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سرهفلا
٣...........................ةمدقملا
ملَا
ألٱُروُمْزَْ

َ
٤................كولسلا-ُلَّـو

ملَا
٥................ةبوتلا-ُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
٧.............ةقيلخلاجات-نماثلارومزملا
ملَا
٨......نيسيدقلارابتخا-ََرشَعُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ
ملَا
١٠........نيدحلملالهج-ََرشَعُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ
ملَا
١١.........دمحلاديشن-ََرشَعُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
ملَا
١٢.......ةعيبطلايفهللا-ََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
ملَا
١٤........برلاتاداهش-ََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
ملَا
لٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
١٥.....يهلإلايعارلا-َنوُْرشِع

ملَا
لٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
١٧..........ةمتت-َنوُْرشِع

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
١٩....ىسألاةحيص-َنوُْرشِع

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
٢١.هللاحالصرابتخا-َنوُْرشِع

ملَا
لٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
٢٣.........رونهللا-َنوُْرشِع

ملَا
لٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
٢٥...........عبات-َنوُْرشِع

ملَا
٢٧........ربتخمةظع-نوُثالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ
ملَا
٢٨............ةمتت-نوُثالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

ملَا
٣٠..برلامامأراسكنالا-َنوُثالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
ملَا
٣١...........ةمتت-َنوُثالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
ملَا
ألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
٣٣....هللاىلإقايتشالا-َنوُعَبْر

ملَا
ألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
٣٥............ةمتت-َنوُعَبْر

ملَا
ألٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
٣٦....براييلضقأ-َنوُعَبْر

ملَا
ألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

َ
٣٨....ةوقوأجلمهللا-َنوُعَبْر

ملَا
ألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

َ
٣٩..........ةمتت-َنوُعَبْر

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
٤١...........دمحلاحئابذ-َنوُسَْم

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ

٤٢....حوصنلاةبوتلا-َنوُسَْم
ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ

٤٤...........عبات-َنوُسَْم
ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ

٤٦...........عبات-َنوُسَْم
ملَا
٤٧...اذوهيةيربيفدواد-َنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ
ملَا
٤٩......هللاةحيبست-َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
ملَا
٥١...........ةمتت-َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
ملَا
٥٢......ةكربلاوركشلا-َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ
٥٤..............َّـيتفشحتفابراي:ةقباسم

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَي
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ةمدقملا

عضُو،دحاوباتكيفةسدقملارافسألاتعُمجامنيح
أدبيريمازملارفسنأليمجلاو.باتكلابلقيفريمازملارفس
هلبسيفكلسيوهللابحييذلاناسنإلابيوطتب
،هسدقيفهللاحيبستلرشبلالكةوعدبيهتنيو،ةميقتسملا
لاقدقو.فاتهلاوتيوصتلاجونصوبابرلاودوعلاتوصب
نمؤملاناسنإلابلق«ريمازملاىلعهقيلعتيفباتكلادحأ
رخآلاقو.»ناحلألابذعأاهيلععّقويهللادييفةراثيق
بلقبواجتيهريمازملارفسللختتيتلاتاحيبستلاهذه«
اذهف.»سومانلابتكيفهللاتانالعإعممَهلملاناسنإلا
حرفلانمجرخينأعيطتسي،هللابحبمعفملابلقلا
سفنلاعفرتةبذعًاماغنأ،قيضلاونزحلانمامك،ءاجرلاو
.هللاعمةكرشلالبجىلإ

ريمازمءانثتساب«يلوسرلاببقلملاسويسانثألاقو
اهتاملكلترينأئراقللنكمي،ممألاوصّلخملانعتاّوبنلا
.هتدئافلتبتكاهنأكاهبناسنإلكمنرتيو،هتاملكاهنأىلع
درجمال،ريمازملايفدجنو.»هلامعألكفشكتةآرميهف
تاملكلاةغايصًاضيألب،ةيطخلاعمانسوفنةلاحساكعنا
.انتايحتابسانملكيفبرلاحبسناهبيتلاةقفارملا

ًاعئارًاجيزمريمازملارفسيفدجناننإ«ءايقتألادحألاقو
عيطتسيامىمسأك،تاولصلاوىقيسوملاورعشلانم
يفهسفنسيساحأوهبلقفطاوعنعهبربعينأناسنإلا
.»فورظلافلتخم

كلتيفًاليوط،ةنمؤملاسفنلاضبرتنألمجأامف
ريهازألابةئيلملااهباحريفىشمتتوموقتمث!ءارضخلايعارملا
كلتقرتختيتلا،ةحارلاهايمىلإدرتمث.نوللكنم
.اهليلغيورتوةنآلملاهللايقاوسنمبرشتف،يعارملا

ًاملكتمهللاانلمدقتةيخيراتلاةسدقملارافسألاتناكنإو
تناكنإو.ههبشكهتروصىلعقولخملاناسنإلانع
رفسنإف،ناسنإلاىلإًاملكتمهللاانيرتةيوبنلارافسألا
مامأهسفنًابكاسو،هللاىلإًاملكتمناسنإلاانلمدقيريمازملا
دمحلابامإو،عرضتلاوءاعدلاوتاولصلابامإ،يسدقلاهلالج
.ناسنإللبحملاهلإلااذهىلعءانثلاوركشلاوحيبستلاو

ةريثكتاريبعتهيف،ديجميوبنرفسًاضيأريمازملارفسو
ةيناسنإلانازحأومالآيفكرتشمك،حيسملاحورلتدرو
.اهئاجرواهحارفأو

ةحيبستباهنملكيهتني،بتكةسمخىلإريمازملامسقت
،اذكهممصيسامخلاميسقتلااذهلعلو.»نيمآ«راركتو
:ةسمخلاىسومرافسأعمًاقفتميتأيل

رفسقفاويوهو٤١-١رومزمنم:لوألاباتكلا.١
.هجالعوناسنإلاطوقسهعوضومو،نيوكتلا

،جورخلارفسقفاوي٧٢-٤٢رومزمنم:يناثلاباتكلا.٢
.اهؤادفوةمألابارخهعوضومو

رفسقفاوي٨٩-٧٣رومزمنم:ثلاثلاباتكلا.٣
.سدقلاهعوضومو،نييواللا

،ددعلارفسقفاوي١٠٦-٩٠رومزمنم:عبارلاباتكلا.٤
.ضرألاهعوضومو

رفسقفاوي١٥٠-١٠٧رومزمنم:سماخلاباتكلا.٥
.هللاةملكهعوضومو،ةينثتلا

يفمتميسقتلااذهنأسدقملاباتكلاءاملعحجريو
ةمجرتلايفهبًالومعمناكهنأدكؤملاو،ايمحننمز
.ةينيعبسلا

نوكتنأحجريفريمازملااهنمتعمجيتلاعجارملاامأ
:ةيلاتلارداصملا

.٤١-١رومزملانم:ىلوألادوادةعومجم·
.٧٢-٥١رومزملانم:ةيناثلادوادةعومجم·
.٤٩-٤٢رومزملانم:ىلوألاحروقينبةعومجم·
.٨٣-٧٣و٥٠رومزملا:فاسآةعومجم·
.٨٩-٨٤ريمازملا:ةيناثلاحروقينبةعومجم·
.١٥٠-١١٨،١٤٦-١٠٧،١١١-١٠٥ريمازملا:ايوللهةعومجم·
.١٤٥-١٣٨ريمازملا:ةثلاثلادوادةعومجم·
.١٠٠-٩٣،٩٥ريمازملا:ةقرفتمديشانأ·

:ماسقأةينامثىلإاهعيضاومبسحبريمازملامسقتو

،٨،١٩،٢٤،٣٣،٣٤،٣٦،٩٦:حيبستلاودمحلاريمازم.١
١٠٠،١٠٣،١٠٧،١٢١،١٤٦،١٥٠.

،٩،١٨،٢٢،٣٠،٤٦:محارملالجألركشلاريمازم.٢
٤٨،٦٥،٩٨.

.٦،٢٥،٣٢،٣٨،٥١،١٠٢،١٣٠:ةبوتلاريمازم.٣

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمدقملا
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ًاضيأىمستو،ةدابعلاميدقتل،لاحترالاورفَّـسلاريمازم.٤
.١٢٠،١٣٤:يهودعاصملاتامينرت

ةميحرلاوةميقتسملاهللاةلماعمركذت،ةيخيراتريمازم.٥
.٧٨،١٠٥،١٠٦:يهوهتمحرنيجارلاهيفئاخعم

دوادلهللادعوىلعةسسؤم،ةينايسموةيوبن،ريمازم.٦
،١٦،٢٢،٤٠،٤٥،٦٨،٦٩،٧٢،٩٧،١١٠:يهوهتيبو

١١٨.
صئاصخيف)أ(:ماسقأةعبرأيهوةيميلعتريمازم.٧

،١،٥،٧،٩،١٠،١١:يهومهبيصنورارشألاوراربألا
ةدوجبديشُتريمازم)ب(١٢،١٤،١٥،١٧،٢٤،٢٥
ةايحلطُبنعريمازم)ج(١٩،١١٩:يهو،هللاةعيرش
تابجاويفريمازم)د(٣٩،٤٩،٩٠:يهوناسنإلا
.٨٢،١٠١:يهوماكحلا

،٣٥،٥٢،٥٨:يهودوادلاهرثكأوةاطخلاءاعدريمازم.٨
٥٩،٦٩،١٠٩،١٣٧.

ريمازملاةباتكنمز

الًارفسهنوكبةيهلإلارافسألارئاسنعريمازملارفسزيمتي
وهلب،نيعمريبدترفسسيلهنأبو.دحاونمزهدحي
لكتللختيتلاةيهلإلاريبادتلانمةمخضةعومجميوتحي
رابتخالادوهعو.اهنيوكتيفةقيلخلاىرنهيفف.روصعلا
.ةيكَلَملاو.تونهكلاو،رشبلالايجأل

تناكمينارتلاةرذبنإسدقملاباتكلاءاملعلوقيو
،منرىسومف.ميدقلادهعلابعشخيراتةيادبذنمةدوجوم
دعب،صقروفوفدبءاسنلاوهتخاميرماذكوهبعشاذكو
رثأىلعقارابوةروبدتمنرو)١٥جورخ(رمحألارحبلاروبع
تدشنأو)٥ةاضق(ناعنككلمنيبايىلعةميظعلاةرصنلا
١(اهبلقلؤسبرلااهاطعأامدنعيبنلاليئومصمأةَّـنح
.)٢ليئومص

يف،ةينيدلاتاضهنلاىلإدوعيريمازملاعمجنأحجريو
يفتافاضإلاضعبتثدحدقو.ناميلسودوادمكحمايأ
،ايقزحو،طافاشوهيدهعىلعةينيدلاتاضهنلادوهع
.ايشويو

رينيو،ديجملارفسلااذهسردننحنوانكرابيبرلاتيل
يفنحنواهعفرنيتلاانتاولصوانتالمأتدوقيوانيلعههجوب
هذهيفنمضتملاهللامالكانلهئيهييذلا،بارحملااذه
.نيمآ.دبألاىلإناطلسلاوةردقلاودجملاهل.حيباستلا

ديدجردنكسا

كولسلا-ُلَّـوَألٱُروُمْزَْملَا

يفْكُلْسَيَْمليِذَّـلٱِلُجَّـرلِلىَبوُط١ يفَو،ِراَْرشَألٱِةَروُشَمِ ِ
يفَو،ْفِقَيَْملِةاَطُْخلٱِقيِرَط .ْسِلَْجيَْملَنيِئِزْهَتْسُْملٱِسِلَْجمِ
يفْنِكٰل٢ يفَو،ُهُتَّـَرسَمِّـبَّـرلٱِسوُماَنِ ًاراََهنُجَهْلَيِهِسوُماَنِ
يِتَّـلٱ،ِهاَيِْملٱِلِواَدَجَدْنِعٍةَسوُرْغَمٍةَرَجَشَكُنوُكَيَف٣.ًالْيَلَو
يفاَهَرََمثيِطْعُت ُهُعَنْصَياَمُّلُكَو.ُلُبْذَيالاَهُقَرَوَو،ِهِناَوَأِ
.ُحَجْنَي

اَهيِّـرَذُتيِتَّـلٱِةَفاَصُعْلٱَكْمُهَّـنِكٰل،ُراَْرشَألٱَكِلٰذَكَسْيَل٤
يفُراَْرشَألٱُموُقَتالَكِلٰذِل٥.ُحيِّـرلٱ يفُةاَطُْخلٱالَوِنيِّـدلٱِ ِ
ُقيِرَطاَّـمَأ،ِراَرْبَألٱَقيِرَطُمَلْعَيَّـبَّـرلٱَّـنَأل٦.ِراَرْبَألٱِةَعاََمج
.ُكِلْهَتَفِراَْرشَألٱ

طوقسلحارمدوادطسبيرومزملااذهةيادبيف)١(
أدبي،نولاضلاهكلسييذلاميثألاجهنملااذهف.ناسنإلا
كولسلاىلإاهلبقينمبيدؤتامناعرس،ةئطاخةروشمب
اذه.ةيطخلاقيرطىلإيدؤييذلا،رورغلاتاوهشبسحب
اذكهةعباتتملاهلحارمبوقعيلوسرلارَّـوص،يقلخلاروهدتلا
مث.هتوهشنمبذجناوعدخنااذإبَّـرُجيدحاولك«
جتنت،تلمكاذإةيطخلاو.ةيطخدلتتلبحاذإ،ةوهشلا
،نيئزهتسملاةواسقيفعوقولاوه،كلذدعبريصملاو.»ًاتوم
ربوأقحوهاملكنوضفريو،هللاامبنورخسينيذلا
.عمطلايفةساجنلكاولمعيل

،رارشأ،سلجم،قيرط،ةروشم،سولج،فوقو،كولس
لصأتومدقتوجردتىلعلدت،ناولأاهنإ.نوئزهتسم،ةاطخ
،ةريرشلائدابملااهلالخنمودبت،لحارماهنإ.رشلايف
.ةريرشلاةلامزلاو،ةريرشلاتاسرامملاو

ًاقيرطوًاكولسوًةروشم،رشلاضفرننأدعبانارحأامو
كولسيف،هسفندواداهآرامك،هللاةايحايحننأ،ًاجهنمو
يذلاناسنإلا.هاياصوبًادجرورسملا،برلايقتملاناسنإلا
يذلاناسنإلا.هبلطيهبلقلكنموهللاتاداهشظفحي
ناسنإلا،بلقةماقتسابهدمحيحارو،هللاهريمضعضخأ
قحيامكشاعو،هللامالكبسحهقيرطىكزيذلا
.برلل

ملَا
ألٱُروُمْزَْ

َ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيكولسلا-ُلَّـو

٤
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دنعةسورغمةرجشبمنرملاههبشناسنإلااذه)٣(
ناسنإلاىلعقلطُي!فصونمهعورأامو.هايملايراجم
لاقاذكه.ريخلاولامجلازمرةرجشلانأل.برلايقتملا
َناَكَوِّـبَّـرلٱَىلَعُلِكَّـتَييِذَّـلٱُلُجَّـرلٱٌكَراَبُم«:يبنلاايمرإ
ٍرَْهنَىلَعَوٍهاَيِمَىلَعٍةَسوُرْغَمٍةَرَجَشَكُنوُكَيُهَّـنِإَف،ُهَلَكَّـتُمُّبَّـرلٱ
َهلوُصُأُّدُمَت

َ
حلٱَءاَجاَذِإىَرَتالَو،ا

ْ
،ََرضْخَأاَهُقَرَوُنوُكَيَو،َُّر

يفَو لٱِةَنَسِ
ْ
مثِإلٱِنَعُّفُكَتالَو،ُفاََختالِطْحَق

َْ
:١٧ايمرإ(»ِرا

.)٨و٧

،هايملايراجمىلعاهروذجدتمتيتلاةرجشلاّنأًانيقيو
يذلانمؤملااذكه.اهناوأيفةديجًارامثيطعتنأدبال
نوكتنأدبال،هللاةبحميفسسأتو.هللاةملكيفلصأت
دجمتياذهب.هرامثبرسيو،دجمتيهللانأو.ةرمثمهتايح
.»يذيمالتنونوكتف،ريثكرمثباوتأتنأ«حيسملالاق،يبأ
كلذل.حلاصلمعلكلبهأتملاهللاناسنإوهاذه،معن
،برلاسومانبجهلا،زيزعلايخأايف.حجنيهلمعياملك
كقيرطحلصتذئنيحكنأل.كمفنمحربيهعدتالو
.كتايحةريسحلصتذئنيحو

ةديحولاةليسولاوهيذلا،هللامالكبسحِْرسنل
مكيفْنُكستل«سلوبلاق.انقرطحاجنإو،انتايححالصإل
نورذنمونومّلعمةمكحلكبمتنأو،ىنغبحيسملاةملك
يفنيمنرم،ةيحوريناغأوحيباستوريمازمب،ًاضعبمكضعب
.»برللمكبولق

حايرمهلمحت،مهقرطلكيفنولقلقتمرارشألا)٦-٤(
دق.ناوهلاءاوهأىلإمهبيهتنتو.هاجتالكيفءوسلا
قرطنوّرقيمهنأل،راربألانمرثكأتاينمزلايفنوحجني
ةميقالنبتلاكمهتقيقحيفنكلو.مهلامعأحاجنإلءاوتلالا
اوعيطتسينلمهنإ.مهكالهئطبيالةياهنلايفو.مهل
،اوبوتيملنإو.مهسفنأريربتل،هللاةنونيدحايرمامأفوقولا
ةفصاعلاحيرلادرطتامك،هللاةرضحنمنودرطُيسف
.رديبلانمنبتلاةفاصع

ةمينرتلا

ِملىَبوُط
َ
يفِشْمَيَْملْن ْراَْرشَألٱِةَروُشَمِ

لٱِهِّـبَرِبًائِزاَهْسِلاَُجيَْملْنَم
ْ
ْرِداَق

لَيًامِئاَدْلَب
ْ
يفُجَه لٱِهِسوُماَنِ

ْ
ْرِهاَّـط

ملٱيِراََجمَىلَعٍتِباَنٍسْرَغَكَوْهَف
ْءاَْ

مثَأ
َْ
ُجتُهُرا

ْ
ْءاَْرضَخُهُقاَرْوَأاَذَكىَن

يفُنوُكَيُهُعَنْصَياَمُّلُكَو ْحاَجَنِ

لٱَكُراَْرشَألٱَكِلَذَكَسْيَل
ْ
يفِفْصَع ْحاَيِّـرلٱِ

ملاَعِّـيبَرَّـنَأل ْراَرْبَألٱِقُرُطِبٌِ
ْراَْرشَألٱِقُرُطَفةَكِلاَهيِتَّـلٱاَّـمَأ

:ةالصلا
يفانتيأرذإكنألكركشن،بحملاحلاصلاانهلإاي
،انتلالضيفانكرتتمل،اهليعارالمنغكنيجعزنم،لالضلا
كمسالجأنمربلالبسىلإانتددروانيلعتننحتلب
ّلكىلعنّنحتتنأمعنملابرلااهيأكلأسنو.سودقلا
ىلإونوصلخيعيمجلاّنأديرتيتلا،كتئيشملًاقفو،لاض
،اندالبيفسفنلكىلعكرونلسرأ.نولبقيقحلاةفرعم
.ةايحلاحورهلنوكيلب،ةملظلايفدحأىقبيالىتح
.نيمآ

:لاؤسلا
؟ريرشلاورابلانمًالكريمازملابتاكهّبشاذامب-١

ةبوتلا-ُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

.َكِظْيَغِبيِنْبِّـدَؤُتالَوَكِبَضَغِبيِنْخِّـبَوُتال،ُّبَراَي١
يِماَظِعَّـنَألُّبَراَييِنِفْشٱ.ٌفيِعَضِّـينَألُّبَراَييِْنَمحْرٱ٢
،ُّبَراَيَتْنَأَو.ًاّدِجْتَعاَتْرٱِدَقِيسْفَنَو٣،ْتَفَجَرْدَق
!ىَتَمىَّـتَحَف

.َكَِتْمحَرِلْجَأْنِميِنْصِّـلَخ.ِيسْفَنِّـجَن.ُّبَراَيْدُع٤
يفَسْيَلُهَّـنَأل٥ يف.َكُرْكِذِتْوَْملٱِ ْهلٱِ

َ
؟َكُدَمَْحيْنَمِةَيِوا

يفُتْبِعَت٦ يفُمِّـوَعُأ.يِدُّهَنَتِ .يِعوُمُدِبيِرِيَرسٍةَلْيَلِّـلُكِ
ِّـلُكْنِمْتَخاَش.يِنْيَعِّـمَغْلٱَنِمْتَخاَس٧.ِيشاَرِفُبِّـوَذُأ
.َّـيِقِياَضُم

َعِمَسْدَقَّـبَّـرلٱَّـنَأل،ِمْثِإلٱِيلِعاَفَعيَِمجاَييِّـنَعاوُدُعْبُا٨
.ِيتالَصُلَبْقَيُّبَّـرلٱ.يِعَُّرضَتُّبَّـرلٱَعِمَس٩.يِئاَكُبَتْوَص

نمةالصلاهذهتجرخ،نينسلافالآذنم)٢و١(
ىلع،سانلانمديدعلاجردذئذنمو.دواديتفش
هذهاودّدر،تاديسولاجرنعخيراتلاىوردقو.اهديدرت
شارفىلعو،نوجسلابهايغيفو،قيضلاءانثأيفتارابعلا
ءارعشهافشتجرفنااملاطلو.قناشملاداوعأىلعو،ضرملا
ينخبوتالبراي«:ةبلطلاهذهنعكولمونيحالفو
.»كظيغبينبّدؤتالو،كبضغب

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةبوتلا-ُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
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صالخبلاطلا،رسكنملابلقلاةخرصديجملارومزملاهنإ
.ببسهلنوكينأدبالهللابضغّنأًاملاع،هنارفغوهللا
لبهظيغبوأهبضغبهدالوأيبريالميكحلابألاّنأامكو
هللابئاتلامنرملالأساذكه،هبضغةروثدمختنأىلإرظتني
.ةمحرلابهلماعيوهيلعقفشينأ،ةيزعتلكهلإوةفأرلاابأ

نأهاوكشثبلتالو،ىوكشلابأدبي،ةثلاثلاةيآلايف)٣(
»؟ىتمىتحف،ًادجتعاترادقيسفن«:باتعلالكشذخأت
يفربصلانادقفنعو.اهقمعيفةرارملانعريبعتاذهو
اهيلإةجاحلاسيسميفوهيتلاةنوعملاّنإف.هتالاحىسقأ
هللاةرمإتحتنوعلارصانععيمجّنأملعيوهو.تأطبأدق
ىتمىّتح؟ىتمىّتح:لءاستيحاراذهل.هيلإأجتلايذلا
؟ينعكهجوبجحتىتمىّتح؟ىضرلاىلإدوعتال

كرحتاهنكلو،ناميإلايفًافعضينعتالتالؤاستلاهذه
.هتمحرخارصتساوهللافاطعتساولسوتلايفهلكنايكلا
.داهجلانمعونوهحلملالاؤسلاّنأل،ةكربللهلكاذهناكو
.فاطملاةياهنيفًاباوجدجينأدبالداهجلاو

هتجاحركذنعفقوتيو،هاوكشنعمنرملافكي)٤(
هسمتلمىنبدقو..هللاةمحربدجنتسيو،هفعضوهضرمو
)٧-٣٤:٦جورخ(يفهسفننعهللانالعإساسأىلع
ناسحإلاريثكوبضغلاءيطب،فوؤروميحرهلإبرلا«
.»فولأىلإناسحالاظفاحءافولاو

نأهللانمسملتيحار،توملاحبشهلحالنيح)٥(
مل،توملادعبةايحلانأحيحص.هدمحييكل،ًايحهيقبي
رصعلايفاهحوضوك،ةينيدلادوادةئيبلةبسنلابةحضاونكت
نأحيحص.دولخلاوةايحلارانأهتمايقبحيسملانأل.يحيسملا
توملاىلإرظنيناكهنأالإ،ةيوبنىؤرهدنعتناكدواد
.هللاهجوباجتحاوسومانلاةنعلك

هسفنتالاعفنالكل،لاجملادوادحسفيانه)٧و٦(
،هسفنةرارمببسب،دهنتوىكبف.روهظللقيمعلاهنزحو
نعريبعتكهعومدركذدقو.هدهنتيفهاوقتراخىتح
بسحبناكنإنزحلابمركأو.اهتبوتواهنزحيف،هسفنةلاح
ِخلًةَبْوَتُئِشْنُي«كاذذإهنأل!هللاةئيشم

َ
٢(»ٍةَماَدَنالِبٍصال

.)٧:١٠سوثنروك

.رباعفسأدرجمسيل،هللاةئيشمبسحبنزحلانإ
اهبكترايتلا،ةيطخلاةعانشكردييصخشنزحوهامنإو
.رشلالامعألكلسفنلايفةيهاركهنعمجنيو.ناسنإلا

،ةيطخلاباكتراىلعاننزحّنأنمدكأتننأانيلعبجياذهل
ةيطخلاهيفانتعقوأاملوأ،انرمأحاضتفالفسألادرجمسيل
ىرنلاننيعأحتفيذلانزحلالب،بعاتمولكاشمنم
مدعىلعميمصتلاىلعيلاتلابانلمحيو،ةيطخلاةعاشب
.هللاةئيشملمعلانتايحةيقبسيركتىلعو،ةيناثاهباكترا

ىوتسمقوفعفترادقوسيدقلامنرملاىرنانه)٩و٨(
اذكهو.هيلإلامو،هعرضتتوصعمسبرلاّنأل،بعاتملا
ةرخصىلعهتايحتتبثو،هسفنتناكتساو،هفورظتريغت
.هللاةيانعنضحيف،نانئمطالا

ةليحتسماهنأهللِّـيخ،هبعاتمىلعةزكرمهانيعتناكامل
تألتما،برلاىلإهبعاتمنعلوحتذإنكلو.ليلذتلا
.ناميإلافعضببسب،ًابرطضمًاقلقهبلقناك.ةقثهحور
.ةنيههبعاتمهلتدبدقف،ههلإىلإعرهدقونآلاامأ

يفةنمضتملا،هتمعنلجألهللاركشننأانيلعبجيمك
ةينغلاهللاةبحمانلدَّـسجيذلا،حيسملاعوسيانبربيلص
.اننانئمطاساسأيهيتلاو،ةمحرلاب

ةمينرتلا

لٱَىلِإْلِبْقَأ
ْ
ْميِثَألٱاَُّهيَأاَييِداَف

لٱَف
ْ
لٱُةَْمحَّـر

ْ
لٱِهِمَدِبىَمْظُع

ْ
ْميِرَك

ْماَثآلٱاََحمْدَقْماَنَألٱيِدَتْفُم
لَّـثلٱَكاَهَزِمْرِقًالِعاَج

ْ
يفِج ْمَالْعَألٱِ

لٱَمَدَّـنِإ
ْ
لٱُلِّـسَغُييِداَف

ْ
ْبوُنُّذ

لٱُهَحوُرَو
ْ
لٱُرِّـهَطُيِيسْدُق

ْ
ْبوُلُق

مثِإْنَعَتاَمْنَم
ْ
يِرْخَفُهُبيِلَصيِ

يِّـرِبُهُتْوَمَفٌّرِبِيلَسْيَلْذِإ
لَأ
ْ
لٱَنِمِيتْأَياَمَنيِحُهاَق

ْ
ْءاَمَّـس

يفيِقَتْرَأِهْيَلِإ هلٱِةَّـبُقِ
َْ
ْءاَو

يف ْنيِحَّـلُكُنوُكَأَىلْعَألٱِهِدَْجمِ
مثِإاََحمْدَقْذِإ

ْ
لٱِهِمَدِبيِ

ْ
ْنيِمَّـث

:ةالصلا
،ككرابنوميركلاكمسامظعن،انهلإبرلاديسلااهيأ
كمامأفرتعن.مويلكانليهيتلاكتمحرلجأل
محرتنأ،عوسيانعيفشوانبرمسابكلأسنو،انتيبونذمب
بيدأتلانوكينأ،انبيدأتبكتبحمتحمساذإو.انفعض
مهفشاو،كتمحرلجأنمعيمجلاصلخ.كبضغنعًاديعب
.نيمآ.ملاعلايفيشفتملاةيطخلاضرمنم

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةبوتلا-ُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
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:لاؤسلا
؟رومزملااذهمظننيح،منرملالاحتناكفيك-٢

ةقيلخلاجات-نماثلارومزملا

يفَكَمْسٱَدَْجمَأاَم،اَنُدِّـيَسُّبَّـرلٱاَُّهيَأ١ ،ِضْرَألٱِّـلُكِ
ِلاَفْطَألٱِهاَوْفَأْنِم٢!ِتاَواَمَّـسلٱَقْوَفَكَلالَجَتْلَعَجُثْيَح
ٍّوُدَعِتيِكْسَتِل،َكِداَدْضَأِبَبَسِبًادَْمحَتْسَّـسَأِعَّـضُّرلٱَو
ٍ.مِقَتْنُمَو

َموُجُّنلٱَوَرَمَقْلٱ،َكِعِباَصَأَلَمَعَكِتاَواَمَسىَرَأاَذِإ٣
َمَدآُنْبٱَوُهَرُكْذَتىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهْنَمَف٤،اَهَتْنَّـوَكيِتَّـلٱ
ٍءاََهبَوٍدْجَمِبَو،ِةَكِئالَْملٱِنَعًاليِلَقُهَصُقْنَتَو٥!ُهَدِقَتْفَتىَّـتَح
ٍءَْيشَّـلُكَتْلَعَج.َكْيَدَيِلاَمْعَأَىلَعُهُطِّـلَسُت٦.ُهُلِّـلَكُت
َحت
ْ

،ًاضْيَأِّـَربْلٱَمِئاََهبَو،ًاعيَِمجَرَقَبْلٱَوَمَنَغْلٱ٧.ِهْيَمَدَقَت
يفَكِلاَّـسلٱِرْحَبْلٱَكَمَسَو،ِءاَمَّـسلٱَروُيُطَو٨ .ِهاَيِْملٱِلُبُسِ

ىلعًاديسوًاكلمحيسملاىرن،يناثلارومزملايف)١(
لكىلعًاكلم،ناسنإنباكهارنف،رومزملااذهيفامأ،هبعش
كولمسيئرديسلاوهف،هيمدقتحتءيشلكو.ضرألا
.ضرألا

لمعن«ةقيلخلاءدبيفهللالوقنيوكتلارفسيفأرقن
رحبلاكمسىلعنوطلستيف،انهبشكانتروصىلعناسنإلا
»ضرألاىلعبديناويحلكىلعو،ءامسلاريطىلعو
،يرشبلاسنجلللثمملا،لوألامدآنكلو)١:٢٦نيوكت(
مدآامأ.ضرألاىلعةدايسلادقفو،نايصعلاببسبلشف
هتمايقبو.ربلكلمكأهتعاطبف،حيسملاوهيذلا،يناثلا
لضفبو.ديدجلايرشبلاسنجللًالثممحبصأ،ةديجملا
ةنيعملاداجمألاوتاماركلاهئادفبنمؤملكلان،هسفنةحيبذ
ُهَقَحْسَيْنَأِبَّـُرسَفُّبَّـرلٱاَّـمَأ«:يوبنلالوقلامتف.ناسنإلل
حلٱِب
ْ
ُهُماَّـيَأُلوُطَتًالْسَنىَرَيٍمْثِإَةَحيِبَذُهَسْفَنَلَعَجْنِإ.ِنُْز
نأىنعمب)٥٣:١٠ءايعشإ(»ُحَجْنَتِهِدَيِبِّـبَّـرلٱُةَّـَرسَمَو
.مدآهعاضأاممرثكأىلعلصحي،حيسملايفناسنإلا

برلاةدايسنالعإبرومزملاحتتفينأ،ًادجليمجو
نأىنعمب.تاومسلاقوفهدجملعجذإ،ىلعألامكاحلاك
لب،بسحوضرألالكىلعنادوسيالهلالجوهللادجم
هللانأانيري،رومزملاصننأديب.تاومسلانالمشيًاضيأ
ىلعةدايسلايفهنعناسنإلالكودق،ىلعألامكاحلاوديسلا
.ةقيلخلا

تاومسلاةمظعيفهدجمنلعي،هلإلابرلانأامكو)٢(
رداقهللااف.ةيناسنإلايلثممفعضأ،لافطألايفهنلعياذكه
حيبستللوهتمعنلمعلةداهشلل،لافطألامدختسينأ
لافطألبقتساامنيح،ًالعفاذهثدحدقو.هدمحب
انصوأ«نيلئاق،حيبستلاوفاتهلابدجملابرعوسيميلشروأ
راثأيذلارمألا.)٢١:١٦ىتمبسحبليجنإلا(»دوادنبال
نيذلا،نييسيرفلاوةبتكلانمنيمواقملاونيدقتنملاةظيفح
.عوسيانبراومواق

لالجنماهيفامب،ءامسلاوحنهرصبمنرملاعفر)٣(
يفلمأتو.ةيضفلاةعشألايذرمقلايفقدحمث،هللادجمو
ىأرف.ةقيقدلاوةبيجعلااهتارادميفةمظتنملاوةئلألتملاموجنلا
همفقلطنانأثبليملو.هللاعباصألمعهذهلكيف
ءيشلكعنصيذلا،ردتقملازيزعلاهلإلااذهل،حيبستلاب
.ةمكحب

دعبلقعمظعأبسُحيذلا،زودودإناثانوجلاق
يف:ءيشلكيفعرابلاهللالالجادبدقل«وطسرأ
اهقلخدقل.اهلكةعيبطلايفو،موجنلاورمقلاوسمشلا
لمأتننيحف.هتمظعوهداجمأضعباهتطساوبرهظييكل
نيحو،ةولحلاهتاناسحإىرنليلعلاميسنلاوريضنلاضورلا
قاثبنايهيتلا،ءارضخلاةقبنزلاوأ،ةحاوفلاةرهزلاىرن
عقويهيتلا،ةقفدتملاةيرولبلاراهنألاىرننيحو،هحرف
بورغلاوةعماللاسمشلاويدرولاقورشلاو،همادقأ
.»هدجمنمةيتآًالالظىرن،حزقسوقويبهذلا

ىري،ميظعلالالجلاوةقئافلاةمظعلاهذهمامأ)٤(
ىتحناسنإلاوهنم«خرصيف،ًاريقحًاريغصهسفنناسنإلا
امو؟وهامناسنإلااذه»؟هدقتفتىتحمدآنباو،هركذت
لجرلاقاذكه؟لماشلاميظعلادوجولااذهيفهماقموه
ىَّـتَحُناَسْنِإلٱَوُهاَم«هسفنةرارمةرمغيفوهوبويأهللا
.ةريثكهجوأنمدودحمورصاقهنإ)٧:١٧بويأ(»؟َُهِربَتْعَت
ىلعهقلخهنأل،ءاهبلاودجملابهللكهللانإفكلذعمو
نيع،ناسنإلالبقتسمىلاهتاعلطتيفو.ههبشكهتروص
.حيسملاعوسي،َّـُرسهبيذلاهتبحمنبا،هيدلامزعأبهءادف

،هسفنلهللاكارتشاهبيذلانمثلاةميقنآلاكردتله
كصخيذلا،ميظعلازايتمالااذهنإ؟ةسدقمةينقكلعجيل
ميظعلابرلااذهلكتايحءاطعإبهلباقتنأمزلتسيهبهللا
.كادفيذلا

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةقيلخلاجات-نماثلارومزملا

٧
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call - of - hope.com



نيح،هسفنلهللاهراتخايذلا،ناسنإلانبانإ)٥(
نمصقناهنأكوىءارت،دسجتللًاعوطهسفنىلخأ
قوذييكل،سدقملاباتكلاانملعيامكاذهو.ةكئالملا
هبنمؤينملككلهياليكل.ناسنإلانعًءادف،توملا
نيذللا،ءاهبلاودجملابىتأاذهب.ةيدبألاةايحلاهلنوكتلب
نيذللا،هعضاوتوهتعاطلًاماركإ،امهبهللكينأهللادصق
،سلوبيفانلتنلعأةقيقحلاهذه.سفنلاعضوىلإهبابهذ
لَف«:سدقلاحورلابًاقوسمانلبتكنيح

ْ
اَذٰهْمُكيِفْنُكَي

لٱ
ْ
يفيِذَّـلٱُرْكِف ملٱِ

لٱ:ًاضْيَأَعوُسَيِحيِسَْ
يفَناَكْذِإيِذَّـ ِةَروُصِ

لُخْبِسَْحيَْمل،ِهللاٱ
ْ

َىلْخَأُهَّـنِكٰل.ِِهللاًالِداَعُمَنوُكَيْنَأًةَس
يفًارِئاَص،ٍدْبَعَةَروُصًاذِخآ،ُهَسْفَن يفَدِجُوْذِإَو.ِساَّـنلٱِهْبِشِ ِ
هلٱ
َْ
ملٱىَّـتَحَعاَطَأَوُهَسْفَنَعَضَو،ٍناَسْنِإَكِةَئْي

َتْوَمَتْوَْ
ٍمْسٱِّـلُكَقْوَفًامْسٱُهاَطْعَأَو،ًاضْيَأُهللاٱُهَعَّـفَرَكِلٰذِل.ِبيِلَّـصلٱ
َجتْيَكِل

ْ
ممٍةَبْكُرُّلُكَعوُسَيِمْسٱِبَوُث يفْنَّـِ َىلَعْنَمَوِءاَمَّـسلٱِ

َحتْنَمَوِضْرَألٱ
ْ

َعوُسَيَّـنَأٍناَسِلُّلُكَِفَرتْعَيَو،ِضْرَألٱَت
ملٱ
ِملٌّبَرَوُهَحيِسَْ

َ
.)١١-٢:٥يبليف(»ِبآلٱِهللاٱِدْج

ببسب،اهدقفيتلا،لوألاناسنإلاةدايسنإ،لجأ)٦(
ىدفيذلا،عوسيحيسملابتققحتوتداع،نايصعلا
هاطعأكلذبو.اهتيدوبعنمهررحو،ةيطخلانمناسنإلا
ىنعمب.ةبحملايفمولالبوًاسيدق،بآلاىلإمودقلازايتما
هادفهللانأل،ىربكةميقاذليئونامعيفحبصأناسنإلانأ
.ديحولاهنباب

متهيلاحلاةعيبطبرومزملابتاكىرن)٨و٧(
.ةفيلألاتاناويحلاىلإريشت،رقبلاومنغلاف.تايضرألاب
رحبلاكمسمث.ةيربلاتاناويحلانعانثدحت،ضرألامئاهبو
،قوفءامسلا.ةقيلخلايفنيناكمنعانثدحت،ءامسلارويطو
نأىلإريشي،ىلعأبقلعتياميفف.هايملالبساهتحتنمو
،لفسأبقلعتياميفو.ناسنإلانبارورسبمدختهللاةكئالم
توملاوةيواهلاحيتافمعوسيانيدافوانديسدييفنأ،أرقن
،ةيلوسرلاةملكلايفلمأتننأانلذليلهنأو)١:١٨ايؤر(
ُهَماَقَأْذِإ«حيسملايفانوحنةقئافلاهتردقرهظأهللانأ:ةلئاقلا
يفِهِنيِمَيْنَعُهَسَلْجَأَو،ِتاَوْمَألٱَنِم ِّـلُكَقْوَف،ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
لُسَوٍةَساَيِر

ْ
يفَسْيَلىَّـمَسُيٍمْسٱِّـلُكَو،ٍةَداَيِسَوٍةَوُّقَوٍناَط ِ

يفْلَبْطَقَفِرْهَّـدلٱاَذٰه ملٱِ
ٍْءَيشَّـلُكَعَضْخَأَو،ًاضْيَأِلَبْقَتْسُْ

َحت
ْ

لِلٍْءَيشِّـلُكَقْوَفًاسْأَرَلَعَجُهاَّـيِإَو،ِهْيَمَدَقَت
ْ

يِتَّـلٱ،ِةَسيِنَك
ألْمَييِذَّـلٱُءْلِم،ُهُدَسَجَيِه

َُ
لٱ
ْ
يفَّـلُك لٱِ

ْ
:١سسفأ(»ِّـلُك

٢٣-٢٠(.

ةمينرتلا

يفٌمْسٱُدَجوُيَال لُحِضْرَألٱَوامَّـسلٱِ
ْ
ِماَسٌو

لَُخميِنَّـسلٱاَنيِداَفِمْسٱُلْثِم
ِّـ

ِماَنَألٱِص
ُديَِجمُهَّـنَألاوُدُجْسٱاَنيِداَفِمْسِالَف
لَُخمْلٱُهَّـنِإُهوُحِّـبَسَو

ِّـ
لٱُص
ْ
ُديِحَو

ِبيِلَّـصلٱَىلَعىَنْسَأْلٱُهَناَوْنُعاوُبَتَكْذإ
لِت
ْ

حلٱَك
ْ
لٱِهِمْسٱَظْفَلْتَرَهْظَأُفوُُر

ْ
ِبيِجَع

يفُعوُسَي يفُعَفْشَياَمَّـسلٱِشْرَعِ خلٱِ
ْ

ِةاَُط
لَف
ْ
حلٱِبًاذِإُهَوْحَنِتْأَن

ْ
ِةَالَّـصلٱَوِدَْم

:ةالصلا
مهللا،كناحبس!كمسادجمأام،انديسبرلااهيأ

كنموةمعنلاكنم.ناطلسلاوةردقلاودجملاكل!كناحبس
كتيانعلجأل،بلقلالكنمكركشنمهللا.ةمحرلا
ىلعهتجوتو،كهبشككتروصىلعهتقلخ.ناسنإلاب
لب،كظيغبهفجرتمل،كتعيرشىصعنيحو.كتاقولخم
.حيسملاعوسيانبربمئادلادمحلاكلف.هصالخرمأتربد
.نيمآ

:لاؤسلا
؟ناسنإلااهبهللاّصخيتلاتازايتمالايهام-٣

نيسيدقلارابتخا-ََرشَعُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

َحتىَتَمَىلِإ!ِناَيْسِّـنلٱَّـلُكِيناَسْنَتُّبَراَيىَتَمَىلِإ١
ْ

ُبُج
يفًاموُُمهُلَعْجَأىَتَمَىلِإ٢!يِّـنَعَكَهْجَو يفًانْزُحَوِيسْفَنِ ِ
ْرُظْنٱ٣!َّـَيلَعيِّـوُدَعُعِفَتْرَيىَتَمَىلِإ!ٍمْوَيَّـلُكيِبْلَق
،ِتْوَْملٱَمْوَنَماَنَأّالَئِلَّـيَنْيَعْرِنَأ.يِٰهلِإُّبَراَيِيلْبِجَتْسٱَو
َّـيِقِياَضُمَفِتَْهيّالَئِل.»ِهْيَلَعُتيِوَقْدَق«:يِّـوُدَعَلوُقَيّالَئِل٤
.ُتْعَزْعَزَتِّـينَأِب

يـِبـْلـَقُجـِهـَتـْبـَي.ُتـْلـَّـكَوـَتَكـَِتْمحَرَىلـَعـَفـاَنَأـاَّـمَأ٥
.َكِصالَخِب

لالخ،نيسيدقلارابتخانعربعي،هلكرومزملااذه
هلالظوتوملايداونمنوجرخيمهنا.تاقيضلايفمهرورم
نمؤملانأ،ًالعفرابتخالابفرعدقو.ربلاسمشءوضىلإ
ءاجرلايوق،ناميإلاصحمم،نحملاوتاقيضلانمجرخي
.ةبحملاديدش

،قياضتمنمؤمةخرصدوادانعمسي،رومزملاءدبيف)١(
اذهبتكدوادنإ،نيرسفملاتاقثلوقيو.ههلإبدجنتسي

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَينيسيدقلارابتخا-ََرشَعُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ
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ًابلاط،هدراطيسيقنبلواشكلملاناكنيحرومزملا
نأل.سأييملهنأالإ،توملارطخهجاويناكهنأعمو.هسفن
هتخرصنكلو.هبلققرافتمل،ةظفاحلاهللاةيانعيفهتقث
نمًاصالخهلىريال،مطحمشحومبلقنعتدنهذه
هتخرصنكلو.ههلإىلإًالماكهتاذميلستبالإ،نمزملاهقيض
ظفاحبرلانأفيك،بارغتسالابمعفملؤاستيفتعفترا
؟هبلقةجاحنعلفغيو،هنعههجوبجحيو،هاسنيةنامألا

لمحيىتمىلإ:منرملالءاست،هتريحةرمغيفو)٢(
ةطخلامسريَمالإ؟هبلقنازحأبناجىلإ،هسفنيفمومهلا
؟لشفلابهططخلكءوبتو،هنعودعلاديعفرل،ةطخلادعب
اذامل،ةرمنمرثكألءاستهلعلو.هرادكإيفديزييذلارمألا
ًايضارهللانكيمليذلا،كلملالواشدياكملةضرعهللاهيقبي
مولظلاكلملااذهراصتنابلدعلابرىضريفيك؟هنع
؟هللانمحوسمملاكلملاوه،هيلع

عجوتمسيدقلكةخرصيه،ةيوادلادوادةخرصنإ
يراتخممزاليذلا،قيضلاةرمغيفاهقلطي.ليجلكيف
لوسرلاقامكهنأل.ملاعلااذهيفمهتبرغمايألالخ،هللا
ملٱِلْجَألْمُكَلَبِهُوْدَق«سلوبممألا

ِهِباوُنِمْؤُتْنَأالِحيِسَْ
سيلو)١:٢٩يبليف(»ِهِلْجَألاوَُّـملَأَتَتْنَأًاضْيَأْلَب،ْطَقَف
،هللاهبحمساملوبقالإ،لاحلاهذهلثميفنمؤملل
هتايزعتهللابكسيذئدنعو.ةميركلاهدينمةبوبحمةيطعك
،تاقشملالامتحاىلعىوقتيف،هبلقيفسدقلاحورلاب
.هتمايقةوقوهمالآةكرشيفحيسملافرعيو

ثبليال؟اذاملوفيكعوننم،تالؤاستلادعب)٤و٣(
اهراسكنايف،سفنلانأل.عجشتيوهبلقددشتينأدواد
هللاابكسمتتف،اهناميإشعتنيو،ةوقددجت،برلايمدقدنع
ىودجنمسأيلانأرابتخالابفرعدقو.هدحو
وهاذهو.ءيشلكانلبرلالعجيةيرشبلاتالواحملا
،ةنيزحلاهتخرصنمًالدبف،دوادهملعتيذلا،سردلا
.»يلبجتسارظنا«:ًالئاقهلإلابرلاخرصتسا

لثمت.ميركلايخأايهعبتتنأكبيرحلاثماذه
،كرومأبرللملسو.ةيصخشلاكتالواحمنعفكو،دوادب
لثمكقحو،كربرونلالثمجرخيوهو.كرومألك
.ةريهظلا

ةعشأبعيطتسيىتح،هنهذرينينأهللانمدوادبلط
مونىلعبلغتيوةمكحبكلسينأ،هللاىلعلكتملاناميإلا
توملايفانأف،براييعمنكتملنإ:لوقيهنأكل.توملا

يذلارمألا،يبتمشينأيودعلحيتياذهو.مالظلاو
.هايإينبنجتنأسمتلأ

نأل.ىوكشلانعدوادفكي،رومزملاماتخيف)٥(
يفءافشلاوربلاسمشهيلعتلطأو،تّحماةفيخملالالظلا
.هللاةمحرىلعدمتعيحارو،ناميإلاهدنعىكزتف.اهتحنجأ
.هللاصالخبلباقي،هللاةمحرىلعدمتعملاناميإلاو
ةالصلانأوه،هيفبيرالاممو.سفنلاجهبي،هللاصالخو
تدازو،هناميإتشعنأدق،ةثلاثلاةيآلايفدواداهعفريتلا
.ًالاعتشاهللاهتبحمو،ةوقهءاجر

،انلمحتيتلا،ةحنجألايهةالصلاف،يخأايِّـلص
قرشملاءاجرلاوجىلإ،ةمتعملاسأيلاءاوجأنمانبعفترتو
ناديمعستيةالصلابو.رينملاحبصلابكوك،عوسيراونأب
.هلعفيفًاريثكردتقيولمعيفانناميإ

ًاعيرسنوعلاكيتأيف،هللابلقخرصتستةالصلابفِّـلص
:لاقيذلا،برلايدافلامسادجمتيكلذبو.هندلنم
اليكلاولص...لميالونيحلكىلصينأيغبني
.ةبرجتيفاولخدت

ةمينرتلا

لٱَّـضُغَتَال
ْ

لٱاَُّهيَأيِّـنَعَفْرَط
ْ
يِداَف

يِداَشْرِإَروُنِّـيلَصُأَنيِحيِنِطْعَأ
لُسَتْنَأيِجَّـنُماَييِجَّـنُماُي

ْ
ِيناو

لٱَكُرْغَث
ْ
ِيناَميإَفْعُضيِفْشَيُماَّـسَب

لَيَكاَمْعُنٌلِئاَس
ْ
ةَْمحَّـرلٱاَبَأاَيىَق

ةَمْعِّـنلٱَرِفاَوًالاَحَكِشْرَعْنُدَلْنِم
ْحاَضَّـولٱَكُهْجَويِداَرُمُّلُجاَمَّـنِإ
حلٱِبيِحْرُجِفْشاَف

ْ
ْحاَوْرَألٱَةَيْنُماَياََش

لَألٱُنِدْعَميِروُرسَعْبَناَيَتْنَأ
ْ

ْفاَط
ْفاَصْوَألٱيِنَساَيٍبيِصَنُْريَخِيلَتْنَأ

:ةالصلا
طيحملاكفطللجألكركشن.ءامسلابر،بآلااهيأ

،انناميإددش.قيضلاتقويف،كيلإأجلننأانملع.انب
رظنالب،انعفرطلاضغتال.موحرلااهيأكتيانعيفقثنل
انلحمستال.محريوونحييذلا،فأرتملابآلاةرظنانيلإ
لكعضننأانمهلالب،نينألاوىوكشلايفرمتسننأب
انمكلو.كتبحمنبابيلصةدعاقدنعاننازحأوانتابوعص
.نيمآ.مئادلاركشلا

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَينيسيدقلارابتخا-ََرشَعُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ
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:لاؤسلا
تلوانتاذامو،رشعثلاثلارومزملاربعيّمع-٤

؟دوادتالؤاست

نيدحلملالهج-ََرشَعُعِباَّـرلٱُروُمْزَْملَا
يفُلِهاَْجلٱَلاَق١ :ِهِبْلَقِ »ٌهٰلِإَسْيَل« اوُسِجَرَواوُدَسَف.

ِءاَمَّـسلٱَنِمُّبَّـرلَا٢.ًاحالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.ْمِِهلاَعْفَأِب
؟ِهللاٱِبِلاَطٍمِهاَفْنِمْلَه:َرُظْنَيِل،َِرشَبْلٱيِنَبَىلَعَفَْرشَأ
،ًاحالَصُلَمْعَيْنَمَسْيَل.اوُدَسَف،ًاعَماوُغاَزْدَقُّلُكْلٱ٣
.ٌدِحاَوالَوَسْيَل

،ليئونامعيفايندلاىلعريدقلالطأ،ديدجلادهعلايف
دعص،هبعشلًءادفهسفنبعنصنأدعبو.انعمهللاراصو
رابلاليجلاعمنوكيل،سودقلاهحورلسرأو.ءامسلاىلإ
ثيحو.مهيفنوكيومهعمثكميو،هللانمنيدولوملا
ىلعو.لهجلايفتنيو،ةفرعملانكست،حيسملاحورثكمي
،ةفسلفلاءايعدأةلاهجرهظت،قوفنمةلزانلاةفرعملاءوض
.نيدحلموةرفكنم

ملنيذلا،ةرفكلافصوبرومزملااذهدوادلهتسي)١(
،لهجلابمهتعنيف.مهتفرعميفهللااوقبينأاونسحتسي
يذلا،قمحألاوهسدقملاباتكلاحالطصإيفلهاجلاو
ءاجام،ءالؤهىلعًاقابطناتوعنلارثكألعلو.ًايبدأفرحنا
َْملَهللاٱاوُفَرَعاَّـَمل«لاقذإ،سلوبممألالوسرناسلىلع
يفاوُقَِمحْلَب،ٍهٰلِإَكُهوُرُكْشَيْوَأُهوُدِّـجَمُي َمَلْظَأَو،ْمِهِراَكْفَأِ
لَق
ْ
لٱُمُهُب

ْ
اوُراَصُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُهاَمَنْيَبَو.ُّيِبَغ

.)٢٢و١:٢١ةيمور(»َءالَهُج

َّـنَأل«هللادوجوركنييذلااذه،قمحأولهاجلهنأًانيقيو
لَخُذْنُم

ْ
لٱِق
ْ
ملٱُْريَغُهُروُمُأىَرُتَِملاَع

ُةَّـيِدَمَّْـرسلٱُهُتَرْدُقَوِةَروُظْنَْ
ملٱِبًةَكَرْدُمُهُتوُهالَو

:١ةيمور(»ٍرْذُعالِبْمَُّـهنِإىَّـتَح،ِتاَعوُنْصَْ
٢٠(.

،هللادوجوليرظنراكنإدرجمسيل،دحاجلارارقإلااذهو
نكيملولامك،نوفرصتيهبنيلئاقلانأك.يلمعرفكلب
يفالإمهلريكفتالو،نوشيعيءالؤهلاثمأ.هلإكانه
اولوحتدقل.نوملكتيضرألانمو،نويضرأمهنإ.تايضرألا
مهتفصودقو.ًاداسفضرألايفنوثيعياوحارو،هللانع
ٍعَمَطَوٍَّرشَوًانِزَوٍمْثِإِّـلُكْنِمَنيِئوُلَْمم«:ةيلوسرلاةملكلا
،ًاءوُسَوًارْكَمَوًاماَصِخَوًالْتَقَوًادَسَحَنيِنوُحْشَم،ٍثْبُخَو
،َنيِعَّـدُمَنيِمِّـظَعَتُمَنيِبِلاَث،ِِهللاَنيِضِغْبُم،َنِيَرتْفُمَنيِماَّـمَن

لِلَنيِعِئاَطَْريَغ،ًاروُُرشَنيِعِدَتْبُم
ْ
الَوٍدْهَعالَوٍمْهَفالِب،ِنْيَدِلاَو

َّـنَأِهللاٱَمْكُحاوُفَرَعْذِإَنيِذَّـلٱ.ٍةَْمحَرالَوًىضِرالَوٍوُّنُح
ملٱَنوُبِجْوَتْسَيِهِذٰهَلْثِمَنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱ

،ْطَقَفاََهنوُلَعْفَيال،َتْوَْ
.)٣٢-١:٢٩ةيمور(»َنوُلَمْعَيَنيِذَّـلٱِبَنوَُّرسُيًاضْيَأْلَب

نينمؤملانوبسحيمهنأ،رهدلااذهيركفميفبيجعلاو
مهعمنوكرتشيالمهنأوهديحوببسل،ءايبغأةلهجهللااب
لوسرلاراشأدقو.رطبلاورمخلانامدإوتاوهشلايف
ْمُتْسَلْمُكَّـنَأَنوُبِرْغَتْسَي«لاقذإ،رمألااذهىلإسرطب
خلٱِهِذٰهِضْيَفَىلِإْمُهَعَمَنوُضُكْرَت

ْ
١(»َنيِفِّـدَُجم،اَهِنْيَعِةَعَال

.)٤:٤سرطب

ىلعمهبابكناببسبمهنأل،نوباغتملاءالؤهنيكاسم)٢(
هذهفرعيهللانأاوسنف،مهبولقتملظأةيدرلاتاوهشلا
ملنإمهكالهتمسريتلاو.اهيلإاوراصيتلاةئيسلاةلاحلا
امومهرئارسملعيو،رشبلاعيمجىلعفرشيهنأل.اوبوتي
.مهرودصهنكت

يفأرقنذإ،ناسنإلارشنعهتداهشمدقيهسفنبرلاو
يفَرُثَكْدَقِناَسْنِإلٱَّـَرشَّـنَأُّبَّـرلٱىَأَرَو«زيزعلاهباتك ،ِضْرَألٱِ
لَقِراَكْفَأِرُوَّـصَتَّـلُكَّـنَأَو

ْ
َنِزَحَف.ٍمْوَيَّـلُكٌريِّـِرشَوُهاَمَّـنِإِهِب

يفَناَسْنِإلٱَلِمَعُهَّـنَأُّبَّـرلٱ يفَفَّـسَأَتَو،ِضْرَألٱِ لَقِ
ْ
»ِهِب

درجموه،برلانزحنعريبعتلااذهنإ)٦-٦:٥نيوكت(
ناسنإللةبسنلابهللافقومنأنيبي،رشبلاةغلبريبعت
.عيطملاناسنإللةبسنلابهفقومنعفلتخينأدبال،ميثألا

هنإف،ةماتةفرعمسانلابولقفرعي،دجملاهلهنأعمو
لكبقاري،ءامسلانمعلطتيذإو.سانلاتافرصتظحالي
له؟هسفنةقيقحمهفينمدجويلهىريل،ةيرشبسفن
هيلإتلصوامىريو،توملامونتابثنممهدحأوحصي
دجويله؟هللانعهفارحناببسب،ةساعتوءوسنمهلاح
؟هللابلطيل،اهتنعلوةيطخلامثإنمررحتينم

مهداسفقوفهاياصونعاوداحو،هللانعاوغازلكلا)٣(
مهنإ.ًاحالصاولمعينأنوعيطتسيالمهنأةجردىلإ.ًايقلخ
هنعاوغازلب،هباوثرتكيملو.هللااوبلطيمل،فسألكبو
مهتاوهشءارواوضكارتو.ًايبدأاونتنأو،ًايحوراونتنأ.اودسفف
دايدزايفمهرشنإ،طوقسلاذنمسانلاةلاحهذه.ةيدرلا
صحافهنألدهاشلاوه،هسفنهللاو.ليجدعبليج
.ىلكلاوبولقلا

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَينيدحلملالهج-ََرشَعُعِباَّـرلٱُروُمْزَْ
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ةيزعتملاعللف،هذهكةفيخمةلاحدوجويفىتحنكلو
بلطيومهفينمدجونإف.ةيدرتملاهتلاحنمصالخو
اوركنينأ،سانلاملعتيتلا،ةصلخملاهللاةمعندجي،هللا
ىوقتلاوربلاولقعتلاباوشيعيو.ةيملاعلاتاوهشلاوروجفلا
يذلا،عوسيحيسملابتيطعأةمعنلاهذه)٢:١٣سطيت(
يفءاجيذلاهللاًاركشف.ناسنإلابلاطهللاراصهيف
.كلهدقامصلخيوبلطييكل،حيسملا

ةمينرتلا

يفُتْنُكِلَالَّـضلٱَلْبُسًاكِلاَس ْميِهَأاَيْنُّدلٱِ
يفِيلاَدَبَف لٱَّـيِداَفَهْجَوِيلاَعَألٱِ

ْ
ْميِرَك

حلٱَبَكْوَكِماَنَألٱيِداَفاوُحِّـبَس
ْ

لٱِّـُب
ْ
ْبيِجَع

لٱَكِلَذِماوَّـدلٱَىلَعاوُحِّـبَس
ْ
حلٱيِداَف

ْ
ْبيَِب

لٱاَذْنِمًاسِئاَييِفْعُضِبُتْنُكًالَقْثُم
ْ
ْدوُجُو

طُلِبيِّـنِماَنَدَف
ْ

خلٱَباَبًاِحتاَفٍف
ْ
ْدوُُل

ْنيِمَألٱيِعاَّـرلٱىَمِِحلٍمَالَسِبْلُخْدٱَلاَق
يفِْرسيِعَمَو لٱَنيِعُنْيَكِماَنَألٱِ

ْ
ْنيِسِئاَب

لَقُبُكْسَأُهَلَف
ْ
حلٱَوَياَوُقَويِب

ْ
ْةاََي

ْهَلإلِلِيناَدَهَوَّـيفَمِْرضُأُهُّبُح

:ةالصلا
لكىلعرداقلاو،ناكملكيفرضاحلايلعلابرلااهيأ
مهللا.ةكئالملادبعتكايإو،نوسيدقلادجسيكل.ءيش
دزمهللا.كنمًابارتقااندزمهللا.انتبحمروتفوانتلفغانلرفغا
.يلصننأانملعو،ةالصلاحورانيلعبكسامهللا.انناميإ
رشنامهللا.حيسملاانبحأامك،ضعبلانضعبانتبحمدز
.نيمآ.عوسيانيدافمسابهبلطناذه.انعوبريفكمالس

:لاؤسلا
؟ةرفكلاىلعمنرملاهقلطأيذلافصولاوهام-٥

دمحلاديشن-ََرشَعُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

يِنْصِحَوِيتَرْخَصُّبَّـرلٱ٢.ِيتَّـوُقاَيُّبَراَيَكُّبِحُأ١
ِيصالَخُنْرَقَوِيسْرُت.يِمَتْحَأِهِبِيتَرْخَصيِٰهلِإ.يِذِقْنُمَو
.يِئاَدْعَأْنِمُصَّـلََختَأَفَديِمَْحلٱَّـبَّـرلٱوُعْدَأ٣.يِإَجْلَمَو
ْهلٱُلوُيُسَو،ِتْوَْملٱُلاَبِحيِنْتَفَنَتْكِا٤

َ
ُلاَبِح٥.يِنْتَعَزْفَأِكال

ْهلٱ
َ
يف٦.ِيبْتَبَشَتْنٱِتْوَْملٱُكاَْرشَأ.ِيبْتَقاَحِةَيِوا يِقيِضِ
،ِيتْوَصِهِلَكْيَهْنِمَعِمَسَف،ُتْخََرصيِٰهلِإَىلِإَوَّـبَّـرلٱُتْوَعَد

ْتَشَعَتْرٱَوُضْرَألٱِتَّـَجتْرٱَف٧.ِهْيَنُذُأَلَخَدُهَماَّـدُقيِخاَُرصَو
.َبِضَغُهَّـنَألْتَّـَجتْرٱَوْتَدَعَتْرٱ.ِلاَبِْجلٱُسُسُأ

رميتلا،دوادتارابتخانمًابناجفشكيرومزملااذه
اذهو.هدراطيلواشناكموي،ةمتاقلانينسلالالخاهب
يناثلاليئومصيفًابيرقتهصنلماكبدوجومرومزملا
.دوادلًاضيأًابوسنم،نيرشعلاويناثلاحاحصألا

ديشنقحبوهف،حيبستلابرومزملااذهمنرملالهتسي)١(
،بلقنمهتحيبستمنرملاقلطيو.يحلاهللاميظعتودمح
هتصلخيتلاةيوقلاهتيانعلباقيو.هليمجبهللافرتعم
نأبرقيو.هتاناسحإوهللاةدوجعمبسانتت،ةقيمعةبحمب
ىلعهنيعتةيحوروةيبدأوةيونعمىوقنمهبعتمتيام
.ةدشبهبحيوهكلذلو.هللانميه،تابثلا

هتقثنعربعيو،يحلاهلإلاةمظعبمهلملايبنلاديشي)٢(
:هتوقرهظتاهلك،باقلأةتسبهيف

نكميكلذل.ريغتمالوعزعزتمريغبرلاف:ةرخص.١
.ناميإلاةرخصببقلينأهبقيليو،هيلإنوكرلا
قشينعت،ريمازملااهبتبتكيتلاةغللايفةملكلاو
.تابثلاوةوقلاوةعانملاوعافترالاىلإزمرتيهوةرخص

هيفئبتخييذلا،نيمألالقعملاوهنصحلاو:نصح.٢
لكللقعمهللااف.هئادعأنمنمأميفنوكيلناسنإلا
،ىنعملااذهبو.لايجألالكيفهبنيمتحملا،هيسيدق
قوفييذلاهللامالسو«يبليفينمؤمللوسرلابتكي
»عوسيحيسملايفمكراكفأومكبولقظفحيلقعلك
.)٤:٧يبليف(
زجعتنيح،مهبقدحملارطخلانمهءايقتأذقني:ذقنملا.٣

رابتخالابدوادهفرعاماذه.مهذاقنانعلئاسولالك
نيكسمفانأامأ«نيثالثلاويداحلاهرومزميفبتكف
.»تنأيذقنموينوع،يبمتهيبرلا.سئابو

،ودعلاتابرضدري.ةيامحلاوعافدللسرتلاو:سرت.٤
برلالعجنملًائينهو.هماهسنملتاقملايمحيو
.عزعزتيالهنإف،هلًايماح

،ودعلاىلعموجهللصالخةوقوأ:صالخنرق.٥
ودعدضيخأايبرلابحلست.هيلعراصتنالاو
.مزهنيفمشاغلاسوفنلا
الثيحب،عفترملاىلعينبملالقعملاوهأجلملاو:أجلم.٦

لاق،ةوقوانلأجلمهللا.هيلإلصينأودعلاعيطتسي
فاخنالفانأجلمهللانأامبو.رخآرومزميفمنرملا
.ةسكاعمفورظلاوةئيسلاحلاتناكامهم

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيدمحلاديشن-ََرشَعُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

١١
ةظوفحمقوقحلاعیمج - All Rights Reserved - www.call - of - hope.com



هيلإو.حيبستلاودمحلاقيليهبيذلابرلاوهاذه)٣(
هذه.صالخلالانيل،دراطملاوسئابلاورطضملائجتلي
ىلعدوادلاكتاىدمرهظت،يوقلااهلولدميفتاريبعتلا
اذهلثمكللهف.هيفقثوو،هتمحرربتخايذلا،ههلإ
عملوقتنأعيطتستله؟هللابلاطيلصملااهيأ،رابتخالا
تخرصو،يقيضيفهتوعديذلابرلانإ:نيمنرملامامإ
،هبلطألظأسكلذل.ايالبلانمينذقنأدق،يتاولصيفهيلإ
؟حرفلاحيباستودمحلابهوعدأو

.هسفنهيفترم،ساقرابتخانعدوادانثدحي)٥و٤(
ينإ:هبلقيفلاقف،دوادلتقبهديبعرمأدقلواشناك
انهنمف)١٩:١،٢١:١ليئومص١(لواشديبًامويكلهأس
،ةسيرفلاصانتقالهكابشبصني،دايصكتوملاروصي
.ههوجوبعرأيف،توملاروصتف

صلختتنأكنكمي؟توملافاختله،يخأايتنأو
هدييفيذلاعوسيبرلاىلإكئوجلبفوخلااذهنم
ةوقلاهولبقنيذلالكىطعأيذلاو،ةيواهلاوتوملاحيتافم
ةبسنلابتوملاّنإفقحلابو.حرفلكبتوملاةهجاومىلع
ىلإءانفلارادنممهلقنيمداخىوسسيل،عوسيييدفمل
دقحيسملابتنأف،ءاشياملمعينذإهعدفءاقبلاراد
.ةايحلاىلإتوملانمتلقتنا

حاتفملايهةالصلانأ،دوادرابتخانمملعتن)٦(
اهنإ.هتعافشوعوسيانبرةيافكبءامسلاحتفييذلا،ديحولا
لكيفونيحلكيفانبهللالاصتاو،هللاابانلاصتاةليسو
نمدوادخارصبرلاعمسامكو.لاوحألاوفورظلا
نأامك.نينمؤملالكتاعرضتعمسياذكه.هسدقلكيه
لوصوعنمتال،ةكئالملاتاحيبستوءامسلاتاراثيق
.دونجلابرينذأىلإانتاولص

ذاقنإلهتوقبهللالخدتنعةعباسلاةيآلاانثدحت)٧(
شاعتراوضرألاجاجتراف.يهلإلاهبلقخرصتسايذلا،هاتف
تارابعيه.هيقتذاقنإلهللاكرحتىلإريشي،انهلابجلا
ريمدتوهصالخىلعهللاةردقبتاكلااهبروص،ةيراعتسا
.هئادعأ

ةمينرتلا

ْبِجَتْحَأِهِبٌنْصِحَكَّـنِإَفِيتَّـوُقاَيُّبَراَيَكُّبِحُأ
هلٱُلاَبِح

َْ
طَتْحٱْدَقاَياو

ْ
ملٱُخَفَوِيبَن

ْبِصُنيِماَمَأاَياَنَْ

لٱِهَلِإُقيِرَط
ْ
يِقَنٌفِيَرشِهَلِإلٱُلْوَقَوٌلِماَكَىلُع

يِقَّـتَنِهِبٌسْرِتَوٌحَالِسَُهْريَغاَنَلٌهَلِإَسْيَلَو
لٱِبيِنُقِطْنَمُيٌهَلِإ

ْ
لٱَنِميِقُرُطُلَعَْجيَوىوُق

ْ
ِلَّـمُك

ِلَيِإلٱَكَّـَيلْجِرُلَعَْجيَوىَرُّذلٱَىلْعأَقْوَفيِنُعَفْرَيَو
ْدَمَتْعُيُهَلٍحيِسَمُصَالَخُهَّـنِإُهُدَْمحَأَكِلَذِل
ألِلُهَتَْمحَرَنوُلاَنَيِهِبْعَشيِنَبِّـلُكِلٌصَالَخ

َ
ْدَب

:ةالصلا
،كتبحملجألكركشن.حلاصلاسودقلابرلااهيأ

هذهباننأل.انلىطعملاسدقلاحورلابانبولقيفاهتبكسيتلا
انركفلكنموانبولقلكنمكبحننأعيطتسنةبحملا
بحننأو،انسفنكانبيرقبحننأو.انتردقلكنمو
انعيفش،حيسملاعوسيانبرمسابكلأسن.انبيرقكانودع
يكل،سانلاعيمجبولقيفةبحملاهذهعيشتنأ،كمامأ
نأعيمجلاملع.ةينافلاءايشألالجألتاموصخلااوذبني
انبرمساب،تابوعصلاولكاشملالكلحلكيلإاوأجلي
نيمآ.اذهلأسنعوسيانصلخمو

:لاؤسلا
يفاهيلإراشأيتلادوادتارابتخانمملعتتاذام-٦
؟١٨رومزملانممسقلااذه

ةعيبطلايفهللا-ََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا

ِلَمَعِبُِربُْخيُكَلَفْلٱَو،ِهللاٱِدْجَمِبُثِّـدَُحتُتاَواَمَّـسلَا١
يِدْبُيٍلْيَلَىلِإٌلْيَلَو،ًامالَكُعيِذُيٍمْوَيَىلِإٌمْوَي٢.ِهْيَدَي
يف٤.ْمُُهتْوَصُعَمْسُيال.َمالَكالَوَلْوَقال٣.ًامْلِع ِّـلُكِ
.ْمُُهتاَمِلَكِةَنوُكْسَْملٱىَصْقَأَىلِإَو،ْمُهُقِطْنَمَجَرَخِضْرَألٱ
ِجِراَْخلٱِسوُرَعْلٱُلْثِمَيِهَو٥،اَهيِفًانَكْسَمِسْمَّـشلِلَلَعَج
يفِقاَبِّـسلِلِراَّـبَْجلٱَلْثِمُجِهَتْبَي.ِهِتَلَجَحْنِم ْنِم٦.ِقيِرَّـطلٱِ
الَو،اَهيِصاَقَأَىلِإاَهُراَدَمَو،اَهُجوُرُخِتاَواَمَّـسلٱىَصْقَأ

.اَهِّـرَحْنِميِفَتَْخيَءَْيش

سرددق،ناعطقلاةياعربهسرمتءانثأيفدوادناودبي
امهيلكيفناكو.ةعيرشلارفسبناجىلإةعيبطلارفس
يفهتمظعوهللالالجىأردقف.هسفنلقيمعبيردت
يفقلاخلاةمكحىأرو.ءامسلاعصرتيتلا،بكاوكلا
ةردقىلعلدييذلا،بيجعلااهماظنببكاوكلاتارادم
.هلإلابرلا

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةعيبطلايفهللا-ََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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محدزموهذإف،ءاضفلاىلإنيمنرملامامإرظن)١(
تاعقباهنأكو،ءوضلاةرشتنملاتارجملاوبكاوكلانييالمب
،قلاخلاةمظعنأىأرف،كلفلايفلمأتو.ةعمالءاضيب
ولثيحب،ةطوبضمريداقمبءيشلكبترهنأيفىلجتت
يفلمأتلااذهو.هلكنوكلارجفنيريداقملاهذهتريغت
اهيفاملكنأل.اهيفهللاىرينأرظانلامهلي،ءامسلا
لكاتعنصنيتللا،هيديلمعنعانملكيو،هدجمنعانثدحي
.ةمكحوةردقبءيش

،مويلكةلصاوتمقلاخلادجملتاومسلاةداهشنإ)٢(
راهنلاف.ةصقلاسفنانيلعدرسي،راهنلاوليللابقاعتنأل
.ءفدوروننمسمشلاهلسرتامعهثيداحأفقوتتال
مكحتينوكلااذهءارونمريبكلايهلإلالقعلاىرنف
لمجأانلمدقي،هموجنوهرمقبليللالبقيذإو.اهتارادمب
هتعنصامبميظعلاقلاخلااذهةيانعنعانثدحيو.روصلا
.هادي

توصاهلعمسُيالو،ملكتتالمارجألاكلتنإ)٣(
ذإ.اهلالخنمهللاتوصعمستنأكعسويفنكلو
رظنتو.راهنلاطسويفءامسلاىلإكرصبعفرتنأيفكي
ةلدأىلعفقتل،اهلوحةعمجتملابحسلاوسمشلاىلإ
.ضرألاوتاومسلاعناصهللادوجوةقيقحنهربت

كلتكيلعلطت،متاقلاهحاشوبانضرأليللافلينيحو
دبكيفكرحتتيهو،موجنلانمةعونتملاتاعومجملا
عمستذئنيحو.ةقيقدةتباثديعاومبو،ةيهانتمةقدبءامسلا
نوكلااذهفلخنأبنقيتتوكردتو،مالكنودبهللاتوص
.ًايهلإًالقعبيجعلا

توصبملكتتالمارجألاهذهتناكنإ،معن)٥و٤(
نأامكو.ًادجةغيلبةلاسراهتمصيفيهفعومسم
ءامسلااذكه،هرعاشموهتاجاحنعاهبربعيةغلناسنإلل
هللادجملدهشتنأ،دحاوثيدحالإاهلسيليتلااهتغلاهل
نودبعشىلإًاهجومسيلاهثيدحو.هلالجوهتمظعو
عيمجلافرعيل،ةمأوبعشلكىلإهجوموهلب،بعش
ىتح.هللااوفرعيملنإ،رذعالبسانلافكلذل.هللا
هتقيلخيفةروظنملاريغهللارومأاوريملنإ،رذعالبنيينثولا
.ةروظنملا

تاذيفيهف.هللادوجوبدهشت،هللاةقيلختناكنإو
اورربتينلو.هدوجونوركنينيذلالكىلعةدهاشتقولا
مهلرهظأ،هللانأل.رذعالبمهنوكل.ةيهلإلامكاحملامامأ

دجويالثيحبضرألاىصقأىلإدتمااهقطنمو،هرومأ
.اهتداهشهلصتملناسنإ

فصوو،ةصاخةروصبسمشلاىلعمنرملازكردقل
لسرتاهنأل.لمأتلابةريدجةيدبأةبيجعوهيذلااهلمع
ربلاسمشبانركذتيهو.ناكملكىلإءفدلاورونلا
ةكلحاهتفليتلا،سفنلاىلعهرونبقرشييذلا،انبرعوسي
ةايحلاروناهلنوكيلب،ةملظلايفىقبتالف.مثإلامالظ
،هموييفرابجلاكوسيرعلاكنلعتسيفوس،انبرعوسيو
.ةنوكسملاكرابيو،ريثكدجمبوةوقبيتأينيح

يفةسينكلاهسورعفطتختنيح،سيرعلاجهتبيسو
يفًايتآهدجمعيمجلاىريسو.ءاوهلايفهتاقالملبحسلا
.ةكئالملاهبفحت،باحسلا

.اهترارحواهرونىقلتتو،سمشلالوحانضرأرودت)٦(
،مظتنملانارودلااذهو.نئاكلكلةايحسمشلايطعتف
ثيحب،ضرألاءازجأنمءزجلكىلإةرارحلاورونلالصوي
ةنيعمريداقميطعتيهو.اهدئاوفنمناكممرحيال
.ةايحلاملاعمريغتتللخيألصحولثيحب

عمسيناسنإلكنأولاذبحو.هللاةعيبطلاةداهشهذهف
.هلدبعتيوهلإكهدجميل.هللاهلىءارتيف.ةداهشلاهذهىلإ

ةمينرتلا

لٱِبيِموُقِسْفَناَي
ْ
لٱُسْمَشْتَدَبْدَقاَهْلَجَع

ْ
ْحاَبَّـص

لٱِّـيلَخ
ْ
لٱَوِيناَوَّـت

ْ
لٱِّـبَرَىلِإيَعْسٱَوْلَسَك

ْ
ْحَالَّـص

ِملًاسْمَشِيلَنآلٱَتْبَهَوْنَماَي
َ
لٱِوْح
ْ

لُظ
ْ

ِةَم
جلٱَكِروُنِبِْقْرشَأ

ْ
يِتَّـيِطَخىَجُدُحْمٱَوَِيل

لَقِلْنُكَوِيلُبُسْبِّـرَدِّـبَراَي
ْ
اَرِظاَنيِب

اَرِهاَطًاعيِدَوًاحوُرِيلَتْمَييِداَؤُفْلَعْجٱَو
لٱَوَياَوُقْلَعْجٱَو

ْ
لٱَوِيلْوَقَّـلُكَوْرَكِف

ْ
ْلَمَع

لٱَّـبَراَيُلوُؤَت
ْ
ِملَْرشَب

َ
لٱَكِدْج

ْ
ْلَجَألٱيِماَّـس

لٱَناَحاَذِإىَّـتَح
ْ
لٱيِذْنِمْليِحَر

ْ
لٱِراَيِّـد

ْ
ْهيِناَف

لِتْليِزَنُّبَراِيُنوُكَأ
ْ

لٱَك
ْ
لٱِراَيِّـد

ْ
ْهيِقاَب

:ةالصلا
لسرتكمحارميفكنألكركشن،ءامسلابربآلااهيأ
ىلعكراطمألسرتو.نيحلاصلاورارشألاىلإكسمشةعشأ
كنباعوسيلجأل،صاخعونبكركشنو.نيملاظلاوراربألا
هقحوهرونلسرييذلا،رينملاحبصلابكوكوربلاسمش

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةعيبطلايفهللا-ََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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نأ،ميركلابرلااهيأانلبيطيو.اهرينيفةملظملاانبولقىلإ
حتفاف.كصالخانلتددعأكنأل،كلللهنوكحبسن
نوكلااذهيفكتمكحوكتردقيف،كدجمىرنلاننويع
.نيمآ.كاديهتعنصيذلا،بيجعلا

:لاؤسلا
؟رومزملااذهصنبسحبهللادجمدوادىأرفيك-٧

برلاتاداهش-ََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْملَا
ٌةَقِداَصِّـبَّـرلٱُتاَداَهَش.َسْفَّـنلٱُّدُرَيٌلِماَكِّـبَّـرلٱُسوُماَن٧
ُحِّـرَفُتٌةَميِقَتْسُمِّـبَّـرلٱاَياَصَو٨.ًاميِكَحَلِهاَْجلٱُرِّـيَصُت
ٌّيِقَنِّـبَّـرلٱُفْوَخ٩.ِْنيَنْيَعْلٱُريِنُيٌرِهاَطِّـبَّـرلٱُرْمَأ.َبْلَقْلٱ
ىَهْشَأ١٠.اَهُّلُكٌةَلِداَعٌّقَحِّـبَّـرلٱُماَكْحَأ.ِدَبَألٱَىلِإٌتِباَث
ِرْطَقَوِلَسَعْلٱَنِمَىلْحَأَوِ،ريِثَكْلٱِزيِرْبِإلٱَوِبَهَّـذلٱَنِم
يفَو،اَِهبُرَّـذَُحيَكُدْبَعًاضْيَأ١١.ِداَهِّـشلٱ ٌباَوَثاَهِظْفِحِ
ِةَِرتَتْسُْملٱاَياَطَْخلٱَنِم!اَِهبُرُعْشَيْنَمُتاَوَهَّـسلَا١٢.ٌميِظَع
اوُطَّـلَسَتَيالَفَكَدْبَعْظَفْحٱَنِيِّـربَكَتُْملٱَنِمًاضْيَأ١٣.يِنْئِرْبَأ
ْنُكَتِل١٤ٍ.ميِظَعٍبْنَذْنِمُأَّـَربَتَأَو،ًالِماَكُنوُكَأٍذِئَنيِح.َّـَيلَع
ِيتَرْخَص،ُّبَراَيَكَماَمَأًةَّـيِضْرَميِبْلَقُرْكِفَويِمَفُلاَوْقَأ
.يِّـيِلَوَو

سوماننعمنرملاثدحتيرومزملانممسقلااذهيف
قحوهاملكىلإناسنإلادايتقايفاهرثأوهتاداهشوبرلا
ةسادقوربلايفشيعللةيناكمإلاهئاطعإو،سدقمورهاطو
.قحلا

كلذلهيفأطخال،ميقتسملماكبرلاسومان)٧(
ةنيرقلانممهفنو.باوصلاىلإانتيادهيفهدامتعانكمي
لكلب،رشعلااياصولادرجمسومانةملكبدوصقملاسيلهنأ
:ديدجلادهعلايفأرقناذكه.ةبوتكملاهتملكيفهللاتانالعإ
لٱُّلُك«

ْ
ِ،خيِبْوَّـتلٱَوِميِلْعَّـتلِلٌعِفاَنَو،ِهللاٱَنِمِهِبًىحوُمَوُهِباَتِك

لٱِبيِدْأَّـتلٱَوِميِوْقَّـتلِل
يفيِذَّـ لٱِ

ْ
،ًالِماَكِهللاٱُناَسْنِإَنوُكَيْيَكِلِّـِرب

.)١٧و٣:١٦سواثوميت٢(»ٍحِلاَصٍلَمَعِّـلُكِلًابِّـهَأَتُم

اماذإ،ًالماكًانالعإهتملكيفاناطعأ،دجملاهلهللااف
ةيناكمإلاانيطعيو.ربلالبسىلإانسفنأدريهبجومبانكلس
عضاوتلكب،اهبانيعديتلا،ةوعدللقحيامكشيعننأ
.ةبحملايفًاضعبانضعبنيلمتحمةانألوطوةعادوو

كلذل،ططشلايفعقتو،باوصلانعسفنلافرحنتدق
اهلويمبسحريستالئل،اهطبضلةوقىلإجاتحتيهف

ةداجىلإدشرملاودئاقلاماقماهلموقيءيشالو.اهئاوهأو
هئوضيفانكلساذإيذلا،يهلإلاسومانلاىوس،باوصلا
.للزلانمةياقولاانسفنألانلفك

برلاتاداهشنأانلدكؤي،ةيآلاهذهنميناثلامسقلاو
لهاجلاريصتيتلا،ظعاوملاوتاريذحتلااهيفوةقداص
نمهيلإفدهتامقوف،ةيهلإلاتاداهشلانأل.ًاميكح
هيلعنوكننأبجيامًاضيأنمضتت،هناطلسوهللاةدايس
،ةتباثوةقداصاهنأب،دواداهفصوكلذل.برلابانتاقالعيف
نأيلاتلابو،ةقثلابةريدجنذإيهف.ريغتتنأنكميال
ال.ةنامأوقدصهلإ،انهلإبرلانأيفبيرالو.عبتت
ناكنإفكلذل.همفنمجرخامريغيالو،هدهعضقني
.ةنطفلاوحيحصلامهفلابهدوزت،اهعبتوًالهاجاندحأ

نإ؟هنمةخسنكيدلله!يخأايسدقملاباتكلاىلإف
ةنودملابرلاتاداهشسرداو،هتءارقىلعفكعافمعنناك
كلأسأينإف،زيزعلارفسلااذهكيدلدجويالناكنإو.هيف
يفهتأرقنإف.هنمةخسنءانتقاىلإعراستنأهللاةفأرب
ةفرعمورونبدوزتتسكنإف،سدقلاحورلاىلعقلطملاكتا
ًائيشكبهتنأرهدلااذهتافسلفعيطتستال،ةمكحو
.اهنم

ةوقاهظفاحيطعت،ةميقتسملابرلااياصونإ)٨(
.ةفلاختملارومألانيبزييمتلاةبهومبهدوزتو،يبدألازييمتلا
ثدحامك،نهذلارينتو،سفنلاشعنتوبلقلاحرفتيهو
،هتباشنفرطبلسعلاقوذتموي)١٤ليئومص١(ناثانويل
،نينيعلاوبلقلانعملكتتةيآلانأىنعمبهانيعترانتساف
.مكناهذأنويعةرينتسملاقنيح،سلوبنلعأًاضيأاذكه
اذإف،نينيعلاىلعرطيسملاوهبلقلانأل.بلقلاينعيوهو
ىرتنأنانيعلاتعاطتسا،برلااياصوببلقلاحرفام
.اهتقيقحىلعءايشألا

انرمأيوهف.ةينانألانمهيفءيشالنأل،رهاطبرلارمأو
يكلطقفسيلو،نيرخآلاريخلوانريخلوهاملمعننأ
بذهتنيكل،انمامأليبسلارينينذإهرمأف.انتعاطبدجمتي
.ًايبدأوًايحوريقترنو

،هتسادقمارتحاوهمامأعوشخلايأ،برلافوخ)٩(
،ركذننأبجي،هللاةملكأرقنذإف.بعرلافوخسيلو
ةبغرلاانيفدجوييذلارمألا،لجوزعهترضحيفاننأ
نأرخآريبعتيفو.هبلقنزحياملكذبنوهيضرياملمعل
لكنمهلبقيذلاناسنإلاررحيهنأليلدبيقنبرلافوخ

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيبرلاتاداهش-ََرشَعُعِساَّـتلٱُروُمْزَْ
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وهف.هنمبارتقالاوهنودلوحيوأ،ههلإنعهلصفيسند
ىلعانلمحي،برلافوخو.هللاركفعمقفتمتباثنذإ
ىنعمب.ةرابوةميقتسمةلداعاهرابتعاوهماكحأبكسمتلا
نأبةريدجنذإيهف.لدعلاوقحلايف،هللاةعيبطاهلنأ
.كولسللًاجهنمذختت

ةميقتسموةحلاصاذكه،برلاماكحأتناكامل)١٠(
.اهبلطينألقاعلاناسنإلابردجيفاهلكقحوةلداعو
.زيربإلاوبهذلابءاينغألاعاتمتسانمرثكأ،اهبعتمتسيو
وهيذلا،لسعلانمىهشأ،ةنمؤملاسفنللةبسنلابيهو
.ميدقلاناسنإلااهفرعيتلا،بياطألاذلأ

نأانيفضرتفيو،بيطويهشهللامالكنأقحلايف
لَكَأَفَكُمالَكَدِجُو«:يبنلاايمرإلاق.هبىذغتن

ْ
َناَكَف،ُهُت

لِلِيلَكُمالَك
ْ
لَقِةَجْهَبِلَوِحَرَف

ْ
.)١٥:١٦ايمرإ(»يِب

.هيبنتلاوريذحتللاهنأبرلاةملكلمعنمو)١١(
لاقدقف.ةيدبألاةايحلابباوثلاىلإناسنإلابلوؤياهظفحو
حلَا«حيسملا

ْ
حلٱَّـَق
ْ

ُنِمْؤُيَويِمالَكُعَمْسَيْنَمَّـنِإ:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ِدَقْلَب،ٍةَنوُنْيَدَىلِإِيتْأَيالَو،ٌةَّـيِدَبَأٌةاَيَحُهَلَفيِنَلَسْرَأيِذَّـلاِب
ملٱَنِمَلَقَتْنٱ

حلٱَىلِإِتْوَْ
ْ
:٥انحويبسحبليجنإلا(»ِةاََي

٢٤(.

اهلرهظت،سفنلاةآرميه،ةيهلإلاةعيرشلا)١٣و١٢(
نمهللاهظفحييكل،يلصينأناسنإلاىلعو.اهبويع
جرد،تاوهسلاهذه.اهنمفلساممهرهطيو،تاوهسلا
.اهنعزواجتيهللانإاولاقو،رئاغصلاباهتيمستىلعسانلا
يههللارظنيفةيطخلانإ،انللوقتهللاةملكنكلو
كلذل.ًادمعمأًاوهس،ةريغصمأةريبكتناكءاوس،يدعتلا
هلهنمانبرقف،هللانمنيبيرقًامئادنوكننأانيلعبجو
عقناليكل،ظقيلابلقلاانيطعيو،ةسادقلايفانظفحيدجملا
.تاوهسلايف

،ًامودهتعيرشبقصتلاو،هللاسداقميفيخأاينصحت
يفنصحتتنيحو.ملاعلايفسندالبكسفنظفحتف
ءايدرألاتارشاعمنمًاضيأكسفنظفحت،هللاسداقم
نموجنتاذهلعفا.مهاياطخبنورختفينيذلا،نيربكتملا
.مهتكرشيفتيقبكنأولاهفرتقتستنكةريثكبونذ

ةسادقلاىلإنينحلااهيف،ةبلطبرومزملامنرملايهني)١٤(
يهو.ناسللاةفاظنوبلقلاةراهطىلعةمئاقلا،ةيباجيإلا

.يهلإلاىضرلالينىلعكنيعتويخأاي،كبسانتةبلط
.كيلوريصيهسفنهللاو

ةمينرتلا

لٱُُّرسَيِهَلِإلٱُمَالَك
ْ
لُحَوٌذيِذَلْبوُلُق

ْ
طَقَكٌو

ْ
ْداَهِّـشلٱِر

لٱُءاَفِش
ْ
لٱُليِزُيِماَظِع

ْ
لٱِحُْرِجلٌءاَوَدْبوُرُك

ْ
ْداَؤُف

حلٱُمَالَك
ْ

لٱُميِقُمِميَِك
ْ
لَبَوْحيِسَك

ْ
لٱِّـلُكِلٍْريَخُمَس

ْ
ْموُلُك

لٱُساَبِل
ْ

ملٱُريِنَوِحَالَّـص
لٱُحيِرُمْحيِسَْ

ْ
هلٱُليِزُمِليِلَك

ُْ
ْموُم

لٱُمَالَك
ْ
لِلىَنِغيِنَغ

ْ
مثٍزْنَكَوٍْريَخُةَناَزِخْريِقَف

َ
ِنيِ
ْ

لٱُجاَِرس
ْ
ْنيِصَحٌجْرُبَوٌنيِمَأٌذَالَمْريَِّـرضلٱُْنيَعَوِريِصَب

ملٱُليِزُمْمَالَّـسلٱُساَسَأِفيِطَّـللٱُمَالَك
لٱيِطْعُمِفِواَخَْ

ْ
ةاَجَّـن

حلٱُءاَمَوِسوُفُّنلٱُءاَذِغْماَسِتْبٱَواَنَلٍّبُحُةَمَالَع
ْ
ْةاََي

لٱُمَالَك
ْ
يفاَنَلِريِدَق لٱِ

ْ
لٱِرْهَقِلٌسْرِتَوٌحَالِسْلاَتِق

ْ
ْميِجَّـر

جلٱُّلُكَوُءاَمَّـسلٱُلوُزَت
ْ
لٱِهَلِإلٱُلْوَقُتُبْثَيَوْلاَبِ

ْ
ْميِظَع

:ةالصلا
لجأنمميمعلاانركشكل،بحملاحلاصلاانبراي
انطعأ.انليبسلرونوانلجرألجارسوهيذلا،زيزعلاكمالك
لكاهتساردىلعفكعننأو،ةايحلاةملكبقصتلننأةبغرلا
.تاوهسلاواياطخلاةبلاغمىلعةوقلااهنمدمتسنيكل.موي
ليجنإرشنلنيلماعلاعيمجلباوبألاحتفتنأكيلإلسوتنو
وهامسانلافرعيهتطساوبىتح.مالسلاليجنإ،صالخلا
.نيمآ.حيسملاعوسيانبرب،مهمالسلوهامومهريخل

:لاؤسلا
؟ةميركلاتايآلاهذهنمملعتتاذام-٨

يهلإلايعارلا-َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

يف٢.ٌءَْيشِينُزِوْعُيالَفَّـيِعاَرُّبَّـرلَا١ ٍْرضُخٍعاَرَمِ
يِنيِدَْهي.ِيسْفَنُّدُرَي٣.ِينُدِروُيِةَحاَّـرلٱِهاَيِمَىلِإ.يِنُضِبْرُي
.ِهِمْسٱِلْجَأْنِمِّـِربْلٱِلُبُسَىلِإ

أده،نيرشعلاوثلاثلارومزملانإ«رشتبيرنهلاق
صلخدقف.ةعمتجمملاعلاتافسلفهتعنصاممرثكأًانازحأ
مهنازحأو،ءادوسلامهكوكشو،ةيدرلامهراكفأنمنيريثك
نمروهمجةميزعددشو.ددعالبءارقفىزعو.ةفرسملا
ءالزنوىضرملابولقىلإهناَسَلَبلسرأو.نيلشافلا
مهنازحأيف،ماتيألاولمارألانمًافولأىساوو.نوجسلا
دونجلافولأبولقددشو.ةشحوملامهتلزعوةيساقلا

ملَا
لٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَييهلإلايعارلا-َنوُْرشِع
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نآلاىلإو.مالسيفاوتوميل،لاتقلاتاحاسيف،نيرضتحملا
نأىلإلمعيولمعيسلب،ديجملارومزملااذهلمعهتنيمل
.»نامزلاىنفي

»ّيعاربرلا«:ةملكلاهذهبرومزملااذهدوادلهتسي)١(
يفةلماشةحاروهللايفةلماكةقثنعمنيلالهتساوهو
ىلإانراظنأهجوتيهو.ميظعلاةاعرلايعارةيانعنضح
عضودحىلإهفارخلهبحبزيمتيذلا،حلاصلايعارلا،عوسي
يناكمذخأو،بيلصلاىلععفترايذلاكاذف.اهنعسفنلا
يذلاو.َّـيعاروه،ينعًاليدبهللاةنونيدلمحتو،ميثألاانأ
ناتسبيفوندرألاةيربيفرئازلادسألاىلعرصتنا
.َّـيعاروه،يناميسثج

لَلَضٍمَنَغَكاَنُّلُك«
ْ
لِم.اَن

ْ
ءايعشإ(»،ِهِقيِرَطَىلِإٍدِحاَوُّلُكاَن

.انمدحاولكنم،ًادجًابيرقصاصقلاناكو)٥٣:٦
نيحرطنمونيجعزنمعومجلاىأر،هشرعنمعوسينكلو
نأءاش،حلاصلايعارلاهنألو.ننحتفاهليعارالمنغك
ُفْيَساَيْظِقْيَتْسِا«يوبنلالوقلامتف.مهيدتفيل،هتايحمدقي
جلٱُّبَرُلوُقَي،يِتَقْفِرِلُجَرَىلَعَوَّـيِعاَرَىلَع

ْ
ِبِْرضِا.ِدوُُن

لٱَتَّـتَشَتَتَفَيِعاَّـرلٱ
ْ
نأ،نوفرعينوريثكو)١٣:٧ايركز(»ُمَنَغ

نيب،قرفدجوينكلو.اهفقسأوسفنألايعاروهعوسي
فلتخياذهف،عاربرلاتلقنإ.هتزايحنيبوءيشلاةفرعم
نأفرعتنأمهملانملهنأو.»ّيعاربرلا«:اذإامعًامامت
هنأ،ةقيقحلاءوضيفربتختنأمهألانكلو،صلخمعوسي
.كصلخم

يعارعوسينأيهو،اهيلإةراشإلابجيةقيقحكانهو
.هئادفبصلختامدنعالإ،كيلإهنينححيرتسيال،سوفنلا
.»ّيعاربرلا«:لوقتوهيلعكناميإديعضتو

كسفننعرظنلالوحتنأيفكيذإ،كلروسيماذهو
دادعنمحبصتاهدنعو.ناميإلابهلبقتو،هصخشىلإ
ىلإةدقعملاةايحلاطسو،يهلإلايعارلااهدوقييتلا،فارخلا
.ءامسلاةريظح

تناكامهم،اهزاوعإدجتاهنأل،برلافارخلىبوط
يفو،رورسعبشهمامأبرلااهيعارنأل.ةديدشتاقيضلا
:َنيِلِئاَقاوُّمَتَْهتالَف«لاقيذلاوهاذه.دبألاىلإمعنهنيمي
لَناَذاَمْوَأ،ُبَْرشَناَذاَمْوَأ،ُلُكْأَناَذاَم

ْ
اَهَّـلُكِهِذٰهَّـنِإَف؟ُسَب

طَت
ْ
َحتْمُكَّـنَأُمَلْعَيَّـيِواَمَّـسلٱُمُكاَبَأَّـنَأل.ُمَمُألٱاَهُبُل

ْ
َىلِإَنوُجاَت

لُكِهِذٰه
ِّـ
طٱِنِكٰل.اَه

ْ
اَهُّلُكِهِذٰهَو،ُهَّـرِبَوِهللاٱَتوُكَلَمًالَوَّـأاوُبُل

.)٣٣-٦:٣١ىتمبسحبليجنإلا(»ْمُكَلُداَزُت

كتددهامهمو.كبلقىلعديكأتلااذهطبرتكتيل
،مامألاىلإمدقتت،زوعلاوةجاحلاكتمجاهامهمو،راطخألا
ينزوعيالفّيعاربرلا«ةبذعلاةدوشنألاهذهبكبلقًاددشم
.»ءيش

،ءارضخلايعارملاىلإهعيطقدوقي،صلخملايعارلا)٣(
مث،اهنوطبفارخلاألمتكانه.بيطلاألكلارفوتيثيح
ًاديجاهماعطغضمتف،رارتجإلابأدبتو.ةحيرتسمضبرت
حلاصلايعارلاهداتقايذلا،نمؤملااذكه.همعطبةذذلتم
،سفنلاعبشتيتلا،ةملكلابعتمتسي،هللاةملكيعارمىلإ
يفاَهاَعْرَأ«:كرابملاانيعارلاقاذكه َكِلاَنُه...ٍدِّـيَجىًعْرَمِ
يفُضُبْرَت يفَو،ٍنَسَحٍحاَرَمِ ىَعْرَأاَنَأ...ٍمِسَدىًعْرَمِ
.)١٥و٣٤:١٤لايقزح(»ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱُلوُقَياَهُضِبْرُأَويِمَنَغ

لمعتنأنكميالديلاف،ةحارلاىلإةجاحيفانلك
لمعي،ًادودشملظينأنكمياللقعلاو.ةمئادةروصب
لثمةحارلابلطي،ءزجاننايكيفسيلنكلوةحارنودب
ىلعرارمتسابدوعصلاانعسويفسيلهنأل.ةيحورلاانتايح
رجضلاتاعقنتسمروبعوأ،نشخلاتابوعصلالبج
يعارملايفدقرننأةيناكمإلاانلنوكتنأبجي.درمتلاو
.حلاصلايعارلاةيانعبنيلومشم،ءارضخلا

،ةحارلاوعبشلانعانثدحت،ءارضخلايعارملاتناكنإو
.مالسلاوءودهلاوءاوترالانعانثدحت،ةحارلاهايمنإف
ملاعيف،امهيلإةجاحلادشأيفنحننارمألاناذهو
دنعالإ،امهدجننأاننكميالو.بعاتملابءيلمبرطضم
َعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت«:لاقيذلا،حلاصلايعارلايمدق
ملٱ
ْمُكْيَلَعيِريِناوُلِْمحِا.ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَوَنيِبَعْتُْ
لٱُعِضاَوَتُمَوٌعيِدَوِّـينَأل،يِّـنِماوُمَّـلَعَتَو

ْ
لَق
ْ

ًةَحاَراوُدِجَتَف،ِب
.)٢٩و١١:٢٨ىتمبسحبليجنإلا(»ْمُكِسوُفُنِل

حلاصلايعارلاو.عوسيلاق،حلاصلايعارلاوهانأ)٣(
دوقتنأعيطتستاليهذإ،درشتنأفارخللحمسيال
.اهليعارلاداقتفاىلإ،ةسامةجاحيفاهلعجيامم.اهسفن
ضارمأنعأرقنمكو.اهلالضنمو،اهدورشنماهدريل
اذهءانبأراكفألمهترياسمةجيتننينمؤملابيصت،ةيحور
.رهدلا

ىلإبرلااهدرنأىلإ،ترمرمتو،ىمعنتلضاذكه
هلالضيفو،لاضلانبالاهاتاذكهو)١ثوعار(محلتيب
هيبأتيبىلإمث،هسفنىلإعجرىتح،ًاعوجكلهيداك

ملَا
لٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَييهلإلايعارلا-َنوُْرشِع
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ركنأوسرطبناعمسلضو)١٥اقولبسحبليجنإلا(
ةرظنبهسفندربرلانكلو.ًاكيشوهكالهناكو،هديس
.كيدلاحايصدنع،نانحلاوبحلا

يفلمحت،دواداهبهافيتلا»يسفندري«ةملكنإ
.ةيحورلاىوقللرمتسملاديدجتلاوشاعنإلاىنعملصألا
طقفسيل،حلاصلايعارلانإف،ةيرشبلاسفنلاةداعسلو
يتلا،ةميقتسملالبسلا،ربلالبسىلإاهيدهيًاضيألب.اهدري
عبتنيكلًالاثمانلًاكرات،هدسجمايأيفهسفنبرلااهكلس
ليبسو،عاضتالاليبسو،ةبحملاليبساهنم.هتاوطخ
:ليجنإلايفأرقناذكه.تاذلاراكنإليبسو،ةعاطلا
يفاَرِخ« اَهيِطْعُأاَنَأَو.يِنُعَبْتَتَفاَهُفِرْعَأاَنَأَو،ِيتْوَصُعَمْسَتِ
»يِدَيْنِمٌدَحَأاَهُفَطَْخيالَو،ِدَبَألٱَىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَح
.)٢٨و١٠:٢٧انحويبسحبليجنإلا(

ةمينرتلا

ملٱَىلِإاْوَلاَعَتًالاَح
ْمُكِلْمِحِبْمُتْبِعَتْنَماَيْحيِسَْ

طُليِذَّـلٱَوْهَف
ْ
ْليِقَثُهُلِْمحْنَمْحيِرُيُهَف

ملٱُذِخَّـتَيُنَمُّلُك
لَمْحيِسَْ

ْ
ْحِيَرتْسَيَفُهَلًأَج

جلٱِهِّـِربِبًانَّـيَزُمًاديِعَساَيَْحي
ْ
ْليَِل

لٱ
ْ
ْمُكُحيِرُمِّـينِإَّـَيلِإاوُلِبْقَأَلاَقْدَقُبَّـر
لِظِباوُلَّـلَظُتْيَكاوُِعْرسَأَف

ِّـ
لٱِه
ْ

ْليِلَّـظ
خلٱيِفَتْشَتِهِمَدِب

ْ
هلٱُعَتْرَمُهَبْرُقَوْةاَُط

َْ
اَن

حلٱُدِرْوَمُهَدْنِعَو
ْ
لٱِهِبىَوْرُيْةاََي

ْ
ْليِلَغ

:ةالصلا
دجمن.نيسيدقلاوةكئالملايعارايبرلاديسلااهيأ
فارخلايعارلجألكركشنو.حلاصلاهلإلااهيأكمسا
ربلالبسىلإلالضلانمانادهوانبحأيذلا،ميظعلا
ةحارلابمعننلنييدفملاةريظحىلإهتبحمبانداتقاو.قحلاو
هبلطناذه.ملاعلااذهتاهاتميفلضنالىتح.مالسلاو
.نيمآ.نيمألايعارلامساب

:لاؤسلا
يهامولصألايف»يسفندري«:ةملكلمحتاذام-٩

؟اهكلسننأانيلإبلطو،حيسملااهكلسيتلالبسلا

ةمتت-َنوُْرشِعْلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا
يفُتِْرساَذِإًاضْيَأ٤ َكَّـنَأل،ًاَّرشُفاَخَأالِتْوَْملٱِّـلِظيِداَوِ
يِماَّـدُقُبِّـتَرُت٥.يِنِناَيِّـزَعُياَُمهَكُزاَّـكُعَوَكاَصَع.يِعَمَتْنَأ

.اَّـيَرِيسْأَك.ِيسْأَرِنْهُّدلٱِبَتْحَسَم.َّـيِقِياَضُمَهاَُجتًةَدِئاَم
يفُنُكْسَأَو،ِيتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكيِنِناَعَبْتَيٌَةْمحَرَوٌْريَخاَمَّـنِإ٦ ِ
.ِماَّـيَألٱىَدَمَىلِإِّـبَّـرلٱِتْيَب

يفًارثأتكرت،سدقملاباتكلايفةيآدجويال)٤(
لظيداويفترساذإًاضيأ:ةلئاقلاهذهنمرثكأسوفنلا
ةيآنماهتعورلايو.يعمتنأكنأل،ًارشفاخأالتوملا
نأباهرعشتذإ،سفنلايفمالسلاونانئمطالاعيشت!ةميرك
سوفنلايعار،برلادوجوبسونأمتوملالظيداو
.اهفقسأو

ةيلمعءارجإلىفشتسملايتنباتلخد١٩٥٣ةنسيف
نأل،توملافوخةفئاخوةبعترمتناكو.ةدئازلالاصئتسا
لبقنكلو.رطخلانمولختالاهتلاحو،ةبهتلمتناكةدئازلا
ةصاصقىلعةيآلاهذهتبتك،تايلمعلاةفرغىلإاهلاسرإ
لبقاهلاهيطعتنأتاضرمملاةسيئرتلأسو.قرولانم
ةيآلاتلمعو،يسمتلملتباجتساف.ةرشابمجنبلاةعرج
نعجنبلاريثأتلازنيحو،ةيلمعلادعبف.اهلمعةميركلا
ةفئاختنكقحلاب«تلاقوةمستبمّيلإترظن،ةضيرملا
ىشالتىتح،ةميركلاةيآلاتأرقنأامنكلوتوملاىتح
يعارعوسيليرمأتملسيننأل.يبارطضانكسو،يفوخ
.»يتايحديسويسفن

هنأ،توملانعةيزعمةركفانيطعتةديجملاةيآلاهذهو
يفةيدبألاانتحارىلإهزاتجنرمموهلبةمئادةلاحسيل
نأاننكميثيحب،بيبحلاانعوسياهدعأيتلاةيؤلؤللارايدلا
ءايحأمهلب،ًاتاومأاوسيل،اولحرنيذلانييدفملانإ:لوقن
.توملاقيرطنعبرلايعارلاةرضحىلإداعبألااوزاتجا
ىشالتيًالظالإسيل،نمؤمللةبسنلابتوملانأىنعمب
ُهَليِذَّـلٱَكاَذدابأ«دجملاهلعوسينأل.ةيدبألارونمامأ
لُس
ْ

ملٱُناَط
َنِمًافْوَخَنيِذَّـلٱَكِئٰلوُأَقِتْعُيَو،َسيِلْبِإْيَأ،ِتْوَْ

ملٱ
هتاَيَحَّـلُكًاعيَِمجاوُناَكِتْوَْ َحتِْمِ

ْ
لٱَت
ْ
ىلإةلاسرلا(»ِةَّـيِدوُبُع

.)٢:١٥نييناربعلا

لظف.ًايذؤمسيل،هتاذدحيفلظلانأمولعملانم
،حلسملالجرلالظو.امًاناويحسرتفينأنكميال،دسألا
كلهينأنكميال،توملالظاذكهو.لتقينأنكميال
نأنكمياللظلانأ،ةظحالملابفرعدقو.ةنمؤمًاسفن
،توملالظلباقمف.ةلباقملاةهجلايفروننكيملام،دجوي
رانأهتمايقبو.توملالطبأ،هتومبيذلا،حيسملاروندجوي
.دولخلاوةايحلا

ملَا
لٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-َنوُْرشِع
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قيرطلامالآبتوملالظنعءايقتألادحأّربعدقل
ثيح،مالظلاةعاسةبرجتلاةعاسيف:لاقذإ،اهنازحأو
،ينكرتياليهلإلاّيعارنإف،يقيرطىلعتوملالالظعقت
توملالظيداوزاتجاف.ةكرابملاهتقفرينمرحيالو
.)٥:٨سوماع(ًاحبصتوملالظلّوحيهّنأل.ًانئمطم

يفتوملالظيداوةروصتفلتخاامهم،لاحيأىلع
كلذاهروبعيفسفنلانأكشالف،ةيحورلاانتارابتخا
نإفاهتداعسلو.ةيزعتلاىلإةساملااهتجاحبرعشت،يداولا
لوقي،يبعشاوزع،اوزع:هلوقليلدب،اهيزعينأديري،برلا
يه،ةيآلاهذهيفانلزربتيتلا،ةماهلاةطقنلانأىلع.مكهلإ
اصعلاف.هزاكعوهاصعبانيزعي،نونحلاانيعارريدقلاهللانأ
امأ.انءادعأهببرضنيذلاحالسلاو،ةعفادملاوةوقلازمر
.سأرلافوقعمنوكي،ةداعوهو.ةياعرلااصعوهف،زاكعلا
ًادحاو،فارخلارمتهتحت.اهنعيعارللىنغالةادأوهو
دقيتلا،رفحلانمفارخلابحسيهبو.اهئاصحإلًادحاوف
نملكيفف.هعيطتالامدنع،اهبدؤيًاضيأهبو.اهيفطقست
.نيبرجملاهللاءانبأل،ةيزعتقئاقحلاهذه

ةيلمعف.ةيزعتلاعمىفانتي،بيدأتلانأودبيةيادبلايف
ىلعليلداهنكلو.ةميلأزاكعلاةبرضو،ةراسريغبيدأتلا
دلجيو.هبدؤيبرلاهبحييذلا:بوتكموهامك،هللابح
هللامكلماعي،بيدأتلانولمتحتمتنكنإ.هلبقينبالك
،ةبرضلكخألااهيأًاذإلبقاف)٧و١٢:٦نييناربع(نينبلاك
الإو،ينبحيّيعارنأدبال:لق.حلاصلايعارلازاكعنم
هيلإكبلقلّوح،كلذدعبو.يبيدأتلرربمكانهنكيملف
.هملعتتنأديرييذلا،سردلاملعتتنأيفةحلمةبغريف

نأو،ةريبكةرسأيوامسلاانيبألنأ،ركذننأبجي)٥(
يفدجملاهلهنأو.هتردقىلعدمتعيةرسألايفدرفلك
لذبي،رارمتساباهبينتعييتلا،ةيعيبطلارصانعلالكطسو
يذلاانابأ«قحلابهنوعدينيذلاكئلوأزاوعإدسلرفوأةيانع
لب،ًافويضانسلةينتعملاهتبحملةبسنلابنحنف»تاومسلايف
.انزاوعإدسلةدعم،ةيهلإلاتادادمإلانزاخملكو.ءانبأ

ردقيله:ناميإمدعيف،ًاميدقبعشلالءاستدقل
دوادوهاهو)٧٨:١٩رومزم(؟ةيربلايفةدئامبترينأهللا
هئادعأهاجتةدئامهمادقبتريبرلانأ،ًاجهتبمرقي
يتلا،ةيحورلاتايهتشملالكنمضتتةدئاملاو!نيقياضملا
نمضتتيهو.ةسدقملاهتملكيفانيديأنيبهللااهعضي
.انءاجرتبثيوانناميإيوقياهبيتلا،ةنيمثلاهديعاوم
امنيح،ينابرلاءاشعلايفىرت،ةيهلإلاةدئامللةروصلمجأو

مهو.دافكهاركذاوعنصيل،برلالوحنونمؤملاعمتجي
هذهاوعنصاملكءامسلانمتايزعتبنوزعتيونوحرفي
.ىركذلا

ىلعقرهيف،هلمهنيذلاماركإيفديزينأبرلاءاشيو
مويلسدقلاحورلابمهمتخييأ،ةحسملانهدمهسوؤر
.مهسيركتلًاميدقةنهكلاوكولملاحسميناكاذكه.ءادفلا
يِذَّـلٱ«:انحويلوقليلدب،نمؤملكهيلإراصرابتعااذهو
ًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنَلَعَجَو،ِهِمَدِباَناَياَطَخْنِماَنَلَّـسَغْدَقَو،اَنَّـبَحَأ
ملٱُهَل،ِهيِبَأِِهللا

لُّسلٱَوُدْجَْ
ْ

ايؤر(»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإُناَط
سأك،ةكربلاسأكبديجملاءاشعلامتخيمث)٦و١:٥
صالخلاسأك!ايولله.هللاحرفهعبتييذلا،صالخلا
.وعدأبرلامسابو،لوانتأ

،بآلاتيبىلإلصننأىلإ،قيرطلالوطىلع)٦(
نأنعًامويفقوتينأنكمياليذلا،يعارلاةيانعبعتمتن
،ةميركةدئامانلدعأدقل.ةداعسلابابسألكانلءيهي
.هللاحرفبًامئادانسأكألميوهو،جاهتبالانهدبانحسمو
ريخلاامهو،انامزالينأ،همادخطشنأنمنينثارمأينآلاو
نأىلإ،انعمءاقبلابامهرمأهنأ،هتبحمطرفنمو.ةمحرلاو
.يوامسلانطولاىلإلصن

ملظملاقيرطلاكولسىشخييذلا،فئاخلابلقلااهيأ
ددعفرعيهللانإ.ةديدجةعاجشبكتاذقطنم.عجشت
.اهنازحأواهبراجتواهبلاطمفرعي.كتايحنمةيقابلا،مايألا
.فعضنمكدنعامردقىلع،ةوقلايطعينأبدهعتدقو
يفِيتَوُّقَّـنَأل،يِتَمْعِنَكيِفْكَت«:سلوبللاقاذكه ِفْعُّضلٱِ
ال،موييتأينل،هنأدكأت)١٢:٩سوثنروك٢(»ُلَمْكُت
اَه«حيسملايفلئاقلاهدعوركذأو.هتمحروهريخبهللاهكرابي
بسحبليجنإلا(»ِرْهَّـدلٱِءاَضِقْنٱَىلِإِماَّـيَألٱَّـلُكْمُكَعَماَنَأ
.)٢٨:٢٠ىتم

ةمينرتلا

ملٱَّـبَرَّـنِإ
لٱَّـيِعاَرِدْجَْ

ْ
ْناَمَّـزلٱِروُُرشْنِميِظِفاَحْميِرَك

لٱِهِّـبُحِبِيناَعْرَيَوْهَو
ْ
ْناَمَطَوٌةَحاَرِيلِهيِفْميِظَع

لٱِهِّـِربِلِيسْفَنًايِداَه
ْ
ْنآَّـلُكِهِمْسٱِلْجَألَوْميِوَق

يف يفَويِبِئاَصَمِ لٱِ
ْ
يفِهِبُحِيَرتْسَأْميِلَألٱِبْرُك ْناَمَأِ

ملٱيِداَوِبَو
لٱُفاَخَأَالْريِسَأُتْنُكْنِإِتْوَْ

ْ
لٱَوَالَب

ْ
ْروُُّرش

ْروُنَوٍءاَزَعُّلُكَكيِفْريِدَقاَيْريِسَتَتْنَأيِعَمَف
ْروُُرسيِرْمُعْماَّـيَأَّـلُكْريِثَكٌْريَخيِنُعَبْتَتٌةَْمحَر
لٱُنُكْسٰأ

ْ
ملٱَتْيَب

ملٱْسَدَقُْ
لِلًانِمآًاحِراَفْريِنُْ

ْ
ْروُهُد

ملَا
لٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-َنوُْرشِع
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رارق
ْمَالَّـظلٱيِداَوِب�َّرشَّـيَأْفاَخَأَالْفاَخَأَال
لٱيِدَيٌكِساَمْنيِمَأٍعاَريِعَمَف

ْ
ْنيِمَي

ْمَالَسَوٌةَحاَرِيلِهيِف

:ةالصلا
نمكركشناننإ.ةنامألاودهعلاظفاح،هلإلابرلااهيأ
يف،نمؤملكقفارتيتلا،كتمعنلجألبلقلاميمص
كنوعلجألكركشنو.هبقيحتيتلا،رطاخملاوتابوعصلا
لجألكركشنو.ايالبلاةهجاوملةعاجشلابانايإكدمو،انل
لجألكركشنو.كتبحملانيلعاهبّشهتيتلا،بيدأتلااصع
لجألكركشنو.انسوفنلءاذغيهيتلا،ةزيزعلاكتملك
كركشنو.انئادفمويلانتمتخاهبيتلاسودقلاةحسم
.نيمآ،نيحلكانناقفارينيذللاكتمحروكريخلجأل

:لاؤسلا
؟زاكعلاواصعلايفىرتاذام-١٠

ىسألاةحيص-َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا

،ُتْلَّـكَوَتَكْيَلَعيِٰهلِإاَي٢.ِيسْفَنُعَفْرَأُّبَراَيَكْيَلِإ١
ُّلُكًاضْيَأ٣.يِئاَدْعَأِيبْتَمْشَتال.ىَزْخَأيِنْعَدَتالَف
اَيَكَقُرُط٤.ٍبَبَسالِبَنوُرِداَغْلٱَزْخَيِل.اْوَزَْخيالَكيِرِظَتْنُم
يفيِنْبِّـرَد٥.يِنْمِّـلَعَكَلُبُس.يِنْفِّـرَعُّبَر .يِنْمِّـلَعَوَكِّـقَحِ
ْرُكْذٱ٦.ُهَّـلُكَمْوَيْلٱُتْرَظَتْنٱَكاَّـيِإ.ِيصالَخُهٰلِإَتْنَأَكَّـنَأل
ال٧.َيِهِلَزَألٱُذْنُماََّـهنَأل،َكِتاَناَسْحِإَوُّبَراَيََكِمحاَرَم
ْنِمَتْنَأِينْرُكْذٱَكَِتْمحَرَك.َّـِيصاَعَمالَوَياَبِصاَياَطَخْرُكْذَت
.ُّبَراَيَكِدوُجِلْجَأ

.َقيِرَّـطلٱَةاَطُْخلٱُمِّـلَعُيَكِلٰذِل،ٌميِقَتْسُمَوٌحِلاَصُّبَّـرلَا٨
يفَءاَعَدُوْلٱُبِّـرَدُي٩ ُّلُك١٠.ُهَقُرُطَءاَعَدُوْلٱُمِّـلَعُيَو،ِّـقَْحلٱِ
ْنِم١١.ِهِتاَداَهَشَوِهِدْهَعيِظِفاَِحلٌّقَحَوٌَةْمحَرِّـبَّـرلٱِلُبُس
.ٌميِظَعُهَّـنَأليِْمثِإْرِفْغٱُّبَراَيَكِمْسٱِلْجَأ

يفبتُكدقف.ىسأةحيصرومزملااذهنمثعبنت
ظحالنتقولاسفنيفاننأريغ.ملألاونزحلابةئيلمفورظ
،هتمعنوهللارببساسحإلاب،ىكزملاءاجرلاتاملكهيف
،هللاىلإبلقلادوقتنأ،اهنأشنمهذهو.هتدوجبةقثلاو
.ونحلاوفطللابةينغلاهتمحرًابلاط

.دهعلاوءادفلاهلإبرلاىلإ،هسفنمنرملاعفري)٣-١(
لاكتإلانعناسنإلاينغتسياليذلا،ريغتملاريغلاهلإلا
مظننيحدوادناك.هرارقتسامدعوهفعضببسب،هيلع
،هيلعبلقنايذلا،مولاشبأهنباهجونمًابراه،رومزملااذه
فورظلامغرنكلو.هيدينمكلملاعزتنييكلرمآتو
هقشروهبسيذلا،اريجنبيعمشءازإهفقوميفةيساقلا
سأرعطقينأهيوريصنبياشيبأررقنيحف.ةراجحلاب
َلاَقَّـبَّـرلٱَّـنَألَّـبُسَيُهوُعَد«:دوادهللاقهلًاباقعيعمش
َضَوِعًاْريَخُّبَّـرلٱيِنَئِفاَكُيَويِتَّـلَذَمَىلِإُرُظْنَيَّـبَّـرلٱَّـلَعَل.ُهَل
هبِهِتَّـبَسَم لٱاَذِٰ

ْ
دوادنألو.)١٢-١٦:١يناثلاليئومص(»ِمْوَي

هتنحميفوهوعاطتسا،سانلانمال،برلانمرمألالبقت
هيلعلاكتالابهنأنلعييلاتلابو،هللاىلإهسفنعفرينأ
الفاندنسيبحملاهللانأل.نحملالمحتينأعيطتسي
.ىزخنانعديالو،لشفن

نأل.نوزخيالبرلايرظتنمعيمجنأ،رابتخالابملعتنو
نينمؤملاروعشوهاذه.مهنعىلختينأنكميالبرلا
.يحلاءاجرلابمهبولقةءولمملا،هللانمنيدولوملا

يفلمأتتذإتنأو،منرملالاق،نوزخيالكيرظتنملك
يفركفتنأو.كسفنىسنتنأيغبني،ةميركلاةيآلاهذه
.برلاراظتنايفانعمنوكرتشينيذلا،ملاعلايفهللايسيدق
هذهىلإنوجاتحينيذلا،سانلانمديدعلاددعلايفركف
هلودبي،نيزحوأبصعتموأضيرمنممك.ةالصلا
!هؤاجرىزخينأ،ىشخيوهو.ةدئافبتأتملهتالصنأكو
نعو،لماكلامالسلاةحارنعاوعمسسانأنممكو
!ةبلغلاوةوقلانع،هعمةكرشلاوهللاهجوءايضبعتمتلا
ملمهنأ،مهبيعءالؤهلك.تازايتمالاهذهباوعتمتيملنكلو
.هللاراظتنارساوملعتي

نأبةديكأةقثمهلنوكتنأ،انزوعيامكًاعيمجمهزوعي
رارشألابيصننميزخلا.ىزخينأنكميال،هللاراظتنا
هنوضفريمهو.ناميإمدعيفهللانوضفرينيذلا،نيرداغلا
َّـبَحَأَو«:بوتكموهامك،هنعمهدعبومهرشببسب
لُّظلٱُساَّـنلٱ

ْ
َهلاَمْعَأَّـنَأل،ِروُّنلٱَنِمَرَثْكَأَةَم

ُ
»ًةَريِّـِرشْتَناَكْم

.)٣:١٩انحويبسحبليجنإلا(

ىسوماهعفرةبلطب،ةيآلاهذهيفدوادةبلطانركذت)٤(
يفًةَمْعِنُتْدَجَوْدَقُتْنُكْنِإَنآلٱَف«لاقذإ،هللاىلإ َكْيَنْيَعِ
لَعَف
ِّـ

يفًةَمْعِنَدِجَأْيَكِلَكَفِرْعَأىَّـتَحَكَقيِرَطيِنْم »َكْيَنْيَعِ
برلاىلإلسوتلاىنعملمحتةبلطلاف)٣٣:١٣جورخ(
نوكتىتحاهرهظيو،ةميقتسملاهقيرطهلفشكيل،هلإلا

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيىسألاةحيص-َنوُْرشِع
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باتكلاانثدحيو.اهنعديحيالف،هينيعمادقةحضاوةيلج
:اهنم،نمؤملااهكلسينأبجي،قرطةدعنعسدقملا

ةمكحلاقيرط·
مهفلاقيرط·
ةايحلاقيرط·
ربلاقيرط·
لدعلاقيرط·
ةفرعملاقيرط·

»كلبسينملع«:لوقي،ةبلطلانميناثلارطشلايفو
قرطف.لبسلاوقرطلانيبزيمننأانلديفملانملهنأو
امأ.هسفنلهراتخايذلا،هتايحبولسأيهناسنإلا
باتكلاو.اهبجومبكلسييتلا،ئدابملايهف،لبسلا
ناسنإللهللااهعضوةحلاصلبسةدعانلركذيسدقملا
:اهنم

ربلاليبس·
قحلاليبس·
ةماقتسالاليبس·
ةايحلاقيرط·
هللااياصوليبس·

انلًاكرات،اهبجومبكرابملاعوسيانبركلسلبسلاهذه
.هتاوطخعبتنيكل،ًالاثم

هسفنبيردتوأ،قحلاةفرعميفهبردينأهللالأسي)٥(
.حيسملاةفرعميهقحلاةفرعمنإ.قحلايفكولسلاىلع
يب:حيسملالوقليلدبةيرحلاىلإدوقت،حيسملاةفرعمو
:٨انحويبسحبليجنإلا(مكررحيقحلاو،قحلانوفرعت

.ةيدبألاةايحلاوهللاةفرعميه،حيسملايفقحلاةفرعمو)٣٢
لاقذإ،اهبدهشو،يليجنإلاانحويلتنلعأةقيقحلاهذه
حلٱَفِرْعَنِلًةَريِصَباَناَطْعَأَوَءاَجْدَقِهللاٱَنْبٱَّـنَأُمَلْعَنَو«

ْ
.َّـَق

يفُنْحَنَو حلٱِ
ْ

يفِّـَق ملٱَعوُسَيِهِنْبٱِ
حلٱُهٰلِإلٱَوُهاَذٰهِ.حيِسَْ

ْ
َُّق

حلٱَو
ْ
.)٥:٢٠ىلوألاانحويةلاسر(»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

البورارمتسابهيفكلستو،قحلافرعتنأديرتله
،كلحاتماذه؟هللادنعةيدبألاةايحلالخدتنأىلإ،رثعت
حلٱَوُقيِرَّـطلٱَوُهاَنَأ«لاقيذلا،عوسيىلإتيتأنإ

ْ
َُّق

حلٱَو
ْ
بسحبليجنإلا(»ِيبّالِإِبآلٱَىلِإِيتْأَيٌدَحَأَسْيَل.ُةاََي
.)١٤:٦انحوي

،اهصالخهلإبجهتبتةررحملاسفنلانأيهيدبلانم
ةوقعمجتستكلذبو.للموأءايعإنودهلكمويلاهرظتنتو
.ًةَوُّقَنوُدِّـدَجُيَفِّـبَّـرلٱوُرِظَتْنُماَّـمَأ«:يوبنلالوقللًاقفو،رثكأ
الَوَنوُشْمَي،َنوُبَعْتَيالَوَنوُضُكْرَي.ِروُسُّنلٱَكًةَحِنْجَأَنوُعَفْرَي
.)٤٠:٣١ءايعشإ(»نوُيْعُي

عيمجنعاهعنميال،ةمئادوةميظعهللامحارمنإ)٦(
ِلْجَأْنِم،ِكُتْبَبْحَأًةَّـيِدَبَأًةَّـبََحم«دجملاهللاقاذكه.هيبلاط
هذهنمًاقالطناف)٣١:٣ايمرإ(»َةَْمحَّـرلٱِكَلُتْمَدَأَكِلٰذ
هتاناسحإوةتباثلاهمحارمبهللاركذيدوادحار،ةنلعملاةقيقحلا
،ةيلزأةتباثلامحارملاهذهوتاناسحإلاهذهف.دعُتاليتلا
.هدعبمأدوادلبقناكءاوس.نيسيدقلاعيمجاهربتخا
مزالت،ناسحإلاوةمحرلاتافصنأ،دوادةبلطنمملعتنو
.هتاناسحإوهمحارمعطقنتنأنكميالو،هللا

،ةمحرلاريثكهللانأ،يصخشلارابتخالابدوادفرع)٧(
.ةبوتلالبقيو،بنذلارفغيوهف.رهدلاىلإدقحيالو
ركذيالو،هلرفغينابرلالأسةمحرلاهذهىلإًادانتساو
اهتعندقو.لهجلاوابصلامايأاياطخاميس،هاياطخ
ىلعٍّدعتوهللارماوألنايصعاهرهوجيفاهنأل،يصاعملاب

بلطيلب،نارفغلابلطدنعفقوتيالو.ةيهلإلاهعئارش
وهاذه.هحالصوهفطلوهدوجلجأنمهركذينأههلإل
،ةمحرلابينغلاهللادوجىلإئجتلننأ،ديحولانارفغلاباب
.عوسيانبربيلصيفىرحألابرهظيذلاو

عيطتستنآلا:لوقيهنأكل،هللامنرملادهشي)٩و٨(
نعفكأيننإ.هتماقتساوهللاحالصبفرتعتنأيسفن
ربختيسفنلعجأيكل،يصاعملاوابصلااياطخبةيلوغشملا
اذهو.بيجعلاهرونىلإةملظلانماهاعديذلالئاضفب
نأدبال،هللاصالختلانيتلاسفنلانأل،يعيبطرمأ
بيلصلايفهللانأركذتنيحًاصوصخو.هبقلعتتوهبحت
.ًامالسوًارباهيطعيواهصلخينأعاطتسا

،قحلايفءاعدولابرديوهف،ميقتسموحلاصهللانوكو
ًائيشتسيلةعادولانأركذأنأبجيانهو.هقرطمهملعيو
نيذللهللااهحنميةمعنيهامنإو.ناسنإلابلقيفًايعيبط
حيسملالوقليلدب،هنمنوملعتيوهمامأعضاوتبنوكلسي
ةحاراودجتف،بلقلاعضاوتموعيدوينأل،ينماومَّـلعت«
.»مكسوفنل

تنكنإف:يبنلااينفصلاق،عضاوتلااوبلطا،ربلااوبلطا
نإف.)٢:٣اينفص(عضاوتلابكيلعف،هللاركفةفرعمديرت

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيىسألاةحيص-َنوُْرشِع
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.ةمعنمهيطعيفنوعضاوتملاامأ،نيربكتسملامواقيهللا
حبصتف،هقرطهللامهملعي،قحلايفنوبردتملانوعضاوتملا
يفدحأناكنإامأ.ةفلاختملارومألازييمتل،ةبردممهساوح
نأدبالفهسفنبلالقتسالاديري،هسفنخومشوهئايربك
.هكالهيتأيةياهنلايفو.لضي

ميقتسموحلاصبرلانأ،منرملايبنلادهش٨ةيآلايف)١٠(
دهشيانهو.قحلايفءاعدولابرديهنأبدهش٩ةيآلايفو
دهعيظفاحءايقتأللةبسنلاب،قحوةمحرهللالبسلكنأ
يذلا،يهلإلاداشرإلالعفبتءاج،هذههتاداهشو.برلا
هللاهلوقياملكف.هقحوهتسادقيفهللاةفرعمىلإهداق
نمسيلاذإ.لدعوقحوه،هدهعيظفاحوهئايقتأل
.ةعاطلايفنوكلسينيذلاالإةمحرلالانينأنكمملا

.ةراحةالصبرومزملانممسقلااذهمنرملامتخي)١١(
تلقثأيتلا،اياطخلانعحفصلالجألبرلامساًاخرصتسم
ميظعهمسانأبفرتعيهنإ.هسفناهبتلقثتو،هريمض
.همامأدسجوذرربتياليذلا،هللارربوهسفننادأاذهبو

.ةاطخاوسيلمهنأبنيعدم،مهسفنأريربتنولواحينوريثك
.ًاعماودسفواوغازعيمجلا:لاقيذلا،هللانونيديءالؤه
،مهتدارإنعةجراخفورظىلإمهاياطخنوبسنينوريثكو
قيرطلاتسيلهذه.مهتيلوؤسمنماوللقينأنيلواحم
فرتعاف،كاياطخنارفغديرتتنكنإ.نارفغلاىلإةيدؤملا
ِنِإ«هلوقبانحويلوسرلااهركذةقيقحلاهذه.اهكرتاواهب
اَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأَوُهَفاَناَياَطَخِباَنَْفَرتْعٱ
نمفختال)١:٩ىلوألاانحوي(»ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَرِّـهَطُيَو
.كرربييكلةجاحملاىلإكوعديهللانإف،ثولملايضاملا
لٱَكْمُكاَياَطَخْتَناَكْنِإ.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ْجَجاَحَتَنَّـمُلَه«

ْ
ِزِمْرِق

لَّـثلٱَكُّضَيْبَت
ْ

»ِفوُّصلٱَكُريِصَتِّـيِدوُّدلٱَكَءاَرَْمحْتَناَكْنِإ.ِج
.)١:١٨ءايعشإ(

ةمينرتلا

لٱَنوُيْدَمُتْنُك
ْ
لٱَقِلاَخِيلَع

ْ
ِّـلُك

ِيلْجَأْنِمَتاَمِذَّـلٱيِنْيَدىَضَقَف
رارقلا
حلٱُهَّـلُكيِنْيَدىَضَقْدَق

ْ
ْلََم

ْلَمَكْدَقَلاَقاَذِلَتاَماَمَنيِح
ْناَسْنِإلٱىَدِفِلِهِشْرَعْنِمىَتَأْذِإ
ْناَقْتِإلٱَلِماَكاَنُهُهاَعْسَمَّـمَت
لٱُكِرْدُتْنَأليِعاَّـسلٱاَُّهيَأ

ْ
اَّـِرب

اَرْمَألٱَمَّـمَتْدَقِساَّـنلٱيِداَفَفْقِث
مثاَذِلاَمْعَألٱُحلاَص

ََ
ْناَميِإلٱُر

ْناَرْفُغِهِباَمُهَّـنِكَلٌمِزَال
لٱَىلِإَف

ْ
جلٱيِداَف

ْ
خلٱاَُّهيَأاوَُأ

ْ
ْةاَُط

لَت
ْ
حلٱَةَّـلُحِهِّـرِبْنِماوُسَب

ْ
ْةاََي

:ةالصلا
ّالأ،كرابملااهيأكيلإبلطن،تاومسلايفيذلاانابأ
اي،يسفنعفرأكيلا.كيرظتنمنمدحاويأيزخبحمست
يتلا،ةريثكلاياياطخيلرفغتنأًالسوتم،يلاعألايفًانكاس
يناغيزبو،يفعضبرقأينإ.لمعلاولوقلاوركفلاباهتفرتقا
نأ،يصالخهلإايكيلإعرضأ.ةميقتسملاكقيرطنع
ينتبث.كقيرطيندهاف،يقيرطتللض.كلبسيفينبردت
،لطابلاةيدوبعنمررحتأف،قحلافرعأيكل،كتملكيف
كلو،ًامعنميتالصيلبجتسا.ميظعبنذنمأربتأو
.نيمآ.ركشلا

:لاؤسلا
؟هللانمدواداهلأسيتلاتاكربلايهام-١١

حالصرابتخا-َنوُْرشِعْلٱَوُسِماَْخلٱُروُمْزَْملَا
هللا

.ُهُراَتَْخيًاقيِرَطُهُمِّـلَعُي؟َّـبَّـرلٱُفِئاَْخلٱُناَسْنِإلٱَوُهْنَم١٢
يفُهُسْفَن١٣ ِّـبَّـرلٱُِّرس١٤.َضْرَألٱُثِرَيُهُلْسَنَو،ُتيِبَتِْريَْخلٱِ
ِخل
َ
ُهَّـنَأل،ِّـبَّـرلٱَىلِإًامِئاَدَياَنْيَع١٥.ْمِهِميِلْعَتِلُهُدْهَعَوِهيِفِئا
.ِةَكَبَّـشلٱَنِمَّـَيلْجِرُجِرُْخيَوُه

ْجُرْفُا١٧.اَنَأٌنيِكْسِمَوٌدْحَوِّـينَأليِْنَمحْرٱَوَّـَيلِإْتِفَتْلِا١٦
ِّـيلُذَىلِإْرُظْنٱ١٨.يِنْجِرْخَأيِدِئاَدَشْنِم.يِبْلَقِتاَقيِض
.َياَياَطَخَعيَِمجْرِفْغٱَويِبَعَتَو

ىلوتيهيفيذلا،قحلاقيرطيه،برلاةفاخمنإ)١٢(
ةمعنلاكاردإنأيداقتعايفو.هنوفاخينيذلاميلعتبرلا
.برلاةفاخمىلإسفنلادوقي،ًاحيحصًاكاردإاهتقيقحىلع
ةفرعمنأل.ةبحملافوخلب،ةيدوبعلافوخسيلنكلو
اذكه.فوخلاةيدوبعنمسفنلاررحي،ةمعنلاهلإكهللا
يفَفْوَخال«:انحويلوسرلاانملع ملٱِ

ملٱِلَب،ِةَّـبَحَْ
لٱُةَّـبَحَْ

ْ
ُةَلِماَك

طَت
ْ
خلٱُحَر

ْ
لاق)٤:١٨ىلوألاانحويةلاسر(»ٍجِراَخَىلِإَفَْو

بلقنمفوخلاحرطتةبحملاتلمكىتم:ءايقتألادحأ
نعةئشانهتقثو.هللايفنكممهبلققثاونمؤملانأل،نمؤملا

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيهللاحالصرابتخا-َنوُْرشِع
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ةلعيهيتلا،ةيطخلانمهصلخدقو،هقيدصحيسملانوك
.فوخلا

برلاهدوقي،ةبحملافوخهللافاخييذلاناسنإلانإ
.برلااهراتخييتلا،ةميقتسملاقيرطلاكولسىلإةبحملاب
ًاراتحمنمؤملاىقبيالثيحب،ةمالسلاةنومضملاقيرطلايهو
برلاديسلانأل.اهتافطعنميفوقرطلاقرتفمىلعًاددرتم
.حيسملابهيلإةيدؤملاقيرطلاىلإ،هدشرأ

ىحوملاهللالاجرمامتهالًاعوضومبرلاةفاخمتناك
سأربرلاةفاخمنإ«:انملعيميكحلاناميلسف.مهيلإ
ةفسلفالوةفرعمالنأاذهىنعمو)١:٧لاثمأ(»ةفرعملا
ةفرعملايعدينملكو.برلاةفاخمنعًاديعب،ةحيحص
فسأللنكلو.ًالهاجًايبغالإسيل،برلالهاجتيو
اوقلأ،رصعلااذهيركفمنمديدعلاددعلانأديدشلا
يتلا،تافاخسلاترثكف.طئاحلاضرعبرلاةفاخمب
ةملكمهيفتمتف.ةفسلفومولعاهنأىلعءاطسبلااهلبقتي
اوُراَصُءاَمَكُحْمَُّـهنَأَنوُمُعْزَيْمُهاَمَنْيَبَو«:سلوبممألالوسر
.)١:٢٢ةيمور(»َءالَهُج

،ميقتسملاطارصلايفكظفحتبرلاةفاخمنأيخأايقث
امكنيذلا،برلاةفاخممهنعاوحرطنيذلاكئلوأفالخب
مهيلعلجسدقو.مهقيرطرمثنمنولكأي،ميكحلالاق
اوراتخيملو.حيحصلاملعلااوضغبأمهنأ،سدقملاباتكلا
.برلاةفاخم

كلذبوربلاوقحلايفكلسي،برلافاخييذلانإ)١٣(
هنإ.تيبتريخلايفهسفن،اذهكناسنإ.ةداعسلاجوأغلبي
.هتمحرنيجارلاهيفئاخلهللااهدعأيتلا،تاكربلالكبعتمتي
ملاعيف،ةحارونانئمطاومالسنمهللاهبهيامعًالضف
.قلقلاوفوخلاهدوسي

ىلإرظني،ميدقلادهعلالاجرنمهريغكمنرملاناك
نحنانلةبسنلابامأ.هللانمةبوبحمةبهكةعيفرلاتاكربلا
حيسملايفانلذإ.لضفأانبيصنف،ةمعنلادهعيفنيشئاعلا
يفظوفحملحمضيالوسندتيالوىنفيال،ثاريم
.)١:٤ىلوألاسرطبةلاسر(تاومسلا

.مهقرطلكيف،داشرإلابهيفئاخبرلاىلوتي)١٤(
نأ،راربألاءالؤهتازايتمانمو.ناسحإلاوريخلابمهرمغيو
هحورداشرإبوهتملكةطساوبهرئارسمهلنلعيبرلا

تاكربنمهيفامنولانيو،هدهعنوملعتيف.سودقلا
.ةدوعوم

عمةديعسلاةكرشلابنوعتمتي،برلاوفئاخكلذكو
لوقلًاقفو،هتبحمبمهلمشيوهاضربمهرمغيوهومههلإ
،يِنُِّبُحييِذَّـلٱَوُهَفاَهُظَفَْحيَوَياَياَصَوُهَدْنِعيِذَّـلَا«:حيسملا
ليجنإلا(»ِيتاَذُهَلُرِهْظُأَو،ُهُّبِحُأاَنَأَو،ِيبَأُهُِّبُحييِنُِّبُحييِذَّـلٱَو
ُّبِحُأاَنَأ«٨:١٧لاثمأيفءاج)١٤:٢١انحويبسحب
يخأايف.»يِنَنوُِدَجيَّـَيلِإَنوُرِّـكَبُيَنيِذَّـلٱَو،يِنَنوُِّبُحيَنيِذَّـلٱ
ليئومصوفسويلعفامكهللاىلإكئيجمبركبباشلا
ةايحوًانوعوًاصالخكلهللادجتف،سواثوميتولاينادو
»هبحأانأو«حيسملاةملكنألحيسملايفهللاىلإعسا.ةيدبأ
قيفروًاقيدصوًاخأوًايدافهبحينملريصيحيسملانأينعت
حيسملانأ،اذهنمدجمأءيشالهنأملعاو.ًايماحوبرد
.انبحي

ءاعدولانمبيرقبرلانأيبنلافرعدقل)١٥(
مهدشريو،مهبينتعيهنأو.هنوفاخينيذلانيعضاوتملاو
دصاقمورارسأنعمهلفشكيو.اهنوكلسييتلاقيرطلا
.هلكتمهلعجييأبرلاوحنهينيععفريكلذل.هتمعن
ةرداقلاهتردقيفوةينتعملاهتبحمبًاقثاو،نوعلاهنمبلطيو
.ءادعألاهلاهبصنييتلا،ةكبشلانمهيجنتنأ

نوعلابلباقت،يلاعألاىلإةرمتسملاةرظنلاهذهنإ
الاهنإف،لجرألاويديألاديقتةكبشلاتناكنإو.يهلإلا
.يلاعألاىلإناعفترتنيتللا،ناميإلاينيعديقتنأعيطتست
ىزعتتو،بلقلاتبثيف.هللادجمنمىرُيالامنايرتامهنإ
.سفنلا

ًاركاشوًايلصم،هلدبعتتله؟برلاىلإًامئادكانيعله
كلعجتيتلاو،كنعىلختتاليتلا،ةيهلإلامحارملالجأل
؟هللايفقثاولانمؤملاةعاجشب،ثادحألاةهجاومىلعًارداق
.كلًاقيفرهللالعجت،اهيفتكلسنإ،نمؤمككتوعدهذه

حالصيفقثاولاةغلبميركلايبنلاثدحتنأدعب)١٦(
عّرضتيفهلأسيوهللاخرصتسي،ةقئافلاهتردقوهتمحروهللا
مولاشبأهنباهجونمًابراهناكدقف.هئادعأنمهصلخينأ
.ءانبألاقوقعنميوبألابلقلاىلعىسقأسيلو،رئاثلا
نأ،برلاىلإبلطدقل.هللامامأهبلقبكسيوهفكلذل
رعش،ةيساقفورظهبترمدقف.هتلذممحريوهيلإتفتلي
سيلو.نيعمالوقيدصالب،نيكسموديحوهنأاهلالخ
.روعشلااذهنملقثأةمرجملاسفنلاىلع

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
لٱَوُسِمَا

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيهللاحالصرابتخا-َنوُْرشِع
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ةمينرتلا

َختَال
ْ

ملٱَكُّبَرَفْكاَرَعٍءْزُرْنِمَش
ْنيِعُْ

َحت
ْ

ْنيِمَألٱَكُذَالَمْكاَِمحِهْيَحاَنَجَت
يفَكِبيِنَتْعَيْذِإ ملٱَوُهْنيِحِّـلُكِ

ْنيِعُْ
َكِبيِنَتْعَيْذِإَكِبيِنَتْعَيْذِإ
لٱَمَجاَهْنِإ

ْ
لٱَسْفَّـن

ْ
جلٱَفْرَدَك

ْ
ْعوُسَيَىلِإَْأ

خلٱَنِماَهُذِقْنُي
ْ

ْعوُرَيًىَذَأَالَفْرََط
لٱِرِفاَوْنِمْديِرُتاَمُهْنِمُلاَنَت

ْ
ْءاَطَع

ملٱِيلوُيُهُدوُجَو
لٱِقِئاَفِبْديِزَْ

ْ
ْءاَخَّـس

لٱَبيِراََجتَّـنِإ
ْ
لٱَُةريِثَكْناَمَّـز

ْ
ْبوُرُك

خلٱُنَمْأَنَفْناَمَألٱيِطْعُيُهَّـنِكَل
ْ

ْبوُُط

:ةالصلا
اييسفنعفرأكيلإ.يهلإويكلم،برلاديسلااهيأ
يلرفغاكرابملاكمسالجأنم.يلاعألايفًانكاس
.يتلذمعفراوينمحرا،ةريثكلاكتمحرلجأنمو.ياياطخ
ةيدوبعنمينررح.قحهلإتنأكنأل،كقحيفينبرد
يكل،ّيتفشرهط.ةسادقوربيفكلايحأىتح،داسفلا
يكل،ةبحملابهألماويبلقرهط.ماودلاىلعكناحبست
نم.يسفنكناسنإلايخأبحأويبلقلكنمكبحأ
.نيمآ.يلبجتساسودقلاكمسالجأ

:لاؤسلا
؟برلافئاخلاناسنإلاوهنم-١٢

رونهللا-َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

ُنْصِحُّبَّـرلٱ؟ُفاَخَأْنَّـِمم،ِيصالَخَويِروُنُّبَّـرلَا١
اوُلُكْأَيِلُراَْرشَألٱَّـَيلِإَبََرتْقٱاَمَدْنِع٢؟ُبِعَتْرَأْنَّـِمم،ِيتاَيَح
َّـَيلَعَلَزَنْنِإ٣.اوُطَقَسَواوُرَثَعيِئاَدْعَأَوَّـيِقِياَضُم،يِمَْحل
اَنَأَكِلٰذيِفَفٌبْرَحَّـَيلَعْتَماَقْنِإ.يِبْلَقُفاََخيالٌشْيَج
ْنَأ:ُسِمَتْلَأاَهاَّـيِإَوِّـبَّـرلٱَنِمُتْلَأَسًةَدِحاَو٤.ٌّنِئَمْطُم
يفَنُكْسَأ ِلاََمجَىلِإَرُظْنَأْيَكِل،ِيتاَيَحِماَّـيَأَّـلُكِّـبَّـرلٱِتْيَبِ
يفَسَّـرَفَتَأَو،ِّـبَّـرلٱ يفيِنُئِّـبَُخيُهَّـنَأل٥.ِهِلَكْيَهِ يفِهِتَّـلَظَمِ ِمْوَيِ
َنآلٱَو٦.يِنُعَفْرَيٍةَرْخَصَىلَع.ِهِتَمْيَخِْرتِسِبِينُُرتْسَي.ِّـَّـرشلٱ
يفُحَبْذَأَف،ِيلْوَحيِئاَدْعَأَىلَعِيسْأَرُعِفَتْرَي َحِئاَبَذِهِتَمْيَخِ
ْهلٱ
ُ
.ِّـبَّـرلِلُمِّـنَرُأَويِّـنَغُأ.ِفاَت

تألتماوالإ،ةرم٢٧رومزملاتأرقام«ءايقتألادحألاق
ةلماكلايتقثلصاحوه،اذهينانئمطاو،نانئمطالابيسفن
نيذلاهنوعدينيذلالكلصالخورونوهيذلا،هللايف
.هللايفةقثلاهذههليذلا،لجرللىبوطف.»قحلابهنوعدي
.هتمعنبصلخم،برلابرينتسمهنأللجخيالوىزخيالهنإ

:عوسيلاقنيح)١( »ملاعلارونوهانأ« انحويرطاخألتما،
نأسدقلاحورلاهمهلأو.ميظعلانالعإلااذهبيليجنإلا
خلٱَوُهاَذٰهَو«:لاقفانترانإلجألهتداهشبتكي

ْ
يِذَّـلٱََُرب

لُظِهيِفَسْيَلَوٌروُنَهللاٱَّـنِإ:ِهِبْمُُكِربْخُنَوُهْنِمُهاَنْعِمَس
ْ

ٌةَم
لٱ
ْ
لُقْنِإ.َةَّـتَب

ْ
يفاَنْكَلَسَوُهَعَمًةَِكَرشاَنَلَّـنِإاَن لُّظلٱِ

ْ
ُبِذْكَن،ِةَم

حلٱُلَمْعَناَنْسَلَو
ْ

يفاَنْكَلَسْنِإْنِكٰلَو.َّـَق يفَوُهاَمَكِروُّنلٱِ ِ
ملٱَعوُسَيُمَدَو،ٍضْعَبَعَماَنِضْعَبٌةَِكَرشاَنَلَف،ِروُّنلٱ

ِهِنْبٱِحيِسَْ
.)٧-١:٥ىلوألاانحويةلاسر(»ٍةَّـيِطَخِّـلُكْنِماَنُرِّـهَطُي

،ملاعلارونحيسملايفكلهللاةوعدهذه،رونلايفكلسا
.كليبسرينموكصلخمعوسيفرعتو،كبلقرينتسييكل
ةرفغمكلققحتتو،كدسجيفةيطخلاةوقىشالتتذئدنعو
.اياطخلا

لٱَوُهاَنَأ«:عوسيلاقنيحو
ْ
ٌدَحَأِيبَلَخَدْنِإ.ُباَب

بسحبليجنإلا(»ىًعْرَمُِدَجيَوُجُرَْخيَوُلُخْدَيَوُصُلْخَيَف
يذلا،ديشنلاىنعمةرملوألهوعماسفرع)١٠:٩انحوي
طَأَفِيصالَخُهللاٱاَذَوُه«:يبنلاءايعشإهبهوفت

ْ
الَوُّنِئَم

»ًاصالَخِيلَراَصْدَقَويِتَميِنْرَتَوِيتَوُّقَهَوَْهيَهاَيَّـنَأل،ُبِعَتْرَأ
.)١٢:٢ءايعشإ(

ةيأنكلو.ًالعفصلخمبرلانإ،نيريثكعملوقتدق
ًاصلخمهذختتو،ناميإلابهلبقتملنإ،اذهنمكلةدئاف
ًاميكحنكف،صالخلاىلإيدؤملابابلاهنإ؟ًايصخش
تقولاو.هللادمحلاوحوتفمبابلا.صلختفهبلخداو
َنآلٱاَذَوُه.ٌلوُبْقَمٌتْقَوَنآلٱاَذَوُه«:لوقيهللانأل،بسانم
.)٦:٢ةيناثلاسوثنروك(»ٍصالَخُمْوَي

نصحوههصالختلبقيذلابرلانأل،ًارشَشختال
،مالسلاوءودهلاهيفدجيف،قيدصلاهيلإضكري،نيكم
.هسفنيفبارطضالاريثيوأهفيخينأدحأردقيالثيحب

»ةفصاعلاطسويفءوده«اهناونع،ةحولنانفمسر
ةريبكةرخصاهطسويفو،جاومألابةمطالتمةريحبرَّـوصف
مثاجروفصعهيف،شعةرخصلاىلعأبفيوجتيفو.ةيلاع
ريدهوهلوحةفصاعلاريئزف.ئداهمونيفقرغتسمو

ملَا
لٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيرونهللا-َنوُْرشِع
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ناكف!ةمعانةءافغإبعتمتلانمهعنمعطتسيمل،جاومألا
،ةرخصلاكلتسأريفهشعدوجوىلعًازكترمهنانئمطا
نماذكه.اهعزعزتنأفصاوعلاىتعأعيطتستاليتلا
عوسيانصلخموانبر،روهدلاةرخصهتايحنصحناك
.همالسعزعزتنأردقتال،ملاعلاتابارطضانإف.حيسملا

مههبشدقو.هسفننوبلطيدوادءادعأناك)٣و٢(
.اهمحلمهتلتوةسيرفلادسجقزمتيتلا،ةعئاجلاشوحولاب
ًايلوتمناك،هللانأل.مهتالواحمتلشفءادعألاءالؤهنكلو
ةرماؤمطقسأ،بلغتاليتلاةيهلإلاهتوقبو،هيفصةيامح
.هئادعأ

،رابجلاتايلجىلعهراصتنانمميركلايبنلاملعتدقل
،لواششيجهيلعمجهنإكلذل.هديبذخآبرلانأ
هللانأل.هنانئمطادقفينلوهف،ةريغصلاهتعامجعمهرمديل
.ًارصتنموًارفاظبرحلاطسونمهجرخيو.هءادعأيزخيس

هلإىلعلكتملانمؤملااذههيهتشيناك،دحاوءيش)٤(
دادتشاتقويفسيل،هعمبرلانوكينأوهو.هصالخ
بحيوهف.هتايحراودألكيفًاضيألببسحوقيضلا
.هيفئاخعمهتنامأيفهلىءارتتيتلا،هللاتالامجيفلمأتلا

.هبئلتمينأناسنإلكبيرح،ًادجقيمعنينحاذه
كتيلف.ةبحملاعوشخيفهلدبعتيل،هللاراوجيفهبلقنوكيف
هللاًايلكهبلقملسيذلا،ريبكلالجرلااذهبلثمتتيخأاي
.نيحلكيفهلكتمهلعجو

.ًالعفًادوجوم،دوادلةبسنلابذئنيحرشلامويناك)٥(
نكلو.هيلعءاضقللًاليلوًاراهنهنودصرتياوناك،هءادعأنأل
نأبًانقومناك.رشلاموينمىوقأتناك،هللايفهتقث
.رشلاموييفهتيامحةلظميفهئبخيس،برلا

بورحلاراطخأنمفوخلابمعفم،نمزيفشيعننحن
فرصتتحتعضوتو،ئجالمةنيدملكيفأشنتاذهلو
نكلو،ةيوجلاتاراغلاءانثأ،ناكسلاةياقوليندملاعافدلا
ةيامةديكأةنامضتسيل،اهتناتمتغلبامهمئجالملاهذه
اهتحتئجالملاتديشيتلا،ةينبألاباصتدقف.ةياملايف
عيمجكلهيو،ًايلكرمدتف،ةرشابمراجفنالاةديدشلالبانقلاب
،رشلاموييفئجالملاىلإعيمجلالصيالدقو.اهيفنم
حيسملاعوسيبرلا،نيصحلاأجلملاامأ.ًالثامرطخلاىقبيف
.ديكأنامضوهف

نأو،تاقيضلابانيلتبينأ،ريرشلاملاعلاعيطتسيدق
،ىرخأةقيلخالوةوقدجوتالنكلو.ةوسقبهونبانلماعي
ةمحرانعليزتنأالو.حيسملايفانزايتماانبلستنأةرداق
هنعانلبتكف،سلوبهبعتمتزايتمالااذه.انبةطيحملاهللا
ْنَعاَنُلِصْفَيَسْنَم«:ةعئارلاتارابعلاهذهرابتخالادادمب
ملٱِةَّـبََحم

ْمَأٌيْرُعْمَأٌعوُجْمَأٌداَهِطْضٱِمَأٌقْيَضْمَأٌةَّـدِشَأِ؟حيِسَْ
الَو،َةاَيَحالَوَتْوَمالُهَّـنَأٌنِّـقَيَتُمِّـينِإَف...ٌفْيَسْمَأٌرَطَخ
ًةَلَبْقَتْسُمالَوًةَِرضاَحَروُمُأالَو،ِتاَوُّقالَو،َءاَسَؤُرالَوَةَكِئالَم
لُعالَو

ْ
ْنَعاَنَلِصْفَتْنَأُرِدْقَت،ىَرْخُأَةَقيِلَخالَوَ،قْمُعالَوَو

يفيِتَّـلٱِهللاٱِةَّـبََحم ملٱِ
بَرَعوُسَيِحيِسَْ

-٨:٣٥ةيمورةلاسر(»اَنِّـ
٣٨(.

.هؤادعأهقياضدقف،ةبيصعًامايأدوادشاع)٦(
،هرصنمثهتيامحهيلععضوهللانكلو.هبنوكتفياوداكو
دعب،لفسأيفاوحبصأهءادعأنأل.حرفلابهبلقألتماف
لبهسفنبسيل،روخفوهفكلذل.اهباونميتلاةميزهلا
هبلقئلتمينأيهيدبو.هنعهتمحرعنميمليذلا،هللااب
.ةيحورلايناغألابيطأبهتوصعفترينأو،ركشلافطاوعب

يف«:هتصاخلعوسيلاق لٱِ
ْ
ْنِكٰلَوٌ،قيِضْمُكَلُنوُكَيَسَِملاَع

لٱُتْبَلَغْدَقاَنَأ:اوُقِث
ْ
)١٦:٣٣انحويبسحبليجنإلا(َ»َملاَع

ةيانعيفقثننأبجي،حيسملاةملكانيلإتلآنيذلانحنو
انناميإوناميإانل.ةبلغلااناطعأوملاعلابلغيذلا،برلا
انلو.رصتنملايدافلابرلاةوقبىكزتيورصتني،بلغيس
هتمحربسحهللانأل.هوجرياملانيسورظتنيءاجر
،تاومألانمعوسيةمايقبيحءاجرلةيناثاندلو،ةريثكلا
يفظوفحم،لحمضيالوسندتيالوىنفيالثاريمل
درطتةبحمانلو)١:٣ىلوألاسرطبةلاسر(تاومسلا
ءيشلكقدصتوءيشلكلمتحتاهنأل،جراخىلإفوخلا
.ءيشلكوجرتو

ةمينرتلا

لُمُفاَصْوَأْروُُرسْعَمٌمَالَسٌّرِب
ْ

لٱِك
ْ
يِراَب

لٱِرْهَدَىلِإىَقْبَت
ْ
لِلْروُهُد

ْ
ملٱِنِمْؤُم

ِراَتْخُْ
ملٱُمَالَساَذَه

لُحِْمِّـهبَرْنِمْنيِنِمْؤُْ
ْ
مثٌو
ُ
ْنيِ

ْنيِحَّـلُكٌمَالَسٌمَالَسٌمَالَس
ىَمْسَألٱَمَالَّـسلٱاَذَهْليِنُتاُيْنُّدلٱُرِدْقَتَال
لِتْليِزُتاَّـنَعَالَوَّـالَك

ْ
لٱَك
ْ
لٱاَياَطَع

ْ
ىَمْظُع

لٱُّبَرْهاََرشِيلٌمَالَساَذَه
ْ
لَّـصلٱِبىَدِف

ْ
ِب

يفيِرَْجيِرْهَّـنلٱَك لٱَءاَمَظيِوْرُيْهاَفَصِ
ْ
لَق
ْ

ِب
هلٱَوِهيِفُنْمَألَا

ُْ
لٱُمَالَّـسلٱاَذَهْعوُج

ْ
يِقاَب

ملَا
لٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيرونهللا-َنوُْرشِع
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ملآاَمَّـنِإَف
ملٱَىلَعٍقاَبْعوُسَييِطْعُْ

ْ
ِقاَثيِ

لٱَطْسَوِجُّللٱَكْتاَبِئاَّـنلٱِيلْوَحْمُطَتْنِإ
ْ
ِرْحَب

يفيِمَالَسْمُدَي يفُهُساَسَأْتاَبَثِ ِرْخَّـصلٱِ

:ةالصلا
ملاعلااذهيفهبيدتهنيذلا،انرونتنأبرلااهيأ
.انتصلخدقو،ةمعنلاببوهوملا،انصالختنأو.ملظملا
.لقعلكقوفييذلاهللامالسانتبهودقوانمالستنأو
اي.رهدلااذهتايداعدضيمتحنهيفيذلااننيعمتنأو
اي.بورحلارامدبةددهملا،انناطوأىلعكتيامحطسبابر
.بلقلكهبمعفاو،برطضملاانملاعيفكمالسرشنابر
قيلي،سدقملكيهىلإلوحتيو،هبارطضاأدهيىتح
.نيمآ.سودقلاكحورىنكسب

:لاؤسلا
يفاهطسبيتلا،دوادتارابتخانمملعتناذام-١٣

؟تايآلاهذه

عبات-َنوُْرشِعْلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

.ِيلْبِجَتْسٱَويِْنَمحْرٱَفوُعْدَأِيتْوَصِب.ُّبَراَيْعِمَتْسِا٧
لُق«:يِبْلَقَلاَقَكَل٨

ْ
طٱَت
ْ
ُّبَراَيَكَهْجَو.يِهْجَواوُبُل

طَأ
ْ
َحتال٩.»ُبُل

ْ
ٍطَخَسِبْبِّـيَُختال.يِّـنَعَكَهْجَوْبُج

َهٰلِإاَييِنْكُْرتَتالَويِنْضُفْرَتالَف،ِينْوَعَتْنُكْدَق.َكَدْبَع
.يِنُّمُضَيُّبَّـرلٱَوِيناَكَرَتْدَقيِّـمُأَوِيبَأَّـنِإ١٠.ِيصالَخ
يفِينِدْهٱَو،َكَقيِرَطُّبَراَييِنْمِّـلَع١١ ٍميِقَتْسُمٍليِبَسِ
ْدَقُهَّـنَأل،َّـيِقِياَضُمِماَرَمَىلِإيِنْمِّـلَسُتال١٢.يِئاَدْعَأِبَبَسِب
ْنَأِبُتْنَمآيِنَّـنَأالْوَل١٣ٍ.مْلُظُثِفاَنَوٍروُزُدوُهُشَّـَيلَعَماَق
يفِّـبَّـرلٱَدوُجىَرَأ ْدَّـدَشَتَيِل.َّـبَّـرلٱِرِظَتْنٱ١٤ِءاَيْحَألٱِضْرَأِ
.َّـبَّـرلٱِرِظَتْنٱَوَكُبْلَقْعَّـجَشَتَيْلَو

سيلٍ.حلمٍعّرضتبةمحرلاًابلاط،يبنلاًاضيأيلصي)٧(
ةجاحبرعشهنأللب،قيضلانمهذقنيوهلعمسيملهللانأل
بلقلاراسكنابالإ،يتأيالاذهو.رثكأهللاىلإبارتقالاىلإ
ىتح،هئادعأىلعراصتنالابهحرفيفغلابهلعلو.هللاماما
يفةهركموهيذلا،يلاعتملاوهزلانمءيشهدنعراص
بهذيهكرتيمل،ةيانعلابهدهعتيذلاهللانكلو.برلاينيع
،ةيبونذملابروعشلاهيفدجوأامناعرسف.هوهزيفًاديعب
ّنأف.هلخاديفهحورتقياضتو،هصالخةجهبتردكتف
دعببرعشينمةجاجلبمحرتساو،بلقراسكنابللذتو
.هلؤسلةباجتسالا

.حيسملالوسر،سرطبناعمسلثدحاذهنمءيش
نمنيبذعم،ةجللاطسونيرخآلاذيمالتلاعمناكاميف
ةحفصىلعًايشامعوسيءاج،ًاليلتقولاناكو،جاومالا
انأ:ًالئاقهتاذمهلنلعأاملو.ًاحبشهونظذإاوفاخف،ءاملا
كيلإيتآنأينرمفوهتنكنإ:سرطبهلأس،اوفاختالوه
ىلعيشملاىلعةردقلاهاطعأو،هتبغرلباجتساف.ءاملاىلع
هكلمت،هناميإةمظعرهظينأهدصقناكذإهنكلو.ءاملا
أدتباو،فوخلاهمجاهذئنيح.هسفنىلإرظنيحارووهزلا
لاحلايفف!ينجنبراي:خرصهفوخةرمغيفو.قرغي
-١٤:٢٧ىتمبسحبليجنإلا(هبكسمأو،هديعوسيدم
٣١(.

،ةاجنلانمسئيهنكلو،ةحابسلانسحيسرطبناك
:نيتملكنمهتالصتناكو.عوسيبرلاةدعاسمبلطف
،اهلعفيفتردتقاةزجوملاهتالصنكلو.»ينجنبراي«
ذخأسرطبنإمعن.هيلإهجوتنأبجينمىلإاههجوهنأل
هنكلو.هسفنىلإحيسملانعهرظنلوحتىتح،وهزلاب
هذه.اجنفعوسيىلإخرصوتقولاتاوفلبقكردتسا
هللاانذقنييكل،رطخللانسفنأضرعنالنأانملعتةثداحلا
.هنم

ماهلإبليجنإلايفتبتكدق»اوفاختال«حيسملاةملكنإ
نأركذتن،اهولتننيحىتح.انلجأنمسدقلاحورلا
ناعمسلحاتأو.اهتكسأوةفصاعلارهتنايذلا،برلاديسلا
عيطتسي،وهوهلازام،ءاملاةحفصىلعيشمينأسرطب
.رهدلااذهتاقياضمجاومأقوفانبريسيوانفواخمرهتنينأ
،انعلتبتنأةلواحمًارمغيدانيًارمغ،جاومألاجعتنيحو
.انبكسميوةردتقملاهديدمي

رمأبعدصذإ،ًاعيطمكلملاومنرملاويبنلادوادناك
يفًالاثمانلًاكرات،هاضرسمتلاو،ههجوبلطو.برلا
انلحاتماذه.تاكربلانمديزملالينلةمعنلابابقرط
حيسملاعوسييفانلتراصةمعنلانأل،عسوأقاطنىلعو
يفدصويالبابلانأبدعولاهنمانلو.انعيفشوانيداف
.»مكلحتفُياوعرقا«:هلوقليلدب،انهوجو

طُا«:يبنلاءايعشإلاق
ْ
ُهوُعْدٱ.ُدَجوُيَماَداَمَّـبَّـرلٱاوُبُل

عجشملايهلإلالوقلااذه)٥٥:٦ءايعشإ(»ٌبيِرَقَوُهَو
هللاهجوبلطبعرسينأنمؤملكلةحيرصةوعدنمضتي

الو،انيلعىنأتيهللانأحيحص.ناوألاتاوفلبق،ًاعيرس
يفؤكلتلانمرذححيسملانكلو.سانأكلهينأأشي

ملَا
لٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيعبات-َنوُْرشِع
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،ُدْعَبًاليِلَقًاناَمَزْمُكَعَمُروُّنلٱ«:لاقذإ.هللاهجوبلط
ُريِسَييِذَّـلٱَو.ُمالَّـظلٱُمُكَكِرْدُيّالَئِلُروُّنلٱُمُكَلَماَداَماوُريِسَف
يف اوُنِمآُروُّنلٱُمُكَلَماَداَم.ُبَهْذَيَنْيَأَىلِإُمَلْعَيالِمالَّـظلٱِ
نممهفنو)٣٦و١٢:٣٥انحوي(»ِروُّنلٱَءاَنْبَأاوُريِصَتِلِروُّنلٱِب
ىلإسانلاةدايقوه،هملحنمهللادصقنأتايآلاهذه
ُلوُقَياَنَأٌّيَح«:زيزعلاهباتكيفأرقناذكه.اوكلهيالئلةبوتلا
َعِجْرَيْنَأِبْلَب،ِريِّـِّـرشلٱِتْوَمِبَُّرسُأالِّـينِإ،ُّبَّـرلٱُدِّـيَّـسلٱ
.)٣٣:١١لايقزح(»اَيَْحيَوِهِقيِرَطْنَعُريِّـِّـرشلٱ

النأهبرلأسيف،هتالسوتيفيلصملايبنلاعباتي)٩(
يفو.بيخيالئل،هبضغبهطخسيالنأو،هنعههجوبجحي
ناكيتلا،ةفلاسلامايألابهللاركذينأىلعرساجتيهلسوت
ةقئالريغيتبيخنإ:هللوقيهنأك.هلًاميدتسمًانوعاهيف
هذه.ةريثكلامحارملابهانغتربتخاوهتدهعيذلا،كفطلب
يضاقلثميفعوسيبرلااهيلإراشأيتلا،داهجلاةالصيه
ةجاجلبيضاقلاىلعترساجتيتلاةأرملاكلتنع،ملظلا
عمبوقعيداهجلثمو.اهفصنينألهترطضاىتح،ةديدش
.ينكرابتملنإكقلطأال:ًالئاق،هبثبشتلاوبرلاكالم

ةفأرراردتساوفاطعتسالايف،ةورذلادوادغلبيو)١٠(
يفقثاولايحلاناميإلارهاظمعورأهتاملكيفيدبيو.هللا
يناكرتدقيمأويبأنإ«:هلوقيفكلذو.هتمحريجارلا،هللا
عوسيهلعفامبانركذتتارابعلاهذه»ينمضيبرلاو
هدرطنيح،نيكسملااذهف.ىمعأدلُويذلا،باشلل
عوسيهدجو،هادلاوهلركنتو،عمجملانمنيدلالاجر
،هللاةبحمدسجيذلاعوسيو.نييدفملاهتصاخىلإهمضو
لجأنمملاعلامهذبنينيذلاعيمجلبقيودجيلازام
.همسا

يبنلاةطساوببعشللهللالاقميدقلايف)١٣-١١( َىلَعاوُفِق«
لٱِلُبُّسلٱِنَعاوُلَأْسٱَو،اوُرُظْنٱَوِقُرُّطلٱ

ْ
َوُهَنْيَأ:ِةَميِدَق

هملعينأ،برلالأسدوادو)٦:١٦ايمرإ(»ُحِلاَّـصلٱُقيِرَّـطلٱ
انرمأيملذإ،ةقئافةمعنبهللاانصخدقفنحنامأ.هقيرط
يكل،هلأسننأرظتنيملو.حلاصلاقيرطلانعثحبلاب
َوُهاَنَأ«لاقوحيسملايفهسفنوهءاجلب.هقيرطانملعي
حلٱَوُقيِرَّـطلٱ

ْ
حلٱَوَُّق

ْ
ملٱَعيَِمجاَيَّـَيلِإاْوَلاَعَت...ُةاََي

َنيِبَعْتُْ
:١٤انحويبسحبليجنإلا(»ْمُكُحيِرُأاَنَأَو،ِلاَْمحَألٱِيليِقَّـثلٱَو
.)١١:٢٨ىتمبسحبليجنإلا،٦

مهملظنموانئادعأنمةيامحلاهلأسننأرظتنيملو
ضرعتو،ةمكاحملايففقوهسفنوهلب،مهتنسلأتاءارتفاو
لمتحاو.رارشألاةينابزو،افايقملظو،روزلادوهشةنسلأل

موييفانفقوييكل،بيلصلاتومىتحمالآلاوتاناهإلا
.ةبحملايفمولالبونيسيدقهيبأمامأ،جاهتبالا

هنأب،دوادانرعشي،ديجملارومزملااذهماتخيف)١٤(
كلنكيل:هللوقيهنأك.هتالصىلعبرلاباوجىقلت
وه،برلارظتنياليذلاناميإلانأل.ددشتورظتنمناميإ
الئل،برلارظتنملاناميإلاىلإجاتحنانلك.فيعضناميإ
،برلارظتنننحن:ءايقتألادحألاق.طقسنورثعنولكن
امنإ،صالخلانأملعتنكلذدعبو.صالخلالجألًالوأ
.هرظتنننأانملعيو.هللاىلإانبيتأي

راظتناليبسيفتسلكنأ،سردلااذهملعتتكتيل
.كلخادثدحياذامو،كروعشوهامىرتىتح،كسفن
.ركتفتاممرثكأكيفلمعينأديرييذلا،برلارظتنتامنإو
ًائيشعدتال.كبلقعجشتيوىوقتيل،هرظتنتوهيفقثتكتيل
ًاقثاوهرظتنا.برلاراظتنانمكمرحي،ضرألاوأءامسلايف
برلارظتنا.ًالطابنوكينأنكميال،راظتنالااذهنأنم
يذلا،هللاوههرظتنتيذلانأًاملاع،يلكلاءاجرلاحوريف
.ةكربلكبككرابيوكبلقعجشينأهبلقرسي

ةمينرتلا

رارق
حلٱُمِدَّـقُأ

ْ
لٱَدَْم

ْ
لٱيِدِّـيَسِلْريِثَك

ْ
لٱَّـبَر

ْ
ْريِدَق

لٱ
ْ
ُعَزْجَأْنَمِمَفْنَذِإيِذِقْنُميِروُنُّبَر
ُعَزْفَأْنَمِمَفْنَذِإيِقِلاَخِيتاَيَحُنْصِح
لٱَماَقاَمَدْنِعَو

ْ
يفىَدِع لَقِّـَرشِ

ْ
َّيلَعْمِهِب

َيشُّطَقيِنْبِصُيَْملَواوُبَلَقْنٱَواوُرَثَعْدَق
لٱِينُزْغَيْنِإ

ْ
ْبِعَتْرَأَاليِنَّـنِإَفىَدِع

ْبِرَطْضَأُتْسَلَفيِّـدِضْمُُهتاَّـوُقْنُكَتاَمْهَم
لٱَمْوَييِنُظَفَْحياَمَّـسلٱُّبَر

ْ
ْروُُّرشلٱَواَيَالَب

ْروُهُّدلٱىَدَمِِهْرتِسِبًارِتاَسِيلِينَأِبُْخي
لٱيِنُعَفْرَيٍةَرْخَصِعيِنَمَىلَع

ْ
ملٱُّبر

ْنيِعُْ
لٱَىلَعيِتَماَهوُلْعَتَنآلٱَو

ْ
ملٱَوىَدِع

ْنيِضِغْبُْ
ياَدِنِلِغْصَأَوْعَمْسٱَفيِدِّـيَسوُعْدَأَكاَّـيِإ
ياَعُدَوِيتَالَصْبِجَأًاِمحاَرَّـَيلَعْفِطْعاَو

:ةالصلا
،كمساكرابتهنمىنديالرونيف،يلاعألايفًانكاساي
حيبستلاودمحلاب،انتاوصأعفرنكل.ميظعلاانهلإاي
،ءانمألاكلاجرةريسلجأل،نيركاشيلصنو.تايوليلهلاو
املكانلاوبتكو.ةمحارلاكتيانعوكصالخاوربتخانيذلا

ملَا
لٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيعبات-َنوُْرشِع

٢٦
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انطعاو،انابأايةمحرلاهذهباندهعت.كتمحرلمعنمهوربخ
حورانطعا.ميركلاكهجوبلطنيكلقثاولاناميإلا
يفيضمنو،تبثنىتح،انبولقعجشوددشو،راظتنالا
.نيمآ.عوسيهلمكموناميإلاسيئرىلإنيرظان.كقيرط

:لاؤسلا
؟هتالصيفيبنلابلطاذام-١٤

ربتخمةظع-نوُثالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ٍلُجَرِلىَبوُط٢.ُهُتَّـيِطَخْتَِرتُسَوُهُْمثِإَرِفُغيِذَّـلِلىَبوُط١
يفالَو،ًةَّـيِطَخُّبَّـرلٱُهَلُبِسَْحيال .ٌّشِغِهِحوُرِ

َّـنَأل٤،ُهَّـلُكَمْوَيْلٱيِريِفَزْنِميِماَظِعْتَيِلَبُّتَكَساَّـَمل٣
ِةَسوُبُيَىلِإيِتَبوُطُرْتَلَّـوََحت.ًالْيَلَوًاراََهنَّـَيلَعْتَلُقَثَكَدَي
:ُتْلُق.يِْمثِإُمُتْكَأالَويِتَّـيِطَخِبَكَلُِفَرتْعَأ٥.ْهالِس.ِظْيَقْلٱ
.ْهالِس.يِتَّـيِطَخَماَثَأَتْعَفَرَتْنَأَو»يِبْنَذِبِّـبَّـرلِلُِفَرتْعَأ«
ِهل٦
ٰ

يفٍّيِقَتُّلُكَكَلِّـيلَصُياَذ ِةَراَمَغَدْنِع.ِهيِفَكُدَِجيٍتْقَوِ
ِقيِّـضلٱَنِم.ِيلٌْرتِسَتْنَأ٧.ُبيِصُتالُهاَّـيِإِةَريِثَكْلٱِهاَيِْملٱ
َحت
ْ
.ْهالِس.يِنُفِنَتْكَتِةاَجَّـنلٱِمُّنََرتِب.يِنُظَف

.هللاةايحًاربتخمًاظعاو،بتاكلاودبيرومزملااذهيف
حجريو.سونيطسغأاهبحأيتلا،ةبوتلاريمازمنموهو
نمدكأتنأدعب،رومزملااذهبتكدوادنأنيرسفملاتاقث
يثحلاايروأدضاهبكترايتلاةجودزملاةيطخلانارفغ
.هتجوزو

مل،منرملابلقيفتعطسيتلا،نارفغلاةعشأنإ)٢و١(
همثإرفُغيذللىبوط«:تاملكلاهذهباهنعربعنأثبلت
نأهللاةعيبطنمسيلهنأدكؤملانم»هتيطخترتُسو
اهيلعلدسيذئدنعو.بئاتللاهرفغيهنكلو،ةيطخلائلامي
ٍةَباَحَسَكَوَكَبوُنُذٍمْيَغَكُتْوََحمْدَق«برلالوقياذكه.رتسلا
دقو)٤٤:٢٢ءايعشإ(»َكُتْيَدَفِّـينَألَّـَيلِإْعِجْرِا.َكاَياَطَخ
يفٌحَرَفُنوُكَي«هنأ،عوسيبرلاانربخأ ٍئِطاَخِبِءاَمَّـسلٱِ
َىلِإَنوُجاَتَْحيالًاّراَبَنيِعْسِتَوٍةَعْسِتْنِمَرَثْكَأُبوُتَيٍدِحاَو
.)١٥:٧اقولبسحبليجنإلا(»ٍةَبْوَت

الو،ةيطخلارمأنمنوهتال،ةيحيسملانأهبملسملانم
ىلإدعيلف،نظلااذههرماخنمو.اهبقاوعرارضأنمللقت
انبردهوشنيح،ءادفلاخيراتنمةعورملاةظحللاكلت
يفًارمسمو،ضرألاوءامسلانيبًاقلعم،عوسيانصلخمو

ءاجيتلا،ةيناسنإلاهنعتلختنأدعب.هيلجروهيدي
،اناياطخرتسيفرسلاوهاذه.سومانلاةنعلنماهيدتفيل
ىلعهدسجيفاهلمح،هللالمحةفصذختموهوعوسينإ
لٱيِدْبَعَو«:يوبنلالوقلامتف.ةبشخلا

ْ
ُرِّـَربُيِهِتَفِرْعَمِبُّراَب

.)٥٣:١١ءايعشإ(»اَهُلِمَْحيَوُهْمُهُماَثآَو،َنِيريِثَك

رسلااذهناكدقف،ءادفلارسبًاملممنرملانكيمل
.يهلإلاريبدتلاتانونكميفًأّبخمو،ةكئالملانعىتحًاموتكم
،يدافلافيطنأديب.ءاجدقنكيمل،نامزلاءلمنأل
هنيبحلاصمكهاهتشايذلابويألىءارتامك،هلىءارت
لمحيفءايعشإلىءارتامكو)٩:٣٣بويأ(هللانيبو
نيبنذملايفعفشيونيريثكاياطخنعرفكيلحبذلاىلإقاسي
.)٥٣:١٢ءايعشإ(

نألبق،نمزلانمةصحهاياطخدوادمتكدقل)٣(
رمعلاتاظحلنمةظحليفنكلو.اهكرتيواهنعبوتي
نمنأو،حجنيالهاياطخمتكينمنإهلنلعأ،ةديعسلا
اذامل:هعومدلالخنمخرصيهباذإو.محرياهكرتيواهبرقي
يفتعقوىتح.بتأملاذاملو،يبونذبرارقإلانعتمجح
يتارفزويتاهوأتةدشنمتينفيماظعنأكل،ميظعليو
.ةراحلا

جاعزنالابروعشكباتنالهو؟هذهكةلاحيفتررمله
تكبييذلا،سدقلاحورلالعفاذه؟كاياطخمتكنم
بسحبليجنإلا(ةنونيدىلعوربىلعوةيطخىلعملاعلا
.)١٦:٨انحوي

حلٱَتْنُكْنِإُهْضُفْرَتَالِحوُّرلٱُتْوَصَكاَذَف
ْ

ْميَِك
َختْنَأْكاَّـيِإًاهِّـبَنُم

ْ
يفًاّظَحَراَت ْميِعَّـنلٱِ

هبينأتيفًالماعو،دوادىلعًاديدشتيكبتلاناك)٥و٤(
ىصقأهذهو.ةليقثلاهللاديبهنعربعدقو.رارمتساب
ةلاحيفهتلعجو،هءودههيلعتركعيتلا،ريمضلاتازخو
تفجف،ناديدلااهترخنةرجشبهسفنهبشىتح.ةميقع
نمةبيرق،اهيلإلصويتلاةلاحلاهذهودبتدق.تسبيو
رقأيذلا،ئطاخلاىلإةبسنلابةكرابمةلاحاهنكلو.سأيلا
لخدتىلإلوؤي.بنذلابرارقإلانأل.هبنذبفرتعاوهزجعب
.ةيطخلارتسيو،مثإلارفغيفنارفغلابهللاةمحر

نععفر.بنذلابفارتعالاوسالفإلابرارقإلانإمعن
اي.اهلمحبءانيتلا،هاياطخنمليقثلارزولاكلذمنرملا
ىلعمدنيف،ريبكلالجرلااذهبيدتقيئطاخلكتيل
.اهبفرتعيوهاياطخ

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيربتخمةظع-نوُثالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ
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ىتح،هاياطخلمحنمجاعزنالاةورذيفدوادناك)٦(
هنأيهيدبو.هعلتبتنأهايملاةرامغكشوتقيرغبهسفنهبش
،هللانمًابلاط،ةرطخلاةلاحلاهذهلثميفةالصلابهبلقعفري
.هذقنيوةردتقملاهنيميدمينأ

،مومهلاكتيعأنماي،كرازوألقثتحتحزارلااهيأ
حيرموةاطخلايدافىلإلاعت.كرهظباعتألاتنحأو
عفارهللالمحاي:هللقولصو،هيمدقدنعثجأ.ىباعتلا
ةحاردجتفكيلعهرينلمحا.ياياطخعفرا،ملاعلااياطخ
.كسفنل

خلٱِبًاليِلَكاَي
ْ

ملٱْعَمْسِااَياََط
ْحيِسَْ

ْحِِيَرتْسَيَّـَيلِإِيتْأَيْنَمَلاَق
،همثإرفغيذلالجرلامنرملاطبغ،رومزملاءدبيف)٧(
،هسفنيفتلحنأثبلتمل،ةطبغلاهذهو.هتيطخترتسو
دقهاياطخنأو،ترفغدقهماثآنأبرلاحورهلدهشامل
ودشيقفطو،حرفلابهبلقألتما،كلذلًاعبتو.ترتس
لبقدق،هللانأبناسنإلارعشينأ،ًاقحةطبغلاهنأو.ًامنرت
نأناسنإلافرعينأًاقحةداعسلاهنأو.هبونذرفغوهتبوت
،بلقلايقنيف.ةيطخلكنمهبلقرهطيعوسييدافلامد
.»هللانونياعيمهنألبلقلاءايقنألىبوطو«

ةمينرتلا

ِملىَبْوُط
َ
َهلْتَرِفُغْن

ُ
ْمُُهبوُنُذْم

ْمُُهبوُيُعًاضْيَأَْتِرتُسَنيِذَّـلِلَو
ِملىَبوُط

َ
لَلَزُهَلِّـيبَرِبِسَْحيَْملْن

ْ

حلٱَوِّـشغِلٱِبِبِذْكَيَْمليِذَّـلِلَو
ْ
ْلَيِ

لٱِبُتَْفَرتْعٱِدَق
ْ
ْميِلَعاَيَكْيَلِإْنَلَع

مثِإْنَعَتْحَفَصْدَقَتْنَأَو
ْ
جلٱَيِ

ْ
ْميَِس

لَف
ْ
ِهِّـبَرُقيِدَصْماَوَّـدلٱَىلَعْجِهَتْبَي
لَو
ْ
لَقَليِبَسْماَقَتْسٱِنَمْرِخَتْفُي

ْ
ِهِب

:ةالصلا
يذلا،كرتسلجألكركشن.قوفشلابحملاهلإلااهيأ
انلو،ريخألامويلايففقنالىتح.انبويعىلعهتلدسا
،عوسيانبر،حلصلاطيسولجألكركشن.هجولايزخ
انتبث.ةمعنملاةمعنلابكلانانتقاو،اناياطخنمانلسغيذلا
.نيمآ.نيمثلاهمدبعوسيانلاهارتشايتلا،ةسادقلايف

:لاؤسلا
؟٣٢رومزملامظنامدنعدوادلاحتناكفيك-١٥

ةمتت-نوُثالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا
يِنْيَع.َكُحَصْنَأ.اَهُكُلْسَتيِتَّـلٱَقيِرَّـطلٱَكُدِشْرُأَوَكُمِّـلَعُأ٨
ٍماَمِزَوٍماَجِلِبٍ.مْهَفالِبٍلْغَبْوَأٍسَرَفَكاوُنوُكَتال٩.َكْيَلَع
،ِريِّـِّـرشلٱُتاَبَكَنَيِهٌةَريِثَك١٠.َكْيَلِإَوُنْدَيّالَئِلُّمَكُيِهِتَنيِز
ِّـبَّـرلٱِباوُحَرْفٱ١١.ِهِبُطيُِحتَُةْمحَّـرلٱَفِّـبَّـرلٱَىلَعُلِّـكَوَتُْملٱاَّـمَأ
يِميِقَتْسُْملٱَعيَِمجاَياوُفِتْهٱَو،َنوُقيِّـدِّـصلٱاَُّهيَأاَياوُجِهَتْبٱَو
.ِبوُلُقْلٱ

ناميإلاةالصو،ناميإةالصمنرملاةالصتناك)٨(
نئازخحتفيفهللابلقكرحتاهنإ.اهلعفيفًاريثكردتقت
نألوألادوادلاؤسناك.ريخلابهعبشيفناسنإللةكربلا
ريمازملايفًاريثكةبلطلاهذهتددرتدقو،هللاقرطفرعي
كدشرأ،كملعأ«هتالصلهللاباوجىرنانهو.اهبتكيتلا
.»قيرطلا

لظيفمهقرطنوسملتيءايقتألاناك،ميدقلادهعلايف
هذهمهتاولصيفترثكاذهلو.رثعتلاولالضلانمفوخلا
نكلو.كقيرطيمادقلهسوأ،كقيرطينملع:ةبلطلا
قيرطلاكدشرأ:دعولااذهوهمهتاولصهتلانامىصقأ
دهع،ديدجلادهعلايفامأ.كيلعينيع،اهكلستيتلا
،هسفنبرلانأل.لضفأزايتماانلراصدقف،قحلاوةمعنلا
.ةايحلاوقحلاوقيرطلاهنأهتاذنلعأوءاج

:هلوقبءايعشإاهيلإراشأيتلا،قيرطلاوهعوسيبرلا
َهلُلاَقُيٌقيِرَطَوٌةَّـكِسَكاَنُهُنوُكَتَو«

َ
ملٱُقيِرَّـطلٱا

...ُةَسَّـدَقُْ
يفَكَلَسْنَم تَحِقيِرَّـطلٱِ

جلٱىَّـ
ْ
:٣٥ءايعشإ(»ُّلِضَيالُلاَّـُه

لخدنهباننأل،انلقيرطلاوهحيسملانإفانتداعسلو.)٨
نعةايحلاةرجشىلإلوصولانعانزجعامل.هللاةريظحىلإ
هنإفانتطبغلو.اهيلإًاقيرطانلحيسملاراص،انتءاربقيرط
.ضرألاوءامسلانيبةلصتدجو،قيرطلاحيسملاب
،هبهللاىلإدعصتانتاولصو،لزنتودعصتهللاةكئالمف
يفةحارلاىلإةيدؤملاقيرطلاوهو.هبانيلإيتأتهللاتاكربو
.هللاراوج

.يتومبهحتفأينألعوسيلاق،بآلاىلإقيرطلاوهانأ
،ملاعلارونانأوقحلاانأف،قيرطلانولهجي،نيلاضسانلاناك
تئجةايحلاانأو،ةيطخلابىتوممهنأ.قيرطلاسانلايرأل
اوكلسيوقيرطلااورينأىلعمهردقأو،مهسوفنييحأل

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-نوُثالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ
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ىلإضرألانم،اهيفئطاخلاريسييتلا،قيرطلاوهانأ.اهيف
ىلإ،هللاةوادعلانموةسادقلاىلإةيطخلالاحنمو،ءامسلا
همدكفسبقيرطلاكلتسركحيسملاو.هعمةحلاصملا
دعبلاسيلهللاوناسنإلانيبلصافلاف.)١٠:٢٢نييناربع(
،ةيرشبلاةداعسلو،ناسنإلااياطخلب،ضرألاوءامسلانيب
،بيلصلاىلعقلعنيحلصافلاكلذلازأدقحيسملانإف
لعفا؟هعبتتلهف»ينعبتا«ةيدولاهتملكقيرطلاحاتفمناكو
.هللاةايحىلإقيرطلاهنأل،ميكحلاتنكنإ

ةعاطلاىلإةوعدبلباقيعوسيقيرطيفريسلانإ)١٠و٩(
نأبجاولاقيرطلاوهعوسينأامكو.هللاةئيشملعوضخلاو
بجاولا،لاثملاًاضيأوهف.هللاةرضحىلإلوصوللاهكلسن
،ءيشلكهملسوءيشلكيفبآلاعاطأدقف.هعبتننأ
،انأديرأامالنكيل:تومللهباهذلبقهتالصيفلاقذإ
مكو)١٤:٣٥سقرمبسحبليجنإلا(تنأديرتاملب
دحألنكيمليذلا،حيسملاةعاطلجألهللاركشننأبجي
ًاقفو،هتاذنماهعضوهنكلو.هنمهتايحذخأينأًاناطلس
َعَم«يلوسرلالوقلاراصف.انصالخلجألةيهلإلاةروشملل
ممَةَعاَّـطلٱَمَّـلَعَتًانْبٱِهِنْوَك ِجلَراَصَلِّـمُكْذِإَو.ِهِبََّـملَأَتاَّـِ

َ
ِعيِم

نييناربعلاىلإةلاسرلا(»ٍّيِدَبَأٍصالَخَبَبَسُهَنوُعيِطُيَنيِذَّـلٱ
.)٩و٥:٨

لب،هنباىلعقفشيمليذلا،هللاابًابحةعاطلابكيلع
.ةونعكعضخينايفبغريالهللانأل.كلجأنمهلذب
موييفكسفنلًابضغرخذتاليكل،ةعاطلاكلأسيهللا
كظفحتنأءاشتهتبحمنإ.هللاةنونيدنالعتساوبضغلا
هدرمتوهبلقةواسقببسب،ريرشللةرخذملاتابكنلانم
ىلإتفتليملو،هلكتمبرلالعجيذلاسكعب.هللاىلع
عوضومو،هللاةمحربطاحماذهف،نيفرحنملاوسيراطغلا
.رارمتسابهتيانعل

اذهبمكتملك:عوسيلاقةعئارلاهتاظعىدحإيف)١١(
ةقيقحلاهذهو.مكحرفلمكيومكيفيحرفتبثييكل
ال«:ةدلاخلاهتيصوانلبتكف،ايمحنهللالجراهكردأ
َحت
ْ
اهكردأو)٨:١٠ايمحن(»ْمُكُتَوُّقَوُهِّـبَّـرلٱَحَرَفَّـنَألاوُنَز
هبشأيهيتلا،هتيصوبتكف،سلوبميظعلاداهجلالوسر
ًاضيألوقأو،نيحلكبرلايفاوحرفا«لاقذإ،يصويرمأب
نمحرفلانأةعئارلاتاداهشلاهذهنممهفنو.»اوحرفا
،ًانمؤمًاوعدمدحأناكنإف.هللاابنينمؤملاتازايتمامهأ
ةملكبلقىلإلخديملهنأىنعملاف،ًالماكهحرفسيلو
تازايتمابعتمتيملهنإفيلاتلابو»مكحرفلمكيل«حيسملا
.سدقلاحورلايفحرف،مالسرب:هرامثيذلا،هللاتوكلم

نأيسن،هتايحيفةيطخىلإدوعي،كلذيفببسلالعلو
.اهنمرهطتي

لامعلاناكثيح،اموريفرئافحلاةقطنممهدحأراز
تقفدت،نولمعيمهاميفو.كانهةمكارتملاتايافنلانوليزي
،عوبنيلااذه.ليوطدمأذنمًاتوبكمناك،عوبنينمهايملا
امنإوسمشلارونيفههايمألألتتو،قفدتيقباسلايفناك
،حرفعوبنيهبلقيف،رتافلانمؤملااذكه.هتقنختايافنلا
هعنمتوهذفنمدست،ةمكارتملااياطخلانكلو.قفدتيناديري
.نايرجلانم

ةعاسيفكتايحيفأدبهللاحرفنأنمؤملايخأايدبال
هتملسوعوسييمدقدنعةرملوألتوثجنيح،ةدلاخ
يفتقسناكلعلنكلو.كبلقيفهللارونعطسف،كبلق
ةجهبتدقف،كلذلًاعبتو.كتبحمترتفف،ملاعلارايت
دوادةلاحتناكاذكه.ًاقلقًابيئكتحبصأو،كصالخ
قبيمل،دوادنكلو.ههلإىلإأطخأنيح،رومزملااذهبتاك
حوربهللابلطلب.ضمملاليقثلاهرزوتحتًاحزار
.هتيصعموحمينأو،همثإنمهلسغينأهللالأسوةقحسنم
دقفتنيح،هللامامأهذختتنأبجاولافقوملاوهاذه
هحوربكدضعيوهصالخةجهببرلاكلديعيف.حرفلا
.كحرفلمكيوكيفهللاحرفتبثيف،سودقلا

ةمينرتلا

لٱَناَرْفُغِهآ
ْ
لٱُةَجَْهبِهيِفِبوُنُذ

ْ
ِبوُلُق

ِءاَمِّـدلٱِبِيلاَسِتْغالِءاَدِفَلٱِبُتْزُفِهيِف
ملٱَماَقَذإُتْمُقْحيِبذَلٱَتاَمَذإُتُّم

ْحِيسَْ
لَقٌتِباَثِهيَمَدَقيِطْوَمَدْنِع

ْ
ِهيَدَليِب

لٱُُّبحلٱَكِلَذ
ْ
خلٱُدِشْرُيْميِظَع

ْ
ْميِثَألٱيِطَا

لآُذِقَنُيْروُهُّدلٱِرْهَدَىلِإَو
ْ
لٱيِداَف

ْ
ْروُفَغ

حلٱاَنيِداَفُرْدَص
ْ
ْنوُجُّشلٱَتْقَويِتَحاَرْنوَُن

يفيِئاَزَعَوْمَالَّـسلٱُعوُبْنُيَوُه خلٱِ
ْ
ْماَتِ

:ةالصلا
ىلإيندشرأف،ملاعلااذهةيربيفتللض،يهلإبراي
،تمثأوتأطخأدقل.كيلإيبيدؤتيتلاةميقتسملاقيرطلا
،يمثإمتكأالو،يفعضبرقأيننإ.كمحارمسمتلايننكلو
كحوربيندضعاو،كصالخةجهبيلدر.يلرفغاف
كركشأ،يحرفلمكيو،كحرفيفتبثأيكل،سودقلا
نأبعتملكعيطتسييذلانونحلاانيدافردصلجأنم

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-نوُثالَّـثلٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ
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لكهمسابكلو،ًامالسوةحاردجيف،هسأرهيلإدنسي
.نيمآ.دجملا

:لاؤسلا
؟دوادةالصىلعبرلاباجأاذامب-١٦

برلامامأراسكنالا-َنوُثالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا

،َكِظْيَغِبيِنْبِّـدَؤُتالَو،َكِطَخَسِبيِنْخِّـبَوُتالُّبَراَي١
يفْتَبَشَتْنٱِدَقَكَماَهِسَّـنَأل٢ ْتَسْيَل٣.َكُدَيَّـَيلَعْتَلَزَنَو،َّـِ
يف يفْتَسْيَل.َكِبَضَغِةَهِجْنِمٌةَّـحِصيِدَسَجِ يِماَظِعِ
َقْوَفْتَمَطْدَقيِماَثآَّـنَأل٤.يِتَّـيِطَخِةَهِجْنِمٌةَمالَس
،ْتَنَتْنَأْدَق٥.ُلِمَتْحَأاَّـِممَلَقْثَأٍليِقَثٍلْمِحَك.ِيسْأَر
َىلِإُتْيَنَحْنٱ.ُتيِوَل٦.يِتَقَاَمحِةَهِجْنِمِيبَْرضُُربُحْتَحاَق
اَتَألَتْمٱِدَقَّـَيتَِرصاَخَّـنَأل٧.ًانيِزَحُتْبَهَذُهَّـلُكَمْوَيْلٱ.ِةَياَغْلٱ
يفْتَسْيَلَو،ًاقاَِرتْحٱ ُتْقَحَسْنٱَوُتْرِدَخ٨.ٌةَّـحِصيِدَسَجِ
.يِبْلَقِريِفَزْنِمُّنِئَأُتْنُك.ِةَياَغْلٱَىلِإ

هناونعو،ةبوتلاريمازمةلسلسنمةقلحوهرومزملااذه
،يناثلاليئومصيفءاجامانتعجارمبو.»ريكذتلل«
بتكدوادنأكردنرشعيناثلاورشعيداحلاحاحصألا
اهيفو.يثحلاايروأدضةفورعملاهتيطخدعبةلسلسلاهذه
.ةحارلاهدقفأامم،هتيطخىلعديدشلاهنزحرهظي

يكبيف،برلايفهلتناكيتلاةحارلادوادركذتي)١(
يلاتلابو،صالخلاةجهبهتدقفأيتلا،هاياطخلجأنم
،بضغلابهخبوياليكل،وفعلاهللالأسيف.هتحاربتبهذ
وهيذلابيدأتلاضفريملهنأىنعمب.ظيغلابهبدؤيالو
هبقاعياليكلههلإىلإلسوتيهنكلو.ةبحملاداقتفانم
.بضغلاب

ةجيتنوه،بيدأتلانأبسانلانمنوريثكلادقتعي
هللاةملكنكلو.هاياطخببسبناسنإلاىلعهللابضغل
ةبحملاليلدوهبيدأتلانأانلفشكت١٢و٣:١١لاثمأيف
َحتال،يِنْبٱاَي«:لوقيذإ

ْ
،ُهَخيِبْوَتْهَرْكَتالَوِّـبَّـرلٱَبيِدْأَتْرِقَت

انملعيو»ِهِبَُّرسُيٍنْبٱِبٍبَأَكَو،ُهُبِّـدَؤُيُّبَّـرلٱُهُِّبُحييِذَّـلٱَّـنَأل
وهبيدأتلانمهللادصقنأنييناربعلاىلإةلاسرلابتاك
.هتسادقيفكرتشنيكلةعفنملا

ةركفلاسانلاركفنمعزنينأدارأةلاسرلابتاكلعلو
يفًاحاجنمهوبحي،هللامهبحينيذلانأمعزتيتلاةئطاخلا

نمولخنانكنإنينمؤملللوقيكلذل.ةينمزلاتاريخلا
نوكتهلانتونبنإف،انبيردتلجألاهبهللاحمسييتلامالآلا
َحتْمُتْنُكْنِإ«:هلوقليلدب،ةبيرلحم

ْ
ُمُكُلِماَعُيَبيِدْأَّـتلٱَنوُلِمَت

لٱَكُهللاٱ
ْ
الِبْمُتْنُكْنِإْنِكٰلَو؟ُهوُبَأُهُبِّـدَؤُيالٍنْبٱُّيَأَف.َنيِنَب

جلٱَراَصْدَق،ٍبيِدْأَت
ْ

»َنوُنَبالٌلوُغُنْمُتْنَأَف،ِهيِفَءاَكَُرشُعيَِم
.)٨و١٢:٧نييناربعلاىلإةلاسرلا(

ماهساهنأكوهللابضغتارامإيبنلاروصتدقل)٢(
نأنظذإهبلقفجتراف،مهيلعبوضغملاىلعلزنت،ةنونسم
نأهتعاطتسايفسيلو.هيلعهللااهقلطيسيهلإلالدعلادي
.هببشنتسيتلا،ماهسلاكلتنموجني

،ةرشابمبلقلاىلإاهقلطيماهسهللادييفنأحيحص
،هللادضاهانفرتقاةيطخلعتيكبتلاماهسكلتنكلو
نيح،ةمداقةنونيدىلعو،رارمتسابهيفتبثنملربىلعو
ناكامدحاولكلانيلحيسملايسركمامأًاعيمجرهظنس
سوثنروك(ًارشمأناك،ًاريخعنصامبسحبدسجلاب
ناسنإللرفغُتةيطخلانألهللاًاركشنكلو)٥:١٠ةيناثلا
ءيشالهنألو،لوزيالحيسملاربنألو،حيسملامسالجأل
.حيسملايفمهنيذلاىلعةنونيدلانم

مئادلاهبائتكاببسبو،يبنلاسفنةيطخلاتبعتأ)٣(
ءايعشإاهفصويتلاك،ةئيسةلاحيفحبصأف.هدسجفعض
لٱُّلُكَوٌضيِرَمِسْأَّـرلٱُّلُك«:لوقلابيبنلا

ْ
لَق
ْ

ْنِم.ٌميِقَسِب
لٱِلَفْسَأ

ْ
ٌطاَبْحَأَوٌحْرُجْلَب،ٌةَّـحِصِهيِفَسْيَلِسْأَّـرلٱَىلِإِمَدَق

ءايعشإ(»ِتْيَزّلٱِبْنَّـيَلُتَْملَوْبَصْعُتَْملَوَْرصْعُتَْملٌةَّـيِرَطٌةَبَْرضَو
.)٦و١:٥

حيسملاملؤتدارفألااياطخنأسونيطسغأىريو
لواشلهلوقليلدب،هيراتخمدضةبكترمتناكنإًاصوصخو
ةسينكدهطضالواشنأل؟يندهطضتاذامل،يسوسرطلا
هبنونمؤملااهاناعيتلامالآلاكلتبرلابسحف،حيسملا
.هلًامالآ

جاتحملاةدعاسملديلادمنعكعانتمانأيخأايركذت
كءاشحأقلغتكنأهانعم،مورحملاوعئاجللفكلاطسبو
طُتْمَلَفُتْعُج«دجملاهللاقدقف.هسفنعوسينع

ْ
.ِينوُمِع

حلٱ...ِينوُقْسَتْمَلَفُتْشِطَع
ْ

َْملْمُكَّـنَأاَمِب:ْمُكَلُلوُقَأَّـَق
ليجنإلا(»اوُلَعْفَتَْمليِبَفِرِغاَصَألٱِءالُؤٰهِدَحَأِبُهوُلَعْفَت
يفنأملعاو،كسفنلشعتال)٤٥-٢٥:٤٢ىتمبسحب
.تاذلاناركنبملعيذلا،حيسملاىلإةءاسإةينانألا

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيبرلامامأراسكنالا-َنوُثالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ
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ةفيفخيهف.اهبنوذذلتيو،ةيطخلاضعبلاعنصي)٦-٤(
،اهنولقثتسيفهللاءانبأامأ.اهبنورخفيمهنأةجردل،مهيلع
.مهنعاهحيزيلهللاىلإنوأجليو،اهلمحنمنولملمتيو
،ئطاخلابحيوهفةيطخلاهركيناكنإهللانإفمهتداعسلو
.ايحيوهاياطخكرتينأهبلقةرسمو

ةليقثتناكو،هسأرقوفتلعهاياطخنأدوادلوقيو
دعبهتعاضوبًارقم،سأرلاكلذضفخيحارهنأرادقمب
،هللامامأهناكمذخأكلذبو.ةوقلادعبهفعضبو،يلاعتلا
.ضرألاىلعوءامسلايفةبكرلكوثجتهمامأيذلا

ةلاحلاكلتفصيوةيطخلابهسفنثولتبدوادفرتعيو
نأعقاولاو.ةنتنلاحئاورلااهنمحوفتيتلاةتيقملاحارجلاب
هنمعوضتتيذلانمؤملااهفنأيكلذلو،ًادجةنتنةيطخلا
ِةَحِئاَرِل«:ديشنلاسورعتلاقاذكه.ةيكذلاحيسملاةحئار
َكْتَّـبَحَأَكِلٰذِل،ٌقاَرْهُمٌنْهُدَكُمْسٱ.ِةَبِّـيَّـطلٱَكِناَهْدَأ
لٱ
ْ
تنتنأهتاحارجنأمنرملالوقي.)١:٣ديشن(»ىَراَذَع
انبةطيحملاةيطخلاو،ةقامحلككرتنانتيلف.هتقامحببسب
.ايلعلاهللاةوعدةلاعجوحنعوسيءارويرجنو

نمًانيزح،همومهةرثكنمًاينحنمًايوتلمناكهنإلوقيو
نكلو؟عفترايذلاالإىنحنايذلاوهنمف.ةئيسلاهلاح
هسفنعضينمحيسملالاقدقو،عضتاهنأدوادةداعسل
ينحنيعفترملاىلعًالقثعضيهنأ،هللانعفورعملاو.عفتري
عضاوتياذه،عاضتالابهللاةئيشمفرعييذللًائينهو.هب
.عافترالاةمعننيعضاوتملايطعيهللاورسكنيو

ةبسنلابو،ةيساسحمسجلاءاضعأرثكأىلكلا)٨و٧(
تناكف.ناسنإلاقامعأانهينعت،ىلكلافمنرملاةملكل
ال.ةحارلاهتمرحيتلا،ةيطخلاببسبًاقارتحاةئلتممهقامعأ
حورلالمعنموهف،يخأايىلكلاقارتحانمفخت
تانأىلإكيفاهلوحيتلا،ةالصلاىلإكعفدييذلاسدقلا
وهو،منرملالاحتناكامك.اهبقطنيالتاهوأتوتادهنتو
هذهكبتفصعاذإسئتبتال.يلكعاضتابهتواقشنلعي
.اهتاكربوةبوتلامالآيهف،مالآلا

ةمينرتلا

خلٱيِداَفاَيَكْنِم
ْ

ُط
ْ
لٱيِغَتْبَيِةا

ْ
ْةاَجَّـنلٱُدْبَع

يفِيتاَبَثَويِمْزَعُتْنَأ ْةاَفَوَوٍةاَيَحِ
يِبَّـنلٱَويِكيِلَمَوِيْربَحَتْنَأيِّـجَنُماَي
يِكَزٍماَسٍمَدِبِيْرسَأَدْعَبيِئاَدِفَو

يفيِبيِبَطاَيِيسْفَنَّـنِإ ْءاَقَشَوٍداَسَفِ
ْءاَفِشلٱَكيِداَيَأْنِمِبيِلَّـصلٱِباَهْنَحَنْماَف
لُّصلٱَطيِسَواَي

ْ
ينِإِح

ْبيِلَّـصلٱِبٌريِجَتْسُمِّـ
لٱِمِّـدَق

ْ
لِط
ْ
ملٱَكيِبَأليِّـنَعَةَب

ْبيِجَتْسُْ
لِليِهَاليِّـنَعيْبلَقَّـنِإ

ْ
ْليِمَيًامْوَداَطَخ

ْليِبَّـسلٱَنْسُحِينِدْهٱَويَِهلِإاَييِّـنِعَأَف
هللاٱَحيِسَماَي

َّـ
َحتِيسْفَنِ

ْ
ْصاَصَقَوٍّقِرْت

لِلاَهْنَلَبْقٱَوِسْدُقَحوُراَهْنَحَنْماَف
ْ

ْصَالَخ

:ةالصلا
يغتبنبرايكنم،حيسملاعوسيانبرابأوحلاصلاانهلإاي
ءيلملاانملاعىلإرظنابراي.اياطخلانارفغسمتلنوحفصلا
وهامفرعتاليتلا،سوفنلاهذهىلعقفشاو،رشلاب
نزحتفكتسادقيفكفرعتلةيرشبلاناهذألاحتفا.اهمالسل
.ةيدرتملااهتلاحنماهذاقنالكبلطتفدوعتو،اهماثآببسب
بولقلاءيهو،ناكملكيفكليجنإراشتنالةوقطعا
.نيمآ.اهصالخواهريخلوهامسفنلكدجتىتح،هلوبقل

:لاؤسلا
؟هالعأصوصنلاىلإدانتسالابدوادلاحفص-١٧

ةمتت-َنوُثالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْملَا
ٍروُتْسَمِبَسْيَليِدُّهَنَتَو،يِهُّوَأَتُّلُكَكَماَمَأ،ُّبَراَي٩
ًاضْيَأيِنْيَعُروُنَو،يِنْتَقَراَفِيتَّـوُق.ٌقِفاَخيِبْلَق١٠.َكْنَع
،يِتَبَْرضَهاَُجتَنوُفِقَيِيباَحْصَأَويِئاَّـبِحَأ١١.يِعَمَسْيَل
،ًاكََرشاوُبَصَنِيسْفَنوُبِلاَطَو١٢.ًاديِعَباوُفَقَوِيبِراَقَأَو
ُهَّـلُكَمْوَيْلٱَو،ِدِساَفَْملٱِباوُمَّـلَكَتَّـَّـرشلٱَِيلَنوُسِمَتْلُْملٱَو
.ِّـشِغْلٱِبَنوُجَهْلَي

.ُهاَفُحَتْفَيالَمَكْبَأَكَو.ُعَمْسَأالَّـمَصَأَكَفاَنَأاَّـمَأَو١٣
يفَسْيَلَو،ُعَمْسَيالٍناَسْنِإَلْثِمُنوُكَأَو١٤ .ٌةَّـجُحِهِمَفِ
.يِٰهلِإُّبَراَيُبيِجَتْسَتَتْنَأ،ُتِْربَصُّبَراَيَكَلِّـينَأل١٥
يِمَدَقْتَّـلَزاَمَدْنِع.»ِيباوُتَمْشَيّالَئِل«:ُتْلُقِّـينَأل١٦
ِيلِباَقُميِعَجَوَو،َعَلْظَأْنَأٌكِشوُمِّـينَأل١٧.َّـَيلَعاوُمَّـظَعَت
اَّـمَأَو١٩.يِتَّـيِطَخْنِمُّمَتْغَأَويِْمثِإِبُِربْخُأيِنَّـنَأل١٨.ًامِئاَد
.اوُرُثَكًامْلُظيِنَنوُضِغْبُيَنيِذَّـلٱَو.اوُمُظَع.ٌءاَيْحَأَفيِئاَدْعَأ

َرشِبِْريَْخلٱِنَعَنوُزاَجُْملٱَو٢٠
يِعاَبِّـتٱِلْجَأليِنَنوُمِواَقُيٍّ

.يِّـنَعْدُعْبَتاليِٰهلِإاَي.ُّبَراَييِنْكُْرتَتال٢١.َحالَّـصلٱ
.ِيصالَخاَيُّبَراَييِتَنوُعَمَىلِإِْعْرسَأ٢٢

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-َنوُثالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

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



،ةيسفنلاوةيدسجلاهعاجوأمنرملافصونأدعب)١٢-٩(
هوأتبهتفأرمامأهاوكشبكسيلههلإيمدقدنعىمترا
امميبلسلامهفقوموهئابحأتافرصتءارجنم،دهنتو
لب.سانلانمةيزعتلابلطنالنأانملعياذهو.هباصأ
،انلسانلاكرتنأًانيقيو.ةيزعتلكهلإوةفأرلايبأهللانم
لعفاذكه.ةبوتلايفهللاىلعانءاجرلكيقلنلةصرفوهل
انربخيذإ.هلامدافندعبهوديرمهكرتنيح،لاضلانبالا
دقل.ًامدانوًابئاتهيبأىلإعجروهسفنىلإداعهنأليجنإلا
،لجؤيملثيحب،ًادجًاميكحناكو،توملاموننمظقيتسا
ةوبألانانحيفقثتيتلاةونبلاةلادبهيبأىلإءاجوماقلب
قبسيذلاةونبلاقحبمدقتيملفداؤفلايكذناكو.اهفطلو
هتكردأذئدنع.ًاللذتمةمعنلابابقرطلب،هدفنتسانأ
،اهسمتليءاجيتلا،ريجألاةبترميفهكرتتملو،ةيوبألاةبحملا
،ىلوألاةلحلاهسبلأذإ،بوبحملانبالاةبترىلإهتعفرلب
ىربكةميلوهفرشىلعماقأو.هعبصإيفًامتاخعضوو
اهبانلماعييتلاةلماعملايههذه.نمسملالجعلااهماوق
،ربلابوثانسبليف.هيلإعوجرلاوةبوتلادنع،يوامسلابآلا
كرتشننأانلبيطيسثيح،فورخلاءاشعةميلولاندعيو
ًادجمهاوفألااهبقلطنتيتلاةديجملاةمينرتلايفةكئالملاعم
.لمحلل

نيذلا،براقألاوءابحألاءالؤهنإ:ىسأبمنرملالوقيو
مهوكراشو،يئادعأىلإًاريخأاومضنا،يتيلبيفينوساويمل
اماذه.ّيلعاومظعت،يامدقتلزامدنعو.يلديكلايف
مهيلعمظعتي.مدقلامهبلزتامدنع،نيبئاتللًالعفثدحي
ايكسفنلزرتحاكلذل.مهبنوتمشيو،رهدلااذهءانبأ
تاقيضلابتيلتبااذإو.لزتاليكلرهسلاددشو،يخأ
.هبدؤيبرلاهبحييذلانأركذاف

منرملالضفي،عونلااذهنمايالبلاهاجت)١٤و١٣(
تايآلاهذه.هافحتفيالمكبأفانأامأ:لوقيذإ،توكسلا
ضعبلاقامكاهنأل،ءادفلايحونمريثكلااهيف،اهتاقباسو
هءابحأنأل.عوسيانيدافوانبرمالآىلعقبطنتةسينكلاءابآ
،هئابحأتيبيفحرجدقف.هتبرضهاجتًاديعباوفقوهبراقأو
هذيملتلاقدقف.هبيلصنمنيبراههنعاودعتباهتصاخو
.بلصُتنأبرايكاشاح:سرطبناعمسمادقملا
مكحهيلعاوتبثيل،روزدوهشاومدقف،رشلااوسمتلاهؤادعأو
اذهلك.نيصلنيبهوبلصهمسااونيهييكلًاريخأو.توملا
لحارميفو.اهراعوةيطخلاةمصوانعليزيل،عوسيهلمح
مل،متشذإو.هافحتفيملمكبأكو،ملظلاىلعضرتعيملهمالآ
َوُهاَّـمَأَمِلُظ«ءايبنألايفليقاممتف.ًاضوعمتشينكي

ٍةَتِماَصٍةَجْعَنَكَوِ،حْبَّـذلٱَىلِإُقاَسُتٍةاَشَك،ُهاَفْحَتْفَيَْملَوَلَّـلَذَتَف
.)٥٣:٧ءايعشإ(»ُهاَفْحَتْفَيْمَلَفاَهيِزّاَجَماَمَأ

يكل،عاجوألاوتاناهإلاقحلاسودقلالمتحادقل
اهيأ،تنأكصالخل.ملاعلاصالخلةيهلإلاةروشملاحجني
هبناميإلاىوس،كلذلباقمبلطيالوهو.ميركلائراقلا
.هتمعنىلعلاكتالاو

ربصهنأل،هلباجتسابرلانأمنرملالوقي)٢٠-١٥(
هللانأانملعياذهو.هنيمينمةكربكبيدأتلالبقو،برلل
ةياهنلاىلإناحتمالانولمتحينيذلا،هئايقتأنعىلختيال
ىَبوُط«:حيسملالوقلًاقفو،مهبوطيلب،ربصوناميإب
لِل
ْ

طَم
ْ
لٱِلْجَأْنِمَنيِدوُر

ْ
َهلَّـنَأل،ِّـِرب

ُ
»ِتاَواَمَّـسلٱَتوُكَلَمْم

.)٥:١٠ىتمبسحبليجنإلا(

نوعًابلاطةراحةالصبرومزملادوادمتتخي)٢٢و٢١(
ةقيرطيفةمهمحاوننعفشكتتابلطلاهذهو.برلا
ىلعاندعاست،ةمهمءايشأانملعتيهو.ةيطخلادضهداهج
:ربلاليبسيفريسلا

يفهتابثمدعهببس،امةيطخيفناسنإلاطوقسنإ.١
يفكسمتلاوه،ةيطخلادضرمثملاداهجلافكلذل.هللا
نمًادجبيرقةمعنلادهعيفهللانإفانتداعسلو.هللا
مكعمانأاه:حيسملالوقليلدب،هوعدينمؤملك
سدقلاحورلاكلذك.رهدلاءاضقناىلإومايألالك
.انيفثكامحيسملالاقامكهنأل،ًامئادانمزالي
يتلاةئيسلاةلاحلابكسفنلغشتال،طوقسلادنع.٢

.عوسيبرلاىلإكرظنعفرتامردقباهيلإترص
فيدجتلاةلاحنمسرطبذقنأةتفلببرلاديسلاف
كذقنيواهنيعةتفللاكريعيًامئادوه،هديسناركنو
.ةيدرتملاكتلاحنم
كتعيبطفعضبفرتعاو،عاضتالاحيسملانمملعت.٣

كلذل.حيسملاةنوعمبالإًاريخجتنتنأنكمياليتلا
.بيلصلابهعمكبواجتقيرطنعكتايحيفهلخدأ
بيطيذئنيحو،هتايحىلإحيسملاكعفريف،اذهلعفا
ملٱَعَم«:سلوبعملوقتنأكل

الاَيْحَأَف،ُتْبِلُصِحيِسَْ
ملٱِلَباَنَأ

يفاَيَْحيُحيِسَْ ذئنيحو.)٢:٢٠ةيطالغ(»َّـِ
اَيِيبيِتَمْشَتال«:يبنلااخيمعمدشنتنأكلبيطي
طَقَساَذِإ.ِيتَوُّدَع

ْ
يفُتْسَلَجاَذِإ.ُموُقَأُت لُّظلٱِ

ْ
ِةَم

،ِهْيَلِإُتْأَطْخَأِّـينَألِّـبَّـرلٱَبَضَغُلِمَتْحَأ.ِيلٌروُنُّبَّـرلٱَف
.ِروُّنلٱَىلِإيِنُجِرْخُيَس.يِّـقَحَيِرُْجيَوَياَوْعَدَميِقُيىَّـتَح
.)٩و٧:٨اخيم(»ُهَّـرِبُرُظْنَأَس

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-َنوُثالَّـثلٱَوُنِماَّـثلٱُروُمْزَْ

٣٢
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الفبرلاهبدأنإو،موقيطقسنإونمؤملانإلجأ
اذإنمؤملانأوه.هريغويقيقحلانمؤملانيبقرفلاو.هضفري
.موقيالوطقسيفهريغامأ،موقيطقس

ةمينرتلا

يفُتْنُكْدَق لٱَوُشيِعَأْماَثآلٱِّـجُلِ
ْ
لَق
ْ

ْميِقَسُب
يفَناَكيِبيِصَنْمَالَّـظلٱِيلُبُسىَشْغَيَو جلٱِ

ْ
ْميَِح

ْعوُفَّـنلٱُّبِحُملٱَكاَذْعوُسَيِينآَرْنِكَل
لَقِلَءاَج

ْ
لِتِلِيبْرَدَهَّـجَويِبْنَذاََحمَويِب

ْ
ْعوُبُّرلٱَك

يفُتْنُكْدَق ِينُدوُقَيْنَمَالىَمْعَأْريِسَأاَيْنُّدلٱِ
ملٱُلَهْجَأُتْنُكَو

يِنَلَّـبَكْدَقُسيِلْبِإْريِصَْ
ملٱَكاَذْعوُسَيِينآَرْنِكَل

ْعوُفَّـنلٱُّبِحُْ
لَقِلَءاَج

ْ
لِتِلِيبْرَدَهَّـجَويِبْنَذاََحمَويِب

ْ
ْعوُبُّرلٱَك

ْهاَمِدِبِيناَدَفْدَقْنَمْهَلِإلٱُرُكْشَأَكاَذِل
حلٱِيلَراَنَأْذِإ

ْ
يفًامْوَدِيتاَيَحْةاََي ْهاَضِرِ

جلٱَْنيَبًادِهاَشْعوُسَيِمْسِالوُدْشَأَف
ْ

ْعوُُم
لِتِلِيبْرَدُريِنُيِيبْرُقُريِسَيِّـيبَرَراَصْدَق

ْ
ْعوُبُّرلٱَك

:ةالصلا
يبونذبًافرتعم،يبلقعفرأكيلإ،ةالصللًاعماساي
كدييفو،ميظعلابحلاكبلقيففبرايتنأامأ.ةريثكلا
عفرا.ميحراييلذمحرا،ميركاييبونذيلرفغا.ةرفغملا
قوشيسفنيفو،كيلعلكتمانأ.ميظعايياياطخينع
،لاضلاهنبابآلالبقامك،مهللاينلبقأف.كيلإعوجرلاىلإ
لجألًامعنميتبلطلبجتسا.ةديعبلاةروكلانمدئاعلا
.نيمآ.ةاطخلايداف،حيسملامسا

:لاؤسلا
؟مويلااذهتالمأتنمملعتتاذام-١٨

هللاىلإقايتشالا-َنوُعَبْرَألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

ُقاَتْشَتاَذَكٰهِهاَيِْملٱِلِواَدَجَىلِإُلَّـيِإلٱُقاَتْشَياَمَك١
.ِّـيَْحلٱِهٰلِإلٱَىلِإِهللاٱَىلِإِيسْفَنْتَشِطَع٢.ُهللاٱاَيَكْيَلِإِيسْفَن
ًازْبُخيِعوُمُدِيلْتَراَص٣!ِهللاٱَماَّـدُقىَءاَرَتَأَوُءيِجَأىَتَم
ٰهلِإَنْيَأٍمْوَيَّـلُكِيلَليِقْذِإًالْيَلَوًاراََهن

ُ
اَهُرُكْذَأِهِذٰه٤َك

ُجَّـرَدَتَأ،ِعاَّـمُْجلٱَعَمُّرُمَأُتْنُكِّـينَأل.َّـَيلَعِيسْفَنُبُكْسَأَف
ِمل٥.ٌدِّـيَعُمٌروُهُْمج،ٍْدَمحَوٍمُّنَرَتِتْوَصِبِهللاٱِتْيَبَىلِإْمُهَعَم

َ
اَذا

ِملَو،ِيسْفَناَيٌةَيِنَحْنُمِتْنَأ
َ
يفَنيِّـنِئَتاَذا ِّـينَألَهللاٱيَِجتْرٱ؟َّـِ

محَأُدْعَب
َْ

.ِهِهْجَوِصالَخِلْجَألُهُد

.رومزملااذهبتك،دوادنأءامدقلانورسفملانظي
ونبو.ةيقيسوملاتالآلابًابوحصمهولتيلحروقينبلهاطعأو
رابخأ(لكيهلاةباوبلًاسارحنينيعماوناكنيذلامهحروق
.لكيهلايفمينرتةقوجنوفلؤياوناكو)٩-٢٦:١لوألامايألا

،يبسلايفبعشلاةلاحنعرومزملااذهربعيو
تيبىلإًاصوصخو،مهناطوأىلإعوجرلاىلإمهقايتشاو
.هللاتيبيعديذلا،سدقملا

مهتليهرشوهو.ةبعشتمنورقهل،يربناويحليإلا)١(
شطعيفهلعجييذلارمألا.باشعألانمةريبكتايمك
هليلغءاورإسمتلي،هايملالوادجىلإيرجيف،رمتسم
تشطع:منرملالاق،ئماظلاناويحلااذهبًالثمتو،يداصلا
تبهتلا،نييبسملالاحتناكاذكه.يحلاهلإلاىلإيسفن
اومدقينأمهيلعضرفثيح.هللاتيبىلإًانينحمهبولق
ةايحمهسوفنتمئسدقفاذهقوفو.برللمهحئابذ
.لبابيفدابعتسالا

ةيطخلادضدهاجينيحهنإف،نمؤملالاحًاضيأهذه
مفانحويلاق.ةايحلاعوبني،عوسيبرلاىلإةدشبقاتشي
حافكلااذكه،سفنلاةرارحّدربتةيطخلانأامك«بهذلا
،يهلإلابحلارانباهمرضيوسفنلارهطي،ةيطخلاةتامإل
ْنِإ«لاقيذلا»عوسيبرلاىلإديدششطعيفاهلعجيو
لَفٌدَحَأَشِطَع

ْ
َلاَقاَمَكِيبَنَمآْنَم.ْبَْرشَيَوَّـَيلِإْلِبْقُي

لٱ
ْ
َجتُباَتِك

ْ
طَبْنِميِر

ْ
بسحبليجنإلا(»ٍّيَحٍءاَمُراَْهنَأِهِن

.)٣٨و٧:٣٧انحوي

ًالغشنمهبلقناك،ةوعدلاهذهعوسيقلطأنيح
نأةديدشهتبغرتناك.هللاربىلإىشطعلاسوفنلاب
لكينعت»دحأشطع«ةملكو.هيلإاولبقيوروهمجلاتفلتي
ناكءاوس.هزكرموأ،هعضووأ،هتلاحتناكامهمناسنإ
وأًادبع،ًاريبكوأًاريغص،ًاريقفمأًاينغ،ًاعيضومأًاعيفر
،ةازاجملاتلناهتلبقنإف،ًاضيأكيلإةهجومةوعداهنإ.ًارح
.نوعبشُيمهنألربلاىلإشاطعلاوعايجللىبوط:هلوقلًاقفو

ًايعسةليوطتافاسمبهذتاهنألئايألانعليق)٢(
العوسيءاقلنأل،لضفأعضويففتنأامأ.ءاوترإلل
هنإ.ًادجكنمبيرقوهفناكميأىلإباهذلاكيضتقي

ملَا
ألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيهللاىلإقايتشالا-َنوُعَبْر
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لٱَحَتَفَوِيتْوَصٌدَحَأَعِمَسْنِإ«لوقيوكبلقبابقرطي
ْ
،َباَب

.)٣:٢٠ايؤر(»يِعَمَوُهَوُهَعَمىَّـشَعَتَأَوِهْيَلِإُلُخْدَأ

هتحايسمايألكيف،نمؤملافةرمتسمةيلمعشطعلاو
هدنعو،حيسملاىلإرمتسمشطعةلاحيفوهضرألاىلع
:منرملالثملءاستيالوهف،نيحلكيفهلدبعتللقايتشا
ةصرفلانأل؟يحلاهللامادقىءارتأل.ةصرفلايلحاتتىتم
امكانعموههنأل،ةظحللكيفةحاتميحلابرلاءاقلل
.رهدلاءاضقناىلإمايألالك،لاق

،ةولحتناكدوادعومدنأسونيطسغأىري)٣(
غيستسيامكاهغيستسيناكمنرملايبنلانأل.ةرمتسيلو
،بائتكالاونزحلاعومدنكتملعومدلاهذهو.زبخلاعئاجلا
نأعقاولاو.هللاعممئادلادوجولاىلإقوشلاعومدلب
نأو.هللاعمدوجولاوه،هللانمدولوملانمؤملافده
.قوشلاعومدوةالصلايه،ةولحلاهتليسو

بلقلابىرُيهنكلو،ةيدسجلانيعلابىرُيال،هللانأحيحص
ألِلىَبوُط«:حيسملالاقاذكه.يقنلا

َ
لٱِءاَيِقْن

ْ
لَق
ْ

ْمَُّـهنَأل،ِب
،نمؤملانإمعن)٥:٨ىتمبسحبليجنإلا(»َهللاٱَنوُنِياَعُي
هتاساسحإلةنيهرتسيلهسفننأل.هللاىرينأردقي
لبجىلإدعصتل،يدامديقلكنماهررححيسملا.ةيداملا
،هللامادقبكسنتملنإسفنلانأًانيقيو.هللاعمةكرشلا
.هللاىرتنأعيطتستالاهدنعو.ةينانألاراطإيفعقوقتت
نمؤملاامأ؟كهلإنيأنينمؤملاريغلوقيكلذلجأنمو
دويقنمبيبحلايدافلاينررح:لوقيهلاحناسلفيقيقحلا
.يهلإمامأيسفنبكسأانأفكلذل.ةداملا

درلاوه،هللاتيبىلإعاُّمجلاعممنرملارورمناك)٤(
دهعلايفبرلاتيبنإ؟كهلإنيأتماشلامهلاؤسىلع
،نينمؤملاةعامجوهلب،ةراجحلابديشملاءانبلاسيلديدجلا
ِهللاٱُحوُرَو،ِهللاٱُلَكْيَهْمُكَّـنَأَنوُمَلْعَتاَمَأ«:لوسرلالاقنيذلا
ةقيقحلاهذه)٣:١٦ىلوألاسوثنروك(»؟ْمُكيِفُنُكْسَي
نأنينمؤملاىلعبجوكلذل،حيسملامدب،ءادفلابتراص
ةيلوسرلاةيصوللًاقفو.ةماركوةسادقبهءانإدحاولكينتقي
خلٱَّـنَكِلْمَتال«:ةلئاقلا

ْ
يفُةَّـيَِط ملٱُمُكِدَسَجِ

اَهوُعيِطُتْيَكِلِتِئاَْ
يف لِلٍمْثِإِتالآْمُكَءاَضْعَأاوُمِّـدَقُتالَوِهِتاَوَهَشِ

ْ
اوُمِّـدَقْلَب،ِةَّـيِطَخ

»ِِهللاٍّرِبِتالآْمُكَءاَضْعَأَوِتاَوْمَألٱَنِمٍءاَيْحَأَكِِهللاْمُكِتاَوَذ
.)١٣و٦:١٢ةيمور(

روهمجدمحومنرتب،برلاتيبىلإبهذيمنرملاناكو
حرفلاراظتناب،يهتنتالهحارفأ،ديعنمؤملاةايحف.ديعم

ىلإمضُنسهيفيذلامويلا.جاهتبالاموييتأينيح،ربكألا
ةمينرتوهللادبعىسومةمينرتًاعماودشنيل،نييدفملاةعامج
ُّبَّـرلٱاَُّهيَأَكُلاَمْعَأَيِهٌةَبيِجَعَوٌةَميِظَع«:نيلئاق،فورخلا
لٱُهٰلِإلٱ

ْ
َكِلَماَيَكُقُرُطَيِهٌّقَحَوٌةَلِداَع.ٍْءَيشِّـلُكَىلَعُرِداَق

لٱ
ْ
َكَّـنَأل،َكَمْسٱُدِّـجَمُيَوُّبَراَيَكُفاََخيالْنَم.َنيِسيِّـدِق
.)٤و١٥:٣ايؤر(»ٌسوُّدُقَكَدْحَو

اميدجتملنإ،هللايجرتيسفناي،اذهلجأنم)٥(
.لضفأةايحيفهللايجرت.ملاعلااذهيفكشطعيوري
فيكدحأهرظنيامنأل.ءاجرسيلروظنملاءاجرلانأل
هعقوتناننإفهرظننانسلاموجرنانكنإنكلو.هوجري
يفَيِهُنْحَناَنَتَريِسَّـنِإَف«)٢٥و٨:٢٤ةيمور(ربصلاب ِ
لَُخمُرِظَتْنَنًاضْيَأاَهْنِميِتَّـلٱ،ِتاَواَمَّـسلٱ

ِّـ
ُعوُسَيُّبَّـرلٱَوُهًاص

ملٱ
ِةَروُصَىلَعَنوُكَيِلاَنِعُضاَوَتِدَسَجَلْكَشُِّـريَغُيَسيِذَّـلٱ،ُحيِسَْ
.)٢١و٣:٢٠يبليف(»ِهِدَْجمِدَسَج

هايملالوادجىلإةقاتشملاةنمؤملاسفنلانأيفبيرال
دبال،ملاعلااذهتاقيضمغر،اهؤاجرىكزتيثيح،ةيحلا
،اهادتفايذلا،يحلاهلإللدمحلاوركشلاباهتوصعفرتنأ
رايدنماهقالطنامويةيدبألاةايحلاو،انهمالسلااهاطعأو
.اهبارتغا

ةمينرتلا

لٱاَنِّـبَرْعَم
ْ
ْنيِحَّـلُكُنوُكَنيِداَف

ْنيِمَّـثلٱاَنُؤاَجَراَنُهاَيَْحيِهِبٌدْعَو
ْكاَرَأيِتَيْنُماَيِيناَميِإِنيَعِب
َجتْنَأيِهَتْشَتيِنْيَعَّـنِكَل

ْ
ْكاَنَسِيلَت

لٱَّـبَراَييِنيِمَيْنَعْنُك
ْ
ْنيِنِّـسلٱ،ىَرَو

لَمِيلْنُكَوِيلًانيِعُمْنُكَو
ْ

ْنيِصَحًأَج
جلٱُقِراَفُتِيسْفَناَمَنيِحَو

ْ
ْدََس

َحتْيَكَكاَِمحَىلِإِيضْمَت
ْ
ْدَبَألٱَىلِإاَي

يِرْدَأاَنُهُتْسَلاَميِرْدَأَكاَنُه
ِرْهَّـدلٱىَدَمىَرَأيِنَّـسلٱَّـيِداَفَهْجَوَو

:ةالصلا
لجأل،ميركلاكمسامظعن.يحلاهلإلابرلااهيأ
قوشلالجألكركشنو.مهتافعضبكتمحرو،رشبلابكتيانع
يكل،رشبلاسوفنيفسودقلاكحورهعيشييذلا
قوشلااذهعض.مهقاوشأعبشيامكدنعاودجيو،كوبلطي
ءودهوةنينأمطلادجأطقفكدنعيننأل،رارمتسابيبلقيف

ملَا
ألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيهللاىلإقايتشالا-َنوُعَبْر
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راظتنالاةايحايحأىتح،يبلقيفءاجرلايكز.سفنلا
.نيمآ.برلايفيتوخإعيمجعمةظقيلاو

:لاؤسلا
؟ليإلاناويحنعفرعتاذام-١٩

ةمتت-َنوُعَبْرَألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْملَا

يفٌةَيِنَحْنُمِيسْفَن،يِٰهلِإاَي٦ ِضْرَأْنِمَكُرُكْذَأَكِلٰذِل،َّـِ
يِداَنُيٌرْمَغ٧.َرَعْصِمِلَبَجْنِم،َنوُمْرَحِلاَبِجَوِّـنُدْرُألٱ
ْتَمَطَكِجَُجلَوَكِتاَراَّـيَتُّلُك.َكِبيِزاَيَمِتْوَصَدْنِعًارْمَغ
ُهُحيِبْسَتِلْيَّـللاِبَو،ُهََتْمحَرُّبَّـرلٱِيصوُيِراَهَّـنلٱِب٨.َّـَيلَع
ِمل«:ِيتَرْخَصِِهللاُلوُقَأ٩.ِيتاَيَحِهٰلِإلٌةالَصيِدْنِع

َ
اَذا

ِمل؟يِنَتيِسَن
َ
لٱِةَقَياَضُمْنِمًانيِزَحُبَهْذَأاَذا

ْ
ٍقْحَسِب١٠»؟ِّـوُدَع

يف َنْيَأ«:ٍمْوَيَّـلُكِيلْمِِهلْوَقِب،َّـيِقِياَضُمِينََّـريَعيِماَظِعِ
ٰهلِإ
ُ

ِمل١١»؟َك
َ
ِملَو،ِيسْفَناَيٌةَيِنَحْنُمِتْنَأاَذا

َ
يفَنيِّـنِئَتاَذا ؟َّـِ

محَأُدْعَبِّـينَألَهللاٱِيَّـجَرَت
َْ

.يِٰهلِإَويِهْجَوَصالَخ،ُهُد

ةديعبهاؤُرتناكو،نيملاحلاءايبنألانمدوادناك)١(
ضعبداترتتحارو،ةنمزألاوباقحألاتقرتخاف.ىدملا
نأهلباطو.دعباميفدجملابراهداترايتلاةنكمألا
:هيدافوهبرركذي

عوسيدجملابررهظأثيح،ندرألاضرأنم.١
.نادمعملاانحويديىلعةيدومعملاةسراممب،هعاضتا
عضو،ةيطخفرعيمليذلا،قحلاسودقلاوهوهنأل
يفهنأفرعيناكذإانحوينكلو.ةعيرشلاتحتهتاذ
:ًالئاقهعنملواحورمألامظعتسا،هيدافوهبرةرضح
هبىنأكو!!!ّيلإيتأتتنأو،كنمدمتعأنأجاتحمانأ
اي،كنمنارفغىلإجاتحأئطاخانأديساي:لوقي
يتأتتنأأهابجعاونكلو.ملاعلاةيطخعفارهللالمح
يتأتمأ!؟ءاهببسكيلنيطلاىلإبهذلايتأيأ!؟ّيلإ
!؟ًاروناهنمسبتقتل،ةنخدملاةليتفلاىلإةرينملاسمشلا
رابلايتأيمأ!؟ًافرشهنملانيل،دبعلاىلإديسلايتأيمأ
!؟ًاربىطعيل،ميثألاىلإ
هنأل،نآلاحمسا:انحويللاق،هعاضتايفعوسينكلو
يدافلانأىنعمب.ربلكلمكننأانبقيلياذكه
كلذناكولو،هبلطبملسينأبجيهنأهلنيببرلا
.هكاردإقوفوًابيرغ
ىلعيوطنتميدقلادهعلالهألةبسنلابةيدومعملاتناك
دمتعملامامضنايناثلاو.اياطخلاكرت،لوألا:نيينعم

لمحتف،حيسملاةيدومعمامأ،هللاتوكلمةيوعرىلإ
ًادحاوهسفنبسحينأبهاضروه،ًاديدجىنعماهعم
ًاخأنوكيل،ناسنإلانباراصهنأرخآريبعتيفو.انم
تناكنذإحيسملاةيدومعمف.ةيناسنإلايفدرفلكل
نحن،انلجألًاراتخماهبماقيتلا،ةيرافكلاهلامعأدحأ
ًادحاوهسفنلعج،انيدتفيلءاجذإهنأل.ةمثألاةاطخلا
غلبو.ةيطخلاادعامانلثمءيشلكيفًابرجم،انم
لاقامكوأ،اناياطخلمحنيحهعاضتايفةورذلا
هللاربنحنريصنيكل،انلجألةيطخراص«لوسرلا
.»هيف

هدجمبذيمالتللبرلاىلجتثيح،نومرحلبجنم.٢
هبايثتراصو،سمشلاكههجوءاضأنيح،يهلإلا
هذيمالتبرلاثّدحسبليفةيرصيقيف.رونلاكءاضيب
قلطأو.ليجلكيفنينمؤملابيلصوهبيلصنع
لَف،يِئاَرَوَِيتْأَيْنَأٌدَحَأَداَرَأْنِإ«لئاقلاراعشلا

ْ
ْرِكْنُي

ليجنإلا(»يِنْعَبْتَيَو،ٍمْوَيَّـلُكُهَبيِلَصْلِمَْحيَوُهَسْفَن
لوقعىلعتميخذئنيح)٩:٢٣اقولبسحب
حيسملاقفشأف.نزحلانمءادوسةباحسذيمالتلا
لبجىلإمهنمةبخنذخأف،مهتبآكيفمهدقتفاو،مهيلع
ًاطاحمهدجميفهوأركانه.هتمظعمهلرهظأونومرح
وهاذه«ًالئاقبآلاتوصاوعمسو،ايليإوىسومب
.»اوعمساهل،تررسهبيذلابيبحلاينبا

ءامسلادبكيفردبلاعولطكهناوأيفداقتفالاكلذءاج
اذهنمذيمالتلاىأراذكهو.ءارحصلايفهئاتناسنإىلع
راونأو،لبقنم،بيلصلاىلعةسكعنمدجملاراونأيلجتلا
.دعبنمهيلعضيفتدوعصلاوةمايقلا

ىلإزمري،دوادهركذيذلارمغلانأسلريكىري)٧(
ىلععوسيكرابملاانبربنجنمرجفتملامدلاوءاملا
يهججللانأو.اهلسغفاناياطخرمغيذلا،بيلصلا
مدلالجألانريربتببرلاماكحأدصقهلعلو.برلاماكحأ
.انلجأنمكفسيذلا

،اهبرمنيتلا،تاقيضلاوبراجتلاىلإزمريليللا)٨(
ءولمملاراهنلايتأيفانتايحلجألةالصلاىلعانلمحتو
رضاحلارمعلااذهوهليللانأ،سناجيروأىريو.ةمحرلاب
.نيقيدصللءيضملاديتعلارمعلاوهراهنلاامنيب،ملظملا
نأىلإ،ليللااذهيفانمدامحبسنويلصننأانمزليو
عوسيبرلا،رينملاحبصلابكوكعلطيوراهنلارجفني
.حيسملا

ملَا
ألٱَوِيناَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-َنوُعَبْر
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وهورعش،مهلملامنرملانأنيرسفملاضعبحجري)١١-٩(
،هنعدعتباو،هكرتدقهللانأكل،دارفنالاوةشحولابرظتني
هلمهلوقب،هؤادعأهقياضينأههلإحمسياذامللءاستيحارف
ىلإىرخأةرمدوعيرومزملاةياهنيفو؟كهلإنيأ:مويلك
ملاعلالهأاهقياضيتلا،ةينحنملاهسفنىلإثيدحلاهيجوت
نأىرتناو.هدمحتوهللاىجرتتنأ،اهلأسيو.مهتارييعتب
برلانأيفقثتنأاهببيهيو.برلاهجويفوهاهصالخ
.اهتبثيفهيلإأجلتنأاهنكميتلا،اهترخصوه

نأل.هللاىجرتتفميركلايبنلابلثمتتسفنلكتيلاي
للكتيلب،سأيالوةبيخهبقعتالو،يزخيالهللاءاجر
مئاقهنأل،بيخينأنكميالءاجرلانإلجأ.هللاصالخب
.ميظعلاءادفلامويل،سدقلاحورلابموتخموهللاةبحمىلع

ةمينرتلا

لٱِقْوَشَك
ْ
ِملِلاَزَغ

َ
ملٱىَرْج

ْميِظَعيِقاَيِتْشٱيَِهلِإَكْيَلِإْهاَيُْ
حلٱَىلِإُتْشِطَع

ْ
حلٱِّـبَرَي

ْ
لَقَوْةاََي

ْ
لٱِتْيَبِليِب

ْ
ْمِيَهيِيلَع

رارق
ِمل
َ
ْنيِعُمٌّبَرِكُّبَرُسْفَناَيَأْنيِنَألٱاَذا
ْراََهنَلْيَليِماَعَطْتَراَصَوْناَمَّـزلٱِلْوُطِبُليِسَتيِعوُمُد
لٱَّـنَأل

ْ
َهلِإَنْيَأِهِلْوَقِبْناَهَأِيسْفَنِلَوُّدَع

َ
ْراَسَك

إلٱِتْيَبِليِريِسَمىَرْكِذِلْميِظَعٍنْزُحِبُّنِئَتِيسْفَنَو
ْ

ْهَل
لٱِّيلِخَويِبْحَصَوِيلْهَأِب

ْ
حلٱِّـبَرِلٍدْمَحِبيِّـنَغُنْميِرَك

ْ
ْةاََي

ِمليِموُقِسْفَناَيَأ
َ
َهلِإيِجَّـرَتْنيِنْألٱاَذا

َ
ْهاَجَّـنلٱُهْنِمِك

خلٱِلْجَألِّـينَأل
ْ

لٱِصََال
ْ
حلٱِلْوُطِبِّـيبَرُحِّـبَسُأْنيِمَث

ْ
ْةاََي

:ةالصلا
يفرهظيذلاكفطللجأنم،سودقلاانهلإايًاركش

نيح،اهبانطوحتيتلاكتيانعلجأنمو.عوسيبوبحملا
صاخعونبكركشنو.ًارمغيدانيًارمغ،ايالبلاانيلعجعت
حاتأو.ربلكلمكأيذلا،عوسييفكتبحملجأنم
يفينتبث.اياطخلانعةبوتلابكيلإمودقلايريظنئطاخل
.حلاصلايهلإاي،يتبحمِوق،يئاجرددش،يناميإدز،يتبوت
.نيمآ.بجتساويلعمتساعوسيمساب

:لاؤسلا
؟يبنكدوادزاتمااذامب-٢٠

براييلضقأ-َنوُعَبْرَألٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

،ٍَةِمحاَرِْريَغٍةَّـمُأَعَميِتَمَصاَُخمْمِصاَخَوُهللاَااَيِيلِضْقِا١
جَنٍمْلُظَوٍّشِغِناَسْنِإْنِمَو

.يِنْصِحُهٰلِإَتْنَأَكَّـنَأل٢.يِنِّـ
ِمل
َ
ِمل؟يِنَتْضَفَراَذا

َ
؟ِّـوُدَعْلٱِةَقَياَضُمْنِمًانيِزَحىَّـشَمَتَأاَذا

ِلَبَجَىلِإِيبِناَيِتْأَيَويِنِناَيِدَْهياَُمهَكَّـقَحَوَكَروُنْلِسْرَأ٣
ِةَجَْهبِهللاٱَىلِإ،ِهللاٱِحَبْذَمَىلِإِيتآَف٤.َكِنِكاَسَمَىلِإَوَكِسْدُق
محَأَو،يِحَرَف

َْ
ِمل٥.يِٰهلِإُهللاَااَيِدوُعْلٱِبَكُد

َ
اَيٌةَيِنَحْنُمِتْنَأاَذا

ِملَو،ِيسْفَن
َ
يفَنيِّـنِئَتاَذا محَأُدْعَبِّـينَألَهللاٱِيَّـجَرَت؟َّـِ

َْ
،ُهُد

.يِٰهلِإَويِهْجَوَصالَخ

اذهو.هلناونعالنأىرن،رومزملااذهيفلمأتننيح
رومزمللةلمكتهنأبلوقلاىلعنيرسفملانمًاددعلمح
.نيعبرألاويناثلا

هلمكحينأبرلاىلإبلطلابرومزملابتاكلهتسي)١(
لعلو.شغناسنإنمو،ةرابريغةمأنمهتمالظلمقتنيو
هللانمبلطفنييبسملادحأناسلبًاثدحتمناكبتاكلا
بلطنأعقاولاو.لبابكلممهسأرىلعو،نييلبابلاةبقاعم
دهعلايسيدقنمنيريثكلاتاولصيفًاعئاشناكةمقنلا
يذلايوسوملاسومانلاصوصنىلإكلذدرملعلو.ميدقلا
نيعبنيع:ةلئاقلاةعرشلاىلعهئاوتحاليلدبةمقنلازيجي
.)٣١:٢٤جورخ(نسبنسو

،ةعرشلاهذهلظيفنورقلاتارشعرشبلاشاعدقل
سومانلا.عوسيحيسملايفةايحلاحورسومانعطسنأىلإ
هلرفغتلب،ءيسملانممقتنتاليتلاةبحملاهساسأيذلا
نأرابتخالابفرعدقو.مويلك،تارمعبسةرمنيعبس
لخمعوسيلِبَقنم

ِّـ
ىوتسمقوفحيسملاهعفريهرينلِبَقوًاص

تلمعدقو.ماقتنابًانارفغوءاضغببًابحهلدابيف،همصخ
ال«:لئاقلاليجنإلاميلعتعمًايشمتأدبملااذهبةيحيسملا
سانلالعفينأنوديرتاملكلب...مكسفنألاومقتنت
،ميلعتلااذهنمحيسملافدهو.»مهبًاضيأمتنأاولعفا،مكب
ًاديدج»ًاناسنإ«هبنمؤييرشبنئاكلكنمقلخينأوه
.حلاصلمعلكلًابهأتم،ًامالسًاعناص

ًارومأاهيقنتعمنمبلطتةيحيسملانأضعبلاىريدق
ةبسنلاباذكهرمألانوكيدقو.ةحماسملاةسرامميفةليحتسم
وأ،هئادفيفحيسملافرعيمليذلا،يعيبطلاناسنإلل
ال،اذهكناسنإ.هبلقيفناميإلابحيسملالحيمليرحلاب

ملَا
ألٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيبراييلضقأ-َنوُعَبْر
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لبقيذلاامأ.ماقتنالاةوهشنمصلختلاًاقالطإعيطتسي
ةعيبطبو.حيسملاةعيبطهلف،سدقلاحورلابددجتوحيسملا
قحسي،ةءاسإلانعحفصلابو.ماقتنالاةوهشبلغي،حيسملا
.مصخلاءايربك

ًاروهشمًالبقناكو،صالخلاشيجةطساوبباشددجت
ًايحورامننأامهنكلو.رشلايفسامغنالاةدشوشطبلاب
زركيوىمادقلاهقافربلصتيذخأىتح،حيسملاةفرعميف
يفهنأفداصو.هتوالحقاذيذلا،هللاصالخبمهل
هذه:ًالئاق،ةدشبهمطلوهلقباسليمزماق،تارملاىدحإ
ةمطللاباشلاىقلتف.حيسملابةديدجلاكتفرعملءازجينم
كتمطلتلبق:لاقويدتعملاىلإتفتلامث،ءودهلكب
ةمواقمرارشألانملمتحايذلا،حيسمللًاماركإًايضار
ىلعنامويضميملنكلو.فرصناوايحمث،اهلاق.هذهك
:راسكنابهللاقوهتيحضىلإيدتعملابهذىتح،ثداحلا
يزخيلو،نيشملايفرصتىلعحفصلاسمتلألتئج
يبلقتقرتخا،ةفيطللاكتملكنأبكلفرتعأو.هجولا
تلبقامدنعهنألوقأقحلابو.ةوادعلاهيفتلتقو،مهسك
ةمطللالبقتيعوسيىرأيننأيلليخ،ىضربيتمطل
ىلععقأنأالإينعسيملويتلعفنمتلجخف.ًامستبم
.ًاملاسمًابحمًاناسنإكنملعجيذلاهلإلااذهيمدق

نينحلابرعشيو،بارتغالارايديفبتاكلالملمتي)٣و٢(
حارو،ملأتةدوعلابهلمأباخنيحو.سدقملاتيبىلإ
اذاملو؟كنعينتيصقأاذامل:بئتكملاةجهلبهللالأسي
...؟يئادعأةقياضمنمًانيزحكلسأنأبتحمس

مالآنعةوبنرومزملااذهيفنإسناجيروأةمالعلالاق
شغلاناسنإو،دوهيلابعشيهةمحارلاريغةمألاف،حيسملا
ىلإريشي»ًانيزحىشمتأاذامل«لوقلاو.يطويرخسإلااذوهي
ًادجةنيزحيسفن«اهيفملسأيتلاةليللايفحيسملاةملك
.»توملاىتح

نأنمفعضأ،سيلبإسوفنلاودعفيخأاينزحتال
اذهسيئرنإ:دجملاهللاقدقف.عوسيبنمؤمنملاني
المشاغلاودعلاف.ءيشّيفهلسيلنكلويتأيملاعلا
.ًالثمظيغلاك،ءيشانيفهلناكاذإالإانقياضينأعيطتسي
الَوْمُكِظْيَغَىلَعُسْمَّـشلٱِبُرْغَتال«:لوسرلالاقدقف
ديرتله.)٢٧و٤:٢٦سسفأ(»ًاناَكَمَسيِلْبِإاوُطْعُت
كبلقىلإلسرينأعوسيلأسا؟نزحلااذهنمصالخلا
كليبسرينييذلا،ملاعلارونوهعوسينأل.هقحوهرون

يذلاقحلاوهو.همسالجأنمربلالبسىلإكيدهيو
.قحلاعنصتو،نباككلستف،رشلاةيدوبعنمكررحي

نمانصلخيو،انسوفننمنزحلاددبيانديسنإ،معن
النأدكأتو.شغلاناسنإنمو،ةمحارلاريغةمألابراجت
.عوسينودبصالخ

ءارورس،هللاسدقلبجىلإيعاسلاقاتشملااهيأ)٤(
هذهيفهللاو.هللاسداقمىلإكدوقيوهف.برلايدافلا
دوعلابهدمحتف.ًاحرفوةجهبكسفنألمي.نكاسملا
يف،هؤانبأهجاتحيامًاديجفرعيميكحبأكهللاو.راثيقلاو
،كسفنبئتكتنأيعادالكلذلو.مهتايحنمةلحرملك
.كلخاديفكبلقبرطضيوأ

برلاحبس!مينرتلابهنعربعُييذلا،حرفلالمجأام)٥(
ًادبأكتيبيفنينكاسلليبوط«،هتبحموهصالخىلعًاركاش
بحلاماغنأوه،دمحلاوحيبستلانأًانيقيو.»كنوحبسي
:برلااياصوةعاطبمتيكلذنأو.رهاطبلقنمةرداصلا
يِذَّـلٱَو،يِنُِّبُحييِذَّـلٱَوُهَفاَهُظَفَْحيَوَياَياَصَوُهَدْنِعيِذَّـلَا«
بسحبليجنإلا(»ِيتاَذُهَلُرِهْظُأَو،ُهُّبِحُأاَنَأَو،ِيبَأُهُِّبُحييِنُِّبُحي
.)١٤:٢١انحوي

دعبّ،يفنينئتاذاملو،ةينحنمتنأاذامل،يسفنايتنأو
ىلعيلكوتو،هللايجترا.كمالسوكحرفقيرطتفرعنأ
ثيح،هنكسمىلإكنايدهيف،هقحوهرونلسريوهف،هتمعن
.هيقتملكلصالخورونوهيذلا،برلاحبذم

ةمينرتلا

ِراَوْنَألٱَرَدْصَماَيًادِشْرُمِيلْنُكِّـبَراَي
لٱاَذاَيًادِجْنُميِفْعَضِلْرُظْنٱَو

ْ
جلٱىِنِغ

ْ
ْراَّـَب

ْكِتَْمحَرَماَمَأًاعِضاَخُتْيَتَأِّـينِإ
ْكِتَمْعِنِشْرَعْنِمًاعِماَسِيتْوَصِلْتُصْنٱَف
اَهيِناَمَأاَهيِفةَقِئاَتَكْيَلِإِيسْفَن
اَهيِواَسَمُحْمٱَفةَقثِاَوَكاَجَرِبَو
ِْرصاَنِيلَتْنَأْنُكيِِرصاَنَّـلَقِّـبَراَي
ْرِفاَغِيلَتْنَأْنُكيِرِئاَبَكْتَمُظَعَو
يفاَنَنْصِحاَي لُمَواَنِفْوَخِ

ْ
خلٱىَقَت

ْ
َط
ْ

ِب
يفاَنَفْعُضيِّـوَقُمَتْنَأ ملٱِ

ِبْعَّـصلٱِفِقْوَْ

ملَا
ألٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ

َ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيبراييلضقأ-َنوُعَبْر
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:ةالصلا
لجأل،انهلإوانكلمدونجلابرايركشلاودمحلاكل
،ةصلخملاةمعنلاهذه.عوسيحيسملابتراصيتلا،ةمعنلا
كركشنو.ملاعلايفيذلاروجفلااوركنينأسانلاملعتيتلا
يفكتبحمبكستنأكلأسن.ةفأرتملاةمعنلابانلماعتكنأل
يفةبغرلاودقحلاوةيهاركلاذبننيكلسدقلاحورلابانبولق
،ةيرحلايفانتبث.نارفغلابحوةعادولابلمجتنو،ماقتنالا
،ةيطخللدعبدبعتسناليكل،همدبانلحيسملااهارتشايتلا
.نيمآ.ركشلاكلو

:لاؤسلا
؟ةمقنللةبسنلابةيحيسملاتازيميهام-٢١

ةوقوأجلمهللا-َنوُعَبْرَألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

يفًانْوَع.ٌةَّـوُقَوٌأَجْلَماَنَلُهللاَا١ .ًاديِدَشَدِجُوِتاَقيِّـضلٱِ
ِتَبَلَقْنٱِوَلَو،ُضْرَألٱِتَحَزْحَزَتْوَلَوىَشْخَنالَكِلٰذِل٢
ُعَزْعَزَتَت.اَهُهاَيِمُشيَِجتَوُّجِعَت٣.ِراَحِبْلٱِبْلَقَىلِإُلاَبِْجلٱ
.ْهالِس.اَهِّـوُمُطِبُلاَبِْجلٱ

.ِّـِيلَعْلٱِنِكاَسَمَسِدْقَم،ِهللاٱَةَنيِدَمُحِّـرَفُتِهيِقاَوَسٌرَْهن٤
يفُهللاٱ٥ ِلاَبْقِإَدْنِعُهللاٱاَهُنيِعُي.َعَزْعَزَتَتْنَلَفاَهِطَسَوِ
ُهَتْوَصىَطْعَأ.ُكِلاَمَْملٱِتَعَزْعَزَت.ُمَمُألٱِتَّـجَع٦.ِحْبُّصلٱ
.َبوُقْعَيُهٰلِإاَنُأَجْلَم.اَنَعَمِدوُنُْجلٱُّبَر٧.ُضْرَألٱِتَباَذ
.ْهالِس

أجلملاوهبرلانأ،ديكأتبرومزملااذهمنرملالهتسي)١(
برلانوكينأوه،سفنلايفنانئمطالاعيشياممو.ذالملاو
ركذدرجمبهنأ،ليجلكيفنوسيدقلاربتخادقل.انلأجلم
.دئادشلاىلعرصتنتوسفنلاىوقتت،عوسيمسا

اهدشأنكلو،ةديدشناسنإلاىلععقتيتلاتاقيضلانإ
لجأنم.ريمضلاحرجتيتلا،ةيطخلايه،سفنللةرارم
رفاغوةاطخلايدافبولصملاعوسيىلإأجلننأبجي،اذه
يتلادئادشلالكيفنيعموةوقوانلأجلمقحبهنإ.مهمثإ
يذلاقيضلانوكي،ظهابنيدبناسنإلاطروتينيح.انباتنت
مامأاهلقثلءاضتينويدلالكنكلو.ًايساقوًاديدشهبلحي
ةحايسباتكيفناينبانحويهفصويذلا،ةيطخلانيد
.ليقثلالمحلابيحيسملا

يفةيطخلالقثنمنينألاىدصعمستنأتدرأاذإ
.حيسملاعوسيانبربيلصنمبرتقاف،هترارموهتوسق
بيلصلاىلعهدسجيفاناياطخلمحيذلاعمستكانه
.»!؟ينتكرتاذامل،يهلإ،يهلإ«ًالئاق،نئي

ىريل،عوسيبيلصىلإتفتليةيطخلابنيهتسملاتيلاي
.قحلاسودقللًانيهمًاتومتببساهنوكيفةيطخلاةعاظف
عمخرصيو،لعفامملجخيالنيهتسملاناكنإ،يردينمو
؟يطاخلاانأمهللاينمحرا:ًالئاقراشعلا

مكحذخأيوضرألالكنايديتأينأشهدنتكلعل
،شهدنتنألبقنكلو!ميثأئطاخلكنعةباينةنونيدلا
ذئدنعو.كبلقيفناميإلابلحينأيدافلااذهىلإبلطا
هتعفريتلاواهبكبحأيتلا،لقعلاةقئافلاهتبحمداعبأكردت
قلغأيذلا،سومانلاةنعلنمكيدتفيل.بيلصلاىلع
يكل،ةدحاوةوطخكنمرظتنيوهو.ةيطخلاتحتكيلع
،هيلإلبقتنأرظتني.نيسدقملاعمًاثاريمكيطعيوكرربي
.ًاصلخمهلبقتو

ةريثكءامسأوتافصهللاىلعْتقلطُأدقل)٣و٢(
هللاليئونامعراصةبحملابو»ةبحمهللا«يهانيلإاهبرقأنكلو
ولو،يهاودلانمثدحامهمىشخنالكلذل.انعم
.ضرألاتعزعزت

ةنيفسلايفًامئانعوسيناكاميفهنأيليجنإلاىتمانربخي
ىتح،رحبلايفميظعبارطضاثدحنوفدجيهذيمالتو
نيلئاقفوخلاخارصبهذيمالتهظقيأفةنيفسلاجاومألاتطغ
رحبلاوحايرلارهتناوماقمث...كلهناننإفانجنديساي«
حيرلارهتنايذلااذهنإفانتداعسلو.»ميظعءودهراصف
ىلإومايألالكمكعمانأاه«لاقيذلاهسفنوه،جاومألاو
.»وهانأاوفاختال«:لاقيذلاهسفنوهو.»رهدلاءاضقنا
ثكامانيدافوانهلإنأل،ضرألاةعزعزىشخنالكلذل
.انيف

،اهبرمننيحانعمدجويهنكلو،براجتلايشاليالهنإ
،نوتألارانئفطيملوهف.ةثالثلانايتفلاعمثدحامك
مهتدازلب،رانلامهمهتلتملف.هدوجوةكربمهاطعأهنكلو
.ًاتابثوةوقوًاناميإ

،انفواخمةلازإلةقيرطلانإ:يرنهىتمهللالجرلاق
نوعدينيذلاو.همامأاهعضنو،حيسملاىلإاهبيتأننأيه

ملَا
ألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

َ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةوقوأجلمهللا-َنوُعَبْر
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نأمهلقحي،ناميإبهيلإنوأجليو،صالخإبًاملعمحيسملا
.نوكلهيمهلعجينلهنأباودكأتي

يتلا،ةنيكسملاسفنللةحاركانهتسيلهنأينيقييفو
نأنملضفأ،فوخلاوةيطخلابروعشلاءبعتحتحزرت
براي:هللوقتوىباعتلاحيرم،يدافلاعوسيىلإبهذت
.كلهأيننإفينجن

ناطيشلاةمهمنأوًادجةيتاعرشلافصاوعنأحيحص
ةمهمنألهللاًاركشنكلو.ةداوهالباهريثينأهدونجو
ةملكباهرهتنيوهو،اهيلعطلستلاهلو.اهنكسينأعوسي
ىلإًازمرالإتثدحيتلاةزجعملاكلتامو.كرابملاهمفنم
ةحارلاءاطعإوهو،نامزلكيفهلعفييذلا،حيسملالعف
.اهلوحةايحلاتابارطضاتدتشاامهمةنمؤملاسفنلل

قلقلاريثتيهو،هجاومأةبرطضمرحببهيبشملاعلا)٤(
هيقاوس،رهننييدفملاتاعامجنكلو.سوفنلايففواخملاو
تابارطضالايناعيملاعلاامنيبهنأل.هللاةنيدمحرفت
نإ.مالسوحرفيفحيسملاعيطقشيعي،ةيمادلاتاروثلاو
قفدتتيتلا،سدقلاحورلاهايميه،ةضايفلاةيحلاهللاراهنأ
ْنِإ«عوسيلاقاذكه.هللانمنيدولوملانينمؤملاةايحيف
لَفٌدَحَأَشِطَع

ْ
َلاَقاَمَكِيبَنَمآْنَم.ْبَْرشَيَوَّـَيلِإْلِبْقُي

لٱ
ْ
َجتُباَتِك

ْ
طَبْنِميِر

ْ
ِحوُّرلٱِنَعاَذٰهَلاَقٍّيَحٍءاَمُراَْهنَأِهِن

ملٱَناَكيِذَّـلٱ
بسحبليجنإلا(»ُهوُلَبْقَيْنَأَنيِعِمْزُمِهِبَنوُنِمْؤُْ

ًالعفسدقلاحورلاراهنأتضافدقو.)٣٩-٧:٣٧انحوي
.نيسمخلاموي

مهسدقو،همدبمهرربو،هعيطقيلعلاىدفدقل)٥(
الكلذل.هتبحميفمهتبثو،مهيفثكاملاسودقلاهحورب
يفهللادوجويفةسينكلاةوقرسنإ.اوعزعزتينأ،نكمي
ىلعةيحورلابهاوملاعزودقو.اهئاضعأبولقيف،اهطسو
عمتجاامثيحو.لكلاىلعهنيعو،لكلاحصنيو،عيمجلا
.طسولايفنوكيكانهف،همسابةثالثوأنانثا

جعت،هئادفيفهللافرعتمليتلاممألانإ)٧و٦(
مواقتنأالو،ًاليوطتبثتنأعيطتستالاهنكلو.بخصتو
اهادتفايتلا،هللاةسينكامأ.ملاعلاىلعهعوقوبهللاحمسام
،اهيوقيهللانأل.قلقنودبثادحألاهذهلباقتف،همدب
وجرتوءيشلكىلعربصتيتلاةبحملااهيطعيواهدنسيو
.ءيشلكلمتحتو.ءيشلك

الوًاكالمالوًايبنسيل،مهدئاقنألنوتبثيهللاوراتخم
.هسفندونجلابروهلب،ةكئالمسيئر

ةمينرتلا

حلٱَليِقَثاَي
ْ
حلٱَكيِداَفَوْحَنْلِبْقَأِلْمِ

ْ
ْبيَِب

طٱَو
ْ
ْبيِلَّـصلٱَكاَّـيَذَدْنِعًالاَحَراَزْوَألٱِحَر
حلٱِبْنَجْنِمَلاَسٍدوُجَعوُبْنَيَىَرتَف

ْ
ْلََم

ملٱَتاَمَأْنَم
ملٱِبَتْوَْ

ْلَمَتْحٱاَّـنَعيِذَّـلٱِتْوَْ
لٱِعَمَسِا

ْ
اَجَّـرلٱِعوُطْقَمَّـلُكيِداَنُييِداَف

لِا
ْ
لٱَلاَنَتَواَيْحَتَفيِوْحَنْتِفَت

ْ
اَجَرَف

خلٱِلْجَأْنِمُتْئِجِّـينِإَفيِوْحَناوُلِبْقَأ
ْ

ْةاَُط
خلٱيِنَّـنِإ

ْ
حلٱُءاَماَنَأَويِواَمَّـسلٱُزُْب

ْ
ْةاََي

لٱيِعاَّـرلٱيِنَّـنِإْمُكْيَلَعيِريِناوُلِْمحِا
ْ
ْعيِدَو

حلٱاَنَأَفٍّوُدَعْنِماوُفاََختَال
ْ
ملٱُنْصِ

ْعيِنَْ

:ةالصلا
ءيشلك.كلامعأيهةميظعو.برايتنأكرابم

كدوجولجألسودقلاانهلإايكركشن.تعنصةمكحب
.انعكقحعنمتملوانلمهتمل،ةايحلاتابارطضاطسو،انعم
ءاجرلاوناميإلايفانتبثتكنأل،ميركلاكمساسدقنو
تاقيضلاوةبعصرومألاتناكامهمو.عزعزتنالف،ةبحملاو
لمك.ةيزعتلاكدنعدجنو،جرفلاكدنعدجناننإف،ةديدش
.نيمآ.كئيجممويىلإ،مويلكانتايحيفكلمع

:لاؤسلا
،ناسنإلاىلععقتيتلاتاقيضلادشأيهام-٢٢
؟اهنمصلختينأناسنإلاعيطتسيفيكو

ةمتت-َنوُعَبْرَألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا
يفًابَرِخَلَعَجَفْيَك،ِهللاٱَلاَمْعَأاوُرُظْنٱاوُّمُلَه٨ .ِضْرَألٱِ
ُعَطْقَيَوَسْوَقْلٱُِرسْكَي.ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإِبوُرُْحلٱُنِّـكَسُم٩
اَنَأِّـينَأاوُمَلْعٱَواوُّفُك١٠.ِراَّـنلٱِباَهُقِرُْحيِتاَبَكْرَْملٱ.َحْمُّرلٱ
يفَىلاَعَتَأ.ِمَمُألٱَْنيَبَىلاَعَتَأ.ُهللاٱ ِدوُنُْجلٱُّبَر١١.ِضْرَألٱِ
.ْهالِس.َبوُقْعَيُهٰلِإاَنُأَجْلَم.اَنَعَم

يفعمجتتيتلابحسلاوةفصاقلادوعرلاتوصنإ)٨(
ةعساوتاكرباهنعمجنييلاتلابورطملابرذنت،ءاضفلا
تاريخيطعتوعورزلاتبنتفاهمالتأيورتذإضرألل
ىهانتدق:ًاهبنمنريهتسينكيفبرلاتوصاذكه.ةريثك
ةحلسأاوسبلاوةملظلالامعأاوعلخاف،راهنلابرتقاوليللا

ملَا
ألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

َ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-َنوُعَبْر
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ةيمور(متنمآنيحناكاممبرقأنآلامكصالخنإف،رونلا
١٣:١٢(.

صالخاوضفرنيذلا،دوهيللةبسنلاباذكهرمألانكيمل
مهخبونأدعب،هللابضغاوقحتساف،عوسيحيسملايفهللا
ترفُويذلا،مركلالثممهلمدقو،مهيلعهئاضقبمهرذنأو
ماركلارظتناذإفكلذعمو.ومنلاوبصخلابابسألكهل
نأررقف.ًايدرًابنععنص،ًاديجًابنعهمركعنصينأيهلإلا
مدهينأو،يعرللريصيف،هتيامحنعلدعييأ،هجايسعزني
كوشهيفعلطينأثبليالو.سودللريصيفهناردج
بعشلانأل.هيلعرطميالنأ،ميغلايصويو.كسحو
.)٧-٥:١ءايعشإ(مههلإىلإاوأطخأ

.رشبللهعنصيمل،ةمعنلاطئاسونمًائيشهللاكرتيمل
دسجتلايفلمأتيو،ءادفلاخيراتيفهرظننعمينمو
،سدقلاحورلاباكسناو،دجملابعوسيدوعصو،بلصلاو
،هللاةبحمو،هدئاوفوسدقملاباتكلاو،اهتمدخوةسينكلاو
:لوقينأدبال،نيقحتسملاريغىلإهناسحإو،هتانألوطو
.رشبللهللاهعنصيمل،ريخلانمءيشدجويال

يتلاتازايتمالاو،انيلعاهغبسييتلاهللاتاريخنإ
نوكتنأبجيمركلارامثأنأل.انتيلوؤسمديزت،اهايإانحنم
بدؤيبرلانأانيدلًامولعمنكيلو.ماركلاباعتأردقىلع
موييفبرلااوكرتنيذلابلطيو.مهحالصإةيغب،هبعش
حيحص.تاقيضلاموييفهيلإنوعجريونوهبتني،تاريخلا
نيذللًادحنيعهنكلو.هتمحردبألاىلإوحلاصبرلانأ
ريخلالمعدصقنملنإ.رخآريبعتبو.هتمحرنوضفري
يفةيطخلاوداسفلاعرزيلةصرفريرشلاطعن،هيفدهتجنو
.انبولق

تهتناامًاريثكبرلادضتماقيتلابورحلانإ)٩(
ًايحيسميسوسرطلالواشراصفيكرظنا.ءادعألاناميإب
لكنوحيسملاةسينكدهطضانأدعب،ليجنإلابًازراكو
نمةباحسبلفاحةسينكلاخيراتو.نيسيدقلااهئاضعأب
نأاممهنكلو،حيسملابيلصءادعأاوناكنيذلادوهشلا
مهنمنوريثكو.هلاودجسىتحصالخلابرهيفاوفرع
.هليبسيفاودهشتسا

يتلا،مهتابيترتوبرلاءادعأططخزمريهيسقلا
سيلباماهسنموهوموجهلاحالسوهحمرلاو.هللااهددبي
.ناميإلاسرتاهئازإيفنينمؤملاهللاىطعأيتلا،ةبهتلملا

هللاو،اهفلخنومتحييتلارارشألابيذاكأيه،تابكرملاو
.اهبنوحلستينيذلالكعم،اهددبي

يفاوُوَّـقَت«:لب،ةحلسألاهذهنميخأايفختال ِّـبَّـرلٱِ
يفَو لٱ.ِهِتَوُّقِةَّـدِشِ

ْ
لٱِهللاٱَحالِساوُسَب

ْ
ْنَأاوُرِدْقَتْيَكِلَلِماَك

ٍمَدَعَمْتَسْيَلاَنَتَعَراَصُمَّـنِإَف.َسيِلْبِإِدِياَكَمَّـدِضاوُتُبْثَت
لٱِةالُوَعَم،ِنيِطالَّـسلٱَعَم،ِءاَسَؤُّرلٱَعَمْلَبٍ،ْمَحلَو

ْ
َىلَعِ،َملاَع

لُظ
ْ

يفِةَّـيِحوُّرلٱِّـَّـرشلٱِداَنْجَأَعَم،ِرْهَّـدلٱاَذٰهِةَم .ِتاَّـيِواَمَّـسلٱِ
لٱِهللاٱَحالِساوُلِْمحٱَكِلٰذِلْجَأْنِم

ْ
ْنَأاوُرِدْقَتْيَكِلَلِماَك

يفاوُمِواَقُت لٱِ
ْ
حلٱِبْمُكَءاَقْحَأَنيِقِطْنَُمماوُتُبْثٱ...ِريِّـِّـرشلٱِمْوَي

ْ
،ِّـَق

لٱَعْرِدَنيِسِبالَو
ْ
ِليِجْنِإِداَدْعِتْسٱِبْمُكَلُجْرَأَنيِذاَحَو،ِّـِرب

لٱَقْوَفَنيِلِماَح.ِمالَّـسلٱ
ْ
َنوُرِدْقَتِهِبيِذَّـلٱ،ِناَميِإلٱَسْرُتِّـلُك

طُتْنَأ
ْ
ملٱِريِّـِّـرشلٱِماَهِسَعيَِمجاوُئِف

لُْ
ْ
خلٱَةَذوُخاوُذُخَوِةَبِهَت

ْ
،ِصَال

.)١٧-٦:١٠سسفأ(»ِهللاٱُةَمِلَكَوُهيِذَّـلٱِحوُّرلٱَفْيَسَو

ىلعلاكتالانعاوفك،ريرشلاملاعلاةبحمنعاوفك)١٠(
،دبألانكاس،عفترملابرلاعارذىلعاولكتاو،مكتاوذ
هنأ،عضاوتملاعمنكسينأهرسييذلا،همساسودقلا
ممألافرعتولابجلاعزعزتتنأدعب،هضرأيفىلاعتيس
.ممألاءلملخديامدنعيأ.هقيرط

عيشتيتلاةرابعلاًارركمرومزملابتاكلامتخي)١١(
انذالموانأجلموهو،انعمدونجلابر«سفنلايفنانئمطالا
.»تاقيضلايفاننيعموانلرصانوهو

ةمينرتلا

هللاَا
لَمَُّـ

ْ
لٱَىلَعٌةَّـوُقَواَنَلٌأَج

ْ
ْماَوَّـد

يفٌفِقاَوٌديِدَشٌنْوَع ْمَالَسَوٌنْصِحِقيِّـضلٱِ
لَزَتْوَلَوىَشْخَنَالَكاَذِل

ْ
جلٱاَنِبْتَلَز

ْ
ْتَبَلَقْنٱِيضاَرَألٱَوُلاَبِ

لِل
ْ
ْماَدِّـصلٱِلْوَهْنِمِرْحَب
هللاَا
يفَُّـ لَتَالَفِسْدُقْلٱِةَنيِدَمِ

ْ
ْرََرضىَق

ْرَطَخْوَأًاديِدَشًانْوَعَالَوًاعُزْعَزَتَالَو
لٱُّبَراَمَّـسلٱيِراَباَهُنيِعُي

ْ
َهلِإَْرشَب

ُ
لٱاَن
ْ
لٱاَهيِطْعُيُسوُدُق

ْ
ْرَفَظ

يف لٱِلاَبْقِإِتْقَوِ
ْ

ْرَحَّـس
هللاَا
لٱىَمْسَألٱِهِشْرَعْنِمُهَتْوَصىَطْعَأَُّـ

ْ
َميِظَع

لٱِّـسُألٱَىلَعْتُبْثَتَْملَوُضْرَألٱِتَباَذَف
ْ
ْميِدَق

جلٱُّبَر
ْ
ملٱِدوُُن

يفاَنَعَمُثاَغَتْسُْ لَمْلَبِناَمْزَألٱِرِئاَسِ
ْ

اَنُأَج
َهلِإ
ُ
حلٱاَن

ْ
لٱَُّي
ْ
ْميِحَّـر

لٱاَُّهيَأاَي
ْ
لٱاَذاَماوُرُظْنٱُساَّـن

ْ
ُلَعْفَيُريِدَق

حلٱَوًاراَفِقَضْرَألٱَلَعَجْدَق
ْ
ُلِطْبُيَبوُُر

لٱَو
ْ
لٱَوَْرسَكْدَقَسوَق

ْ
حلٱِتاَبَكْرَمَوْعَطَقْدَقَحْمُّر

ْ
ْعَفَدِراَّـنلِلِبَْر

ملَا
ألٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

َ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-َنوُعَبْر
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لٱَكاَذ
ْ
ْلَزَألٱُّيِوَق

هللاٱاَنَأِّـينَأاوُمَلْعٱَواوُّفُكُلوُقَي
لٱَُّـ

ْ
ْريِدَق

ملٱَْنيَبٌعِفَتْرُم
ريِغَصَوٍريِبَكَىلَعَالَْ

ْ
جلٱُّبَر

ْ
حلٱِدوُُن

ْ
لَماَنَلاَنيِراَبَُّق

ْ
ملٱَلْوُطاَنُأَج

اَنَنْصُحْلَبىَدَْ
َهلِإ
ُ
لٱاَن
ْ
ملٱُّبَّـر

ْريِجُْ

:ةالصلا
انتوقتنأ.انصالخهلإبرايكلعفرن،ًاركشوًادمح
كتيامحلجألصاخعونبكركشنو.تاقيضلايفانذالمو
،بدأتننأكتبحمتحمساذإو،ملاعلااذهرورشنمانل
،ملاعلاسيسأتلبقانتببحأتنأ.توملاىلإانملستالكنأف
.كدجملنيرمثمنوكنىتح.انريخلءيشلكتددعأو
كيفاوفرعييكل،ةيلخادلاسانلارئاصبحتفتنأرداق
صالخلااذهلبقتنأبولقلاىلعددشولماكلاصالخلا
.نيمآ.كنيمينم

:لاؤسلا
؟رشبللهللااهدعأيتلاةمعنلالئاسويهام-٢٣

دمحلاحئابذ-َنوُسْمَْخلٱُروُمْزَْملَا

يفيِنُعْدٱَو١٥،َكَروُذُنَّـِيلَعْلٱِفْوَأَو،ًادَْمحِِهللاْحَبْذِا١٤ ِ
.ِينَدِّـجَمُتَفَكْذِقْنُأِقيِّـضلٱِمْوَي

لوقيو.فاسأمسالمحتيتلاريمازملادحااذه
،نيمنرملاةمئأدحأهنوكىلعةوالعفاسأنإنورسفملا
،ًارومزمرشعانثاريمازملارفسيفو.ًازاتممًايحورًارعاشناك
،ةصاخةفصبريمازملاهذهتزيمتدقلو.همسالمحتاهلك
.بعشللًايضاقملكتيهللاروصتاهنإ

برشيالو،ناريثلامحللكأيالهللانأيهيدبلانم)١٤(
،اهمدقينأنمؤملاىلإبولطملاحئابذلاامنإو.سويتلامد
هذهىلوأو.ةريثكلاهتاناسحإلجأل،هللاركشحئابذيه
ةلئاقلاةيلوسرلاةيصوللًاقفونمؤملادسجيهحئابذلا
طَأَف«
ْ
ْمُكَداَسْجَأاوُمِّـدَقُتْنَأِهللاٱِةَفْأَرِبُةَوْخِإلٱاَُّهيَأْمُكْيَلِإُبُل

لٱُمُكَتَداَبِع،ِهللاٱَدْنِعًةَّـيِضْرَمًةَسَّـدَقُمًةَّـيَحًةَحيِبَذ
ْ
الَو.َةَّـيِلْقَع

ِديِدْجَتِبْمُكِلْكَشْنَعاُوَّـريَغَتْلَب،َرْهَّـدلٱاَذٰهاوُلِكاَشُت
ِحلاَّـصلٱِهللاٱُةَداَرِإَيِهاَماُوِربَتْخَتِل،ْمُكِناَهْذَأ

َ
ملٱُة
لٱُةَّـيِضْرَْ

ْ
»ُةَلِماَك

.)٢و١٢:١ةيمور)

هللاومدقينأةيوسوملاةعيرشلامايأيفةداعلاترج
،نييحيسملاسلوبلأسف.لكيهلايفحئابذةرهاطلامئاهبلا
نأنلعأهنكل،ميدقلادهعلالهأكحئابذلاهللاومدقينأ
.ةيحورفنييحيسملاحئابذامأ،ةيدامتناكءامدقلاحئابذ
يهنييحيسملاةمدقتو.مئاهبلانمتناكءامدقلاةمدقت
.هللابلقلةحرفمةراسةيرايتخاحئابذيهو،مهداسجأ

لمشتالةمدقتلافالإوهلكناسنإلاانهدسجلاىنعمو
ْمُتِيُرتْشٱِدَقْمُكَّـنَأل«نييثنروكللهلوقاذهلثمو.لقعلا
يفَهللاٱاوُدِّـجَمَف.ٍنَمَثِب يفَوْمُكِداَسْجَأِ َيِهيِتَّـلٱُمُكِحاَوْرَأِ
،دسجلاركذلوسرلالعلو.)٦:٢٠ىلوألاسوثنروك(»ِِهللا
الو،حيسملاةمدخلهسفنهفْقَونمؤملااهبرهظُييتلاةلآلاهنأل
نوكتنألوسرلاطرتشادقو.اهبالإرهظينأعيطتسي
:ةحيبذلا

ىلعبجيناكيتلاتامدقتلانعاهلزييمت-ةيح.١
دقو.لتقتنأبجيناكهذهف،اهومدقينأءامدقلا
حبذمىلعهللالمحكحيسملاتومنأل،هذهتيغلُأ
ةرافكةيناويحلاحئابذلاميدقتدبألاىلإلازأبيلصلا
ركشلاحئابذالإ،ديدجلادهعلايفبلطُيالف.ةيطخلل
.)١٦و١٣:١٥نييناربعلاىلإةلاسرلا(دمحلاو

مئاهبلانوكتنأ،ىسومسومانيفطرش-ةسدقم.٢
طرشكلذك.بيعالبةرهاطلكيهلايفمدقُتيتلا
لوقليلدب،ةسدقمهتمدقتنوكتنأيحيسملاىلع
لِلٍمْثِإِتالآْمُكَءاَضْعَأاوُمِّـدَقُتالَو«لوسرلا

ْ
ْلَب،ِةَّـيِطَخ

ِتالآْمُكَءاَضْعَأَوِتاَوْمَألٱَنِمٍءاَيْحَأَكِِهللاْمُكِتاَوَذاوُمِّـدَق
.)٦:١٣ةيمور(»ِِهللاٍّرِب
امميهف،ةيحورةمدقتلاكلتنأل-هللادنعةيضرم.٣

ُهَلَنوُدُجْسَيَنيِذَّـلٱَو.ٌحوُرُهللاَا«:هلوقليلدبهللارسي
حلٱَوِحوُّرلاِبَف

ْ
بسحبليجنإلا(»اوُدُجْسَيْنَأيِغَبْنَيِّـَق

اهنومدقينينمؤملانأ،ةيضرماهلعجياممو)٤:٢٣انحوي
نوكينأحرفلاعيضاومنمو.حيسملاعوسيمساب
.هيضريوهللاهمدقيناردقيءيشناسنإلل

نمهقفاريامبزيمتييذلا،يلمعلاركشلاةحيبذكانهو
ىلإةلاسرلا(هللابلقاهبرسييتلاعيزوتلاوريخلالعفحئابذ
لٱُمَحْرَيْنَم«١٩:١٧لاثمأيفأرقنو)١٣:١٦نييناربعلا

ْ
َريِقَف

نلعينأًاقحليمجلهنأو»ِهيِزاَُجيِهِفوُرْعَمْنَعَوَّـبَّـرلٱُضِرْقُي
نحتميلءارقفلادوجوبحمسدقو.ريقفللًاريصنهسفنهللا
،فوهلملاةثاغإلهنولعفياملبقتيوهو.ءايرثألابولقاهب
هومتلعفمكنأامب«حيسملالوقليلدب،هبهنولعفيمهنأكو
.»متلعفيبفرغاصألاءالؤهيتوخإدحأب

ملَا
خلٱُروُمْزَْ

ْ
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيدمحلاحئابذ-َنوُسَْم
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ةبحمل،ءاطعلاباهتاذنعربعتيتلاةبحملانأ،قحلاب
يفأرقناذكه،ةيحورتاكربرمثياهءاطعنأدبالو.ةيمان
ِجلُعَرْزَيْنَم«ةيلوسرلاةملكلا

َ
جلٱَنِمَفِهِدَس

ْ
ُدُصَْحيِدََس

الَف.ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحُدُصَْحيِحوُّرلٱَنِمَفِحوُّرلِلُعَرْزَيْنَمَو،ًاداَسَف
يفْلَشْفَن خلٱِلَمَعِ

ْ
نَألَِْري

يفُدُصْحَنَساَنَّـ »ُّلِكَنالاَّـنُكْنِإِهِتْقَوِ
.)٩-٦:٨ةيطالغ(

ىفعيال،تاقيضلاهذهو.تاقيضلابةءولممةايحلا)١٥(
عنميالوانلمهيالحيسملانأبدعولانكلو.اهنمدحأ
لعجيسلب،عيطتسنامقوفبرجنانعديالو،انعهتنوعم
نأركذنلو)١٠:١٣ىلوألاسوثنروك(ذفنملاًاضيأةبرجتلاعم
لقثرثكأفرثكأانلئشنتلمتحملاناميإلاعمتاقيضلاهذه
.دجم

،قيدصلافسويهيفعقودقو.رشمويوه،قيضلاموينإ
طقسبرلاعديملذإو،دوادهيفعقوو.هذقنأفبرلااعدف
نأالولكلهيداكو،سرطبهيفعقوو.ةرارملاقاذوهيف
وهعوسينإ.هناميإنفيملف،هلجأنمىلصعوسي
.قيضلاموييفانصالخةوقهبيلصو.انتلاسر

حيسملابف،تاقيضلانمفختالو،يخأايعوسيعدا
ءاجرلاوءاجرةيكزتلاو،ةيكزتربصلاوًاربصقيضلاكلئشني
حورلابكبلقيفهللاةبحمبكسيحيسملانأل.يزخيال
.ءادفلامويلهبتمتُخيذلاسدقلا

ةمينرتلا

اَرْمَألٱَكُتْمَّـلَساَرْهَّـدلٱَكَلِّـينِإ
ملٱِّـيبَر

ْنيِعُْ
لَق
ْ
يفاَمَويِب َّـيِداَفِليِدَهُأَّـِ
ملٱيِنْكُرَّـيِعاَرَّـيِماَح

ْنيِتَْ
لِليِدْنِعاَمُتْصَّـصَخ

ْ
ملٱِذِقْنُم

يِدْبُْ
لٱيِتْقَو

ْ
ْنيِمَّـث

حلٱَمَدىَرْجَأ
ْ

لٱَبَيَالْوَمِّـُب
ْ

لَّـص
ْ

ِب
لٱَكاَذِبْنَجْنِمَلاَسْذُم

ْ
ْنيِعَّـط

يِنيِطْعُيَوِّـيبَريِنيِيُْحيِحوُّرلٱِب
ملٱيِْرصَن

ْنيِبُْ
يف لُمِبَّـالَحيِتَجْهُمِ

ْ
َىلْوَأِهِك

لٱُهَليِطْعُأ
ْ
ْنيِمَألٱِّـيبَرَّـالُك

هبوُكْزَيُفْقُوُهَلِيسْفَن لٱاَِ
ْ
ُفْرُع

يف ْنيِحِّـلُكِ

لٱاَُّهيَأاَي
ْ
يِداَشْرِإِبْنُنْمُأيِداَف

حلٱيِحَْرصيِداَزِيتَّـوُقْنُك
ْ

ْنيَِص

:ةالصلا
ةردقلاودجملاكلو،برلاديسلااهيأ،كمساكرابم
.مالسوةمعنوريخلكردصمو،حلاصهلإتنأناطلسلاو
.ةريفولاكتاكربلجأل،ماودلاىلعكدمحنوكركشنمهللا
انتبث.اهبانتكرابيتلا،ةمعنلابصالخلاةكربلجألكركشن
كراب.انلجأنمهتومبحيسملاانلاهارتشايتلا،ةسادقلايف
.نيمآ.انعوبريفكمالسرشناو،ةايحلاةكرببانناطوأ

:لاؤسلا
؟ديدجلادهعلاوميدقلادهعلاحئابذنيبقرفلاام-٢٤

حوصنلاةبوتلا-َنوُسْمَْخلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

َكِتَفْأَرِةَرْثَكَبَسَح.َكَِتْمحَرَبَسَحُهللاَااَييِْنَمحْرِا١
يِتَّـيِطَخْنِمَويِْمثِإْنِمًاريِثَكيِنْلِسْغٱ٢.َّـِيصاَعَمُحْمٱ
.ًامِئاَديِماَمَأيِتَّـيِطَخَوَّـِيصاَعَمِبٌفِراَعِّـينَأل٣.ِينْرِّـهَط
ْيَكِل،ُتْعَنَصَكْيَنْيَعَماَّـدُقَّـَّـرشلٱَوُتْأَطْخَأَكَدْحَوَكْيَلِإ٤
يفَرَّـَربَتَت يفَوُكْزَتَوَكِلاَوْقَأِ ُتْرِّـوُصِمْثِإلٱِباَذَنَئَه٥.َكِئاَضَقِ
.يِّـمُأِيبْتَلِبَحِةَّـيِطَْخلاِبَو

يفِّـقَْحلٱِبَتِْرُرسْدَقاَه٦ يِنُفِّـرَعُتِةَرِيَّـرسلٱيِفَف،ِنِطاَبْلٱِ
َنِمَرَثْكَأَّـضَيْبَأَفيِنْلِسْغٱ.َرُهْطَأَفاَفوُّزلٱِبِينْرِّـهَط٧.ًةَمْكِح
.ِجْلَّـثلٱ

عمةيطخلاباكترادعبرومزملااذهبتكدوادنإليق
اذهنأيفكشنمسيلو.يثحلاايروأةأرما،عبشثب
نمو.نارفغلاسامتلاوةبوتلاتاولصقمعأنمرومزملا
نعةبيرغةيطخلانأانلرهظت،هتايآنأرومزملااذهتازيم
هبواجتوناسنإلالبنبىنغتتتايآلاهذهًاضيأو.ناسنإلا
،رومزملااذهةيمهألًارظنو.بلقلاةراهطبوجوبهللاركفعم
عبسهولتتسئانكلاضعبتحارةبوتللسفنلادادعإيف
.موصلالصفيفمويلكيفتارم

هنأعمو،هللانمةمحرلابلطبرومزملادوادلهتسي)١(
هيصاعمنارفغلأسهنأالإ،ةدحاوةيطخددصيفناك
كرابملاحورلاو.سدقلاحورلابينأتتحتعقوهنأل.اهلك
هللاايينمحرا«ًالئاقهللاىلإخرصف،ةفلاسلاهاياطخبهركذ
ايمرإةالصنمءيشهردصايانحيفناك.»كتمحربسح

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيحوصنلاةبوتلا-َنوُسَْم
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يِعوُجُرَدْعَبِّـينَأل...َبوُتَأَفيِنْبِوَّـت«:لاقنيحيبنلا
لِجَخَو...ُتْمِدَن

ْ
لََمحْدَقِّـينَألُت

ْ
:٣١ايمرا(»َياَبِصَراَعُت

يذلا،راشعلاعّرضتنمءيشهماحرتسايفناكو.)١٩و١٨
وحنهينيععفرينأأشيملو،لكيهلاسدقنعًاديعبفقو
.»ئطاخلاانأمهللاينمحرا«ًالئاق،هردصعرقلب.ءامسلا
يفبهذينأ.هللامامأ،بئاتلابلقلافرصتوهاذه
لاقنيح،سرطبناعمسهيلإبهذاممدعبأىلإ،هتالص
ليجنإلا(»ٌئِطاَخٌلُجَرِّـينَأل،ُّبَراَييِتَنيِفَسْنِمْجُرْخٱ«
.)٥:٨:اقولبسحب

دحاوءيشيفزكرتتهتبوتيفرسكنملابلقلاةالصنإ
لكيفسانللمسُر،ينمحراهلوقيفو.هللاةمحربلطوه
نادأدقل.هللاىلإعوجرللةديحولاقيرطلارصعوليج
.هسدقوهرربوهمحر،رابلاهللاو.هللارربف،هسفن

دقنكيمل،ملاعلاةيطخعفرييذلاهللالمحمدنأعمو
نمدعبقُشدقنكيمللكيهلاباجحنأعمو،دعبكفُس
نأبجاولاقيرطلانيمنرملامامإفرعدقف،لفسأىلإىلعأ
.نارفغلابلاطبئاتلااهكلسي

هللاةرضحيفهبقيلتيتلاةفقولافقوهنألرربتدقل
ناسنإلاةداعسلو.ناسنإلكبقيلتةفقولاهذهو.سودقلا
لاقدقو.هللابلاطلكلحوتفمةمعنلاشرعنأ،بئاتلا
يفٌحَرَفُنوُكَياَذَكٰهُهَّـنَأ«حيسملا ٍدِحاَوٍئِطاَخِبِءاَمَّـسلٱِ
»ٍةَبْوَتَىلِإَنوُجاَتَْحيالًاّراَبَنيِعْسِتَوٍةَعْسِتْنِمَرَثْكَأُبوُتَي
.)١٥:٧اقولبسحبليجنإلا(

هللالأس،اهبكترايتلا،ةيطخلاةساجنبمنرملارعشنيح)٢(
يفكشنمسيلو.هتيطخنمهرهطيوهمثإنمهلسغينأ
ىَّـسَيَنْبَدُواَدُتْدَجَو«هلوقليلدب،هتبلطلباجتساهللانأ
لَقَبَسَحًالُجَر

ْ
لامعأ(»يِتَئيِشَمَّـلُكُعَنْصَيَسيِذَّـلٱ،يِب

١٣:٢٢(.

ميلشروأيفحتفييذلا،عوبنيلانعايركزيفأرقن
ًالعفرجفتعوبنيلااذهو.)١٣:١ايركز(ةساجنلاوةيطخلل
لكاياطخلسغييكل،بيلصلاىلعنمهللاةنيدمجراخ
ةقيقحلاهذهيليجنإلاانحوينلعأدقو.يدافلابنمؤينم
اَناَياَطَخْنِماَنَلَّـسَغْدَقَو،اَنَّـبَحَأيِذَّـلٱ«لاقذإ،لايجألل
ملٱُهَل،ِهيِبَأِِهللاًةَنَهَكَوًاكوُلُماَنَلَعَجَو،ِهِمَدِب

لُّسلٱَوُدْجَْ
ْ

َىلِإُناَط
.)٦و١:٥ايؤر(»َنيِمآ.َنيِدِبآلٱِدَبَأ

لبقينملكذإ.انررحًاضيأينعتانلسغةملكنإ
ًانمثهتايحعفدنأدعب،ةيرحلايفحيسملاهقلطيحيسملاءادف
ةيدافلاحيسملاةبحمتناكنإهنأل!هبتننلنكلو.ةيرحلاهذهل
حيسملاهررحيذلانأىنعمب.رركتيالبيلصلاف،ةرمتسم
.ةيطخلاةيدوبعبىرخأةرمكبترينأهلزوجيال

ظقيأيذلا،لجرلاكلذبئاتلادواديفىرن)٤-٣(
لب،لاحءوسنمهيفوهامركذفهسيساحأبرلاحور
نانئمطالاعزتنايذلارمألا.هينيعمامأةلثامهتيطخدجو
.هبلقنممالسلاىشالو،هتايحقفأنمةحارلاو

َّـنَأل«لاقنيحءايعشإبهفارتعاةالصبىقتلادقل
اَنَيِصاَعَمَّـنَأل،اَنْيَلَعُدَهْشَتاَناَياَطَخَو،َكَماَمَأْتَرُثَكاَنَيِصاَعَم
ْنِماَنْدِحَو،ِّـبَّـرلٱَىلَعاَنْبِذَكَواَنْيَّـدَعَت.اَهُفِرْعَناَنَماَثآَواَنَعَم
لُّظلٱِباَنْمَّـلَكَت.اَنَِهلِإِءاَرَو

ْ
ملٱَوِم

لِبَح.ِةَيِصْعَْ
ْ
َهلَواَن

َ
َنِماَنْج

لٱ
ْ
لَق
ْ

لٱِمالَكِبِب
ْ
نمملعنو.)١٣-٥٩:١٢ءايعشإ(»ِبِذَك

تاجردلوأوهةيطخلابروعشلانأةسدقملاصوصنلا
نارفغبلباقييذلا،اياطخلابفارتعالاكلذيليورافغتسالا
َوُهَفاَناَياَطَخِباَنَْفَرتْعٱِنِإ«انحويلوسرلالوقليلدب.هللا
»ٍمْثِإِّـلُكْنِماَنَرِّـهَطُيَواَناَياَطَخاَنَلَرِفْغَيىَّـتَح،ٌلِداَعَوٌنيِمَأ
.)١:٩ىلوألاانحوي(

.ناسنإلكيعويفهراكنإنكمياللماعةيطخلانإ
وأةلاهجوأةقامحدرجمتسيلو،ًارباعًافرصتتسيليهو
درمتوهللادضنايصعو،داسفةلاحيهامنإو.مدقةلز
رشو.ناسنإللهللاهمسريذلاقيرطلانعفارحناو،هيلع
هللالوقليلدب.ههلإوناسنإلانيبلصفتاهنأةيطخلارارضأ
َْتَرتَسْمُكاَياَطَخَو،ْمُكَِهلِإَْنيَبَوْمُكَنْيَبًةَلِصاَفْتَراَصْمُكُماَثآ«
.)٥٩:٢ءايعشا(»َعَمْسَيالىَّـتَحْمُكْنَعُهَهْجَو

،ًائراطًارمأنكتملهتيطخنأبئاتلاانلفشكيو)٥(
،هسفنرربيهنأينعيالاذهو،هلصأىلإدوعتةميدقيهلب
.ًاذإيلعبنذالفثورومءيشةيطخلانإلوقينأك
نأىلإراظنألاهجوينأدارأامنإو،حيحصلاوهسكعلا
يفىرنو.ةدسافلاهتعيبطىلإدوعتناسنإلايفةيطخلا
وأ،ةيطخلالوحتايرظنلاكبحينأأشيملمنرملانأهتارابع
.اهتقيقحبفرتعاهنكلو.اهببسبهلاحىلعءاثرلايفىدامتي
انايإًاضاح،اناياطخىلإانراظنأهجوي،اهقمعىلإهلغوتيفو
نارفغلاوةمحرلابلطوةبوتلاوفارتعالابهوذحوذحننأ
.هللانم

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيحوصنلاةبوتلا-َنوُسَْم
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حرفمربخببتاكلاانيلعجرخيهتبوتميمصنمو)٦(
.قحلابءولممناسنإلانطابنوكينأيفرسيهللانأهدافم
ثيحب،بلقلايفًاخسارناكاموهيقيقحلانيدلانأل
رهاط،ريمضلايقن،دولاقداصاياونلافيرشناسنإلانوكي
.ةمكحلابلمجتننأديريهللانأانلفشكًاضياو.ركفلا
ِ،قيِقْدَّـتلٱِبَنوُكُلْسَتَفْيَكاوُرُظْنٱَف«ةيلوسرلاةيصولاهذهانلو
لٱَنيِدَتْفُم،َءاَمَكُحَكْلَبَءالَهُجَكال

ْ
»ٌةَريِّـِرشَماَّـيَألٱَّـنَألَتْقَو

.)٥:١٥سسفأ(

ريهطتللميدقلادهعلايفلمعتسيناكتابنافوزلا)٧(
اذهيفامكةيطخلانمو)٦-١٤:٤نييوال(صربلانم
:١٢جورخ(مدلاشرلةطساولمعتساهنأامك.رومزملا
،رشبلاةداعسلو.بنذلانمريهطتللانهدوادةبلطف)٢٢
بلقلابهللابلطي،بئاتلكلحوتفمةمعنلابابنإف
ْتَناَكْنِإ.ُّبَّـرلٱُلوُقَي،ْجَجاَحَتَنَّـمُلَه«أرقناذكه.رسكنملا
لٱَكْمُكاَياَطَخ

ْ
لَّـثلٱَكُّضَيْبَتِزِمْرِق

ْ
ِّـيِدوُّدلٱَكَءاَرَْمحْتَناَكْنِإ.ِج

.)١:١٨ءايعشإ(»ِفوُّصلٱَكُريِصَت

،ًايضاقهبشيحيسملايفهللاافيخأايةمعنلابابقرطا
ذخأو.بنذملابناجبسلجو،ءاضقلايسركنعلزن
ىلعهضرحيو،هتيطخةعاظفهلنيبيو،فطللابهملكي
لعفىلإدوعيالنأطرش،ماتلانارفغلابهدعيو.ةبوتلا
لوطوضرعهلهتبحمكهنإ!هللانارفغمظعأامف.رشلا
هنأل،قمعهلو.اياطخلالكوةاطخلاعيمجلمشيثيحب
لخديهنألولعهلو.ةيرسلااياطخلاوبلقلاراكفاىلإلصي
لهأاوعدنيذلا،نيسيدقلاراربألاةعامجيفسجنلايطاخلا
ةايحلاوماركإلاوةداعسلاودجملاًاريخألانيو.هللاتيب
نكلو،اهلمعلامعأيفربلسيل.ءامسلايفةيدبألا
حيسملايفهدعولبقوهلوققدصهنألةمحرلاىضتقمب
.ءادفلاةحيبذبنمآو.هعاطأو

ةمينرتلا

يِنَْمحْرٱيِقِلاَخاَيْكِتَْمحَرِميِظَعَلْثِم
خلٱُحْمٱْكِتَفْأَرِطْرَفَلْثِمَو

ْ
يِّـنَعاََط

ِبْنَّـذلٱَنِمِيسْفَنيِدِّـيَسًاريِثَكْلِسْغِإ
لَقًارِّـهَطُميِدَيِبْذُخاَذَكَهَو

ْ
يِب

مثِإِبِّـينِإ
ْ
اَرْهَجٌِفَرتْعُمٌفِراَعيِ
اَرْهَّـدلٱُهُرُظْنَأٌفِقاَويِماَمَأَوْهَو
لٱِبْكْيَلِإُّبَراَيُتْأَطْخَأ

ْ
لٱَوِلْوَق

ْ
ِلْعِف

ِيلْحَفْصٱَفُتْعَنَصْكْيَدَيَْنيَباَمَّـَّـرشلٱَو
لَق
ْ
ْيَالْوَماَيُهْقُلْخٱِيباَرِهاَطًايِقَنًاب

يفُهْدِّـدَجًارِهاَظٍلْدَعَحوُرَو ْياَشْحَأِ

:ةالصلا
نيلصمانبولقعفرنكيلإ،حلاصلاانهلإبرلااهيأ
نمف،برايماثآلابقارتتنكنإ.اناياطخبنيفرتعمو
ىلعنيمدان،عيفشلاعوسيمسابكيلإيتأن؟كمادقفقي
،انيلعننحتف.ةبوتلاىلعنيممصمو،ةفلاسلااناياطخ
.انماثآنمفلسامانلرفغاو،ةيدرتملاانتلاحىلعقفشاو
يفانوقو.ملاعلاةيطخعفارهللالمح،عوسيمدبانبولقرهط
.نيمآ.بنذلاباكتراىلإدوعناليكل،انتبثوانتايح

:لاؤسلا
؟رومزملااذهيفتيأراذام-٢٥

عبات-َنوُسْمَْخلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا
ُْرتْسٱ٩.اَهَتْقَحَسٌماَظِعَجِهَتْبَتَفًاحَرَفَوًاروُُرسيِنْعِمْسَأ٨
.يِماَثآَّـلُكُحْمٱَوَياَياَطَخْنَعَكَهْجَو

يفْقُلْخٱًاّيِقَنًابْلَق١٠ يفْدِّـدَجًاميِقَتْسُمًاحوُرَوُهللاَااَيَّـِ ِ
َكَحوُرَو،َكِهْجَوِماَّـدُقْنِميِنْحَرْطَتال١١.ِيلِخاَد
ٍحوُرِبَو،َكِصالَخَةَجَْهبِيلَّـدُر١٢.يِّـنِمُهْعِزْنَتالَسوُّدُقْلٱ
َكْيَلِإُةاَطُْخلٱَو،َكَقُرُطَةََمثَألٱَمِّـلَعُأَف١٣.ِينْدُضْعٱٍةَبِدَتْنُم
َحِّـبَسُيَفِيصالَخَهٰلِإُهللاَااَيِءاَمِّـدلٱَنِميِنِّـجَن١٤.َنوُعِجْرَي
.َكَّـرِبِيناَسِل

ةدعبهللاىلإهبلقمنرملاعفريتايآلاهذهيف)٨(
،تايزعتلاسامتلايفلشفلااهضمأسفننعربعت،تابلط
اههلإوحنتقلطنا،اهللمةرمغنمو.ينافلاملاعلاجهابميف
.هندلنمًارورساهحنميو،اهمحرينأهيلإةعراضوةلسوتم

هصالخةجهبهلدرييكلةجاجلبههلإىلإخرصيناك
بحم،هلإلابرلانأهتداعسلو.هتيطخببسباهدقفيتلا
هئايقتأىلعونحيةريثكلاهتبحملجأنموهو،ةمحرلاميدمو
ُليِئاَْرسِإاَيْعِجْرِا«همسابدحاولكوعديوهو.اورثعنيذلا
مثِإِبَتْرَّـثَعَتْدَقَكَّـنَألَكَِهلِإِّـبَّـرلٱَىلِإ

ْ
ًامالَكْمُكَعَماوُذُخ.َكِ

،ًانَسَحْلَبْقٱَوٍمْثِإَّـلُكْعَفْرٱ:ُهَلاوُلوُق.ِّـبَّـرلٱَىلِإاوُعِجْرٱَو
،ًالْضَفْمُهُّبِحُأ.ْمُهَداَدِتْرٱيِفْشَأاَنَأ...اَنِهاَفِشَلوُجُعَمِّـدَقُنَف
ُهَلَو،ِةَنوُتْيَزّلٱَكُهُؤاََهبُنوُكَيَو...ُهْنَعَّـدَتْرٱِدَقيِبَضَغَّـنَأل
.)٦-١٤:١عشوه(»َناَنْبُلَكٌةَحِئاَر

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيعبات-َنوُسَْم

٤٤
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هريصودوادلِبَقيذلا،هللانأنيقيلاملعملعناننإ
وهف.نارودلظالورييغتهدنعسيلهبلقبسحًالجر
ىلعترركتيتلا،برلاىلإعجراةملكو.بئاتلكلبقي
عضبذختتوأ،طقفبرلاىلإعلطتتال:ينعتءايبنألاةنسلأ
كعموهيلإلاعت.هوحنريسملابدجلب،هوحنتاوطخ
ذخ.نطابلاكناسنإنمةدعاصركشتاولصيأ،مالك
يذلا،ةمعنلاحورةطساوب.سدقملاباتكلانمًامالكًاضيأ
عفرا:نوعرفلثملقتال.بآلاابأايخرصتنأكملعي
هعفرا،مثإلكعفرا،عشوهعم،لقلب،توملااذهانع
ةيناثرهظياليكل،برايهعفرا.ينقحسينأكشويلقثك
يلسيلنأل،يناجملماكنارفغبهعفرا.يكالهإويجاعزال
.قاقحتسا

،يرافكلاحيسملالمعبمتيماثآلاوحمواياطخلارتسنإ)٩(
اذه.بيلصلاىلعكفسيذلاكرابملاهمدباناطغيذلا
ىبوطو.اناياطخىلعرتسلالدسأو،انماثآرفغكرابملامدلا
هنأهللانعليقاذكهو.هتيطخترتسوهمثأرفغيذلل
دحألاق)٣٨:١٧ءايعشا(هرهظءاروةيطخلاحرطي
اهعضيبرلاف،انروهظءارواناياطخانحرطاذإ:نيرسفملا
انفرتعايأ،انهوجومامأاناياطخانعضواذإو.ههجومامأ
.هرهظءارواهحرطيبرلاف،اهب

ساسأنأ،انلةبسنلابينعتاهلاثمأوتاريبعتلاهذهنإ
يهوةمئاقةيطخلانأل،انتءاربوهسيل،انتداعسوانبيوطت
ساسأنكل.سانلانعةرتتسمتناكولو،ضرألاسجنت
،هللانملضفتاذهو.انيلعاهبسحيالهللانأوه،انبيوطت
لمعهلكاذهو.قحتسنامك،قلطملاهلدعبانلماعيملهنأ
.حيسملابتراصيتلا،ةمعنلا

ألِلىَبوُط«:لبجلاىلعهتظعيفعوسيلاق)١٠(
َ
ِءاَيِقْن

لٱ
ْ
لَق
ْ

.)٥:٨ىتمبسحبليجنإلا(»َهللاٱَنوُنِياَعُيْمَُّـهنَأل،ِب
ةراهطحيسملاءاكرشلنأانملعينأةبيوطتلاهذهلدارأدقو
اهنوسراميدوهيلاناكيتلاةيسقطلاةراهطلانممظعأ
هنأًاضيأمهفنو.ةمعطألاضعبنععانتمالاوتالوسغلاك
سيلهنأو.هللانياعنملامءادعسنوكننأانعسويفسيل
نحناذامف.ةيقنانبولقنكتملام،هللانياعننأانعسويف
ةيأو؟انرودصيفاهلمحنيتلا،ةسجنلابولقلاهذهبنولعاف
،ةحلاصلالامعألاب:ضعبلالوقي؟اهتيقنتلعفنت،ةليسو
،ةديجرامثةحلاصلالامعألانأحيحصو.بولقلاىقنت
لوحتياهبحاصلعللب.بلقلايقنتنأعيطتستالاهنكلو
رهاظمهتنايدحبصتف،ىوقتلاةروصىلإنمزلارورمب
:رخآضعبلوقيو.نييسيرفلاةنايدتناكامك،ةيجراخ

ءايقنأنوكنل،ةرهاطتابغرلاوةنسحاياونلانوكتنأيفكي
اياونلانأل،ًاليصفتوةلمجدودرممالكاذهنكلو.بلقلا
هذهعيطتستنذإفيكف،بلقلانمعبنتاهعيمجتابغرلاو
.هيقنتنأ

ليلدب،هللالمعوهيذلا.ديدجلاقلخلابىقنيبلقلا
لَقُعِزْنَأَو«هلوق

ْ
حلٱَب

ْ
لَقْمِهيِطْعُأَوْمِهِْمَحلْنِمِرََج

ْ
ٍْمَحلَب

يفاوُكُلْسَيِل هباوُلَمْعَيَويِماَكْحَأاوُظَفَْحيَوِيضِئاَرَفِ لايقزح(»اَِ
ًايقنًابلق«يخأايةبلطلاهذهدوادكراش.)٢٠-١١:١٩
.»يلخاديفددجًاميقتسمًاحورو،هللاأايّيفقلخا

هبددجينأدعتسمهللاو،هللانموهميقتسملاحورلا
ْمُكْيَلَعُّشُرَأَو«:هلوقلًاقفو،ناميإبههجوبلطينملك
ْمُكِماَنْصَأِّـلُكْنِمَوْمُكِتَساَجَنِّـلُكْنِم.َنوُرَّـهَطُتَفًارِهاَطًءاَم
لَقْمُكيِطْعُأَو.ْمُكُرِّـهَطُأ

ْ
يفًةَديِدَجًاحوُرُلَعْجَأَو،ًاديِدَجًاب ِ

لَقُعِزْنَأَو،ْمُكِلِخاَد
ْ

حلٱَب
ْ

لَقْمُكيِطْعُأَوْمُكِْمَحلْنِمِرََج
ْ

َب
يفيِحوُرُلَعْجَأَوٍ.ْمَحل .)٢٧-٣٦:٢٥:لايقزح(»ْمُكِلِخاَدِ

مامأرسكنملابئاتلادوادانلروصتتايآلاهذه)١٤-١١(
نكلو.هتوبكنمضوهنلالواحيوهوهتمحريجارلاو،برلا
سمتليو.عضاوتبهيلإعجريذلاههلإةوقبلب،هتوقبسيل
ةجهبهلدريوهلبقينالب،هدصيالنأهلإلابرلانم
دياكمدضتبثييكل،هنمحوربهديؤينأو،هصالخ
يكل.هبعشنيبهللاةمعنلمعلدهشييلاتلابو،سيلبإ
،روجفلاركنينأهتملعيتلا،ةصلخملاةمعنلاىلإمهدشري
يتلاسفنلاتابغرنأعقاولاو.ةوهشلابملاعلايفيذلا
لمعتونيلاضلاىلإتفتلت،هتمعنبترربتواههلإتفرع
ربتخايذلادوادلعلو.ةصلخملاةمعنلاعيبانيىلإمهدايتقال
ةودقريصييكلروننباككلسينأدارأ،نارفغلابهللاحرف
.هبعشل

لأسيذإ.ةمهمةبلطباذهةبوتلارومزمولحلامنرملامتخي
.ًاناودعوًاملظاهكفسيتلا،امدلاةبغمنمهيجنينأهللا
دقو.لتقللهلسرأيذلايثحلاايروأءامدكلذبينعيهلعلو
.هصالخوهللارببحبسينأعيطتسييكل،كلذبفرتعا

ةمينرتلا

طَتَال
ْ
ملٱَكِهْجَوْنِمًالَمْهُميِّـنَحَر

يِنْغَْ
لٱَكَحوُرَو

ْ
يِّـنِمًاذِإْعَزْنَتَالَسوُدُق

لٱَكِصَالَخَدَْجم
ْ
ْكَدْبَعَىلَعْبُكْسُايِهَب

ْكدْنِعْنِمِينْدُضْعُاِهِبٍيِواَمَسَحوُر

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيعبات-َنوُسَْم

٤٥
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لَعُأىَّـتَح
ِّـ
خلٱَم

ْ
ىَنْسَألٱَكَقيِرَطْةاَُط

لٱَعَجْرَيَو
ْ
لٱُمْوَق

ْ
حلٱِبَكْيَلِإْةاَصُع

ْ
ىَنُْس

لَُخم
ِّـ

ِيسْفَنًاظِفاَحْنُكاَمِّـدلٱَنِمِيص
لٱَوِيناَسِلِْجْهبَأ

ْ
لٱَكِلْدَعِباَمَف

ْ
ِيسْدُق

ملٱَيضْرَتَتْنُكْوَل
حلٱِبُتْرَداَبْةَقَرْحُْ

ْ
ِقَْر

ملٱَيِحوُرْلَب
حلٱُةَحيِبَذْةَقِحَسْنُْ

ْ
ِّـَق

لَق
ْ

لٱَب
ْ
ملٱِعيِدَو

هللاٱُلِذْرَيَالْعِضَتُْ
َُّـ

ُهاَعْرَيُّبرَلٱْعِرَوٍقيِّـدِصُّلُكَو

:ةالصلا
كركشنف.ريخوةمعنلككنم،صالخلابرانهلإاي
نمانتلسغوانماثآترفغ.نارفغلابينغلاكحالصلجأل
كتبحمداعبأكاردإعيطتسنالنحن.لمحلامدباناياطخ
يتلا،ةبحملاهذهلدجسنيكلانناميإدزف،اهبانتببحأيتلا
،انمحرف،انبحأيذلا،عوسيبرلاصخشيفانلتلجت
ًايقنًابلقنيلئاقكلملادوادىلإانتاوصأمضناننإ.انادفو
.نيمآانلخاديفددجًاميقتسمًاحوروهللاايانيفقلخا

:لاؤسلا
؟كهابتناتراثأيتلادوادةبلطتناكاذام-٢٦

عبات-َنوُسْمَْخلٱَويِداَْحلٱُروُمْزَْملَا

.َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱُّبَراَي١٥
الٍةَقَرْحُمِب.اَهُمِّـدَقُأُتْنُكَفّالِإَوٍةَحيِبَذِبَُّرسُتالَكَّـنَأل١٦
ُِرسَكْنُْملٱُبْلَقْلٱ.ٌةَِرسَكْنُمٌحوُرَيِهِهللاٱُحِئاَبَذ١٧.ىَضْرَت
َحتالُهللاَااَيُقِحَسْنُْملٱَو

ْ
.ُهُرِقَت

نارفغلانهنأبو،هتبوتلوبقبدوادرعشنأدعب)١٥(
نعًاريبعت،حيبستلابهاتفشقلطنتنأيهيدبلانمناك،هللا
هللاحرفوهاذه.برلانمهلانيذلاصالخلابهجاهتبا
.رادكألاةبلاغملةوقهيفريصيو،نمؤملانايكألمييذلا
ةايحاهبزاتمتيتلا،سدقلاحورلارامثدحأوهحرفلاو
؟ٌدَحَأٌروُْرسَمَ«لوسرلالوقلًاقفو،مينرتلابرهظيوهو،نمؤملا
لَف
ْ
.)٥:١٣بوقعي(»ْلِّـتَرُي

حورلب،حيسملاحورسيل،سوبعلاوضابقنالاحورنإ
،همجاهيناطيشلانأبرثولنترامروتكدلارعش.حرف.ملاعلا
ةعصرملاءامسلاوحنهرصببقدحو،هتفرغةذفانحتفف
.هلوحنمةملظملاةفيثكلاشارحألاىلإتفتلامث.موجنلاب
تاومسلاىرأينإيهلإاي:ًالئاق،هللاىلإهبلقبهجتاًاريخأو

كتوقبةمئاقاهنأل،ةدمعأىلعةمئاقتسيليهو،ةتباث
:ًالئاقجاهتبابمنرتوهتفرغةذفانقلغأمث.لكلاةطباضلا

هجولامهجتمناطيشلانإ

هللااهبحييتلاىقيسوملاهركيهنأل

مالظناطيشلاورونىقيسوملانأل

ةروهشملاهتيصوهرابتخاميمصنمسلوبلوسرلابتك
الَو«لاقفحيسملاىلعمهناينبلامكإلجألنييسسفألل
خلٱِباوُرَكْسَت

ْ
خلٱِهيِفيِذَّـلٱِرَْم

ْ
،ِحوُّرلٱِباوُئِلَتْمٱِلَب،ُةَعَال

لَكُم
ِّـ

ِيناَغَأَوَحيِباَسَتَوَريِماَزَمِبًاضْعَبْمُكُضْعَبَنيِم
َّـ

،ٍةَّـيِحوُر
يفَنيِلِّـتَرُمَوَنيِمِّـَنَرتُم .)١٩و٥:١٨سسفأ(»ِّـبَّـرلِلْمُكِبوُلُقِ
نعربعتيهو.ًادمحهللاىلإةعوفرملامينارتلايهحيباستلاف
،هرعاشمناسنإلاىلعكلمييذلايحورلاساسحإلاةوق
.حيبستلامالكهنمقفدتيو،سدقلاحورلابهئالتمادنع
ًاديحووأ،يجراخلاملاعلانعةلزعيفناكىتمًاصوصخو
.عوسييفهتوخإعم

املةالصللةسردموهريمازملارفسنأهيفبيرالاممو
بقلملاسويسانثالاقدقو.حيبستللةعئارجذامننمهيف
يفحيبستلاتاملكلوانتينأنمؤملاعيطتسي.يلوسرلاب
نممعلتنلاننأو.هتاملكاهنأكو،اهددريوهيتفشلريمازملا
لكيف،برلاحبسناهبيتلا،تاملكلاةغايصريمازملا
.انتايحتابسانم

نأالإدوادنمزيفًامئاقناكحئابذلادهعنأعم)١٦(
نعةيلبقتسمىؤرمهلتناكميدقلادهعلايفهللالاجر
،لضفأةحيبذبةرافكلاهللادعأهيفيذلا،ةمعنلادهع
نعًانالعإاوقلتمهنمنوريثكو.نيسدقملادبألاىلإلمكت
يذلايبنلاءايعشإمهنم،ملاعلاةيطخعفرييذلا،هللالمح
ِمل«لئاقلاهللانالعإانللقن

َ
ُلوُقَي»؟ْمُكِحِئاَبَذُةَرْثَكِيلاَذا

ِمَدِبَو،ٍتاَنَّـمَسُمِمْحَشَوٍشاَبِكِتاَقَرُْحمْنِمُتْمََّـختٱ«ُّبَّـرلٱ
مهنمو.)١:١١ءايعشإ(»َُّرسُأاَمٍسوُيُتَوٍناَفْرِخَوٍلوُجُع
اَذِإِّـينِإ«لئاقلاهللانالعإانللقنيذلا،يبنلاسوماع
ِةَمالَّـسلٱَحِئاَبَذَو،ِيضَتْرَأالْمُكِتاَمِدْقَتَوْمُكِتاَقَرُْحمِيلْمُتْمَّـدَق
لَأالْمُكِتاَنَّـمَسُمْنِم

ْ
دوادلعلو)٥:٢٢سوماع(»اَهْيَلِإُتِفَت

ةحيبذبرستالكنأل«هتالصيفلاقف.ًالثاممًانالعإىقلت
.»ىضرتالةقرحمباهمدقأتنكفالإو

ملَا
حلٱُروُمْزَْ

خلٱَويِداَْ
ْ

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيعبات-َنوُسَْم

٤٦
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ءيشلكهليذلاو،ءيشلكىلعرداقلاهللانأيهيدبو
الإ،مهنمديريالو.رشبلاينبنمءيشىلإجاتحمبسيل
دهعلايفمدقتتناكيتلاحئابذلاامأ.ةعاطلاوةبحملا
.حيسملاةحيبذلًالظاهنوكيفةمئاقتناكاهتميقف،ميدقلا
اوناكنممةعاطلاوناميإلاةمالعتقولاتاذيفتناكو
،ةقيقحلاهذهىلإنييناربعلاةلاسربتاكراشأدقو.اهنومدقي
.ِهِذٰهْنِمَلَضْفَأَحِئاَبَذِبَفاَهُنْيَعُتاَّـيِواَمَّـسلٱاَّـمَأَو«لاقذإ
ملٱَّـنَأل

ِهاَبْشَأٍدَيِبٍةَعوُنْصَمٍساَدْقَأَىلِإْلُخْدَيَْملَحيِسَْ
حلٱ
ْ
ِهللاٱِهْجَوَماَمَأَنآلٱَرَهْظَيِل،اَهِنْيَعِءاَمَّـسلٱَىلِإْلَب،ِةَّـيِقيَِق
ُسيِئَرُلُخْدَياَمَك،ًَةريِثَكًاراَرِمُهَسْفَنَمِّـدَقُيِلالَو.اَنِلْجَأل
لٱ
ْ
َدْنِعًةَّـرَمَرِهْظُأْدَقَنآلٱُهَّـنِكٰلَو...َرَخآِمَدِب...ِةَنَهَك
خلٱَلِطْبُيِلِروُهُّدلٱِءاَضِقْنٱ

ْ
:٩نييناربع(»ِهِسْفَنِةَحيِبَذِبَةَّـيَِط

٢٦-٢٣(.

تلحتكاىتح،هللاىلإًالماكهبلقدوادملسنأام)١٧(
يضريامعةقيقحلاهلتفشكتف،يهلإلانالعإلارونبهانيع
رسكنملابلقلا،ةرسكنمحوريههللاحئابذ«لاقف،هللا
موسرلابرسيالهللااف.»هرقتحتالهللااي،قحسنملاو
نيذلابتيملذإ،سوقطللًاقفوتمِدُقولىتح،ةيجراخلا
لب،ةدابعلاموسرىلإرظنيالوهو.مهاياطخنعاهنومدقي
ىلإرظنيالوهو.ةدابعلامدقتهبيذلاحورلاىلإرظني
بلقلالاحىلإرظنيلب،دباعلااتفشهبظفلتتيذلامالكلا
.ةيلخادلا

ةحئاراهنممسنتيوبرلااهلبقييتلاحئابذلانإلجأ
هذه.ةبوتلابقحسنملابلقلاوةرسكنملاحورلايهرورسلا
يفءاجامليلدب،كتوعداهنإ،بوتينأناسنإلكةوعد
يفِساَّـنلٱَعيَِمجُرُمْأَيَنآلٱُهللاٱَف«زيزعلاباتكلا ْنَأٍناَكَمِّـلُكِ
جلٱِةَنِمْزَأْنَعًايِضاَغَتُم،اوُبوُتَي

ْ
.)١٧:٣٠لامعأ(»ِلَْه

اوُعِجْرٱَوًامالَكْمُكَعَماوُذُخ«نيبئاتلللوقيزيزعلاباتكلاو
َمِّـدَقُنَف،ًانَسَحْلَبْقٱَوٍمْثِإَّـلُكْعَفْرٱ:ُهَلاوُلوُق.ِّـبَّـرلٱَىلِإ
تاولصيههافشلالوجع)١٤:٢عشوه(»اَنِهاَفِشَلوُجُع
نعردصتامنيح،هللادنعةلوبقملاحئابذلانميهو،ركشلا
.عوسيمدبلسغملابلقلا

ةمينرتلا

ْكْيَلَعِيسْفَنًافِقاَوْكْيَدَلوُثْجَأاَنَأاَه
لٱَظِفاَحْكْيَلِإِّـيلُكًابِهاَو

ْ
ءَالَو

لَف
ْ
ْديِحَأَالَكاَضِرْنَعْديِرُتاَمَكْنُكَي
لَُخماَي

ِّـ
ملٱِيص
ْءاَشَتاَمِبْرُمْديِجَْ

لٱِبيِذِقْنُم
ْ
يِتَّـيِطَخاََحمْدَقِةَمْعِن

لٱِءْلْمِبَف
ْ
لٱُدُشْنَأِةَجْهَب

ْ
ءاَدِف

:ةالصلا
ءيشلكىلعرداقلاوناكملكيفرضاحلاانهلابراي
نلبقا.ديجملاكصالخلجألركشةحيبذيبلقيطعأكل
كقحيفينسدق.كلالجمامأةبوتلابًاقحسنمًابلقيتحيبذ
بيرقكنأكنعبوتكم.رثعأاليكلكمسايفينظفحاو
ينملبقت.قحلابكنوعدينيذلا،كنوعدينيذلالكنم
.نيمآ.كرابملاكصخشلدبعتلاوءالولاوبحلا

:لاؤسلا
نممسقلااذهيفدواداهراثأيتلارومألايهام-٢٧

؟هتالص

اذوهيةيربيفدواد-َنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْملَا

،ِيسْفَنَكْيَلِإْتَشِطَع.ُرِّـكَبُأَكْيَلِإ.َتْنَأيِٰهلِإُهللاَااَي١
يفيِدَسَجَكْيَلِإُقاَتْشَي ،ٍءاَمالِبٍةَسِباَيَوٍةَفِشاَنٍضْرَأِ
يفَكُتْيَأَرْدَقاَمَكَكَدَْجمَوَكَتَّـوُقَِرصْبُأْيَكِل٢ َّـنَأل٣.َكِسْدُقِ

اَذَكٰه٤.َكِناَحِّـبَسُتَياَتَفَش.ِةاَيَْحلٱَنِمُلَضْفَأَكََتْمحَر
يفَكُكِراَبُأ ٍمْحَشْنِماَمَك٥.َّـيَدَيُعَفْرَأَكِمْسٱِب.ِيتاَيَحِ
.يِمَفَكُحِّـبَسُيِجاَهِتْبٱلٱْيَتَفَشِبَو،ِيسْفَنُعَبْشَتٍمَسَدَو
يف،ِيشاَرِفَىلَعَكُتْرَكَذاَذِإ٦ ْهلَأِدْهُّسلٱِ

َ
َتْنُكَكَّـنَأل٧،َكِبُج

.َكِبِيسْفَنْتَقَصَتْلِا٨.ُجِهَتْبَأَكْيَحاَنَجِّـلِظِبَو،ِيلًانْوَع
.ِينُدُضْعَتَكُنيِمَي

نإف،رومزملااذهبتكنمعلؤاستللعضومكانهسيل
نأحصييذلالاؤسلانكلو.دوادعيقوتلمحتهيفةيآلك
نورسفملاقفتيمل؟نيمنرملامامإهبتكنيأوىتم:وه،حرطي
يتلا،اذوهيةيربةملكىلعالو.رومزملاةباتكنامزىلع
منرملانألوقلاىلإمهضعببهذنكلو،ناونعلايفتدرو
هنينحًاروصم،هنطونعًادعبمناكنيحرومزملااذهبتك
.هللاسدقمىلإ

لهتسايتلا»هوهي«ةملكنمنوعزفيدوهيلاناك)١(
يفةدحاوةرمالإ،هبنوقطنيالو.رومزملااذهاهبدواد
،هبقطنيالنأىلع.ميظعلاةرافكلاموييفكلذو.ةنسلا
دقناكدوادنكلو.سادقألاسدقيفةنهكلاسيئرالإ
هللانأفرعف،ىدملاةديعبىؤرىطعأو،هللاصالخربتخا
ءلمدنعهبعشلىلجتيسلب،بجتحملاهلإلاكلذىقبينل
ثلاثلارومزملايفانيأردقو.ًايعارمهلريصيو،نامزلا

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَياذوهيةيربيفدواد-َنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ
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اي:لوقيانهو»يعاربرلا«لاقولحلامنرملانأ،نيرشعلاو
.يهلإتنأبر

يذلارييغتللايو.انأيهلإوهلب،هلإدرجمسيلهنإ
،قيبطتلانيبوةفرعملانيبقرفلانإ!انهملكتملاءايهثدحت
لكفلتخياذهف»هلإ«برلاتلقنإ.ًادجعساشل
تعطتساولىتحو.يصلخمعوسي:تلقاذإامعفالتخالا
كنعتلازو،اموتلثم،ةقيقحلاءوضيفصلخملاىرتنأ
اذإالإ،ًاريثككديفينلاذهنإف،هيديتسملو،كوكشلالك
هنإ.كلنوكينأرظتنيهللا،يهلإويبر:لوقتنأتعطتسا
،نيسيدقلاوةكئالملاهلإ،ًاحلاصًاهلإ،ًاهلإنوكينأبيفتكيال
.ًاضيأكهلإنوكينأديريلب

نأىلإهللاقاوشأفرعيناكدوادنأيفءارمالو
.زيزعلاهباتكيفنلعماذهنأل.مهلًايلوسانلاهذختي
.)٢٦:١٢نييوال(ًابعشيلنونوكتمتنأو،ًاهلإمكلنوكأو
٣٧:٢٨لايقزحو٣١:٣٣ايمرإيفنالعإلااذهددجتو
.)٢١:٣ايؤرو

ناكو،ًاديدشًابحهللابحيناكهنأدوادتازيمنمو
ناكاذهلو.هترضحيفلوثمللقوشلابًامئادًامعفمهبلق
نايحأيفو.دمحلاحيباستبهيلإمدقتيوًادجًاركابظقيتسي
رومزم(راهنلايفتارمعبسهعمةكرشلاميقيناك،ةريثك
سيل؟عونلااذهنم،ةقالعهللاعمميقتله.)١١٩:١٦٤
كيتبكرىلعًايثاجهلكتقولافرصتنأكنمبولطملا
هللامادقكبلقبكستنأملعتلقألاىلعنكلو.ًايلصمو
اليتلا،هثادحأبكمويهجاوتنألبق،ركابلاحابصلايف
يتلاةالصلاةوقباههجاوتنأىلحأامو.ًائيشاهنعملعت
نوكتو،كموييفرثعتتاليكل.ةمعنلاشرعىلإاهتعفر
نمةيلاخ،ةسدقمكيديلامعأوكمفلاوقأوكبلقراكفأ
.ملظلا

ىلإهنينحدادزيف،هنطوىلإةركاذلابدواددوعي)٣(
قلطأدقو،هللاةدابعلاماقتتناكثيح،عامتجالاةميخ
كانهناكو.هبعشنيبهللانكسممساًازاجمةميخلاىلع
ثيح،سادقألاسدقهللاقُييذلا،نكسملاباجحلاءارو
ةباحستناكامهنيبامو،ميبوركبىطغملا،دهعلاتوباتناك
اذه.نيدباعلانيبيهلإلاروضحلاىلعةلالدرهظت،ةينارون
امك،كدجموكتوقرصبأيك:هلوقبدوادهيلإراشأام
.كسدقيفكتيأر

يصوي،هيفةلماعلاهللاةمعنبهروعشنمًاقالطنا)٤و٣(
.ةايحالاهنودبيتلا،هللاةمحربابقرطبناسنإلكمنرملا
لكنمحيبستلاقحتسيوهف،ةمحرلايفينغهللانألو
نأعمو.هدجموهتردقالإ،همحارميزاويءيشالو.ةفش
نيتبكرلاىنحأهنأالإ،ةبعصفورظنميناعيناكدواد
ًالئاق،داوجلامعنمللركشلاتايآعفريقفطو.هللامامأ
لضفبفرتعيهنإنمؤملافقوموهاذه.»ككرابأاذكه«
ناكيتلا،لاحلانمهلقنهنأل.نيحلكهمظعيوهيلعهللا
ةمعنلالاحىلإ،ءاقشلاوةيطخلالاحيهو.ةعيبطلاباهيف
نكلو،ءاجرالبةعيبطلالاحيفناك.ةداعسلاوةسادقلاو
يذلا،ءاجرلااهرهوجةايحيفهتلخدأحيسملايفهللاةمحر
ىلعانمئازعددشي،ةيضرألاةايحلاةياهنىلإانعمىقبي
.اهباصوألامتحا

وهو.دبألاىلإمعنهنيمييفورورسعبشهمامأانهلإ)٥(
ِمل«ًالئاقصالخلاةميلوىلإلكلاوعدي

َ
ِْريَغِلًةَّـضِفَنوُنِزَتاَذا

طلٱاوُلُكَوًاعاَمِتْسٱِيلاوُعِمَتْسٱ؟ٍعَبَشِْريَغِلْمُكَبَعَتَو،ٍزْبُخ
،َبِّـيَّـ

لَو
ْ
اوُعَمْسٱ.َّـَيلِإاوُّمُلَهَوْمُكَناَذآاوُليِمَأ.ْمُكُسُفْنَأِمَسَّـدلٱِبْذَّـذَلَتَت
َدُواَدَمِحاَرَم،ًاّيِدَبَأًادْهَعْمُكَلَعَطْقَأَو.ْمُكُسُفْنَأاَيْحَتَف
.)٣و٥٥:٢ءايعشإ(»َةَقِداَّـصلٱ

يفنوقفنيو،ةيدسجلاحارفألانمنورثكيملاعلالهأنإ
امأ.سفنلاعبشيًائيشنولانيالمهنكلوةلئاطًالاومأاهليبس
زبخنممويلكمهعبشييذلابرلايفمهحرففنونمؤملا
وه،زبخلااذهو،ملاعللةايحبهاولا،ءامسلانملزانلاهللا
حلٱُزْبُخَوُهاَنَأ«:لاقيذلاعوسي

ْ
الَفَّـَيلِإْلِبْقُيْنَم.ِةاََي

بسحبليجنإلا(»ًادَبَأُشَطْعَيالَفِيبْنِمْؤُيْنَمَو،ُعوَُجي
ال،حيسملابًايحورىذغتييذلانأيهيدبو.)٦:٣٥انحوي
هللادمحعيذيو،دوادسفنتعبشامكهسفنعبشتنأدب
.دوادلعفامكهحيبستو

ًاتقوفرصيلدعبليللاذإظقيتسينأدواددوعت)٨-٦(
جهليناكهشارفنمضهنينألبقو.لمأتلايفًاليوط
يفهدنسوهنوعناكهنأل،همحارمىلعهدمحيو.هللاركذب
هتيامحطسبيناك،راطخألاهبقيحتامنيحو.تاقيضلا
رمألهنأو.ءيشلكهلهللاراصوهللاهتبحمتدادزاف.هيلع
روعشبئلتمتنألب.هللاركذبسفنلاجهلتنأميظع
هللارظتنا.لمأتلاةعاسيفاهريكفتواهنايكلكاهيلعكلمي
هيفلحيل،بلقلاديريهنإ.ًالماككنايكهملسو،كبلقب
،ديجميوامسحرفبكسفنئلتمتذئدنعو.سودقلاهحور
ظحالتلوكبلقينطعأينبااي:ةيصولاهذههللانمكلو
.يقرطكانيع

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَياذوهيةيربيفدواد-َنوُّتِّـسلٱَوُثِلاَّـثلٱُروُمْزَْ
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ةمينرتلا

ْكْيَلَعيِداَمِتْعٱَّـنَأليِدِّـيَساَيُرِّـكَبُأَكْيَلِإ
لٱَكِهْجَوَىلِإ

ْ
طَعُسْفَّـن

ْ
ْكْيَلِإيِمْسِجُقاَتْشَيَوٌةَناَش

ْهاَضِريِغْبَأَوِيتاَيَحَىلَعِّـيبَرَةَْمحَرُلِّـضَفُأ
يفُهُكِراَبُأاَذَكَهيِتَفَشُهُحِّـبَسُت حلٱِ

ْ
ْةاََي

يفَوِيسْفَنُعَبْشَتَف طَأىَرَتاَهِقْوَذِ
ْ
ملٱَبَي

طَْ
ْ

ِمَع
لَيَو
ْ
يِمَفٍجاَهِتْبٱِّـلُكَبُهُحيِبْسَتُتْمُداَمُمَز
ملٱَىلَع

هلَأِهِبيِموَيَويِتَلْيَلُهُرُكْذَأِدْهَْ
َْ

ُج
لَمِيلَوِينْوَعَناَكْدَقَف

ْ
ُجِهْبُيِهِليِلْظَتِبًأَج

:ةالصلا
ايكمظعن،كرابملاسودقلااهيأ،ءامسلابربآلااهيأ
كيلإعفرنو.سدقألاكلالجبقئاللاماركإلاكيطعنوانهلإ
لمأتلاحور،راظتنالاحورانيطعتوانتبحميوقتيكلعّرضتلا
كيلإقوشلاانبولقيفعض.ميركلاكصخشلدبعتلاو
نمانيورتوةايحلازبخنمانعبشتىتح.كربىلإشطعلاو
.نيمآ.يحلاءاملا

:لاؤسلا
؟مويلاةءارقنماهملعتتيتلاسوردلايهام-٢٨

هللاةحيبست-َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

.ِهِمْسٱِدْجَمِباوُمِّـنَر٢.ِضْرَألٱَّـلُكاَيِِهللايِفِتْهِا١
.َكَلاَمْعَأَبَيْهَأاَم«:ِِهللاوُلوُق٣.ًادَّـجَُممُهَحيِبْسَتاوُلَعْجٱ
لَمَتَتَكِتَّـوُقِمَظِعْنِم

ُدُجْسَتِضْرَألٱُّلُك٤.َكُؤاَدْعَأَكَلُقَّـ
.ْهالِس.»َكِمْسٱلُمِّـنَرُت.َكَلُمِّـنَرُتَوَكَل

.َمَدآيِنَبَوْحَنَبِهْرُْملٱُهَلْعِف.ِهللاٱَلاَمْعَأاوُرُظْنٱَّـمُلَه٥
يفَو،ٍسَبَيَىلِإَرْحَبْلٱَلَّـوَح٦ َكاَنُه.ِلْجِّـرلٱِباوَُربَعِرْهَّـنلٱِ
ِناَبِقاَرُتُهاَنْيَع.ِرْهَّـدلٱَىلِإِهِتَّـوُقِبٌطِّـلَسَتُم٧.ِهِباَنْحِرَف
.ْهالِسْمُهَسُفْنَأَّـنُعَفْرَيالَنوُدِّـرَمَتُْملٱ.َمَمُألٱ

ٰهلِإاوـُكِرـاَب٨
َ

َتْوـَصاوـُعـِّـمـَسَو،ُبوـُعـُّشـلٱاَُّهيَأـاَيـاَن
يفاَنَسُفْنَأَلِعاَْجلٱ٩.ِهِحيِبْسَت اَنَلُجْرَأْمِّـلَسُيَْملَو،ِةاَيَْحلٱِ
ِصْحَمَكاَنَتْصََحم.ُهللاَااَياَنَتْبَّـرَجَكَّـنَأل١٠.ِلَلَّـزلٱَىلِإ
َىلَعًاطْغَضَتْلَعَج.ِةَكَبَّـشلٱَىلِإاَنَتْلَخْدَأ١١.ِةَّـضِفْلٱ

يفاَنْلَخَد.اَنِسوُؤُرَىلَعًاساَنُأَتْبَّـكَر١٢.اَنِنوُتُم ِراَّـنلٱِ
.ِبْصِْخلٱَىلِإاَنَتْجَرْخَأَّـمُث،ِءاَْملٱَو

ضرألاناكسضحبرومزملااذهمنرملاحتتفي)٢و١(
ةوعدلاهذهقلطأهلعلو.ًادجمهلاومدقيو،هللاوفتهييكل
نيحءايعشإكهلثم.ممألاضعبةيدوبعنممهررحتدعب
ىَصْقَأْنِمُهَحيِبْسَت،ًةَديِدَجًةَيِنْغُأِّـبَّـرلِلاوُّنَغ«لاق
لٱِعَْفَرتِل...ِضْرَألٱ

ْ
اَهَنَكَسيِتَّـلٱُراَيِّـدلٱ،اََهتْوَصاَُهنُدُمَوُةَّـيِّـَرب

جلٱِسوُؤُرْنِم.َعِلاَسُناَّـكُسْمَّـَنَرتَتِل.ُراَديِق
ْ
.اوُفِتْهَيِلِلاَبِ

يفِهِحيِبْسَتِباُوِربُْخيَوًادَْجمَّـبَّـرلٱاوُطْعُيِل جلٱِ
ْ
:٤٢ءايعشإ(»ِرِئاََز

يكل،ممألاعيمجلةوعد،ةديجملاتايآلاهذهيف.)١٢-١٠
طقفسيل.مارتحابهلاودبعتيو،مهيلعهللالضفباوفرتعي
،هلالجلةبحملانعريبعتكًاضيألب،ءادآلاةبجاوةضيرفك
نأىلعرعاشلامنرملاضرحيو.هتاقولخمبنتعموبحمهلإك
اومنر«هلوقليلدبدجملافاتهبوحرفبهللاةدابعلامدقت
.»ًادجممهحيبستاولعجا،همسادجمب

ٌةَنيِدَماَنُهاَنَلَسْيَلْنَأل«نييناربعلاىلإةلاسرلابتاكلاق
طَناَنَّـنِكٰل،ٌةَيِقاَب

ْ
لٱُبُل

ْ
لَف.َةَديِتَع

ْ
يف)حيسملاب(ِهِبْمِّـدَقُن ِّـلُكِ

مثْيَأِ،حيِبْسَّـتلٱَةَحيِبَذِِهللاٍنيِح
ََ

»ِهِمْسٱِبٍةَِفَرتْعُمٍهاَفِشَر
اهنإو.حيبستللًاماهًافيرعتدجنانه)١٥و١٣:١٤نييناربع(
وهيقيقحلاحيبستلانأنمؤملاققحتينأةبيجعةقالطنال
امو،هللابلقرسياماذه.هللاةيكزلاحيسملاةحئارعفر
برلابحيوفرعينملكبلقحرفيهللابلقرسي
.عوسي

لوطرمتسيورمتسيوهف،دودحهلسيلحيبستلانإ
ةوقلابسيلو.دمحةمينرتاهلكانتايحنوكتنأيأ.ةيدبألا
حيسملابلب،هللاحبسننأنكمي،ةيدسجلاةردقلابالو
ثدحتت،ةتفاخةسمهلكلًالوبقدجويو،ةميقيفضييذلا
.ةمعنلاشرعمامأهداجمأوبرلالامجنع

هللادجمىرن،بيجعلانوكلااذهيفلمأتننيح)٥-٣(
لامعأف.ةقئافلاهتمكحوةميظعلاهتردقمامأًابيهتفقنو
نوداهبرمينأكردملاناسنإلاعيطتسيال،ةبيهتاذهللا
،حورلاملاعيفامأ،ةعيبطلاملاعيفاذه.هللاًادجميطعينأ
هلمكأيذلا،ميظعلاءادفلالمعيههللالامعأمظعأنإف
.حيسملاعوسييف

ةبسنلابًابهرمًارمأبيلصلاىلععوسيتومنوكيدق
وهنيصلخمللةبسنلابهنكلو.ملاعلااذهءانبأتاريدقتل
ُهَّـنَأل«بوتكموهامك،هللاةبحمللماكلاديحولاريبعتلا

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيهللاةحيبست-َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
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لٱُهللاٱَّـبَحَأاَذَكٰه
ْ
لٱُهَنْبٱَلَذَبىَّـتَحََملاَع

ْ
َكِلَْهيالْيَكِل،َديِحَو

حلٱُهَلُنوُكَتْلَبِهِبُنِمْؤُيْنَمُّلُك
ْ
ليجنإلا)»ُةَّـيِدَبَألٱُةاََي

.)٣:١٦انحويبسحب

ءاملاب،ةديدجلاانتدالولصأيهبآلاهللاةبحمنإ
ةفصعوسيذخأب،هللاعمانتحلاصمساسأيهو،حورلاو
رسدقف.اناياطخانععفريل،بيلصلاىلعهعافتراوهللالمح
ملهنإ.هصالخوناسنإلاءادفلديحولاهنبالذبينأهللا
نيبمالسلاةماقإلناطلسلاقلطمطقفهلوملاعلاىلإهلسري
ًاليدبهتوموهمالآبحمسيأ،هلذبلب،ضرألاوءامسلا
.ىمظعلاةيرافكلاةحيبذلاك،انع

بوعشللًايصوموًاعراشنوكيلءاجهنإاذهنمرثكألاو
نييناربع(هتنهكسيئروانفارتعالوسرو.)٥٥:٤ءايعشإ(
ةسينكلاسأرو)٢:١٤سسفأ(انمالسنوكيلو)٣:١
:١سسفأ(ةسينكللءيشلكقوفًاسأرو)٥:٢٣سسفأ(
.انجايتحالكهيفدجناذكهو)٢٢

هللاةوقرهظتنأةسينكلاتابجاوىلوأنمنإ)٧و٦(
كولسب:ًالوأ.اهيفهتمعنلمعلدهشتنأو.ًاعيمجسانلل
اَنَأًةَديِدَجًةَّـيِصَو«حيسملارمأبًاعودصةبحملايفاهينب
َنوُّبُِحتاَنَأْمُكُتْبَبْحَأاَمَك.ًاضْعَبْمُكُضْعَباوُّبُِحتْنَأ:ْمُكيِطْعُأ
ْنِمُمَظْعَأٌّبُحٍدَحَألَسْيَل...ًاضْعَبْمُكُضْعَبًاضْيَأْمُتْنَأ
ْنِإيِئاَّـبِحَأْمُتْنَأ.ِهِئاَّـبِحَأِلْجَألُهَسْفَنٌدَحَأَعَضَيْنَأاَذٰه
لَعَف
ْ
:١٣:٣٤،١٥انحويبسحبليجنإلا(»ِهِبْمُكيِصوُأاَمْمُت
١٤-١٣(.

حيسملالاقدقو،روندالوأكمهكولسب:ًايناث لٱُروُنْمُتْنَأ«
ْ
ِ.َملاَع

ُختْنَأُنِكْمُيال
ْ
َنوُدِقوُيالَو،ٍلَبَجَىلَعٌةَعوُضْوَمٌةَنيِدَمىَف

َحتُهَنوُعَضَيَوًاجاَِرس
ْ

ملٱَت
ْ
ملٱَىلَعْلَب،ِلاَيْكِ

ِجلُءِيضُيَفِةَراَنَْ
َ
ِعيِم

يفَنيِذَّـلٱ لٱِ
ْ
لَف.ِتْيَب

ْ
ْيَكِل،ِساَّـنلٱَماَّـدُقاَذَكٰهْمُكُروُنْئِضُي

حلٱُمُكَلاَمْعَأاْوَرَي
ْ

يفيِذَّـلٱُمُكاَبَأاوُدِّـجَمُيَو،َةَنََس »ِتاَواَمَّـسلٱِ
.)١٦-٥:١٤ىتمبسحبليجنإلا(

،ملاعلارونعوسيبنولثمتينيذلامه،رونلادالوأنإ
يذلاوجلايفمهنأل،نيجهتبمرثعتنودبهرونيفنوكلسيف
يذلايحورلاخانملايفنوشيعيمهنألو.مهتعيبطبساني
رون،رونلاوهيذلا،هللاعممهتكرشنتميو.مهتايحيذغي
اوراصنيذلاهللاءانبأمه،رونلاءانبأف.دولخلارونو،ةايحلا
.ةيهلإلاةعيبطلاءاكرشيناثلاداليملاب

،ضرألابوعشعيمجىلإةوعدلامنرملارركي)٩و٨(
درفتملاو،هدحوناطلسلايذ،هلإكهللااودجمييكل
نمحيبستلاكرابملاهمسابقيليهنألو.لالجلاوةمظعلاب
قيليهنإو.سودقلاهمسابفارتعالااهسدقواهرهطهافش
قحلاةفرعمىلإونوصلخيعيمجلانأءاشيهنأل،ماركإلاهب
ىلعهنيع،فطللكبينغلاميركلاهلإلااذهو.نولبقي
ةايحلاتاكرببمهعتميو،ناميإلايفمهتبثينيسيدقلاهيراتخم
.للزلانممهظفحيو

عوسيبرلامامتهايفىرُتةيهلإلاةيانعلاهذهو
يفاَرِخ«لوقيذإ،نينمؤملاب اَهُفِرْعَأاَنَأَو،ِيتْوَصُعَمْسَتِ
الَو،ِدَبَألٱَىلِإَكِلَْهتْنَلَو،ًةَّـيِدَبَأًةاَيَحاَهيِطْعُأاَنَأَو.يِنُعَبْتَتَف
١٠:٢٧انحويبسحبليجنإلا(»يِدَيْنِمٌدَحَأاَهُفَطَْخي
.)٢٨و

هتوصفارخلاعمسينأحلاصلايعارلا،عوسيدهعتدقل
لالخنم،توصلااذهىدصتعمسكلعلو.هعبتتيكل
ةحنجأىلعوأ،بوتكملافرحلابملاعلايفةعزوملاهتملك
هعبتتملتنكنإو.هتعبتتنكنإ،كلزايتمااذه.ريثألا
عتمتتيكل،نآلالعفتنأهللاةفأربكلأسأينإف،دعب
لعلو.»دبألاىلإكلهتنلوةيدبأةايحاهيطعأانأ«هنامضب
ىلعو،ةيطخىلعتيكبتلاب،ملاعلايفلماعلاسدقلاحورلا
متعمسنإمويلا«:ًالئاقكنذأيفسمهيةنونيدىلعو،رب
.»مكبولقاوسقتالفهتوص

هرومزمنممسقلااذه،منرملايبنلامتتخي)١٢-١٠(
.ناميإلاةلحريفءرملااهزاتجييتلاتارابتخالاىلإةراشإلاب
حمسيهللاو.هتايحلحارميفةعونتملابراجتللةضرعوهف
صحمتامكهصحميهنإ.نمؤملاصيحمتلجألبراجتلاب
هناميإةيكزتوهبيذهتلجأل،بيدأتلااصعهيلعًاعفار،ةضفلا
هيفئشنيهنأل.نمؤملاةايحيفماتلمعهليذلاربصلاب
ًارداقىفاعمجرخيوبراجتلاىلعرصتنييذلايحلاءاجرلا
دعُأ،حيسملاعوسيلحلاصيدنجك،تاقشملالامتحاىلع
ذإ.ولحلامنرملاهربتخااماذه.رشبلاتاوقدضداهجلل
.»بصخلاىلإانتجرخأمثرانلايفانلخد«لوقي

ةمينرتلا

حلٱَكَل
ْ

لٱَّـلُكَويِدْهُأَدَْم
ْ
لٱَئِراَباَيَأاَنَّـث

ْ
ْنيَِملاَع

ْنيِعُماَييِنَتْيَّـوَقَوًةَْمحَرِيلَتْرَهْظَأَكَّـنَأل
حلٱَكَل

ْ
لِكاوُعِمَساَذِإٍةَّـمُأيِذِّـلُكْنِمُدَْم

ْ
َكَتَم

يفَو َكِتَْمحَراوُفَرَعْدَقَواوُمَّـنَرْدَقَكِلْدَعِقْرُطِ

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيهللاةحيبست-َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ
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لٱَكاَذَفَكْيَدَلْعِضَّـتَيْنَمَوٍلاَعَكُماَقَم
ْ

ْديِعَّـس
ْديِعَبْنِمُهُفِرْعَتَفًاِربْكَتْسُمَماَقيِذَّـلٱاَّـمَأَو
يفُتْزُجاَذِإ لٱِ

ْ
لَعَجْذِإاَيْحَأِقيِّـض

ْ
ْكْيَلَعِيلاَكِّـتٱُت

ْكْيَدَيِهْيَلَعُّدُمَتاوُفَجْرَأاَذِإيِداَعَألٱَطْخُسَو
لَُخت
ِّـ

لٱَبيِنُص
ْ
لٱِنَعيِماَُحتيِتَّـلٱِنيِمَي

ْ
ْنيِسِئاَب

ْنيِدِبآلٱِدَبَأَىلِإٌةَْمحَرِيلَكاَمْعُنِضْيَفْنِمَف

:ةالصلا
لجألمئادلاانركشواندمحكل،كرابملايحلاانهلإاي
.ًاصالخانلتأيهف،انتببحأاهبيتلاةبيجعلاكتبحم
ىلإونوصلخيعيمجلانأديرتيتلاكتئيشملجألكركشنو
حمستيتلابراجتلالجألكركشنو.نولبقيقحلاةفرعم
انناميإوق.انناميإصيحمتوانناحتمالجأل،اهبرمننأ
قوفعفترنىتح،ربصلاةمعنانيفوق.لزناليكلانتبثو
.نيمآ.مئادلاركشلاكلو.تاقياضملا

:لاؤسلا
؟ةءارقلاهذهنمكبلقتسمليتلاةيآلايهام-٢٩

ةمتت-َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْملَا

َعَنَصاَمِبَهللاٱَنيِفِئاَْخلٱَّـلُكاَيْمُكَِربْخُأَفاوُعَمْسٱَّـمُلَه١٦
ْنِإ١٨.ِيناَسِلَىلَعٌليِجْبَتَويِمَفِبِهْيَلِإُتْخََرص١٧.ِيسْفَنِل
يفًاْمثِإُتْيَعاَر َعِمَسْدَقْنِكٰل١٩.ُّبَّـرلٱَِيلُعِمَتْسَياليِبْلَقِ
ْدِعْبُيَْمليِذَّـلٱُهللاٱٌكَراَبُم٢٠.ِيتالَصِتْوَصَىلِإىَغْصَأ.ُهللاٱ

.يِّـنَعُهََتْمحَرالَوِيتالَص

سانلاةوعدبرومزملانممسقلااذهمنرملالهتسي)١٦(
،هللاعمةيحورلاهتارابتخابًاملعمهطيحيلهلوحفافتلالل
طسبينأءاشهلعلو.همحروهببرلاعنصمكمهربخيلو
ميلستلةبغرلامهيفدجوينأًايخوتم،ةداهشكهتارابتخا
،تارابتخالاهذهىلعمهروديفاولصحيل،برللمهتايح
.ناميإللةيوقملا

هذهف.ةيرماسلاةأرملاةداهشبينركذتهذهمنرملاةداهشنإ
ثيح،بوقعيرئبىلععوسيعماهتلباقمدعبةديسلا
اهتدلبىلإترجواهترجتكرت،نارفغلابحيسملارباهكردأ
يفضكرتتحاروةحنجألاناقبستنيمدقبراخوس
تلعفاملكيللاقًاناسنإاورظنااومله«ةيدانماهعراوش
»؟حيسملاوهاذهلعلأ

نميتلااهتمهمنعتلدعهللاصالخباهحرفةرمغيف
لوانتدعبحيسملانأترَّـدقاهلعلورئبلاىلإتءاجاهلجأ
لانينأىلعةصيرحتناكيهو،هتلحرفنأتسيسهماعط
اذه.مهيلإتعرهفبرلانيمينميههتلاناماهتدلبءانبأ
مساةعاذإلنولماعلاهذختينأبجاولافرصتلاوه
مايقلانعمهقوعيءيشيأبمهسفنأاولغشيالنأ.حيسملا
.مهتمهمب

،اهرامثىتؤتانتايحيفبرلالمعلةصلخمةداهشلك
نمناكهنأعمف.ةيرماسلاةداهشلثدحاماذهو
تشاعةأرماةوعدعمسانلابواجتيالنأيعيبطلا
ناكاهءادننكلو.تاسدقملابةنيهتسموةرتهتسماهيضام
،سدقلاحورلاهلمحاذهلو،حيسملاهرهطيذلابلقلاءادن
اوجرخف.هللاصالخىلإشطعلااهيفراثأورئامضلاكرحف
ديرينملكنأ.صالخلاةدعاقهذه.هيلإاوتأوةنيدملانم
.هيلإجرخينأبجيهربلانيوحيسملافرعينأ

يعماسىدلدوادةداهشهتثدحأرثأيأيردأتسل
لايجألايفًاريثكتلمعهتداهشنأملعأيننكلوهتداهش
باتكلايفبتكتنأهللاينيعيفنسحدقو.ةبقاعتملا
لئاضفبربخنفولحلامنرملابيدتقنو،اهبكرابتنيكل،يهلإلا
يفًادوُهُشِيلَنوُنوُكَتَو«لئاقلاحيسملارمأبًاعودص،هللا ِ
يفَوَميِلَشُروُأ لٱِّـلُكِ

ْ
»ِضْرَألٱىَصْقَأَىلِإَوِةَرِماَّـسلٱَوِةَّـيِدوُهَي

هبآريغ،يخأايبرللةداهشلاِّـدأ.)١:٨لسرلالامعأ(
مدختسيبرلاف.ةطيسبلاكمولعوأ،عيضولاكزكرمب
ةاتفنإف.هممتيوًاحلاصًالمعاهبأدبيوةيفعضلاةينآلا
ىلإنييمارآلاشيجدئاقاهديستدشرأةمداخةريغص
صربلاضرمنمءافشلاهديىلعلانف،يبنلاعشيلأ
.)٥:٢يناثلاكولم(

يذلاليزجلاريخلارمأيفلداجتنأكلسيليخأاي
ملةيرماسلانإف.حيسملانعربتخملاملكتيامدنعلصحي
لاق«رابتخالاةغلبتملكتاهنكلو،حيسملانعًاريثكملكتت
لهأجارخإلةيفاكتناكةرابعلاهذهو»تلعفاملكيل
اولانيوعوسيىلإاوبهذيل،ةيطخلاروحجنماهرسأبةنيدم
.هنيمينمربلا

توصلابةالصلاىلعداتعامنرملانأودبي)١٧(
عافترالاىنعمديفتانهليجبتةملكنأل،عومسملا
ليجبتلاتايآنأًاميدقهيلعفراعتملاناكدقو.ميظعتلاو
يفف.ءيشبكديقتالمنرملاةرابعنكل.لاعتوصبىلتُت
حيسملاميلعتنأل،ةدابعلاىلعدويقدجوتال،ةيحيسملا

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةمتت-َنوُّتِّـسلٱَوُسِداَّـسلٱُروُمْزَْ

٥١
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سيلو،ةبحملمعاهلعجثيحب،تايلكشلانماهررح
.ةضيرف

نأل،تايلكشلابديقتيال،حيسملاهملعامكدوجسلا
،ةيحورلاةدالولازايتماسانلاىطعأحيسملابديدجلادهعلا
هلدوجسلاهلحيتتو،ههلإعمًاقفاوتمناسنإلاريصتيتلا
يلصينأنمؤمللحصيدوجسلااذهيفف.قحلاوحورلاب
هبلقلكرتيوًامامتتمصينأوأعفترمتوصبوأ،ًاسمه
قمعأةالصلاحبصتذئدنعو.هللامامأبكسنييكللاجملا
،ةالصلانمعونلااذه،ةيوغللاتادرفملااهنعربعتنأنم
.اهبقطنيالتانأبسدقلاحورلااهيفعفشي

سردبانيلععلطي،رومزملااذهمنرملامتخينألبق)١٨(
نأوهسردلااذهدافمو،هرابتخاميمصنم،ةالصلايف
يلعمتسياليبلقيفًامثإتيعارنإ«ةالصلالطعتةيطخلا
هللامالكيفًاحوضورثكأسردلااذهودبيو.»برلا
،ْمُكَِهلِإَْنيَبَوْمُكَنْيَبًةَلِصاَفْتَراَصْمُكُماَثآ«يبنلاءايعشإب
:٥٩ءايعشإ(»َعَمْسَيالىَّـتَحْمُكْنَعُهَهْجَوَْتَرتَسْمُكاَياَطَخَو
.ةريطخوةريبكةطلغيهةيطخلاةاعارمنإةقيقحلايف.)٢
مهتلاحبفارتعالانمروفنلاىلعاوجردسانلانكلو
نأطقاسلاناسنإلليعيبطلانمهنأودبيو.مهتافرصتو
لواحًاميدقو.هاياطخجئاتنهبنجيكلذنأًانظ،هراعيفخي
.نيتلاقاروأنمرزآمبامهيرعرتسنالوألااناوبأ

نأل.هللافارتعالايهفريمضلاةحارنامضلةليسولاامأ
)١:٩ىلوألاانحويةلاسر(نارفغلابفارتعالالباقيهللا
نإًاعبط.حيسملاعوسيانبرةرافكوهنارفغلااذهساسأو
نرتقينأبجي،انحويلوسرلاهيلإراشأيذلافارتعالا
ْنَم«سدقملاباتكلاميكحلوقيكلذل.ةيقيقحلاةبوتلاب
هبُّرِقُيْنَمَو،ُحَجْنَيالُهاَياَطَخُمُتْكَي لاثمأ(»ُمَحْرُياَهُُكْرتَيَواَِ
٢٨:١٣(.

ىلعأرطييذلا،رييغتللةميركةروصدواداناطعأدقل
جرخيو،اهنامتكوهاياطخةسراممنعفكينيح.ناسنإلا
صخشلااذهلثمو.همادقاهبًافرتعمهللاةرضحرونىلإ
.اياطخلارتسومثإلانارفغةطبغفرعي،يذلاهدحووه
َرِفُغيِذَّـلِلىَبوُط«:هلوقلالخنماهارنةعئارلاةروصلاهذه
مثِإ
ُْ

ُّبَّـرلٱُهَلُبِسَْحيالٍلُجَرِلىَبوُط.ُهُتَّـيِطَخَْتِرتُسَوُه
يفالَو،ًةَّـيِطَخ .)٢و٣٢:١رومزم(»ٌّشِغِهِحوُرِ

وهف،اهمتكيوهاياطخرتسينأناسنإلواحيامنيح
عوضخلاىبأيهنأل،ةيعرملااياطخلاةمئاقدونبفعاضي

يفِساَّـنلٱَعيَِمجُرُمْأَيَنآلٱهللاٱَفنإ«ةلئاقلاةيصولل ِّـلُكِ
جلٱِةَنِمْزَأْنَعًايِضاَغَتُم،اوُبوُتَيْنَأٍناَكَم

ْ
:١٧لامعأ(»ِلَْه

اهرتسىلإهللاعرسي،هاياطخبناسنإلارقينيحنكلو)٣٠
.دبألاىلإاهاسنيونارفغلاب

هرابتخاطسببديجملارومزملااذهمنرملامتخي)٢٠و١٩(
،هيلإعمتساهتيطخرتسوهمثإرفغيذلا،هللانأوهو،ريخألا
اذهبهنمًاروعشو.ًاضيأهئاعدلبيجتسيسكشالوهو
.دمحلاتايآعفروحيبستلاىلإلقتنا،يهلإلاماعنالا

ةمينرتلا

حلٱُءاَمَضاَفَكِلْجَأْنِمَفُبِنْذُماَيَأَّـمُلَهَّـمُلَه
ْ
ةاََي

مثَالَفَتيِدُف
ََ

طُيٌن
ْ
لِنَوُبَل

ْ
لٱَت
ْ
لٱَوًةَبِهىَدِف

ْ
ْةاَجَّـن

ِملًاعِيَرسَّـمُلَه
َ
ملٱَكِقِلاَخَةَّـبََحمِْنيُهتاَذا

ِ؟مِعْنُْ
ملٱاَذَهَوًالاَسِتْغٱىَبْأَتَو

لٱَكاَذِبْرَّـهَطَتَفىَرَجْنيِعَْ
ْ
ِمَّـد

ْةَيِعاَدْلَزَتَْملُهُتَْمحَرَفىَعَسْنَماَيأًاعِيَرسَّـمُلَه
يفَّـنِكَلَو لٱِ

ْ
ْةَيِضاَمُهُُكْرتَتَفاَهاَعُداَعَمْسُيْنَلِْربَق

لٱُبْرُقَناَحْدَقَفَّـمُلَه
ْ
لٱَّـمُثُّلَحْنَتُضْرَألٱِذِإْناَمَّـز

ْ
ْءاَمَّـس

َجتَو
ْ
لٱُعِمَت

ْ
لٱَمْوَيَكيِّـجَنُياَذْنَمَفْناَدُتىَّـتَحُساَّـن

ْ
ْءاَضَق

:ةالصلا
برلااهيأيمثاحما.ميثألاانسنجنعهسفنلذبًابحماي
تألتماامًاريثكيننأل،يبنذبكلفرتعأيننإ.ميظعلا
ميركلامعنملااهيأكلأسأ.كاياصوترسكامًاريثكو،ًاناوه
ّ.يفةفرحنملالويملاةبلاغملةوقينحنمتو،ًاناميإينديزتنأ
ثدحتتقلطناف،اهيضاماهلترفغو،ةيرماسلاتلبقتنأ
حبصتنأزايتمالااذهينطعا.كيلإسانلاوعدتوكلئاضفب
.نيمآ.يبئاغرىلوأنمةوعدلا

:لاؤسلا
؟ةيرماسلاودوادنيبهبشلاهجووهام-٣٠

ةكربلاوركشلا-َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْملَا

.اَنْيَلَعِهِهْجَوِبْرِنُيِل.اَنْكِراَبُيْلَواَنْيَلَعُهللاٱِنَّـنَحَتَيِل١
يفَفَرْعُيْيَكِل٢.ْهالِس يفَوَكُقيِرَطِضْرَألٱِ ِمَمُألٱِّـلُكِ
ُبوُعُّشلٱَكُدَمَْحي.ُهللاَااَيُبوُعُّشلٱَكُدَمَْحي٣.َكُصالَخ
َبوـُعـُّشـلٱُنـيِدـَتَكـَّـنَألُمـَمُألٱُجـِهـَتـْبـَتَوُحَرـْفـَت٤.ْمـُهـُّلـُك
َكُدـَمَْحي٥.ْهالـِس.ِْمهيِدَْهتِضْرَألٱَمـَمُأَو،ِةـَمـاَقـِتـْسـٱلـٱِب
ُضْرَألٱ٦.ُمُهُّلُكُبوُعُّشلٱَكُدَمَْحي.ُهللاَااَيُبوُعُّشلٱ

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةكربلاوركشلا-َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

٥٢
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ٰهلِإُهللاٱاَنُكِراَبُي.اَهَتَّـلَغْتَطْعَأ
ُ

َختَو،ُهللاٱاَنُكِراَبُي٧.اَن
ْ

ُهاَش
.ِضْرَألٱِيصاَقَأُّلُك

تقويفىلتيناك،رومزملااذهنأحجري)٢و١(
هتاناسحإلجألهللابعشلاركشنعًابارعإ،داصحلا
يكلهللاىلإةراحةبلطبرومزملادوادأدبدقو.ةريفولا
هللابلقكرحتينأ،ليمجبيترتاذهو.كرابيمثننحتي
ةباجتسانمؤملاىلعهتاكربلزنيمثًالوأةمحرلابينغلا
ًاقالطإتاكربلاهذهمظعأو.ةالصلاباهنعربعملاهتجاحل
كلسيف،ةايحلارونهلبقينملكيطعييذلاعوسيةفرعم
.رثعتنودبهليبس

وهامك،ايسملامساوهرونلا:دوهيلاءاملعلادحألاق
ذإحيسملاو.»ُروُّنلٱُنُكْسَيُهَدْنِعَو«٢:٢٢لايناديفبوتكم
:هنإفًارونهسفنوعدي

.ًادجديجموماسهنإ،هتاذدحيفوهامعربعي.١
لكرينييذلا،رونلاعوبنيوهف،ملاعللهلعفيامعربعي.٢

اذكهو،ةلبزمملاعلاحبصيسمشلانودب.ناسنإ
.رشلامالظهفليحيسملانودب

هعبتننأانلريخلالبرونلااذهىلإرظنننأيفكيال
هنإ.روننمرون،هلإنمهلإوهف،هئوضيفيشمنونمؤنو
اهنإو.ًاضيأانلجرأللب،طقفاننيعألسيلرينمجارس
ميلاعتنمًامورحمكرتيالهنأل،حيسملاعبتينمل،ةداعسل
الو،ةملظلايفيشميالهنإ.ةيدبألاةايحلاىلإةيدؤملارونلا
رونهلنوكيلب.كالهلاىلإةيدؤملاتالالضلايفكلسي
.هبعتمتلاوهللاةفرعميأةايحلا

.نيملعملارئاسعمبنجىلإًابنجهسفنعوسيعضيمل
ىنعمب.رونهنأهسفننلعألب،ًارونيطعأانأ:لقيملوهف
عوسيانلبقاذإالإ،رونلابىظحننأانعسويفسيلهنأ
رونتناكةايحلاو،ةايحلاتناكهيفنأل.انبولقيفهسفن
.)١:٤انحويبسحبليجنإلا(سانلا

نوعتمتيوبرلاقيرطبوعشلافرعيامنيح)٣(
فرعدقو.حيبستلاودمحلابمههاوفأقلطنتهتاكربب
ةعيبطريغيو،سانلاعئابطريغيهللادمحنأرابتخالاب
ٍةَّـيِطَعُّلُك«بوتكموهامك،ريغتيالهللانكلو.ءايشألا
ِحلاَص
َ
ِيبَأِدْنِعْنِمٌةَلِزاَن،ُقْوَفْنِمَيِهٍةَّـماَتٍةَبِهْوَمُّلُكَوٍة

ةلاسر(»ٍناَرَوَدُّلِظالَوٌريِيْغَتُهَدْنِعَسْيَليِذَّـلٱ،ِراَوْنَألٱ
.)١:١٧بوقعي

تفشكت،هللاًادمحاودادزااملكمهنأ،نوريثكدهشدقو
هللاتاذيفةديدجحاوناوربخو،تاكربلانمعيبانيمهل
يفًاببستراصدقو.لبقنماهنوفرعياوناكام،هتافصو
داعبألًاكاردإوهللانمًابرقمهدايدزاو،مهريكفتقافآعاستا
.هتبحم

بولقنمعفتريام،دمحلاتاجردىمسألعلو
لثمملاينابرلاءاشعلاةضيرفنوسرامينيحنييحيسملا
دنعيحورىنعمىلإنالوحتينيذللا،رمخلاوزبخلاب
»ايتسراخفأ«ةملكاولمعتساكلذل.حيسملاعوسيبامهلاصتا
نأملعنو.دمحلاةورذذئنيحغلبييذلاركشلانعريبعتلل
مهضعبلصتي،يحورلاءاشعلااذهمهتسرامميفنييحيسملا
.نادلبلالكيفوخيراتلالايجأربع،ضعبب

،رسلااذهسراميناكموأنامزيأيفيحيسملكو
وأاوعنصنيذلانينمؤملاعيمجعمةقالعهسفنلدجوي
يذلا،حيسملاعمةكرشيفمهلكو.ىركذلاهذهنوعنصي
ًاديدجىنعمرمخلاوزبخلانملمعتسملامسقلللعج
.ةديدجةميقو

ىلعرصتناو،هتومبءادفلاعوسيلمكأنيح)٥و٤(
هللاشرعيفسلجيلدجملايفعفروهتمايقبتوملاوةيواهلا
ناسنإلاررحتذإ،دمحلالاجمعستا،دبألاىلإًانهاكوًاعيفش
نأناسنإلاعاطتسااذكهو.ءانثلاودمحلابهللاىلإبرتقيل
ىلععقويذلاةنونيدلامكحنأل.جاهتباوحرفب،هللادجمي
وهامك،ًاصلخمعوسيلبقينملكنععفرناسنإلك
يفْمُهَنيِذَّـلٱَىلَعَنآلٱِةَنوُنْيَّـدلٱَنِمَْءَيشال«بوتكم ِ
ملٱ
سلٱ،َعوُسَيِحيِسَْ

جلٱَبَسَحَسْيَلَنيِكِلاَّـ
ْ

َبَسَحْلَبِدََس
.)٨:١ةيمورةلاسر(»ِحوُّرلٱ

يفدجملاتافاتهنوقلطيميدقلادهعلاءانبأناك)٧و٦(
دهعلاءانبأامأ.اهتلغتطعأضرألانأل،داصحلاديع
محلتيبيفمهلدلونامزلاءلمدنعهنألنوحرفيفديدجلا
يفةملكلادسجتنأذنمو.برلاحيسملاوهصلخم
لماعيرشبلاسنجلاىلإلخد،انعمهللاريصيلليئونامع
لاجملاحسفيلازاموحسفأديجملالماعلااذه.ديدج
هلككلذعمو.هيلإبرتقيو،هللادجمييكلناسنإلل
فيكناسنإلاملعتيملامو.ًايوتلمًائطاخلازامناسنإلاف
يلاتلابوًائطاخىقبيسهنإفًاصلخمعوسيلوبقبهللادجمي
.هصالخلجألهللادمحينأهلىنستينل

ملَا
َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيةكربلاوركشلا-َنوُّتِّـسلٱَوُعِباَّـسلٱُروُمْزَْ

٥٣
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كراشننأانلبيطيذئدنعو،هللادمحنفيكملعتنلف
،هللاايبوعشلاكدمحيل«ةدلاخلاهتحيبستيفولحلامنرملا
هفوخمعيو،هللاانكرابيذئدنعو،مهلكبوعشلاكدمحيل
.»اهلكةنوكسملا

ةمينرتلا

هللاٱُقِفْشُي
لَواَنْيَلَعَُّـ

ْ
ْهَلِإلٱاَنْكِراَبُي

لَو
ْ
لٱُهُهْجَوٍنيِحَّـلُكاَنْرِنُي

ْ
ْهاَيِضيِهاَب

َحت
ْ
هللاٱُدَم

لٱََّـ
ْ
َحتاَيَاَرب

ْ
هللاٱُدَم

لٱََّـ
ْ

ْبوُعُّش
لٱُحَرْفَت

ْ
َحتِهِبَوًاعيَِمجُساَّـن

ْ
لٱاَي
ْ
ْبوُلُق

لٱَْنيَبَوُه
ْ

خلٱَدْنِعًالِداَعِيضْقَيِبْعَّـش
ْ
ْماَصِ

لٱَقرُطًانِلْعُميِدَْهيِضْرَألٱَبوُعُشَو
ْ

ْمَالَّـس
هللاٱُدَمْحَن

َحتًاعيَِمجََّـ
ْ
هللاٱُدَم

ْمَمُألٱََّـ
ْمَسَدَوٍبْصَخَتاَذًالَالِغُضْرَألٱِتَطْعَأ
لَف
ْ
لَواَنْيَلَعًاْريَخْضِفَي

ْ
لٱاَنْكِراَبُي

ْ
ْميِرَك

يفْنَمُّلُك لٱُهَمْسِاىَشَْخيِضْرَألٱِ
ْ

لٱيِماَّـس
ْ
ْميِظَع

:ةالصلا
قفشتوانيلعننحتتنأكيلإلسوتن،حلاصلاانهلإاي
انملاعذقنأ.انمحراوانيلعكهجوبرنأ.انتلبجمحرتو
ليجنإراشتناب.هيلعةميخملارشلاةملظنمنيكسملا
هافشجهلتف.هللابلاطلكلليبسللرونوهيذلاحيسملا
عوسيكاتفدجمتيو.هلإلابرلااهيأكدمحبةريثك
ًاماركإًامعنمبجتسا.كالهلانمنييالملاصالخب
.نيمآميظعلاكمسال

:لاؤسلا
؟ملاعلارونهنأبنالعإلانمحيسملادصقناكاذام-٣١

َّـيتفشحتفابراي:ةقباسم

ةلئسألانمًالاؤسنيرشعوةعبرأىلعتبواجنإ
عباسلاىلإلوألارومزملانمةذوخأملانيثالثلاوةدحاولا
تاعوبطملاةمئاقيفةروكذملاانبتكدحأكللسرن،نيتسلاو
.ةزئاج

رومزم(؟ريرشلاورابلانمالكريمازملابتاكهبشامب.١
١(

رومزم(؟رومزملااذهمظننيح،منرملالاحتناكفيك.٢
٦(

رومزم(؟ناسنإلااهبهللاصخيتلاتازايتمالايهام.٣
٨(

تالؤاستتلوانتاذامورشعثلاثلارومزملاربعيامع.٤
)١٣رومزم(؟دواد

رومزم(؟ةرفكلاىلعمنرملاهقلطأيذلافصولاوهام.٥
١٤(

اذهيفاهيلإراشأيتلادوادتارابتخانمملعتتاذام.٦
؟١٨رومزملانممسقلا

؟رومزملااذهصنبسحبهللادجمدوادىأرفيك.٧
)١٩رومزم(

)١٩رومزم(؟ةميركلاتايآلاهذهنمملعتتاذام.٨
ليبسلاامو.لصالايف»يسفندري«ةملكلمعتاذام.٩

رومزم(؟اهكلسننأانيلإبلطو،حيسملااهكلسيتلا
٢٣(

)٢٣رومزم(؟زاكعلاواصعلايفىرتاذام.١٠
)٢٥رومزم(؟هللانمدواداهلأسيتلاتاكربلايهام.١١
)٢٥رومزم(؟برلافئاخلاناسنإلاوهنم.١٢
هذهيفاهطسبيتلا،دوادتارابتخانمملعتناذام.١٣

)٢٧رومزم(؟تايآلا
)٢٧رومزم(؟هتالصيفيبنلابلطاذام.١٤
؟٣٢رومزملامظنامدنعدوادلاحتناكفيك.١٥
)٣٢رومزم(؟دوادةالصىلعبرلاباجأاذامب.١٦
رومزم(؟هالعأصوصنلاىلإدانتسالابدوادلاحفص.١٧

٣٨(
)٣٨رومزم(؟مويلااذهتالمأتنمملعتتاذام.١٨
)٤٢رومزم(؟ليإلاناويحنعفرعتاذام.١٩
)٤٢رومزم(؟يبنكدوادزاتمااذامب.٢٠
)٤٣رومزم(؟ةمقنللةبسنلابةيحيسملاتازيميهام.٢١
فيكو،ناسنإلاىلععقتيتلاتاقيضلادشأيهام.٢٢

)٤٦رومزم(؟اهنمصلختينأناسنإلاعيطتسي
رومزم(؟رشبللهللااهدعايتلاةمعنلالئاسويهام.٢٣

٤٦(
؟ديدجلادهعلاوميدقلادهعلاحئابذنيبقرفلاام.٢٤

)٥٠رومزم(
)٥١رومزم(؟رومزملااذهيفتيأراذام.٢٥
؟هتالصنممسقلااذهيفدوادةبلطتناكاذام.٢٦

)٥١رومزم(
نممسقلااذهيفدواداهراثآيتلارومألايهام.٢٧

)٥١رومزم(؟هتالص
رومزم(؟مويلاةءارقنماهملعتتيتلاسوردلايهام.٢٨

٦٣(

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيَّـيتفشحتفابراي:ةقباسم
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؟ةءارقلاهذهنمكبلقتسمليتلاةيآلايهام.٢٩
)٦٦رومزم(
)٦٦رومزم(؟ةيرماسلاودوادنيبهبشلاهجووهام.٣٠
؟ملاعلارونهنأبنالعإلانمحيسملادصقناكاذام.٣١

)٦٧رومزم(

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

Germany

َكِحيِبْسَتِبيِمَفَِربْخُيَفَّـيَتَفَشْحَتْفٱ،ُّبَراَيَّـيتفشحتفابراي:ةقباسم

٥٥
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