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باتكلاميدقت

،تينبدراشتيرروتكدللرخآًاباتكمدقننأانرسي
كثحب«قباسلاهباتكلًالّمكم،ناميإلاءاذغنعثدحتي
الو،هللاىلإيتأينأنكميالناسنإلانأحضاوو.»هللانع
الو.)١:١٧ةيمورو١١:٦نييناربع(ناميإلاريغبهلايحينأ
رارمتسابناميإلاةيذغتبالإنيذهىلعلصحننأنكمي
امك)١٤-١٢:٥نييناربعو٣و١:٢طب١و١٠:١٧ةيمور(
ِّـلُكِبْلَب،ُناَسْنِإلٱاَيَْحيُهَدْحَوِزْبُْخلٱِبَسْيَل«حيسملالاق
َختٍةَمِلَك

ْ
ايمرإيبنلالاقامكو)٤:٤ىتم(»ِهللاٱِمَفْنِمُجُر

ِةَجْهَبِلَوِحَرَفْلِلِيلَكُمَالَكَناَكَف،ُهُتْلَكَأَفَكُمَالَكَدِجُو«
:١٥ايمرإ(»ِدوُنُْجلٱَهٰلِإُّبَراَيَكِمْسٱِبُتيِعُدِّـينَأل،يِبْلَق

١٦(.

يحورلاءاذغلانمىوصقلاةدئافلاىلعلصحنيكلو
ةقيرطلابانسفنألهصّصخننأو،هردقّقحهرّدقننأبجي

اذهيفتينب.دحرشيو.هبعوتسنوهمضهننأو،ةبسانملا
.»هللاابدارفنالا«تقوءانثأهلكاذهثدحيفيكباتكلا
نماثلالصفلايفكسفنلاذهقيقحتةيفيكلًاحرشدجتسو
.باتكلااذهنم

ًةصاخ،ًاعيمجانلءامسلانمةصاخةلاسرباتكلااذه
نأنوردقيمهنأنونمؤملاهيفدقتعييذلانمزلااذهيف
حيسملاىنكسيفةقثلاىلعلماكدامتعاريغبهللاوشيعي
انلباتكلااذهةمدخبرلاكرابيلف.)٢:٢٠ةيطالغ(مهيف
.ًاعيمج

دروفلوأنفيتس.د

ةيالو-سيفمميباتكلاظعولادهعمسيئروسسؤم
!ةيكيرمألايسينت

ةمدقم

»هللانعكثحب«قباسلايباتكلةلمكتباتكلااذه
ينويلمنمرثكأهنمعّزوتو،تاونسرشعذنمهُتبتكيذلا
نكنملليجنإللٌباوبأتحتفناتقولاكلذذنمو.ةخسن
،هللاًاركشاذهانباتكردصننأانررقف،حتفنتنأملحن
.حيسملايفةديدجلاةايحلااودجونيذلادعاسنلو

يويحلانوعلامّدقي،لقتسمباتكًاضيأاذهنأدقتعأو
همّدقن.هللاعمةقالعلايفقّمعتلادشنينمؤملكل
يفًاعيجشتوًاصاخًانوعهئراقدجيل،ةصلخمةالصبًابوحصم
.ةيحيسملاهتايح

أرقُينأالو،ةيوفعباتكلااذهةءارقنوكتنأدصقنملو
رارمتسابمَدختسُيو،ةيانعبأرقُينأاندصقلب،ًابناجىّحنيو
ةنامأبباتكلااذهيفةدراولائدابملاقّبطنامدنعو.عجرمك
.ةيرارمتساوٍءفدوٍبرقبهللاعمكلسنفيكملعتن

ةيبطصوحفءارجإبموقننأبجياننأنوريثكدقتعي
ىلعمَّـتحتيو.ًالاموًاتقوبلطتياذهو،انداسجألةيرود
جاتحيامكو.هسفنلةيحورصوحفلمعبموقينأيحيسملا
نمنكمتيلضيرملانمةقداصتاباجإىلإبيبطلا
نوكينأيحيسملاىلع،ًاحيحصًاصيخشتهضرمصيخشت

يفانمّدقكلذلو.هللاابيلتخيامدنعهسفنعمًاحضاوًاقداص
الدقو.تاذلاصحفىلعدعاستةلئسألصفلكةياهن
يفهنأركذتتنأوجرننكلو،ٍحايترابةلئسألاضعبكرعشت
يهًاماليإنكامألاّدشأنوكتدسجلليبطلاصحفلا
.ءادلانمكماهيفنأل،جالعللًاجايتحااهرثكأ

نيزرابلانيدلالاجردحأنأيئاقدصأدحأينثّدح
رذتعاف،ةالصللصّصخمعامتجالهئالمزضعبعميعُد
لاقمث.ىرخأرومأبلوغشمهنأةَّـجحبروضحلامدعنع
رضحينأهدعسيهنإو،ةالصلانعةماهةظعومهدنعنإ
نعثيدحلاّنأُتمّلعتدقلو.ٍلاتعامتجايفاهئاقلإل
اذهبتكأانأو.اهسفنةالصلانمًاريثكلهسأةالصلا
نمهريغربخيٍعئاجكلب،ةالصلايفٍريبخكالباتكلا
.ماعطلانودجينيأنيعئاجلا

نمهُتمّلعتاممباتكلااذهراكفأنمريثكلاءاجدقو
هللالاجرراكفأنمهتعمساممو،سدقملاباتكلليتسارد
رثكأمهو،مهقيرطيفهتمعنببرلاينعضونيذلاءايقتألا
نمهللاركشأو،مهركذلباتكلااذهتاحفصعستتامم
.مهنمدحاولكلجأ

سلوبلوسرلاةحيصنيمامأًاعضاوباتكلااذهبتكأو
،َنِيريِثَكٍدوُهُشِبيِّـنِمُهَتْعِمَساَمَو«:سواثوميتهذيملتل
»ًاضْيَأَنيِرَخآاوُمِّـلَعُيْنَأًءاَفْكَأَنوُنوُكَي،َءاَنَمُأًاساَنُأُهْعِدْوَأ
.)٢:٢سواثوميت٢(

ناميإلاءاذغباتكلاميدقت
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نأنينمؤملاةدعاسموهباتكلااذهفدهنأعمو
مهنأدبالهئارقضعبنأالإ،هللاعمرمتسمٍسْنُأباوعتمتي
.ةيدبألامهتايحديكأتومهاياطخنارفغحرفدعباوربتخيمل
لوقلاانحويليجنإنمأرقتنأكوجرأ،ءالؤهنمتنكنإف
ُحيِسَْملٱَوُهَعوُسَيَّـنَأاوُنِمْؤُتِلْتَبِتُكْدَقَفِهِذٰهاَّـمَأَو«ميركلا
انحوي(»ِهِمْسٱِبٌةاَيَحْمُتْنَمآاَذِإْمُكَلَنوُكَتْيَكِلَو،ِهللاٱُنْبٱ

٢٠:٣١(.

فلؤملا

يمويلاحرفلا:لوألالصفلا

يمويلاحرفلا

هلنوكتلهلجأليلصأنأيقتيحيسمينمبلط
ةفلتخمتاجردكانهنأحضاوو.برلابقمعأةقالع
ىلعقدصيهسفنرمألانأحضاوو،ةيناسنإلاتاقالعلل
.برلابةيصخشلانمؤملاةقالع

،ةيفطاعطباورتدجُوىتمةيناسنإلاةقالعلاومنتو
يفةكراشمو،ةيقالخألاميقلايفقافتاو،ةهباشتمتابغرو
.قطنملايفٍقالتو،ركفلايفلصاوتو،تامامتهالا
ينيكٍقيدصنمانتءاجةلاسرركذأكلذلجذومنكو
ايقيرفأقرشيفيجيتارتسإعقوميفبرلانامدخي،هتجوزو
اهعموىفشتسملانميتجوزتعجرمويلا«ةلاسرلاتلاق،
يف)رايأ(ويام٨مويتدلُويتلايثورودةديدجلاانتلفط

انحرفمكو.»تامارجوليكةثالثاهنزوو،ًارهظةدحاولا
نالمحيامهو،امهتداعسنيروخفنيوبأكراشننحنو
ةلفطلالّيختنو.امهمامأومنتاهنابقاريو،مهتيبىلإامهتلفط
وطختمث،ةركيمرتمث،وبحتو،كحضتو،مستبتوربكت
ومننأكشالو.»امام..اباب«قطنتمث،ىلوألااهتاوطخ
ديلوومننكلو.يرشبلاكاردإلاقوفتةزجعمريغصلفط
يفةوطخلوأاطخهنأل،ربكأةزجعموهناميإلايفديدج
.يحورلاجوضنلاىلإيحورلاداليملانم،ةيحورلاهتلحر

ىلإجهبمداليمنمًامودريستالفسأللةايحلانأىلع
داليمنعهيفانعمسيذلاعوبسألايفف،لماكجوضن
نيصخشةنباةافونعانعمس،اينيكيفيثورودةلفطلا
اهرمعامنيب،ةنس٢١يدسجلااهرمعناك،انيلعنيزيزع
نأعمو.ًايلقعةفّلختمتناكاهنألةدحاوةنسناكيلقعلا
Carol)»يوجلوراك«اهايمسأاهيدلاو Joyةمينرتىنعمب

ثدحتتملاهنأل،اهيدلاولنزحردصمتناكاهنأالإ)حرف
.ةحرفمةشقانمبامهتجهبأالو،ًاموهفمًاثيدحًامويامهيلإ

،ةدحاوةنسنمرثكألًايلقعُمْنَتمللوراكنأامكو
ةدحاوةنسرمعنمرثكأاومنيملنينمؤممويلادجناذكه
مغرو.ةديدعنينسذنمبرلااولبقمهنأعم،ناميإلايف

نأوليمنُيوعبشيًايحورًءاذغنينمؤمللزَّـهجدقبرلاّنأ
ءاذغلاوهسدقملاباتكلاو.ةميلسةقيرطبهمضهنمؤملا
ءوسكنععنميلو،يحورلاكّومنلهللاهرّبديذلايحورلا
بح«نمومنتماظتناب»هتلكأ«ولف.ةيحورلاةيذغتلا
جوضنىلإًاريخأو،بابشلانازتاىلإ،يلوفطلا»عالطتسالا
لب،بجاوءادأكهباتكأرقننأانمهللاديريالو.غولبلا
هذهكلنوكتسو.ةوقلاانحنميوانشعنيامىلإنيعئاجك
.ًايحوركيّذغتلهللاةملكمضهتفيكتفرعنإةوقلا
عايجلالكلةوعدلاءايعشإهّيبنناسلىلعهللاهّجويو
،ةيحورلاهللاةدئامنماووتريواوعبشيلًايحورشاطعلاو
لٱاَُّهيَأ«:لوقيف

ْ
ملٱَىلِإاوُّمُلَهًاعيَِمجُشاَطِع

ْ
لٱَو،ِهاَيِ

َسْيَليِذَّـ
مثَالِبَوٍةَّـضِفَالِباُوَرتْشٱاوُّمُلَه.اوُلُكَواُوَرتْشٱاوُلاَعَتٌةَّـضِفُهَل

ََ
ٍن

ِمل.ًانَبَلَوًارَْمخ
َ

؟ٍعَبَشِْريَغِلْمُكَبَعَتَو،ٍزْبخِْريَغِلًةَّـضِفَنوُنِزَتاَذا
لَو،َبِّـيَّـطلٱاوُلُكَوًاعاَمِتْسٱِيلاوُعِمَتْسٱ

ْ
ِمَسَّـدلٱِبْذَّـذَلَتَت

»ْمُكُسُفْنَأاَيْحَتَفاوُعَمْسٱ.َّـَيلِإاوُّمُلَهَوْمُكَناَذآاوُليِمَأ.ْمُكُسُفْنَأ
.)٣-٥٥:١ءايعشإ(

نممهناميإءاذغنولانيفيكنوفرعيالنيريثكنكلو
نعبتكةءارقىلعنودمتعيف،مهسفنألهللاةملكةءارق
يذلاباتكلاو.هسفنباتكلانوأرقيالو،سدقملاباتكلا
هنكلو،سدقملاباتكلاكلحرشينألواحيالكيدينيب
،هسفنكلباتكلاحضويف،كسفنلهأرقتنأكعجشي
.يوامسلاكيبأبليمجسنُأةايحبرثكأعتمتتاذكهو

ٍءاذغكسدقملاباتكلاةءارقيفنيئدتبمللُتلقامًاريثك
:مهحاورأل

امك،همهفتامدجتسسدقملاباتكلاأرقتامدنع
.همهفتالامدجتس

همهفتامنأدجتسامناعرسو،ةءارقلايفرِمتسا
.همهفتملاممهفتلًايجيردتكدعاسيس

فرغيف،ملاعلاءاحنألكيفرشبلانإف،ًادبأسأيتال
تامولعملانومهتلي،تابتكملاوتارضاحملاتاعاقوسردلا
درجمكسدقملاباتكلاانسرداذإف.»ركفلاءاذغ«يهيتلا

ناميإلاءاذغيمويلاحرفلا:لوألالصفلا
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نكلو.»ركفللءاذغ«درجمىلعانلصحتامولعمللردصم
ملامف.)٨:١وك١(خفنيملعلانإهلوقبانرذحيباتكلا
قحلاةفرعمنإفةبسانمةقيرطبهللاةملكمضهنفيكمهفن
انتايحينبتنأنود،ةيلقعلاءايربكلابانخفنتسيباتكلا
متهنانوعد،هللاعمةولخيفاندوجوتقويفف.ةيحورلا
نألبق،هللاةدئامنمانناميإيذغييذلايحورلاعبشلاب

نمنيبقرفلامظعأامو.ةيلقعلاةفرعملاليصحتبمتهن
نيحرفلاكئلوأوةيلقعٍةضايركسدقملاباتكلانوأرقي
امنومدختسيمهلعجتيتلاةءارقلارساوفشتكانيذلا
ًاسنُأنوربتخيمهنإف،ةيمانلاةايحلاويلمعلاقيبطتللنوأرقي

.ةديازتمةرمثمةمدخو،ةعبشمًةيحورًةدابعو،هللاابًاقداص
،ةقثبهللاىلإبرتقينأهللانمدولومنمؤملكقحنمو
.ةكربلالبقتسيبلقبو،حوتفمسدقمباتكب،مويلك

باتكلاةساردلةقيرطلضفأيهامينلأستدقو
حيسملاةبحميفومنلانمنكمتأويسفنىذغتتيكسدقملا
؟هتفرعمو

يرجيهيفو.»هللاابدارفنالا«هيمسأاميفرسلانمكي
يفهدالوأهللامّلكييحلاهلإلاعمنيهاجتاوذثيدح

،ةيباتكةقيرطبةالصلابهنوبواجيمهو،ةسدقملاةملكلا
اننأينعت»ةيباتكةقيرطب«ةالصلاو.عُّقوتلابٍرماعناميإبو
،انتالصيفاهانأرقيتلاباتكلاتاملكتاذمدختسن
.هللاةئيشمبسحبيلصناننأدكأتنف

،انلةبسنلابًةيحهللاةملكسدقلاحورلالعجيامدنعو
،انتامامتهابًايبلقوًاينهذاهطبرنوباتكلاةملكمدختسن
ىلإانلخدُيو،ةرركتملاانتاولص»تاهيشيلك«نمانذقنياذهو
.انتايحلهفادهأوهللاتامامتهاانلحرشيو،هللاابعتممٍسنُأ

سيلو،هللاةدارإلانتدارإعّوطُتةيقيقحلاةالصلانإ
ءانثأ،ندرألارهنليئارسإينببعوشيربعامدعبف.سكعلا
ناكو.هفرعيالصخشهاقال،ةيزجعمةقيرطب،هناضيف
نماهرّهطينأوضرألاكلتمينأهديريهللانأملعيعوشي
ناكيذلاوبيرغلاصخشلانممدقتف،ةينثولاتاساجر
.»؟انئادعألوأتنأانلله«هلأسو،لولسمٌفيسهديب
بيرغلانأعوشيَّـنظف.»الك«ةبيرغلاةباجإلاتناكف

.ِّـبَّـرلٱِدْنُجُسيِئَراَنَأ«لوقيىضمبيرغلانكلو.دياحم
نأعوشيكردأانهو.)١٤و٥:١٣عوشي(»ُتْيَتَأَنآلٱ
ىلعطقسف،هلكفقوملاديسهنكل،ًادياحمسيلبيرغلا
نأو،دونجلابرةرضحيفهنأملعهنأل،دجسوههجو
.)٥:١٥عوشي(سدقمهيلعفقيناكيذلاناكملا

الةالصللهللاةرضحيفلثمنامدنع،اهسفنةقيرطلابو
دجسننأبجيلب،انتابلطوانتابغرهيلعيلمننأبجي

.هفادهأوهططخوهتابغرعقوىلعانبولقطبضنل،همامأ

.هللاةدارإعمةقفاوتملاةالصلايهًاذإةيباتكلاةالصلا
قفاوتتنأىلعاندعاسيانتالصيفهللاةملكلانسابتقاو
ًابغار،ًايّلصمهللاةملكسردتامدنعف.هللاةدارإعمانتدارإ
عوسيانبرةفرعميفوةمعنلايفومنتس،هتوصعامسيف

هيلإيتأتوكنذأليمُتامدنعو.)٣:١٨سرطب٢(حيسملا
عتمتستو،كسفنايحتفهعمستس)ءايعشإيبنلالاقامك(
.بّيطلالكأتو

يحورلاصحفللرابتخا

؟ةيناثلاةدالولاتلنذنمَّـيلعتضمةنسمك.١
رثكأيضاملايفهللانمةبيرقةقالعبعتمتأُتنكله.٢

؟مويلاهبعتمتأامم
تاونسسمخذنميتايحبمويلايتايحُتنراقنإ.٣

؟ةالصلايفرثكأًاتقومويلافرصأله

؟ةيصخشلايتابغرويلهللاداشرإنيبرثكأقّرفأله

رماعاننامز..يغصأنأينمّلع،حلاصلايهلإ
.امهمجاهتيتلاتاءادنلافالآبناتقهرميانذأو،ءاضوضلاب
ايمّلكت«كللاقيذلاليئومصيبصلاكنوكأنأينطعأ
.يبلقملكتكعمسأينعد.»عماسكدبعنأل،بر
تومتو،ةداتعمهتربنحبصتفكتوصعامسىلعيندِّـوع
ىقيسومهعمسأاملكحبصيو،َّـينذأيفملاعلاتاوصأ

رزوت.أنيمآ.يوامسلاكتوص

بلقلاوسأرلا:يناثلالصفلا

بلقلاوسأرلا

لامشيفًارمتؤميتجوزعمترضحتاونسعضبذنم
نيينيكلاسوسقلاضعبىلعتاظعهيفُتيقلأاينيك
ةعبارلايفمهتلحرءدبلنورطضيمهضعبناكو.مهتاجوزو

ةقراحلاسمشلاةعشأتحت،مهمادقأىلعنيرئاسًاحابص
يفعامتجالاناكماوغلبيل،ةيئاوتسإلاقطانملاكلتيف

اوفرعيلةيوقلامهقاوشأكلذىلإمهعفدت،ًءاسمةعباسلا
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٦٠نيبامنأتفرعاملتقعُصدقو.رثكأسدقملامهباتك
،ًاسدقمًاباتكنوكلتمياونوكيملسوسقلاءالؤهنم٪٧٠و
وأنيتنسذنمًاصّلخمحيسملااولبقدقاوناكمهضعبنأعم
مايقىلإتَّـدأ،مهينطاومنيبةعمالةداهشمهلتناكو،ةثالث
!ةريثكةريغصسئانك

،ًاسدقمًاباتكسيسقلكانيطعأرمتؤملاةيادبيفو
باتككيدينيبونآلا«اهراعشظعاومةلسلستأدبو
هبامَتلقننإهنمةكربلاىلعلصحتنأكنكمي،سدقم
ديرييتلاةكربلاضعبكحنميساذهو،كسأرىلإكدينم
الإاهيلعلصحتلفةكربلالكامأ.كلاهيطعينأهللا
ملعتتنأيرورضلانمو.كبلقهللاةملكنكستامدنع
ىلإكسأرنممث،كسأرىلإكدينمباتكلالقنتفيك
.»كبلق

هيفُتمّلسيذلاتيبلاروزألًارخؤمةصرفلايلتحنس
ناكو.يرمعنمتانيرشعلارخاوأيفانأوحيسملليتايح
يلٌقيدصهتحتفقوتيبلانمبيرقروندوماعكانه
Bobتنلفبوبهمسا( Flint(حيسمللهتايحمَّـلسو
ناكهنألًامامتبوبةايححيسملاَّـريغدقو.ةنس١٤هرمعو
نمنكيملهنأحضاوو،ًالاّمحلغتشاوةسردملاكرتدق
سدقملاهباتكسرديأدبىتححيسملالبقنإامو.ءاملعلا
ىلإبهذدقنكيملهنأعمو.لمعللهباهذلبقًايموي
ةيحورلاهتايحيّمنيفيكفرعهنأالإ،هديدجتلبقةسينك
يفهنأةبارغالو.هللاابهدارفناءانثأهللاةملكعملعافتلاب
لصحوةلسارملابسدقملاباتكلاسرديأدبةنس١٧رمع
قحتلاو.لايناديبنلاةَّـوبنلهتسارديفتاجردلاىلعأىلع
هتريغهعمترّمتساو،ةنس١٨هرمعوةيركسعلاةمدخلاب
ىلوألاةينامثلاعيباسألالالخو.برلاةملكةبحميفةدقتملا

ةفرعمىلإنيقّوشتملادونجلاهئالمزنمدحاولكعمىلص
ةياهنبرقو.ًايدنج١٧هركسعميفمهددعو،حيسملا
يفبيصُأهنكلو،ًالَسرمنوكينأررقةيركسعلاهتمدخ
هتيبىلإىضمو،ايناملأقوفةيبرحةرئاططوقسةثداح

تاروشنملاتطقاستةرئاطلاطوقسعقوميفو.يدبألا
ًاقح.ةيناملألايضارألاقوفهتزوحيفتناكيتلاةيحيسملا
ىلإهسأرنممث،هسأرىلإبوبدينمتلقتناهللاةملكنإ
تامامدنعو.نيرخآلابولقىلإهبلقنمًاريخأو،هبلق
يفاهتيئاهنالىلإضرألاباهتيدودحمنمبرلابهتقالعتلقتنا
.هسفنبرلارضحميفدوجولاب،ءامسلا

باتكلاةساردىلإةلوهسبمهليبسنوريثكدجيدقو
يفريسلاىلعمهعجشييذلايحورلابيردتلاوسدقملا

ضعبلارطضيدقو.بوبعمثدحامك،ةيحيسملاةايحلا
لعفامكةقراحلاةيئاوتسإلاسمشلاتحتةعاس١٥ريسلل
،انلاحناكًاّيأو.باتكلاحرشاوعمسيلنوينيكلاسوسقلا
ىلإةيباتكلاةفرعملالّوحنفيكمّلعتننأًاعيمجانيلعنإف
علطميفينمّلعهنأهللاركشأمكو.شاعُميحورعقاو
تقولاوةيلقعلاةيباتكلاةساردلانيبقّرفأنأةيحورلايتايح

لقعلابهللاةملكنمبارتقالانأعمو.هللاابهيفدرفنأيذلا
ةفرعملانأكردننأمهملانمهنأالإ،ًادجماهًاعمبلقلاو
.يبلقلاسيركتلانودبيحورلاومنللاندوقتنلةيلقعلا

ةيجهنملاةيباتكلاةساردلافادهأ:لقعلاوسأرلا
.اهلكاشمو

َميِقُتْنَأْدِهَتْجٱ«سواثوميتهذيملتلسلوبلوسرلالاق
ِّـقَْحلٱَةَمِلَكًالِّـصَفُم،ىَزُْخيَالًالِماَع،ًىّكَزُمِِهللاَكَسْفَن
ةقيرطبسدقملاباتكلاةساردو.)٢:١٥يت٢(»ِةَماَقِتْسالٱِب
تقولحلاصرامثتساومزالرمأيههتايوتحمةفرعمو،ةيجهنم
ظاّعوىلإعامتسالابمتهتنأحصننو.يحيسملك
ةفرعمكباتكفرعتل،باتكللريسافتسردتنأو،نيكرابم
.هللاابدرفنتتنأوًادجكنيعتسةفرعملاهذهنإف،ةيلقع

ظعاولاف،هتسينكلهللاةيدهمهنيرسفملاوظاعولانإ
اهنئارقوهللاةملكىوتحمنينمؤملامّلعيهللانمملعتملا
ىلإاذهنممدقتيمث،ةسدقملارافسألافلتخمةباتكفورظو
مامتهالاوةنينأمطلاوىوقتلاةايحاويحيلهيعمتسمعيجشت
ءايقتألاهللالاجردحألاقو.ةكلاهلاسوفنلاصالخب
اهلنكتملولىتحةيعرلامعطيلةسينكلايعارهللااعد«
،ءابرغللماعطلايقلينأهنمًابولطمسيلو.لكأللةيهش
ىعرمنممهتمعطأنإةيعرىلإءابرغلالّوحتنلكنإف
دارفأمّعينأةرمثملايعارلاتابجاومهأنمو..ةيعرلا
نأو،قفاوتيفًاعماويحينأ،مهتايفلختناكًاّيأ،ةيعرلا
.»!مهباوهَّـبشتينأنودبءابرغلاطسوملاعلايفاوشيعي

يفًاوضعحبصتنأكيلعةديدجلاةدالولالانتامدنع
ضعبلرفوتيالدقو.حلاصٍعارةياعرباهيفعتمتتةسينك
نيذلاىلعنكلو،نيحلاصةاعراودجينأباتكلااذهءاّرق

اورَذَْحينأةديفمريسافتنوأرقيو،ةاعرلاءالؤهلثمنودجي
،هللاعمتقوفرصاولمهيو،ةيلقعلاةفرعملابءافتكالانم
نمو،ةاعرلانماهلاننيتلاةيلقعلاةدعاسملاتمُظعامهمف
ةيحورلاةيذغتلانعينغتنلاهنأالإةقيمعلاريسافتلابتك
انبولقىلعةملكلاقّبطيوهوسدقلاحورلااهحنمييتلا
.هللاابدرفنننحنو،انتايحو
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،هللاابدارفنالاناكمذخأتالةيلقعلاةساردلانأامكو
ةيجهنملاةساردلاناكمذخأينأبجيالهللاابدارفنالااذكه
.سدقملاباتكلل

باتكلاةساردىلعكدعاستلةيلاتلاحئاصنلامّدقنو
:ةيجهنمةسارد

:ةيلاتلاةلئسألارونيفبتُكاملمأتتنأمهملانم

؟يباتكلالصفلااذهملكتينمنع·
؟لصفلااذههّجوُينمىلإ·
؟لصفلااذهيفةدراولاةماهلاتاملكلايهام·
؟لصفلااذهبتُكىتم·
؟لصفلااذهبتُكنيأنم·
؟لصفلااذهةباتكفدهوهام·
؟لصفلااذهبتُكلاوحألايأيف·

؟هلقحاللاوقباسلانيلصفلابلصفلااذهةقالعيهام

ةلئسألاهذههيجوتةداعكسفنيفنّوكتامدنعو
باتكلايفةهباشتملاةَّـمجلادئاوفلانملَهذُتس،كسفنل
دقو،ةيباتكلاتاوبنللةلماشلاةرظنلابجهتبتسو.سدقملا
.رخآلاضعبلاققحتيسدبالو،اهضعبققحت

،يدبألايلزألاكهلإىلعناحتفنتكانيعوحرفتسو
َلخلانمهفادهأىرتتنأو

ْ
هءادفو،خيراتلايفهلمعو،ق

لازتاليتلاهحئاصنو،حيسملايفانملاعىلإهئيجمو،هصالخو
ىلعو.اذهانمويىلإيلاثمأوكلاثمأنمنييحيسمللةحلاص
يتلاةفرعملاهذهىلإلصيلهدهجةياغلذبينأنمؤملك
.بلقلاولقعلارينت

حصنيوحِلصُيهللاابدارفنالا:ةفطاعلاوبلقلا

حورلابهلدّبعتينأهتصاخنمدحاولكلهللاديري
نْيَدحّتمهبلقوهلقعبدبعتيهنأىنعمب)٤:٢٤انحوي(قحلاو
.هناحبسهبسنَألايفًاعم

فراعمىلعسدقملاباتكللكتساردنمتلصحاذإف
نودبةفرعملانإلب،ليلقلاتدفتسادقنوكتطقفةيلقع
ًةلكشممويلانييحيسملللّكشتصِلخُملايتايحلاقيبطتلا
هللاةملكنوفرعيمويلانيريثكنأفسؤملانمف،ىربك
نونزخيمهنإ.نوفرعيامبسحبنوشيعيالمهنكل،ًاديج

،ريرشلاملاعلالهألعفيامكنوفّرصتيومهلوقعيفةفرعملا
.ةفرعمنممهلصوامعمقفاوتتومهتايحفَّـيكتتالف
سفنملعوأةفسلفاهنأكةسدقملاةملكلانوسردينيذلاو
هللاهديريامنوقّقحيالو،مهسفنأنوملظييراضحخيراتوأ
نمانذقنيلًايلاغًانمثحيسملاعفددقل.يهلإلايحولانم
يذلارييغتلالوبقىلإاندوقتهللاةملكو،ريرشلارضاحلاملاعلا
.ملاعلاةدارإعمقفاوتتالهللاةملكنإ.هبحيسملاانءاج
،هللاانديريامكنوكننأنوبغارنحنوهللاةملكانأرقاذإف
.انلهللاهديرياماذهو،ًايروثًارابتخاربتخنس

لاقلب»يلقعيفكمالكُتأبخ«منرملالُقيملف
يفَكَمَالَكُتْأَّـبَخ« :١١٩رومزم(»َكْيَلِإَئِطْخُأَالْيَكِليِبْلَقِ

يفاهسبتقاةيباتكٍتايآفرعيرلتهفلودأناكدقل.)١١
يفالو،ةيقالخألاهتارارقيفهدعاستملاهنكلو،هبطخضعب
.هبلقوهداؤفنكستملاهتفرعمنأل،يدبألاهريصم

يفهللاةملكأبخهنإهلوقبدواددصقاذاملءاستتدقو
ّخضييذلاوضعلاكلذبلقلابدصقيملهنأكشال؟هبلق
دصقنكل.هللاةملكهيفئبخينأناسنإلنكميالف،مدلا
يفهللاةملكئبخننحنف،ةيكولسلاهلاعفأدودرزكرمهب
نكاسلاحيسملاةوقبةيقالخألاةواقنلاربتخنف،اننايكقامعأ
نمًاّرفمدجنالكلذلو.ةملكلاكلتبًايحورىذغتنو،انيف
نمًايصخشانلهلوقيامعمسنلةالصلايف،هللاابدرفنننأ
.هتملكلالخ

هللاةملكىلعماكحأرادصإلسولجلانأُتفشتكادقو
رَّـدنتنانكدقو!َّـيفاهمكحلَّـبقتأوفرعأنأنملهسأ
لقتنتنأوهةرضاحملافيرعتنإلوقنوةبلطنحنو
ّرمتنأنود،انتاساّركىلإذاتسألاتاركذمنمفراعملا
نمًانايحأّرمتةظعوملانأملؤملانمو!انمٍّيألوقعىلع
رعاشمكرحتنأنودنيظوعوملاسوؤرىلإظعاولاسأر
خلٱُةَمِلَكْعَفْنَتَْمل«يهلإلالوقلاانهركذنو.امهنمٍّيأ

ْ
ََِرب

يفِناَميِإلٱِبًةَجِزَتُْممْنُكَتَْملْذِإ.َكِئٰلوُأ »اوُعِمَسَنيذَّـلٱِ
امدنعهللاةملكنمديفتسنساننكلو.)٤:٢نييناربع(
يف)برلامالك(َناَكَف«ايمرإيبنلارابتخازوجن لَقِ

ْ
ٍراَنَكيِب

يفٍةَروُصَْحمٍةَقِرُْحم انتجاحرثكأامو.)٢٠:٩ايمرإ(»يِماَظِعِ
انلوقعيفامنيبلصاوتلاثدحيلايمرإيبنلارابتخالمويلا
طابتراهللاتوصبنمؤملاةايحطبترتف،انكولسيفامو
.ةعاطلاوذيفنتلا

دمتعتالف،كتايحَّـريغتتكبلقهللاةملككرحتامدنعو
ةحيصنبلطلثمةيرشبلاةنوعملاىلعيحورلاكّومنيف
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نوعلادجتسكنأل،ةيحورلاتارمتؤملاروضحو،نيريشملا
حورلاةوقب،كلهديعاومققحيسيذلاهللادنعنمًةرشابم
حيسملارماوأعيطتنأةلوهسبردقتف،كيفنكاسلاسدقلا
.كلةحضاولا

يللوقيلنيعمتسملادحأينئيجيظعأنأدعبًانايحأ
نأكردأاهدنع.»هيفركفنلًائيشمويلاانلَتمَّـدق«
،عمتسملاكلذيفاهنمدوصقملافدهلاققحتمليتظعوم
نيبو،يلقعٍكّرحمكهللاةملكلعامتسالانيبقرفكانهف
ةظعوملايوتحتنأبجيو.ةايحلاّريغتٍةقيقحكاهبساسحإلا
تقولاو.ةيلقعلافراعملادرجمىلعسيلوةايحلاّريغيامىلع
ناميإلايفٍةدايزىلإانبيدؤينأبجيهللاعمهفرصنيذلا
نوكياذهبو.دُّبعتلايفةبغرلاوةيطخلابفارتعالاوةعاطلاو
كّرحتتو،نمؤملابلقهللاةملكرّمعتامدنعو.ًءاّنبًاتقو
حيسملاعمسنُألابعتمتي،سدقلاحورلالمعبهرعاشم
بولقهبحرفينأهللادصقاملكبحرفيو،صّلخملا
.نينمؤملا

انهاوئيجتملمهللوقأيتوهالدهعمبالطروزأامدنعو
هلإىلعاوفَّـرعتتلنكل،ةفرعملادرجملسدقملاباتكلاةساردل
ىلإنينمؤملايفيحورلافعضلاعجريو!سدقملاباتكلا
جاتحنمكف.ةالصلاتقولامهإوةيلقعلاةساردلابمهئافتكا
نإف.ىضرلابانيلعههجوءيضيفًايصخشهللاابدارفنالاىلإ
عبشُتكنإف،ةعاطللكعفدتفهللارضحميفةملكلاأرقتتنك
ىرتهرونبو،هتمكحكاردإوكهلإةفرعميفومنتوكحور
.)٣٦:٩رومزم(ًارون

امأ،رونلانمديزملاانلبلجيهعيطنيذلارونلانإ
.تاملظلايفانقرغيفهاصعنيذلارونلا

نملهسأةحيصنلاميدقتنأتفشتكاكنأدبالو
بيجعلاريشملاحيسملانأًاضيأتفشتكاامك،اهتعاط
يفو.اهتعاطلةوقلاحنميوةحيصنلامّدقي)٩:٦ءايعشإ(
،هتملكأرقتتنأوهللاعمًاتقوفرصتامدنعمويلكعلطم
كلهللامّدقيامدنعو.مويلاتايلوئسملكسفنزّهجتس
اهتعاطىلعكنواعيحيسملادجتس،مويلالوأيفةروشم
هدجتستأطخأوأتطقساذإف.مويلالالخاهذيفنتو
.كرصنيوكميقيلدشرملاونيعملا

يحورلاصحفللرابتخا

يتلاةعرسلاسفنبهللاةملكليبلقبيجتسيله.١
؟يلقعاهببيجتسي

ملكتلاوهللاعامتسالاىلعلمتشتيتالصةقيرطله.٢
؟هعم

هللاةروشمًالوأبلطأةروشمةيأ،ةيناميإلايتايحيف.٣
»هتروشماورظتنيمل«ريذحت(؟ناسنإلاةروشممأ
.)١٠٦:١٣رومزم

نمةمدخلاردصتله،نينمؤملايتوخإمدخأامدنع.٤
ريذحت(؟هتملكبٍرماعلقعو،هللاةبحمبٍمعفمٍبلق
.)١٠٦:٤٣رومزم»مهتروشمبهوصع«

هذهلثماياطخ

،ددعالباياطخبفرتعأ

.ًادجةئطاخيه

،يدُّبعتتقويفةيويندتامامتهايدنع

،لمعلاءانثأةينانأٌفادهأَّـيدلو

،ءايربكلايسفنيفدجأو

.اهمالظيفتومتسوفنلاامنيب

،هللابياطأقَّـوذتأنأدعبو

،ةماسلاملاعلاةمعطأنعشتفأ

،ةشعنملاءامسلاعيبانيرجهأو

.رشبلافيزنميوترأل

،يبلقعدختاياطخلاهذهلثم

!َّـيلعنزحت،ينفرعتنماي،تنأو

َّـينيعنميمونراطمك

،اهبكلفرتعأملاياطختمتكينأل
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،ةسدقمٍلامعأبموقألُتظقيتساو

!ياياطخبخطلمينأنممغرلاب

،ينعرخأتتملكتايزعتنإفكلذعمو

،يبيصننموهكءافشو

،ياياطخىلعينزحبرايلبقاف

.ةميظعلاكمحارمينُرتستلو

،حيسملاةعافشيفيبأاييلرفغا

.سودقلاكحورتنزحأاياطختبكترادقف

ةالصللدادعتسالا:ثلاثلالصفلا

ةالصللدادعتسالا

ةيباتكلايتامولعمتناكيلًاصّلخمحيسملاُتلبقامدنع
دجأباتكلاأرقأامدنعهنأتفشتكاامناعرسو،ةليلق
تمّلعتدقو.يبلقثّدحيحيسملاعمسأو،هللالاوقأ
حورلاهلعجيسدقملايباتكحتفأامدنعينأديدجيحيسمك
باتكلاةءارقلبقّيلصأنأتمّلعتو،يمامأًايحسدقلا
لعمنكهللاحوراي«ًالئاق

ِّـ
،حيسملادصقيلفشكاو،يم

ٍباحرىلإةيرحبقلطنألةيحورلاةفرعملاباوبأيمامأحتفاو
ُحوُر،َكاَذَءاَجىَتَم«هذيمالتحيسملادعودقو.»ىلعأ
اذهو.)١٦:١٣انحوي(»ِّـقَْحلٱِعيَمجَىلِإْمُكُدِشْرُيَوُهَف،ِّـقَْحلٱ
هِطعنملاذإف.سدقلاحورلاوهًادحاوًاذاتسأكانهنأينعي
سدقملاباتكللانتءارقنوكتسانتايحيفلمعيلةيرحلا
.ةدئافالبوةيواخ

هللاعمهيضقييذلاتقولاةميقفرعييلسونوجناك
نماثلانرقلايفةوقبهللاهمدختسايذلايناطيربلاوهو(
.)ةروثلانمايناطيربذقنمنوريثكنوخرؤمهربتعيو،رشع
وحصيلًاركبممانيناكذإ،هملعتننأجاتحنًاسردمّلعتدقو
هللا..يدرفمبسلجأ«لوقيهتاركذميفبتكو،ًاركبم
.»همّلعُأهأرقأامو،هأرقأوهباتكحتفأهرضحميفو،انههدحو

سدقلاحورلالمعنإهلوقبانحويلوسرلاانعّجشدقو
كانهنكيملولىتح،هللاةملكبانبولقسمليلةيافكلاهيف

اَهوُمُتْذَخَأيِتَّـلٱُةَحْسَْملٱَفْمُتْنَأاَّـمَأَو«لاقف،انمّلعيناسنإ
ْلَب،ٌدَحَأْمُكَمِّـلَعُيْنَأَىلِإْمُكِبَةَجاَحَالَو،ْمُكيِفٌةَتِباَثُهْنِم
ٌّقَحَيِهَو،ٍءَْيشِّـلُكْنَعاَهُنْيَعُةَحْسَْملٱِهِذٰهْمُكُمِّـلَعُتاَمَك
.)٢:٢٧انحوي١(»ِهيِفَنوُتُبْثَتْمُكْتَمَّـلَعاَمَك.ًابِذَكْتَسْيَلَو
أرقتتنأوسدقلاحورلاةرانإىلعٍيعوبدمتعتامدنعف
.كبلقوكنهذلةحضاوهقئاقحلعجيس،سدقملاباتكلا
نعشّتفف،هللاعمًاينغًابيطًاتقويضقتنأديرتتنكنإف
عمكثيدحلوكباتكسردلًانيعمًاتقودّدحو،ئداهناكم
ةداعسلابكتايحألميسهللاابدارفنالانأكشالو.هللا
يفبرلابدرفنتنأاهيفردقتالمايأكئيجتسنكلو،عُّقوتلاو
طيحميفوأةيلئاعتاطابتراببسب،هتدّدحيذلاناكملا
ءانثأهللاعمثيدحللًاتقودجتنأدبالنكلو.لمعلا
ًاريبكًارطخهللاعمثيدحلامدعيفنأل،مايألاهذهلثم
َّـنملانوعمجيليئارسإونبناكامكو.ةيحورلاكتايحىلع
اذكه،داعيملاضرألمهرفسءانثأمهداسجأماعطإلمويلك

كلذل.انحاورأةيذغتلباتكلاسردلًايمويدهتجننأبجي
:حصنن

كباتكأرقتتنأوهللامامأًايفرحكيتبكرينحتنأ-١
.هللاابًايلتخم

اليذلايدبألارونلاوهف،كبلقهللافشكتنأ-٢
.ءيشيأهينيعنعىفخينأنكمي

باتكلاحبصيهللارضحميفدجاوتللأيّهتتامدنعو
ىلإكلقعنمهللاةملكلقتنتو،كمامأًاعمالًايحسدقملا
.كنايكلكوكبلق

كيتبكرِنحا

هللاابيحلاسنُألابىظحتنأنكميالةربكتملاسفنلا

نيذلاءايقتألانمنيريثكنعسدقملاباتكلاانثّدحي
،همامأدوجسلاوعوكرلابهللامهعوضخومهمارتحانعاوّربع
كلمتنأنودًايرهاظنودجسيونوعكرينيريثكنأولو
نحنوًاريثكاندعاسيسانعوكرنكلو.مهبولقهللاةيشخ
.يدمرسلاانقلاخوانهلإىلإءيجن

يفةبيهرلابلصلاتاعاسنمحيسملابرتقاامدنع
تاوطخمهنعدعتباف،ًاماينهذيمالتىأر،يناميسثجناتسب
نأبجياذكه.)٢٢:٤١اقول(»َّـىلَصَوِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَجَو«
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ىلعوثجنو،هللاابدرفننلانتالئاعوانباحصأنعانسفنألصفن
.هلانليجبتنعريبعتللانبكر

نأدارأ،اهتياهنىلعسلوبلوسرلاةمدختفرشأامدنع
كانهو،سسفأيفاهسّسأدقناكيتلاةسينكلاةداقعّدوي
.)٢٠:٣٦لامعأ(»َّـىلَصَوْمِهِعيَِمجَعَمِهْيَتَبْكُرَىلَعاَثَج«
مهئاسنعمبرلاذيمالتعّدو،ٍرهنئطاشىلع،ىرخأةرمو
»اَنْيَّـلَصَوِئِطاَّـشلٱَىلَعاَنِبَكُرَىلَعاَنْوَثَجَف«،مهدالوأو
الوذيمالتلاالوسلوبلوسرلادجيملو.)٢١:٥لامعأ(
ةالصللئطاشلاىلعدوجسلانمًاجرحلافطألاوءاسنلا
يذلاديدجلاناميإلاىنعمنوفرعيالنيذلاةراظنلامامأ
،نحنهلعفننأبجياماذهو.مهتالئاعوذيمالتلاهقنتعا
انكوأماعةالصعامتجايفانكءاوس،لجخريغبيلصنف
.اندحو

ةالصلاعضويفتسيلةيمهألانأىسنننأبجيالو
،هلملستسملاهللاعضاخلاانفقوميفلب)ًاعوكروأًافوقو(
َنوُعِضاَوَتُْملٱاَّـمَأَو،َنِيِربْكَتْسُْملٱُهللاٱُمِواَقُي«انمّلعيباتكلاو
َبُرْهَيَفَسيِلْبِإاوُمِواَق.ِِهللاوُعَضْخٱَف.ًةمْعِنْمِهيِطْعُيَف
.)٨-٤:٦بوقعي(»ْمُكْيَلِإَِبَرتْقَيَفِهللاٱَىلِإاوُِبَرتْقِا.ْمُكْنِم

ةليوطتارتفعوكرلانعسانلاضعبزجعيدقو
ةيدسجلاانتلاحفرعيهنألانهلإركشنمكو.ةيحصبابسأل
ريغ.دسجللرظنينألبقبلقلاىلإرظنيوهو،ةيحورلاو
نيملاع،نهذلاءافصوزيكرتلاىلعًاريثكاندعاسيعوكرلانأ
هنأىلعقلاخلابطاخناهيفاننألميظعزايتماةالصلانأ

رمألاةعاطىلإرثكأانهّجوياذهو.انلٌّبحمقيدص
.)٤:١٠بوقعي(»ْمُكَعَفْرَيَفِّـبَّـرلٱَماَّـدُقاوُعِضَّـتٱ«

هللاكبلقفشكا

هتمحرشرعدنعهللاابيحلاسنُألاأدبي

هتمحريف،هللاراتخابيلصلاىلعحيسملاتومينألبق
رشبلااياطخنعرّفكيلءيربلاهنباتومينأ،ةميظعلا
دقهللاناكو.هبسنُألاةايحىلإمهديعيل،اوّلضنيذلا
ًازمر(»ءاطغلاىلعنم«هنأميدقلادهعلابعشلنلعأ
ُعِمَتْجَأاَنَأَو«لاقف،هبعشبيقتلي)ةراّفكلاوةمعنلاوةمحرلل
:٢٥جورخ(»ءاَطِغْلٱَىلَعْنِم،َكَعَمُمَّـلَكَتَأَوَكاَنُهَكِب

لجأنمهمدكفسوانعحيسملاةرافكتَّـمتنآلاو.)٢٢
ٍةَقِثِبْمَّـدَقَتَنْلَف«.هللاابهبلصتنًاقيرطانلراصهتومبو،كلذ

يفًانْوَعًةَمْعِنَدِجَنَوًَةْمحَرَلاَنَنْيَكِلِةَمْعِّـنلٱِشْرَعَىلِإ ِ
.)٤:١٦نييناربع(»ِهِنيِح

ةمعنلاو،هقحتسنامانيطعيالهللانأينعتةمحرلاو
هللاعمةايحلاعورأامف،هقحتسنالامانيطعيهللانأينعت
!هتمعنوهتمحرلظيف

،ةفصاعحيرلكنم

،ةبعرمفواخملكنمو

،ةدكؤمةحاردجوت

.هللاةمعنشرعدنع

انحيسمبكسيكانه

،انسوؤرىلعحرفلانهد

يذلاناكملاىلحأامف

!انلحيسملامدهارتشا

،حاورألاعَّـمجتتكانه

حارفأبءاقدصألاىقالتيو

،تافاسملاتدعابتامهم

.تآةمعنلاشرعدنعءاقللاف

،نوعلانيبلاطعرسنلف

،نزحنوبَّـرجتنامدنع

.رشلادونجانمامأنممزهنتف

!؟هبنوذوليةمعنشرعنيملأتملاءايقتأللسيلأ

،روسنلاةحنجأىلععفترنكانه

،ناكملاونامزلابساسحإلاانمعيضيو
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،انحاورأببّحرتلءامسلالزانتتو

!اندجمجّوتيةمعنلاشرعنم

ثَّـولملاريمضلاعمشياعتيالهللاابيحلاسنُألا

ءامتنالادقفينلهنإ.هلكرمعلاهيدلاولًانبالفطلالظي
عيضيو،امهعملصاوتلادقفيامهاصعيامدنعنكلو.امهيلإ
!ةاسأمنماهلايو.امهبهسنُأحرف

نإف.يوامسلاانيبألتباثلاانؤامتناأدبييناثلاداليملابو
دالوأانرصدقنوكنانبولقيفناميإلابَّـلحدقحيسملاناك
عيضيئطخنامدنعنكلو.دبألاىلإىقبيءامتناوهو.هللا
امبعّتمتندوعنالف،هللاابسنألاةجهبوصالخلاحرفانم
تقوُرصقوألاطنإف.هللاىضروةكربلانمهبعّتمتنانك
مامتهاصقنببسبسيلكلذف،حرفلاعايضونايصعلا
.انرئامضءاقنمدعوانتعاطصقنببسبنكلو،انبهللا
!اندحوانتيلوئسماهنإ

سَّـندملاريمضلا

،سدقملاباتكلانعيندعبتةيطخلا«ناينبانحويلاق
َحورلاانُدحأنِزُحيامدنع.»ةيطخلانعيندعبيباتكلانكل
ةملكلكألةيهشلادقفيهنإف،ًادمعةيطخلاباكترابسدقلا
لاعفلايحلاناميإلابعّتمتيليقنٍريمضنمهلدبالو.هللا
َالٍناَميِإَنوُد«هنأل.ةملكلاسرديوهوةكربلاعقوتييذلا
ُهَّـنَأِبُنِمْؤُيِهللاٱَىلِإِيتْأَييِذَّـلٱَّـنَأُبَِجيُهَّـنَأل،ُهُؤاَضْرِإُنِكْمُي
.)١١:٦نيينارع(»ُهَنوُبُلْطَيَنيِذَّـلٱيِزاَُجيُهَّـنَأَو،ٌدوُجْوَم
نأل،انيفناميإلاةوقئفطيانتيطخىلعانرارصإنكل

ءانثأسدقلاحورلاتوصزييمتىلعاهتردقدقفتانرئامض
.سدقملاباتكللانتءارق

يقنلاريمضلا

ددجتتىتحانرئامضرهطننأبجيئطخنامدنع
ًافرتعمهللاهبلقايابخفشكينأنمؤملاىلعو.هللاابانتقالع
َوُهَفاَناَياَطَخِباَنْفََرتْعٱِنِإ«انحويلوسرلالاقامك،هاياطخب
»ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَرِّـهَطُيَواَناَياَطَخاَنلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأ
ُّسحأامدنعهللااهعفرأةالصكانهو.)١:٩انحوي١(
،ةمعنلاشرعمامأةيطخلكبفرتعأف،ياياطخويفعضب
ينإو،ديدجنمكيلإُتأطخأدقل،يهلإويبر«لوقأو
نممظعأكتمحرنكلو،يسفننيدأانأو،كلذلًادجنيزح

نأناميإلابينلعجاو،يبونذُرتساميركلامدلاب.ياياطخ
لَمتحايتلاةميظعلاكترافكبيمتحأ

ْ
.»يلجألاهمالآَت

،لامجإلابالليصفتلاباناياطخبانفارتعانوكينأبجيو
لكب«ةلمجلابانفارتعاو.ةلمجلاباناياطخبكترنملاننإف
انبولقلظفحيو،هللامامأراسكنالانمبرهنانلعجي»اناياطخ
امدنعف.اياطخلالكنمبلقلارهطيالاذهو.اهءايربك
كتيطخيّمستنأكيلع،امٍإطخبسدقلاحورلاكرّكذي
اذهلُقلب،ءاضيبةبذكهذهلُقتال.حوضوبواهمساب
راكفأهذهلقلب،ةظقيمالحأهذهلقتال.بذك
تلتقلقلب،عُّرستباهُتلقةملكيهلقتال.ةسجن
.ناسنإةعمس

سمتلتالف،برلاةرضحيفًافرتعمءيجتامدنعو
،كتيطخركذاقاحسناوعضاوتلكبنكل،ريذاعملاكسفنل
يههذهو،ةميظعلاهتمحربكفارتعاةالصهللابيجتسيف
ًائجالأطخلاهباكترادعبدوادءاجدقل.ةلضافتملاهللاةمعن
ًانيمأدوادناكو.)٥١:١زم(»َكِتفْأَرِةَرْثَكَبَسَح«برلل
كنأنلعتًاقداصبوتتامدنعو.هتبوتيفًاقداصهفارتعايف

عجرتكنأنلعتو،برلاقيرطيفسيلوكقيرطيفترس
حرفتسًاليصفتبرللفرتعتامدنعو.برلاقيرطىلإ
كريمضرَّـهطتيف،ةلمجلابكيلعةقّفدتملابرلامحارمب
ةعاجشلاكيدلدجتف،سودقلاهلإلابكتقالعديعتسو
ٌةَقِثُةَوْخِإلٱاَُّهيَأاَنَلْذِإَف«ةمعنلاشرعىلإًايلصممدقتتل
ٍبْلَقِبْمَّـدَقَتَنِل...َعوُسَيِمَدِب»ِساَدْقَألٱ«َىلِإِلوُخُّدلٱِب
يفٍقِداَص »ٍريِّـِرشٍريِمَضْنِماَنُبوُلُقًةَشوُشْرَم،ِناَميِإلٱِيِقَيِ
نمعبنيسادقألللوخدلااذهو.)٢٢و١٠:١٩نييناربع(

ينيقيلاناميإلاةجيتن،هللاٍفوشكمبلقورهاطريمض
.هللاابقيمعٍسنُأةقالعبعتمتينأردقييذلا

كاياطختايركذكقرافت،رهاطكبلقنأفرعتامدنعو
كمجاهيسو.كريمضءافصركعتوكّلذتتناكيتلاةيضاملا
يتلاتاباجإلابهبِواجف.تاماهتالاكلليكيوسيلبإ
رّهطيحيسملامدنإهللق.كلرفغامدنعاهبهللاكبواج
رفسيفنوروكذملانوسيدقلاكردأدقو.ةيطخلكنم
مهاياطخركذبسيلبإمهمجاهامدنعحيسملامدةوقايؤرلا
اوبلغ(ُهوُبَلَغْمُهَو«مهنعليقف،مهلهللااهرفغيتلاةيضاملا
ِةَمِلَكِبَولَمَْحلٱِمَدِب)ةوخإلاىلعيكتشملاناطيشلا
،رهاطلاريمضلاباوعتمتدقف.)١٢:١١ايؤر(»...ِْمِهتَداَهَش
.برطضيالريمضىلعلوصحلارساومّلعتامك
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ئطاخلاريكفتلاعمشياعتيالهللاابيحلاسنُألا

يفنمؤملاةبغرصقنءارونماكببسًامودكانه
يفةبغرلاعّيضتيتلاةيطخلاوه،هللاةملكنبلبيذّغتلا
ماعطلاناكامهمهتيهشهدقفُتفىمحلاهبيصتنمك،ماعطلا
يتلااياطخلاضعبنمسرطبلوسرلاانرذحيو.ًايهش
لوقيو)٢:٢سرطب١(هلاةملكنبليهتشننأنعانلطعت
هللاابهيفدرفننيذلاتقولالضفباياطخلاهذهنموجنناننإ
انراكفأّريغتتف،ةيحورلاةيهشلالطعيامحرطنف،ةالصلايف
طٱَف«.»ةبوت«هوعدناماذهو،اياطخلاةهجنم

ْ
َّـلُكاوُحَر

حلٱَوَءاَيِّـرلٱَوٍرْكَمَّـلُكَوٍثْبُخ
ْ

طَأَكَو،ٍةَّـمَذَمَّـلُكَوَدَس
ْ

ٍلاَف
لٱَنَبَّـللٱاوُهَتْشٱَنآلٱَنيِدوُلْوَم

ْ
لٱَّـِيلْقَع

ْ
لٱَميِدَع

ْ
اوُمْنَتْيَكِلِّـشِغ

.)٢و٢:١سرطب١(»ِهِب

هذهنمانصّلختاذإالإهللاةملكيهتشننأنكميالو
:اهلمأتنلف.ةيهشلاعّيضييذلايحورلاضرملايهف،اياطخلا

يذؤُتيتلاريرشلاكولسلالاكشألكوهو:ثبخلا·
.مهنمًاماقتناومهلًاضغب،نيرَخآلا
لاقتعالاركسعميفةحربمًامالآموُبْنِتيّرُكتلّمحت·

تاذيفاهتخأةافوغلابنزحبتأرو،زتِوشُأيفيزانلا
تثدحتدقو.اهلنوعلاميدقتنعةزجاعيهوركسعملا
تلاقو،مهلاهنارفغنعوسارحلاةظالغنعدعباميف
ةقيرطراتختنأةدارإللنكميو،يدارإلمعنارفغلا«
تظفتحااذإف.»بلقلارعاشمنعرظنلاّضغباهفّرصت
مدعنإف،كيلإءاسأصخشوحننارفغمدعبكبلقيف
،يحورلاكّومنقنخيولطعيسهنكلو،هيذؤيالكنارفغ
اهتقوو.هلرفغتىتحصخشلااذهمامأًادَّـيقمنوكتسو
اناياطخانلرفغا«حيسملاانمّلعمكيلصتنأنكميطقف
.)١١:٤اقول(»انيلإبنذينملكلرفغنًاضيأنحناننأل
نملرفغاف،نارفغمدعوًاثبخكبلقيفَتظحالنإف
.ءايرريغبمهلهللاةبحمنعّربعتنأردقتف،كيلإاوءاسأ
فرتعنالف،ةيقطنمتارربمبانتاطقسةيطغتوهو:ركملا·

.ةنامألانمةيلاخعادخةايحشيعنف،اناياطخب
يطعنل،ةّربكتمةبذاكةقيرطبانسفنأميدقتوهو:ءايرلا·

لضفأبسانلاانفرعيف،ةقيقحلانملضفأةروصنيرخآلا
.عقاولايفنحنامم
حرفننأنملدب،قيضبنيرخآلاحاجنلرظنلا:دسحلا·

.ريخنممهيدلاملكىلعلصحننأنيّنمتم،مهعم
لكىلإعامتسالاو،نيرخآلايذؤييذلامالكلا:ةَّـمذملا·

بنذلابانروعشفيفختلٍةلواحميف،انريغةعمسرّمديام
.نورخآلائطخيامكئطخننحنو

بغرنانكنإاهحرطننأبجييتلااياطخلايههذه
دحأنمٍعيجشتىلإةجاحنود،هللاةملكبعتمتلايف
انسفنأدجنفرهاطركفانلنوكينأيفكي.ةملكلالكأنل
.)٢:٢سرطب١(هللامالكلنيعئاج

ةينانألاعمشياعتيالهللاابيحلاسنُألا

يفنابايلايفًةلَسرملمعتةديسنمةلاسرتيّقلت
نيبلمعلالقحوه،سانلامظعمهيلإلصياللقح

ثدحاذام«لوقت،ةينابايلاةلودلالاجررابكونييسامولبدلا
..؟مويلكبيلصلالمحوسفنلاراكنإنعيباتكلاميلعتلل
تهبتناف،ةيحيسملاةايحلانعثحتتةريثكًابتكُتعجاردقل
اهلعفا«ةقيرطبةايحلانيسحتنعاهميلعتواهتاراشإىلإ
اهتعلاطيتلاةيحورلابتكلاركذأتلزالينكلو.»كسفنب
،تاذلاراكنإنعثدحتتاهلكو،حيسملابيتفرعمءدبيف
حيسملايفتوبثلاو،ةيقنلاةايحلاو،مويلكبيلصلالمحو
نمميلاعتلاهذهتفتخاله.انيفايحينأهلحامسلاو
اماذهامبر..؟ينظيفةئطخمانألهمأ،ًايجيردتاندنع
رحلاملاعلاوبرغلايفلوقيبتكينيصدئاقهحضوأ
،ماقملاحيسملاةوقةركفبنوقلعتينييحيسملاىرأًامومع
حاجنلاءارونوعسيو،حيسملابةقالعلاهذهنوديريمهو
نوكرتشينيذلامهنوليلقو.رصتنملاحيسملانمراهدزالاو
ةيويسألادالبلايففلتخيلاحلانأريغ.همالآيفحيسملاعم
،همالآيفحيسملاعمكارتشالانولبقيمهف،ةدَهطضملاو
.»ءازجوزايتمامظعأكلذيفنوريو

،ِهِتَماَيِقَةَّـوُقَو،)حيسملا(ُهَفِرْعَأل«سلوبلوسرلالاق
ِةَماَيِقَىلِإُغُلْبَأِّـيلَعَل،ِهِتْوَمِبًاهِّـبَشَتُم،ِهِمَالآَةَكَِرشَو
هذهسوماعيبنلاحضويو.)١١و٣:١٠يبلف(»ِتاَوْمَألٱ
»؟اَدَعاَوَتَيَْملْنِإًاعَمِناَنْثٱُريِسَيْلَه«هلوقيفةركفلا
،حيسملاةمايقةوقيفكلسننأاندرأنإف.)٣:٣سوماع(

ىنعموهامف.همالآيفهعمكرتشننألبقننأًالوأبجي
؟»همالآةكرش«

...ُقُفْرَتَوىَّـنَأَتَتُةَّـبَحَْملٱ«ةبحملانأسلوبلوسرلابتك
ىتلاةبحملايهو.)٥و١٣:٤وك١(»اَهِسْفَنِلاَمُبُلْطَتَالَو
،ةبحملانميلاخلاانملاعىلإءاجامدنعحيسملايفاهارن
،هراكفأوهلامعأوهتاملكيفةسوملمةقيرطباهرهظأيتلاو
مَدخُيلالءاجدقف،بآلاةدارإلمعللماكلاهعوضخيفو
:١٠سقرم(نيريثكنعًةيدفهسفنلذبيلو،مِدخيللب
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ةميظعلاهتوقمدختسيملهبلصىلإهداليمذنمو.)45
»هسفنلذب«ةنس٣٣ةدملو.هسفنةمدخلقَلطملاهلامكو
َوُهَو«بيلصلاهجاوامدنعو.ريغلاحلاصل)٣:١٦انحوي(
ملاَع ،ِبآلٱَىلِإَِملاَعْلٱاَذٰهْنِمَلِقَتْنَيِلْتَءاَجْدَقُهَتَعاَسَّـنَأٌِ
يفَنيِذَّـلٱُهَتَّـصاَخَّـبَحَأْدَقَناَكْذِإ َىلِإْمُهَّـبحَأِ،َملاَعْلٱِ
.»ىهتنملاىلإ«ًالعفهتبحمتناك.)١٣:١انحوي(»ىَهَتْنُْملٱ

نأبجيحيسملابةقيمعةقالعانلنوكتنأاندرأاذإف
:انسفنألأسن

يتعفنمليلهللااهحنميتلاتازايتمالامدختسأله
ةبحميفاهلذبأويسفنعضأنأدعتسمانألهوأ،ةيصخشلا
؟بعاتمنماذهينفّلكامهم،نيرخآلاةمدخلةيقيقح

نأنظنو،ًالوأانسوفنعضننحنوانلجختهللاةبحمنإ
نإيحولاانللوقيو.ةليضفةيصخشلاانقوقحبمامتهالا
َنوُنوُكَيَساَّـنلٱَّـنَأل«مايألاهذهمنصوهتاذللدُّبعتلا
٢(»ِهللاٍةَّـبََحمَنوُدِتاَّـذَّـللَنيِّـبُِحم...ْمِهِسُفْنَألَنيِّـبُِحم
قيرطلانإنيرسفملادحألاقدقو.)٤و٣:٢سواثوميت
.ةحيرجلاتاذلاةبحمءامدببَّـضخميحورلالامجلاةعفرىلإ
ناسنإلازيكرتنمةعبانلوقلاوأركفلاوألمعلابةيطخلاف
يهو.»يسفنليقوقح«بلطيهةينانألانأل،هتاذىلع
.تايقالخأاللاوأتايقالخألاةرئاديفتناكءاوسةريطخ
يفرهظتامك،نيرخآلالالغتساوةقرسلايفرهظتةينانألاف
كشالو.انريغللقألانكامألاكرتولوألاناكملاانلالتحا
،ةيسنكلكاشمويعامتجارتوتلكببسيهةينانألانأ
.يتدارإ.يتبغر.يقيرط.يلام.يتقولوقيناسنإلاف
بجيةينانأوهنيرخآللهللاةبحمرهظُيالاملكنأٌحضاوو
.اهنعبوتننأ

يوامسلاروظنملا

نأيههتينانأناسنإللفشكتيتلاةديحولاةقيرطلاو
.ةيهلإلارظنلاةهجُونمو،يوامسلاروظنملانمهسفنلرظني
ْنِماوُئِلَتْمَتْنَأْمُكِلْجَألَنيِبِلاَطَو«سلوبلوسرلالاق
يف،)هرظنةهجُويف(ِهِتَئيِشَمِةَفِرْعَم ٍمْهَفَوٍةَمْكِحِّـلُكِ
رينينأهللانمبلطنامدنعف.)١:٩يسولوك(»ٍّيِحوُر
انتايحفورظكاردإيفأدبنهرظنةهجوفرعنلانرئاصب
اهيلإانرظنولاهلانكاردإنعفلتخي،ًاميلسًاكاردإةيصخشلا
.هللااهاريامكرومألاىرنانهو.طقفةيناسنإلاانتهجونم

ةريبكةيلئاعةلكشمىلإترظنةيقتةقيدصانلتناك
ىلعًاحابصةيناثلايفتظقيتسادقف،ةيهلإلارظنلاةهجونم

قوسيناكنمنيفرعتله«اهلأسيةطرشلجرتوص
رمتؤمنمنادئاعلايادلو«تباجأف»؟ةليللاكترايس
قئاسلاماندقلكلةنزحمرابخأيدنع«لاقف.»ينيد
.»ةريطخيناثلاةلاحو،تامف،ةرجشبةرايسلاتمدطصاف
ىلإتخرصو،ءيسلاربخلاعمستيهواهلخاداهبلقتامو
اذهلثميفلعفتنأٌّمأردقتاذام«يوامسلااهيبأ
ةقيرطبركفتويلصتفيكتمّلعتدقتناكو.»؟فقوملا
يفاوُرُكْشٱ«ةيآلاتركذتف،ةيباتك يكينولاست١(»ٍءَْيشِّـلُكِ
نآلاركشلانأملعتكنكلو«برللتلاقف.)٥:١٨
عيطأسينكلو.غرافهنإ.جلثلاكدرابيبلقنإ.ليحتسم
نوكيالكركشأامدنعىتح،ةزجعميبلقيفِرجَأف،كرمأ

اذهب.»ركشلابرعشأالو،ةنيزحةعاساهنإ.ًابذككلذ
.ةالصلايفتأدبواهناميإتسرام

ناك»برايكصخشىلعكركشأ«هللاتلاقامدنعو
اهركشترركامدنعنكلو.ًاغرافوًادرابلازيالاهبلق
ةحارلاباهألمو،ةزجعملااهلخادسدقلاحورلاىرجأ
اهناميإليزعملاحورلاباجتسادقل.نييقيقحلاركشلاو
اهلهللاةبحماهلدكأو،ءادوسلاتاعاسلاكلتيفاهتعاطو
،اهينيعءلمعومدلاتناكحابصلاقرشأامدنعو.اهتلئاعلو
سفنلاناذّذلينيذللاهمالسوهللاةيزعتربتختتناكاهنكلو
يتلاهللاةمعنلةيحةداهشهذهتناكو.)٩٤:١٩رومزم(
هللاةبحمناضحأيفتمتراًادجةنيزحةديسلتلضافت
لكرمغيلقعلكقوفييذلاهللامالستربتخاف،ةيلزألا
نمنيبرمألافلتخيةبرجتلاةعاسيفهنأتنهربو،اهنايك
ةهجونماهارينموةيهلإلارظنلاةهجونمةبرجتلاىري
.ةيصخشلاهرظن

نيبةقيمعلاةقالعلافشتكتهللاابسنُألاربتختامدنعو
نأردقتكبلقناميإلاركشألميامدنعف.ناميإلاوركشلا
نم،ةئيسوأةّريخكلترهظءاوس،ةفلتخملاكفورظىرت
ًاعملمعتءايشألالكنأكلنلعتيتلا،هللارظنةهجو
ةيآلاهذهتسيلو.)٨:٢٨ةيمور(هللانوبحينيذللريخلل
هقّقحيف،دعولابكسمتينملشاعُمعقاواهنكل،ًاغرافًاراعش

اذهكرمغيامدنعهللاركشتنأكيلعو.هلهللا
يفرِمتساو.هبّسحتالامدنعهركشتامك،ساسحإلا
ٌتقودجويالو.يقيقحلاكروعشركشلاحبصيىتحهركش
.ركشلانعهيفعنتمتةايحلايف
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قرشلادالبىدحإيفليجنإللمداخنمةلاسرتيقلت
ىلعبرلاركشأنأَّـيلعبجيوردقأ«هيفلاقطسوألا
.»ةيصخشلايتحارساسأىلعسيلو،هتافصوهتاذساسأ
يتلاةدارإلاىلعدمتعيٌرمأهللاركشنإ:وهببسلاو
بلقلارعاشمةرارحةجردنعةّلقتسمهللاركشت
انهوجوعملتسفهركشننأانتدارإبانرتخانإف.ةفطاعلاو
تناكامهم،ريغتتالهتبحمنأةمئادلاانتقثولماكلاهمالسب
.انفورظ

رومألاىرنامدنعو.ءيشلكىلعهركشننأهللاانرمأي
ققحتيو.تاذلاءاثرنمصّلختنةيهلإلارظنلاةهجونم
امدنعف!ىفشتسميفوأٍةسينكيفتنكءاوسكعماذه
رّمذتلايفهسفنىلعيوطنملابلقلاأدبيةايحلاعباوزروثت
.ركشلاعفرينأهللايفرصحنملابلقلاردقيامنيب،نزحلاو

My:هباتكيفزربمشتدلاوزوألاق Uttermost For His
Highestطقسي«هدنعامىمسأليدنعامىصقأ

قعلنهللاباتعأدنعسلجنف،ملأةردابلوأدنعانمظعم
ديزنانتيزعتلنونمؤملاءيجيامدنعو.انتاوذليثرنوانحارج
ةبوقثملابيبحلاهنبادييفانئيجيهتبحميفهللانكلو.ًءاكب
نإو.ضهناومُق.يعمقمعأةقالعىلإلُخدا:لوقيو
ًابحرمف،كتايحيفهللادصقققحيبلقلاراسكناناك
.»!بلقلاراسكناب

نأانيلعف،تاذلابحنملماكريرحتبهللاانءاجدقل
ريرحتلاءيجيالو.وههرظنةهجونمةايحلارومأىرن
انبذتجتامدنعف!توملابلب،ميلعتلابالوحالصإلاب
قحلابحرفنليقيقحلاناميإلااننيعيةيضرألاةايحلاتامامتها
ٌةَِرتَتْسُمْمُكُتاَيَحَوْمُّتُمْدَقْمُكَّـنَأل«انلهللاهنلعييذلايلزألا
يفِحيِسَْملٱَعَم يه»ةرتتسملا«ةايحلاو.)٣:٣يسولوك(»ِهللاٱِ
)٤-٦:٢ةيمور(هتمايقوهنفدوحيسملاتومتربتخايتلا
ةايحللةديدجٍةرظنبعّتمتتلضرأللهاجتالانعتلصفناف
ايحيأدبو،ةميدقلاهتعيبطنعنمؤملاتامدقل.اهلك
لعجييذلا،يهلإلاصالخلاوهاذهو،ةديدجةقيلخك
:لوقينمؤملا

،موقأحيسملايفوُّتمحيسملايف

.يئادعألكىلعًارصتنم

،تايوامسلايفيتناكمتذخأحيسملايف

!ميحجلاىلعةرصنلابءامسلاتحرفو

ىلعكتايحريغتتس،تبِلُصحيسملاعمكنأتكردأنإف
،حيسملاىلعزيكرتلاىلإتاذلاىلعزيكرتلانمضرألا
هعمةقيمعةقالعكلنوكتو،روحملاوهحيسملانوكيف
.راصتنابةايحلابعاصمةهجاومىلعكنواعت

ةيضرألايتلكشم

يفةزّكرمضرألاىلعيتايحلهلاؤسلاانهجاوينآلاو
؟يتاذىلعوأ،هللا

لكهركتوبضغتتاذلايفةزكرمتملاةايحلانأٌحضاو
ةيطخلاساسأاهنإ.اهتاَّـرسموأاهنمأددهتةلاحلكوناسنإ
.ميحجلااهردصمو،ةيهاركلابلقو

ًاصالخإًةصِلُْخمةالصيلصتةديسةليلتاذُتعمس
ينعفراو،كتبحميعارذبينطِحَأ،عوسييبر«لوقتًاميظع
ايحينألبانأايحأنأديرأال.كعمينتِمَأو،بيلصلاىلع
نأملعتتناكدقل.اهتالصنمُترَّـثأتمكو.»َّـيفحيسملا
،هتمايقوهتوملضفب،تايوامسلايفاهنكسأدقحيسملا
تناكف،ملاعلايفلازيالاهدسجنأكردتتناكاهنكلو
انهينانألااهدسجتابلطىلعرصتنتلهللانمًالحبلطت
ربكأٍسنُأةقالعلةيوقلااهتبغرينعياذهو،ضرألاىلع
هذهبلطساسأانلسلوبلوسرلامَّـدقو.هللاعمقمعأو
ِدَسَْجلٱَلاَمْعَأَنوُتيِمُتِحوُّرلٱِبْمُتْنُكْنِإ«هلوقيفةديسلا
يفئراقلادجينأوجرأو.)٨:١٣ةيمور(»َنْوَيْحَتَسَف
لوسرلاتاملكىنعمقمعكرديلًانوعةيلاتلايتاظحالم
:انتايحيفهلوقققحتيفيكو،سلوب

»نويحتسفدسجلالامعأنوتيمتحورلابمتنكنإ«

نأبجيفدسجلالامعأنمصّلختأنأُتدرأنإ.١
.هللاعمةلماكةيباجيإبنواعتأ

ىلعرصتنألهجاتحأاملكيلسدقلاحورلارّبدي.٢
بجيينأٌحيحص.دسجلاتابغرعمةقفاوتملاةينانألا
يسفنبينكلو،ةيباجيإبًايّلصمحورلاعمنواعتأنأ
سدقلاحورلاف،َّـيفدسجلالامعأتيمُأنأٌزجاع
.َّـيفكلذلعفينأردقييذلاوههدحو

،عراضملاةغيصيفةبوتكم)٨:١٣ةيمور(ةيآلاهذه.٣
يباجيإلاينواعتسرامأنأبجيينأينعياذهو
مثةدحاوةرمنوكيالاذهو،رارمتساب،ةالصلاب
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اهسأرةينانألاةيطختعفرامثيحف.ًايضامحبصت
لماعلاسدقلاحورلاعمًاروفنواعتأنأبجيحيبقلا
.دسجلالامعأتيمُتيتلاهتوقىلعدمتعأف،َّـيف
مويلكًامئادًارمتسمَّـيفناميإلالمعنوكياذكهو
.ةعاسلكو

ثيحةمكحمةعاقيفاننألَّـيختنل،ةقيقحلاهذهكردنلو
كشويو،لتقلاةمهتهيلعتتبثيذلاةلتقلادحأمكاُحي

،ةعاقلاتمصلادوسيو.ةنادإلامكحنلعينأيضاقلا
لجرلااذهىلعلتقلاةمهتتتبث«لوقيليضاقلافقيو
يضاقلالمعيهتنيانهو.»مادعإلامكحهيلعردصو
ولو.لجرلالتقيلًاسدسمذخأينلوهو،مكحلانالعإب
ةطلسللمكحلامّلسييضاقلانكل.ًالتاقراصللعف
.ذيفنتللةيذيفنتلا

تحتنوعيبمنويدسجاننأفرتعنسايقلاسفنىلعو
.انيفدسجلالامعألكىلعمادعإلامكحنلعنو،ةيطخلا
نكلو.انلةيذيفنتةطلسالف،مكحلاذفنننأردقنالاننكلو
لامعأانيفتيمُيلًةيذيفنتًةطلسسدقلاحورلاماقأهللا
انيفلمعينأسدقلاحورللةصرفلاحيتنامدنعو.دسجلا
يفةزكرمتملاةرّرحتملاةايحلاربتخنةرمتسموةمظتنمةروصب
:ًالئاقتيّلصمكو.حيسملا

،بيلصلاىلعينعفرا،براي

،تاذلايفةزكرمتملاةايحلاَّـيفتِمَأو

.َّـيفحيسملاايحينألب،انأايحأنأديرأالف

وههللاةملكبانتيذغتفدهنأةلهولوألنظندقو
ناكاذاملف..!الك.يحورلاعبشلابءافتكالاىلإانلوصو
اهوضرعيلله؟نالمحلالضفأنونّمسيليئارسإينبةنهك
ذنمف،حبذملاىلعحئابذاهومدقيللب!الك؟ةقباسميف
.تومللاهنوّدعُياوناكاهدلوم

مامأاومنريلنوبردتيمهنأنينمؤملاضعبنظيدقو
مث،اوشتنيلمينرتلانوبحينيذلاةسينكلاءاضعأنمةعومجم
عضنلانزّهجيحيسملانأيهةقيقحلاو.نيمنرمللنوقفصي
ةَّـيضرمةسدقمةيحةحيبذسيركتلاحبذمىلعانداسجأ
نعتومننأبجيةيححئابذريصننألبقو!هللادنع
ءاضرإو،تاذلاىلعزيكرتلاو،تاذلابءافتكالاو،تاذلاءاثر
هنأملأبسلوبلوسرلاركذدقو.تاذلانععافدلاو،تاذلا

ةسينكبمتهيٌدحأكانهنكيمل،سواثوميتووههادعاميف
عوسيلوهامال،مهسفنألوهامنوبلطيعيمجلاذإ،يبليف
نومتهينيذلانويحيسملامهنيأف.)٢:٢١يبليف(حيسملا
نيذلاىسننو،انتيهافروانتحاربمتهناننإ؟نيدَهطضملاب

َسنتال.طقفاننوبحينيذلابحنو،انمامتهاىلإنوجاتحي
وهامبمتهتاليتلاو،ةانألاةليوطلايههللاةبحمنأ
غَرفُينأبجيعذاللالخلابءيلملابوكلانأامكو.اهسفنل
تومتنأبجياذكه،ولحلالاقتربلاريصعبهألمننألبق
.ةولحلاهللاةبحمنمئلتمننألبقانيفةينانألاتاذلاةايح
حورلالمعنمامهنيتمدخلانيتاهنألهللاركشنمكو
انألميو،ايفدسجلالامعأتيمُينأهنمبلطنلف.سدقلا
يفْتَبَكَسْنٱِدَقِهللاٱَةَّـبََحمَّـنَأل«ةضايفلاهللاةبحمب اَنِبوُلُقِ
.)٥:٥ةيمور(»اَنَلىَطْعُْملٱِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِب

تقوكمامأناعمللايفقئاقحلاهذهأدبتامدنعو
سدقملاباتكلاقئاقحسدقلاحورلاحتفيس،كتالص

ًاباسحيطعينأنمؤملكىلعو..كينيعمامأةشعنملا
انتقالعلطعيءيشانيفدجويالىتح،هللامامأهسفننع
.هب

ينعيالسدقملاباتكلايفتوملا:ةماهةظوحلم
لاصفناوهيدسجلاتوملاف،ًالاصفناينعيلب»ًاضارقنا«
نعحورلالاصفناوهيدبألاتوملاو،دسجلانعحورلا
دسجلالامعأنعلاصفنالايهةيحورلاةتامإلاو.هللا
ةوقبانيفثدحياماذهو.ةئطاخلاكولسلاطامنأوةينانأل
.سدقلاحورلا

يحورلاصحفللرابتخا

،اهبفرتعأملاياطخنعزواجتأله،هللارضحميفانأو.١
؟اهنعبُتأملو

:يفةلكشمَّـيدلله.٢
ينأ؟مهيلإليمأالنيذلاةبحممدع؟نارفغلامدع

ةروــصيفمــهــمـاـمأرــهــظألسـاـنــلاعدــخأ
وأءايشأنميريغدنعوهاميهتشأ؟لضفأ
.١؟ريغلاداقتناورُّمذتلا؟بهاومنم
؟ًارهاطًاريمضيلنأليحلاناميإلاةايحايحأله

اللهمأ،حيسملايفةزكرمتمضرألاىلعيتايحله.٢
؟يتاذىلعًازكرمتمتلز
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اذهلوأيفةدراولاةالصللعوجرلاىلإجاتحتامبر
.كدعاستللصفلا

،برلاعمريسنامدنع

،هتملكرونيف

!انقيرطهرونءيضيس

،هيفنحنوانيفتبثيةحلاصلاهتدارإلمعنامدنعو

.هنوعيطيوهيفنوقثينملكيفو

،لالظانتايحدوستنل

،مويغانءامسدِّـوستنلو

.ًاعيمجاهددبتهاضرةماستبانأل

عومدالونينأال،فواخمالوَّـكشال

.هعيطنوهيفقثنانمدامانعمبرلاىقبي

،هتبحمحارفأنهربننأردقننلو

هحنمييذلاريخلانأل.هحبذمىلعلكلاعضنىتح
،هيطعييذلاحرفلاو

.هيفقثيوهعيطينملامه

،ةولحلاةقالعلاهبانلنوكتف

،هيمدقدنعسلجنف

.قيرطلايفهراوجىلإريسنوأ

،بهذنانلسريثيحو،هذفننهلوقيام

.هعيطنوهيفقثنلب،فاخننل

هللاابدارفنالا:عبارلالصفلا

هللاابدارفنالا

همويتايدحتلباقينأردقيهنأهئايربكيفناسنإلانظي
دارفنالانماهُّدمتسييتلابرلاةوقىلعدامتعالانودب
َّـرسدوادانلحضوأدقو.ةالصلاوةملكلاةءارقيفهللااب
يفةرمثموةحجانةايحلالعجتيتلاةوقلاهذهىلعلوصحلا
»جهلي«اهيفو،هتّرسمبرلاةعيرشيفيذلانمؤمللهفصو
يتلا،ةيراجلاهايملاىلعةرمثملاةرجشلاكنوكيف،ًاليلوًاراهن
.)٣و١:٢رومزم(لبذيالاهقروو،هناوأيفاهرمثيطعت
ةملكنمدحاوحاحصأةءارق«نأددجلانينمؤمللدكؤأو
دواعوهللاةملكأرقا.»ديعبىلإناطيشلادرطتًايمويهللا
يف»جهلي«ةملكو.ةيآدعبةيآاهيفجهلتواهلمأتتف،اهتءارق
علبييذلارتجملاناويحلاك»رتجي«ًاضيأينعتيربعلالصألا
.هبًاعتمتسمهرتجيوهجرختسيليخرتسيمث،هماعط

،هرمعنمنيعبسلايفحيسمللهبلقحتفًالجرفرعأ
بهذينكيملو،سدقملاباتكلابةفرعمليلقناكو
لبقنأامنكلو.مُّلعتلايفةبغرهلتناكالو،سئانكل
ةفرعمةبحميفوةمعنلايفومنينأدارأىتححيسملا
أرقدقناكرمعلانمنينامثلاوةثلاثلاغلبامدنعو.حيسملا
امهمو.ةرم١٣فالغلاىلإفالغلانمسدقملاباتكلا
باتكلاأرقتنأردقتكنإفكميلعتةجردوأكرمعناك
.مويلك

،يقنبلقو،حوتفمسدقمباتككدنعناكنإو
ْنَعْفِشْكٱ«دواديبنلاةالصو،هللاةدجاسةرسكنمحورو
نوكت)١١٩:١٨رومزم(»َكِتَعيَِرشْنِمَبِئاَجَعىَرَأَفَّـيَنْيَع
.هللاابًادرفنمعتممتقوءاضقلًادعتسم

هيفعمسن،راوحتقووههللاابدارفنالانأانركذدقلو
مث،سدقملاهباتكيفجهلنولمأتننحنوانملكيوهوهللا
نيمدختسم،ةالصلابهمّلكنوهيلعَّـدرننأانموهرظتني
ةملكلاحبصتف،هللاةملكيفاهانأرقيتلاتارابعلاتاذ
عقاونمًاءزجنوكيفهانمّلعتامقّبطنمث،انركفنمًاءزج
.انتايح

دقل..؟هباتكأرقأانأوهللاينمّلكيفيكلأستدقو
،رثكأديفتسأهأرقأاملوحةلئسأُترثأاملكينأتدجو
.لبقنميرطاخبلوجيناكةلئسألاهذهضعبنأعم
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كلذلو،هللاعمثدحتأانأويندشرتيتلئسأنأتدجوو
يتلا،ةلئسألاةراثإلوحهتربتخااميفينكراشتنأكوعدأ
كبلاطياهضعبو،ةعاطلاىلعكُّضحياهضعبدجتس
،راطخأنمكرّذحياهضعبو،كسفنلهأرقتامصيصختب
ططخكلحّضوياهضعبو،ركشلاوحيبستللكعفدياهضعبو
.هيلعرصتنتفيكمهفتفكّودعسيلبإ

ةعاطلاىلعّضحلا

بساحننأو،هلعفنامعًاباسحهللايطعننأبجي
هباتكةملكلبيجتسنف،هتوصليغصننحنوانسفنأ
.ةعاطلاب

:هللاةدارإلاميلستبّلطتيهللاابيحلاسنُألا

لأسا،هللاابكئالتخاتقوًاحاحصأوأةيآتأرقاملك
:كسفن

:ةيآلاهذهيفدجأله

؟هعيطأًارمأ·
؟اهاشاحتأةيطخ·
؟هعبَّـتأًاحلاصًالاثم·
؟هيقَّـتأًائيسًالاثم·

يفتكتالف،هللاعمراوحةقالعىلإكدوقتةلئسألاهذهو
كبلاطتةلئسألانأل،اهتأرقيتلاقئاقحلايفريكفتلادرجمب
سدقلاحورلانأَسنتالو.تأرقامعهللاباسحميدقتب
هتوقىلعدمتعتتنكنإف،ةءارقلاءانثأكقيفروه
.كبلقىلإكلقعنمهللاةملكلقنهنأفشتكتس

دضةروثورمتسمنايصعوحنيرجيانلوحنمملاعلا
نوكننأبجيةبوتللهوعدننأديرنانكنإف،هللارماوأ
هللاةوقعبانمحتفنةعاطلاباننأل،بلقلالكبهللانيعيطم
نمًاسابتقاكيلإو.جاتحملاملاعلاىلإانلالخنمضيفتل
هدنعامىمسأليدنعامىصقأ:زربمشتدلاوزوأتاملك

My Uttermost for His Highest

ًارمأكمامأحتفي،كلهنلعياميفهللاتعطَأنإ«
كلدكؤأينكلو،دعباميفاذهمهفأسلوقتدق.ًاديدج

لب،ةساردلانمرينتستالتنأف،نآلاهمهفتنأنكميكنأ

ءامسلاىوككلحتفتاهيدبتةعاطلقأنإ!ةعاطلانم
كلنلعينلهللانكلو.ًاروفةيهلإلاقئاقحلاقمعأمهفتف
نآلاهفرعتيذلاقحلاعيطتىتحهسفننعقحلانمديزملا
.»هنع

سلراشتامه(ةدحاوةفرغيفليللانايقتنالجرىضق
دعبروليتظقيتساو.)TaylorروليتنوسدهوStuddّدتس
امعهلأسف،سدقملاهباتكأرقيلةعمشءاضأدقوهاريلّدتس
:باجأف،لعفي

ْنِإ«يلبرلاتاملكىلعليللافصتنميفتظقيتسا«
تلأسف)١٤:١٥انحوي(»َياَياَصَواوُظَفْحٱَفيِنَنوُّبُِحتْمُتْنُك
تذخأو؟يتعاطبهللايتبحمنعتَّـربعدقتنكنإيسفن
،ةعبرألاليجانألاأرقأليللاةيقبتيضقوسدقملايباتك
ُتدجوامثيحو.حيسملانمةيصوورمألكنعشتفأ
ةمالعهيلعتعضو،هتعاطنمهللاةمعنبُتنّكمتًارمأ
ًانايصعتدجوامثيحو!ايوللههراوجىلإتبتكو)حص(
ًارداقنوكألعيطأنأتدهعتهللاةمعنبو،يتيطخبتفرتعا
.»هبحأينإحيسملللوقأنأ

تملعتكنأدجتسهتملكرونيفهللاعمريستامدنع
.هعيطتنأوهيفقثتنأ

كسفنلهأرقتامصيصخت

لأساهللاابكدارفناءانثأسدقملاباتكلاأرقتامدنع
:كسفن

:ةيآلاهذهيفدجأله·
؟هبهبلاطأهللانمًادعو·
؟هلهبتنأًاريذحت·

بلاطننأبجييتلاةيهلإلاديعاوملابٌرماعباتكلانإ
انبلاطاذإف.اهيلإهبتنننأبجيتاريذحتهبنأامك.اهب
،ناميإلاةايحيفنوكنال،تاريذحتلاةعاطنودديعاوملاب
.قافنلاوءايرلاةايحيفلب

هللانمبلطاوديعاوملانعشتفباتكلاأرقتامدنع
،هجاتحتاملكيفحيسملاةمعنكيفكتف،كلاهصصخينأ
كرابتخاديعاوملاحبصتو،ةعاطللربكأةوقكيطعتو
كناميإىوقتيف،كلةيداعلاةيمويلاةايحلاقئاقحو،يصخشلا
.)١٠:١٧ةيمور(هللاةملكبربخلاو،ربخلابناميإلانأل،رثكأ
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ةباجإلاتسيل..؟ناميإلاضيقنوهامَتلأسله
لَّـيختنلنكلو.كشلاوههضيقننإلئاقلوقيدقف..ةلهس
مهضيقنو.عضاوتلاو،لاكتالاو،ناميإلا:ةمومعءانبأةثالث
حيسملاىلعلكتينمؤملاف.ءايربكلاو،لالقتسالاو،كشلا
أرقيامدنعو،هسفنلهبمايقلانعوهزجعيامبهلموقيل
لوقلثم،هلهللااهصصخييتلاديعاوملادجيسباتكلا
.)١٥:٥انحوي(»ًائْيَشاوُلَعْفَتْنَأَنوُرِدْقَتَالِينوُدِب«حيسملا
عنتقينأبجيًائيشهلالخنملمعيسهللانأقثينألبقف
.عضاوتيف،هسفنلهلعفينأردقينلهنأ

نأردقيهنأنظييذلا،يلالقتسالاوهفنمؤملاريغامأ
نأفسؤملانمو.هللانوعريبكىلإةجاحنودريثكلالعفي
صالخيفحيسملاىلعنودمتعيالنييالممويلاكانه
النيذلانييحيسملانييالمكانهنأامك،مهسوفن
.ةيناميإلامهتايحاويحلمهيفحيسملاىنكسىلعنودمتعي
.هللاركفلدعبعضختملبولقنمةيحورءايربكهذهو

عضاوتلانإو،ناميإلاسكعءايربكلانإلوقنكلذلو
تاذلاميظعتوسفنلابةقثلانإو،ناميإلامدعسكع
خفنياملكف،ناسنإلابلقىلعناميإلاةدايسنالطعي
نأامك،ماقملاحيسملاةوقيفةقثلاصِقنُيةيناسنإلاتاذلا
هسفنىلعناسنإلادامتعالكرتتملةميظعلابرلاديعاوم
.ناكميأ

ريغيفعضاوتلانممويلايناعن«ءايقتألادحألاق
هدصقيمليذلارمألا،صقنوناميإلاانيفعضاوتدقف،هناكم
نود،هتاردقيفناسنإلاكشينأهللادصقدقل.ًاقلطمهللا
اوسكعسانلانكلو.هللانمهبىحوملاقحلايفكشىندأ
يفاهعضيوأرشبلاةروشميفهتقثعضينملكو.»!رمألا
امكف،ةينغلاهللاتاكربةرئادلخدينل،برلانودهسفن
نيعضاوتملاهللاحورألميةضفخنملانكامأللهايملايرجت

وهسدقلاحورلاف،حيسملاةوقلمهجايتحابنوفرتعينيذلا
َّـَيلِإْلِبْقُيْلَفٌدَحَأَشِطَعْنِإ«حيسملالوقبسحب،يحلاءاملا
َجتُباَتِكْلٱَلاَقاَمَكِيبَنَمآْنَم.ْبَْرشَيَو

ْ
ُراَْهنَأِهِنْطَبْنِميِر

ِهِبَنوُنِمْؤُْملٱَناَكيِذَّـلٱِحوُّرلٱِنَعاَذٰهَلاَق.ٍّيَحٍءاَم
حورضيفينلو.)٣٩-٧:٣٧انحوي(»هُوُلَبْقَيْنَأَنيِعِمْزُم
.)٢:٤قوقبح(ةخفتنملاسفنلابحاصيفهللا

برشتومويلكحيسملايمدقدنعَّـرختنأكناكمإيفو
كبهاوموكتايناكمإنمةعبانكتازاجنإنوكتالف،يحلاءاملا
،يلخادلاكنايكلكيفهللاحورناضيفنملب،كبيردتو
نمؤملكلعجيف،هكلتمييذلابلقلانكسيحيسملانأل

ملاعلانأنممغرلاب،ملاعلاىلإهللاتوكلملوخدلًةليسو
دعتسمنمؤملكلالخنمو.توكلملااذهضفري
سانلاصالخلملاعلايفسدقلاحورلالمعدتميةمدخلل
ِّـينِإ:ُهللاٱَلاَقاَمَك،ِّـيَْحلٱِهللاٱُلَكْيَهْمُتْنَأ«لوقلاقَّـقحتيف

َهلُنوُكَأَو،ْمُهَنْيَبُريِسَأَوْمِهيِفُنكْسَأَس
ُ

َنوُنوُكَيْمُهَوًاٰهلِإْم
.)٦:١٦سوثنروك٢(»ًابْعَشِيل

نأكبهللاديرييذلاسدقلاحورلالكيهًاذإتنأ
ُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأُديِعاَوَْملٱِهِذٰهاَنَلْذِإَف«هدجموهتسادقرِهظُي
َنيِلِّـمَكُم،ِحوُّرلٱَوِدَسَْجلٱِسَنَدِّـلُكْنِماَنِتاَوَذْرِّـهَطُنِل
يفَةَساَدَقْلا .)٧:١سوثنروك٢(»ِهللاٱِفْوَخِ

يقيقحلادُّبعتلا

ىلعاندعاستلةيتآلاةلئسألاانسفنألأسننأمهملانم
هذهيفدجأله.هعمهفرصنيذلاتقولايفهللاحيبست
:ةيآلا

؟بآلاهللانعًاديدجًاركف·
؟نبالاهللانعًاديدجًاركف·
؟سدقلاحورلاهللانعًاديدجًاركف·

ىلعحيسملاانعَّـجشدقو،هللاودَّـبعتينأنونمؤملابحي
ِّـقَْحلٱَوِحوُّرلاِبَفُهَلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلٱَو.ٌحوُرُهللاَا«هلوقبكلذ
دُبعتلانأينعياذهو.)٤:٢٤انحوي(»اوُدُجْسَيْنَأيِغَبْنَي

نَلعملاقحلابسحو،سدقلاحورلاداشرإبنوكينأبجي
امدنعف.هللابلقُّرستيتلاةدابعلايههذهف،هللاةملكيف
هتسادقوهتوقوهتبحميفهللاةمظعلسدقلاحورلاانهّبني
،ميركلاهصخشلامجكردن،هحالصوهتمعنوهدجمو
.انهلإلةحيبست،ةديدجةمينرتهلمنرنوهيلإبذجننف
ميلسلافقوملاانلنوكيهمامأدوجسلاعضوذخأنامدنعو
تدجسامهمكنأانايحأفشتكتسكنكلو.ةالصلايف
بحنمكرطاخبلوجيامعّربعتنأردقتنلف،تدجسو
نأاميذلاانحويلوسرلارابتخااذهناكو.هللاميلستو
:١ايؤر(تيمكهيلجردنعطقسىّتحهدجميفحيسملاىأر

١٧(.

،ًانيمثًارابتخاربتخااملكهنأكردينأنمؤملكىلعو
ةلطابلاةدابعلانمرذحنلف.همواقيًاداضمًاموجهيقالي
ةأرملاحيسملابلاطدقل.ةحيحصلاةدابعلالكشذخَّـتتيتلا
اهرَّـذحهنأامك»قحلاوحورلاب«هللادبعتنأةيرماسلا
ِملَنوُدُجْسَتْمُتْنَأ«لوقلاب

َ
.)٤:٢٢انحوي(»َنوُمَلْعَتْمُتْسَلا
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نأبجيهنأل،فطاوعلادرجمنمرثكأدُّبعتلابَّـلطتي
ًةراثإةدابعلاتسيلف.حيسملاىلعًايدارإوًايلقعزكرتي
رثكأوهامكانهو.حيسملالوحفافتلايهلب،ةيفطاع
.هللاحيبستلايفسامحلانم

لوحعضاوتببلقلاولقعلازيكرتيهةيقيقحلاةدابعلا
.سدقملاباتكلايفهسفنانلنلعأامك،يحلاحيسملا
.حيبستوميلستيفهمامأدجسناذهمتيامدنعو

ةملكلاحالس

دقتنكنإف.حورلافيس،هللاةملكوهنمؤملاحالس
هللاأدبدقف،نآلاىتحكلاهانمَّـدقيتلاحئاصنلاَتذَّـفن
تنأو،ًايقنكريمضراصو،هرضحميفكدوجوتقوكرابي
تضفردقو،كلجألبولصملاحيسملاهلعفامبفرتعتنآلا
عوضومكتاكلتمموكتازايماوةيصخشلاكقوقحلعجتنأ
ةدابعلايفديدجدعُبىلعَتلصحدقو،لوألاكمامتها
كلهحنمينأهللاديريامةمقكلذبتغلبلهف.حيبستلاو
كباتكأرقتامدنع!دعبسيل..؟هرضحميفتاكربنم
:لثم،كَّـودعمزهتلكدعاستىرخأةلئسأكانهسدقملا

:ةيآلاهذهيفدجأله

؟سيلبإنعةديدجةركف·
؟ةريرشلاهفادهأنعةديدجةركف·
؟ةركاملاهلئاسونعةديدجةركف·

مويلاكلذءاسميفو،دحألاةسردمىلإيبصبهذ
انأ«ةعرسبباجأف»؟لعفتاذام«همأهتلأسف،يلصيلعكر
بعتريناطيشلانإةسِّـردملاانلتلاقدقف،ناطيشلابِعرُأ
سيلنكلو.»هبعرُألُتعكرف،عكارسيدقرغصأىريوهو
)عوسيمساةوقب(انلدبالف،سيلبإبعرنهدحودوجسلاب
ةوقبهنمفطتخنمث،انتايحيفًاناكمهءاطعإضفرننأ
.بعترياهدنع-اهصنتقايتلاةنيمثلاسوفنلاسدقلاحورلا

مهكرتلهلاحلناطيشلااوكرتولمهنأنينمؤملاضعبدقتعي
ًانايحأكنأَتظحاللهًالثمف.نوئطخممهنكلو،مهلاحل
اهبتفرتعادقَتنكًةطقسرّكذتترورسبيلصتتنأو
اهبتحموسيتلااياطخلابكرّكذيسيلبإنإ؟كلهللااهرفغو
اهريثياذاملف.اهركذيدوعيّالأهللادعووبيلصلادنع
ةبحميفككّكشينأديريهنإ..؟كجاهتباتقويفكمامأ
ددرتلاوسأيلاوكابترالاوفوخلامدختسيهنإ!هنارفغوهللا

.حرفلاومالسلاكبلسينأدهتجيو،هللاابكتقالعلّطعيل
دئاكمزّيمتلةمكحلاكحنميًامودهنأهللاركشنمكو
نأردقتسةمعنلاشرعىلإكرظنَتعفرنإف.سيلبإ
لّلستيبابلكقلغَأ.همزهتللماكلاهللاحالسلمعتست
.كيلإناطيشلاهنم

،ةيموجهىرخأوةيعافدةحلسأكانهبرحلاناديميفو
نمدبالذإ،طقفيعافدحالسبًابرحٌدحأحبريملو
فيسوهيموجهلانمؤملاحالسو.موجهلاةحلسأمادختسا
سِبتقاسيلبإهجاوتامدنعف.هللاةملكوهيذلاحورلا
.كموجهحالساهنأاككعافدحالسيهف،ةسدقملاةملكلا
،ةملكلاتسردوتيّلصوهللاابَتيلتخادقتنكنإف
»ةيباتك«كتاولصنوكتس،ةالصلابهللاتوصعمتبواجتو
سيلبإتالواحملكىلعرصتنتو،هللاةدارإعمةقفاوتم
.ةيحورلاكتايحريمدتل

:ةيعافدةحلسأ

ةقيمعةقالعيفًاموينيعبرأةيربلايفحيسملاىضق
،ثالثلاهبراجتبسيلبإهمجاهاهدعب.ةينثتلارفسأرقي،هللااب
..بـوـتـكم«تارـمثالـثـةـيـنـثـتلاتـاـملـكســبـتقـاف
تناكف)١٠و٧و٤:٤ىتم(»بوتكم..بوتكم
.اديعببرهيسيلبإلعجًالاّتقًايموجهًاحالس

مزهتيحورحالسكسدقملاكباتكمدختستامدنعف
كمجاهتامدنعبرلاةملكيفِمتحا.كمجاهييذلاناطيشلا
هتملكنأكلنمضيماظتنابهللاابتدرفنااملكو.هتاساجن
.موجهلااذهلثميفرصتنتلكبلقرّمعتس

امىلعةينبم،نمؤملاةحلسأنعثَّـدحتتتاملككيلإو
٦سسفأيفءاج

،ةالصلاعدخميفةسرشٌةكرعممويلاينتَهجاو

سيلبإتدجوينكلو،هللاعمثدحتألتبهذدقف
،كانه

َتمزهنادقف،يلصتنأمويلاردقتنلينذأيفسمهف
.نمزذنم

تسيلاهنأملعتكنكلو،عكارتنأوٍتاملكرركتدق
!ًةالص
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،َّـينذأتَّـطغىتحلفسأىلإيصالخةذوخُتبحسف

،يفواخمتدَّـدبتو،يلاعلاهُتوصدمخف

،مالسيفَّـيلجرتدجوف،يتحلسأرئاسُتصحفو

.هللاةملكيفيسناكو،يطسوقطنميقحلاناكو

ةبحملايمحيل،يرهظويردصيطغييربعردناكو
،يبلقيف

.ةبهتلملاماهسلاهبعفدأليديبيناميإسرتناكو

،ميركلاهمدةوقيفًايمتحم،حيسملامسابتوعدو

ًاليمجًاتقويضقأينكرتو،لجخيفسيلبإلَّـلستف
.هللاعم

:ةيموجهلاةيحورلابرحلا

،ةيعافدلاةحلسألااهيفكتالةلماكلاتاراصتنالانأىلع
حيسملاتاميتلاةيلاغلاسوفنلانمنييالبلارسأسيلبإف
سيلبإناكاملو.مهنويعىمعأوىذألامهبعقوأف،اهلجأل
سانلاليلضتلهدهجلكلذبيهنإفريصقهتقونأملعي
سيلبإلرانلابةدقتملاةريحبلازَّـهجهللانأٌحيحص.مهكالهإو
حيسملامهيلإلسرأنيذلارشبللاهزهجيملهنكلو،هدونجو
سدقموهاملكهركييذلاسيلبإنكلو.مهيدفيل
سفناوقليلسانلانمددعربكأهعمذخأينأديريحلاصو
كهدقامصّلخيوبلطيلازالًاضيأحيسملاو،هريصم
اوربتخانيذلانييحيسملاكلذيفًامدختسم)١٩:١٠اقول(
.هصالخ

رابخأءايكذألانمنوريثكمهفيالاذاملًاذإتلءاستله
لِبقُيالفنويعلاسمطيودعلانأل..؟ةحرفملاليجنإلا
اَمَّـنِإَف،ًاموُتْكَماَنُليِجْنِإَناَكْنِإْنِكٰلَو«ناميإلاىلإسانلا
يفٌموُتْكَمَوُه ْهلٱِ

َ
ْدَقِرْهَّـدلٱاَذٰهُهٰلِإْمِهيِفَنيِذَّـلٱ،َنيِكِا

الَئِل،َنيِنِمْؤُْملٱِْريَغَناَهْذَأىَمْعَأ
َهلَءِيضُتَّـ

ُ
ِليِجْنِإُةَراَنِإْم

.)٤و٤:٣سوثنروك٢(»ِهللاٱُةَروُصَوُهيِذَّـلٱ،ِحيِسَْملٱِدَْجم

ةبحمرونوةيحورلاةرانتسالالوصولطعييذلااذنم
ةقيقحلاهذهلهبتنتلهف!سيلبإهنإ؟نمؤملاريغلقعىلإهللا
عوسيمسابيلصناننإ؟نيلاضلالجأنميلصتتنأو

وهعوسيمساو.سيلبإماهوأنمنينمؤملاريغلوقعررحتتل
،نيدجاسهلرشبلاوةكئالملاّرخي!عيمجلاقوفعفترملامسالا
.برهتوهنمةسلابألابعترتو

ىوقلكىلعةرصنلاماقملابولصملاحيسملانمضدقل
َلاَمْعَأَضُقْنَيْيَكِلِهللاٱُنْبٱَرِهْظُأاَذٰهِلْجَأل«سيلبإ
ةكرعمبراحنالنحنفاذهىلعو)٣:٨انحوي١(»َسيِلْبِإ
امكو!ةنسيفلأذنمةجيتنلاةنومضمةكرعملب،ةرساخ

هميرغةميزهنمضتةعرابةكرحبموقيجنرطشلابعالنأ
نكلو.ماقملابولصملاحيسملالعفاذكه،لواحامهم
،حَبرُينأنكميالامحبرينأًادهاجلواحيدناعملاميرغلا
السيلبإنإ..!ةموسحملاةجيتنلانالعإطقفلجؤياذهبو
مكو.بسحوةجيتنلاليجأتلواحيهنكل،حبرينأنكم
نأانلنلعأامك،سيلبإةميزهانلنلعأهنأهللاركشن
.)٢:١١سوثنروك٢(»هراكفألهجنالاننأل«ةلشافهططخ
!ريبكزايتماودعلاةيجيتارتساةفرعمو

ىلعنيسيدقلاةرصنانحويلوسرلاانللجسدقو
ِلَمَْحلٱِمَدِبُهوُبَلَغْمُهَو«لاقف،كلذقيرطحضوأو،سيلبإ
:١٢ايؤر(»ِتْوَْملٱىَّـتَحْمَُهتاَيَحاوُّبُِحيَْملَو،ِْمِهتَداَهَشِةَمِلَكِبَو

دققيتعلاانناسنإنألتوملاىتحانتايحبحنالنحنو)١١
.)٦:٦ةيمور(هعمبلُص

عمانكارتشابو،انهافشفارتعابو،ميركلامدلاريهطتب
ىوُقلكىلعحيسملايفرصنلاَّـكصلانن،هبيلصيفحيسملا
.ايولله.ميحجلا

نيجضاننوكننأانلرَّـبدحيسملانألًاعملَّـلهتنلف
ىوتسمقوفعفترننأديرنالانكنإنكل.نيرصتنم
انيلعهللاضرفينلف،حيسملاةسردميف»ةناضحلافص«
ىلعانهيهجوضنلاةصرفنإ!يحورلاجوضنلاةجرد
ىلإهبعتمتننأانعطتسابرلايفانجضناملكو،ضرألا
.هئامسىلإلصنامدنعقيثوٍسنُأيفدبألا

يحورلاصحفللرابتخا

؟مانألبهذأامدنعهيفركفأيذلاام.١
يباتكأرقأامدنعينملكينأهللانمعَّـقوتأله.٢

؟سدقملا
؟هأرقأامقيبطتلدعتسمانأله،باتكلاأرقأامدنع.٣
يفقلطنتلهوأ»انأ«قاطنيفيتايحرصحنتله.٤

؟»َّـيفايحيحيسملالب«باحر
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ىلختأنأدعتسمانأله؟هللانعًالقتسمايحأله.٥
؟هللاىلعلماكلادامتعالاسرامأليئايربكنع

؟يتطشنألضفأوههللاحيبستنأتكردأله.٦
؟َّـيفًاناكمهلسيلبإدجوله.٧
»ناطيشلاىلعحيسملاةرصن«صيصختلجاتحأله.٨

؟ًاضيأانأيرابتخانوكتل

،هتحارناكميناميإدجو

،ةديقعيفالو،ةايحبولسأيفال

،يحلادحاولايفيتقثيفنكل

.َّـيفهتاحارجعفشتيذلا

،هتاملكىلعيبلقلكتي

،يصّلخممسايفنومضميصالخو

.ميركلاهمدبينارتشايذلا

،ينعٍعافدىلإًاجاتحمتسل

،يعافدوهحيسملامدف

!ماقويلجألتامهنأل

لماعلاناميإلا:سماخلالصفلا

لماعلاناميإلا

لصيلجاومألايلاعًارهنربعينأديريًالجريعملَّـيخت
لك.ًابراقكلميالوهو،ىرخألاةَّـفضلاىلعهلقيدصىلإ
يفجردتتطويخعضبوعيفرطيخوةيقروةرئاطهعمام
لجرلاّريطيقيقرلاطيخلانمًءادتباو.لبحلاكاهُّدشأ،ةناتملا
مث،ىرخألاةفضلاىلعهقيدصيدييفاهيسريوهترئاط
ناقيدصلاطبرينأىلإ،هنمىوقألابقيقرلاطيخلاطبري
الكىلعنيترجشيف،بخاصلارهنلاربعلبحلايفرط

.هقيدصىلإيوقلالبحلابًاكسمملجرلاربعيو.نيتفضلا

يفكتقثتعضوو،كلًاصّلخمحيسملاتلبقدقتنكنإ
كباتكسردتتأدبو،بيلصلاىلعكنعيراّفكلاهتوم
يذلاعيفرلاطيخلالوأهبشي،قيقرناميإبأدبتس،سدقملا
نممغرلاب.رهنلانمرخآلابناجللةيقرولاةرئاطلالمح
ةيمور(هللاةملكبربخلاو،ربخلابناميإلاناكاملو.هفعض
ىنِغتفشتكاوهللاةملكَتسرداملككنإف)١٠:١٧

نأهللاديريو.ىوقتيوكناميإومني،اهيوحتيتلاديعاوملا
هنأل،ةنيتمةخسارهبمهتقالعنوكتلهبنينمؤملاناميإديزي
انسفنينبننأىلإاذوهيلوسرلاانهّبنيو.يوامسلامهوبأ
.)٢٠اذوهي(صالخلاانيطعييذلا،سدقألاانناميإىلع
يفمَّـدقتنف،رثكأانناميإتّبثيوًايحورانجضنُيءانبلااذهو
،سوفنلاحبرو،ةقفشلاو،ءاجرلاو،ةبحملاو،ةالصلاةايح
اوُنْبٱَفُءاَّـبِحَألٱاَُّهيَأمُتْنَأاَّـمَأَو«يهلإلالوقلاانلقَّـقحتيف
يفَنيِّـلَصُم،ِسَدْقَألٱُمُكِناَميِإَىلَعْمُكَسُفْنَأ ،ِسُدُقْلٱِحوُّرلٱِ
يفْمُكَسُفْنَأاوُظَفْحٱَو َعوُسَياَنِّـبَرََةْمحَرَنيِرِظَتْنُم،ِهللاٱِةَّـبََحمِ
اوُصِّـلَخَو،َنيِزِّـيَُممَضْعَبْلٱاُوَمحْرٱَو.ِةَّـيِدَبَألٱِةاَيَحْلِلِحيِسَْملٱ
ىَّـتَحَنيِضِغْبُم،ِراَّـنلٱَنِمَنيِفِطَتُْخمِفْوَْخلٱِبَضْعَبْلٱ
.)٢٣-٢٠اذوهي(»ِدَسَْجلٱَنِمَسَّـنَدُْملٱَبْوَّـثلٱ

اذكه،ةيناجمةيدهناميإلابكصالخَتذخأامكو
مكحيف،ماقملابرلانمٍءافتكالككسفنلنمضتناميإلاب
لٱَّـنَأ«:بوتكمهنأل،اهلككتايحكيفنكاسلاحيسملا

ْ
ُّراَب

)١٠:٣٨نييناربعو٣:١١ةيالغو١:١٧ور(»اَيَْحيِناَميِإلٱِبَف
نألًادعتسمنوكتو،هديعاوميفوهللايفًاقثاوشيعتف
ىلعًادمتعمكناميإرمتسينأبجيو.هلمعيفكمدختسي
بجيو.هلعفتنأتنأردقتالامكبوكيفلمعيلحيسملا
يطعمىلعرثكأدمتعتنأملعتتف،ناميإلايفومنتنأ
.ةيمويلاكتابجاوكلّنيعييذلا،ةايحلا

ناميإلا)دصقريغبوأدصقب(لدبتسنامًاريثكاننأريغ
بلسنف،يلقعلاانقطنمىلعدامتعالابلاعفلايصخشلا
.ةمدخلايفةيحضتلاوأسامحلابهلدبتسنو،هقحناميإلا

ةساردوأ،َّـنيعمظعاولءالولاوأ،ينيدجمانربعابِّـتانإ
ىلعًاناهربةرورضلابتسيل،ةقيمعةساردسدقملاباتكلا
ضعبنأفسؤملانمو.)نوكتًانايحأاهنأولو(ناميإلا
ةوقىلإوأمهبهاومىلإيحورلامهحاجننوعِجرُينينموملا
باتكلاانمّلعيامنيب،مهلاومأةرفوىلإوأ،مهتايصخش

نإ،انحاجنردصموههدحوسدقلاحورلانأسدقملا
ناميإلاسرامنملاماننأانمّلعيامك،انتدايقةصرفهانيطعأ
ةوقلدبتسناننأل،ًالطابانلمعلكنوكيهللاىلعدمتعملا
انسامحنمةيحيسملانتيلاّعفتسيلف.ةدودحملاانتوقبهللا
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حيسملاىلعدمتعييذلاقداصلاانناميإنمنكل،يدسجلا
.انتاهاجتالكيفاندشرييذلاماقملا

نهربيهللاةبحمنعًاديعب،ًانانئمطاكحنمياملكنإ
وأًاميلعتوأًالاماذهناكءاوس،ناميإلابشيعتالكنأ
ةنينأمطلانإف،ةيدسجةوقوأةفيظووأًةطلسوأًاباحصأ
شِعتملامف.كيدافوكهلإيفالإدجاوتتالةيقيقحلا
رضحمحارفأنمكسفنمرحتس،ضرألاىلعانهناميإلاب
َنِمَسْيَلاَمُّلُك«،كيفةلماعلاهتبحمةمدخنموهللا
ىوقأوقمعأامف.)١٤:٢٣ةيمور(»ٌةَّـيِطَخَوُهَفِناَميِإلٱ
.انتايناحوريمننو،انناميإهيلعيسرنٍساسأكهللاةملك
سنُأةقالعيفهعمًادرفنمتقوءاضقبهللاةطخعبتف
.قيمع

:هللاابًايحًاسنُأناميإلادّلوي

نعسيسقةئمىلإثّدحتأتنكتاونسعضبذنم
مث.تيكبتوٍةوقباننيبلمعيهللاناكو،يحورلاشاعتنالا
حوربيلصيسوسقلادحأفقوف،ةالصةصرفانأدب
ينأبرايكمامأفرتعأ«لاقو،نيتعمادنينيعوةرسكنم
نوعمتسينمبيمامتهاناكامًاريثكةقباسلايتاولصيف

يمامتهانمرثكأ،ًايتوهالةحيحصاهراكفأنأبو،اهيلإ
انعدختانبولقنأةقيقحلاو.»..سدقملاكرضحميفدجاوتلاب
الو،ةريبكلاانتاملكءاروانءاطخأيفخنىتحًانايحأ
نإ.يوامسلاانيبأمامأةيقيقحلاانبولقتاجاحفشكن
امدنعنكلو.»يلصن«اننأةرورضلابينعتالانتاولصةوالت
انحّرفيوانبُّرسيهتسادقراونألاهضّرعنوهللاانبولقحتفن
.هعمهيضقنيذلاتقولاب

نمئلتمن«نأبجيف،هودجميلرشبلاهللاقلخدقل
،انمهرظتنياملكققحنف)١:٩يسولوك(»هتئيشمةفرعم
هبلقةرسمنعشتفنلب،ًالوأانسوفنةرسملىعسنالو
ءاضرإانيسنو،انسفنأانيضرأولاننأل.انبنيطيحملاةرسمو
امدنعنكلو.قيرطلايفرّثعتنوروخصلابمدطصنسهللا
هبلقحّرفن،ههجورونيفريسنوانقلاخهللاعمثّدحتن
.انبولقو

،هللاةّرسموناميإلانيبةقيثولاةلصلاباتكلاحضويو
َّـنَأُبَِجيُهَّـنَأل،ُهُؤاَضْرِإُنِكْمُيَالٍناَميِإِنوُدِبْنِكٰلَو«لوقيف

َنيِذَّـلٱيِزاَجيُهَّـنَأَو،ٌدوُجْوَمُهَّـنَأِبُنِمْؤُيِهللاٱَىلِإِيتْأَييِذَّـلٱ
لاننوىضرلادجنانه.)١١:٦نييناربع(»ُهَنوُبُلْطَي

عتمتييذلايلصملانمؤمللهللاتآفاكمرثكأامف.ةازاجملا
.ًاديجمًاحرفهتلئاعهعموحرفيف،هبروهصّلخمعمسنُألاب

راصتنابنمؤملاعاتمإلسدقلاحورلااةليسووهناميإلا
دحأنمهللاديعاومعمسندقاننإتلق:ماقملاحيسملا
ديفتسننأنود،سدقملاباتكللانتءارقءانثأوأ،ظاّعولا
يفِناَميِإلٱِبًةَجِزَتُْممْنُكَتَْمل«هللاةملكنأل،ًايحور َنيِذَّـلٱِ
نمةملكلالقتنتامدنعنكلو.)٤:٢نييناربع(»اوُعِمَس

نأل،ةءاّنبوًةعفاننوكت،ناميإلابًةجزتمم،بلقلاىلإلقعلا
زهتننف،انتايحيفةرمثمحيسملاةمعنلعجيسدقلاحورلا
لكاشمهجاونلاننيعتهوقنأدجنو،برلامدخنلةصرفلك
.نيرصتنمةايحلا

مدختسيسو،ًامالآوبراجتزوجينمؤملكنأدبالو
الهنأل،هللاابيمويلاسنُألانعانلطعيل»ملاعلا«سيلبإ

لذبيف،هيدافوهبرعمثيدحلابعتمتينمؤملاةيؤرلمتحي
.عتمتلااذهفقويلهدهجلك

مهأيهملاعلااذهرومأنأجذاسلانمؤمللودبيو
وهيحورلاملاعلانإف،حيحصلاوهسكعلانأعم،رومألا
يفاَمَّـلُكَّـنَأل«ةيقابلاةقيقحلا َةَوْهَشَو،ِدَسَْجلٱَةَوْهَشَِملاَعْلٱِ
١(ِ»َملاَعْلٱَنِمْلَبِبآلٱَنِمَسْيَل،ِةَشيِعَْملاَمُّظَعَتَو،ِنوُيُعْلٱ
سيلبإنإف،ةلوهسبنوعَدُخيرشبلاناكاملو.)٢:١٦انحوي
يهو(دسجلاةوهشب،نينمؤملاعدخيلدهجريبكلذبيال

تاكلتمملايهو(نويعلاةوهشبو)تايلوئسمالبتارسملا
نودبةوقلاوهو(ةشيعملامظعتو)تايلوئسمنودب
هللاططخيفلَّـخدتيلهدهجلكسيلبإلذبيو.)ةيلوئسم
.ةالصلاتقونمانمرحينأب،انتايحل

دسجلاةوهش

يذلامويلاملاعيفامبدسجلاتاوهشسيلبإانيفريثي
هقيرطريخلاودعدجيو.يسنجلاثُّولتلابو،ساندألابعَّـبشت
نكلو.تايداملاوتاسوسحملابنيمتهملارشبلاةايحىلإ
ةعتمنأنوفشتكيامناعرسهراكفأبنوعدخنينيذلا
،يهتنتامناعرستاعاقفالإيهاماهبمهدعويتلاةيطخلا
.غارفلاويزخلامهلةكرات

نويعلاةوهش

ىلإدسحلانيعبانرظنو،ةيداملاملاعلاحابرأانتبذتجااذإ
انللوقيهنإ.انئارغإةصرفسيلبإيطعناننإف،نوكلتمينم
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،ضرألانمنادفو،ةديدجةعاسىلعتلصحكنأول
الناسنإلاناكاملنكلو.ةداعسرثكأنوكتس،ربكأٍتيبو

:٤ىتم(هللامفنمجرختةملكلكبلب،هدحوزبخلابايحي
انراكفأبهيلعانلصحاملكنأًالاحفشتكنس)٤
.انسوفنعبشيملةحومطلا

ةشيعملامُّظعت

فئازلاساسحإلاو،تاذلابحو،ءايربكلاهللاضغبي
سيلبإلانبولقحتفتاهنأل،هروصلكبيتاذلاءافتكالاب
فعضيسانرئاصمددحتانتاردقنأاّننظولو.هتارماؤمو
جالعامأ.هدحوحيسملايفةقثلاوهناميإلانأل،انناميإ
.)٤:١٠بوقعي(»ْمُكَعَفْرَيَفِّـبَّـرلٱَماَّـدُقاوُعِضَّـتٱ«وهفءايربكلا
الف،سيلبإىلعبابلاقلغتل،هللاةوقىلعكدامتعانِلعُتلف
نأًاضيأباتكلاانمّلعيو.كتاذىلعدامتعالابكبّرجيدوعي
:٥انحوي١(»اَنُناَميِإَ:َملاعْلٱُبِلْغَتيِتَّـلٱُةَبَلَغْلٱَيِهِهِذٰه«
ًامامتكرصنتبرلابيوقناميإةقالعيفلخدتيكلو.)٤
انرّذح،انيلعحيسملاهاقلأًاسردمّلعتتنأجاتحت،سيلبإىلع
اوُنِمؤُتْنَأَنوُرِدْقَتَفْيَك«هلوقيف،ناميإلاٍلّطعياممهيف
َنِميِذَّـلٱُدْجَْملٱَو؟ٍضْعَبْنِمْمُكُضْعَبًادَْجمَنوُلَبْقَتْمُتْنَأَو
ينعياذهو.)٥:٤٤انحوي(»؟ُهَنوُبُلْطَتْمُتْسَلِدِحاَوْلٱِهٰلِإلٱ
بلطيٍصخشبلقيفدجاوتينلقداصلاناميإلانأ
!سانلانمحدملا

براجتلاهجاوتف،كناميإديزيهللاابدرفنتامدنع
.ناميإلابًارصتنمبعاتملاو

يحورلاصحفللرابتخا

؟ةيمويلايتارابتخايفلماعناميإبعتمتأله.١
ةيافكنهربياماهيفىرأمأ،طقفةلكشملاىرأله.٢

؟ةلكشملكّلحلحيسملا
نأبغرألهمأ،هللاتوكلمةيضقلًامّدقتديرأله.٣

؟توكلملااذهمُّدقتلًادهاجلمعأ
لكبرلاىلعدمتعأينألفوخلادضتنَّـصحتله.٤

؟موي

َّـيفمَّـلكت،براي

.كتوصلىدصيمالكنوكيل

هبلطتنمبلطأينعد

.ديحولاولاضلاوئطخملاكبعشنم

،نيرخآللهمّلعأامينمّلع،براي

.يلاهمّلعتيتلاةنيمثلاسوردلانم

.ةريثكبولقايافخىلإلصتلةحنجأيتاملكللعجا

،كئلمنمينألما،براي

.هبيبلقضيفيىتح

ةعمالتاملكو،ةئفادًاراكفأينطعأ

.كحدمنلعأو،كبحنعيكحأل

تقولكيفةداهشلا:سداسلالصفلا

تقولكيفةداهشلا

ًاحضاوهللاروضحناكو،تظعونأدعبةليلتاذ
ىلإجاتحيهنألهلجألةالصلاينمبلطيٌلجرينءاج،ةوقبو
امكو.لمعلايفهئالمزوهباحصألحيسمللدهشيلربكأةوق
جايتحالايلفشكينأبرلانمتبلط،ًةداعلعفأ
نأنظأال«هللوقأيسفنتدجوو،لجرلااذهليقيقحلا
برلانمبلطتوعكرتالاذامل.ةيقيقحلاةلكشملايههذه
دجسلب،دَّـدرتيملو.»؟ةلكشملاببسىلإكدشرينأ
راسكنايفهباذإو،قمعأةلكشمهيدلنأيلادبو.يلصيل
عمًاصوصخو،هتيبيفروتاتكيدهنأفيكبرلاربخييقيقح

نكتملو.هلرفغينأبرلانمبلطبئاتبلقبو.هدالوأ
نأل،حيسمللةداهشلايفهلكاشمشقانننألةجاحكانه
ةليللايفو.ةحضاوةقيرطبةلكشملاروذجهلفشكبرلا
ُتحلصأ«يللاقو،قرشمٍهجوبعامتجالاىلإءاجةيلاتلا
ةداهشلانعتكسأنأردقأملف،يدالوأعميفقوم
.»!مهتلباقنملكىلإحيسملل

قيرطميدقتلةنيعمةّطخنعسدقملاباتكلاانربخيال
ةقيمعةقالعيفريسننأانرمأيهنكلو،سانللصالخلا
صالخلارابخأيفنيرخآلاكراشنامدنعىتح،هللااب
،ةاناعمريغبمهبولقىلإلصيلانبولقنمهبحضيفيةحرفملا
،هعمةيفاصانبولقنكتملاذإف.برلاةملكلنوحتفنيف
ةمكحمانهافشنأكو،ةرمثمريغوةلطاعانتداهشدجنس
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نملهللاةبحمنععفانلاثيدحلانعزجعنف،قالغإلا
.حيسملانوضفري

انصّلخيلهللاعمهيضقنتقوبانمويأدبننأبجيكلذلو
ريغربخنلةمعنلاانيطعيلو،هلةداهشلاتالطعمنم
نيبقرفلامظعأامو.صّلخملاحيسملاةمعننعنيددجتملا
نأو،هللاضفريٍملاعيفةرمثملاةيحورلاةايحلاربتخننأ
نمؤملاسيلف!سانلاهلبقيللجنإلل»نيجِّـورم«نوكن
،حيسملانعةنَّـيعمتاملكلوقيلملاعلايففقينأًابَلاطم
رورسبدهشيانهنمو،»حيسملايف«ايحينأبلاطمهنكل
يفُتُبْثَييِذَّـلٱ«حيسملالاق.هنع رَمَثِبِيتْأَياَذٰهِهيِفاَنَأَوَّـِ
:١٥انحوي(»ًائْيَشاوُلَعْفَتْنَأَنوُرِدْقَتَالِينوُدِبْمُكَّـنَألٍ،ريِثَك
هنعنيرخآلاىلإثيدحلاوهيفكتوبثنأينعياذهو.)٥
ذيمالتلاعطتسيمل.هتيلوئسموهفرامثإلاامأ،كتيلوئسميه
،مهسفنألمهحرفمهسامحباوظفتحينأنيسمخلامويدعب
برلانع)٢:١١لامعأ(»ِهللاٱِمِئاَظَعِب«نوملكتياوذخأف
بحاوراثأف،حيسملاءادعأنمىتح،مهلباقنملكل،ماقملا
دهشيسرطباوعمسيلفالآلاعمتجاو،نيعماسلاعالطتسا
خرصو،نوعماسلارثأتظعوللةجيتنو.حيسملاةيهولألًانلع
ُلاَجِّـرلٱاَُّهيَأُعَنْصَناَذاَم«حيسملابلصنعنولوئسملا
مويلاكلذيفحيسملابنمآو.)٢:٣٧لامعأ(»؟ُةَوْخِإلٱ
.سفنفالآةثالثوحن

نأل،ةالصللكلذدعبذيمالتلاعمتجاٍداعمٍعمتجميفو
نعمالكلانععانتمالابمهوبلاطدوهيلانيدلالاجر
كانهنكيملاهيفاوعمتجايتلاةالصلاةيّلعيفو.حيسملا
نيئلتمماوناكمهنألنكلو.حيسمللةداهشلاىلعمهبّردينم
َالْنَأاَنُنِكْمُيَال«ةقداصةيوفعبالاقسدقلاحورلانم
يفاوشاعدقل.)٤:٢٠لامعأ(»اَنْعِمَسَواَنْيَأَراَمِبَمَّـلَكَتَن

نعاوزجعف،ةمايقلاةقيقحبةرماعمهبولقتناكو،هللارضحم
.توكسلا

ىَّـمسُيناكاملوديفسوسقلاضعبىلإثّدحتأُتنك
مايقلاتابوعصنعمهتلأسو»يديدحلاراتسلاءارو«
سيسقينباجأف،ةيرحلانمولختدالبيفةيوعرلامهتابجاوب
نيذلاو.نحننمملعناننكلو،ليلقنآلاانددعنإ«يقت
ملعأانأو.»بَلغُنالاننأو،ماقملاحيسملانوفرعيانمنوقبيس

مهنكميو،تابوعصلانمنوناعيباتكلااذهءاّرقضعبنأ
حيسملادوسيامدنعف،يقتلاسيسقلاكلذهلاقاماوربتخينأ
ريثكلانولوألاذيمالتلاعفددقل.هتومةفلكتبرعشنانتايح
اوملكتمهنإنجسلابمهوددهاملو،برللمهتداهشلًانمث

نوملكتياوناكو،سدقلاحورلانماوألتماحيسملانع
.)٤:٣١لامعأ(ةرهاجمبهللامالكب

وهو،انيفسدقلاحورلاناضيفنمةحجانلاةزاركلاعبنت
دهعلاأرقنامدنعو.انبولقيفحيسملاىنكسةقيقحانلنلعي
ظاّعونمنكتملىلوألاةسينكلاةزاركنأدجنديدجلا
)٢:١١لامعأ(هللامئاظعاونلعأمهنألنكلو،ءاغلبءاحصف
تحتفنا،سئابٍملاعلةقيمعلاهتبحموةيقنلاحيسملاةايحنع
ًايمويبرلابيقتلننأبجياذهل.ةغلابةَّـقربةيساقلابولقلا
.)٥:١٨سسفأ(سدقلاحورلابئلتمنلو،هتملكسردنل

،بابشةعامجيفًاوضعتنكةيناميإلايتايحعلطميف
وأ(اذهنممغرلابو.ةفرعملانمرثكأسامحلانمكلمت
.بـاـبشـلاـاـنئالـمزنيبهللاـاـنَمَدـخــتسا)اذـهبــبسـب
نونمؤملاأدبيلتارابتخالاهذهضعبيفمككراشأسو
.برللةداهشلايفنوئدتبملا

لمعلاطيحميفةداهشلا

بتكميفسردأتنكحيسملليتايحُتمّلسامدنع
سلجملاسيئريناعدتساف،انتنيدمسلجميفةيندملاةسدنهلا
بولطملانمربكأطاشنبموقتكنأينغلب«بضغبيللاقو
ضعبعميزاركلايطاشنىلإكلذبًاريشم.»كنم
نيدايمربكأيفةيحورتاعامتجادقعنانكدقف،بابشلا
اندحأانفَّـلك،انعامسبمتهتالسانلانأانظحالاملو.ةنيدملا
فطاعتيف،ظعاولاىلعشوشييذلابغاشملارودبموقينأ
نمربكأددععَّـمجتيو»نيكسملاظعاولا«عمةاشملاضعب
وأدحاوناكيلايللاضعبيفو!ظعوللعامتساللسانلا
يطاشننإسيئرلايللاقو.ًاصّلخمحيسملانالبقينانثا
،هيفسردأيذلاةنيدملاسلجمىلإءيسي»بّصعتملا«
،ةرمثمتاعامتجالانأانيأراملنكلو.فُّقوتلابينبلاطو
.رمتسننأانررق

المتنكنإ«ديمعلاانللاقتوهاللاةيلكبُتقحتلااملو
اوردقتنلف،عراشلايفنيعمتسملاهابتنااوبذجتنأنوردقت
هللاُتركشمكو.»!ةسينكلايفنيعمتسملامكيلإاوبذجتنأ
يئالمزعماهبتمقيتلاةيزاركلاتامدخلاىلع
.يلبيردتريختناكاهنأل،لبقنمنيسمحتملا

نعلمعلايفيئالمزلكُتمّلكحيسملايلوبقدعب
تناكيتلاةديسلامّلكأنأتيسنينكلو،مهسوفنصالخ
يئالمزفارصنادعبف.لمعلامويةياهندعببتاكملافظنت
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.اهلوصولبقةديسلالمعبتمقوفيظنتلاتاودأُتذخأ
تسلجةشهديفو.»ّمتكلمع«اهلتلقتلصوامدنعو
نأًادبأنكميالو.حيسملانعاهتمّلكو،ثدحتنيعم
.يعميلصتيهواهعومدىسنأ

عمتجملاطيحميفةداهشلا

ةماهةبسانموهو،نيرشعلاويداحلايداليمديعركذأ
،رخافءاشعةماقإبنولفتحياهيف،يناطيربباشلكةايحيف
دقبرلاناكنيرشعلاوةيداحلاُتغلباملو.صقرلاهبقعي
ةبسانملايفتدجوف!يبلقىلإَّـيلجرنمصقرلابحلقن
اهمدقييئاقدصألةداهشللةصرفو،يليادلاوهمدقيًالفح

يفتبتكو،لفحللنيرشبملادحأُتوعدكلذلو.يلبرلا
يقليسيلًاقيدصنإيئالمزلاهُتهَّـجويتلاةوعدلاةقاطب
بولطملا«ةرابعبةقاطبلاُتلَّـيذو.ءاشعلادعبةملك
دحأددجتةليللاكلتيف..»مكايادهال،مكروضح

.يئاقدصأ

لكتناكندنلسئانكةاعردحألًادعاسمُتلمعاملو
مهءاقدصأةسينكلابابشاهيفوعديةصرفةَّـيسنكةلحر
اذاملو.ةيصالخةوعدبةلحرلامتخنمث،نيددجتملاريغ
ٍءانبةصرفةلحرلايفنودجيةسينكلابابشناكدقل..؟ال
امننأةبارغالو،مهئاقدصألةزاركةصرفو،مهليحور
.برلاةكرببةسينكلايفبابشلاعامتجا

ةيحورلاةايحلابةداهشلا

ًامتهمنكأمليرمعنمرشععساتلايفيديدجتلبق
.ةهفاتةيباتكلايتامولعمتناكف،سدقملاباتكلاةساردب
نيددجتمبابشةعومجمعمتأدبيديدجتدعبنكلو
نأنيّلصم،نينثإمويلكءاسمسدقملاباتكلاسردن
.نكممتقوعرسأبانبولقىلإانلوقعنمهللاةملكلقتنت
اذهيفاهُتحرتقايتلاةقيرطلابباتكلاسردناهتقوانكو
سردةَّـصحباتكهنأىلعباتكللرظنننكنملف،باتكلا
.انتايحيدهتيتلاةلصوبلاهنأىلعلب،نيدلا

انعماولمعو،بابشلاضعبدَّـدجتةساردلاهذهلةجيتنكو
كلمياندحأنكيملاملو.انريغلصالخلاةلاسرليصوتىلع
ماقو،تاجاردلانم»ةروطقمةبرع«انلمعدقفةرايس
ىرقلاروزنانكو،فارغونوفوتوصّربكمميمصتبانضعب
ةقلغمةسينكىرقلاكلتىدحإيفناكو.ظعنلةطيحملا
،اهلامعتسابحيرصتىلعو،اهحيتافمىلعانلصحف،نمزذنم

دقعبانمقمث.ديدجنمةدابعللاهزيهجتواهفيظنتبانمقو
نيمدختسمةيرقلاناديميفقلطلاءاوهلايفتاعامتجا
همسامنرملةديدجمينارتةناوطساانمدختساو،توصلاّربكم
Bev»يشفب« Sheaفبناكو(فارغونوفلانيمدختسم

Bevنيبو.)ماهارجيلبهمساباشرشبمعماندلبرازدق
نيعماسلاوعدنو،حيسملاعمانرابتخايكحنانكمينارتلا
تناكيتلاةسينكلاتألتماعوبسألاةياهنيفو.كلذاولعفيل
ًاثيدحنيددجتملاةيرقلابابشدحأأدبو،نيدباعلابةقلغم
رابكلاةمدخبةسينكلاترمعف،دحألاةسردمةمدخ
.راغصلاو

يفةملكلابظعينأسواثوميتهذيملتسلوبحصندقل
نأولو.)٤:٢سواثوميت٢(بسانمريغوبسانمتقو
لثمبهذيملتلهتحيصنغاصلانمايأيفشيعيناكسلوب
ملنإو.اهمِنتغافةداهشلاةصرفكلتحنسنإ«لوقلااذه
بسانمريغتقودجويالف!اهقلخافةصرفكانهنكت
نعىضريلناكامسلوبنأقثاوانأو.»ةزاركلل
نود،يلقعلاسردلابيفتكتيتلاباتكلاسردتاعامتجا
يفنوشيعينيذلانيديعبللةملكلارشنيفركفتنأ
البلقلاىلإلقعلانملقتنتيتلاةملكلانإ.مالظلا
ةروصحمةقرحمٍرانكنوكتساهنأل،بلقلايفىقبتنأنكمي
عمثدحامك،هريغاهيفكراشيىتحاهبحاصماظعيف

عمتلباقتاذإالإكماظعيفرانكانهنوكتنلو.ايمرإ
ميلستلالجرنوكتف،ةالصلايفرارمتسابوماظتنابهللا
ناريسينانثالاف،هللاةملكةساردلجرو،سدقلاحورلل
.ْنيَمزالتم

انريغربخننأانديريو،هتملكأرقننحنوانملكيهللانإ
ْمُهُرِّـذَُحتَويِمَفْنِمَمَالَكْلٱُعَمْسَت«رمأامك،انلهملّعيامب
ملامانمالكيفةدئافالنكلو.)٣٣:٧لايقزح(»ِيلَبِقْنِم
،ةيحيسملانعنوريثكنوعفادمكانه.هللانمالوأهعمسن
مهتقالعلةيقيقحةداهشنونلعينمىلإيهةجاحلانكلو
وهو،انحويلوسرلاهلعفاماذهو،يحلاهلإلابةيصخشلا
لاقف،ةقيمعةقالعيفحيسملاعمهفرصيذلاتقوللدهشي
ًاضْيَأْمُكَلَنوُكَيْيَكِل،ِهِبْمُكُِربْخُنُهاَنْعِمَسَوُهاَنيَأَريِذَّـلٱ«
ِهِنْبٱَعَمَوِبآلٱَعَمَيِهَفُنْحَناَنُتَكَِرشاَّـمَأَو.اَنَعَمٌةَكَِرش
ْمُكُحَرَفَنوُكَيْيَكِلاَذٰهْمُكْيَلِإُبُتْكَنَو.ِحيِسَْملٱَعوُسَي
.)٤و١:٣انحوي١(>»ًالِماَك

يحورلاصحفللرابتخا
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ةداهشللًاناكميلمعلحموينكسلحمُتلعجله.١
؟حيسملل

وأ،مهديدجتلَمتُحيصاخشأدرجمسانلايفىرأله.٢
ةديدجلاةايحلااودجيلمهنعشتفأومهلجأليلصأله
؟حيسملايف

حيسملانعةداهشلاباهيفتعتمتةرمرخآيهام.٣
؟هصالخلصخشةدايقو

،حيسملانععاجشلامالكلانعناتقلغمياتفشله.٤
:نأل

؟ةرتافةيحورلايتايح-·
؟ينلطعيلمعلايفيلبقتسمىلعيفوخ-·
نمرَقتحملاحيسملانعثيدحلانمينعنمتيئايربك-·

؟سانلا

يلزألارونلا

،يلزألارونلااهيأ

،فشاكلاكئايضيفسفنلارهطتتمك

ئداهٍحرفبو،دُّدرتلانمصّلختتف

.كيلإعلطتتوايحت

كشرعبطيحتيتلاحاورألا

،ةلماكلاةكربلابعتمتت

مهدحومهبيصناذهو

.انملعكطقسٍملاعنماوسيلمهنأل

ملظملاملاعلانكسأيذلا،انأيلفيكف

،ملظمركفبحاصانأو

،كراونأرهُطمامأَّـينيعحتفأنأ

؟كرّبسمشةعشأةيراعلايحورلمتحتو

علطتيلناسنإللًاقيرطَتدجوأكنكلو

،ينارونلانكسملاىلإ

سدقلاحورلاةوقوهو،ةيرافكلاةحيبذلاوه

.انيفعفشييذلاو،يزعملا

،قوف،سدقملارظنمللانزِّـهُجتاذهبو

،ليللاولهجلاءانبأنكسيف

،يلزألاكرونءايضيف

!ةيلزألاكتبحملضفب

!قرتحنوأ،رمثن:عباسلالصفلا

!قرتحنوأ،رمثن

ىلإرجاهBengtتجنبهمسانمؤميديوسقيدصيل
هتامدخنيبنمناكو.ًاحجانلامعألجرراصواكيرمأ
نومدخييتلادالبلاىلإتارئاطلابنيلَسرملالقنبموقيهنأ
يفابهذينأهلقيدصنموهنمبلُطةرمتاذو.اهيف
راطمىلإهقيدصلصوأ.ةريغصةرئاطيفاكسالأىلإةمهم
ةعطقوةيناطبهاطعأنأدعبهقيدصهعدوثيح،سكنابريف
هدحوةدوعلاةلحرلمكينأهيلعناكو.ةتالوكيش
ةرئاطلاتطقسأةعَّـقوتمريغةفصاعتَّـبهةأجفو.ةرئاطلاب
نعجولثلافقوتتملو.جولثلاطسولبجفتكىلع
نأهيلعهللامحارمنمنكلو،مايأةثالثةدمطقاستلا
لواحو.ًارهاظةرئاطلانمءزجيقبف،جولثلاتَّـرذحايرلا
اودقففاوزجعمهنكلو،ةرئاطلااودجينأذاقنإلالاجر
اثحبينأارَّـرقوايَّـلصهلقيدصوتجنبنبانكلو.لمألا
طقتلاف،تجنبةوقتنهوءانثألاكلتيفو.امهيسفنبهنع
هئابحألًامستبمهديبحّولي،بعتلاةمقيفوهوةروصهسفنل
،برلادنعىرخأةطخكانهتناكنكلو.عادولاةيحت
نبالابرلادشرأةرئاطلاطوقسنممايأةرشعدعبف
تسكعناوسمشلاتقرشأامدنعتجنبادجينأهقيدصو
.اهجاجزىلعاهتعشأ

هنأىكحتجنبنأل..؟ةصقلاهذهدرسأاذاملنكلو
فقوهنأكو،ةيضاملاهتايحلكعجارةرشعلامايألاكلتيف
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نعهسفنلأسيلعجف!ناوألالبق»حيسملايسرك«مامأ
..هللاتوكلملاهاّدأيتلاتامدخللةيدبألاةيقيقحلاةميقلا
ةيعمجللوهتسينكلةيرادإًاناجلوتاعامتجارضحهنأدجوف
سدقلاحورلاةوقناضيفبسيلو،دسجلاةوقب،ةيلسرملا
قرتحتستناكاهنكل»ةعفان«تناكاهنأحيحص.هيف
.)١٥-٣:١٢سوثنروك١(ةنونيدلامويبشعلاوبشخلاك
نحناننأىتح،هتايحرييغتيفًاببستجنبرابتخاناكو
لجأنمهتايحضتوهتريغرّدقنانكنيذلا،هنمنيبيرقلا
هحبريفهتمدخرمثنأل،لاقامىنعمانْمِهف،هللالمع
ةجيتننكيملهرمعنمةيقابلاةليلقلاتاونسلايفسوفنلل
.هتايحيفهللاةوقناضيفةجيتنلب،ةيدسجلاهتريغالوهتوق

»حيسملايسرك«مامأًاعيمجنونمؤملارهظينأدبالو
نيبئراقلاقِّـرفينأوجرأو(.مهسوفننعًاباسحاوطعيل
لكقرتحيهدنع،نونمؤملاهمامأبساُحييذلاحيسملايسرك
يذلارمثملالمعلاالإىقبيالو،دسجلاةوقبهوّدألمع
»ضيبألاميظعلاشرعلا«نيبو.مهبسدقلاحورلاهلعف
.)ةيدبألارانلايفمهريصمنوقليف،رارشألاهمامأنادُييذلا
نأٍنزحبنوريثكنونمؤمكرديسميظعلامويلاكلذيف

طاسوألايفمهترهشو،ةيسنكلاتايرادإلايفمهلاغشنا
مهمدخبةنراقملابهللارظنيفةميقتاذتسيل،ةينيدلا
.ةقداصلاةيحورلا

ءاضيبتاحفص

الودحأركفنلعتال،ةباتكريغبءاضيبةقرويمامأ
البولامجالباهنإ.ًأطخاهيفىرتالكنأامك،دحأةروص
!لقأالورثكأال،ةباتكريغبةقرو!ًاضيأٍحبُق

.ةقرولاهذهكيتايحوكتايحنوكتةريثكنايحأيفو
مدنكلو،ًامويةثَّـولمنينمؤملادحأةايحةقروتناكامبر
جلثلاكءاضيبتراصف،مثإلكنماهرَّـهطيدافلاحيسملا
ضعبُتدَّـوسفيكنزحبركذأينإو.)١:١٨ءايعشإ(

حورلاُتنزحأف،وسلاولعفلااياطخبيتايحتاحفص
.ةخَّـطلمتاحفصلاكلتتيقبلحيسملامدالولو.سدقلا
نلو!يتاحفصاتضَّـيبامهنألهتمعنوهللاةمحرمظعأامف
امأ.يبسدقلاحورلاهلعفامالإتاحفصلاكلتيللجست
انأو،قرتحيسفيبوههلعفيملو،دسجلاةوقبهُتلعفام
مدنأحيحص.)٣:١٥سوثنروك١(رانباكنكل،صُلخأ
يبسدقلاحورلاهلعفيملامنكل،ينرتسويلرفغحيسملا
هللاركشنمكو.ءاضيبتاحفصدرجم!ًاعئاضًارمعنوكي
،ريماسملابناتبوقثملاهاديانلاهْتَبتكيتلاتاحفصلاىلع

يذلاتقولايفتبتُكاهنأل،دبألاىلإهدجمتسيتلاو
ةدعتسمديسللةعفانٍناوأكهيدينيبانتايحهيفانعدوتسا
درجمنمرثكأ،هللاركشلاو،اهنإ..حلاصلمعلكل

.ءاضيبتاحفص

ةعئاضتاونس

يفاولثمينأًايموينيّوعدملانينمؤملانأفسؤموهمك
،ةصرفلانوعّيضيةيوامسلاهتميلوباوعتمتيلبرلاةرضح
بلقنوحرفيالمهنأامك،حيسملابسنُألاوحرفلانورسخيف
.هتوعدنولمهيمهنألحيسملا

ضعبعمتبسمويلكبهذأتنكيديدجتدعب
روزنلبيرقىفشتسمىلإًاثيدححيسملااولبقنيذلايباحصأ
.مهعميلصنوصالخلاةلاسرمهلمّدقنوزئاجعلاىضرملا
،ةرخأتمةيحصةلاحيفزوجعلجرىلإتثَّـدحتمويتاذو
،هينيعنمعومدلاتلاسو،مامتهابةلاسرلاىلإعمتساف
.»ءامسللبهاذوهللاةمعنبصَّـلخمينأملعأانأ«لاقو
ذخأمالكلايفرمتسأنألبقنكلو.»عئاراذه«تلقف
توصبسمهمث،ًانزحوًاملأنكلًاحرفال،ةقرحبيكبي
نآلايرمعنإ.ديرأتنكامكسيلنكلو،معن«ضفخنم

.»نيعبساهنمتعَّـيضةنس٧١

نآلاركذأالو،هبواجأفيكفرعأملًاثيدحددجتمكو
برللتلقوتعكريتيبىلإيتدوعدعبنكلو.هلهتلقام
رظنأامدنعىتح،لمأبيتايحلبقتسمىلإنآلاعلطتأ«
ملاهنألكركشأو،ينتصَّـلخكنأكركشأاهتياهنبرقاهيلإ
اهلعجتنأًايّلصمكللماكلابيتايحمّلسأنآلا.ًءابهعِضت
.»دبأللةرمثم

رمثنلًاريبكًادهجفرصننأنمقوقبحيبنلاانرّذحي
هنامزلهأربخأدقف،لوذبملادهجلاعمبسانتيالًاليلقًارمث
نأنممهرَّـذحو)٢:٤قوقبح(»اَيَْحيِهِناَميِإِبُّراَبْلٱ«هلوقب
هللاىلعنودمتعيالو،ناميإلائدابمنوقّبطيالنيذلا
ناكاملو.)٢:١٣قوقبح(»ِراَّـنلِلَنوُبَعْتَي«مهتايحمدختسيل
َقبيملف،هللانعنيّلقتسممهتنيدماونبدقسانلاءالؤه
نوكنالامدنعانعمثدحياماذهو.دامرلاىوساهنممهل
اننأولوقرتحيانلمعنإف،حيسملاىلعمامتلابنيدمتعم
َناَكْنِإْنِكٰلَو«سلوبلوسرلالوقيامك،رانبامكصُلخن
ًةَراَجِحًةَّـضِفًابَهَذ)حيسملا(ِساَسَألٱاَذٰهَىلَعيِنْبَيُدَحَأ
ًارِهاَظُريِصَيَسٍدِحاَوِّـلُكُلَمَعَف،ًاّشقًابْشُعًابَشَخًةَميِرَك
ُراَّـنلٱُنِحَتْمَتَسَو،ُنَلْعَتْسُيٍراَنِبُهَّـنَأل.ُهُنِّـيَبُيَسَمْوَيْلٱَّـنَأل
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ِهْيَلَعُهاَنَبْدَقٍدَحَأُلَمَعَيِقَبْنِإ.َوُهاَمٍدِحاَوِّـلُكَلَمَع
ٍدَحَأُلَمَعَقََرتْحٱِنِإ.ًةَرْجُأُذُخْأَيَسَف)حيسملاىلع(
»ٍراَنِباَمَكْنِكٰلَو،ُصُلْخَيَسَفَوُهاَّـمَأَو،)ةرجألا(َُرسْخَيَسَف
يفهترزيذلا(ضيرملارمعناكدقل.)١٥-٣:١٢سوثنروك١(
هنألًانيزحناكهنكلو،ةمعنلابًاصَّـلخمةنس٧١)ىفشتسملا
هبشخرانلاتقرحأدقل.»رانبامك«نكل،صلخيس
اميقنتنأنكمياهسفنرانلاتناكامنيب،هَّـشقوهبشعو
سلوبلوسرلاهيّمسياموهو،هبسدقلاحورلاهلمع
.ةميركلاةرجحلاوةضفلاوبهذلا

يدبألارونلا

،حيسملايفتباثنمؤملكيفيدبألاهلمعبهللاموقي
،هتايحىلعهللاةملكقيبطتىلعهدعاسيوهناميإيذغيف
لوقيوهو،ناحرفعُّقوتبديدجمويلكنمؤملاهجاويف
ٌرْكُشاَنَدْنِعْنُكَيِلُعزْعَزَتَيَالًاتوُكَلَمَنوُلِباَقُنْحَنَوَكِلٰذِل«
نييناربع(»ىَوْقَتَوٍعوُشُخِب،ًةَّـيِضْرَمًةَمْدِخَهللاٱُمِدْخَنِهِب

يفهللاعمهفرصنيذلاتقولاءانثأعّجشتنسو.)١٢:٢٨
الو.انداسجأةوقبسيلو،سدقلاحورلاةوقبريسنلةالصلا
رونيفاوراسنيذلالكهيفحرفييذلامويلاءيجينأدب
نوذَّـذلتيمويلكهعمنوسلجيف،ديسللةعفانٍناوأك،هللا
نوحبصيف،اهيلإمويلكمهوعدييتلاةيوامسلاهتبحمةميلوب
رٌوُنَهللاٱ«نإف.ملظملاينانألاملاعلايفهتبحموهرونرشنةليسو
.)١:٥انحوي١(»َةَّـتَبْلٱٌةَمْلُظِهيِفَسْيَلَو

يحورلاصحفللرابتخا

يتايحلنوكيسلهف،نآلاايحأامكةايحلاتشعينأول.١
؟حيسملايسركمامأفقأمويرمث

يوامسنسحمكهللانمبرتقأله،يلصأامدنع.٢
؟يلزأرونكوأ،ميرك

َبَسَحيِنِيْحَأ«دوادةالصيلصأنأجاتحأله.٣
؟)١١٩:٢٥رومزم(»َكِتَمِلَك

،يلبراي،يحلازبخلاِّـرسك

.رحبلادنعةفغرألاترسكامك

،كبلطأ،سدقملاكباتكتاحفصنم

.يحلاةملكلااهيأ،كيلإةعئاجيسفننأل

.ةايحلازبخيلكنإ،براي

.ينصّلخييذلاقحلايهةسدقملاكتملك

،كدحوكبايحأواهلكآنأينطعأ

.ةبحمتنأكنأل،كَّـقحبحأنأينمّلعو

،َّـيلعنآلاسودقلاكحورلِسرَأ

.رصبُأفَّـينيعسمليل

،ةسدقملاكتملكيفةنماكلايناعملايلفشكا

.ميركلاكباتكيفكصخشينرأو

!ةميلوللاولاعت:نماثلالصفلا

!ةميلوللاولاعت

اوكسميملوديصلايفةلماكًةليلحيسملاذيمالتىضق
يلمرلائطاشلاىلعماقملاحيسملافقوحابصلايفو.ًائيش
بابضببسبامبر،هوفرعيملمهنكلو،ةيربطةريحبل
حيسملامهلأسو.ةيحورلامهنويعفعضببسبوأ،حابصلا
َهلَلاَقَف»!َال«:ُهوُباَجَأ.»؟ًاماَدِإْمُكَدْنِعَّـلعَلَأ«

ُ
اوُقْلَأ«:ْم

َْملَو،اْوَقْلَأَف.اوُدِجَتَفِنَمْيَألٱِةَنيِفَّـسلٱِبِناَجَىلِإَةَكَبَّـشلٱ
كردأ.»ِكَمَّـسلٱِةَرْثَكْنِماَهوُبِذَْجيْنَأَنوُرِدْقَياوُدوُعَي
،حيسملانوكينأدبالئطاشلاىلعفقاولاكلذنأانحوي
اذهسرطبكردأنأامو.»!برلاوه«حرفيفحاصف
،ئطاشلاىلعحيسملايقاليلةريحبلايفهسفنبىقلأىتح
ًارانلعشأدقحيسملاناكو.براقلايفذيمالتلاهعبتو
-٢١:١انحوي(»اْوَّـدَغَتاوُّمُلَه«مهاعدو،ًاكمساهيلعىوش
١٣(.

،انملاعيفيودتةميركلاةوعدلاهذهءادصأتلازالو
ىلعيحلاحيسملافقيةنسيفلأذنمحابصلكيفف
هديباهزَّـهجةيحورةميلوىلإانوعدي،ةيدبألائطاش

.ناميإلاءاذغ،هللاةملكةميلويه،ةميركلا

يفةملكلاجمدألهُتلعفاميفلمأتتلكوعدأنأينُّرسيو
،كليصخشعيجشتاذنوكينأًايجار،ةيصخشلايتالص
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نمكلذُتمّلعتدقو.»اوّدغتاومله«حيسملاةوعدلبقتف
نيردصم

نأباتكلااذهةدامةعجارمبماقٌقيدصينمبلط.١
.هلٍةمتاخك،لصفلااذهفيضأ

يفتاعامتجادوقأنأببرلاينمركأتاونسذنم.٢
الوظعونودبطقفتاولصلاىلعرصتقتسئانك
نوكينأسدقلاحورلانماهيفبلطن،ةلئسأةباجإ
لصفلاأرقنعامتجالاءانثأانكو.ديحولاانذاتسأ
ةدملتمصنو،ىلوألاةيآلاًاعمأرقنلدوعنمث،يباتكلا
،اهيناعميفاهءانثأدحاولكلمأتيةقيقدفصن
ةيضاملالوصفلايفاهُتحرتقايتلاةلئسألاهسفنلأسيو
لمعفيكنيرضاحلاكراشيمث،باتكلااذهنم
صخشلايلصيمث.هأرقامقّبطيلهيفسدقلاحورلا
ةقيرطلضفأهذهنأدقتعأو(.هريغوأ،كراشيذلا
.)صصختمذاتسأدوجومدعدنعباتكلاةساردل

،هذهانتالصتاعامتجاسدقلاحورلاقفاردقلو
دحأقَّـلعو.انبولقمّلكيهنأو،انطسوهللاروضحبانرعشف
لضفأاذه«تاعامتجالاهذهدحأهروضحدعبسوسقلا
مل«رخآدئاقلاقو.»يتايحلكيفهُترضحكرابمعامتجا
انّودعفوفصقارتخانمبرقلااذهلثمبًادبأنكن
ةيدرفلاوةماعلاتاعامتجالاهذهبرلاكرابدقل.»يحورلا
ةقيرطنعًةباتكريبعتلانأتدجودقو.تقولاتاذيف

نأبعصأامف،اهتسراممنمريثكببعصأهذهةالصلا
امو،ةعوبطمتاملكبهللاابسنُألاةقيقحوةعورفصأ
!هربتخننألهسأ

عئارتقوءاضقلةيلاتلاتاربخلامكمامأعضأو
:هللاعم

،يلةفولأملاسدقملاباتكلالوصفدحألمأتللْرتخأمل.١
ةباتكءانثأهلمأتأامف،اهريغنمرثكأاهلِّـضفأيتلاوأ
.ةيناثلاسوثنروكةلاسروهلصفلااذه

.ةيآلكلريسفتلمعلمأتلانمدوصقملاسيل.٢
نممظعأهنأةقيقحلا(ًايداعهللاابدارفنالانوكيل.٣

حورلااهلعجيتلاتايآلايفمككراشأس)!يداعلا
.يبلقملكتةَّـيحسدقلا

يفاهُتحرتقايتلا(ةلئسألاتلعجفيكيفمككراشأس.٤
لمأتأانأويلًايصخشوًازَّـكرمهللاتوص)باتكلااذه
.هللاةملكيف

صاخويصخشرابتخاوههللاابدارفنالانأنوفشتكتسو
نأامك،يفورظنعفلتختمويلامكفورظنأدقتعأو.ًادج
يفهللانإف،روهشةتسذنمهيلعتناكامريغمويلايفورظ
،انكثيحسيلو،نآلانحنثيحانملكيةميظعلاهتبحم
.انريغصخشدجويثيحالو،نوكنسثيحالو
ةصاخكلهتوعدنأل،كجايتحابسحبهللاكملكيسو
ةَّـيحلاهللاةملكوهسدقملاباتكلانإ.»اوّدغتاومله«ًادج
لكلةصاخلاةيصخشلاهتلاسرهنأامك،انبولقيفةلاَّـعفلاو
َراَكْفَأٌةَزِّـيَُممَو...ٌةَلاَّـعَفَوةَّـيَحِهللاٱَةَمِلَكَّـنَأل«انمدحاو
ةيلاعفلةيصوصخةيأف.)٤:١٢نييناربع(»ِهِتاَّـيِنَوِبْلَقْلٱ
!اذهنمرثكأةملكلا

انبتكحتفنلف،١سوثنروك٢نمًةءارقلمأتناولاعتنآلاو
:عباتنلةسدقملا

،حوتفميباتكو،قلغميبابًاحابصةسماخلاةعاسلا
.هللاعميدرفمبانأو

بلقوباتكبهللارضحمىلإيتآانأومويلايفورظضعب
:نيحوتفم

دقف،يتجوزهلَّـمحتتيذلارمتسملاملألاىلعقلقانأ·
.ةريخألاعيباسألايفديازت
نمانعنمتسةيحصلااهتلاحتناكنإلابلالوغشمانأ·

فيرخلايفاهبموقننأانططخيتلاةمدخلاءابعأبمايقلا
ةمدخلاطوغضببسباهيفيناعتةرملكيفف.مداقلا
يفبعتلااذهلثملكضّرعأنل«اهللوقأتنكرفسلاو
ًاعملوقنفهتاكرببانرمغيناكهللانكلو.»لبقتسملا
يهلإايءاجلهف.»بعتلاقحتستةديجمةمدخاهنإ«
؟فَّـقوتنلتقولا
برلاكرابثيحاينيكيفلاوحألامويلايبلقىلعُّحلت·

،ةرقتسمريغلاوحألانكلو.كانهةيضاملاةمدخلا
ةسينكلاةداقدعاسأنأّدوأمك.ديزييلاملامُّخضتلاو
.ةنامألكبمهتمدخبنوموقيمهوكانه
اننامرحيةمدخللريثكلاانرفسوةيحصلايتجوزلاوحأ-·

انيترسأدارفأبانمامتهاوانتبحمنعيلمعلاريبعتلانم
.ضرملانمنوناعينيذلا

ةالص
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نعًاركبممويلاينتظقيأكنأكركشأ،يوامسلايبأ
،ةيصخشةقيرطبيبلقملكتنأديرتكنأقثأو.داتعملا
يرجيامىلإعمتسيسصخشلككرابتنأديرتكنأامك
كتملكلالخنميلهلوقتسامىلإو،تقولااذهيفاننيب
امىلعزيكرتلايفةبوعصدجأينأملعتتنأو.ةسدقملا
تاملكلاهذهنوأرقيسنميفركفأينأل،انأيلهلوقتس
يملقويلقعويبلقحسمتنأبلطأف.مهلاهبتكأسيتلا
ةصرفيلنوكتل،سدقلاحورلانمةصاخةحسمب
يتايحنألىرخأةرمكركشأ.كلالجعمةعتممةيصخش
كحّبسأو.اذهيلدكؤتتنأو،هللايفحيسملاعمةرتتسم
ىلعانهتاملكلاهذهليجستءانثأينأل،زيزعلايبراي
امأ،يصخشلايريكفتةيوازلًازّيحتمنوكأامبرضرألا
يتاوـلـصعـفرتـسو،يـتـنـهـكسـيـئرتـنـأفءـامـسـلايف
كتدارإوكتفرعمبسحب،كيبأشرعمامأيحيبستو
اذهكتملكىلإهَّـجتأانأوةكربلاعَّـقوتأكلذلو.نيتلماكلا
.كتعيرشنمبئاجعفشتكألَّـينيعحتفا.حابصلا
.نيمآ

،١سوثنروك٢حضاولاعتوصبولُّهمتبأرقأانأمويلا
حاحصألااذهتأرقامدنع..هسفنءيشلالعفتلكوعدأو
لوسرلاكولستظحال،ةينأتملاةقيرطلاهذهبقئاقدذنم
هيضقأيذلاتقولانأدقتعأو.حيسمللٍدبعكيلاثملاسلوب
:لاؤسلاىلعبيجيسمويلاهللاعم

؟هيذتحأًالاثمةيآلاهذهيفدجأله-

عبتأليبلقسدقلاحورلاهَّـجوحاحصألااذهةءارقءانثأ
ربخأسو.يديسللضفأًامداخنوكأنأديرأ.سلوبلاثم
.حاحصألاةءارقيفرمتسأنألبقكلذبهللا

ةالص

يتمدخنعثدحتأنأًارداقينلعجا،حيسملايديس
دقل.انهاهتأرقيتلاتايآلايفلوسرلاثَّـدحتامكىضرب
ينألنيزحينإو،قرطلافالآبيتايحىلعتاكربلاَتبكس
اهيفكراشأملويسفنلتاكربلاهذهبتظفتحاامًاريثك
امدنعنكلو،كعمسنُألاوثيدحلابحأينإ.يريغ
.ًافئاخيندجأهمالآيفحيسملاكراشألةصرفلاينئيجت
ينلّلظف،ديدجنمتايآلاهذهيفلمأتأنأديرأنآلاو
ةينانألايتاداعّريغتةديدجةوقبيتايحسملاو،كروضحب
.نيمآ.كمسالجألينبجأ.ًايرذجًارييغت

لمأتأل،ةيآدعبةيآحاحصألاةءارقلدوعأسنآلاو
سدقلاحورلانمًابلاطيلصأسو،ىرخألاولتةركفراكفألا
ىلإاهلّصوينأبرلاديرييتلاةلاسرلاينيعبصنعضينأ
ينيبلَدابتملاثيدحلاأدبياذهبو،يتالصلًةباجتسا،يبلق
الةيآلكيفيلمأتءانثأهنأيسفنرّكذأنأَّـيلعو.هللانيبو

برلاديريامبرف،يلةفولأملاةيآلاأرقأانأولَّـجعتأنأبجي
.ةديدجةقيرطباهنمينملكينأ

؟بآلاهللانعةديدجةركفةرقفلاهذهيفدجأله-

ةءارق

»ٍةَيِزْعَتِّـلُكُهٰلِإَوِةَفْأَّـرلٱوُبَأ«:٣ةيآ

ثدحتتيتلاةيآلاهذهنأةصاخةقيرطبظحالأمويلا
تاذنعًاضيأثدحتتيتلا٢ةيآبةقوبسمهللاةَّـوبأنع
هلإوهو.حيسملاعوسيانبروبأهنأامكانوبأوهف،عوضوملا
نمهللاينَّـدمأدقو.ةيزعتلاهلإهنأامك،ةمحرلاوةفأرلا
.يتيزعتلمالسوةمعنبءامسلا

ةالص

ىلعكركشأ.ًاحّبسمًاركاشكمامأينحنأ،يبأ
ينتحنمفةيقابلاكاياطعبيبلقىلعَتْضِفدقل.كتمعن
يلكتيدهامهكءودهوكتنينأمطنأىتح،كمالس
انأو،مويلافئاخلايبلقنئمطتنأكوعدأ!ايولله.مويلا
مالسلاوءودهلابيتايحألماف.سدقملاكرضحميفينحنأ
.نيمآ.نيمئادلا

ةءارق

يفاَنيِزَّـعُييِذَّـلٱ«٤ةيآ ْنَأَعيِطَتْسَنىَّـتَح،اَنِتَقيِضِّـلُكِ
يفْمُهَنيِذَّـلٱَيِزَّـعُن ُنْحَنىَزَّـعَتَنيِتَّـلٱِةَيِزْعَّـتلٱِبٍةَقيِضِّـلُكِ
.»ِهللاٱَنِماَِهب

تابوعصلاظحالأاذهسلوبلوسرلارابتخايفيلمأتيف
اهيّمسيو،يوامسلابآلانمةيزعتلالانيوهوهتهجاويتلا
.»توملامكح«و»انْسِيأ«و»انلَّـقثت«و»مالآ«و»ةقيض«
هذهنعٍلزعمبتسيلةيزعتلانأسدقلاحورلاينمّلعيو
لوسرلالوقيو.اهلكهذهببسباهيطعيهللااف،تابوعصلا
َنوُكَنَالْيَكِل«تاقيضلاهذهلكبانلحمسيهللانإسلوب
ةيآ(»َتاَوْمَألٱُميِقُييِذَّـلٱِهللاٱَىلَعْلَباَنِسُفْنَأَىلَعَنيِلِكَّـتُم
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،حيرتسيلةيزعتلوسرلاِطعيملهللانأًاضيأظحالأو.)9
تاذباهسفنةالصلايلصأنأَّـيلعو.نيقياضتملايزعيلامنإ
.حورلا

ةالص

نيملأتملادعاسأنأًاصلُْخمتدرأمكبرايملعتتنأ
كتيزعتمّدقأنأُتدرأمكو،اهبينيّزعتيتلاةيزعتلاب
،اهنمريثكلاّدمتسأًامودينإ.ضرملانمةملأتملايتجوزل
اهتيزعتلاهلكمالسوكتمعنميدقتباهمدخأامًاليلقو
ال،مُدخأنأةبغرلابينألماويتينانأرفغاف.اهعيجشتو
نيذلانيقياضتملانييالملجأنميلصأو.مَدخُأنأ
عوجلارشتنيثيحةبعصفورظوةدحويفنوشيعي
نكيلو،يبلقيفكمالسوكتمعنمِّـظع.توملاوضرملاو
نيرخآلانعلامحألاعفرأليتايحيفًاحضاوكروضح
نأكردُأيهلإاييلصأذإو.مهلةيزعتببسنوكأو
حامسبيهفسانلاىلعتَسقامهمةايحلاتابوعص
كصخشيفلبيسفنيفيتقثعضأدوعأالف،كتبحم
.نيمآ.ميركلا

يتأتتأدبةلحرملاهذهدنعهللاةملكنأنوظحالت
ىلعلكتياليكلبعاتملاىساقهسفنسلوبىتحف،اهريثأتب
مالآلابيلتحمسيهنإهللاةبحمنموكشأاذاملف.هسفن
؟يئايربكنمينيفشتل

ةالص

هنأعمو.يتايحيفكتبحمةمدخىلعبرايكركشأ
،سانلااهأرقيلةالصلاهذهلّجسأنأَّـيلعبعصلانم
همالآنعفشكيوهوينعجشيسلوبلوسرلانأالإ
يفةحيرملارومألانعطقفثدحتيمل.هنوبحينيذلل
نمةظحللكىلعكركشأيبلققامعأنِمف.هتايح
يلَتحمسةقيضلكىلعو،ًاديحواهيفُتفقويتايح
ٍلشفلكىلعو،اهيفسانلاينمهفيملةَّـرملكىلعو،اهب
ىلعتلكتاويسفنيفيتقثتعضوينأل،هبتينُم
ًادبأدمتعأاليكلسلوبلوسرلاىلإيتوصمضأو.يتاردق
َنِماَنُتَياَفِك«سلوبلوقيهلإايتأرقمايأذنم.يسفنىلع
،ناميإلاب،حابصلااذهدكؤأو.)٣:٥سوثنروك٢(»ِهللاٱ
كنأوينتيَّـجنكنألكركشأ.يتيافككدحوتنأكنأ
.ةاجنلاهذهلجأنمكركشأ.ينيجنتسكنأوينيجنت
نأكوعدأف،هتايزعتبينيوقيسدقلاحورلانألكركشأو

نيرخآيّزعأل،ةبحملابةئيلمةيلمعةقيرطبينمدختست
.نيمآ.كتبحمىلإنوجاتحي

ةءارق

...اَنِلْجَألِةَالَّـصلٱِبَنوُدِعاَسُمًاضْيَأْمُتْنَأَو«١١ةيآ
.»َنِيريِثَكِةَطِساَوِب

ملولسلوبلوسرلاةمدخلاحنوكياذاميردأال
انأنوكأتنكنيأيردأتسلو!مهتاولصبنوريثكهعفري
.يلجألنولصينيذلانيريثكلاةدعاسمنودب

ةالص

ىلعَتعضودقف،يكاردإنعكتبحمتمظع،يبأ
لجألويلجألمهتاولصبينودعاسينأنيريثكلابولق
ةبحملاهذهىلعينانتمانعّربعأفيكف.يتجوز
.نيمآ؟ةلهذملا

رونيفيلجألنوّلصينيذلالجألةالصعفرأنآلاو
ًابلاط،يتايحويبلقسدقلاحورلااهبرَّـمعيتلاهللاةملك
لكنوعضيمهو،ةيزعتلابمهتايحومهبولقألمينأهللانم
.هيفمهتقث

ةءارق

...ًالَّـوَأْمُكْيَلِإَِيتآْنَأُءاَشَأُتْنُك«١٨و١٧و١٥تايآ
ِبَسَحِبُمِزْعَأاَمَىلَعُمِزْعَأْمَأ،َةَّـفِْخلٱُتْلَمْعَتْسٱِّـيلَعَلَأ
.»َالَوْمَعَنْنُكَيَْملْمُكَلاَنَمَالَك...ِدَسَْجلٱ

لوسرلانلعأتايآلاهذهليركفلالسلستلايفلمأتأ
عجشيويزعيلىرخأةرمسوثنروكروزينأديريهنأ
ذخأيلمهروزينأديرينكيمل.مهبحأنيذلانيسيدقلا
ةرايزلارارقلوانتيملهنإلاقو.مهيطعينأدارأدقف،مهنم
هباهذرارقيفف،رفسلاتاقفنعفديسنمركذيملو،ةَّـفخب
ةينانأعزاونةيأهدنعنكتملسوثنروكىلإ

ةالص

عزاونةيأيلفشكاكتملكرونيفوسودقلاكحورب
هديرتيذلارارقلاذَّـختأف،َّـيفكلمعلطعتيلخادةينانأ
سوثنروكينمؤمنأملعأ.مداقلافيرخلاصوصخب
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،هرفسططخَّـريغامدنعسلوبعفاودريسفتاوءاسأ
سلوبنأكركشأو.هدشرأيذلاوهسدقلاحورلانأعم
صوصخبكلذدعب»ال«هلوقمث»معن«هلوقنممغرلاب
ًامودتناكاهبَّـرشبيتلاةملكلانأالإ،سوثنروكةرايز
،َّـريغتتالةيدبأحيسملاةلاسريف»معن«نأل،النودبومعن
تّبثتتنأو،نارودلظالورييغتيهلإايكدنعسيلف
يملاعيفو،انملاعيفةرخصلاكنألكركشأ.ًامئادكتملك
يتارارقنمينذِقنأ!اللاومعنلاهيفيذلالقلقتملاريغصلا
مئادلاكداشرإرونيفريسأينعدو،ةعّرستملاوةينانألا
.نيمآ

؟هبهبلاطأهللانمٌدعوتايآلاهذهيفله

ةءارق

ْمَعَّـنلٱِهيِفَوُهَفِهللاٱُديِعاَوَمْتَناَكاَمْهَمْنَأل«٢٠ةيآ
ِمل،ُنيِمآلٱِهيِفَو

َ
.»اَنِتَطِساَوِب،ِهللاٱِدْج

اهعمسيلةحرفملاهرابخأمهبنلعيلهللالئاسونونمؤملا
زايتمالااذهىلعهللانودجميمهو.اهباونمؤيوسانلا
.ميظعلا

ةالص

يفهللاديعاوم!»انتطساوب«كديعاومنإلوقت،براي
يف.كركشأمك..!؟حيسملايفهللاديعاوملك؟حيسملا
معنلوقأنأديرأ،سدقملاكرضحميفوحابصلااذه
املكبملحأنأردقأال.برايهلوقتاملكلنيمآو
يفبيهرلاغارفلامجحلَّـيختأالو،حيسملايفيلهتيطعأ
يتايح

ةهجاوملهجاتحأنملكوهتنأ!برايكنودب
.نيمآ.هبراجتوهبلاطموهتازايتماومويلاتايلوئسم

انأ.يحوررمغيهمالسوهللاهيفحّبسأًاتقوفرصأمث
،ةالصلايفاهُتعفريتلاتابلطللةددحمةباجإفرعأال
دقل.يبلقنئمطيهللامالسنأل،ًامهمسيلاذهنكلو

انأاهو.هركشأف،ةالصلايفهللاعمًادجًانيمثًاتقوُتفرص
هبهللاعبشأيذلايحورلاءاذغلاةوقبديدجلامويلاهجاوأ
.مويلابلاطمهجاوأامدنعحوضوبرهظيسو،يلقعويبلق

نأوهحابصلكهلعفتءيشمهأنأركذتنأكيلع
ةوعدلاهللاهّجويو.هللابلقحرفتٍةلاحيفكسفنلعجت
كلًالئاق،كمسابكايإًايعاد،حابصلكعلطميفكل
.»اوّدغتاومله«

ْطَقَفَنيِعِماَسَال،ِةَمِلَكْلٱِبَنيِلِماَعاوُنوُكْنِكٰلَو«
َسْيَلَوِةَمِلَكْلِلًاعِماَسٌدَحَأَناَكْنِإُهَّـنَأل.ْمُكَسوُفُنَنيِعِداَخ
يفِهِقْلِخَهْجَوًارِظاَنًالُجَرُهِبْشُيَكاَذَف،ًالِماَع ُهَّـنِإَف،ٍةآْرِمِ
َعَلَّـطٱِنَمْنِكٰلَو.َوُهاَمَِيسَنِتْقَوْلِلَو،ىَضَمَوُهَتاَذَرَظَن
َراَصَو،َتَبَثَو-ِةَّـيِّـرُْحلٱِسوُماَن-ِلِماَكْلٱِسوُماَّـنلٱَىلَع
ًاطوُبْغَمُنوُكَياَذٰهَف،ِةَمِلَكْلٱِبًالِماَعْلَبًايِساَنًاعِماَسَسْيَل
يف .)٢٥-١:٢٢بوقعي(»ِهِلَمَعِ

هللاابدارفنالا

تنأومويلككسفنلاههّجوتيتلاةلئسألاضعبكيلإ
اهيفلمأتتوهللاةملكنمةيآلكأرقت

ةيآلاهذهيفدجأله

؟اهاشاحتأةيطخ·
؟هلهبتنأًاريذحت·
؟هعيطأًارمأ·
؟هعبَّـتأًاحلاصًالاثم·
؟هيقَّـتأًائيسًالاثم·
؟بآلاهللانعًاديدجًاركف·
؟نبالاهللانعًاديدجًاركف·
؟سدقلاحورلاهللانعًاديدجًاركف·
؟سيلبإنعةديدجةركف·
؟ةريرشلاهفادهأنعةديدجةركف·
؟ةركاملاهلئاسونعةديدجةركف·

،ىَزُْخيَالًالِماَع،ًىّكَزُمِِهللاَكَسْفَنَميِقُتْنَأْدِهَتْجٱ«
.)٢:١٥سواثوميت٢(»ِةَماَقِتْسالٱِبِّـقَْحلٱَةَمِلَكًالِّـصَفُم

ةيجهنمةقيرطبباتكلاةسارد

لصفلاصوصخبكسفنلاههّجوتةلئسأةعومجمكيلإ
:كلةعفانةيجهنملاةساردلانوكتف،هأرقتيذلايباتكلا

؟يباتكلالصفلااذهملكتينّمع·
؟لصفلااذههَّـجوينمىلإ·
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؟لصفلااذهيفةدراولاةماهلاتاملكلايهام·
؟لصفلااذهبتُكىتم·
؟لصفلااذهةباتكفدهوهام·
؟لصفلااذهبتُكلاوحألايأيف·
قحاللاوقباسلانيلصفلابلصفلااذهةقالعيهام·

؟هل

باتكلاةقباسم

ةباجإكيلعلهسيسلمأتوريكفتبباتكلااذهتأرقنإ
ىلعكلةزئاجانبتكدحأكيلإلسرنس.ةيلاتلاةلئسألا
كمسابتكتنأسنتال.ةباجإلاانلتلسرأنإ،كداهتجا
فورظملاىلعسيلوةلاسرلالخاد،حوضوبكناونعو
.طقفيجراخلا

سدقملاباتكلاأرقتامدنع«ةيلاتلاةرابعلالمكأ.١
.»..دجتسامك،همهفتامدجتس

وذثيدحيرجيهللاابدارفنالايف«ةيلاتلاةرابعلاحرشا.٢
.»نيهاجتا

؟بلقلاىلإلقعلانمهللاةملكلقتنتفيك.٣
؟ةالصلايفهللامامأدوجسلاعضوةيلضفأيهام.٤
؟يقنلاريمضلاىلعلصحنفيك.٥
؟قفرتوينأتتيتلاةبحملاانلحيسملارهظأفيك.٦
ةثراكلاتأرفيك-ةدحاوةليليفاهيدلومأتدقف.٧

؟يوامسروظنمنم
؟دسجلالامعأحورلابتيمنفيك.٨
؟سدقملاباتكلايف»توملا«ىنعمام.٩

؟كسفنلسدقملاباتكلانمهأرقتامصصختفيك.١٠
؟ناميإلاضيقنوهام.١١
نعهبعفادتحالسكسدقملاباتكلامدختستفيك.١٢

؟كسفن
؟فوخلادضةعانمىلعلصحتفيك.١٣
؟كلمعطيحميفحيسمللدهشتفيك.١٤
؟كعمتجميفحيسمللدهشتفيك.١٥
؟كتودقبحيسمللدهشتفيك.١٦
اهضفرياذامل.ةيوامسةميلوىلإحيسملاانوعدي.١٧

؟ضعبلا
؟اهنمحيسملاكجلاعيفيكو،ةبعتملاكفورظيهام.١٨
مهدنستنيذلامهنمو،ةالصلابكدنسينم.١٩

؟ةالصلاب
؟نيمآلاهيفنأومعنلاهللايفنأىنعمام.٢٠

انناونع

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

Germany
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