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ناسنإلالصأنعلاؤسلا

بارتنممدآقلخهللانأ،ةسدقملابتكلايفءاج
ناسنإلانألوقيف،ثيدحلاملعلاامأ.ضرألا
؟حيحصاذهلهف،روطتمدرقهلصأ

.ي.ن

قارعلا-دادغبنم

،ءوشنلابهذمىلععلطمكنأىلعلديلاؤسلااذه
زكرتيبهذملااذهو.ءاملعلانمةفئاطهبكسمتتيذلا
ريغوةيحتانئاكنمهيفاملكبنوكلانأبلوقلاىلع
تاوقلالعفدرجمنمةيلاتتمراودأيفجيردتلابأشن،ةيح
كلذلو.ةيكيناكيملاتالآلالعفةلعافلا،هيفةيتاذلاةيعيبطلا
هنأل.ميقتسمطخىلعقلخلابهذملداضم،بهذملااذهف
نودنم،ةيعيبطلعاوفنمأشن،نوكلايفاملكنأمعزي
قلخلابهذمامنيب.قالطإلاىلعهللاةدارإةلخادم
:يلياملوقي،سدقملاباتكلابسحب

ماظنبجومبجيردتلابتمتدققلخلالامعأنأ.١
هللانأنلعأهيفيذلا،نيوكتلارفسيفركذ،يهلا
.لكلاقلاخوه،ةردقلايلكلا

ةيلصألاةموثرجلانمومنلاةيحلاتانئاكلانأشنمنأ.٢
بهذمنعزاتميبهذملااذهو.غولبلاةلاحىلإ
يذلا،قلاخلاةمكحبةنيعمةرئادنمضهنوكبءوشنلا
ةقفاومةيفيكىلعومنلاةوقةيلصألاةموثرجلايفعضو
.اهتعيبطل

،هريظندلياهنمًالكنأةيحلاتانئاكلانأشنمنأ.٣
بهذمامأ.عونلكدارفأبةصاخسيماونىلع
ًاعوننأمعزيلب،دلاوتلاسومانبديقتيالف،ءوشنلا
ىلإبهذيهنأىتح.ىرخأعاونأنمأشنيًاديدج
نآلاهيلعيهامىلإتعونتدقةيحتانئاكنأبمزجلا
.ضعبنعاهضعبعرفتب

ىلإةيلهاجلاةلاحنماومدقترشبلانأهبمّلسملانم
مدقتلااذهو.ًاضيأاومدقتينأمهبأدنمو،ةيندملاةلاح
نمءيشهيفسيلنأيف،ءوشنلابهذمنعًاريثكزاتمي
لماوعلالعفبةديدجلماوعءوشننمالو،عاونألالوحت
لقعلاوذ،ميظعلاقلاخلاكلذوه،هيفلماعلانأل.ةيعيبطلا
.رّبدملا

،ناسنإلالصأيأ،هددصبنحنامىلإعجرنلنآلاو
نورادسلراشءارآنعقلطنمكلاؤسنأيلودبي:لوقأف
امىلعيرشبلاسنجلانأبدقتعاركفملااذهف.يزيلكنإلا
نميعيبطسومانىلعأشنلب.هللالامعأنمسيل،وه
.مئاهبلاورشبلانيبةدوقفملاةقلحلاهلعجقاردرقدسج
،هعارتخاىلإجاتحا،ضرفنمرثكأبتسيلهتيرظننكلو
سيل،ًاتاتبهضفرننأ،رومألاتايهيدبنمو،هبهذملًالامكإ
كانهنأللب،ةفلاخملالكسدقملايحولافلاخيهنألطقف
رشبلانيبةدوقفملاةقلحلانأوهوهبيدونرخآيملعيأر
!!!نينيعلاءاقرزةكمسلب،ًادرقتسيل،مئاهبلاو

نورادبهذمىلعتاضارتعالا

نمةيدسجلاناسنإلاةينبلسانتىلعليلدالهنا.١
ضعبداسجأوهدسجنيبامامأ.تاناويحلا
نأىلعًاليلدلكشيالاذهف،ةهباشملانمتاناويحلا
تامولعمنمانيدللصواملكو.اهنمدلّوتناسنإلا
نعقرفتالاهنأنيبي،رشبلاءامدقداسجأةينبنع
.رضاحلاانرصعيفرشبلاداسجأةينب
اذهسانأبنيمدقألاراثآنمفشتكاامانلباقاذاو
نيبقرفلانأانلحضتي،ًاضيأدورقلابهانلباقمث،رصعلا
.درقلاورشبلاثدحأنيبقرفلاك،درقلاورشبلامدقأ
نإف.غامدلامجحاهنمنيبتييتلاةمجمجلاًالثمذخ
خيراتلوأنم،وهوهةدرقلاورشبلامجامجنيبقرفلا
مدقأمجامجانلباقاذإكلذكو.اذهانمويىلإرشبلا
يفًاسوملمًاقرفىرنال،اننمزلهأمجامجبرشبلا
.مجحلا
نمفيفلاهارجأيتلاتانراقملاضعبكيلاو
:ًافنآدروامدكؤتيتلاو،نييئاصخألا
٣٠يواسي،ًامجحدورقلاربكاوهو،اليروغلاغامد
نيذلا،نييلصألاايلارتسألهأغامدو،ًابعكمًاطاريق
ًاطاريق٩٩يواسي،رشبلاعيمجةغمدأرغصأمهتغمدأ
٢٦يواسيناتوانارواو،يزنابماشلاغامدو.ثلثو
ربكأغامدنأرهظتتانراقملاهذهف.ًابعكمًاطاريق
.ًاغامدرشبلارغصأغامدثلثنملقأ،دورقلا

بابسأعارتخاوندمتلايفاومدقترشبلانأحيحص
مهنأريغ.ءامدقلانمرثكأةيهافرلاباوعتمتو،ةشيعملا
ءامدقلانأدكأتدقو.مهداسجأةينبيفاوريغتيمل
تاناويحلاىلإبرقأةيدسجلامهتينبيفاونوكيمل،مهنم
تاءاعداطقستكلذل.انليجلهأكلذكو،مكبلا
ىلإهدوجوذنمناسنإلاةينببصتخياميفءوشنلا
.نآلا
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تاناويحلارئاسنعفلتخيناسنإلانإف.قطنلاةبهوم.٢
نورادلذبدقو.ةموهفمةغلبقطنلاىلعهتردقيف
مئاهبلاتاوصأنأبهمعزتابثإلدهجنمهيدلاملك
هداهتجانكلو.رشبلاملكتىلإًاديورًاديورتلوحت
.ىدسبهذ
لقعلاهبرغتسي،ًافافسإنأشلااذهيفهبتكامناكو
ملعت،ةيلاخلانورقلايفًادرقنأدريملهنأل.ميلسلا
ةبهومبرشبلاينبعيمجزاتماامنيب،ةظفلوأ،ةغل
.موهفمناسلبملكتلا

نأىلع،هريغوأنورادىدلليلدال.ةيلقعلاىوقلا.٣
نأحيحص.مئاهبلازئارغنمتأشنةيلقعلارشبلاىوق
لامعأبمايقلانماهنكمتةيزيرغةنطفمئاهبلاضعبل
.ةنمزألايلاوتبتريغتاهنأىلعناهربالهنأريغ،ةبيرغ
،هايالخعنصيلحنلاو،اهشاشعأينبتريفاصعلاف
لوطدحاوطمنىلعنكلو،هارقءىشنيلمنلاو
هلامعأيفيقتري،هلقعةطساوبف،ناسنإلاامأو.اهتايح
ًامئادهبأدنمو.ماودلاىلعةجردىلإةجردنم
وحنو،نونفلاومولعلاسردو،ةيلقعلارومألايفثحبلا
.ًاقلطمهبتاناويحلللبقالاممكلذ

هبهاوميفولعي،ناسنإلانإف.ةيبدألاناسنإلاةعيبط.٤
نعءامسلاولعتامك،تاناويحلارئاسىلعةيبدألا
لواح،هراكنانورادعسيالاممكلذناكاملو.ضرألا
ةيبدألاناسنإلاةعيبطنألاقف،هبهذمدانسإلجأل
ىصقألذبو.اهدئاوعومئاهبلاتالاعفنانمتأشن
ةيلاخرشبلانمةليبقنعثحبلايفةليوطةدمدوهجلا
.دجيملهنكلو،ينيدلاليملانموةيبدألاةعيبطلانم
هبحاصلبلكلاةبحم،اهيلعلوعيتلاةلثمألانمو
نأمعزدقف.كلذوحنوهنمهفوخوهتئيشملهعوضخو
دنعةينيدلارعاشملاهبشت،بلكلادنعرعاشملاهذه
امهم:ًالئاقليغرافواقودلاهيلعدرف.ناسنإلا
وأ،صخشوأءيشىلعدانتسالاموزلبروعشلاىوق
روعشلانمءيشىلعلديالكلذف،هيلإجايتحالا
،بشخةعطقبرحبلايفقيرغلاكسمتاذإف.ينيدلا
هناكلذىنعمسيلف،اهيلعةفقوتمهتاجننأفرعو
هليمىلعكلذلديالو.ينيدلاروعشلاباهيلإرظني
ًاريثكفلتختةينيدلاتالاعفنالاف.ةبشخلاىلإينيدلا
اممئاهبلانمطقرهظيملو.مئاهبلاتالاعفنانعًادج
.ةيبدألاوةينيدلاهتاعزنوناسنإلاتالاعفناهبشي
دقف،ناسنإلاامأ.ينيدلادرقلادجويمل،نآلاىتحو
.ةكئالملانعًاليلقعِضُوهنأ،سدقملاباتكلادهش
اذهكًايأرهلاخدإبملاعلارّخأ،نورادديسلانأًانيقيو
اذههراهشإبكلذو،ةريخألامايألاةفسلفيفًادساف

ةيبدألاناسنإلاةعيبطرودصنأشببيرغلابهذملا
الووهالعطتسيمليذلارمألا،مئاهبلاتالاعفنانع
املكو.يملعلاليلدلابهتابثإءوشنلاةاعدنمهريغ
بادآلاوأ،يبدألامازتلالانأبنيريثكاومهوأمهنأكلانه
فخسنملهناو.ةيقيقحالةيلايخسسأىلعةينبم
يناويحناسنإلاريمضلصأنأمهدحأمعزينألوقلا
.يهلاال
اذهكهيركلوقنمزئمشيال،هللاابنمؤمناسنإيأو
هلباقىتماميسال.هساسأويبدألامازتلالالصأيف
قلُخناسنإلانألئاقلايماسلاسدقملاباتكلاميلعتب
بئانوهقلاخنعئشانهريمضنأو.هللاةروصىلع
!؟ةيبدألاهتامازتلاوهداشرإيفهنع

ميلعتلفلاخم،ناسنإلالصأيفينيورادلابهذملانإ.٥
داضياليذلا،حيحصلاملعلافالخبسدقملاباتكلا
،ةسدقملارافسألاعلاطنملكو.ًاقلطميهلإلاباتكلا
امأ.حيحصلاملعلاواهتايوتحمنيبفالخالنأظحال
ناهربلانماهولخلًارظنف،ةيمهولاةيرفكلاءوشنلاةيرظن
مادام،اهولبقيملو،نينمؤملاروهمجاهضفر،تابثإلاو
.رفكلاًابلاغنيدلا

نمةيلاخلاةداملاىلإبسني،ينيورادلابهذملانإ.٦
ريغو،ةيماستاياغوًادصقوًالقعو،ةميظعةوقةايحلا
.قئافلقعيذنئاكلالإبسنينأنكميالاممكلذ

يأ،ةلاحتسالاةوقةيحلاتانئاكلاىلإبسنيهنإ.٧
ىلوألانعفلتختىرخألاحىلإلاحنملاقتنالا
.ميظعقلاخةردقبالإأشنتنأنكميال،صاوخب

بهذمهبيدانييذلا،يتاذلامدقتلانأةقيقحلايف
الو.ميلسلالقعلاهلبقيال،قلاخلاةلخادمنودب،ؤشنلا
ءاقترالانأًاصوصخو.اهسفنةعيبطلالاحناسلهبدهشي
امالوىتح،هدنسيامهلسيل،طمنلااذهىلعيجيردتلا
.هناكمإىلعلديوأ،هحجري
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رشلاوريخلانعلاؤسلا

لكبريخوةبحمهللاو،هللانمقثبنمملاعلانأملعأ
،رشلاءاجنيأنمنكلو.ىنعمنمةملكلايفام
؟هانعمامو

بيبح

قارعلا-وخازنم

راكفأتلغشملاعلايفًاعمرشلاوريخلادوجوةلأسمنإ
هللاىلإرشلاةبسنلًاهجواودجيملنيحنكلو،ءامدقلا
ىلإاوبهذو.ىلاعتهنعلقتسمرشلللصأدوجوباودقتعا
ردصمنأو.ةداملاوهريرشلالصألاكلذرقمنألوقلا
ناهلإدجويهنأاولاقركفلااذهنمًاقالطناو.هللاوهريخلا
.تايحورلاهترئادوريخلالصأامهادحإ،نايلزأناميظع
مهسرفلانأودبيو.تايداملاهترئادورشلالصأيناثلاو
لاقتشدارزربكألامهملعمنأل.داقتعالااذهلبقنملوأ
يناثلاو.ريخلاهلإوهو،دنامورأهمسالوألا.نيهلإدوجوب
.رشلاهلإوهو،نامرهأهمسا

رسعتنعمجنداقتعالااذهنأنييتوهاللارابكلوقيو
تحتةقيلخيفهدوجوناكمإمدعو،رشلالصأليلعت
نإ،رخآريبعتيفو.ريخلكردصموهيذلا،هللاناطلس
ىلإهوبسن،رشلاةيهاممهفيفاوطلغامللوقلااذهباحصأ
نعءايشألادعبأةداملاتناكاملو.يقيقحلاهلصأريغ
رشلالصأيهةداملانأبلوقلاىلإاوبهذ،هللاةيناحور
.لزألاذنمهللانعةلقتسمو،اهسفنبةمئاقاهنأبو.هزكرمو
.اهعادبإيفةكراشملانعهزنمهللانأثيحب

نأانلحضتي،ًايبدأًاداسفهنوكرشلاىلإانرظناذإهنأديب
نأو.هللااهعضويتلاةيبدألاةعيرشللفلاخمليلعتلااذه
.رشللًالصأنوكيدقفلكملقاعقولخملك

رذعتملالئاسملانمف،رشلادوجوبهللاحامسةيفيكامأ
نأيرشبلاركفلاعطتسيمليذلا،ملألاكاهلثم.اهلحانيلع
ةداضمهتاذدحيفرشلانأحيحص.هدوجورسكردي
هللاهشاليملاذاململعنانسلاننكلو،ريخللوهللاةيبدأوةيحور
.ملاعلانم

ةملكنأىرن،سدقملاباتكلاسردننيحاننأديب
»ريرشلا«بقللمحييذلا،ناطيشلاىلإرشلاوزعتيحولا

لٱَنِمِساَّـنلِلًالاَّـتَقَناَك«ريرشلانأحيسملالاقدقو
ْ
َْملَو،ِءْدَب

يفْتُبْثَي حلٱِ
ْ

لٱِبَمَّـلَكَتىَتَم.ٌّقَحِهيِفَسْيَلُهَّـنَألِّـَق
ْ

اَمَّـنِإَفِبِذَك
ممُمَّـلَكَتَي لٱوُبَأَوٌباَّـذَكُهَّـنَأل،ُهَلاَّـِ

ْ
بسحبليجنإلا(»ِباَّـذَك

.)٨:٤٤انحوي

حاورألانمةبترسيئرو،يقيقحنئاكناطيشلاو
ببسبطقس،كالمهنأسدقملاباتكلاانربخيو.ةريرشلا
ةيطخيفهاقلأو،لوألامدآبرجهسفنوهو.ءايربكلا
.لشفهنكلو)حيسملا(يناثلامدآبرجهسفنوهو.ءايربكلا
،سرطبدضحجنيداكو،حيسملالسرلبرغينألواحدقو
.نوعلابهلوسركرادتحيسملانأالول

،هطوقسذنمناطيشلانأ،ًاضيأسدقملاباتكلاانربخيو
عنميالهدرطنأريغ.ةملظلاملاعىلإهللاهجونمدرُط
ىلعًادهاجلمعيوهو.ناسنإلاودعك،ضرألايفهلاغتشا
.هلامعأوهللادصاقمبلق

تاوقناطيشلاةرمإتحتنأسلوبلوسرلاانربخيو
لوسرلااهامسدقو.ًامكحمًاميظنتةمظنم،ةيحورةثيبخ
،نيطالسوءاسؤراهلدانجألاهذهو.»ِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱِداَنْجَأ«
يذلاناطيشلا،ىلعألاسيئرلاةدايقتحتلمعيلكلاو
ةنراقملابو.)٦:١٢سسفأةلاسر(اهريديواهدياكمربدي
ةمغطلاهذهنأمهفن،اذوهيوسلوبوسرطبتاباتكنيب
تسبتقادقو.تطقسامنإو،ةينارونةكئالمًالبقتناك
.اهطوقسلبقاهيلعتناكيتلاةلاحلانماهتاميظنت

ىلعهتطلسلةبسن،ملاعلااذهسيئربناطيشلابقُلدقو
.هدياكمذيفنتلًاناوعأمهنمذختينيذلا،نيطقاسلارشبلا
بصتغينأردقيال،هسأبةدشوهتوقعمناطيشلانأريغ
لوسرلالاقدقو.ناسنإلاةيرحلطبينأردقيالو،ًادحأ
َِبَرتْقَيَفِهللاٱَىلِإاوُِبَرتْقِاْمُكْنِمَبُرْهَيَفَسيِلْبِإاوُمِواَق«:بوقعي
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