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ةمدقم

انلنلعيل،دسجلايفهروهظيرحلابوأ،هللادُّسجتنإ
عيطتسنةليسوبهيلإانبّرقيو،اهبهكاردإعيطتسنةئيهبهتاذ
مظعأوه،هعمقفاوتلاةلاحيفكولسلاو،هنماهببارتقالا
سلوبلوسرلالاقكلذلو.رشبلانحنانلهبلزانتناسحإ
يفَرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَع«:هنع جلٱِ

ْ
»ِدََس

.)٣:١٦سواثوميت١(

نأبجاولانمناك،اذهلثمًاميظعًاناسحإنأقحلاو
ًالضفهنأل،ركشودمحلكب،ناسنإلكهفَّـقلتينألبهلّبقتي
عمبسانتيوهف،قفاوتلالكهللالامكعمهقفاوتنع
ضعبنأ،هلفسؤياممنكلو.بسانتلالكهيلإانتجاح
مسامهسفنأىلعنوقلطينيذلايرحلابوأ(نيّيلقعلا
قفتيالهنأىوعدب،ميظعلاناسحإلااذهاوضفر)نيّيلقعلا
نم،مهعابتأاومرحامك،مهسفنأاومرحكلذبو،لقعلاعم
يفءيشلكاهردقيفقوفتيتلا،هللادُّسجتايازمبعتمتلا
.دوجولا

فكعامك،تفكع،هتروطخوعوضوملااذهةيمهألًارظنو
ةصاخلاةيفسلفلاوةينيدلابتكلاةساردىلع،يريغفكعيو
قفتي،سانلاءالؤهلوقيامسكعىلع،هنأتدجوف،هب
تاحفصلايف،ئراقلاىريسو.قافتالالكنمؤملالقعلاعم
أرقينأهيلعريشأنكل.ةساردلاهذهلةيفاوةصالخ،ةيلاتلا
عونوهتاذ-هللا«و»نارفغلاةيضق«يباتك،باتكلااذهعم
دُّسجت«عوضوملًاساسأعقاولايفناربتعُيامهنأل،»هتينادحو
.»هللا

باتكلااذهقفارينأرداقلاوه،هدحوميكحلاهللاو
.هتفرعميفنيبغارلاريخوهدجملجأل،هتمعنب

فلؤملا

رشبللهللاروهظ:لوألابابلا

ىرنبابلااذهيف
رشبللهللاروهظىلإةجاحلا.١
ميدقلادهعلايف،ءايبنأللهللاروهظةيفيك.٢
ميدقلادهعلايفءايبنأللرهظيناكيذلامونقالا.٣
.ديدجلادهعلايف،ةماعرشبللهللاروهظةيفيك.٤

رشبللهللاروهظىلاةجاحلا:لوألالصفلا

ةماقتسالاةايحدقف،ةئيطخلايفهطوقسب،مدآنأامب
زايتماكلذلًاعبتدقفو،ًالوأاهيلعقلُخدقناكيتلا
ةحيحصةفرعمهدصاقموهتاذةفرعموهللاابيحورلالاصتالا
ةملظلاوأ،ربلاوةئيطخلانيبةقالعكانهتسيلهنأل(
نوناقمكحبانثرودق،مدآلسنانفصوباننأامبو،)رونلاو
،هللاابلاصتالانعهلثمانْزجَعو،ةئطاخلاهتعيبط،ةثارولا
ناكنإوهللانأامبو،ةفرعملاهذهبهدصاقموهتاذةفرعمو
انبمتهيوانيلعفطعيهتبحملنكل،ةئيطخلاهركيهتسادقل
نألبقلاقدقف)ههَبشكهتروصىلعانقلخوقبسهنأل(
»اَنِهَبَشَكاَنِتَروُصَىلَعَناَسْنِإلٱُلَمْعَن«:ناسنالاقلخي
ءاجدقف،كلذىلعمالسإلاانعمقفتيو.)١:٢٦نيوكت(
ةيفسنلادئاقعلا(»نٰمحرلاةروصىلعمدآقلُخ«رابخألايف
،انطوقسدعباننأشوانكرتيّالأيهيدبلانمناك)٢٤٩ص
دقناكيتلاةيماسلاةلاحلاىلإانداشرإوانتيادهّىلوتينألب
هتيادهنمديفننأعيطتسنالاننأامبو.ًالوأاهيلعانقلخ
يهيدبلانمناكدقف،انعلزعميفناكاملاط،هداشرإو
قفتتيتلاهوجولانمهجويأب،انلرهظيولَّـضفتينأًاضيأ
.هحالصوهدوجعم

يف،ءايبنأللهللاروهظةيفيك:يناثلالصفلا
ميدقلادهعلا

ةروظنمريغةئيهبهروهظ-ًالوأ

هتاذيفىرُيالو،ناكملاونامزلانعهَّـزنمهللانأامب
نمناك،ءاضعأوألكشهلسيلهنأل،قالطإلاىلع
كلذنوكينأ،هدصاقموأهتاذانلنلعيامدنعهنأيهيدبلا
.ًائيشهنمىرننأنودًاتوصانعمسُيف،ةروظنمريغةقيرطب
رهظيناكهنأاندجو،سدقملاباتكلاىلاانعجراذإكلذل
)٣:٨نيوكت(مدآلرهظامك،لكشنودتوصيف
نمامهريغوايمرإوءايعشإو)٣:٤ليئومص١(ليئومصو
ُمُكَمَّـلَكَف«:ليئارسإينبليبنلاىسوملاقدقف.ءايبنألا
َْملْنِكٰلَو،ٍمالَكَتْوَصَنوُعِماَسْمُتْنَأَوِراَّـنلٱِطَسَوْنِمُّبَّـرلٱ
َْملْمُكَّـنِإَف.ْمُكِسُفْنَألًاّدِجاوُظِفَتْحٱَف...ًاتْوَصْلَبًةَروُصاوُرَت
يفُّبَّـرلٱُمُكَمَّـلَكَمْوَياَمًةَروُصاوُرَت .ِراَّـنلٱِطَسَوْنِمَبيِروُحِ
ٍلاَثِمَةَروُص،ًاتوُحْنَمًالاَثْمِتْمُكِسُفْنَألاوُلَمْعَتَواوُدُسْفَتَّـالَئِل
.)١٦-٤:١٢ةينثت(»اَم

هتاذنعهنالعإقرطهللاةمدقم
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الةيحانلاهذهنمهنأل،هللاةسادقلزمر»رانلا«و
نييناربع(قالطإلاىلعهللاعمقفاوتينأئطاخلاعيطتسي
لكىلعيضقتيتلاةرّهطملاهتوقلزمرًاضيأيهو،)١٠:٢٩
كلذكيهو،)٣:١٣سوثنروك١(سانلاريغوسانلايفرش
اذهنميلياميفنيبتيسامك،تاقيضلاومالآللزمر
.لصفلا

يفليئارساينبلرهظيناكهللانأانفرعدقونآلاو
:انسفنألأسنل،مالكوأتوص

هللانأاوقّدصينأليئارسإينبلنكمملانمناكله.١
ًاتوصمهعمسُيناكهنأول،مهمامأمّلكتيناكيذلاوه
ناكيتلاةبعرملارانلانمًالدب،ةيداعفورظيف،ًايداع
؟اهنممهعمملكتي
سيلهنأل،اوقدصيلاونوكيملمهنأنظلاربكأ:باوجلا
.هللانمًارداصنوكي،هردصمفرعُيالتوصلك
فعضو،ةهجنمرشبلاىلعهللافطععمقفاوتيله.٢

،رانيفمهلرهظينأ،ىرخأةهجنممهروصقورشبلا
؟هدصاقموأهتاذمهلنلعينأدارأاملك
ةبعرمرانلانأل،كلذلعفيالهنأنظلاربكأ:باوجلا
،ليئارسإينبىلععزفلااهببسبىلوتسادقف،ةفيخمو
،اوتومينأةيشخةملكمهلدازُتنأاوقيطيملمهنأىتح
بعتراهنأىتح،هسفنيبنلاىسوماهرظنملاهامك
نأامبو.)١٨:١٦ةينثت،٢١-١٢:١٩نييناربع(دعتراو
انحنمينألب،انفيخيوأانبعرينأديريالهلامكلهللا
وجيفانمّلكينأيهيدبلانمناك،ًانانئمطاوًامالس
.فيُخيوأبعرُيالئداه
هللاناكاذاملف،كلذكرمألاناكاذإ:لئاسلأسيدق.٣

؟ليئارسإينبلرانيفرهظي
مهنأل،رانيفمهلرهظيناكهنأنظلاربكأ:باوجلا
مهفياليئادبلابعشلاو،ًايئادبًابعشذئتقواوناك
توصبهمهفيامردقبةمعنلاتوصبهيلعبجاولا
مهفينأعيطتسي،ًايحورومسيامدنعنكلو.ةوقلا
مايقلانعًازجاعهسفندجواذإ،اهنمديفيوةمعنلا
ىلجتتالةمعنلاف.هسفنءاقلتنمهيلعبجاولاب
،هنوفرعينيذلللب،مهيلعبجاولانوفرعيالنيذلل
.مهسفنأءاقلتنم،هئادأنعمهزجعبنورعشيو
هتلماعميفرصتقينأ،رشبللهللاةبحمعمقفاوتيله.٤

؟هايإمهعمسُيمالكيفمهلروهظلاىلعمهعم

نمهنأل،كلذىلعرصتقيالهنأنظلاربكأ:باوجلا
هنماوبرتقيل،مهبحينممامألاجملاحسفُينأبحملانأش

نأيهيدبلانمناك،كلذكرمألاناكاذإو.هعماوقفاوتيو
اهقيرطنعو،اهكاردإمهنكميةحضاوةئيهيفمهلرهظي
نأعيطتسنالاننأامبو.هعمقفاوتلاوهبلاصتالامهنكمي
شيعلافلأنملاننأل،انريظنناسنإعمالإقفاوتنوألصتن
هللالزانتينأيهيدبلانمناك،هتغلالإمهفنالو،هعمالإ
ةئيهيف،هبلاصتاللانمًادادعتساسانلارثكألوأ،انلرهظيو
انعلاطاذإةبارغالكلذل.ةيناسنإلانمةبيرقوأةيناسنإ
ًاضيأرهظيناكهنأب،هنمىرخأعضاوميفسدقملاباتكلا
ةئيهيفىرخأو،كالمةئيهيفةرات،نيسيدقلاوءايبنألل
:يلياميفحضتيامك،ناسنإ

ةروظنمةئيهبهروهظ-ًايناث

اهلرهظهنإيحولابليق،ةيربلايفرجاهتناكامدنع.١
مساتعدف»كلسنرِّـثكُأًاريثكت«:اهللاقو،هللاكالم
هلإتنأ«يأ»يئرليإتنأ«اهعممّلكتيذلابرلا
»هتيؤرنكمييقيقحهلإتنأ«رخآريبعتبوأ»ةيؤر
.)١٣-١٦:١٠نيوكت(
يأ»هوهي«يربعلالصألايفدرت،انه»برلا«ةملكو
كلذلو،هبدرفتييذلاةلالجلامساوهو»هتاذبنئاكلا«
ًاكالمناكولامنيبكلسنرّثكأًاريثكت«:رجاهللاق
كلسنرثكيبرلا«:ًالثماهللاقدقناكل،ًايداع
.»ًاريثكت
بابدنعةرمًاسلاجليلخلاميهاربإناكامدنعو.٢

ثَّـدحتومهيلإضكرف،نيفقاولاجرةثالثىأر،هتميخ
اناكامهنمنينثانأثيدحلاءانثأهلحضتاف.مهعم
ققحتدقو.هسفنبرلاوهناكثلاثلانأو،نيكالم
كلذلو،ًالماكًاقّقحتاذهثلاثلاةيصخشنمميهاربا
لكناَّـيد«ىرخأةراتو»ىلوملا«ةراتهوعديناك
نعيحولابليقامك.)٢٧و١٨:٢٥نيوكت(»ضرألا
»هوهي«برلاهنإةيلاتتمتايآسمخيفصخشلااذه
كسمأامدنعو.)١٨:١٣،١٧،٢٠،٢٦،٣٣نيوكت(
هنباحبذيل،نينسعضببكلذدعبنيكسلاميهاربا
هبلعفتال«:هادانبرلاكالمنإيحولابليق،قحسا
،»هأريهوهي«عضوملاكلذمساميهاربااعدف...ًائيش
.)١٤-٢٢:١١نيوكت(»ىريبرلا«يأ
يحولابليق،نابالهلاختيبيفبوقعيناكامدنعو.٣

نيوكت(»َليِإِتْيَبُهٰلِإاَنَأ...«:هللاقهللاكالمنإ
بوقعيىنبةنسةرشعثالثدعبو.)١٣-٣١:١١
ِتْيَبَليِإ«ناكملااعدهنإيحولابليقو،برللًاحبذم
و.)٣٥:٧نيوكت(»ُهللاٱُهَلَرَهَظَكاَنُهُهَّـنَأل«»َليِإ
.»هللا«اهانعمةيربعةملك»ليإ«

هتاذنعهنالعإقرطهللاميدقلادهعلايف،ءايبنأللهللاروهظةيفيك:يناثلالصفلا
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يحولابليق،ةيربلايفًامنغىعريىسومناكامدنعو.٤
.ةقّيلعطسونمرانبيهلبهلرهظبرلاكالمنإ
ىأراملف«:يحولابليق،اهاريلاهيلإىسومانداملو
ُهٰلِإ،َكيِبَأُهٰلِإاَنَأ«:هللاهادان،رظنيللامهنأبرلا
،٣:٤،٦جورخ(»َبوُقْعَيُهٰلِإَوَقاَحْسِإُهٰلِإَوَميِهاَرْبِإ
١٥(.
وأهومنيفدمتعي،قلعتموأقلستمتابنةقيّلعلاو
وأاهيلعقلستييتلاناردجلاوأراجشألاىلعهددمت
يفدوهيلافعضلزمربسنأكلذليهو،اهبقلعتي
برلاةنوعمىلإذئتقوةساملامهتجاحو،ةنعارفلاضرأ
ىلع،ىسوماهآريتلاةقيّلعلاقارتحامدعو.مهل
ظفحىلإةراشإ،اهبطيحتتناكيتلانارينلانممغرلا
.نوعرفديبءانفلانمليئارسإينبلهللا
يحولابليق،رصمنمليئارسإينبجورخدنعو.٥

،)١٣:٢١جورخ(»ْمُهَماَمَأُريِسَي»هوهي«ُّبَّـرلٱَناَكَو«
َلَقَتْنٱَف«:يحولابليقمهنمهشويجبنوعرفبرتقااملو
»ْمُهَءاَرَوَراَسَوَليِئاَْرسِإِرَكْسَعَماَمَأُرِئاَّـسلٱِهللاٱُكالَم
.)١٤:١٩جورخ(
،ًاناسنإىأر،هلقحىلإةرمهتجوزعمحونمبهذاملو.٦

وهويمسانعلأستاذامل«:هباجأف،همسانعهلأسف
مونقأ«ناكهنأيلاتلالصفلايفَّـنيبتيو.»!بيجع
،ملعنامك،مونقألااذهو.ملاعللهروهظلبق»نبالا
وهو،روظنملاوروظنملاريغوهف:ءيشلكيفبيجع
،ًاعمهللانباوهللاوهو،ٍزيحيفرهظيوٍزيحبزّيحتملاريغ
وهفكلذنعًالضف.ًاضيأناسنإلانباوهللانباوهو
،ضرألاىلعهتايحيفبيجعو،هدسجتيفبيجع
...بيجعو،هتمايقيفبيجعو،هتوميفبيجعو
باتكنمثلاثلابابلايفانركذامك...بيجعو
.»هتينادحوعونوهتاذ-هللا«

هدوعصءانثأ،ناسنإلااذهةقيقححونملتَّـلجتامدنعو
مث،ضرألاىلإامهيهجوىلعهتجوزووهطقس،ءامسلاىلإ
حونم(.)١٣ةاضق(»هللاانيأردقاننأل،ًاتومتومن«:اهللاق
اذههنباةدالولبقبرلاهلرهظدقو،نوشمشوبأوه
نمو،هتيبرتبةصاخلاتاميلعتلاضعبهيطعيو،هتدالوبهئبنيل
.)ًاركسمهئاطعإمدعاهمهأ

ةئيهيف،ءايبنأللرهظيناكيذلانأانلحضتي،مدقتامم
يفمهلنلعيل،ىرخأةرات»ناسنإ«ةئيهيفو،ةرات»كالم«
لاب»كالملا«ىعدُيناكو،هدصاقموهللاتاذهصخش
وأًاكالمعقاولايفنكيملو.«دهعلاكالم«وأ،فيرعتلا
ةئيهيفًالزانتم،هسفن»هوهي«برلاوهناكلب،ًاناسنإ

هنأ،هثيدحنمحضتادقنكيملامًاعبطاذه،ةروظنم
:ةيتآلابابسأللكلذو.رخآكالموأ،ليئاربجوأليئاخيم

ناو،»هللا«و»هوهي«هنأ،مهلرهظينملنلعيناكهنإ.١
اوناكامك»هللا«و»هوهي«هنأنونلعياوناكًاضيأءايبنألا
هجو«و»هللاةرضح«هنأىرخأعضاوميفنونلعي
ًائيشاسيل،»برلاهجو«و»هللاةرضح«و.»برلا
ًائيشاسيلقدأريبعتبوأ،»برلا«وأ»هللا«تاذىوس
،٤:٣٧ةينثت(.روهظلاةلاحيفبرلاوأهللاىوس
رومزم،٢٥و٦:٢٤ددع،١٦و٣٣:١٤و١٤:٢٤جورخ
١٣٩:٧(.

ةيادهلاوةياعرلاكاهبموقيناكيتلالامعألانإ.٢
وهناكهنأىلعلدت،تاكربلاومعنلاحنمو،صالخلاو
نئاكلامعألاهذهبموقينأنكميالهنأل.هنيعبهللا
.هاوس
باتكلايفتدرو،»برلاكالم«وأ»كالملا«ةملكنإ.٣

ايركزلاقدقف.»هللا«وأ»برلا«مسالًافدارمسدقملا
،)١٢:٨ايركز(»ِّـبَّـرلٱِكالَمَلْثِم،ِهللاٱَلْثِم«:يبنلا
َعَمَدَهاَج.ِهللاٱَعَمَدَهاَج«:بوقعينعيحولالاقو
ملٱ
كرابامدنعبوقعيلاقو.)٤و١٢:٣عشوه(»ِكالَْ
ملٱ.ِيناَعَريِذَّـلٱُهللاٱ«:فسويينبا

يِنَصَّـلَخيِذَّـلٱُكالَْ
لٱُكِراَبُي،ٍَّرشِّـلُكْنِم

ْ
)١٦و٤٨:١٥نيوكت(»ِْنيَمالُغ

،ناكلب،هللاةكئالمنمًاكالمهتاذيفنكيملهنأل
ةراشإلاردجتاممو.نبالامونقأوه،ةراشإلاتقبسامك
ىلعقلطأدقيدوهيلاموجرتلانأةبسانملاهذهيفهيلا
يهو،»انيكش«مسا»برلاكالم«وأ»هوهيكالم«
اهانعمو،ةبطاقنينمؤملاىدلةزيزعلاتاملكلاىدحإ
نأموجرتلانمجتنتسيو.»هروضحوأهللاىنكس«
درجماهبداريال،»هللاةملك«وأ»ارمم«لثم،»انيكش«
لولحىلعلصألايفقلطُتتناكو.تاذلبىنعم
ناذللا،نيكالملاالاثمتامهو(»نيبوركلانيببرلادجم
جورخ-سادقألاسدقيفتوباتلاءاطغىلعاناك
ناكاملًالاثمعقاولايفناك،لولحلااذهو.)٩-٣٧:٦
ضرألاىلعدسجلايف»نبالامونقأ«هبموقينأًاديتع
.دبألاىلإنييقيقحلانينمؤملاعيمجلحورلايفو،امًاتقو
لٱَو«:مونقألااذهنعيحولالاقدقف

ْ
ًادَسَجَراَصُةَمِلَك

،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو،اَنَنْيَبَّـلَحَو
:١٤انحويًاضيأأرقإ،١:١٤انحوي(»ًاّقَحَوًةَمْعِنًاؤُلَْمم
.)١٨:١٩ىتمو،٢٣
اوناكو،»انيكش«نعًائيشنوفرعيبرعلاناكو
تاملكلاعيمجيفلاحلاوهامك(»ةنيكس«اهنوقطني
تناكنإو،ةنيكسلاو.)»ش«فرحاهبيتلا،ةيربعلا
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يفءاجامكًاضيأاهناالإ،ةنينأمطلاوءودهلايهةغل
سأرهلناكءيش«،)٢٣٧ص٤جطيحملاسوماق(
فصولااذهو.»ناحانجهلو،توقايودجربزنم
دقو.كالملاوأبوركلاىلعريبكدحىلإقبطني
ليقف،)٢٤٨ةرقبلاةروس(يفاهنيعةملكلاهذهتدرو
دقو.»ةنيكسهيفتوباتلامكيتأينأهكلمةيآنإ«
ةنيكسلانأىلإيربطلالوقيامك،نيدلاءاملعبهذ
فصولااذهو،»ةفافهحيريهمثناسنإهجواهل«
اهنأوأ.كالملاوأبوركلاىلعقبطنينأنكمي
ءاطغمسانوكتنأنكميةمحرلاو.»راقولاوةمحرلا«
نكميراقولاو،نابوركلاهيلعدجويناكيذلا،توباتلا
ًالثمأرقإ(اهبناودبياناكيتلاةلاحللًافصونوكينأ
نأهتظحالمردجتاممو.)٢٢-٢٥:١جورخلارفس
دق،عبارلانرقلايفشاعيذلا،سويسانثأسيدقلا
نأكلذبًادصاق»ةنيكسلاتوبات«هنأبتوباتلافصو
،٥:٦مص١(هبعشعمهللاىنكسلزمروهتوباتلا
سردنملكلحضتيامك،توباتلااذهو.)٦مص٢
نمطقفسيل،حيسمللًازمرناك،اهزومروةاروتلا
نمًاضيألب،هبنينمؤملاطسوهتوهالبهلولحةهج
.هلامعأوهتافصوهتاذبةصاخةريثكتاهج
اذاملف،كلذكرمألاناكاذإ:سانلاضعبلأسيدقو
وه»هوهيكالم«نأىرخألاتايآلاضعبنمودبي
?»هوهي«ريغنئاك
يذلا،نبالامونقأوه»هوهيكالم«نأانبّرم:باوجلا
حورلاوبآلاريغوه،ةيمونقألاثيحنمهيلاانرظناذإ
وهف،رهوجلاثيحنمهيلإانرظنذإنكلو.سدقلا
هصئاصخلكبتوهاللايفنيمونقألانيذهعمدحاو
كلذلو.هالعأةروكذملاتايآلانمحضتيامك،هتافصو
ةيحانلانمو،»هوهيكالم«ةدحاولاةيحانلانموهف
،توسانلاةهجنمهنأامك.هنيعب»هوهي«وهىرخألا
يحولاناكيذلاو(،ديدجلادهعلايفهذختايذلا
نبا«وه)هذختينأعمزمهنأميدقلادهعلايفنلعي
دحاولا»هللانبا«وهتوهاللاةهجنمو.»ناسنإلا
اننألًارظنو-توهاللايفنيرخآلانيمونقألاعم
لوصفلايفليصفتلابةقيقحلاهذهنعثدحتنس
.ةظحالملاهذهبانهيفتكن،ةلبقملا
يذلاقولخمللًامسالصألايفتسيل»كالم«ةملك.٤

،اهبموقييتلاةمهمللمسااهنإلب،مسالااذهبفرعُي
»برلاكالم«حالطصالاف.»لئاسرلاغيلبت«يهو
لبملا«لصألابسحهانعم

ِّـ
ناكاملو.»برلالئاسرلغ

املكنأل(هلئاسرغيلبتبموقينمريخوه»برلا«
ًانالعإنلعينأعيطتسيالدودحملاو،دودحمهادع

نأقحيكلذل)دودحملاريغدصاقموأتاذ،ًالماك
ـبهلئاسرغيلبتلهروهظةهجنم»برلا«ىَّـمسي
نلعملا«وأ»هدصاقملنلعملا«ىنعمب»برلاكالم«
هنأل»ًايلجتموأًانلعمهتاذ«ىنعمبيرحلابوأ،»هتاذل
هادعاملكنأذإ،هللاىوسهللاتاذنلعيال
،دودحملاريغنلعينأعيطتسيالدودحملاو،دودحم
.انركذامك

رهظيناكيذلامونقألا:ثلاثلالصفلا
ميدقلادهعلايفءايبنألل

هللانلعييذلاوه»ةملكلا«وأ»نبالا«مونقأنأامب
وههنأكشالف،هلءدباليذلالزألاذنم)توهاللاوأ(
يفةرات،مهركذقباسلاءايقتألاوءايبنأللرهظيناكيذلا
هللاتاذمهلنلعيل،ناسنإةئيهيفىرخأةراتوكالمةئيه
هذهًاضيأتبثتةيتآلاةلدألاو.هدصاقمعم)توهاللاوأ(
:ةقيقحلا

١٢:٧،٢٦:٢نيوكت(يفةدراولا،»برلارهظ«ةرابعلا.١
.»برلاةملكرهظ«يربعلالصألايفاهبدارُي،)٢٤و
ةاروتلامجرتيذلا(يدوهيلاسوليقنأنأىرنكلذلو
)داليملالبقيناثلانرقلايف،ةيمارألاىلإةيربعلانم
يأ»ارمم«ةملكب،هللامسانعهتمجرتيفضاعتسا
ةملكلاهذهبىلاعتهمسانعضيعتساامك.»ةملكلا«
ةسدقملابتكلامهأامهو،ًاعمشاردملاودوملتلايف
.ةاروتلادعبدوهيلادنع
شاعيذلا(روهشملايدوهيلافوسليفلانوليفدهش.٢

رافسألكبةماتةياردىلعناكيذلاو،داليملالبق
ناكيذلاوه»ةملكلا«وأ»سوغوللا«نأ)ةاروتلا
مهريغو،بوقعيوقحسإوميهاربإلكالمةئيهيفرهظي
.ءابآلانم
مهيلايحولالوصوةيفيكنعنوّربعيءايبنألاناك.٣

»ًالئاق)يبنلا...(ىلإبرلاةملكتناكو«:لوقلاب
دصقُيالهنأىلعلدياممو.)١:١يجحو١:١ايركز(
.تاذوأصخشلب،مالكدرجمانه»برلاةملك«ـب
ةيتاذلاوأةيصخشلااهلنأيحولالاوقأنمجتنتسُيو
دقف.ةملكولمعًاضيأاهليتلاو،يعقاولانايكلاتاذ
:َّـَيلِإْتَراَصِّـبَّـرلٱَةَمِلَكَّـنَأ«يحولابيبنلالايقزحلاق
لَعَجْدَق،َمَدآَنْبٱاَي

ْ
ِعَمْسٱَف.َليِئاَْرسِإِتْيَبِلًابيِقَرَكُت

لٱ
ْ
،٣:١٦لايقزح(»ِيلَبِقْنِمْمُهْرِذْنَأَويِمَفْنِمَةَمِلَك
ناكيذلا(»برلاةملك«نأىلعليلداذهو،)١٧
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ناكلب،انركذامكمالكدرجمنكيمل،)ءايبنأللرهظي
.هنيعب»ةملكلا«مونقأ
لصألايفدرت،ةرابعلاهذهيفةدراولا»ةملك«ةملكو
يفةدراولاةملكلاسفنيهو،ركذملاةغيصيفيربعلا
يجحو،١:١ايركز(نمنيتسبتقملانيتقباسلانيتيآلا
ةيآلافكلذلو.»ركف«وأ»ريبدت«يفرحلااهانعمو)١:١
صنلابسح،مجرتُت)٣:١٧،١٨لايقزح(يفةدراولا
....ًالئاقَّـيلإراصبرلاةملكنا«ةيربعلاةغلليفرحلا
يجحوايركزيرفسيفنيتدراولانيتيآلالثم»
.ًامامت
،ةدحاواهنأ»ةملكلا«نع)ةمكحلا(باتكيفءاج.٤

هرارسأملعتوهشرعىلعسلجتوهللادنعايحتاهنأو
ىلجتتاهنأو،هلامعأنملمعلكلةعناصلااهنأو
مهقفارتاهنأو،مهنعةيضارمهلةمساباهنوبحينيذلل
يفو،مهئادعأنممهيّجنتوملاعلااذهيفمهريسءانثأ
اذهو.مهلامعأىلعنيحلاصلاةأفاكمىلوتتةرخآلا
نأنودقتعياوناكدوهيلاءايقتأنأىلعرخآليلد
،ةرابعوأظفلدرجمتسيل»هللاةملك«وأ»ةملكلا«
مونقأ«يحيسملاحالطصالابسحبوأ.»هللا«هنألب
.لامعألاهذهبمايقلاعيطتسيهدحوهنأل»ةملكلا
عمزملاحيسملانأ،ةحارصلكبتنلعأدقةاروتلاتناك.٥

،)٣:١،٢يخالم(»دهعلاكالم«وهملاعلاىلإيتأينأ
٧:١٣لايناد(»ناسنإ«وأ»ناسنإلانبا«وهًاضيأهنأو
نأكلذكديدجلادهعلانلعأدقو.)١:٢٦لايقزحو
يفامهركذدراولا»ناسنإلانبا«و»دهعلاكالم«ـبدارملا
هسفن»ةملكلامونقأ«وأ»حيسملا«وهتايآلاهذه
ىلوملاتاذهناىلعلديامم،)١١:١٠،٢٤:٣٠ىتم(
وأكالمةئيهيفءايقتألاوءايبنأللرهظيناكيذلا
.ميدقلادهعلايفناسنإ
ىلإانعجراذإو.»لوسر«لصألايف»كالم«ىنعم.٦

»حيسملا«وأ»ةملكلا«مونقأنأاندجوديدجلادهعلا
ليقدقف.ًالوسر)ناسنإلانباهنوكةيحاننم(ىعدُي
لسرُأهنإو،)٣:١نييناربع(»انفارتعالوسر«هنإهنع
وأ(هللالوسر«هنإرخآريبعتبوأ.انلهللادنعنم
هنلعييذلاوههنأل)٤:٤ةيطالغ(»انل)توهاللا
هذهبموقينأهريغلنكمملانمناكامًاعبطو.هرهظُيو
،دودحمقولخملاو،قولخمهادعاملكنأل،ةمهملا
.دودحملاريغنلعينأعيطتسيالدودحملاو

،ةماعرشبللهللاروهظةيفيك:عبارلالصفلا
ديدجلادهعلايف

دسجلايفهروهظىلإةجاحلا-ًالوأ

اندقفدقةئيطخلايفانطوقسببسبهنأفلساممانفرع
.ةحيحصةفرعمهدصاقموهتاذةفرعموهللاابلاصتالازايتما
ءايقتألاوءايبنأللرهظي»نبالا«وأ»ةملكلا«مونقأناككلذلو
هللاىلإمهبِّـرقيل،ناسنإوأكالمةئيهيفميدقلادهعلايف
،كلتوأةئيهلاهذهبهروهظنكل.هدصاقموهتاذمهلنلعيو
مل،اهلجأنمرهظيناكيتلاةمهمللكاذنيحًايفاكناكنإو
مهللاجملاحسفينكيملهنأذإ،ًاماعوأًالماكًاروهظنكي
مهيلعًارصاقناكهنأامك،هعمماجسنالاوأهللاعمقفاوتلل
هللانأامبو.رشبلانممهريغهنمدفيملكلذلو،مهدحو
رشبلاعيمجىلإًالماكًاهاجتإهجَّـتتيتلاةقلطملاةبحملابفصَّـتي
اذهلثمبهللايفتكيَّـالأيهيدبلانمناك،ءانثتساالب
نودءايبنألاةئفىلعًارصاقهلعجيوأ»يلكشلا«روهظلا
دعبسدقملاباتكلايفانعلاطاذإةبارغالكلذلو.مهريغ
يقيقحدسجيفرهظ»نبالامونقأ«يرحلابوأهللانأكلذ
،نمزلانمةبسانمةدمانضرأىلعشاعو،انداسجألثم
.ًايلجًاحضاوًانالعإهتاذنلعأوةيرشبلااهيفبطاخ

يفءاجهنا،ةبسانملاهذهيفهيلاةراشإلاردجتاممو
ًايحوالإهللاهملكينأرشبلناكامو«:)٥١ىروشلاةروس(
نمنلعأدقناكسدقملاباتكلاو،»باجحءارونموأ
يذلا)١٠:٢٠نييناربع(باجحلاوهحيسملادسجنأ،لبق
َءاَبآلٱَمَّـلَكاَمَدْعَب،ُهللاَا«:لاقدقف،هئارونمهللاانملك
يفاَنَمَّـلَك،ٍَةريِثَكٍقُرُطَوٍعاَوْنَأِب،ًاميِدَقِءاَيِبْنَألٱِب ِماَّـيَألٱِهِذٰهِ
يفَِةريِخَألٱ .)١:١،٢نييناربع(»ِهِنْبٱِ

هتافصوهتاذعم،دسجلايفهروهظقفاوت-ًايناث

،بيرغرمأكدسجلايفهللاروهظىلإسانلاضعبرظني
ءايقتألاوءايبنأللهروهظنمةبارغرثكأسيلعقاولايفهنكلو
ةبارغلانأل،ةروظنمريغوأةروظنمةئيهيف،مهركذقباسلا
:يفيهةبارغلالب،انداسجألثمًادسجهذاختايفتسيل
ًايلقعضراعتتةيدودحماللاو(ًانَّـيعمدودحملاريغنوكيفيك
هروهظو،ناكميفناكملانعهَّـزنملارهظيفيكو)ُّنيعتلاعم
حبصيفيكو؟ناكمبهزّيحتمدععمًايلقعضراعتيهيف
ضراعتتهعمةقالعلاو،هاوسعمةقالعاذهاوسامعهَّـزنملا
فيكو؟لاحىلإلاحنمهلاقتنامدعو،هتابثعمًايلقع

هتاذنعهنالعإقرطهللاديدجلادهعلايف،ةماعرشبللهللاروهظةيفيك:عبارلالصفلا
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بلطتيملكتلاو،هيفبيكرتالوهلءاضعأالنمملكتي
تابوعصلاهذهو؟ملكتملايفبيكرتوأءاضعأدوجو
ءايبنألاعمهللاثُّدحتةيفيكيفثحبلادنعانهجاوت
.ةروظنمريغوأةروظنمةئيهبمهلهروهظةيفيكيفو،ءايقتألاو
تاقالعدوجوو،هتاذهْنُكيفلمأتلادنعًاضيأانهجاوتولب
يفهروهظيفثحبلادنعانهجاوتامك،هقئالخنيبوهنيب
نمؤيناسنإلقحيالكلذلو.ءاوسبًءاوسناسنإدسج
يتاذلاهدوجوبىتحوأ،مهعمهثُّدحتوءايبنأللهللاروهظب
ىلعضرتعينأ،هعمةقالعيفلوخدلاو،هتفرعمةيناكمإو
كلذىلاانفضأاذإف.هوجولانمهجويأبدسجلايفهروهظ
،سانللةلماكلاهتبحمنالعإلةليسووهدسجلايفهروهظنأ
هتافصوأهتاذعمضراعتيالهيفهروهظنأانلًاضيأحضتا
،قفاوتلالكهتافصوهتاذعمقفاوتيسكعلابلب.ءيشيف
)ريبعتلازاجنإ(اهنإلب،هللاىلعةليخدتسيلةبحملانأل
:ةيتآلابابسأللكلذو،هنايكسفننميه

ةلاحيفنوكيلههَبشكهتروصىلعناسنإلاهللاقلخ·
هسفنلذختينأنمفكنتسيالكلذلو،هعمقفاوتلا
ناسحإىلإةجاحيفهآراذإ،هدسجلثمًادسجًاضيأ
.ةئيهلاهذهيفهلهروهظبَّـلطتي
يفسيل،هدسجلثمدسجيفناسنإللهروهظنإ·
،هيلعفطعلاوهلةبحملارهاظمنمًارهظمالإعقاولا
لثمضرغو.هعمايحيوهنموندينأناسنإلاعيطتسيل
.قفاوتلالكهحالصوهللالامكعمقفاوتياذه
يأثودحهيلعبترتيالدسجلااذهلثميفهروهظنإ·
انلحضتيامك،هتافصوهصئاصخوأهتاذيفرييغت
.يلاتلابابلايفليصفتلاب

هتيمونقأعم،دسجلايف»نبالا«روهظقفاوت-ًاثلاث

ءايبنأللهللانلعيناكيذلاوه»نبالا«مونقأنأامب.١
،انبَّـرمامكناسنإوأكالمةئيهيف،ميدقلادهعلايف
ًادسجهسفنلًاضيأذختييذلاوههنأيهيدبلانمناك
.ةماعةفصبةيرشبللةّمهملاهذهبموقيل
ةقيقحلا«دُّسجتيفنيملسملاءاملعنمريثكدقتعيو
،ًابيرقت»نبالامونقأ«دسجتيفهدقتعنام»ةيدمحملا
:١٨٢-١٦٩ص»ةداهشلاونيدلا«باتكيفءاجدقف
مّسجتيذلاراونألارونمامأةيدمحملاةقيقحلامامأكنإ«
.»هللادبعنبًادمحمناكمث،ةيرشبًاتاذناكفدّسجتو
نأَّـالإ،انقلخيذلاوهةثالثلاهميناقأبهللاناكنئل.٢

نأامبو،»نبالا«مونقأىلإةصاخةفصببسنُيقلخلا
،هيلإانتيادهوانصالخرمأىلوتييذلاوهانقلخيذلا

دسجلاذاختابموقييذلاوههنأًاضيأيهيدبلانمناك
.نيرخآلانيمونقألانود،روكذملا

دسجلايفهللاروهظ:يناثلابابلا

ىرنبابلااذهيف
اهقدصىلعةلدألاو،ميدقلادهعلاتاوبن.١
اهقدصىلعةلدألاو،ديدجلادهعلاةداهش.٢
.توسانلابتوهاللاداحتاةيفيك.٣

ةلدألاو،ميدقلادهعلاتاوبن:لوألالصفلا
اهقدصىلع

تاوبنلا-ًالوأ

عمو،هلامكعمهقفاوتعم،دسجلايفهللاروهظناكامل
ىأر،كاردإلاولقعلاقوفومسي،هيلإةساملاةيرشبلاةجاح
هثودحلبقهنعؤبنتللهئايبنأىلإيحوينأهتمكحبهللا
،دسجلايفهروهظنودهاشينيذللدهميل،نينسلاتائمب
،هنمةدافإلاوهبناميإلاليبس،هيفرهظهنأنوعمسيوأ
،ءايبنألاءالؤهتاوبنمهأيلياميفو.رّخأتوأددرتنود
:اهيلعيحولابديدجلادهعلالسرقيلعتو

٤-٤٠:٦رومزميفم.ق١٠٠٠ةنسيبنلادوادلَّـجس.١
ًاديتعناكيتلاةيتوسانلاهتفصب»نبالا«ههَّـجوًاباطخ
ٍةَحيِبَذِب«:هيفءاج،هللاىلإ،ملاعلايفاهبرهظينأ
َْملٍةَّـيِطَخَةَحيِبَذَوًةَقَرُْحم.َتْحَتَفَّـَينُذُأ.َّـَرسُتَْملٍةَمِدْقَتَو
طَت
ْ
لُقٍذِئَنيِح.ْبُل

ْ
ِجْرَدِب)هنأل(.ُتْئِجاَذَنَئَه«:ُت

لٱ
ْ
يِٰهلِإاَيَكَتَئيِشَمَلَعْفَأْنَأيِّـنَعٌبوُتْكَمِباَتِك
ىلإةلاسرلابتاكةيآلاهذهسبتقادقو.»ُتِْرُرس
َمَدَّـنَأُنِكْمُيال«:يحولابلاقف،م٧٠ةنسنييناربعلا
لٱَىلِإِهِلوُخُدَدْنِعَكِلٰذِل.اَياَطَخُعَفْرَيٍسوُيُتَوٍنَاريِث

ْ
َِملاَع

.ًادَسَجِيلَتْأَّـيَهْنِكٰلَو،ْدِرُتَْملًاناَبْرُقَوًةَحيِبَذ«:ُلوُقَي
لِلَحِئاَبَذَوٍتاَقَرْحُمِب

ْ
لُقَّـمُث.َّـَرسُتَْملِةَّـيِطَخ

ْ
اَذَنَئَه:ُت

يف.)هنأل(ُءيِجَأ لٱِجْرَدِ
ْ
َلَعْفَأل،يِّـنَعٌبوُتْكَمِباَتِك

.)٩-١٠:٤نييناربع(»ُهللاَأاَيَكَتَئيِشَم
نأذإ،ناسنإلانعةراّفكحلصتالةيناويحلاحئابذلانإ
،هنعرّفكتامةميقنعاهتميقّلقتالأبجيةراّفكلا
.ًاريثكناسنإلاةميقنماهتميقيفّلقأحئابذلاهذهو
اهبموقينأنكمييتلاةحلاصلالامعألاعيمجنأامك
ترثكامهماهنأل،هنعةراّفكحلصتال،ناسنإلا
نمتجتنيتلاةءاسإلاو،ةدودحميهفتمظعو

هتاذنعهنالعإقرطهللادسجلايفهللاروهظ:يناثلابابلا
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قوقحاهنأل،ةدودحمريغقوقحىلإةءاسإيههاياطخ
ةراّفكنوكتةدودحمءايشأنأنكميالو.هتاذهللا
يذلاوههدحوهللانإفكلذلو.ةدودحمريغرومأنع
يذلاهدحووههنأل،ناسنإلانعرّفكينأعيطتسي
أرقاحاضيالاةدايزل(.ةدودحملاريغهقوقحفرعي
.)نارفغلاةيضقباتك
ينيدحالطصايه،»تبقث«وأ»تحتفَّـينذأ«ةرابعلاو
عجريو،ةلماكلاةيرايتخالاةعاطلانالعإهبدصقُي
ىسومرصعىلإىنعملااذهبرشبلانيبهلامعتسا
ىرتشااذإهنأ٢١جورخلارفسيفءاجدقف.يبنلا
ةعباسلايفو،مدخينينستسف،ًايدوهيًادبعٌيدوهي
ّبحُأ«:دبعلااذهلاقنإنكل.ًاناّجمًارحجرخي
،بابلاةمئاقىلإهديسهبّرقي،»ًارحجرخأال،يديس
كلذلو.دبألاىلإروكذملادبعلاهمدخيف،هنذأبقثيو
َّـينذأ«:هللا،ةيتوسانلاهتفصب،حيسملاديسلالوقف

دبعلاةروصهرايتخاضحمبهذاختاىلعلدي،»تبقث
تسيليذلاو،اهلَّـدحالةبحمهللابحييذلا،لماكلا
هذهو.ًالماكًاقيقحتهدصاقمققحينأىوسةبغرهل
،هيلإمهبيرقتو،رشبللةقلطملاهتبحمنالعإيهدصاقملا
يفلادجالو.دبألاىلإهعمقفاوتلاةلاحيفمهلْعَجو
ىوسةروكذملادصاقملاقيقحتبمايقلاعيطتسيالهنأ
هتاذيفوه»يلزألاةملكلا«مونقأهفصوبهنألحيسملا
،قولخمفهادعنملكامأ.هدصاقملكلوهللانِلعملا
ًارمأققحينأعيطتسيالدودحملاو،دودحمقولخملاو
ةليسولانأيفًاضيألادجالو.دودحملاريغرومأنم
يهدصاقملاهذهحيسملاققحياهبيتلاةديحولا
يفرخآريبعتبوأ،انداسجألثمدسجيفروهظلاب
عيطتسنالةليسولاهذهنودبهنأل،انلثمدبعةروص
ريغهللاةبحمكردننأنيدودحملاديبعلانحن
ةدافإلاوأاهبعتمتلاعيطتسناليلاتلابو،ةدودحملا
اذإاننأ،ةبسانملاهذهيفهتظحالمردجتاممو.اهنم
حالطصالانأاندجويبرعلانباةفسلفىلإانعجر
ىعدييذلانئاكللًافصواهيفدري»لماكلادبعلا«
يفلبقنمسدقملاباتكلاركذامك»هللاةملك«
نعثدحتنسو.٨-٢:٦يبليفو١٩و٤٢:١ءايعشإ
.عبارلابابلايفليصفتلابعوضوملااذه
ال،هيفهروهظيرحلابوأ،ملاعلاىلإةملكلاءيجمو
نأل،هكاردإاننكميدسجيفناكاذإالإًاكردمنوكي
كلذعمو،لزألاذنمنوكلايفهتوهالبدوجومةملكلا
هللاةبحمهبكردينأرشبلانمدحاوعطتسيمل
ةغيصب»ُتئج«لوقيو.دسجلايفهروهظلبق،ةقلطملا

ملاعلاىلاهئيجمنأل،دعبءاجدقنكيملهنأعم،يضاملا
.لزألايفهثودحًاررقمناك
»باتكلاجرد«ـبدارُيو،هيفبتكُياموهجْرَّـدلاو
نأًابيرقتاهرافسأنمرفسلكيفتأبنأدقف،ةاروتلا
دحأعطتسيمليتلاهللاةئيشممامتإلرهظيسحيسملا
تائمبضرألاىلعهروهظلبقكلذبتأبنأو،اهمامتإ
ةئيشم«نلعيل-ةملكلا-حيسملاءاجدقو.نينسلا
نممهذاقنإو،سانللةقلطملاهتبحمنالعإيهو»هللا
هللاعمقفاوتلااوعيطتسيل،يتاذلامهروصقومهاياطخ
.هبعتمتلاو
ايكتئيشملعفأل«:هلوقبانهبآلاحيسملابطاخيو
،هتيمونقأةهجنمحيسملاهلإ»هللا«ربتعيالو.»هللا
عمدحاووهذإ(هللاوهةهجلاهذهنمحيسملانأل
هتاذهللا:باتكأرقأ(.)توهاللايفنْيرَخآلانيمونقألا
ًاديتعناكيذلاهتوسانةهجنملب،)هتينادحوعونو
ىضترادقناك،ةهجلاهذهنمحيسملانأل،هذخأينأ
دصاقممامتإل)٢:٧يبليف(سانلاهبشيفريصينأ
.انركذامك،ةيلزألاهللا
مامتإبةيتوسانلاهتفصب»نبالا«وأ»ةملكلا«مايقو
نكيملو،هاضربناكلبهنعًامغرنكيمل،هللاةئيشم
اماذهو،ًاضيأهنمرورسبناكلب،بسحفهاضرب
لامعأللعجياماذهو،قفاوتلالكهلامكعمقفاوتي
.اهبنيفراعلارظنيفةنيمثةميقةيئادفلاهتبحم
ةئامعبسبحيسملاروهظلبقيبنلاءايعشإلاقو.٢

لٱاَه«:ةنسنيسمخو
ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
وُعْدَتَوًانْبٱُدِلَتَوُلَب

ىتمسبتقادقو،)٧:١٤ءايعشا(»َليِئوُناَّـمِع«ُهَمْسٱ
ةنسنيعبرأبحيسملادعب،يحولابةيآلاهذهلوسرلا
:ءارذعلاعمكالملاثيدحلهليجستدعبلاقف،ًابيرقت
:ِّـيِبَّـنلٱِبِّـبَّـرلٱَنِمَليِقاَمَّـمِتَيْيَكِلَناَكُهُّلُكاَذٰهَو«
لٱاَذَوُه«

ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
ُهَمْسٱَنوُعْدَيَو،ًانْبٱُدِلَتَوُلَب

١:٢٢ىتم(»)اَنَعَمُهللاَا:ُهُريِسْفَتيِذَّـلٱ(»َليِئوُناَّـمِع
.)٢٣و
نرقلايفنيدحلملادحأسورتسديفادىعّدادقو
هذهيف»ءارذعلا«ةمجرتملاةملكلانأ،رشععساتلا
روأسميجهءاعداعفدف.»ةأرملا«اهانعم،ةيآلا
ةيربعلاةغللاذاتسأنايشدذاتسألاو،يناطيربلاةمالعلا
لصألايفيهةملكلاهذهنأب،دروفسكأةعماجيف
،»جاوزلانسيفةاتف«وأ،»ةمالُغ«يأ»املع«يربعلا
.»ءارذع«يرحلابوأ
ةمجرتملاةملكلانأةيربعلاةغللاءاملعدهشدقو
ةلالدلل،ةاتفةمجرتملاةملكلاسفنيهانه»ءارذع«
:٢٤نيوكت(ىسومتخأميرمو،ةقفرةيروكبىلع
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ىراذعلامجرتملاوهاهعمجنأامك.)٢:٨جورخ،43
نعًالضف.)١:٣،٦:٨ديشن،٦٨:٢٥رومزم(يف
دوهيلاءاملعةطساوب،تمجرُتةملكلاهذهنإفكلذ
»ءارذع«يأ»سونيثراب«ةينيعبسلاةمجرتلايف،مهسفنأ

The Virgin Birth of Christ, P.-ءارذعلاوةمالُغلاو
ىلوألانأامهنيبديحولاقرفلاو،ةيروكبلايفدحاو
نسلاةريغصنوكتدقفةيناثلاامأ،نسلاةريغصنوكت
حضتيامك،ميرمءارذعلاتناكاملو.ةريبكنوكتدقو
نأيهيدبلانمناك،نسلاةريغصينيدلاخيراتلانم
.»ةمالُغ«ةملكبيحولااهفصي
اهبدصقيةوبنلاهذهنأسانلاضعبىعّداامك
اذهنكل،ًادلوبجنيسءايعشإيبنلانأىلإةراشإلا
:ةيتآلابابسألل،باوصلانمهلبيصنالءاعدالا
صخشلاو،ءارذعصخشلااذهدلتسيتلانإ)١(
وهامك،حيسملاوهءارذعنمدلُويذلاديحولا
نكيملءايعشإنبامسانا)ب(.انيدلمولعم
امك،»زبشاحلالشريهم«ناكلب،»ليئوناَّـمع«
ليئوناَّـمعمسانا)ج(.)٨:٣ءايعشا(نمحضتي
وأ»انعمهللا«هانعمنأل،هدحوحيسملاىلعقبطني
رهاظلاهللاو،انعمهللاوهحيسملاو،»انلرهاظلاهللا«
.انل
ٌدَلَواَنَلُدَلوُيُهَّـنَأل«:ًاضيأيبنلاءايعشاناسلىلعلاقو.٣

ُهُمْسٱىَعْدُيَو،ِهِفِتَكَىلَعُةَساَيِّـرلٱُنوُكَتَو،ًانْبٱىَطْعُنَو
»ِمالَّـسلٱَسيِئَر،ًاّيِدَبَأًابَأ،ًاريِدَقًاَهلِإ،ًاريِشُم،ًابيِجَع
اهريفاذحبةوبنلاهذهتققحتدقو)٧و٩:٦ءايعشا(
ءارذعلللاقدقكالملاناكهتدالولبقف.حيسملايف
ٱ...«:هنع

َ
لٱَنْب

ْ
ِملُنوُكَيالَو.ىَعْدُيِّـِيلَع

ُ
ل
ْ
هنِهِك »ٌةَياَِ

بطاخوكالمءاجهتدالودنعو.)٣٣و١:٣٢اقول(
ْمُكُِّـرشَبُأاَنَأاَهَف.اوُفاََختال«:ًالئاقسانلانمًاروهمج
ِجلُنوُكَيٍميِظَعٍحَرَفِب

َ
لٱُمُكَلَدِلُوُهَّـنَأ:ِبْعَّـشلٱِعيِم

ْ
َمْوَي

يف لَُخمَدُواَدِةَنيِدَمِ
ِّـ

ملٱَوُهٌص
٢:١٠اقول(»ُّبَّـرلٱُحيِسَْ

دنجلانمروهمجكالملااذهعمةتغبرهظو)١١و
ملٱ«:نيلئاقوهللانيحبسميوامسلا

يفِِهللاُدْجَْ ِ
ملٱِساَّـنلاِبَو،ُمالَّـسلٱِضْرَألٱَىلَعَو،ِيلاَعَألٱ

:٢ول(»ُةَّـَرسَْ
.)١٤و١٣
ىعدُيحيسملانأةبسانملاهذهيفهيلإةراشإلاردجتاممو
.اهنمةدالولادعبو،ءارذعلانمةدالولالبق»هللانبا«
ناكيذلاهفصوب،اهنمهتدالولبقمسالااذهبىعدُيف
،اهنمهتدالودعبهبىعدُيو،لزألاذنمهللانلعي
.نامزلايفرشبللهللانلعييذلاهفصوب
ىلعقبطنت٩:٦،٧ءايعشإيفةدراولاتافصلاو
:١٩ايؤر(ةقلطملاةسايرلاهليذلاوهف،هدحوحيسملا

وهو،)٨:١٤لاثمأ(ريبدتلاوةروشملاهليذلاوهو،)١٦
يذلاةيدبألاوبأوهو،)١:٨ايؤر(ءيشلكىلعرداقلا
،مالسلاسيئروهو،)١:٣٣اقول(ةياهنهكلملسيل
عممالسلاوهللاعممالسلاانحنمييذلاوههنأل
انحوي(تاقيضلاودئادشلاطسوىتح،ًاضيأانسفنأ
.)٤:٧يبليف،١٤-٢:٧سسفأ،١٤:٢٧
داليمعمقفاوتت٢:١٤اقوليفةكئالملاةحيبستو
انلهللاةبحمنلعأهروهظبهنأل،قفاوتلالكحيسملا
فطعيألانقاقحتسامدعنممغرلاىلع،انبهرورسو
كلذلًاعبتانقلطناوًامالسوًاجاهتباانألتماف،ةبحموأ
ىلإلبقنمةكئالملاتقلطناامك،هماركإوهديجمتىلإ
.كلذ

اهقدصىلعةلدألا-ًايناث

هنأانلحضتي،اهركذقباسلاةاروتلاتاوبنيفلمأتلابو
لُعواهيلاريشُأدقو،يهلإلايحولابةنَّـودماهنوكنعًالضف

ِّـ
ق

،كلذكيهلإلايحولابديدجلادهعلالسرةطساوباهيلع
ةيلقعلاةلدألانإف،اهقدصيفكشللًالاجمعدياليذلارمألا
يف»نبالا«مونقأروهظقدصيرحلابوأ،اهقدصتبثتًاضيأ
:يلياممحضتيامك،دسجلا

لب،ليجنإلايفةلَّـجسمتسيلتاوبنلاهذهنأامب.١
تقولاىلإدوهيلااهبظفتحييتلاةاروتلايفةلَّـجسم
ليبسالنذإ،نينسلاتائمبداليملالبقنمرضاحلا
يفهللاروهظعوضوماوعدتباحيسملالسرنأبنظلل
نأبنظللليبسالهنأامك.مهتايدنعنمدسجلا
ةاروتلاىلعمهعالطالةجيتنتناكهروهظنعمهتداهش
الاوناكدوهيكمهنأل،اهنمهبةصاخلاتايآلامهسابتقاو
ضفرُيهنأو،عضاوتلاةلاحيفيتأيحيسملانأنوقدصي
يههنعمهتداهشنأيفكشكانهسيلف.بلصُيو
ةاروتلايفاهليجستقباسلاتايآللةقباطمتءاجيتلا
.هنع
صاخشأةطساوببتكُتملتاوبنلاهذهنأامبو.٢

نماناكنيذللا،ءايعشإودوادةطساوبلب،نيلوهجم
نعههُّزنتوهتينادحوبنيكسمتملاهللاءايبنأرهشأ
نمكلذريغو،ةروصلاومسجلاوناكملاونامزلا
نميحوباهابتكيملامهنأدكؤملانمفنذإ،ضارعألا
هللانميحوباهابتكلب،مهفطاوعوأمهرطاوخ
.هدحو
الهنأل،ًاماعسيلتاوبنلاهذهىنعمنأامب،ًاريخأ.٣

ًاناسنإوهللاوهنوكيدحاوصخشىلعالإقبطني
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امك،هدحوحيسملانعتليقاهنأيفكشالنذإ،ًاعم
دهعلالسرقيلعتو،اهركذقباسلاتاوبنلانمحضتي
.اهيلعيحولابديدجلا

ةلدألاوديدجلادهعلاةداهش:يناثلالصفلا
اهقدصىلع

هتداهش-ًالوأ

»هللانبا«هنأبهسفننعحيسملاةداهشنعًالضف
بابلاأرقأ(»ًارهاظهللا«وههنأبيرحلابوأ،)٩:٣٥انحوي(
دهشدقف)»هتينادحوعونوهتاذ-هللا«باتكنمثلاثلا
.ـةـقـيقحلاهذـهنـعتـايآلاتاـرشـعب،ـيحـولـابـهلـسر
:يتأيامبيفتكنراصتخاللو

َلَسْرَأ،ِناَمَزّلٱُءْلِمَءاَجاَّـَملْنِكٰلَو«:لوسرلاسلوبلاق.١
َحتًادوُلْوَم،ٍةَأَرْمٱِنِمًادوُلْوَمُهَنْبٱُهللاٱ

ْ
،ِسوُماَّـنلٱَت

َحتَنيِذَّـلٱَيِدَتْفَيِل
ْ
ةيطالغ(»َيِّـنَبَّـتلٱَلاَنَنِل،ِسوُماَّـنلٱَت

هبدارُي،ينيدحالطصا»نامزلاءلم»و.)٥و٤:٤
.ةيلزألاهدصاقمهيفمتتيذلا،هللادنعَّـنيعملانمزلا
لبقوأ،ملاعلاىلإهئيجملبق»هللانبا«وهحيسملاف
هنأالإ،سومانلاقوفهنأعمو.ءارذعلانمهتدالو
نيذلانحنانيدتفيل،سومانلاتحتدلوُينأيضر
يدافلاةّمهمنأل،سومانلاتحتانك،انزكرممكحب
ىتح،مهيدفينأديرينيذلاعضومهسفنعضينأيه
.ةيقيقحهتيدفنوكت
َرَهَظُهللاٱ:ىَوْقَّـتلٱُِّرسَوُهٌميِظَعِعاَْمجِإلٱِبَو«:ًاضيألاقو.٢

يف جلٱِ
ْ

يفَرَّـَربَت،ِدََس ِملىَءاَرَت،ِحوُّرلٱِ
َ
َْنيَبِهِبَزِرُك،ٍةَكِئال

يفِهِبَنِموُأ،ِمَمُألٱ لٱِ
ْ
يفَعِفُرِ،َملاَع ملٱِ

سواثوميت١(»ِدْجَْ
٣:١٦(.
يفُدالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف«:كلذكلاقو.٣ للٱِ

دلٱَوِمْحَّـ
ِمَّـ

َديِبُيْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَك)نبالايأ(ًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱ
ملٱِب
لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ

ْ
ملٱُناَط

»َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ
يفهللاابنونمؤملامه،انهدالوألا)٢:١٤نييناربع(
.ميدقلادهعلا
،رشبلانعةيدفحيسملاتوم،انهتوملابدصقُيو
يذلاوهسيلبإو.ةيلزألاتوهاللادصاقملًامامتإ
ىلعواهيلعبلج،ةئيطخلاباكتراىلعءاوحهئاوغإب
توملايهةئيطخلاةرجأنأل،توملاءاضقاهلسن
.»توملاناطلس«هنإهنعليقمثنمو،)٦:٢٣ةيمور(

لٱَو«:لوسرلاانحويلاقو.٤
ْ
،اَنَنْيَبَّـلَحَوًادَسَجَراَصُةَمِلَك

ًةَمْعِنًاؤُلَْمم،ِبآلٱَنِمٍديِحَوِلاَمَكًادَْجم،ُهَدَْجماَنْيَأَرَو
.)١:١٤انحوي(»ًاّقَحَو
هب«:ًاضيألاقو.٥ ُِفَرتْعَيٍحوُرُّلُك:ِهللاٱَحوُرَنوُفِرْعَتاَذِٰ

ملٱَعوُسَيِب
نَأِحيِسَْ

يفَءاَجْدَقُهَّـ جلٱِ
ْ

،ِهللاٱَنِمَوُهَفِدََس
ملٱَعوُسَيِبُِفَرتْعَيالٍحوُرُّلُكَو

نَأِحيِسَْ
يفَءاَجْدَقُهَّـ ِ

جلٱ
ْ

.)٣و٤:٢انحوي١(»ِهللاٱَنِمَسْيَلَفِدََس

:اهقدصىلعةلدألا-ًايناث

اهنوكنعًالضفهنأانلحضتي،تاداهشلاهذهيفلمأتلاب
يفكشللًالاجمعدياليذلارمألا،يهلإلايحولابةنّودم
نيبتيامك،اهقدصتبثتكلذكةيلقعلاةلدألانإف،اهقدص
:يليامم

اوناكنيذلا،نيينثولانماونوكيملحيسملالسرنأامب.١
ءايقتأنماوناكلب،اهدسجتوةهلآلاددعتبنونمؤي
ههّزنتوهللاةينادحوبًاقداصًاناميإنونمؤينيذلا،دوهيلا
نمكلذريغو،ةروصلاومسجلاوناكملاونامزلانع
مهتاداهشاولَّـجسدقاونوكينأنكميالنذإ،ضارعألا
اهولَّـجسلب،مهفطاوعوأمهرطاوخنميحوبهذه
ليجستيفسيلكلذلو.هدحوهللانميحوب
.ًاقالطإةينثولادئاقعلابرّثأتلاةهبُشمهتداهش
نم،ًاميظعًافالتخامهنيباميفنوفلتخياوناكمهنأامبو.٢

،ةيعامتجالامهزكارمومهفورظومهتايلقعومهتأشنةهج
عوضومراكتباىلعاوقفتامهنأبنظللليبسالنذإ
نالعإبهوّقلتمهنأدكؤملانملب،دسجلايفهللاروهظ
.ةرفاوتمريغمهنيبقافتالابابسأنأل،ًاسأرهللانم
،حيسملايفهللاروهظةقيقحبمهتادانمببسبمهنأامبو.٣

تاداقتنالاوتاداهطضاللمهسفنأنوضِّـرعياوناك
،كلتوهذهمهدضهَّـجوُتتناكاملكهنأامبو،ةيساقلا
امبو،ةروكذملاةقيقحلابةادانملابةرهاجمنودادزياوناك
ملاعلاىلعناسنإجرخينألوقعملانمسيلهنأ
،باوصلانمهلبيصنالنأهريغلبقملعيعوضومب
تادـاهـطـضالانـمهــلـيـبسيفهــلمـتحيـاممـغرو
النذإ،هبةرهاجملاوهتعاذإيفرمتسي،تاداقتنالاو
دكؤملانملب،عوضوملااذهاوعدتبامهنأبنظللليبس
هتوقبًاضيأاوعفُدولب،ًاسأرهللانمنالعإب،هوقلتمهنأ
هَّـجوُيناكاملكباونيهتسينأاوعاطتسامهنأل،هنالعإل
لبال،ةيبلسلاوةيباجيإلارهقلالئاسونممهدض
،)٥:٤١لامعا(اهلاوبرطيواهباوبّحرينأاوعاطتساو
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دقاوناكمهنأول،هثودحنكمملانمنكيمليذلارمألا
.نايدألانمنيدنعهولقنوأ،عوضوملااذهاوعدتبا
لاوقأقدصبداقعلادومحمسابعذاتسألادهشدقو
،نيرشعلانرقلا)لهأ(عدبنمو«:لاقف،لسرلا
اودجوفنيمدقألاخيراوتيفاورظناملكماهتالاةلوهس
الواهنودهاشيالتافصواهنوغيسيالءابنأمهمالكيف
اوناكاميفبذكلابلسرلامهماهتاكلذنمو.اهنولقعي
اننكلو.لقنلابيجاعأوأنايعلابيجاعأنمهنوتبثي
هنأل،ماهتالااذهىبأيحيحصلاخيراتلانأدقتعن
نمءايربأةاعدلاكئلوأنأبلوقلانمًاقيدصتبعصأ
نمؤملالمعنيبامناّتشف.قالتخالاوبذكلادّمعت
لاتحملالمعوهتديقعلًاقيدصتتوملايلابياليذلا
ىلإسانلاوعديهنأوبذكيهنأملعيوبذكييذلا
ليبسيفتوملاىلعمدْقُيالاذهلثم.بيذاكألا
.اهعادخواهفيزملعينملوأوهو،ةلوخدمةديقع
لسبتسينمنيدماعلاةبذكلانيبدجوينأتاهيهو
ناكاذاف.نويحيسملالسرلالسبتساامكهنيدرشنيف
،قيدصتلاىلإنيلوقلابرقأبذخأينمقداصلافلؤملا
اميفاوبذكيمللسرلانأقيدصتلاىلإنيلوقلابرقأف
»هآرنمماوعمسوأ،هوأرمهنإاولاقاميفو،هوور
.)١١٩و١١٨صحيسملاةيرقبع(
لسرلاةقالعخيراتىلإانعجراذإاننإلوقنًاريخأ.٤

ىلعرمألالوأيفاوؤرجيملمهنأاندجو،حيسملاب
مامتنوملعياوناكدوهيكمهنأل،هللاوههنأبفارتعالا
ًافيدجتربتعُيهللاوهًاناسنإنأبفارتعالانأملعلا
دوهيكمهنألو.)١٣:١٠ةينثت(لاحلايفمجرلاقحتسي
.ناسنإةئيهيفهللارهظينأنودعبتسياوناك،ًاضيأ
ىلإةبسنلاب»اّيسملا«نكل،»اّيسملا«نورظتنياوناكمعن
ىوسنكيمل،مهدادجأنعاهوثراوتيتلامهراكفأ
.هللاتاذوهسيلو،هللادنعنممهيتأيزاتمملوسر

هيفاودهاش،ًاليوطًانمزحيسملاعماوشاعامدعبنكلو
هنأاوكردأ،ةايحلايحاوننمةيحانلكيفهلامعأوهتافرصت
نودهتجيوهتيصخشيفنوركفياوذخأف،ًايداعًاناسنإنكيمل
عم»ليئارسإكلم«هنإةرماولاقف.اهتقيقحنعفشكلايف
ةرماولاقو.كلُملاوةسايسلابابسأنعًاديعبوًاريقفناكهنأ
ءازهتساعضومناكهنأعم،»اّيسملا«وأ»حيسملا«هنإىرخأ
تافصبةفرعمسانلارثكأنوربتعُياوناكنيذلا،نيدلالاجر
»يحلاهللانبا«هنإاهريغةرماولاقو.اّيسملاوأحيسملا
هنأعم،هبشلالكهللاهبشييذلانئاكلاهنأكلذبنيدصاق
ًالوذرموسانلانمًارقتحمًاريقفًاناسنإناكرهاظلابسح
.)٥٣:٣ءايعشا(

ةبترمىلإةبترمنممهراكفأبءاقترالايفاوّرمتسااذكهو
تامىتح،هتافصوهتاذعمبسانتتةبترمةيأاوريل،ىلعأ
يفكشلامهرماخذئنيحو،راعلاتومبيلصلاىلع
كلمهنأبفارتعالايفنيعودخماوناكمهنأاودقتعاو،هتقيقح
ماقهنأاوأرامدنعنكلو.يحلاهللانباو،اّيسملاوليئارسإ
نيقيىلإتلّوحتو،مهكوكشلكتدّدبت،ربقلانمكلذدعب
كلذلو.هتاذةقيقحوأهتيصخشةهجنم،نيقيهدعبام
يبر«:لوقلابهايإًابطاخم،هيفًاكشمهرثكاناكنمحاص
،ةقداصملالكةداهشلاهذهىلعحيسملاقداصدقو»يهلإو
َنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَرَكَّـنَأل«:لوقلابهباجأذإ
ذيمالتلايقابدجسامك.)٢٠:٢٩انحوي(»اْوَرَيَْملَواوُنَمآ
ًاروفنوأًادّدرتيدبينأنود،مهدوجسدجملاهللبقو،هل
ًارمأ،هلمهدوجسربتعاهنأىلعلديامم،)٢٤:٥٢اقول(
،مهنمهلوبقهبقيليًارمأو،هوحننمهبمايقلامهيلعبجي
نأعيطتسيالف،لوسرلاوأكالملاامأ.ًاضيأمهريغنمو
انحويهلدجسينأضفرليئاربجف.دحأنمًادوجسلبقي
نأضفرلوسرلاسرطبو،)١٩:١٠،٢٢:٨ايؤر(لوسرلا
.)١٠:٢٦لامعأ(ةئملادئاقسويلينركهلدجسي

ًاقوبسمينانويلالصألايفدرودقف»يهلإ«اموتلوقامأ
هلإحيسملانااهبدصقُيالهنأىلعّلديامم،فيرعتلاةادأب
وههنالب،ةيحيسملانعجراوخلاضعبلوقيامك،طقف
هلإكانهسيلهنأل،باوصلانيعوهاذهو.هنيعب»هللا«
.هللاعم

هللاروهظبةصاخلاةيباتكلاتايآلانأانلحضتيمدقتامم
اوقاسُيملذيمالتلانأو،بسحفةقداصتسيل،دسجلايف
داقتعالامهيلعضرفيملحيسملانأل،مهنعًامغراهتباتكىلإ
حيسملانأل،كاردإوأمهفنوداهوبتكمهالو،ًاضرفاهب
دقف،»ًارهاظهللا«وأ»هللانبا«هنأمهلنلعأدقناكنإو
حضتيامك.مهسفنأبةقيقحلاهذهاوربتخيلةيرحلامهلكرت
نيعودخموأنيعّرستماونوكيملذيمالتلانأكلذكانل
يذلادوجسلاهلاومّدقوأ،هلإلاوبرلاحيسملااوعدامدنع
رذحلالكنيرذحاوناكسكعلابلب،هللاالإهميدقتحصيال
رابتخادعبالإكلذاولعفيملمهنأل،قيقدتلالكنيققدمو
كلذلو.قالطإلاىلعهقدصيفكشلاىلإليبسال،ليوط
ْعَبْتَنَْملاَنَّـنَأل«:هتلاسريفنينمؤملللوقينأسرطبعاطتسا
ملٱَعوُسَياَنِّـبَرِةَوُّقِبْمُكاَنْفَّـرَعْذِإًةَعَّـنَصُمٍتاَفاَرُخ

،ِهِئيَِجمَوِحيِسَْ
عاطتساو.)١٨-١:١٦سرطب٢(»ُهَتَمَظَعَنيِنِياَعُماَّـنُكْدَقْلَب
لٱَنِمَناَكيِذَّـلَا«:لوقينألوسرلاانحوي

ْ
يِذَّـلٱ،ِءْدَب

،اَنيِدْيَأُهْتَسََملَو،ُهاَنْدَهاَشيِذَّـلٱ،اَنِنوُيُعِبُهاَنْيَأَريِذَّـلٱ،ُهاَنْعِمَس
حلٱِةَمِلَكِةَهِجْنِم

ْ
حلٱَّـنِإَف.ِةاََي

ْ
ُدَهْشَنَواَنْيَأَرْدَقَو،ْتَرِهْظُأَةاََي

هتاذنعهنالعإقرطهللااهقدصىلعةلدألاوديدجلادهعلاةداهش:يناثلالصفلا
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حلٱِبْمُُكِربْخُنَو
ْ
»اَنَلْتَرِهْظُأَوِبآلٱَدْنِعْتَناَكيِتَّـلٱِةَّـيِدَبَألٱِةاََي

.)٣-١:١انحوي١(

توهاللاداحتاةيفيك:ثلاثلالصفلا
توسانلاب

،كاردإلاولقعلاقوفيرمأتوسانلابتوهاللاداحتا
هللانأةحضاوتايآبنلعأسّدقملاباتكلاّنأبنمؤننحنو
لكةقداصاهنوكنعًالضفتايآلاهذهو.دسجلايفرهظ
هللاتاذعمقفاوتي،دسجلايفهللاروهظنإف،قدصلا
رشبلانحنانتجاحعمبسانتيامك،قفاوتلالكهتافصو
توهاللاداحتإةقيقحبيرقتدرجملنكل.بسانتلالك
،تاسوسحملابهيبشتلاىلإنوليمينيذلالوقعىلإتوسانلاب
ناسنإلاحورداحتإةيفيكنعهملعنامبيلياميفيتأن
نأنكمييتلاةيفيكلا،كلذعمةلباقملابركذنمث،هدسجب
:لوقنكلذلو،توسانلابتوهاللاداحتااهبَّـمتدقنوكي

ًايلكًافالتخاهدسجنعةفلتخماهنأعم،ناسنإلاحور.١
ةلصفنمتسيل،صئاصخلاوتافصلاورهوجلاةهجنم
.هبةدحتملبهنع
امهنمٌّلكظفتحي،دسجلاباهداحتاعمحورلاهذه.٢

اهصئاصخلكبحورلايهحورلاف،ةيعيبطلاهصئاصخب
.ةيدسجلاهصئاصخلكبدسجلاوهدسجلاو،ةيحورلا
نمنّوكتت،ةيعيبطلاهصئاصخبامهنمٍّلكظافتحاعم.٣

.ناسنإلايهةدحاوتاذًاعمامهداحتا
صئاصخوتافصهل،ةدحاوًاتاذناكنإوناسنإلا.٤

.دسجلاوحورلاامهنيفلتخمنيرصنع

توهاللاداحتانإ،لوقنقئاقحلاهذهءوضىلعو
باتكلانمجتنتستنأانلوقععيطتستامك،توسانلاب
:يتآلاوحنلاىلعّمتدقنوكينأنكمي،سَّـدقملا

،ًاماتًاولخةئيطخلانمًايلاخًاتوسانهسفنل»نبالا«ذختا.١
:هايإهذاختابنكل
صاخلادسجلابةيرشبلاحورلادَّـيقتتامكهبدَّـيقتيمل-أ
نأل،نامزلاوناكملانعهَّـزنملاوهامكلظلب،اهب
ةيرشبلاسفنلاو،دودحمريغةيمونقألاهتفصب»نبالا«
،ةقيقحلاهذهنايبحيسملاديسلارهظأدقو.ةدودحم
يفناكهنأضرألاىلعدسجلابهدوجوءانثأنلعأف
لاقدقف،ءامسلايف)هتوهالب(ًادوجومتقولاسفن
ىلإدعصدحأسيل«دوهيلاةمئأدحأسوميدوقينل
يذلاناسنإلانبا،ءامسلانملزنيذلاالإ،ءامسلا

هدوجوءانثأهنأيأ.)٣:١٣انحوي(»ءامسلايفوه
يفتقولااذهسفنيفناك،ضرألاىلعدسجلاب
ليلداذهو.كلذلًاعبتًاضيأناكملكيفو،ءامسلا
ةلماكلاهتدحوىلعًاضيأليلدو،زّيحبهزّيحتمدعىلع
باتكيفليصفتلابانركذامك،نْيَرخآلانيمونقألاعم
ىلعانعمقفتيمالسإلاو.»هتينادحوعونوهتاذ-هللا«
رخآناكميفهدوجوعنميالناكميفهللادوجونأ
وهو«٨٤فرخزلاةروسيفءاجدقف،تقولاسفنيف
ميكحلاوهوهلإضرألايفوهلإءامسلايفيذلا
.»ميلعلا
حورلالصفنتامك،توسانلااذهنعلصفنيمل-ب
ًادحتملظلب،امًاتقوهبةدحتملادسجلانعةيرشبلا
»نبالا«داحتانافكلذلو.هعمًادحاورخآريبعتبوأهب
،توسانلابتوهاللاداحتارخآريبعتبوأ،توسانلاب
ككفتللًالباق،دسجلابحورلاداحتالثمسيل
وأككفتللرثأال،مئادلماكداحتاوهلب،لاصفنالاو
.قالطإلاىلعهيفلاصفنالا
امهنمٌّلكظفتحادق،توسانلابتوهاللاداحتاعمهنإ.٢

لَّـوحتيملو،توسانىلإتوهاللالَّـوحتيملف،هصئاصخب
نئاكًاعمامهداحتانمنَّـوكتيملو،توهالىلإتوسانلا
وأتوهاللاصئاصخنعهصئاصخفلتختديدج
وهسيلتوسانلابتوهاللاداحتانأذإ،توسانلا
تاذيفًاعمامهدوجووهلب،رخآلابامهدحأجازتما
،رييغتوأجازتماوأطالتخانود،ةلماكةدحوبةدحاو
لظكلذلو.كاردإلاولقعلاقوفييهلإلمعبكلذو
توسانلاَّـلظو،هصئاصخلكبتوهاللاوهتوهاللا
وأامهيلعأرطينأنود،هصئاصخلكبتوسانلاوه
فلتخيًاعمامهداحتانإفكلذلو.امرييغتامهدحأىلع
ًافالتخادسجلابحورلاداحتانعًاضيأةيحانلاهذهنم
دسجلاةلاحو،دسجلاىلعرثؤتحورلاةلاحنأل.ًامات
نمربخيأبحورلاتجهتبااذإف،حورلاىلعرثؤت
اذإو،طاشنلاوشاعتنالابدسجلارعشةراسلارابخألا
لومخلابحورلاترعش،للعلانمةلعدسجلاتباصأ
.بائتكالاو
ًافالتخاتوهاللانعفلتخيناكنإوتوسانلانإ.٣

،ًالماكًاداحتاحيسملايفًاعمامهداحتالهنأالإ،ًايرهوج
وهو،هللانباوهف:نيتنثاالةدحاوًاتاذدجملاهلناك
.ناسنإلانباًاضيأهنيعب
همايقلهنأَّـالإ،ًادحاوناكنإو،حيسملاديسلانإ.٤

صئاصخوتافصهلتناك،ًاعمتوسانلاوتوهاللاب
،توهاللاصئاصخوتافصهلتناكف.امهنملك
ًاعبطو،توسانلاصئاصخوتافصًاضيأهلتناكامك

هتاذنعهنالعإقرطهللاتوسانلابتوهاللاداحتاةيفيك:ثلاثلالصفلا
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ناك،توهاللاةهجنمف.ةئيطخلانميلاخلاتوسانلا
الو،ٍزِّـيحبزَّـيحتياليذلا،كَردملاريغهرهوجبهللاوه
يفءيشلكنعهتاذبينغتسملاو،ضَرَعبرثأتي
اذناسنالاوهناكتوسانلاةهجنمو..دوجولا
يفدحاوناكميفَّـالإدجوياليذلا،يداملادسجلا
،ناسنإلاهيلإجاتحيامىلإجاتحييذلاو،دحاوتقو
حيسملاجايتحانأملعلاعماذه(.بارشوماعطنم
ذختادقناكهنأل،ًايرايتخاناكبارشلاوماعطلاىلإ
.)هرايتخاضحمبتوسانلا

يفتوسانلابتوهاللاداحتانأانلحضتيمدقتامم
تقولايفو،رِّـثؤميأبتوهاللارّثأتهيلعبترتيمل،حيسملا
ناكامدنعكلذلو.مئادلماكيقيقحداحتاوههسفن
،ضرألاىلعًاشئاعناكامدنعو،ءارذعلانطبيفحيسملا
هتوسانعمًادحاوهتوهالناك،ربقلايفًانوفدمناكامدنعو
،نآلاهدجميفوهولبال،كاردإلاولقعلاقوفتةيهلإةدحوب
ةدحولاهذهلثمب،هتوسانعمًادحاوهتوهاللازيال
.ةبيجعلا

ىلعتامامدنعحيسملادسجقرافيذلاواذه
تناكيتلا،ةيناسنإلاهحورلبهتوهالنكيمل،بيلصلا
ًادحتملظدقفهتوهالامأ.هتوسانرصانعنمًارصنع
:٢٣اقول(بآللهنمةعدوتسملاهحوربامكتامملاهدسجب
هدوجوف،ضَرَعبرثأتيالوزّيحبزّيحتيالتوهاللانأل،)٤٦
سفنيف،رخآناكملكيفهدوجوعنميالناكميف
.تقولا

ءاقلتنمعيطتسيال،حورلاملاعىلإلقتنانإوناسنإلاو
ناكأءاوسناسنإلانأل،ًاحيحصًاكاردإهللاكردينأهتاذ
الدودحملاو،دودحمنئاكوه،حورلاملاعيفمأةداملاملاعيف
رمألاناكاذإو.دودحملاريغنعًائيشكردينأعيطتسي
رضاحلاملاعلايف(هللاكرديملنإناسنإلانإف،كلذك
ىلعهكاردإعيطتسيالف،»سنأتملانبالا«يف)ًاعمةيدبألاو
دجملايفوهو،حيسملاتوساننأبملعلاعماذه-قالطإلا
يذلا،يحورلاتوسانلالب،يداملاتوسانلاوهسيل،نآلا
تايجاحلانمكلذريغوأ،بارشوأماعطىلإجاتحيال
وأ،برشلاولكألاىلإوعديلاجمءامسلايفدجويالهنأل(
نوكتساذكهو،)ةيدسجلالامعألانملمعيأةسراممىلإ
ًاداسجأ،تاومألانيبنممهتمايقدنع،نيسيدقلاداسجأ
سوثنروك١(وهلتالوجوزتتالو،برشتالولكأتالةيحور
٥٨-١٥:٤٢(.

توهاللاداحتاىلعنييحيسملاءاملعقلطأدقو
لّوحتوهسيلنذإدّسجتلاف،»دُّسجتلا«مسا،توسانلاب
وأرّوطتيألهضّرعتوأ،زِّـيحبهزُّيحتوأ،توسانىلإتوهاللا
يف،هذختايذلاتوسانلاعمهدوجوطقفوهلب،ُّريغت
.كاردإلاولقعلالكقوفييهلإلمعب،ةيقيقحةدحو
لب،هتافصوأهللاتاذعمضراعتيالاذهلثمدوجوو
.قفاوتلالكقفاوتيسكعلاب

اهيلعدرلاوتاضارتعالا:ثلاثلابابلا

ىرنبابلااذهيف
اهيلعدرلاوةيفسلفلاتاضارتعالا.١
اهيلعدرلاوةينيدلاتاضارتعالا.٢

درلاو،ةيفسلفلاتاضارتعالا:لوألالصفلا
اهيلع

انركذ،اهلرصحالةيخيراتوةيلقعوةينيدةلدأكانه
تبثت،يلياميفرخآلاضعبلاركذنسو،فلساميفاهضعب
هتريسنأو،انضرأىلعشاعًايقيقحًاصخشناكحيسملانأ
رمألا،انيديأبيذلاليجنإلايفةنَّـودملاةريسلاسفنيه
انلقحيكلذلو.دسجلايفًارهاظهللاوههنأىلعلدييذلا
.ميركلاهصخشةقيقحدضهّجوُيضارتعايألًانزوميقنالأ
نمهنوعمسيامبءاطسبلاضعبرثأتلًارظننكل
ًاددعنأىلإ،رمألالوأنمعيمجلارظنهّجون،تاضارتعالا
دوجوةريخألاتاونسلايفركنأدقةفسلفلايعّدمنمًاريبك
هيدلاملكبىعسيذخأمث.يحولكركنأيلاتلابو،هللا
مهفىلعهتردقمدعلامإ،ةّيحيسملاةمواقملدهجنم
كلذلو.هئاوهأوهلويمعماهئدابمضراعتلوأ،اهدئاقع
اهنألب،ةيقيقحوأةيلصأتسيلدئاقعلاهذهنأىعّدا
حار،هئاعدإقدصتبثيلو.نيينثولاريطاسأنمةسبتقم
،ودبتىتح،ءاشاماهنمفذحيوريطاسألاهذهىلإفيضي
ضعبنمةّيحيسملادئاقعللةلثامم،هرظنةهجوبسح
ىلإعجرينأنذإققدملاثحابلاىلعبجيف.هوجولا
اماذهو.يهامكةقيقحلافرعيل،ةقداصلاةيملعلابتكلا
ترثعاملكُتسرددقف،باتكلااذهبتكأنألبقهتلعف
يتلا،اهيفلؤمتاقيلعتاهعمتسردو،بتكلاهذهنمهيلع
ةّيحيسملانيبهَبشداجيإ،مهرظنةهجوبسح،اهباودارأ
هذهنممغرلاىلع،ةريخألابتكلانأُتدجوف،ةينثولاو
ةفسلفلايعَّـدمبتكنعاهتداميففلتخت،تاقيلعتلا
اهيلإُتلصويتلاةقداصلاقئاقحلاءوضىلعو.ًاريبكًافالتخا
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درلااهعمركذأمث،نيضرتعملاتاضارتعايلياميفركذأ
:اهيلعبسانملا

دسجتونشفهلإلانأدنهلايينثونمقيرفدقتعي-١
هنأو،هبةقحاللاهاياطخنمملاعلاصِّـلخيل،انشركيف
هامريذلادايصلللاق،ةبرحلابانشركبنجبقثامدنع
يتمحربًافوفحمدايصلااهيأبهذا«:بولصموهو،ةلبنلاب
تثدحهتومدنعو.تاممث.»ةهلآلانكسمءامسلاىلإ
تملظأو،ءادوسةلاهرمقلابتطاحأو،ةميظعبئاصم
.ًادامروًارانءامسلاترطمأو،راهنلاطسويفسمشلا
ىلإهدسجبدعصمث،تاومألانمانشركماقكلذدعبو
لوألاوهانشرك.اهيلإًادعاصهودهاشنوريثكو،ءامسلا
.ريخألامويلايفتاومألانيدييذلاوهو،رِخآلاوطسولاو
عابتأدحأ(انوجرأروضحيفهنأ،ًاضيأقيرفلااذهدقتعيو
دجمو،سمشلاكههجوءاضأو،انشركةئيهتلّدبت)انشرك
،ةباهموًاللذتهسأرانوجرأىنحأف،ةهلآلاهلإيفعمتجايلعلا
،كتقيقحىلعكتيأرنآلا:لاقو،ًامارتحاوًاعضاوتفّتكتو
،ةيناثكتوسانيلعرهظاوْدعف.بابرألابرايوجرأينإو
لسغو،ةعادووةمحرلزانتانشرك.نوكلابطيحملاتنأ
رداقلازيزعلاوهو،ميظعلانهاكلاوهو.نييمهربلالجرأ
هسفنمّدقيذلاعيدولالطبلاوهو،توسانلابرهظيذلا
.ةحيبذ

وه،ونشفل»ًادسجت«ضرتعملاهيمسيامنإ)أ(:درلا
دالبلانماهريغودنهلايفًافورعمناكيذلاصُّمقتلا
انثّدحييذلاونشفنأةيدنهلاريطاسألايفدرودقف.ةينثولا
امروكيفًايناثو،)ةكمس(اسيتاميفًالوأَّـلحضرتعملاهنع
اميسرانيفًاعبارو،)ريزنخ(اهازقيفًاثلاثو،)ةافحلس(
انوساراميفًاسداسو،)مزق(نامافيفًاسماخو،)دسأ(
يفًانماثو،)يرمقلاهجولا(امراثاراساديفًاعباسو،)سأف(
هنأو،)رينتسملا(اذوبلايفًاعساتو،)ملظملاهلإلا(انشرك
وهيذلا،يكلاكيفملاعلاءاهتنادنعةرشاعلاةرمللُّلحيس
.ءاملعلاضعبلوقيامك،)نمزلا(

ناسنإلاحورلاقتناوه،نوينثولادقتعيامك»صّمقتلا«و
بسح،رهطتتل،سانلاوأتاناويحلاداسجأىلإهتومدعب
ضعبيفمهتهلآلولحكلذكوهو.اهاياطخنم،مهمعز
امأ.ةصاخضارغألتاتابنلاوأتاناويحلاوأسانلا
لكفلتخيف،ةّيحيسملايففورعموهامك،دّسجتلا
.فلساممانلحضتاامك،لولحلاوصّمقتلانعفالتخالا

دنعببستانئاكلاهذهنمنئاكلكيفونشفلولحلو
هذهنمببسلكركذلانمامألاجملاعستيالو،نيينثولا
نأنودقتعيمهنإ،لاثملاليبسىلعلوقننكلو،بابسألا
لصيوءاملايفحبسينأعيطتسيلةافحلسصّمقتدقونشف
ونشفاهبحأ،ةليمجىثنأنعةرابع،هيفةصاخةعاقفىلإ
.اهبنرتقينأدارأو

ىلإنيينثولادنعًادسجتضرتعملاهوعديامدَنسُيالو
نعدونهلالوقيف.هريغةهلآلانمريثكىلإلب،هدحوونشف
.ةبعرموةفيخماهلك،ًاناويحرشعدحأيفَّـلحهنإافيس
بر«يِّـمُسهلجأنميذلاببسلاوهاذهلعلو
يفنوكيال،نوينثولادقتعيامك،ةهلآلالولحو.»تاناويحلا
.ًاضيأتادامجلاوتاتابنلايفولب،طقفتاناويحلاورشبلا
،لاوحألانمةلاحلكيفةدحاوةجردبنوكيالهنأامك
لوألالولحلانأنودقتعيمهف.ةتوافتمتاجردبنوكيلب
لولحلاو،تانئاكلاهذهضعبيفهلإلاتافصروهظوه
مثروهظوهيناثلا

ُْ
،)اناماشكل(ةلاحيفثدحامك،هلإلان

ةلاحيفثدحامك،هلإلاعْبُرروهظوهثلاثلالولحلاو
يفثدحامك،هلإلافصنروهظوهعبارلالولحلاو،)اتاراهب(
امك،لماكلاروهظلاوهسماخلالولحلاو،)امار(ةلاح
.)انشرك(ةلاحيفثدح

،نومعزيامك،عجريانشركيفونشفلولحيفببسلاو
كلملاملظهلتكشو،ونشفىلإةرمتبهذةهلآلانأىلإ
يفلحيسهنأمهدعوف،ةاتعلاكولملانمهريغو)اكنال(
لخيوهعمةاتعلاكولملاىلعو)اكنال(ىلعىضقيوناسنإ

ِّـ
ص

هنإضرتعملاهنعلوقياموهاذه.مهملظنمدالبلا
نماهلايف.مهتديقعنويحيسملاهنمسبتقايذلا»دّسجتلا«
يفونشفلولحةركفف!ةرباكمنماهلايولب،ةطلاغم
ةركفيه،هيفهصّمقتوهاهبدارملانأنعًالضف،انشرك
ملظلمهتيهاركنعسيفنتللنيينثولالايخاهغاصةيضرأ
،ةيحيسملادّسجتلاةديقعنعةركفلاهذهدعبأامو.اكنال
رهظتيتلاو،دّسجتلليفرحلاىنعملااهيفدّسجتلابدارُييتلاو
اوعيطتسيلمهلروهظلابهلزانتو،سانللةقلطملاهللاةبحم
.ةيماسلاةميركلاهتافصيفهعمقفاوتلاو،هنمبارتقالا

انشركنأنودقتعينيينثولانإنيضرتعملالوق)ب(
لخي
ِّـ

يفساسأهلسيل،هبةقحاللااياطخلانمملاعلاص
نأل،صالخلانمهمهفنيذلاىنعملاب،ةينثولاريطاسألا
بكتريناكذإ،اياطخلانمةلتكهسفنوهناك،اذهانشرك
نيينثولادنعربُتعاىتح،اهلثمهريغبكتريملًاماثآوًارورش
.»اهلدِّـسجتملارهظملاوةوهشلاهلإ«
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لخيهنإانشركنعليقذاملف،كلذكرمألاناكاذإو
ِّـ

ص
؟هبةقحاللاهاياطخنمملاعلا

انشركعابتأرظنيف،ةئيطخلانمصالخلانإ:باوجلا
اهناطلسنمررحتلاوهسيل،نيينثولاةهلآنمهريغو
وهلب،ةيحيسملايدانتامك،اهصاصقنمةاجنلاو
اذهنأل،سامغنالادودحرخآىلإةئيطخلايفسامغنالا
اهلعجيوسفنلارِّـهطي،نودقتعيامك،سامغنالانمىدملا
،سجنلاىنعملااذهضرتعملامدختساف.ةهلآلانمًابرقرثكأ
يفصالخلاىنعمنيبوهنيبضقانتلاىلإريشينأنودو
صّلخيانشركنأنودقتعيدنهلايينثونإلاقو،ةيحيسملا
كلذو،حيسملانعنويحيسملالوقيامك،اياطخلانمملاعلا
نمةسبتقممهتادقتعمنأمهنمءاطسبلاعوريفلخدُيل
.ةينثولا

ةئيطخلانمصالخلاىنعملهجيضرتعملاناكاذإامأ
صّلخيانشركنإلوقللهلعفادلانوكيامبرف،ةينثولايف
نأريطاسألايفأرقامدنعهنأىلإعجري،اياطخلانمملاعلا
هريغو)اكنال(ملظنمملاعلاصّلخيلانشركيفَّـلحونشف
هسفنيفرمضيناكو،)فلساميفانركذامك(،كولملانم
يفلخدُيلنيينثولاةهلآضعبىلعحيسملاةيصخشعلخينأ
نألب،ًايقيقحًاصخشنكيملحيسملانأنييحيسملاعور
نأهسفنهلتلَّـوس،ةينثولاريطاسألانمةسبتقمهتريس
يتلا(»ملاعلاصلخيانشرك«ةرابعريطاسألانمسبتقي
نمهريغواكنالملظنمهصيلختلصألايفاهبدصقُي
هسفنمَّـدق«ةرابعهدنعنماهيلإفيضينأو،)كولملا
امك،انشركنأعم.هليثمتديرييذلارودلانقتيل»ةحيبذ
صالخلةحيبذهسفنمِّـدقيمل،ريطاسألابنيفراعلاعيمجملعي
دقف،هتاوهشوهئاوهأعابشإلةحيبذهسفنمَّـدقلب،ملاعلا
.ةايحلاقرافىتحداسفلاوسندلاةايحشاع

،انشركنعضرتعملااهدروأيتلاةصقلاانلمأتاذإ)ج(
دهجلواحيضرتعملاف.ًايلجًاحضاوقيفلتلااهيفاندجو
اوناكنيينثولانأنييحيسملاعوريفلخدُينأةقاطلا
نولوقيامك،ملاعلاصالخلجألبلُصانشركنأنودقتعي
ًائيشركذينأهسفنتقولايفديريو.نييحيسملانعمه
بسح،قِّـفويلانشركاهبتاميتلاةيقيقحلاةقيرطلانع
هسفنربتعيىتح،هضرغنيبوةقيقحلانيبهرظنةهجو
هريوزتوهتّينءوسنعكلذبفشكف،هاوراميفًاقداص
امو؟ةلبنلاوةبرحلانيبةقالعلاامف.يردينأنودقئاقحلل
يعادلاامو؟ةبرحلالمعتسينمورويطلاداّيصنيبةقالعلا

اذهله؟»ةلبنلاب«ةملكدعب»بولصموهو«ةرابعداريإل
،ًارشحعضوملااذهيفترشُحاهنأمأ،حيحصلااهعضوموه
دنهلايفًافورعمبلصلاناكلهو؟اهيلإرظنلاتفلدرجمل
لوقيامك،اهدحونامورلادالبيفًافورعمناكمأ
.؟نوخرؤملا

،انشركاهبتاميتلاةيفيكلانعًائيشئراقلافرعيلو
ريطاسألانإلوقن،قئاقحللضرتعملاقيفلتهلحضتيىتح
،رهنئطاشىلعةرمريسيناكانشركنأتركذةيدنهلا
ىلإتقونمنودايصلااهلخديةباغئطاشلاراوجبناكو
مهدحأأطخأنأةرمثدحف،تاناويحلاورويطلاديصلرخآ
،همهسوأ،ةاورلاضعبلوقيامك،هتاصحتذفنف،ىمرملا
هتعاسلطقسف،انشركنمٍلتقمىلإ،رخآضعبلوقيامك
.تاموضرألاىلع

دايصلااهيأبهذإ«:دايصلللاقدقانشركنإلوقلاامأ
ساسأهلسيلف»ةهلآلانكسمءامسلاىلإيتمحربًافوفحم
نمسبتقادقضرتعملانأىلعليلدوهو.ريطاسألايف
يفيعمنوكتمويلا«:بئاتلاصللحيسملالوقليجنإلا
نقتيل،اهقلتخايتلاةياورلاعمقفتيامبهغاصو،»سودرفلا
.هليثمتديرييذلارودلا

تارابعنمةرابعلكىلعدرلللاجملاانلعستيالو)د(
،ةَقلتخماهلكاهنإلوقلابيفتكنكلذلو،ةيقابلاضرتعملا
تثدحانشركتومدنعهنأًاقلطمركذتملةينثولاريطاسألاف
ةهلآلاهلإهنأوأ،تاومألانيدييذلاوههنأوأ،بئاصم
لجرألسغهنأوأ،ًاعيدوناكهنأوأ،بابرألابرو
رمألا...وأ...وأ،ةرمءاضدقههجونأوأ،نيّيمهربلا
انشركسبلُينأدارأ،ضرتعملانأىلعحوضوبلدييذلا
هلَّـدحاليذلاضقانتلانممغرلاىلع،حيسملابوث
نمةسبتقمةّيحيسملادئاقعلانأءاطسبلامهويل،امهنيب
.ةينثولا

،ةرمسودرفلاكرتٌهلإاذوبنأنويذوبلادقتعي-٢
،مهاياطخنمسانلارّربيل،توسانيفملاعلاىلإءاجو
رخاوأيفو.اهببسبهنوقحتسييذلاصاصقلامهنعليزيو
ثعبناو،ليلكإةئيهبهسأربطاحأرونةتغبهيلعلزن،همايأ
نيحو.قاّرببهذنملاثمتكراصفميظعرونهدسجنم
نإ،رشباذهام:اولاق،هتئيهيفلّدبتلااذهنورضاحلاىأر
تومدعبهنأنويذوبلاءالؤهدقتعيامك.ميظعهلإالإوه
قطنةرابعرخآتناكو..ءامسلاىلإهدسجدعص،اذوب
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،ّيلععقتملاعلااذهيفتبكُترايتلاماثآلااوعد«:يهاهب
.»اهصاصقنمملاعلاصُلْخَيل

.ةيدنهلاريطاسألاهتداعكضرتعملالهاجتي)أ(:درلا
ةصقلاطسواهبَّـجزيلاهنمةرابعسابتقاوههلعفياملكو
بوثاهسبلُيلاهراتخايتلاةيصخشلانعاهفيلأتديرييتلا
ىلإدنسينأعَّـروتيالةصقلاكلتفيلأتليبسيفو.حيسملا
لب،اهبقطنتملًالاوقأو،اهلمعتملًالامعأةيصخشلاهذه
يفلخديلكلذو،ضراعتلالكاهتايحعمضراعتتًةايحو
نألب،ًايقيقحًاصخشنكيملحيسملانأنييحيسملاعور
راعتساًالثمف.ةينثولاريطاسألانممهتداقاهسبتقاهتريس
اهغاصو،»صّمقت«ىنعمبريطاسألايفةدراولا»َّـلح«ةملك
ءامسأًالهاجتم»توسانيفءاج«:يحيسملابولسألايف
صّمقتوألحدقاذوبنإريطاسألاتلاقيتلاتانئاكلا
انهنحنهركذن،ءارقلانعهافخأوهلهاجتامنكلو،اهيف
َّـلحاذوبنأريطاسألاهذهيفءاجدقف.ةقيقحلامهلىلجتتل
...درقيفًاريخأو،نهاكيفمث،ضيبأليفيفمث،دسأيف
!!

ّرربيلملاعلاىلإىتأهنإلاقاذوبنإهلوقف،كلذنعًالضف
هنوقحتسييذلاصاصقلامهنعليزيو،مهاياطخنمسانلا
ماظنضفردقناكاذوبنأل،قالتخاضحموهاهببسب
ناسنإلاىلعبجيهنأبىدانو،ًاماتًاضفرةيرافكلاحئابذلا
كلذلعفيالنمنأو،هئاوهأوهتاوهشقوفهسفنبيقترينأ
تناككلذلو.»انافرنلا«روطوهو،عبارلاروطلاىلإيقتريال
أجلموًارونمكسفنألاونوك«:يههعابتألةريخألاهتاملك
لدتتاملكلاهذهو.»مكسفنأريغباوذولتالو،ًانيصح
نعلوئسمناسنإلكنأوه،هأدبمنأىلعحوضوب
هلرفكيوأهماثآهنعلمحينمكانهسيلهنأو،هلامعأ
.اهنع

ةيفيكلانعًالصفانلفلؤينأضرتعملاتافاذاملىرتو
،هلايخهناخله!؟اهبهصّلخوأملاعلانعاذوباهبرّفكيتلا
،انشركتومنعهركذامانعماسمىلإديعينأيشخمأ
عوضومكرتينأنسحتسامأ،ريوزتلاوقيفلتلابهمهتنالئل
لقنيالنيمأبتاكهنأانعوريفلخدُيل،ًابناجاذوبتوم
نأنحنجتنتسنلوأ،ًالعفهأرقامالإريطاسألانمانيلإ
رخآًائيشوانشركةريسنمًائيشاوسبتقالئاوألانييحيسملا
امنكلو!؟حيسملاةصقنينثالانماونَّـوكو،اذوبةريسنم
.يهامكةقيقحلااوفرعيل،ءارقللانههركذن،ضرتعملاهافخأ
همسادادحدارأ،اقابةدلبيفاذوبناكامدنعهنإليقدقف
محللااذهاذوبلكأاملو.ًامحلهلمدقف،همركينأادنوشت

.تءاجدقهتعاسنأنقيأوهئاعمأيفديدشملأبَّـسحأ
ضميملو،ملاعلااذهنمهقالطنابلّجعهنألدادحلاركشف
هدسجهعابتأذخأف.تامىتحكلذىلعليوطتقو
،ًاقالطإهدسجيفرثؤتملرانلانكلو،مهتداعكهوقرحيل
رانلاتمهتلاعباسلامويلاةياهنيفو،مايأةعبساهيفهوكرتف
.هتقرحأوهدسج

نإو،تلّدبتدقاذوبةئيهنإضرتعملالوقنأامك)ب(
قالطإلاىلعساسأهلسيل،ميظعرونبءاضأدقهدسج
»رون«ةملكهيفتدرويذلاديحولاعضوملاو.ريطاسألايف
هلذأوهدسجىلعاذوباسقامدعبو«:وه،اذوبةريسيف
،نظيناكامكرهطتتملهسفننأدجو،فشقتلاودهزلاب
.لبقنملعفتتناكامكءاوهألاىلإليمتلزتملاهنألب
ملهنكلو.داتعملاكهماعطىلإداعوفشقتلاودهزلاكرتف
،فواخملاوكوكشلاهعزانتتتذخأىتحًاليوطثبلي
.هيعسنعلدعيوهتيبىلإدوعينأيفراكفألاهرواستو
ًامويكانهثكمو،ةرجشراوجبمويتاذسلجًاريخأو
،رمقلاغزباذإىتح،هسفننيبوهنيبيلخادعازنيفهلمكأب
نمثعبنيالةايحلاءاقشنأهئبنيقحلارونهيلعقرشأ
ةعاطتسايفهنأو،اهئاوهأوسفنلاتابغرنملب،دسجلا
ةفاقثلابكلذو،اهلًادبعالهسفنىلعًاديسنوكينأناسنإلا
ودبيكلذلو.»هسنجينبعمصالخإلابكولسلاوةيحورلا
يفناكو،رونهيلعقرشأاذوبنأأرقامدنعضرتعملانأيل
ةثداحرَّـكذت،هيلإحيسملاةيصخشدنسينألبقنمهتّين
عضونأدعب،ليجنإلانمضرتعملااهسبتقافحيسملاِّـيلَجت
نماهيلععلخيحارمث،حيسملامسانعًاضوعاذوبمسااهيف
حبصأاذوبنإلاقف،يدنهلالامجلاعمقفتيامهلايخ
دقهنأ،نييحيسملاعوريفلخدُيل،قاّرببهذنملاثمتك
.اهسفندنهلادالبنمةيقيقحةروطسأمهللقن

دعص«ةرابعةيدنهلاريطاسألانمسبتقأهنأامك)ج(
حيسملاةمايقةثداحليجنإلانملقنمث،»ءامسلاىلإاذوب
اهيفعضونأدعب،ءامسلاىلإهدوعصوتاومألانيبنم
ةمايقنأنييحيسملامهويل،حيسملامسانمًالدباذوبمسا
نمةقورسماهنأو،باوصلانماهلبيصنالحيسملا
ةرابعاهيفتدرويتلاةياورلانكل.ةيدنهلاريطاسألا
ءوسلضرتعملااهافخأيتلاو،»ءامسلاىلإاذوبدعصو«
،ةنامألاوصالخإلانمهغلباملضفب،اذوبنأيه،هتّين
نمامهنمنيتنثإ،تاجردثالثنمًامّلسهمامأىأر
،ضرألاّسميمّلسلالفسأناكو.ةضفنمةثلاثلاو،بهذ
ثّدحتوهللاىأروهيلعاذوبدعصف،ءامسلاّسمتهتمقو
سانلاةيادهيفهلمعفنأتسأوضرألاىلإداعمث،هعم
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دعبهنأًاقلطمةيدنهلاريطاسألايفدريملهنأامك.مهداشرإو
هنأوأ،توباتلاءاطغحتُفوأ،نافكألاتّلحنااذوبنفُدام
ليجنإلانملوقنماذهلكف،ءامسلاىلإهدسجبدعص
.ًاناتهبوًاروزاذوبىلإدنسمو

نمّملأت،زوماتهلإلانأنودقتعينويروسلاناك«-٣
يدافلاوبولصملاهنوعدياوناككلذلو،سانلالجأ
ناكو.هتومىركذبةنسلكنولفتحياوناكامك،صلخملاو
دقاهاساقيتلامالآلانإفمكبرباوقث:سانللنولوقيهتنهك
.»صالخلاانلتبلج

الأ؟ريوزتلانمضرتعملاهديفييذلاامىرُت:درلا
هبحاصضّرعيوًامويفشكُينأدبالريوزتلانأيردي
نمكانهسيلهنأًالدجانضرفولو؟ناوهلاوةلذملل
ءاطسبلالهجلغتسينأفرشلانملهف،هريوزتفشكي
فرعيالناكنإو؟ءاشيامكمهبللضيل،ريطاسألاب
ذخأينأةباتكلايفةهازنلاطورشنملهف،ىنعمفرشلل
؟هريغىلإاهدنسيو،حيسملانعسدقملاباتكلالاوقأ

نيببتكلارشتنتنأحمسيذلاهللاركشننحنو
سانلانمةئفىلعًارصاقسيلملعلاحبصأىتح،انينارهظ
عمسيلف.ًاعيمجسانلالوانتميفحبصألب،ىرخألانود
ةريسنإضرتعملاانللوقييتلا(زوماتةروطسأنذإءىراقلا
ةيملعلارداصملاقثوأنعًالقنكلذو)اهنمةسبتقمحيسملا
وأةعارزلاهلإنيينثولامظعمدنعربتعُيزومتناك.اهقدصأو
روهظبموقيوأّىلجتيهنأنودقتعياوناككلذلو،عيبرلا
ىلعًءانبوهف.اهلوبذبتوميوأيفتخيهنأو،تاتابنلا
نودقتعياوناكو.ماعلكةرمتوميوموقيناك،مهتديقع
فلتختانهو-اهبنرتقاوراتشإهتخأبحأزوماتنأًاضيأ
،هتلتقاهبنرتقاامدعبهنإةياورلوقتف،كلذيفتاياورلا
.هيلعًاديدشًانزحتنزحكلذدعباهتميرجبترعشاملو
يتلايهةعذاللاسمشلاةرارحنإىرخأةياورلوقتو
،ةيناثلامأةقداصلايهىلوألاةياورلاتناكأءاوسو.هتلتق
،يلفسلاملاعلاىلإماعلكلزنتراتشإنإلوقتامهيتلكناف
مايأيفو.عيبرلالصفيفهدعصُتىتحزوماتعمثكمتو
تايناعنكلانهعمو،تايروسلاتناكهتومىلعةحانملا
ٍثارمبهنيثريو،هيلعًانزحنهرعشنقلحي،تايروشألاو
،ًاراحًءاكبهيلعنيكبيّنككلذلو،نهسوفنعماجمبذخأت
يفهلاثمتةنهكلانفديىتحرمتسيءاكبلااذهناكو
نملستسيو،نحرفيونبرطيَّـنكهروهظدايعأيفو.هلكيه
.طرشوأديقالب،هتاوهشودسجلاءاوهأل

لجأنمملأتزوماتنإلوقلانأانلحضتي،مَّـدقتامم
نإو،بولصملاويدافلاوصلخملاىعدُيناكهنإو،سانلا
،قالتخاضحموءاعداوه،مهيلإصالخلاتبلجدقهمالآ
قئاقحلاهيوشتىلإفدهتاهنأل،ةعينشةيبدأةميرجو
الهنإف،هللاًاركشنكلو.مهدئاقعيفءاطسبلاكيكشتو
نأل،هتديقعةهجنمكشيأيقيقحنمؤمىلإبرستي
،سانلاتامجهاهعزعزتنأنمتبثأاهقدصىلعةلالدلا
.ًاعمنيطايشلاوةسلابألاتامجهوأ

،حيسملالبقبتكدق،نانويلاباّتُكلادحأناك«-٤
،سوساقوقلبجىلعةنهكلاهبلصصخشنعةياور
يعادبو،حرُجدقسانلابونذببسبهنأاهيفءاج
دهُطضاهنأو..اوفُشدقهدلجوهبرضبو،قحُسدقمهنايغط
.»لملمتينأنود،نهُتماوملأتو

وه،»سوساقوق«ضرتعملاهيّمسييذلالبجلانإ:درلا
،كانهبلُصهنإهنعلاقيذلاصخشلاو.»زاقوقلا«لبج
.»هيتيمورب«ةياورلايفىّمسملاوه

ذهبتاكنإ:لوقن،يهامكةقيقحلائراقلافرعيلو
نأشنمّطحينأ،هييردنأذاتسألاركذامك،دارأةياورلا
نأو،همايأيفنانويلادالبدوستتناكيتلا،ةقلطملاةطلسلا
يفةيحضتلاىلعسانلاّثحينأو،اهراضمواهئواسمرهظُي
نأىأتراف.ةيطارقميدلاباوعتمتيل،اهتضهانمليبس
،هئادعأىلعءاضقلايف»رتيبوج«دعاسامدعب»هيتيمورب«
نأل(هيلع»رتيبوج«دقح»ةهلآلابر«زكرمىلإهبءاقترالاو
مزعو)مهنوؤشيفمهدعاسيوسانلابحيناكهيتيمورب
رهظأو»هيتيمورب«هضراعف.هعمسانلاكالهإوهكالهإىلع
هنمصّلختيلو.هيأرىلعرصأ»رتيبوج«نكل.هأطخهل
اذهناكف،هبيذعتب»ناكلف«رمأو،زاقوقلالابجىلعهبلص
جاهأكلذدعبو،همسجيفرانلابىّمحمًاديدحسرغي
هيتيموربلظو.همحلقّزمتتناكف،هيلعروسنلا»رتيبوج«
.لقرههذقنأىتح،لاحلاهذهىلع

حيسملاتومنأىلإةفاضإلابهنأانلحضتي،مدقتامم
هنعدهشدقو،ةيحيسملايفيلصأوهسانلانعةرافك
»هيتيمورب«ةياوربتاكروهظلبق،ميدقلادهعلايفهللاءايبنأ
بلصةثداحنعفلتختةياورلاهذهنإف،نينسلاتائمب
نأبنظلكىلعيضقييذلارمألا،ةريثكهوجونمحيسملا
هسفنمّدقحيسملاف.ةروكذملاةياورلانمةسبتقمةثداحلاهذه
.هنعًامغرتومللقيسفهيتيموربامأ،تومللهرايتخاب
هيتيموربامأ،سانلااياطخنعةرافكتوملاَلِبَقحيسملاو
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نأةياورلافلؤمرَّـوصتامو.امناسنإاياطخنعْتُميملف
يفرارحألانمريثكهلمعيوهلمعاموه،هلمعدقهيتيمورب
سانلاريغوأسانلانِمنَمنكل.ناكمونامزلك
؟حيسملاهلمعاملمعينأعيطتسيوأعاطتسا

)توملامدعوأ(ءاقبلاهدحوهليذلاوههنأعموهف
لب،نيسيدقسانأنعسيل،ةيدفهسفنمّلسينأيضر
،اهتبوقعوةئيطخلاةطلسنممهذقنيل،رارشأةاصعنع
امأ.ًاضيأةيدبألايفو،ملاعلااذهيفهللاعمقفاوتللمهلّهؤيو
قحُسو،سانلابونذببسبحرُجهيتيموربنإلوقلا
لوقنموهو،ريطاسألايفساسأهلسيلفمهنايغطيعادب
لبقحيسملابلصنعاهبىدانيتلا،يبنلاءايعشإةوبننع
ىلعبجاولانمناكو.)٥٣ءايعشإ(نينسلاتائمبلقره
نأ،سدقملاباتكلابولسأريعتسينأدارأاذإ،ضرتعملا
و،ةيطارقميدلانعهعافدببسبحرُجهيتيموربنإ«:لوقي
قئاقحلارّوزينأءاشهنكل.»اهلهصالخإببسبقحُس
ىلإاهدنسيوحيسملانعتليقيتلاتايآلاذخأيف،ةتباثلا
نمةقورسمةيحيسملادئاقعلانأءاطسبلامهويل،هيتيمورب
!ةميدقلاريطاسألا

،سيريزوأهلإلانومرتحينييرصملاءامدقناك«-٥
لجأنمةحيبذسفنلاميدقتللاثممظعأهنوّدعيو
.»ةيدبألاةايحلااولانيل،سانلا

قثوأنعًالقنسيريزوأةروطسأيلياميفركذن:درلا
هتخأبحأسيريزوأنأنييرصملاءامدقمعز:رداصملا
،مهءانهوسانلاريخبحيناكهنأو،اهبنرتقاوسيزيإ
هنأو،مهلهجومهرقفنممهذاقنإلهعسويفاملكلمعيو
رشنيوسانلانوؤشدقفتيل،دالبلاءاجرأعيمجفوطيناك
لكلًاودعناك)تس(هاخأنكلو.مهنيبةراضحلاوءاخرلا
دلبنعسيريزوأبايغةصرفزهتنيناككلذلو،ءانهوريخ
صرحالولو،اهيفةحلاصلاهلامعألكىلعيضقيو،ام
.لامعألاهذهلكىلعىضقدقناكل،اهرهسوسيزيإ
فرعف،هسفنسيريزوأىلعءاضقللةليحيفرّكفًاريخأو
،ًامامتمجحلااذهبًاقودنصلمعو،همسجمجحامةقيرطب
،ةميظعةميلوىلإهعمهذخأمث.ةميركراجحأوبهذنم
نيبثيدحلالوادتءانثأو،سيريزوأاهيلإًاوعدمناك
،قودنصلااذهيطعينأدادعتساىلعهنإلاق،نيرضاحلا
ذخأف.ًامامتقودنصلامجحلثمهمسجمجحناكنمل
مهنكلو،رخآلادعبًادحاوقودنصلانوبرجينورضاحلا
سيريزوأمدقتًاريخأو.مهنمًادحأبسانيالهنأاودجو
قودنصلا»تس«قلغأف،هظحبّرجيلقودنصلايفدقرو

دعبو.رحبلاىلإرهنلاهلمحف،رهنلايفهبىقلأو،لاحلايف
ىلإاهتداعأو،اهجوزةثجىلعسيزيإترثعنمزلانمةدم
»تس«ىتأف،سروحاهنباةرايزلتبهذامموييفو.رصم
تناكاهنإليق(ةريغصًاعطقاهعّطقوسيريزوأةثجذخأو
٧٢تناكاهنإليقو،ةعطق٤٢تناكاهنإليقوةعطق١٤
سيزيإتملعاملف.ةقِّـرفتمتاهجيفاهبفذقو،)ةعطق
لكنفدتو،اهجوزةثجءازجأنعثحبتتذخأ،كلذب
رش»تس«نممقتناسروحربكاملو.هيلعرثعتءزج
هلإحبصأو،يلفسلاملاعلايفشاعدقفسيريزوأامأ.ةمقن
هيلعتكبسيريزوأتاماملهنإىرخأةياوريفو.تاومألا
ىلعماقكلذلو،هقودنصىلعاهعومدتطقسف،سيزيإ
نأاهريغةياوريفو.ضرألاىلعةيناثةرمشاعو،روفلا
تناكو،ناضيفلاتقويفماعلكقرغيناكسيريزوأ
.قرغلانمهلشتنتلقامعألاىلإلزنتهتخأ

حيسملاتومنأىلإةفاضإلابهنأانلحضتي،مّدقتامم
هنعدهشدقو،سدقملاباتكلايفيلصأسانلانعةرافك
نإف،نينسلاتائمبهثودحلبقميدقلادهعلايفهللاءايبنأ
فالتخالالكفلتختسيريزوأنعتليقيتلاريطاسألا
يذلارمألا،حيسملاتومنعسدقملاباتكلاهركذاَّـمع
.ريطاسألانعَلِقُندقهتومربخنأبنظلكىلعيضقي
الفةهازنلامزلينأضرتعملاىلعبجاولانمناككلذلو
،ةايحلااولانيلسانلالجألةحيبذتامسيريزوأنإلوقي
اهنأنييرصملاءامدقمعزيتلاةيقيقحلابابسألالوقيلب
روِّـزينأ،هتئيشمأوسأامو،ءاشهنكلو.هتومىلإتّدأ
،سيريزوأىلإديرفلاحيسملالمعدنسُيف،ةتباثلاقئاقحلا
ريطاسألانمةقورسممهدئاقعنأنييحيسملاءاطسبمهوُيل
!ةينثولا

The(باتكيفدرو«-٦ Mystery of Jesus' Life(نأ
هبشيناسنإخيراتىلعةيرصملاراثآلانيباورثعءاملعلا
.هبشلالك،هتمايقوهتوموهتايحوهدلوميفحيسملا
قباسلاريطاسألانمةسبتقمحيسملاةريسنكتملنإكلذلو
.»ناسنإلااذهةريسنمةسبتقمنوكت،اهركذ

بوعشلانممهريغو،نييرصملاءامدقخيرات:درلا
.ناسنإلااذهلثمنعةراشإةيأنمولخي،ةثيدحلاوةميدقلا
،يلايخناسنإوهلب،ًايقيقحًاناسنإسيلهنأدكؤملانمف
نأءاطسبلاعوريفلخدُيلباتكلااذهفلؤمهتغايصبماق
تبثياممو.نييرصملاءامدقخيراتنمةسبتقمحيسملاةريس
هفلؤمنأاندجوو،روكذملاباتكلاىلاانعجراننأ،ًاضيأكلذ
ءاسنولاجرءامسأ،ناسنإلااذهلهفصويفلمعتسادق
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ةفورعمنكتمل،تاداعوديلاقتوةمظنأىلاراشأامك،دالبو
ةعبَّـتموةفورعمتناكلب،قالطإلاىلعرصميفةعبَّـتموأ
علّطأهنأىلععطاقليلداذهو.اهدحونيطسلفدالبيف
ةصقاهنمغاصمث،ليجنإلايفةنَّـودملاحيسملاةريسىلع
نوخيامك،هتمهميفقيفوتلاهناخاذكهو!موعزملاهناسنإ
نع،يردينأنودهسفنبفشكو،نيعّدملانمهريغ
.هتينءوسوهريوزت

اذإاننإ،ةفلاسلاتاضارتعالاىلعماعٍدرك،لوقنًاريخأ
رافسألوأيفةدراولا،رشبلاعمهللاةلماعمءدبىلإانعجر
ءاوح)ناطيشلاوأ(ةّيحلاتوغأامدعبهنأاندجو،ةاروتلا
يرحلابوأ(ةّيحللىلاعتلاق،هللاةيصوةفلاخمىلع
روهظلبقيأ(هتجوزومدآنمعمسمىلع)ناطيشلل
ِكَنْيَبًةَواَدَعُعَضَأَو«:)ةديدعلايجأبضرألاىلعةينثولا
ملٱَْنيَبَو

)ةأرملالسنيأ(َوُه.اَهِلْسَنَوِكِلْسَنَْنيَبَو،ِةَأْرَْ
.)٣:١٥،١٦نيوكت(»ُهَبِقَعَنيِقَحْسَتِتْنَأَو،ِكَسْأَرُقَحْسَي

يحولابليقدقف،ناطيشلاءامسأنممسا»ةيحلا«و
حلٱ«:هنع

ْ
لٱُةَّـَي

ْ
ملٱُةَميِدَق

ُّلِضُييِذَّـلٱ،َناَطْيَّـشلٱَوَسيِلْبِإُوُّعْدَْ
لٱ
ْ
ًاناطيشةيحلانومسيًاضيأبرعلاو.)١٢:٩ايؤر(»ُهَّـلُكََملاَع
ىلعمسالااذهقلطيو.)٣٣٨صحاحصلاراتخم(
دقو.ليلضتلاوعادخلانمهبرهتشاامببسب،ناطيشلا
:نينمؤملللاقف،ةقيقحلاهذهىلإيحولابلوسرلاراشأ
حلٱِتَعَدَخاَمَكُهَّـنَأُفاَخَأيِنَّـنِكٰلَو«

ْ
اَذَكٰه،اَهِرْكَمِبَءاَوَّـحُةَّـَي

لٱِنَعْمُكُناَهْذَأُدَسْفُت
ْ
يفيِتَّـلٱِةَطاَسَب ملٱِ

سوثنروك٢(ِ»حيِسَْ
رمألابسيل،ءاوحعمناطيشلامالكنأامك.)١١:٣
،ءاملعلانمهريغوجدولرفيلوأريسلادهشدقف،بيرغلا
.سانلاضعبعماهثُّدحتو،اهلمعوحاورألادوجوب

باتكلااهنممجرُتيتلاةيلصألاةغللايف»لسن«ةملكو
ةيبرعلاةغللايفو،درفملالبعمجلااهبدصقُيال،سدقملا
امأ.)٦٥٧صحاحصلاراتخم(»دلولاوهلسنلا«ًاضيا
تمجرُتىرخأةملكةيلصألاةغللايفهللمعتسُيف،عمجلا
كلذلو»Seeds«ةيزيلكنالاىلإو»لاسنأ«ةيبرعلاىلا
سيلودحاوصخش،ةيآلاهذهيفةأرملالسنبدوصقملاف
ةقيقحلاهذهىلايحولابلوسرلاراشأدقو.نيريثكًاصاخشأ
ملٱاَّـمَأَو«:لاقف

)هللاةطساوب(ْتَليِقَف)ةكربلابةصاخلا(ُديِعاَوَْ
يف يفَوَميِهاَرْبِإ«ِ يفَو«ُلوُقَيال»)درفملاب(ِهِلْسَنِ ُهَّـنَأَك»ِلاَسْنَألٱِ
يف«َو.ٍدِحاَوْنَعُهَّـنَأَكْلَب،َنِيريِثَكْنَع َوُهيِذَّـلٱ»َكِلْسَنِ
ملٱ
هللاوهحيسملافصوبكلذو،)٣:١٦ةيطالغ(»ُحيِسَْ
.ةيدبأةايحمهيطعيومهكرابيل،سانلانيبرهاظلا

نذإ،ةأرملاىلإسيلولجرلاىلإبسنُيلسنلانأامبو
يذلانأىلإةراشإ،لجرلانودةأرملاىلإانهلسنلادانسإف
يرحلابوأ،لجرنودةأرمانمدلوُيس،ةيحلاسأرقحسي
.ءارذعنمدلوي

سأرقحسيحيسملانأةوبنلاهذهنمحضتيو
قْحَسو.حيسملابقعقحسيناطيشلانأو،ناطيشلا
قْحَسو،يدبألاكالهلايرحلابوأماتلاءاضقلاهانعمسأرلا
انعجراذإو.ةيضرألاةايحلاءاهنإىتحبُّقعتلاهانعمبِقعلا
،ًامامتتققحتدقةّوبنلاهذهنأاندجو،ليجنإلاىلإ
نعهريفكتب،نينمؤملانعناطيشلاناطلسعزنحيسملاف
:٤بوقعي(هيلعراصتناللةيفاكلاةوقلامهئاطعإومهاياطخ
رخآيفًاماتًءاضقًاضيأهيلعيضقيسهنأنلعأامك،)٧
بَّـقعتيناكهبناجنمناطيشلاو.)٢٠:١٠ايؤر(روهدلا
ةرملا،هدضءاسؤرلاوكولملاجّيهيناكف،هتدالوذنمحيسملا
.)٣٠-٤:٢٨اقول،١١-١٧،٤:١-٢:٧ىتم(هولتقيلةرملادعب
لاقتناةعاسنأل،تارملاهذهنمةرمةيأيفحلفيملهنكلو
.كاذنيحتءاجدقنكتمل،ملاعلااذهنمحيسملا

ناطيشللحيسملاحمس،ةعاسلاهذهتءاجامدنعنكل
نأاودارأدقاوناكامحيسملاباولعفيل،هتداعكرارشألاريثينأ
نأمهلناكامًاعبطو(هوبلصوهوذخأف.لبقنمهولعفي
ناطلسلاهلناكو،هلًاكلمتناكهتايحف،هنعًامغرهوبلصي
هذهحيسملازهتنادقو.)اهميلستمدعواهميلستيفقلطملا
قلطملاهلامكرهظأو،لبقنماهريغزهتناامك،ةصرفلا
مهرورشنممغرلاىلع،رشبللاهلةياهناليتلاهتبحمو
ميلستيفهحاجنيفىتحناطيشلانإفكلذلو.مهماثآو
لوبقبهنأل،هضارغأيفًاماتًالشفلشفدق،تومللحيسملا
بذتجاو،ًاماتًءاضقةئيطخلاىلعىضقدق،بلصللحيسملا
ةئيطخلانممهنمنينمؤملاررحو،اهلليثمالةوقبرشبلاهيلإ
نهذنعبيغيالأوجرنةبسانملاهذهبو-ًايدبأًاريرحت
دضسانلاةراثإىلعىوقيلنكيملناطيشلانأءىراقلا
ناطيشلانأل،هلتقيفلبقنمةبغرمهيدلنكتملولحيسملا
ًابغارناسنإلااذهناكاذإالإ،رشلالمعىلإًاناسنإعفديال
.لبقنمهلمعيف

قحسيصخشةأرمانمدلويسهنإ٣:١٥نيوكتلوقي
ىلعوهيلعيضقيرخآريبعتبوأ،)ناطيشلاوأ(ةيحلاسأر
رشبلانمدحاوكانهسيلهنأامبو.ًاماتًءاضقهناطلس
ذإ،ًاعيمجمهبلغدقناطيشلانأل،ةمهملاهذهبمايقلاعيطتسي
كانهسيلهنأامبو،ةئيطخلايفهعادخوهركمبمهطقسأ
نأل،ةروكذملاةمهملابمايقلاعيطتسيةكئالملانمدحاوًاضيأ
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ةفيعضوةصقانةدودحملاقئالخلاو،ةدودحمقئالخةكئالملا
صخشلانأيفكشالنذإ،ةئيطخلايفطوقسللةضّرعمو
،ناطيشلاسأرقحسيوةأرملانمدلويسهنإهنعليقيذلا
ىلعئطخيالهسفنتقولايفو،هتردقلّدحالنئاكوه
نمموصعملاو،ءيشلكىلعرداقلانأامبو.قالطإلا
امبو.هللاوهصخشلااذهفنذإ،هدحوهللاوه،ةئيطخلا
وأ،اهنمةيناسنإةعيبطذخأيسوهفنذإ،ةأرملانمدلويسهنأ
ىلإديدجلادهعلايفلوسرلاراشأدقو.اهنمدسجتييرحلاب
يفُدالْوَألٱَكَراَشَتْدَقْذِإَف«:لاقف،ةقيقحلاهذه للٱِ

دلٱَوِمْحَّـ
ِمَّـ

َديِبُيْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأ)حيسملايأ(َوُهََكَرتْشٱ
ملٱِب
لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذ)بيلصلاىلعهتوميأ(ِتْوَْ

ْ
ُناَط

ملٱ
ملٱَنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱَكِئٰلوُأَقِتْعُيَو،َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ

اوُناَكِتْوَْ
هتاَيَحَّـلُكًاعيَِمج َحتِْمِ

ْ
لٱَت

ْ
.)١٥و٢:١٤نييناربع(»ِةَّـيِدوُبُع

ُهَنْبٱُهللاٱَلَسْرَأ،ِناَمَزّلٱُءْلِمَءاَجاَّـَملْنِكٰلَو«:ًاضيألاقو
َحتًادوُلْوَم،ٍةَأَرْمٱِنِمًادوُلْوَم

ْ
َحتَنيِذَّـلٱَيِدَتْفَيِل،ِسوُماَّـنلٱَت

ْ
َت

َلاَنَنِل،مهاياطخببسبتوملابمهيلعيضقييذلا(ِسوُماَّـنلٱ
ةيحورلاةيرحلانمهعبتيامو)٥و٤:٤ةيطالغ)»َيِّـنَبَّـتلٱ
.ةيدبألاةايحلاو

نيريثكءايبنأنأاندجو،ةاروتلاةعلاطميفانمّدقتاذإف
،ةنس٧٥٠وةنس١٠٠٠نيبحوارتتةدمبداليملالبقاوأبنت
مدقأامنيب،سانلانعريفكتلابهمايقوهللادّسجتنع
وهو،هيف)صّمقتوأ(ّلحًاهلإنإنوينثولالوقي،صخش
ةقيقحف.طقفم.ق٥٠٠ةنسىلإهخيراتعجري،انشرك
ىتح،بسحفهلسرروهظبرهظتمل.حيسملايفهللادسجت
ملاعلايفتناكيتلا،ةينثولانمتسبُتقااهنإلوقلازوجيناك
اوناك،ًاضيأميدقلادهعلايفهللاءايبنأنإلب،مهروهظلبق
نعةركفةيأروهظلبقنمةحضاوتايآباهنعاوأبنتدق
نيبحوارتتةدمبءايشأوأصاخشأيفنيينثولاةهلآلولح
نأب،نظلللاجمكانهسيلكلذلو.ًابيرقتةنس٢٥٠و٥٠٠
لوقيامك،ةينثولانمهللادّسجتعوضوماوسبتقادقلسرلا
.نوضرتعملا

يزستؤالواذوبوانشركنأنوينثولادقتعي-٧
نعنويحيسملالوقيامك،ىراذعنماودلُودقتشدرازو
ةدالولاةركفاوسبتقامهنأىلعلدييذلارمألا،حيسملا
.نيينثولانمةيوارذعلا

لثم،ءارذعنمحيسملاةدالوةقيقحنا)أ(:درلا
ناكىتح،طقفحيسملالسرروهظبرهظتمل،هدّسجتةقيقح
لبقملاعلايفتناكيتلاةينثولانمتسبُتقااهنإلوقلازوجي
،اهنعاوأبنتميدقلادهعلايفهللاءايبنأنألب،اهروهظ

،حوضولالكةحضاوتايآب،هدسجتنعمهئبنتبناجب
ىراذعنمنيينثولاةهلآةدالوبداقتعايأروهظلبقكلذو
لٱاَه«:يبنلاءايعشإلاقدقف،ًابيرقتةنس٢٥٠ـب

ْ
َحتُءاَرْذَع

ْ
ُلَب

ءايعشإ(»)انعمهللايأ(َليِئوُناَّـمِع«ُهَمْسٱوُعْدَتَوًانْبٱُدِلَتَو
حيسملالسرنأبنظلللاجمكانهسيلكلذلو.)٧:١٤
امك،ةيوارذعلاحيسملاةدالوعوضومةينثولانماوسبتقادق
.نوضرتعملالوقي

نمنيربتعملاافيسوامهاربنا،كلذبًانيقيانديزيامو
نمدلُوهنإامهاربنعليق،دونهلادنعةهلآلارهشأ
،ةياورلوقتامك،ستوللاةرهزيف،مظعألاحورلا»نامعارب«
نعليقو.ىرخأةياورلوقتامك،ةيبهذلاةضيبلايفوأ
سينفتوتسناو.رجفلابنامهاربنارتقانمدلُوهنإافيس
نارتقانماودلُومهنإليق،نييرصملاةهلآسيريزواوسيزياو
مهنإليقدقف،ةهلآلايقابعملاحلااذكهو.ضرألابءامسلا
يذلارمألا،رخآلاضعبلابتانئاكلاضعبنارتقانماودلُو
،حيسملاةلاحيفانيدلةفورعملاةيوارذعلاةدالولانأىلعلدي
اذامف،لكعمو.قالطالاىلعنيينثولادنعةمولعمنكتمل
تدلُوهتهلآضعبنأدقتعينيينثولانمرفنناكولانريضي
دنعىراذعلانأنايدألابتكنمملعننحنو،ىراذعنم
نهسفنأنفقوو،نجوزتيمليتاللاتانئاكلانه،نيينثولا
ةنهكللنهضرعنملسيَّـنكو،تاهلآلاوةهلآلاةمدخىلع
يذلارمألا،تاهلآلاوةهلآلاهذهةاضرمءاغتباةنهكلاريغو
ةيوارذعلاحيسملاةدالونوكتنأًاقلطمهعملقعُيال
كلذنعًالضف.نيينثولاتاداقتعانمتسبتُقادقةرهاطلا
ذاتسأكنرهلثم،مهسفنأةيحيسملاءادعأدهشدقف
دقنذاتسأيزاولو،نيلربةعماجبيخيراتلاتوهاللا
نمحيسملاةدالونا،سنارفيدجلوكةعماجيفةيحيسملا
نمةلوقنمتسيلاهنأو،سدقملاباتكلايفةيلصأءارذع
The(.نايدألانمنيديأ Virgin Birth of Christ p.(
اذهبدقتعينيينثولانمرفنلااذهناكولانريضياذامو
ملءارذعنمحيسملاةدالوعوضومنأملعننحنو،داقتعالا
هيلإتراشأًاضيأةاروتلانإلب،بسحفليجنإلايفدري
سانلانمرفنلااذهداقتعالبقيأم.ق٧٥٠ةنس
.هالعأانركذامكةنس٢٥٠ـبةموعزملاةيوارذعلاةدالولاب
نمدلُوحيسملانأىلعّصننآرقلانإفكلذنعًالضف
.ءارذع

اوناكنيينثولانأبلوقلانإفكلذنعًالضف)ب(
دق،ضارتعالايفمهؤامسأةروكذملاصاخشألانأنودقتعي
ماهتاطقفهبديرُأ،قَّـفلملوقوه،ىراذعنماودلُو
هنأل.ةينثولانممهدئاقعسابتقابلئاوألانييحيسملا
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نعاهتباتكبةذتاسألارهشأماقيتلابتكلاىلإعوجرلاب
ناك)ملظملاهلإلاوأ(انشركنأانلحضتي،ةينثولاريطاسألا
.»يكافيد«ةيناثلاهتجوزنم»اقيدوساف«هيبألنماثلانبالا
ًاميعزوًاكلمناكو،»اثادوه«همسابأنمدلُواذوبنأو
،»اثاديس«يقيقحلاهمساناو،ةروهشملالئابقلاىدحإل
،)اذوبلاقدأريبعتبوأ(اذوبامأ.»اماتوج«هتلئاعمساو
.رينتسملااهانعمو،هيلعقلطُتتناكيتلاباقلألانمبقلف
نيصلاماكحنمًامكاحناكبأنمدلُويزستؤالو
بقلفيزستؤالامأ.»جنابيب«يقيقحلاهمساو،نيروهشملا
ذاتسألا«اهانعمو،هيلعقلطتتناكيتلاباقلألانم
،يرلانمهمأوناجيبرذأنمهوبأناكتشادرزو.»ميدقلا
.»دغد«اهمساو

نمدلُوحيسملانأاوعاشأنيذلامهلسرلانإ«-٨
.»هللاوههنأسانلانمؤيل،ءارذع

يه،ةيوارذعلاحيسملاةدالوةقيقحنأنعًالضف:درلا
ةيحيسملاروهظلبقتبتُكيتلاةاروتلاتاوبنميمصنم
،ضارتعالااذهلًالاجمعدياليذلارمألا،نينسلاتائمب
،لسرلالاوقأىلإانعجراذإاننإف،فلساميفانركذامك
،ءارذعنمدلُوحيسملانأسانللاودانيملمهنأاندجو
ىلعهنعمهتداهشنورصقياوناكلب،هللاوههنأاونمؤيل
سوفنءايحإىلعهتردقو،سانلانعةرافكهسفنلهميدقت
دسجلاءاوهأقوفءاقترالامهنكميل،مهنمهيلانوتأينيذلا
راشأدقو.هراكفأوهتافصيفهللاعمقفاوتلاو،هتاوهشو
ىلإىرحلابوأ،ضارتعالااذهنالطبىلإًاضيأداقعلاذاتسألا
داليملاةزجعمنأليجانألايفسيل«:لاقف،هيلعاندرةحص
مايقدعب،ةيحيسملاةلاسربناميإلاىلعًادحأتلمحدق
ةبسانملاهذهبو-)١٩٦صحيسملاةيرقبع(»ةوعدلابحيسملا
لقعلاقوفتءارذعنمحيسملاةدالوةقيقحنإلوقن
دقذيمالتلانوكينألوقعملانمسيلكلذلو،كاردالاو
نالعإةطساوبامإ،اهقدصنمماتلامهدكأتدعبالإاهباودان
وأءارذعلاعميصخشثيدحةطساوبوأ،هللانمحضاو
ىلإكلذدعبمهعوجرو،ًاعمنيتطساولانيتاهبوأ،اهبيطخ
هذه-عوضوملااذهنعةاروتلايفتليقيتلاتاوبنلا
.ىنعماهلنومهفيالو،لبقنماهنوأرقياوناكيتلاتاوبنلا

ةغللايففورعملا،)تسياركChrist(«مسانا«-٩
،يدنهلاهلإلا)انشرك(مساهنيعبوه)حيسملا(مسابةيبرعلا
دقةيحيسملانأىلعليلداذهو،ظفللايفطيسبفيرحتعم
.»ةينثولادونهلاةنايدنمتسبُتقا

ةملكنيبقطنلايفهباشتيأدوجونإ)أ(درلا
نمةقتشمامهادحإنأىلعةلاحلكيفلديال،ىرخأو
نمًالدب»د«وأ»ل«فرحانعضواذإًالثمف.ىرخألا
وأ»حيلملا«تحبصأ،»حيسملا«ةملكيف»س«فرح
»حيسملا«ةملكنيبقطنلايفقرفلانأعمو.»حيدملا«
»تسيارك«يتملكنيبقرفلانمطسبأ،نيتملكلانيتاهو
نإلوقلاعيطتسيلقاعصخشكانهسيلف،»انشرك«»و
كلذلو،نيتروكذملانيتملكلانمةقتشم»حيسملا«ةملك
.ًالكشضوفرمضارتعالااذهناف

يف»تسيارك«ةملكنأل،ًاعوضومًاضيأضوفرموهو
ةّقتشم،ةيبوروألاتاغللانمامهريغوةيسنرفلاوةيزيلكنالا
ةملكلاهذهو،ةينانويلا»سوتسرك«»XPISTOS«ةملكنم
سفنب»حيسم«ةملكتّقُتشااهنمو.»حوسمملا«اهانعم
،»لوحكم«ىنعمب»ليحك«لوقتامك.»حوسمم«ىنعم
بقلوه»حوسمم«وأ»حيسم«و.»لوتقم«ىنعمب»ليتق«و
قلطُيناكدقف،سدقملاباتكلايفةيلصألاباقلألانم
يأذيفنتلهللامهنيعينيذلاصاخشألاىلعميدقلاذنم
ديسلانأاندجوةاروتلاىلاانعجراذاو.هدصاقمنمدصق
١٠٠٠ـبملاعلايفهروهظلبقمسالااذهبيعُددقناكحيسملا
الكلذلو،)ةنس٥٠٠ـبانشركروهظلبقيأ(ًابيرقتةنس
يأبانشركمسانمّقُتشادقهمسانوكينأًاقلطملقعُي
اهانعمسيل»انشرك«ةملكنأواميسال،لاوحألانملاح
ىنعمامنيب.»ملظملاهلإلا«اهانعملب،َّـنيعملاوأحوسمملا
ناكيذلا»سدقملاةحسملانهدب«حوسممهنأحيسملامسا
يفمهبيصنتدنعءايبنألاوةنهكلاوكولملاحسملًاصصخم
ةملكبداريو.)٥:٣ليئومص٢(ةيمسرةفصبمهفئاظو
ذيفنتلهللانمماقملاصخشلا،ةيونعملاةيحانلانم»حيسم«
نهدلااذهبًاحوسممنكيملولىتح،هدصاقمنمدصق
ةقيقحلاهذهىلاداقعلاذاتسألاراشأدقو،)٤٥:١ءايعشإ(
»حيسملا«ىعدُيكلذلو.١١ص»حيسملاةيرقبع«هباتكيف
The«ةيزيلكنالايفًاضيأ Annointed«امأ،»حوسمملا«يأ
ذاتسألاراشأدقو-»صلخيهوهي«اهانعمف»عوسي«ةملك
٢٠٢صحيسملاةيرقبعهباتكيفًاضيأةقيقحلاهذهىلاداقعلا
ةئيطخلانمصلخملاوههنألمسالااذهبحيسملايعُددقو-
هدحووهنوكينايهيدبلانمو.)٤:١٢لامعأ(اهجئاتنو
ببسبرشبلالكنأل،ةمهملاهذهبمايقلاعيطتسييذلا
وامهسفنأذاقنإنوعيطتسيالمهيفةئطاخلاةعيبطلادوجو
هتدالولبقمسالااذهبدجملاهليعُددقو.اهنممهريغ
يذلارمالا)١:٢١ىتم(ءارذعلاّرشبيذلاكالملاةطساوب
درجمسيلو،ىمسمىلعمساوهمسالااذهنأىلعلدي
.ءامسألانممسا
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ًاربتعمناكاذه»انشرك«ناكلذىلإانفضأاذاو)ب(
ةلصاوتمتاقلحتناكهتايحنأل،»ةوهشلاهلإ«دونهلادنع
ةايحنأو،فلساميفانركذامك،داسفلاوسندلانم
ةراهطللديرفلاجذومنلا،سكعلاىلعتناكحيسملا
،رهاطلا»حيسملا«نأبنظلللاجمكانهىقبيال،ةسادقلاو
ةنايدنمسبُتقادق،اهبىدانيتلاميلاعتلانمًائيشوأ
.نوضرتعملالوقيامك)نايدألانماهريغوأ(دونهلا

قطنلاةهجنمهبشي،حيسملامأميرممسانإ«-١٠
سينودأمأنإليقدقف،نيينثولاةهلآضعبتاهمأءامسأ
ليلداذهو،ايامىّمستتناكزمرهمأو،ةريمىَّـمستتناك
.»ةينثولاتانايدلانمةَّـقتشمةيحيسملانأىلع

يفهباشتيأدوجونأ،فلساميفانلحضتا:درلا
نأىلعًاليلدلاوحألالكيفسيل،نيتملكنيبقطنلا
ضارتعالااذهنإفكلذلو،ىرخألانمةقتشمامهادحإ
نأل،ًاعوضومكلذكضوفرموهو.ًالكشًاضيأضوفرم
،سدقملاباتكلايفةيلصألاءامسألانموه»ميرم«مسا
نمرثكأبداليملالبقتشاعيتلاىسومونورهتخأف

.)١٠-٢:٤جورخ(»ميرم«ىّمسُتتناك،ًابيرقتةنس١٥٠٠
تاملكلاىدحإيه،ةيربعلابقطنتامك،»ميرم«ةملكو
.»رحبلاةرارم«وأ»ةرارم«اهانعمو،ةغللاهذهيفةيلصألا
يتاوللاءاسنلانمتاريثكًاضيأمسإلااذهبتّيمُسدقو
ابولكةأرمإميرمكانهتناكًالثمف،ميرمءارذعلانرصاع
ميرمو،)٢٧:٥٦ىتم(بوقعيمأميرمو،)١٩:٢٥انحوي(
لامعأ(سقرمانحويمأميرمو،)١٠:٤١اقول(رزاعلتخأ
نأىلعليلداذهو.)٨:٢اقول(ةيلدجملاميرمو،)١٢:١٢
ًاسبتقمسيلو،دوهيلانيبًاعئاشناكمسالااذهلامعتسا
.نوضرتعملالوقيامك،ةينثولانم

يفاهلثامياماهلليجنإلايفتدرويتلادئاقعلا«-١١
وهسروغاثيفنإنولوقياوناكنانويلاف،ةينثولاتانايدلا
ناكو،نيحدعبثعبُيسلبتميملهنإو،نوبوبأهلإلانبا
،سيريزوأهلإلانباوهسروحنإنولوقينييرصملاءامدق
يذلاصّلخملانأنودقتعياكيرمأيفرمحلالئابقلاناكو
ةياعربلفكتيوبيهللاىلعًادَرَبيقليس،ملاعلاىلإيتأيس
دعبدوعيسخودرمنأنودقتعينويلبابلاناكو،سانلاعيمج
.»مهدالبيفتثدحيتلاةنتفلاعمقلهتوم

ىلإعجريمهتهلآىلإًءانبأنيينثولادانسإنإ)أ(:درلا
ًاقلطملقعيالكلذلو،ءاسنلابنرتقتتناكاهنأمهداقتعا

نمهللاحيسملاةونببداقتعالاتسبتقادقةيحيسملانوكتنأ
اهانعميففالتخالالكفلتختهلهتونبنأل،ةينثولانايدألا
حضتاامك(رشبلاىدلةفورعملاةونبلاتاحالطصاعيمجنع
.)هتينادحوعونوهتاذهللا:باتكنم،ثلاثلابابلايف
يف»هللانبا«ىعدُيناكحيسملانأ،كلذىلإانفضأاذإف
لاجمىقبيال،نينسلاتائمبةيحيسملاروهظلبقةاروتلا
.قالطإلاىلعضارتعالااذهل

رخآيفملاعلاىلإصّلخمءيجمبداقتعالانإ)ب(
سيلمهنيبمالسلارشنيوهيفنينكاسلاعيمجكرابيلنامزلا
نملازيالوناكلب،مهدحورمحلالئابقلاتاداقتعانم
كردأدقو.لايجألاوروصعلالكيفرشبلاتاداقتعاميمص
اهنإاهنعمهضعبلاقف،ةرهاظلاهذهةفسلفلالاجرنمريثك
اهيلعنولصاحلااهبفرعي،ةينطاببهاوميهو(تاصاهرإ
ضعبلالاقو.)ثادحأورابخأنملبقتسملاهبيتأيسام
،ةيرشبلارعاشمىلعكلمتةينطابسيساحأاهنإاهنعرخآلا
.مالآلاوبعاتملانمهبرعشتامببسب

نأىرأينإف،ةفسالفلاءالؤهءارآليريدقتعمنكلو
لُخمءيجمبماعلاداقتعالايفببسلا

ِّـ
ىلإعجري،ملاعلاىلإص

ًءانباناك،ًاعيمجرشبلاامهنملسلستنيذللا،ءاوحومدآنأ
ىلعدرلاةمتاخيفهانركذيذلا(امهلرشابملاهللادعوىلع
صخشءيجمراحقوشبناعقوتي)سداسلاضارتعالا
يذلاسؤبلانمو،اهيفاطقسيتلاةئيطخلانمامهصّلخي
،قوشلااذهامهنعرشبلاثروف.اهئارجنمامهبَّـلح
املو.ةنطابلامهلوقعيفًانماكلظو،امهنممهتدالومكحب
هاوحفنعِّـربعينأودبالنطابلالقعلايفقوشلكناك
ًاضيأروكذملاقوشلاّربعينأيهيدبلانمناك،امةليسوب
اذهةهجنم،ٍنامأولامآبىرخأومالحأبةرات،هسفننع
.صّلخملا

ّنيبتيسامكو،فلساميفانلّنيبتامك،ةيحيسملاامأ
وهحيسملانأبداقتعالاسبتقتملف،يلياميفليصفترثكأب
ةيرشبلالامآنموأ،ةينثولانايدألانمملاعلاصّلخم
يفحيسملاديسلاروهظباهيلإداقتعالااذهءاجلب،اهينامأو
ةئيطخلاةطلسنمصلخملاهنأهسفننعهتداهشو،ملاعلا
،هتمايقوهتوموهتايحبًايلمعةقيقحلاهذههتابثإو،اهتبوقعو
،ةيحورلامهتايحيفةروكذملاةقيقحلللسرلارابتخامث
ةاروتلاتناكو.اهبعّتمتلاواهرابتخاىلعسانللمهضيرحتو
،نينسلاتائمبحيسملاروهظلبقكلذلكبتأبنتدق
حيسملانأب،داقتعالانأيفكشلللاجمكانهسيلكلذلو
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ًاسبتقمسيلو،سدقملاباتكلايفيلصأ،ملاعلاصّلخموه
.امنيدنم

نأو،نيحدعبثعبُيسسروغاثيفنأبداقتعالانإ)ج(
خسانتبداقتعالاىلعامإسسؤم،هتومدعبدوعيسخودرم
ىلعوأ،نيينثولانيبًارشتنمناكيذلا،اهصّمقتوأحاورألا
،ةيدوهيلاقرفلاضعبدنعتبنيذلاةعجرلابداقتعالا
ىلإانفضأاذإو.ىرخألابوعشلاضعبىلإاهنمرشتناو
لكفلتختتاومألانيبنمحيسملاةمايقنأكلذ
ثعبيفمهريغونييلبابلاونانويلاةديقعنعفالتخالا
هدسجسفنبماقحيسملانأل(امنمزيفمهتمئأوأمهتهلآ
انلحضتا،)نايعلاةيؤرنوريثكهتمايقدعبهآرو،تاميذلا
عوضوماوسبتقادقلسرلانوكينألوقعملانمسيلهنأ
.نوضرتعملالوقيامك،ةينثولادئاقعلانمحيسملاةمايق

ىلاةدنسملا،رمخىلاءاملاليوحتةزجعم«-١٢
نإو،اهلثمبماقرمخلاهلإسينويدنإليق،حيسملا
سمشلاهلإناليق،حيسملاىلادنسملاناتأىلعبوكرلا
تاناويحلانماناكرامحلاولمحلانأل،هلثمبموقيناك
ًاصخشنكيملحيسملانأىلعليلداذهو،هيدلةسّدقملا
.»ةينثولاريطاسألانمةسبتقمهتريسنألب،ًايقيقح

ءاعّدايفببسلانأئراقلانعىفخيال)أ(:درلا
يفمهتبغرىلاعجري،رمخىلإءاملالَّـوحسينويدنأنانويلا
ىلانوليمياوناكمهنأل،هبرشوهئارشىلعسانلاعيجشت
نوديريةريثكًاموركنوكلمياوناكمهنألو،ةعالخلاوركسلا
باتكلالاقدقف،رمخلامِّـرحتةيحيسملانكلو.اهجاتنعيب
خلٱِباوُرَكْسَتالَو«:سدقملا

ْ
خلٱِهيِفيِذَّـلٱِرَْم

ْ
سسفأ(»ُةَعَال

خلٱيِبيِّـِرشَْنيَبْنُكَتال«:نمؤملكللاقامك.)٥:١٨
ْ
،ِرَْم

ملٱَْنيَب
خلٱَىلِإْرُظْنَتالْمُهَداَسْجَأَنيِفِلْتُْ

ْ
َنيِحْتَّـرَْمحٱاَذِإِرَْم

يفاََهباَبِحُرِهْظُت لٱِ
ْ
يف.ًةَقِرْقَرُمْتَغاَسَوِسْأَك لَتِرِخآلٱِ

ْ
ُعَس

حلٱَك
ْ
لَتَوِةَّـَي

ْ
.)٢٣:٢٠،٣١،٣٢لاثمأ(»ناوُعْفُألٱَكُغَد

سدقملاباتكلااهيفحّرصيتلاةديحولاةلاحلاامأ
لوسرلاسلوبلاقدقف،ضرملاةلاحيهفرمخلابرشب
يفْنُكَتال«:سواثوميتهذيملتل ِلَب،ٍءاَمَباَّـَرشُدْعَباَمِ
لٱَكِماَقْسَأَوَكِتَدِعَمِلْجَأْنِمًاليِلَقًارَْمخْلِمْعَتْسٱ

ْ
»َِةريِثَك

اذهىلعضارتعالللاجمالو.)٥:٢٣سواثوميت١(
لوحكلانأل،ةينيدلاوأةيبطلاةيحانلانمال،حيرصتلا
ةيمكبذخُأاذإةدعملاضارمأضعبلعفانرمخلايفدوجوملا
،ةداميهثيحنمرمخلانألو،لوسرلالاقامك،ةليلق
يفاهلثم-اهلامعتساءوسيفوهرشلانكل،رشاهيفسيل

،ضارمألاضعبيفًاجالعلمعتسُيهنإف،نويفألالثمكلذ
.ًامثإوًارشناك»فيكم«ـكلمعتسااذإنكلو

رشعةيربعلاةغللايفاهلباقي»رمخلا«ةمجرتملاةملكلاو
»نياي«اهمهأو،رمخلانمعاونأةرشعىلعلدتتاملك
،جزاطلابنعلاريصعهبدارُيلوألاو.»«راخيثمو»رامشت«و
ريصعهبداريثلاثلاو،زّكرملابنعلاريصعهبدارييناثلاو
نافنصلاامأ،ركسُملاوهريخألافنصلاو.رّمخملابنعلا
Young'sناركسُيالفنالوألا Concordance, p.اناكو
لسعلاوبصقلالمعتسُيامكنيينيطسلفلادنعنالمعتسُي
نأًاضيأبرعلالاوقأنمجتنتسننأنكميو.مهريغدنع
ركسملاىلعوجزاطلابنعلالئاسىلعقلطُت»رمخلا«ةملك
يتلاةملكلاسفنيهمهدنع»بنعلا«ةملكنأو،ًاعم
حاحصلاراتخم(يفءاجدقف،مهريغدنعرمخلاىلعقلطُت
نألبق،بنعلاريصعنملاسامفالسلا«)٣١٠ص
ءاجو.»ًافالسرمخلاىمسيو«كلذدعبءاجمث.»رصعُي
ةملكلاهذهو»دوسألابنعلاوه،نيولا«سيماوقلادحأيف
،رمخلاىلعةلالدللةيبنجألاتاغللايفةلمعتسملااهنيعبيه
اذإهنأانعبيغيالف.»Wine«ًالثمةيزيلكنإلايفيهف
،رمخلابرشةدئافىلعلدتةيآسدقملاباتكلايفتدرو
،مسجللعفانلاةمركلاجاتنوهاهيفرمخلانمضرغلاناك
نمضرغلاناك،رمخلابرشررضنعةيآتدرواذاو
.ركسملاعونلاوهاهيفرمخلا

ليوحتىلاحيسملااعديذلاببسلاءىراقلافرعيلو
نيضرتعملاةطلاغمهلحضتتىتحرمخىلاءاملاضعب
ىلايعُددقناكحيسملانإ:لوقن،قئاقحللمههيوشتو
:همأهلتلاق،هيفتناكيتلارمخلاتغرفاملو،سرع
:٢انحوي(رمخىلاءاملاضعبليوحتبماقف.»رمخمهلسيل«
بارشىلاءاملالَّـوحدقناكولهنأيهيدبلانمو.)١١-١
ناكامل،رويطوأهكاوفىلاضرألاةراجحلَّـوحوأ،رخآ
يفيساسألاطرشلاف،ةزجعمذئتقوربتعُيهذههلمع
ىلإانفضااذإو.لاحلافورظلةبسانمنوكتنأوه،ةزجعملا
،ركسُيعوننمنكتمل،حيسملااهعنصيتلارمخلانأ،كلذ
تناك،لوقلازاجنإوأ،ركسُيالديجعوننمتناكلب
هذهقايسنمجتنتسُيامك،ههّبنيولقعلاظقويعوننم
.قالطإلاىلعضارتعالااذهللاجمىقبيال،ةثداحلا

ءاملا)فرشلافيضوهو(أكتملاسيئرقاذامدنعف
بحاصللاق،يهنيأنمملعينكيملو،ًارمخلّوحتملا
ىتمو،ًالوأةديجلارمخلاعضيامنإناسنإلك«:سرعلا
ىلإةديجلارمخلاتيقبأدقفتنأامأ.نودلاذئنيحفاوركس
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هعمنيرضاحلاوفرشلافيضنأجتنتسناذهنمو.»نآلا
نكلو.ىلوألارمخلاببسبركسلاروديفاولخددقاوناك
،حيسملااهلمعيتلاةديدجلارمخلافيضلااذهقاذامدنع
هنكمأةجردلهلقعظقيتسالقألاىلعوأ،هركسنمقافأ
.رمخلانمنيعوننيبزّيمينأاهعم

نإلوقنف،ضارتعالانمةيناثلاةرقفلانعامأ)ب(
هنأامك،ةسجنىرخأوةسدقمتاناويحهيدلنكتملحيسملا
يفاملك.تاناويحلاعاونأنمعونيأهتايحلوطنتقيمل
يتلاميلشروألنلعينأهتمدخرخاوأيفدصقاملهنأرمألا
نأىأر،هنعةاروتلاتأبنتيذلايقيقحلااهكلمهنأ،هتضفر
ىلعًابكارلب،لبقنمداتعاامكًالجارال،كلمكاهلخدي
عمبسانتتاهنألًاناتأذخأف.كولملالعفيناكامك،ةباد
قبسدقو.اهايحيناكيتلاةطاسبلاةايحوهتعادووهئوده
ةّوبنلاحوربىأرو)م.ق٥٠٠ةنسشاعيذلا(،يبنلاايركز
:يحولابلاقف،كلمكناتألاىلعحيسملابوكردهشم
اَذَوُه.َميِلَشُروُأَتْنِباَييِفِتْهٱ،َنْوَيْهِصَةَنْبٱاَيًاّدِجيِجِهَتْبِا«
َىلَعٌبِكاَرَو،ٌعيِدَوٌروُصْنَمَوٌلِداَعَوُه.ِكْيَلِإِيتْأَيِكُكِلَم
كلذلو.)٩:٩،١٠ايركز(»ٍناَتَأِنْبٱٍشْحَجَىلَعَوٍراَِمح
عوضوماوسبتقادقحيسملالسرنأبنظلللاجمكانهسيل
.نايدألانمنيديأنمناتأىلعهبوكر

حيسملاامهاطعأنيذللارمخلاوزبخلانإ«-١٣
يفنآلاىلإنويحيسملاامهلوانتينيذللاو،هذيمالتل
ةدابعيفلبقنمنوينثولاامهلوانتيناك،ينابرلاءاشعلا
ريطاسألانمةسبتقمهتريسنأىلعليلداذهوارثم
.»ةينثولا

يفًافورعمنكيملًاعمرمخلاوزبخلالامعتسانإ:درلا
نممهريغونيطسلفيلاهأمظعمنإلباهدحوارثمةدابع
مهلنوكتنأنودمامتهالالكامهبنومتهياوناكبوعشلا
يسيئرماعطكاهنولمعتسياوناكمهنأذإ،ارثمبةقالعةيأ
اندجوةاروتلاىلإانعجراذإف.ةنسلارادمىلعهبنوُّذغتي
كرابينأبليئارسإينبدعودقناكيبنلاىسومنأ
نأو،)٧:١٣ةينثت(هماكحأباولمعنإ،مهرمخومهحمق
ًازبخوهبلقحِّـرفتًارمخناسنإلاىطعأهللانإلاقيبنلادواد
نييسيئرلانيئاذغلانإلاقامك،)١٠٤:١٥رومزم(هدنسي
ةطنحلاامه،امهيلعنودمتعيوسانلاامهبّزتعيناكنيذللا
نإلاقميكحلاناميلسنإو.)٤:٧رومزم(رمخلاو
بلقبمهرمخنوبرشيو،حرفبمهزبخنولكأينيحلاصلا
يههدالبنإلاقروشاكلمنإو.)٩:٧ةعماج(بّيط
لاجمالف.)٣٦:١٧ءايعشا(موركوزبخورمخوةطنحدالب

نم،رمخلاوزبخلاهذيمالتءاطعإسبتقاحيسملانأبنظلل
.مهريغوأارثمعابتأ

الىرخألانايدألانمسابتقالانأكلذىلإانفضأاذإو
وأنيدءاشنإدنعالإنوكيالهنأو،ديلقتلادرجملالإنوكي
زبخلاهذيمالتلمِّـدقيملحيسملاديسلانأو،ديدجبهذم
لب،ماوقألانمموقلعفيناكامكًاديلقتوأًاطابتعارمخلاو
يهو(لبقنمدحأدنعةفورعمنكتملةصاخةيحورةياغل
نعو،مهنعةيدفبيلصلاىلعهتومرُّكذتىلعةبظاوملا
هتقالعءدبيفهذيمالتلامهمدقيملهنأو،)رشبلانممهريغ
اليذلاتقولااذه،ةرشابمهتوملبقلب،اهءانثأوأمهعم
.هعوننملمعنايتإيفديدجنيدلعّرشميأرِّـكفي
لب،هتايدنعنمرمخلاوزبخلابتأيملهنإف،كلذنعًالضف
اهُّدعيناكيتلا،حصفلاةدئامىلعهمامأنيدوجوماناك
يديىلع،ةنعارفلاضرأنمهجورخلًاراكذتيليئارسإلك
جورخ(ريطفةئيهىلعهنولكأياوناكزبخلاف.يبنلاىسوم
ةثالثنولوانتياوناكو.مهئابآديلاقتىلعءانبفرمخلاامأ)١٢
ءانثأةيناثلاو،حصفلافورخلوانتلبقىلوألا:سوؤك
اقولراشأدقو.هلوانتنمغارفلادنعةثلاثلاو،هلوانت
ببسلانإلاقُيو.)٢٢:١٧اقول(ىلوألاسأكلاىلايليجنالا
ًاماهءاذغهبفارتعالاوهةبسانملاهذهيفرمخلامهلوانتيف
اوناككلذلو،ةيذغألانمهريغلثممهيلعهللاهبمعنأ
.هلجأنمهيلاركشلانوعفري

دقحيسملانوكينأنكميالهنأانلحضتياذهنم
نموأنيينثولاءالؤهنم»ينابرلاءاشعلا«عوضومسبتقا
.مهريغ

يأ)Sunday(ـبةيزيلكنالايفدحألامويفرعُي«-١٤
١٢ناكمهددعنإلاقُيحيسملاذيمالتو،)سمشلاموي(
كشالكلذلو.ًاضيأسمشلاجوربددعوهاذهو،ًاذيملت
.»ةيسمشلاةنايدلانمتسبتقادقةيحيسملانأيف

)Sunday(ةيزيلكنإلابىمسيدحألامويناك)أ(:درلا
اذهبهتيمستنإفكلذلو،زيلكنالادالبةيحيسملالوخدلبق
ةنايدلانمتسبتقاةيحيسملانأىلعًاليلدسيلمسالا
سمشلانودبعياوناكزيلكنإلانأىلعليلدلب،ةيسمشلا
اذهةينوناقمدعًاضيأتبثياممو.حيسملابمهناميإلبق
نعرهظنالعإلوأوهيذلا،ديدجلادهعلانأضارتعالا
مسانمسبتقممسابدحألاموينعّربعيمل،ةيحيسملا
لوأ«ـبهنعّربعلب،بكاوكلانماهريغوأسمشلا
.)١:١٠ايؤر(»برلاموي«وأ)٢٠:٧لامعأ(»عوبسألا
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رمألالوأيفليجنإلااهبرشتنايتلاةميدقلاتاغللانأامك
ةغللايفدحألامويف.بسحفنيمسالانيذهتلمعتسا
ةينيتاللاةغللايفو،»برلاموي«يأ»يكايرك«وهةينانويلا
تقتشامسالااذهنمو»برلاموي«يأ»اكينيموديد«وه
.هنيعمويلااذهىلعقلطتيتلا،ةيسنرفلا»شناميد«ةملك
ريبعتبوأ»لوألامويلا«يأ»يآوأيب«وهةيطبقلاةغللايفو
.ةيبرعلاةغللايففورعموهامك»دحألاموي«رخآ

ةلمعتسملاةيزمرلادادعألانموهف)١٢(ددعلاامأ)ب(
تبتُكيتلا،ًاضيأةاروتلايفولبطقفليجنإلايفال،ةرثكب
ًاباب١٢يهءامسلاباوبأنأبوتكمف.نينسلاتائمبهلبق
،)٢١:١٤ايؤر(ًاساسأ١٢يهاهتساسأنأو)٢١:١٢ايؤر(
١٢(٢٤وههللاشرعبنوطيحيسنيذلانيسيدقلاددعنأو
ًاعمديدجلاوميدقلانيدهعلايسيدقنولثميًاسيدق)١٢+
،ًاطبس١٢اوناكليئارسإينبطابسأنأامك،)٥:٨ايؤر(
يتلاراجحألاددعنأو،ًانبا١٢اوناكليعامسإءانبأنأو
راجحألانأو،ًارجح١٢تناكهحبذميبنلاايليإاهبىنب
تناكّربلاىلعورهنلانملكيفنوننبعوشياهعضويتلا
،١٨:٣١كولم١و،٢٥:١٦نيوكتو،١:١بوقعي(ًارجح١٢
لاقُينأةقيقحلاىلعىّنجتلانمفكلذلو،)٢٤-٤:٣عوشيو
لسرنأل،ةينثولاتانايدلانمتَّـقُتشادقةيحيسملانإ
ةيلكشلابابسألانمببسيألوأ،ًالوسر١٢اوناكحيسملا
.ىرخألا

نممجنرهظ،اذوبدلُوامدنعهنإلاقُي«-١٥
بِّـرُجربكاملهنإو،ءامكحلادحأهترايزلىتأو،ءامسلا
،ًاذيملترشعينثاكلذدعبراتخاهنإو،ناطيشلاةطساوب
ةملكلمعتساهنإو،نيتةرجشتحتمهملعيناكهنإو
نورصبييمعلاناكهلضفبهنإو،هلاوقأيف»لدرخلاةبح«
ليلداذهو،ًامامتحيسملانعليقامك،نوشميجرعلاو
.»اذوبةايحخيراتنمةسبتقمحيسملاةريسنأىلع

ةيذوبلانعةلّوطملابتكلانمًاريثكتسرددقل:درلا
نمربخىلعاهدحأيفرثعأملف،ءاملعلاوةذتاسألارابكل
ىلعيوتحيريغصباتكالإاهركذيملهنأذإ،رابخألاهذه
اذهبولسأو،نيفلتخمصاخشألةقرفتمةبضتقمتالاقم
ةحارصبمهلاوقأنولسرينيذلاءاملعلابولسأسيلباتكلا
نوّسديركموءاهدبنيذلانيلاتحملابولسألب،نيقيو
.اهيلعّدرنومهتاضارتعاهجاونلفٍلكعمو.لسعلايفمسلا

نكلو،حيحصريغاذوبدلومدنعمجنروهظبلوقلا)أ(
هنأو،همجنناسنإلكلنأوهنيينثولامظعمدنععاشملا

امك،ًايلاعوأ(ًاحضاوهمجنناكًاميظعناسنإلاناكاملك
يذلامجنلاناكو،كلذكرمألاناكاذإو.)اننيبةماعلالوقت
دالبيفرفنللب،دوهيللرهظيمل،حيسملادلوممويرهظ
هذهيفنيصلْخُملامَّـلكوحمسدقهللانوكي،ةينثولاقرشملا
اوناكهيلإمهقوشعميذلا،قحلاىلإمهيدهيل،مهتغلبدالبلا
عمقفاوتياذهلثمفُّرصتو.هتفرعمىلإليبسلانولهجي
.قفاوتلالكهلامك

نأرظتنملانمناككلذلو،كلمنبااذوبناك)ب(
هروزينألب،ءامظعلاوءامكحلانمطقفدحاوالهروزي
ذختُتنأحصيلهنكلو.ءالؤهوكئلوأنمريبكددع
اهنأل،ةيذوبلانمةسبتقمةيحيسملانأىلعًاليلدةرايزلاهذه
ءايقتأنمًادحاوناكيذلاخيشلاناعمسنأتركذ
!؟ةلوفطلاروديفناكامدنعحيسملاىأر،دوهيلا

لمعىلعلبقيامدنعدوجولايفصخشلك)ج(
لماعومادقإلالماع:نيلماعنيبهسفندجي،ريطخ
فعضلاوأيتاذلاروصقلاوهريخألالماعلاو،رقهقتلا
،يدُجتالفشقتلاودهزلاةايحنأدجواملاذوبو.يرشبلا
ةلصاومىلإهوعديمادقإلالماع،نيلماعنيبهسفندجو
هوعديرقهقتلالماعو،اهدشنيناكيتلاةقيقحلاءاروهيعس
اوُّمسينأنولاتحملاءاشدقو.هتيبوهتلئاعىلإةدوعلاىلإ
رقهقتلالماعاوُّمسيو،ةبرجتلاباذوبةايحنمفقوملااذه
)مهرظنةهجوبسح(حيسملاةايحاولعجيل،ناطيشلاب
هلامكل،حيسملانكلو.هوجولاضعبنماذوبةايحلةهباشم
يفلاجميرشبلافعضلاوأيتاذلاروصقللنكيمل،قلطملا
.هدحوناطيشلالمعبتناكاهبَّـرميتلاةبرجتلاو،هسفن
وأ،هسفنيفدُّدرتببسباهلضرعتيملهنإف،كلذنعًالضف
هتدارإضحمبو،تابثلكباههجاولب،هتدارإنعًامغر
نمضرغلانعفلتخيناكاهنمضرغلانأامك.هرايتخاو
هلامكنالعإيفرصحنيناكذإ،براجتلانمةبرجتيأ
ملاعيفهدوجووًادسجهذاختانممغرلاىلع،قلطملا
هدحووههنأسانلاعيمجدكأتيلكلذو،انلثمرشلاوةئيطخلا
كلذلكدعبلهف.مهنعرّفكيومهيدفينأعيطتسييذلا
نمةسبتقمةيحيسملانأىلعًاليلدحيسملاةبرجتنوكت
!؟ةيذوبلا

،ةسمخاوناكاذوبذيمالتنأىلعريطاسألالكصنت)د(
روهشمريغصخشالإًاذيملترشعينثااوناكمهنإلقيملو
رشعينثااوناكمهنأًالدجانضرفولو.»دراواج«ىعدُي
هلوقنوكينأحصيلهف،يعَّـدملااذهلوقيامك،ًاذيملت
وه»١٢«ددعلاو.ةينثولانمةسبتقمةيحيسملانأىلعًاليلد
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،سدقملاباتكلايفةيزمرلااهتلالداهليتلادادعألانم
لب،طقفديدجلادهعلايفسيل،هيفةرثكبلمعتستيتلاو
تائمباذوبروهظلبقبتُكيذلا،ًاضيأميدقلادهعلايفو
!؟نينسلا

وأ،نيتةرجشتحتهذيمالتمّلعيحيسملانكيمل)ـه(
ءالؤهلوقيامك،ةرجشلاهذهلثمتحتمهبيقتلي
هقيرطيفرمي،سدقملاباتكلاركذامكناكلب،نولاتحملا
راصيذلا(ليئانثنىعدُيًاصخشىأرةرمو.نيتةرجشب
لهنكل.نيتةرجشتحتًافقاو)هعابتأدحأدعباميف
نمةسبتقمةيحيسملانأىلعًاليلداذهذخَّـتُينأحصي
يفدوجوهلسيلنيتلارجشناكولهنأل!الكًاعبط؟ةينثولا
ةرجشبّرمحيسملانأسدقملاباتكلاركذو،نيطسلفدالب
ذختينأضرتعمللزئاجلانمناكل،اهتحتسلجوأنيت
ةرثكبدوجومنيتلارجشواَّـمأ.ضارتعاللةعيرذلوقلااذه
،اهيفقرطلابناوجىلعةرثكبومنيو،نيطسلفدالبيف
،ظيقلاًءاقتإفيصلالصفيفهتحتسانلانمريثكسلجيو
ناكحيسملانأًاقلطمركذيملباتكلانإفكلذنعًالضف
ركذلب،كانهمهبيقتليوأ،نيتةرجشتحتهذيمالتمّلعي
ىلعو،رحبلاءىطاشدنعمهبيقتليومهملعيناكهنأ
دقف،ةماعلالاحملايفو،تويبلايفو،لوقحلايفو،لبجلا
.نيضرتعملامامأضارتعالالاجمىفتنا

ةبح«ةملكهلاوقأيفلمعتسااذوبنأبضارتعالانإ)و(
يفرثعيملضرتعملانأىلعليلد،حيسملالعفامك»لدرخلا
ةسبتقماهنأىلعًاناهربهذختينأنكميءيشىلعةيحيسملا
دالبيفدوجومريغلدرخلاناكولهنأل.ةينثولانم
ةملكحيسملااهيفلمعتسايتلاةرابعلاتناكوأ،نيطسلف
،اهبةهيبشوأاذوباهلاقيتلاةرابعلاسفنيه»لدرخلاةبح«
.ضارتعاللًاببسكلذذختينأضرتعمللزئاجلانمناكل
دالبيففيصلالصفيفةرثكبومنيلدرخلاتابنوامأ
يتلاةيودألاضعبو»ادرتسملا«عنصُتهنمو،نيطسلف
اهيفلمعتسايتلاةرابعلانأو،مزتامورلاجالعيفمدختسُت
نعفالتخالالكفلتخت»لدرخلاةبح«ةملكحيسملا
ىلعضارتعالااذهلًاضيألاجمالف،اذوباهلاقيتلاةرابعلا
.قالطإلا

نم»لدرخلاةبح«ةملكاهيفتدرويتلاةرابعلانإ
سمتلتىلكثةأرمااذوبىلإتتأمويتاذ«:يهاذوبلاوقأ
اهيساويواهيزعينأعيطتسيهنإاهللاقف،ةاساوملاوءازعلاهنم
نم،لدرخلاةبحمجحيفءيشبهليتأتنأتعاطتسااذإ
ةملكاهيفتدرويتلاتارابعلاامأ.»توملاهلخديملتيب

ُتوُكَلَمُهِبْشُي«:يهفحيسملالاوقأنم»لدرخةبح«
يفاَهَعَرَزَوٌناَسْنِإاَهَذَخَأٍلَدْرَخَةَّـبَحِتاَواَمَّـسلٱ َيِهَو،ِهِلْقَحِ
لٱِعيَِمجُرَغْصَأ

ْ
لٱَُربْكَأَيِهَفْتَمَنىَتَمْنِكٰلَو.ِروُزُب

ْ
»لوُقُب

ٍلَدْرَخِةَّـبَحُلْثِمٌناَميِإْمُكَلَناَكْوَل«،)٣٢و١٣:٣١ىتم(
جلٱاَذِٰهلَنوُلوُقَتْمُتْنُكَل

ْ
»ُلِقَتْنَيَفَكاَنُهَىلِإاَنُهْنِمْلِقَتْنٱ:ِلََب

.)١٧:٢٠ىتم(

يمعلاذخأاذوبلضفبهنإضرتعملالوقاَّـمأ)ز(
ريطاسألايفساسأهلسيلفنوشميجرعلاونورصبي
،ريطاسألاهذهيفًاساسأهلنأًالدجضرفنلنكل.ةيذوبلا
ىلإلوقلااذهدانسإةحصىلعلدتةعقاولاةقيقحلالهف
،هسفننعوهدهشامك،ًايداعًاناسنإاذوبنكيملأ؟اذوب
،هلضفباورصبأيمعًاقحكانهلهو؟هنعهورصاعمدهشو
نأنكميالرمألاناكاذإو؟اوشمينأاوعاطتساجرعو
،ةيزاجمةرابعلاهذهنأوهباوصلانوكيالأ،كلذكنوكي
نأرارشألاضعبعاطتسا،اذوبدوهجلضفبهنأاهبدصُق
سانلادنعهيلعحلطصملاةماقتسالاوقحلاقيرطيفاوريسي
نعدهشهنأعيمجلاىدلتباثلانمف»حيسملا«امأ؟ذئتقو
ةلماكلاهتايحبهتوهالةقيقحتبثأهنأو،هللاهنأهسفن
جرعلاو،نورصبييمعلاناكًاقحهلضفبو،ةقئافلاهتازجعمو
هلضفبهنأامك،نوموقيىتوملاو،نورَّـهطيصُربلاو،نوشمي
قوفتةجردب،ًاراهطأرارشألاوًاراربأةاطخلاحبصأًاقح
.ًاعيمجسيياقملا

يذلا،)لوألانوناك(ربمسيد٢٥مويناك«-١٦
موي،حيسملاداليمببرغلادالبيفنويحيسملاهيفلفتحي
يفعقيناكديعلااذهنأل،ةيرثملاةدابعلايفسمشلاديع
،رياني٧موينأو.)ربمسيد(لوألانوناكنم٢٥و٢٤
ناك،هداليمبقرشلادالبيفنويحيسملاهيفلفتحييذلا
٧و٦يفعقيناكاذهنأل،نانويلاهلإسينويدديعموي
لفتحييذلاةمايقلاديعنأو.)رياني(يناثلانوناكنم
يذلاعيبرلاديعوه،)ناسين(ليربإرهشيفهبنويحيسملا
.»مهتهلآنمهريغوزوماتةمايقبنوينثولاهيفلفتحيناك

داليمبنييحيسملامظعمهيفلفتحييذلامويلا:درلا
تايآنمةيآيفهركذدريمل،رضاحلاتقولايفحيسملا
دنعقالطإلاىلعًافورعمنكيملولب،سدقملاباتكلا
يذلارمألا،يناثلاولوألانينرقلايفاوشاعنيذلانييحيسملا
ذخأ،ثلاثلانرقلالئاوأيفو.ضارتعالااذهلًالاجمعديال
ًاراكذتنوكتل،ةينيددايعأةماقإيفنييحيسملاةفقاسأضعب
اذهبمهمايقدنعو.حيسملاديسلاخيراتيفةماهلاثداوحلل
يذلامويلانأل،هداليمديعمويديدحتىلعاوفلتخالمعلا
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ًاريخأو.مهريغىدلوأ،مهيدلذئتقوًافورعمنكيملهيفدلُو
دايعألامايأنمموييفمويلااذهاولعجينأىلعمهيأررقتسا
امودايعألاهذهبرُّثأتلانمناميإلاءافعضاوعنميل،ةينثولا
اذهفداصف،ةراهعلاوةعالخلابورضنماهيفيرجيناك
راشتنالايفذخأف،ذئتقونييحيسملامظعمدنعًالوبقيأرلا
ةينثولانمةيحيسملادايعألااوسبتقيملةفقاسألاءالؤهف.مهنيب
ًادايعأةينثولادايعألايفاوماقألب،نوضرتعملالوقيامك
طالتخالانمناميإلايفيعضنييحيسملااونوصيلةيحيسم
ةيحيسملاءىدابمعمقفتتاليتلامهتاداعبرثأتلاونيينثولاب
.اهميلعتو

لوقيامكةينثولاةنايدلانمسبتقُيملفةمايقلاديعامأ
لاحلاتناكامكاهدايعأنمديعيفلعُجيوأ،نوضرتعملا
ديععوبسأيفهسيسأتذنمماقُيناكهنإلب،داليملاديععم
ماقوبلُصحيسملاديسلانأًايخيراتتباثلانمهنأل،حصفلا
باتكلانمحضتيامك،عوبسألااذهيفتاومألانيبنم
يفًامئادعقياذهحصفلاديعو.ةيخيراتلابتكلاوسدقملا
ينبرمأدقهللاناكو،ليربارهشللباقملاناسينرهش
داليملبقيبنلاىسومديىلعهبلافتحالابليئارسإ
.)٣١-١٤:١جورخ(ًابيرقتةنس١٥٠٠ـبحيسملا

ميدقلادهعلااندجوسدقملاباتكلاىلإانعجراذإف
اوديّعينأنييليئارسإلاىلعبجيناكيتلادايعألادّدحي
ىلعبجيديعدوجوىلعديدجلادهعلاصنيالامنيب،اهيف
ركذاهيفدرويتلاةديحولاةيآلاو.هيفاودّيعينأنييحيسملا
ملٱًاضْيَأاَنَحْصِفَّـنَأل«:يهنييحيسمللديع

َحِبُذْدَقَحيِسَْ
ِّـَّـرشلٱَِةريِمَخِبالَو،ٍةَقيِتَعٍَةريِمَخِبَسْيَل،ْدِّـيَعُنِلًاذِإ.اَنِلْجَأل
خلٱَو

ْ
حلٱَوِصالْخِإلٱِريِطَفِبْلَب،ِثُْب

ْ
،٥:٧سوثنروك١(»ِّـَق

نأبجينييقيقحلانييحيسملاةايحنأكلذىنعمو،)٨
قفاوتلاو،ةسادقلاوةراهطلاهدامع،ًايحورًاديعاهرسأبنوكت
.هتافصوهراكفأيفهللاعم

اوعدتبامثنيينثولاودوهيلالامآليجنإلاةبتكعمج«-١٧
»حيسملا«مسااهيلعاوقلطأ،لامآلاهذهاهيفققحتتةيصخش
ًاصخشناكحيسملانأتبثيامكانهسيلهنأل
نمًاماتًاولخةيلاخةميدقلابتكلانأذإ،ًايقيقح
.»هيلإةراشإلا

لكةيحيسملايفدّسجتلاةديقعفلتخت)أ(:درلا
ةيحيسملاءىدابمو،ةينثولايفدّسجتلادئاقعنعفالتخالا
ةيدوهيلاوةينثولايفاهرئاظننماهلدحالةجردبىمسأ
نمهجويأبضارتعالااذهلًالاجمعدياليذلارمألا،ًاعم

فلتخيناكليجنإلاةبتكنأكلذىلإانفضأاذإف.هوجولا
ةفاقثلاوةأشنلايففالتخالالكرخآلاضعبلانعمهضعب
مهبّلحتتناكمهروهظذنممهنأو،ةنهملاوةئيبلاو
مهنأو،ةدعابتملاضرألاعاقبيفمهتتشتوتاداهطضالا
ىلإيتأيالحيسملانأرمألالوأيفنودقتعياوناك،دوهيك
مهريغنودمهكرابيلمهدحومهيلإيتأيلب،ةبطاقملاعلالهأ
ةكلممنممظعأةيضرأةكلمممهلسسؤيو،بوعشلانم
مهنأًاقالطإلوقعملانمسيلنأانلحضتا،دوادنبناميلس
اوفاضأمث،مهدئاقعونيينثولالامآاوعمجو،ًاموياوعمتجا
سانلالكبحيصّلخمءيجمبةصاخلاةاروتلاتايآاهيلإ
لخيو
ِّـ
،كلتوهذهنيبكلذدعباوقَّـفوو،مهاياطخنممهص

نأل،ًاعمنيينثولاودوهيلالامآاهيفرفاوتتةيصخشاوعدتباو
لب.مهيدلةرفاوتمنكتملعادتبالاوقيفوتلاوعمجلابابسأ
فالتخاىلعرشبلافرعييذلاهللانأوهلوقعملا
ًاعيمجاوعتمتيل،حيسملايفمهلاهققحولزانتدق،مهسانجأ
هلسرىفطصاهنأو،اهيلإنوقوتييتلاةيدبألاةيحورلاةايحلاب
فالتخاىلعسانلاعيمجنيبةقيقحلاهذهةعاذإلنيسيدقلا
.مهسانجأ

دقليجنإلاةبتكنوكينأًاقالطإلوقعملانمسيلو
نأةاروتلانماوجتنتسينأمهسفنأءاقلتنماوعاطتسا
دعبموقيو،سانلانعةرافكبيلصلاىلعتوميحيسملا
هبلصيتثداحفيلأتيفاوذخأمث،تاومألانمكلذ
حيسملانأرمألالوأيفنوملعياونوكيملمهنأل،هتمايقو
نأنونظياوناكذإ(ثلاثلامويلايفتوميوبلصُيهسفن
لب.)هريغبةصاخبلصلانعةاروتلايفةدراولاتايآلا
قبطنتاهنأاودجو،هلامعأوهتايحاودهاشاملمهنأوهلوقعملا
امكاهولّجسكلذلو،ةاروتلايفءاجامىلعقابطنالالك
.اهنعةاروتلايفءاجامىلإاوراشأمث،اهودهاش

تناك«:لاقدقف،كلذىلعانعمداقعلاذاتسالاقفتيو
اهباّتكدّمعتينأنود،ليجانألااهتورامكةيحيسملاةوعدلا
كلتىنعمىلامهناهذأتفتلتوا،روطتلالاوحأقيبطت
اههبشتال،ةيحيسملايفهللاةركف«:ًاضيألاقو.»لاوحألا
ريغوأةيباتكلارصعلاكلذتانايديفىرخأةركف
ىه،هللاةركفكاردإيفةيحيسملاحورنإو...ةيباتكلا
ةركفكاردإههبشيال،دحاورهوجنعّفشتةقسانتمحور
كلتىلعهللاابناميالاف.ةينثولاتادابعلانمةدابعيفهللا
يفاهيلاهقبسيمل،حيسملاديسلاةلاسرلديدجحتف،ةفصلا
ملو،نييباتكلاريغالونييباتكلانملوسراهتامّوقمعامتجا
ًامالكتناكلب،كانهوانهنمةسبتقمءازجأنكت

هتاذنعهنالعإقرطهللااهيلعدرلاو،ةيفسلفلاتاضارتعالا:لوألالصفلا

٢٨
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



حيسملاةيرقبع(»ةدحاوةعيبطودحاويحونمًاسناجتم
.)١٥٤و١٤٩ص»هللا«و١٢٦ص

ةيلاخةميدقلاةيخيراتلابتكلانأبءاعّدالانأامك)ب(
نمهلبيصنالحيسملادوجوةقيقحىلإةراشإلانم
دوهيلاوخرؤمهدوجوةقيقحىلإراشأدقف،ًاضيأباوصلا
امك،يناثلاولوألانينرقلايفاوشاعنيذلانامورلاونانويلاو
ةموكحلايفةيمسرلاتادنتسملاهدوجوةقيقحتتبثأ
صهخيراتيفيدوهيلاخرؤملاسوفيسويلاقف.ةينامورلا

نأزاجنإ،ناسنإتقولاكلذيفشاع«:هصخلمام٣١٤
ةريثكبئاجععنصيناك،عوسيىعدُي،ًاناسنإىَّـمسُي
نإ«:ًاضيألاقو.»قحلااوملعتينأاودارأنيذلامّلعيو
ءاسؤرحاحلإىلعًءانب،بلصلابحيسملاىلعمكحسطاليب
ناكنيذلاسانلانإ«:ينثولاسوتيساتلاقو.»انبعش
صخشىلإةبسننييحيسملابنوبَّـقلُياوناك،نورينمهبذعي
،لتقلابهيلعمكحدقيطنبلاسطاليبناكحيسملاهمسا
النييحيسملانإ«:نايسوللاقو.»رصيقسويرابيطدهعيف
يفبلُصيذلا،ميظعلالجرلاكلذنودبعينولازي
بلصلامالآحيسملالمتحا«:سوسلكلاقو.»نيطسلف
ةغلبةرابعلاهذهلاقدقناكنإو.»ةيرشبلاريخلجأل
نأىلعلدتاهنأالإ،ةينثولايفتاموشاعهنألمكهتلا
لاقو.ًالعفبلُصدقهنأو،ًايقيقحًاصخشناكحيسملا
روطاربمإلاىلإاهعفرةلاسريفاينيثيبمكاحريغصلاينيلب
كرتف،ًاديدشًاباقعحيسملاعابتأُتبقاع«:م١١٤ةنسناجارت
ةلاسرلانأامك.»رخآلاضعبلااهكرتيملومهضعبهتنايد
اهيفًانِّـيبمرصيقسويرابيطىلإيطنبلاسطاليباهعفريتلا
ةروصو،حيسملابلصىلإهتعديتلافورظلاوبابسألا
نمريثكامهيلععلّطادقهدضهردصأيذلامكحلا
مهبتكيفامهيلإاوراشأو،يناثلاولوألانينرقلايفنيخرؤملا
.انيلإتلصويتلا

ةفسلفلالاجرنمًاريبكًاددعنإفكلذنعًالضف
دقًاقالطإةيحيسمللنوزيحتيالنيذلاو،انلنيرصاعملا
ذاتسأرزيرف.جريسلاقف،حيسملادوجوةقيقحباودهش
يفيتايرظننإ«:جدربماكةعماجيفنراقملانيدلاملع
ناكحيسملاعوسينأىلعةسسؤمعامتجالاوقالخألا
ةعماجيفخيراتلاذاتسأسيروم.جلاقو.»ًايخيراتًاصخش
نأةيخيراتقئاثونمانيدلامىلعًءانبدقتعن«:لساكوين
ذاتسألانوسمسلاقو.»ًايقيقحًاصخشناكحيسملاعوسي
،دقنلكقوفوهيرشبلادقنلاقوفوهام«:جدربماكب
اللب،امٌناسنإهَتريسعدتبادقنوكينأنكميالكلذل
لوقلا«:تراوتسنوجلاقو.»ًايقيقحًاصخشناكهنأدب

.»باوصلانمهلبيصنالةيخيراتةقيقحسيلحيسملانإ
عوسي(هباتكيفروهشملايدوهيلاربَحلارمزولكلاقو
ًايقيقحًاصخشنكيملحيسملانأبلئاقلاىأرلا«:)يرصانلا
نمنييالمهبنمؤينيدموقينألقعُيالهنأل،حيحصريغ
ىلع،رخآلاضعبلانعاهضعبةدعابتمتاهجيف،رشبلا
فيك«:يدوهيلاحونةمالعلالاقو.»حيحصريغخيرات
ةداعسلانماهلددعالةلدأانلوحنمو،ًالاجدعوسينوكي
ريخلللماعلايحلاناسحإلاوحيحصلامكحلاوناميإلاو
باّتكلالكةراشإمدعامأ.»!هميلعتنمثعبنييذلا
ىلإعجريف،حيسملاىلايناثلاولوألانينرقلايفاوشاعنيذلا
،حيسملاو.ةيسايسلاثادحألابالإمتهيالناكمهمظعمنأ
.ةسايسلانعًاديعبناكملعنامك

هذهباحصأنأىرناملوأ«:داقعلاذاتسألالاقو
ملوهولفغأوهوسندق)تاضارتعالادصقي(تاظحالملا
ناكيذلانيدلابحاصوهحيسملاديسلانأ،هتميقاورِّـدقي
.صوصنلاورئاعشلاومسارملارهاوظىلعًايعننايدألارثكأ
،صوصنلاورئاعشلاومسارملاهباشتاولعجينأبيرغلانمف
.اهراكنإىلعىربكلاهتوعدماقأواهركنأنمدوجولًالطبم
ًاليلد،رابخألاومسارملاهباشتاوذختينأاذهنمبرغأو
تاياورلاتطلتخااذإهنأل.حيسملاديسلاخيراتقيفلتىلع
ليلدالو،عدبطالتخالااذهيفسيلف،حيسملارابخأيف
اهتابسانميفًالاوقأتنَّـمضتليجانألانأل،راكنإلاىلععطاق
اهنيبفالتخالانطاومنأل،اهفالتخابلوقلالهسيال
نأامك.اهراثآنيبواهنيباهبابسأءاصقتساعمةلوقعم
يحونمةدحاوةلاسراهنأىلعلدتاهنيبقافتالاعضاوم
ءابآنأةمدقتملاتاظحالملاباحصأتافاممو...دحاو
،اهخيراوتنولهجيمهودايعألاكلتباولفتحيملىلوألاسئانكلا
حيسملاديسلاماركإنأمهرابتعالاهبلافتحالاباوأدبمهنكلو
ـرئـاسوسـمـشـلامارـكإنـمنيــيحـيسـملـابردـجأ،ـاهـيف
.»بكاوكلا

ملمهنأ،ءاملعلاءالؤهنأشيفبيرغلاو«:ًاضيألاقو
ةرثكلاهذهبنييحيسملادوجولًالوبقمًاريسفتمهسفنأاوفلكي
يتلاتاريسفتلانإف،داليملارصعنمدحاوليجدعب
لوقلانمبرغأاهلك،ةريثككوكشلعستتاهوضرف
ةلباقملاملعةوشننأيلودبيو،ةيخيراتلاحيسملاةيصخشب
رشعنماثلانرقلايفهباحصأتعفديتلايهنايدألانيب
ىرناننإف،اهتقاطقوفتانراقملاوتاهباشملاليمحتىلإ
،تبثتالويفنتالتاهباشملاهذهنأرصعلااذهيفانمامأ
دقو.لامجإلاىلعيفنلاىلإاهنمبرقأتابثإلاىلإاهلعللب
دايطصايفًاريثكتالباقملاوتانراقملاباحصأبعت
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اميفطقًادهجمهسفنأاوفلكيملو،كانهوانهنمتاهباشملا
تانراقملامادختساوهو،داهتجالاودهجلابىلوأوه
نمنوضرفياملةقباطمةدحاوةقباستابثإلتالباقملاو
ًاتاتشأنأنايدألاخيراتيفثدحىتمف.ةيحيسملاةأشن
ةروصيفجرختواهسفنقفلتمسارملاورئاعشلانمةرثعبم
اذاملو،تقَّـفلتفيكدحأفرعينأنود،لقتسمبهذم
الإنلعتالوىلوألامسارملاورئاعشلارداصمىفُختتناك
.»حيسملاديسللةبوسنم

نعةنابإلايفاذهنمحضوأناكامبرو«:كلذكلاقو
بهاذملاعيمجلًادقننمضتتهلاوقأنأ،يعادلاةيصخش
ةهجوىلإريشتلاوقألاهذهو،هرصعيفةعئاشتناكيتلا
.ةيصخشلاكلتريغيفدوجواهلنكيمل،ةدحاورظن
يفردصتالاهنكلو،نييسيرفلادقتنتةيحيسملالاوقألاف
دقتنتو،نييرماسلاوأنييقودصلارظنةهجونعمهدقن
ةهجونعمهدقنيفردصتالاهنكلو،صوصنلاباحصأ
اهنكل،نيبصعتملانييسآلادقتنتو.نيللحتملاونييحابإلارظن
دقنلاهوجوانعمجاذإو،نييقاورلاونييروقيبألاءارآبنيدتال
ماوقوةقسانتمرظنةهجوىلإاهّدرننأنكمأ،ةدحاوةلمج
.حيسملاديسلاوهصخشلااذهو.»موسرمصخش

يتلاةلدألانوكتنألوقعملانمله:لءاستنًاريخأ
تباغدقحيسملادوجوةقيقحىلع،لصفلااذهيفاهانركذ
؟ًايقيقحًاصخشسيلهنإاولاقىتحنيضرتعملاناهذأنع

ًاطسقاولاننيذلاءاملعلانممهنأل،الًاعبط:باوجلا
وهامف،كلذكرمألاناكاذإو.ةفرعملاوءاكذلانمًارفاو
:باوجلا؟هدوجوةقيقحلمهراكنإيفيقيقحلاببسلا
هنأاودجومهنأل،هيلعةيرشبلاسيماونلاقيبطتنعمهزجع
،هلاوقأوهلامعأيفو،هتايحوهدلوميفسانلالكنعفلتخي
،مهنيعأبصناوعضودقاوناكولنكل.هتمايقوهتوميفو
امك،هلامكعمقفتيهسّنأتنأو،ًاسّنأتمهللاوهناكهنأ
،هدوجواوركنأدقاوناكامل،هيلإرشبلانحنانتجاحعمقفتي
لكنمىمسأةيتوسانلاهتايحيفنوكينأيهيدبلانمذإ
.ءايشألانمءيشلكيفسانلا

دوجونوركنينيذلاءاملعلامظعمنأةشهدلاريثياممو
مهنأل،هلثمصخشدوجووأهدوجوىلإنوقوتيحيسملا
هللانلعينأىلاةماعةيرشبلاةجاحومهتجاحبنورعشي
سيئرلالاقًالثمف،مهدضعيومهملعييكل،مهلهتاذ
هتاذهللانالعإنأل،يلهتاذهللانلعينأدوأينإ«:نيهنش
ديفأنأعيطتسأال،نويحيسملالوقيامك،حيسملايفملاعلل

سفنلايفرثؤتحيسملاةصقنإ«:نامتراهلاقو.»نآلاهنم
ملهتايحنأل،هلةقيقحالهسفنحيسملانكلو،ًاغلابًاريثأت
لاقو.»ليجنإلايفدروامك،هعابتأنمدحأيفرهظت
يبدألاصقنلانمررحتلاىلإقاتشناننإ«:زوردذاتسألا
انتوقبهنمررحتلاعيطتسنالاننكلو،انسوفنيفنماكلا
يذلا،حيسملالبقننأالإانمامأليبسالكلذلو.ةيتاذلا
حيسملاناكول«:فوتلاكلاقو.»توهاللالاجرهنعلوقي
The(»ماركإلاوبحلابسانلاردجأناكل،ًايقيقحًاصخش

Person and Work of Jesus, p.(انمامالاجملاعستيالو
:راصتخابلوقنكلذلو،ءاملعلاءالؤهىلعليصفتلابدرلل

ّريغيوَّـريغدق،نولوقيامسكعىلع،حيسملانإ)أ(
،لبقنمدعوامك،ًالماكًارييغتنييقيقحلاهعابتأةايح
رفنكانهناكنإو.ًاماتًادييأتةقيقحلاهذهديؤيخيراتلاو
سيلف،حيسملاةايحمهيفرهظتالهيلانوبستنينيذلانم
رييغتىلعهتردقمدعوأ،هدوجومدعىلعًاليلدكلذ
وأ،ًايقيقحًاناميإهبمهناميإمدعىلعليلدلب،مهتايح
.ًايبلقًاعوضخهلمهعوضخمدعيرحلاب

ردقبنآلااننيبحيسملاشيعينأىلإجاتحنالاننإ)ب(
نأل،هللماكلاميلستلاوهبيبلقلاناميإلاىلإجاتحنام
هباونمآنأدعبالإهنماوديفيملنايعلاةيؤرهوأرنيذلا
ناكامكنآلاروسيمحيسملابناميإلاو.هلمهسوفناومَّـلسو
.ضرألاىلعًادوجومناكامدنعًاروسيم

رظنلافرصب،انمزليحيسملاىلإةجاحلابروعشلانإ)ج(
نأعيطتسناهدنعو.انبولقبهيلإءاجتلالابانئارآوانراكفأنع
حيسملاىلإةجاحلابروعشلاامأ.هتمعنوهتوقربتخنوهفرعن
لب،انيلعيدجيالف،هبيبلقلاناميإلاوهيلاءاجتلالانود
نمانسفنأذقنننأعيطتسنالةريطخةيلوئسمانلّمحي
.اهبقاوع

درلاوةينيدلاتاضارتعالا:يناثلالصفلا
اهيلع

ناكامكهيفّلح،هللاءايبنأنمًاّيبنحيسملانكيمل«-١
نألوقعملانمسيلهنأل،ءايبنألانمهريغيفهحوربلحي
.»هتاذبهللادّسجتي

لثمدلُودقناكليبندرجمحيسملاناكول)أ(:درلا
البشاعو،ءارذعنمدلُوهنكل،مهلثمشاعوءايبنألا
تاومألانيبنمماقهتومدعبو،قالطإلاىلعةئيطخ
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مهريغوءايبنألاعيمجكلذيفًافلاخم،تاومسلاىلإدعصو
ًاّيبنناكهنألقعيالكلذلو.تاقولخملارئاسوسانلانم
.تاقولخملارئاسوأسانلانمًادحاووأءايبنألانم

لقعلاقوفيناكنإو،هتاذبهللادّسجتنعامأ)ب(
نعًالضفهنأل،هتهجنمكشللانوعديالهنكل،كاردإلاو
تأبنأدقف،هيلإرشبلانحنانتجاحوانلهللاةبحمعمهقفاوت
ليجنإلادهشامك،نينسلاتائمبهثودحلبقهنعةاروتلا
نأىلعنئارقلاعيمجلدتو،حوضولالكةحضاوتايآبهنع
نمامأ.قدصلالكةقداصليجنإلاةداهشوةاروتلاتاوبن
،ضارتعاعضومسيلفهلدسجذاختاىلعهللاةردقةهج
هسفنلذخّتينأعيطتسيءيشالنمملاعلاقلخيذلانأل
ملاعلاوحننمةيماسلاهدصاقممامتإلءارذعنمًادسج
،زِّـيحبزَّـيحتيملدسجلااذههذاختابهنأواميسال،هقلخيذلا
لكهلامكعمقفاوتييذلارمألا،ناكميفرصحنيوأ
.قفاوتلا

سانأاهبتكامنإ،يحولابةاروتلابتكُتمل«-٢
الإاونوكيملف،ةميدقدئاقعوتافاقثدودحيفنودهتجم
نأبانمَّـلساذإو.مهريغينامأوأمهينامأنعنيِّـربعم
امهباصأدقليجنإلاعماهنإف،يحولابتبتُكةاروتلا
دامتعالاحصيالكلذلو،ديعبنمزنمفيرحتلا
.»امهيلع

عدتالسدقملاباتكلاةداهشقدصىلعةّلدألا:درلا
ءاعدالاامأ.سانلارطاوخنميحوببتُكهنأبنظللًالاجم
وأيخيراتساسأىلإدنتسيالففيرحتلاهباصأدقهنأب
دقهنأهروصعنمرصعيأيفانلركذيالخيراتلاف،ينيد
لاوقأنأدهشينيدلاو.سدقملاباتكلايففيرحتثدح
ضرألاوءامسلانأهبءاجدقف،دبألاىلإةتباثباتكلااذه
.)٥:١٨ىتم(لوزتالهنمةدحاوةملكنكلو،نالوزت

ةيحيسملانعهفالتخاعممالسإلانإف،كلذنعًالضف
باتكلانأهلاجرنمريثكدهشدق،تاعوضوملانمريثكيف
دحأسيل«:يراخبلالاقدقف،امفيرحتهبصيملسدقملا
)دوهيلايأ(مهنكلو،ىلاعتهللابتكنمباتكظفلليزي
ص١جمالسإلاىحضنعًالقن(»هليوأتريغىلعهنولوأتي

لك.هتاذيففيرحتهرتعيملسدقملاباتكلانأيأ)٣٢٨
ةمئأىأرًاريسفتهتايآنورسفياوناكدوهيلانأرمالايفام
لاقو.اهنمهنومهفييذلاىنعملاعمقفتيالهنأنيملسملا
ضرألاقراشمتقبطدقةاروتلانإ«:يزارلامامإلا
عقينأعنتمملانمو،هللاالإاهخسنددعملعيالواهبراغمو

الثيحب،خسنلاكلتعيمجيفرييغتلاوليدبتلاىلعؤطاوتلا
،امهلوقىلعًءانبف،»ةَّـريغمةلَّـدبمالإةخسنضرألايفىقبت
اهبصيملةاروتلانأنادهشي،ًاعملقعلاوناميإلانوكي
.امفيرحت

الفسدقملاباتكلاونآرقلانيبدوجوملافالخلاامأ
اذهنأل،فيرحتلاهباصأدقريخألانأىلعًاليلدموقي
هيلاراشأدقو،مالسالاروهظءانثأًادوجومناكفالخلا
نييحيسملاعمقافتالاوةملاسملافقومهءازإفقوونآرقلا
:٤٦توبكنعلاةروسيفلاقدقف،دحاوهلإبناميإلاىلع
نيذلاالإ،نسحأيهيتلابالإباتكلالهأاولداجتالو«
انهلإو،مكيلالزنُأوانيلإلزنُأيذلابانمآاولوقو،مهنماوملظ
يفيرشخمزلالاقو.»نوملسمهلنحنو،دحاومكهلإو
ام:ملسوهيلعهللاىلصيبنلالاق«:ةيآلاهذهلهريسفت
انمآاولوقو،مهوبذكتالومهوقدصتالفباتكلالهأمكثّدح
ناكنإو،مهوقدصتملًالطابناكنإف.هلسروهبتكوهللااب
باتكلانأىلعليلداذهو-)٧ص٣ج(»مهوبذكتملًاقح
يه،اهيفمكحينألقعلاعيطتسيالتانالعإيوحيسدقملا
ناكنإوهنأل،هلًاركشنكلو.هللاتاذبةصاخلاتانالعالا
نأعيطتسيالهنأالإاهيفمكحينأعيطتسياللقعلا
يذلارمألا،هكاردإنمىمسألبهدضتسيلاهنأل،اهضقني
لقعللنكميالهذهنأل،قفاوتلالكهللاتاذعمقفاوتي
.ثحبلاوصحفلاعضوماهعضينأ

مهتيادهورشبللهللانالعإبنوموقيءايبنألاناك«-٣
ناكةمهمبىلاعتموقينألٍعادكانهنكيملكلذلو،هيلإ
.»هديبعنمرفناهبموقي

طقفاوماقلبهللاتاذرشبللءايبنألانلعيمل:درلا
،سانلانممهريغلثم،مهنأنعًالضفذإ.مهلهلاوقأغيلبتب
ًالهأمهلعجياليذلارمألا،ةئيطخلانمنيموصعمريغ
.مهتاوذيفنودودحممهلثمًاضيأمهف،هللاتاذنالعإل
اذإف.دودحملاريغاونلعينأنوعيطتسيالنودودحملاو
دَّـرجمنكيملدّسجتلانمهللاضرغنأكلذىلإانفضأ
،مهلًةكَردُمةلاحبمهنيبروهظلالب،رشبللهتاذنالعإ
نأانلحضتا،هعمقفاوتلاوهنمبارتقالاوهتفرعماوعيطتسيل
.ًاقالطإهللاجمالضارتعالااذه

ًارتتسمهللاروهظنمانيلعدوعتيتلاةدئافلاام«-٤
ذإ،ًاقالطإانلهروهظمدععماذهىواستيالأ؟دسجلاءارو
.»؟وهامكهارننأعيطتسنالنيتلاحلااتلكيفاننأ
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وأهللاىرينأعيطتسيالناسنإلانأانبّرم:درلا
نمعيطتسيالو،ًادودحمهنوكنعًالضفهنأل،هبلصتي
هفعضببسبًاضيأهنإف،دودحملاريغبلصتينأهتاذءاقلت
.هللاةدهاشمنعزجعلالكزجعي،هصئاقنو

،ةقيقحلاهذهبًاضيأ»ةيسدقلاثيداحألا«تدهشدقو
نلهنإ.ينارتنلىسومايىلاعتهللالاق«:اهبءاجدقف
ثيداحألايفةينسلاتافاحتالا(»تامالإيحيناري
صىربكةزجعمءارسالاباتكيفءاجو،)١٤صةيسدقلا
هبردحأىرينل«ملسوهيلعوهللاىلصهللالوسرلاق«٦٢
لاقدقف،سدقملاباتكلاعمقفتياذهو.»توميىتح
ِيناَرَيالَناَسْنِإلٱ«:ةنس١٨٠٠نمرثكأبمالسإلاروهظلبق
هبشيةيحانلاهذهنمناسنإلاف)٣٣:٢٠جورخ(»ُشيِعَيَو
هبّسحأاذإف،رونلاةيؤرنعهتعيبطبزجعييذلاشاّفخلا
يهيدبلانمناكف.ةعرسنمهيدلاملكبهناكمنمبره
هتاذرهظينألب،هدجموهلالجيفسانللهتاذهللارهظيالأ
قفاوتلاوهنمةدافإلااوعيطتسيلمهيدلةفولأملاةئيهلايفمهل
.ةيرشبلاةئيهلايهةئيهلاهذهو،هعم

لب،نيعلابهتيؤرىلعهللاعمقفاوتلافقوتيال«-٥
نكيملكلذلو.هلامجوهلامكوهتبحملسفنلاكاردإىلع
،ناكملكيفدوجومهنأذإ،هللادسجتينألعادكانه
،هنعءيشلككاردإلانسوفنيفكيامانلهلاوقأيفو
.»هعمقفاوتلليلاتلابو

هتيؤرىلعفقوتيالهللاعمقفاوتلانإًاقح:درلا
نكل،هلامجوهلامكوهتبحملسفنلاكاردإىلعلب،نيعلاب
عمسلادرجمنمهللانعًائيشكردتنأسفنلاعيطتستله
هللاو،ةدودحمسفنلانأل،الًاعبط:باوجلا؟هنعةءارقلاوأ
ريغنعًائيشهتاذءاقلتنمكرديالدودحملاو،دودحمريغ
نأهللادارأامدنعهنأيهيدبلانمناككلذل.دودحملا
اهقيرطنععيطتسنةسوسحمةئيهبانلرهظهتاذكردنانلعجي
.اهذّختاولزانتيتلاةئيهلايههذهو،هبلاصتالا

ليثمتلاىلانوليمينيذللةقيقحلاهذهحاضيإلو
اننكل،ناكملكيفدوجومءاملاراخبنإلوقنتاسوسحملاب
هارنًءامراخبلااذهلاحتسااذإالإيوترننأعيطتسنال
ةدافالاعيطتسنالاننكل،وجلايفةدوجومءابرهكلاو.هبرشنو
ةءاضالايفاهرامثتساانعطتساواهتاقاطتعّمجتاذإالإاهنم
نأانعطتساامل،هللادّسجتيملولاذكهو.ةرارحلاديلوتوأ
.ةيقيقحلاةدئافلاهنمديفنوأهفرعن

فرصتلانمهبقيلخوهامعمهللادّسجتقفتيال«-٦
نمدحيو،هلالجوهتماركنمّطحيهنأل،يماسلايولعلا
.»هئاهبوهّومس

ةماعسابلىدتراوهرصقكرتًاكلمنأْبَه:درلا
بّيطيومهيساويل،مهنمدحاوكمهنيبشاعمثسانلا
اذهربتعيلهف،مهمالآومهبعاتمنممهصّلخيومهسوفن
ىلعو.الًاعبط:باوجلا؟هلالجوهتماركنمًاطحفرصتلا
وأهتماركنمطحيالهللادّسجتنإلوقنسايقلااذه
ًالالجوًادجمهديزيلب،هئاهبوأهومسنمدحيالو،هلالج
انيلعفطعيوانبحيهنأانفرعدقدّسجتلاباننأل،اننيعأيف
رّوصتوأكاردإىلعىوقتلانلوقعنكتملةجردبانبمتهيو
قوتنوهللابحننأدّسجتلابانعطتساكلذلو.اهنعءيش
نكيملولاهغلبنلنكنملةجردب،هدجمنوهمركننأو،هيلإ
.لعفامكدّسجتدق

رهظيملاذاملف،هللادُّسجتنمدبالوناكنإ«-٧
عضختوسانلاهباهتىتح،هئاهبوهدجمبقيلتيتلاةئيهلاب
.»؟هل

راهظإنكيمل،دسجتلانمهللاضرغنإ)أ(:درلا
الاذهلثمًافّرصتنأل(هبسانلاباجعإةراثإوأهتمظع
وهلب،)هلسانلاميظعتيفبغارلا،صقانلانمالإردصي
لخيو،هفطعوهبحبمهعِّـتميلهلوحنممهعمج

ِّـ
نممهص

ةيحورةايحهعممهلنوكتىتح،مهتافعضومهاياطخ
هدجمعمبسانتتةئيهبرهظدقناكولهنأامبو.ةديعس
وندينأمهنمدحاوعاطتساامو،هنمسانلابعتْراليلزألا
يهو،مهيدلةفولأملاةئيهلابمهلرهظينأيهيدبلاناك،هيلإ
دقناكولهنأامك.هذههضارغأققحتتل،ةيرشبلاةئيهلا
رهظو،سانلابعرييذلاصاخلاهدجمبروهظلابّنجت
لاحلاوطسوتممُرحل،ةيضرألاةمظعلارهاظمىدحإبطقف
مهو،رشبلانممظعألاداوسلامهو،هبعتمتلانمءارقفلاو
يفريسلاوهتفرعملًادادعتساءاينغألانمرثكأمهتلمجيف
نمرهظميأبرهظيالأًاضيأيهيدبلانمناككلذل.هليبس
هبرهظيذلايداعلارهظملابلب،ةيويندلاةمظعلارهاظم
بارتقاللسانلاعيمجمامألاجملاحسفييذلاوههنأل،ًالعف
.هنمةدافإلاوهبلاصتالاوهيلإ

»ةيدمحملاةقيقحلا«يفنودقتعينيملسملانأيلودبيو
ءاج.هدّسجتثيحنم»نبالامونقأ«يفنحنهدقتعنام
ةقيقحلانأول«)١٨٧صةداهشلاونيدلاباتك(يف
تسبلدقوا،يكئالملكشىلعهللااهغاصدقةيدمحملا
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اولوقينأسانللناكل،هللاىلإًايعادناكمث،ًايكئالمًابوث
،انتعيبطوانتنيطريغنمو،انسنجريغنمهنإ،كَلَمهنإ
لكنعنوفرصنيو،هتالامكوهتافصوهلامعأنورياذكهو
.»ةفلاخملايعادبكلذ

يفهدوجوببسبحيسملاىلاسانلاضعبةءاسإامأ
هنأىلعًاليلدموقيالف،اهبرهظيتلاعضاوتلاوةعادولاةئيه
ةوقلانأل،توربجلاوةوقلارهظمبرهظينأبجاولانمناك
ال،نمزلانمًاحدررهاظلابسحسانلاتعضخأنإو
ليلدلاو.مهقالخأبّذهتوأمهجاجوعاحلصتنأعيطتست
ةلاحلاىلإنودوعي،مهيلعاهريثأتفعضيامدنعهنأكلذىلع
نانعلانوقلطيومهتروثروثتف،لبقنماهيلعاوناكيتلا
ةليسولايهفةبحملاامأ.رابتخالابملعنامك،مهتوهشل
سفنلاتحلصىتمو.اهبيذهتوسفنلاحالصإلةديحولا
.اهتاذءاقلتنمهليبسيفتكلسوهللاتعاطأ.تبّذهتو
ببسبهنأاندجوحيسملاخيراتىلإانعجراذإكلذلو
،فطعلاوةبحملابمهايإهتلماعموهيلإنيئيسملاةءاسإهلامتحا
،مهدضمهرئامضتراثكلذلو،مهصقنوهلامكباورعشدق
رخآلاضعبلاىكبو،ًامدانًاملأتمهردصىلعمهضعبعرقف
هلتنَّـيبتامدنع،هرمأىلعسأيلاهبلغنمامأ.ًارمًءاكب
قلطنادقف،هلةلماكلاحيسملاةبحمءازإهتئيطخةعانش
دعبةايحلاقحتستالاهنأ،اهيلعهسفنبًادهاشهسفنقنخو
:٢٧ىتم(ناسحالاوفطعلاباهرمغنمىلإتءاسأنأ
٥(.

صاخلاهدجمبرهظدقحيسملاناكولهنأركننال)ب(
ًابرهباوفرتعاو،ماركإلاودوجسلاهلاومَّـدقدقسانلاناكل
امردقب،مهنمًادوجسوأًاماركإديريالهنأامبنكل.ًاهلإو
ةايحمهئاطعإو،مهتافعضومهاياطخنممهذاقنإديري
ةفولأملاةئيهلابمهلرهظينأيهيدبلانمناك،ةيدبأةيحور
.هنمةايحلاهذهىلعلوصحلاوهبلاصتالااوعيطتسيل،مهيدل

رهاظمبمامتهالانعدعبلالكًاديعبحيسملاناكدقل
هتوهالبمهايإهعانقإنأامك،سانلااهيلإليمييتلاةوافحلا
مهيلعدوعيالوهلامكيضرُيالهنعمهبولقفارحناعم
نمنيدلكيفهللاابنونمؤينيذلارثكأامف.امةدئافب
رمألا،هللالامكعمضراعتتةايحنويحيكلذعمو،نايدألا
نيينثولانمًالاحأوسأوًارشرثكاهرظنيفمهلعجييذلا
مظعمنأكلذىلإانفضأاذإو.هنعًائيشنوفرعيالنيذلا
ةلماكلاةعاطلاباودهعتوهللاةمظعمهنيعأباودهاشنيذلا
دوهعلااوضقنو)ةميدقلابوعشلانممهريغودوهيلاك(هل
دعبمهماثآومهرورشىلااوداعو،مهسفنأىلعاهوعطقيتلا

:٣٢جورخالثمأرقا(دوهعلاهذهىلعةليلقتاعاسرورم
فقوتيالًايقيقحًاناميإهللاابسانلاناميإنأانلحضتا)٤
مهبولقرُّثأترادقمىلعلب،ةمظعلارهظمبمهلهروهظىلع
هدُّسجتيفرهظيالأيهيدبلانمناككلذلو.هتبحموهتمعنب
ىلعمهمغرتو،مهراصبأفطختوسانلالوقعرهبتةلاحب
ىلعرثؤتةلاحبرهظينألب،هناطلسوهقحلناعذإلا
قفاوتلاوهيلإبارتقاللنوليميمهلعجتو،مهبولقومهرئامض
يفمهلاهبرهظيتلاةلاحلايههذهو.مهسفنأءاقلتنمهعم
.هدسجت

ةيتوسانلاحيسملاةايحلالخنمرهظدقفكلذعمو
رظتنُييذلاكاذنعءيشيفنَّـالقيالْنييبدأدجمولامك
.هسفنهللانمهروهظ

ءانثأيبدألاهللالامكيفتخيالأيعيبطلانمناكو
ءالجوحوضولكبرهظينألب،ةدحاوةظحلهدّسجت
وهلامكلااذهنأل،لاوحألاوفورظلالكيفسانلاعيمجل
نأنكميالو.هصئاصخنيعوهلب،هنايكصئاصخنم
يرهاظلاهدجمءافتخانأامك.هنايكصئاصخنئاكيفخي
مهبيرقتيفةيماسلاهتبغرىلاعجريهدّسجتءانثأسانلانع
ًاضيأفرصتدق،مهنعدجملااذههئافخإبهنإفكلذلو.هيلإ
اذهصئاصخنمنأل،هبزيمتييذلالامكلابسحب
ذخألاومهاوتسمىلإلوزنلاوسانلاىلعفطعلالامكلا
دقفلكعمو.هبعّتمتلاوهنمبارتقالااوعيطتسيل،مهرصانب
نأدجوامدنعيرهاظلاهدجمنمًائيشةرمحيسملانلعأ
ضعبديزينأدارأامدنعًالثمف.كلذيعدتستةجاحلا
،لاعلبجىلإمهبدعصومهنمةثالثذخأهبًاناميإهذيمالت
،سمشلاكههجوءاضومهمادقهتئيهتَّـريغتكانهو
عاطتساف،)٢-١٧:١ىتم(رونلاكءاضيبهبايثتراصو
ٍتاَفاَرُخْعَبْتَنَْملاَنَّـنَأل«:ًالئاقسانللدهشينأمهدحأ
يف...ُهَتَمَظَعَنيِنِياَعُماَّـنُكْدَقْلَب...ًةَعَّـنَصُم جلٱِ

ْ
ِلََب

ملٱ
انكدقلب...ةعنصمتافارخعبتنملاننألِسَّـدَقُْ
-١:١٦سرطب٢(»سدقملالبجلايف...هتمظعنينياعم
نأهذيمالتريغوهذيمالتنمنوصلخملاعاطتساو.)١٨
:ليئانثنهللاقدقف،»ًانلعمهللا«وأ»هللانبا«هنأاونمؤي
َكَّـنَأُتْنَمآ«:اثرمهلتلاقو،)١:٤٩انحوي(»ِهللاٱُنْبٱَتْنَأ«
ملٱَتْنَأ

لٱَىلِإِيتآلٱ،ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ
ْ
لاقو،)١١:٢٧انحوي(ِ»َملاَع

حلٱِب«:ذيمالتلاهل
ْ
لاقو،)١٤:٣٣ىتم(»ِهللاٱُنْبٱَتْنَأِةَقيَِق

ملٱَتْنَأَكَّـنَأاَنْفَرَعَواَّـنَمآ«:سرطبهل
حلٱِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ْ
»َي

:٢٠انحوي(»يِٰهلِإَوِّـيبَر«:اموتهللاقو،)٦:٦٩انحوي(
ٌناَسْنِإُّطَقْمَّـلَكَتَيَْمل«:هنعدوهيلاةنهكعابتألاقو.)٢٨
دحأهللاقو،)٧:٤٦انحوي(»ِناَسْنِإلٱاَذٰهَلْثِماَذَكٰه
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يفَتْئِجىَتَمُّبَراَيِينْرُكْذٱ«:هعمابلُصنيذللانيصللا ِ
نيذلادنجلاوةئملادئاقلاقًاريخأو،)٢٣:٤٢اقول(»َكِتوُكَلَم
،)٢٧:٥٤ىتم(»ِهللاٱَنْبٱاَذٰهَناَكًاّقَح«:حيسملااوبلص
.دّسجتلانمهللادصاقملكتّققحتكلذبو

ةحارصكلذنلعيملاذاملف،هللاوهحيسملاناكاذإ«-٨
.»؟هبًاعيمجاونمؤيىتحسانلامامأ

نلعأدقحيسملاناكولهنألقاعلاىدلىفخيال:درلا
دقاوناكلمهسفنأباهوربتخينألبقهتاذةقيقحنعسانلل
هنكل.ًاقالطإهباونمآدقاوناكاملو،ًايعدموًافِّـدجمهوربتعا
اليكل،هلامعأوهتايحنمهتاذةقيقحمهاوجتنتسينأءاش
.ًايلمعًايرابتخالب،ًايعامسوأًايرظنهبمهناميإنوكي
نينثإنجسلايفوهو،نادمعملاانحويلسرأامدنع،ًالثمف
»؟َرَخآُرِظَتْنَنْمَأِيتآلٱَوُهَتْنَأَأ«:هلأسيهيلإهذيمالتنم
:ِناَرُظْنَتَوِناَعَمْسَتاَمِباَّـنَحوُيَاِربْخَأَواَبَهْذٱ«:ُعوُسَياَمَُهباَجَأَف
لَا
ْ
لٱَو،َنوُِرصْبُيُيْمُع

ْ
لٱَو،َنوُشْمَيُجْرُع

ْ
ُّمُّصلٱَو،َنوُرَّـهَطُيُْصُرب

ملٱَو،َنوُعَمْسَي
ملٱَو،َنوُموُقَيىَتْوَْ

ِملىَبوُطَو.َنوَُّـرشَبُيُنيِكاَسَْ
َ
ْن

يفُرُثْعَيال نم،ًايلمعانحويكرديلكلذو)٦-١١:٢ىتم(»َّـِ
.حيسملاوه

نيذللةحارصلكبهتاذةقيقحنعحيسملانلعأدقل
لاق.اهفاشتكانوعيطتسيالوأ،هتيصخشيفنوُّكشياوناك
وهنم«:هلأساملف»؟هللانبابنمؤتأ«:هافشىمعألةرم
كعمملكتييذلاو،ُهَتيأردق«:هباجأ»؟هبنمؤألديساي
هلدجسو»ديساينمؤأ«:ىمعألاهللاقف.»وهوه
ناكيذلاةنهكلاسيئرلاقاملو.)٣٨-٩:٣٧انحوي(
حلٱِهللاٱِبَكُفِلْحَتْسَأ«:همكاحي

ْ
َتْنَأْلَه:اَنَلَلوُقَتْنَأِّـَي

ملٱ
لُقَتْنَأ«:ُعوُسَيُهَلَلاَق»؟ِهللاٱُنْبٱُحيِسَْ

ْ
ُلوُقَأًاضْيَأَو!َت

ِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُتَنآلٱَنِم:ْمُكَل
لٱ
ْ
.)٢٦:٦٣،٦٤ىتم(»ِءاَمَّـسلٱِباَحَسَىلَعًايِتآَو،ِةَوُّق

ًاضوعلمعتسُتتناكيتلاءامسألانممسا»ةوقلا«و
مسالااذهلًانوص،ةيداعلاتاثداحملايفةلالجلامسانع
ىتح،ةدابعلانكامأريغيفةنسلألاىلعيرجلانمميظعلا
.هبةقئاللاةبيهلابسانلانيبًاظفتحملظي

نمحيسملاةمايقيفَّـكشيذلا(اموتفرتعاامدنعو
اذهىلعدجملاهلَقَداص»هلإلاوبرلا«هنأب)تاومألانيب
َنيِذَّـلِلىَبوُط!َتْنَمآاَموُتاَييِنَتْيَأَرَكَّـنَأل«:لاقو،فارتعالا
هنافكلذنعًالضف.)٢٠:٢٨،٢٩انحوي(»اْوَرَيَْملَواوُنَمآ
مهللاقدقف،هللانباهنأةنيفلاوةنيفلانيبدوهيللنلعيناك

لٱَىلِإُهَلَسْرَأَوُبآلٱُهَسَّـدَقيِذَّـلٱ«:ةرم
ْ
:ُهَلَنوُلوُقَتَأِ،َملاَع

لُقِّـينَأل،ُفِّـدَُجتَكَّـنِإ
ْ
،)٣٨-١٠:٣٦انحوي(»؟ِهللاٱُنْبٱِّـينِإُت

.ضارتعالااذهلًاضيألاجمالفكلذلو

كالملاىلعسدقملاباتكلايف»هللا«ةملكقلطُت«-٩
جورخ(يبنلاىلعقلطتو،ًاهلإسيلوهو)٨٢:٦رومزم(
سيلبإىلعقلطُتولب.ًاضيأًاهلإسيلوهو)٧:١
نأدكؤملانمف.هللاوهسيلهنأعم)٤:٤سوثنروك٢(
دجويالهنأل.ًازاجم،هللاوأهللانبايعُددقحيسملانوكي
.»هللاوهو،دحاوهلإالإ

وأناسنإوأكالمىلعسدقملاباتكلاقلطيال:درلا
،ضرتعملالوقيامك،فيرعتلاةغيصب»هللا«مساامقولخم
»ةهلآ«ةملكمهريغوءايبنألاوةكئالملاضعبىلعقلطيلب
تايآلليباتكلاصنلانمحضتيامك،ةركنلاةغيصب
ىنعمبًاريثكةركنلا»هلإ«ةملكلمعتسُتو.اهبَضرتعملا
ِّـرتقملاىنغلانعلوقننحنف،»مكاح«وأ»سيئر«وأ»ديس«

وهلاملانأل،هنطبههلإنأنِطَبلانعو،لاملاههلإنإ،ًالثم
طِبلاو،لوألادوسييذلا

ْ
اذهىلعو.يناثلادوستيتلايهةن

مهلَّـوخهللانأل،ةهلآءايبنألاوةكئالملاضعبيعُدسايقلا
حيسملاامأ.هدصاقمنمدصقذيفنتةصاخةرتفيفةطلسلا
،ةركنلاةغيصب»هلإ«هنأسدقملاباتكلايفهنعركذُيملف
نأحصيالكلذلو،فيرعتلاةغيصب»هللا«هنأهنعركُذلب
.زاجملابابنممسالااذهبهتيمستربتعُت

هنأىلعًاليلدءارذعنمحيسملاةدالوتناكاذإ«-١٠
بأالب«هنأهنعبوتكملاقداصيكلمنإف،هللاوأهللانبا
نييناربع(»ةايحةياهنالوهلمايأةءادبال،بسنالب،مأالب
.»ةيهولألابحيسملانمقحأنوكي،)٧:٣

ةهجنمسيلفصولااذهبقداصيكلمفصُو:درلا
لمعلااذهمَّـلستيملهنأل،يتونهكلاهلمعةهجنملب،هتاذ
بجينمزلانمةدودحمةدملوأ،بسنوأمأوأبأنع
امك،اهتياهندنعهنعلازتعالاواهلوأدنعهبءادتبالاهيلع
مهتمدخنوثراوتياوناكنيذلا،نورهينبعملاحلاتناك
نسيفاهنولزتعيو،ةصاخنسيفمهئابآنعةيتونهكلا
هللانمهتونهكمَّـلستقداصيكلمنألب.ًاضيأةصاخ
ًالضف.ضرألاىلعهتايحةياهنىتحهسراميلظو،ةرشابم
نمدلُوهنألهللانباوهحيسملانإلوقنالاننإف،كلذنع
ءارذعنمدلُو،هللانباوههتاذيفهنأل:لوقنلب،ءارذع
يذلاوههنأل،ءارذعلانمهتدالولبق»هللانبا«وهو-
.هلءدباليذلالزألاذنمتوهاللانلعي
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انحوي(»ٌدِحاَوُبآلٱَواَنَأ«حيسملالوقلديال«-١١
لب،رهوجلاوأةيتاذلايفبآلاعمدحاوهنأىلع)١٠:٣٠
عضوميفلاقهنأل،هعمقفاوتلاةلاحيفناكهنأىلعلدي
انحوي(»ُنْحَناَمَكًادِحاَواوُنوُكَيِل«:هذيمالتنعبآللرخآ
ذيمالتلانوكينأنمضرغلانأمولعملانمو،)١٧:١١
لب،ةيتاذلاوأرهوجلايفًادحاواونوكينأسيل،ًادحاو
.»قافولاوةبحملاةهجنمًادحاو

،هوجولالكنمهبهَّـبشملالثمنوكيالهَّـبشملا:درلا
دسأهنأكلذىنعمسيلفدسأهنإناسنإنعًالثمانلقاذإف
لاقامدنعو.ةعاجشلايفدسألاهبشينأهانعملب،يقيقح
ةراجحدوهيلاءاسؤرلوانت»دحاوبآلاوانأ«:حيسملا
،يبأدنعنممكتيرأةنسحةريثكًالامعأ«:مهباجأف،هومجريل
كمجرنانسل«:هلاولاق»؟يننومجرتاهنملمعيأببسب
ناسنإتنأوكنإف.فيدجتلجأللب،نسحلمعلجأل
اوبلطهسفننعةداهشلاهذهببسبو.»ًاهلإكسفنلعجت
اي«:سبليفهللاقامدنعو،)٣٩-١٠:٣١انحوي(هولتقينأ
،َبآلٱىَأَرْدَقَفِينآَريِذَّـلَا«:هباجأ،»انافكوبآلااَنِرَأديس
يفاَنَأِّـينَأُنِمْؤُتَتْسَلَأ؟َبآلٱاَنِرَأَتْنَأُلوُقَتَفْيَكَف ِبآلٱِ
يفَبآلٱَو الهنأانلحضتياذهنمو)١٤:٩،١٠انحوي(»!َّـِ
هعمهتدحولب،هعمقفاوتلادرجمبآلاعمهتدحوبدصقي
نوكتنأحيسملادارأيتلاةدحولاامأ.ةيتاذلاوأرهوجلايف
ةينادحورخآناكميفيحولاركذامكيهف،هذيمالتنيب
ًادحاوًاحوراوقُسًاعيمجمهنأل،)٤:٣سسفأ(حورلايف
ًاركفاوركتفينأمهيلعناككلذلو.)١٢:١٣سوثنروك١(
يفدحاوصخشكًاعماوشيعينأو)٢:٢يبليف(ًادحاو
.قافولاوةبحملا

يفًابوتكمسيلأ«:كلذدعبدوهيلاءاسؤرلهلوقامأ
وأءاسؤر،انهةهلآىنعمف؟»ةهلآمكنإتلقانأمكسومان
دوهيلاعانقاليعيبطلادرلاوهاذههلوقو.ماكحوأةداس
.عانتقالانوبأينيذلا

اَذٰهْنِمُتْسَلَفاَنَأاَّـمَأ«:حيسملالوقلديال«-١٢
لديلب،انسنجنمسيلهنأىلع)٨:٢٣انحوي(ِ»َملاَعْلٱ
ةرملاقهنأل،رارشألانعًالصفنمناكهنأىلعطقف
لٱَنِمْمُتْسَلْمُكَّـنِإ«:هذيمالتل

ْ
مدعو،)١٥:١٩انحوي(ِ»َملاَع

سنجلانماوسيلمهنأهانعمسيلملاعلانمذيمالتلانوك
.»رارشألانعاولصفنامهنأهانعملب،يرشبلا

.هوجولالكنمهبهَّـبشملالثمهَّـبشملانوكيال:درلا
،مهلثمشاعالو،سانلالثمدلويملحيسملانأانملعدقو
نمدلُولب،مهتياهنلثمضرألاىلعهتياهنتناكالو
ًاريخأو،لامكهدعبسيليذلالامكلاةايحشاعو،ءارذع
هذيمالتنأًايلمعانلحضوياذهو.ءامسلاىلإهتدارإبدعص
هيفهكراشيالولب،ملاعلااذهنمسيلهنأيفهنوكراشيال
.قالطالاىلعسانلانمدحأ

نبا«هنأهسفننعحيسملاةداهشتسيلأ«-١٣
؟»ًايداعًاناسنإناكهنأىلعلدت،»ناسنإلا

هنألسيل»ناسنإلانبا«هنإهسفننعحيسملالاق:درلا
،ًانَلعمهللاوأهللانباهنأانحضوأدقف،ًايداعًاناسنإناك
،ناسنإدسجذختاهنألناسنإلانباهنإهسفننعلاقهنكلو
امك،هلًامّلعموًابحموناسنإللًاقيفردسجلااذهيفناكو
نبانأىلعلدياممو.ناسنإلاىلعًاكلمدعباميفنوكيس
اندجو،ةاروتلاىلإانعجراذإاننأ،يلزألاهللانباوهناسنإلا
ضرألاىلعهدوجوءانثأناسنإلانباكفرعُيملحيسملانأ
.اهيلعهروهظلبقًاضيأمسالااذهبفرعُيناكلب،طقف
.م.ق٥٠٠ةنسناسنإلانباةئيهيفيبنلالاينادلرهظدقف
يفىَرَأُتْنُك«:لاينادلاقف ِبُحُسَعَماَذِإَوِلْيَّـللٱىَؤُرِ
لٱَىلِإَءاَجَوىَتَأٍناَسْنِإِنْبٱُلْثِمِءاَمَّـسلٱ

ْ
ُهوُبَّـرَقَف،ِماَّـيَألٱِميِدَق

لُسَيِطْعُأَف.ُهَماَّـدُق
ْ
ُّلُكُهَلَدَّـبَعَتَتِلًاتوُكَلَمَوًادَْجمَوًاناَط

لَألٱَوِمَمُألٱَوِبوُعُّشلٱ
ْ
لُس.ِةَنِس

ْ
لُسُهُناَط

ْ
ْنَلاَمٌّيِدَبَأٌناَط

.)١٤-٧:١٣لايناد(»ُضِرَقْنَيالاَمُهُتوُكَلَمَو،َلوُزَي

لقيملو،»ناسنإنبا«هنإحيسملانعيبنلالاينادلاق
حيسملاىلإرظنيمليبنلانأل،فيرعتلالأب»ناسنإلانبا«هنإ
رهظملاثيحنمهيلإرظنيناكلب،سانلاعمهتقالعيف
نأًاديتعناكيذلاو،ايؤرلايفهبودبيناكيذلاماعلا
.مايألانمموييف،دسجتلابهبودبي

وهناسنإلانباو،هتيلزأيفهللاوه»مايألاميدق«هلوقو
،هذخأينأًاديتعناكيذلايتوسانلازكرملايفنبالامونقأ
برتقاهنإهنعلاقُينأهزكرموهاذهو،رمألاىضتقاكلذلو
،ثداحلاهتوسانيف»نبالا«نيبزييمتلل»مايألاميدق«ىلإ
نعةّوبنهذهو.اهلءدباليتلاهتيلزأيفتوهاللاوأهللاو
.ملاعلايفكلملامامزمُّلستل،روهدلارخآيفحيسملاءيجم
هذهبموقينأهلّقحييذلاوههدحوهنأيهيدبلانمو
نمًاصالخمهلعنصورشبلاقلخيذلانأل،ةّمهملا
ىلعمهتبساحمومهيلعكلملاىلوتييذلاوه،مهاياطخ
سيل،ةّمهملاهذهبموقيسهنأًاضيأيهيدبلانمو.مهلامعأ
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،دسجلايفرهاظلاناسنإلانباهفصوبلب،هللانباهفصوب
سانلانيبهللاةئيشممامتإبمئاقلاوهفصولااذهبهنأل
يف(هللاةبساحمنألو،)يلياميفليصفتلابنيبتيسامك(
،مهنمضارتعاعضومنوكت،سانلل)كَردملاريغهرهوج
ةيرشبلامهتعيبطيفمهكراشيملةيحانلاهذهنمىلاعتهنأل
ضارتعاكانهنوكيالنكل،أطخللاهببسبنوضرعتييتلا
هلراشأدقو.ناسنإلانباوأسنأتملاهللاةمهملاهذهبماقاذإ
ْلَب،ًادَحَأُنيِدَيالَبآلٱَّـنَأل«:لاقفةقيقحلاهذهىلإدجملا
لُسُهاَطْعَأَو...ِنْبٱِلِلِةَنوُنْيَّـدلٱَّـلُكىَطْعَأْدَق

ْ
َنيِدَيْنَأًاناَط

.)٢٧-٥:٢٢انحوي(»ِناَسْنِإلٱُنْبٱُهَّـنَأل،ًاضْيَأ

هسفنىلعحيسملاديسلاقلطأدقف،كلذنعًالضف
مامأةددعتمتارم»هللانبا«ىنعمب»ناسنإلانبا«بقل
َنِم«:مهللاقدقف،هتمكاحملاوعمتجانيذلادوهيلاءاسؤر
لٱِنيِمَيْنَعًاسِلاَجِناَسْنِإلٱَنْبٱَنوُِرصْبُتَنآلٱ

ْ
َىلَعًايِتآَو،ِةَوُّق

هنأىلإكلذبًاريشم)٢٦:٦٤ىتم(»ِءاَمَّـسلٱِباَحَس
يذلاو،بوعشلالكهلدبعتتيذلاناسنإلانبابدوصقملا
ءاسؤرنأىلعلدياممو.لبقنميبنلالاينادهنعأبنت
»ناسنإلانبا«بقلقالطإنمحيسملادْصَقاومهفةنهكلا
ةنهكلاسيئرقَّـزم،اذههلوقاوعمسامدنعمهنأ،هسفنىلع
دارملانأىلعحضاوليلداذهو.»فّدجدق«:ًالئاقهبايث
.هنيعب»هللانبا«وه»ناسنالانبا«-ب

هتاذلامكيفًانَلعُمهللا»هللانبا«حالطصالابدصقُيو
ًانَلعمناسنإلاهبداري»ناسنإلانبا«حالطصالاو.هتافصو
ناسنإلانأامبو.ًالوأاهبهقلخيتلاتافصلالامكيف
»ناسنإلانبا«نإفكلذل،هللاةروصىلعرمألالوأيفقلُخ
يفهللاةروصوهنوكي»حيسملا«وأ»لماكلاناسنإلا«وأ
تسيلهللاةروصنأل،ناسنإلايفًارهاظهللاوهوا،ناسنإلا
.اهنعًاديعبةروصهلتسيلهنأذإ،هتاذىوسعقاولايف
اهنكل،سانلاضعبرظنيفةبيرغةقيقحلاهذهودبتدقو
نبا«حالطصالابدارُيو.قافتالالكيهلإلاقحلاعمقفتت
دارُيامك،توهاللاوأهللاعمهتقالعيف»نبالامونقأ«»هللا
عمهتقالعيف»نبالامونقأ«»ناسنإلانبا«حالطصالاب
لكيهلاوهسيلانرظنيفناسنإلانأانركذاذإف.ناسنإلا
ةيماسلاةيناسنإلاتافصةعومجموهلب،يجراخلايرشبلا
وأ»ناسنإ«هنإتافصلاهذههيفرفاوتتنَّـمعلوقناننأل(
سيل«هنإتافصلاهذههيفرفاوتتالنَّـمعو،»ناسنإلا«
ىعدُينأبريدجلاصخشلانأانلحضتا،)»ًاناسنإ
حيسملاوه،»ناسنإلانبا«وا،لماكلاناسنإلاوأ»ناسنإلا«
هفرعينأبجييذلا،هللانلعأيذلاوههنأل،هدحو
يبرعلانبافرعدقو.هتروصىلعًاقولخمهفصوب،ناسنالا

قلطييذلانئاكلا«:لاقفةقيقحلاهذهنعريثكلاءيشلا
ٍنيعيفعمجهنأل»هللا«ىعدُي»لماكلاناسنإلا«مساهيلع
اوفرعيملنيذلاامأ.»اهتافصلكبةيهلإلاةرضحلاٍةدحاو
وه»ناسنإلانبا«حالطصالانأاوّنظدقفةقيقحلاهذه
.ناسنإلكىلعقلطُييذلا»مدآنبا«حالطصالاسفن
بابسأللباوصلانمبيصنهلسيلنظلااذهنكل
:ةيتآلا

دلُولب،سانلالثميعيبطلالسانتلابحيسملادلوُيمل(·
لثم»مدآنبا«هنإهنعلاقُينأّحصيالف،ءارذعنم
ةهجنمهصخشدانسإنمدبالناكنإو.سانلادحأ
لب»مدآنبا«ىعدُيالهنإف،نباكرشبىلإتوسانلا
.)٣:١٥نيوكت(»ةأرملالسن«وأ»ميرمنبا«
دصقُيلب،هدحولجرلا»ناسنإلا«ةملكبدصقُيال(·

ناسنإلاىلعلدتاهنأل،ءاوسلاىلعةأرملاولجرلااهب
اهنممهفُيال»ناسنإلانبا«-بحيسملاةيمستف.ةماع
ةيناسنإلانباوأ،ةماعناسنإلانباهنألب»مدآنبا«هنأ
.اهرصانبذخألالجألاهنمسنأتملاهفصوب،اهلّثممو
نكلو،هللانيريثكءانبأكانهنأامك:لوقنًاريخأ(·
نوريثكءانبأكانهكلذك،»هللانبا«وههدحوحيسملا
كلذلو.»ناسنإلانبا«وههدحوحيسملانكل،سانلل
لكلدتو.هسفنىلعبقللااذهقلطأهدحووه
،»ًانَلعمهللا«وأ»هللانلِعملا«هبدصقهنأىلعنئارقلا
سقرم(اياطخلارفغيناسنإلانباهفصوبهنأنلعأهنأل
يطعيو)٧:٥٠اقول(مالسلاوصالخلاحنميو)٢:٧
)٥:٢٥انحوي(ةيدبأةيحورةايحةئيطخلابتاومألا
ريغو)١٦:٢٧ىتم(هلامعأبسحدحاولكيزاجيو
تبثياممو.هللاالإاهبموقياليتلالامعألانمكلذ
حيسملامالكنماوجتنتسادوهيلانأةقيقحلاهذهقدص
ردابتييذلاىنعملاريغىنعم»ناسنإلانبا«بقللنأ
نبااذهوهَنم«:ةريحيفةرمهولأسف،نهذلاىلإ
دجتنأةريحللناكامو.)١٢:٣٤انحوي(»؟!ناسنالا
»ناسنإلانبا«نأاوملعدقاوناكول،مهسوفنىلإًالاجم
.»هللانبا«هنيعبوه

ىلعقلطيالناكنإوسدقملاباتكلانإًاضيألوقنو
،»ريخألامدآ«مساهيلعقلطينكل،»مدآنبا«مساحيسملا
ةبسنلابلب،يلزألامونقألاكهزكرمىلإةبسنلابسيلكلذو(
تاومألانيبنمنامزلايفماقملا،ناسنإلانباكهزكرمىلإ
ةلباقملاباذهو،)ًايقيقحًاناميإهبنونمؤينيذلاعيمجلًاسأر
لوألامدآف،ةماعلاةباينلاوةسايرلاثيحنملوألامدآعم
ريخألامدآوأحيسملاامأ،مهبئانويدسجلارشبلاسأروه
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مدآنيبامناّتشنكلو.مهبئانويحورلارشبلاسأروهف
لوألاف،ةباينلاوةسايرلاجئاتنثيحنمريخألامدآولوألا
ءاضقًاعيمجمهيلعبلجوهلسنلةئيطخلاثروأهتئيطخب
توميمدآيف«:يحولابليقكلذلو،يدبألاتوملا
عيمجرربيلماكلاناسنإلانباك،ّهرببفحيسملاامأ.»عيمجلا
:يحولابليقكلذلو،يبلقلاناميإلابهبنوطبترينيذلا
يف« ملٱِ

جلٱاَيْحُيَسِحيِسَْ
ْ
نمامأ.)١٥:٢٢سوثنروك١(»ُعيَِم

،لوألامدآلهدوجويفقباسهنإف،يلزألاحيسملازكرمثيح
لاقُينأةقيقحلاىلعيّنجتلانمفكلذلو،هلباجوهقلاخهنأل
دصق،هسفنىلعحيسملاهقلطأيذلا»ناسنإلانبا«بقلنإ
.مدآءانبأنمٌنباهنأهب

هللا«وأ»هللا«ىنعمبهللانباوهحيسملاناكنإ«-١٤
َعَضْخَأيِذَّـلِلُعَضْخَيَس«هنإ)أ(هنعليقاذاملف،»ًانَلعم
يفَّـلُكْلٱُهللاٱَنوُكَيْيَك،َّـلُكْلٱُهَل :١٥سوثنروك١(»ِّـلُكْلٱِ

ِمل«:يسومانلللاقاذاملو)ب()٢٨
َ
َسْيَل؟ًاِحلاَصِينوُعْدَتاَذا

اذاملو)ج()١٩:١٦ىتم(»ُهللاٱَوُهَوٌدِحاَوَّـالِإًاِحلاَصٌدَحَأ
نعهسفنبلاقاذاملو)د()٢:٢٢لامعأ(»لجر«هنإليق
الَفُةَعاَّـسلٱَكْلِتَوُمْوَيْلٱَكِلٰذاَّـمَأَو«:ملاعلاءاهتناةعاس
يفَنيِذَّـلٱُةَكِئالَْملٱالَو،ٌدَحَأاَِمِهبُمَلْعَي ،ُنْبٱلٱالَو،ِءاَمَّـسلٱِ
ْنَأُرِدْقَأال«:لاقاذاملو)ـه()١٣:٣٢سقرم(»ُبآلٱَّـالِإ
سيلءامسلانمُتلزندقو..ًائْيَشِيسْفَنْنِمَلَعْفَأ
:٥انحوي(»ينلسرأيذلاةئيشملب،يتئيشملمعأل
ُةاَيَْحلٱَيِهِهِذٰهَو«:بآلللاقاذاملو)و()٦:٨انحوي،٣٠
َعوُسَيَوَكَدْحَوَّـيِقيِقَْحلٱَهٰلِإلٱَتْنَأَكوُفِرْعَيْنَأ:ُةَّـيِدَبَألٱ
.؟)١٧:٣انحوي(»ُهَتْلَسْرَأيِذَّـلٱَحيِسَْملٱ

هللانيبطيسولاوهناسنإلانباكحيسملا)أ(:درلا
يتلالامعألاعيمجبموقيسوموقيوماقكلذلو،ملاعلاو
،ملاعلايهتنيامدنعو.ملاعلاوهللانيبةطاسولابلطتت
ال،ةطاسولابلطتتيتلالامعألاعيمجكلذلًاعبتيهتنتو
اهنعذئنيححيسملاّىلختيكلذلو،دعبلاجمةطاسوللىقبي
ىلإةبسنلابهلغشيناكيذلايلزألاهزكرمطقفأّوبتَيو
)توهاللاوأ(هللانوكيكلذبو،ملاعلاقلخلبقتوهاللا
قئالخدعبدوجولايفنوكينأنوديأ،لكلايفلكلاوه
ةطاسولارودبنبالامونقأمايقىلإجاتحتو،هتئيشمفلاخت
عوضخنأانلحضتياذهنمو.اهنعرّفكيوأاهيفعفشيف
ناسنإلانباهفصوبطقفنوكيسروهدلاةياهنيفبآللنبالا
وهف،يلزألانبالاهفصوبامأ.ملاعلاوتوهاللانيبطيسولا
يتلااهنيعبيهبآلابقيلتيتلاةماركلاو،دحاوبآلاو
هتاذ-هللا«باتكنمعبارلابابلايفانركذامك،هبقيلت
:لوقتالةيآلانأكلذةحصتبثياممو.»هتينادحوعونو

هللانوكييك«:لوقتلب»لكلايفلكلابآلانوكييك«
يفرخآومونقأنيبقرفالهنأىلعلدياّمم»لكلايفلكلا
.قالطإلاىلعتوهاللا

ينوعدتاذامل«:يسومانللهلوقبحيسملاِفْنَيمل)ب(
وأحالصلا»هللاوهودحاوالإًاحلاصدحأسيل؟ًاحلاص
ساسأىلعيسومانلابطاخلب،هسفننعتوهاللا
،هللاوهحيسملانأدقتعينكيمليسومانلانأل،هيفهداقتعا
داتعانيذلا(نيدلايملعمنمملعمهنأدقتعيناكلب
زهتناف.)ًافازجةليضفلاوحالصلامهيلإاودنسُينأدوهيلا
هلئاسباجأو،اهريغزهتناامك،ةصرفلاهذهحيسملا
هنأكو.نيمّلعملاءالؤهيفهداقتعاحّحصتيتلاةباجإلاب
سيلهنأملعاف،مّلعمدرجمينأنظتتنكنإ:هللوقي
ملنإسانلاعيمجنأذإ،قالطإلاىلعحلاصملعمكانه
.مهراكفأومهتعيبطبةاطخمهف،مهلاعفأبةاطخاونوكي
ىوس»حلاص«هنإهنعلاقُينأقحتسينئاككانهسيلف
حلاصوهف،هتاذيفوهامةهجنم،حيسملاامأ.هدحوهللا
نعلاقدقفةقيقحلاهذهبدجملاهلدهشدقو.حالصلالك
اهبدهشامك،)١٠:١١انحوي(»حلاصلايعارلاانأ«:هسفن
َْمل«:هنإهنعسرطبلاقف.هوفرعوهعماوشاعنيذلاهذيمالت
يفَدِجُوالَو،ًةَّـيِطَخْلَعْفَي ،)٢:٢٢سرطب١(»ٌرْكَمِهِمَفِ
َلَصَفْنٱِدَق،ٍسَنَدالَوٍَّرشالِبٌسوُّدُق«هنإهنعسلوبلاقو
خلٱِنَع

ْ
.)٧:٢٦نييناربع(»ِتاَواَمَّـسلٱَنِمَىلْعَأَراَصَوِةاَُط

امدنعف،ةدحاوةّلعهيفاودجيملًاضيأهءادعأنإلبال
)٨:٤٦انحوي(»؟ٍةَّـيِطَخَىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم«:ةرممهلأس
نعامأ،ةدحاوةئيطخهلركذينأمهنمدحاوعطتسيمل
،)حالصلانيعوهيذلا(ناسحالابسانلاةءاسإهتلباقم
.جرحالوثِّـدحف

نبا«هنوكةهجنم»لجر«هنأحيسملانعبتُك)ج(
هنأهنعبتُكدقف»هللانبا«هنوكةهجنمامأ.»ناسنإلا
لٱ«
ْ
لٱَىلَعُنِئاَك

ْ
هناو،)٩:٥ةيمور(»ِدَبَألٱَىلِإًاكَراَبُمًاٰهلِإِّـلُك

يفَرَهَظُهللاٱ« جلٱِ
ْ

.)٣:١٦سواثوميت١(»ِدََس

نامزملعي»ناسنإلانبا«هفصوبحيسملانكيمل)د(
هسفنىلخأدقناكةيحانلاهذهنمهنأل،ملاعلاءاضقنا
»هللانبا«هفصوبامأ.دودحمناسنإكضرألاىلعشاعو
ىلعليلدلاو،ًالزأهملعيو،ملاعلاءاضقنانمزملعيناكدقف
-٢٤:٤ىتمأرقا(.ةدحاوفةدحاوهتامالعركذهنأكلذ
نأل(هتوهالنمهدُّرجتهبدارُيال،هسفنحيسملاءالخإف.)٤١
)هتيتاذنمدحأدرجتينأنكميالو،هتيتاذوهتوهاللا
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،ةرهابلاةليلجلاتوهاللاتازايتمانعهلزانتطقفهبدارُيلب
.هعماوقفاوتيوهنماوندينأسانلاعيطتسيل

نأردقي»ناسنإلانبا«هفصوبحيسملانكيمل)ـه(
لمعيناكف»هللانبا«هفصوبامأ،ًائيشهسفننملمعي
نيمونقألاةدارإاهنيعبيهيتلا،ةيتاذلاهتدارإبءيشلك
،ُدِّـيَساَي«:ًالئاقصربأةرمهءاجامدنعًالثمف.نيرخآلا
طٱَفُديِرُأ«:روفلاىلعهباجأ.»ِينَرِّـهَطُتْنَأْرِدْقَتَتْدَرَأْنِإ

ْ
»ْرُه

.)٨:٣ىتم(هصربهنعبهذتقوللو

»كدحويقيقحلاهلإلاتنأ«:بآللحيسملالاق)و(
اذههلوقو.ناسنإلانباهفصوبلب،هللانباهفصوبسيل
،دحاوهلإالإكانهسيلهنأل،باوصلاوقدصلانيعوه
لبهتاذيفكَردُيالتوهاللاوأهللاو.توهاللاوأهللاوهو
.سدقلاحورلاونبالاوبآلاوههنّيعتو،هنُّيعتيفكردُي
ىلعككفتيوأأّزجتيالوديحوودحاوتوهاللانألًارظنو
مئاق)ريبعتلااذهزاجنإ(ميناقألانممونقألكف،قالطإلا
.يقيقحلاهلإلاوهمهنمٌّلكفنذإو،توهاللاءلملكب
حورلاو،يقيقحلاهلإلاوهنبالاو،يقيقحلاهلإلاوهبآلاف
نلعأكلذلو.يقيقحلاهلإلامهلكو،يقيقحلاهلإلاوهسدقلا
حورلاو،هللاوهنبالاو،هللاوهبآلانأسدقملاباتكلا
هتاذ-هللا«باتكيفليصفتلابانركذامك،هللاوهسدقلا
.»هتينادحوعونو

هللا«وأ»يلايخلاهلإلا«عمةلباقملاب،»يقيقحلاهلإلا«هلوقو
دوهيلالوقعيفناكيذلا»ماهبإلاوضومغلابطاحملا
نأل.هللاابنونمؤيمهنإنولوقياوناكنيذلاةفسالفلالوقعو
بحيامكهبنينمؤملابحييذلابآلاكهللافرعياليذلا
ًاطاحمًايلايخًانئاكهلةبسنلابهللالظي،هءانبأبألا
.ماهبالاوضومغلاب

دوجومدعو،توهاللايفميناقألاةدحوىلعلدياممو
هلوقيفنلعأحيسملانأ،رخآلاومهدحأنيبزيامتيأ
ةفرعمىلعةفقوتمتسيلةيدبألاةايحلانأهركذقباسلا
وههتفرعمعمطابترالابهتفرعمىلعلب،دارفناىلعبآلا
نأ،ةيدبألاةايحلايههذهو«لاقدقف.)حيسملاةفرعميأ(
يذلاحيسملاعوسيوكدحويقيقحلاهلإلاتنأكوفرعي
ةدحوبةصاخلاةيهلإلاقئاقحلاعمقفتياماذهو.»هتلسرأ
ةيدبألاةايحلانأل.قافتالالكتوهاللايفبآلاعمنبالا
َّـنَأل«حيسملايفالإهللاةفرعمنكميالو،هللاةفرعميفيه
لُظْنِمٌروُنَِقْرشُيْنَأَلاَقيِذَّـلٱَهللاٱ

ْ
يفَقَْرشَأيِذَّـلٱَوُه،ٍةَم ِ

يفِهللاٱِدَْجمِةَفِرْعَمِةَراَنِإل،اَنِبوُلُق ملٱَعوُسَيِهْجَوِ
ِ»حيِسَْ

.)٤:٦سوثنروك٢(

عقاولايفاهنكل،لقعلادضةقيقحلاهذهودبتدقو
عمقفتتاهنأذإ،هكاردإنمىمسألب،هدضتسيل
،ةعماجهتينادحونأل.قافتالالكهللاتاذصئاصخ
الإرخآلاريغمهدحأناكنإوميناقألاو،ميناقأاهتيعماجو
ىلعككفتيوأأزجتيالتوهاللاو،توهاللايفدحاومهنأ
عونوهتاذ-هللا«باتكأرقإحاضيالاةدايزلو.قالطالا
.»هتينادحو

لب،ةايحلاردصمهنأل،هللاةفرعمبيهةيدبألاةايحلانإ
حورلاونبالاوبآلاوههللاناكاملو.اهنيعةايحلاوه
ةيدبألاةايحلاوهبآلانأيحولانلعأدقف،سدقلاو
)١:٢انحوي١(ةيدبألاةايحلاوهنبالانأو،)٥:٢٠انحوي١(
.)٨:٢٠ةيمور(ةايحلاحوروهسدقلاحورلانأو

سيل،نباللبآلالاسرإنأ،فلساميفانركذدقلو
يفهعمهداحتاهانعملب،نبالانملضفأبآلانأهانعم
هنوكل»نبالا«نأرمألايفاملكو.رشبلاىلعفطعلا
هنالعإبموقييذلاهدحووه،لزألاذنمتوهَّـاللنِلعملا
.رشبلل

هتسادقعم،ةأرمانمهللاةدالوققحتتله«-١٥
»؟ىلاعت

هللانأامبو،لجرلاقلخامكةأرملاهللاقلخ:درلا
ةساجنالفنذإ،ةراهطلكالإرهاطلانعردصيالورهاط
يذلايدسجلاامهنيوكتثيحنملجرلاوأةأرملايف
لخّدتدقناكهللانإف،كلذنعًالضف.هيلعهللاامهقلخ
اهيلعَّـلحدقف،ءارذعلانمحيسملاةدالويفةصاخةفصب
ضارتعالااذهللاجمالف،)١:٣٥اقول(هتوقباهّللظوهحورب
.قالطإلاىلع

يفرهظيملاذاملف،هللادّسجتنمدبالوناكنإ«-١٦
هرورمو،ةأرمإنمهتدالونمًالدبومنلالماكًالجرملاعلا
ًائيشاهيفلعفيمليتلاةّوبصلاوةلوفطلاراودأيف
.»؟ًاروكذم

هللااهعضويتلاةنُّسلاامهمدقتلاوومنلا)أ(:درلا
حيسملارهظينأيهيدبلانمناكف،تاعمتجملاودارفألل
ةماقومنلايفجردتيًالفط)ًاناسنإنوكينأيضردقو(
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أّيهتت،ًايعووةظقيهبةطيحملاةعامجلاهعمجردتتو،ًالقعو
باتكلاراشأدقو.هيلإعامتسالاوحيسملالوبقلامهببسب
:ناسنإلانباهفصوبهنعلاقف،ةقيقحلاهذهىلإسدقملا
يفُمَّـدَقَتَيَناَكَفُعوُسَياَّـمَأَو« حلٱِ

ْ
لٱَوِةَمْكِ

ْ
َدْنِع،ِةَمْعِّـنلٱَوِةَماَق

.)٢:٥٢اقول(»ِساَّـنلٱَوِهللاٱ

دَّـرجمنكيملدّسجتلانمهللاضرغنأانفرعاذإف)ب(
يلعفلاسأرلانوكيل،انبيرهوجلاداحتالالب،انلهتاذنالعإ
انباستنابيذلايضرألامدآنعًاضوع(انسنجليقيقحلاوأ
اهعمانثروو،ةئطاخلاةعيبطلاانثَّـرودق،هنماندلاوتوهيلإ
هللاابدّحتننأانرودبعيطتسنىتح،)يدبألاتوملاءاضق
ملاعلايفرهظدقناكولهنأانلحضتا،ًايقيقحًايلمعًاداحتا
ذخأينأنودهيفرهظرخآريبعتبوأ،ومنلالماكًالجر
،انلًاقرافموانعًابيرغلظدقناكل،انسنجنمًادسج
.هبةيلعفةلصنحنانلناكاملو،انلًاسأرناكاملةيعبتلابو
هزكرممكحبو،انبدحتاانسنجنمةدالولابهلُّضفتبنكل
داحتاهبدحتننأانرودبانلحبصأو،انَّـيلووانسأرراص
نمةيماسلاهضارغأتققحتكلذبو،ةمركلابناصغألا
.دّسجتلا

سانلانمصاخسنجنمهللادّسجتسيلأ«-١٧
هتبحمعمبسانتيالاماذهو،صاخبعشلهزُّيحتديفي
.»؟نيعمجأرشبلل

ناكل،دوهيلانمًادسجهسفنلهللاذخّتيملول)أ(:درلا
نوكيةلاحلاهذهيفو،رخآبعشنمًادسجهسفنلذّختادق
،سانجألانمهريغنودصاخسنجنمًاضيأدّسجتدق
نأامك.ًاقالطإهللاجمالضارتعالااذهنإفكلذلو
عمبسانتيالصاخسنجنمهللادُّسجتنأبءاعِّـدالا
مدعىلعةعقاولاةقيقحلاتّلددق،نيعمجأرشبللهتبحم
اندجوضرألاىلعحيسملاةايحىلإانعلطتاذإاننأل،هقدص
عيمجهناسحإبلمشدقف.ءاوسلاىلععيمجلابحيناكهنأ
:مهيدانيناكو،)١٧:١٦اقول(مهسانجأفالتخاىلعسانلا
ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«

نودب(ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ
ٌفاَرِخِيل«:لاقو.)١١:٢٨ىتم(»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،)ءانثتسا
حلٱِهِذٰهْنِمْتَسْيَلُرَخُأ

ْ
ْنَأيِغَبْنَي،)دوهيلاةريظحيأ(َِةريَِظ

لِتِبَِيتآ
ْ
ٍعاَرَوٌةَدِحاَوٌةَّـيِعَرُنوُكَتَو،ِيتْوَصُعَمْسَتَفًاضْيَأَك

َلَعَج«هنإهنعيحولالاقكلذلو.)١٠:١٦وي(»ٌدِحاَو
ِجاَيِّـسلٱَطِئاَحَضَقَنَو،ًادِحاَو)ممألاودوهيلايأ(ِْنيَنْثٱِلٱ
ملٱ
لٱِيَأَطِّـسَوَتُْ

ْ
لٱَسوُماَنِهِدَسَجِبًالِطْبُم.َةَواَدَع

ْ
يفاَياَصَو ِ

يفِْنيَنْثٱِلٱَقُلَْخيْيَكِل،َضِئاَرَف »ًاديِدَجًادِحاَوًاناَسْنِإِهِسْفَنِ
ينانويسيل«هيفنإف:ًاضيألاقو.)٢:١٤سسفأ(

عيمجلالب»رحدبع،يثيكسيربرب،ةلرغوناتخ،يدوهيو
ذاتسألاةقيقحلاهذهكردأدقو.)٣:١١يسولوك(دحاو
ناككلذعمو،ًايدوهيعوسيناك«:لاقف،يدوهيلاريفاس
نبا«وهحيسملا«:هريغلاقو.»ًاعيمجرشبلاسنجنم
لب،ةصاخةعامجلوأصاخرصعلسيلوهو»ناسنإلا
ًاقححيسملا«:رخآلاقو.»روصعلاعيمجوسانلاعيمجل
لب،ةصاخةئيهنمضرصحنيملهنأل»يملاعلاناسنإلا«
ةيسايسلاوةيعامتجالاوةيديلقتلازجاوحلالكىّطخت
يفةبارغالو.»ءانثتساالبسانلالكبحأو،ةيسنجلاو
.»ةيناسنإلانبا«وأ»ناسنإلانبا«ناكدقفكلذ

،حيسملاهبىتأيذلاميلعتلانإفكلذنعًالضف)ب(
وأ،اهريغنودةعامجةطساوبهذيفنتّرسيتيالًاميلعتسيل
سانلالكةطساوبهذيفنتّرسيتيلب،اهاوسنودةنمزأيف
يفةالصلابسانلارمأيملًالثمف.تاقوألاودالبلالكيف
مهلللحيملو،ليللاوأراهنلاتاعاسبةطبترم،ةصاختاقوأ
ديعاوممهلدِّـدحيملو،ىرخألانودةمعطألاضعبلوانت
،رمقلاهجوأوداصحلاتاقوأبةطبترم،دايعألاومساوملل
ةيفارغجةقطنميفاوشاعنيذلادوهيلاعملاحلاتناكامك
نأو)١٨:١اقول(نيحلكيفاوّلصينأمهرمألب،ةددحم
نمنأل،هنمجرخياملب،ناسنإلاسِّـجنيالمفلالخديام
.)١٢:٣٥ىتم(ةساجنلايهيتلارشلالاوقأجرختمفلا
ًادايعأاهلكمهتايحنوكتنأ،هلوسرناسلىلعمهنمبلطو
هللاعمةيقيقحلاةلصلاوةراهطلاوةسادقلااهيفىلجتت،ةيحور
يفهذيفنتنكميالهميلعتنإفكلذلو.)٥:٨سوثنروك١(
تاهجلايفًاضيأهذيفنتنكميلب،اهدحونيطسلفدالب
اهنعبيغيو،ماعلافصنسمشلااهنعبيغتيتلاةيبطقلا
ةلحاقلاتاهجلايفهذيفنتنكميامك،رخآلافصنلارمقلا
.داصحالواهيفعرزاليتلا

نود،دوهيلانمدَّـسجتينأحيسملاراتخااذامل«-١٨
»؟رشبلانممهريغ

دنعرخآلاىلعسنجللضفكانهسيلًاعبط:درلا
ىقتأف،هدنعرخآلاىلعدحأللضفكانهناكنإو.هللا
.)٢:٦ةيطالغ(ةاباحمهللاىدلسيلهنأل،مهلضفأسانلا
يفربلاعنصينملكنإلاقفةقيقحلاهذهبيحولادهشدقو
ميهاربإنأدجواملو.)١٠:٣٥لامعأ(هدنعلوبقمةمأيأ
هلًاليلخهاعدوهراتخا،هليجيفاوشاعنيذلاسانلاىقتأ
،سانلانيبهمسانالعإلةليسوهذّختامث،)٢:٢٣بوقعي(
:١٢نيوكت(ضرألاممألككرابتتسهلسنيفنأبهدعوو
هدوعونمًادعوىسنيالويغليالهللانألًارظنو.)٣
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تقولايفميهاربإةيرذنمىفطصا،نمزلاهيلعلاطامهم
تايتفلارهطأاهنإاهنعلاقُياملقأ،ةاتف،هنسحتسايذلا
.لبقنمدعوامكضرألاممألككرابيواهنمدّسجتيل

ناكنإوهنأاندجو،ضرألاىلعحيسملاةايحانلمأتاذإف
نمًادِّـرجتمناكهنأالإ،روكذملاببسللدوهيلانمدّسجتدق
نميهيتلاةيلئاعلاطباورلانمولب،ةيدوهيلاةيسنجلا
سانلاوهللانيبتناكهتاقالعلكف،اهّقدأوطباورلاىوقأ
كمأ«:سانلانمرفنةرمهللاقامدنعًالثمف.ةماعةفصب
ىلإرظنمث»!يتوخإويمأنم«:مهباجأ»كنوبلطيكتوخأو
ْنَمَّـنَأل،يتوخأويمأاه«:لاقوهلوحنيسلاجلانينمؤملا
.)٣:٣٥سقرم(»يِّـمُأَويِتْخُأَويِخَأَوُهِهللاٱَةَئيِشَمُعَنْصَي
لِلىَبوُط«:هلةلئاقاهتوصةأرماتعفراملو

ْ
طَب
ْ
َكَلََمحيِذَّـلٱِن

ىَبوُطْلَب«:َلاَقَفَوُهاَّـمَأ.»اَمُهَتْعَضَرِنْيَذَّـللٱِْنيَيْدَّـثلٱَو
.)٢٨و١١:٢٧اقول(»ُهَنوُظَفَْحيَوِهللاٱَمالَكَنوُعَمْسَيَنيِذَّـلِل
طَتَفْيَك«:ةيرماسلاهتضرتعااملو

ْ
َتْنَأَو،َبَْرشَتِليِّـنِمُبُل

لٱَّـنَأل»؟ٌةَّـيِرِماَسٌةَأَرْمٱاَنَأَوٌّيِدوَُهي
ْ
َنوُلِماَعُيالَدوُهَي

وأ،اهعمثيدحلانععجارتيمل)٤:٩انحوي(»َنيِّـيِرِماَّـسلٱ
نماهصّلخيلاهعمهثيدحلصاولب،اهرهتنيواهخبوي
رهطلاةايحىلإاهدوقيو،اهيفةقراغتناكيتلااياطخلا
ُفِرْعَنالَنآلٱَنِمُنْحَنًاذِإ«:لوسرلالاقكلذلو.فافعلاو
جلٱَبَسَحًادَحَأ

ْ
ملٱاَنْفَرَعْدَقاَّـنُكْنِإَو.ِدََس

َبَسَحَحيِسَْ
جلٱ
ْ

ْنِإًاذِإ)دسجلابسح(.ُدْعَبُهُفِرْعَنالَنآلٱِنِكٰل،ِدََس
يف)ءانثتساالبدحأيأ(ٌدَحَأَناَك ملٱِ

ٌةَقيِلَخَوُهَفِحيِسَْ
لٱُءاَيْشَألٱ.ٌةَديِدَج

ْ
لٱاَذَوُه.ْتَضَمْدَقُةَقيِتَع

ْ
َراَصْدَقُّلُك

،حاضيإلااذهدعبلهف.)٥:١٦،١٧سوثنروك٢(»ًاديِدَج
!؟روكذملاضارتعالللاجمدجوي

نكامأيفرهظاذاملف،هللاوهحيسملاناكاذإ«-١٩
عيمجهاريىتح،ةنكمألاعيمجيفرهظيملو،ةدودحم
.»؟هباونمؤيوسانلا

ىلعحيسملاهيفشاعيذلارصعلاىلإانعجراذإ:درلا
هللاابنمؤيناكيذلاديحولابعشلانأاندجو،ضرألا
بوعشلانأذإ،دوهيلابعشوهغيزلكنمًاصلاخًاناميإ
تناكنإو،اهريغوناثوألاوبكاوكلادبعتتناكىرخألا
ةركفلاهذهنإف،هللانعةركفاهضعبىدلتدجُودق
هذهىلعرذعتملانمناكف،ةصقانوأةحيحصريغتناك
رهظدقناكول،سنأتملاهللااكحيسملالبقتنأبوعشلا
هللا«هفصوبحيسملارهظينأيهيدبلانمناككلذلو.اهنيب
،هبناميإلاىلإسانلابرقأمهنأل،دوهيلانيب»سنأتملا
قحهوفرعيىتحمهنيبلظينأًاضيأيهيدبلانمناكو

مغرلاىلع(هوضفراملنكلو.ناميإلالكهباونمؤيو،ةفرعملا
راتخا)هتاذةقيقحتبثتيتلاةيرابتخالاوةيباتكلاةلدألانم
هتفرعملمهريغنمًادادعتسارثكأاوناكًاصاخشأمهنيبنم
،مهميلعتومهبيردتيفةليوطةدمىضقو،هعمقفاوتلاو
لكهتاذةقيقحتاومألانيبنمهتمايقدعباوفرعىتح
ىلإسيلهتلاسراولمحينأكلذدعبمهفلكمث.ةفرعملا
دعب،)٢٨:١٩ىتم(ًاضيأممألالكىلإولب،مهدحودوهيلا
يتلاةلاسرلاقدصتبثت،ةيزجعمبهاومبمهدَّـيأنأ
تناكىتحلوألانرقلاضميملببسلااذهلو.اهنولمحي
عيمجيفهمسابةادانملادرجمبترشتنادقحيسملاةفرعم
عئابطعمهميلعتضراعتنممغرلاىلع،ةرومعملاءازجأ
.قالطإلاىلعهريظنثدحيمليذلارمألا،مهئاوهأوسانلا

اهيفرهظيتلانيطسلفنأ)١(كلذىلإانفضأاذإو
ملنيريثكنألب،اهناكسنمصخشلكهريمل،حيسملا
ناكل،ملاعلادالبلكىلإلقتنادقناكولهنأو،ًاقالطإهوري
يفهللاةفرعمنأ)٢(و.هنوريالاهناكسنمًاضيأنوريثك
هبناميإلاىلعلبنيعلابهتيؤرىلعفقوتتالحيسملا
هوريملنيذلاوهوأرنيذلايوتسيةلاحلاهذهيفو.بلقلاب
اذهنأانلحضتيف.اونمؤيملوأهباونمآدقاوناكنإ
تناكحيسملاةفرعمنأل،قالطإلاىلعهللاجمالضارتعالا
ةهربيف،دالبلاعيمجيفهذيمالتةطساوبترشتنادق
.ةزيجو

روهدلارخآىلإّلظينأامإ،هللادُّسجتنإ«-٢٠
ليجعُّتمتلرّربمكانهنوكينأامإو،هدئاوفمودتف
.»لايجألانمهريغنوددسجلايفهتيؤربصاخ

ةيؤرو،ملاعلايفدسجلايفهللاروهظنممغرلاب:درلا
يفرمتسامهمظعمنأالإ،هتازجعموهلامعألسانلا
ةايحبهبناميإلانرتقينأديريهنأامبو.مهماثآومهرورش
مدعنمرشأةايحلاهذهنودبهبناميإلانأل(ةسادقلا
عانتقالاةطساوبىتأتتالةسادقلاةايحنأامبو،)ناميإلا
امبو،هبيحورلالاصتالاةطساوبلب،هللاةقيقحبيرظنلا
دسجلانيعبهيلإرظنلانعدلوتياللاصتالااذهنأ
ناكنذإ،ةينطابلاناميإلانيعبهيلإرظنلانعلبةيجراخلا
ةدملاىلعدسجلابهروهظرمأيفبرلارصتقينأيهيدبلانم
،ةيافكلالكةيفاكهللادمحلاوهذهو(ملاعلايفاهاضقيتلا
ىتح)نيعمجأرشبللةقلطملاهتبحمراهظإوهتيصخشتابثإل
ةقالعلالبةيدسجلاةقالعلاسيلهبمهتقالعنوكت
حورلابفهباولصتينأنوديرينيذلاو،حوروهف.ةيحورلا
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حورلابفهلاودجسينأنوديرينيذلاو،اولصتينأيغبني
.)٤:٢٤انحوي(اودجسينأيغبني

ىلعملاعلانمهقالطناةيلضفأبدجملاهلحَّـرصكلذلو
حلٱُمُكَلُلوُقَأ«:هذيمالتللاقدقف،هيفدسجلابهئاقب

ْ
ُهَّـنِإ،َّـَق

ملٱُمُكيِتْأَيالْقِلَطْنَأَْملْنِإُهَّـنَألَ،قِلَطْنَأْنَأْمُكَلٌْريَخ
يأ(يِزَّـعُْ

:١٦انحوي(»ْمُكْيَلِإُهُلِسْرُأُتْبَهَذْنِإْنِكٰلَو،)سدقلاحورلا
نمثلاثلابابلايفانلنيبتامكسدقلاحورلاو.)٧
لعييذلاوه)هتينادحوعونوهتاذ-هللا(باتك

ِّـ
انسوفنم

قفاوتلاوهللاابلاصتالاةلاحيفاهظفحيو،اهبومسيواهبِّـذهيو
.دسجتلانمهللاضرغوهاذهو.هعم

،ماعلاةعيبطلانوناقلعضاخحيسملاتوسان«-٢١
ىلإلظينألوقعملانمسيلف،ءانفلاىلإةداملانأوهو
.»دبألا

ثحبعضوملازيالىنفتةداملانأبلوقلانإ«:درلا
سيلةدامللءانفهنإهنعلاقُيامنأدقتعيقيرفف،ءاملعلا
عاعشإلاباهنإلوقيرخآقيرفو،ىرهاظلااهلكشيفُّريغتالإ
يذلاتوسانلاانلمأتاذإف.اهصاوخنمطقفًاءزجدقفت
ةدارإبناكنإوهنأاندجو،ضرألاىلعحيسملاهبرهظ
هعضخأذإ(ماعلاةعيبطلانوناقعمًاقفاوتمناك،هبحاص
،)سانلانعهسفنبرَّـفكىتح،نوناقلااذهمكحلهبحاص
:ةيعيبطلانيناوقلاقوفتةلاحبتاومألانيبنمماقهنكل
ًاتوسانحبصأف،ءامسلاعمقفاوتتهبحاصةدارإبسحةلاح
سيلءامسلانأل،مانيالوبعتيالو،برشيالولكأيال
لمعيأوأ،مونلاوأبعتلاوأبرشلاوألكألللاجماهيف
.ةيدسجلالامعألانمرخآ

نمًامويثعبُتسىتوملاداسجأنأكلذىلإانفضأاذإف
هذهيفلانتساهنأو،ءانفللةلباقريغداسجأباهروبق
ككشتلاانلزوجيال،اهاينديفهيلعتناكامءازجداسجألا
ةلاحلاب،دبألاىلإلظيسحيسملاتوساننأيفًاقلطم
.ءامسلاعمقفاوتتيتلاةيحورلا

نمدسجلكةمايقوتومىلإلوسرلاراشأدقو
يفُعَرْزُي...«لاقف،نيسيدقلاداسجأ يفُماَقُيَوٍداَسَفِ ِمَدَعِ
يفُعَرْزُي.ٍداَسَف يفُماَقُيَوٍناَوَهِ يفُعَرْزُي.ٍدَْجمِ ُماَقُيَوٍفْعُضِ
يف »...ًاّيِناَحوُرًامْسِجُماَقُيَوًاّيِناَوَيَحًامْسِجُعَرْزُي.ٍةَوُّقِ
.)٤٤-١٥:٤٢سوثنروك١(

ذاختانأامبو.ةياهنًاضيأهل،ةيادبهلاملك«-٢٢
نأدبالنذإ،صاخنمزيفثدحدقهلًادسجهللا
.»ًاضيأصاخنمزيفدسجلااذهىشالتي

هلةيادبهلاملكنأبميلستلاعيطتسنالاننإ:درلا
سفنلاًالثمف.ةدعاقلاهذهلذاوشكانهنأل،ةياهنًاضيأ
نيدلابتكنمنيبتيامكاهنكل،ةيادباهلوأةثداحةيرشبلا
داسجألانأامك.ةياهناهلتسيلةدلاخ،ًاضيأةفسلفلاو
ثعبُتساهنأالإ،توملابللحتتتناكنإو،نآلااهسبلنيتلا
حيسملاتوساننأبنظلللاجمالكلذلو.امًاموياهتافرنم
ءاقبنأكلذىلإانفضأاذإو.ىشالتيدقوأىشالتدق
انلحضتا،هللاانكاردإهيلعفقوتيةيدبألايفحيسملاتوسان
.ًاقالطاهللاجمالضارتعالااذهنأ

بسنُياذاملف،دَّـسجتيذلاوههللاناكاذإ«-٢٣
»؟هدحونبالامونقأىلإدُّسجتلا

وهنوكيدق،ةفسلفلالاجرلوقيامكلعافلانإ:درلا
،لبقييذلاوه»لباقلا«(لباقلاريغًاضيأنوكيدقولباقلا
.)»دُّسجتلالبقيذلا«وهاذهانعوضوميفو

مونقأو،دّسجتلاءارجإللعافلاوهتوهاللاناكاملو
هللانلعييذلاوهةيمونقألاهتفصبهنأل،هللباقلاوهنبالا
الًاعبطو.دّسجتيذلاهدحووهنوكيكلذل،هرهظيو
نيمونقألانود»دّسجتلاب«نبالامايقنأانلابنعبرغي
نأل،دّسجتلاناعيطتسيالامهنأهانعمسيلنيرَخآلا
نألامنإ،هتافصوهصئاصخلكبرهوجلايفدحاوميناقألا
يذلاوه،لوألابابلايفاهركذقباسلابابسألل،»نبالا«
لاقُيف،دّسجتيذلاوهنوكيكلذل،ةيمونقألاهتفصبدّسجت
هللاوهمونقألكنأل»دّسجتدقهللا«وأ،»دّسجتدقنبالا«
هلمعييذلاوههللااف،مونقأيأهلمعيلمعلكو،هتاذب
عونوهتاذ-هللا:باتكنمسماخلاوعبارلانيبابلارظنا(
.)هتينادحو

،ادّسجتيملاناكنإونيرَخآلانيمونقألانإفكلذعمو
اناك،توهاللايف»نبالا«مونقأعمامهتدحولامهنأالإ
ملاعلاىلإنبالالسرأبآلاف.هدّسجتيفًاضيأنْيَلماع
:٤٨ءايعشا(هلسرأًاضيأسدقلاحورلاو،)٥:٣٧انحوي(
١٦(.
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،ًاعمتوسانلاوتوهاللابًامئاقحيسملاناكاذإ«-٢٤
،توهاللاعمتوسانللًادوجسهلدوجسلانوكيالفأ
.»؟هنيعبكِّْـرشلاوهاذهو

صخشوهًاعمتوسانلاوتوهاللابحيسملا:درلا
لوقيامك»يهلإلاناسنإلا«سيلو»سنأتملاهللا«:دحاو
ىلعًاكِْرشربتعُيالهلدوجسلانإفكلذلو،ةقطارهلاضعب
هذهحاضيإلو.هاوسًاصخشسيلهتوساننأل،قالطإلا
هينطاومبيرقتليبسيفًاليبنًاكلمنأول:لوقنةقيقحلا
مهسابللثمًاسابلىدترا،ريخنمهيدلامبمهعّتميلهيلإ
ىتح،مهنمدحاوكمهعمشاعو،مهبطلتخاومهنيبنكسو
هنوكنمًائيشكلذّريغيلهف،هنعمهعنميعناملكلازأ
اذإو.الكًاعبط:باوجلا؟مارتحالاوماركإللقحتسملاكلملا
نأنكميالدسجلايفهلإدوجونإف،كلذكرمألاناك
.دوجسلاوةدابعللقحتسملاهللاتاذهنوكنمًائيشللقي

،ءالجوحوضولكبةقيقحلاهذهنايبحيسملارهظأدقو
و١٤:٢٣و٢:١١ىتم(سانلانمدوجسلالبقتيناكدقف
امك،هيلإهميدقتقيلييداعرمأك)٢٤:٥٢اقولو٢٨:١٧
)٢٠:٢٨انحوي(هلإلاوبرلاهنأبفارتعالامهنملبقتيناك
نمناكامًاعبطو.قالطإلاىلعددرتيأيدبينأنود
يذلانأل،هللاوهنكيملول،كاذوأاذهلبقتينأنكمملا
ال،هللاوههنأبًافارتعاوأريغلانمًادوجسهنودنملبقتي
لكميكححيسملانألاحلاو.ًاربكتموأًاهوتعمالإنوكي
هؤاقدصأدهشيامك،عضاوتلالكعضاوتمو،ةمكحلا
.ءاوسلاىلعهؤادعأو

هللاروهظومالسالا:عبارلابابلا

ىرنبابلااذهيف
.صاخزّيحيفهللاروهظ.١
.توسانيفهروهظو،رشبلاضعبيفهلولح.٢
.هتملكوهمالكدُّسجت.٣
،ةينامسجلاوةيناحورلانيبعمجيطّسوتمدوجوةرورض.٤

.سانلاوهللانيب
.هيفتوهاللاروهظو،حيسملايفةيلزألاةملكلادُّسجت.٥

ةمدقم

،هللاروهظةديقعدقتنيمالسإلانأسانلاضعبنظي
بتكىلإونآرقلاىلإانعجراذإاننأل،كلذريغةقيقحلانكلو

ًابناجلغشيهللاروهظنأاندجو،ةيمالسإلاةفسلفلاونيدلا
:يلياممحضتيامك،بتكلاهذهنمًاريبك

صاخزِّـيحيفهللاروهظ:لوألالصفلا

يفو.»ىوتساشرعلاىلعنمحرلا«هطةروسيفءاج.١
لاقو»شرعلاىلعىوتسامث«٥٤فارعألاةروس
هانعمنيتيآلانيتاهيفءاوتسالانإءاهقفلاضعب
ىنعملابامهيفءاوتسالااومهفءامدقلانكلو.ةعفرلا
نٰمحرلا«ىنعمنعسنأنبكلاملئُسامل.يفرحلا
،لوهجمريغءاوتسالا«:لاق»ىوتساشرعلاىلع
هنعلاؤسلاو،بجاوهبناميالاو،لوقعمريغفيكلاو
ىلعهللاءاوتسانأىرأيبناجنميناو.»ةعدب
دارُي،ةيحيسملايفشرعلاىلعهللاسولجلثمشرعلا
ضارتعالللاجمالو.هدجمعمقفتتةلاحبهروهظهب
ًانّيعتهلنأالإ،هلةياهنالناكنإوىلاعتهنألكلذىلع
يفرهظينأنكميّنيعتهلاملكنأامبو،ًاصاخ
،ناكملكيفهللارهظينأنكمملانمفنذإ،امناكم
نعهّزنمهنأل،هيفرصحنيوأناكملااذهبزّيحتينأنود
.نامزلاوناكملا
ىلاعتوكرابتانبرلزني«)٦٨ص٤جيراخبلا(يفو
ليللاثلثىقبينيح،ايندلاءامسلايفةليللك
.»هلبيجتسافينوعدينملوقي،ريخألا
يفىلوملالوزننأءاهقفلانيبهيلعقفتملانمناكاذإو
لكيفهدوجوعنميالروكذملاتقولايفايندلاءامسلا
داقتعايفةضاضغالف،تقولاكلذيفناكم
تقويفدسجلايفهدوجوعمىلاعتهنأبنييحيسملا
نوكيوناكامك،ناكملكيفتقولااذهيفناك،ام
.تاقوألانمهريغيف
اَمَنْيَأْمُكَعَمَوُهَو«٥٧:٤ديدحلاةروسيفءاجو.٢

هللاٱَّـنِإ«١٦:١٢٨لحنلاةروسيفو.»ْمُتْنُك
َنيِذَّـلٱَعَمََّـ

هللاٱَّـنِإ«٢:١٥٣ةرقبلاةروسيفو.»اْوَقَّـتا
َعَمََّـ

هللاٱَّـنِإَو«٢٩:٦٩توبكنعلاةروسيفو.»َنيِرِباَّـصلٱ
َعََملََّـ

ملٱ
هللاٱَلاَقَو«٥:١٢ةدئاملاةروسيفو.»َنيِنِسْحُْ

ِّـينِإَُّـ

َالَوْمُهُعِباَرَوُهَّـالِإٍةَثَالَثىَوْجَنْنِمُنوُكَياَم«»ْمُكَعَم
َّـالِإَرَثْكَأَالَوَكِلَذْنِمىَنْدَأَالَوْمُهُسِداَسَوُهَّـالِإٍةَسَْمخ

.»اوُناَكاَمَنْيَأْمُهَعَمَوُه
،نيدلاءاملعنيبثحبعوضوم»هللاةّيعم«تناكو
قيرفلاقو.»هتافصبانعمهللانإ«:مهنمقيرفلاقف
تسيلهتافصنأل،هتافصوهتاذبانعمهنإ«:رخآ
.ةيتاذلاةّيعملابداقتعالابجيكلذلو،هتاذنعةلصفنم
سيلىلاعتهنأذإ،نيزّيحتملاةّيعمتسيلهتّيعمنكل
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لَخلثم
ْ
رهاوجلاوتيقاويلا(»ةيمسجلابنيفوصوملاهق

اهبداريالانهةّيعملانإ«:مهريغلاقو.)٦٧ص
لمحتانلهللاةياعرتسيلأنكل.»ةياعرلالبةقفارملا
ّدحتالةقيرطب،هتافصوهتاذبانعمهدوجواهانعميف
الهنأىرأ،كلذكرمألاناكاذإو؟هتيدودحممدعنم
وأمالسإلايف(ةيهلإلاةّيعملاىنعمليوأتللاجم
.اهنممهفُييذلاكاذنعفلتخيىنعمىلإ)ةيحيسملا
ٍذِئَمْوَيٌهوُجُو«٢٣و٥٧:٢٢ةمايقلاةروسيفءاجو.٣

:ىراخبلاحيحصيفءاجو.»ٌةَرِظاَناَِّـهبَرَىلِإٌةَِرضاَن
نسحأيفيبرتيأرمّلسوهيلعهللاَّـىلصلاق«
:هولأساملف»مكبرنورتسمكنإ«:موقللاقو.»ةروص
له«:لاق»ةمايقلامويانبرىرنلههللالوسراي«
»؟ًاوحصناكاذإرمقلاوسمشلاةيؤريفنوراضت
ةيؤريفنوراضُتالمكنإف«:مهللاق.»ال«:اولاق
.)١٩٩-١٩٧ص٤جيراخبلاحيحص(»ذئمويمكبر
يفهللاةيؤرنأىلعةمئألاتعمتجا«:يدمآلالاقو
لقعلابكلذىلعةلدألااوماقأو،ةزئاجةرخآلاوايندلا
،مالسلادبعخيشلاحرشىلع،ريمألاةيشاح(»لقنلاو
.)٥٥صةرهوجلاىلع
مكحالهنأل،ةليحتسمهللاةيؤرنإضعبلالوقيو
الهللاناكنإونكل.هيلعناكملاوأنامزلاسايقمل
،ًاصاخًانّيعتهلنأالإ،ناكملاوأنامزلامكحلعضخي
يأبهتاذرهظُينأعيطتسيصاخّنيعتهلنملكو
.هوجولانمهجو
هللاٱ«:لاقفهللاروننآرقلافصو.٤

ِتاَواَمَّـسلٱُروُنَُّـ
ملٱٌحاَبْصِماَهيِفٍةاَكْشِمَكِهِروُنُلَثَمِضْرَألٱَو

ْ
يفُحاَبْصِ ِ

ٍةَرَجَشْنِمُدَقوُيٌّيِّـرُدٌبَكْوَكاََّـهنَأَكُةَجاَجُزّلٱٍةَجاَجُز
ْوَلَوُءِيضُياَهُتْيَزُداَكَيٍةَّـيِبْرَغَالَوٍةَّـيِقَْرشَالٍةَنوُتْيَزٍةَكَراَبُم
.)٢٤:٣٥رونلاةروس(»ٌراَنُهْسَسْمَتَْمل
عضو:مَّـلسوهيلعوهللاَّـىلصلاق«:رابخألايفءاجو.٥

يفهلمانأدربتدجوىتح،يفتكىلعهفكوأهديهللا
نمنيعبصأنيبنمؤملابلق«ًاضيألاقو.»يردص
هيديبمدآةنيطهللارَّـمخ«ًاضيأو.»نٰمحرلاعباصأ
»نٰمحرلاةروصىلعهقلخهنأو...ًاحابصنيعبرأ
لاقو.)١١٩-٩٥ص١جلحنلاوءاوهالاوللملا(
يناعملااهبدارُيتارابعلاهذهنإ،نيدلاءاملعمظعم
.ًاماتًاهزنتةيمسجلانعهزنمهللانأل،اهلةيزاجملا
ىلع،ةيزاجملااهيناعمعمتارابعلاهذهلدتالأنكلو
ٍزيحيفرهظينأنكمي،ٍزيحبهزّيحتمدععمىلاعتهنأ
هفطلوأ،هتيانعوهتياعروأ،هءاهبوهدجمنلعيلصاخ
!؟هتردقوهتمظعوا،هفطعو

ُثيِدَحَكاَتَأْلَهَو«١٤-٢٠:٩هطةروسيفءاجو.٦
ًاراَنُتْسَنآىِّـنِإاوُثُكْمٱِهِلْهَألَلاَقَفًاراَنىَأَرْذِإىَسوُم
اَّـمَلَفًىدُهِراَّـنلٱَىلَعُدِجَأْوَأٍسَبَقِباَهْنِمْمُكيِتآّيلَعَل
َكَّـنِإَكْيَلْعَنْعَلْخٱَفَكُّبَراَنَأِّـينِإىَسوُماَيَيِدوُناَهاَتَأ
لٱِب
ْ
ملٱِداَو

هللاٱاَنَأيِنَّـنِإ...ًىوُطِسَّـدَقُْ
.»اَنَأَّـالِإَهَلِإَالَُّـ

رشبلاضعبيفهللالولح:يناثلالصفلا
توسانيفهروهظو

نولوقينيذلانييوشحلاونييمشاهلانعرظنلاانفرصاذإ
يفّالإهنيبواننيبقرفالهنإو،داعبأوءاضعأوذهللانإ
رارقتسالاودوعصلاولاقتنالاهيلعزوجيهنإو،مجحلا
ةداهشب،ًاقالطإلقعلاعمقفتتالمهءارآنأل،نّكمتلاو
ةيمالسإلاقرفلاضعبنإف،نيملسملاءاملعمظعم
رهظيولب،سانلاضعبيفّلحيهللانأدقتعت،ةروهشملا
:يلياممنيبتيامك،توسانيفًاضيأ

،ّيلعيفَّـلحيهلإلاءزجلانإ«:ةعيشلالهألوقي.١
ص٢جلحنلاوءاوهألاوللملا(»ّيلعءافلخيفّلحيو
نوديقتيالةفسلفلالاجرونيدلاءاملعنمريثكو)١٢
،ةصاخلامهءارآنوركذيلب،اهيلإنومتنييتلانايدألاب
.كلذةاعارموجرملاف
،مهبدحّتيهللانإو،هللاابنودحَّـتيمهنإنويفوصلالوقيو.٢

ءيشّلكوهحبصيو،ًاماتًءانفهيفنونفيكلذلمهنإو
هنأجالحلاروصنمنبنيسحلانعروثأملانمف.مهيف
نأبًاملع.»هللاَّـالإةّبجلايفام.هللاَّـالإهلإال«:لاق
ىدلنهذلاىلإردابتيامكمهسفنأنوهلؤيالنييفوصلا
النأًاقداصًاناميإنونمؤيمهنأل،مهلاوقأىلععالطالا
لزنيهللانأىلعهذهمهتديقعاونبمهنكل.هللاالإهلإ
وهنوكيو،هتاذباهيفلحيف،هايإنيقشاعلابولقيف
.مهيفءيشلك
يناحورلاروهظنإ«:ةيقاحسإلاوةيريصنلالهألوقيو.٣

بناجيفامأ...لقاعهركنيالينامسجلادسجلاب
،يبارعأةروصيفمالسلاهيلعليربجروهظك،ريخلا
ىلاعتهللانإلوقنكلذلو...رشبلاةروصبلُّثمتلاو
ص٢جلحنلاوءاوهالاوللملا(»صاخشأةروصبرهظ
٢٥(.

٤-
:لزألايفهللاهبطاخيذلا»َوُهَوُهلا«نعجالحلانبالاقو
بقاثلاهتوهالانسَّـرسهُتوسانرهظأنمناحبس

هتاذنعهنالعإقرطهللاتوسانيفهروهظورشبلاضعبيفهللالولح:يناثلالصفلا
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براشلالكآلاةروصيفًارهاظهقلخلادبمث
بجاحلاببجاحلاةظحلكهقلخهنياعدقلىتح

َوُهلا«ةملكنأيلودبيو.»َوُهلا«ًاضيأ»َوُهَوُهلا«يَّـمُسو
»وهلا«ةملكنأو،»هاوسسيلووهيذلا«اهانعم»َوُه
دوجوملا«امهانعمنيتملكلانأيا،»وهيذلا«اهانعم
كانههنأًاضيأيلودبيو.»فيرعتلانعينغلاديحولا
يتلاةيربعلا»هوهي«ةملكنيبونيتملكلانيتاهنيبًاهباشت
وأ»ةرمتسملاةيتاذلاةنونيكلا«اهبدارُييتلاو،هللاىلعقلطُت
دوجولامئادلانئاكلا«و،»مئادلايتاذلادوجولا«رخآريبعتب
نبانوكي،يجاتنتساَّـحصاذاف.هنيعب»َوُهَوُهلا«وه»هتاذب
دنعىعدُييذلانئاكلا»َوُهَوُهلا«بدصقدقجّالحلا
ىلعانيسنباينقفاويو.»ًانَلعموأًارهاظهللا«نييحيسملا
يذلا«وه»وهوهلا«لاقدقف،هللاهبدارُي»َوُهَوُهلا«نأ
َّـدحالوهيفبيكرتاليذلادوجولابجاووهو،هتاذلهتيوه

هبشلالكهبشي»َوُهَوُهلا«و،)٦٣صةيشرعلاةلاسرلا(»هل
،هللاوهسيل«هنإهنعيلازغلامامإلالاقيذلا،»عاطملا«
يذلا»بطقلا«هبشيامك،»هللاريغًائيشسيلًاضيأهنكلو
ملعلاعبنم«هنإهنعةطمارقلاوةينطابلاةيليعامسإلالهألاق
لاقيتلا»نيوكتلاةملك«هبشيو،»يحولاوينطابلا
بابلايفانركذامك،»نيوكتلاوقلخلاةوق«اهلنإةرعاشألا
.)هتينادحوعونوهتاذ-هللا(باتكنمثلاثلا

هتملكوهللامالكدُّسجت:ثلاثلالصفلا

يبنلاىسوملهللاروهظةثداحلمهحرشيفةلزتعملالوقي.١
.»اهيفدَّـسجتوأةرجشلايفَّـلحهللامالكنإ«
مالكلا:ناعونهللامالك«هصَّـخلمامةرعاشألالوقيو.٢

ثيدحلاىنعمبمالكلاو،ثداحوهو،فورحلاىنعمب
لوألاو.يلزأوهو،هللاتاذبمئاقلاميدقلايسفنلا
ةمئاقةميدقةفصيناثلاو...يناثللةيجراخةروص
هبانلملعالو،مدقلايفاهلٍواسموهو...ىلاعتهتاذب
ثيدحلاىنعمبمالكلاو..ظافلألاقيرطنعالإ
هتاذلرياغمزيمتم،هيفدّدعتالدحاويلزألايسفنلا
..هلهرهظينأهللاديرينملةريثكروصبرهظيو،ىلاعت
هبشيفصولااذهو.»نآرقلااهنموةثداحروصلاهذهو
»ةمكحلا«رفسيف»ةملكلا«نعءاجيذلافصولا
نمثلاثلابابلايفهنمًائيشانسبتقايذلا،يدوهيلا
.»هتينادحوعونوهتاذ-هللا«باتك
نكميو،داسجألاليبقنموهنآرقلا«:يزيرقملالاقو.٣

:ظحاجلالاقو.»ًاناويحةرموًالجرةرمريصينأ
.»ًاناويحةرموًالجرةرمبلقينأزوجيدسجنآرقلا«

،ةيناحورةلبجيهةيهلإلاةعيرشلا«:افصلاناوخإلاقو
ةيلقعةوقب،يرشبدسجيف،ةيئزجسفننمودبت
يف،ىلاعتهللانذإب،ةيلكلاسفنلانماهيلعضيفت
.»راودألانمرود
،هللامالكوهنآرقلانأًاعيمجنيدلاءاملعدقتعيو
نمزبداقتعالاثيحنمةصاخءارآمهضعبلنكلو
كلذللعدقو»يلزأنآرقلا«لبنحنبالاقف.هدوجو
تلاقكلذلو.يلزأهللامالكو،هللامالكنآرقلانأب
تفّرطتدقو.»ميدقهتاوصأوهفورحبنآرقلا«:ةلبانحلا
ناميدقهفالغوهدلجنإ«:تلاقفاهيأريفاهنمةعامج
يف،نمرألاةفسالفضعبلثماهلثمناكف.»ًاضيا
بابلايفحضتيسامك(حيسملادسجةهجنممهيأر
دقو»قولخمنآرقلا«:تلاقفةلزتعملاامأ.)سماخلا
،تايآلاضعبخسنىلعّصندقهنأبكلذتللع
الو»اهنمريخبتأناهسْنُنوأةيآنمخسننام«:لاقف
ةثلاثةعامجتفقوو.»ثداحلايفالإخسنلاروصتي
سيلهنأيأ(»لوعجمنآرقلا«:تلاقف،ًاطسوًافقوم
للملا()مدعلانمًاقولخمسيلو،هللاتاذبًامئاقًايلوأ
٣جمالسالاىحضو،٧٧ص١جلحنلاوءاوهألاو

عمف،نويحيسملاامأ.)٢٠٧-١٦١و٣٧-٣٤ص
ركفنلعييذلا»ةملكلا«هفصوبحيسملانأمهداقتعا
نأنودقتعيمهنكل،توهاللاوأهللاةيلزأبيلزأوههللا
نإو،هتايآنمةيآلكنأو،ثداحسدقملاباتكلا
يفالإهنمردصتملاهنأالإ،ًالزأهللاىدلةمولعمتناك
.اهبةصاخلافورظلا
ريصينأنكمينآرقلانإظحاجلاويزيرقملالوقامأ
مئاقلا»ناويحلا«ةملكبدصقيالهنأدقتعأف،ًاناويح
يف»ناويحلا«نأل،ًايحًانئاكهبدصقيلب،لجرأةعبرأب
.ةايحلاهيفتَّـبداموهةيبرعلا
ةدراولا،)نك(نيوكتلاةملك«:ًاضيأةرعاشألالوقيو.٤

نكهللوقينأًائيشدارأاذإهرمأامنإ(ةيآلايف
اهراهظإلقألاىلعوا،ةملكلاميسجتهانعم،)نوكيف
يفوهمسجتلانأنودقتعيالمهف.»ةيصخشلارهظمب
،)مهلاوقأليوأتنوديرينيذلالواحيامك(ةملكلارثأ
.ةملكلاتاذيفوهمسجتلانأنودقتعيلب
ةملكلا«:هصخلماميبرعلانيدلاييحمخيشلالاقو.٥

يه،قئاقحلاةقيقحوأ،يهلإلالقعلاوأ،ةعماجلاةيلكلا
لاقُيام«:ًاضيألاقو.»توسانلانطابوأتوهاللا
هنعلاقُيامو،قئاقحلاةقيقحوهةوقلابلقعلاهنع
.لماكلاناسنإلاوألماكلادبعلاوهلعفلابلقعلا
هنأل،هللاىعدُيلماكلاناسنإلاوألماكلادبعلااذهو
هللاو.اهتافصلكبةيهلإلاةرضحلاةدحاونيعيفعمج

هتاذنعهنالعإقرطهللاهتملكوهللامالكدُّسجت:ثلاثلالصفلا
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ةبسنلابوهذإ،ناسنإلااذهيفهسفنبهسفنفرعي
ىلإهللارظنهبو،نيعلانمنيعلاناسنإلثم،هيلإ
هبداري،»لماكلادبعلا«و.»مهقلخوأمهمحرفهدابع
ـبيبرعلانبادصقيالعبطلابو.»ًالماعوًايلجتمهللا«
ديسلا،»لماكلاناسنإلا«وأ»ةعماجلاةيلكلاةملكلا«
ةقيقحلا«هبدصقيلب،نويحيسملادقتعيامك،حيسملا
.»ةيدمحملا

عمجيطسوتمدوجوةرورض:عبارلالصفلا
سانلاوهللانيب،ةينامسجلاوةيناحورلانيب

ليلخلاميهاربإنمزيفقرِفلاتناك«:مزحنبالاق
لوقتةئباصلاتناكو.ءافنحلاوةئباصلا:نيفنصىلإةعجار
هرماوأوهتعاطةفرعموىلاعتهللاةفرعميفجاتحناننإ
،ًاينامسجالًايناحورنوكينأبجي،طسوتمىلإهماكحأو
،بابرألابرنماهبرقواهتراهطوتايناحورلاءاكزلكلذو
،برشناممبرشيولكأنامملكأيانلثمرشبينامسجلاو
ًارشبمتعطأنئلو:اولاق)كلذلو(ةروصلاوةداملايفانلثاميو
.نورساخلًاذإمكنإمكلثم

ةعاطلاوةفرعملايفجاتحناننإنولوقياوناكفءافنحلاامأ
ةراهطلايفهتجردنوكت،رشبلاسنجنمطسوتمىلإ
نمانلثامي،تايناحورلاقوفةمكحلاودييأتلاوةمصعلاو
يحولاىقلتيف.ةيناحورلاثيحنمانزياميوةيرشبلاثيح
.ةيرشبلافرطبيناسنإلاعونلاىلإيقليو،ةيناحورلافرطب

،ةتحبلاةيناحورلاىلعراصتقالاةئباصللقَّـرطتيملاملمث
ةعامجتعزف،اهتاوذباهنميقلتلاواهنايعأباهيلإبرقتلاو
ناكفميهاربإامأ.عبسلاتارايسلايهو،اهلكايهىلإاهنم
٢جلحنلاوءاوهألاوللملا(.»ةلهسلاةيفنحلاريرقتبًافلكم

.)٧٠ص

٢جيواضيبلا(ةفئازلادئاقعلانعديعبلاوه»فينحلا«و
امأ.»سكذوثرأ«ةملكةينانويلاةغللايفهلباقيو،)٢٤ص
لهأنمربتعُيو،نيدىلإنيدنمجرخييذلاوهف»ئباصلا«
يفلوقيفءادفلاوبأامأ،)٣٥٤صحاحصلاراتخم(باتكلا
هيلعسيردإعابتأمهنيئباصلانإ)ةميدقلاخيراوتلا(هباتك
.مالسلا

هذهبو.نويحيسملالوقيامك»طيسولا«وه»طسوتملاو«
ناسنإكانهنوكينأليحتسملانمناكاذإ،لوقنةبسانملا
،دييأتلاوةمصعلاوةراهطلاةهجنمسانلاعيمجزيامييداع

دق،رشبلاةوفصمهوءايبنألانأل(تايناحورلاقوفوهو
الأ)سانلانممهريغاهيفطقسييتلا،اياطخلايفاوطقس
لوقياموه،هدوجوءافنحلاىأترأيذلاطسوتملااذهنوكي
نأل،كلذدقتعأ:باوجلا؟ًاسنأتمهللاهنإهنعنويحيسملا
ةمكحلاوةراهطلاةهجنمتايناحورلاقوفوههدحوهللا
لهو.ةيماسلاتافصلانمكلذريغو،دييأتلاوةمصعلاو
امك،اهريرقتبموقيىتحةقيقحلاهذهفرعيميهاربإناك
سدقملاباتكلايفءاجامىلعًءانب:باوجلا؟ءافنحلالوقي
،ناسنإةروصيفةرمهللاىأرهنأل،اهملعيناكهنإلوقأ
حورلابىأرف،حيسملامويىرينأبىرخأةرمللهتهنألو
يأرنإف،كلذكرمألاناكاذإو.)٨:٥٦انحوي(حرفو
قفتيطسوتملايفاهرفاوتبجاولاطورشلاةهجنمءافنحلا
لوسرلالاقدقف،قافتالالكسدقملاباتكلايفءاجامعم
:ِساَّـنلٱَوِهللاٱَْنيَبٌدِحاَوٌطيِسَوَوٌدِحاَوٌهٰلِإُدَجوُيُهَّـنَأل«:هيف
ملٱُعوُسَيُناَسْنِإلٱ

لوسرلانأكو.)٢:٥سواثوميت١(»ُحيِسَْ
يثريومكروعشرعشيمكسنجنمًاناسنإمتدرأنإ:لوقي
اذهف،هللاىلإهبنوبرتقتمكلًاطيسونوكيل،مكفعضل
مكسنجنميقيقحناسنإهنأل،حيسملاعوسيوهناسنإلا
يفو.هبلاصتالاوهتفرعممكنكميو،مكساسحإسحي
نوبرتقتهنممكبارتقابيذلاةملكلامونقأوههسفنتقولا
نعلاقف،ةقيقحلاهذهىلإدجملاهلراشأدقو.هللاتاذنم
حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«:هسفن

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
َىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي

لٱَوُهاَنَأ«:ًاضيألاقو.)١٤:٦انحوي(»ِيبَّـالِإِبآلٱ
ْ
ْنِإ.ُباَب

ًايلمعنهربامك.)١٠:٩انحوي(»ُصُلْخَيَفٌدَحَأِيبَلَخَد
ناكهنأعمذإ،سانلاوهللانيبديحولاطسوتملاهنأىلع
لاقُينأنكميةايحضرألاىلعشاع،انسنجنمًاناسنإ
ةمصعلاوةراهطلاةهجنمتايناحورلاقوفاهنإقحباهنع
.لامكلاتافصنمكلذريغو،دييأتلاو

يفةيلزألاةملكلادُّسجت:سماخلالصفلا
هيفتوهاللاروهظوحيسملا

ديسلانعةيطئاحلاةقرفمامإطئاحنبدمحألاق.١
ملٱَوَكُّبَرَءاَج«:ىلاعتهلوقبدارملاهنإ،حيسملا

ًاّفَصُكَلَْ
هللاٱُمُهَيِتْأي«و،)٨٩:٢٢رجفلا(»ًاّفَص

يفَُّـ َنِمٍلَلُظِ
لٱ
ْ
ْوَأ«ىلاعتهلوقبُّينعملاوهو،)٢:٢١٠ةرقبلا(»ِماَمَغ
يبنلالوقبدارملاوهو،)٦:١٥٨ماعنألا(»َكُّبَرَِيتْأَي
ىلعمدآقلخىلاعتهللانإ«:مالسلاوةالصلاهيلع
يفهمدقرابجلاعضيىتح«هلوقبو،»نٰمحرلاةروص
دسجلابعّردتحيسملانإ«:كلذدعبلاقمث.»رانلا
تلاقامك،ةدسجتملاةميدقلاةملكلاوهو،ينامسجلا
)٧٧ص١جلحنلاوءاوهالاوللملا(»ىراصنلا

سانلاوهللانيب،ةينامسجلاوةيناحورلانيبعمجيطسوتمدوجوةرورض:عبارلالصفلا
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،)٦٣٤صحاحصلاراتخم(عمجودرفم»كلملا«و
نأحضاولانمو.ةكئالملاوكالملاهبدصقُيكلذلو
نعهتوهالءاهببجحيلمامغلانمللُظيفيتأيبرلا
ًاضيأةاروتلاتراشأدقو،هنماوبعتريالىتح،رشبلا
.)٤٠:٣٤جورخ(ةقيقحلاهذهىلإ
تارابعلاهذهيف»برلا«نإطئاحنبالوقحصنإف
ءاجامعمةقفتمنوكتاهنإف،حيسملاديسلاهبدصقُي
برلانأنلعيهنأل،قافتالالكسدقملاباتكلايف
باحسلاىلع)١:١١لامعأ(ةيناثةرميتأيسعوسي
.)٢٤:٣٠ىتم(نيسيدقلاهتكئالمعم)١:٧ايؤر(
وه»رانلايفهمدقرابجلاعضيىتح«ثيدحبدوصقملاو
ىتح،رشبلانمديزملابلطنعفكتالمنهجنأ
لوقًاضيأحصنإو.اهيفهمدق)برلاوأ(رابجلاعضي
ديسلاهبدصقُيةرابعلاهذهيف»رابجلا«نإطئاحنبا
باتكلايفءاجامعمةقفتمنوكتاهنإف،حيسملا
نلعيباتكلااذهنأل،هوجولاضعبنمهنعسدقملا
راننمو،ةئيطخلانمصلخملاوهحيسملاديسلانأ
.)٥:٢٤انحوي(ةيدبألااهتبوقع
ملحيسملانأهداقتعاعميشرقلالضفلاوبأخيشلاو.٢

نأدارملانوكينأنكمي«:لاقهنأَّـالإ،هللاوهنكي
نأو،رفكلامزلتسيالاذهو،حيسملايفرهظتوهاللا
.»هللاالإهلإال
حيسملاديسلاءاج«:داقعلادومحمسابعذاتسألالاق.٣

ص»هللا«باتكنع(.»ةيهلإلاتاذللةليمجةروصب
نأةرابعلاهذهبداقعلاذاتسألادصقيالًاعبطو-)١٥٩
يذلااذْنَمنكل،ًادسجتمهللاوهناكحيسملا
ىنعمب،ةيهلالاتاذللةليمجةروصبءيجينأعيطتسي
تاقولخمًاعيمجةكئالملاورشبلاسيلأ؟اهلةلماكةروص
ةليمجةروصنوكتنأنكميال،للزلاوأطخللةضرعم
لكللزلاوأطخلانعهزنمىلاعتهنأل،هللاةلماكوأ
هللانوكيالأ،كلذكرمألاناكاذإو.معنًاعبط؟هيزنتلا
يهامكهتاذنلعينأعيطتسييذلاوههدحو
هدحووهحيسملاناكاذإو!معنًاعبط؟اهلامكواهلامجب
نوكيالأ،هللاتاذلةلماكوأةليمجةروصبىتأيذلا
؟ًانَلعمهللاوأهللاةروصهنيعبوه

:انلحضتيمدقتامم

هزّيحتمدععمهللانأةيوبنلاثيداحألاونآرقلادهش.١
قوفتةقيرطب،صاخٍزيحيفرهظينأنكمي،زِّـيحب
ءايقتألادعاسيوأ،هءاهبوهدجمرهظيل،كاردإلاولقعلا
.هدابعنم

يفّلحيهللانأدهش)أ(ةفسلفلاونيدلالاجرضعب.٢
.صاخشألاضعبروصبرهظيو،سانلاضعبداسجأ
رهظتودّسجتتاهنأو،ةيصخشاهلهتملكنأو)ب(
ناسنإلاىعدُتاهنأو،ةيرشبريغوةيرشب،ةريثكروصب
ناسنإلثم،ناسنإلااذهىلإةبسنلابهللاو.لماكلا
هيلإجاتحييذلاطيسولانأو)ج(.نيعلانمنيعلا
تقولايفو،تايناحورلاقوفنوكينأبجي،رشبلا
بسحبوأ(.انلثمًاناسنإنوكينأبجيهسفن
،ًاسنأتمهللاوهنوكينأبجي،يحيسملاحالطصالا
حيسملانأو)د(.)تايناحورلاقوفوههدحوهللانأل
،هيفرهظتوهاللانأو،ةيلزألاةملكلاهنأو،برلاوه
.ةيهلإلاتاذللةليمجةروصبىتأهنأو

دحىلإنييحيسملاةفسالفلايأرعمءافنحلايأرقفتيو
حورلاةفرعمىلإليبسلافيك«:روبيدذاتسألالاق.ام
يذلاو،انحورنمىمساوهيذلا،)حورلاهللايرحلابوأ(
راظنمبهيلاانرظناذإلاؤساذه؟هتيادهىلإةجاحيفنحن
وأينيدبهذملكهترخصىلعمطحتيدقف،درجملالقعلا
ناكيذلاطسوتملاامأ.»امناسنإةطاسوبلوقيينيدهبش
وبأروتكدلاقامكوهفهدوجوةرورضىريروبيدذاتسألا
مالسالايفةفسلفلاخيرات(»ناسنإةروصيفهللا«:ةدير

يفهللاىوسطيسولانوكينأزوجيالاذاملو.)٢٨٨ص
:باوجلا؟»ًاسنأتمهللا«ىوسرخآريبعتبوأ،ناسنإةروص
ناناسنإللنكميالنذإ،هللاىوسهللافرعيالهنأامب
ةيحانلانمناسنإلانأامبو.هللاةطساوبالإهللافرعي
هنأل(هفرعيىتحةرشابمهللاابيقتلينأعيطتسيالىرخألا
نيبرشابملاصتاكانهسيلو،دودحمريغهللاودودحم
هللالزانتينأيهيدبلانمناك)دودحملاريغودودحملا
هبءاقتلالاليبسناسنإلامامألهسيلناسنإدسجذختيو
.هتفرعمو

يفثحابلااهيلعرثعييتلاءارآلاةصالخيههذه
ةفسلفلاءارآءازإدقنلالاجرمسقنادقو،يمالسالاطيحملا
،ةيحيسملاميلاعتلانمةسبتقماهنإقيرفلاقف:نيقيرفىلإ
ثيداحألاوةينآرقلاتايآلاضعبلريسفتاهنإرخآقيرفلاقو
ةهجودِّـيؤتيتلاهتلدأنيقيرفلانملكلو.ةيوبنلاوةيسدقلا
:يهنانثإاهيففلتخيالهنأىرأيتلاةقيقحلانكلو،هرظن

،ةنيابتمروصعيفمهركذقباسلاةفسلفلالاجرشاع.١
قرفلانمةدحاوةقرفىلإنيمتنملانماونوكيملو
نعًالضف.ةفلتخمقرفىلإنومتنياوناكلب،ةيمالسإلا
ءارآءارونوداقنينيذلاةماعلانماونوكيملمهنإفكلذ

هتاذنعهنالعإقرطهللاهيفتوهاللاروهظوحيسملايفةيلزألاةملكلادُّسجت:سماخلالصفلا
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نوققدينيذلاءاملعلانماوناكلب،ىمعأًادايقناريغلا
.قيقدتلالكمهلاوقأومهراكفأيف
ضعبيفهللاروهظ«نعهولاقامممغرلاىلعمهنإ.٢

،»حـيـســملاةـيـصــخــش«و»هـــتـمــلــكدــسجت«و،»رشـــبـلا
قوفنوكي،سانلاوهللانيبطيسودوجوةرورض«و
ركذيمل»انلثمًارشبنوكيهسفنتقولايفوتايناحورلا
كلذبو»ًادسجتمهللا«وهناكحيسملانأمهنمدحاو
امكمالسإلاوةيحيسملانيبفالخلاساسأىلعاوقبأ
.وه
ىلعلدتاهنأانلحضتا،ةيلامجإةفصبمهءارآانلمأتاذإف.٣

نأهتاذءاقلتنمعيطتسيالناسنإلانأمهداقتعا
نمًالوهجمىقبينأديريالهلامكلهللانأو،هللافرعي
ليبسلانأو،هيدلًافورعمنوكينأديريلب،ناسنإلا
اهبعيطتسيةئيهبهتاذنلعينأوهكلذلديحولا
ىلإنوقاتشياوناك،مهبناجنممهنأو،هكاردإناسنإلا
هذهو.هتاذةفرعموهئاهبةيؤروهللانمبُّرقتلا
نيدنمةسبتقمعقاولايفتسيلقاوشألاوتاداقتعالا
خيراتلابتكنمحضتيامك(يهلب،نايدألانم
امدنع،اهرسأبةيرشبلاقاوشأوتاداقتعا)ةفسلفلاو
.اهعاونألكبدسجلاءاوهأنمملاعلااذهيفررحتت
نأحوضوبتنلعأدقةيحيسملانأرمألايفاملكو
،حيسملايفًامامتتققحتدققاوشألاوتاداقتعالاهذه
.ًاقداصًايحورًامهفاهمهفينملكلكلذو

يفهللاروهظوةفسالفلا:سماخلابابلا
دسجلا

ىرنبابلااذهيف
.ًامساةيحيسملاىلإنيمتنملاةفسالفلاءارآ.١
.نييحيسملاةفسالفلاءارآ.٢

ىلإنيمتنملاةفسالفلاءارآ:لوألالصفلا
ًامساةيحيسملا

مهنأريغ،ًامويةيحيسملاىلإنومتنيةفسالفلاءالؤهناك
،سدقملاباتكلاحورنعاهجرخأًاريسفتاهدئاقعاوّرسف
اميفو.اهترئادنعمهتصقأومهءارآةسينكلاتذبنكلذلو
:اهقدصمدعبابسأو،مهئارآمهأيلي

ةدالوحيسملادلُو«:لوألانرقلايفنوينويبألالاق-١
نمسيلهنأكلذيفمهتجحو»ميرموفسوينمةيعيبط
.ةدالولاهذهريغب،يقيقحدسجوذناسنإدلوينألوقعملا

كلذلو،ةيدوهيلابةيحيسملاجزمنيينويبألاضرغناكو
،تاناويحلاضعبموحللكأنعمهعابتأنوهنياوناك
ترثدنادقو،ةيدوهيلاسوقطلاضعبةسراممبمهنورمأيو
.عبارلانرقلايفمهتعدب

نمتسيلءارذعلانمحيسملاةدالونأامب)أ(:درلا
نمًاضيأيهلب،بسحفليجنإلااهركذيتلاقئاقحلا
ءارآفنذإ،ةاروتلايفيحولااهنلعأيتلاتاوبنلاميمص
.ةينيدلاةهجولانمباوصلانمبيصناهلسيلنيينويبألا

ةسادقلاةايحضرألاىلعشاعحيسملانأامبو)ب(
امك،اهايحينأرشبلانمدحأعيطتسياليتلا،ةقلطملا
مهبتمسةيحورةايحهيعباتسوفنيفثعبينأعاطتسا
عيطتسياليذلارمألا،ةيعيبطلازئارغلاولويملاىوتسمقوف
تومللهسفنمَّـلسامدعبهنأامبو.امناسنإهلثمبمايقلا
،ءامسلاىلإهدسجباهدعبدعصةبيجعةمايقماق،هتدارإب
ةيرشبلاهلعضختيذلاماعلاةعيبطلاسومانكلذيفًارياغم
ناكلب،ًايداعًاناسنإنكيملهنأيفكشالنذإ.اهرسأب
،ةعفروومسنمةملكلاهذهيوحتامرادقمبيداعلاقوف
نوكتنأحضاولانمفكلذلو،ةيرشبلايفليثمامهلسيل
تناكاهنأيحولاركذامكوأ،ةعيبطلاسومانقوفهتدالو
.ًالجرفرعتملءارذعنم

ةايحلانإ«:لاقفسوربذاتسالاكلذىلإراشأدقو
هنأىلععطاقليلد،ضرألاىلعحيسملااهشاعيتلاةديرفلا
ءارذعنمحيسملاةدالونإ«:هريغلاقو.»ءارذعنمدلُو
نيبنمهتمايقنأامك،هلةبسنلابةيعيبطةءادبيه
ةيعيبطةمتاخًاضيأامه،ءامسلاىلإهدوعصو،تاومألا
.»هلةبسنلاب

رهظيذلادسجلا«:يناثلانرقلايفنويسونغلالاق-٢
ًادسجناكلب،ًايقيقحًادسجنكيمل،ملاعلايفحيسملاهب
نطبيفهبَّـرموءامسلانمهبطبه،ًايريثأيرحلابوأًايلكش
ًادسجذخأيملهنإفكلذلو،بازيملايفءاوهلارورمءارذعلا
،ئطخييقيقحدسجيذلكنأكلذيفمهتجحو»اهنم
.قالطإلاىلعئطخيملحيسملاو

ترثدناو،ةينانويلاةفسلفلابةيحيسملاجزممهضرغناكو
نيرشعلانرقلايفثدحنكلو.سماخلانرقلايفمهتعدب
اهتعاذإواهتربقمنماهجارخإبمهريغو»هوهيدوهش«ماقنأ
.ةعونتمبيلاسأب

هتاذنعهنالعإقرطهللادسجلايفهللاروهظوةفسالفلا:سماخلابابلا
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ةفسالفىلإحيسملادسجةعيبطيفثحبلادتمادقو
ريغحيسملادسجنإ«:يبرعلانبالاقف،ًاضيأنيملسملا
»داسفهرتعيملكلذلو،)يدامريغيرحلابوأ(يرصنع
.)١٧٨ص٢جمكحلاصوصف(

ضرتفي،ًايلكًافالتخاةداملانعفلتخيءيشريثألاو
يفلضفلاهيلإنودنسُيو،ءاضفلايفهدوجوةعيبطلاءاملع
رثأتيالنولوقيامكريثألااذهو.ةيكلساللالئاسرلالقن
امأ.ةداملاسيماوننمسومانيألعضخيالوةرارحلاب
هنإو،يحورلاملاعلاتاقبطلوأهنإنولوقيفحاورألاءاملع
نأزئاجلانمهنأىلإرخآقيرفبهذو.ةيرشبللحورلاماوق
صاشابتزعدمحأريشملل،ملعلاونيدلا(ًايلزأنوكي
.ًاميظعًابراضتهيفءارآلابراضتتاذكهو،)٩٥

نأىلعهتافرصتوهلامعأوحيسملاةايحلدت:درلا
هلسيلنييسونغلايأرفكلذلو،ًايقيقحًادسجناكهدسج
ةيطخةيأهنايتإمدعيفببسلاامأ.باوصلانمبيصن
نمًاولخهتدالو)١(:امهنييسيئرنيلماعىلإعجريف
.يعيبطلالسانتلابةيرشبلااهتثرويتلاةئطاخلاةعيبطلا
ةقفاوتمةيرشبلاهحورتناكهببسبيذلايتاذلاهلامك)٢(و
نمدسجلاامأ.تافرصتلاولامعألالكيفهتوهالعم
ةداملاو،ةدامهنأذإ،ةئيطخلاىلإليميالف،دسجوهثيح
.رشلاوأريخلاىلإاهتاذءاقلتنمهجتتال

نمحيسملالزن«:يناثلانرقلايفنويسلوابلالاق-٣
لثمكلذيفمهتجحو»يقيقحدسجبةرشابمءامسلا
.قالطإلاىلعئطخيملهنأ،نييسونغلاةجح

،يخيراتوأينيدصنىلعدمتعياليأرلااذه:درلا
.ضرألاىلعاهشاعيتلاةيعقاولاحيسملاةايحعمقفتيالو
اهلسيلةيداملاوأةيقيقحلاداسجألانإفكلذنعًالضف
رثأاليذلاحورلاملاعيهءامسلانأذإ،ءامسلايفدوجو
،ةئيطخهنايتإمدعيفببسلاامأ.قالطإلاىلعهيفةداملل
هلسيلنييسلوابلايأرفكلذلو،فلساميفهانركذدقف
.كلذكباوصلانمبيصن

نإوحيسملا«:عبارلانرقلايفسويرانيلوبألاقو-٤
نألب،اهنمهدسجذختيملهنأالإءارذعلانمدلُودقناك
هلنكتملكلذلو،اهنطبيفدسجىلإلاحتسايهلإلاهرهوج
هتجحو.»هيفسفنلالحملحهتوهالنأذإ،ةيرشبسفن

اهيلإلميملحيسملاو،ةئيطخلاىلإليمتسفنلانأكلذيف
.اهنعدعبلالكًاديعبهتايحلكشاعلب،ًاقالطإ

ريسفتلاىلعاذههيأرسويرانيلوبأىنب)أ(:درلا
أطخأطخأدقو»ًادسجراصةملكلاو«ةيآلليظفللا
ىلإلَّـوحتتوهاللانأىلعلدتالةيآلاهذهنأل،ًاميظع
،محفىلإبشخلاوأدوسأىلإضيبألالوحتيامك،توسان
وهامك،دسجيفرهظوأدّسجتتوهاللانأىلعلدتلب
نإهنأل)٣:١٦سواثوميت١(»دسجلايفرهظهللا«:بوتكم
تحتمحفىلإبشخلاو،دوسأىلإضيبألالوحتينأزاج
ىلإتوهاللالوحتينأنكميال،ةيعيبطلالماوعلاريثأت
.هيزنتلالكرييغتلاوةلاحتسالانعهزنمهنأذإ،توسان

.»ًادسجراص«لب»ًامسجراص«:لوقتالةيآلاو
راص«:لوقتالاهنأامك،ًاعمحورلاومسجلالمشيدسجلاو
ةعيبطيأ»ًادسجراص«لب،سانلانمًادرفيأ»ًاناسنإ
نأىلعةعطاقةلالدلدتهذه»راص«ةملكو.ةلماكةيرشب
لدتلب،طقفهيفرهظيءادركةعيبطلاهذهذختيملحيسملا
عوسيحبصأسوغوللاف،ًاضيأاهعمًادحاوراصهنأىلع
وألّوحتىلعلدتالانهةروريصلاو.سنأتملاهللا،حيسملا
،ةيرشبلاةعيبطلابهداحتاىلعطقفلدتلب،هللايفريغت
.هتاذيفاهدجميوهباهنرقيل

بعتلابرعشيناكحيسملانأكلذىلإانفضأاذإف)ب(
نمسيللماوعلاهذهبروعشلاو،شطعلاوعوجلاوملألاو
)رثؤميأبرثأتلانعهّزنمتوهاللانأل(توهاللاصئاصخ
نميرحلابوأ،سفنلابطبترملادسجلاصئاصخنموهلب
توساننأانلحضتا،دسجلابةطبترملاسفنلاصئاصخ
،انحاورألثمًاحوروانسوفنلثمًاسفنيوحيناكحيسملا
.ًاماتًاولخةئيطخلانمنييلاخاناكامهنكل

حيسملانكيمل«:سماخلانرقلايفسويروطسنلاق-٥
دحتينأنود،هللاهيفَّـلحًايداعًاناسنإناكلب،هللاوه
،ُّريغتللهضرعتيضتقيهللادّسجتنأكلذيفهتجحو.»هب
توهاللاهّبشيناك،هرظنةهجوحضويلو.َّـريغتيالوهو
يفهلضراعملاقيرفلاهاراجدقو.ءاملابتوسانلاو،تيزلاب
رانلاداحتاهبشيتوسانلابتوهاللاداحتانإلاقف،هيبشتلا
باوصلانمهلبيصنالهيبشتلااذهنكلو-ديدحلاب
،هتبالصريغتوهددمتديدحلاعماهداحتابرانلانأل.ًاضيأ
داحتانألاحلاو.ةيلصألاهترارحةجردبًاضيأيهرثأتتامك
وأامهيفريغتيأثودحهيلعبترتيملتوسانلابتوهاللا
توهاللاداحتاهّبشننألهجلانمهنأقحلاو.امهدحأيف
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نأامك،هلهيبشالداحتاهنألةعيبطلانمءيشبتوسانلاب
.هلهيبشالهللا

هنأل،هلامكوهتاذعمقفاوتيهللادّسجتنأامب)أ(:درلا
امبو،مهيلعفطعيورشبلابحيًاضيأهنألوصاخّنيعتوذ
لظلب،امزّيحيفرصحنيوأهتوهالديقتيملهدّسجتبهنأ
يأبرثأتلللباقريغهنأل،هلءدباليذلالزألاذنموهامك
لك،امُّريغتلضرعتهدّسجتبهنأبنظللليبسالنذإ،رثؤم
رشبلاعيطتسيةليسوبهتافصوهتاذرهظأهنأرمألايفام
رهظتةبحملاف،كلذىلعضارتعالللاجمالو.اهبهكاردإ
ىلعوأاهيلعأرطينأنود،مهيلإهجتتنملةريثكرهاظمب
وذهللانأةقيقحلاهذهىلإانفضأاذاف.امرييغتاهبفصتملا
،ًاضيألزألاذنمرهاظوٍّلجتمهناو،لزألاذنمصاخّنيعت
انمامأىقبيال،هصئاصخلكبًاظفتحملظدّسجتلابهنأو
.سويروطسنأطخيفكش

ىلعدرلايفانبرمامك(حيسملاةايحنأامب)ب(
ةهجنمريظناهلنوكينلونكيمل)لوألاضارتعالا
هيفلحًايداعًاناسنإناكهنألوقعملانمسيلنذإ،لامكلا
ءالؤهنأل(نيسيدقلايفلحيوهللاحورلحامك،توهاللا
نأدكؤملانملب.)ةريثكاياطخيفنوطقسيواوطقس
هللاناكهنأهريغريبعتبوأ،هبًادحتمناكتوهاللا
.هدحوهللامكلانأل،ًادسجتم

ةعيبطلا«:سماخلانرقلايفسوخيطوألاقو-٦
تناككلذلو،ةيهلإلاةعيبطلايفتشالتحيسملايفةيرشبلا
كلذيفهتجحو»ةيهلالاةعيبطلايهةدحاوةعيبطحيسملل
.لامكلالكًالماكناكحيسملانأ

عقوفسويروطسنأطخححصينأسوخيطوادارأ:درلا
اهبموقيناكيتلاةيدسجلالامعألانأل،رخآأطخيف
لكبلدت،مونلاوبرشلاولكألالثم،ضرألاىلعحيسملا
ةدوجومتناكلب،َشالتتملةيرشبلاهتعيبطنأىلعحوضو
نمهلبيصناليأرلااذهفكلذلو،اهصئاصخلكب
.كلذكباوصلا

حيسملاةيصخشنعةقدانزلااهبىدانيتلاعدبلانإ
ظافلألارايتخايفنوققدينييقيقحلانييحيسملاتلعج
سكذوثرألانانويلاوكيلوثاكلالاقف،قيقدتلالكاهبةصاخلا
نمرذحللكلذو(»نيتعيبطحيسمللنإ«تناتستوربلاو
نإ«:اولاقكلذىلإةفاضإلابمهنكلو.)سوخيطوأةعدب
،قالطإلاىلعالصفنتنلوالصفنتملنيتعيبطلانيتاه

رذحللكلذو(»دسجتملانبالاوه،دحاومونقأاتعيبطامهنأل
نإ«:اولاقفسكذوثرألايقابامأ.)سويروطسنةعدبنم
ـةعدـبنـمرذـحللكـلذو(»ةدـحاوةـعــيـبطحـيسـملل
نإ«:اولاقكلذىلإةفاضإلابمهنكلو.)سويروطسن
داحتالابامنإ،ةيناسنإىرخأوةيهلإةعيبطبًامئاقناكحيسملا
ةعيبطاتراص،ةلاحتساوأجازتماوأطالتخانوديتاذلا
كلذو(»)سنأتملاهلالا،نبالا(وه،دحاونئاكلةدحاو
.)سوخيطوأةعدبنمرذحلل

ىمسُينأزاجنإ(فالتخالااذهنمأشندقو
ناتئيشمحيسملل«:لاقلوألاقيرفلانأ)ًافالتخا
ةئيشمهل«:لاقيناثلاقيرفلانأو»قفاوتلالكناتقفاوتم
.»هتوسانوهتوهالنيبفالخالهنأل،ةدحاو

ةدحاونوكتداكتلب،ةهباشتمنيقيرفلالاوقأنأقحلاو
سـوخــيطوأـيـتعـدبضـفـريـامـهــنمٌّـلـكف،ـاهـاـنـعميف
ىَّـمسُينأزاجنإ(امهنيبديحولاقرفلاو،سويروطسنو
،سوخيطوأةعدبنمرذحلابأدبلوألاقيرفلانأوه)ًاقرف
أدبفيناثلاقيرفلاامأ،سويروطسنةعدبنمرذحلابىهتناو
ةعدبنمرذحلابىهتناو،سويروطسنةعدبنمرذحلاب
.سوخيطوأ

بلصلامالآنإ«:سماخلانرقلايفسويراليإلاقو-٧
ىلعتعقو،حيسملاىلعتعقويتلامالآلانماهريغو
ناكتوهاللانأكلذيفهتجحو.»ًاعمتوسانلاوتوهاللا
.ًالماكًاداحتاتوسانلابًادحتم

دقفيملتوسانلابتوهاللاداحتابهنأانبَّـرم:درلا
ةيلباقامهدحأيفتسيلهنأل،هصئاصخنمًائيشامهدحأ
هزنمودودحمريغلوألانأذإ،رخآلابجازتمالاوأطالتخالل
.اهبرثأتللضرعمودودحميناثلاو،ضارعألابرثأتلانع
،هصئاصخلكبتوهاللاوهلظتوهاللانإفكلذلو
رمألانأامبو.هصئاصخلكبتوسانلاوهلظتوسانلاو
مالآلانماهريغوبلصلامالآنوكتنأيهيدبلانمفكلذك
ضرعملاودودحملاوههنأل،هدحوتوسانلاىلعتعقودق
.ضارعألابرثأتلل

نإف،توسانلابتوهاللاداحتالًارظنهنإلوقنكلذعمو
ىلعناكامدنعحيسملاىلإتهجُويتلاتاداهطضالاعيمج
سيلحيسملانأل،هسفنهللاىلإةهَّـجوماهنأبسُحت،ضرألا
.دسجلايفًارهاظوأًاسنأتمهللاوهلب،ًايهلإوأًاهلأتمًاناسنإ
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نإ«:سداسلانرقلايفنمرألاةفسالفضعبلاقو-٨
وأميدقحيسملانأكلذيفمهتجحو»ميدقحيسملامسج
.يلزأ

سيلفنذإ،ةثداحلبةيلزأتسيلةداملانأامب:دقنلا
هنإلوقنكلذعمو.ًايلزأناكحيسملامسجنألوقعملانم
هفصوب،ًالزأءيشلكبماتملعىلعناكحيسملانألًارظن
هنألزألاذنمملعيناككشالوهنإف»يلزألانبالامونقأ«
مدقيسهنأملعيناكامك،مايألانمموييفًادسجذختيس
.سانلانعةرافكدسجلااذهيفهسفن

نييحيسملاةفسالفلاءارآ:يناثلالصفلا

دقف،مهنمريبكددعكانهو،نويحيسملاةفسالفلاامأ
ًاداحتايقيقحتوسانبدحتا»نبالامونقأ«نأىلعاوعمجأ
نيدلالاجروءاملعلارظنيفةميقمهئارآللعجياممو.ًامات
نيسيدقلانماوناكمهنأنعًالضف،ةفسالفلاءالؤهنأ،ًاعم
نمًاضيأاوناكدق،ةيماسلاةيحورلاةايحلابمهلدوهشملا
،بطلاوبدألاوةفسلفلاومولعلايفاوغبننيذلاةصاخلا
يفةينيدلاوةيعامتجالاوةيملعلافئاظولاىقرأاودلقتو
،ًاعيمجمهئارآليجستانلواحاذإتقولاانزوعيو.مهمايأ
:يتأيامبيفتكنكلذلو

مونقأ«:عبارلانرقلايفلوألاسرطبسيدقلالاق.١
يفسدقلاحورلاوبآلاْيَمونقأعمدحاولا،ةملكلا
اليذلا،توهاللاانلنلعيلدسجتدق،توهاللا
.»هارنوأهكردننأانسفنأءاقلتنمعيطتسن
،حيسملا«:عبارلانرقلايفلوألاردنسكلاسيدقلالاقو.٢

موييفتوسانبدحتا،لزألاذنمهللاةروصوهيذلا
قفاوتلاةلاحيفانلعجيو،هللاانلنلعيل،مايألانم
.»هعم
:عبارلانرقلايفيلوسرلاسويسانثأسيدقلالاقو.٣

هلتسيلو،ًاعمناسنإلانباوهللانباوهحيسملا«
دجسن،)هريغلوقيامك،ناتيصخشوأ(ناتعيبط
ًادوجسهلدجسنلب،ىرخأللدجسنالوامهادحإل
صخشدجملاهلهنأل،)بضتقمريغيأ(ًالماك
،ناسنإلانباهنيعبوههللانبا«:ًاضيألاقو.»دحاو
.»هللانباهنيعبوهناسنإلانباو
:عبارلانرقلايفيزيزنلاسويروغيرغسيدقلالاقو.٤

،هفرعنوهارنل،دسجيفرهظ،هلدسجاليذلاهللا«
.»هعمةيقيقحةقالعانلنوكتو

لقعلارهظموهحيسملانإ«:سوناجيروأةمالعلالاقو.٥
نميعيبطثداححيسملايفهروهظنأو.دلاخلا
.»هللااهبىلجتييتلاثداوحلا
:عبارلانرقلايفبهذلامفانحويسيدقلالاق.٦

،حيسملايفًاماتًاداحتاًاعمادحتاتوسانلاوتوهاللا«
وهناسنإلااذهنإهنعلوقتنأعيطتستكنأىتح
.»هللا
نإ«:عبارلانرقلايفريبكلاسويليسابسيدقلالاق.٧

ةفرطوأ،ةدحاوةظحلهتوسانقرافيملحيسملاتوهال
.»نيع
نمحيسملا«:عبارلانرقلايفسواثوميتسيدقلالاق.٨

يفسدقلاحورلاوبآلاعمدحاووههتيمونقأثيح
لكيفانلٍواسموهتوسانلاثيحنمو،توهاللا
.»ةيطخلاادعامءيش
يفسدقلاحورلاوبآللًايواسمحيسملاسيل:قيلعت
دحاوتوهاللانأل،هيفامهعمدحاووهلب،توهاللا
انعمًادحاوسيلهنكلو.ريظنوأهلكيرشال،ديحوو
توسانلانأل،هيفانلٍواسموهلب،توسانلايف
ملهتوساننأةاعارمعماذه-ةبطاقرشبلاهيفكرتشي
نمًايلاخناكذإ،ءيشلكيفانتوسانلثمنكي
ىلعانمدحألرفاوتياليذلارمألا،ًاماتًاولخةئيطخلا
.قالطإلا
مونقأ«:سماخلانرقلايفريبكلاسلريكسيدقلالاقو.٩

،توسانلانعلاصفنالابحيسملاىعدُيالةملكلا
حيسملاىعدُيالءارذعلانمدولوملاتوسانلاو
ًاداحتاًاعمنادحتمامهنأل،ةملكلامونقأنعلاصفنالاب
،دحاومونقأوهحيسملاعوسيانبر«:ًاضيألاقو.»ًامات
هيفلاجماليهلإداحتابهتوهالعمدحتمهتوساننأل
.»قالطالاىلعلاصفنالاوأككفتلل
:سماخلانرقلايفلوألاسوروقسيدسيدقلالاقو.١٠

جازتمابنكيمل،حيسملايفتوسانلابتوهاللاداحتا«
وأجازتمالللباقريغامهنمًالكنأل،طالتخاوأ
لقعلاقوفتةيهلإةليسوبناكلب،رخآلابطالتخالا
.»كاردالاو
قئالريغدسجتلاله«:ريهشلانايلوترتةمالعلالاقو.١١

لكهلامكبقئالوهلب،الًاعبطباوجلا؟هللالامكب
ىلعفطعلا،لامكلااذهتامزلتسمنمنأل،ةقايللا
هوفرعيل،هللاىلإمهبيرقتومهاياطخنممهذاقنإوسانلا
قيقحتلةديحولاةليسولاوهدسجتلاو.»هنماوديفيو
.ضارغألاهذه
برلا«:سداسلانرقلايفسوينافيبأسيدقلالاقو.١٢

ملاعلايفهبرهظو،ةئيطخلانمًايلاخًاتوسانذخأهسفن
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انعاجوأوانمالآتوسانلااذهيفلمتحامث،اننيب
عقيملتوسانلابهداحتاعمتوهاللانكل.انعًاضوع
لباقريغهنأل،عاجوألاوأمالآلاهذهنمءيشهيلع
.»ضارعألانمضرعيأبرثأتلل
:رشاعلانرقلايفعفقملانبسريواسةمالعلالاقو.١٣

رييغتهيلعأرطينأنود،سنأتودسجتةملكلامونقأ«
.»ام
:هصخلمامنماثلانرقلايفينيوكألااموتلاقو.١٤

وسقيالانقَلَخنمو،انقلخيذلاوهيلزألاةملكلا«
يفانطوقسباننأامبو.انيلعفطعيوانبحيلبانيلع
ناك،هيلإةدوعلانعانزجعوهنعانلصفنادقةئيطخلا
انبرقيوانيديأبذخأيلاننيبوهرهظينأيهيدبلانم
لثمًادسجهذاختابلطتيلمعلااذهبهمايقو.هيلإ
.»ةرشابمهبلاصتالاعيطتسنالاننألانداسجأ
:رشاعلانرقلايفيبارافلاذيملتيدعنبىيحيلاقو.١٥

نمنذإسيلف،هقئالخدوجوةّلعيرابلاناكاذإ«
الفكلذكرمألاناكاذإو.اهرجهيوأاهدسفينأهنأش
،اهنعدعتبملاوأاهليداعملافقوماهنمفقينأنكمي
اليذلا،اهنمبيرقلاوأاهلبحملافقوملب
.دحاوعضوميفاهعمدجوينأنمفكنتسي
هدوجوو،ةيرشبلاةعيبطلابيرابلاداحتاوهدسجتلاو
.»دحاوعضوميفاهعم
حيسملابَّـرقدقل«:رشعنماثلانرقلايفتناكلاقو.١٦

نمناكامًاعبطو.»ناسنإلاةكلمموهللاةكلممنيب
،ًاسنأتمهللاوههنأالول،ةمهملاهذهبموقينأنكمملا
ضعبلوقيامك(،طقفًايهلإًاناسنإناكولهنأل
ناسنإلانأل،كلذبموقينأعاطتساامل)ةقطارهلا
،سانلاوهللانيببِّـرقينأعيطتسياليتاذلاهروصقل
بِّـرقينأعيطتسيهلَّـدحاليذلاهلامكلهللانكلو
.مهنيبوهتاذنيب
،ةريخألاةلحرملا«:رشععساتلانرقلايف،جنيلشلاقو.١٧

ذإ،ةيحيسملابتأدبيتلاةيهلالاةمكحلاةلحرميه
يفدّسجتنأب،خيراتلايفةرملوألًايعوضومهللاحبصأ
يهو،ةيحيسملاتءاجًاريخأو«:ًاضيألاقو.»حيسملا
ةدابعضقانتيتلاو،يحولااهبلزنيتلاةنايدلا
داحتايهةيحيسملاو.امهيتلكةيناسنإلاةدابعوةعيبطلا
لالجلاقسانتيهو،)سانلا(ريثكلاو)هللا(دحاولا
.ةيرحلاوةرورضلانيبقفاوتلايهو،ةوقلاولامجلاو
نعةركفىمسأاهميلعتبةيحيسملاتغلبدقلًاقحو
عوسيناسنإلايفدّسجتهللانأنلعتاهنأل،هللا
نيبمئالييذلابيجعلارسلاكلذاهيفنألو.حيسملا

ّمتكلذبو،هقلاخوناسنإلانيبيأ،يئاهناللاويئاهنلا
.»حيسملاصخشيفنيدضلانيبقيفوتلا
يفةريخألاةلحرملا»ةريخألاةلحرملاب«جنيلشدصقيو
ريمضلاةلحرميهىلوألاةلحرملاو.رشبللهللاةلماعم
لوزنلبقامىلإةنجلانممدآجورخنمءىدتبتو(
ةلحرميهةيناثلاو)ةيوسوملاةعيرشلاوأ،سومانلا
ءدبىلإسومانلالوزننمئدتبتو(سومانلا
ةمحرلاوا،ةمعنلاةلحرميهةثلاثلاو.)ةيحيسملا
نمءىدتبتو(ةبحموأةمحرنوقحتسيالنيذللةبحملاو
يفهللااف.)رضاحلارهدلاةياهنىلإدتمتوةيحيسملاروهظ
ريخلااولعفيلمهرئامضلمهكرترشبلاعمهتقالعءدب
اوغصُيملاملو.مهسفنأءاقلتنمرشلااوبَّـنجتيو
مهتبغرىلعًءانبسومانلامهاطعأاهوعيطيومهرئامضل
دودحمهناهذأنعبيغتاليكل)١٩:٧،١٧جورخ(
،مهريغزجعيوزجعامكاوزجعمهنكل.رشلاوأريخلا
رشبلانأل،مهسفنأءاقلتنمسومانلااذهبلمعلانع
ظفحوهللاءاضرإنعمهتعيبطبنوزجاعًاعيمج
ًاحنام،ةمعنلابحيسملايفمهاتأكلذلو.هاياصو
،ًايقيقحًاناميإمهنمنمؤينملكللماشلانارفغلا
،يتاذلاهروصققوفيقتريلسدقلاحورلابهيفًالماعو
تيمُسدقو.ماجسنالاوقفاوتلاةايحهللاعمايحيو
النمنأل»ةريخألاةلحرملا«-بهذهةمعنلاةلحرم
ةلماعمةيأنمديفيالاهيفهللاةلماعمنمديفي
عمقفتتثالثلالحارملاهذهنأقحلاو.ىرخأ
ميكحلايبرملاف،قافتالالكةحيحصلاةيبرتلالئاسو
هيلعبجاولابموقيلهريمضلرمألالوأيفذيملتلاكرتي
باوصلاىلإهدشرأهبمقيملاذإف.هسفنءاقلتنم
.يناثلاررضولوألاةدئافهلرهظأو،أطخلانعهاهنو
يفريسلانعزجعدقذيملتلانأكلذدعبدجواذإف
هفعضنعرظنلاَّـضغهتاذءاقلتنمباوصلاقيرط
ىلعهسفنبهرزآو،ةقفشلاوفطعلابهلمشو،هزجعو
كلذدعبذيملتلادفيملاذإف.قيرطلااذهيفريسلا
ىلعاهريغنمديفينلًاعبطف،ةلماعملاهذهنم
.قالطإلا
توهاللانيبانناهذأيفقِّـرفنال«:يبرادانحويلاقو.١٨

بيغيالهنإف،ًايظفلامهنيبانقّرفنإىتحو،توسانلاو
توهاللانيبهسفنيفعمجيذلانأانناهذأنع
نإًانايحألوقننحنف.دحاوصخشوهتوسانلاو
وههنألاحلاو،ناسنإهنإىرخأًانايحأو،هللاوهحيسملا
نأَّـُرسهيفنأل«:هنعلاقدقباتكلاف.ًاعمنانثالا
يفناكتوهاللاءلمّلكنأيأ»ءلملالكلحي
نعُّلجيبحنمهلاي«:ًالئاقدشنأكلذلو.حيسملا
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ُهَتنلعأيذلاكاذ،ريكفتلادودحقوفومسيو،ريبعتلا
ناسنإلاوهللاىرنكيفف...ريدقلازيزعلاانصلخمايانل
.»ريظنهلسيلًاداحتادحاودرفيفنيدحتم
امنيرشعلانرقلايفنوسردنأنمرونذاتسالالاقو.١٩

هبُّسحيامكردي،هللالثمًايولعًانئاكنإ«:هصّخلم
لزعميفدجوينأنكميال،هيلإةجاحنمرشبلا
هذهبموقيفيكو.مهلرهظيوىلجتينألب،مهنع
نأوه،نهذلاىلإردابتياملوأنإ:باوجلا؟ةمهملا
ىلعمهعدوي،ةَّـولجمةيحوررئاصبمهلًاصاخشأراتخي
مهريغىلإاهوغّلبيلهدصاقموهراكفأمهدادعتساردق
الإ،ةعفانتناكنإوةليسولاهذهنكلو.رشبلانم
جاتحتالهذهنأل،رشبلاسوفنعابشإنودرصقتاهنأ
ىلإجاتحتلب،هدصاقموهللاراكفأنعةفرعمدرجمىلإ
ًالحواهلةحارهبلاصتالايفنأل،ًايصخشهبلاصتالا
دنعفقيالأيهيدبلانمناككلذلو،اهتالكشملكل
لسرلاةطساوب،سانللهدصاقموهراكفأنالعإدح
ةئيهيف،مهلهتاذبرهظيولّضفتينألب،ءايبنألاو
ةئيهلاهذهو.هنمةدافالاوهبلاصتالااهعمنوعيطتسي
.»ةيرشبلاةئيهلاىوسًائيشنوكتال
زربأنإ«:نيرشعلانرقلايفنوسمسذاتسالالاقو.٢٠

ناكاذإف،ةيحضتلاومركلاوةمدخلايهةبحملاتافص
نأيهيدبلانمناك)باتكلانلعأامك(ةبحمهللا
يفنحناملكانحنميوانلجأنميحضيوانمدخي
،دّسجتينأًادجعقوتملانمناككلذلو،هيلإةجاح
اهبعيطتسنيتلاةديحولاةليسولاوهدّسجتلانأل
.»ريخنمهيدلاملكبو،هبعتمتلاوهنمبارتقالا
دّسجتنإ«:نيرشعلانرقلايفنوسمطذاتسألالاقو.٢١

ليبسناسنإللءيهتيتلاةديحولاةليسولاوههللا
دجملاةورذناسنإلاغلبيلاصتالااذهيفو،هبلاصتالا
هللاهمَّـدقنالعإمظعأنإ«:كلذكلاقو.»لامجلاو
دعبانسلكلذلو،ًاسنأتموأًادسجتمهتملكوهرشبلل
يفاننأل،هللانعًائيشانلنلعييحوىلإةجاحيف
هتفرعمنكمياملكانفرعدقسنأتملاةملكلااذه
.»هنع
ةيحيسملا«:نيرشعلانرقلايفنسلوروتكدلالاقو.٢٢

،نايدألانمنيدلكنعفلتختحيسملااهسسأيتلا
نأناسنإلانمًالوأبلطينيدلا)أ(:ةيتآلابابسألل
لوأنمهلهنلعتفةيحيسملاامأ،هللافرعيلىعسي
نمًالوأبلطينيدلا)ب(.ءالجوحوضوبرمألا
نمهئبنتفةيحيسملاامأ.هللايضرُيلىعسينأناسنإلا
هتروصىلعهقلخهنأل،ناسنإلابّرسُيهللانأرمألالوأ
،هبويعوناسنإلاصئاقنرهظينيدلا)ج(.ههبشك

ةيحيسملاامأ،فوخلاونزحلاةايحكلذلناسنإلاايحيف
حرفلاةايحايحيف،هصئاقنوناسنإلابويعيطغتف
دهاجينأناسنإلانمبلطينيدلا)د(.نانئمطالاو
عيطتسيالكلذلو،هللااياصوذيفنتليبسيفهسفنب
نوزجاعًاعيمجمهنأل،اهذيفنتبموقينأرشبلانمدحاو
نأهئبنتفةيحيسملاامأ،هللاعمقفاوتلانعمهتعيبطب
و،ًايقيقحًاناميإنمؤينملكلةيحورةايحيطعيهللا
لمكأىلع،اياصولاكلتذيفنتعيطتسيةايحلاهذهب
يهفةيحيسملاامأ،ةايحلاةفسلفوهنيدلا)و(.هجو
لصفتيتلاةئيطخلااحمحيسملانأل،اهسفنةايحلا
ديو،هللادييفناسنإلاديعضوو،هللانعناسنإلا
الو.»اهنيعبةايحلايههذهو،ناسنإلادييفهللا
.ًادسجتمهللاوهناكنمالإكلذبمايقلاعيطتسي
ىنعممهفننأاندرأاذإ«:يلدنفردنسكلاروتكدلالاق.٢٣
نأبجي»هللاوهحيسملا«نأوأ»دّسجتهللا«نإلوقلا
طقففصتيالوهف.»ةبحمهللا«نأانمامأًالوأعضن
.ةبحموه)ريبعتلااذهزاجنإ(هنايكنألب،ةبحملاب
ىلجتتنأدباللب،يفتختنأنكميالةبحملاو
نأانيأر،ءارولاىلإانراصبأبانعجراذإكلذلو.رهظتو
ملاعللهقلخيف،انلةبسنلابترهظاملوأهللايفةبحملا
مث،ناويحوتابنودامجنمهيفامب،ليمجلاقسانتملا
هتروصىلعناسنإللهقلخيفكلذدعبترهظ
كلذلو.هعمقفاوتلاوومسلاةلاحيفنوكيل،ههبشك
رهظيوًادسجذخأياهسفنةبحملاهنأيهيدبلانمناك
وندلانعزجعوهتعيبطتدسفامدعب،ناسنإللهيف
ةلاحلاىلإدوعيوهبلصتينأناسنإلاعيطتسيل،هنم
ليبسالو.لبقنماهيلعقلُخدقناكيتلاةيماسلا
نأل،روطتلاوأريغتللهضرعيهللادّسجتنأنظلاىلإ
لكاهبلصتموهلب،ةيلزألانعلصفنيالنمزلا
يتلاو،ًالزأهللاتاذيفتناكيتلاةبحملاف:لاصتالا
نكمملانمنكيمل،كاذنيحاهنيبوهنيبةلدابتمتناك
،اهروهظىلإناسنإلافورظتعدامدنع،ىراوتتنأ
انيأراذإبجعالكلذلو.اهلامكبرهظتورهظتنألب
لب،طقفًابحمنكيمل)ًادسجتمهللاوهيذلا(حيسملا
،اهلدحالةبحمعشيناكدقف،اهنيعبةبحملاوهناك
نيذلاوحنولب،طقفهوبحأوهومركأنيذلاوحنسيل
،ةياغهلنوكتنأنود،ًاضيأهيلإاوءاسأوهوضغبأ
وجىلإمهبءاقترالاو،مهاياطخنمعيمجلاريهطتىوس
عتمتلاوهللاعمقفاوتلااوعيطتسيلةراهطلاوةسادقلا
.»هب
ةفصتلخاذإهنأل،هنيعبلامكلايهةبحملانأقحلاو
.ًاضيأاهتميقولباهلامجتدقفةبحملانمةحلاص
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اذإةمظعلاو،ًاشطبتناكةبحملانمتلخاذإةوقلاف
نمتلخاذإةميزعلاو،ءايربكتناكةبحملانمتلخ
ةبحملانمتلخاذإةلادعلاو،ًادادبتساتناكةبحملا
نمتلخاذإةمحرلانأامك.ءافجوةوسقتناك
ناكةبحملانمالخاذإمركلاو،ًالهاستتناكةبحملا
ةلذمتناكةبحملانمتلخاذإةعادولاو،ًاريذبت
يفلماك،هتمحروهتلادعيفلماكهللااذكهو،ًاعونخو
نمةيحانةيأيفهلامكلدحالو،هتعادووهتمظع
.يحاونلا

باتكلاةمتاخ

ىرنةمتاخلاهذهيفو

.دّسجتلاةديقع.١
.اهقدصىلعةلدألا.٢
.اهدئاوفواهتيمهأ.٣

دّسجتلاةديقع:لوألالصفلا

،ةعنامةعماجةينادحويه)توهاللاوأ(هللاةينادحو.١
لكنعهتاذبهئانغتساوهلامكعمقفاوتتهذهنأل
،ميناقأيهةينادحولاهذهةيعماجو.دوجولايفءيش
.»سدقلاحورلاونبالاوبآلا«مهميناقألاو
وأهللانلعييذلا»ةملكلا«وأ»نبالا«مونقأذَّـختا.٢

ًادسجةرهاطءارذعنمهسفنللزألاذنمتوهاللا
اليذلاهللاانلنلعيل،ًاماتًاولخةئيطخلانمًايلاخ
يفانلعجيوهيلإانبّرقيلوانسفنأءاقلتنمهكاردإاننكمي
.هعمقفاوتلاةلاح
دسجلادويقنمديقيأبهتوهالديقتيملهدّسجتبهنإ.٣

ىلعّريغتوأروطتهيلعأرطيملو،ةيناكملاريغوأةيناكملا
نامزلانعهَّـزنملاتوهاللاوهَّـلظلب،قالطإلا
هَّـزنمهنأل،ضارعألانمضرعيأبرثأتلانع،ناكملاو
.رثؤميأبرثأتينأنع

ةديقعقدصىلعةلدألا:يناثلالصفلا
دُّسجتلا

اهقدصىلعةيلقعلاةلدألا-ًالوأ

وذوه،دودحلانعههُّزنتوهتيئاهنالعمهللانأامب.١
دهعلايفنيسيدقلاوءايبنأللرهظيناكو،صاخنيعت

ةراتو،ةروظنمريغةئيهيفةرات،صاخزيحيفميدقلا
لبيوهتاذمهفِّـرعيلناسنإوأكالمةئيهيف

ِّـ
هدصاقممهغ

النملقتنيملدّسجتلابوهفنذإ،مهيدلةكردمةليسوب
زّيحتيملو،ًالزأّنيعتبزّيمتمهنأل،ّنيعتىلإّنيعت
التوهاللانأل،هبزّيحتمريغناكنأدعبناكمب
.صاخٍزّيحيفادبامهم،قالطإلاىلعزّيحبزّيحتي
ريصيوئطخيسناسنإلانأًالزأملعيناكهللانأامب.٢

ديحولاجالعلانأو،هتفرعمنعًارصاقوًازجاع
ناسنإللهروهظوه،هروصقوهتئيطخقوفهبيماستلل
هنأامبو،هنمديفيوناسنإلاهفرعيل،هيدلةكردمةلاحب
بحملانأشنمسيلو،هيلعفطعيوناسنإلابحي
ةنوعملاديدميومهلرهظينألبمهبحينملزتعينأ
ردقيىتحهللادّسجتينأيهيدبلانمناك،مهيلإ
الةلاحلاهذهيفهدّسجتو.هنمةدافإلاوهكاردإناسنإلا
ًالمعنوكيلب،نامزلايفهيفزاجًائراطًاثدحنوكي
عمًاضراعتمنوكيالهنأامك،ًالزأهتاذيفساسأهل
اهعمًاقفاوتمنوكيلب،صئاصخنماهباموأهتاذ
هجتتنملىلجتتةّبحملانأل،قفاوتلالكاهصئاصخعمو
.امرييغتاهبحاصىلعوأاهيلعأرطينأنود،مهيلإ
ضرألاىلعشاعوءارذعنمدلُوحيسملانأامب.٣

ماقهتومدعبو،لامكهدعبسيليذلالامكلاةايح
كلذيفًارياغم،ءامسلاىلإدعصوتاومألانيبنم
نكيملهنأدكؤملانمفنذإ،تانئاكلاوسانلاعيمج
وهناكلب،تانئاكلانممهريغوأسانلانمًادحاو
اهبموقينأنكمياللامعألاهذهنأل،لاقامكهللا
.هاوس
فالتخاىلع،ةيلقعلاوةيفسلفلاتاضارتعالاعيمجنإ.٤

نماهلبيصنال،اهولئاقاهيلإيمتنييتلانايدألا
.قالطإلاىلعباوصلا

اهقدصىلعةيخيراتلاوةينيدلاةلدألا-ًايناث

نينسلاتائمبليجنإلالبقتبتُكيتلاةاروتلاتأبنت.١
اهدعبىتأيذلاليجنإلانأو،دسجتيسهللانأ
،حيسملايفاهمامتإبدهشوتاؤبنتلاهذهىلعقداص
ةداهشوةاروتلاتاَّـوبننأىلعنئارقلاعيمجلدتو
.قدصلالكةقداصليجنإلا
يفسدقملاباتكلانعهفالتخامغر(نآرقلادهش.٢

دلُوهنأو،»هللاةملك«وهحيسملانأ)ةريثكتاعوضوم
ىلعئطخينأنودضرألاىلعشاعهنأو،ءارذعنم
،تاومسلاىلإًايحهدسجبدعصًاريخأو،قالطإلا

هتاذنعهنالعإقرطهللاباتكلاةمتاخ
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ًاناسنإنكيمل)لقألاىلع(هنأىلعلدييذلارمألا
.ًايداع
نورقلايفتبتُكيتلا،ةيخيراتلاوةينيدلابتكلالكنإ.٣

مهتأشنلوأنماوناكنييحيسملانأدهشت،ىلوألا
ةديقعنأىلعليلداذهو،هللاوهحيسملانأنونمؤي
.سدقملاباتكلايفةيلصأدسجتلا
بهاذمفالتخاىلعةينيدلاتاضارتعالاعيمجنإ.٤

كلذلو،ًاقالطإباوصلانماهلبيصنال،اهيلئاق
لب،بسحفهتافصوهللاتاذعمقفاوتيالدسجتلاف
.يحاونلانمةيحانةيأنمًاضيأهيلعضارتعاالو

دّسجتلاةديقعةيمهأ:ثلاثلالصفلا
اهدئاوفو

نعانزجعوهللانعانفرحناةئيطخلايفانطوقسب.١
اذهيفانتايحانيضقل،اننأشوانكرُتولو،هنمبارتقالا
وههللانعدعبلاو.هنعًاديعبًاضيأةيدبألايفوملاعلا
ليبسانلأيههدُّسجتبنكلو.اهنيعبمنهجسفنلل
هدّسجتبهنإفكلذنعًالضف.هبعتمتلاوهيلإبارتقالا
هللادعيملف،ءالجوحوضولكبهتاذانلنلعأدق
انكامك،ماهبإلاوضومغلابفوفحملالوهجملاهلإلا
فورعملاوانلوقعلموهفملاهلإلالب،لبقنمهروصتن
.هعمةقالعوهبًانيقيكلذبانددزاف،انبولقل
رثأتلانعههّزنتوهومسعمهنأ،كلذكانفرعهدّسجتبو.٢

لب،انبأبعياليذلاانعيلاعتملاهلإلاسيل،رثؤميأب
انبلصتينأبّرسُييذلا،انمبيرقلاانلبحملاهلإلا
انيدلةالصلادعتملكلذلو،انفورظلكيفانكراشيو
وحنمهبجاوديبعلايدؤيامكهللاهيدؤنبجاودرجم
لب،ةيدوبعلاةطبارىوسهبمهطبرتاليذلامهديس
انبحيهنأانلحضتاذإ،ةيقيقحلاةبحملاةقالعتحبصأ
.اهلدحالةجردىلإانبمتهيوانيلعفطعيو
تقتراف،لامكلاوهامًاضيأهيفانفرعهدّسجتبو.٣

ءاقلتنمهغلبتلتناكامًءاقتراةيحورلاانكرادم
طقفتسيلةسادقلانأًالثمانفرعدقف،اهسفن
رظنلامدعًاضيأيهلب،ةساجنلالمعنععانتمالا
تسيلاهنأامك،اهنعثدحتلاوأاهيفريكفتلاوأاهيلإ
قفاوتلاهبدَصقُييباجيإلمعيهلب،ًايبلسًالمعطقف
انسوفننأكلذكانفرعو.هتراهطوهلامكيفهللاعم
نمثأاهنألب،لبقنمنظنانكامكردقلاةليلقتسيل
ىعسنهللاةمعنباننإفكلذلو،ةبطاقضرألازونكنم
ةلاحيفاهظفحنو،اهئاوهأوضرألاقوفاهبومسلل
.هتافصوهراكفأيفهعمقفاوتلا

نعرّفكننأعيطتسنالةحلاصلاانلامعألكباننإ.٤
،هللاقوقحىلعٍّدعتيهاناياطخنأل،اناياطخ
امنيب،اهلَّـدحالهتاذنأامك،اهلَّـدحالهللاقوقحو
،ةدودحميهفتعّونتوترُثكامهمةحلاصلاانلامعأ
نعًاريفكتنوكتنأعيطتستالةدودحملالامعألاو
عيطتسيالو.ةدودحمريغقوقحىلإةهّجومةءاسإ
هلثمدوجوانضرفاذإ(ةئيطخلانميلاخلاناسنإلا
ةمهملاهذهبموقينأ،هيفبيعاليذلاكالملاوأ،)اننيب
عيطتسيالدودحملاو،دودحمامهنمًالكنأل،انعةباين
عيطتسيالّمثنمو،ةدودحملاريغهللاقوقحكاردإ
هقوقحىلإتهّجُويتلاةءاسإلانعرفكينأامهدحأ
عيطتسييذلاوههدحوهللانوكيو،اناياطخببسب
ريغهقوقحفرعييذلاهدحووههنأل،اهنعرِّـفكينأ
نأيهيدبلانمناك،كلذكرمألاناكاذإو.ةدودحملا
نعهريفكتنأل،انسنجنمًادسجذخأيولضفتي
اذهلثمذخأولزانتاذإالإىتأتيال،انعةبايناناياطخ
نيذلانمًادحاونوكينأبجيبئانلانأل،دسجلا
نمو،ةهجنماذه.انيدلمولعموهامك،مهنعبوني
اناياطخجئاتنروكذملادسجلايفلبقييكلىرخأةهج
نوكيىتح،نحناهلبقننأانيلعبجيناكيتلا
ءاوس،ريفكتلاو(.ًاينوناقوأًايقيقحًاريفكتانعهريفكت
مايقوه،تاغللانماهريغيفوأ،ةيبرعلاةغللايف
ىتح،هنمتثدحيتلاةءاسإلانعضيوعتلابءيسملا
.)نارفغلاوحفصلالاني
يذلاوههللانأىلعهتايآضعبيفنآرقلاانعمقفتيو
اذه١٩٣نارمعلآيفءاجدقف،انماثآنعرفكي
نكلو.»انتائيسانعرِّـفكوانبونذانلرفغاف«:ءاعدلا
ةرفغملاةيآلاهذهيفريفكتلابدصقيهنإنولوقينيرسفملا
)ًالثم(نيميلابثنحلاةلاحيفهبدصقيامنيب،اهدحو
وأمهئاسكوأنيكاسمةرشعماعطإبهنعضيوعتلا
دصقُيف،سدقملاباتكلايفامأ.مايأةثالثموص
.ةءاسإلانعمزاللاضيوعتلابمايقلا،ريفكتلاب
نماناياطخنعهللاحفصيالاذامل:لئاسلأسيدقو
،انعةبايناهنعريفكتلاةمهمبموقينأنود،هتمحردرجم
مايقلانوداهنعحفصاذإهضراعينمكانهسيلو
؟ةمهملاهذهب
نمكانهسيلناكنإو:لوقنكلذىلعدرللو
لامككانهنكل،باسحلاهشقانيوأهللاضراعي
كلذانفرعاذإو.هاضتقمبالإفرصتياليذلاهتافص
نمنإف،اهلّدحاليتلاهتمحرعمهنأانلحضتا
بلاطمنمءيشيفلهاستيَّـالأهلامكتامزلتسم
ًانأشلقأهتلادعتحبصألكلذلعفولهنأل،هتلادع

هتاذنعهنالعإقرطهللااهدئاوفودّسجتلاةديقعةيمهأ:ثلاثلالصفلا
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،ًاقالطإهتمحرنعلقتالهتلادعنأامبو.هتمحرنم
،اناياطخنعهسفنبريفكتلالبقينأيهيدبلانمفنذإ
انعحفصلانمهلامكلةقفاومرثكأنوكياذهنأل
نعًالضف.هتلادععمقفتتالةليسوبهيلإانبيرقتو
هتقيلخبحيهلإبنمؤتنأانلوقعلرسيأهنإفكلذ
لماكريغهلإبنمؤتنأنم،اهلجأنميحضيو
.ىرخأنودةفصىلإزاحنيهلإوأ،تافصلا
انرظنو،انتاوذنعانراصبأبانلّوحتاذإاننإلوقنًاريخأ.٥

لامكلااذههيلعيوطنيامو،قلطملاهلامكيفهللاىلإ
درجمنكيملدّسجتلانأاندجو،اهلّدحالةبحمنم
لبقوًالوأناكلب،طقفانتدئافلجألهللاهبماقلمع
.قفاوتلالكاهعمًاقفاوتموهتاذلًابَّـبحمًافرصتءيشلك
اهنألب،هبعتمتلانمطقفنحنانمرحتملاناياطخنأل
انفصوب،انبًاضيأوههعتمتةلصاومنودًاضيأتلاح
فقيالأيهيدبلانمناككلذلو،هيدلةزيزعلاهتقيلخ
يفاهبقاوعلانناننأشوانكرتيوأ،اناياطخءازإًاتماص
ىلإانبيتأيو،اهنمانصلخيوانلرهظينألب،انسفنأ
ةيماسلاهضارغأمتتىتح،هعمماجسنالاوقفاوتلاةلاح
.انايإهقلخنم

اذإنكل،ءارقلاضعبمامأةبيرغةقيقحلاهذهودبتدق
انيفخفنهنأو،ههبشكهتروصىلعانقلخدقهللانأبانمّلس
وأ(ةقالعكانهنأانلحضتا،)٢:٧نيوكت(هحورنم
وأ،اهتمركبناصغألاطابرهبانطبرت،ةدحو)قدأريبعتب
،هبحناممرثكأانبحيهنأانلًاضيأحضتاو،مهيبأبءانبألاطابر
نحنمتهناممرثكأانرومأبمتهيو،هبّرسُناممرثكأانبّرسُيو
نأنكميالانتايدعتواناياطخنأانلكلذكحضتاو،اهب
انيلعًافطعهديزت،ريبعتلازاجنإو،انلهتبحمنمللقت
كلذلو.انرصانبذخألاوانمبارتقاللهوعدتو،انبًامامتهاو
اهيفاملنالعإلب،هتاذومسبفاحجإهدسجتيفنوكيال
.نانحوفطعوةبحمنم

باتكلاعجارم

ةيحيسمةينيدبتك-ًالوأ

ليمجسايلاروتكديروخلافيلأتيرظنلاتوهاللا.١
سميجروتكدللميوقلاتوهاللاملعيفميلعتلاماظن.٢

سنأ
انيمليئاخيمسناموغيإلتوهاللاملع.٣
نيدلالاجرنمةنجل-»دجملابر«.٤
ريفاسفلودألةينابرلارافسألايفةيهلالاةدحولا.٥

يلوسرلاسويسانثأسيدقللةملكلادّسجت.٦
ملسناسيدقللةملكلادّسجتاذامل.٧
سويسانثأسيدقللناميالاةقيقحىلعناهربلالامك.٨

يلوسرلا
ذاتسالابيرعتونسلوروتكدلل؟يحيسمانأاذامل.٩

ديعسبيبح
ديعسميهارباروتكدلاسقلابيرعتايسم.١٠
١١.The Key of Mysteries, by Dr. Pfander
١٢.Jesus Human and Divine, by Alexander

Findley
١٣.The Person and Work of Jesus, by John L.

Nelson
١٤.Jesus Christ and the Meaning of Life, by W. R.

Maltby
١٥.Theology of the Old Testament, by Gustave

Fredrick
١٦.Theology of the Old Testament, by T. T. Clarke
١٧.Outlines of Theology, by N. Y. Armstray
١٨.The Virgin Birth of Christ, by Prof. James Orr
١٩.The Deity of Christ, by Benjamin B. Warheid
٢٠.The Purposes of Incarnation, by Rev. Campbell

Morgan
٢١.The Moral Glory of Jesus Christ, by Wm. G.

Moorehead
٢٢.Christ The Only Revelation of the Fatherhood

of God, by Robert Speer
٢٣.The God-Man, by John Stock

ةيدئاقعوةيخيراتبتك-ًايناث

ذاتسالافيلأتةيحيسملاوةينثولايفةيخيراتلاةرانملا.١
يفيصردنسكلا
سروذوسيافقسأللةسينكلاخيراتيفةسيفنلاةديرخلا.٢
رصمبةوخالابيرعت-رلوموردنألةسينكلاخيرات.٣
رصمبيطبقلاخيراتلاةنجل-ةيطبقلاةمألاخيرات.٤
سقللسوقطلاوتادقتعملالصأيفسوفنلاةناحير.٥

ردينشنيماينب
٦.History of the Christian Church, by Charles

Seribnes
٧.Outlines of Christian Doctrine, by Dr. Moule
٨.A History of Christian Doctrine, by Charles

Seribnes

هتاذنعهنالعإقرطهللاباتكلاعجارم
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٩.History of Christian Doctrine, by Dr. Shedd
١٠.Summary of Christian Doctrine, by W. B.

Erdmans
١١.Christian Doctrine, Religion Book Club
١٢.The Christian Religion in Its Doctrinal

Expression

ةيلقعةينيدثوحبوةيفسلفبتك-ًاثلاث

مركفسويذاتسالافيلأتةينانويلاةفسلفلاخيرات.١
طيسولارصعلايفةيبروألاةفسلفلا.٢
ةثيدحلاةفسلفلاخيرات.٣
ىكزروتكدونيمأدمحاروتكدللةثيدحلاةفسلفلاةصق.٤

دومحمبيجن
بادآلاةيلك-بادآلاةيلكةلجم.٥
نوسردنانمرونذاتسألل-ناميإلاولقعلا.٦
نوسمطذاتسأللنيدلاوملعلانيبضقانتنمله.٧

ديعسبيبحذاتسالابيرعتو
٨.Philosophy of the First Six Centuries, by Dr.

Maurice
٩.Modern Philosophy, by Philip Maurs
١٠.The Fact of Christ, by Prof. Carnegie Simpson

ةيدقنوةيخيراتوةيفسلفوةينيدبتك-ًاعبار
ةيمالسإ

ينازاتفتلادعسلاخيشلافيلأتةيسفنلادئاقعلا.١
هفيلأتنودلخنبا.٢
ينارعشلاباهولادبعيديسفيلأترهاوجلاوتيقاويلا.٣
روتكدلاملقب،يبرعلانبييحمخيشللمكحلاصوصف.٤

يفيفعالعلاوبا
انيسنبالةيشرعلاةلاسرلا.٥
بيرعتوروب.د.جذاتسأللمالسالايفةفسلفلاخيرات.٦

هديروبأروتكدلا
افصلاناوخاةلاسر.٧
ىلعمالسلادبعخيشلاحرشىلعريمألاةيشاح.٨

ةرهوجلا
نيمأدمحأروتكدلافيلأتمالسالاىحض.٩
داقعلادومحمسابعذاتسالافيلأتحيسملاةيرقبع.١٠
فلؤملاسفنل»هللا«.١١
يمويبلايريرحلادمحملاهتيهاموحورلا.١٢
اشابتزعدمحاريشمللملعلاونيدلا.١٣

يوادعسىفطصمذاتسأللةيحيسملادئاقعلايفتارظن.١٤
رهملا
رهاطدمحملةينارصنلاةنايدلايفةينثولادئاقعلا.١٥
يفصودمحمروتكدللثيلثتلاوحيسملا.١٦
مزحنباللحنلاوءاوهألاولللملا.١٧

ةيبرغوةيقرشبادآونايدأبتك-ًاسماخ

بالغدمحمروتكدلافيلأتةيقرشلاةفسلفلا.١
ديسلابيرعتونوساملوبذاتسأللقرشلايفةفسلفلا.٢

يفيفعفسوي
نسحميلسروتكدللةميدقلارصمخيرات.٣
يودبدمحأروتكدللسمشلابكوميف.٤
دحاولادبعىلعروتكدلليحرسملابدألايفتارضاحم.٥

هيزاوركنعالقن
بيبحذاتسالابيرعتونوتابميلولىربكلاملاعلانايدأ.٦

ديعس
٧.Hinduism, by Sir Monier Williams
٨.Hindu Religion and Ethics, and Legends of

India, by Thomas
٩.The Tales and Teachings of Hinduism, by D. S.

Sarmas
١٠.The Pilgrimage of Buddhism, by Pratt
١١.Ten Great Religions, by Clarke
١٢.The Religion of China, by Legge
١٣.Hindu Religion and Manners, by Thomas
١٤.Buddhist Bible, by Goddard
١٥.Eastern and Western Religions, by Sir Redha

Krishman
١٦.The Hindu View of Life, by Sir Redha

Krishman
١٧.The Religion of the Hindus, by Kenneth W.

Morgan
١٨.Studies in Buddhism, by Max Muller and

Others
١٩.History of Religions, by George Foot Moore
٢٠.Lights of Asia, by Sidar Ikbal Ali
٢١.History of Religion, by Allen Menzies
٢٢.This Believing World, by Lewis Browne
٢٣.World Faith, by Ruth Cranston
٢٤.The Mystery of Jesus' Life, by S. Spenser
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ةماععجارم-ًاسداس

طيحملاسوماق.١
حاحصلاراتخم.٢
سدقملاباتكلاسوماق.٣
ليجنإلاريسفتيفليلجلازنكلا.٤
٥.Twentieth Century Dictionary
٦.Larousse Dictionaire
٧.International Encyclopaedia
٨.The New International Encyclopaedia
٩.Biblical Literature Encyclopaedia
١٠.Encyclopaedia Britannica
١١.Young's Concordance
١٢.The English Language, by Sambrook

هتاذنعهنالعإقرطهللا:باتكلاةقباسم

،زيزعلائراقلااهيأ

بواجتنأعيطتستباتكلااذهةءارقيفتقمعتنإ
دحأكللسرننأنودعتسمنحنو.ةلوهسبةلئسألاىلع
بتكتنأَسنتال.كداهتجاىلعةزئاجةيحورلاانبتك
.انيلإكتباجإلاسرإدنعالماككناونعوكمسا

؟ميدقلادهعلايفءايبنأللهتاذهللانلعأقرطلاّيأب.١
؟ميدقلادهعلاءايبنألرهظيناكيذلامونقألاوهنم.٢
دهعلايفًاريخأنبالامونقأاهبرهظيتلاةئيهلايهام.٣

؟ديدجلا
؟هتيمونقأعمدسجلايفنبالاروهظقفاوتيله.٤
ءيجمىلإتراشأيتلاميدقلادهعلاتاوبنضعبركذا.٥

.هللاةئيشممامتإلهروهظوحيسملا
.٥،١٤-١:١انحوينمةرقفلاةباتكدعأ.٦
ةئيهيفهللارهظينأناسنإلاىدلًادعْبتْسُمناكله.٧

؟ناسنإ
.لوقلااذهِّْـرسف»دسجلايفرهظهللا«.٨
نمملاعلاصلخمكحيسملابداقتعالاسبُتقاله.٩

.كتباجإنهرب؟ةينثولانايدألا
ملو،هللانميحوبابتُكليجنإلاوةاروتلانأتبثتفيك.١٠

؟فيرحتيأامهبصي
؟دسجلايفهللاروهظنمةدئافلاام.١١
نهربتفيكو؟ناسنإلانبامأهللانباحيسملاله.١٢

؟كلذ

؟طيسولااذهدوجولةرورضنمله؟طيسولاوهنم.١٣
نيدلالاجروثيداحألاونآرقلاةداهشيهام.١٤

؟دسجتلالوحةفسلفلاو
؟دّسجتلاّصخياميفميلسنييسونغلاريكفتله.١٥
توهاللاداحتانعبهذلامفانحويسيدقلالاقاذام.١٦

؟توسانلاب
.دّسجتلاةديقعقدصلنيليلدركذا.١٧

:انناونع

Call of Hope
P.O.Box 10 08 27
D-70007Stuttgart

Germany
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