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ليجنإبنوّيحيسملافرتعيالاذامل:لاؤسلا
؟ابانرب

.نانبل-نيّزج.ق.عدّيسلا:نمٌلاؤس

روزةداهشابانربليجنإ

ال»ابانربليجنإ«مسابفورعملاباتكلاّنأتباثلانم
ليجنإلاىلعٍروزةداهشوهامّنإو،ةلصبةيحيسمللّتمي
هُلَثَم.يحيسملانيدلاىلعشيوشتللٌةلواحمو،سَّـدقملا
هفّلأيذلانآرقلاوأ،باّذكلاةمليسمهبتكيذلانآرقلاك
ىلإهلقنابانربىلإبوسنملاباتكلااذهو.عيبرنبلضفلا
،ةّيزيلكنإةخسننع١٩٠٧ةنسةداعسليلخروتكدلاةّيبرعلا
هضفرف،رانملاةّلجمئشنماضرديشردمحمدّيسلانمٍزاعيإب
.فَّـيزمباتكهنألًاتابًاضفرنوّيحيسملا

حضاوببسل،نيملسملانمقيرفمهفهولبقنيذلاامأ
،بَلصُيملحيسملاّنإلوقلادّيؤتهتايوتحمضعبّنأوهو،ًادج
.هنعًالدببِلُصفيطويرخسإلااذوهيىلعههَبَشَيِقلُألب

ىلعرَّـوزملاباتكلااذهنأىلعنوقّقدملاءاملعلاعِمُجيو
دعبيأ،رشعسماخلانرقلالبقًادوجومنكيملابانرب
فلتخااملًالبقدِجُوولو.ماعةئمسمخوفلأبابانربتوم
نيدلارخفوريثكنباويواضيبلاويربطلاكنيملسملاءاهقف
هنإليقيذلاصخشلاديدحتيفو،حيسملاةرِخآيفيزارلا

يذلانأىلعاوعمجأاوناكلب.حيسملانعًاضوعبِلُص
.يطويرخسألااذوهيوهبِلُص

بهذلاجورمك،ةَربَتعملاةيمالسإلاتافلؤملاىلإاندُعولو
لوقلاو،نيدلادامعمامِأللةياهنلاوةيادبلاو،يدوعسملل
مالعألاءالؤهنأانيأرل،يزيرقملادمحأةمّالعلليزيربإلا
هبتكيذلاوهنييحيسملاليجنإنأمهبتكيفاولّجس
.انحويواقولوسقرموىّتممهو،ةعبرألاليجانألاُباحصأ
ص(»فارشالاوهيبنتلا«هباتكيف،يدوعسملاهلاقاّممو

،نيعبسلاءامسأورشعينثالاءامسأانركذو«:)١٣٦
مهنمناكامومهرابخأودالبلايفمهقُّرفتو،حيسملاذيمالت
اّنحويمهنمةعبرألاليجانألاباحصأنأو.مهروبقعضاومو
.»نيعبسلانمسقرمواقولورشعينثالانمىّتمو

يتلاو،ةميدقلاسدقملاباتكلاتاطوطخمىلإاندعولو
راشأيتلايهو(مالسإلالبقامىلإاهخسنخيراتعجري

ليجنإلااذهاهيفدجنال)اهتّحصبدهشواهيلإنآرقلا
لوادجلايفركِذهلدجويالهنأامك.ابانربىلإبوسنملا
باتكلااهنمفّلأتييتلارافسألل،ةسينكلاءابآاهمّظنيتلا
.سدقملا

اذهلةّيلصألاةخسنلانأدجنخيراتلايفانثحبولو
رميركىدل١٧٠٩ماعةّرملوأترهظرّوزملاليجنإلا
١٧٣٨ماعتَعِدوأوهنمتَذِخُأمث.ايسوربكلمراشتسم
نأاهوصحفنيذلاءاملعلالكظحالو.اّنيفةبتكميف
تاقيلعتوًاحورشاهشماوهىلعنأو،زارطلاّيقرشاهفالغ
نيَلمعتسملاربحلاوقرولاصحفنمّلدتسُيو.ةّيبرعلاةغللاب
سداسلاوأرشعسماخلانرقلايفتَبتُكاهنأاهتباتكيف
.رشع

ةخسندجوهنإلاسروتكدلايزيلجنإلاةمّالعلالوقيو
همسايناغورألجراهبتكةّينابسألاةغللابباتكلااذهنم
نعاهمجرتهنأيدنرعلااهيفيعّدي،يدنرعلاىفطصم
ىعديًابهارنأاهتمدقميفءاجدقو.ةّيلاطيإلاةخسنلا
مويتاذلخدسماخلاسوتسكسابابلانمًابَّـرقم،ونيرام
سيّدقللةلاسرىلعرثعف،ابابلاةبتكمىلإ١٥٨٥ةنسنم
دنسأسوانيريإنأو،سلوبلوسرلاباهيفدّدنيسوانيريإ
كلذنم»ونيرام«حبصأف.»ابانربليجنإ«ىلإاذههديدنت
نأثدحو.ليجنإلااذهىلعروثعلايفةبغرلاديدشنيحلا
ةبتكملاسماخلاسوتسكسابابلاعمًامويلخدونيرام
نمٌةنِسابابلاىلعتلوتساناثّدحتيامهاميفو.ةّيوبابلا
،ابانربليجنإنعثحبوةصرفلاونيرامصنتقاف،مونلا
نمابابلاقافتسانأىلإثبلو.هسبالميفهافخأوهدجوف
.هعمباتكلاًالماحفارصنالابهنذأتساف،مونلا

ىريالسوانيريإسيدقلاتافلؤمعجارينمنأىلع
.سلوبلوسرللٍدقنّيأالو،ابانربليجنإىلإةراشإةّيأاهيف

هنأيهو،اهكردينأناسنإلكعيطتسيٌةقيقحكانهو
ًاقيفرناكهسفنابانربنألسرلالامعأرفسيفبوتكم
ةيكاطنأوميلشروأيف،ليجنإلابهتزاركيفسلوبلوسرلل
هتخأنباعمليجنإلابًاضيأزركو.ةرتسلوةبردوةينوقيإو
ناكابانربنأىلعّلدياذهو.صربقيفسقرمانحوي
سقرموسلوبهبزركيذلابولصملاحيسملاليجنإبًانمؤم
نأيهو،ةدحاوةرابعيفهصّخلنيذلاو،لسرلارئاسو
يفماقو،بيلصلاىلعَملاعلااياطخنعةراّفكتامحيسملا
باتكلاناكاملو.هبنمؤينمّلكريربتلثلاثلامويلا
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هنأىلعحضاوناهربلاف،ةقيقحلاهذهركنيابانربلبوسنملا
.رَّـوزمباتك

بتاكنأداقتعالاىلإنيقِّـقدملاءاملعلاضعبليميو
قنتعانأدعب،هسفنونيرامبهارلاوهابانربليجنإ
ٌضعبليميو.يدنرعلاىفطصممسابىّمستو،مالسإلا
ةّيلصألاةخسنلاتسيلةّيلاطيإلاةخسنلاّنأداقتعالاىلإرخآ
عِلاطُمنأل،يبرعٍلصأنعةلوقنماهنإلب،باتكلااذهل
نأىتح،نآرقلابًاعساوًاماملإبتاكللنأىريابانربليجنإ
ًةمجرتنوكيداكيرّوزملاليجنإلااذهصوصننمريثكلا
،يأرلااذهباحصأةمّدقميفو.ةّينآرقٍتايآلةّيفرح
.)١٧٨٤ةنس(تيوهروتكدلاةمّالعلا

ليجنإلااذهنأتباثلاف،ءاملعلايأرناكامهمنكلو
رياغيو،نآرقلاصوصنعمقفّتيٍبولسأبحيسملاخيراتيوري
ىلعانلمحياّمم،ةحيحصلاةيحيسملاليجانألاتايوتحم
اذهسملنو.مالسإلاَقنتعاٌّينارصنبتاكلانأداقتعالا
:ةيلاتلارومألانم

lدقف،حيسملاىلعًادمحملِّـضفُي،اذهرّوزملاابانربليجنإ
ُتألتماهُتيأراّملو«:دمحمنعلاقحيسملاّنأهيفءاج
لَو،كعمهللانكيلدّمحماي:ًالئاقًءازع

ْ
نأًالهأينلعجي

ًاميظعًاّيبنُترصاذهُتلننِأينأل،كئاذحريسّلحأ
لاقو«:ًاضيأهبءاجو.)٣١-٤٤:٣٠لصف(»ًاسوّدقو
دقف،هئاذحريسّلحأنأًاقحتسمُتسلينأعم:عوسي
.)٩٧:١٠ف(»ةمحروةمعنُتلن

lانحويهلاقامفرعيابانربليجنإبتاكنأحضاوو
هلاقاموزعيو.)١:٢٧انحوي(حيسملانعنادمعملا
!دمحمنعهلاقحيسملانأيرتفيو،حيسملاىلإنادمعملا
النكل،حيسمللقيرطلازِّـهجيلنادمعملاءاجدقل
زِّـهجيلءاجحيسملانإنولوقينوملسملاالونويحيسملا
.دمحملقيرطلا

lنيملسملاتاباتكعمقفّتتتارابعرّوزملاليجنإلايف
اّيسممساّنإ«:حيسملاناسلىلعهبءاجدقف،ءامدقلا
يفاهعضووهسفنقلخاّملهاّمسهسفنهللانأل،بيجع
نأديرأكلجألينألدمحمايربصا:لاقو،يوامسٍءاهب
،كلاهبهأيتلاقئالخلانمًاريفغًاّمجوملاعلاوةنجلاقلخأ
كنعلينَمو،ًاكَرابمنوكيككرابينَملكنأىتح
يلوسركلعجأَملاعلاىلإَكُتلسرأىتمو.ًانوعلمنوكي
ءامسلانأىتحةقداصكتملكنوكتو،صالخلل
همساّنإ.ًادبأِنَهيالكناميإنكلوناِنهتضرألاو
اي«:نيلئاقمهتاوصأروهمجلاعفرٍذئنيح.»دمحمكَرابملا

صالخلًاعيرسَلاعتدمحماي.كلوسرانللِسرأ،هللا
.)١٨-٩٧:١٤ف(»َملاعلا

مدآبصتنااملف«:رّوزملاليجنإلاكلذيفًاضيأءاجو
ال«اهّصن،سمشلاكقّلأتتًةباتكءاوهلايفىأرهيمدقىلع
ّبرلااهيأكركشأ«:مدآلاقف.»هللالوسردّمحم،هللاّالإهلإ
لَّـضفتكنأل،يهلإ

ْ
ينئبنُتنأكيلإعرضأنكلو.ينَتقلخفَت

:هللاباجأف.»هللالوسردّمحم:تاملكلاهذهىنعمام
ٍناسنإلوأكنإكللوقأينإو.مدآيدبعايكبًابحرم«
ملاعلاىلإيتأيسيذلاكنباوهامّنإهَتيأريذلااذهو.هُتقلخ
هلجأليذلا،يلوسرنوكيسو.ةديدعنينسبنآلادعب
،ملاعللًارونيطعيسءاجىتميذلا،ءايشألاّلكُتقلخ
ةنسفلأنيتسيوامسٍءاهبيفًةعوضومهسفنتناكيذلا
،براي«:ًالئاقهللاىلإمدآعرضف.»ًائيشقلخأنألبق
هللاحنمف.»ّيديعباصأرافظأىلعةباتكلاهذهينْبَه
ال«ىنميلاديلاماهبإرفظىلع.ةباتكلاكلتلّوألاَناسنإلا
»هللالوسردّمحم«ىرسيلاديلاماهبإرفظىلعو،»هللاّالإهلإ
.)٢٦-٣٩:١٤ف(

.هللابجتحاف«:رّوزملاليجنإلااذهيفًاضيأءاجو
املف.)ءاّوحومدآ(سودرفلانمليئاخيمُكالملاامهدرطو
دمحم،هللاّالإهلإال«بابلاقوفًابوتكمىأرُمدآَتفتلا
نأديريهللاىسع«:لاقوكلذدنعىكبف.»هللالوسر
لختو)دمحماي(ًاعيرسيتأت

ِّـ
٤١:٢٩ف(»ءاقشلااذهنمانص

-٣١(.

تافلؤميفءاجامعمًاحوروًاصنقفتتلاوقألاهذهف
،ةيسدقلاثيداحألابةينسلاتافاحتإلاك،ءامدقلانيملسملا
ةزجعمءارسألاو،ةيندللابهاوملانمةّيدمحملاراونألاو
.تافلؤملانمكلذريغو.ىربك

ىلإٍةلصبّتميالبتاكلانأىلعةريثكةلدألاو،اذه
حورلانمنيقوسماوبتكنيذلا،هييراوحوأحيسملالُسر
:ةعطاقلاةّلدألاهذهنمو.سدقلا

lًاحرسمتناكيتلادالبلاونيطسلفةيفارغجبهلهج
بهذو«:رّوزملاهليجنإيفلاقدقفةينيدلاتاياورلل
ىلإًارفاسمبكرميفلزنوليلجلارحبىلإعوسي
فرشأىتحرحبلايفميظعٌءونثدحف،هتنيدمةرصانلا
نأفورعملانكلو.)٢-٢٠:١ف(»قرغلاىلعبكرملا
،ليلجلايفعفترمٍلبجىلعةمئاقةنيدمةرصانلا
.ابانربليجنإبتاكلاقامك،رحبلاىلعةعقاوتسيلو
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ىلعمزعهللاّنأاوركذا«:رّوزملاهليجنإيفًاضيألاقو
.ةنيدملاكلتيفهللافاخيًادحأدجيملهنأل،ىونينكالهإ
،بعشلانمًافوخسوسرطىلإبرهلا)نانوي(لواحف
نمةبرقمىلعهتفذقوةكمسهتعلتبافرحبلايفهللاهحرطف
تناكىونينةنيدمنأفورعملاو.)٧-٦٣:٤ف(»ىونين
ةّفضلاىلعتَدِّـيُشدقو.ةّيروشألاةّيروطربمألاةمصاع
دفارهمساريغصدفارمفىلع،ةلجدرهننمةيقرشلا
لاقامكطّسوتملاضيبألارحبلاىلعنكتملًاذإيهف.رسخلا
.رّوزملاليجنإلابتاك

lلصفلايفءاجدقف،حيسملاةايحبّصاخلاخيراتلابهلهج
ناكعوسيدِلُونيح«:رّوزملاليجنإلااذهنمثلاثلا
»افايقوناّنحلةّيتونهكلاةسايرلانمزيفًامكاحسطاليب
نمّىلوتسطاليبنألحيحصريغاذهو.)٣:٢ف(
٦ةنسنمةنهكللًاسيئرناكفناّنحامأ.م٣٦-٢٦ماع
.م٣٦-٨ةنسنمافايقو.م١٥-

يتأيالاّيسملانأنيعبرألاويناثلاوةئملالصفلايفءاجو
عِنُصدعوملانأو،ليعامسإلسننملبدوادلسننم
،ةخراصةطلغهذهو.)١٤٢:١٣ف(قاحسإبالليعامسإب
حيحصلاليجنإلايفحيسملاباسنأةلسلسأرقينمنأل
طبسنمودوادلسننمدلُودسجلاةهجنمهنأىري
.اذوهي

lاليتلاصصقلاضعببرّوزملاهليجنإبتاكلانحش
:هلوقاهنموةيوامسلانايدألايفاهلساسأ

انأّينأباوفرتعاواوبوت:ناطيشلاعابتألهللالاقٍذئنيحو«
ريغكّنألكلاندوجسنعبوتنانّنإاوباجأ.مكقلاخهللا
قصبو...انّبروهو،ءيربولداعناطيشلاّنكلو،لداع
كلذليئاربجعفرف،بارتلاةلتكىلعهفارصنانيحناطيشلا
كلذببسبناسنإللناكف،بارتلانمءيشعمقاصبلا

.)٢٧-٣٥:٢٥ف(»هنطبيفٌةُّرس

ينإ،مكللوقأّقحلا:عوسيباجأ«:ًاضيأهيفءاجو
ىلعتفطعو،هطوقسبُتملعاّملناطيشلاىلعُتفطع
تمُصوتيّلصكلذل.ئطخيلهنتفييذلايرشبلاسنجلا
ايبلطتاذام:ليئاربجهكالمةطساوبينمّلكيذلاانهلإل
ٍّرشّيأملعتتنأ،ّبراي:تبجأ؟كلاؤسوهاموعوسي
وهو،نوريثككلهيهتنتفةطساوبهنأو،هببسناطيشلاناك
ينإفرظناعوسياي:هللاباجأ.ّبرايهمحراف.كتقيلخ

ُتأطخأدقليهلإّبرلااّهيأ:طقفلوقينأىلع،هنعحفصأ
:عوسيلاق.ىلوألاهتلاحىلإهديعُأوهنعحفصأف،ينمحراف
اذهتلعفدقينأًانقوم،ًادجترُرساذهُتعمسامل
ّيلعبجياذام:ًالئاقىتأف،ناطيشلاُتوعدكلذل.حلصلا
اهيأكسفنللعفتكنإ:تبجأ؟عوسيايكللعفأنأ
هيفاملكُتْوَعدامنإو،يلكتمدخبحأالينأل.ناطيشلا

الينإفيتمدخّدوتالَتنكاذإ:ناطيشلاباجأ.كحالص
نألًالهأتسلتنأف.كنمفرشأينألكتمدخّدوأ
:٥١ف(»حورفانأاّمأ.نيطنِموهنَمايتنأ،ينمدخت
٢٠-٤(.

نماهنأقّدصينأميلسٍلقعلنكميالٌةفارخهذهف
ىلعطخسهللانأل:ًالوأ.هللانمهبىَحوملاليجنإلا
هتّزععمقفّتيالو.هترضحنمهدرطو،طقساملناطيشلا
ذنمحيسملاّنأل:ًايناثو.ةحلاصمللهعمضوافينأةيهلإلا
ءاجدقو.اهيفةداوهالناطيشلاعمٍبرحيفلخدةيادبلا
خلٱُلَعْفَيْنَم«:سدقملاباتكلايف

ْ
َّـنَأل،َسيِلْبِإْنِمَوُهَفَةَّـيَِط

لٱَنِمَسيِلْبِإ
ْ
ْيَكِلِهللاٱُنْبٱَرِهْظُأاَذٰهِلْجَأل.ُئِطُْخيِءْدَب

ناطيشلاّنإ:ًاثلاثو.)٣:٨انحوي١(»َسيِلْبِإَلاَمْعَأَضُقْنَي
نمفرشأهنإلوقلاىلعؤرجيملحيسملاعمهبرحيف
رمأنيحموحانرفكعمجميفف!سكعلاىلع.حيسملا
اَم«:ناطيشلاخرص،ٍناسنإنمجرخينأناطيشلاحيسملا
ْنَمَكُفِرْعَأاَنَأ!اَنَكِلْهُتِلَتْيَتَأ!ُّيِِرصاَّـنلٱُعوُسَياَيَكَلَواَنَل
هسفننآرقلانإ:ًاعبارو.)٤:٣٤اقول(»ِهللاٱُسوُّدُق:َتْنَأ
وهلب،نيطنمًاقولخمسيلهنأو،حيسملاّومسلدهشي
وهف،هبلََبحلالبقنمًادوجومناكو،هتملكوهللاحور
لَأ«هللاةملك

ْ
.)٤:١٧١ءاسنلا(»َمَيْرَمَىلِإاَهاَق

بتاكلامالسإبمزجلا

ريثكلاهيفدجي،قيقدتبرّوزملاابانربليجنإعلاطييذلا
:اهزربأوةّيمالسإلاتاسمللانم

:رشعيناثلاوةئملالصفلايفءاجدقف:هَبَّـشلاةياور.١
،ظُّفحتلاَّـيلعبجياذهلجألهنأابانربايْملعاف«
هيلعو.دوقنةعطقنيثالثبيذيمالتدحأينعيبيسو
ّنأل،يمسابلَتقُيينعيبينَمنأنمنيقيىلعينإف
ىتحنئاخلاَرظنمّريغيسو،ضرألانميندِعصُيسهللا
ّرشتومياملهنإفكلذعمو.ياّيإدحاوّلكهّنظي
نكلو.َملاعلايفًاليوطًانمزراعلاكلذيفثكمأ،ةتيم
هذهينعلازُت،سَّـدقملاهللالوسردّمحمءاجىتم

روزةداهشابانربليجنإبتاكلامالسإبمزجلا

٤
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ميمصنمةياورلاهذهف.)١٧-١١٢:١٣ف(»ةمصولا
.ىطسولانورقلايفيمالسإلاميلعتلا

لصفلايف،رّوزملاابانربليجنإلوقي:فيرحتلاىوعد.٢
لوقأّقحلا«:حيسملاناسلىلعنيرشعلاوعبارلاوةئملا
ُهللاىطعأاملىسومباتكنمُّقحلاَحْمُيملولهّنإمكل
ملدوادباتكدسفيملولو.يناثلاباتكلاانابأَدواد
دقلو،ّريغتمريغانهلإّبرلانأل،َّـيلإهليجنإبهللادهعي
لوسرءاجىتمف..رشبلاّلكلةدحاوٍةلاسربقطن
ف(»يباتكنمراّجُفلادسفأامّلكرّهطيلءيجيهللا

بتكلاةّحصبنعطيلوقلااذهف.)١٠-١٢٤:٨
نعردصينأنكمياليذلارمألا،ًاعيمجةسّدقملا
َّـنِكٰلَوِنَالوُزَتُضْرَألٱَوُءاَمَّـسلَا«:لاقيذلاحيسملا
هسفننآرقلانإلب.)٢٤:٣٥ىّتم(»ُلوُزَيَاليِمَالَك
ًانميهمو،بتكلانمهلبقءاجاملًاقِّـدصمءاجهنإلوقي
.)٤٨ةدئاملاةروس(اهلًاظفاحيأ،اهيلع

نآرقلاىلعٍروزةداهشابانربليجنإ

ىلإبوسنملاباتكلانإُتلقبّيتكلااذهعلطميف
فلاختهصوصنمظعمنأل،ليجنإلاىلعروزةداهشابانرب
،هيفتدرويتلاصوصنلاضعبيلياميفمّدقأو.ليجنإلا
:نآرقلاىلعروزةداهشٍّقحبيهو

،ةرصانلانمفسويرفاسف«:رّوزملاليجنإلالوقي.١
بتَتكُيلىلبحيهوهتأرماعم،ليلجلاندمىدحإ
،ىوأماهيفدجيملمحلتيبغلباّملو.رصيقرمأبًالمع
.ريثكءابرغلاريهامجدْشَحو،ةريغصةنيدملاتناكذإ
امنيبو.ةاعرللىوأملِعُجٍلُزُنيفةنيدملاجراخلزنف
طاحأف،دلتلميرممايأتّمتكانهًاميقمفسويناك
ف(»ملأنودباهنباتدلوو،قّلأتلاُديدشٌرونءارذعلاب
اهريغكْتّملأتاهنأدّكؤتنآرقلاةياورامنيب.)١٠-٣:٥
ِهِبْتَذَبَتْنٱَفُهْتَلَمَحَف«:نآرقلالوقيذإ،ءاسنلانم
ملٱاَهَءاَجَأَفًاّيِصَقًاناَكَم

اَيْتَلاَقِةَلْخَّـنلٱِعْذِجَىلِإُضاَخَْ
١٩:٢٢ميرم(»ًاّيِسْنَمًايْسَنُتْنُكَواَذَهَلْبَقُّتِميِنَتْيَل
.ةدالولاعاجوأوهضاخملاو.)٢٣-

،ّيرشبلاسنجلااهيأكسعتأام«:رّوزملاليجنإلالوقيو.٢
اّهيأكنكلو،ةّنجلاكاّيإًابهاو،ًانباكراتخاهللانإف
،ناطيشلالعفبهللابضغتحتتطقسسيعتلا
نآرقلاامنيب.)١٩-١٠٢:١٨ف(»ةّنجلانمَتدِرُطو
،مّنهجرانبجوتسيًارفكهللاةّوبأبداقتعالابسحي
.)٤فهكلا(ًادلوذّختاهللانإاولاقنيذلارذنيو

يتلاةأرملابًاذإلجرلاعنقيلف«:رّوزملاليجنإلالوقيو.٣
:١١٦ف(»ىرخأةأرماّلكَسنيلَو،هُقلاخاهاّيإهاطعأ

:لوقيوتاجوزلادّدعتبمّلعينآرقلاامنيب.)١٨
َعاَبُرَوَثَالُثَوىَنْثَمِءاَسِّـنلٱَنِمْمُكَلَباَطاَماوُحِكْنٱَف«
»ْمُكُناَمْيَأْتَكَلَماَمْوَأ،ًةَدِحاَوَفاوُلِدْعَتَّـالَأْمُتْفِخْنِإَف
.)٤:٣ءاسنلا(

ًاّرحهقلخناسنإلاهللاقلخاّمل«:رّوزملاليجنإلالوقي.٤
يذلاكلملالعفيامك،هيلإةجاحهللاسيلنأملعيل
ّدشأهديبعنوكيلوهتورثرهظيلهديبعلةيرحلايطعي
،نآرقلافلاخيّصنلااذهو.)١٥٥:١٣ف(»هلًاّبح
لَأٍناَسْنِإَّـلُكَو«:لوقييذلا

ْ
يفُهَرِئاَطُهاَنْمَز »ِهِقُنُعِ

ةيآلاهذهنالالجلاّرسفدقو.)١٧:١٣ءارسألا(
يفوّالإدلويٍدولومنِمام«:لوقلابدهاجمنعدانسإلاب
.»ديعسوأّيقشاهيفبوتكمةقروهقنع

ّبراي:هللالوسرلوقيٍذئنيحف«:رّوزملاليجنإلالوقي.٥
فلأنيعبسثبلنَمميحجلايفنينمؤملانمدجوي
نأّبرايكيلإعرضأّينإ؟ّبرايكتمحرنيأ.ةنس
ٍذئنيحهللارمأيف.ةّرملاتابوقعلاهذهنممهقتعت
ميحجلاىلإاوبهذينأهللانيبَّـرقملاةعبرألاةكئالملا
ىلإمهودوقيوهللالوسرنيدىلعنَملكاوجِرُخيو
نآرقلافلاخيّصنلااذهو.)٤-١٣٧:١ف(»ةّنجلا
هللاٱَّـنِإ«:لوقيو،ًاّتابًايفنوفعلاةلأسميفنييذلا

َنَعَلََّـ
لٱ
ْ

َهلَّـدَعَأَوَنيِرِفاَك
ُ

َنوُِدَجيَالًادَبَأاَهيِفَنيِدِلاَخًاريِعَسْم
.)٦٥-٣٣:٦٤بازحألا(»ًاريِصَنَالَوًاّيِلَو

لوقأّقحلالاقوعوسيفرتعاف«:رّوزملاليجنإلالوقيو.٦
وأاّيليإتنأ:اولاقف.)حيسملا(اّيسمُتسلّينإمكل
.ّالك:عوسيباجأف؟ءامدقلاءايبنألادحأوأايمرإ
؟انولسرأنيذللدهشنللُق؟تنأنَم:اولاقٍذئنيح
قيرطاوّدعأةّيدوهيلايفخراصتوصانأ:عوسيلاقف
:لوقينآرقلاامنيب.)١١-٤٢:٥ف(»ّبرلالوسر
ملٱِتَلاَقْذِإ«

هللاٱَّـنِإُمَيْرَماَيُةَكِئَالَْ
ُهْنِمٍةَمِلَكِبِكُِّـرشَبُيََّـ

ملٱُهُمْسٱ
يفًاهيِجَوَمَيْرَمُنْبٱىَسيِعُحيِسَْ ِةَرِخآلٱَواَيْنُّدلٱِ

ملٱَنِمَو
.)٣:٤٥نارمعلآ(»َنيِبَّـرَقُْ

نمّرشأنآرقلاوليجنإلاىلعٍروزةداهشدجوتلهف
ّنأقالتخالااذهقّدصيملسمدجويله؟ةداهشلاهذه
؟ميرمنباىسيعسيلوهللادبعنبدّمحموهحيسملا

باوجلاؤسّلكل
مهفيفةبوعصوأ»ناميإلا«لوحلاؤسكيدلناكنِأ
كتباجإلنوّدعتسمنحنف،سَّـدقملاباتكلاصوصنضعب
.كلكاشمانيلإتبتكنإ،صالخإوةنامأب

روزةداهشابانربليجنإنآرقلاىلعٍروزةداهشابانربليجنإ

٥
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باتكلاةقباسم

،ئراقلايزيزع

ةوعديه،باتكلاناونعريشيامك،بتاكلاةلاسرنإ
باتكلاةءارقدعبكتامولعمنحتماف.رابتخالاوصحفلل
اهلقنوةلئسألاخسنبكلذوةيلاتلاةلئسألانعبجأونعمتب
لكلفسأةباجإلاةباتكو،عقوملايفلاصتالاةرامتساىلع
.لاؤس

باَّـتكنيب»ابانرب«يربطلامامإلاركذيملاذامل.١
؟ليجانألا

؟ابانربليجنإنيملسملانمٌقيرفلبقاذامل.٢
باتكنميدوعسملامامإلاتاملكفلؤملاسبتقا.٣

؟اهنمديفتستاذام.)١٣٦ص(»فارشالاوهيبنتلا«
نرقلايفبتُك»ابانربليجنإ«نأءاملعلالدتسافيك.٤

؟رشعسداسلاوأسماخلا
ليجنإلانِمفرعتاذامو،يقيقحلاابانربوهنم.٥

؟هنعسدقملا
.»ابانربليجنإ«يفاتدرونيتيفارغجنيتطلغركذا.٦
تقلُخفيكركذيهنأ»ابانربليجنإ«تافارخنم.٧

ليجنإيفاهدجتنيأو،ةصقلاركذا.ةَّـُرسناسنإلل
.ابانرب

ىسوميباتكنميُِحمقحلانإ»ابانربليجنإ«لوقي.٨
نأنآرقلانمىرخأوليجنإلانمٍةيآبنهرب.دوادو
.ثدحيملاذه

نأًاقحتسمُتسل«:ةرابعليقيقحلالئاقلاوهنم.٩
.حيحصلااهدهاشبتكا؟»هئاذحرويسلحأ

ءاجامابانربليجنإامهيفضقانينيتقيقحبتكا.١٠
.نآرقلاب

:انبلاصتاللعقوملابةصاخلاةرامتسالامادختساءاجرلا

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

:ىلاةيداعةلاسرلاسراكنكميوا

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

روزةداهشابانربليجنإباتكلاةقباسم
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