظْنَمَناَك«ًالئاقءايعشإهفصوىتحاناياطخباقع
...َمَدآيِنَبْنِمَرَثْكَأُهُتَروُصَو،ِلُجَّـرلٱَنِمَرَثْكَأًادَسْفُم
حلٱُِربَتُْخمَوٍعاَجْوَأُلُجَر،ِساَّـنلٱَنِمٌلوُذَْخمَوٌرَقَتُْحم

ْ
،ِنُْز

اَهَلََمحاَنَناَزْحَأَّـنِكَل.ِهِبَّـدَتْعَنْمَلَفٌرَقَتُْحم،اَنُهوُجُوُهْنَعٍَّـرتَسُمَكَو
ِهللاٱَنِمًابوُْرضَمًاباَصُمُهاَنْبِسَحُنْحَنَو.اَهَلَّـمََحتاَنَعاَجْوَأَو
ِلْجَألٌقوُحْسَم،اَنيِصاَعَمِلْجَألٌحوُرَْجمَوُهَو.ًالوُلْذَمَو
ٍمَنَغَكاَنُّلُك.اَنيِفُشِِهُربُحِبَو،ِهْيَلَعاَنِمَالَسُبيِدْأَت.اَنِماَثآ

لَلَض
ْ

لِم.اَن
ْ

َمْثِإِهْيَلَعَعَضَوُّبَّـرلٱَو،ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن
َىلِإُقاَسُتٍةاَشَك،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَتَفَوُهاَّـمَأَمِلُظ.اَنِعيَِمج

:٥٢شإ(»هاَفْحَتْفَيْمَلَفاَهيِّـزاَجَماَمَأٍةَتِماَصٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱ
ةيطخباقعدجملابرلمتحادقل)٧-٥٣:٣و١٤و١٣

مويلاىلإمدآذنمةبقاعتملالايجألااياطخباقعلب،مدآ
ةقلطملاهتفرعمو،قلطملاهدوجويفهللانألكلذ،ريخألا
قرفالوحوتفمحوليفلبقتسملاورضاحلاويضاملاهدنع
اياطخعضوةقلطملاةفرعملاهذهبو،نامزونامزنيبهدنع
،ةرذقاياطخنماهلايو،ةيرشبلاليدبحيسملاىلعةيرشبلا
ىلعةدحاوةمزحيفاهلكتعضو،ةعينشةهيرك،ءادوس
ّبصناو،انلجأل»ةيطخ«راصهنأىتح،ءيربلالمحلاكلذ
.سودقلارابلالداعلاهللابضغميركلاهصخشىلع

لمتحادقحيسملانأظحاليبيلصلاةصقعبتتينمو
ىلعتامهنأل»ةنعللا«لمتحاف،هتايوتحملكبةيطخلامكح
»ةبشخىلعقلُعنملكنوعلم«بوتكموبيلصلا
ناتسبيفوهوهنعأرقنف»قرعلاوبعتلا«لمتحاو
يفَناَكْذِإَو«هنأيناميسثج ،ٍةَجَاَجلِّـدَشَأِبِّـيلَصُيَناَكٍداَهِجِ
)٢٢:٤٤ول(»ِضْرَألٱَىلَعٍةَلِزاَنٍمَدِتاَرَطَقَكُهُقَرَعَراَصَو
لٱَرَفَض«ذإميركلاهنيبجيفكوشلازخولمتحاو

ْ
ُرَكْسَع

برشمث)١٩:٢وي(»ِهِسْأَرَىلَعُهوُعَضَوَوٍكْوَشْنِمًاليِلْكِإ
.َلِمْكُأْدَقَلاَق«ذإناسنإلاصالخمتأنأدعبتوملاسأك

لكلمتحا...)١٩:٣٠وي(»َحوُّرلٱَمَلْسَأَوُهَسْأَرَسَّـكَنَو
يذلالماكلاناسنإلاناكهنأل،ةقئافةردقبهدسجيفاذه
رشبلااياطخباقعلمحيوطقاسلاناسنإلايدفيلءاج
.نيمثآلا

نوكينأوهيدافلاصخشلعباسلازيمملا-٧
رشبلايفةديدجةعيبطقلخىلعًارداق

:سودقلاهللارضحمنمبارتقاللًالهأمهلعجت
يفةديدجةعيبطقلخبالإمتياليقيقحلاءادفلانإ

يفنوكيذئدنعهنأل،هللاىلإبارتقالااهبعيطتسيل،ئطاخلا
يطعينأعيطتسييذلااذنمو!!ههلإعمماتقفاوت
وسكينأو،هللابحتةديدجةعيبطهللاهركييذلاناسنإلل
ىستكادقوهقلاخةرضحىلإهديعينأو،يحورلاهيرع
؟ديدجربءادرب

يفةديدجلاةعيبطلاقلخىلعرداقلاوههدحوهللانإ
،هسفنلملاعلاًاحلاصمحيسملايفناكهللانألو،ناسنإلا
هلاقاماذهوناسنإلاةعيبطريغينأردقيحيسملافكلذل
يفٌدَحَأَناَكْنِإًاذِإ«لوسرلاسلوب ملٱِ

ٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ
لٱُءاَيْشَألٱ.ٌةَديِدَج

ْ
لٱاَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

ْ
َراَصْدَقُّلُك

.)٥:١٧وك٢(»ًاديِدَج

،هبنمآئطاخلكةعيبطّريغدقحيسملانأًانيقيو
ةأرمااهنملعجوةسجنلاةيرماسلاةايحّريغف،هيلإأجتلاو
ًاناسنإهلعجولاملابحمعامطلااكزةايحّريغو،ةسيّدق
ميرمةايحّريغو،هللاهبحليبسيفلاملابيحضيًاديدج
اهلعجف،نيطايشللًانكسماهدسجناكيتلاةيلدجملا
حيسملاعوسيلازامو!!نيريشبلاةريشبو،لسرلاةلوسر
ًايهبًايقنءادرمهسبليو،نيريثكلاةايحبيلصلامدةوقبّريغي
.ميظعلاهئادفو،لماكلاهربجيسننم

نوكينأةرورضانلحضوتيتلابابسألاانيأرلهف
هذهانعضواذإاننإ،دحاوتقويفًاهلإوًاناسنإيدافلا
عبسلاتاملكلارسفننأًادجانيلعلهسانناهذأيفةقيقحلا
.بيلصلاىلعوهوحيسملاديسلااهبقطنيتلا

يلصيمظعألاةنهكلاسيئركو،كوفسملاهمدقحبوهف
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«هيلتاقوهيبلاصلجأل

ُ
َنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأل،ْم

اولانهمداوكفسنيذلانأانيريف)٢٣:٣٤ول(»َنوُلَعْفَياَذاَم
.مدلاتاذبنارفغلا
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هللاقيذلاصللاىلإتفتليًاضيأمدلااذهقحبوهو
يفَتْئِجىَتَمُّبَراَيِينْرُكْذٱ« .)٢٣:٤٢ول(»َكِتوُكَلَمِ
قداصيًادرهتوهالبهناميإىلعدريوًاماسبءاجرهحنميف
حلٱ«هللوقيفناميإلااذهىلع

ْ
لٱَكَّـنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق

ْ
ُنوُكَتَمْوَي

يفيِعَم لٱِ
ْ

ةلماكلاهتيناسنإيفوهو.)٢٣:٤٣ول(»ِسْوَدْرِف
نأانحوينمبلطيوةملأتملاةسيدقلاهمأنوئشبمتهيةقيقرلا
انحويللوقيمث.»ِكُنْبٱاَذَوُه،ُةَأَرْمٱاَي«اهلًالئاقاهاعري
ةيناسنإلاهذهتاذبوهو)٢٧و١٩:٢٦وي(»َكُّمُأاَذَوُه«
ىلعبصنملاهللاباقعلمتحا،ةيرشبلااهيفلثميتلا
هنعههجوهللابجحانلجأل»ةيطخ«راصهنألو،ةيطخلا
حيسملاخرصذئدنعو،ةيطخلاارظنتنانمرهطأهينيعنأل
رشبللرهظيل،همالآقمعيفوهوةيناسنإلالثمم،ناسنإلا
ًالئاقاياطخلاهذهنملداعلاهللافقومو،مهاياطخةعاظف
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ«

َ
نأانتوفيالو)٢٧:٤٦تم(»؟يِنَتْكَرَتاَذا

تنلعأيتلاةملكلاهذهبحيسملاقطنينألبقهنأركذن
ثداحثدحةيطخلاىلعهللاطخسةدشو،همالآمظع
)٢٧:٤٥تم(ةريهظلايفسمشلاتملظأذإقراخ
كلفلالاجرتبثأو،ةلماكتاعاسثالثاهمالظيفتلظو
نألسمشلايفثدحًافوسكنكيملمالظلااذهنأ
كلت،دوهيلاحصفديعنامزيفةعمجمويعقوبلصلا
كاذذإًالماكًاردبرمقلاناكدقفهيلعو،ةيخيراتةقيقح
ذإ.ديعلاموينييعتيفدوهيلادنعررقملاينيدلاماظنللًاقبط
ةيرمقلاروهشلابدهعلاكلذيفنينسلانوبسحياوناك
قفتيخيراتيفحصفلانوكينأهسفنتقولايفنوبجويو
داعيمنعًاديعبنوكيالفةيسمشلاةنسلاديعاومضعبو
هللاتالغلاريكاوباومدقينأًاضيأاونكمتيليعيبرلالادتعالا
نأررقملانمناككلذلجألو.ةاروتلايفررقموهاملًاقبط
يفقفتيوهويرمقلاناسينردبلامتكادنعحصفلانوكي
كلذىلعمهصرحةدشلمهو،يسمشلاليربأرهشوهضعب
ىلإنيحنمنوفيضياوناكسومانلاهبجوياميفًاقيقدت
هنومسيفاهيفرشعثلاثلانوكيةيرمقلاةنسلاىلإًارهشرخآ
يرمقلاراذآرهشنأل،يناثلاراذآيأ،فطعلاواوب»راذاو«
،حصفلاديعرهشوهوناسينرهشةرشابمهيليناك
ةيرمقلاةنسلاوةيسمشلاةنسلانيبقرفلاكلذبنوحلصيف
قفتييذلاخيراتلاىلإحصفلانودريو)ًابيرقتًاموي١١وهو(
.ريكاوبلاميدقتنمهيفنونكمتيويعيبرلالادتعالاو

بلصلاموييفناكرمقلانأًايلجحضتيكلذىلعو
ثودحةيعيبطلاسيماونلابجومبليحتسيفًالماكًاردب
ةرتفيفالإهثودحنكميالفوسكلانألكاذذإفوسك
هذهةلاحلاورمقلانوكيذإيرمقلارهشلاةياهندنعقاحملا
كاذدنعتناكاذإفكلفلايفسمشلاوضرألانيبام

دحاوميقتسمطخىلعةثالثلامارجألاهذهتاركزكارم
فوسكلاثدح)ضرألانعرمقلادعبنمةنيعمةلاحيف(
سمشلاصرقباجتحادنعةملظلاهقفارتيذلاماتلا
نكميالبلصلاموييفمالظلاثودحفاذهىلعو،ًامامت
ةوبنمتتيكل،ةيهلإةردقبةعيبطلاقراوخنمالإنوكينأ
يفُنوُكَيَو«ةلئاقلاسوماع لٱَكِلَذِ

ْ
،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَي،ِمْوَي

يفَسْمَّـشلٱُبِّـيَغُأِّـينَأ يفَضْرَألٱُمِتْقُأَو،ِرْهُّظلٱِ اع(»ٍروُنِمْوَيِ
٨:٩(.

يتلاةيطخلاىلعهبضغهللانلعيل؟اذهثدحاذامل
تبلصوتبذعيتلاو،ناسنإلاوهوهتاقولخملمجأتهوش
!!بيلصلاىلعديحولاهنبا

ةملكلاعمسنلملؤملابلصلادهشمنمنآلامدقتنو
طَعاَنَأ«ًالئاقبولصملاعوسياهبقطنيتلاةسماخلا

ْ
»ُناَش

،ةملأتملاةلماكلاعوسيةيناسنإانيرتةملكلاهذهو)١٩:٢٨وي(
دقفاذلو،ءاملانمةريبكةيمكمدلايفو.همدفزندقل
انأ«لاقوراهنألاقلاخوهو،قرحملاشطعلابسحأ
.»ناشطع

دقف!الك؟هتاملكرخآةملكلاهذهتناكلهنكلو
نأنلعأاذكهو»لمكأدق«ًالئاق،ةسداسةملكبقطن
تاوبنلالكف،صقنهبوشياللامكيفمتدقءادفلاريبدت
بيلاطملكو،تلمكأدقرظتنملاايسملابةصاخلاةميدقلا
نأحيسملاىلعناكيتلامالآلالكو،تلمكأدقسومانلا
دهعلايفزمرلكو،تلمكأدقرشبلااياطخةجيتناهلمحتي
،لمكأدقرشبللهتبحمهبهتفلكاملكو،لمكأدقميدقلا
هتلاسرجمانربلكو،تلمكأدقهيفسانلاتاراظتنالكو
!!لجأ.لمكأدقهللاةلادعهتردصأمكحلكولمكأدق
الإةاطخلاىلعسيلوءيشلكبولصملاحيسملالمكأدقل
.ماتلالماكلالمعلااذهتاكربةقثوناميإباولبقينأ

توصبًاخراص،هتاملكبولصملاحيسملامتتخاًاريخأ
يف،ُهاَتَبَأاَي«ميظع )٢٣:٤٦ول(»يِحوُرُعِدْوَتْسَأَكْيَدَيِ
لُسِيل«ةلئاقلاهتملكتمتاذكهو

ْ
ِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

لُس
ْ

.)١٠:١٨وي(»ًاضْيَأاَهَذُخآْنَأٌناَط

هدسجيفبيلصلاىلعةحربمًامالآحيسملاملأتدقل
نأبجينكلو،ججللاوتارايتلالكهيلعتمطو،هسفنو
توسانلاىلعلبتوهاللاىلععقتملمالآلاهذهنأمهفن
امبرثأتيالتوهاللانأذإ،حيسملايفيرشبوهامىلعيأ
كلذلو،توملامدعهليذلاهدحووهورشبلادسجيفرثؤي

بيلصلاةيضقبولصملاةيصخش:عبارلالصفلا
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الو،هأزجالوتوهاللاصقنيملدسجتلانأررقننحنف
ةعشأنأامكهجويأنموأ،لاحيأبهيفرثأالو،هطلخ
!!قالطإلاىلعهئيضتيذلاناكملابرثأتتالسمشلا

لمححيسملاعوسينأهتاباتكيفسرطبدكأدقو
ملٱََّـملَأَتْدَقْذِإَف«لاقفبيلصلاىلعهدسجيفاناياطخ

ُحيِسَْ
جلٱِباَنِلْجَأل

ْ
هبًاضْيَأْمُتْنَأاوُحَّـلَسَت،ِدََس )٤:١طب١(»ِةَّـيِّـنلٱِهِذِٰ

ملٱَّـنِإَف«
خلٱِلْجَأْنِمًةَدِحاَوًةَّـرَمََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ

ْ
لٱ،اَياََط

ْ
ُّراَب

مثَألٱِلْجَأْنِم
ََ

يفًاتاَُمم،ِهللاٱَىلِإاَنَبِّـرَقُيْيَكِل،ِة جلٱِ
ْ

ْنِكٰلَوِدََس
يفًىيُْحم ُهُسْفَنَوُهَلََمحيِذَّـلٱ«)٣:١٨طب١(»ِحوُّرلٱِ
يفاَناَياَطَخ خلٱَىلَعِهِدَسَجِ

ْ
اموهاذهو)٢:٢٤طب١(»ِةَبََش

يفُهَنْبٱَلَسْرَأْذِإُهللاٱَف«ًالئاقًاضيأسلوبهبملع ِدَسَجِهْبِشِ
خلٱ
ْ

خلٱِلْجَألَو،ِةَّـيَِط
ْ

خلٱَناَد،ِةَّـيَِط
ْ

يفَةَّـيَِط جلٱِ
ْ

.)٨:٣ور(»ِدََس

دقل؟نبالامالآبرعشيملبآلانأاذهىنعملهنكلو
يفركفنذإاننكلو،ةيطخلالجألةيرافكنبالامالآتناك
،عوشخيففقوتيملقلانأبسحن،نونحلابآلارعاشم
»هبلقيففسأتونزح«ناسنإلارشىأرامليذلاكاذف
يف«ءايعشإرفسيفهنعليقيذلاكاذو ْمِهِقيِضِّـلُكِ
نبامالآبسحيملهنأنكميله)٦٣:٩شإ(َ»قَياَضَت
!؟بيلصلاىلعوهوهترسم

،ءادفلاةيلمعيفكرتشادقسدقألاثولاثلانأًانيقي
ًاعئاطيضردقنبالاو،نبألالذبىتحملاعلابحأبآلاف
ميدقتيفكرتشادقسدقلاحورلاو،ءادفلالمعبموقينأ
.بيجعلاءادفلااذهدجمنلعأوبيلصلاةحيبذ

لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«أرقنامكو
ْ

ُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع
لٱ
ْ

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو
ْ

ُةاََي
ملٱاَنَّـبَحَأ«أرقنكلذك،)٣:١٦وي(»ُةَّـيِدَبَألٱ

َمَلْسَأَوًاضْيَأُحيِسَْ
)٥:٢سسفأ(»ًةَبِّـيَطًةَحِئاَرِِهللاًةَحيِبَذَوًاناَبْرُق،اَنِلْجَألُهَسْفَن
حلٱِبْمَكَف«ًاضيأأرقنو

ْ
ملٱُمَدُنوُكَيِّـيَِر

ٍِّيلَزَأٍحوُرِبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
ٍةَتِّـيَمٍلاَمْعَأْنِمْمُكَرِئاَمَضُرِّـهَطُي،ٍبْيَعَالِبِِهللاُهَسْفَنَمَّـدَق
حلٱَهللاٱاوُمِدْخَتِل

ْ
ثولاثلاىرناذكهو)٩:١٤بع(»!َّـَي

.ميظعلاءادفلالمعيفًاكرتشمسدقألا

،قئاقحلاهذهلكيدفملاناسنإلاىرينأنكميلهف
:ًاددرموًامنرمهتوصعفريالو

ىرجملالاسثيحبيلصلابرقينلخ
اربييسفنءادبيبحلايدافلامدنم
يرخفلبيتحاربيلصلايفبيلصلايف

ربقلانفددعباذكويتايحيف
يمثإيبرمدبيلصلادنعاحمدق
مهلالكلازبيئكلابلقلانعو
نامحرلاةوقبيلصلايفانيأردق
يناجللةيدفبيجعرمأادبذإ
دصقلالجكاذبيلصلاقوفىضقنم
دجملابًايتآبيرقنعهارآس

بيلصلاىلعانلجألتاميذلاحيسملانإف.لجأ
ةلاسرلابتاكقحلااذهررقيو،لالجودجميفةيناثيتأيس
ملٱاَذَكٰه«ًالئاقنييناربعلاىلإ

ًةَّـرَمَمِّـدُقاَمَدْعَب،ًاضْيَأُحيِسَْ
لِلٍةَّـيِطَخَالِبًةَيِناَثُرَهْظَيَس،َنِيريِثَكاَياَطَخَلِمَْحيْيَكِل

ْ
ِصَالَخ

ينأكوتآحيسملانأًانيقي)٩:٢٨بع(»ُهَنوُرِظَتْنَيَنيِذَّـلِل
يننكلوهللانباانأ«ًالئاقلايجألاربعددريهتوصعمسأ
.اياطخلانعتوملاىتحملأتألرشبلادسجيفترهظ
،تئجاهنميتلاءامسلابلصتمهسفنتقولايفينكلو
»اياطخلارفغانأعيطتسأاذبوتوهاللاءلملكّيفلحي
راودألايزايتجابيهتنتاليتيرشبنكلو)٩:٦تم(
ليبسيفامهيساقأتوموملأنماهيلإترشأيتلاةريخألا
ىلإيعماهذخآوموقأسلبيلمعميمتتوناسنإلاصالخ
تذخأنيذلاكئلوأىلعكلمألدوعأساهنميتلاءامسلا

.ةيناسنإلامهتروص

ناسنإلكةايحألمييذلا،بولصملاحيسملاوهاذه
!ماسبلاعماللاءاجرلابهبنمؤي

ةيلمعلاةايحلايفبيلصلا:سماخلالصفلا

حيسملاهركي،ًابصعتمًايدوهيلوسرلاسلوبناك
قرشأنأىلإ،باذعلاعاونأدشأهعابتأقيذيو،بولصملا
لواشلواش«ءامسلانمهيدانيهتوصعمسوهرونهيلع
تنأنم«بعترمودعترموهوهلأساملف»؟يندهطضتاذامل
ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَياَنَأ«كرابملاتوصلابحاصهباجأ»؟ديساي
لواشددجتو،)٨و٢٢:٧عأ(»ُهُدِهَطْضَتَتْنَأيِذَّـلٱ
يمسو،ًايرتفموًادهطضموًافدجمناكيذلايسوسرطلا
،هصلخيذلاحيسملاسلوببحأو،»سلوب«مسابذئدعب
لكوهرعاشموهنايكبحلااذههيلعكلمو،هبلقنمهبحأ
بتكو،لوألابيلصلاةيعادراصف،هلخاديفجلتختةفطاع
َْملِّـينَأل«لوقيةيطخلاو،يقرلاو،ملعلاةنيدمسوثنروكىلإ
ملٱَعوُسَيَّـالِإْمُكَنْيَبًائْيَشَفِرْعَأْنَأْمِزْعَأ

»ًابوُلْصَمُهاَّـيِإَوَحيِسَْ
لهأىلإهتلاسريفةمخضفورحبلجسو)٢:٢وك١(
ْنَأِيلاَشاَحَف،يِتَهِجْنِماَّـمَأَو«ةدلاخلاهتاملكةيطالغ

بيلصلاةيضقةيلمعلاةايحلايفبيلصلا:سماخلالصفلا
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ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبيِلَصِبَّـالِإَرِخَتْفَأ
َبِلُصْدَقِهِبيِذَّـلٱِ،حيِسَْ

لٱ
ْ

لِلاَنَأَوِيلَُملاَع
ْ

.)٦:١٤الغ(ِ»َملاَع

؟دودّللاهودعناكنأدعببيلصلابسلوبرختفااذاملف
هللاةّوق،هللاةمكحوهللاةوّقبيلصلايفسلوبىأردقل
هللاةمكحو،ةيطخلاو،توملاو،ناطيشلاىلعاهبرصتنايتلا
بيلصلالعجدقفكلذلو،هتمحروهلدعنيبتقّفويتلا
ُزِرْكَنُنْحَن«ًالئاقكلذنعبتكوىمظعلاةديحولاهتلاسر
ملٱِب
لِل:ًابوُلْصَمِحيِسَْ

ْ
لِلَو،ًةَرْثَعِدوُهَي

ْ
اَّـمَأَو!ًةَلاَهَجَنيِّـيِناَنوُي

لِل
ْ

ملٱِبَف،َنيِّـيِناَنوُيَوًادوَُهي:َنيِوُّعْدَم
وُقِحيِسَْ

»ِهللاٱِةَمْكِحَوِهللاٱِةَّـ
ءيشلكبيلصلايفىأركلذعمهنكل)٢٤و١:٢٣وك١(
همالسساسأوهاياطخنارفغساسأوهف،نمؤملاةايحيف
،مالآللهلامتحاساسأو،ملاعلانعهلازتعاساسأو،هللاعم
فخأوهحيسملابيلصنإ«نيسيدقلادحأهيفلاقامكوأ
يبومسي،رئاطللةحنجألالقثكهنإ،يفتكىلعهلمحألمح

أفرمىلإينعفدي،ةنيفسللعارشلالقثكو،ىلعأقافآىلإ
راختفاللسلوبتعفديحاونلاهذهلكو»نامألا
.بيلصلاب

ثدحتنامدنعاننأىلإ،انهرظنلاتفلننأانبردجيو
نموأبشخلانمةعطقنعثدحتنال،بيلصلانع
يذلاكرابملاصخشلاكلذنعثدحتنامنإو،بهذلا

نعلبءيشنعثدحتنالنحن،بيلصلاىلعبلُص
...نيكسملاملاعلاةكربرسوهبولصملاحيسملاف،صخش
ةّوقاولمهأدقنييحيسملانمنيريثكنأفسأنمو
هبلتقيذلافيسلانويناربعلالمهأامكًامامت،بيلصلا
،دوفألاءاروهوعضومهنأهولعفاملكو،تايلجدواد
هريثأتىدمىرنوديدجنمفيسلااذهذخأنانوعدف
:ةيلمعلاةايحلايفكرابملا

:ريربتلاونارفغلاساسأوهبيلصلا-١

دنعرربتأفيكو؟نارفغلالانأفيكمهدحألأساذإف
لٱاَنَلِهيِفيِذَّـلٱ«ًالئاقلوسرلاسلوبهباجأ؟هللا

ْ
ِهِمَدِب،ُءاَدِف

خلٱُناَرْفُغ
ْ

»ِهِمَدِبَنآلٱَنوُرِّـَربَتُمُنْحَن«)١:٧سسفأ(»اَياََط
وهبيلصلاىلعقارهملاحيسملاعوسيمدف)٥:٩ور(
َالٍمَدِكْفَسِنوُدِب«هنألريربتلاونارفغللةديحولاةليسولا
َحت
ْ

»ةايحلاوتوملا«ينعيمدلاو)٩:٢٢بع(»ٌةَرِفْغَمُلُص
قيرطنعانلىطعُت»ةايحلا«و،ةيطخلاصاصقوه»توملا«و
جلٱَسْفَنَّـنَأل«مدلا

ْ
يفَيِهِدََس نمو)١٧:١١ال(»ِمَّـدلٱِ

هللالوقيكلذل،ًايحربتعُيهنإفكفسولومدلانأبيجعلا
َنِمَّـَيلِإٌخِراَصَكيِخَأِمَدُتْوَص«هيخأمدهكفسدعبنيياقل

ٍّشَرُمَد«نييناربعلاةلاسريفأرقنو)٤:١٠كت(»ِضْرَألٱ
عمهنأانيرياذهو)١٢:٢٤بع(»َليِباَهْنِمَلَضْفَأُمَّـلَكَتَي
.ىمسألاةايحلاةليسوكلذكوهفتوملالثميمدلانأ

.ةيدوهيلاةحيبذلايفًاحضاورهظيجودزملاركفلااذهو
ةميخنمةيجراخلارادلاىلإةحيبذلابيتأييدوهيلاناكف
اذههلمعبواهحبذي-نهاكلاال-هسفنبوهو،عامتجالا
وهاذه،ًاتومصاصقلاهقاقحتسابوصاخلاهمثإبفرتعيهنأك
نهاكلاهيفىرنفيناثلاهجولاامأةحيبذلللوألاهجولا
ًانلعمحبذملاىلعهشريوةحيبذلامدذخأيهللانعبئانك
.هللاىلإتمدقدقةايحلانأ

ينعيبولصملاحيسملامدف،حيسملايفهلكاذهمتدقو
تناكةرافكلاموييفف»هتايح«و»هتوم«نيركفلانيذه
ناكمث»توملا«هانعماذهوةيجراخلارادلايفرحنُتةحيبذلا
هشريوسادقألاسدقىلإهبزاتجيومدلاذخأيةنهكلاسيئر
نأيغبنيفاذهىلعو»ةايحلا«هانعماذهوةمحرلاشرعىلع
ءزجكهدوعصوهتمايقىلإلبحيسملاتومىلإطقفرظننال
اَناَياَطَخِلْجَأْنِمَمِلْسُأ«هنألءادفلالمعنميرهوج
،توملاوهيذلامدلاف)٤:٢٥ور(»اَنِرِيْربَتِلْجَألَميِقُأَو
ةلتكدولخلاوهيذلادوعصلاو،ةايحلايهيتلاةمايقلاو
.ةرافكلاةيلمعيفةدحاو

لِليِذَّـلٱيِمَدَوُهاَذٰهَّـنَأل«لوقي٢٦:٢٨ىتميفف
ْ

ِدْهَع
جلٱ
ْ

ِملَنِيريِثَكِلْجَأْنِمُكَفْسُييِذَّـلٱِديَِد
َ

خلٱِةَرِفْغ
ْ

.»اَياََط

َنِمَماَقَأيِذَّـلٱِمَالَّـسلٱُهٰلِإَو«لوقي١٣:٢٠بعيفو
خلٱَيِعاَرِتاَوْمَألٱ

ْ
لٱِفاَرِ

ْ
لٱِمَدِب،َعوُسَياَنَّـبَر،َميِظَع

ْ
ِدْهَع

.ةمايقلاومدلاوهاذهو»ِّـيِدَبَألٱ

ًةَّـرَمَلَخَد،ِهِسْفَنِمَدِب«:لوقي٢٤و٩:١٢بعيفو
ملٱَّـنَأل...ًاّيِدَبَأًءاَدِفَدَجَوَف،ِساَدْقَألٱَىلِإًةَدِحاَو

َْملَحيِسَْ
حلٱِهاَبْشَأٍدَيِبٍةَعوُنْصَمٍساَدْقَأَىلِإْلُخْدَي

ْ
َىلِإْلَب،ِةَّـيِقيَِق

وهاذهو»اَنِلْجَألِهللاٱِهْجَوَماَمَأَنآلٱَرَهْظَيِل،اَهِنْيَعِءاَمَّـسلٱ
.دوعصلاومدلا

توملا،حيسملاعوسيمديفىرننحنفاذهىلعو
هتمايقوهبلصيفرهاظوهامكانلجألةايحلاو،انلجأل
.هدوعصو

،انئادفساسألب،اناياطخنارفغساسأوهعوسيمدف
فقسألاينيعمامأقحلااذهقرشأذإكلذل،انريربتو
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يمادلاكقرعب«ًالئاقبيلصلادنععكرزوردنأتوليسنال
،كوشلابللكملاكسأرب،ةملأتملاةنيزحلاكسفنو،دمجتملا
،بابسلابنيتئلتمملاكينذأو،عومدلابنيتقفدتملاكينيعب
كتبقرب،قاصبلابخطلملاكهجوو،رملاولخلابللبملاكمفب
،تادلجلابقزمملاكرهظو.بيلصلالمحنمةينحنملا
،يهلإيهلإةداحلاكتخرصب.كيمدقونيتبوقثملاكيديب
كبنجنمنييراجلاءاملاومدلاب،ةبرحلابنوعطملاكبلقو
كدبعماثآيديسرفغا.كوفسملاكمدوروسكملاكمسجب
.»هاياطخعيمجرتساو

نأهيلإدهعدقناكهللامادخنمليلجمداخانثدح
ءامعزنمةريخألابرحلايمرجملةيحورلارومألابمتهي
نيمرجملاعظفألىتحنارفغللحيسملامدةوقنعنييزانلا
نمويلوي١٥يفواسنرفىلإشناملاانربع١٩٤٥ةنسيف«لاق
ةياعربّيلإدهعةليلقروهشدعبو،ايناملأيفانكةنسلاكلت
يفةمكاحملانهرنينوجسملانييزانلاءامعزلةيحورلاةلاحلا
مهتانازنزيفنيمرجملاءالؤهليتارايزأدبأنألبقو.جربنرون
ءالؤهىلعمّلسأنأّيلإيغبنيأ:لاؤسلااذهيسفنتلأس
اوبلجو،ملاعلاىلعبارخلاورامدلااورجنيذلالاجرلا
؟سوفنلانييالماوقهزأو،سانلاىلعمالآلاوتاليولا
مهلاعفأةيحضابهذدقايدلوومهيلعمّلسأنأيغبنيأ
اورعشينأمهنكميىتحمهءازإلعافانأاذامو؟ةريرشلا
تلخدتلعفاملوأو»؟هللاةملكلوبقىلإمهتجاحب
ةيركسعلاةيحتلاىدأوفقوف»جنروج«لاشراملا»ةنازنز«
ةريصقةرايزرخآلادعبًادحاومهترزذئدعبو،هدييلدمو
تيضقو،ةمكاحملاليبقربمفوننمنيرشعلايفكلذناكو
.مهلةلاسرينيطعينأهللانمًابلاطةالصلايفةليللاكلت
تاوطخراثآءافتقاةمعنهللايناطعأةظحللاكلتنمو
تيأرو.ةاطخلابحأنكلةيطخلاهركأنأيفعوسيبرلا
يذلاصلخملانعءايشأاوعمسينأبجيلاجرلاءالؤهنأ
.مهلجألبيلصلاىلعتاموملأت

كيلوثاكمهنمةعبرأ،ًانوجسمنيرشعوًادحاواوناك
،سيهو،لدويو،رشيرتسامأ،تناتستوربرشعةثالثو
.ةمدخةيأعامسباومتهيملفجربنزورو

،تارـوكـناسـيـاسو،كـنارـفاـونـاكـفكـيلـوثـاكـلاـامأ
نوفو،لتيك:اوناكتناتستوربلاو،نبابنوفو،رنوربنتلاكو
،كيرفو،تخاشو،ريبسو،تراوننوفو،رديارو،بورتنر
ترجو،جنروجو،لكوسو،شاريشنوفو،شتيرفوكنوفو
مث،ةملكلانمًالوصفأرقنوتامينرتثالثمنرننأانتداع
دحاولوألكوسناكو،ةالصلابمتخنو،ةريصقةلاسريقلأ

،لافطأةرشعلًابأناكدقو،هللاةملكلوبقلهبلقحتفمهنيب
انكهلةليلقتارايزدعبو،ةنمؤمةيحيسمهتجوزتناكو
ًالئاقراشعلاةالصيلصيناكو،هريرسدنعًايوسعكرن
!ًاقداصناكهنأفرعأانأو»ئطاخلاانأينمحرامهللا«
مهنألريبسوشاريشنوفو،شتيرفيفةوقبهللالمعكلذك
ناكرديارو،برلاةدئاميفكارتشالااوبلطقيمعرثأتيف
ًالئاستميناقليناكامًاريثكوةملكلاةءارقيفًادهتجموًارويغ
يفكارتشالابلطامكمهفلاةرسعتارابعيناعمنع
.انعمةدئاملا

ىلعًاقنشمادعإلابيضقيوهوةمكحملامكحردصمث
،رنوربنتلاكو،لتيكو،بورتنبرنوفو،جنروجنملك
،لدويو،لكوسو،رشيرتسو،كيرفو،كنارفو،جربنزورو
،سيهىلعةايحلاىدمنجسلابو،تراوكناسياسو
،شاريشنوفىلعًاماعنيرشعنجسلابو،رديارو،كنوفو
رشعو،تاريوننوفىلعًاماعرشعةسمخنجسلابو،ريبسو
،نيابنوفو،تخاشنملكةءاربو،زتينودىلعتاونس
.شتيرفو

موكحمللًامزالمتنكذيفنتلامويىتحمكحلادعبو
اورينأمهيلعموكحمللحمسدقو،تقولابلغأمهيلع
دقلو،ةياغللًانزحمءاقللاناكو،طقفةدحاوةرممهتاجوز
ىلعهدهاعتنأهتجوزىلإبلطيبورتنبرنوفتعمس
نأهتجوزنمبلطلكوسو!برلافوخيفامهلافطأةيبرت
لأسفجنروجامأ،بيلصلالظيفهدالوأةيبرتبدهعتت
قوطنمتعمسامدنع»اديإ«ةريغصلاهتنباهتلاقامعهتجوز
ىرأنأوجرأ«تلاق»اديإ«نإهتجوزهلتلاقف،هيلعمكحلا
لوألوًاديدشًارثأتةرابعلاهذهنمرثأتف»ءامسلايفيبأ
.يكبيهتيأرةرم

اوملسنيذلاكئلوأعمتقولايضقأتنكًاراهنوًاليلو
ناكو،ًايمويتارمسمخمهضعبروزأتنكو،هللامهتايح
حيسملامدةوقنعملكتتيتلاتارابعلانمًادجرثأتيلتيك
ملٱَعوُسَيُمَد«ةلئاقلاةيآلاددريناكو،نارفغلل

ِهِنْبٱِحيِسَْ
.)١:٧وي١(»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـهَطُي

هعمتثكموجنروجعمتلباقتمكحلاذيفنتةيليفو
،هللاةاقالملهدادعتساموزلنعًاريثكهتملكو،ًاليوطًاتقو
نأقدصينأضفرو،ليجنإلاقئاقحضعببأزهيناكف
»توملاوهتوملا«لوقيناكوةاطخلالجألتامحيسملا
يفاهابأىرتنأيفاهئاجربوةريغصلاهتنباهتلاقامبهتركذف
»يتقيرطىلعانأواهتقيرطىلعنمؤتيه«لاقفءامسلا
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ةريثكًاتاوصأوًاطغلتعمسًابيرقتةعاسدعبو...هتكرتف
الهضبنناكوهتنازنزتلخدف،رحتناجنروجنأتفرعو
ةبوبنأهردصىلعتناكوبجيملهنكلوهتلأسفًارمتسملازي
تبرتقاو...ةفيخملاهتياهنىلإبهذدقلةغرافةيجاجز
لاقةلصقملل»بورتنبرنوف«مدقتينألبقو،ذيفنتلاةعاس
مث!ملاعلاةيطخعفرييذلاحيسملامديفهتقثلكعضيهنإ

هاديومدقتفمادعإلاةفرغىلإمدقتينأرمألاهيلإردص
ةريصقةالصبيبلقانأتعفروةلصقملاىلإدعصوناتطوبرم
.كلذدعبهرأملو

مدقتو،نارفغللمدلاةوقيفًاقثاوناكو»لتيك«هعبتو
.ةريصقةالصىلصوهدالوأوهتجوزعدونأدعب»لكوس«

هتلأساملو،ةيحورةدعاسمةيأضفردقفجربنزورامأ
البتاموشاعدقل»ًاركشالك«لاق؟هلجأنميلصأله
.صلخم

ءلميفةرفاغلامدلاةوقيفنمآنمقلطنااذكهو
!!نانئمطالا

:هللاعممالسلاساسأوهبيلصلا-٢

؟هللاعمكمالستعنصله،نابشلادحأةديستلأس
كمالسعنصتنأديرتىلهو:تلاق!يتديسايالكباجأف
تفتلااهتشهدىأراملو!!يتديسايالك:باجأف؟هللاعم
،هللاعمهمالسعنصينأدحأرودقميفسيل:ًالئاقاهيلإ
،بيلصلابهللاعميمالسعنصدقعوسيبرلانكل
ٌمَالَساَنَلِناَميِإلٱِباَنْرَّـَربَتْدَقْذِإَف«سلوبعملوقأانأفكلذلو
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِبِهللاٱَعَم

تاحارجنإ،لجأ)٥:١ور(ِ»حيِسَْ
يفحضاوقحلااذهو،هللاعمانمالسساسأيهبيلصلا
لٱَكِلٰذُةَّـيِشَعْتَناَكاَّـَملَو«أرقنذإانحويليجنإ

ْ
ُلَّـوَأَوُهَو،ِمْوَي

ُذيِمَالَّـتلٱَناَكُثْيَحًةَقَّـلَغُمُباَوْبَألٱِتَناَكَو،ِعوُبْسُألٱ
خلٱِبَبَسِلَنيِعِمَتُْجم

ْ
لٱَنِمِفَْو

ْ
يفَفَقَوَوُعوُسَيَءاَج،ِدوُهَي ِ

لٱ
ْ

َهلَلاَقَو،ِطَسَو
ُ

ِهْيَدَيْمُهاَرَأاَذٰهَلاَقاَّـَملَو.ْمُكَلٌمَالَس:ْم
)٢٠و٢٠:١٩وي(»ّبَّـرلٱاُوَأَرْذِإُذيِمَالَّـتلٱَحِرَفَف،ُهَبْنَجَو
وههنأل«انيدافتاحارجوههللاعمانمالسنامضف
.»انمالس

:هللاسيركتلاعفادوهبيلصلا-٣

مهتايحميلستلنييثنروكلاكرحينأسلوبدارأذإ
مهلبتكفبيلصلانمىوقأًاعفاددجيمل،برلللماكلاب

ِحوُّرلِلٌلَكْيَهَوُهْمُكَدَسَجَّـنَأَنوُمَلْعَتْمُتْسَلْمَأ«الئاق
لٱ
ْ

ْمُتْسَلْمُكَّـنَأَو،ِهللاٱَنِمْمُكَليِذَّـلٱ،ُمُكيِفيِذَّـلٱِسُدُق
يفَهللاٱاوُدِّـجَمَف.ٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَقْمُكَّـنَأل؟ْمُكِسُفْنَأل ِ
يفَوْمُكِداَسْجَأ .)٢٠و٦:١٩وك١(»ِِهللاَيِهيِتَّـلٱُمُكِحاَوْرَأِ

َةَّـبََحمَّـنَأل«لاقفةيناثلاهتلاسريفمهلبتكيداعمث
ملٱ
َحتِحيِسَْ

ْ
ْدَقٌدِحاَوَناَكْنِإُهَّـنَأ:اَذٰهُبِسْحَنُنْحَنْذِإ.اَنُُرص

جلٱِلْجَألَتاَم
ْ

جلٱَف.ِعيَِم
ْ

ِلْجَألَتاَمَوُهَو.اوُتاَمًاذِإُعيَِم
جلٱ
ْ

يِذَّـلِلْلَب،ْمِهِسُفْنَألَالُدْعَباَميِفُءاَيْحَألٱَشيِعَيْيَكِعيَِم
عفديبيلصلاف)١٥و٥:١٤وك٢(»َماَقَوْمِهِلْجَألَتاَم
ةبحمنأرعشيهنألماقوهلجألتامنملةايحللنمؤملا
دريلهلهسفنسركينأالإعيطتسيالفهرصحتحيسملا

ةروصنييواللارفسيفدجنو...ةرماغلاةبحملاهذهىدص
لٱَمَّـدَقَّـمُث«أرقنذإمدلابسيركتللةحضاو

ْ
ِيناَّـثلٱَشْبَك

َ
...

ِنُذُأِةَمْحَشَىلَعَلَعَجَوِهِمَدْنِمىَسوُمَذَخَأَوُهَحَبَذَف
لٱَنوُراَه

ْ
لٱِهِدَيِماَْهبِإَىلَعَو،ىَنْمُي

ْ
ِهِلْجِرِماَْهبِإَىلَعَو،ىَنْمُي

لٱ
ْ

نذألاىلعمدلاعضوىنعمامف)٢٣و٨:٢٢ال(»ىَنْمُي
،هللاتوصفرعتوعمستنذألانأهانعم!؟مدقلاوديلاو
اذكهو،هللاعمريستمدقلانأو،هللاةمدخللمعتديلانأو
مدهلعفياموهاذهو!!هللاًاسركمهلكناسنإلاحبصي
.نينمؤملاىلعشوشرملابيلصلا

:نيرخآللنارفغلاعفادوهبيلصلا-٤

نيرخآللرفغينأيحيسملاعفديًاعفادسلوبدجيمل
َءاَفَطُلاوُنوُك«ًالئاقسسفألهألبتكفبيلصلانمىوقأ
ُهللاٱُمُكََحماَساَمَكَنيِِحماَسَتُمَنيِقوُفَش،ٍضْعَبَوْحَنْمُكُضْعَب
يفًاضْيَأ ملٱِ

يفنينمؤملللاقكلذكو)٤:٣٢سسفأ(ِ»حيِسَْ
ملٱُمُكَلَرَفَغاَمَك«يسولوك

:٣وك(»كًاضْيَأْمُتْنَأاَذَكٰهُحيِسَْ
١٣(.

تشاعةينمرأةاتفةصقهللالاجرنملجرانيلعصق
اهيخأةقفريفًامويةرئاستناك.نمرألاداهطضامايأيف
اهيخأواهدلاوىلعضقنيشحوتميدنجباذإواهيبأو
مثةبوجعأبهنمتتلفأدقفيهامأ،اهينيعمامأامهحبذيو
لمحمويتاذو،تايفشتسملادحأيفةضرممكتلغتشا
تحتنوكيلىفشتسملاكلذىلإًاحيرجفاعسإلالاجر
تفرعىتحههجويفتسرفتنأامو،ةضرمملاكلتةياعر
،اهيخأواهيبأمدكفسيذلاشحوتملايدنجلاكلذوههنأ
ماقتنالالماع،نيلماعمامأةنيكسملاةضرمملاتفقوانهو
يفنآلاراصيذلاحيرجلايدنجلاكلذنماهيخأواهيبأمدل
رطاخلجألةرفغملاوةقفشلاوةمحرلالماعو،اهديةضبق
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بلغىتحةظحلالإيهامو،اهادتفاواهبحأيذلاحيسملا
يدنجلاكلذتمدخف،حفصلاباهبلقألمو،بيلصلا
انألتمالهف!!هحارجنميفشىتحهتحارىلعترهسو
؟نارفغلاحوربيلصلاحورب

ملألاونزحلالامتحارسوهبيلصلا-٥
:داهطضالاو

اَنَلْذِإًاضْيَأُنْحَنَكِلٰذِل«:ًالئاقنييناربعلللوسرلابتك
طَنِل،اَنِبٌةَطيُِحمِهِذٰهُراَدْقِمِدوُهُّشلٱَنِمٌةَباَحَس

ْ
ٍلْقِثَّـلُكْحَر

خلٱَو
ْ

ملٱَةَّـيَِط
لَو،ٍةَلوُهُسِباَنِبَةَطيِحُْ

ْ
يفِْربَّـصلٱِبِْرضاَحُن جلٱِ

ْ
ِداَهِ

ملٱ
،َعوُسَيِهِلِّـمَكُمَوِناَميِإلٱِسيِئَرَىلِإَنيِرِظاَن،اَنَماَمَأِعوُضْوَْ
ملٱِروُُّرسلٱِلْجَأْنِميِذَّـلٱ

َبيِلَّـصلٱَلَمَتْحٱُهَماَمَأِعوُضْوَْ
خلٱِبًانيِهَتْسُم

ْ
يفَسَلَجَف،ِيْزِ يفاوُرَّـكَفَتَف.ِهللاٱِشْرَعِنيِمَيِ ِ

خلٱَنِمَلَمَتْحٰايِذَّـلٱ
ْ

اوُّلِكَتَّـالَئِلِهِذٰهَلْثِمِهِسْفَنِلًةَمَواَقُمِةاَُط
يفاوُروَُختَو .)٣-١٢:١بع(»ْمُكِسوُفُنِ

ْمُتْنُكْنِإَوُهٍدَْجمُّيَأُهَّـنَأل«لوقيلوسرلاسرطببتكو
لُت
ْ

خلٱَنيِلِماَعَنوَُّـملَأَتَتْمُتْنُكْنِإْلَب؟َنُوِربْصَتَفَنيِئِطُْخمَنوُمَط
ْ

ََْري
َّـنِإَف.ْمُتيِعُداَذِٰهلْمُكَّـنَأل،ِهللاٱَدْنِعٌلْضَفاَذٰهَف،َنُوِربْصَتَف
ملٱ
»ِهِتاوُطُخاوُعِبَّـتَتْيَكِلًالاَثِماَنَلًاكِراَت،اَنِلْجَألََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ
.)٢١و٢:٢٠طب١(

،ملألاىلعو،داهطضالاىلعةرصنانيطعيبيلصلاف،لجأ
.نزحلاىلعو

مدقتةأجفو،وغاكيشيفظعيهللامادخدحأناك
هللاقومداخلانمبرتقاىتحةيفلخلافوفصلانممهدحأ
زيزعهنأحيسملانعلوقتنأكتعاطتسايف«عمجلامامأ
تناكولنكل،كبراجتيفنوعلاكيلإيدسيهنإو،كيدل
.ًاراغصًالافطأكلتكرتويتجوزكتيفوتةجوزكل
ريحينمسيلومهيلإيتأتنأمهمأىلعنودانيونوكبي
امبملكتتنأعيطتستتنكامكلاحاذهناكول!!ًاباوج
.»مويلاهبتملكت

ةيحضليلجلامداخلااذهةجوزتحارةزيجوةدمدعبو
ةلضافوةبوهومتناكو،تاراطقلاثداوحنمثداح
فقوف،اهيلعةالصللوغاكيشىلإةثجلاباوتأف،ةميكحو
،ةلحارلاةجوزلاىلإةرظنبىقلأوةمدخلادعببرجملامداخلا
نألوقأنأعيطتسأالينإمكدحأيللاقةدمذنم«:لاقو
ًادالوأيلتكرتويتجوزتيفوتول،يتيافكحيسملايف
يفنآلاًادوجومصخشلااذهناكاذإف،اهبلطيفنوحيصي

ّرسهبيلصنأوًادجفاكحيسملانإهللوقأينإفناكملااذه
ًامالسكانهنكلوقزمموروسكميبلقنأحيحص،يئازع
هنأل،مالسلااذهردصموهحيسملاو،يبلقيفهؤادصأددرتت
.»مويلاّيلإةيزعتلابملكتي

مدقتف،عامتجالايفًادوجوملجرلاكلذناكدقلو
يسفنكلملسأيننإ:ًالئاقىلصو،توباتلابناجبعكرو
اذهبناسنإلايزعتنأعيطتستتمدام،عوسيبرلااهيأ
!!ليمجلاءازعلا

:جودزملاتوملارسوهبيلصلا-٦

تومو،نمؤملارظنيفملاعلاتوموهجودزملاتوملاو
دقهبيذلا«لوسرلاهلوقياماذهو،ملاعلارظنيفنمؤملا

هاريفملاعلاىلإرظنينمؤملاف»ملاعللانأويلملاعلابلُص
يفاملكنألةيبذاجوأءارغإهيفدجيالو،همامأًابولصم
اهلكهذهوةشيعملامظعتونويعلاةوهشودسجلاةوهشملاعلا
ىسومراقتحايفاذهلًالاثمىرنو،بيلصلايفتبلُصدق
اَمَدْعَب،ىَسوُمِناَميِإلٱِب«نييناربعلابتاكلوقيامكملاعلل
َْملَو،ًاليَِمجَّـيِبَّـصلٱاَيَأَراَمَُّـهنَأل،ٍرُهْشَأَةَثَالَثُهاَوَبَأُهاَفْخَأ،َدِلُو
ملٱَرْمَأاَيَشَْخي

َنْبٱىَعْدُيْنَأىَبَأَِربَكاَّـَملىَسوُمِناَميِإلٱِب.ِكِلَْ
ْنَأَىلَعِهللاٱِبْعَشَعَمَّـلَذُيْنَأىَرْحَألٱِبًالِّـضَفُم،َنْوَعْرِفِةَنْبٱ
خلٱِبٌّيِتْقَوٌعُّتَمَتُهَلَنوُكَي

ْ
ملٱَراَعًابِساَح،ِةَّـيَِط

َمَظْعَأىًنِغِحيِسَْ
ملٱَىلِإُرُظْنَيَناَكُهَّـنَأل،َْرصِمِنِئاَزَخْنِم

-١١:٢٤بع(»ِةاَزاَجُْ
ىنغبيلصلاوهيذلاحيسملاراعبسحىسومف.)٢٦

ىلعهراصتنارسوهبيلصلاناكو،رصمنئازخنممظعأ
ًالئاققيرطلاتاذيفريسلاىلعانضحيلوسرلافاذلو،ملاعلا
ََّـملَأَت،ِهِسْفَنِمَدِبَبْعَّـشلٱَسِّـدَقُيْيَكِل،ًاضْيَأُعوُسَيَكِلٰذِل«
لٱَجِراَخ

ْ
لَف.ِباَب

ْ
ملٱَجِراَخِهْيَلِإًاذِإْجُرْخَن

.ُهَراَعَنيِلِماَحِةَّـلَحَْ
طَناَنَّـنِكٰل،ٌةَيِقاَبٌةَنيِدَماَنُهاَنَلَسْيَلْنَأل

ْ
لٱُبُل

ْ
بع(»َةَديِتَع

تاوهشلاوءاوهألاعمدسجلاانبلصلهف.)١٤-١٣:١٢
؟ةلحملاجراخانبرءاروانجرخو

ملٱَعَم«ًالئاقهرابتخانعلوسرلاانثدحي
،ُتْبِلُصِحيِسَْ

ملٱِلَباَنَأَالاَيْحَأَف
يفاَيَْحيُحيِسَْ مويءاجلجأ)٢:٢٠الغ(»َّـِ

،حيسملابيلصىلعددمتو،ةثجلجلاىلإسلوبهيفبهذ
اتضبقنيتللايديرّمسديساي«بيلصلابريجانيلاقو
يفاتراسنيتللايمدقرّمسومهاتبذعونييحيسملاىلع
ةئيدرلاراكفألابركفيذلايسأرلّلكو،كلمعميطحتقيرط
.توملاةبرحبسجنلاعاّدخلايبلقنعطاو،كوشلاليلكإب
مويلاكلذنمو.ّ»يفيديسايتنأايحتوانأتومأيكل

بيلصلاةيضقةيلمعلاةايحلايفبيلصلا:سماخلالصفلا

٤٦
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



لِلْمُهَنيِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«.هيفحيسملاايحيلسلوبتام
ْ

ِحيِسَم
جلٱاوُبَلَصْدَق

ْ
.)٥:٢٤الغ(»ِتاَوَهَّـشلٱَوِءاَوْهَألٱَعَمَدََس

:هللاعمانتكرشساسأوهبيلصلا-٧

لوسرلالوقيذإنييناربعلاةلاسريفعماللاقحلاوهاذه
ُنْبٱُعوُسَي،ِتاَواَمَّـسلٱَزاَتْجٱِدَقٌميِظَعٍةَنَهَكُسيِئَراَنَلْذِإَف«
لَف،ِهللاٱ

ْ
ٍرِداَقُْريَغٍةَنَهَكُسيِئَراَنَلَسْيَلْنَأل.ِراَرْقِإلٱِبْكَّـسَمَتَن

يفٌبَّـرَُجمْلَب،اَنِتاَفَعَضِلَيِثْرَيْنَأ .ٍةَّـيِطَخَالِب،اَنُلْثِمٍْءَيشِّـلُكِ
لَف
ْ

ًةَمْعِنَدِجَنَوًةَْمحَرَلاَنَنْيَكِلِةَمْعِّـنلٱِشْرَعَىلِإٍةَقِثِبْمَّـدَقَتَن
يفًانْوَع اَُّهيَأاَنَلْذِإَف«ًالئاقدوعيمث)١٦-٤:١٤بع(»ِهِنيِحِ
ُهَسَّـرَكًاقيِرَط،َعوُسَيِمَدِبِساَدْقَألٱَىلِإِلوُخُّدلٱِبٌةَقِثُةَوْخِإلٱ
حلٱِب،ًاّيَحًاثيِدَحاَنَل

ْ
َىلَعٌميِظَعٌنِهاَكَو،ِهِدَسَجْيَأ،ِباَجِ

لَقِبْمَّـدَقَتَنِل،ِهللاٱِتْيَب
ْ

يفٍقِداَصٍب ًةَشوُشْرَم،ِناَميِإلٱِنيِقَيِ
.ٍّيِقَنٍءاَمِباَنُداَسْجَأًةَلِسَتْغُمَو،ٍريِّـِرشٍريِمَضْنِماَنُبوُلُق
»ٌنيِمَأَوُهَدَعَويِذَّـلٱَّـنَأل،ًاخِساَرِءاَجَّـرلٱِراَرْقِإِبْكَّـسَمَتَنِل
،هللاعمانتكرشساسأنأىرناذكهو.)٢٣-١٠:١٩بع(
يفخسارلاانناميإو،ةمعنلاشرعىلإلوخدلايفانتقثو
يِذَّـلَا«بوتكموهامك»بيلصلامد«وهانتاولصةباجتسا
اَنُبََهيَالَفْيَك،َنيِعَْمجَأاَنِلْجَألُهَلَذَبْلَب،ِهِنْبٱَىلَعْقِفْشُيَْمل
.)٨:٣٢ور(»ٍْءَيشَّـلُكُهَعَمًاضْيَأ

لأسدقل؟بولصملاحيسملاءازإكفقوموهام!!نآلاو
ىَعْدُييِذَّـلٱَعوُسَيِبُلَعْفَأاَذاَمَف«:ًالئاقدوهيلاسطاليب
ملٱ
نأبجييصخشلاؤساذهو)٢٧:٢٤ىتم(»؟َحيِسَْ
نأو،بولصملاةيصخشةقيقحتفرعامدعبكسفنلههجوت
!؟ريطخلالاؤسلااذهىلعكتباجإًايئاهنررقت

صخشيفريكفتلالمهتنأتررقله!؟كارارقوهامف
وأ؟كاياطخوكّرشهيلعلضفتنأىلعتمزعوأ؟حيسملا
؟كسفنليئادفلاهلمعصصختو،كتايحيفهلبقتنأتررق

برحلادونجنميدنجنع»ديسنريإ«روتكدانثدحي
رقفيفشيعيراصىتحهلاوحأتءاسةيكيرمألاةيلهألا
ىلإهلسرتنأيفتركفةيكيرمألاتاطلسلانكل.عقدم
لمحيةموكحلابودنمءاجاملو،ءارقفلااهيفلوعتةعرزم
هخوكطئاحىلعىأر،ريقفلاسئابلايدنجللربخلااذه
ةقروهيفناكامنإو،ةروصراطإلااذهنكيملًاراطإمدهملا
راطإلاعزتناوةموكحلابودنممدقتو.»تاكيشلا«هبشت
ىلع»ًاكيش«اهدجيهبذإو،ةقرولاجرخأوطئاحلاىلعنم
يدنجلاكلذهفرصيلنلوكنلسيئرلاءاضمإبةموكحلا
يدنجلاكلذبودنملالأساملو!!هتمدخىلعهلةأفاكم

هنألهبتظفتحا:لاق؟كيشلااذهبظفتحااذاملزوجعلا
:ًالئاقبودنملاهبفتهانهو!!!نلوكنلماهاربإءاضمإلمحي
كلذعموةمخضةورثكللمحتةقرولاهذه،لجرلااهيأ
رقفلااذهيفشيعتوحابصلكاهيلإعلطتلابيفتكتتنأف
ةحاريفهتايحةيقبشاعوكيشلالجرلافرصو!!ريرملا
.رارقتساودغرو

،كردصىلعوأ،كتيبيفًابيلصقلعتنأبيفتكتلهف
نأنودتومتوفافجلاو،روتفلاوةيطخلاةايحشيعتو
هللاىلإعرستوأ!!بيلصلايفقوقحنمكلامبعتمتت
نإ!!؟بيجعلاءادفلالمعبناميإلاوةبوتلابهنارفغلانتو
يأىلعفنييدفملاونيكلاهلانيبلصافلادحلاوهبيلصلا
!؟تنأبناج

ةيماتخةملك

ملبيلصلانأيه:اهلوقننأبجيةريخأةملكتيقب
ىلعتاميذلاكاذنأل،حيسملاةايحةمتاخنكي
هتمايقدعبرهظو،دحألارجفيفًارصتنمًارفاظماق،بيلصلا
بكسوءامسلاىلإذئدعبدعصمث،خأةئمسمخنمرثكأل
.سدقلاحورلاهذيمالتىلع

نايصعلادهشمف،ءيشلكريغدقبيلصلانكل
دجمىلإلدبتيسنيوكتلارفسيفهانيأريذلاةلذملاودرطلاو
ًاللكمهارنبيلصلاىلعةيطخلاهتبلصيذلاكاذو،لوزيال
!!نييدفملاروهمجعمةماركلاودجملاب

انحويهلجسايؤرلارفسليماتخلارظنملاوهاذهو
ٍروُّلَبَكًاعِمَالٍةاَيَحِءاَمْنِمًايِفاَصًارَْهنِيناَرَأَو«تاملكلاب
حلٱَوِهللاٱِشْرَعْنِمًاجِراَخ

ْ
يف.ِلََم ِرْهَّـنلٱَىلَعَواَهِقوُسِطَسَوِ

مثَةَْرشَعْيَتَنْثٱُعَنْصَتٍةاَيَحُةَرَجَشَكاَنُهْنِمَواَنُهْنِم
ََ

،ًةَر
مثٍرْهَشَّـلُكيِطْعُتَو

ََ
َالَو.ِمَمُألٱِءاَفِشِلِةَرَجَّـشلٱُقَرَوَو،اَهَر

يفاَمٌةَنْعَلُنوُكَت حلٱَوِهللاٱُشْرَعَو.ُدْعَباَمِ
ْ

،اَهيِفُنوُكَيِلََم
َىلَعُهُمْسٱَو،ُهَهْجَوَنوُرُظْنَيَسْمُهَو.ُهَنوُمِدَْخيُهُديِبَعَو
ْوَأٍجاَِرسَىلِإَنوُجاَتَْحيَالَو،َكاَنُهٌلْيَلُنوُكَيَالَو.ْمِهِهاَبِج
َىلِإَنوُكِلْمَيَسْمُهَو،ْمِهْيَلَعُريِنُيَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ٍسْمَشِروُن
.)٥-٢٢:١ؤر(»َنيِدِبآلٱِدَبَأ

نوكيسهنإ؟ليمجلاعئارلادهشملااذهنوكيسنيأنكل
ُءاَنِبَناَكَو«ًالئاقانحوياهفصويتلايحلاهللاةنيدميف
ملٱَو،ٍبْشَيْنِماَهِروُس

.ٍّيِقَنٍجاَجُزُهْبِشٌّيِقَنٌبَهَذُةَنيِدَْ
ملٱِروُسُتاَساَسَأَو

ُساَسَألٱٍ.ميِرَكٍرَجَحِّـلُكِبٌةَنَّـيَزُمِةَنيِدَْ
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.ُضَيْبَأٌقيِقَعُثِلاَّـثلٱ.ُقَرْزَأٌتوُقاَيِيناَّـثلٱ.ٌبْشَيُلَوَّـألٱ
خلٱٌِّيباَبُذٌدُّرُمُزُعِباَّـرلٱ

ْ
ٌقيِقَعُسِداَّـسلٱ.ٌّيِقيِقَعٌعَزَجُسِمَا

لِسٌدُّرُمُزُنِماَّـثلٱ.ٌدَجْرَبَزُعِباَّـسلٱ.ُرَْمحَأ
ْ

ٌتوُقَاُعِساَّـتلٱ.ٌّيِق
لٱ.ُرَفْصَأ

ْ
حلٱ.َُرضْخَأٌقيِقَعُِرشاَع

ْ
ِينوُجْناَمْسَأََرشَعيِدَا

ٌّ
.

ُّلُك،ًةَؤُلْؤُلَةََرشَعاَتَنْثٱًاباَبََرشَعاَنْثالٱَو.ٌتْشََمجََرشَعِيناَّـثلٱ
ملٱُقوُسَو.ٍةَدِحاَوٍةَؤُلْؤُلْنِمَناَكِباَوْبَألٱَنِمٍدِحاَو

ِةَنيِدَْ
.)٢١-٢١:١٨ؤر(»ٍفاَّـفَشٍجاَجُزَكٌّيِقَنٌبَهَذ

نزحلالازو،داهجلاوبعتلالازو،ةنعللاتلازدقفًاذإ
ةبلغىلإتوملاعلتباو،خارصلاوعجولاىهتناو،دمكلاو
تاذةيبهذلاةنيدملاءاجرأيفرورسلاىقيسومتحدصو
!!ةيؤلؤللاباوبألا

هنعأرقنفنايصعلاودرمتلاورشلالصأسيلبإامأ
يفَحِرُطْمُهُّلِضُيَناَكيِذَّـلٱُسيِلْبِإَو« لٱَوِراَّـنلٱَِةْريَحُبِ

ْ
،ِتِيْربِك

لٱُثْيَح
ْ

لٱُّيِبَّـنلٱَوُشْحَو
ْ

َىلِإًالْيَلَوًاراََهنَنوُبَّـذَعُيَسَو.ُباَّـذَك
.)٢٠:١٠ؤر(»َنيِدِبآلٱِدَبَأ

لامكيف،ناسنإللهدصقيذلاهللاجمانربمتياذكهو
بيبحلاذيملتلاانحويعملوقننأانلقحيف!!ناقتإو
ْنِم!ِهللاٱَدَالْوَأىَعْدُنىَّـتَحُبآلٱاَناَطْعَأٍةَّـبََحمَةَّـيَأاوُرُظْنُأ«
لٱاَنُفِرْعَيَالاَذٰهِلْجَأ

ْ
َنآلٱ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأ.ُهُفِرْعَيَالُهَّـنَألُ،َملاَع

ُهَّـنَأُمَلْعَنْنِكٰلَو.ُنوُكَنَساَذاَمُدْعَبْرَهْظُيَْملَو،ِهللاٱُدَالْوَأُنْحَن
.)٢و٣:١وي١(»َوُهاَمَكُهاَرَنَساَنَّـنَأل،ُهَلْثِمُنوُكَنَرِهْظُأاَذِإ

هذهو،ىمظعلاتازايتمالاهذهو،قئافلادجملااذه
نيلوسغملانييقيقحلانينمؤملارظتنتيتلاةنيمثلاتاكربلا
انصلخمهمتأيذلاءادفلاقيرطنعانلتراصدق،مدلاب
.بيلصلاىلع

انلقحيلب،بيلصلابرختفننأنيقينعانلقحيكلذل
:ديعنوديشنلاددرننأ

ديجملايصلخمايينتكلتماوينتيدفدق
ديزييناميإنأانهيتيغبانأامنإ
نونحايأينبذجابيلصللبرايينبذجا
نوعطملاكبنجىلإبيبحلااهيأكيلإينبذجا

١٩٥٦ربوتكأ٨يفرصماربش

اذهنعتاراسفتساوأةلئسأيأكيدلناكنا
ةرامتساقيرطنعةرشابمانيلإةباتكلاكنكمي،بيتكلا
.عقوملاىلعةدوجوملالاصتالا

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

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

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

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