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ةعبطلايفباتكلاوبتاكلانعرشانلاةملك
ةيناثلا

له«باتكنمةيناثلاةعبطلاهذهردصننأانرتخا
ةميقبانمًاناميإو،نيريثكلابلطلةيبلت»!؟هللاوهحيسملا

يففلؤملاهلذبيذلامخضلادهجلاو،هتيمهأوباتكلااذه
.هيلإنييحيسملانمديدجلاليجلاةجاحو،هتباتك

ةيليلحتةساردهنأبزيمتي»!؟هللاوهحيسملاله«باتكو
،»حيسملاتوهالةيضق«ةيحيسملااياضقنمةيضقرطخأل
ةحضاوةباجإمدقيو،ًاعملقعلاوبلقلافلؤملابطاخيهيفو
دلاخلالاؤسلانعسدقملاباتكلايفتايآلاعقاومبةمعدم
وهحيسملاله«ليجدعبًاليجلايجألاهددرتسيذلا
.»!؟هللا

سيئر»ليئاخيمبيبلسقلا«باتكلااذهفلؤمو
وه،ةيبرعلارصمةيروهمجبماعلايباتكلاينادمعملاعمجملا

ةبهوموةباتكلاةبهومهللاهابح،ريدقبيطخويعملأبتاك
يتلاهتافلؤمو،ةفاحصلاوتوهاللاسرددقو،ةباطخلا
ةماهلااياضقلاثحبةيحانىلإًامئادهجتتنيعبرألاتغلب
.ةايحلايفوةيحيسملايفةصيوعلاو

باتكًاريبكًاجاورتقاليتلاهتافلؤمرهشأنمو
هتلبقتساو،نيترمباتكلااذهعبُطدقو»ملألاةلكشم«
دنع»مارهألا«ةفيحصاهسأرىلعوةيرصملاةيمويلافحصلا

هنعتبتكوًاراحًالابقتسا١٩٤٩ةنسىلوألاهتعبطروهظ
.ريثكلا

يتلاةديدعلاهبتكفلؤملابتك»ملألاةلكشم«راوجىلإو
ةيضق«:اهنم،ةيحيسملاةبتكملايفًاريبكًاغارفتدس
حيسملليناثلاءيجملا«و»رابتخالاتوص«و»بيلصلا
»ةيسفنلاةداعسلاوةيحيسملا«و»ةمداقلاةيملاعلاثادحالاو
»صالخلانيقي«و»رصاعملاناسنإلاوسدقملاباتكلا«و
.تافلؤملاوتاباتكلانماهريغو»مالسلاىلإكقيرط«و

،ظعولاملعلاذاتسأ»ليئاخيمبيبلسقلا«لغتشادقو
صاخلاتوهاللادهعمب،ةسينكلاخيراتو،ةياعرلاملعو
.تاونسثالثةدملةرهاقلاب

رصمةيروهمجءاحنأيفةريثكتاعامتجايفظعولابماقو
ةوقببرلاهمدختساو،فولألاوتائملااهيفهيلإعمتسا

نولمعينممهنم،نيريثكلاةكرابملاهتمدخةطساوبددجتف
.ليجنإلاةمدخيفنآلا

ةيبوروألودةدعىلإليئاخيمبيبلسقلارفاسدقو
يفظعوف،اهتاعامتجانمريثكلايفظعولابماقوةيبرعو
،ايروسرازامك،نانبلو،قارعلاو،ارتلجناسئانكضعب
هتطعأدقو،سدورو،صربقو،ايلاطيإو،ايناملأو،ندرألاو
هبتكتبسكأو،سانلالكاشملوةايحللةلماشةرظنهتالحر
.ةيعقاووةيويحهتالاقمو

سقللترهظيتلاتاباتكلاوةريثكلاتافلؤملاعمو
ردصيهنإف،تالجملاوفحصلانمريثكيفليئاخيمبيبل

وهو،ةنسنيرشعنمرثكأذنم»ةراسلارابخألا«ةلجم
يفاهلو،ًاجاوروًالابقإيقالتيهواهريرحتسيئرواهبحاص
ًائيضمًالعشمربتعتو،نيكرتشملانمديدعلاملاعلاءاحنأ
.ةيبرعلابملكتملايحيسملاملاعلايفرونلاوقحلاب

حيسملاله«باتكنمىلوألاةعبطلاخسنتدفناملو
انيأر،هعبطةادعإبلطيفديازتملاحاحلإللًارظنو»!؟هللاوه
نأيفلمأانلكو،انئارقلةيناثلاةعبطلاهذهيفهمدقننأ
انهلإيفنيقيوةقثانلكوكلذكهمدقنو،ءارقلاةجاحدست
ةكربوةرانإببسهحورلمعوهتمعنبهلعجيسهنأكرابملا
.نيريثكلل

١٩٧٢ربوتكأ١٥يفةرهاقلا

رشانلا

ةيحيسملالينلاةبتكم

ىلوألاةعبطلاةمدقم

..حيسملانعباتكاذه

هنعبتكُيفوساموحيسملانعبتُكامرثكأامو
.ءيجيىتح

الإ،باتكلااذهنمةدحاوةملكبتكأمليننأفرتعأو
تابتكملايفةرشتنملابتكلانمريثكلاتأرقنأدعب
.حيسملانعثدحتتيتلاوةيبرعلاوةيزيلجنإلا

؟!هللاوهحيسملالهةيناثلاةعبطلايفباتكلاوبتاكلانعرشانلاةملك
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فقومهنماوفقوو،هوبراحنيذلاهنعهبتكامتأرق
.ءادعلا

عقاونماودهشو،هوبحأنيذلاهنعهبتكامتأرقو
نيذلاريغيلازامهنأبو،ةيحةقيقححيسملانأبمهرابتخا
.هبنونمؤيوهنولبقي

اوعداف،هولهاجتينأاودارأنيذلاججحكلذكتأرقو
عقاولااينديفطقرهظيملهنأو،ةروطسأحيسملاعوسينأ

.خيراتلاحرسمىلع

يفينانبللارعاشلاناربجليلخناربجهبتكاميبجعأو
ةيلدجملاميرمناسلىلعهعضوو»ناسنإلانباعوسي«هباتك
دقل«:تارابعلاهذهيفحيسملانعثيدحلاباهقطنأنيح
عيمجلًاعاشمًاكلمتنك...اهسفنتقلطةأرماتنك
ّيلعاوقلطأو...لجرينكلتميملتقولاتاذيفو،لاجرلا
نكلو...»نيطايشةعبسبةنوكسملاةأرملا«و»ةينازلا«مسا

ينيعبامهرونرجفيفحيسملاعوسيانيعتقتلاامدنع
ةأرملا،طقف»ميرم«و»ميرم«ترصو،يليلموجنلكتشالت
حيسملاينيعرونيفتداعمث،ضيضحلاىلإتروهدتيتلا
.»ديدجنماهسفنىرتل

نوبحينورخآلالاجرلا:لاقوحيسملاّيلإرظندقل«
لاجرلا...كتاذلكبحأيننكلو،كنمبرقلايفمهتاوذ
لبذياممعرسأبلبذيفوسًالامجكيفنورينورخآلا
لجخيالو،لبذياليذلالامجلاكيفىرأيننكلو،مهبابش
كحوركيفبحأيننإ..ةآرملايفهسفنىلإرظنينأنم
تارظننأمويلاكلذيفتفرعو..نورخآلااهارياليتلا

،يبلقيفةنكاسلاءاطقرلاةيحلاتحبذدقنيترهاطلاهينيع
ميرمترص..ةديدجةأرماءاقللاكلذةظحلنمترصو
.»ةيلدجملا

هباتكيفداقعلادومحمسابعهنعهبتكامينبجعأو
ًالوسرحيسملاديسلالبقخيراتلادهشيمل«:لاقذإ»هللا«
اهدرامكةديقعلاهيلإدرو،هعفرامكيناسنإلاريمضلاعفر
نمنأل،هيلعديزيلبهرسأبملاعللًاؤفكهلعجدقف.هيلإ
ةرساخلاةقفصلاهذهيفنوبغموهفهريمضدقفوملاعلاحبر
وأ،هسفنرسخوهلكملاعلاحبرولناسنإلاعفتنياذامهنأل«
رهطلالكرهطلاو...؟هسفننعءادفناسنإلايطعياذام

هلكنيقيلاعجرمو،هيفهلكريخلاطانمف،ريمضلاءاقنيف
جرخياملب.هسنديناسنإلاجراخنمءيشسيلف«هيلإ
.»ناسنإلاسندييذلاوهناسنإلانم

يفحيسملاةايح«هباتكيفهبتكامكلذكينبجعأو
ةوعدلاتناك«لاقذإ»ثيدحلارصعلافوشكوخيراتلا
نأىلإةجاحيفمهامسانلاملعتةمزالةلاسرةيحيسملا
ةتيملافورحلانمةدكارةجليفاوقرغاملكهوملعتي
ةركفةلأسمةديقعلانأمهملعت،ةرجحتملالاكشألاو
ديسلاةلاسرهذهو...لاكشأوفورحةلأسمال،ريمضو
،ءاوسلاىلعهئايروهدومجبءوبوملارصعلاكلذيفحيسملا
.»ءالطههجوىلعدومجهنطابيفوهامنإءايرلانأل

دحأهلقنوهافنميفوهوهبيبطلنويلبانهلاقامينزهو
رصيقوردنكسالاسسأدقل:تاملكلابليجنإلامادخ
ةوقلاضحمبنكلوىمظعتايروطاربمأانأوناملرشو
ةلودسسأيذلاهدحووهفحيسملاعوسيامأ.ةيركسعلا
دجناذهانمويىلإو..ةصلاخلاةبحملاىلعديدجزارطنم
نمحامسلادوجمهتايحباودوجينألنيدعتسمنييالملا
انمالكنأدهشأومهتفرعورشبلاتربخدقل..هلجأ
يفناك..ناسنإنممظعأحيسملاعوسينكل،ناسنإ
بولقيفةسامحلارانبهلأنأيتوطسنابأيفانأويرودقم
يتيصخشةوقبكلذو،يليبسيفمهتايحباوحضيلنيريثكلا
دقفحيسملاعوسيامأ...مهفوفصمدقتأانأويمالكريثأتو
بلاطينأماعةئامنامثوفلأبضرألاهتحرابمدعبعاطتسا
مهنمزاففطرشالوديقريغبمهبولقهلاومدقينأبنييالملا
ئفطتنأىلعةدماجلانمزلاديوقتملو.بلطاملكب

ةليوطلالايجألاتدعابنأدعبمهبولقيفةدقتملارانلاةوذج
فوسو،ينريحييذلايرصانلازغلوهاذه.مهنيبوهنيب
هللا«وهلبيهلإصخشهنأبملسأىتحًارئاحلظأ
.»تاذلاب

تأرقهعمو،يريكفتراثأوينبجعأمالكلااذهلك
ةيصخشهيوشتًاثبعهوبتاكلواحييذلامومسملامالكلا
.ميركلاحيسملا

تدرفناو،هللامامأيبلقتبكسنأدعبتررقاذهلو
بتكأنأ،ليوطتقولىرخألابتكلابوسدقملايباتكب
املاطيذلالاؤسلانعهتاحفصىلعبيجألباتكلااذه
دقو؟»هللا«وهًاقححيسملاناكله:نينسلاربعددرت
ةفرعملرصاعملاناسنإلادعاسأنأباتكلااذهبتدصق
تلواحو،ًاعمهبلقوهلقعتبطاخف،رصعلابولسأبحيسملا
.ديرفلاكرابملاديجملاصخشلاكلذعمةهجاومهفقوأنأ

ًاحضاوًاريسفتهيتفدنيبعمجهنأباتكلااذهزيمتيو
نأبناميإللاهتاملكرهاظيفةضقانمودبتيتلاتايآلل

؟!هللاوهحيسملالهىلوألاةعبطلاةمدقم
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ديقعتلاتقولاتاذيفىشاحتهنأو...هللاوهحيسملا
هنأو،يداعلاناسنإلاىلعهمهفبعصييذلايطسفسلا
.يملعلالقعلابحاصلًايفاكًاباوجىطعأ

لكبهعضأ،برلايدينيبباتكلااذهعضأيننإو
باتكلايفدجونإهنأميركلايئراقلًادكؤم،بيهتوعوشخ
هيففشتكانإهنأو،يبرلًاريخأوًالوإعجريلضفلافديفيام
.يتيناسنإويفغضىلإعجرياذهنإفريصقتوأروصقيأ

نأنميهلإةمعنبتنكمتدقنوكأنأيئاجرلكو
،حيسملاصوصخبقحلانعةثحابلاةصلخملاسوفنلادوقأ
.هتبحموهتوهالنقيتتوهتيصخشةقيقحدكأتتنأ

»ةديدجلارصم«

١٩٦٨ربمفون١٩

ليئاخيمبيبلسقلا

حيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
هللاوه

ةريطخلااياضقلانمًاددعةيحيسملايفثحابلادجي
،»حيسملاتوهالةيضق«يهةيحيسملايفةيضقرطخأو
دلُويذلاحيسملانأبانناميإ»حيسملاتوهال«انلوقبىنعنو
ضرأىلعشاعو،ةيدوهيلامحلتيبيفءراذعلاميرمنم
ىمسُييذلاةمجمجلاعضومقوفبلُصونيطسلف
.»هللانبا«وهو»نبالاهللا«وهةثجلجةيناربعلاب

»هللانبا«وهو،ًاقح»نبالاهللا«وهحيسملاناكاذإف
ةيحيسملافًاذإ،ناسنإةروصيفنامزلاءلميفدسجتيذلا
اهتاءاعداواهئدابمواهميهافميفةحيحصةيهلإةنايد
رئاسكيبنوأ،ناسنإدرجمحيسملاناكاذإامأ،اهاياضقو
،اهساسأنمةراهنمةنايدةيحيسملانأينعياذهف،ءايبنألا
.عوضومتاذريغاهنأيلاتلابو

،تانايدلانماهريغنعفلتختةيحيسملانأعمف
يذلاحماستلاوبحلاحورو،اهميلاعتو،اهلثمو،اهئدابمب
وهاهسسؤمحيسملانأباهلوقبدرفنتاهنأىلإ،اهيفلثمتي
امو؟هللاوهنم:ميدقلالاؤسلليفاكلاولماكلانالعإلا

نأهيفضومغالحوضويفدكؤتةيحيسملاف؟هاياجسيه

يفَناَكَهللاٱ« ملٱِ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
َهلٍبِساَحَْريَغ،ِهِسْفَنِلََملاَع

ُ
ْم

.)٥:١٩وك٢(»ْمُهاَياَطَخ

عيمجانمامأانفقوأو،خيراتلاتاحفصانبلقاذإاننأًانيقيو
مامتهاراثأًاصخشدجننلاننإف،ماظعلاملاعلاةقلامع
ًازهمهلوقعزهو،مهريكفتبهلأو،مهرئامضجعزأو،سانلا

.ميركلاحيسملاصخشكًافينع

حيسملاهاجتمهفقوميفرشبلامسقناةيحيسملارجفذنمو
،هوبراحنيذلاقيرفو،هوبحأنيذلاقيرف.ةقرفأةثالثىلإ
.هولهاجتنيذلاقيرفو

اوقثوو،هيلإاوبرتقانيذلامهءالؤهفهوبحأنيذلاامأ
ًايصخشًاصلخمهولبقف،هيلعتعضودقمهماثآنأًامامت
هيمدقدنعاوغرفأف،مهتريغيتلاهتوقمهتايحيفترسف،مهل
اورانأفمهراكفألمجأو،مهاقيسومبذعأو،مهتامينرتىلحأ
.ميركلاكرابملاهصخشنمهودمتسايذلارونلابملاعلا

،هروناوهجاوينأاوعيطتسيملف،هوبراحنيذلاامأو
.ليواقألاىتشبهيلعاورتفاو،هلوحاورادف

تلمحدقاهنأو،ميرمهمألًايعرشًانباسيلهنإ:هنعاولاق
نولتحياوناكنيذلاناملألادونجلانميدنجنمًاحافسهب
.نامورلامكحنابإةرصانلا

مليتلانينسلايهو،هئافتخاينسيفهنإ:هنعاولاقو
ملعتو،دنهلاىلإبهذاهنعراتسلاهلفشكينأيحولاأشي

ىلإداعمث،مهيذوعشمومهتنهمتاردقنقتأو،دونهلاةمكح
عنصو،مهنمهملعتامهنطوينبنيبسراميلنيطسلف
.ميدقلايدنهلارحسلااذهةوقبهتازجعم

هرصعقبسميظعيرقبعناسنإدرجمهنإ:هنعاولاقو
رئاسءاجامكحيسفلاملاعلااذهىلإءاجو،هريكفتوهلثمب
،وطسرأو،نوطالفأو،طارقسلثمكهلثمذاذفألاةرقابعلا
.ءاوسلاىلع،سويشوفنوكو

رسيه،ةرابجةيسطانغمةيصخشبزيمتهنإ:هنعاولاقو
.هيلإاوثدحتو،هباولصتانيذلاىلعيوقلاهريثأت

ةوقبهيلإاوتأنيذلاىضرملايفشيناكهنإ:هنعاولاقو
.هتاملكليرحسلاريثأتلاو،هينيعتارظنًامدختسمءاحيإلا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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هدسجنأو،ًايقيقحًاناسنإنكيملهنإ:هنعاولاقو
نولئاقلاو.روهظدرجمناكلبانداسجألثمنكيمليرشبلا

ةعامج«مسابخيراتلارجفيفترهظةعامجيأرلااذهب
ةينانويلا»يكود«ةلمكنم»نويكود«ةملكو(.»نويكود
نعيفنيداقتعالااذهلثمو.)»روهظوأرهظي«اهانعمو
يمهوحبشدرجمهنملعجيو،بلصلامالآلهلمحتحيسملا

.ءامسلاىلإداعمثضرألاىلعرهظ

وهاذهو،هلإنملقأوناسنإنمرثكأهنإ:هنعاولاقو
ةيحيسمللىلوألانورقلايفركنأيذلا»سويرآ«لوق
وهحيسملانإ:ًالئاقىربكلاهتلالضعاشأوحيسملاتوهال
.هللاهقلخصخشلوأ

سانلايفءاج،ميركلوسرو،ميظعيبنهنإ:هنعاولاقو
هلثمنأو،هداليملبقطقدجويملهنكلوًاريذنوًارشبم
ةيطخلاثروهنأو،ناكفنكهللاقوهللاهقلخمدآلثمك
.ءارذعلاهمانم

دهعذنمررقملعلانإ«:هنعاولاقفهولهاجتنيذلاامأو
ةروصلانأو،قالطإلاىلعدجويملحيسملاعوسينأليوط
ةروطسأىوستسيلموعزملاةيحيسملاسسؤملتمسُريتلا

ةقيقحهدكؤتةيخيراتلاحيسملاةيصخشمادعناو،ةيفارخ
تقولايفاوشاعنيذلاباتكلاونيخرؤملانأيهو،ةيلوأ
اوركذيمل،هتعيرشلاعدوهيفشاعدقحيسملانإليقيذلا
دوجوهلنكيملحيسملاعوسينإ.ةرملابهنعءيشيأ
لسرلاهبتكامنأو،ةيفارخةيصخشىوسسيلهنأوًاقالطإ

يأبًاريدجسيلوةضراعتملالاوقألابءيلمليجانألايف
.»رابتعا

،تاءاعدالاوتاءارتفالاهذهءاضوضطسويفو
نإ:ًالئاقنييقيقحلانييحيسملاتوصعفتريليواقألاو
عملزألاذنمنئاكلا»هللانبا«وهو»نبالاهللا«وهحيسملا
دبعةروصذخأنامزلاءلميفهنأو،سدقلاحورلاوبآلا
عضوناسنإكةئيهلايفدجُوذإو،سانلاهبشيفراصو
ءادفلالمعبموقيلبيصلاتومتوملاىتحعاطأوهسفن
.ميظعلا

حيسملاصخشيفقحلالوقلا

؟ميركلاحيسملاصخشيفقحلالوقلاوهامنآلاو

؟خيراتلايفدوجواهلنكيملةيفارخةروطسأوهله

ردتقميبنو،ميظعملعمو،يرقبعناسنإدرجموهله
ىلعءايبنألاوةرقابعلارئاسلثمهلثم.انضرأىلعرهظ
؟ءوسلا

ةروصيفدسجتيذلا»هللا«وه»حيسملاعوسي«نأمأ
؟ناسنإ

ةقدبةريطخلاةيضقلاهذهصحفوهانضرغنإ
،حيسملاصخشةقيقحميلسساسأىلعنقيتنل،صالخإو
انناميإو،هيفانئاجرببسنعانلأسينملكبيجنىتح
يفَهٰلِإلٱَّـبَّـرلٱاوُسِّـدَقْلَب«:لوسرلاسرطبلاقامكهب ِ
ِملًامِئاَدَنيِّـدِعَتْسُم،ْمُكِبوُلُق

ُ
ِبَبَسْنَعْمُكُلَأْسَيْنَمِّـلُكِةَبَواَج

.)٣:١٥طب١(»ٍفْوَخَوٍةَعاَدَوِبْمُكيِفيِذَّـلٱِءاَجَّـرلٱ

حيسم«فقوننأانلدبال،ًانيمأانصحفنوكييكلو
،هلاوقأيفهتيصخشسردنوانمامأ»سدقملاباتكلا
.هاياجسوهلامعأو

.ناسنإكهانلبقناسنإدرجمحيسملانأانلنيبتاذإف

هانلبقميظعيرقبعملعمحيسملانأانلنيبتاذإو
.ميظعيرقبعملعمك

.يبنكهانلبقردتقميبندرجمحيسملانأانلنيبتاذإو

،هتازجعمو،هاياجسو،هلاوقأبحيسملاانادحتاذإامأ
»هللا«هنأًانيقياندكأتو،هتيناسنإلالخنمهتوهالانسملف
دحاولكدجسيلذئدنع،ناسنإلاةروصيفدسجتيذلا
ِّـيبَر«لوسرلااموتعمهلًالئاقةيسدقلاهترضحيفانم
.)٢٠:٢٨وي(»يِٰهلِإَو

ةيخيراتةيصخشحيسملا

ىرن،حيسملاتوهالةيضقةسارديفقمعتننألبقو
حيسملاةيصخشنأبنيلئاقلاءاعدادنفننأانيلعًامازل
نعنلعيزارطلااذهنمءاعدانأعقاولاو،ةيفارخةيصخش
ةيحانلانملب،ةينيدلاةيحانلانمطقفسيل.ةلئاقةلاهج
.كلذكةيخيراتلاةيملعلا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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ميرمنممحلتيبيفدلُويذلاحيسملانإًالوألوقنو
هروهظقبسامنإو،تامدقمريغبكانهرهظيمل،ءارذعلا
نمميدقلادهعلاتاحفصتألميتلاتاوبنلانمريثكلا
تاوبنلاهذهتعاشأدقو،يخالمرفسىلإنيوكتلارفس
يتلاةيصخشلاملاعمللماكلاديدحتلاو،اهظافلأةحارصب
يتلاةديرفلاةيصخشلاهذهراظتناحوراهنعتثدحت
تيب«يفدلوتسو،ءارذعنمدلوتساهنأتاوبنلاتددح
.تاذلاب»محل

امك»نامزلاءلم«يفدلُوملاعلايفدلُونيححيسملاو
اَّـَملْنِكٰلَو«:ةيطالغلهأىلإهتلاسريفلوسرلاسلوبلاق

ًادوُلْوَم،ٍةَأَرْمٱِنِمًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ،ِناَمَزّلٱُءْلِمَءاَج
َحت
ْ

َحتَنيِذَّـلٱَيِدَتْفَيِل،ِسوُماَّـنلٱَت
ْ

»َيِّـنَبَّـتلٱَلاَنَنِل،ِسوُماَّـنلٱَت
.)٥و٤:٤الغ(

ملاعلاهيفأيهتيذلاتقولا»نامزلاءلم«ةملكلاينعتو
حيسملاةدالوتقويفهنأخيراتلاديؤيو،حيسملالابقتسال
كلذيفذوفنلاةبحاصيهةثالثبوعشملاعلايفناك
أيهحيسملاداليمليبقو.دوهيلاو،نانويلاو،نامورلا:رصعلا
ةلصفنمبوعشدوجونمًالدبف،ًاكبتشمًاملاعنامورلا
ًادهممًاملاعحيسملاىفلأكوكشلاوبيرلالدابتتةدعابتم
لودلاتجمدأدقامورتناكذإ،تابقعلاوزجاوحلانمًاولخ
لكةينامورلاقرطلاتقشو،ةدحاوةيروطاربمأيفةسفانتملا
،يملاعلامالسلاةرصايقلاةوقتناصو،ندمتملاملاعلاعاقر
قرطلاتأيهتو،يوامسلاكلملاءيجملقيرطلاتأيهتاذكهو
.حيسفلاملاعللهبحةلاسراولمحيلهلسرل

دقفحيسملاهيفءاجيذلامويلابارتقادنعفنانويلاامأ
كلملامامأقيرطلادادعإيفمهبيصنبنورديالمهواوماق
دقتناكةنيللاةليمجلاةينانويلاةغللانألكلذو،يتآلا
لكتملعتفةيروطاربمألايفةيسيئرلاةغللاتحبصأ
،ةينانويلاةغللاضيبألارحبلاضوحبةطيحملابوعشلا
ندمتملاملاعلالكيفةيمسرلاةغللايهةينانويلاتراصو
.ليلجلاحيسملاليجنإلقنلةادألاتأيهتف

هللالاوقأبظافتحالاوهمهلمعناكدقفدوهيلاامأ
لاقامكدوعوملاصلخملاءيجمنعثدحتتيتلاتاوبنلاو
ُلْضَفَوُهاَمًاذِإ«:ةيمورلهأىلإهتلاسريفلوسرلاسلوب
لٱ
ْ

خلٱُعْفَنَوُهاَمْوَأ،ِّـيِدوُهَي
ْ
ًالَوَّـأاَّـمَأ!ٍهْجَوِّـلُكَىلَعٌريِثَك؟ِناَتِ

ألَف
َ

ناكدقلو،)٢و٣:١ور(»ِهللاٱِلاَوْقَأَىلَعاوُنِمْؤُتْسٱُمَُّـهن
ىلإتاوبنلاهذهلقنلقيرطلاوهملاعلادالبىلإدوهيلايبس
.ميركلاحيسملاءيجململاعلاأيهتاذكهو،بوعشلارئاس

ةثالثلابوعشلاهذهىرننأريكفتلاىلإوعديامملهنإو
ءيجمليبققيرطلادادعإليردتاليهوتدحتادقو
ىلعرطيستةيهلإديدوجوىلعليلدىوقأاذهيفو،حيسملا
يهلإلاجمانربلاعمقفتياماهنمغيصتلخيراتلاثادحأ
.ملاعلل

هيلعقداصيو،لقعلاهنعىضريليلدنمرثكأكانهو
تشاعةيقيقحةيصخشحيسملانأديكأتل،ميلسلاقطنملا

.خيراتلاحرسمىلع

دهعلاباتكنألةيقيقحةيخيراتةيصخشحيسملاف
اوضفرنيذلادوهيلادنعسدقملاباتكلاوهوميدقلا
مسريوهداليمنعحوضوبنلعي،لوألاهئيجميفحيسملا
دهعلاتاباتكيفاهلالجيفاهارنيتلاهتيصخشملاعم
دهعلايفحيسملانعتءاجتاوبنلاتارشع:ديدجلا
ةقيرطو،هتلاسرو،هداليمنعةيهانتمةقدبةثدحتمميدقلا
كلميليناثلاهئيجمو،ءامسلاىلإهدوعصو،هتمايقو،هتوم
ًامامتةحضاوتاوبنلاهذهيناعمتناكو.ضرألاهذهىلع
لاثملاليبسىلعذخأنل،اهلنيسرادللاهموهفمواهتغيصيف
يعملاعتف..حيسملاداليمناكمبةصاخلايهواهنمةوبن
يفُعوُسَيَدِلُواَّـَملَ«:ىتمليجنإهركذامأرقنل ِْمَحلِتْيَبِ
لٱ
ْ

يف،ِةَّـيِدوُهَي ملٱَسُدُوريِهِماَّـيَأِ
ملٱَنِمٌسوَُجماَذِإ،ِكِلَْ

ْدَقِِقْرشَْ
ملٱَوُهَنْيَأ:َنيِلِئاَقَميِلَشُروُأَىلِإاوُءاَج

لٱُكِلَمُدوُلْوَْ
ْ

اَنَّـنِإَف؟ِدوُهَي
يفُهَمْجَناَنْيَأَر ملٱِ

َعِمَساَّـمَلَف.ُهَلَدُجْسَنِلاَنْيَتَأَوِِقْرشَْ
ملٱُسُدُوريِه

َّـلُكَعَمَجَف.ُهَعَمَميِلَشُروُأُعيَِمجَوَبَرَطْضٱُكِلَْ
لٱِءاَسَؤُر

ْ
َهلَأَسَو،ِبْعَّـشلٱِةَبَتَكَوِةَنَهَك

ُ
ملٱُدَلوُيَنْيَأ:ْم

؟ُحيِسَْ
يف:ُهَلاوُلاَقَف لٱِْمَحلِتْيَبِ

ْ
:ِّـيِبَّـنلٱِبٌبوُتْكَماَذَكٰهُهَّـنَأل،ِةَّـيِدوُهَي

ِءاَسَؤُرَْنيَبىَرْغُّصلٱِتْسَلاَذوَُهيَضْرَأٍْمَحلَتْيَباَيِتْنَأَو
:٢تم(»َليِئاَْرسِإيِبْعَشىَعْرَيٌرِّـبَدُمُجُرَْخيِكْنِمْنَأل،اَذوَُهي
٦-١(.

وهحيسملااهيفدلويسيتلاةنيدملامساركذيذلايبنلاو
،ةنسةئامعبسبحيسملاداليملبقشاعيذلايبنلااخيم
،َةَتاَرْفَأِْمَحلَتْيَباَيِتْنَأاَّـمَأ«:هتوبنتاملكفرحلابهذهو
ِيلُجُرَْخيِكْنِمَف،اَذوَُهيِفوُلُأَْنيَبِينوُكَتْنَأٌَةريِغَصِتْنَأَو
لَسَتُمُنوُكَييِذَّـلٱ

ِّـ
لٱُذْنُمُهُجِراََخمَو،َليِئاَْرسِإَىلَعًاط

ْ
ُذْنُمِميِدَق

.)٥:٢اخيم(»ِلَزَألٱِماَّـيَأ

،حيسملايفاهتيفرحبتمتيتلاتاوبنلانمةدحاوهذه
باّتُكمسرينأعاطتسملانمسيلهنأامكلقعيسيلو
وأءاملعلاريغنمةمذرشمهتيبلاغيفمهو،ديدجلادهعلا
أبنتيتلاةروصلاىلعقابطنالالكقبطنتةروصو،نيفقثملا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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،اهوأرةيقيقحةيصخشحيسملانكيملول،ميدقلادهعلااهب
انحويلاقامكنيقيباهنعاوثدحتاذهلو،اهوسملواهورشاعو
لٱَنِمَناَكيِذَّـلَا«:بيبحلاحيسملاذيملتلوسرلا

ْ
يِذَّـلٱ،ِءْدَب

،اَنيِدْيَأُهْتَسََملَو،ُهاَنْدَهاَشيِذَّـلٱ،اَنِنوُيُعِبُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ،ُهاَنْعِمَس
حلٱِةَمِلَكِةَهِجْنِم

ْ
»ِهِبْمُُكِربْخُنُهاَنْعِمَسَوُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ...ِةاََي

.)٣و١:١وي١(

ريكفتلاوةيانعلابةريدجةرهاظدجناننإفهلكاذهعمو
يتلاةحيرصلاتاملكلاةرهاظيهسدقملاباتكلايف
بوعشلاىلعمهليضفتوليئارسإلهللارايتخانعثدحتت
بضغلاوتانعللانعثيدحلامث،مهترصاعيتلاىرخألا
خيراتلابسدقملاباتكلامتهااذاملف،مهكردأيذلايهلإلا
ةلعامو.يدوهيلابعشلاو،ةيدوهيلاةنايدلاو،يدوهيلا
ببسبمهيلعتانعللابصومهتيتشتمث،مهلهللارايتخا

هدجنيذلاديحولاباوجلاو)٦٨-٢٨:١٥ةينثت(؟مهنايصع
هللانأوه:حايترابلقعلاهنعىضريوسدقملاباتكلايف
نأل،ميركتلااذهمهمركو،ميدقلايفبعشلااذهراتخادق
بتكامكمهنميتأينأًاعمزمناكملاعلاصلخمحيسملا
يفًاعَجَوَوًاميِظَعًانْزُحِيلَّـنِإ«:ًالئاقلوسرلاسلوب لَقِ

ْ
َاليِب

ملٱَنِمًاموُرَْحمِيسْفَناَنَأُنوُكَأْوَلُّدَوَأُتْنُكِّـينِإَف!ُعِطَقْنَي
ِحيِسَْ

جلٱَبَسَحيِئاَبِسْنَأِيتَوْخِإِلْجَأل
ْ

،َنوُّيِليِئاَْرسِإْمُهَنيِذَّـلٱ،ِدََس
َهلَو
ُ

ملٱَويِّـنَبَّـتلٱُم
لٱَوُدْجَْ

ْ
لٱَوُعَاِرتْشالٱَوُدوُهُع

ْ
ملٱَوُةَداَبِع

،ُديِعاَوَْ
َهلَو
ُ

ملٱُمُهْنِمَو،ُءاَبآلٱُم
جلٱَبَسَحُحيِسَْ

ْ
لٱ،ِدََس

ْ
لٱَىلَعُنِئاَك

ْ
ِّـلُك

.)٥-٩:٢ور(»َنيِمآ.ِدَبَألٱَىلِإًاكَراَبُمًاٰهلِإ

اذهراتخا،حيسملاصوصخبهلاقامهللاممتييكلف
هنمءاجىتحةيانعلابهطاحأو،هيلعظفحتو،بعشلا
حيسملانأىلعليلدقدصأاذهيفو،ملاعلاصلخمحيسملا
.ةيقيقحةيصخش

دوجوليلدبةيقيقحةيخيراتةيصخشحيسملاو
:ةيحيسملا

ثلثنمرثكأنيبةعئاشةنايدةيحيسملانأيفلادجال
رثؤملانيدلااذهدجوأيذلااذنمف.ةيضرألاةركلاناكس
؟بيجعلارشتنملا

»سوـيشـوـفـنك«دـجوأو،ـةيذـوـبلا»اذـوب«دـجوأدــقل
.ةيتشدارزلا»Zoroasterتشدارز«دجوأو،ةيشوفنكلا
لكلنوكينأمتحييذلاميلسلايقطنملاريكفتلاانعباتاذإو
دوجوبنمؤننأبجو،ميعزوأيبنوأسسؤمنيد
.ميركلاحيسملاصخشكشالبوهةيحيسمللسسؤم

ثدحىتم«:يليامددصلااذهيف»داقعلا«لاقدقو
قفلتمسارملاورئاعشلانمةرثعبمًاتاتشأنأنايدألاخيراتيف
دحأفرعينأنودلقتسمبهذمةروصيفجرختواهسفن
،ىلوألااهتدابعنعاهنملكتلصفنافيكو،تقفلتفيك
،ةوعدلاهذهيفةحلصملابحاصوةبغرلابحاصوهنمو
لبقةأجفنيحىلعينيدلايخيراتلالماعلااذهزربفيكو
رئاعشلارداصمىفخيناكاذاملو،دحاوليجيضقنينأ
..؟حيسملاصخشىلإةبوسنمالإاهنلعيالوىلوألامسارملاو
يصخشماوقوةقسانتمرظنةهجواهيفةيحيسملاةوعدلانإ
ثيحباهنامزبلاطملًاقافواهناوأيفتءاجدقو..موسرم
حلصيوةوعدلابموقيلوسرنمنمزلاولخينأةبارغلانوكت
نأولو،نوكينأبرغتسنولوسرلادجوينأال،اهتنامأل
هتلاسرقفاويًالوسرقلخينأدارأرصعلاكلذدعبًافلؤم
.»عوبطملاقيفوتلاكلذنودلايخلاهبفقولةدوشنملا

غلابلااهريثأتو،عئارلااهنايكو،يوقلااهدوجوبةيحيسملاف
،ءامدللهبحوهتيربربنمهتجرخأذإملاعلايفهتثدحأيذلا
يلمعليلدءامسلانمةلزانلاةبحملاراونأبهيلعتقرشأو
.حيسملاةيصخشةقيقحىلع

ناكيذلاملاعلاريغةيحيسملادعبملاعلاراصدقللجأ
ةعلستناكنأدعب،ةأرملاردقةيحيسملاتعفردقف،اهلبق
..اهتماركواهرابتعااهلراص،عابُتوىرتشُتعاتملاطقسنم
ةرسأللكلذبتطعأف.تاجوزلاددعتةيحيسملاتغلأو
دعيملفهتميقبرعشيدرفلاتلعجكلذك،ًانمأوًارارقتسا
نايكهنأفرعلب،ةايحلاماحزيفهوجولانيبًاعئاضًاهجو
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«هاعريوهللاهبمتهيلقتسم

ْ
ىَّـتَحََملاَع

لٱُهَنْبٱَلَذَب
ْ

ُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو
حلٱُهَل

ْ
.)٣:١٦وي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ىلعحضاوليلدلاعفلاريثأتلااذهبةيحيسملادوجوو
حيسملاةيصخشركنننأاندرأاذإامأ،حيسملادوجوةقيقح
،اذـوبكـلذـكـركــنننأـانـيلـعبـجـوياذـهـفـةيخيرـاـتلا
تانايدلايسسؤمنممهريغو،تشدارزو،سويشوفنكو
ىضرتةلعدجننأانيلعبجويلب،انضرأيفةدوجوملا

ترصتنافيكرسفننأو،ةيحيسملادوجولانلوقعاهنع
داهطضالافونصنمريثكلااهعابتأىقالدقو،ةيحيسملا
ءالهجلانمةمذرشمهتيبلاغيفاوناكو،داهشتسالاوباذعلاو
ةينامورلاةلودلااهيمحتتناكيتلاةينثولاىلعو،ءافعضلاو
ملاهراشتناواهراصتنايفةيحيسملانأعم،ةيركسعلااهتوقب
ملو،ًافيساورهشيملو،تاوزغلانمةوزغباهعابتأمقي
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ناميإلاواهقانتعاىلعسانلاماغرإلًايدامًاطغضاومدختسي
.اهحيسمب

هتثدحااملكلًاليلعتدجننأعيطتسننلاننأًانيقيو
ريثأتبثدحهنأانفارتعابالإانملاعيفرييغتنمةيحيسملا
اذهنأو،ضرألاهذهىلعًالعفشاعيقيقحصخش
.ميركلاحيسملاوهصخشلا

ةيخيراتةيصخشحيسملانأدكؤيرخآليلدكانهو
نمانملعتدقلو:اهبقطنيتلاةيماسلائدابملاليلدوه
نمىلعأىلإعفترياللئاسلانأ»ةقرطتسملايناوألا«ةيرظن
نيأ:لأسنسايقلااذهىلعو..هنمردحنايذلاىوتسملا

يفحيسملاهلاقاملوقينأردقييذلايرشبلاناسنإلاوه
لِلَليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَسْدَق«هتاملك

ْ
ُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو.ِنْزَتَال:ِءاَمَدُق

هبىَنَزْدَقَف،اَهَيِهَتْشَيِلٍةَأَرْمٱَىلِإُرُظْنَيْنَمَّـلُكَّـنِإ:ْمُكَل يفاَِ ِ
لَق
ْ

ٌْنيَع:َليِقُهَّـنَأْمُتْعِمَس«لوقينأوأ)٢٨و٥:٢٧تم(»ِهِب
ْلَب،َّـَّـرشلٱاوُمِواَقُتَال:ْمُكَلُلوُقَأَفاَنَأاَّـمَأَو.ٍّنِسِبٌّنِسَوٍْنيَعِب
تم(»ًاضْيَأَرَخآلٱُهَلْلِوَّـحَفِنَمْيَألٱَكِّـدَخَىلَعَكَمَطَلْنَم
قدصتتتنأوىتحريقفلاردقنمعفرينأوأ)٣٩و٥:٣٨
ِساَّـنلٱَماَّـدُقْمُكَتَقَدَصاوُعَنْصَتْنَأْنِماوُِزَرتْحِا«:لوقيفهيلع
يفيِذَّـلٱُمُكيِبَأَدْنِعٌرْجَأْمُكَلَسْيَلَفَّـالِإَو،ْمُكوُرُظْنَيْيَكِل ِ
َكَماَّـدُقْتِوَّـصُتَالَفًةَقَدَصَتْعَنَصىَتَمَف.ِتاَواَمَّـسلٱ
لٱِب
ْ

ملٱُلَعْفَياَمَك،ِقوُب
يفَنوُؤاَرُْ ملٱِ

يفَوِعِماَجَْ ْيَكِل،ِةَّـقِزَألٱِ
حلَا.ِساَّـنلٱَنِماوُدَّـجَمُي

ْ
اْوَفْوَتْسٱِدَقْمَُّـهنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

َكَلاَمِشْفِّـرَعُتَالَفًةَقَدَصَتْعَنَصىَتَمَفَتْنَأاَّـمَأَو!ْمُهَرْجَأ
يفَكُتَقَدَصَنوُكَتْيَكِل،َكُنيِمَيُلَعْفَتاَم خلٱِ

ْ
َكوُبَأَف.ِءاََف

يفىَرَييِذَّـلٱ خلٱِ
ْ

.)٤-٦:١تم(»ًةَيِنَالَعَكيِزاَُجيَوُهِءاََف
تسيل،هقلاخوناسنإلانيبةيفخةلصةالصلالعجينأوأ
َتْيَّـلَصىَتَمَو«لوقيفرهطوءاقنبدبعتلللب،رهاظتلادرجمل
ملٱَكْنُكَتَالَف

يفَنيِمِئاَقاوُّلَصُيْنَأَنوُِّبُحيْمَُّـهنِإَف،َنيِئاَرُْ ملٱِ
ِعِماَجَْ

يفَو حلَا.ِساَّـنلِلاوُرَهْظَيْيَكِل،ِعِراَوَّـشلٱاَياَوَزِ
ْ

:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
َىلِإْلُخْدٱَفَتْيَّـلَصىَتَمَفَتْنَأاَّـمَأَو!ْمُهَرْجَأاْوَفْوَتْسٱِدَقْمَُّـهنِإ

ِخم
ْ

يفيِذَّـلٱَكيِبَأَىلِإِّـلَصَو،َكَباَبْقِلْغَأَوَكِعَد خلٱِ
ْ

.ِءاََف
يفىَرَييِذَّـلٱَكوُبَأَف خلٱِ

ْ
َنوُّلَصُتاَمَنيِحَو.ًةَيِنَالَعَكيِزاَُجيِءاََف

لٱاوُرِّـرَكُتَال
ْ

ِةَرْثَكِبُهَّـنَأَنوُّنُظَيْمَُّـهنِإَف،ِمَمُألٱَكًالِطاَبَمَالَك
َهلُباَجَتْسُيْمِهِمَالَك

ُ
هباوُهَّـبَشَتَتَالَف.ْم اَمُمَلْعَيْمُكاَبَأَّـنَأل.ِْمِ

َحت
ْ

.)٨-٦:٥تم(»ُهوُلَأْسَتْنَأَلْبَقِهْيَلِإَنوُجاَت

اهتلجسو،حيسملااهبقطنيتلاةيماسلائدابملانإ
ةيصخشحيسملاةيصخشنأىلعليلدقدصأيهليجانألا
تناكامهميرشبناسنإعسويفسيلذإ،ةيقيقحةيخيرات
،ئدابملاهذهلثمبقطنينأهتايقالخأتمسوأ،هتيرقبع

ةساجنو،انبولقرشانيريلصحافلاهرونانيلعطلسينأو
.انتافرصت

نيخرؤملانأبنولوقينيذلاىلعدرننأانيلعيقب
حيسملاهيفشاعيذلاتقولايفاوشاعنيذلاباتكلاو
نألوقنف،ةرملابهنعءيشيأاوركذيملهتعيرشلاعدو
ةيحيسملانأنوسانتيوأنوسنيءاعدالااذهباحصأ

الداهطضاطسويفداليمللىلوألاةثالثلانورقلايفتشاع
نماهيلعًابوضغمةفئاطنوربتعينويحيسملاناكو،هلليثم
يأف..ةيدوهيلاةنايدلاةنهكنمو،ةينامورلاةلودلاماكح
نعةضافإببتكينأفورظلاهذهلثميفؤرجيناكخرؤم
ءارقفلانممهتيبلاغيفاوناكاهعابتأنأواميسةيحيسملا
ملوCatacombsروبقلابيدارسيفاوشاعنيذلانيدرشملا
.ريرشلاملاعلااذهرومأيفركذُيًاريثأتمهلنكي

،ميدقلاخيراتلابتكيفتاحملدجناننإفكلذعمو
،بيذعتلاوداهطضاللاهباحصأضرعتالغيصيفتءاج
دهعلااندنعنإف،اهتيمهأبانداقتعالالكاكشللاهركذن
نيقيلالكوقدصلالكهيفوسدقملاباتكلانمديدجلا
ضارتعااهبتكسنلاهركذنامنإو،حيسملاةقيقحصوصخب
.نيضرتعملا

يدوهيلاخرؤملا»سوفيسويسويفالف«خيراتيفءاجدقف
هنإ«:تاملكلااذهةيداليم٧٠-٣٧ةنسنيبشاعيذلا

نإ-ميكحسيدقناسنإوهو،عوسيشاعدهعلاكلذيف
ناكو،ةريثكتازجعمعنصيناكهنأل،ًاناسنإهيمسننأزاج
املو.حيسملاوهناك،رورسبقحلانولبقيسانألًاملعم
ءاسؤرلابلطىلعءانب،بلصلابسطاليبهيلعمكح
ةثالثدعبًايحمهلرهظهنأل،ًالوأهوبحأنيذلاهكرتيمل.اننيب
نيذلانييحيسملاةعامجو.هنعاوأبنأفءايبنألاقبسامك،مايأ

.»مويلااذهىتحةيقابتلازامهمساباومس

يفتارضاحم«هباتكيفةرهزوبأدمحمذاتسألاركذدقو
باتكيفءاج«:يليام)١٩٤٩ةيناثلاةعبطلا(ةينارصنلا
ىلإايسآيفًايلاوناكو،نيلببتكدق.ةراضحلاخيرات
١١٧-٩٨ةنسنمهمكحماديذلا(ناجارتروطاربمألا
اهبلماعيناكيتلاةقيرطلاىلعلديًاباتك)ةيداليم
ىلعىراصنمهنأباومهتانمعمتيرج«:لاقنويحيسملا
اورقأاذإفنويحيسموناكاذإمهلأسأينأوهو،ةيتآلاةقيرطلا
اورصأنإف،لتقلابًاددهمةثلاثوةيناثلاؤسلامهيلعديعأ
مهدانعو،عينشلامهطلغنأبًاعنتقممهيفمادعإلاةبوقعذفنأ
ىلإةمهتلاتهجودقو،ةبوقعلاهذهناقحتسي،ديدشلا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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مهنأاوركنأفاهباحصأءامسأبليذتملبتكبنيريثك
مهءامسأتركذنيذلابابرأللةالصلااورركو،نييحيسم
عمًادمعهبتيتألاثمتلروخبلاورومخلااومدقو،مهمامأ
نمنألاقُيو،حيسملااومتشمهنألب،بابرألاليئامت
اوفرتعانممهنمو،نييقيقحلانييحيسملاهاركإبعصلا
مهنأيفمهتميرجنأبنوتبثياوناكمهنكلو،مهتيحيسمب
ةدابعىلعسمشلاعولطلبقمايألاضعبيفاوعمتجا
اودهاعتو،هلًاماركإمينارتلاداشنإىلعو،برهنأىلعحيسملا
الو،اوقرسيالأىلعلب،مرجباكتراىلعالمهنيباميف
.»مهدوهعباوفوينأواونزيالو،اولتقي

له«امهباتكيف»نيتورنيليإوليد«ًاضيأركذو
خرؤملاهلجسام١٩٦٨ةنسعوبطملا»؟فرعننأعيطتسن
دقونيينيتاللانيخرؤملامظعأوهو»Tacitusسوتيسات«
نعبتكو،يناثلانرقلانملوألافصنلايفشاع
نعلوؤسملاناكهسفننوريننانمتماحيتلاتاعئاشلا
:لاقفةيداليم٦٤ةنسامورمهتلايذلالئاهلاقيرحلا

يتأينأنكمييذلاءازعلالكةعاطتسابنكيملنكل«
الو،ريمألااهحنمينأنكمييتلاايادهلالكالو،ناسنإنم
نوريندعاسينأ،ةهلآللمدقينأنكمييذلاريفكتلالك
.قيرحلااذهبرمأيذلاوههنأبعئاشلاداقتعالايفنىلع
بقاعوًابذكمهتا،ةعاشإلاسمطيفهنمةبغركلذل
نوعدياوناكنيذلاصاخشألاكئلوأباذعلاعاونأىسقأب
مكحدقو،لئاهلامهرثاكتببسباوضغبأنيذلاو،نييحيسم
ديبمرجمكتامو،مسالااذهسسؤمحيسملاىلعتوملاب
ةعدبلاىرخأةرمترشتناف،ةيدوهيلايلاويطنبلاسطاليب
ةنيدميفلب،تأدبثيحاهدحوةيدوهيلايفسيل،ةليبولا
.»ًاضيأاهلكةيمور

،رداصملاةحيحصةيخيراتقئاثونممدقتاملكعمو
امأرقينأخيراتلابتكىلإعوجرلاديرينملنكميهنإف

،سوينوتيسو،ةيداليم٥٢ةنسيلاوح»سولاث«هلجس
.ةيحيسملاوحيسملادوجوةقيقحاودكأمهلكف،نايسولو

،ةيقيقحةيصخشحيسملانأدكؤتخيراتلاتاداهشلكو
اوناكداليملللوألانرقلايفاوشاعنيذلانييحيسملانأو
،هدمحلمينارتلاداشنإىلعو،برهنأىلعهتدابعلنوعمتجي
حيسملاباونمآداليملللوألانرقلايفنييحيسملانأدكؤيامم
مدهياماذهيفو،مهئادفلدسجتيذلا»نبالاهللا«هنأىلع
ىلعةليخدحيسملاةيهولأةديقعنأبنيعدملاءاعدا
ىلوألاةثالثلانورقلايفنويحيسملاىقالدقو،ةيحيسملا

ًاكرابمًاهلإهبمهفارتعاو،حيسمللمهتدابعببسبداليملل
نوعضياوناكدقلىتح،باذعلاعاونأعظفألكلاىلعًانئاك
،مهشهنتفبالكللمهنوحرطيوتاناويحلادولجيفمهضعب
،راقلابةيلطمًابايثمهضعباوسبلأو،مهضعباوبلصو
نورينروطاربمألاناكو.اهبءاضتسُيلعاشممهولعجو
.ةيناسنإلالعاشملاكلتءوضيفريسيهسفن

ىلعهسفنضرفةيقيقحةيصخشحيسملاناكدقل
ىلإلصوف،نيطسلفدودحءاروامىلإهريثأترشتناو،نمزلا
ىلإهرابخأتلصوو،ايقيرفأءازجأضعبو،ايسآوابوروأ
تلتحاو،داليمللسداسلانرقلايفتعاذوبرعلادالب

يفتكن،نوملسملاهبنمؤييذلانآرقلانمليلقريغًاءزج
ْرُكْذٱَو«:تاملكلاهذهبميرمةروسيفاهنمءاجامركذبانه
يف لٱِ

ْ
ْتَذََّـختٱَفًاّيِقَْرشًاناَكَماَهِلْهَأْنِمْتَذَبَتْنٱِذِإَمَيْرَمِباَتِك

هنوُدْنِم لَسْرَأَفًاباَجِحِْمِ
ْ

َهلَلَّـثَمَتَفاَنَحوُراَهْيَلِإاَن
َ

ًاّيِوَسًاَرشَبا
اَنَأاَمَّـنِإَلاَقًاّيِقَتَتْنُكْنِإَكْنِمِناَْمحَّـرلٱِبُذوُعَأِّـينِإْتَلاَق
ٌمَالُغِيلُنوُكَيىَّـنَأْتَلاَقًاّيِكَزًامَالُغِكَلَبَهَألِكِّـبَرُلوُسَر
َّـَيلَعَوُهِكُّبَرَلاَقَكِلَذَكَلاَقًاّيِغَبُكَأَْملَوٌَرشَبيِنْسَسْمَيَْملَو
ًاّيِضْقَمًارْمَأَناَكَواَّـنِمًةَْمحَرَوِساَّـنلِلًةَيآُهَلَعْجَنِلَوٌِّـنيَه
ملٱاَهَءاَجَأَفًاّيِصَقًاناَكَمِهِبْتَذَبَتْنٱَفُهْتَلَمَحَف

ِعْذِجَىلِإُضاَخَْ
ًاّيِسْنَمًايْسَنُتْنُكَواَذَهَلْبَقُّتِميِنَتْيَلاَيْتَلاَقِةَلْخَّـنلٱ
َحتْنِماَهاَداَنَف

ْ
َحتَّـالَأاَهِت

ْ
َحتِكُّبَرَلَعَجْدَقِينَز

ْ
يِزُّهَوًاِّيَرسِكَت

ِيبَْرشٱَوِيلُكَفًاّيِنَجًابَطُرِكْيَلَعْطِقاَسُتِةَلْخَّـنلٱِعْذِجِبِكْيَلِإ
لٱَنِمَّـنِيَرَتاَّـمِإَفًانْيَعيِّـرَقَو

ْ
ُتْرَذَنِّـينِإِيلوُقَفًادَحَأَِرشَب

لَكُأْنَلَفًامْوَصِناَْمحَّـرلِل
ِّـ

لٱَم
ْ

َحتاَهَمْوَقِهِبْتَتَأَفًاّيِسْنِإَمْوَي
ْ

ُهُلِم
َناَكاَمَنوُراَهَتْخُأاَيًاّيِرَفًائْيَشِتْئِجْدَقَلُمَيْرَماَياوُلاَق
َفْيَكاوُلاَقِهْيَلِإْتَراَشَأَفًاّيِغَبِكُّمُأْتَناَكاَمَوٍءْوَسَأَرْمِاِكوُبَأ
لَكُن

ِّـ
يفَناَكْنَمُم ملٱِ

ِيناَتآِهللاٱُدْبَعِّـينِإَلاَقًاّيِبَصِدْهَْ
َ

لٱ
ْ

َباَتِك
ِةَالَّـصلٱِبِيناَصْوَأَوُتْنُكاَمَنْيَأًاكَراَبُميِنَلَعَجَوًاّيِبَنيِنَلَعَجَو
لَعَْجيَْملَوِيتَدِلاَوِبًاّرَبَوًاّيَحُتْمُداَمِةاَكَزّلٱَو

ْ
ًاّيِقَشًاراَّـبَجيِن

َكِلَذًاّيَحُثَعْبُأَمْوَيَوُتوُمَأَمْوَيوُتْدِلُوَمْوَيَّـَيلَعُمَالَّـسلٱَو
حلٱَلْوَقَمَيْرَمُنْبٱىَسيِع

ْ
ميرمةروس(»َنُوَرتْمَيِهيِفيِذَّـلٱِّـَق

٣٤-١٩:١٦(.

يفهتاحفصبلقنوسدقملاباتكلاىلإدعنلنآلاو
.ليلجلاحيسملاصخشانسفنأبهجاونل،قيقدت

نولءاستيذيمالتلا

ىلإبهذو،ةنيفسيفهذيمالتعمحيسملاناكةرمتاذ
ميظعحيرءونثدحو،ةداسوىلعمانوةنيفسلارخؤم
...ئلتمتتراصىتحةنيفسلاىلإبرضتجاومألاتناكف
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هوظقيأوعزفلاوفوخلامهألمدقوهيلإذيمالتلاعرسأانهو
لَعُماَي«:نيلئاق

ِّـ
،َحيِّـرلٱَرَهَتْنٱَوَماَقَف؟ُكِلَْهناَنَّـنَأَكُّمَُهياَمَأ،ُم

لِلَلاَقَو
ْ

ٌءوُدُهَراَصَوُحيِّـرلٱِتَنَكَسَف.ْمَكْبِا.ْتُكْسٱ:ِرْحَب
َهلَلاَقَو.ٌميِظَع

ُ
َناَميِإَالَفْيَك؟اَذَكٰهَنيِفِئاَخْمُكُلاَباَم:ْم

َوُهْنَم:ٍضْعَبِلْمُهُضْعَباوُلاَقَو،ًاميِظَعًافْوَخاوُفاَخَف؟ْمُكَل
لٱَوًاضْيَأَحيِّـرلٱَّـنِإَف؟اَذٰه

ْ
-٤:٣٨سقرم(»!ِهِناَعيِطُيَرْحَب

٤١(.

لأسيحيسملا

يههابتنالابةريدجةقيقحليجانألاتاحفصىلعرهظت
ةقيقحيفداجلاريكفتللهبنيطيحملاعفديناكحيسملانأ
هتيصخشنعباقنلامهلفشكينأنمًالدبهنأو،هصخش
نعمهلأسيناك،هيتفشنيبنمباسنتةرشابمتاملكب
فارتعالاو،مهسفنأبهتقيقحفاشتكالمهعفديلهيفمهداقتعا
ةقدباوظحالينأدعب،مههافشبهصوصخبهباونمآامب
دهعلاتاوبنقابطناو،هتافرصتحالصو،هتايحةيسدق
يفقيمعلمأتباوركفتينأدعبو،هتيصخشىلعميدقلا

.هتازجعمقراخوهتاملك

كانهوسبليفةيرصيقيحاونىلإعوسيءاجةرمتاذ
:اوُلاَقَف؟ِناَسْنِإلٱُنْبٱاَنَأِّـينِإُساَّـنلٱُلوُقَيْنَم:ُهَذيِمَالَتَلَأَس«
ملٱاَّـنَحوُيٌمْوَق

ٌدِحاَوْوَأاَيِمْرِإَنوُرَخآَو،اَّـيِليِإَنوُرَخآَو،ُناَدَمْعَْ
َهلَلاَق.ِءاَيِبْنَألٱَنِم

ُ
َباَجَأَف؟اَنَأِّـينِإَنوُلوُقَتْنَم،ْمُتْنَأَو:ْم

طُبُناَعْمِس
ْ

ملٱَوُهَتْنَأ:ُسُر
حلٱِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ْ
ُهَلَلاَقَف.ِّـَي

ْنِلْعُيَْملًامَدَوًاْمَحلَّـنِإ،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَيَكَلىَبوُط:ُعوُسَي
يفيِذَّـلٱِيبَأَّـنِكٰل،َكَل :ًاضْيَأَكَلُلوُقَأاَنَأَو.ِتاَواَمَّـسلٱِ
طُبَتْنَأ

ْ
ُباَوْبَأَو،يِتَسيِنَكيِنْبَأِةَرْخَّـصلٱِهِذٰهَىلَعَو،ُسُر

جلٱ
ْ

.)١٨-١٦:١٣تم(»اَهْيَلَعىَوْقَتْنَلِميَِح

فرتعادقسرطبنأًالوأتاملكلاهذهيفىرنو
يناسنإلامسالاوه»عوسي«و-»ناسنإلانبا«عوسيل
ًاضيأوههدسجتيف»ناسنإلانبا«وهوهنأب-حيسملل
»حيسملا«ةملكو،هصخشةقيقحيف»يحلاهللانباحيسملا«
نلعيسرطبنأكو،ةحسملابهللانمماقملاوأحوسمملاينعت

تقولاتاذيفوه»ناسنإلانباعوسي«نأبةحارص
يناثلارومزملاهنعأبنتيذلا»يحلاهللانباحيسملا«
ِمل«:تاملكلاب

َ
يفُبوُعُّشلٱَرَّـكَفَتَوُمَمُألٱِتَّـَجتْرٱاَذا لٱِ

ْ
؟ِلِطاَب

َىلَعَوِّـبَّـرلٱَىلَعًاعَمُءاَسَؤُّرلٱَرَمآَتَوِضْرَألٱُكوُلُمَماَق
لَو،اَُمهَدوُيُقْعَطْقَنِل:َنيِلِئاَق،ِهِحيِسَم

ْ
طَن
ْ

:٢زم(»َمُهَطُبُراَّـنَعْحَر
َنيِّـتِسَوِْنيَنْثٱَدْعَبَ«:تاملكلابلاينادهنعأبنتو)٣-١
ملٱُعَطْقُيًاعوُبْسُأ

تاذيفىرنو)٩:٢٦اد(»ُهَلَسْيَلَوُحيِسَْ

نوديعبلاهلوقيامعمسينأبفتكيملحيسملانأبتقولا
،هيلإنيبرقملاهذيمالتلأسلب،هصخشصوصخبهنع
املف،هيفهنودقتعيامنعينلعلاحاصفإللةصرفمهيطعيل
هكراب»يحلاهللانباحيسملاوهتنأ«:ًالئاقسرطبهباجأ

هتأيملنالعإلااذهنأهلدكأو،ميظعلانالعإلااذهىلع
وهو،تاومسلايفيذلابآلانملبيرشبردصمنم
ًاقحهنأهذيمالتلًادكؤمسرطبفارتعاىلعقداصدقاذهب
.»يحلاهللانباحيسملا«ًانيقيو

اَذاَم«:ًالئاقمهلأسفهلوحنويسيرفلاعمتجاةرمتاذو
يفَنوُّنُظَت ملٱِ

َلاَق.َدُواَدُنْبٱ:ُهَلاوُلاَق؟َوُهْنَمُنْبٱِ؟حيِسَْ
َهل
ُ

ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق:ًالِئاَقًاّبَرِحوُّرلٱِبُدُواَدُهوُعْدَيَفْيَكَف:ْم
ْنِإَف؟َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ
ْنَأٌدَحَأْعِطَتْسَيْمَلَف؟ُهَنْبٱُنوُكَيَفْيَكَف،ًاّبَرُهوُعْدَيُدُواَدَناَك
.)٤٦-٢٢:٤٢تم(»ٍةَمِلَكِبُهَبِيُجي

نييسيرفلالأسحيسملانأىرنحيرصلاصنلااذهنمو
دهعلاتاوبنيفثحبلاوريكفتلابمهعفديل،هيفمهداقتعانع
نوكيفيك:مهلأس.ميركلاهصخشةقيقحاوفرعينأبميدقلا
صحفولو؟تقولاتاذيفدوادنباودوادبرحيسملا
بر«وهحيسملانأاوأرل،قيقدتبميدقلادهعلانويسيرفلا
نبا«هنأو،دوادقلخيذلا»نبالاهللا«هرابتعاب»دواد
اميفكلذلوسرلاسلوبررقامكدسجلاةهجنم»دواد
ملٱَعوُسَيِلٌدْبَع،ُسُلوُب«:تاملكلابدعب

َراَصيِذَّـلٱِ.حيِسَْ
جلٱِةَهِجْنِمَدُواَدِلْسَنْنِم

ْ
.)٣و١:١ةيمور(»ِدََس

حيسملابسنةسارد

بسنةلسلسةساردلًاليلقفقننأانبردجيانهو
نمودبيدقامحرشنيكل،اقولوىتميليجنإيفحيسملا
يفف.نيسرادلاريغوءاملعلاريغلنيتلسلسلايفضقانت
ميهاربإىلإحيسملابداعدق»ىتم«نأدجن»ىتم«ليجنإ
هاطعأيذلاهسفنوهو،يدوهيلابعشللابأربتعُييذلا
يفُكَراَبَتَيَو«:ًالئاقهديعاومبرلا »ِضْرَألٱِمَمُأُعيَِمجَكِلْسَنِ
»كلملادواد«ىلإتقولاتاذيفهبداعو)٢٢:١٨كت(
كالملالاقامكهشرعليعرشلاثراولاهنأانلنلعيل

:ًالئاقحيسملادلتساهنأباهرشبيوهوميرمءراذعللليئاربج
ُنوُكَياَذٰه.َعوُسَيُهَنيِّـمَسُتَوًانْبٱَنيِدِلَتَوَنيِلَبْحَتَسِتْنَأاَهَو«
لٱَنْبٱَو،ًاميِظَع

ْ
َدُواَدَّـِيسْرُكُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱِهيِطْعُيَو،ىَعْدُيِّـِيلَع

.)٣٢و١:٣١ول(»ِهيِبَأ

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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مدآىلإحيسملابكانهريشبلاداعدقفاقولليجنإيفامأ
ُناَسْنِإلٱ«نأانيريل»همأميرم«نمهبسنةلسلسًاذختم
ِيناَّـثلٱُناَسْنِإلٱوهحيسملانأو.ٌِّيباَرُتِضْرَألٱَنِمُلَّـوَألٱ
.)١٥:٤٧وك١(»ِءاَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلٱ

ةلسلسةسارديفةيانعلابةريدجتاظحالمةدعكاهو
يلياميفامهركذناقولوىتميتراشبيفحيسملابسن
.س.ـهو،نتركنبنيماينبكلذيفهبتكامبنينيعتسم
.نرفه

قحسإوقحسإدلوميهاربإنأىتمركذيامنيبهنإ)١(
فسويىلإلصيىتح...اذوهيدلوبوقعيوبوقعيدلو
َلُجَرَفُسوُيَدَلَوُبوُقْعَيَو«:لوقيكانههنأبميرملجر
ملٱىَعْدُييِذَّـلٱُعوُسَياَهْنِمَدِلُويِتَّـلٱَمَيْرَم

:١تم(»َحيِسَْ
ىلع»عوسيدلوفسويو«:لقيملىتمنأظحالنانهو)١٦
فسويدلوبوقعيو«:لاقلب،بسننمقبسامرارغ
عوسينأباذهبًادكؤم»عوسياهنمدلُويتلاميرملجر
يتلاءارذعلاميرمديلوهنألبفسويلًايعيبطًانباسيل
.سدقلاحورلابهتدلو

اذوهيالإرشعينثالابوقعيدالوأنمىتمركذيمل)٢(
.)٤٩:١٠كت(حيسملاءاجهنمنأل

دوهيلانهبرختفايتاوللاءاسنلاءامسأىتمركذيمل)٣(
نأدوهيلاردقيملءاسنءامسأركذهنكلو،ةقفروةراسك
صالخنأانيرتلتركذيتلا»راماث«ىلوألا،نهباورختفي
انيرتيتلا»باحار«ةيناثلاو)٩:١٣ىتم(ةاطخللوههللا
يهو»ثوعار«ةثلاثلاو)١١:٣١بع(ناميإلابصالخلانأ
)١:١٢ار(برلابءامتحالليتاينملكلصالخلانأانيرت
يدبأوةمعنلابوهصالخلانأانيرتيتلا»عبشثب«ةعبارلاو
.)٣٩و١٠:٣٨بع،٢٣:٣زم،١٢و١١مص٢(

ىتمليجنإيفحيسملابسنةلسلسيفدجن)٤(
دجناهيفف،ةيعامتجالاتاقبطلافلتخمنمًاصاخشأ
دقو،مالسلابحمرهاطلاباشلاقحسإو.ةينازلاباحار
يأ»ناسنإلانبا«قحبحيسملانوكيىتحكلذهللابتر
ةيناسنإلاوأ،ةعيفرلاةيناسنإلاتناكأءاوس»ةيناسنإلانبا«
اهتاقبطةفاكبةيرشبلاًاكراشمءاجحيسملانألةعيضولا
.»هللانبا«هرابتعاباهلًايدافوًاصلخمو»ناسنإلانباك«

دصقيالو»ايزعدلوماروي«أرقن١:٨ىتميف)٥(
ليلسايزعنأدوصقملانكلو،ايزعوبأوهمارويناكلذب

تدروكولمةثالثركذيالايزعوماروينيبامنأل،ماروي
مهو)١٢و٣:١١رابخأ١(يفةدراولاةلسلسلايفمهؤامسأ
ناككولملاءالؤهءامسأفذحو،ايصمأوشآويوايزخأ
ُّبَّـرلٱوُحْمَيَو«لئاقلايهلإلاديعولابسحمهيلعًايهلإءاضق
َحتْنِمُهَمْسٱ

ْ
َالَنيِقيِّـدِّـصلٱَعَمَ«.)٢٩:٢٠ثت(»ِءاَمَّـسلٱِت

هيلعمهكلمببعشلافرتعيملمثنم)٦٩:٢٨زم(»اوُبَتْكُي
)٢٨و٢٤:٢٥،٢٥:٢٧و٩و٢٢:٨رابخأ٢(مهلتقوراثذإ
حورلاداقدقو.يكلملابسنلالودجنممهطقسأو
ناكهنأل.هليجنإبتكنيحرمألااذهىلإىتمسدقلا
نمءامسألاضعبفذحو،دوهيللليجنإلااذهبتكي

ىدلًافولأمًارمأناكبابسألاضعبلباسنألالوادج
٧:١ارزعرفسيفءاجامةلباقمنمحضاووهامكدوهيلا
.)١٥-٦:٣لوألامايألارابخأو٥-

اذهو»ايرزع«كلملاهسفنوه»ايزع«نأكلذكظحالنو
يف«٢و١٥:١كولم٢ةنراقمنمحضاو ِةَعِباَّـسلٱِةَنَّـسلٱِ
لٱَو
ْ

ِكِلَماَيْصَمَأُنْباَيْرَزَعَكَلَم،َليِئاَْرسِإِكِلَمَماَعْبُرَيِلَنِيْرشِع
ِْنيَتَنْثٱَكَلَمَو،َكَلَمَنيِحًةَنَسَةََرشَعَّـتِسَنْبٱَناَك.اَذوَُهي
يفًةَنَسَنيِسَْمخَو لُكَيِهِّـمُأُمْسٱَو،َميِلَشُروُأِ

ْ
»َميِلَشُروُأْنِماَي

اَذوَُهيِبْعَشُّلُكَذَخَأَو«٣-٢٦:١رابخأ٢يفءاجامعم
ِهيِبَأْنَعًاضَوِعُهوُكَّـلَمَوًةَنَسَةََرشَعَّـتِسُنْبٱَوُهَواَّـيِّـزُع
،َكَلَمَنيِحًةَنَسَةََرشَعَّـتِسَنْبٱاَّـيِّـزُعَناَك...اَيْصَمَأ
يفًةَنَسَنيِسَْمخَوِْنيَتَنْثٱَكَلَمَو لُكَيِهِّـمُأُمْسٱَو.َميِلَشُروُأِ

ْ
اَي

نوكينأسدقملاباتكلايففولأملانمو»َميِلَشُروُأْنِم
نباوهويناثلادوادنبامساناكامكنامساصخشلل
)٣:٣مص٢(»بآليك«يلمركلالابانةارماليايجبأ
لاينادلناكامكوتقولاتاذيف٣:١رابخأ١»ليئيناد«و
.)١:٦اد(»رصاشطلب«وهورخآمسا

هتوخإبدوصقملاو»هتوخإواينكي«أرقن١:١١ىتميف)٦(
سلجيذلا»ايقدص«وأ»اينتم«مهنمنيذلاهمامعأانه
.هاخأ)٣٦:١٠رابخأ٢(يفىعدُيو،هدعبشرعلاىلع

الاذهو»ليئتلأشدلواينكي«:أرقن١:١٢ىتميف)٧(
َلُجَّـرلٱاَذٰهاوُبُتْكٱ«:٢٢:٣٠رإيفليقامعمضراعتي
الشرعلاىلعسولجلاةهجنموهمقعلااذهنأل»ًاميِقَع
ًاميقعلجرلااذهاوبتكا«ةيآلايفليقامكلسنلاةهجنم
ًاسلاجدحأهلسننمحجنيالهنألهمايأيفحجنيالًالجر
ليئتلأشذخأيملو»اذوهييفدعبًامكاحودواديسركىلع
.حيسملاءاجنأىلإشرعلاهلسننمدحأالو
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حضاولاو»لبابرزدلوليئتلأش«أرقن١:١٢ىتميف)٨(
دقوليئتلأشنبايادفنبوهلبابرزنأ٣:١٩رابخأ١نم
ببسلدوهيلاةداعبسحبلودجلانم»ايادف«مسافذُح
.ًافنآانركذامكام

:٣اقوليفو»دوهيبأدلولبابرز«أرقن١:١٣ىتميف)٩(
:٣رابخأ١(ىلإعوجرلابو»لبابرزنباسيرنبانحوي«٢٧
ىلعو»اينانحومالشم«نانباهلناكلبابرزنأدجن)١٩
وأفسويدجدوهيبأليناثلامسالاوه»مالشم«نوكيكلذ
لوقيامكمايألارابخأرفسنميهلإدصقلفذُحهلعل
Westmimisterرتـــســــنــمــــتــسوسـوــمـاــق« Dictionary«
ءراذعلاميرمدج»انحويل«يناثلامسالاوه»اينانح«و
.»فوؤربرلا«وهودحاونيمسالاىنعمو

،مهلوادجيفدوهيلاةداعبسحفوذحمفاسيرامأ
يتلئاعلطسوتملادجلاوهلبابرزنأانلنيبتيانهنمو
.امهللوألادجلاوهدوادنأامك،ميرموفسوي

ةدوجومريغ١٥-١:١٣ىتميفةروكذملاءامسألا)١٠(
ماتتخادعباودجواهباحصأنأل،ميدقلادهعلارافسأيف
يخالمنيبيحولافقوتةرتفيفميدقلادهعلارافسأ
امقباطتءامسألاهذهنأهيفكشالاممو،نادمعملاانحويو
ةماتةيانعنونعيدوهيلاناكيتلاةيلئاعلاتالجسلايفءاج
تالجسلاهذهنولمهينيذلاناكومهباسنأظفحلاهب
ِةَباَتِكَىلَعاوُشَّـتَفِءَالُؤٰه«ارزعرفسيفأرقنامكنولذري
هباَسْنَأ لٱَنِماوُلِذُرَف،ْدَجوُتْمَلَفِْمِ

ْ
.)٢:٦٢ارزع(»ِتوُنَهَك

حيسملاباسنأةلسلسظفحتنأبتردقهللانأكشريغبو
نيذلاصاخشألاناكو،هيلإتلصونأىلإمدآنمةميلس
مهعيمجلةدحاوةفصبنوزاتميةلسلسلاهذهمهنمنوكتت
»ةينازلاباحار«وهصخشلاناكءاوس»ناميإلا«ةفصيه
ليئارسإمنرم»دواد«وأ،مالسبنيسوساجلاتلبقيتلا
لايجألاهذهباسنأيوحييذلانقتملالجسلااذهو،ولحلا
.سدقملاباتكلايحوانلدكؤيًاعماهطبريو

نمةيناثلاةعومجملاةحتافيفكلملادوادمساديعأ)١١(
سأرو،شرعلللوألاويلصألاثروملاهنألءامسألاةعومجم
ًامسارشعةعبرأةعومجملاهذهنوكتكلذبو،ةكلاملاةلئاعلا

ةفاضإباهيتقباسكًاضيأةثلاثلاةعومجملاتحبصأو،اهتقباسك
ريخألاويقيقحلاثراولاكاهماتخيفحيسملاعوسيانبرمسا
ملٱَعوُسَي«:أرقنامك،شرعلل

)١:١تم(»َدُواَدِنْبٱِحيِسَْ
:١ول(»ِهيِبَأَدُواَدَّـِيسْرُكُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱِهيِطْعُيَو«ًاضيأليقامكو

٣٢(.

نملوألاحاحصألايفًارارمادرويتلاليجةملك)١٢(
ةايحلدعمبةلئاعلاةايحنمروداهانعمىتمليجنإ
:اهنمىرخأناعمبيتأتو،كلملامكحةدموأصخشلا

وأ)٧:١كت(دحاوتقويفًاعمنيشئاعلاسانلاةلمج
وأ،)١٦-١٥:١٣كت(ةنسةئاميواستنمزلانمةدم

:١ول(تاقوألانمتقووأ)٣٢:٥ثت(سانلانمفنص
٥٠(.

حيسملابسنةلسلسنيبقرفلاانتوفينأبجيال)١٣(
-٣:٢٣اقول(يفةدراولاكلتو)١٧-١:١تم(يفةدراولا

٣٨(.

نبناميلسنبفسويبسنةلسلسيهىلوألاف)أ(
نبناثانتنبءارذعلاميرمبسنةلسلسةيناثلاو،دواد
لجرفسويبةلصتمبسنلاةلسلسىتمركذدقو،دواد
هنأرابتعاىلعلبيدسجلاهدلاوهنأرابتعاىلعال،ميرم
نأرابتعاىلعيلاتلابو،عوسياهنمدلُويتلاميرملجر
شرعليعرشلاثراولاحبصياذلوًانوناقهيلإبستنمعوسي
تاملكلاباقولليجنإيفءاجامهحضوياذهوهيبأدواد
هتلاقامو)٣:٢٣ول(»َفُسوُيَنْبٱُّنَظُيَناَكاَمَىلَعَوُهَو«
يفهنعشتفتفسوياهجوزعمتبهذنيحهلهمأميرم
ِمل،َّـيَنُباَي«:تاملكلا

َ
لَعَفاَذا

ْ
اَّـنُكاَنَأَوَكوُبَأاَذَوُه؟اَذَكٰهاَنِبَت

طَن
ْ

.)٢:٤٨ول(»!ِْنيَبَّـذَعُمَكُبُل

يذلا»ايسم«نعدوهيللهليجنإبتكىتم)ب(
بتكفاقولامأ،دوهيلايبأميهاربإبأدبفدوادنباهنورظتني
مدآىلإهبلصوف»ناسنإلانبا«حيسملانعنانويللهليجنإ
.هلكيرشبلاسنجلايبأ

لجرفسويدلوبوقعي«نأأرقنىتمليجنإيف)ج(
.»يلاهنبفسوي«نأاقولليجنإيفأرقناننكلو»ميرم
نبفسوينوكيفيكو؟نيصنلانيذهنيبقفونفيكف
نأوهطيسبلالحلاو!؟دحاونآيفيلاهنبوبوقعي
نباناكهنكل،يعيبطلالسانتلاببوقعينبناكفسوي
همساعضواذلوءارذعلاميرمهتنباجوزتهنألًاعرشيلاه
فسوي«نأنيبتنانهنمو،دوهيلاةداعكاهمسانعًالدب
.ةكلاملاةلئاعلانمواذوهيطبسنماناك»ميرمو

امنيب»ليئتلأشدلواينكي«نأ١:١٢ىتميفءاج)د(
يفضراعتالو»يريننبليئتلأش«نأ٣:٢٧اقوليفأرقن
ًاعرشيريننباو،ًالعفاينكينباوهليئتلأشنإفنيلوقلا
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ةداعكاهمساناكمهمساعضوفةجوزهتنباذخأهنأل
.دوهيلا

»دواد«لسننمءاجدقحيسملانأانلرهظياذكهو
.صوصخلااذهبةدراولاتاوبنلاكرابملاهصخشيفتمتو

..حيسملاوذيمالتلاةلئسأىلإديدجنمدعنلنألاو
ىلعقئافلاحيسملاناطلسنوريمهونولءاستيذيمالتلاف
لوقينم«:مهلأسيحيسملاو»؟اذهوهنم«:نيلئاقةعيبطلا
»؟انأينإنولوقتنممتنأو«»؟ناسنإلانباانأينإسانلا
اذهلكو»؟حيسملايفنونظتاذام«:ًالئاقنيسيرفلالأسيو
نممهسفنأباودكأتيلهبنيطيحملاوهذيمالتريكفتريثيل

.هصخشةقيقح

ةيصخشنعتامولعملالكبملننأًاذإانبجاونمف
.ةديكألااهتقيقحفرعنل،ةديرفلاحيسملا

دهجلالذبو،ىوهلانعدرجتاذإءرملاعيطتسيو
نمهثاروتامو،ىمعألابصعتلاًابناجحرطو،يرورضلا
نأ،حوتفمنهذبسدقملاباتكلاسردو،ةئطاخءارآ
.حيسملاصخشةقيقححوضويفنيبتي

سدقملاباتكلاىلإةدوعلاةيمتح

،سدقملاباتكلاىلإةدوعلاةيمتحةيادبلانمدكؤنو
نملاحبعيطتسنالسدقملاباتكلانعًاديعباننألكلذ
كردينأعيطتسيالهدحولقعلاف،حيسملاةقيقحفرعننأ

ىلعلقعلانيعييوامسنالعإنمدبالذإهتقيقح
حلٱَنْيَأ«هنأل،حارصلاقحلاىلإلوصولا

ْ
لٱَنْيَأ؟ُميَِك

ْ
؟ُبِتاَك

لٱاَذٰهَةَمْكِحُهللاٱِلِّـهَُجيَْملَأ؟ِرْهَّـدلٱاَذٰهُثِحاَبُمَنْيَأ
ْ

ُهَّـنَألِ؟َملاَع
لٱَناَكْذِإ

ْ
يفَُملاَع حلٱِبَهللاٱِفِرْعَيَْملِهللاٱِةَمْكِحِ

ْ
َنَسْحَتْسٱ،ِةَمْكِ

لَُخيْنَأُهللاٱ
ِّـ

ملٱَص
لٱِةَلاَهَجِبَنيِنِمْؤُْ

ْ
لٱَّـنَأل،ِةَزاَرِك

ْ
َنوُلَأْسَيَدوُهَي

لٱَو،ًةَيآ
ْ

طَيَنيِّـيِناَنوُي
ْ

ملٱِبُزِرْكَنُنْحَناَنَّـنِكٰلَو،ًةَمْكِحَنوُبُل
ِحيِسَْ

لِل:ًابوُلْصَم
ْ

لِلَو،ًةَرْثَعِدوُهَي
ْ

لِلاَّـمَأَو!ًةَلاَهَجَنيِّـيِناَنوُي
ْ

:َنيِوُّعْدَم
ملٱِبَف،َنيِّـيِناَنوُيَوًادوَُهي

سوثنروك١(»ِهللاٱِةَمْكِحَوِهللاٱِةَوُّقِحيِسَْ
٢٤-١:٢٠(.

)١٨١٩-١٧٤٣(ةنسنيباميفايناملأيفرهظدقلو
ةفسلفىلعًادرهتاباتكتناكو»يبوكاج«همسافوسليف
ةفرعملابابوههدحولقعلانأبىدانيذلا»ازونيبسا«
يحولابناعملاريغلقعلانإ«:»يبوكاج«لاقدقو،ديحولا
هتعيبطبهنألكلذو،داحلإلاىلإناسنإلادوقينأدباليهلإلا

،دودحلاتاذءايشألاىوسجلاعينأعيطتسيال،ةصاخلا
امفشكيلًاعمءازجألاهذهعضيوهو،ءايشألاءازجأو
ةقيقحلاةدامىلعلوصحلانعزجعيهنكلو،طباورنماهنيب
ًانومضمًاعيمجءايشألالمشتيتلاةقيقحلااميسال،ماخلا
.»ةلماكتمةلماكةدحويفضعبىلإاهضعب

هدحوقطنملابهتابثإنكمييذلاهللانأ»يبوكاج«دنعو
قيرطنعةفرعملابهيلعلوصحلانأل،هللانوكينأنكميال
المظعألاقلاخلاو.لقعلاةرطيسىنعمنمضتيلقعلا
سيلهللاةقيقحنإ.لقعهيوتحيوأهيلعرطيسينأنكمي

لزانتدقهللانإ،ىرخأاهولتتةيقطنملاةركفلااهليبس
باتكلاهلجسيذلايحولابهتاذنعنلعأفىلاعتوهناحبس
.سدقملا

سدقملاباتكلاىلإعوجرلانودبهنأنيقيبلوقنو
ايؤررفسىلإنيوكتلارفسنمنيتسلاوةتسلاهرافسأب
.ءارهووغلدرجمحيسملانعثيدحلاحبصي،انحوي

هباصأدقانيديأنيبيذلاسدقملاباتكلانأبةربعالو
:نيلئاقءاعدالااذهمامألأسناننأذإ..فيرحتلا

هبماقيذلانمو؟فيرحتلااذهثدحنمةحلصمل
؟نوفرحملاهفّرحخيراتيأيفو؟ميركلاباتكلايفهثدحأو

لقعلاانيلعدر...هوفرحنيذلامهدوهيلانإانلقاذإف
اوفرحينأدوهيللنكميفيك:ًالئاقميلسلاقطنملاونزتملا
بصنتيتلاةبيهرلاتانعللاهيفاوقبيو.سدقملاباتكلا

ًادجىلوألابناكامفأ؟لاضدرمتمبعشكمهسوؤرىلع
نأو،تانعللاهذهسدقملاباتكلانمنوفرحملافذحينأ

امأرقينأهيفكيءرملانإ!؟تاكربىلإمهفيرحتباهولوحي
نييواللارفسنمنيرشعلاوسداسلاحاحصألايفءاج
اذهىلعهللااهبصييتلاتانعللاةعاظفهسفنبىريل
.فالخلابهعمكلسينيحبعشلا

ْنِإَو«:حاحصألااذهيفءاجامضعبأرقنليعملاعت
خلٱِبيِعَمْمُتْكَلَسْلَبِيلَنوُعَمْسَتَالَكِلٰذِبْمُتْنُك

ْ
اَنَأَفِفَالِ

خلٱِبْمُكَعَمُكُلْسَأ
ْ
ٍفاَعْضَأَةَعْبَسْمُكُبِّـدَؤُأَو،ًاطِخاَسِفَالِ

.َنوُلُكْأَتْمُكِتاَنَبَْمَحلَو،ْمُكيِنَبَْمَحلَنوُلُكْأَتَف،ْمُكاَياَطَخَبَسَح
لُأَوْمُكِتاَسْمَشُعَطْقَأَوْمُكِتاَعَفَتْرُمُبِرْخُأَو

ْ
َىلَعْمُكَثَثُجيِق

ًةَبِرَخْمُكَنُدُمُرِّـيَصُأَو.ِيسْفَنْمُكُلُذْرَتَو،ْمُكِماَنْصَأِثَثُج
:٢٦نييوال(»ْمُكِروُُرسَةَحِئاَرُّمَتْشَأَالَو،ًةَشِحوُمْمُكَسِداَقَمَو

٣١-٢٧(.

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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اوفرحينأدوهيللنكميفيك:ًاضيأنزتملالقعلالأسيو
،مهيبأميهاربإبذكهتاحفصنماوعزنيالوسدقملاباتكلا
ناميلسروهدتو،مهتداقدحألهلتقومهكلمدوادىنزو
؟مهميكح

،دوادينزو،ميهاربإبذكدكؤتيتلاثداوحلادوجونإ
وهسدقملاباتكلانأىلعليلدقدصأ،ناميلسفارحنإو
كلذزكرممظعامهمناسنإهجوىشخياليذلاهللاباتك
.ناسنإلا

لأس؟سدقملاباتكلااوفّرحنييحيسملانإ:انلقاذإو
؟نويحيسملاهفرحباتكلانمءزجيأ:ركفملالقعلا

،ميدقلادهعلااوفرحينأمهعسويفنكيملهنإًانيقي
لبقمهباتكوهف،دوهيلايديأنيبًالصأباتكلااذهدوجول
دهعلانأخيراتلانمتباثو،نييحيسملاباتكنوكينأ
داليملالبق٢٨٥ةنسوحنةينانويلاةغللاىلإمجرُتدقميدقلا
سوميلطب«نمرمأبدوهيلاءاملعنمًاملاعنيعبسةطساوب
ةمجرتلا«مسابةفورعمةمجرتلاهذهتراصو»سوفلداليف
،حيسملاداليملبقةمجرتلاهذهترشتنادقو.»ةينيعبسلا
.ميدقلادهعلابتكنويحيسملافرحينأاذإليحتسملانمف
دهعلااوفرحدقدوهيلانأبداقتعالاليحتسملانمكلذك
اوبلصنيذلامهمهنأدكؤيديدجلادهعلانألكلذ.ديدجلا
نأولف،مهنمنيسيرفلاوةبتكلاىلعتاليولابصيوحيسملا
.ءازجألاهذهلكهنماوفذحلهوفرحدوهيلا

دهعلااوفرحدقنييحيسملانأبيعدمىعدااذإامأ
.قئاقحةدعمامأراهنيءاعدالااذهنإفديدجلا

دهعلانيببيجعلاقفاوتلاءاقبيه:ىلوألاةقيقحلا
ًادينأىلعليلدلاىوقأاذهيفو،ديدجلادهعلاوميدقلا
فورعملانمف،ميركلاهللاباتكلفيرحتلابدتمتملةيرشب
حضفالإو،ميدقلادهعلاتاوبنيفرتتسمديدجلادهعلانأ
.ديدجلادهعلايففيرحتيأميدقلادهعلا

ببسباوقالدقنييحيسملانأيه:ةيناثلاةقيقحلاو
ّرجدقف،باذعلاعاونأعظفأديدجلادهعلاقئاقحبمهناميإ

بلقلاىلعهناطلسو،هئادفوحيسملابمهناميإمهيلع
نمو.توملاو،داهطضالاو،ديرشتلاو،ملألا...ركفلاو
وأةصاخةحلصملبذكينأيرشبلاناسنإللنكمملا
نألوبقلاوأنكمملانمسيلنكل،ريطخقزأمنمةاجنلل
،توملاىلإبذكلاهدوقيىتحهبذكيفناسنإلارمتسي

ءاجامبمهناميإببسبنييحيسملانمنييالملاتامدقلو
نألقعيلهف..ديدجلاوميدقلاهيدهعبسدقملاباتكلايف
ةيحيسمللىلوألانورقلايفاورهتشانيذلانويحيسملاموقي
ةيحضتلابمهاضرو،مهتايحةسادقو،ةلضافلامهقالخأب
باتكلافيرحتب،ىضرورورسبحيسملالجأنممهتايحب
تاملكلابهرافسأرخآيهتنييذلاباتكلاوهوسدقملا
لٱاَذٰهِةَوُّبُنَلاَوْقَأُعَمْسَيْنَمِّـلُكِلُدَهْشَأِّـينَأل«

ْ
َناَكْنِإ:ِباَتِك

ملٱِتاَبََّـرضلٱِهْيَلَعُهللاٱُديِزَياَذٰهَىلَعُديِزَيٌدَحَأ
يفَةَبوُتْكَْ اَذٰهِ

لٱ
ْ

ِةَوُّبُّنلٱِهِذٰهِباَتِكِلاَوْقَأْنِمُفِذَْحيٌدَحَأَناَكْنِإَو.ِباَتِك
حلٱِرْفِسْنِمُهَبيِصَنُهللاٱُفِذَْحي

ْ
ملٱَنِمَو،ِةاََي

ملٱِةَنيِدَْ
،ِةَسَّـدَقُْ

ملٱَنِمَو
يفِبوُتْكَْ لٱاَذٰهِ

ْ
.)١٩-٢٢:١٨انحويايؤر(»ِباَتِك

يتلاةيدئاقعلاتافالتخالامغرهنإ:ةثلاثلاةقيقحلاو
اهنأالإ،لسرلارصعذنمةيحيسملاسئانكلايفترشتنا
ىلع٣٩٧ةنسدقُعيذلاةنجاطرقعمجميفًاعيمجتقفتا
.انيديأنيبيهامكديدجلادهعلارافسأةينوناق

ًاباتكسانلاهللايطعينألقعيالهنأ:ةعبارلاةقيقحلاو
ىلعفيرحتلانمهتردقبباتكلااذهظفحيالمثهيحونم
..نامزلالوط

:َلاَقَف.ِداَن:ٍلِئاَقُتْوَص«تاملكلاءايعشإرفسيفأرقن
حلٱِرْهَزَكِهِلاََمجُّلُكَو،ٌبْشُعٍدَسَجُّلُك؟يِداَنُأاَذاَمِب

ْ
.ِلَْق

لٱَسِبَي
ْ

ًاّقَح.ِهْيَلَعْتَّـبَهِّـبَّـرلٱَةَخْفَنَّـنَأل،ُرْهَزّلٱَلُبَذ،ُبْشُع
لٱَسِبَي!ٌبْشُعُبْعَّـشلٱ

ْ
اَنَِهلِإُةَمِلَكاَّـمَأَو.ُرْهَزّلٱَلُبَذ،ُبْشُع

يفأرقنكلذك.)٨-٤٠:٦ءايعشإ(»ِدَبَألٱَىلِإُتُبْثَتَف
َّـنِكٰلَوِنَالوُزَتُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلَا«:تاملكلاىتمليجنإ

انحويليجنإيفأرقنو)٢٤:٣٥ىتم(»ُلوُزَيَاليِمَالَك
يفْمُهْسِّـدَق«:تاملكلا :١٧وي(»ٌّقَحَوُهَكُمَالَك.َكِّـقَحِ

١٧(.

ىدمىلإفيرحتالبهتملكءاقبنمضدقًاذإهللااف
لٱُّلُك«:ًالئاقميدقلاهبعشىصوأو،راهدألا

ْ
يِذَّـلٱِمَالَك

»ُهْنِمْصِّـقَنُتَالَوِهْيَلَعْدِزَتَال.ُهوُلَمْعَتِلاوُصِرْحٱِهِبْمُكيِصوُأ
.)١٢:٣٢ثت(

ةينانويلاسدقملاباتكلاخسننأركذننأانبردجيانهو
:يهمويلاىتحانيديأنيبةدوجوملا

عبارلانرقلالئاوأيفتطخ:ةيناكيتافلاةخسنلا)١(
.ةيموريفناكيتافلاةبتكميفنآلايهو

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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عبارلانرقلارخاوأيفتطخ:ةيئانيسلاةخسنلا)٢(
،ةحفصلاىلعةدمعأةعبرأيفةفهرمقوقرىلعحيسملل
ملاعلااهدجودقو نيرتاكتناسريديف»فوردنشت«يناملألاِ
رصيقلاىلإةخسنلاهذهتيدهُأو،ءانيسلبجحفسدنع
تلظو،اهرشنواهعبطبرمأفايسورروطاربمأيناثلاالوقين
فحتمللًارخؤمتعيبنأىلإدارجننيليفةيلصألاةخسنلا
.ينيلرتساهينجفلأةئمبيناطيربلا

سماخلانرقلايفتطخ:ةيردنكسالاةخسنلا)٣(
ةنسىتحةيردنكسالاةكراطبةزوحيفتيقبوداليملل

يهو،ايناطيربكلم»لوألاسلراش«ىلإتيدهُأنيح١٦٢٨
.يناطيربلافحتملايفةظوفحمنآلا

نمنارمقلايداويفءاملعلارثع١٩٤٧ماععلطميفو
بناجىلعميدقلادهعلانمتاطوطخمىلعندرألاقرش
ةغللابهلماكبءايعشإرفسىلعاورثعدقف،ةيمهألانمميظع
نرقلاىلإءاملعلاريدقتيفطوطخملااذهعجريو،ةيربعلا
قفتيرفسلااذهنأرهظدقوداليملالبقيناثلاوألوألا
خيراتلاكلذذنمو،انيديأنيبيذلاءايعشإرفسعمًامامت
اممسدقملاباتكلارافسأنمريثكلاىلعنورثعينوثحابلاو
دكؤتمهتافاشتكالكوداليملادعب١٧٠و١١٠ةنسىلإدوعي

.فيرحتلانمهولخوميركلاباتكلاقدص

دوعتهلكسدقملاباتكللةميدقخسندوجودكأتاذإف
ىلإانيديأنيبتلازاموداليمللعبارلانرقلالبقامىلإ
،داليمللسداسلانرقلايفرهظمالسإلانأانفرعو،مويلا
يتلاةسدقملابتكلاةمالسدكؤينآرقلانأحوضوبانيأرو
باتكلاةمالسقدأىنعمبوأ،نييحيسملاودوهيلايدينيب
لوقننأانعسويفناك،ديدجلاوميدقلاهيدهعبسدقملا
باتكلافرحيملداليمللسداسلانرقلاىتحهنإنيقيب
الذإهفلخنمالوهيدينيبنمكشلاهتأيملوسدقملا
نيملسملاضحيمالسإلايبننأبلوقلالقاعناسنإلبقي
.فيرحتلاديهيلإتدتماباتكلوبقىلع

:نآرقلايفءاجامأرقنليعملاعتف

:أرقنةدئاملاةروسيفف

لٱَلْهَأاَيْلُق«
ْ

َةاَرْوَّـتلٱاوُميِقُتىَّـتَحٍْءَيشَىلَعْمُتْسَلِباَتِك
.)٥:٦٨ةدئاملاةروس(»َليِجْنِإلٱَو

»ِهللاٱُمْكُحاَهيِفُةاَرْوَّـتلٱُمُهَدْنِعَوَكَنوُمِّـكََحيَفْيَكَو«
.)٥:٤٣ةدئاملاةروس(

لَزْنَأاَّـنِإ«
ْ

هبُمُكَْحيٌروُنَوًىدُهاَهيِفَةاَرْوَّـتلٱاَن »َنوُّيِبَّـنلٱاَِ
.)٥:٤٤ةدئاملاةروس(

ِملًاقِّـدَصُمَمَيْرَمِنْبٱىَسيِعِبْمِهِراَثآَىلَعاَنْيَّـفَقَو«
َ
َْنيَبا

ِملًاقِّـدَصُمَوٌروُنَوىًدُهِهيِفَليِجْنِإلٱُهءاَنْيَتآَوِةاَرْوَّـتلٱَنِمِهْيَدَي
َ
ا

لِلًةَظِعْوَمَوىًدُهَوِةاَرْوَّـتلٱَنِمِهْيَدَيَْنيَب
ْ

ةدئاملاةروس(»َنيِقَّـتُم
٥:٤٦(.

لَو«
ْ

ْمُكَْحيَْملْنَمَوِهيِفُهللاٱَلَزْنَأاَمِبِليِجْنِإلٱُلْهَأْمُكْحَي
لٱُمُهَكِئَلوُأَفُهللاٱَلَزْنَأاَمِب

ْ
.)٥:٤٧ةدئاملاةروس(»َنوُقِساَف

لٱَليِئاَْرسِإيِنَباَنْيَتآْدَقَلَو«:أرقنةيثاجلاةروسيفو
ْ

َباَتِك
حلٱَو

ْ
لَّـضَفَوِتاَبِّـيَّـطلٱَنِمْمُهاَنْقَزَرَوَةَوُّبُّنلٱَوَمُْك

ْ
َىلَعْمُهاَن

لٱ
ْ

.)٤٥:١٦ةيثاجلاةروس(»َنيَِملاَع

يفْنَمِبُمَلْعَأَكُّبَرَو«:أرقنءارسألاةروسيفو ِتاَواَمَّـسلٱِ
لَّـضَفْدَقَلَوِضْرَألٱَو

ْ
َدُواَداَنْيَتآَوٍضْعَبَىلَعَنيِّـيِبَّـنلٱَضْعَباَن

.)١٧:٥٥ءارسألاةروس(»ًاروُبَز

ءاسنلاةروس(»ًاروُبَزَدُواَداَنْيَتآَو«:أرقنءاسنلاةروسيفو
٤:١٦٣(.

ملهيدهعالكبسدقملاباتكلانأانلدكؤيهلكاذه
نيملسملامالسإلاثحامالإومالسإلاروهظىتحفرحي
ٍْءَيشَىلَعْمُتْسَل«:مهلًالئاقليجنإلاوةاروتلااوميقينأ

.)٥:٦٨ةدئاملاةروس(»َليِجْنِإلٱَوَةاَرْوَّـتلٱاوُميِقُتىَّـتَح

؟سدقملاباتكلايففيرحتلاثدحًاذإىتم

ذبنىلإناوعديميلسلاقطنملاولقعلانأكشريغب
هتلوادتدقباتكفرُحينألقعيالذإ،فيرحتلاىوعد
دهعلاراصو،ضرألاءاجرأيفهخسنترشتناو،يديألا
ًاسدقمًاباتكًاعمنادهعلاو،دوهيلادنعًاسدقمًاباتكميدقلا
باتكلافرُحينألقعياللوقأ،نييحيسملاعيمجىدل
ترهظلفيرحتلاثدحولهنأل،نورقلاهذهدعبسدقملا
هارنامنكل،نييحيسملاودوهيلايديأنيبةبراضتملاخسنلا

ًاعيمجمهنإفمهتاداقتعايفنييحيسملافالتخامغرهنأوه
فئاوطفالتخابهخسنفلتختالدحاوباتكبنونيدي
ميدقلادهعلايففيرحتلاثدحولهنأامك..نييحيسملا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا

١٥
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



نيبقرفلااوحضوأونييحيسملانمهبنونمؤملاهنععفادل
نأاننكمياذهىلعو،ةفرحملاةخسنلاوةميلسلاةخسنلا
،فيرحتلاديهيلإدتمتملسدقملاباتكلانإنيقيبلوقن
ةموصعملاهللاةملكاهببتكيتلاةيلصألاتاغللايفهنأو
.أطخلكنمًامامت

ليجنإلايفكلوقامو:ًالئاقمهدحأيربنيدقانهو
لاؤسلااذهىلعةباجإلاكرتنو؟»ابانربليجنإ«ىمسملا
امكةيملعةنامأباهلقننو،داقعلادومحمسابعذاتسألل
١٩٥٩ربوتكأ٢٦يفرداصلااهددعبرابخألاةفيحصيفاهرشن
:يليامدحاولافرحلاباهيفلاقو

»ابانربليجنإ«نأيهواهبمزجلانكميةدحاوةقيقح«
هرهوجيفىرخألاليجانأللةقفاوملالكًاقفاومنكيمل
امأ.اهرارفإدنعليجانألاكلتعمدمتعيملهنأل،هلوصأو
ىلإمجرتملاليجنإلانأانيدلحضاولافةقيقحلاهذهادعاميف
دقو،ةليلقريغتادايزهيلإتفيضأدقةيزيلجنالاةغللا
ةفورعمنكتملةغيصبتبتُكاهنأهتارابعنمريثكيفظحول
نأو،اهرواجاموسلدنألايفةيبرعلاةغللاعويشلبق
نكتملةرخأتمتامولعمىلإدنتسيهيفميحجلافصو
ينعنانسلو،داليملارصعيفنييحيسملاودوهيلانيبةعئاش
لوقنمابانربليجنإيفميحجلافصونأنمليقامكلذب
نإف،ةيهلإلاايديموكلانعيلاطيإلارعاشلايتنادةصقنم
يتنادراعشانأو،امهنيبةلباقملادنعناقفتيالنيفصولا
هلةفورعمرداصمنمهتصقيفميحجلاةروصلقندقهسفن
ءارعشدئاصقوسوريموهراعشأىلإعجرياماهنمو،هريغلو
.دوملتلاريطاسأونامورلا

يهيتنادفصووابانربفصونيبةهباشملاتسيلف
امنإو،هيلعفلتخملاليجنإلاتارابعضعبيفكشلاىلع
تامولعملانماهنألتارابعلاكلتلابانربةباتكيفكشن
رداصملانعًالقنةيبوروألاةراقلاىلإتبرستيتلا
دقحيسملاديسلانوكينأفولأملانمسيلو،ةيبرعلا
الو»هللالوسردمحم«مسابفولالامامأةراشبلانلعأ
.ليجنإلااذهتاحفصيفنالعإلااذهلجسي

اهلهجيالءاطخأضعبليجنإلايفرركتتكلذك
يحيسملااهددريالو،هموقبتكىلععلطملايدوهيلا
طروتيالو،ةيبرغلاةسينكلايفةدمتعملاليجانألابنمؤملا
ةضقانملانمابانربليجنإيفاممهفييذلاملسملااهيف
.نآرقلاصوصننيبوهنيب

ملبتاكملقبتفيضُأدقتادايزلانأانلرطخياذهلو
وأنييحيسملاوأدوهيلانيبليجنإلااذهجيورتدصقي
هنايرسفقووهيلعةهبشلاءاقلإلتديزاهنكلو،نيملسملا
.اهيلإدانتسالاواهلوبقلهسيفاهيفةفئاطنيب

ىلعرطخييذلاديحولانظلاوهنظلااذهنإلوقنالو
ملسأيحيسموأيدوهيملقبنوكتدقةدايزلانإف،لابلا
هلكهلمشيملو،هدقتعمقفاويامبباتكلالدعينأبحأف
،دحاوقسنىلعلماكباتكليدعتةبوعصلليدعتلاب
.»ـه.أفالتخالاوضقانتلاعضاومهيفتيقبف

رئاسعمقفتيالليخدليجنإًاذإابانربليجنإف
لوقيامكضقانيهنأامك،نويحيسملاهلبقيملو،ليجانألا
ىلعهدعبتسننحنفاذلو،نيملسملانآرقداقعلاذاتسألا
.نوناقلاوقطنملاولقعلانمساسأ

،سدقملاباتكلافيرحتبهئاعداىلعرباكمرصأاذإامأ
باتكلاةخسنانلتاه:نيلئاقةطاسببهيلعدرناننإف
،ًاديعبةفرحملاةخسنلابىقلننحنو،ةفرحملاريغسدقملا
.نوناقلالاجرلوقيامكىعدانمىلعةنيبلاف

ًانيقيو،سدقملاباتكلاىلعيلكلااندامتعانمًاذإدبال
ةءاضولاهتاملكيففرعنل،هللانمهبىحومهنأبماتلا

.حيسملاةقيقح

ةيريصمةيضق

:وهنينسلاربعنوريثكلاهددراملاطيذلالاؤسلانإ
؟ناسنإةروصيفًارهاظ»هللا«وهًاقححيسملاناكله

ةيلقعلاةفرعملادرجمبتلصتالاؤسلااذهةباجإنأولو
ناكاملًاذإ،ناسنإلليدبالاريصملابةقالعاهلنكيملو،طقف
درفلاةقالعنأوامأ..حيسملاةقيقحنعةباتكللعادكانه
موهفميفيه،هصخشلهلوبقو،هتقيقحبهتفرعموحيسملاب
يدبألاريصملاديدحتلديحولاقيرطلاسدقملاباتكلا
،يسفنلانازتالاهحنمو،يعيبطلاههاجتارييغتو،ناسنإلل
ةايحلايفىرخأةيمهأاهولعتالىربكةيمهأيطعيهلكاذهف
.حيسملاةقيقحةفرعملةيرشبلا

نأ،هيفماهبإالحوضوبدكؤيسدقملاباتكلانألكلذ
يفرهاظلاهللاو»هللانبا«هرابتعابحيسملابنمؤياليذلا
.هللابضغهيلعثكميلبةايحىرينلدسجلا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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:ميركلاسدقملاباتكلاتاملكأرقنليعملاعتف

ُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلِنْبالٱِبُنِمْؤُييِذَّـلَا«
انحوي(»ِهللاٱُبَضَغِهْيَلَعُثُكْمَيْلَبًةاَيَحىَرَيْنَلِنْبالٱِب
٣:٣٦(.

يفْبَتْكُتَْملِهِذيِمَالَتَماَّـدُقُعوُسَيَعَنَصًَةريِثَكَرَخُأٍتاَيآَو« ِ
لٱاَذٰه

ْ
َوُهَعوُسَيَّـنَأاوُنِمْؤُتِلْتَبِتُكْدَقَفِهِذٰهاَّـمَأَو.ِباَتِك

ملٱ
»ِهِمْسٱِبٌةاَيَحْمُتْنَمآاَذِإْمُكَلَنوُكَتْيَكِلَو،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
.)٣١و٢٠:٣٠وي(

ملٱَعوُسَي«
َسْيَلَو،ُمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ،ِّـيِِرصاَّـنلٱِحيِسَْ

خلٱِِهْريَغٍدَحَأِب
ْ

َحتُرَخآٌمْسٱَسْيَلْنَأل.ُصََال
ْ

ْدَق،ِءاَمَّـسلٱَت
٤:١٠لامعأ(»َصُلْخَنْنَأيِغَبْنَيِهِب،ِساَّـنلٱَْنيَبَيِطْعُأ
.)١٢و

ِهِذٰهَّـنَأل،ُمَظْعَأِهللاٱُةَداَهَشَفِساَّـنلٱَةَداَهَشُلَبْقَناَّـنُكْنِإ«
هبَدِهَشْدَقيِتَّـلٱِهللاٱُةَداَهَشَيِه ِنْبٱِبُنِمْؤُيْنَم.ِهِنْبٱِنَعاَِ
يفُةَداَهَّـشلٱُهَدْنِعَفِهللاٱ ُهَلَعَجْدَقَفَهللاٱُقِّـدَصُيَالْنَم.ِهِسْفَنِ
هبَدِهَشْدَقيِتَّـلٱِةَداَهَّـشلٱِبْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل،ًابِذاَك .ِهِنْبٱِنَعُهللاٱاَِ
حلٱِهِذٰهَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَناَطْعَأَهللاٱَّـنَأ:ُةَداَهَّـشلٱَيِهِهِذٰهَو

ْ
ُةاََي

يفَيِه حلٱُهَلَفُنْبالٱُهَلْنَم.ِهِنْبٱِ
ْ

ِهللاٱُنْبٱُهَلَسْيَلْنَمَو،ُةاََي
حلٱُهَلْتَسْيَلَف

ْ
.)١٢-٥:٩وي١(»ُةاََي

ةروطخانلنيبتيةحضاولاةيهلإلاتاملكلاهذهلكنم
وأ،ةيدئاقعةيضقتسيليهف..اهددصبنحنيتلاةيضقلا

ايحينأعيطتسيناسنإلاف،ةيريصمةيضقاهنكلو،ةيلقع
وأ،سويشوفنكوأ،اذوبنعًائيشفرعينأنوداهلكهتايح
اذههلهجرثؤيالو،نايدألاءامعزنممهريغوأ،تشدارز

.هبفرعتيملو،حيسملالهاجتاذإامأ،توملادعبهريصميف
يفدبألاىلإكلهيفوسهنإفهسفنلًايصخشًاصلخمهلبقيو
تاملكلابهليجنإيفلوسرلاانحويكلذدكؤيامكميحجلا
لٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْملُهَّـنَأل«

ْ
لٱَنيِدَيِلَِملاَع

ْ
ِهِبَصُلْخَيِلْلَبَ،َملاَع

لٱ
ْ

ُهَّـنَأل،َنيِدْدَقُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَو،ُناَدُيَالِهِبُنِمْؤُييِذَّـلَاُ.َملاَع
لٱِهللاٱِنْبٱِمْسٱِبْنِمْؤُيَْمل

ْ
.)١٨و٣:١٧انحوي(»ِديِحَو

يدبألاريصملاهضفروأهلوبقررقيًاصخشنإكشريغبو
يذلاوههدحوهللانأل،هللاوهنوكينأمتحتيناسنإلل

.ناسنإلاريصمريرقتهدييف

ةيمتح«ىلإنيقييفاندوقتيتلابابسألايهامنآلاو
.»؟هللاوهحيسملانأبناميإلا

يفهتاذنلعأامكهللاابناميإلاوهلوألاببسلا)١(
نأسدقملاباتكلااهدكؤييتلارومألانم:سدقملاباتكلا
ُمَدَعُهَلُهَدْحَويِذَّـلٱ«هنأو،)١:١٨وي(»ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«
ملٱ
يفًانِكاَس،ِتْوَْ َنِمٌدَحَأُهَرَيَْمليِذَّـلٱ،ُهْنِمىَنْدُيَالٍروُنِ
لٱُهَليِذَّـلٱ،ُهاَرَيْنَأُرِدْقَيَالَوِساَّـنلٱ

ْ
لٱَوُةَماَرَك

ْ
»ُةَّـيِدَبَألٱُةَرْدُق

ِينِرَأ«َلاقفهللاىرينأىسومقاتميدقلايفو)٦:١٦يت١(
ىَرَتْنَأُرِدْقَتَال«لاقوهللاهباجأو)٣٣:١٨رخ(»َكَدَْجم
.)٣٣:٢٠رخ(»ُشيِعَيَوِيناَرَيَالَناَسْنِإلٱَّـنَأل،يِهْجَو

هنإلاقولهءاعدالبقننمرشبلانيبسيلفاذهىلعو
نم:نعانربخينأدحأرودقميفسيليلاتلابو،هللاىأر
.هتاذهللاالإ؟هاياجسيهامو؟هللاهبشياذامو؟هللاوه

باتكلاتاحفصىلعهتاذنلعأفهنأشّلجلزانتدقو
نأو»ميظعثولاث«يف»دحاوهلإ«هنأانارأوسدقملا
نمةفصبفصتتاليأ،ةدرجمةينادحوتسيلهتينادحو
هلامكلمزلياملكاهيف»ةعماجةينادحو«يهلب،تافصلا
.دوجولايفءيشلكنعهتاذبهئانغتساو

الحوضويفسدقملاباتكلايفةرهاظهللاةينادحوو
.ميركلاباتكلاتاملكأرقنليعملاعتف،هيفضومغ

ٰهلِإُّبَّـرلٱ:ُليِئاَْرسِإاَيْعَمْسِإ«
ُ

.)٦:٤ثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

»ِيْريَغَهَلِإَالَوُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱاَنَأ..ُّبَّـرلٱُلوُقَياَذَكَه«
.)٤٤:٦شإ(

.)٤٥:٥شإ(»َياَوِسَهَلِإَال.ُرَخآَسْيَلَوُّبَّـرلٱاَنَأ«

.)٤:١٠تم(»ُدُبْعَتُهَدْحَوُهاَّـيِإَوُدُجْسَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلِل«

:٢بوقعي(»ُلَعْفَتًانَسَح.ٌدِحاَوَهللاٱَّـنَأُنِمْؤُتَتْنَأ«
١٩(.

نعنالعإلاامأ»هللاةينادحو«دكؤتتايآلاهذهلك
ايانثيفًايجيردتءاجدقف»ميظعثولاثيفهللاةينادحو«
ىلعاهيفماهبإالةحيرصظافلأبءاجو،ميدقلادهعلا

.ديدجلادهعلاتاحفص

ظافلأبهللانلعيملاذامل:لاؤسلااذهانلاببرطخيدقانهو
؟ميظعثولاثيفهتينادحونعميدقلادهعلايفةحيرص

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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ثولاثيفهتينادحونعةحارصنلعيملهللانإ:بيجنو
هاطعأيذلايليئارسإلابعشلانألميدقلادهعلايفميظع
يفناكو.ةينثولارصمنمجرخدقناكميدقلادهعلاهللا
نمتاعومجمكانهتناك..ثولاثنمرثكأةينثولارصم
ةعومجملا..ةهلآةثالثنماهنمةعومجملكنوكتتةهلآلا
ةعومجملاو.تومو،وسنخو،نومآ:نمةنوكمتناكىلوألا
.سروهو،سيروزوأو،سيزيإ:نمةنوكمتناكةيناثلا
،تيتاسو،مونخ:نمةنوكمتناكةثلاثلاةعومجملاو
نمنيجراخلانيليئارسإللنلعأميكحلاهللانأولف،تقنعو
ةثراوتملاراكفألاتبلغل،ميظعلاهثولاثيفهتاذنعرصم
دقتعالو،ةيهلإلاتانالعإلاةقيقحةينثولارصمنمةلوقنملاو
نأهللاةمكحتضتقااذهلو،ةهلآةثالثدوجوبنويليئارسإلا
يفىأرامردقبًايجيردتميظعلاهثولاثيفهتينادحونعنلعي

لماكلانالعإلالبقتلميدقلابعشلادادعتسانمهتمكح
.ميركلاهصخشنع

ناهذأنمددعتلاروصلكداعبإلهللاهلمعاممغرو
رصمنمجراخلايليئارسإلابعشلانإف،ميدقلابعشلا

ايكتهلآهذهاولاقو..هلاودجسوًاكوبسمًالجعاوعنص
رفسيفأرقنامك،رصمضرأنمكتدعصأيتلاليئارسإ
ِملُّبَّـرلٱَلاَقَف«جورخلا

ُ
َدَسَفْدَقُهَّـنَأل!ْلِزْنٱِبَهْذٱ:ىَسو

ِنَعًاعِيَرساوُغاَز.َْرصِمِضْرَأْنِمُهَتْدَعْصَأيِذَّـلٱَكُبْعَش
َهلاوُعَنَص.ِهِبْمُهُتْيَصْوَأيِذَّـلٱِقيِرَّـطلٱ

ُ
ًاكوُبْسَمًالْجِعْم

ِهلآِهِذٰه:اوُلاَقَوُهَلاوُحَبَذَوُهَلاوُدَجَسَو
َ

يِتَّـلٱُليِئاَْرسِإاَيَكُت
.)٨و٣٢:٧رخ(»َْرصِمِضْرَأْنِمَكْتَدَعْصَأ

،دونهلاتانايديف»ثولاثلا«ةديقعدوجونأكشريغبو
داقتعالاردصمنأدكؤي،نيينيصلاو،نييقينيفلاونييرصملاو
رشبلانكل،ناسنإللءدبلاذنمهتاذهللانالعإوهدحاو
ثولاثبهولدبتساو،هللانعقحنممهيلإلصواماوهوش
اماذهو،هللاتانالعإنعتفرحنايتلامهلوقعراكتبانم
َنِمٌنَلْعُمِهللاٱَبَضَغَّـنَأل«:هتاملكيفلوسرلاسلوبهدكؤي
مثِإَوِساَّـنلٱِروُجُفِعيَِمجَىلَعِءاَمَّـسلٱ

ْ
حلٱَنوُزِجَْحيَنيِذَّـلٱِ،مِهِ

ْ
َّـَق

َهلاَهَرَهْظَأَهللاٱَّـنَأل،ْمِهيِفٌةَرِهاَظِهللاٱُةَفِرْعَمْذِإ.ِمْثِإلٱِب
ُ

َّـنَأل،ْم
لَخُذْنُم

ْ
لٱِق

ْ
ملٱُْريَغُهُروُمُأىَرُتَِملاَع

ُةَّـيِدَمَّْـرسلٱُهُتَرْدُقَوِةَروُظْنَْ
ملٱِبًةَكَرْدُمُهُتوُهَالَو

اَّـَملْمَُّـهنَأل.ٍرْذُعَالِبْمَُّـهنِإىَّـتَح،ِتاَعوُنْصَْ
يفاوُقَِمحْلَب،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَيْوَأُهوُدِّـجَمُيَْملَهللاٱاوُفَرَع ِ
لَقَمَلْظَأَو،ْمِهِراَكْفَأ

ْ
لٱُمُهُب

ْ
ْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُهاَمَنْيَبَو.ُّيِبَغ

ِهْبِشِبىَنْفَيَاليِذَّـلٱِهللاٱَدَْجماوُلَدْبَأَو،َءَالَهُجاوُراَصُءاَمَكُح
.ِتاَفاَّـحَزّلٱَو،ِّـباَوَّـدلٱَو،ِروُيُّطلٱَو،ىَنْفَييِذَّـلٱِناَسْنِإلٱِةَروُص

يفًاضْيَأُهللاٱُمُهَمَلْسَأَكِلٰذِل هبوُلُقِتاَوَهَشِ ،ِةَساَجَّـنلٱَىلِإِْمِ
هتاَوَذَْنيَبْمِهِداَسْجَأِةَناَهِإل ِهللاٱَّـقَحاوُلَدْبَتْسٱَنيِذَّـلٱِ.ِمِ

لٱِب
ْ

ملٱاوُدَبَعَواْوَقَّـتاَو،ِبِذَك
خلٱَنوُدَقوُلْخَْ

ْ
َوُهيِذَّـلٱِ،قِلَا

.)٢٥-١:١٨ةيمور(»َنيِمآ.ِدَبَألٱَىلِإٌكَراَبُم

هللااوفرعدقسانلانأىرنةرينملاتاملكلاهذهنمو
ءاقمحلاةيبغلامهلوقعمالظيفمهنكلو،ميظعلاهثولاثيف
مهتاليخمراكتبانمثولاثبىنفياليذلاهللادجماولدبأ
رهوجلاناكمليذرلافئازلاديلقتلالحاذكهو،ةضيرملا
.مالظلامهبولقسمطنيذلارشبلالوقعيفليصألايلزألا

يذلكلةحضاوىقبتةعماجلاهللاةينادحوةقيقحنكل
باتكلاتاحفصىلعنلعيهنأشلجهللاوهاهو،نينيع
هنالعإيفًاجردتم،ميظعثولاثيفهتينادحونعسدقملا
قحلااذهلبقتلرشبلايفدادعتسانمىأرامبسحب
.نيمثلا

ءاجميظعثولاثيفهللاةينادحونعنالعإلوأو-
يف«:تاملكلاأرقنكانهف:نيوكتلارفسةرغيف لٱِ

ْ
َقَلَخِءْدَب

يربعلالصألايفو)١:١كت(»َضْرَألٱَوِتاَواَمَّـسلٱُهللاٱ
،عمجلاب»هللا«مسادروامنيب،درفملاب»قلخ«ةملكتءاج
ميهولإقلخءدبلايف«يربعلالصألايفةيآلالوقتذإ
يربعلامساللعمجيه»ميهولإ«ةملكوضرألاوتاومسلا
يفهللاةينادحو«ةيآللةيظفللاةغيصلادكؤتو.هلإيأ»هولإ«
دكؤتيتلا»قلخ«ةملكنمحضاواذه»ميظعثولاث
هذهيفثولاثلادوجودكؤتيتلا»ميهولإ«و»ةينادحولا«
.ةينادحولا

ءاجميظعثولاثيفهللاةينادحونعيناثلانالعإلا-
.ىنكسللضرألاهللادعأنأدعب:ناسنإلاهللاقلخموي
ناسنإللهقلختقوناح،ناويحلاقلخوتابنلااهيفتبنأف
كت(»اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن«:هنأشلجلاقف
نمرثكأنهذلايفروديةغيصلاهذهظافلأمامأو)١:٢٦

:لاؤس

؟»لمعن«لاقنيحثدحتيهللاناكنمعم

وهو،لمعيميفهريشتسيىتحهلداعينمكانهلهو
.!؟)١١:٣٤ور(»؟ًاريِشُمُهَلَراَصْنَم«:هنعبوتكملا

.ههبشوهللاةروصىلعناسنإلانوكينأنكميفيكو
،َهللاٱَنوُهِّـبَشُتْنَمِبَف«:يبنلاءايعشإلاقامكهلهيبشالهللاو
.)٤٠:١٨شإ(»؟ِهِبَنوُلِداَعُتٍهَبَشَّـيَأَو

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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يفو»انتروص«يف»انلا«و»لمعن«يف»نونلا«ةلالدامو
؟»انهبشك«

تاذيفنوكيو،ًادسجناسنإلانوكينأنكميفيكو
َنيِذَّـلٱَو.ٌحوُرُهللاَا«:نأأرقناننأعمهللاةروصىلعتقولا
حلٱَوِحوُّرلاِبَفُهَلَنوُدُجْسَي

ْ
:٤وي(»اوُدُجْسَيْنَأيِغَبْنَيِّـَق

٢٤(.

اذإالإةلئسألاهذهنعةيفاشةباجإدجننأاننكميالو
ىرناهيفف»ةعماجلاهللاةينادحو«ةقيقحانمامأتحضو
ةملكيفودبيدحاوثيدحيفسدقلاحورلاونبالاوبآلا
قلخيسيتلاةروصلاررقيميظعلاثولاثلاىرنو»لمعن«
اهبيتأيسحيسملاناكيتلاةروصلاتاذيهو،ناسنإلااهيلع
ريغهللاةروصوهيذلا«حيسملانعليقدقلو،ًادسجتم
يفدسجتيذلا»نبالاهللا«تقولاتاذيفوهو،روظنملا
.نامزلاءلم

نمرثكأينعتالةغيصلاهذهظافلأنإ:لئاقلوقيدقو
كلملاملكتيامكملكتف»ميظعتلاةغل«مدختساهللانأ
نعنلعيلوقلااذهبلئاقلانكل»كلم..نحن«لوقيف

نكيملهنأانلدكؤيميدقلاخيراتلاف،ميدقلاخيراتلابهلهج
.ميظعتلاةغلبيأعمجلاةغلباوملكتينأةداعكولملل
لَعَجْدَق«هللاقفسويىلإثدحتذإرصمكلمنوعرفف

ْ
َكُت

كانلعجدق«لقيملو)٤١:٤١كت(»َْرصِمِضْرَأِّـلُكَىلَع
كلملاثيدحأرقنلاينادرفسيفو،»رصمضرألكىلع
توربجلكبعتمتيًارابجًاكلمناكدقو،رصنذخوبن
ميظعتلاةغللمعتسيملوهفكلذعمو،يطارقوتوألامكحلا

ْدَق«:ًالئاقنيينادلكلاىلإثدحتلبهسفننعملكتامدنع
لٱيِّـنِمَجَرَخ

ْ
حلٱِبِينوُئِبْنُتَْملْنِإ:ُلْوَق

ْ
ُل
ْ

ًابْرِإَنوُرَّـيَصُتِِهريِبْعَتِبَوِم
»لوقلاانمجرخدق«ميظعلاكلملالقيملو)٢:٥اد(»ًابْرِإ
ةغلتناكالو،سدقملاباتكلاةغليهتسيلميظعتلاةغلف
هذهيفمدختساهللانأبلوقلاف،ميدقلايفكولملاميظعت
سدقملاباتكلاعقاونمدودرمميظعتلاةغلاهريغوأةيآلا
.ميدقلاخيراتلاو

ميظعثولاثيفهللاةينادحونعثلاثلانالعإلا-
ءاوحومدآطقسنأدعب:ناسنإلاطوقسمويءاج
أرقنرشلاوريخلاةفرعمةرجشنملكألابهللاامهنايصعب
ٍدِحاَوَكَراَصْدَقُناَسْنِإلٱاَذَوُه:ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَلاَقَو«:تاملكلا
خلٱًافِراَعاَّـنِم

ْ
ةينادحولارهظتانهو.)٣:٢٢كت(»َّـَّـرشلٱَوََْري

ةينادحو»هلإلابرلالاقو«:تاملكلادكؤتذإثولاثيف
يفثولاثلا«»انمدحاوكراصدق«:تاملكلانلعتو،هللا

راصدقناسنإلااذوه«هللالوقىنعمامفالإو»ةينادحولا
؟ثيدحلااذهبثدحتيهللاناكنمعمو؟»انمدحاوك

ءاجميظعثولاثيفهللاةينادحونععبارلانالعإلا-
ةروصنيوكتلارفسانيري:لبابجربءانبيفسانلاأدبموي
،ةدحاوةغلودحاوناسلبثدحتتنافوطلادعبةيرشبلل
أرقناذهنعو،ءامسلاهلإنعلالقتسالايفركفتو
ُهُسْأَرًاجْرُبَوًةَنيِدَماَنِسُفْنَألِنْبَنَّـمُلَه:اوُلاَقَو«:تاملكلا
ِّـلُكِهْجَوَىلَعَدَّـدَبَتَنَّـالَئِلًامْسٱاَنِسُفْنَألُعَنْصَنَو.ِءاَمَّـسلٱِب
ملٱَرُظْنَيِلُّبَّـرلٱَلَزَنَف.ِضْرَألٱ

لٱَوَةَنيِدَْ
ْ

َمَدآوُنَبَناَكِنْيَذَّـللٱَْجُرب
ٌدِحاَوٌناَسِلَوٌدِحاَوٌبْعَشاَذَوُه:ُّبَّـرلٱَلاَقَو.اَمَُهنوُنْبَي

ِجل
َ

لٱِبْمُهُؤاَدِتْبٱاَذٰهَو،ْمِهِعيِم
ْ

ُّلُكْمِهْيَلَعُعِنَتْمَيَالَنآلٱَو.ِلَمَع
لَبُنَوْلِزْنَنَّـمُلَه.ُهوُلَمْعَيْنَأَنوُوْنَياَم

ْ
ىَّـتَحْمَُهناَسِلَكاَنُهْلِب

.)٧-١١:٤كت(»ٍضْعَبَناَسِلْمُهُضْعَبَعَمْسَيَال

يفرهظيثولاثلاو»ثولاثيفةينادحولا«دجنًاضيأانه
ناكنمعمًاذإ»مهناسلكانهلبلبنولزننمله«تاملكلا
؟مالكلااذهبملكتيهللا

ميظعثولاثيفهللاةينادحونعسماخلانالعإلا-
»ماعلبل«»قالاب«ىنبنأدعبف:قالابوماعلبةصقيفءاج
أرقنشابكةعبسوناريثةعبسهلأيهوحباذمةعبس
لَبَلاَقَف«تاملكلا

ْ
اَنَأَقِلَطْنَأَف،َكِتَقَرُْحمَدْنِعْفِق:َقَالاَبِلُماَع

يفاوُيَّـبَّـرلٱَّـلَعَل َقَلَطْنٱَّـمُث.ِهِبَْكِربْخُأِيناَرَأاَمْهَمَف،يِئاَقِلِلِ
لَبُهللاٱَىفاَوَف.ٍةَيِباَرَىلِإ

ْ
.)٤و٢٣:٣دع(»َماَع

لبقالابدارأامكميدقلاهللابعشماعلبنعليملو
لَبِلُقَالاَبَلاَقَف«:تاملكلاأرقنانهو،هكراب

ْ
لَعَفاَذاَم:َماَع

ْ
َت

.ْمُهَتْكَراَبْدَقَتْنَأاَذَوُهَو،َكُتْذَخَأيِئاَدْعَأَمِتْشَتِل؟ِيب
يفُّبَّـرلٱُهُعَضَييِذَّـلٱاَمَأ:َباَجَأَف َمَّـلَكَتَأْنَأُِصَرتْحَأيِمَفِ
اَمَّـنِإ.ُهْنِمُهاَرَتَرَخآٍناَكَمَىلِإيِعَمَّـمُلَه:ُقَالاَبُهَلَلاَقَف؟ِهِب
لٱَف.ىَرَتَالُهَّـلُكَو،ْطَقَفُهَءاَصْقَأىَرَت

ْ
.َكاَنُهْنِمِيلُهْنَع

لٱِسْأَرَىلِإَميِفوُصِلْقَحَىلِإُهَذَخَأَف
ْ

َةَعْبَسىَنَبَو،ِةَجْسِف
:َقَالاَبِلَلاَقَفٍ.حَبْذَمِّـلُكَىلَعًاشْبَكَوًارْوَثَدَعْصَأَوَحِباَذَم
يفاوُأاَنَأَوَكِتَقَرُْحمَدْنِعاَنُهْفِق لَبُّبَّـرلٱَىفاَوَفَكاَنُهِ

ْ
َماَع

يفًامَالَكَعَضَوَو »اَذَكٰهْمَّـلَكَتَوَقَالاَبَىلِإْعِجْرٱ:َلاَقَوِهِمَفِ
.)١٦-٢٣:١١ددع(

قياضتوبعشلاماعلبنعليملةيناثلاةرملاهذهيفو
لَبِلُقَالاَبَلاَقفَ«قالاب

ْ
لَتَال:َماَع

ْ
...ًةَكَرَبُهْكِراَبُتَالَوًةَنْعَلُهْنَع

َةَعْبَسَوٍنَاريِثَةَعْبَساَنُهٰهِيلْئِّـيَهَوَحِباَذَمَةَعْبَساَنُهٰهِيلِنْبٱ
َلَلاَقاَمَكُقَالاَبَلَعَفَف.ٍشاَبِك

ْ
َىلَعًاشْبَكَوًارْوَثَدَعْصَأَو،ُماَع
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لَبَعَفَرَو..ٍ.حَبْذَمِّـلُك
ْ

»ِهللاٱُحوُرِهْيَلَعَناَكَف...ِهْيَنْيَعُماَع
.)٢و٢٤:١و٣٠-٢٣:٢٥ددع(

تءاجدحاولاهلإللتايمستثالثيهلإلاصنلاتبثيو
:تارابعلاهذهيف

لَبُهللاٱَىفاَوَف«
ْ

.)٢٣:٤ددع(»َماَع

لَبُّبَّـرلٱَىفاَوَف«
ْ

.)٢٣:١٦ددع(»َماَع

.)٢٤:٢ددع(»ِهللاٱُحوُرِهْيَلَعَناَكَف«

هذهىنعمام:حوضولاهذهمامأءرملالأسيو
وهوبرلاوههللاسيلأ؟دحاولاهلإللثالثلاتايمستلا
؟هللاحور

نحنو،ةديكأةروصبثولاثلارهظيصنلانأبيجنو
نأو»بآلا«وه»هللا«نأ-ديدجلادهعلارونيف-هيفىرن
،»سدقلاحورلا«وه»هللاحور«نأو»حيسملا«وه»برلا«
نمةصقلاهذهيفةعماجلاهتينادحويفهللارهظياذكهو
.ددعلارفس

ميظعثولاثيفهللاةينادحونعسداسلانالعإلا-
هارنرفسلااذهيفءاجنالعإلوأو:ءايعشإرفسيفءاج
ىلعًاسلاجديسلااهيفىأريتلا،ةديجملاءايعشإايؤريف
،هيتفشةساجنبهللاةسادقمامأفرتعاوعفترمولاعيسرك
نمطقلمباهذخأدقةرمجهديبوميفارسلانمًادحاوىرنو
ْدَقِهِذَهَّـنِإ«لاقوءايعشإمفاهبسموءاجدق،حبذملاىلع
مثِإَعِزُتْنٱَف،َكْيَتَفَشْتَّـسَم

ُْ
:٦ءايعشإ(»َكِتَّـيِطَخْنَعَرِّـفُكَوَك

ةماركللءانإحبصأو،هتيطخنمءايعشإرهطتنأدعبو،)٧
:ةرينملاتاملكلاهذهلجسديسللًاعفانًاسدقم

ْنِمُبَهْذَيْنَمَو،ُلِسْرُأْنَم:ِدِّـيَّـسلٱَتْوَصُتْعِمَسَّـمُث«
.)٦:٨شإ(»؟اَنِلْجَأ

يتلاهتاملكيفرهظت»هللاةينادحو«نأئراقلاىريو
يفرهظيميظعلاهثولاثنأو»لسرأنم«درفملاةغيصبتءاج
؟»انلجأنمبهذينم«عمجلاةغيص

هذههيفءاجءايعشإرفسيفرخآنالعإىلإيتأنو
:تارابعلا

،ُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱاَنَأ.َوُهاَنَأ...ُبوُقْعَياَيِيلْعَمْسِا«
اَنَأ.ِتاَواَمَّـسلٱِتََرشَنيِنيِمَيَوَضْرَألٱِتَسَّـسَأيِدَيَو
ْمُهْنِمْنَم.اوُعَمْسٱَوْمُكُّلُكاوُعِمَتْجِا.ًاعَمَنْفِقَيَفَّـنُهوُعْدَأ
هبََربْخَأ ُنوُكَيَو،َلِباَبِبُهَتَّـَرسَمُعَنْصَي.ُّبَّـرلٱُهَّـبَحَأْدَق؟ِهِذَِ
لٱَىلَعُهُعاَرِذ

ْ
لِك
ْ

ِهِبُتْيَتَأ.ُهُتْوَعَدَوُتْمَّـلَكَتاَنَأاَنَأ.َنيِّـيِناَد
لٱَنِمْمَّـلَكَتَأَْمل.اَذَهاوُعَمْسٱ.َّـَيلِإاوُمَّـدَقَت.ُهُقيِرَطُحَجْنَيَف

ْ
ِءْدَب

يف خلٱِ
ْ

ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱَنآلٱَو،َكاَنُهاَنَأِهِدوُجُوُذْنُم.ِءاََف
.)١٦-٤٨:١٢ءايعشإ(»ُهُحوُرَويِنَلَسْرَأ

ثولاثلاةينادحو«نعيهلإلانالعإلااذهبيجع
:ًالئاقملكتيقلاخلادجنهيفف»ميظعلا

ضرألاتسسأيديو.رخآلاانأولوألاانأ.وهانأ«
.»تاومسلاترشنينيميو

حيسملاعوسيبرلاىلعًامامتقبطنتتاملكلاهذهو
َْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك«:لوسرلاانحويهنعلاقيذلا
ممٌْءَيشْنُكَي ىلإةلاسرلابتاكهنعلاقو)١:٣وي(»َناَكاَّـِ
يفُّبَراَيَتْنَأَو«:نييناربعلا لٱِ

ْ
،َضْرَألٱَتْسَّـسَأِءْدَب

.)١:١٠بع(»َكْيَدَيُلَمَعَيِهُتاَواَمَّـسلٱَو

هنيميوضرألاتسسأهدييذلاقلاخلاوهحيسملاف
.تاومسلاترشن

يتلاةملكلاتاذيهو»وهانأ«:قلاخلااذهلوقيمث
يفَنوُتوُمَتَوُهاَنَأِّـينَأاوُنِمْؤُتَْملْنِإْمُكَّـنَأل«:دوهيللحيسملااهلاق ِ

ِّـينَأَنوُمَهْفَتٍذِئَنيِحَف،ِناَسْنِإلٱَنْبٱُمُتْعَفَرىَتَم...ْمُكاَياَطَخ

هبُمَّـلَكَتَأْلَب،ِيسْفَنْنِمًائْيَشُلَعْفَأُتْسَلَو،َوُهاَنَأ اَمَكاَذِٰ
ُبآلٱيِنُْكْرتَيَْملَو،يِعَمَوُهيِنَلَسْرَأيِذَّـلٱَو.ِيبَأيِنَمَّـلَع
يفِّـينَأل،يِدْحَو ٢٨و٨:٢٤وي(»ِهيِضْرُياَمُلَعْفَأٍنيِحِّـلُكِ
.)٢٩و

انأولوألاانأ«:ًالئاقهثيدحميظعلاقلاخلااذهعباتيو
لوسرلاانحويلبرلااهلاقيتلاتاملكلاتاذيهو»رخآلا

لٱَوُفِلَألٱَوُهاَنَأ«:سمطبةريزجيف
ْ

»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ.ُءاَي
.)١:١١ؤر(

ىلععطاسليلداذهو»كانهانأ«:هدوجوذنملوقيمث
َنوُسَْمخَكَلَسْيَل«:دوهيلاهلأسامدنعيذلا،حيسملاةيلزأ

َنوُكَيْنَأَلْبَق«:ًالئاقمهباجأ»؟َميِهاَرْبِإَتْيَأَرَفَأ،ُدْعَبًةَنَس
دكؤت»نئاكانأ«ةرابعو)٥٨و٨:٥٧وي(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإ
.هتيلزأ
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ديسلانآلاو«:ًالئاقيلزألاقلاخلااذهملكتيًاريخأو
؟هلسرأيذلابرلاديسلانوكينمو»هحوروينلسرأبرلا

:انحويليجنإيفلاقامكبآلاهللانعثدحتيهنإ
:٨وي(»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱُبآلٱَواَنَأْلَب،يِدْحَوُتْسَلِّـينَأل«
١٦(.

حورلانعثدحتيًانيقيهنإ»هحورو«:لوقينمنعو
رفسيفأرقنامكحيسملاةيلاسرإيفكرتشايذلاسدقلا
َِّـرشَبُأليِنَحَسَمَّـبَّـرلٱَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱِدِّـيَّـسلٱُحوُر«:ءايعشإ
ملٱ
لٱِيِرسَكْنُمَبِصْعَأليِنَلَسْرَأ،َنيِكاَسَْ

ْ
لَق
ْ

َيِداَنُأل...ِب
هذهنأبرلادكأدقو)٢و٦١:١شإ(»ِّـبَّـرلِلٍةَلوُبْقَمٍةَنَسِب
يفأرقناذلوملاعلاىلإءاجنيحهصخشيفتمتتاملكلا
ملٱَلَخَدَو«:اقولليجنإ

َماَقَوِتْبَّـسلٱَمْوَيِهِتَداَعَبَسَحَعَمْجَْ
َدَجَوَرْفِّـسلٱَحَتَفاَّـَملَو.ِّـيِبَّـنلٱَءاَيْعَشِإُرْفِسِهْيَلِإَعِفُدَف،َأَرْقَيِل
ملٱ
ُهَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱُحوُر:ِهيِفًابوُتْكَمَناَكيِذَّـلٱَعِضْوَْ
ملٱَِّـرشَبُأليِنَحَسَم

َهلُلوُقَيَأَدَتْبٱَف...َنيِكاَسَْ
ُ

لٱُهَّـنِإ:ْم
ْ

ْدَقَمْوَي
ملٱاَذٰهَّـمَت

يفُبوُتْكَْ .)٢١-٤:١٦ول(»ْمُكِعِماَسَمِ

ءالجوحوضويفميظعلاثولاثلارهظيصنلااذهيف
:ىرنف

.هدصاقممامتإلنباللًالسرمبآلا-

.هلسدقلاحورلاوبآلالاسرإنعًاملكتمنبالا-

.ىمظعلاةيلاسرإلاهذهيفًاكرتشمسدقلاحورلا-

ميظعثولاثيفهللاةينادحونععباسلانالعإلا-
هذهأرقنليعملاعتف:ديدجلادهعلاتاحفصىلعءاج
لِلَدِعَصُعوُسَيَدَمَتْعٱاَّـمَلَف«:تاملكلا

ْ
ملٱَنِمِتْقَو

اَذِإَو،ِءاَْ
ٍةَماََمحَلْثِمًالِزاَنِهللاٱَحوُرىَأَرَف،ُهَلْتَحَتَفْنٱِدَقُتاَواَمَّـسلٱ
يِنْبٱَوُهاَذٰه:ًالِئاَقِتاَواَمَّـسلٱَنِمٌتْوَصَو،ِهْيَلَعًايِتآَو
حلٱ
ْ

.)١٧و٣:١٦تم(»ُتِْرُرسِهِبيِذَّـلٱُبيَِب

نعًاثدحتم،ءامسلانمًاملكتمبآلاانيرتتاملكلاو
لثمةيمسجةئيهيفسدقلاحورلاوءاملانمدعاصلانبالا

.ةمامح

ميركلاحيسملارمأيفءاجناثنالعإىلإنآلايتأنو
لَتَواوُبَهْذٱَف«:تاملكلاب

ْ
ِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَوِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم

لٱِحوُّرلٱَوِنْبالٱَوِبآلٱ
ْ

.)٢٨:١٩تم(»ِسُدُق

ملحيسملانأيهرابتعالابةريدجةظحالمرمألااذهيفو
حورلاونبالاوبآلاءامسأبمهودمعو«هرمأيفلقي
هتينادحويفدجناننكل،دحاوهللااف،»مساب«لب»سدقلا
.ميظعلاثولاثلاةعماجلا

سلوبتاملكيفءاجثلاثنالعإبيفتكنًاريخأو
ذإسوثنروكيفنيسيدقلاىلإةيناثلاهتلاسرماتخيفلوسرلا
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُةَمْعِن«:لاق

ِحوُّرلٱُةَِكَرشَو،ِهللاٱُةَّـبََحمَوِ،حيِسَْ
لٱ
ْ

.)١٣:١٤وك٢(»َنيِمآ.ْمُكِعيَِمجَعَمِسُدُق

هتاذنعًانلعم»ةعماجلاهتينادحو«يفهللاىرناذكهو
.ميركلاهباتكايانثيف

الهنأو)٤:٢٤وي(»حورهللا«نأانناهذأيفانعضواذإو
َنوُهِّـبَشُتْنَمِبَف«:هرفسيفيبنلاءايعشإلاقامكهلهيبش
دوادلاقامكو)٤٠:١٨شإ(»ِهِبَنوُلِداَعُتٍهَبَشَّـيَأَو،َهللاٱ
ِهلآلٱَْنيَبَكَلَلْثِمَال«:رومزملايفيبنلا

َ
:٨٦زم(»ُّبَراَيِة

نأو»هللا«وه»بآلا«نأفيكلبقننأانعطتسا)٨
نأو»هللا«وه»سدقلاحورلا«نأو»هللا«وه»نبالا«
.دحاوهلإثولاثلا

ُهللاٱَو«هللاهنأ»بآلا«نعسدقملاباتكلايفأرقننحنف
اَّـمَأَو«هللاهنأ،»نبالا«نعأرقنو،)٣:١١است١(»اَنوُبَأُهُسْفَن
)١:٨بع(»ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُهللاَأاَيَكُّيِسْرُك:ِنْبالٱْنَع
طُبَلاَقَف«هللاهنأ»سدقلاحورلا«نعأرقنو

ْ
،اَّـيِناَنَحاَي:ُسُر

ِمل
َ
ألَماَذا

َ
لَقُناَطْيَّـشلٱ

ْ
لٱِحوُّرلٱَىلَعَبِذْكَتِلَكَب

ْ
...ِسُدُق

.)٤و٥:٣عأ(»ِهللاٱَىلَعْلَبِساَّـنلٱَىلَعْبِذْكَتَْملَتْنَأ

ثولاثلايفدحاولكنأانلدكؤيسدقملاباتكلاو
رمأوهو،رخآلانعمهدحأللاصفنانود،رخآلانعزيمتم
.هلهيبشالوليثماليذلادحاولاهللاهبزيمتي

ثولاثلاةينادحوولقعلا

يرشبلالقعلاقفاويله:ًالئاقمهدحألأسيدقانهو
؟دحاولاهللايفةعماجلاةينادحولاهذهىلع

دضًائيشتسيلثولاثيفهللاةينادحونأبيجنو
نمريثكيفةعماجلاةينادحولابملسيلقعلانإف،لقعلا
وأًاجاجتحاكلذىلعيدبينأنودهبةطيحملاءايشألا
.ًادرمت
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اذهنكل،دحاومويوهةعاس٢٤نمنوكملامويلاف-
َناَكَوٌءاَسَمَناَكَو«حابصلاوءاسملانيبعمجيدحاولامويلا

ةينادحولاهذهلبقيلقعلاو.)١:٥كت(»ًادِحاَوًامْوَيٌحاَبَص
.ضارتعاالبحابصلاوءاسمللةعماجلا

بعكممجحىلعلصحينأناسنإلاعيطتسييكلو-
نأعمو،هعافتراوهضرعوهلوطفرعينأدبالف،دحاو
،هتاذبمئاقسايقضرعلاو،هتاذبمئاقسايقلوطلا
مجحلانوكتداعبألاهذهنكلهتاذبمئاقسايقعافترالاو
ريغببعكملامجحةفرعمنكميالو،دحاولابعكملليلكلا
بعكملايفةعماجلاةينادحولاهذهلبقيلقعلاو،اهتفرعم
.ضارتعاالبدحاولا

زمرييذلامقرلاوهو)١(مقرلانأدجيذإءرملاشهديو
ٰهلِإُّبَّـرلٰا«سدقملاباتكلايفهللاىلإ

ُ
:٦ثت(»ٌدِحاَوٌّبَراَن

دجنامنيبف،ماقرألانمهريغاهبزيمتيالةيصاخبزيمتي)٤
لصاحنأدجن١٠٠٠=١٠برض١٠برض١٠لصاحنأ
يفبرضُيدحاولاريغمقريأف،١=١برض١برض١
رمتسيهنإف)١(مقرالإةحضاوةيفيكبديازتيرخآمقر
ةروصبعمجلابديازتيهنأعم،هسفنيفهتبرضامهمًادحاو
.ضارتعاالبةيباسحلاةيلمعلاهذهلبقيلقعلاو،ةديكأ

رارسأ«هباتكيف»دووناثانروتكد«لوقيامكنمزلاو-
يضاملا«نمنوكتيهنأل،ثولاثيفدحاووه،»يعيبطلاملاعلا
ردقياللوهجمءيشوهلبقتسملاو،»لبقتسملاورضاحلاو
نعلبقتسملانلعيفيكف،هلةقيقحةروصمسرىلعرشبلا
يفحبصيف،رميرضاحلاو،رضاحلابهتاذنعنلعيهنإ،هتاذ
كردنو،يضاملابرضاحلاكردناذكهو،ًايضامحيراتلا
ناكةظحلكانهتناكدقفكلذعمو،رضاحلابلبقتسملا
ةبسنلابدحاوسايقيفلبقتسملاورضاحلاويضاملااهيف
دحاوسايقيفنآلايهةمداقلامايألاةثالثلاف..نمزلل
حبصيدغدعبو،ًارضاح»دغلا«حبصيًادغو،تقوللةبسنلاب
هيلييذلامويلاو»ًارضاح«هيلييذلامويلاحبصيو»ًاسمأ«
نمزلايفةعماجلاةينادحولاهذهلبقيلقعلاو»ًالبقتسم«
.ضارتعاريغب

نأضارتعانودلقعلالبقيتاسوسحملاملاعيفو-
عشتو،ٍدحتوةوقيفةيئابرهكحيباصمةثالثكانهنأمهفي
اهعاعشإىوقدمتستو،ةدحاوةرجحءيضتو،ًادحاوًارون
.دحاو»ردصم«نم

طيحتيتلاةقيلخللةققدمةرظننإ»ربوكديفاد«لوقي
هعباطكرتدق،ميظعلاهثولاثيفدحاولاهللانأانلدكؤت،انب
.حيسفلانوكلااذهءازجألكىلع

:داعبأةثالثبمتتسيياقملانأدجنباسحلاملعيفف-
.عافترالاوضرعلاو،لوطلا

،مسالا:ةثالثملكلاماسقأنأدجنمالكلاملعيفو-
:ةثالثةديفمةلمجنيوكتلانمزليهنأو.فرحلاو،لعفلاو
.هبلوعفملاولعافلاو،لعفلا

،رضاحلاو،يضاملا:ةثالثنمنمزلافلأتيو-
.لبقتسملاو

ةكلمملا:ثالثلاكلامملاهذهدجنةعيبطلايفو-
.ةيندعملاةكلمملاو،ةيتابنلاةكلمملاو،ةيناويحلا

،لئاسلاو،بلصلا:ثالثلااهصاوخبةداملازيمتتو-
نيــنجلانــيـوـكــتمــلــعــبمـاـملإـاــنـلنـاـكاذإو.يزـاـغــلاو

Embryologyتاقبطثالثنمنوكتينينجلانأانفرعل
مردوـزـيملاو،ةــيجراخلاةــقـبطـلايأEctodermمردـوـتكإلا

Mesodermمردودنإلاو،ىطسولاةقبطلايأEndoderm
.ةيلخادلاةقبطلايأ

وهف،بيكرتلاثلثمهنكلدحاويرشبلالقعلاو-
ةوقلاوهمهفلاف.ةدارإلاو،روعشلاو،مهفلانمفلأتي
،ةررقملاةوقلايهةدارإلاو،ةرثأتملاةوقلاوهروعشلاو،ةركفملا
.دحاولالقعلايفثالثلاىوقلاو

ضرألاوءامسلا:ةثالثنمنوكتيانبطيحملانوكلاو-
.)١٠:٦ايؤر(رحبلاو

ءايشألاهذهلكيفةعماجلاةينادحولالبقيلقعلانإ
نأبجيكلذعمو،ميلستلالكاهبملسيو،ضارتعاالب
تحتعقيًايدامًائيشسيلتوهاللانأحوضويفررقن

،هتيعونو،هتيمكفرعنلةجردملاريباخملايفهعضنف،انسح
ةقيقحهذهو،ةيداملاانسيياقملوانتمقوفوهلب،هتيفيكو
سويرأيفنيينيثألابطاخيوهولوسرلاسلوباهررق
لٱَقَلَخيِذَّـلٱُهٰلِإلٱ«:لاقفسوغاب

ْ
ْذِإ،اَذٰه،ِهيِفاَمَّـلُكَوََملاَع

يفُنُكْسَيَال،ِضْرَألٱَوِءاَمَّـسلٱُّبَرَوُه ٍةَعوُنْصَمَلِكاَيَهِ
ْذِإ،ٍْءَيشَىلِإٌجاَتُْحمُهَّـنَأَكِساَّـنلٱيِداَيَأِبُمَدُْخيَالَو،يِداَيَألٱِب
جلٱيِطْعُيَوُه

ْ
ٍمَدْنِمَعَنَصَو.ٍْءَيشَّـلُكَوًاسْفَنَوًةاَيَحَعيَِم
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،ِضْرَألٱِهْجَوِّـلُكَىلَعَنوُنُكْسَيِساَّـنلٱَنِمٍةَّـمُأَّـلُكٍدِحاَو
ملٱِتاَقْوَألٱِبَمَتَحَو

طَيْيَكِل،ْمِهِنَكْسَمِدوُدُحِبَوِةَنَّـيَعُْ
ْ

َهللاٱاوُبُل
َسْيَلاَّـنِمٍدِحاَوِّـلُكْنَعُهَّـنَأَعَم،ُهوُدِجَيَفُهَنوُسَّـمَلَتَيْمُهَّـلَعَل
ُضْعَبَلاَقاَمَك.ُدَجوُنَوُكَّـرَحَتَنَواَيْحَنِهِباَنَّـنَأل.ًاديِعَب
َالِهللاٱُةَّـيِّـرُذُنْحَنْذِإَف.ُهُتَّـيِّـرُذًاضْيَأاَنَّـنَأل:ًاضْيَأْمُكِئاَرَعُش
ٍرَجَحْوَأٍةَّـضِفْوَأٍبَهَذِبٌهيِبَشَتوُهَّـاللٱَّـنَأَّـنُظَنْنَأيِغَبْنَي
.)٢٩-١٧:٢٤عأ(»ٍناَسْنِإِعَاِرتْخٱَوِةَعاَنِصِشْقَن

تحتعقياممًايدامًائيشنوكينأنكميالتوهاللافًاذإ
،هيلعقبطنيالريغتلانمتايداملاىلعقبطنيامو،انسح
ليحتسملانمهنأعمو،ًاريبكًاولعكلذنعهللاىلاعتدقف
هتمكحيفهللاىأردقف،انلوقعبتوهاللاهنككاردإانيلع
روصقعمقفتتتاهيبشتيفهصخشنعانلنلعينأ
.رانلاو،رونلاو،سمشلابهسفنهبشف،انناهذأ

ٌسْمَشَهللاٱَّـبَّـرلٱَّـنَأل«:أرقن٨٤:١١رومزميفف
.»ٌّنَِجمَو

َسْيَلَوٌروُنَهللاٱَّـنِإ«:أرقن١:٥ىلوألاانحويةلاسريفو
لُظِهيِف

ْ
لٱٌةَم

ْ
.»َةَّـتَب

ٰهلِإَّـنَأل«:أرقن١٢:٢٩نييناربعلاىلإةلاسرلايفو
َ

ٌراَناَن
.»ٌةَلِكآ

ةروصبثولاثلاةينادحوىرنةثالثلاتاهيبشتلاهذهيفو
.ةحضاو

برقيهيبشتكسمشلانعثيدحلابانهيفتكنسو
.هيبشتلكنعيلاعتملاهللايرشبلالقعلل

:»حورلاملاع«هباتكيف»نكرالسنرالك«سقلالوقي
ءايشأةثالثيفرهظتاهاندجوسمشلاانلمأتاذإاننإ«
نوكتةثالثلاهذهو،»يئايميكلاريثأتلا«و»رونلا«و»ةرارحلا«
هدحورونلاالو،سمشلاتسيلاهدحوةرارحلاف،سمشلا

نكل،سمشلاوههدحويئايميكلاريثأتلاالو،سمشلاوه
.ًاعمةثالثلايهسمشلا

نحنو،اهبرعشناننكلسمشلاةرارحىرنالنحنو
لعجييذلاوهرونلااذهو.سمشلارونةيؤرعيطتسن
ريثأتلاىرننأعيطتسنالنحنو،نايعللةرهاظسمشلا
ومنيفرهظتريثأتلااذهةوقنكلو،سمشلليئايميكلا
نيماتيفىلإناسنإلامسجيفداوملاضعبليوحتو.تاتابنلا

»D«ةحوللاىلعرهظتامكماظعلاومنليرورضلا
.ءايشألاوصاخشألاروصاهيلععبطنتيتلاةيفارغوتوفلا

ىلعهعابطنالةبسنلابًاحضاوهيبشتلاودبييكلو
هللا«ىلإريشت»ةرارحلا«نإلوقلااننكمي،ميظعلاثولاثلا
»ةبحمهللانأل«هبرعشناننكلوهارننأردقنالنحنف»بآلا
اهبرعشننأاننكميةبحملاو)٣:١٦انحويو،٤:١٦وي١(
.اهارنالاننكل

رهظأيذلاوههللانباف»نبالاهللا«ىلإريشي»رونلا«و
لُظْنِمٌروُنَِقْرشُيْنَأَلاَقيِذَّـلٱَهللاٱَّـنَأل«هللاوهنمانل

ْ
،ٍةَم

يفَقَْرشَأيِذَّـلٱَوُه يفِهللاٱِدَْجمِةَفِرْعَمِةَراَنِإل،اَنِبوُلُقِ ِهْجَوِ
ملٱَعوُسَي

ُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«.)٤:٦وك٢(ِ»حيِسَْ
لٱ
ْ

يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو )١:١٨وي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَعِعاَْمجِإلٱِبَ« جلٱِ

ْ
يفَرَّـَربَت،ِدََس ِ

ِملىَءاَرَت،ِحوُّرلٱ
َ

يفِهِبَنِموُأ،ِمَمُألٱَْنيَبِهِبَزِرُك،ٍةَكِئَال لٱِ
ْ

ِ،َملاَع
يفَعِفُر ملٱِ

يفناكامنبالانودبف)٣:١٦يت١(»ِدْجَْ
هللانبانكل،هاياجسيهاموهللاوهنمةفرعمانرودقم
وي(»َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«هللاوهنمانلنلعيلءاج
١٤:٩(.

حورلاهللا«ىلإريشيسمشلل»يئايميكلاريثأتلا«و
،ةوقلاوةايحلايطعييذلاوهسدقلاحورلاف»سدقلا
.ناسنإلابلقلةساسحلاةحوللاىلعهللاةروصعبطيو

،سمشلايهتسيلاهدحوسمشلاةرارحنأامكو
يئايميكلاريثأتلاو،سمشلاوهسيلهدحوسمشلارونو
ةثالثلانمدبالنكلو،سمشلاوهسيلهدحوسمشلل
هللماوعلاهذهنمدحاولكنأعم،سمشلادوجول
ىلععوشخبكلذقيبطتاننكمياذكه،هبصاخلاهلمع
،ميظعثولاثيفدحاولاهلإلاسدقلاحورلاونبالاوبآلا
هلمعبيهلإلاثولاثلايفدحاولكموقيفيككردنيكل
نوكلااذهةدايسوءادفلاوقلخلاجمانربيفهبصاخلا
.ميظعلا

اهريثأتوأ،اهرونوأ،سمشلاةرارحرهظتامكو
ةرارحف،ةنسلالوصفبسحبةصاخةوقبيئايميكلا
.ءاتشلايفاهنمرثكأفيصلايفاهتوقيفرهظتسمشلا

ةبسنلابةصاخةوقبرهظييهلإلاثولاثلايفدحاولكاذكه
.ةيهلإلاتاريبدتلانمريبدتلكىلإ

.ميدقلادهعلاريبدتيفرهظبآلاف-
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.دسجلابضرألاىلعهتمدخنابإرهظنبالاو-

.ريبدتلااذهيفكرابملاهريثأتيفرهظيسدقلاحورلاو-

ريثأتلاورونلاهنمردصيسمشلاصرقنأانفرعاذإو
هنأىنعمب،ينمزلادوجولايفعباتتوأمدقتالبيئايميكلا

،سمشلارونًاضيأدجويسمشلاصرقدجويامثيح
سمشلادجوتنأنكميالو،يئايميكلااهريثأتدجويو
ةجيتنبانجرخل،يئايميكلااهريثأتوأاهروننعةلصفنم
،سمشلانمنارداصيئايميكلاريثأتلاورونلانأ،ةحضاو
.دوجولااذهيفعباتتوأمدقتالباهيفنادوجومو

امك،يلزأ»يهلإلاثولاثلا«نإلوقنسايقلااذهىلعو
لَم،ُّبَراَي«هتالصيفىسوملاق

ْ
يفاَنَلَتْنُكًأَج .ٍرْوَدَفٍرْوَدِ

جلٱَدَلوُتْنَأِلْبَقْنِم
ْ
ملٱَوَضْرَألٱَتْأَدْبَأْوَأُلاَبِ

ُذْنُم،َةَنوُكْسَْ
.)٢و٩٠:١زم(»ُهللاٱَتْنَأِدَبَألٱَىلِإِلَزَألٱ

يهلإلاثولاثلايفةعماجلاةينادحولابناميإلانأًانيقيو
لقعلاضرتعتيتلاةصيوعلاةلئسألالكلحي،ميركلا
.هللايفركفيامدنعيرشبلا

هئامسأيفرهظتتافصبفصتيهللانأكشريغبف
:وهفىنسحلا

.زيزعلا.نميهملا.نمؤملا.مالسلا.سودقلا.كلملا«
.راهقلا.رافغلا.روصملا.ئرابلا.قلاخلا.ربكتملا.رابجلا
.طسابلا.ضباقلا.ميلعلا.حاتفلا.قازرلا.باهولا
.ميكحلا.ريصبلا.عيمسلا.لذملا.زعملا.عفارلا.ضفاخلا
.روكشلا.روفغلا.ميظعلا.ميلحلا.ريبخلا.فيطللا.لدعلا
.ميركلا.ليلجلا.بيسحلا.تيقملا.ظيفحلا.ريبكلا.يلعلا
.ديجملا.دودولا.ميكحلا.عساولا.بيجملا.بيقرلا
.يلولا.نيتملا.يوقلا.ليكولا.قحلا.ديهشلا.ثعابلا
.يحلا.تيمملا.ييحملا.ديعملا.ئدبملا.يصحملا.ديمحلا
.ردتقملا.رداقلا.دمصلا.دحاولا.دجاملا.دجاولا.مويقلا
.يلاولا.نطابلا.رهاظلا.رخآلا.لوألا.رخؤملا.مدقملا
وذ.كلملاكلام.فوؤرلا.وفعلا.مقتنملا.باوتلا.يلاعتملا
.عناملا.ينغملا.ينغلا.عماجلا.طسقملا.ماركإلاولالجلا
.ثارولا.يقابلا.عيدبلا.يداهلا.رونلا.عفانلا.راضلا
.»روبصلا.ديشرلا

هئانغتساوهلامكلمزالوهاملكلهتاذيفعماجلاوهو
.دوجولايفءيشلكنعهتاذب

.ريصبلا.عيمسلا«وههللانإ:لأسيركفملاناسنإلاو
الةلقاعتاذهنأل»مالكلاوملعلابزيمتملا.بحملا.دودولا
امناسنإلاملع،ملقلابملعدقو،تافصلاهذهبزيمتينأدب
اَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن«هناحبسلاقدقو،ملعيمل
.)١:٢٦كت(»اَنِهَبَشَك

،هبحيو،هرصبيوهللاهعمسيناكيذلااذنم:نآلاو
؟سانلاوةكئالملاقلخينألبقهعمملكتيو،هيلإددوتيو

هنأشلجوهو،هتروصىلعناسنإلاهللالمعفيكو
.ةيدسجةروصىلعقلُخدقناسنإلاو،يدمرسحور

باوجلاانيطعتميظعثولاثيفدحاولاهلإلاةديقعو
نأانيرتو،هللاةهجنمانناهذأبرطخيلاؤسلكىلعيفاشلا
،سدقلاحورلاهللاونبالاهللارصبيوعمسيناكبآلاهللا
ثولاثلافرخآلاعمملكتيناكثولاثلايفدحاولكنأو
َىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن«:تاملكلانمحضاواذهو،يلزأ

ُناَسْنِإلٱاَذَوُه«:تاملكلانمو)١:٢٦كت(»اَنِهَبَشَكاَنِتَروُص
حورلاونبالاوبآلانأو)٣:٢٢كت(»اَّـنِمٍدِحاَوَكَراَصْدَق
سيلف)٤:٢٨و٢:٢٣عأأرقا(ًاعمنورواشتياوناكسدقلا
ْنَمْنَأل«هللاهريشتسينألؤفكوهنمهللاتاقولخمنيب
كلذك)١١:٣٤ور(»ًاريِشُمُهَلَراَصْنَمْوَأ،ِّـبَّـرلٱَرْكِفَفَرَع
هقلخلبق»هدو«عوضومناكونبالابحأبآلانأانيرت
َكَّـنَأل«ةحيرصتاملكبحيسملالاقامك،سانلاوةكئالملل
لٱِءاَشْنِإَلْبَقيِنَتْبَبْحَأ

ْ
انلقامكانلرهظتمث)١٧:٢٤وي(ِ»َملاَع

،هللاةروصىلعناسنإلاهقلخىنعمثيدحنمقبساميف
،ناسنإلاةروصذخأينأًاعمزمناكنبالاهللانأانيرتف
،ناسنإلاةروصذخأينأًاعمزمناكيتلاةروصلاىلعو
لمعملاعلاىلإاهبيتأينأًاعمزمناكيتلاةروصلاىلعو
َقَلَخَف«:ةلئاقلاتاملكلامهفعيطتسنانحبصأو،ناسنإلا
:١كت(»ُهَقَلَخِهللاٱِةَروُصَىلَع.ِهِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُهللاٱ

ناسنإلاةئيهيفدسجتيذلا»نبالاهللا«وهحيسملاف)٢٧
يف«:ريشبلاانحويهنعلاقامك لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
ُةَمِلَك

لٱَناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَك
ْ

لٱَوَهللاٱُةَمِلَك
ْ

َّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك
ًةَمْعِنًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَب
يِذَّـلٱ«:لوسرلاسلوبهنعلاقامكو)١٤و١:١وي(»ًاّقَحَو
ملٱِْريَغِهللاٱُةَروُصَوُه

َقِلُخِهيِفُهَّـنِإَف.ٍةَقيِلَخِّـلُكُرْكِب،ِروُظْنَْ
لٱ
ْ

.)١٦و١:١٥وك(»ُّلُك

دسجتامدنع»رهاظلا«هللاوه»نطابلا«هللاراصاذكهو
:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع«:لوسرلاسلوبلاقامكحيسملايف
يفَرَهَظُهللاٱ جلٱِ

ْ
.)٣:١٦يت١(»ِدََس
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:وهانلاببرطخيدقلاؤسىلعبيجننأانلدبالانهو
ناكهنأهنممهفنامهتغيصيف»بآلا«مسالمحيالأ
؟هيبأكًايلزأسيل»نبالا«نأينعياذهو؟نبالالبقًادوجوم

نيبةقالعلانأولًاحيحصمالكلااذهنوكينأنكميو
ةطبترم،ةيدسجةقالعتناكتوهاللايفنبالاوبآلا
كردلااذهىلإلصتنأانناهذألاشاحو،يدسجلادلاوتلاب
بجنيىتح،ةبحاصهلنكتملهنأشلجهللااف،ريكفتلانم
قفتتيتلاةيحورلاةوبألاينعي»بآلا«مسانكل،ًادلواهنم
.»حورهللا«نألهللاتاذعم

امكنبالاوبآلااهلدابتيتلاةيلزألاةقئافلاةبحملاينعي
َلْبَقيِنَتْبَبْحَأَكَّـنَأل«بآلاًابطاخمكرابملاهمفبحيسملالاق
لٱِءاَشْنِإ

ْ
.)١٧:٢٤انحوي(ِ»َملاَع

نوكينأدبالفاذلو،يلزأ»بآلا«نأحضاولانمو
ةفصو،نامزلايفةثداحهللاةوبأتناكالإو،ًايلزأ»نبالا«
ًاولعصقنلكنعهللاىلاعت،نبالاةدالودعباهبستكا

.ًاريبك

.M.R»روتكدلالوقي De Haan«هباتكيفاهركذةصقيف:
ناكلجرةرمهعامتجارضح.ليجنإلامادخدحأنإ«
هلتبثينأعيطتسيالهنإ«لاعتوصبهللوقيوهعطاقي
عوسينألجرلاكلذلاقو.»يلزألاهللانباوهحيسملانأ

نأل،هللاوهنوكينأنكميالفاذلوةقيلخلكركبوه
الاذهىلعو،هنبانمدوجولايفمدقأوهويلزألابآلا
وهسيلف،ًايلزأحيسملانكيملذإو،هيبأكًايلزأنبالانوكي
.هللا

وهويلزألابآلا«لجرلاتاملكليجنإلامداخظحالو
اذه«:لاقفةباجإلاهذههاطعأمث»هنبانمدوجولايفمدقأ

وهحيسملانأكلتبثأسو،يقيدصايكئطخعضوموه
فيكو،»يلزألابآلا«هللاتيمسأدقل.كتاملكنمهللا
هعمنوكينأنود»يلزألابآلا«هللانوكينأنكمي
يفةونبلاةيلزأمتحتبآلايفةوبألاةيلزأنإ؟»يلزألانبالا«
،هيبأكًايلزأنوكينأنكميالنبالانإتلقدقل.نبالا
سفنيف..كلًابأكدلاوحبصأىتمكلأسأينعدنكل
نأدبالفًاذإ،لبقسيلو،هلًانبااهيفتحبصأيتلاةظحللا
بآلاوهبآلاناكامالإوًايلزأًانبا،يلزألابآللنوكي
.»ضرتعملالجرلاكلذتكسو..يلزألا

:١٠وي(»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«:دجملاهلحيسملالاقدقل
.)١٤:٩وي(»َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«:ًاضيألاقو)٣٠

دقرخآلاؤسىلعبيجننأنيمزلمانسفنأدجنانه
ةونبكهللاحيسملاةونبنوكتنأنكميالأ:وهوانناهذأبرطخي
مهةكئالملانأركذيباتكلانإلوقنو؟نينمؤملاوةكئالملا
ُبِكاَوَكْتَمَّـنَرَتاَمَدْنِع«:بويأرفسيفأرقنامكهللاونب
كلذك،)٣٨:٧يأ(»ِهللاٱيِنَبُعيَِمجَفَتَهَو،ًاعَمِحْبُّصلٱ
.)٣:٢٦الغ(هللاءانبأاوراصدقنينمؤملانأركذي

ِنَعَو«مهقلاخهنأساسأىلعتءاجهللاةكئالملاةونبو:
ملٱ
»ٍراَنَبيَِهلُهَماَّـدُخَوًاحاَيِرُهَتَكِئَالَمُعِناَّـصلٱ:ُلوُقَيِةَكِئَالَْ
.)١٠٤:٤زمو١:٧بع(

حيسملابمهناميإساسأىلعتءاجهللانينمؤملاةونبو
ملٱِبِناَميِإلٱِبِهللاٱُءاَنْبَأًاعيَِمجْمُكَّـنَأل«عوسي

الغ(»َعوُسَيِحيِسَْ
لبةيلصأةونبتسيلنينمؤملاوةكئالملاةونبف)٣:٢٦
»ديحولاهللانبا«يمسدقفدجملاهلحيسملاامأ،ةبستكم
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«:هنعأرقنامك

ْ
َوُهيِذَّـلٱُديِحَو

يف ُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«.)١:١٨وي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
لٱ
ْ

لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع
ْ

ِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،َديِحَو
حلٱُهَلُنوُكَتْلَب

ْ
هب«.)٣:١٦وي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي ُةَّـبََحمْتَرِهْظُأاَذِٰ

لٱُهَنْبٱَلَسْرَأْدَقَهللاٱَّـنَأ:اَنيِفِهللاٱ
ْ

لٱَىلِإَديِحَو
ْ

اَيْحَنْيَكِلَِملاَع
.)٤:٩وي١(»ِهِب

هجويأدعبت»ديحولانبالا«مسابحيسملاةيمستو
.سانلاوةكئالملاةونبوهللاهتونبنيبةنراقملل

هلسانتساسأىلعسيل»هللانبا«حيسملايمسدقو
نأهللااشاحو،دسجلالامعأنملمعلسانتلاف،هللانم
وهو،دحأًاوفكهلنكيملودلويملودليملوهف،لسانتي
يمسحيسملانكل،دُحيالوضرألاوتاومسلاألمي»حور«
ٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«هللاانلرهظأيذلاوههنأرابتعاب»هللانبا«
لٱُنْبالَا.ُّطَق

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو وي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ

نمدوهيلاهمهفاماذهو،هللالداعمهنأرابتعابو)١:١٨
اَنَأَوَنآلٱىَّـتَحُلَمْعَيِيبَأ«:اهيفلاقيتلاحيسملاتاملك
هللاهتونبوهلهللاةوبأنأاومهفدقف،)٥:١٧وي(»ُلَمْعَأ
لٱَناَكاَذٰهِلْجَأْنِمَف«أرقنامكهللاهتلداعمينعت

ْ
ُدوُهَي

طَي
ْ

َلاَقْلَب،ْطَقَفَتْبَّـسلٱِضُقْنَيَْملُهَّـنَأل،ُهوُلُتْقَيْنَأَرَثْكَأَنوُبُل
اذهو،)٥:١٨وي(»ِهللاٱِبُهَسْفَنًالِداَعُم،ُهوُبَأَهللاٱَّـنِإًاضْيَأ
وأةكئالملااهيلإىقرينأنكميالةديرفحيسملاةونبنأانيري
وهونييناربعلاىلإةلاسرلابتاكهدكؤييذلارمألا،رشبلا
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ِملُهَّـنَأل«:تاملكلايفةكئالملاوحيسملانيبنراقي
َ

َنِمْن
ملٱ
لٱاَنَأيِنْبٱَتْنَأ:ُّطَقَلاَقِةَكِئَالَْ

ْ
اَنَأ:ًاضْيَأَو؟َكُتْدَلَوَمْوَي

لٱَلَخْدَأىَتَمًاضْيَأَو؟ًانْبٱَِيلُنوُكَيَوُهَوًابَأُهَلُنوُكَأ
ْ

َىلِإَرْكِب
لٱ
ْ

لَو:ُلوُقَيَِملاَع
ْ

ملٱِنَعَو.ِهللاٱِةَكِئَالَمُّلُكُهَلْدُجْسَت
ِةَكِئَالَْ

ْنَعاَّـمَأَو.ٍراَنَبيَِهلُهَماَّـدُخَوًاحاَيِرُهَتَكِئَالَمُعِناَّـصلٱ:ُلوُقَي
ٍةَماَقِتْسٱُبيِضَق.ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُهللاَأاَيَكُّيِسْرُك:ِنْبالٱ
لُمُبيِضَق

ْ
.)٨-١:٥بع(»َكِك

:ةيلاتلاقئاقحلاانيرتتاملكلاو

نأنكميالهتبترتمسامهمةكئالملانمًادحأنإ.١
.»هللانبا«ةمظعىلإىقري

دكؤييذلارمألاهللانباحيسمللنودجسيةكئالملانإ.٢
.هتوهال

امكاهيفسبلالتاملكب»هللا«يمُسدقحيسملانإ.٣
»روهدلارهدىلإهللاايكيسركنبالانعامأو«أرقن
اليتلاةديرفلاحيسملاةيونبانلدكؤتقئاقحلاهذهلكو
.سانلاوأةكئالملااهيفهينادي

نعسدقملاباتكلاميلعتحرشيوهونامدروببتك
توهاللاءلموه»بألا«نإ:لاق»ميظعلايهلإلاثولاثلا«
وه»نبالا«و،)١:١٨وي(»ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«روظنملاريغ
لٱَو«ًادسجتمتوهاللاءلم

ْ
)١:١٤وي(»ًادَسَجَراَصُةَمِلَك

)٢:٩وك(»ًاّيِدَسَجِتوُهَّـاللٱِءْلِمُّلُكُِّلَحيِهيِفُهَّـنِإَف«
رشبلاةايحيفًالماعتوهاللاءلموه»سدقلاحورلا«و
َْملَو،ٌنُذُأْعَمْسَتَْملَو،ٌْنيَعَرَتَْملاَم:ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكْلَب«
ُهَنَلْعَأَف.ُهَنوُِّبُحيَنيِذَّـلِلُهللاٱُهَّـدَعَأاَم:ٍناَسْنِإِلاَبَىلَعْرُطَْخي
ىَّـتَحٍْءَيشَّـلُكُصَحْفَيَحوُّرلٱَّـنَأل.ِهِحوُرِبُنْحَناَنَلُهللاٱ
.)١٠و٢:٩وك١(»ِهللاٱَقاَمْعَأ

قفتيةعماجلاةينادحولابناميإلانأنيدكؤمدوعناننإ
،ةيسيئرلاقطنملاثحابمنمف.ميلسلاقطنملالوصأعم
تاروصتًالثمكانهف»ماكحالاو،تاروصتلا«ةلكشمةسارد
»ةيلك«ًاماكحأكانهنأامك،»ةدرجم«ىرخأو»ةصخشم«
.»ةيئزج«ىرخأو

،عقاولابطبترتتاروصتيه»ةصخشملا«تاروصتلاو
لاثمت«روصتننيح،ةيعقاووةيدامءايشألًالثمانروصتلثم
ئطاوشىلع»ةيرحلالاثمت«وأ،ةرهاقلاةنيدميف»سيسمر
طبترتالتاروصتيه»ةدرجملا«تاروصتلانكلو.اكيرمأ
وأ»ةيناسنإلا«وأ»ةيرحلل«انروصتلثم،سوسحملاعقاولاب
.عقاولانعةدرجمتاروصتاهلكو»ةيلوئسملا«

نأدودحملايرشبلالقعلاةردقيفسيلهنأًانيقيو
نلعينأهتمكحيفهللاىأراذلو،دودحملاريغهللاروصتي
دكأدقو،سدقملاباتكلايفناسنإللةيلعلاهتاذنع
اذهراصف،ميظعثولاثيفهللاةينادحوسدقملاباتكلا
سدقملاباتكلايحوبنمؤملاهلبقتيًاعوضومًالصأنالعإلا
.ناهربىلإةجاحنود

»ميظعثولاث«يفدحاولاهللاابناميإلانأانلنيبتذإو
هذهنأبءاعدالانأبًاذإلوقن،سدقملاباتكلانمعبني
امنإ،ةيقيرغالاةفسلفلانملبةيحيسملانمتسيلةديقعلا

دق»ثولاثلا«ةديقعنأبنيلئاقلانأو،لطابءاعداوه
ًامامتاودعتبادقةثيدحلاةينوطالفالاةفسلفلاىلعتسسأت
ةاواسملابملعتالةثيدحلاةينوطالفألانألكلذ،باوصلانع
امنيب،ةبترلاورهوجلايفسدقلاحورلاونبالاوبآلانيب
كلذكو،ةاواسملاهذهبةديكأةروصبسدقملاباتكلاملعي
،ثلاثلانرقلارخاوأيفالإرهظتملةثيدحلاةينوطالفألانإف
ناسلىلعءاجدقميظعثولاثيفدحاولاهللاابميلعتلاو
:هذيمالتللاقنيحليوطتقوبخيراتلااذهلبقحيسملا
لَتَواوُبَهْذٱَف«

ْ
ِنْبالٱَوِبآلٱِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَوِمَمُألٱَعيَِمجاوُذِم

لٱِحوُّرلٱَو
ْ

.)٢٨:١٩تم(»ِسُدُق

ناكاذإهنأ:يهةيمتحةجيتنىلإانبيتأيهلكاذه
نأو،ميظعثولاثيفدحاوهللانأدكؤيسدقملاباتكلا

اذهيفدحاوحيسملانأو،هللاوهثولاثلااذهيفدحاولك
.هللاوهحيسملانأبنمؤننأًاذإانيلعمتحتيف،ثولاثلا

هللاءادفةيمتحبناميإلاوهيناثلاببسلا)٢(
:ناسنإلل

ىلعهللاوهحيسملانأبناميإلاةيمتحبدقتعناننإ
ةيمتحبنمؤنو،ناسنإللهللاءادفةيمتحبانناميإساسأ
.هللاةمحروهللالدعبانناميإساسأىلعءادفلا

ٌلِداَعَّـبَّـرلٱَّـنَأل«:يبنلادوادلوقيامكلداعهلإهللااف
لٱُِّبُحيَو

ْ
ميحرهلإتقولاتاذيفوهو)١١:٧زم(»َلْدَع

لٱُءيِطَب،ٌفوُأَرَوٌميِحَرٌهٰلِإُّبَّـرلٱ«:أرقنامك
ْ

ُريِثَكَوِبَضَغ
لٱَوِناَسْحِإلٱ

ْ
ِمْثِإلٱُرِفاَغ.ٍفوُلُأَىلِإِناَسْحِإلٱُظِفاَح.ِءاَفَو

ملٱَو
خلٱَوِةَيِصْعَْ

ْ
.)٧-٣٤:٦رخ(»ًءاَرْبِإَِئْربُيْنَلُهَّـنِكٰلَو.ِةَّـيَِط
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مزتلمهنأالإ،ءيشلكىلعرداقهنأشلجهنأعمو
هناحبسنوكينأنكميالو،هتافصدودحيفلمعلاب
ئدابمريغبفرصتيًايوضوفًاهلإانروصتاذإالإاذهريغ
.ًاريبكًاولعهنعهللاىلاعتئطاخروصتوهو،نيناوقوأ

نيبهللاقفوينأمتحيئطاخلاناسنإلليهلإلانارفغلاف
.ءادفلاةيمتحبانناميإساسأوهاذهو،هتمحروهلدع

هتمحرساسأىلعناسنإلاةيطخهللارفغاذإهنألكلذ
لعفحبصأو،هاياصووهللاةلادعبناسنإلاناهتسال،اهدحو
هحنملًائيشفلكتيملهللانأىريذإ،هيدلًالهسةيطخلا

.هاياطخلًانارفغ

ساسأىلعهاياطخدضهمكحناسنإلايفهللاذفناذإو
حبصألو،ًامقتنمًارابجًاهلإ»هللا«ناسنإلاىأرل،هدحوهلدع
روعشلاديلب،ًايساق،ًادينعهللاةوسقبهساسحإريثأتب
.كالهلاىتحهيصاعموهدانعيفرمتسالو

.ءادفلانمدبالويدافلانمدبالفنذإو

،هللالدعىضرييذلايدافلادجوينأنكمينياو
؟هتمحرنلعيو

؟ناسنإدرجمنوكينأنكميالهنإ

كلذررقيامكهتافرصتوهتعيبطبئطاخناسنإلانأل
َىلَعَفَْرشَأِءاَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلَا«:تاملكلابرومزملايفدواد
لٱيِنَب

ْ
لٱ؟ِهللاٱِبِلاَطٍمِهاَفْنِمْلَه:َرُظْنَيِلِ،َرشَب

ْ
اوُغاَزْدَقُّلُك

»ٌدِحاَوَالَوَسْيَل،ًاحَالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.اوُدَسَف،ًاعَم
وُنَبٌلِطاَباَمَّـنِإ«رخآعضوميفلوقيامكو)٣و١٤:٢زم(
لٱوُنَبٌبِذَك.َمَدآ

ْ
يفِ.َرشَب ملٱِ

ْنِمْمُه.ُقْوَفَىلِإْمُهِنيِزاَوَْ
نعيبنلااخيملوقيامكو)٦٢:٩رومزم(»نوُعَْمجَأٍلِطاَب
لٱُلْثِمْمُهُنَسْحَأ«:ميدقلاهللابعش

ْ
ُهلَدْعَأَوِجَسْوَع

ُ
ْنِمْم

ُهَّـنَأل«:لوسرلاسلوبلاقامكو)٧:٤اخيم(»ِكْوَّـشلٱِجاَيِس
جلٱِذِإ.َقْرَفَال

ْ
٣:٢٢ور(»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم

)٢٣و

...ةيرشبلاءادفلوهنمًاذإرشبلانيبسيل

،يبنلاءايعشإالو،ميلكلاىسومالو،ليلخلاميهاربإالف
هتعاطتسابناكءايبنألانمدحاويأالوايمرإالو،ايليإالو
.»قوفىلإمهنيزاوملايف«،رشبًاعيمجمهنأل،ناسنإلاءادف

لكىلعفقنىتحاهلوأنمءادفلاةيضقأدبنلو
...اهقئاقد

»ةدارإلاةيرح«ةزيمبامهزيمءاوحومدآهللاقلخامدنع
ريخلاةفرعمةرجشنملكألامدعبهنأشلجامهرمأو
،ناسنإلاةدارإةيرحناحتماليهلإلارمألااذهناكو،رشلاو
يفملكتيذلاناطيشلاءارغإبناحتمالايفناسنإلاطقسو
ْنِمْتَذَخَأَ«ةمرحملاةرجشلانملكألابءاوحىرغأوةيحلا

مث
ََ

:٣كت(»َلَكَأَفاَهَعَمًاضْيَأاَهَلُجَرْتَطْعَأَو،ْتَلَكَأَواَهِر
٦(.

ريخلاةفرعم«ةرجشرمثةعيبطنعًائيشملعنالاننأعمو
مدآمديفثدحدقًايئايميكًارييغتنأملعناننأالإ»رشلاو
ميثارجبمدلااذهثولف،رمثلااذهنملكألاةجيتنءاوحو
كت(»نانايرعامهنأاملعوامهنيعأتحتفناف«مثإلاوةيطخلا

رييغتنمءاوحومدآمديفثدحامنأكشريغبو،)٣:٧
هللالاقامكتوملاهنعجتنمدلااذهلممستةباثمبناك
خلٱِةَفِرْعَمُةَرَجَشاَّـمَأَو«مدآل

ْ
َكَّـنَأل،اَهْنِمْلُكْأَتَالَفِّـَّـرشلٱَوَِْري

لقتنالسانتلابو،)٢:١٧كت(»ُتوُمَتًاتْوَماَهْنِمُلُكْأَتَمْوَي
وهاذهو،مدآةيرذعيمجىلإةيطخلابثولملامدلااذه
لكيفرشلالمعليعيبطلاليملادوجوليباتكلاليلعتلا
ناسنإلامدرشلاوريخلاةفرعمةرجشرمثثولدقذإ،ناسنإ
،مدآةيرذىلإلسانتلابميثارجلاهذهتلقتناوةيطخلاميثارجب
باتكلااهيمسيةطقاسةعيبطبدلويناسنإلكحبصأف
مدآىلإةبسن)٤:٢٢سسفأ(»قيتعلاناسنإلا«سدقملا
كلذكاهيمسيوةيرشبلل»لوالابألا«و»ميدقلاناسنإلا«
نأرابتعاب)١٧و٧:١٦ةيمور(»دسجلايفةنكاسلاةيطخلا«
ناسنإلاةعيبطنمأزجتيالًاءزجتحبصأةثوروملاةيطخلا
.تومللهدسجتعضخأو

ٍدِحاَوٍناَسْنِإِب«:هتاملكيفلوسرلاسلوبهررقاماذهو
خلٱِتَلَخَد

ْ
لٱَىلِإُةَّـيَِط

ْ
خلٱِبَوِ،َملاَع

ْ
ملٱِةَّـيَِط

َزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ
ملٱ
جلٱَأَطْخَأْذِإ،ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُتْوَْ

ْ
امو)٥:١٢ور(»ُعيَِم

خلاِبَوُتْرِوُّصِمْثِإلٱِباَذَنَئَه«:هتاملكيفدوادهدكأ
ْ

ْتَلِبَحِةَّـيَِط
.)٥١:٥زم(»يِّـمُأِيب

،ميوقتنسحأىلعهللاهقلخيذلاناسنإلاطقساذكه
ةيرشبلاتردحناف،نيلفاسلفسأىلإهبتلزنةيطخلانكل
تانايخلاو،بورحلايفاهارنيتلا،ةليذرلاورشلايواهمىلإ
ةمئاقةياهنىلإ،ةيهاركلاوةيرصنعلاةقرفتلاو،ةساجنلاو
.ءادوسلااياطخلا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا

٢٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.the-good-way.com



يذلا،ميثألاريرشلاناسنإلاكلذبهللالعفياذامنآلاو
!؟ءوسلابةرامأهسفنتحبصأ

عيقوتبهبلاطييذلاهلدعنيبهنأشلجقفويفيك
،ميظعيدبأبيهرصاصقوهوناسنإلاىلعصاصقلا
ُّلُكاَه«:هتاملكيفهارن،هتسادقوهلدععمبسانتي
.ِيلاَُمهَالِك.ِنْبِالٱِسْفَنَكِبَألٱُسْفَن.ِيلَيِهِسوُفُّنلٱ
ُختيِتَّـلٱُسْفَّـنلَا

ْ
َةَرْجُأَّـنَأل«)١٨:٤لايقزح(»ُتوُمَتَيِهُئِط

خلٱ
ْ

باتكلاموهفميفتوملاو)٦:٢٣ور(»ٌتْوَمَيِهِةَّـيَِط
ينعيلب،دسجلانمحورلاجورخدرجمينعيالسدقملا
:ةمعنتملاةأرملانعليقامك،هللانعًاديعبيدبألادوجولا
ملٱاَّـمَأَو«

امكو)٥:٦يت١(»ٌةَّـيَحَيِهَوْتَتاَمْدَقَفُةَمِّـعَنَتُْ
ْمُتْنُكْذِإْمُتْنَأَو«:ًالئاقةاطخلاةلاحلوسرلاسلوبفصو
خلٱَوِبوُنُّذلٱِبًاتاَوْمَأ

ْ
امككلذكو)٢:١سسفأ(»اَياََط

لٱوُمِلْظُمْمُهْذِإ«:تاملكلابمهفصو
ْ

ْنَعَنوُبِّـنَجَتُمَو،ِرْكِف
.)٤:١٨سسفأ(»ِهللاٱِةاَيَح

عيقوتبهبلاطييذلاهلدعنيبهللاقفويفيكلجأ
ةيطخنعحفصينأبهبلاطتيتلاهتمحرنيبوصاصقلا
؟ناسنإلا

نوكيف،هتمحروهلدعنيبهللاقفويفيكلأسننيحو
هتردقنمصقتننالنحن،ميثألاناسنإلا»رربي«و»ًاراب«
ناسنإلافقوميفىلاعتوهناحبسهعضنالو،هنأشلج
ذخأف،قيقدقزأميفةأجفهسفندجويذلافيعضلا
.اشاح،ًاجرخمدجيهلعلًالامشوًانيميبرضي

ةيطخلايفناسنإلاطوقسبأجافيملهللانأعقاولاف
لاقامكطوقسلااذهبًامدقمملعيناكهنأل،هرمألهنايصعو
عأ(»ِهِلاَمْعَأُعيَِمجِلَزَألٱُذْنُمِّـبَّـرلٱَدْنِعٌةَموُلْعَم«:بوقعي

ررقيامكناسنإلاءادفًامدقمبتردقناكو)١٥:١٨
،ىَنْفَتَءاَيْشَأِبَالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع«:ًالئاقلوسرلاسرطب
لٱُمُكِتَريِسْنِم،ٍبَهَذْوَأٍةَّـضِفِب

ْ
َنِماَهوُمُتْدَّـلَقَتيِتَّـلٱِةَلِطاَب

ِمَد،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب،ِءاَبآلٱ
ملٱ
لٱِسيِسْأَتَلْبَقًاقِباَسًافوُرْعَمِ،حيِسَْ

ْ
يفَرِهْظُأْدَقْنِكٰلَوِ،َملاَع ِ

.)٢٠-١:١٨سرطب١(»ْمُكِلْجَأْنِمَِةريِخَألٱِةَنِمْزَألٱ

روصبدوجومهنكل،ةيحيسملايفًاعدبسيلءادفلاو
ةينثولاتانايدلايفهدوجوو،نايدألاعيمجيفةفلتخم
هموهفميفثدحامعمهردصمةدحوىلعلديةيوامسلاو
هلهنلعأيذلاقحلانعناسنإلاداعتباةجيتنفالخنم
.هللا

مدقيراصىتحناسنإلاهبفرحناءادفةينثولايفف
ملكذإةيرشبلاحئابذلاهللامرحدقو،هسفننعءادفهدالوأ
لَخَدىَتَم«:ًالئاقميدقلاهبعش

ْ
ُّبَّـرلٱَكيِطْعُييِتَّـلٱَضْرَألٱَت

ٰهلِإ
ُ

ْدَجوُيَال.ِمَمُألٱَكِئٰلوُأِسْجِرَلْثِمَلَعْفَتْنَأْمَّـلَعَتَتَال،َك
يفُهَتَنْبٱِوَأُهَنْبٱُزِيُجيْنَمَكيِف .)١٠و١٨:٩ثت(»ِراَّـنلٱِ

يفنييناربعللىسومتاملكيفرهظيءادفةيدوهيلايفو
لٱَضْرَأُّبَّـرلٱَكَلَخْدَأىَتَمُنوُكَيَو«:ميدقلا

ْ
اَمَكَنيِّـيِناَعْنَك

ِحِتاَفَّـلُكِّـبَّـرلِلُمِّـدَقُتَكَّـنَأ،اَهاَّـيِإَكاَطْعَأَوَكِئاَبآلَوَكَلَفَلَح
لٱِجاَتِنْنِمٍرْكِبَّـلُكَو،ٍمِحَر

ْ
لٱِمِئاَهَب

ُروُكُّذلٱ.َكَلُنوُكَتيِتَّـ
ُِرسْكَتَفِهِدْفَتَْملْنِإَو.ٍةاَشِبِهيِدْفَتٍراَِمحِرْكِبَّـلُكَّـنِكٰلَو.ِّـبَّـرلِل
-١٣:١١رخ(»ِهيِدْفَتَكِدَالْوَأْنِمٍناَسْنِإِرْكِبُّلُكَو.ُهَقُنُع
١٣(.

يصابرشلادمحأروتكدلالجسيامكءادفمالسإلايفو
ساسأوهنآرقلا«:لوقيف»مالسإلايفءادفلا«هباتكيف
دوجوىلإانرئاصبوانراصبأتفلي..هروتسدومالسإلا
ةروسيفانثدحيوهف.ةقيلخلاعلطمذنمءادفلاوةيحضتلا
حلٱِبَمَدآْيَنْبٱَأَبَنْمِهْيَلَعُلْتٱَو«:لوقيفةدئاملا

ْ
ًاناَبْرُقاَبَّـرَقْذِإِّـَق

ِمهِدَحَأْنِمَلِّـبُقُتَف
َ
.)٥:٢٧ةدئاملا(»ِرَخآلٱَنِمْلَّـبَقَتُيَْملَوا

اموهنابرقلانأل،ءادفلاوةيحضتلاىنعمانهنابرقلايفو
ًامسافراعتلايفراصو،هللاىلإناسنإلاهببرقتي
.»نيبارقهعمجوةحيبذلايأ،ةكيسنلل

ءيشلعجىلعلدتبرعلاةغليفءادفلا»ةدام«و-
كسفنبهيمحتكنأكهيدفأهتيدف:لوقت،هليمحءيشناكم
،يمأويبأبهتيدفو،يلامبهتيدفلاقيف،هنعضوعيءيشبوأ
يهو»ةيدفلا«ةملكتءاجانهنمو،مدقامبهارتشاهنأك
،اهيفرصقةدابعيفهلذبيلامنمهسفنناسنإلاهبيقيام
.اهريغوأ،موصلاةرافكوأ،نيميلاةرافكك

كتفتنأيهةادافملاو،ريسألاكاكفًاضيأءادفلاو-
.هلثمريسأبريسألا

لثم،ءادفلاةملكىنعمبلمعتسُتتاملككانهو-
ىلعاهلصأيفلدت»لذبلا«ةملكتناكنإو»لذبلا«ةملك
نألامعتسالااذهيفرسلالعلو»ءيشلاةنايصكرت«
دقهنأكنوكي،هسفنبهتمأوأهتديقعيدفينيحناسنإلا
.هبنمؤياملجأنمةصيخراهمدقفهسفنةنايصكرت

،ءادفلاىنعمب»ةيحضتلا«ةملكلمعتستكلذكو
اهمدقييتلاةحيبذلايهعرشلايفةيحضألاوأةيحضلاو
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»ةيحضتلا«ةملكلامعتسالعلو،ينيددصقملناسنإلا
هحورمدقييذلاناسنإلاهيبشتىلعناكءادفلاىنعمب
،ءادفوةيحضاهلعجيوحورلاهذهحبذينمب،هتديقعلءادف
حبذبهانيدفو«:ليعامساحيبذلانأشيفءاجاذهىلعو
نمهبهانصلخو،هلءادفحوبذملااذهانلعجيأ»ميظع
.ه.احبذلا

ميدقتيفلثمتييصابرشلاروتكدلاهحرشامكءادفلاف
ىنعمنابرقلايفف،هللاىلإناسنإلاهببرقتييذلانابرقلا
ىمحءيشناكمءيشلعج«ينعيوهو،ءادفلاوةيحضتلا
كاكف«وهو»هنعًاضوعهمدقتامبءيشءارش«وهو»هل
حيبذةطساوبحبذيسناكنمصالخ«وهو»هلثمبريسألا

.»هاوس

ىلعأهيفىلجتتذإءادفلامظعينأناسنإلاةعيبطنمو
.ةيحضتلابتارم

ناونعتحتًاربخمارهألاةفيحصتركذتاونسذنم
تحض«:تلاقف»اهلفطذقنتلدربلانمتتاميتلامألا«
نمرهشأةرشعرمعلانمغلابلااهلفطذقنتلاهتايحبمألا
.»ًادربتوملا

طيحتيتلا»اينسوب«ةنيدميفةرثؤملاةصقلاهذهتعقو
اهقيرطيف»كيسيباجيلا«تناكايفالسوجوييف.لابجلااهب
نمغلبتيتلا»اتيفيإ«اهتنباوريغصلااهلفطاهعمواهجوزىلإ
ةفصاعمهتمجاهامدنع،اهرمعنمةرشعةثلاثلارمعلا
تفلوديحولااهبوثعلخبمألاتعراسف،ةديدشةيجلث
»اتيفيإ«ترجامنيب،يراعلااهردصيفهتنضتحاوهبلفطلا
ةاتفلاتداعامدنعو،ىودجنودةدجنلاةبلاطخرصت
يهولفطلاقوفاهعباصأترجحتدقوةتيماهمأتدجو
.اهردصىلإةوقيفهمضت

ةيحضتاهنأعم،مألاهذهةيحضتبًابجعمناسنإلافقيو
»ميظعلاحبذلا«مامأًامامتلءاضتتناسنإلجألناسنإ
تومللديحولاهنباملسامدنع،ناسنإلاهللاهبىدفيذلا

.بيلصلاىلع

ناونعبًاباتكمهدحأبتكديعببسيلتقوذنمو
ءادفلاةيضقبقلعتتةلئسأةدعهيفركذ؟»اذاملو..فيك«
ملةئيطخىلعحيسملابساحيفيكلأسننأانل«:لاقف
بلصلاناكاذإمث..؟كلذبىضرتةعيرشيأو؟اهبكتري
لأسننأانلف..هتيرذومدآةئيطخنعريفكتللوهلتقلاو

يفاوناكله..؟حيسملادهعىلإمدآذنمرشبلافقومام
رشبلافقومامىرتايمث؟هسفنبمهادتفانأىلإباذع
له؟ةعاسلاموقتنأىلإو..نآلاىلإو..؟حيسملادعب
ناكاذإف؟هوقبسنملطقفءادفلانوكيمأهءادفمهلمشي
لتاقلايوتسيف،بساحينلأطخأنملكفمهلمشي
امعمىفانتيرمأاذهو..قورسملاوقراسلاو..لوتقملاو
.اهسفنليجانألايفاميفاجيو..نيديأ..نيدلاهبءاج
اذإف..يتأيالمأ؟رخآءادفيتأيلهفمهلمشيالناكاذإو
حيسملالبقرشبلانيبةلادعلاكلذبققحتتال..تأيمل
سانلاضعبلظياذاملف..ءادفيتأيسناكاذإو..هدعبو

مهريغنملوطأًاددمتوملادعباولعفامممهباذعلظيف
مدقيفيكمث؟ءادفلامايقنعمهتومةدمدعبوبسانتت
وهسيلأ.ةرفغمللًاببسنوكيلءادفلاىلاعتوهناحبسهللا
الءاشنإورفغءاشنإف؟هدحوةرفغملاكلمييذلا
نأنمًالدبف..هعباتوأهنباأطخأًاناسنإتيأرأ..رفغي
هدجنءازجلاهيلعقحلابحاصضرفيوأ.ئطخملارذتعي

هيلععقويفنيميقتسملانيرهاطلانيحلاصلانمهريغراتخي
النمهبكترامرجءازجلتقلاوبلصلا..باقعلاىسقأ
قرافلا..قرافلاعمسايقلاو.هبنذيفهللخدالوهفرعي
عضومتحبصأءادفلاوةرافكلاةديقعنإفاذهلوًادجريبكلا
ءارآلاضعبترهظو،مهسفنأنييحيسملانيبلدجوثحب
نوكسيديور«هلوقياماهنمةديقعلاهذهضراعتيتلا

ال«:هصنو»ثعبلاىلعديدجءوض«هباتكيف»ثيمس
هللانأدقتعيهتقرفوأهبهذمناكامهمنيدتمدجوي
يزاوتاليتلاةيرشبلاهذهىلإديحولاهنبالسرأدقميظعلا

بكاوكلانمًابكوكهتياهنىلإقلخلاءدبذنماهعومجميف
بيلصلاقوفًايشحوًاتوميناعييكلرغصلايفةيهانتملا
رفغينأىلعهتلالجدعاسييكلو،ةيهلإلاةمقنلاهيضرتل
لمعلااذهباهفارتعاةيرشبلانلعتنأطرشىلعةيرشبلل
.ه.ا»ءادلاوهوالألقعهغيستسياليذلايجمهلا

:لوقنفروطسنميلياميفبتاكلاةلئسأىلعبيجنو

ةعيرشيأو؟اهبكتريملةئيطخىلعحيسملابساحيفيك
دقءيربناسنإدرجمحيسملاناكوللوقنف؟كلذبىضرت
بلصلاةصقتناكلميثألاناسنإلانعةبوقعلالمتحا
بيلصيفانيأراملو،خيراتلااهلجسةيجمهةاسأمعظفأ
ناكلسكعلالب،ناسنإللهللابحنيبتيناعمةيأحيسملا

ةلكشملحينأدارأيذلاهللاملظنعًانالعإبلصلااذه
بنذملناسنإلالدبهبذإوهتمحروهلدعنيبقفويوةئيطخلا
.ميثألا
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درجمسيلحيسملانأسدقملاباتكلايفىرناننكل
نبا«هنوكعمو،ناسنإلاقلاخيلزألاهللانباهنألبناسنإ
ًاضوعتومينأًارايتخاوًاعوطىضترا»نبالاهللا«و»هللا

دقو،ناسنإلاهتومبيدفييكلهقلاخوهيذلاناسنإلانع
.ءادفلايناعملكبيلصلاىلعهتوميفتلثمت

ناسنإلاعاطتسابيلصلاىلعحيسملاةحيبذةطساوبف-
يفَنآلٱِنِكٰلَو«:لوسرلاسلوبلاقامكهللاىلإبرقتينأ ِ
ملٱ
»َنيِبيِرَقْمُتِْرصَنيِديِعَبًالْبَقْمُتْنُكَنيِذَّـلٱُمُتْنَأ،َعوُسَيِحيِسَْ
.)٢:١٣سسفأ(

ناسنإلادجوبيلصلاىلعحيسملاةحيبذةطساوبو-
:تاملكلايفأرقنامكهللالدعنمهبيمتحييذلاىمحلا
يفْمُهَنيِذَّـلٱَىلَعَنآلٱِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَْءَيشَالًاذِإ« ملٱِ

ِحيِسَْ
جلٱَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـسلٱ،َعوُسَي

ْ
»ِحوُّرلٱَبَسَحْلَبِدََس

.)٨:١ور(

حيسملاىرتشابيلصلاىلعحيسملاةحيبذةطساوبو-
ىلإةهجوملاانحويايؤررفسةمينرتيفأرقنامكناسنإلا
َحَتْفَتَوَرْفِّـسلٱَذُخْأَتْنَأَتْنَأٌّقِحَتْسُم«ميركلاحيسملاصخش
ٍةَليِبَقِّـلُكْنِمَكِمَدِبِِهللااَنَتَْيَرتْشٱَوَتْحِبُذَكَّـنَأل،ُهَموُتُخ
.)٥:٩ؤر(»ٍةَّـمُأَوٍبْعَشَوٍناَسِلَو

امكريسألاررحتبيلصلاىلعحيسملاةحيبذةطساوبو-
َِّـرشَبُأليِنَحَسَمُهَّـنَأل،َّـَيلَعِّـبَّـرلٱُحوُر«:كرابملاهمفبلاق
ملٱ
ملٱَيِفْشَأليِنَلَسْرَأ،َنيِكاَسَْ

لٱِيِرسَكْنُْ
ْ

َيِداَنُأل،ِبوُلُق
لِل
ْ

طِإلٱِبَنيِروُسْأَم
ْ

لِلوِقَال
ْ

لٱِبِيْمُع
ْ

ملٱَلِسْرُأَو،َِرصَب
يفَنيِقِحَسْنُْ ِ

حلٱ
ْ

.)٤:١٨ول(»ِةَّـيِّـُر

نمناسنإلااجنبيلصلاىلعحيسملاةحيبذةطساوبو-
سلوبلاقامكهنعتوملاحيسملالمحذإيدبألاتوملا
ملٱَّـنَأل«لوسرلا

يفَتاَم،َءاَفَعُضُدْعَباَّـنُكْذِإ،َحيِسَْ لٱِ
ْ

ِتْقَو
ملٱ
َّـنيَعُْ

لٱِلْجَألِ
ْ

.)٥:٦ور(»ِراَّـجُف

،رشبللحيسملاءادفيفةخماشلاهتمقيفلذبلالثمتدقو
نيريثكنعةيدفهتاذمدقفهسفنةنايصحيسملاكرتدقف
ِتْأَيَْملًاضْيَأِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«:كرابملاهمفبلاقامك
:١٠رم(»َنِيريِثَكْنَعًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَوَمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِل

ًارايتخاوةيعاوطلبهنعًامغرسيلكلذلعفدقوهو،)٤٥
ُعَضَأِّـينَأل،ُبآلٱيِنُِّبُحياَذِٰهل«:ةءاضولاهتاملكيفلاقامك
اَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل.ًاضْيَأاَهَذُخآلِيسْفَن

لُسِيل.ِيتاَذْنِم
ْ

لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط
ْ

اَهَذُخآْنَأٌناَط
.)١٨و١٠:١٧وي(»ًاضْيَأ

ةعيرشيهف،حيسملاتومبتيضريتلاةعيرشلاامأ
نوناقلكقوفبحلاةعيرشو،ةاطخلاسانللهللابح
لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰهُهَّـنَأل«:يرشب

ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل
ْ

»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
جلٱِبُهَّـنِإَف«.)٣:١٦وي(

ْ
اَمَّـبُر.ٍّراَبِلْجَألٌدَحَأُتوُمَيِدَْه

ََّـنيَبَهللاٱَّـنِكٰلَو.َتوُمَيْنَأًاضْيَأٌدَحَأُُرسَْجيِحِلاَّـصلٱِلْجَأل
ملٱَتاَمٌةاَطُخُدْعَبُنْحَنَوُهَّـنَأل،اَنَلُهَتَّـبََحم

:٥ور(»اَنِلْجَألُحيِسَْ
.)٨و٧

باتكفلؤمةلئسأنميناثلاءزجلاىلإنآلالصنو
ىلإمدآمايأذنمرشبلافقومام:لوقيهيفو»؟اذاملوفيك«
؟هسفنبمهادتفانأىلإباذعيفاوناكله؟حيسملادهع
..ةعاسلاموقتنأىلإو..؟حيسملادعبرشبلافقومامو
؟هءادفمهلمشيله

ذنممهاياطخهللارفغنيذلاعيمجنإ«:نيلئاقبيجنو
،ميركلاحيسملامدبنارفغلااذهاولان،حيسملادهعىلإمدآ
فوسنيذلاو،حيسملاتومدعبنارفغلااولاننيذلاكًامامت
هنأةيلوألاتايهيدبلانمهنأكلذ.ةعاسلاموقتىتحهنولاني
باسحيفلبقتسمورضاحو،يضامهللادنعدجويال
ينيعلفوشكموفورعمحوتفملاحوللاكلبقتسملاف،نمزلا
:نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكلاقامكءيشلكبفراعلاهللا
ٌناَيْرُعٍْءَيشُّلُكْلَب،ُهَماَّـدُقٍةَرِهاَظَْريَغٌةَقيِلَخْتَسْيَلَو«
امكو)٤:١٣بع(»اَنُرْمَأُهَعَميِذَّـلٱَكِلٰذْيَنْيَعِلٌفوُشْكَمَو
َتْنَأ.يِنَتْفَرَعَويِنَْتَربَتْخٱِدَق،ُّبَراَي«:يبنلادوادلاق
ُهَّـنَأل...ٍديِعَبْنِميِرْكِفَتْمِهَف.يِماَيِقَوِيسوُلُجَتْفَرَع
يفٌةَمِلَكَسْيَل َتْنَأَكَّـنَألاَهَّـلُكاَهَتْفَرَعُّبَراَيَتْنَأَوَّـالِإِيناَسِلِ
لُكَتْيَنَتْقٱ

ْ
يفيِنَتْجَسَن.َّـيَتَي طَبِ

ْ
َختَْمل...يِّـمُأِن

ْ
َكْنَعِفَت

يفُتْعِنُصاَمَنيِحيِماَظِع خلٱِ
ْ

يفُتْمِقُرَوِءاََف ِقاَمْعَأِ
يفَو،يِئاَضْعَأَكاَنْيَعْتَأَر.ِضْرَألٱ َمْوَيْتَبِتُكاَهُّلُكَكِرْفِسِ
-١٣و٤و٢و١٣٩:١زم(»اَهْنِمٌدِحاَوْنُكَيَْملْذِإ،ْتَرَوَّـصَت

لكةايحليصافتفرعيهللانأتاملكلاهذهدكؤتو)١٦
:يبنلاايمرإلهللالاقامكناسنإلاكلذدلوينألبقناسنإ
يفَكُتْرَوَّـصاَمَلْبَق« لٱِ

ْ
طَب
ْ

َنِمَتْجَرَخاَمَلْبَقَو،َكُتْفَرَعِن
لَعَج.َكُتْسَّـدَقِمِحَّـرلٱ

ْ
.)١:٥رإ(»ِبوُعُّشلِلًاّيِبَنَكُت

عوسيىلعرشبلااياطخهللاعضوةقباسلاةفرعملاهذهبو
لاقامكءادفلااذهبنونمؤينيذلاهئادفبعتمتييكلحيسملا
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لَلَضٍمَنَغَكاَنُّلُك«:يبنلاءايعشإ
ْ

لِم.اَن
ْ

،ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن
.)٥٣:٦شإ(»اَنِعيَِمجَمْثِإِهْيَلَعَعَضَوُّبَّـرلٱَو

ليئونامعةسينكيعار»نولامموت«روتكدلاركذ
ترضح«:لاقةصقلاهذهاكيرمأب-كايتنوببةينادمعملا

اهتلكشمتناكو،ةليلتاذةالصلاةفرغىلإةديس
.صالخلااهلاوننمةنقيتمنكتملاهنإ..نارفغلاصوصخب
نأعيطتسأيننإ..ينجعزياماذه..نولامروتكد:تلاق
يفاهتلعفيتلاياياطخبرلايلرفغينأنكميفيكىرأ
.صالخلالاونوحيسملالوبقلةليللاتمدقتدقو،يضاملا
شيعأو،ةيطخلاملاعيفشيعأتلزاميننأملعأينكلو
،نيصلخمريغسانأملاعيفلغتشأو،صّلخمريغجوزعم
اذكه؟»ًالبقتسماهلمعأسيتلاياياطخبهلعفأسيذلاامف
اياطخلانعاذام..نيريثكلاقلقتيتلاةلكشملانعتربع
؟اياطخلاهذهنارفغىلعلصحأفيك؟دعباهبكترأيتلا
تناكةنسيفلأيلاوحذنمحيسملاتامامدنع«:اهلتلق
يفاهيفتطقسيتلاكاياطخينعأ،ةلبقتسمكاياطخلك
كنألدعباهيفتطقسدقينوكتملو،ةلبقتسمتناكيضاملا
ىلعحيسملاتامامدنعو..دعبملاعلاىلإتيتأدقينوكتمل

اياطخ«نيتمئاقلااياطخلجألتامةثجلجلابيلص
لماك«هللانارفغنإفاذكهو»لبقتسملااياطخ«و»يضاملا
.»ماتو

ردابينأهيلعةيطخلعفيذلاددجتملانمؤملانإ
اَنَْفَرتْعٱِنِإ«هعمهتكرشدقفالإوهللامامأاهبفارتعالاب
اَنَرِّـهَطُيَواَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأَوُهَفاَناَياَطَخِب
.)١:٩وي١(»ٍمْثِإِّـلُكْنِم

ًالدب»لداعونيمأ«هللانإ:ةيآلاهذهلوقتاذاملنآلاو
ىتحفوؤروميحروهفاناياطخبانفرتعانإ«لوقتنأنم
تامامدنعحيسملانأوهببسلانإ؟»اناياطخانلرفغي
كلذةلبقتسملاوةرضاحلاياياطخلكلمح،بيلصلاىلع
...حيسملاتامنيحةلبقتسمتناكاهلكياياطخنأل
عمًانيمأبآلانوكييكلف،ياياطخبهللافرتعأامدنعو
البيلصلاىلعهتومبيهلإلالدعلابيلاطمددسيذلاهنبا
ةيآلاهذهنإ.اياطخنمهبفرتعأاملكيلرفغينأدب

.صالخلالاننأدعبهللادضأطخأيذلانمؤملابةصاخ

اوصلخونارفغلااولاننيذلاعيمجنأدكؤنيكلنآلا
نأبجي،ميركلاحيسملامدبهولان،حيسملادهعىلإمدآذنم
امهاسكءاوحومدآطقسامدنعف،ةيادبلانمةصقلاىلإدوعن
لوقتامكامهرتسلهدلجذخأيلهحبذءيربناويحدلجبهللا

لِجْنِمًةَصِمْقَأِهِتَأَرْمٱَوَمَدآلُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَعَنَصَو«تاملكلا
ْ

ٍد
لَأَو
ْ

ناسنإللهللانلعأةيفيكلاهذهبو)٣:٢١كت(»اَمُهَسَب
مد«يههيرعرتسوهصالخلديحولاةليسولانأهطوقسذنم
ديحولاقيرطلاوههدحومدلانأ»مدآ«فرعاذهبو»ليدبلا
َحتَالٍمَدِكْفَسِنوُدِب«هنأو،رتسلل

ْ
:٩بع(»!ٌةَرِفْغَمُلُص

٢٢(.

امهعمسأندعةنجنمهتأرماومدآهللادرطينألبقو
ءيجمبدعولاهتاملكيفلمحيناكوةيحلاىلإهثيدح
َْنيَبَوِكَنْيَبًةَواَدَعُعَضَأَو«:ةيحلللاقف،ديجملاصلخملا
ملٱ
ِتْنَأَو،ِكَسْأَرُقَحْسَيَوُه.اَهِلْسَنَوِكِلْسَنَْنيَبَو،ِةَأْرَْ
نمهتأرماومدآجرخاذكهو.)٣:١٥كت(»ُهَبِقَعَنيِقَحْسَت
كلذنأو»مدلاب«صالخلاوءادفلانأادكأتنأدعبةنجلا
ةيزجعمةقيرطبدلويسيذلا»دوعوملاصلخملامد«وهمدلا
اهسسميملءارذعنمدلويلبرشبلارئاسدلويامكال
صخشيفهللادعومتدقو،ةأرملالسنىمسُياذلو،رشب
،ِناَمَزّلٱُءْلِمَءاَجاَّـَملْنِكٰلَو«لوسرلاسلوبلاقامكحيسملا
َحتًادوُلْوَم،ٍةَأَرْمٱِنِمًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ

ْ
،ِسوُماَّـنلٱَت

َحتَنيِذَّـلٱَيِدَتْفَيِل
ْ

٤:٤الغ(»َيِّـنَبَّـتلٱَلاَنَنِل،ِسوُماَّـنلٱَت
.)٥و

أدبمنقلدق»مدآ«نأسدقملاباتكلاانلنلعيو
»ميركلايدافلاءيجم«مهلدكأو،هتيرذل»مدلابءادفلا«
نكميالهنأو»توميهةيطخلاةرجأ«نأمهلًانلعم
وأ،ةالصلاوأ،موصلابتوملااذهنمصلخينأناسنإل
،نيكسمناسنإىلإناسحإلاوأ،نامرحلابسفنلابيذعت
ميركرهاطمد»مدلابءادفلا«وهديحولاصالخلاقيرطنال
.مثإلاوةيطخلاميثارجبثولملاناسنإلامديدفي

أدبموه»ليدبلاب«ءادفلاأدبمنأميدقلادهعلاانيريو
هتدلوذإ،ةيزجعمةقيرطبميهاربإلقحسادلُونأدعبف،يهلإ
يفأرقنامكدلتنأيفيرشبءاجرلكىهتنانأدعبهمأ
َىلَعًةَرْدُقْتَذَخَأًاضْيَأاَهُسْفَنُةَراَسِناَميِإلٱِب«:تاملكلا
يِذَّـلٱِتَبِسَحْذِإ،ْتَدَلَوِّـنِّـسلٱِتْقَوَدْعَبَو،ٍلْسَنِءاَشْنِإ
مدقينأميهاربإنمهللابلط،)١١:١١بع(»ًاقِداَصَدَعَو
ميهاربإلديحولانبالاهايإًاربتعم،هلةقرحمهنباقحسإ
ةراسنمهلهيطعينأهللادصقيفناكيذلانبالاهرابتعاب
َكَديِحَوَكَنْبٱِذُخ«هللاقف،ةحلاصلاهتدارإبسحهتأرما
ملٱِضْرَأَىلِإْبَهْذٱَوَقاَحْسِإُهُّبُِحتيِذَّـلٱ

َكاَنُهُهْدِعْصَأَو،اَّـيِرُْ
جلٱِدَحَأَىلَعًةَقَرُْحم

ْ
ناكو)٢٢:٢كت(»َكَلُلوُقَأيِذَّـلٱِلاَبِ

يفميهاربإحجندقو..ميهاربإناحتماليهلإلابلطلااذه
َمَّـدَقِناَميِإلٱِب«أرقنامك»ناميإلا«قيرطنعناحتمالا
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ملٱَلِبَقيِذَّـلٱَمَّـدَق-ٌبَّـرَُجمَوُهَوَقاَحْسِإُميِهاَرْبِإ
ُهَديِحَو،َديِعاَوَْ

١١:١٧بع(»ٌلْسَنَكَلىَعْدُيَقاَحْسِإِبُهَّـنِإ:ُهَلَليِقيِذَّـلٱ
.)١٨و

نيكسلاذخأو،حبذملاىلعقحساميهاربإعضواملو
كديدمتال«لاقوءامسلانمبرلاكالمهادان،هحبذيل
كسمتملفهللافئاخكنأتملعنآلاينأل..مالغلاىلإ
.»ينعكديحوكنبا

َعَفَرَف«:تاملكلاهذهدهشملايفانهابتنايعرتستانهو
يفًاكَسُْممُهَءاَرَوٌشْبَكاَذِإَوَرَظَنَوِهْيَنْيَعُميِهاَرْبِإ لٱِ

ْ
،ِهْيَنْرَقِبِةَباَغ

لٱَذَخَأَوُميِهاَرْبِإَبَهَذَف
ْ

ِنَعًاضَوِعًةَقَرُْحمُهَدَعْصَأَوَشْبَك
.)٢٢:١٣كت(»ِهِنْبٱ

،يهلإريبدتبءاج»شبكلا«نأتاملكلاهذهيفىرنو
حيسملاءادفف»قحسا«نع»ًاليدب«وأًاضوع«تامهنأو
قوفذإ»ميكحلازيزعلاهللاريبدتوهبيلصلاىلعةيرشبلل
ناسنإلانع»ًاضوع«هبحعفادبحيسملاتامبيلصلا
يِنَّـبَحَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِنْبٱ«:لوسرلاسلوبلاقامكئطاخلا
نأاننكميحيسملايفو،)٢:٢٠الغ(»ِيلْجَألُهَسْفَنَمَلْسَأَو
الرشبلانعةيدفمدقيناويحيأنأل»ميظعلاحبذلا«ىرن
.ًاميظعًاحبذنوكينأنكمي

،يدافلاءيجمبةقداصلاهديعاومهللامدقدقل
صلخيدافلاءيجملةدكؤملاهللاديعاوميفناميإلابو
صلخناميإلااذهبلجأ.حيسملادهعلبقنونمؤملا
هببرقتيذلاهنابرقهللالبقتو،مدآليناثلانبالا»ليباه«
ُليِباَهَمَّـدَقِناَميِإلٱِب«نييناربعلاىلإةلاسرلايفأرقنامكهيلإ
ُهللاٱَدِهَشْذِإ،ٌّراَبُهَّـنَأُهَلَدِهُشِهِبَف،َنيِياَقْنِمَلَضْفَأًةَحيِبَذِِهللا

َرَظَنَف«نيوكتلارفسيفأرقناذكهو)١١:٤بع(»ِهِنيِباَرَقِل
.)٤:٤كت(»ِهِناَبْرُقَوَليِباَهَىلِإُّبَّـرلٱ

عدتبينأناسنإلالواحدقوةقيلخلاعلطمذنمنكل
هنأنظف،هرورغيحونمو،ميثألاهبلقنمًانيدهسفنل
،هيديلامعأوهتانسحبهاياطخنمصلخينأعيطتسي
مليذلا»نيياق«وهةيناسنإلاةنايدلللوألادئارلاناكو
:بابسأةثالثلكلذو،هنابرقهللالبقتي

هللاقدصيملوهف،ناميإلاقيرطنكيملهقيرطنإ:اهلوأ
نأدارأهنأ:ًايناث.صلخملاءيجمبهديعاومبنمؤيملو
ْنِم«مدقف،هيديلامعأبهاياطخنمصلخيوهللايضري
مثَأ
َْ

ضفرهللانكلو)٤:٣كت(»ِّـبَّـرلِلًاناَبْرُقِضْرَألٱِرا

نطابنمةيطخلاهتثولناسنإلمعنمناكهنألهنابرق
اهنعلضرأرامثنمهنابرقمدقهنأ:اهثلاثو.هتماهىلإهمدق
.)٣:١٧كت(ناسنإلاةيطخببسبهللا

نيياقنابرقليهلإلاضفرلااذهنيوكتلارفسلجسيو
.)٤:٥كت(»ْرُظْنَيَْملِهِناَبْرُقَوَنيِياَقَىلِإْنِكٰلَو«:تاملكلاب

ءاطغمغرو،ةيناطيشةنايد»نيياق«ةنايدتناكدقل
هسفنهبرتسينأ»نيياق«دارأيذلاةحلاصلالامعألا
ىلعماقذإ،ةمرجمسفننعءاطغلافشكنادقف،ةيراعلا
َسْيَل«لوسرلاانحويلوقياذهنعو،هحبذوليباههيخأ
ِملَو.ُهاَخَأَحَبَذَوِريِّـِّـرشلٱَنِمُنيِياَقَناَكاَمَك

َ
َّـنَأل؟ُهَحَبَذاَذا

.)٣:١٢وي١(»ٌةَّـراَبِهيِخَأَلاَمْعَأَو،ًةَريِّـِرشْتَناَكُهَلاَمْعَأ

ناكمدآدهعذنمهنأءالجوحوضويفانلنيبتياذكهو
لسريهللاىرنخيراتلاجردتعمريسنذإو،مدلابصالخلا
ءيجمببعشلااذهاوركذييكلميظعلاهبعشلهءايبنأ
فلتخمميدقتبميدقلاهبعشرمأيهارنلب،ميركلايدافلا
يحاوننمةيحانىلإزمرتةحيبذلكو،نيبارقلاوحئابذلا

أرقإ(بيلصلاىلعهتومبهمتأيذلاحيسملالمع
.نييواللارفسنمىلوألاتاحاحصألا

ىلعهديعضي»ةحيبذلا«وأ»نابرقلا«مدقمناكدقو
ناكو،اهيلإتلقتنادقهاياطخنأنلعيهنأك،ةقرحملاسأر
يهةيطخلاةرجأ«نأاهمدقملدكؤيلةحيبذلاحبذينهاكلا
ىلعيذلابطحلاقوفاهحبذدعبةحيبذلاعضيمث،»توم
،يدسجلاتوملاتجتنأةيطخلانأاهمدقملدكؤيلحبذملاران
ايؤررفسيفأرقنامكتقولاتاذيفرانلامنهجيفحرطلاو
يفًابوُتْكَمْدَجوُيَْملْنَمُّلُكَو«:انحوي حلٱِرْفِسِ

ْ
يفَحِرُطِةاََي ِ

.)٩-١:٤نييوالأرقا()٢٠:١٥ؤر(»ِراَّـنلٱَِةْريَحُب

نمدلويسحيسملانأميركلاهباتكيفهللانلعأاذكهو
محلتيبةنيدميفدلويسهنأو،)٧:١٤ءايعشإ(ءارذع
ىلعنيلجرلاونيديلابوقثمتوميسهنأو)٥:٢اخيم(
ينغلجرربقيفنفدُيسهنأو)٢٢:١٦رومزم(بيلصلا
نيريثكةيطخلمحلنوكيسهتومنأو،)٥٣:٩ءايعشإ(
تاومألانيبنمموقيسهنأو)١٢و١١و٦و٥٣:٥ءايعشإ(
.)١٦:٢١و١٢:٤٠ىتم(مايأةثالثدعب

ةروصميدقلاذنمسدقملاباتكلامسرتاوبنلاهذهبو
هبيذلاحيسملااذه.ميظعلاءادفلاعناصحيسمللةئيضم
امكباذعلاىلإاوبهذيملفمهتحارناكمىلإنونمؤملالخد
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»ةيآ«هللاهلعجيذلاحيسملااذه.باتكلاكلذفلؤمنظ
هتومبذإ»هنمةمحر«و،رشباهسسميملءارذعنمدلُوذإ
ملولحيسملااهبءاجةمحريأفالإو،نيمثآلارشبلاهللامحر
؟بيلصلاىلعاناياطخلجأنمتامدقنكي

»؟اذاملوفيك«:باتكفلؤمةلئسأرخآىلإانبيتأياذه
ىلاعتوهناحبسهللامدقيفيكمث:لاؤسلااذهيفلوقيوهو
ةرفغملاكلمييذلاوهسيلأ؟ةرفغمللًاببسنوكيلءادفلا
؟رفغيالءاشنإورفغءاشنإف؟هدحو

نوكيل،نارفغللءادفلانمدبالناكهنإ:نيلئاقبيجنو
:نولامموتروتكدلوقي!نونمؤينيذلا»رربي«و»ًاراب«هللا
نوكينأدبال»؟ناسنإلااياطخرفغينأهللانكميفيك«
هورضحأوامأطخيبصبكترااذإ..نارفغللًاساسأكانه
ىلعهنباللوقييذلاوهفيعضلاريرشلادلاولانإف،هيبأل
ال،يدلوايًانسح«هيلعةبوقععيقوتنودبوساسأريغ
.»كتحماسدقل،ةيناثةرمرمألااذهيفركفت

ًاليجملاعللجرخينأدبالزارطلااذهنمًانارفغنإ
فقننآلااننكل..نيناوقلاوقالخألائدابملكبًارتهتسم
طَأَكاَنْيَع«:سدقملاباتكلاهنعلاق،سودقهلإمامأ

ْ
ْنِمُرَه

جلٱَىلِإَرَظَّـنلٱُعيِطَتْسَتَالَو،َّـَّـرشلٱاَرُظْنَتْنَأ
ْ

.)١:١٣بح(»ِرَْو

يلكلاهلإلا..لدعلاهلإ..رونلاهلإ...سودقلاهللاانه
.فيعضلا،سجنلا،دسافلا،ئطاخلاناسنإلاهمامأوةراهطلا
؟سجنلاناسنإلاعمسودقلاهللاىقالتينأنكميفيكف

ةروفغم«:ناسنإللهللالوقيهبجومبيذلاساسألانيأ
تاذيف»رربي«و»ًاراب«هللانوكيفيك؟»كاياطخكل
؟ريرشلاناسنإلاتقولا

،ةمكحملاةعاقيفاننأضرفنل،رمألاكلروصأينعد
يهاهو،ماهتالاصفقيففقيلتقلاهتميرجمرجموهاهو
اهرظنأنكل..بيجعءودهدوسيفلخدتةمكحملاةئيه
تبكتراكنأملعناننإ«:ميثألامرجملللوقييضاقلاوه
ريغىلعانتبغروانتئيشمهذه،كلرفغنساننكلو،ةميرجلا
ىلعكتميرجيفركفتدعتالف،نوناقلانمساسأ
.»قالطإلا

رتهتسميضاقيأ:نوخرصيسةمكحملايفنيرضاحلانإ
؟نارفغللساسأريغىلعلتاقللرفغييذلايضاقلااذه
؟نوناقلاةوطسدقفييذلااذهعمتجميأو

اياطخهللارفغيهبجومبيذلاساسألاوهامنآلاو
هللادضةهجوماهنأللتقلاةميرجنمربكأاهلكو،سانلا
؟ميظعلاقلاخلاسودقلا

هللاةمكحسدقلاحورلابلوسرلاسلوبحرشيانه
ًادوُهْشَم،ِسوُماَّـنلٱِنوُدِبِهللاٱُّرِبَرَهَظْدَقَفَنآلٱاَّـمَأَو«:لوقيف
ملٱَعوُسَيِبِناَميِإلٱِبِهللاٱُّرِب،ِءاَيِبْنَألٱَوِسوُماَّـنلٱَنِمُهَل

ِ،حيِسَْ
جلٱِذِإ.َقْرَفَالُهَّـنَأل.َنوُنِمْؤُيَنيِذَّـلٱِّـلُكَىلَعَوِّـلُكَىلِإ

ْ
ُعيَِم

لٱِبِهِتَمْعِنِبًاناَّـَجمَنيِرِّـَربَتُم،ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأ
ْ

ِءاَدِف
ملٱَعوُسَيِبيِذَّـلٱ

،ِهِمَدِبِناَميِإلٱِبًةَراَّـفَكُهللاٱُهَمَّـدَقيِذَّـلٱِ،حيِسَْ
خلٱِنَعِحْفَّـصلٱِلْجَأْنِم،ِهِّـرِبِراَهْظِإل

ْ
ِلاَهْمِإِبِةَفِلاَّـسلٱاَياََط

يفِهِّـرِبِراَهْظِإل.ِهللاٱ حلٱِناَمَزّلٱِ
ْ

َوُهْنَمَرِّـَربُيَوًاّراَبَنوُكَيِل،ِِرضَا
.)٢٦-٣:٢١ور(»َعوُسَيِبِناَميِإلٱَنِم

حيسملاتومساسأىلعناسنإللهللارفغدقللجأ
لٱاَنَلِهيِفيِذَّـلٱ«هتمعنىنغبسحبيلصلاىلع

ْ
ِهِمَدِب،ُءاَدِف

خلٱُناَرْفُغ
ْ

مامأو)١:٧سسفأ(»ِهِتَمْعِنىَنِغَبَسَح،اَياََط
:ًالئاقلوسرلاسلوبفتهيهلإلايئادفلالمعلااذهةمظع
لِعَوِهِتَمْكِحَوِهللاٱىَنِغِقْمُعَلاَي«

ْ
ِنَعُهَماَكْحَأَدَعْبَأاَم!ِهِم

لٱ
ْ

.)١١:٣٣ور(»ِءاَصْقِتْسالٱِنَعُهَقُرُطَوِصْحَف

هلٱَدْنِعِبيِلَّـصلٱَةَمِلَكَّـنِإَف«
َْ

اَنَدْنِعاَّـمَأَو،ٌةَلاَهَجَنيِكِلا
ملٱُنْحَن

َةَمْكِحُديِبُأَس:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،ِهللاٱُةَوُّقَيِهَفَنيِصَّـلَخُْ
حلٱ
ْ

لٱَمْهَفُضُفْرَأَوِءاَمَُك
ْ

حلٱَنْيَأ.ِءاَمَهُف
ْ

لٱَنْيَأ؟ُميَِك
ْ

؟ُبِتاَك
لٱاَذٰهَةَمْكِحُهللاٱِلِّـهَُجيَْملَأ؟ِرْهَّـدلٱاَذٰهُثِحاَبُمَنْيَأ

ْ
ُهَّـنَألِ؟َملاَع

لٱَناَكْذِإ
ْ

يفَُملاَع حلٱِبَهللاٱِفِرْعَيَْملِهللاٱِةَمْكِحِ
ْ
َنَسْحَتْسٱ،ِةَمْكِ

لَُخيْنَأُهللاٱ
ِّـ

ملٱَص
لٱِةَلاَهَجِبَنيِنِمْؤُْ

ْ
لٱَّـنَأل،ِةَزاَرِك

ْ
َنوُلَأْسَيَدوُهَي

لٱَو،ًةَيآ
ْ

طَيَنيِّـيِناَنوُي
ْ

ملٱِبُزِرْكَنُنْحَناَنَّـنِكٰلَو،ًةَمْكِحَنوُبُل
ِحيِسَْ

لِل:ًابوُلْصَم
ْ

لِلَو،ًةَرْثَعِدوُهَي
ْ

لِلاَّـمَأَو!ًةَلاَهَجَنيِّـيِناَنوُي
ْ

:َنيِوُّعْدَم
ملٱِبَف،َنيِّـيِناَنوُيَوًادوَُهي

سوثنروك١(»ِهللاٱِةَمْكِحَوِهللاٱِةَوُّقِحيِسَْ
٢٤-١:١٨(.

ىلعةرصتنملا»هللاةوق«حيسملاءادفيفترهظدقللجأ
»هللاةمكح«ترهظامكو.)١٥و٢:١٤يسولوك(ناطيشلا
.نارفغلاناسنإلليطعأاهساسأىلعيتلا

زمرىوسنكتملميدقلادهعلايفةيومدلاحئابذلاف
عزنتنأةتبلاعيطتستالاهتاذيفاهنكل،مظعألاحيبذلل
ٍنِهاَكُّلُكَو«:نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكلاقامكةيطخلا
لِتًَةريِثَكًاراَرِمُمِّـدَقُيَوُمِدَْخيٍمْوَيَّـلُكُموُقَي

ْ
،اَهَنْيَعَحِئاَبَّـذلٱَك

لٱُعيِطَتْسَتَاليِتَّـلٱ
ْ

خلٱَعِزْنَتْنَأَةَّـتَب
ْ

يأ(اَذٰهاَّـمَأَو.َةَّـيَِط

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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خلٱِنَعَمَّـدَقاَمَدْعَبَف)حيسملا
ْ

َىلِإَسَلَج،ًةَدِحاَوًةَحيِبَذاَياََط
.)١٢و١٠:١١بع(»ِهللاٱِنيِمَيْنَعِدَبَألٱ

َُّرسُتَالَكَّـنَأل«:هللاةمحرىجرتيوهودوادلاقًاميدقو
)٥١:١٦زم(»ىَضْرَتَالٍةَقَرْحُمِب.اَهُمِّـدَقُأُتْنُكَفَّـالِإَوٍةَحيِبَذِب
َيِدْفَيْنَلُخَألٱ«نوعبرالاوعساتلارومزملالاقكلذكو
ُةَيْدِفَيِهٌةَميِرَكَو.ُهْنَعًةَراَّـفَكَهللاٱَيِطْعُيَالَو،ًءاَدِفَناَسْنِإلٱ
اخيملاقو،)٨و٤٩:٧زم(»ِرْهَّـدلٱَىلِإْتَقِلَغَف،ْمِهِسوُفُن
لٱِهَلِإلِليِنَحْنَأَوِّـبَّـرلٱَىلِإُمَّـدَقَتَأَمِب«:ًاضيأيبنلا

ْ
ْلَه؟ِّـِيلَع

ِفوُلُأِبُّبَّـرلٱَُّرسُيْلَه؟ٍةَنَسِءاَنْبَأٍلوُجُعِب،ٍتاَقَرْحُمِبُمَّـدَقَتَأ
لٱ
ْ

ْنَعيِرْكِبيِطْعُأْلَه؟ٍتْيَزِراَْهنَأِتاَوَبَرِب،ِشاَبِك
مث،يِتَيِصْعَم

ََ
٦:٦اخيم(»؟ِيسْفَنِةَّـيِطَخْنَعيِدَسَجَةَر

.)٧و

دقميدقلاذنمناسنإلانأىرنتاملكلاهذهلكنمو
نأذإهسفنءادفنعهزجعو،ةيناويحلاحئابذلازجعكردأ
هتميقيفلداعينأنكميالهتليصفتناكامهمناويحلا
وأهسفنيدفينأردقيالئطاخلاناسنإلانأامك،ناسنإلا
ذنمناسنإلاىنمتاذلو،ةاطخلارشبلانمهاوسهيدفينأ
بويأربعامك،هللاعمهحلاصييذلاحلاصملادجينأميدقلا
ِيلْثِمًاناَسْنِإَوُهَسْيَلُهَّـنَأل«:ًالئاقهاولبوهمالآقمعيفوهو
ملٱَىلِإًاعيَِمجِيتْأَنَفُهَبِواَجُأَف

ُعَضَيٌحِلاَصُماَنَنْيَبَسْيَل.ِةَمَكاَحُْ
.)٣٣و٩:٣٢يأ(»!اَنْيَلِكَىلَعُهَدَي

هديىلعهديعضيًاحلاصمدجينأبويأىنمتدقل
ىنمتقدأريبعتيفوأ،هلإكهللاديىلعهديعضيو،ناسنإك
.هسفنعمهحلاصييكل،ناسنإةروصيف»هللا«دسجتينأ

ةحلاصملاتمتبيلصلاىلعهتوموحيسملادسجتيفو
نعثحابلاناسنإلاناسلبملكتيوهوبويأاهانمتيتلا
لٱَّـنِكٰلَو«:لوسرلاسلوبلاقامك،هللاىلإقيرطلا

ْ
َنِمَّـلُك

ملٱَعوُسَيِبِهِسْفَنِلاََنَحلاَصيِذَّـلٱ،ِهللاٱ
َةَمْدِخاَناَطْعَأَوِ،حيِسَْ

ملٱ
يفَناَكَهللاٱَّـنِإْيَأ،َِةَحلاَصُْ ملٱِ

لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ
ْ

،ِهِسْفَنِلََملاَع
َهلٍبِساَحَْريَغ

ُ
ملٱَةَمِلَكاَنيِفًاعِضاَوَو،ْمُهاَياَطَخْم

ًاذِإ.َِةَحلاَصُْ
ملٱِنَعَءاَرَفُسَكىَعْسَن

طَن.اَنِبُظِعَيَهللاٱَّـنَأَكِ،حيِسَْ
ْ

ِنَعُبُل
ملٱ
،ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱَلَعَجُهَّـنَأل.ِهللاٱَعَماُوَحلاَصَتِ:حيِسَْ

.)٢١-٥:١٨وك٢(»ِهيِفِهللاٱَّـرِبُنْحَنَريِصَنِل،اَنِلْجَألًةَّـيِطَخ
ٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأل«:ًالئاقسواثوميتىلإهتلاسريفررقامكو
ُعوُسَيُناَسْنِإلٱ:ِساَّـنلٱَوِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَوٌدِحاَو
ملٱ
جلٱِلْجَألًةَيْدِفُهَسْفَنَلَذَبيِذَّـلٱ،ُحيِسَْ

ْ
٢:٥يت١(»ِعيَِم

.)٦و

نإ:سدقملاباتكلاذاتسأناجروملبماكروتكدلوقيو
دجوتال»ةيدف«ىلإةمجرتملا)Antiulutron(ةينانويلاةملكلا

ةملكاهنإفكلذقوفو،ةيآلاهذهيفالإديدجلادهعلالكيف
ًانايحأيلودبيو،ةيكيسالكلاةينانويلاةغللايفةفورعمريغ
ةديدجةملكةغايصلسلوبداقدقسدقلاحورلانأ
.ةملكلاهذهلهمادختساب

لمعىلإريشتاهنأىرن»ةيدف«ةملكلاصحفدنعو
لبناسنإلاوهللانيبتلصفيتلاةيطخلاتعفرهتطساوب
ةقطنمىلإيلقعلادوجولاةقطنمنمناسنإلاعفرلمعىلإ
هئادفبداعأدقحيسملانأينعياذهو،يحورلادوجولا
يذلارشلانأدجي،سانلاوهللانيبةرشابملاةكرشلاةيناكمإ
نأو،ليزُأدق،هللاابميلسلاساسحالاهدقفأو،هينيعىمعأ
،هتايحيفًايلمعًارابتخاحبصأهللانيبوهنيبرشابملالماعتلا
،ةيطخلانعةيقيقحلاةبوتلابطورشمءادفلاتاكربلاونف
لَواوُبوُت«حيسملاعوسيبيصخشلايبلقلاناميإلاو

ْ
ُّلُكْدِمَتْعَي

ملٱَعوُسَيِمْسٱَىلَعْمُكْنِمٍدِحاَو
خلٱِناَرْفُغِلِحيِسَْ

ْ
اوُلَبْقَتَف،اَياََط

لٱِحوُّرلٱَةَّـيِطَع
ْ

يبلقلاناميإلااذهو)٢:٣٨عأ(»ِسُدُق
سلوبلاقامكتاهاجتالاوةايحلايفًايقيقحًارييغتثدحي
يفٌدَحَأَناَكْنِإًاذِإ«:لوسرلا ملٱِ

.ٌةَديِدَجٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ
لٱُءاَيْشَألٱ

ْ
لٱاَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

ْ
٢(»ًاديِدَجَراَصْدَقُّلُك

.)٥:١٧وك

يفرارمتسالاىلعئطاخلاعجشيالحيسملاءادفف
ًاديدجًابلقهيطعيو،هتايحريغيسكعلاىلعلبهاياطخ
.هللاىلإهجتي

ًالمعناكبلصلانإ؟اذاملوفيكباتكفلؤملاقاذإو
بناجنمكلذكناكدقللجأ:هانبجأ،ًايشحووًايجمه
سابارابراتخامويهرشةمقيفرهظيذلاناسنإلا،ناسنإلا
حيسملاعوسيبلصينأسطاليبنمبلطو،ةيرحللصللا
هسفنةيامحىلعًارداقدجملاهلحيسملاناكدقلو،سودقلا
ةباينًاعوطتومينأىضتراهنكل،بيلصلانعيحنتلاو
يففءايشألالكقلاخلبرشبلاقلاخهنألو،رشبلانع
تعضوولةميقاهنعديزيهنألهتقيلخيدفينأًاذإهتردق
نعريفكتللةيافكلاهمديفناكاذل،نازيملاةفكيفهمامأ

ٌةَراَّـفَكَوُهَو«لوسرلاانحويهنعلاقامكهلكملاعلااياطخ
ِخل
َ

ِخلَسْيَل.اَناَياَط
َ

ِخلْلَب،ْطَقَفاَناَياَط
َ

لٱِّـلُكاَياَط
ْ

»ًاضْيَأَِملاَع
همدبىدفيذلا»ميظعلاحبذلا«وهناكلجأ)٢:٢وي١(
.ناسنإلا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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فرع،هتيجمهوناسنإلاةيشحوًامدقمهللافرعدقو
لَقِراَكْفَأِرُوَّـصَتَّـلُكَّـنَأ«

ْ
:٦كت(»ٍمْوَيَّـلُكٌريِّـِرشَوُهاَمَّـنِإِهِب

ةيرشبلاريخلهتيجمهوناسنإلارشهتمكحبلّوحهنكلو)٥
هتاملكيفسرطبررقامكاهرازوألاقثأتحتةحزارلا
ملٱِهللاٱِةَروُشَمِبًامَّـلَسُمُهوُمُتْذَخَأاَذٰه«:ةلئاقلا

لِعَوِةَموُتْحَْ
ْ

ِهِم
مثَأيِدْيَأِبَوِ،قِباَّـسلٱ

ََ
لَتَقَوُهوُمُتْبَلَصٍة

ْ
هذهو)٢:٢٣عأ(»ُهوُمُت

اَنَّـنِكٰلَو«:تاملكلابسلوباهحضوأيتلاةيهلإلاةمكحلايه
ملٱِبُزِرْكَنُنْحَن

لِل:ًابوُلْصَمِحيِسَْ
ْ

لِلَو،ًةَرْثَعِدوُهَي
ْ

!ًةَلاَهَجَنيِّـيِناَنوُي
لِلاَّـمَأَو

ْ
ملٱِبَف،َنيِّـيِناَنوُيَوًادوَُهي:َنيِوُّعْدَم

ِةَمْكِحَوِهللاٱِةَوُّقِحيِسَْ
.)٢٤و١:٢٣وك١(»ِهللاٱ

نأءافعضلاسانللءيشلكىلعرداقلاهللاحمسدقل
يذفنمو،ةباينلاو،نيفلحملاو،يضاقلاو،ةمكحملااونوكي
نأدبالناكيذلاتوملامكحهنبايفاوذفنيىتح،نوناقلا
ذإمهبةيطخلاهتلعفامةعاظفىدماوريىتحو،مهيفذفني

امدنعكلذو،مهيلإنسحأيذلاهللانبانوبلصيمهتلعج
.مهلجألتاميذلاصخشلاةقيقحنمنودكأتي

رشلابفسويمهاخأبوقعيءانبألماعميدقلايفو
ىلإمهرودبهوعابنيذلا،نييليعامسالاراجتللًادبعهوعابف
فسويريخلمهرشلوحهللانكلو،رصميف»رافيطوف«
نيلئاقهيبأتومدعبهيلإاوتأاملو.مهريخوسانلاريخو
!ِهآ:َفُسوُيِلَنوُلوُقَتاَذَكٰه:ًالِئاَقِهِتْوَمَلْبَقىَصْوَأَكوُبَأ«
َهلَلاَقَف...َكيِبَأِهٰلِإِديِبَعِبْنَذْنَعْحَفْصٱ

ُ
َال:ُفُسوُيْم

ُهللاٱاَّـمَأ،ًاَّرشِيلْمُتْدَصَقْمُتْنَأ؟ِهللاٱَناَكَماَنَأْلَهُهَّـنَأل.اوُفاََخت
لٱاَمَكَلَعْفَيْيَكِل،ًاْريَخِهِبَدَصَقَف

ْ
»ًاريِثَكًابْعَشَيِيْحُيِل،َمْوَي

.)٢٠-٥٠:١٦كت(

هوبلاصهبدصق»حيسملابلص«يفًاضيأناكاذكه
نوكينأدباليدافلانألو،ًايدبأءادفهللاهبدصقو،ًارش

ذإ،ءادفلاةيلمعقحبممتييكلدحاوتقويفًاناسنإوًاهلإ
وأهعونناكًايأناويحلانوكينأغاستسُيالولقعيال
هبلانيليمتحرمأءادفلانألو،ناسنإللءادفهتليصف
حيسملانأبناميإلامتحتيببسلااذهلف.نارفغلاناسنإلا

.هللاوه

وهحيسملانأبناميإلاةيمتحلثلاثلاببسلا)٣(
لوأنم:ناسنإللهتاذنعهللانالعإةيمتحوه،هللا
يذلاهلإلانعناسنإلاةركفنإ،توهاللاملعئدابم
سانلانأل،ةيلمعلاهتايحيفقيمعلااهرثأعبطتهدبعي
لاقامكهنودبعييذلاهلإلابةيمويلامهتايحيفنولثمتي
ِمل«:تاملكلايفرومزملابتاك

َ
َوُهَنْيَأ«:ُمَمُألٱُلوُقَياَذا

ٰهلِإ
ُ

ٰهلِإَّـنِإ»؟ْمُه
َ

يفاَن ٌةَّـضِفْمُهُماَنْصَأ.َعَنَصَءاَشاَمَّـلُك.ِءاَمَّـسلٱِ
َهل.ِساَّـنلٱيِدْيَأُلَمَع،ٌبَهَذَو

َ
َهل.ُمَّـلَكَتَتَالَوٌهاَوْفَأا

َ
ٌُنيْعَأا

َهل.ُِرصْبُتَالَو
َ

َهل.ُعَمْسَتَالَوٌناَذآا
َ

َهل.ُّمُشَتَالَوُرِخاَنَما
َ

ٍدْيَأا
لَتَالَو

ْ
َهل.ُسِم

َ
.اَهِرِجاَنَحِبُقِطْنَتَالَو،ِيشْمَتَالَوٌلُجْرَأا

١١٥:٢زم(»اَهْيَلَعُلِكَّـتَيْنَمُّلُكْلَب،اَهوُعِناَصُنوُكَياَهَلْثِم
-٨(.

هقوشدسجتوهللاىرينأناسنإلاقاتءدبلاذنمفاذل
ْنَأيِنيِطْعُيْنَم«:بويألاقف،مدقلايسيدقتاملكيف
ِينِرَأ«:ىسوملاقو)٢٣:٣يأ(»!ِهِّـيِسْرُكَىلِإَِيتآَفُهَدِجَأ

ِتاَواَمَّـسلٱُّقُشَتَكَتْيَل«:ءايعشإلاقو)٣٣:١٨رخ(»َكَدَْجم
وي(»اَناَفَكَوَبآلٱاَنِرَأ«:سبليفلاقو)٦٤:١شإ(»ُلِزْنَتَو
١٤:٨(.

قلخدقلف،ًابيرغًارمأسيلهللاةيؤرلناسنإلاقوشو
ةيطخلايفناسنإلاطقسينألبقو،هتروصىلعناسنإلاهللا

يفهيلإيتأيهللاناكدقلف،هللاعمةرشابمةقالعهلتناك
طقساملف،هللاىأردقهتراربيفناسنإلانأودبيو،ةنجلا
تناكيتلاةيقيقحلاةروصلاتهوشتو،هنهذيفةيطخلاترثأ

ديعيلًائيشهللالمعينأدبالناكف،هللانعهركفيف
منرملاربعًاميدقو،ناسنإلانهذىلإةحيحصلاهتروص
َىلِإُلَّـيِإلٱُقاَتْشَياَمَك«:تاملكلابهللاىلإهقوشنعيربعلا

ملٱِلِواَدَج
ْ
.)٤٢:١زم(»ُهللاٱاَيَكْيَلِإِيسْفَنُقاَتْشَتاَذَكٰهِهاَيِ

ةعيبطلايفهللاىرننأعيطتسناننإ:لئاقلوقيدقو
لٱَو،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا«نأًانيقيواهقلخيتلا

ْ
ُكَلَف

يفةرهاظلاهللاةردقنكل)١٩:١زم(»ِهْيَدَيِلَمَعِبُِربُْخي
هنعهللادعببهرعشتلب،هتهافتبناسنإلارعشتةعيبطلا
اَذِإ«تاملكلابكلذنعداودربعامكهبهمامتهامدعو
لٱ،َكِعِباَصَأَلَمَعَكِتاَواَمَسىَرَأ

ْ
،اَهَتْنَوَّـكيِتَّـلٱَموُجُّنلٱَوَرَمَق

زم(»!ُهَدِقَتْفَتىَّـتَحَمَدآُنْبٱَوُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهْنَمَف
.)٤و٨:٣

ناسنإللنلعيلهللادسجتينأمتحملانمناكدقفًاذإ
قئاقدبهمامتهاهلدكؤيو،هبهتيانعهلرهظيو،هنمبيرقهنأ

.هبلققاوشأتقولاتاذيفعبشيو،هتايح

اونمآنوينثولاف،ناسنإلاءاجروهًامئادناكهللادسجتو
ِهلآلٱَّـنِإ«:ابانربوسلوبنعاولاقفهللادسجتناكمإب

َ
َة

.)١٤:١١عأ(»اَنْيَلِإاوُلَزَنَوِساَّـنلٱِباوُهَّـبَشَت

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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يفأرقننحنفدسجلايفهللاروهظةيناكمإباونمآدوهيلاو
َرَهَظَو«:تاملكلايفميهاربإلبرلاروهظنعنيوكتلارفس
يفٌسِلاَجَوُهَواَرَْممِتاَطوُّلَبَدْنِعُّبَّـرلٱُهَل خلٱِباَبِ

ْ
َتْقَوِةَمَْي

.)١٨:١كت(»ِراَهَّـنلٱِّـرَح

لجرةروصيفهتأرماوحونملهللاروهظنعأرقنكلذكو
ملٱِتَعَْرسَأَف«:تاملكلايف

:اَهَلُجَرَْتَربْخَأَوْتَضَكَرَوُةَأْرَْ
بيهليفلجرلادعصنأدعبو»ُلُجَّـرلٱَِيلىَءاَرَتْدَقاَذَوُه
هللاوهناكلجرلاكلذنأحونمكردأ،ءامسلاىلإحبذملا

ْدَقاَنَّـنَألًاتْوَمُتوُمن«هتأرماللاقفلجرةروصيفًارهاظ
.)٢٢و١٣:١٠ضق(»َهللاٱاَنْيَأَر

ةنسربمسيدددعيف»يكزدمحأ«روتكدلابتكدقو
هذه»سانلاوهللا«ناونعبلاقميفلالهلاةلجمنم١٩٥٦

:تاملكلا

ريغو،اهسحتامرادقمبءايشأللبيجتستةماعلانإ«
.ضرألاوءامسلاألمولو،ةجردمهيعويفلقأسوسحملا

تبسن،دسجتيالامديسجتو،مهبملاحاضيإليبسيفو
هللاىنعملًابيرقت،ديسجتلاوفلتأيامهللاىلإًاعيمجنايدألا
لكيفسانلاروهمجمهدعبةماعلاو،ةماعلاماهفأنم
.اذهاننامزىلإو،نامز

:ًاديهللانآرقلاىطعأو

َقْوَفِهللاٱُدَيَهللاٱَنوُعِياَبُياَمَّـنِإَكَنوُعِياَبُيَنيِذَّـلٱَّـنِإ«
.)٤٨:١٠حتفلاةروس(»ِْمهيِدْيَأ

:ًاهجوهللانآرقلاىطعأو

جلٱوُذَكِّـبَرُهْجَوىَقْبَيَوٍناَفاَهْيَلَعْنَمُّلُك«
ْ

ِلََال
.)٢٧و٥٥:٢٦نمحرلاةروس(»ِماَرْكِإلٱَو

:ًانيعهللانآرقلاىطعأو

ًةَّـرَمَكْيَلَعاَّـنَنَمْدَقَلَوىَسوُماَيَكَلْؤُسَتيِتوُأْدَقَلاَق«
يفِهيِفِذْقٱِنَأىَحوُياَمَكِّـمُأَىلِإاَنْيَحْوَأْذِإىَرْخُأ ِتوُباَّـتلٱِ
يفِهيِفِذْقٱَف لٱِ

ْ
لَفِّـمَي

ْ
لُي
ْ

لٱِهِق
ْ

ٌوُّدَعَوِيلٌوُّدَعُهْذُخْأَيِلِحاَّـسلٱِبُّمَي
لَأَوُهَل

ْ
هطةروس(»يِنْيَعَىلَعَعَنْصُتِلَويِّـنِمًةَّـبََحمَكْيَلَعُتْيَق

٣٩-٢٠:٣٦(.

يطعتوذخأتديهللاناكامو

هوجولاتينفدقوىقبيهجوهللاناكامو

ىرتالمث،ىرتنيعهللاناكامو

ه.ا»هنمدباليذلاديسجتلاهنإ

تاذو،ءامسلايفدوجومهللانأاهلفطملعتمألاتناك
رسنعهمأهتلأساملف،ىكبوءامسلاىلإريغصلاعلطتموي
:لاقهئاكب

.»هارأيكللزنيوءامسلاهللاحتفينأامامايديرأ«

هتاذنعنلعييكلحيسملايف»هللا«دسجتدقلو
ُِّرسَوُهٌميِظَعِعاَْمجِإلٱِبَو«سلوبلاقامكسانللهتافصو
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱ جلٱِ

ْ
يفَرَّـَربَت،ِدََس ِملىَءاَرَت،ِحوُّرلٱِ

َ
،ٍةَكِئَال

يفِهِبَنِموُأ،ِمَمُألٱَْنيَبِهِبَزِرُك لٱِ
ْ

يفَعِفُرِ،َملاَع ملٱِ
يت١(»ِدْجَْ

٣:١٦(.

ةديقعىلعمهدحأمجهت١٩٦٦ةنسرهظباتكيف
يفهللاروهظناكلًاقحًاهلإحيسملاناكول«:لاقفدسجتلا
ريكفتلاىلعشيوشتلاىلإةيعادةيرشبلاةروصلاكلت
يفهروهظبهللانأذإهللاىلعفرعتلاليبسيفيناسنإلا
نعسانللفشكو،هتاذنلعأدقةدسجملاةروصلاكلت
،ةليوطًاروهدلظنأدعب،مهلًاينادمًابيرقراصو،ههجو
هيوتحتالوراصبألاهلانتال،هلالجوهئاهبيف،مهنعًابجحم
!لوقعلا

،لقعلادورشلةيعادهنأقوف-عقاولايف-نالعإلااذهف
،هللانأشنمللقينالعإوه-هللاتاذيفركفلاتتشتو
امو،هتمظعوهلالجنمريثكلاببهذيوهردقصقنيو
.لاعتملاريبكلاهللاعوضخلاوءالولارعاشمنمسوفنلاىقلتت

!باجحءارونمهيلإرظنتنيح

،لوهجملاىلإاهقاوشادقوتت،ةعلطةيرشبلاسفنلاف
وأ،لوهجملااهلفشكنااذإف،بيغلاملاعىلإاهتاعزنكرحتتو
اذهوحناهقاوشأتدربو،اهتاعزنتنكسبيغلااهلرهظ
!هنعثحبلايفدجتوهيلإىعستتناكيذلا،ءيشلا

-هتلاحتسانيقيىلع-ًانايعسانللهللارهظولو«
يذلامويلاءاجلو،نيحدعبسوفنلانمهتبيهتطقسل

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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نمدحاوك،سانلانيبحوريوودغيوهو»هللا«حبصي
ه.ا»!سانلا

الاهنكلرشبلاىلعقدصتزارطلااذهنمتاملكو
ءارونوفتخينيحمهتبيهدادزترشبلانال،هللاىلعقدصت

رهظتفسانلانيبنوجمدنينيحمهتبيهطقستو،باجح
يأيفدادزتهتبيهنإفالعولجهللاامأ،مهاياطخومهبويع
ذيملتلااذوهيءاجامدنعفاذلوسانللاهبرهظيةروص
نيسيرفلاوةنهكلاءاسؤردنعنممادخلاو،دنجلاو،نئاخلا
ذئنيحأرقنحيسملاىلعضبقللحالسوحيباصمولعاشمب
ملاَعَوُهَوُعوُسَيَجَرَخَف«تاملكلا َلاَقَو،ِهْيَلَعِيتْأَياَمِّـلُكِبٌِ

َهل
ُ

طَتْنَم«:ْم
ْ

َهلَلاَق.»َّـيِِرصاَّـنلٱَعوُسَي«:ُهوُباَجَأ»؟َنوُبُل
ُ

:ْم
لَسُماَذوَُهيَناَكَو.»َوُهاَنَأ«

ِّـ
َلاَقاَّـمَلَف.ْمُهَعَمًافِقاَوًاضْيَأُهُم

َهل
ُ

لٱَىلِإاوُعَجَر»َوُهاَنَأِّـينِإ«:ْم
ْ

وي(»ِضْرَألٱَىلَعاوُطَقَسَوِءاَرَو
٦-١٨:٤(.

نوعجارتيف،هيلعضبقللدونجلابهذيًامهتمتيأرلهف
؟ضرألاىلعهلالجمامأنوطقسيو،هدجمءاهبمامأ

تومنعو،نويلبانىلعضبقلانعخيراتلاانثدحدقل
ـهــبـعــشـهـساديذــلا»ـيـنـيـلـوـسـوـم«يلـاـطــيإلارـوـتـاــتـكدــلا
مامأنوطقسيةوقلازكرميفًادونجرنملف...مادقألاب
طقسأ،دجملاهلحيسملانكل...ضرألاىلعامهنمدحاو
يكل،هيلعضبقللاوؤاجنيذلادونجلاهتوهالدجموهئاهبب
ًاعوطلبهنمًازجعسيلتومللهتاذملسهنأانلنلعي
.انئادفلًارايتخاو

،ةلطابةجح،هتبيهطقسيهللادسجتنألئاقلاةجحو
هنوري،هباحريفوهللاعممهتيدبأنوضقيفوسسانلاف
هصخشلًالالجإوهمادقًاعوشخنودادزيوهيلإنوثدحتيو
.همساكرابت

ىلإلزنينأىلعأللنكمملانمهنأانملعتةعيبطلانإ
ىلإهتاذنميقترينأىندألاىلعليحتسيامنيب،ىندألا
:»ناميإلاقطنم«هباتكيف»يلنف.ه.م«لوقي.ىلعألا
،ةيندعملاةكلمملا:ثالثكلاممىلإانلوحملاعلامسقناننإ«
يقترينليندعملاو،ةيناويحلاةكلمملاو،ةيتابنلاةكلمملاو
يندعملاىلإردحنييتابنلانكل،ةيتابنلاةلكمملالخديل
نلًاضيأهرودبيتابنلاو..تابنكهءاذغهنمدمتسيل
يناويحلانكلو،ةيناويحلاةكلمملاىلإهتكلممدودحىدعتي
ًاءزجذئدنعيتابنلاحبصيفهلًاماعطهنودامملعجيفلزانتي
نعًازجاعًاريحتمفقيناسنإلااذكه،هنمىلعأماظننم

هسفنرهظأفيناحورلا«لزناذإالإ،حورلاملاعرارسأفاشتكا
هسفنرهظأولزانتامنيحهللاهلعفامًامامتاذهو»ناسنإلل

.»حيسملاعوسيصخشيف

هللادسجتةقيقحنعسدقملاباتكلاهلاقاموهاذهو
.ميركلاحيسملاصخشيف

يف«:أرقنانحويليجنإيفف لٱِ
ْ

لٱَناَكِءْدَب
ْ

لٱَو،ُةَمِلَك
ْ

ُةَمِلَك
لٱَناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَك

ْ
لٱَو...َهللاٱُةَمِلَك

ْ
ًادَسَجَراَصُةَمِلَك

ًاءوُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَو
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا...ًاّقَحَوًةَمْعِن

ْ
َوُهيِذَّـلٱُديِحَو

يف .)١٨و١٤و١:١وي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ

انرأديساي«:حيسمللسبليفلوقيليجنإلاتاذيفو
.»اَناَفَكَوَبآلٱاَنِرَأ،ُدِّـيَساَي«:ًالئاقهيلعدريف»انافكوبآلا
اَييِنْفِرْعَتَْملَوُهُتَّـدُمِهِذٰهًاناَمَزْمُكَعَماَنَأ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق
اَنِرَأَتْنَأُلوُقَتَفْيَكَف،َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا!ُسُّبُليِف
يفاَنَأِّـينَأُنِمْؤُتَتْسَلَأ؟َبآلٱ يفَبآلٱَوِبآلٱِ -١٤:٨وي(»َّـِ

١٠(.

:ًالئاقسوثنروكيفنيسيدقلاىلإلوسرلاسلوببتكيو
ملٱِبْلَب،اَنِسُفْنَأِبُزِرْكَناَنْسَلاَنَّـنِإَف«

ْنِكٰلَو،ًاّبَرَعوُسَيِحيِسَْ
ْنَأَلاَقيِذَّـلٱَهللاٱَّـنَأل.َعوُسَيِلْجَأْنِمْمُكَلًاديِبَعاَنِسُفْنَأِب
لُظْنِمٌروُنَِقْرشُي

ْ
يفَقَْرشَأيِذَّـلٱَوُه،ٍةَم ِةَراَنِإل،اَنِبوُلُقِ

يفِهللاٱِدَْجمِةَفِرْعَم ملٱَعوُسَيِهْجَوِ
.)٦و٤:٥وك٢(»ِحيِسَْ

يفَناَكَهللاٱ«:مهلبتكيةيناثةرمو ملٱِ
لٱًاِحلاَصُمِحيِسَْ

ْ
ََملاَع

َهلٍبِساَحَْريَغ،ِهِسْفَنِل
ُ

.)٥:١٩وك٢(»ْمُهاَياَطَخْم

وأليئاخيمكالملاهجويفهللاىرننأعيطتسنالاننإ
وأىسومهجويفهللاىرننأعيطتسنالو،ليئاربجكالملا
.ءايعشإ

امك»حيسملاعوسيهجو«يفهللاىرننأعيطتسناننكل
.)١٤:٩وي(»َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«كرابملاهمفبلاق

؟هللاوهنم:رشبلالأسميدقلاذنم

؟سودقهلإوهوه:اولأس

نأسودقلاهصخشيفانيأرفانضرأىلإحيسملاءاجو
:نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكهنعلاقامك»سودق«هللا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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خلٱِنَعَلَصَفْنٱِدَق،ٍسَنَدَالَوٍَّرشَالِبٌسوُّدُق«
ْ

َراَصَوِةاَُط
.)٧:٢٦بع(»ِتاَواَمَّـسلٱَنِمَىلْعَأ

نأهنكميله؟ءيشلكىلعرداقهللاله:اولأس
مطحينأو؟توملامزهينأو؟ضرملاو؟ةعيبطلاىلعرصتني
؟مالظلاتاوق

ميقيو،صربألايفشيو،رحبلاتكسيحيسملاانيأرو
.ناطيشلاناطلسنمسانلاررحيو،ربقلانمرزاعل

؟ناسنإلاينبهللابحيله:اولأس

:ًالئاقناسنإلاينبلهللابحانلنلعيلحيسملاءاجو
لٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْملُهَّـنَأل«

ْ
لٱَنيِدَيِلَِملاَع

ْ
ِهِبَصُلْخَيِلْلَبَ،َملاَع

لٱ
ْ

ُهَّـنَأل،َنيِدْدَقُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَو،ُناَدُيَالِهِبُنِمْؤُييِذَّـلَاُ.َملاَع
لٱِهللاٱِنْبٱِمْسٱِبْنِمْؤُيَْمل

ْ
.)١٨و٣:١٧وي(»ِديِحَو

يفهتاذًانلعمهاياجسوهتافصلكيفهللاانيأراذكهو
ىلإةلاسرلابتاكلاقامكحيسملاعوسيهنباصخش
ٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا«:نييناربعلا
يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَكٍقُرُطَو يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ :١بع(»ِهِنْبٱِ
١(.

نأبناميإلانيبًاريبكًاقرفكانهنألوقننأدبالانهو
،»يهلإصخش«حيسملانأبناميإلاو»هللا«وهحيسملا
حيسملاةيهلإ«نيبو»Deityحيسملاتوهال«نيبقرفلاف

Divinity«نوكينأنودًايهلإءرملانوكيدقف،ريبكقرف
توهالبةصاخلاتايآلاحرشننيحاذهحضونسو.ًاهلإ
يفانظافلأرايتخابةيانعلاةرورضبيفتكنانهاننكل،حيسملا
نعةيرصعلاراكفألابألتماملاعيفحيسملانعثيدحلا
هنأىنعمب»حيسملاةيهلإب«نونمؤينويرصعلافميركلاهصخش
ىنعمبحيسملاتوهالبنونمؤيالمهنكلو»يهلإصخش«
.دسجلايفرهظيذلا»نبالا«هنأ

نعثيدحلاو»Logosةملكلا«مسابحيسملاىمسدقل
نأبلوقلابانهيفتكناننكلتادلجمىلإجاتحيمسالااذه
:ينعي»ةملكلا«مسالااذه

زم(»ُتاَواَمَّـسلٱِتَعِنُصِّـبَّـرلٱِةَمِلَكِب«ةقلاخلاةوقلا)١(
)١:٣كت(»ٌروُنَناَكَف»ٌروُنْنُكَيِل«:ُهللاٱَلاَقَو«)٣٣:٦
ةوقلا)٣(ينعيو»يهلإلالقعلاوأركفلا«)٢(ينعيو

ريبعتلا)٤(ينعيو)١:٣بع(دوجولااذهلةلماحلاوةظفاحلا
.ناسنإلانهذلهللانعموهفملا

نأردقتله:لاؤسلااذهدليفنيرجرتسمباشلأس
؟»ةملكلا«حيسملاعوسييمساذامل:يلرسفت

ةطساومالكلانأدقتعأ«:دليفنيرجرتسمباجأ
مهافتلاةطساوهنأل»ةملكلا«وهحيسملاو،رشبلانيبمهافتلا
.)٢:٥يت١(»سانلاوهللانيب

ىضرينأروصتتفيك:لوقلابمهدحأضرتعيدقانه
نأسانللحمسينأو،ناسنإلاةروصيفدسجتينأبهللا
ىلعهوبلصيو،هودلجيو،هيلعاوقصبيو،ههجوىلعهومطلي

؟بيلص

،اذهلكهباولعفينأسانللحمسدقهللانإ:لوقأو
نأكنكميله..مهبولقيفرشلاقمعىدممهلرهظيل
،ىضرملاًايفاش،ءارقفلاىلعًانسحملوجيًاناسنإروصتت
ليلجوهاملكًالعاف،ىنازحلانويعنمعومدللًاحسام
يأب..هنولتقيوهوبرضيفسانلاهيلععمتجيمث.ليمجو
دوسألارشللهارتروصتيأو،سانلاءالؤهىلعمكحتمكح
!!؟مهبولقيفمثاجلا

ميقيو،ىضرملايفشيو،عايجلامعطيحيسملاءاجاذكه
»ساباراب«همساصللةايحلاوةيرحلاسانلاراتخاف،ىتوملا
هللارهظأاذكهو،بيلصلاىلعتوملاىلإحيسملااوداقو
،مهتمعطأيتلاديلااوضعذإسانلابةيطخلاهتلعفامىدم
كاذاولتقو،لامجلاوقحلاوريخلابمهثدحيذلامفلااوبرضو
.ةايحلاوةكربلاوةحصلامهبهويذلا

اولتقدقل!هولتقامالك:ًالئاقحيصيدقمهدحأنكل
ىقلأيذلانئاخلاهذيملتاذوهياولتق:..هبًاهيبشًاصخش
تومنماجندقفحيسملاامأحيسملاهبشهللاهيلع
.بيلصلا

»يلنف.ه.م«راكفأبنينيعتسمءاعدالااذهىلعدرنو
اذهيف١٩٥٩ةنسةراسلارابخألاةلجميفهانبتكامعم
:لوقنفعوضوملا

وهوهنأبنظننأهللاىلعحيرصلافيدجتلانمهنإ)١(
لكشريغف،سانلاعدخدقبذكلانعهزنملانيمألا
ىلعرشبلانييالمبررغكلذبو،حيسملالكشىلإ»اذوهي«

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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نلهللانأداقتعالاىلإسانلادوقييذلارمألا،نورقلاىدم
-مهقبسدقفعادخنمهوفرتقاامىلعًاضيأسانلابقاعي

يهخيراتلايفةعدخربكألمعيف-هنأشلجاشاح
.حيسملالكشىلإاذوهيلكشرييغتةعدخ

حيسملاعابتأنأبلبقينألقعلاغيستسيال)٢(
الةعدخلجأنمهليبسيفتوملاباوضردقهييراوحو
نوتومينوناكمهنأذإ،يحيسملاناميإلاةقيقحيفاهللصأ
حيسملانأبيرهجلامهنالعإوهديحولامهءاجرونييالملاب
.بيلصلاىلعمهلجألتام

ىلعبلُصيذلاصخشلانوكينأليحتسملانم)٣(
اهبقطنيتلاةعبسلالاوقألاف،حيسملاريغًاصخشبيلصلا
اذوهييدانينألقعيالو،هتيصخشةقيقحدكؤتبولصملا
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«:الئاقميظعلاسودقلاهللاميثألانئاخلا

ُ
،ْم

لجسيخيراتلاف)٢٣:٣٤ول(»َنوُلَعْفَياَذاَمَنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأل
يقنلاءاوهلااوممسمهنأبيلصلاتوماوتامنيذلانع
دقفبولصملاكاذامأ،عينشلامهفيدجتو،ةرذقلامهمئاتشب
بيلصلاةكرعميفقحاسلاهراصتناىدصءاجرألاتددر

)١٩:٣٠وي(»َلِمْكُأْدَق«:لاقنيح

ةملكنمةرابعلاهذهفلأتتةيلصألاةينانويلاةغللايفو
يفلامعتسالاةعئاشةملكتناكو»يتسلتت«يهةدحاو
ناكاهعفدقاقحتسال»ةلايبمك«ديدستدنعفةيراجتلاةايحلا
ينعتيتلا»يتسلتت«ةملكاههجوىلعبتكيديفتسملا
ةخرصنكتملفنذإ»تيغلأ،تلمك،تهتنا،تددس«
.نجشلاريثتسئايةثاغتشاتوملاعراصيوهوحيسملا
لبنويرصعلايعديامكليوط»ءامغإ«ىلإاهدعبملستسا
ىحموهللالدعبيلاطمددسرصتنمفاتهتناكيرحلاب

بولصملانكيملفنذإو،هولبقينملكنعاياطخلاكص
.ميركلايدافلاحيسملاناكلباذوهي

حيسمللاذوهيميلستنعأبنأفقبسميدقلادهعلانإ)٤(
لَو،ًاريِّـِرشِهْيَلَعَتْنَأْمِقَأَف«:لاقفيدبألاهريصمنعو

ْ
ْفِقَي

َّـبَحَأ...ُرَخآاَهْذُخْأَيِلُهُتَفيِظََو...ِهِنيِمَيْنَعٌناَطْيَش
لٱِبَّـَرسُيَْملَو،ُهْتَتَأَفَةَنْعَّـللٱ

ْ
-١٠٩:٦زم(»ُهْنَعْتَدَعاَبَتَفِةََكَرب

:ًاضيأ،رخآعضوميفلاقو.)٢٠-١:١٦لامعأأرقا٢٠
َّـَيلَعَعَفَر،يِزْبُخُلِكآ،ِهِبُتْقَثَويِذَّـلٱ،يِتَمَالَسُلُجَر«
نألبقاذوهينعحيسملاثدحتدقو)٤١:٩زم(»ُهَبِقَع
ٌبوُتْكَمَوُهاَمَكٍضاَمِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنِإ«:لاقفليلقبهملسي
.ِناَسْنِإلٱُنْبٱُمَّـلَسُيِهِبيِذَّـلٱِلُجَّـرلٱَكِلٰذِلٌلْيَوْنِكٰلَو،ُهْنَع
.)٢٦:٢٤تم(»ْدَلوُيَْملْوَلِلُجَّـرلٱَكِلٰذِلًاْريَخَناَك

يفزاجوبلصلاةعاس»عوسيمأميرم«ترضح)٥(
)٢:٢٥ول(»خيشلاناعمس«اهأبنأامكملألافيساهسفن
نذإحيسملاهنأدوهيللهبشوبلُصيذلاوه»اذوهي«ناكولف
ربختاهوتلتبهذلوةقيقحلاهذهب»مألابلق«سحأل
عوسياهنباوهسيلبيلصلاىلعيذلانأذيمالتلا
.حيسملا

تمتدقو،تاوبنلاعوضومحيسملابلصناك)٦(
،اذوهيوهبلُصيذلانوكينأليحتسملانمفهيفتاوبنلا
اَّـَملٍذِئَنيِح«:تاملكلاهنعأرقناننكلًابولصمتميملاذوهيف
َنِمَنيِثَالَّـثلٱَّـدَرَوَمِدَن،َنيِدْدَقُهَّـنَأُهَمَلْسَأيِذَّـلٱاَذوَُهيىَأَر
لٱ
ْ

لٱِءاَسَؤُرَىلِإِةَّـضِف
ْ

َقَنَخَوىَضَمَّـمُث...ِخوُيُّشلٱَوِةَنَهَك
تامدقاذوهينوكيفيكف)٥و٢٧:٣تم(»ُهَسْفَن
؟!تقولاتاذيفًاقونخمتامو،ًابولصم

بلصتقوةعيبطلايفتثدحيتلارهاوظلادكؤت)٧(
نكيمللب،اذوهينوكينأنكميالبولصملانأب،حيسملا

بلصدنعطقثدحتملةقراخرهاوظاهنألناسنإدرجم
ِةَسِداَّـسلٱِةَعاَّـسلٱَنِمَو«:تاملكلابىتماهلجسدقو،ناسنإ

لُظْتَناَك
ْ

َوْحَنَو.ِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَىلِإِضْرَألٱِّـلُكَىلَعٌةَم
،ِيليِإِيليِإ:ًالِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِبُعوُسَيَخََرصِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱ
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ:ْيَأ(يِنَتْقَبَشاََمل

َ
َنِمٌمْوَقَف)؟يِنَتْكَرَتاَذا

لٱ
ْ

لِلَو.اَّـيِليِإيِداَنُيُهَّـنِإ:اوُلاَقاوُعِمَساَّـَملَكاَنُهَنيِفِقاَو
ْ

ِتْقَو
ألَمَوًةَجْنِفْسِإَذَخَأَوْمُهْنِمٌدِحاَوَضَكَر

َ
الَخاَه


َىلَعاَهَلَعَجَو

لٱاَّـمَأَو.ُهاَقَسَوٍةَبَصَق
ْ

اَّـيِليِإِيتْأَيْلَهىَرَنِل.ْكُرْتٱ:اوُلاَقَفَنوُقاَب
لَُخي
ِّـ

.َحوُّرلٱَمَلْسَأَوٍ،ميِظَعٍتْوَصِبًاضْيَأُعوُسَيَخََرصَف.ُهُص
هلٱُباَجِحاَذِإَو

َْ
َىلِإُقْوَفْنِم،ِْنيَنْثٱَىلِإَّـقَشْنٱِدَقِلَكْي

لَزَتُضْرَألٱَو.ُلَفْسَأ
ْ

لٱَو،ْتَقَّـقَشَتُروُخُّصلٱَو،ْتَلَز
ْ

ُروُبُق
لٱِداَسْجَأْنِمٌريِثَكَماَقَو،ْتَحَّـتَفَت

ْ
اوُجَرَخَوَنيِدِقاَّـرلٱَنيِسيِّـدِق

لٱَنِم
ْ

ملٱاوُلَخَدَو،ِهِتَماَيِقَدْعَبِروُبُق
ملٱَةَنيِدَْ

اوُرَهَظَو،َةَسَّـدَقُْ
ملٱُدِئاَقاَّـمَأَو.َنِيريِثَكِل

ْ
لٱَوِةَئِ

اَّـمَلَفَعوُسَيَنوُسُرَْحيُهَعَمَنيِذَّـ
لَزّلٱاُوَأَر

ْ
َنْبٱاَذٰهَناَكًاّقَح:اوُلاَقَوًاّدِجاوُفاَخ،َناَكاَمَوَةَلَز

.)٥٤-٢٧:٤٥تم(»ِهللاٱ

قــقشـت..ضرألاـةلـزلز..ةـقراخلارـهاـوظـلاهذـهـف
دقنوكتنأنكميال.لكيهلاباجحقش..روخصلا

ناسنإتومدنعثدحتنأنكميالو،ةفداصمتثدح
ناكبولصملانأبنيقيبدكؤناذهىلعو..اذوهيكميثأمرجم
.»هللانبا«حيسملا

يذلاوههنأةمايقلادعبحيسملاتاروهظدكؤت)٨(
:هئاقفرذيمالتلللاقوهتمايقيفاموتكشامدنعذإ،بلص

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاةيمتح:لوألالصفلا
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يفِْرصْبُأَْملْنِإ« ملٱَرَثَأِهْيَدَيِ
يفيِعِبْصِإْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ ِرَثَأِ

ملٱ
يفيِدَيْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ )٢٠:٢٥وي(»ْنِموُأَال،ِهِبْنَجِ

ِْرصْبَأَواَنُهَىلِإَكَعِبْصِإِتاَه:اَموُتِلَلاَقَّـمُث«:عوسيءاج
يفاَهْعَضَوَكَدَيِتاَهَو،َّـيَدَي ْلَبٍنِمْؤُمَْريَغْنُكَتَالَو،يِبْنَجِ
يِنَتْيَأَرَكَّـنَأل:ُعوُسَيُهَلَلاَق.يِٰهلِإَوِّـيبَر:اَموُتَباَجَأ.ًانِمْؤُم
-٢٠:٢٧وي(»اْوَرَيَْملَواوُنَمآَنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَي

٢٩(.

َرَثْكَأل«كلذكرهظ،نيرخآلواموتلحيسملاروهظعمو
ًالاجميطعيالامبدكؤيامم)١٥:٦وك١(»ٍخَأِةَئِمِسَْمخْنِم
.ةديجملاهتمايقكشلل

ملبيلصلاىلعبلصيذلانأنيقيبانلرهظياذكه
هسفنقنخيذلا،نئاخلاذيملتلايطويرخسالااذوهينكي
تبكسنافطقسوهيلعهمسجلقثفةرجشنصغىلع
رخآصخشيأنكيملو.)١:١٨لامعأ(اهلكهؤاشحأ
ًانيقيوًاقحبلصيذلانألبحيسملاهبشهيلعهللاىقلأ
هيفنلعأيذلالماكلانالعإلا»هللانبا«،حيسملاوهناك
نأبناميإلاانيلعمتحتياذكهو.ناسنإللهتردقوهبحوهتاذ
.هللاوهحيسملا

وهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
هللا

نأبناميإلاةيمتح«نعانثدحتنأدعبانيلعًامازلىرن
سسألانعثيدحلللصفلااذهدرفننأ»هللاوهحيسملا
ةلدأمدقتامىلإفيضتيتلاو،ناميإلااذهاهيلعانينبيتلا

.اهفلخنمالواهيدينيبنمكشلااهيتأيالةديدج

ةيثاروسسأىلعهللاوهحيسملانأبنمؤنالنحنف
ىلعقحلااذهبًايبلقنمؤناننكل،ءابآلانعءانبألااهلقانت
.هللاةملكتانالعإىلعًالصأةينبمةيوقسسأ

يننإف؟هللاوهحيسملانأبنمؤناذامل:دحاوينلأساذإف
باتكلايفنلعملاحضاولاقحلانمسسأىلعهبيجأ
.حيرصحوضويفسسألاهذهكيلإو..سدقملا

هداليمساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأيننإ)١(
نمًارشابمًاقلخمدآهللاقلخدقل:ءارذعنميزجعملا
ذخأمت،ةيحًاسفنمدآراصفةايحةمسنهيفخفنوبارت

ناكو،مدآىلإاهرضحأوةأرمإاهانبوهعالضأنمًاعلض

سنجلاةدحو«ديكأتوهلجرلانمةأرملاهقلخءاروببسلا
امهدحأللضفالبارتنمامهالكةأرملاولجرلاف»يرشبلا

نكيملف،هللااهنماهقلخيتلاةداملاثيحنمرخآلاىلع
تتبثدقف«هللاةردقتابثإدرجمللجرلانمةأرملاقلخ
اذهناكلب»بارتلاومدعلانممدآقلخبةردقلاهذه
.ءاعمجةيناسنإلاةدحوتابثإلقلخلا

،رشباهسسميملءارذعنم»حيسملاعوسي«ةدالوامأ
يكل،متتنأهتمكحيفهللادصقةديرفةزجعمتناكف
.ناسنإلاةيطخثرينأنودًاناسنإحيسملادلوي

مداوثراوتمهنألةيطخلااوثرودقرشبلالكنأحضاوو
ِلْجَأْنِم«تاملكلايفأرقنامكةيطخلاهتدسفأيذلامدآ
خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِباَمَّـنَأَكَكِلٰذ

ْ
لٱَىلِإُةَّـيَِط

ْ
خلٱِبَوِ،َملاَع

ْ
ِةَّـيَِط

ملٱ
ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ

َأَطْخَأْذِإ،ِساَّـنلٱِعيَِمجَىلِإُتْوَْ
جلٱ
ْ

مدمهقورعيفنولمحيًاعيمجرشبلاف.)٥:١٢ور(»ُعيَِم
ْنِمَعَنَصَو«هتاملكيفلوسرلاسلوبررقيامكميثألامدآ
ِهْجَوِّـلُكَىلَعَنوُنُكْسَيِساَّـنلٱَنِمٍةَّـمُأَّـلُكٍدِحاَوٍمَد
يذلارهنلا»عبن«وهمدآناكدقل،)١٧:٢٦عأ(»ِضْرَألٱ

ةرطقلكف،ةيطخلابثولتدقعبنلامادامو.رشبلاهنمءاج
.ةيطخلاميثارجتلمحرهنلايفيرجتءام

.M.Rروتكدلا«لوقي Dehaan«:ةيملعلاقئاقحلانمنإ
قيرطنعجتنينينجلادسجيفجتنييذلامدلانأةتباثلا
نألًامدنوكتنأنكميالةبصخملاريغةضيوبلاف،بألا
اهدعيامةيرورضلارصانعلانماهبسيلاهسفنةضيوبلا
جرختالةبصخملاريغةجاجدلاةضيبنأليلدب،مدلاجاتنإل
مألاف،مألامدنمةدحاوةطقنذخأيالنينجلاف.ًاتوكتك
يذلاريغصلامسجلاءانبلةيذغملارصانعلابنينجلادمت
قيرطنعجتندقهيفيذلامدلالكنكلواهؤاشحأهمضت
مدةطقنرمتالةدالولاةظحلىلإلمحلاةظحلذنمف،بألا
دادمإوهمألالمعلكنأذإ،نينجلاىلإمألانمةدحاو
،تانيتوربلالثمهمسجءانبلةمزاللاداوملابنينجلا
نمةلوهسبرمتهذهو،نداعملاو،حالمألاو،تارديهوبركلاو
مدةطقننينجللمألايطعتنأنود،نينجلاىلإمألا
بألانمًالصأهلخادجتنينينجلايفدوجوممدلاو.ةدحاو
يذلاءاذغلاقيرطنعهمسجامناملكو،ةايحةرذبك
.مسجلاكلذلمزاللامدلادادزامألاهمدقت

ملءارذعءاشحأيفدسجتدقدجملاهلحيسملاناكاملو
مدةطقنهقورعيفرجتمليرشبلاهدسجف،ًالجرفرعت
انحويررقامكطقاسلامدآةيطخثريملهنأل،مثالابةثولم

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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َعَفْرَيْيَكِلَرِهْظُأَكاَذَّـنَأَنوُمَلْعَتَو«:تاملكلايفلوسرلا
سرطبلاقامكو)٣:٥وي١(»ٌةَّـيِطَخِهيِفَسْيَلَو،اَناَياَطَخ
:هتاملكيفحيسملامدةراهطوةواقندكؤيوهولوسرلا
ْنِم،ٍبَهَذْوَأٍةَّـضِفِب،ىَنْفَتَءاَيْشَأِبَالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع«
لٱُمُكِتَريِس

ْ
ٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب،ِءاَبآلٱَنِماَهوُمُتْدَّـلَقَتيِتَّـلٱِةَلِطاَب

ملٱِمَد،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِماَمَك
ًاقِباَسًافوُرْعَمِ،حيِسَْ

لٱِسيِسْأَتَلْبَق
ْ

مدنإفاذهلو.)٢٠-١:١٨طب١(ِ»َملاَع
.ةيطخلكنمهبنونمؤينيذلارهطيميركلايكزلاحيسملا
ءادفيساسألااهضرغناكءارذعنمحيسملاةدالونإ
حيسملاف،هللاىوسهممتينأنكميالءادفلانألو،ناسنإلا
.ناسنإةروصذخأيذلا»نبالاهللا«وهًاذإ

دلويامكدلويملاذاملفناسنإدرجمحيسملاناكولو
ميهاربإدلوامكيعيبطلالسانتلابدلويملاذامل؟رشبلارئاس
؟ءايبنألاولسرلارئاسوءايعشإوايليإوىسومو

ناسنإلاطوقسةظحلذنمةوبنلاسارجأتنردقل
ثدحتنيوكتلارفسيفف،ءارذعنمحيسملاداليمةدكؤم
ملٱَْنيَبَوِكَنْيَبًةَواَدَعُعَضَأَو«:ًالئاقةيحلاىلإهللا

َْنيَبَو،ِةَأْرَْ
»ُهَبِقَعَنيِقَحْسَتِتْنَأَو،ِكَسْأَرُقَحْسَيَوُه.اَهِلْسَنَوِكِلْسَن
يطعيالامبةوبنلاتحضوأءايعشإرفسيفو)٣:١٥كت(
:تاملكلابءارذعنمدلويسحيسملانأبكشللًالاجم
لٱاَه:ًةَيآُهُسْفَنُدِّـيَّـسلٱُمُكيِطْعُيْنِكَلَو«

ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
ًانْبٱُدِلَتَوُلَب

.)٧:١٤شإ(»َليِئوُناَّـمِع«ُهَمْسٱوُعْدَتَو

أرقنوديدجلادهعلاتاحفصبلقنليعملاعتنآلاو
نبا«دسجتفيكنعانثدحتيتلاةعئارلاةطيسبلاةصقلا
يفىتمليجنإيفةروكذمةصقلانإ.ءارذعةاتفنم»هللا

ملٱَعوُسَيُةَدَالِواَّـمَأ«:تارابعلاهذه
اَّـَمل:اَذَكٰهْتَناَكَفِحيِسَْ

ْتَدِجُو،اَعِمَتَْجيْنَأَلْبَق،َفُسوُيِلًةَبوُطَْخمُهُّمُأُمَيْرَمْتَناَك
لٱِحوُّرلٱَنِمَىلْبُح

ْ
َْملَو،ًاّراَبَناَكْذِإاَهُلُجَرُفُسوُيَف.ِسُدُق

َختَداَرَأ،اَهَرِهْشُيْنَأْأَشَي
ْ
يفٌرِّـكَفَتُمَوُهاَميِفْنِكٰلَو.ًاِّرساَهَتَيِل ِ

يفُهَلَرَهَظْدَقِّـبَّـرلٱُكَالَماَذِإ،ِروُمُألٱِهِذٰه لُحِ
ْ

اَي«:ًالِئاَقٍم
يِذَّـلٱَّـنَأل،َكَتَأَرْمٱَمَيْرَمَذُخْأَتْنَأْفََختَال،َدُواَدَنْبٱُفُسوُي

لٱِحوُّرلٱَنِمَوُهاَهيِفِهِبَلِبُح
ْ

وُعْدَتَوًانْبٱُدِلَتَسَف.ِسُدُق
لَُخيُهَّـنَأل،َعوُسَيُهَمْسٱ

ِّـ
ُهُّلُكاَذٰهَو.»ْمُهاَياَطَخْنِمُهَبْعَشُص

لٱاَذَوُه«:ِّـيِبَّـنلٱِبِّـبَّـرلٱَنِمَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِلَناَك
ْ

َحتُءاَرْذَع
ْ

ُلَب
ُهللاَا:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(»َليِئوُناَّـمِعُهَمْسٱَنوُعْدَيَو،ًانْبٱُدِلَتَو
.)٢٣-١:١٨تم(»)اَنَعَم

برلاكالمف،اهامسأوقئاقحلالمجأانللمحتةصقلاو
نموهءراذعلاميرميفهبلبُحيذلانأفسويربخأدق

نأبهربخيو،ًايغبكتملورشباهسسميملف،سدقلاحورلا
نمهبعشصلخيهنأل«»عوسي«ىعديسديلولااذه
ةدالونعسدقلاحورلاركفىتملجسيو،»مهاياطخ
يهةقباسةوبنلًامامتإاهنإءارذعلاميرمنمةيزجعملاحيسملا
اهلجسيتلاو،انثيدحةيادبيفاهانركذيتلاءايعشإةوبن
هلحيسملاف..ةنسةئمعبسيلاوحبحيسملاداليملبقءايعشإ
هنعلاقاذلو»انعمهللا«هريسفتيذلا»ليئونامع«وهدجملا
َرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَعِعاَْمجِإلٱِبَو«:لوسرلاسلوب

يف جلٱِ
ْ

يئادفلاهلمعىلإًاريشملاقو.)٣:١٦يت١(»ِدََس
مكسفنألًاذإاوزرتحا«سسفأةسينكسوسقبطاخيوهو
اوعرتلةفقاسأاهيفسدقلاحورلامكماقأيتلاةيعرلاعيمجلو
.)٢٠:٢٨عأ(»همدباهانتقايتلاهللاةسينك

ميرملكالملاليئاربجةراشبنعباقنلا»اقول«فشكيو
رهشلايأ(سداسلارهشلايفو«:تاملكلابءراذعلا
انحويبنهاكلاايركزةجوزتاباصيلألمحلسداسلا
ملٱُليِئَاْربِجَلِسْرُأ«)نادمعملا

َنِمٍةَنيِدَمَىلِإِهللاٱَنِمُكَالَْ
جلٱ
ْ

ِتْيَبْنِمٍلُجَرِلٍةَبوُطَْخمَءاَرْذَعَىلِإ،ُةَِرصاَناَهُمْسٱِليَِل
لٱُمْسٱَو.ُفُسوُيُهُمْسٱَدُواَد

ْ
ملٱاَهْيَلِإَلَخَدَف.ُمَيْرَمِءاَرْذَع

ُكَالَْ
ملٱاَهُتَّـيَأِكَلٌمَالَس:َلاَقَو

ِتْنَأٌةَكَراَبُم.ِكَعَمُّبَّـرلَا!اَهْيَلَعُمَعْنُْ
يف اَمْتَرَّـكَفَو،ِهِمَالَكْنِمْتَبَرَطْضٱُهْتَأَراَّـمَلَف.ِءاَسِّـنلٱِ
َهلَلاَقَف!ُةَّـيِحَّـتلٱِهِذٰهَنوُكَتْنَأىَسَع

َ
ملٱا

يفاََختَال:ُكَالَْ اَيِ
َنيِلَبْحَتَسِتْنَأاَهَو.ِهللاٱَدْنِعًةَمْعِنِتْدَجَوْدَقِكَّـنَأل،ُمَيْرَم
لٱَنْبٱَو،ًاميِظَعُنوُكَياَذٰه.َعوُسَيُهَنيِّـمَسُتَوًانْبٱَنيِدِلَتَو

ْ
ِّـِيلَع

َىلَعُكِلْمَيَو،ِهيِبَأَدُواَدَّـِيسْرُكُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱِهيِطْعُيَو،ىَعْدُي
ِملُنوُكَيَالَو،ِدَبَألٱَىلِإَبوُقْعَيِتْيَب

ُ
ل
ْ

هنِهِك ُمَيْرَمْتَلاَقَف.ٌةَياَِ
لِل
ْ

َباَجَأَف؟ًالُجَرُفِرْعَأُتْسَلاَنَأَواَذٰهُنوُكَيَفْيَك:ِكَالَم
ملٱ
لٱُحوُّرلَا:ُكَالَْ

ْ
لٱُةَوُّقَو،ِكْيَلَعُِّلَحيُسُدُق

ْ
لَظُتِّـِيلَع

ِّـ
،ِكُل

لٱًاضْيَأَكِلٰذِلَف
ْ

ملٱُسوُّدُق
اَذَوُهَو.ِهللاٱَنْبٱىَعْدُيِكْنِمُدوُلْوَْ

يفٍنْبٱِبَىلْبُحًاضْيَأَيِهِكُتَبيِسَنُتاَباَصيِلَأ ،اَهِتَخوُخْيَشِ
لِتِلُسِداَّـسلٱُرْهَّـشلٱَوُهاَذٰهَو

ْ
ملٱَك

َسْيَلُهَّـنَأل،ًارِقاَعِةَوُّعْدَْ
.ِّـبَّـرلٱُةَمَأاَنَأاَذَوُه:ُمَيْرَمْتَلاَقَف.ِهللاٱىَدَلٍنِكُْممَْريَغٌْءَيش

ملٱاَهِدْنِعْنِمىَضَمَف.َكِلْوَقَكِيلْنُكَيِل
-١:٢٦اقول(»ُكَالَْ

٣٨(.

يمحييكلف،ةيزجعملاحيسملاةدالولةلماكلاةصقلاهذه
امكًاحافستلمحةينازكًامجرتوملانمءارذعلاميرمهللا
ًةَبوُطَْخمُءاَرْذَعٌةاَتَفْتَناَكاَذِإ«:تاملكلابىسومبرلارمأ
يفٌلُجَراَهَدَجَوَف،ٍلُجَرِل ملٱِ

اَُمهوُجِرْخَأَف،اَهَعَمَعَجَطْضٱَوِةَنيِدَْ
لِتِباَبَىلِإاَمِهْيَلِك

ْ
ملٱَك
حلٱِباَُمهوُُمجْرٱَوِةَنيِدَْ

ْ
»اَتوُمَيىَّـتَحِةَراَجِ

اهبيطخلملحيفًاصاخًانالعإىطعأ.)٢٤و٢٢:٢٣ثت(
،هفنكيفبيجعلاديلولااذهدلتف،ةجوزاهذخأيلفسوي
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ديلولااذهنأدكأىرخألاةهجلانمهنكلو،همساتحتو
تاذيفوهو»صلخملاعوسي«وهف،رشبلارئاسكسيل
نأبةحيرصتاملكيفباتكلادكأو»هللانبا«تقولا
املف«تاملكلابحيسملادلتنألبقميرمسميملفسوي
ذخأوبرلاكالمهرمأامكلعفمونلانمفسويظقيتسا
همسااعدو.ركبلااهنباتدلوىتحاهفرعيملو.هتأرما
.»عوسي

هتدالوساسأىلع،هللاوهحيسملانأبنموأانأف
أيهلبرشبلارئاسدلويامكدلويملوهف،ءارذعنمةيزجعملا
نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكلاقامكًاصاخًادسجهلهللا
لٱَىلِإِهِلوُخُدَدْنِعَكِلٰذِل«

ْ
،ْدِرُتَْملًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذ:ُلوُقَيَِملاَع

هتدالونكتملو.)١٠:٥بع(»ًادَسَجِيلَتْأَّـيَهْنِكٰلَو
امكلزألاذنمًادوجومناكدقف،هتايحةيادبيهدسجلاب
:٨وي(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَيْنَأَلْبَق«كرابملاهخفبلاق

:ًالئاقلاثمأرفسيفةيقتمنباروجأهنعثدحتامكو)٥٨
؟ِهْيَتَنْفُحيفَحيِّـرلٱَعََمجنَم؟َلَزَنَوِتاَواَمَّـسلٱَىلِإَدِعَصنَم«
ملٱَّـَرصنَم

ْ
طَأَعيَِمجَتَّـبَثنَم؟ٍبْوَثيفَهاَيِ

ْ
اَم؟ِضْرَألٱِفاَر

هللا«وهف)٣٠:٤مأ(»؟َتْفَرَعْنِإِهِنْبٱُمْسٱاَمَوُهُمْسٱ
.ةياهنلاوةيادبلا،رخآلاولوألا،يدبألايلزألا»نبالا

تانالعإساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأيننإ)٢(
:تاملكلانيوكتلارفسيفأرقن:هئيجمنعموجنلاوكلفلا
يفٌراَوْنَأْنُكَتِل:ُهللاٱَلاَقَو« ِراَهَّـنلٱَْنيَبَلِصْفَتِلِءاَمَّـسلٱِدَلَجِ
ًاراَوْنَأَنوُكَتَو.ٍنيِنِسَوٍماَّـيَأَوٍتاَقْوَأَوٍتاَيآلَنوُكَتَو،ِلْيَّـللٱَو

يف ُهللاٱَلِمَعَف.َكِلٰذَكَناَكَو.ِضْرَألٱَىلَعَريِنُتِلِءاَمَّـسلٱِدَلَجِ
لٱِنْيَروُّنلٱ

ْ
َرَغْصَألٱَروُّنلٱَو،ِراَهَّـنلٱِمُْكِحلََربْكَألٱَروُّنلٱ:ِْنيَميِظَع

للٱِمُْكِحل
يفُهللاٱاَهَلَعَجَو.َموُجُّنلٱَو،ِلْيَّـ َريِنُتِلِءاَمَّـسلٱِدَلَجِ

ِروُّنلٱَْنيَبَلِصْفَتِلَو،ِلْيَّـللٱَوِراَهَّـنلٱَىلَعَمُكْحَتِلَو،ِضْرَألٱَىلَع
لُّظلٱَو

ْ
.)١٨-١:١٤كت(»ِةَم

Charles»روتكدلوقيو S. Bauer«تايآ«ةملكلانإ«
اهانعميتلا»othoth«ةيربعلايفتءاجصنلايفةروكذملا
اهنأتيأرلةملكلليربعلالصألاتسردكنأولو»يتآلا«
صخشنعثدحتتيكلتلمعءامسلاموجننأانيرت
يهف»ةنيعمتاقوأ«ةيربعلايفينعت»تاقوأ«ةملكلاو.تآ
سلوبلاقامكنيعمتقويفيتأيسصخشنعثدحتت
ًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ،ِناَمَزّلٱُءْلِمَءاَجاَّـَملْنِكٰلَو«لوسرلا
ملٱَّـنَأل«)٤:٤الغ(»ٍةَأَرْمٱِنِم

يفَتاَمَحيِسَْ لٱِ
ْ

ملٱِتْقَو
َّـنيَعُْ

ِ
لٱِلْجَأل

ْ
.)٥:٦ور(»ِراَّـجُف

نمسوجملاءيجمنعأرقننأبيجعبسيلفاذلو
هليجنإيفىتملجسامكديلولاحيسمللدوجسللقرشملا
يفُعوُسَيَدِلُواَّـَملَو«:تاملكلاب لٱِْمَحلِتْيَبِ

ْ
يف،ِةَّـيِدوُهَي ِماَّـيَأِ

ملٱَسُدُوريِه
ملٱَنِمٌسوَُجماَذِإ،ِكِلَْ

َىلِإاوُءاَجْدَقِِقْرشَْ
ملٱَوُهَنْيَأ:َنيِلِئاَقَميِلَشُروُأ

لٱُكِلَمُدوُلْوَْ
ْ

ُهَمْجَناَنْيَأَراَنَّـنِإَف؟ِدوُهَي
يف ملٱِ

.)٢و٢:١تم(»ُهَلَدُجْسَنِلاَنْيَتَأَوِِقْرشَْ

ُتاَواَمَّـسلَا«:ًالئاقهرومزميفًاميدقدوادمنردقل
لٱَو،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحت

ْ
ٍمْوَيَىلِإٌمْوَي.ِهْيَدَيِلَمَعِبُِربُْخيُكَلَف

لِعيِدْبُيٍلْيَلَىلِإٌلْيَلَو،ًامَالَكُعيِذُي
ْ

دجمو)٢و١٩:١زم(»ًام
يفهدجموهسيل،كلفلاوتاومسلاهبثدحتتيذلاهللا
.ًاضيأءادفلايفهدجملب،طقفةقيلخلا

ءامسلايفةتباثلاموجنلانمةعومجمةرشعيتنثاكانه
:ينمزلااهبيترتبسحباهدروأسجوربلاةقطنميفرودت

ءارذعلاجرب.١
نازيملاجرب.٢
برقعلاجرب.٣
سوقلاجرب.٤
يدجلاجرب.٥
ولدلاجرب.٦
توحلاجرب.٧
لمحلاجرب.٨
روثلاجرب.٩
ءازوجلاجرب.١٠
ناطرسلاجرب.١١
دسألاجرب.١٢

؟جوربلاهذهلوقتاذامف

ءارذعلاجربف»ءادفلاةصق«نعثدحتتجوربلاهذهنإ
نأانيرينازيملاجربو،ءارذعنمحيسملاداليمنعثدحتي
دقوبرقعلاجربو،نيصقاناودجوفنيزاوملاباونزودقرشبلا
ةميدقلاةيحلاانيري،ةيحلايأSerpantةيزيلجنإلايفمجرت
انيريسوقلاجربو،ةيطخلابناسنإلاةايحتممسيتلا
ىلعهتومبةيحلاسأرقحسيذلارصتنملارفاظلاحيسملا
لمعيحاوننمةيحاننعثدحتييدجلاجربو،بيلصلا
ولدلاجربو،٩:٣نييواليفأرقنامكبيلصلاىلعحيسملا
:٤انحوييفأرقنامكيحلاءاملاعوبنيحيسملانعثدحتي

حيسملاانيريتوحلاجربو،٢٢:١٧ؤرو٣٩-٧:٣٧و١٤
يفُناَنوُيَناَكاَمَكُهَّـنَأل«تاومألانمماقملانوفدملا طَبِ

ْ
ِن
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حلٱ
ْ

يفِناَسْنِإلٱُنْبٱُنوُكَياَذَكٰه،ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِتُو ِ
لَق
ْ

جربو)١٢:٤٠ىتم(»ٍلاَيَلَثَالَثَوٍماَّـيَأَةَثَالَثِضْرَألٱِب
:١ويملاعلاةيطخعفرييذلاهللالمححيسملاانيريلمحلا

يفأرقنامكةيطخلاةحيبذحيسملاانيريروثلاجربو،٢٩
يفحيسملاانيرينامأوتلاوأءازوجلاجربو،١٥-٤:١٣نييوال
حلاصدقوهايإانيريامك)٩-١٩:٧ؤر(هسرعموي
جربو،)٢:١٦سسفأ(بيلصلابهللاعمممألاونييناربعلا
يذلايرشبلاسنجلاناطرسقيتعلاناسنإلاانيريناطرسلا

دسألاجربًاريخأو،ءامسلاتحتنمهركذهللاوحميس
:تاملكلايفأرقنامكحيسمللةيئاهنلاةرصنلاانيرييذلا
،َدُواَدُلْصَأ،اَذوَُهيِطْبِسْنِميِذَّـلٱُدَسَألٱَبَلَغْدَقاَذَوُه«
مويلايتأيسو)٥:٥ؤر(»َةَعْبَّـسلٱُهَموُتُخَّـكُفَيَوَرْفِّـسلٱَحَتْفَيِل
ُكِلاََممْتَراَصْدَق«ليمجلافاتهلاهيفعمسنيذلابيرقلا
لٱ
ْ

:١١ؤر(»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُكِلْمَيَسَف،ِهِحيِسَمَواَنِّـبَرِلَِملاَع
١٥(.

دوادو،حيسملانعثدحتتاهجوربيفموجنلاتناكاذإف
ربخيكلفلاوهللادجمبثدحتتاومسلا«:رومزملايفلوقي
نبالاهللاهنإ،ناسنإدرجمسيلًاذإحيسملاف»هيديلمعب
بع(»ِهِتَرْدُقِةَمِلَكِبِءاَيْشَألٱَّـلُكٌلِماَح«نوكلاىلعرطيسملا
انأفحيسملانعموجنلاوكلفلاتانالعإساسأىلعو)١:٣
ةعئارلاةروصلاهذهبطقثدحتيملكلفلاف،هللاهنأبنموأ

.ناسنإلاينبنمنئاكنع

هتايحساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأيننإ)٣(
انحويفصي:للزلانعةموصعملاوأطخلانعةهزنملا
ْيَكِلَرِهْظُأَكاَذَّـنَأَنوُمَلْعَتَو«:تاملكلابحيسملالوسرلا
هفصيو)٣:٥وي١(»ٌةَّـيِطَخِهيِفَسْيَلَو،اَناَياَطَخَعَفْرَي
ملٱَّـنِإَف«:تاملكلابلوسرلاسرطب

،اَنِلْجَألََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ
،ًةَّـيِطَخْلَعْفَيَْمليِذَّـلٱ.ِهِتاوُطُخاوُعِبَّـتَتْيَكِلًالاَثِماَنَلًاكِراَت
يفَدِجُوَالَو سلوبهفصيو)٢٢و٢:٢١طب١(»ٌرْكَمِهِمَفِ
.)٥:٢١وك٢(»ًةَّـيِطَخْفِرْعَيَْمليِذَّـلٱ«:تاملكلابلوسرلا

فرعيملو.ةيطخلعفيملو،ةيطخهيفسيلحيسملاف
يأ-أطخلانمهتايحولخبرشبلاقوفىماستدقل،ةيطخ
الإًاحلاصدحأسيلو،قلطملاحالصلابفصتاو-أطخ
.هللاوهودحاو

ملٱاَُّهيَأ«:هللاقوهيلإينغباشءاجمويتاذ
لَعُْ

ِّـ
ُم

حلٱَِيلَنوُكَتِلُلَمْعَأٍحَالَصَّـيَأ،ُحِلاَّـصلٱ
ْ

َلاَقَف»؟ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي
ِمل«:ُهَل

َ
َوُهَوٌدِحاَوَّـالِإًاِحلاَصٌدَحَأَسْيَل؟ًاِحلاَصِينوُعْدَتاَذا

.)١٧و١٩:١٦تم(»ُهللاٱ

ينوعدتأ:باشلاكلذللوقيدجملاهلحيسملانأكو
سايقمبًاحلاصينوعدتمأ؟يرشبلاحالصلاسايقمبًاحلاص
سايقمبحلاصيننإدصقتتنكاذإو؟يهلإلاحالصلا
ًاحلاصدحأسيلهنأل،هللايننإينعياذهفيهلإلاحالصلا
سايقملابيحالصبقحبتفرتعااذإف،هللاوهودحاوالإ
.هللايننأبفرتعتنأكيلعبجويهلإلا

هللاناكهنأل،أطخلانعًاهزنم،ًاحلاصحيسملاناك،لجأ
.ناسنإةروصيفدسجتملانبالا

ىدحتدقلو،ءادعألاهبتدهشاملضفلانإلاقي
َىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم«:ًالئاقةينالعهءادعأحيسملا

هيلعاوكسمينأهؤادعأعطتسيملو)٨:٤٦وي(»؟ٍةَّـيِطَخ
.رشوأأطخهبشهتايحيفاودجيوأ،ةلز

انيرتانحويليجنإنمنماثلاحاحصأللةقيقدةساردو
ةيادبيفف،حيسملابناجنميدحتلااذهلىمظعلاةميقلا
هلٱَىلِإًاضْيَأََرضَحَّـمُث«:أرقنحاحصألا

َْ
يفِلَكْي َءاَجَوِ،حْبُّصلٱِ

لَعُيَسَلَجَفِبْعَّـشلٱُعيَِمجِهْيَلِإ
ِّـ

لٱِهْيَلِإَمَّـدَقَو.ْمُهُم
ْ

ُةَبَتَك
لٱَو
ْ

يفْتَكِسْمُأًةَأَرْمٱَنوُّيِسيِّـرَف يفاَهوُماَقَأاَّـَملَو.ًانِزِ لٱِ
ْ

ِطَسَو
لَعُماَي«:ُهَلاوُلاَق

ِّـ
ملٱِهِذٰه،ُم

يفِينْزَتَيِهَوْتَكِسْمُأُةَأْرَْ ِتاَذِ
لٱ
ْ

يفىَسوُمَو،ِلْعِف .ُمَجْرُتِهِذٰهَلْثِمَّـنَأاَناَصْوَأِسوُماَّـنلٱِ
َهلَنوُكَيْيَكِل،ُهوُبِّـرَجُيِلاَذٰهاوُلاَق»؟َتْنَأُلوُقَتاَذاَمَف

ُ
اَمْم

.)٦-٨:٢وي(»ِهْيَلَعِهِبَنوُكَتْشَي

ةبتكلاناكو،رونلاةعاشإبًالوغشمحيسملاناك
.مالظلايفتارماؤملاريبدتبنوموقينويسيرفلاو

.ضقانتللاي..نورمآتمو..نيدلاجر

نمو،لعفلاتاذيفينزتيهواهوكسمأةأرمابهيلإاوتأ
سومانلانأعمةميرجلايفاهكيرشاورضحيملمهنأبجع
ُلَتْقُي،ٍلْعَبِةَجْوَزٍةَأَرْمٱَعَمًاعِجَطْضُمٌلُجَرَدِجُواَذِإ«لوقي
ملٱُلُجَّـرلٱ:ِناَنْثالٱ

ملٱَعَمُعِجَطْضُْ
ملٱَوِةَأْرَْ

)٢٢:٢٢ثت(»ُةَأْرَْ
ةميرجلايفكيرشلالجرلااورضحيملنييسيرفلاءالؤهنكلو
لب،سومانلانععافدلانكيملمهدصقنأدكؤياذهو
اممهلنوكييكلهوبرجيلاذهاولاق«حيسملابعاقيإلا
حيسملالاقاذإفًاقيقدفقوملاناكو»هيلعهبنوكتشي
يأبف...ىسومنيبوهنيبقرفالنأًاحضاورهظاهومجرا

ىلعضحلابهومهتااهومجرتاللاقاذإو!؟مهيلإىتأديدج
ملٱ«حيسملانكلو...هيلعاوكتشاوسومانلانايصع

ِرَخَّـذُْ
حلٱِزوُنُكُعيَِمجِهيِف

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
لِع
ْ

ُعوُسَياَّـمَأَو«)٢:٣وك(ِ»م
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اَّـَملَو.ِضْرَألٱَىلَعِهِعِبْصِإِبُبُتْكَيَناَكَوُلَفْسَأَىلِإىَنَحْنٱَف
َهلَلاَقَوَبَصَتْنٱ،ُهَنوُلَأْسَياوُّرَمَتْسٱ

ُ
َالِبْمُكْنِمَناَكْنَم«:ْم

لَفٍةَّـيِطَخ
ْ

َناَكَوُلَفْسَأَىلِإًاضْيَأىَنَحْنٱَّـمُث»!ٍرَجَحِبًالَوَّـأاَهِمْرَي
.»ِضْرَألٱَىلَعُبُتْكَي

مامأاهفصيومهاياطخبتكيلتقولاكلذيفىنحناله
؟مهنويع

ْمُهاَّـمَأَو«:تاملكلايفهأرقندكؤملارمألانكلو..امبر
ًادِحاَواوُجَرَخ،ْمُهُتِّـكَبُتْمُهُرِئاَمَضْتَناَكَواوُعِمَساَّـمَلَف
ُعوُسَيَيِقَبَو.َنيِرِخآلٱَىلِإِخوُيُّشلٱَنِمَنيِئِدَتْبُم،ًادِحاَوَف
ملٱَوُهَدْحَو

يفٌةَفِقاَوُةَأْرَْ لٱِ
ْ

.)٩-٨:١وي(»ِطَسَو

ةأرملااورضحأنيذلانويسيرفلاوةبتكلابحسنادقل
،هتاملكبمهرئامضحيسملاظقيأنأدعباوبحسنا،ةينازلا
رونمامأنويسيرفلابرهف،مهاياطخومهايابخمهلرهظأو
نييزاوملايفمهلكمهنألهينيعرانمامأ-لوقأتدك-هينيع
.ةمثأوةاطخمهنكل..قوفىلإ

.»ةأرملاعمهدحوعوسييقبو«

.أطخلانعهزنملاسودقلاهنألهدحويقبلجأ

.ءاضقلاوةنونيدلاقحهلهدحوهنألهدحويقب

رهطلاةايحلةوقاهايإًابهاو،ةطقاسلاةأرمللرفغو
.ءاقنلاو

نلعأفيككانهىرنو،حاحصألاةيادبيههذه
بلقىلإرمتسنذإو،مهبولقرشنييسيرفلاوةبتكللحيسملا
َوُهٍبَأْنِمْمُتْنَأ«دوهيللحيسملاتاملكعمسنحاحصألا
ًالاَّـتَقَناَكَكاَذ.اوُلَمْعَتْنَأَنوُديِرُتْمُكيِبَأِتاَوَهَشَو،ُسيِلْبِإ
لٱَنِمِساَّـنلِل

ْ
يفْتُبْثَيَْملَو،ِءْدَب حلٱِ

ْ
.ٌّقَحِهيِفَسْيَلُهَّـنَألِّـَق

لٱِبَمَّـلَكَتىَتَم
ْ

ممُمَّـلَكَتَياَمَّـنِإَفِبِذَك وُبَأَوٌباَّـذَكُهَّـنَأل،ُهَلاَّـِ
لٱ
ْ

ألَفاَنَأاَّـمَأَو.ِباَّـذَك
َ

حلٱُلوُقَأِّـين
ْ

ْنَم.ِيبَنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَّـَق
حورلانأكو.)٤٦-٨:٤٤وي(»؟ٍةَّـيِطَخَىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِم
نراقينأدارأناكملااذهيفةيآلاهذهعضيوهوسدقلا
مهتثولنيذلانيب،سودقلاهلإلاوةطقاسلاتاقولخملانيب
هنإنييناربعلاىلإةلاسرلابتاكهنعلاقيذلاكاذو،ةيطخلا
خلٱِنَعَلَصَفْنٱِدَق،ٍسَنَدَالَوٍَّرشَالِبٌسوُّدُق«

ْ
َراَصَوِةاَُط

نيبو،حيسملانيب)٧:٢٦بع(»ِتاَواَمَّـسلٱَنِمَىلْعَأ
.هقئالخ

تفشكدقانأاه:ةنراقملاهذهيفلوقيحيسملانأكو
رشنيسيرفلاوةبتكلل،نينيدتملانممكيفنملضفأل
ىلعينتكبيمكنمنم«نكل..ّينيعرونمامأاوبرهفمهتايح
وأةوفهوأ؟ةلزيلركذينأعيطتسيمكنمنم..»؟ةيطخ
مكنمنم«؟ًافيعضًافقوموأ؟ةسندةرظنوأ؟ةيبانةملك
.»؟ةيطخىلعينتكبي

اهرهاظيف..اهليصفتواهتلمجحيسملاةايحةراهطمامأو
ةواقنمامأ..للزلانعحيسملاةمصعمامأ..اهنطابو
نيسيدقلاوءايبنألامظعأىري،هتافرصتوهتاذيفحيسملا
تلخنمءايبنألانيبسيلف..قالمعمامأمزقهنأبهسفن

لزتملنمنيسيدقلانيبسيلو،للزلاوأطخلانمهتايح
ٍمَنَغَكاَنُّلُك«هتاملكبيبنلاءايعشإررقامكمويتاذهمدق

لَلَض
ْ

لِم.اَن
ْ

َمْثِإِهْيَلَعَعَضَوُّبَّـرلٱَو،ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن
.)٥٣:٦ءايعشإ(»اَنِعيَِمج

دهشدقفاذلوهتايحةواقنيفًاديرففقيوهفحيسملاامأ
ًةَّـلِعِهيِفُدِجَأُتْسَل«:ًالئاقينامورلايلاولاسطاليبهنع
.)١٨:٣٨وي(»ًةَدِحاَو

حلٱِب«هبلصىلعفرشأيذلاةئملادئاقهنعلاقو
ْ

ِةَقيَِق
.)٢٣:٤٧ول(»!ًاّراَبُناَسْنِإلٱاَذٰهَناَك

نمةموصعملاوأطخلانمةيلاخلاهتايحساسأىلعو
.»دسجلايفرهظُأهللا«هنأ»هللانبا«هنأنيقييفررقنللزلا

هملعساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأيننإ)٤(
:يهتافصثالثبهتاقولخمرئاسنعهللازيمتي:ءيشلكب
...»ءيشلكىلعةردقلا«...»ءيشلكبملعلا«
سانلاىدحتيهارننحنفاذلو..»ناكملكيفروضحلا«

اُوِربْخَأ؟ُتاَّـيِلَّـوَألٱَيِهاَم«:تاملكلابءايعشإرفسيف
ملٱاَنوُمِلْعَأْوَأ،اََهتَرِخآَفِرْعَنَواَنَبوُلُقاَهْيَلَعَلَعْجَنَف

.ِتَالِبْقَتْسُْ
ِهلآْمُكَّـنَأَفِرْعَنَفُدْعَباَميِفِتاَيِتآلٱِباُوِربْخَأ

َ
٤١:٢٢شإ(»ٌة

.)٢٣و

ملعلاوهةيهولألاليلدنإ:لوقيهنأشلجهللانأكو
نأانيريديدجلادهعلاو،تالبقتسملاوتايلوألاب،ءيشلكب
.ءيشلكبملاعدجملاهلحيسملا

يفحضاواذهو:ناسنإلانعءيشلكملعدقف
يفَناَكاَّـَملَو«:تاملكلا يفَميِلَشُروُأِ لٱِديِعِ

ْ
َنَمآِ،حْصِف

َْملَعوُسَيَّـنِكٰل.َعَنَصيِتَّـلٱِتاَيآلٱاُوَأَرْذِإ،ِهِمْسٱِبَنُوريِثَك
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جلٱُفِرْعَيَناَكُهَّـنَأل،ِهِسْفَنَىلَعْمُهْنِمَتْأَي
ْ

ْنُكَيَْملُهَّـنَألَو.َعيَِم
يفَناَكاَمَمِلَعُهَّـنَأل،ِناَسْنِإلٱِنَعٌدَحَأَدَهْشَيْنَأًاجاَتُْحم ِ
.)٢٥-٢:٢٣وي(»ِناَسْنِإلٱ

يفةروكذمةصقلاو:ليئانثننعءيشلكملعدقو
َدَجَوُسُّبُليِف«:تاملكلابلوألاحاحصألاانحويليجنإ
يفىَسوُمُهْنَعَبَتَكيِذَّـلٱاَنْدَجَو:ُهَلَلاَقَوَليِئاَنَثَن ِسوُماَّـنلٱِ
ُهَلَلاَقَف.ِةَِرصاَّـنلٱَنِميِذَّـلٱَفُسوُيَنْبٱَعوُسَي:ُءاَيِبْنَألٱَو
ُهَلَلاَق؟ٌحِلاَصٌْءَيشَنوُكَيْنَأُنِكْمُيِةَِرصاَّـنلٱَنِمَأ:ُليِئاَنَثَن
َلاَقَف،ِهْيَلِإًالِبْقُمَليِئاَنَثَنُعوُسَيىَأَرَو.ْرُظْنٱَوَلاَعَت:ُسُّبُليِف
ْنِم:ُليِئاَنَثَنُهَلَلاَق.ِهيِفَّـشِغَالًاّقَحٌِّيليِئاَْرسِإاَذَوُه:ُهْنَع
َتْنَأَوُسُّبُليِفَكاَعَدْنَأَلْبَق:ُعوُسَيَباَجَأ؟يِنُفِرْعَتَنْيَأ

َحت
ْ

لَعُماَي:ُليِئاَنَثَنَلاَقَف.َكُتْيَأَر،ِةَنيِّـتلٱَت
ِّـ

!ِهللاٱُنْبٱَتْنَأ،ُم
.)٤٩-١:٤٥وي(»!َليِئاَْرسِإُكِلَمَتْنَأ

نويعنعًاديعبيلصيةنيتلاتحتليئانثنناكله
كانهتناكلهوأ؟هرسحيسملافرعنأهشهدأفسانلا
املف،ةنيتلاتحتاهناكمناكليئانثنةلوفطبةصاختايركذ
نباتنأملعماي«ليئانثنحاصاهبهتفرعمحيسملانلعأ
.»ليئارسإكلمتنأ.هللا

،ةنيتلاتحتليئانثنىأردقحيسملانأوهانمهيامنإ
حيسملانأبفارتعاللليئانثنتعفدةبيجعلاةفرعملاهذهنأو
.»هللانبا«وه

هذهحيسملالباق:ةيرماسلاةأرملانعءيشلكملعدقو
ينيطعأ«:ًالئاقثيدحلااهعمأدبوبوقعيرئبدنعةأرملا
بلطتفيك«ةيرماسلاةأرملاهلتلاقف)٤:٧وي(»برشأل
الدوهيلانالةيرماسةأرماانأويدوهيتنأوبرشتلينم
.»نييرماسلانولماعي

ذإيحلاءاملايطعمهسفنوهءاملابلاطحبصأةأجفو
َوُهْنَمَو،ِهللاٱَةَّـيِطَعَنيِمَلْعَتِتْنُكْوَل«:ةأرمللحيسملالاق
ِكاَطْعَأَفُهْنِمِتْنَأِتْبَلَطَل،َبَْرشَأليِنيِطْعَأِكَلُلوُقَييِذَّـلٱ
ملٱُهَلْتَلاَق.ًاّيَحًءاَم

لَدَال،ُدِّـيَساَي:ُةَأْرَْ
ْ

لٱَوَكَلَو
ْ

.ٌةَقيِمَعُرْئِب
ملٱَكَلَنْيَأْنِمَف

حلٱُءاَْ
ْ

،َبوُقْعَياَنيِبَأْنِمُمَظْعَأَكَّـلَعَلَأ؟َُّي
لٱاَناَطْعَأيِذَّـلٱ

ْ
:٤وي(»؟ِهيِشاَوَمَوُهوُنَبَوَوُهاَهْنِمَِبَرشَو،َرْئِب

١٢-١٠(.

مهاطعأبوقعينأل..بوقعينممظعأعوسيّنإلجأ
نميطعيدجملاهلعوسينكل،رابآلالككيداعءامرئب
اذلو،هلثمجرخينأيضرأعبنعيطتسيالًايحءامهيلإيتأي

ملٱاَذٰهْنِمُبَْرشَيْنَمُّلُك«:ًالئاقاهباجأدقف
ُشَطْعَيِءاَْ

ملٱَنِمُبَْرشَيْنَمْنِكٰلَوًاضْيَأ
ْنَلَفاَنَأِهيِطْعُأيِذَّـلٱِءاَْ

ملٱِلَب،ِدَبَألٱَىلِإَشَطْعَي
ٍءاَمَعوُبْنَيِهيِفُريِصَيِهيِطْعُأيِذَّـلٱُءاَْ

.)١٤و٤:١٣وي(»ٍةَّـيِدَبَأٍةاَيَحَىلِإُعَبْنَي

اهنكلو،بيجعلاءاملااذهبلطىلإةأرملاهتاملكتعفدو
عوندرجمهنأتنظلهجلابابضبفلغملايداملااهلقعب

ملٱاَذٰهيِنِطْعَأُدِّـيَساَي«:تلاقفهايملانمديدج
َالْيَكِل،َءاَْ

َهلَلاَق.»َيِقَتْسَألاَنُهَىلِإَِيتآَالَوَشَطْعَأ
َ

يِبَهْذٱ«:ُعوُسَيا
.)١٦و٤:١٥وي(»اَنُهٰهَىلِإَْيلاَعَتَوِكَجْوَزيِعْدٱَو

تاذةأرمايهف،جرحفقوميفاهسفنةأرملاتأرو
نمبرتقياهيلإثدحتييذلابيرغلايدوهيلااذهو،ضام
تدارأو..ميلألاميثألادوسألااهيضامنعباقنلافشك
اهثيدحيهنتنأو،نيتصحافلاهينيعتارظننمبرهتنأ
.)٤:١٧وي(»ٌجْوَزِيلَسْيَل«:هلتلاقفهعم

بولسأيفو،ءيشلكبهملعحيسملااهلنلعأذئدنعو
ُهَّـنَأل«:اهللاقفاهحرجينأنوداهيضامنعاهلفشكقيقر
.ِكَجْوَزَوُهَسْيَلَنآلٱِكَليِذَّـلٱَو،ٍجاَوْزَأُةَسَْمخِكَلَناَك
لُقاَذٰه

ْ
.)٤:١٨وي(»ِقْدِّـصلٱِبِت

ينيعمامأراكنإللليبسالفاهسأرةأرملاتنحأو
فارتعالاراكنإلانمىدجأو،ىلكلاوبولقلاصحاف
كنأىرأديساي«ةأرملاتلاقاذلوماقملااذهيفقداصلا
تنأ..ينعءيشلكملعتتنأ«:هللوقتاهنأكو»يبن
هنأاهلهجيفتنظدقل»يبنتنأ..يمالآويماثآفرعت

مسالاوهو»ايسم«هنأاهلنلعأحيسملانكلو،يبندرجم
وه»حيسملا«نألنويناربعلاهرظتنييذلاحيسمللينانويلا
ةلباقملاهذهدعبةأرملاتبهذدقلو»ايسملل«يناربعلامسالا
اَمَّـلُكِيلَلاَقًاناَسْنِإاوُرُظْنٱاوُّمُلَه«:اهتنيدملهأليدانت
لَعَف
ْ

ملٱَوُهاَذٰهَّـلَعَلَأ.ُت
تراثأاملو.)٤:٢٩وي(»؟ُحيِسَْ

لِتْنِمِهِبَنَمآَف«هثيدحىلإاوعمتساوهيْإاوتأومهلوضف
ْ

َك
ملٱ
لِلاوُلاَقَو...َنُوريِثَكِةَنيِدَْ

ْ
ِبَبَسِبُدْعَباَنْسَلاَنَّـنِإ:ِةَأْرَم

َوُهاَذٰهَّـنَأُمَلْعَنَواَنْعِمَسْدَقُنْحَناَنَّـنَأل،ُنِمْؤُنِكِمَالَك
حلٱِب

ْ
ملٱِةَقيَِق

لَُخمُحيِسَْ
ِّـ

لٱُص
ْ

.)٤٢و٤:٣٩وي(ِ»َملاَع

تلسرأ:هنعديعبوهورزاعلتومبحيسملاملعدقو
اَي«:اهيفاتلاقحيسملاىلإةلجاعةلاسرميرمواثرمناتخألا

َعِمَساَّـمَلَف«.)١١:٣وي(»ٌضيِرَمُهُّبُِحتيِذَّـلٱاَذَوُه،ُدِّـيَس
ملٱاَذٰه:َلاَق،ُعوُسَي

لِلَسْيَلُضَرَْ
ْ

،ِهللاٱِدَْجمِلْجَألْلَب،ِتْوَم
.َرَزاَعِلَواَهَتْخُأَواَثْرَمُِّبُحيُعوُسَيَناَكَو.ِهِبِهللاٱُنْبٱَدَّـجَمَتَيِل

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا

٤٥
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يفٍذِئَنيِحَثَكَمٌضيِرَمُهَّـنَأَعِمَساَّـمَلَف ملٱِ
َناَكيِذَّـلٱِعِضْوَْ

.)٦-١١:٤وي(»ِْنيَمْوَيِهيِف

تدرأةقيضيفتعقوله؟اذهكرابتخايفتررمله
هربختةيفارغلتةالصبرلاىلإتلسرأفًاعيرشًاجرخماهنم
كيلعىنأتيبرلابذإو،ةنوعمللكتجاحوكتنحمباهيف
يفكتنحمنإ؟كتنوعملءيجملايف-كريدقتيف-رخأتيو
هللانبادجمتيل،هللادجملاهنإرامدلاتسيلةلاحلاهذه
هنباهيفهكراشيهللاىلإدوعييذلادجملافلجأ..اهب
.بآلاعمدحاووهف،ديحولا

.َماَنْدَقاَنُبيِبَحُرَزاَعِل«:هذيمالتلحيسملالاقكلذدعب
ْدَقَناَكْنِإ،ُدِّـيَساَي«:ُهُذيِمَالَتَلاَقَف.»ُهَظِقوُألُبَهْذَأيِّـنِكٰل
ُهَّـنَأاوُّنَظْمُهَو،ِهِتْوَمْنَعُلوُقَيُعوُسَيَناَكَو.»ىَفْشُيَوُهَفَماَن
َهلَلاَقَف.ِمْوَّـنلٱِداَقُرْنَعُلوُقَي

ُ
ُرَزاَعِل«:ًةَيِنَالَعٍذِئَنيِحُعوُسَيْم

.)١٤-١١:١١وي(»َتاَم

؟ديسايتفرعفيكو..تام

انأ:تاملكلابهذيمالتبيجيبرلاعمسأيننأكو
نيتخألاعمانأ،مكعمدوجومانأامك،كانهدوجوم
ُرَزاَعِل«..يذيمالتايمكعمانأامكنيتيكابلانيتنيزحلا
:١١وي(»اوُنِمْؤُتِل،َكاَنُهْنُكَأَْملِّـينِإْمُكِلْجَألُحَرْفَأاَنَأَو.َتاَم
نمرزاعلميقيسهنأًاقبسمملعهنالاذهلاق.)١٥و١٤
،دحأهربخينأنودرزاعلتومبحيسملافرعدقل.هربق
.ءيشلكبملاعلا،ناكملكيفدوجوملاهللاهنأل

نلعأومالآنمهلثدحيساملكبحيسملاملعدقو
اَّـمَأ«:تاملكلاهذهانحويليجنإيفأرقنهتمايقكلذك
لٱِديِعَلْبَقُعوُسَي

ْ
ملاَعَوُهَوِ،حْصِف ْتَءاَجْدَقُهَتَعاَسَّـنَأٌِ

لٱاَذٰهْنِمَلِقَتْنَيِل
ْ

:ًاضيأأرقنو)١٣:١وي(»ِبآلٱَىلِإَِملاَع
ملاَعَوُهَوُعوُسَيَجَرَخَف« .)١٨:٤وي(»ِهْيَلَعِيتْأَياَمِّـلُكِبٌِ

.ةرغىلعدحأهذخأيمل

كلذل،هملسيسنئاخلاذيملتلااذوهينأفرعدقل-
َفَرَعُهَّـنَأل.»ْمُكُّلُكَسْيَلْنِكٰلَوَنوُرِهاَطْمُتْنَأ«هذيمالتللاق
لَسُم

ِّـ
١٣:١٠وي(»َنيِرِهاَطْمُكُّلُكْمُتْسَل«:َلاَقَكِلٰذِل،ُهَم

.)١١و

نمًاريثكملأتيوميلشروأىلإبهذيسهنأفرعو-
،موقيثلاثلامويلايفولتقيوةبتكلاوةنهكلاءاسؤروخويشلا

نأدعبمالآنمهيلعيتأيسامبهملعنعهنالعإءاجدقو
حيسملاوهتنأ«ةحيرصلاهتاملكبهتوهالبسرطبفرتعا
ُناَعْمِساَيَكَلىَبوُط«:تاملكلاأرقنانهو»يحلاهللانبا
يفيِذَّـلٱِيبَأَّـنِكٰل،َكَلْنِلْعُيَْملًامَدَوًاْمَحلَّـنِإ،اَنوُيَنْب ِ
لٱَكِلٰذْنِم...ِتاَواَمَّـسلٱ

ْ
بآلانلعأنأدعبيأ(ِتْقَو

يِغَبْنَيُهَّـنَأِهِذيِمَالَتِلُرِهْظُيُعوُسَيَأَدَتْبٱ)سرطبلهنباتوهال
ِءاَسَؤُرَوِخوُيُّشلٱَنِمًاريِثَكََّـملَأَتَيَوَميِلَشُروُأَىلِإَبَهْذَيْنَأ
لٱ
ْ

لٱَوِةَنَهَك
ْ

يفَو،َلَتْقُيَو،ِةَبَتَك لٱِ
ْ

١٦:١٦ىتم(»َموُقَيِثِلاَّـثلٱِمْوَي
ربخأومالآنمهيلعيتأيساملكبحيسملاملعلجأ.)٢١-
هتفرعمنلعأامك،هثودحلبقهلثدحيسامبهذيمالت
.هتمايقب

اماذهوهركنيسسرطبيراوحلانأحيسملاملعدقو
َهلَلاَقٍذِئَنيِح«تاملكلابىتمليجنإيفهأرقن

ُ
:ُعوُسَيْم

يفَنوُّكُشَتْمُكُّلُك يفَّـِ ُبِْرضَأِّـينَأ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،ِةَلْيَّـللٱِهِذٰهِ
َىلِإْمُكُقِبْسَأيِماَيِقَدْعَبْنِكٰلَو.ِةَّـيِعَّـرلٱُفاَرِخُدَّـدَبَتَتَفَيِعاَّـرلٱ
جلٱ
ْ

طُبَلاَقَف.ِليَِل
ْ

جلٱَكيِفَّـكَشْنِإَو:ُهَلُسُر
ْ

ُّكُشَأَالاَنَأَفُعيَِم
حلٱ:ُعوُسَيُهَلَلاَق.ًادَبَأ

ْ
يفَكَّـنِإ:َكَلُلوُقَأَّـَق َلْبَقِةَلْيَّـللٱِهِذٰهِ

طُبُهَلَلاَق.ٍتاَّـرَمَثَالَثِينُرِكْنُتٌكيِدَحيِصَيْنَأ
ْ

ِوَلَو:ُسُر
-٢٦:٣١تم(»!َكُرِكْنُأَالَكَعَمَتوُمَأْنَأُتْرِرُطْضٱ

٣٥(.

أرقننحناهو،حيسملاسرطبركنأوةءوبنلاتقدصدقو
لٱَءاَجٍليِلَقَدْعَبَو«:تاملكلاهذههراكنإنع

ْ
اوُلاَقَوُماَيِق

طُبِل
ْ

َأَدَتْبٱَف!َكُرِهْظُتَكَتَغُلَّـنِإَف،ْمُهْنِمًاضْيَأَتْنَأًاّقَح:َسُر
لَيٍذِئَنيِح

ْ
لِلَو!َلُجَّـرلٱُفِرْعَأَالِّـينِإ:ُفِلَْحيَوُنَع

ْ
َحاَصِتْقَو

طُبَرَّـكَذَتَف.ُكيِّـدلٱ
ْ

َلْبَقَكَّـنِإ:ُهَلَلاَقيِذَّـلٱَعوُسَيَمَالَكُسُر
ٍجِراَخَىلِإَجَرَخَف.ٍتاَّـرَمَثَالَثِينُرِكْنُتُكيِّـدلٱَحيِصَيْنَأ
.)٧٥-٢٦:٧٣تم(»ًاّرُمًءاَكُبىَكَبَو

يتلاةميظعلاةقيضلاثداوحلكبحيسملاملعدقو
يفاهحرشدقو:ضرألاهذهىلإهيسيدقعمهئيجمقبست
اهنعثدحتامك،نيرشعلاوعبارلاحاحصألاىتمليجنإ
.لقعلالهذيليصفتبايؤرلارفسيفانحويهدبعل

نيكراتهثيدحنمةليلقتاملكركذننأانهيفكيو
هذهةساردلسدقملاباتكلاىلإةدوعلاعسوتلاديرينمل
لِلَو«كرابملاهمفبلاقدقفهسفنلليصافتلا

ْ
ِقيِضَدْعَبِتْقَو

لِت
ْ

لٱَو،ُسْمَّـشلٱُمِلْظُتِماَّـيَألٱَك
ْ

ُموُجُّنلٱَو،ُهَءْوَضيِطْعُيَالُرَمَق
ٍذِئَنيِحَو.ُعَزْعَزَتَتِتاَواَمَّـسلٱُتاَوُّقَو،ِءاَمَّـسلٱَنِمُطُقْسَت
يفِناَسْنِإلٱِنْبٱُةَمَالَعُرَهْظَت ُعيَِمجُحوُنَتٍذِئَنيِحَو.ِءاَمَّـسلٱِ
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ِباَحَسَىلَعًايِتآِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُيَو،ِضْرَألٱِلِئاَبَق
.)٣٠و٢٤:٢٩تم(ٍ»ريِثَكٍدَْجمَوٍةَوُّقِبِءاَمَّـسلٱ

ملاعهنألدسجلايفرهظيذلاهللاوهحيسملانإلجأ
ملٱِهِذٰهٌةَبيِجَع«:دوادعملوقنهملعمامأو،ءيشلكب

ُةَفِرْعَْ
فرتعادقو.)١٣٩:٦زم(»اَهُعيِطَتْسَأَال،ْتَعَفَتْرٱ.يِقْوَف
اَمَدْعَبَف«:تاملكلاهذهيفءيشلكبحيسملاملعبسرطب
طُبَناَعْمِسِلُعوُسَيَلاَقاْوَّـدَغَت

ْ
،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي:َسُر

ِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأُّبَراَيْمَعَن:ُهَلَلاَق؟ِءَالُؤٰهْنِمَرَثْكَأيِنُّبُِحتَأ

يفاَرِخَعْرٱ:ُهَلَلاَق.َكُّبِحُأ ُناَعْمِساَي:ًةَيِناَثًاضْيَأُهَلَلاَق.ِ
.َكُّبِحُأِّـينَأُمَلْعَتَتْنَأ،ُّبَراَيْمَعَن:ُهَلَلاَق؟يِنُّبُِحتَأ،اَنوُيَنْب
،اَنوُيَنْبُناَعْمِساَي:ًةَثِلاَثُهَلَلاَق.يِمَنَغَعْرٱ:ُهَلَلاَق
طُبَنِزَحَف؟يِنُّبُِحتَأ

ْ
اَي:ُهَلَلاَقَف؟يِنُّبُِحتَأ:ًةَثِلاَثُهَلَلاَقُهَّـنَألُسُر

ُهَلَلاَق.َكُّبِحُأِّـينَأُفِرْعَتَتْنَأ.ٍْءَيشَّـلُكُمَلْعَتَتْنَأ،ُّبَر
سرطبعمسناننأكو.)١٧-٢١:١٥وي(»يِمَنَغَعْرٱ:ُعوُسَي
فطاوعكيلعىفُختنأنكميأ:حضاولافارتعالااذهبلوقي
تنأ..ءيشلكفرعتتنأ..ءيشلكملعتتنأ؟يبلق
.ىلكلاوبولقلاصحاف»هللا«

:تاملكلايفانحويايؤررفسيفهأرقناماذهو
لٱُعيَِمجُفِرْعَتَسَف«

ْ
لٱَوُهاَنَأِّـينَأِسِئاَنَك

ْ
لٱُصِحاَف

ْ
َىلُك

لٱَو
ْ

ايؤر(»ِهِلاَمْعَأِبَسَحِبْمُكْنِمٍدِحاَوَّـلُكيِطْعُأَسَو،َبوُلُق
٢:٢٣(.

وهحيسملانأبنموأءيشلكبحيسملاملعمامأو
.»هللا«

هروضحساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأيننإ)٥(
ُبَهْذَأَنْيَأ«:ًالئاقرومزملايفهللادوادمنرتي:ناكملكيف
َىلِإُتْدِعَصْنِإ؟ُبُرْهَأَنْيَأَكِهْجَوْنِمَو،َكِحوُرْنِم
يفُتْشَرَفْنِإَو،َكاَنُهَتْنَأَفِتاَواَمَّـسلٱ هلٱِ

َْ
ْنِإ.َتْنَأاَهَفِةَيِوا

يفُتْنَكَسَوِ،حْبُّصلٱِيَحاَنَجُتْذَخَأ لٱِيصاَقَأِ
ْ

َكاَنُهَف،ِرْحَب
.)١٠-١٣٩:٧زم(»َكُنيِمَييِنُكِسْمُتَوَكُدَييِنيِدَْهتًاضْيَأ

دقحيسملاو،ناكملكيفدوجولا:هللاتافصنمف
انأفاذلوناكملكيفهدوجونعةحيرصتاملكبنلعأ
.هللاهنأنموأ

:ًالئاقسسفأةسينكسوسقسلوببطاخنأدعب
لٱَحوُّرلٱ«

ْ
يفُدَهْشَيَسُدُق َدِئاَدَشَوًاقُثُوَّـنِإ:ًالِئاَقٍةَنيِدَمِّـلُكِ

يشِلُبِسَتْحَأُتْسَليِنَّـنِكٰلَو.ِينُرِظَتْنَت
مثِيسْفَنَالَو،ٍءَْ

َ
ٌةَنيِ

خلٱَويِيْعَسٍحَرَفِبَمِّـمَتُأىَّـتَح،يِدْنِع
ْ
َنِماَُهتْذَخَأيِتَّـلٱَةَمْدِ

ُمَلْعَأاَنَأاَهَنآلٱَو.ِهللاٱِةَمْعِنِةَراَشِبِبَدَهْشَأل،َعوُسَيِّـبَّـرلٱ
ْمُكَنْيَبُتْرَرَمَنيِذَّـلٱًاعيَِمجْمُتْنَأ،ًاضْيَأيِهْجَوَنْوَرَتَالْمُكَّـنَأ
َعَمِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجاَذٰهَلاَقاَّـَملَو...ِهللاٱِتوُكَلَمِبًازِراَك

جلٱَنِمٌميِظَعٌءاَكُبَناَكَو.َّـىلَصَوْمِهِعيَِمج
ْ

َىلَعاوُعَقَوَو،ِعيَِم
لٱَنِماَمَّـيِسَالَو،َنيِعِّـجَوَتُمُهَنوُلِّـبَقُيَسُلوُبِقُنُع

ْ
يِتَّـلٱِةَمِلَك

َهلاَق
َ

.)٣٨-٢٠:٢٣عأ(»ًاضْيَأُهَهْجَواْوَرَيْنَلْمَُّـهنِإ:ا

روضحباوظحينلمهنأسسفأةسينكسوسقفرعدقل
هميلاعتىلإاوعمتسينل..ىرخأةرممهعمسلوب
..اوكبف..مهتابثلةيحورةبههنماوذخأينل..ةنيمثلا

.ميظعلالوسرلااذهةمدخيهنيستوملانأاوفرع

يتلاةلاسرلايهو،يبليفيفنيسيدقلاىلإةلاسرلايفو
حلٱَِيلَّـنَأل«:هتاملكأرقنهمايأتايرخأيفسلوباهبتك

ْ
َةاََي

ملٱَيِه
ملٱَوُحيِسَْ

حلٱِتَناَكْنِإْنِكٰلَو.ٌحْبِرَوُهُتْوَْ
ْ

يفُةاََي ِ
جلٱ
ْ

مثِيلَيِهِدََس
ََ

ِّـينِإَف!يِرْدَأُتْسَل؟ُراَتْخَأاَذاَمَف،ِيلَمَعُر

ملٱَعَمَنوُكَأَوَقِلَطْنَأْنَأٌءاَهِتْشٱَِيل:ِْنيَنْثالٱْنِمٌروُصَْحم
ِ.حيِسَْ

يفىَقْبَأْنَأْنِكٰلَو.ًاّدِجُلَضْفَأَكاَذ جلٱِ
ْ

لَأِدََس
ْ

ْنِمُمَز
.)٢٤-١:٢١يف(»ْمُكِلْجَأ

نوكأنأيننكميالانأ:هذههتاملكبلوقيسلوبنأكو
نأدعبمكمدخأنأعيطتسأال،ضرألايفوءامسلايف
نوكأنأيرودقميفنوكينل..برلاعمنوكألبهذأ
حيسملاعمدوجومانأوناميإلايفمكحرفومكمدقتةطساو

ملٱَعَمَنوُكَأَوَقِلَطْنَأْنَأٌءاَهِتْشٱَِيل«دجملايف
َكاَذِ.حيِسَْ

يفىَقْبَأْنَأْنِكٰلَو.ًاّدِجُلَضْفَأ جلٱِ
ْ

لَأِدََس
ْ

»ْمُكِلْجَأْنِمُمَز
.)١:٢٤يف(

:هتاملكبفقوملاتاذنلعيلوسرلاسرطبوهاهو
يفُتْمُداَمًاّقَحُهُبِسْحَأيِّـنِكٰلَو« ملٱاَذٰهِ

ْمُكَِضْهنُأْنَأِنَكْسَْ
لَخَّـنَأًاِملاَع،ِةَرِكْذَّـتلٱِب

ْ
اَنُّبَرِيلَنَلْعَأاَمَكٌبيِرَقيِنَكْسَمَع

ملٱُعوُسَي
يِجوُرُخَدْعَباوُنوُكَتْنَأًاضْيَأُدِهَتْجَأَف.ًاضْيَأُحيِسَْ

هبٍنيِحَّـلُكَنوُرَّـكَذَتَت .)١٥-١:١٣طب٢(»ِروُمُألٱِهِذِٰ

ىلعدسجلايفًادوجومناكاملاطهنأنلعأسرطبف
نأنلعأو..ةركذتلابنيسيدقلاضهنينأهبجاوفضرألا

نلف،هتاملكاوركذتينأمهاصوأو،ًابيرقراصهدسجعلخ
.هنكسمعلخينأدعبمهبلاصتالاهرودقميفنوكي

توملاىهنأو..اوضممهلكنوسيدقلاولسرلاوءايبنألاف
.اهناكسوضرألابمهتقالعومهتمدخ
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.ناكملكيفدوجوملاوهفحيسملاعوسيبرلاامأ

ِناَنْثٱَعَمَتْجٱاَمُثْيَحُهَّـنَأل«:ًالئاقهذيمالتدعودقهنإ-
يفُنوُكَأَكاَنُهَفيِمْسٱِبٌةَثَالَثْوَأ .)١٨:٢٠تم(»ْمِهِطَسَوِ

لَتَواوُبَهْذٱَف«:نيسيدقلاهذيمالتللاقو-
ْ

َعيَِمجاوُذِم
لٱِحوُّرلٱَوِنْبالٱَوِبآلٱِمْسٱِبْمُهوُدِّـمَعَوِمَمُألٱ

ْ
.ِسُدُق

لَعَو
ِّـ

ْمُكَعَماَنَأاَهَو.ِهِبْمُكُتْيَصْوَأاَمَعيَِمجاوُظَفَْحيْنَأْمُهوُم
.)٢٠و٢٨:١٩تم(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُك

ِءاَمَّـسلٱَىلِإَدِعَصٌدَحَأَسْيَلَو«:سوميدوقينللاقو-
يفَوُهيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإ ِ
.)٣:١٣وي(»ِءاَمَّـسلٱ

حيسملاعوسيبرلاديعاومنأثداوحلالكتدكأدقلو
دكؤيوهوبرلاىرنانحويليجنإيفف.ةقداصوةنيمأ
اَّـَملَو«:تاملكلايفمهعممئادلاهروضحةقيقحهذيمالتل
لٱَكِلٰذُةَّـيِشَعْتَناَك

ْ
ُباَوْبَألٱِتَناَكَو،ِعوُبْسُألٱُلَوَّـأَوُهَو،ِمْوَي

خلٱِبَبَسِلَنيِعِمَتُْجمُذيِمَالَّـتلٱَناَكُثْيَحًةَقَّـلَغُم
ْ

َنِمِفَْو
لٱ
ْ

يفَفَقَوَوُعوُسَيَءاَج،ِدوُهَي لٱِ
ْ

َهلَلاَقَو،ِطَسَو
ُ

»ْمُكَلٌمَالَس:ْم
.)٢٠:١٩وي(

اوقلغأكلذلودوهيلانمفوخيفذيمالتلاناكدقل
؟حيسملالخدنيأنمف..ذفاونلاوباوبألا

ٌمَالَس«:لاقوامهيفحورجلاراثآوهيديعفرولخددقل
اُوَأَرْذِإُذيِمَالَّـتلٱَحِرَفَف،ُهَبْنَجَوِهْيَدَيْمُهاَرَأاَذٰهَلاَقاَّـَملَو.ْمُكَل
َهلَلاَقَف.َّـبَّـرلٱ

ُ
يِنَلَسْرَأاَمَك.ْمُكَلٌمَالَس:ًاضْيَأُعوُسَيْم

َهلَلاَقَوَخَفَناَذٰهَلاَقاَّـَملَو.اَنَأْمُكُلِسْرُأُبآلٱ
ُ

َحوُّرلٱاوُلَبْقٱ:ُم
لٱ
ْ

ُهاَياَطَخْمُتْكَسْمَأْنَمَو،ُهَلُرَفْغُتُهاَياَطَخْمُتْرَفَغْنَم.َسُدُق
.)٢٣-٢٠:١٩وي(»ْتَكِسْمُأ

ْمَلَف،ُمَأْوَّـتلٱُهَلُلاَقُييِذَّـلٱ،ََرشَعْيَنْثالٱُدَحَأ،اَموُتاَّـمَأ«
ْدَق:َنوُرَخآلٱُذيِمَالَّـتلٱُهَلَلاَقَف.ُعوُسَيَءاَجَنيِحْمُهَعَمْنُكَي
.)٢٥و٢٠:٢٤وي(»َّـبَّـرلٱاَنْيَأَر

؟برلامتيأر:ًابجعتملوقيوهواموتروصتأنأيننكميو
ةحتفالو..ةقلغمباوبألا..؟انهىلإبرلالخدفيكو
!؟اهنملوخدلاهنكميناكملايفةدحاو

هبنجوهيديانارأ..هانيأرولخد«:نيلئاقذيمالتلادريو
ريشبتلانلسرأو..مكلمالس:انللاق..هتوصانعمسو
.»انعمتنككتيلاموت..ميثألاكلاهلاملاعلا

ىلعسيليلقعنإالك:ًالئاقهسأرزهيوهواموتدريو
داكأ..ةعرسبرثأتتتايلقعباحصأمتنأ..مكلوقعرارغ
متروصتفةفطاعلامكتبلغمتنأ..ةفيعضتايلقعاهنإلوقأ

يعقاولجريننإفانأامأ..برلامتيأرمكنأمكماهوأيف
يفِْرصْبُأَْملْنِإ«فقثم ملٱَرَثَأِهْيَدَيِ

يفيِعِبْصِإْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ ِ
ملٱِرَثَأ

يفيِدَيْعَضَأَوِ،ريِماَسَْ .)٢٠:٢٥وي(»ْنِموُأَال،ِهِبْنَجِ

ىلإهتاملكباموتثدحتامدنعًادوجومحيسملاناكو
.هينيعبهريملاموتنأولو،اموتهلاقاملكعمسو،هقافر

مثَدْعَبَو«
ََ

.ْمُهَعَماَموُتَوًالِخاَدًاضْيَأُهُذيِمَالَتَناَكٍماَّـيَأِةَيِنا
يفَفَقَوَو،ٌةَقَّـلَغُمُباَوْبَألٱَوُعوُسَيَءاَجَف لٱِ

ْ
ٌمَالَس:َلاَقَوِطَسَو

،َّـيَدَيِْرصْبَأَواَنُهَىلِإَكَعِبْصِإِتاَه:اَموُتِلَلاَقَّـمُث.ْمُكَل
يفاَهْعَضَوَكَدَيِتاَهَو ْلَبٍنِمْؤُمَْريَغْنُكَتَالَو،يِبْنَجِ
.)٢٧و٢٠:٢٦وي(»ًانِمْؤُم

مهعمبرلاناكله.ًابجعذيمالتلايقابواموتألتماو
فرحلابهتاملكعمسفيك؟هتاملكباموتقطننيح
؟هلقعبيلاطميبليلءاجفيكو..دحاولا

.»يهلإويبر«ًالئاقفتهواموتبلقىلعرونلاقرشأو:

َنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَرَكَّـنَأل:ُعوُسَيُهَلَلاَق«
.)٢٠:٢٩وي(»اْوَرَيَْملَواوُنَمآ

وهو.ناكملكيفدوجومحيسملاعوسيبرلانإلجأ
هروضحبساسحإلاناكدقلو،نمؤملكلةايحلاةلحرقيفر
تاملكىلإغصإ..مهترصنونيسيدقلامالسرسوهمئادلا
يف«:ًالئاقسواثوميتبيبحلاهذيملتلبتكيوهوسلوب ِ
جلٱِلَب،يِعَمٌدَحَأُْرضَْحيَْملِلَّـوَألٱيِجاَجِتْحٱ

ْ
َال.ِينوُكَرَتُعيَِم

ِيبَّـمَتُتْيَكِل،ِيناَوَّـقَويِعَمَفَقَوَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَو.ْمِهْيَلَعْبَسُْحي
لٱ
ْ

.ِدَسَألٱِمَفْنِمُتْذِقْنُأَف،ِمَمُألٱُعيَِمجَعَمْسَيَو،ُةَزاَرِك
لَُخيَوٍءيِدَرٍلَمَعِّـلُكْنِمُّبَّـرلٱِينُذِقْنُيَسَو

ِّـ
ِمليِنُص

َ
ِهِتوُكَل

ملٱُهَليِذَّـلٱ.ِّـيِواَمَّـسلٱ
وميت٢(»َنيِمآ.ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُدْجَْ

١٨-٤:١٦(.
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هروضحساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأيننإلجأ
اهنإ..رشبلانمدحألرفوتتالةفصهذهو،ناكملكيف
.هللاتافصنمةفص

هتردقساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأيننإ)٦(
،ةوبنلاتابثإلةرورضةزجعملا:تازجعملالمعلةيصخشلا
ْمُهاَهْنِكٰلَو:ىَسوُمَباَجَأَف«:تاملكلانمحضاواذهو
َكَلْرَهْظَيَْملَنوُلوُقَيْلَب،ِيلْوَقِلَنوُعَمْسَيَالَويِنَنوُقِّـدَصُيَال
يفِهِذٰهاَم:ُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَف.ُّبَّـرلٱ :َلاَقَف.ًاصَع:َلاَقَف؟َكِدَيِ
طٱ
ْ

،ًةَّـيَحْتَراَصَفِضْرَألٱَىلِإاَهَحَرَطَف.ِضْرَألٱَىلِإاَهْحَر
ِملُّبَّـرلٱَلاَقَّـمُث.اَهْنِمىَسوُمَبَرَهَف

ُ
ْكِسْمَأَوَكَدَيَّـدُم:ىَسو

يفًاصَعْتَراَصَف،ِهِبَكَسْمَأَوُهَدَيَّـدَمَف(اَهِبَنَذِب ْيَكِل)ِهِدَيِ
ُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإُهٰلِإ،ْمِهِئاَبآُهٰلِإُّبَّـرلٱَكَلَرَهَظْدَقُهَّـنَأاوُقِّـدَصُي
يفَكَدَيْلِخْدَأ:ًاضْيَأُّبَّـرلٱُهَلَلاَقَّـمُث.َبوُقْعَيُهٰلِإَوَقاَحْسِإ ِ

يفُهَدَيَلَخْدَأَفَكِّـبُع َلْثِمُءاَصْرَبُهُدَياَذِإَو،اَهَجَرْخَأَّـمُثِهِّـبُعِ
لَّـثلٱ
ْ

َّـمُثِهِّـبُعَىلِإُهَدَيَّـدَرَف(َكِّـبُعَىلِإَكَدَيَّـدُر:ُهَلَلاَقَّـمُث.ِج
ُنوُكَيَف)ِهِدَسَجَلْثِمْتَداَعْدَقَيِهاَذِإَو،ِهِّـبُعْنِماَهَجَرْخَأ
ْمَُّـهنَأ،َىلوُألٱِةَيآلٱِتْوَصِلاوُعَمْسَيَْملَوَكوُقِّـدَصُيَْملاَذِإ
.)٨-٤:١رخ(»َِةريِخَألٱِةَيآلٱَتْوَصَنوُقِّـدَصُي

هبعشهقدصيالنأيشخىسومنأانيرتتاملكلاو
ًايحًاليلدنوكتلتازجعملابهللاهديأف.ةوبنلايعدينيح
.هتوبنقدصىلع

،تازجعمىرجأضرألاهذهىلإهللاهلسرأيبنلكو
هلحيسملاامأ،هللاةوقبلبةيصخشلاهتوقباهلعفيملهنكل
هللاوهللانباهنألهتوهالةوقبتازجعملاىرجأدقفدجملا
.نبالا

خيراتلاانلظفتحي:ةعيبطلاىلعيهلإلاهناطلسرهظأدقل
اهتبحمواهاوقتبترهتشايتلاايروتكيفةكلملانعةصقب
امةروطاربمأوةرتلكناةكلم«مساببقلتتناكو،هللاةملكل
ذإورحبلائطاشىلعةفقاومويتاذتناكاهنإ»راحبلاءارو
ىلإةروطاربمألاترظنانهو،ءاملاباهبايثللبتةديدشةجومب
ًاجايهدازرحبلانكلو..مكباتكسا:تلاقوجئاهلارحبلا
انهو.دشأةيفيكباهتللبوىرخأةديدشةجومتءاجو
راحبلاءاروامةروطاربمأيننومسي«:تلاقوةكلملاتمستبا
وهطقفدحاوصخش...ينعيطيالفرحبلارمآاذنأاهو
رمأيذلاحيسملاعوسيبرلاوهبابرألابروكولملاكلم
.»هعاطأفرحبلا

َهلَلاَقَو«هذيمالتلحيسملالاقمويتاذ
ُ

يفْم لٱَكِلٰذِ
ْ

ِمْوَي
ملٱَناَكاَّـَمل

لٱَىلِإْزَتْجَنِل«:ُءاَسَْ
ْ

جلٱاوُفََرصَف.ِ»ْربَع
ْ

ُهوُذَخَأَوَعَْم
يفَناَكاَمَك ىَرْخُأٌنُفُسًاضْيَأُهَعَمْتَناَكَو.ِةَنيِفَّـسلٱِ
َىلِإُبِْرضَتُجاَوْمَألٱِتَناَكَف،ٌميِظَعٍحيِرُءْوَنَثَدَحَف.ٌَةريِغَص
يفَوُهَناَكَو.ُئِلَتْمَتْتَراَصىَّـتَحِةَنيِفَّـسلٱ ملٱِ

َىلَعِرَّـخَؤُْ
.)٣٨-٤:٣٥رم(»ًامِئاَنٍةَداَسِو

ةنيفسلائلتمتنألبقحيسملاذيمالتلاظقويملاذامل
اوموقينأمهدوهجمبنوعيطتسيمهنأاونظمهلعل؟ءاملاب
!ءودهيفًامئانهوكرتيو،نامأيفةنيفسلالعجيلمعب
كنإ.حيسملانودبكلكاشملحتنألواحتًاثبعنكلو
.ًاديقعتاهديزتذئنيح

ىلإبرضتيتلاجاومألاو،ةفصاعلاحيرلاطغضتحتو
اولاقوهوظقيأفحيسملاىلإاوأجلينأذيمالتلارطضاةنيفسلا
؟كلهناننأكمهيامأملعماي:هل

تنكسف.مكبا.تكسارحبلللاقوحيرلارهتناوماقف
.ميظعءودهراصوحيرلا

مكلابام«:هذيمالتلحيسملالاقفيطلباتعيفو
ًاميظعًافوخاوفاخف؟مكلناميإالفيك؟اذكهنيفئاخ
رحبلاوًاضيأحيرلانإف؟اذهوهنمضعبلمهضعبلاقو
.»هناعيطي

لأسيذلابرلاهسفنوه،رحبلاتكسأيذلاكاذنإ
لٱَزَجَحْنَمَو«:ًالئاقًاميدقبويأ

ْ
َقَفَدْنٱَنيِحَعيِراَصَمِبَرْحَب

لَعَجْذِإ.ِمِحَّـرلٱَنِمَجَرَخَف
ْ

َباَبَّـضلٱَوُهَساَبِلَباَحَّـسلٱُت
،َعيِراَصَمَوَقيِلاَغَمُهَلُتْمَقَأَويِّـدَحِهْيَلَعُتْمَزَجَوُهَطاَمِق
لُقَو
ْ

»؟َكَِجُجلُءاَِيْربِكُمَخْتُتاَنُهَو،ىَّـدَعَتَتَالَوِيتْأَتاَنُهَىلِإ:ُت
.)١١-٣٨:٨يأ(

اهدجن،انحويليجنإيفحيسملاتازجعمعباتناملو
نيذلانويرصعلاانجعزأدقل.اهيلإكشلاىقريالتازجعم
نإ:لئاقلامهئاعداب،سدقملاباتكلاقدصيفنوكشي
ةـيصـخـشـبزــيمــتينـاكو،ـًايرــقـبعـًاصـخـشنـاكحـيسـملا
يفرثأاهكلتمايتلاةيسطانغملاةوقلابهنأو،ةيسطانغم
ةقثلامهيلإداعأف،يسفنلاللشلابىضرملانيجولفملا
مهتايحةسرامملةدوعلاىلعةردقلامهاطعأاذكهو،مهسفنأب
.ديدجنمةيعيبطلا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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قوفتناكانحويليجنإاهلجسيتلاتازجعملانكلو
ةردقلاقوفتناك.ةيسطانغملاىوقلاقوفتناك،ةيرقبعلا
يفسفنلاملعبيلاسألكوءاحيإلاقوفتناك.ةيلقعلا
لكيفو،اهبطاحأاملكيفةيهلإتازجعمتناك.جالعلا
.اهليصافت

ىتحىضرملاءافشىلعهتردقاهيفحيسملارهظأدقف
ليلجلااناقىلإعوسيءاجمويتاذ:ضيرملاىرينأنود
جلٱاَناَقَىلِإًاضْيَأُعوُسَيَءاَجَف«

ْ
ملٱَعَنَصُثْيَح،ِليَِل

.ًارَْمخَءاَْ
لِلٌمِداَخَناَكَو

ْ
يفٌضيِرَمُهُنْبٱِكِلَم َعِمَسْذِإاَذٰه.َموُحاَنِرْفَكِ

لٱَنِمَءاَجْدَقَعوُسَيَّـنَأ
ْ

جلٱَىلِإِةَّـيِدوُهَي
ْ

ُهَلَأَسَوِهْيَلِإَقَلَطْنٱ،ِليَِل
ملٱَىلَعًاِفْرشُمَناَكُهَّـنَألُهَنْبٱَيِفْشَيَوَلِزْنَيْنَأ

ُهَلَلاَقَف.ِتْوَْ
-٤:٤٦وي(»!َبِئاَجَعَوٍتاَيآاْوَرَتَْملْنِإَنوُنِمْؤُتَال:ُعوُسَي

٤٨(.

ْنَأَلْبَقْلِزْنٱ،ُدِّـيَساَي«:ًالئاقحيسملاىلإلجرلالسوتيو
ةرابعبحيسملاقطنيذئدنعو)٤:٤٩وي(»يِنْبٱَتوُمَي
:كلملامداخللوقيفهتردقوهتوهالانعنلعتةريصق
.»يحكنبا.بهذا«

لٱِبُلُجَّـرلٱَنَمآَف«
ْ

َهلاَقيِتَّـلٱِةَمِلَك
َ

وي(»َبَهَذَو،ُعوُسَيُهَلا
٤:٥٠(.

هتيبىلإعرسيملهنأةجردلًاميظعناكهناميإنأودبيو
نمةحصلاهيفتبددقهنبانأنقيتذإ،مويلاكلذيف
يفهمويىضقاذلو،هتيؤرلعارسإلليعادالهنأو،ديدج
.هئاقدصأةرايزيفهاضقهلعلليلجلااناق

َكَنْبٱَّـنِإ:َنيِلِئاَقُهُوَربْخَأَوُهُديِبَعُهَلَبْقَتْسٱٌلِزاَنَوُهاَميِفَو«
اوُلاَقَف،َىفاَعَتَيَذَخَأاَهيِفيِتَّـلٱِةَعاَّـسلٱِنَعْمَُهَربْخَتْسٱَف.ٌّيَح
يفٍسْمَأ:ُهَل حلٱُهْتَكَرَتِةَعِباَّـسلٱِةَعاَّـسلٱِ

ْ
ُهَّـنَأُبَألٱَمِهَفَف.ىَّـُم

يف لِتِ
ْ

َنَمآَف.ٌّيَحَكَنْبٱَّـنِإُعوُسَياَهيِفُهَلَلاَقيِتَّـلٱِةَعاَّـسلٱَك
.)٥٣-٤:٥٠وي(»ُهُّلُكُهُتْيَبَوَوُه

نودو،همفنمةملكبكلملامداخنباحيسملاىفشدقل
ةيسطانغملاهاوقةسراممللاجميأكانهنكيملفهارينأ
ىلعًاقطانًاليلدةزجعملاتناكلب،نويرصعلايعديامك
.هلكهتيبوكلملامداخنمآاذلو،ةيهلإلاهتردق

كانهف:ةيصعتسملاضارمألاءافشىلعهتردقرهظأو
يفَو« َهلُلاَقُيٌةَكْرِبِنْأَّـضلٱِباَبَدْنِعَميِلَشُروُأِ

َ
لٱِبا

ْ
ُتْيَب«ِةَّـيِنَاْربِع

َهل»اَدْسِح
َ

يف.ٍةَقِوْرَأُةَسَْمخا ٌريِثَكٌروُهُْمجًاعِجَطْضُمَناَكِهِذٰهِ

َحتَنوُعَّـقَوَتَيٍ،مْسُعَوٍجْرُعَوٍيْمُعَوىَضْرَمْنِم
ْ

ملٱَكيِر
َّـنَأل.ِءاَْ

يفًاناَيْحَأُلِزْنَيَناَكًاكَالَم لٱِ
ْ

ملٱُكِّـرَُحيَوِةَْكِرب
ًالَوَّـأَلَزَنْنَمَف.َءاَْ

َحتَدْعَب
ْ

ملٱِكيِر
َكاَنُهَناَكَو.ُهَاَرتْعٱٍضَرَمِّـيَأْنِمَُأْربَيَناَكِءاَْ

مثُذْنُمٌضَرَمِهِبٌناَسْنِإ
ََ

.)٥-٥:٢وي(»ًةَنَسَنيِثَالَثَوٍنا

ىلعىصعتساضرميفلجرلاهاضقليوطرمعاذه
.جالعهلدجينأبطلا

َلاَقَف،ًاريِثَكًاناَمَزُهَلَّـنَأَمِلَعَو،ًاعِجَطْضُمُعوُسَيُهآَراَذٰه«
ةبارغلانكل،ًابيرغلاؤسلاودبيدقو»؟ََأْربَتْنَأُديِرُتَأ:ُهَل
مهنأل،اوأربينأنوديريالىضرمكانهنأتملعوللوزت

..مهيلعسانلافطعةعتم..مهضرميفةعتمنودجي
.مهيلإراظنألاتفلةعتموأ..مهبسانلاةيانعةعتم

دجيملهنأريغ.ءافشلايفبغريناكلجرلااذهنكل
اَي«:حيسملللاقاذلوءاملاكرحتىتمةكربلايفهيقلينم
لُيٌناَسْنِإِيلَسْيَل،ُدِّـيَس

ْ
يفيِنيِق لٱِ

ْ
ملٱَكَّـرََحتىَتَمِةَْكِرب

ْلَب.ُءاَْ
.»ُرَخآيِماَّـدُقُلِزْنَيٍتآاَنَأاَمَنْيَب

:ُعوُسَيُهَلَلاَق«:ءيشلكىلعرداقلابرلاهللاقانهو
ُهَرِيَرسَلََمحَوُناَسْنِإلٱَئِرَبًالاَحَفِشْمٱَوَكَرِيَرسْلِْمحٱِ.مُق
.»ىَشَمَو

دعبللشلابًاباصمًالجريفشينأحيسملاةردقيفناك
.ضرملاوزجعلايفاهاضقةنسنيثالثونامث

:نيتكمسوةفغرأةسمخنمةريفغلاريهامجلامعطأو
جلٱِرْحَبِْربَعَىلِإُعوُسَيىَضَماَذٰهَدْعَب«

ْ
ُرْحَبَوُهَو،ِليَِل

اَهُعَنْصَيَناَكيِتَّـلٱِهِتاَيآاوَُرصْبَأْمَُّـهنَألٌريِثَكٌعَْمجُهَعِبَتَو.َةَّـِيَربَط
يف ملٱِ

.)٢و٦:١وي(»ىَضْرَْ

وهفدجويامثيحوحيسملاءاروريهامجلاتجرخدقل
الةبيجعةيبذاجحيسملايفنإ..هيلإريهامجلابذجي
،هتيبذاجنوفرعينودحلملا..اهلهاجتينأناسنإعيطتسي
ةهجاومنمكلرفمالهنإ.ةيبذاجلاهذهنوربتخينونمؤملاو
.حيسملا

َلاَقَف،ِهْيَلِإٌلِبْقُمًاريِثَكًاعَْمجَّـنَأَرَظَنَوِهْيَنْيَعُعوُسَيَعَفَرَف«
اَذٰهَلاَقاَمَّـنِإَو»؟ِءَالُؤٰهَلُكْأَيِلًازْبُخُعاَتْبَنَنْيَأْنِم«:َسُّبُليِفِل
٦:٥وي(»َلَعْفَيْنَأٌعِمْزُمَوُهاَمَمِلَعَوُهُهَّـنَأل،ُهَنِحَتْمَيِل
.)٦و

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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فيلاكتردقيلةيباسحةيلمعلمعيسبليفسلجو
ْيَتَئِمِبٌزْبُخْمِهيِفْكَيَال«باجأمث،ريفغلاعمجلااذهماعطإ
.)٦:٧وي(»ًاريِسَيًائْيَشْمُهْنِمٍدِحاَوُّلُكَذُخْأَيِلٍراَنيِد

اَنُه«:لاقوسواردناوهوهذيمالتنمدحاومدقتانهو
ِلْثِِملاَذٰهاَمْنِكٰلَو،ِناَتَكَمَسَوٍريِعَشِةَفِغْرَأُةَسَْمخُهَعَمٌمَالُغ
.)٦:٩وي(»؟ِءَالُؤٰه

ًاقيلعتيزيلجنالا»نامتياوهيرنه«سقلابتكدقو
عيطتسينيرشعلانرقلالجرنإ«:لاقفةزجعملاهذهىلع
ىلعنوشيعينيذلاسانلالتقيو.ةيضرألاةركلابفوطينأ
جرخيو،اهنكامأددحيوبكاوكلانزيو،هنملايمأدعب
فحصلانمخسنلانيالمعبطيو،ضرألانطابنملورتبلا
لعجيو،ةنسلايفةضيب٣٦٥ضيبتةجاجدلالعجيو،ةيمويلا
اذهو.ءاملاةركببعليرحبلابلكو»ةبيبلا«نخدتبالكلا
ةسمخو،نيتكمسوةفغرأةسمخىأراذإبيجعلالجرلا

ىربكةنجللكشيوًارمتؤمدقعيهنإفنيريقفنيلفطوعايج
.ةرحتاباختناةيلمعىلإوعديو،ةريغصلاناجللاضعبو
وهو،ههجاوتةديدشةمزأكانهنأهتوصىلعأبخرصيمث
صاخشألاًاكراتدعتبيمثاهلرصحالتاميلعتعضي
رمتؤملافيلأتلبقاوناكامكًاعايجنيلفطلاوةسمخلا
.»ناجللاو

هملعو،هتاردقلكبنيرشعلانرقلالجروهاذه
يفعوجلاةمزألباقينأنمزجعأ،هتاعارتخاوهتافاشتكاو
راجفنالا«ةلكشمنمهتوصىلعأبخرصيومويلاملاع
.»يناكسلا

َساَّـنلٱاوُلَعْجٱ«هذيمالتللاقدقفعوسيبرلاامأ
يفَناَكَو.َنوُئِكَّـتَي ملٱِ

ُلاَجِّـرلٱَأَكَّـتٱَفٌ،ريِثَكٌبْشُعِناَكَْ
،َرَكَشَوَةَفِغْرَألٱُعوُسَيَذَخَأَو.ٍفَالآِةَسَْمخُوْحَنْمُهُدَدَعَو
ملٱاُوَطْعَأُذيِمَالَّـتلٱَو،ِذيِمَالَّـتلٱَىلَعَعَزَّـوَو

َنِمَكِلٰذَكَو.َنيِئِكَّـتُْ
:ِهِذيِمَالَتِلَلاَق،اوُعِبَشاَّـمَلَف.اوُءاَشاَمِرْدَقِبِْنيَتَكَمَّـسلٱ
لٱاوُعَْمجٱ

ْ
لٱََرسِك

ْ
ألَمَواوُعَمَجَف.ٌْءَيشَعيِضَيَالْيَكِلَةَلِضاَف

ُ
او

لٱَنِمًةَّـفُقَةَْرشَعْيَتَنْثٱ
ْ

لٱِريِعَّـشلٱِةَفِغْرَأِةَسَْمخْنِمِ،َرسِك
يِتَّـ

.)١٣-٦:١٠وي(»َنيِلِكآلٱِنَعْتَلَضَف

ًاليلد،ةلضافلارسكلانمةءؤلمملاففقلاتناكدقل
ةيهلإلاحيسملاةردقىلعو،ريهامجلاعبشىلعًاسوملم
.اهعابشإل

هذهيفةيرقبعلللخديأ..نويرصعلاانللقيلف
ةردقلللخديأو؟ةيسطانغملاةوقلللخديأو؟ةزجعملا
هللاوهحيسملانأاوفرتعيو،مهتاهرتنعاوفكيلو؟ةيئاحيإلا
.ءيشلكىلعرداقلا

ةزجعملاهذهو:ىمعأدولومناسنإينيعحيسملاحتفو
ةزجعميهف،نيحجبتملانييرصعلاسرختو،ملعلاىدحتت

اهلجسياهلثمبيتأينأيرشبناسنإرودقميفسيلقلخ
ُذْنُمىَمْعَأًاناَسْنِإىَأَرٌزاَتُْجمَوُهاَميِفَو«:تاملكلابانحوي
لَعُماَي:ُهُذيِمَالَتُهَلَأَسَف،ِهِتَدَالِو

ِّـ
ُهاَوَبَأْمَأاَذٰه:َأَطْخَأْنَم،ُم

.)٢و٩:١وي(»؟ىَمْعَأَدِلُوىَّـتَح

ةدعىلعًاينبمناكذيمالتلالاؤسنأبلوقلااننكميو
:راكفأ

ىلإتلصواهنأودبيو،حاورألاخسانتةركف:ًالوأ
.تقولاكلذيفنيطسلف

لبقةدوجومتناكرشبلاحاورأنأبةلئاقلاةركفلا:ًايناث
ضعبذئنيحتبكترااهنأو،اهباحصأداسجأيفاهلولح
.نييبارلاتاباتكيفتلغلغتةركفيهوءاطخألا

يفءابآلابونذدقتفيهللانأنمهومهفاميه:ًاثلاث
.)٢٠:٥رخ(ءانبألا

ةيطخلاوضرملانأبنيريثكلادنعدئاسلاداقتعالا:ًاعبار
.ناقرتفيالناونص

:لاقفراكفألاهذهلكيفنتةباجإباجأحيسملانكل
:٩وي(»ِهيِفِهللاٱُلاَمْعَأَرَهْظَتِلْنِكٰل،ُهاَوَبَأَالَوَأَطْخَأاَذٰهَال«
ديزتالهيوبأوأناسنإلااذهةيطخنأهتاملكينعتو.)٣
.هيفهللالامعأرهظتلىمعأدلُوهنأو،نيرخآلااياطخنع

هللاديىرننأعيطتسنبراجتلاىسقأيففمعن
.مهسوفنةكربورشبلاريخلةلماعلا

»ِهيِفِهللاٱُلاَمْعَأَرَهْظَتِل«:اهيفلاقيتلاحيسملاتاملكو
كلذيف»هللالامعأ«رهظأدقهنأعقاولاذإهتوهالانلدكؤت
نينيعنيطلانمهلقلخنأبلب،هيلإرصبلاةداعإبىمعألا

.نيتديدج

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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اَذٰهَلاَق«:تاملكلابةزجعملاليصافتدرسانحويعباتو
طلٱِبَىلَطَوًانيِطِلْفُّتلٱَنِمَعَنَصَوِضْرَألٱَىلَعَلَفَتَو

ِّـ
ِني

.)٩:٦وي(»ىَمْعَألٱِيَنْيَع

ناكلنيطلابهينيعتيلطًاريصبًاناسنإكانهنأولو
،ىمعألاينيعىلطحيسملانكلوىمعلابباصينأًاضرعم
وهسيلأنيتديدجنينيعىمعألللمعنيطلاكلذنمو
راصفةايحةمسنهفنأيفخفنوبارتنممدآقلخيذلا
؟ةيحًاسفن

ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك« :١وي(»َناَكاَّـِ
٣(.

يفْلِسَتْغٱِبَهْذٱ«:ًالئاقىمعألاكلذحيسملارمأدقلو ِ
لِسِةَكْرِب

ْ
ىَتَأَوَلَسَتْغٱَوىَضَمَف.ٌلَسْرُمُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ.َماَو

.)٩:٧وي(»ًاريِصَب

هناميإلجرلااذهنماوبلسينأنويسيرفلالواحاملو
ُمَلْعَنُنْحَن.ِِهللاًادَْجمِطْعَأ«:هلاولاقهرصبرونهلداعأنمب
.ُمَلْعَأُتْسَل؟َوُهٌئِطاَخَأ:َباَجَأَف.ٌئِطاَخَناَسْنِإلٱاَذٰهَّـنَأ
...ُِرصْبُأَنآلٱَوىَمْعَأُتْنُكِّـينَأ:ًادِحاَوًائْيَشُمَلْعَأاَمَّـنِإ
.)٣٤-٩:٢٤وي(»ًاجِراَخُهوُجَرْخَأَف

.هدحوعوسيهكرتيمل..ًاجراخهوجرخأاملو

:ُهَلَلاَقَوُهَدَجَوَف،ًاجِراَخُهوُجَرْخَأْمَُّـهنَأُعوُسَيَعِمَسَف«
ُهَلَلاَقَف؟ِهِبَنِموُألُدِّـيَساَيَوُهْنَم:َباَجَأ؟ِهللاٱِنْبٱِبُنِمْؤُتَأ
-٩:٣٥وي(»َوُهَوُهَكَعَمُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱَو،ُهَتْيَأَرْدَق:ُعوُسَي

٣٧(.

يذلا،لجرلاكلذلهصخشةقيقحبرلانلعأاذكهو
.هينيعرونهتوهالةردقبهلداعأ

ىدحتتةزجعملاهذهو:نتنأنأدعبًاتيمحيسملاماقأو
امعمناسنإلاف،حيسملاتوهاللركنملكةعطاقةروصب
ًازجاعلازامنيرشعلانرقلااذهيفملعلايفمدقتنمهغلب
يرحلابمكف،هتافونمتاعاسعبرأدعبتيمميقينأنع
ةنوفعلارصانعهدسجيفتبدنأدعبو..مايأةعبرأدعب
!!ءانفلاو

تيبةيرقيفكانهفنتنأنأدعبًأتيمماقأحيسملانكل
اَثْرَمُِّبُحيُعوُسَيَناَكَو«حيسملااهبحأةرسأتشاعاينع

كلتيفةرسألاهذهتيبناكو.)١١:٥وي(»َرَزاَعِلَواَهَتْخُأَو
نيححيسملااهيلإبهذييتلاةحارلاةطحمةعداولاةيرقلا
نيبيرقسانأعمةئداهةسلجسلجينأديرينيحو،بعتي
.هبلقنم

،ةرسألاهذهلحيسملابناجنميوقلابحلااذهعمو
ضرمةبرجتيه،ةريرمةبرجتزاتجتنأهتبحميفحمسدقف
انعدعبيًانامضتسيلانلهللاةبحمنأعقاولاو.هتومورزاعل
حلاصملاساسأىلعهبانتقالعتراصالإو،ةايحلامالآ
ةقيقحكانهفكلذعمو،ايندلاةايحلايفنامألاو،ةيداملا

ةايحبرمتيتلامالآلانأيهوانلابنعبرغتالنأبجي
.مهسوفنةيقنتومهتكربومهريخىلإفدهت،برلامهبحينم

.ًاريطخوًايساقناكهضرمنأودبيو..رزاعلضرم
،ُدِّـيَساَي«:نيتلئاقةيقربةلاسرحيسملاىلإناتخألاتلسرأف
.)١١:٣وي(»ٌضيِرَمُهُّبُِحتيِذَّـلٱاَذَوُه

يفٍذِئَنيِحَثَكَمٌضيِرَمُهَّـنَأَعِمَساَّـمَلَف« ملٱِ
يِذَّـلٱِعِضْوَْ

.)١١:٦وي(»ِْنيَمْوَيِهيِفَناَك

!!بحملاحيسملاتافرصتبرغأام

ةيقربةلاسرلسرتو،ةقرحمةبرجتكبلقيفنوكتًانايحأ
دجت..ًاروفةباجإلاكيتأتنأنمًالدبو،كذقنتلءامسلل
تلخاهنأكوعمستالءامسلا..ةماوديفًاديحوكسفن
ايىتمىتح«:ًالئاقباتعيفكتوصعفرتتنأو..هللانم
؟»بيجتستالوخرصأبر

ُّبَّـرلٱ«:اينفصيبنلاتاملكعمسننأانجوحأامانهو
َهلِإ
ُ

يفِك لَُخيٌراَّـبَجِكِطَسَوِ
ِّـ

يفُتُكْسَي.ًاحَرَفِكِبُجِهَتْبَي.ُص ِ
:لئاقلارومزملابحاصتاملكو)٣:١٧اينفص(»..ِهِتَّـبََحم
لَوْدَّـدَشَتَيِل.َّـبَّـرلٱِرِظَتْنٱ«

ْ
لَقْعَّـجَشَتَي

ْ
زم(»َّـبَّـرلٱِرِظَتْنٱَوَكُب

٢٧:١٤(.

ةكربدصقي.كريخرابجلاهتمصءارونمدصقيهللانإ
ىهبأةيفيكبهصخشنعكلنلعينأدصقي.كسفنل
.برلارظتناف.لمكأو

:تاملكلابةزجعملاليصافتليجستيفانحويرمتسيو
ملٱاَذٰه:َلاَق،ُعوُسَيَعِمَساَّـمَلَف«

لِلَسْيَلُضَرَْ
ْ

ْلَب،ِتْوَم
َهلَلاَقَكِلٰذَدْعَبَو.ِهِبِهللاٱُنْبٱَدَّـجَمَتَيِل،ِهللاٱِدَْجمِلْجَأل

ُ
:ْم

:ُهُذيِمَالَتَلاَقَف.ُهَظِقوُألُبَهْذَأيِّـنِكٰل.َماَنْدَقاَنُبيِبَحُرَزاَعِل

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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ْنَعُلوُقَيُعوُسَيَناَكَو.ىَفْشُيَوُهَفَماَنْدَقَناَكْنِإ،ُدِّـيَساَي
َهلَلاَقَف.ِمْوَّـنلٱِداَقُرْنَعُلوُقَيُهَّـنَأاوُّنَظْمُهَو،ِهِتْوَم

ُ
ُعوُسَيْم

ْنُكَأَْملِّـينِإْمُكِلْجَألُحَرْفَأاَنَأَو.َتاَمُرَزاَعِل:ًةَيِنَالَعٍذِئَنيِح
.)١٥-١١و١١:٤وي(»ِهْيَلِإْبَهْذَنِلْنِكٰلَو.اوُنِمْؤُتِل،َكاَنُه

!!مكلجألحرفأانأو..تامرزاعل

نأوهببسلانإ؟رزاعلكبيبحتوملبرلاحرفيفيك
قدصاهيفنوققحتيةصرفذيمالتلليطعيستوملااذه
اَهيِفٌةَعاَسِيتْأَتُهَّـنِإَف،اَذٰهْنِماوُبَّـجَعَتَتَال«:ةلئاقلاهتاملك
يفَنيِذَّـلٱُعيَِمجُعَمْسَي لٱِ

ْ
اوُلَعَفَنيِذَّـلٱُجُرْخَيَف،ُهَتْوَصِروُبُق

ِحلاَّـصلٱ
َ
حلٱِةَماَيِقَىلِإِتا

ْ
ِةَماَيِقَىلِإِتاَئِّـيَّـسلٱاوُلِمَعَنيِذَّـلٱَوِةاََي

.)٢٩و٥:٢٨وي(»ِةَنوُنْيَّـدلٱ

.اينعتيبىلإهذيمالتوحيسملاءاجو

اَثْرَمْتَلاَقَفو،ُهْتَقَالٍتآَعوُسَيَّـنَأاَثْرَمْتَعِمَساَّـمَلَف«
١١:٢٠وي(»يِخَأْتُمَيَْملاَنُهٰهَتْنُكْوَل،ُدِّـيَساَي:َعوُسَيِل
:لوقتاهنأكو،اثرمتاملكيفًاقيقرًاباتعحملننحنو.)٢١و
يفاندحوانكرتت.كتحارناكمانتيب.انترسأقيدصتنأ

.»ِكوُخَأُموُقَيَس«:ًالئاقاثرمحيسملابيجيو؟اننازحأوانتنحم

يفُموُقَيَسُهَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ«:اَثْرَمُهَلْتَلاَق لٱِ
ْ

يف،ِةَماَيِق لٱِ
ْ

ِمْوَي
.ِ»ريِخَألٱ

َوُهاَنَأ«:ًالئاقهسفننعهتانالعإىمسأبحيسملاقطنيو
لٱ
ْ

حلٱَوُةَماَيِق
ْ

ْنَمُّلُكَو،اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم.ُةاََي
.)٢٦و١١:٢٥وي(»ِدَبَألٱَىلِإَتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَك

.فاطتخالاةظحلىلعقبطنتهذهحيسملاتاملكو

يفُتاَوْمَألٱ« ملٱِ
.)٤:١٦ست١(»ًالَّـوَأَنوُموُقَيَسِحيِسَْ

.»اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم«:تاملكلالباقياذهو

لٱَءاَيْحَألٱُنْحَنَّـمُث«
ْ

يفْمُهَعَمًاعيَِمجُفَطْخُنَسَنيِقاَب ِ
ِملِبُحُّسلٱ

ُ
يفِّـبَّـرلٱِةاَقَال هلٱِ

َْ
لباقياذهو)٤:١٧ست١(»ِءاَو

َىلِإَتوُمَيْنَلَفِيبَنَمآَوًاّيَحَناَكْنَمُّلُكَو«:تاملكلا
.»ِدَبَألٱ

هبَنيِنِمْؤُتَأ«:اثرملحيسملالاق .ُدِّـيَساَيْمَعَن:ُهَلْتَلاَق؟اَذِٰ
ملٱَتْنَأَكَّـنَأُتْنَمآْدَقاَنَأ

لٱَىلِإِيتآلٱ،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
ْ

وي(ِ»َملاَع
.)٢٧و١١:٢٦

:ًةَلِئاَق،ًاِّرساَهَتْخُأَمَيْرَمْتَعَدَوْتَضَماَذٰهْتَلاَقاَّـَملَو«
ملٱ
لَعُْ

ِّـ
لِتاَّـمَأ.ِكوُعْدَيَوُهَو،ََرضَحْدَقُم

ْ
ْتَماَقْتَعِمَساَّـمَلَفَك

لٱَّـنِإَّـمُث...ِهْيَلِإْتَءاَجَوًاعِيَرس
ْ

يفاَهَعَماوُناَكَنيِذَّـلٱَدوُهَي ِ
لٱ
ْ

اَهوُعِبَت،ْتَجَرَخَوًالِجاَعْتَماَقَمَيْرَماْوَأَراَّـَمل،اََهنوُزَّـعُيِتْيَب
لٱَىلِإُبَهْذَتاََّـهنِإ:َنيِلِئاَق

ْ
َىلِإْتَتَأاَّـَملُمَيْرَمَف.َكاَنُهَيِكْبَتِلِْربَق

،ُدِّـيَساَي:ُهَلًةَلِئاَقِهْيَلْجِرَدْنِعْتَّـرَخ،ُهْتَأَرَوُعوُسَيَناَكُثْيَح
لٱَو،يِكْبَتُعوُسَياَهآَراَّـمَلَف.يِخَأْتُمَيَْملاَنُهٰهَتْنُكْوَل

ْ
ُدوُهَي

:َلاَقَو،َبَرَطْضٱَوِحوُّرلٱِبَجَعَزْنٱ،َنوُكْبَياَهَعَماوُءاَجَنيِذَّـلٱ
-١١:٢٨وي(»ْرُظْنٱَوَلاَعَت،ُدِّـيَساَي:ُهَلاوُلاَق؟ُهوُمُتْعَضَوَنْيَأ

٣٤(.

،سدقملاباتكلاتايآرغصألوسرلاانحويلجسيانهو
نيتملكيفحيسملارعاشمنعًاريبعتاهقدصأو،اهقمعأو
نمقمعأنيتملكلانيتاهنإ.)١١:٣٥وي(»ُعوُسَيىَكَب«
،انهامهيفىرناننإ،حيسفلاملاعلانمبحرأو،طيحملا
.نيملأتملاوىنازحللحيسملابلقةكراشمو،ةقفشو

لٱَلاَقَف«:اولاقحيسملاعومددوهيلاىأراملو
ْ

اوُرُظْنٱ:ُدوُهَي
َحَتَفيِذَّـلٱاَذٰهْرِدْقَيَْملَأ:ْمُهْنِمٌضْعَبَلاَقَو.ُهُِّبُحيَناَكَفْيَك
١١:٣٦وي(»؟ُتوُمَيَالًاضْيَأاَذٰهَلَعَْجيْنَأىَمْعَألٱِيَنْيَع
.)٣٧و

.توملانمهميقينأردقيهنإ

رجحهيلععضودقةراغمناكو،ربقلاىلإعوسيءاج
حلٱاوُعَفْرٱ«:لاقو

ْ
ملٱُتْخُأ،اَثْرَمُهَلْتَلاَق.َرََج

،ُدِّـيَساَي:ِتْيَْ
.)١١:٣٩وي(»ٍماَّـيَأَةَعَبْرَأُهَلَّـنَألَنَتْنَأْدَق

دسجلانمةنتنلاةحئارلاتحاف..ةثجلاتنفعتلجأ
..دوعيبارتىلإوبارتهنإ..ناسنإلانيكسم.تئاملا
اهنمحوفتونفعتتضرألاىلعاهتيشميفرطختةأرمالمجأو
سئارفنمةسيرفكربقلااهفقلتيامدنعفونالامكزتةحئار
.توملا

اهنأكتناك»نتنأدقديساي«اهتاملكددرتيهواثرمو
يفنإًانتنم»ًاتيمرزاعلىرأنأديرأالانأديساي«:لوقت
رمتستنأديرأو.ةيويحئلتمملايحلارزاعلةروصينهذ

ةنوفعيفنأبمشأنأديرأال.ينيعمامأةليمجلاهتروص
.توملا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا

٥٣
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َنْيَرَتِتْنَمآْنِإ:ِكَلْلُقَأَْملَأ«:هتاملكبحيسملااهيلعدريو
حلٱاوُعَفَرَف.؟ِهللاٱَدَْجم

ْ
ملٱَناَكُثْيَحَرََج

:١١وي(»ًاعوُضْوَمُتْيَْ
.توملاةحئارةينتنلاةحئارلاسانلامشو،)٤١و٤٠

وي(»ًاجِراَخَّـمُلَه،ُرَزاَعِل«:ميظعتوصبعوسيخرصو
١١:٤٣(.

ملٱَجَرَخَف«
ُهُهْجَوَو،ٍةَطِمْقَأِبٌتاَطوُبْرَمُهَالْجِرَوُهاَدَيَوُتْيَْ

لَم
ْ

نمرزاعلحيسملاعزتنامعن)١١:٤٤وي(»ٍليِدْنِمِبٌفوُف
نأدحأعيطتسيالونتنأنأدعبهماقأوتوملاباينأنيب

.هللاىوسميمريهوماظعلايحي

ُعديملعوسيبرلانأول«:يدومناميالتياودلوقي
برلاتوصةوقنمروبقلايفنمعيمجماقلهمسابرزاعل
ةماقإىلعرداقحيسملاتوصنإف.ءيشلكىلعرداقلا

٥:٢٨انحويأرقا(»توملابارتنمروبقلايفنمعيمج
.)٢٩و

حيسملانأيهورابتعالابةريدجةظحالمنمدبالانهو
وأةصاخلاهتحلصملهتايحيفةدحاوةزجعملمعبمقيمل
توصلعمسينأىبأدقف،هلضرعتملأنمهسفنذاقنإل
ىتمأرقا(هدسجعوجعبشيلًارزبخةراجحلاعنصيوسيلبإ
نمهسفنصلخيلبيلصلانعلزنينأىبأو،)٤-٤:١
تناكاهلكهتازجعمف،)٤٣-٢٧:٣٩ىتمأرقا(هباذع
ةداعإوأفوهلمةثاغإوأ،ضيرمءافشوأ،صربأريهطتل
ريخلاهلكتناك.هربقنمتيمةماقإوأ،ىمعأىلإرصبلا

عيطتستيتلاهتردقوهنانحوهللابحراهظإلتناك.هريغ
.هيلإأجلينملكذقنتنأ

َعَنَصًَةريِثَكَرَخُأٍتاَيآَو«:تاملكلابهليجنإانحويمتتخيو
يفْبَتْكُتَْملِهِذيِمَالَتَماَّـدُقُعوُسَي لٱاَذٰهِ

ْ
ِهِذٰهاَّـمَأَو.ِباَتِك

ملٱَوُهَعوُسَيَّـنَأاوُنِمْؤُتِلْتَبِتُكْدَقَف
ْيَكِلَو،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

انأف.)٣١و٢٠:٣٠وي(»ِهِمْسٱِبٌةاَيَحْمُتْنَمآاَذِإْمُكَلَنوُكَت
.تازجعملالمعلهتردقساسأىلعهللاوهحيسملانأنموأ

هناطلسساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأانأ)٧(
نأضرألاىلعناسنإعيطتسيال:اياطخلانارفغلقلطملا
لوقتامك،ةرفغملاهدنعهدحوهللانألسانلااياطخرفغي
ملٱَكَدْنِعَّـنَأل«:رومزملاتاملك

زم(»َكْنِمَفاَُخيْيَكِل.َةَرِفْغَْ
ملٱاَنَِهلِإِّـبَّـرلِل«:لاينادلوقيامكو)١٣٠:٤

ملٱَوُمِحاَرَْ
»ُةَرِفْغَْ

ٌرِفاَغَكُلْثِمٌهَلِإَوُهْنَم«اخيمرفسيفأرقنامكو،)٩:٩اد(
دهعلانلعيو.)٧:١٨اخيم(»ِبْنَّـذلٱِنَعٌحِفاَصَوَمْثِإلٱ

اياطخنارفغلقلطملاناطلسلاهلحيسملانأديدجلا
.هللاهنأنموأانأفاذهلو،هيلإنيعجارلا

يفهنأسانلاعمسو،موحانرفكيفحيسملاناكمويتاذ
لِلَو«تيب

ْ
َلْوَحاَمَالَوُعَسَيْدُعَيَْملىَّـتَحَنُوريِثَكَعَمَتْجٱِتْقَو

لٱ
ْ

لٱِبْمُهُبِطاَُخيَناَكَف.ِباَب
ْ

ًاسوفنحيسملادجوامثيحو»ِةَمِلَك
خلٱِبَسْيَل«:هنألةملكلابمهبطاخيهنإفهلوحعمتجت

ْ
ُهَدْحَوِزُْب

َختٍةَمِلَكِّـلُكِبْلَب،ُناَسْنِإلٱاَيَْحي
ْ

:٤تم(»ِهللاٱِمَفْنِمُجُر
٤(.

ْذِإَو.ٌةَعَبْرَأُهُلِمَْحيًاجوُلْفَمَنيِمِّـدَقُمِهْيَلِإاوُءاَجَو«كانهو
جلٱِلْجَأْنِمِهْيَلِإاوُِبَرتْقَيْنَأاوُرِدْقَيَْمل

ْ
َفْقَّـسلٱاوُفَشَك،ِعَْم

جولفملاناكيذلاريرسلااولدهوبقنامدعبو»َناَكُثْيَح
ةيلمعنأنوكردينيطسلفاورازنيذلاوهيلعًاعجطضم
،ةبعصتسيلاهتويبنمريثكيفهبقنوفقسلافشك
ةاطغملارجشلاعوذجنمةينبمةيداعلاينابملايففوقسلاف
،ةيفزخلاعطقلانمةقبطاهيلع،قيقرلابشخلانمةقبطب
نيبنمهلازنإنوديرياملازنإو،ةلوهسباهعفرنكمي
.لابحلابقورعلا

لِلَلاَق،ْمَُهناَميِإُعوُسَيىَأَراَّـمَلَف«
ْ

ٌةَروُفْغَم،َّـيَنُباَي:ِجوُلْفَم
لٱَنِمٌمْوَقَناَكَو.َكاَياَطَخَكَل

ْ
َنوُرِّـكَفُيَنيِسِلاَجَكاَنُهِةَبَتَك

يف هبوُلُقِ ِمل:ِْمِ
َ
ْنَأُرِدْقَيْنَم؟َفيِداَجَتِباَذَكٰهاَذٰهُمَّـلَكَتَياَذا

.)٧-٢:٥رم(»؟ُهَدْحَوُهللاٱَّـالِإاَياَطَخَرِفْغَي

اياطخرفغيوهوهانربتعالناسنإدرجمحيسملاناكولو
يفنأيعديرشبلانمناسنإيأنأذإ،ًافدجمجولفملاكلذ
ناكامهمناسنإيأ،لجأ.فدجياياطخلارفغينأهتردق
هاياطخنمًاناسنإلحينأعيطتسيهنأىعديينيدلاهزكرم
.فدجي

»لايتغا«باتكنميناثلالصفلاأرقأانأوتشهددقل
نع»لرتوكنوج«خرؤملايكيرمألابتاكلاهبتكيذلا
قئاقدبةدحاولاةعاسلالبقو«:تارابعلاهذهيدنيكعرصم
امهةيكيلوثاكلاةينامورلاةسينكلانمناسيسقءاجةليلق
ىلإانوكيلنوسموطسميجبألاوربويهراكسوأبألا

،سيئرلاهجونعءاطغلاربويهبألابحسويدنيكراوج
يننإفًايحتنكاذإ..ةينيتاللابلاقوىنميلاهديعفرمث
»اياطخوموللكنمكلحأ

»كنمفاخييكلةرفغملاكدنعنأل«

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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رعشدقو،نارفغلاناطلسهلفهللاوهحيسملانألو
ِمل«:مهللاقفاذكهمهسفنأيفنوركفيمهنأهحورب

َ
اَذا

هبَنوُرِّـكَفُت يفاَذِٰ لِلَلاَقُيْنَأ:َُرسْيَأاَمُّيَأ؟ْمُكِبوُلُقِ
ْ

ِجوُلْفَم
َكَرِيَرسْلِْمحٱَوْمُق:َلاَقُيْنَأْمَأ،َكاَياَطَخَكَلٌةَروُفْغَم
.)٩و٢:٨رم(»؟ِشْمٱَو

نأل،ضرملاءافشنمًادجبعصأاياطخلانارفغنإ
ةرجأنأل«بيلصلاىلعحيسملاتومينأىضتقانارفغلا
هضرمنملجرلااذهءافشامنيب»توميهةيطخلا
.نيتكرابملاهيتفشنيبنمةملكبمتيصعتسملا

لُسِناَسْنِإلٱِنْبالَّـنَأاوُمَلْعَتْيَكِلْنِكٰلَ«
ْ

ِضْرَألٱَىلَعًاناَط
خلٱَرِفْغَيْنَأ

ْ
لِلَلاَق-»اَياََط

ْ
ْلِْمحٱَوْمُقُلوُقَأَكَل«:ِجوُلْفَم

لِلَماَقَف.»َكِتْيَبَىلِإْبَهْذٱَوَكَرِيَرس
ْ

َرِيَّـرسلٱَلََمحَوِتْقَو
لٱَماَّـدُقَجَرَخَو

ْ
جلٱَِتُهبىَّـتَح،ِّـلُك

ْ
:َنيِلِئاَقَهللاٱاوُدَّـَجمَوُعيَِم

.)١٢-٢:١٠سقرم(»!ُّطَقاَذٰهَلْثِماَنْيَأَراَم«

نارفغلهناطلسدكؤيلجولفملاكلذحيسملاىفشدقل
.هدحوهللاالإاياطخرفغينأدحأردقيالو،اياطخلا

ُهَلَأَس«دقفنارفغللهناطلسحيسملاسراميةيناثةرمو
لٱَنِمٌدِحاَو

ْ
لٱَتْيَبَلَخَدَف،ُهَعَمَلُكْأَيْنَأَنيِّـيِسيِّـرَف

ْ
ِّـِيسيِّـرَف

يفٌةَأَرْمٱاَذِإَو.َأَكَّـتٱَو ملٱِ
ُهَّـنَأْتَمِلَعْذِإ،ًةَئِطاَخْتَناَكِةَنيِدَْ

يفٌئِكَّـتُم لٱِتْيَبِ
ْ

َدْنِعْتَفَقَوَوٍبيِطِةَروُراَقِبْتَءاَج،ِّـِيسيِّـرَف
ْتَناَكَو،ِعوُمُّدلٱِبِهْيَمَدَقُّلُبَتْتَأَدَتْبٱَو،ًةَيِكاَبِهِئاَرَوْنِمِهْيَمَدَق
طلٱِباَمُهُنَهْدَتَوِهْيَمَدَقُلِّـبَقُتَو،اَهِسْأَرِرْعَشِباَمُهُحَسْمَت

ِّـ
»ِبي

.)٣٨-٧:٣٦ول(

لخدتنأ-حيسملافيضم-يسيرفلاناعمسقياضتو
،ةئيدرلااهتعمسو،اهتايحةساجنبهثولتفةئطاخةأرماهتيب
نأواهيديبهسملتنأحيسملااهلحمسينأرثكألابقياضتو
اَذٰهَناَكْوَل«:ًالئاقهسفنيفملكتو،اهرعشبهيمدقحسمت
ملٱِهِذٰهْنَمَمِلَعَلًاّيِبَن

لَتيِتَّـلٱُةَأْرَْ
ْ

»ٌةِئِطاَخاََّـهنِإ!َيِهاَمَوُهُسِم
.)٧:٣٩ول(

نأدارأو،ناعمسبلقراكفأبولقلاصحاففرعو
ٌْءَيشيِدْنِعُناَعْمِساَي«:هللاقفيتاذلاهربرشهلرهظي
لَعُماَيْلُق:َلاَقَف.َكَلُهُلوُقَأ

ِّـ
ِملَناَك.ُم

ُ
َىلَع.ِناَنوُيْدَمٍنِياَد

لٱ
ْ

ْنُكَيَْملْذِإَو.َنوُسَْمخِرَخآلٱَىلَعَوٍراَنيِدِةَئِمُسَْمخِدِحاَو
َهل
ُ

ًاّبُحَرَثْكَأُنوُكَياَمُُّهيَأ:ْلُقَف.ًاعيَِمجاَمُهََحماَسِناَيِفوُياَماَم
-٧:٤٠ول(»ِرَثْكَألٱِبُهََحماَسيِذَّـلٱُّنُظَأ:ُناَعْمِسَباَجَأَف؟ُهَل

٤٣(.

ىلعلكتملايسيرفلاناعمسنيبةنراقمببرلاماقانهو
ةبوتبوتتنأتمزعيتلاةئطاخلاةأرملانيبو،يتاذلاهرب

لٱَّـمُث.َتْمَكَحِباَوَّـصلٱِب«:ناعمسللاقف.ةيقيقح
ْ

َىلِإَتَفَت
ملٱ
ملٱِهِذٰهُرُظْنَتَأ:َناَعْمِسِلَلاَقَوِةَأْرَْ

لَخَدِّـينِإ؟َةَأْرَْ
ْ

،َكَتْيَبُت
َّـَيلْجِرْتَلَسَغْدَقَفَيِهاَّـمَأَو.ِطْعُتَْملَّـَيلْجِرِلْجَألًءاَمَو
لِّـبَقُتَْملًةَلْبُق.اَهِسْأَرِرْعَشِباَمُهْتَحَسَمَوِعوُمُّدلٱِب

ْ
َيِهاَّـمَأَو،يِن

لَخَدُذْنُمَف
ْ

ْنُهْدَتَْملٍتْيَزِب.َّـَيلْجِرِليِبْقَتْنَعَّـفُكَتَْملُت
طلٱِبْتَنَهَدْدَقَفَيِهاَّـمَأَو،ِيسْأَر

ِّـ
-٧:٤٣ول(»َّـَيلْجِرِبي

٤٦(.

.)٧:٤٨ول(»ِكاَياَطَخِكَلٌةَروُفْغَم«:ةأرملللاقمث

ملٱَأَدَتْبٱَف«
يفَنوُلوُقَيُهَعَمَنوُئِكَّـتُْ يِذَّـلٱاَذٰهْنَم:ْمِهِسُفْنَأِ

.)٧:٤٩ول(»؟ًاضْيَأاَياَطَخُرِفْغَي

هليذلا»نبالاهللا«هنإعجارتيملو،حيسملارذتعيملو
.نارفغلاناطلس

ِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُكىَطْعَأْدَقْلَب،ًادَحَأُنيِدَيَالَبآلٱَّـنَأل«
.)٥:٢٢وي(»ِنْبالِل

ىلعو،اياطخلانارفغلقلطملاهناطلسحيسملادكأدقل
.هللاوهحيسملانأنموأانأناطلسلااذهساسأ

هبلطساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأانأ)٨(
نأيبنؤرجيمل:هوعبتينأنوديرينيذلانمقلطملاءالولا
.هصخشلهعابتأنمقلطملاءالولابلطي

،ليئارسإبعشنمهسفنلءالولايبنلاىسومبلطيمل
ٰهلِإُّبَّـرلٱَكَلُميِقُي«:مهللاقهنكل

ُ
ْنِمَكِطَسَوْنِمًاّيِبَنَك

ِّـبَّـرلٱَنِمَتْبَلَطاَمِّـلُكَبَسَح.َنوُعَمْسَتُهَل.ِيلْثِمَكِتَوْخِإ
يفَكِٰهلِإ َتْوَصُعَمْسَأُدوُعَأَال:ًالِئاَقِعاَمِتْجالٱَمْوَيَبيِروُحِ
لٱَراَّـنلٱِهِذٰهىَرَأَالَويِٰهلِإِّـبَّـرلٱ

ْ
َلاَقَتوُمَأَّـالَئِلًاضْيَأَةَميِظَع

يفاوُنَسْحَأْدَق:ُّبَّـرلٱَِيل َهلُميِقُأ.اوُمَّـلَكَتاَمِ
ُ

ِطَسَوْنِمًاّيِبَنْم
هتَوْخِإ يفيِمَالَكُلَعْجَأَو،َكَلْثِمِْمِ لَكُيَف،ِهِمَفِ

ِّـ
اَمِّـلُكِبْمُهُم

يِمَالَكِلُعَمْسَيَاليِذَّـلٱَناَسْنِإلٱَّـنَأُنوُكَيَو.ِهِبِهيِصوُأ
.)١٩-١٨:١٥ثت(»ُهُبِلاَطُأاَنَأيِمْسٱِبِهِبُمَّـلَكَتَييِذَّـلٱ

ناكىسومنأدوهيللهباطخيفسونافتسادكأدقو
)٧:٣٧عأأرقا(حيسملاصخشىلإةوبنلاهذهبريشي
ىلإراشأهنكل،ناسنإهنألءالولاهسفنلبلطيملىسومف
لكقحتسييذلاحيسملاصخشىلإ..يتآلايبنلاكاذ

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا

٥٥
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ىلإةلاسرلابتاكهنعلاقيذلاهللانباهنألءالو
يفاَنَمَّـلَكُهللاَا«:نييناربعلا يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ بع(»ِهِنْبٱِ
.)٢و١:١

لبجقوفىلصولعبلاءايبنأىدحتنيحيبنلاايليإو
ُهٰلِإُّبَّـرلٱاَُّهيَأ«:لاقلبهسفنلءالولابلطيمللمركلا
لٱِمَلْعُيِل،َليِئاَْرسِإَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإ

ْ
يفُهللاٱَتْنَأَكَّـنَأَمْوَي ِ

لَعَفْدَقَكِرْمَأِبَو،َكُدْبَعاَنَأِّـينَأَو،َليِئاَْرسِإ
ْ

ِهِذٰهَّـلُكُت
َكَّـنَأُبْعَّـشلٱاَذٰهَمَلْعَيِل،يِنْبِجَتْسٱُّبَراَييِنْبِجَتْسٱ.ِروُمُألٱ
.)٣٧و١٨:٣٦كولم١(»ُهٰلِإلٱُّبَّـرلٱَتْنَأ

قلطملاءالولابهيعباتبلاطيحيسملانأىرناننكلو
ًايدعتهبلطهناكل»نبالاهللا«وهنكيملولو،هصخشل

.هللاقوقحىلعًاحيرص

هصخشلبحلالكسيركتببلاطيوهوهيلإغصا-
ْنَمَو،يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِّـنِمَرَثْكَأًاّمُأْوَأًابَأَّـبَحَأْنَم«:ًالئاق
ُذُخْأَيَالْنَمَو،يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِّـنِمَرَثْكَأًةَنْبٱِوَأًانْبٱَّـبَحَأ

،اَهُعيِضُيُهَتاَيَحَدَجَوْنَم.يِنُّقِحَتْسَيَالَفيِنُعَبْتَيَوُهَبيِلَص
.)٣٩-١٠:٣٧تم(»اَهُِدَجيِيلْجَأْنِمُهَتاَيَحَعاَضَأْنَمَو

بألانمرثكأهبحننأبهذههتاملكيفبلاطيهنإ
نيلماحتوملاىتحهعبتننأو،ةنبالاونبالاو،مألاو
.هتمدخيفوهلجأنمانتايحعيضننأو،بيلصلا

؟ناسنإدرجمنمبيلاطملاهذهنوكتنأنكميأ

.الًانيقي

هءارويتأينأديرينمبلاطيوهوهيلإغصامث-
َداَرَأْنِإ«:لوقيفهءاروريسلوبيلصلالمحوهتاذراكنإب
لَفيِئاَرَوَِيتْأَيْنَأٌدَحَأ

ْ
،يِنْعَبْتَيَوُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَنْرِكْنُي

لَُخيْنَأَداَرَأْنَمَّـنِإَف
ِّـ

ْنِمُهَسْفَنُكِلُْهيْنَمَو،اَهُكِلُْهيُهَسْفَنَص
.)٢٥و١٦:٢٤تم(»اَهُِدَجيِيلْجَأ

حيسمللسرطبفارتعادعبتاملكلاهذهتءاجدقو
.»يحلاهللانبا«هنأب

كالهإو،بيلصلالمحو،تاذلاراكنإبلطدقللجأ
قحيأبفدسجتملاهللاوهنكيملولف..هلجأنمسفنلا
!؟ءالولااذهوتايحضتلاهذهلكبلطي

ةقالعهلنملكةضغبببلاطيوهوهيلإغصاًاريخأو-
:هليبسيفانلاومألكلانكرتببلاطيهنإ.هلجأنمانبةيوق
لٱَف،ُهَعَمَنيِرِئاَسٌَةريِثَكٌعوُُمجَناَكَو«

ْ
َهلَلاَقَوَتَفَت

ُ
َناَكْنِإ:ْم

ُهَتَوْخِإَوُهَدَالْوَأَوُهَتَأَرْمٱَوُهَّـمُأَوُهاَبَأُضِغْبُيَالَوَّـَيلِإِيتْأَيٌدَحَأ
لِتِيلَنوُكَيْنَأُرِدْقَيَالَف،ًاضْيَأُهَسْفَنىَّـتَح،ِهِتاَوَخَأَو

ْ
.ًاذيِم

ِيلَنوُكَيْنَأُرِدْقَيَالَفيِئاَرَوِيتْأَيَوُهَبيِلَصُلِمَْحيَالْنَمَو
لِت
ْ

َال،ِهِلاَوْمَأَعيَِمجُُكْرتَيَالْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكَكِلٰذَكَف.ًاذيِم
لِتِيلَنوُكَيْنَأُرِدْقَي

ْ
.)٣٣و٢٧-١٤:٢٥ول(»ًاذيِم

صخشيألانتبحمنمرثكأهبحننأبانبلاطيحيسملانإ
انطبرتيتلاىبرقلاةقالعتناكامهم،دوجولااذهيفرخآ
ةيحضتلابانبلاطي..توملاىتحهلجألملأتننأبانبلاطي..هب
.هليبسيفانسفنأىتحضغبننأب.هلجأنمانلاومألكب

هنإ.نبالاهللاوهللانباهنإ.ناسنإدرجمسيلًانيقيهنإ
ببسبسانلاهعبتينأطقلبقيملوهو،ءالولكقحتسملا
.ةيداملامهفادهأوأ،ةيصخشلامهحلاصم

ةفغرأةسمخنمةعئاجلاريهامجلامعطأمويتاذ
ةقيقحلابوهاذهنإ«:اولكأنأدعبسانلالاقف،نيتكمسو
.»ملاعلاىلإيتآلايبنلا

هولعجيلهوفطتخيواوتأينأنوعمزممهنأحيسملاملعو
ىتحهنعسانلاثحبو.هدحولبجلاىلإفرصناف،ًاكلم
لَعُماَي«:هلاولاقهودجواملو.هودجو

ِّـ
»؟اَنُهَتِْرصىَتَم،ُم

حلٱ«:ُعوُسَيْمَُهباَجَأ
ْ

حلٱَّـَق
ْ

طَتْمُتْنَأ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ْ

َسْيَليِنَنوُبُل
لَكَأْمُكَّـنَألْلَب،ٍتاَيآْمُتْيَأَرْمُكَّـنَأل

ْ
خلٱَنِمْمُت

ْ
.ْمُتْعِبَشَفِزُْب

لٱِماَعَّـطلِلَالاوُلَمْعِا
ْ

لٱِماَعَّـطلِلْلَب،ِدِئاَب
ْ

لِليِقاَب
ْ

ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَح
»ُهَمَتَخْدَقُبآلٱُهللاٱاَذٰهَّـنَأل،ِناَسْنِإلٱُنْبٱُمُكيِطْعُييِذَّـلٱ
.)٢٧و٦:٢٦وي(

ساسأىلعو،هلقلطملاءالولابهعابتأحيسملابلاطدقل
.هللاوهحيسملانأنموأانأفهبيلاطمةينوناق

هلوبقساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأيننإ)٩(
هبعشهللايداني:ةكئالملاورشبلانمةدابعلاودوجسلا
.َكَرِّـذَحُأَفيِبْعَشاَيْعَمْسِا«:ًالئاقفاسآلرومزميفميدقلا
َالَو،ٌبيِرَغٌهٰلِإَكيِفْنُكَيَال.ِيلَتْعِمَسْنِإ،ُليِئاَْرسِإاَي
درجمحيسملاناكولف.)٩و٨١:٨زم(»ٍّيِبَنْجَأٍهٰلِإلْدُجْسَت
هجوىلعرهظلضممظعأناكلدوجسلالبقوناسنإ
هللاو،هللانباوهناكاذإنكل.ًايبنجأًاهلإناكل..ضرألا
.ةدابعلاودوجسلاقحتسيوهفبآلليواسملانبالا
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هلسرضفرامنيب،ةدابعلاودوجسلاحيسملالبقدقلو
.دوجسيأةكئالملاضفرامكنوسيدقلا

سويلينركهلبقتساةيرصيقلخدامدنعلوسرلاسرطبف
امكدوجسلااذهسرطبلبقيملفهيمدقىلعًاعقاودجسو
طُبُهَماَقَأَف.ِهْيَمَدَقَىلَعًاعِقاَوَدَجَسَو«:تاملكلايفأرقن

ْ
ُسُر

.)٢٦و١٠:٢٥عأ(»ٌناَسْنِإًاضْيَأاَنَأ،ْمُق:ًالِئاَق

سلوبضرعتو،امهلسانلاةدابعاضفرابانربوسلوبو
تاملكلابةصقلاتركذدقو،مجرللاذههضفرءارجنم
يفُسِلَْجيَناَكَو« ْنِمٌدَعْقُمِنْيَلْجِّـرلٱُزِجاَعٌلُجَرََةِرتْسِلِ
طَب
ْ

،ُمَّـلَكَتَيَسُلوُبُعَمْسَيَناَكاَذٰه.ُّطَقِشْمَيَْملَو،ِهِّـمُأِن
ٍتْوَصِبَلاَقىَفْشُيِلًاناَميِإُهَلَّـنَأىَأَرْذِإَو،ِهْيَلِإَصَخَشَف
.ِيشْمَيَراَصَوَبَثَوَف.ًابِصَتْنُمَكْيَلْجِرَىلَعْمُقٍ:ميِظَع
جلٱَف
ْ

َةَّـيِنوُأَكيِلِةَغُلِبْمَُهتْوَصاوُعَفَر،ُسُلوُبَلَعَفاَماْوَأَراَّـَملُعوُُم
ِهلآلٱَّـنِإ:َنيِلِئاَق

َ
َنوُعْدَياوُناَكَف.اَنْيَلِإاوُلَزَنَوِساَّـنلٱِباوُهَّـبَشَتَة

ملٱَوُهَناَكْذِإ»َسَمْرَه«َسُلوُبَو»َسْفَز«اَباَنْرَب
يفَمِّـدَقَتُْ ِ

لٱ
ْ

ملٱَماَّـدُقَناَكيِذَّـلٱَسْفَزُنِهاَكىَتَأَف.ِمَالَك
ٍنَاريِثِبِةَنيِدَْ

جلٱَعَمِباَوْبَألٱَدْنِعَليِلاَكَأَو
ْ

اَّـمَلَف.َحَبْذَيْنَأُديِرُيَناَكَو،ِعوُُم
َىلِإاَعَفَدْنٱَو،اَمَُهباَيِثاَقَزَّـم،ُسُلوُبَواَباَنْرَب،ِنَالوُسَّـرلٱَعِمَس
جلٱ
ْ

ِمل،ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ:ِْنيَخِراَصِعَْم
َ
ًاضْيَأُنْحَن؟اَذٰهَنوُلَعْفَتاَذا

َحتٌَرشَب
ْ

ِليِطاَبَألٱِهِذٰهْنِماوُعِجْرَتْنَأْمُكُِّـرشَبُن،ْمُكُلْثِمٍمَالآَت
حلٱِهٰلِإلٱَىلِإ

ْ
لٱَوَضْرَألٱَوَءاَمَّـسلٱَقَلَخيِذَّـلٱِّـَي

ْ
اَمَّـلُكَوَرْحَب

يفيِذَّـلٱ،اَهيِف ملٱِلاَيْجَألٱِ
يفَنوُكُلْسَيِمَمُألٱَعيَِمجَكَرَتِةَيِضاَْ ِ

،ًاْريَخُلَعْفَيَوُهَو-ٍدِهاَشَالِبُهَسْفَنُْكْرتَيَْملُهَّـنَأَعَم-ْمِهِقُرُط
ألْمَيَو،ًةَرِمْثُمًةَنِمْزَأَوًاراَطْمَأِءاَمَّـسلٱَنِماَنيِطْعُي

ُ
اَنَبوُلُق

جلٱاَّـفَكاَذٰهاَمِِهلْوَقِبَو.ًاروُُرسَوًاماَعَط
ْ

جلٱِبَعوُُم
ْ

ْنَأْنَعِدَْه
َهلاوُحَبْذَي

ُ
اوُعَنْقَأَوَةَيِنوُقيِإَوَةَيِكاَطْنَأْنِمٌدوَُهيىَتَأَّـمُث.اَم

جلٱ
ْ

ملٱَجِراَخُهوُّرَجَوَسُلوُباوَُمجَرَف،َعوُُم
ْدَقُهَّـنَأَنيِّـناَظ،ِةَنيِدَْ

.)١٩-١٤:٨عأ(»َتاَم

نأبجعنمو،رشبلاةدابعابانربوسلوبضفردقل
هرابتعابسلوبلحئابذلاميدقتكشوىلعاوناكنيذلاسانلا
.تامهونظىتحهومجرًادسجتمًاهلإ

حاحصألايفف:سانلادوجساوضفرًاضيأةكئالملاو
ُرُظْنَيَناَكيِذَّـلٱاَّـنَحوُياَنَأَو«أرقنانحويايؤررفسنمريخألا
َماَمَأَدُجْسَألُتْرَرَخ،ُتْرَظَنَوُتْعِمَسَنيِحَو.اَذٰهُعَمْسَيَو
ملٱَِيلْجِر

!ْلَعْفَتَالْرُظْنٱ:َِيلَلاَقَف.اَذٰهيِنيِرُيَناَكيِذَّـلٱِكَالَْ
َلاَوْقَأَنوُظَفَْحيَنيِذَّـلٱَو،ِءاَيِبْنَألٱَكِتَوْخِإَعَمَوَكَعَمٌدْبَعِّـينَأل
لٱاَذٰه

ْ
.)٩و٢٢:٨ؤر(»ِهللاْدُجْسٱ.ِباَتِك

يذلاهللانباهنأل،دوجسلالبقدقفدجملاهلحيسملاامأ
.رشبلاوةكئالملاهلدجست

نمدوهيلاهدرطوىمعأدولومللرصبلاداعأامدنعف
ْمَُّـهنَأُعوُسَيَعِمَسَف«حيسملاةوقبهفارتعاببسبمهعمجم
:َباَجَأ؟ِهللاٱِنْبٱِبُنِمْؤُتَأ:ُهَلَلاَقَوُهَدَجَوَف،ًاجِراَخُهوُجَرْخَأ
يِذَّـلٱَو،ُهَتْيَأَرْدَق:ُعوُسَيُهَلَلاَقَف؟ِهِبَنِموُألُدِّـيَساَيَوُهْنَم
وي(»ُهَلَدَجَسَو.ُدِّـيَساَيُنِموُأ:َلاَقَف.َوُهَوُهَكَعَمُمَّـلَكَتَي
٣٨-٩:٣٥(.

.هنمدوجسلاحيسملالبقو

بلقيفءاملاىلعًايشامحيسملاىرنىتمليجنإيفو
مث،هيلإءيجملابسرطبرمأيهعمسنو،ءاجوهلاةفصاعلا
تاملكلاأرقنمث.هبلقكشلالخدينيحقرغلانمهذقني
يفَنيِذَّـلٱَو.ُحيِّـرلٱِتَنَكَسَةَنيِفَّـسلٱَالَخَداَّـَملَو« اوُءاَجِةَنيِفَّـسلٱِ
حلٱِب:َنيِلِئاَقُهَلاوُدَجَسَو

ْ
١٤:٣٢تم(»!ِهللاٱُنْبٱَتْنَأِةَقيَِق

.)٣٣و

.هذيمالتنمدوجسلاحيسملالبقو

،اَيْنَعِتْيَبَىلِإًاجِراَخْمُهَجَرْخَأَو«:أرقناقولليجنإيفو
َدِعْصُأَوْمُهْنَعَدَرَفْنٱُمُهُكِراَبُيَوُهاَميِفَو.ْمُهَكَراَبَوِهْيَدَيَعَفَرَو
ٍ»ميِظَعٍحَرَفِبَميِلَشُروُأَىلِإاوُعَجَرَوُهَلاوُدَجَسَف.ِءاَمَّـسلٱَىلِإ
.)٥٢-٢٤:٥٠ول(

.ةكئالملانمدوجسلاحيسملالبقو

ةكئالملادوجسنعنييناربعلاىلإةلاسرلابتاكلجسيو
لٱَلَخْدَأىَتَمًاضْيَأَو«:تاملكلاحيسملل

ْ
لٱَىلِإَرْكِب

ْ
َِملاَع

لَو:ُلوُقَي
ْ

.)١:٦بع(»ِهللاٱِةَكِئَالَمُّلُكُهَلْدُجْسَت

ءامسلاناكسدوجسلةعئارةروصانحويلجسيًاريخأو
ِتَّـرَخَرْفِّـسلٱَذَخَأاَّـَملَو«:تاملكلابهلمهتدابعوحيسملل
حلٱُةَعَبْرَألٱ

ْ
لٱَوُةَعَبْرَألٱَوُتاَناَوََي

ْ
حلٱَماَمَأًاخْيَشَنوُْرشِع

ْ
ِلََم

َهلَو)حيبذلاحيسملاىلإريشييذلا(
ُ

ٌتاَراَثيِقٍدِحاَوِّـلُكْم
لٱُتاَوَلَصَيِهًاروُخَبٌةَوُّلَْممٍبَهَذْنِمٌتاَماَجَو

ْ
.َنيِسيِّـدِق

َذُخْأَتْنَأَتْنَأٌّقِحَتْسُم:َنيِلِئاَقًةَديِدَجًةَميِنْرَتَنوُمَّـَنَرتَيْمُهَو
ْنِمَكِمَدِبِِهللااَنَتَْيَرتْشٱَوَتْحِبُذَكَّـنَأل،ُهَموُتُخَحَتْفَتَوَرْفِّـسلٱ
لَعَجَو،ٍةَّـمُأَوٍبْعَشَوٍناَسِلَوٍةَليِبَقِّـلُك

ْ
،ًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنِٰهلِإلاَنَت

ٍةَكِئَالَمَتْوَصُتْعِمَسَوُتْرَظَنَو.ِضْرَألٱَىلَعُكِلْمَنَسَف
لٱَلْوَحَنِيريِثَك

ْ
حلٱَوِشْرَع

ْ
ْمُهُدَدَعَناَكَو،ِخوُيُّشلٱَوِتاَناَوََي
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ٌّقِحَتْسُمٍ:ميِظَعٍتْوَصِبَنيِلِئاَق،ٍفوُلُأَفوُلُأَوٍتاَوَبَرِتاَوَبَر
حلٱَوُه

ْ
ملٱُلََم

لٱَذُخْأَيْنَأُحوُبْذَْ
ْ

لٱَوَةَرْدُق
ْ

حلٱَوىَنِغ
ْ
لٱَوَةَمْكِ

ْ
َةَوُّق

لٱَو
ْ

ملٱَوَةَماَرَك
لٱَوَدْجَْ

ْ
ممٍةَقيِلَخُّلُكَو.َةََكَرب يفاَّـِ َىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

َحتَوِضْرَألٱ
ْ

لٱَىلَعاَمَو،ِضْرَألٱَت
ْ

اَهُتْعِمَس،اَهيِفاَمُّلُك،ِرْحَب
لِل:ًةَلِئاَق

ْ
لٱَىلَعِسِلاَج

ْ
لِلَوِشْرَع

ْ
لٱِلَمَح

ْ
لٱَوُةََكَرب

ْ
ملٱَوُةَماَرَك

ُدْجَْ
لُّسلٱَو

ْ
حلٱِتَناَكَو.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُناَط

ْ
:ُلوُقَتُةَعَبْرَألٱُتاَناَوََي

لٱَوُةَعَبْرَألٱُخوُيُّشلٱَو.َنيِمآ
ْ

لِلاوُدَجَسَواوُّرَخَنوُْرشِع
ْ

َىلِإِّـيَح
.)١٤-٥:٨ؤر(»َنيِدِبآلٱِدَبَأ

هلدجسيوهدبعييذلانيدبآلادبأىلإيحلاوهنمو
:هسفننعلاقيذلاحيسملاعوسيبرلاهنإ؟ءامسلاناكس
.)١:١٨ؤر(»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإٌّيَحاَنَأاَهَ«

ةكئالملاورشبلانمةدابعلاودوجسلاحيسملالبقدقل
نبالاهللانأنموأانأساسألااذهىلعو،ءامسلاناكسو
تم(»ُدُبْعَتُهَدْحَوُهاَّـيِإَوُدُجْسَتَكِٰهلِإِّـبَّـرلِل:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل«
٤:١٠(.

هتاحيرصتساسأىلعهللاوهحيسملانأنموأانأ)١٠(
نملجرنعةصقبخيراتلاانلظفتحي:هسفننعةقداصلا
توهالنوركنينيذلانييرصعلانمًاصخشرازهللالاجر
دارأو،ضرملاشارفىلعلجرلاناكو،حيسملاعوسيبرلا
هللانبانيكسملاصخشلاكلذلمدقينأهللالجر
:ةيتآلاةشقانملاامهنيبترادو،ةيطخلانمصلخملا

؟حيسملايفنظتاذام:هللالجر

ًانيمأًاناسنإناكحيسملانأيداقتعايف:يرصعلالجرلا
.كلذنمرثكأسيلهنكل.ًاقداصًاملعمو

نظتلهف،دقتعتامكًاقداصًاملعمحيسملاناكًاذإ-
؟بذكيملعملااذهلثمنأ

ملحيسملانأدقتعأو..بذكيالقداصلاملعملا-
.طقبذكي

.هسفننعحيسملاهلاقامضعبكلأرقأينعدًاذإ-

:تايآلاهذهأرقيعرشوسدقملاباتكلاهللالجرحتفو

يفَنوُتوُمَتَوُهاَنَأِّـينَأاوُنِمْؤُتَْملْنِإْمُكَّـنَأل«- »ْمُكاَياَطَخِ
ءايعشإرفسىلإ»وهانأ«ةرابعلاانبدوعتو.)٨:٢٤وي(

اَنَأ.ُهُتْوَعَديِذَّـلٱُليِئاَْرسِإَو.ُبوُقْعَياَيِيلْعَمْسِا«أرقنثيح
يِنيِمَيَوَضْرَألٱِتَسَّـسَأيِدَيَو،ُرِخآلٱاَنَأَوُلَّـوَألٱاَنَأ.َوُه
.)١٣و٤٨:١٢شإ(»ِتاَواَمَّـسلٱِتََرشَن

يفاَرِخ«- اَنَأَو.يِنُعَبْتَتَفاَهُفِرْعَأاَنَأَو،ِيتْوَصُعَمْسَتِ
ٌدَحَأاَهُفَطَْخيَالَو،ِدَبَألٱَىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِطْعُأ
لٱَنِمُمَظْعَأَوُهاَهاَّـيِإِيناَطْعَأيِذَّـلٱِيبَأ.يِدَيْنِم

ْ
َالَو،ِّـلُك

:١٠وي(»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ.ِيبَأِدَيْنِمَفَطَْخيْنَأٌدَحَأُرِدْقَي
٣٠-٢٧(.

...ِيباوُنِمآَفِهللاٱِبَنوُنِمْؤُتْمُتْنَأ.ْمُكُبوُلُقْبِرَطْضَتَال«-
ُهَنوُفِرْعَتَنآلٱَنِمَو.ًاضْيَأِيبَأْمُتْفَرَعَلِينوُمُتْفَرَعْدَقْمُتْنُكوَل
.اَناَفَكَوَبآلٱاَنِرَأ،ُدِّـيَساَي:ُسُّبُليِفُهَلَلاَق.ُهوُمُتْيَأَرْدَقَو
اَييِنْفِرْعَتَْملَوُهُتَّـدُمِهِذٰهًاناَمَزْمُكَعَماَنَأ:ُعوُسَيُهَلَلاَق
اَنِرَأَتْنَأُلوُقَتَفْيَكَف،َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا!ُسُّبُليِف
يفاَنَأِّـينَأُنِمْؤُتَتْسَلَأ؟َبآلٱ يفَبآلٱَوِبآلٱِ لٱ؟َّـِ

ْ
ُمَالَك

لَكُأيِذَّـلٱ
ِّـ

َبآلٱَّـنِكٰل،ِيسْفَنْنِمِهِبُمَّـلَكَتَأُتْسَلِهِبْمُكُم
حلٱ
ْ

يفَّـلَا يفِّـينَأِينوُقِّـدَص.َلاَمْعَألٱُلَمْعَيَوُهَّـِ َبآلٱَوِبآلٱِ
يف -٧و١٤:١وي(»اَهِسْفَنِلاَمْعَألٱِبَبَسِلِينوُقِّـدَصَفَّـالِإَو،َّـِ
١١(.

وهيمالكنإ.ةحيرصلاهتاملكبلوقيعوسيبرلانأكو
ريخيلامعأو..بآلالامعأيهيلامعأنإ..بآلامالك
.يتوهالىلعليلد

:تاحيرصتلاهذهبهسفننعحيسملاحرصيمث-

حلٱُزْبُخَوُهاَنَأ«
ْ

ْنِمْؤُيْنَمَو،ُعوَُجيَالَفَّـَيلِإْلِبْقُيْنَم.ِةاََي
.)٦:٣٥وي(»ًادَبَأُشَطْعَيَالَفِيب

لٱُروُنَوُهاَنَأ«
ْ

يفِيشْمَيَالَفيِنْعَبْتَيْنَمِ.َملاَع لُّظلٱِ
ْ

ْلَبِةَم
حلٱُروُنُهَلُنوُكَي

ْ
.)٨:١٢وي(»ِةاََي

لٱَوُهاَنَأ«
ْ

ُلُخْدَيَوُصُلْخَيَفٌدَحَأِيبَلَخَدْنِإ.ُباَب
.)١٠:٩وي(»ىًعْرَمُِدَجيَوُجُرَْخيَو

ِنَعُهَسْفَنُلِذْبَيُحِلاَّـصلٱيِعاَّـرلٱَو،ُحِلاَّـصلٱيِعاَّـرلٱَوُهاَنَأ«
خلٱ
ْ
.)١٠:١١وي(»ِفاَرِ

لٱَوُهاَنَأ«
ْ

حلٱَوُةَماَيِق
ْ

»اَيْحَيَسَفَتاَمْوَلَوِيبَنَمآْنَم.ُةاََي
.)١١:٢٥وي(

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«
ْ

حلٱَوَُّق
ْ

ِبآلٱَىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي
.)١٤:٦وي(»ِيبَّـالِإ

.)١٠:٣٠وي(»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«

هذههسفنليعدينأرشبلانمدحاولنكميالو
ًالضموأ،ديرفزارطنمًافدجمناكاذإالإ،ةقئافلافاصوألا
.ةبحملاوقحلاب»هللانبا«وهناكاذإوأ..ديرفزارطنم

بسحبو:ًالئاقيرصعلالجرللهثيدحهللالجرعباتو
دكؤتةقداصلاهتاحيرصتف.قداصملعمحيسملانأكداقتعا
.هتوهال

حيسملالبقهللاةملكةداهشيرصعلالجرلاعمساملف
.هاياطخلًانارفغلانوددجتوًاصلخم

ملاعلااذهطسوفقينأعيطتسيرشبلانمنَملجأ
لوقيباتكلانأل!دحأال؟»ملاعلارونوهانأ«:ًالئاقملظملا
جلٱْذِإ«

ْ
هللا.)٣:٢٣ور(»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأُعيَِم

هسفننعحيسملالاقاذإف،ضرألاوتاومسلارونوههدحو
.هللاهنأًانيقيينعياذهفملاعلارونوهانأ

هيعارذحتفذإكلذنمرثكأوهامحيسملالاقدقلو
اْوَلاَعَت«:ًالئاقةايحلالاقثأو،مثإلارازوأبنيلقثملاونيبعتملل
ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإ

:١١تم(»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ
٢٨(.

ةكلمميفءارزولااهبماقةرماؤمنعأرقنلاينادرفسيف
لاينادنأاوأردقف،مهيلعهقوفتببسبلايناددضسويراد
قيرطنعهيلعاوضقينأاودارأف،ههلإةيعرشبكسمتم
.هلإلااذهلهتعاطوهتنامأ

:تاملكلايفةصقلاليصافتأرقنليعملاعتنآلاو

لٱِءَالُؤَهَعَمَتْجٱٍذِئَنيِح«
ْ

ملٱَوُءاَرَزُو
ملٱَدْنِعُةَبِزاَرَْ

اوُلاَقَوِكِلَْ
ملٱاَُّهيَأ«:ُهَل

ِءاَرَزُوَعيَِمجَّـنِإ!ِدَبَألٱَىلِإْشِع،ُسوُيِراَدُكِلَْ
ملٱ
ملٱَوِنَحِّـشلٱَوِةَكَلْمَْ

ملٱَوِةَبِزاَرَْ
لٱَوَنيِريِشُْ

ْ
َىلَعاوُرَواَشَتْدَقِةَالُو

طَيْنَمَّـلُكَّـنَأِب،ًايَْهناوُدِّـدَشُيَوًاّيِكَلَمًارْمَأاوُعَضَيْنَأ
ْ

ُبُل
لِط
ْ

ملٱاَُّهيَأَكْنِمَّـالِإٍناَسْنِإْوَأٍهَلِإْنِمًامْوَيَنيِثَالَثىَّـتَحًةَب
،ُكِلَْ

طُي
ْ

يفُحَر ملٱاَُّهيَأَيْهَّـنلٱَنآلٱِتِّـبَثَف.ِدوُسُألٱِّـبُجِ
ِضْمَأَو،ُكِلَْ

لٱ
ْ

.»ُخَسْنُتَاليِتَّـلٱَسِراَفَويِداَمِةَعِيَرشَكََّـريَغَتَتَالْيَكِلَةَباَتِك

ملٱىَضْمَأَكِلَذِلْجَأل
لٱُسوُيِراَدُكِلَْ

ْ
٦:٦اد(»َيْهَّـنلٱَوَةَباَتِك

-٩(.

هسفنفقوأف..هوريشمهعدخ..كلملااذهنيكسم
ةدملًاهلإهنماولعجينأاودارأ..هتردقنمربكأفقوميف
،زجاعناسنإهنأةريصقلاةدملاهذهترهظأف،ًاموينيثالث

.فيعض

نأ-هتمظعتغلبامهم-كلمعيطتسيلهنكل
ىضرملاتانأىلإاهيفعمتسيًاموينيثالثةدملًاهلإنوكي
؟نيقياضتملاتالسوتو..نيمولظملاتاخرصو

يذلااذنموعيطتسينل»سويراد«كلملانإ.الك
؟ءيشلكىلعرداقلاهللاالإكلذعيطتسي

كردأ..كلملارمأب،هللانيمألاباشلا»لايناد«أبعيملو
نأضفرو..هيريشموهئارزويديأيفةسيرفعقوكلملانأ
يلصينأضفر..ًاموينيثالثلالخكلملاىلإهتابلطعفري
.هيلإ

له:لاينادسأرتألمةريثكةلئسأنأكشالو
يمالآنمينحيرينأهنمتبلطاذإكلملاعيطتسي
يتاجايتحاعبشينأ؟ةيسفنلايتامزأيفينحيرينأ؟ةيدسجلا
نمنييالملاتابلطىلإعمتسينأعيطتسيلهو؟ةيحورلا
طقفدحاو..عودخمكلمهنأًانيقي؟دحاوتقويفهبعش
َعِماَساَي«دوادهنعلاقيذلاهللاوه.ةالصلاهيلإعفرأ
.)٦٥:٢زم(ٍ»َرشَبُّلُكِيتْأَيَكْيَلِإ،ِةَالَّـصلٱ

.كلملارمألينلعلاهيدحتلاينادنلعأو

لٱِءاَضْمِإِبُلآيِناَدَمِلَعاَّـمَلَف«
ْ

ُهاوُكَو،ِهِتْيَبَىلِإَبَهَذِةَباَتِك
يفٌةَحوُتْفَم لُعِ

ِّـ
َثَالَثِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَف،َميِلَشُروُأَوْحَنِهِتَّـي

يفٍتاَّـرَم لٱِ
ْ

َلْبَقُلَعْفَيَناَكاَمَكِهَِهلِإَماَّـدُقَدََمحَوَّـىلَصَو،ِمْوَي
.)٦:١٠اد(»َكِلَذ

.مهاياوننعنورمآتملافشكانهو

ملٱَعِمَساَّـمَلَف«
لٱاَذَهُكِلَْ

ْ
،ًاّدِجِهِسْفَنَىلَعَظاَتْغٱَمَالَك

لَقَلَعَجَو
ْ

ِسْمَّـشلٱِبوُرُغَىلِإَدَهَتْجٱَو،ُهَيِّـجَنُيِلَلآيِناَدَىلَعُهَب
.)٦:١٤اد(»ُهَذِقْنُيِل

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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هبصنيذلاخفلايفتعقودقتنأاه.كلملااهيأهيإ
اهبكعدخيتلاىربكلاةعدخلاتفشتكاوكؤارزوكل
يفىمظعلاكتلوددارفأدحألاينادوهاهو..كوريشم
تروصتفيكف..هذاقنإنعزجاعتنأاهو..توملارطخ
يفنيملأتملاونيقياضتملاونيجاتحملاتابلطبيجتنأ
؟فارطألاةيمارتملاكتيروطاربمأ

هلأ«يذلاكلملاءارزولافقوأو
ّ

عمتجافًاجرحًافقوم»هو
نأكلملااهيأملعاكلمللاولاقوكلملاىلإلاجرلاكئلوأ

الكلملاهعضيرمأوأيهنلكنأيهسرافويدامةعيرش
.ريغتي

.هئادعأنثاربنملاينادذاقنإنع»هلإلاكلملا«زجعو

ملٱَرَمَأٍذِئَنيِح«
يفُهوُحَرَطَوَلآيِناَداوَُرضْحَأَفُكِلَْ ِّـبُجِ

ملٱَلاَقَو.ِدوُسُألٱ
َهلِإَّـنِإ«:َلآيِناَدِلُكِلَْ

َ
َوُهًامِئاَدُهُدُبْعَتيِذَّـلٱَك

جلٱِمَفَىلَعَعِضُوَوٍرَجَحِبَِيتُأَو.»َكيِّـجَنُي
ْ

ملٱُهَمَتَخَوِّـُب
ُكِلَْ

لٱََّـريَغَتَيَّـالَئِل،ِهِئاَمَظُعِمِتاَخَوِهِمِتاَخِب
ْ

يفُدْصَق :٦اد(»َلآيِناَدِ
.)١٧و١٦

.هليثرتو»هلإلاكلملا«ىرتليعملاعتو

ملٱىَضَمٍذِئَنيِح«
َتْؤُيَْملَو،ًامِئاَصَتاَبَوِهِْرصَقَىلِإُكِلَْ

ملٱَماَقَّـمُث.ُهُمْوَنُهْنَعَراَطَوِهيِراََرسِبُهَماَّـدُق
لٱَدْنِعًارِكاَبُكِلَْ

ْ
ِرْجَف

جلٱَىلِإََبَرتْقٱاَّـمَلَف.ِدوُسُألٱِّـبُجَىلِإًاِعْرسُمَبَهَذَو
ْ

ِّـُب
حلٱِهللاٱَدْبَعُلآيِناَداَي:ٍفيِسَأٍتْوَصِبَلآيِناَدىَداَن

ْ
ْلَه،ِّـَي

َهلِإ
ُ

؟ِدوُسُألٱَنِمَكَيِّـجَنُيْنَأَىلَعَرِدَقًامِئاَدُهُدُبْعَتيِذَّـلٱَك
ملٱَعَمُلآيِناَدَمَّـلَكَتَف

ملٱاَُّهيَأاَي:ِكِلَْ
يَِهلِإ!ِدَبَألٱَىلِإْشِع،ُكِلَْ

ُتْدِجُوِّـينَأل،ِينَّـُرضَتْمَلَفِدوُسُألٱَهاَوْفَأَّـدَسَوُهَكَالَمَلَسْرَأ
ملٱاَُّهيَأًاضْيَأَكَماَّـدُقَوُهَماَّـدُقًائيِرَب

:٦اد(»ًابْنَذْلَعْفَأَْمل.ُكِلَْ
٢٢-١٨(.

اوناكولوىتح..ًاماتًازجعرشبلازجعتبثدقل
.نيبعتملاةحارإيف..ًاكولم

ًالئاقهتوهالةردقيففقيفحيسملاعوسيبرلاامأ
.»مكحيرأانأولامحألايليقثلاونيبعتملاعيمجايّيلإاولاعت«

.ًانيقيو

حبصألتاملكلاهذهبقطنهتهبأمايأيفردنكسالانأول
.ةكوحضأ

ولو.ةيرخسىحضألهتوربجمايأيفنويلباناهلاقولو
.ًاءزهراصلهدجممايأيفرلتهاهلاق

نيبعتملاحيرينأردقيالرشبلانمًادحأنألكلذ
.لامحألايليقثلاو

ةقيقرلاهتاملكببعتملكيدانيوهفبرلاحيسملاامأ
:ًالئاق

بعتملااهيأايعضلاعت

كسأرعض

يبرقيفويردصىلعهعض

كسفنحرأ

لقثملااهيأ.نازحألاومومهلاببعتملااهيأ:لوقيهنإ
.كحيرأانأوّيلإلاعت.ماثآلاورازوألاب

.مهحارأ..مهلاقثأومهباعتأبهيلإاوبهذنيذلالكو

دوسألااهيضاملقثنمةيرماسلاحارأدقف..لجأ
ميثألاهملظلقثنمبئارضلاةابجسيئراكزحارأو،ميثألا
نماموتحارأو،يصعتسملااهضرمنممدلاةفزانحارأو
.نيبعتملاحيريمويلاىلإلازاموهعجضمضقأيذلاكشلا

ملٱُعوُسَي«نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكهنعلاقامك
ُحيِسَْ

لٱَوًاسْمَأَوُهَوُه
ْ

.)١٣:٨بع(»ِدَبَألٱَىلِإَوَمْوَي

دعبهسفننعحيسملاحرصدقفمدقتاملكعمو
ُفِلَألٱَوُهاَنَأ«:ًالئاقانحويهدبعلءامسلاىلإهدوعص
لٱَو
ْ

.)١:١١ؤر(»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ.ُءاَي

حلٱَو،ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱَوُهاَنَأ«
ْ

ٌّيَحاَنَأاَهَوًاتْيَمُتْنُكَو.َُّي
هلٱُحيِتاَفَمِيلَو.َنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإ

َْ
ملٱَوِةَيِوا

:١ؤر(»ِتْوَْ
.)١٨و١٧

لٱَوُفِلَألٱاَنَأ«
ْ

لٱ،ُءاَي
ْ

ؤر(»ُرِخآلٱَوُلَّـوَألٱ،ُةَياَهِّـنلٱَوُةَياَدِب
٢٢:١٣(.

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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انأفهسفننعةقداصلاحيسملاتاحيرصتساسأىلعو
.»هللا«هنأنموأ

هتمايقساسأىلعهللاوهحيسملانأنموأانأ)١١(
ءانثأحيسملاعوسيبرلاماقأدقل:تاومألانيبنمةديرفلا
.صاخشأةثالثضرألاىلعدسجلابهدوجو

لجرلاكلذ،عمجملاءاسؤردحأ»سرياي«ةنباماقأ
:ًالِئاَقًاريِثَكِهْيَلِإَبَلَطَو،ِهْيَمَدَقَدْنِعَّـرَخُهآَراَّـَملَو«ءاجيذلا
اَهْيَلَعَكَدَيُعَضَتَوِيتْأَتَكَتْيَل.ٍةَمَسَنِرِخآَىلَعَُةريِغَّـصلٱيِتَنْبٱ
تيبىلإحيسملالصواملو.)٢٣و٥:٢٢رم(»اَيْحَتَفىَفْشُتِل
ِدَيِبَكَسْمَأ«برلانكلةايحلاتقرافدقةاتفلاتناكسرياي
َهلَلاَقَوِةَّـيِبَّـصلٱ

َ
،ُةَّـيِبَصاَي:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(.يِموُق،اَثيِلَط:ا

لِلَو.)يِموُقُلوُقَأِكَل
ْ

اََّـهنَأل،ْتَشَمَوُةَّـيِبَّـصلٱِتَماَقِتْقَو
٥:٤١رم(»ًاميِظَعًاتََهباوُتِهُبَف.ًةَنَسَةَْرشَعْيَتَنْثٱَةَنْبٱِتَناَك
.)٤٢و

هنعأرقننييانةنيدميفةلمرألاهمألًاديحوًاباشماقأو
يفَو«:تاملكلا لٱِ

ْ
،َنيِياَنىَعْدُتٍةَنيِدَمَىلِإَبَهَذِيلاَّـتلٱِمْوَي

َىلِإََبَرتْقٱاَّـمَلَفٌ.ريِثَكٌعَْمجَوِهِذيِمَالَتْنِمَنُوريِثَكُهَعَمَبَهَذَو
ملٱِباَب

ٌةَلَمْرَأَيِهَو،ِهِّـمُألٌديِحَوٌنْبٱٌلوُمَْحمٌتْيَماَذِإ،ِةَنيِدَْ
ملٱَنِمٌريِثَكٌعَْمجاَهَعَمَو

اَهْيَلَعَنَّـنََحتُّبَّـرلٱاَهآَراَّـمَلَف.ِةَنيِدَْ
َهلَلاَقَو

َ
َفَقَوَف،َشْعَّـنلٱَسََملَوَمَّـدَقَتَّـمُث.يِكْبَتَال:ا

حلٱ
ْ

ملٱَسَلَجَف.ْمُقُلوُقَأَكَل،ُّباَّـشلٱاَُّهيَأ:َلاَقَف.َنوُلِمَا
ُتْيَْ

جلٱَذَخَأَف.ِهِّـمُأَىلِإُهَعَفَدَف،ُمَّـلَكَتَيَأَدَتْبٱَو
ْ

اوُدَّـَجمَو،ٌفْوَخَعيَِم
ول(»ُهَبْعَشُهللاٱَدَقَتْفٱَو،ٌميِظَعٌّيِبَناَنيِفَماَقْدَق:َنيِلِئاَقَهللاٱ
١٦-٧:١١(.

.)١١وي(نتنأنأدعباينعتيبنمرزاعلماقأو

ةيبصلاف،سوردلانمثأىقلتنثالثلاروصلاهذهيفو
نباباشلاوةرشابماهتومدعببرلااهماقأسريايةنبا
،هنفدلمهقيرطيفاوناكوتقوذنمتامدقناكةلمرألا
يفداسفلابدومايأةعبرأذنمنفددقناكرزاعللجرلاو
.هدسج

لجرو..باشو..ةريغصةاتف:تومللروصثالث
.ةلوجرلالماك

مهىتوملاءالؤهو،ةيطخللةمسجمةروصوهتوملاو
.ةاطخللجذامن

اهيلعرهظتملوةظحللاكلتيفتتامدقتناكةاتفلاف-
اهدسجناك.داسفلاونفعتلاتامالعنمةمالعةيأدعب
.اهنيبجقوفنمقرعلاتارطقدعبفجتملو،ًاراحلازام
الصخشلااذهف..نيدتملابدؤملائطاخللةروصانيرتاهنإ
اذإو.هلخادنمكييذلاتومللةيجراخراثآةيأهيلعرهظت
ئطاخلااذهنأانيلإليخهدحويجراخلارهظملابانذخأ
،ةنسحةروصيفودبتةينيدلاوةيبدألاهتايحنأل،ًاتيمسيل
ًانايحأوحيسملايفءايحأمهنأبنوفرتعينيذلاةروصكًامامت
تناكو..رهظملكمغرةتيمتناكةاتفلانكلو..لضفأ

.توملانماهميقيلحيسملاىلإجاتحت

توملارهاظملةفلتخمةجردانلروصينييانباشو-
دقل.نيمويوأمويذنمامبرتامباشلااذهفةيجراخلا
..هدسجيفةدوربلاترسو،هانيعتراغو،هدلجصلقت
ةاتفلاةروصسكعب،هيلعترهظدقتوملاتامالعلكنإ
نكلو..قئاقدبحيسملالصينألبقتتاميتلاةريغصلا
كلذكًامامتةتيمتناكةريغصلاةاتفلاهذهنأ:ةقيقحلا
لهف..كلذىلعلدينكيملاهرهظمنأعم،باشلا
يذلائطاخلاةروصانيريباشلانإ..انهسردلاتظحال
ريغصخشكهنعًاديعبهجارخإيفأدبوعمتجملاهظفل

.هيفةايحلابريدج

.نتنأونفددقل،رزاعلوهثلاثلاتيملانكلو-
،دودلاهشهنيضرألابلقيفوهاهو،ةهيركهتحئارتراص
لثملاونيناوقلاودويقلالكمطحيذلائطاخللةروصهذهو
يقلخلالالحنالاوةميرجلاىلإلصوىتحروهدتو،ايلعلا
هتيرحدييقتو،هنجسوهلزعىلإعمتجملارطضاىتح،رهاظلا
.هيلعرطخهنأل

ًافالتخاكانهنأعمف،ةقيقحلاهذهىلإتفتلانكلو
الاننكلو،ثالثلاتالاحلاهذهيفتوملارهظميفًاريبك
رهظملايفدوجومقرفلاف.اهيفتوملاةجرديفًاقرفدجن
دعبو،رخآلاكدحاولكًاتاومأاوناكةثالثلانكلو،طقف
ثيحنممهنيبقيرفتلاكناكمإبنوكينلةليلقروهش
.كلذكرهظملا

جلٱِذِإ.َقْرَفَالُهَّـنَأل«،رشبلانعهللاهلاقاماذهو
ْ

ُعيَِم
دقسانلاو.)٢٣و٣:٢٢ور(»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأ

نكلو،جراخلانمرشلاوةيطخلارهاظمتاجرديفنوفلتخي
،دحاوىوتسمىلعتاومأحيسملانودبًاعيمجسانلا
سلوبلوقيامك..نئاخلاوعيلخلاك..نيدتملاوبدؤملا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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خلٱَوِبوُنُّذلٱِبًاتاَوْمَأْمُتْنُكْذِإْمُتْنَأَو«لوسرلا
ْ

)٢:١فأ(»اَياََط
.حيسملابةايحلاىلإاودوعينأنوجاتحيلكلا

كانهنكيمل،هذهتوملاتالاحنمةلاحلكيفو
وهتوملانمذاقنإلاهتردقيفيذلاوهطقفدحاوىوس
.برلاحيسملا

.برلاةملكبتوملانمتيملاماقةلاحلكيفو

.)٥:٤١رم(»يِموُق،اَثيِلَط«:ةريغصلاةاتفلللاقدقف

ول(»مقلوقأكلباشلااهيأ«:نييانيفباشلللاقو
٧:١٤(.

.)١١:٤٣وي(»ًاجراخملهرزاعل«:رزاعلللاقو

ملكتيذلانأل،هللاةملكبةمايقلاتثدحةلاحلكيفو
برةوقبةثالثلاءالؤهماقدقل»نبالاهللا«و»هللانبا«وه
داسفمكحبةيناثاوتاممهنكلو،ةايحلايطعمو،ةايحلا

.ديدجنمربقلامهعلتباومهتعيبط

ايليإهماقأيذلاةلمرألانباتوملاىلإداعامكًامامت
عشيلإهماقأيذلاةيمنوشلاةأرملانباو،برللخارصلاب
.برللةالصلاب

ةروصبتاومألانمماقدقفحيسملاعوسيبرلاامأ
دوسينلوًاضيأتومينلوهو،هريغاهيلإهقبسيملةديرف
ملٱَّـنَأَنيِِملاَع«:لوسرلاسلوبلاقامكدعبتوملاهيلع

َحيِسَْ
ِهْيَلَعُدوُسَيَال.ًاضْيَأُتوُمَيَالِتاَوْمَألٱَنِمَميِقُأاَمَدْعَب
ملٱ
.)٦:٩ور(»ُدْعَبُتْوَْ

:ةديرفلاحيسملاةمايقبقلعتتقئاقحةدعكانهو

:هتومدعبنفعتيملحيسملادسجنأيهةقيقحلوأو

اَُّهيَأ«:هتاملكيفلوسرلاسرطباهررقيةقيقحلاهذهو
ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَي:َلاَوْقَألٱِهِذٰهاوُعَمْسٱَنوُّيِليِئاَْرسِإلٱُلاَجِّـرلٱ
ٍتاَيآَوَبِئاَجَعَوٍتاَوُّقِبِهللاٱِلَبِقْنِمْمُكَلَنَْهَربَتْدَقٌلُجَر

يفِهِدَيِبُهللاٱاَهَعَنَص اَذٰه.َنوُمَلْعَتًاضْيَأْمُتْنَأاَمَك،ْمُكِطَسَوِ
ملٱِهللاٱِةَروُشَمِبًامَّـلَسُمُهوُمُتْذَخَأ

لِعَوِةَموُتْحَْ
ْ

ِ،قِباَّـسلٱِهِم
مثَأيِدْيَأِبَو

ََ
لَتَقَوُهوُمُتْبَلَصٍة

ْ
ًاضِقاَنُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلَا.ُهوُمُت

ملٱَعاَجْوَأ
َدُواَدَّـنَأل.ُهْنِمَكَسْمُيْنَأًانِكُْممْنُكَيَْملْذِإ،ِتْوَْ

يفيِماَمَأَّـبَّـرلٱىَرَأُتْنُك:ِهيِفُلوُقَي ْنَعُهَّـنَأ،ٍنيِحِّـلُكِ
لَقَّـُرسَكِلٰذِل.َعَزْعَزَتَأَالْيَكِل،يِنيِمَي

ْ
.ِيناَسِلَلَّـلََهتَويِب

َُكْرتَتْنَلَكَّـنَأل.ٍءاَجَرَىلَعُنُكْسَيَسًاضْيَأيِدَسَجىَّـتَح
يفِيسْفَن هلٱِ

َْ
يِنَتْفَّـرَع.ًاداَسَفىَرَيَكَسوُّدُقَعَدَتَالَوِةَيِوا

حلٱَلُبُس
ْ

ألْمَتَسَوِةاََي
ُ

-٢:٢٢عأ(»َكِهْجَوَعَمًاروُُرسِين
٢٨(.

ةوبنلاهذهنأًاررقمهتاملكلوسرلاسرطبعباتيو
نمءاجيذلاحيسملانعامنإو،ًايصخشدوادنعتسيل
ْمُكَلَلاَقُيْنَأُغوُسَي،ُةَوْخِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«:لوقيفدوادلسن

اَنَدْنِعُُهْربَقَو،َنِفُدَوَتاَمُهَّـنِإَدُواَدِءاَبآلٱِسيِئَرْنَعًاراَهِج
لٱاَذٰهىَّـتَح

ْ
ٍمَسَقِبُهَلَفَلَحَهللاٱَّـنَأَمِلَعَو،ًاّيِبَنَناَكْذِإَف.ِمْوَي

مثْنِمُهَّـنَأ
ََ

لُصِةَر
ْ

ملٱُميِقُيِهِب
جلٱَبَسَحَحيِسَْ

ْ
َىلَعَسِلْجَيِلِدََس

ملٱِةَماَيِقْنَعَمَّـلَكَتَوىَأَرَفَقَبَس،ِهِّـيِسْرُك
َْكْرتُتَْملُهَّـنَأِحيِسَْ

يفُهُسْفَن هلٱِ
َْ

ُهَماَقَأاَذٰهُعوُسَيَف.ًاداَسَفُهُدَسَجىَأَرَالَوِةَيِوا
َذَخَأَو،ِهللاٱِنيِمَيِبَعَفَتْرٱِذِإَو.َكِلٰذِلٌدوُهُشًاعيَِمجُنْحَنَو،ُهللاٱ
لٱِحوُّرلٱَدِعْوَم

ْ
َنآلٱُمُتْنَأيِذَّـلٱاَذٰهَبَكَس،ِبآلٱَنِمِسُدُق

.ِتاَواَمَّـسلٱَىلِإْدَعْصَيَْملَدُواَدَّـنَأل.ُهَنوُعَمْسَتَوُهَنوُِرصْبُت
ىَّـتَحيِنيِمَيْنَعْسِلْجٱ،ِّـيبَرِلُّبَّـرلٱَلاَق:ُلوُقَيُهُسْفَنَوُهَو
لَف.َكْيَمَدَقِلًائِطْوَمَكَءاَدْعَأَعَضَأ

ْ
ِتْيَبُعيَِمجًانيِقَيْمَلْعَي

ًاّبَر،ْمُتْنَأُهوُمُتْبَلَصيِذَّـلٱ،اَذٰهَعوُسَيَلَعَجَهللاٱَّـنَأَليِئاَْرسِإ
.)٣٦-٢:٢٩عأ(»ًاحيِسَمَو

نأهيفضومغالحوضويفدكؤتتارابعلاهذهنإ
رشبلاداسجأنفعتتامكنفعتيمل،ًاداسفريملحيسملادسج
لكنمالخهنأل.هلامجوهئاهبلكيفيقبدقل.نيعمجأ

.ةيطخلارصانع

يفكرتشادقسدقألاثولاثلانأيهةيناثلاةقيقحلا
.حيسملاةمايق

:لوسرلاسرطبلاقامكحيسملاماقأدقبآلاف-
.)٢:٢٤عأ(»هللاهماقأاذهعوسيف«

:هتاملكيفحضاوقحلااذهو،هسفنماقأدقحيسملاو-
لٱُهَلَأَسَف«

ْ
َباَجَأ»؟اَذٰهَلَعْفَتىَّـتَحاَنيِرُتٍةَيآَةَّـيَأ«:ُدوُهَي

هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ«:ُعوُسَي
َْ

يفَوَلَكْي َلاَقَف.»ُهُميِقُأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ
لٱ
ْ

يف«:ُدوُهَي هلٱاَذٰهَيِنُبًةَنَسَنيِعَبْرَأَوٍّتِسِ
َْ

يفَتْنَأَفَأ،ُلَكْي ِ
.ِهِدَسَجِلَكْيَهْنَعُلوُقَيَناَكَفَوُهاَّـمَأَو»؟ُهُميِقُتٍماَّـيَأِةَثَالَث
اوُنَمآَف،اَذٰهَلاَقُهَّـنَأُهُذيِمَالَتَرَّـكَذَت،ِتاَوْمَألٱَنِمَماَقاَّـمَلَف
لٱِب
ْ

لٱَوِباَتِك
ْ

.)٢٢-٢:١٨وي(»ُعوُسَيُهَلاَقيِذَّـلٱِمَالَك

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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نيبنمهدسجهماقإيفهتردقنعحيسملانلعأدقل
ُعَضَأِّـينَأل،ُبآلٱيِنُِّبُحياَذِٰهل«هتاملكباذهدكأو،تاومألا
اَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل.ًاضْيَأاَهَذُخآلِيسْفَن
لُسِيل.ِيتاَذْنِم

ْ
لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأٌناَط

ْ
اَهَذُخآْنَأٌناَط

.)١٨و١٠:١٧وي(»ًاضْيَأ

سلوبلاقامكحيسملاماقأدقسدقلاحورلاو-
ملٱَعوُسَيِلٌدْبَع،ُسُلوُب«:لوسرلا

ملٱِ،حيِسَْ
ملٱ،ًالوُسَرُوُّعْدَْ

ُزَرْفُْ
يفِهِئاَيِبْنَأِبِهِبَدَعَوَفَقَبَسيِذَّـلٱ،ِهللاٱِليِجْنِإل لٱِ

ْ
ملٱِبُتُك

،ِةَسَّـدَقُْ
جلٱِةَهِجْنِمَدُواَدِلْسَنْنِمَراَصيِذَّـلٱ.ِهِنْبٱِنَع

ْ
،ِدََس

لٱِحوُرِةَهِجْنِمٍةَوُّقِبِهللاٱَنْبٱََّـنيَعَتَو
ْ

لٱِب،ِةَساَدَق
ْ

َنِمِةَماَيِق
رهظ«اهانعم»نيعت«ةملكو.)٤-١:١ور(»ِتاَوْمَألٱ
»هللانبا«هنأتاومألانمةمايقلاليلد»حضاولاليلدلاب
يفكرتشادقسودقلاحورلاوأةسادقلاحورنأرهظامك
.هتمايق

دق»سدقلاحورلاونبالاوبآلا«سدقألاثولاثلاف
.تاومألانيبنمحيسملاةمايقيفكرتشا

وهوهربقنمجرخماقامدنعحيسملانأةثلاثلاةقيقحلا
جرحدوءاجءامسلاكالمنأنوروصتينيريثكنإ:قلغم
اذهو،هنمجورخلاىلعحيسملادعاسيلربقلابابنعرجحلا
،قلغموهوربقلانمجرخوحيسملاماقدقل،ئطاخروصت
ةيلدجملاميرم-نيتأرملللاقورجحلاجرحدوكالملاءاجمث
اَّـمُلَه.َلاَقاَمَكَماَقُهَّـنَأل،اَنُهٰهَوُهَسْيَل«-ىرخألاميرمو
ملٱاَرُظْنٱ

:٢٨تم(»ِهيِفًاعِجَطْضُمُّبَّـرلٱَناَكيِذَّـلٱَعِضْوَْ
ًايدحتمجرخ.قلغموهوربقلانمبرلاجرخدقل.)٦
امكًامامت.ةيركسعلااهتوقوةينامورلاةيروطاربمألاماتخأ
:٢٠وي(ةقلغمباوبألاوميلشروأيفيتلاةيلعلاىلإلخد
عطاسلاليلدلايهحيسملاةمايقتناكدقلو.)٢٩-١٩
مالسلاهلإومالظلاىلعرونلاو،لطابلاىلعقحلاةرصنىلع
.ميثألاملاعلااذههلإىلع

ةمايقلدكؤملاليلدلايهحيسملاةمايقنأةعبارلاةقيقحلا
:هتاملكيفلوسرلاسلوباهدكؤيةقيقحهذهو:هبنينمؤملا
َنوُدِقاَّـرلٱَكِلٰذَكَف،َماَقَوَتاَمَعوُسَيَّـنَأُنِمْؤُناَّـنُكْنِإُهَّـنَأل«
.)٤:١٤ست١(»ُهَعَمًاضْيَأُهللاٱُمُهُِرضْحُيَسَعوُسَيِب

يفهنعبيجننأدبالًالاؤسنهذلاىلعرطخيانهو
فيك؟نوتأيمسجيأبوتاومألاماقُيفيك:وهوماقملااذه
مهتلكأنيذلاداسجأدوجولاىلإهللاديعينأنكمي

ًاءزجاوراصواوللحتو،رانلامهتقرحأو،راحبلايفكامسألا
؟ضرألاميدأنم

ةروصبءامسلاتالجسيفظفتحيهللانأانكردأولو
ةعشألابةروصبو،ضرألاناكسنمدحاولكلةيفارغوتوف
سفنبدحاولكدوعيسفيكانفرعل،ءاشحألاوماظعلل
.دوجولاىلإهحمالم

ةيباتكةقيقحوهامنإو،بتاكلايخمالكلااذهسيلو
َتْيَنَتْقٱَتْنَأَكَّـنَأل«ةلئاقلادوادتاملكاهدكؤتةحيرص

لُك
ْ

يفيِنَتْجَسَن.َّـيَتَي طَبِ
ْ

ِدَقِّـينَأِلْجَأْنِمَكُدَْمحَأ.يِّـمُأِن
َكِلٰذُفِرْعَتِيسْفَنَو،َكُلاَمْعَأَيِهٌةَبيِجَع.ًابَجَعُتْزَتْمٱ
َختَْمل.ًانيِقَي

ْ
يفُتْعِنُصاَمَنيِحيِماَظِعَكْنَعِفَت خلٱِ

ْ
ِءاََف

يفُتْمِقُرَو يفَو،يِئاَضْعَأَكاَنْيَعْتَأَر.ِضْرَألٱِقاَمْعَأِ ِ
زم(:»اَهْنِمٌدِحاَوْنُكَيَْملْذِإ،ْتَرَوَّـصَتَمْوَيْتَبِتُكاَهُّلُكَكِرْفِس

انماظعليصافتو،انحمالمو،انتروصف)١٦-١٣٩:١٣
نألهسلانمو،ءامسلاتالجسيفةدوجومانئاشحأو
كيدلتناكاذإروصميأدنعلصألاقبطةروصجرختست
.ةيلصألاةروصلا

يفنييدفملاةمايقدكؤتحيسملاةمايقنإفاذهىلعو
فلألاكلمدعبةنونيدللرارشألاةمايقمث،ىلوألاةمايقلا
شاعيتلاةروصلاوةماقلاوحمالملاتاذبدحاولكةنسلا

.اهب

حيسملانأبنموأانأةديرفلاحيسملاةمايقساسأىلعو
.هللاوه

هناطلسساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأانأ)١٢(
دعبداسجألاوحاورألايفهمساريثأتويزجعملاهلمعو

تهتنا،ضرألاىلعشاعيبنلك:ءامسلاىلإهدوعص
تازجعمهتايحيفعنصميلكلاىسومف،هتومبهتازجعم
ْفِرْعَيَْملَو«تامهنكل،اهعنصبهرمأيذلاهللاةوقبةريثك
لٱاَذٰهَىلِإَُهْربَقٌناَسْنِإ

ْ
هتازجعمتهتناو)٣٤:٦ثت(»ِمْوَي

.ءايبنألاولسرلارئاستازجعمتهتناامكًامامتهتومب

يفةوقبلمعيلازاموهمسالظدقفعوسيبرلاامأ
.داسجألاوحاورألا

يِّـنِكٰل«:ًالئاقمهعمريخألاهثيدحيفهذيمالتدعودقل
حلٱُمُكَلُلوُقَأ

ْ
َالْقِلَطْنَأَْملْنِإُهَّـنَألَ،قِلَطْنَأْنَأْمُكَلٌْريَخُهَّـنِإ،َّـَق

ملٱُمُكيِتْأَي
َءاَجىَتَمَو.ْمُكْيَلِإُهُلِسْرُأُتْبَهَذْنِإْنِكٰلَو،يِزَّـعُْ

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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لٱُتِّـكَبُيَكاَذ
ْ

َىلَعاَّـمَأ.ٍةَنوُنْيَدَىلَعَوٍّرِبَىلَعَوٍةَّـيِطَخَىلَعََملاَع
ألَفٍةَّـيِطَخ

َ
ألَفٍّرِبَىلَعاَّـمَأَو.ِيبَنوُنِمْؤُيَالْمَُّـهن

َ
َىلِإٌبِهاَذِّـين

ألَفٍةَنوُنْيَدَىلَعاَّـمَأَو.ًاضْيَأيِنَنْوَرَتَالَوِيبَأ
َ
اَذٰهَسيِئَرَّـن

لٱ
ْ

.)١١-١٦:٧وي(»َنيِدْدَقَِملاَع

رفسهدكؤياماذهو،هلمكأعوسيبرلاهبدعوامو
خلٱُمْوَيََرضَحاَّـَملَو«تاملكلابلسرلالامعأ

ْ
َناَكَنيِسَْم

جلٱ
ْ

ٌتْوَصِءاَمَّـسلٱَنِمًةَتْغَبَراَصَو،ٍةَدِحاَوٍسْفَنِبًاعَمُعيَِم
ألَمَوٍةَفِصاَعٍحيِرِبوُبُهْنِماَمَك

َ
لٱَّـلُك

ْ
اوُناَكُثْيَحِتْيَب

َهلْتَرَهَظَو،َنيِسِلاَج
ُ

لَأْم
ْ

ٍراَنْنِماََّـهنَأَكٌةَمِسَقْنُمٌةَنِس
ألَتْمٱَو.ْمُهْنِمٍدِحاَوِّـلُكَىلَعْتَّـرَقَتْسٱَو

َ
جلٱ
ْ

ِحوُّرلٱَنِمُعيَِم
لٱ
ْ

لَأِبَنوُمَّـلَكَتَياوُأَدَتْبٱَو،ِسُدُق
ْ

ُحوُّرلٱُمُهاَطْعَأاَمَكىَرْخُأٍةَنِس
َحتٍةَّـمُأِّـلُكْنِمُءاَيِقْتَأٌلاَجِرٌدوَُهيَناَكَو.اوُقِطْنَيْنَأ

ْ
َت

يفَنيِنِكاَسِءاَمَّـسلٱ ،ُتْوَّـصلٱاَذٰهَراَصاَّـمَلَف.َميِلَشُروُأِ
جلٱَعَمَتْجٱ

ْ
ْمُهُعَمْسَيَناَكٍدِحاَوَّـلُكَّـنَأل،اُوَّـريََحتَوُروُهُْم

.)٦-٢:١عأ(»ِهِتَغُلِبَنوُمَّـلَكَتَي

،رشعدحألاعمسرطبفقوروهمجلااذهعمتجااملو
»سدقلاحورلا«هنأًادكؤم،توصلااذهةقيقحنعمهملكو
هوبلصنأدعب،ءامسلاىلإدعصيذلاعوسيهبكسيذلا
َذَخَأَو،ِهللاٱِنيِمَيِبَعَفَتْرٱِذِإَو«تاومألانمماقهنأذإ،هولتقو
لٱِحوُّرلٱَدِعْوَم

ْ
َنآلٱُمُتْنَأيِذَّـلٱاَذٰهَبَكَس،ِبآلٱَنِمِسُدُق

.)٢:٣٣عأ(»ُهَنوُعَمْسَتَوُهَنوُِرصْبُت

ًايبننكيمل،هذيمالتلحيسملاهنعثدحتيذلايزعملاف
دجملاهلحضوأامكسدقلاحورلاناكامنإو،هدعبًايتآ
ملٱاَّـمَأَو«:ًالئاقكرابملاهمفب

لٱُحوُّرلٱ،يِزَّـعُْ
ْ

يِذَّـلٱ،ُسُدُق
لَعُيَوُهَف،يِمْسٱِبُبآلٱُهُلِسْرُيَس

ِّـ
ْمُكُرِّـكَذُيَو،ٍْءَيشَّـلُكْمُكُم

لُقاَمِّـلُكِب
ْ

.)١٤:٢٦وي(»ْمُكَلُهُت

ناكلب،حيسملادعبيتأيرخآًايبناورظتنيملنويحيسملاف
ىلإهدوعصدعبةيناثحيسملاةدوعيفلازامومهؤاجر
يِعَمِيتَرْجُأَوًاعِيَرسِيتآاَنَأاَهَو«مهدعوامكءامسلا
اذلو.)٢٢:١٢ؤر(»ُهُلَمَعُنوُكَياَمَكٍدِحاَوَّـلُكَيِزاَجُأل
يفتزكرتروصعلالكيفنييقيقحلانييحيسملاةالصنإف
.)٢٢:٢٠ؤر(»عوسيبرلااهيألاعتنيمآ«:تاملكلا
باتكلارافسأرخأ،ايؤرلارفساهبمتتخاتاملكرخآيهو
.سدقملا

ىلإهدوعصدعبًالاعفوًايوقحيسملاريثأترمتسادقلو
امىلعةلدألاقدصألمحيلسرلالامعأرفسو،ءامسلا
.لوقن

ءامسلاىلإحيسملادوعصدعبيأنيسمخلاموييفف-
وحنبولقيفهتملكبوهحوربحيسملالمع،مايأةرشعب
ةسينكلاىلإاومضناو،اودمتعاواوددجتفسفنفالآةثالث
سرطبمهظعونأدعبف،ميلشروأيفحيسملااهسسأيتلا
يفاوُسِخُناوُعِمَساَّـمَلَف«:تاملكلاأرقن.برلاةملكب ِ
هبوُلُق طُباوُلَأَسَو،ِْمِ

ْ
ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأُعَنْصَناَذاَم:ِلُسُّرلٱَرِئاَسَوَسُر

َهلَلاَقَف؟ُةَوْخِإلٱ
ُ

طُبْم
ْ

لَواوُبوُت:ُسُر
ْ

ْمُكْنِمٍدِحاَوُّلُكْدِمَتْعَي
ملٱَعوُسَيِمْسٱَىلَع

خلٱِناَرْفُغِلِحيِسَْ
ْ

ِحوُّرلٱَةَّـيِطَعاوُلَبْقَتَف،اَياََط
لٱ
ْ

يفَّـمَضْنٱَو،اوُدَمَتْعٱَو،ٍحَرَفِبُهَمَالَكاوُلِبَقَف...ِسُدُق َكِلٰذِ
لٱ
ْ

.)٤١و٣٨و٢:٣٧عأ(»ٍسْفَنِفَالآِةَثَالَثُوْحَنِمْوَي

ركنأيذلانابجلاسرطبلةوقلاىطعأيذلانمف
ريثأتلااذهبولقلايفهتاملكرثؤتلتارمثالثحيسملا
؟لاعفلا

سدقلاحورلاىوسءالؤهبولقسخنيذلانمو
!ءامسلاىلإهدوعصدعبحيسملاهلسرأيذلا

ىلعليلدةدحاوةعفدمخضلاددعلااذهددجتنإ
.ءامسلاىلإهدوعصدعببولقلايفحيسملالمعةيلعاف

:همأنطبنمجرعأًالجرحيسملامساىفشدقلو-
ًالاعفًايوقهمسالظءامسلاىلإحيسملادعصنأدعبلجأ
لكيفدوجوملاهللاهنأل،تازجعملايرجيو،ضارمألايفشي
لامعأرفستاملكهذهو..ءيشلكىلعرداقلا،ناكم
طُبَدِعَصَو«:ناسنإلاكلذءافشنعلسرلا

ْ
ًاعَماَّـنَحوُيَوُسُر

هلٱَىلِإ
َْ

يفِلَكْي ْنِمُجَرْعَأٌلُجَرَناَكَو.ِةَعِساَّـتلٱِةَالَّـصلٱِةَعاَسِ
طَب
ْ

هلٱِباَبَدْنِعٍمْوَيَّـلُكُهَنوُعَضَياوُناَك،ُلَمُْحيِهِّـمُأِن
َْ

ِلَكْي
جلٱ«ُهَلُلاَقُييِذَّـلٱ

ْ
َنوُلُخْدَيَنيِذَّـلٱَنِمًةَقَدَصَلَأْسَيِل»ُليَِم

هلٱ
َْ

طُبىَأَراَّـَملاَذٰهَف.َلَكْي
ْ

َالُخْدَيْنَأِْنيَعِمْزُماَّـنَحوُيَوَسُر
هلٱ
َْ

طُبِهيِفَسَّـرَفَتَف.ًةَقَدَصَذُخْأَيِلَلَأَس،َلَكْي
ْ

اَّـنَحوُيَعَمُسُر
.ًائْيَشاَمُهْنِمَذُخْأَيْنَأًارِظَتْنُماَمُهَظَحَالَف>!اَنْيَلِإْرُظْنٱ:َلاَقَو
طُبَلاَقَف

ْ
ُهاَّـيِإَفِيليِذَّـلٱِنِكٰلَو،ٌبَهَذَالَوٌةَّـضِفِيلَسْيَل:ُسُر

ملٱَعوُسَيِمْسٱِب:َكيِطْعُأ
نلٱِحيِسَْ

ُهَكَسْمَأَو.ِشْمٱَوْمُقِّـيِِرصاَّـ
لٱِهِدَيِب

ْ
حلٱيِفَف،ُهَماَقَأَوىَنْمُي

ْ
،ُهاَبْعَكَوُهَالْجِرْتَدَّـدَشَتِلَا

هلٱَىلِإاَمُهَعَمَلَخَدَو،ِيشْمَيَراَصَوَفَقَوَوَبَثَوَف
َْ

َوُهَوِلَكْي
طَيَوِيشْمَي

ْ
.)٨-٣:١عأ(»َهللاٱُحِّـبَسُيَوُرُف

سرطبلوحةزجعملاهذهىأريذلاروهمجلاعمتجااملو
مسابمتدقلجرلاءافشنأسرطبمهلنلعأ،انحويو
ْمُكُلاَباَم،َنوُّيِليِئاَْرسِإلٱُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأ«:لاقفحيسملاعوسي
ِملَو،اَذٰهْنِمَنوُبَّـجَعَتَت

َ
اَناَوْقَتْوَأاَنِتَوُّقِباَنَّـنَأَكاَنْيَلِإَنوُصَخْشَتاَذا
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لَعَجْدَق
ْ

َهٰلِإ،َبوُقْعَيَوَقاَحْسِإَوَميِهاَرْبِإَهٰلِإَّـنِإ؟ِيشْمَياَذٰهاَن
َماَمَأُهوُمُتْرَكْنَأَوْمُتْنَأُهوُمُتْمَلْسَأيِذَّـلٱ،َعوُسَيُهاَتَفَدَّـَجم،اَنِئاَبآ
طِإِبٌمِكاَحَوُهَو،َسُطَاليِبِهْجَو

ْ
ُمُتْرَكْنَأْمُتْنَأْنِكٰلَو.ِهِقَال

لٱ
ْ

لٱَسوُّدُق
ْ

ُسيِئَرَو.ٌلِتاَقٌلُجَرْمُكَلَبَهوُيْنَأْمُتْبَلَطَو،َّـراَب
حلٱ
ْ

لَتَقِةاََي
ْ

ٌدوُهُشُنْحَنَو،ِتاَوْمَألٱَنِمُهللاٱُهَماَقَأيِذَّـلٱ،ُهوُمُت
ُهَنوُرُظْنَتيِذَّـلٱاَذٰهُهُمْسٱَدَّـدَش،ِهِمْسٱِبِناَميِإلٱِبَو.َكِلٰذِل
َماَمَأَةَّـحِّـصلٱِهِذٰهُهاَطْعَأِهِتَطِساَوِبيِذَّـلٱُناَميِإلٱَو،ُهَنوُفِرْعَتَو

.)١٦-٣:١٢عأ(»ْمُكِعيَِمج

اذلو.ناكملكيفهتوقبدوجوملايحلاهللاوهحيسملاف
ةحصلاءاطعإلةردقلاهيفبيجعلاكرابملاهمسانإف
.ةايحلاو

لواشءامسلاىلإهدوعصدعبحيسملاددجدقو-
:يسوسرطلا

سلوبهديدجتدعبراصيذلا-يسوسرطلالواشدهشي
ًافِّـدَُجمًالْبَقُتْنُكيِذَّـلٱاَنَأ«:ًالئاقهسفننع-لوسرلا
لواشدهطضادقو.)١:١٣يت١(»ًاِيَرتْفُمَوًادِهَطْضُمَو
،تاهجلاكلتيفاوشاعنيذلانويحيسملاو،ميلشروأةسينك
ُثُفْنَيْلَزَيَْملَناَكَفُلُواَشاَّـمَأ«:تاملكلاأرقناذهنعو
لٱِسيِئَرَىلِإَمَّـدَقَتَف،ِّـبَّـرلٱِذيِمَالَتَىلَعًالْتَقَوًادُّدََهت

ْ
ِةَنَهَك

جلٱَىلِإَقْشَمِدَىلِإَلِئاَسَرُهْنِمَبَلَطَو
ْ

َدَجَواَذِإىَّـتَح،ِتاَعاََم
َىلِإَنيِقَثوُمْمُهُقوُسَي،ًءاَسِنْوَأًالاَجِرِ،قيِرَّـطلٱَنِمًاساَنُأ
.)٢و٩:١عأ(»َميِلَشُروُأ

نييحيسملللواشداهطضالةيباتكلاةروصلايههذه
بجيءايقتألانييقيقحلانييحيسملانأانيريسدقملاباتكلاو
سلوببتكيامكناكملكيفداهطضالااوعقوتينأ
،يِميِلْعَتَتْعِبَتْدَقَفَتْنَأاَّـمَأَو«:ًالئاقسواثوميتللوسرلا
،ِيْربَصَو،يِتَّـبََحمَو،ِيتاَنَأَو،ِيناَميِإَو،يِدْصَقَو،ِيتَريِسَو
يفيِنَباَصَأاَمَلْثِم،يِمَالآَو،ِيتاَداَهِطْضٱَو َةَّـيِنوُقيِإَوَةَيِكاَطْنَأِ
لَمَتْحٱٍتاَداَهِطْضٱَةَّـيَأ.ََةِرتْسِلَو

ْ
جلٱَنِمَو!ُت

ْ
ِينَذَقْنَأِعيَِم

يفىَوْقَّـتلٱِباوُشيِعَيْنَأَنوُديِرُيَنيِذَّـلٱُعيَِمجَو.ُّبَّـرلٱ ملٱِ
ِحيِسَْ

.)١٢-٣:١٠يت٢(»َنوُدَهَطْضُيَعوُسَي

ملٱِلْجَألْمُكَلَبِهُوْدَقُهَّـنَأل«
،ْطَقَفِهِباوُنِمْؤُتْنَأَالِحيِسَْ

.)١:٢٩يف(»ِهِلْجَألاوَُّـملَأَتَتْنَأًاضْيَأْلَب

عاقبنمةعقبلكيفنودهطضيءانمألانييحيسملانإ
،مهاياطخخبوت،سانلانويعملؤتةرينملامهتايحنأل،ضرألا
سأرحيسملانأل!!تاهيهنكلو..مهيلعءاضقلانولواحيف

ضرألاىلعهبعشمالآبسحيءامسلايفيحةسينكلا
.هتيامحوهذاقنإلمدقتيو

يضقيهنأو،هللاةمدخمدقيهنأنظي»لواش«ناكدقل
ناكو»هللانبا«وهحيسملانأبنمؤتةلاضةمذرشىلع
ضرأىلعرهظًاكافأًالضملواشداقتعايفحيسملا
.ةيدوهيلا

بصعتلاىمعأدقو،قشمدىلإبرتقيلواشامنيبو
يفَو«:ةلئاقةصقلارمتست،هينيع َىلِإََبَرتْقٱُهَّـنَأَثَدَحِهِباَهَذِ
َىلَعَطَقَسَف،ِءاَمَّـسلٱَنِمٌروُنُهَلْوَحَقَرْبَأًةَتْغَبَفَقْشَمِد
ِمل،ُلُواَش،ُلُواَش:ُهَلًالِئاَقًاتْوَصَعِمَسَوِضْرَألٱ

َ
اَذا

ُعوُسَياَنَأ:ُّبَّـرلٱَلاَقَف؟ُدِّـيَساَيَتْنَأْنَم:ُهَلَأَسَف؟ِينُدِهَطْضَت
.َسِخاَنَمَسُفْرَتْنَأَكْيَلَعٌبْعَص.ُهُدِهَطْضَتَتْنَأيِذَّـلٱ
َلاَقَف؟َلَعْفَأْنَأُديِرُتاَذاَم،ُّبَراَيٌ:ِّـريَحَتُمَوٌدِعَتْرُمَوُهَوَلَأَسَف
ملٱِلُخْدٱَومُق:ُّبَّـرلٱُهَل

.َلَعْفَتْنَأيِغَبْنَياَذاَمَكَلَلاَقُيَفَةَنيِدَْ
ملٱُلاَجِّـرلٱاَّـمَأَو

َنوُعَمْسَي،َنيِتِماَصاوُفَقَوَفُهَعَمَنوُرِفاَسُْ
َناَكَو،ِضْرَألٱِنَعُلُواَشَضَهَنَف.ًادَحَأَنوُرُظْنَيَالَوَتْوَّـصلٱ
لٱُحوُتْفَمَوُهَو

ْ
ُهوُلَخْدَأَوِهِدَيِبُهوُداَتْقٱَف.ًادَحَأُِرصْبُيَالِْنيَنْيَع

»ْبَْرشَيَْملَوْلُكْأَيْمَلَف،ُِرصْبُيَالٍماَّـيَأَةَثَالَثَناَكَوَ.قْشَمِدَىلِإ
.)٩-٩:٣عأ(

.ءامسلايفيححيسملانأدكؤتةصقلاليصافتو

لواشلحاضولاهرونبرهظدقف

همسابهادانو

.هبراحينأهيلعبعصهنأهارأو

ًامامتهنإ.هسفنحرجيحيسملابراحينمنأًانيقيو
الوحارجلابهمسجئلتمي،ليخلاسخانمسفرينمك
لاقهتوصريثأتتحتو،حيسملارونمامأوسخانملارثأتت
.»؟لعفأنأديرتاذامبراي«:يسوسرطلالواش

لجرلواشف»براي«حيسملللواشلوقينأبيجع
تاملكركذيوًاديجسدقملاهباتكفرعي،يسيرف،يدوهي
ٰهلِإُّبَّـرلٱاَنَأ«:جورخلارفس

ُ
ِهلآَكَلْنُكَيَالَك

َ
»يِماَمَأىَرْخُأٌة

يدانتىتحلواشايكلثدحيذلاام.)٣و٢٠:٢رخ(
اَمْنِكٰل«:تاملكلابلواشانيلعدريو»براي«:ًالئاقحيسملا

ملٱِلْجَأْنِمُهُتْبِسَحْدَقاَذٰهَفًاحْبِرِيلَناَك
ْلَب.ًةَراَسَخِحيِسَْ

ِةَفِرْعَمِلْضَفِلْجَأْنِمًةَراَسَخًاضْيَأٍْءَيشَّـلُكُبِسْحَأِّـينِإ
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ملٱ
اَنَأَو،ِءاَيْشَألٱَّـلُكُتِْرسَخِهِلْجَأْنِميِذَّـلٱ،ِّـيبَرَعوُسَيِحيِسَْ
ملٱَحَبْرَأْيَكِلًةَياَفُناَهُبِسْحَأ

يِّـرِبِيلَسْيَلَو،ِهيِفَدَجوُأَوَحيِسَْ
ملٱِناَميِإِبيِذَّـلٱِلَب،ِسوُماَّـنلٱَنِميِذَّـلٱ

لٱِ،حيِسَْ
ْ

َنِميِذَّـلٱُِّرب
ًاهِّـبَشَتُم،ِهِمَالآَةَِكَرشَو،ِهِتَماَيِقَةَوُّقَو،ُهَفِرْعَأل.ِناَميِإلٱِبِهللاٱ
.)١٠-٣:٧يف(»ِهِتْوَمِب

ماقدقل،هدسجاوقرسيملحيسملاذيمالتنأتنقيتدقل
،ءامسلانمهرونبيلعقرشأاذلو،هدسجنملاخهربقو
يفَنآلٱُهاَيْحَأاَمَف«»يحلاهللانبا«هنأتنمآدقل جلٱِ

ْ
ِدََس

يفُهاَيْحَأاَمَّـنِإَف َمَلْسَأَويِنَّـبَحَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِنْبٱِناَميِإ،ِناَميِإلٱِ
.)٢:٢٠الغ(»ِيلْجَألُهَسْفَن

برلاملكامكو،برلاهاصوأامكةنيدملالواشلخد
.لواشةلباقملايؤريفاينانحملك،ءامسلانملواشعوسي
يِنَلَسْرَأْدَق،ُلُواَشُخَألٱاَُّهيَأ«هللاقهيلإاينانحءاجاملف
يفَكَلَرَهَظيِذَّـلٱُعوُسَيُّبَّـرلٱ ،ِهيِفَتْئِجيِذَّـلٱِقيِرَّـطلٱِ
لٱِحوُّرلٱَنِمَئِلَتْمَتَوَِرصْبُتْيَكِل

ْ
لِلَف.ِسُدُق

ْ
ْنِمَعَقَوِتْقَو

يفََرصْبَأَف،ٌروُشُقُهَّـنَأَكٌْءَيشِهْيَنْيَع حلٱِ
ْ

عأ(»َدَمَتْعٱَوَماَقَو،ِلَا
لمحيلًاراتخمءانإراصو،لواشددجتاذكهو.)١٨و٩:١٧
.ليئارسإينبوكولموممأمامأحيسملامسا

دهطضملاوفدجملا،بصعتملايدوهيلالواشديدجتو
هفارتعاو،ءامسلانمهعمحيسملاثيدحو،يرتفملاو
نأىلعليلدلاقدصألمحيهلكاذه،حيسملاتوهالب
.»نبالاهللا«و»هللانبا«وهحيسملا

عوسيبرلاىرنللسرلالامعأرفسيفرمتسنو
:حيسملا

.)٨عأ(ةرماسلايفهحوربًالماع-

.)٨عأ(يشبحلاريزولابلقيفو-

.)١٠عأ(هتيبيفاورضحنموسويلينركبلقيفو-

.)٣٥-٩:٣٢عأ(ساينيإيفشيهارنو-

.)٤٢-٩:٣٦عأ(اثيباطةمداخلاةذيملتلاميقيو-

نجسلاظفاحددجيويبليفنجستاساسأعزعزيو-
.)٣٤-١٦:١٩عأ(

.)٤٤-٢٧:١٤عأ(ةفصاعلابلقيفسلوبذقنيو-

يفًاصلخمهنولبقينيذلابولقريغيمويلاىلإلازامو
،هبنينمؤملالوقعوبولقهحوربرينيو،ضرألاءاحنأ
ريخلةيملعلاتاعارتخالاوتافاشتكالاعفنأىلإمهدشريو
دشرأو،ءابرهكلافاشتكال»نوسيدأ«دشرأدقف،ةيرشبلا
دشرأو.نييالملاةايحذقنأيذلانيلسنبلاراكتبال»جنملف«
ىلعف.ناسنإلاريخلوهاملكراكتبالنييحيسملاءاملعلا
داسجألاوحاورألاىلعهمساريثأتوحيسملاناطلسساسأ
.»هللا«هنأنموأانأءامسلاىلإهدوعصدعب

نايدهنأساسأىلعهللاوهحيسملانأبنموأانأ)١٣(
ُختَو«:رومزملايفدوادلوقي:نيعمجأرشبلا

ْ
ُتاَواَمَّـسلٱُِرب

بلقنذإو.)٥٠:٦زم(»ُناَّـيَّـدلٱَوُهَهللاٱَّـنَأل،ِهِلْدَعِب
ىلإلصنو،حيسملاوهنايدلانأدجنباتكلاتاحفص
.نايدلاوههنألهللاوهحيسملانأيهةيمتحةجيتن

ُنيِدَيَالَبآلٱَّـنَأل«:دوهيللاهلاقيتلاهتاملكىلإعمتسا
جلٱَمِرْكُيْيَكِل،ِنْبالِلِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُكىَطْعَأْدَقْلَب،ًادَحَأ

ْ
ُعيَِم

َبآلٱُمِرْكُيَالَنْبالٱُمِرْكُيَالْنَم.َبآلٱَنوُمِرْكُياَمَكَنْبالٱ
.)٢٣و٥:٢٢وي(»ُهَلَسْرَأيِذَّـلٱ

َوُهْنَم«:ةيموريفنيسيدقللسلوبتاملكىلإغصاو
ملَا؟ُنيِدَييِذَّـلٱ

حلٱِبْلَب،َتاَميِذَّـلٱَوُهُحيِسَْ
ْ

،ًاضْيَأَماَقِّـيَِر
ور(»!اَنيِفُعَفْشَيًاضْيَأيِذَّـلٱ،ِهللاٱِنيِمَيْنَعًاضْيَأَوُهيِذَّـلٱ
٨:٣٤(.

»سوغابسويرأ«يفنيينيثأللهثيدحىلإكنذألمأو
يفِساَّـنلٱَعيَِمجُرُمْأَيَنآلٱُهللاٱَف«:لوقيوهو ْنَأٍناَكَمِّـلُكِ
جلٱِةَنِمْزَأْنَعًايِضاَغَتُم،اوُبوُتَي

ْ
ِهيِفَوُهًامْوَيَماَقَأُهَّـنَأل.ِلَْه

ملٱَنيِدَيْنَأٌعِمْزُم
لٱِبَةَنوُكْسَْ

ْ
ًامِّـدَقُم،ُهَنَّـيَعْدَقٍلُجَرِب،ِلْدَع

لِل
ْ

.)٣١و١٧:٣٠عأ(»ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأْذِإًاناَميِإِعيِمَج
اَنَأِّـينِإَف«:همايأتايرخأيفسواثوميتلبتكيهعمساًاريخأو
ُتْدَهاَجْدَق.ََرضَحْدَقِيلَالِحْنٱُتْقَوَو،ًابيِكَسُبَكْسُأَنآلٱ
جلٱ
ْ
حلٱَداَهِ

ْ
لَمْكَأ،َنََس

ْ
ْدَقًاريِخَأَو،َناَميِإلٱُتْظِفَح،َيْعَّـسلٱُت

لٱُليِلْكِإِيلَعِضُو
ْ

يفِيلُهُبََهييِذَّـلٱ،ِّـِرب لٱَكِلٰذِ
ْ

ُّبَّـرلٱِمْوَي
لٱُناَّـيَّـدلٱ

ْ
ِجلْلَب،ْطَقَفِيلَسْيَلَو،ُلِداَع

َ
َنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱِعيِم

.)٨-٤:٦يت٢(»ًاضْيَأُهَروُهُظ

يذلاوهحيسملانأسدقملاباتكلاسرادفرعيو-
ُرَهْظُنًاعيَِمجاَنَّـنَأَّـدُبَالُهَّـنَأل«هيسركمامأنييدفملابساحيس

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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ملٱِّـِيسْرُكَماَمَأ
جلٱِبَناَكاَمٍدِحاَوُّلُكَلاَنَيِلِ،حيِسَْ

ْ
ِبَسَحِبِدََس

.)٥:١٠وك٢(»ًاَّرشْمَأَناَكًاْريَخ،َعَنَصاَم

يسركمامأهئيجمدنعةيحلابوعشلابساحيسهنأو-
يفِناَسْنِإلٱُنْبٱَءاَجىَتَمَو«:هدجم ملٱُعيَِمجَوِهِدَْجمِ

ِةَكِئَالَْ
لٱ
ْ

ُعِمَتَْجيَو.ِهِدَْجمِّـِيسْرُكَىلَعُسِلَْجيٍذِئَنيِحَف،ُهَعَمَنيِسيِّـدِق
ُزِّـيَمُياَمَكٍضْعَبْنِمْمُهَضْعَبُزِّـيَمُيَف،ِبوُعُّشلٱُعيَِمجُهَماَمَأ
خلٱيِعاَّـرلٱ

ْ
جلٱَنِمَفاَرِ

ْ
.)٣٢و٢٥:٣١تم(»ِءاَدِ

ضيبألاشرعلامامأتاومألانيديسيذلاوهو-
جلٱَو،َضَيْبَأًاميِظَعًاشْرَعُتْيَأَرَّـمُث«:ميظعلا

ْ
ِهْيَلَعَسِلَا

َهلْدَجوُيَْملَو،ُءاَمَّـسلٱَوُضْرَألٱِتَبَرَهِهِهْجَوْنِميِذَّـلٱ
ُ

اَم
،ِهللاٱَماَمَأَنيِفِقاَوًاراَبِكَوًاراَغِصَتاَوْمَألٱُتْيَأَرَو!ٌعِضْوَم
حلٱُرْفِسَوُهُرَخآٌرْفِسَحَتَفْنٱَو.ٌراَفْسَأْتَحَتَفْنٱَو

ْ
َنيِدَو،ِةاََي

ممُتاَوْمَألٱ يفٌبوُتْكَمَوُهاَّـِ ؤر(»ْمِِهلاَمْعَأِبَسَحِبِراَفْسَألٱِ
.)١٢و٢٠:١١

ًادحأنيديالبآلانأل«:حيسملاتاملكنيبانراقاذإو
:ةلئاقلاتاملكلانيبو»نباللةنونيدلالكىطعأدقلب
نيدو..هللامامأنيفقاوًارابكوًاراغصتاومألاتيأرو«
،نايدلاهللاوهحيسملانأاندكأت»هلامعأبسحبتاومألا
»ضرألالكنايد«هنأبهادانوميهاربإهمامأفقويذلا
ِيلَنوُلوُقَيَسَنُوريِثَك«هسفننعلاقيذلاو،)١٨:٢٥كت(

يف لٱَكِلٰذِ
ْ

،اَنْأَّـبَنَتَكِمْسٱِبَسْيَلَأ،ُّبَراَيُّبَراَي:ِمْوَي
؟ًَةريِثَكٍتاَوُّقاَنْعَنَصَكِمْسٱِبَو،َنيِطاَيَشاَنْجَرْخَأَكِمْسٱِبَو
َهلُحِّـَرصُأٍذِئَنيِحَف

ُ
ِيلِعاَفاَييِّـنَعاوُبَهْذٱ!ُّطَقْمُكْفِرْعَأَْملِّـينِإ:ْم

نايدوهحيسملانأساسأىلعف.)٢٣و٧:٢٢تم(»ِمْثِإلٱ
.»هللا«هنأنموأانأفضرألالك

باتكلاحاتفمهنألهللاوهحيسملانأبنموأانأ)١٤(
:يزكرملاهعضوموهلكسدقملا

سأرقحسييذلاةأرملالسننيوكتلارفسيفوهف-
-١٢:١رخ(حصفلالمحجورخلايفوهو،)٣:١٥كت(ةيحلا

نيبارقلاوحئابذلاروصفلتخميفنييواللايفوهو،)١٤
ددع(ةيربلايفةعوفرملاةيحلاددعلايفوهو،)٤-١نييوال(
لماحلاليدبلاءايعشإيفوهو،)٣:١٤وي(عم)٢١:٨
سمشيخالميفهارنىتحاذكهو)٥٣:٦شإ(اناياطخل
.)٤:٢يخالم(ربلا

ليباهف،هيلإزمرتسدقملاباتكلاتايصخشلكو-
بيلصلللماحلاهايإانيريقحسإو،حوبذملارابلاهايإانيري

،هتمكحوهملحيفهايإانيريىسومو،بآلاةدارإلعيطملاو
.هتمارصوهتوقيفهايإانيريايليإو

هليجنإأدبيىتمف،هلسركمهلكديدجلادهعلاو-
ملٱَعوُسَيِدَاليِمُباَتِك«:تاملكلاب

)١:١تم(ِ»حيِسَْ
َىلِإاوُعَجَرَوُهَلاوُدَجَسَف«:تاملكلابهليجنإأدبيسقرمو
هليجنإأدبيانحويو.)٢٤:٥٢ول(ٍ»ميِظَعٍحَرَفِبَميِلَشُروُأ
يف«:تاملكلاب لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱَناَكَو
ْ

.)١:١وي(»َهللاٱُةَمِلَك

ايؤررفسوهنعثيدحلايفةزكرمتملسرلالئاسرو-
.هكلموهدجمنالعإوهانحوي

مظعأحيسملانأانيرينييناربعلاىلإةلاسرلابتاكو-
:١بع(هلدجستةكئالملانأو،)١:٤بع(ةكئالملانم

هنيبقرفلانأو،)٣:٣بع(ىسومنممظعأهنأو،)٢٦
ىسومفتيبلانباومداخلانيبقرفلاكىسومنيبو
هنأو،)٦و٣:٥بع(»هتيبىلعنباف«حيسملاامأ»مداخ«
دبألاىلإةنهكسيئرهنأل)٧:١١بع(نورهنممظعأ

.قداصيكلمةبترىلع

تم(»نانوينممظعأ«هنأهتاملكببرلادكؤيامك-
نممظعأ«و)١٢:٤٢تم(»ناميلسنممظعأ«و)١٢:٤١
الإلكيهلانممظعأوهنمكانهيلو١٢:٦تم»لكيهلا
.هسفنلكيهلابر

نأعمف:حيسمللمهتيدوبعلسرلانلعيكلذكو-
اوُريِصَتَالَف،ٍنَمَثِبْمُتِيُرتْشٱِدَق«:ًالئاقنينمؤملايصويسلوب
حيسمللهتيدوبعنلعيوهف)٧:٢٣وك١(»ِساَّـنلِلًاديِبَع
هنالعإو)١:١ور(»حيسملاعوسيلدبعسلوب«:تاملكلاب
سرطبنلعيكلذكو،هللاوهحيسملانأبحوضوبدكؤياذه
طُبُناَعْمِس«:تاملكلابحيسمللهتيدوبعنع

ْ
ُدْبَعُسُر

ملٱَعوُسَي
بوقعيلوقيكلذكو،)١:١طب٢(»ُهُلوُسَرَوِحيِسَْ

ملٱَعوُسَيِّـبَّـرلٱَوِهللاٱُدْبَع،ُبوُقْعَي«
نلعيف)١:١عي(ِ»حيِسَْ

ةاواسمتقولاتاذيفو،نبالاوبآللهتيدوبعهتاملكب
.بآلابنبالا

وهحيسملانأبانناميإاهيلعىنبنيتلاسسألايههذه
هلجأنمف،تاوبنلازكرموهو،خيراتلابروهحيسملاف،هللا
بتكو.هئيجملقيرطلانودعينولسرملاءاجو،ءايبنألاأبنت
.انحويايؤررفسىلإنيوكتلارفسنمسدقملاباتكلا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملاّنأبناميإلاسسأ:يناثلالصفلا
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،اسنرفىلإرفاسيكيرمألجرةصقبخيراتلاانلظفتحي
هللاق،نيتكيرمأللةككفمةطيرخىرتشاكانهنمو
يفةطيرخلاهذهبيكرتعيطتسيالسانلاىكذأنإ:اهعئاب
نإامهادحتو،هيدلولةطيرخلابألالمحو.نيتعاسنملقأ
امهنملكليطعيهنإفةعاسفصنيفاهبيكرتاعاطتسا

نيحةميظعلجرلاةشهدتناكمكو..ًارالودنيسمخ
.قئاقدرشعدعبةلماكةطيرخلابنادلولاداع

!!رسلانعيناربخأ:هيدلولبألالاق

سأرلةروصةطيرخلارهظيفانيأردقل:نادلولالاق
.لاحلايفةطيرخلاتنوكتفةروصلاانعمجف،نلوكنلماهاربإ

هئراقىلعبعصي،ًاقلغمًاباتكلظيسدقملاباتكلاو
»رينملاحيسملاهجو«هتاحفصىلعىرنىتح،هتايوتحممهف
َءاَمَّـسلٱُتْيَأَرَّـمُث«:ًالئاقهنعبتكوانحويهآريذلا
جلٱَوُضَيْبَأٌسَرَفاَذِإَو،ًةَحوُتْفَم

ْ
ًانيِمَأىَعْدُيِهْيَلَعُسِلَا

لٱِبَو،ًاقِداَصَو
ْ

َىلَعَو،ٍراَنِبيِهَلَكُهاَنْيَعَو.ُبِراَُحيَوُمُكَْحيِلْدَع
َّـالِإُهُفِرْعَيٌدَحَأَسْيَلٌبوُتْكَمٌمْسٱُهَلَو،ٌَةريِثَكٌناَجيِتِهِسْأَر

ُهُمْسٱىَعْدُيَو،ٍمَدِبٍسوُمْغَمٍبْوَثِبٌلِبَْرسَتُمَوُهَو.َوُه
يفَنيِذَّـلٱُداَنْجَألٱَو.»ِهللاٱَةَمِلَك« َىلَعُهَنوُعَبْتَياوُناَكِءاَمَّـسلٱِ
ٌفْيَسُجُرَْخيِهِمَفْنِمَو.ًاّيِقَنَوَضَيْبَأًازَّـبَنيِسِبَال،ٍضيِبٍلْيَخ
ْنِمًاصَعِبْمُهاَعْرَيَسَوُهَو.َمَمُألٱِهِبَبِْرضَيْيَكِلٍضاَم
لٱِهللاٱِبَضَغَوِطَخَسِرَْمخَةََرصْعَمُسوُدَيَوُهَو،ٍديِدَح

ْ
ِرِداَق

:ٌبوُتْكَمٌمْسٱِهِذْخَفَىلَعَوِهِبْوَثَىلَعُهَلَو.ٍْءَيشِّـلُكَىلَع
ملٱُكِلَم

.)١٦-١٩:١١ايؤر(»ِباَبْرَألٱُّبَرَوِكوُلُْ

امكطقفملعملاوهسيلحيسملا«:جنيلشهنعلاققحب
لاقو»اهتاذةيحيسملاوهلبسسؤملاوهالوضعبلالوقي
نمةعومجمىلإثدحتيوهونيركفملارابكنمدحاوهنع
ًالالجإهمامأانفقولانهىلإنويلوبانلخدول«:هئاقدصأ
انينحنالريبسكشلخدولو،يرقبعيركسعدئاقهرابتعاب
...يرشبلاناسنإلاةيسفنلعئارلاهليلحتلًامارتحاهمامأ
دجممامأًادجسهترضحيفانعكرلحيسملالخدولنكل
.»يهبلاهتوهال

بيلصلاىلعهتومو»هللانبا«دسجتيفرهظدقللجأ
.ليلجسيدقلاقامكوأ..ناسنإلاةميقةمظعدكؤيام

ايحيلناويحلاتوميو،ناويحلاايحيلتابنلاتومي«
.»ةايحلالاونل»ليدبلا«تومنمدبالفناسنإلا

،ةيطخلابًايحورتامدقوناسنإلاهللاىأراملفاذلو
،دسجلايفةيطخلانادو،ةيطخلادسجهبشيفهنبالسرأ
،ميظعلالمعلااذهبنمؤييذلاناسنإللةيدبأةايحيطعيل
ةميقلاهذه،ىمظعلاناسنإلاةميقتقولاتاذيفدكؤيو
ىأرامطرفنم،اهبهساسحإدقفينأناسنإلاداكيتلا
اذهمامأو،ةعيبطلاثاروكمامأو،توملامامأهسفنةهافت
.ميظعلانوكلا

ودبتيتلاتايآلاريسفت:ثلاثلالصفلا
هللاوهحيسملانأبناميإللةضقانم

باتكلايفنألصفلااذهةيادبيففرتعننأبجي
ةضقانماهنأيحطسلائراقللودبتةرثانتمتايآسدقملا
نأتقولاتاذيفلوقناننكلو،هللاوهحيسملانأبناميإلل
ةملكيحوىلععطاقليلدوهتايآلاهذهلثمدوجو
هيفاندجواملرشبفيلأتنمسدقملاباتكلانأولف..هللا
هيفتءاجدقفهللاةملكهنألنكل،تايآلاهذهلثمتايآ

.ةفرعملاوسردلاوثحبلاىلإئراقلاعفدتلتايآلاهذه

تايآسدقملاباتكلايفنألوسرلاسرطبدكأدقلو
مهسفنأكالهلنيتباثلاريغوءاملعلاريغاهفرحيمهفلاةرسع
اوُدِهَتْجٱ،ِهِذٰهَنوُرِظَتْنُمْمُتْنَأْذِإ،ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأَكِلٰذِل«:لاقف
يف،ٍبْيَعَالَوٍسَنَدَالِبُهَدْنِعاوُدَجوُتِل َةاَنَأاوُبِسْحٱَو.ٍمَالَسِ
حلٱاَنوُخَأْمُكْيَلِإَبَتَكاَمَك،ًاصَالَخاَنِّـبَر

ْ
ًاضْيَأُسُلوُبُبيَِب

حلٱِبَسَحِب
ْ
ملٱِةَمْكِ

يفاَمَك،ُهَلِةاَطْعُْ لُكِلِئاَسَّـرلٱِ
ِّـ

،ًاضْيَأاَه
لَكَتُم

ِّـ
لٱُةَِرسَعُءاَيْشَأاَهيِفيِتَّـلٱ،ِروُمُألٱِهِذٰهْنَعاَهيِفًام

ْ
ِ،مْهَف

لٱُْريَغاَهُفِّـرَُحي
ْ

لٱيِقاَبَكَنيِتِباَّـثلٱُْريَغَوِءاَمَلُع
ْ

ِهل،ًاضْيَأِبُتُك
َ

ِكَال
لوسرلاسلوبىصوأاذلو.)١٦-٣:١٤طب٢(»ْمِهِسُفْنَأ
ًالِماَع،ًىّكَزُمِِهللاَكَسْفَنَميِقُتْنَأْدِهَتْجٱ«:ًالئاقسواثوميت
حلٱَةَمِلَكًالِّـصَفُم،ىَزُْخيَال

ْ
.)٢:١٥يت٢(»ِةَماَقِتْسالٱِبِّـَق

لكعمقفتيًامهف،مهفلاةرسعلاتايآلامهفنيكلو
ةملكلصفنفلوسرلاةحيصنعبتننأانيلعسدقملاباتكلا
نمةيآرسفننأعيطتسننلاننأانيقيو،ةماقتسالابقحلا
ةحيحصوةتباثنيناوقءوضىلعالإ،اهيلإراشملاتايآلا
؟حيحصلاريسفتلانيناوقيهامف.ريسفتلل

مهفلاةرسعلاتايآللحيحصلاريسفتلانيناوقلوأنإ-
باتكلانماهلةحضوملاتايآلابتايآلاهذهرسفننأ:وه
.سدقملاباتكلابسدقملاباتكلارسفننأيأ،سدقملا

لٱَحوُرْذُخْأَنَْملُنْحَنَو«:لوسرلاسلوبلاقامك
ْ

ِلَبِ،َملاَع
ملٱَءاَيْشَألٱَفِرْعَنِل،ِهللاٱَنِميِذَّـلٱَحوُّرلٱ

،ِهللاٱَنِماَنَلَةَبوُهْوَْ
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هبُمَّـلَكَتَنيِتَّـلٱ لَعُتٍلاَوْقَأِبَال،ًاضْيَأاَِ
ِّـ

ْلَب،ٌةَّـيِناَسْنِإٌةَمْكِحاَهُم
لَعُياَمِب

ِّـ
لٱُحوُّرلٱُهُم

ْ
١(»ِتاَّـيِحوُّرلٱِبِتاَّـيِحوُّرلٱَنيِنِراَق،ُسُدُق

.)١٣و٢:١٢وك

انبرتاملكلًاقفاومريسفتلانوكينأ:يناثلانوناقلا-
ْنِإ«:سواثوميتلسلوبلاقامكةحيحصلاحيسملاعوسي
لَعُيٌدَحَأَناَك

ِّـ
َعوُسَياَنِّـبَرِتاَمِلَكُقِفاوُيَالَو،َرَخآًاميِلْعَتُم

ملٱ
ْدَقَفىَوْقَّـتلٱَبَسَحَوُهيِذَّـلٱَميِلْعَّـتلٱَو،َةَحيِحَّـصلٱِحيِسَْ
لَعَتُمَوُهْلَب،ًائْيَشُمَهْفَيَالَوُهَو،َفَّـلَصَت

ِّـ
ٍتاَثَحاَبُمِبٌل

لٱِتاَكَحاَُممَو
ْ

حلٱُلُصَْحياَهْنِميِتَّـلٱِمَالَك
ْ

خلٱَوُدََس
ْ
ُماَصِ

ِنْهِّـذلٱيِدِساَفٍساَنُأُتاَعَزاَنُمَو،ُةَّـيِدَّـرلٱُنوُنُّظلٱَوُءَاِرتْفالٱَو
حلٱيِمِداَعَو

ْ
»ِءَالُؤٰهَلْثِمْبَّـنََجت.ٌةَراَِجتىَوْقَّـتلٱَّـنَأَنوُّنُظَي،ِّـَق

.)٥-٦:٣يت١(

ديرنيتلاتايآلاطبرننأوه:ثلاثلانوناقلا-
هيمسياموهو،اهبةقحاللاواهلةقباسلاتايآلاباهريسفت
لـاـب«،»ـةـيآلايأTEXTلا«ـطـبرــبرـيــســفــتـلاءـاـمــلــع

CONTEXTريسفتيفأطخلاببسنإ.»ةنيرقلايأ
ةلواحمو،اهعضومنمتايآلاعازتناوهسدقملاباتكلا
يتلاةبسانملاو،اهتنيرقنعًاديعبيرشبلالقعلاباهريسفت
اهيلإأجليتلاةقيرطلايهةئطاخلاةقيرطلاهذهو،اهيفتليق
نأًالواحمريمازملارفسنمتاملكسبتقانيحناطيشلا

طٱَفِهللاٱَنْبٱَتْنُكْنِإ«:هللاقذإحيسملااهببرجي
ْ

ْحَر
،َكِبُهَتَكِئَالَمِيصوُيُهَّـنَأ:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،ُلَفْسَأَىلِإَكَسْفَن
تم(»َكَلْجِرٍرَجَحِبَمِدْصَتَالْيَكِلَكَنوُلِمَْحيِْمهيِداَيأَىلَعَف
رومزملانمةريخألاتاملكلاسيلبإذخأدقو،)٤:٦
دسفأف،اهتنيرقنعاهدعبأو،١٢و١١ددعنيعستلاويداحلا
.اهلولدمواهانعمكلذب

ىلعمهفلاةرسعلاتايآلاريسفتوه:عبارلانوناقلا-
.مهفلاةلهسلاتايآلاءوض

يهله.هتاذةيآلاةغلةساردوه:سماخلانوناقلا-
تاملكوأ،برلااهبقطنتاملكيهله؟ةيفرحوأةيزاجم
ثيدحقايسيفتلجسوناسنإلاوأناطيشلااهبقطن
،اهلئاقو،ةيآلاةغللقيقدلاانمهفساسأىلعهنإ؟باتكلا
.مهفلاةرسعلاتايآلاًاحيحصًامهفمهفننأعيطتسن

ةباتكلةيخيراتلافورظلاةساردوه:سداسلانوناقلا-
يتلاتاداعلايهام؟بتكنمل؟بتاكلاناكنيأ.ةيآلا

ةيخيراتلافورظلاةساردنماذهريغىلإ؟هرصعتداس
.تايآلاهيفتبتكيذلارفسلاةباتكل

نعدعبلافيفرحريسفتنكمأنإهنأوه:عباسلانوناقلا
ريسفتللةعبسلانيناوقلايههذه..ةياغللءيدريفرحلا
ريسفتلمدقتنساهساسأىلعو،سدقملاباتكللحيحصلا
وهحيسملانأبناميإللاهرهاظيفةضقانمودبتيتلاتايآلا
يفاهدوروبيترتبسحبتايآلاهذهنيعضاو.هللا
.سدقملاباتكلا

هقيرطلوأينانقبرلا-١

باتكلايفانلباقتيتلاتايآلانمةعومجملوأو
حيسملانأبناميإللةضقانماهرهاظيفودبتيتلاو،سدقملا

اَنَأ«:يههذهو،لاثمأرفسيفةدوجوملاتايآلايههللاوه
حلٱ
ْ
ملٱِيل...ِريِباَدَّـتلٱَةَفِرْعَمُدِجَأَو،َءاَكَّـذلٱُنُكْسَأُةَمْكِ

ُةَروُشَْ
ملٱُكِلْمَتِيب...ُيْأَّـرلٱَو

،يِنَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱُّبِحُأاَنَأ...ُكوُلُْ
لٱيِدْنِع.يِنَنوُِدَجيَّـَيلِإَنوُرِّـكَبُيَنيِذَّـلٱَو

ْ
لٱَوىَنِغ

ْ
....ُةَماَرَك

لٱُذْنُم،ِهِلاَمْعَأِلْبَقْنِم،ِهِقيِرَطَلَوَّـأِيناَنَقُّبَّـرلَا
ْ

ُذْنُم.ِمَدِق
لٱُذْنُم،ُتْحِسُمِلَزَألٱ

ْ
ْنُكَيَْملْذِإ.ِضْرَألٱِلِئاَوَأُذْنُم،ِءْدَب

ملٱَُةريِثَكُعيِباَنَيْنُكَتَْملْذِإ.ُتْئِدْبُأٌرْمَغ
ْ
ْنَأِلْبَقْنِم.ِهاَيِ

جلٱِتَرَّـرَقَت
ْ
َعَنَصْدَقْنُكَيَْملْذِإ.ُتْئِدْبُأِلَالِّـتلٱَلْبَق،ُلاَبِ

لٱَالَوُدْعَبَضْرَألٱ
ْ

ملٱِراَفْعَأَلَوَّـأَالَوَّـيِرَاَرب
َتَّـبَثاَّـَمل.ِةَنوُكْسَْ

لٱِهْجَوَىلَعًةَرِئاَدَمَسَراَّـَمل.اَنَأَكاَنُهُتْنُكِتاَواَمَّـسلٱ
ْ

.ِرْمَغ
لٱُعيِباَنَيْتَدَّـدَشَتاَّـَمل.ُقْوَفْنِمَبُحُّسلٱَتَبْثَأاَّـَمل

ْ
اَّـَمل.ِرْمَغ

لِلَعَضَو
ْ

ملٱىَّـدَعَتَتَالَفُهَّـدَحِرْحَب
ْ
ُختُهاَيِ

ْ
َسُسُأَمَسَراَّـَمل،ُهَم

ًةَحِرَف،ُهَتَّـذَلٍمْوَيَّـلُكُتْنُكَو،ًاعِناَصُهَدْنِعُتْنُك،ِضْرَألٱ
يفًةَحِرَف.ُهَماَّـدُقًامِئاَد »َمَدآيِنَبَعَمِيتاَّـذَلَو،ِهِضْرَأِةَنوُكْسَمِ
.)٣١-٨:١٢مأ(

:ةيتآلاةلئسألائراقلانهذيفريثتتايآلاو

»ةمكحلا«هرابتعابهسفننعحيسملاهلوقيامىنعمام
رمغنكيملذإهتاملكىنعمامو،»؟هقيرطلوأينانقبرلا«
ىلإو؟برلاهأدبأمثًادوجومحيسملانكيمللهف؟تئدبأ
الاذهىلعوبآلاعمًايلزأسيلحيسملانأاذهينعينم
؟هللانباوهنوكي

نيناوقمدختسننأبجيةلئسألاهذهنعبيجنيكلو
لاثمأرفسأرقنلب،هلكحاحصألاأرقنف،حيحصلاريسفتلا

.تايآلاهذهىنعمفرعنلهعيمج

»هقيرطلوأينانتقاوأينانقبرلا«:لوقييذلاملكتملاف
..يأرلاوةروشملايل..ةمكحلاانأ«تاملكلابهثيدحأدب
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ىنغلايدنع..يننوبحينيذلابحأانأ..كولملاكلمتيب
.»ةماركلاو

حلَا«:تاملكلاهنعأرقنلوألاحاحصألايفو
ْ
يِداَنُتُةَمْكِ

يف خلٱِ
ْ

يف.ِجِرَا يفوُعْدَت.اََهتْوَصيِطْعُتِعِراَوَّـشلٱِ ِسوُؤُرِ
يف،ِقاَوْسَألٱ يف.ِباَوْبَألٱِلِخاَدَمِ ملٱِ

:ًةَلِئاَقاَهَمَالَكيِدْبُتِةَنيِدَْ
جلٱاَُّهيَأىَتَمَىلِإ

ْ
جلٱَنوُّبُِحتُلاَّـُه

ْ
ملٱَو،َلَْه

َنوَُّرسُيَنوُئِزْهَتْسُْ
حلٱَو،ِءاَزْهِتْسالٱِب

ْ
لٱَنوُضِغْبُيىَقَْم

ْ
لِع
ْ

.يِخيِبْوَتَدْنِعاوُعِجْرِا؟َم
لَعُأ.يِحوُرْمُكَلُضيِفُأاَذَنَئَه

ِّـ
ُتْوَعَدِّـينَأل.ِيتاَمِلَكْمُكُم

َّـلُكْمُتْضَفَرْلَب،ِيلاَبُيْنَمَسْيَلَويِدَيُتْدَدَمَو،ْمُتْيَبَأَف
.ْمُكِتَّـيِلَبَدْنِعُكَحْضَأًاضْيَأاَنَأَف.يِخيِبْوَتاوُضْرَتَْملَو،ِيتَروُشَم
.)٢٦-١:٢٠مأ(»ْمُكِفْوَخِءيَِجمَدْنِعُتَمْشَأ

هنعأبنتيذلاكاذالإ؟يأرلاوةروشملاهليذلااذنمف
ُنوُكَتَو،ًانْبٱىَطْعُنَوٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل«:تاملكلابءايعشإ
،ًاريِدَقًاَهلِإ،ًاريِشُم،ًابيِجَعُهُمْسٱىَعْدُيَو،ِهِفِتَكَىلَعُةَساَيِّـرلٱ
.)٩:٦شإ(»ِمَالَّـسلٱَسيِئَر،ًاّيِدَبَأًابَأ

ىلإ؟هيلإنيعجارلاىلعهحورضيفييذلاكاذوهنمو
يفُنوُكَيَو:ُهللاٱُلوُقَي«:ًالئاقسرطبهنعملكتيذلاكاذ ِ
:٢عأ(ٍ»َرشَبِّـلُكَىلَعيِحوُرْنِمُبُكْسَأِّـينَأَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱ

١٧(.

الهنكلو»ةمكحلا«هسفنيمسيتايآلاهذهيفملكتملاف
تاملكلابهتاذنعنلعيهنأل»صخشك«لب»ةفصك«رهظي
،بحتالاهنكلوبحتةفصلاو»يننوبحينيذلابحأانأ«
نمبكسييذلا»ريشملا«برلاحيسملاوهًاذإملكتملاف
ةمكحلازونكعيمجهيفرخذملاو،هيلإنيعجارلاىلعهحور
.)٢:٣وك(

انيريهللاةملكنمءزجلااذهيفلمأتلانأعقاولاو
.ةحضاوةيفيكبميظعلاثولاثلا

.»برلا«ةملكلايفرهظيبآلاف-

لزألاذنم«:ًالئاقهسفننعثدحتينبالاو-
.»تحسم

لوسرلاسرطبلاقامكةحسملاوهسدقلاحورلاو-
.)١٠:٣٨عأ(»سدقلاحورلابهللاهحسمفيك..عوسي«

ًايواسم»هللانباحيسملا«حوضويفانيرتتايآلاف-
هللامزالتةمكحلانأل،لزألاذنمهعمًادوجومو،بآلل
.ناقرتفيالناونصةمكحلاةيلزأوهللاةيلزأف،ةيلزأةمزالم

ةيعمو،توهاللايفنبالاوبآلاةينادحوانيرتامك-
يف«:لوسرلاانحويلاقامكلزألاذنمبآلاعمنبالا لٱِ

ْ
ِءْدَب

لٱَناَك
ْ

لٱَو،ُةَمِلَك
ْ

لٱَناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك
ْ

وي(»َهللاٱُةَمِلَك
١:١(.

:لوقتيتلاواهريسفتددصبنحنيتلاتاملكلاامأ
ءدبلاذنمتحسملزألاذنم..هقيرطلوأينانقبرلا«
ريشتاهنإف»تئدبأرمغنكيملذإ.ضرألالئاوأذنم
ينبب«لمعلااذهةقالعو،يرافكلاحيسملالمعىلإحوضوب
يفهحرفونامزلايفحيسملالمعنلعيصنلانأيأ»مدآ
تررقتنألبقفمهادفنيذلامدآينببهتذلوهضرأةنوكسم
ناكةنوكسملاةبرتألوأوأضرألاعنصتنألبقو،لابجلا
نع،ميظعلاءادفلالمعبتردقميكحلادحاولاثولاثلا

سرطبررقامكنامزلاءلميف»نبالاهللا«دسجتقيرط
اَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَبْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع«هتاملكبلوسرلا
ملٱِمَد،ٍسَنَدَالَوٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِم

َلْبَقًاقِباَسًافوُرْعَمِ،حيِسَْ
لٱِسيِسْأَت

ْ
.)٢٠-١:١٨طب١(ِ»َملاَع

:لوقي»نبالاهللا«وهيذلا»مكحلا«نإفاذهىلعو
لئاوأذنمتحسملزألاذنم..هقيرطلوأينانقبرلا
هنأتاملكلاهذهبًانلعمتئدبأرمغنكيملذإ..ضرألا
ءادفلالمعبمايقلللزلاذنمنيعملاوأبآلانمحوسمملا
اَُّهيَأَنآلٱَف«لوقلابهتاملكمتتخيوهفاذلو،بيلصلاقوف
لٱ
ْ

اوُعَمْسٱ.يِقُرُطَنوُظَفَْحيَنيِذَّـلِلىَبوُطَف-ِيلاوُعَمْسٱَنوُنَب
يِذَّـلٱِناَسْنِإلِلىَبوُط.ُهوُضُفْرَتَالَوَءاَمَكُحاوُنوُكَوَميِلْعَّـتلٱ
َمِئاَوَقًاظِفاَح،يِعيِراَصَمَدْنِعٍمْوَيَّـلُكًارِهاَسِيلُعَمْسَي
حلٱُِدَجيِينُِدَجيْنَمَّـنَأل.ِيباَوْبَأ

ْ
،ِّـبَّـرلٱَنِمىًضِرُلاَنَيَوَةاََي

ملٱَنوُِّبُحيَّـِيضِغْبُمُّلُك.ُهَسْفَنُُّرضَييِّـنَعُئِطُْخيْنَمَو
مأ(»َتْوَْ

حيسملاةقالعنعنلعتتاملكلاهذهو.)٣٦-٨:٣٢
يهو،هضفرنممهريذحتو،ًاصلخمهلوبقلمهلهتوعدورشبلاب
ُتْيَتَأْدَقَفاَنَأاَّـمَأَو«:ديدجلادهعلايفهتاملكعمًامامتقفتت
َهلَنوُكَتِل

ُ
َْملَنيِذَّـلٱَكِئٰلوُأ،يِئاَدْعَأاَّـمَأ«.)١٠:١٠وي(»ٌةاَيَحْم

هباوُتْأَف،ْمِهْيَلَعَكِلْمَأْنَأاوُديِرُي »يِماَّـدُقْمُهوُحَبْذٱَواَنُهَىلِإِْمِ
.)١٩:٢٧ول(

برلانأانيرت»هقيرطلوأينانقبرلا«تاملكلانإ
هنأو،لزألاذنمبآلاعمناك-ةمكحلاهرابتعابعوسي

)٨:٣٠مأ(»ًاعِناَصُهَدْنِعُتْنُك«:هلوقكءايُشألالكعناص
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يفأرقنامكهبالإلامعأنمًالمعأدبيملهللانأو
حلٱ«:تاملكلا

ْ
َمَظْعَأاَم«)٤:٧مأ(»ُسْأَّـرلٱَيِهُةَمْكِ

.)١٠٤:٢٤زم(»َتْعَنَصٍةَمْكِحِباَهَّـلُك!ُّبَراَيَكَلاَمْعَأ
حلٱِبُّبَّـرلٱ«

ْ
يف«)٣:١٩مأ(»َضْرَألٱَسَّـسَأِةَمْكِ لٱِ

ْ
َناَكِءْدَب

لٱ
ْ

ممٌْءَيشْنُكَيَْملِِهْريَغِبَو،َناَكِهِبٍْءَيشُّلُك...ُةَمِلَك »َناَكاَّـِ
لٱَقِلُخِهيِفُهَّـنِإَف«.)٣-١:١وي(

ْ
يفاَم:ُّلُك اَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ

ْمَأًاشوُرُعَناَكٌءاَوَس،ىَرُيَالاَمَوىَرُياَم،ِضْرَألٱَىلَع
لٱ.َنيِطَالَسْمَأٍتاَساَيِرْمَأٍتاَداَيِس

ْ
َ»قِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُك

يفاَنَمَّـلَك...ُهللاَا«.)١:١٦وك( يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ ِهِنْبٱِ
لٱَلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ

ْ
.)٢و١:١بع(»َنيَِملاَع

ىنغلاهدنعيذلا»نبالاهللا«وه»ةمكحلا«وهحيسملاف
انحويلاقامكةايحلادجيهدجينميذلاو،ةماركلاو
حلٱُهَلَفُنْبالٱُهَلْنَم«:لوسرلا

ْ
ِهللاٱُنْبٱُهَلَسْيَلْنَمَو،ُةاََي

حلٱُهَلْتَسْيَلَف
ْ

هنعئطخينميذلاو.)٥:١٢وي١(»ُةاََي
نبا«وهنكيملاذإو،توملانوبحيهيضغبملكو،هسفنرضي
يذلاناسنإلابيصيررضيأف،ةايحلاتناكهيفيذلا»هللا

؟هضغبييذلاوهنعئطخي

دكؤتماقملااذهيفاهانعمانحضوأيتلاتايآلانإ
ةملكامأ،لاوحألانملاحبهضقانتالوحيسملاتوهال
ىلإيتأنىتحاهكرتنسفصنلايفتدرويتلا»تئدبأ«
:اهتاملكلوقتيتلاوانحويايؤررفسيفةدوجوملاةيآلاريسفت
:٣ؤر(»ِهللاٱِةَقيِلَخُةَءاَدَب...ُدِهاَّـشلٱ،ُنيِمآلٱُهُلوُقَياَذٰه«

اذهنماهعضوميفاهريسفتىلإئراقلادعيلف.)١٤
.باتكلا

سدقلاحورلاوناسنإلانبا-٢

ِنْبٱَىلَعًةَمِلَكَلاَقْنَمَو«:تاملكلاىتمليجنإيفأرقن
لٱِحوُّرلٱَىلَعَلاَقْنَماَّـمَأَو،ُهَلُرَفْغُيِناَسْنِإلٱ

ْ
َرَفْغُيْنَلَفِسُدُق

يفَال،ُهَل لٱاَذٰهِ
ْ

يفَالَوَِملاَع .)١٢:٣٢تم(»ِيتآلٱِ

النأةيحطسلاةءارقلامامأتاملكلاهذهرهظُتو
»ناسنإ«وهحيسملانأو،سدقلاحورلاوحيسملانيبةاواسم
املاطهنألو»ناسنإلانبا«هسفنيمسيهنألسانلارئاسك
نباهنإلقيملامنيب،هسفننعهثيدحيفبقللااذهررك
.)١٠:٣٦ويو٩:٣٥وي(نيعضوميفالإةحارصهللا

نباىلعةملكلوقينملرفغُيهلجأنميذلاببسلاو
وهسيل،سدقلاحورلاىلعفدجينملرفغيالو،ناسنإلا

حيسملانأوهلب،سدقلاحورلاوحيسملانيبةاواسملامدع

طَيْيَكِلَءاَجْدَقِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«سانلاصالخلءاج
ْ

َبُل
لَُخيَو

ِّـ
ُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْملُهَّـنَأل«و)١٩:١٠ول(»َكَلَهْدَقاَمَص

لٱَىلِإ
ْ

لٱَنيِدَيِلَِملاَع
ْ

لٱِهِبَصُلْخَيِلْلَبَ،َملاَع
ْ

.)٣:١٧وي(ُ»َملاَع
هيبلاصلنارفغلابيلصلاىلعوهوحيسملابلطكلذل
َهلْرِفْغٱ،ُهاَتَبَأاَي«:ًالئاقهيلعنيفدجملاو

ُ
َنوُمَلْعَيَالْمَُّـهنَأل،ْم

.)٢٣:٣٤ول(»َنوُلَعْفَياَذاَم

صلخملاحيسملانلعييذلاوهسدقلاحورلانألنكلو
ُرِدْقَيٌدَحَأَسْيَلَو«:لوسرلاسلوبلوقيامكةكلاهلاسفنلل
لٱِحوُّرلٱِبَّـالِإ»ٌّبَرُعوُسَي«:َلوُقَيْنَأ

ْ
.)١٢:٣وك١(»ِسُدُق

ةبوتلاىلإمهدوقيومهاياطخىلعةاطخلاتكبييذلاوهو
لٱُتِّـكَبُيَكاَذَءاَجىَتَمَو«:برلالاقامكةيقيقحلا

ْ
َىلَعََملاَع

نمنإفكلذل،)١٦:٨وي(»ٍةَنوُنْيَدَىلَعَوٍّرِبَىلَعَوٍةَّـيِطَخ
ىلعفيدجتلاينعيو،دبألاىلإهلنارفغالفهيلعفدجي
هلمعييذلاكرابملالمعلاناسنإلابسنينأسدقلاحورلا
حورلاتالسوتدانعبضفريو،ناطيشلاىلإسدقلاحورلا
ىلإناسنإلابلصياذهو،برلاىلإهعاجرإلهتيكبتوسدقلا
نيذلانييسيرفلاعمثدحامكًامامتةيبلقلاةواسقلا
مهلهءادناوضفرو.»لوبزلعب«ىلإحيسملاتازجعماودنسأ
دالوأمهنأحيسملامهلنلعأف.هللاىلإعوجرلاوةبوتلاب
قاربلامهثيدحمغر،ريرشقسافليجمهنأو،يعافألا
حورلانألو،رشلابةنآلممهبولقنأنيحيف،تاحلاصلاب
صلخملاحيسملانالعإو،ديدجتلايفلماعلاوهسدقلا
مرحيةفرعمورارصإودانعنعهتالسوتضفرف،سفنلل
،دبألاىلإنارفغلانممرحييلاتلابو،هلمعجئاتننمناسنإلا

يفيِحوُرُنيِدَيَال«:حونمايأيفهللالاقامك َىلِإِناَسْنِإلٱِ
.)٦:٣كت(»ِدَبَألٱ

ديكأتوهف»ناسنإلانبا«هنأبهسفنحيسملاةيمستامأو
مهنعًابئانوسانلانعًالدبتوميلءاجهنأو،هتوسانلامكل
نمبرلا«تقولاتاذيفوهيذلا»يناثلاناسنإلا«هرابتعب
يفو»ءامسلانمبرلا«هنألو،)١٥:٤٧وك١(»ءامسلا
قلاخوهو،دودحمريغوهف»يناثلاناسنإلا«وهتقولاتاذ
ريفكتللةيافكلاهتوميفنإفاذلو،دوجولالكورشبلالك
ٌةَراَّـفَكَوُهَو«:لوسرلاانحويلاقامكهلكملاعلااياطخنع
ِخل
َ

ِخلَسْيَل.اَناَياَط
َ

ِخلْلَب،ْطَقَفاَناَياَط
َ

لٱِّـلُكاَياَط
ْ

١(»ًاضْيَأَِملاَع
ساقتال،بيلصلاقوفهمالآنإفاذهىلعو)٢:٢وي
هصخشسايقمبلب،ملألاهيفىساقيذلانمزلاسايقمب
ريقحصخشىلإهجوتيتلاةءاسإلانألكلذ،ديجملاديرفلا
سيئرواكلمىلإاهتاذبتهجُوولًاعيظفًالمعحبصت
!!ريبك
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هسفننعاهيفحيسملانلعأيتلاتايآلاانعبتتاننأولو
دسجترسنعةعئارتانالعإاهيفانيأرل»ناسنإلانبا«هنأ
ِبِلاَعَّـثلِل«هسفنلةحارنعًاثحبملاعلاىلإتأيملوهف،حيسملا
ُهَلَسْيَلَفِناَسْنِإلٱُنْبٱاَّـمَأَو،ٌراَكْوَأِءاَمَّـسلٱِروُيُطِلَوٌةَرِجْوَأ
ىلععفرُيلءاجهنكلو)٨:٢٠تم(»ُهَسْأَرُدِنْسُيَنْيَأ
حلٱىَسوُمَعَفَراَمَكَو«ةاطخلانعءادفبيلصلا

ْ
يفَةَّـَي لٱِ

ْ
ِةَّـيِّـَرب

ْنَمُّلُكَكِلَْهيَالْيَكِل،ِناَسْنِإلٱُنْبٱَعَفْرُيْنَأيِغَبْنَياَذَكٰه
حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُي

ْ
ءاجو.)١٥و٣:١٤وي(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

ةوقبيتأيفوسو)١٩:١٠ول(كلهدقامصلخيوبلطيل
.)٢٧و١٣:٢٦سقرم(ريثكدجمو

هسفنىلعحيسملاهقلطأيذلا»ناسنإلانبا«بقلو
يفءاجامىلإانبدوعيو.هتوسانعمهتوهالانلدكؤيًارارم
يفىَرَأُتْنُك«:لاينادرفس ِبُحُسَعَماَذِإَوِلْيَّـللٱىَؤُرِ
لٱَىلِإَءاَجَوىَتَأٍناَسْنِإِنْبٱُلْثِمِءاَمَّـسلٱ

ْ
ُهوُبَّـرَقَف،ِماَّـيَألٱِميِدَق

لُسَيِطْعُأَف.ُهَماَّـدُق
ْ

ُّلُكُهَلَدَّـبَعَتَتِلًاتوُكَلَمَوًادَْجمَوًاناَط
لَألٱَوِمَمُألٱَوِبوُعُّشلٱ

ْ
لُس.ِةَنِس

ْ
لُسُهُناَط

ْ
ْنَلاَمٌّيِدَبَأٌناَط

نباف.)١٤و٧:١٣اد(»ُضِرَقْنَيَالاَمُهُتوُكَلَمَو،َلوُزَي
ناطلسلابحاصوهوبوعشلاةدابععوضوموهناسنإلا
.يدبألا

ناميإلاىلإانعفديءيشلكىلعهللاةردقبانناميإو
ًامامت،هتوهاليفرييغتثودحنوددسجتلاىلعهتردقب
يفةيسيطانغملاو،كالسألايفدسجتتءابرهكلانأنمؤنامك
وأ،ديدحلاةعيبطوأ،كالسألاةعيبطريغتتنأنودديدحلا

.ءابرهكلاةعيبط

سوميدوقينلهسفننعحيسملانلعأدقفاذلو
لُقُتْنُكْنِإ«:تاملكلاب

ْ
،َنوُنِمْؤُتْمُتْسَلَوِتاَّـيِضْرَألٱُمُكَلُت

لُقْنِإَنوُنِمْؤُتَفْيَكَف
ْ

َدِعَصٌدَحَأَسْيَلَو؟ِتاَّـيِواَمَّـسلٱُمُكَلُت
يِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُنْبٱ،ِءاَمَّـسلٱَنِمَلَزَنيِذَّـلٱَّـالِإِءاَمَّـسلٱَىلِإ

يفَوُه ناكيذلاناسنإلانباف.)١٣و٣:١٢وي(»ِءاَمَّـسلٱِ
ءامسلاألميناك،ضرألايفسوميدوقينعمملكتي
يتلاةيآلايفهدجنيذلا»ناسنإلانبا«بقللاف.هتوهالب
يفسدقلاحورلاوحيسملانيبًاقرفرهظيالاهددصبنحن
دكؤتلب،كرابملاانبرتوهالىلعةهبشيقليالوتوهاللا
نانوينممظعأوهفهتوهالةقيقحهلةيلاتلاءازجألا
.اهلك»ةيناسنإلانبا«تقولاتاذيفوهوناميلسو

؟ينتكرتاذامليهلإيهلإ-٣

ُعوُسَيَخََرصِةَعِساَّـتلٱِةَعاَّـسلٱَوْحَنَو«:ىتمليجنإيفءاج
،يِٰهلِإيِٰهلِإ:ْيَأ(يِنَتْقَبَشاََمل،ِيليِإِيليِإ:ًالِئاَقٍميِظَعٍتْوَصِب
ِمل
َ
.)٢٧:٤٦تم(»)؟يِنَتْكَرَتاَذا

دوهشةعامجنمحيسملاتوهالبنينمؤملاريغلوقيو
نبا«وهحيسملاناكاذإ،ةيرصعلافئاوطلانممهريغوهوهي
فيكف،سدقلاحورلاوبآلللداعموهو»نبالاهللا«و»هللا
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ«:ًالئاقبيلصلاىلعوهو»هللا«يداني

َ
اَذا

.»؟يِنَتْكَرَت

قئاقحلاانناهذأيفانعضواذإةلهسلاؤسلااذهةباجإو
:ةيتآلاةيباتكلا

هنعلاقامكيلزألاهللانباهنوكعمحيسملانإ-١
يف«:انحوي لٱِ

ْ
لٱَناَكِءْدَب

ْ
لٱَو،ُةَمِلَك

ْ
َناَكَو،ِهللاٱَدْنِعَناَكُةَمِلَك

لٱ
ْ

ْنَأَلْبَق«:هسفننعوهلاقامكو.)١:١وي(»َهللاٱُةَمِلَك
نامزلاءلميفهنأالإ.)٨:٥٨وي(»ٌنِئاَكاَنَأُميِهاَرْبِإَنوُكَي

امكناسنإلايدتفيلةأرمانمًادولومًاناسنإضرألاىلإءاج
ملٱ«:لوسرلاسلوبلاق

يفَناَكْذِإيِذَّـلٱ...َعوُسَيِحيِسَْ ِ
لُخْبِسَْحيَْمل،ِهللاٱِةَروُص

ْ
ُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَس

يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأ ْذِإَو.ِساَّـنلٱِهْبِشِ
يفَدِجُو هلٱِ

َْ
ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي

َتْوَْ
.)٨-٢:٥يف(»ِبيِلَّـصلٱَتْوَم

هذههدسجتبلزنحيسملانأدجنتاملكلاهذهيفو
:تاجردلا

هسفنىلخأ-أ

دبعةروصذخأ-ب

سانلاهبشيفراص-ج

ناسنإكةئيهلايفدجو-د

هسفنعضو-ـه

توملاىتحعاطأ-و
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سلوبلاقامكةنعللاتوميأ.بيلصلاتوم-ز
ملَا«:لوسرلا

ًةَنْعَلَراَصْذِإ،ِسوُماَّـنلٱِةَنْعَلْنِماَناَدَتْفٱُحيِسَْ
لَم:ٌبوُتْكَمُهَّـنَأل،اَنِلْجَأل

ْ
لُعْنَمُّلُكٌنوُع

ِّـ
»ٍةَبَشَخَىلَعَق

.)٣:١٣الغ(

تامبيلصلاىلعتامامدنعحيسملانأانيرياذهلك
ملٱَّـنِإَف«ناسنإلانعًاليدبناك،ناسنإك

ًةَّـرَمََّـملَأَتًاضْيَأَحيِسَْ
خلٱِلْجَأْنِمًةَدِحاَو

ْ
لٱ،اَياََط

ْ
مثَألٱِلْجَأْنِمُّراَب

ََ
اَنَبِّـرَقُيْيَكِل،ِة

.)٣:١٨طب١(»ِهللاٱَىلِإ

،)٣:٣٥وي١(»ةيطخهيفسيل«..»ناسنإك«حيسملاو
طب١(»ةيطخلعفيمل«و،)٥:٢١وك٢(»ةيطخفرعيملو«
١(»رابلاحيسملاعوسي«ةيلصألاهتعيبطب»رابلا«وهف)٢:٢٢
.)٢:١وي

اللاؤسوهو»؟ينتكرتاذامل«:ًالئاقهللالأسيوهفاذلو
هنأملعيهنأل،هللاههجوينأئطاخبنذمناسنإرسجي
يِٰهلِإ«:لأسينأقحلاهلفحيسملاامأ،هاياطخببسببقاعي
ِمل،يِٰهلِإ

َ
.»؟يِنَتْكَرَتاَذا

ةمثألا«نعبئانلا»رابلاناسنإلا«لاؤسوهانههلاؤسو
:٢٣ول»هاتبأاي«لوقلابهللابطاخيالوهفاذلو»راجفلا

هبطاخيلب،هتقالعوهتبسنيه)امكو،هتداعيهامك)٣٤
ةيطخلاةرجألمتحيناكنإوهنأًانلعم»يهلإيهلإ«لوقلاب
ناسنإلاهرابتعابهلاكتانأالإ،ةيناسنإلانعًابئانناسنإك
:٢٢زم(هللاىلعلازامتاظحللاكلحأيفوهو،لماكلا
،نيرشعلاويناثلارومزملانمهتخرصحيسملاسبتقادقو،)٨
لكو،بلصلاليصافتنعأبنتوقبسيذلارومزملاوهو
دحاولافرحلاببلصلاتقوتمتدقهيفةروكذملاثداوحلا

يذلاوهو،ءايبنألاتاوبنعوضوموهبولصملانأدكؤيامم
.هبلصنعدوادأبنت

كلحأزاتجيوهوحيسملااهقلطأيتلاةخرصلاتنلعأدقل
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ«همالآتاعاس

َ
سودقلارابلاهنإ»؟يِنَتْكَرَتاَذا

ةيرشبلارظناهبتفليلهللاىلإاههجودقو..رهاطلا
بآلابجحاهاياطخببسبهنأروصعلافلتخميفةطقاسلا
ريصينأًاعوطىضترأيذلا،بيبحلاهنبانعههجولداعلا
بآلاتوصعمسناننأكو»ةيطخلاديبع«لجأنم»ًادبع«
دقل«ناسنإلانعًابئانحبصأيذلا،ناسنإلاحيسملابيجي
وهكرتلااذهنأل..ةيرشبلااياطخلمحتكنألكتكرت
ًاليدبترصتنأو،ميثأئطاخلكىلعضورفملاباقعلا

نأدبالناكف..كدسجيفمهاياطختلمحفرشبلانع

شإأرقا(»ةيطخةحيبذترصنأدعبكنعيهجوبجحأ
و٢٦-٣:٢١و،٥:٢١وك٦،٢-٥٣:١و،١٥-٥٢:١٣
.)٢٢:٢٤طب١

نبا«هنوكعمحيسملانأاننهذنعبيغينأبجيالاذإ
بيلصلاىلعتامامدنعهنأو»ناسنإلانبا«ًاضيأوه»هللا
َْملًاضْيَأِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«هنعًاليدبوناسنإلانعًابئانتام
رم(»َنِيريِثَكْنَعًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَوَمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِلِتْأَي

١٠:٤٥(.

ناسنإلاوناسنإلانباحيسملاخرصيرابتعالااذهبو
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ«:ًالئاقلداعلابآلاهللاىلإلماكلا

َ
اَذا

نأًاذإةبارغالف،هيفتاوبنلامامتإهتخرصبًانلعم»؟يِنَتْكَرَت
..ناسنإلاناكمذخأوًاناسنإراصيذلا»هللانبا«بطاخي
خرصيو،ناسنإلاةيطخباقعهيلععقوأيذلا»بألاهللا«
ِمل،يِٰهلِإيِٰهلِإ«:ًالئاقهيلإ

َ
هذهيفسيلذإ»؟يِنَتْكَرَتاَذا

»نبالاهللا«وهحيسملانابناميإلاضقانتةهبشةيأةخرصلا
تطاحأيتلاتاسبالملالكنأىرنسكعلاىلعلب
ةديرفلاهتيصخشنعنلعتبيلصلاقوفوهوحيسملاب
.ديجملاهتوهالو

..امهبملعيالف..ةعاسلاكلتومويلاكلذ-٤
نبالاالو

لٱَكِلٰذاَّـمَأَو«:تاملكلاهذهسقرمليجنإيفأرقن
ْ

ُمْوَي
لِتَو
ْ

هبُمَلْعَيَالَفُةَعاَّـسلٱَك ملٱَالَو،ٌدَحَأاَِمِ
يفَنيِذَّـلٱُةَكِئَالَْ ِ

.)١٣:٣٢رم(»ُبآلٱَّـالِإ،ُنْبالٱَالَو،ِءاَمَّـسلٱ

ناكاذإ:ضارتعالااذهانمامأودبيةيآلاهذهمامأو
الفأ،ءيشلكبملاعلاوهو»نبالاهللاوهللانبا«وهحيسملا
اذهو،هئيجمةعاسوأمويلهتفرعممدعهذههتاملكانيرت
؟»هللا«وهسيلفيلاتلابو،ءيشلكبًاملاعسيلهنأينعي

؟ةحيرصلاةيآلاهذهلحيحصلاريسفتلاوهامنألاو

يفحيسملاعضتةحضاولااهتغيصيفةيآلانإًالوألوقأ
لٱَكِلٰذاَّـمَأَو«:لوقيوهف،هقئالخنيبديرفزكرم

ْ
لِتَوُمْوَي

ْ
َك

هبُمَلْعَيَالَفُةَعاَّـسلٱ ملٱَالَو،ٌدَحَأاَِمِ
يفَنيِذَّـلٱُةَكِئَالَْ ،ِءاَمَّـسلٱِ

.)١٣:٣٢رم(»ُبآلٱَّـالِإ،ُنْبالٱَالَو

:يليامنعثدحتتةيآلادجنانهو
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لٱَكِلٰذاَّـمَأَو«:ًامومعرشبلا)أ(
ْ

لِتَوُمْوَي
ْ

َالَفُةَعاَّـسلٱَك
هبُمَلْعَي .رشبلانمدحأيأ»ٌدَحَأاَِمِ

هبُمَلْعَيَالَف«:ءامسلايفيذلاةكئالملا)ب( ،ٌدَحَأاَِمِ
ملٱَالَو

يفَنيِذَّـلٱُةَكِئَالَْ .»ِءاَمَّـسلٱِ

هبُمَلْعَيَالَف«:نبالا)ج( .»ُنْبالٱَالَواَِمِ

درجمناكولفديرفلاهزكرميفهدحونبالافقيانهو
عمهسفنفقوأاذاملو؟رشبلاعمهسفنعضيملاذاملفناسنإ
.بآلا

:لوقيحيسملادجنةيآلاهذهةنيرقىلإدوعنذإاننإ
يفًايِتآِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُيٍذِئَنيِحَو« ٍَةريِثَكٍةَوُّقِبٍباَحَسِ
ِعَبْرَألٱَنِمِهيِراَتُْخمُعَمَْجيَوُهَتَكِئَالَمٍذِئَنيِحُلِسْرُيَف،ٍدَْجمَو
١٣:٢٦رم(»ِءاَمَّـسلٱِءاَصْقَأَىلِإِضْرَألٱِءاَصْقَأْنِم،ِحاَيِّـرلٱ
هنأو»حيسملاةكئالم«»ةكئالملا«نأتاملكلانلعتو.)٢٧و
.»دجملاوةوقلابيتآلا«وه

؟ةعاسلاومويلابحيسملاملعيالًاذإفيك

:٢يت٢(ةماقتسالابقحلاةملكلصفننأانلدبالانه
ةعبرأهبدجنديدجلادهعلاليصفتبموقنامدنعو،)١٥
:ليجانأ

نعثدحتيوهوىتمليجنإوه-لوألاليجنإلا
تم(»؟دوهيلاكلمدولوملاوهنيأ«هحاتفمو»كلملاحيسملا«
٢:٢(.

نعثدحتيوهوسقرمليجنإوه-يناثلاليجنإلا
ِتْأَيَْملًاضْيَأِناَسْنِإلٱَنْبٱَّـنَأل«هحاتفمو»دبعلاحيسملا«
:١٠رم(»َنِيريِثَكْنَعًةَيْدِفُهَسْفَنَلِذْبَيِلَوَمِدْخَيِلْلَبَمَدْخُيِل

٤٥(.

نعثدحتيوهواقولليجنإوه-ثلاثلاليجنإلا
يفًةَّـلِعُدِجَأَالِّـينِإ«هحاتفمو»لماكلاناسنإلاحيسملا« اَذٰهِ
حلٱِب«)٢٣:٤ول(»ِناَسْنِإلٱ

ْ
ول(»ًاّراَبُناَسْنِإلٱاَذٰهَناَكِةَقيَِق

٢٣:٤٧(.

نعثدحتيوهوانحويليجنإوه-عبارلاليجنإلا
ُعوُسَيَعَنَصًَةريِثَكَرَخُأٍتاَيآَو«هحاتفمو»هللانباحيسملا«
يفْبَتْكُتَْملِهِذيِمَالَتَماَّـدُق لٱاَذٰهِ

ْ
ْدَقَفِهِذٰهاَّـمَأَو.ِباَتِك

ملٱَوُهَعوُسَيَّـنَأاوُنِمْؤُتِلْتَبِتُك
َنوُكَتْيَكِلَو،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

.)٣١و٢٠:٣٠وي(»ِهِمْسٱِبٌةاَيَحْمُتْنَمآاَذِإْمُكَل

روصلاهذهيفحيسملاءيجمنعأبنتدقميدقلادهعلاو
.هتاوبنوهزومريفعبرألا

ىلإزمريوهو»نوشيفرهن«نيوكتلارفسيفزومرلايفف
لٱُمْسِا«:هنعأرقنامك»كلملاحيسملا«

ْ
َوُهَو،ُنوُشيِفِدِحاَو

ملٱ
حلٱِضْرَأِعيِمَجِبُطيِحُْ

ْ
لِتُبَهَذَو.ُبَهَّـذلٱُثْيَحِةَليَِو

ْ
َك

.)١٢و٢:١١كت(»ٌدِّـيَجِضْرَألٱ

أرقنامك:»دبعلاحيسملا«ىلإزمريوهو»نوحيجرهن«و
ملٱَوُهَو.ُنوُحيِجِيناَّـثلٱِرْهَّـنلٱُمْسٱَو«هنع

ِضْرَأِعيِمَجِبُطيِحُْ
.)٢:١٣كت(»ٍشوُك

»لماكلاناسنإلاحيسملا«ىلإزمريوهو»لقادحرهن«و
جلٱَوُهَو.ُلِقاَّـدِحِثِلاَّـثلٱِرْهَّـنلٱُمْسٱَو«هنعأرقنامك

ْ
يِرَا

.)٢:١٤كت(ةمكحلايأ(»َروُّشَأَّـيِقَْرش

أرقنامك»هللانباحيسملا«ىلإزمريوهو»تارفلارهن«و
لٱُعِباَّـرلٱُرْهَّـنلٱَو«هنع

ْ
.)٢:١٤كت(»ُتاَرُف

لاقامكًامامت،هفصوانعىفخينأيحولاءاشدقو
ِمل«حونملبرلا

َ
ضق(»؟ٌبيِجَعَوُهَويِمْسٱِنَعُلَأْسَتاَذا

١٣:١٨(.

يهةعبرألاراهنألاهذهنأىرننأذلملانملهنإو
ٍنْدَعْنِمُجُرَْخيٌرَْهنَناَكَو«أرقنامكدحاورهنل»سوؤر«
جلٱَيِقْسَيِل

ْ
كت(»ٍسوُؤُرَةَعَبْرَأُريِصَيَفُمِسَقْنَيَكاَنُهْنِمَو،َةَّـَن

عمو،سوؤرةعبرأراصهنأالإ،دحاورهنلانأعمف،)٢:١٠
»كلملا«..سدقملاباتكلايفرهظيهنكلدحاوحيسملانأ
.»هللانبا«و»لماكلاناسنإلا«و»دبعلا«و

انلمدقتاهدجنميدقلادهعلاتاوبنىلإدوعننيحو
.كلذكعبرألاروصلاهذهيفحيسملا

َةَنْبٱاَيًاّدِجيِجِهَتْبِا«:ًالئاقحيسملانعأبنتيايركزف
.)٩:٩كز(»ِكْيَلِإِيتْأَيِكُكِلَماَذَوُه،َنْوَيْهِص

،ُلِقْعَييِدْبَعاَذَوُه«:ًالئاقحيسملانعأبنتيءايعشإو
هكراشيو)٥٢:١٣شإ(»ًاّدِجىَماَسَتَيَويِقَتْرَيَوَىلاَعَتَي
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لٱيِدْبَعِبِيتآاَذَنَئَهِّـينَأل«:ًالئاقةوبنلايفايركز
ْ

كز(»ِنْصُغ
٣:٨(.

اَذَوُه«:ًالئاقلماكلاناسنإلاحيسملانعأبنتيايركزو
لٱ«ُلُجَّـرلٱ

ْ
.)٦:١٢كز(»ُهُمْسٱ»ُنْصُغ

ٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل«ًالئاقهللانباحيسملانعأبنتيءايعشإو
دوعيمث)٩:٦شإ(»ِهِفِتَكَىلَعُةَساَيِّـرلٱُنوُكَتَو،ًانْبٱىَطْعُنَو
َهلِإاَذَوُه«ًالئاق

ُ
َحتُهُعاَرِذَوِيتْأَيٍةَوُّقِبُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱاَذَوُه.ِك

ْ
ُمُك

.)١٠و٤٠:٩شإ(»ُهَماَّـدُقُهُتَلْمُعَوُهَعَمُهُتَرْجُأاَذَوُه.ُهَل

»دبعلا«و»كلملا«وهحيسملانأانناهذأيفانعضواذإف
.»هللانبا«و»لماكلاناسنإلا«و

دبعلاحيسملانعثدحتيسقرمليجنإنأانفرعاذإو
،)٥٢:١٣شإ(»يِدْبَعاَذَوُه«ءايعشإرفسهنعلاقيذلا
لٱ«:كرابملاهمفبلاقحيسملانأو

ْ
ُلَمْعَياَمُمَلْعَيَالَدْبَع

ًادبعراص»دبعةروص«ذخأذإهنأو.)١٥:١٥وي(»ُهُدِّـيَس
ةمدخبىضتراف،ناعمنمةملكلاهذههلمحتاملكب
سانلاراقتحاو،مهديسهلمعيامبديبعلالهجو،ديبعلا
دبعلاحيسملامدقييذلاسقرمليجنإيفوهفاذلو،ديبعلل
كلتومويلاكلذامأو«:ًالئاقةعاسلاومويلابهلهجنلعي
هرابتعاباذههلهجنلعي»نبالاالو..امهبملعيالفةعاسلا
ىلخأيذلا»نبالا«هنأدكؤيتقولاسفنيفهنأعم»ًادبع«
.بيلصلاىلعهتومبناسنإلاءادفلهسفن

نبالاىطعأبآلا-٥

ُهَلَبآلٱَّـنَأاَمَكُهَّـنَأل«:تاملكلاانحويليجنإيفأرقن
يفٌةاَيَح يفٌةاَيَحُهَلَنوُكَتْنَأًاضْيَأَنْبالٱىَطْعَأَكِلٰذَك،ِهِتاَذِ ِ
.)٥:٢٦وي(»ِهِتاَذ

يذلاوهبآلانإ..رظنا:نيضرتعملادحألوقيانهو
وهيطعملانأامبو،هتاذيفةايحهلنوكتنأنبالاىطعأ
ًاقلاخبآلانوكينأدبالاذل،نبالاوهىَطعملاوبآلا
بآلانيبةاواسمالفاذهىلعو،ةايحلاهايإًابهاوو،نبالل
.نبالاو

،ةيحطسلاةرظنلامامأًأهيجوضارتعالااذهودبيو
.هريسفتنيناوقوسدقملاباتكلابلهجىلعلديهنكلو
ِهيِف«حيسملانعأرقنانحويليجنإنملوألاحاحصألايفف

حلٱِتَناَك
ْ

امباهطابترابتاملكلاهذهو.)١:٤وي(»ُةاََي
.لزألاذنمحيسملايفتناكةايحلانأنلعتاهقبس

يفةايحهلبآلانأامكهنأل«:تاملكلاىنعمامًاذإ
.»هتاذيفةايحهلنوكتنأًاضيأنبالاىطعأكلذكهتاذ

ةيآلاطبرنفحيحصلاريسفتلانيناوقلدوعننأدبالانه
.هلكرفسلاو،هلكحاحصألابمث،ةنيرقلاب

بآلانيبةاواسمكانهنأاهتاذةيآلايفهارناملوأو
مث»هتاذيفةايح«هلنبالاو»هتاذيفةايح«هلبآلافنبالاو
ِيبَأ«:دوهيلللوقيحيسملانأىرنحاحصألاةءارقيفأدبنذإ
.)٥:١٧وي(»ُلَمْعَأاَنَأَوَنآلٱىَّـتَحُلَمْعَي

هسفنلداعيحيسملانألوقلااذهنمدوهيلامهفدقو
لٱَناَكاَذٰهِلْجَأْنِمَف«هللااب

ْ
طَيُدوُهَي

ْ
،ُهوُلُتْقَيْنَأَرَثْكَأَنوُبُل

،ُهوُبَأَهللاٱَّـنِإًاضْيَأَلاَقْلَب،ْطَقَفَتْبَّـسلٱِضُقْنَيَْملُهَّـنَأل
ةءارقيفرمتسنذإو)٥:١٨وي(»ِهللاٱِبُهَسْفَنًالِداَعُم
.هيفىرنحاحصألا

lوي(ءاشينمءايحإيفبآلاةردقسفنهلحيسملانأ
٥:٢١(.

l٢٣و٥:٢٢وي(بآلليتلاةماركلاسفنهلحيسملانأ(.
l٥وي(اياطخلابتاومألاةماقإىلعةردقلاهلحيسملانأ:

٢٥(.
l٢٥:٢٨وي(مهروبقنمتاومألاميقيسحيسملانأ

.)٢٩و

ةنونيدلالكىطعأ«دقبآلانأًاضيأهيفىرناننكلو
.»هتاذيفةايحهلنوكتنأنبالاىطعأو.نبالل

»نباللةنونيدلالك«بآلاىطعأرابتعايأبلأسنو
يفباوجلادجنف؟هتاذيفةايحهلنوكتنأنبالاىطعأو
لُسُهاَطْعَأَو«حيسملاتاملك

ْ
ُنْبٱُهَّـنَأل،ًاضْيَأَنيِدَيْنَأًاناَط

.)٥:٢٧وي(»ِناَسْنِإلٱ

يفلب»يلزألا«هرابتعايفتسيلنباللبآلااياطعف
سانلاهبشيفراصودبعةروصذخأ«نيحينمزلاهرابتعا
نبا«وهيلزألاهرابتعايفحيسملاف»ناسنإكةئيهلايفدجوو
اذهيفو،»ناسنإلانبا«ينمزلاهرابتعايفهنكلو»هللا
،هتاذيفةايحهاطعأنأبًاعيمجرشبلانعبآلاهزيمرابتعالا
»هللانبا«هتاذوه»ناسنإلانبا«نأتاملكلاهذهبانلًانلعم
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حيسملاهحضوأاماذهو»هتاذيفةايحهل«هتيناسنإيفهنأو
.ًاضْيَأاَهَذُخآلِيسْفَنُعَضَأِّـينَأل،ُبآلٱيِنُِّبُحياَذِٰهل«:هتاملكب
لُسِيل.ِيتاَذْنِماَنَأاَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل

ْ
ٌناَط

لُسِيلَواَهَعَضَأْنَأ
ْ

لٱِهِذٰه.ًاضْيَأاَهَذُخآْنَأٌناَط
ْ

لِبَقُةَّـيِصَو
ْ

اَهُت
لاقنيحًاضيأهحضوأامو.)١٨و١٠:١٧وي(»ِيبَأْنِم
هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ«دوهيلل

َْ
يفَوَلَكْي َلاَقَف.ُهُميِقُأٍماَّـيَأِةَثَالَثِ

لٱ
ْ

يف:ُدوُهَي هلٱاَذٰهَيِنُبًةَنَسَنيِعَبْرَأَوٍّتِسِ
َْ

يفَتْنَأَفَأ،ُلَكْي ِ
»ِهِدَسَجِلَكْيَهْنَعُلوُقَيَناَكَفَوُهاَّـمَأَو؟ُهُميِقُتٍماَّـيَأِةَثَالَث
نأعاطتساامهتاذيفةايحهلنكيملولو.)٢١-٢:١٩وي(
ينعي،انتيآيفروكذملاءاطعإلاف..تاملكلاهذهلوقي
امدنعحيسملاعوسيناسنإلايفةيتاذلاهللاةايحراهظإ

.نامزلايفدسجت

ةهلآمكنإتلقانأ-٦

َلَواَنَتَف.ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«انحويليجنإيفحيسملالاق
لٱ
ْ

ًَةريِثَكًالاَمْعَأ:ُعوُسَيَلاَقَف.ُهوُُمجْرَيِلًةَراَجِحًاضْيَأُدوُهَي
اَهْنِمٍلَمَعِّـيَأِبَبَسِب-ِيبَأِدْنِعْنِمْمُكُتْيَرَأًةَنَسَح
لٱُهَباَجَأ؟يِنَنوُُمجْرَت

ْ
،ٍنَسَحٍلَمَعِلْجَألَكُُمجْرَناَنْسَل:ُدوُهَي

َجتِلْجَألْلَب
ْ

َجتٌناَسْنِإَتْنَأَوَكَّـنِإَف،ٍفيِد
ْ

ًاٰهلِإَكَسْفَنُلَع
يفًابوُتْكَمَسْيَلَأ:ُعوُسَيْمَُهباَجَأ لُقاَنَأ:ْمُكِسوُماَنِ

ْ
ْمُكَّـنِإُت

ِهلآ
َ

ِهلآَلاَقْنِإ؟ٌة
َ

َالَو،ِهللاٱُةَمِلَكْمِهْيَلِإْتَراَصَنيِذَّـلٱَكِئٰلوُألٌة
ملٱَضَقْنُيْنَأُنِكْمُي

َىلِإُهَلَسْرَأَوُبآلٱُهَسَّـدَقيِذَّـلٱَف،ُبوُتْكَْ
لٱ
ْ

لُقِّـينَأل،ُفِّـدَُجتَكَّـنِإ:ُهَلَنوُلوُقَتَأِ،َملاَع
ْ

وي(»ِهللاٱُنْبٱِّـينِإُت
٣٦-١٠:٣٠(.

انيريصنلااذهنإحيسملاتوهالبنينمؤملاريغلوقيو
نعهيفلاقييذلازكرملاسفنبيهلإصخشحيسملانأ
.هسفنبهلاقامىلعءانبكلذو»ةهلآ«مهنإرشبلا

أدبيصنلاف،ءاعدإلاضحديصنلايفلمأتلانكلو
بآلاةينادحورهظتانهو»دحاوبآلاوانأ«:تاملكلاب
ةراجحهببسباولوانتودوهيلاهمهفيذلارمألا،نبالاو
لجأل:اولاقهمجرنوديرياذاملمهلأساملف،حيسملااومجريل

.»ًاهلإكسفنلعجتناسنإتنأوكنإف«فيدجت

ًابوتكمسيلأ«هتاملكبفيدجتلاةمهتحيسملاعفددقو
نيذلاكئلوألةهلآلاقنإ.ةهلآمكنإتلقانأمكسومانيف
.بوتكملاضقنينأنكميالو.هللاةملكمهيلإتراص
فدجتكنأهلنولوقتأملاعلاىلإهلسرأوبآلاهسدقيذلاف
.»هللانباينأتلقينأل

ىرنكانهو،٨٢:٦رومزمنمةذوخأمحيسملاتاملكو
ليلذلااوضقامهلًالئاقةاضقلاىلإاهبثدحتيهللانأ
سانلانيبنومكحيمهنأرابتعابةهلآةاضقلاو،ميتيلاو
لوقيهللاافميظعلامهزكرمعمنكلو،هللاسومانبسحب
.)٨٢:٧زم(»َنوُتوُمَتِساَّـنلٱَلْثِم«مهل

؟َكاَخَأُّيِوَّـاللٱُنوُراَهَسْيَلَأ«ىسوملبرلالاقًاميدقو
.َكِلاَبْقِتْسالٌجِراَخَوُهاَهًاضْيَأَو،ُمَّـلَكَتَيَوُهُهَّـنَأُمَلْعَأاَنَأ
لَقِبُحَرْفَيَكاَرَياَمَنيِحَف

ْ
لَكُتَف،ِهِب

ِّـ
لٱُعَضَتَوُهُم

ْ
يفِتاَمِلَك ،ِهِمَفِ

َوُهَو.ِناَعَنْصَتاَذاَماَمُكُمِلْعُأَو،ِهِمَفَعَمَوَكِمَفَعَمُنوُكَأاَنَأَو
لَكُي

ِّـ
ُهَلُنوُكَتَتْنَأَو،ًامَفَكَلُنوُكَيَوُهَو.َكْنَعَبْعَّـشلٱُم

،نوراهلةبسنلابانهىسومةيهلإف.)١٦-٤:١٤رخ(»ًاٰهلِإ
انهىسومف،نوراهىلإهللاةملكردصمهنأرابتعابيه
نوراهلةبسنلابناكو،مالكلاو،ةوقلاهللانمىقلتيناك
تنأوًامفكلنوكيوه«هبقطنييذلامالكلاهيطعي»ًاهلإ«
.»ًاهلإهلنوكت

.ناسنإلااهيلإلصينأنكمييتلا»ةيهلإلا«يههذه

ناكاذإدوهيلللوقيوهفاذلو»نبالاهللا«وهفحيسملاامأ
نوتوميرشبمهو،مكتاضقنعلاقدقسدقملامكباتك
ملمتنأو،نيتملاتباثلاهللامالكاذهو،ةهلآمهنإنوطقسيو
هسدقيذلاف«فيدجتلابمالكلااذهبتاكفاسآاومهتت
ينإتلقينألفدجتكنإهلنولوقتأملاعلاىلإهلسراوبآلا
يذلا،حيسملاانأيلنولوقتأ«:لوقيحيسملانأكو»هللانبا

تلقينألفدجأينإءادفلالمعلينحسموبآلاينسرك
.»هللانباينإ

هللامهيداني،ةاطخمهومكتاضقنعلاقينأزاجاذإ
»؟ِراَْرشَألٱَهوُجُوَنوُعَفْرَتَوًارْوَجَنوُضْقَتىَتَمىَّـتَح«:ًالئاق
،أطخلانعموصعملاديحولانبالاف»ةهلآمهنإ«)٨٢:٢زم(
ينألفدجتكنإهلنولوقتأ،لزألانمبآلاهحسميذلا
؟؟»هللانبأ«انأتلق

ْنِإ«:ًالئاقباطخلالصفىلإحيسملامهبيتأيًاريخأو
ُتْنُكْنِإْنِكٰلَو.ِيباوُنِمْؤُتَالَفِيبَأَلاَمْعَأُلَمْعَأُتْسَلُتْنُك
اوُنِمْؤُتَواوُفِرْعَتْيَكِل،ِلاَمْعَألٱِباوُنِمآَفِيباوُنِمْؤُتَْملْنِإَف،ُلَمْعَأ
يفَبآلٱَّـنَأ هذهبوهو.)٣٨و١٠:٣٧وي(»ِهيِفاَنَأَوَّـِ
ةاضقلاف،وههتيهولأو،ةاضقلاةيهلإنيبقرفيتاملكلا
هللانبا«وهفحيسملاامأ،دحاوبناجنم»ةهلآ«ىسومو
ُّلُكُِّلَحيِهيِفُهَّـنِإَف«لوسرلاسلوبهنعلاقيذلا»ديحولا
ةيهلإلانيبقرفالانه)٢:٩وك(»ًاّيِدَسَجِتوُهَّـاللٱِءْلِم
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Divinity«ةيهولألاو and Deity«امسامهمرشبلانيب
»هللانبا«حيسملانيبو.ءايبنأوأةاضقاوناكءاوسمهزكرم
ةهبشلايقلتالوحيسملاتوهالدكؤتًاذإصنلاتاملكف
.هيلع

ينممظعأيبأ-٧

لُقِّـينَأْمُتْعِمَس«تاملكلاانحويليجنإيفأرقن
ْ

اَنَأْمُكَلُت
ِّـينَألَنوُحَرْفَتْمُتْنُكَليِنَنوُّبُِحتْمُتْنُكْوَل.ْمُكْيَلِإِيتآَّـمُثُبَهْذَأ

لُق
ْ

و)١٤:٢٨وي(»يِّـنِمُمَظْعَأِيبَأَّـنَأل،ِبآلٱَىلِإِيضْمَأُت
نبالاةاواسمباودانتنأنكميفيك:نولوقي»هوهيدوهش«
.»؟ينممظعأيبأنأل«هناسلبلوقينبالاوهاهوبآلاب

ريسفتلانيناوقنيمدختسممالكلاةنيرقىلإدوعنانهو
باتكلانمةيآمهفننأنكميالاننأىرنسو،حيحصلا
تايآلاباهتنراقمو،اهتنيرقنعًاديعبًاميلسًامهفسدقملا
.اهلةهباشملا

يتلاةيآلاركذينألبقهثيدحيفحيسملالاقاذامنآلاو
لٱ«لاقهنإ؟اهددصبنحن

ْ
ْلَبِيلَسْيَلُهَنوُعَمْسَتيِذَّـلٱُمَالَك

نأبجييتلاةرابعلاو.)١٤:٢٤وي(»يِنَلَسْرَأيِذَّـلٱِبآلِل
نأاهنمنيبتناننأل»ينلسرأيذلابآلا«يهاهيلإهبتنن
لِسرملا«ةلصيه»نبالاوبآلا«نيبانهةدوجوملاةلصلا
نبالازكرمف،نبالاًالسرمبآلاىرناننأيأ»هنملَسرملاو
حيسملالاقدقو،هلسرأنملةبسنلاب»لوسرلا«زكرموهانه
حلَا«:كرابملاهمفب

ْ
حلٱَّـَق

ْ
َمَظْعَأٌدْبَعَسْيَلُهَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

)١٣:١٦وي(»ِهِلِسْرُمْنِمَمَظْعَأٌلوُسَرَالَو،ِهِدِّـيَسْنِم
ةمظعيه،نباللةبسنلابانهبآلاىلإةبوسنملاةمظعلاف
مظعأهنأبفصويانهبآلاف»لَسرملل«ةبسنلاب»لسرملا«
ملبآلاو)٣:١٧وي(نبالالسرايذلاوههنأل،نبالانم
لقأطقفسيلراصهدسجتيفو،دسجتنبالانكل،دسجتي
ىلإةلاسرلابتاكلاقامكةكئالملانملقألببآلانم
ملٱِنَعًاليِلَقَعِضُويِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«:نييناربعلا

،َعوُسَي،ِةَكِئَالَْ
ملٱِبًالَّـلَكُمُهاَرَن

لٱَوِدْجَْ
ْ

.)٢:٩بع(»ِةَماَرَك

نملقألب،بآلانملقأحبصأهدسجتبحيسملاف
،هلسرأيذلاوهبآلاو»ًالسرم«هرابتعابو،ةكئالملا
نأل«:لاقةكئالملانملقأحبصأوًاناسنإراصدقهرابتعابو
.»ينممظعأيبأ

بآلابهتاواسمسميالوًاقالطإهتوهالسميالاذهو
»َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«:لوقيحاحصألاتاذيفهنأل

يِنَّـبَحَأْنِإ«:هتاملكبثولاثلاةينادحودكؤيو.)١٤:٩وي(
ُعَنْصَنُهَدْنِعَو،ِيتْأَنِهْيَلِإَو،ِيبَأُهُِّبُحيَو،يِمَالَكْظَفَْحيٌدَحَأ
ُّلُك«نأىرنانحويايؤررفسيفو)١٤:٢٣وي(»ًالِزْنَم
ممٍةَقيِلَخ يفاَّـِ َحتَوِضْرَألٱَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِ

ْ
َىلَعاَمَو،ِضْرَألٱَت

لٱ
ْ

لِل:ًةَلِئاَقاَهُتْعِمَس،اَهيِفاَمُّلُك،ِرْحَب
ْ

لٱَىلَعِسِلاَج
ْ

ِشْرَع
لِلَو
ْ

لٱِلَمَح
ْ

لٱَوُةََكَرب
ْ

ملٱَوُةَماَرَك
لُّسلٱَوُدْجَْ

ْ
»َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُناَط

نبالاببآلاةاواسمدكأتنتاملكلاهذهنمو.)٥:١٣ؤر(
.نيدبآلادبأىلإناطلسلاودجملاوةماركلايف

:حيسملاتاملكعمسنانحويليجنإىلإدوعنذإاذكهو
نعهسفنمدقيهارنو.)١٠:٣٠وي(»دحاوبآلاوانأ«
امهفةضاضغوأًاسالتخااذهيفنوكينأنود،بآلا
.دبألاىلإولزألاذنمدحاو،رهوجلايفدحاو

حيسملاعوسيويقيقحلاهلإلا-٨

حلٱَيِهِهِذٰهَو«:تاملكلاانحويليجنإيفدجن
ْ

ُةاََي
حلٱَهٰلِإلٱَتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱ

ْ
َعوُسَيَوَكَدْحَوَّـيِقيَِق

ملٱ
لَسْرَأيِذَّـلٱَحيِسَْ

ْ
.)١٧:٣وي(»ُهَت

هلإلاوههللانأىلعلدتةيآلاهذهنإهوهيدوهشلوقيو
وهسيلفاذلوهنملسرمحيسملاعوسينأوهدحويقيقحلا
.»نبالاهللا«

دجنةيآلاهذههيفتدرويتلاحاحصألاىلإدوعنذإو
سفنيفدكؤيو،بآلااهيأ:هلوقبهللابطاخيحيسملانأ
َنآلٱَو«ملاعلانوكلبقبآلاعمًادوجومناكهنأحاحصألا

ملٱِبَكِتاَذَدْنِعُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأِينْدِّـَجم
َكَدْنِعِيلَناَكيِذَّـلٱِدْجَْ

لٱِنْوَكَلْبَق
ْ

بآلاعمهتينادحوًاضيأدكؤيو،)١٧:٥وي(ِ»َملاَع
جلٱَنوُكَيِل«)١٧:١١وي(»ُنْحَناَمَكًادِحاَواوُنوُكَيِل«

ْ
ُعيَِم

يفُبآلٱاَُّهيَأَتْنَأَكَّـنَأاَمَك،ًادِحاَو )١٧:٢١وي(»َكيِفاَنَأَوَّـِ
يِنَتْبَبْحَأَكَّـنَأل«ملاعلاءاشنإلبقهبحأبآلانأدكؤيولب
لٱِءاَشْنِإَلْبَق

ْ
.)١٧:٢٤وي(ِ»َملاَع

عمهتينادحووحيسملاةيلزأانلدكؤتتايآلاهذهلك
هتاملكبحيسملاانلنلعياهددصبنحنيتلاةيآلايفو،بآلا
يذلايقيقحلاهلإلاةفرعم«ىلعفقوتتةيدبألاةايحلانأ
،»ميظعلاءادفلالمعلحيسملاعوسيهنبالاسرإبهتبحمرهظأ
عوسيويقيقحلاهلإلاةفرعماهطرشةيدبألاةايحلانوكو
هلإلاةفرعمنأل،حيسملاتوهالىلعناهرباذهفحيسملا
عوضومانهحيسملاف،يقيقحلاهلإلاةفرعملةيواسمحيسملا
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اممةفرعملاهذهعوضومبآلااهيفيتلاةجردلاسفنبةفرعملا
.ةعطاقةيفيكبحيسملاتوهالدكؤي

هلإلا«بآلافرعينأهنكميالًادحأنأكشريغبو
َْملُهللاَا«حيسملاعوسيهنبالهتفرعمقيرطنعىلإ»يقيقحلا
لٱُنْبالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَي

ْ
يفَوُهيِذَّـلٱُديِحَو َوُهِبآلٱِنْضِحِ

.)١:١٨وي(َ»َّـربَخ

ةفورعملاةمجرتلايفةيزيلكنإلاةغللايفةيآلاهذهمجرتتو
The«مساب Amplied New Testamen«اذكه:

»No man has ever seen God at any time, the only
unique Son, WHo is in the bosom of the father He
has declared Him, He has revealed Him, brought

Him out where He can be seen«

هرضحأ،نلعأ،رهظأةمجرتلاهذهيف»ّربخ«ةملكينعتو
هلإلاةفرعمل»قيرطلا«وهحيسملافىرُينأنكميثيحىلإ
ْمُتْفَرَعَلِينوُمُتْفَرَعْوَل«:كرابملاهمفبدوهيلللاقامك،يقيقحلا
ُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«:اموتللاقامكو.)٨:١٩وي(»ًاضْيَأِيبَأ
حلٱَو

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
ْدَقْمُتْنُكْوَل.ِيبَّـالِإِبآلٱَىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي

.ُهوُمُتْيَأَرْدَقَوُهَنوُفِرْعَتَنآلٱَنِمَو.ًاضْيَأِيبَأْمُتْفَرَعَلِينوُمُتْفَرَع
اَنَأ:ُعوُسَيُهَلَلاَق.اَناَفَكَوَبآلٱاَنِرَأ،ُدِّـيَساَي:ُسُّبُليِفُهَلَلاَق
ْدَقَفِينآَريِذَّـلَا!ُسُّبُليِفاَييِنْفِرْعَتَْملَوُهُتَّـدُمِهِذٰهًاناَمَزْمُكَعَم
.)٩-١٤:٦وي(»َبآلٱىَأَر

يذلايقيقحلاهللاةفرعمىلعفقوتيةيدبألاةايحلالاونف
:لوسرلاانحويلاقامكحيسملاعوسيهنبايفهتاذنلعأ
حلٱِهِذٰهَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَناَطْعَأَهللاٱَّـنَأ:ُةَداَهَّـشلٱَيِهِهِذٰهَو«

ْ
ُةاََي

يفَيِه حلٱُهَلَفُنْبالٱُهَلْنَم.ِهِنْبٱِ
ْ

ِهللاٱُنْبٱُهَلَسْيَلْنَمَو،ُةاََي
حلٱُهَلْتَسْيَلَف

ْ
نكميالةفرعملاهذهو.)١٢و٥:١١وي١(»ُةاََي

.حيسملانودباهيلإلوصولا

يلاتلابو.بآلابنبالاةاواسمعمضراعتتالًاذإةيآلاف
.حيسملاتوهالسمتال

هللاوهحيسملاسأر-٩

ْنَأُديِرُأْنِكٰلَو«:سوثنروكىلإهتلاسريفسلوببتك
ملٱَوُهٍلُجَرِّـلُكَسْأَرَّـنَأاوُمَلْعَت

ملٱُسْأَراَّـمَأَو.ُحيِسَْ
َوُهَفِةَأْرَْ

ملٱُسْأَرَو.ُلُجَّـرلٱ
)١١:٣وك١(»ُهللاٱَوُهِحيِسَْ

ناكول:ةيآلاهذهنومدختسيمهوهوهيدوهشلوقيو
؟هللاوهحيسملاسأرنوكيفيكفًادحاوحيسملاوهللا

،حيحصلاريسفتلانيناوقمادختساةرورضىلإهبنأانهو
.تايحورلابتايحورلانراقنو،ةنيرقلاىلإدوعنف

وهلجرلكسأرنإ«:انهلوقيلوسرلاسلوبو
ًاصلخمحيسملالبقيذلالجرلانأًانيقيينعيوهو»حيسملا
،دسافلا،ريرشلا،دحلملالجرلاامأ-هسأرحيسملاحبصأ
.هلًاسأرسيلحيسملاف،سجنلا

»لجرلاوهفةأرملاسأرامأو«:ًالئاقهتاملكسلوبعباتيو
نكلو،ةأرمالكلسأروهلجرلكنأاذهىنعمسيلو
ةقالعنأىنعمب..هتجوزسأر..هتأرماسأروهلجرلا
حضاواذهو،هتجوزلًاسأرلجرلاتلعجيتلايهجاوزلا
َّـنُكِلاَجِرِلَنْعَضْخٱُءاَسِّـنلٱاَُّهيَأ«ةلئاقلاسلوبتاملكنم
ملٱُسْأَرَوُهَلُجَّـرلٱَّـنَأل،ِّـبَّـرلِلاَمَك

ملٱَّـنَأاَمَكِةَأْرَْ
ًاضْيَأَحيِسَْ

لٱُسْأَر
ْ

.)٢٣و٥:٢٢فأ(»ِةَسيِنَك

،اهلًاجوزامًالجرتلبقيتلاةأرملانأينعياذهو
.هلعوضخلاتلبقو،اهلًاسأرتقولاتاذيفهبتيضر

»هللاوهحيسملاسأرو«:ًالئاقسلوبلوسرلادرطتسيو
نعًابئاننوكينأيرايتخالاهلوبقبحيسملانأهانعماذهو
بيلصلاىلعهتومىلإةفداهلاهللاةدارإلعضخينأو،ناسنإلا
انيرتامك.ناسنإكهسأروههللاحبصأو،ناسنإلانعًاليدب
حلٱ«:تاملكلا

ْ
حلٱَّـَق

ْ
َلَمْعَيْنَأُنْبالٱُرِدْقَيَال:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق

َلِمَعاَمْهَمْنَأل.ُلَمْعَيَبآلٱُرُظْنَياَمَّـالِإًائْيَشِهِسْفَنْنِم
يفىرنامكو.)٥:١٩وي(»َكِلٰذَكُنْبالٱُهُلَمْعَياَذٰهَفَكاَذ
َتْئِشْنِإ،ُهاَتَبَأاَي«:هتاملكيفبآلاةدارإلحيسملاعوضخ
لٱِهِذٰهيِّـنَعَزيُِجتْنَأ

ْ
ْلَبِيتَداَرِإَالْنُكَتِلْنِكٰلَو.َسْأَك

.)٢٢:٤٢ول(»َكُتَداَرِإ

نأينعيال،دسجتملاحيسملاسأر»وه«هللانوكنكلو
ًاسأرلجرلالعجتيتلاةقالعلاف،هعمًادحاوسيلحيسملا
:نيجوزلاةقالعنعبرلالوقيو،جاوزلاةقالعيهةأرملل
ٌدَسَجْلَبِْنيَنْثٱُدْعَباَسْيَلًاذِإ.ًادِحاَوًادَسَجِناَنْثالٱُنوُكَي«
.)٦و١٩:٥تم(»ٌدِحاَو

دعباسيلودحاوامهنكل،ةأرملاسأروهلجرلانأعمف
دسجلبنينثادعباسيلاذإ«هسفنبرلاةداهشبنينثا
.»دحاو
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كلذكدحاوامهنكل،حيسملاسأروههللانأعمو
بآلاةدارإلعوضخلاحيسملالوبقسايق،سايقلاسفنب
انهسايقلاو،بيلصلاتومتوملاىتحةعاطلاودسجتلاب
.تايهلإلاوتايدسجلانيبميظعلاقرافلاعم

نأانيرتاهنأل.ةحضاوتراصريسفتلاعضومةيآلاًاذإ
ًاسأرلجرلالعجتجاوزلايفةأرملاولجرلانيبيتلاةقالعلا
حيسملانيبةقالعلاو،امهتدحويفنتالاهنكلةأرملل
يفنتالوحيسمللًاسأربآلالعجت،بآلاهللاودسجتملا
.امهنيبةيلزألاةينادحولا

ةسآرو،هتجوزلجوزلاةسآريفنتالجاوزلايفةدحولانإ
ةجودزمامهتقالعنألامهتدحويفنتالهتجوزلجوزلا
دسجتامدنعاذكهو،ةسآراهيفوةدحواهيف،بيكرتلا
هرابتعابفةجودزمةقالعبآلانيبوهنيبتراصحيسملا
»ناسنإلانبا«هرابتعابوبآلاعمدحاووه»يلزألانبالا«

ىلعةهبشيقليامةقالعلاهذهيفسيلو،هسأرهللاراص
.حسملاتوهال

عضخيسًاضيأهسفننبالا-١٠

،ُةَياَهِّـنلٱَكِلٰذَدْعَبَو«:تاملكلاهذهلوسرلاسلوببتك
ملٱَمَّـلَسىَتَم

لُْ
ْ

َّـلُكَوٍةَساَيِرَّـلُكَلَطْبَأىَتَم،ِبآلٱِِهللاَك
لُس
ْ

َعيَِمجَعَضَيىَّـتَحَكِلْمَيْنَأُِبَجيُهَّـنَأل.ٍةَوُّقَّـلُكَوٍناَط
َحتِءاَدْعَألٱ

ْ
ملٱَوُهُلَطْبُيٍوُّدَعُرِخآ.ِهْيَمَدَقَت

ُهَّـنَأل.ُتْوَْ
َحتٍْءَيشَّـلُكَعَضْخَأ

ْ
َّـلُكَّـنِإُلوُقَياَمَنيِحْنِكٰلَو.ِهْيَمَدَقَت

لٱُهَلَعَضْخَأيِذَّـلٱُْريَغُهَّـنَأٌحِضاَوَفَعِضْخُأْدَقٍْءَيش
ْ

.َّـلُك
لٱُهَلَعِضْخُأىَتَمَو

ْ
ُعَضْخَيَسًاضْيَأُهُسْفَنُنْبالٱٍذِئَنيِحَف،ُّلُك

لٱُهَلَعَضْخَأيِذَّـلِل
ْ

لٱُهللاٱَنوُكَيْيَك،َّـلُك
ْ

يفَّـلُك لٱِ
ْ

وك١(»ِّـلُك
٢٨-١٥:٢٤(.

نبالا«اورظنا:نولوقيحيسملادادضأنمنويرصعلاو
هللانوكييكلكلاهلعضخأيذللعضخيسًاضيأهسفن
،بآلابنبالاةاواسممدعانيرياذهو»لكلايفلكلا
.»نبالاهللا«وهسيلحيسملانأانيرييلاتلابو

ريسفتلانوناققبطننأبجيتايآلاهذهمهفنيكلو
تءاجنيأنمف.»تايحورلابتايحورلانينراق«حيحصلا

؟تايآلاهذه

مهفنلهيلإدوعننأدبالو،نماثلارومزملايفاهدجناننإ
نمف،سدقملاباتكلابرسفيسدقملاباتكلاف،اهانعم

هتدحويفهفرعينمو،هتايآريسفتلهجيلككباتكلالهجي
.هتابوعصمهفعيطتسي

ىَرَأاَذِإ«:نماثلارومزملاتاملكأرقنليعملاعتف
لٱ،َكِعِباَصَأَلَمَعَكِتاَواَمَس

ْ
ْنَمَف،اَهَتْنَوَّـكيِتَّـلٱَموُجُّنلٱَوَرَمَق

ُهَصُقْنَتَو!ُهَدِقَتْفَتىَّـتَحَمَدآُنْبٱَوُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُه
ملٱِنَعًاليِلَق

لَكُتٍءاََهبَوٍدْجَمِبَو،ِةَكِئَالَْ
ِّـ

لَسُت.ُهُل
ِّـ

ِلاَمْعَأَىلَعُهُط
لَعَج.َكْيَدَي

ْ
َحتٍْءَيشَّـلُكَت

ْ
.)٦-٨:٣زم(»ِهْيَمَدَقَت

مامألءاستيو،تاومسلاةمظعلمأتيدواددجنانه
ىتحمدآنباوهركذتىتحناسنإلاوهنم«اهنيوكتةعور
.هللكتءاهبودجمبوةكئالملانعًاليلقهصقنتو.هدقتفت

.»هيمدقتحتءيشلكتلعج

؟ناسنإلايمدقتحتءيشلكًاقحلهنكل

امكناسنإلاقلخنيحهللاضرغوهاذهناكدقل
ِهللاٱِةَروُصَىلَع.ِهِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُهللاٱَقَلَخَف«:أرقن

َهلَلاَقَوُهللاٱُمُهَكَراَبَو.ْمُهَقَلَخىَثْنُأَوًارَكَذ.ُهَقَلَخ
ُ

مثَأ:ْم
ْ
اوُرِ

ألْمٱَواوُرُثْكٱَو
ُ
ِكَمَسَىلَعاوُطَّـلَسَتَو،اَهوُعِضْخَأَو،َضْرَألٱاو

لٱ
ْ

َىلَعُّبِدَيٍناَوَيَحِّـلُكَىلَعَوِءاَمَّـسلٱِْريَطَىلَعَوِرْحَب
.)٢٨و١:٢٧كت(»ِضْرَألٱ

عطتسيملو..هللاضرغمامتإيفلشفناسنإلانكل
نمريثكلاةيطخلاهتبلسدقل،ضرألايفاملكعضخينأ

..نابعثلاو،ةيحلاو،دسألانمبرهيهدجناذلو،هناطلس
خرصتةأرملانألب..ًابرقعىرينيحعزفلانمخرصيو
.ًارأفىرتنيح

ىلعاملكعاضخإيفهطوقسبناسنإلالشفدقل
.ضرألا

طقفسيل..ناسنإلاةروصذخأو..عوسيبرلاءاجو
وهو،ناسنإلايفهللادصقممتييكللب،ناسنإلايدفيل
.ناسنإلايمدقتحتءيشلكعاضخإ

تايآلاهنمانذخأيذلاحاحصألاىلإنآلادعنلو
ملٱِذِإُهَّـنِإَف«:أرقنكانهف،انريسفتعوضوم

ٍناَسْنِإِب،ٍناَسْنِإِبُتْوَْ
.)١٥:٢١وك١(»ِتاَوْمَألٱُةَماَيِقًاضْيَأ

ذإ..حيسملا»ةيناسنإ«نعثدحتتتاملكلاهذهو
مدآوهو-ًاضيأناسنإب..لوألامدآوهناسنإبتوملا

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملانأبناميإللةضقانمودبتيتلاتايآلاريسفت:ثلاثلالصفلا
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أرقنحاحصألاماتخبرقمث،تاومألاةمايق-ريخألا
َنِمُّبَّـرلٱِيناَّـثلٱُناَسْنِإلٱ.ٌِّيباَرُتِضْرَألٱَنِمُلَّـوَألٱُناَسْنِإلٱ«
.)١٥:٤٧وك١(»ِءاَمَّـسلٱ

يفو،عوسيبرلا»توسان«نعثدحتيهلكحاحصألاف
نمبرلاوهويناثلاناسنإلاوهف»هتوهال«دكؤيتقولاتاذ
.ءامسلا

دوادىرناننكلو،هطوقسبهتدايسدقفيرشبلاناسنإلا
ديكأتلااذهبوهو،ناسنإلاةدايسدكؤينماثلارومزملايف
ممتيل،ناسنإلاةروصذخأيسيذلا»هللانبا«ىلإريشي
كلذىرنامكناسنإللةيادبلانمهدارأيذلاهللاضرغ
.)٩-٢:٥بع(نييناربعلاىلإةلاسرلايفًاحضاو

عوسيبرلا«نعوهانعوضومتايآيفثيدحلاف
هللاعضخُيسرابتعالااذهبوناسنإللًالثممهرابتعاب»حيسملا
.هيمدقتحتءيشلكبآلا

يذلانم..لكلاهلعضخأىتمو..تاملكلالوقتو
لكناسنإلاحيسمللعضخُيسبآلاهللا؟لكلاهلعضخيس

»توملاوهلطبيودعرخآ«نألهسفنتوملاىتح..ءيش
ًاسأرهرابتعابحيسمللءيشلكبآلاهللاعضخأىتمو
هللاكلملاملسيفرابتعالااذهبحيسملايتأي،ةيناسنإللًالثممو
ةوقنكتملهيفيتلاةوقلانأبًافرتعمهلعضخيو،بآلا
لوقيهنأكو،ءيشلكىلعرداقلاهللاةوقتناكلبةيناسنإ
.»ناسنإكًامامتيتمهمتهتنادقنآلا«

قوفو،ناسنإلايدفألناسنإلاةروصتذخأانأف
.ناسنإلاتيدفةثجلجلا

ىلعءيشلكيلعضُختيكلناسنإلاةروصتذخأانأو
يفلألاكلملايفو،ناطيشلاوشوحولاىتحضرألا
.يمدقتحتءيشلكتعضخأ

هليذلاكاذتوملابديبألناسنإلاةروصتذخأانأو
ىلعتوملاةدايسيهنأو.سيلبإيأ،توملاناطلس
.توملاةدايستيهنأدقو،ناسنإلا

..ناسنإكيلىطعملاناطلسلاءاقبلةرورضالنآلاو
ىتحيمدقتحتهتعضخأيذلاكلملاكلملسأانأفاذل
،سدقلاحورلاونبالاوبآلاميظعلاثولاثلانويدفملاىري
.ناسنإلاحيسملاطسوتنودو،يدبألاهكلميفيلزألاهللا

ةلاسرلاىلإدوعننيحًاحوضورثكأحبصيريسفلااذهو
ِملُهَّـنِإَف«:تاملكلاكانهأرقنونييناربعلاىلإ

َ
ِعِضُْخيَْملٍةَكِئَال

لٱ«
ْ

لٱََملاَع
ْ

يفٌدِحاَوَدِهَشْنِكٰل.ُهْنَعُمَّـلَكَتَنيِذَّـلٱ»َديِتَع ٍعِضْوَمِ
ىَّـتَحِناَسْنِإلٱُنْبٱِوَأ،ُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهاَم:ًالِئاَق
ملٱِنَعًاليِلَقُهَتْعَضَو؟ُهَدِقَتْفَت

لَّـلَكٍةَماَرَكَوٍدْجَمِب.ِةَكِئَالَْ
ْ

،ُهَت
َحتٍْءَيشَّـلُكَتْعَضْخَأ.َكْيَدَيِلاَمْعَأَىلَعُهَتْمَقَأَو

ْ
.ِهْيَمَدَقَت

لٱَعَضْخَأْذِإُهَّـنَأل
ْ

بع(»ُهَلٍعِضاَخَْريَغًائْيَشُْكْرتَيَْملُهَلَّـلُك
٨-٢:٥(.

اَنَّـنَأَىلَع«:ًالئاقرمتسينييناربعلاىلإةلاسرلابتاكنكل
لٱىَرَناَنْسَلَنآلٱ

ْ
.)٢:٨بع(»ُهَلًاعَضُْخمُدْعَبَّـلُك

.ناسنإلاحيسمللدعبعضختملةريثكءايشأكانهفلجأ

لازامتوملاو،ةسرتفملااهتعيبطيفتلازامشوحولاف
نيأف،مويلاملاعيفةدئاستلازامةيطخلاو،رشبلافطتخي
.»هلًاعضخمدعبلكلاىرنانسل«؟ًاذإءيشلكعوضخ

يِذَّـلٱَّـنِكٰلَو«ًالئاقنييناربعلاىلإةلاسرلابتاكرمتسيو
ملٱِنَعًاليِلَقَعِضُو

ملٱِبًالَّـلَكُمُهاَرَن،َعوُسَي،ِةَكِئَالَْ
لٱَوِدْجَْ

ْ
،ِةَماَرَك

ملٱَِملَأِلْجَأْنِم
ملٱِهللاٱِةَمْعِنِبَقوُذَيْيَكِل،ِتْوَْ

ِّـلُكِلْجَألَتْوَْ
)٢:٩بع(»ٍدِحاَو

هللاعضخُيس،ةيناسنإلانعًابئانهرابتعابعوسيبرلاف
ناسنإلايفهللاضرغممتيل،ضرألايفاملكهيمدقتحت
خلٱَعَمُبْئِّـذلٱُنُكْسَيَف«

ْ
جلٱَعَمُرِمَّـنلٱُضُبْرَيَو،ِفوَُر

ْ
،ِيَْد

لٱَو
ْ

ملٱَوُلْبِّـشلٱَوُلْجِع
.اَهُقوُسَيٌريِغَصٌّيِبَصَو،ًاعَمُنَّـمَسُْ

لٱَو
ْ

لٱَكُدَسَألٱَو،ًاعَماَُمهُدَالْوَأُضُبْرَت.ِناَيَعْرَتُةَّـبُّدلٱَوُةَرَقَب
ْ

ِرَقَب
لَيَو.ًانْبِتُلُكْأَي

ْ
لٱُّدُمَيَو،ِّـلِّـصلٱِبََرسَىلَعُعيِضَّـرلٱُبَع

ْ
ُميِطَف

يفَنوُدِسْفُيَالَوَنوُؤوُسَيَال.ِناوُعْفُألٱِرْحُجَىلَعُهَدَي ِّـلُكِ
اَمَكِّـبَّـرلٱِةَفِرْعَمْنِمُئِلَتْمَتَضْرَألٱَّـنَأل،ِيسْدُقِلَبَج
طَغُت

ِّـ
ملٱي

ْ
لٱُهاَيِ

ْ
.)٩-١١:٦شإ(»َرْحَب

،ءيشلكناسنإلاحيسملل»بآلاهللا«عضخينأدعبو
نأبًافرتعم،هتاراصتنالكبآلاهللاناسنإلاحيسملاملسي
حلٱَبآلٱ«:لوقيهنأكوبآلاهللاةوقيههيفةلماعلاةوقلا

ْ
َّـلَا

يف بآلاعوسياذكهو)١٤:١٠وي(»َلاَمْعَألٱُلَمْعَيَوُهَّـِ
يفةقلطمةدايسميظعلاثولاثلاسدقلاحورلاونبالاو
.ناسنإلاطسوتلةجاحنودةديعسلاةيدبألا
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انيرتلب،حيسملاتوهالىلعةهبشيقلتالتايآلاف
تقولاتاذيفوهيذلا»ناسنإلانبا«هرابتعابهلمعلامك
.»هللانبا«

حيسملاعوسيانبرهلإ-١١

ْمُكَيِطْعُيْيَك«تاملكلاسسفألهأىلإةلاسرلايفأرقن
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرُهٰلِإ

ملٱوُبَأِ،حيِسَْ
حلٱَحوُر،ِدْجَْ

ْ
يفِنَالْعِإلٱَوِةَمْكِ ِ

.)١:١٧فأ(»ِهِتَفِرْعَم

انهو»حيسملاهلإ«وههللانأتاملكلارهاظنمودبيو
.نبالاهللاوهحيسملانوكينأنكميالهنإهوهيدوهشلوقي

نعثدحتتسسفأةلاسرنأىرينطفلائراقلاو
يفءيشلكهللاعمجيريبدتلااذهيفو»ةنمزألاءلمريبدت«
.)١:١٠سسفأ(ضرألاىلعاموتاومسلايفامحيسملا

عضخأيذلا»ناسنإلا«لثميريبدتلااذهيفحيسملاو
حيسملا«هرابتعابو)١:٢٢فأ(ءيشلكهيمدقتحتهللا
اذامليهلإيهلإ«بيلصلاىلعهلاقامكههلإهللااف»ناسنإلا
ِيلوُقَوِيتَوْخِإَىلِإيِبَهْذٱ«:ةيلدجملاميرمللاقامكو»؟ينتكرت
َهل
ُ

.)٢٠:١٧وي(»ْمُكِٰهلِإَويِٰهلِإَوْمُكيِبَأَوِيبَأَىلِإُدَعْصَأِّـينِإ:ْم
ةوبأنيبًاقرفكانهنأحوضوبنلعتانهحيسملاتاملكو
لقيملو»مكيبأ«و»يبأ«لاقاذلو،نينمؤمللهتوبأو،هلهللا
قحلابلزألاذنمبآلانباوهحيسملاف»انيبأ«ىلإدعصأينإ
.ينبتلابهللاءانبأمهفنونمؤملاامأ،ةبحملاو

حيسملانأانكردأولهمهفعيطتسنفمكهلإويهلإهلوقامأ
ىلإيبهذا«ةيلدجملاميرملهلوقبهذيمالتبانههسفنطبري
اذهيفهللااف،مهنعًابئانحبصأومهبطبردقمادامو»يتوخإ
هرابتعاب»ههلإ«هنأريغ»مههلإ«وهامك،»ههلإ«وهرابتعالا
عبشأو،هللاةلادعبيلاطملكددسيذلالماكلاناسنإلا
مهيلإةبسنلابوهف»هيفنيلمكم«مهرابتعاب»مههلإ«وهتمحر
.»ةمعنلكهلإ«

ال»حيسملاعوسيانبرهلإ«سلوبتاملكنإفاذهىلعو
حيسملانأةنلعمهدكؤتلب.حيسملاتوهالىلعةهبشيقلت
اذهاهئازجألكيفسسفأةلاسردكؤتاذكهو»انبر«وه
نبا«هنأو،)١:٢سسفأ(»برلا«وهحيسملانأنلعتفقحلا
يفناميإلابلحييذلاهنأو،)٤:١٣و١:٣سسفأ»هللا
عمجيسنمك)انه)همدقتاهنكلو،)٣:١٧سسفأ(بلقلا
باتكلاسرادنأكشالو،ءيشلكهصخشيفهللا

»نبالا«لمعو»بآلا«لمعنيبزيمينأبجيسدقملا
ريبدتيفةصاخوريبدتلكيف»سدقلاحورلالمع«و
ْنِكٰل«:ةلئاقلاسلوبتاملكمهفينأعيطتسياذهبو،ةمعنلا
١(»ُهَلُنْحَنَو،ِءاَيْشَألٱُعيَِمجُهْنِميِذَّـلٱُبآلٱ:ٌدِحاَوٌهٰلِإاَنَل
ُعاَوْنَأَف«:هتاملكىنعمكلذكمهفينأردقيولب.)٨:٦وك
ٌةَدوُجْوَمٍمَدِخُعاَوْنَأَو.ٌدِحاَوَحوُّرلٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَمَبِهاَوَم
،ٌدِحاَوَهللاٱَّـنِكٰلَوٌةَدوُجْوَمٍلاَمْعَأُعاَوْنَأَو.ٌدِحاَوَّـبَّـرلٱَّـنِكٰلَو
لٱُلَمْعَييِذَّـلٱ

ْ
يفَّـلُك لٱِ

ْ
.)٦-١٢:٤وك١(»ِّـلُك

ثولاثلالمعنعحوضويفنلعتتاملكيهو
.ميظعلا

ةسلخبسحيمل-١٢

ملٱ«:تاملكلايبليفلهأىلإةلاسرلايفأرقن
.ِ.حيِسَْ

يفَناَكْذِإيِذَّـلٱ لُخْبِسَْحيَْمل،ِهللاٱِةَروُصِ
ْ

َنوُكَيْنَأًةَس
.)٢:٦يف(»ِِهللاًالِداَعُم

هسفنبسحيمل«:حيسملانإهوهيدوهشةعامجلوقيو
.هللانباسيلوهفاذلو»هللاًالداعم

.حيسملاتوهالدكؤتو،مهمعازمبذكتةيآلاةنيرقو
هنأبسحيملفاذلو»هللاةروصيف«ناكلزألاذنمحيسملاف
هللاابهسفنًالداعمهللانباهنإلاقنيحهللادجمسلتخا
هنأبهسفننعحيسملانالعإنأيأ.)٥:١٨انحويأرقا(
دكؤتو،هللادجمىلعءادتعاالوًاسالتخاسيلهللالداعم
َةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَنَىلْخَأ«حيسملانأبةقحاللاتاملكلا

يفًارِئاَص،ٍدْبَع يفَدِجُوْذِإَو.ِساَّـنلٱِهْبِشِ هلٱِ
َْ

،ٍناَسْنِإَكِةَئْي
ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو

ُهَعَّـفَرَكِلٰذِل.ِبيِلَّـصلٱَتْوَمَتْوَْ
َجتْيَكِلٍمْسٱِّـلُكَقْوَفًامْسٱُهاَطْعَأَو،ًاضْيَأُهللاٱ

ْ
ِمْسٱِبَوُث

ممٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَي يفْنَّـِ َحتْنَمَوِضْرَألٱَىلَعْنَمَوِءاَمَّـسلٱِ
ْ

َت
ملٱَعوُسَيَّـنَأٍناَسِلُّلُكَِفَرتْعَيَو،ِضْرَألٱ

ِملٌّبَرَوُهَحيِسَْ
َ

ِدْج
يذلاحيسملانأنلعتتايآلاف.)١١-٢:٧يف(»ِبآلٱِهللاٱ

.لزألاذنمهللانباهسفنوهنامزلايفدسجت

كهلإهللاكحسم-١٣

لٱَتْبَبْحَأ«:تاملكلانييناربعلاىلإةلاسرلايفأرقن
ْ

َّـِرب
ٰهلِإُهللاٱَكَحَسَمَكِلٰذِلْجَأْنِم.َمْثِإلٱَتْضَغْبَأَو

ُ
ِتْيَزِبَك

.)١:٩بع(»َكِئاَكَُرشْنِمَرَثْكَأِجاَهِتْبالٱ

؟!هللاوهحيسملالههللاوهحيسملانأبناميإللةضقانمودبتيتلاتايآلاريسفت:ثلاثلالصفلا
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نولوقينبالاهللاوهحيسملانأبناميإللنوداضملاو
.جاهتبالاتيزبهحسميذلاحيسملاهلإوههللانإ:رظنا

توهالنيقيبدكؤيصنلانأىرنةنيرقلاىلإدوعنذإو
:ِنْبالٱْنَعاَّـمَأَو«:أرقنكانهذإ،بآللةيلزألاهتونبوحيسملا

ُبيِضَقٍةَماَقِتْسٱُبيِضَق.ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُهللاَأاَيَكُّيِسْرُك
لُم
ْ

لٱَتْبَبْحَأ.َكِك
ْ

َكِلٰذِلْجَأْنِم.َمْثِإلٱَتْضَغْبَأَوَّـِرب
ٰهلِإُهللاٱَكَحَسَم

ُ
َتْنَأَو.َكِئاَكَُرشْنِمَرَثْكَأِجاَهِتْبالٱِتْيَزِبَك

يفُّبَراَي لٱِ
ْ

ُلَمَعَيِهُتاَواَمَّـسلٱَو،َضْرَألٱَتْسَّـسَأِءْدَب
.)١٠-١:٨بع(»َكْيَدَي

رومزملانمةذوخأمنييناربعلاىلإةلاسرلاتاملكو
هبطاخييذلا»كلملاحيسملا«رومزموهو،نيعبرألاوسماخلا

لٱيِنَبْنِمًالاََمجُعَرْبَأَتْنَأ«تاملكلابرومزملابتاك
ْ

ِ.َرشَب
َىلِإُهللاٱَكَكَراَبَكِلٰذِل،َكْيَتَفَشَىلَعُةَمْعِّـنلٱِتَبَكَسْنٱ
اَيَكُّيِسْرُك«:تاملكلابهايإًابطاخمدرطتسيمث»...ِدَبَألٱ
لُمُبيِضَقٍةَماَقِتْسٱُبيِضَق.ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإُهللاَا

ْ
.َكِك

لٱَتْبَبْحَأ
ْ

ُهللاٱَكَحَسَمَكِلٰذِلْجَأْنِم،َمْثِإلٱَتْضَغْبَأَوَّـِرب
ٰهلِإ
ُ

.)٧و٤٥:٢،٦زم(»َكِئاَقَفُرْنِمَرَثْكَأِجاَهِتْبالٱِنْهُدِبَك

نمحوسمملاكلملا«و»هللانبا«حيسملانعًاذإثيدحلاف
ُهللاَااَيَكُّيِسْرُك«:لوقلاببآلاهبطاخيهللانباهرابتعابف»هللا
،،ضرألاتسسأءدبلايفبرايتنأو«،»ِروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإ
:لوقلابهبطاخينامزلايف»هللانمحوسمملاكلملاهرابتعابو
لٱَتْبَبْحَأ«

ْ
ُهللاٱَكَحَسَمَكِلٰذِلْجَأْنِم،َمْثِإلٱَتْضَغْبَأَوَّـِرب

ٰهلِإ
ُ

.»ِجاَهِتْبالٱِنْهُدِبَك

حسمدقحيسملانأانلابنعبرغيالنأبجيانهو
ندرألايفنادمعملاانحوينمدمتعاامدعبسدقلاحورلاب
هلهتونبءامسلانمبآلانلعأكانههنأو،)٢٢و٣:٢١ول(
:١لامعأأرقا(»تررسكببيبحلاينباتنأ«:تاملكلاب

،نامزلايفحيسملالمعبلصتيرمأةحسملاف.)٣٨و٣٧
لكعاضخإوكلملابوأ،ءادفلابلصتيلمعلااذهناكءاوس

ممتيلناسنإكحسمدقحيسملانوكياذهىلعو،ءيش
تاذيفهنأعم،ههلإهللاافرابتعالااذهبوةيلزألاتاروشملا
اَمَدْعَب،ُهللاَا«:حاحصألاةيادبيفأرقنامكيلزالاهنباتقولا

يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَكٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِبَءاَبآلٱَمَّـلَك ِ
يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰه ،ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَوُهَلَعَجيِذَّـلٱ-ِهِنْبٱِ
لٱَلِمَعًاضْيَأِهِبيِذَّـلٱ

ْ
وهحيسملاف.)٢و١:١بع(»َنيَِملاَع

يذلاهدحووهو،اهيلعنموضرألاثريسيذلاهللانبا
١٠:٢٢ولأرقا(بآلاانلهنلعييذلابآلاوهنمانلنلعي
.)١١:٢٧تمو

ةقيلخلكركب-١٤

حيسملانعأرقنيسولوكىلإلوسرلاسلوبةلاسريف
ملٱِْريَغِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـلٱ«تاملكلا

»ٍةَقيِلَخِّـلُكُرْكِب،ِروُظْنَْ
.)١:١٥وك(

لكركبوهحيسملانإلوقتةيآلانإ:نوضرتعملالوقيو
،هللاتاقولخملوأوهًاذإحيسملاف،لوألاوهركبلاو،ةقيلخ
.نبالاهللاوهنوكيالاذهىلعو

اذهيفثيدحلاقايسعمضراعتيئطاخلامهفلااذهو
ِهيِفُهَّـنِإَف«»قلاخلا«وهحيسملانأدكؤتةنيرقلاف،حاحصألا

لٱَقِلُخ
ْ

يفاَم:ُّلُك اَمَوىَرُياَم،ِضْرَألٱَىلَعاَمَوِتاَواَمَّـسلٱِ
ْمَأٍتاَساَيِرْمَأٍتاَداَيِسْمَأًاشوُرُعَناَكٌءاَوَس،ىَرُيَال
لٱ.َنيِطَالَس

ْ
نوكيفيكف)١:١٦وك(َ»قِلُخْدَقُهَلَوِهِبُّلُك

امو!؟تقولاتاذيفتاقولخملالوأوهوقلاخلاوهحيسملا
؟»ةقيلخلكركب«ةرابعهينعتيذلا

»لوألا«ًامئادينعتالسدقملاباتكلايفركبلاةملكنإ
،)٤:٢٢رخ(»ركبلاينبا«ميدقلابعشلانعهللالاقدقف
لب،بوعشلالوأوهبعشلااذهنأينعيالاذهنأًانيقيو
نمًابوبحمناكميدقلابعشلاف»بوبحملابعشلا«هنأينعي
مكتببحأ«يخالمرفسيفهللاهللاقوتقولاكلذيفهللا
حيسملاو»بوبحملا«ينعيًاذإركبلاف)١:٢الم(»برلالاق
َكَّـنَأل«:كرابملاهمفبلاقامكبآلانم»بوبحملا«وه
لٱِءاَشْنِإَلْبَقيِنَتْبَبْحَأ

ْ
.)١٧:٢٤وي(ِ»َملاَع

نيبوأرهنبالبوقعيلاقامكةردقلاوةوقلاينعيركبلاو
.)٤٩:٣كت(»ِيتَرْدُقُلَوَّـأَوِيتَوُّقيِرْكِبَتْنَأ،ُْنيَبوُأَر«
ملٱِبَف«:لوسرلاسلوبلاقامكهللاةوقوهحيسملاو

ِةَوُّقِحيِسَْ
.)١:٢٤وك١(»ِهللاٱ

ثاريملايفنينثابيصنهليذلاصخشلاوهركبلاو
ىَرْخُألٱَوٌةَبوُبَْحماَُمهاَدْحِإ،ِناَتَأَرْمٱٍلُجَرِلَناَكاَذِإ«:أرقنامك
ملٱ،َنيِنَبُهَلاَتَدَلَوَف،ٌةَهوُرْكَم

ملٱَوُةَبوُبْحَْ
ُنْبالٱَناَكْنِإَف.ُةَهوُرْكَْ

لٱ
ْ

لِلُرْكِب
ْ

ْنَأُهَلُِّلَحيَال،ُهَلَناَكاَمِهيِنَبِلُمِسْقَيَمْوَيَف،ِةَهوُرْكَم
ملٱَنْبٱَمِّـدَقُي

ملٱِنْبٱَىلَعًارْكِبِةَبوُبْحَْ
لٱِةَهوُرْكَْ

ْ
ُفِرْعَيْلَب،ِرْكِب

ملٱَنْبٱ
ُدَجوُياَمِّـلُكْنِمِْنيَنْثٱَبيِصَنُهَيِطْعُيِلًارْكِبِةَهوُرْكَْ

لٱُّقَحُهَل.ِهِتَرْدُقُلَوَّـأَوُهُهَّـنَأل،ُهَدْنِع
ْ

-٢١:١٥ثت(»ِةَّـيِروُكَب
أرقنامكءيشلكةثارووقحهليذلاوهحيسملاو)١٧
يفاَنَمَّـلَك...ُهللاَا« يفَِةريِخَألٱِماَّـيَألٱِهِذٰهِ ُهَلَعَجيِذَّـلٱ-ِهِنْبٱِ
.)٢-١:١بع(»ٍْءَيشِّـلُكِلًاثِراَو
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ًارْكِبُهُلَعْجَأًاضْيَأاَنَأ«:ليقامكصخشىلعأوهركبلاو
ىلعأوهحيسملاو،)٨٩:٢٧زم(»ِضْرَألٱِكوُلُمْنِمَىلْعَأ
ًامْسٱُهاَطْعَأَو،ًاضْيَأُهللاٱُهَعَّـفَرَكِلٰذِل«دوجولايفصخش
.)٢:٩يف(ٍ»مْسٱِّـلُكَقْوَف

َّـنَأل«نيريثكةوخإنيبركبهنإحيسملانعليقدقلو
هباَشُماوُنوُكَيِلْمُهَنَّـيَعَفَقَبَسْمُهَفَرَعَفَقَبَسَنيِذَّـلٱ َةَروُصَِنيِ
.)٨:٢٩ور(»َنِيريِثَكٍةَوْخِإَْنيَبًارْكِبَوُهَنوُكَيِل،ِهِنْبٱ

لٱَوُهيِذَّـلٱ«:تاومألانمركبهنأهنعليقو
ْ

ٌرْكِب،ُةَءاَدَب
ملٱَعوُسَيْنِمَو«.)١:١٨وك(»ِتاَوْمَألٱَنِم

لٱِحيِسَْ
ْ

َنِمِرْكِب
.)١:٥ؤر(»ِتاَوْمَألٱ

نمبوبحملاوهحيسملانأانيرتةقيلخلكركبةرابعف
هنأو،اهيلعنموضرأللثراولاهنأو،هللاةوقهنأو،بآلا
لوأيأ.تاومألانمركبلاهنأو،ضرألاكولمنمىلعأ
لكيفمدقتملاهنأو،ًاضيأتومينلوتاومألانمماقنم

هنأو»روظنملاريغهللاةروص«هنأدكؤتةيآلاةنيرقو،ءيش
نعنلعياماذهيفو»قلخدقهلوهبلكلا«يذلاقلاخلا
.نيقيوةقثبهتوهال

ةقيلخلكةءادب-١٥

ةضقانمودبتيتلاتايآلانمةريخألاةيآلايههذه
حيسملاتاملكأرقناهيفو،هللاوهحيسملانأبناميإلل
،ُنيِمآلٱُهُلوُقَياَذٰه:َنيِّـيِكِدُوَّـاللٱِةَسيِنَكِكَالَمَىلِإْبُتْكٱَو«
.)٣:١٤ؤر(»ِهللاٱِةَقيِلَخُةَءاَدَب،ُقِداَّـصلٱُنيِمَألٱُدِهاَّـشلٱ

،ديدجلادهعلالكيفتايآلابعصأاهنأفرتعأو
ْنَعْفِشْكٱ«:ًالئاقهيلإتيلصوبرلامامأتللذتيننكلو
لزانتو.)١١٩:١٨زم(»َكِتَعِيَرشْنِمَبِئاَجَعىَرَأَفَّـيَنْيَع
ةيآلاهذهريسفتلينيعنعفشكويندشرأفهحورببرلا

.تايآنماهقبسامريسفتليندشرأامك

نأينعتله»هللاةقيلخةءادب«ةرابعلاينعتاذامنآلاو
؟هللاهقلخقولخملوأوهحيسملا

.يدبألايلزألاقلاخلاوهحيسملاف.ال:ًانيقي

؟تاملكلاهذههينعتيذلاامًاذإ

أرقنكانهونيوكتلارفسىلإةدوعلانمانلدبالانه
»اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن:ُهللاٱَلاَقَو«:تاملكلا
.)١:٢٦كت(

ناسنإلالمعيىتحهبشوةروصهللاله:لأسننأانلو
نوكيوًادسجناسنإلانوكينأنكميفيكو؟امهلاثمىلع
حيسملالاقامكحورهللاو؟هللاةروصىلعتقولاتاذيف
.)٤:٢٤وي(»حورهللا«:ةيرماسلل

؟ناديونانيعوهجوحورلللهف

الحوروهوههبشوهتروصىلعناسنإلاهللالمعفيك
؟هيبشالوهلةروص

َلُجَّـرلٱَّـنِإَف«:لوقيلوسرلاسلوبتوصىلإعمتسنانه
طَغُيْنَأيِغَبْنَيَال

ِّـ
:١١وك١(»ُهَدَْجمَوِهللاٱَةَروُصِهِنْوَكِلُهَسْأَرَي

٧(.

؟اذهنوكينأنكميفيك.هدجموهللاةروصلجرلا
؟هيبشالوهلةروصالهللاو

؟تايآلاهذهنيبقفونفيكو

حضاولاقحلااذهتيأرفّينيعنعهللافشكدقل
.ليمجلا

لمعهنكلو..حوروهفةيدامةروصهلسيلهللانإ
يفاهيفدسجتينأًاعمزمهنباناكيتلاةروصلاىلعناسنإلا
وهةيناسنإلاهتروصيفحيسملانوكياذهىلعونامزلاءلم
.هللاةقيلخةءادب

لب،ناسنإلاقلخينألبقهللاركفيفناكهنأىنعمب
لمعيتلاةروصلايفحيسملادسجتينأ،ملاعلاسيسأتلبق
ىلعناسنإلاهللاقلخاذكهو.ناسنإلااههبشىلعهللا
حيسملاحبصأف،اهبحيسملادسجتيسناكيتلاةروصلا
حضويو.»هللاةقيلخةءادب«وهرابتعالااذهبناسنإلا
َالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأَنيِِملاَع«هتاملكيفقحلااذهلوسرلاسرطب
لٱُمُكِتَريِسْنِم،ٍبَهَذْوَأٍةَّـضِفِب،ىَنْفَتَءاَيْشَأِب

ْ
يِتَّـلٱِةَلِطاَب

ٍبْيَعَالِبٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب،ِءاَبآلٱَنِماَهوُمُتْدَّـلَقَت
ملٱِمَد،ٍسَنَدَالَو

لٱِسيِسْأَتَلْبَقًاقِباَسًافوُرْعَمِ،حيِسَْ
ْ

ِ،َملاَع
يفَرِهْظُأْدَقْنِكٰلَو ١:١٨طب١(»ْمُكِلْجَأْنِمَِةريِخَألٱِةَنِمْزَألٱِ
ثولاثلاركفيفتناكيتلاةيناسنإلاةروصلاف.)٢٠-
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قلخيتلاةروصلايه،دسجتينيححيسملانعميظعلا
حيسملادسجلكشنوكياذهىلعو،يرشبلاناسنإلااهيلع
ىنعممهفننأريسفتلااذهاندعاسيو»هللاةقيلخةءادب«وه
»اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَنُهللاٱَلاَقَو«تاملكلا
»لزألاذنمثولاثلاةينادحو«ىرناهيفف.)١:٢٦كت(
.»نامزلاءلم«يف»هللانبا«دسجتو

،هللاوه،انهبشكانتروصىلعناسنإلالمعن:لاقيذلاف
ناكيتلاةروصلاىلعهقلخحيسملاوهناسنإلاقلخيذلاو
ًاذإحيسملاف،ءارذعلاميرمنمنامزلاءلميفاهبدسجتيس
،ءامسلايفاملكلقلاخلاوه،ًاعمنآيفناسنإلاوهللاوه
.ضيرعلاعساولاملاعلاهيوحياملكللبضرألاىلعامو

لاؤسرطخأ

هدجمبميركلاحيسملاصخشكلرهظنأدعبنآلاو
؟هلعفتسيذلاامف.هتوهاللامكيفهتيأرنأدعبو.هئاهبو

.هئازإبحضاوفقومنالعإنمكلرفمالهنإ

اَذاَمَف«:لاؤسلااذهينامورلايلاولاسطاليبلأسًاميدق
ملٱىَعْدُييِذَّـلٱَعوُسَيِبُلَعْفَأ

.)٢٧:٢٢تم(»؟َحيِسَْ

يهحيسملاةيضقف،لاؤسلااذهكسفنلأستنأدبالو
حيسملاءازإبكفقوموكباوجساسأىلعو،ناسنإلكةيضق
.يدبألاكريصمددحتيبولصملا

لٱَىلِإُهَنْبٱُهللاٱِلِسْرُيَْملُهَّـنَأل«
ْ

لٱَنيِدَيِلَِملاَع
ْ

ْلَبَ،َملاَع
لٱِهِبَصُلْخَيِل

ْ
ُنِمْؤُيَاليِذَّـلٱَو،ُناَدُيَالِهِبُنِمْؤُييِذَّـلَاُ.َملاَع

لٱِهللاٱِنْبٱِمْسٱِبْنِمْؤُيَْملُهَّـنَأل،َنيِدْدَق
ْ

٣:١٧وي(»ِديِحَو
.)١٨و

لَقِبَتْنَمآَو،َعوُسَيِّـبَّـرلٱِبَكِمَفِبَتَْفَرتْعٱِنِإَكَّـنَأل«
ْ

َكِب
.)١٠:٩ور(»َتْصَلَخ،ِتاَوْمَألٱَنِمُهَماَقَأَهللاٱَّـنَأ

.كسفنلًايصخشًاصلخممويلاحيسملالبقتكتيلف

.كتايحلًايدافوًابرنيرخآلامامأهبفرتعتو

.يتآلابضغلانموجنتف

.ديطولاناميإلااذهيفف

.ديعسلاءاجرلاحاتفم

اذهنعتاراسفتساوأةلئسأيأكيدلناكنا
ةرامتساقيرطنعةرشابمانيلإةباتكلاكنكمي،بيتكلا
.عقوملاىلعةدوجوملالاصتالا

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

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

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

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