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Revelations of Heaven  by 7 Columbian Youths 
Translated by Samir Sada 

 

 إعالوبث عه اىسمبء
 

 ( (اىشٍبدة األَىّ، إسبَ
 

أ٥ِوُف ئَٔبًٔب فٟ ا١ٌَّؼ لجً أهث٤ ٥ْوح ٍٕخ أفٟ اٌغَل ٌَذ أ٥ٍُ أَ  "2:12 وٛهٔضًٛ 2رمٛي وٍّخ اٌوة فٟ 

"ئفزٞف ٘نا اٌٝ اٌَّبء اٌضبٌضخ. اهلل ٦٠ٍُ. فبهط اٌغَل ٌَذ أ٥ٍُ  

وبْ ؽٚٛهٖ ل٠ًّٛب . ئثزلأد اٌغوفخ رّزٍئ صب١ٔخ ثٍٕٛه ِٓ ؽٚٛه اٌوة. وٕب فٟ اٌغوفخ ؽ١ّٕب ؽلس ٌٕب ٘نا اإلفزجبه

٠ب أٚالكٞ، ٍأه٠ىُ : "لبي ٣َٛ٠ ٌٕب. ئِزٍئذ اٌغوفخ ثّغلٖ ِٚب أعًّ أْ ٠ىْٛ اإلَٔبْ للاِٗ. ؽزٝ ِأل وً اٌغوفخ

٢ٔوُد اٌٝ األٍفً ٚالؽ٢ُذ . ٚفٟ اٌؾبي َِه وً ٚاؽل ٠ل األفو ٚثلأٔب ثبإلهرفب٣" األْ ٍِّىزٟ، ٍٕن٘ت اٌٝ ِغلٞ

. ٚؽبي فوٚعٕب ِٓ أعَبكٔب ُاٌجَٕب هكاًء أث١ًٚب ٚثلأٔب ثبإلهرفب٣ ثَو٥خ لٖٜٛ. إٔٔب ٔقوط ِٓ أعَبكٔب  

 

ًُ اٌٝ ٍِىٛد اٌَّٛاد ئٔلْٕ٘ب ع٦١ًّب . ٍٕٕٚب اٌٝ ِملِخ ثٛاثخ وبٔذ اٌّلف

ئٕٔب ٌْبوو٠ٓ أْ ٣َٛ٠ ئثٓ اهلل وبْ ٦ِٕب، ٚثوفمزٗ ِالو١ٓ . ٌّب ؽلس ٌٕب

ٚثلأ اٌّالوبْ ٠زىٍّبْ ئ١ٌٕب ٌىٕٕب ٌُ ٔفُٙ . ٌىً ٚاؽل ِّٕٙب أهث٦خ أعٕؾخ

ّٞ ٌغٍخ . والِّٙب وبٔذ ٌغزّٙب رقزٍف ٥ٓ ٌغزٕب، وّب أٔٙب ٌُ رُىٓ ِضً أ

فلفٍٕب . هّؽجب ٘ناْ اٌّالوبْ ثٕب ٚفزؾب اٌجٛاثخ اٌٙبئٍخ. أفوٜ ٥ٍٝ األهٗ

ؽ١ّٕب كفٍٕب اٌٝ ٕ٘بن ِأل ٍالَ . ٚهأ٠ٕب ِىبًٔب هائ٦ًب ٤ِ أ١ّبء ِقزٍفخ وض١وح

ُْٙ وً اٌجْو٠خ . وبًِ لٍٛثٕب ٠مٛي اإلٔغ١ً أْ اهلل ١ٞ٦٠ٕب ٍالَ ٠فٛق َف

(.7:4ف١ٍجٟ )  

 

٠ب ٍبٔلها ً٘ ر٢ٕو٠ٓ ماد اٌْئ اٌنٞ أ٢ٔوُٖ؟ ٌُٚ رىٓ ٍبٔلها "أٚي ّئ هأ٠زٗ وبْ غيااًل ٌنا ٍأٌذ أؽل إللبئٟ، 

ؽ١ٕئٍن !" ٦ُٔ ٠ب ئٍبٚ ئٕٟٔ أ٢ٔو غيااًل: "رجىٟ أٚ رٖوؿ ِضٍّب ف٦ٍذ ؽ١ّٕب وٕب فٟ اٌغؾ١ُ ثً وبٔذ رجزَُ ٚلبٌذ ٌٟ

وٕب فٟ مٌه . ١َٕٔب وً اٌو٥ت اٌنٞ هأ٠ٕبٖ فٟ اٌغؾ١ُ. وٕب ف٦اًل فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد. ٥وفُذ أْ وً ّئ وبْ ؽم١م١ًب

وبْ مٌه . ر١ّْٕب ٚأر١ٕب اٌٝ اٌّىبْ اٌنٞ رٛاعل ف١ٗ اٌغياي، ٚرٛاعلد فٍفٗ ّغوح ٙقّخ علًا. اٌّىبْ ٔزّز٤ ثّغل اهلل

.فٟ ِووي اٌفوكًٚ  

ِٓ ٠غٍت فَُب١ٞ٥ٗ أْ ٠أوً ِٓ . ِٓ ٌٗ ُامْ ف٤َّ١ٍ ِب ٠مٌٛٗ اٌوٚػ ٌٍىٕبئٌ "٠7:2مٛي اإلٔغ١ً فٟ هؤ٠ب ٠ٛؽٕب 

"ّغوح اٌؾ١بح اٌزٟ فٟ ٍٜٚ فوكًٚ اهلل  

ٚوبْ فٍف رٍه اٌْغوح ٔٙو ِٓ ِبء ٕبٍف ٚوبْ ٔم١ًّب ٚع١ّاًل ٌُ . روِي اٌْغوح اٌٝ ٣َٛ٠ ألْ ا١ٌَّؼ ٘ٛ ؽ١بح أثل٠خ

٠ب هة أهعٛن، ال رل٥ٕب ٔقوط "لٍٕب ٌٍوة ٥لح ِواد، . وٕب ٔو٠ل فمٜ اٌجمبء فٟ مٌه اٌّىبْ. ٔوٜ ِضٍٗ ٥ٍٝ األهٗ

أوً مه اىضشَسْ أن "أعبثٕب اٌوة، " ال ٔو٠ل ا٦ٌٛكح اٌٝ االهٗ! ٔو٠ل أْ ٔىْٛ ٕ٘ب ٥ٍٝ اٌلٚاَ. ِٓ ٘نا اٌّىبْ

"حعُدَا ىخعطُا شٍبدة عه مو األشٕبء اىخٓ أعذدحٍب ىٍؤالء اىزٔه ُٔحبُوىٓ ألوٓ أٍث قشٔبًب جذًا َمنبفأحٓ معٓ  

ٚرنّوؤب ِب ٘ٛ ِىزٛة فٟ اٌىزبة اٌّملً أٔٗ ِٓ ٠إِٓ ثبٌوة . ؽ١ّٕب هأ٠ٕب مٌه إٌٙو، أٍو٥ٕب اٌٝ ٕ٘بن ٚكفٍٕب ف١ٗ

ٚئٍز٦ٕٞب . ٚثلا ٌٕب أٔٗ رزٛاعل ؽ١بٌح فٟ ِبء ٘نا إٌٙو ٌنٌه غَٕٞب ف١ٗ. (٠38:7ٛؽٕب )رزلفك ِٓ ثٕٞٗ أٔٙبه ِبء ؽٟ 

ٚوبْ إٌٛه . ٚوبْ إٌٙو ١ّ٥مًب علًا ٚرٛاعلد ف١ٗ أٍّبن وض١وح ثأٌٛاْ ِز٦لكح. أْ ٔزٕفٌ ئ٥ز١بك٠ًب كافً ٚفبهط اٌّبء

٠ٚنوو اٌىزبة . كافً ٚفبهط إٌٙو ٝج١٦١ًب ففٟ اٌَّبء ال ٠ْٕأ إٌٛه ِٓ ِٖله ١٦ِٓ، ئم أْ وً ّئ وبْ ١ِٕوًا
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ٚثأ٠ل٠ٕب ئٍز٦ٕٞب ئفواط ث٦٘ األٍّبن فبهط اٌّبء . (23:21هؤ٠ب )اٌّملً ثأْ ٣َٛ٠ ا١ٌَّؼ ٘ٛ ٔٛه رٍه اٌّل٠ٕخ 

ئثزَُ اٌوة ٚأعبة ثأٔٗ ال ٠ٛعل ِٛد فٟ اٌَّبء، ال ثىبء . ٌنا أٍو٥ٕب اٌٝ اٌوة ٍٚإٌٔبٖ ٥ٓ اٌَجت. ٌىٕٙب ٌُ رّذ

(. 4:21هؤ٠ب )ٚال ٚع٤   

أهكٔب أْ ٔغٍت وً ّئ اٌٝ ث١ٛرٕب ٥ٍٝ . غبكهٔب إٌٙو ٚئٔلف٦ٕب اٌٝ وً ِىبْ ٚعلٔبٖ، أهكٔب أْ ٌٍّٔ ٚٔقزجو وً ّئ

ٚثىً ٕواؽخ ال ٠ّىٕٕب ٕٚف رٍه األِٛه ثٖٛهح وبف١خ . األهٗ ألٕٔب ئٔلْٕ٘ب علًا ٌّب هأ٠ٕب ِٓ أ١ّبء فٟ اٌَّبء

هأ٠ٕب ٕ٘بن أ١ّبء ١ٌٌ ثاِىبٕٔب ٕٚفٙب . (12 وٛهٔضًٛ 2)ثىٍّبٍد ٢٦ٌّخ األ١ّبء اٌّزٛاعلح فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد 

.أثلًا  

 

ُُِوك ٠ٚبلٛد ٚألٌِئ. ِىبًٔب ع١ّاًل ٚهائ٦بًً. صُ عئٕب اٌٝ ِىبْ ف١َؼ علاًٍ . وبْ اٌّىبْ ِّزٍئًب ثأؽغبه وو٠ّخ ٚم٘ت ُٚى

ٍٔ أٚي وزبة وبْ . ِٚٓ ٕ٘بن م٘جٕب اٌٝ ِىبْ رٛاعل ف١ٗ صالس وزٍت وج١وح علًا. وبٔذ األه١ٙخ ٦ٌِّٛخ ِٓ م٘ت فبٌِ

ُِّنٌ٘ت (. 89:119ِيِٛه )٠ٚمٛي ٌٕب ٍفو اٌّيا١ِو أْ وٍّخ اهلل أثل٠ّخ ٚأٔٙب ثبل١خ فٟ اٌَّبء اٌٝ األثل . وزبة ِملً 

ٍٔ .وّٕب ٢ُٕٔو اٌٝ مٌه اٌىزبة اٌّملً اٌن٘جٟ ٚاٌٚقُ ٚوبٔذ ٕفؾبرٗ ٚأ٠برٗ ٚوً ّئ ف١ٗ ٦ِّٛاًل ِٓ مٍ٘ت فبٌ  

ٚوبْ ِفزٛؽًب ٚوبْ ِالن عبٌٌ ٕ٘بن ٠ىزُت ثمٍُ كافً . أِب اٌىزبة اٌضبٟٔ اٌنٞ هأ٠ٕبٖ فىبْ أوجو ِٓ اٌىزبة اٌّملً

وً . ٚئٍز٦ٕٞب ثٛعٛك اٌوة أْ ٔمزوة أوضو ٌوؤ٠خ ِب ٠ىزجٗ فوأ٠ٕبٖ ٠ىزت وً األِٛه اٌزٟ رؾلس ٥ٍٝ األهٗ. اٌىزبة

ٚرُ مٌه ٌىٟ ُرٕغي وٍّخ اٌوة اٌزٟ رمٛي ثأٔٗ . ِب ٠ؾلس ثّٕٚٙب ربه٠ـ اٌؾلس ٚاٌَب٥خ، وً ّئ وبْ َِغالًً ٕ٘بن

ٚوبْ اٌّالن . (12:20هؤ٠ب )ٍُزفزؼ اٌىزت ٍُٚزؾبوُ إٌبً ٥ٍٝ األهٗ ثؾَت أ٥ّبٌٙب وّب ِىزٌٛة فٟ رٍه اٌىزت 

.٠ىزت وً األ١ّبء اٌزٟ وبٔذ إٌبً ر٦ٍّٙب ٥ٍٝ االهٗ، ٕالؽًب أَ ّوًا، وّب ٘ٛ ِىزٛة  

ُِغٍمًب ٌىٕٕب . وبْ مٌه اٌىزبة أوجو ِٓ اٌىزبة اٌَبثك. عئٕب اٌٝ اٌّىبْ اٌّزٛاعل ف١ٗ اٌىزبة اٌضبٌش ٚوبْ اٌىزبة اٌضبٌش 

ِٗ ثؾَت أِو اٌوة ٦ٕٙٚٚبٖ ٥ٍٝ ٥ّٛك . ئلزوثٕب ئ١ٌٗ صُ ؽٍّٕبٖ ٔؾٓ اٌَج٦خ ٦ًِب ِٓ ِىبٔ  

 

وبٔذ األ٥ّلح وغلائً ٦ٌِّٚٛخ ِٓ . وبٔذ أ٥ّلح اٌَّبء ع١ٍّخ ٌٍغب٠خ، ٌُ رىٓ ٦ٌِّٛخ وزٍه اٌّٛعٛكح ٥ٍٝ األهٗ

ٍٔ ٚلٌَُ . ِقزٍف األؽغبه اٌىو٠ّخ ُُِوك، ٚلٌَُ أفو ٦ٌِّٛي ثن٘ت فبٌ وبْ لًَّب ِٕٙب ٦ِّٛاًل ثأٌّبً، ٚلٌَُ أفو ثُي

ئٍز٦ٞذ فٟ رٍه اٌٍؾ٢خ أْ أكهن أْ اهلل ٘ٛ ف٦اًل ِبٌه وً . أفو ٦ٌِّٛي ِٓ روو١جخ أٔٛا٣ ِقزٍمخ ِٓ األؽغبه

َُ٘ت "8:2األ١ّبء، وّب ِنوٛه فٟ ٍفو ؽغٟ  ّٚخ ٌٟٚ اٌن ٌٟ  ثٖٛهح ٍِٞمخ ٚأٔٗ ٠ٍّه وً " ٌٟ اٌِف فُّٙذ أْ اهلل غٕ

ُٗ ٚثىً ِب ف١ٗ ٥بِئٌل اٌٝ ئٌٕٙب، ٚأٔٗ ٠و٠ل ئ٥ٞبئٙب ٌىً اٌن٠ٓ ٠ٍٞجْٛ ثا٠ّبْ. ِغٕٝ ا٦ٌبٌُ ئم لبي . وّب فُّٙذ أْ ا٦ٌبٌُ وٍ

" ئٍإٌٟٔ فُب١ٞ٥ه ااُلُِ ١ِواصًب ٌه "8:2اٌوة فٟ ِيِٛه   

ٚوبْ اٌىزبة اٌنٞ ٦ٕٙٚبٖ ٥ٍٝ ا٦ٌّٛك وج١واًً علًا ٌلهعخ أٔٗ ٥ٕل رم١ٍت ٕفؾٍخ وبْ ١ٍ٥ٕب أْ ّْٟٔ ثبٌٖفؾخ اٌٝ 

فٟ اٌجلا٠خ ٌُ ٔزّىٓ . ؽبٌٕٚب أْ ٔموأ ِب وبْ ِىزٛثًب فٟ مٌه اٌىزبة ألْ اٌوة ٍٝت ِٕب مٌه. اٌغٙخ اٌضب١ٔخ ِٓ اٌىزبة

ِٓ اٌمواءح ألٔٗ وبْ ِىزٛثًب ثؾوٚف غو٠جخ ٌُ َٔز٤١ٞ فّٙٙب، ئم وبٔذ رقزٍف ٥ٓ أٞ ٌغخ أفوٜ ٥ٍٝ األهٗ، فمل 

ٚوبْ األِو ٚوأٔٗ لل ُافند ّٙبكح ِٓ . ٌىٓ ثَّب٥لح اٌوٚػ اٌملً ٚعلٔب ٦ًِّٔخ ٌفّٙٙب. وبٔذ ١ّئًب ٍّب٠ًٚب رّبًِب

ُْٙ ِب وبْ ِىزٛثًب، ئم وبْ ٚاٙؾًب ٚوأٔٗ ِىزٛة ثٍغزٕب . أ١٥ٕٕب فبٍز٦ٕٞب َف  

ٚالؽ٢ٕب . (5:3هؤ٠ب )لبي ٌٕب اٌوة ئٔٗ وزبة اٌؾ١بح . ٚئٍز٦ٕٞب أْ ٔوٜ ٔؾٓ اٌَج٦خ أٍّبئٕب ِىزٛثخ فٟ مٌه اٌىزبة

أْ األٍّبء اٌّىزٛثخ ف١ٗ ٌُ رىٓ األٍّبء اٌزٟ ٌٕب ٥ٍٝ األهٗ، فمل وبٔذ أٍّبء عل٠لح، ٌنٌه ُرٕغي وٍّخ اٌوة ؽ١ّٕب 

(.17:2هؤ٠ب )رمٛي أٔٗ ١ٞ٦١ٍٕب ئًٍّب عل٠لًا ال ٦٠وفٗ أؽل ئال اٌْقٔ اٌنٞ ٠َزٍّٗ   

وٍّخ اٌوة أثل٠ّخ . فٟ اٌَّبء، ئٍز٦ٕٞب ٌف٠ أٍّبئٕب، ٌىٕٗ ؽبٌّب ُاهع٦ٕب اٌٝ األهٗ ُافند ِٓ ماوورٕب ِٚٓ لٍٛثٕب

. ٠ٕٚجغٟ أْ ُرٕغي  

ال رل٣ أؽلًا ٠غزٖت أٚ ٠ي٠ؼ مٌه اٌّىبْ . (11:3هؤ٠ب )أ٠ٙب األٕللبء، ٠مٛي اٌىزبة اٌّملً ال رل٣ أؽلًا ٠أفن ئو١ٍٍه 

رزٛاعل فٟ اٌَّبء اٌّال١٠ٓ ِٓ األ١ّبء اٌوائ٦خ ١ٌٌ ثاِىبٕٔب أْ ٦ُِٔجو ٥ٕٙب ثْفبٕ٘ب، ٌىٕٕٟ أه٠ل . اٌنٞ لل أ٥ّلٖ ٌه األة

(.13:13ِولٌ )٥ٍٝ أ٠خ ؽبي مان اٌنٞ ٠ضبثو اٌٝ إٌّزٙٝ مان ١ٍقٍُٔ !" أْ اهلل ٠ٕز٢ون"أْ ألٛي ٌه ١ّئًب ٚ٘ٛ   
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  (اىشٍبدة اىثبوٕت، أسٔو)
 

ٚوبْ فٟ ِملِخ ٘نٖ األثٛاة . ؽ١ّٕب ثلأٔب ثب٦ٌٖٛك اٌٝ ٍِىٛد اٌَّٛاد، عئٕب اٌٝ ِىبْ ع١ًّ ف١ٗ أثٛاة هائ٦خ

ثلأ اٌّالوبْ ثبٌىالَ ٌىٓ ؽل٠ضّٙب وبْ ِالئى١ًب فٍُ َٔز٤ٞ أْ ٔفُٙ ِب وبْ ٠مٛالٔٗ، ٌىٓ اٌوٚػ اٌملً أ٥ٞبٔب . ِالو١ٓ

ئْ ٌُ ٠ىٓ ٣َٛ٠ ٦ِٕب ٌّب وبْ ثاِىبٕٔب أثلًا . ٤ٙٚ اٌوة ٣َٛ٠ ٠لٖ ٥ٍٝ األثٛاة فبٔفزؾذ. فًّٙب، ئم وبٔب ٠وؽجبْ ثٕب

.اٌلفٛي اٌٝ اٌَّبء  

" ّغوح اٌؾ١بح"٠ٖف اٌىزبة اٌّملً ٘نٖ اٌْغوح ثـ . هأ٠ٕب ّغوح وج١وح ٕ٘بن. ىاك ئ٥غبثٕب ِثىً ّئ فٟ اٌَّبء

ٚئٔنٍٕ٘ب ثىً ّئ ِزٛاعل ٕ٘بن فموهٔب، أٔب ٚإٔللبئٟ، . صُ م٘جٕب اٌٝ ٔٙو ٚهأ٠ٕب ف١ٗ اٌىض١و ِٓ األٍّبن. (7:2هؤ٠ب )

ٌُ رٙوة . ٚهأ٠ٕب األٍّبن رٕزمً ِٓ ِىبْ اٌٝ أفو ٟٚ٘ رالٝف أعَبكٔب. اٌلفٛي فٟ اٌّبء ٕٚؤب َٔجؼ رؾذ اٌّبء

األٍّبن ِٕب وّب ٠ؾلس ٕ٘ب ٥ٍٝ األهٗ، فؾٚٛه اٌوة أ٘لأ ع٤١ّ األٍّبن، ٚوبْ ٌٙب صمخ ثٕب ألٔٙب ٥ٍّذ ثإٔٔب ٌٓ 

ٚاٌْئ اٌنٞ أكْٕٟ٘ أْ اٌَّىخ وبٔذ . ٦ّوُد ثجووخ وج١وح ٚر٦غجذ ئٟٔ أَِىذ ثَّىخ ٚأفوعزٙب ِٓ اٌّبء. ٔإم٠ٙب

.صُ ٦ٙٚذ اٌَّىخ فٟ اٌّبء صب١ٔخ. ٘بكئخ علًا ِٚزّز٦خ ثؾٚٛه اٌوة ؽزٝ ٟٚ٘ ث١ٓ ٠لٞ  

صُ هأ٠ذ اٌَّبء  "11:19ئٍز٦ٞذ ِٓ ٥ٍٝ ث٦ٍل هؤ٠خ ف١ٛي ث١ٚبء فٟ اٌَّبء، وّب ِنوٛه فٟ وٍّخ اهلل فٟ هؤ٠ب 

ُُ ٠ٚؾبهُة ٌُ ١ٍ٥ٗ ٠ل٥ٝ أ١ًِٕب ٕٚبكلًب ٚثب٦ٌلي ٠ؾى رٍه اٌق١ٛي ٟ٘ ماد اٌق١ٛي " ِفزٛؽخ ٚئما فوً أث١٘ ٚاٌغبٌ

١ِْذ ٔؾٛ اٌق١ٛي ٚثلأد ثّالٝفزٙب، صُ رج٦ٕٟ . اٌزٟ ١ٍَزقلِٙب اٌوة ؽ١ّٕب ٠أرٟ اٌٝ األهٗ ١ٌأفن ٦ّجٗ، و١َٕزٗ

ٌٚىٕٟ ؽ١ٓ عوٜ اٌق١ً ٚأٔب ٥ٍٝ ِزٕٗ ٦ّوُد ثْئ ٌُ ٠ؾلس ٌٟ أثلًا ٥ٍٝ . اٌوة ٍّٚؼ ٌٟ أْ أِزٟٞ أؽل٘ب

. ثلأُد أفزجو اٌَالَ ٚاٌؾو٠خ ٚاٌّؾجخ ٚاٌملاٍخ اٌزٟ ثاِىبْ اإلَٔبْ أْ ٠ؾوى٘ب فٟ مٌه اٌّىبْ اٌغ١ًّ. األهٗ

ِب وٕذ أه٠لٖ ٘ٛ اٌزّز٤ ثىً األ١ّبء فٟ مٌه اٌفوكًٚ اٌغ١ًّ اٌنٞ . ثلأد ثبٌزّز٤ ثىً ّئ ئٍزٞب٥ذ ١٥ٕٟ هؤ٠زٗ

.أ٥ّلٖ ٌٕب اهلل  

 

٦ُّّلح ٍٍفًب ٚهأ٠ٕب اٌىواٍٟ . ٌُٚ ٠ىٓ ٌٍّبئلح ثلا٠خ أٚ ٔٙب٠خ. ئٍز٦ٕٞب هؤ٠خ ِبئلح ١ٌّٚخ اٌيفبف اٌ

٦ُّّلح ٌٕب ٦ُّّلح ٌٕب. اٌ هأ٠ٕب ا٦ٌٞبَ اٌْٟٙ ا٦ٌّّل ٌىً أؤٌئه . وّب وبٔذ ٕ٘بن ر١غبْ اٌؾ١بح األثل٠خ اٌ

.اٌّل٠ٛ٥ٓ اٌٝ ىفبف اٌقوٚف  

  

رٛاعلد ٕ٘بن ِالئىخ ٦ِٚٙب ألّْخ ث١ٚبء ٦ٌجبءاد ٦٠ُّل٘ب ٌٕب 

رمٛي ٌٕب وٍّخ اهلل ثأٔٗ . ئٔنٍ٘ذ ٚأٔب أ٢ٔو وً ٘نٖ األ١ّبء. اٌوة

ؽ١ّٕب . (3:18ِزٝ )١ٍ٥ٕب أْ َٔزٍُ ٍِىٛد اهلل وأٝفبي ٕغبه 

ٕؤب ٔزّز٤ ثىً األ١ّبء . وٕب فٟ اٌَّبء وٕب ِضً أٝفبي

 ٍٓ ؽزٝ أْ اٌوة ٍّؼ ٌٕب .. اٌّزٛاعلح ٕ٘بن ِٓ أى٘به َِٚبو

.ثبٌلفٛي فٟ رٍه اٌَّبوٓ  

وبْ اٌوة فٟ ٍُٚٞٙ ٚوبْ ٦ٍ٠ت . صُ أفنٔب اهلل اٌٝ ِىبْ رٛاعل ف١ٗ اٌىض١و ِٓ األٝفبي

ئلزوثٕب . ٚأهاك اٌوة أْ ٠مٟٚ ٚلزًب وبف١ًب ٤ِ وً ٝفً ٚوبْ ٠زّز٤ ثٛعٛكٖ ٦ُِٙ. ٦ُِٙ

أعبة " ٠ب هة ً٘ ٘نٖ ٟ٘ األٝفبي اٌزٟ ٍزٌٛل ٥ٍٝ األهٗ؟: "ِٓ ٣َٛ٠ ٍٚإٌٔبٖ

ٍِظج عيّ األسض: "اٌوة ٥ٕٚل ٍّب٥ٟ مٌه اٌىالَ " ال، ٌزي ٌٓ األطفبه اىخٓ اُُج

ّٟ ّ٘ئٟ . ٦ّود ثْئ ف  

ؽ١ّٕب . وُٕذ ٥ٍٝ ٥اللخ ٤ِ ئِوأح ِٚٓ صُ ؽٍّذ. ثلأُد أرنوو ١ّئًب ٥ٍّزٗ فٟ اٌّبٟٙ ؽ١ّٕب ٌُ أوٓ أ٥ِوف اٌوة

ِٚٚٝ اٌٛلذ، . لبٌذ ٌٟ أٔٙب ؽبًِ، ٌُ أ٥وف ٚلزٙب ِب أف٦ٍٗ ٌنٌه ٍٝجذ ِٕٙب أْ ر١ٞ٦ٕٟ ث٦٘ اٌٛلذ ألفن لواه

ٍِّذ ئعٙبًٙب . رون مٌه ٥الِخ فٟ ؽ١برٟ. ٚؽ١ّٕب م٘جذ ئ١ٌٙب أللٛي ٌٙب ٥ٓ لواهٞ وبْ اٌٛلذ ِزبفوًا ئم وبٔذ لل ٥
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ٌىٓ اهلل لبَ ث٦ًّ ّئ . ٚؽزٝ ٥ٕلِب لجٍذ اٌوة فٟ لٍجٟ فأْ مٌه اإلعٙبٗ وبْ ١ّئًب ٌُ أٍز٤ٞ َِبِؾخ ٔفَٟ ١ٍ٥ٗ

أسٔو، ٌو حشِ حيل اىفخبة اىخٓ ٌىبك؟ حيل اىفخبة ٌٓ : "فٟ مٌه ا١ٌَٛ، فمل ٍّؼ ٌٟ ثبٌلفٛي اٌٝ مٌه اٌّىبْ ٚلبي ٌٟ

ّٟ ٝٛاي رٍه اٌفزوح ا٠ٌٍٛٞخ لل ثلأ ثبٌْفبء" إبىخل . ؽ١ّٕب لبي ٌٟ اٌوة مٌه، هأ٠ُذ اٌفزبح، ٦ّٚود ثبٌغوػ اٌّٛعٛك ف

٦ٍُّذ وٍّخ ٚاؽلح ِٓ ّفب٘ٙب . فؾٍّزٙب ث١ٓ ٠لٞ ٚهأ٠ذ ١٥ٛٔٙب. ٍّؼ ٌٟ اٌوة أْ ألزوة ئ١ٌٙب ٚالزوثذ ٔؾٛٞ

ّٟ أْ أر٦ٍُ َِبِؾخ ٔفَٟ" ثبثب" . أكهوذ ٦ّٚود أْ اهلل وبْ لل هؽّٕٟ ٚغفو ٌٟ، ٌىٕٗ وبْ ٥ٍ  

اهلل لل غفو فٞب٠بن، ١ٍ٥ه األْ أْ رز٦ٍُ أْ رغفو . أ٠ٙب اٌٖل٠ك، وً ِٓ ٠موأ ٘نا اٌىالَ، أه٠ل أْ ألٛي ٌه ١ّئًب ٚاؽلًا

" ٠ب هة ٣َٛ٠ ا١ٌَّؼ ُا١ٞ٥ه اٌىواِخ ٚاٌّغل. "أّىو اهلل ٌَّبؽٗ ٌٟ ِْبهوخ ٘نٖ اٌْٙبكح ٦ِه. ٌٕفَه  

أهعٛ ِٓ وً أؿ ِٓ ئفٛرٟ ٠موأ ٘نٖ اٌْٙبكح ثأْ ٠َزٍُ . ٘ٛ اٌنٞ ٍّؼ ٌٕب ثاٍزالَ ٘نا اإل٥الْ. ٘نٖ ّٙبكح ٥ٓ اٌوة

.أ٠ًٚب ثووخ ٘نٖ اٌْٙبكح ٚأْ ٠أفن٘ب ٦ِٗ ١ٌجبهن األفو٠ٓ  

.اهلل ٠جبهوه  

 

 

(اىشٍبدة اىثبىثت ) 
 

ُْ  "4:21رمٛي وٍّخ اٌوة فٟ هؤ٠ب ٠ٛؽٕب  ُْ فٟ ِب ث٦ل ٚال ٠ىٛ ُِٙ ٚاٌُّٛد ال ٠ىٛ ١ٍَُّٚؼ اهلل وً ك٦ِخ ِٓ ١٥ِٛٔ

َْٚذ َِ ٌْ ٚال ٕواٌؿ ٚال ٚع٤ٌ فٟ ِب ث٦ل ألْ االَِٛه األٌٚٝ لل  "ؽي  

 

وبٔذ األى٘به ع١ٍّخ . ؽ١ٓ ٍٕٕٚب اٌٝ اٌَّبء، ئٔفزؾذ ٌٕب ٘نٖ األثٛاة اٌىج١وح ٚثلأٔب ٢ُٕٔو ٚاٍك ِّزٍئٍ  ثبألى٘به

٦ّؤب ثَالَ ِأل لٍٛثٕب ٚف١ّب وٕب . ثلأٔب ّْٟٔ ٚٔقزجو ؽو٠خ وبٍِخ ٌُ ٦ْٔو ثٙب أثلًا ٥ٍٝ االهٗ. ٚهائؾزٙب ىو١خ

ئم وبٔذ وً ٚهلخ ر٠ٛغ١خ ِقزٍفخ ٥ٓ األفوٜ، وبٔذ ؽم١م١خ ٌٚٙب : ٢ٕٔو اٌٝ  األى٘به الؽ٢ٕب ثأٔٙب فو٠لح ِٓ ٥ٛٔٙب

.أٌٛاْ ١ِّّيح  

فأ٥ٞٝ اٌوة ِٛافمزٗ ِٓ فالي ر٦ج١واد ٚعٙٗ فلٔٛد اٌٝ . كافً لٍجٟ لٍذ ٌٍوة ئٟٔ أه٠ل ٚاؽلح ِٓ ٘نٖ األى٘به

ٌىٕٗ ٌُ ٠ؾلس ّئ، ئم ٌُ أٍز٤ٞ ئفواعٙب ِٓ األه١ٙخ، ؽزٝ ئٟٔ ٌُ أٍز٤ٞ أْ ألز٤ٍ . اؽلٜ األى٘به ٚثلأد ألز٦ٍٙب

ؽ١ٕئن " ٌىب ٔىبغٓ أن ُٔعمو مو شئ بمحبٍت: "صُ فوط اٌوة ٥ٓ ّٕزٗ ٚلبي. األٚهاق اٌز٠ٛغ١خ أٚ أٚهاق اٌي٘وح

. ٚاٍزّؤب ثبٌزّْٟ ٚهائؾخ األى٘به ال رياي ٦ِٕب. ٌٌّ اٌي٘وح فبٍزٍَّذ ٔفَٙب فٟ ٠ل اٌوة، صُ أ٥ٞب٘ب ٌٕب  

ٌُ رىٓ األثٛاة ث١َٞخ ثً وبٔذ ِيفوفخ ثارمبْ ِٕٚمّٛخ ١ٍ٥ٙب . ٍٕٕٚب اٌٝ ِىبْ رٛاعلد ف١ٗ ٥لح أثٛاة ع١ٍّخ علًا

ٚوبْ اٌغ٤١ّ فٟ ؽووخ َِزّوح م٘بثًب . ئٔفزؾذ األثٛاة فلفٍٕب اٌٝ غوفخ رٛاعل ف١ٙب ٥لح أّقبٓ. ثأؽغبه وو٠ّخ

فىبْ لًَّب ُِٕٙ ٠ؾًّ ٌفبد ِٓ ألّْخ ِزأٌمخ ث١ٚبء ٥ٍٝ أوزبفُٙ، ٚلٌَُ أفو ٠ؾًّ . ٚا٠بثًب ٠مِْٛٛ ثزؾ١ٚواد

ًٌ وبْ اٌغ٤١ّ ٠َو٥ْٛ ِغٙل٠ٓ . ِغبىي ثق١ٞبْ م٘ج١خ، ٚلٌَُ أفو ٠ؾًّ ٥ًٛٔب ِٓ اٌٖؾْٛ ف١ٙب أ١ّبء ِضً روٚ

. أٔفَُٙ  

فغبء اٌْبة ٦ِٚٗ ٌفخ لّبُ ٥ٍٝ . فل٥ب اٌوة ّبثًب ١ٌلٔٛ ئ١ٌٗ. فَإٌٔب اٌوة ٌّبما ٘نا اٌغٙل اٌىج١و ٚ٘نٖ اٌَو٥خ

٠ب هة : ؽ١ّٕب ٍأٌٗ اٌوة ٥ٓ ٍجت ؽٍّٗ ٌٍفخ اٌمّبُ، ٢ٔو اٌٝ اٌوة ٚلبي. عبء ٢ٔٚو اٌٝ اٌوة ثىً ٚلبه. أوزبفٗ

ُّفزل٠ٓ، هكاًء ٦ٌٍوٍٚخ ا١٢٦ٌّخ! أٔذ ر٦وف ألٞ غوٗ ٘نا اٌمّبُ ؽ١ّٕب ٦ٍّٕب " فٙنا اٌمّبُ ٠َز٦ًّ ٦ًٌّ هكاء ٌٍ

َٓ "8:19فّنوٛه فٟ هؤ٠ب . مٌه ٦ّؤب ثفوػ ٍٚالَ ١٢٥ُ ٌَ َثّيًا ٔم١ًّب ألْ اٌجَي ٘ٛ رجُوهاُد اٌمل١َ٠ "ُٚا١ٞ٥ْذ أْ رٍج  

. ؽ١ّٕب فوعٕب ِٓ مٌه اٌّىبْ ٦ّؤب ثَالَ أوضو، ألٔٗ وبْ ع١ّاًل أْ ٢ٕٔو أْ اٌوة ٔفَٗ ٤ٕٕ أ١ّبء ع١ٍّخ ألعٍٕب

٥ٕلِب فوعٕب ِٓ مٌه اٌّىبْ رب٘ذ أ١٥ٕٕب فٟ رفب١ًٕ وً ّئ فٟ . ٌمل ١٘أ ٌَه اٌّىبْ ٚاٌيِبْ ألٔه مٚ ّأْ ٥ٕلٖ

.ئم ثلا ٌٕب أْ وً ّئ رزٛاعل ف١ٗ ؽ١بح ٚأْ وً ّئ ٕ٘بن وبْ ٦٠ٟٞ ِغلًا هلل. اٌَّبء  
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ؽ١ّٕب هأِد األٝفبُي اٌوة أهاك اٌغ٤١ّ . صُ أر١ٕب اٌٝ ِىبْ رٛاعل ف١ٗ اٌّال١٠ٓ اٌّال١٠ٓ ِٓ األٝفبي ِٓ ع٤١ّ األ٥ّبه

٦ّؤب ثبٌجىبء ٚٔؾٓ ٔوٜ . وبْ ٣َٛ٠ ١٘بَ وً ٝفً فٟ مٌه اٌّىبْ. ٦ِبٔمزٗ ٌىٟ ر٦ْو أوضو ثّؾجزٗ ألٔٗ وبْ ؽجُٙ

.كالي اٌوة ٌىً ٝفً ِٓ ٘إالء األٝفبي، ٚو١ف وبْ ٠ُمِجٍُٙ ٠ُٚوِثُذ ٥ٍٝ أ٠بك٠ُٙ  

 

فمبَ . ٚهأ٠ٕب و١ف كٔذ ِالئىخ ِٓ اٌوة ٟٚ٘ عبٌجخ ئ١ٌٗ أٝفباًل ٍِفٛفٍخ فٟ وزبْ

اٌوة ثّالٝفزٙب ٌَّٚٙب ٚرمج١ٍٙب ٥ٍٝ عجب٘ٙب، صُ أفند اٌّالئىخ رٍه األٝفبي 

فَإٌٔب اٌوة ٥ٓ ٍجت ٚعٛك ٘ىنا أ٥لاك ِٓ األٝفبي ٕ٘بن، ٚف١ّب ئما . ِٚٚذ

ٚثلا ٌٕب أْ اٌَإاي ؽّون ٌٍؾ٢خ ِْب٥و . وبٔذ رٍه األٝفبي ٍُزوًٍ اٌٝ األهٗ

ٍِضج ! ال، ٌزي األطفبه ىه ُحشسو اىّ األسض: "اٌوة فمبي ٌزي األطفبه قذ ُاج

أِٚئذ ثوأٍٟ " إوٍب أطفبىٓ َأوب ُاحبٍم. عيّ األسض، حٕث ىم حِشْدٌب أٌبىٍٕب

. ؽزٝ ئْ ّفزٟ ئهرغفذ ألٟٔ ٍأٌُذ اٌوة ٘ىنا ٍإاي  

ٍُِّذ أفٞبء ٚفٞب٠ب وجم١خ إٌبً ٚاؽلح ِٓ اٌقٞب٠ب اٌزٟ . ؽ١ّٕب وُٕذ ال أ٥وف اٌوة، أٔٗ ٘ٛ اٌؾ١بح اٌؾم١م١خ، ٥

٠ب هة ً٘ ٝفٍٟ اٌنٞ أعٙٚزٗ ِٕن : "أرذ اٌٍؾ٢خ ألٚاعٗ اٌوة ٚعًٙب ٌٛعٗ ٚأْ أٍأٌٗ. ئهرىجزٙب ئٟٔ ٥ٍّذ ئعٙبًٙب

٥ٍٚٝ . فز١ّْذ اٌٝ اؽلٜ اٌغٙبد ٚهأ٠ذ ٝفاًل ٕغ١وًا ٚع١ّاًل" وعم: "أعبة اٌوة" ىِبْ ِٚٝ ِٛعٛك ٕ٘ب؟

. ٚوبْ اٌّالن ٢ٕ٠و اٌٝ اٌوة أِب اٌٞفً فىبْ ١ٙوٖ ٔؾٛٔب. ِموثخ ِٓ لل١ِٗ ٚلف ِالن  

ّٟ أْ " ُاوظشْ، راك ٌُ طفيِل: "لبي ٌٟ اٌوة أهكُد هؤ٠زٗ ٌنا أٍو٥ذ ئ١ٌٗ، ٌىٓ اٌّالن أٚلفٕٟ ث١لٖ، ٚأّبه ثأٔٗ ٥ٍ

صُ ٍأي . وبْ اٌٞفً ٠زىٍُ ٚ٘ٛ ٢ٕ٠و ثارغبٖ ثم١خ األٝفبي. ؽ١ٕئن ثلأُد أٍز٤ّ ٌّب ٠مٌٛٗ اٌٞفً. أٍز٤ّ اٌٝ اٌٞفً أٚاًل

ّٟ " ً٘ ١ٍأرٟ ٚاٌلٞ ٚٚاٌلرٟ اٌٝ ٕ٘ب لو٠جًب؟: "اٌّالن ٦ُٔ أْ ٚاٌِلن ٚٚاٌِلره ٥ٍٝ ّٚه "أعبثٗ اٌّالن ٔب١وًا ئٌ

." اٌملَٚ اٌٝ ٕ٘ب  

ٌَذ أ٥ٍُ ٌّبما ُا٥ٟٞ ٌٟ اإلِز١بى ٌَّب٣ ٘نٖ اٌىٍّبد، ٌىٕٟ ٥ٍّذ فٟ لٍجٟ أْ ٘نٖ اٌىٍّبد ٟ٘ أفًٚ ٘ل٠خ 

ُٗ ٠ٌٛل. أ٥ٞب٘ب ٌٟ اٌوة ٌُ إٔٔب ٌُ ٔل٥ ٍُ، هثّب ألٔٗ ٥بٌ فمل وبْ ٠ٕز٢و ثّؾجخ ٦ٙٚٙب . ٌُ ٠ىٓ اٌٞفً ٠زىٍُ ثغٚت أٚ ثأٌ

. اهلل فٟ لٍجٗ  

ّٟ أْ أ٥ًّ عٙلٞ ألٍز٤١ٞ أْ أوْٛ . ئٍزّؤب ثبٌزّْٟ ٌىٕٟ ئؽزف٢ذ ثٖٛهح مٌه اٌٞفً فٟ لٍجٟ ٚأٔب أ٥ٍُ أٔٗ ٥ٍ

ّٞ ٍجت أفو ٠ل٥ٟٛٔ ٌٍن٘بة اٌٝ ٕ٘بن ألْ ّقًٖب ِب ٠ٕز٢ؤٟ فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد. ٦ِٗ ٠ًِٛب ِب رمٛي وٍّخ اهلل . ٌل

ُٕواٍؿ "19:65ٌٕب فٟ أ١٦ّبء  "فبثزُٙظ ثأٚه١ٍُّ ٚأفوُػ ث٦ْجٟ ٚال ٤َُّ٠ُ ث٦ُل ف١ٙب ُٕٛد ثىبٍء ٚال ُٕٛد   

ٚوبْ للاِٗ ؽْل ِٓ إٌبً . صُ أر١ٕب اٌٝ ِىبْ رٛاعل ف١ٗ ث٦٘ اٌغجبي اٌٖغ١وح، فأرٝ اٌوة ٣َٛ٠ ٚ٘ٛ ٠ولٔ

٥ٕٚل ر٠ٍٛؾُٙ ثبألغٖبْ فٟ اٌٙٛاء أٍٝمْذ . ِورل٠ٓ هكاًء ث١ٚبء هاف١٦ٓ أ٠بك٠ُٙ ٚؽب١ٍِٓ أغٖبْ ى٠زْٛ فٚواء

.ؽبْ اٌٛلذ ٌز٤ٚ لٍجه للاِٗ! أ٥ّل اهلل أ١ّبء ١٢٥ّخ ٌه. ى٠زًب  

.اهلل ٠جبهوه  

 

 

(اىشٍبدة اىشابعت ) 
 

ثً وّب ٘ٛ ِىزٌٛة ِب ٌُ َرَو  "9:2 وٛهٔضًٛ 1فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد هأ٠ٕب أ١ّبء هائ٦خ ِضٍّب ِىزٛة فٟ وٍّخ اهلل فٟ 

ُٗ َٓ ٠ُِؾُجَٛٔ ُٖ اهلل ٌٍن٠ ٍْ ِب أ٥َل ٌْ ٌُٚ ٠قْٞو ٥ٍٝ ثبِي ئَٔب ٌٓ ٌُٚ ر٤َّْ ُام ١٥"  

وبْ . ؽ١ّٕب ٍٕٕٚب اٌٝ ٍِىٛد اٌَّٛاد وبْ ١ّئًب ِن٘اًل ٚهائ٦ًب هؤ٠خ ٘ىنا أ١ّبء وض١وح ٚوج١وح ٚا٦ٌْٛه ثّغل اٌوة

. َٔز٤١ٞ اٌمٛي أٔٗ وبْ ٕ٘بن اٌّال١٠ٓ ِٓ األٝفبي. ِىبًٔب فبًٕب ئم رٛاعل ف١ٗ ا٦ٌل٠ل ِٓ األٝفبي  

ٚعلٔب ٥ًٛٔب ِٓ ث١ٛد األٝفبي ٠َىٓ ف١ٙب أٝفبي . وبٔذ اٌَّبء ِمَّخ اٌٝ ألَبَ. هأ٠ٕب أٝفباًل ِٓ ِقزٍف األ٥ّبه

وّب الؽ٢ٕب أْ األٝفبي فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد رىجو فٟ ا٦ٌّو ٚرٛاعلد ٕ٘بن ِلهٍخ . ِث٦ُِّو ئص١ٕٓ اٌٝ أهث٤ ٍٕٛاد
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ٚوبْ ا٦ٌٍّّْٛ ِٓ اٌّالئىخ ٚوبٔٛا ٦٠ٍّْٛ األٝفبي روا١ُٔ ٥جبكح ٚو١ف١خ رّغ١ل اٌوة . ٠ز٦ٍُ ف١ٙب األٝفبي وٍّخ اهلل

٣َٛ٠ .  

 

٤ِٚ إٔٔب ٌُ َٔز٤ٞ هؤ٠خ ٚعٙٗ ئال إٔٔب ئٍز٦ٕٞب هؤ٠خ . ؽ١ّٕب ًٕٚ اٌوة اٌٝ ٕ٘بن ئٍز٦ٕٞب هؤ٠خ فوػ ١٢٥ُ ٌٍّىٕب

٥ٕٚل ٌٕٚٛٗ اٌٝ ٕ٘بن أٍو٣ ئ١ٌٗ ع٤١ّ األٝفبي، وّب ئٍز٦ٕٞب ٍٜٚ ٘إالء األٝفبي . ئثزَبِزٗ ؽ١ش ٍِئذ اٌّىبْ وٍٗ

ٌُ ٔوا٘ب عبٌَخ ٥ٍٝ ٥وُ ٚال هأ٠ٕب أؽلًا . وبٔذ ئِوأح ع١ٍّخ. أْ ٔوٜ ِو٠ُ، ٚاٌلح اٌوة ٣َٛ٠ ا١ٌَّؼ ٥ٍٝ األهٗ

وبٔذ . وبٔذ ٚاؽلح ِضً ثم١خ إٌَبء فٟ اٌَّبء، ِضً ثم١خ إٌبً ٥ٍٝ األهٗ وبْ ١ٍ٥ٙب أْ رٕبي فالٕٙب. ٦٠جل٘ب

. ِورل٠خ هكاًء أث١ًٚب ِٚؽياًِب م٘ج١ًب ؽٛي فٖو٘ب، ٚوبْ ٦ّو٘ب ٠ٛٝاًل ٌؾل َِزٜٛ فٖو٘ب  

 

٥ٍٝ األهٗ، ئٍز٦ّٕب اٌٝ ا٦ٌل٠ل ِٓ إٌبً ِٓ اٌن٠ٓ ٦٠جلْٚ ِو٠ُ وٛاٌلح ٣َٛ٠ ٌىٕٟ أه٠ل أْ ألٛي ٌىُ أْ وٍّخ اهلل 

فبٌّلفً اٌٛؽ١ل اٌٝ ٍِىٛد " أٔب ٘ٛ اٌٞو٠ك ٚاٌؾك ٚاٌؾ١بح، ال أؽل ٠أرٟ اٌٝ األة ئال ثٟ" رمٛي 6:14فٟ ٠ٛؽٕب 

.اٌَّٛاد ٘ٛ ٣َٛ٠ إٌبٕوٞ  

َْ اٌٝ  "5:22رمٛي ٌٕب وٍّخ اهلل فٟ هؤ٠ب . وّب الؽ٢ٕب أٔٗ ال ٚعٛك ٌٌّْ أٚ لّو ًٌ ٕ٘بن ٚال ٠ؾزبعٛ ١ٌ ُْ ٚال ٠ىٛ

َٓ َْ اٌٝ أثِل األثل٠ ُُٙ ُٚ٘ ١ٍٍُِّىٛ ّْ اٌَوةَّ اإلٌٗ ١ٕ٠ُُو ١ٍ٥ ٌٍ أل َّّ "ٍِواٍط أٚ ِٔٛه   

 

٦ٖ٠ت ١ٍ٥ٕب ٕٚف اٌو٥ت اٌنٞ هأ٠ٕبٖ فٟ اٌغؾ١ُ، ٌىٕٕب ٔوٜ أٔٗ أوضو ٦ٕٛثخ ِؾبٌٚخ . ئٍز٦ٕٞب أْ ٔوٜ ِغل اهلل

ؽ١ّٕب وّٕب فٟ اٌَّبء أهكٔب أْ َٔو٣ ٚٔوٜ وً األ١ّبء . ٕٚف ِب هأ٠ٕبٖ ِٓ األ١ّبء اٌَّب٠ٚخ ٚوّبي اٌقبٌك

وبْ مٌه اٌٖف١و إٌب٥ُ ٚمٌه اٌو٠ؼ . ئٍز٦ٕٞب اإلٍزوفبء ٥ٍٝ ا٦ٌْت ٚئٍز٦ٕٞب ا٦ٌْٛه ثّغل اهلل. اٌّٛعٛكح ٕ٘بن

. ا١ٍ٦ًٌ اٌنٞ الٝف ٚعٕٛ٘ٙب ١ّئًب هائ٦ًب  

ٍٟ ئٕٔب ِٖٔلق أٔٗ ٌُ ٠ىٓ هِيًا ٌٍِئب ثً ووِي . ئٍز٦ٕٞب أْ ٔوٜ فٟ ِٕزٖف اٌَّبء ١ٍٕجًب ٙقًّب ٦ِّٛاًل ِٓ مٍ٘ت ٔم

. ٢٠ُٙو أٔٗ ِٓ فالي ِٛد ٣َٛ٠ ٥ٍٝ ا١ٌٍٖت ٌٕب ِلفً اٌٝ ٍِىٛد اٌَّٛاد  

ٕ٘بن ئٍز٦ٕٞب أْ ٦ٔوف ثبٌزأو١ل ِٓ . أٔٗ ٌْئ هائ٤ أْ رزّْٝ ٤ِ اٌوة ٣َٛ٠ ا١ٌَّؼ. ئٍزّؤب ثبٌزّْٟ فٟ اٌَّبء

اٌىض١وْٚ ِٕب ٥ٍٝ األهٗ ٦٠زملْٚ أْ ٕ٘بن ئٌٗ فٟ ِىبْ ِب، ٠ٕز٢و ِّٕب . ٣َٛ٠ إٌبٕوٞ..  ٘ٛ اإلٌٗ اٌنٞ ٔقلِٗ 

ٌمل ئٍز٦ٕٞب هؤ٠خ اٌٛعٗ األفو . ٌٚىٓ اٌؾم١مخ ١ٌَذ ونٌه. أْ ٔورىت ف١ٞخ ١ٌزّىٓ ِٓ ٦ِبلجزٕب ٚئهٍبٌٕب اٌٝ اٌغؾ١ُ

٘ٛ اٌنٞ أفنٔب فٟ . ٣َٛ٠ ٘ٛ ئٌٗ اٌّؾجخ ٚاٌؾٕبْ ٚاٌوؽّخ. ٣َٛ١ٌ، ٣َٛ٠ اٌٖل٠ك، ٣َٛ٠ اٌنٞ ٠جىٟ ؽ١ّٕب ٔجىٟ

.٠ل٠ٗ ٌىٟ ٠َب٥لٔب فٟ اإلٍزّواه فٟ ٝو٠ك اٌقالٓ  

. ئم ئٌزم١ٕب ثبٌٍّه كاٚك اٌّنوٛه فٟ اٌىزبة اٌّملً. وّب ٍّؼ ٌٕب اٌوة ٣َٛ٠ أْ ٍٔزمٟ ثْق١ٖخ ِٓ اٌىزبة اٌّملً

ٚٝٛاي اٌفزوح اٌزٟ وٕب ف١ٙب فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد، اٌْئ اٌٛؽ١ل . وبْ هعاًل ١ًٍّٚب، ٠ٛٝاًل ٚٚعٙٗ ٦٠ُِىٌ ِغل اهلل

. اٌنٞ وبْ ٠ف٦ٍٗ كاٚك ٘ٛ اٌولٔ ٚاٌولٔ ٚاٌولٔ ٚئ٥ٞبء وً اٌّغل ٚاٌىواِخ هلل  

 

ْٓ ٠َلُفٍٙب ٌّئ  "27:21ُاه٠ل أْ ألٛي ا١ٌَٛ ٌٙإالء اٌن٠ٓ ٠موأْٚ ٘نٖ اٌْٙبكح ثأْ وٍّخ اهلل رمٛي فٟ هؤ٠ب ٠ٛؽٕب  ٌٚ

ٍِفِو ؽ١بِح اٌَقُوِٚف َٓ فٟ  َّىُزٛث١ ٌٌ ٚال ِب ٤ُٕٖ٠ َهِعًَب َٚوِنثًب ئاّل اٌ "َكِٔ  

.وّب أه٠ل أْ ألٛي ٌىُ أٔٗ فمٜ اٌْغ٦بْ ٠زَّىْٛ ثٍّىٛد اٌَّٛاد  

 

.اٌوة ٠جبهوىُ  

(اىشٍبدة اىخبمست)  
  

َْ ثبٌغَِل  "10:5 وٛهٔضًٛ 2رمٛي وٍّخ اهلل فٟ  ًُ ٚاِؽٍل ِب وب ١ََِّؼ ١ٌَٕبَي ُو ََ ُووٍٟ اٌ َُٙو أِب ُٗ الثَل إٔٔب ع٦١ًّب ٢ُٔ ألٔ

ََّواًً َْ أَ  ََِت ِب ٤َٕٕ َف١َوًا وب " ِثَؾ  
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فٟ ث١ِذ أثٟ  "2:14فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد ئٍز٦ٕٞب أْ ٔوٜ أٚه١ٍُّ اٌغل٠لح اٌزٟ ٠زىٍُ ٥ٕٙب اٌىزبة اٌّملً فٟ ٠ٛؽٕب 

ُْ. ِٕبِىُي وض١وٌح َِىبًٔب. ٚئاّل فأٟ ُوُٕذ لل ُلٍُذ ٌُى ِٟٚ أُل٥َِل ٌُىُ  "أٔب أِ  

. م٘ت ٣َٛ٠ اٌٝ ٕ٘بن ٦ِ١ٌَُل ٘نٖ اٌَّبوٓ ٌٕب. هأ٠ٕب اٌّل٠ٕخ اٌّملٍخ ٚكفٍٕب ف١ٙب، ئٔٙب ِل٠ٕخ ؽم١م١خ ٚهائ٦خ  

 

ِٗ ِىزٛثًب فٟ ِملِخ  ٚفٟ اٌّل٠ٕخ هأ٠ٕب أْ وً َِىٓ أٚ ِٕيي ١ٍ٥ٗ ئٍُ ِبٌِِى

ٍُّؼ ٌٕب . ٌُ رىٓ اٌّل٠ٕخ َِىٛٔخ ثبٌٕبً ث٦ل، ٌىٕٙب ؽبٙوح ٌٕب. إٌّيي

ٌىٕٕب ؽ١ّٕب فوعٕب ِٓ اٌّل٠ٕخ . ثبٌلفٛي فٟ كافً إٌّبىي ٚهؤ٠خ ِب فٟ كافٍٙب

٥ٍٝ أ٠خ ؽبي، ثاِىبٕٔب أْ . ١َٕٔب األ١ّبء اٌزٟ هأ٠ٕب٘ب، ئم ُاى٠ٍذ ِٓ ماوورٕب

ٍُِّجَخ ثأٔٛا٣ ِقزٍفخ  ُِٖفـّؾخ ث٦ّبكْ ٔف١َخ ٚ ٔزنوو أْ أ٥ّلح إٌّبىي وبٔذ 

ٌٔ . ِٓ األؽغبه اٌىو٠ّخ، وّب وبْ ف١ٙب مٌ٘ت فبٌِ  

ال . ّفبف رمو٠جًب ٌّٚب٣ٌ علًا: وبْ مُ٘ت اٌّل٠ٕخ ِضٍّب ٠ٖفٗ اٌىزبة اٌّملً

رٛعل ِمبهٔخ ِٓ ؽ١ش ا٦ٌٍّبْ ٚاٌغّبي ث١ٓ اٌن٘ت اٌّزٛاعل ٥ٍٝ األهٗ 

.ٚاٌن٘ت اٌّزٛاعل فٟ اٌَّبء  

 

ُِزجٍـّوح. ث٦ل مٌه ُافنٔب اٌٝ ِىبْ رٛاعلد ف١ٗ أ٥لاك وج١وح ِٓ األ١٥ٚخ رٍه وبٔذ . ٚرٛاعل فٟ ٘نٖ األ١٥ٚخ ك٣ِٛ 

ك٣ِٛ : ٌُ رىٓ ك٣ِٛ ّىٜٛ ثً ك٣ِٛ مهفزٙب أ١٥ٓ إٌبً فٟ ِؾٚو اهلل. ك٣ِٛ أٚالك اهلل اٌزٟ مِهفذ ٥ٍٝ األهٗ

. َر١َٙبٟٔ هالجَذ "٠8:56ؾزف٠ اهلل ثٙنٖ اٌل٣ِٛ وىٕي ص١ّٓ فٟ اٌَّبء، وّب ِنوٛه فٟ ِيِٛه . اٌزٛثخ، ك٣ِٛ اٌْىو

ٍِفون. ئع٦ً أَٔذ ك٥ِٟٛ فٟ ِىلَه "أِب ٟ٘ فٟ   

٤ِ أٔٗ فٟ اٌَّبء هأ٠ٕب أٔٛا٥ًب ِقزٍفخ ِٓ اٌّالئىخ، ٌىٓ ٘نا . صُ عئٕب اٌٝ ِىبْ ؽ١ش رٛاعل ٥لٌك وج١ٌو ِٓ اٌّالئىخ

ّٕبًً ٌٓ ٌىً ّقٔ. اٌّىبْ وبْ ِىبًٔب فب وّب أٔٗ أهأب ثأْ ٘نا اٌّالن ١ٍىْٛ لو٠جًب ِٕب . هأ٠ٕب أٔٗ ٣َٛ١ٌ ِالٌن ١ّ٦ِ

ٔموأ . صُ ٥ّوفٕب ثبٌّالئىخ ا١ّ٦ٌّٕخ ٌٕب، هأ٠ٕب ١ِيارُٙ، ٌىٓ اهلل لبي ٌٕب أْ ال ٔجٛػ ثٙنٖ األ١ّبء ألؽٍل. ٝٛاي فزوح ٚعٛكٔب

ُُٝوِلَه "11:91فٟ ِيِٛه   ًِ ُٗ ِثَه ٌىٟ ٠ؾف٢َُٛن فٟ ُو "ألٔٗ ٠ُٕٟٛ ِالِئىَز  

 

وبٔذ ث٦ٚٙب ِزفزؾخ ٚع١ٍّخ . عئٕب اٌٝ ِىبْ أفو ف١ٗ ٥لح فيأبد رٛاعل ف١ٙب ا٦ٌل٠ل ِٓ األى٘به ِٓ ِقزٍف األٌٛاْ

إوٍب مزىل : "فأعبثٕب. ٍإٌٔب ٣َٛ٠ ٥ٓ ٦ِٕٝ ٘نٖ األى٘به. ٚأفوٜ ِٓ ا٣ٌٕٛ اٌّزلٌٟ، ٚأى٘به أفوٜ ماثٍخ. ٦ِّْٚخ

٦ِّْخ ٚلبي" ألن حٕبة مو َاحذة مىنم ُحشبً َاحذة مه ٌزي األصٌبس ُّ ٌزي اىضٌشة ُحظٍش حبىت : "صُ أفن أؽل األى٘به اٌ

أوظشَا، ٌزا اىشجو مئٕب ألوً ُٔاجً محىت أَ : "صُ رون رٍه اٌي٘وح ٚأفن ٚاؽلح وبٔذ ٘بثٞخ، ٚلبي" شِشمخل معٓ

ٌو حعيم مبرا أفعو بٍزي األصٌبس حٕىمب حنُن ٌببطت . ٌىبك شئ فٓ ٌزي اىحٕبة ٔعخشض اىشِشمت معٓ. صعُبت

هأ٠ٕب و١ف أٔٗ ". إوىٓ أرسف دمُعٓ عيٍٕب َُاقٕمٍب: "أفن اٌي٘وح فٟ ٠لٖ ٚلبي" ألجعيٍب مخأىقت َصحٕت ثبوٕت؟

.        ثٞو٠مخ ف٦ّبٌخ ثلأد اٌي٘وح رٕز٦ِ ثبٌؾ١بح صب١ٔخ ٚرٕزٖت ٚثلأد أٌٛأٙب ر٢ٙو صب١ٔخ  

سٕمُث األن . أوظشَا، ٌزا اىشجو مبن ٔعشفىٓ َابخعذ عىٓ: "صُ أفن ٣َٛ٠ أؽل األى٘به اٌناثٍخ ٚأٌمب٘ب فٟ إٌبه ٚلبي

(6-5: ٠15ٛؽٕب )" بذَوٓ َُٔيقّ فٓ اىىبس  

 

ٌُ ٠زغوأ أؽل اإللزواة ِٕٗ، ٚٔؾٓ ٦ٔزمل أْ اٌّىزٛة . ؽ١ّٕب غبكهٔب مٌه اٌّىبْ، هأ٠ٕب ِٓ ٥ٍٝ ث٦ٍل لٖوًا ع١ّاًل

ُِ اهلِل ٚاٌَقُوِٚف "٠1:22زىٍُ ٥ٕٗ فٟ هؤ٠ب  ِِٓ ٥و ٦ًِِب َوجٍٍُٛه فبِهعًب  ِِٓ ِبِء ؽ١بٍح ال َٕبِف١ًب  وّب ٦ٔزمل " ٚأهأِٟ َٔٙوًا 

.ثأْ ِٛل٤ مٌه اٌمٖو ِؾزًّ أْ ٠ىْٛ لوة ِؾٚو ٥ٚوُ اهلل  

(. 7:4ف١ٍجٟ )ٚف١ّب وٕب ٔقزجو وً ٘نٖ األ١ّبء فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد ئِزألد لٍٛثٕب فوؽًب ُٚا١ٞ٥ٕب ٍالًِب ٠فٛق وً فُٙ 

ََّٛاِد ألعٍُِىُ "4:1 ثٞوً 1ٚفّٕٙب ِب ٘ٛ ِىزٛة فٟ  ٌٟ فٟ اٌ ًُ ِؾفٛ ٌُ ٚال ٠َِّٚؾ "١ٌّواٍس ال ٠َفَٕٝ ٚال ٠َزلَٔ  
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(اىشٍبدة اىسبدست)  
 

ٌزأوٍٛا ٚرْوثٛا ٥ٍٝ ِبئلرٟ فٟ ٍِىٛرٟ ٚرغٍَِٛا ٥ٍٝ وواٍٟ َرِل٠ْٕٛ أٍجبٛ  "30:22رمٛي وٍّخ اهلل فٟ ٌٛلب 

"ئٍوائ١ً اإلصٕٟ ٥ْو  

فٟ مٌه اٌّىبْ اٌّلِ٘، ٍّؼ ٌٕب اهلل أْ ٔوٜ أعًّ لب٥خ ئٍزمجبٍي ٌُ ٠قٞو ٥ٍٝ ثبٌٕب رٛاعل٘ب فٟ أٞ ِىبْ فٟ 

فٟ مٌه اٌّىبْ هأ٠ٕب ٥وُ ٙقُ ٤ِ وو١١ٍٓ ثٍْٛ م٘جٟ فبٌٔ ٚأؽغبه وو٠ّخ ال ٠زٛاعل ِضٍٙب فٟ أٞ . اٌىْٛ

وبْ ثٙىنا . ٚرٛاعلد فٟ ِملِخ ا٦ٌوُ اٌٚقُ ٝبٌٚخ ال ٔٙب٠خ ٌٙب، ٚوبْ ١ٍ٥ٙب غٞبء أث١٘. ِىبْ ٥ٍٝ األهٗ

. ث١بٗ ٌُ َٔز٤١ٞ ِمبهٔزٗ ثأٞ ّئ ٥ٍٝ األهٗ  

ٚهأ٠ٕب ٥ٕت ثؾغُ ثورمبٌخ، ٍّٚؼ ٌٕب اٌوة ٣َٛ٠ . ٚوبْ ٥ٍٝ اٌٞبٌٚخ ٣ِٛٙٛ وً أٔٛا٣ األ٦ّٝخ اٌّّزبىح ٚإٌم١خ

ّٚق ث٦ًٚب ِٕٙب ٠ب أفٟ ٕٚل٠مٟ، ٌٓ رَز٤١ٞ أْ رزق١ًّ وً ٘نٖ . ال ىٌٕب ٌؾل ا١ٌَٛ ٔزنوو ِنالٙب، وبٔذ ١ّئًب هائ٦ًب. ثزن

٦ُّّلح فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد ِٚب أ٥لٖ اهلل ٌه ٍٍفًب  (.9:2 وٛهٔضًٛ 1)األ١ّبء اٌ  

. أٔٗ فجي اهلل اٌنٞ ٠زؾلس ٥ٕٗ اٌىزبة اٌّملً. اٌنٞ وبْ ٥ًِٛٙٛب ٥ٍٝ اٌٞبٌٚخ" ِّٕب"ٍّٚؼ ٌٕب اهلل هؤ٠خ اٌقجي 

ٍُّؼ ٌٕب اٌزّز٤ ثزنٚلٗ ٤ِ ا٦ٌل٠ل ِٓ األ١ّبء اٌوائ٦خ اٌزٟ ال رزٛاعل ٥ٍٝ األهٗ ٚ .  

ٍٕزّز٤ ثأ٦ّٝخ ِّزبىح ١ّٙٚخ ِٚلْ٘خ ؽ١ّٕب . ٘نٖ األ١ّبء رٕز٢ؤب و١ّواس غ١و لبثً ٌٍفَبك فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد

٥ٍٚٝ رٍه اٌىواٍٟ اٌغ١ٍّخ وبٔذ أٍّبٌء . ئٔنٍٕ٘ب ثبٌىواٍٟ ا٥ٌّٛٙٛخ ٥ٍٝ عبٔجٟ اٌٞبٌٚخ. ِٔوس ٍِىٛد اٌَّٛاد

ئٍز٦ٕٞب أْ ٔموأ ثٛٙٛػ أٍّبئٕب ٥ٍٝ رٍه اٌىواٍٟ، ٌىٓ أٍّبئٕب ٌُ رىٓ ٔفٌ األٍّبء . ِىزٛثٌخ ٥ٍٝ وً ٚاِؽٍل ِٕٙب

(.17:2هؤ٠ب )اٌزٟ ٌٕب ٥ٍٝ األهٗ، ثً وبٔذ أٍّبء عل٠لح ال ٦٠وفٙب أؽل ئال أٔفَٕب   

 

ٌٚىٓ ال رفوؽٛا ثٙنا أْ األهٚاػ رق٤ُٚ ٌُىُ ثً ئفوؽٛا  "20:10ٚرفبعئٕب ثّب ٘ٛ ِىزٛة فٟ وٍّخ اهلل فٟ ٌٛلب 

ٍْ ٚاٍف ٌىً اٌن٠ٓ ٠و٠لْٚ اٌّغئ اٌٝ ! ٕ٘بن ا٦ٌل٠ل ِٓ اٌىواٍٟ". ثبٌؾوٞ أْ أٍّبئىُ ُوزجذ فٟ اٌَّٛاد ٕ٘بن ِىب

ٚ٘نا ٦ِٕبٖ ٚعٛك هعبي َٚٔبء ِٓ اٌن٠ٓ ر٦جٛا ِٓ . وّب ُاِفنْد وواٍٟ ِٓ ٥ٍٝ عبٔجٟ اٌٞبٌٚخ. ٍِىٛد اٌَّٛاد

ٍِفو اٌؾ١بح ٌُٚ ٠ُل٥َٛا اٌٝ ٥ْبء ىفبف اٌقوٚف َُّؾذ أٍّبئُٙ ِٓ  .فلِخ اٌوة، ف  

 

ئم . وّب ٍّؼ ٌٕب اهلل هؤ٠خ هعبٍي ِٓ اٌىزبة اٌّملً، ِٓ اٌمل١َ٠ٓ اٌوائ١٦ٓ اٌن٠ٓ ٔموأ ٥ُٕٙ فٟ اٌىزبة اٌّملً

وبْ ١ّقًب ٌّب ٠ؾوىٖ ِٓ . رفبعئٕب ثوؤ٠خ ئثوا١ُ٘، وبْ ئثوا١ُ٘ ثبٌغًب فٟ آٌَ، ٌىٕٗ ٌُ ٠ىٓ ونٌه فٟ عَلٖ أٚ ٢ِٙوٖ

ٌٚىٓ أوضو ّئ . وبْ ٦ّوٖ أث١ًٚب رّبًِب، ٌٚىٓ وً فٍٖخ ٦ّو وبٔذ ِضً ف١ٛٛ ىعبع١خ أٚ ف١ٛٛ ِب١ٍّخ. ؽىّخ

وّب رفبعئٕب أ٠ًٚب ثىالِٗ ؽ١ش لبي ٌٕب . فٟ اٌَّبء ١ٍزغلُك ّجبثٕب ١ٖٔٚو ّجبثًب. رفبعئٕب ثٗ ٘ٛ أٔٗ وبْ أوضو ّجبثًب ِّٕب

٘ٛ اٌنٞ هّؽت ثٕب فٟ ٍِىٛد اٌَّٛاد ٚلبي ٌٕب أٔٗ لو٠جًب ٍٕىْٛ فٟ مٌه اٌّىبْ، ألْ للَٚ . أ١ّبء ال ٠ّىٕٕب ١َٔبٔٙب

.اٌوة ٣َٛ٠ ا١ٌَّؼ اٌٝ االهٗ ٍو٤٠ ئلزواثٗ  

 

 

  
 

 


