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...باتكلااذه
نمنيدلكيفهللاابنونمؤملااهيلإعلطتيةينمأمظعأنإ
يبنلادوادىرنكلذل.نارفغلاىلعلوصحلايه،نايدألا
مثِإَرِفُغيِذَّـلِلىَبوُط«:منري

ُْ
ٍلُجَرِلىَبوُط.ُهُتَّـيِطَخَْتِرتُسَوُه

.)٣٢:١،٢رومزم(»ًةَّـيِطَخُّبرَّـلٱُهَلُبِسَْحيال

اميفنوفلتخينينمؤملاءالؤهمظعمنأهلفسؤُياممنكل
لوقيف.نارفغلاىلإليبسلاةهجنمًاريبكًافالتخامهنيب
هنإرخآقيرفلوقيو،موصلاوةالصلابنوكيهنإمهنمقيرف
ةعافشبنوكيهنإمهريغقيرفلوقيو،ةقدَّـصلاوةبوتلابنوكي
دازاممو.ةعمتجملئاسولاهذهبوأ،نيحلاصلاونيسيدقلا
هذهبمهنمنوموقينيذلانأ،مهيدلًاديقعتوًاضومغفقوملا
ىلعاولصحمهنأنوقثيال،صالخإوةقدلكبلامعألا
قثيله:مهنمًادحاوانلأساذإف.هنودشنييذلانارفغلا
نميهكلذبةقثلانإ:انباجأ؟هاياطخلكرفغهللانأ
نأىسع،ةروكذملالامعألابموقيهنكل،بيغلابمجرلاباب
.هلهللارفغي

عضينأنكميله)ا(:نيلاؤسانسفنألأسنلنآلاو
هلامكبقيليله)٢(؟نارفغللدحاوليبسنمرثكأهللا
ةهجنمكشيفضرألاىلعاندوجولاوطانكرتينأ
يهنيلاؤسلانيذهنعةباجإلاو؟اناياطخنعحفصلا

.الكوالك:ًاعبط

قباسلالُبّسلابتاكلاسرد،كلذكرمألاناكاملو
،اهبنيلئاقلابتكنمهيلعلوصحلاعاطتسااميفاهركذ
نمضيهنأسدقملاباتكلانلعأيذلاليبسلاسردامك
ترفسأف،نآلاذنمماتلانارفغلاىلعلوصحلاهيفنيكلاسلل
يدينيبهعضيذإوهو.باتكلااذهرادصإنعةساردلا
يفنيبغارلاريخوهدجملجألهتمعنبهقفارينأوجري،هللا

.هنارفغ

ناعمسضوع

ةيطخلا:لوألابابلا
؟ةيطخلايهام-١

،مهلويمومهراكفأفالتخالةيطخلارمأيفسانلافلتخا
يفلاثملاليبسىلعركفنانعد،اهتيهامنمققحتنيكلف

وأفدهلاْبِصُيمل«:اهانعمو»فدهلاأطخأ«ةفولأملاةرابعلا
تسيلةيطخلانأانلحضَّـتيةرابعلاهذهنمف-»هنعفرحنا

اهنإلب،سانلاضعبنظيامكبسحفعينشلارشلايه
اهعضويتلاةدعاقلاهفصوبهللاقحنعفارحنالاًاضيأ
رشلانعىهنيهللاقحناكاملو.رضاحلاملاعلايفانكولسل
رشلاىلإفارحنالابنوكتالةيطخلافكلذل،ريخلابرمأيو
.ًاضيأريخلانعفارحنالابولب،بسحف

امنإو،رشوأريخكانهسيل«نييئاطسفسلالوقامأ
الف،»رشوهفًارشهاريامنإو،ريخوهفًاريخناسنِإلاهاري
رخآهاريدقًارشٌناسنإهاريامنأل.باوصلانمهلبيصن

كانهناكاملالإو،ًاريخوًارشنوكيالدحاولاءيشلاو،ًاريخ
تداسلو،نيمرجملاةبقاعملنوناقوأقالخللسايقم
دوعيدققدصلانإمعن..كلذلًاعبتملاعلالكىضوفلا

دوعيدقبذكلانأو،ةراسخلابرضاحلاملاعلايفًانايحأانيلع
بذكلاوًاريخقدصلالظيكلذعمنكل،حبرلابهيفانيلع
الرشلاو،حبرنمهيعلصحنامبساقُيالريخلانأل،ًارش

الرشلاوريخلانأذإ،ةراسخنمهلضرعتنامبساقُي
وأحبرلابهلنأشاللامكلاو،لامكلاىلإةبسنلابناساقُي
يفدحاوبجاولا«:هلوقيف»ريتلوف«قدصدقلو-ةراسخلا

ةوهلارارقيفوأ،هللاشرعباتعأىلعءاوس.ناكملك
انروعشلنوكيالانتافرصتىلعمكحلافَّـمثنمو.»ةقحسلا
نودهللاةملكللب،سانلاضعبلوقيامك،انرئامضوأ

.دبألاىلإةخسارةتباثهذهنأل،اهاوس

:رشلاىلإفارحنالا-١
هنأينعنلب،حاورألالثمحورهنأينعنالوحورهللا

الحورلاو.ةيرشبلاساوحلابكَردُيالو،ةينادسجلانعهَّـزنم
انبهللاةقالعفًاذإ،هعمبسانتييحوررصنععمالإلماعتي
قيرطنعلبانداسجأقيرطنعنوكتالهبانتقالعو
نوكي،هللاةسادقنعانمٍناسنإحورتفرحنااذإف.انحاورأ
لمعيففارحنالااذهرهظيملاذإىتحهيلإأطخأدق

يهتشينمنأل،كلذىلعضارتعالللاجمالو.يجراخ
هعنميالهلثمًاصخشنأذإ،ًاصلعقاولايفنوكي،هريغلام
وأنوناقلاةبوقعنمهفوخلب،اهلهتيهاركةقرسلانم
امل،كاذوأاذهلضرعتيالهنأقثواذإف.هلسانلاراقتحا
َتْيَبِهَتْشَتال«:يحولالاقكلذل،هاهتشاامةقرسيفددرت
ممًائْيَشالَو...َكِبيِرَق .)٢٠:١٧جورخ(»َكِبيِرَقِلاَّـِ

رشلاىلإينطابلافارحنالادرجميهةيطخلاتناكاملو
حلٱُرْكِف«:ًاضيأيحولالاق،انركذامك

ْ
لاثمأ(»ٌةَّـيِطَخِةَقاََم

انحوي١(»ٍسجَنُلِتاَقَوُهَفُهاَخَأُضِغْبُيْنَمُّلُك«و.)٢٤:٩
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هبىَنَزْدَقَف،اَهَيِهَتْشَيِلٍةَأَرْمٱَىلِإُرُظْنَيْنَمَّـلُك«و.)3:15 اَِ
يف لَقِ

ْ
ُنوُكَيُقَْمحَأاَي:َلاَقْنَم«و.)٥:٢٨ىتم(»ِهِب

ٍةَلاَّـطَبٍةَمِلَكَّـلُك«و.)٥:٢٢ىتم(»َمَّـنَهَجِراَنبِجْوَتْسُم
هبُمَّـلَكَتَي »ِنيِّـدلٱَمْوَيًاباَسِحاَهْنَعَنوُطْعُيَفْوَسُساَّـنلٱاَِ
،بضغلاوركُّسلاوبذكلانعاناهنامك.)١٢:٣٦ىتم(
٤:٢٥سسفأ(عمطلاورحسلاوابرلاو،دسحلاوءايرلاورملاو
:٢١ايؤرو١٥:٥رومزمو٢:١سرطب١و٣١،٥:٤،٥-
سرطب١(سودقىلاعتهنأامكنيسيدقنوكنىتح.)٨
نعهُّزنتلايرحلابوأ،ةسادقلانودبذإ،)١٦و١:١٥
.)١٢:١٤نييناربع(برلادحأىرينل،صئاقنلا

ةرمخرصكلذلو،ةينطابلااياطخلارشءايبنألافرعدقو
خلٱَنِم«:ًالئاقهللامهدحأ

ْ
ملٱاَياََط

:١٩رومزم(»يِنْئِرْبَأَِةِرتَتْسُْ
لَقْفِرْعٱَوهللاَااَيِْينِربَتْخٱ«:هللاقامك.)١٢

ْ
يِّـنِحَتْمٱ.يِب

يفَناَكْنِإْرُظْنٱَو.يِراَكْفَأْفِرْعٱَو ِينِدْهٱَو،ٌلِطاَبٌقيِرَطَّـِ
لهجيدقناسنِإلانأل)١٣٩:٢٣،٢٤رومزم(»ًاّيِدَبَأًاقيِرَط
،اباسحاهلبسحيالوأهسفنيفلوجتيتلارشلاراكفأ
ًاديعب،يردينأنودهسفنىريهنأةيئاهنلاةجيتنلانوكتو
.ًاميظعًادعبهللانع

:ريخلانعفارحنالا-٢
:ةيلاتلارومألالمشيوهو

،رشلاهركيسودق،هللانأامب:ريخلالمعيفريصقتلا·
ايحينأدارأنملككلذل،ريخلابحيحلاصًاضيأوه
،ةيطخلانعدعُبلاةايحيرحلابوأهللاعمقفاوتلاةايح
ريخلالعفينأولب،بسحفرشلانععنتميالنأبجي
عنتمينمنأل،كلذىلعضارتعالللاجمالو.ًاضيأ

نوكيف،هللانعًاديعبنوكينيكسملاةدعاسمنع
:انليحولالاقكلذل.ًارشلعفيملاذإىتحًائطاخ
ٌةَّـيِطَخَكِلٰذَف،ُلَمْعَيالَوًانَسَحَلَمْعَيْنَأُفِرْعَيْنَم«
خلٱِلَمْعَنِل«لاقامك.)٤:١٧بوعي(»ُهَل

ْ
لِلََْري

ْ
»ِعيِمَج

.)٦:١٠ةيطالغ(
نيذلانأامب:ةيصخشضارغألريخلالامعأبمايقلا·

نمحيدموأهللانمباوثىلعلوصحللريخلانولمعي
نوموقينيذلاو.ةيصخشلامهتعفنمءارونوعسي،سانلا
رشنلوألاملانمبيصنىلعلوصحللداشرإلاوظعولاب
ةقالعلاوهيذلايدلارهوجبنومتهيال،صاخميلعت
يجراخلارهظملابلب،هللانيبوناسنإلانيبةيحورلا
ملاعلايفقومرمزكرممهلنوكيىتح،بسحفنيدلل
عفادبلمعُتاليتلاظعولاوريخلالامعأفًاذإ.رضاحلا
،بسحفسانلاريخوهللادجملجألو،اهدحوةبحملا

دقاهولعافنوكيالف.ةيحلصموأةيراجتًالامعأنوكت
.همامأًاراربأنونوكيالةيعبتلابو،هللامامأًاريخاوتأ
.ْمُكيِنِعالاوُكِراَب.ْمُكَءاَدْعَأاوُّبِحَأ«:يحولالاقكلذلو
َنوُئيِسُيَنيِذَّـلٱِلْجَألاوُّلَصَو،ْمُكيِضِغْبُمَىلِإاوُنِسْحَأ
طَيَوْمُكْيَلِإ

ْ
يفهللاةكراشملب،مهنمًافوخسيل(ْمُكَنوُدُر

هيلإاودوعيومهدشرىلإاوبوثيىتح،مهيلعهفطع
،)ًائيشنوجرتالمتنأواوضرقأو.هنارفغوهوفعنيبلاط
يفيِذَّـلٱُمُكيِبَأَءاَنْبَأاوُنوُكَتْيَكِل ُِقْرشُيُهَّـنِإَف،ِتاَواَمَّـسلٱِ

َوِراَرْبَألٱَىلَعُرِطْمُيَو،َنيِِحلاَّـصلٱَوِراَرشَألٱَىلَعُهَسْمَش
اَّـمَأَو«:لاقو.)٦:٣٥اقول،٤٥-٥:٤٣ىتم(»َنيِِملاَّـظلٱ
ُلَعْفَتاَمَكَلاَمِشْفِّـرَعُتالَفًةَقَدَصَتْعَنَصىَتَمَفَتْنَأ
يفَكُتَقَدَصَنوُكَتْيكِل،َكُنيِمَي خلٱِ

ْ
يِذَّـلٱَكوُبَأَف.ِءاََف

يفىَرَي خلٱِ
ْ
.)٦:٣،٤ىتم(»ًةَيِنالَعَكيِزاَُجيَوُهِءاََف

بطاخيسحيسملانأانللجس،كلذنعًالضف
ريخألامويلايفهنودانيسنيذلا،هتمدخبنيرهاظتملا
َكِمْسٱِبَو،اَنْأَّـبَنَتَكِمْسٱِبَسْيَلَأ،ُّبَراَيُّبَراَي«نيلئاق
ْمُكْفِرْعَأَْملِّـينِإ«عطاقلامزاحلادرلاب»؟َنيِطاَيَشاَنْجَرْخَأ
.)٧:٢٢،٢٣ىتم(»ِمثِإلٱِيلِعاَفاَييِّـنَعاوُبَهْذٱ!ُّطَق
ءابنإلاوهسدقملاباتكلايفؤبنتلا:ةيحيضوتةركذم
ميلعتلاوظعولابهللانعءابنإلاًاضيأوهو،بيغلاب
ةملكنإف.)١٤:٣سوثنروك١٥:٣٢،١لامعأ(
نوكيَّـمثنمو»ربخلا«يأ»أبنلا«نمةقتشم»يبنلا«
اوظعووأحيسملامساباوأبنتدقنوروكذملاصاخشألا

يفمهلَثَم،هلًامامتةسدقمنكتملمهبولقنألاحلاو،هنع
ءايبنألاعمأبنتيناكهنأعميذلاكلملالواشلَثَمكلذ
١(هللانعهبلقبًاديعبناكهنأريغ،)١٠:٦ليئومص١(
ةملكبنودانينيذلاظاعولالثموأ.)١٥:٢٦ليئومص
جارخإةهجنملاحلااذكهو-اهبنولمعيالو،هللا
ىلعًاناطلسسانلاضعبيطعيدقهللااف.نيطايشلا
اذإنكل.هيلإنيجاتحملاةمدخيفهورمثتسيلاهجارخإ
اذوهيلثمكلذيفمهلثم،ًاليبومهباذعناكهنعاوفرحنا
،لسرلالثمتازجعمعنصيناكدقف،يطويرخسإلا
.دبألاىلإكلههِّـرشلنكل
ءارويعسلاَّـنإ:رضاحلاملاعلايفسفنلامامتهارصح·

بجاورمأ،ملاعلااذهيفانلمزاللالاملاليصحتوشيعلا
ىلعيعسلااذهىغطاذإنكل.هيفايحننحناملاط
كلذناك،هعمقفاوتلاوهللاابةلصلانعاهفرصوسفنلا
هيفاهتقثمدعىلعيرحلابوأ،هنعاهفارحناىلعًاليلد
ةيطخروكذملايعسلانوكيف،اهيلعهلضفلاهريدقتو
مهلآمرارشأهللانيسانلانإيحولالاقكلذل.ًاضيأ
امك.)٩:١٧رومزم(ءاوسبءاوسةاطخلالثمةيواهلا
لٱَةَّـبََحمَّـنَأ«لاق

ْ
ٌةَواَدَع)هيلإفارصنالايرحلابوأ(َِملاَع
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يفاَمَّـلُكَّـنَأل«،)٤:٤بوقعي(»ِِهللا لٱِ
ْ
جلٱَةَوْهَشَِملاَع

ْ
،ِدََس

لٱَةَوْهَشَو
ْ
ملٱَمُّظَعَتَو،ِنوُيُع

نمو.)٢:١٦انحوي١(»ةَشيِعَْ
ٰهلِإَّـبَّـرلٱُّبُِحت«:ًالئاقاناصوأىرخألاةيحانلا

َ
ِّـلُكْنِمَك

لَق
ْ

ِّـلُكْنِمَو،َكِتَرْدُقِّـلُكْنِمَو،َكِسْفَنِّـلُكْنِمَو،َكِب
نيعنكتملنإو،هللاةبحملاو.)١٠:٢٧اقول(»َكِرْكِف
سدقملانينحلاو،هيلإيبلقلاقوشلايهف،هلةعاطلا
فوخنعال،هتعاطلًاعبطاندوقتاهنكل،هعمدوجولل
بحنعلب،يساقلامهديسلديبعلاةعاطلثمبعرو
ةالاغمالو.مهبرابلامهيبألءانبألاةعاطلثمصالخإو

بحاصوانقلاخوههللااف،قالطإلاىلعةيصولاهذهيف
يفلوألاماقملاهلنوكينأبجاولانمو،انيلعلضفلا

بلقلالكنمنكتملنإ،هلةبحملانأامك.انتايح
ال،ركفلالكنموةردقلالكنموسفنلالكنمو
.هللاابقيلتالةلماكلاريغةبحملاو،ةلماكةبحمنوكت
لَقْدِّـحَو«:دوادلاقكلذل

ْ
ِخليِب

َ
َتْنَأ«،»َكِمْسٱِفْو

:٨٦:١١،١٦رومزم(»َُكْريَغَْءَيشالِيْريَخ.يِدِّـيَس
٢(.

:هللاءوضيفيحورلااناوتسم-٣
ةريثكاياطخلمعينمسيل)هللارظنيف(يطاخلا·

ءاوس،ةدحاوةيطخًاضيألمعينمولب،بسحف
ْنَأل«:يحولالاقدقف،ركفلامألوقلامألعفلابتناك
يفَرَثَعاَمَّـنِإَو،ِسوُماَّـنلٱَّـلُكَظِفَح َراَصْدَقف،ٍةَدِحاَوِ
يفًامِرُْجم لٱِ

ْ
:ًاضْيَأَلاَق»ِنْزَتال«:َلاَقيِذَّـلٱَّـنَأل.ِّـلُك

لَتَقْنِكٰلَوِنْزَتَْملْنِإَف.»ْلُتْقَتال«
ْ

ًايِّـدَعَتُمَتِْرصْدَقَف،َت
ةيطخلجألكلذلو.)٢:١٠،١١بوقعي(»َسوُماَّـنلٱ
سرطب٢(ءامسلانمةكئالملاضعبهللاحرطةدحاو
ةنجنمءاوحومدآدرُطةدحاوةيطخلجألو،)٢:٤
مرُحةدحاوةيطخلجألو،)٣:٢٤نيوكت(ندع
،)٣٢:٥٢ةينثت(ناعنكضرألوخدنميبنلاىسوم
لاحلايفةريفسواينانحهللاتامأةدحاوةيطخلجألو
ةقيقحلاهذهطارقسعابتأكردأدقو)١١-٥:١لامعأ(
الوأةياهنلاىلإًالضافنوكينأامإناسنِإلا«:اولاقف
ريغوأ،ًاميقتسمنوكينأامإ،طخلاكوه.نوكي
.»نينثالانيبطسوالو،ميقتسم
ناكاذإطقفسيل،ةيطخ)هللارظنيف(ةيطخلابسُحت·

لاقدقف،اهبرعشيالناكاذإولب،اهبرعشياهلعاف
نأل،)٥:٦ةعماج(»ٌوْهَسُهَّـنِإ...ْلُقَتالَو«:يحولا
كولسلامدع،لامكلابكولسلامدعىلعليلدوهسلا
ببسبنوناقلاةفلاخمنأملعننحنف،ةيطخلامكلاب
ذإ،صاصقلانمئطخملايجنيالوهسلاوألهجلا
ءابرغلايفىتحولب،نينطاوملالكيفضورفملا

دالبلانيناوقبنيفراعاونوكينأ،مهنيبنينكاسلا
ءابرغلانينطاومللتناككلذلو،اهذيفنتىلعنيصيرحو
.)٢٤:٢٢نييوال،١٢:٤٩جورخ(ةدحاوةعيرش

تاجردىمسأغلبامهمناسنِإلانأانلحضتيمدقتامم
نكل،مايقريخةينيدلاتابجاولابماقوةميركلاقالخألا
نوكي،ركفلاوألوقلاوألعفلابهللانعةرمفرحنا

ملنكل،فارحنالااذهفرحنينأنودشاعاذإو.ًائطاخ
يتلاةلاحلابهبمايقلاعيطتسييذلاحالصلالكلمعي
لكلمعاذإو.ًائطاخًاضيأنوكي،هللالامكعمقفاوتت
أطخأنكل،ةروكذملاةلاحلابهبمايقلاعيطتسييذلاحالصلا
انسفنأىلإانرظناذإف-ًاضيأًائطاخنوكي،ًاوهسةدحاوةرم

اهلرصحالاياطخبكترناننأىرن،قئاقحلاهذهءوضيف
هللاميقيالرئاغصاهنأانمًانظ،ًاباسحاهلبسحننأنود
.ىلاعتهرظنيفصاعموبونذعقاولايفاهنكل،ًانزواهل
ِراَكْفَأِرُوَّـصَتَّـلُكَّـنَأ«ةماعناسنِإلانعيحولالاقكلذلو
لَق
ْ

يذلا،هبلقنإو،)٦:٥نيوكت(»ٍمْوَيَّـلُكريِّـِرشَوُهاَمَّـنِإِهِب
وهوءيشلكنمعدخأهيففطاوعلاوروعشلانطوموه
َخت،ِساَّـنلٱِبوُلُقْنِم«نإو،)١٧:٩ايمرإ(سيجن

ْ
ُراَكْفَألٱُجُر

َجت...ٌةَقِرس،ٌلْتَقٌ،قْسِف،ًىنِز:ُةَريِّـِّـرشلٱ
ْ
:٧سقرم(»ٌفيِد

لٱُّلُكَوٌضيِرَمِسْأَّـرلٱُّلُك«و)٢١،٢٢
ْ
لَق
ْ

ْنِم.ٌميِقَسِب
لٱِلَفْسَأ

ْ
ٌطاَبْحَأَوٌحْرُجْلَب،ٌةَّـحِصِهيِفَسْيَلِسْأَّـرلٱَىلِإِمَدَق

انهاهبدارملاو،قحسلانمأشنتيتلاحورجلايهطابحالا(
َْملٌةَّـيِرَطٌةَبَْرضَو)اهقحستورشبلاسوفنرّمدتيتلاةيطخلا
يأ،)١:٥،٦ءايعشإ(»ِتْيَزّلٱِبْنَّـيَلُتَْملَوْبَصْعُتَْملَوَْرصْعُت
هنايكتدسفأىتحناسنِإلايفاهبانطأتبرضةيطخلانأ
املك«:لاقف،ةقيقحلاهذهنمًائيشريتلوفكردأدقلو.هلك
.»ناطيشهنأَّـيلإلّيُخناسنِإلاةروصيسفنلتمسر

اميفف،ةفلاسلاقئاقحلادضهَّـجوُتيتلاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايبيلي

سانلاعجشي،رئابكلاورئاغصلانيبةقرفتلامدع-١
.رئابكلاباكتراىلع

رئاغصلانعنوعنتمي،هللاءاضرإمهمهينيذلانإ:درلا
الف،هئاضرإبنولابيالنيذلاامأ.رئابكلانعنوعنتميامك
،رئابكورئاغصدوجوبمهلهللامّلسولىتح،رئابكلانوكرتي
.ضارتعالااذهللاجمالكلذلو

ًايلاعًاسايقمانمامأهللاعضينأةلادعلانمله-٢
؟هغولبانتعاطتسامدعلانبقاعيمث،ةسادقلل
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قفاوتلاوههللاابعتمتللديحولاليبسلانألًارظن:درلا
اذإكلذل،ةسادقلالكسودقهنأامبو.هتافصيفهعم
١(ةريسلكيفنيسيدقنوكننأبجيهبعتمتلااندرأ
ىمسأةسادقللًاسايقمانمامأعضيملهللااف.)١:١٥سرطب
ينوناقلاىوتسملاانمامأعضولب،هيلإءاقترالاانيلعبجيامم
انزجعبرعشنامدنعف.نيحلكيفهيفايحننأبجييذلا

اذإ،هيلإانعفريلهتمعنبهللالزانتي،ىوتسملااذهغولبنع
يفليصفتلابحضتيسامك،كلذلةصلاخلاةبغرلاانيفدجو
.ضارتعالااذهللاجمالف،سداسلابابلا

ذإ،باوصلاعمقفتيال،رشهلكناسنِإلانأبلوقلا-٣
.ةليبنلاتافصلانمريثكلاهبنأىلعلديعقاولا

ههبشكهللاةروصىلعًالصأقولخمناسنِإلا:درلا
تالهؤمبناسنِإلاقلخهللانأكلذبدارملاو)١:٢٦نيوكت(
ةيبدألاهتافصيفىلاعتهعمقفاوتلاىلعًارداقهلعجت،ةيحور
،ًالثمف.نيركفملانمريثكةقيقحلاهذهفرعدقو-ةيماسلا
ىلعناسنإلاقلخهللانإ«:يلدنفردنسكلأوتكدلالاق
ناكاذإو.»ةبحمهللانأل،بحبًابحهلدابييكلهتروص
ىلعًاريخأوًالوأموقتناسنِإلاةيناسنإنإف،كلذكرمألا
ةيناسنِإلانمهسفنمرح،هنعفرحنااذإف.هللاعمهقفاوت
دعبىتحهيفلظينأيهيدلانمناككلذل.اهتازيمملكب

ةءورملالثم،ةليبنلاتافصلانمءيشةيطخلايفهطوقس
هنأاملاطنكل.نيجاتحملاونيكاسملاىلعفطعلاوةماهشلاو
هذهسراميامًاريثكهنإف،هتسادقوهللالامكنعفرحنم
أدارأف،هيلعفورظلاةوسقبةرمّسحأهنألامإ،تافصلا
هيلعفطعيالنأىشخيهنألوأ،همامأنماهحبشحيزي
ةبغرعبشُييكلوأ،ةقئاضوأةمزأيفوهعقواذإدحأ
وحنىلعًاحلاصوأًاميظعودبينألهوعدتهسفنيفةنماك
نوكيىتحهبكترارشنع)همعزبسح(رّفكييكلوأ،ام
ةبوشمةروكذملاهلامعألعجييلارمألا-هللاىدللوبقلاهل
ءيشبفّرصتيناكنإوئطاخلاناسنإلاف.ةّدعصئاقنب
لئاذرلابكتريامًاريثككلذعمهنكل،ةليبنلاتافصلانم
.هللامامأًاميقتسموأًارابنوكيالف،ةعينشلاتاقبوملاو

نمطحتهتلمجبئطاخناسنإلانإاهلوقبةيحيسملا-٤
.مثِإلاورشللةسيرفهلعجتامك.هردق

.مثِإلاورشللةسيرفناسنِإلالعجتالةيحيسملا:درلا
كلذنعًالضف.هتدارإضحمبةيطخلالمعيهنأنلعتاهنأل
ءوضيفهرمأةقيقحهلنلعتلب،هردقنمطحتالاهنإف
ًاديعبعقاولايفنوكيو،هنمبيرقهنأدقتعيالىتح،هللا

رمألالوأيفقولخمناسنِإلانأنلعتةيحسملانأامك.هنع
هلعجيهسفنيفحالصللٌلصأكانهف،ههبشكهللاةروصىلع
.رشلاوريخلانيبو،لطابلاوقحلانيبزييمتلاىلعًارداق
هبامقوفهللاهعفر،ريخلاوقحلاوحنصالخإبىعساذإف
.عبسلابابلايفحضتيسامك،صئاقننم

ةماعرشبلاىلإةيطخلابُّرست-٢
:رشبلااهبدلوييتلاةلاحلا-١

دلوُيناسنِإلانإ«:نويسويجاليبلاونويقاورلالوقي
امنإ،ةيطخلايفطوقسلالبقمدآلَثَمكلذيفهلَثَم،ًائيرب
،ًادسافدلُودقناكولهنأل.هتافصنّوكتيتلايههلامعأ
مهنويقاورلا.»مارجإلاورشلاةايحاهرسأبهتايحتناكل
ةبسنمسالااذهمهيلعقلطُأو،ينانويلافوسليفلاونيزعابتأ
-م.قعبارلانرقلايف،هيفنوعمتجياوناكيذلاقاورلاىلإ
يفرهظيذلاسويجاليبعابتأمهفنويسويجاليبلاامأ
.سماخلانرقلايفارتلجنإ

،ًائيربدلويناكنإوناسنِإلانإ«:نويسوينيمرألالوقيو
كولسلانيبوهنيبلوحيروصقهتعيبطيفنمكينكل
ضعبيفرشلاهباكترايفببسلاوهاذهو،لامكلاب
يفرهظيذلاسوينيمرأعابتأمهنويسوينيمرألا.»نايحألا

.رشعسداسلانرقلايفادنلوه

:مهريغوهيبروفلراشوريتلوفووسوركاجناجلوقيو
ًالماكولب،بسحفًائيربسيليأ(ًالماكدلوُيناسنإلانإ«
.اهنمرشلاهيلإبرستيةريرشةئيبيفشاعاذإامنإ،)ًاضيأ
نكمملانمف،هيلعةئراطلبهيفةيلصأتسيلًاذإةيطخلاف
.»ميلعتلاوريونتلاباهتلازإ

نّوكتالناسنِإلالامعأنألباوصبسيللوألايأرلاو
،رهاظلايفًالتاقنوكيالناسنإلاف.اهنعردصتلب،هتافص
تافصف.نطابلايفماقتنالاوةوسقلاىلإليميناكاذإالإ
ًائطاخنوكيف،اهلةقحالتسيلوهلامعألةقباسناسنِإلا
باكترامدعنأامك.لعفلابًائطاخنوكينألبقدصقلاب
نودلويرشبلانأىلعًاليلدسيلةعينشًارورشناسنِإلك
يهلب،بسحفعينشلارشلايهتسيلةيطخلانأل،ءايربأ
،ريخلانعاهفارحناوأرشلاىلإسفنلافارحنادرجمًاضيأ
.قباسلالصفلايفانركذامك

نألوقعملانمسيلف،ًاضيأباوصبسيليناثلايأرلاو
،لامكلابكولسلانيبواننيبلوحيروصقانتعيبطيفنوكي
ىلإليمانتعيبطيفودلوناننأدباللب.ءايربأنوكنو
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،اهيلإليمانيفناكاذإالإاهلعفننأنكميالهنأل،ةيطخلا
.ببسلمعلكلوةلعلولعملكلنأذإ

ةريرشلاةئيبلانأل،كلذكباوصبسيلثلاثلايأرلاو
يتلايهتسيلنكل،ناسنِإلاىلعميظعريثأتاهلناكنإو
النيذلالافطألانأكلذىلعليلدلاو.هيفرشلادّلوت
تارامإمهيلعودبت،ايندلاةايحلانعًائيشدعبنوفرعي
.دانعلاوعمطلاودسحلاو،تاذلاةبحموءايربكلاوةينانألا

مهعمنورجاشتيوريغلاتاكلتممىلعنوطسيمهنأامك
الًاعبطو-مهسوفنيفةنماكزئارغبهلككلذيفنيعوفدم
،صئاقندرجميهةروكذملالافطألاتافرصتنإلوقلابةربع
نأل،اياطخيههذهمهتافرصتنأنوكردياللافطألانأوأ
اهنوكنمللقيالاياطخلاكاردإمدعو،اياطخصئاقنلا

يذلاوههللانأل،ةئيطختسيلاهتاذيفةزيرغلا.اياطخ
مادختسايهةيطخلاامنإ،هريخلجألناسنإلايفاهعدوأ
.هلجألهللااهعدوأامريغيفةزيرغلا

هبودلويناسنِإلانأانلحضتا،كلذكرمألاناكاذإو
يفحوضوبودبيالناكنإوليملااذهو،ةيطخلاىلإليم
.امنوناسنِإلاَّـبشاملكروهظلايفذخأيهنأريغ،رغصلا
نمهيلإدِرَيالهنإف،نابعثلايفنماكلامسلالثموهو
.هنيوكتلدادعتساهمسجيفودلوينابعثلانألب،جراخلا
الإ،ةتيمملاهجئاتنبرهظيالمسلااذهنأ،رمألايفاملكو
.ةنيعمًانسنابعثلاغلباذإ

اولاقنيذلانأ)١(جاتنتسالااذهقدصديؤياممو
نممهيدلاملكاولذبو،اهلامكوةيناسنِإلاةرطفلاةمالسب

كئلوأنماوقال،ءاسؤبلاوءارقفلاةلاحنيسحتلدهج
ةبيطلامهلامآتباخف،تاقياضملاوبعاتملانمريثكلاءالؤهو
تربورونوميسناسعمثدحامك،ًاعيمجمهتهجنم
سفننمةيطخلالصأتسيالميلعتلانإ)٢(.امهريغونيوأ
اهرهاظمضعبءافخإىلعطقفلمعيلب،ناسنإلا
امكاهنولعفينيملعتملانأكلذىلعليلدلاو.ةعينشلا
نوَّـرتستيمهنأرمألايفاملكو.ءاوسبءاوسمهريغاهلعفي
ةحلصملاوأةيرحلاوأةيندملالثمةلعتفمءامسأءارواهلعفب
اهطيحتيتلاروبقلالثممهلثم،ةيرشبلاةمكحلاوأةيتاذلا
يتلاةنوفعلاالإاهنطابيفدجويالامنيب،نيحايرلاوراهزألا

.قاطُتال

رشللًاليمناسنِإلايفنأةفسالفلانمريثككردأدقو
لامعأرثكأنإ«:وطسرألاقف،هرسأبهنايكىلعرطيسي
أطخلايفعقيكلذل.تاوهشلاوفطاوعلابةموكحمناسنِإلا

هركفهدشريوًاديجركفيناسنِإلاف.هررضبلقعلاملعامهم
.»هيوغتفهيفةنماكلاهتوهشهيلعبلغتتنكل،باوصلاىلإ
ًائشانمثإنمناسنِإلاهيفعقيامسيل«ريليهتناسلاقو
الو،ةلبقتسملامالآلاوةرضاحلاةذللانيبةنزاوملايفأطخنع
قُُلخلايفداسفهؤشنمامنإ.ءايشألاةعيبطبلهجنعًائشان
امهبملاعوهو،ريخلاىلعرشلاليضفتىلإناسنِإلالمحي
نمهلعفيامةتبلالهجيالريرشلانإف.امهنملكجئاتنبو
كلذعمو،هببسبنارسخنمهقحليامبوهبرعشيلبءوس
نإ«:هريغلاقو.»فسآوهونارسخلااذهىلإىعسي
جرديتلاءاطخألانعًاديعبتاباغلايفاوأشننيذلاسانلا

لب،لاقُيامكءايربأاوسيل،ندملاناكسنممهريغاهيلع
نملضفأاوسيلمهنإفكلذلو،ةركامتاناويحمه
:يلسكهلاقو.»ةيبدألاةيحانلانمءيشيفنيرضحتملا
نإو،حالصلاةلاحيفنودلوُيلافطألانأبداقتعالانإ«
،رشلاىلإمهبفرحنتيتلايهةدسافلاةيعامتجالاةئيهلا
:ثيمسينديسريسلاقو.»باوصلانمبيصنهلسيل
رشلاودانعلامهتعيبطيفوملاعلاىلإنوتأيلافطألانإ«
.»ةينانألاو

:ةيطخلاىلإليمتةعيبطبناسنِإلاةدالوببس-٢
ًارياغمرخآدلينأنئاكلنكميالةثارولانوناقىلعًءانب

ةريزنخلاف.لدناممهسأرىلعوءايحألاءاملعلوقيامك،هل
.ًابنعجتنينأنكميالكوشلاو،ًالمحدلتنأنكميال
دقفدقناكًاعيمجرشبلاهنمدلويذلامدآنأامبو
ًائطاخحبصأواهيلعهللاهقلخيتلاةماقتسالاةايحهنايصعب
ًاعيمجهؤانبأدلوينأًايهيدبًارمأناك،ًالسنبجنينألبق

،نوكلايفانراصبأبانلجامهماننأل،هريظنمهتعيبطبةاطخ
:يحولالاقكلذلو.ًاليوحوأًاليدبتهللاةَّـنُسلدجنال
خلٱِتَلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِب«

ْ
لٱَىلِإُةَّـيَِط

ْ
-٥:١٢ةيمور(ِ»َملاَع

اَذَنَئَه«:هسفننعلاقفةقيقحلاهذهبيبنلادواددهشو.)٢١
خلاِبَوُترِوُّصِمْثِإلٱِب

ْ
.)٥١:٥رومزم(»يِّـمُأِيبْتَلِبَحِةَّـيَِط

لاقف،ءاملعلاوةفسالفلانمريثكةقيقحلاهذهكردأدقو
امم،ةيرشبلاةعيبطلايفرشلللصأكانه«:تْناكويلسكه
.»ةحيحصةيطخلايفمدآطوقسطوقسلاةصقنأىلعلدي

ىلإمدآنمةيطخلابرستنوركنينيذلاءارآ-٣
:ًاعيمجرشبلا

،ًاعيمجرشبلاىلإمدآنمةيطخلابرستاوركنأنيذلاامأ
بهاذملاهذهيلياميفو،ةددعتمبهاذماوبهذدقف
:اهيلعدرلابةبوحصم
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ىتح،مدآلثمدحاولجرنماودلويملرشبلانإ)ا(
.ةدحاوةئطاخةعيبطيفًاعماوكرتشينأزئاجلانمناك

لاقامك(جونزلاوضيبللدحاولصأدوجونإ:درلا
تاغللالصأةدحوو،)ءاملعلانمهريغوثيكرثرأريسلا
سانلاهباشتو،)ءاملعلانمهريغورلومسكملاقامك(

ةجردومهلسانتومهتيذغتةيفيكومهماسجأيفًاعيمج
لديكلذلك،)ًعيمجملعنامك(مهضبنةعرسومهترارح
لجرنميرحلابوأ،دحاولصأنمنودولوممهنأىلع
.دحاو

ًاعيمجرشبلاحاورأميدقلاذنمقلخهللاَّـنإ)ب(
هيلعتدرمتاهنأريغ،هاياصوظفحتوهعيطتنأاهاصوأو
اهيطعيلمدآةيرذيفاهدجوأكلذل،اياصولاهذهتفلاخو
رشبلااياطخنوكتَّـمثنمو.هلاهتعاطراهظإلىرخأةصرف

.مدآباهلأشالةيتاذاياطخًاعيمج

يخيراتوأيلقعوأينيدليلديأكانهسيل:درلا
اننأوأ،انتاهمأنمانتدالولبقيلعفدوجوانلناكهنأتبثي
.نهنمانتدالولبقامةيطخانلعف

نعًائشانسيلرشبلايفةئطاخلاةعيبطلادوجوَّـنإ)ج(
توساننأل،يصخشلامهنايصعنعلب،مدآنممهتدالو
.دحاوماعرهوجمهتوسانومدآ

ىلعروكذملامهلوقبهذملااذهباحصأىنب)ا(:درلا
دجوأهللانأنوطالفألاقامكاومعزف،ةينوطالفألالثُملا
يتلاةيسيطانغملالثَمكلذيفاهلَثم،اهدارفألبقةيرشبلا
ءانبو.سيطانغملارجحروهظلبقملاعلايفىلاعتاهدجوأ

يفاهصاوخلكبلحتةميدقلاةيرشبلانإنولوقيكلذىلع
لكبةيسيطانغملالحتامك،ملاعلايفدلوُيناسنإلك
اذهو.سيطانغملارجححبصيف،ّنيعمرجحيفاهصاوخ
ملسيطانغملارجحنأل،باوصلانمهلبيصنالبهذملا
،روصعلانمرصعيأيفجراخلانمةيسيطانغملاهيلإدرت
.هيفةنماكةيسيطانغملاو،دجواملوأ،دجُولب

عمنيدحتمانكاننأىلعليلدكانهسيلهنأامك)ب(
لعفلابانأطخأاننأوأ،لاكشألانملكشيأبةنجلايفمدآ
مامتٍتاذبلقتسمانملكفكلذنعًالضف.كانههعم
اليتلاهتيصخش،انمدحاولكلامك،مدآلف.لالقتسإلا
نإو،ةئطاخلاةعيبطلافمثنم.هريغناسنإاهيفهعمكرتشي

ًايصخشبكترنملاننأريغ،مدآنمانيلإتلقتنادقتناك
.هريغصخشوأمدآاهلمعةيطخةيأ

يفوأسفنلايفبارطضا:وهةيطخلاببسَّـنإ)د(
.يعواللايفدوجوملاصقنلابكرموأ،ةيفكنلاةدغلا

بكرميأو،ةيفكنلاةدغلاوسفنلابارطضاَّـنإ:درلا
ناكاذإالإ،ةيطخلالمعىلإيدؤيال،يعواللايفصقن
راحبلاهايمبارطضاف.ةيرشبلاةعيبطلايفًاعباقاهيلإليملا
يفةيرحبلاباشعألانّوكييذلاوهسيلفصاوعلاةطساوب
.راحبلاحطسىلعروهظلاليبسطقفاهئّيهيلب،راحبلا

بهاذملاهذهباحصأنأانكردأ،كلذكرمألاناكاذإو
اهديأواهبدهشيتلاةقيقحلاامأ،باوصلانعاوداحدق
انيلإتبرستدقانيفيتلاةئطاخلاةعيبطلانأيهف،رابتخالا
اممانلحضتاامك،ًاعيمجهنمانلسانتيذلامدآنمةدالولاب

.فلس

:ةيطخلابرشبلاةدالوجئاتن-٤
امبو،ةثارولابرشبلاىلإبرستتوتبرستةيطخلانأامب
،ةيحلاتانئاكلاعيمجهلعضختماعنوناقةثارولانوناقنأ
نأ،رشبلاىلإةيطخلاتبرستنأدعبًايهيدبًارمأناككلذل
.مهتعيبطبةاطخاودلوامكمهلاعفأبةاطخًاعيمجاوريصي
.ُمَهْفَيْنَمَسْيَل.ٌدِحاَوالَوٌّراَبَسْيَل«:يحولالاقكلذلو
طَيْنَمَسْيَل)ًايحورًامهف(

ْ
جلٱ.َهللاٱُبُل

ْ
اوُغاَزُعيَِم

»ٌدِحاَوالَوَسْيَلًاحالَصُلمْعَيْنَمَسْيَل.ًاعَماوُدَسَفَو
جلٱِذِإ.َقْرَفالُهَّـنَأل«:لاقامك.)١٢-٣:١٠ةيمور(

ْ
ُعيَِم

كلذلو،)٣:٢٢،٢٣ةيمور(»ِهللاٱُدَْجمْمُهَزَوْعَأَواوُأَطْخَأ
يفْلُخْدَتال«:هللايبنلادوادلاق ملٱِ

ُهَّـنِإَفَكِدْبَعَعَمِةَمَكاَحُْ
سانلاداتعادقو.)١٤٣:٢رومزم(»ٌّيَحَكَماَّـدُقَرَّـَربَتَيْنَل
ناسنإلااذهَنإ:ًالثمنولوقيف،رخآوناسنإنيباوقرفينأ
هنأل،هللارظنيفلاحلاوهاذسيلنكل.كاذنملضفأ
،هتايحيفةدحاوةيطخلعفيملرشبلانمدحاوكانهسيل
.ًارابالًائطاخنوكي،ةدحاوةيطخلعفينمو

اميفف،ةقباسلاقئاقحلادضهجوتيتلاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايبيلي

؟ناسنإلاىلعميظعريثأتةئيبللسيلأ-١

ةريرشتناكنإف،هيلعميظعريثأتاهلًاعبط:درلا
نإو.ناسنإلايفاهرمألاحفتساوةيطخلاومنىلعتدعاس
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ةردقالنكل.هيدلةيطخلاطاشننمتّدحةحلاصتناك
،ناسنإلانمةيطخلاىلإليملالاصئتساىلعةحلاصلاةئيبلل
نأكلذىلعليلدلاو.هيلإليملااذهبرستنودةلوليحلاوأ
ءاوساهاندأيفدجوتامك،تائيبلاىقرأيفدجوتةئيطخلا
.ءاوسب

،مهئابآلثمًارورشنولمعيرارشألاءانبألكسيل-٢
،مدآنألةعيبطلابةاطخنودلويرشبلالكنإلاقيفيكف
؟ةرمأطخأدق،نينسلافالآذنممهدادجأهنمدلُويذلا

لثمًارورشنولمعيالرارشألاءانبأضعبناكنإو:درلا
،قالطإلاىلعئطخيملمهنمدحاوكانهسيلنكل،مهئابآ
ةيطخلادوجويفببسلانوكيف.ةاطخًاعيمجنونوكيكلذل

مهوبأوهيذلامدآنممهلسانتىلإعجريةماعرشبلايف
نكتملهتيطخنإفكلذيفةبارغالو.انركذامكًاعيمج
تناكلب،هئانبأىلإلقتنتالتناكىتحهدسجيفةباصإ
،ةنّيهةباصإنكتملةباصإلاهذهنأامك.هسفنيفةباصإ
يفتناكنأدعبذإ،ًاماتًارييغتهسفنهاجتاتّريغدقف
تحبصأ،هدريامالإلمعتالواهقلاخالإىوهتالاهتءارب
هذهلثمةباصإو،هنعاهاهناملمعتوهترضحنمىراوتت
ةيسفنلاللعلالقتنتامك،هئانبأىلإبألانمًاعبطلقتنت
.ًامامتةريطخلا

مهنيبىرننحنو،ةاطخرشبلالكنوكيفيك-٣
.نيحلاصلانمنيريثك

وألوقلابةيطخباكترامدعىنعمبحالصلا:درلا
ءادعألاوءاقدصألالكلريخلالامعألكبمايقلاعم،ركفلا

سيلانركذامكباوثوأءازجيألراظتنانود،ءاوسلاىلع
سْيَل«:يحولالاقكلذل.قالطإلاىلعرشبلايفدوجوهل
لضفأامأ.)١٨:١٩اقول(»ُهللاٱَوُهَوٌدِحاَوَّـالِإًاِحلاَصٌدَحَأ
نوئطخيومهريغنمرثكأريخبنوموقيصاخشأمهفرشبلا
قرفوهةيطخلاةهجنمرشبلانيبقرفلاف.مهريغنملقأ
ًاضيأةاطخومهتعيبطبةاطخًاعيمجمهنأل،بسحفيبسن
.تَّـلقمألامعألاهذهترثكءاوس،مهلامعب

)٩:٢١نيوكت(ًاحوننأكلذىلعليلدحضوألعلو
)٤٢:٢بويأ(بويأو)١٢:١٢،١٣نيوكت(ميهاربإو
ءايعشإو)٥١:١رومزم(دوادو)١١-٢٠:٦ددعلا(ىسومو
،)٢٢:٦١اقول(سرطبو)١:٢٠اقول(ايركزو)٦:٥ءايعشإ(
دقءايبنألالسرلانممهريغو،)٢٣:٣لامعأ(سلوبو
ىلإةدنسملاةمصعلاامأ.سانلانممهريغلثماوأطخأ

لئاسرللمهغيلبتيفطقفيهف،ةيحيسملايفءايبنألاولسرلا
نوعقياهغيلبتدنعاوناكمهنأل،مهيلإاهبيحوُيهللاناكيتلا

اهنماوفذحيوأةملكاهيلإاوفيضيملف،قلطملاهناطلستحت
َوُءاَمَّـسلٱَلوُزَتْنَأَىلِإ«:يحولابليقكلذلو.ىرخأ
»ِسوُماَّـنلٱَنِمٌةَدِحاَوٌةَطْقُنْوَأٌدِحاَوٌفْرَحُلوُزَيالُضْرَألٱ
ًارابًالجرناكهنإحوننعيحولالوقامأ.)٥:١٨ىتم(
ًالجرناكهنإبويأنعو،)٦:٩نيوكت(هلايجأيفًالماكو
،)١:١بويأ(رشلانعديحيوهللايقتيًاميقتسموًالماك
هبدارُيالف،)١:٦اقول(نيراباناكامهنإهتأرماوايركزنعو
هللانوباهياوناكمهنألب،مهتايحلاوطةيطخاولعفيملمهنأ
نوعرسياوناكامك،هاياصواوذفنينأةقاطلادهجنولواحيو
امك،اهنولعفيةيطخلكنعهلةيرافكلاحئابذلاميدقتىلإ

.ثلاثلابابلايفليصفتلابحضتيس

نكميأطخمهلقأسيلفأ،ةاطخسانلالكناكاذإ-٤
؟هللاىدلًالوبقمنوكينأ

يفنيبغارلانمبلطتتاملمعةعيبطنأضرفنل:درلا
مهصحفبنكل.ًالماكمهرظنسايقمنوكينأ،هبقاحتلإلا
وهرخآقيرفرظنو،ناثلثلاوهمهنمقيرفرظننأدجُو
يفهتيقحأببلاطينألوألاقيرفللزوجيلهف،فصنلا
نأل؟اذامل.الكًاعبط؟يناثلانودلمعلااذهبقاحتلالا
.لامكلاوهروكذملالمعلاهبلطتييذلارظنلاسايقم
تطرتشااذإف،ةيعماجلاتايلكلاةهجنملاحلااذكهو
٪٩٠ىلعًالصاحنوكينأاهبقاحتلالابلاطيفاهرهشأ
٪٨٩هعومجمناكْنَمنإف،تاجردلاعومجمنمرثكأوأ
وأليلقبةبسنلاهذهنملقأهعومجمناكنمعمىواستي
قسنلااذهىلعو-ةيلكلاهذهيفلَبقُيالامهيلكنأل،ريثك
اناوتسمىلعفقوتيالهللاىلإانبارتقانأامب:لوقن
يفىوتسملااذهىلعلب،سانلارظنوأانرظنيفيحورلا
الإلماكلاعمقفاوتيالو،لماكهللانأامبو.ىلاعتهرظن
تَّـلقامهم،صخشفسألكباننيبسيلًاذإ،لامكلا

هذه-هللاىدللوبقلابهتاذيفىظحينأعيطتسي،هاياطخ
ىتح،نآلانمانمامأاهعضننأبجييتلاةقيقحلايه
.يهلإلاليبسلاانلحضتي

رشبلاىلإتلقتناةئطاخلاةعيبطلانإةيحيسملالوق-٥
،مهنمردصتيتلااياطخلانعنيلوئسمريغمهلعجي،ةثارولاب
.قالطإلاىلعقحلاعمقفتيالاماذهو

ةئطاخلاةعيبطلانإاهلوقعمةيحيسملانإ)ا(:درلا
ًامغرسيل،نوئطخيمهنأنلعت،ةثارولابرشبلاىلإتلقتنا
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لاحلايهامك،اهدحومهزئارغبكلذيفنيعوفدم،مهنع
ةيصخشلامهتقفاوملةجيتنمهتدارإبنوئطخيلب،ناويحلاعم
ةيطخلكنعنولوئسممهف.زئارغلاهذهتابغرةيبلتىلع
يدقافولافطألانعالإعفرُتالةيلوئسملانأل،اهنولمعي
انمدحاولكنإيحولالاقكلذلو.باوصلاودشرلا

نإلاقامك،)١٤:١٢ةيمور(هللاًاباسحهسفننعيطعيس
ءاوس،ةنونيدلاىلإسانلالامعأنملمعلكرضحيسهللا

سيلكلذنعًالضف.)١٢:١٤ةعماج(ًايرهاظمأًايفخناك
فعضىوعدبهاياطخنعراذتعاللناسنإمامألاجمكانه
هاطعأل،هللاىلإصالخإبةدارِإلافيعضىتأولهنأل،ةدارِإلا
ًاومسدسجلاءاوهأقوفهبومستةديدجةيحورةعيبطهللا

.سداسلابابلايفحضتيسامك،ًاميظع

ةيطخببسبًاعيمجرشبلاراضُينأةلادعلانمله-٦
؟هدحومدآاهبكترا

نأل،رشبلانحنانقطنمنمتبثأةنهارلاقئاقحلا:درلا
،ًالثمقئاقحلاهذهنمو.رومألالكيفًالماكسيلانكاردإ
يتلاتاهاعلاوللعلامهئابآنمنوثريةرربلاءانبألاضعبنأ
بابسأيفانلوقعمِّـكحننأانلواحاذإو.سفنلااهنمرعشقت
نأالإانعسيال،ًاملظوأةلادعىَّـمسُيءيشبمهيلإهلاقتنا
ًامامتانهجاوياماذهو-ركفلايدّيقميديألايفوتكمفقن

.ًاعيمجانيلإهنمةئطاخلاةعيبطلارادحناومدآةلاحيف

هذهو،ًاعيمجانعبئانلاوانوبأوههزكرممكحبمدآف
ةلوقعمتناكءاوس،اهركنينأقطنملاعيطتسيالةقيقح
الاذههزكرمةعيبطبوهو.ةلوقعمريغمأسانلاضعبدنع
ديانلنوكينأنودانيلعهتيطخجئاتندوعتنأالإنكمي

جئاتندوعتنيذلاءابآلالثمكذيفهلثم،اهباكترايف
ضارتعاللليبسالف.ةرربلامهئانبأىلعمهرورشومهروجف
يعادالكلذعمو.لاحبمدآةيطخجئاتنيفانكارتشاىلع
يفةينغلاهللاةمعنتلخادتدقلف،ضارتعالاوأسأيلل
اهجئتنوةيطخلانمصالخلابابًاعيمجانلتحتفف،انرمأ
.سماخلاوعبارلانيبابلانمحضتيامك،ًاناجم

ناكف،رمألالوأنمًالماكًاناسنإهللاقلخيملاذامل-٧
؟ةعيرملاةيطخلاجئاتنهتيرذبّنجي

ةياغيفهقلخذإ،ميوقتنسحأيفمدآهللاقلخ:درلا
ناكولو.هيفنايصعلاىلإليمكانهنوكينأنودةءاربلا
لعفدقناكل،رخآناسنإيأمدآنعًاضوعقلخدقهللا
،ًادودحمنوكيقولخملكف(هنأشناكامهممدآهلعفام

لسنحبصألو،)أطخلانمًاموصعمنوكيالدودحملكو
نلعأدقفاذهّلكعمو-ًاضيأهلثمةاطخروكذملاناسنِإلا
نودانيلإةئطاخلاةعيبطلاتلقتناامكهنأهباتكيفانلهللا
اياطخلاةبوقعنمو،اهنمصالخلاانيلإيتأي،هانينجبنذ
نملمعيأنودهنمةيناجمةحنم،كلذكاهنعردصتيتلا

بابلايفحضتيسامك،يقيقحلاناميِإلاىوسانبناج
.عباسلا

ناكهنأ،ريخألابابلايفانلحضتيس،كلذنعًالضف
هتعيبطهنمثرنودحاولجرنمانلكدلوننأانلًاريخ
ًالوئسمنوكيوهدرفمبانمدحاوُلكقَلُخينأنم،ةئطاخلا
نوكيىلوألاةلاحلايفهنأل،اهلعفيةيطخلكنعهصخشب
لماشلماكنارفغىلعهللانملوصحلازايتماًاعيمجانل
.ساقُيالامبمدآنمىمسأرخآبئانلضفب

هللاةبسنلابةيطخلاريثأت-٣

:هللاىلإةبسنلاباهريثأتبابسأ-١
ناسنِإلانيبتناكاذإةيطخلانأسانلاضعبدقتعي

نيبوهنيبتناكاذإو،هدحوهيفاهريثأترصحنا،هسفننيبو
هتيناحورببسبهللانأل،امهيفاهريثأترصحنا،هريغناسنإ
رثؤميأب)نولوقيامك(رثأتينأنمعفرأوهةقلطملا

باوصلانمهلبيصنالداقعالااذهنكل-يجراخ
:نيببسل

رسُيالذإ،رشلاهركيوريخلابّرسُيلماكلانأملعيانلك·
ىنعمكردياليذلانئاكلاالإريخلاهركيورشلاب
نأامبو.روعشالوهيفةايحاليذلادامجلاوأ،لامكلا
دبأىلإّيحولامكلالكًالماكهنوكنعًالضفهللا
وهفًاذإ،ريخلاباناصوأورشلانعاناهنيذلاوه،دابآلا
ىلعريخوأرشنمهلعفنامبرثأتيةقلطملاهتيناحورعم
هللانعيحولالاقكلذل.هذههتيناحورعمقفتيوحن
نمرهطأهينيعنإو،)١:١٣ءايعشإ(مثِإلاقيطيالهنإ
اندحأبكترااذإف.)١:١٣قوقبح(رشلاارظنتنأ

ىلإءاسأدقنوكيال،هريغدضوأهسفندضةيطخ
.رخآءيشلكلبقهللاىلإولب،بسحفهريغوأهسفن
ىلعانقلخهنأنعًالضفذإ،انبةقيثوةقالعهللانإ·

يتلاةيبدألاوةيلقعلابهاوملابانايإًاديؤمههبشكهتروص
لسرلانمريثكلابانيلإثعبهنإف،هيلإىعستوهيفركفت
بجياموانوحننمةبيطلاهراكفأانلاونلعيلءايبنألاو
نيفرطنيبةقالعلكنأامبو.هءازإفرصتنمانيلع
ىلعرثؤت،اهيتأنةيطخلكفًاذإ،امهدحأتافرصتبرثأتت
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،ةفسالفلانمريثكةقيقحلاهذهكردأدقو.هللاابانتقالع
اذإ،نثوهنأكهللاربتعيناسنِإلانإ:لاكسبلاقًالثمف

هلمعنمهدّرجو،بسحفةفرعمللًاعوضومهلعج
نيذلاةفسالفلاامأ.انعمهتقالعبصاخلايرهوجلا
مهنمةبغر،مهريخوأسانلارشبأبعيالهللانإنولوقي

هيلإنودنسيالعقاولايفمهف،ًاقلطمًاهيزنتههيزنتيف
تافصنمهنودرجيلب،نولوقيامكقلطملالامكلا
نودًامساهنولعجييرحلابأ،ًاماتًاديرجتيبدألانئاكلا
اهبكترنةيطخلكنإف،كلذكرمألاناكاذإو.ىمسم
دضةهجومنوكت،سانلانمانريغدضوأانسفنأدض
يبنلادوادأطخأامدنعكلذلو.انركذامكًالوأهللا
َوُتْأَطْخَأكَدْحَوَكْيَلِإ«:هللالاقهتأرماوايروأدض
نأامك.)٥١:٤رومزم(»ُتْعَنَصَكْيَنْيَعَماَّـدُقَّـَّـرشلٱ
يتلاةمثآلاةبغرلايبلينأىبأامدنعقيدصلافسوي
اَذٰهُعَنْصَأَفْيَك«:اهللاق،رافيطوفةأرماهيلعاهتضرع
لٱَّـَّـرشلٱ

ْ
.)٣٩:٩نيوكت(»!؟ِهللاٱَىلِإُئِطْخُأَوَميِظَع

ببسبهللاىلإاههّجونيتلاةءاسِإلاىدم-٢
:ةيطخلا
هللاومسببسبةءاسِإلاهذهديدحتعيطتسنالانكنإو

ةيطخلاباكترابهنأملعننكل،هلدحالًاومسانكاردإنع
نأديرييتلاةبيطلاةيحورلاةلصلانيبوهللانيبلوُحن)أ(
نوكتلالإههبشكهتروصىلعانقلخيملهنأل،اننيبهنيبنوكت
هفطاوعبنيهتسنوانيلعهلضفركنن)ب(.هبةلصلاهذهانل
،هسومانرسكنوهتعيرشضفرن)ج(.انوحننمةميركلا
.هنمىأرمىلعوهضرأيفهنيهنوهيلعدرمتنكلذبو

ايمرإ(هللانوشخيالمهنإةاطخلانعيحولالاقكلذل
نوضفريو،)٦٩:٤رومزم(ببسالبهنوضغبيو)٢:١٩
،)٧:١١عوشي(هدهعنوضقنيو،)٦:١٩ايمرإ(هتعيرش

هقوقحنوبلسيو،)١٣:١٦عشوه(هصخشىلعنودرمتيو
نونيهيو،)١:٧ايمحن(همامأنودسفُيو،)٣:٨يخالم(
همسانورقتحيو،)٤-١:٢ءايعشإ،١٠:١٣رومزم(هماقم
نأل،)٣٦:٢٠لايقزح،١:٦يخالم(ًاضيأهنوسجنيو
»َُّرسُنالَكِقُرُطِةَفِرْعَمِبَو.اَّـنَعْدُعْبٱ«هءازإمهلاحناسل
ةءاسإربكأيه،ملعنملمأانْملع،ةيطخلاف.)٢١:١٤بويأ(
خلٱ«:يحولالاقكلذلو،هللاىلإاههجون

ْ
»ًاّدِجًةَئِطاَخُةَّـيَِط

.)٧:١٣ةيمور(

:وهفهانركذامدضهَّـجوُييذلاضارتعالاامأ

؟اننايصعبهيلإءيسنوأهنيهننأنمعفرأهللاسيلأ

نمًائيشصقتنننأاننايصعبعيطتسنالاننإًاقح:درلا
فيضننأهلانتعاطبعيطتسنالاننأامك،هتاذيفهللادجم
الولامكلالكهتاذيفلماكهنأل،اذههدجمىلإًائيش
هبانتقالعةيحاننمنكل.ناصقنلاوأةدايزللضرعتي
لمعباننإف،انتمعنّيلووانقلاخهفصوبهلانتعاطبوجوو
ةءاسإوهقوقحلراكنإاذهو،انيلعهقوقحمضهنةيطخلا
انقلاخوهنكيملولامكىلاعتنوكيذإ،ًاضيأهصخشل
لكًالماكناكنإو،يتاذلاهللادجمف!!انتمعنّيلوو
نعرظنلاضغب،ناصقنلاوأةدايزللضرعتيالولامكلا

يرهاظلاهدجمنكل،انركذامكهلانتعاطمدعوأهللاانتعاط
كلذلو.هءازإانفرصتبطابترالالكطبترمانبهتقالعيف
لٱَوُهاَبَأ)هتعاطب(ُمِرْكُيُنْبِالٱ«:ىلاعتلوقي

ْ
ُمِركُيُدْبَع

يف(يِتَماَرَكَنْيَأَف،ًابَأاَنَأُتْنُكْنِإَف.ُهَدِّـيَس)ًاضيأهتعاطب(
يخالم(»؟)مكدنع(يِتَبْيَهَنْيَأَف،ًادِّـيَسُتْنُكْنِإَو؟)مكرظن
١:٦(.

رشبللةبسنلابةيطخلاريثأت-٤

نموأةدمجتملاىلإةراحلاةقطنملانمًاناويحانلقناذإ
.كلذلًاعبتتومللضرعتوهمسجبرطضا،كلتىلإهذه
.رحبلاىلإًايربوأربلاىلإًايرحبًاناويحانلقناذإلاحلااذكهو
،هيفشيعيلقلُخيذلالاجملايفناويحلكلظاذإنكل
:لوقنقسنلااذهىلعو.ةبيطةايحشاعوهمسجامن
يفشيعنيكللب،هنعلزعمبشيعنلالانقلخهللانأامب
نعدعتبينئاكلكنأامبو،انركذامكهتّيعموهتقفر
،حيرتسيوأأنهينأنكميال،هيفشيعللقلُخيذلالاجملا
بعتللضرعتيهللانعدعتبينملكنأًايهيدبًارمأناكًاذإ
ُئِطُْخيْنَمَو«:لاقفةقيقحلاهذهىلإهللاراشأدقو.ءاقشلاو
اهلضرعتييتلارارضألاو،)٨:٣٦لاثمأ(»ُهَسْفَنُُّرضَييِّـنَع
رارضأ:عاونأةثالثةيطخلاببسبرضاحلاملاعلايفناسنإلا
:ةيدامرارضأو،ةيبدأرارضأو،ةيسفن

:ةيسفنلارارضألا-١
،رارقتسالامدعوقلقلاةايحايحي،ةيطخلاءاروضكرينم
،اهؤافشرذعتييتلاةيسفنلاضارمأللًانايحأضرعتيامك
وأ،همامأًاتباثًافدهضرألاىلعهداهجةياهنيفدجيالهنأل
.همادقًارينمءاجر

ةورثيفهتياغرصحيهنإف،ضارمألاهذهلضرعتيملاذإو
)ةوشنيرحلابوأ(ةذليفوأ.هكرتتوأاهكرتينأثبليال
رمعلاهبدتمااذإدلويفوأ.هرجهتوأاهرجهيامناعرس

ةصاخلاهنوؤشبمتهينأثبليالمث،يفوتاذإهيكبيهنإف
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سفنلاينحتاهنإةيطخلانعيحولالاقكلذل.هاسنيو
،)١٢٣:٤رومزم(ناوهلاولذلاباهألمتو)٤٤:٢٥رومزم(
اهبلستو،)٤٨:٢٢ءايعشإ(مالسلاوةحارلانماهمرحتو
:١ءايعشإ(ناويحلاسفننمطحأحبصتفيحورلايعولا
٣(.

:ةيبدألارارضألا-٢
َّـقلتيملاذإ(حبصي،ناسنإلايفةئطاخلاةعيبطلادوجولو
اذإف.هاياطخقوفءاقترالانعًازجاع)هللانمةيحورةايح
هدهعتذيفنتليبسيفهدهجلذبو،اهنععالقإلابًامويدهعت
يفةيطخلالعفيملنإف.هرمأىلعبلغُيامناعرس،اذه
نمدوعيمثنمو،نطابلايفاهيهتشيواهيفركفيدق،رهاظلا

،ةيتاذلاهتوقبةيطخلاةمواقميفناسنإلالثمو.ىتأثيح
ىلإهتاذءاقلتنمعافترالاعيطتسياليذلاءاملالثم
،رمألالوأيفهنمطبهيذلاىوتسملانمىلعأىوتسم
يذلارئاطلالثموأ.ةقرطتسملايناوألابراجتيفىرنامك
هنإف،حانجلاصوصقموهوءامسلاوحنقالطنالاىلإىعسي
ًاربشضرألاقوفعفترينأعيطتسيالدهاجولواحامهم
،ءاوحومدآوهةريرملاةلاحلاهذهبرعشنملوأو.ًادحاو
الامهنأباسحأامكهللاابةيحورلاةلصلاادقف،ائطخأامدنعف
نماهبناعتمتياناكيتلاةءاربلاةلاحىلإةدوعلاناعيطتسي
امهنعَّـربعُينادقفلاكاذوزجعلااذهو.)٣:٨نيوكت(لبق
عمقفاوتلاةيمهأرّدقينملتومرشأوهيذلا،يبدألاتوملاب
.ريدقتلاقحهللا

يفةقباسلامهتايحنعنينمؤملللوسرلالاقكلذلو
خلٱَوِبوُنُّذلٱِبًاتاَوْمَأْمُتْنُكْذِإْمُتْنَأَو«:ةيطخلا

ْ
:٢سسفأ(»اَياََط

لماكلاهللاصالخبهعتمتلبقهسفننعلاقامك.)١
»)ًايبدأ(انأُّتمفتشاعاهنأو،)ًايبأ(ينتلتقةيطخلا«
ةايحل(َةَداَرِإلٱَّـنَأل«:كلذدعبلاقامك.)١١-٧:٩ةيمور(
ْنَأ)ينلهؤتيتلاةردقلانع(اَّـمَأَو،يِدْنِعٌةَِرضاَح)حالصلا
حلٱَلَعْفَأ

ْ
.)ًاليبساهيلإ(ُدِجَأُتْسَلَف)هللااهديريامك(ىَنُْس

يِذَّـلاَّـَّـرشلٱِلَب،ُهُديِرُأيِذَّـلٱَحِلاَّـصلٱُلَعْفَأُتْسَلِّـينَأل
ةنماكلاةئطاخلاةعيبطلاببسب(ُلَعْفَأُهاَّـيِإَفُهُديِرُأُتْسَل

ُهُلَعْفَأُدْعَبُتْسَلَف،ُلَعْفَأُهاَّـيِإُهُديِرُأُتْسَلاَمُتْنُكْنِإَف.ّ)يف
خلٱِلَب،اَنَأ

ْ
ُديِرُأاَمَنيِحِيلَسوُماَّـنلٱُدِجَأًاذِإ.َّـيفُةَنِكاَّـسلٱُةَّـيَِط

حلٱَلَعْفَأْنَأ
ْ

ِسوُماَنِبَُّرسُأِّـينِإَف.يِدْنِعٌِرضاَحَّـَّـرشلٱَّـنَأىَنُْس
لٱِناَسْنِإلٱِبَسَحِبِهللاٱ

ْ
.)قحلليصالخإببسب(ِنِطاَب

يفَرَخآًاسوُماَنىَرَأيِّـنِكٰلَو يِنْهِذَسوُماَنُبِراَُحييِئاَضْعَأِ
خلٱِسوُماَنَىلِإيِنيِبْسَيَو،)حالصلاديرييذلا(

ْ
لٱِةَّـيَِط

ْ
ِنِئاَك

يف ْنِمِينُذِقْنُيْنَم!ُيِقَّـشلٱُناَسْنِإلٱاَنَأِيْحيَو.يِئاَضْعَأِ
ملٱاَذٰهِدَسَج

!؟)٢٤-٧:١٨ةيمور(»ِتْوَْ

لسرلانمهريغوروكذملالوسرلارابتخااذهسيلو
نمنيريثكرابتخاًاضيأهنإلب،بسحفنيسيدقلاو
:لاقهنأيلسكهنعروثأملانمف.نيركفملاوةفسالفلا
ىلعرطيسيعيضورصنعلعضاخهنأىلعناسنإلانهرب«
ةددعتمةيسفنعفاودلءايمعةسيرفهنأذإ.ةلئاهةوقبهنايك
رصحالماهوألةنيكسمةيحضو،رامدلاورشلاىلإهدوقت
.»اهل

:ةيداملارارضألا-٣
يفباشو،هتحصتمدهتٍّيوقنممكةيطخلاببسبو·

هبنادزيناكفقثمو،هتراضنتلبذرمعلالَبتقم
ميظعوًاريقفحبصأينغنممكو!هتناكمَدَقفعمتجملا
ببسبو.ًاليلذًاناهمىسمأمرتحمو،ًاريقحىحضأ
هتيحضحارتالئاعلانيبَّـبدماصخنممكةيطخلا

تلادفاهارُعتّلحناةّمأنممكو،ءايربألانمريثك
نإيحولالاقكلذل-نيعدعبًارثأتحبصأواهتلود
يفببسلايه،سانلاسوفنيفشيجتيتلاءاوهألا
هنإو،)٤:١بوقعي(مهنيبتاموصخلاوبورحلامايق
لاثمأ(زبخفيغرىلإناسنإلارقتفيةينازةأرماببسب
لاثمأ(بركلاوءاقشلالحيرمخلاببسبهنإو،)٦:٢٦
نعريخلاعنمتةماعةفصبةيطخلانإو)٣٠و٢٣:٢٩
:١٤لاثمأ(راعلامهيلعبلجتو،)٥:٢٥ايمرإ(سانلا

)٢٨:٢٢ةينثت(ضارمألاوللعلامهلببستو،)٣٤
يفةعسلاودغرلاةايحنويحينيريثكًارارشأنأركننال
قيضلاةايحنويحينيريثكءايقتأنأو،رضاحلاملاعلا
ثِّـروتالةيطخلانأىلعًاليلداذهسيلنكل.كنضلاو
لب،)نانثاهيففلتخيالرمأاذهنأل(مالآلاوبعاتملا
ناسنإلكلماعيةيماسلاهتملكيفهللانأىلعًاليلد
ليزجريخبنِسُحيدقف.هنأشنمحلصُتيتلاةلماعملاب
دقو.هرشنعبوتيوهريمضرثأتيل،ريرشناسنإىلإ
دغرلاةايحنأدجواذإ،هيقَّـتيناسنِإلبراجتلابحمسي
يهيتلا،ىوقتلاةايحيفمدقتلانيبوهنيبلوحتةعسلاو
.دوجولايفةايحمظعأ
يدسجلاتوملانأل،دحلااذهدنعفقيرمألاتيلو·

انثرويو،انينامأوانلامآهدنعمطحتتوهركذلدعترنيذلا
ةيماتخلاةجيتنلاالإسيل،ىسألاونزحلانمريثكلا
ةرجشلانعمدآلهللالاقدقف.رضاحلاملاعلايفةيطخلل
نيوكت(»ُتوُمَتًاتْوَماَهْنِمُلُكْأَتَمْوَيَكَّـنَأل«:اهنعّيهنملا
َىلِإَوٌباَرُتَكَّـنَأل«:اهنملكألادعبهللاقامك،)٢:١٧
.)٣:١٩نيوكت(»ُدوُعَتٍباَرُت

حيسملاةرافكموزلةيطخلا:لوألابابلا
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يلياميفف،قئاقحلاهذهدضهَّـجوُتيتلاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايب

هللاذفنيملاذاملف،ةيطخلاصاصقوهتوملاناكاذإ-١
؟ةرشابمهنايصعدعبمدآيفصاصقلااذه

مدآلهتدايقدعب)أ(:نيببسلكلذهللالعفيمل:درلا
ديتعلاةأرملالسنقيرطنعىلاعتهتمحربناميِإلاوةبوتلاىلإ
توملامكحذفن،)٣:١٥نيوكت(ناطيشلاسأرقحسينأ
ًاضوعناويحيف،مدآبلحينأبجيناكيذلايدسجلا

فاكبسيلهتاذدحيفناكنإوناويحلااذهو.هنع
ىلإًازمرناكهنألنكل،هنمًاردقلقأهنألمدآنعضيوعتلل
يفليصفتلابحضتيامك(ساقُيالامبهنمىمسأةرافك
ةيفاكلاةردقلاذئتقوبستكا،)عبارلاوثلاثلانيبابلا
،اشاممدآرمعهللالاطأف.ىلاعتهمامأمدآنعضيوعتلل
لبًاثبعضرألاهللاقلخيمل)ب(ًاديدجًاقولخمناكولامك
نأيهيدبلانمناككلذل،)٤٥:١٨ءايعشإ(نكسللاهأيه
اهيفمَعنيوضرألاألميلسنبيتأيل،هئادفدعبمدآيقبُي
.ًاعمةيداملاوةيحورلارومألاةهجنمىلاعتهلضفب

نعًاصاصقنكيملوًايعيبطًارمأمدآتومناك-٢
هتاذءاقلتنمتوملللباقهدسجنأل،اهبكترايتلاةيطخلا
.انداسجألثم

لوأيفمدآدسجهيلعناكامبمزجلاعيطتسنال:درلا
،حبصأهدسجنأوهو،هبمزجلاعيطتسنامنكلو،رمألا
تومللًالباق،ًامامتانداسجألثم،ةيطخلايفطوقسلادعب
خلٱِتلَخَدٍدِحاَوٍناَسْنِإِب«:يحولالاقدقف.لالحنالاو

ْ
ُةَّـيَِط

لٱَىلِإ
ْ
خلٱِبَوِ،َملاَع

ْ
ملٱِةَّـيَِط

ملٱَزاَتْجٱاَذَكٰهَو،ُتْوَْ
ِعيَِمجَىلِإُتْوَْ

جلٱَأَطْخَأْذِإ،ِساَّـنلٱ
ْ

.)٥:١٢ةيمور(»ُعيَِم

لوأنمقلُخدقناكمدآدسجنأًالدجانضرفولو
نأنودةنجلايفكلذدعبشاعهنأو،تومللًالباقرمألا
لباقريغدسجىلإهدسجلّوحدقىلاعتناكل،هللاىصعي
نكيمللوحتلااذهنإ)أ(ةيتآلابابسأللكلذو،توملل
،ًالثمزقلاةدودف،تباثلاةعيبطلاسومانعمضراعتي
نأنود،ءاوهلايفريطتةشارفىلإمثءارذعىلإلوحتت
همسجبمدآنإ)ب(.اهتيتاذيفرييغتيأكلذباهيرتعي
لكنأكلذىلعًاليلدانيفكيو،ءاقبللًالصأقلُخهحورو
داسجأبمهتومدعبنوموقيسةماعرشبلانأبيدانتنايدألا
مدآدسجلَّـوحدقهللاناكولةبارغالف.دبألاىلإىقبت
ةلاحيفرمتسادقمدآناكول،ءانفلللباقريغدسجىلإ

،مدآقلخينألبقهللانأانليحولالجس)ج(.ةعاطلا
ةرجشيف،دبألاىلإاهبايحينأنكميةليسوهلدعأدقناك
:٣نيوكت(»ةايحلاةرجش«مسااهيعقلطأةنجلايفاهعضو
ناسنِإلارمعةلاطإنكمملانمهنأملعلاانأبنأ)د(،)٢٢
ةردقو.اهلضرعتييتلاةخوخيشلاضارمأةبراحمبًاريثك
قوفت،دبألاىلإهتلاطإولب،ناسنِإلارمعةلاطإىلعهللا
.دحتالةجردبملعلاةردق

:ةايحلاةرجشنعو،ندعةنجنعةيحيضوتةركذم

ماعطاهبةيدامةنجتناكمدآلهللااهقلخيتلاةنجلا
الو،ثراوكلاةطساوبًامامتترثدنادقو،نايدامبارشو
اهلَقبيملف،حونمايأيفضرألابّلحيذلانافوطلااميس
دعبةنجلاىلإنوبهذيالنويقيقحلانونمؤملافكلذلو.رثأ
لب،سانلاضعبنظيامكرضاحلاماعلانممهلاقتنا
٢(ةثلاثلاءامسلاىلإيرحلابوأ،سودرفلاىلإنوبهذي
عتملللاجمالءامسلاهذهيفو،)٤-١٢:٢سوثنروك
نيذلانعيحولالاقدقف.قالطِإلاىلعةيدسجلا

امكنوجوزتيالونوجوزيالمهنإ،كانهدوجولابنوظحيس
نمنوكتسكانهمهعتمنأذإ،نوبرشيالونولكأالمهنأ
ةيمور،٢٢:٣٠ىتم(ةضحمةيحورًاعتماهرخآىلإاهلوأ
داسجألاعمقفاوتتيتلايهعتملاهذهنأل.)١٤:١٧
ةيناحورعمقفاوتتامك،ءامسلايفاهنوسبليسيتلاةدجمملا
.ةقلطملاهللا

»رشلاوريخلاةفرعم«ةرجشيهنكتملةايحلاةرجشو
ةرجشتناكلب،لبقنماهنملكألانعمدآهللاىهنيتلا

يفنكتملهذهةايحلاةرجشنأامك.)٢:٩نيوكت(اهريغ
دقاناكولهتجوزومدآنعتوملاعنمتسيتلايهاهتاذ
الةيداملاءايشألاو،ةيدامرجشتناكاهنأل،اهنمالكأ
تناكاهنكل،اهنملكأينملةيدبأةايحبهتنأعيطتست
هذهبهينأعيطتسييذلا)٢٢:١٤ايؤر(حيسملاىلإًازمر
ملًاعبطو.)٦:٥١انحوي(هبًايحورىذغتينملكل،ةايحلا
يفهطوقسدعبةايحلاةرجشنملكألابمدآلهللاحمسي
،هاياطخيفدبألاىلإايحيالئل،)٣:٢٤نيوكت(ةيطخلا
.دبألاىلإهلسنىلعوهيلعًاميظعًالابوكلذنوكيف

ةيدبألاةيتاذلامالآلاوةيطخلا-٥

:هللاةرضحريثأت-١
نوكرديالرضاحلانمزلايفةيطخلانولعفينيذلامظعم

نأريغ.ًاباسحاهلنوبسحيالكلذلو،اهتروطخوأاهتعانش
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دبالو-موييتأيسهنأل،ًاليوطموديالفوساذهمهفقوم
اوناكيذلاهللامامأهجولًاهجومهسفنأنوريهيف-يتأينأ
نأنوكرديذئنيحو،هقوقحنولهاجتيوهيلإنوئيسي

،لاببمهلرطختنكتملةجردبةريطخوةعينشمهاياطخ
هدعبسيلًاعزفنوعزفيو،بعرهدعبسيلًابعرنوبعتريف
لبابكولمدحأ(كلملارصاشليبنأيحولاركذدقف.عزف
ةناهإهنأشلجهللاهئايربكيفناهأدقناكو،ىمادقلا
َْتَّـريَغَتٍذِئَنيِح«هيلعطبهيهللاءاضقبرعشامدنع)ةغلاب
ملٱُةَئْيَه

ْتَّـكَطْصٱَوِهْيَوَقَحُزَرَخْتَّـلَحْنٱَوُهُراَكْفَأُهْتَعَزْفَأَوِكِلَْ
نيذلا(ءامظعلاوكولملانأركذامك،)٥:٦لايناد(»ُهاَتَبْكُر

،)ةنونيدللبرلاروهظدنعضرألاىلعءايحأنونوكيس
َنوُلوُقَيْمُهَو«،قوقشلاوفوهكلايفمهسفنأنوفخيفوس
لِل
ْ

جلٱهْجَوْنَعاَنيِفْخَأَواَنْيَلَعيِطُقْسٱ:ِروُخُّصلٱَوِلاَبِج
ْ
ِسِلَا

لٱَىلَع
ْ
مهئادنللابجلاعمستنلنكل.)٦:١٦ايؤر(»ِشْرَع

يفءيشكانهسيلذإ،مهخارصلروخصلابيجتستنلو
بعريفنولظيف،هللانعمهبجحينأعيطتسيدوجولا
.ةياهنهلتسيل

:ريمضلاريثأت-٢
،ليبسلاءاوسانيدهيلانيفعدوُأريمضلانأملعيانلك

.ريخلالعفىلععيجشتلاورشلالعفىلعبينأتلابكلذو
امًاريثك،رضاحلاملاعلايفةيطخلانوبكترينيذلانأامبو
نودمُخيومهرئامضنورّدخيف،مهسفنألراذعألانوسمتلي
ريمضلاريدختللاجمحورلاملاعيفسيلهنأامبو.اهتاوص
نأدبال،نآلاةمئانلارئامضلافكلذل،هتوصدامخإو
رومألانالطبةاطخلاىريسكانهو،ةيدبألايفظقيتست
مهتاورثاهيفنوعّيضيومهتحصاهيفنونفياوناكيتلاةيويندلا
ليلضتيفمهتبيخنوفشتكيو،نورسحتيونومدنيف،مهتقوو
مث،نوعجوتيونوحونيف،ةيهاولاراذعألاسامتلابمهسفنأ
اوأبعينأنودمهيلعلطاهتيناكيذلاهللاناسحإنورّدقي
نمكانهسيلهنأل،دابآلادبأىلإنولولويونوكبيف،هب
.مهيلعقفشيوأمهمحري

:ةيدبألايفةشحولا-٣
وهلييتلاتاوهشللرثأحورلاملاعيفدجويالهنأامبو

ًاناولساهيفنودجييتلاتاقالعلاوأ،مهاينديفسانلااهب
نأل،مهتاروصتومهراكفألغشتيتلالامعألاوأ،مهسفنأل
فوسرارشأافكلذل.هللاريغلهيفريثأتالحورلاملاع
سيل،ةقالعمهلنوكتنلذإ،اهلريظنالةشحوبنورعشي
اوناكنيذلارارشألاعمالولب،بسحفهيسيدقوأهللاعم
نمكانهنوكيالف،ًاضيأرضاحلاملاعلايفمهتلكاشىلع

نّوهيوأ،مهمالآومهمومهمهيسنُيوأ،مهيزعيوةاطخلايساوي
طَخنممهيلع

ْ
.مهباصمومهب

:يتاذلاروصقلا-٤
ىلعريغتتال،هللانعةفرحنملاةيرشبلاةعيبطلانإ
امك،ميلعتلاوبيذهتلانمريثكلاءرملالانامهمقالطِإلا
ملاعلايفاولصحيملنيذلافكلذلو.يناثلالصفلايفانركذ
يفهعمقفاوتللمهلهؤتهللانمةيحورةعيبطىلعرضاحلا
ةيدبألايفمهسفنأنودجيفوس،ةيماسلاةيبدألاهتافص
نمهليبسيفاولذبامهمقفاوتلااذهنعًاضيأنيزجاع
لاقف،ءاملعلانمريثكةقيقحلاهذهكردأدقو.دهج
ملاعلايفانيلعدوستيتلاةلاحلانإ«:نوسنوجليئومص
.»رخآلاملاعلايفانيلعةدئاسلظتس،رضاحلا

مهريصمنماوتلفينأاوعاطتساةاطخلانأانضرفولف
ةديدجةقالعيفاولخديوهللااوضرتسيلاوقلطنيو،بعرملا
نوصكنيف،ةدحاوةظحلهترضحيفاولظينأنكميال،هعم
تارشحلالَثمكلذيفمهلَثم،هنعنيدعابتممهباقعأىلع
اهنإف،اهتعيبطلهتقفاومببسبمالظلايفشيعلاتفلأيتلا
،امءوضبتسحأوًاليلضرألاحطسىلإتجرخاذإ

-هتملظيفىراوتتوئبتختلاهرحُجىلإودعتامناعرس
رييغتنيبوةاطخلانيبلوحييذلايتاذلاروصقلاوهاذه
ةاجنلايفلمألكمهمامأنمعطقيو،ةيدبألايفمهكولس
ّزحتةعيرمًامالآمهثرويو،مهاينديفهباولكشتيذلارشانم

نعلاقفمالآلاهذهىلإيحولاراشأدقو.مهسوفنيف
ىتم(نانسألاريرصوءاكبلاوهةيدبألايفمهبيصننإةاطخلا
ببسبنانسألاريرصو،ملألاةدشببسبءاكبلا)٨:١٢
.مدنلاةدش

يلياميفف،قئاقحلاهذهلهَّـجوُتيتلاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايب

وهلب،اهتاذبةمئاقحورهلتسيلناسنِإلاّنإ-١
.اهتاذءاقلتنماهلامعأبموقتًاعمةفلآتمداومةعومجم

رييغتيف،ءاملعلالوقيامك،مسجلاايالخّنإ)ا(:درلا
مغرلاىلعنكلو.روهشذنمهريغمويلامسجلاّنإو،رمتسم
يبدألاويركفلاهنايكتاذبقابناسنإلاىرن،كلذنم
ذنمهفداصوأهلعفامًاديجركذتيامك،يعامتجالاو
داومةعومجمدرجمنوكينأنكميالف،نينسلاتارشع
الرهوجبًاضيأمئاقهنأدباللب،)لاقُيامك(ًاعمةدحتم
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هيلعقلطياموهرهوجلااذهو،همسجتارذرييغتبرثأتي
.»حورلا«مسايحولا

ناسنإنيبراكفألالدابتيأ(يثابلتلانأامك)ب(
ىلعًاضيأنالدي)يسيطانغملاميونتلايأ(مزتونبيهلاو)رخآو
رهوجبًاضيأمئاقهنألب،ةدحتمداومدرجمسيلناسنِإلانأ
.ةيئرمريغةقيرطبةيونعملاراكفألالبقتسيولسري،يحور
ىلإمهمونءانثأءاملعلاونينانفلاءدتهاّلديامك
،مهتظقييفاهيلإلوصولانعنوزجعياوناكيتلاتاعوضوملا

امدنعطشنينأنكمييحوررهوجبمئاقناسنإلانأىلع
اموهرهوجلااذهو،ةيجراخلاتارثؤملانمناسنِإلاررحتي
.انركذامكحورلاىَّـمسُي

حوردوجونعةحضاوتارابعبيحولانلعأ)ج(
يفَّـنِكٰلَو«:لاقف،ناسنِإلا لٱُةَمَسَنَوًاحوُرِساَّـنلٱِ

ْ
ِريِدَق

يفِناَسْنِإلٱِحوُر«:ًاضيألاقو.)٣٢:٨بويأ(»ْمُهُلِّـقَعُت ِ
١(»ِهيِفيِذَّـلٱِناَسْنِإلٱُحوُر«ًاضيأو،)١٢:١ايركز(»ِهِلِخاَد
يف«:هللايبنلادوادلاقكلذلو.)٢:١١سوثنروك َكِدَيِ
.)٣١:٥رومزم(»يِحوُرُعِدْوَتْسَأ

حورنعًائيشقرفتاليهف،حورناسنِإللتناكنإ-٢
.ناويحلا

،امًامدقتاهتأشنذنمرهظُتملتاناويحلاعيمجنإ)ا(:درلا
نودنآلاهلمعتاموهوهةزيرغلابًاميدقهلمعتتناكامو
،هشعىوسرئاطلالمعيالنآلاةياغلف،رييغتوأنيسحت
...اذكهو،هتيلخىوسلحنلاو،هرحُجىوسبلعثلاو
لضفلاف،ًاديدجًائيشتملعتدقتانايحلاضعبتناكنإو

دقفناسنِإلاامأ.اهبّذهواهضّوريذلاناسنِإللكلذيف
ًايقر،ًاضيأهتاذءاقلتنمو،ضرألاىلعهدوجوذنمرهظأ
ةيسايسلاوةيعامتجالاوةيملعلانيدايملالكيفًامدقتو
نأىرنخيراتلالإانعجراذإاننأامك.ةينيدلاوةيبدألاو
.رضاحلاتقولايفسانلاءاكذنعلقيالىمادقلاءاكذ
نيينادلكلاونييروشألاونييلبابلاونييرصملاءامدقةراضحو
هذهىلعليلدريخنينسلافالآبداليملالبقترهظيتلا
سيلويرطفناسنإلاءاكذنأىلعلدييذلارمألا،ةقيقحلا
ءاملعمظعأ»وكنارب«ةقيقحلاهذهبدهشدقوًابستكم
ىلعرهظناسنِإلاّنإ«:ةليوطلاهثوحبدعبلاقف،تايرفحلا
روصعلارخاوأيف،نآلاهيلعدوجوملاهئاكذبةأجفضرألا
.»ةيجولويجلا

ىدلريظناهلسيلةيماسئدابمناسنإلاىدل)ب(
ةيحضتلاوفرشلاوةهازنلاوصالخإلاوةنامألالثم(ناويحلا
،رشلاوريخلانيبزييمتلاىلعةردقلاهيدلنأامك،)فافعلاو
.لويملاوزئارغلاقوفءاقترالاو،راكتبالاوعارتخالاىلعو
ريبعتلاو،بترملايقطنملاريكفتلاىلعولب،طقفكلذسيلو
لكلنأكلذىلإفضأ.ملقلاوناسللابريكفتلااذهنع
ةيقُلخلاوةيبدألااهتازيمماهلاهتاذبةمئاقةيصخشناسنإ
رفاوتياليذلارمألا.هريغاهيفهعمكرتشياليتلاةيسفنلاو

يرهاظلاهدارفأفالتخاعم،هنمعونلكنأذإ،ناويحلايف
.ةدحاوصئاصخوتافصهل،مجحلاولكشلاونوللايف

مسجدرجمسيلناسنِإلانأانلحضتيمدقتامم)ج(
،ناويحلالعفيامكةيعيبطلاةايحلاوزئارغلالعفبكرحتي

،ناويحلانعهزيمتحورهلتناكنإلؤاستلازوجيىتح
حوربمئاقوهو،كاردإوركفولقعوهءيشلكلبقهنإلب

رتراسةقيقحلاهذهكردأقو.ناويحلايفاهلريظنال
ّنإ«لاقهنُّيدتمدععمهنإف،ةثيدحلاةيدوجولافوسليف
دبعناويحلاف.هيفلقعلادوجوبناويحلانعزَّـيمتيناسنِإلا
.هزئارغبلخادلانمواهنيناوقبجراخلانمموكحمةعيبطلل
مواقينأعيطتسييذلاديحولانئاكلاوهفناسنِإلاامأ
ناويحلاَظْحيملًالقع:ءايشألاهبمهفيًالقعهلنأل،ةعيبطلا
اللقعلااذهو.»نوكلايفهلهيبشالًاذإناسنِإلاف.هب
نوكينأدباللب،تافصلاكًايونعمًائيشنوكينأنكمي

حورلاىوسنوكيالمثنمو،يتاذدوجوهل،ًايقيقحًائيش
.مهافلا

نوكيلهف،ناويحلانعهزيمتحورناسنِإللناكاذإ-٣
؟دَعستوأىَقشتنأنكميىتح،هتومدعبدوجواهل

لكنأو،ىنفياليداملاناسنإلامسجناكاذإ)ا(:درلا
رصانعىلإهللحتوهتوملادعبرييغتنمهيلعأرطيام
نمف،ةفلتخمداومنمهنُّوكتببسبةروظنمريغوأةروظنم
ال،ناسنِإلايفيرهوجلارصنعلايهيتلا،حورلانأدكؤملا
اهنأل،رصانعىلإللحتتنأنكميالاهنأامك.ًاضيأىنفت
.ةيحورلبةيدامتسيل

يفزئارغلادوجوناكاذإف،مدقتامعًالضف)ب(
امكاهعابشإواهرامثتسالًالاجمكانهنأىلعًاليلدناسنإلا
هيلعرطيستيتلاءاقبلابحةزيرغنإفكلذل،ًاعيمجملعن
.ىقبتلبهحورىنفتال،هدسجتاماذإهنأىلعليلد
اذهيفناسنِإلاهلذبيدوهجملكلأانمامأانعضواذإاننأامك
هللمهملاوباوثلاهلدهتجملاف،هعمأفاكتتةجيتن،ملاعلا
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يتلاةجيتنلاوهربقلانوكينأنكميالهنأانكردأ،باقعلا
نأدباللب،ًاعمحلاطلاوحلاصلاناسنِإلاةايحاهيلإيهتنت
يذلارمألا،هلمعجئاتناهنملكهيفدصحيرخآًاملاعكانه
.ناسنِإلاحوردوجوىلعلدي

رضاحلاملاعلاىلعةروصقمتناكولةايحلانأقحلاو)ج(
ىهتنااموهاذهو،ىودجوأةدئافالباهتلمجيفتناكل
نمةلصاوتمةلسلسةايحلا«:لاقفروهنبوشفوسليفلاهيلإ
رركتيةعجفمايديموكيهو،ملأاهرخآوملأاهلوأف.ملألا
هلاونمىلعاوجسننيذلاو.»رخآلإتقونماهليثمت
اهتعسىلعايندلاتقاضف،سأيللاوملستساوةايحلااورقتحا

اذهو-ءاقشلاوسؤبلاةايحاوشاعوأاورحتناف،مهنيعأيف
حورمطحتدولخلامدعةركفّنإ«:لوقلاىلإوسوراعدام
.»هفطاوعلبنأرمدتو،ناسنِإلا

ًابعتنوكتذإ،أطخيفأطخةايحلاتناكل،دولخلاالول
سومانعمقفتياليذلارمألا،دبألاىلإءانفمثءانعو
نأ)١(كلذىلإانفضأذإف.هيفشيعنيذلاقيقدلانوكلا
ةخفنوأةمسنيه،تانئاكلانمهريغنود،ناسنِإلاحور
نإفمثنمو،دبألاىلإدلاخهللانأو)٢:٧نيوكت(هللانم
)٢(.ًاضيأدبألاىلإهتئيشمبىقبتنأدبالناسنِإلاحور

هتروصىلعتانئاكلانمهريغنودناسنِإلاهللاقلخ
لسرلاتانئاكلانمهريغنودهللسرأامك،ههبشك
ىلعلدييذلارمألا،باوصلاوقحلاىلإهودشريل،ءايبنألاو
ةايحةياهنتوملانوكينأنكميالف.هلةديدشلاهتبحم
تحتهيفنوكي،رخآملاعىلإاهبلقتنيةليسولب،ناسنإلا
.هاوسنودهللاريثأت

دعبىنفتالحورلانأىلعلدتةريثكتايآكانهو)د(
هللاىلإعجرتحورلانإ،ميكحلالاقًالثمف،دسجلاتوم
ناكامكضرألاىلإبارتلاعجريامك،اهاطعأيذلا
َحت«:هللايبنلاءايعشإلاقو.)١٢:٧ةعماج(

ْ
.كُتاَوْمَأاَي

جلٱُموُقَت
ْ

ىَنْفُيْنَأَدْعَبَو«:بويألاقو.)٢٦:١٩(»ُثَُث
لِج
ْ
يفو.)١٩:٢٦(»َهللاٱىَرَأيِدَسَجِنوُدِبَواَذٰهيِد
حورلانأرزاعلوينغلاةصقيفحيسملاانأبنأديدجلادهعلا
-١٦:١٩اقول(بقاعُتوأأفاكُتلدسجلاتومدعبىقبت
َنوُلُتْقَيَنيِذَّـلٱَنِماوُفاََختالَو«:هبنينمؤملللاقامك.)٣١
جلٱ

ْ
اوُفاَخْلَب،اَهوُلُتْقَيْنَأَنوُرِدْقَيالَسْفَّـنلٱَّـنِكٰلَوَدََس
حلٱِب

ْ
ٰلَنِمِّـيَِر

َّـ
جلٱَوَسْفَّـنلٱَكِلُْهيْنَأُرِدْقَييِذ

ْ
يفاَمِهْيَلِكَدََس ِ

ْنَأٌءاَهِتْشٱَِيل«:لوسرلاسلوبلاقو.)١٠:٢٨ىتم(»َمَّـنَهَج
ملٱَعَمَنوُكَأَو)يحوربقلطنأيأ(َقِلَطْنَأ

ُلضْفَأَكاَذِ.حيِسَْ
نيذلاحاورأّنإلوسرلاسرطبلاقو.)١:٢٣يبليف(»ًاّدِج

يأ(نجسلايفنآلاةدوجوم،حونمايأيفهللااوصع
نماولتُقنيذلاّنإانحويلاقو.)٣:١٩سرطب١()ةيواهلا
عماوكلمواوشاع،هللاةملكلجأنموعوسيةداهشلجأ
مودسناكسّنإاذوهيلاقو.)٢٠:٤ايؤر(ةنسفلأحيسملا
.ًايدبأًاباقعنودباكيسرارشألاةرومعو

دولخنعيحولاةداهشتناكنإولوقنًاريخأ)ـه(
نيذلاةدئافلنكل،اهميعدتليرشبليلدىلإجاتحتالحورلا
ّنإ:لوقنعوضوملااذهنأشبةفسالفلالاوقأةفرعمنوديري
الاهنإ«طارقسلاقف.حورلاءاقبباودانمهنمنيروهشملا
.ةداملابناقحليداسفلاوككفتلانإ«نوطالفألاقو،»ىنفت
لاقامك.»ةيدبأيهفكلذل،ةيهلإوةطيسبسفنلانأامبو
امبو.اهدضلبقيالةنّيعمةركفيفمهسينئاكلكّنإ«
وهاملبقتنأنكميالكلذل،ةايحلاردصميهسفنلانأ
ًانئاكناسنإلايفّنإ«وطسرألاقو.»توملاوهو،اهدض
يفريظناهلسيليتلاهحوروه،هتومدعبدوجولايفلظي
لبىنفتالسفنلاّنإ«نويقاورلالاقو.»ناويحلاوأتابنلا
نمريثكلةددعتمتاداهشكانهو.»اهلصأىلإدوعت
يفتكنراصتخاللنكل،ثيدحلاوطسوتملانيرصعلاةفسالف
نيرثأتمريغاوناكاهباحصأنألاهانركذيتلاتاداهشلاب
اوناكلب،سفنلادولخبيدانتيتلاةيوامسلاتانالعِإلاب
.اهدحومهلوقعيحوبنيرثأتم

يهدسجلاسفننأل«بوتكمفمدلايهسفنلا-٤
كلذل،توملابىشالتيمدلاو.)١٧:١١نييوال(»مدلايف
.هتومدعبدوجواهلنوكيالناسنِإلاسفنف

يهسفنلانأةيآلاهذهنممهفُيالهنأنعًالضف:درلا
الناويحلانعتليقةروكذملاةيآلاَّـنإف،هيفاهنإلبمدلا
قلُخيذلاقسنلاىلعقلُخيملناسنإلانألًارظنو.ناسنإلا
قلخهنكل،رمألادرجمبناويحلاقلخهللانألناويحلاهب
هيفهتاذباهعدوأةايحةخفنوأةمسنةطساوبناسنإلا
ةفاضإلابةلقاعحورناسنإللتناككلذل،)٢:٧نيوكت(
نمهيفامردصميهيتلا)٥:٢٣يكينولاست١(هسفنىلإ
هعمقفاوتتلهللاءاقببةيقابهحورتناكو.يدسجطاشن
ناسنِإلاحورنارتقانكلو.دبألاىلإهنممرحُتلوأدبألاىلإ
.هسفناهيلعقَلطُيدق،هسفنب

يفتوملابىنفت،نييفوصلاضعبلوقيامك،انحاورأ-٥
نوكيالكلذلو،تاطيحملايفراهنألاهايمىنفتامك،هللا

دعبنيحلاطلاحاورأنيبونيحلاصلاحاورأنيبقرفكانه
.رخآلاملاعلاىلإامهداسجأنمنيقيرفلاقالطنا
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يفهعمانحاورأقفاوتتنأديريناكنإو،هللانإ:درلا
اهءانفإكلذءارونميغبيالهنكل،ةيماسلاةيبدألاهتافص
هنأل،اهبةصاخلااهتايصخشبهعمدولخلايفاهءاقبإلب،هيف
هنأامك.اهقلخنمةيماسلاهضارغأققحتتالكلذنودب
يفرارشألاحاورأبوذتوأىنفتنأًاقالطإلوعملانمسيل
كلذو)هيفنابوذلاوأءانفلللاجمكانهناكاذإ(هللا

.فالتخالالكهتافصيفهنعاهفالتخال

كاردإللىقبيالهنأل،ىنفيتوميامدنعناسنإلا-٦
طقفوهحورلادولخبلوقلانأامك،هيفدوجويعولاوأ
نيذلانيمولظملاوءارقفلاةدئفأيفشيجتيتلالامآلادحأ
نأنوديرينيذلانيينانألاوأ،مهسفنأنعاوّرسينأنوديري
موصوأةالصنمهبنوموقيامعًاباوثرخآلاملاعلايفاولاني
داهجنمدحيدولخلابلوقلانإفكلذنعًالضف.ةقَدصوأ
يذلارمألا،هيفشيعييذلاعمتجملاةمدخيفناسنِإلا
.همدقتنودلوحي

خملانكل،خملالمعنمناكنإوكاردإلاَّـنإ)ا(:درلا
امككرديتيملاخمناكلالإو،هتاذءاقلتنمهبيتأيال
يفلماعلانأانفرع،كلذكرمألاناكاذإو.يحلاخمكردي
وه،هتاذبًامئاقًايحورًارصنعنوكينأدبالكاردِإللخملا
نالديالخملالمعلطعتودسجلاتومو.انركذامكحورلا

.دسجلانماهقالطناىلعنالديلب،حورلاءانفىلع

ءارقفلانمطقفاوسيلحورلادولخبنولوقينيذلا)ب(
باوثمهلنوكينأنوديرينيذلانيينانألاوأنيمولظملاو
نوثحبينيذلاءاملعلاوةفسالفلاًاضيأمهلب،توملادعب
ةيناسنِإلاعضيدولخلانأكلذىلإانفضأاذإف.ةقيقحلانع
نإو،عيفرلايماسلااهانعماهيطعيامكحيحصلااهعضوميف
لمعنمنورِثكُيدولخلاوهللاابًايقيقحًاناميإنونمؤينيذلا
نود،ضرألاىلعهتئيشملًاذيفنتوهللاًاديجمتملاعلايفريخلا
نحنيذلاضارتعالانأانلحضتا،باوثوأءازجلراظتنا
باوصلانمهلبيصنالهددصب

حاورأءاقبهتايآضعبيفسدقملاباتكلايفني-٧
.)١٠:٢٩لاثمأ(كلهتاهنإاهنعلاقهنأل،مهتومدعبرارشألا

١(ةتئامةماعةفصبحاورألانأاهريغتايآيفنلعيامك
ًاضيأىشالتتفوسراربألاحاورأف،)١٥:٥٣سوثنروك
.هاوسنودهللاوهدولخلانأل،توملاب

ةغللايفدرت»كلهت«ةيبرعلاىلإةمجرتملاةملكلا)ا(:درلا
يفرحلااهانعمو»ىمويلبأ«)ليجنإللةيلصألاةغللا(ةينانويلا

ةيبوروألاتاغللايفلاحلااذكهو.حَلصُيالرامدبةباصإلا
ةينانوياةملكللةلباقملاةيزيلجنإلاperishةملكًالثمف،ًاعيمج
لالضلاىلع،ناعمنمهيلعلدتاميفلدت،هالعأةروكذملا
يف»لالضلا«تمجرتاهنيعبةملكلاهذهنإفكلذلوداسفلاو
امك،)١٠:٦ىتم(»ِةَّـلاَّـضلٱَليِئاَْرسِإِتْيَبِفاَرِخ«ةيآلا
َءاَج«ةيآلايفامكهنيعبىنعملااذهب»كالهلا«تمجرت
لَُخيْيَكِل)حيسملا(

ِّـ
:١٨ىتم(»)رشبلانم(َكَلَهْدَقاَمَص

كلهدقناسنإناكاذإهنأل،ًايبدأةيطخلاهترمدنميأ،)١١
.هصالخلوأهءارويعسلللاجمكانهنوكيال،ينفىنعمب

ةملكنإ:لوقنفضارتعالانميناثلاءزجلانعامأ
اَذٰهَو«)١٥:٥٣سوثنروك١(يفةدراولاةيآلايف»تئاملا«
ملٱ
لَيَتِئاَْ

ْ
دقف.دسجلالبحورلااهبدارُيال،»ٍتْوَمَمَدَعُسَب

خلٱَّـنَكِلْمَتال«:رخآعضوميفيحولالاق
ْ

يفُةَّـيَِط ُمُكِدَسَجِ
ملٱ
يفاَهوُعيِطُتْيَكِلِتِئاَْ ةملكو-)٦:١٢ةيمور(»ِهِتاَوَهَشِ
.توملللباقلااهبدارُي،انه»تئاملا«

يناعمةهجنمسابتلاللًالاجمعدناليكلو)ب(
دوجولاهبدارُيدولخلاّنإ:لوقنعوضوملااذهبةصاخلاظافلألا
امأ.هاوسنودهللاابصاخوهف،دبألاىلإلزألانميتاذلا
نماولوزينألاحملانمهنأامك،لزألانماوسيلفرشبلا
ةخفنبمهايإهْقلَخبهللانأل،تاناويحلالوزتامك،دوجولا
سيلنوقابمهفكلذلو.ءاقبلاةيصاخمهحاورأللعج،هنم
مهقلخيذلاوههنأل،مهيلعهللالضفبلب،يتاذلامهلضفب
.وحنلااذهىلع

يفنوصصختملاءاملعلالوقيامك(حاورألاُّرمت-٨
حبصتلحارميفاهداسجأنماهجورخدعب)اهتسارد
لاجمكانهنوكيالكلذلو،هللاعمدوجوللةأَّـيهماهدعب
ْتَرعشنإو.توملادعبباذعلاوملأللرارشألاحاورأمامأ
ىلإسيلونيحىلإنوكيسكلذنإف،هدعبباذعوأملأب
.دبألا

ءاملع«مهنأنوعّدينيذلاءاملعلانأنعًالضف:درلا
عدياليذلارمألا،ىتشقرطبمهعادخناتبثدق»حاورألا
اهداسجأنمقلطنتحاورألاَّـنإ:لوقن،مهئارآبذخأللًالاجم
تناكَّـنإف.داسجألاهذهيفاهيلعنوكتيتلاةلاحلاب
هنعةفرحنمنوكتس،اهداسجأيفيهوهللانعةفرحنم
انركذامكريغتتالاهتعيبطنأل،اهنماهجورخدعبكلذك
رارشألاحاورأرورمبلوقلاَّـنإفكلذنعًالضف.فلساميف
دوجوللاهدعبأيهتتلحارميف،اهداسجأنماهجورخدعب
ملاعلايفنامألاوةسادقلاوىوقتلانأشنمطحي،هللاعم
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هللااوضغبأدقنونوكيرارشألانأهيلعبترتيامك،رضاحلا
دقنونوكيكلذدعبو،ملاعلااذهيفهيلإاوءاسأوهوضفرو
،ءانهلاوةطبغلاباهيفاوعتمتيوهءامساولخدينأاوعاطتسا

يفهومركأوهلاوصلخأوهوبحأنيذلاعمبنجىلإًابنج
.تايهيدبلاطسبأعمضراعتياماذهو،مهتايح

يتلااهتافصاهعمةلماحةيدبألاىلإقلطنتحاورألاف
دبأىلإلاحلاهذهىلعلظتو،رضاحلاملاعلايفاهتاذلاهتّنوك
،ملاعلااذهيفيهوهللاعمةقالعاهلتناكاذإف.دابآلا

نكتملاذإو.دبألاىلإهئامسيفهعمةقالعًاضيأاهلنوكتس
ةقالعًاضيأاهلنوكتنل،ملاعلااذهيفيهوهللاعمةقلعاهل
ًاديعبًاديعبباذعلاةيواهىلإقلطنتلب،كلذدعبهعم
ثيحرانلاةريحبيفيئاهنلااهريصمررقتيىتح،هنع
تايآلاو-)١٥-٢٠:١١ايؤر(دبألاىلإيمنهجلاباذعلا
ريخ،)٢٦-١٦:١٩اقول(يفةدرولارزاعلوينغلابةصاخلا
.اهانركذيتلاةقيقحلاىلعليلد

ةيدبألاةيهلإلاةبوقعلاوةيطخلا-٦

:ةيهلِإلاةبوقعلاةلادع-١
يتلاةددعتملاةيتاذلامالآلابةيدبألايفةاطخلاروعشَّـنإ
عيقوتنممهيفعيال،قباسلالصفلايفاهنمًافرطانركذ
،كلذيفةبارغالو.مهاياطخببسبمهيلعيهلِإلاصاصقلا
المهيلعضبقلادعبمدنلاوةرسحلابنيمرجملاروعشف
نأدبالةاطخلاف.مهيلعينوناقلاصاصقلاعيقوتنممهيفعي
نإىتح،اهريغصواهريبك،مهاياطخنعًاباقعهللانماولاني
مكاحملاةطساوبمهاينديفاهنعًاصاصقاولاندقاوناك
،هللاىلإةءاسِإلانعسيلمكاحملاهذهباقعنأل،ةيضرألا
.سانلاهيفشيعييذلاعمتجملاىلإةءاسإلانعلب

:ةيهلإلاةبوقعلاىدم-٢
ةناكمعمًايدرطبسانتيةءاسإلاصاصقنأامب
ليلقصخشىلعةناهإتعقواذإف.هيلإءاَسُملاصخشلا
ناكو،ركذُيالاهصاصقناك،لزنميفريغصمداخكنأشلا
تعقواذإامأ.ًاليئض)ضيوعتنمدبالناكنإ(اهضيوعت
تناك،مكاحوأكلمكردقلاميظعصخشىلعةناهإلا

هيفضيوعتلللاجمالًاميسجًاباقعقحتستةعينشةميرج
الوهدجملةياهناليذلاهللاةناهإيهةيطخلانأامبو.لاحب

ةياهنالةبوقعيهاهنعةَّـقحتسملاةبوقعلافًاذإ،هّومسلّدح
لكأيمويهنإمدآللاقدقهللاناكاذإبجعالكلذلو.اهل
.)٢:١٧نيوكت(»ُتوُمَتًاتْوَم«اهنعهاهنيتلاةرجشلانم
هللانأانلحضتيسدقملاباتكلايفةريثكعضاومنمو

يبدألايأ،ةثالثلاهعاونأبتوملا،دكؤملاتوملااذهبدصق
نيعونلانعفلساميفانثدحتدقو.يدبألويدسجلاو
نعانهثيدحلارصحنمثنمو،توملااذهنمنْيلَّـوألا
.يدبألاتوملا

توملابسدقملاباتكلايفهنعَّـربعملاوهيدبألاتوملانإ
الصاصقوهو،)٢٠:١٤ايؤر(يدبألاباذعلاوأ،يناثلا
،هدجملةياهناليذلاهللادضةميرجةيطخلانأل،هتدملةياهن
مهبيصننإرارشألانعيحولالاقكلذل.هوّمسلدحالو
لٱ«وه

ْ
ملٱَِةْريَحُب

ملٱَوُهيِذَّـلٱ،ٍتِيْربِكَوٍراَنِبِةَدِقَّـتُْ
»ِيناَّـثلٱُتْوَْ

اهرانأفطُتاليتلامنهجيهةريحبلاهذهو.)٢١:٨ايؤر(
ًاعبطتسيلانهرانلاو.)٩:٤٤سقرم(اهدودتوميالو
نميه)انيدلفورعملاىنعملاب(ةداملانأل،ةيدامًاران

نمفكلذعمو.مارجَألانماهريغوضرألاصئاصخ
نمدشأ،اهركذقباسلابابسأللنوكيساهريثأتنأدكؤملا
وهنينثالانيبقرفلانأل،اهلّدحالةبسنبةيداملارانلاريثأت

قرفلااذهو،اهبةصاخلاةروصلاوةقيقحلانيبقرفلاعقاولايف
سيلمنهجعمهركذدراولادودلانأامك.ةياغللعساش
هتابينأتوريمضلاتازخوهبدارملانأذإ،يفرحلاىنعملابًادود
.قباسلالصفلايفاهنعانثدحتيتلا،ةعذاللا

:منهجنعةيحيضوتةركذم
ةملكنمةقتشم»منهج«ةملكنإحارشلاضعبلوقي

اياحضلاهيفقرُحتتناكيذلا»مونهيداو«وأ»مونهيج«
ناكو،)٢٣:١٠كولم٢(كلومنثوللًانابرقمويلكةيرشبلا
.دودللًاحرسمحبصي،اياحضلاهذهنمرانلاهبيصتالنم
ىلعهقلطأوسانلاهفرعييذلامونهيجمسايحولاذختاف
منهجو.هنوفرعياليذلايدبألارارشألاباذعناكم
ماعلاناكملايهاهيمسقبةيواهلانأل،ةيواهلايهتسيل
.اهداسجأنماهجورخدعبحاورألاهيلإقلطنتيذلا
عمةيقيقحةقالعمهلنيذلاحاورأبصاخلوألامسقلاو
يناثلامسقلاو،)٢٣:٤٣اقول(»سودرفلا«ىعديو،هللا

،هعمةقالعلاهذهلثممهلتسيلنيذلاحاورأبصاخ
نيذلانأكشالو.)٣:١٩سرطب١(»نجسلا«ىعديو
لبقنوملأتي،ًاعممهداسجأومهحاورأبنجسلانولخدي
سودرفلانولخدينيذلاامأ.مهبباذعلااذهلوزن
مهرظتنتيتلاةيدبألاةداعسلانمءيشبنورعشيفمهحاورأب
لبقنوحرفيف،تاومألانيبنممهداسجأةمايقدنع
.اهبمهتمايق
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:ةبوقعلاهيلععقوتيذلاساسألا-٣
ىلعىدعتي،انرظنيفةريغصةيطخبكترينمنأامب
نأشكلذيفهنأش،هعمقفاوتلانمهسفنمرحيوهللاةعيرش
لاقاذإةبارغالًاذإ.ءاوسبءاوسةريبكةيطخبكترينم
»َمَّـنَهَجِراَنَبِجْوَتْسُمُنوُكَيُقَْمحَأاَي:َلَقْنَم«:يحولا
اهقحتسياهنيعبرانلاهذهنإلوقلابامك،)٥:٢٢ىتم(
خلٱ«

ْ
ملٱُْريَغَوَنوُفِئَا

لٱَوَنوُسِجَّـرلٱَوَنيِنِمْؤُْ
ْ
ُةاَنُزّلٱَوَنوُلِتاَق

لٱُعيَِمجَوِناَثْوَألٱُةَدَبَعَوُةَرَحَّـسلٱَو
ْ
نأل،)٢١:٨ايؤر(»ِةَبَذَك

نيرخآللةبحملانمًادرجمنوكي،»قمحأاي«لوقينم
النيتفصلانيتاهنمدرجمصخشو.مهيلعفطعلاو
اليلاتلابو،ةيماسلاةيبدألاهتافصيفهللاعمقفاوتلاعيطتسي
وأهللاابعتمتلامدعو.قالطإلاىلعهبعتمتلاعيطتسي
.اهنيعبمنهجوه،هنمنامرحلا

.بسحفنودحلملاونوكرشملا:نينمؤملاريغبدارُيالو
اوناكنإوءالؤهنأل.مسالابنونمؤملاًاضيأمهبدارُيلب
المهنأريغ،ًانايحأضئارفلابنوموقيوحيسملابنوفرتعي
مهلثم،ةيماسلاةيبدألاهتافصيفهللاعمقفاوتلانوعيطتسي

.ًامامتنيدحلملاونيكرشمللثمكلذيف

اميفف،قئاقحلاهذهدضهَّـجوُتيتلاتاضارتعإلاامأ
:اهيلعدرلاواهنايبيلي

كلذل،انيفًالصأتمًاضرملبةميرجةيطخلاتسيل-١
مكحييذلايضاقلافقومانءازإهللافقومنوكيال
.جالعلاىلوتييذلابيبطلافقوملب،باقعلاب

الاننأريغ،مدآنمةئطاخلاةعيبطلاةثروانكنإو:درلا
لصفلايفانركذامكانتدارإبلبانعًامغرةيطخلابكترن
.ةميرجوأةيصعماهيتأنيتلاانتيطخنوكتكلذل،لوألا
ةبوتاهلعافباتاذإالإ،باقعلابلبفطعلابلَباقُتالهذهو
عمقفتييذلانارفغلايفهللاةمحرىلعدمعاوةقداص
فقومهنمفقيةلاحلاهذهيفهللانإف.ًاعيمجهتافصلامك
.هرصانبذخأيوهجلاعييذلابيبطلا

هنأل،هلمعييذلارشلانعًالوئسمناسنإلاسيل-٢
هذهتناكءاوس،هنممظعأةوقةطساوبهلمعىلعَربجم
.يهلإلاربجلاةوقمأ،زئارغلاةوقمأ،ناطيشلاةوقيهةوقلا
هنإف،ىوقلاهذهىدحإببسبرشلاناسنإلالمعيملنإو
الف،هبطيحتيتلاةيساقلاةيعامتجالالماوعلاببسبهلمعي

.رشنمهيتأيامعهتبقاعمزوجت

هللاتاقولخممظعأهنإلبميظعقولخمناسنإلا:درلا
اهلغتسيوةعيبطلاىلعرطيسينأعاطتساكلذل،ةبطاق
رمقلاىلعطبهيوءاضفلايفقّلحينأعاطتساامك،هتدئافل
امك.رابجلاهلقعوةيوقلاهتدارإبًاديؤم،بكاوكلانمهريغو
)عساتلابابلايفحضتيسامك(هلتسيلناطيشلانأ

.هءاروهتدارإبناسنإلاداقنااذإالإ،ناسنِإلاىلعةطلس
تناكامهمهنإف،ةيعامتجالالماوعلاةهجنملاحلااذكهو
خضروهلقعنعىلختاذإالإناسنِإلاىلعرثؤتال،اهتوسق
ةنامألاةايحنويحيءارقفلاضعبنأكلذىلعليلدلاو.اهل
هللاامأ.ةهازنوأمهيدلةنامأالءاينغألاضعبنأو،ةهازنلاو
لعفىلعًادحأمغرينأنكميال،قلطملاهلامكلهنإف
اهلعفييذلاوهناسنإلاف،كلذكرمألاناكاذإو.ةيطخلا
ةاقلملاةيلوئسملانملَّـصنتيّالأبجيمثنمو،هتدارإضحمب
ببسبباقعنمهقحتسياميفضراعيوأ،هقتاعىلع
.هاياطخ

بقاعييتلايهاهدحوكارشإلاوداحلإلااياطخ-٣
رشبلانأل،اهنعبقاعيالفىرخألااياطخلاامأ،اهنعهللا
ةيرشبلامهتعيبطنأذإ،اهنايتإيفرذعلاضعبوأرذعلامهل
.اهيلإمهعفدت

اهريغنمرشأكارشِإلاوداحلِإلااياطخنأكشال:درلا
رضاحلاملاعلايفال،هللاعماهباحصألةقالعالواياطخلانم
نأامكهنأانعبرغيالنأبجينكل.رخآلاملاعلاوأ
ةاطخلايقابنإف،هللاابةقالعمهلتسيلنيكرشملاونيدحلملا
هتسادقيفهعمنوقفاوتيالمهنأل،هبةقالعكلذكهلتسيل
يتلاهتعيرشلمهتفلاخمبهيلإاوءاسأًاضيأمهنألو،هلامكو
يفهللاابعتمتلاقحمهلنوكيّالأيهيدبلانمف.مهلاهاطعأ
صاصقنمهنوقحتسيامًاضيأاهيفاولانينأو،ةيدبألا
هللاةعيرشلانتفلاخمنعراذتعالاامأ.مهاياطخببسب
امكهللاجمالف،انيفةيطخلاىلإليمتةعيبطدوجوىوعدب
.يناثلالصفلايفانركذ

عم،دبألاىلإةاطخلاباذعلظينأةلادعلانمله-٤
؟ًادودحمًاتقوالإمهاياطخلمعيفاوقرغتسيملمهنأ

بسانتت)فلساميفانركذامك(ةبوقعلانإ:درلا
الةيطخلاةبوقعف،هيلإءاسُملاصخشلاردقعمًايدرطًابسانت
ىلإةبسنلابلب،اهيفتلمُعيتلاةدملاىلإةبسنلابساقُت

ةميرجتناكاذإو.هسفنهللاىلإةءاسإاهفصوباهتعانش
اهباقعنوكيدق،ةدودعمقئاقديفةلودلادضلمعُتةدحاو
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الف،ةايحلاىدمةقاشلالاغشألاوأ،مادعإلا)ملعنامك(
.دبألاىلإًاباذعةيطخلاباقعناكاذإةبارغ

منهجيفةاطخلاعيمجهللاحرطينأةلادعلانمله-٥
؟رخآلاضعبلانمًارشلقأمهضعبنأعم،دبألاىلإ

اوءاسأدقمهاياطختّلقامهمةاطخلانأانبّرم:درلا
الكلذلو،هعمقفاوتلانعمهسفنأاودعبأامك،هللاىلإ

نعدعُبلاو،هنعًاديعبةيدبألانوضقيسًاعيمجمهنألادج
الإسفنللءانهالهنأل،اهنيعبمنهجوههنأشناكامهمهللا
.فلساميفانركذامكهعمقفاوتلاوهللاةرضحيفدوجولاب
ىلإمنهجيفنونوكيسةاطخلالكناكنإوهنإف،كلذعمو
نمهقحتسيامبكانهرعشيسمهنمًالكنأريغ،دبألا

:ةيتآلابابسأللكلذو،هاياطخنعباذع

.يدبألاباذعلارداصمنمًاردصمريمضلانوكيس)ا(
رثأتنمرثكأملألابهرثأتنوكيس،ةعينشاياطخلعفنمف
.اياطخلاهذهلثماولعفيملنيذلا

دجيالةجردبهتلادعقيقحتلةصاخلاهقرطهللا)ب(
لاقدقف،ضارتعاللًالاجماهعمناسنإلاريغوأناسنإلا
لٱُّلُكَريِصَيَوٍ،مَفُّلُكَّـدَتْسَي...«يحولا

ْ
َحتَِملاَع

ْ
ٍصاَصِقَت

.)٣:١٩ةمور(»ِهللاٱَنِم

:٢ةيمور(»ِهِلاَمْعَأَبَسَحٍدِحاَوَّـلُكيِزاَجُيَس«)ج(
مهلتناكنيذلا(موحانرفكلهأنأىرنكلذلو.)٦
نوكتس)مودسلهأاهنمءيشبَظَْحيملصالخللصرف

ىتم(ًاريثكمودسلهأةلاحنمىسقأةيدبألايفمهتلاح
٢٤-١١:٢٣(.

ةبحملابهفاصتاعمةاطخللهللاةبقاعمقفتتفيك-٦
؟ةمحرلاو

ضرعيذإ،ةمحروةبحملكةاطخللًالوأهللامدقي:درلا
هترافكىلعًءانب(ًاناجممهاياطخةنونيدنمصالخلامهيلع
هنأل،)سداسلابابلايفاهنعثدحتنسيتلاةميظعلا
حلٱِةَفِرْعَمىلِإَوَنوُصُلَْخيِساَّـنلٱَعيَِمجَّـنَأُديِرُي«

ْ
١(»َنوُلِبْقُيِّـَق

،هتمحروهللاةبحمضفرينملكف.)٢:٤سواثوميت
نأل.هتسادقوهتلادعسومانبسحهللاهلماعينأقحتسي
لكلامكلكلذو،ىرخألاىلعاهادحإىغطتالهتافص
.هتافصنمةفص

تقولايفو،رشبلاهللابحيفيك:سانلالءاستاذإف
هنإ:باوجلاف؟مهاياطخلجأنممهتبقاعمبحمسيهسفن
يتلا،ةلادعلاعمقفتيةيطخلاببسبباقعلانأنعًالضف
ةبحملاتسيلهللاةبحمنإف،دحأنماهيلعضارتعاال
ةسندلاةبحملاوأ،صئاقنلاوبويعلاىرتاليتلاءايمعلا
يتلاةرصبملاةبحملايهلب،ماثآلاورورشلانعىضرتيتلا
ةبحملايههسفنتقولايفو،اهتقيقحىلعءايشألالكىرت
لثمةبحمو،ماثآلاورورشلاهذهنعىضرتاليتلاةسدقملا

هللانوبحينيذلاءايقتألاىلعفطعلايفطقفرهظتالهذه
يفًاضيأرهظتلب،هليبسيفريسللمهدهجلكنولذبيو
.همامأنودسفيوهتسادقنوعاريالنيذلارارشألانمروفنلا
زوجيالاماذهو،مهتايدعتومهاياطخبَّرسُيىلاعتناكلالإو
ثعبتيتلاهللاةبحمنأكلذىلإفضأ.لاحبهيلإهدانسإ
لماعلااهنيعبيهنوكتس،جاهتبالاوحرفلابهعابتأىلإ
ملألاعاونأىسقأبةاطخلارِعشُي،ىرخأةيحاننم،يذلا
ةبحملاهذهاوضفرمهنأةيدبألايفنوكرديسمهنأل،باذعلاو
.مهداعسإومهصالخالإيغبتنكتملاهنأعماهورقتحاو

رثأتلاو،رثأتيهنأىلعلدتةاطخللهللاةبقاعمنإ-٧
بقاعيالهنإفكلذل.ريغتيالهللانأعم،ُّريغتلايضتقي
.ءاضفلايفاهنأشومهحاورأكرتيلبةاطخلا

ًاذإ،اهثودحلبقءايشألالكفرعيهللانأامب:درلا
ملاعلايفاهروهظنمزىلعةفّقوتمتسيلةيطخللهتيهاركف
ةيهاركلاهذهنإف،كلذيفةبارغالو.ًالزأهيدلتناكلب
ةاطخلابقاعيامدنعف.هلامكليبلسلاهجولاالإتسيل
عيقوتبحمسيلب،نحنلعفنامك،روثيالمهاياطخببسب
لامكلاعمقفتتةينوناقةرورضاهرابتعابمهيلعةبوقعلا
.دبألاىلإلزألانمهمزالييذلا

؟ةاطخلاةبقاعمنمهللاىلعدوعتيتلاةدئافلاام-٨

هنأل،امةدئافهيلعدوعتالةاطخللهتبقاعمبهللا:درلا
نمريخوأعفنهيلعدوعيالو،لامكلالكهتاذيفلماك
هتبقاعمبهنأرمألايفاملكو.تانئاكلانمنئاكيأ
ناسنإكسمأاذإهنأامكو.هتلادعسومانققحيةاطخلل
كلهي،هللاىلإدحأءاسأاذإكلذك،سفنبهسفنقرحي،ًاران
مولينألوألاصخشللزوجيالهنأامكو.هسفنبهسفن
ىلعًءانبقرحترانلانأل(هيلعًامالسوًادرباهلُّوحتمدعلرانلا
زوجيالكلذك،)اهبكسمينملك،يعيبطلااهسومان
باذعلايفهتاذىريامدنعهسفنالإموليالنأيناثلل
نأذإ-ضارتعالللاجمهمامأكانهسيلهنأل،يدبألا
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ةحارلابعتمتي،هللاعمقفاوتينمنأوهيهلإلاسومانلا
ةساعتلاالإهبيصننوكيالهنعدعتبينمنأو.ءانهلاو
نيملسملاةفسالفدحأ،ظحاجلاكردأدقو.ءاقشلاو
اهلهأبذجتةرخآلارانَّـنإ«:لاقفةيقحلاهذهنيروهشملا
ةعيبطنأل.اهيف)هسفنب(دحألخدينأنوداهسفنىلإ
ىحض(»ةنجلاقافوةنجلالهأةعيبطو،رانلاقافورانلالهأ
اننأل،باوصلانيعهيأرو.)١٣٦و١٣٥ص٣جمالسإلا
.هيلإبذجنيءيشلاهيبشنأملعن

مدآللقيملهللانأىرن،سدقملاباتكلاىلإانعجراذإف
َمْوَي«هللاقلب،هتيمُياهنعيهنملاةرجشلانملكأيمويهنإ
ملو.)٢:١٧نيوكت(»)كسفنبتنأ(ُتوُمَتًاتْوَماَهْنِمُلُكْأَت
ْنَم«لاقلب،هنعئطخينمىلعررضلالجيهللانإلقي
ملو.)٨:٣٦لاثمأ(»)هسفنب(ُهَسْفَن)وه(ُُّرضَييِّـنَعُئِطُْخي
لب،يدبألاتوملاىلإمهبعفديهللانوضغبينيذلانإلقي
.)٣٦:لاثمأ(توملااذه)مهسفنأمه(نوبحيمهنإلاق

لظتنأىضريالةقلطملاهتمحرببسبهللاَّـنإ-٩
دعباهينفيسهنأدبالكلذلو،دبألاىلإةبذعمةاطخلاسوفن

نعتفرحنايتلا»هوهيدوهش«ةعامجيأروهاذهو.نيح
.مالسإلانعتفرحنايتلاةيمهجلاةقرفيأرو،ةيحيسملا

دوهش«هيلإبهذاممدعبأىلإاوبهذةقرفلاهذهعابتأنأريغ
ةنجلالهأنإو،ناينفترانلاوةنجلانإاولاقدقف،ًاريثك»هوهي
ًانوكسنينكاسًادومجاهيفنوقبيلاحىلإنوهتنيرانلاو
.ًامئاد

هلنكلو،ةمحرلالكًاميحرناكنإوهللاَّـنإ)ا(:درلا
يحولافكلذل.ةقلطملاهتلادععمقفتتيتلاةصاخلاهنيناوق
ببسبةاطخللهتبقاعمأدبمررقي،هللاةمحرنعهنالعإعم
ُهَّـنِكٰلَو...ٌفوُؤَرَوٌميِحَرٌهٰلِإُّبَّـرلٱ«لاقدقف.مهاياطخ
الةاطخلانأامبو،)٧و٣٤:٦جورخ(»ًءاَرْبِإَِئْربُيْنَل
اوموقينأ،باذعلايفمهدوجوةدمتلاطامهمنوعيطتسي
يهيدبلانمًاذإ،اهلدحالهذهنألهللاةلادعبلاطمءافيإب
،كلذكرمألاناكاذإو-امدحدنعمهباذعيهتنيالنأ
هللاةلادععمضراعتينيحدعبسفنلاءانفبداقتعالانإف
ةركفىوسسيلعقاولايفهنإو،اهقوقحةيدودحممدعو
صاصقلاحبشةحازإيفمهنمةبغرسانلاضعباهعدتبا
دحتاليتلاهللاةلادعمامأنكل.مهرطاوخنعيدبألا

.ًاعيمجمهتاروصتومهراكفأددبتتنأدبال،اهقوقح

مهبيرقتوةاطخلانعحفصلانعهللاةمحرزجعتله-١٠
؟هيلإ

،نيبئاتلاةاطخلالكلوبقلعستتهللاةمحرنإ،الك:درلا
قفاوتلانعنيزجاعمهلعجتيتلايهمهتبوتمدعنكل
هترضحىلإمهبيتأيالقلطملاهلامكببسبهنأامك.هعم
يفةحاروأرورسباورعشاملكلذلعفولهنأل،مهنعًامغر
.هنعمهاوقلكبدادتراللكلذلًاعبتوعسلو،هعمءاقبلا
يدبألاباذعللمهضرعتو،هللاابعتمتلانمةاصعلانامرحف
الومهتهجنمهللاىدلةوسقىلإًاعجارسيل،كلذلًاعبت
يفمهتبغرمدعومهرشىلإلب،مهوحننمهتمحريفصقن
الومهيلعفطعيومهبحيوهفهتهجنمامأ.هعمقفاوتلا
ْلَب،ِريِّـِّـرشلٱِتْوَمِبَُّرسُأال«هنإلاقدقف.مهلىذأيأديري
هنإو،)٣٣:١١لايقزح(»اَيَْحيَوِهِقيِرَطْنَعُريِّـِّـرشلٱَعِجْرَيْنَأِب
حلٱِةَفِرْعَمَىلِإَوَنوُصُلَْخيِساَّـنلاَعيَِمجَّـنَأُديِرُي«

ْ
١(»َنوُلِبْقُيِّـَق

.)٢:٤سواثوميت

ىلعءانبو،انلامعأوانتعيبطبةاطخًاعيمجانكاذإ-١١
هللاحمسلهف،اناياطخةبوقعنمانلصالخالهللاةلادع
!؟دبألاىلإىقشنيكلرضاحلاملاعلايفانتدالوب

،قحلاىلعدّرمتملاناسنِإلاضارتعاوهاذه:درلا
لواحي،اهيلعهسفنموليوهبويعىرينأنعًاضوعيذلاو
يأف.هللاةلادعنمتلفيهلعلهاياطخةعبتنملَّـصنتينأ

رشبلاةدالوبحمسهللانأرّوصتينأنكميحجارلقع
امعم(نيصلخملاءابآلاةياغنأىرنننو!دبألاىلإاوقْشَيل
اوثعبيومهءانبأاودِعسُينأيه)صئاقننممهبدجوي
هللانوكينأنكميالكلذل.مهسوفنىلإرورسلاوحرفلا
امك،دبألاىلإىقشنلرضاحلاملاعلايفانتدالوبحمسدق
انلهجيفنيذلانحناننكلو.ضارتعالااذهباحصألوقي
انسفنأىلإو،هللاىلإانتءاسإبانتاوذىلعءاقشلابلجن
.هسفنالإدحأّنموليالفمثنمو،ًاضيأ

اّقشتنأهتمحروهللاةبحمتعاطتسادقفاذهٍلكعمو
صالخلجأل،هتلادعوهتسادقعمقفتيًاميركًاقيرطانل
مهذاقنإبكلذو،هيلإعوجرلايفصالخإبنيبغارلاةاطخلا
هتافصيفهعمقفاوتللمهسوفنةئيهتومهاياطخةبوقعنم
بابلانمءادتباليصفتلابحضّتيسامك،ةيماسلاةيبدألا
اذهنعثدحتلالبقبجاولانمىرنامنإ.ثلاثلا
اهيلإأجلييتلاقرطلاًالوأضرعتسننأ،ميركلاقيرطلا
نارفغلاىلع)مهداقتعابسح(اولصحيلسانلامظعم
.ديفُتويدُجتٍّدحيأىلإىرنل،هللاىدللوبقلاو
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لوصحللةيرشبلاقرطلا:يناثلابابلا
نارفغلاىلع

نأمهاياطخةعانشنوكردينيذلامظعملواحي
)مهداقتعابسح(ىتح،ىتشلئاسوبهللااوضرتسي
ةبوتلاو،موصلاوةالصلايهلئاسولاهذهمهأو.مهلاهرفغي
يفانركذامك،نيحلاصلاونيسيدقلابعافشتسالاو،ةقَدصلاو
نمةماعةفصبلئاسولاهذهةميقانلحضتتيكلو.ةمدقملا

هنأضرفنل:لوقناهبنارفغلاىلعلوصحلازاوجةهج
ذخأ،ًادمعرخآهلتقلمادعإلابناسنإىلعمكُحامدنع
ماعطلانععنتماهنأوأ،همامأللذتيويضاقلافطعتسي
النأصالخإلكبدهعتهنأوأ،ًاليوطادمأبارشلاو
ءارقفللهلاومألكبهوهنأوأ،ىرخأةميرجبكتري
رودبهلاوموقيلنأشلايوذىلإأجتلاهنأوأ،نيكاسملاو
تافرصتلاهذهربتعتلهف...وأ...وأةعافشلاوةطاسولا
ناسنإلاةئربتلةيفاكًابابسأ،ةقلطملاةلادعلاةهازنمامأ
مادعِإلامكحفيفختوأءاغلِإلةينوناقتايثيحوأ،روكذملا
عيطتستالةروكذملاتافرصتلانأل،الًاعبط؟هدضرداصلا
اهعمحبصتيتلاةجردلاباهتماركةلودلانيناوقىلإديعتنأ
ىتحليتقلاىلإةايحلاديعتنأالو،اهيلعَدَتعُيملهنأك
وألتاقلااذهةئربتنكميالكلذلو.ايحيوهتومنمضهني

،وهامكهيلعهقيبطتبجيلب،هدضرداصلامكحلافيفخت
.ًاضيأليتقلاحورلًاماقتناو،ةلادعلابلاطملًاذيفنت

دِسفُيملئطاخلانأامب:لوقنًامامتقسنلااذهىلعو
ىلعًاضيأىّدعتلب،اهيلعهللاهنمتئايتلاهسفنطقف
.سانلاضعبىلإكلذكءاسأدقنكيملنإ،ىلاعتهتعيرش

،ترثكامهمهماوصأو،تلاطامهمهتاولصنأامبو
ةعافشو،تقدصاممهتبوتو،تمظعامهمهتاقدصو
نأعيطتستال،)ةعافشمهلتناكنإ(نيحلاصلاونيسيدقلا
ال)١(لامعألاهذهنأل.هتلادعوهللاةسادقبلاطميفت
تناكيتلاةماقتسالاةايحئطاخلاىلإديعتنأعيطتست

هللاعمقفاوتلاهلَّـرسيتيىتح،ةيطخلايفطوقسلالبقمدآل
ال)٢(.ةيماسلاةيبدألاتافصلانماهريغوهتسادقيف
حبصتيتلاةجردلاباهتماركهللاةلادعىلإديعُتنأعيطتست
ةروكذملالامعألاربتعتىتح،اهيلعَدَتعُيملهنأكاهعم
امنيب،اهردقلّدحالهللاةلادعّنأل،اهقوقحلًابسانمًاضيوعت
يفةدودحملارومألاو.اهردقيفةدودحمةوكذملالامعألا
لامعألالكفًاذإ.هردقلَّـدحالرمأبلاطميفتالاهردق
اهردقواهتميقاهلتناكنإو،ئطاخلااهلمعييتلاةحلاصلا
تسيلاهنأريغ،)يلياميفحضتيسامك(ةصاخحاوننم

لاجمالو.هحفصبعتمتلاوأهللاعمدوجوللهليهأتلةيفاك
وهفوؤرميحروهامردقبهللانأذإ،كلذىلعضارتعالل
لكةهجنملامكلالكلماكىلاعتهنأل،سودقولداع
بلاطمتيِّـفُواذإالإرفغينأنكميالف.هتافصنمةفص
عمقفاوتينأردقاذإالإهيلإًادحأبِّـرقيالو،هتلادع
.ةيماسلاةيبدألاتافصلانماهريغو،هتسادق

قحلااذهةهجنمدحأمامأكشللًالاجمعدناليكلو
نمءيشبةيرشبلانارفغلالئاسونمًالكسردن،يهلِإلا
.ةيلاتلالوصفلايف،ليصفتلا

نارفغلاباهتقالعوةالصلا-١

:اهنميقيقحلاضرغلاوةالصلاةيهام-١
تاملكديدرتدرجمتسيليحيسملاموهفملايفةالصلا
درجموأ،عوكروفوقونماهبحاصيامبهللاميظعتلاودمحلا
عفرنماهقفاريامبنارفغلاوحفصلاىلعلوصحللتالسوت
دقتننالاننإو.سانلاضعبنظيامك،اهضفخويديألا
سدقملاباتكلانأل،ةالصلادنعيديألاعفروأدوجسلا

سواثوميت٥:١٤،١ايؤر،٢١:٥لامعأ(كاذواذهانمّلع
ةالصللنالعجتالنيتكرحلانيتاهنأىلإهبننلب)٢:٨
.هللاىضرىلعزئاحريغامهبمئاقلاناكاذإ،امةميق
املكنعانسوفنبءاقترالايهءيشلكلبقةالصلاف
ةلاحيفنحنو،هسادقأيفهللاابيقتلنىتحملاعلابقلعتي
نكمييماسلاوجلااذهيفو.ةيماسلاهتافصيفهعمقفاوتلا
نمهركشنوهلدبعتنف،هتبحموهللالالجنمًائيشكردننأ
نكميامك.)٥:٨يكينولاست٤:٢٤،١انحوي(انبولقلك
اماهنمبلطنف،اهيلإًالعفجاتحنيتلارومألافرعننأ
كلذدعبهنملبقتنو،)٥:١٤انحوي١(هتئيشمعمقفتي
فرعننأاننكمي،كلذنعًالضف.ةميركلاهتباجإناميِإلاب

،رضاحلاملاعلايفانمهللااهبلطتييتلاتامدخلا،وجلااذهيف
ةقدلكباهبمايقلاىلعاندعاستيتلاةنوعملاهنملبقنو
.صالخِإو

بجاوبدبعلاموقيامكهبموقنًاضرفتسيلةالصلاف
،هنأشلجهللانيبواننيبةلدابتمةلصيهلب،هديسوحن

اهيلإةجاحيفنحنف،ةظحلاهنعءانغتسالاعيطتسنال
انلهللاّنيعيملو.سفنتللءاوهلاوأءاوتراللءاملاىلإانتجاح
:بابسأةثالثلكلذو،اهيفيلصننأانيلعبجيةددحمًاتاقوأ
ىلعهنإ)ب(هيدلرخآنملضفأتقوكانهسيل)أ(
ىلإانتجاحنإ)ج(ةالصلاعامسلتاقوألالكيفدادعتسا
هيلإةجاحيفنحنلب،ةصاختاقوأبةطبترمتسيلهللا
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نمقرفتمتاقوأيفيلصنانكنإوكلذل.نيحلكيف
.هللاابةرمتسملاةلصلاةلاحيفانبولقظفحننأبجي،راهنلا
لَصُم«:يحولالاقدقف

ِّـ
لِطَوٍةالَصِّـلُكِبَني

ْ
يفٍتْقَوَّـلُكٍةَب ِ

يفْلَب،ٍءَْيشِباُّمَتَْهتال«لاقامك.)٦:١٨سسفأ(»ِحوُّرلٱ ِ
لِطْمَلْعُتِل،ِرْكُّشلٱَعَمِءاَعُّدلٱَوِةالَّـصلٱِبٍْءَيشِّـلُك

ْ
ىَدَلْمُكُتاَب

،)١٨:١اقول(»نيحلكاولص«لاقو.)٤:٦يبليف(»ِهللاٱ
سانلاعيمجلجألو)٥:١٧يكينولاست١(عاطقناالباولصو
.)٢:١سوثوميت١(

:ةيحيسملايفةالصلاطورش-٢
يفهللاحورلمعب،قحلاوحورلابنوكتنأ)أ(بجي

نعًاديعبيفاصلايهلِإلاقحلادودحيفكلذو،سفنلا
١(ًاضيأنهذلابو،)٤:٢٤انحوي(ةيرشبلاسوقطلاورئاعشلا

هللاابقيلتيتلاةيبلقلاةسادقلاعمكلذو،)١٤:١٥سوثنروك
ةلوقنمنوكتالنأ)ب(.)٢٤:٤رومزم،١٢:١٤نييناربع(
ءاشنإنمنوكتنألب،بلقرهظنعةظوفحموأدحأنع
النأ)ج(.)٤٥:١رومزم(هبلقيفهللاحورريثأتبيلصملا
تناكاذإو)د(.)٦:٧ىتم(اهتلاطإدصقباهتارابعرركتت
لبسانلانمىأرمىلعنوكتالنأبجي،ةيدرفةالصلا

هيجانيوهللاابيلتخينأيلصمللنكميكانهذإ،عدخملايف
.)٦-٦:٥ىتم(

:ةالصلابمايقلانعئطاخلازجع-٣
هنإف،هتعيرشرسكوهللاىلإهتيطخبءاسأئطاخلانأامب
يفحبصيو،هترضحيفلوثملاوهللاةهجاومنيبوهنيبلوحي
.ةيماسلاةيبدألاهتافصيفهللاعمقفاوتلانعًازجاعهتاذ
لوحيعئابطلافالتخاّنأملعننحنف،كلذيفةبارغالو
الليخبلاو،ليبنلاعمقفاوتيالءيندلاف.قفاوتلانود
ملهو،سيدقلاعمفلآتيالسيجنلاو،ميركلاعممجسني

هتاذءاقلتنملصتينأعيطتسيالئطاخلافكلذل.ًارج
ةيقيقحةالصعفرينأعيطتسيالو،هعمثدحتيوأهللااب
،هللاهنأرّوصتينممامأاهبقطنيتارابعهتالصو،هيلإ
لثمموأ،لايخلاملاعيفشيعيصخشلثمهلثمنوكيف
عفريناسنإلثملُقف،تئشنإو.راودألانمًاروديدؤي
هنإف...امدحأبلصتينأنودو،همفىلإ)نوفيلتلا(قوب
وأعيمسكانهنوكينأنود،مالكلاهلءاشامملكتي
.بيجم

اميففقئاقحلاهذههدضهَّـجوُتيتلاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايبيلي

ىتحسانلاخارصنعهللاىضاغتينأنكميال-١
.هقئالخلمهيالقلاخلاو،مهقلاخهنأل،مهنمةاطخلا

اوخرصو،امةقيضيفةاطخلاعقواذإهنأكشال:درلا
نكل.ةقيضلاهذهنممهذقنيهنإف،هللاىلإمهبولقلكنم
،مهاياطخمهلرفغوأهيلإمهبّرقهنأىلعلديالذاقنِإلااذه
تناكيتلاةماقتسالاةايحمهيلإديعُيالهلمهخارصنأل
عمقفاوتلااوعيطتسيىتح،ةيطخلايفطوقسلالبقمدآل
ديعيوأ.ةيماسلاةيبدألاتافصلانماهريغوهتسادقيفهللا
هيلعدتعيملهنأكاهعمحبصييتلاةجردلابهتيسدقهقحىلإ
لثمهذهةلاحلاومهلثمف-مهنعحفصيىتح،مهتطساوب

بلقلابيطناسنإىلإًاريثكاوءاسأرارشألانمةعامج
مولالباوحبصأمهنأىلعًاليلدكلذّدعُيلهف،ردقلاميظع
.مهعمشيعلاهلبيطينيذلاةصاخلانماوراصوأ،همامأ

اوسيل،نيكرشملاوأنيدحلملانماونوكيملنإةاطخلا-٢
اذإكلذلو.هنعريثكلاءيشلانوفرعيلب،هللانعنيديعب

.كشالومهلرفغي،نارفغلاهنماوبلط

.هللانعةفرعملاوهللاةفرعمنيبريبكقرفكانه:درلا
ىلوألاامأ،هنعرومألاضعبكاردإىلعطقفلدتةيناثلاف
.هعميلكلاقفاوتلاوهبةيصخشلاةقالعلاىلعلدتف
لّهؤتيتلايه»هللانعةفرعملا«سيلو،»هللاةفرعمف«
له:لءاستنلنآلاو.هنمةدافإلاوهيلإبارتقاللاهبحاص
نوفرعيمأ،هللانوفرعي،ةيطخلايفنوشيعينيذلاسانلا
مهنأل.هنعطقفنوفرعيلب،هنوفرعيالمهنإًاعبط؟هنعطقف
اذإو.هيلإنوئيسيالو،هبنوقصتلياوناكل،هنوفرعياوناكول
ةيصخشةقالعسانلاءالؤهلنوكتال،كلذكرمألاناك
لبًايقيقحًاناميإهبنوقدشتييذلامهناميإنوكيالو،هللااب
هدنعردقالوهلنزواليمسالاناميإلاو،ًايمساًاناميإ
مهنإفكلذعمو،هللاابنونمؤيًاضيأنيطايشلاف.ىلاعت
.دعبلالكهنعنوديعب

ةبغرلاىلعلديناكنإونارفغلاوحفصلابلطنأامك
ىلإديعيال)أ(هتاذيفهنكل،هيلإبرقتلاوهللاءاضرتسايف
دَتْعُيملهنأكاهعمحبصييتلاةجردلابهتيسدقهللاقح
يبلاطىلإديعيال)ب(هلًابسانمًاضيوعتنوكيىتح،هيلع
يفطوقسلالبقمدآلتناكيتلاةماقتسالاةايحنارفغلا
امكهلامكيفهللاعمقفاوتلامهلىَّـنستيىتح،ةيطخلا
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هيلإمهبّرقيوةاطخلانعهللاحفصينأنكميالكلذل،انركذ
.هنمنارفغلابلطدرجمل

هللاابنويفوصلالصتيفيكف،كلذكرمألاناكاذإ-٣
مهنأعم،هعمةقالعلايفينطابرورسبنورعشيوهنوريو
؟انلثمةاطخ

فالتخاىلعاوناكنإو،نييفوصلانمءايقتألا:درلا
ملاعلاءاوهأنعمهفارصنال،مهريغنملضفأ،مهنايدأ
هنماولاندقاونوكيملنإنكل،هاوسنودهللايفمهلمأتو
نماهريغوهتسادقيفهعمقفاوتللمهلهؤتةيحورةعيبط
نمهتلادعبلاطمتِّـيفُوامٍةطساوبو،ةيماسلاةيبدألاهتافص
ىلعةيقيقحةقالعهللانيبومهنيبموقتنأنكميال،مهوحن
ةاطخلانممهريغفقومهللانممهفقومنوكيف،قالطإلا

يذلارورسلانوكي،كلذكرمألاناكاذإو.ءاوسبءاوس
نعلب،هللاابمهلةيقيقحةقالعنعًارداصسيلهنعنولوقي
مهيلعبجاولابنوموقيمهنأو،هعمةقالعمهلنأمهرّوصت
نوكيو،ًايقيقحالًايمهورورسلااذهنوكيو.هوحننم
مهفطاوعةرطيسببسبنيذلاسانلانأشكلذيفمهنأش
يفلوجتيتلارطاوخلانأنودقتعيامًاريثك،مهلوقعىلع
نوثدحتيواهبنورثأتي،مهمامأةعقاوقئاقحيه،مهسوفن
امكسانلاءالؤهو،مهتلابقًالعفاهثادحأنوريمهنأكاهنع
.انيلإهنولقنيربخلكبقثويال،ملعن

الهللانأكشلالبقتالتارابعبيحولانلعأدقو
.قالطإلاىلعهبةقالعمهلتسيلهنأو،ةاطخلاةالصقيطي
ًاضْيَأُهُتالَصَفِةَعِيَّـرشلٱِعاَمَسْنَعُهَنْذُأُلِوَّـُحيْنَم«لاقدقف
ْتَراَصْمُكُماَثآ«ةاطخلللاقامك.)٢٨:٩لاثمأ(»ٌةَهَرْكَم
ْمُكْنَعُهَهْجَوَْتَرتَسْمُكاَياَطَخَو،ْمُكَِهلِإَْنيَبَوْمُكَنْيَبًةَلِصاَف

هللانيبلصفتالماثآلا()٥٩:٢ءايعشإ(»َعَمْسَيالىَّـتَح
انيلإهّجوتيىلاعتهنألكلذو.هللانيبواننيبلب،اننيبو
هنمّوندللانوعديو،نيحلكيفاهلّدحاليتلاهتبحمب
الانروصقوأاندانعيفنيذلانحناننكل.هتابهبعتمتلاو
ْمُكيدْيَأَنوُطُسْبَتَنيِح«:ًاضيأمهلهللالاقو.)هعمبواجتن
:١ءايعشإ(»ُعَمْسَأالَةالَّـصلٱُمُتْرَّـثَكْنِإَو،ْمُكْنَعَّـيَنْيَعُُرتْسَأ
ُتْيَعاَرْنِإ«:لاقفةقيقحلاهذهيبنلادوادربتخادقو.)١٥
مثِإ
ْ
يفًا لَقِ

ْ
كلذلو.)٦٦:١٨رومزم(»ُّبَّـرلٱَِيلُعِمَتْسَياليِب

يقنلاونيديلارهاطلاالإهللايلصينأعيطتسيالهنإلاق
امهلسغسيلنيديلاةراهطبدارملاو)٢٤:٤رومزم(بلقلا
ةسادقلالكسودقهنأذإ،رشلالمعنمامهّولخلب،ءاملاب
.قالطإلاىلعمثِإلاقيطيالو

لسرلاوءايبنألاّنأيحولانلعأدقفكلذنعًالضف
هنوكعميبنلاىسومف،هللااوهجاوينأاوعيطتسيملمهسفنأ
»ٌدِعَتْرُمَوٌبِعَتْرُماَنَأ«:هلهللاىلجتامدنعلاق،هللاميلك
هتنامأنممغرلاىلع،يبنلاءاعشإو.)١٢:٢١نييناربع(
ِّـينِإ!ِيلٌلْيَو«:ةصاخايؤريفهللاىأرامدنعلاق،هاوقتو

ٍبْعَشَْنيَبٌنِكاَساَنَأَو،ِْنيَتَفَّـشلٱُسِجَنٌناَسْنِإِّـينَأل،ُتْكَلَه
ملٱاَتَأَرْدَقّيَنْيَعَّـنَأل،ِْنيَتَفَّـشلٱِسِجَن

جلٱَّـبَرَكِلَْ
ْ
»ِدوُُن

.)ةكئالملاوأ،ةيئامسلادونجلابريأ(.)٦:٥ءايعشإ(
،هبةيوقلاهتقالعوبرللةديدشلاهتبحمعملوسرلاانحويو
هدجميفبرلاهلىءارتامدنعتيمكههجوىلعطقس
ال،ةنهارلاةيرشبلاهتعيبيفناسنِإلانأل)١:١٧ايؤر(
تاجردىمسأغلبامهمهللاةرضحيفلثمينأعيطتسي
هبعتمتلاوهللاابلاصتالاّنإف،كلذكرمألاناكاذإو.ىوقتلا
مهتاولصترثكامهم،ةاطخلانعدعُبلالكناديعب
.مهتاعرضتو

لكبهللانمبلطييذلائطاخلايوتسيلهو-٤
يذلائطاخلاو،هاياطخهلرفغيوهمحرينأصالخإوللذت

ةميقاليتلاةيلكشلاةالصلابيفتكيوأ،ةالصلابيلابيال
؟اهل

ىلإرظنيهللانأدكؤملانملب،نايوتسيالًاعبط:درلا
،ءيشهتقفشوهللافطعنكل.ةقفشلاوفطعلانيعبلوألا
مامألوبقلاونارفغلابلجتيتلايهةالصلاَّـنأبداقتعالاو
بلاطمءافيإلاهدحويفكتالةالصلاو.رخآءيشهللا

تناكيتلاةماقتسالاةلاحىلإناسنإلاةداعإوأ،هللاةلادع
ًانمثنوكتنأنكميالو،ةيطخلايفطوقسلالبقمدآل
اذإاهنأرمألايفاملك.هللاابعتمتللةليسووأنارفغلل
ىلعلوصحللاهبمئاقلاطقفئيهتيهف،صالخإبتناك
نمهتسادقوهللاةلادعبلاطمتيفُواذإ،نيزايتمالانيذه
سويلينركعملاحلاتناكامك،ةصاخةيهلإةليسوبهتهج
عوضوميهةليسولاهذهو.)١٠لامعأ(يفهركذدراولا

.ةيلاتلاباوبألايفانثيدح

نارفغلابهتقالعوموصلا-٢

:اهلجأنمسانلاموصييتلاضارغألا-١
ةاضرمءاغتباةينيدةديقعبكسمتللامإنوريثكموصي
،نيكاسملاوءارقفلاىلعاوفطعيىتحعوجلابروعشللوأ،هللا
نيسحتلوأ،مهناوخإنيبةينيدلارهاظملاىلعةظفاحمللوأ

ةديعبضارغألاهذهنكل-اموحنىلعةيحصلامهتلاح
التناكنإةينيدلاةديقعلانأل،دعُبلالكهللاقحنع
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هتسادقيفهللاعمقفاوتلاوةيطخلانمرّرحتلاىلإيدؤت
الةيصخشةفسلفحبصت،ىرخألاةيماسلاةيبدألاهتافصو
نألو.ةصاخءارآوتايرظنبلقعلانحشالإاهللمع
ساسحإلانمدلوتيالنيكاسملاوءارقفلىلعفطعلا
نيريثكَّـنأكلذىلعليلدلاو.ميركلاقلخلانملب،عوجلاب
.كئلوأوأءالؤهبموصلاءانثأيفنولابيالنيمئاصلانم
دعبمهبنولابياملق،هئانثأيفمهيلعًانايحأاوقّدصتنإو
،عوجلابساسحِإلاوهموصلانمضرغلاناكولو.هئاهتنا
لكيفعوجلابنوّسحيمهنأل،ًادبأاوموصينأءارقفللناكامل
نيبةينيدلارهاظملامارتحادرجملموصلانألو،مايألانمموي
ًارهاظتوءايرلب،هللارظنيفًالضفربتعُيالمهرشاعننم
ةقالعهلسيلةيحصلاةلاحلانيسحتنألو.ةقيقحلاريغبانم
لمعيفةيدسجلامهتحصسانلالغتسيامًاريثكذإ،هللااب
ضرغلجألموصينملهللانمباوثالفمثنمو،ةيطخلا
.ةروكذملاضارغألانم

نأنودماعطلانعنوموصينيذللهللالاقكلذلو
يفْمُتْحُنَوْمُتْمُصاَّـَمل«:رشلانعًالوأاوعِلقُي خلٱِرْهَّـشلٱِ

ْ
ِسِمَا

ْمُتْمُصْلَهَف،ًةَنَسَنيِعْبَّـسلٱِهِذَهَكِلَذَو،ِعِباَّـسلٱِرْهَّـشلٱَو
لَكَأاَّـَملَو؟اَنَأِيلًاموَص

ْ
َنيِلِكآلٱُمُتْنَأْمُتْنُكاَمَفَأ،ْمُتِْبَرشاَّـَملَوْمُت

حلٱَءاَضَقاوُضْقٱ...َنيِبِراَّـشلٱُمُتْنَأَو
ْ

ًاناَسْحِإاوُلَمْعٱَو،ِّـَق
اذامل«هنودانينيذلابطاخامك.)٩-٧:٥ايركز(»ًةَْمحَرَو
عذاللالوقلاب،»؟ظحالتملوانسفنأانلّلذ،رظنتملوانمُص
يفْمُكَّـنِإاَه« ِّـلُكِبَو،)مكسفنأل(ًةَّـَرسَمَنوُدِجوُتْمُكِمْوَصِمْوَيِ
ٌمْوَصُنوُكَياَذَهُلْثِمَأ...)مكارجأ(َنوُرِّـخَسُتْمُكِلاَغْشَأ
لَذُيًامْوَي؟ُهُراَتْخَأ

ِّـ
،ُهَسْأَرِةَلَسَألٱَكيِنُْحي،ُهَسْفَنِهيِفُناَسْنِإلٱُل

َحتُشِرْفَيَو
ْ

ًاموَيَوًامْوَصاَذَهيِّـمَسُتْلَه.ًاداَمَرَوًاحْسِمُهَت
.ِّـَّـرشلٱِدوُيُقَّـلَح:ُهُراَتْخَأًامْوَصاَذَهَسْيَلَأ؟ِّـبَّـرلِلًالوُبْقَم
طِإَو،)نيمولظملانع(ِريِّـنلٱِدَقُعَّـكَف

ْ
ملٱَقال

ًاراَرْحَأَنيِقوُحْسَْ
طَقو،)ءايربألا(

ْ
لِلَِرسْكَتْنَأَسْيَلَأ.ٍريِنِّـلُكَع

ْ
،َكَزْبُخِعِئاَج

ملٱَلِخْدُتْنَأَو
-٥٨:٣ءايعشإ(»؟َكِتْيَبَىلِإَنيِهِئاَّـتلٱَنيِكاَسَْ

،لفسأىلإىلدتتةليزهناصغأهلتابن»ةلَسَألا«.)٧
ناكو.ناتكلاعاونأأدرأنمعنصُييذلاشيخلاوهحَسِملاو
نوللابهغبصدعبهنوسبليوأهيلعنوسلجيسانلاضعب
وهفرينلاامأ.هللامامأعاضتالاونزحللةمالعك،دوسألا
ثرحلاءانثأيفناريثلاقُنُعىلععضوتيتلابشخلاةعطق
دابعتسالاولذلاىلعةلالدللًازاجمانهلمعتستو،هريغو

:هنميقيقحلاضرغلاوموصلاةيهام-٢
ىلإعوجرلابو.امءيشنععاطقنالاوه،ةغلموصلا
نععانتمالادرجمسيلهبداريهنأانلحضتيسدقملاباتكلا
نمةدملعانتمالاولب،ماثآلاورورشلاوأ،بارشلاوماعطلا

يفةليوطةدمءاضقنعءرملالغشياملكنعًاضيأنمزلا
مامأهبلقبكسلًاماتًاغرفتمئاصلاغرفتيىتح،هللاةرضح
لجألامإكلذو.ةدملاهذهيفهيلإةجاجلبعرضتلاوهللا
نمصاخشألاضعبصالخوأ،ةيحورلاةايحلايفومنلا
نمكلذريغوأ،ةيلبوأةقيضنمنيرخآذاقنإوأ،ةيطخلا
ًاذإموصلاف.سانلاىلعريخلابدوعتوهللادجمتيتلارومألا
لب،صاخءازجهلنوكيىتحهتاذلًادوصقمًاضرغسيل
نرقيكلذل.لاحلضفأىلعةالصلابمايقللةليسووه
اوماصمهنألسرلانعلَّـجسف،ةالصلابموصلايحولا
جرخيالدينعلاسجنلاحورلانأو،)١٣:٣لامعأ(اولصو
نأبجينينمؤملانأو،)١٧:٢١ىتم(ةالصلاوموصلابالإ
،٨:٢٣ارزع،٧:٥سوثنروك١(ةالصلاوموصللاوغرفتي
.)٢:١٢ليئوي،٩:٣لايناد،١:٤ايمحن

لبًاضرفسيل،ًامامتةالصلالثمةيحيسملايفموصلاف
.هنعءانغتسإلاعيطتسنالًايويحًالمع

:موصلاطورش-٣
انتجاحل،ةيصخشلاانتبغرنمعفادبنوكينأ)أ(بجي

درجملسيلو،سانلانمانريغلوأانلهللانمةكربىلإةساملا
ًاتاقوأسدقملاباتكلاددحيملكلذلو.ةيصووأرمألةعاطلا
)ب(.ًامايصمهرثكأ،هللانمًابرقنينمؤملارثكأو.موصلل
نمدحألودبيالنأبجي،ًاصاخنوكيامدنعموصلا
بسحفهللانيبومئاصلانيبنوكينأبجيلب،سانلا
عتملانمءيشىلإمئاصلاهجتيال)ج(.)١٨-٦:١٦ىتم(
ىلإفارصنالاوأةيملاعلايناغألاىلإعامتسالالثمةيدسجلا
ةراثإىلعلمعتملنإرومألاهذهّنأل،ةيويندلاتايلستلا
عمقفاوتلانعاهدعبتيهف،سفنلايفءاوهألاوتاوهشلا
نأنييقيقحلانينمؤملاىلعبجاولاف.هتسادقيفهللا
نمهريغيفولب،بسحفمايصلاتقويفسيلاهوبّنجتي
.هللاابةيحورلامهتلصلطعتتالىتح،ًاضيأتاقوألا

نوموصيالمهنأبنييحيسملاماهتانأانلحضتيمدقتامم
ضحموه،مهمونتقويفالإةيجوزلاتاقالعلاوماعطلانع
.ءارتفا

بسحموصلابمايقلانعئطاخلازجع-٤
:هللاةئيشم
لوصحلاوهتسراممعيطتسيو،موصلاىنعمكردييذلا

كلاسلاصخشلاسيل:باوجلا،هيلعةبترتملادئاوفلاىلع
ةيقيقحلاةقالعلابًالصأعتمتملاواهنعديعبلالب،ةيطخلايف
نعءازجهللانمديريالصخشلااذهنأامك.هللاعم
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هللاابعتمتينأعيطتسيموصلاةطساوبهنأهيفكيذإ،هموص
.رثكأهمدخيورثكأ

اميفف،قئاقحلاهذهدضهَّـجوُتيتلاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايبيلي

نمصلختلاىلإيدؤيودسجلافعضيموصلا-١
ةايحىلإيماستلاوربصلابيلحتلاىلعدعاسيامك،ةيطخلا
لوبقلاونارفغلاىلإليبسلاوهنوكيكلذل،هللاعمءافَصلا
.ىلاعتهمامأ

نكميىتحيداملادسجلايفتسيلةيطخلاَّـنإ)ا(:درلا
ةدمبارشلاوماعطلانععانتمالاقيرطنعهفاعضإباهبنجت
فلتختال)ًالثم(قراسلاديف.سفنلايفاهنإلب،نمزلانم

قرافلاامنإ،ءيشيفنيمألادينعينامسجلااهبيكرتيف
ةاعارمبهيلإزعوتكلذلو،ةنيمأيناثلاسفنَّـنأوهامهنيب
اممو.ةقرسلابهيلإزعوتةنيمأريغفلوألاسفنامأ،ةنامألا
نولعفيالاوناكنإو،نيمئاصلامظعمَّـنأًاضيأكلذتبثي

اهنوهتشيدقمهنأريغ،اهيلعاوداتعايتلااياطخلارهاظلايف
.اهنيعبةيطخلاوهاذهو،اهنعنوثدحتيواهيفنوركفيو
تناكيتلاةماقتسالاةايحةاطخلاىلإديعيالهدحوموصلاف
هللاابعتمتللمهلهؤياليلاتلابو،ةيطخلايفطوقسلالبقمدآل
.ةيماسلاةيبدألاهتافصيفهعمقفاوتلاوأ

نمًارهظمهتالاحنسحأيفناكنإوموصلا)ب(
هتلادعىلإديعيالهنأريغ،هللامامأللذتلاوعاضتالارهاظم
رثأنأل،اهيلعَدَتْعُيملهنأكاهعمحبصتيتلاةجردلاباهقح
ءيشلاو،دودحاهلسيلهللاةلادعبلاطمو،دودحمموصلا
نوكيالف،دودحهلسيلرمأبلاطميفيالدودحملا
.نارفغلاوحفصلاىلعلوصحللةليسوًاضيأموصلا

صالخإوللذتبموصييذلائطاخلايوتسيله-٢
موصيوأ،موصياليذلاو،هاياطخرفغيوهمحرييكلهللا

؟اهركذقباسلاةيصخشلاضارغألل

ىلإرظنيهللاَّـنأدكؤملانملب،نايوتسيالًاعبط:درلا
،ءيشهتقفشوهللافطعنكل،ةقفشلاوفطعلانيعبلوألا
انلهؤيونارفغلابانليتأييذلاوهموصلاَّـنأبداقتعالاو
هدحويفيالهنأل،موصلاَّـنأذإ.رخآءيشهللاابعتمتلل
نارفغللًانمثنوكينأنكميال،هتسادقوهللاةادعبلاطم
وهف،صالخإبناكاذإهنأرمألايفاملك.هللاابعتمتلاوأ

نأطرشىلع،نيزايتمالانيذهىلعلوصحللهبمئاقلائيهي

ةليسوبهتسادقوهللاةلادعبلاطملءافيإًالوأكانهنوكي
.)١٠لامعأ(سويلينركعملاحلاتناكامك،ةصاخةيهلإ

نارفغلاباهتقالعوةبوتلا-٣

:ةبوتلاةيهام-١
يهلب،بسحفةيطخلالعفىلعمدنلاتسيلةبوتلا
امأ.هيفةبحموهللاًاماركإ،اهنعيلكلافارصنالاًاضيأ
عانتمالاوأ،اهجئاتننمفوخلادرجملةيطخلانععانتمالا

هللارظنيفربتعُيالف،اهئاهتشاواهيفريكفتلاءاقبعماهنع
ةحصللةمدخىلوألاةلاحلايفربتعُيلب،قالطإلاىلعةبوت
.اهلًاليلضتوسفنللًاعادخةيناثلاةلاحلايفو،تاذلاو
نعاوبوتينأبجيمهنإةاطخلانعيحولالاقكلذلو
،هللاىلإاوعجرينأًاضيأولبطقفاذهسيلو،مهاياطخ
لاقامك.)٢٦:٢٠لامعأ(»ِةَبْوَّـتلٱِبُقيِلَتًالاَمْعَأَنيِلِماَع«
ُمُكَلُنوُكَيالَو،ْمُكيِصاَعَمِّـلُكْنَعاوُعِجْرٱَواوُبوُت«:مهل
لَقْمُكِسُفْنَألاوُلَمْعٱَو...ًةَكَلْهَمُمْثِإلٱ

ْ
ًاحوُرَوًاديِدَجاب

.)٣١و١٨:٣٠لايقزح(»ًةَديِدَج

:ةقيقحلاءوضيفانتبوت-٢
دق،هيفةبحموهللاًاماركإةيطخلانعانبُتامهماننأامب

امبو.ًاضيألعفلابنكيملنإ،ركفلاولوقلابًانايحأئطخن
يفهللاعمقفاوتلانمسفنلامرحي،هعونناكًاّيأأطخلاَّـنأ
ةبوتعقاولايفكانهتسيلفًاذإ.ةيماسلاةيبدألاهتافص
.هللامامأانمدحألةلماك

مامألوبقلاونارفغلاةهجنمةبوتلارثأ-٣
:هللا
يتلاةئيهلانملاملانمًاغلبمسلتخاًاناسنإَّـنأضرفنل

،اهيلإغلبملااذهدادسبيضقتةرورضلاتناكو.اهيفلمعي
نألدبنكلو.ةمكاحمللمدُقوهلمعنملصُفالإو
نلعيوهتميرجىلعيكبيذخأ،ركذملاغلبملادادسلىعسي
هبقحلاموحمينأاذههفرصتبعيطتسيلهف،اهنعهتبوت
اذإو.الكًاعبط!هلمعيفءاقبللًالهأحبصيوأ،رزونم
الإ،ىودجنودبهتبوتوهؤاكبنوكيالأ،كلذكرمألاناك
سَلَتخملاغلبملادادسبماقو،ميركناسنإهيلعقفشأاذإ
!؟هنعةباينةروكذملاةئيهلل

ىدعتنةيطخلاباكتراباننأامب:لوقنقسنلااذهىلعو
امهمةبوتلاَّـنأامبو،ًاضيأًانسفنأدسفنوهللاقحىلع
حبصييتلاةجردلابهتيسدقهللاقحىلإديعتالتقدص
هللاقحو،دودحمةبوتلاهذهرثأنأل(هيلعدَتعُيملهنأكاهعم
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هلسيلرمأبلاطميفيالدودحملاءيشلاودودحمريغ
مدآلتناكيتلاةماقتسالاةايحانسوفنىلإديعتوأ،)دودح
ىمسأتغلبامهمةبوتلانأل(ةيطخلايفطوقسلالبق
ةيحانلكيفنيلماكانلعجتال،ةنامألاوصالخإلاتاجرد
نمًانارفغلاننأةبوتلابعيطتسنالكلذل،)يحاونلانم
تيِّـفُواذإالإ،هترضحبعتمتلاوهعمقفاوتلاىلعةردقوأهللا
،ةصاخةيهلإةليسوبانوحننمهتسادقوهتلادعبلاطمًالوأ
.انركذامك

اميفف،قئاقحلاهذهدضهَّـجوُتيتلاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايبيلي

ةحفصءدبيرحلابوأ،ةيقيقحلاةبوتلانوكتالفيك-١
!؟اياطخلانمىضمامعحفصللةليسو،ةايحلايفةديدج

لكيفةيطخلانعةيقيقحةبوتناسنإباتاذإ:درلا
ناسنِإلاىلعرذعتملانماذهناكنإو(اهرهاظمنمرهظم
لعفدقنوكيالهنإف،)انركذامك،هتاذءاقلتنمهبمايقلا
نكميًاليمجىتأدقنوكياليرحلابوأ،هيلعبجياممرثكأ
ىسنيدقًاقح.ةيضاملاهاياطخنعًاضيوعتنوكينأ
الهللانكل،ًاضيأسانلااهاسنيدقو،اياطخلاهذهناسنإلا
كلذلو.همامأرضاحلبقتسملاورضاحلاويضاملاف،اهاسني
طَيُهللاٱ«ميكحلالاق

ْ
.)٣:١٥ةعماج(»ىَضَمْدَقاَمُبُل

نمىضمامعحفصللةيفاكتسيل،اهنأشناكامهمةبوتلا
نأضرفنل،امدحىلإةقيقحلاهذهحاضيِإلو-اياطخ
نكلو،اهباكترادعبهتميرجنعباتهركذقباسلافظوملا
اهيفامفشتكاوهرتافدشتفمصحف،نمزلانمةدمدعب
زوجيالوهلمعيفًايمأفظوملااذهربتعيلهف،سالتخانم
نأبفظوملارذتعااذإو.الكًاعبط:باوجلا؟هتبقاعم
كلذدعبًانيمأناكهنأو،ةليوطةدمنمثدحسالتخالا

ًاعبط؟هتءاربررقيوهراذتعاشتفملالبقيلهف،ةنامألالك
اياطخلاىلإةبسنلابهللامامأانتهجنملاحلااذكهو.الك
ةيطخلمعننأنوداهدعبانشعاننأضرفىلع،ةفلاسلا

.قالطالاىلع

اوباتواوماصامدنعىونينلهأنعهللاحفصيملأ-٢
ةليسولايهةبوتلانوكتالفيكف،)١٠-٣:٥نانوي(
!؟هللامامألوبقلاونارفغلل

ىلإمهبيرقتىونينلهأنعحفصلاضرغنكيمل:درلا
لب،دبألاىلإهعماهبنوقفاوتيةيحورةعيبطمهءاطعإوأهللا

نمحضتيامك(حفصلااذهنمريخألاولوألاضرغلاناك

نأًاعمزمهللاناكيتلاةثراكلاعفرطقفوه،)نانويرفس
فلساميفانركذدقو-مهماثآةحادفببسبمهيلعاهّبصي
نأمهبولقلكبهنمنوبلطيامدنعةاطخللعمسيهللانأ
.امةقيضنممهيجني

هتاضرمءاغتبابوتينمهللادنعيوتسيله-٣
ىلعبوتيالوأ،ةيصخشضارغألبوتينمو،ىلاعت
!؟قالطِإلا

فطعيهللانأدكؤملانملب،نايوتسيالًاعبط:درلا
متاذإ،هيدللوبقلاونارفغلللاجملاهمامأحتفيولوألاىلع
ةليسوبناسنِإلااذهةهجنمهتسادقوهتلادعبلاطمءافيإ
وهفوؤرميحروهامردقبهللانأل،انركذامكةصاخةيهلإ

.سودقلداع

نارفغلاباهتقالعوةقَّـدصلا-٤

يفةحلاصلالامعألاوةقدصلادودح-١
:ةيحيسملا
لامعأللنييحيسملانحنهمدقننأبجييذلاغلبملانإ
النأبجي،لامنمهبسكنامرشُعنعدزيملنإ،ةيريخلا
لاقكلذلو.)٥:٢٠ىتم،١٢:١٧ةينثت(لاحبهنعلقي
١(عيزوتلايفءامرك،ءاطعلايفءايخسأاونوك:انليحولا
حالصلاوريخلالمعنوكينأبجيو.)٦:١٨سواثوميت
ىلإىتح)٥:١٥يكينولاست١(سانلاعيمجىلإًاهَّـجوم
طَأَفَكُوُّدَعَعاَجْنِإَف«:يحولالاقدقف.مهنمءادعألا

ْ
.ُهْمِع

اوُّبِحَأ«لاقامك،)١٢:٢٠ةيمور(»هِقْسٱَفَشِطَعْنِإَو
:٥ىتم(»ْمُكيِضِغْبُمَىلِإاوُنِسْحَأ.ْمُكيِنِعالاوُكِراَب.ْمُكَءاَدْعَأ
٤٤(.

:هللارظنيفةقدصلا-٢
موهفملايفةحلاصلالامعألانماهريغوةقدصلاتسيل
اهنععانتمالاوأاهنايتإءرمللزوجيةيرايتخاًالامعأيحيسملا
ءيشبىّحضاذإهللادنعلضفهلنوكيىتح،هتدارِإلًاعبت

الإوهبمايقلاهيلعمتحتيبجاويهلب،اهبمايقلاليبسيف
ناسنإبكترااذإف.لوألابابلايفانبَّـرمامكًابنذمربُتعا

ال،ًاحلاصًالمعلمعوأةقدصكلذدعبمدقمثةيطخ
يتلاةيطخلانعًاضيوعتهرابتعانكميًاليمجلمعدقنوكي
يحولالاقكلذل.نارفغلاوحفصلاقحتسيىتح،اهبكترا
لَعَفىَتَم«انل

ْ
:اوُلوُقَف)حالصلاوريخلانم(ِهِبْمُتْرِمُأاَمَّـلُكْمُت

لِمَعاَمَّـنِإاَنَّـنَأل.َنوُلاَّـطَبٌديِبَعاَنَّـنِإ
ْ
اَنْيَلَعُِبَجيَناَكاَماَن

لامعألاوةقدصلاتناكولو.)١٧:١٠اقول(»)بسحف(
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طقفمهنارفغلابنوعتمتينيذلاناكل،اياطخلارفغتةحلاصلا
اذهو،لامعألاهذهبمايقلاىلعةردقلامهلنموءاينغألا
.قالطإلاىلعلوقعمبسيل

،انيديأنيبيذلالاملايفلضفلابحاص-٣
:اهبموقنيتلاةحلاصلالامعألايفو
يتلاةحصلاوانيديأنيبيذلالاملاَّـنأكلذىلإفضأ

نمامهلبانلًاكلمعقاولايفتسيل،انتايحيفاهبعتمتن
نمانتدالوب)ًالثم(حمسدقناكولهنأل.انيلعهللالضف
،ةلاضُعةيصعتسمضارمأبانتباصإوأ،ةلهاجةريقفتالئاع
مايقلانعنيزجاعنيدَعقموأنيمدعمءارقفنآلااَّـنكل
اننإفكلذل.انسنجينبنمنيريثكلثملامعألانملمعب
وأ،انيديأنيبيذلالاملانمًائيشءارقفلليطعنامدنع
،ةحلاصلالامعألانملمعيأبمايقلايفانتحصمدختسن

هللاانيدسأدقنوكنوأاندنعنمءيشبانيَّـحضدقنوكنال
.ًاباوثهنعقحتسنًاليمج

،ةنيمثلاةقيقحلاهذههلاجرووهيبنلادوادكردأدقو
،ةيبهذلاتاهينجلانمًارايلملداعياماومدقنأدعبكلذلو
َوُهْنَمَواَنَأْنَمْنِكٰلَو«هللادوادلاق،لكيهلاءانبلجأل
انسفنأنمموقننأيأ(َعَّـَربتَنْنَأُعيِطَتْسَنىَّـتَحيِبْعَش
جلٱَكْنِمَّـنَأل،اَذَكٰه)لمعب

ْ
اَُّهيَأ!َكاَنْيَطْعَأَكِدَيْنِمَوَعيَِم

ٰهلِإُّبَّـرلٱ
ُ
ًتْيَبَكَلَيِنْبَنِلاَهاَنْأَّـيَهيِتَّـلٱِةَوْرَّـثلٱِهِذٰهُّلُك،اَن

لٱَكَلَو،َكِدَيْنِمَيِهاَمَّـنِإَكِسْدُقِمْسال
ْ
:٢٩رابخأ١(»ُّلُك

ُمِدَْخيَناَكْنِإ«هدعبنملوسرلاسرطبلاقامك،)١٦و١٤
.)٤:١١سرطب١(»ُهللاٱاَهُحَنْمَيٍةَوُّقْنِمُهَّـنَأَكَفٌدَحَأ

لامعألاوةقدصلايفةنماكلابويعلا-٤
:ةحلاصلا
ةحلاصلالامعألاوةقدصلاَّـنأانمامأانعضواذإاننأامك

لخبلاميثارجبةثولمنوكتامًاريثك،ةاطخلااهبموقييتلا
وأهللانمءازجيفةبغرلاوأ،يهابتلاورخفلاوأ،ريتقتلاو
ةدئاسلاةدسافلاةيرشبلاةعيبطلانماهرودببسب،سانلا

ةءولممةحلاصلالامعألاوةقدصلاهذهنأانلحضتا،مهيلع
يقيقححالصلكنماهدرجييذلارمألا،ةددعتمصئاقنب
هذهةرميبنلاءايعشإكردأدقو.اهيفىقبينأنكمي
،ٍسِجَنَكاَنُّلُكاَنِْرصْدَقَو«:ًالئاقخرصف،هللارونيفةقيقحلا
»)بسحفانرشلامعأسيلو(اَنِّـرِبِلاَمْعَأُّلُكٍةَّـدِعِبْوَثَكَو
،ثمطلابخطلملابوثلاوهةّدِعلابوث.)٦٤:٦ءايعشإ(
.ةيدوهيلاةعيرشلايفسجنوهو

نكل،نيريثكلاكاردإقوفومستةقيقحلاهذهتناكنإو
امكاهوكردينأاوعاطتساتقتراومهسوفنتمسنم
ةيدوجولادئاردراجكريكلاقًالثمف.يبنلااذهاهكردأ
نارفغىلإجاتحي،اهّرشألثمانلامعألضفأنإ«:ةيحورلا
ىلإانعلطتاذإ:لوقنامدحىلإةقيقحلاهذهحاضيإلو.»هللا

اذإنكل.امةراذقاهيفىرنالدق،ةلوسغمتاورضخ
ميثارجلافالآاهيفىرنبوكسركيملاةسدعتحتاهانعضو
اننإف،اهبموقنيتلاةحلاصلالامعألاةهجنملاحلااذكهو-
صئاقنلانمريثكلااهيفىريهللانأريغ،ةبيطاهارنانكنإو
ودبتقلطملاهلامكءوضيفف،كلذيفةبارغالو.بويعلاو
ىقمحمهسفنأةكئالملاودبيو،ةرهاطريغاهسفنءامسلا
!!)٤:١٨بويأ(

:دراجكريكنيروسنعةيحيضوتةركذم

َربتعُيو،١٨١٣ةنسكرامنادلايففوسليفلااذهدلُو
ًاريكفتمهرثكأو،ثيدحلارصعلايفسفنلاءاملعرهشأنم

ينُعلب،ًانيعمًايفسلفًايأرعدتبيملوهو.ةيحورلارومألايف
هللانأ)١(هئارآمهأنمو.يرظنلانمرثكأيلعفلادوجولاب

همامأناسنإلافقواذإالإ،ناسنإلاىلعهتفرعمبقرشيال
هتعيبطداسففرعو،حالصلابءاعداوعُّنصتلكنمًادرجم
سيليحورلاقحلانإ)٢(.هرظتنييذلابعرملاريصملاو
رابتخالابدَّـيؤملايلمعلاقحلاوهلب،يرظنلاقحلاوه
ىلعبجيكلذل.هسفبهنمثءرملاعفدييذلاو،يصخشلا

،ةفرشلاوأةذفانلانمهيلإعلطتلابيفتكيالنأقحلابلاط
هسفنجزتمتىتح،هباكريفريسيوقيرطلاىلإلزنينألب
لاوقألًاحيحصًاريسفتربتعُتءارآلاهذهو.جازتمالالكهب
.ةيحورلاةايحلانعسدقملاباتكلا

ةهجنمةحلاصلالامعألاوةقدصلارثأ-٥
:هللاابعتمتلاونارفغلا
اممداخهيلعىَّـدعتًاليبنًاميظعًاكلمَّـنأضرفنل

ًالماحمداخلااذههيلإمدقتكلذدعبو،ةعينشةناهإهناهأو
نأاهدحوةيدهلاهذهعيطتستلهف،ةنيمثةيدههدييف
هلعجتوأ؟ةناهإنمهقحلامليبنلاميظعلاكلملانعوحمت
.الكوالكًاعبط؟هترضحىلإهّبرقيوروكذملامداخلابّرسُي
ةحلاصلالامعألاوةقدصلانألًارظن:لوقنقسنلااذهىلعو
لكنمةيلاختناكنإىتح(ةاطخلاضعباهبموقييتلا
ةجردلابهتيسدقهللاقحىلإديعتنأعيطتستال،)بويعلا
لامعألاهذهنأل(هيلعدَتعُيملهنأكاهعمحبصييتلا
ءايشألاو،هردقلّدحالهللاّقحو،اهردقيفةدودحم
وأ،)هردقلدحالرمأبلاطميفتالاهردقيفةدودحملا
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الاهنأل(هلامكوهتسادقيفهللاعمقفاوتللةاطخلالهؤت
مدآلتناكيتلاةماقتسالاةايحىلإمهديعتنأعيطتست
هذهنوكتنأنكميالكلذل،)ةيطخلايفطوقسلالبق
.هللاابعتمتلاوأنارفغللًانمثاهدحولامعألا

ىلعنوكبياوناكف،ةقيقحلاهذهءايبنألاكردأدقو
اوناكيتلاةريثكلاةحلاصلالامعألانممغرلابمهاياطخ
بّوذيوهعومدبهريرسمّوعيناكيبنلادوادف.اهبنوموقي
ِّـمَغلٱَنِمْتَفَسَخ«:لوقيو،)٦:٦رومزم(ةليللكهشارف
طَبَوِيسْفَن.يِنْيَع

ْ
حلٱِبْتَيِنَفْدَقِيتاَيَحَّـنَأل.يِن

ْ
يِنيِنِسَوِنُْز

يِريِفَزْنِميِماَظِعْتَيِلَب«و.)٣١:٩،١٠رومزم(»ِدُّهَنَّـتلٱِب
لٱ
ْ
يفْتَسْيَل«)٣٢:٣رومزم(،و»ُهَّـلُكَمْوَي ٌةَّـحِصيِدَسَجِ
يفْتَسْيَل.َكِبَضَغِةَهِجْنِم ِةَهِجْنِمٌةَمالَسيِماَظِعِ
ٍليِقَثٍلْمِحَك.ِيسْأَرَقْوَفْتَمَطْدَقيِماَثآَّـنَأل.يِتَّـيِطَخ
ممَلَقْثَأ ِةَهِجْنِمِيبَْرضُُربُحْتَحاَق،ْتَنَتْنَأْدَق٥.ُلِمَتْحَأاَّـِ

يه)ءابلاوءاحلامضب(ربحلا()٥-٣٨:٣رومزم(»يِتَقاََمح
نماهراثآلوزتال،تيفُشنإويتلاةقيمعلاحورجلا
.)مسجلا

،ةقباسلاقئاقحلادضهَّـجوُييذلاضارتعالاامأ
:هيلعدرلابًابوحصمهنايبيلياميفف

ءاغتباةحلاصلالامعألابموقييذلائطاخلايوتسيله
اهبموقيالوأ،ةيصخشضارغألاهبموقييذلاو،هللاةاضرم
.ًاقالطإ

نأنكميالهتلادعلهللانأل،نايوتسيالًاعبط:درلا
دباللب،هتاضرمءاغتباناسنإاهبموقيريخلانمةرذلمهي
سنجنمنوكيءازجلانأامبنكل.ًاريخاهنعهيزاجينأ
ةيداملاتامدخلاوألاملللاجمةيدبألايفسيلو،لمعلا
كانههللامهئفاكيىتحرضاحلاملاعلايفسانلااهبموقييتلا
نولمعيونوقدصتينيذلاةاطخلافكلذل،اولعفاملثمب
ملاعلايفهللامهئفاكي،هللاةاضرمءاغتباةحلاصًالامعأ
،مهتورثنمًالثمديزيف.مهلامعأعوننمءازجبرضاحلا
.اهلنوضرعتييتلاتاقيضلانمةاجنلالبسمهلئيهيو
ةعيبطبنونوكيفوس،رضاحلاملاعلانممهلاقتنادنعنكل
ةقدصلانأل.ةاطخلانممهريغلثمهللانعًاديعبلاحلا
الو،هللاةلادعبلاطماهتاذيفيفتالةحلاصلالامعألاو
يفهعمقفاوتللمهلهؤتةيحورةعيبطباهبنيمئاقلاّدمت
.فلساميفانركذامك،ىرخألاةيبدألاهتافصوهتسادق

ةيطخلانوتقمي،ريخلالامعأبمهمايقعم،نيذلاامأ
مهيلإهجتيهنإف،اهنممهصلخيلللذتبهللاىلإنوعرضتيو
نارفغلاىلعلوصحللليبسلامهلئيهيو،فطعلكب
ةليسوبهتسادقوهتلادعبلاطمتيفوذإ،هصخشبعتمتلاو
.هركذقباسلاسويلينركعملاحلاتناكامك،ةصاخ

نارفغلاباهتقالعوةعافشلا-٥

:هللامامأةعافشلاىلعءايبنألاةردقمدع-١
نممهريغنملضفأاوناكنإوءايبنألاءالؤهنأامب
،لعفلابنكيملنإ،مهلثمةاطخمهتاوذيفمهنأريغ،سانلا
نممهنإفكلذل،لوألابابلايفانركذامكركفلاولوقلابف
امك،ةيماسلاهتافصيفهللاعمنوقفاوتيالمهسفنأءاقلت
هصاصقةلئاطتحتيتاذلامهقاقحتساةهجنمنوعقي
نمٍدحأصالخلجألاوعَّـفشتينأنوعيطتسيالف،يدبألا
مهسفنأمهنأل،هللاعمدوجوللهليهأتوأهاياطخصاصق
نأهنالعإبسدقملاباتكلاو.كاذواذهىلإنوجاتحي
دصقيال)٧:٢٠ةعماج(سانلايقابلثمةاطخنسيدقلا
مهيلعدمتعيالىتحمهرمأةقيقحنلعيلب،مهبريهشتلا
.اهجئاتنوةيطخلانمصالخلارمأيفدحأ

:هللاىدلةعافشلاىلعةكئالملاةردقمدع-٢
،ةرهاطةيماستانئاكانرظنيفاوناكنإوةكئالملاَّـنأامك
لاقدقف.لامكلايلكلاهللارظنيفكلذكاوسيلمهنكل
.)٤:١٨بويأ(ةقامحةكئالملاىلإبسنيىلاعتهنإيحولا
تانئاكلاو،ةدودحمتانئاكةكئالملانأكلذىلإانفضأاذإف
ريغهتسادقوهللاةلادعبلاطميفتنأعيطتستالةدودحملا
)ةعافشمهلتناكنإ(ةكئالملاةعافشنأانكردأ،ةدودحملا

كلذىلإليبسالهنأل،هللاىلإانبرقتوأنارفغلاانلبلجتال
.هتسدقوهتلادعبلاطمءافيإدعبالإ

،ةقباسلاقئاقحلادضهَّـجوُتيتلاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايبيلياميفف

هللادارأاذاملف،يدُجتالنيسيدقلاةعافشتناكاذإ-١
ول،ةرومعومودسيفاوناكنيذلارارشألانعةرموفعينأ
؟)١٨:٣٢نيوكت(راربأةرشعمهنيبناك

،ةيطخلانمنولاخصاخشأ،انهراربألابدارُيال:درلا
نأةقاطلادهجنولواحيوهللانوفاخياوناكصاخشألب
نعةيرافكلاحئابذلاهلنومدقياوناكامك،هاياصوباولمعي
،لوألابابلايفةراشإلاتقبسامك،اهنوتأييتلااياطخلا

حيسملاةرافكموزلنارفغلاىلعلوصحللةيرشبلاقرطلا:يناثلابابلا
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نأكشالو.يلاتلابابلايفليصفتابحضَّـتيسامكو
اذهَّـنأًاضيأكشالنكل،هللاىدلًاصاخًاماقمنيسيدقلل
انعمأاذإف.هتسادقوهتلادعبلاطمىلعىغطيالماقملا
راربألاضعبدوجوَّـنأىرنةرومعومودسةثداحيفرظنلا
اوناكنيذلاررشألانعيدبألاصاصقلاعفرلنكيمل،اهيف
يفهللاعمقفاوتللمهئِّـيهتةيحورةعيبطمهحنميلوأ،مهعم
عفريلناكلب،دبألاىلإةيماسلاةيبدألاهتافصوهتسادق
هثودحنكمملانماذهو،ًايويندًايتقوًاصاصقطقفمهنع
.ةالصلانعانثيدحيفانركذامك

نأانلحضتي،سدقملاباتكلايفىرخأعضاومنمو
اذهلثمنمرارشألايمحيالملاعلايفراربألادوجو
:لاقف.هللامامأحفطدقمهرشلايكمناكاذإ،صاصقلا
اَهْيَلَعيِدَيُتدَدَمَف،ًةَناَيِخْتَناَخَوٌضْرَأَّـَيلِإْتَأَطْخَأْنِإ«
َهلُتَْرسَكَو

َ
خلٱَماَوِقا

ْ
لَسْرَأَو،ِزُْب

ْ
جلٱاَهْيَلَعُت

ْ
اَهْنِمُتْعَطَقَو،َعُو

حلٱَوَناَسْنِإلٱ
ْ
ٌحوُن:ُةَثالَّـثلٱُلاَجِّـرلٱِءالُؤَهاَهيِفَناَكَو،َناَوََي

لَُخياَمنِّـإْمَُّـهنِإَف،ُبوُّيَأَوُلآيِناَدَو
ِّـ

)بسحف(ْمُهَسُفْنَأَنوُص
.)١٤:١٣،١٤لايقزح(»ْمِهِّـِربِب

سيدقكانهسيلهنإف،ةيدبألاةهجنملاحلااذكهو
هتناكمساسأىلع،لقنينأعيطتسي،هنأشناكامهم
ىفكو.سودرفلاىلإةيواهلانمًائطاخ،هللاىدلةيماسلا

ضرألاىلعشاعيذلاينغلالجرلاَّـنأًاليلدكلذىلع
نينمؤملاابأميهاربإةيواهلايوهوىدانامل،هللانعًاديعب
َفَرَطَّـلُبَيِلَرَزاَعِلْلِسْرَأَو،يِنَْمحْرٱُميِهاَرْبِإِيبَأاَي«:هلًالئاق
يفٌبَّـذَعُمِّـينَأل،ِيناَسِلَدِّـَربُيَوٍءاَمِبِهِعَبْصِإ َلاَقَف.ِبيِهَّـللٱاَذٰهِ
يفَكِتَاْريَخَتْيَفْوَتْسٱَكَّـنَأْرُكْذٱيِنْبٱاَي:ُميِهارْبِإ ،َكِتاَيَحِ
لٱُرَزاَعِلَكِلٰذَكَو

ْ
.ُبَّـذَعَتَتَتْنَأَوىَزَّـعَتَيَوُهَنآلٱَو.اَيالَب

لُكاَذٰهَقْوَفَو
ِّـ
َّـنِإىَّـتَح،ْتَتبْثُأْدَقٌةَميِظَعٌةَوُّهْمُكَنْيَبَواَنَنْيَبِه

لٱَنوُديِرُيَنيِذَّـلٱ
ْ
َنيِذَّـلٱالَو،َنوُرِدْقَيالْمُكْيَلِإاَنُهٰهْنِمَروُبُع

.)٢٦-١٦:٢٤اقول(»...اَنْيَلِإَنوُزاَتَْجيَكاَنُهْنِم

لثممهلامعأومهتعيبطبةاطخنوسيدقلاناكنإ-٢
نمؤنامكهيلإمهبرقومهلهللارفغفيكف،سانلانممهريغ

!؟ًاعيمج

هتسادقوهللاةلادعبلاطمءافيإمتهنأكشال:درلا
هبناجنم،ةصاخةليسوبمهتهجنماهلدحاليتلا
مهاوقتلكبنوعيطتسيالمهنأل،مهبناجنمًاعبطتسيلو
ةجردلابهتماركهللاقحىلإاوديعينأةحلاصلامهلامعأو
مهسفنأىلإاوديعيوأ،هيلعَدتعُيملهنأكاهعمحبصييتلا

.ةيطخلايفطوقسلالبقمدآاهيلعناكيتلاةماقتسالاةايح

نمنيسيدقلاءالؤههللاصّلخاهساسأىلعيتلاةليسولاو
صلخياهساسأىلعيتلايه،مهاياطخجئاتنومهاياطخ
باوبألانمحضتيسامك،ناكمونامزلكيفةاطخلالك
.هللاءاشنإةيتآلا

نيبواننيبعيفشدجويالأ،كلذكرمألاناكاذإ-٣
؟هللا

ندلنمّنيعم،ماحميرحلابوأعيفشكانهمعن:درلا
هتبحمهبلطتتاماذهنأل،هنيبواننيبفوقولاىلعرداق،هللا
وأعيفشلااذهوهنمفرعننألبقنكل.انيلعهفطعوانل
اياطخبكترادقناسنإناكاذإ:انسفنألأسنل،يماحملا
يذلاربلالكلمعيملهسفنتقولايفو،ةدحاوةيطخوأ
بلاطمبةطاحإلانعًازجاعهتعيبطبناكو،هبهللارمأ

نعًازجاعناكةيعبتلابو،اهلّدحاليتلاهتسادقوهللاةلادع
.الكًاعبط؟هتعافشهللالبقينأنكميلهف،ًاعيمجاهئافيإ

بجيةعافشلابريدجلاّنأانكردأ،كلذكرمألاناكاذإو
يفو،قالطإلاىلعةيطخةيألمعيملًاصخشنوكينأ
امك.لامكلالكربلاةهجنمًالماكنوكيهسفنتقولا
هللاةلادعبلاطمبةطاحإلاىلعًارداقنوكينأبجي
،ًاعيمجاهئافيإىلعًاضيأًارداقو،اهلّدحاليتلاهتسادقو
ايصخشلااذهوهنمف.ًامامتهللايضرُتيتلاةجردلاب
؟ىرت

.ناعمإبيلاتلابابلاأرقا،لاؤسلااذهىلعةباجِإلل

يهلِإلاقيرطلاوأءادفلا:ثلاثلابابلا
نارفغلل

ضيوعتلاوأءادفلاةرورض-١

متاذإالإهللاابعتمتلاوأنارفغلاىلعلوصحللليبسال
فلسامكامةليسوبهتسادقوهتلادعبلاطمءافيإًالوأ
نكلاهنوكرديوأ،ةقيقحلاهذهنوكرديالنيذلانكل.هركذ
نوحيري،اهمامتإةيفيكبمهتفرعممدعلاهنعنوضاغتي
ىلإرمألاكرتب،هللاابعتمتلاونارفغلاةهجنممهرئامض
نمؤنو،زازتعالالكهللاةمحربزتعنانكنإونحنو.هتمحر
ةليفكلايهاهدحواهنأو،قالطإلاىلعاهلدحالهنأ
دامتعالانوكياليكلنكل،نارفغلاوحفصلابانيلإنايتإلاب
قحلاىلعلب،مشعلاوألمألادرجمىلعًاسسؤماهيلع
:لوقنعقاولاو

حيسملاةرافكموزلنارفغلليهلِإلاقيرطلاوأءادفلا:ثلاثلابابلا
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ةمحرلابروهشمضاقىلإتعفُرةيضقَّـنأضرفنل
لهف،قحيفطّرفيالولدعلاسّدقيكلذىلإهنكل،ةفأرلاو
فوسيضاقلااذهنأبهَسفننِئْمطُينأبنذمللزوجي
عيقوتبىضريالفوؤرلاميحرلاهبلقنألهتحاسئربي
قسنلااذهىلعو.الًاعبط)باوجلا(؟هيلعةينوناقلاةبوقعلا
لداعوهفوؤرميحرهنأامكهللاَّـنأامب:لوقنًامامت
هيلعوهامبانسوفننِئْمَطُننأزوجيالًاذإ،ًاضيأسودقو
عتمتللانلهؤتيتلاةليسولافرعننألبق،ةفأروةمحرنم
يهامف،هتسادقوهتلادعبلاطمبفاحجإلانوداهب
؟ىرتايةليسولا

ةبوتلاوموصلاوةالصلابعيطتسنالاننأامب:باوجلا
يتلاهتسادقوهللاةلادعبلاطميفننأةحلاصلالامعألاو
الهتسادقوهللاةلادعنأامبىرخأةيحاننمو.اهلدحال
قلطملاهلامكلكلذو،هتبحموهتمحرنعءيشيفنالقت
لاجمكانهناكنإًاذإ.انركذامكاعمهتافصلكقفاوتو
نوكينأدكؤملانمو(هللامامألوبقلاونارفغلابعتمتلل
الهللايفةبحملاوةمحرلايتفصنأل،امهبعتمتلللاجمكانه
،ضيوعتلاوأءادفلانمدبال،)لمعالبانوكتنأنكمي
ةطساوبهتسادقوهللاةلادعبلاطمءافيإنمدباليرحلابوأ
اذهنمًاعبطمزلتسيبلاطملاهذهءافيإو.انعًاضوعنئاك
ببسبهقحتسنيذلاصاصقلاهسفنىلعلبقينأنئاكلا

ةعيبطًاضيأانبهينأو،هللاةلادعبلاطملًاذيفنتاناياطخ
ةيماسلاةيبدألاهتافصيفهللاعمقفاوتللًالهأانلعجتةيحور
.هتسادقبلاطملًاذيفنت

دعبداقحألاةلازإوةيضرتلاوهفةيربعلاةغللايفءادفلاامأ
نودبسيلوذاقنإلاوهةيبرعلاةغللايفو.ضيوعتلاعفد
هذهنوكتدقو،ةمزاللاةيحضتلاميدقتدعبلب،لباقم
طيحملاسوماقلايفءاجدقف،لامريغوأًالامةيحضتلا
.ةيناثهارتشادقنوكيّمثنمو،هذقنأفًائيشعفديأ»هادف«
)١(:رومأةعبرأءادفلابدارُيفةيبوروألاتاغللايفامأ
)٣(ريسألاحارسقالطإ)٢(هيلعىَدتعُملافرشلادادرتسا
وأةمزأنمصخشذاقنإ)٤(نوهرملاءيشلاةداعتسا
.امدوهجموأةيحضتةطساوبكلذلكو.توم

اميفف،ةقيقحلاهذهدضهَّـجوتيتلاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايبيلي

نيناوقبدَّـيقم،قباسلالثملايفهركذدراولايضاقلا-١
لكنوبقاريءاسؤرهلكلذنعًالضف،اهقيبطتهيلعبجي

،ءاسؤرهلمعبقاريالونيناوقبديقتيالهللانكل.هماكحأ
.اهدحوهتمحرنمعفادبهيلإانبرقيوانعحفصينأهلكلذل

ٌدحأبقاريالونيناوقبدّيقتيالهللاناكنإو:درلا
لمعيأبمايقلانعههّزنييذلايتاذلاهلامكهلنكل،هلمع
نأعيطتسيهللانإًاقح..هتسادقوهتلادععمقفتيال
هصاوخىّدعتتالهذههتعاطتسانكل،ءيشلكلمعي
)اهلّدحاليتلاهتردقعم(عيطتسيالهلامكلهنأل،ةيتاذلا
ال)ًالثم(وهف.صاوخلاهذهعمضراعتيًالمعلمعينأ
ةماقتسالاوقدصلانأل،ًاركاموأًابذاكنوكينأعيطتسي
ًالهاستمنوكينأعيطتسيالكلذكو.هيفناتتباثناتفص
ًاضيأناتتباثناتفصةنامألاوةلادعلانأل،رشلاعمًانواهتموأ
ةطساوبهتسادقوهللاةلادعبلاطمءافيإنمدبالف.هيف
ىلإديعُي،ةمهملاهذهبمايقلاىلعًارداقنوكيانعًاضوعنئاك
،هيلعَدَتْعُيملهنأكاهعمنوكييتلاةجردلابهتيسدقهللاقح
هللاعمقفاوتلاةلاحىلإانبومستةيحورةايحانيطعينأو

مايقلاىلعنيرداقريغنحناملاط،ةيماسلاعبرألاهتافصيف
.انلنارفغالفالإو،نيلمعلانيذهب

الأعيطتسي)ًالثم(ناسنإلانأهيلإةراشإلاردجتاممو
لدتىلوألاةرابعلاف.بذكينأعيطتسيالفهللاامأ،بذكي
ةلاحتساىلعلدتفةيناثلاامأ،بذكلامدعىلعةردقلاىلع
ىلعقلطملاهُّزنتلاىلعلدتيرحلابو،بذكلاىلإءاجتلالا
.هاوسنودهللاابقيليامذهو،بذكلا

نعضيوعتلابءيربنئاكموقينأةلادعلانمله-٢
؟نيبنذملادحأاياطخ

ًانوناقهلّقحييذلاوهءيربلانأنعًالضف:درلا
ضيوعتلانوعيطتسيالءالؤهنأل،نيبنذملانعضيوعتلا

موقينمىلإنوجاتحيمهتاوذيفمهنأل،مهريظننيبنذمنع
:لوقن،مهبونذنعضيوعتلاب

املاط،هتينوناقبةلادعلادهشتميلسأدبمةباينلاأدبمنإ
.ةباينلابلاطمبمايقلاىلعًاقفاوموًارداقبئانلاناك
،امةيضقيفهسفننععافدلاعيطتسياليذلاصخشلاف
اذهيفةمكحملاعنامتالو،هنععافدللًاينوناقًابئانبختني
.هبمزلتلبفرصتلا

وأبئانلاموقيهنْيَددادسنعزجعييذلانيدملاو
هنيدنمنيدملاصلخيكلذبو،هنعةباينهدادسبنماضلا
لضافلابألاو.ةلادعلامامأةيلوئسمنمهيلعبترتيامو

حيسملاةرافكموزلنارفغلليهلِإلاقيرطلاوأءادفلا:ثلاثلابابلا

٣١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



يدنجلاو.مهنعًاضوعهئانبأءاطخأجئاتنهسفنيفلمحتي
نمسيلو.هنطووهلهأنعةيدفهسفنلذبيلسابلا
ديشنومهلّجبنًاعيمجاننألب،ءالؤهنمدحاوىلعضرتعي
.مهلامعأب

هللاةلادعبلاطمءافيإنعًاعيمجانزجعسيلأ-٣
نأنود،هيلإانبيرقتوانعوفعللهوعديًايفاكًارربمهتسادقو
ال،انعًاضوعبلاطملاهذهيفينئاكنعثحبلابانمزلي

؟هيلعروثعلاانيلعرذعتملانمناكاذإاميس

ءافيإنعانزجعدرجملهيلإانبّرقوانعهللاافعاذإ:درلا
بلاطملانعلزانتدقنوكي،هتسادقوهتلادعبلاطم
مايقلاىلعمَغرُينأهللااشاحهنأامبو.ًارطضمةروكذملا
نمّرفمالكلذل،هتسادقوأهتلادععمضراعتيلمعب
نئاكةطساوبوأانتطساوبهتسادقوهللاةلادعبلاطمءافيإ
امك،قالطِإلاىلعانلصالخالفالإو،انعًاضوعرخآ
.فلساميفانركذ

مهمزلُننأنودانيلإنيئيسملانعحفصنامًاريثك-٤
؟انمةقفشوأًافطعلقأهللانوكيلهف،امضيوعتب

نيبوانعمهللاةلماعمنيبةنراقملازوجتال)ا(:درلا
انرثأتتحتحفصنةراتاننأل،رخآلاضعبللانضعبةلماعم
،حفصللفاكرربمكانهنوكينأنودةيرشبلاانفطاوعب
نوكينأنودةيصخشلاانحلاصمبانرثأتتحتبقاعنةراتو
انيلإنيئيسملانعحفصنامًاريثكو.ةوقعللفاكرربمكانه
ببسبوأ،اهبانرثأتةجردطوبهلوأمهتءاسِإلاننايسنببسب

انعسانلاحفصينأيفةينطابلاانتبغروانصئاقنبانروعش
ىسنيالهنأنعًالضففهللاامأ.مهيلإنحنئطخنامدنع
قفاوتو،ةهجنمقلطملهلامكببسبهنإف،ريغتيالو،ًائيش
نوكينأنكميال،ىرخأةهجنمًاعمهتافصلك
وأ.حفصلاةلاحيفةلادعلانودةمحرلاةاعارمبًالهاستم
لب،ةبوقعلاةلاحيفةمحرلانودةلادعلابكسمتلابًايساق
،هتلادعبلاطمعمضراعتيالحفصلاناكاذإحفصي
سيلهنأل،هتمحربلاطمزواجتيالباقلاناكاذإبقاعيو
لداعوميحرهنإلب،رخآتقويفًالداعوتقويفًاميحر
الف،كلذكرمألاناكاذإو.تاقوألانمتقولكيفًاعم
ليبسالو،هتلادعبلاطمتّيفُواذإالإنارفغلاىلإليبس
امإ،هتسادقباطمتققحتاذإالإهعمدوجولابعتمتلاىلإ
.انعًاضوعرخآنئاكةطساوبوأانتطساوب

يذلايبدألاسومانلاَّـنأانمامأانعضواذإاننأامك)ب(
اذهَّـنأو،قفاوتلالكهتافصعمقفاوتي،انلهللاهعضو
)١(انكردأ،اهتبوقعبةيطخلاطبرييذلاوههسفنسومانلا
لصفلااذهَّـنأذإ،كلتوهذهنيبلصفلانكميالهنأ
يبدألاهسوماننيبوهللانيبةقالعللًاعطقةباثمبنوكي
ذإ،هثودحنكميالاماذهو.هتافصعمقفاوتييذلا
)ًالثم(انزلاوةقرسلانعىهندقهللانوكينأهيلعبترتي
يفهبعتمتلابةانزلاوصوصللحمسهسفنتقولايفو
اناياطخنعهللازواجتَّـنإ)٢(.هسفنبهسفنًاضقانم،هئامس
ىلعةظفاحملانعهنمًايحنتوأ،اهيلعهنمةقفاومنوكي
اذإو.نالطابكاذورمألااذهو،هعضويذلايبدألاسومانلا

ءادفلادعبالإ،نارفغلاىلإليبسالًاعبطف،كلذكرمألاناك
.انركذامكضيوعتلاوأ

مهيلعموكحملانيبنذملاضعبنعكولملاحفصي-٥
حفصلاهللاعيطتسيالفيكف،هنوردصييكلمرمأبمادعإلاب
؟وحنلااذهىلعةاطخلانع

نونوكيال،لمعلااذهبنوموقينيذلاكولملاَّـنإ:درلا
ةلادعلابوأ،صاخشألاءالؤهمئارجبًايصخشنيرثأتم
وأ،اهيفةماعلاقالخألانيناوقبوأ،مهدالبيفةقلطملا
صاخشألابمهطبرتةقالعدوجولهبمايقللنيرطضمنونوكي
وأ،مهبناجىلإسانلانمقيرفباذتجالوأ،نيروكذملا
عمرثأتيهللانكل.ةيلخادةروثوأًابالقنامهدالببينجتل
اميفانركذامك(اهبكترنيتلااياطخلابةقلطملاهتيناحور

وأبوتكمنوناقدرجمتسيلهيدلةلادعلاَّـنأامك،)فلس
امهماهبلاطمءافيإبجيهيفةتباثةفصاهنإلب،بوتكمريغ
نمكانهسيلكلذنعًالضف.لاوحألاوفورظلاتناك
ًافوخوأسانلاضعبلةلماجم،لمعبمايقلاىلعهمغري
،ًاينوناقحفصلاناكاذإالإحفصينأنكميالمثنمو،مهنم
.قفاوتلالكةقلطملاهتلادععمًاقفاوتم

،ةملكبمهنعهللاحفصينأنوديرينيذلاَّـنإلوقنًاريخأ
،كلذريغةقيقحلانكل.ةيحطسةرظنةيطخلاىلإنورظني

وأءاملاباهتلازإنكمييتلاةراذقلالثمتسيلةيطخلانأل
امك(هللالالجلةناهإربكأاهنوكىلإةفاضإلاباهنإلب،هريغب
لكةدسافةعيبطنمعبنيرشيه،)فلساميفانركذ
نعحفصلانكميالهنأبميلستلانمرفمالكلذل.داسفلا
هتلادعبلاطمًالوأتيِّـفُواذإالإ،هللاىلإمهبيرقتوأةاطخلا
.امةليسوبًاعمهتسادقو
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الهلعجي،هبهللافصّتييذلاقلطملالامكلانإ-٦
نعحفصلايفةقلطملاةيرحلاهلنوكتف،ديقيأبدَّـيقتي
.هلضيوعتبمهمزلُينأنودةاطخلا

ةيرحلايهتسيلهللارظنيفةقلطملاةيرحلاَّـنإ:درلا
ةقلطملاةيرحلاىلإنورظنيسانلاف.سانلارظنيفةقلطملا

نعرظنلاضغب،نوديريامهيفنولعفييذلالاجملااهنأك
يهمهرظنيفةقلطملاةيرحلاف.ةتباثلاهنيناوقولامكلا
يهف،هللارظنيفةقلطملاةيرحلاامأ.اهيناعمعسوأبةيحابِإلا
.يتاذلاهلامكدودحيفديرياملكهيفلعفييذلالاجملا
يفهعمًاقفاوتمًاصخشضفرينأنكميالهنأامكفكلذل
ًاصخشهترضحيفلبقينأًاضيأنكميال،ةيبدألاهتافص
ةئربتوءيربلاةنادإنإيحوالاقدقف.اهيفهعمقفاوتمريغ
.)١٧:١٥لاثمأ(برلادنعةهركمامهالكبنذملا

اهمامأليقارعلاميقنوأانسفنأىلعوسقنالكلذبنحنو
نمهيلإليبسلاثحبنلب،نارفغلاىلعلوصحلاةهجنم
ءازإهتسادقوهللاةلادعفقومعمبسانتتيتلاةيحانلا
ةسسؤمنارفغلاىلإانترظننوكتالىتح،اهتعانشوةيطخلا

الاننأل.ةيهلِإلاقئاقحلاىلعلبةيصخشلاانتاروصتىلع
،انلهحنمييذلاوههللالب،يتاذلااندوهجمبهيلعلصحن
ةتباثسيماونلاهذهو.ةصاخلاهسيماونىلعءانبكلذو
.قالطِإلاىلعلدبتتالوريغتتال،ةخسار

ءادفلاةأشن-٢
ةرجشلانملكأامدنعمدآنألوألابابلايفانركذ

مكحذئتقوهيفهللاذفنيمل،ًايبدأًاتومتامواهنعيهنملا
هذقنألب،نايصعلاةلاحيفهبهرذنأيذلا،يدسجلاتوملا
وهيذلايدبألاتوملانمًاضيأهذقنأو،توملااذهنم
عيقوتبكلذو،رخآلاملاعلايفهلضرعيسناكيذلاباقعلا
ةحيبذلاهذهتناكنإو.هنعًاضوعناويحىلعتوملا
ًازمرتناكاهنألنكل،ءادفللةيفاكريغاهتاذّدحيفةيناويحلا
ًاعرشذئتقوتبستكاكلذل،هللارظنيفىمظعةحيبذىلإ
:لوقناذهنايبلو.ءادفلاةوق

فارتعاللءاوحومدآداتقاامدعبهللاَّـنأيحولالَّـجس
دلجنمةصمقأامهلعنص،هيلعمدنلاوامهنايصعب
لمعتسياليحولاَّـنأامبو.)٣:٢١نيوكت(امهسبلأو
َّـنأبميلستلانمّدبالكلذل،حيحصلااهانعميفالإةملك
تناكاملو.اهعنصلبمدعلانمةصمقألاهذهقلخيملهللا
قلخيملهللاو،هنمعنصُتذئتقودلجدوجومزلتستاهتعانص
نمفًاذإ،دلجلااهوسكيتاناويحقلخلب،هدرفمبًادلج

تعنُصامهدلجنمو،نيناويححبذَّـمتامةليسوبهنأدكؤملا
.ةصمقألاهذه

انلحضتي،عوضوملااذهبةطيحملافورظلاانلمأتاذإنكل
درجمنكيملنيروكذملانيناويحلاحبذنمضرغلانأ
ضيوعتلايرحلابوأ(امهبريفكتلالب،دلجلاىلعلوصحلا

:ةيتآلابابسأللكلذو،هتجوزومدآنع)امهب

ريسعلانمنكيمل،ةملكبنيملاعلاقلخيذلاهللانإ.١
نمًالدب،ًاضيأةملكبدلجلانمةصمقأقلخينأهيلع
ةصمقألاعنصيفامهدلجمادختسالنيناويححبذ
.ةروكذملا

،امءيشيفنيناويحلانيذهمحلبءاوحومدآعفتنيمل.٢
هللانأالولامهحبذلرربمكانهنكيملفمثنمو
لكأنملوأامأ.هتأرماومدآنعةيدفلوأهبدصق
نمامأ،)٩:٣نيوكت(هدالوأوحونوهفمحللا

.بسحفتاتابنلانولكأياوناكفرشبلانممهوقبس
مهف،ةقيقحلاهذهنودكؤييعيبطلاخيراتلاءاملعو
ةرتفدعبالإموحللالكأفرعيملناسنِإلانإنولوقي

.ضرألاىلعهدوجونمةليوط
)دعباميفىرنسامك(هسفننعمدآنبليباهمدق.٣

فرعينأنكمملانمناكامًاعبطو،هللاةيناويحةحيبذ
ملهنأل(هتاذءاقلتنماهميدقتةرورضوأاهميدقتةيفيك
وأ،ناويحلاحبذةيفيكفرعيىتحًامحللكأينكي
،اهبكتريةيطخيأببسبتومللهقاقحتساكردي

هنأدباللب،)هسفننعةرافكناويحلااذهمدقيىتح
هوبأناكامًاعبطو.هيبأنمنيرمألانيذهفرع
نيناويحلاحبذبدصقهللاَّـنأكردأهنأالول،امهفرعيل
نأ،)دلجلاىوسامهنمءيشبوهعفتنيملنيذللا(
.هتأرمانعوهنعةرافكانوكي

نأبجيناكيذلاتوملاَّـنأ)أ(:انلحضتيمدقتامم
لحينأهللابتر،امهنايصعببسبءاوحومدآبلحي
،ةهجنمءاوحومدآبًةمحر،امهنعًاضوعنيئيربنيناويحب
ةهجنمهاضترايذلاوحنلاىلعهللاةلادعبلاطملًءافيإو
ىلعبترتيذلاءاوحومدآيرعرتسهللاَّـنإ)ب(.ىرخأ

نيذهدلجب،امهتيطخجئاتنىطغيرحلابوأ،امهنايصع
نمصالخلاساسأءادفلالعجدقهللانوكيف،نيناويحلا
يرعلاباهيلإراشيناكيتلا،ةئيسلااهجئاتنوةيطخلاصاصق
.ذئتقو
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ءابآلارصعيفءادفلا-٣

لبقهللاابنونمؤملاهيفشاعيذلارصعلاوهءابآلارصع
هلنودبعتيوهيلإنوبرقتياوناكف،هندلنمةعيرشيألوزن
حمسامدنع،مدآلاهأدبمملسيتلاةحيبذلاساسأىلع
:يلياممحضتيامك،هسفننعةبايناهحبذب

اهنامِسنموهمنغراكبأنم،هللاةحيبذليباهمّدق.١
ىلعهنعىضريهللاَّـنأناميإباهمدقو،)٤:٤نيوكت(
رابهنأهنعهللادهشاذههناميإلهنأو،اهساسأ
ناسنإاهيففصوُيةرملوأهذهو.)١١:٤نييناربع(
هنمةريثكعضاومنمو.سدقملاباتكلايف»راب«هنأب
يلاخلاناسنِإلاوهسيل،هللاىدلرابلانأانلحضتي
لب،)ناسنإلااذهلثمكانهسيلهنأل(ةيطخلانم
يدبألاصاصقللهقاقحتساكردييذلاناسنِإلاوه
يفدمتعي،اهنعهتبوتىلإةفاضإلابو.هاياطخببسب
ىلعءانباهيضتريةرافكىلعهللامامألوبقلارمأ
بلاطمءافيِإلكلذو،هيفمدقتيذلارصعلايفهاياصو
.هلبقييذلاوحنلاىلعهتلادع

ذخأو،برللًاحبذمىنبكلفلانمهجورخدعبحونو.٢
دعصأو،ةرهاطلارويطلاوةرهاطلامئاهبلالكنم
نيوكت(اضرلاةحئارهللامَّـسنتف،حبذملاىلعتاقرحم
ناكنإوًاحونَّـنأانلحضتيةيآلاهذهنمو.)٨:٢١
هنأريغ،نفوطلامهكلهأنيذلاهيرصاعمنملضفأ
ئطاخلاحيأىلعهنأةيحورلاهتريصببكردأ
لعفلابنوكتالةيطخلانأل،مهلثمكالهللقحتسمو
َّـنأكردأو،انركذامكًاضيأركفلاولوقلابولب،طقف
،هتمحرىلإعجريامنإ،كالهلااذهنمهايإهللاذاقنإ
ًاملاعةرهاطلارويطلاوةرهاطلامئاهبلانمحئابذلامَّـدقف
.هللاةرافكاهميدقتقيلييتلايهاهدحواهنأناميِإلاب

نمبرقلابهللاهلرهظامدنع،نينمؤملاوبأميهاربإو.٣
قرشكلذدعبّلحاملو.كانههلًاحبذمىنب،ميكش
،)٨-١٢:٦نيوكت(هلرخآًاحبذمىنب،ليإتيب
ًاحبذمكانهىنب،ارممتاطولبىلإهتميخلقنامدنعو
َّـنأىلعليلدحباذملاهذهءانبو.)١٣:١٨نيوكت(ًاثلاث
ًاضيأليلدو،هللاحئابذهسفننعمدقيناكميهاربإ

نعًالضف.هلهتايحسّركيو،هللادبعيناكهنأىلع
مل،ةحيبذهنبامدقينأهنمبلطامدنعهللاَّـنإفكلذ
ناكبلطلااذهنألًارظننكل.ةدحاوةظحلددرتي
ةحيبذميهاربإهمدقف.ًاشبكهللاهارأ،ناحتمادرجم
.)٢٢:١٣نيوكت(هنعةيدفوأ،هنبانعًاضوع

،هلسنةكرابمبهدعووبرلاهلرهظامدنع،قاحسإو.٤
ًانلعم،)٢٦:٢٥نيوكت(برلامساباعدوًاحبذمىنب
ناكامك،هاوسنودهلحبذيهنأو،برللهنأكلذب
.هوبأميهاربإلعفي

ًاحبذمماقأ،ميكشةنيدمىلإًاملاسىتأامل،بوقعيو.٥
»ليإ«)٣٣:٢٠نيوكت(»ليئارسإهلإ،ليإ«هاعدو
ًاضيأةيبرعلاةغللايفو،»هللا«اهانعمةيربعةملك
عجريو،)٢٢صحاحصلاراتخم(»لِإلا«هللاىمسي
ةيبرعلانيتغللالصأنأىلإهباشتلااذهيفببسلا
مسالاامأ.دحاو)ًاضيأةيمارألاوةينايرسلاو(ةيربعلاو
،بوقعيىلعهللاهقلطأيذلامسالاوهف»ليئارسإ«
هانعمو،هللاابكُّسمتلايفهتتامتسارهظأامدنع
بوقعينمقباسدهعىلعًءانبو.»هللاعمدهاجملا«

»ليإتيب«ىلإدعصينأ،ةدمدعبهللاهرمأ،هللا
.هللاهرمأامكحبذملاىنبودعصف،ًاحبذمكانهينبيو
هللاهلرهظكانهنأل،»ليإتيبليإ«ناكملااعدو
ىرييكلرصمىلإهلوزنلبقو.)٨-٣٥:١نيوكت(
هلرهظف.)٤٦:١نيوكت(هللاحئابذحبذ،فسويهنبا
.اهيلإهقيرطيفهقفاريسهنأبهدعووهللا

هئانبأددعبحئابذدعصُينأهتداعنمناك،بويأو.٦
دقنوكينأنكميامصاصقنماهبمهيدفيل،هللا
ىتح،)١:٥بويأ(مهتافرصتيفأطخنممهنمردص
.مهيلعصاصقلااذهعقيال

هللاناكهساسأىلعيذلاأدبملانأانلحضتيمدقتامم
وه)مهنيبنممهافطصانيذلاىتح(رشبللةمحرلارِهظُي
يدبألاصاصقلانوقحتسيمهنأوةاطخمهنأبمهفارتعا
نعًاضوعحئابذلاكلذدعبمهميدقتمث،مهاياطخببسب
.مهسوفن

ةيدوهيلايفءادفلا-٤

،ليئارسإونباهمدقيناكيتلاحئابذلاءادفلااذهلمشي
هذهتناكو،يبنلاىسوملهللااهنلعأيتلاعئارشلاقفو
:نييسيئرنيمسقىلإمسقنتحئابذلا

ةيموقلاحئابذلايهو:ةماعلاحئابذلا)لوألامسقلا(
مساوملانممسوملكيفو،مويلكيفهللامدقُتتناكيتلا
:اهمهأو،ةينيدلا

نييلوحنيفورخنمنوكتتتناكو:ةيمويلاةحيبذلا.١
لمعيلوألافورخلا:نيحيحص)ةنسدحاولارمع(
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،٢٨:٣ددعلا(نيءاشعلانيبيناثلافورخلاوًاحابص
٤(.

نيفورخنمنوكتتتناكو:تبسلامويةحيبذ.٢
ةيمويلاةحيبذلايفورخىلإةفاضإلاب،نيحيحصنييلوح
هيلعّرميذلاوه»يلوحلا«.)٢٨:٩،١٠ددعلا(

،»ةحارلا«اهانعمف»تبسلا«ةملكامأ.ةنسوأ،لوح
ينبىدلةيعوبسألاةحارلامويىلعقلطُتتناكو
.ليئارسإ

نيروثنمنوكتتتناكو:رهشلالوأةحيبذ)٣(.٣
-٢٨:١١ددعلا(ةحيحصةيلوحفارخةعبسوشبكو
١٥(.

ةعبسوشبكونيروثنمنوكتتو:حصفلاةحيبذ.٤
مايأنممويلكيف،دحاوسيتوةحيحصفارخ
ةحيبذادعاذه.)٢٥-٢٨:١٦ددعلا(ةعبسلاحصفلا
اهسفنبةرسألكاهلمعتتناكيتلاةيلئاعلاحصفلا
.)١٦:٢ةينثت(

دحاوشبكوروثنمنوكتتو:داصحلاةروكابةحيبذ.٥
-٢٩:١ددعلا(سيتوةحيحصةيلوحفارخةعبسو
٥(.

ةعبسوشبكوروثنمنوكتتو:ةرافكلاديعةحيبذ.٦
.)١٠-٢٩:٧ددعلا(سيتوةحيحصةيلوحفارخ

ًاشبك١٥وًاروث٧١نمنوكتتو:لاظملاديعةحيبذ.٧
مايأةينامثيفمدقت،سويت٨وًايلوحًافورخ١٠٥و
.)٤٠-٢٩:١٢ددعلا(ةيلاتتم

،ءاميفعضوياهدامرناكو:ءارمحلاةرقبلاةحيبذ.٨
ًاليتقوأًاتيمّسمنملكليزمرلاريهطتلللمعتسيو
.)١٠-١٩:١ددعلا(

يتلاحئابذلايهو:ةيصخشلاحئابذلا)يناثلامسقلا(
،هيفزاتجييذلافرظلابسحلك،دارفألااهمدقيناك
:اهمهأو

ىلإبرقتلادارأنملكاهبيتأيناكو:ةقرحملاةحيبذ.١
امدنعًالثمف،)٩-١:١نييوال(هئاضربعتمتلاوهللا
لُملاناميلسأّوبت

ْ
فلأدحاوموييفهللامدق،هيبأدعبك

.)٣:٤كولم١(ةقرحمةحيبذ
ركشينأدارأنملكاهبيتأيناكو:ةمالسلاةحيبذ.٢

ةلفانهلمدقينأدارأوأ،هيلإهادسأناسحإلجألهللا
ةبغرلاوهلصالخإلاىلعةلالدلل،)ةيعّوطتةحيبذيأ(

)٢١-٥،٧:١١-٣:١نييوال(هماركإيفينافتلايف
نعربعينأكلملاناميلسدارألكيهلاسيركتدنعو
نورشعونانثااهددعةمالسحئابذمدقف،هللاهركش

كولم١(منغلانمًافلأنورشعوةئامورقبلانمًافلأ
٨:٦٣(.

لمعنمامهادحإبيتأيناكو:مثإلاوةيطخلااتحيبذ.٣
٤:١نييوال(اهنعهللاىهنيتلارومألانمًائيشًاوهس
ىلوألاةحيبذلانأريغ،)١٩-٥:١نييوال،٣٥-
ةيناثلاامأ.ةساجنةيطخلارابتعابهللامدقُتتناك
باكتراباننأل.ًابنذةيطخلارابتعابهلمدقُتتناكف
.ًاضيأهللاىلإءيسنلب،طقفانسفنأسجننالةيطخلا

دنعمدقتتناكو:لماكلاسيركتلاوأءلملاةحيبذ.٤
ىلعةلالدلل،مهلامعأبمهتماقإمويةنهكلانعريفكتلا
-٨:٢٢نييوال(هتمدخلوهللانيسدقماوحبصأمهنأ

.ةيزمرلاةيحانلانم)٣٦
-١٢:١نييوال(دلتامدنعمألابةصاخلاريهطتلاحئابذ.٥

،)٢٠-١٤:١نييوال(أربيامدنعصربألاو،)٨
-١٥:١نييوال(هليسعطقنيامدنعليسبباصملاو
لكنعةحيبذمدقتتناك،حئابذلاهذهادعو.)١٥
ركبلكامأ.ةسجنلامئاهبلاوأرشبلانمدلويركب
ةحيبذهسفنبمدقيناكف،ةرهاطلاتاناويحلانمةميهب
تاناويحلانمركبلانود،هنأل،)١٨:١٧ددعلا(
دنعريهطتلاميدقتو.هللاهميدقتقيليناك،ةسجنلا
باقعلانمًاءزجةدالولاعاجوأفصوهببسةدالولا
:٣نيوكتاهتيطخببسبةأرملاىلعهللاهعّقويذلا
:ةيطخللناتروصفليسلاوصربلاضرمامأ.)١٦
ةيحانلانميناثلاو،ةيرهاظلاةيحانلانملوألا
نأىلإهببسعجريفةميهبلكركبميدقتامأ.ةينطابلا
نممهتاناويحوليئارسإينبراكبأذقنأدقناكهللا
،)١٢:٢٩جورخ(ةنعارفلاضرأيفاوناكامدنعلتقلا
،هلًاكلمكئلوأوءالؤهنمركبلكحبصأكلذبو
هيلععقيوأةحيبذبىدتفينأبجاولانمناكف
.)١٥و١٣:٢جورخ(توملابىلاعتهؤاضق

:يتأيامحئابذلاهذهيفهتظحالمردجتاممو

اهبءرملاملعياليتلاوهسلااياطخنعمدقُتتناكاهنإ.١
ىلع(اهنأىلعلدييذلارمألا،هنماهرودصدعبالإ
امك،هللامامأبونذ)سانلاضعبنظياممسكعلا
.لوألابابلايفانركذ
ةرافكاهلنكتملفًادمعبكترُتتناكيتلااياطخلاامأ
أرقإ(اهلعافمجرُيوألتقُينأبجاولانمناكلب،ام
ىلعءانبكلذو)١٥:٣٥ددعو،٢٠:١٠نييوال:ًالثم
يأ(ٍةَعيِفَرٍديِبُلَمْعَتيِتَّـلٱُسْفَّـنلٱاَّـمَأَو«:هللالوق
لٱَنِم)ًادمع

ْ
لٱَنِمْوَأَنيِّـيِنَطَو

ْ
يِرَدْزَتَيِهَفِءاَبَرُغ
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لِتُعَطْقُتَف.ِّـبَّـرلٱِب
ْ

اََّـهنَألاَهِبْعَشِْنيَبْنِمُسْفَّـنلٱَك
١٥:٣٠ددع(»ُهَتَّـيِصَوتَضَقَنَوِّـبَّـرلٱَمالَكْتَرَقَتْحٱ
داعتبالابوجوانملعينأكلذبهللادصقدقو.)٣١و
.دعبلالكةيطخلانع

اذإىتحٌدحأاهميدقتنمىفعُينكيملحئابذلاَّـنإ.٢
ميدقتبمهلهللاحمسءارقفلابةفأرنكل،ًاريقفناك
نييوال(ماميلاوأمامحلالثم،نمثلاةصيخرحئابذ
٢٢-١٤:٢١(.

يفمئاقلاساحنلاحبذمىلعمدقتحئابذلاهذهتناك.٣
لجألةمَّـدقماهنأعيمجلاىدلموهفملاناكف،هللالكيه
نوعضياهنومدقينيذلاناكامك،نارفغلاىلعلوصحلا
ًازمر،مهاياطخباهيلعنوّرقيواهسوؤرىلعمهيديأ

ربتعتتناكف،ةروكذملاحئابذلاىلإمهاياطخلاقتنال
.)٤:٤نييوال(مهنعةيدفوأةرافك

يذلاصخشلااهنمًاءزجلكأيناكةمالسلاةحيبذَّـنإ.٤
يفامهكارتشالًازمر،اهمدقيذلانهاكلاواهبىتأ
ةحيبذو.)٣٨-٧:١١نييوال(هللاناسحإبعتمتلا
،سادقألاسدقىلإاهمدبنهاكلالخدياليتلامثِإلا

مثِإنعلوئسمهنألًازمر،هدحواهنمًاءزجلكأيناك
ةحيبذامأ.هتمدخةرئاديفنودجوينيذلاسانلا
ىلإامهمدبلخديناكناتللاةيطخلاةحيبذوةقرحملا
نأريغ-دحأامهنملكأينكيملف،سادقألاسدق
ًارهاطًانابرقربتعتتناكاهنألحبذملاىلعقرُحتىلوألا

امأ،)١٣-٦:٨نييوال(هاضرىلعلوصحللهللا
ربتعتتناكاهنألةلحملاجراخقرحتتناكفةيناثلا
باذعلانوقحتسيةاطخنعاهتباينببسبةسجن
-٦:٢٤نييوال(دعبلالكهللانعًاديعبيدبألا

٣٠(.
البنوكتنأبجاولانمناكةماعةفصبحئابذلانإ.٥

ريثبلاوأحورجملاوأروسكملاوأىمعألاناويحلاف،بيع
وأةيصخلاضوضرموأفلكألاوأبرجألاوأ
هميدقتبحمسُينكيمل،...وأ...وأاهقوحسم
ىلإازمركلذناكو،)٢٥-٢٢:٢١نييوال(هللاةحيبذ
النأبجيسانلانعةرافكحلصييذلايدافلانأ
لكنمًالماكنوكينأولب،بسحفًارهاطنوكي
.ًاضيأهوجولا

ةينثولايفءادفلا-٥

اهنألًارظننكل،ديعبدهعنمةينثولاسانلامظعمذبن
نآلاىلإاهقنتعيو،ةرضحتمدالبيفةرشتنملازتالوتناك
اهنأكشالكلذل،ةفاقثلانمًارفاوًاطسقاولانصاخشأ

حضتيءارآلاهذهةساردبو.ثحبلابةريدجءارآىلعتماق
:انل

نكل،دحاولاهللانودبعيرمألالوأيفنوينثولاناك.١
مهلرّوصتيتلاتانئاكلااودبع،هكاردإنعمهزجعل
ىلإتانئاكلاهذهاوعفرف،هيفاهوليختيتلاتافصلا
مارتحاوعوشخلكباهيلإاومدقتو،مهيدلةيهولألاةبترم
،»سدقملاءاملا«هنوعديوناكءامبمهداسجألسغدعب
)مهداقتعابسح(اولانيلةيناويحلاحئابذلااهلاوبرقامك
هذهبنوزتعينيينثولامظعمناكو.اهاضرواهنارفغ
ةليمجراهزأباهنونيزياوناكف،ًاميظعًازازتعاحئابذلا
ىلإاهنوملسياوناككلذدعبو،ًاريثكاهلوحنوصقريو
.مهتهلآىلإاهبيرقتىلوتيلنهاكلا

حئابذلابيرقتىلعنوبظاوينييرصملاءامدقناكو.٢
ًاحبذمضرغلااذهلنوّدعياوناكو،مهتهلآلةيناويحلا

بجاولانمناكو.مهلكايهنملكيهلكيفًاصاخ
ًاقولحممهرعشنوكينأاهنوبّرقينيذلاةنهكلاىلع
.ماوهلانمءيشمهبنوكيالىتح،ةفيظنمهسبالمو
مينارتنودشنيةروكذملاحئابذلابيرقتءانثأيفاوناكو
دنعامأ.ةصاخةينيدرئاعشبنوموقيو،ةنيعم
يهواياحضلانوقرحياوناكف»نوفيت«هلِإللمهفاطعتسا

عزتنُيل،ءاوهلايفاهدامرنوّرذياوناكاهقرحدعبو.ةيح
.هيفنوكينأنكميرشلك)نودقتعيامك(هنم

،ًاميظعًاوأشةيطخلارشبنييلبابلاوسرفلاروعشغلبو.٣
اهيفنوحرطيومهتهلآمامأًاراننولعشياوناكمهنأىتح
ىلإقيرطلامهلنوحسفيًاداّوروأ،مهنعًةرافكمهءانبأ
نيذلامهبراقألةنوعملانولمحيًالسروأ،رخآلاملاعلا
مهنأةشهدلاريثياممو.لبقنمملاعلاذهىلإاولحر
فاتهولوبطلاعرقطسومهءانبأنوقرحياوناك
!!نينغملا

يشملالثمةريثكقرطبمهسفنأنوبذعيدونهلاناكو.٤
عطقوأ،مهلجرأوأمهيديأكيرحتمدعو،ريماسملاىلع
هذهبمهنأمهنمًانظ.مهماسجأنمءازجأضعب
نمواهنمنوصلختيومهاياطخنعنورفكيلئاسولا

تاناويحللًاماعطمهءانبأنومدقياوناكامك.اهباقع
هلؤملا

َّـ
ىلع)مهداقتعابسح(اولصحيل،حيسامتلاكة

باتكلاوهو،اديفلاباتكيفءاجدقف.اهاضرواهوفع
تابنبًالوأهسفننعرّفكناسنإلاَّـنأ،مهدنعسدقملا
ّنإنوخرؤملالوقيو.هدالوأبمث،ناويحلابمث،ضرألا
ةحادفو،مهاياطخةعانشبمهرثأتتحت،دونهلاضعب
،اهنعريفكتلاليبسيفاهنولذبياوناكيتلاتايحضتلا
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نمًايئاهنصلخنىرتايىتمنولوقياوناك«
.»!!اناياطخ

يفحئابذلامدقيناكيذلانهاكلانعروثأملانمو.٥
ءاملا«ىعدُيناكامبهسفنًالوأرهطيناكهنأ،دنهلا
ةرئادمسرةطساوبهبطيحملاوجلارهطيمث»سدقملا
هدكأتوحئابذللهصحفدعبو.هعارذبءاضفلايفةعساو
لمحيوهو،تارمثالثاهلوحروديناك،اهتمالسنم
نولظياوناكفحئابذلاباحصأامأ.هنيمييفًالعشم
مهتبصنأاوذخأيونهاكلااهحبذيىتحاهنمبرقلاب
.رانلابقرتحتيهواهاياقبكلذدعباودهاشيو،اهنم
هيلإلقتنتحئابذلانملكأينمَّـنأنودقتعياوناكو
يفءاجدقف.هيلإحئابذلاهذهةمَّـدقملاهلِإلاتافص
،هبدحّتي،امهاربىلإةقرحممدقينمَّـنأةيديفلامينارتلا
.هترئاديفنكلو

ةددعتمةهلآبنونمؤياوناكف،نامورلاونانويلاامأ.٦
.كلذريغوبرحلاولامجلاوباصخإلاوةعارزلل
ًاحبذماونباهنمًادحاواوسندقاونوكينأةيشخو
هلإلااذهلنومدقياوناكو،»لوهجمهلإل«:هيلعاوبتكو
نكتملو.ةيناويحلاحئابذلانمريثكلاةهلآلانمهريغو
مهتصاخدنعولب،بسحفمهتماعدنعةداعلاهذه
كيدبنيدمهنأهتوملبقركذتامدنعطارقسف.ًاضيأ

بونينأهذيملتىصوأ،»سويبالوكسا«بطلاهلِإل
ىقترايذلانوطالفأو.كيدلااذهميدقتيفهنع
ةينادحونريثكلاءيشلاكردأف،هيرصاعمنعًايحور
ةقيقحىلإبهذ،اهتاعارمبجييتلاةليضفلاوهللا

لاقف.مهنمنوريثكاهكرديملحئابذلاةهجنمةيماس
ترفاوتاذإالإرشبلاعفنتالاهنكل،ةيرورضحئابذلاَّـنإ«
نعةبوتلا،ةينلاهذهبدصقهلعلو.»ةحلاصلاةينلامهيف
نيناوقبسحكولسلاىلعيطولامزعلاوةيطخلا
.ةليضفلا

نظ،ًاعمةيدوهيلاوةينثولايفحئابذلاراشتنالًارظنو
نيينثولانماهميدقتةداعاولقندوهيلاَّـنإسانلاضعب
نمهلبيصنالنظلااذهنكل.مهبنوطلتخياوناكنيذلا
:ةيتآلابابسألل،باوصلا

نمريثكيفقسفلابنيينثولاىدلحئابذلاميدقتنرتقا.١
ًانرتقمناكفدوهيلاىدلحئابذلاميدقتامأ.نايحألا
نلعأدقناكهنأل،هللامامأماتلاعوشخلاوةسادقلاب
.هرهاظمطسبأيفىتحرشلاضغبيوسودقهنأمهل
٢٤:١٩،١عوشي،١١:٤٤نييوال:ًالثمأرقا(
اودتقينأةرمدوهيلالواحامدنعو.)٢:٢ليئومص

،فيسلابمهلتقينأىسومهللارمأ،نيروكذملانيينثولاب
-٣٢:٤جورخ(لجرفالآةثالثذئتقومهنملتقف
اوهَّـبشتاذإتوملابمهددهدقفكلذنعًالضف،)٢٩
مهلؤافتومدللمهلكأومهسجرومهتساجنيفنيينثولاب
لاصتالاو،مهداسجأىلعمشولاشقنومهمؤاشتو
.)٢٠و١٩و١٨نييوال(مهنوؤشريبدتيفناجلاب

نعريفكتللسيلحئابذلانومدقينوينثولاناك.٢
ةريرشلاحاورألااوضريلًاضيأولب،بسحفمهاياطخ
نعاهودعبيلوأ،مهجعزتاهنأنودقتعياوناكيتلا
ميدقتنرتقاف،اهملاعىلإلحرتومهتسبلنيذلاداسجأ
شوحومهتهلآلنوبرقياوناكف.ةذوعشلابمهيدلحئابذلا
دوهيلاىلعمّرحملانمناكيتلا(ةحراجلارويطلاوةيربلا
يأنوقرحيالومدلانوبرشياوناكامك،)هللااهميدقت
دوهيلاهلعفيناكاممضيقنلاىلع،اهلمكأبةحيبذ
.ًاضيأ

امك،حباذملانمريثكلادلبلكيفنيينثولادنعناك.٣
اوناكف،هيلإنوهجتييذلافدهلاكاهيلإنورظنياوناك
اوناكامك،اهيلعمهتهلآروصشقنواهنييزتيفنوغلابي
دقفدوهيلاامأ.اهباورخفيلتاعفترملاىلعاهنوديشي
لبقو.ميلشروألكيهيفدحاوحبذممهدنعناك
اوعنصينأمهنمبلطيهللاناك،لكيهلااذهءانب
،ليمزإاهسسميملةراجحنموأبارتلانمحبذملا
لكشاذنوكتالهسفنتقولايفو،ةضفخنمنوكتل
.)٢٥-٢٠:٢٤جورخ(اهتاذيفاهيلإراظنألابذجي

نكل.حئابذلاميدقتبًانايحأنوموقينيينثولاكولمناك.٤
نيذلاةنهكلاىلعدوهيلاىدلًاروصقمناكلمعلااذه
ليئارسإينبكولمدحأةرملواحدقو.هللامهماقأ
٢(صربلابهللاهبرضف،هللالكيهلايفًاروخبعفرينأ
.)١٩و٢٦:١٨رابخأ

نوبريوأ،ىسوملابمهسوؤرنوقلحينيينثولاةنهكناك.٥
امأ.كالمألانونتقيومدلانوبرشياوناكامك،ًالصخ
نوّبريالو،مهسوؤررعشنوّزجياوناكفدوهيلاةنهك
،ًاكالمأنونتقيالاوناكامك.مدلانوبرشيالو،ًالصُخ
.برلاةمدخيفةزكرممهدوهجومهلامآلكنوكتل

ىلعةليخدتسيلحئابذلانأىرنخيراتلاىلإعوجرلاب.٦
دوهيلاءابآاهمدقيناكدقف.اهيفةيلصألبةيدوهيلا
ناكامك.بوقعيوقحسإوميهاربإلثملئاوألا
لبق،حونوليباهلثمءايقتألاهللالاجرمهلبقاهمدقي

يذلاامأ.ةددعتملايجأبضرألاىلعةينثولاروهظ
ةداعوهف،نمزلانمةرتفيفنيينثولانعدوهيلاهلقن
ًاريثكهللامهاهندقو،كلومنثوللةحيبذمهئانبأميدقت
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ًاصاصقاهببسبمهيلعلزنأامك،ةداعلاهذهنع
.)٣٤-٧:٣١ايمرإ(ًاديدش

نيينثولاىلإبرستفيكف،كلذكرمألاناكاذإو
ًاعبط؟مهتهلآلةيناويحلاحئابذلاميدقتبوجوبداقتعالا
،ثفايوماسوماحمهو،لئاوألامهدادجأنممهيلإبرست

ايسآيفةيرشبلاسانجألامهنمتنوكتنيذلاءالؤهنأل
سدقملاباتكلانمحضتيامك،يلاوتلاىلعابوروأوةيقيرفإو
مهتقالعمكحبثفايوماحوماسناكو.ةيفارغجلابتكو
:٦نيوكت(هللاحئابذلاميدقتبوجونوفرعيمهيبأحونعم
اميفاوفرُعنيذلا(مهؤانبأيسنمايألاّرمىلعنكل.)١٠
كلذل،مهناهذأبًاقلاعطقفهمسايقبو،برلا)نيينثولابدعب
،هتافصبفصتتاهنأاوليختيتلاتانئاكلاىلعهنوقلطياوناك
يتلاميسارمللًاقفواهيلإنيبارقلاوحئابذلانومدقياوناكف
نوركفملانوكينألمتحملانمواذه.انركذامكاهوعرتخا
حئابذلاهذهميدقتبوجواوأرنوطالفأوطارقسلثممهنم
بنجتيفمهتبغرو،ةيطخلاةعانشبيصخشلاهروعشلةجيتن
كلذبو،اهببسبةيهلإلاةلادعلانمهنوقحتسييذلاصاصقلا

.نيينثولاضعبنيبحئابذلاميدقتةداعتََرس

ىلعلوصحلايفحئابذلامدكفسةيمهأ-٦
نارفغلا

نوريامدنعةميظعةشهدسانلاضعبيرتعت
عاقبمظعميفمَّـدقُتلازتالوتناكيتلاةريثكلايحاضألا
ناكاملهنأل،قالطإلاىلعةشهدلليعادالنكل.ضرألا
تناكاملو،هللاابنينمؤملاىدلءيشنمثأةيطخلانعحفصلا
كلذل،ةيدفلايهحفصلااذهىلعلوصحللةديحولاةليسولا

ةلئاهلاةيمكلاهذهبنونمؤملاءالؤهيحضينأًايهيدبًارمأناك
:ةيتآلاطاقنلانعثدحتنحاضيِإلاةدايزلو.حئابذلانم

يف،ريفكتللحئابذلامدكفسةيمهأ-١
:ةيحيسملاوةيدوهيلا
جلٱَسْفَنَّـنَأل«:يبنلاىسوملهللالاق

ْ
يفَيِهِدََس ،ِمَّـدلٱِ

ملٱَىلَعُهاَّـيِإْمُكُتْيَطْعَأاَنَأَف
َمَّـدلٱَّـنَأل،مُكِسوُفُنْنَعِريِفْكَّـتلِلِحَبْذَْ

سلوبلوسرلالاقو)١٧:١١نييوال(»ِسْفَّـنلٱِنَعُرِّـفَكُي
َحتالٍمَدِكْفَسِنوُدِب«:نييحيسملل

ْ
نييناربع(»ٌةَرِفْغَمُلُص

همسجءازجأعيمجيفيرجيناويحلامدَّـنأامبو)٩:٢٢
وهةمهملاهذهبموقييذلاَّـنأامبو،اهيلإةايحلاثعبيو
نلعأامك،همديفناويحلاسفننوكتكلذل،سفنلا
.سدقملاباتكلا

وأةرفغمللةديحولاةليسولاوهمدلانوكيفببسلاامأ
هنأامبو.همديفيهناويحلاةايحَّـنأىلإعجريف،ءادفلا
كفسربتعينأيهيدبلانمناك،هتايحهقرافتهمدكفسب
يذلاصاصقلانموجنيف،ئطاخلاسفننعًاضيوعتمدلا
.اهيلإجاتحييتلاةرفغملاىلعلصحيو،هقحتسي

ريفكتللةيومدلاريغنيبارقلاةيحالصمدع-٢
:سفنلانع
نابرقضفرهللانأىرنسدقملاباتكلاىلإانعجراذإ

ًارمثناكلب،ةيومدةحيبذنكيملهنأل)ليباهيخأ(نيياق
ِهِناَبْرُقَوَنيِياَقَىلِإ«هللانعيحولالاقدقف.ضرألارامثنم
.)٤:٥نيوكت(»ْرُظْنَيَْمل

ىلعفّقوتينارفغلاناكاذإ«:سانلاضعبلأسيانهو
ليباهدشرأامك،نيياقهللادشريملاذاملف،مدلاكفس
كلذىلعدرللو»؟ةيومدةحيبذميدقتةرورضىلإ،هاخأ
وهنيياقنكل،ًامامتهاخأدشرأامكهدشرأهللاَّـنإ:لوقن
نأَّـقحتساف،هناسحتسابسحًانابرقمدقينأءاشيذلا
»؟ٌعْفَرالَفَأ)ةحيبذلارايتخا(َتْنَسْحَأْنِإ«لوقلابهللاهمولي
لثميمامألوبقلالانتو،كهجوعفتريناكاَمَأيرحلابوأ
يذلاصخشللالإهجَّـوُيالموللاو.)٤:٧نيوكت(كيخأ
.هيلإاهغيلبتقبسةيصوفلاخي

نعّمنيهنابرقنأىلإليباهلهللالوبقيفببسلاعجريو
،نيياقلهضفريفببسلاَّـنأو.مدلابءادفلاىلعدامتعالا
يصخشلاداهتجالاىلعدامتعالانعمنيهنابرقَّـنأىلإعجري

ال،هنأشناكامهمداهتجالااذهنأل،همامألوبقلايف
يهةيطخلاةرجأ«َّـنأذإ.ةيطخلانعرفكينأعيطتسي
مايقلاسيلو،هنعبونينمتوموأاهلعافتوم:»توم
.ةعفانلاوأةحلاصلااهوعدنيتلالامعألانملمعب

،ًايقتناكهنألليباهنعيضرهللانأبىوعدلانعامأ
ًادولومناكليباهَّـنإ:لوقنف،ًاريرشناكهنألنيياقضفرو
ناكهنأكشالو.ًامامتهيخألثمةيطخلاىلإليمتةعيبطب
عجريف،لوقلاوأركفلابفلعفلابنكيملنإهلثماهلمعي
نابرقلاعونىلإنيياقلهضفروليباهلهللالوقيفببسلا
لوققدصىلعليلدلاوهاذهو.امهنملكهمدقيذلا
وأهلدهشسيلو(هنيبارقلدهشهللانإليباهنعيحولا

.)١١:٤نييناربع()هلامعأل
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:مدلابرشميرحت-٣
مرح،نارفغللهللااهنيعيتلاةليسولاوهمدلاناكامل

ِتْيَبْنِمٍناَسْنِإُّلُك«:ليئارسإينبللاقف.هبرشرشبلاىلع
لٱَنِمَوَليِئاَْرسِإ

ْ
يفَنيِلِزاَّـنلٱِءاَبَرُغ ُلَعْجَأ،ًامَدُلكْأَيْمُكِطَسَوِ

»اَهِبْعَشْنِماَهُعَطْقَأَوَمَّـدلٱِةَلِكآلٱِسْفَّـنلٱَّـدِضيِهْجَو
امدنع،لبقنمهدالوأوحونللاقامك.)١٧:١٠نييواللا(

ٍةَّـيَحٍةَباَدُّلُك«:محللالكأبخيراتلايفةرملوألمهلحمس
لٱَك.ًاماَعَطْمُكَلُنوُكَت

ْ
جلٱُمُكْيَلِإُتْعَفَدَِرضْخَألٱِبْشُع

ْ
.َعيَِم

ال،)ةايحلاهيفيذلاهمدبيأ(ِهِمَد،ِهِتاَيَحِبًاْمَحلَّـنَأَْريَغ
برشنعسيلىهنكلذبو.)٤و٩:٣نيوكت(»ُهوُلُكْأَت
.اهمدكفسُيمليتلاتاناويحلانعًاضيأولب،بسحفمدلا

يفٍةَسيِرَفَْمَحلَو«رخآعضوميفلاقهنأل »اوُلُكْأَتالِءاَرْحَّـصلٱِ
ميدقلادهعلايفنهاكلانعلاقامك.)٢٢:٣١جورخ(
تءاجاملو.)٢٢:٨نييواللا(»ْلُكْأَيالًةَسيِرَفْوَأًةَتِّـيِم«
يذلاناويحلامحللكأومدلابرشنعًاضيأتهنةيحيسملا
ِنَعاوُعِنَتْمَتْنَأ«نينمؤملللُسرلالاقدقف،همدكفسيمل
ملٱَو،ِمَّـدلٱ

.)١٥:٢٩لامعأ(»ِقوُنْخَْ

وه،مدلابرشميرحتيفببسلاَّـنأنوركنينيذلاامأ
ةبوحصممهؤارآيلياميفف،سفنلانعةرافكهايإهللالعج
:اهيلعدرلاب

انلسيلو،هتاذيفرشهنألمدلابرشنعهللاىَهن-١
لكيفهللاعيطننأيفكيذإ،رشلااذهةيهامنعلأسننأ
.هبانرمأيام

ءوسيفوهرشلالب،ًارشاهتاذيفةداملاتسيل:درلا
وأةيتابنداوميهثيحنم،ًالثمةردخملاداوملاف،اهلامعتسا

جالعيفءابطألارمأبلمعتسُتاهنأل،ًارشتسيل،ةيئاميك
ءاوهألاةمدخلاهلامعتسايفوهرشلاامنإ.ضارمألاضعب
،هتاذيفًارشسيلهنأنعًالضفمدلانأابو.ةيدسجلا
عـــنـصــيـهــنـمو.مــســجللـةـيذــغــمرصـاــنـعىلــعيـوـتحي
نمسيلًاذإ،مدلارقفتالاحجالعلنيبولجوميهلا
.هتاذلمدلابرشنعاناهندقهللانوكينألوقعملا

الانيفقوذلاةساحنأل،مدلابرشنعهللاىَهن-٢
.هلبقت

ةعيبطلابفرعيًاضيأناويحلاولب،ناسنِإلاَّـنإ:درلا
الامضفريوهقوذعمقفتياماهنملكأيف،ءايشألامعط
هللانميهنوأرمأىلإةجاحيفنوكينأنود،هعمقفتي
ةريثكءايشأكانهفكلذنعًالضف.كاذوأاذهنع

عمو،انيفقوذلاةساحاهلبقتال)ًالثمادوصلاتافولسك(
.اهلامعتساانيلعمَّـرحمهنإلوقينمكانهسيلكلذ

يفةوهشلاريثيهنألمدلابرشنعىهنهللاَّـنإ-٣
.سرتفمشحوىلإهلّوحيامك،ناسنِإلا

مسجىلإطاشنلاثعبتةمعطألاضعبتناكنإ:درلا
هذهلوانتسيلهيفةوهشلاريثييذلانكل،ناسنِإلا
كلذنعًالضف.ةروكذملاةوهشلايفرُّكفتلالب،ةمعطألا
)ءابطألاةحيصنىلعءانب(نولكأيىضرملانمنيريثكنإف
عمو،)مداهلكملعنامكدبكلاو(ّ،يشوأيهطنوددبكلا
.قالطإلاىلعًادحأاوسرتفيملكلذ

ميرحتللوقعمببسكانهسيلهنأانلحضتيمدقتامم
َّـنَأل«وهو،يهلِإلايحولاهركذيذلاكاذىوسمدلابرش
لدييذلارمألا،)١٧:١١نييوال(»ِسْفَّـنلٱِنَعُرِّـفَكُيَمَّـدلٱ

يه،همامألوبقللهللااهنّيعيتلاةديحولاةليسولانأىلع
.مدلابءادفلا

حئابذلامدبءادفلاةهجنمءارآلاروّطت-٧

ًاميظعًازكرمنآلاىلإلغشتةيناويحلاحئابذلالازتال
اهميدقتةركفنأريغ،ةددعتمدالبيفسانلانمريثكنيب

هللالاجرنيبروّطتلايفتذخأنارفغلاىلعلوصحلالجأل
ىلإتّدأيتلابابسألاىلعفقنيكلو.ديعبدهعنم
:لوقنروطتلااذه

:ءادفللةيناويحلاحئابذلاةيافكمدع-١
نأبجيناسنِإلانعريفكتللحلصتيتلاةيدفلانأامب

.هنعضيوعتللةيفاكنوكتىتح،ةميقلايفهلةلداعمنوكت
ةيبدأصاوختاذوةدلاخةيحورناسنِإلاسفنَّـنأامبو
الةيومداهنوكنعًاضفناويحلاسفنامنيب،ةيماسةيلقعو
نأنكميالًاذإ،صاوخلاهذهنمةيلاخيه،اهلدولخ
ةلادعمامأهنعريفكتلاوناسنِإلاءادفلةيفاكاهتاذيفنوكت
.هللا

:ءادفللةيناويحلاحئابذلالامعتسابابسأ-٢
ريغةيناويحلاحئابذلاتناكاذإ:سانلاضعبلءاستي

هللارمأاذاملف،ناسنإلانعريفكتللاهتاذيفةيفاك
.؟اهميدقتب

حيسملاةرافكموزلنارفغلليهلِإلاقيرطلاوأءادفلا:ثلاثلابابلا
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لوألارصعلايفناسنإلانكيمل:لوقنكلذىلعدرللو
كلذبدهشيامك،ًاحيحصًاريدقتةيقالخألاميقلارّدقي
كاردإهيلعرذعتيناكف،خيراتلابتكوسدقملاباتكلا
هللاىلإاههجوييتلاةءاسإلارادقموأ،هسفنيفةيطخلاجئاتن
ميكحلاوهوهللاأدبينأيهيدبلانمناككلذل.اهلعفب
راهظإب،مهبيذهتومهميلعتقرطورشبلاعابطبفراعلا

عيطتستةسوململئاسوباهبقاوعةماخووةيطخلاةروطخ
يذلاتوملاريوصتبكلذو.اهكاردإواهمهفةيئادبلامهلوقع
مهفومهنيعبهتيؤرمهنكميلمعبةيطخللةيمتحلاةجيتنلاوه
اننإف،لافطأللانميلعتيفلاحلايهامك،مهلوقعبهامرم
نوعيطتسيمهنأل،اهنعةِّـربعملاتاملكلالبقروصلامهلمدقن
.ةروكذملاتاملكلايناعمكاردإلبقروصلالولدمكاردإ
ًاروعشناسنِإلاىلإتانئاكلابرقأوهناويحلاناكاملو
،توملاوةايحلاتامالعحوضوبهيلعرهظتامك،ملألوةحارلاب
نمهنوقحتسيامةاطخللهللانلعينأيهيدبلانمناك
ببسبهنأاوكرديل،هقرحوناويححبذيفًارّوصمباذع
هللانكل،ناويحلااذهناكماونوكينأبجيناكمهاياطخ
اوناككلذلو.مهنعةرافكهبحمسمهيلعفطعلابابنم
ًاقيرطمهللعجهنألهللانوركشيو،ةيطخلاةعانشبنورعشي
.اهصاصقنمصالخلل

حئابذلاةهجنمءارآلارّوطتبابسأ-٣
:ةيناويحلا
ةساجننوكردياوذخأ،ًايحوروًايبدأرشبلاءاقترابنكل
نوكردياوذخأامك،مهسوفنىلععينشلااهريثأتوةيطخلا
نأاوكردأف،اهباكترابهللاىلإاهنوهّجوييتلاةءاسإلاةحادف
يتلاةيدفلايهاهتاذيفنوكتنأنكميالةياويحلاحئابذلا
هللاقداصدقو.ةيطخلاةبوقعنمصالخللهللااهدصق
ُليِئاَْرسِإاَي.َمَّـلَكَتَأَفيِبْعَشاَيْعَمْسِا«لاقفاذهمهكاردإىلع
ٰهلِإُهللاَا.َكْيَلَعَدَهْشَأَف

ُ
َّـنِإَف،َكُخِّـبَوُأَكِحِئاَبَذَىلَعالاَنَأَك

ْنِمالَو،ًارْوَثَكِتْيَبْنِمُذُخآال.يِماَّـدُقًامِئاَدَيِهَكِتاَقَرُْحم
لٱَناَوَيَحِيلَّـنَأل.ًةَدِتْعَأَكِرِئاَظَح

ْ
لٱَو)ةباغلايأ(ِرْعَو

ْ
َمِئاَهب

جلٱَىلَع
ْ
َمَدُبَْرشَأْوَأِنَاريِّـثلٱَْمَحلُلُكآْلَه...ِفوُلُْألٱِلاَبِ

لٱِفْوَأَو،ًادَْمحِِهللاْحَبْذِا؟ِسوُيُّتلٱ
ْ
يفيِنُعْدٱَو،َكَروُذُنَّـِيلَع ِ

كلذلو.)١٥-٥٠:٧رومم(»ِينَدِّـجَمُتَفَكْذِقْنُأِقيِّـضلٱِمْوَي
.اَهُمِّـدَقُأُتْنُكَفَّـالِإَوٍةَحيِبَذِبَُّرسُتالَكَّـنَأل«:يبنلادوادلاق
:لءاستيبنلااخيمو.)٥١:١٦رومزم(»ىَضْرَتالٍةَقَرْحُمِب
لٱِهَلِإلِليِنَحْنَأَوِّـبَّـرلٱَىلِإُمَدَّـقَتَأَمِب«

ْ
ُمَّـدَقَتَأْلَه؟ِّـِيلَع

ِفوُلُأِبُّبَّـرلٱَُّرسُيْلَه؟ٍةَنَسِءاَنْبَأٍلوُجُعِب،ٍتاَقَرْحُمِب
لٱ
ْ
ْنَعيِرْكِبيِطْعُأْلَه؟ٍتْيَزِراَْهنَأِتاَوَبَرِب،ِشاَبِك

مث،يِتَيِصْعَم
ََ

،٦:٦اخيم(»!؟ِيسْفَنِةَّـيِطَخْنَعيِدَسَجَةر
٧(.

هللاابنونمؤياوناكنيذلاءايبنألاهيلإىهتنااموهاذه
ىلعاولصحيوهباقعنماوجنيلمهعسويفاملكنولمعيو
لامعأوماوصألاوتاولصلانمنورثكياوناكامك،هباوث
تناككلذعمو،نيبارقلاوحئابذلاميدقتوناسحإلاوةمحرلا

اهلاودجينأنمعنشأورثكأاهتلقنممغرلاىلعمهاياطخ
لوبقلاةهجنملمألااوعطقكلذل.ًانارفغلئاسولاهذهب
)هللانيبوهنيبيأ(اَنَنْيَبَسْيَل«بويألاقف،هللامامأ
الَوُهاَصَعيِّـنَع)هللا(ْعَفْرَِياَنْيَلِكَىلَعُهَدَيُعَضَيٌحِلاَصُم
)ًاذإ(ُناَسْنِإلٱُرَّـَربَتَيَفْيَكَف«:ًاضيألاقو.»ُهُبْعُريِنْتَغْبَي
لمألااوعطقامك.)١و٣٤و٩:٣٣بويأ(»؟ِهللاٱَدْنِع
ُخَألٱ«يبنلادوادلاقف.مهسوفننعةيدفيأدوجونم
ٌةَميِرَكَو.ُهْنَعًةَراَّـفَكَهللاٱَيِطْعُيالَو،ًءاَدِفَناَسْنِإلٱَيِدْفَيْنَل
.)٤٩:٧،٨رومزم(»ِرْهَّـدلٱَىلِإْتَقِلَغَف،مِهِسوُفُنُةَيْدِفَيِه
امهمناسنِإلاهاخأيدفينأعيطتسيالناسنِإلاَّـنأيأ
تسيلةيقيقحلاةيدفلانأل،امهنيبيتلاةبحملاةقالعتناك
بابلايفحضتيسامك(قالطإلاىلعرشبلالوانتميف
ُعِفَتْنَياَذاَم«لاقفمهداقتعاىلعحيسملاقداصدقو.)عبارلا
لٱَحِبَرْوَلُناَسْنِإلٱ

ْ
يِطْعُياَذاَمْوَأ؟ُهَسْفَنَِرسَخَوُهَّـلُكََملاَع

.)١٦:٢٦ىتم(»؟ِهِسْفَنْنَعًءاَدِفُناَسْنِإلٱ

ءالؤهىلعةريحلاءاليتسايفةبارغالهنأقحلاو
يتلاةيقيقحلاةيدفلاةفرعمنعزجعلابمهروعشو،لضافألا
ًايقيقحًارثأتهللاةسادقبمهرثأتلمهنأل،مهنعريفكتللحلصت
امأ.اهتروطخواهتعانشلكبيهامكةيطخلانورياوناك
هذهيفةيطخلاةيؤرنوعيطتسيالفهللانعنوديعبلا
نارفغلاىلعلوصحلالهسلانمهنأنونظيف،ةروصلا
لامعألااهيلعنوقلطييتلالامعألانملمعيأةطساوب
هللاةلادعرونيفمهتاوذىلإاوعلطتولنكل.ةحلاصلا
،لضافألاءالؤهلعفامكامهلّدحالنيتللاهتسادقو
لكبمهاياطخوحمنعيلكلامهزجعاوكردينأاوعاطتسال
مهنمدحاولكخرصلو،ةينيدلامهتاسرامموةيريخلامهلامعأ
ِّـينَأل،ُتْكَلَهِّـينِإ!ِيلٌلْيَو«ًاميدقيبنلاءايعشإخرصامك

ِسِجَنٍبْعَشَْنيَبٌنِكَساَنَأَو،ِْنيَتَفَّـشلٱُسِجَنٌناَسْنِإ
ةفرعملكلذلًاعبتاوأيهتلو،)٦:٥ءايعشإ(»!!ِْنيَتَفَّـشلٱ
اهجئاتنوةيطخلاةبوقعنمصالخللهللاهنلعأيذلاقيرطلا
اميفليصفتلانمءيشبهحاضيإىلوتنسيذلاو،ةعينشلا
.يلي

يلياميففقئاقحلاهذهدضةهجوملاتاضارتعالاامأ
:اهيلعدرلاواهنايب

حيسملاةرافكموزلنارفغلليهلِإلاقيرطلاوأءادفلا:ثلاثلابابلا
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دراولاليئارسإينبنمةحيبذهللابلطمدعلدي-١
لجألحئابذلاميدقتةرورضمدعىلع١٥-٥٠:٧رومزميف
ايمرإناسلىلعهللالوقَّـنأامك.نارفغلاىلعلوصحلا
ِّـينَأل.ًاْمَحلاوُلُكَوْمُكحِئاَبَذَىلِإْمُكِتاَقَرُْحماوُّمُض«دوهيلليبنلا

لَكُأَْمل
ِّـ
َْرصِمِضْرَأْنِمْمُهُتْجَرْخَأَمْوَيْمُهُتْيَصْوَأالَوْمُكَءاَبآْم

ىلعلدي)٢٢-٧:٢١ايمرإ(»ٍةَحيِبَذَوٍةَقَرُْحمِةَهِجْنِم
.ةروكذملاحئابذلاميدقتمدعبوجو

سيلدارملانأىرن١٥-٥٠:٧رومزمىلإعوجرلاب:درلا
هيبنتلالب،نارفغلاىلعلوصحللحئابذلاميدقتنعيهنلا
نعةيفاكلاةحيبذلااومدقينأرشبلاةعاطتسامدعىلإ

)٩-١٠:٥نييناربع(هسفنباهريبدتَّـىلوتهللانإف،مهاياطخ
٦٠٠بتايآلاهذهدعبمهضّرحهللاَّـنأكلذىلعليلدلاو
اليتلاحئابذلاميدقتىلعيبنلايخالمةطساوبًابيرقتةنس
َسْيَلَفَأ،ًةَحيِبَذىَمْعَألٱُمُتْبَّـرَقْنِإَو«:مهللاقف،اهيفبيع
»؟ًاَّرشَكِلَذَسْيَلَفَأ،َميِقَّـسلٱَوَجَرْعْألٱُمُتْبَّـرَقْنِإَو؟ًاَّرشَكِلَذ
.)١:٨يخالم(

٧:٢١ايمرإرفسيفةدراولاتايآلاىلإعوجرلابهنأامك
نعدوهيلاعانتمابوجوسيلاهبدارملانأىرن،٢٢-
،همامأمهقرطحالصإوهللامهتبوتبوجولب،حئابذلاميدقت

اوناكامك،ةلمرألاوميتيلاوبيرغلانوملظياوناكمهنأل
دعبو،ةينثولاةدابعلاءارونوضكريوءاربألاءامدنوكفسي
.)١٥-٧:١ايمرإ(!!هللاىلإمهحئابذبنومدقتياوناككلذ

ىلعةردقلابهللادُّرفت:عبارلابابلا
يقيقحلاءادفلا

ةيناكمإو،يدافلايفاهرفاوتبجاولاطورشلا-١
اهقيقحت

ةيدفلاىلإءادتهالانعسانلاةوفصمهوءايبنألازجع
مهتاولصومهماوصأنممغرلاىلع،مهنعريفكتللحلصتيتلا
لامتشابوجواودجومهنأل،ةددعتملامهحئابذومهتاقدصو
كلذلو.مهرظنيفاهقيقحترذعتيتازيممىلعةيدفلاهذه
نع،انلوقعمامألاجملاعستيامردقىلعيلياميفثحبنس
،يدافلايفيرحلابوأ،ةيدفلايفاهرفاوتبجاولاطورشلا

و،ًايقيقحًاريفكتاناياطخنعريفكتلاىلعًارداقنوكيىتح
اليتلاهتسادقبلاطملءافيإ،هرسأباهصاصقلُّمحتىلع
ةرضحبعتمتلانارفغلاىلعلوصحلانكميىتح،اهلةياهن
.هللا

يدافلايفاهرفاوتبجاولاطورشلا-ًالوأ
يفةيواسملقألاىلعنوكتنأبجيةيدفلاَّـنأامب.١

يواسيالهنأامبو،هؤادفبولطملاءيشللاهتميق
تانئاكلانيبريظنهلسيلهنألهلثمناسنإالإناسنِإلا
يذلايدافلايرحلابوأةيدفلافكلذل،هيواسيوهلداعي
لبًاناويحنوكيالنأبجي،انسوفننعريفكتللحلصي
.ًاناسنإلقألاىلعنوكينأ

دحاوناسنِإلسيلًايدافنوكيسيدافلااذهَّـنأامبو.٢
نمدحاولكلٍدافدوجورُّذعتل،سانلالكللب
روصعلالكيف،ملاعلايفنوشيعينيذلارشبلانييالب
ءالؤهلكلةلداعمهتميقنوكتنأبجي،دالبلاو
.سانلا

انسنجنعفلتخيسنجنميدافلاناكولهنأامبو.٣
نأعاطتساامل،)سنجلااذهلثمدوجوضرفىلع(
نيذلاسنجنمنوكيبئانلانأل،انعًابئاننوكي
بجياهانركذيتلاهتمظععمهنإفكلذل،مهنعبوني
.انسنجنمًادحاونوكينأ

نمًامورحمناكل،انلثمًائطاخيدافلاناكولهنأامبو.٤
الو،انريظنيدبألاصاصقلاءاضقتحتًاعقاووهللا
ريصملااذهنمانمًادحاوذقنينأكلذلًاعبتعيطتسي
،هنمهذقنينمىلإًاجاتحمهسفنوهنوكيهنأل،بعرملا
،انسنجنمًادحاوهنوكبوجوعميدافلافكلذل
.ًاماتًاولخةيطخلانمًايلاخنوكينأبجي

موقيال،ًايماسًارمأناكنإوةيطخلانمهولخَّـنأامبو.٥
.ًايدافنوكيلهتيلهأىلعيلاتلابو،هلامكىلعًاليلد
ملهنأريغةيطخلانمًايلاخقلُخهنأمغرًالثممدآف
ضرألاىلعشاعامدنعهنأل،اهنمًاموصعمنكي

نمًايلاخيدافلانوكينأيفكيالكلذل،اهيفطقس
موصعمهنأيلمعلاليلدلابتبثينأبجيلب،ةيطخلا
.ًاضيأاهنم

هتلمجبناكل،ًاقولخمناكولهنأامب،كلذنعًالضف.٦
ال،هللاًاكلملبهسفنلًاكلمسيلصخشو.هللاًاكلم
يدافلافًاذإ،امناسنإنعهللاةيدفهسفنميدقتهلّقحي
نأهقحنمنوكيلقولخمريغًاضيأنوكينأبجي
.ةرافكهسفنمدقي

دوجولابعتمتلاونارفغلاىلعلوصحلانكميالهنأامب.٧
هتلادعبلاطمءافيإًالوأّمتاذإالإهللاةرضحيف
نوكينأبجييدافلافًاذإ،اهلَّـدحاليتلاهتسادقو
ءافيإعيطتسيىتحاهومسلَّـدحالةناكماذًاضيأ
،انعًاضوعةيطخلاصاصقلكلمحتبىلوألابلاطم
ىلإانبىقرتةيحورةايحباندادمإبةيناثلابلاطمءافيإو
.ةيماسلاةيبدألاهتافصيفهللاعمقفاوتلاةجرد
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نميلاخلا،ردقلاميظعلايدافلااذهنوكينمىرتف
يفدودحملاريغوهتاذيفقولخملاريغ،اهنمموصعملاوةيطخلا
هللاةلادعبلاطميفينأًاعوطتمعيطتسيىتح،هتناكم
ةيحورةايحًاضيأانيفثعبيو،انعًاضوعاهلَّـدحاليتلا
،ةيماسلاةيبدألاهتافصيفهللاعمقفاوتاةجردلانبىقرت
هذهبمايقلاعيطتسيوأتافصلاهذهبفصتينمسيلو
هتيناسنإبناجبيدافلااذهلهف؟هللاىوسلامعألا
!؟هللاوهنوكينأبجيةزاتمملا

،حوضولالكحضاوهباوجنكل،ريطخلاؤسلهنإًاقح
.قالطِإلاىلعهنمرفمالو

ةقباسلاطورشلاقيقحتةيناكمإ:ًايناث
،انلًايدافهيفنوكيلانسنجنمًاتوسانهللاذاختانإ.١

اذههذاختابهنإف،هبمايقلاهنكميرمأهنأنعًالضف
التوهاللانأل.امناكميفرصحنيال)أ(توسانلا
انتاريدقتبسح(ناكميفهدوجوَّـنأذإ،زيحبزيحتي
سفنيفرخآناكميهدوجوعنميال)ةيرشبلا
ًائيشدقفيال،توسانلااذههذاختابهنإ)ب(.تقولا
وأةدايزللضرعتيالدجملااذهنأل،يتاذلاهدجمنم
رمأتوسانلااذههذاختاَّـنإ)ج(قالطإلاىلعناصقنلا
،هعمةيقيقحةقالعًاعيمجانلنوكتنأيفهتبغرهبلطتت
ًاديعبلظاذإةمئاقةقالعلاهذهلموقتنأنكميالذإ

.هعمفلاوتلانعنيديعبنحنانللظو،انكرادمنع
ةعيبطلاهبدارُي،»ناسنإلا«نمردصم»توسانلا«
ةملكامأ.حوروسفنودسجنمهيوحتامبةيرشبلا
اهبدارُي،توربجلاوتوسانلانزوىلعيهف»توهاللا«
بيكرتالهنأل،هتاذنيعوههللارهوجو،هللارهوج
هيلإبوسنمردصميهفةيهولألاامأ،قالطإلاىلعهيف
.سرافلاىلإةبوسنملاةيسورفلالثم،ىلاعت

ليميأنمتوسانلااذهولخبصاخلاطرشلاو.٢
هسفنلذختيامدنعهللانأل،هقيقحتنكميةيطخلل
لجرنمةايحةرذبىلإهنوكتيفرمألاجاتحيالًاتوسان
ليمتيتلاةعيبطلانأامبو.اهسفنةايحلاوههنأل،ام
لسانتلاةطساوبلإناسنإلاىلإلقتنتالةيطخلاىلإ
ًايلاختوسانلااذهنوكينأيهيدبلانمًاذإ،يعيبطلا
يتاذلاهلامكببسبًاضيأنوكيو،ةروكذملاةعيبطلانم
.ةيطخلايفطوقسلانمًاموصعمنوكينأىلعًارداق

هسفنةاواسمبوجوبصاخلاطرشلاقيقحتنكميو.٣
نعًالضفهللاتوساننأانفرعاذإ،ةميقلايفانسوفنل
الهتميقلعجييذلارمألا،نارتقالالكهبًانرتقمهنوك

لكسودقتوسانلااذهنإف،قالطإلاىلعاهلدح
الامبةاطخلالكنممظعأسودقلاو،ةسادقلا
.ساقي

يأ(هتوسانليدافلاكالتمابوجوبصاخلاطرشلاو.٤
نأيهيدبلانم)امنئاكةطساوبقولخمريغهنوكب
قلاخلاوههللاو،هللاوهيدافلااذهنأل،هيفرفاوتي
.اهكلاموءايشألالكل

ةئيطخلاصاصقلامتحابوجوبصاخلاطرشلاو.٥
،اهلدحاليتلاةيهلِإلاةلادعلابلاطملءافيإانعًاضوع
،هللاوههفصوبهنأل،ًاضيأهيفرفاوتينأيهيدبلانم
يفاهقيقحتًاضيأعيطتسيو،ةلادعلاهذهبلاطمبطيحي
.هذختييذلاتوسانلا

يفانبىقرينأهتعاطتسابوجوبصاخلاطرشلاو.٦
،كلذكهيفرفاوتينأيهيدبلانم،هللاعمقفاوتلاةلاح
هذهبمايقلاعيطتسييذلاوههللاو،هللاوههتاذيفهنأل
.ةمهملا

يدافلايفاهرفاوتبجاولاطورشلانأىرنمدقتامم
ةلوقعمةليسوباهقيقحتنكميولب،بسحفةلوقعمتسيل
.ًاضيأ

ءادفلاةمهمبهللادُّرفتىلعةيباتكةلدأ-٢

ةاروتلاةداهش-ًالوأ
يذلابعشلاكتفأربدشرت«:هللايبنلاىسوملاق.١

هللاءادفبدوصقملانكيملو.)١٥:١٣جورخ(»هتيدف
امردقب،مهحاورأءادف،ميدقلادهعلايفرشبلاضعبل
توملانممهذاقنإيأ،مهداسجأءادفهبدارُيناك
هسفنيفهلامتحاىعمب،انلهللاءادفامأ.امةليسوب
يذلايدبألاصاصقلانمانذاقنِإلاناياطخلك
نميلياميفحضتيسامك(نلعُيملفاهببسبهقحتسن
.ةيحيسملايفالإ)بابلااذه
درت،ةمهملاهذهبموقينألزألاذنمهللادصقناكاملو
،يضاملانمزلايف»هَتيدف«ةاروتلايفاهبةصاخلالاعفألا

دعبهسبتقنساممو،١٥:١٣جورخنمحضتيامك
اهبدارُملانوكيف،عراضملاةغيصيفتدرواذإامأ.كلذ
قئاقحلانمةقيقحكرفكتلاوأءادفلانعثدحتلا
يفغاصُيقئاقحلاهذهنعريبعتلانأل،ةتباثلاةيهلإلا
َكِبْعَشِلْرِفْغِا«:هللاًاضيأىسوملاقو.عراضملالعفلا
هذهنمو)٢١:٨ةينثت(»ُّبَراَيَتْيَدَفيِذَّـلٱَليِئاَْرسِإ
اماذهو-ءادفلادعبالإنارفغالهنأانلحضتيةيآلا
.قافتالالكقحلاعمقفتي
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ِّـلُكْنَعُرِّـفَكُيُحِلاَّـصلٱُّبَّـرلٱ«يقتلاكلملاايقزحلاقو.٢
لَقَأَّـيَهْنَم

ْ
.)٣٠:١٨،١٩مايأ٢(»ِهللاٱِبَلَطِلُهَب

لٱَنِمِيسْفَنىَدَف«هللانعبويألاقو.٣
ْ
حلٱَىلِإِروُبُع

ْ
،ِةَرُْف

.)٣٣:٢٨بويأ(»َروُّنلٱَِيتاَيَحَىَرتَف
رومزم(»ِهِديِبَعِسوُفُنيِداَفُّبَّـرلٱ«يبنلادوادلاقو.٤

ِدَيْنِمِيسْفَنيِدْفَيُهللاٱاَمَّـنِإ«ًاضيألاقو.)٣٤:٢٢
هلٱ
َْ
نعًالئاقهسفنبطاخامك.)٤٩:١٥رومزم(»ِةَيِوا
حلٱَنِميِدْفَييِذَّـلٱ«:هللا

ْ
لَكُييِذَّـلٱ.ِكَتاَيَحِةَرُْف

ِّـ
ِكُل

»ِيصالَخُهٰلِإ«هنأل،)١٠٣:٤رومزم(»ِةَفْأَّـرلٱَوِةَْمحَّـرلٱِب
اَنيِصاَعَم«لوقلابهللابطاخكلذلو.)٢٥:٥ومزم(
انهدوصقملاصالخلاو)٦٥:٣رومزم(»اَهْنَعُرِّـفَكُتَتْنَأ

هبداريامك،مالآلاوتاقيضلانمصالخلاوه
.اهجئاتنوةيطخلانمصالخلا

جلٱُّبَراَنيِداَف«يبنلاءايعشإلاقو.٥
ْ
ءايعشإ(»ُهُمْسٱِدوُُن

»َبوُقْعَيىَدَفْدَقَّـبَّـرلٱ«:ًاضيألاقو.)٤٧:٤
ٌّراَبٌهَلِإ«هناسلىلعهللالاقو.)٤٤:٢٣ءايعشإ(
لَُخمَو

ِّـ
وهرابلاو)٤٥:٢١ءايعشإ(»َياَوِسَسْيَل.ٌص

لخملاو،لداعلا
ِّـ

عمجلاىلإليبسالو،ميحرلاوهص
ًاضوعاناياطخجئاتنلُّمحتصّلخملالبقاذإالإ،امهنيب
اهلدنسالةمحرصالخلاناكالإو.ةلادعللًاقيقحتانع
لاقامك.ةخساروأةتباثنوكتالّمثنمو،ةلادعلانم
:٤٤ءايعشإ(»َكُتْيَدَفِّـينَألَّـَيلِإْعِجْرِا«ئطاخلابعشلل
٢٢(.

لَُخيَو«هللانعيبنلاايركزلاقو.٦
ِّـ

َهلِإُّبَّـرلٱُمُهُص
ُ
»ْمُه

ذإ،ةيآلاهذهيفلاكشإكانهسيلو.)٩:١٦ايركز(
ةيرهوجلاةيحانلانمحيسملا»انههلإلابرلاب«دصقُي
نوكيكلذبو)لصلااذهنميلياميفحضتيسامك(
هللالاقو.حيسملاةطساوبرشبلاصّلخيهللانأىنعملا

.)١٠:٨ايركز(»ْمُهُتْيَدَفْدَقِّـينَألْمُهُعَْمجَأ«هناسلىلع

ليجنإلاةداهش:ًايناث
لَُخمِهللاٱ«هللانعميرمءارذعلاتلاق.١

ِّـ
:١اقول(»ِيص

لخمهنأكلذبةدصاق.)٤٧
ِّـ

نكتملهنأل،ةيطخلانماهص
.اهنمصالخلاوجرتةيويندةلكشمذئتقواهيدل

ّدعُيسانحويهنباَّـنأهللاهمهلأامدنعايركزلاقو.٢
َعَنَصَوَدَقَتْفٱُهَّـنَألُّبَّـرلٱٌكَراَبُم«حيسملامامأقيرطلا
.)١:٦٨اقول(»ِهِبْعَشِلًءاَدِف

مثإلكنمانيدفيهنإهللانعلوسرلاسلوبلاقو.٣
سومانلاةنعلنمانادتفاهنإو،)٢:١٤سطيت(
)٢:١٧نييناربع(اياطخلارّفكيهنإو)٣:١٣ةيطالغ(
٢(ةسدقمةوعداناعدو)اناياطخنم(انصلخهنإو

نمانصلخهتمحرىضتقمبهنإو.)١:٩سواثوميت
.)٣:٥سطيت(اناياطخ

لَُخيُهُلاَثِميِذَّـلٱ«َّـنإلوسرلاسرطبلاقو.٤
ِّـ

١(»اَنُص
ٍةَّـضِفِب،ىَنْفَتَءاَيْشَأِبالْمُتيِدُتْفٱُمُكَّـنَأ«و)٣:٢١سرطب
لٱُمُكِتَريِسْنِم،ٍبَهَذْوَأ

ْ
َنِماَهوُمُتْدَّـلَقَتيِتَّـلٱِةَلطاَب

الَوٍبْيَعالِبٍلََمحْنِماَمَكٍ،ميِرَكٍمَدِبْلَب،ِءاَبآلٱ
ملٱِمَد،ٍسَنَد

لٱِسيِسْأَتَلْبَقًاقِباَسًافوُرْعَمِ،حيِسَْ
ْ
ِ»َملاَع

.)٢٠-١:١٨سرطب١(
»ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَرِّـهَطُي«هنإهللانعلوسرلاانحويلاقو.٥

لاقو.هنمصالخلانَّـمضتياذهو-)١:٩انحوي١(
ِخلٌةَراَّـفَك«هنإحيسملانع

َ
ِخلَسْيَل.اَناَياَط

َ
،ْطَقَفاناَياَط

ِخلْلَب
َ
لٱِّـلُكاَياَط

ْ
.)٢:٢انحوي١(»ًاضْيَأَِملاَع

حلٱُهٰلِإلٱ«هنإهللانعاذوهيلاقو)٦(.٦
ْ

لٱُميَِك
ْ
ُديِحَو

لَُخم
ِّـ

.)٢٥ةيآ(»اَنُص
يفهانعم)ءافلاىلعةحتفدوجوب(»رَفك«لعفلاو
رفك:لوقننحنف.»رتس«ةيبرعلاوةيربعلانيتغللا
،»رَّـفك«لعفلاو.بارتلاب»اهرتس«يأ،بوبحلاحالفلا
لثمرتسلايفةغلابملاهبداري،ءافلاىلعةدشدوجوب
رجلافرحلمعتسااذإامأ.لفقوحتف:نيلعفلا
مزاللاضيوعتلاميدقتهبدارملانوكيفرّفكدعب»نع«
رَّـفك«:لوقننحنف.بنذمناسنإنعوأةيطخلانع
ىتحاهنعمزاللاضيوعتلامَّـدقيأ،»هبونذنعنالف
يأ»نيبنذملانعنالفرَّـفك«لوقنو.اهتبوقعهنععفرُت
نمىذأمهقحليالىتحمهنعمزاللاضيوعتلامّدق

.)٣٤-١٩،١٦:٣٠-٥:٥نييوال(مهبونذءارج

،هبنرتقمهنكل،نارفغلاتاذوهنكيملنإوريفكتلاو
الو،)ريفكتلااذهعونناكًايأ(ريفكتهقبسيوالإنارفغالف
ريفكتلاعيطتسيالناسنإلاناكاملو.نارفغهعبتيوالإريفكت
اليتلاهللاةلادعبلاطميفتيتلاةجردلابهاياطخنع
،ةمهملاهذهبمايقلاعيطتسييذلاوههدحوهللاناك،اهلدح
يفاهجئاتنلامتحاىنعمباناياطخنعهسفنبهللاريفكتنإف
الرمأ،انلاهرفغينألبقانعًاضوع)امٍوحنىلع(هسفن
،كلذيفةبارغالو.قالطإلاىلعهنأشبفالتخإلازوجي
نأقحلاهديسلنإف،هديسىلإدبعءاسأاذإهنأىرننحنف
ةءاسِإلمحتتنأهسفنتبأاذإف.هنعوفعيوأ،هبقاعي
لمحتتنأهسفنتيضراذإنكل.اهلجأنمهبقاع،دبعلا

يفو.هنعوفعيهنإف،دبعلاىلعةقفشوًافطعةءاسِإلاهذه
ملألالمحهنأل،هتءاسإنعرَّـفكوأهادفدقنوكيةلاحلاهذه
املكو.ةيماحًارانهسأرىلعهّبصينأنعًاضوعهسفنيف
سيل،هسفنيفانتءاسإلمحتيانعهوفعيفهللانأرمألايف
،هتلادعبلاطمءافيِإلًاضيألب،انيلعفطعلاببسبطقف
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لب،انعملاحلايهامكهيدلةعيرشدرجمتسيلهذهنأل
يرورضلانم،هتاذاهبزيمتتيتلاتافصلانمةفصاهنإ
.لاوحألانملاحيأباهبلاطمءافيإ

ءادفلابهللامايقةينوناق-٣

يفهللاروهظ«عوضوميفسانلاضعبكوكشلارواست
نمدبالناكنإو،»اناياطخنعريفكتلابمايقللتوسان
.قباسلابابلايفاهانركذيتلابابسأللهبميلستلا
.هيلعمهتاضارتعايلياميفصحفنلف

ذختينأنكميالف،هيزنتلالكهتاذيفهزّنمهللا-١
.ضارغألانمضرغيأل،انلثمًاتوسانهسفنل

هنأل،ةديدشةبحمانبحيهللاَّـنأانمامأانعضواذإ:درلا
انكردأ،لوألابابلايفانركذامكههبشكهتروصىلعانقلخ
ًايناحنوكينأدباللب،انعًادعابتمنوكينأنكميالهنأ

قشينأىلإهوعدياماذهو.روصتنوأركتفناممرثكأانيلع
ريغهئاقبعمةيدودحملاىلإةيدودحماللانمًاقيرطهفسنل
ىلإهبطيحييذلاةقلطملاةسادقلاوجنمو،هتاذيفدودحم
امك.هتاذيفًاسودقهئاقبعم،هيفشيعنيذلاةيطخلاملاع
هكاردإعيطتسنةئيهبانلهتاذنلعينأهوعدتةبحملاهذهَّـنأ

هنأكردننأعيطتسنالاهنودبذإ.ةيرشبلةئيهلايه،اهب
اننكميهنأقثنوأبحننأعيطتسناليلاتلابو،انبحي
انلنلعينأهللاديريامدنعو.هعمفلاوتلاوهنمبارتقالا
هيدلعنامكانهنوكيال،اناياطخنعهسفنبرفكيوهتبحم
لاختوسانلااذهَّـنأاملاط،صاختوسانيفروهظلانم
ةيكئالمةئيهيفانلرهظولهنأل.اهنمموصعموةيطخلانم
لاجمكانهسيلذإ،كاردإلاقحهكاردإانعطتساامل،ًالثم
.ةكئالملانيبواننيبيقيقحلاقفاوتلل

هللاابقيلييذلاهيزنتلاَّـنأانكردأ،كلذكرمألاناكاذإو
،فعضلاوزجعلانعو،ربلامدعوأطخلانعهيزنتلاوه
ىلعمهقلخنيذلاسانلابلاصتالانعهيزنتلاسيلو
نمةليسولكبمهيلعفطعلاومهلةبحملاراهظإوأ،هتروص
.لئاسولا

ىلإةيدودحماللانمًاقيرطهسفنلهللاقشيفيك-٢
ةسادقلاوجنمو،هتاذيفدودحمريغهئاقبعمدودحملا
عمهيفشيعنيذلاةيطخلاملاعىلإهبطيحييذلاةقلطملا
؟هتاذيفًاسودقهئاقب

تقويفسانلانمةعامجعمهللادوجونأامب:درلا
يفاهريغفالآعمدوجولانمًاعيمجنمؤنامكهعنميال،ام
ىلعضارتعاالكلذل،تقولاسفنيفةدعابتمتاهج
.هتاذيفدودحمريغهئاقبعمتوسانيفانلهروهظةيناكمإ

هيلإبرستلابّرشيألحمستالةقلطملاهللاةسادقنأامك
ةقلطملاةسادقلانأل،هنمةبرقمىلعرشلااذهناكامهم
هذهةلاحلاووهف،كلذنودلوحيلزاعهللااهبفصتييتلا
طسويفهقيرطقشييذلارونلا)ريبعتلازاجنإ(هبشي
.اهبوهطلتخيوأهبطلتختنأنود،ةملظلا

توسانيف،هتمظعلّدحاليذلاهللارهظيفيك-٣
؟انلثم

ةبقعيألحمستال،انلةديدشلاهللاةبحمنإ:درلا
ةمظعلانأواميسال،اهضارغأقيقحتليبسيففوقولاب
تسيلو،هعضاوتيفلبميظعلاخماشتيفتسيلةيقيقحلا

ةينانألاوةرثألايفتسيلواهنأامك،هلزانتيفلبهيلاعتيف
هللافكنتسينأنكميالكلذلو.ةحضتلاوراثيإلايفلب
يههذهَّـنأاملاط،صاختوسانيفانلرهظينأنم
ةليسولايههسفنتقولايفو،انئادفلةديحولاةليسولا
عيطتسنو،انلةقئافلاهتبحمكاردإعيطتسناهبيتلاةديحولا

َّـنأمدقتامىلإانفضأاذإف.هعمفلاوتلاوهنموندلاًاضيأاهب
حضتا،مهيدلةكَردُمةئيهبهئايفصألًانايحأىءارتيناكهللا
ال،ةيدافلاهتبحمًاعيمجانلنلعيلتوسانيفهروهظنأانل
ناكاذإاميسال،انوحننمهدصاقموأهتعيبطعمضراعتي
امكاهنمًاموصعموةيطخلانمًايلاخًاسودقتوسانلااذه
.انركذ

اولمعيالئل،امةئيهنودتوصيفدوهيللرهظيهللاناك
:ليئارسإينبليبنلاىسوملاقدقف.هلنودجسيًالاثمتهل
،ٍمالَكَتْوَصَنوُعِماَسْمُتْنَأَوِراَّـنلٱِطَسَوْنِمُّبَّـرلٱُمُكَمَّـلَكَف«
ةلاحيفامأ)٤:١٢ةينثت(»ًاتْوَصْلَبًةَروُصاوُرَتَملْنِكٰلَو
،ناميِإلايفخوسرلاببسبهللاثمتلمعلامتحامدع
نكمييتلاةئيهلااهنأل،ناسنإوأكالمةئيهيفرهظيناكف
املو.رجاهلىلوألاةئيهلايفرهظف،هعماهبفلاوتلارشبلل
تنأ«يأ،»يِئُرُليِإَتْنَأ«:هلتلاق،هنيعبهللانأتكردأ
يفرهظو.)١٣-١٦:١٠نيوكت(»هتيؤرنكمييقيقحهلإ
همسانعاذههلأساملو.نوشمشيبأحونملةيناثلاةئيهلا
امدنعو»!؟بيجعوهويمسانعلأستاذامل«:هللاق

طقس،ءامسلاىلإهدوعصدنعناسنإلااذهةقيقحتّلجت
اَنَّـنَألًاتْوَمُتوُمَن«:اهلًالئاق،ضرألاىلعهتجوزووهحونم
.)٢٢-١٣:١٨ةاضق(»َهللاٱاَنْيَأَرْدَق
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يكلةيطخلانملاختوسانيفهللاروهظب«لوقلا-٤
عم،انلوقعلهللاعاضخِإلةلواحموه،انلةيدافلاهتبحمنلعي
ةقلطملاهتيناحوريفهللاعضختنأبجييتلايهانلوقعَّـنأ
.»ضارغألانمضرغلكنعههزّنتو

هللاعاضخِإلانمةلواحمسيلعوضوملااذهنإ:درلا
امكانبهتقالعوهتعيبطتامزلتسمنمهنإلب،انلوقعل
الإهللمعالًاربكتمًاكلمسيلهللااف.فلساممانلحضتا
نوئيسينيذلاةبقاعمو،هعابتأنممارتحالاوماركإلالوبق
نمءيشراهظإو،مهنمهلنوصِلُخينذلاةأفاكموهيلإ
،ًالثمثراوكلامهبلزنتنمىلعنايحألاضعبيففطعلا
بألاهنكل.نيعمجأمهنعًاعّفرتميجاعلاهجربيفهئاقبعم
ةبحميفولب،هدالوأنيبوهنيبًالصافعدياليذلابيطلا

ىوتسمىلإلزنيامك،هيلإمهبرقيومهيلإبرتقيةديدش
هصخشةهجنممهنعيفخاممهلنلعيلمهكرادم
يحضيهنإفرمألامزلتسااذإو.مهوحننمةحلاصلاهضارغأو
.ةنكممةلاحدعسأىلإمهبىقريل،مهلجأنمهيدلاملكب

نحنوهنموندننأديريالهللاَّـنأكلذىلإانفضأاذإف
عمقفاوتتالةلاحلاهذهنأل،رعذلاوأبعرلاةلاحيف
يفنحنوهنموندننألب،امريخبانيلعدوعتالو،هلامك
يفهنموندننأنكميالهنأو.هيلإقوشلاوهلةبحملاةلاح
،انلةكَردُمةئيهبهتبحموهتاذانلنلعأاذإالإةيناثلاةلاحلا
انلهتبحمنالعِإلًاسودقًاتوسانهسفنلهللاذاختانأانلحضتا
انبهتقالععموهتاذعمقفاوتيرمأ،اناياطخنعهريفكتو
.انركذامكقفاوتلالك

وأةصاخةطباراهطبرتةعامجنيبالإنوكيالءادفلا-٥
،ةطبارلاهذههبانطبرتالهتاذيفهللاو،دحاوسنجاهعمجي
؟انلًايدافنوكيفيكف،انسنجنمسيلهنأامك

ةايحةمسناناطعأو،ههبشكهتروصىلعهللاانقلخ:درلا
،هيلإاهبرقأوتانئاكلاّزعأانلعجامك،هندلنمةدلاخ
هيحوةطساوبانوحننمهدصاقموهتاذنعريثكلابانفّرعو
قصلأهنإانللاقو،رخآىلإتقونمانيلإهلسريناكيذلا
يفةطباركانهسيلو،)١٣:١١ايمرإ(هبنقصلأوانبهسفن
يدافلانوكبوجوةهجنمامأ.ةطبارلاهذهلثمدوجولا
هسفنلهللاذاختابمامتلابققحتياذهف،انسنجنمًادحاو
.)انركذامكًاماتًاولخةيطخلانمًايلاخامنإ(انلثمًاتوسان
َكَراَشَتْدَقْذِإَف«:لاقفةيقحلاهذهىلإليجنإلاراشأدقو
يفُدالْوَألٱ ْيَكِل،اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأَوُهََكَرتْشٱِمَّـدلٱَوِمْحَّـللٱِ
ملٱِبَديِبُي

لُسُهَليِذَّـلٱَكاَذِتْوَْ
ْ

ملٱُناَط
َقِتْعُيَو،َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ

ملٱَنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱَكِئٰلوُأ
هتاَيَحَّـلُكًاعيَِمجاوُناَكِتْوَْ َحتِْمِ

ْ
َت

لٱ
ْ
.)١٥-٢:١٤نييناربع(»ِةَّـيِدوُبُع

انعريفكتلاوأ،انءادفديريهللانأملعنفيك-٦
؟هسفنب

ةاروتلايفةدراولاةددعتملاةلدألانعًالضف)ا(:درلا
انركذامك،انعريفكتلاوأانئادفبهللامايقنعليجنإلاو
مدآيفتوملامكحذفنيملهللانأامب:لوقن،فلساميف
سيلهنأامبو.ًايحهاقبألب،ةرشابمةيطخلايفهطوقسدعب
دلييكلًايحهاقبأدقنوكينأهللالامكءازإلوعملانم
مدآىلعهللاءاضقمدعفًاذإ.يدبألاءاقشللرشبلانييالم
ديريالهنأىلعليلد،ةرشابمةيطخلايفهطوقسدعبتوملاب
الإققحتيالمهصالخنأامبو.مهصالخلبرشبلاكاله
هذهبموقينأدارأهنأدكؤملانمفًاذإ،هسفنبمهايإهئادفب
.ميدقلاذنمةمهملا

تناكيتلاةيناويحلاحئابذلاَّـنأ،انمامأانعضواذإف)ب(
اذهلًالعفةحلاصنكتمل،ةيطخلانعريفكتلادصقبمّدقُت
ناكاهتيحالصمدعنممغرلاىلعهنأو،انبّرمامكضرغلا
دهعلالاوطاهميدقتىلعةبظاوملابوجوبسانلارمأيهللا
مهلوبقلةديحولاةليسولاذئتقواهميدقتلعجولب،ميدقلا
اذهو،هيدلىنعمتاذتناكاهنأدبالهنأانلحضتا،همامأ
يفرصحني)ليجنإلاوةاروتلاةساردنمحضتيامك(ىنعملا
ةيطخلانعريفكتلاعيطتسيٍدافىلإًازمرتناكحئابذلاَّـنأ
١٣:١١نييناربع،٥:٧سوثنروك١(دبألاىلإًايقيقحًاريفكت
،هاوسنودهللاوهةمهملاهذهبموقييذلاَّـنأامبو.)١٢و
.ميدقلاذنمهسفنبانيدتفينأدصقهنأدبالًاذإ

ناسنإلانأىرن،سدقملاباتكلاىلإانعجراذإف)ج(
ةكئالملانأل،هلًامادخةكئالملاحبصت،هللاعيطيامدنع
اوثرينأنيديتعلالجألةمدخللةلَسرُمةمداخحاورأ
ناسنِإلانأىلعلدييذلارمألا،)١:١٤نييناربع(صالخلا

هللانأو،هيلإاهبحأوهللاىلإاهبرقأوتاقولخملامظعأوه
ةقيثوةقالعناسنِإلااذهعمهلنوكتنألزألاذنمدصق
،ةيطخلادوجوعمةقالعلاهذهللاجمالهنأامبو.ةرمتسم
الإيرحلابوأ(ناسنِإللهللاءادفبالإةيطخلاوحمللاجمالو
قفاوتلااهبعيطتسيةيحورايحبهدادمإوهاياطخنعهريفكتب
.هسفنبانيدتفينألزألاذنمدصقهللانأكشالًاذإ،)هعم

ءادتفابالإاناياطخنمصالخللةليسودجوتالأ-٧
؟هسفنبانلهللا
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ضعبمامألاؤسلااذهبعصأامًاقح)ا(:درلا
انلوقعبعيطتسنال.مهلاهبِّـبسييتلاةريحلارثكأامو،سانلا
وهودودحمانكاردإنأل،هتاريبدتوهللاراكفألكفرعننأ
ةصاخةطخرّوصتننأططشلانمفكلذل،دودحلاقوف
نكل.ةيطخلانمانصالخرمأيفاهمادختساهيلعمتحتي
نمناكول:لوقنانلهاطعأولّضفتيذلالقعلابسحب
ناكل،هتبحموهتمحرنعهتسادقوهللاةلادعلقتنأزئاجلا
ىلإمهبرقيومهاياطخنمرشبلاعيمجذقنينأزئاجلانم
هذهلثمبلبقنمملاعلاقلخامك،ةدحاوةملكبهترضح
يزاوتهتسادقو،هتمحريزاوتهتلادعَّـنأامبنكل.ةملكلا
ًاقفاوتًاعماهقفاوتوهتافصنمةفصلكلامكببسبهتبحم
نمَّـنإف،امهلَّـدحالنيتللاهتبحموهتمحرعمفًاذإ،ًامات
ءيشيفلهاستيالأ،هبفصتييذلالامكلاتامزلتسم
هاوسعيطتسيالهنأامبو.تسادقوهتلادعبلاطمنم
ةيطخلانمصالخللليبسالًاذإ،كلتوهذهبلاطمءافيإ
.هسفنبانئادتفابهمايقبالإاهجئاتنو

انيدتفينأنودهيلإانبّرقوانعهللاحفصولامأ)ب(
نعامهردقضفخنادقهتسادقوهتلادعتناكل،هسفنب
نودهتبحموهتمحرىلإزاحنادقناكلوأ،هتبحموهتمحر
لقتنأنكميالقلطملاهلامكلهنأامبو.هتسادقوهتلادع
نأًاضيأنكميالو،هتبحمنعهسادقوأهتمحرنعهتلادع
لبقيهنأدكؤملانمفًاذإ،ىرخأنودهيفةفصىلإزاحني
نمهلامكلةقفاومرثكأنوكياذهنأل،هسفنبانئادتفابمايقلا
.هتسادقوهتلادععمقفتتالةليسوبهيلإانبيرقتوانعحفصلا
بحيهلِإبنمؤننأانلرسيأهنإف،مدقتاملكىلإةفاضِإلابو
نمؤننأنم،اهداعسإليبسيفهيدلاملكلذبيوهتقيلخ
.ىرخألانودةفصىلإزاحنيوأتافصلالماكريغهلِإب

ريثكوبضغلاءيطب)يحولانلعأامك(هللاَّـنإ-٨
نمةاطخلانعحفصينأهنكميف،)٣٤:٦جورخ(ناسحإلا
ىدلنسحأنوكيفرصتلااذهنأواميسال،هتمحردرجم
.ًاريثكهفلكييذلاءادفلانمهللا

ةاعارمنودةاطخلانعحفصيهللاناكاذإ)ا(:درلا
دقهتلادعنوكت،هتسادقلةاعارمنودهيلإمهبّرقيوهتلادعل
يفتلقدقهتسادقنوكتو،هتمحرنعاهتميقيفتلق
هلامكببسبهثودحنكميالاماذهو،هتبحمنعاهتميق
هللاناكاذإهنأامك.انركذامًاعمهتافصقفاوتوقلطملا
ىلإمهبيتأيرمألاةياهنيفو،نوثبعيونوغطيرارشألاكرتي

كلذىلإنوعيطتسياوناكاذإ(اهيفهعماومعنيلهئامس
.رشلاعمًالهاستملبًافوؤروأًاميحرنوكيال،)ًاليبس

مهاياطخجئاتنهلمحتبوهسفنبرشبلانعهريفكتبنكلو
قفاوتلااهبمهنكميةيحورةايحبمهايإهدادمإو،مهنعًاضوع
،ةمحرلاىهتنموةلادعلاىهتنمرهظُي،ةيماسلاهتافصيفهعم
كلذنعًالضف.ةبحملاىهتنموةسادقلاىهتنمرهظيامك
بحلكبهيلإنولِبقُيف،مهنمنيصِلْخملابولقبيذيهنإف
امهمهماركإوهتمدخلماتدادعتساىلعمهو،صالخإو
.دهجنمرمألامهفلك

هتسادقوهللاةلادعلانعضوىلعضارتعالللاجمالو
لوبقلاونارفغلاةلأسميفثحبلادنعًامئاداننيعأبصن
نييبدأنيأدبماتسيلهيدلةسادقلاوةلادعلانأل،هيدل
يهامكهلامعأبمايقلادنعامهيعاري،هتاذنعنيلصفنم
عم(امهنألب،ةاضقلاوماكحلانمنيصلخملادنعلاحلا
نكميالف.هتاذيفناتنئاكناتفص)ىرخألاةيبدألائدابملا
ءافيإنود.ةبحملاوةمحرلابفرصتيوأامهنعىلختينأ
.ًالوأامهنملكبلاطم

وهسيلهللاىدلنسحألاَّـنإ:لوقنًاريخأ)ب(
يتلارومألانمرمأىلإرظنيالهللانأل،انرظنيفلهسألا
ةلهسرومألالكَّـنأذإ،ًابعصوأًالهسهنوكةهجنماهلمعي
عمًاقفاوتمهنوكةهجنمرمألكىلإرظنيهنكل.هيدل
هسفنبانلهللاءادفناكاملو.هعمقفوتمريغوأهلامك
هتلادععمىشمتيهنأل،قفاوتلالكهلامكعمقفاوتي
نموحنيأىلعامهبلاطمءافيإبجييتلاهتسادقو
كانهناكنإ-هيدل»نسحألا«ءيشلاوهفكلذل،ءاحنألا
يتلالامعألايف»نسحأ«رخآو)نسح(ءيشدوجوللاجم
.اهبموقي

قلخنعهللازجعيلهف،ءادفلانمدبالوناكاذإ-٩
؟هنعةباينهبموقيصخش

َّـرمامكهللاالإءادفلابمايقلاعيطتسيالهنأامب:درلا
،هريظنًاصخشهللاقلخينألوقعملانمسيلهنأامبو،انب

ميدقلالثمنوكيالثَدحملاو،ًاثَدُحمنوكيقولخملانأل
هللاريغنئاككانهسيلًاذإ،هصئاصخنمءيشيفيلزألا
.انتائيسانعرفكيوانيدفينأعيطتسي

مايقللهريظنًاصخشقلخهللاَّـنأولكلذنعًالضف
عنشأبهبقاعوصخشلااذهملظدقناكل،ةمهملاهذهب
،هسفنبانئادتفابموقيوهناكاذإامأ.هانجبنذنودةبوقع
رهظأدقنوكيلب،هيلعاسقوأًادحأملظدقنوكيالف
ولهنأامك.هبقيلخوهيذلارمألاانلةمحرلاوةبحملاىهتنم
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ردصمصخشلااذهحبصأل،انئادفبهللاريغصخشماق
باذعلانمذقنملاانلةبسنلابنوكيهنأل،انتمعنيلووانتايح
كلذلًاعبتانلكانرصلو،انلةيدبألاةايحلابهاولاويدبألا

اذهللزانتدقهللانوكيامك.هللانودنمهلًاديبع
هليذلاديحولابرلاديسلاكيتاذلاهدجمنعصخشلا
هدجمنعهللالزانتينأنكميالو.ةدابعلاوماركإلاهدحو
الإهلإالهنأنعًالضفهنأل،)٤٢:٨ءايعشإ(امنئاكلاذه
الإو(قالطإلاىلعهعمهلإكانهنوكينأزوجيال،وه
ًايهيدبًارمأناككلذل،)لاحماذهو،هتردقيفًادودحمناكل
.انركذامكانئادتفابهسفنهللاموقينأ

نكميال،اهتدشتغلبامهم،رشبللهللاةبحمَّـنإ-١٠
امل،هسفنبمهئادفباهعمموقييتلاةجردلاىلإلصتنأ
.اهروصتننأردقنالةيحضتنمءادفلاهبلطتي

،صئاقننمهيفامعم،هئانبأبرابلابألاناكاذإ:درلا
ًاضوعمهئاطخأجئاتنهسفنبلمتحيوةديدشةبحممهبحي
لامكلالكلماكلاهللاناكاذإةبارغالكلذل،مهنع
نأ،اهلَّـدحالةجردبءابآلاةبحمقوفتيتلاهتبحميف،ىضري
دقنوكنامًاضيأانلضّوعيلب،اناياطخجئاتنانعلمحتي
ببسب،تازايتمانمهاندقفدقنوكناممرثكأولب،هاندقف

يتلاتايآلابءيلمسدقملاباتكلاو.هنعانفارحناوانلهج
يذلارمألا،اهلدحالةبحمانبحيوانبّرسُيهللاَّـنأىلعلدت
اهباموهتاذعمطقفسيلقفاويرمأانلهءادفنأىلعلدي
امكانبهتقالععمًاضيأقفاوتيولب،قلطملامكنم
.انركذ

مدآينبعميههللاتاّذلَّـنأيحولانلعأ،ةاروتلايفف
مادأكلذلو،ةيدبأةبحمنينمؤملابحأهَّـنأو،)٨:٣١لاثمأ(
هينيعيفنومركموءازعأمهنأو.)٣١:٣ايمرأ(ةمحرلامهل
)٣٢:١٠ةينثت(هيدلنيعلاةقدحةباثمبو،)٤٣:٤ءايعشإ(
،)٦٣:٩ءايعشإ(مهتاقيضنممهكفيهتفأروهتبحمبهنأو
هنأو،)١١:٤عشوه(هنعاولضاذإةبحملاطبربمهبذجيهنأو
،)١٤:٤عشوه(ًالضفمهبحألبمهيفحالصلسيلمهبحأ
راهظإىلإهوعديمهيفءيشكانهنوكينأنوديرحلابوأ
.مهلةبحملا

سانلايفيههللاةرسمَّـنأيحولانلعأ،ليجنإلايفو
هنأو،)٣:١٦انحوي(هرسأبملاعلابحأهنأو،)٢:١٤اقول(
كلذلمهنأو)١٣:١انحوي(ىهتنملاىلإهبنينمؤملابحأ
.)٣:١انحوي١(هدالوأو)١:٧ةيمور(هللاءابحأنوعدي

درجمتسيلةبحملاَّـنأيحولانلعأدقفكلذنعًالضف
هللا«لاقدقف،هتعيبطتاذاهنألبهللاتافصنمةفص
زاجنإ(هتايئزجوهتايلكبهنأيأ،)٤:٨انحوي١(»ةبحم
سانلابمامتهالادحدنعفقيالهنإفكلذلو.ةبحم)ريبعتلا
مهبلاصتالاديريومهيلإقوتيًاضيأهنإلب،مهيلإناسحإلاوأ
هنأينعن،رشبلابحيهللانإلوقنامدنعو.ًاقيثوًالاصتإ
.مهداعسإومهريخليبسيفهيدلءيشلكبيحضي

عيمجبحيهللانأنلعتيتلايهاهدحوةيحيسملاو
نماهريغلوقتامكبسحفمهنمنيحلاصلاسيلو،سانلا
بسحفةقفشلاوةمحرلايهتسيلانلهللاةبحمو.نايدألا
انبقُّلعتلا)ريبعتلازاجنإ(يهلب،)ضعبلانظيامك(
لكبيحضيهلعجيامك،انفهرورسلكدجيهلعجيًاقلعت
نيبقرفلاحاضيِإلو.انداعسإليبسيفهيدللاغوزيزع
ًانايحأةقفشلاانذخأتدق:لوقنيداملثمبةمحرلاوةبحملا

،ءاقشلاوسؤبلاتاجردطحأىلإلصوميثأمرجمىلع
عيطتسنالاننكلو،ءاسكوأءاذغنمهيلإجاتحيامبهّدمنف
لكأيوانتلئاعدارفأنيبشيعيلانلزنمىلإهبيتأننأ
نعهقالخأفالتخاببسبكلذو،انعمرماستيوبرشيو
النكل،هيلعانقفشأدقنوكن،اذهانفرصتبنحنف.انقالخأ
لكةيساقةبحملانمةيلاخلاةمحرلاو.هانببحأدقنوكن
نلاهنأامك،ةريقحلاةئينلاسوفنلاالإاهلبقتالو،ةوسقلا
هللاامأ.اهحالصإوأسوفنلاهذهبيذهتيفًالماعنوكت

،ًاضيأمهبحيولبطقفةاطخلاىلعقفشيالفهنأشلج
قفاوتللمهليهأتىلعلمعيو،مهاياطخهسفنيفلَّـمحتيو
ةلاخلاةبحملابمهنمنيصلخملاألمييذلارمألا،هعميحورلا
هماركإوهتمدخيفنونافتيوهاياصونوظفحيمهلعجيو،هل
.باوثوأءازجىلإرظنلانود

يمارتملانوكلاىلإةبسنلابناسنإلاوهنَم-١١
؟ردقلااذهبهللاهبحيىتح،فارطألا

،كاردإلاومهفلايفلبةماخضلايفةمظعلاتسيل:درلا
ًامجحربكأهنألناسنِإلانمًاردقمظعأليفلاناكلالإو
رغصأنأذإ،فيعضقولخمناسنِإلاَّـنإًاقح.هنم
زّيمةينغلاهتمعنيفهللانكل.هبكتفلاعيطتستتابوركيملا
نعًالضفذإ،ةيماستازيممبتاقولخمللكنعناسنِإلا
ىلعهللثمملاهلعجدقف،ههبشكهتروصىلعهقلخهنأ
عقاولاو.)١:٢٨نيوكت(هلبقنماهيلعطلستملاوضرألا
لدتملاعلايفناسنِإلاراثآَّـنإف،دييأتلالكةقيقحلاهذهديؤي
دقف،ءاكذواكاردإاهمظعأوتاقولخملاىمسأهنأىلع
تـاناـويحلاسـنـأـتساو،ـهنـاطـلـسـلـةعــيـبطـلاىـوقعـضـخأ
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ًاعاونأاهنمفلأوتاتابنلاعرزو،هتاجاحءاضقلاهمدختساو
امك.ًاعمرحبلاوربلايفةورثلارداصمنعفشكو،ةديدج
،هبرآمءاضقيفامهمدختساوةيرذلاةقاطلاوءابرهكلافرع
.بكاوكلانمهريغورمقلاىلعطبهوءاضفلاىلإقلطناو
املكنممظعأهنإ«ناسنإلانعهلوقيفريبسكشقَدَصو

ناسنِإلاهبشينئاكملاعلايفسيلف،»تانئاكنمنوكلايف
ناكاذإبجعالف،ءالعلاىلإحومطلاوكاردإلاومهفلايف
هسفنبهئادتفالعلبقيو،اهلدحالةبحمناسنإلابحيهللا

.هاوسهيدتفينمكانهسيلهنأاملاط

جئاتنهلُّمحتنكل،رمأهيلعرسعيالناكنإوهللا-١٢
.لقعلاعمقفتيالرمأ،انعًاضوعهسفنيفاناياطخ

لماعياليذلامكاحلالثمطقفسيلهللاَّـنإ)ا(:درلا
سفنلالذبييذلابألالثملب،لدعلاوقحلابالإهبعش
نيبريبكقرفكانهو.هئانبأداعسإلجأنمسيفنلاو
.هكاردإقوفتيتلاكلتنيبولقعلاعمقفتتاليتلارومألا
ومستاهتمظعلنكل،اهتاذيفلقعلاعقفتتاميهةيناثلاف
امأ.اهبةطاحإلاعيطتسيالف،اهذيفنتةيفيكيفهكاردإقوف
ةيفيكيفالواهتاذيفال،ًاقالطإلقعلاعمقفتتالفىلوألا
امك(ناسنِإلابأبعيالهللانإ)ًالثم(ليقاذإف،اهذيفنت
،لقعلاعمقفتياللوقلااذهَّـنإف،)ةفسالفلاضعبيداني

ىلعهقلخيذلاناسنِإلابهللامتهينأضورفملانمهنأل
،هسفنبهادفوناسنِإلابحأهَّـنإليقاذإامأ.ههبشكهتروص
نمهنأل،هنمىمسألبلقعلادضنوكياللوقلااذهَّـنإف
ضورفملانمو،انركذامكناسنِإلاهللابحينأضورفملا
الهتاذَّـنأامبو.هتاذعمةبسانتمهلهتبحمنوكتنأًاضيأ

َّـنأامبو.ًاضيأاهلدحالناسنِإللهتبحمنوكت،اهلدح
التايحضتوتامدخبمايقلايفرهظتاهلدحاليتلاةبحملا

ليبسيفةيحضتمظعأبهللاماقاهعونواهردقيفاهلدح
اهبقفاوتنةيحورةعيبطانحنمواناياطخصاصقنمانذاقنإ
لب،لقعلادضًارمأاذهسيلو.ةيماسلاهتافصيفهعم
لكلقعلاعمقفتيهسفنتقولايفو،لقعلانمىمسأ
ركشلكبهلوبقوهقيدصتىلإانوعدياماذهو.قافتالا
.دمحو

نموضعبنوّحضينملّجبتتاموكحلاتناكاذإ)ب(
يفرصميفلمعلااذهباوماقنيذلانيبنمو.مهماسجأ

١٩٦٦ماعيفلماعو،ةيلاثمًامأتربتعاف،ةديس١٩٦٤ماع
ماسوتحنمف١٩٧٢ماعيفةديسو،ةيروهمجلاماسوحنمف
انكاذإو.ةيلاثمًامأتربعاو،ةيناثلاةجردلانملامكلا
يفمهنأعم،مهتمظعبديشنومهلجنونييئادفلالجبننحن

نولتقي،نيبصتغملاءادعألايديأنممهدالبذاقنإليبس
يذلاانلهللاءادفَّـنأكشالف.ءايربأنونوكيدقًاصاخشأ
نأود،انعًاضوعاناياطخجئاتنلمحتينأهيلعبترتي
ةمظعلالكميظعرمأ،انمدحاولىذأوأًاررضببسي
.ريدقتوماركإلكبًاضيأريدجو،ومسلالكٍماسو

لديرثأتلاو،رثأتلاهيلعضرفيهسفنبانلهللاءادتفا-١٣
.ريغتيالهللاو،رييغتلاىلع

هلإكوأ،ةوقوأةركفدرجمكهللاىلإانرظناذإ:درلا
ضعبهيلإرظنيامك(هتقيلخنعةلزعيفميقمكوأ،دماج
اذإنكل.لاحبهيلإرثأتلادانسإًاعبطنكميال،)ةفسالفلا
لامكلاتافصلكبفصتيتاذ،وهامكهيلإانرظن
انعضوو،انلاهلدحاليتلاهتبحملاقيثوًالاصتاانبلصتيو
لكيفريثأتثودحيضتقتنيفرطنيبةقالعلكَّـنأانمامأ
ىلع(رثأتيهللانأبميلستلانمرفمالهنأانلحضتا،امهنم
انركذامكانبهتقالعببسب)ةقلطملاهتيناحورعمقفتيوحن

ثودحىلإيدؤيالاذههّلارثأتَّـنأريغ.لوألابابلايف
،لزألاذنمانعءيشلكفرعيناكهنأل،هتاذيفريغت
ةليسولايههذهنأل،هسفنبانيدتفينألزألانمدصقف
رمألابلطتونامزلايفانأطخأامدنعو.انصالخلةديحولا
ديدجرمأهيلعأرطدقنوكيال،انلهءادفنلعينأ
انلنلعأدقطقفنوكيذإ،هتاذيفريغتثودحيعدتسي
نأنودنامزلايفملاعلاقلخامك،ًالزأهلمعينأدصقام
.لزألاذنمملاعلااذهبهملعببسب،امريغتهيلعأرطي

هيلإفدهييذلاامو،انئادتفابهللامِزلُييذلاام-١٤
؟ءادتفالااذهب

نأعيطتسيدوجولايفءيشكانهسيل)ا(:درلا
هلامعألكبموقيهنإلب،املمعبمايقلاهللاىلعضرفي
ةطلسىندأهلنمكانهسيلهنأل،هتئيشموهتدارإضحمب
ىلعديحولاثعابلانوكينأيهيدبلانمف.هيلعريثأتوأ
.انوحننمةحلاصلاهتئيشموقلطملاهلامكوه،انلهئادتفا
»هدصقبسح«ءيشلكلمعي:هنعيحولالاقدقف
يفاَهَدَصَقيِتَّـلٱِهِتَّـَرسَمَبَسَح«و،»ِهِتَئيِشَمِةَّـَرسَمَبَسَح«و ِ
.)١-١:٥سسفأ(»ِهِسْفَن

ريخىلعلوصحلاىلإءادفلااذهبفدهيالهللاَّـنأامك
نئاكيأنمريخىلإةجاحيفسيلهنأنعًالضفهنأل،انم
نعٍنغتسمولامكلالكهتاذيفلماكهنأل،تانئاكلانم
لوصحلللمعتيتلاةيحضتلانإف،ءايشألانمءيشلك
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نئاكبقيليالًايراجتًالمعحبصتواهتميقدقفتريخىلع
رشبلاريخالإءادفلابدصقيالوهف.هللالثمميظع
ةيماسلاهضارغأققحتتمهداعسإومهريخيفو،مهداعسإو
.مهوحننم

لامعألايفنوفرصتيرشبلانمءانمألاناكاذإ)ب(
مهنإف،رمألامزلتسانإو.صالخإوةهازنلكبمهيلإةدنسملا
هذهبمايقللمهلامومهتحصبرطاخبيطنعنوحضي
ًاعمطوأءاسؤرنمًافوخسيل،لمكألاهجولاىلعلامعألا

نمسيلكلذل،مهئدابومهرئامضلةاعارملبءازجيف
،هتافصلكيفلماكلاوهو،هللاكرتينأًاقالطإلوقعملا

ىلإأجليو،هتسادقوهتلادععمقفتييذلاءادفلاقيرط
نارفغلاقيرطب،امهبةالابملامدعوأامهعملهاستلاقيرط
.ءادفنودب

مهيلعتضرُعدقف،رشبلانمءانمأللةلثمأةاضقلاو
اهوسرداملو.ةبارقلاةلصبمهيلإنوّتميصاخشأدضاياضق
تامارغبصاخشألاءالؤهىلعيضقينوناقلانأاودجو
اولغتسينأمهتهازنتبأف،اهعفدنعنوزجعيةيلام
بجاولاتامارغلاضيفختوأمهئابرقأةئربتلمهزكارم
مهيلعماكحألااوردصأنأدعبكلذلو،مهنماهليصحت
ًاضوعتامارغلاهذهمهبويجنماوعفد،ةينوناقلاتامارغلاب
،اهتفعواهتهازنمهسوفنلو،هتماركنوناقللاوظفحف،مهنع
نيدقتنملادقننممهوناصومهئابرقأسوؤراوعفرامك
اذهنوفرصتيرشبلاضعبناكاذإفنيمكهتملامكهتو
مهنمىمسأوهيذلاهللاَّـنأكشالف،ليبنلافرصتلا
هتلادعبلاطملمهينأنكميال،اهلدحالةجردب
.مهلهتبحموسانلاىلعهفطعببسبهتسادقو

اوعفدامبرنيروكذملاةاضقلانأبضارتعالاامأ)ج(
نكل،مهئاسؤرنمصخألابوةذخاؤملانمًافوختامارغلا
ناكاذإهيلعجرحالكلذلو،هبساحيبيقرهيلعسيلهللا
نإوهللانإ:لوقنفهبناجنمةيحضتنودةاطخلانعوفعي
يتاذلاهلامكهلنكل،باسحلاهشقانيبيقرهيلعنكيمل
،ةلادعلاوةسادقلاعمقفتيالفرصتيأنعههزنييذلا

.ثلاثلابابلايفانركذامك

نكل،زئاجرمأتقولاوةحصلاولاملابةيحضتلا-١٥
نأل،ةلادعلاعمقفتيالرمأنيبنذملانعةباينمالآلالُّمحت
وأنَجسُينأبجييذلاهسفنوهبنذملاَّـنأبيضتقتهذه
.لتقيوأدلجي

ًاموكحممهركذقباسلانوبنذملاناكولًاعبط)ا(:درلا
ةاضقللزئاجلانمناكامل،لتقلاوأدلجلاوأنجسلابمهيلع
مهنعاولمحتينأ،مهبمهطبرتيتلاةبارقلاةجردتناكامهم
نملاحلاوهاذهنوكينأنكميالنكل.تابوقعلاهذه
عضويذلاهدحووههنأل،ةاطخلاءازإهللافقومةهج
اذهذفنييذلاهدحووهو،مهتبقاعمبصاخلانوناقلا
لببسحفهتلادععمسيلقفتتيتلاةقيرطلاب،نوناقلا
يفداحتالالككلتعمةدحتمهذهنأل،ًاضيأهتمحرعمو
ًاقلطمدعبتستالانلوقعنإف،كلذكرمألاناكاذإو.هتاذ
يفيةليسولاهذهبهنأل،انعهسفنبريفكتلابهللاموقينأ
انلرهظيهسفنتقولايفو،اهلدحاليتلاهتلادعبلاطم
ءاقلتنملمعلااذهبمقيملولو.ًاضيأاهلدحاليتلاهتمحر
يذلاسؤبلاوهنوبحينيذلاءايقتألافقومجرحناكل،هتاذ
،سانلانممهريغلثمًاعملبقتسملاورضاحلايفمهددهي
هبموقينأ،امهلدحالنيتللاهتبحموهتمحرمسابهنابلاطي
هصخشالإمهلأجلمالومهقلاخهنأل،هسفنباسحىلع
،مهلبيجتسيناكهنأبيرالو،هدنعالإمهلءاجرالو
امكًالعفثدحاماذهو،ةيحضتنمرمألابلطتامهم
.يلاتلابابلايفىرنس

نبالالمحيالنأيه،يحولانلعأامك،ةلادعلا-١٦
،)١٨:٢٠لايقزح،٢٤:١٦ةينثت(هنبامثإبألاوأ،هيبأمثإ
هللالمحيفيكف.تومتيهئطختيتلاسفنلاَّـنألب
!؟انعًاضوعهببسبملأتيوانمثإ

امهنمٌّلكو،هللاةطساوبقولخمنبالاوبألا)ا(:درلا
كلذلو،هدحواهفرتقييتلاماثآلانعهمامأًايصخشلوئسم
ريغناكنإوهللانكلو.رخآلامثإنمامهدحألمحيال
)ريبعتلازاجنإ(لوئسمهنأريغ،امنئاكمامألوئسم
لب،اهلدحاليتلاةلادعلابطقففصتتاهتاذو،هتاذمامأ
يفناتدحتمكلتوهذهنأل،اهلةياهناليتلاةمحرلابًاضيأو
نمةفصلكيفقلطملاهلامكلكلذو،ًادبأًامئادهتاذ
،ةدرجملاةلادعلافقومنوكيالانءازإهللافقومو.هتافص
فقوميرحلابوأ،ةمحرلابةدحتملاةلادعلافقوملب
ءافيإاناياطخجئاتنلمحتىلإهوعدياماذهو.ةيحضتلا
.هتمحربلاطملءافيإانعةبايناهلمحتو،هتلادعبلاطمل

،ةلادعلاسوماننعفلتخيناكنإوةيحضتلاسومانف
نأكلذىلإانفضأاذإف،اهتبثيلبهماكحأضقنيالهنكل
ًاعوطتملب،ًاربجموأًامغرمنوكيالةيحضتلابهمايقيفهللا
ال،ماعلاريخلالجألهتئيشموهرايتخاضحمباهبمايقلل
.ضارتعاللاجمكانهىقبي
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ىلعاهنكل،اهيلإانلصويتلاةجيتنلارطخأامًاقح)ب(
ىلعلبماهوأوأنونظىلعةسسؤمتسيللاحيأ

للقيالانكاردإنعاهومسَّـنإفكلذلو،ةلوقعمقئاقح
ال،كلذررقنذإاننإو.اهتّحصواهموزلواهتينوناقنمًاقلطم
،ًافولأمًايعيبطًاكلسملبًذاشًاكلسمانكلسدقنوكن
راكفألانيوكتوةيرشبلاحورلادوجوبنمؤنًاعيمجنحنف
وأىلوألاةيهامانكردأاننألسيل،يداملاخملايفةيونعملا

تبثتةلوقعمةلدأروهظدرجمللب،ةيناثلاثودحةيفيك
هللاءادتفاةقيقحضفرزوجيالف،كلتدوجووهذهثودح
.اهقدصىلعةلدألاترفاوتدقاملاط،انل

انداقتعاببسبانيلعسانلاضعبمكهتةهجنمامأ
يفهنمانفقومىلعرثؤيالف،اناياطخنعهسفنبهللاريفكتب
،صالخإلانمءيشىلعاوناكاذإمهنأل،ريثكوأليلق
لداعوهواناياطخانلهللارفغينأنكميفيكانوئبنيلف
سودقوهوهنموندننأاننكمفيكو،ميحروهامردقب
مهلاخنالو،ةباجإلانعاوزجعنإو!؟فوؤروهامردقب
،صالخلابابنوضرتعييحولالاقامكمهنإف،نيزجاعالإ
اولخدينألوخدلايفنيبغارلانوعديالو،نولخديالمهف
.ردقوأنزومهلاوقألنوكيالف،)٢٣:١٣ىتم(

ءادفلابمايقللتوسانيفهللاروهظ-٤

صخشلاةفرعملقوتيوالإدوجولايفنمؤمكانهسيل
.ءادفلابمايقللهيفهللارهظيذلا)توسانلايرحلابوأ(
؟ىرتايصخشلااذهوهنمف

يفاورهظنيذلاصاخشألاةايحانحفصتاذإ:باوجلا
يذلاوههنأل،حيسملاوهصخشلااذهنأىرنملاعلا
،لوألالصفلايفاهانركذيتلاطورشلاعيمجهيفترفاوت
:يلياميفحضتيامك

نودبدلُوهنأل،ةيناسنإلاهتعيبطيفةيطخلاثريملوهف.١
ةوقبءارذعلانمهتدالوتناكذإ،اهلثّروملابألا
.)١:٣٥اقول(سدقلاحورلا

لكهلتناكهنأعم،ةيطخنودةيتاذلاهتوقبشاعو.٢
شطعلاوعوجلابروعشلالثمةيعيبطلاتاساسحإلا
:٤:٧،١٨انحوي،٤:٢ىتم(مونلاىلإةجاحلاوملألاو
يتلاتاساسحإلانمكلذريغو،)٨:٢٣اقول،٢٣
ىلإهبليمتنأب)يتاذلاهلامكالول(ةيفاكتناك
ىلعهنعفرحنيملهنكلو،هللاقحنعفارحنالا
.ساقيالامبمدآنمىمسأناككلذلو.قالطإلا

اهيلإلامهنأريغ،ةيطخلانمًايلاخمدآقلُخدقف
.ًامامتحيسملانمضيقنلاىلع،اهيفطقسو

لضفتولب،ًاعيمجرشبلاسوفنيزاوتحيسملاسفن.٣
ببسبفمهامأ،لماكلاوههنأل.ًاردقوةميقاهنع
ضعبلاىلإمهضعبعمتجانإو.نوصقانمهاياطخ
.ًاصقنهديزيلب،مهصقننمللقيالاذهنإف،رخآلا

نميقيقحناسنإ)ةيتوسانلاةيحانلانم(حيسملا.٤
هنأريغ،ةيطخلانمًايلاخناكنإوهدسجف،انسنج
ْذِإَف«:يحولالاقدقف.انداسجألثمًايدامًادسجناك
يفُدالْوَألٱَكَراَشَتْدَق يأ(َوُهََكَرتشٱِمَّـدلٱَوِمْحَّـللٱِ
هنأامك.)٢:١٤نييناربع(»اَمِهيِفَكِلٰذَكًاضْيَأ)حيسملا
،حورهنأتاومألانيبنمهتمايقدعبهذيمالتنظامل
ِينوُّسُج.َوُهاَنَأِّـينِإ:َّـَيلْجِرَوَّـيَدَياوُرُظْنُا«:مهللاق
»ِيلَنْوَرَتاَمَكٌماَظِعَوٌْمَحلُهَلَسْيَلَحوُّرلٱَّـنِإَف،اوُرُظْنٱَو
.)٣٩-٢٤:٣٦اقول(

دقف،هلًاكلمهسفنتناك،ًايقيقحًاناسنإناكهنأمغرو.٥
يأ(اَهُعَضَأْلَب،يِّـنِماَهُذُخْأَيٌدَحَأَسْيَل«:اهنعلاق
لسأ

ِّـ
لُسِيل.ِيتاَذْنِماَنَأ)اهم

ْ
ِيلَواَهَعضَأْنَأٌناَط

لُس
ْ

:١٠انحوي(»ًاضْيَأ)اهّدرتسأيأ(اَهَذُخآْنَأٌناَط
١٨(.
امدعبهنأذإ،هذههتداهشقدصىلعًايلمعنهربدقو
،مهلجأنمهحورملسأورشبلانعةرافكهسفنمدق
انركذامك،تاومألانيبنمماقوةيناثاهدرتسا
ىلعةلدألاوحيسملاةمايق«باتكيفليصفتلاب
.»اهقدص

ىقرت،رشبلايفةيحورةايحثعبينأهناكمإيفناكو.٦
هللاعمقفاوتللًالهأمهلعجتويتاذلامهروصققوفمهب
نعلاقدقف.دبألاىلإةيماسلاةيبدألاهتافصيف
»ِدَبَألٱَىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِطْعُأاَنَأَو«:هتيعر
.)١٠:٢٨انحوي(
،مهسوفنيفًايلمعةايحلاهذههبنونمؤملاربتخادقو
حلٱِحوُرَسوُماَنَّـنَأل«:مهدحألاقدقف

ْ
يفِةاََي ملٱِ

ِحيِسَْ
خلٱِسوُماَنْنِميِنَقَتْعَأْدَقَعوُسَي

ْ
ملٱَوِةَّـيَِط

ةيمور(»ِتْوَْ
٨:٢.

امك(ةينطابلاةيحانلانمناكدقفمدقتامعًالضف.٧
نعرّفكينأعاطتساف،هللاتاذوه)يلياممحضتي
،اهلّدحاليتلاهتلادعبلاطميفيًاريفكتًاعيمجرشبلا

.يلاتلابابلانمحضتيامك
وأعيفشلاًاضيأوهحيسملاف،كلذكرمألاناكاذإ.٨

هنعلاق،يناثلابابلارخآيفهيلإانرشأيذلايماحملا
اَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَأ«:نييقيقحلانينمؤمللانحويلوسرلا
ُختالْيَكِل

ْ
ةيحورةايححيسملابمكاطعأهنأل(اوُئِط

حيسملاةرافكموزليقيقحلاءادفلاىلعةردقلابهللادُّرفت:عبارلابابلا

٥٠
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call-of-hope.com



ثدح(ْنِإَو.)ةيطخلاقوفيماستلااهبنوعيطتست
ملٱُعوُسَي،ِبآلٱَدْنِعٌعيِفَشاَنَلَفٌدَحَأَأَطْخَأ)نأ

ُحيِسَْ
لٱ
ْ

ِخلٌةَراَّـفَكَوُهَو.ُّراَب
َ
ِخلَسْيَل.اَناَياَط

َ
ْلَب،ْطَقَفاَناَياَط

ِخل
َ
لٱِّـلُكاَياَط

ْ
.)٢و٢:١انحوي١(»ًاضْيَأَِملاَع

حيسملاةيصخش-٥

ءارقلاناهذأهجون،حيسملاةيصخشنعثُّدحتلالبق
الهنأو،هللاالإهلإالهنأنمؤننييحيسملانحناننأىلإ
يبنلاءايعشإناسلىلعلاقدقف.قالطإلاىلعهيفبيكرت
يحولالاقو.)٤٤:٦(»ِيْريَغهَلِإالَوُرِخآلٱاَنَأَوُلَوَّـألٱاَنَأ«
.لاحبهيفبيكرتالحورلاو،)٤:٢٤انحوي(»حور«هنإهنع
ةوقوأ،نهذلايفةديقعدرجمسيليأتاذهنأنمؤنامك
،ناكموأنامزاهدحيالتناكنإوهتاذو.نوكلاكرحت
رصبلاوعمسلالثم،هلامكبةقئاللاتافصلابفصتت
ةبحملاوةسادقلاوةلادعلاوةودقلاوةدارإلاوملعلاومالكلاو
نعهيففلتخنامامأ.امءاضعأهلنوكتنأنود،ةمحرلاو
ةجردوهبةصاخلاةينادحولاعونوهف،هللاابنينمؤملانمانريغ
:يلياميفامهنعثيدحلارصحنكلذلو،انبهتقالع

هللاابةقئاللاةينادحولاعون-ًالوأ
تاذهللانأامب:هللاعمةقلطملاةينادحولاقفاوتمدع.١

ولتافصلاهذهنأامبو،ةصاختافصبفصتي
قلخامدنعةلماعتراصمثًالزأةلطاعتناك
هتافصنوكتذإ،ُّريغتللضرعتدق)أ(ناكل،تانئاكلا
دقنوكيو،ةلطاعتناكنأدعبةلماعتراصدق
)ب(،ًالصأةقالعالبناكنأدعبتاقالعيفلخد
هتاذرهظُيلاهيلإأجلةرورضقلخلابهمايقًاضيأناكلو
لاجروةفسالفلاضعبلوقيامكهتافصسراميو
يتاذلاهلامكعمهضراعتلهنعهزنتييذلارمألا،نيدلا

تنكهتاقالعوهتافصَّـنأدبالكلذل.ضراعتلالك
.هاوستانئاكلانمنئاكيأدوجولبقًالزألعفلاب

هللاتاذعمةلماشلاوأةعماجلاةينادحولاقفاوت.٢
ًادحاوهللانوكيفيك«ضعبلالءاستانهو:ةدحاولا

هتينادحونوكتهسفنتقولايفو،هيفبيكرتال
هللانأامب:لوقنكلذىلعدرللو»؟ةعماجةينادحو
رهوج،هتابمئاقلكوهتاذبمئاقىلاعتهنأل،رهوج
هلهسفنتقولايفو)١٧٧صةفسلفلايفلخدملا(
ريغالإُّنيعتالبسيلهنأل،هيلعلديصاخُّنيعت
ةهجنملماشوأعماجهللاَّـنإانلقاذإكلذل،دوجوملا
نأل،امضقانتكانهنوكيال،ىرخأةهجنمدحاوو
دحاورمأيففالتخالاناكاذإالإنوكيالضقانتلا

هنإ،امصخشنعانلقولامك(ةدحاوةهجنم
يأنمف)تقولاسفنيفةينبلايوقوةينبلافيعض
وأًاعماجنوكيةهجيأنموًادحاوهللانوكيةهج
الهنألرهوجلاةهجنمًادحاونوكيًاعبط؟ًالماش
،ُّنيعتلاةهجنمًالماشوأًاعماجنوكيو،هيفبيكرت

هنأىلعلدي،الزألعفلابهتاقالعوهتافصدوجونأل
.ةهجلاهذهنمعماج
نيبقرفنال،ُّنيعتوذرهوجهللاَّـنإلوقنامدنعو
ًارهوجسيلهنأطقفدصقنلب،هنيعتوهللارهوج
هبزَّـيمتييقيقحدوجوهلًارهوجلبًاضماغوأًامهبم
رهوجلااذهو،توهاللاالإوهامهللارهوجف.هريغنع
ًائيشسيلهللاو.هللاّالإوهامهنُّيعتىلارظنلابهسفن
سيلتوهاللاو.ًانّيعُمتوهاللاوهلبتوهاللاريغ
امًاريثككلذلو.ًارهوجهللاوهلبهللاريغًائيش
ةملكو،هللاةملكنمًالدب»توهاللا«ةملكلمعتست
.توهاللاةملكنمالدب»هللا«
،هيفبيكرتاليذلاهللارهوجنأانلحضتيمدقتامم
دوجولمزالوهاملكلهنيعتيفلماشلاوأعماجلاو
يفءيشلكنعهتاذبهئانغتساو،ًالزألعفلابهتافص
اليذلادبألاىلإهلءدباليذلالزألاذنم،دوجولا
.قفاوتلالكهلامكعمقفاوتيرمأ،هلةياهن

لوقي:هللاتاذاهبةمئاقلالومشلاوأعمجلاةيهام.٣
َّـنأانعمنودقتعينيذلانيدلاءاملعوةفسالفلامظعم
هذهَّـنأبةلماشوأةعماجةينادحويههللاةينادحو
ولنكل.هتافصوهللاتاذيه،ةعماجلاةينادحولا

هللاتافصَّـنأانمامأانعضوو،اذهمهداقتعابانملس
،فلساممانلحضتاامكًالزألعفلابتناكهتاقالعو
هتافصملكيلزألايفناكهللاَّـنأىلإرمألاانبىهتنال
تناكهتافصنأوأ...اهديريواهرصبيواهعمسيو
اهضعبملكيناكاهنأوأ...هديرتوهرصبتوهملكت
ديريوًاضعباهضعبرصبيًاضعباهضعبعمسيواضعب
لماعتيالهللانأل،لطابكلذلكو...ًاضعباهضعب
عموأ،هللاعملماعتتتافصلاالوتافصلاعم
دعبالإنوكياللماعتلانأذإ.ضعبلااهضعب
الف،تانيعتتسيلوناعمتافصلاو،ةلقاعلاتانيعتلا
وه،هللاىدللومشلاوأعمجلابدارملانوكينأنكمي
ةينادحوعمهللااف.اهدحوهتاذوهلب،هتافصوهتاذ
وأعماجهسفنوه،هيفبيكرتدوجومدعوهرهوج
لبدحاوُّنيعتبسيلمئاقهنإرخآريبعتبوأ،لماش
.تانيعتب
الهتانيعتنمنيعتلكفًاذإ،تانيعتهللاتاذنأامبو
ريغهنأل(اهنيعبهتاذنوكيلب،هتاذنمًاءزجنوكي
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لكبهتاذًاضيأنوكينأو)ءازجأوأرصانعنمبكرم
)هرهوجنيعمههللاتانيعتنأل(اهتافصواهصاوخ
يدبألايلزأاهللاوه،هللانيعتلكنوكيكلذلو
اذهىلعهنأذإ...ديرملاريصبلاميلكلاعيمسلا
هنيبهتاقالعوهتافصلكلًاسِراممهللانوكيساسألا
سيليذلالامكلاةجردىلإ،لزألاذنمهتاذنيبو
وأهتاذيفبيكرتكانهنوكينأنود،لامكهدعب

.هعمكيرش
وأتانُّيعتلاددعامأ:مهؤامسأوتانُّيعتلاددع.٤

عجرملانأل،هبنهكتننأانعسويفسيلفمهؤامسا
حضتيهيلإعوجرلابو.يهلإلايحولاوههنأشبديحولا
دقو.لقأالورثكأال»٣«وهروكذملاددعلانأ
ءالؤهةيمستىلعميدقلاذنمنويحيسملاحلطصا
اوسيلًاذإميناقألاف.)مونقأدرفملاو(ميناقألابتانيعتلا

دحاولاهللاتاذمهلب،هللاعموأهللايفتانئاك
.انَّـيعمتوهاللاوأتوهاللاتانيعتمهنأل،دحألا
هللاتانيعتىلعيحولاقلطأدقفكلذنعالضف
سيلو(ِمْسٱِب«لاقفةريثكءامسأسيلو،ًادحاوًامسا
لٱِحوُّرلٱَو)ةملكلاوأ(ِنْبالٱَوِبآلٱ)ءامسأب

ْ
»ِسُدُق

ءالؤهنممونقألكىنعميلياميفو،)٢٨:١٩ىتم(
.ميناقألا

ميناقألايناعم-ًايناث
»نبا«هنأمونقألااذهبداريال:»ةملكلا«وأ»نبالا«.١

نباهبداريلب،دليالودلويالهللانأليفرحلاىنعملاب
باتكلانمحضتيامكىنعملااذهو،يحورلاىنعملاب
١:١انحوي(»ةملكلا«يعُدامك.»نِلعملا«وهسدقملا
نلعتيتلايهةملكلانألهنيعىنعملااذهب)٢و
ةملكعدُيملحيسملاَّـنأهيلإةراشإلاردجتاممو.اهبحاص
نيباقرفكانهَّـنأذإ،هللاةملكبقلُخهنألهللا
هللاةملكتسيلتاقولخملاف.»ةملكلارثأ«و»ةملكلا«
كلذلو.هتطساوبةقولخماهنأل»هللاةملكرثأ«اهنإلب
لٱُنْبِالَا.ُّطَقٌدَحَأُهَرَيَْملُهللاَا«يحولالاق

ْ
يِذَّـلٱُديِحَو

يفَوُه دارُيالو.)١:١٨انحوي(َ»َّـربَخَوُهِبآلٱِنْضِحِ
سيلبآلانأل،يحورلالبيفرحلاىنعملاانهنضحلاب
بحلاوهنضحلليحورلاىنعملاو.يدامردصهل
ضارتعالللاجمالو.ةلماكلاةيحورلاةدحولاوقيمعلا

حورلاومألاوبآلامهاوسيلميناقألانأل،كلذىلع
.»سدقلاحورلاونبالاوبآلا«مهلب،سدقلا
ىلعهلريظنالهنأل،هللاالإهللانلعيالهنأامبو
وأهللانبايرحلابوأ(»هللانِلعملاف«كلذل،قالطإلا

كلذيفةبارغالو.ًانَلعُمهللاهسفنوه)هتملك

ةيربعلاةغللايفدريامًاريثك»ءيشلانبا«حالطصالاف
»يبعشتنب«هللالوقالثمف.»ءيشلاتاذ«ىنعمب
تاذالإهبداريال)٨:١١ايمرإ(»يبعشةنبا«وأ

ةغللايف»ركفلاتانب«حالطصالانأامك.هبعش
.»ًانلعمواحضاوركفلاتاذ«الإهبداريال،ةيبرعلا

.»بآلا«لب»دلاولا«ىمسُيالمونقألااذه:»بآلا«.٢
دلاوكانهنوكيدقف.نينثالانيبميظعقرفكانهو
صخشكانهنوكيدقو،ةوبألاتافصلكنمدرجم
هلوأاجوزتمنوكينأنود،تافصلاهذههيفعمجتت
.يحورلالبفرحلاىنعملامونقألااذهبداريالف.دالوأ
،سدقملاباتكلانمحضتيامكبآلليحورلاىنعملاو
انيدلفورعمىنعملااذهو.ةينطابلاةبحملابمئاقلاوه

.ًاعيمج
ىلعدسجلايفناكامدنعنبالامونقأنلعأدقو
َكَّـنَأل«:هللاقف،هلةيلزألابآلاةبحمنعضرألا
لٱِءاَشْنِإَلْبَقيِنَتْبَبْحَأ

ْ
كلذبو)١٧:٢٤انحوي(ِ»َملاَع

يفتناكيتلارارسألانمرسنعانلحيسملافشك
يفءيشيأقلخلبق،توهاللاميناقأنيب،توهاللا
انلنلعأ،مهيدلةلوهجملاةقيحسلاةيلزألايفف.دوجولا
،هنيبوبآلانيبةلدابتمتناكةبحملاَّـنأ»نبالا«
.اهلامكواهومسلكبًاعبطةلدابتمو
ىلإلبنيمونقأوأمونقأىلإةبحملادنسياليحولاو
رهوجوهيذلاتوهاللاىلإيرحلابوأ،ًاعيمجميناقألا

»ةبحمهللا«لاقدقف،اعمميناقألارهوجومونقألك
امكنبالابحيبآلانإفكلذلو.)٤:٨انحوي١(
حورلاو)١٤:٣١انحوي(بآلابحينبالاو،انركذ
لدابتو.)١:٧سواثوميت٢(ةبحملاحوروهسدقلا
ةدحولةيمتحلاةجيتنلاوه،ميناقألانيبةبحملا

لامعألكيفةماتلامهتدحوىلعليلدلاو،مهرهوج
.هتافرصتوتوهاللا
حضاوليلد،لزألاذنم»بآلا«نوكَّـنإ:لوقنًاريخأ

سيلهنأل،ًاضيألزألاذنم»نبالا«وه»نبالا«َّـنأىلع
الإةّونبكانهتسيلهنأامك،ةّونباهعموالإةوبأكانه
يأانيدلىقبيال،كلذكرمألاناكاذإو.ةوبأاهعمو
وأبآلاةطساوبًاقولخمسيل»نبالا«نأيفكش
نمسيلهنأل.ةيلزألايفهعمدحاوهنإلب،هنمًادولوم
يفًانَلعُمراصمث،الوأنلَعُمريغناكهللاَّـنألوقعملا
.راودألانمرود

هنألمسالااذهبىعديالمونقألااذه-»سدقلاحورلا«.٣
،الك،رهوجلاةيناحوربنيرخآلانيمونقألانودزيمتي

يحولالاقدقف.انركذامكدحاوميناقألارهوجنأل
وه)ةثالثلاهميناقأةهجنم(هللاَّـنإةحيرصةرابعب
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امك(موقيهنألمسالااذهبعدامنإ)٤:٢٤انحوي(حور
.ةيحورةقيرطبتوهاللالامعأب)همسانمحضتي
.ةيرهاظوأةينلعةقيرطباهبنبالاموقيامنيب
زيمتيهنألسودقلابفصويالمونقألااذهنأامك
ميناقألانأل.الك،نيرخآلانيمونقألانودةسادقلاب
لامكلاتافصلكبوةفصلاهذهبًاعمنوفصتيةثالثلا
هنألسودقلابفصوينكلو،ةدحاوةجردبىرخألا

،هتافرصلكيفهللاةسادقةيحورةلاحبنلعييذلاوه
عمقفاوتتىتحانسوفنسدقييذلاوهًاضيأهنألو
.هتسادقيفهللا

:يتأيامانلحضتيمدقتامم

مدقأمهدحأنألسيل،صاخمسابمونقألكيّمُس.١
فلتخيهنألوأ،ًاماقمهنملضفأوأ،ًانامزرخآلانم
عمبسانتيلمعبموقيمهنمالكنأللب،ًارهوجهنع
،ةصاخةيحورًابسِنرخآلاومهدحأنيبنألو،هتيمونقأ

ذنمهتاذنيبوهنيبلماكتمتاقالعهللاوأتوهاللاهب
ضغب،هلةياهناليذلادبألاىلإهلءدباليذلالزألا
يحولاف.هاوستانئاكلانمنئاكيأدوجونعرظنلا
يناعملكنطبيهنأل،بآلابميناقألادحأيمسي
هنألنبالابرخآًامونقأيمسيو،توهاللايفةبحملا
ًامونقأيمسيو،توهاللايفةبحملايناعملكنلعي
ةقيرطبتوهاللالامعأبموقيهنأل،سدقلاحورلابهريغ
.ةيحور

،لامكلاةجردىلإهميناقأنيبةبحملالدابتل،هللانإ.٢
لزألاذنمدوجولايفءيشلكنعهتاذبنغتسموه
ةايحنأل،هلةياهناليذلادبألاىلإهلءدباليذلا
َّـنأذإ،ةايحلاعاونأنمعونىمسأعقاولايفيهةبحملا
ىلعءيشىلإةجاحيفهنأرعشيالاهايحينم
هتاذرهظيلاهيلإهللاأجلةرورضقلخلانوكيف.قالطإلا
ءاملعوةفسالفلاضعبلوقيامكهتافصسراميو
،هتاذيفةلماعلاةبحمللةيعيبطةجيتننوكيلب،نيدلا

.ًاعفانًالمعلمعتنأةبحملانأشنمنأل
لكقفتي»ميناقأةثالثبهللامايق«ناكنإو:لوقنًاريخأ
نعاهئانغتساواهلامكلمزالوهاموهتاذعمقافتالا

.اريثكلقعلاقوفومسيهنأريغ،دوجولايفءيشلك
يفثحبلاو،هللاتاذلفصووهف،كلذيفةبارغالو
اماذهو.قالطإلاىلعكرادملاهيلإلصتالهللاتاذ
يفضاخنم«اولاقدقف،ًاعيمجنيدلاءاملعهبنجت
نإ«اولاقامك.»هلوسروهللاصاعوهف،هركفبتاذلا
اندنعسيلو،ًادبأيركفلارظنلابكَردُيالىلاعتقحلا

باتك(»مهركفبهللاتاذيفنيضئاخلابنذنمربكأ
ىلعءاملعلاءالؤهعمقفتنانإو.)٦٥صتاحوتفلا
زاوجمدعىلعًاضيأولب،هللاتاذيفثحبلارذعت
نلعأسدقملاباتكلانأالولانبناجنمو.اهيفثحبلا
حورلاو)ةملكلاوأ(نبالاوبآلا«وههللانأانل
قدصانلتتبثأ،ةيلقنلاوةيلقعلاةلدألانأو،»سدقلا

وهاذهنوكينأًاقلطمانلاببرطخامل،نالعإلااذه
يفعماجهنأ،هنعانلاببرطخيناكامىصقأو.هللاهنك
لكدقتعيامك،ءانغتسالالكاهبنغتسموهتاذ
.هتاذيفًاريثكنولمأتينيذلانيدلالاجروةفسالفلا

حيسملايفنبالامونقأروهظ-ًاثلاث
توهاللاوأهللانلعييذلاوهنبالامونقأَّـنأامب
ًايهيدبًارمأناككلذل،فلساميفانركذامكةروظنمةقيرطب
عمقفاوتياذهلثمٌلمعو(انلهتاذرهظُينأهللادارأاذإهنأ
نوكيالنألامكلااذهيعاودنمنأل،قفاوتلالكهلامك
فلاوتنوهكردنيكلانلهتاذرهظُيهنألب،اّنعةلزعيف
هللاافمثنمو.نبالامونقأةطساوبروهظلااذهمتينأ،)هعم
روسيملانمحبصي،هتاذيفهكاردإوأهتيؤرنكمياليذلا
،ًالعفثدحاماذهو.نبإلامونقايفهكردنوهارننأانل
نأهبانعطتساف،ًاماتًاداحتاحيسملابروكذملامونقألادحتادقف
.اهلدحاليتلاهتفرعموهتبحموهتردقوهللاةسادقكردن

ةئيهيفرهظيةراتناكف،حيسملايفهروهظلبقامأ
نئارقلالكلدتنكلو،ناسنإةئيهيفىرخأةراتوكالم
هسفنبرلاوهناكلب،كاذوأاذههتاذيفنكيملهنأىلع
ةاضقو٢٠-٢١:١٧نيوكت(دوجسوماركإلكقحتسييذلا
:ةقيقحلاهذهتبثتيتلاةدألاضعبيلياميفو.)٢٤-٦:١١

حيسملاةيصخشىلعةيباتكلاةلدألا)أ(
عمةيرهوجلاهتدحووهللاهتونبوهتيبوبرنعهتداهش.١

:٢١ىتم(برلاهنإحيسملالاقدقف:هلهنالعإوبآلا
لسرلابرو،)٤٥-٢٢:٤٢ىتم(دوادبرهنإو)٣
٣٨-٩:٣٥انحوي(هللانباهنإلاقامك،)٢٤:٤٢ىتم(
وأ،هلداعمهنأىنعمبهوبأهللانإو،)١٠:٣٦،
دحاوبآلاوهنإو)٥:١٨انحوي(هعمدحاويرحلاب
.هيفبآلاوبآلايفهنإو،)١٠:٣٠،١٧:٢٢انحوي(
)١٠و١٤:٩انحوي(بآلاىأردقفهآرنملكنإو
نومركيامكهومركينأسانلاعيمجىلعبجيهنإو
.)٥:٢٣انحوي(بآلا

ًاصاخًادجمهلَّـنإلاقدقف:هتيدبأوهتيلزأنعهتداهش.٢
ميهاربإدلُواملبقهنإو)١٧:٥انحوي(ملاعلاءاشنإلبق
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:٨انحوي(هتاذبنئاكيرحلابوأنئاكوه،ضرألاىلع
رِخآلاولوألاو.ةياهنلاوةيادبلا.ءايلاوفلألاهنإو،)٥٨
.)٧و١:٨ايؤر(

نلعأدقف:ناكموأنامزبهزّيحتمدعنعهتداهش.٣
ًاضيأءامسلايفذئتقوهنأضرألاىلعهدوجوءانثأ
ةثالثوأنانثاعمتجاامثيحهنأو)٣:١٣انحوي(
)١٨:٢٠ىتم(مهطسويفنوكي،ضرألاىلعهمساب
ىلإ،هبنييقيقحلانينمؤملاو،هذيمالتعملظيهنأو
.)٢٨:٢٠ىتم(رهدلاءاضقنا

ةايحلاهنأدهشدقف:ييحملاوةايحلاهنوكنعهتداهش.٤
)٥:٢١انحوي(ءاشينمييحيهنأو)١١:٢٥انحوي(
)١٠:١٠انحوي(لضفأةايحوةايحانلنوكتلىتأهنأو
ةيدبألاةايحلاهلنوكتًايقيقحًاناميإهبنمؤينمنأو
.)٣:١٦انحوي(

لاخدإواياطخلانارفغيفهناطلسنعهتداهش.٥
كلةروفغم«جولفملللاقف:سودرفلاىلإنيبئاتلا

ْدَق«ةئطاخلاةأرملانعلاقو،)٥:٢٠اقول)»كاياطخ
لٱاَهاَياَطَخْتَرِفُغ

ْ
صلللاقو)٧:٤٧اقول(»َُةريِثَك

نوكتمويلا«رشنمهلعفامعًامدانهيلإأجتلايذلا
.)٢٣:٤٣اقول(»سودرفلايفيعم

هلدجسدقف:دوجسلالوبقيفهناطلسنعهتداهش.٦
دجسو)١١-٢:١ىتم(ريغصلفطدعبوهوسوجملا
،)٩:٣٨انحوي(ىمعألاو)٨:٢ىتم(صربألاهل
:١٥ىتم(ةيناعنكلاو)٥:٢٢سقرم(عمجملاسيئرو
يفاوناكنيذلالكو)٥:٨اقول(لوسرلاسرطبو)٢٥
ىتم(ًاعيمجلسرلاهلدجسو)١٤:٣٣ىتم(نيفسلا

٢٨:١٧(.
:ناطيشلاىلعهئاضقوسانللهتبساحمنعهتداهش.٧

ُعيَِمجُهَماَمَأُعِمَتَْجيَو«هدجميفءاجىتمهنإلاقدقف
يِعاَّـرلٱُزِّـيَمُياَمَكٍضْعَبْنِمْمُهَضْعَبُزِّـيَمُيَف،ِبوُعُّشلٱ
خلٱ

ْ
جلٱَنِمَفاَرِ

ْ
خلٱُميِقُيَف،ِءادِ

ْ
جلٱَوِهِنيِمَيْنَعَفاَرِ

ْ
َءاَدِ

لٱِنَع
ْ
ملٱُلوُقَيَّـمُث.ِراَسَي

اَياْوَلاَعَت:ِهِنيِمَيْنَعَنيِذَّـلِلُكِلَْ
ملٱاوُثِر،ِيبَأيِكَراَبُم

ملٱَتوُكَلَْ
ِسيِسْأَتُذْنُمْمُكَلَّـدَعُْ

لٱ
ْ
لٱِنَعَنيِذَّـلِلًاضْيَأُلوُقَيّمُث..ِ.َملاَع

ْ
اوُبَهْذٱ:ِراَسَي

)٤٦-٢٥:٣١ىتم(»ِةَّـيِدَبَألٱِراَّـنلٱَىلِإُنيِعالَماَييِّـنَع
قربلاطقسيامكهمامأطقسناطيشلانأنلعأامك
.)١٠:١٨اقول(ءامسلانم

حيسملاةيصخشىلعةينالقعلاةلدألا)ب(
ناكولوأ،ةيويندلاةمظعلاءاروىعسيحيسملاناكول.١

ًالوبقتدجودقهتداهشتناكولوأ،ةوقوشطباذ
يفنعطلللاجمكانهناكلسانلانمنيريثكلاىدل

َّـنأوأ،ًاربكتمناكهنأىوعدب،اهركذقباسلاهتداهش
نكل.ةيهولألابءاعدالاىلعهوعجشنيذلامهسانلا
لكًاعيدوناك)كلذلكنمضيقنلاىلع(حيسملا
ىتم(قدصلالكًاقداصوةمكحلالكًاميكحوةعادولا
ببسبهنومواقيهورصاعمناككلذنعًالضف)١١:٢٩
ىلإانفضأاذإف.)١٠:٣٢،٣٣انحوي(ةروكذملاهتداهش
هللانباهنأهسفننعةداهشلاىلعرصيناكهنأكلذ
:٢٣،١٠-٥:١٧انحوي(هلسانلاةناهإنممغرلاىلع
املةداهشلاهذهنعىحنتدقناكولهنأو)٣٨-٣٠
امكهللانباهنأدبالهنأانلحضتا،امءوسبهوباصأ
.لاق

هولعجيلرمألالوأيفحيسملالوحاوفتلادقدوهيلاناك.٢
نوملحياوناكيذلاايسملاهيفاودجومهنألمهيلعًاكلم
هسفنهلؤينأدارأحيسملاناكولو.)٦:١٥انحوي(هب
ذئتقواوناككولملانأل،مهتبغرىلإمهباجأدقناكل
حيسملانكل.)١٢:٢٢لامعأ(ةهآلاةلماعمنولَماعُي
هنأدهشيلظهسفنتقولايفو،هذهمهتبغرضفر
اهراتخايتلارقفلاوةعادولاةلاحيفوهوهللانبا
لبًايعَّـدمنكيملهنأىلعلدييذلارمألا،هسفنل
.هسفننعهتداهشيفقدصلالكًاقداص

،هللانباهنأبداقتعالاسانلاىلعحيسملاضرفيمل.٣
،هسفننعهتداهشقدصيفكشلازوجيناكىتح
مهسفنأءاقلتنمةقيقحلاهذهنوجتنتسيمهكرتلب
مهنمبلطيملو.)١٨-١٦:١٣ىتم،٧١-٦:٦٦انحوي(
تبثيناكلب،ىمعأًاناميإةروكذملاهتداهشباونمؤينأ
َّـنأمهلنلعأامدنعًالثمف.اهقدصيلمعلاليلدلابمهل
رهظأ،هللاهبدَّـرفتييذلا،اياطخلانارفغىلعًاناطلسهل
ةدحاوةملكبىفشذإناطلسلااذهةسرامميفهتيقحأ
ناكو.قالطإلاىلعًاكارحعيطتسينكيملًاجولفم
َيِهِيبَأِمْسٱِباَهُلَمْعَأاَنَأيِتَّـلٱُلاَمْعَألَا«سانلللوقي
يفِّـينَأِينوُقِّـدَص«و)١٠:٢٥انحوي(»ِيلُدَهْشَت َوِبآلٱِ
يفَبآلٱ »اَهسْفَنِلاَمْعَألٱِبَبَسِلِينوُقِّـدَصَفَّـالِإَو،َّـِ
تحتهلامعأوهتايحعضييذلاو،)١٤:١١انحوي(
اهتطساوباومكحيومهسفنأبسانلااهصحفيلرابتخالا

يفقدصلالكقداصصخشوه،هرمأةقيقحىلع
.هسفنلهتداهش

ليلدءارذعنمحيسملاةدالوَّـنإ:ءارذعنمهتدالو.٤
َّـنأىلعليلدو،اهنمهتدالولبقًايتاذًادوجوهلَّـنأىلع
لجرنمةايحةرذبنعىنغيفهلعجتةيتاذةايحهل
وأ،هللاوه،ةيتاذةايحهلويتاذدوجوهلنئاكو.ام
.هميناقأنممونقأ
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ذخأو،مأوأبآنودمدآقلخهللاَّـنإ:لوقلاامأ
نأبحمسهتردقنيبييكلو،مأنودبأنمءاوح
الإنوكيالمثنمو،بأنودمأنمحيسملادلوي
قلخهللانأل.هبذخألازوجيالف،رشبلانمادحاو
دلويأرماولجرهلبقنكيملهنأل،مأوأبأنودمدآ
الفًادحاوانوكييكلطقفمدآنمءاوحذخأو.امهنم
تقولايفو،)١٩:٥ىتم(رخآلانعامهدحألصفني
نكل.اهنمدلوتلةأرماءاوحلبقنكيملهنألهسفن
كانهقبيمل،ضرألاىلعثانإلاوروكذلادوجودعب
نودبأنموأ،بأنودمأنمناسنإيتأينألعاد
ءدبيفنيسنجلادجوأهللانأل.ًاعمامهنودنموأ،مأ
حيسملاناكولو.اعيمجرشبلاامهنملسانتيلةقيلخلا
.سانلايقابلثممأوبأنمالإدلُوامل،ناسنإدرجم
،ءارذعنمحيسملاةدالويفهتردقرهظأهللاَّـنإًاقح
ةدالويفهتردقراهظإَّـنأانتوفيالنأبجينكلو
ريظنوأليثمهلسيلهنأىلعليلد،ءارذعنمحيسملا
.قالطإلاىلعرشبلانيب

،مدومحلنمدسجيفشاعحيسملاَّـنأعم:هتمصع.٥
لكتناكو،هيفشيعنيذلاملاعلاتاذيفنكسو
ملهنكل،ءاوسبءاوسانلثمهبطيحتملاعلااذهتايرغم
لسرلالكنمضيقنلاىلع(اهنمةدحاوىلإهجتي
اياطخمهتايحتثولتواعيمجاورثعدقف،ءايبنألاو
نيلواحمحيسملالوحدوهيلاعمتجااملكلذلو.)ةعونتم
فقو،هيلعضبقلامهرظنيفرربتيتلامهتلاقالتخا
َىلَعيِنُتِّـكَبُيْمُكْنِمْنَم«مهللاقوسأرلايلاعمهنيب

هلركذينأدحأردقيملف)٨:٤٦انحوي(»؟ٍةَّـيِطَخ
نعامأ.هتايحراودأنمروديأيفةدحاوةيطخ
:لوقلابيفتكنكلذلو.ةريثكفهنعءاقدصألاةداهش
اميفحيسملاءادعأدلأناكيذلالوسرلاسلوبنإ

الورشالبسودقهنإ،هفرعامدنعهنعلاقفلس
تومسلانمىلعأراصوةاطخلانعلصفنادق،سند

.)٧:٢٦نييناربع(ةسادقلاورهطلايف
هللاءايبنأناك:يتاذلاهناطلسبتازجعملالمع.٦

لبةيصخشلامهتدارإىلعءانبسيلتازجعملانولمعي
هتدارإباهلمعيناكفحيسملاامأ،هللاةدارإىلعءانب
ناكف.ًايداعًارمأهلةبسنلابتناككلذلو،ةيتاذلا
:٨ىتم(لاحلايفرهطيف»رهطافديرأ«صربألللوقي
،»شماوكريرسلمحاومق«جولفملللوقيو.)٣
هريرسلمحيوةيفاعلاهيفبدتامكهتلعلوزتف
موقيف،»مق«تيملللوقيو.)٢:٩سقرم(يشميو
وأتوملاضارعأنمضرعهبسيلوروفلاىلع
يشميناككلذنعالضف.)٧:١٤اقول(فعضلا

،قرغلاىلعنيفرشماوناكًاصاخشأقنيلءاملاىلع
عورئدهييكلةقّلغمباوبألاوتويبلالخديو
انحوي،١٤:٢٥ىتم(عزفلاوفوخلامهكلمتصاخشأ
دوعيولاحلايفأدهتففصاوعلارهتنيناكو،)٢٠:٢٦
ًالضف.)٤:٣٩سقرم(اهيفنيذلابولقىلإمالسلا

ىلعًاناطلسهذيمالتحنمينأعاطتسادقفكلذنع
)١٠:١ىتم(همساباهنولمعياوناكف،تازجعملالمع
نملوسروأءايبنألانميبنهلثملعفيمليذلارمألا
.لسرلا

نوكينأنودسانلاءامسأفرعيناك:بيغلابهملع.٧
يتلالامعألافرعيناكامك،لبقنممهبىقتلادق
رطاوخلاو)٤٧-١:٤٢انحوي(ءافخلايفاهبنوموقياوناك
رارسألاو.)٦:٦انحوي(مهلوقعيفلوجتتناكيتلا
فرعيناكو)٤:٨انحوي(مهسوفنقامعأيفةنماكلا
امو،)٧:١٥انحوي(اهسردينأنودبتكلايفءاجام
:١٤سقرم(ًاريثكهنعدعبتيتلانكامألايفثدحي
كمسلاهعلتبااموراحبلاقامعأيفدجويامو،)١٣
هئبخيامفرعيناكامك،)١٧:٢٧ىتم(ءايشأنم
ميلشرأَّـنأفرعف.ثادحألافلتخمنملبقتسملا

رزاعلَّـنأو،)٢١:٦اقول(رامدلاوبارخلااهبلحيس
١١:١١انحوي(تاومألانيبنمهميقيسهنأوتوميس
َّـنأو)٢٦:٢٣ىتم(دوهيللهملسيساذوهيَّـنأو،)١٤و
وههنأو،)٢٦:٣٤ىتم(تارمثالثهركنيسسرطب
يفتومألانيبنمموقيوبلصُيس)حيسملايأ(هسفن
هملعَّـنأكلذىلإفضأ.)١٦:٢١ىتم(ثلاثلامويلا

ًالزأهيدلناكلب،امنامزبًاطبترمنكيملرومألاهذهب
.هاوسنودهللاهبدرفنييذلارمألا،)٦:٦٤انحوي(

سدقملاباتكلاىلإعوجرلاب:تاومألانيبنمهتمايق.٨
،ةيزجعمةوقبتاومألانيبنماوماقنيذلانأىرن
نمةدمضرألاىلعاوشاعامدعباوتامفاوداع
،هتمايقدعبتميملهنأنعًالضففحيسملاامأ.نمزلا
تبثينمزلانمةدمضرألاىلعشاعامدعبلب
هنإف،)٢٤اقول(ءامسلاىلاعفترا،هذيمالتناميإاهيف
هتدارإبوةيتاذلاهتوقبتاومألانيبنمماقدجملاهل
هدسجنعهبلصلبقدوهيلللاقدقف.ةيصخشلا
هلٱاَذٰهاوُضُقْنٱ«

َْ
يفَوَلَكْي :٢انحوي(»ُهُميِقُأٍماَّـيَأِةَثالَثِ

لٱَوُهاَنَأ«هسفننعاضيأمهللاقو)١٩
ْ
حلٱَوُةَماَيِق

ْ
»ُةاََي

،هلًاكلمهسفننوكتصخشو،)١١:٢٥انحوي(
لسي

ِّـ
وهًاضيأنوكيو،دارأاذإاهدرتسيودارأاذإاهم

ىلإلوسرلاراشأدقو.ًاقولخمنوكيالةايحلاوةمايقلا
هللانباهنأحضتاهنإحيسملانعلاقفةقيقحلاهذه
.)١:٤ةيمور(تاومألانمةمايقلاب
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صاخلاهدجميفانلرهظدقهللاناكول)أ(:لوقناريخأ
يففقينأانمدحاوعاطتساامل،هيلإانبرقيوهتاذانلنلعيل

ىسومللاقدقفهمامألاحلايفًاتيمطقسللب،هترضح
هللاَّـنأامبو،)٣٣:٢٠جورخ(»شيعيويناريالناسنإلا«
،هيلإًاقوشوهيفًابحهنموندننأديريلب،انبعرينأديريال
.انتوسانلثمتوسانيفانلرهظينأيهيدبلانمناكف
،ةيطخلانمًايلاختوسانلااذهنوكيرمألايفاملكو
.ةقلطملاهتسادقعمًاقفاوتمنوكيل

لظلبزّيحبزّيحتيملحيسملايفهروهظبهللاّنإ)ب(
نمحيسملاراشأدقو.ناكملاونامزلانعهَّـزنملاوهامك
ىلعدسجلابناكامدنعلاقف،ةقيقحلاهذهىلإهتوهالةهج
اهنيعءامسلايف،تقولااذهسفنيفناكهنإضرألا
.)٣:١٣انحوي(

لكبهللاوهلظحيسملايفهروهظبهنأامك)ج(
لكبتوسانلاوهحيسملاتوسانلظامك.هصاوخ
طالتخاتوسانلانيبوتوهاللانيبثدحيملهنأل،هصاوخ
.امهيأيفرييغتءورطىلإيدؤيجازتماوأ

دجمةيتوسانلاحيسملاةايحلالخنمرهظدقفاذكهو
هللانمهروهظرظتنييذلاكاذنعءيشيفلقياليبدأ
رهاظلاهللا«وأ»هللانبا«هنأرشبلانمءايقتألانمآف،هسفن

:٤و٢٣و٢:١١و١:٤٩انحوي(نمحضتيامك»دسجلايف
.)١٦:١٦ىتمو١١:٢٧و٧:٣١و٤٢-٣٩

ةفسلفباتكنملوألامسقلاةقباسم
حيسملاةرافكموزلةيحيسملايفنارفغلا

نملوألامسقلاتسرددقتنكنإ،ميركلائراقلااهيأ
انلتلسرأنإ.ةيلاتلاةلئسألاىلعبواجتسف،باتكلااذه
ةسمخلاةلئسألانمالاؤسنيرشعىلعاحيحصادر
كمساةباتكسنتال.ةزئاجكللسرن،ةيلاتلانيرشعلاو
فورظملاىلعسيل،ةقباسملادرىلعحوضوبكناونعو
.طقفيجراخلا

؟ةيطخلايهام.١
؟هللارظنيفرئابكورئاغصكانهله.٢
؟مدآنمًاعيمجرشبلاىلإةيطخلاتبرستفيك.٣
؟ةيطخلابرشبلاةدالوجئاتنيهام.٤
؟ةاطخللةبسنلابةيدبألانوكتسفيك.٥

لجأنممهايإهتبقاعمعمرشبللهللاةبحمقفتتفيك.٦
؟مهاياطخ

؟اهيفيلصنةددحمًاتاقوأهللاانلددحيملاذامل.٧
؟هنعةفرعملاوهللاةفرعمنيبقرفلاام.٨
؟هنعةفرعملاوةقالعلاموقتساسأيأىلع.٩
؟موصلانميقيقحلاضرغلاام.١٠
؟اذاملو؟يضاملااياطخةبوتلاوحمتله.١١
؟ةيطخلانارفغيفةقدَّـصلاديفتالاذامل.١٢
نودبةاطخلانعحفصي،ةقلطمةيرحهللاَّـنألله.١٣

؟اذاملو؟ضيوعت
ناكيذلاناويحلايفاهرفاوتبجاولاطورشلايهام.١٤

؟اذاملو،ةيدوهيلايفءادفللمَّـدقُي
؟نيياقنابرقضفروليباهنابرقهللالبقاذامل.١٥
؟يدافلايفاهرفاوتبجاولاطورشلايهام.١٦
؟ءادفلاةيلمعبدُّرفتلابليجنإلاوةاروتلادهشتنمل.١٧
؟انلثمتوسانيفهتمظعلّدحاليذلا،هللارهظياذامل.١٨
؟هسفنبانلهللاءادتفابالإصالخللةليسودجوتالأ.١٩

.كلذحرشا
تغلبامهم،رشبللهللاةبحمَّـنإ:لوقلايفكيأرام.٢٠

اهعمموقييتلاةجردلاىلإلصتنأنكميال،اهتدش
قوفتةيحضتنمءادفلاهبلطتيامل،هسفنبمهئادفب
؟روصتلا
؟هللاابةقئاللايهةعماجلاةينادحولانوكتاذامل.٢١
لبدحاوُّنيعتبسيلًامئاقهللانوكلريسفتلاوهام.٢٢

؟ةثالثتانُّيعتب
؟صاخمسابمونقألكةيمستببسوهام.٢٣
؟حيسملاةيصخشىلعةينالقعلاةلدألايفكيأرام.٢٤
؟حيسملاصخشيفهللارهظاذامل.٢٥

،لمُهتالئلىرخأتاقيلعتنودبطقفةباجإلالسرأ
.كتباجإراظتنابنحنو

:انناونع
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